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لى آله وصخبه ؤظمٗحن,  بٗض و الخمض هلل عب الٗاإلاحن والهالة الؿالم ٖلى هبِىا دمحم ٖو

الٗكغة ؤنى٫ ال٣ٟه مباصت في ٦ىذ ٢ض ظمٗذ ٖلى عجل وع٢اث ٌؿحرة ً بً٘ ؾىحن م  ٞةوي 

إلاا عظىجه ٞحها مً مؿاٖضتهم ٖلى خؿً ابخضائهم في , (1)َلبت الٗلمبؾٗاٞا لبٌٗ بزىاوي مً 

٠, وال ق٪ ؤن الٗىاًت ب  ةخؿان جدهُل َظا الٗلم الكٍغ
 
عخمهم ىا البضاًاث مما ٧ان ؤؾالٞ

٣ه ًدغنىن ٖلُه, إلاا له مً الخإزحر ُٞما ًجيء هللا  بٗضٍ مً اإلاغاخل التي ٣ًُٗها الُالب في ٍَغ

ختى  مً الٗلم   لها ؤو٫ وال آزغ لها, ٞةن اإلاغء ال ًؼا٫ في اػصًاص   مضاعط  ٫ و مىاػ  َظٍبلى الجهاًاث, و 

ًما{.ًل٣ى عب  
ْ
ل  ٖ ي  ْصو    ػ 

ْل َعب 
 
 ه هلالج لج }َو٢

م اإلاى٤ُ ٢ا٫ الهبانو٢ض 
 
ل و٢ض هٓمذ الٗكغة ): في خاقِخه ٖلى قغح اإلالىي الهٛحر لؿ 

 ٣ٞلذ: 

   بن  
   مباصي ٧ل 

 ً ٞ  
َ
 ىيٕى زم الشمغةواإلا غة ... الخض  ٖك

            
 
ًل  ْؿ ه وو  ٞو

 
ْ٘  بت ْٕ  خ٨م   الاؾخمضاص   ... والاؾم   والىاي  الكاع

ٌ   مؿاثل   ٌ   والبٗ َ٘ عَ ا٦خٟى ... ومً صَ  بالبٗ  (2)(ٞاغَ خاػ الك   ي الجمُ

ت,  اٖلم ؤن  ٢ا٫ الكُش ٖلي الهالخي: ) الكغوٕ في الٗلم مً ؤٞٗا٫ الٗا٢ل الازخُاٍع

  ُٞجب ٣ٖال ؤْن 
 
  هان ًٖج

َ
 ٍ بىظه  ع  ً جهى  ن, ٞال بض م  حْ ًَ ْخ الٗبض والجهالت في اإلاكغوٕ ُٞه ال

ٖ  ؿخدَؿ ما, وَ   بٟاثضة   ما, والخهض٤ً   ً  غْ ً  ٗ  ٞا ؤن  ن, وطل٪ بإن حْ ُ  ٞ  غْ هان ًٖ الٗبض والجهالت ال

  ًخهىعٍ ٢بل الكغوٕ ُٞه بَد 
 م  ْؾ ٍ ؤو عَ ض 

ً
ه, وبإن له ٞاثضة ُت مىيٖى  ه, وؤن ًهض١ بمىيٖى

  ا بها مترجبت ٖلُه في الىا٢٘, وبمغجبخه ُٞما بحن الٗلىم ؤي خاله بال٣ُاؽ بلى ٖلىم  ض  ٗخَ م  
 
 ؤ
َ
في  َغ ز

ه في هٟؿه, وبىايٗه, وحؿمُخه باؾمه, وبمؿاثله بظماال,  الخدهُل بالخ٣ضًم والخإزحر, وبكٞغ

 خىاشخي ال٣  "في  (3)َظا ما ط٦ٍغ الؿُض الكٍغ٠
ْ
, وهي م٣ضماث الكغوٕ اإلاؿماة (5)"(4)بُ

                                              

 وهي ميكىعة ٖلى الكب٨ت. )ػ(( 1)

 (35خاقُت الهبان )م ( 2)

ٗٝغ بالؿُض الكٍغ٠, ٢ا٫: الؿُض ٖلي بً دمحم بً ٖلي الخؿُجي الجغظاوي ٖالم ال٢ا٫ الكى٧اوي: )( 3) كغ١ َو

ا مخٟغصا بها حَر اع نِخه في  ,ص٣ُ٢ها وظلُلها يمهىٟا في ظمُ٘ ؤهىاٖها مبخدغا ف و٧ان بماما في ظمُ٘ الٗلىم ال٣ٗلُت ٚو َو

ىعصون  ,وهي مكهىعة في ٧ل ًٞ ًدخج بها ؤ٧ابغ الٗلماء ,واهخٟ٘ الىاؽ بمهىٟاجه في ظمُ٘ البالص ,آلاٞا١ ى٣لىن مجها ٍو ٍو
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ً  (6)لغئوؽ الشماهُتبا ً   هم الخهض٤ًَ , وػاص بٗ  باؾخمضاصٍ وبد٨مه, ٞهظٍ ؤمىع ٖكغة, وألاخؿ

 
 
 في الخٗلُم ؤن ج
ْ
 ظ
َ
ها نضَع  َغ ٦

 
ً   ٧ل مً طل٪, بط ال  في شخيء   َغ ْج ٨خٟى ببًٗها, وال َح الٗلم, و٢ض 

م  بال بلى الخهىع  
َ
 .(7)(بٟاثضة ما ما والخهض٤ً   بىظه   يغوعة ز

جىاولذ ٢ض  -كٟٛي بهظا الٗلم, وما ج٣غع ٖىضي مً ٞاثضة َظٍ اإلاباصت, لبٗض طل٪بوي زم 

ً  وؤٖملذ ٞحها ٨ٞغي وؾغخذ ٞحها زاَغي, ٞ ,جل٪ الىع٢اث بُض الخ٣لُب واإلاغاظٗت لي ؤن  ٗ

ا ىاثَض  جيبحهاث   جهاوؤن ؤيم ,ًخد٤٣ بهما جمام  الٛغى ة وبؿُاصؤخضر ٞحها ٍػ حٗىص ٖلى  ٞو

ا مما ويٗه ٖلماء  بما اظخم٘ ٖىضالُالب بالىٟ٘,  حَر ي مً الىٓغ في مهىٟاث َظا الٗلم ٚو

ؤلاؾالم عخمهم هللا, ما ؤو٢ٟجي ٖلى جٟهُل ٦شحر مً مجمالث جل٪ الىع٢اث, وما ؤخلى ما ججضٍ 

                                                                                                                                             

زم ناع مً بٗضَم ًٟخسغون باألزظ ًٖ  ,هضعون ٖجها, ٢ا٫: و٢ض ٧ان ؤَل ٖهغ ناخب الترظمت ًٟخسغون باألزظ ٖىهٍو

واضخت ألالٟاّ ٢لُلت الخ٩ل٠ والخ٣ُٗض الظي ًى٢٘ ُٞه عجمت اللؿان ٦ما ٣ً٘ في  يومهىٟاجه هاٞٗت ٦شحرة اإلاٗاو ,جالمظجه

في ؤعب٘  :ؾذ ٖكغة وزمان ماثت بكحراػ, و٢ُل 816عبُ٘ آلازغ ؾىت  مهىٟاث ٦شحر مً العجم, وجىفي ًىم ألاعبٗاء ؾاصؽ

 489 - 1/488 البضع الُال٘ بمداؾً مً بٗض ال٣غن الؿابٖ٘كغة وزمان ماثت(. 

ظٍ اليؿبت لخمحٍز ًٖ ٢ُب آزغ 4) ْدخاوي, َو ( َى دمحم بً دمحم الغاػي, الكُش الٗالمت ٢ُب الضًً, اإلاٗغوٝ بالخ 

ى بمام مبرػ في  ٞى٢اوي, و٧اها ٌؿ٨ىان في مضعؾت واخضة, ؤخضَما في الُب٣ت الٟى٢اهُت, وآلازغ في الُب٣ت الخدخاهُت, َو

اإلا٣ٗىالث, اقتهغ اؾمه وبٗض نِخه, وعص بلى صمك٤ في ؾىت زالر وؾخحن وؾبٗماثت. ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: بدشىا مٗه في صمك٤, 

ا بالخٟؿحر واإلاٗاوي   والبُان, مكاع٧ا في الىدى, ًخى٢ض ط٧اء.ٞىظضهاٍ بماما في اإلاى٤ُ والخ٨مت, ٖاٞع

الم للؼع٦لي  1/275الترظمت بدغوٞها مً "مٟخاح الؿٗاصة"   (.766. و٢ض جىفي ؾىت ) 7/38, واهٓغ: ألٖا

غوي ؤهه عخل بلى ال٣ُب الكحراػي قاعح الكمؿُت ُٞلب مىه ٢ا٫ الكى٧اوي في جغظمت الكٍغ٠ الجغظاوي: )( 5) ٍو

زم صله ٖلى بٌٗ جالمظجه الخ٣٣حن الظًً ؤزظوا ٖىه  ,ظع ٖىه بٗلى الؿً وي٠ٗ البهغال٣غاءة ٖلُه في قغخه, ٞاٖخ

ى ببالص ؤزغي, ٞغخل بلُه ٞىنل وبٌٗ ؤبىاء ألا٧ابغ ٣ًغؤ ٖلى اإلاظ٧ىع في طل٪ الكغح ُٞلب مىه ؤن ٣ًغؤ  ,طل٪ الكغح َو

ؤن ًدًغ ٣ِٞ م٘ طل٪ الظي ٣ًغؤ بل قٍغ ٖلُه  ,ٖلُه ٞإطن له في الخًىع بكٍغ ؤن ال ًخ٩لم ولِـ له صعؽ مؿخ٣ل

 ٖلى الكُش مً ؤوالص ألا٧ابغ, ٩ٞان الكٍغ٠ ًدًغ ؾا٦خا وفي اللُل ًإوي بلى زلىة في اإلاسجض و٧ان ٣ًغع فى ؤ٦ثر اللُل ما

٘ نىجه ٣ُٞى٫: ٢ا٫ اإلاهى٠ ٦ظا ٞغ ٌٗجى  ,و٢ا٫ الكاعح ٦ظا ,ٌٗجى ناخب الكمؿُت ,ؾمٗه مً قغح الكمؿُت ٍو

ٗترى اٖتراياث ٞاث٣ت, ٞهاصٝ  ,و٢لذ ؤها ٦ظا ,ا ٌٗجى الظي ٣ًغؤ ٖلُهو٢ا٫ الكُش ٦ظ ,ال٣ُب زم ٣ًغع ٦الما هِٟؿا َو

مغوع طل٪ الكُش مً باب زلىجه ٞؿم٘ نىجه ٞى٠٢ ُٞغب لظل٪ ختى ع٢و زم ؤطن له ؤن ًخ٩لم بما قاء, ٣ُٞا٫: بن 

ُال٘ بمداؾً مً بٗض ال٣غن البضع الناخب الترظمت خهل خاقُت قغح الكمؿُت خا٫َ ٢غاءجه ٖلى طل٪ الكُش(. 

 490 - 1/489 الؿاب٘

٢الىا: الىاظب ٖلى مً قٕغ في قغح ٦خاب ما ؤن ًخٗغى في نضٍع ألقُاء ٢بل الكغوٕ في ٢ا٫ التهاهىي: )( 6)

 17 - 1/14اهٓغ: ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن (. اإلا٣هىص، ٌؿمحها ٢ضماء الخ٨ماء الغءوؽ الشماهُت

 (2كغ )م جد٤ُ٣ مباصت الٗلىم ألاخض ٖ( 7)
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ا مً الٗلم ؤلاظمالي, 
 
ـ  مً الٗلم الخٟهُلي بطا و٢٘ بٗض هىالها َخٓ ٕ   ٞاؾخدا٫الىٟ  الجمى

ه مىهحٗالى  عظى هللاٟا ٢اثما بغؤؾه, ؤمهى   خ 
ْ
ل  .ؤن ًد٤٣ لي ما ؤم 

 
 
ى٢ٟ٪ ٖلى ما ؤوصٖىاٍ ُٞه مً اإلاباخض والٟىاثض والخيبحهاث مغاظٗت الٟهغؽ اإلاشبذ في  ٍو

ىٟٗىا بما ٖلمىا, بهه ؤ٦غم مً ؾئل وؤظىص مً  ٗلمىا ٍو آزغ ال٨خاب, وهللا اإلاؿاو٫ ؤن ًٟهمىا َو

ب.   َو
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 املبادئمقدمة يف حقيقة 

 

 

اإلاباصت: ما ال ٩ًىن م٣هىصا بالظاث، بل ًخى٠٢ ٖلُه ) لؿب٩ي:االضًً جاط ٢ا٫ 

 .(8)(اإلا٣هىص

   واإلا٣هىص  ٢لذ: 
ه, ٢ا٫ التهاهىي:  :ٖلم   مً ٧ل   مؿاثل 

ن  )بُان 
َضو    ٖلم  م 

بن  اإلا٣هىَص في ٧ل 

ه التي جىَظ 
َ
ه, ؤٖجي ؤخىال  ٖ  ؤخىا٫  مىيى

 .(9)(ض ُٞه وال جىظض في ٚحٍربُان 

٢ا٫ ولهظا , في مدله ٦ما ؾُإحي الٗاعيت للمىيٕى هي اإلاؿاثل  ٢لذ: وجل٪ ألاخىا٫ 

ه م٣انض  ): (10)الؿٗض
 
  مؿاثل

 ً  .(11)(الٟ

  وإلاا ٧ان اإلا٣هىص  
َ
ه, و٧اهذ اإلاباصت ما ًخى٠٢ ٖلُه اإلا٣هىص, ٞةن مباصت مً الٗلم مؿاثل

  
  :ٖلم   ٧ل 

 
لحها مؿاثل  وؤما اإلاباصت ٞهي التي جخى٠٢ ٖ)ه, ٢ا٫ التهاهىي: ما جى٢ٟذ ٖلُه مؿاثل

                                              

٘ الخاظب ًٖ مسخهغ ابً الخاظب 8)  1/239( ٞع

 1/9 ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن ( 9)

 في اإلا٣ٗى٫ مخٗضصة  لغظل  مً ( : )633)م  "اإلا٣ضمت"( ٢ا٫ ابً زلضون في 10)
َ
ول٣ض و٢ٟذ  بمهَغ ٖلى جأل٠ُ

غاة مً بالص زغاؾان ٌكتهغ بؿٗض الضًً الخٟخاػاوي, مجها في ٖلم ال٨الم وؤنى  ََ  ٖٓماء 
ً
ت
َ
٨
َ
٫ ال٣ٟه والبُان, حكهض بإن  له َمل

ًٖ  عاسست في َظٍ الٗلىم, وفي ؤزىائها ما ًض٫ ٖلى ؤن   َضما ٖالُت في ؾاثغ الٟىىن ال٣ٗلُت, له اَال
َ
ا ٖلى الٗلىم الخ٨مُت و٢

ض بىهٍغ مً ٌكاء  (.وهللا ًٍا

ال٨بحر ناخب قغحي الخلسُو  مؿٗىص بً ٖمغ الخٟخاػاوي الٗالمت: ) 6/112 "الضعع ال٩امىت"٢ا٫ ابً حجغ في و 

٣ا٫: بهه ؤو٫ جهاهُٟه  -وقغح ال٣ٗاثض في ؤنى٫ الضًً, وقغح الكمؿُت في اإلاى٤ُ, وقغح الخهٍغ٠ الٗؼي  , وؤلاعقاص -ٍو

ذ في ؤنى٫ ٣ٞه الخىُٟت ٖمله خاقُت ٖلى  في الىدى ازخهغ ُٞه الخاظبُت, واإلا٣انض في ؤنى٫ الضًً وقغخها, والخلٍى

ٗت, وخاقُت قغح السخهغ لل٣اضخي ًٖض الضًً, وخاقُت ال٨كاٝ والظي جدغع مجها مً ؤو٫ ال٣غآن  جىيُذ نضع الكَغ

بلى ؤزىاء ؾىعة ًىوـ ومً ؾىعة الٟخذ, وله ٚحر طل٪ مً الخهاه٠ُ في ؤهىإ الٗلىم الظي جىاٞـ ألاثمت في جدهُلها 

ت ٖلىم البالٚت واإلا٣ٗى٫ باإلاكغ١  خىاء بها, و٧ان ٢ض اهتهذ بلُه مٗٞغ ت َظٍ  بل بؿاثغ ألامهاع لم ٨ًً له هٓحر   والٖا في مٗٞغ

 (.ولم ًسل٠ بٗضٍ مشله 792الٗلىم, ماث في نٟغ ؾىت 

لم ًظ٦ٍغ ابً حجغ في "الضعع ال٩امىت" في جغظمت الؿٗض: ) 2/305وبه ًٓهغ ما في ٢ى٫ الكى٧اوي في "البضع الُال٘" 

ُىزه ؤو جالمظجه وجاعة ًظ٦غ قِئا مً مهىٟاجه ٖىض جغظمت في ؤَل اإلااءة الشامىت, م٘ ؤهه ًخٗغى لظ٦ٍغ في بٌٗ جغاظم ق

بال ؤن ج٩ىن الترظمت ؾا٢ُت مً  .اَـ  مً صعؽ ٞحها ؤو َلبها, ٞةَما٫  جغظمخه مً العجاثب اإلاٟصخت ًٖ ه٣و البكغ(

 اليسست التي و٢ٗذ للكى٧اوي, وهللا حٗالى ؤٖلم.

 1/24( خاقُت الؿٗض ٖلى الكغح الًٗضي 11)
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ما َى اإلاهُلر مً )ؤن اإلاغاص باإلاباصت:  "الكغح الًٗضي", وفي خاقُت الؿٗض ٖلى (12)(الٗلم

 .(13)(الخهىعاث والخهض٣ًاث التي ًيبجي ٖلحها اإلاؿاثل

  ٖلم  )٢ا٫ ال٣غافي: و 
مت في طل٪ الٗلم مً ٚحر  :مباصت  ٧ل 

 
الخهىعاث  والخهض٣ًاث اإلاؿل

بجى ٖلحها طل٪ ا  ُ , ل ان   لٗلم  بَغ
 
 ، ٧اهذ مؿل

ً
في هٟؿها ٦مباصت ٖلم ؤنى٫ الضًً التي هي  مت

 
ً
َغ ٢بل َظا الٗلمٖلى ؾبُل اإلاهاصَ  البضَُاث، ؤو م٣بىلت

َ
 في ٖلم  آز

ً
ىت  .(14)(عة وج٩ىن مبَر

هم ٖباعة ٖٞغفي  وهي, "اصدرزاث"اإلاوالخهض٣ًاث اإلا٣بىلت ٖلى ؾبُل اإلاهاصعة ٣ًا٫ لها 

ٗلىم اإلاضوهت, ٚحر بِىت بىٟؿها, مؿلمت في الى٢ذ م٘ مباصت جهض٣ًُت مظ٧ىعة في ال: ًٖ

ع بها اإلاؿاثل  التي جخى٠٢ ٖلحها هض   ً  .(15)اؾدى٩اع وحك٨ُ٪, وبهما ؾمُذ مهاصعاث ألجها 

 )٢ا٫ التهاهىي: و 
 
 ,ٞتوحؿمى ٖلىما مخٗاعَ  ,بىٟؿها ؤما الخهض٣ًاث ٞهي م٣ضماث بما بِىت

ت لصخ :في ٖلم الهىضؾت ٣٦ىلىا ت، وبما ٚحر بِىت بىٟؿها ؾىاء اإلا٣اصًغ اإلاؿاٍو يء واخض مدؿاٍو

لت في طل٪ ؤو في ٖلم آزغ ًخى٠٢ ٖلحها ألاصلت اإلاؿخَٗم  (16)٧اهذ مبِىت َىا٥ ؤو في مدل آزغ

ا مً الاؾخ٣غاء والخمشُل، وخهغ   ,(17)الٗلم َا في اإلابِىت ُٞه ؾىاء ٧اهذ ٢ُاؾاث ؤو ٚحَر

 
 
  ى  واإلابِىت في ٖلم آزغ وفي ؤظؼاء ال٣ُاؾاث ٦ما ج

 هٓغ. م مدل  َ 

                                              

 1/12 اث الٟىىن ٦كاٝ انُالخ( 12)

 1/24( خاقُت الؿٗض ٖلى الكغح الًٗضي 13)

 1/8لآلمضي في ؤلاخ٩ام , وؤنل ال٨الم  1/99( هٟاجـ ألانى٫ 14)

 ٦2/1554كاٝ انُالخاث الٟىىن , و  3/190( صؾخىع الٗلماء 15)

ه, بكٍغ ؤن ال ٩ًىن مبضؤ لجمُ٘ مؿاثله و ( 16) ن اإلابضؤ في طل٪ الٗلم هٟؿ  بح   ً ؤن ال ًبحن بمؿإلت ٢ا٫ الؿٗض: )و٢ض 

 باٖخباع, ٧إ٦ثر مؿاثل الهىضؾت, و٩٦ىن ألامغ للىظىب, ٞةهه 
ً
 باٖخباع  ومؿإلت

ً
جخى٠٢ ٖلُه لئال ًضوع, ٞهظا ٩ًىن مبضؤ

 إلاؿإلت وظىب ال٣ُاؽ جمؿ٩ا ب٣ىله حٗالى
 
 مً ألانى٫ ومبضؤ

 
وا{(.  :مؿإلت ر  َخب 

ْٖ ا
َ
 1/14قغح اإلا٣انض }ٞ

ه ُٞه بدا٫، بل ٣ًى٫ الٗلماء: بن   ٖلم   ال ًلؼم في ٧ل( ٢ا٫ الكاَبي: )17)
 
ً م٣ضماج ََ بر

 
ً ٞٗل طل٪؛ ٣ٞض مَ  ؤن ج

بالظاث، ٨ٞما ًصر للُبِب ؤن ٌؿلم مً الٗلم الُبُعي ؤن ألاؾ٣ُهاث ؤصزل في ٖلمه ٖلما آزغ ًىٓغ ُٞه بالٗغى ال 

حر طل٪ مً اإلا٣ضماث، و٦ظل٪ ًصر  ؤعبٗت، وؤن مؼاط ؤلاوؿان ؤٖض٫ ألامؼظت ُٞما ًل٤ُ ؤن ٩ًىن ٖلُه مؼاط ؤلاوؿان، ٚو

  ؤن ٌؿلم الجتهض مً ال٣اعت ؤن  
َ
ْم ه حٗالى: }٢ىل

 
٨ ل 
ْعظ 
َ
ْم َوؤ

 
٨ وؾ  ء  غ  ىا ب 

ر ؤن {َواْمَسخ   
، بالسٌٟ مغويٌّ ٖلى الصخت، ومً الخض 

َخ الخضًض الٟالوي صخُذ ؤو ؾ٣ُم، ومً ٖالم الىاسخ واإلايؿىر ؤن ٢ىله: }
َ
َغ ؤ ًَ ا َخ

َ
ط ْم ب 

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َب  خ 

 
َغ٥َ ٦

َ
ْن ج  ب 

ْىث 
َ ْ
م  اإلا

 
َض٦

 
 
ت  ُ َىن 

ْ
ْحًرا ال

َ
ض، ومً اللٛىي ؤن ال٣غء ًُل٤ ٖلى الُهغ والخٌُ، وما ؤقبه طل٪، زم ًبجي ٖلُه ز { ميؿىر بأًت اإلاىاٍع

مت  في ٖلم آزغ، مإزىطة في ٖلم الهىضؾت 
 
ألاخ٩ام، بل بغاَحن الهىضؾت في ؤٖلى مغاجب ال٣ُحن وهي مبيُت ٖلى م٣ضماث  مؿل

حٍر مً الٗلىم ال٣ُُيُت، ولم ٨ًً طل٪ ٢اصخا في خهى٫ ال٣ُحن للمهىضؽ ؤو الخاؾب في ٖ لى الخ٣لُض، و٦ظل٪ الٗضص ٚو

ٟاث"٢ا٫ الجغظاوي في  ٦ما -" في ٖباعة الكاَبي الاؾ٣ُؿاثو"٢لذ:  . 48 - 5/47اإلاىا٣ٞاث مُالب ٖلمه(.  )م  "الخٍٗغ

ؤنى٫  انغ ألاعب٘؛ التي هي اإلااء وألاعى والهىاء والىاع، اؾ٣ُؿاث؛ ألجهلٟٔ ًىهاوي، بمٗجى ألانل، وحؿمى الٗىا: ) -( 24
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ٖلى ؾبُل خؿً الًٓ،  -في طل٪ الٗلم  :ؤي -مت ُٞه زم الٛحر البِىت بىٟؿها بما مؿل

ت"وحؿمى   "ؤنىال مىيٖى
َ
   َل ه  ، ٣٦ىلىا في ٖلم الهىضؾت: لىا ؤن ه

   بحن ٧ل 
 
 ه٣ُخحن بسِ

في  وحك٨٪ بلى ؤن حؿدبحن الاؾخضال٫ م٘ اؾدى٩اع   و٢ذ   :مؿخ٣ُم، ؤو مؿلمت في الى٢ذ ؤي

 "مهاصعاث"مىيٗها، وحؿمى 
 
٣٦ىلىا ُٞه: لىا ؤن  ,(18)التي جخى٠٢ ٖلحها ع بها اإلاؿاثل  ض  هَ ، ألهه ج

 .بٗض صاثغة هغؾم ٖلى ٧ل ه٣ُت وب٩ل

                                                                                                                                             

ضي في و  (.اإلاغ٦باث، التي هي الخُىاهاث والىباجاث واإلاٗاصن ( جدذ 96 - 95)م  "م٣ضمت في الٟلؿٟت الٗامت"٢ا٫ ًدحى ٍَى

َ٘ ٖىىان "مظَب الىخضة" : )هٓغ الٟالؾٟت الُبُُٗىن ٢بل ؾ٣غاٍ بلى َبُٗت الٗالم ٞإعظٗ ألاقُاء و٦ثرتها بلى  ىا ظمُ

  ٘ ألاقُاء: اإلااء, والهىاء, والتراب, والىاع. جل٪ هي الهىعة ألاولى التي ْهغ بها  ؤنل واخض ؤو مبضؤ واخض ْهغث ٖىه ظمُ

 )ػ(.  (117 - ٣115اؾمي )م كُش ظما٫ الضًً اللل "قغح ل٣ُت العجالنلؼاما: "مظَب الىخضة(. واهٓغ 

َذ  (18) ىت, بما ل٩ىجها بِىت ال َم ب٩ىن مغاصَ  ؤن   ٢لذ: ٣ٞض ٖٞغ ظ٦غ في َظا اإلاىي٘ ٚحَر مبَر
 
مت, ؤجها ج

 
ال٣ًاًا مؿل

ضث َىا في مباصت الٗلم  ٖ  في ٖلم آزغ, ولهظا 
ً
ان, وبما ل٩ىن بغاَُجها م٣امت ال مؿاثله, ألن  مؿاثل  وم٣ضماجه جٟخ٣غ بلى بَغ

ها ُٞه,   ؤنىلُت ٢ا٫: 1/55إلاا ظٗل في ؤو٫ ٦خابه ال٣ٟهي "الظزحرة" ) ولهظا ٞةن ال٣غافيالٗلم هي التي ج٣ام بغاَُج 
ً
( م٣ضمت

ىَظض )
 
  ٖلم  ج

اث٠ ال٣ُٟه, ٞةن  م٣ضماث  ٧ل  ُٟت ألانىلي ال مً ْو ً ْو ولم ؤحٗغى ٞحها لبُان مضاع٥ ألانى٫ ٞةن  طل٪ م 

مت
 
ؿل ا١  وبهظا حٗلم ؤجهم. اَـ  (ُٞه م  مت ؤجها مدل  ٞو

 
ضون ب٩ىجها مؿل م الكُش ؤخمضال ًٍغ ؿىوي ٞايُغب  ٦ما جَى الَغ

مت زم ٢ا٫: )
 
ظٍ صٖىي ال بض مً ب٢امت ٖىضٍ ٦الم الكاَبي في "اإلاىا٣ٞاث" خُض ون٠ م٣ضمت ٦المُت ب٩ىجها مؿل َو

ان ٖلحها صخت ؤو ٞؿاصا. ولِـ َظا مىي٘ طل٪ هي الػم  ٧ىن اإلا٣ضمت ألازحرة . ٢لذ: والخ٤ ؤن َظٍ الجملت اَـ  (البَر

مت, و 
 
 مؿل

 
ؿىويبهما و٢٘ الايُغاب للكُش مً ظهت الٟٛلت ًٖ اإلاىايٗت في لٟٔ "اإلاؿل ظا ٦الم الكُش الَغ في  مت". َو

ت اإلا٣انض ٖىض ؤلامام الكاَبي٦خاب " ظاء في ؤو٫ اإلا٣ضمت اإلاكاع بلحها مً ٦خاب اإلا٣انض ٢ى٫ : ) (186 - 185)م  "هٍٓغ

 الكاَبي: "ولى٣ضم ٢بل الكغوٕ في اإلاُلىب م٣ضمت ٦الم
 
مت في َظا اإلاىي٘، وهي ؤن وي٘ الكغاج٘ بهما َى إلاهالر ُت مؿل

ان ٖلحها صخت ؤو ٞؿاصا. ولِـ َظا مىي٘ طل٪ ظٍ صٖىي ال بض مً ب٢امت البَر . ٣ٞض "الٗباص في الٗاظل وآلاظل مٗا. َو

 
َ
ظا ٌٗجي ؤهه ال زالٝ ظٍ صٖىي ال بض مً وم٘ طل٪ ٣ٞض اخخاط بلى ال٣ى٫: " ,ٞحها ون٠ َظٍ اإلا٣ضمت بإجها "مؿلمت"، َو َو

ان ٖلحها صخت ؤو ٞؿاصا"، ولِـ َظا قإَن  زم لؿذ ؤصعي ما ٖجي ب٣ىله: "ولِـ َظا مىي٘ طل٪"؟  ,اإلاؿلماث ب٢امت البَر

٘   م٘ ؤن َظا َى ؤوؿب   ان ٞٗال ٖلى صخت ال٣ًُت وبن ٧ان بة ,لظل٪ مىي ولٗله ٌكحر بلى  ,جاػ قضًضًزم َى ٢ض ؤ٢ام البَر

مؿإلت ؾخإحي مشبىجت في مىاي٘ ؤزغي مً ال٨خاب. زم اؾخمغ في مىا٢ًت ٢ىله "مؿلمت"، ٞظ٦غ ؤن ؤن البراَحن اإلاٟهلت لل

٦ما ؤن ؤٞٗاله  ,خ٩ام هللا لِؿذ مٗللت بٗلت البختَظٍ اإلاؿإلت "٢ض و٢٘ السالٝ ٞحها في ٖلم ال٨الم، وػٖم الغاػي ؤن ؤ

اًت ؤخ٩اَم  وؤن اإلاٗتزلت اج٣ٟذ ٖلى ؤن   ,٦ظل٪ ً" مهالر الٗباص، وؤهه ازخُاع  ه حٗالى مٗللت بٖغ ٠ُ٨ٞ  ,ؤ٦ثر ال٣ٟهاء اإلاخإزٍغ

ظا َى  ,جها مؿلمت وبن زال٠ ٞحها مً زال٠ًجخم٘ َظا م٘ ٢ىله "مؿلمت"؟ بال ؤن ٣ًهض ؤجها مؿلمت ٖىضٍ، ؤو ؤ َو

ذ ؤن ٦الم الكاَبي ظاع  ٖلى انُالح ال٣ىم . اَـ  (هألا٢غب، ول٨ً ٧ان ًيبػي جىيُد   ى واضر٢لذ: و٢ض ٖٞغ ال  َو

ظا ٌٗجي ؤهه ال ايُغاب ُٞه وال زٟاء, وبهما صزل ٖلى الكُش السلل مً ٢ىله ) ٣ٞض ون٠ َظٍ اإلا٣ضمت بإجها "مؿلمت"، َو

(, ولِـ طل٪ َى اإلاٗجى مً ٧ىجها مؿلمت. و٢ض هبه ٖلى ؾالمت ٦الم الكاَبي واجٟا٢ه م٘ انُالح ؤثمت اإلا٣ٗى٫, زالٝ ٞحها

ؿىوي مه الَغ ت اإلا٣انض ٖىض الكاَبي ومضي اعجباَها باألنى٫ ال٨المُت" : ؤخمض ال -زالٞا إلاا ٖػ ُُب في بدشه "هٍٓغ

الُلبت بلى قضًض  و٧ان الٛغى مً َظا الخٗل٤ُ جىبُه( . 44 - 33: م  103اإلايكىع في مجلت اإلاؿلم اإلاٗانغ )الٗضص 

 ما ٖلىم آلالت. )ػ(الٗىاًت بمهُلخاث الٗلماء ويبُها, ألجها ججغي ٖلحها مباخشاتهم في ؤ٦ثر الٗلىم ال ؾُ
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لىا ؤن ههل الخ في ٢بى٫ اإلاخٗلم بهما بدؿً  :ل في اإلاشا٫ بإهه ال ٞغ١ بِىه وبحن ٢ىلىاى٢  وه

خان الضازلخان الًٓ. وؤوعص مشا٫ اإلاهاصعة ٢ى٫ ا٢لُضؽ بطا و٢ ٘ زِ ٖلى زُحن و٧اهذ الؼاٍو

في طل٪، بط  ؤ٢ل مً ٢اثمخحن ٞةن السُحن بطا ؤزغظا بخل٪ الجهت الخ٣ُا، ل٨ً ال اؾدبٗاصَ 

 .(19)(اإلالدمت الىاخدة كد جىىن ؤصال مىطىكد كىد شخص، ماصدرزة كىد شخص آخس

التي جظ٦غ  والخهض٣ًاث ,الخهىعاث :ظملتٗلم هي المباصت ؤن  مما ج٣ضم دهلُٞخ٢لذ: 

ََ  في طل٪ الٗلم ٚحَر   مبر
 
 ىت, وبهما ج

َ
  ها في ٖلم  ب بغاَُج  ُل

َ
ه بكٍغ ٖضم لؼوم ؤو في الٗلم هٟؿ   غآز

ْث , وج٩ىن ٢ض ع وْ الض   ض  م 
ٖلحها, وؤما  ؿاثلاإلاالبدىاء بٌٗ  الٗلم ؤو الخل السام مىهفي طل٪  اؾخ 

٢ا٫ الٗضوي في خاقِخه ٖلى السغشخي: التي ج٣ام بغاَُجها ُٞه, ولهظا  ال٣ًاًاٞهي  الٗلم مؿاثل  

ً  ))٢ىله   .(20)(ً ٖلُه في طل٪ الٗلمََ رْ بَ في مؿاثله( ظم٘ مؿإلت, وهي مُلىب زبري 

 ) مبدرا ؤصٌى الفله (

 َٖ  غَ ٞةطا 
ْ
ت زهىم مباصت  ,ىا اإلاباصت مً خُض هيٞ ً الاهخ٣ا٫  بلى مٗٞغ  .ألانى٫ َخؿ 

ٖ  وما َظٍ اإلاباصت في ٖلم ألانى٫؟ ٞى٣)٢ا٫ آلامضي:  ٖلم ؤنى٫  اؾخمضاصَ  ٝ ؤن  غ  ى٫: ٢ض 

 
 
ُت، ٞمباصث ًٖ َظٍ ألا٢ؿام  زاعظت   ه ٚحر  ال٣ٟه بهما َى مً: ال٨الم والٗغبُت وألاخ٩ام الكٖغ

 .(21)(الشالزت

 اإلاٗجى مً ؤظؼاء   بهظاؤجها  لها, واإلاكهىع   اإلالنى ألاخص  بهما َى  َظامٗجى اإلاباصت و ٢لذ: 

 .(22)الٗلم

غ والخدبحر"ط في ولهظا ٢ا٫ ابً ؤمحر خا ٣الت ألاولى في اإلاٖىض ٢ى٫ ابً الهمام ) "الخ٣ٍغ

ت ى في ألانل: م٩ان البضاءة في الصخيء ؤو ػماهه, زم )( ٢ا٫: اإلاباصت اللٍٛى اإلاباصت ظم٘ مبضب، َو

ًَ ؾ   ً  ُٞه جىؾ   ل  د  مي به ما  بضؤ به ٢بل ما ؾىاٍ مً مؿاثل ٗا مكهىعا ٦ما َىا, ٞةن اإلاغاص: ما 

 ل ,َظا الٗلم
 
  , ألن  اإلااصؼلر اإلاىؼلي٦ما َى  ,ه ٖلُهٟ  خى٢

َ
  اإلاباخض

َ
  طاجً  اإلا٣هىصة

٠ في ا للمهى 

 .(23)(َظٍ الترظمت مً ؤظؼاء َظا الٗلم

                                              

 ٦1/13كاٝ انُالخاث الٟىىن ( 19)

 1/31 خاقُت الٗضوي ٖلى السغشخي( 20)

 1/8ؤلاخ٩ام في ؤنى٫ ألاخ٩ام لآلمضي ( 21)

غ والخدبحر 22)  1/24( الخ٣ٍغ

 1/68 الؿاب٤( 23)
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٢ض ًُل٤ ؤؾماء الٗلىم ٖلى اإلاؿاثل واإلاباصت ظمُٗا, ل٨ىه ٢ض ): " ؤبجض الٗلىم"٢ا٫ في 

  ٌ  ٗ ً   غ ٦الم  ك ال١َ  هم بلى ؤن  بٗ والخٛلُب  ػ  ؤهه ٖلى ؾبُل الخجى   خ٣ُ٣ت, والغاجر   طل٪ ؤلَا

ٌ   ,وؤلالؼام بما ًلؼم الازخالٍ بحن الٗلمحن   اإلاباصت لٗلم   بط بٗ
ً
مً ٖلم  ًجىػ ؤن ٩ًىن مؿئلت

 .(24)(ٞال ًخماًؼان ,آزغ

زالزت: اإلاىيٕى  ٢الىا: ٧ل ٖلم مً الٗلىم اإلاضوهت ال بض ُٞه مً ؤمىع  )و٢ا٫ التهاهىي: 

ظا ال٣ى٫     ٖلى اإلاؿامدت، ٞةن   مبجيٌّ  واإلاؿاثل واإلاباصت، َو
َ
   خ٣ُ٣ت

ض   :ٖلم   ٧ل  َٖ ه، و
 
مؿاثل

 
 
هما باإلاؿاثل التي هي اإلا٣هىصة ضة اجهال   .(25)(في الٗلم اإلاىيىٕ  واإلاباصت مً ألاظؼاء بهما َى لك 

ً   بدصؼالح اإلاىؼلُيناإلاباصت ): " السخهغبُان "٢ا٫ ألانٟهاوي في  بضؤ به ٢بل هي: ما 

 اصت بهظا اإلاٗجى مً ؤظؼاء الٗلم.ى٠٢ طاث اإلا٣هىص ٖلُه ٣ِٞ, ٢ا٫: واإلابلظاجه، لخ اإلا٣هىص  

 ى مٗجً  و٢ض جُل٤ ٖلى
َ
ً   َغ آز ى: ما  لخى٠٢ طاجه ٖلُه، ؤو جهىعٍ،  بضؤ به ٢بل اإلا٣هىص,َو

 .(26)(ؤو الكغوٕ ُٞه

ظا الشاوي َى   للمباصت. اإلالنى ألاكم٢لذ: َو

بضؤ به ٢بل الكغوٕ في ٢ض جُل٤ اإلاباصت ٖىضَم ٖلى اإلاٗ)٢ا٫ التهاهىي:   ً ى ما  م, َو جى ألٖا

  ً ظ٦غ في ؤواثل ال٨خب ٢بل الكغوٕ في الٗلم، العجباَه به في الجملت، ؾىاء م٣انض الٗلم, ٦ما 

ما ٩ًىن زاعظا ًخى٠٢ ٖلُه الكغوٕ ُٞه  :٧ان زاعظا مً الٗلم، بإن ٩ًىن مً اإلا٣ضماث، وهي

 و  وَ  ٦ما٫ البهحرة البهحرة، ؤو ٖلى وظه   ولى ٖلى وظه  
 
بت في جدهُله بدُض ال ٩ًىن  ىع  ٞ الٚغ

ت الٗلم بغؾمه اإلاُٟض   ، ٦مٗٞغ ا، ؤو في هٍٓغ ت ٚاًخه، ؤو لم ٨ًً  ٖبشا ٖٞغ اصة البهحرة، ومٗٞغ لٍؼ

 
َ
ٌٗجي التي باإلاٗجى ) –خت الؿاب٣ت زاعظا ٖىه، بل صازال ُٞه، بإن ٩ًىن مً اإلاباصت اإلاهُل

  , ٢ا٫:لخهض٣ًاثمً الخهىعاث وا - (ألازو اإلاكاع بلحها آهٟا
 
ض  ؤًًا َٗ واإلاباصت بهظا اإلاٗجى ٢ض ح

جد٤َُ٣ َظا ٞاعظ٘ بلى قغح مسخهغ ألانى٫  مً ؤظؼاء  الٗلم  حٛلًُبا، وبن قئَذ 
(27) 

 .(28)(وخىاقُه

                                              

 (237ؤبجض الٗلىم )م  (24)

 1/7 ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن ( 25)

 13 - 1/12( بُان السخهغ 26)

 الًٗض ؤلاًجي ٖلى مسخهغ ابً الخاظب.٣ًهض قغح ( 27)

 14 - ٦1/13كاٝ انُالخاث الٟىىن ( 28)
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غ"و٢ض ؤقاع ال٨ما٫ ابً الهمام في  بلى ؤن وي٘ اإلاباصت بةػاء َظا اإلاٗجى الشاوي  "الخدٍغ

  
م  الٗلم  اإلاباصت ٖىضَم: ما جخى٠٢ ٖلُه مؿاثل   ألن  ): هقاعخ  ٫ , ٢ا(29)اصؼالٌح لألصىلُين ألٖا

  ٕ فهي كىدهم ؤكم  ُٞه ٖلى بهحرة, ٞمجها ما َى مً ؤظؼاثه، ومجها ما لِـ مً ؤظؼاثه,  ؤو الكغو

 .(30)(مجهد كىد اإلاىؼلُين

ىوي واٖلم ؤن اإلاباصت جُل٤ ٖلى ما ًخى٠٢ ٖلُه ): " قغح السخهغ"في  (31)و٢ا٫ الَغ

ى اإلاؿخَٗم اإلا٣هىص  , َو  .(32)(ل ٖىض ؤ٦ثر ألانىلُحنبىظه 

ٖ  ٢لذ:  ًَ ل  و  ,الٗكغة بهما َى اإلاباصت باإلاٗجى الشاوياإلاباصت ١ ٖلى هض  م مً َظا ؤن الظي 

م. ى ألٖا  َو

اثضجه، واؾخمضاصٍإلاباصت: خض  ٞا: )" سخهغ"الؤو٫ في  (33)ولهظا إلاا ٢ا٫ ابً الخاظب  ,(ٍ، ٞو

جهىع الٗلم  ألن   ال ألاو٫, َى الشاوي (غاص ب٣ىله: )ٞاإلاباصتاإلا): " قغخه"٢ا٫ ألانٟهاوي في 

                                              

ٌ  ألانىلي وؿبت بلى الجم٘, ألهه مؿم  ٢ا٫ ج٣ي الضًً الؿب٩ي: ) (29) به لم  م  َؿ ى به ٧األههاعي وألاهماعي, ولى لم 

 
َ
  ؼ  ج  ج

 
 1/40(. ؤلابهاط بال بلى اإلاٟغص ٣ُٞا٫: ؤنلي اليؿبت

 بلى لٟٔ الجم٘ بطا ناعث نُٛخ  ٢ا: )و٢ا٫ الكُش مهُٟى الؼع 
 
م مشل حؿٙى اليؿبت

َ
ل َٗ ه في الاؾخٗما٫ ٧اؾم ال

 بلى اإلاٟغص جلبـ اإلاٗجى اإلاغاص بٛحٍر ٦ما َىا, بط لى ٢ُل "ٞغعي" إلاا 
 
"ؤههاعي" في اليؿبت بلى "ألاههاع", و٦ظا بطا ٧اهذ اليؿبت

ٟهم مىه ما ٣ًابل مٗج  ً ٣ت ؾغص الٟغوٕ, بل  ى "ؤنلي". ومشل  طل٪ في الٗٝغ ال٣اهىوي الُىم ٧لمت ٞهم مىه مٗجى ٍَغ

. و٢ض اؾخٗمل ٢ضماء  "خ٣ىقي" وؿبت بلى الخ٣ى١ بمٗجى الٗلم, ٞلى وؿب بلى اإلاٟغص ٣ُٞل: "خ٣ي" اللخبـ اإلاٗجى اإلاغاص بٛحٍر

" ناع ٧اؾم ٖلم  ال٣ٟهاء وألانىلُحن اليؿبت بلى "الٟغوٕ" بهُٛت الجم٘, ٣ٞالىا: "ٞغوعي" بما باٖخباع ؤن لٟٔ "الٟٕغ

ً   إلاؿاثل ال٣ٟه, وبما لضٞ٘ الالخباؽ اإلاظ٧ىع. ٖلى ؤهه ًجىػ في لٛت   ب بلى الجم٘ مُل٣ا. ]ع: خاقُت الهبان ٖلى يَؿ ؤن 

 1/29(. َامل ٦خابه اإلاضزل ال٣ٟهي الٗام ألاقمىوي في بدض ًاء اليؿب[

غ والخدبحر( 30)  1/39 الخ٣ٍغ

ىوي, ٧ان ٣ٞحها خاٞٓا ٣ًٓا مخٟىىا بماما في ؤنى٫ ًدح: ) ٢2/362ا٫ في "الضًباط اإلاظَب"  (31) ى بً مىسخى الَغ

وؤزظ ألانى٫ ًٖ  ,و٢ض ج٣ضم ط٦ٍغ ,ؤخمض بً بصَعـ البجاوي الٗباؽال٣ٟه ؤصًبا بلُٛا مجُضا. ؤزظ ال٣ٟه ًٖ ؤلامام ؤبي 

جها وجىلى جضَعـ اإلاضعؾت اإلاىهىعٍت وا حر طل٪. ؤلامام ؤبي ٖبض هللا آلاًلي. عخل بلى ال٣اَغة واؾخَى لساه٣اٍ الكُسىهُت ٚو

٣ل عنحن زا٢ب الظَب بإع  اؾت والخٓىة ٖىض السانت والٗامت طا صًً مخحن ٖو و٧ان نضعا في الٗلماء خاػ الٍغ

لم ال٨الم.  ,الاؾخيباٍ. اهٟغص بخد٤ُ٣ مسخهغ بً الخاظب ألانىلي وله ٖلُه قغح خؿً مُٟض و٧ان بماما في اإلاى٤ُ ٖو

غجر مظَب مال٪ لم ٨ًملوله ج٣ُُض ٖلى التهظًب ًظ٦ و٧ان و٢ىعا مهُبا مخىايٗا ظىاصا طا  ,غ ُٞه اإلاظاَب ألاعبٗت ٍو

 (.وحج حجخحن. وجىفي في ؾىت ؤعب٘ ؤو زمـ وؾبٗحن وؾبٗماثت ,ؾٗت في الضهُا مازغا بها ظامٗا لسال٫ الًٟل

 1/137( جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ مىخهى الؿى٫ 32)

: )الكُش، ؤلامام، الٗالمت، اإلا٣غت، ألانىلي، ال٣ُٟه،  266 - 23/264لىبالء" ؾحر ؤٖالم ا٢ا٫ الظَبي في "( 33)

 
َ
لم الىٓغ، صعؽ بجام٘ صمك٤، الىدىي، ظما٫ ألاثمت واإلالت والضًً... و٧ان مً ؤط٦ُاء الٗال م، عؤؾا في الٗغبُت ٖو

مؿاثل ص٣ُ٢ت، وؤوعص ٖلحهم وبالىىعٍت اإلاال٨ُت، وجسغط به ألاصخاب، وؾاعث بمهىٟاجه الغ٦بان، وزال٠ الىداة في 
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٩ىن مباصت  وبُان ؤهه ٌؿخمض مً ؤي الٗلىم، ال ٩ًىن مباصَت  وجهىع ٚاًخه باإلاٗجى ألاو٫، ٍو

َٕ  باإلاٗجى الشاوي, ألن     الكغو
 
 .(34)(ٖلحها في الٗلم وجهىعٍ مى٢ٝى

  ؤن َظٍ اإلاباصت جُٟض   ومٗىاٍ
َ
اصة غوٕ في الٗلم وجدهُله والا٢خضاع ٖلُه ال في الك بهحرة   ٍػ

 .(35)بمٗجى امخىإ الكغوٕ والخدهُل بضوجها

 )٢ا٫ الؿٗض: 
َ
ًٖ اإلا٣انض  زاعظت   ٢ض ظغث الٗاصة بخهضًغ ٦خب ألانى٫ بمباخض

  ٌ  .(36)(ج٩ىن ظؼءا مً ال٨خاب صون الٗلم "اإلاباصت"ىجها م  َؿ اإلاظ٧ىعة 

ا ٢ض ؤؾماء الٗلىم  بن  )٢ا٫ الكٍغ٠ الجغظاوي: و  حَر اإلاضوهت ٧الهٝغ والىدى واإلاٗاوي ٚو

 
 
ً   ُل٤ ٖلى مٗلىماث  ج ٘  مسهىنت, و٢ض جُل٤ ٖلى بصعا٧اتها, ٦ما  زم  اؾخٗماالتها. ىبئ ٖىه مىاي

  ٕ في  بن ٧ل ٖلم مجها باإلاٗجى ألاو٫: ٖباعة ًٖ مٗان مسهىنت جهض٣ًُت وجهىعٍت, والكغو

ها ٖلى بهحرة  ًخى٠٢ ٦م َغ  ا َى اإلاكهىع ٖلى بصعا٥ مٗان  جدهُل جل٪ اإلاٗاوي وبصعا٦ 
َ
ز
 
ؤ

َر باأللٟاّ ًٖ اإلاٗاوي ألاولى والشاهُت حٗلُما وجٟهُما وظب  ٗب   ٌ َض ؤن  جهىعٍت  وجهض٣ًُت, ٞةطا ؤٍع

ّ  الضالت ٖلى اإلاٗاوي الشاهُت اإلاى٢ٝى ٖلحها ٖلى ألالٟاّ الضالت ٖلى اإلاٗاوي ألاولى  ج٣ضًم  ألالٟا

 .(37)(ؤوال, ِٞكٕغ في بصعا٥ اإلا٣انض زاهُا اإلا٣هىصة, لُٟهم اإلاى٢ٝى ٖلحها

  ؤن اإلاٗخبر في اإلاباصت باإلاٗجى مما ؾب٤  و٢ض ٖلم
م    الشاوي ألٖا

 
اصة البهحرة ٖىض الكغوٕ في  ٍػ

٠ الجغظاوي ؤجهم خهغوا ما ًخى٠٢  بٗضص   الٗلم مً ٚحر ٢ُض   مدهىع, ولهظا ٣ٞض ط٦غ الكٍغ

هي الخض والٛاًت واإلاىيٕى وجاعة ػاصوا عابٗا, ٢ا٫:  ٖلُه الكغوٕ ٖلى بهحرة في ألامىع الشالزت التي

 كاع  زامؿا لؤلعبٗت م   ظضَث بل بن وَ )
ً
٧ 

َ
ه بلحها وججٗله مجها, م  ً  ا بًاَا في بٞاصة البهحرة, ٞل٪ ؤن ج

 .(38)(ا ٣ٖلُاٖىا خهغً ٞةجهم لم ًمىٗىا مً طل٪, ولم ًض  

                                                                                                                                             

َ٘ مً  ٤  هللا طَىا، ظاءوي مغاعا ألصاء قهاصاث، وؾإلخه ًٖ مىاي
ْ
ل
َ
بق٩االث مٟدمت... ٢ا٫ ابً زل٩ان: ٧ان مً ؤخؿً ز

 َٜ  الخام لجؼالتها وخؿجها(. ه ال٣بى٫َ ٦خب   ػ٢ْذ ذ جام. ٢ا٫ الظَبي: و٢ض ع  بظابت  بؿ٩ىن ٦شحر وجشب   الٗغبُت، ٞإظاب ؤبل

ً  : )( 127 - 126)م لؿب٩ي في "مى٘ اإلاىاو٘" و٢ا٫ ابً ا ما في ألانى٫  و٢ض ٧ان اب الخاظب عخمه هللا بماما م٣ض 

 ػماَمها, وؤل٣ذ بلُه الٟهاخ
 
, ؤمؿ٨خه البالٚت ً بدغ ٖلمه ه, وم  ت م٣الُضَا, وؤُٖاٍ ؤلاًجاػ  ٧لوال٣ٟه, والىدى والهٝغ

ٓجن ؤها ؤعصها   ً ىا, ٞال  ىا, وب٨شحر ٖلمه اٖتٞر ا مً ًض اإلاخُاو٫؟! وبهما ؤعصها الا٢خضاَء اٚتٞر في َظا ال٨خاب مُاولَخه, ٞإًً الثًر

 به والؿحر ٖلى ؾيخه, عخمه هللا وعضخي ٖىه, ما ؤ٦ثر ٞاثضجه وؤظؼ٫ ٖاثضجه(.

 13 - 1/12( بُان السخهغ 34)

 1/24( اهٓغ: خاقُت الؿٗض ٖلى الكغح الًٗضي 35)

 24 - 1/23 الؿاب٤( 36)

 (40 خاقُت اإلاُى٫ )م( 37)

 (42)م  الؿاب٤( 38)
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و٫ في اإلاباصت, وهي: جد٤ُ٣ ألانل ألا )٣ٞا٫: زمؿت  "مىخهى الؿى٫ "٢ض ظٗلها آلامضي  في و 

اًخه, ومؿاثله, وما مىه اؾخمضاصٍ  .(39)(مٟهىم ؤنى٫ ال٣ٟه, ومىيٕى َظا الٗلم, ٚو

ى اإلاباصت باإلاٗجى ألازو "ؤلاخ٩ام"وػاص في   و  ,ؾاصؾا, َو
 
 م جٟهُل  ًٖ  هي ٖباعة

 
ل م  ْظ ا ؤ

خ٩ام واللٛت, وفي الاؾخمضاص ٣ًىلىن: اؾخمضاصٍ مً ال٨الم وألا ٗىض ط٦غ في ما مىه الاؾخمضاص, ٞ

ُت و اإلاباصت باإلاٗجى ألازو ًإجىن  بالخهض٣ًاث ال٨المُت واللٛىٍت مما بخهىعاث ألاخ٩ام الكٖغ

 ؤنىلُت. ًيبجي ٖلُه مؿاثل  

ظٍ ٖباعة آلامضي في  ال٣اٖضة ألاولى في جد٤ُ٣ مٟهىم ؤنى٫ ال٣ٟه، ), ٢ا٫: "ؤلاخ٩ام"َو

اًخه، وما ُٞه مً البدض ٖىه مً ه, ٚو غ  وحٍٗغ٠ مىيٖى مؿاثله، وما مىه اؾخمضاصٍ, وجهٍى

خه ٢بل السىى ُٞه.  مباصًه وما ال بض مً ؾب٤ مٗٞغ

   ٤ٌّ ٞى٣ى٫: َخ 
  ال بالَخ مً الٗلىم ؤن ًخهىع مٗىاٍ ؤو   ٖلم   ً خاو٫ جدهَُل َم  ٖلى ٧ل 

ؤو  ض 

ٌَ  الغؾم؛ ل٩ُىن ٖلى بهحرة   ه ُٞما ًُلبه، وؤن  َٖ ى الصخيء   -ٗٝغ مىيى ً   َو بدض في طل٪ الظي 

  -له  ه الٗاعيت  م ًٖ ؤخىال  الٗل
 
، وما َى الٛاًت اإلا٣هىصة مً جدهُله؛ ختى  جمُحزا له ًٖ ٚحٍر

  ُ  ال ٩ًىن ؾٗ
 
ه ل   ه ٖبشا، وما ٖىه البدض

 
َلبها، وما مىه  ع  ى  هَ خَ ُٞه مً ألاخىا٫ التي هي مؿاثل

ٍ لصخت بؾىاصٍ ٖىض عَ  ض  جد٣ُ٣   م  ْو اؾخمضاص  ه التي ال ب  ًَ مً ؾب٤  ه بلُه، وؤن ًخهىع مباص

تها ُٞه إلم٩ان البىاء ٖلحها  .(40)(مٗٞغ

ها ٖكغة, والخهغ  ه  اقت   زم٢لذ:  ً ٧ىج  ًٖ  ٦ما ؾل٠ ا٣ٖلُ ٞحها لِـ غ ٖىض اإلاخإزٍغ

 الجغظاوي.

 ( ملدمت الللم) 

ٌ  زم  و٢ض ؾلٟذ ؤلاقاعة للم٣ضماث في ٦الم  - "م٣ضمت الٗلمـ"ر ًٖ َظٍ اإلاباصت بٗب  ٢ض 

 الٗلم ألن م٣ضمت الٗلم  -التهاهىي 
 
٠ ى: حٍٗغ ٕ  في طل٪ الٗلم, َو ٖىضَم: ما ًخى٠٢ ٖلُه الكغو

ه ُت مىيٖى  .(41)والخهض٤ً بٟاثضجه ومىيٖى

م ٢ض  ذ ؤن اإلاباصت باإلاٗجى ألٖا ٨ظا ال٣ى٫ ؤًًا  حٗضو٢ض ٖٞغ مً ؤظؼاء الٗلىم حٛلُبا, َو

 في اإلا٣ضماث.

                                              

 (8( مىخهى الؿى٫ في ٖلم ألانى٫ )م 39)

 1/5ؤلاخ٩ام ( 40)

 (16خاقُت الُٗاع ٖلى اإلاُل٘ )م ( 41)
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ً  ولهظا إلاا ٢ا٫  ىدهغ ف) : (42)"ظم٘ الجىام٘"في م٣ضمت الؿب٩ي  اب  وؾبٗت   ي م٣ضماث  ٍو

حٍر مً ٢ىاٖض ٣ًا٫ ٖلُه: بن  مً ظملت اإلا٣ضماث َخ ). ٢ا٫ الؼع٦صخي: (٦خب ض  ؤنى٫ ال٣ٟه ٚو

ض  مً ؤنى٫ ال٣ٟه، ٞال ٩ًىن ظؼءا مىه, لسغوظها ٖىه انُالخا، و٢ض  َٗ  ٌ ا مما ال  اإلاى٤ُ وهدَى

٤ الخٛلُبً   ُٞما  الاهدهاع   ، ووظه  جاب بإهه إلاا جى٠٢ ألانى٫  ٖلحها، ظٗلها ظؼءا مىه ٖلى ٍَغ

بالظاث ؤو ال، والشاوي: اإلا٣ضماث, بط ال بض ؤن ًخى٠٢  ما جًمىه ألانى٫ بما م٣هىص   ط٦ٍغ ؤن  

  ً  .(43)(ج بلُهدخَ ٖلُه اإلا٣هىص، وبال لم 

، )٢ا٫ التهاهىي:  مجهم مً ٞؿغ اإلا٣ضمت بما ٌٗحن في جدهُل الًٟ, ٞخ٩ىن اإلا٣ضماث  ؤٖم 

ماث بهظا اإلاٗجى ؤٖم  مً اإلاباصت باإلاٗجى ألاو٫ ال مً اإلاباصت باإلاٗجى ٦ظا ٢ُل، ٌٗجي ج٩ىن اإلا٣ض

، بط ما بُجهد وبين اإلابدرا بدإلالنى الثدوي هى اإلاظدواةالٗباعة, بط  وبن ا٢خًاٍ ْاَغ   ,الشاوي

ً  بما مُل٣ا، ؤو ٖلى وظه  ١ ٖلُه ؤهه مما ًخى٠٢ ٖلُه الٟ هض  ًَ ؿخٗان به في جدهُل الًٟ   ٌ

  ر  وبالجملت ٞاإلاٗخبَ  ٖلى وظه ٦ما٫ البهحرة.البهحرة، ؤو 
 
 في اإلاباصت الخى٢

 
 .(44)(مُل٣ا ٠

, ؤي: ؤلاصعا٥ الخام, وبياٞت وظه )الضؾىقي: الكُش دمحم ٢ا٫  واإلاغاص بالبهحرة الخبهغ 

 .(45)(ؤلاصعا٥ الخام :ؤي ,ٖلى وظه َى الخبهغ :ؤي ,للبهحرة للبُان

 لوت واصؼالخد (اإلالدمت ) 

 في اللوت : 

ا اؾًم ): ابً الىجاع٫ ٢ا ظض ُٞه ا ل٩ل ما و  اإلا٣ضمت في ألانل نٟت، زم اؾخٗملَى

 .(46)(الخ٣ضًم

ى ؤو٫ ما ًبضو.)٢ا٫ الؼع٦صخي:   وهي مإزىطة مً م٣ضمت الٗؿ٨غ، َو

حها لٛخان: ٞخذ الضا٫   ٞو
 
  باٖخباع اإلاٟٗىلُت، بمٗجى ٢
 مذ ٖلى ض 

ً
ٖلى ٞهمه،  اإلا٣هىص بٖاهت

َا   باٖخباع الٟاٖلُت، ب و٦ؿغ 
 .(47)(متمٗجى مخ٣ض 

                                              

ـ  ٖمغي وهسبت ٨ٞغي(( 42) عى ؤهه هِٟ   (85مى٘ اإلاىاو٘ )م . ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: )لى ٧ان طا لؿان  الص 

 1/117 حكي٠ُ اإلاؿام٘( 43)

 1/14 ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن ( 44)

 (47 - 46خاقُت الضؾىقي ٖلى قغح الًٗضًت للؿمغ٢ىضي )م ( 45)

 1/32 قغح ال٩ى٦ب اإلاىحر( 46)

 1/118 حكي٠ُ اإلاؿام٘( 47)
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 ً ٢ضم بمٗجى ج٣ضم. ٢ا٫ هللا ؾبداهه وحٗالى: }: م   -ب٨ؿغ الضا٫ -وهي )و٢ا٫ ابً الىجاع: 
َ
ال

ه   ىل 
  َوَعؾ 

 
َضي  اَّلل

ًَ ىا َبْحَن  م   
٣َض 
 
ؤي: ال جخ٣ضمىا. وبٟخدها، ألن ناخب ال٨خاب ؤو ؤمحر الجِل  (48){ج

 .(49)(٢ضمها

دخمل في ال٨ؿغ ؤن ج٩ىن  بمٗجى ج٣ضم, ٩ُٞىن الٟٗل الظي َم ألانلي ال ٢ض   م٢ًلذ: ٍو

 مخٗضًا ال الػما.

ا  -٣ًا٫: م٣ضمت )٢ا٫ ال٣غافي:  مالخٓت باؾم مٟٗى٫، واؾم ٞاٖل،  -بٟخذ الضا٫ و٦ؿَغ

 
 
ً مسخلٟحن، بن الخٓذ ؤن اإلا٣ضمت ج   ٣َ ؤمٍغ

مىا إلا٣هىصها، ٦ؿغها الضا٫، ألجها ٞاٖلت، ؤو هدً ض 

 
 
 .(50)(ألجها اؾم مٟٗى٫  ,ا، ٞخدىا الضا٫هٖلحها م٣هىصَ  ٣ضمها لىبجيَ ه

ها بالظاث البدىاء ما م  ٧إجهم لخٓىا ؤهه إلاا وظب ج٣ض  , و ٢ُل: وال٨ؿغ ؤقهغ)٢ا٫ الؼع٦صخي: 

 .(51)(مذ بىٟؿها، بسالٝ الٟخذَا ٖلُه، عجر ج٣ضًغ الٟاٖلُت ٞحها لئلقٗاع بإجها ج٣ض  بَٗض 

حر   "الصخاح"٢ا٫ ناخب )٢ا٫ ال٣غافي: و  ِل م٨ؿىعة الضا٫، وهي ؤو٫ ٍ: م٣ضمت الجٚو

م خ٩ىا ٞحها زال  َب ٖلحها اؾم  الٟاٖلالجِل، ولم ؤَع
َ
ل
َ
  ٞا، ٩ٞإهه ٚ

 
  مً ظهت ؤجها ج

 الجَِل  م  ٣ض 

 .(52)(ًدبٗها، وهي حصجٗه وحؿخدبٗه والجِل  

 في الاصؼالح : 

  وهي في انُالح الخ٨ماء: ال٣ًُت الجٗىلت ظؼءَ ): الؼع٦صخي ٢ا٫
َ
م الضلُل, ٣٦ىلىا: الٗال

مً َظٍ حؿمى م٣ضمت،  ٨ً، و٧ل مم٨ً له ؾبب، ُٞيخج: ؤن الٗالم له ؾبب، ٩ٞل واخضة  مم

ى مغاص   ؤمغ   وؤما ٖىض اإلاخ٩لمحن: ٞما ًخى٠٢ ٖلُه خهى٫      آزغ، َو
مً  ٠، وهي ؤٖم  اإلاهى 

 اإلاٗب   ألاولى، ٞاإلا٣ضمت لبُان الؿىاب٤، والٟهى٫  
 
 .(53)(ب لبُان اإلا٣انضخ  ر ٖجها َىا بال٨

                                              

ىاالُٗاع: )٢ىله: }٢ا٫ ( 48) م   
ض 
َ
٣
 
 ج
َ
عباعي, و٢غت  "م٢ض  " جخ٣ضمىا, ألن   :ومٗىاٍ ,( بًم ؤوله ٦ما َى ال٣غاءة الؿبُٗت{ال

  بٟخذ الخاء ٖلى ؤن  
َ
َـ . خاقُت الُٗاع ٖلى الخلي ه بخاءؤنل ت ا  1/38ًً, وهي ٢غاءة ٖكٍغ

 33 - 1/32 قغح ال٩ى٦ب اإلاىحر( 49)

 1/107 هٟاجـ ألانى٫ ( 50)

٢ا٫ خلىلى: )اإلا٣ضمت بالٟخذ وال٨ؿغ, ٞالٟخذ اؾم مٟٗى٫, ألها ه٣ضمها بحن ًضي م٣هىصها, وبال٨ؿغ اؾم ٞاٖل, 

 1/126ألجها ج٣ضمىا لظل٪( اَـ . الًُاء الالم٘ 

 1/118 حكي٠ُ اإلاؿام٘( 51)

 108 - 1/107 ألانى٫ هٟاجـ ( 52)

 1/118 حكي٠ُ اإلاؿام٘( 53)
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 ( الللم وملدمت الىخدبملدمت ) 

غ اإلا٨ىىن "في  (54)٢ا٫ الكُش ؤخمض الضمجهىعي مت بال٨ؿغ مإزىطة ): " قغح الجَى  
اإلا٣ض 

مت مىه, ؤي: مى٣ىلت مً طل٪, إلاىاؾبت    
مت الجِل للجماٖت اإلاخ٣ض   

بُجهما, ألن َظٍ  مً م٣ض 

م  ؤلاوؿاَن إلا٣هىصٍ ٦ما ؤن م٣ضمت  
٣َض 
 
ه ؤي: جج اإلا٣ضمت ج م   

٣ض 
 
ؿٍغ ٖلى الخ٣ضم, ٩ُٞىن الجِل ج

ٔ  اإلا٣ضمت في م٣ضمت الٗلم وم٣ضمت دخمل ؤجها مإزىطة  اؾخٗما٫  لٟ ُت, ٍو  ٖٞغ
ً
ال٨خاب خ٣ُ٣ت

 
 
دخمل ؤن ج٩ىن مً الالػم ها مجاػا, ٞهي م  مجها ؤي: مؿخٗاعة, ٩ُٞىن اؾخٗمال م اإلاخٗضي, ٍو ض 

َ
٢ ً

مها بمٗجى مخ٣ضمت, وبالٟخذ مً ٠ ٢ض   
 
ٍ. ألاو٫ ال ٚحر, ألن اإلاال  ؤماَم م٣هىص 

 كلٍم, وملدمت هخدب
ُ
 .(55)وهي كظمدن: ملدمت

ٕ   :(ملدمت الللم)ـٞ   ما ًخى٠٢ ٖلحها الكغو
َ
ى ج ض في طل٪ الٗلم, َو ٍ بىظه  ما بن ؤٍع هىع 

ض الكغوٕ ٖلى بهحرة,  ص  مجغ   اًخه بن ؤٍع ه ٚو الكغوٕ, ؤو جهىعٍ بغؾمه ؤو خضٍ وجهىع مىيٖى

ظٍ  مدًت, وط   مٗان   َو
ْ
ّ   غ  ٦  ل   ألالٟا

 
  ٠  خى٢

 
 لظاتها, ختى لى ؤلاهباء ٖجها ٖلحها ال ؤجها م٣هىصة

ّ  جِؿ   دخج بلحها ؤنال. غ ٞهم  اإلاٗجى مً ٚحر ؤلٟا  ً  لم 

  ًم   لُاثٟت   اؾم   :(ملدمت الىخدب)و
 
  ٦المه ٢
ٍ   ؤمامَ  ْذ َم ض  ٕ   اإلا٣هىص العجبا  له بها واهخٟا

 بها ُٞه.

 
 
  والشاهُت ,ولى مٗان  ٞاأل

 
ً  , ٞبحن اإلا٣ضؤلٟاّ  .(56)( اَـ ًمخحن جبا

                                              

ً مً ( 54) غ، وؤخض ٖلماء مهغ اإلا٨ثًر ؤخمض بً ٖبض اإلاىٗم بً ًىؾ٠ بً نُام الضمجهىعي: قُش الجام٘ ألاَػ

  ٌ . ٧ان  حٍر غ، وولي مكُسخه. و٧ان  لٗلمه باإلاظاَب ألاعبٗت. ولض في صمجهىع، ,ٝ باإلاظاَبيٗغَ الخهي٠ُ في ال٣ٟه ٚو وحٗلم باألَػ

 ٢ى  
ً
ٍ( في  -(. مً ٦خبه )بًًاح اإلابهم مً مٗاوي الؿلم 1192و٢هضجه اإلالى٥. وجىفي بال٣اَغة ؾىت )  للخ٤ َابخه ألامغاء  الا

غ اإلا٨ىىن  ت، و)الٟخذ ال -اإلاى٤ُ، و)خلُت اللب اإلاهىن بكغح الجَى ط٦غ  ر(. - غباوي بمٟغصاث ابً خىبل الكِباويٍ( باٚل

الم"َظا الؼع٦لي في   - 73له جغظمت في "ؤٖالم ال٨ٟغ ؤلاؾالمي في الٗهغ الخضًض" ألخمض جُمىع باقا )م . و  1/164 "ألٖا

غاثب.79 حها عجاثب ٚو  ( ٞو

ن اإلاىلى ؾٗض  الضًً اه٣ؿاَم اإلا٣ضمت بلى م٣ضمت  1/44 "آلاًاث البِىاث"٢ا٫ ابً ٢اؾم الٗباصي في ( 55) : )٢ض َبح 

 الٗلم وم٣ض
 
باعج اًخه مت ال٨خاب, ٖو ت خضٍ ٚو ه: ٣ًا٫ )م٣ضمت الٗلم( إلاا ًخى٠٢ ٖلُه مؿاثله ٦مٗٞغ ه في اإلاُى٫ ما هه 

ه, و)م٣ضمت ال٨خاب( لُاثٟت مً ٦المه ٢ضمذ ؤمام اإلا٣هىص العجباٍ له بها واهخٟإ بها ُٞه ؾىاء جى٠٢ ٖلحها ؤم  ومىيٖى

 ال( اَـ .

: )وؤما الٟغ١ بحن م٣ضمت ال٨خاب وم٣ضمت الٗلم ٣ٞض بؿُه الٗهام  1/38و٢ض ٢ا٫ الُٗاع في خاقِخه ٖلى الخلي 

, ٞاعظ٘ بلُه بن قئذ( اَـ .  قغح 
 في "قغح الىيُٗت", وقغخىاٍ َىا٥ في خاقُدىا ٖلى طل٪ ال٨خاب ؤجم 

غ اإلا٨ىىن )م 56) ( , واهٓغ: قغح الؿمغ٢ىضي ٖلى الًٗضًت م٘ خاقُت 20( خلُت اللب اإلاهىن بكغح الجَى

 ( وما بٗضَا.47)م  الضؾىقي
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لؤللٟاّ السهىنت الضالت ٖلى اإلاٗاوي  ٞم٣ضمت ال٨خاب: اؾم  ): (57)٢ا٫ البىاوي

 السهىنت.

 وم٣ضمت الٗلم: اؾم للمٗاوي السهىنت.

ً  ه  حْ ٞبحن مٟهىَم  م  ، وؤما في الىظىص ٞبُجهما الٗمىم  ما الخباً والسهىم اإلاُل٤, وألٖا

 
 
 لم، ٩ٞلما و  م٣ضمت الٗ ال٨خاب, وألازو   م٣ضمت

 
الٗلم وظضث م٣ضمت ال٨خاب مً  ظضث م٣ضمت

 
 
ها ما ًخى٠٢ ٖلُه الكغوٕ في الٗلم، ٞخ٩ىن ٚحر ٨ٖـ، ألن م٣ضمت ال٨خاب ٢ض ٩ًىن مضلىل

 
َ
  مً خُض اللٟٔ ٦خاب   م٣ضمت

َ
هض١ ٖلحها حٍٗغ٠ م٣ضمت  ٖلم   وم٣ضمت مً خُض اإلاٗجى، ٍو

يخٟ٘ به ُٞه، و٢ض ال ٩ًىن به اإلا٣هىص وٍ  ال٨خاب، ألن ما ًخى٠٢ ٖلُه الكغوٕ في الٗلم ًغجبِ 

 
َ
ً   ٦خاب   مضلىلها طل٪، ٞخ٩ىن م٣ضمت  ٣ِٞ, ٦م٣ضمت عؾالت الىي٘, ٞةجها لم 

 
٠  ظ٦غ ٞحها حٍٗغ

  ٖ  .(58)(ه وال ٚاًخهالىي٘ وال مىيى

َذ و٢ض  -ل٩ىن ال٨الم في اإلاباصت الٗكغة َى ال٨الم في م٣ضمت الٗلم و  ما ٢اله الكٍغ٠  ٖٞغ

غ والخدبحر"خب ٢ا٫ نا -في الخهغ    في َخ  مدهىعة   م٣ضمت الٗلم ٚحر  ): " الخ٣ٍغ
اًخه ض  ٍ ٚو

 ٍ ٦غ  كاع ٥  في بٞاصة البهحرة ٧ان مجها وؾاٙ ط 
ظض لهظٍ ألامىع م  ه, بل بطا و  والخهض٤ً بمىيٖى

 .(59)(م٘ َظٍ ألامىع ٞحها

ٕ  ةطا جمهض َظا, ٞ ٤في ال٨الم ًٖ اإلاباصت جٟهُال ٞل٨ًُ الكغو  .حنواإلاٗ , وهللا اإلاٞى

 

                                              

ض ٖبض الغخمً بً ظاص هللا البىاوي: وؿبت ل  : ) 1/494شجغة الىىع الؼ٦ُت" ٢ا٫ في "( 57) ت مً ٢غي ؤبى ٍػ بىان ٢ٍغ

غ وصعؽ ٖلى  ٣ُت، ؤلامام الٗالمت الٗمضة الٟهامت الخ٤٣ اإلاال٠ اإلاض٤٢. ٢ضم مهغ وظاوع بالجام٘ ألاَػ اإلايؿخحر بةٍٞغ

ىؾ٠ الخ حٍرؤٖالم ٧الهُٗضي ٍو م، وؤزظ الخضًض ٖلى الكُش ؤخمض الهباٙ ٚو حَر  ,ومهغ في اإلا٣ٗى٫  ,ٟجي والبلُضي ٚو

ومً آزاٍع ما ٦خبه  ,وجىلى مكُست َظا الغوا١ مغاعا ٞؿاع ٞحها ؾحرا خؿىا ,واهخٟ٘ به ظماٖت ,وؤ٢غؤ الٗلىم بغوا١ اإلاٛاعبت

ً   م٘ الجىام٘ ازخهغ ٞحها ؾُا١َ ٖلى اإلا٣امت الخصخُُٟت للكُش ٖبض هللا ألا٦ضاوي، وؤل٠ خاقُت ٖلى ظ ٢اؾم واهخٟ٘  اب

ج ,بها الُلبت دغع ٍو ُٟض ٍو  (.1198ُض ختى جىفي زخام نٟغ ؾىت ولم ًؼ٫ ٣ًغيء ٍو

 28 - 1/27خاقُت البىاوي ٖلى قغح الخلي ( 58)

غ والخدبحر ( 59)  (29 - 28, واهٓغ: خاقُت الجغظاوي ٖلى قغح الكمؿُت لل٣ُب الغاػي )م  1/39الخ٣ٍغ
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 [1 ] 

 

 احلداملبدأ األول: 

 

 

  َىا و 
م اإلاغاص   الخض  اإلاغاص بالخض   باإلاٗجى ألٖا

 
٠ل ٝ ال  ,ألانىلُحن ٦ما َى انُالح   لخٍٗغ

ه  يمً ٢ؿَم  ٣ُحن الظي َى ٖىضَم واخض  الخض باإلاٗجى ألازو ٖىض اإلاىُ ٠, و٢ؿُم  الخٍٗغ

ْؾم    .(60)الغ 

بمٗجى  ألانى٫ ٦شحرا ما ٌؿخٗملىن الخض  اٖلم ؤن ؤعباب الٗغبُت و : )(61)٢ا٫ ال٩لىبىي 

 
 
ٌَ َٗ اإلا  ٝ, و٦شحر  مً الىاؽ 

 غ 
ْ
 ل  ٛ

 
ٞال حٟٛل وال  ,نحْ ىن بؿبب الٟٛلت ًٖ ازخالٝ الانُالَخ ُ

 . (62)(جسبِ

ٝ ؤو امخُاَػٍ ًٖ ٚحٍرالخٍٗغ٠و  ٍ جهىَع اإلاٗغ   .(63): ما ٣ًخطخي جهىع 

ًمى٘ ؤٞغاَص الخضوص مً  , وؾمي الخٍٗغ٠ خضا ألهه(64)والخض في اللٛت: الٟهل واإلاى٘

مى٘ ٚحرَ  ٌ  (65)َا مً الضزى٫ السغوط, ٍو ً  , ولظا  , ؤي: الجام٘ ألٞغاص (66)هم: الجام٘ اإلااو٘ؿمُه بٗ

ا ٝ, اإلااو٘ مً صزى٫ ٚحَر  .(67)اإلاٗغ 

  ٞاثضة الخضوص)٢ا٫ ال٣غافي: 
ً
خت  

ىض   بَ للمدضوص م   ؤن ج٩ىن م 
ً
ىت  
له, بط الخض  بهما َى قغح   ِ 

 
 
 .(68)(ُه ٖلى ؾبُل ؤلاظما٫ٖل ما ص٫ اللٟٔ

                                              

 (81اهٓغ: خاقُت الهبان ٖلى الكغح الهٛحر للملىي )م ( 60)

ٗٝغ بكُش ػاصٍ: ٢اى خىٟي ٖشماوي. ( 61) بؾماُٖل بً مهُٟى بً مدمىص، ؤبى الٟخذ ال٩لىبىي الغومي، َو

ايُاث واإلاى٤ُ. وؿبخه بلى بلضة )٧لىبت( مً والًت )آًضًً(  و٧ان ٢ايُا ٞحها. ,ووٞاجه في حؿالُت )مً ًجي قهغ( ,اقتهغ بالٍغ

له جهاه٠ُ، مجها: خاقُت ٖلى قغح الضواوي لل٣ٗاثض الًٗضًت, وعؾالت في آصاب البدض واإلاىاْغة, وقغح لتهظًب الؿٗض في 

الم للؼع٦لي 1205اإلاى٤ُ. جىفي ؾىت )  1/327(. اهٓغ: ألٖا

 1/624( , واهٓغ: ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 82 - 81)م لل٩لىبىي ( قغح بٌؿاٚىجي 62)

 (60( الباظىعي )م 63)

 1/124( اإلاهباح اإلاىحر 64)

 (59( آصاب البدض واإلاىاْغة )م 65)

 (76( الًىء اإلاكغ١ )م 66)

الم )م 67) ٘ ألٖا  (14( ٞع

 (4غح ألاعبٗحن في ؤنى٫ الضًً )م ( ق68)
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 ): " ؤلابهاط"٢ا٫ الخ٣ي الؿب٩ي في ولهظا 
َ
ظ٦  ً  طل٪ ًيبػي ؤن 

 
  ٖلم  خ٣ُ٣ت

غ في ابخضاء ٧ل 

 َُ ض الاقخٛا٫َ الٗلم, ل ًَ  خهىعَا الظي ًٍغ  به ٢بل السىى ُٞه, ٞمً ٖٝغ ما 
 
ب َان ٖلُه ما ُل

 ًَ 
 
 .(٫بظ

لٗلىم بال بٗض جهىع طل٪ الٗلم، مً ا في ٖلم   اٖلم ؤهه ال ًم٨ً السىى  )٢ا٫ ؤلاؾىىي: و 

ٟاث  .(69)(والخهىع  مؿخٟاص  مً الخٍٗغ

ب َم ): " اإلاىا٠٢"في الًٗض ٢ا٫   مً َع٦ 
 ٞةن 

ْ
ًَ  ٖمُاءَ  َن ت  سب  ؤوق٪ ؤن 

َ
َٖ بْ ِ ز  ِ 

ْ
, (ىاءك

 ): الجغظاوي في قغخه٢ا٫ 
 
 به  وهي الىا٢ت التي ال ج

 
٣ا٫:  ,هااَم ض  غ ٢ ٞهي جسبِ بُضحها ٧ل  شخيء, ٍو

 .(70)(الٗكىاء بطا زبِ ؤمٍغ ٖلى ٚحر بهحرة ب٦  عَ  ٞالن  

 اٖلم ؤن الىاظب ٖلى الكإع في ٧ل ٖلم ؤن ًخهىعٍ بىظه  ): في خاقِخه ٖلى ال٣ُب٢ا٫ و 

  ٕ ٖ  ُٞه, وؤما جهىع   ما, وبال المخى٘ الكغو  .(71)(ه ُٞه ٖلى بهحرةٍ بغؾمه ٞةهما ًجب ل٩ُىن قغو

ضي:  ٫  ى ٢ؾل٠ و    مً خاو٫ جدهُ)آلام 
م  مً الٗلىم ؤن ًخهىع مٗىاٍ َخ٤ٌّ ٖلى ٧ل 

ْ
ل  ٖ َل 

ْؾم, ل٩ُىن ٖلى بهحرة    بالخض ؤو الغ 
ً
ال  .(ُٞما ًُلبه ؤو 

ختى ال  ,زا ٖىضٍ ًٖ ٚحٍرممح   ومٗجى ٧ىهه ٖلى بهحرة ُٞما ًُلبه ؤن ٩ًىن اإلاُلىب  

 ٌَ  ٛ  .(72)ما َى مىه َل هم  وال ح   ,ل بما لِـ مىهكخ

  في ؤن   ال زٟاءَ )٢ا٫ الؿٗض: 
َ
   خ٣ُ٣ت

ها  ٧ل 
 
ُلب خهىل  ً  

 
ٖلم  جهىعاث  وجهض٣ًاث ٦شحرة

٤ الىٓغ والاؾخضال٫, ٞاخخ   ً  بإُٖاجها بٍُغ   َعَا بهىعة  ُٟض جهى  ُج بلى ما 
 
نىها  ,ؿاوحهابظمالُت ح

٠ الٗلم,  بما َى مجها واقخٛا٫   للُلب والىٓغ ًٖ بزال٫   بما لِـ مجها, وطل٪ َى اإلاٗجى بخٍٗغ

 .(73)(٩ٞان مً م٣ضماجه

ال بض مً جهىع الٗلم بغؾمه ل٩ُىن الكإع ُٞه ٖلى بهحرة في )ب الغاػي: و٢ا٫ ال٣ُ

 ,مىه جغ ص   مؿإلت   ٧ل   َلبه, ٞةهه بطا جهىع الٗلم بغؾمه و٠٢ ٖلى ظمُ٘ مؿاثله بظماال ختى ؤن  

َم  ل 
٤   ؤن مً ؤعاص ؾلى٥َ  ؤجها مً طل٪ الٗلم, ٦ما َٖ لم ٌكاَض ل٨ً ٖٝغ ؤماعاجه, ٞهى ٖلى  ٍَغ

 .(ى٦هبهحرة في ؾل

                                              

 1/7جهاًت الؿى٫ ( 69)

 1/34( اإلاىا٠٢ م٘ قغح الجغظاوي 70)

 (28( خاقُت الجغظاوي ٖلى قغح الكمؿُت لل٣ُب الغاػي )م 71)

ت )م ( اإلا72)  (6باصت الىهٍغ

 6 - 1/5( قغح اإلا٣انض 73)
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ٖ   الىدَى  ً جهىَع َم  ؤعاص به ؤن  )٢ا٫ الخصخي الكٍغ٠ الجغظاوي:   مشال بإهه "
ْ
 بإنى٫   م  ل

  ٝ بها ؤخىا٫  ٗغَ ٌ  
َ
غاب  ل  ؤوازغ ال٩ والبىاء" خهل ٖىضٍ م٣ضمت ٧لُت, وهي ؤن ٧ل  م مً خُض ؤلٖا

ت, ٞةطا وعص ٖلُه مؿإلت مُٗىت مجها  مؿإلت مً مؿاثل الىدى لها مضزل   ًخم٨ً في جل٪ اإلاٗٞغ

ت بٖغاب ال٩لمت  ً ؤْن بظل٪ م   ٌٗلم ؤجها مً الىدى بإن ٣ًى٫: "َظٍ مؿإلت لها مضزل في مٗٞغ

ظا بطا جهىع اإلاحزان بإهه "آلت ٦وبىائها, و٧ل مؿإلت ٦ظل٪ ٞهي مً الىدى, ٞهظٍ اإلاؿإلت مىه", و 

 
َ
ًَ م مغاٖات  ٗه  ٢اهىهُت ح ن ٧ل ًٖ السُإ في ال٨ٟغ" خهل ٖىضٍ م٣ضمت ٧لُت, وهي ؤ ها الظَ

ا  مؿإلت مىه لها مضزل   ا ًٖ ٚحَر محَز في جل٪ الٗهمت, وجم٨ً بظل٪ مً ؤن ٌٗلم مؿاثله ٍو

 
 
 ىا جاما.جم٨

َٖ وبالجملت  َٖ خَ ٝ زان  غَ بطا جهىع ٖلما بغؾمه ٣ٞض   ٧ل مؿإلت مىه لها مضزل   م ؤن  ل  ه, و

 ًَ  ض  ٣ْ في جل٪ السانت, وبظل٪ 
 
ص ٖلُه مؿإلت وع 

 
 مىه ؤن ٌٗلم ؤجها مىه  ع بن ؤ

ً
جامت, ٩ٞإهه ٢ض  ٢ضعة

ً  ٖلم طل٪ ؤو   ز مؿاثله بخمح   ؤهه بمجغص جهىع الٗلم بغؾمه ٢ض خهل له بالٟٗل الٗلم   صْ غ  ال, ولم 

 
 
ا, ختى ًغص ٖلُه ؤهه زالٝ ً جهىع ٖلم اإلاى٤ُ بما ط٦غها خهل َم  الىا٢٘, بط لِـ ٧ل   مً ٚحَر

 .(74)(بالٟٗل ب٩ل مؿإلت مىه جىعص ٖلُه ؤجها مىه له الٗلم  

َغ في ٖلم  مً الٗلىم البض له ؤو  و٢ا٫ ؤبى خُان: )ب  ْ  الىا
خه ٖلى ؾبُل ن   مً مٗٞغ

ً
ال

  ً  . (75)(ٖلى ؾبُل الخٟهُل ؤلاظما٫، زم بٗض طل٪ ًخٗٝغ ما اخخىي ٖلُه طل٪ الٟ

 
 
٠ ًُٟض الٗلم ؤلاظمالي ٢لذ: و٢ض ج٣ضم في ٦الم ال٣غافي ؤلاقاعة , ولهظا ٢ا٫: بلى ؤن الخٍٗغ

٨ٟي في الٗلم   ٝ الصخيءَ ا ٢ض وٗغ به  ) ه مً خُض الخٟهُل, ٍو به  مً خُض ؤلاظما٫ وبن لم وٗٞغ

  ٠  .(76)(طل٪ والخٍٗغ

  
 
ظٍ هي ٞاثضة ؤلاخاَت باإلاباصت الٗكغة ٧ل ت مً خُض  ها, ؤٖجي خهى٫َ ٢لذ: َو اإلاٗٞغ

جي في ؤو٫  ان"الجملت, ولهظا ٞةن الجٍى ٧ل مً إلاا ط٦غ قِئا مً اإلاباصت التي ًخٗحن ٖلى  "البَر

 والٛغى مً طل٪ ؤن ٩ًىن ؤلا٢ضام  ٢ا٫: )ًداو٫ السىى في ًٞ مً ٞىىن الٗلىم ؤن ًدُِ بها, 

 
 
  ٖلى حٗل

 
 .(77)(ُٞه بالٗلم الظي ًداو٫ السىَى  مليالللم الُج مً  مه م٘ خٔ

                                              

 (27 - 26( خاقُت الكٍغ٠ الجغظاوي ٖلى قغح الكمؿُت لل٣ُب الغاػي )م 74)

 1/13الخظًُل والخ٨مُل في قغح ٦خاب الدؿهُل ( 75)

 ( 5( قغح ألاعبٗحن في ؤنى٫ الضًً )م 76)

ان ( 77)  1/7البَر
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َٖ : )ٞةن ٢ُل: (78)٢ا٫ ألابُاعي  ً  َم ل  ٞةطا  م٘ خهى٫ الٗلم؟ ٢لىا:  خهىع الُلب  ه, ٠ُ٨ٞ 

  ٖ 
ْ
َٖ َم  مً ٖلم الخٟهُل, ٞةن   الجملت ال ًمى٘ م  ل ُت, لم  ؤن   َم ل  ً  ال٣ٟه: َى الٗلم باألخ٩ام الكٖغ

ا,  ْغ ه  ًَ  ت ظهاث ٦الم الٗغب, لم ٨ًً بظل٪ هدٍى بظل٪ ٣ٞحها, و٦ظل٪ مً ٖلم ؤن الىدى: مٗٞغ

 .(79)(و٦ظل٪ مً ٖلم ؤن ؤنى٫ ال٣ٟه: ؤصلخه, لم ٨ًً بظل٪ ؤنىلُا

  :(  جدنفدبد) 

 الٗلم ٢ؿمان: بظمالي, وجٟهُلي.)في: ٢ا٫ ال٣غا: (  ألاولى) 

ه.  ٞاإلظمالي: الٗلم بالصخيء مً بٌٗ وظَى

ه.  والخٟهُلي: الٗلم بالصخيء مً ظمُ٘ وظَى

ه مٟه   ٞالن   و٦ظل٪ ج٣ى٫: ؤمغ   ه مً خُض الجملت، وؤمغ ٞالن ؤٖٞغ ال، والجمل: ؤٖٞغ

ا وؤ٧لىا  صخىملًٗ هللا الحهىص خغمذ ٖلحهم ال"السلِ، ومىه ٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص:  ا وباَٖى ٞجملَى

 : زلُيؤ ".ؤزماجها
 
ا بالؿب٪ ٖلى الىاع. ومىه لٟٔ الزخالٍ اإلاغاص ُٞه بٛحر اإلاغاص،  ,"مجمل" َى

 .(80)(اإلاٗلىم بالىظه الجهى٫ في جل٪ الخ٣ُ٣ت ؤلاظمالي: ازخلِ الىظه   والٗلم  

  َ٘ مَ ْج ًَ  ال بض له ؤن والخ٨ُم بطا ؤعاص الخٗلَُم )٢ا٫ الؼع٦صخي:  :(  الثدهُت) 
َ
حن: بحن بُاه

 .(81)(بظمالي جدكٝى بلُه الىٟـ، وجٟهُلي حؿ٨ً بلُه

 ( حلٍسف ؤصٌى الفله) 

ٟحن ازىحن, الخٍٗغ٠ ألاو٫ بظغث ٖاصة ألانىلُحن  إن ًظ٦غوا لـــ "ؤنى٫ ال٣ٟه" حٍٗغ

  ٖ ما ٖلى 
َ
ل َٖ با بياُٞا, والشاوي باٖخباٍع ل٣ًبا و

 
 باٖخباٍع مغ٦

ْ
ٗ م  ل  .(82)تمسهىم مً ٖلىم الكَغ

ي في  اؤما ؤلاياٞت ٞهي ٦م  ): " ظم٘ الجىام٘"٢ا٫ الؿَُى
 
ج٣ُُضًت بحن اؾمحن,  وؿبت

 
 
 .(83)(غ  ب لشاهحهما الَج ىظ  ج

                                              

اإلاال٩ي الخل٩اوي زم ألابُاعي, ًل٣ب بكمـ الضًً, جىفي َى ٖلي بً بؾماُٖل بً ٖلي بً خؿحن بً ُُٖت ( 78)

ت ؾىت ) (, ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )٧ان بماما في ال٣ٟه وألانى٫ واإلا٣ٗى٫, ختى ًٞل ٖلى ٞسغ الضًً الغاػي في 616باإلؾ٨ىضٍع

٣ت بخُاء الٛؼا ان إلمام الخغمحن, والخ٨ملت في ال٣ٟه, وؾُٟىت الىجاة ٖلى ٍَغ ً  ألانى٫, له قغح ٖلى البَر
َ
٘  ؤج٣ ى بضٌ لي, َو

 139 - 1/138الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث الخى٣ُذ . (مً ؤلاخُاء

 255 - 1/254الخد٤ُ٣ والبُان ( 79)

 1/111( هٟاجـ ألانى٫ 80)

 66 - 1/65اإلاىشىع ( 81)

ضان )م 82) م ٍػ  1/15( , وؤنى٫ ال٣ٟه ؤلاؾالمي للؼخُلي 7( اهٓغ: الىظحز في ؤنى٫ ال٣ٟه لٗبض ال٨ٍغ

ي لجىام٘ ظم٘ ا( 83)  (194)م للؿَُى
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 َٗ  وؤما الل٣ب ٞهى ال
َ
  م  ل

 
ٗ  اإلا    غ بمضح  ك

صخى والكىٟغي،  ٧الغقُض وػًٍ الٗابضًً، ؤو طم  ٧اأٖل

و بالهاقمي ؤو الخمُمي ؤو ؤو وؿبت بلى ٖكحرة ؤو ٢بُلت ؤو بلضة ؤو ٢ُغ, ٧إن ٌٗٝغ الصس

 .(84)البٛضاصي ؤو اإلاهغي 

م  )٢ا٫ الًٗض: 
َ
ل َٖ غ بمضح  ؤو طم, وؤنى٫ ال٣ٟه   ٗ ك

 ٌ م  
َ
ل َٖ غ بابدىاء  الل٣ب   ٗ ك

 ٌ م 
ْ
ل  ٗ لهظا ال

, زم بهه مى٣ى٫    مضح 
 
ى نٟت   ال٣ٟه في الضًً ٖلُه, َو

َ
 مً مغ٦ب بيافي, ٞ
َ
  اٖخباع  َخضٌّ  ه  ل

 .(85)(ب٩ل 

ىوي: و   ال٣ٟه مغ٦ب بيافي له مٗىُان:  ؤنى٫ )٢ا٫ الَغ

  ً ى اإلاٗجى ؤلايافي.ٟهَ ؤخضَما: ما   م مً مٟغصًه ٖىض ج٣ُُضَما ألاو٫ بالشاوي, َو

 
ْ
ل  ٗ  .(86)(م السهىموالشاوي: مؿماٍ الظي َى ال

ٟه باٖخباٍع مغ٦با بياُٞا ًخى٠٢ ٖلى  ت مٟغصاجهٞخٍٗغ  )ؤنى٫( مٗٞغ
َ
, ؤٖجي اإلاًاٝ

 بلُه )ال٣ٟه
َ
 ج, (واإلاًاٝ

َ
ت ؤظؼاثهيغوعة ت اإلاغ٦ب ٖلى مٗٞغ : (88)ُاع٢ا٫ الٗ, (87)ى٠٢  مٗٞغ

  مٟهىم   ل  ح٣ٗ  )
 
  اإلاغ٦

 
 ب مخى٢

 
   ل  ٖلى ح٣ٗ   ٠

 .(89)(مً ظؼثُه ٧ل 

 ( ملسفت اإلاظدف إلُه مً كدٌ ًخلين جلدًُم  )

  اٖلم ؤن  ٢ى٫َ ال٣اثل "ؤنى٫ ال٣ٟه" ٢ى٫  ): " ؤلاخ٩ام"٢ا٫ آلامضي في 
 
ٝ  ٠ م  مال  ً مًا

ٝ  َى ألانى٫،    ومًا
َ
ٝ   بلُه َى ال٣ٟه، ولً وٗٝغ اإلاًاٝ ت اإلاًا م غَ بلُه، ٞال َظ  ٢بل مٗٞغ

 
 
٠  .(90)(ال, زم مٗجى ألانى٫ زاهُامٗجى ال٣ٟه ؤو   ؤهه ًجب حٍٗغ

ٝ   زهىم  ): " قغح الخهى٫ "و٢ا٫ ال٣غافي في  ٌ   اإلاًا ٝ باإلاًاٝ بلُه مً خُض ٗغَ بهما 

خه لظي َى ألانل  َى ٦ظل٪، واإلاًاٝ بلُه ال٣ٟه، ُٞخى٠٢ اإلاًاٝ ا  .(91)(ٖلى مٗٞغ

                                              

 1/307, واهٓغ: الىدى الىافي  1/110( ظام٘ الضعوؽ الٗغبُت 84)

 1/63( قغح الًٗض ٖلى مسخهغ ابً الخاظب 85)

 1/138( جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ مىخهى الؿى٫ 86)

٘ الخاظب 87)  1/243( اهٓغ: ٞع

الم 38 - 19جُمىع باقا )م  ( له جغظمت في "ؤٖالم ال٨ٟغ ؤلاؾالمي في الٗهغ الخضًض" ألخمض88) ( . واهٓغ: ألٖا

 . 2/220للؼع٦لي 

 1/69( الُٗاع ٖلى الخلي 89)

 1/5 ؤلاخ٩ام( 90)

 1/100 ( هٟاجـ ألانى٫ 91)
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 ( بُدهه وحىابه )

٢لذ: مٗجى ٢ىله )زهىم اإلاًاٝ بهما ٌٗٝغ الخ( َى ؤن مٗجى اللٟٔ اإلاًاٝ ب٣ُض 

ت اإلاًاٝ بلُه, ٟٞي مشالىا ه٣ى٫: مٗجى لٟٔ ألانل ب٣ُض   ٖلى مٗٞغ
 
٠  

 
٧ىهه مًاٞا مخى٢

ت مٗجى لٟٔ ال٣ٟه ياٞت وؿبت ج٣ُُضًت, ٞاإلاُلىب ألن ؤلا  ,ؤلاياٞت بلى ال٣ٟه مخى٠٢ ٖلى مٗٞغ

خ   ت ألانل بلى ال٣ٟه, ٞم   اإلايؿىب   ه ألانل  مٗٞغ ً َظا الىظه جد٤٣ الخى٠٢, ألهىا ال هُلب مٗٞغ

 
َ
 مً خُض َى ؤنل وبال إلا

 
 ا ٧ان جى٢

 
٠ 

 
بلى ال٣ٟه, ٞلؼم  , وبهما هُلب ألانل مً خُض َى مًاٝ

ى ال٣ٟه. ج٣ضًم   ت اإلاًاٝ بلُه َو  مٗٞغ

خه ب٣ُض ل٨ً ٢ض ٣ًا٫: مٗغ  مت ٖلى مٗٞغ ٞت مٗجى اإلاًاٝ ب٣ُ٘ الىٓغ ًٖ ؤلاياٞت م٣ض 

ت ألانل مً خُض َى ؤنل   خه باٖخباع ٧ىهه م٣ض   ؤلاياٞت ٦ما ال ًسٟى, بط مٗٞغ مت ٖلى مٗٞغ

 , ت ألاولى ؤٖم  مًاٞا بلى ٚحٍر تمً الشاهُت, و  ألن اإلاٗٞغ م ٢بل  مٗٞغ ت ألٖا ٢ا٫ ألازو, مٗٞغ

م   بن  )التهاهىي:  م ٢بل بصعا٥ ألازوؤ ألٖا  .(92)(٢ضم  لل٣ٗل مً ألازو، ٞةن  بصعا٥ ألٖا

م ظؼء   م  ٧انولهظا مً ألازو, والجؼء ًضع٥ ٢بل ال٩ل يغوعة,  ٢لذ: ألن ألٖا َى ألٖا

م  ٝغ , (93)في الخٍٗغ٠اإلا٣ض  , وج٣ضًم ألٖا م ؤٖٝغ و٢ا٫ ابً جُمُت: , (94)ؤولى(٢ا٫ الغاػي: )ألن ألٖا

 ٧ بن الصخيء ٧لما ٧ان ؤٖم  )
َ
لهظا مى٘ و , (95)(ل٨ثرة مغوع مٟغصاجه في ال٣ٗل ,في ال٣ٗل ان ؤٖٝغ

 
َ
٠ ٢ا٫ السبُصخي: )ألهه ؤ٢ل وظىصا في ال٣ٗل, وما َى باألزو,  اإلاخإزغون مً اإلاىا٣َت الخٍٗغ

م ٢بل ألازو ٞةهه ٌؿخدُل الٗلم (96)ؤ٢ل وظىصا في ال٣ٗل ٩ًىن ؤزٟى( ت ألٖا , وإلاا ٧اهذ مٗٞغ

م, ٢ ه باألزو م٘ الجهل باأٖل م ٌؿخلؼم ظهَل ألازو, ٦ما ٌؿخلؼم ٖضم  ا٫ الُىفي: )ظهل  ألٖا

 .(97)ٖضَمه(

ت   ت مٗجى اإلاًاٝ ب٣ُ٘ الىٓغ ًٖ ٧ىهه مًاٞا, ومٗٞغ لى َظا ٞىدً بداظت بلى مٗٞغ  ٖو

 
 
جهما ٘ اليؿبت الخ٣ُُضًت بُى٢  اإلاًاٝ بلُه ب٣ُ٘ الىٓغ ًٖ ٧ىهه مًاٞا بلُه, زم بٗض طل٪ ه

 
 
ظا ال ٌؿخلؼم وظىَب  ,افيب ؤلايلُى٨ك٠ مٗجى اإلاغ٦ ًم ؤخضَما ٖلى آلازغ ٦ما َى ج٣ض َو

                                              

 1/6 ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن ( 92)

م مجها, ؤما الٟهل ٞهى ( 93) ىن ج٣ضًم الجيـ ٖلى الٟهل ل٩ُىن الخض جاما, والجيـ َى ظؼء اإلااَُت ألٖا ِٞكتَر

 ا اإلاؿاوي لها. ٣٦ىلهم: "ؤلاوؿان: خُىان ها٤َ".ظؼئَ

 (20الخهل )م ( 94)

 14/61مجمٕى الٟخاوي ( 95)

 (31قغح السبُصخي ٖلى التهظًب للؿٗض )م ( 96)

 (538)م للُىفي اله٣ٗت الًٛبُت ( 97)
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  وال٣غافي ٞال, وهللا  ,وٗم .ْاَغ
 آلامضي 

 
مه ٖباعة ٟه 

 
ت له وظه, ؤما الىظىب الظي ج ال٨الم في ألاولٍى

 ؤٖلم.

ل ): " الًُاء الالم٘"في  (98)٢ا٫ خلىلىولهظا   َو
َ
  لىْو ألا

ً
لخبضًخه في  البضاًت باإلاًاٝ مغاٖاة

 .(99)(ؤو باإلاًاٝ بلُه ألهه اإلابخضؤ في اإلاٗجى؟اللٟٔ, 

  ٖلى ؤن  
َ
٠ اإلاًاٝ بلُه ٖلى اإلاًاٝ,  َغ بًٗهم ٢ض ؤبضي وظها آز لىظىب ج٣ضًم حٍٗغ

حٍٗغ٠ مٗجى ؤنى٫ ال٣ٟه التر٦ُبي ه في "ؤلابهاط" ٖىض وظىابَ  الؿب٩ي الىظهَ  الخ٣ي  ؤوعص و٢ض 

٠ اإلاًاٝ واإلاًاٝ بلُ): ٣ٞا٫ ٗ   ه وؤلاياٞت, ألن  وال بض في طل٪ مً حٍٗغ  ال
ْ
ب  ل

 
ًخى٠٢  م باإلاغ٦

ً ؤهه ٌٗخجي  ٌ  الىاؽ م  م بٗ  َ ٠ اإلاًاٝ, ولِـ ٦ما جى ٖلى الٗلم باإلاَٟغص, وهبضؤ طل٪ بخٍٗغ

٠ اإلاًاٝ بلُه, أله   ,بالبضاءة باإلاًاٝ بلُه  مدخجا بإن اإلاًاٝ ًخٗٝغ بخٍٗغ
 
ا ه٣ى٫: الخٍٗغ٠

 م٣ابل  
 
٠ ى الظي ٨ًدؿبه  حٍٗغ  الخى٨حر, َو

 
 م٣ابل   اإلاًاٝ

 
٠ الجهل,  مً اإلاًاٝ بلُه, وحٍٗغ

ظا ال ٨ًدؿبه اإلاًاٝ مً اإلاًاٝ بلُه ى اإلا٣هىص َىا, َو  .(100)(َو

٠ اإلاًاٝ بلُه ال جب٣ى بال ألاولىٍت التي ؤقاع بلحها ٗ  ىْ وبٗض َم ٢لذ:  ىا لىظىب ج٣ضًم حٍٗغ

٘  وهدً هغاعي الخبضًت في اللٟٔ ٞى٣ى٫: خلىلى,   .ؤنل   ألانى٫ ظم

 ( صل لوت واصؼالخدألا  )

ألانل: ؤؾاؽ ). و٢ا٫ ابً ٞاعؽ: (101)(الصخيء ألانل: ؤؾٟل  )٢ا٫ في ال٣امىؽ: 

 ). و٢ا٫ الُٟىمي: (102)(الصخيء
 
  ه, وؤؾاؽ  ؤنل الصخيء ؤؾٟل

 
ه, ٢ا٫: زم ٦ثر ختى ٢ُل: الخاثِ ؤنل

   ؤنل  
ٌَ  ٧ل  . (103)(ضو٫ للج ؤنل   للىلض, والجهغ   ؤنل   طل٪ الصخيء بلُه, ٞاألب   ض وظىص  ؿدى  شخيء: ما 

                                              

: ٖٝغ ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ٖبض الغخمً الحزلُُُجي ال٣غوي: ) 374 - 1/373( ٢ا٫ في "شجغة الىىع الؼ٦ُت" 98)

الم الخاٞٓحن لٟغوٕ اإلاظَب. جىلى ٢ًاء َغابلـ زم  .بدلىلى ؤلامام الٗمضة الخ٤٣ اإلاال٠ ال٣ُٟه ألانىلي ؤخض ألٖا

ىه الكُش ؤخمض  م. ٖو حَر نٝغ ٖىه، ؤزظ ًٖ ؤثمت مجهم ؤبى خٟو ال٣لكاوي والبرػلي و٢اؾم ال٣ٗباوي وابً هاجي ٚو

ما حَر وقغح الخى٣ُذ  ,سخهغ ٦بحر ونٛحر، وقغخان ٖلى ؤنى٫ ابً الؿب٩يله قغخان ٖلى ال .ػعو١ وؤخمض بً خاجم ٚو

٣ُضة الغؾالت وؤلاقاعاث للباجي ب مً الشماهحن 875وازخهغ هىاػ٫ البرػلي. ٧ان بالخُاة ؾىت  ,ٖو  (.َـ وؾىه ٢ٍغ

 1/128( الًُاء الالم٘ 99)

 1/20 ؤلابهاط( 100)

 (961)م  ( ال٣امىؽ الخ101ُِ)

 1/109معجم م٣اًِـ اللٛت ( 102)

 1/16 ( اإلاهباح اإلاىحر103)
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   ٢ا٫ الغاٚب: ؤنل  )و
  شخيء   ٧ل 

 
 ٢اٖضج

 
  ى  ه التي لى ج

  ْذ َم َ 
ً
ٖ   مغجٟٗت ٍ، و٢ا٫ ها ؾاثغ  اعجٟ٘ باعجٟا

ً  ٚحر    .(104)(ٍبجى ٖلُه ٚحر  ٍ: ألانل: ما 

 : ؾبٗتٖلى مجها  ه٣خهغ يٗاومً اإلاط٦غوا له ظملت ٣ض ٞ في الاصؼالحؤما و 

ًَ  : ألانل  همهدى ٢ىل ,(105)ألاولى وألاخغي  :ؤي :( الساجر) – 1 الٟاٖل  الَٟٗل, ؤي:  يَ ل  ؤن 

  ٕ ألانل في اإلابخضؤ الخ٣ضًم، ٣٦ىلهم: , و (106)آزغ مٗمى٫   الٟاٖل بٗض ٞٗله بال ٞهل   الغاجر و٢ى

 مشله و  ,(107)ؤي: ما ًيبػي ؤن ٩ًىن اإلابخضؤ ٖلُه بطا لم ًمى٘ ماو٘
 
هم: ألانل في ال٨الم ٢ىل

, ومىه ٢ىلهم ؤًًا: ألانل بغاءة (108)ال الجاػٖىض الؿام٘ َى الخ٣ُ٣ت الخ٣ُ٣ت، ؤي: الغاجر 

ٗبرون ًٖ طل٪ ؤًًا بـ )البراءة ألانلُت(, ٢ا٫ (109)الظمت  )الؿىسخي: , َو
 
 اإلاغاص بالبراءة بغاءة

 
 
  ٖضم   السُاب بها, وألانلُت بمٗجى اإلايؿىبت بلى ؤنل   ٤  الظمت مً حٗل

 
  ,٤الخٗل

ً
 ل٩ىجها مؿخٟاصة

                                              

 27/447 جاط الٗغوؽ( 104)

 1/213( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 105)

 1/88( صؾخىع الٗلماء 106)

 (122( ال٩لُاث )م 107)

 1/9( جهاًت الؿى٫ 108)

مل مً َب إلاً خب للم٣غي )م  1/16( قغح جى٣ُذ الٟهى٫ لل٣غافي 109) والظمت ٢ا٫ ( . ٢ا٫ الضعصًغ: )142, ٖو

٠ ٢ابل   ى قغعيٌّ ال٣غافي: مٗجً 
 
ع في اإلا٩ل  لاللتزام واللؼوم, وهٓمه ابً ٖانم ب٣ىله:  م٣ض 

 والكغح للظمت ون٠ ٢اما ... ٣ًبل الالتزام وؤلالؼاما

 
 
  ؤي: ون٠

 
٢بى٫ الالتزام ٦ـ"ل٪ ٖىضي صًىاع, وؤها يامً ل٨ظا" و٢بى٫ ؤلالؼام ٦ـ"ؤلؼمخ٪ صًت  ٢ام بالىٟـ به صخت

 211 - 3/210ؾىقي ٞالن"(. الكغح ال٨بحر م٘ خاقُت الض

و  م   ؤلاوؿاَن  و٢ا٫ الؿٗض: )بن  
 
لُه، وج٩ال٠ُ ًاازظ بها, ٞال بض ٢ض ز ً بحن ؾاثغ الخُىاهاث بىظىب ؤقُاء له ٖو

  ُٞه مً زهىنُت  
 
 ًهحر به ؤلاوؿان ؤَال إلاا له وما ٖلُه، واٖت

 
ى اإلاغاص بالظمت, ٞهي ون٠ رى بها ًهحر ؤَال لظل٪، َو

ألاصلت ال جض٫ ٖلى زبىث ون٠ مٛاًغ لل٣ٗل، وؤظُب بإها ال  باإلاٗجى اإلاظ٧ىع ُٞما ؾب٤, وؤن   ٖلى ال٣ٗل بإن َظا ناص١  

وؿلم ؤن ال٣ٗل بهظٍ الخُصُت بل ال٣ٗل بهما َى بمجغص ٞهم السُاب، والىظىب مبجي ٖلى الىن٠ اإلاؿمى بالظمت, ختى لى 

لُه، والخانل  ؤن   صمي لم ًشبذ الىظىب  ٚحر آلا  ٞغى زبىث ال٣ٗل بضون طل٪ الىن٠ ٦ما لى ع٦ب ال٣ٗل في خُىان    له ٖو

. ٞةن ٢لذ: ٞما مٗجى ٢ىلهم لُه، وال٣ٗل بمجزلت الكٍغ  بمجزلت الؿبب ل٩ىن ؤلاوؿان ؤَال للىظىب له ٖو
َ
 :َظا الىن٠

مخٗل٣ا به ظٗلٍى  ٖلى هٟؿه باٖخباع طل٪ الىن٠, ٞلما ٧ان الىظىب   وظب ؤو زبذ في طمخه ٦ظا؟ ٢لذ: مٗىاٍ الىظىب  

ٝ  ب صاللت ٖلى ٦ما٫ الخٗل٤، وبقاعة بلى ؤن َظا الىظىب بهما َى باٖخباع الٗهض واإلاُشا١  ٌؿخ٣غ ُٞه الىظىب   مجزلت ْغ

ذ   2/322اإلااضخي ٦ما ٣ًا٫: وظب في الٗهض واإلاغوءة ؤن ٩ًىن ٦ظا و٦ظا(. الخلٍى
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خ٩ل٠ُ, ولظا ٞٗضم الخٗل٤ َى ٖضم الخ٩ل٠ُ, ولهظا ٢ا٫ ٢لذ: وحٗل٤ السُاب َى ال .(110)(مىه

 .(111))ؤي: ٖضم الخ٩ل٠ُ بصخيء(: البراءة ألانلُتالخلي في 

 .(112)(وال ًم٨ً طل٪ بال باؾخ٣غاء مىاعص الكٕغ)٢ا٫ الؼع٦صخي:  :( الودلب في الشسق) – 2

ٛالب في ال): (114)٢ا٫ ابً الٗغبي. ؤي: الٛالب. (113)٣ىلهم: ألانل في ألاخ٩ام الخٗلُل٦

٣َٗل   ٌ ٕ  صون ؤن   اجبا
ها في هٓام الخٗلُل بال هبظا قظث ال ًم٨ً ٞحها بال عؾم 

 
ؤخ٩ام الكٕغ احؿا٢

ٟ  و  ,(115)(مً مٗىاَا شخيء    ؤ٦ثَر  الكٕغ واؾخ٣غاء ؤخ٩امه هدبحن ؤن   ذ  ٢ا٫ ألابُاعي: )هدً بخه

 
 
  ضاث  ٖلى اإلاهالر, والخٗب   َي ظغ  ألاخ٩ام ؤ

 
  خ٣غاء  ٢ا٫: )واؾ, (116)ظضا( ٢لُلت

 
  َٗ ٖاصة الكٕغ ح

 غ 
 
ىا ٞ

ٗت مالخٓت اإلاٗاوي صون الخٗبضاث(ٍ, بط الٗاصة الٛالبت في م٣هىصَ   و٢ا٫ الب  , (117)الكَغ
ْ
: (118)ُجي٣  ل

                                              

 (321( , واهٓغ: الكغح ال٨بحر للٗباصي )م 121( خاقُت الؿىسخي ٖلى ٢غة الٗحن )م 110)

 (51)م  قغح الىع٢اث (111)

 1/27 ( البدغ الخ112ُِ)

 1/22( ؾبل الؿالم للهىٗاوي 113)

ل"في َامل ٦خاب ( 114) مام الٛؼالي في عؾالخه اإلاكهىعة بلى ألامحر 451البً الٗغبي )م  "٢اهىن الخإٍو ( : )٢ا٫ ؤلا 

مام ؤبى ب٨غ بً ا1020/ ب "مسٍُى الغباٍ ع٢م 32ًىؾ٠ بً جاقٟحن:  لٗغبي ٢ض ؤخغػ مً الٗلم في و٢ذ ": "والكُش ؤلا 

، ما لم ًدغػٍ ٚحر  ص  جغص     ٍٍ بلي 
 
دت، وما ًسغط ٣اص ابه مً نٟاء الظًَ، وط٧اء الخـ، واج و  م٘ َى٫ ألامض، وطل٪ إلاا ز ل٣ٍغ

ى مؿخ٣   مً الٗغا١ بال  بىٟؿه، خاثؼ ٢هب الؿب٤ بحن ؤ٢غاهه"(. لٌّ َو

م الكماثل، ٧امل الؿاصص، ولي ٢ًاء بقبُلُت، و٧ان زا٢ب الظًَ، ٖظب و٢ا٫ الظَبي في جغظمخه: ) اإلاى٤ُ، ٦ٍغ

ىه. ونٟه ابً بك٩ىا٫ بإ٦ثر مً َظا. ٢ا٫  ٞدمضث ؾُاؾخه، و٧ان طا قضة وؾُىة، ٞٗؼ٫، وؤ٢بل ٖلى وكغ الٗلم وجضٍو

ؤبي ب٨غ في  بال ب٢ظاٖه في طم ابً خؼم واؾخجهاله له، وابً خؼم ؤوؾ٘ صاثغة مً -عخمه هللا-الظَبي: ولم ؤه٣م ٖلى ال٣اضخي 

ؼ (. ؾحر ؤٖالم الٗلىم، وؤخٟٔ ب٨شحر، و٢ض ؤناب في ؤقُاء وؤظاص، وػل٤ في مًا٤ً ٦ٛحٍر مً ألاثمت، وؤلاههاٝ ٍٖؼ

 ( عخمه هللا.543. جىفي ابً الٗغبي ؾىت ) 203 - 20/200الىبالء 

 (132الخهى٫ في ؤنى٫ ال٣ٟه البً الٗغبي )م ( 115)

 3/131 لؤلبُاعي  ( الخد٤ُ٣ والبُان116)

 3/132 الؿاب٤( 117)

ًَ جُمُت, و٦ظل٪ ٢ا٫ له ابً قُش  805ٖمغ بً عؾالن )( ؾغاط الضًً البل٣ُجي 118) َـ(, ٢ا٫ له ابً ٦شحر: ؤط٦غجىا اب

 مى٪, و 
َ
ض صٍَغ لم جغ ُٖىاي ؤخٟٔ مىه لل٣ٟه الجبل: ما عؤًذ بٗض ابً جُمُت ؤخٟٔ ان الخلبي: عؤًخه عظال ٍٞغ ٢ا٫ البَر

و٢ض ٧ان و٢٘ الاجٟا١ ٖلى ؤهه ؤخٟٔ الاظتهاص ُٞه ٧املت. و٢ا٫ الكى٧اوي: حجغ: ٧اهذ آالث  و٢ا٫ ابً وؤخاصًض ألاخ٩ام,

م ٖلىما وله جهاه٠ُ ٦شحرة لم جخم ألهه ًبخضت ٦خابا ُٞهى٠ مىه ٢ُٗت زم . ٢ا٫: ؤَل ٖهٍغ وؤوؾٗهم مٗاٝع وؤ٦ثَر

لصخيء ٞلؿٗت ٖلمه ًُى٫ ٖلُه ألامغ, ختى ؤهه ولم ٨ًمل مً مهىٟاجه بال ال٣لُل, ألهه ٧ان ٌكٕغ في ا. ٢ا٫ ابً حجغ: ًتر٦ه

ً خضًشا مجلضًً لى الغويت ٖضة مجلضاث ح٣ٗباث ,٦خب مً قغح البساعي ٖلى هدى ٖكٍغ . ]البضع الُال٘ للكى٧اوي ٖو

1/506 - 507] 
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ٗت  م٣ٗى٫  اإلاٗجى)ب  ؤ٦ثَر الكَغ
متى صاع الخ٨م بحن ٧ىهه حٗبضا ؤو )ابً ص٤ُ٢ الُٗض:  و٢ا٫, (119)(ن 

 
 
لىضعة الخٗبض باليؿبت بلى ألاخ٩ام  ,اإلاٗجى ؤولىه ٖلى ٧ىهه م٣ٗى٫َ م٣ٗى٫َ اإلاٗجى ٧ان خمل

الخٗبض, لىضعجه في ألاخ٩ام باليؿبت  اٖلم ؤن ألانل ٖضم  )و٢ا٫ الؼع٦صخي:  ,(120)(اإلا٣ٗىلت اإلاٗجى

  ٌ لب ٖلى الًٓ بلخا١   ,٣ٗل مٗىاٍبلى ما     الٟغص   وألٚا
م  لب باأٖل   .(121)(ألٚا

َ
غي في ٣  ولهظا ٢ا٫ اإلا

 ألانل في ألاخ٩): " ٢ىاٖضٍ"
 
 .(122)(ضال الخٗب   ام اإلا٣ٗىلُت

  ( : ) فدبدجدن

ً الٗلماء مً ٣ًى٫ في م   ٞةن   ,إلاا ٧ان ألانل  في ألاخ٩ام الخٗلُل واإلا٣ٗىلُت ) ألاولى ( :

  ٖ  ألاخ٩ام التي ال جٓهغ مٗاهحها و
َ
 ل
 
 ها: بجها ٖلى زالٝ ألانل وزالٝ ال٣ُاؽ.ل

ً  ٣ٞض ط٦غ الؼع٦صخي في "البدغ الخُِ" ؤن ألانل في اؾ  خٗما٫ الٗلماء ٢ض 
َ
ٖلى ٤ )ُل

٣َٗل مٗىاٍ ٣٦ىلهم: زغوط الىجاؾت مً َم   ٌ   َد بعاصة البُٗض الظي ال 
   وبًجاب   ل 

 الُهاعة في مدل 

 .(123)(آزغ ٖلى زالٝ ألانل

٣َٗل ظملت ألانى٫ التي ًمخى٘ ال٣ُاؽ  ٖلحها: ) فيفي "قٟاء الٛلُل"  ط٦غ الٛؼالي  و 
 
ما ال ح

 وال ٖالمت مخٗضًت
 
٣ٗل اإلاٗجى: جل٣ي الٗبض بال٣بى٫، ولم ًخهٝغ ُٞه. و٢ض مىه ٖلت  ٌ ؛ ٞةطا لم 

ًَ ٗب  ٌ    .(124)(جغي ُٞه ال٣ُاؽر ًٖ َظا: بإهه ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ. واإلاٗجى به: ؤهه ال 

ؤن ال ٣ٌٗل اإلاٗجى في مىعص الىو؛ ُٞجب و٢ا٫ الخ٣ا في هٟـ َظا الًغب مً ألانى٫: )

ؿمى َظا الجيـ: زاعظ ل ؤهه زاعط  ًٖ مجاوؿت الا٢خهاع  ٖلُه، َو ا ًٖ ال٣ُاؽ، ٖلى جإٍو

 َٟ ان له ٞحها، ال لسهو وماو٘، ول٨ً: ل  ض  ٣ْ ألانى٫ اإلاٗلىلت: مً خُض ؤن ال٣ُاؽ ال ظٍغ

 .(125)(اإلاٗجى

وال وٗجي بظل٪ )ؤي: الىاعص ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ( بال ما ٢ا٫ الٟىاعي في "ٞهى٫ البضاج٘" : )و 

  ً  .(126)(ُه بةصعا٥ مً حجج هللا حٗالى, وال جىا٢ٌ ٞحهاه, ال ؤن ال٣ٗل ًى٥ٟ مىاؾبخ  ضعَ ال 

                                              

 (144)م  ٖلى ٢ىاٖض ابً ٖبض الؿالمالجؿام ( الٟىاثض 119)

 (201 - 200هٓغ: قٟاء الٛلُل للٛؼالي )م , وا (33)م  ألاخ٩ام بخ٩ام ؤلاخ٩ام في قغح ٖمضة( 120)

 7/264البدغ الخُِ ( 121)

 (142ٖمل مً َب إلاً خب" له ؤًًا )م ( , و"٣113ىاٖض للم٣غي )م ( ال122)

 7/96 البدغ الخُِ( 123)

 (642( قٟاء الٛلُل )م 124)

 (653)م  الؿاب٤( 125)

 2/354ٞهى٫ البضاج٘ ( 126)
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ٞاثضة: ٦شحرا ما ًظ٦غ الٗلماء ٢ا٫ زلُل بً بسخا١ في "الخىيُذ" : ) ) الفدبدة الثدهُت ( :

ً "الخٗبض" ْجؼ م ؤهه ال بض م 
َ
ا ه ، ومٗجى طل٪: الخ٨م الظي ال جٓهغ خ٨مخه باليؿبت بلُىا, م٘ ؤه 

ا اؾخ٣غؤها ٖاص ة هللا حٗالى ٞىظضهاٍ ظالبا للمهالر صاعثا للمٟاؾض؛ ولهظا ٢ا٫ خ٨مت؛ وطل٪ أله 

٪ ًٖ قغ"، ٧ةًجاب الؼ٧اة  ابً ٖباؽ: "بطا ؾمَٗذ هضاَء هللا ٞهى بما ًضٖى٥ لسحر ؤو ًهٞغ

م ال٣خل والؿ٨غ والؼوى وال٣ظٝ  والى٣ٟاث لؿض السالث، وؤعف الجىاًاث لجبر اإلاخلٟاث، وجدٍغ

غاى وبٖغايا ًٖ اإلاٟؿضاث. والؿغ٢ت نىها للىٟىؽ وألاوؿاب و  ال٣ٗى٫ وألامىا٫ وألٖا

ه ٨ًغم الٗلماء وحهحن الجها٫، زم 
 
٩ا ٖاصج ٣غب بلُ٪ ما ؤقغها بلُه مشا٫  في الساعط, بطا عؤًىا َمل  ٍو

ه لخ٨مت، زم  مىا ؤهه قٖغ ل 
َٖ ؤ٦غم شسها, ٚلب ٖلى ْىىا ؤهه ٖالم، ٞاهلل حٗالى بطا قٕغ خ٨ما 

 .(127)(اإلاٗجى، وبن لم جٓهغ لىا ٞى٣ى٫: َى حٗبض، وهللا ؤٖلمبن ْهغث لىا ٞى٣ى٫: َى م٣ٗى٫ 

 الُخ  اطخمسازُ ) و٢ا٫ الؼع٦صخي::  (128)(اإلاظخصَخب) – 3
ْ
٣٦ىلهم: ألانل  ،(الظدبم ِم ى

ً   ب٣اء   ل  ىَظ ما ٧ان ٖلى ما ٧ان ختى  ا في ٦خاب ومشاله ما , (129)له ض اإلاٍؼ خ٩اٍ اإلاٗافى بً ػ٦ٍغ

ً مٛغاء ٢ا٫: ظاء عظل بلى ؤبي خىُٟت ٣ٞا٫: بوي قغبذ "الجلِـ وألاهِـ" ًٖ ٖبض الغخمً اب

 
 
  ًَ ٪ ختى حؿد٣ُ  الباعخت هبُظا وال ؤصعي ؤَل٣ذ امغؤحي ؤم ال، ٢ا٫: اإلاغؤة امغؤج

 
, (130)تها٣ْ ؤه٪ َل

  مشلهو 
 
هم إلاً ٧ان مخ٣ُىا مً الُهاعة وق٪ في الخضر: ألانل الُهاعة, ؤي: حؿخصخب ٢ىل

 ًَ  شب  الُهاعة ختى 
 
ً   ذ خضور  .(131)ألن ال٣ُحن ال ًؼو٫ بالك٪ ها,ه٣ُ

ًَ  اؾخصخاب  مً َظا: و   ها٢ل   غ صلُل  ٓهَ خا٫ البراءة ألانلُت وخ٨م الٗمىم مشال بلى ؤن 

   ًٖ خ٨م الضلُل اإلاؿخصَخب, ُٞجب اإلاهحر  
 ِ الظمت، وجسهُو ىت الضالت ٖلى قٛل بلُه, ٧الب

 الٗمىم, وهدى طل٪.

ى ًدخمل ؤن ًخ  .(132)ما ٌٛحٍر ٛحر، ٞاألنل ب٣اٍئ وهٟي  واإلاٗجى: بطا ٧ان خ٨ما مىظىصا َو

ً هٟي  ؤو  الاطخصخدب: )" ا٫ الُىفي في "ؤلاقاعاث ؤلالحهُت٢ ض م  ه 
 ٖ َى: الاؾخمغاع ٖلى ما 

  ؤو خ٨م   بزباث  
ر ٖىه في ؤلؿىت ال٣ٟهاء ب٣ىلهم: ألانل  ب٣اء   ؤنلي  ى اإلاٗب  ما ٧ان ٖلى  قغعي, َو

                                              

 1/177, ومىاَب الجلُل للخُاب  1/73خاظب الخىيُذ في قغح السخهغ الٟغعي البً ال( 127)

 1/17( بعقاص الٟدى٫ 128)

 1/27 ( البدغ الخ129ُِ)

ُان 130) ُاث ألٖا م  جماَم الخ٩اًت للٟاثضة. 2/318( ٞو
َ
 , واهٓغ ز

  1/16( ؤنى٫ ال٣ٟه ؤلاؾالمي للؼخُلي 131)

غ للٟخىحي 132)  4/404( قغح مسخهغ الخدٍغ
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. و ما ٧ان, وألانل   ى الاؾخمغاع ٖلى اءة ألاصلُتالبر ٖضم ٦ظا ؤو ب٣اٍئ : اؾخصخاب  زام, َو

 .(133)الخ٨م بٟغاٙ الظمت الشابذ ٢بل وظىصَا ؤو ٢بل الضٖىي باقخٛالها(

ب الىنى٫ "٢ا٫ ابً ظؼي في ولهظا  ب  مً ٞهي َيغْ  البراءة ألانلُت: )وؤما " ج٣ٍغ

ًَ  الخ٨م   ٖضم  الاؾخصخاب، ومٗىاَا: الب٣اء  ٖلى   ٖلُه، أل  ٫  الضلُل  ض  ختى 
 
 الظمتن  ألانَل بغاءة

ْماللي٢ا٫ , و (134)ألاخ٩ام( لؼوممً   
مً  ٢ؿم   البراءة ألانلُت: )" قغح الخى٣ُذ"في  الؿ 

 .(135)الاؾخصخاب، وهي اإلاٗبر ٖجها ب٣ىلهم: ألانل بغاءة الظمت(

ر ًٖ اإلاؿخصَخ )٢ا٫ التهاهىي:  ٗب   ٌ ب بما زبذ للصخيء هٓغا بلى طاجه, ٖلى ما و٢٘ في وعبما 

 للمىلىي ٖبض الخ٨ُم. "الٟىاثض الًُاثُتخاقُت "

  ً ، ٦ما ٣ًا٫: "كسوض اللىازض كلُه الخدلت التي جىىن للش يء كبَل "ـ غ بٟؿ  وعبما 

 
 
 .(136)("خىاشخي اإلاؿلم", وألانل في ألاقُاء ؤلاباخت، ٨َظا في ألانل في اإلااء الُهاعة

 ): " ال٩لُاث", ٢ا٫ في "الخدلت اللدًمت" ـؤًًا ب اٗبر ٖجهوهي اإلا٢لذ: 
َ
ُل ٖلى  ٤ ألانل  ٍو

، الخالت ال٣ضًمت, ٦ما في ٢ىل٪: ألانل في ألاقُاء ؤلاباخت والُهاعة، وألانل في ألاقُاء الٗضم  

م  ٖلى الىظىص  .(137)(ؤي: الٗضم  ٞحها م٣ض 

 ًَ ذ ما ًى٣ل ًٖ َظا ألانل, و٦ظا الٗضم شب  ؤي: حؿخصخب ؤلاباخت والُهاعة لؤلقُاء ختى 

 ٞحها.

َغص    ً   مجها بلى ألاو٫ مً مٗاوي ألانل الشاوي والشالض ٢لذ: و٢ض 
مجهما  , بط اليؿبت بحن ٧ل 

ب, وال , و٦ظا ٧ل مؿخصَخ هي الٗمىم والسهىم اإلاُل٤, ٩ٞل ٚالب في الكٕغ عاجر   وألاو٫  

 :٨ٖـ, ألن الغجخان ٢ض ٌؿخٟاص مً ظهاث ؤزغي ٚحر الٛلبت والاؾخصخاب. وبٗباعة ؤزغي 

لٛلبت في الكٕغ ومجها الاؾخصخاب وبب٣اء ألامغ ٖلى ما ٧ان , مجها اومؿال٪ َغاث٤للغجخان 

 ٖلُه.

ألانل بغاءة الظمت" و٢٘ مشاال لؤلو٫ والشالض, ألهه ال مىاٞاة بُجهما, ألن ؤن ٢ىلىا " عؤًَذ  و٢ض

 وألامغ   ب  بمٗجى اإلاؿخصَخ  الغاجر بغاءة الظمت, ووظه الغجخان َى ٧ىن بغاءة الظمت هي ألانل  

                                              

  211 - 1/210لُت ( ؤلاقاعاث ؤلالهُت بلى اإلاباخض ألانى 133)

ب الىنى٫ )م 134)  (394( ج٣ٍغ

٘ الى٣اب 135)  6/182( ٞع

 1/213( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 136)

 (122)م ( ال٩لُاث 137)
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لئلوؿان بٗض  ى  , ألن الخ٩ل٠ُ ٖاع  (138)(الخ٩ل٠ُ ٖضم   ت, ولهظا ٣ًىلىن: )ألانل  ألاو٫, ألجها ؾاب٣

ى ٢بل طل٪ ٖلى بغاءة الظمتبلى  ًَ ٚه, َو ؿخصَخب َظٍ البراءة ختى 
 
ٌَ شب  , ٞد  ذ ما 

َ
ل الظمت, كٛ

ٟحن، ختى ًإحَي ما ًض   اهخٟاء   ألانل  ٢ا٫ الٟخىحي: )
 
ٝ  طل٪ ٫  ألاخ٩ام ًٖ اإلا٩ل  .(139)(ٖلى زال

قغح "( , و٢ض ٢ا٫ ال٣غافي في و٢٘ الخمشُل للغاجر ب٣ىلهم )ألانل في ال٨الم الخ٣ُ٣ت ٢ض زم

ظا الؿب٤  ): " الخى٣ُذ مذ ألجها ؤؾب٤  للظًَ مً الجاػ، َو  
ض 
 
ىا: َى مٗجى ٢ىل   الخ٣ُ٣ت بهما ٢

. ٣ٞض ط٦غ وظه عجخان الخ٣ُ٣ت وج٣ضًمها ٖلى (140)(الساجرفي ال٨الم الخ٣ُ٣ت, ؤي:  ألانل  

ى الؿب٤, ولهظا ٢لىا بن الغجخان ؤٖم  الجاػ ٣حن اإلاظ٧ىعًٍ ؤٖجي , َو , ألهه ٢ض ًدهل بٛحر الٍُغ

ؤهه ٢ض ًغاص باألنل في ٢ىلهم  "قغح اإلاجهاط"الٛلبت والاؾخصخاب. ٖلى ؤن ؤلاؾىىي ٢ض ط٦غ في 

ً  ٞاعؽ في : و ٢لذ .(141))ألانل في ال٨الم الخ٣ُ٣ت( الٛالب  اب
بٗض  "اللٛت ٣ٞه"َكهض له ٢ى٫ 

ٟه للخ٣ُ٣ت: ح  آي  ال٣غآن وقٗغ  الٗغب ٖلى َظا)ٍٗغ
ظا ؤ٦ثر  ال٨الم, وؤ٦ثر  لى َظا (142)(َو . ٖو

 ٚلبتلى الجهخحن اإلاظ٧ىعجحن: الؿب٤ و ًؼصاص عجخان الخ٣ُ٣ت ٖلى الجاػ ٢ىة الؾدىاصَا ب

 .الاؾخٗما٫

كهض لبٌٗ ما ط٦غهاٍ ٢ى٫    وفي چلپي البًُاوي ط٦غ ألانل بمٗجى ال٨شحر)التهاهىي:  َو

. ألن ال٨شحر َى (143)(وهللا ؤٖلم - (ٌٗجي الغاجر) –ؤًًا، ولٗل مغظ٘ َظا اإلاٗجى بلى اإلاٗجى الشالض 

وألانل في ال٨الم َى )٣ًى٫:  "ال٩لُاث" الٛالب, و٢ض ؤعظٗه بلى الغاجر. زم عؤًذ ناخَب 

 .(144)(الخ٣ُ٣ت, ؤي: ال٨شحر  الغاجر

هم: بباخت اإلاُخت للمًُغ ٖلى زالٝ ٣٦ىل: ( ألامس اإلاظخمس)ؤو  (اللدكدة اإلاظخمسة) – 4

 .(145)في الخ٨م اإلاؿخمغة الخالتٖلى زالٝ  :ؤيألانل, 

5 – ( 
َ
ى ما ٣ًابل الٟٕغ في باب ال٣ُاؽ, ٣٦ىلهم: السمغ ؤنل  : ( ِع كلُهلِ اإلا للىبُظ,  َو

 
 
ٕ   ٞالىبُظ ى السمغلت ؤنل  في م٣ابَ  ٞغ  .(146)ه َو

                                              

  1/74 لئلؾىىي  , وجهاًت الؿى٫  1/944( قغح الخل٣حن للماػعي 138)

 4/442( قغح ال٩ى٦ب اإلاىحر 139)

 1/141قغح الخى٣ُذ  (140)

 1/315( جهاًت الؿى٫ 141)

غ 142) ي ( اإلاَؼ  1/281للؿَُى

 1/213( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 143)

 (122)م  ال٩لُاث( 144)

غ 1/9( جهاًت الؿى٫ 145)  1/153 للمغصاوي  , والخدبحر قغح الخدٍغ
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ه وألانى٫ َى: مدل الخ٨م اإلاىهىم ٖىض ؤ٦ثر ٖلماء ال٣ٟال٣ُاؽ  ؤنل  )هاهىي: ت٢ا٫ ال

  ٖلُه, ٦ما بطا ٢ِـ ألاعػ ٖلى الب  
م بُٗه بجيؿه مخٟايال، ٧ان ألانل َى البر ٖىضَم,  ر  في جدٍغ

 .(147)(ألن ألانل ما ٧ان خ٨م الٟٕغ م٣ِؿا ٖلُه ومغصوصا بلُه, وطل٪ َى البر في َظا اإلاشا٫

في الٟٕغ القترا٦هما في ٖلت  ٢ا٫ الٛؼالي: )ٖباعة ًٖ بزباث خ٨م ألانلوال٣ُاؽ ٦ما 

 .(148)الخ٨م(

ه): (149)ٍاويْو ٢ا٫ الغ   ٖجها مً ألانى٫ اإلاىهىنت  الٟغوٕ اإلاؿ٩ىث   ؤخ٩ام   َلب   :ومىيٖى

ُ  بالٗلل اإلاؿخيبَ   .(150)(بإنله ٞغٕ   ٧ل   ٤َ لَخ ُت مً مٗاهحها ل

ها َظٍ اإلاؿإلت ال٨خاب   ٣٦ىلهم: ؤنل   :( الدلُل) – 6
 
 .(151)والؿىت, ؤي: صلُل

ٌٗجي  -بطا ؤي٠ُ )٢ا٫ الًٗض: , (152)(ال٣ٟه, ؤي: ؤصلخه ومىه ؤًًا ؤنى٫  )ؤلاؾىىي: ٢ا٫ 

ه -ألانل 
 
 نَ ٞةطا وَ )و٢ا٫ اإلاغصاوي: , (153)(بلى الٗلم ٞاإلاغاص صلُل

ْ
خه بال٣ٟه و٢لذ: صلُل ال٣ٟه، ل

ى اإلاغاص َىا و٢ض نغح الكى٧اوي بإن , (154)(٧ان جٟؿحرا ألنل ال٣ٟه مً خُض ؤلاياٞت، َو

٤ باإلا٣ام)ٖلى الضلُل َى:  ا ؤي٠ُ بلى ال٣ٟه ٞدملهألانل بط  .(155)(ألاٞو

                                                                                                                                             

 1/16( ؤنى٫ ال٣ٟه ؤلاؾالمي للؼخُلي 146)

 214 - ٦1/213كاٝ انُالخاث الٟىىن ( 147)

 (18اء الٛلُل )م ٟ( ق148)

وٍاوي ناخب البدغ, ؤخض ؤثمت اإلاظَب... ٧ان ًل٣ب ٞسغ ؤلاؾالم, وله ؤبى الخاؾً الغ ( ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: )149)

ؼ, والضًً اإلاخحن, واإلاهىٟاث الؿاثغة في آلاٞا١, والكهغة بدٟٔ اإلاظَب ًًغب  ,الجاٍ الٍٗغٌ في جل٪ الضًاع, والٗلم الٍٛؼ

ذ: وال ٌٗجي ب٨خبه مىهىناجه اإلاشل باؾمه في طل٪, ختى ًد٩ى ؤهه ٢ا٫: لى اختر٢ذ ٦خب الكاٞعي ألملُتها مً خٟٓي. ٢ل

ؤصخابه, َظا َى الظي ًغاص ٖىض بَال١ ٦خب الكاٞعي. و٧ان هٓام اإلال٪ ٦شحَر الخُٗٓم له...  ٣ِٞ بل مىهىناجه و٦خب

ان مً ٢غاَا, وهي بًم الغاء وؾ٩ىن الىاو, وال٣ٟهاء حهمؼون  ٢لذ: ولي ال٣اضخي ؤبى الخاؾً ٢ًاء َبرؾخان, وعٍو

ً ؤَله,  الغوٍاوي, واإلاٗغوٝ ؤهه بٛحر َمؼ, و٧ان ال٣اضخي ُٞما ؤخؿب مضعؽ هٓامُت َبرؾخان زم اهخ٣ل بلى آمل, وهي َو

اصي ٖكغ الخغم ؾىت ازيخحن وزمؿماثت, ٣ٞخلخه اإلاالخضة خؿضا, وماث ٞإ٢ام بها بلى ًىم الجمٗت ٖىض اعجٟإ الجهاع خ

 195 - 7/193َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري قهُضا بٗض ٞغاٚه مً ؤلامالء(. 

 7/18( البدغ الخُِ للؼع٦صخي 150)

 1/9( جهاًت الؿى٫ لئلؾىىي 151)

 1/129, و٦ظا ٢ا٫ خلىلى في الًُاء الالم٘  1/9( جهاًت الؿى٫ لئلؾىىي 152)

 1/64( قغح الًٗض لسخهغ ابً الخاظب 153)

غ ( 154)  1/152الخدبحر قغح الخدٍغ

 1/17( بعقاص الٟدى٫ 155)
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بَجى ٖلحها ):  "ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه"ولهظا ٢ا٫ السُُب البٛضاصي في   ً  التي 
 
: ألاصلت  ال٣ٟه 

ؤنى٫ 

 .(156)(ال٣ٟه  

ٗت ٢ا٫ في  ٍ( ٞاالبدىاء )ألانل ما ًبخجى ٖلُه ٚحر  : " الخى٣ُذ وقغخه"ٖلى ؤن نضع الكَغ

ى ْاَغ, والابدىاء  لالبدىا قامل   ى جغج   ء الخسخي, َو  ٖلى صلُله. الخ٨م   ب  ال٣ٗلي, َو

ذ"في  ٣ا٫ الؿٗضٞ ً  ): " الخلٍى   طَب بٗ
٠ بلى هم بلى ؤن اإلاغاص َاَىا الضلُل, وؤقاع اإلاهى 

 ألاصِل  (157)الىلَل  ؤن  
ُ
 في الٗضو٫ بلُه, ألن  (158)خالف

َ
الابدىاَء ٦ما ٌكمل الخسخي   , وال يغوعة

٠٣ ٖلى الجضعان وابدىاء ؤٖالي الجضعان ٖلى ؤؾاؾه وؤٚهان الصجغ ٖلى صوخخه, ٧ابدىاء الؿ

دَم  ٦ظل٪ ٌكمل الابدىاَء ال٣ٗلي    ً ل ٖلى اإلاٗجى اللٛىي, ٧ابدىاء الخ٨م ٖلى صلُله, ٞهاَىا 

م ؤن الابدىاءَ 
َ
ٗل  ٌ , ٩ُٞىن ؤنى٫ ال٣ٟه: ما  وباإلياٞت بلى ال٣ٟه الظي َى مٗجى ٣ٖليٌّ  َاَىا ٣ٖليٌّ

ؿدىض بلُه, وال مٗجى إلاؿدىَ ًبج ه, وبهظا ًىضٞ٘ ما ٣ًا٫: بن ى َى ٖلُه َو
 
ض الٗلم ومبدىاٍ بال صلُل

 خاظت  بلى ظٗله باإلاٗجى اللٛىي الكامل   مغاص   اإلاٗجى الٗغفي ؤٖجي الضلَُل 
للم٣هىص  ٢ُٗا, ٞإي 

حٍر  .(159)(ٚو

ل٣ٟه ًخٗحن ٢لذ: ووظه صٞ٘ َظا ال٣ى٫ ؤن ألانل باإلاٗجى اللٛىي ٖىض بياٞخه بلى ا

حٍر مما  ًصر للضاللت ٖلى الضلُل, وال ج٩ىن صاللخه ٖلُه بالٗمىم ختى ٩ًىن قامال للضلُل ٚو

 , بل ًخٗحن الابدىاء في الضلُل ٖىض ؤلاياٞت بلى ال٣ٟه.الابدىاء ٖلُه

                                              

 1/192( ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه 156)

ه ألاو٫.بت اؾخٗما٫ اللَٟى ٚل الىلل:( 157)  ٔ في ٚحر ما وي٘ له في اللٛت ختى ًهحر ؤقهَغ ُٞه مً مىيٖى

ت  ىت, ٦دا٫ الخ٣ُ٣ت اللٍٛى : ؤن ًهحر َى اإلاخباصع بلى الظًَ, وال ًدمل ٖلى ٚحٍر بال ب٣ٍغ واإلاغاص بهحروعة قهغجه ٖلى ٚحٍر

ه في ٚ م٘ الجاػ.
 
ب اؾخٗمال

َ
ل
َ
حر ما وي٘ له في اللٛت ختى ناع ؤقهَغ ُٞه مً واإلاى٣ى٫ ٖلى َظا َى: اللٟٔ الظي ٚ

ه ألاو٫. اهٓغ: قغح جى٣ُذ الٟهى٫ لل٣غافي   (391)م لل٣ٟحر , والجىاَغ اإلاًُت  1/25مىيٖى

ت بلى الىلل خالف ألاصل( ٢ا٫ ؤلاؾىىي: )158) , ٖلى مٗجى ؤن اللٟٔ بطا اخخمل الى٣َل مً الخ٣ُ٣ت اللٍٛى

ضَم الى٣ل, ٞاأل  ُت ٖو ُت ؤو الٗٞغ  نل ٖضم  الى٣ل لىظهحن: الكٖغ

 ألانل.ن ألانل ب٣اء  ما ٧ان ٖلى ما ٧انؤخضَما: ؤ
َ
 ، والى٣ل ُٞه اهخ٣ا٫  ٖما ٧ان, ٩ُٞىن زالٝ

لى وسسه، زم الىي٘ الشاوي، وؤما الىي٘ اللٛىي ٞةهه  الشاوي: ؤن الى٣ل ًخى٠٢ ٖلى ألاو٫, ؤي: الىي٘ اللٛىي, ٖو

ى الىي٘ ألاو٫، وما ًخى٠٢ ١َ  ًخم بصخيء واخض, َو غ 
 
ٖلى زالزت ؤمىع مغظىح  باليؿبت بلى ما ًخى٠٢ ٖلى ؤمغ واخض, ألن َ

ه ؤ٦ثر(. جهاًت الؿى٫   1/295ٖضم 

ذ 159) , وخاقُت الؿٗض  1/64, وقغح السخهغ للًٗض  90 - 1/87, واهٓغ: صؾخىع الٗلماء  14 - 1/13( الخلٍى

 . 1/17, وبعقاص الٟدى٫  1/75, وخاقُت الجغظاوي ٖلُه ؤًًا  1/68ٖلُه 
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 ( حلٍسف الدلُل )

 .(160)الضلُل في اللٛت َى: اإلاغقض وال٩اق٠زم 

، وبمٗجى مٟٗى٫ هدى: ، هدى: عخُم بمٗجى عاخمُٞٗل ٩ًىن بمٗجى ٞاٖل)٢ا٫ ال٣غافي: 

ٞهى ٞاٖل، ؤو  ,بُاٖخه -حٗالى  -٢خُل بمٗجى م٣خى٫، ومدخمل لهما هدى: ولي، ٞةهه جىلى هللَا 

 .(161)(ضغق  ُٞٗل بمٗجى ٞاٖل, ألهه م   "صلُل"ٞهى مٟٗى٫، و ,ٟهجىالٍ هللا بلُ

جي:  مً الٗالم, وال٣ضًغ مً  وؤما الضلُل ٞهى الُٟٗل, مً الضا٫, ٧الٗلُم)و٢ا٫ الجٍى

ى الىانب للضاللت, الٟاٖل لها. ٞمً  ى الهاصي. ؤو ج٣ى٫: َى ال٩اق٠ ًٖ اإلاضلى٫. َو ال٣اصع, َو

ٗلها ٣ًا٫ له: صلُل ً ٦ثر مىه ههب  ظض مىه ههب الضاللت ٣ًا٫ له: صا٫, وَم و    .(162)(الضاللت ٞو

اٖلُخه مجاػ, )و٢ا٫ الُىفي:  ى ُٞٗل بمٗجى ٞاٖل, ؤي: صا٫, ٞو بط َى بالخ٣ُ٣ت مضلى٫  َو

 .(163)(به ال صا٫, بط الضا٫ بالخ٣ُ٣ت َى الكإع

َل بصخُذ الىٓغ ُٞه بلى )وؤما في الٗٝغ ٣ٞا٫ الُىفي:   
ن  ى 

 
م الضلُل  انُالخا بــ : ما ج ؾ  ع 

 مُلىب زبري ٖلما ؤو ْىا.

ى ٢ى٫   ُل ما ١ بحن الضلُل وألاماعة بإن الضلٞغ   مً و٢ُل: ما جىنل به لظل٪ بلى ٖلم, َو

 .(164)(ؤونل بلى ٖلم, وألاماعة ما ؤونل بلى ًْ

 َٖ ً  غ  ولهظا إلاا  بلى  ما ًم٨ً الخىنل بصخُذ الىٓغ ُٞه) ـانُالخا ب الخاظب الضلَُل  ٝ اب

 )مُلىب زبري( ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: 
 
اإلاُلىب السبري  ؤٖم  مً ؤن  , ألن  صزل في الخٍٗغ٠ ألاماعة

لى َظا   كدم  ٩ًىن ٖلمُا ؤو ْىُا، ٖو
ُ
ُ  الفلهدِء  ت ؤو ًْ,  ي بلى ٖلم  ٖلى ما ؤص   ٣ىن الضلَُل ُل  , ٞ

ى ما ط٦ٍغ الكُش ؤبى بسخا١ الكحراػي وؤبى الىلُض الباجي وآزغون ٢ا٫ ابً الخاظب  .(َو

ى ٢ى٫  )٢ا٫ ابً الؿب٩ي:  ,)و٢ُل: بلى الٗلم به, ٞخسغط ألاماعة( ٌ   اإلاخيلمين َو  وبٗ

 .(165)(ال٣ٟهاء

 )٢ا٫ الؼع٦صخي: و 
َ
خ٩لمىن اؾَم الضلُل باإلا٣ُٕى به مً الؿمعي وال٣ٗلي، وؤما اإلا و  ز

ًٖ مٗٓم الخ٣٣حن, وػٖم  "الخلسُو"الظي ال ًُٟض بال الًٓ ِٞؿمىهه ؤماعة, وخ٩اٍ في 

                                              

 1/199( اإلاهباح اإلاىحر 160)

 1/212( هٟاجـ ألانى٫ 161)

 (46( ال٩اُٞت في الجض٫ )م 162)

م الجظ٫ في ٖلم الجض٫ )م 163)
َ
ل َٖ  )19) 

 (20 - 19)م  الؿاب٤( 164)

٘ الخاظب 165)  253 - 1/252( ٞع
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ً  (166)آلامضي ؤهه انُالح  ألانىلُحن ؤًًا ٣ىن ُل  ، ولِـ ٦ظل٪، بل اإلاهىٟىن في ؤنى٫ ال٣ٟه 

م مً طل٪, ونغح به ظماٖ الضلَُل   ٖلى ألٖا
 
مً ؤصخابىا، ٧الكُش ؤبي خامض، وال٣اضخي ؤبي  ت

الُُب، والكُش ؤبي بسخا١، وابً الهباٙ, وخ٩اٍ ًٖ ؤصخابىا، وؾلُم الغاػي، وؤبي الىلُض 

وابً ٣ُٖل والؼاٚىوي مً الخىابلت، وخ٩اٍ في  ي مً اإلاال٨ُت، وال٣اضخي ؤبي ٌٗلىالباج

ألاو٫  ًٖ ؤَل اللٛت، وخ٩ي ال٣ى٫  ًٖ ظمهىع ال٣ٟهاء, وخ٩اٍ ال٣اضخي ؤبى الُُب  "الخلسُو"

 .(167)(ًٖ بٌٗ اإلاخ٩لمحن

ال٣ٟهاء ٌؿمىن ؤزباع آلاخاص ): " ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه" و٢ا٫ السُُب البٛضاصي في ٦خاب

صالثل, وال٣ُاؽ ٧لما ؤصي بلى ٚلبت الًٓ ؾمٍى حجت وصلُال, والخ٣٣ىن مً اإلاخ٩لمحن وؤَل 

٣ىلىن: الدجت والضل ٖ  الىٓغ ٌُٗبىجهم في طل٪ ٍو  ُل ما ؤ٦ؿب الخخَج واإلاؿخض٫ 
ْ
ا باإلاضلى٫ ًم ل

  ً  .في الخ٣ُ٣ت, وبهما َى ؤماعة ضلُل  ٟطخي بلى ٚلبت الًٓ, ٞلِـ بٖلُه وؤٞطخى بلى ٣ًحن, ٞإما ما 

 
َ
وال اإلاخ٩لمىن, ؤما اإلاخ٩لمىن: ٣ٞض خ٩ىا الخ٣ُ٣ت في الضلُل  ِ ال٣ٟهاء  ل  ٢لذ: وما ٚ

 م  والدجت, وؤما ال٣ٟهاء: َٞؿ 
 
  ىا ما ٧
 
ً  بل ىا اإلاهحَر ٟل حٍر مما ال   ب  ٨ؿ  ُه بإزباع آلاخاص وبال٣ُاؽ ٚو

بما ؤصي بلُه ٚلبت  هللا حٗالى ؤوظب ٖلحهم الخ٨َم  وبهما ًٟطخي بلى ٚلبت الًٓ صلُال, ألن   ٖلما

٤ الىٓغ  ., ٞؿمٍى حجت وصلُال لاله٣ُاص بد٨م الكٕغ بلى مىظبه(168)الًٓ مً ٍَغ

  ٢ا٫:
 
  ولِـ ج

  ي بلى الٗلم ؤو الًٓ ؤْن بحن ما ًاص ١ الٗغب  ٟغ 
 
  َؿ ح

ه حجت وصلُال َُ م 

اها  .(169)(وبَغ

ٍ   مُالب  )و٢ا٫ البابغحي:  ٌ   ,ٞحها الٗلم   ال٣ٟهاء لِـ بمكغو ٟهم للضلُل كترَ ٞلم  ٍ في حٍٗغ

ٟهم للضلُل ؤلاًٞاء   ,اإلاخ٩لمحن ٖلمُت بلى الٗلم, ومُالب   ؤلاًٞاء   بلى  ِٞكتٍر في حٍٗغ

 .(170)(الٗلم

                                              

ان في ٖٝغ ؤخُض ٢ا٫: ) 121 - 2/120( و٦ظا ال٣غافي في "قغح الخى٣ُذ" 166) ان مىيٖى عباب الضلُل والبَر

 ألانى٫ إلاا ؤٞاص ٖلما, وألاماعة إلاا ؤٞاص الًٓ( اَـ .

ى الظي مصخى ٖلُه الٟسغ الغاػي في "الخهى٫"  وؤما الضلُل ٞهى الظي ًم٨ً ؤن ًخىنل خُض ٢ا٫: ) 1/88َو

 .اَـ  بصخُذ الىٓغ ُٞه بلى الٗلم, وؤما ألاماعة ٞهي التي ًم٨ً ؤن ًخىنل بصخُذ الىٓغ ٞحها بلى الًٓ(

 52 - 1/51الخُِ  ( البدغ167)

ض بلى ألاصلت(. ( 168)   اإلاؿدى 
 ً ً خهى٫ الٓ خ٣اص بإ٦ثَر م  ىا في ٚحر ؤنى٫ الٖا َٟ

 
٢ا٫ ابً ٖاقىع: )والخ٤  ؤن  هللا ما ٧ل

غ  غ والخىٍى  1/32الخدٍغ

  2/45( ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه 169)

  1/116( الغصوص والى٣ىص 170)
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ىوي:   به)و٢ا٫ الَغ
َ
خىنل به بلى ً   الضلَُل  ب٣ُض الٗلم, ألن   اإلاخ٩لمىن الضلَُل  و  ما ز

 ُالب  اإلاُلىب, وَم 
 
 ىنل بلى ال٣ُحن ال ٩ًىن ؤماعة.هم ٣ًُيُت, واإلا

ال٣ٟهاء ٖملُت, والٗمل ال ًخى٠٢ ٖلى الٗلم, ٞلظل٪ ٧ان الضلُل  وإلاا ٧اهذ مُالب  

 ٖىضَم ؤٖم.

ٟحن, ُٞه بلى الانُالخحن, ٞلهظا ٖغ  وإلاا ٧ان ؤنى٫ ال٣ٟه مخٗل٣ا بهما, اخخُج  ٞه بالخٍٗغ

 .(171)(ً ال٨الم وؤنال لل٣ٟها م  ض  ل٩ىهه مؿخم  

َما ؤٖم  مً الشاوي مُل٣ا. )٢ا٫ التهاهىي: لهظا و  الضلُل ٖىض ألانىلُحن له مٗىُان، ؤخض 

ى ٌكخمل ال٣ُعي   م َى: ما ًم٨ً الخىنل بصخُذ الىٓغ ُٞه بلى مُلىب زبري, َو  ٞاألو٫ ألٖا

ظا اإلاٗجى َى اإلاٗخبر ٖىض ألا٦ثر. والشاوي ألازو َى: ما ًم٨ً الخىنل بصخُذ  والٓجي، َو

  ً ظا  ان, الىٓغ ُٞه بلى الٗلم بمُلىب زبري, َو ى ال٣ُعي اإلاؿمى بالبَر سو بال٣ُعي, َو

والٗلم بمٗجى ال٣ُحن ٖلى انُالح اإلاخ٩لمحن وألانىلُحن, والٓجي ٌؿمى ؤماعة، ٨َظا ط٦غ الؿُض 

 .(172)(في خاقُت الًٗضًتالكٍغ٠ 

 ) خلُلت اللؼم (

: الجؼم, ٣ًا٫: ٢اَ٘   ٘ , ٦ِٗكت عايُت ؤي: (173)بمٗجى م٣ُٕى به ؤي: مجؼوم بهوال٣ُ

 .(174)مغيُت

: هٟي الاخخما٫ ؤخدهمد: ُُٞل٤ ٖىض ألانىلُحن ٖلى مٗىُحن: اللؼم وؤما)٢ا٫ التهاهىي: 

ظا ؤ الىاشخئ   الاخخما٫   : هٟي  الثدويؤنال, و الىاشخئ ًٖ  الاخخما٫َ  مً ألاو٫, ألن   ٖم  ًٖ صلُل, َو

م. الاخخما٫، وه٣ٌُ ألازو ؤٖم   مُل٤   صلُل    مً ه٣ٌُ ألٖا

 ٌَ ال١ ال٣ُ٘ ٖلى اإلاٗىُحن  الٗلَم ال٣ُعي في مٗىُحن: ؤخضَما: ما  ؿخٗمل الٗلماء  وإَل

م واإلاخىاجغ، والشاوي: ما ٣ًُ٘ الاخخما٫َ  ٣ُ٘ الاخخما٫َ ًَ 
َ
ْخ٨

 
٧الٓاَغ  الىاشخئ ًٖ صلُل   ٧ال

والسبر اإلاكهىع. ٞاألو٫ ٌؿمىهه ٖلم ال٣ُحن, والشاوي ٖلم الُمإهِىت, ٨َظا في  (175)والىو

ذ"و "الخىيُذ"  .(176)(في خ٨م السام وفي آزغ الخ٣ؿُم الشالض "الخلٍى

                                              

 1/165( جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ مىخهى الؿى٫ 171)

 1/793( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 172)

 (27)م ٖلى قغح ؤم البراَحن للؿىىسخي الضؾىقي خاقُت ( 173)

 1/123( الًُاء الالم٘ لخلىلى 174)

ؼ البساعي ٢لذ: وللخىُٟت مىايٗت زانت في الٓاَغ والىو ٖلى زالٝ مىايٗت الجمهىع. ( 175) ٢ا٫ ٖبض الٍٗؼ

ما ٌٗٝغ اإلاغاص مىه بىٟـ الؿمإ مً ٚحر جإمل،  :ؤنى٫ ال٣ٟه الٓاَغفي  -عخمه هللا  -ط٦غ قمـ ألاثمت قاعح البزصوي: )
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٘  ؿخَٗم ٌ  ): (177)و٢ا٫ الكُش دمحم السًغ خؿحن في صاللت ألالٟاّ, ُٞإحي ٖلى  ل ال٣ُ

حن:   هٖى

ى ما ال ًخُغ٢ه اخخما٫  ؤولهما: الجؼم الخان َى ؤنال, هدى } ل في الىو ال٣اَ٘، َو  َ ْل 
 
٢

َخض  
َ
  ؤ
 
 {.اَّلل

ًَ  زاهحهما: الٗلم   ٗخض به, بةػاثه اخخما٫  ٌؿدى   ْم ٣  الخانل مً الضلُل الظي لم   ٌ ض بلى ؤنل  

 ًَ ٍ  اإلاؿدى   ٍ الاخخماالث  غ  ً  وال  ًَ  ضة بلى وظى ظا اإلاٗجى َى الظي  ضٍ ٣ه  يُٟٗت ؤو هاصعة، َو

 .(178)(صاللت الٗام ٖلى ؤٞغاصٍ ٢ُُٗت ال٣اثلىن بإن  

ٌُ املجس   ) َسح كً الدلُل  رالاخخمد
 
 (ُمؼ

ال  :ولهظا ٢غع الٗلماء عخمهم هللا ؤن اٖتراى الضلُل باالخخما٫ مً ٚحر مؿدَىض  ٢لذ: 

 , ٞال ٖبرة به وال الخٟاث بلُه.ل وال ٌؿم٣٘بَ ً  

ً  ما٫ الجغ  الاخخ)البا٢الوي: ال٣اضخي ؤبى ب٨غ ٢ا٫   .(179)(٣بلص ال 

                                                                                                                                             

م{
 
٨ ىا َعب 

 ٣ اؽ  اج  َها الى  ح 
َ
اؤ ًَ {، و٢ىله ٖؼ اؾمه :و٢ىله ظل ط٦ٍغ ,مشاله ٢ىله حٗالى: } َ٘ ُْ َب

ْ
  ال

 
َخل  اَّلل

َ
َما{، ٞهظا  :}َوؤ َحه  ض 

ًْ ىا ؤَ  ٗ
َ
ُ
ْ
ا٢
َ
ٞ{

 ً   ٍ ْاَغ  وهدى  
َ
م ونضع ؤلاؾالم ؤبى ٠ ٖلى اإلاغاص مىه بؿمى٢ ض في الخ٣ٍى ٨ظا ط٦غ ال٣اضخي ؤلامام ؤبى ٍػ إ الهُٛت. َو

إلاا ًٓهغ اإلاغاص  اؾم   :الٓاَغ :الِؿغ في ؤنى٫ ال٣ٟه ؤًًا, وعؤًذ في وسست ؤزغي مً جهاه٠ُ ؤصخابىا في ؤنى٫ ال٣ٟه

ُاث ٢ىله حٗهٓحر   ,وال بظالت عئٍت ٨ٞغة   مىه بمجغص الؿم٘ مً ٚحر بَالت   م{، و٢ىله  :الىٍ في الكٖغ
 
٨ ىا َعب 

 ٣ اؽ  اج  َها الى  ح 
َ
اؤ ًَ {

ي{، وط٦غ الؿُض ؤلامام ألاظل ؤبى ال٣اؾم الؿمغ٢ىضي  :حٗالى او 
 َوالؼ 

 
ت َُ اه 

ما ْهغ اإلاغاص مىه ل٨ىه  :الٓاَغ:  -عخمه هللا  -}الؼ 

م، وبن ٧ان ًدخمل و٧ال ,هدى ألامغ ًٟهم مىه ؤلاًجاب، وبن ٧ان ًدخمل التهضًض ,ًدخمل اخخماال بُٗضا ىهي ًض٫ ٖلى الخدٍغ

ه... ٢ا٫ قمـ ألاثمت:  ىت   :وؤما الىو -عخمه هللا  -الخجًز ج٣ترن باللٟٔ مً اإلاخ٩لم لِـ في اللٟٔ ما  ٞما ًؼصاص بُاها ب٣ٍغ

ىت. و٢ا٫ نضع ؤلاؾالم مام ٞى١ الٓاَغ في البُان لضلُل في ٖحن ال٨الم، و٢ا٫ ؤلا  :الىو :ًىظب طل٪ ْاَغا بضون جل٪ ال٣ٍغ

ض باإلؾمإ با٢تران نُٛت ؤزغي بهُٛت الٓاَغ اصة ْهىع ؾ٤ُ ال٨الم ألظله وؤٍع ٣٦ىله حٗالى:  ,الالمصخي: الىو ما ُٞه ٍػ

{، هوٌّ  َ٘ ُْ َب
ْ
  ال

 
َخل  اَّلل

َ
ىت صٖىي اإلامازلت. وؤما ٢ىله بمٗجى مً  ,في الخٟغ٢ت بحن البُ٘ والغبا }َوؤ ض باإلؾمإ طل٪ ب٣ٍغ خُض ؤٍع

  اإلاٗجى الظي به اػصاص الىو   هٟـ الهُٛت ٞمٗىاٍ ما ط٦غها ؤن   اإلاخ٩لم ال في
 
في ال٨الم  ويىخا ٖلى الٓاَغ لِـ له نُٛت

ً   ,ًض٫ ٖلُه ويٗا ىت التي ا٢ترهذ بال٨الم ؤهه َى الٛغى للمخ٩لم مً الؿى١ بل  ٦ما ؤن ٞهم الخٟغ٢ت لِـ  ,ٟهم بال٣ٍغ

ىت الؿاب٣ت ال ى ولى اػصاص ويىخا بمٗجً  .تي جض٫ ٖلى ؤن ٢هض اإلاخ٩لم َى الخٟغ٢تباٖخباع نُٛت جض٫ ٖلُه لٛت بل بال٣ٍغ

 47 - 1/46(. ٦ك٠ ألاؾغاع ٩ُٞىن َظا اختراػا ًٖ اإلاٟؿغ ,هحر مٟؿغاًًض٫ ٖلُه نُٛت 

 2/1333( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 176)

 (381 - 378ألخمض جُمىع باقا )م ( له جغظمت في "ؤٖالم ال٨ٟغ ؤلاؾالمي في الٗهغ الخضًض" 177)

. والخىُٟت م٘ ٢ىلهم بإن صاللت الٗام ٖلى ؤٞغاصٍ ٢ُُٗت ٞةجهم ًجىػون ٖلُه  1/27( َامل اإلاىا٣ٞاث 178)

ظا ال ًسالٟهم ُٞه الجمهىع, و٢ض ٣ًا٫ ٖلى َظا بن السالٝ مٗهم في الدؿمُت,  الخسهُو, بكٍغ وعوص الضلُل بظل٪, َو

 306 - 1/304ال٣ُاؽ وزبر الىاخض. اهٓغ: ٦ك٠ ألاؾغاع ل٨جهم ًلتزمىن لظل٪ لىاػم ٞاؾضة, ٦مىٗهم الخسهُو ابخضاء ب

ذ ٖلى الخىيُذ  غ والخدبحر  76 - 1/72, والخلٍى  . )ػ( 241  - 1/238, والخ٣ٍغ
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 . (180)(ن  الاخخما٫َ بال صلُل  مُغح  ب)٢ا٫ الؼع٦صخي: و 

 .(181)(الاخخماالث  التي ال جغظ٘ بلى ؤنل  ٚحر  مٗخبرة)و٢ا٫ الكاَبي: 

ً  )و٢ا٫ الكى٧اوي:   .(182)(٥ به ما َى الٓاَغترَ مجغص الاخخما٫ ال ًىتهٌ لالؾخضال٫، ٞال 

اب فولهظا  تراياث: ٢ا٫ ال٣اضخي ٖبض الَى َظا ٚحر  بُٗض  بطا ص٫ ٖلُه )ي ظىاب بٌٗ الٖا

ؼ ال ًجىػ  الضلُل, ل٨ً مٟاع٢ت الٓاَغ    .(183)(ألظل الخجٍى

ؼ   ٞةهه لى ٧ان مجغص  ): الكى٧اويو٢ا٫  ًَ م   الخجٍى ا لضٞ٘ ألاصلت لم  بال و٢ُل  صلُل   ٤َ بْ ؿٚى

 .(184)(ُٞه مشل  طل٪

ؼ, ولى ٧ وما ؤبَٗض ): في مىي٘ آزغو٢ا٫   َظا الخجٍى
 
في مىاًَ  ان ٣ًىم بمشله الدجت

ؼ, وجُغ   اإلابُلىن بلى صٞ٘ ألاصلت الصخُدت  ١َ السالٝ ل٣ا٫ مً قاء ما قاء بمجغص الخجٍى

ه باَل   بمجغص الاخخماالث البُٗضة, والالػم  
 
 .(185)(باإلظمإ, ٞاإلالؼوم مشل

ُٗض الظي الب َظا الاخخما٫   ٖضم   ألانَل  ؤن   الجىاب  )و٢ا٫ ابً ٦شحر في بٌٗ اإلاباخض: 

 .(186)(مدثالخىه  الٗمىماث بمجغص  ًلؼم مىه جسهُو  

ي بلى اهسغام الٗاصاث  الاخخما٫   مجغصَ بن  ): " اإلاىا٣ٞاث"بل ٢ا٫ الكاَبي في  ر ؤص  ب 
بطا اٖخ 

َخذ باَب الؿ   والش٣ت  
َ
  بَ الٗلىم، وٍ   ض  ْخ ؿُت وَج ْٟ بها، ٞو

ٗجى في الجملت ما ط٦ٍغ الٛؼالي ن َظا اإلاح 

ؿُاثُت في جخض الٗلىم٦خابه "اإلاى٣ظ مً الًال٫" ًٖ هٟؿه في  .(187)(، بل ما ط٦ٍغ الؿٞى

٧إهه ٣ًى٫: بل بطا اٖخبرث الاخخماالث الجغصة ًٖ ألاصلت؛ )٢ا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ: 

بت ٖلى الٗاصاث، ؤي: ألاؾباب واإلاؿبباث الٗاصًت اإلابشىزت في ال٩ىن؛ ألازغي اإلاغج   بُلذ الٗلىم  

 ال٣ُُيُت، ؤي: ٣ٞبى٫   برث ياٖذ الٗلىم  كاَضاث جلخ٣ها الاخخماالث، ٞةطا اٖخ  ٞالخجغبُاث واإلا

  ً  .(188)(ٞهى باَل   ,الٗلىم ٣ٖلُت وه٣لُت ض ؾاثَغ ٟؿ  الاخخماالث مُل٣ا 

                                                                                                                                             

 (283( اإلاىسى٫ للٛؼالي )م 179)

 (35( ٞخذ الغخمً )م 180)

 4/285( اإلاىا٣ٞاث 181)

 1/337 بعقاص الٟدى٫ ( 182)

اب )م 183)  ( 267( ؤلاظمإ لل٣اضخي ٖبض الَى

 1/261 ( بعقاص الٟدى٫ 184)

 1/91 الؿاب٤( 185)

 1/335 ( البضاًت والجهاًت186)

 5/402( اإلاىا٣ٞاث 187)

 5/402( َامل اإلاىا٣ٞاث 188)
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 .(189)٢لذ: ٞٓهغ ؤن مُل٤ الاخخما٫ ال ًىافي ال٣ُ٘, بضلُل الٗاصًاث

ؼاث ال٣ٗلُت البن  الؿٗض: )٢ا٫ ولهظا  ت الاخخماالث والخجٍى  جىافي الٗلىم الٗاصًت الًغوٍع

 .(190)(ال٣ُُٗت

ها ٖاصًاث  ال ًىافي ٧ىَجها ٣ًُيُاث): ٢ا٫ ابً جُمُتو  ها ٖاصًاث, ٩ٞىج 
 
 .(191)(ٞةن الجغباث ٧ل

ٕ   ٢ا٫ ال٣غافي: )الاخخماالثو  ال٣ٗلُت ال جسل بالٗلىم الٗاصًت, والٗلىم الٗاصًت ٣ًحن  م٣ُى

ً  بها, و٦ظل٪ الٗلىم  الخانلت ب٣غاثً  ت, وال   يغوٍع
 
 سل بها الاخخماالث  ألاخىا٫  ٢ُُٗت

 .(192)ال٣ٗلُت(

الى٣ٌُ ولى ٖلى  بن ٢اعهه اخخما٫  )ؤن الٗلم ال٣ُُجي  "الخهى٫ "ولظل٪ إلاا ٢غع الغاػي في 

ما٫ الى٣ٌُ ٖلى البٗض اخخ"٢ىله: : )ه٢ا٫ ال٣غافي في قغخ, (193)(بٗض الىظٍى ٧ان ْىا ال ٖلماؤ

ـ ٖلى بَال٢ه، بل الاخخما٫ ال٣ٗلي ًسل بالٗلىم ال٣ٗلُت، وال ًسل ٢لىا: َظا لِ "ًسل بالٗلم

خا، و  ,بالٗلىم الٗاصًت   ن  ؤٞةها ه٣ُ٘ بإن صظلت لم جى٣لب ٍػ
 
ضا لم ًى٣لب طَبا، وم٘ طل٪ خ  ؤ

 
 
  ٞىدً ه

ً  , ػ طل٪ ٖلحهم ٣ٖالجى   ,خخما٫ ال٣ٗليالا الٗاصي، ال  خخما٫  الا بالٗلىم الٗاصًت  ل  س  وبهما 

ً ؾىت، ٞال ظغم ال هجؼم بمىجه ٢بل طل٪ػ  ٦ما ؤن   كٍغ  .(194)(ٍضا ًدخمل ٖاصة ؤن ٌِٗل ماثت ٖو

الاخخماالث ال٣ٗلُت الجغصة ال مضزل لها في َظا ): " الٟخذ"٢ا٫ الخاٞٔ في  مً َىاو 

ً  , (195)(الًٟ و٢ض ٢لىا ٚحر مغة: بن الاخخماالث ال٣ٗلُت ال مضزل )و٢ا٫ ؤًًا: الخضًض,  ٌٗجي ٞ

  الى٣لُت, ولى اؾترؾل ٞحها مؿترؾل  لها في ألامىع 
َ
 ٚحَر  َغ ل٣ا٫: ًدخمل ؤن ٩ًىن بؾماُٖل َىا آز

  ً  ٖ   ب
َ
٨ظا في ؤ٦ثر الغواة, ُٞسغط بظل٪ بلى ما لِـ  ٚحر   آزغ   ت, وؤن ؤًىَب ُ  ل السسخُاوي, َو

 .(196)(بمغضخي

                                              

 ( وما بٗضَا.181واهٓغ: ٦خابىا "الجىاَغ اإلاًُت" )م ( 189)

 2/178قغح اإلا٣انض  (190)

 (472 - 471الغص ٖلى اإلاى٣ُُحن )م  (191)

 2813 - 6/2812هٟاجـ ألانى٫ في قغح الخهى٫  (192)

 5/400الخهى٫  (193)

 8/3674( هٟاجـ ألانى٫ 194)

 1/45ٞخذ الباعي ( 195)

 1/193 الؿاب٤( 196)
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ى بصعا٥ الُٝغ اإلاغظىح مً - (197)م()ال كبرة للخىه   :" املجلت"كىاكد مً ٧ان لهظا و   َو

 
َ
ص   ؤمغ   يْ َغف

بجى ٖلُه خ٨م  قغعي، بل ٌٗمل بالشابذ ٢ُٗا ,  - (198)ُٞه مترص   ً ؤي: ال ا٦ترار به وال 

 .(199)ؤو ْاَغا صوهه

ام  بَما٫   ال ًجىػ  ): ٍ" ٢ىاٖض"في  بً ٖبض الؿالم ٢ا٫ الٗؼ ُت لجغص ألاَو الدجج الكٖغ

٠ًُٗ في ؾاثغ والٓىىن الًُٟٗت, إلاا ط٦غهاٍ مً ج٣ضًم الًٓ ال٣ىي ٖلى الًٓ ال

 .(200)(ألاخ٩ام

 . (201)(باألي٠ٗ ٖىض وظىص ألا٢ىي  هه ال ًجىػ الٗمل  ؤٗت ٖلى م  ْج ألامت م   ن  ب)و٢ا٫ الغاػي: 

َٕ  بن  ): ابً الهمامال٨ما٫ و٢ا٫  ٖلى وظىب الٗمل بالغاجر مً الضلُلحن وجغ٥  ؤلاظما

 .(202)(اإلاغظىح

 الٗمل بالغاجر واظب  ):  "٢ىاٖضٍ"في  اإلا٣غي و  "حكي٠ُ اإلاؿام٘"الؼع٦صخي في و٢ا٫ 

 .(203)(باإلظمإ

ً  و  ُت الاظتهاصًت( واظب   ٢ا٫ ال٨ما٫ ابً الهمام: )الٓ  . (204)الاجبإ في ألاصلت الكٖغ

الجتهض ًجب  و٣ٗض ؤلاظمإ ٖلى ؤن الخ٨م اإلآىىن الظي ؤصي بلُه عؤي  ا)و٢ا٫ الُٗاع: 

  ,ٖلُه به ٢ُٗا الٗمل  
 
 .(205)(غة اإلاٗجىاج  في طل٪ ختى ناعث مخى  ث ألازباع  رَ و٦ث

  ,الًٓ ُٞه خ٨م)٢ا٫ الكى٧اوي: و 
 
ه للى٣ٌُ لخهى٫ الغاجخُت, وال ٣ًضح ُٞه اخخمال

 .(206)(اإلاغظىح

                                              

 (25مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت )م ( 197)

الباظىعي: الكُش ببغاَُم ٢ا٫ .  1/170 لخمض الؼخُلي ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت وجُب٣ُاتها في اإلاظاَب ألاعبٗت( 198)

: بصعا٥ الُٝغ الغاج حن ٖلى الؿىاء(. )الًٓ في الٗٝغ   مً الُٞغ
م: بصعا٥ الُٝغ اإلاغظىح, والك٪: بصعا٥ ٧ل  ر, والَى

 (46خاقُت الباظىعي ٖلى الؿىىؾُت )م 

 (363قغح ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت )م ( 199)

 2/43 ٢ىاٖض ألاخ٩ام( 200)

 6/40الخهى٫ ( 201)

 4/76, واهٓغ: ٦ك٠ ألاؾغاع  5/481ٞخذ ال٣ضًغ ( 202)

 (263ىاٖض اإلا٣غي )م , و٢ 2/728( حكي٠ُ اإلاؿام٘ 203)

 1/24 ٞخذ ال٣ضًغ (204)

 1/63( خاقُت الُٗاع ٖلى الخلي 205)

 1/22 ( بعقاص الٟدى٫ 206)
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ن الاخخما٫ اإلاغظىح ال ٣ًضح في صاللت اللٟٔ, وبال لؿ٣ُذ ب): " الٟغو١"٢ا٫ ال٣غافي في و 

  
 
  اخخما٫   ١  ها, لخُغ  صاللت الٗمىماث ٧ل

َ
 ِ صالؿ٣  الخسهُو بلحها, بل ح

 
٘   لت  ,ألاصلت الؿمُٗت ظمُ

, ٞخٗحن خُيئظ ؤن   الاخخما٫َ  لخُغ١ اخخما٫ الجاػ والاقترا٥ بلى ظمُ٘ ألالٟاّ, ل٨ً طل٪ باَل 

ىظب ؤلاظما٫َ بهما َى الاخخما٫  اإلاؿاوي ؤو اإلا٣اعب  ً  .(208)(, ؤما اإلاغظىح ٞال(207)الظي 

٩اًت الخا٫ ؤو وا٢ٗت مٗجى ٢ى٫ الٗلماء )خبن ): " قغح جى٣ُذ الٟهى٫ "ولهظا ٢ا٫ في 

الٗحن بطا جُغ١ بلحها الاخخما٫ ؾ٣ِ بها الاؾخضال٫( ؤهه الاخخما٫ اإلاؿاوي ؤو اإلاخ٣اعب، وؤما 

  ً  ض هوٌّ ال اخخما٫َ ىَظ الاخخما٫ اإلاغظىح ٞال ًم٨ً ؤن ٩ًىن مؿ٣ُا لالؾخضال٫, ٞةهه ال ٩ًاص 

 
َ
والٗمضة ٖلى الٓىاَغ، بل  ٞحها، ول٨ً جل٪ الاخخماالث  مغظىخت، ال اخخما٫َ  ُٞه, وال وا٢ٗت

, والٓاَغ  ال بظما٫َ به ًده   اإلاؿاوي، ألن   اإلا٣هىص  الاخخما٫    .(209)(ُٞه ل ؤلاظما٫ 

ِ به الاؾخضال٫  ): " ٢غة الٗحنٖلى " خهو٢ا٫ الؿىسخي في خاقِ ؿ٣  ٌَ الاخخما٫ الظي 

 .(210)(١الاخخما٫  اإلاؿاوي ال اإلاغظىح, ٦ما هو  ٖلُه اإلا٣غي في جغجِب ال٣ىاٖض والٟغو 

ظا مٗجى  , ؤي: (211)(الاخخما٫ ماصة الى٣ٌ ال ٨ًٟي ٞحها مجغص  )الٗباصي: ابً ٢اؾم  ٫  ى ٢َو

ً   ل٨ًمُل٤ الاخخما٫, و في ه٣ٌ الضلُل بًغاص ال ٨ًٟي  ُ  ال بض ؤن  ض, بالضلُل واإلاؿدىَ  ض الاخخما٫  ٣

.  وبال ٧ان في خ٨م الٗضم مً ظهت ٖضم جإزحٍر

 ( ير مظمىقالاكتراض كلى الـىاهس ه:  ) كدكدة

الاكتراض كلى ): ٖىىاجها ٢ا٫ في "اإلاىا٣ٞاث"مؿإلت في ٦خابه ولهظا ٢غع الكاَبي 

 .(هير مظمىق (212)الـىاهس

ٌ  والضلُل ٖلُه ؤن لؿان الٗغب َى اإلاترظ  )٢ا٫:  ، ولؿان الٗغب  ٗضم م ًٖ م٣انض الكإع

ًَ  (213)ُٞه الىو ًٖ اخخماالث  َم ل  الىو بهما ٩ًىن هها بطا َؾ  بط ٢ض ج٣ضم ؤن   ,(214)عض  ىؤو 

                                              

 اإلا٣اع ب ٞال, ٞةهه بن ٧ان مخد٤٣ بً الكاٍ: )( ٢ا٫ ا207)
, وؤما بًجاب  م 

 
َؿل بًجاب  الاخخما٫  اإلاؿاوي ؤلاظما٫َ م 

 إلاؿاواة ٞهى مخد٤٣ اإلاغظىخُت, ٞال بظما٫( اَـ .اإلاؿاواة, وبن ٧ان مخد٤٣ ٖضم ااإلا٣اعبت ٞهى مخد٤٣ ٖضم 

 )ٍ ٖالم ال٨خب( 2/87 الٟغو١ (208)

  1/218م٘ خاقُت ابً ٖاقىع ( قغح جى٣ُذ الٟهى٫ 209)

 (169( خاقُت ٢غة الٗحن )م 210)

 (30الكغح ال٨بحر )م ( 211)

ةن صاللخه ٖلى الخُىان ( الٓاَغ في الانُالح: ما ؤٞاص مًٗجى م٘ اخخما٫  ٚحر ٍ اخخماال مغظىخا, ٧األؾض, 212ٞ)

ي ]ؤعجر  مً صاللخه ٖلى الغظل الصجإ.   [1/204قغح ال٩ى٦ب الؿاَ٘ للؿَُى
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ظا هاصع  (215)ٖكغة ى بلؿان الٗغب؛  ,مىهىم ، ٞةطا وعص صلُل  (216)ؤو مٗضوم ، َو َو

  ٞاالخخماالث  
 
ً؛ ٞلم ًب٤َ ال ٩ًىن هه   به، وما ُٞه اخخماالث   صاثغة بال  ا ٖلى انُالح اإلاخإزٍغ

                                                                                                                                             

 ال٨خاب والؿىت ؾىاء ٧ان : ) 19/288مجمٕى الٟخاوي في ( ٢ا٫ ابً جُمُت 213)
 
 ؤلٟاّ

ً
غاص به جاعة  ً لٟٔ "الىو" 

ظا َى اإلاغاص مً ٢ى٫ مً ٢ا٫: الىهىم غاص بالىو ما  اللٟٔ صاللخه ٢ُُٗت ؤو ْاَغة, َو ٟحن, ٍو
 
جدىاو٫ ؤخ٩ام ؤٞٗا٫ اإلا٩ل

َـ . ٢لذ: والشاوي َى اإلاغاص َىا. -حٗالى  -صاللخه ٢ُُٗت ال جدخمل الى٣ٌُ ٣٦ىله  {( ا
 
ت
َ
ل ام 

َ
٧ 
 
َغة

َ
ك َٖ  ٪َ

ْ
ل  }ج 

ان" 214) جي في "البَر بن الىو  :اٖخ٣ض ٦شحر مً الساثًحن في ألاو٫ ٖؼة الىهىم ختى ٢الىا: ) 1/151( ٢ا٫ الجٍى

ض  عؾى٫ هللا{ وما ًٓهغ ْهىَع ف َدم  { و٢ىله: }م  َخض 
َ
  ؤ

 
َى اَّلل  َ ْل 

 
وال ٩ًاص َاالء ٌؿمدىن  ,َماي ال٨خاب ٢ىله ٖؼ وظل: }٢

  
تراٝ بىو  ى مغجبِ خ٨م قغعي بااٖل و٢ًىا بىضوع الىهىم في الؿىت ختى ٖضوا ؤمشلت مٗضوصة  ,في ٦خاب هللا حٗالى َو

 ألبي بغصة بً هُاع ألاؾلمي في ألاضخُت إلاا يخى ولم ٨ًً ٖلى الىٗذ اإلاكغوٕ: "ججؼث٪ وال ججؼت مدضوصة مجها: ٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص

ذ ٞاعظمها" ظا ٢ى٫   .ؤخضا بٗض٥", و٢ىله ٖلُه الؿالم: "واٚض ًا ؤهِـ بلى امغؤة َظا ٞةن اٖتٞر ً ال ًدُِ بالٛغى مً َم  َو

٘  بةٞاصة اإلاٗاوي  مً الىهىم الاؾخ٣ال٫   طل٪, واإلا٣هىص   الث واه٣ُإ مؿال٪  ٖلى ٢ُ م٘ اهدؿام ظهاث الخإٍو

 
 
ظا وبن ٧ان بُٗضا خهىل َظا الٛغى م٘ ال٣غاثً الخالُت واإلا٣الُت,  ه بىي٘ الهُٜ عصا بلى اللٛت, ٞما ؤ٦ثَر الاخخماالث, َو

 
 
الث وبباهت بُالن مٗٓم مؿال٪ اإلااولحن اؾدبان للُالب الًُٟ ؤن  وبطا هدً ز  ما ًدؿبه الىاؽ   ل  ظ   ًىا في باب الخإٍو

الث ٞهي ههىم   ْىاََغ  ىت بظماٖا  ,مٗغيت للخإٍو ولى عصصها بلى جدب٘  ,ا٢خًاء ٣ٖل ؤو ما في مٗىاَما وؤو٢ض ج٩ىن ال٣ٍغ

 )ػ( .اَـ  اللٟٔ ٞلِؿذ ظهاث ؤلام٩ان مىدؿمت ٖلى ما اؾدكهض به َاالء في ابخٛاء الخىهُو(

هه مً ؤٖٓم الىاؽ َٗىا في ألاصلت الؿمُٗت ختى ابخضٕ ٢ىال )ب ٢اثل  َظا َى الٟسغ الغاػي, ٢ا٫ ابً جُمُت:( 215)

ى ؤجها ال جُٟض ال٣ُحن(. ]مجمٕى الٟخاوي  ٍ, َو غ ٝ به ٢اثل  مكهىع ٚحر 
 ٖ  [13/141ما 

 
 
ت ٖلى ه٣ل اللٛاث وه٣ل وظٍى  ٢لذ: ٢ا٫ في "ؤؾاؽ الخ٣ضٌـ" : )الضالثل اللُٟٓت ال ج٩ىن ٢ُُٗت, ألجها مى٢ٞى

ل ضم اإلاٗاعى الى٣لي وال٣ٗلي, و٧ل واخض  مً َظٍ الىدى والخهٍغ٠ ٖو ى ٖضم الاقترا٥ والجاػ والخسهُو وؤلايماع ٖو

قِئا مً الضالثل اللُٟٓت ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن  اإلا٣ضماث مٓىىهت, واإلاى٢ٝى ٖلى اإلآىىن ؤولى ؤن ٩ًىن مٓىىها, ٞشبذ ؤن  

 ([٢137ُُٗا(. ]ؤؾاؽ الخ٣ضٌـ )م 

َغ   ٗ باالخخماالث الٗكغة ال ًمذ بلى ؤي بمام مً ؤثمت الضًً بإي نلت, وبهما َى نى٘ ًض ٢ا٫ ال٩ىزغي: )بن  الخ٣

  ٌ و طل٪ في  بٌٗ اإلابخضٖت, وجابٗه بٗ  
د  ضة, ٦ما م   

 
اإلاخٟلؿٟحن مً ؤَل ألانى٫, ٞؿاًغ َظا الغؤَي مؿاًغون مً اإلا٣ل

 بٓىُت الضلُل اللٟٓي مُل٣ا باَل, ألصلت  
. ]هٓغة ٖابغة/ؤٖما٫ ال٩ىزغي في ال٣ُٗضة مكغوخت في مىيٗه( مىيٗه, وال٣ى٫ 

لم ال٨الم )م   ([44ٖو

ا٢ا أل٦ثر ال٣ٟهاء واإلاٗتزلت, و٢ا٫ ناخبا " ل٣ُت العجالنفي " ٢ا٫ الؼع٦صخيو  : )الضلُل اللٟٓي ًُٟض ال٣ُحن ٞو

كغة, وهي: ٖضم ألاب٩اع والُىال٘: بطا جىاجغ ٖىضها, وزال٠ الٟالؾٟت والغاػي, لخى٢ٟه ٖلى اهخٟاء ؤخض الاخخماالث الٗ

ضم اإلاٗاعى ال٣ٗلي وه٣ل اللٛت والىدى  الاقترا٥ والجاػ وؤلايماع والى٣ل والخسهُو والخ٣ضًم والخإزحر والىاسخ ٖو

ى ال ًُٟض بال ًْ ٖضمه, واإلابجي ٖلى الًٓ ْجي. ولىا: ؤن   ى ْجي, ألن ٚاًخه ٖضم الىظضان, َو , َو  بال صلُل   الاخخما٫َ  والهٝغ

غح, وبال ٞاث ال
 
 مُ

ت(. ]ل٣ُت العجالن )م  ىزى١  ُت, وصزلها الك٪, وهي مدْٟى  ([79 - 76باألصلت الكٖغ

ضًت: "والضلُل  محري: )٢ا٫ في "ؤلاجداٝ" )ٌٗجي مغجطخى الؼبُضي( ًٖ ابً البُاضخي الخىٟي ًٖ اإلااجٍغ
ْ
ك
َ
و٢ا٫ ال٨

اإلا٣انض" "و ""ألاب٩اع وازخاٍع ناخب  بُغ١ مخٗضصة و٢غاثً مىًمت،  ى واخض  الى٣لي ًُٟض ال٣ُحن ٖىض جىاعص ألاصلت ٖلى مٗجً 

اث الضًً )م ] مً اإلاخ٣ضمحن" اَـ. ؤي مجهم(. و٦شحر    [(86ب٦ٟاع اإلالخضًً في يغوٍع
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ٖىض جىاعص ألاصلت ٖلى مٗجى واخض بُغ١ مخٗضصة  : )ؤما الضلُل اللٟٓي ُُٟٞض ال٣ُحَن " هٓغة ٖابغة"و٢ا٫ ال٩ىزغي في 

ضًت, ٦ما في " , وبلى َظا طَب آلامضي في "ألاب٩اع", والؿٗض في "قغح و٢غاثً مىًمت ٖىض اإلااجٍغ حٍر بقاعاث اإلاغام" للَبُاضخي ٚو

ذ", والؿُض في "قغح اإلاىا٠٢"اإلا٣انض" و"ال لُه ظغي اإلاخ٣ضمىن مً ؤثمت َظٍ ألامت وظماَحر ؤَل الٗلم مً ٧ل  ,خلٍى ٖو

ت هللا ال ج٩ىن بال بالضلُل الؿمعي. ومً ٣ًى٫ َظا ٩ًىن بُٗضا ًٖ ال٣ى٫ بإن الضلُل  مظَب, بل ألاقٗغي ٣ًى٫: بن مٗٞغ

ت مُل٣ا, مدؿاَال بل ٚالُا ٚلُا ٚحَر الؿمعي ال ًُٟض بال الًٓ, ٩ُٞىن َم  مؿدؿاٙ(. ]ؤٖما٫  ً ٖؼا اإلاؿإلت بلى ألاقٍٗغ

لم ال٨الم )م   ([51ال٩ىزغي في ال٣ُٗضة ٖو

٤ والخ٤ ؤن الضلُل الى٣لي ٢ض ًُٟض ال٣ُ٘: )" قغح اإلا٣انض"٢ا٫ الؿٗض في  , بط مً ألاويإ ما َى مٗلىم  بٍُغ

ُئاث الترا٦ُب, والٗلم باإلعاصة  ,الخىاجغ, ٧لٟٔ الؿماء وألاعى و٧إ٦ثر ٢ىاٖض الهٝغ والىدى في وي٘ َُئاث اإلاٟغصاث َو

 [1/54(. ]قغح اإلا٣انض ًدهل بمٗىهت ال٣غاثً بدُض ال جب٣ى قبهت

لى٣لُت ٢ض جُٟض ال٣ُحن ب٣غاثً مكاَضة ؤو مخىاجغة جض٫ ٖلى والخ٤ ؤن الضالثل ا: )" اإلاىا٠٢"و٢ا٫ الًٗض ؤلاًجي في 

ما في ػمً الغؾى٫ في مٗاهحها التي جغاص مجها آلان,  اهخٟاء الاخخماالث, ٞةها وٗلم اؾخٗما٫َ  لٟٔ ألاعى والؿماء وهدَى

وألامغ واؾم الٟاٖل والدك٨ُ٪ ُٞه ؾٟؿُت(, ٢ا٫ الجغظاوي: )ال قبهت في بُالجها, و٦ظا الخا٫ في نُٛت اإلااضخي واإلاًإع 

٘ الٟاٖل وههب اإلاٟٗى٫ وظغ اإلاًاٝ  ا, ٞةجها مٗلىمت الاؾخٗما٫ في طل٪ الؼمان ُٞما ًغاص مجها في ػماهىا, و٦ظا ٞع حَر ٚو

بلُه مما ٖلم مٗاهحها ٢ُٗا, ٞةطا اهًم بلى مشل َظٍ ألالٟاّ ٢غاثً مكاَضة ؤو مى٣ىلت جىاجغا جد٤٣ الٗلم بالىي٘ وؤلاعاصة, 

ُ  واهخٟذ جل٪  ً نض١ ال٣اثل, ٞةهه بطا حٗحن اإلاٗجى و٧ان مغاصا له, ٗلم م  الاخخماالث الدؿٗت, وؤما ٖضم اإلاٗاعى ال٣ٗلي ٞ

ه(. ٞلى ٧ان َىا٥ مٗاعى   ( : )بط لى لم ٨ًً مغاصا له م٘ و٧ان مغاصا لهو٢ا٫ الؿُال٩ىحي ٖىض ٢ى٫ الجغظاوي ) ٣ٖلي لؼم ٦ظب 

ىت    ال بعقاصا(. ]قغح اإلاىا٠٢ للجغظاوي م٘ خاقُتي ٖبض الخ٨ُم صالت ٖلى ٖضم ؤلاعاصة ٧ان ط اهخٟاء ٢ٍغ
ً
ل٪ بيالال

 [2/56الؿُال٩ىحي وخؿً ظلبي 

ْص  الغؾى٫ اطا ج٩لم ب٨الم  ولهظا ٢ا٫ ابً جُمُت: ) غ 
 ً ه ٞال بض ؤن ًبحن لؤلمت ؤهه لم   خ٣ُ٣خ 

ض  غ ٍ وي   َ  ْا
َ
وؤعاص به زالٝ

ىه ؤو لم ٌٗ  ُ , ؾىاء ٖ خ٣اص  والٗلم صون  يُىه, ال ؾُما فخ٣ُ٣َخه وؤهه ؤعاص مجاٍػ ض مجهم ُٞه الٖا السُاب الٗلمي الظي ؤٍع

ضي وبُاها للىاؽ وقٟاءً  ٖمل الجىاعح, ٞةهه ؾبداهه وحٗالى ظٗل ال٣غآَن  الهضوع, وؤعؾل الغؾل لُبحن للىاؽ إلاا في  هىعا َو

لغؾل, زم َظا الغؾى٫ ألامي بٗض ا  حجتٖلى هللا ما هؼ٫ بلحهم، ولُد٨م بحن الىاؽ ُٞما ازخلٟىا ُٞه، ولئال ٩ًىن للىاؽ

ٗض بإٞصر اللٛاث وؤبحن ألالؿىت والٗباعاث, زم  يالٗغب ألامت الظًً ؤزظوا ٖىه ٧اهىا ؤٖم٤َ الىاؽ ٖلما وؤهصَخهم لؤلمت ب 

 ْاٍَغ بال و٢ض ههب صلُال ًمى٘ مً خمله ٖل
َ
ضون به زالٝ االء ب٨الم  ًٍغ ى وؤبَُجهم للؿىت, ٞال ًجىػ ؤن ًخ٩لم َى َو

, بما ؤن ٩ًىن ٣ٖلُا ْاَغا مشل ٢ىله } ْيء  ْاٍَغ
َ

  شخ
ل 
 
٧ ً ْذ م 

َِ
وج 
 
 ٧ل  ؤخض  ٌٗلم ب٣ٗله ؤن اإلاغاص ؤوجِذ مً ظيـ ما َوؤ

{, ٞةن 

ْيء  ًاجاٍ مشلها, و٦ظل٪ }
َ

  شخ
ل 
 
٤  ٧ ال 

َ
ال ًضزل في َظا الٗمىم, ؤو ؾمُٗا ْاَغا مشل الضالالث في  { ٌٗلم اإلاؿخم٘ ؤن السال٤ز

الىاؽ ؾىاء ٧ان  زٟي ال ٌؿخيبُه بال ؤٞغاص   ؿىت التي جهٝغ بٌٗ الٓىاَغ, وال ًجىػ ؤن ًدُلهم ٖلى صلُل  ال٨خاب وال

حهم الظ٧ي والبلُض  هم ٞو
 
ٟهم مىه مًٗجى وؤٖاصٍ مغاث ٦شحرة وزاَب به السل٤ ٧ل  ً ؾمُٗا ؤو ٣ٖلُا, ألهه بطا ج٩لم بال٨الم الظي 

حر ال٣ُٟه, و٢ض ؤوظب ٖلحهم ؤن ً ٗخ٣ضوا مىظبه, زم ؤوظب ؤن ال وال٣ُٟه ٚو خ٨ٟغوا ُٞه َو ٣ٗلٍى ٍو خضبغوا طل٪ السُاب َو

, ٧ان َظا  ٌٗخ٣ضوا بهظا السُاب قِئا مً ْاٍَغ ألن َىا٥ صلُال زُٟا ٌؿخيبُه ؤٞغاص   الىاؽ ًض٫ ٖلى ؤهه لم ًغص ْاٍَغ

ى باأللٛاػ وألاخاجي ؤقبه  مىه ٌَ البُان ويض  الهضي, َو مجمٕى الٟخاوي بالهضي والبُان(. ] جضلِؿا وجلبِؿا, و٧ان ه٣ُ

6/361 - 362] 

ظا ظىاب   ها, ألن   ٢لذ: َو  
 
بن ظمُ٘ ما ط٦غوٍ مً , ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )مضاَعَا ظمُٗا ٖلُه٢اَ٘ لخل٪ الاخخماالث ٧ل

َغ ٚحر  ما ًٓهغ مً ال٨الم
َ
ى اخخما٫  اللٟٔ إلاًٗجى آز ٝ  واخض, َو  [2/657ؾلت (. ]الهىا٤ٖ اإلاغ الىظٍى الٗكغة ًغظ٘ بلى خغ
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٢لذ: ٖلى ؤن الٟسغ الغاػي ٢ا٫ في ٦خاب "ألاعبٗحن في ؤنى٫ الضًً" : )واٖلم ؤن َظا ال٨الم )ٌٗجي ما طَب بلُه ٢ىم  

غ ٝ 
 ٖ مً ٧ىن الخمؿ٪ باألصلت الى٣لُت ال ًُٟض ال٣ُحن( ٖلى بَال٢ه لِـ بصخُذ, ألهه عبما ا٢ترن بالضالثل الى٣لُت ؤمىع  

َا باألزباع اإلاخىاج لى َظا الخ٣ضًغ ج٩ىن الضالثل   غة, وجل٪ ألامىع  وظىص  الؿمُٗت اإلا٣غوهت بخل٪  جىٟي َظٍ الاخخماالث, ٖو

٤ُ(. ]ألاعبٗحن   لل٣ُحن. وباهلل الخٞى
ً
 [2/254ال٣غاثً الشابخت باألزباع اإلاخىاجغة مُٟضة

 ؤهه ال ؾبَُل بلى اؾخٟاصة ال٣ُحن مً َظٍ او٢ا٫ في "الخهى٫" : )
َ
لضالثل اللُٟٓت بال بطا ا٢ترهذ واٖلم ؤن  ؤلاههاٝ

ً  جُٟض ال٣ُحن, ؾىاء ٧اهذ جل٪ ال٣غاثً مكاَضة ؤو ٧اهذ مى٣ىلت بلُىا بالخىاجغ(. ]الخهى٫   [1/408بها ٢غاث

ٍ: ؤن  ٢ا٫ ال٣غافي في "قغح الخهى٫" : ) غ  ٘   ٢ىله: "ال جُٟض ألالٟاّ ال٣ُحن بال بال٣غاثً" ج٣ٍغ الىي٘ بما َى وي

ً  جخُغ١ بلُه َظٍ الا     ْاَغ   ٣ُ٘ بإن اإلاغاصَ خخماالث، وم٘ ال٣غاثً 
٣ًبل  اللٟٔ، زم ال٣غاثً ج٩ىن بخ٨غع جل٪ ألالٟاّ بلى خض 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وال٣غاثً ال جٟي بها الٗباعاث، وال جىدهغ جدذ يابِ،  ال٣ُ٘، ؤو ؾُا١ ال٨الم، ؤو بدا٫ السبر الظي َى عؾى٫  

ض ولظل٪ ٢ُٗىا ب٣ىاٖض الكغاج٘،  ى ٦شحر  في ال٨خاب والؿىت، ٞلى و٢ىاٖض الٖى ا ب٣غاثً ألاخىا٫ واإلا٣ا٫، َو حَر ُض، ٚو والٖى

َُل{ اإلاغاص ْؾَغاث  ي ب  اَبج 
ًَ اَن{ ؤو } ًَ ْهغ  َعَم

َ
{ ؤو }ق  

 
ى٫  اَّلل ض  َعؾ  َدم  ٚحر دمحم بً ٖبض هللا، ؤو ٚحر الكهغ  ٢ا٫ ٢اثل في ٢ىله حٗالى: }م 

ٌ   السهىم، ؤو ٚحر بؾغاثُل الظي   َى ٣ٌٗىب، لم 
ٖلى طل٪، و٢ُ٘ ببُالهه، بؿبب ٢غاثً الخ٨غاع و٢غاثً  ط ؤخض  ٗغ 

 [1084 - 3/1083هٟاجـ ألانى٫ ](. ألاخىا٫، و٦ظل٪ ب٣ُت ال٣ىاٖض الضًيُت

ً  : )" بضاج٘ الٟىاثض"ولهظا ٢ا٫ ابً ال٣ُم في  ىا ه٨خت ًيبػي الخُٟ َٗغٝ بكِئحن:  وهي ؤن   ,لها َو  ٌ  ٧ىن اللٟٔ هها 

 َما: ٖضم اخخماله لٛحر مٗىاٍ ويٗا, ٧الٗكغة.ؤخض

٣ت  واخضة في ظمُ٘ مىاعصٍ, ٞةهه هوٌّ  ه ٖلى ٍَغ
 
غص اؾخٗمال

 
  والشاوي: ما اَ

 
ال وال مجاػا, وبن ٢   في مٗىاٍ ال ٣ًبل جإٍو
ع ض 

 
٧ل واخض مً  ال٨ظب بلُه وبن جُغ١ بلى طل٪ بلى بٌٗ ؤٞغاصٍ, وناع َظا بمجزلت زبر اإلاخىاجغ ال ًخُغ١ اخخما٫   جُغ١ 

 
 
ظٍ ٖهمت ها  ؤٞغاصٍ بمٟغصٍ. َو

 
ل ا, وجإٍو ها في ْاََغ

 
الث الؿمُٗاث التي اَغص اؾخٗمال هاٞٗت جضل٪ ٖلى زُإ ٦شحر  مً الخإٍو

ل بهما ٩ًىن ل , ٞةن  الخإٍو
 
 َظٍ ٚلِ

 
له لخىا٣ٞها, ٓاَغ  ٢ض وعص قاطا مسالٟا لٛحٍر والخالت مً الؿمُٗاث ُٞدخاط بلى جإٍو

ها ٖلى وجحرة   ٞإما بطا اَغصث
 
  ٧ل

 
ل  [1/15بضاج٘ الٟىاثض ]ها ممخى٘, ٞخإمل َظا(. واخضة ناعث بمجزلت الىو وؤ٢ىي, وجإٍو

ي في  جىبُه: ط٦غ الؿب٩ي في ٖباعجه إلاا ج٩لم ٖلى ٖمىم عؾالخه ملسو هيلع هللا ىلص بلى الجً ٖضة آًاث : ) "بجمام الىٗمت"و٢ا٫ الؿَُى

آلاًت الىاخضة وآلاًخحن ٢ض ًم٨ً  بخ٨شحر ألاصلت ؤن   اإلا٣هىصَ  ا٫ ٣ٖب طل٪: واٖلم ؤن  زم ٢ ,مً ال٣غآن اؾخض٫ بها ٖلى طل٪

 
 
ل ل ٖجها، اهخهى(.جإٍو   ٣ًُ٘ بةعاصتها ْاَغا وهٟي الاخخما٫ والخإٍو

خُغ١ بلحها الاخخما٫، ٞةطا ٦ثرث ٢ض جترقى بلى خض  بجمام ] ها ٍو

 [2/155ي للٟخاوي الخاو / ( 48الىٗمت في ازخهام ؤلاؾالم بهظٍ ألامت )م 

  ٘   بإن   ال٣ى٫َ  ؤن   ٢ا٫ ال٩ىزغي: )والىا٢
 
ْغٍ

َ
"الضلُل اللٟٓي ال ًُٟض ال٣ُحن بال ٖىض ج٣ًُ ؤمىع ٖكغة وصون طل٪ ز

 ,ً ضة مً اإلاخإزٍغ  
 
ٌ  اإلا٣ل ٌ  اإلاخٟلؿٟحن مً ؤَل ألانى٫ وظغي وعاَءٍ بٗ غ  مً بٌٗ اإلابخضٖت, و٢ض جابٗه بٗ  ٗ خاص": ج٣

َ
ال٣

ٗىال بإًضي ولِـ لهظا ال٣  م 
 
خسظ هَضم به الضًً, وٍ  ى٫  ؤي نلت بإي بمام مً ؤثمت ؤَل الخ٤, وخاقاَم ؤن ًًٗىا ؤنال ح 

 َ٘  في ؤنى٫ ال٣ٟه. مكغوخت   اإلاك٨٨حن, والضلُل اللٟٓي ال٣ُعي الشبىث, ٩ًىن ٢ُعي الضاللت في مىاي

ال٣غاثً  ًت ال٣ٗى٫", واٖتٝر ٞحهما بإن  وؤما ما ؤظمله الٟسغ الغاػي في "الخهل" ٣ٞض ؤوضخه في "الخهى٫" و"جها

ذ  بظل٪ مً ؤًضي اإلاك٨٨حن بم٩ان  الخمؿ   ٟل 
َُ ب٣ى٫ الغاػي في  ٪  ٢ض حٗحن اإلا٣هىص, ُُٟٞض الضلُل اللٟٓي ال٣ُحن, ٞ

ٗت بضٖت وياللتبمجغص الضلُل ال "الخهل" في باب الدك٨ُ٪ في ال٣غآن الخ٨ُم, بل ال٣ى٫    بل ألانل   ,٣ٗلي في ٖلم الكَغ

٤ الؿىت والجماٖت في  في ٖلم الخىخُض والهٟاث َى الخمؿ٪   بال٨خاب والؿىت ومجاهبت الهىي والبضٖت, ولؼوم ٍَغ

, اإلاباخشت م٘ الظًً ؤ٢غوا بغؾالت الىبي ملسو هيلع هللا ىلص, وبهما ٌؿخٗمل الضلُل ال٣ٗلي وخَض  حٍر م ٦ما ٣ًىله ٞسغ ؤلاؾالم ٚو ٍ م٘ ٚحَر
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ض بطن، ٞال َى اإلاٗخَم  اإلابحن ؤو الخى٠٢؛ ٞالٓاَغ   ُٞه َلب   الٓاَغ والجمل، ٞالجمل الكإن  

تراى  ص  ًَ   ٖلُه؛ ألهه مً الخٗم   ر الٖا
 
 ٤.٠ والخ٩ل

تراى   ٗت صلُل   وؤًًا؛ ٞلى ظاػ الٖا ض، لىعوص ٗخَم ٌ   ٖلى الخخمالث لم ًب٤ للكَغ

  ٗ ٕ  الاخخماالث وبن ي تراى اإلاؿمى   ,ٟذ، والٖا
 
ً  مشل ٗ  ه  ٠ الضلُل؛ ُٞاصي بلى ال٣ى٫ ب٠ًٗ ً

ا، ولِـ ٦ظل  ٪ باجٟا١.ظمُ٘ ؤصلت الكٕغ ؤو ؤ٦ثَر

وال إلعؾا٫ الىبي  الاخخما٫ في ال٣ى٫ لم ٨ًً إلهؼا٫ ال٨خب بر مجغص  ووظه زالض: لى اٖخ  

ٖلُه الهالة والؿالم بظل٪ ٞاثضة؛ بط ًلؼم ؤن ال ج٣ىم الدجت ٖلى السل٤ باألوامغ والىىاهي 

  وؤلازباعاث؛ بط لِؿذ في ألا٦ثر ههىنا ال جدخمل ٚحَر 
 
اإلظمإ ب ض بها، ل٨ً طل٪ باَل  ه  ما ٢

 واإلا٣ٗى٫، ٞما ًلؼم ٖىه ٦ظل٪.

ى ؤن   خذ الاخخما٫ بطا اٖخ   صَ جغ  م   ووظه عاب٘: َو بر ؤصي بلى اهسغام الٗاصاث والش٣ت بها، ٞو

بحن َظا اإلاٗجى في الجملت ما ط٦ٍغ الٛؼالي ًٖ هٟؿه في ٦خابه  باب الؿٟؿُت وجخض الٗلىم، ٍو

ؿُاثُت في ميكإَا  ٞبه ًدبحن ل٪ ؤن   ,جخض الٗلىم "اإلاى٣ظ مً الًال٫"، بل ما ط٦ٍغ الؿٞى

٤ الاخخما٫ في الخ٣اث٤ الٗاصًت ؤو ال٣ٗلُت؛ ٞما بال٪ باألمىع الىيُٗت؟ج  ٍُغ

 
 
  وألظل اٖخباع الاخخما٫ الجغص ق
بط حٗم٣ىا في الؿاا٫ ٖما لم  ,ٖلى ؤصخاب الب٣غة صَ ض 

 
 
ىا َظا لٗامىا ؤو ج  ه: "ؤَح م٘ ْهىع اإلاٗجى، و٦ظل٪ ما ظاء في الخضًض في ٢ىل ٨ًً لهم بلُه خاظت

في اإلاُل ًٖ الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم؛ ؤال جغي ؤن اإلاخبٗحن إلاا حكابه  " وؤقباٍ طل٪، بل َى ؤنل  لؤلبض؟

الاخخما٫، ٞاٖخبروٍ و٢الىا ُٞه، و٢ُٗىا ُٞه ٖلى الُٛب بٛحر  مً ال٨خاب بهما اجبٗىا ٞحها مجغصَ 

 
 
 لؿالم بالخظع مجهم.ٖلُه الهالة وا الىبي   َغ ىا بظل٪ وؤَم م  صلُل؛ ٞظ

ى ؤن ال٣غآن ٢ض  اخخج ٖلى ال٨ٟاع بالٗمىماث ال٣ٗلُت والٗمىماث ووظه زامـ: َو

 اإلاخ٤ٟ ٖلحها؛ ٣٦ىله حٗالى: }
َ
ال
َ
ٞ
َ
ْل ؤ

 
٢  

 
ىَن َّلل 

 
ىل  ٣ َُ ىَن * َؾ م 

َ
ل ْٗ
َ
ْم ح ْىخ 

 
ْن ٦ حَها ب   ٞ  

ًْ ْعى  َوَم
َ ْ
ً  ألا

َ
ْل إلا 

 
٢

وَن  غ 
 
٦
َ
ظ
َ
ىَن } :{ بلى ؤن ٢ا٫ج

 
ىل  ٣ َُ وَن  َؾ ْسَخغ 

 
ى ح

 
و
َ
إ
َ
ْل ٞ

 
٢  

 
م بإن طل٪ هلل {َّلل  ؛ ٞاخخج ٖلحهم بة٢غاَع

                                                                                                                                             

٫ ٖىض ؤَل الخ٤ ٖ ٗى   ٌ ً   لى اٖخ٣اص  ٞال  ٣ٍغ ال٨خاب والؿىت, ٞمً ؾعى في ببٗاصَما ٖىه ٣ٞض ؤبٗض في الًال٫(. ]هٓغة ال 

لم ال٨الم )م   ([52 - 51ٖابغة/ؤٖما٫ ال٩ىزغي في ال٣ُٗضة ٖو

ْمىا الىو  : ٢لذ( 216) ض 
َٗ ن ؤ٢ىي ؤلٟاّ ٣ُعي الضاللت, ٢ا٫ ال٣غافي: )باللى اٖخبرها مُل٤ الاخخما٫ ال٣ٗلي ل

 
 
ػ بالًغوعة ؤن ج٩ىن الٗغب  ويٗتها إلاٗجى آزغ مً الجماص، والىباث، الىهىم لٟٔ  

جى   ً الٗضص ٧الٗكغة مشال، وال٣ٗل 

ٍؼ ؤبضا الىو ( في ٦الم ؤوعصٍ ٖلى ٢ىلهم )والخُىان، وؤن طل٪ اإلاؿمى آلازغ َى مغاص اإلاخ٩لم، َظا الاخخما٫ ال ًبُل ججٍى

 )ػ( . 622 - 2/616( جغاٍ في هٟاجـ ألانى٫ ما ال ًدخمل
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ال٩ل زم صٖىاَم السهىم مسخىعًٍ ال  ٖلى الٗمىم، وظٗلهم بط ؤ٢غوا بالغبىبُت هلل في

 ٣ٖالء.

٣َ ٗالى: }و٢ىله ح
ْ
ـَ َوال ْم َغ الك  ْعَى َوَسس 

َ ْ
َماَواث  َوألا ٤َ الؿ 

َ
ل
َ
ًْ ز ْم َم َته 

ْ
ل
َ
ْن َؾإ ئ 

َ
ً  َول

 
ىل  ٣ َُ

َ
َمَغ ل

ىَن 
 
٩
َ
ْاٞ  ً ى 

 
و
َ
إ
َ
ٞ  

 
ىن ًٖ ؤلا٢غاع بإن الغب َى هللا بٗض ما ؤ٢غوا، ٌٗجي{اَّلل ؛ (217): ٠ُ٦ ًهٞغ

٩ا.  ُٞضٖىن هلل قٍغ

َهاع  حٗالى: }و٢ا٫ 
ى الج 

َ
ل َٖ َل  ُْ

 
ع  الل  

ى 
َ
٩  ً   

َخ٤ 
ْ
ال ْعَى ب 

َ ْ
َماَواث  َوألا ٤َ الؿ 

َ
ل
َ
  { بلى ٢ىله: }ز

 
م  اَّلل

 
٨ ل 
َ
ط

ىَن َعب  
 
ْهَغٞ

 
ى ج

 
و
َ
إ
َ
َى ٞ  َ  

 
ال َه ب 

َ
ل  ب 

َ
٪  ال

ْ
ل
 ْ
ه  اإلا

َ
ْم ل

 
 ، وؤقباٍ طل٪ مما ؤلؼمىا ؤهٟؿهم ُٞه ؤلا٢غاَع {٨

 
َ
  ْاٍَغ ٖلى زالٝ اإلا٣ٗى٫، ولى لم ٨ًً ٖىض الٗغب الٓاَغ   بٗمىمه، وظٗل زالٝ

ً
 ٚحَر  حجت

  ى  مٗترَ 
 
م بم٣خطخى الٗمىم حجت ٖلى زالٝ طل٪؛  مغل٨ً ألا  ,ٖلحهم ٖلحها لم ٨ًً في ب٢غاَع

  ٌ  ٗترى ٖلُه.ٞض٫ ٖلى ؤهه لِـ مما 

وبلى َظا؛ ٞإهذ جغي ما ًيكإ بحن السهىم وؤعباب اإلاظاَب مً حكٗب الاؾخضالالث، 

٤ الاخخماالث؛ ختى ال ججض ٖىضَم بؿبب طل٪ صلُال ال  ض  ٗخَم ٌ   وبًغاص ؤلاق٩االث ٖلحها بخٍُغ

خ٣اصًت؛ ٞاَغخىا ٞحها ألاصلت ال٣غآهُت بلى اإلاؿاث ٢غآهُا وال ؾيُا، بل اهجغ َظا ألامغ   ل الٖا

ْم : }ٖاصًت؛ ٣٦ىله حٗالى ها ٖلى ؤمىع  مج ٦شحر   والؿيُت لبىاء  
 
٨
َ
ْل ل ََ ْم 

 
٨ ؿ 

 ٟ هْ
َ
ًْ ؤ  م 

ً
ال
َ
ْم َمش

 
٨
َ
َيَغَب ل

اءَ 
َ
َغ٧

 
ًْ ق ْم م 

 
٨
 
َماه ًْ

َ
ْذ ؤ

َ
٨
َ
ًْ َما َمل َها{ آلاًت. و٢ىله: }م  ىَن ب 

 
ْمك ًَ ل   ْعظ 

َ
ْم ؤ ه 

َ
ل
َ
واٖخمضوا  طل٪. ٍ{. وؤقباؤ

بت مً البضحهُت، َغبا مً اخخما٫  ٣ُٖلُت ٚحر بضحه ٖلى م٣ضماث   ًخُغ١ في ال٣ٗل  ت وال ٢ٍغ

  لؤلمىع الٗاصًت؛ ٞضزلىا في ؤقض  
َ
 غ  مما مىه ٞ

 
م  ال ٖهَض  وا، ووكإث مباخض للٗغب بها َو

 
َ
م في مُالبىن ؤو  الساَ م، وباخشَى ٗت؛ ٞسالُىا الٟالؾٟت في ؤهٓاَع بهم التي ال ٌٗىص ال بالكَغ

ض  (218)بها ٖلى الضًً بٟؿاص الجهل     ، وال ًٍؼ
 
  البدض

َ
   باال، وؤنل  ٞحها بال ز

 
غاى  طل٪ ٧ل ًٖ  ه ؤلٖا

ت في الىظىص.  مجاعي الٗاصاث في الٗباعاث ومٗاهحها الجاٍع

                                              

ىن بإن هللا َى الغب السال٤ ل٩ل شخيء، ٢ا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ: )( 217) ل٨ًُ ٖلى ط٦غ مى٪ ؤجهم ٧اهىا ٌٗتٞر

ا،  اإلاال٪ اإلاخهٝغ في الؿماواث وألاعى، ول٨جهم م٘ َظا ًالهىن مٗه قِئا مً مسلى٢اجه؛ هجىما، ؤو حجاعة، ؤو ٚحَر

باصة َى اإلاخهٝغ في ال٩ىن وخضٍ، وؤجهم ٩ًىهىن مجاهحن بطا ظمٗىا ها بلى ؤن مؿخد٤ الٌٗٗبضوجها؛ ٩ٞان الغص ٖلحهم مىظ

َه 
َ
ل  ب 

َ
باصجه، ولظا ظٗل زخام آلاًاث الظي َى ٧الىدُجت ٢ىله: }ال تراٝ بٗمىم الخهٝغ له وخضٍ وبحن جإلُه ٚحٍر ٖو بحن الٖا

َى{؛ ٞجٗل اإلاٗجى بالخهغ،   َ  
 
ال ُت والٗب  ٪ في ألالَى ٩ا"؛ ومدِ الغص ٖلحهم َى هٟـ الكٍغ باصة؛ ٣ٞىله: "ُٞضٖىن هلل قٍغ

 ؤي: في اؾخد٣ا١ الٗباصة(.

ٌ  ( ٢لذ: ٢اعن م٘ ما ؾُجيء في "اؾخمضاص ألانى٫ مً ال٨الم" م  218)   ً ظٗل بٗ
ً
 اإلاخ٩لمحن لخل٪ اإلاُالب م٣ضمت

 لخصخُذ ال٣ٗاثض. )ػ(
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  مجدزي  ؤن  و٢ض مغ ُٞما ج٣ضم 
ٌ
إلحهد  ق الللُل ن ػس  إفي الجملت و  اللدراث كؼلُت

 للبدزاثاخخمدال؛ فىرلً ا
 
 لها ؤو ج٣اعبها.ماز  ؛ ألجها في الىي٘ السُابي ج

 ال٣ُ٘ مً الٓىُاث، وهي زان   ٦ُُٟت ا٢خىام   ومغ ؤًًا بُان  
 
َظا ال٨خاب إلاً جإمله  ت

تراى   ٖلحها بىظٍى الاخخماالث اإلاغظىخت؛ بال ؤن ًض٫  والخمض هلل؛ ٞةطن ال ًصر في الٓىاَغ الٖا

صازال في باب الخٗاعى والترظُذ، ؤو في باب البُان، وهللا ٖلى السغوط ٖجها، ٩ُٞىن طل٪  صلُل  

 .(219)(اإلاؿخٗان

٨ٌٗغ ٖلى ؤظمٗىا ٖلى وظىب الخمل ٖلى الٓاَغ, وؤن الاخخما٫ اإلاغظىح ال ولهظا ٢لذ: 

 .الدجُت

 ٢ا٫ ؤلامام الكاٞع
َ
، وبطا اخخمل اإلاٗاوي، ٞما ؤ  ي: )والخضًض ٖلى ْاٍَغ
ْ
ٍ مجها ْاَغَ  هَ بَ ق

 . (220)ؤوالَا به(

ً  : ؤًًا٢ا٫ و  ً  ه ًٖ ْاٍَغ بلى مٗجً مى دا٫ شخيء  )ولى ظاػ في الخضًض ؤن  ، ًدخمله ى باَ

  ، ٞال ٩ًىن ألخض  ًدخمل ٖضصا مً اإلاٗاويثر الخضًض ٧ان ؤ٦
 
 ٖلى ؤخض   طَب بلى مٗجى مجها حجت

مىمها بال بضاللت  ٍ، ول٨ً الخ٤ ٞحها واخضى ٚحر  مٗجً طَب بلى  ا ٖو  هللا ًٖ عؾى٫  : ؤجها ٖلى ْاََغ

   ت  ٖام   ، ؤو ٢ى٫  ملسو هيلع هللا ىلص
ً   ؤَل الٗلم بإجها ٖلى زام  ، بطا ٧اهذ بطا صون ْاَغ صون ٖام، ؤو باَ

ا مدخملت للضزى٫ في مٗىا ذ بلُه ًٖ ْاََغ وبلٛجي  ٍ، وؾمٗذ ٖضصا مً م٣ضمي ؤصخابىانٞغ

 . (221)َظا ال٣ى٫ وال ًسالٟه( ًٖ ٖضص مً م٣ضمي ؤَل البلضان في ال٣ٟه مٗجى

ُت باجٟا١ الٗلماء اإلاٗخبَ ابً جُمُت: ) ٢ا٫ ً(ًجب الٗمل بالٓاَغ في ألاخ٩ام الكٖغ  . (222)ًر

ٖ   صلُل   الؼع٦صخي: )الٓاَغ  و٢ا٫  به، بضلُل بظمإ الصخابت  ه والٗمل  قغعي ًجب اجبا

ى يغوعيٌّ  ، ٧الٗمل بإزباع آلاخاص، وبال لخُٗلذ  ٖلى الٗمل بٓىاَغ ألالٟاّ. َو في الكٕغ

 . (223)الىهىم مٗىػة ظضا، ٦ما ؤن ألازباع اإلاخىاجغة ٢لُلت ظضا( ٞةن   ألاخ٩ام، ٚالب  

اجٟا١ ؤعباب ألانى٫ ٖلى ؤن ٧ل لٟٓت وعصث في ٦خاب ):  "الكامل"و٢ض ه٣ل الجىٍجي في 

 ٖلى الخجى   ,هللا
 
  ػ  ولم ج٣م صاللت

 
لى مً ًضعي الخجىَػ ب٢امت بها, ٞهي مجغاة ٖلى خ٣ُ٣تها, ٖو

                                              

 405 - 5/401اإلاىا٣ٞاث  (219)

 1/533 ( ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه220)

 1/537الؿاب٤ ( 221)

 20/259الٟخاوي ( مجمٕى 222)

 2/32 , وبعقاص الٟدى٫  36 - 5/35البدغ الخُِ  (223)
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 الضلُل.

ا للسهم في صٖىي الخجىػ ٢ا٫: وبهما زه هىا جمؿ٨ىا بٓاَغ ال٨خاب, ل٩ُىن طل٪ واٖػ

اإلا٨خٟي في الاؾخضال٫ بالجاعي في ججاو٫ ؤَل اللٛاث, ال ٌٗضم م٘ العجؼ ًٖ ههب الضاللت, ٞةن 

خٗؿ٠ بضٖىاٍ بٛحر بًًاح بضلُل(  .(224)مً ًضعي الخجىػ ٍو

٘  مىه بةظمإ   بضلُل  ًٖ الٓاَغ بال و٢ا٫ دمحم بً الىػٍغ الُمجي: )ال ًجىػ الٗضو٫  ماو

 مظَب   ر  اإلاؿلمحن, ولى ظاػ الٗضو٫ بلى الجاػ بمجغص الاؾخدؿان م٘ ظىاػ الخ٣ُ٣ت لَص 

٤ هلل ؾبداهه وحٗالى بسبر  ؤلبخت ,الباَىُت وؤمشالهم
َ
ىز  ً  .(225)(ولم 

ًَ )و٢ا٫ ؤًًا:   بلُه م٘ بم٩ان الخ٣ُ٣ت, وفي اإلاهحر   ل  د  الجاػ زالٝ ألانل الٓاَغ, وال 

  
ل مً ججغئ ٧ل   ظاللت  الخجًز

مىن ؤجها  ٞغ٢ت   طل٪ نىن  ل بإصوى قبهت ًخَى ض الخإٍو َٗ ٖلى مؿدب

 .(226)(حؿخد٤ اؾَم الضلُل

ان"٢ا٫ الجىٍجي في  م):  "البَر
 
ل, ٞال ٌؿٙى الخد٨ به ا٢خهاعا  (227)بطا زبذ ظىاػ الخإٍو

٦خٟى اإلاؿخض٫ ٖلُه ٖلُه مً ٚحر ًٖض له بصخيء, بط لى ؾاٙ طل٪ لبُل الخمؿ٪ بالٓىاَغ, وا

لخ٤ ظما٫ ؤلاظما٫  ظا بن ٢ُل به ٌؿ٣ِ ؤنل الاؾخضال٫ ٍو بظ٦غ جُغ١ ؤلام٩ان بلى الٓاَغ, َو

 .(228)بما ًُلب ُٞه الٗلم الخٌ(

  بن  و٢ا٫ الٛؼالي: )
َ
ا بٛحر اٖخهام  غ  بطا ن   ألالٟاّ ًٖ  ُٞه بى٣ل   ٞذ ًٖ م٣خطخى ْىاََغ

, ومً ٚحر  ال٣ٗل, ا٢خطخى طل٪ بُالَن الش٣ت  لُل  ً صجضٖى بلُه م   يغوعة  ناخب الكٕغ

 . (229)باأللٟاّ, وؾ٣ِ به مىٟٗت ٦الم هللا حٗالى و٦الم عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص(

  ث  َػ ى  ولهظا إلاا َظ 
 
ً   اإلاغظئت  ْاَغ   هللا حٗالى غاص ب٨الم  ؤن 

 
ٍ مً ٚحر بُان, ؤظاب زالٝ

  ال٣اضخي البًُاوي بإها لى ٞخدىا َظا الباَب 
ً ظمُ٘ ؤزباع هللا حٗالى وؤزباع م العجٟ٘ الىزى١ 

                                              

 (253الكامل في ؤنى٫ الضًً )م  (224)

 (175جغظُذ ؤؾالُب ال٣غآن ٖلى ؤؾالُب الُىهان )م  (225)

 (174الؿاب٤ )م  (226)

 : )الخد٨م َى الخ٨م بال حجت(. )ػ( ٢1/189ا٫ في "صؾخىع الٗلماء" ( 227)

ان  (228)  339 - 1/338البَر

ل الٓىاَغ في الجملت  ولٗل ابً الؿمٗاوي ٢ض ه٣ل ٦المه باإلاٗجى م٘ جهٝغ في الٗباعة ٖىضما ه٣ل ٖىه ٢ىله: )جإٍو

ل م٣خهغا ٖلُه مً ٚحر ؤن ًٌٗض بصخيء ال  م بالخإٍو
 
ؾاجٜ بطا ٢ام الضلُل ٖلُه, وال بض مً صلُل ٣ًىم ٖلُه, ألن الخد٨

ل م٣بىال بطا لم ٨ًً ًجىػ, ألهه لى ظاػ طل٪ لبُل الخمؿ٪ بالٓىاَغ ؤ ل مغصوصا وؤنل الخإٍو نال, ٞهاع الخد٨م بالخإٍو

 3/46ٖلى وظه الخد٨م بل ٧ان مؿدىضا بلى صلُل( اَـ . ٢ىاَ٘ ألاصلت 

 1/37 ( بخُاء ٖلىم الض229ًً)

 



 

 52 

دخمل ؤن ٩ًىن  عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص, ألهه ال زبَر   ؤن طل٪ ْاَغ   ا وعاء ألاٞهام, ومٗلىم  مىه ؤمغً  اإلاغاص  بال ٍو

 . (230)الٟؿاص

٢ا٫: )لى ظاػ خُض صٖىي الخسهُو لجغص اخخما٫ الٗام له,  ى الؿٗض  اٖترَ  وبمشل َظا

 
 
ٌ   بعاصة ىت  ُاث الٗؿم  م   بٗ ما و٢٘ في ٦الم الٗغب  ٧ل   العجٟ٘ ألامان ًٖ اللٛت, ألن   ام مً ٚحر ٢ٍغ

 ً مً ألالٟاّ الٗامت ًدخمل السهىم, ٞال ٌؿخ٣ُم ما ًٟهم الؿامٗىن مً الٗمىم ٖو

, ألن   ىت  (231)ٖامت زُاباث الكٕغ ٖامت الكإع  البٌٗ مً ٚحر ٢ٍغ
َ
ػها بعاصة ا صر  مىا  , ٞلى ظى 

َ َ
إلا

ْهم  ألاخ٩ام
َ
ٖبض  لي ٞهى  ً ٢ا٫: ٧ل  بهُٛت الٗمىم, وإلاا اؾخ٣ام مىا الخ٨م  بٗخ٤ ظمُ٘ ٖبُض َم  ٞ

ه بالخا٫  ٟ ظا ًاصي بلى الخلبِـ ٖلى الؿام٘ وج٩لُ  .(232)(خغ، َو

اإلاٗخبر وؤن الاخخما٫ حجُت الٓاَغ, ًىافي مُل٤ الاخخما٫ ال ٞالظي ًخدهل مً َظا ؤن 

ؼ ال٣ٗلي ٞال ٢هَغ  الضلُل, وؤما ما  ًشحٍر َى الظي ٘  م٘ لهظا ال الخٟاث بلُه, و خجٍى ؤم٨ً ال٣ُ

 الاخخما٫ ٚحر الىاشخئ ًٖ صلُل. وظىص

ه ٢ا٫ ال٩ىزغي: )ْىُت الٓاَغ بهما هي ٖىض وظىص ما ًض٫ ٖلى الاخخما٫ آلازغ, وبال ٞد٨م  

ًَ  خ٨م   ٘  ده  الىو في ال٣ُ٘ باإلاغاص مىه, بل ٖىض جٓاٞغ الٓىاَغ الٓىُت ٖلى مٗجى,   ل ال٣ُ

ى للًٓ, ٞةن ألازباع بطا جىاعصث ٖلى مٗجً  , ٦ما َى الخا٫ في زبر آلاخاص اإلاُٟض  (233)اإلاٗجىبظل٪ 

بالضلُل, ٦ما في "الخمهُض"  بالىي٘ وبما ْاَغ   بما ْاَغ   بظل٪ اإلاٗجى. زم الٓاَغ   خهل ال٣ُحن  

ي. ٞخبحن ؤن   َىاط 
ْ
ل
َ
   الٓاََغ  ألبي السُاب مدّٟى بً ؤخمض ال٩

ْجي  مُل٣ا, وال لِـ ب٣ُعي 

 .(234)مُل٣ا(

٢ا٫ الكُش دمحم الهالر بً مغاص: )بن ٢ُام بٌٗ الاخخماالث ال ٣ًضح في ٢ُُٗت الضلُل, و 

٢ُُٗا, ٞالٓىاَغ والٗمىماث مً ألاصلت ال٣ُُٗت,  لم ًب٤ صلُل   اخخما٫   بر ٧ل  ألهه لى اٖخ  

ىضر َظا ؤن     ٍو
 
ت ًدخملها اللٟٔ, مً ال٨خاب والؿى ه  بَ ؤَل ألاَىاء جمؿ٩ىا ُٞما طَبىا بلُه بك

                                              

 357 - 1/356, وجهاًت الؿى٫  365 - 1/364( ؤلابهاط 230)

ٗت اإلا٢ا٫ الكى٧اوي: )( 231)  1/341 بعقاص الٟدى٫  ُهغة بهما زبدذ بٗمىماث(.وهدً وٗلم ؤن ٚالب َظٍ الكَغ

ذ  (232)  73 - 1/72الخلٍى

 ([26( ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )٦ثرة الٓىاَغ جُٟض ال٣ُ٘(. ]ؤنى٫ الىٓام الاظخماعي في ؤلاؾالم )م 233)

َ٘ ٦ما َى مىهىم ٖلحها لل٣ٟهاء وألانىلُحن والخضزحن(و٢ا٫ الدجىي: )  ال٨ٟغ. ]الٓىاَغ بطا ج٩ازغث ؤٞاصث ال٣ُ

 [2/551 الؿامي

لم ال٨الم )م ( "234)  (57هٓغة ٖابغة" / ؤٖما٫ ال٩ىزغي في ال٣ُٗضة ٖو
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َ
  ل٨جها إلاا ٧اهذ زالٝ

 
هم في ٦خاب هللا الٓاَغ لم ج٣ضح في ٢ُُٗت الىهىم, ختى وظب جًلُل

 َٗ ا( مٗخبر   لم ًيكإ ًٖ صلُل   الخخما٫   ىا ؤهه ال اٖخباَع ْم ل  وؾيخه, ٞ  .(235)قٖغ

ً  الؿب٩يج٣ي الضًً ٢ا٫ ولهظا   .(236)ًٖ ٧ىهه هها( ط الىو  سغ  : )الاخخما٫ البُٗض ال 

الىاقئت مً الضلُل ال جسل ب٩ىن صاللت الىهىم  ٚحَر  الاخخماالث  ا٫ ال٩ىزغي: )بن و٢

 . (237)٢ُُٗت(

ل اخخماال ٚحَر  ً   هاشخئ   و٢ا٫ ؤًًا: )بن اخخما٫ الخإٍو ل ب٩ىن الضاللت س  مً الضلُل ال 

 
ً
ذ" و"مغآة ألانى٫"  اجٟا٢ا بحن ؤَل الٗلم, ٖلى ما َى مكغوح   ٢ُُٗت في "اإلاؿخهٟى" و"الخلٍى

ا(و   . (238)ٚحَر

جهٌ للدجُت وال و٢ا٫ ٖبض هللا بً الهض٤ً الٛماعي: )الاخخماالث الًُٟٗت والباَلت ال ج

وبما ًىًم بلُه مً ال٣غاثً ؤزغي,  ه جاعة,ا بىٟؿ  واللٟٔ ٩ًىن هه   , ٢ا٫:ج٣ىي لالؾخمؿا٥

 ًَ ه ٦ما   اخخما٫  في اللٟٔ ًازغ في ههىنِخ 
َ  ولِـ ٧ل  ْد م  ٦شحر  م   م  خى  ً مىا ٢ىاَٖض ٖلم ٨  ً لم 

 . (239)ألانى٫(

با, و٢ض ازخاع   اخخما٫  ًازغ في ههىنُت اللٟٔ ٦ما هبهىا ٖلُه ٢ٍغ
و٢ا٫ ؤًًا: )لِـ ٧ل 

  "الخهى٫ "الغاػي في  ؤلامام  
 
ىت مً مكاَضة  ؤن الضلُل اللٟٓي ًُٟض ال٣ُحن بطا اهًمذ بلُه ٢ٍغ

ظا َى الخ٤, وصدخه مد٣٣ى ألا   .(240)نىلُحن ؤًًا(ؤو جىاجغ, ٢ا٫ الخاط الؿب٩ي: َو

ًْ ولهظا ٢ا٫ ابً ٖاقىع في جٟؿحٍر ٖىض ٢ىله حٗالى }  ٨
َ
ْم َول

 
٨  ع َظال 

ًْ
َخض  م 

َ
َبا ؤ

َ
ض  ؤ َدم  اَن م 

َ
َما ٧

ًُما{ ل 
َٖ ْيء  

َ
  شخ

ل 
 
٩  ب 

اَن اَّلل  
َ
حَن َو٧  

 ُ
ب 
َم الى 

َ
اج
َ
  َوز

 
ى٫َ اَّلل آلاًت هوٌّ في ؤن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص زاجم : ) َعؾ 

, وؤهه ال هبيء بٗضٍ في البكغ, ألن الىبِئحن ٖام, ٞساجم الىبِئحن َى زاجمهم في نٟت (241)ىبِئحنال

 الىبىءة.

                                              

اص )م 235) َضاص ٖلى امغؤة الَخض   (41( الخ 

 2/19( ٞخاوي الؿب٩ي 236)

لم ال٨الم )م ( "237)  (55هٓغة ٖابغة" / ؤٖما٫ ال٩ىزغي في ال٣ُٗضة ٖو

 (56( الؿاب٤ )م 238)

ان ٖلى هؼو٫ ِٖسخ239)  (111آزغ الؼمان )م في  ى( ب٢امت البَر

 (115( الؿاب٤ )م 240)

٤ ألاولى و٢ا٫ ابً ٦شحر: )( 241) َظٍ آلاًت هوٌّ في ؤهه ال هبي بٗضٍ، وبطا ٧ان ال هبي بٗضٍ ٞال عؾى٫ بٗضٍ بٍُغ

وألاخغي؛ ألن م٣ام الغؾالت ؤزو مً م٣ام الىبىة، ٞةن ٧ل عؾى٫ هبي، وال ًى٨ٗـ. وبظل٪ وعصث ألاخاصًض اإلاخىاجغة ًٖ 

ا نالخا مً ألاخاصًض ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص. اهٓغ: جٟؿحر ابً ٦شحر  ملسو هيلع هللا ىلص مً خضًض ظماٖت مً الصخابتعؾى٫ هللا (, زم ؾا١ َٞغ

6/428 - 430 . 
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 ٌُ ِ لَ وال 
ّ
 ى

َ
 اّصِ س كلى ه

  اللمىمَ  ت آلاًت ؤن  ُ 
ُ
, ألن طل٪ الخخما٫ وظىص ه كلى ألافسار ؿىُتراللخ

, و٢ض جد٣   و   
  ٣ْ مسه 

 باالؾخ٣غاء. و  ىا ٖضَم السه 

 و٢ض ؤظم٘ الصخاب
 
ٖ   ٖلى ؤن   ت ٝغ طل٪ وجىاجغ بُجهم وفي دمحما ملسو هيلع هللا ىلص زاجم الغؾل وألاهبُاء, و

ألاظُا٫ مً بٗضَم, ولظل٪ لم ًترصصوا في ج٨ٟحر مؿُلمت وألاؾىص الٗيسخي, ٞهاع مٗلىما مً 

ا بإن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص زاعط   الضًً بالًغوعة, ٞمً ؤه٨ٍغ ٞهى ٧اٞغ   هللا   عؾى٫  ًٖ ؤلاؾالم ولى ٧ان مٗتٞر

  
 
 هم.للىاؽ ٧ل

  ٕ ظا الىى ٘   َو ب  الٗلَم الًغوعي ٦ما ؤقاع بلُه ظمُ ىظ 
ٖلماثىا, وال ًضزل  مً ؤلاظمإ م 

  ٕ   َظا الىى
َ
ض ٠ في حجُخه َى ؤلاظمإ اإلاؿدى  في ازخالٝ بًٗهم في حجُت ؤلاظمإ, بط السخل

, وفي ٦الم الٛؼالي في زاجمت ٦خاب وؤصلت اظتهاصًت, بسالٝ اإلاخىاجغ اإلاٗلىم بالًغوعة لىٓغ  

خ٣اص"   "الا٢خهاص في الٖا
َ
غمسال  لهظا ٖلى ما ُٞه مً ٢لت جدٍغ

 
ً  (242)ٟت ُُٖت  , و٢ض خمل ٖلُه اب

 
ً
ً  وؤلؼمه بلؼاًم  ٟت  ىه  م   ٚحَر  خملت ٖ  جز  ا ٞاخكا   ٍ ٖىه 

ْ
 , ٞغخمت هللا ٖلحهما.(243)هه وصًى  م  ل

                                              

(242 
َ
في ج٨ٟحر  ( ٢لذ: الٛؼالي إلاا ظٗل مؿدَىَض ال٣ى٫  ب٩ىن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص زاجَم الىبُحن َى ؤلاظمإ, بجى ٖلى طل٪ السالٝ

  بٗض دمحم ملسو هيلع هللا ىلص, ألن  
ٗشت هبي  َػ ب 

َٕ  مً َظى    ؤلاظما
 
٠ في حجُخه, ٦ظا ٢ا٫, وبن ٧ان َى ٢ض اؾدبٗض الخى٢

َ
 مسخل

َ
ً في ج٨ٟحر مَ  ٠

ً ؤلاق٩ا٫. والٛؼالي ٢ض َغ١ َظا البدض ٖىض ط٦ٍغ إلاغاجب ج٨ظًب الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ظا مَى  اإلاىظبت ط٦غها, ل٨ىه لم ٣ًُ٘, َو

ظٍ ٖباعجه, خُض ٣ًى٫ في اإلاغجبت الؿاصؾت: ) ؤن ال ًهغح بالخ٨ظًب وال ٨ًظب ؤًًا ؤمغا مٗلىما ٖلى ال٣ُ٘ للخ٨ٟحر, َو

بالخىاجغ مً ؤنى٫ الضًً, ول٨ً ًى٨غ ما ٖلم صخخه باإلظمإ الجغص, ٞال مضع٥ لصخخه بال ؤلاظمإ، ٞإما الخىاجغ ٞال 

و٢ا٫: لِـ ًض٫ ٖلى اؾخدالت السُإ ٖلى ؤَل  ,٨غ ٧ىن الاظمإ حجت ٢اَٗت في ؤنلهٌكهض له, ٧الىٓام مشال، بط ؤه

ى  مه، َو ل، ٩ٞل ما ٌؿدكهض به مً ألازباع وآلاًاث ماو٫ بٖؼ الاظمإ صلُل ٣ٖلي ٢ُعي وال قغعي مخىاجغ ال ًدخمل الخإٍو

 
هم ٖلى ؤن  إلظمإ الخابٗحن؛ ٞةه   في ٢ىله زاع١  َٖ ٕ   الصخابت خ٤ٌّ  ما ؤظم٘ ٖلُه ا وٗلم بظما   م٣ُى

 
ه, ٣ٞض به ال ًم٨ً زالٞ

ظا في مدل الاظتهاص، ولي ُٞه هٓغ، بط الاق٩االث   ٦شحرة في وظه ٧ىن الاظمإ حجت, ٩ُٞاص  ؤه٨غ ؤلاظمإ وزغ١ ؤلاظمإ. َو

 
 
ى ؤن   خذ َظا الباب اهجغ بلى ؤمىع  ٩ًىن طل٪ ٧اإلامهض للٗظع, ول٨ً لى ٞ بٗض عؾى٫  بٗض ً  ٢اثال لى ٢ا٫: ًجىػ ؤن  قيُٗت, َو

 َُ ٗ  هبِىا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ٞ  ب
 
, ومؿدىَ  ض الخى٠٢ ال  ال٣َٗل  طل٪ ٖىض البدض حؿخمض مً الاظمإ ال مدالت, ٞةن   ض اؾخدالت  في ج٨ٟحٍر

 
 
حَن ٢ىله حٗالى: }ومً  ,٣ل ُٞه مً ٢ىله: "ال هبي بٗضي"ًدُله, وما ه  

 ُ
ب 
َم الى 

َ
اج
َ
له ٣ُٞى٫: ًٖ  { ٞال ٌعجؼ َظا ال٣اثل  ز جإٍو

حَن ٢ىله } زاجم الىبُحن ؤعاص به ؤولي الٗؼم مً الغؾل، ٞةن    
 ُ
ب 
و٢ىله "ال هبي بٗضي" لم ًغص  ,وال ًبٗض جسهُو الٗام { ٖام،الى 

 
 
غ١ بحن الىبي والغؾى٫, والىبي ؤٖلى عجبت مً الغؾى٫, بلى ٚحر طل٪ مً ؤهىإ الهظًان. ٞهظا وؤمشال ه ال ًم٨ً به الغؾى٫، ٞو

 
 
ل ْىاَغ الدكبُه ٢ًِىا باخخماالث  ؤبَٗض اللٟٔ, ٞةه   ه مً خُض مجغص  ضعى اؾخدالخ  ؤن ج ولم ٨ًً طل٪  ,ً َظٍم   ا في جإٍو

ُ  م   ً  ب   ٖلى َظا ال٣اثل ؤن   الغص   ال للىهىم، ول٨
َ
   م ٖضمَ مذ باإلظمإ مً َظا اللٟٔ ومً ٢غاثً ؤخىاله ؤهه ؤٞهَ ه  ألامت ٞ

 هبي 

ضمَ  ل   ,اعؾى٫ ؤبض بٗضٍ ؤبضا ٖو (. الا٢خهاص )م ى٨غ َظا ال ٩ًىن بال مى٨غ ؤلاظمإوال جسهُو, ٞم   وؤهه لِـ ُٞه جإٍو

 ( . )ػ(308 - 307

 }وَ : ) ٢4/388ا٫ ابً ُُٖت في "الخغع الىظحز" ( 243)
َ
 ز
َ
ٞهى ٧الساجم والُاب٘  ,بمٗجى ؤجهم به زخمىا ,م{ بٟخذ الخاءاج

َم، وعوث ٖاجكت ؤهه ٖلُه الؿالم ٢ا٫: ظاء آزغَ  :ؤي ,بمٗجى ؤهه زخمهم ,م{ ب٨ؿغ الخاءلهم، و٢غؤ البا٢ىن والجمهىع }زاج  
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ذ هبى شب 
 ً  في ج٨ٟحر  مً 

 ولظل٪ ال ًترصص مؿلم 
ً
ألخض  بٗض دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وفي بزغاظه مً خٓحرة  ءة

 ؤلاؾالم.

 
 
 ٗغَ وال ح

 
ما هدلخان مكخ٣ت  ٝ َاثٟت مً اإلاؿلمحن ؤ٢ضمذ ٖلى طل٪ بال البابُت والبهاثُت, َو

 زاهُتهما مً ألاولى. 

و٧ان ْهىع الٟغ٢ت ألاولى في بالص ٞاعؽ في خضوص ؾىت ماثخحن وؤل٠ وحؿغبذ بلى الٗغا١ 

ٖ   و٧ان ه الؿُض ٖلي دمحم، ٦ظا اقتهغ اؾمه، ٧ان في ال٣اثم بها عظال مً ؤَل قحراػ ًضٍٖى ؤجبا

 ً حن اؾمه الكُش ؤخمض ٍػ ؤو٫ ؤمٍغ مً ٚالة الكُٗت ؤلامامُت. ؤزظ ًٖ عظل مً اإلاخهٞى

٣ت اإلاخل٣اة ًٖ  ٣ت الباَىُت وهي الٍُغ الضًً ألاخؿاجي الظي ٧ان ًيخدل الخهٝى بالٍُغ

 الَخ 
 

٣خه حٗٝغ بالكُسُت، وإلاا ؤْهغ هدلخه ٖلي دمحم َظا ل٣ب هٟؿه باب الٗلم  ط. و٧اهذال ٍَغ

ذ هدلخه بالبابُت واصعى لىٟؿه الىبىءةٞٛلب ٖلُه اؾم الباب.  ٞغ وػٖم ؤهه ؤوحي بلُه  ٖو

اَن }وؤن ال٣غآن ؤقاع بلُه ب٣ىله حٗالى:  ",البُان"ب٨خاب اؾمه  َُ َب
ْ
َمه  ال

 
ل َٖ َؿاَن * 

ْ
و  
ْ
٤َ ؤلا

َ
ل
َ
. {ز

  "البُان"اب و٦خ
 
  ٠ بالٗغبُت الًُٟٗتمال

 
م ٖلُه بال٣خل ٣ٞخل ٨  بالٟاعؾُت. و٢ض خ   ومسلٍى

ؼ. 1266ؾىت   في جبًر

وؤما البهاثُت ٞهي قٗبت بً البابُت جيؿب بلى ماؾؿها اإلال٣ب ببهاء هللا واؾمه محرػا 

ضاص بٗض جخلمظ للباب باإلا٩اجبت وؤزغظخه خ٩ىمت قاٍ العجم بلى بٛ ,خؿحن ٖلي مً ؤَل َهغان

م  حها ْهغث هدلخه َو ٢خل الباب. زم ه٣لخه الضولت الٗشماهُت مً بٛضاص بلى ؤصعهت زم بلى ٩ٖا، ٞو

  ,ٌٗخ٣ضون هبىءة الباب
َ
هدلت البابُت وظٗلٍى زلُٟت الباب ٣ٞام اؾم  ه ؤصخاب  و٢ض الخ٠ خىل

ي ظبل ال٨غمل لُجٗله ف ٞالبهاثُت َم البابُت. و٢ض ٧ان البهاء بجى بىاءً  ,البهاثُت م٣ام اؾم البابُت

اث )الباب( وآ٫ ؤمٍغ بلى ؤن سجىخه الؿلُىت الٗشماهُت في سجً ٩ٖا ٞلبض في  مضٞىا لٞغ

٩ٞان في ٖضاص  ,السجً ؾب٘ ؾىىاث ولم ًُل٤ مً السجً بال ٖىض ما ؤٖلً الضؾخىع التر٧ي

زم ٖاص  ٞغخل مىخ٣ال في ؤوعوبا وؤمحر٧ا مضة ٖامحن ,اإلاؿاظحن الؿُاؾُحن الظًً ؤَل٣ىا ًىمئظ

                                                                                                                                             

 الم ؤهه ٢ا٫: "ؤها زاجم ؤل٠ هبي""ؤها زاجم ألاهبُاء" بٟخذ الخاء، وعوي ٖىه ٖلُه الؿ
 
ظٍ ألالٟاّ ٖىض ظماٖت ٖلماء ألامت  ، َو

ا ؤهه ال هبي  بٗضٍ ملسو هيلع هللا ىلص  هه 
 
  م٣خًُت

 ٖلى الٗمىم الخام 
 
، وما ط٦ٍغ ال٣اضخي ابً الُُب في ٦خابه اإلاؿمى زلٟا وؾلٟا مخل٣اة

ظا اإلاٗجى في ٦خابه الظي ؾماٍ  "الهضاًتـ"ب ؼ الاخخما٫ في ؤلٟاّ َظٍ آلاًت ي٠ُٗ، وما ط٦ٍغ الٛؼالي في َظٍ آلاًت َو مً ججٍى

ل ٣ُٖضة اإلاؿلمحن في زخم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص "الا٢خهاصـ"ب  زبِض بلى حكَى
 ١  الىبىءة، ٞالخظع الخظع مىه, وهللا بلخاص  ٖىضي وجُغ 

 . )ػ( 8/485( اَـ . و٢ض ه٣له ٖىه ؤبى خُان في "البدغ الخُِ" الهاصي بغخمخه
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بحن ؤبىاثه وبزىجه ٞخٟغ٢ىا  وبٗض مىجه وكإ ق٣ا١  , 1340ٞاؾخ٣غ بها بلى ؤن جىفي ؾىت بلى خُٟا 

امت وجًاءلذ ه    دلتهم.في الٖؼ

ًٖ صًىه  ًٖ ؤلاؾالم مغجضٌّ  ٞمً ٧ان مً اإلاؿلمحن مخبٗا للبهاثُت ؤو البابُت ٞهى زاعط  

غزه ظماٖت ججغي ٖلُه ؤخ٩ام     اإلاغجض, وال ًغر مؿلما ٍو
 
هم: بها اإلاؿلمحن, وال ًىٟٗهم ٢ىل

ألجهم ًشبخىن الغؾالت لخمض ملسو هيلع هللا ىلص ول٨جهم ٢الىا بمجيء  ,وال ه٣ُهم ب٩لمت الكهاصة ,مؿلمىن 

  ٟ ل ؤعؾل بلى ٖلي ول٨ىه قبه عؾى٫ مً بٗضٍ. وهدً ٦ غها الٛغابُت مً الكُٗت ل٣ىلهم: بإن ظبًر

غ مً الٛغاب بالٛغاب )و٦ظبىا( ٞبلٜ الغؾالت بلى دمحم له دمحم بٗلي بط ٧ان ؤخضَما ؤقبه باآلز

مٍى ٚحَر   اإلاٗحن مً ٖىض هللا. ملسو هيلع هللا ىلص، ٞهم ؤزبخىا الغؾالت لخمض ملسو هيلع هللا ىلص ول٨جهم ٖػ

وحكبه ٣َىؽ البهاثُت ٣َىؽ اإلااؾىهُت بال ؤن البهاثُت جىدؿب بلى الخل٣ي مً الىحي 

ضث في ألاصًان واإلالل ولم حٗض في ألاخؼابؤلالهي، ٞبظل٪ ٞاع٢ذ اإلااؾى    .(244)(هُت ٖو

بي في "اإلاٟهم": )و٢ض ٢ا٫  في ألاهبُاء  ٖامٌّ  الىٟي  ؛ َظا "وبهه ال هبي بٗضي":  -ملسو هيلع هللا ىلص-٢ىله ال٣َغ

، وال يال هبي بٗض"والغؾل؛ ألن الغؾى٫ هبي وػٍاصة. و٢ض ظاء هها في ٦خاب الترمظي ٢ىله: 

حَن : }لىهللا حٗا . و٢ض ٢ا٫"عؾى٫   
 ُ
ب 
َم الى 

َ
اج
َ
  َوز

 
ى٫َ اَّلل ًْ َعؾ   ٨

َ
{، ومً ؤؾماثه في ال٨خب اإلاخ٣ضمت َول

ُما ؤَل٣خه َظٍ ألامت: ٣ٌٗب  يي. ٞالٗا٢ب: الظزاجم ألاهبُاء. ومً ؤؾماثه: الٗا٢ب، واإلا٣ٟ ٞو

م ي: الظألاهبُاء، واإلا٣ٟي لى الجملت: ٞهى ؤمغ   ي؛ ؤ٣ًَٟى  ، مٗلىم  ٖلُه ٘  جَم م   : ٩ًىن بٗضَم. ٖو

 غ  ؿ  ؛ ٞةن ٧ان م  ؤو عؾى٫  بٗضٍ هبيٌّ  ، ٞمً اصعى ؤن  مً صًً َظٍ ألامت
 
٘ ٖلُه ل  ا لظل٪ واَ

 با
 
، ٞةن جاب وبال ٢خل ٢خلت نغح بظل٪ ٞهى مغجض، ٌؿدخاب ٞةْن  ,خل ٢خلت ػهض٤ًلكهاصة اإلاٗخبرة ٢

 .(245)(مغجض

 ) الـً اللسفي الاصؼالحي (

  الظي ج٣ضم وبهظا٢لذ: 
 
 ح

َ
 ٗل

 
بظمه  الًٓ الانُالحي, وؤجها مباًىت إلاا ظاء ال٣غآن   م خ٣ُ٣ت

 ٦شحرة. في ههىم  مً الًٓ 

 )الًٓ ن أل 
َ
 :( ٦ما ٢ا٫ ابً ٖاقىع ر ٖلُه ٖىض ٖلماء ؤنى٫ الضًً وؤنى٫ ال٣ٟهاإلاهُل

ٗ   َى)  ال
ْ
ض   م  ل م٘ اخخما٫  السُإ اخخماال يُٟٗا( بلى صلُل  عاجر   اإلاؿدى 

(246). 

                                              

غ  (244) غ والخىٍى  47 - 22/45الخدٍغ

 4/48 اإلاٟهم (245)

غ( 246) غ والخىٍى  11/166الخدٍغ
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ؿخٗم  ىحي ال٣ُ٘ )و٢ض ج٣ضم ؤهه جبٗا إلاٗ
الٗلَم ال٣ُعي في مٗىُحن: ؤخضَما: ما  ل الٗلماء  ٌَ

م واإلاخىاجغ، والشاوي: ما ٣ًُ٘ الاخخما٫َ الىاشخئ ًٖ صلُل ٧الٓاَغ 
َ
ْخ٨

 
٣ُ٘ الاخخما٫َ ٧ال ًَ

 .(247)(والىو والسبر اإلاكهىع 

٩ىن اإلاؿمى ْىا َ لى َظا ٞةن الاخخما٫ الظي لم ًيكإ ًٖ صلُل ال ًىافي الٗلم, ٍو ىا ٖو

ا و٢ؿما مً ؤ٢ؿام الٗلم.   هٖى

ظا  بظمه, ٞظا٥ الًٓ الظي لم ٣ًم ٖلى عجخاهه صلُل, ٩ُٞىن  بسالٝ ما ظاء ال٣غآنَو

  اٖخ٣اص  
 
ما واج

 
 باٖا للهىي.ٍ جد٨

وَن }٢ا٫ ابً ٖاقىع في جٟؿحر ٢ىله حٗالى  ْهَخض  ْم م  ه  ج 
َ
ىَن ؤ ْدَؿب  ٍَ ى : ) {َو والخؿبان الًٓ، َو

ً  َىا   .(248)(وذلً ؤهلب مد ًسار بدلـً ومد ًسارفه في اللسآن، ُلر كً رلمجس   ؿ

ً  ؤًًا: )و٢ا٫    والٓ
َ
٦ 
 
  َر ث

 
ه في ال٣غآن والؿىت ٖلى الٗلم السُئ ؤو الجهل اإلاغ٦ب بَال٢

بًا٦م والًٓ ٞةن الًٓ ؤ٦ظب ": -ٖلُه الهالة والؿالم -والخسُالث الباَلت، ٢ا٫ الىبيء

 .(249)("الخضًض

ص  ًٖ الضلُل )خضًض: ال َظا ٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى في هظاول   مجغ 
 ً خمله الخ٣٣ىن ٖلى ْ

 .(250)(لِـ مبيُا ٖلى ؤنل  وال جد٤ُ٣  هٓغ

ًجىػ  ض بلى شخيء  بن الًٓ اإلاىهي ٖىه َى الظي ال ٌؿدى  : )" الٟخذ"في و٢ا٫ الخاٞٔ 

خماص   جؼم به الٖا جٗل ؤنال ٍو  .(251)(ٖلُه, ُٞٗخمض ٖلُه ٍو

بي في  ً, ؤو بمٗجى ٍْ َػ الجى   ؤخض   الًٓ الكغعي الظي َى حٛلُب   : )ٞإما "اإلاٟهم"و٢ا٫ ال٣َغ

ً   ال٣ُحن, ٞٛحر   َٟ مغاص  مً الخضًض, وال مً آلاًت ٣ًُىا, ٞال  ذ إلاً اؾخض٫ بظل٪ ٖلى به٩اع الًٓ لخ

 .(252)(الكغعي, ٦ما ٢غعهاٍ في ألانى٫ 

ل٣غآن اإلاٗجى الظي ٢هضٍ ا): " قغح الىسبت"٢ا٫ الكُش هىع الضًً ٖتر في حٗل٣ُه ٖلى و 

  ٕ م والَخ  َى اجبا ان ؽ بال حجت  ْض الَى هى مًٗجى ٞاإلاٗجى الظي ٢هضٍ الٗلماء , وؤما وال بَغ

                                              

 2/1333 ( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 247)

غ  (248) غ والخىٍى  8/91الخدٍغ

 11/166 الؿاب٤( 249)

 10/481ٞخذ الباعي البً حجغ  (250)

 10/482 الؿاب٤ (251)

 6/536اإلاٟهم إلاا ؤق٩ل مً جلسُو ٦خاب مؿلم  (252)
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 لىىٕ  
ًْ ُٞه اخخما٫  ي٠ُٗ, ٞال ٢ُمت لهظا  انُالحيٌّ مً الٗلم الىاشخئ ًٖ الضلُل, ل٨

 .(253)(جإمْل طل٪ ٞةهه مهم, الاخخما٫

 }ٖىض ٢ىله حٗالى  "جٟؿحٍر"و٢ا٫ آلالىسخي في 
 
د ًَ ْن   ب 

 
ال ْم ب 

 َ ْن   َوب 
 ً  الٓ 

 
ال ىَن ب 

 ٗ
ب 

ىَن  ن  غ 
ْ
س َم ٧اهىا ٖلى الخ٤ وظهالتهم آباءَ  هم ؤن  واخض: اإلاغاص ما ًدبٗىن بال ْج   : )٢ا٫ ٚحر  (254){ًَ

الجهل, ٞلِـ في آلاًت صلُل  ٖلى ٖضم  :غاص مً الًٓ ما ٣ًابل الٗلم, ؤيوآعاءَم الباَلت, وٍ  

)ٌٗجي الٟسغ الغاػي( بٗض ؤن  لىٟاة ال٣ُاؽ بها, والامام   َ٪ مخمؿ  ظىاػ الٗمل بالًٓ مُل٣ا, ٞال 

  وظهَ  َع ٢غ  
َ
خ٣اص الغاجر بطا  َم هم ٢ا٫: والجىاب: ل  اؾخضالل ال ًجىػ ؤن ٣ًا٫: الًٓ ٖباعة ًٖ الٖا

 ٌَ خ٣اص الغاجر مؿدىضا بلحها ٞال ٌؿمى ؿدى  لم  ى مشل ًْ ال٨ٟاع, ؤما بطا ٧ان الٖا ض بلى ؤماعة, َو

ى    .(255)٦ما جغي(ْىا, َو

مىه ٩ًىن بِىه وبحن اإلاظمىم حجغ ٖلحهم, وال ٢لذ: وبن ؾمي ْىا ٦ما نى٘ الجماَحر, ٞال 

ٗ  والٗبرة باإلاٗاوي ال باإلاباؾىي اإلاكاع٦ت في اللٟٔ,  ه ظمىصً وي, ٩ُٞىن صٞ ال ًل٤ُ  اه لجغص اؾم 

 بالخهلحن.

هظا اإلاٗجى في ٦خاب هللا ٗمل باؾخ  ٢ض و بمٗجى ال٣ُحن, الًٓ ًجيء في لؿان الٗغب ٖلى ؤن 

 حٗالى.

غ عخمه هللا: والكىاَض مً ؤقٗاع الٗغب " جٟؿحٍر"في ٢ا٫ ابً ٦شحر  : )٢ا٫ ابً ظٍغ

ي  حٗالى: }مً ؤن جدهغ... ومىه ٢ى٫ هللا ها ٖلى ؤن الًٓ في مٗجى ال٣ُحن ؤ٦ثر  و٦الم  
َ
َوَعؤ

ا ََ ى  ٗ َىا٢ 
ْم م  ه  ج 

َ
ىا ؤ ى 

َ
ٓ
َ
اَع ٞ ىَن الى  ْجغ م 

 ْ
غ: خضزىا{. زم ال دمحم بً بكاع خضزىا ؤبى ٖانم  ٢ا٫ ابً ظٍغ

ىىا, وخضزجي اإلاشجىخضزىا ؾُٟان ًٖ ظابغ ًٖ مجاَض: ٧ل ًْ في ال٣غآن ٣ً : حن ؤي ْىيذ ْو

٧ل ًْ ": ان ًٖ ابً ؤبي هجُذ ًٖ مجاَض ٢ا٫خضزىا بسخا١ خضزىا ؤبى صاوص الجبري ًٖ ؾُٟ

ظا ؾىض صخُذ. و٢ا٫ ؤبى ظٟٗ"في ال٣غآن ٞهى ٖلم وـ ًٖ ؤبي غ الغاػي ًٖ الغبُ٘ بً ؤ. َو

ْم : }الٗالُت في ٢ىله حٗالى ه   
ى َعب 

 
٢
َ

ال ْم م  ه  ج 
َ
ىَن ؤ ى 

 
ٓ ًَ  ًَ ً ظ 

 
٢ا٫ ابً ؤبي خاجم  .{ ٢ا٫: الًٓ َهىا ٣ًحنال

و٢ا٫ ؾيُض ًٖ حجاط وعوي ًٖ مجاَض والؿضي والغبُ٘ بً ؤوـ و٢خاصة هدى ٢ى٫ ؤبي الٗالُت 

                                              

 ( بخهٝغ ٌؿحر ظضا.51قغح هسبت ال٨ٟغ البً حجغ )م  (253)

ً والسغم: الخؼع والخسمحن، و٢ض ٌٗبر به ًٖ ال٨ظب والاٞتراء، وؤنله ال٣ى٫ بالًٓ، و٢ى٫ ما ال ٌؿد٣ُ( 254)

خد٤٣ غي  -ٍو ل لل٣اؾمي ]اَـ .  -٢اله ألاَػ  [4/474مداؾً الخإٍو

 4/257 ( عوح اإلاٗاوي255)
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ج } ى  ًٖ ابً ظٍغ
 
ٓ ًَ  ًَ ً ظ 

 
ْم ال ه   

ى َعب 
 
٢
َ

ال ْم م  ه  ج 
َ
ىا ؤجهم مال٢ىا عبهم ٣٦ىله } {ىَن ؤ م  ل 

ي َٖ  
 
و
َ
ذ  ؤ

ْ
َىي
َ
ي ْ  

 
و ب 

هْ  َُ َؿاب  ١  خ 
َ

ال ض بًذ  ْم ل  َٖ  :{ ٣ًى٫ م   .(256)ؤؾلم( , و٦ظا ٢ا٫ ٖبض الغخمً بً ٍػ

ٗ  ٖىض ٢ىله حٗالى } "جٟؿحٍر"ٖاقىع في ابً و٢ا٫  اق 
َ
س
ْ
ى ال

َ
ل َٖ  

 
ال  ب 

 
حَرة ب 

َ
٨
َ
َها ل ج  ًَ َوب  ً ظ 

 
حَن * ال

ىَن   ٗ ه  َعاظ 
ُْ لَ ْم ب 

ه  ج 
َ
ْم َوؤ ه   

ى َعب 
 
٢
َ

ال ْم م  ه  ج 
َ
ىَن ؤ ى 

 
ٓ ون٠ حٗالى الساقٗحن بإجهم : ) "الب٣غة"مً ؾىعة  {ًَ

ض    ,بمٗجى السكٕى اجها٫   الظًً ًٓىىن ؤجهم مال٢ىا عبهم وؤجهم بلُه عاظٗىن, وهي نلت لها مٍؼ

هم، ٞض٫ ٖلى ؤن اإلاغاص مً الًٓ َىا ٟٞحها مٗجى الخٟؿحر للساقٗحن ومٗجى  بُان ميكإ زكٖى

خ٣اص   ٥ بحن ظضا... ٞهى مكترَ  الًٓ في ٦الم الٗغب ٖلى مٗجى ال٣ُحن ٦شحر   وبَال١   ,الجاػم الٖا

خ٣اص الغاجر خ٣اص الجاػم وبحن الٖا  . (257)(الٖا

ن  ا}حٗالى ٖىض ٢ىله  ؤًًاو٢ا٫  ا ب 
ى 
َ
ْ 

 
ال ْم ب 

 َ ر 
َ
ث
ْ
٦
َ
٘  ؤ ب 

 
د ًَ ًئاَوَما  ِْ

َ
  ق

َخ٤ 
ْ
ًَ ال ي م  ج 

ْ
ٛ  ٌ  

َ
ً  ال

 
مً  {لٓ

خ٣اص الجاػم الظي ال ٌكىبه : ) [ًىوـؾىعة ] الًٓ: ًُل٤ ٖلى مغاجب ؤلاصعا٥، ُُٞل٤ ٖلى الٖا

ْم }ق٪، ٦ما في ٢ىله حٗالى:  ه   
ى َعب 

 
٢
َ

ال ْم م  ه  ج 
َ
ىَن ؤ ى 

 
ٓ ًَ  ًَ ً ظ 

 
حَن * ال  ٗ اق 

َ
س
ْ
ى ال

َ
ل َٖ  

 
ال  ب 

 
حَرة ب 

َ
٨
َ
َها ل ج  ْم  َوب  ه  ج 

َ
َوؤ

ىَن{  ٗ ه  َعاظ 
ُْ لَ خ٣اص اإلاكىب بك٪, ,ب  ُل٤ ٖلى الٖا   ٍو

 
ٓهغ ؤهه خ٣ُ٣ت  وؤهه مجاػ   ,في َظا الشاوي ٍو

٘   ,في ألاو٫  ٞهاع ٧اإلاكتر٥. و٢ض ج٣ضم في ؾىعة الب٣غة ٖىض ال٨الم ٖلى آلاًت  ل٨ىه في ألاو٫ قاج

َٟ }اإلاظ٧ىعة. ومىه ٢ىله حٗالى: 
َ
٦ ًَ ً ظ 

 
 ال
 َ
ؤل
َ ْ
ا٫َ اإلا

َ
٢ ًَ َ٪ م 

ى 
 
َىٓ

َ
ا ل ه  ت  َوب 

ََ ا َٟ ي َؾ َرا٥َ ف 
َ
ج
َ
ا ل ه  ه  ب  ْىم 

َ
٢ ًْ وا م  غ 

حَن  ب  اط 
َ
٩
ْ
غاٝ" {ال ه  }، و٢ىله: في ؾىعة "ألٖا

ُْ لَ  ب 
 
ال   ب 

 
ًَ اَّلل  م 

َ
َجإ

ْ
 َمل

َ
ْن ال

َ
ىا ؤ ى 

َ
 . (258)("بغاءة"في ؾىعة  {َوْ

ٖ  ومً َىا ٞةن ا  لًٓ ٌؿمى 
ْ
بن الًٓ ٌؿمى الُىفي: ) في ألاعجخُت, ٢ا٫ القترا٦هماا ًم ل

حن, ٣٦ىله حٗالى: }ٖلما إلاكاع٦خه  َىاث  الٗلم في عجخان ؤخض الُٞغ ْام 
ً  م   َ ى م  ْمخ  ل 

َٖ ْن  ة 
َ
{ ؤي: ٞ

ؿمى الٗلم ْىا ٦ظل٪,  ً, بط ال ؾبُل بلى الٗلم َىا, ل٩ىن ؤلاًمان باَىُا مؿخترا. َو ْىيخمَى

ه  ل٣ىله حٗالى: }  
ى َعب 

 
٢
َ

ال ْم م  ه  ج 
َ
ىَن ؤ ى 

 
ٓ ا{ }ْم ًَ ََ ى  ٗ َىا٢ 

ْم م  ه  ج 
َ
ىا ؤ ى 

َ
ٓ
َ
{ ؤي: ٌٗلمىن, ٞٗلمىا. ٞإلخ٤ ٞ

 . (259)(الًٓ بالٗلم ججىػا

 ٢لذ: ؤو ٖلى ؾبُل الاقترا٥ ٦ما ٢غع ابً ٖاقىع.

                                              

 255 - 1/254 ( جٟؿحر ابً ٦شحر256)

غ  (257) غ والخىٍى  481 - 1/480الخدٍغ

 11/165 الؿاب٤ (258)

 (618اله٣ٗت الًٛبُت )م  (259)
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حن في الًٓ هي في خ٨م ال٣ُ٘ ما صام  وال حٟٛل ما ج٣ضم مً ٧ىن ؤعجخُت ؤخض الُٞغ

٤ )الجؼم, والٗلم ٖىضَم:  هاشخئ ًٖ صلُل, وال٣ُ٘ َى الاخخما٫  اإلاغظىح ٚحَر   اإلاُاب 
الَجْؼم 

 ٞضزل اإلاؿمى ْىا ٖلى َظا في خض الٗلم ال مدالت. ,(260)(كً رلُلللىا٢٘ 

 .(261)(بن  جسهَُو لٟٔ الٗلم بال٣ُُٗاث انُالح  اإلاخ٩لمحن٢ا٫ ابً جُمُت: )و٢ض 

 مُل٤  الاخخما٫.
َ٘ في ٦المه اإلاغاص  مىه هٟي   ٢لذ: وال ًسٟى ؤن  ال٣ُ

  ٢ىله حٗالى في َظٍ: }ًًا: )ؤو٢ا٫ 
 ً َٕ الٓ  َبا  

 
 اج

 
ال م  ب 

ْ
ل  ٖ  

ًْ
ه  م  ْم ب 

ه 
َ
 َما ل

َ
مٌّ لهم ٖلى اجبإ { َى ط

ًْ الًٓ بال ٖلم, و٦ظل٪ ٢ىله: } َها م   ب 
َؼ٫َ اَّلل  

ْ
ه
َ
ْم َما ؤ

 
٦
 
ْم َوآَبائ خ 

ْ
ه
َ
ا ؤ ََ ى م  خ  ُْ ْؾَماء  َؾم 

َ
 ؤ

 
ال َي ب  ْن ه  ب 

ىَن   ٗ ب 
 
د ًَ ْن  ان  ب 

َ
ُ
ْ
ل َضيؾ  ه 

ْ
م  ال ه   

ًْ َعب  ْم م 
 َ ٣َْض َظاَء

َ
ـ  َول  ٟ هْ

َ ْ
ً  َوَما َتْهَىي ألا

 
 الٓ

 
ال َوَما {, و٦ظل٪ ٢ىله: }ب 

ًئا ِْ
َ
  ق

َخ٤ 
ْ
ًَ ال ي م  ج 

ْ
ٛ  ٌ  

َ
ً  ال

 
ن  الٓ  َوب 

 ً  الٓ 
 
ال ىَن ب 

 ٗ
ب 
 
د ًَ ْن  م  ب 

ْ
ل  ٖ  

ًْ
ه  م  ْم ب 

ه 
َ
٘  {, و٢ىله حٗالى }ل ب 

 
د ًَ َوَما 

 ًَ ً ظ 
 
ىَن ال غ ن 

ْ
س ًَ  

 
ال ْم ب 

 َ ْن   َوب 
 ً  الٓ 

 
ال ىَن ب 

 ٗ
ب 
 
د ًَ ْن  اَء ب 

َ
َغ٧

 
  ق

 
ون  اَّلل

ًْ ص  ىَن م 
 ٖ ْض ًْ {, و٢ىله: }ًَ َم

َ
ٞ
َ
ؤ

ىَن * َوَم  م 
 
ْد٨

َ
 ج
َ
٠ ُْ ْم ٦َ

 
٨
َ
َما ل

َ
ْهَضي ٞ ْن ح 

َ
 ؤ

 
ال ي ب   

ض   َحه 
َ
ًْ ال م 

َ
َ٘ ؤ َب

 
د  ً ْن 

َ
َخ٤  ؤ

َ
  ؤ
َخ٤ 

ْ
ى ال

َ
ل ي ب  ب  َحْهض 

 
د ًَ ٘  ا 

ىَن 
 
ل َٗ ْٟ ًَ َما   ب 

ُم  ل 
َٖ  َ

 
ن  اَّلل ًئا ب 

ِْ   قَ
َخ٤ 

ْ
ًَ ال ي م  ج 

ْ
ٛ  ٌ  

َ
ً  ال

 
ن  الٓ ا ب 

ى 
َ
ْ 

 
ال ْم ب 

 َ ر 
َ
ث
ْ
٦
َ
{. ٞهظٍ ٖضة مىاي٘ ؤ

ْن ًظم هللا ٞحها الظًً ال ًدبٗىن بال الًٓ, و٦ظل٪ ٢ىله: } َىا ب 
َ
ٍ  ل ى غ ظ 

ْ
س خ 

َ
م  ٞ

ْ
ل  ٖ  

ًْ
ْم م 

 
ْىَض٦  ٖ ْل 

ََ ْل 
 
٢

  ٗ ب 
 
د
َ
 ج

 
ت
َ
ٛ َبال 

ْ
 ال
 
ت ج  د 

ْ
ه  ال

 
ل ل 
َ
ْل ٞ

 
ىَن * ٢ ن  غ 

ْ
س
َ
 ج
 
ال ْم ب 

خ 
ْ
ه
َ
ْن ؤ  َوب 

 ً  الٓ 
 
ال { مُالبت بالٗلم وطم إلاً ًدب٘ ىَن ب 

حَن الًٓ وما ٖىضٍ ٖلم, و٦ظل٪ ٢ىله: }  ٢ ْم َناص  ْىخ 
 
ْن ٦ م  ب 

ْ
ل  ٗ ي ب  ىو 

ئ   
ب 
َ
ىَن { و٢ىله: }ه

 
ل  ً

 ُ حًرا لَ ش 
َ
ن  ٦ َوب 

ْم  ه  َىائ 
َْ إَ م   ب 

ْ
ل  ٖ ْحر  

َ
ٛ مل بالًٓ. وؤمشا٫ طل٪ طم إلاً ٖمل بٛحر ٖلم, {ب   ٖو

 وبن لم ٨ًً قهىص   ,بكاَضًًو٢ض زبذ في الؿىت اإلاخىاجغة وبظمإ ألامت ؤن الخا٦م ًد٨م 

به٨م جسخهمىن بلي ولٗل ب٨ًٗم ؤن "خل٠ السهم. وفي الصخُدحن ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤهه ٢ا٫: 

 ًَ ٞمً ٢ًِذ له مً خ٤ ؤزُه ٞال  ,وبهما ؤ٢طخي بىدى مما ؤؾم٘ ,بٌٗ بذجخه مً ٩ًىن ؤلخ

. والاظتهاص في جد٤ُ٣ اإلاىاٍ مما اج٤ٟ اإلاؿلمىن ٖلُه وال "ًإزظٍ ٞةهما ؤ٢ُ٘ له ٢ُٗت مً الىاع

و٧االؾخضال٫ ٖلى ال٨ٗبت ٖىض الاقدباٍ وهدى  ,٦د٨م طوي ٖض٫ باإلاشل في ظؼاء الهُض ,بض مىه

ً  ٞال ٣ًُ٘ به ؤلاوؿان ,طل٪   َج ؛ بل 
اظتهاصٍ ٦ما ًجىػ بطا خ٨م  ػ ؤن ج٩ىن ال٣بلت في ٚحر ظهت  ى 

  ,ألخضَما بصخيء مً خ٤ آلازغ ىؤن ٩ًىن ٢ض ٢طخ
 
صاللت  ألاخ٩ام ال بض ٞحها مً َظا؛ ٞةن   وؤصلت

 الٗمىم في الٓىاَغ ٢ض ج٩ىن مدخم  
ً
 وبن ٧ان ٢ىم   ,و٦ظل٪ زبر الىاخض وال٣ُاؽ ,للى٣ٌُ لت

ىا في ال٣ُاؽ ٞالٟ تهاٖػ ىا في زبر الىاخض ٧الٓاٍَغ ظا لم  ,٣هاء مجهم لم ًىاٖػ ومً هإػ في َظا َو

                                              

 1/70( خاقُت الخى٣ُذ 260)

 1/54الاؾخ٣امت ( 261)
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ٕ  وبن هإػ في الٗمىم وال٣ُاؽ م   ,ًىإػ في الٗمىم ٧اإلاٗتزلت البٛضاصًحن ٦بٌٗ الغاًٞت مشل  ىاػ

  اإلاىؾىي وهدٍى لم ًىإػ في ألازباع؛ ٞةن  
 
ٞال بض  ,٣ل ًٖ الازجي ٖكغؤلامامُت ٖمضتهم ٖلى ما ه

ً الغواًت, وال ًىظض مً ٌؿخٛجي ًٖ الٓىاَغ وألازباع وألا٢ِؿت, بل ال بض ؤن ٌٗمل لهم م

ظا ٖمل   ؼ ه٣ًُه, َو َٕ  مَ بالًٓ, وال٣غآن ٢ض خغ   ببٌٗ طل٪ م٘ ججٍى  الًٓ. اجبا

ذ َغ١ الىاؽ في ظىا َظا؛ ُٞاثٟت ٢الذ: ال ًدب٘ ٢ِ بال الٗلم, وال ٌٗمل  بو٢ض جىٖى

ىاخض ًُٟض الٗلم, و٦ظل٪ ٣ًىلىن في الٓىاَغ, بل ٣ًىلىن ه٣ُ٘ بالًٓ ؤنال, و٢الىا: بن زبر ال

االء ٖمضت  وؤصخاب   ه, ٦ما ٣ًىله صاوص  ً زالٟىا وهى٣ٌ خ٨َم بسُإ َم  هم بهما َى ما ًٓىىهه ه, َو

م في ٦شحر  -ً ؤي٠ٗ ألاصلت وؤما الاؾخصخاب ٞاالؾخصخاب في ٦شحر  مً اإلاىاي٘ م   -ْاَغا  َو

 زالٞه. اللٟٔ؛ بل الٓاَغ   ا اخخجىا به ْاََغ مما ًدخجىن به, ٢ض ال ٩ًىن م

 
 
ا مخبٗحن للٗلم, ٞىدً ى  ُٞاثٟت ٢الذ: إلاا ٢ام الضلُل ٖلى وظىب الٗمل بالًٓ الغاجر ٦

ىا  ٣ت ال٣اضخي ؤبي ب٨غ وؤجباٖه, َو ظٍ ٍَغ وٗمل بالٗلم ٖىض وظىص الٗلم ال وٗمل بالًٓ, َو

ُت الٗملُت, و٢ا٫ الغاػي: الٗلم الؿاا٫ اإلاكهىع في خض ال٣ٟه: ؤهه الٗلم باألخ٩ام ال كٖغ

ُت الٗملُت اإلاؿخَض  ٌ   ٫  باألخ٩ام الكٖغ ً الضًً يغوعة, ٢ا٫: ها م  ٗلم ٧ىج  ٖلى ؤُٖاجها بدُض ال 

 
 
 ٞةن ٢لذ: ال٣ٟه مً باب الٓىىن ٠ُ٨ٞ ظٗلخه ٖلما؟ ٢لذ: الجتهض بطا ٚلب ٖلى ْىه مكاع٦ت

 ,٢ُٗا خانل   ه, ٞالٗلم  ي بلُه ْى  ص  في مىاٍ الخ٨م ٢ُ٘ بىظىب الٗمل بما ؤ لهىعة   نىعة  

  ٘ ٣ه والًٓ وا٢  .في ٍَغ

 
 
والشاهُت: ٢ض  بخضاَما: ؤهه ٢ض خهل ٖىضي ًْ. َظا الجىاب ؤن َىا م٣ضمخحن: وخ٣ُ٣ت

والشاهُت ٖملُت  ,٢ام الضلُل ال٣ُعي ٖلى وظىب اجبإ َظا الًٓ. ٞاإلا٣ضمت ألاولى وظضاهُت

ً  اؾخضاللُت؛ ٞلِـ الًٓ َىا م٣ضمت في الض مه بٗ هم, ل٨ً ٣ًا٫: الٗمل بهظا لُل ٦ما جَى

 بالٓاَغ؛ وزبر   الًٓ َى خ٨م ؤنى٫ ال٣ٟه لِـ َى ال٣ٟه, بل ال٣ٟه َى طا٥ الًٓ الخانل  

الىاخض وال٣ُاؽ وألانى٫ جُٟض ؤن الٗمل بهظا الًٓ واظب, وبال ٞال٣ٟهاء ال ًخٗغيىن لهظا, 

 .خ٨م الٗملي ألانىلي لِـ َى ال٣ٟهٞهظا ال

ظا الج ى بىاٍ ٖلى ؤنله, ٞةن ٖىضٍ ٧ل مجتهض مهِبَو  ,ىاب ظىاب ال٣اضخي ؤبي ب٨غ, َو

   ًىظب جغظَُذ  وال ٖلى الًٓ صلُل   ,مُلىب ولِـ في هٟـ ألامغ ؤمغ  
 ً ْ  

 ٖلى ًْ؛ بل الٓىىن 

حر    ٖىضٍ بدؿب الاجٟا١. و٢ا٫ الٛؼالي ٚو
َ
ه: ٢ض ٩ًىن بدؿب مُل الىٟـ بلى ٍ ممً ههغ ٢ىل

   ٦مُل طي الكضة بلى ٢ى٫  ؤخض ال٣ىلحن صون آلازغ 
 
حن بلى ٢ى٫, وخُيئظ ٞٗىضَم متى وطي الل

ٕ   ظض الجتهض ْىا في هٟؿه ٞد٨م  وَ  حر   هللا في خ٣ه اجبا ٍ ٖلُه َظا الًٓ, و٢ض ؤه٨غ ؤبى اإلاٗالي ٚو
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, ٞةن   َظا ال٣ى٫َ  م مٗظوعون في به٩اٍع  َظا ؤو   به٩اعا بلُٛا, َو
ً
 الٓىىن ٖلحها ؤماعاث   غة, ٞةن   م٩ابَ ال

   َا جغظَُذ ًىظب وظىص   وصالثل  
 ً ظا ؤمغ   ْ ٗت ظاءث به  ٖلى ًْ, َو مٗلىم بالًغوعة, والكَغ

 وعجخذ قِئا ٖلى شخيء.

 وال٨الم في قِئحن: في اجبإ الًٓ, وفي ال٣ٟه َل َى مً الٓىىن؟

ى ؤن ٧ل ما ؤمغ هللا   حٗالى به ٞةهما  ؤما ألاو٫: ٞالجىاب الصخُذ َى الجىاب الشالض, َو

ٗمل بالغاجر, و٧ىن َظا َى ؤمغ بالٗل م, وطل٪ ؤهه في اإلاؿاثل السُٟت ٖلُه ؤن ًىٓغ في ألاصلت َو

ٖىضٍ لم  م٣ُٕى به, وبن ٢ضع ؤن جغظُذ َظا ٖلى َظا ُٞه ق٪ٌّ  ٖىض ؤمغ   مٗلىم   الغاجر ؤمغ  

  ٌٗمل به, وبطا ًْ الغجخان ٞةهما ْىه ل٣ُام صلُل  
غ١  بحن اٖخ٣اص  ٖىضٍ ٖلى ؤن َظا عاجر, ٞو

ٖ  الغجخا خ٣اص, ؤما اٖخ٣اص الغجخان ٣ٞض ٩ًىن   ن وعجخان الٖا
ْ
ما و٢ض ال ٌٗمل ختى ٌٗلم ل

الجاهب  مً صلُل   ٩ًىن ٖىضٍ ؤعجَر  وبطا ًْ الغجخان ؤًًا ٞال بض ؤن ًٓىه بضلُل   ,الغجخان

 
َ
٩ُٞىن مخبٗا إلاا  ,مٗلىم  ٖىضٍ بض ؤن ًيخهي ألامغ بلى عجخان  مٗلىم, ٞال  َظا ٚحر   غ, وعجخان  آلاز

ل  
َٖ  ٕ ى اجبا ٕ  للٗلم ال للًٓ, َو ظا اجبا ْغ } :ألاخؿً ٦ما ٢ا٫ َم ؤهه ؤعجر, َو م 

ْ
ة  َوؤ ى 

 ٣ ا ب 
ََ ظْ

 
س
َ
ٞ

َها ْخَؿج 
َ
إ وا ب 

 
ظ
 
ز
ْ
إ ًَ ْىَمَ٪ 

َ
ْخَؿَىه  و٢ا٫: } ,{٢

َ
ىَن ؤ  ٗ ب 

 
د َُ
َ
٣َْى٫َ ٞ

ْ
ىَن ال  ٗ ْؿَخم 

ٌَ  ًَ ً ظ 
 
ىا و٢ا٫: } ,{ال  ٗ ب 

َواج 

ْم 
 
٨ ُْ
َ
ل ؼ ٫َ ب 

ْ
ه
 
ًَ َما ؤ ْخَؿ

َ
ْم ؤ

 
٨  
ًْ َعب  ٖ   ٧ان ؤخض   , ٞةطا(262){م  ه َى ألاخؿً, الضلُلحن َى ألاعجر ٞاجبا

ى الٗمل بإعجر  , َو ظا مٗلىم. ٞالىاظب ٖلى الجتهض ؤن ٌٗمل بما ٌٗلم ؤهه ؤعجر مً ٚحٍر َو

 
َ
  ...حن, وخُيئظ ٞما ٖمل بال بالٗلميَ حن اإلاخٗاع  الضلُل

َ
مً ال ًدب٘ بال الًٓ, ٞلم ٌؿدىض  م  وال٣غآن ط

؛ ٦ما ٢ا٫:  ه بلى ٖلم  ْى   }بإن َظا ؤعجر مً ٚحٍر
 ً َٕ الٓ  َبا  

 
 اج

 
ال م  ب 

ْ
ل  ٖ  

ًْ
ه  م  ْم ب 

ه 
َ
ْل و٢ا٫: } ,{َما ل ََ

 
َ
ْن ج َىا ب 

َ
ٍ  ل ى غ ظ 

ْ
س خ 

َ
م  ٞ

ْ
ل  ٖ  

ًْ
ْم م 

 
ْىَض٦  ٖ  ً

 
 الٓ

 
ال ىَن ب 

 ٗ
ب 
 
ًَ  ,{د ٨ظا في ؾاثغ اإلاىاي٘   َو

 
الظًً بن  م  ظ

 ًٌّ ٗت  ًدبٗىن بال الًٓ, ٞٗىضَم ْ م ًدبٗىهه, والظي ظاءث به الكَغ مجغص ال ٖلم مٗه, َو

لُه ٣ٖالء الىاؽ ؤجهم ال ٌٗملىن بال بٗلم   مً َظا, ُٞٗخ٣ضون الغجخان  َظا ؤعجر   بإن   ٖو

ظا  ؤن ال ٩ًىن اإلاغظىح   اٖخ٣اصا ٖملُا؛ ل٨ً ال ًلؼم بطا ٧ان ؤعجَر  َى الشابذ في هٟـ ألامغ, َو

ولٗل ب٨ًٗم ؤن ٩ًىن ؤلخً بذجخه مً بٌٗ وبهما ؤ٢طخي " خُض ٢ا٫: ٦ما ط٦غ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص

مٗها  السهمحن بذجت مشل بِىت حكهض له ولم ًإث آلازغ بكاَض   , ٞةطا ؤحى ؤخض  "بىدى مما ؤؾم٘

٧ان الخا٦م ٖاإلاا بإن حجت َظا ؤعجر, ٞما خ٨م بال بٗلم؛ ل٨ً آلازغ ٢ض ٩ًىن له حجت ال 

ى ال ٌٗلمها ؤو ال ًدؿً ؤن ًبُجه ا مشل ؤن ٩ًىن ٢ض ٢ًاٍ ؤو ؤبغؤٍ وله بِىت حكهض بظل٪ َو

                                              

ؿً" اؾم جًُٟل مؿخٗمل في مٗجى ٧امل الخؿً، ولِـ في مٗجى جًُٟل بًٗه ؤخٖاقىع: )"٢ا٫ ابً  (262)

غٖلى بٌٗ, ألن ظمُ٘ ما في ال٣غآن خؿً غ  (. الخدٍغ  24/44والخىٍى
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ا ؤو ال ًجؿغ ؤن ًخ٩لم بظل٪, ٩ُٞىن َى اإلاًُ٘ لخ٣ه خُض لم ًبحن حجخه,  ٌٗلمها ؤو ال ًظ٦َغ

  ٕ ض٫, ويُا   َخ  والخا٦م لم ًد٨م بال بٗلم ٖو
ُه ال مً الخا٦م. ٤   َظا ٧ان مً عجٍؼ وجٍٟغ

٨ظا ؤصلت ألاخ٩ام, ٞةطا حٗاعى ز ض زابذ وآلازغ مغؾل, ٧ان اإلاؿىض الشابذ َما مؿىَ بران ؤخض  َو

 
 
ظا مٗلىم؛ ألن ال   َخ ؤ٢ىي مً اإلاغؾل, َو

 ض 
َ
ٖ   ر  ل  بهظا ٢ض 

 
ه ويبُه وآلازغ لم ٌٗلم ٖضله م ٖضل

  وال يبُه, ٦كاَضًً ػ  
 
ً  ؤخض   َي ٧ ؤعجر وبن ظاػ ؤن ٩ًىن في هٟـ  ىٞهظا اإلاؼ٧ ,آلازغ ؼ٥  َما ولم 

ى ٖلم   ,الخ٤؛ ل٨ً الجتهض بهما ٖمل بٗلم  ألامغ ٢ى٫ آلازغ َى  ه بغجخان َظا ٖلى َظا؛ لِـ َو

ولم ٨ًً جبحن له بال بٗض الاظتهاص الخام ُٞمً ؤعؾل طل٪ الخضًض وفي  ,ممً لم ًدب٘ بال الًٓ

ه ٖضال خاٞٓا ٦ما ٢ض ٩ًىن َظا الكاَض ٖضال. اإلاغَؾ  ٞةن   ,جؼ٦ُت َظا الكاَض ل ٢ض ٩ًىن عاٍو

  ,الٗلم بٗضالتهما باهخٟاء ٖضالت الغاوي ل٨ً مٗىا ٖضم   م  وهدً لِـ مٗىا ٖل
 
ٗلم و٢ض ال ح

تها وعجخاجها في هٟـ ألامغ, ٞم   ً َىا ٣ً٘ السُإ في الاظتهاص؛ ل٨ً َظا ال ؾبُل ٖضالتهما م٘ ج٣ٍى

  ً  بلى ؤن 
َ
٩ 
 
ٟه الٗالم ؤن ًضٕ ما ٌٗلمه بلى ؤمغ ال ٌٗلمه إلم٩ان زبىجه في هٟـ ألامغ, ٞةطا ٧ان ال ل

َٖ  ض مً جغظُذ ؤخض ال٣ىلحن وظب جغظُذ  ب  ل  َظا الظي 
َ
ه ٖلى ما ال ٌٗلم زبىجه وبن لم ٌٗلم م زبىج

ؤخضَما َى هٟي آلازغ, ٞهظا  ٞةجهما بطا حٗاعيا و٧اها مخىا٢ًحن ٞةزباث   ,اهخٟاٍئ مً ظهخه

ىٟي طل٪ الضلُل   مً ٞةطا ٧ان ال بض  ,وطل٪ الجهى٫ بال٨ٗـ ,اإلاٗلىم ٢ض ٖلم ؤهه ًشبذ َظا ٍو

  اإلاٗلىم   الترظُذ وظب ٢ُٗا جغظُذ  
 
ه ٖلى ما لم ٌٗلم زبىجه. ول٨ً ٢ض ٣ًا٫: بهه ال ٣ًُ٘ زبىج

خ٣اص, ؤما اٖخ٣اص الغجخان ٞهى ٖلم ,بصبىجه  ,و٢ض ٢لىا: ٞغ١ بحن اٖخ٣اص الغجخان وعجخان الٖا

ى اٖخ٣اص عجخان َظا ٖلى َظا, وؤما عجخان َظا الا  ,والجتهض ما ٖمل بال بظل٪ الٗلم ٖخ٣اص َو

خ٣اص ٞهى الًٓ؛ ل٨ً لم ٨ًً ممً ٢ا٫ هللا ُٞه: } ً  ٖلى َظا الٖا
 
 الٓ

 
ال ىَن ب 

 ٗ
ب 
 
د ًَ ْن  بل َىا ًْ  ,{ب 

ظا الًٓ َى الغاجر, وعجخاهه مٗلىم, ٞد٨م بما ٖلمه مً  ً عجخان طا٥, َو عجخان َظا ْو

ً   ,الًٓ الغاجر وصلُله الغاجر ظا  ظا مٗلىم له ال مٓىىن ٖىضٍ, َو في ظمُ٘ الٗلىم ض ىَظ َو

حر طل٪.  والهىاٖاث ٧الُب والخجاعة ٚو

وؤما الجىاب ًٖ ٢ىلهم ال٣ٟه مً باب الٓىىن: ٣ٞض ؤظاب َاثٟت مجهم ؤبى السُاب 

ى ؤن   ,بجىاب آزغ ْن الٓاَغ وبن ظىػ ؤن ٩ًىن ألامغ بسالٞه ٣٦ىله: } به الٗلم   اإلاغاص   الٗلَم  َو ة 
َ
ٞ

َىاث   ْام 
ً  م   َ ى م  ْمخ  ل 

َٖ .} 

 ٤ُ٣ ؤن ٖىه ظىابحن: والخد

ٟخىن بها هي زابخت  :ؤخضَما ؤن ٣ًا٫: ظمهىع مؿاثل ال٣ٟه التي ًدخاط بلحها الىاؽ ٍو

ظا مىظىص   بالىو ؤو ؤلاظمإ, وبهما ٣ً٘ الًٓ والجزإ في ٢لُل   في  مما ًدخاط بلُه الىاؽ, َو
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ال بض للىاؽ مىه  و٦شحر مؿاثل السالٝ هي في ؤمىع ٢لُلت الى٢ٕى وم٣ضعة, وؤما ما ,ؾاثغ الٗلىم

باح ٞهى مٗلىم   دغم ٍو ٌ   مً الٗلم مما ًجب ٖلحهم ٍو  م٣ُٕى به, وما 
ً
 ظؼء   ٗلم مً الضًً يغوعة

ٌ   ه مً ال٣ٟه ٢ى٫  مً ال٣ٟه, وبزغاظ    مً اإلاخ٣ضمحن ٢اله وال اخترػ بهظا ال٣ُض ؤخض   ٗلم ؤخض  لم 

٘  (263)بال الغاػي وهدٍى الهالة والؼ٧اة والدج  ال٣ٟهاء ًظ٦غون في ٦خب ال٣ٟه وظىَب  , وظمُ

حر طل٪  م السمغ والٟىاخل ٚو واؾخ٣با٫ ال٣بلت ووظىب الىيىء والٛؿل مً الجىابت وجدٍغ

 
  الصخيء   مما ٌٗلم مً الضًً يغوعة. وؤًًا ٩ٞىن 

ً
  ,بيافي   ؤمغ   مٗلىما مً الضًً يغوعة

 
 ٞدضًض

 ,ىهه ٌٗلمه بالًغوعةً وكإ بباصًت بُٗضة ٢ض ال ٌٗلم َظا بال٩لُت ًٞال ًٖ ٧الٗهض باإلؾالم وَم 

مً الٗلماء ٌٗلم بالًغوعة ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص سجض للؿهى و٢طخى بالضًت ٖلى الٗا٢لت و٢طخى  و٦شحر  

حر طل٪ مما ٌٗلمه السانت بالًغوعة وؤ٦ثر الىاؽ ال ٌٗلمه ؤلبخت  . (264)ؤن الىلض للٟغاف ٚو

َٖ ؤن ٣ًا٫: ال٣ٟه ال ٩ًىن ٣ٞها بال مً الج :الجىاب الشاوي ى ٢ض   م ؤن  ل  تهض اإلاؿخض٫, َو

ظا الًٓ ؤعجر, ٞال٣ٟه َى ٖلم   ,َظا الضلُل ؤعجر ظا الًٓ؛ لِـ َو ه بغجخان َظا الضلُل َو

َٗ  ال٣ٟه   ٘   ,ٍه بىظىب الٗمل ؤي بما ؤصي بلُه اظتهاص  ٢ُ مً ؤنى٫ ال٣ٟه,  بل َظا ال٣ُ

                                              

(263 
 
جي ٢ض ج٣ضموالكحراػي ٥ ىَع ( ؾُإحي بُان وظه َظا, وؤن ابً ٞ الغاػي  في طل٪, ولِـ في اإلاؿإلت ٦بحر   ىاوالجٍى

 ؤمغ. )ػ(

مً اإلاٗلىم بالًغوعة ؤن الصخيء الىاخض ٩ًىن مجهىال ٖىض عظل ؤو َاثٟت, ومٗلىما ٖىض )ُم: ٢ا٫ ابً ال٣ (264)

ه, 
 
٘  زالٞ اث ٚحر  واظب  وال وا٢٘, والىا٢ ا ٖىض آزغ, والاقترا٥  في اإلاٗلىماث الًغوٍع ا ٖىض شسو, وهٍٓغ آزغ, ويغوٍع

م, و٧ان ؤبى ب٨غ ٌٗلم مً خا٫ عؾى٫ هللا باال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞالصخابت ٧اهىا ٌٗلمىن مً ؤخىا٫ الىبي  يُغاع ما لم ٌٗلمه ٚحَر

ه ٣ًُىا ما ال ٌٗلمه ٚحٍر وال ًٟهمه, ٦ما ٢ا٫ ؤبى ؾُٗض السضعي: و٧ان ؤبى ب٨غ ؤٖلَمىا به, و٧ان الخابٗىن ٌٗلمىن مً  و٦الم 

م, وال٣ٟهاء  وؤَل  الخضًض ٌٗلمىن بااليُ غاع ؤن الىبي سجض سجضحي الؿهى ؤخىا٫ الصخابت بااليُغاع ما ال ٌٗلمه ٚحَر

 
ً
غي باألبهاع َظْهغة  ً ًت ٖلى الٗا٢لت وؤزبر ؤن هللا ًجز٫ بلى ؾماء الضهُا ٧ل  لُلت وؤهه  ٗت وظٗل الض  ْٟ

 
في الهالة و٢طخى بالك

ل الىاَع ٢ىما مً ؤَل الخىخُض زم ًسغظهم بالكٟاٖت وؤهه ؤزبر بسغوط الضظا٫ وهؼو٫ اإلاؿُ ضز 
 ً ذ مً ًىَم ال٣ُامت وؤهه 

حر طل٪ مما ًجهله ٦شحر مً الىاؽ, وَمً ؤ٢غ  به ٞهى ٖىضٍ ْجي, وؤَل  الخضًض  لٕى الكمـ مً مٛغبها ٚو الؿماء َو

َحر والخضًض ٌٗلمىن   
اظغ بلى اإلاضًىت وماث بها, وؤَل  اإلاٛاػي والؿ  ض مً م٨ت َو  ٗ

ظاػمىن به مخ٣ُىىن له ٦خ٣ُجهم ؤهه ب 

خ  
 
ض وؤن ؤخضا ٢بل السىض١ والسىض١ ٢بل الخضًبُت والخضًبُت ٢بل زُبر وزُبر ٢بل بااليُغاع ؤن ٚؼوة بضع ٧اهذ ٢بل ؤ

خذ م٨ت ٢بل خىحن وخىحن ٢بل الُاث٠ والُاث٠ ٢بل جبى٥ وجبى٥ آزغ الٛؼواث ولم ٨ًً ٞحها ٢خا٫ و٧ان  ٞخذ م٨ت ٞو

هىص ؤعب٘ مغاث ببجي ٢ُى٣إ و٧اهذ الٛؼو ٞحها للىهاعي ؤَل ال٨خاب وفي زُبر للحهىص وفي بضع وؤخض للمكغ٦حن وؤهه ؤو٢٘ بالح

ٓت و٧اهذ بٗض السىض١ وبإَل زُبر و٧اهذ بٗض الخضًبُت, وؤ٦ثر الىاؽ بل ٦شحر  بٗض بضع وبالىًحر و٧اهذ بٗض ؤخض وب٣ٍغ

مً الٗلماء وال٣ٟهاء ال ٌٗلمىن َظا الخٟهُل, و٦ظل٪ الٗلماء بالخٟؿحر والخضًض ٌٗلمىن بااليُغاع ؤن ؾىعة الب٣غة 

ىؾ٠ وآ٫ ٖمغان و  ىص ٍو ىوـ َو غاٝ ٍو اليؿاء واإلااثضة وألاهٟا٫ وبغاءة مضهُاث هؼلً بٗض الهجغة وؾىعة ألاوٗام وألٖا

وال٨ه٠ والىدل م٨ُاث هؼلً ٢بل الهجغة, وؤ٦ثر الىاؽ ال ٌٗلمىن طل٪ يغوعة وال هٓغا, ٞلِـ اإلاٗلىم مً ؤ٢ىا٫ الغؾى٫ 

 662 - 2/660الهىا٤ٖ اإلاغؾلت  .(حن اإلاؿلمحن وال بحن الٗلماءوؾحرجه ومغاصٍ ب٨المه ؤمغا مكتر٧ا بحن ظمُ٘ الىاؽ وال ب
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خ٩لم ٦الما ٧لُا ٣ُٞى٫: ًجب بطاًخ٩لم في ظيـ  وألانىلي   ً   ألاصلت ٍو  حٗاعى صلُالن ؤن 
َ
م د٨

٣ى٫ ؤًًا: بطا حٗاعى الٗام والسام ٞالسام ؤعجر ,هماخ  بإعَج  وبطا حٗاعى اإلاؿىض  ,ٍو

  ,واإلاغؾل ٞاإلاؿىض ؤعجر
 
٣ى٫ ؤًًا: الٗام الجغص ًٖ ٢غاثً الخسهُو قمىل  ؤعجر   ه ألاٞغاصَ ٍو

جب الٗمل بظل٪, مشل ؤن  ,مٗحن خ٨م   ن فيمٗح   ٞإما ال٣ُٟه: ُٞخ٩لم في صلُل   مً ٖضم قمىله ٍو

َىاث  ٣ًى٫ ٢ىله: } ْام 
 ْ
ًَ اإلا  م 

ْخَهَىاث 
 ْ
ْم َوال ه 

َ
لٌّ ل ْم خ 

 
٨ ام  َٗ

َ
ْم َوَ

 
٨
َ
لٌّ ل َخاَب خ   ٨

ْ
ىا ال

 
وج
 
ًَ ؤ ً ظ 

 
ام  ال َٗ

َ
َوَ

ْم 
 
٨ ْبل 

َ
٢ ًْ َخاَب م   ٨

ْ
ىا ال

 
وج
 
ًَ ؤ ً ظ 

 
ًَ ال  م 

ْخَهَىاث 
 ْ
 في ؤَل ال٨خاب ومخإزغ ًٖ ٢ىله: } { زامٌّ َوال

َ
 َوال

اث  
َ
غ ٧

ْ
ك
 ْ
ىا اإلا د  ْى٨ 

َ
مخإزغ؛ ٩ُٞىن  ن جىاولتهم ٞهظا زامٌّ ال٨خاب, وب وجل٪ آلاًت ال جدىاو٫ ؤََل  ,{ج

  صاللت َظا الىو ٖلى الخ   ٌٗلم ؤن   ٞهى ,هاسسا ومسهها
مً صاللت طل٪ الىو ٖلى  ؤعجر   ل 

ظا الغجخان   م, َو ظا ال٣ٟه الظي ًسخو به ال٣ُٟه  مٗلىم   الخدٍغ  َى ٖلم  ٖىضٍ ٢ُٗا, َو

الظًً ظىػوا ه٩اح ال٨خابُاث،  ٌٗلم ٧ان م٣لضا لؤلثمت ألاعبٗت والجمهىع  ٢ُعي ال ْجي, ومً لم 

وال٣ُٟه ٢ض اؾخض٫ ٖلى ٖحن الخ٨م  . ولهظا ٢ا٫ اإلاؿخض٫ ٖلى ؤُٖاجهاواٖخ٣اص اإلا٣لض لِـ ب٣ٟه

ه: ٣ٞض وبطا ٢ُل ل ,وخُض ال ٌٗلم الغجخان ٞهى مخى٠٢ ال ٢ى٫ له ,اإلاُلىب واإلاؿاو٫ ٖىه

غ  ٢ا٫: }  ٞ َىا
َ
٩
ْ
َهم  ال  ٗ ىا ب 

 
٩ ْمؿ 

 
 ج
َ
ٞةن ؾبب  ,َظا هؼ٫ ٖام الخضًبُت واإلاغاص به اإلاكغ٧اث { ٢ا٫:َوال

وطا٥ ٖام  ,ٞهي زام مخإزغ ,وؾىعة اإلااثضة بٗض طل٪ ,الجزو٫ ًض٫ ٖلى ؤجهً مغاصاث ٢ُٗا

َهم  وَ ولهظا إلاا هؼ٫ ٢ىله: } ,م اإلاخإزغ ؤعجر مً الٗام اإلاخ٣ضموالسا ,مخ٣ضم  ٗ ىا ب 
 
٩ ْمؿ 

 
 ج

َ
ال

غ    ٞ َىا
َ
٩
ْ
  { ٞاع١ ٖمغ  ال

ً
ٞض٫ ٖلى ؤجهم ٧اهىا ًى٨دىن اإلاكغ٧اث بلى خحن  ,ٍمكغ٦ت و٦ظل٪ ٚحر   امغؤة

ولى ٧اهذ آًت الب٣غة ٢ض هؼلذ ٢بل َظٍ لم ٨ًً ٦ظل٪؛ ٞض٫ ٖلى ؤن آًت الب٣غة  ,هؼو٫ َظٍ آلاًت

  الىٓغ  وآًت اإلااثضة بٗض آًت الب٣غة. ٞهظا  ,بٗض آًت اإلامخدىت
 
م ال٣ُٟه الٗال   ه َى هٓغ  وؤمشال

   بغجخان صلُل  
 ً ظا ٖلم   ,ٖلى صلُل ْو  ال ًْ.  َو

ً   ٣ٞض جبحن ؤن     الٓ
 
بما ًىظب الٗلم بالغجخان ال  ٌٗملم بهما وؤن الٗال   ,ج٣خًُه له ؤصلت

 َٖ  ل  بىٟـ الًٓ بال بطا 
َ
ٌ   ,هم عجخاه  وؤما الًٓ الظي ال 

َ
 ٗل

 
ٖ  م عجخاه وطل٪ َى  ,هه ٞال ًجىػ اجبا

 
َ
ً  به مً ٢ا٫ ُٞه: } هللا   م  الظي ط

 
 الٓ

 
ال ىَن ب 

 ٗ
ب 
 
د ًَ ْن   , ًدبٗىن بال الًٓ لِـ ٖىضَم ٖلمٞهم ال ,{ب 

 ًٌّ  وهللا ؤٖلم. ,عاجر ل٩اهىا ٢ض اجبٗىا ٖلما لم ٩ًىهىا ممً ًدب٘ بال الًٓ ولى ٧اهىا ٖاإلاحن بإهه ْ

 ٞهاَىا زالزت ؤقُاء: 

 ـ اإلاؿخض٫ الجتهض. الًٓ الغاجر في هٟ :ؤخضَا

ٌ   -ألاصلت  :والشاوي َٖ  ,التي حٗاعيذ -اإلاخ٩لمحن ؤماعاث  التي ٌؿمحها بٗ اإلاؿخض٫ بإن  َم ل  و

ا.   التي ؤوظبذ طل٪ الًٓ ؤ٢ىي مً ٚحَر
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ٌَ  ؤهه ٢ض ٩ًىن في هٟـ ألامغ صلُل   :الشالض  ٗلم به اإلاؿخض٫.آزغ ٖلى ال٣ى٫ آلازغ لم 

ظا َى الىا٢٘ في ٖامت مىاعص الاظ ً  َو  تهاص؛ ٞةن الغظل ٢ض ٌؿم٘ هها ٖاما ٦ما ؾم٘ اب

حر   ؤو ؤن  ,وؤهه ؤمغ ؤن ال ًسغط ؤخض ختى ًىصٕ البِذ ,ٍ ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ههى ًٖ ٢ُ٘ السٟحنٖمغ ٚو

غ اٍَغ الٗمىم ,الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ههى ًٖ لبـ الخٍغ ظا عاجر   ,ْو م َو  ,ٖلى الاؾخصخاب الىافي للخدٍغ

 َٗ م ٌٗلمىن ٢ُٗا ؤن  لم  ٞ ؤولى مً الاؾخصخاب؛ ل٨ً ًجىػ ؤن ٩ًىن م٘  الىهيَ  ىا بهظا الغاجر َو

  الاؾخصخاب صلُل  
 َ
ًَ زام؛ ول٨ً إلا ٌَ ج  ا لم ٌٗلمٍى لم  َٖ ٗض  ؼ لهم ؤن  مٍى بلى ما لم ل  لىا ٖما 

لحها ٢ُ٘ الس ,ٌٗلمٍى غ و٦شحر ٩ٞاهىا ًٟخىن بإن الخاثٌ ٖلحها الىصإ ٖو ٍ ٟحن وؤن ٢لُل الخٍغ

ٍغ في مً لبـ الخغ ":  -ملسو هيلع هللا ىلص  - لى الغظا٫ واليؿاء؛ لٗمىم ٢ىلهوابً الؼبحر ٧ان ًدغمه ٖ ,خغام

زانت بإن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص عزو للخاثٌ ؤن  و٧ان في هٟـ ألامغ ههىم   ,"الضهُا لم ًلبؿه في آلازغة

ما مما ههى ٖىه ,جىٟغ بال وصإ حَر ً وؤجها جلبـ السٟحن ٚو  ,الخغم ول٨ً ججخيب الى٣اب وال٣ٟاٍػ

غ ٦ما بحن طل٪ في الصخُذ في عواًت  وؤهه عزو في مىي٘ ؤنبٗحن ؤو زالر ؤو ؤعبٗت مً الخٍغ

غ ت بالخٍغ ٞلما ؾم٘ ابً ٖمغ وهدٍى َظٍ  ,ٖمغ ولم ٌٗٝغ به ابىه ٖبض هللا و٧ان له ظبت م٨ٟٞى

 َٖ ؤ٢ىي مً الضلُل الظي  مغ صلُل  مىا خُيئظ ؤهه ٧ان في هٟـ ألا ل  الىهىم السانت عظٗىا و

ٗ   ,ٌؿخصخبٍى ولم ٌٗلمىا به م في الخالحن بهما خ٨مىا ب  َو
ْ
لم ٩ًىهىا ممً لم ًدب٘ بال الًٓ,  ,مل

ظا جغظُذ   خىا الٗمىمَ ال عج  ٞةجهم ؤو   بال  بٗلم, ٞةن َظا عاجر   ٖلى اؾخصخاب البراءة ألانلُت, َو

  ٕ ب, والكغ ما هي ٞما ؤوظبه هللا ؤو  ,َاٞذ بهظا ٍع حَر خغمه في ٦خابه ٧الىيىء والهالة والدج ٚو

غ خغمه بىهىم ٖامت وهي عاجخت  ,ٖامت ههىم   وما خغمه ٧اإلاُخت والضم ولخم السجًز

م, ٞمً عجر طل٪ ٣ٞض خ٨م بٗلم وخ٨م  وم٣ضمت ٖلى البراءة ألانلُت الىاُٞت للىظىب والخدٍغ

ٍؼ ؤن ٩ًىن الىو  بإعجر الضلُلحن اإلاٗلىم الغجخان ولم ٨ًً ممً لم ًدب٘ بال   الًٓ, ل٨ً لخجٍى

 ًٌّ   عاجر, ولى ٖلم ؤهه ال جسهَُو  مسهىنا ناع ٖىضٍ ْ
َ
 َىا٥ ٢

َ
بالٗمىم, و٦ظل٪ لى ٖلم  َ٘ ُ

 
َ
ظا ال٣ى٫   ,٢ُ٘ باهخٟاء السهىم هىٕ   بعاصة مشل ؤن ًخمؿ٪ بىهىم وج٩ىن  ,في ؾاثغ ألاصلت َو

اع هىا ًٖ الاهدباط في ٧الظًً ج   ,ميؿىزت ولم ًبلٛه الىاسخ ً ٍػ ُت ٖو ة ال٣بىع ولم ًبلٛهم ألاٖو

و٦ظل٪ الظًً نلىا بلى بِذ اإلا٣ضؽ ٢بل ؤن ًبلٛهم اليسخ مشل مً ٧ان مً  ,الىاسخ الىو  

  ً االء ٚحر الظًً ٧اهىا باإلاضًىت ونلى بٗ حر طل٪؛ َو هم اإلاؿلمحن بالبىاصي وبم٨ت والخبكت ٚو

م في ؤزىاء نالة بلى ال٣بلخحن: بًٗها بلى َظٍ ال٣بلت وبًٗها بلى َظ ٍ ال٣بلت إلاا بلٛهم اليسخ َو

الهالة ٞاؾخضاعوا في نالتهم مً ظهت بِذ اإلا٣ضؽ بلى ظهت ال٨ٗبت مً ظهت الكام بلى ظهت 

 الُمً.
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باالظتهاص ؤو  مُلىب   ٞال٣اضخي ؤبى ب٨غ وهدٍى مً الظًً ًىٟىن ؤن ٩ًىن في الباًَ خ٨م  

٣ىلىن: ما زم بال الًٓ الظي في هٟـ الج وألاماعاث ال يابِ لها ولِؿذ ؤماعة  ,تهضصلُل ٖلُه ٍو

 
َ
َٖ َم ؼ  ؤ٢ىي مً ؤماعة؛ ٞةجهم بطا ٢الىا طل٪ ل  ,ل باإلاغظىح صون الغاجر مسُئام  هم ؤن ٩ًىن الظي 

ىضَم لِـ في هٟـ ألامغ زُإ.  ٖو

وؤما الؿل٠ وألاثمت ألاعبٗت والجمهىع ٣ُٞىلىن: بل ألاماعاث بًٗها ؤ٢ىي مً بٌٗ في 

لى ؤلاو ,هٟـ ألامغ ُلب ألا٢ىي, ٞةطا عؤي صلُال ؤ٢ىي مً ٚحٍر ولم ًغ ما ٖو ؿان ؤن ًجتهض ٍو

وال ٩ًل٠ هللا هٟؿا بال وؾٗها, وبطا ٧ان في الباًَ ما َى ؤعجر مىه ٧ان  ,ٌٗاعيه ٖمل به

َٖ  مسُئا مٗظوعا, وله ؤظغ     َن ح  ه بما بَ ل  َم ٖلى اظتهاصٍ و
 
له, وطل٪  وزٍُا مٟٛىع   ,هله عجخاه

 الباًَ َى الخ٨م؛ ل
َ
خه لم ًااز خه, ٞمً عجؼ ًٖ مٗٞغ ظ بتر٦ه. ٨ً بكٍغ ال٣ضعة ٖلى مٗٞغ

ض بالسُإ ؤلازم   ٞلِـ الجتهض بمسُئ؛ بل ٧ل مجتهض مهِب مُُ٘ هلل ٞاٖل ما ؤمٍغ  ٞةطا ؤٍع

ض به ٖضم   وله ؤظغان ٦ما في  واخض   الٗلم بالخ٤ في هٟـ ألامغ ٞاإلاهِب   هللا به, وبطا ؤٍع

وله ؤظغان  واخض   -ٞالظي ؤناب ال٨ٗبت  ,بلى ؤعب٘ ظهاثا نلىا ًً في ظهت ال٨ٗبت بطالجتهض  

مله  ومً  ,واإلاامً ال٣ىي ؤخب بلى هللا مً اإلاامً ال٠ًُٗ ,مً ٚحٍر ٧ان ؤ٦مَل  -الظتهاصٍ ٖو

مال ػاصٍ ؤظغا بما ػاصٍ مً الٗلم والٗمل ا ٢ا٫ حٗالى: } ,ػاصٍ هللا ٖلما ٖو ََ َىا ِْ
َ
َىا آج خ  ج  َ٪ ح 

ْ
ل َوج 

َُم   َ ْبَغا اء   ب 
َ
ك
َ
ًْ و ٘  َصَعَظاث  َم

َ
ْغٞ
َ
ه  ه ْىم 

َ
ى ٢

َ
ل ض بً ؤؾلم ,{َٖ و٦ظل٪ ٢ا٫ في  ,بالٗلم :٢ا٫ مال٪ ًٖ ٍػ

ْى١َ ٢هت ًىؾ٠: }
َ
اء  َوٞ

َ
ك
َ
ًْ و ٘  َصَعَظاث  َم

َ
ْغٞ
َ
  ه

 
اَء اَّلل

َ
ك ٌَ ْن 

َ
 ؤ
 
ال ٪  ب  ل 

َ ْ
ً  اإلا ً ي ص   ف 

 ٍ ا
َ
ز
َ
 ؤ
َ
ظ
 
ز
ْ
إ َُ اَن ل 

َ
َما ٧

ُم   ل 
َٖ م  

ْ
ل  ٖ ي    ط 

ل 
 
٧}. 

  وؤن   ,ظمُ٘ الجتهضًً بهما ٢الىا بٗلم واجبٗىا الٗلم جبحن ؤن  و٢ض 
َ
  َظ ال٣ٟه مً ؤ

الٗلىم,  ل 

ً  وؤجهم لِؿىا مً الظًً ال  لِـ ٖىض آلازغ؛  هم ٢ض ٩ًىن ٖىضٍ ٖلم  ًدبٗىن بال الًٓ, ل٨ً بٗ

و ٦ما ٢ا٫ حٗالى: } ,بما بإن ؾم٘ ما لم ٌؿم٘ آلازغ وبما بإن ٞهم ما لم ًٟهم آلازغ َص َوَصاو 

ْم  ه  َٟ
َ
ٞ * ًَ ً ض   َ ا

َ
ْم ق ه  م 

ْ
٨ خ  ا ل 

ى 
 
٣َْىم  َو٦

ْ
َىم  ال

َ
ُه  ٚ  ٞ ْذ 

َ
ك َٟ  هَ

ْ
ط َخْغر  ب 

ْ
ي ال َمان  ف 

 
ْد٨ ًَ  

ْ
ط َماَن ب 

ُْ لَ ا َوؾ  ََ َىا

ًما
ْ
ل  ٖ ًما َو

ْ
٨ َىا خ  ِْ

َ
 آج

 
ال
 
َماَن َو٦ ُْ

َ
ل  {.ؾ 

ظٍ خا٫   ً   َو   ؤَل الاظتهاص والىٓغ والاؾخضال٫ في ألانى٫ والٟغوٕ, ولم 
مً  ؤخض   ١ْ ٟغ 

غوٕ. بل َظ  الؿل٠ وألاثمت بحن ؤنى٫   ً   ل  ْٗ ٞو غوٖا لم ٨ًً مٗغوٞا في  الضً ٢ؿمحن ؤنىال ٞو

ض الظي اؾخٟٙغ الجته   مً الؿل٠ والصخابت والخابٗحن بن   الصخابت والخابٗحن, ولم ٣ًل ؤخض  

 َٗ ٤ ْهغ مً وؾ ظهت اإلاٗتزلت, ه في َلب الخ٤ ًإزم ال في ألانى٫ وال في الٟغوٕ, ول٨ً َظا الخٍٟغ

وؤصزله في ؤنى٫ ال٣ٟه مً ه٣ل طل٪ ٖجهم, وخ٩ىا ًٖ ٖبُض هللا بً الخؿً الٗىبري ؤهه ٢ا٫: 
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ظا ٢ى٫   ,ومغاصٍ ؤهه ال ًإزم ,٧ل مجتهض مهِب ماٖامت ألا  َو حَر  ,ثمت ٧إبي خىُٟت والكاٞعي ٚو

ِـ طل٪ ٞل -٦مال٪ وؤخمض  -ومً عصَا  ,هلىن زلٟهمولهظا ٣ًبلىن قهاصة ؤَل ألاَىاء وٍ  

ً  ٞةطا ه   ,مؿخلؼما إلزمهما؛ ل٨ً اإلا٣هىص به٩اع اإلاى٨غ وهجغ مً ؤْهغ البضٖت  ل  هَ جغ ولم 

 َٟ حٍر بحن  ه ولم ج٣بل قهاصجه ٧ان طل٪ مىٗا له مً بْهاع البضٖت؛ ولهظا ٞغ١ ؤخمض  زل ٚو

 
 
حٍرٓه  الضاُٖت للبضٖت اإلا و٦ظل٪ ٢ا٫ السغقي: ومً نلى زل٠ مً ًجهغ ببضٖت ؤو  ,غ لها ٚو

 ْؿ وبَ  ,ى٨غ ؤٖاصم
 
ِ   ٘  آزغ. َظا له مىي

حن بل جاعة ٣ًىلىن:  والظًً ٞغ٢ىا بحن ألانى٫ والٟغوٕ لم ًظ٦غوا يابُا ًمحز بحن الىٖى

ظا ْجي و٦شحر مً مؿاثل ألانى٫ ْجي ٖىض  ,مً مؿاثل ألاخ٩ام ٢ُعي و٦شحر   ,َظا ٢ُعي َو

ىُا ؤمغ   ن: ألانى٫ هي الٗلمُاث بيافي, وجاعة ٣ًىلى  بٌٗ الىاؽ, ٞةن ٧ىن الصخيء ٢ُُٗا ْو

اث و٦شحر مً الٗملُاث مً جخضَا ٦ٟغ ٧ىظىب الهالة والؼ٧اة  ,والٟغوٕ الٗملُاث ,السبًر

ظٍ ؾمُٗاث ,والهُام والدج وبطا ٧اهذ ٣ٖلُاث لم ًلؼم ج٨ٟحر  ,وجاعة ٣ًىلىن: َظٍ ٣ٖلُاث َو

 . (265)(و٢ض بؿِ َظا في ٚحر َظا اإلاىي٘ ,ٞةن ال٨ٟغ خ٨م قغعي ًخٗل٤ بالكٕغ ,السُئ

غوٕ في مدله بن قاء هللا , ول٨ً ٧ان ٢لذ: وؾُجيء ال٨الم في ٢ؿمت اإلاؿاثل بلى ؤنى٫ ٞو

الٛغى مً بًغاص ٦الم ابً جُمُت بُان ؤن اإلاهُلر ٖلى حؿمُخه ْىا ال ًىافي الٗلم, وؤهذ بطا 

  ً ى جُمُت لِـ َ جضبغث ظملت ما ط٦غهاٍ ٢بل ٦الم ابً جُمُت جبحن ل٪ ؤن الًٓ الظي ًىُٟه اب

الًٓ الظي ًجغي ٖلى ؤلؿىت الجمهىع, ألن الظي ًشبخىهه ٌؿمُه َى ٖلما, و٢ض ط٦غها ؤن 

ب َحن.  حؿمُخه ٖلما ؤًًا مٗغوٞت ٖىضَم, ٞلم ًب٤ بال الجزإ في اللٟٔ, وؤمٍغ ٢ٍغ

 ( ؟ ُت ؤم ؿىُت) ؤصٌى الفله كؼل

 ً  ُت؟َل هي ٢ُُٗت ؤو ْى مؿاثل ؤنى٫ ال٣ٟه: البدض فيؤن هُغ١ بطا جمهض َظا خؿ 

والىاؽ مسخلٟىن في مؿاثل ؤنى٫ ال٣ٟه، َل هي بإظمٗها ٢ُُٗت، ؤو )٢ا٫ ابً الؿب٩ي: 

  ً   ها ْجي؟ وألاو٫ َى عؤي ال٣اضخي وؤ٦ثر  بٗ
 
َى  :ل ًٖ الٗلماء ٢اَبت، والشاوي٣  اإلاخ٣ضمحن، وه

هغ     .(266)(ٖىضها ألْا

ٕ  ٢لذ:  ما اؾخٍٓغ ابً  ًُٟضي ال٣غافي في "ال٣ٗض اإلاىٓىم" و"هٟاجـ ألانى٫" ٦الَم  ومجمى

 الؿب٩ي.

                                              

 126 - 13/110 مجمٕى الٟخاوي  (265)

٘ الخاظب ( 266)  3/363ٞع
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ا بٗض اؾخ٣غاء اللٛاث في السهىم والٗمىم٢ا٫ في ٦خاب "ال٣ٗض اإلاىٓىم  ٣ٞض " : )به 

 وٗلم بالًغوعة ؤن نُٛت "٧ل" و
 
جاػاة للٗمىم. "ظمُ٘" و"مً" و"ما" و"ؤي" في الاؾخٟهام وال

  ؤن   ٢ا٫: والخ٤  
 
ؼي  – مؿاثل ؤنى٫ ال٣ٟه مٗلىمت ؾخ٣غاء الخام مً باال  – (267)٦ما ٢ا٫ الخبًر

  اللٛاث, ٞمً اؾخ٣غؤ ؤقٗاَع 
 
 الٗغب وز

َ
َ٘ ها ومداوعات  بَ ُ َٖ  ها ومىا٢   م ؤن  ل  لٛاتها 

َ
للٗمىم,  نُٛت

٘   وؤن   حر طل٪ مً مؿاثل ؤنى٫ ال٣ٟه. وإلاا حٗظع وي ؤ في ٦خاب, طل٪ اإلاؿخ٣غَ  ألامغ للىظىب, ٚو

ىاَغ   ٌ   ا٢خهغ الٗلماء ٖلى ؤزباع آخاص, ْو جيبحها ٖلُه,  الاؾخ٣غاء   طل٪ ٖمىماث, هي بٗ

  َم طل٪ السبر  ومغاص  
ً
َظٍ اإلاؿاثل وصٖىي  ا بلى الاؾخ٣غاء اإلاظ٧ىع, وهٓحر  ؤو طل٪ الٗمىم مًاٞ

  الٗلماء ٞحها
 
  ؤجها مٗلىمت

 
   مً اللٛت بالًغوعة: شجاٖت

هنع هللا يضر, و٦غم خاجم, ٞةجهما مٗلىمان  ٖلي 

  
  بالًغوعة مً ظهت الاؾخ٣غاء الخام 

 
  َخ ال

للٗلم في خ٤ ٧ل واخض مجهما, ولى ؤزظها هً٘ في  ل  ه 

  ٦خاب  
َ
  ٖضة

َ
 خ٩اًاث في خ٤ ؤخضَما ال ه

 
 ل  ُ

ًَ بال  ٘  ٌ   ْل ه  ْد ٖلحها لم   لىا الٗلم, م٘ ؤجها بٗ

ل   
َده   ً ل الٗلم, والاؾخ٣غاء  الخام   

َده 
 
ت في ال٨خب ال ج خ٩اًاتهما, ٦ظل٪ َظٍ اإلاؿاثل اإلاىيٖى

غ  ٢ى٫  الٗلماء: مؿاثل ؤنى٫ ال٣ٟه الٗلم, واإلاظ٧ىع  في ال٨خب بٗ ه, ٞخإمل طل٪ ٞهى ؾ   ً

 .(268)(٢ُُٗت

 يُٟٗ مً ؤنى٫ ال٣ٟه مؿاثَل  ؤن حٗلم ؤن   يًيبػ٢ا٫ في "قغح الخهى٫" : )زم 
َ
 ت

ً  ي وهدى طل٪، ٞةن السالٝ ٞحها ٢ى  ي٧اإلظمإ الؿ٩ىح ,اإلاضاع٥ ٠ سال  ، والسال٠ ٞحها لم 

                                              

ؼي الغاعاوي: ٣ُٞه قاٞعي. حٗلم ( َى 267) مٟٓغ بً ؤبي السحر )دمحم( ابً بؾماُٖل، ؤبى ؾٗض، ؤمحن الضًً الخبًر

[. وؿبخه بلى )عاعان( 621و٢ضم مهغ، وؾاٞغ بلى قحراػ ٞماث بها ]ؾىت  ببٛضاص، وؤٖاص باإلاضعؾت الىٓامُت، وؤٞتى وهاْغ.

ر( لسهه مً الىظحز،  -مً ٢غي ؤنبهان. له ٦خب، مجها )ؾمِ الٟغاثض( في ال٣ٟه، زالر مجلضاث، و)السخهغ في الٟغوٕ 

الم للؼع٦لي ]و)الخى٣ُذ( ازخهغ به )الخهى٫( في ؤنى٫ ال٣ٟه اَـ .   [7/257ألٖا

ا٫ اإلاٗل٤ ٖلى ال٨خاب: )لم ؤ٠٢ ٖلى َظا الىو . و٢ض ٢ 500 - 1/498 في السهىم والٗمىمإلاىٓىم ال٣ٗض ا (268)

ظا ال٨الم ٢ض ه٣له ال٣غافي في "قغح الخهى٫" ) ؼي( اَـ . ٢لذ: َو ( مً 1248 - 3/1247في ٦خاب "جى٣ُذ الخهى٫" للخبًر

ان لؤلبُاعي, ٞلٗله َىا اهخ٣ل طَىه مً ألابُاعي بلى ا ظٍ ٖباعجه في "قغح الخهى٫" : )قغح البَر ؼي, َو ٌٗجي  -٢ىله لخبًر

ان" : مؿاثل ألانى٫ ٢ُُٗت،  -الغاػي  خمؿ٪ به في مؿإلت  ٖلمُت". ٢لذ: ٢ا٫ ألابُاعي في "قغح البَر  ً : "َظا زبر واخض، ال 

َر وال ٨ًٟي ٞحها الًٓ، ومضع٦ها ٢ُعي، ول٨ىه لِـ اإلاؿُىع في ال٨خب، بل مٗجى ٢ى٫ الٗلماء: بجها ٢
 
ث
َ
ُُٗت، ؤن  َمً ٦

خاوحهم، ومىاعص الىهىم ه ٖلى ؤ٢ًُت الصخابت، عيىان هللا ٖلحهم ومىاْغاتهم ٞو  ٖ ٍ واَال
 
ا,  اؾخ٣غائ ُت ومهاصَع الكٖغ

  
٤ خهل ال٣ُ٘ بصجاٖت ٖلي  خهل له ال٣ُ٘ ب٣ىاٖض ألانى٫، ومً ٢هغ ًٖ طل٪ ال ًدهل له بال الًٓ، وبهظا الٍُغ

ما، ولى ؤ ا ٧ان  ؤلاوؿان لم ٌؿم٘ لهما بظ٦غ   ن  وسساوة خاجم وهدَى
 
بال في خ٩اًت وخضَا لم ًدهل له ال٣ُ٘، بل إلا

٘  بدالهما, وبهما وي٘ الٗلماء َظٍ الٓىاَغ في ٦خبهم  َما خهل له بجمُ٘ طل٪ ال٣ُ غ ص ٖلُه ؤزباع 
ًَ ؤلاوؿان َى٫َ ٖمٍغ 

ثل ٢ُُٗت، وبحن ٧ىن َظٍ الىهىم ال جُٟض بال شبخىا ؤنل اإلاضع٥، ألجها مضع٥ ال٣ُ٘ ٞال جىافي بحن ٧ىن َظٍ اإلاؿاُل

ىض ظمُ٘ َظٍ ألاؾئلت  )ػ([. 1248 - 3/1247]هٟاجـ ألانى٫ ( اَـ . الًٓ، ٞخإمل طل٪ في ظمُ٘ َظٍ اإلاؿاثل، ٖو
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ا في ؤنى٫ الضًً ال هازم مً ٣ًى٫: الٗغى ًب٣ى ٦ما ؤه  ه، ٢اَٗا بل ْىا، ٞال ًيبػى جإزُم  

َا مً ٢ىاٖض الضًً لِـ م٣هىص   يطل٪ مً اإلاؿاثل الت هدى، و (269)ٍىٟي السالءو هحن، اػم

 .(270)(في طل٪ الٗلم الخمماثألانلُت، وبهما هي مً 

 ظا في ؤنى٫ تها ْىُت, َوو٦شحر مً اإلاؿاثل التي هي ٖىضَم ؤنى٫  ؤصل٢ا٫ ابً ال٣ُم: )و 

مً ؤن ًظ٦غ، ٧ال٣ى٫ باإلاٟهىم وال٣ُاؽ، وج٣ضمهما ٖلى الٗمىم,  الضًً وؤنى٫ ال٣ٟه ؤ٦ثر  

وألامغ بٗض الخٓغ, ومؿإلت اه٣غاى الٗهغ، و٢ى٫ الصخابي، والاخخجاط باإلاغاؾُل وقٕغ مً 

, وب٣اء الغب حٗالى و٢ضمه َل (271)و٦ظل٪ في ؤنى٫ الضًً ٦مؿإلت الخا٫ ٢بلىا، وؤيٗاٝ طل٪.

ـ  و٢ضم ػاثَض  َما بب٣اء   اإلااَُت ؤو ػاثض ٖلحها، وبزباث  ًً ٖلى الظاث, والىظىص الىاظب َل َى هٟ

حر طل٪  .(273)((272)اإلاٗجى ال٣اثم بالىٟـ ٚو

                                              

ٟاث" )م ( 269) ىم ٖىض اإلاخ٩لمحن، ؤي٢100ا٫ في "الخٍٗغ م  :( : )السالء: َى الًٟاء اإلاَى الًٟاء الظي ًشبخه الَى

ضع٦ه مً ا ىم َى الظي ٍو لجؿم الخُِ بجؿم آزغ، ٧الًٟاء اإلاكٛى٫ باإلااء ؤو الهىاء في صازل ال٩ىػ، ٞهظا الٟغاٙ اإلاَى

خباع ًجٗلىهه خحزا للجؿم، وباٖخباع ٞغاٚه ًٖ  ا له ٖىضَم، وبهظا الٖا مً قإهه ؤن ًدهل ُٞه الجؿم، وؤن ٩ًىن ْٞغ

مً ألاظؿام، ٢ا٫: والخ٨ماء  اٙ م٘ ٢ُض ؤال ٌكٛله قاٚل  قٛل الجؿم بًاٍ ًجٗلىهه زالء، ٞالسالء ٖىضَم َى َظا الٟغ 

 السالء، واإلاخ٩لمىن بلى بم٩اهه(.طاَبىن بلى امخىإ 

ى البٗض : ) 64 - ٢2/63ا٫ في "صؾخىع الٗلماء" و  م م٘ اٖخباع ٖضم خهى٫ الجؿم ُٞه, َو السالء: َى الٟغاٙ اإلاخَى

ىم مً ٚحر ؤن ٌٗخبر خهى٫ الجؿم ُٞه. والبٗض اإلاى  َىم م٘ اٖخباع خهى٫ الجؿم ُٞه َى اإلا٩ان ٖىض اإلاخ٩لمحن ٦ما اإلاَى

ؾُجيء في اإلا٩ان بن قاء هللا حٗالى. وفي "قغح اإلاىا٠٢" : وخ٣ُ٣ت السالء ؤن ٩ًىن الجؿمان بدُض ال ًخماؾان ولِـ 

ى ما ممخضا في الجهاث نالخا ألن ٌكٛله ظؿم زال ض ل٨ىه آلان زا٫ ؤًًا بُجهما ما ًماؾهما ٩ُٞىن ما بُجهما بٗضا ما َو

وظىػٍ اإلاخ٩لمىن ومىٗه الخ٨ماء ال٣اثلىن بإن اإلا٩ان َى الؿُذ. وؤما ال٣اثلىن بإهه البٗض اإلاىظىص ٞهم  ,ًٖ الكاٚل

لى ٞمجهم مً لم ًجىػ ز ,ل٨جهم ازخلٟىا ,ؤٖجي البٗض اإلاٟغوى ُٞما بحن ألاظؿام ,ؤًًا ًمىٗىن السالء بالخٟؿحر اإلاظ٧ىع 

ومجهم مً ظىػٍ, ٞهاالء الجىػون وا٣ٞىا اإلاخ٩لمحن في ظىاػ زلى اإلا٩ان ًٖ الكاٚل  ,اٚل لهالبٗض اإلاىظىص ًٖ ظؿم ق

م في ؤن طل٪ اإلا٩ان ب   ىموزالَٟى  ٞالخ٨ماء ٧لهم مخ٣ٟىن ٖلى امخىإ السالء بمٗجى البٗض اإلاٟغوى اهخهى(. ,ٗض مَى

ٗ 8/281, والبدغ الخُِ  162 - 1/161هٟاجـ ألانى٫ ( 270)  (21ت البً ٖاقىع )م , وم٣انض الكَغ

ها  –ٌٗجي ألاخىا٫  –٢ا٫ ابً الؿب٩ي في "مى٘ اإلاىاو٘" : )وهدً ٢اَٗىن بىٟحها  (271) ا في "ظم٘ الجىام٘". وهٟح  هه 

ه ٖلى ما ط٦غ في ٦خابه اإلاؿمى بـ"اإلاضاع٥", خُض   ً َى اإلاإزىع ًٖ ؤبي الخؿً ألاقٗغي, وايُغب بمام  الخغمحن, زم اؾخ٣غ عؤ

ه: ا َ٘ بةزباث ألاخىا٫, وهدً آلان ه٣ُ٘ بىٟحها. اهخهى(. مى٘ ٢ا٫ ما هه  زترها في "الكامل" اإلابجي ٖلى ؤؾالُب ال٨الم  ال٣ُ

 2/498( , واهٓغ: قغح الخلي ٖلى ظم٘ الجىام٘ م٘ خاقُت الُٗاع 538 - 537اإلاىاو٘ )م 

مىن ؤن ما ج٩لمىا ُٞه مً م: ) 1/50 "الاؾخ٣امتفي ٦خاب " ٢ا٫ ابً جُمُت (272) ؿاثل ال٨الم هي مؿاثل ٢ُُٗت ًٖؼ

٤ في صٖىي زهمه الظي ٣ًى٫ بهه  ٣ًُيُت, ولِـ في َىاث٠ الٗلماء مً اإلاؿلمحن ؤ٦ثر جٟغ٢ا وازخالٞا مجهم, وصٖىي ٧ل ٍٞغ

٢ُعي, بل الصسو الىاخض مجهم ًىا٢ٌ هٟؿه ختى ؤن الصسهحن والُاثٟخحن بل الصسو الىاخض والُاثٟت الىاخضة 
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ىوي: بل  ٍ ؤمىع  ْىُت( )ؤ٦ثر  ٢ا٫ الَغ ٢ىاٖض 
(274) . 

 .(275)مؿاثل الًٟ ْىُت( ؤ٦ثَر  : )بن  ٢ا٫ الهىٗاويو 

  لى ؾ  و٢ا٫ الكى٧اوي: )
 
  َم ل

بإ٦ثر  ْىُا ل٨ٟى في ألانى٫ وبال حٗظع الٗمل   الضلُل   ٧ىن 

  ٘  مؿاثَل  َ٘ ً جدب  ال ؾبُل بلُه ٦ما ال ًسٟى ٖلى َم  الٓىاَغ ألجها ال جُٟض بال الًٓ, وال٣ُ

 .(276)(ألانى٫ 

 )٢ا٫ ابً ٖاقىع: و 
َ
 َم صو  غَ لم ه

 
 ٠  السال   هىا في ؤنى٫ ال٣ٟه ؤنىال ٢ىاَ٘ ًم٨ً جى٠ُ٢

ه ٖلى زالٝ م٣خًاَا، ٦ما َ٘  ٖىض ظٍغ بال هاصعة، مشل  ٞٗلىا في ؤنى٫ الضًً. بل لم هجض ال٣ىاَ

ت: خٟٔ الضًً، والىٟـ، وال٣ٗل، واليؿب، واإلاا٫، والٗغى. وما ٖضا  ط٦غ ال٩لُاث الًغوٍع

 .(277)(ؤنى٫ ال٣ٟه مٓىىهت طل٪ ٞمٗٓم  

مه ؤَل   ٞةن ٢لذ: بطا ٧ان ألامغ  ) الكى٧اوي:و٢ا٫  ألانى٫  ٦ما ط٦غجه ٞما ج٣ى٫ ُٞما ًٖؼ

ً  مً   ٣بل في بزباث مؿاثله بال ألاصلت ال٣ُُٗت.ؤهه ال 

ضٞٗها ما صوهٍى في َظا الٗلم مً ؤصلت مؿاثله.  ٢لذ: َظٍ صٖىي مجهم ٨ًظبها الٗمل, ٍو

َظا الٗلم ٖىضَم مً ال٨الم والٗغبُت وألاخ٩ام ٦ما نغخىا  ٞةن ٢لذ: بطا ٧ان اؾخمضاص  

ل٨الم بإهه ال ٣ًبل في بزباث مؿاثله بال به, ٞلِـ طل٪ صٖىي مجغصة, ٞةجهم ٢ض نغخىا في ٖلم ا

ألاصلت ال٣ُُٗت, ونغخىا في ال٨الم ٖلى ه٣ل اللٛت ؤجها ال جشبذ باآلخاص, وبطا ٧ان ما مىه 

ه في طل٪. الاؾخمضاص  
َ
ل
ْ
ش  مىه م 

ض  م 
 مشبخا ببراَحن ٢ُُٗت ٧ان ما اؾخ 

لماث بًٗها ٞى١ بٌٗ, ؤما ٖلم ال٨الم ٞٛا ,٢لذ: َظٍ صٖىي ٖلى صٖىي  لب مؿاثله ْو

مبيُت ٖلى مجغص الضٖاوي ٖلى ال٣ٗل التي هي ٦ؿغاب ب٣ُٗت بطا ظاءٍ َالب الهضاًت لم ًجض 

 مْ قِئا, و٢ض ٢ض  
َ
 ا ما ٧ان مً مؿاثله مإزىطا مً الكٕغ ٞهي مؿاثل  بلى َظا, وؤم   ىا ؤلاقاعة

ُت, وال ٞغ١ بحن قغعي وقغعي مً َظٍ الخُصُت, وؤما اللٛت ٣ٞض و٢٘ السالٝ بحن  ؤَل قٖغ

                                                                                                                                             

صخيء وه٣ًُه, زم م٘ َظا الايُغاب الٛالب ٖلحهم ٨ًٟغ بًٗهم بًٗا ٦ما َى ؤنى٫  السىاعط ًضٖىن الٗلم الًغوعي بال

ت  (.والغواٌٞ واإلاٗتزلت و٦شحر مً ألاقٍٗغ

 (595)م مسخهغ الهىا٤ٖ  (273)

 1/143( جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ مىخهى الؿى٫ 274)

 (61( مؼال٤ ألانىلُحن )م 275)

 1/249 ( بعقاص الٟدى٫ 276)

ٗت ؤلاؾالمُت( م٣انض ال277) ( . و٢ض ٧اهذ لىا بٌٗ ه٣ىص ؤوعصهاَا ٖلى ٦الم ابً ٖاقىع في م٣ضمت 18)م  كَغ

ٗت", ٞاعظ٘   . )ػ(وما بٗضَا( 538بلحها بن قئذ في ٦خابىا "حؿضًض الىٓغ" )م "م٣انض الكَغ
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 , الٗلم َل ٌكتٍر في بزباتها ؤن ٩ًىن الى٣ل مخىاجغا ؤم ال, والخ٤ بُض مً لم ًشبذ َظا الكٍغ

٣َهم ٢ض عؤًىاَم ًشبخىجها لجغص وظىص الخٝغ في بِذ   ٤َ ؾاب   ٞةن    اإلاكخٛلحن بى٣ل ٖلم اللٛت والخ 

 مً ٧لماث ب   مً ؤبُاث قٗغائهم و٧لمت  
َ
َل ٛائهم, ومً ؤه٨غ َظا ٞهى م٩ابغ ال ٌؿل خد٤ جٍُى

  .(278)(ال٨الم مٗه

غ" ٢ا٫ ولهظا  غ والخىٍى ىا في ٚحر ؤنى٫ ابً ٖاقىع في "الخدٍغ َٟ
 
: )والخ٤  ؤن  هللا ما ٧ل

ض بلى ألاصلت( ً خهى٫ الًٓ اإلاؿدى  خ٣اص بإ٦ثَر م  الٖا
(279) . 

ٗت" : ) ٘، بط َى  هىا ٚحر  بو٢ا٫ في "م٣انض الكَغ ملتزمحن لل٣ُ٘ وما ٣ًغب مىه في الدكَغ

 مىى 
 
 .(280)(بالًٓ ٍ

ً  و٢ض ٢غع ال٣اضخي البًُاوي ؤن ) ٨ٞظل٪ ما ٧ان  ,٨خٟى ٞحها بالًٓالٗملُاث مٓىىهت 

 . (281)(وؾُلت بلحها

غ" :   ب)و٢ا٫ ابً الهمام في "الخدٍغ
َ
خ٣اص الجاػم  ٌٗجيفي ألانى٫(  هها همى٘ اقتراَ الٖا

غ والخدبحر" : ) ,اإلاُاب٤ التي هي مؿاثل ؤنى٫ ٢ا٫ اإلاهى٠: ألن َظٍ ال٣ىاٖض ٢ا٫ في "الخ٣ٍغ

  ً ت ٖلى زهىنُاث  ال٣ٟه مما ٨ًٟي الٓ اتها، وهي ال٩لُاث الجاٍع في ؤن جيؿب بلى مىيٖى

م وجسهُو الٗام ًجىػ واإلاكتر٥ ال ٧األمغ للىظىب  ,ألاصلت الخٟهُلُت ؤخ٩امها والىهي للخدٍغ

اث ٖلى } ,ٌٗم وزبر الىاخض م٣ضم ٖلى ال٣ُاؽ  الجاٍع
َ
ة
َ

ال ىا اله  ُم   ٢
َ
 } ,{ؤ

َ
اال

َ
ه  
ىا الؼ  ٣َْغب 

َ
ال ج٣خلىا  ,{ ج

 .(282)(طل٪اليؿاء والهبُان، وزبر ال٣ه٣هت وهدى 

َذ  ً   ؤن   و٢ض ٖٞغ ولهظا ج٣ضم مً يغوب الٗلم وال٣ُ٘,  بلى الضلُل يغب   َض اإلاؿدى   الٓ

با ٢ى٫  ابً جُمُت: ) ؼ الى٣ٌُ(- وؤصلت ألاخ٩ام ال بض ٞحها مً َظا٢ٍغ ؛ ٞةن صاللت -)ٌٗجي ججٍى

 ي الٓىاَغ ٢ض ج٩ىن مدخم  الٗمىم ف
ً
(, وم٘ حؿلُمه و٦ظل٪ زبر الىاخض وال٣ُاؽ ,للى٣ٌُ لت

ومً َىا ٣ٞض مى٘ الجهام بظل٪ ال ًغاٍ مىاُٞا للٗلم وال صازال في الًٓ اإلاظمىم في ال٣غآن, 

مً الىاخض وال٣ُاؽ بذجت ٖضم بٞاصتهما الٗلم, ٣ٞا٫ في "ؤخ٩ام ال٣غآن" : ) زبَر  ص  ً عَ صٖىي َم 

ًَ الىاؽ َم  م  ب٣ىله }دخج ً 
ْ
ل  ٖ ه   َ٪ ب 

َ
ـَ ل ِْ  َما لَ

 
٠٣ْ

َ
 ج
َ
ٗت وببُا٫  { في هٟيَوال ال٣ُاؽ في ٞغوٕ الكَغ

                                              

 (123 - 122لُلب )م ؤصب ا( 278)

غ ( 279) غ والخىٍى  1/32الخدٍغ

ٗت ؤلاؾالمُت )م ( 280)  (142م٣انض الكَغ

 ( ٍ ال٨خب الٗلمُت.170)م  ( جهاًت الؿى٫ 281)

غ والخدبحر (282)  1/28 الخ٣ٍغ
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  بهما ٢اثل   ألجهما ال ًًُٟان بىا بلى الٗلم, وال٣اثل   ,زبر الىاخض
َ
ظا ٚل  بٛحر ٖلم, َو

 
 ,ً ٢اثلهم   ِ

باع آلاخاص ٢ض ٢امذ وؤز وال٣ُاؽ   ,ما ٢امذ صاللت ال٣ى٫ به ٞلِـ ٢ىال بٛحر ٖلم وطل٪ ألن  

  صالثل  
 
  وبن ٦ىا ٚحَر  ,للٗلم بصختهما مىظبت

 
َٖ  ,سبرٖاإلاحن بهض١ ال  الٗلم بهض١ السبر ٚحر   م  َض و

  ٘   ,الٗمل به ٢بىله ووظىَب  ظىاَػ  ماو
 
َما ها بطا ٧ان ْاَغ  ٦ما ؤن قهاصة الكاَضًً ًجب ٢بىل

ما, و٦ظل٪ ؤزباع ا الٗضالت وبن لم ٣ً٘ لىا الٗلم   إلاٗامالث م٣بىلت ٖىض ظمُ٘ ؤَل بصخت مسبَر

  ,الٗلم م٘ ٣ٞض الٗلم بصخت السبر
 
م  } :ه حٗالىو٢ىل

ْ
ل  ٖ ه   َ٪ ب 

َ
ـَ ل ِْ  َما لَ

 
٠٣ْ

َ
 ج
َ
لغص  ىظب  ٚحر م  { َوال

وؤما ال٣ُاؽ الكغعي ٞةن ما ٧ان مىه مً زبر الكهاصاث,  ص  ؤزباع آلاخاص ٦ما لم ًىظب عَ 

ل  بٗلم بط ٧ان خ٨م هللا  ٙى ٞحها الاظتهاص ٞهى ٢اثل  التي ٌؿالاظتهاص ٩ٞل ٢اثل بصخيء مً ألا٢اٍو

ى ؤن   ووظه   ,(283)ٍ بلُهٖلُه ما ؤصاٍ اظتهاص   لم ْاَغ ,ٖلم خ٣ُ٣ي :الٗلم ٖلى يغبحن آزغ َو  ,ٖو

َىاث  } :ؤال جغي بلى ٢ىله حٗالى ,والظي حٗبضها به مً طل٪ َى الٗلم الٓاَغ ْام 
ً  م   َ ى م  ْمخ  ل 

َٖ ْن  ة 
َ
ٞ

  ً  َ ى  ٗ ْغظ 
َ
 ج

َ
ال
َ
اع   ٞ

 ٟ  ٨
ْ
ى ال

َ
ل ً, و٢ا٫ بزىة  ,{ب  ت مُٛب يماثَغ وبهما َى الٗلم الٓاَغ ال مٗٞغ

حَن } :ًىؾ٠  ٓ  ٞ ب  َخا
ُْ َٛ
ْ
ل ا ل 

ى 
 
ْمَىا َوَما ٦ ل 

َٖ َما   ب 
 
ال ا ب 

َ
ْضه ه 

َ
  ,{َوَما ق

َ
ضوا بالٗلم ه  ٞإزبروا ؤجهم ق

 .(284)(الٓاَغ

 الًٓ الغ )ابً الىػٍغ:  لهظا ٢ا٫و 
ً
 ن: لىظهح اجر ال ٌؿمى ظهالت

 }في لٛت الٗغب ل٣ىله حٗالى:  ماى ٖلالىظه ألاو٫: ؤهه ٌؿم
َ
ْمَىاَوَما ق ل 

َٖ َما   ب 
 
ال ا ب 

َ
ْضه حر  ,{ه  ٚو

ى ظهالت, وال ًجىػ ؿان الٗغب ٞال ٌؿب٤ بلى الٟهم ؤهه ٌؿمفي ل ى ٖلماه ٌؿمطل٪, وما زبذ ؤه

 طل٪ بال بضلُل.

ى اإلاٗخمض ؤه  الىظه الش هي ٖضم الٗلم ؤو ٖضم الًٓ؟ هالت َل ا هٓغها في الجاوي: َو

ٞىظضهاَا ٖضم الًٓ ال ٖضم الٗلم, وبهما ٢لىا لِؿذ ٖضم الٗلم؛ ألن الٗلم ال ًدهل ؤًًا 

و٢ض ٢ا٫ ... بسبر اإلاؿلم الش٣ت وال بسبر الش٣خحن, ٞشبذ ؤن الجهالت جيخٟي بدهى٫ الًٓ

بي: مت ؾب٘ مؿاثل, وط٦غ مجها: ؤن  " ال٣َغ ٢طخى ٖلى الًٓ لم  ال٣اضخي بطا في َظٍ آلاًت ال٨ٍغ

ذ   اهخهى. "و٢بى٫ ٢ى٫ ٖالم مجتهض ًً ٖضلحن٧ال٣ًاء بكاَض بجهالت   ٨ًً طل٪ ٖمال ى نٍغ  َو

                                              

ه ؤهه ًجب ٖلُه ٣ي الضًً الؿب٩ي: )٢ا٫ ج( 283)
 
٢ىلهم "خ٨م هللا في خ٤ ٧ل مجتهض ما ؤصاٍ بلُه اظتهاصٍ" ؾبُل

 َٕ ه, وصٖىاَم ؤلاظما  ٖ  (. )ػ 1/39(. ؤلابهاط بهظا الخٟؿحر صخُذ, وبٛحر َظا الخٟؿحر ممىٕى اجبا

 5/29ؤخ٩ام ال٣غآن ( 284)
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 م   مسكغي وللؼ  ,في اإلاٗجى الظي ط٦غجه وهلل الخمض
ْ
  ,طل٪ ل  ش

َ
 ط
َ
ة  }ٍغ في جٟؿحر ٢ىله حٗالى: ٦

َ
ْن ٞ

َىاث   ْام 
ً  م   َ ى م  ْمخ  ل 

َٖ})(285). 

ًَ  مُ٘ ما ج٣ضموبالخضبغ وبمٗان الىٓغ في ظ٢لذ:  ٗ  ال  في َظٍ الجزإ  ال٣ًاء  ب٩ىن ض ب

 .(286)لُٟٓا اإلاؿإلت

 ( واإلاظخدٌالاطخدالٌ  )

ُل٤ في الٗٝغ ٖلى ب٢امت الضلُل  الاؾخضال٫: لٛت: َلب  : )" ال٩لُاث"٢ا٫ في  الضلُل, ٍو

  مُل٣ا م  
م ً هو  لى هىٕ  ؤو بظمإ ؤو ٚحَر  .(287)زام مً الضلُل( ، ٖو

  :٫الاؾخضال)و٢ا٫ الغاػي: 
 
ًَ  ٖباعة َا وظىص   م  لؼَ ًٖ اؾخدًاع الٗلم بإمىع   مً وظىص 

 .(288)(اإلاُلىب

غ الضلُل إلزباث اإلاضلى٫ ٢ا٫ الجغظاوي: )و   .(289)(الاؾخضال٫: َى ج٣ٍغ

َى واإلاؿخض٫ )ٝ الجىوي الاؾخضال٫ في "ال٩اُٞت" بإهه: )َلب الضاللت(, ٢ا٫: و٢ض ٖغ  

ًَ  .الُالب للضاللت ُل٤ ٖلى مً  ب الضاللٍو لى الؿاثل ٖجهاىه   .(290)(ت, ٖو

ًَ )٢ا٫ الُىفي: و   اإلاؿخض٫ َى طا٦غ الضلُل 
 
ٌ   ب به الىنى٫َ ُل ؿخٗمل بلى مُلىبه, و٢ض 

  
مً  اإلاؿخض٫ في َالب الضاللت مً اإلاخهضي لالؾخضال٫. ٞةطن ًُل٤ اإلاؿخض٫ ٖلى ٧ل 

ى َلب الٟٗل, ٦ما ٣ًا٫: اؾخُٗى واؾخٟٗى, بطا  السهمحن. ى مً باب الاؾخٟٗا٫, َو َلب َو

بلى الخ٨م ؤو ٢ُ٘ السهم, واإلاٗترى ًُلب  الُٗاء والٟٗى, ٞظا٦غ الضلُل ًُلب به الاَخضاءَ 

 .(291)(الدلُل الـدهس في اإلاظخدٌ ؤهه ذاهسُ  واإلاشهىُز الخ٨م مً اإلاؿخض٫,  صلَُل 

اٖلم ؤن ؤزظ ألاصلت ٖلى ألاخ٩ام ٣ً٘ في الىظىص ): " اإلاىا٣ٞاث"٢ا٫ الكاَبي في )جىبُه( : 

 : ٖلى وظهحن

  ً   ازظ الضلُل  ؤخضَما: ؤن 
َ
لُٗغى ٖلُه  ,الاٞخ٣اع وا٢خباؽ ما جًمىه مً الخ٨م مإزظ

ا١ ما ؤُٖى الضلُل   ,الىاػلت اإلاٟغويت ها؛  لخ٣٘ في الىظىص ٖلى ٞو مً الخ٨م، ؤما ٢بل و٢ٖى

                                              

 498 - 2/497 الغوى الباؾم( 285)

م الىملت )م 286)  (40 - 38( واهٓغ: ٦خاب "السالٝ اللٟٓي ٖىض ألانىلُحن" لٗبض ال٨ٍغ

٘ الخاظب, واهٓغ:  (114( ال٩لُاث )م 287)  482 - 4/481 البً الؿب٩ي ٞع

 6/43( الخهى٫ 288)

ٟاث )م ( 289) غ الضلُل إلزباث اإلاُلىب والىٓغ ُٞه: ) 1/71( , وفي "صؾخىع الٗلماء" 17الخٍٗغ  (.الاؾخضال٫: ج٣ٍغ

 (47( ال٩اُٞت في الجض٫ )م 290)

م الجظ٫ في ٖلم الجض٫ )م 291)
َ
ل َٖ  )20) 
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 ٞب  
َ
ؿخضع٥ السُإ الىا٢٘ ٞحها، بدُض  ْن إ ها؛ ٞلُخالفى ألامغ، َو ٣ه، وؤما بٗض و٢ٖى جى٢٘ ٖلى ٞو

ظا الىظه َى قإن   ب ٖلى الًٓ ؤو ٣ًُ٘ بإن طل٪ ٢هض  ٌٛل ، َو الؿل٠  ا٢خباؽ   الكإع

 الهالر ألاخ٩ام مً ألاصلت.

 
َ
الاؾخٓهاع ٖلى صخت ٚغيه في الىاػلت الٗاعيت، ؤن ًٓهغ في  والشاوي: ؤن ًازظ مإزظ

 
 
  طل٪ الٛغى   باصت الغؤي مىا٣ٞت

َ
  َد للضلُل مً ٚحر ج

، بل اإلا٣هىص   غ  ل   مىه ل٣هض الكإع  ججًز

ظا الىظه  ٤ ٚغيه، َو ٓهغ (292)ا٢خباؽ الؼاجٛحن ألاخ٩ام مً ألاصلت َى قإن  الضلُل ٖلى ٞو . ٍو

مت: } ْخَىت  َظا اإلاٗجى مً آلاًت ال٨ٍغ  ٟ
ْ
اَء ال

َ
ٛ  اْبخ 

ْىه  اَبَه م 
َ
ك
َ
ىَن َما ح  ٗ ب 

 
د َُ
َ
ٞ  ٜ ْم َػَْ ه  ىب 

 
ل
 
ي ٢  ف 

ًَ ً ظ 
 
ا ال م 

َ
إ
َ
ٞ

ه   ٍل  و 
ْ
إ
َ
اَء ج

َ
ٛ  مجها، وبهما مغاص   َم الا٢خباَؽ ٣هىص  ؛ ٞلِـ م{َواْبخ 

 
بها بهىاَم؛ بط َى  َم الٟخىت

 
َ
 الؿاب٤ اإلاٗخبر، وؤ
ْ
 ز
 
  ظ

ً
ٛهم، } ألاصلت ُٞه بالخب٘ لخ٩ىن لهم حجت م  في َػ

ْ
ل  ٗ
ْ
ي ال ىَن ف 

 
س اس  { لِـ َوالغ 

ىَ }لهم َىي ٣ًضمىهه ٖلى ؤخ٩ام ألاصلت؛ ٞلظل٪   
ْىض  َعب   ٖ  

ًْ
لٌّ م 

 
ه  ٧ ا ب 

ىَن آَمى 
 
ىل  ٣ ٣ىلىن: }{اًَ َىا ، ٍو َعب 

َىا
َ
د ًْ َض ََ  

ْ
ط َض ب 

ْٗ ىَبَىا َب
 
ل
 
٢ 
ْ
ؼٙ 
 
 ج
َ
 هللا مما اعج٨به ؤولئ٪ الؼاجٛىن. ، ُٞخبرئون بلى{ال

  َد الىظه ألاو٫ م   ٞلظل٪ ناع ؤَل  
 
ى ؤنل  م  ٨ ٗت؛ ألجها  حن للضلُل ٖلى ؤَىائهم، َو الكَغ

 بهما ظاءث لخ  
 
 سغط اإلا٩ل

َ
ً  ًٖ َىاٍ ختى ٩ًىن ٖبضا هلل، وؤ ٠   َد َل الىظه الشاوي 

 
َم مىن ؤَىاءَ ٨

 .(293)(ٖلى ألاصلت ختى ج٩ىن ألاصلت في ؤزظَم لها جبٗا

 ٢لذ: ولهظا ؾمىا ؤََل ألاَىاء.

خهام"في الكاَبي ٢ا٫  ؾمي ؤَل  البضٕ ؤََل ألاَىاء، ألجهم اجبٗىا ؤَىاَءَم ٞلم : )" الٖا

ل  ٖل  الاٞخ٣اع بلحها، والخٍٗى
َ
ُت مإزظ مىا ًإزظوا ألاصلت الكٖغ حها، ختى ًهضعوا ٖجها، بل ٢ض 

ُت مىٓىعا ٞحها مً وعاء طل٪  الكٖغ
َ
 . (294)(ؤَىاَءَم، واٖخمضوا ٖلى آعائهم، زم ظٗلىا ألاصلت

في ؤصلتها خُض ؤزظَا مإزظ الهىي والكهىة  ل  : )اإلابخضٕ مً َظٍ ألامت بهما يَ ؤًًا٢ا٫ و 

ظا َى الٟغ١ بحن اإلا , ألن اإلابخضٕ ظٗل الهىي ال مإزظ الاه٣ُاص جدذ ؤخ٩ام هللا, َو حٍر بخضٕ ٚو

ت ٖلى ٦الم الٗغب, ومً قإن ٦المها  ؤو٫َ  مُالبه وؤزظ ألاصلت بالخب٘, ومً قإن ألاصلت ؤجها ظاٍع

م في ٚحر َظا الٗلم, ً ج٣ض  الاظتزاء ُٞه بالٓىاَغ, ٣ٞلما ججض ُٞه هها ال ًدخمل خؿبما ٢غعٍ َم 

ً   ْاَغ   و٧ل   خإو٫ ٖلى ٚحر ما ٢هض الٓاَغ اإلا٣هىص, وٍ   ٝ ًٖ م٣خًاٍ فيهغَ ًم٨ً ُٞه ؤن 

                                              

: )دمحم بً ؾالم الب٨ُىضي: ؾمٗذ و٦ُٗا ٣ًى٫: مً َلب الخضًض ٦ما ظاء،  9/144( ٢ا٫ الظَبي في "الؿحر" 292)

 ًَ  )ػ( ه، ٞهى ناخب بضٖت(.ٞهى ناخب ؾىت، ومً َلبه ل٣ُىي به عؤ

 291 - 3/290اإلاىا٣ٞاث ( 293)

خهام  (294)  3/102الٖا
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ضم الايُإل بم٣انضَا, ٧ان ألامغ   ُٞه, ٞةطا اهًم بلى طل٪ الجهل   ٗت ٖو  ؤقض   بإنى٫ الكَغ

, ٩ٞان اإلاضع٥ ؤٖغ١ في السغوط ًٖ الؿىت  وؤ٢غب بلى الخدٍغ٠ والسغوط ًٖ م٣انض الكٕغ

ّ  ؤلٟ وؤم٨ً في يال٫ البضٖت, ٞةطا ٚلب الهىي ؤم٨ً اه٣ُاص    ألاصلت بلى ما ؤعاص مجها. ا

ى ٌؿدكهض ٖلى بضٖخه والضلُل ٖلى طل٪ ؤه٪ ال ججض مبخضٖا ممً ًي ؿب بلى اإلالت بال َو

ى ؤمغ   ,ُٞجزله ٖلى ما وا٤ٞ ٣ٖله وقهىجه ,قغعي بضلُل   ُت التي ال مغص لها زابذ في الخ٨مت ألاػل َو

حرً ٢ا٫ حٗالى: } ش 
َ
ه  ٦ ي ب  حًرا َوَحْهض  ش 

َ
ه  ٦  ب 

ل   ً
اء  {, و٢ا٫: }اً 

َ
ك ٌَ  ًْ ي َم اء  َوَحْهض 

َ
ك ٌَ  ًْ   َم

 
ل  اَّلل  ً

 ً  ٪َ ل 
َ
ظ
َ
٦.} 

ى ؤص٫  مجها ال الىاضر, وال٣لُل   ه  ل٨ً بهما ًيؿا١ لهم مً ألاصلت اإلادكاب   مجها ال ال٨شحر, َو

بٓاٍَغ ٞهى الخ٤,  اإلاٗٓم والجمهىع مً ألاصلت بطا ص٫ ٖلى ؤمغ   الضلُل ٖلى اجبإ الهىي, ٞةن  

ال٣لُل بلى ال٨شحر  ٍ السالٝ, ٞهى الىاصع وال٣لُل, ٩ٞان مً خ٤ الٓاَغ عص  ظاء ما ْاَغ  ٞةن 

ٛه, ٞهى في ج   مً خُض ًًٓ ؤهه ٖلى  ُه  واإلادكابه بلى الىاضر, ٚحر ؤن الهىي ػاٙ مً ؤعاص هللا َػ

٤, بسالٝ ٚحر اإلابخضٕ ٞةهه بهما ظٗل الهضاًت بلى الخ٤ ؤو٫َ  غ َىاٍ ـ  الٍُغ بن ٧ان ـ مُالبه وؤز 

ب ٦  ألاصلت ومٗٓم ال٨خاب واضخا في الُلب الظي بدض ٖىه, ٞغَ  ٞجٗله بالخب٘, ٞىظض ظمهىَع 

ًَ  ,الجاصة بلُه  ٩  وما قظ له ًٖ طل٪, ٞةما ؤن ًغصٍ بلُه وبما ؤن 
َ
ٖاإلاه وال ًخ٩ل٠ البدض ًٖ ه بلى ل

له ىب  ُهل ال٣ًُت بُجهما ٢ىله حٗالى: }ٞو ,جإٍو
 
ل
 
ي ٢  ف 

ًَ ً ظ 
 
ا ال م 

َ
إ
َ
اَبهَ ٞ

َ
ك
َ
ىَن َما ح  ٗ ب 

 
د َُ
َ
ٞ  ٜ ْم َػَْ ْىه   ه  { بلى م 

م  ٢ىله: }
ْ
ل  ٗ
ْ
ي ال ىَن ف 

 
س اس  َىا َوالغ   

ْىض  َعب   ٖ  
ًْ
لٌّ م 

 
ه  ٧ ا ب 

ىَن آَمى 
 
ىل  ٣ ًَ)}(295). 

 ( حلٍسف آخس للدلُل ) 

٠ الضلُل ؤًًا: ما ٌؿخلؼم اإلاُلىَب, ؤي: ما  ه وحىُر ًلصم مً وحىِر و٢ض ٣ًا٫ في حٍٗغ

 .(296)اإلاؼلىب

ٌ جُمُت: )ابً ٢ا٫  , ٩ٞل ما اؾخلؼم قِئا ٧ان خدصت الدلُل ؤن ًىىن مظخلصمد للمدلى

 .(297)صلُال ٖلُه، وال ٩ًىن صلُال بال بطا ٧ان مؿخلؼما له(

  ؤن   :واإلا٣هىص َىا): ؤًًا٢ا٫ و 
َ
 اإلالخبرة في ول بسهدٍن ورلٍُل في اللدل

َ
م هى الخلُلت

ًَ َظا الػم  لهظا, ا , ٞمً ٖٝغ ؤن  اللصوم  ؾخض٫ باإلالؼوم ٖلى الالػم, وبن لم 
 
  ْغ ظ٦

َ
اللؼوم, وال  لٟٔ

مٗجى َظا اللٟٔ, بل مً ٖٝغ ؤن  ٦ظا ال بض له مً ٦ظا, ؤو ؤهه بطا ٧ان ٦ظا ٧ان ٦ظا,  َع جهى  

 
 
م اللؼوم, ٦ما ٌٗٝغ ؤن ٧ل  ما في الىظىص ٞهى آًت ل 

َٖ بلُه  غ  ٟخ٣  هلل, ٞةهه م   وؤمشا٫ َظا, ٣ٞض 

                                              

خهام  (295)  235 - 1/234الٖا

 (246( خاقُت الضؾىقي ٖلى قغح ؤم البراَحن )م 296)

 2/773 الىبىاث (297)
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لم ؤن الخَضر ال بض له مً الهاو٘, و٦ما ٌٗ له مىه, ُٞلؼم مً وظىصٍ وظىص   بلُه ال بض مدخاط  

ر  .(298)(مدض 

  واللؼوم  
 
  ٖباعة

 
ه ًٖ الصخيء ٌؿمى الػما, ًٖ امخىإ الاه٩ٟا٥ ًٖ الصخيء, وما ًمخى٘ اه٩ٟا٦

 .(299)ملؼوما وطل٪ الصخيء  

  ٕ ٕ  وجب٘ م مً خُض بن مىه الاهخ٣ا٫، والالػم   واإلالؼوم ؤنل  ومخبى ً ظهت ؤن بلُه ٞغ

 .(300)الاهخ٣ا٫

والخالػم ٖباعة ًٖ ٖضم الاه٩ٟا٥ مً الجاهبحن, والاؾخلؼام ًٖ ٖضمه مً ظاهب واخض، 

ضم الاؾخلؼام مً الجاهبحن ٖباعة ًٖ الاه٩ٟا٥ بُجهما  .(301)ٖو

وظض  ض الضلُل  ظ  ٞةطا و   ,ى: ؤن ٩ًىن مؿخلؼما للمضلى٫ ٖلُهَ لضلُلخض ا): ٢ا٫ ابً جُمُت

ٖ  ٖلُه لى٫  اإلاض  .(302)(م الضلُلض  ٖ   ٖلُه ضم اإلاضلى٫  ، وبطا 

والالػم , واإلالؼوم ًلؼم مً وظىصٍ وظىص الػمه, له ٢لذ: ألن الضلُل ملؼوم واإلاضلى٫ الػم

م لصوم الالشم ): ابً جُمُتولهظا ٢ا٫ , ًلؼم مً ٖضمه ٖضم ملؼومه
َ
لل ٌُ م همد 

َ
لل

ُ
راللت الدلُل ح

 .(303)(للملصوم

الاؾخضال٫ بما بىظىص اإلالؼوم )خضال٫ بالالػم واإلالؼوم ٣ٞا٫: الاؾ و٢ض ظم٘ ال٣غافي يغوَب 

ؤو بٗضمه, ؤو بىظىص الالػم ؤو بٗضمه, ٞهظٍ ألاعبٗت مجها ازىان مىخجان, وازىان ٣ُٖمان, 

, ٩ٞل الاطخدالٌ بىحىر اإلالصوم كلى وحىر الالشم, وبلدم الالشم كلى كدم اإلالصوم :فدإلاىخجدن

 .(304)(ه ٣ُٖمٍ ٞٗضم  ٧ل ما ؤهخج وظىص  ٍ ٣ُٖم, و ه ٞىظىص  ما ؤهخج ٖضم  

٘   و٢ا٫ الٛؼالي: )بن ٧ل ما َى الػم   ً   له في ٧ل خا٫, ٞىٟي   للصخيء جاب ىظب بالًغوعة الالػم 

ؤما هٟي اإلالؼوم ووظىص الالػم ٞال  الالػم. لؼوم ًىظب بالًغوعة وظىصَ اإلا اإلالؼوم, ووظىص   هَٟي 

 هدُجت لهما.

                                              

 (296الغص ٖلى اإلاى٣ُُحن )م ( 298)

 2/1405( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 299)

 (122ال٩لُاث )م  (300)

 1406 - 2/1405ث الٟىىن ( ٦كاٝ انُالخا301)

 2/825 الىبىاث (302)

 2/773الؿاب٤  (303)

 2/227قغح الخى٣ُذ  (304)
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 ا جغي ؤن صخت الهالة ًلؼم٢ا٫: ؤَم 
م ًصر ؤن غَ اإلاهلي مخُهغا, ٞال َظ  ها ال مدالت ٧ىن 

 
 
ض   ج٣ى٫: بن ٧اهذ نالة   ٍػ

ً
ى هٟي   ؤهه ٚحر   ٞهى مخُهغ, ومٗلىم   صخُدت الالػم, ُٞلؼم  مخُهغ, َو

  مىه ؤن  
َ
ى هٟي   ه ٚحر  نالج ى وظىص  ؤن   اإلالؼوم, وج٣ى٫: ومٗلىم   صخُدت, َو نالجه صخُدت, َو

ى وظىص الالػم. اإلالؼوم, ُٞلؼم مىه ؤهه مخُهغ,  َو

ؤهه مخُهغ, ُٞلؼم مىه ؤن نالجه صخُدت, ٞهظا زُإ, ألهه عبما  ا بن ٢لذ: ومٗلىم  ؤم  

ًَ  بُلذ نالجه بٗلت ؤزغي, ٞهظا وظىص   ٖلى وظىص اإلالؼوم, و٦ظل٪ بن ٢لذ:  ٫  ض  الالػم, ولم 

  ومٗلىم  
ً
ظا زُإ ٚحر   ا ٚحر  ؤن نالجه لِؿذ بصخُدت, ٞهى بط ه ًجىػ ؤن الػم, أله مخُهغ, َو

ٍ   ٩ًىن ٖضم     صخت الهالة ل٣ٟضان قغ
َ
ًَ  ؾىي الُهاعة, ٞهظا هٟي   َغ آز ٖلى هٟي  ٫  ض  اإلالؼوم, ولم 

 .(305)(الالػم

ٌ  :الظدبؽ في الدلُل)٢ا٫ ابً جُمُت:  , ٩ٞلما ٧ان مؿخلؼما ؤن ًىىن مظخلصمد للمدلى

  ٌ ٌ  لٛحٍر ؤم٨ً ؤن  حن ؤم٨ً ؤن    ؿخض٫ به ٖلُه, ٞةن ٧ان الخالػم مً الُٞغ
مجهما ٖلى  ؿخض٫ ب٩ل 

 َِ َٖ  ٫ اإلاؿخض٫  ؿخض  آلازغ, ٞ ٌَ ل  بما   ه.ٗلْم مه مجهما ٖلى آلازغ الظي لم 

٧ان الضلُل  -و٢ض ًخسل٠  - زم بن ٧ان اللؼوم ٢ُُٗا ٧ان الضلُل ٢ُُٗا, وبن ٧ان ْاَغا

 .ْىُا

لمه و٢ضعجه ومكُئخه وعخمخه  ٞاألو٫ ٦ضاللت السلى٢اث ٖلى زال٣ها ؾبداهه وحٗالى ٖو

خ٨مخه, ٞةن وظىصَا مؿخلؼم لىظىص طل٪, ووظىصَا بضون طل٪ ممخى٘, ٞال جىظض بال صالت ٖلى و 

بط  ,طل٪, ومشل صاللت زبر الغؾى٫ ٖلى زبىث ما ؤزبر به ًٖ هللا؛ ٞةهه ال ٣ًى٫ ٖلُه بال الخ٤

٧ان مٗهىما في زبٍر ًٖ هللا ال ٌؿخ٣غ في زبٍر ٖىه زُإ ؤلبخت, ٞهظا صلُل مؿخلؼم إلاضلىله 

 ما واظبا ال ًىٟ٪ ٖىه بدا٫.لؼو 

ؿخض٫  ٫  وؾىاء ٧ان اإلالؼوم اإلاؿخَض  ضما, َو به وظىصا ؤو ٖضما, ٣ٞض ٩ًىن الضلُل وظىصا ٖو

ؿخض٫  ب٩ل مجهما ٖلى وظىص   ضم, ٞةهه ٌؿخض٫ بصبىث الصخيء ٖلى اهخٟاء ه٣ًُه ويضٍ, َو ٖو

ؿخض٫ بصبىث اإلالؼوم ٖلى زبىث الالػم, وباه خٟاء الالػم ٖلى اهخٟاء باهخٟاء ه٣ًُه ٖلى زبىجه, َو

 .(306)(إلادلىله رلُل ٌظخدٌ به فئهه ملصومٌ  ول  اإلالؼوم, بل 

                                              

ت عؾاثل ؤلامام الٛؼالي )م 47 - 46)م للٛؼالي ال٣ؿُاؽ اإلاؿخ٣ُم ( 305)  (192( , ومجمٖى

 157 - 9/156مجمٕى الٟخاوي ( 306)
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الضلُل ال ٩ًىن بال مؿخلؼما للمضلى٫ ٖلُه مسخها به، ال ٩ًىن مكتر٧ا بِىه ): ؤًًا٢ا٫ و 

ٞةهه ًلؼم مً جد٣٣ه جد٤٣ اإلاضلى٫. وبطا اهخٟى اإلاضلى٫ اهخٟى َى؛ ٞما ًىظض م٘  ,وبحن ٚحٍر

 .(307)(، وم٘ ٖضمه، ال ٩ًىن صلُال ٖلُه، بل الضلُل ما ال ٩ًىن بال م٘ وظىصٍوظىص الصخيء

٤  : )" الجىاب الصخُذ"٢ا٫ في  هظاول   ؤي ٍَغ
 
 -مً َاالء ألاهبُاء  واخض   زبدذ بها هبىة

 -ٖلحهم الؿالم 
َ
 ، ٞةهه ج
ْ
 ب  ش

 
ً   وخُيئظ ٞةْن  ,مجها ها وؤَٖٓم بمشل   -ملسو هيلع هللا ىلص  -دمحم  ذ هبىة  -وا بيبىة دمحم غ  ٣  لم 

م ًض٫ ٖلى هبىة دمحم  صلُل   ٧ل   م٘ ؤن   -ملسو هيلع هللا ىلص  حَر ِسخى ٚو   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًض٫ ٖلى هبىة مىسخى وصاوص ٖو
َ
م ؼ  ل

هم, ٞجٗلٍى ٢اثما م٘ اهخٟاء مضلىله, وبطا اهخ٣ٌ الضلُل   ؤْن 
َ
بُلذ  ٩ًىهىا ٢ض ه٣ًىا صلُل

 .(308)(مؿخلؼما للمضلى٫  صاللخه، ٞةهه بهما ًض٫ بطا ٧ان

  ومً َىا٢لذ: 
 
 ٧ان جسل

 
 ع  ٦ما َى م٣غ   ؤلاظمالي الى٣ٌ قىاَضاإلاضلى٫ ًٖ الضلُل مً  ٠

وبًًاح ؤلابُا٫ بهظا )٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي: , (309)في ٖلم آصاب البدض واإلاىاْغة

  الػم   اإلاضلى٫َ  الىٕى مً الى٣ٌ ؤن  
 
 للضلُل, وجسل

 
 الالػم ًٖ اإلالؼ  ٠

 
 وم ال ًم٨ً, ٞال ٩ًىن جسل

 
٠ 

 .(310)(اإلاضلى٫ ًٖ الضلُل بال لٟؿاص  ُٞه

 اهخٟاء الضلُل ال ٌؿخلؼم اهخٟاءَ  ٖلُه ؤن   يبجيزم بطا ج٣غع ٧ىن اإلاضلى٫ الػما للضلُل ٞةهه ً

 اإلاضلى٫, يغوعة ٖضم لؼوم اهخٟاء الالػم الهخٟاء ملؼومه.

 هَٟي الضلُل  السه)٢ا٫ ابً جُمُت:  هظالو 
ًَ  ىم  بن   .(311)(مىه هٟي  الخ٨م م  لؼَ ال 

ن  ٖضم  اإلاضلى٫ )و٢ا٫ ؤًًا: 
 .(312)(ال ًلؼم مً ٖضم الضلُل اإلاٗح 

ن  ببُا٫  اإلاضلى٫(و٢ا٫ 
 .(313)ؤلاؾىىي: )ال ًلؼم مً ببُا٫ الضلُل اإلاٗح 

صخت الضلُل اإلاٗحن, يغوعة ٖضم لؼوم زبىث اإلالؼوم  ٦ما ؤهه ال ًلؼم مً صخت اإلاضلى٫ 

 .لشبىث الالػم

                                              

 1/213 الىبىاث (307)

 2/43 الجىاب الصخُذ( 308)

اب آلامضي )م ( اهٓغ: قغح الىلضًت لٗب309) آصاب البدض واإلاىاْغة لخمض ألامحن ( , و 132 - 131ض الَى

 (234الكى٣ُُي )م 

 (235آصاب البدض واإلاىاْغة )م ( 310)

 (15جىبُه الغظل الٗا٢ل )م  (311)

 (31قغح ال٣ُٗضة ألانٟهاهُت )م  (312)

 1/126جهاًت الؿى٫  (313)
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ن صخت )بفي ؤزىاء بدشه م٘ اليؿٟي:  "جىبُه الغظل الٗا٢ل"٢ا٫ ابً جُمُت في ٦خابه ولهظا 

ٌ   ,خ٣ا ن, لجىاػ ؤن ٩ًىن ال٣ى٫  ى ال ٌؿخلؼم صخت الضلُل اإلاٗح  عَ اإلاض   ٫ به باَل, لشبىجه ؿخَض وما 

مَذ ؤهه ًُٟض   بضلُل    ٞىدً ٢ض اإلاضعى, وبال زبىَث  آزغ, ٞال بض ل٪ مً جصخُذ الضلُل الظي ٖػ

  
 
٪ في الضلُل م ل٪ الخ٨َم وؿل  .(314)(وهىاٖػ

(  
َ
 ( ه وال ًلصم كىظهرُ سْ الدلُل ًلصم ػ

ذ ؤن الضلُل ًلؼم مً زبىجه زبىث اإلاضلى٫ وال ًلؼم مً اهخٟاثه اهخٟاء   اإلاضلى٫  وبطا ٖٞغ

ًجب )ٞاٖلم ؤن طا٥ َى اإلاغاص ب٣ىلهم )الضلُل ًلؼم َغصٍ وال ًلؼم ٨ٖؿه(, ٢ا٫ ابً جُمُت: 

 .(315)(سر الدلُل وال ًجب كىظهػ

اإلاالشمت في ٖىضَم َى:  (اللىع), واإلاالشمت في الثبىثٖىض ألانىلُحن َى:  (الؼسر)ألن 

 .(316)الاهخفدء

, ال ًلصم مً كدمه اللدمالضلُل وبن لؼم مً وظىصٍ الىظىص ل٨ىه )٢ا٫ الضؾىقي: 

 .(317)(فدلدلُل ًلصم ػسره وال ًلصم كىظه

ًلؼم َغصٍ, ؤي: ًلؼم مً وظىصٍ الىظىص, وال ًلؼم ٨ٖؿه, ؤي:  بن الضلُل)٢ا٫ الؿىىسخي: و 

 .(318)(ال ًلؼم مً ٖضمه الٗضم

قٍغ الضلُل ال٣ٗلي: ؤن ٩ًىن مُغصا باالجٟا١, ولِـ مً : )" ألاب٩اع"آلامضي في ٢ا٫ 

ه ؤن ٩ًىن مى٨ٗؿا: ؤي: ًلؼم مً اهخٟاثه اهخٟاء اإلاضلى٫, زالٞا لبٌٗ ال٣ٟهاء؛ ٞةن  قَغ

 الخىاصر  
َ
ؼ َم مىه  خضور

َ
ْعها ٖضَم خضور  الخىاصر؛ إلاا ل

صلُل  وظىص  الهاو٘ في هٟؿه، ولى ٢ض 

َ٘ مً ٢ُام  ٍ؛ لٗضم الضلُل الضا٫ ٖلُه، وألهه ال ماو م وظىص 
َ
ٗل  ٌ اهخٟاء  الهاو٘ في هٟؿه، وبن لم 

َم م ؼ 
َ
َم اهخٟاء  اإلاضلى٫ ٖىض اهخٟاء واخض  مجها؛ إلاا ل ؼ 

َ
ً باقي ألاصلت ؤصلت  ٖلى مضلى٫  واخض, ٞلى ل

 الٟغى
 
ى زالٝ ؛ لٗضم اَغاصَا؛ َو

ً
 .(319)(وظىص  اإلاضلى٫، وزغظذ ًٖ ٧ىجها ؤصلت

 ؤخباع َم )ٟسغ الغاػي: ال٢ا٫ و 
ٌَ ٞىظضجه في ٚاًت البٗض مً  -ٌٗجي الىهاعي  -هاْغث  بٗ

 واخضة مً اإلا٣ٗى٫ ألهاٍْغ بها, وهي: ؤن 
ً
مخه ٢اٖضة

 
ل َٗ ر الدلُل ًلصم مً وحىره وحى اإلا٣ٗى٫, ٞ

                                              

 (20جىبُه الغظل الٗا٢ل )م  (314)

 (44 - 43هُت )م ( قغح ال٣ُٗضة ألانٟها315)

الم )م 316) ٘ ألٖا ت الساَغ الٗاَغ البً بضعان 60( , وآصاب البدض واإلاىاْغة )م 67( ٞع  1/59( , وهدٍى في هَؼ

 (54)م  ٖلى قغح ؤم البراَحن الضؾىقيخاقُت ( 317)

 (62( قغح اإلا٣ضماث )م 318)

 1/207ؤب٩اع ألا٩ٞاع في ؤنى٫ الضًً ( 319)
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 ٌ , وال ًلصم مً كدم الدلُل كدم اإلادلى , ٦دضور الٗالم مشال, ٞةهه صلُل ٖلى وظىص اإلادلٌى

َظل   -مضلىله الظي َى وظىص مىالها  , ُٞلؼم مً وظىص الخضور وظىص   -جباع٥ وحٗالى  -مىالها 

ؼ   َٖ باع٥ مضلىله الظي َى وظىص  مىالها ج , وال ًلؼم مً ٖضم الضلُل الظي َى الخضور ٖضم   -و

  وحٗالى, ٞةن  
َ
ؼ واظب   ٧ان َمىُٟا في ألاػ٫, ووظىص   الخضور ُما ًؼا٫.  مىالها ظل ٖو في ألاػ٫ ٞو

مها ه 
َ
غ ٖلُه ٞهم  َظٍ ال٣اٖضة, ٞلم ؤػ٫ مٗه ختى ٞ ؿ  َٗ ٞ)(320). 

ًَ اإلاؿُذ"٦خاب  مً ٢ا٫ ابً جُمُت في بٌٗ اإلاباخضو  ٫ صً :  "الجىاب الصخُذ إلاً بض 

سب  )
 ً ْم 

َ
ه وبطا ٢الىا: ل  

 
 َظا ٧ل

 
، ؤو َظا ٚحر  مٗلىم, ٢ُل لهم: ٚاًت غ به هبيٌّ  

 
بك  ً ، ولم  ر بظل٪ ؤخض 

م ٖىض٦م صلُل  ٖلُه، و  ٣ ًَ َٗ كدُم الللم لِع كلمد بدللدمؤه٨م ال حٗلمىن طل٪، ولم   م  َض ، ٞ

 ٖلم  ٚحر ٦م بالصخيء، لِـ ٖلما بٗضم طل٪ الصخيء, و٦ظل٪ ٖلم  
ضم  كدم الدلُل اإلالين ال ٨م ٖو

م طل٪ لم ًلؼم ٖضم  اإلادلٌى كلُه كدمَ ٌظخلصم  ض 
 ٖ ، ٞةن  ٧ل  ما زل٣ه هللا صلُل  ٖلُه، زم بطا 

 .(321)(فال ًجىش هفي الش يء للدم الدلُل الداٌ كلُهالسال٤، 

بض ؤن ٌؿخلؼم مضلىله، ُٞلؼم مً زبىث الضلُل زبىث اإلاضلى٫،  بن الضلُل ال): ؤًًاو٢ا٫ 

بطا  -ا٢ترن به اإلاضلى٫ جاعة، وجسل٠ ٖىه ؤزغي، لم ٨ًًولىال طل٪ لم ٨ًً صلُال ٖلُه، بط لى 

وظىص اإلاضلى٫ مٗه بإولى مً ٖضمه، ٞلهظا ٧ان الضلُل مؿخلؼما للمضلى٫، بما  -جد٤٣ الضلُل

فال ًلصم مً كدم الدلُل كدم  ، وال ًىلىع،٢ُٗا بن ٧ان ٣ًُيُا، وبما ْىا بن ٧ان ْىُا

، همد ال ًلصم مً كدم اإلالصوم كدم ال إال ؤن جىىن ، ألن الضلُل َى اإلالؼوم، الشماإلادلٌى

ً الػما لآلزغ ملؼوما له، ٧الخ٨م الكغعي  ، بدُض ٩ًىن ٧لٌّ اإلاالشمت مً الجدهبين مً ألامٍغ

والضلُل الكغعي، ٞةهه بطا زبذ الضلُل الكغعي زبذ الخ٨م الكغعي، وبطا زبذ الخ٨م الكغعي 

  مجه اهبحن ظاػ الاؾخضال٫ بصبىث  ٞال بض له مً صلُل قغعي. ٞلما ٧ان الخالػم مً الج
ا ٖلى م٧ل 

ٌ  (322)زبىث آلازغ، وباهخٟاثه ٖلى اهخٟاثه   ، ٧األبىة والبىىة إلاا جالػما ظاػ ؤن 
ؿخض٫ بصبىث ٧ل 

 .(323)(مجهما ٖلى زبىث آلازغ، وباهخٟاثه ٖلى اهخٟاثه

                                              

 (93قغح اإلا٣ضماث للؿىىسخي )م  (320)

 460 - 4/459الجىاب الصخُذ إلاً بض٫ صًً اإلاؿُذ  (321)

ى ألاصلت  الخ٨َم  ن  )ب:  (409)م " هاْىعة الخ٤"في  ٢ا٫ الكهاب اإلاغظاوي (322) ه, َو ْضَع٦ 
الكغعي ًيخٟي باهخٟاء م 

ْضَع٥  : )بن  ٖضَم الضلُل في هٟي ألاخ٩ام الكغ  3/576ٖلى "السخهغ"  ؤلاًجيالضًً ًٖض ٢ا٫ ولهظا  .( اَـ ألاعبٗت ُٖت م 

ؤن ٣ًا٫: الخ٨م الكغعي ال ًشبذ مً مؿال٪ هٟي الخ٨م: ) - 2/284 "ظام٘ اإلاؿاثل٦ما في " -وط٦غ ابً جُمُت  .اَـ  قغعي(

ظا مًمىهه ؤن زبىث الخ٨م في خ٣ىا بضون  ظا ٌؿمى خهغ اإلاضاع٥ وهٟحها، َو بال بضلُله، والضلُل مىخ٠، ٞال ًشبذ. َو

خٟي الخ٨م، وبطا اهخٟى ؤخض  الى٣ًُحن زبذ آلازغ. والضلُل  وبن ٧ان ال ًى٨ٗـ، بل ٢ض صلُل مىخ٠، والضلُل مىخ٠، ُٞي
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ه بهما لمالضلُل و ٢لذ:  لؼم مً الخخما٫ ٧ىهه ؤزو  مً اإلاضلى٫, وألازو ال ً ,ًُغص ٨ٖؿ 

م  هُٟه هٟي    ٦ما َى مٗلىم, ولهظا بهما او٨ٗـ ٖىض اإلاؿاواة, وهي ال ج٩ىن له ونٟا صاثما.ألٖا

بن اإلالؼوم ٢ض ٩ًىن ؤزو  مً الالػم, ٦ما ؤن الالػم ٢ض ٩ًىن ؤٖم  مً )٢ا٫ ابً جُمُت: 

ى ؤلاوؿان مؿخلؼم   اإلالؼوم, ٞةن   ؤٖم مىه,  للخُىان, وؤلاوؿان ؤزو مىه, والخُىان الػم له َو

ان في الٗمىم والسهىم, ٧اإلوؿاهُت م٘ الىا٣َُت, والهاَلُت  بسالٝ اإلاخالػمحن ٞةجهما مدؿاٍو

 .(324)(م٘ الٟغؾُت, وهدى طل٪

ا ): ؤًًا ٢ا٫و  وبطا ٧ان اإلاضلى٫ الػما للضلُل, ٞمٗلىم ؤن الالػم بما ؤن ٩ًىن مؿاٍو

ا للخ٨م اإلاضلى٫ في الٗمىم للملؼوم, وبما ؤن ٩ًىن ؤٖم  مىه, ٞالضلُل بما ؤن ٩ًىن مؿ اٍو

 .(325)(والسهىم, وبما ؤن ٩ًىن ؤزو  مىه, ال ٩ًىن الضلُل ؤٖم  مىه

م ال ٌؿخلؼ الضلُل ؤٖم  مىه٢لذ: ٢ىله )ال ٩ًىن  م وظىَص ألازو, ٞال ًخم ( ألن وظىص ألٖا

إلالؼوم ن وظىص الالػم ال ٩ًىن صلُال ٖلى وظىص االكى٣ُُي: )بالكُش دمحم ألامحن ٢ا٫ , اإلاُلىب

م ال ٣ًخطخي وظىَص ألازو  بةَبا١ ال٣ٗالء, الخخما٫ ٧ىن الالػم ؤٖم  مً اإلالؼوم، ووظىص  ألٖا

٦ما َى مٗغوٝ. ولظا ؤظم٘ الىٓاع ٖلى ؤن اؾخصىاء ٖحن الخالي في الكٍغ اإلاخهل ال ًيخج ٖحن 

م, ألن وظىص الالػم ال ٣ًخطخي وظىصَ   .(326)اإلالؼوم( اإلا٣ض 

ان ُٞلؼم مو   ٍ وظىص  آلازغ, و٦ظا ألازو ًلؼم مً وظىص   َما وظىص  ً وظىص ؤخض  ؤما اإلادؿاٍو

م بن  الضلَُل َى مؿخلؼم  إلاضلىله، ال ًجب ؤن ٩ًىن ؤٖم  وظىًصا مىه، ): ابً جُمُت٢ا٫ لهظا و , ألٖا

ا له في الٗمىم والسهىم، ؤو ٩ًىن ؤزو  مىه  .(327)(بل بما ؤن ٩ًىن مؿاٍو

 الػمَ  ألن   ,ٌؿخض٫ بصخت الضلُل ٖلى صخت اإلاضلى٫ هه ٞةإلاا ٧ان اإلاضلى٫ الػما للضلُل زم 

  
  خ٤ٌّ  الخ٤ 

 
٢ا٫ الغاػي: )الالػم ًٖ اإلا٣ضماث الخ٣ت لؼوما خ٣ا ال بض ؤن ٩ًىن خ٣ا(ه, مشل

(328) ,

                                                                                                                                             

ها، ٞال جشبذ شب  ًَ  ه. وؤما ألاخ٩ام  التي هي ألامغ  والىهي، التي ٖلُىا ؤن وٗٞغ خ  ذ الصخيء  بضون صلُله، ٞهظا مما لِـ ٖلُىا مٗٞغ

 )ػ(. اَـ  (بضون صلُلها

 286 - 2/285 ظام٘ اإلاؿاثل (323)

 (128الغص ٖلى اإلاى٣ُُحن )م  (324)

 (246 - 245الؿاب٤ )م  (325)

 179 - 4/178( ؤيىاء البُان 326)

 1/163الىبىاث ( 327)

 2/251ألاعبٗحن في ؤنى٫ الضًً ( 328)
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, بط لى ٦ظب الالػم ٦ظب اإلالؼومو    خ٤ٌّ
ىوي: )الػم الخ٤  ٦ما ٌؿخض٫ ببُالن , (329)(٢ا٫ الَغ

بطا بُل )لؼمه الباَل  ٞهى باَل مشله, ٢ا٫ ابً جُمُت:  ألن ما ,اإلاضلى٫ ٖلى بُالن الضلُل

٘  ؤصلخه, ألن ال٣ى٫َ  اإلاظَب   اهخٟذ اإلالؼوماث   ًٖ ألاصلت، ٞةطا اهخٟى الالػم   الػم   بُلْذ ظمُ

ها
 
 .(330)(٧ل

٢لذ: ولهظا ٧ان مً قىاَض الى٣ٌ ؤلاظمالي ؤًًا بُان  اؾخلؼام الضلُل للمدا٫, ٢ا٫ في 

ي بلى الخا٫ ٢ا٫ ابً خؼم : )و , (331)(ٞهى مدا٫   الخا٫َ  ٌؿخلؼم   ما : )٧ل  " الىلضًت" ٧ل  مظَب  ؤص 

٢لذ: ألن الخا٫ واظب  الاهخٟاء, ٞىظب اهخٟاء الالػم ل٩ىهه , (332)وبلى الباَل ٞهى باَل  يغوعة(

لؼم مً طل٪ وظىب اهخٟاء ملؼومه,  , وبُالهه ٍئوظب اهخٟا٣ٞض وإلاا ٧ان الضلُل ملؼوما مداال, ٍو

 ا َى وظه الى٣ٌ.َظ

ملؼوم الباَل باَل، ٦ما ؤن الػم الخ٤ خ٤، والضلُل ملؼوم إلاضلىله، )٢ا٫ ابً جُمُت: 

والباَل ٞمتى زبذ زبذ مضلىله, ومتى وظض اإلالؼوم وظض الالػم, ومتى اهخٟى الالػم اهخٟى اإلالؼوم, 

  ٖ ِ  ؤهه مىخ٠   َم ل  شخيء، وبطا اهخٟى الػم الصخيء  بُالن الػمه، ؿخض٫ ٖلى بُالن الصخيء ب، ٞ

ؿخض٫ ٖلى زبىجه بصبىث ملؼومه، ٞةطا ٧ان الالػم باَال ٞاإلالؼوم مشله باَل،  و٢ض ٩ًىن الالػم َو

زُٟا وال ٩ًىن اإلالؼوم زُٟا, وبطا ٧ان اإلالؼوم زُٟا ٧ان الالػم زُٟا, و٢ض ٩ًىن اإلالؼوم باَال وال 

َى ما اؾخلؼم  م الباَلٞةن ملؼو ٩ًىن الالػم باَال, ٞلهظا ٢ُل: بن ملؼوم الباَل باَل, 

َى الالػم، وبطا ٧ان الالػم باَال ٧ان اإلالؼوم باَال، ألهه ًلؼم مً اهخٟاء الالػم الباَل, ٞالباَل 

ً  اإلالؼوم اهخٟاء ظا ٧السلى٢اث، ٞةجها مؿخلؼمت لشبىث  ْل ٣َ ، ولم  بن الباَل الػمه باَل. َو

ٖلُه: ًجب َغصٍ، وال  ؿخلؼم اإلاضلى٫َ السال٤، والضلُل ؤبضا ٌ السال٤، وال ًلؼم مً ٖضمها ٖضم  

٨ؿهه، بسالٝ الخض، ٞةهه ًجب َغص  ًجب ٨ٖؿ    .(333)(ٍ ٖو

إلاضلىله،  الػم   الضلَُل  بطا ٧اهذ الضٖىي زُإ لم ج٨ً حجتها بال باَلت، ٞةن  ): ؤًًاو٢ا٫ 

ً   والػم   ة دخج ٖلى الخ٤ بالخ٤ جاع الخ٤ ال ٩ًىن بال خ٣ا، وؤما الباَل ٣ٞض ًلؼمه الخ٤، ٞلهظا 

                                              

 1/238قغح السخهغ ( 329)

ت 330)  1/293( مجهاط الؿىت الىبٍى

اب آلامضي )م 331) إلاىاْغة لخمض ألامحن الكى٣ُُي آصاب البدض وا( , واهٓغ: 134( الىلضًت م٘ قغخها لٗبض الَى

 (236)م 

 1/18( ؤلاخ٩ام 332)

 42 - 1/41 صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل( 333)
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وبالباَل جاعة
حجخه لى ٧اهذ خ٣ا ل٩ان  ، وؤما الباَل ٞال ًدخج ٖلُه بال بباَل، ٞةن  (334)

ظا ال ًجىػ, ألهه ًلؼم مً زبىث اإلالؼوم زبىث الالػم، ٞلى ٧ان الباَل  الباَل   الػما للخ٤، َو

مؿلتزإلاا للخ٤ ل٩ان الباَل خ٣ا، ٞةن الدجت الصخُدت ال حؿخلؼم بال خ٣ا، وؤما الضٖىي 

 .(335)(خُدت: ٣ٞض ج٩ىن حجتها صخُدت، و٢ض ج٩ىن باَلتالص

ظا ال ًًغ ): ؤًًاو٢ا٫  بن الخ٤ ال ٌؿخلؼم الباَل، بل الباَل ٢ض ٌؿخلؼم الخ٤، َو

  الخ٤، ٞةهه بطا وظض اإلالؼوم وظض الالػم، ٞالخ٤ الػم  
 
  ؾىاء ٢
ؤما ه, ع وظىص الباَل ؤو ٖضم  ض 

ً ٢ا٫ الخ٤ ٤، والباَل ال ٩ًىن خ٣ا، ٞال ًلؼم َم ألن الػم الخ٤ خ ,الباَل ٞال ٩ًىن الػما للخ٤

ظا ْاَغ  .(336)(ؤن ٣ًى٫ الباَل، َو

٢ا٫ ال٣غافي في ٦خاب "ال٣ٗض اإلاىٓىم" : )الباب ألاو٫ في بَال٢اث الٗلماء الٗام  ) فدبدة ( :

م.  وألٖا

َال٢حن وال ًٟغ١ بُجهما, ومجهم مً ًٟغ١ ٣ُٞى٫ ؤن مً الىاؽ مً ٌؿىي بحن ؤلا اٖلم 

ى ؤوَؿ للٗمىم   مً وظهحن:  ب  اللٟٓي: ٖام, وللٗمىم اإلاٗىىي: ؤٖم, ٖلى وػن ؤٞٗل الخًُٟل, َو

  ؤخضَما: ؤن ألانَل 
 
 ؤًًا ٖضم التراصٝ. ُاث, وألانل  ألاؾماء ٖىض ازخالٝ اإلاؿم   ازخالٝ

وزاهحهما: ؤن اإلاٗجى َى ألانل واإلا٣هض, واللٟٔ َى وؾُلت وونلت بلُه, ٞهى ؤزٌٟ عجبت 

لى عجبتٗجى, ٞىامً اإلا ؤٞٗل" التي هي للخًُٟل ]ؤٖلى[ مؿمى, ٞؿمي بهُٛت " ؾب ؤن ٩ًىن ألٖا

لى الغجبت, بُٖاء له ما ٌؿخد٣ه, ٣ُٞا٫ له: ؤٖم, وؾمي الٗمىم اللٟٓي بهُٛت  التي  "ٖام"ٖو

ض الغجبت هي اؾم ٞاٖل مً ٚحر بقٗاع    .ٞحها بمٍؼ

                                              

ه ٩ًىن فيما الكُش ًسبر ٖ: ٢لذ( 334)
 
بُان جلبِـ ", وبال ٣ٞض ٢ا٫ في وال٣هض  بلُه الىا٢٘ وال ٣ًغع ما ًيبػي ٞٗل

َ٘ ألا٢ىا٫َ : ) 1/394 "الجهمُت ْغها ؤن هضٞ إم  ًَ ا باأل٢ىا٫ الباَلت, بل ؤمغها ؤن  وهللا حٗالى لم  حَر الباَلت مً ؤ٢ىا٫ ال٨ٟاع ٚو

َـ  (هلل، وؤن ال ه٣ى٫ ٖلى هللا بال الخ٤، وال ه٣ٟىا ما لِـ لىا به ٖلم امحن بال٣ؿِ، قهضاءَ ه٩ىن ٢ى   مجهاط "و٢ا٫ في . ا

م مً ؤَل البضٕ ب٨الم  ُٞه ؤًًا ٦شحرا مً اإلاىدؿبحن بلى الؿىت عصوا ما ج٣ىله اإلاٗتزلت والغا بن  : ) 2/342 "الؿىت حَر ًٞت ٚو

 الؿىت 
 
 الٟاؾض  بالٟاؾض، ل٨ً ؤثمت

 
غون ؤهه ًجىػ م٣ابلت ا ٦شحر  مً ؤَل ال٨الم، ٍو  ٌؿخجحَز

 
٣ت ظٍ ٍَغ بضٖت وباَل، َو

إمغون ؤال ٣ًى٫َ  م ًظمىن ؤََل ال٨الم اإلابخضٕ الظًً ًغصون باَال بباَل وبضٖت ببضٖت، ٍو  والؿل٠ ٖلى زالٝ َظا، َو

ظا َى الهىاب الظي ؤمغ هللا   ,مً ألاخىا٫ بال الخ٤، ال ًسغط ًٖ الؿىت في خا٫   ؤلاوؿان   واهٓغ  .اَـ  حٗالى به وعؾىله( َو

 - 17ؤلاقاعة بلى ما بحن مجهجي الٛؼالي وابً جُمُت في َظا, في ٦خاب "م٣اعهت بحن الٛؼالي وابً جُمُت" لخمض عقاص ؾالم )م 

 . )ػ((24( و)م 18

 156 - 2/155 حٗاعى ال٣ٗل والى٣لصعء ( 335)

 1/204 مجهاط الؿىت( 336)
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   ُٞدهل خُيئظ بُٖاء  
َ   ٧ل  دهل الخٟا  م ٖمجهما ما ٌؿخد٣ه, ٍو

 
ب ٖلى الىظه ىض الخساَ

٩ىن  ألا٢غب, ٞمتى ٢ُل: َظا ؤٖم, جباصع الظًَ للمٗجى, ومتى ٢ُل: ٖام, جباصع الظًَ للٟٔ, ٍو

م" لٟٔ "ألازو", و٢بالت لٟٔ "الٗام" لٟٔ "السام", ٞمتى ٢ُل: َظا ؤزو,  ٢بالت لٟٔ "ألٖا

اهخ٣ل الظًَ بلى اهخ٣ل الظًَ بلى ألازو اإلاٗىىي ٧الىٕى مً الجيـ, ومتى ٢ُل: َظا زام, 

ٞخمحزث الخ٣اث٤ خُيئظ,  اللٟٔ الظي َى ؤ٢ل ؤٞغاصا مً لٟٔ آزغ ؤو َى ٖام مسهىم.

 . (337)ؤولى مً بَما٫ َظٍ اإلاؼاًا والسهىنُاث(واهخٟى اللبـ ًٖ الساَباث, ٩ٞان طل٪ 

ً  ٢لذ:  م وألازو"وبحن  "الٗام والسام"١ به بحن ٟغ  الظي ًيبػي ؤن  ؤن الٗام , َى "ألٖا

 ام ونٟان للٟٔ مً خُض َى وبالىٓغ بلى طاجه مً ٚحر الخٟاث  بلى وؿبخه بلى ؤمغ آزغ.والس

خباٍع بإمغ آزغ و٢ُاؾه بلُه ووؿبخه بلُه,  ٞالٗام ٖام ل٩ىن نُٛخه ج٣خطخي طل٪, ال اٖل

 و٦ظل٪ السام.

ألانىلُحن )الٗمىم  ال٣غافي َى الظي ٣ًخًُه ٢ى٫  و٧ىجهما ونٟان للٟٔ ٦ما ٢ا٫ 

, ألن ىاعى ألالٟاّ(, وبن ٧ان ألامغ عاظٗا بلى الٗمىم والسهىم في اإلاٗجىوالسهىم مً ٖ

َٗجى مً اللٟٔ, ؤي: ٣ًهض وما ؾمي اإلاٗجى مٗجى بال ألهه اإلاٗجى َى اإلا٣هىص ٦ما ٢ا٫ ال٣غافي,   ٌ

ن  ٢ا٫ ابً الؿمٗاوي: )بت للخساَب والخٗبحر ٖما في الىٟـ, وؤما اللٟٔ ٞهى وؾُل, (338)مىه

ه ا بٞهام  اإلاغاص بالسُاب, ألن اإلاخ٩لم ٌٗلم ما في هٟؿه وبن لم ًى٤ُ بلؿاهه, وبهما اللٛت ٞاثضت 

 له ًٖ اإلاغاص الظي في هٟؿه
َ
ض ب٨المه بٞهاَم ٚحٍر وؤلاباهت   .(339)(ًٍغ

ال زالٝ ؤن الٗمىم مً ٖىاعى نُٜ ألالٟاّ البدغ الخُِ" : )و٢ض ٢ا٫ الؼع٦صخي في "

الٗام لم ًٟهم مىه بال اللٟٔ. ٢ا٫ في "البضٌ٘" بمٗجى  خ٣ُ٣ت بضلُل ؤن ألانىلي بطا ؤَل٤ لٟٔ

ض ؤن مٗجى ٧ىن اللٟٔ ٖاما خ٣ُ٣ت  و٢ٕى الكغ٦ت في اإلاٟهىم، ال بمٗجى الكغ٦ت في اللٟٔ، ًٍغ

٧ا ولِـ مٗجى ٧ىن اللٟٔ ٖاما ٧ىهه مكترَ ؤهه ًصر ؤن ٌكتر٥ في مٟهىمه ٦شحرون في مٗىاٍ، 

ىهه خ٣ُ٣ت في الخٌُ والُهغ، بل الاقترا٥ باالقترا٥ اللٟٓي، ٧ال٣غء باليؿبت بلى ٧

 .(340)(اإلاٗىىي 

                                              

 137 - 1/135 ال٣ٗض اإلاىٓىم في السهىم والٗمىم (337)

 (269اهٓغ: الجىاَغ اإلاًُت لل٣ٟحر )م  (338)

 1/295ال٣ىاَ٘  (339)

 4/14البدغ الخُِ  (340)
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م وألازو ٞهما ونٟان ٌكحران بلى وؿبت الٗمىم والسهىم اإلاُل٤  وؤما٢لذ:  ألٖا

م ٌؿخلؼم بحن مٗىُحن ازىحن,  تالخانل ٞإهذ جغي ؤن ألازو ٌؿخلؼم وظىَص ما َى ؤٖم مىه, وألٖا

٣ا٫ ل٪: ؤزو مً ماطا؟ ٞخ٣ى٫: مً ما َى ؤزو مىه, ولهظا بطا ٢لذ بن ؤلاوؿان ؤزو, ً

ب٣ُ٘ الىٓغ ًٖ الخُىان, ُٞخم ٦الم٪, بسالٝ الٗام والسام اللظان َما ونٟان للٟٔ 

وؿبخه بلى شخيء آزغ, ٞإهذ ٢ض حؿخض٫ ٖلى خ٨م ظؼثُت  ما باهضعاظها جدذ لٟٔ ٖام مً ٚحر ؤن 

  م٣ابل لظل٪ الٗام, و٦شحر مً الٗمىماث مدٟى 
ْت لم ًُغ٢ها ٩ًىن ل٪ الخٟاث  بلى زام 

  مجهما بالخ٣ابل بحن 
 ٧ل 

 
الخسهُو ٦ما َى مٗلىم. والخانل ؤن الٗام والسام ال ٌكٗغ لٟٔ

م وألازو, ٞظل٪ الػم  لهما. ً و٢ُاؽ  ؤخضَما بلى آلازغ, بسالٝ ألٖا  ؤمٍغ

غ ى للمٗىُحن السخل   ب  َؿ هي واخضة مً ؤعب٘ و  اإلاُل٤ وؿبت الٗمىم والسهىم و 
ْٗ حن, َٟ حَ

ٗىىن بظل هما في الساعط٪: )َو  ٢
 .(341)(اليؿبت بحن اإلاٟهىمحن ال٩لُحن باٖخباع جهاص 

 , ً وظه  ٢ا٫ التهاهىي: )اليؿبت بُجهما مىدهغة في ؤعب٘: اإلاؿاواة, والٗمىم مُل٣ا, وم 

واإلاباًىت ال٩لُت، وطل٪ ألجهما بن لم ًخهاص٢ا ٖلى شخيء ؤنال ٞهما مخباًىان جباًىا ٧لُا، وبن 

َما نض١َ آلازغ  جهاص٢ا ٞةن جالػما في  ؤخض 
ان, وبال ٞةن اؾخلؼم نض١  الهض١ ٞهما مدؿاٍو

ٞبُجهما ٖمىم وزهىم مُل٣ا, واإلالؼوم  ؤزو  مُل٣ا, والالػم  ؤٖم  مُل٣ا، وبن لم ٌؿخلؼم 

ى ٧ىهه قامال لآلزغ  ، و٧ل مجهما ؤٖم مً آلازغ مً وظه، َو ٞبُجهما ٖمىم  وزهىم مً وظه 

ى  ، وؤزو مىه مً وظه َو  .(342)٧ىهه مكمىال لآلزغ(ولٛحٍر

اٖلم ؤن  ٧ل  مٗىُحن جهىَعَما ال٣ٗل  ال بض لهما مً بخضي ): " الًىء اإلاكغ١ "و٢ا٫ في 

َؿب  ج٩ىن بُجهما, ووظه  الخهغ في طل٪ ؤجهما بما ؤن ال ًجخمٗا, ٞـ"الخباًً", ؤو ًجخمٗا بال  ٘  و  ؤعب

الىظهي", ؤو مً ؤخضَما, ٞـ"الٗمىم اٞترا١, ٞـ"اإلاؿاواة", ؤو به, ٞةن ٧ان مجهما, ٞـ"الٗمىم 

ت في مىٓىمخه ب٣ىله:   اإلاُل٤", وبلى َظٍ اليؿب ألاعبٗت ؤقاع ناخب ال٣اصٍع

َؿْب  ٘  و  ً ؤعب ٌ  م   و٧ل م٣ٗىلحن ٞاٖلم ٢ض وظْب ... بُجهما بٗ

  ٤ د٣   ً ً ظهت    ... ؤو  الظي م 
 وهي الٗمىم  والسهىم اإلاُل٤ 

 ٦ظا الخب              
 
ً  زم اإلاؿاواة ً  ... والَخْهغ  في طا٥ بَؿْبر  ٧اث  .(343)(اً

                                              

 1/112بً ٖاقىع خاقُت الخى٣ُذ ال  (341)

 ٦2/1380كاٝ انُالخاث الٟىىن  (342)

 1/113قغح جى٣ُذ الٟهى٫ لل٣غافي  :( , واهٓغ68ء اإلاكغ١ )م الًى (343)
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َما في ٧ل مىاعص آلازغ مً ٚحر ؤن ًهض١ ؤخض   :(344)اإلاُل٤الٗمىم والسهىم خ٣ُ٣ت و 

, ٦ما في ؤلاوؿان والخُىان, ٞةن الخُىان ًهض١ ٖلى ظمُ٘ ؤٞغاص ؤلاوؿان بضون (345)٨ٖـ

, ٞالخُىان ؤٖم مُل٣ا (346)ال٨ٗـ, ٞالهاص١ ٖلى ٧ل ألاٞغاص ؤٖم  مُل٣ا, وآلازغ ؤزو مُل٣ا

 .(347)ؤي: ؤ٦ثر ؤٞغاصا, وؤلاوؿان ؤزو مُل٣ا ؤي: ؤ٢ل ؤٞغاصا

٠ الٗمىم والسهىم:  غ الجىت الكى٣ُُي في حٍٗغ ض بً ٍَى  ٢ا٫ دمحم بً خم 

ْ٘ ٢لت ألاوناٝ باَغاص       ألاٞغاص ... م
 
 مٗجى الٗمىم  ٦ثرة

٨ؿه السهىم ٞاألزو بْن  م   ٖو
َ
م بالهض١ ٢  ً... َنَض١ ٞاأٖل

بال٨ٗـ, ؤي: مٗىاٍ  الخاصىص, وهثرة ألافسار مم كلت ألاوصدفمٗىاٍ:  اللمىمٌٗجي ؤن 

, ٦دُىان وبوؿان, ٞالخُىان ؤ٦ثر ؤٞغاصا مً ؤلاوؿان, وؤ٢ل هثرة ألاوصدف وكلت ألافسار

سخهت به: َى الجؿم الىامي الخؿاؽ اإلاخدغ٥ باإلعاصة, ؤوناٞا, ألهه ٣ًا٫ في خضٍ بإوناٞه ال

ض ٖلُه وؤلاوؿان ؤ ٍؼ ٢ل ؤٞغاصا وؤ٦ثر ؤوناٞا, ألهه ٌكتر٥ م٘ الخُىان في ألاوناٝ اإلاخ٣ضمت ٍو

 .(348)بالىا٤َ

جي:  ت مٗىاٍ الخسهُو، ٞةطا ٢لذ "عظل" قإ )٢ا٫ الجٍى  ٖىض ؤَل اإلاٗٞغ
َ
بن  الىن٠

ض ونٟا لحزصاص  َظا في ظيـ الغظا٫، وبطا ٢لذ "َىٍل" ا٢خطخى طل٪ جسهُها، ٞال جؼا٫ جٍؼ

ض الىن٠ ٢ل  اإلاىنٝىاإلاىنٝى ازخه  .(349)(انا، و٧لما ًٍؼ

ً( ٞهى ٌكحر بلى ما ج٣ضم مً  اْم )ٞاألزو بْن وؤما ٢ى٫ الى م 
َ
م بالهض١ ٢ ... َنَض١ ٞاأٖل

م وػٍاصة,  م, ألن ألازو َى ٖباعة ًٖ ألٖا ٍ وظىَص ألٖا ٢ا٫ ال٣غافي: ٧ىن ألازو ٌؿخلؼم وظىص 

م ) ظؼء  ؤلاوؿان ألازو, و٦ظل٪ ٧ل ؤٖم م٘ بن السام ٧لٌّ والٗام ظؼء، ٞةن  الخُىان ألٖا

                                              

٢ا٫ الٗهام: "مُل٤" نٟت "زهىم" جغ٥ ون٠ ٖمىم ألن بَال١ السهىم ٌؿخلؼمه, )٢ا٫ ال٣اؾمي:  (344)

لى َظا بن قئذ ظٗلذ )مً وظه( في ٢ىله  ٞال جخجه اإلااازظة اللُٟٓت مً ؤن الىاظب "مُل٣ان" ألهه ون٠ للمخٗضص. ٖو

ىم مً وظه( نٟت زهىم ٖلى السهىم وزى٢ا باالؾخلؼام, وبن قئذ ظٗلخه ونٟا لهما أله٪ مسحر في )ٖمىم وزه

 (56اَـ . قغح ل٣ُت العجالن لل٣اؾمي )م  (اإلا٣ضع, ٞاٞهم ص٢اث٤ البُان بدؿً الخضبغ وال جخدحر

 1/113قغح جى٣ُذ الٟهى٫  (345)

 (17)م ٖلى التهظًب للؿٗض السبُصخي قغح  (346)

ال  (347) ٘ ألٖا  (55م )م ٞع

 (17الؿاب٤ )م  (348)

ى في  18/522جهاًت اإلاُلب  (349)  م٘ شخيء مً السل٠ في اللٟٔ. 4/455للؼع٦صخي  "البدغ الخُِ", َو
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, ٞاإلوؿان مغ٦ب مً الخُىاهُت (350)ؤزهه... ألن السام مغ٦ب مً الٗام وػٍاصة الٟهل(

 وظىصٍ وظىص الجؼء بال ٨ٖـ., وال٩ل ًلؼم مً وػٍاصة الىا٣َُت

 ٩ًىن مٗىاٍ ؤزو  بال٣ُاؽ بلى مٗجى آزغ.زم بن اللٟٔ الٗام ٢ض 

, ٦ما في ٖامٌّ  :َى وباٖخباع "ؤ٫" ُٞه ظيؿُت اؾخٛغا٢ُت ٞلٟٔ "ؤلاوؿان" مشال مً خُض

ْؿغ  ٢ىله حٗالى: }
 
ي ز  ٟ

َ
َؿاَن ل

ْ
و  
ْ
ن  ؤلا ىا{, بضلُل الاؾخصىاء مىه }ب  ًَ آَمى  ً ظ 

 
 ال

 
ال { آلاًت, والاؾخصىاء ب 

 مُٗاع الٗمىم.

ه بلى الخُىان ٞهى ؤزو, واليؿبت بُجهما الٗمىم  والسهىم  وؤما مٗجى ؤلاوؿان ب٣ُاؾ 

 اإلاُل٤.

  
  اللُٟٓت   هاث  ولهظا ٞةه٪ ججض ٦شحرا مً السه 

ً
وطل٪ ؤن الخسهُو بهما خهل , ٖامت

ظا ال ٌكتٍر ُٞه ؤن ٩ًىن اللٟٔ زانا, بل ٢ض ٩ًىن  بها مً ظهت ٧ىجها ؤزو   ا, َو مً ٚحَر

ٖاما بالىٓغ بلى طاجه, ؤزو بالىٓغ بلى مٗجى آزغ, والىٓغ في آلاًت الؿاب٣ت ًد٤٣ َظا, ٞةن 

 الظ
 
 ي اؾد

 
  شجي وز

َؿانو مً ٖمىم }ه 
ْ
و  
ْ
َىاَنْىا َى } {ؤلا

َ
َخاث  َوج ال  ىا اله 

 
ل م 
َٖ ىا َو ًَ آَمى  ً ظ 

 
ال

ْبر  
اله  َىاَنْىا ب 

َ
  َوج

َخ٤ 
ْ
ال ى ٖام ٦ما ال ًسٟى,ب   ٞاٞهم َظا وجإمله. {, َو

  -الٗمىم والسهىم اإلاُل٤ ومجها  -اليؿب ألاعبٗت اإلاخ٣ضمت زم بن 
 
 هي في ؤنلها مبدض

ا مً ؾاثغ اليؿب اإلابدىزت ٖىضَم, و٢ض زههىا لها اإلابدض الشالض مً ٦خابىا  مى٣ُي ٦ٛحَر

حر   ا, زم صعط ٖلى اؾخٗماله"الجىاَغ اإلاًُت" َم مً ؤعباب الٟىىن ألازغي, ٦ما ألانىلُىن ٚو

, ولهظا  ى٤ُ, وؤما الٗام والسام ٞهى انُالح  اإلامً مهُلخاث  ٦شحر   َى قإن   ؤنىلي نٝغ

 )الٟهل الخاؾ٘ ٖكغ في الٗمىم والسهىم واإلاؿاواة واإلاباًىتالخى٣ُذ" ٣غافي في "الإلاا ٣ٖض 

غاص به ٖىض ؤَل )وؤخ٩امها( ٢ا٫ ابً ٖاقىع مدكُا:   ً لِـ اإلاغاص مً الٗمىم والسهىم َىا ما 

م وألازو  , ٞاإلاٟهىم بحن ألٖا م ما َى ظيـ ؤو هٕى لٛحٍر ألانى٫, ألن مغاَص ؤَل  ألانى٫ مً ألٖا

ى اإلاظ٧ىع َىا  -اإلاىا٣َت مىه  مغاص  مخدض, و  الخهاص١ بحن اإلاٟهىمحن السخلٟحن, ؤال جغي ؤن  -َو

                                              

 2/889هٟاجـ ألانى٫  (350)
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م في بٌٗ الجهاث, وال ًجىػ اهٟغاص   ُٞهًىٟغص  (351)الٗمىم والسهىم الىظهي  ألازو ًٖ ألٖا

 .(352)(ألازو ألانىلي ًٖ ؤٖمه

 ( الفىسو  الىـس )

ٗبر ٖىه في الانُالح بال٨ٟغ والىٓغ, اٖلم ؤن الاهخ٣ا٫ مً اإلالؼوم بلى الالػم َى اإلازم 

ٞاإلالؼوم َى اإلا٣ضماث اإلاٗلىمت الخانلت, والىٓغ َى الاهخ٣ا٫ مجها الؾخدها٫ ؤمغ مجهى٫ الػم  

 لخل٪ اإلا٣ضماث.

ْغث  في ألامغ: جضبغث(353)الصخيء بالٗحن ل  جإم  والىٓغ في اللٛت: 
َ
ٓ
َ
: "ال٣امىؽ", ٢ا٫ في (354), وه

 مدغ   والىٓغ  )
ً
ه : ال٨ٟغ في٦ت ِؿ   ٣

َ
ٍ وج ع   

٣َض 
 
 .(355)(الصخيء ج

 له مٗان ٖضة.الىٓغ )٢ا٫ ابً جُمُت: 

 مجها: هٓغ الٗحن, ٣٦ىله حٗالى: }
 
َغة  ْ ا

َ
َها ه  

ى َعب 
َ
ل  * ب 

 
َغة اي 

َ
ظ  ه ْىَمئ 

ًَ   ٍ ى ظ  ى {، و٢ىله حٗالى: }و 
َ
ل َٖ

وَن  غ 
 
ْىٓ ًَ   ٪ َعاث 

َ ْ
 {.ألا

وا ف  ومجها هٓغ ال٣لب, ٣٦ىله حٗالى: }
غ 
 
ْىٓ ًَ ْم 

َ
َول
َ
ْعى  ؤ

َ ْ
َماَواث  َوألا ىث  الؿ 

 
٩
َ
 { آلاًت.ي َمل

ْم ومجها: مٗجى ال٠ُٗ والغخمت, ٣٦ىله: } ْحه 
َ
ل  ب 
غ 
 
ْىٓ ًَ  

َ
 {.َوال

 ومجها: مٗجى الاهخٓاع ٣٦ىله حٗالى: }
َ
ت َٖ ا  الؿ 

 
ال وَن ب 

غ 
 
ْىٓ ًَ ْل  ََ{ ،} ًْ ـْ م  ٣َْخب 

َ
ا ه

َ
وه غ 

 
ٓ
ْ
اه

ْم 
 
٦ ىع 

 
غْ {، }ه

 ْ
٘  اإلا ْغظ 

ًَ َم   ب 
 
َغة  ْ َىا

َ
ىَن ٞ

 
 {.َؾل

٣ًا٫: صاعي جىاْغ صاع٥، ؤي: ج٣ابلها، واإلاىي٘ الٟالوي  ومجها: مٗجى اإلا٣ابلت والخاطاة،

داطًه.  ًىٓغ بلى ظهت ٦ظا، ؤي: ٣ًابله ٍو

ؿمى اإلاخداظ   ، َو ىاٍْغ ْ  ومىه الىٓغ: ألهه ٣ًابل آلازغ ٍو ًٍ, ألجهما مخ٣ابالن غَ ان: مخىا

َل الكِئحن اإلاخىاظهَ    (356)خٗاوهان ٖلى الىٓغحن، وألجهما مج٣اب 
 
خباع، َلبا الظي َى الخ٨ٟ غ والٖا

 إلصعا٥ الٗلم وبُاهه.

                                              

ىٟغَص ٧ل  واخض مجهما بهىعة, ٦ما في الخُىان وألابٌُ، ٞةن الخُىان وألابٌُ  (351) ى ؤن ًجخمٗا في نىعة  ٍو َو

ظض الخُىان بضون ألابٌُ في الؿىصان، ووظض ألابٌُ بضون الخُىان في الجحر  ٢ض اظخمٗا مٗا في الخُىاهاث البٌُ, وو 

 [ . )ػ(1/113قغح جى٣ُذ الٟهى٫ ]والدجغ ألابٌُ والشلج. 

 113 - 1/112خاقُت الخى٣ُذ  (352)

 (421)م ( مسخاع الصخاح 353)

 2/612( اإلاهباح اإلاىحر 354)

 (484( ال٣امىؽ الخُِ )م 355)

 ( : )بن اإلاىاْغة: مٗاوهت ٖلى الىٓغ(.295)م  "اء الٛلُلٟق"٫ الٛؼالي في ( ٢ا356)
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 واإلاٗجى ألاو٫ ؤْهغ  ٖىض ؤَل الٗغبُت، وبلى اإلاٗجى الشاوي نَ 
ْ
 .(357)(الجضلُحن ى  ٛ

جي في  وخ٣ُ٣ت َظا الىٓغ َى الخإمل ؤو الخ٨ٟغ ؤو الخضبغ ؤو ): " ال٩اُٞت"ولهظا ٢ا٫ الجٍى

خباع ؤو الاؾخضال  .(358)(٫الٖا

 .(359)ؤمىع مٗلىمت للخإصي بلى مجهى٫  جسجِبهى: ٞ: نُالحفي الا الىٓغ وؤما 

 .(360)(الترجِباٖلم ؤهه ال ؾبُل بلى الاؾخيخاط بال )ولهظا ٢ا٫ ابً ٖاقىع: 

٠ الىٓغ ٣ا٫ ٍ  و  خىنل بها بلى جدهُل في حٍٗغ  ً ؤًًا: َى: جغجِب ؤمىع مٗلىمت خانلت 

 .(361)ٚحر الخانل

الصخيء  الخانل في ال٣ٗل ؾىاء ٧ان ٣ًُيُا ؤو ْىُا ؤو ًٖ ظهل  لىم  ومغاصَم باألمغ اإلاٗ

 مغ٦ب, وؾىاء ٧ان جهىعٍا ؤو جهض٣ًُا.

 
 
بت ؤن ج٩ىن مٗلىمتر  وبهما اقت بما لِـ  الؾخدالت جدهُل شخيء   ,ٍ في ألامىع اإلاغج 

 بدانل.

لب خهىل  (362)جدهُل الخانل مدا٫   واقتٍر في اإلاُلىب ؤن ٩ًىن مجهىال ألن   ه , َو

.
 
 ٖبض

خه ؤو    ٞةن ٢لذ: اقتراٍ الجهل باإلاُلىب ًىافي الاؾخضال٫َ ٖلى الصخيء زاهُا بٗض مٗٞغ
ً
 ال

ت وظه صاللت الضلُل الشاوي ٖلى الىدُجت ,بضلُل ؤو  ,ٞالجىاب: ؤن اإلا٣هىص بالىٓغ الشاوي مٗٞغ

مئىان بها ال الٗلم  بها اصة الَا ٍػ
(363). 

  "الخهل"٢ا٫ ؤلامام في لل٣غافي: ) "الخهى٫ قغح "وفي 
َ
 : بطا ؤ٢مىا ٖلى اإلا

ْ
ُ 
َ
ب صلُال، ل

 
 
  وخهلذ الًغوعة

ً
  به، زم ؤ٢مىا ؤصلت

َ
الٗلم بظل٪ اإلاُلىب،  خهى٫َ  بٗضٍ، ٞلِـ اإلا٣هىص   َغ ؤز

  وبال لؼم جدهُل  
  جل٪ ألاصلت   الخانل، بل اإلاُلىب ٧ىن 

ً
   ؤصلت

بها  ل  ٖلى طل٪ اإلاُلىب، ٞاإلاخده 

                                              

غ"( ه٣له اإلاغصاوي في 357)  213 - 1/212 "الخدبحر قغح الخدٍغ

 (17)م ( ال٩اُٞت في الجض٫ 358)

ٟاث )م 19)م  ٖلى اإلالىي  الهبانخاقُت ( 359)  (217( , والخٍٗغ

 (20( ؤلاوكاء والسُابت البً ٖاقىع )م 360)

 (61الُالب )م  ( مٛجي361)

ه خانال بالٟٗل  ألن  ٢الىا: جدهُل الخانل مدا٫, ( 362)
 
الؿعَي في جدهُله مٗىاٍ ؤهه ٚحر  خانل  بالٟٗل, و٧ىه

ٕ  الى٣ًُحن مؿخدُل. , واظخما  ٌ ظا جىا٢ , َو ىافي طل٪, ٞهاع اإلاٗجى: َى ٚحر  خانل  َى خانل  مظ٦غة ؤنى٫ ال٣ٟه ] ً 

 [(49للكى٣ُُي )م 

 (20 - 19)م  ٖلى اإلالىي  الهبانخاقُت ( 363)
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ٟ  ٧ىج    ؿ  ها في ؤه
ً
ذ  ٗلم بظل٪ اإلاُلىب، ٦ما بطا َلبذ صاَع ال ، ال خهى٫  ها ؤصلت ألامحر ٞٗٞغ

  ٤ ل َظٍ  الظَاب بلحها بٍُغ ٤ بلحها، ٞل٪ ؤن حؿإ٫ ًٖ ؤزغي، َو لمذ صاع ألامحر والٍُغ ٖو

٤ ؤًًا جٟطخ ٤ ألاولى؟ ولِـ م٣هىص   يالٍُغ  ٥ حٗغ  بلى صاع ألامحر ٦ما ؤًٞذ الٍُغ
َ
صاع  ٝ

٤ ؤم ال ٤ الشاهُت َل هي ٍَغ  . (364)(؟ألامحر، بل ٧ىن الٍُغ

ى ٖباعة ًٖ (365)بٖما٫ الساَغ في الصخيءٞهى في اللٛت:  (الِفىس)وؤما  خغ٦ت الىٟـ في , َو

٦دغ٦تها في خضور الٗالم ؤو في وظىص ؤلاله, وؤما خغ٦تها في الخؿىؾاث ٦دغ٦تها في  ,اإلا٣ٗىالث

ى الخإمل, واإلاهضع ا وال٨ٟغ اؾم  , (366)جخُُلؾ٠٣ البِذ مشال ٣ُٞا٫ له:  غ  مً الخ٨ٟغ َو
ْ
٨ َٟ  ل

حر بىػن  ,بالٟخذ  
 
٨  ٞ غ ُٞه بالدكضًض وج٨ٟغ ُٞه بمًٗجى, وعظل 

 
٨ وبابه ههغ, وؤ٨ٞغ في الصخيء ٞو

ُذ ٦شحر    
 
٨  .(367)الخ٨ٟغ ؾ 

 .(368)انُالخا وؤما في الٗٝغ ٞهى مغاصٝ للىٓغ

ب به ٖلم  ؤو ًْ)ولهظا ٢ا٫ ابً الخاظب: 
َ
ُل  ً  .(369)(الىٓغ: ال٨ٟغ الظي 

ىوي:   ٧الجيـ, وال٨ٟغ ًُل٤ لشالر مٗان:  "٨غالٟ"٢ىله: )٢ا٫ الَغ

البًُ ألاوؾِ مً الضماٙ, بطا ٧اهذ جل٪  م  ها م٣ض  ٖلى خغ٦ت الىٟـ بال٣ىة التي آلت   - 1

 الخغ٦ت في اإلا٣ٗىالث, ٞةن ٧اهذ في الخؿىؾاث ؾمُذ جسُُال.

ها ًٖ اإلاباصت بلى  - 2 ى خغ٦تها مً اإلاُالب بلى اإلاباصت, وعظٖى و٢ض ًُل٤ ٖلى ؤزو, َو

غؾم ال٨ٟغ بهظا اإلاٗجى: بترجب ؤمىع خانلت في الظًَ لُخىنل به بلى جدهُل ٚحر  اإلاُالب. ٍو

 الخانل.

ى خغ٦ت الىٟـ مً اإلاُالب بلى اإلاباصت, وبن ٧ان  - 3 ُل٤ ٖلى الجؼء الشاوي ٣ِٞ, َو ٍو

ظا َى الظي ٌؿخٗمل بةػاثه الَخ  , َو ت الاهخ٣ا٫ مً اإلاباصت ْض الٛغى مجها الغظٕى ى ؾٖغ ؽ, َو

                                              

 135 - 1/134هٟاجـ ألانى٫  (364)

 5/65( لؿان الٗغب 365)

 17)م ٖلى اإلالىي الهبان خاقُت ( , واهٓغ: 87)م  ٖلى قغح ؤم البراَحن للؿىىسخي الضؾىقيخاقُت ( 366)

 (12)م للضمجهىعي ( , وبًًاح اإلابهم 7)م ٖلى الؿلم الباظىعي خاقُت ( , و 19و

 (325 )م( مسخاع الصخاح 367)

 (38الباظىعي )م خاقُت ( , و 19الهبان )م خاقُت ( 368)

٘ الخاظب 369)  1/255( ٞع
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 .(370)(لى اإلاُالبب

ً  "٠ َى ال٨ٟغ باإلاٗجى الشاوي ٢ا٫: اإلاهى وإلاا ٧ان مغاص  )٢ا٫ ألانٟهاوي:  ُلب به ٖلم الظي 

 .(371)(جهىعا ؤو جهض٣ًا "ؤو ًْ

ىوي: : (  جىبُه)  )خغ٦ت الىٟـ في اإلاباصت( بهما هي  اٖلم ؤن الخغ٦ت في ٢ىلهم)٢ا٫ الَغ

 
 
ُ   بٗض في ال٠ُ٨, بمٗجى ؤجها ج٨ُٟذ ب٨ُُٟت   خغ٦ت ا, زم جيخ٣ل بلى ؤزغي وؤزغي, ٟ  ج٨ ها بٛحَر

  ُ الىٟـ ٞحها باهخ٣الها مً  ها باإلاٗاوي السؼوهت ٖىضَا, واهخ٣ا٫  ٟ  ٞدغ٦ت الىٟـ بلى اإلاباصت َى ج٨

  ُ بىاخض بلى ج٠ُ٨ بأزغ, بلى ؤن ججض اإلاباصت اإلااصًت بلى اإلاُلىب, بٗض ج٨ُٟها باإلاُلىب  ٠  ج٨

ُ   بىظه     ها باإلاٗجىٟ  ما, وج٨
 
ها بالخالت التي حٗغيها ٖىض مالخٓتها اإلاٗجى, ٞةطا خهل َى اجهاٞ

 .(372)(مٗجى ٚحر طل٪, خهلذ ٦ُُٟت ٚحر جل٪

 ( الاصؼالخُت "ألاصل"الظدبم مً ملدوي  )

٢ا٫ ابً  ,(374)ذشب  غ وٍَ ؿخ٣  ٌَ  :ٖلُه الصخيء، ؤي ما ٣ًٗضفي اللٛت: وهي :  (373)(اللدكدة) – 7

ل: ال٣اٖضة: ؤنل ألاؽ، وال٣)مىٓىع:   }ىاٖض: ؤلاؾاؽ، و٢ىاٖض البِذ بؾاؾه, وفي الخجًز
ْ
ط َوب 

ُل    ٖ ْؾَما ذ  َوب 
ِْ َب
ْ
ًَ ال َض م   ٖ ٣ََىا

ْ
ُم  ال  َ ْبَغا  ب 

 ٘ ْغَٞ ُه:  ,{ًَ ض  }ٞو  ٖ ٣ََىا
ْ
ًَ ال ْم م  اَجه 

َُ يْ   ب 
 
ى اَّلل

َ
ح
َ
إ
َ
ٞ})(375). 

بت، ألاؾاؽ وألانل إلاا ٞى٢ه، وهي نٟت ٚال ال٣ىاٖض ظم٘ ٢اٖضة, وهي)٢ا٫ الؼمسكغي: 

 )و٢ا٫ ابً ٖاقىع:  ,(376)(ومٗىاَا الشابخت
 
البىاء,  الي لؤلعى الظي به زباث  ىَ هي ؤؾاؽ البىاء اإلا

 
 
 َل  ؤ

 
ٖ  ألجها ؤقبَ  ٤ ٖلحها َظا اللٟٔ  حؿمُت ال٣اٖضة مجاػ   في اللهى١ باألعى, ٞإنل   َض هذ ال٣ا

اء   لٛت مشل َاء الخإهِض ٞحها للمبا ًٖ اللهى١ باألعى, زم ًٖ بعاصة الشباث في ألاعى, َو

 
 

 .(377)(متٖال

                                              

, والخدبحر  1/39بُان السخهغ لؤلنٟهاوي , واهٓغ:  1/171( جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ مىخهى الؿى٫ 370)

غ للمغصاوي   214 - 1/213قغح الخدٍغ

 1/39بُان السخهغ ( 371)

 1/173مىخهى الؿى٫  ( جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ372)

ذ"( و٢ا٫ الؿٗض في 373) : )ال٣اٖضة ال٩لُت(. ٢لذ: و٢ض ٣ًا٫: ال خاظت للخ٣ُُض بال٩لُت ألن ال٣اٖضة ال  1/13 "الخلٍى

 بُان  وجىيُذ, ٩ُٞىن ال٣ُض ٖلى َظا ٧اقٟا ال لالختراػ. 
ض  ٣هض مٍؼ  ً  ج٩ىن بال ٦ظل٪, بال ؤن 

(374 ٠  (266)م ( الخى٠ُ٢ ٖلى مهماث الخٗاٍع

  3/361لؿان الٗغب  (375)

 1/187 ال٨كاٝ( 376)

غ( 377) غ والخىٍى  1/718 الخدٍغ
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٢ا٫ , (378)ىُب٣ت ٖلى ظمُ٘ ظؼثُاتهااإلا٩لُت ال٣ًُت ال :بلىفي الٗٝغ ال٣اٖضة زم ه٣لذ 

 .(379)(وحؿمى جل٪ ال٣ًُت ؤنال و٢اٖضة)ال٨ٟىي: 

ى ,ال٣اٖضة وألانل بمٗجى واخض)٢ا٫ الكُش ؤخمض الضمجهىعي: و  ًىُب٤ ٖلى  ؤمغ ٦لي :َو

، و٢ى٫  ٣٦ى٫ الىداة: الٟا ظمُ٘ ظؼثُاجه, ٕى ها مىظبت  ٖل مٞغ اإلاىا٣َت: اإلاىظبت ال٩لُت ٨ٖؿ 

 .(380)(ظؼثُت

غ"٢ا٫ في  َٓهغ  بإصوى جإم  ): " جِؿحر الخدٍغ
َ
 .(381)(لواإلاىاؾبت بحن اللٛت والانُالح ج

ت الخامت  .(383), وهي ُٞٗلت بمٗجى مٟٗىلت ؤي: م٣طخي ٞحها(382)وال٣ًُت هي: الجملت السبًر

حن وؾمُذ ٢ًُت ألجها جخًمً ال٣ًاءَ   بحن الُٞغ
 
بمٗجى الخ٨م  اإلاغاص  به اليؿبت

(384). 

 ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )وؤنل ماصة خ٨م في ٦الم الٗغب للمى٘ مً الٟؿاص والسلل ومىه َخ 
َ
 َم ٨

 
 ت

٪( للخضًضة التي جىي٘ في ٞم الٟغؽ لخمىٗه مً ازخال٫ الؿحر ، وؤخ٨م (385)الضابت )بالخدٍغ

غ: ,ٞالن ٞالها مىٗه  ٢ا٫ ظٍغ

 .(386)ؾٟهاء٦م ... بوي ؤزاٝ ٖل٨ُم ؤن ؤًٚبا(ؤبجي خىُٟت ؤخ٨مىا 

وي٘  :ومىه ؾمي الخا٦م خا٦ما إلاىٗه الٓالم مً ْلمه، ومٗجى ٢ىلهم خ٨م الخا٦م، ؤي

الخ٤ في ؤَله ومى٘ مً لِـ له بإَل، والٗغب ج٣ى٫: خ٨م وؤخ٨م بمٗجى مى٘، والخ٨م في اللٛت 

ٞد٣ُ٣تهما مخ٣اعبت ,ال٣ًاء ؤًًا
(387). 

ض ٢اثم" و"ٖمغو لِـ خ٨موؤما في الانُالح ٞال ه ٖىه, هدى: "ٍػ  ُ  ؤمغ  ألمغ  ؤو هٟ
: بزباث 

 .(388)ب٣اثم"

                                              

ٟاث 378)  (171)م ( الخٍٗغ

 (734( ال٩لُاث )م 379)

 (19( بًًاح اإلابهم )م 380)

غ 381)   1/15( جِؿحر الخدٍغ

ت لٗبض الغخمً خبى٨ت )م 382)  (68( يىابِ اإلاٗٞغ

 (88إلالىي )م ا( خاقُت الهبان ٖلى 383)

 (67)م ؿلم ٖلى الالباظىعي خاقُت ( 384)

" وػان ٢هبت للضابت ؾمُذ بظل٪ ألجها جظللها لغا٦بها ختى جمىٗها  1/145" اإلاهباح اإلاىحر"٢ا٫ في ( 385)
 
َمت

َ
: )"الَخ٨

" ألجها جمى٘ ناخبها مً ؤزال١ ألاعطا٫( اَـ  ,الجماح وهدٍى َمت 
ْ
٨  . )ػ(ومىه اقخ٣ا١ "الخ 

غ 386) غ والخىٍى  1/415( الخدٍغ

 1/12 خىن ( جبهغة الخ٩ام البً ٞغ 387)

 (6( , ومظ٦غة ؤنى٫ ال٣ٟه )م 52( قغح اإلا٣ضماث )م 388)
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 والخمى٫, ٞد٣ُ٣ت الخ٨م: بصعا٥ 
 ٕ ً اإلاىيى بحن  اليظبت الخىمُتواإلاغاص باألمٍغ

 .(389)اإلاىيٕى والخمى٫ 

ألهه ًخسُل ؤهه ٦صخيء وي٘ لُدمل ٖلُه  طمي مىطىكدواإلاىيٕى َى: الخ٩ىم ٖلُه, 

.  ٚحٍر

 .(390)ألهه ًخسُل ؤهه ٦صخيء خمل ٖلى ٚحٍر مدمىالى٫ َى: الخ٩ىم به, ؾمي والخم

 خملُت.
ً
 وال٣ًُت اإلاغ٦بت مً اإلاىيٕى والخمى٫ حؿمى ٖىض اإلاىا٣َت ٢ًُت

 .(391)ؤلاطىدر والخىم, ؤي: الخملوؾمُذ خملُت القخمالها ٖلى 

ٗه ٖىفدللظُت الخملُت  م ٞحها بةؾىاص شخيء لصخيء ؤو ٞع  ٨
 .(392)هٖىضَم هي: ما خ 

اٖلم ؤن الخ٨م ًُل٤ ٖىض ؤَل الٗٝغ الٗام ٖلى بؾىاص ؤمغ )٢ا٫ الكُش دمحم الضؾىقي: 

ُل٤ ٖىض اإلاىا٣َت ٖلى بصعا٥ ؤن اليؿبت وا٢ٗت ؤو لِؿذ بىا٢ٗت,  آلزغ بًجابا ؤو ؾلبا, ٍو

ؿمى خُيئظ جهض٣ًا  .(393)(َو

. ٣ابل الخهض٤ًَ ٖىضَم الخهىع   ٍو

ى خهى٫   خ٨م   بصعا٥ اإلااَُت مً ٚحر)٢ا٫ اإلاغصاوي:  نىعة  ٖلحها ٌؿمى جهىعا، َو

 الصخيء في الظًَ، وم٘ الخ٨م ٌؿمى جهض٣ًا.

 
 
  ُٞه ٖضم   ٞاألو٫ ؾاطط، ؤي: مكغوٍ

 
  ُٞه الخ٨م. الخ٨م، والشاوي مكغوٍ

ض ٢اثما ؤو لِـ  ؤمغ بلى آزغ بزباجا ؤو هُٟا، هدى ومٗجى الخ٨م في الخهض٤ً: بؾىاص   ٧ىن ٍػ

 .(394)(ب٣اثم

ت, ) و٢ا٫ ابً الخاظب: ؿمى جهىعا ومٗٞغ لم  بيؿبت، الٗلم يغبان: ٖلم  بمٟغص، َو ٖو

لما( ؿمى جهض٣ًا ٖو  .َو

، ؤو ٧اجب   ؤلاوؿاَن  وألاو٫ مشل ٖلم٪ بمٗجى ؤلاوؿان، وال٩اجب، والشاوي مشل: خ٨م٪ بإن  

 .(395)لِـ ب٩اجب

                                              

ؾىقي ٖلى قغح ؤم البراَحن )م 389)  (58( خاقُت الض 

 (77 - 76و  72( خاقُت الباظىعي ٖلى الؿلم )م 390)

 (73( خاقُت ٖلِل ٖلى اإلاُل٘ )م 391)

 (90الهبان )م خاقُت ( 392)

ؾىقي ٖلى قغح ؤم البراَحن )م 393)  (50( خاقُت الض 

غ  الخدبحر( 394)  215 - 1/214قغح الخدٍغ

٘ الخاظب 395)  1/283( ٞع
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ىوي:  اإلاى٣ُُىن ٌؿمىن ما ًخٗل٤ باإلاٟغص جهىعا ألهه لِـ بال خهى٫ نىعجه, )٢ا٫ الَغ

ؿمىن ما حٗل٤ بة٣ًإ وؿبت ؤو اهتزاٖها جهض٣ًا, ألهه لِـ بال الخ٨م بإ ن َظا مُاب٤ إلاا في َو

ٌ  (396)ُهيَ ٝ ٖاع  . وؾمي جهض٣ًا له بإقغَ الساعط ؤو ال ت,  , وبٗ ألانىلُحن ٌؿمىن ألاو٫ مٗٞغ

ت جخٗل٤ باإلاٟغص, ٞلهظا جخٗضي بلى  ألن الٗلم ًخٗل٤ باليؿبت, ٞلهظا ًخٗضي بلى مٟٗىلحن, واإلاٗٞغ

 .(397)(واخض ٣ِٞ

ٌ  )٢ا٫ الٟهغي: و    َٗ بًٗهم 
ً الخهض٤ً بالٗلم, أله٪ ج٣ى٫:  ر  ب  ت, ٖو ًٖ الخهىع باإلاٗٞغ

 ً ضا ٞايال" ِٞؿخضعي ؤمٍغ ٣ا واخضا, وج٣ى٫: "ٖلمذ ٍػ
 
ضا" ٞال ٌؿخضعي بال مخٗل ذ ٍػ "ٖٞغ

ت والشاوي ٖلما, وال م غ, ٞىاَؾب ؤن ٌؿمى ألاو٫ مٗٞغ
َ
َما بلى آلاز يَؿب  ؤخض  كاخت في الٗباعاث ً 

 .(398)(بٗض ٞهم اإلاٗاوي

 ( بلُظهد طسوزي وبلظهد هـسي الللىم  )

ىوي:   )٢ا٫ الَغ
 
بضون  وبال إلاا خهل لىا شخيء   ,ها ٦ؿبُتولِؿذ الخهىعاث والخهض٣ًاث ٧ل

ت   ,ال٨ؿب, وال يغوٍع
َ َ
ً  ْج ا اخخَ وبال إلا  .(399)(ها يغوعي وبًٗها هٓغي ىا بلى ا٦دؿاب, بل بٗ

 مً الٗلم ما َى يغوعي ومىه ما َى هٓغي.٧ان  مً َىا٢لذ: و 

  فدلظسوزي 
 
ه ٖلى هٓغ و٦ؿب, ؾىاء اخخاط بلى شخيء مىه: َى الظي ال ًخى٠٢ خهىل

٦خهىع الخغاعة والبروصة, و٧الخهض٤ً بإن , آزغ مً َخْضؽ ؤو ججغبت ؤو ٚحر طل٪ ؤو لم ًدخج

 .(400)الىٟي وؤلازباث ال ًجخمٗان وال ًغجٟٗان

ال جدخاط بلى صلُل،  ؤن هللا ٖؼ وظل وي٘ في الىٟىؽ ؤقُاءَ اٖلم ٢ا٫ ابً الجىػي: )

  حٗلمها يغوعة، وؤ٦ثر   ٞالىٟىؽ  
َ
 الس
ْ
ً  ل ٘ في الىٟىؽ ؤن ي  ٖجها. ٞةهه و   دؿىىن الخٗبحَر ٤ ال 

                                              

 له بإقٝغ  (54)م  "ٗالماإلاقغح في " ٢ا٫ الٟهغي  (396)
 
: )وحؿمُت الخ٨م بىٟي ؤو بزباث  جهض٣ًا حؿمُت

ٗغ ى له الخهض٤ً ٌٗغى له الخ٨ظًباليؿبخحن الٗاعيخحن له, ٞةهه ٦ما 
 .اَـ  (ٌَ

 يالخهض٤ً َى السبر، وإلاا ٧ان ٣ًا٫ ل٣اثله نض٢ذ ؤو ٦ظبذ ؾم):  1/211 في "قغح الخهى٫" و٢ا٫ ال٣غافي

  .اَـ  (ج٨ظًبا ىبإخؿً ٖاعيُه لٟٓا، و٧ان ًم٨ً ؤن ٌؿم

 1/191( جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ مىخهى الؿى٫ 397)

 (10( , واهٓغ: اإلاؿخهٟى للٛؼالي )م 54( قغح مٗالم ؤنى٫ الضًً )م 398)

 1/194مىخهى الؿى٫  ( جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ399)

ٟاث( 400)  (63)م  الخٍٗغ
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بض له مً بان، وؤن الازىحن ؤ٦ثر مً الىاخض، وؤن  بض له مً ناو٘، وؤن اإلابجى ال اإلاهىٕى ال

 .(401)(َظٍ ألاقُاء ال جدخاط بلى صلُل واخضة، ومشل   هحن في خالت  ٩ًىن في م٩ا الجؿم الىاخض ال

 الٗلم مً الىـسي و
 
و٦ؿب, ٦خهىع الىٟـ وال٣ٗل,  ه ٖلى هٓغ  : َى الظي ًخى٠٢ خهىل

 
َ
 .(402)رم خاص  و٧الخهض٤ً بإن الٗال

 : يغوعي وم٨دؿب.الٗلىم جى٣ؿم ٢ؿمحن)٢ا٫ ابً ٖبض البر: 

٨٪ ُٞه هٟؿه وال ًضزل ُٞه ٖلى هٟؿه قبهت، ما ال ًم٨ً الٗالم ؤن ٌك :ٞدض الًغوعي 

٣٘ له الٗلم بظل٪ ٢بل ال٨ٟغة والىٓغ ضع٥ طل٪ مً ظهت الخـ وال٣ٗل ,ٍو ٧الٗلم  ,ٍو

ًا صخُدا في خا٫ واخضة.باؾخدالت ٧ىن الصخيء مخدغ٧ا ؾا٦ىا ؤو ٢اثما ٢اٖ  ضا ؤو مٍغ

 ومً الًغوعي ؤًًا وظه آزغ ًدهل بؿبب مً ظهت الخىاؽ السمـ ٦ظو١ الصخيء

و٦غئٍت الصخيء ٌٗلم بها ألالىان  ,ٌٗلم به اإلاغاعة مً الخالوة يغوعة بطا ؾلمذ الجاعخت مً آٞت

 و٦ظل٪ الؿم٘ ًضع٥ به ألانىاث. ,اموألاظؿ

وبلضاها ٢ض  ,ومً الًغوعي ؤًًا ٖلم الىاؽ ؤن في الضهُا م٨ت، والهىض، ومهغ، والهحن

ا َى   ,ٖٞغ
 
 ًم َم وؤ

َ
 ا ٢ض ز
َ
 ذ.ل

٣   :وؤما الٗلم اإلا٨دؿب ٞهى ه الاؾخضال٫ والىٓغ, ومىه السٟي والجلي, ٞما ٢غب ما ٧ان ٍَغ

ض مجها ٧ان ؤزٟى  ٗ ت ٧ان ؤظلى, وما َب  .(403)(مىه مً الٗلىم الًغوٍع

 .(404)زم بن الىٓغي  مؿخٟاص  مً الًغوعي ٢لذ: 

ا, َالٛامًت السُٟت, وهي بظوع   الٗلىم   لُت هي ؤنى٫  ت ألاو  ُ  ل  الَج  الٗلىمَ  بن  ٢ا٫ الٛؼالي: )

 ًْ ً  َا مجها َم غ  ؿدشم  ٌَ  ول٨  .(405)(غازت والاؾخيخاط بة٣ًإ الاػصواط بُجهمابالخ   ً الاؾدشماَع دؿ  ً 

ىا٫ بالىٓغ ُٞه الٗلم  ال بض ؤن ًيخهَي بلى م٣ضماث  ٢ا٫ ابً جُمُت: )و   ً ان الظي   البَر

ت, ٞةن   ت ٍُٞغ ٣ضماث لِـ بًغوعي ال بض ؤن ًيخهي بلى ٖلم يغوعي، بط اإلا ٖلم   ٧ل   يغوٍع

ت صاثما لؼم الضوع   زبدذ بم٣ضماث هٍٓغ
 
ت لى ؤ ال٣بلي، ؤو الدؿلؿل في اإلاازغاث في مدل له  الىٍٓغ

ٞةن الٗلم الىٓغي ال٨ؿبي َى ما  ,بالًغوعة واجٟا١ ال٣ٗالء مً وظٍىابخضاء, و٦الَما باَل  

                                              

 (262 - 261نُض الساَغ )م ( 401)

ٟاث( 402)  (310)م  الخٍٗغ

ًله403)  2/788 ( ظام٘ بُان الٗلم ٞو

 (8)م ٖلى التهظًب السبُصخي قغح  (404)

 (35 - 34ال٣ؿُاؽ اإلاؿخ٣ُم )م ( 405)
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ت  ًدهل بالىٓغ في م٣ضماث مٗلىمت بضون الىٓغ, بط لى ٧اهذ جل٪ اإلا٣ضماث ؤًًا هٍٓغ

ت في ؤلاوؿان، وؤلاوؿان خاصر ٧اثً بٗض ؤن  ا، ُٞلؼم حؿلؿل الٗلىم الىٍٓغ لخى٢ٟذ ٖلى ٚحَر

ه، للؼم 
َ
 بال بٗض ٖلم  ٢بل

لم ٨ًً، والٗلم الخانل في ٢لبه خاصر، ٞلى لم ًدهل في ٢لبه ٖلم 

اً ا هللا في ٢لبه, ٚو  ؤن ال ًدهل في ٢لبه ٖلم  ابخضاء, ٞال بض مً ٖلىم بضحهُت ؤولُت ًبخضَئ
 
 ت

ان ؤن ًيخهي بلحها  .(406)(البَر

   ٚحر  الكاَبي: )و٢ا٫ 
٤ يغوعي بما بىاؾُت ؤو  الًغوعي  ه بال مً ٍَغ ال ًم٨ىىا ؤن وٗٞغ

  ٘ م٣ضمخحن  ِ  ً جىؾ  ؤن الٗلىم اإلا٨دؿبت ال بض في جدهُلها م   بٛحر واؾُت، بط ٢ض اٖتٝر الجمُ

خحن ٞظا٥، وبن ٧اهخا م٨دؿبَ  ٝ  مٗترَ    خبهما، ٞةن ٧اهخا يغوٍع
 واخضة   حن ٞال بض في ا٦دؿاب ٧ل 

ت وألازغي م٨دؿبت  ىٓغ ٞحهما ٦ما ج٣ضم، و٦ظل٪ بن ٧اهذ واخضة يغوٍع مجهما مً م٣ضمخحن، ٍو

خحن ٞهى اإلاُلىب، وبال لؼم الدؿلؿل  ٞال بض للم٨دَؿ  ؤو  بت مً م٣ضمخحن، ٞةن اهتهُىا بلى يغوٍع

 
ً
 وخانل   ي بال بىاؾُت الًغوعي.الًغوع  ا ال ًم٨ً ؤن وٗٝغ ٚحَر الضوع، و٦الَما مدا٫، ٞةط

خىا بم٣ضمخحن َخ   هَ ألامغ ؤهه ال بض مً مٗٞغ
َ
لمىاٍ مً  واخضة   لىا ٧ل   ْذ ل مجهما مما ٣ٖلىاٍ ٖو

 ََ ٗ   ة  َض مكا  باَىت، ٧األلم واللظة ؤو بضًهي لل٣ٗل ٦
ْ
مً الىاخض،  الازىحن ؤ٦ثر   ىا بىظىصها وبإن  م  ل

  ٖ  .(407)(٪هما وما ؤقبه طلوبإن الًضًً ال ًم٨ً اظخما

 وإلاا ٧ان الًغوعي ؤنال للىٓغي امخىٗذ مٗاعيت الًغوعي بالىٓغي.٢لذ: 

اث ؤنل  ) ٢ا٫ ابً جُمُت: ت, ٞةن  الًغوٍع  الىٍٓغ
٣ضح ٞحها الُغ١ 

َ
ت ال ج الٗهمت الًغوٍع

 َُ ٞ , ؼ م ببُا٫  ألانل  بالٟٕغ
َ
ح بها ٞحها ل ض 

 
اث, ٞلى ٢  بْ الىٍٓغ

 
 .(408)(الن ظمُٗاُ

٘  ): ؤًًا٢ا٫ و  اث ٞٛحر   وؤما صٞ اث بالىٍٓغ ً   الًغوٍع دخج  ، ألن  مم٨  ً ها ؤن  اث ٚاًت  الىٍٓغ

اث   ٖلحها بم٣ضماث   ت, ٞالًغوٍع اث  يغوٍع اث بالىٍٓغ ح في الًغوٍع ض 
 
اث، ٞلى ٢ ؤنل  الىٍٓغ

اث، ُٞلؼمىا بُالن   اث والىٍٓغ اث، ٞخبُل الًغوٍع ه ٖلى ٢ضخ   ل٩ان طل٪ ٢ضخا في ؤنل الىٍٓغ

ه، ٩ُٞىن ٕ في ؤنله ٣ًخطخي ٞؿاَصٍ في هٟؿه، وبطا ٞؿض بُل ٢ضخ  ٧ل ج٣ضًغ، بط ٧ان ٢ضح الٟغ 

لى ج٣ضًغ ٞؿاصٍ، ٞةن  ٢ضخ    خخه م  ص   ه باَال ٖلى ج٣ضًغ صخخه ٖو
 
لصخت ؤنله، ٞةطا  ؿخلؼمت

 
 
ؿاصٍ ال ٌؿخلؼم ٞؿاصَ صر ٧ان ؤنل ح مىه، ولى ٢َض  ؤنله، بط ٢ض ٩ًىن الٟؿاص   ه صخُدا، ٞو

ً  ٍ، وبطا ٧ان ٞام ٞؿاص  في ؤنله للؼ   ً  ٣بل ٢ضخ  ؾضا لم  ظا ألن  ه بدا٫  ٣بل ٢ضخ  ه، ٞال   الضلُلَ  . َو

                                              

 3/309صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل  (406)

خهام 407)  288 - 3/287( الٖا

 (252ال٣ُٗضة ألانٟهاهُت )م قغح  (408)
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  الىٓغي  
َ
لى جإلُٟها ٢ض ٩ًىن ٞؿاص   ٖلى م٣ضماث   اإلاى٢ٝى َظٍ اإلا٣ضمت، ومً  ٍ مً ٞؿاص  ٖو

 ٞؿاص ألازغي، ومً ٞؿاص الى  
ْ
ل ٧ل  واخض مً اإلا٣ضماث، ٓ

 
بُ ًَ م، ٞال ًلؼم بطا ٧ان باَال ؤن 

  تى ٧ان واخض  بسالٝ اإلا٣ضماث، ٞةهه م
َ
 .(409)(الضلُل َل مجها باَال بُ

ذ ؤنو ٢لذ:  ت الٗلم حٛجي ًٖ الضلُل ٢ض ٖٞغ َظٍ  ومشل  ٦ما ٢ا٫ ابً الجىػي: ) يغوٍع

 (.ألاقُاء ال جدخاط بلى صلُل

ه  بن  الٗلم الًغوعي  ): " قغح الخهى٫ "٢ا٫ ال٣غافي في و  بطا خهل بالصخيء حٗظع ا٦دؿاب 

 .(410)(بالضلُل

 و  ٢الويالبا٢ا٫ ولهظا 
 
ل بصخُذ  ): في خض الضلُل ٥ىَع ابً ٞ خىن   ً الىٓغ  َى ما ؤم٨ً ؤن 

ٗلم بايُغاع  ٌ ت ما ال   .(411)(ُٞه بلى مٗٞغ

لى َظا اث,  ٖو ٢ا٫ ؤبى اإلاٗحن اليؿٟي: )ألن ٞةن اإلاىاْغة جى٣ُ٘ ٖىض الىنى٫ بلى الًغوٍع

َغ(
َ
 ٢ى٫  آز

 ٢ى٫  وبُالن 
 
َذ بالضالثل صخت ب 

ْ
ش
َ
٢ا٫ الٛؼالي: )بن اإلاىاْغة: , و (412)ٞاثضة اإلاىاْغة ؤن ج

اث  :ٞدُض الًغوعة وال هٓغ, (413)مٗاوهت ٖلى الىٓغ( ال مىاْغة, ومً َلب صلُال ٖلى الًغوٍع

ُ  ٧ان م   ضة الًغوعة, ٞال وظَه بال السهم بلى مجاَخ  ٢ا٫ الٛؼالي: )ومهما اهخهى ٦الم  , ال م٩ابغاب

 
 
خه ُٞما ؤنِب به مً  ٖىه والا٢خهاع   ال٠٨  .(414)٣ٖله(ٖلى حٍٗؼ

 : (  فدبدجدن) 

الخ٨م بإمغ  ٖلى ؤمغ: بن ٧ان ظاػما مُاب٣ا لضلُل ٞهى الٗلم، )٢ا٫ ؤلاؾىىي:  :(  ألاولى) 

٦ٗلمىا بإن ؤلاله واخض، وبن ٧ان ظاػما مُاب٣ا لٛحر صلُل ٞهى الخ٣لُض, ٧اٖخ٣اص الٗامي ؤن 

  ً  خى ؾىت، وبن ٧ان ظاػما ٚحَر مُاب٤ ٞهى الجهل, ٧اٖخ٣اص ال٨ٟال
َ
هاَم به، وبن لم غْ ٟ  اع  ما ٦

 
 
حن, ٞهى الك٪، وبن جغجر, ٞالُٝغ ًٌّ  ٨ًً ظاػما هٓغ, بن لم ًترجر ؤخض  الُٞغ , الغاجر ْ

 .(415)(مَْ اإلاغظىح وَ و 

                                              

ت  (409)  2/644مجهاط الؿىت الىبٍى

 1/133( هٟاجـ ألانى٫ 410)

( , واهٓغ: الخلسُو في ؤنى٫ ال٣ٟه 80( , والخضوص في ألانى٫ البً ٞىع٥ )م 122( ؤلاههاٝ للبا٢الوي )م 411)

جي  ي )م  1/115للجٍى  (77, ومعجم م٣الُض الٗلىم للؿَُى

 (20جبهغة ألاصلت )م  (412)

 (295اء الٛلُل )م ٟق (413)

 (145ًٞاثذ الباَىُت )م ( 414)

 175 - 1/174 للُىفي , واهٓغ: قغح مسخهغ الغويت 1/22جهاًت الؿى٫ ( 415)
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 الخخم   :(  الثدهُت) 
ب الخام 

 
 اٖلم ؤن اإلاغ٦

 
ه ل للهض١ وال٨ظب ٌؿمى مً خُض اقخمال

 ٖلى الخ٨م  
 
 كظُت

 
 خبراوال٨ظب  ه الهض١َ , ومً خُض اخخمال

 
, إخبدزا ه الخ٨َم , ومً خُض بٞاصج

 ركىي ٍ بلى الضلُل ومً خُض اٞخ٣اع  
 
, ومً خُض بهه ملدمته ظؼءا مً الضلُل , ومً خُض ٧ىه

ًَ مؼلىبدُلب بالضلُل ً   للبدض  , ومً خُض بهه مدلٌّ هدُجتل مً الضلُل ه  ْد , ومً خُض بهه 

 الٗباعاث تمظإلؿإ٫ ٖىه , ومً خُض بهه ٣ً٘ في الٗلم وَ  مبدثد
 
, وازخالٝ

 
, ٞالظاث واخضة

خباعاث  .(416)بازخالٝ الٖا

 ( اللظُت اليلُت )

 (417)ٞحها ٖلى ٧ل ألاٞغاص زم ال٣ًُت ال٩لُت: هي التي ٩ًىن الخ٨م  
 
ىع ة بالؿ  َع ى  َؿ , وهي اإلا

ٞةهه متى ٢ُل: ٢ًُت ٧لُت, ال ًٟهم مىه بال )٢ا٫ الُٗاع:  .(418)ال٨لي, ٣٦ىل٪: ٧ل بوؿان خُىان

ها ٦ليٌّ  الخ٨َم  ً ؤن  ى مخٗاَعٝ ٖىضَم م  ما َ  ٖ  .(419)(ٞحها ٖلى ؾاثغ ألاٞغاص ال ما مىيى

  ٞغص  ٞغص ختى ال ًب٣ى مً جل٪ اإلااصة ٞغص)٢ا٫ ال٣غافي: و 
 .(420)(ال٩لُت: ال٣ًاء  ٖلى ٧ل 

 .(421)(هي: زبىث الخ٨م ل٩ل واخض بدُض ال ًب٣ى ٞغص)و٢ا٫ ؤلاؾىىي: 

, وهي اإلاؿىعة (422)ٞحها ٖلى بٌٗ ألاٞغاص ٩ىن الخ٨م  وؤما ال٣ًُت الجؼثُت: ٞهي التي ً

 .(423)بالؿىع الجؼجي, ٣٦ىل٪: بٌٗ الخُىان بوؿان

ىز و , ؾىاء املخىىم كلحهد الداٌ كلى همُت ؤفسار اإلاىطىِق في ال٣ًُت الخملُت َى:  الظ 

 ٧ان لٟٓا هدى "٧ل" و"بٌٗ", ؤْو ال, ٩٦ىن الى٨غة في ؾُا١ الىٟي, و٧اإلياٞت التي صلذ ٢ٍغ
 
 ىت

 
 
ى مإزىط ِ   ٖلى ٖمىمها ؤو ٖضم ٖمىمها, َو ن  مً ؾىع البلض الخُ  

ح  به, ألن  ؾىع ال٣ًُت الظي ب 

غ   ده  ًَ  ألاٞغاص 
 
دُِ بها به ٦مُت دُِ بها, ٦ما ؤن ؾىع البلض ًدهغ البلض ٍو  .(424)ألاٞغاَص ٍو

                                              

ذ ٖلى الخىيُذ للخٟخاػاوي 416) ٟاث للجغظاوي )م  1/35( الخلٍى خاقُت م٘ الهٛحر ( , وقغح اإلالىي 227, والخٍٗغ

 (89الهبان )م 

 (138( مٛجي الُالب )م 417)

 (69الباظىعي )م خاقُت ( 418)

 1/32( خاقُت الُٗاع ٖلى الخلي 419)

 2/550( هٟاجـ ألانى٫ 420)

 (298)م لئلؾىىي  الخمهُض( 421)

 (139( مٛجي الُالب )م 422)

 (69الباظىعي )م خاقُت ( 423)

ا ألاههاعي  ( اإلاُل424٘) السبُصخي قغح ( , و 88( , والًىء اإلاكغ١ )م 90الهبان )م خاقُت ( , و 81)م  لؼ٦ٍغ

 (36)م لتهظًب ٖلى ا
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ىع في ال٣ًُت ٢ُل لها:  غ الؿ   ٦
 
زةٞةطا ط  .(425)مداصىزة, وحؿمى ؤًًا ُمَظى 

 ر ٖجها بال٣اٖضة.َى ال٣ًُت ال٩لُت اإلاٗب   "ألانل  ـ"َظا ٞ ضبٗو 

ال٣اٖضة بالٗحن اإلاهملت هي في انُالح الٗلماء ًُل٤ ٖلى مٗان: مغاصٝ )٢ا٫ التهاهىي: 

 واإلا٣هض. ,والًابُت ,واإلاؿإلت ,وال٣اهىن  ,ألانل

ٝغ بإجها:   ؤمغ ٦لي مىُب٤ ٖلى ظمُ٘ ظؼثُاجه ٖىض حٗٝغ ؤخ٩امها مىه.ٖو

 ل.جَم خٟؿحر م  َظا الو 

  :وبالخٟهُل
 
ًَ  ر ؤن ج٩ىن ٦بري الهٛغي ؾهلت  ٢ًُت ٧لُت جهل ط الٟٕغ سغ  الخهى٫ ختى 

 مً ال٣ىة بلى الٟٗل.

  ٖ  اإلاظ٧ىَع  ال٨لي   ألامَغ  م به ؤن  ل  ٢ا٫ الؿُض الؿىض عخمه هللا حٗالى: وظه ٧ىهه جٟهُال ؤهه 

 ؤو  
ً
ض بهال    ؤٍع

 
ٌ  ؿان مشال٧اإلو ال٨لي ال٩لُت ال اإلاٟهىم   ال٣ًُت ً. , وبن طَب بلُه بٗ   ال٣انٍغ

  ٖ م، بط  اإلاغاص بالجؼثُاث لِـ ظؼثُاث   م ؤًًا ؤن  ل  و طل٪ ألامغ ال٨لي ٦ما ًدباصع بلُه الَى

  لِـ لل٣ًُت ظؼثُاث  
 
ًخٗٝغ مجها، بل اإلاغاص  ًٞال ًٖ ؤن ٩ًىن لها ؤخ٩ام   ,ل هي ٖلحهادَم ج

 لها ؤخ٩اما  جل٪ ال٣ًُت، ٞةن   مىيىٕ   ظؼثُاث  
 
ُاث، بط لِـ لها ٗغ  خَ ج ٝ مجها، ٞسغظذ الكَغ

  ٕ  .مىيى

  ٖ ت في جل  و ٞهظا  ل٪ ال٣ًُت اإلاكخملت ٖلحها بال٣ىة,م ؤًًا ؤن جل٪ ألاخ٩ام ؤًًا مىٍُى

ه  باهُبا١ ألامغ ال٨لي ٖلى ظؼثُاث   َى اإلاغاص   الاقخما٫    مىيٖى
 
خٗٝغ باٖخباع ؤخ٩امها التي ج

 مىه.

 
 
  ٣ٞض ٞ

  لذ في َظٍ الٗباعة ؤمىع  ه 
 
 لذ في الٗباعة ألاولى.ظم  زالزت ؤ

 -( مكخمل :ؤي) –مىُب٤  – (٢ًُت ٧لُت :ؤي) –: ؤمغ ٦لي ٞهاع الخانل ؤن ال٣اٖضة

ه :ؤي) –ُاجه بال٣ىة ٖلى ظمُ٘ ظؼث ٌؿخٗمل ٖىض  :ؤي) ٖىض حٗٝغ ؤخ٩امها - (ظؼثُاث مىيٖى

ت ؤخ٩امها  .(426)((َلب مٗٞغ

م٨ً ؤن ه٣ى٫ ٖلى ظهت الخٟهُل ؤًًا:  اٖضة هي: ٢ًُت ٧لُت ٦بري ل٣ًُت بن ال٣ٍو

 نٛغي ؾهلت الخهى٫, ُٞسغط الٟٕغ بترجُبها مٗها مً ال٣ىة بلى الٟٗل.

ظا َى اإلاغاص بما ٣ًا٫: ؤمغ ٦لي مىُب٤    ٖلى ظؼثُاجه ٖىض حٗٝغ ؤخ٩امها مىه. َو

                                              

 (82( اإلاُل٘ )م 425)

  2/1295( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 426)
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 ن  وو  
َ
, له الخهى٫, ألجها مً ٢بُل خمل ال٨لي ٖلى ما َى ظؼجيٌّ  ٟذ الهٛغي ب٩ىجها ؾهلت

َٖ  ؤي بن    لخمىلها ال٨لي. ها ظؼجيٌّ مىيى

 
 
 َٗ و٢ض ح

 
ها ظؼثُا مً ظؼثُاث مىيٕى ال٣اٖضةل ؾهىلت  ل , ومدمىلها هٟـ ها ب٩ىن مىيٖى

 مىيٕى ال٣اٖضة.

ً  ؤعظ٘ و  غ"الهمام في  اب  مدؿىؽ. ٧ىجها مىخٓمت ًٖ ؤمغ   بلىؾهىلتها  ؾبَب  "الخدٍغ

طل٪  خ٨م   :ل٣ىة بلى الٟٗلواإلاغاص بالٟٕغ الظي ًسغط بجٗلها ٦بري لخل٪ الهٛغي مً ا

 مل ٖلُه ال٨لي.الجؼجي الظي خ  

اطل٪ ٢ىلىا: ٢ىله حٗالى }ومشا٫ 
َ
ه  
ىا الؼ  ٣َْغب 

َ
 ج
َ
 { ههي، و٢ىله حٗالى }َوال

َ
ة
َ

ال ىا اله  ُم   ٢
َ
{ ؤمغ, بط َوؤ

  في ؤن   ال زٟاءَ 
 

ا}ً  م  ٦ال
َ
ه  
ىا الؼ  ٣َْغب 

َ
 ج

َ
 { }َوال

َ
ة
َ

ال ىا اله  ُم   ٢
َ
الؿم٘,  مدؿىؽ بداؾت شخيء  { َوؤ

 
 
ًُ  الٗلَم  خهىلها ْاَغة، ألن   ٞؿهىلت  م باللٛت والانُالح  ا والشاهُت ؤمغا للٗال  ب٩ىن ألاولى جه

 ههي   ال ًدخاط بلى جإمل, ٞةطا يممَذ  بضًهيٌّ 
م, و٧ل  ؤمغ  بلُه ال٣اٖضة التي هي: و٧ل  للخدٍغ

ى  ، َو ٣ْ }للىظىب, اهخٓمذ مٗه ٦بري، وزغط بهظا الترجِب الٟٕغ
َ
 ج

َ
اَوال

َ
ه  
ىا الؼ  م, { َغب  للخدٍغ

{ 
َ
ة
َ

ال ىا اله  ُم   ٢
َ
 ً ال٣ىة بلى الٟٗل.م   ,للىظىب{ َوؤ

ا}" ووظه ٧ىجها مً ٢بُل خمل ال٨لي ٖلى ما َى ظؼجي له ؤن  
َ
ه  
ىا الؼ  ٣َْغب 

َ
 ج
َ
م{ َوال مً  "للخدٍغ

م"ظؼثُاث   }" , وؤن  "الىهي للخدٍغ
َ
ة
َ

ال ىا اله  ُم   ٢
َ
 ."ىظىبألامغ لل"مً ظؼثُاث  "للىظىب{ َوؤ

ال١ الهضعاظها جدذ مىيٕى ال٨بري التي ٨  وبهما خ   ها مدؿىؾا ٖلى ؤلَا م ب٩ىن مىيٖى

ال١ مىضعط   جدذ مىيٕى ألانى٫،  هي مً مؿاثل ألانى٫، ومىيٕى مؿاثل ألانى٫ ٖلى ؤلَا

ى الضلُل   ى مدؿىؽ   َو   الؿمعي، َو
 
ه٪ بطا هٓغث في الاهخٓام ؤ بداؾت الؿم٘، و٦ُُٟت

 وَ }الخؿىؽ الظي َى 
َ
ة
َ

ال ىا اله  ُم   ٢
َ
 ْد ؤهه ؤمغ، ٞخَ  مشال وظضَث { ؤ

 
م ؤهه ؤمغ, زم جًم َظٍ ٨

 ال٣ًُت التي اهخٓمذ بلى ال٩لُت التي ج٩ىن الىدُجت مً ظؼثُاتها.

ومشا٫ طل٪ مً ال٣ٟه ٢ىلىا: ٧ل جهٝغ ؤوظب ػوا٫ اإلال٪ في اإلاىصخى به )٢ا٫ ابً الهمام: 

  ٕ ٘  ًٖ الىنُت, ٞةطا و   ٞهى عظى ه اهخٓمذ الهىعة الؿهلت اإلاؿىضة بلى الخـ، للمىصخى ب ظض بُ

ى ٢ىلىا: َظا جهٝغ ؤوظب ػوا٫ اإلال٪ في اإلاىصخى به, وجًم ال٨بري ٨َظا: و٧ل جهٝغ  َو

  ٕ ٕ   ؤوظب ػوا٫ اإلال٪ في اإلاىصخى به ٞهى عظى : َظا عظى ًٖ  ًٖ الىنُت, ُٞسغط الٟٕغ

 . (427)(الىنُت

                                              

غ والخدبحر ( 427) غ  1/29اهٓغ: الخ٣ٍغ , وخاقُت الضؾىقي ٖلى قغح الخلسُو للؿٗض  16 - 1/15, وجِؿحر الخدٍغ

1/46 
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َذ  ال٣اهىن: ؤمغ ): " الًىء اإلاكغ١ "في ٢ا٫ ؤًًا,  (اللدهىن )ؤن ال٣اٖضة ًغاصٞها  و٢ض ٖٞغ

ٕى ٦لي ًىُب٤ ٖلى ظؼثُاث    .(428)(مخٗضصة, ٧ال٣اٖضة والًابِ واإلاحزان, هدى: ٧ل ٞاٖل مٞغ

, اللدكدة وألاصل والظدبؽ واللدهىن ملىدهد واخد)٢ا٫ الكُش مهُٟى نبري: ولهظا 

ى ؤمغ ٦ليٌّ جدخه ظؼثُاث   ذ لها ما زَبذ إلاا اهضعظْذ جدَخه َو شب  ًَ)(429). 

اهُت (اللدهىن )و ايت والهىضؾت ,(430)بمٗجى اإلاؿُغة ,: ٧لمت ًىهاهُت ؤو ؾٍغ  :وهي في الٍغ

 .(431)آلت طاث خاٞت مؿخ٣ُمت ٢ض جضعط وحؿخسضم لغؾم اإلاؿخ٣ُماث ؤو ل٣ُاؽ ؤَىالها

في الانُالح َى وال٣اٖضة: ٢ًُت ٧لُت حٗٝغ مجها ال٣اهىن و ): " صؾخىع الٗلماء"٢ا٫ في 

بت مً  بال٣ىة   ٖ   ظؼثُاث   ؤخىا٫   الٟٗل  ال٣ٍغ ٕى"ها, مشل: مىيى , ٞةطا ؤعصث ؤن "٧ل ٞاٖل مٞغ

ض مشال في  حٗٝغ خا٫َ  ض"ٍػ ض  "ظاءوي ٍػ ٞٗلُ٪ ؤن جًم الهٛغي الؿهلت الخهى٫, ؤٖجي "ٍػ

ت ؤهه  , ًدهل ل٪ مٗٞغ ٕى ض ٞاٖل, و٧ل ٞاٖل مٞغ ٞاٖل" م٘ جل٪ ال٣ًُت, وج٣ى٫: ٍػ

ٕى  .(432)(مٞغ

 (" الفله"سهب ؤلاطدفي وهى ء الثدوي مً اإلاحلٍسف الجص) 

, و٢ا٫ لٟهم, ٣ًا٫: ٞالن ال ٣ًٟه ٢ىليا :في اللوتال٣ٟه ) ٣ا٫ ابً ٢خِبت:ٞ, (الفله)وؤما 

ًْ }هللا حٗالى:   ٨
َ
ٍ  َول َدْمض   ب 

ذ   
َؿب   ٌ  

 
ال ْيء  ب 

َ
ًْ شخ ْن م  ْم َوب  َُده  ْؿب 

َ
ىَن ح ٣َه  ْٟ

َ
 ج
َ
 .(433)(ال جٟهمىهه :, ؤي{ال

 اإلاى٣ى٫ ًٖ اللٛت ؤن ال٣ٟه َى مُل٤ الٟهم.): " هى٫ قغح الخ"٢ا٫ ال٣غافي في و 

انقغح ال"في  (434)٢ا٫ اإلااػعي ـ   "بَر  : ال٣ٟه، والٟهم، والُب، والكٗغ، والٗلم، زم

ً  ه  إلاٗجى واخض، ٚحر ؤهه اقت   ٖباعاث   ت غ بٗ ها في بٌٗ ؤهىإ الٟهم، ٞاقتهغ الُب في مٗٞغ

                                              

 ( 27( الًىء اإلاكغ١ )م 428)

 (100)م ( , واهٓغ: قغح اإلاىجىع للمىهج 4( ٖلم آصاب البدض واإلاىاْغة )م 429)

 3/39( , وصؾخىع الٗلماء 734( ال٩لُاث )م 430)

  1/429( اإلاعجم الىؾُِ 431)

 3/39( صؾخىع الٗلماء 432)

 1/189( ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه 433)

ى جلمُظٍ-( ٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى 434) ؤبى ٖبض هللا دمحم بً ؤبي الٟغط اإلااػعي اإلاٗغوٝ بالظ٧ي. ن٣لي ألانل. : ) -َو

ى الكغ١، ٞضزل الٗغا١، وؾ٨ً ؤنبهان بلى ؤن ماث بها ٞٗضاصٍ ٞحها. ٢ا٫: و٧ان ال٣اضخي وؾ٨ً ٢لٗت بجي خماص، زم زغط بل

له ٖلى بؾماُٖل بً بسخا١   ً ؤبى ٖبض هللا بً صاوص ٣ًى٫: قُسىا الظ٧ي، ؤ٣ٞه مً ؤبي ٖمغان، ومً ٧ل مال٩ي، ختى ٞ

 [8/101(. ]جغجِب اإلاضاع٥ ال٣اضخي
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ت ألاوػان، و  ت ألاخ٩ام، وبال ٞالٗغب ؤخىا٫ مؼاط ؤلاوؿان، والكٗغ في مٗٞغ ال٣ٟه في مٗٞغ

 ٢ا٫ الكاٖغ:  ج٣ى٫: عظل َبِب بطا ٧ان ٖاإلاا.

 وبن حؿإلىوي باليؿاء ٞةهجي ... زبحر بإصواء اليؿاء َبِب

، و٢ا٫ هللا حٗالى: } ْم ؤي: ٖاٝع َُده  ْؿب 
َ
ىَن ح ٣َه  ْٟ

َ
 ج

َ
ًْ ال  ٨

َ
ىن، و٢ا٫ ٖلُه َول {، ؤي: ال حٗٞغ

 .(435)(الخضًض، ؤي: ؤٞهم "مىه مً َى ؤ٣ٞه   بلى ٣ٞه   خامل   ب  ع  "الؿالم: 

جي:ٞالسام ؤما في الٗٝغ و  ٗت: الٗلم  ) ٣ا٫ الجٍى بإخ٩ام  َى في انُالح ٖلماء الكَغ

 .(436)(الخ٩ل٠ُ

ُت)الباجي: ؤبى الىلُض و٢ا٫  ت ألاخ٩ام الكٖغ  .(437)(ال٣ٟه: مٗٞغ

 
َ
ت ألاخ٩ام ال٣ٗلُت ٩٦ىن الىاخض هه٠ ُت( مٗٞغ زىحن, الا ٞسغط بـ )ألاخ٩ام الكٖغ

ا, ٞال ٌؿمى شخيء   , والانُالخُت  (438)٩٦ىن َظٍ الىاع مدغ٢ت والخؿُت   ٖى مً  ٩٦ىن الٟاٖل مٞغ

                                                                                                                                             

َم طَىا بدُض اظترؤ ٖلى قغح  -ي ٌٗجي اإلااػع  -و٢ا٫ ابً الؿب٩ي: )َظا الغظل   
 وؤخض 

ً
دت ٧ان مً ؤط٧ى اإلاٛاعبت ٢ٍغ

ام   ى لٛؼ ألامت الظي ال ًدىم هدى خماٍ وال ًضهضن خى٫ مٛؼاٍ بال ٚى  ان إلمام الخغمحن, َو ٖلى اإلاٗاوي زا٢ب  الظًَ  البَر

ػ في الٗلم(.   
َبر   [6/243]َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري م 

  و٢ا٫ الكُش دمحم الٟايل ابً
َ
ان" إلمام الخغمحن, ؤخضَما قغح   اإلااػعي   َب خَ ٖاقىع: )٦  قغخحن ٖلى ٦خاب "البَر

 َ٘ كغح ظمُ ى اإلاٗغوٝ بـ"قغح  ما اقخمل ٖلُه ال٨خاب   مؿخ٣صخى ًخدب٘ ألالٟاّ َو ظؼثُت ظؼثُت ومؿإلت مؿإلت, َو

ى ؤما٫   ان" لئلمام اإلااػعي, وآلازغ َى ٦خاب "ألامالي", َو ان لم ًخ البَر الخغمحن ولم ٌؿاًغ  بمام   دب٘ ٞحها ٦خاَب ٖلى البَر

ٖباعجه ومباخشه, ول٨ىه ٖل٤ ٖلُه حٗل٣ُا جدهُلُا جلسُهُا في ٧ل مؿإلت مً اإلاؿاثل, ٞإملى زالنت اإلاظاَب وآلاعاء 

 ([354وزالنت الخ٨م الظي ٌؿدىض بلُه ٚالبا حًُٗضا إلمام الخغمحن(. ]مدايغاث )م 

ؤل٠ زم ػاي مٟخىخت, و٢ض ج٨ؿغ ؤًًا زم عاء، َظٍ اليؿبت بلى ماػع، م وبٗضَا واإلااػعي: بٟخذ اإلا٢ُا٫ ابً زل٩ان: )

غة ن٣لُت(. ] ُان وهي بلُضة بجٍؼ ُاث ألٖا  )ػ( . 536جىفي ؾىت  و٢ض[ 4/285ٞو

 119 - 1/118( هٟاجـ ألانى٫ 435)

ان 436)  1/8( البَر

جاط )م  ٩1/175ام الٟهى٫ في ؤخ٩ام ألانى٫ خب( 437)  (11, واإلاجهاط في جغجِب الد 

ا  : واهٓغ ص٢ت الٗلماء عخمهم هللا, ألهه ٢ض ال ًٓهغ للىاْغ وظه  ٢لذ( 438) ط٦غ اؾم ؤلاقاعة )َظٍ(,  م٘ ؤن ط٦َغ

٢ا٫ ٞلى خظٞذ ل٨ظب اإلاشا٫, ألن الخـ ال ًُٟض ؤن الىاع مدغ٢ت, وبهما ًُٟض ؤن هاعا مُٗىت مدغ٢ت,  ,مخٗحن لصخت اإلاٗجى

: )ال٣ًاًا الخؿُت ال ج٩ىن بال ظؼثُت, ٞىدً لم هضع٥ بالخـ بال بخغا١َ َظٍ ([ 155ابً جُمُت ]الغص ٖلى اإلاى٣ُُحن )م 

ظٍ الىاع, لم هضع٥ ؤن ٧ل هاع مدغ٢ت( اَـ .  , ٞظا٥ مإزظٍ مغ٦ب مً الخـ وال٣ٗل باإلخغا١وؤما الخ٨م ٖلى ٧ل هاع الىاع َو

غا١ مً ؤ٦ثر مً هاع, ٣ًى٫ الٗلماء: ال ٌؿخ٣ل به الخـ, ومغاصها بال٣ٗل َىا ال٣ُاؽ الظي ًىٓمه ال٣ٗل مً ج٨غع ؤلاخ

)اإلاكاَضاث ٧لها ظؼثُاث, ٞةن الخـ الباَجي مشال ال ًُٟض بال ؤن َظا الجٕى مالم, وؤما الخ٨م ٖلى ٧ل ظٕى ؤهه مالم 

ٝ  ٖلى ٖلخه, و٦ظا الخـ الٓاَغ ٧اللمـ ال ًُٟض بال ؤن َظٍ الىاع ٣ٗٞليٌّ اؾخ   ُٟض مً ؤلاخؿاؽ بجؼثُاث طل٪ والى٢ى

ؤما الخ٨م ٖلى ٧ل هاع بإجها خاعة ٞد٨م ٣ٖلي مغ٦ب مً الخـ وال٣ٗل, ال خسخي مجغص( اَـ مً خاقُت ٖلِل ٖلى خاعة, و 
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 .(439)طل٪ ٣ٞها

ت ؤخ٩ام هللا حٗالى في ؤٞٗا٫ :ال٣ٟه)٢ا٫ ابً زلضون: و    (440)مٗٞغ
 
ىظىب ٟحن بالاإلا٩ل

لكإع هبه ا, وهي مخل٣اة مً ال٨خاب والؿىت وما ه(441)باختوالخظع والىضب وال٨غاَت وؤلا 

تها مً ألا   ٞةطا  صلت,إلاٗٞغ
ُ
 ٣ْ ٞ   :صلت ٢ُل لهامً جل٪ ألا  ألاخ٩ام   حذخسِ اطخ

 .(442)(ه 

 .( 443)(مً ال٨خاب والؿىت اطخخساٌج  بهما ال٣ٟه  )٢ا٫ ابً الجىػي:  هظالو 

ٟاث٩ٞان مً  ً لل٣ٟه ؤهه حٍٗغ ُت الٗملُت اإلاإزىطة  :اإلاخإزٍغ الٗلم باألخ٩ام الكٖغ

 .(444)لُتمً ؤصلتها الخٟهُ اإلاظخيبؼتو

                                                                                                                                             

الخىاؽ ال جضع٥ بال ظؼثُا ال ٧لُا، ٞال حكم بال مؿ٩ا [ : )179 - 1/178( . ٢ا٫ ال٣غافي ]هٟاجـ ألانى٫ 147اإلاُل٘ )م 

 بال ال٣ٗل, زانا وال جظو١ بال َٗما زانا، ؤما ٧ل خُىان ٞال ؾب
َ
ضع ٥  ال٩لُت

 ً ومضع٧اث ال٣ٗل ُل بلى بصعا٥ الخـ له، وال 

ظا ال ؾبُل للخـ ٖلُهُى هدى: مُل٤ الخ بما ٦لي ؤو ٧لُاث، ٞال٨لي ( اَـ , و٢ا٫ ان، وال٩لُت هدى: ٧ل خُىان خؿاؽ، َو

اعة, وؤما الخ٨م بإن ٧ل هاع ظمُ٘ ؤخ٩ام الخـ ظؼثُت, ألهه ال ًُٟض بال ؤن َظٍ الىاع خ[ : )1/25الؿٗض ]قغح اإلا٣انض 

( اَـ , و٢ا٫ ابً جُمُت ]الغص ٖلى ؤلاخؿاؽ بجؼثُاث طل٪ الخ٨م والى٢ٝى ٖلى ٖلله خاعة ٞد٨م ٣ٖلي خهل بمٗىهت

ٖامت الىاؽ ٢ض ظغبىا ؤن قغب اإلااء ًدهل مٗه الغي, وؤن ٢ُ٘ الٗى٤ ًدهل مٗه اإلاىث, وؤن ([ : )134اإلاى٣ُُحن )م 

ا مُٗىا ومىَث شسو مٗحن وؤلَم  الًغب الكضًض ًىظب ألالم, والٗلم  بهظٍ ال٣ًُت ال٩لُت ججغبي, ٞةن الخـ بهما ًضع٥ ٍع

ٗلم بالخـ, بل بما ًتر٦ب مً 
 
ل له مشل طل٪, ٞهظٍ ال٣ًُت ال٩لُت ال ح ل به طل٪ ًده   ٗ

 
  َمً ٞ

 ٧ل 
شسو مٗحن, ؤما ٧ىن 

 )ػ( ( اَـ .الخـ وال٣ٗل

 ( .175غ: مىاع ؤنى٫ الٟخىي إلبغاَُم الل٣اوي )م ( , واه32ٓ( الكغح ال٨بحر للٗباصي )م 439)

, ٧الٗلم بإن ( ولهظا حؿمى ألاخ٩ام اإلابدىزت في ال٣ٟه ؤخ٩اما ٖملُت ؤي: 440) مخٗل٣ت ب٨ُُٟت ٖمل ٢لبي ؤو ٚحٍر

الىُت في الىيىء واظبت, وؤن الىجغ مىضوب. واإلاغاص: حٗل٤ ألاخ٩ام بالٗمل مً خُض ال٨ُُٟت, بإن ٩ًىن مىيٕى اإلاؿإلت 

الهالة واظبت مشال، ٞٓهغ ؤن مىيٕى ٖلم ال٣ٟه ؤٞٗا٫   :الٗمل ومدمىلها ال٨ُُٟت, وهي الىظىب وؤزىاجه, ٦ما ٣ًا٫

ه ؤو ٖغيا طاجُا له ؤو  ه بإن ٩ًىن طاجه ؤو هٖى ٘  إلاىيٖى ه عاظ  مؿاثل 
 ٕ ٟحن, ُٞبدض ٖجها بالخُصُت اإلاظ٧ىعة, ٞمىيى

 
اإلا٩ل

ا مً ٖغيه الظاحي, ٦ما َى مكهىع وفي   ٦خب اإلاى٤ُ مؿُىع.هٖى

 َٖ ٠ ٧الهبي والجىىن ومخلٟاث البهاثم, وؤجهم 
 
وا ض  وؤوعص ٖلى الخٍٗغ٠ ؤهه ًبدض في ٖلم ال٣ٟه ًٖ ؤٞٗا٫ ٚحر اإلا٩ل

ه التر٦ت.  مً ال٣ٟه ٖلَم الٟغاثٌ ومىيٖى

  ٖ ٠ ًجب ها عاظٗا بلى ٞٗل اإلاوالجىاب ٦ما ؤٞاصٍ ٖبض الخ٨ُم في خىاشخي السُالي ؤن  ٧ل  مؿإلت لِـ مىيى
 
٩ل

  ٖ ها ختى ًغظ٘ مىيى
 
ل ٘  جإٍو بلى ٞٗل الىلي, وؤن مىيٕى ٖلم الٟغاثٌ ٢ؿمت  ها بلُه, ٦مؿإلت الجىىن والهبي, ٞةهه عاظ

ه الٗمل  ن ُٞه ؤخىا٫  ٢ؿمتها بحن الىعزت وال٣ؿمت مً ؤٞٗا٫ الجىاعح, ٩ُٞىن مىيٖى التر٦ت بحن الىعزت ال التر٦ت, بط اإلابح 

 [1/59ُت الُٗاع ٖلى الخلي اهٓغ: خاق]ؤًًا اَـ . 

ٟحن هي خغ٧ات  ( ٢ا٫ ابً الٗغبي: )441)
 
هم التي ًخٗل٤ بها الخ٩ال٠ُ مً ألاوامغ والىىاهي, وهي ٖلى زمؿت ؤٞٗا٫ اإلا٩ل

ى اإلاباح  (21(. الخهى٫ )م ؤيغب: واظب وفي م٣ابلخه مدٓىع, ومىضوب وفي م٣ابلخه م٨غوٍ, وواؾُت بُجهما َو

 (563( اإلا٣ضمت )م 442)

 (103جلبِـ ببلِـ )م  (443)
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ُت الٗملُت ): " مٟخاح الؿٗاصة"٢ا٫ في و  ُت الٟٖغ مً َى ٖلم باخض ًٖ ألاخ٩ام الكٖغ

 
ُ
 .(445)(مً ألاصلت الخٟهُلُت هدخُث اطخيبدػ

ت ال٣ٟهُت"وفي  بطا لم ٩ًىها  َى اؾخسغاط الٗلت ؤو الخ٨م   :الاؾخيباٍ): " اإلاىؾٖى

 .(446)(مىهىَنْحن، بىىٕ  مً الاظتهاص

, الاطخيبدغبً ؾغا٢ت في ٦خابه في ألانى٫: خ٣ُ٣ت ال٣ٟه ٖىضي: ٢ا٫ ا)٢ا٫ الؼع٦صخي: و 

ظ  } :٢ا٫ هللا حٗالى
 
َمه  ال ل 

َٗ ْم لَ ْجه   م 
ه 
َ
ىه
 
ُ ب 

ْ
ْؿَخي ٌَ  ًَ : َى  "ال٣ىاَ٘". و٦ظل٪ ٢ا٫ ابً الؿمٗاوي في {ً

ؤي: ٚحر  "٣ُٞه حرٚ ٣ٞه   خامل   ب  ع  ":  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مً الىاضر, ٢ا٫ عؾى٫ هللا  ل  خ٨م اإلاك٩   اطخيبدغ

ًَ مؿخيب     الغواًت مً ٚحر ؤن ٩ًىن له اؾخضال٫   ل  دم  ِ، ومٗىاٍ ؤهه 
 
 .(447)(مجها واؾخيباٍ

ُه بُان  )الخضًض:  َظا في ٣ٞهفي "ٞهغؾخه"  (448)زحرو٢ا٫ ابً    ال٣ٟهَ  ؤن   ٞو
 
 َى الاؾخيباٍ

٤ الخٟه   والبدض ٖلى  وظىب الخ٣ٟه وفي يمىه بُان   ,موالاؾخضعا٥ في مٗاوي ال٨الم مً ٍَغ

 .(449)(ؾٍغ ًمٗاوي الخضًض واؾخسغاط اإلا٨ىىن م  

الاؾخيباٍ والاؾخضال٫ ٖلى الصخيء  اؾم  ٣ٟه والضلُل ٖلى ؤن ال)٢ا٫ ابً الؿمٗاوي: و 

  :بٛحٍر
 
اص بً لبُض ٢ا٫ خضًض ٢لذ:  ",طل٪ ؤوان طَاب الٗلم" :ط٦غ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قِئا و٢ا٫ :ٍػ

 ٠ُ٦ ًظَب الٗلم و٦خاب 
َ
 ٣غؤٍ هللا ٖىضها ه

 
اصءَ ىابؤه ث٣غ وه  ن ٦ىذ  ب ,ها ٣ٞا٫: "ز٩لخ٪ ؤم٪ ًا ٍػ

ون الخىعاة ئ والىهاعي ٣ًغ  ؤو لِـ الحهىص   ,باإلاضًىت ٣ٞه عظل  ؤألعا٥ مً ٣ٞهاء اإلاضًىت ؤو مً 

ٖض٥ مً ٣ٞهاء اإلاضًىت" ٖلى ؤن ٦ىذ بٞض٫ ٢ىله: ", (450)ء مما ٞحهما"يهجُل وال ٌٗلمىن بصخوؤلا 

 
 َ
ق٩ل ٖلُه مً طَاب الٗلم م٘ ب٣اء ال٨خاب بما قاَضٍ مً ػوا٫ ؤما  ِ ٖلَم ؿخيب  ٌَ ا لم ؤهه إلا

                                                                                                                                             

م الىملت ( 444)  1/34اإلاهظب في ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه اإلا٣اعن لٗبض ال٨ٍغ

 2/173مٟخاح الؿٗاصة ( 445)

دُت ( 446) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  1/317اإلاىؾٖى

 68 - 1/67اإلاىشىع في ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ( 447)

غت، مً خٟاّ الخضًض، لٛىي دمحم بً زحر بً ٖمغ بً زلُٟت اللمخىوي ألامىي ؤلاقبُلي، ؤبى ب٨غ: م٣َى:  (448)

( ٣ًا٫ له )ألامىي( بٟخذ الهمؼة واإلاُم، وؿبت بلى )ؤمه( وهي ظبل باإلاٛغب. ب٣ي مً جهيُٟه Sevilleؤصًب. مً ؤَل بقبُلُت )

في ؤلاج٣ان.  )ٞهغؾت ما عواٍ ًٖ قُىزه( ٢ا٫ ابً هانغ الضًً: بُٗذ ٦خبه لصختها بإٚلى ألازمان، ولم ٨ًً له هٓحر  

ت بٟاؽ، ٧اهذ مً ٦خب ابً زحر، و٢ض وون٠ ال٨خاو ي )في ٞهغؽ الٟهاعؽ( وسست مً صخُذ مؿلم، ال جؼا٫ مدْٟى

الم للؼع٦لي ](. ٦575خب ٖلى َامكها ٦شحرا مً الٟىاثض في قغح الٍٛغب مً ؤلٟاْه، وجٟؿحر بٌٗ مٗاهُه. جىفي ؾىت ) ألٖا

6/119] 

ت الٗلمُت َالب الٗلم خلُت ( 449)  (178)م / الجمٖى

 ؤخمض وابً ماظه والخا٦م وصدخه. و٦ظا ألالباوي وألاعهاوٍ. ( عوا450ٍ)
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 ٞهظا ًض٫ ٖلى ما ,غط ًٖ ال٣ٟهز ,هجُل ٖىضَمىص والىهاعي م٘ ب٣اء الخىعاة وؤلا الٗلم ًٖ الحه

 .(451)(ط٦غهاٍ مً ؤن ال٣ٟه َى اؾخيباٍ خ٨م اإلاك٩ل مً الىاضر

غي: الاؾخيباٍ ٧االؾخسغاط. ومٗلىم  ٢): " بٖالم اإلاى٢ٗحن"و٢ا٫ ابً ال٣ُم في   ؤن   ا٫ الجَى

٣   جغص ٞهم اللٟٔ، ٞةن  ػاثض ٖلى م طل٪ ٢ضع   اث   هطل٪ لِـ ٍَغ ألالٟاّ  الاؾخيباٍ؛ بط مىيٖى

 
 
 ال ج

 
ٗ  ىا٫ باالؾخيباٍ، وبهما ج  ىا٫ به ال

َ
ٍ   ل  ل    والىٓاثغ وم٣انض   واإلاٗاوي وألاقبا

 
 -م، وهللا اإلاخ٩ل

الٗلم  يً ؤولً اؾخيبِ م  ض َم م  صا ٞإطاٖه وؤٞكاٍ، وَخ َغا مجغ  م٘ ْاً َؾ طم َم  -ؾبداهه 

 ه ومٗىاٍ.خ٣ُ٣خَ 

ىضخه ؤن الاؾخيباٍ ه ؤن ًسٟى ٖلى ٚحر  م   اؾخسغاط   :ٍو ً قإه  ه، ألامغ الظي م   ُ ؿخيب 

  
 اإلااء مً ؤعى البئر والٗحن، ومً َظا ٢ى٫  ٖلي 

 
و٢ض ؾئل:  -هنع هللا يضر  -بً ؤبي َالب  ومىه اؾخيباٍ

٨م عؾى٫  هللا  َل ه 
َ
بال  ,ال، والظي ٞل٤ الخبت وبغؤ اليؿمت"صون الىاؽ؟ ٣ٞا٫:  بصخيء   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ز

  ً  ."ٖبضا في ٦خابه اجُه هللا  ٞهما 

مىمه ؤو زهىنه، ٞةن   ػاثض   ٢ضع   َظا الٟهَم  ومٗلىم ؤن   ت مىيٕى اللٟٔ ٖو  ٖلى مٗٞغ

 ومغاص   ,اإلاٗجى وهٓاثٍغ لىاػم   ٗغب، وبهما َظا ٞهم  ً ٌٗٝغ لٛت المكتر٥ بحن ؾاثغ َم  َظا ٢ضع  

ت   ,اإلاخ٩لم ب٨المه ًَ  خضوص ٦المه ومٗٞغ  بدُض ال 
 
ًَ  اإلاغاص ل ٞحها ٚحر  ضز ط مجها شخيء مً سغ  وال 

 .(452)(اإلاغاص

ها، و٦ظا اؾخيباٍ اإلااء، ٣ًا٫: هبِ اإلااء ًيبِ ): الُىفي٢ا٫ و   ألاخ٩ام: اؾخسغاظ 
 
اؾخيباٍ

ا  - ا: بطا هب٘، والىبُِ: اإلااء الساعط مً ٢ٗغ البئر بطا خٟغث -بًم الباء و٦ؿَغ  .(453)(هبَى

ىوي:    ٞةن   ,غ الاؾخيباٍ بقاعة بلى الاؾخسغاطط٦)٢ا٫ الَغ
 
 ُٞه ٧
ْ
 َٟ ل

ً
ُه بقاعة بلى ؤن  ت  , ٞو

  ِ, وؤًًا الٗلم  اإلااء اإلاؿخيبَ  ٍ بب٣اء  ؤلاوؿان بب٣اء ألاخ٩ام, ٦ما ؤن ب٣اءَ  ب٣اءَ 
 
 الغوح ٦ما ؤن   خُاة

  اإلااءَ 
 
 .(454)(البضن خُاة

ؼ البساعي ٢ا٫ و  ٣ًا٫ هبِ اإلااء مً الٗحن  ,الاؾخيباٍ اؾخسغاط اإلااء مً الٗحن): ٖبض الٍٗؼ

وؾمي الىبِ بهظا الاؾم الؾخسغاظهم  ,والىبِ اإلااء الظي ًسغط مً البئر ؤو٫ ما جدٟغ ,بطا زغط

ٌَ  ,مُاٍ ال٣جى َٟ  ؿخسغظه الغظل  ٞاؾخٗحر إلاا   ,اوي والخضابحر ُٞما ًٌٗل وحهمطَىه مً اإلاٗ ٍ  غْ ب

                                              

 11 - 1/10 ال٣ىاَ٘ (451)

 2/397 بٖالم اإلاى٢ٗحن( 452)

 1/121 قغح مسخهغ الغويت( 453)

 141 - 1/140( جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ مىخهى الؿى٫ 454)
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 ٩ٞان في الٗضو٫ ًٖ لٟٔ الاؾخسغاط بلى لٟٔ الاؾخيباٍ بقاعة بلى ال٩
ْ
ٟت في اؾخسغاط اإلاٗجى ل

 
 
واعجٟٗذ صعظاتهم، ٞةهه، لىال اإلاك٣ت ؾاص الىاؽ الٗلماء  مذ ؤ٢ضاع  مً الىهىم التي بها ٖٓ

 ,خُاة الجؿض وألاعى باإلااء ٦ما ؤن   ٧لهم، وبلى ؤن خُاة الغوح والضًً بالٗلم والٛىم في بداٍع

َها} :٢ا٫ حٗالى َض َمْىت 
ْٗ ْعَى َب

َ ْ
ه  ألا َىا ب 

ِْ َُ ْخ
َ
إ
َ
ذ  ٞ  

 ُ ض  َم
َ
ى َبل

َ
ل  ب 
 ٍ ٣َْىا ؿ 

َ
ًخا{، }ٞ ُْ  َم

ً
َضة

ْ
ه  َبل َىا ب 

ِْ َُ ْخ
َ
و٢ا٫  {,َوؤ

ٍ  } :ظل ط٦ٍغ َىا ِْ َُ ْخ
َ
إ
َ
ًخا ٞ ُْ اَن َم

َ
٧ ًْ َوَم

َ
ت في ٢ىله { ؤي: ٧اٞغا ٞهضًىاٍ، وبلُه و٢ٗذ ؤلا ؤ قاعة الىبٍى

 .(456)(الخضًض (455): "الىاؽ ٧لهم مىحى بال الٗاإلاىن"نلى هللا حٗالى ٖلُه وؾلم

٠ ٢ا٫ و    :اؾخسغاط اإلااء مً الٗحن مً ٢ىلهم :الاؾخيباٍ)الجغظاوي: الكٍغ
َ
بطا  ,ِ اإلااءبَ ه

َٟ  :انُالخاَى و  ,زغط مً مىبٗه الظًَ و٢ىة  ٍ  غْ اؾخسغاط اإلاٗاوي مً الىهىم ب

دت  .(457)(ال٣ٍغ

غي:  دت ظُضة، )٢ا٫ الجَى دت: ؤو٫ ما ٌؿخيبِ مً البئر، ومىه ٢ىلهم: لٟالن ٢ٍغ وال٣ٍغ

 .(458)(ًغاص اؾخيباٍ الٗلم بجىصة الُب٘

دت في ألانل ؤو٫  )الضؾىقي: الكُش دمحم و٢ا٫  مً ماء البئر, ؤَل٣ذ ٖلى  ِ  مؿخيبَ  ال٣ٍغ

 ؤو٫ مؿخيبَ 
َ
ه و٫ ٩ًىن مجاػا مغؾال ٖال٢خ  مىه, ٞٗلى ألا  ِ  ٤ مؿخيبَ ِ مً الٗلم ؤو ٖلى مُل

 
ً
لى الشاوي ٩ًىن اؾخٗاعة ال١ والخ٣ُُض, ٖو   بجام٘ ؤن   ؤلَا

 
٦ 
 

للخُاة, ٞاألو٫ ؾبب لخُاة   ؾبب  ال

الٗلم مجاػا مغؾال  ألاقباح, والشاوي ؾبب لخُاة ألاعواح, زم ؤَل٣ذ ٖلى ال٣ٗل الظي مدل  

                                              

ت" ٨َظا: "الىاؽ ٧لهم مىحى بال الٗا( 455) إلاىن، والٗاإلاىن ٧لهم َل٩ى بال ؤوعصٍ الهٛاوي في "ألاخاصًض اإلاىيٖى

. ؤوعصٍ الهٛاوي  الٗاملىن, والٗاملىن ٧لهم ٚغقى بال السلهىن، والسلهىن ٖلى زُغ ُٖٓم". ٢ا٫ ألالباوي: )مىيٕى

غاب: "الٗاإلاحن والٗاملحن والسلهحن"(. ]الؿلؿلت الًُٟٗت 5)م  ظا الخضًض مٟتري ملخىن، والهىاب في ؤلٖا ( و٢ا٫: َو

1/174] 

ألانل في "بال" ؤن ج٩ىن لالؾخصىاء، وفي "ٚحر" ؤن ج٩ىن له وظه في اللٛت, ٢ا٫ الكُش مهُٟى الٛالًُجي: ) ٢لذ: بل

ؿدشجى بـ"ٚحر". ٞةن ٧اهذ "بال" بمٗجى "ٚحر"، و٢ٗذ هي وما  دَمل بخضاَما ٖلى ألازغي، ُٞىن٠ بـ"بال"، َو
 
ونٟا. زم ٢ض ج

غاص بها الاؾ  ً  بٗضَا نٟت إلاا ٢بلها، وطل٪ خُض ال 
 
 ما ٢بلها بما ٌٛاًغ ما بٗضَا، ومً طل٪ خضًض

 
 :خصىاء، وبهما ًغاص بها ون٠

"الىاؽ َل٩ى بال الٗاإلاىن، والٗاإلاىن َل٩ى بال الٗاملىن، والٗاملىن َل٩ى بال السلهىن"، ؤي: "الىاؽ ٚحر الٗاإلاحن َل٩ى، 

  والٗاإلاىن ٚحر الٗاملحن َل٩ى، والٗاملىن ٚحر السلهحن َل٩ى", ولى ؤعاص الا 
ؾخصىاَء لىهب ما بٗض "بال", ألهه في ٦الم جام 

ي  139 - 3/138( اَـ . ظام٘ الضعوؽ الٗغبُت مىظب  324 - 2/323, واهٓغ: ٣ٖىص الؼبغظض للؿَُى

 1/20( ٦ك٠ ألاؾغاع 456)

ٟاث )م 457)  ( 22( الخٍٗغ

 1/396الصخاح ( 458)
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   ,ه الخالُتٖال٢خ  
ال١ اؾم الخا٫    ؤو اؾخٗاعة بجام٘ ؤن   ,الخل وبعاصة   إَل

 
٦ 
 
في   ؾبب  ال

 .(459)(الاَخضاء

ُت في ال٣ٗل ٦ما ٢ا٫ اإلالىي, ٢ا٫ الهبان:  ثٞهاع  بدُض ناع بطا ؤَل٤ )خ٣ُ٣ت ٖٞغ

دت ًىهٝغ بلى ال٣ٗل ال بلى ؤو٫ مؿخيبَ  بل بطا  ,ِ مً الٗلمِ مً اإلااء وال بلى اإلاؿخيبَ لٟٔ ال٣ٍغ

ض ؤخض   ٤ الجاػ الٗغفي ؤٍع ىت   ,َظًً ٧ان بٍُغ  .(460)(َماجض٫ ٖلى بعاصة ؤخض   ٞال بض مً ٢ٍغ

دت شخيء  )ولهظا ٢ا٫ الٗضوي:  ى ال٣ٗل ,واخض الظًَ وال٣ٍغ  .(461)(َو

َذ, ه ):  "ال٣ىاَ٘"٢ا٫ ابً الؿمٗاوي في زُبت  وإلاا ٧اهذ خ٣ُ٣ت ال٣ٟه ما ٖٞغ ب 
َ
ش ٌُ ومد 

اٍص  ع  , في بدِس ُرّزٍ  الفلُه إال بوى  ٍ ٌؿخسغط آظغا, ٧لما ٚام في بدغ ُٞىخه اؾخسغط ص  حر  ا, ٚو

ض ٖلُه مبٗض  اصة ٖلى ما ال مٍؼ الب الٍؼ ٗان  مىهىع, َو اصة م  اصة في مىهج الٍؼ الب  الٍؼ َو

ٗمي ٖحن مً ٌكاء  ًله, َو ىله ٞو
َ
مسظو٫, وهللا حٗالى ًٟخذ ٖحَن بهحرة  مً ؤخب مً ٖباصٍ بُ

ضله  .(462)(ب٣هٍغ ٖو

ظا٢لذ:  ه َو
 
 ط  اْ م   ٧ل

ٟ   بإن   ن  ٢ا٫ ابً , ٦ما ؾلٟذ ؤلاقاعة بلُه مُل٤ الٟهم مً ؤزو   هَ ٣ْ ال

ظا ٢ضع   ال٣ٟه ؤزو  )ال٣ُم:  ى ٞهم مغاص اإلاخ٩لم مً ٦المه، َو ٖلى مجغص  ػاثض   مً الٟهم، َو

ٞهم وي٘ اللٟٔ في اللٛت، وبدؿب جٟاوث  مغاجب الىاؽ في َظا جخٟاوث  مغاجبهم في ال٣ٟه 

 .(463)(والٗلم

 ل٣ض صٖذ  ): ؤًًا٢ا٫ , و (464)(للخ٣اث٤ السُٟت ال٣ٟه: ٞهم  )٢ا٫ ابً ٖاقىع: لظل٪ و 

  ً ٗت بلى الخ٣ٟه في الضًً, ؤي: الٟهم في ص٢اث٣ه ٦ما   اط  الكَغ
 
ال٣ٟه في مهُلر اللٛت,  ن به لٟٔ

َٟ }٢ا٫ هللا حٗالى:  اث 
َ
ْم َ ْجه  ت  م 

َ
ْغ٢  ٞ   

ل 
 
٧ ًْ َغ م 

َٟ  هَ
َ
ْىال

َ
ل
َ
ٞ  ً ً  

ي الض  ىا ف 
ه   ٣ َٟ َخ َُ  ل 

 
وؤ٢صخى مغاجب ال٣ٟه  {,ت

 مغج
 
 .(465)(الاظتهاص بت

: "قغح اللم٘"٢ا٫ الكُش ؤبى بسخا١ في  :"ٞاثضة": )" قغح الخهى٫ "٢ا٫ ال٣غافي في 

٣هخه، وال ج٣ى٫: ٣ٞهذ  ال٣ٟه في اللٛت: ٞهم ألاقُاء الض٣ُ٢ت، ولظل٪ ج٣ى٫: ٞهمذ ٦الم٪، ٞو

                                              

 (20( خاقُت الضؾىقي ٖلى قغح الًٗضًت للؿمغ٢ىضي )م 459)

 (42هبان ٖلى قغح اإلالىي الهٛحر )م ( خاقُت ال460)

 7/139( خاقُت الٗضوي ٖلى السغشخي 461)

 5 - 1/4( ٢ىاَ٘ ألاصلت 462)

 2/386 ( بٖالم اإلاى٢ٗحن463)

غ464) غ والخىٍى  28/238 ( الخدٍغ

 (62( ؤنى٫ الىٓام الاظخماعي في ؤلاؾالم )م 465)
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لى َظا ال ٩ًىن مغاصٞا للٗلمؤن الؿماء ٞى٢ىا وألاعى جدخىا، و٢اله ٚحر   ٦ما ٢اله  ٍ ؤًًا، ٖو

ٌ  ياإلااػع  ٕ   ، بل مباًً، ومؿماٍ بٗ  .(466)(مؿمى الٗلم ؤهىا

باٖخباع الىي٘  مًٗجىإلاٗىحي الٟهم, ؤن لل٣ٟه مٗىُحن جبٗا  –وهللا ؤٖلم  –والظي ًٓهغ لي 

َغ اللٛىي ألانلي, و 
َ
: مُل٤ الٗلم والٟهم ٦ما لل٣ٟه , ٞاإلاٗجى ألانلياللسف اللدمباٖخباع  آز

ى الظي ؤلر اللٛت, واإلاٗجى الٗغفي الٗام: ٞهم الض٢اث٤ والسُٟاث,  نغخىا بإهه اإلاى٣ى٫ ًٖ َو

ل  مً الىاضر اطخيبدغَى ابً الؿمٗاوي في ٢ىله )بلُه  ٍ (خ٨م اإلاك٩  الغاٚب: ٢ى٫  , وهٓحر 

 .(467)(مً الٗلم قاَض، ٞهى ؤزو   ٚاثب بٗلم   بلى ٖلم   َى الخىنل  ال٣ٟه: )

  ٘ ظا ٦ما ٢لىا جاب مسخاع "مٗىاٍ اللٛىي ألانلي مُل٤ الٗلم, ٢ا٫ في إلاٗىحي الٟهم, بط  َو

َم ): " الصخاح ه 
َ
َٖ  ,ٞهامتو  ,ٞهمابال٨ؿغ  الصخيءَ  ٞ ض ,(468)(مهل  ؤي:   ُ ٣  ً اإلاٗلىم ؤو  جالء  ب ٞلم 

 .(469)(الٟهم: جهىع اإلاٗجى مً اللٟٔ): " صؾخىع الٗلماء"ولهظا ٢ا٫ في زٟاثه, 

 
 
ى الٗلم ل في الٗٝغ الٗام بلى ٖلم  ٣  زم ه ل ًٖ ٢ى٫ , ض٢اث٤بال زام َو ئ 

٢ا٫ سٗلب و٢ض ؾ 

 }هللا حٗالى: 
َ
َمت

ْ
٨ خ 

ْ
ْاَث ال  ً  ًْ حًراَوَم ش 

َ
ْحًرا ٦

َ
َي ز وح 

 
٣َْض ؤ

َ
. وال ق٪ ؤهه ال ٌٗجي مُل٤ (470)٢ا٫: الٟهم {ٞ

ً   ٢ى٫   ومً طل٪ .الٟهم ؼ)الجىػي:  اب في الىاؽ  مىظىص   ؤ٢ل  ): ؤًًا هلى ٢, و (471)(الٟهم ٍٖؼ

ض بالٟهم مُل٣ه, بط ٧ل طي ٣ٖل ؾلُم , (472)(٤ اإلاٗاويوالٛىم  ٖلى ص٢اث الٟهم   وال ًصر ؤن ًٍغ

 له مُل٤ ٞهم.

ٌ  ٞةه٪ ولهظا    َٗ جغي ألانىلُحن واإلاىا٣َت ال 
وبهما ًجٗلىهه  ,بمُل٤ ؤلاصعا٥ ٞىن الٟهَم غ 

  ُ  .ضابصعا٧ا زانا م٣

  ما الٟهم: ٖباعة ًٖ ظىصة الظًَ مً ظهت تهُئخه ال٢خىا): " ؤلاخ٩ام"٢ا٫ آلامضي في 
م ٧ل 

غ ص ٖلُه مً اإلاُالب
ًَ)(473). 

                                              

 120 - 1/119( هٟاجـ ألانى٫ 466)

ب ال٣غآن467)  (642)م  ( اإلاٟغصاث في ٍٚغ

 (244مسخاع الصخاح )م ( 468)

 3/35 صؾخىع الٗلماء( 469)

 1/189( ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه للسُُب البٛضاصي 470)

 (260 ( نُض الساَغ )م471)

 (488)م  الؿاب٤( 472)

 1/6ؤلاخ٩ام ( 473)
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ت"في  و٢ا٫ الؿاوي  الظًَ: ٢ىة للىٟـ مٗضة هدى ا٦دؿاب آلاعاء. ): " البهاثغ الىهحًر

االفهمو  .(474)(: ظىصة جهيء َظٍ ال٣ىة هدى جهىع ما ًغص ٖلحها مً ٚحَر

صخت )ظُضٍ, و٢ض ٢ا٫ الجغظاوي في ظىصة الٟهم:  ل٨ًٞال ًجٗلىن الٟهم مُل٤ الخهيء و 

 .(475)(الاهخ٣ا٫  مً اإلالؼوماث بلى اللىاػم

لى َظا ٞجىصة الٟهم صخخه, ألهه لِـ ٧ل    صخُدا, ٣ٞض ًسُئ الٟهم. ٞهم   ٖو

ت خُض ٢ا٫ َى بصعا٥ مٗجى ال٨الم الٟهم ): وؤما ابً ٣ُٖل ٣ٞض ٢ُض الٟهم بالؿٖغ

ت وال خاظت ل٣ُض ٢لذ ؤها: )ألانلي ٢ا٫:  ٛىي . وإلاا ٧ان الُىفي ملخٟخا بلى ظهت الىي٘ الل(بؿٖغ

ت، ألن   ً  الًم ٘ ٦م  ً َؾ َم  الؿٖغ ؤو ؤ٦ثر، ٢ُل: ٢ض ٞهمه، ولظل٪  قهغ   ٥ مٗىاٍ بال بَٗض ضع  ا ولم 

٘، ُٞى٣ؿم بلحهما, ومىعص ال٣ؿمت مكترَ  ٥ بحن ألا٢ؿام، وٗم، ٣ًا٫: الٟهم بما بُيء ؤو ؾَغ

 في الٟهم  الجُض
ت ٢ُض   .(476)(الؿٖغ

": عا٥ مٗجى ال٨الم، ػاص ابً ٣ُٖل في "الىاضرمٗجى الٟهم: بص): ٨َظا ٢ا٫ اإلاغصاوي و 

ت(، وال خاظت بلحها, ؤي: في  - (477). ٢ا٫ ال٣ُب الكحراػي ألن مً ًٟهم بٗض خحن ٣ًا٫: ٞهم )بؿٖغ

                                              

ت للؿاوي )م 474)  (275( البهاثغ الىهحًر

ٟاث )م 475)  (80( الخٍٗغ

 1/132( قغح مسخهغ الغويت 476)

و٢ا٫ له ابٛا  ,كاٞعي, ٢غؤ ٖلى الىهحر الُىسخي الهُئت وبدض ٖلُه ؤلاقاعاث وبٕغال٢ُب الضًً الكحراػي ( 477)

لي به خاظت,  ي٣ٞا٫: ٢ض ٞٗلذ وما ب٣ ,بً َال٧ى: ؤهذ ؤًٞل جالمظة الىهحر و٢ض ٦بر ٞاظتهض ؤن ال ًٟىج٪ شخيء مً ٖلىمه

قغح اإلاٟخاح للؿ٩ا٧ي وقغح ال٩لُاث ٢ا٫ ابً حجغ: ٧ان مً بدىع الٗلم ومً ؤٞغاص الظ٧اء, ومً جهاهُٟه قغح السخهغ و 

البً ؾِىا وقغح ؤلاقغا١ للؿهغوعصي, ونى٠ ٦خابا في الخ٨مت ؾماٍ ٚغة الخاط, و٧ان مً ؤط٦ُاء الٗالم, ول٣به ٖىض 

خ٣اص ٖلى صًً العجاثؼ :الًٟالء الكاعح الٗالمت, ٢ا٫ الظَبي: ٢ُل ىصخي بدٟٔ ال٣غآن ,٧ان في الٖا  ,و٧ان ًسً٘ لل٣ٟهاء ٍو

 ,ؤن ًلخٓجي بىٍٓغ ؤجمجى ؤن لى ٦ىذ في ػمً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٨ًً لي ؾم٘ وال بهغ عظاءَ  :و٧ان ٣ًى٫  ,مضح ًسك٘ و٧ان بطا

َم ً بَٗض وجالمُظٍ ًبالٛىن في حُٗٓمه. ٢ا٫ الكى٧اوي: و٢ض اؾخمغ ٖلى حُٗٓمه َم  ,و٧ان طا مغوءة وؤزال١ خؿان ومداؾً

, بل ظاوػ طل٪ ٦شحر   ختى ناع الٗالمت بطا ؤَل٤ ال ًٟهم م م٣هىع ٖلى  ٚحٍر ً الظًً ٚالب هَٓغ مً اإلاهىٟحن اإلاخإزٍغ

ىا م٣ضاع  ُت ختى ٌٗٞغ مشل ٖلمه ٣ٞالىا: ال ًُل٤ طل٪ في الانُالح بال ٖلُه, وال ٖخب ٖلحهم ٞهم ال ٌٗلمىن بالٗلىم الكٖغ

اليؿبت بلحهم, و٦ظل٪ ظاء بٗض ٖهٍغ ؤ٧ابغ  ب ً ال ًغج٣ي َى بلى شخيء  الترظمت مً ؤثمت الٗلم َم  ؤَلها, و٢ض ٖانغ ناخَب 

م ؤخ٤ بىنٟه بالٗالمت ًٞال ًٖ ٧ىهه مؿخد٣ا وؤًً ٣ً٘ مً مشل مً  ,٦ما مغ ب٪ في َظا ال٨خاب و٦ما ؾُإحي وؤ٦ثَر

الضعع ]ٖكغ وؾبٗماثت.  710وماث في عمًان ؾىت  .ظم٘ مجهم بحن ٖلمي اإلا٣ٗى٫ واإلاى٣ى٫ وبهغ بٗلىمه ألاٞهام وال٣ٗى٫ 

الم  300 - 2/299, والبضع الُال٘  101 - 6/100 ال٩امىت  [188 - 7/187, وألٖا
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ال٢خىام ما ًغص ٖلُه ضع٥, ال ظىصة الظًَ مً ظهت تهُئه اإلاغاص بالٟهم ال:  -" "قغح السخهغ

 .(478)(مً اإلاُالب

 .لم ًب٤ زالٝالٗٝغ ى م٣خطخى ٖل ٢غعها ٦المهوبطا ٢لذ: 

لى َظا ٩ًىن الٟهم في الٗٝغ مسهىنا بما ٧ان صخُ ٗا, وال جالػم بحن ٖو دا ؾَغ

ت.الىنٟحن  , ؤٖجي الصخت والؿٖغ

ت ؤلاصعا٥ ب زم  ,جمام الصخيء :الظ٧اء في اللٛت)٢ا٫ الؼظاط: )الظ٧اء(,  هي اإلاٗبر ٖجها بـن ؾٖغ

ى جمام الؿً, ومىه َ٘  ومىه الظ٧اء في الؿً, َو ى ؤن ٩ًىن ٞهما جاما ؾَغ الظ٧اء في الٟهم, َو

 .(479)(ال٣بى٫ 

 ): " الخى٠ُ٢"٢ا٫ اإلاىاوي في و 
 
ة ض  ت ؤلاصعا٥ وخ  الٟهم، ط٦ٍغ ابً ال٨ما٫. و٢ا٫  الظ٧اء: ؾٖغ

ت ا٢تراح الىخاثج  .(480)(الًٗض: َى ؾٖغ

ً  ): ؤًًاو٢ا٫ اإلاىاوي  ت الٟهم: مل٨ت للىٟـ  ؼوماث بلى ع بها ٖلى الاهخ٣ا٫ مً اإلال٣خَض ؾٖغ

 م   اللىاػم بال ٞهل  
ْ
 .(481)(ض٨

ت ٢ض  ظٍ الؿٖغ ٟاث"ؽ( ٢ا٫ الجغظاوي في ْض )الَخ بـ ؤًًا  ٌٗبر ٖجهاَو الخضؽ: ): " الخٍٗغ

ت اهخ٣ا٫ الظًَ مً اإلاباصت بلى اإلاُالب   .(482)(ؾٖغ
 
 وؤنل

 
خضؽ في الؿحر هم: ه في اللٛت ٢ىل

 .(483)ؤؾٕغ

بال٨ؿغ الُٟىت ), ٢ا٫ التهاهىي: (لُٟىتا)في  ما ٢الٍىالٟهم مٗىحي ما ٢لىاٍ في  وهٓحر  

: هي ٧الٟهم, و٢ض جٟؿغ ؤًًا بجىصة جيهئ " الصخاح"وؾ٩ىن الُاء اإلاهملت هي الٟهم. وفي 

ظٍ ٢ض ج٩ىن ظ     ب  الىٟـ لخهىع ما ًغص ٖلحها مً الٛحر, َو
 
 ُ  ل

ً
و٢ض ج٩ىن م٨دؿبت، ٦ما ؤن ٖضم  ت

ض بال ٟهم ما َى مبضؤٍ ناع مأ٫ اإلاٗىُحن الُٟىت ٢ض ٩ًىن ظبلُا و٢ض ٩ًىن ٖاعيا. ولى ؤٍع

٣ابلها الٛباوة, وهي ٖضم  واخضا، ٨َظا ٌؿخٟاص مً بٌٗ خىاشخي قغح اإلاُال٘ في السُبت. ٍو

ى٫ ", ٦ظا في "ال٣امىؽ"الُٟىت ٦ما في   .(484)("ألَا

                                              

غ( 478)  1/155 الخدبحر قغح الخدٍغ

 (11البً الجىػي )م  ألاط٦ُاء (479)

 (171ٖلى مهماث الخٗاٍع٠ )م الخى٠ُ٢ ( 480)

 (193)م  الؿاب٤( 481)

ٟاث )م 482)  (83( الخٍٗغ

 1/125 ( اإلاهباح اإلاىحر483)

 2/1279 ( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 484)
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ت الُٟىت ٦ظا في )و٢ا٫ التهاهىي ؤًًا:  ٝغ "ال٣امىؽ"الظ٧اء: بالٟخذ ٧الؿىاء ؾٖغ . ٖو

ظٍ ال٣ىة حؿمى بكضة ٢ىة للىٟـ مٗ ضة ال٦دؿاب آلاعاء ؤي: الٗلىم الخهىعٍت والخهض٣ًُت، َو

ا لخهىع ما ًغص ٖلحها مً الٛحر حؿمى بالُٟىت. والٛباوة ٖضم الُٟىت ٖما  بالظًَ. وظىصة تهَُا

في بدض البالٚت. ٢ا٫ الچلپي ما  "اإلاُى٫ "مً قإهه الُٟىت، ٞم٣ابل الٛبي الًُٟ, ٦ظا في 

 ؤٖم  مً الُٟىت اهخهى. ظ٧اء  خانله: بهه ٖلى َظا ال

 ، حٍر ؤ٢ى٫: بُاهه ؤن الظًَ ٢ىة للىٟـ تهُا بها ال٦دؿاب الٗلىم ؤي: لخدهُلها بالىٓغ ٚو

ٞةن  الا٦دؿاَب ؤٖم  مً الىٓغ والاؾخضال٫ ٦ما ًجيء في مىيٗه، والٗلم ؤٖم مً ؤن ٩ًىن 

٣ىله لخهىع ما ًغص ٖلُه مً جهىع مغاص اإلاخ٩لم مً ٦المه، ؤي: ٞهم مٗىاٍ وبصعا٦ه اإلاٗبر ٖىه ب

الٛحر، وؤن ٩ًىن ٚحر طل٪، ٞكضة َظٍ ال٣ىة وظىصتها هي الظ٧اء, زم قضة َظٍ ال٣ىة وظىصتها 

لخهىع ما ًغص ٖلُه مً الٛحر ؤي قضتها لتهُا الىٟـ بهظا الٗلم السام ؤي الٗلم بمغاص اإلاخ٩لم 

ْؿم  مجها.  هي الُٟىت, ٞهي ؤزو مً الظ٧اء ألجها ٢ 

دؿب اللٛت, وؤما بدؿب الانُالح ٣ٞض حؿخٗمل الظ٧اء في الُٟاهت، ٣ًا٫: ٢ُل: َظا ب

ضون به اإلابالٛت في ُٞاهخه، ٞٗلى َظا م٣ابل الٛبي ٩ًىن الظ٧ي اهخهى. ٞمٗجى  ٍغ عظل ط٧ي, ٍو

 عظل ط٧ي عظل قضًض الُٟاهت ٢ض بلٜ في الُٟاهت الجهاًت.

ى٫ "وفي  ى ؤن الظ٧اء ًجام٘  ,َاَىا ؾاا٫ مكهىع  :" ألَا ٠ُ٨ٞ ٩ًىن  ,ا٦دؿاب الغؤيَو

وهدً ه٣ى٫ ًجىػ ؤن  :مٗضا له؟ وؤظُب بإن اإلاٗض بمٗجى اإلايهئ ال بمٗجى اإلاٗض الانُالحي. ٢ا٫

٩ًىن بمٗجى اإلاٗض انُالخا، وال وؿلم ؤن قضة ال٣ىة ججام٘ ا٦دؿاب الغؤي، بل خحن خهى٫ 

ت الا٦دؿاب جٟتر ال٣ ىلت بزغاط الىخاثج هخاط ال٣ًاًا وؾهبىة. و٢ض ًٟؿغ الظ٧اء بمل٨ت ؾٖغ

بىاؾُت ٦ثرة مؼاولت اإلا٣ضماث اإلاىخجت ٧البر١ الالم٘، ٞال ٌكخمل مل٨ت ا٦دؿاب آلاعاء 

خحن، ٩ُٞىن ؤزو مً الخٟؿحر ألاو٫  ت ؤلاهخاط وؾهىلت الاؾخسغاط الىٍٓغ الخهىعٍت وؾٖغ

ى٫ "بمغجبخحن. اهخهى ٦الم   .(485)(في بدض الدكبُه "ألَا

 الظ٧اء جمام   الٟغ١ بحن الُٟىت والظ٧اء ؤن  ): " و١الٟغ "و٢ا٫ ؤبى َال٫ الٗؿ٨غي في 

  ,ط٦ذ الىاع :الُٟىت مً ٢ىل٪
 
ها, وؾمُذ الكمـ ط٧اء لخمام هىعَا, والخظ٦ُت بطا جم اقخٗال

 .(486)(ٖلى الُٟىت ى ػاثض  جمام الظبذ, ٟٞي الظ٧اء مٗجً 

                                              

 825 - 1/824الؿاب٤ ( 485)

ت )م  ( الٟغو486١)  (85اللٍٛى
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لى َظا ٩ًىن ال٣ٟه اإلاىيٕى في  السام  لٟهم الض٢اث٤ مى٣ىال في الٗٝغ الٗٝغ الٗامٖو

اإلاكاع بلحها , وال ق٪ ؤن َظا مدىط بلى ال٩لٟت الٗملُت الكٕغؤخ٩ام ص٢اث٤ زهىم بلى ٞهم 

 .)الاؾخيباٍ(بٗباعة 

ى مٗىاٍ في الٗٝغ السام ؤي  وبهظا ٌٗلم ؤن لل٣ٟه بٗض اإلاٗىُحن ألاولُحن مٗجى زالشا, َو

 الانُالح.

له والُٟىت, ٢ا٫:  بالصخيء والٟهم   ال٣ٟه: َى الٗلم  ): " ال٩لُاث"٢ا٫ ؤبى الب٣اء ال٨ٟىي في 

: الى٢ٝى ٖلى اإلاٗجى السٟي ًخٗل٤ به الخ٨م، وبلُه ٌكحر ٢ىلهم: َى الخىنل  وال٣ٟه في الٗٝغ

ٌَ  ل  بلى ٖلم ٚاثب بٗلم قاَض, ؤٖجي ؤهه ح٣ٗ   شىع   والكٗىع,  ب ؤلاخؿاَؽ ٣ٗ  ٖو
ُ
 ل اصؼالخدلِ فى

  ً  بلى ما 
َ
ُت ًٖ ؤصلتها ا و  س ُت الٟٖغ  .(487)(لخٟهُلُتباألخ٩ام الكٖغ

ٝ  ٢لذ:    ومغاصٍ بالٗغ
 
الٗٝغ ٢ض ٚلب ٖىض )٢ا٫ التهاهىي: الٗام ال السام,  الٗٝغ

 السام ٌؿمى انُالخا
 
ال١ ٖلى الٗٝغ الٗام, والٗٝغ ولهظا ظٗل ال٨ٟىي اإلاٗجى  ,(488)(ؤلَا

  الٗغفي  الٗام, وهٓحر  
ٗت في نضع الك ٍ ٢ى٫  الٗغفي م٣ابال لالنُالحي, ٞإٞهم ؤن مغاصٍ بالٗغفي  َغ

، والانُالحي):  "الخىيُذ" َ٘ اللٛىي، والكغعي، والٗغفي  ض  ,(489)(الىي٘ ٌكمل الىي ٞهى ًٍغ

  الٗغفي  السام.
  الٗغفي  الٗام, وباالنُالحي 

 بالٗغفي 

الخىنل بلى ٖلم وإلاا ٧ان اإلاٗجى الانُالحي مى٣ىال ًٖ اإلاٗجى الٗغفي الٗام الظي َى )

ي ( ٚاثب بٗلم قاَض ٍ  ما لم ): " معجم م٣الُض الٗلىم"في ٢ا٫ الؿَُى ٨ت اؾخيبا
َ
ال٣ٟه: َمل

ٕ  مما َنغ َح به  ْح ]به[ الكاع
هغ   ً)(490). 

   ٢لذ: زم بحن اإلاٗىُحن ألاولُحن وبحن الشالض
 اإلاٗجى الكغعي. ٣ً٘ الانُالحي 

ٗت ٖلى الٟهم في الضًً وؤمىع  ٢ا٫ ابً ُُٖت: ) ٍ، ال٣ٟه في اللٛت: الٟهم، وؤو٢ٟخه الكَغ

ل  .(491)(ب ٖلُه بٗض  الاؾخٗما٫  في ٖلم اإلاؿاثل ألاخ٩امُتٚو

َ٘ ل٣ٟه لؤن هل ُٞخد ُ, تؤويإ, لٍٛى ؤعبٗتباٖخباع  خ٣اث٤ ؤعب ٞغ ُ, تٖام تٖو , توقٖغ

ُت زانت )و   .ت(انُالخُٖٞغ

                                              

 (690)م ( ال٩لُاث 487)

 2/1179( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 488)

ذ 489)  1/130( الخىيُذ م٘ الخلٍى

 (47معجم م٣الُض الٗلىم )م ( 490)

 2/81 ( الخغع الىظحز491)
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 .الٟهممُل٤ : ( تاللوٍى)ـٞ

ت. ُت الٗامت( : ٞهم الض٢اث٤ والسٟاًا, وهي ؤزو مً اللٍٛى  و)الٗٞغ

هدى , والٗلم بها اإلاؿخلؼ م  الٗمَل بم٣خًاَا في صًً هللا حٗالىالض٢اث٤  هم  ٞ: ( تالشسكُ)و

ً  }٢ىله حٗالى:  ً  
ي الض  ىا ف 

ه   ٣ َٟ َخ َُ  ي, وه(492)"مً ًغص هللا به زحرا ٣ًٟهه في الضًً", و٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص: {ل 

ُت الٗامت.مً  ؤزو    الٗٞغ

ُّ ) ؤواللسفُت الخدصت( )و ُت ٗب  اإلا يه: ( تالاصؼالخ ر ٖىه ب٣ىلهم: الٗلم باألخ٩ام الكٖغ

ُ يالٗملُت الخ, وه , ولهظا ٢ا٫ مال ٖلي ال٣اعي في قغح الخضًض اإلاظ٧ىع: )وال تؤزو  مً الكٖغ

ر  
َ
و  بال٣ٟه اإلاهُل

َ
س ُت الٗ ً  (ملالسخو باألخ٩ام الكٖغ  ً

 
٢ا٫ الكى٧اوي:  - (493)ُت ٦ما ْ

ه الىاظب خمل  ٦الم الكإع ٖلى لؿان ٢ىمه ب)
 
َذ له انُالح  ًسالٟهم، وال ًجىػ خمل شب  ًَ ال ؤن 

) ر بٗض ٖهٍغ  ٖت الخاص 
ٖلى اإلاخٗاَعٝ في لؿان اإلادكغ 

و٢ا٫ ابً ٖابضًً في خاقِخه ٖلى ,  - (494)

مال: )" الضع السخاع"  ألن   ,٢ىله )بال ال٣ٟهاء( اإلاغاص بهم الٗاإلاىن بإخ٩ام هللا حٗالى اٖخ٣اصا ٖو

 
َ
  الٟغوٕ ٣ٞها ٖلم   حؿمُت

 
ضٍ ما مغ مً ٢ى٫ الخؿً  حؿمُت ٍا خاصزت، ٢ا٫ ؾُضي ٖبض الٛجي: ٍو

  البهغي: بهما ال٣ُٟه  
 
 .(495)(في آلازغة بلخ ى ًٖ الضهُا الغاٚب  غ  ْٗ اإلا

ُت ٢ض  "ؤلاخُاء"في  وؤبى خامض الٛؼالي ت قضًضة في َظٍ اإلاىايٗت الٗٞغ هإػ ال٣ٟهاء مىاٖػ

  ٞهال في )بُان ما ب  ُٞه ٣ٗض ٞ, (496)الانُالخُت
اٖلم ؤن ميكإ )٫ مً ؤلٟاّ الٗلىم( ٢ا٫ ُٞه: ض 

                                              

ه مً ٖىاًت ( 492) ه مً ال٣ٟه في مخ٤ٟ ٖلُه. ٢ا٫ ابً الجىػي: )مً ؤخب ؤن ٌٗلم ما ههِب  هللا, ٞلُىٓغ ما ههِب 

ٔ )م  َـ . الخظ٦غة في الٖى  (55صًً هللا, ٟٞي الخضًض: مً ًغص هللا به زحرا ٣ًٟهه في الضًً( ا

ما و٢٘ في ال٣لب زم ْهغ ٖلى اللؿان، ٞإٞاص الٗلم، وؤوعر السكُت  :و٢ا٫ الخىعبكتي: )خ٣ُ٣ت ال٣ٟه في الضًً

صون ٢لبه( اَـ . ٢ىث اإلاٛخظي  ت الٗٓمى، ألن ال٣ٟه حٗل٤ بلؿاههٞةهه بمٗؼ٫ ًٖ الغجب والخ٣ىي، ٞإما ما ًخضاعؽ لُخٗؼػ به

ي   2/673للؿَُى

 1/283( مغ٢اة اإلاٟاجُذ 493)

اع 494)  3/284( هُل ألاَو

 1/47خاقُت ابً ٖابضًً ( 495)

، ٣ًا٫: خُض ٢ا٫: )ال٣ٟه ٖباعة ًٖ الٗلم والٟهم في ؤنل الىي٘ "اإلاؿخهٟى"وبن ٧ان ٢ض مصخى ٖلحها في ( 496)

ُت الشابخت ألٞٗا٫  ,ٞالن ٣ًٟه السحر والكغ ٟهمه، ول٨ً ناع بٗٝغ الٗلماء ٖباعة ًٖ الٗلم باألخ٩ام الكٖغ ؤي: ٌٗلمه ٍو

ر ومٟؿغ, بل ًسخو بالٗلماء   
لؿٟي وهدىي ومدض  م ٞو  

 
اإلا٩لٟحن زانت، ختى ال ًُل٤ بد٨م الٗاصة اؾم  ال٣ُٟه ٖلى مخ٩ل

ُت الشابخت لؤلٞٗ اؾضا باألخ٩ام الكٖغ ا٫ ؤلاوؿاهُت ٧الىظىب والخٓغ وؤلاباخت والىضب وال٨غاَت و٧ىن ال٣ٗض صخُدا ٞو

(. الُٟام ًٖ اإلاإلٝى قضًض: )بن  في ٢ىله( , و٢ض نض١ 5وباَال و٧ىن الٗباصة ٢ًاء وؤصاء وؤمشاله( اَـ . اإلاؿخهٟى )م 

 (9اإلاؿخهٟى )م 
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  الخباؽ  
 
٠ ُت جدٍغ   الٗلىم اإلاظمىمت بالٗلىم الكٖغ

 
غاى ألاؾامي الخمىصة وجبضًل ها وه٣لها باأٚل

ٚحر ما ؤعاصٍ الؿل٠ الهالر وال٣غن ألاو٫, وهي زمؿت ؤلٟاّ: ال٣ٟه,  الٟاؾضة بلى مٗان  

ٍ ؤؾام مدمىصة, واإلاخهٟىن بها ؤعباب اإلاىانب في والٗلم, والخىخُض, والخظ٦حر, والخ٨مت. ٞهظ

 
 
  ٣لذ آلان بلى مٗان مظمىمت, ٞهاعث ال٣لىب  الضًً, ول٨جها ه

َ
ٟ  ج ًٖ مظمت مً ًخه٠  غ  ى

 بمٗاهحها, لكُٕى بَال١ َظٍ ألاؾامي ٖلحهم.

ل, بطا زههٍى  ىا ُٞه بالخسهُو ال بالى٣ل والخدٍى اللٟٔ ألاو٫: ال٣ٟه, ٣ٞض جهٞغ

ت الٟغوٕ ا بت في الٟخاوي, والى٢ٝى ٖلى ص٢اث٤ ٖللها, واؾخ٨شاع ال٨الم ٞحها, وخٟٔ بمٗٞغ لٍٛغ

 اقخٛاال بها ٣ًا٫ َى ألا٣ٞه. ٣ا ٞحها وؤ٦ثَر حٗم   اإلا٣االث اإلاخٗل٣ت بها, ٞمً ٧ان ؤقض  

  ول٣ض ٧ان اؾم  
َ
ت ص٢اث٤ آٞاث ال٣ٟه في الٗهغ ألاو٫ مُل ٤ آلازغة ومٗٞغ ٣ا ٖلى ٖلم ٍَغ

ما٫ و٢ىة ؤلاخاَت بد٣اعة الضهُا وقضة الخُل٘ بلى وُٗم آلازغة ٟؿضاث ألٖاالىٟىؽ وم  

ضل٪ ٖلُه ٢ىله ٖؼ وظل }واؾدُالء السٝى  ْم ٖلى ال٣لب, ٍو ْىَمه 
َ
وا ٢ ع  ْىظ   ُ ً  َول  ً  

ي الض  ىا ف 
ه   ٣
َٟ َخ َُ ل 

ْم  ْحه 
َ
ل ىا ب 

 ٗ ا َعَظ
َ
ط ٗاث   ًدهل به ؤلاهظاع   وما ,{ب  ٠ َى َظا ال٣ٟه صون جَٟغ الُال١  والخسٍى

  و 
 
 ٗان والؿ  الٗخا١ والل

َ
ًَ م وؤلاظاعة, ل ٠, بل الخجغص   ل به بهظاع  ده  ٞظل٪ ال  له ٖلى  وال جسٍى

  ً   الضوام 
جٕز السكُت مىه ي ال٣لَب ٣سخ  ْم , ٦ما وكاَض آلان مً اإلاخجغصًً له, و٢ا٫ حٗالى }(497)ٍو ه 

َ
ل

َها ىَن ب  ٣َه 
ْٟ ًَ  

َ
ىب  ال

 
ل
 
مغي بن ال٣ٟه والٟهم في اللٛت صون الٟخاوي, ولٗ وؤعاص به مٗاوي ؤلاًمان ,{٢

ض  الاؾخٗما٫ به ٢ضًما وخضًشا, ٢ا٫ حٗالى }اؾمان بمٗجى واخض, وبهما ًخ٩لم في ٖاصة 
َ
ق
َ
ْم ؤ خ 

ْ
ه
َ َ
أل

  
 
ًَ اَّلل ْم م   َ وع 

ض  ي ن   ف 
ً
َبت َْ هم ,{ آلاًتَع مً هللا واؾخٗٓامهم ؾُىة السل٤ ٖلى  ٞإخا٫ ٢لت زٞى

                                              

ذ  ٢ا٫ َاوئ بً اإلاخى٧ل: خضزجي دمحم بً ٖباصة اإلاٗاٞغي ( 497) ٨ٞثرث اإلاؿاثل،  -عخمه هللا  -٢ا٫: ٦ىا ٖىض ؤبي قٍغ

ص    
جض 

 
اثب والغ٢اث٤، ٞةجها ج ٨م، ٣ٞىمىا بلى زالض بً خمُض اإلاهغي اؾخ٣لىا ٢لىَب٨م، وحٗلمىا َظٍ الٚغ ٣ٞا٫: ٢ض َصع هذ ٢لىب 

ىا اإلاؿاثل، ٞةجها في ٚحر ما هؼ٫ ج٣سخي ال٣ل
 
ل اصة، وججغ الهضا٢ت، وؤ٢  ب، وجىعر الٗضاوة. ٢ا٫ الظَبي: الٗباصة، وجىعر الَؼ

 [183 - 7/182نض١ وهللا. ]ؾحر الىبالء: 

هم, ولم  -ٌٗجي ال٣ٟهاء  -: )ومً طل٪ ؤجهم ( 107" )م جلبِـ ببلِـ"و٢ا٫ ابً الجىػي في  ل  اقخٛال 
ظٗلىا الىٓغ ظ 

 وؤصخابه, ومٗلىم ؤن ال٣لىب ال جسك٘ ًمؼظٍى بما ًغ٤٢ ال٣لىب مً ٢غاءة ال٣غآن وؾمإ الخضًض وؾحرة الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص

ٝ  وبن ٧اهذ مً بخ٨غاع بػالت الىجاؾت واإلااء اإلاخٛحر, وهي مدخاظت بلى الخظ٧اع واإلاىأٖ  ٌَ لُلب آلازغة, ومؿاثل  السال لخجه

لى٥ ٖلم الكٕغ بال ؤجها ال ججهٌ ب٩ل اإلاُلىب, ومً لم ًُل٘ ٖلى ؤؾغاع ؾحر الؿل٠ وخا٫ الظي جمظَب له لم ًم٨جهم ؾ

غ ٥ م٘ ؤَل َظا الؼمان ؾغ١ مً َباجٗهم ٞهاع مشلهم, ٞةطا هٓغ في ؾحر 
 
يبػي ؤن ٌٗلم ؤن الُب٘ لو, ٞةطا ج ٣هم, ٍو ٍَغ

ال٣ضماء ػاخمهم وجإصب بإزال٢هم, و٢ض ٧ان بٌٗ الؿل٠ ٣ًى٫: خضًض ًغ١ له ٢لبي ؤخب بلي مً ماثت ٢ًُت مً ٢ًاًا 

ذ, وبهما ٢ا٫ َظا ألن ع٢ت ال٣لب م٣هىصة,   ولها ؤؾباب( اَـ .قٍغ
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 (498)٢لت ال٣ٟه
َ
  ٖضم   , ٞاهٓغ بن ٧ان طل٪ هدُجت

 
ٗاث الٟخاوي, ؤو َى هدُجت  ٖضم   الخٟٔ لخَٟغ

ت زم ٢ا٫: ) (.ما ط٦غهاٍ مً الٗلىم ال٣ٟه لم ٨ًً  اؾَم  ولؿذ ؤ٢ى٫: بن  وؾا١ قىاَض ؤزٍغ

٤ الاؾخدبإ, مخىاو   ٤ الٗمىم والكمى٫, ؤو بٍُغ ال للٟخاوي في ألاخ٩ام الٓاَغة, ول٨ً ٧ان بٍُغ

 
 
 هم له ٖلى ٖلم آلازغة ؤ٦ثر.٩ٞان بَال٢

ـ  بَ  ٞبان مً َظا الخسهُو    َٗ جلبِ
َ
غاى  ٖلى الخجغ   الىاَؽ  ض ًٖ ٖلم آلازغة  ص له وؤلٖا

ٖلم الباًَ ٚامٌ, والٗمل به ٖؿحر,  ُٗىا مً الُب٘, ٞةن  وؤخ٩ام ال٣لىب, ووظضوا ٖلى طل٪ م  

  والخىنل به بلى َلب الىالًت وال٣ًاء والجاٍ واإلاا٫ م  
 
ع, ٞىظض الكُُان مجاال لخدؿحن خٗظ

 .(499)(مدمىص في الكٕغ ٪ في ال٣لىب بىاؾُت جسهُو اؾم ال٣ٟه الظي َى اؾم  طل

ٞإما ٖلم  "ٞهل في بُان ٖلم اإلاٗاملت": )" مجهاط ال٣انضًً"و٢ض ٢ا٫ ابً الجىػي في 

ى ٖلم ؤخىا٫ ال٣لب, ٧السٝى والغظاء, والغيا, والهض١, وؤلازالم, بلى ٚحر طل٪,  اإلاٗاملت, َو

َم, ٦ؿُٟان, ومال٪, والكاٞعي, وؤخمض, وبخد٣ُ٣ه اقتهغث ؤط٧اع   الٗلماء, ه اعجٟ٘ ٦باع  بٞ

 
َ
هم جهاًت م في ًٚىن ٦خابىا ما ًض٫ ٖلى بلٚى اإلاٗاملت. و٢ض  عخمهم هللا, وؾُإحي مً ؤزباَع

ًاثله, ولئلمام ؤخمَض لؿُٟان ٦خابا ٦بحرا, ظمٗذ ُٞه ؤزباعَ  ؤٞغصث   ؤًًا, وط٦غث مال٩ا  ٍ ٞو

َم مً جل٪ اإلاىاي٘. وبهما  ,"نٟت الهٟىة"والكاٞعي في ٦خابي اإلاؿمى بـ  ٘ ؤزباع 
َ
ُال خ 

ْ
ٞل

 
 
 ذ ع  اهدُ

َ
  ب  ج

 
 ع الٗلم مً ٚحر ؤزظ  ىَ هم به  ل  اإلادؿمحن بال٣ٟهاء والٗلماء ًٖ جل٪ اإلا٣اماث لدكاٚ

 .(500)(الىٟـ ؤن جبلٜ بلى خ٣اث٣ه, وحٗمل بسٟاًاٍ

, ٣ٞا٫: َغ لئلمام  ؤخمَض الهض١  وؤلازالم   ٦
 
 .(501)"عجٟ٘ ال٣ىمبهظا ا" ٢لذ: و٢ض ط

و٢ا٫ بكغ بً ب٨غ: عؤًذ ألاوػاعي في اإلاىام م٘ ظماٖت مً الٗلماء في الجىت, ٣ٞلذ: وؤًً 

٘, ٣ٞلذ: بم طا؟ ٢ا٫: بهض٢ه  .(502)مال٪ بً ؤوـ؟ ٣ُٞل: ٞع

ه"اطم فدكل ِمً  "فلُه") 
ُ
ه "فل

َ
 ( ال مً فِله وال فل

م, وبٟخدها ٢ا٫ ال٣غافي: ) ه 
َ
ه ب٨ؿغ ال٣اٝ بطا ٞ بطا ؾب٤ ٚحَرٍ للٟهم, وبًمها بطا ٣ًا٫: ٣ٞ 

 ناع ال
ً
ت  ُ و٢اٖضة الٗغب ؤن  اؾَم الٟاٖل ، (503). ٦ظل٪ ه٣له ابً ُُٖت في جٟؿحٍر٣ٟه  له َسج 

                                              

ىَن{. )ػ(( 498) ه 
َ
٣ ْٟ ًَ  

َ
ْىم  ال

َ
ْم ٢ ه  ج 

َ
إ َ٪ ب  ل 

َ
 ألن جمام آلاًت: }ط

 32 - 1/31( بخُاء ٖلىم الضًً 499)

 (30 - 29مجهاط ال٣انضًً )م ( 500)

 1/61َب٣اث الخىابلت ( 501)

 1/70الخمهُض البً ٖبض البر ( 502)

 2/279الخغع الىظحز اهٓغ: ( 503)
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ل"   ٗ ٞ" ً ٘ ٞهى ؾام٘، وم  ل" َى "ٞاٖل", هدى: يَغب ٞهى ياعب, وؾم   ٗ
َ
ل" و"ٞ َٗ ٞ" ً م 

٠, وقغ ٝ ٞهى قٍغ٠، ٞلظل٪ ٧ان "٣ٞ ه" بالًم "ُٞٗل", هدى: ْغ ٝ ٞهى ٍْغ  ٣ٞ" ً ُه" م 

َغًٍ
َ
 .(504)(صون آلاز

٨ت)٢ا٫ الُىفي: و 
َ
٣ا وَمل

 
ل
 
ه، بًمها: بطا ناع ال٣ٟه له سجُت وز  ٣ٞ)(505). 

جاًا اإلاايُت هدى ْغ  ): " قغح الخهى٫ "في ال٣غافي و٢ا٫   ؤٞٗا٫  الس 
ٝ ٞهى ألهه قإن 

 ٍْغ٠، وقغ  
َ
مغ  ٝ ٞهى قٍغ٠، و٦  .(506)(م ٞهى ٦ٍغ

ما صلذ ٖلى مًٗجى ٢اثم   :السجاًا والٛغاثؼ، ؤي: الُباج٘، هي ٣ٍى٫ ؤَل الىدى: ؤٞٗا٫و 

٘ :الػم  له, وطل٪ مشل بالٟاٖل   ج 
َ
ن ,"ش ً ,وَظب  ذ"  ,وَخؿ  ب 

َ
 .(507)و٢

ؼة,  ُاًاٞالسجُت: الُبُٗت والٍٛغ  .(508)والجم٘ سجاًا مشل: ُُٖت ٖو

ْماللي٢ا٫   
ب  ): " قغح الخى٣ُذ"في  (509)الؿ  ؼة والج  ت والسل٣ُت الُبُٗت والسجُت والٍٛغ

 
ل

٣ُت ل   متراصٞت بمٗجً  :والؿ 
 
 .(510)(ى واخضؤلٟاّ

ه )٢ا٫ ؤلاؾىىي:   ٞٓهغ ؤن ال٣ُٟه ًض٫ ٖلى ال٣ٟه  وػٍاصة  ٧ىه 
 
ظا ؤزو  مً سجُت ، َو

 .(511)(مُل٤ ال٣ٟه

بت الؼخُلي: ومً َىا  ال٣ُٟه: َى الجتهض، والجتهض: َى الظي خهلذ له )٢ا٫ الكُش َو

 
َ
ى
َ
 َمل

ٌ
 .(512)(لى اؾخيباٍ ألاخ٩ام مً ؤصلتهاع بها ٣ٖخض  ًَ  ت

ً له ؤَلُت جامت ؤما ال٣ُٟه ٖلى الخ٣ُ٣ت ٞهى َم ): " نٟت الٟخىي "في  (513)٢ا٫ ابً خمضان

ها مً ؤمهاث مؿاثل ألاخ٩ام  خه ظملت ٦شحرة ٖٞغ ًم٨ىه ؤن ٌٗٝغ الخ٨م بها بطا قاء مٗٞغ

                                              

 1/20جى٣ُذ الٟهى٫ قغح ( 504)

 1/132 قغح مسخهغ الغويت( 505)

 1/120هٟاجـ ألانى٫ ( 506)

 1/46ظام٘ الضعوؽ الٗغبُت ( 507)

 (143م , ومسخاع الصخاح ) 1/267اإلاهباح اإلاىحر ( 508)

ماللي: مٟؿغ مٛغبي، مً بالص )ؾىؽ( ( 509) الخؿحن بً ٖلي بً َلخت الغظغاجي زم الكىقاوي، ؤبى ٖبض هللا الؿ 

ت  -لجمُلت ٖلى آلاًاث الجلُلت له جهاه٠ُ، مجها )الٟىاثض ا ر( مباخض في هؼو٫ ال٣غآن و٦خابخه، مىه وسست في الٓاٍَغ

الم ][، وصًٞ بغؤؽ واصي ؾىؽ. 899)قغح مىعص الٓمأن( جىفي بخاعوصهذ ]ؾىت ٤، و)هىاػ٫( في ٣ٞه اإلاال٨ُت، وبضمك ألٖا

 [2/247للؼع٦لي 

٘ الى٣اب ًٖ جى٣ُذ الكهاب 510)  1/173( ٞع

  1/18لئلؾىىي جهاًت الؿى٫ ( 511)

 ٣1/42ه ؤلاؾالمي وؤصلخه للؼخُلي الٟ( 512)
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ُت الٟغوُٖت الٗملُت باالظتهاص والخإمل وخًىعَا ٖىضٍ   ٣ُٞه   ٩ٞل   ,الكٖغ
ً
 مجتهض   خ٣ُ٣ت

  .(514)(ُا٢ت في َلب الخ٨م الكغعي بضلُلهألن الاظتهاص بظ٫ الجهض وال ,٢اى  

٩ام اإلا٨دؿب بهه الٗلم باألخ)بن ٢ىلهم في ال٣ٟه ): "حكي٠ُ اإلاؿام٘" ٢ا٫ الؼع٦صخي في و 

ذ  في اٖخباع الاظتهاص, ألن الٗلم اإلا٨دؿب بهما ٩ًىن باالؾخيبا (ٟهُلُتمً ؤصلتها الخ ٍ، نٍغ

 .(515)(وطل٪ مىا٤ٞ ل٣ىلهم: ال٣ُٟه: الجتهض ... بلى آزٍغ

ا ألاههاعي في و  ، ٦ما ا ٢لذ ٧األنل: )والجتهض ال٣ُٟه(ولظ): " ٚاًت الىنى٫ "٢ا٫ ػ٦ٍغ

 .(517)(واخض (516)ما نض٢هما ٢الىا: ال٣ُٟه الجتهض, ألن  

ٗ  خ٣ُ٣ت اإلاٟتي وال٣ُٟه والٗال  )٢ا٫ الكُش دمحم ؾُٗض الباوي: و  لماء ؤنى٫ ال٣ٟه ٝ ٖغْ م ب

 .(518)(َى الجتهض

 الجتهض ال٣ُٟه َى البالٜ الٗا٢ل طو َم ): " البدغ الخُِ"في الؼع٦صخي ٢ا٫ و 
َ
ًَ ل ع بها ٣خض  ٨ت 

 .(519)(ٖلى اؾخيخاط ألاخ٩ام مً مإزظَا

 ) الاحتهدر (

مً ألامىع مؿخلؼم لل٩لٟت واإلاك٣ت,  والاظتهاص في اللٛت: اؾخٟغاٙ الىؾ٘ في جدهُل ؤمغ  

 .(520)اظتهض في خمل السغصلت :وال ٣ًا٫ ,٣ا٫: اظتهض في خمل الدجغولهظا ً

                                                                                                                                             

اوي، ؤبى ٖبض هللا: ٣ُٞه خىبلي ؤصًب. ولض ووكإ بدغان،  (513) ؤخمض بً خمضان بً قبِب بً خمضان الىمحري الخغ 

اًت ال ً  و٠٦ بهٍغ وجىفي بها. مً ٦خبه "الٖغ ٨بري" وعخل بلى خلب وصمك٤، وولي هُابت ال٣ًاء في ال٣اَغة، ٞؿ٨جها وؤؾ

اًت الهٛغي" ٦الَما في ال٣ٟه، وم٣ضمت في ؤنى٫ الضًً. جىفي ؾىت ) الم للؼع٦لي ](. 695و"الٖغ  [1/119ألٖا

 (14نٟت الٟخىي )م ( 514)

 129 - 1/128 حكي٠ُ اإلاؿام٘( 515)

تفي "٢ا٫  (516) انُالخان, َما اإلاٟهىم  -)ٌٗجي اإلاىا٣َت(-لضي ؤَل َظا الًٟ ):  (46 - 45)م  "يىابِ اإلاٗٞغ

: ٣ُٞهضون به اإلاٗجى الظَجي الظي ًشحٍر اللٟٔ في ألاطَان, واللٟٔ صاللت ٦المُت ٖلُه. وؤما اإلافهىمإلاانض١. ؤما وا

: ٣ُٞهضون به الٟغص ؤو ألاٞغاص التي ًىُب٤ ٖلحها اللٟٔ بط ًخد٤٣ ٞحها مٟهىمه الظَجي. ٢ا٫: ولٟٔ )اإلاانض١( اإلادصدق

ؾخٟهامُت ؤو اإلاىنىلُت, و٧لمت )نض١( التي هي ٞٗل ماى مً الهض١, بط اؾم نىاعي مإزىط في ألانل مً ٧لمت )ما( الا 

٧ان ٣ًا٫ مشال: ٖلى ماطا نض١ َظا اللٟٔ ؟ ٣ُٞا٫ في الجىاب: نض١ ٖلى ٦ظا ؤو ٦ظا, ٞاقخ٣ىا مً طل٪ ؤو هدخىا ٧لمت 

ا بـ "ؤ٫" ا َى ٞغ ٣هضون به ما ؤوضخىا, لخٍٗغ٠ ٞهاعوا ٣ًىلىن: )اإلاانض١()مانض١( ٖو  .( اَـ ٍو

 (155ٚاًت الىنى٫ )م ( 517)

 (341( ٖمضة الخد٤ُ٣ )م 518)

 8/229 البدغ الخُِ( 519)

 ٦1/101كاٝ انُالخاث الٟىىن ( 520)
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الاظتهاص: ؤزظ الىٟـ ببظ٫ الُا٢ت وجدمل اإلاك٣ت، ٣ًا٫: ظهضث عؤَي )٢ا٫ الغاٚب: 

 .(521)(وؤظهضجه: ؤحٗبخه بال٨ٟغ

غي: و  هض: الُا٢ت, و٢غت: )٢ا٫ الجَى ًَ }الَجْهض  والج  ً ظ 
 
ْم َوال  َ ْهَض  ظ 

 
ال وَن ب 

ض  ج 
ًَ  

َ
 {ال

ْم }و  َ هْ ), ٢ا٫ ابً الجىػي: (522)({َظْهَض  الج 
 
ض. ٢ا٫ ؤبى الَجهْ  :َمٚحر   ض لٛت ؤَل الدجاػ، ولٛت

هض: الُا٢ت, والَجهض:  : َا٢تهم, و٢ا٫ ابً ٢خِبت: الج  ٖبُضة: الجهض، بالٟخذ والًم ؾىاء، ومجاٍػ

هض٥ في َظا َظ  ضهَ والَجهض بالٟخذ مً ٢ىل٪: اْظ  هض بالًم الُا٢ت,٢ا٫ الٟغاء: الج  , (523)(اإلاك٣ت

  :ألامغ، ؤي
 
ا هض: اإلاك٣ت. ٣ًا٫: ظهض صابخه وؤظهضَا، بطهض٥. والَج اظهض ظ   :ٜ ٚاًخ٪. وال ٣ًا٫ابل

 .(524)ُٞه وبالٜ ض  َظ  :ض الغظل في ٦ظا، ؤيهَ وَظ  خمل ٖلحها في الؿحر ٞى١ َا٢تها,

ى الُا٢ت)٢ا٫ الؼع٦صخي: و  ى اإلاك٣ت، َو لؼ  ,الاظتهاص لٛت: اٞخٗا٫ مً الجهض، َو م مً ٍو

 بما ُٞه مك٣ت، لخَ  َظا الاؾم   طل٪ ؤن ًسخو  
ْ
  ٖىه ألامىع   َط غ  س

 
ت   الًغوٍع

 
 ضعَ التي ج

ً
مً  ٥ يغوعة

ُت. ، بط ال مك٣ت في جدهُلها، وال ق٪ ؤن طل٪ مً ألاخ٩ام الكٖغ  الكٕغ

٤ الاؾخيباٍ  .(525)(وفي الانُالح: بظ٫ الىؾ٘ في هُل خ٨م قغعي ٖملي بٍُغ

بظ٫ الجهض في َلب اإلا٣هىص, وانُالخا: بظ٫ الجهض في  الاظتهاص لٛت:)و٢ا٫ الضؾىقي: 

 .(526)(اؾخيباٍ ألاخ٩ام مً ال٨خاب والؿىت

ه بالىٓغ في اإلاأزظ دمحم خؿىحن مسلٝىولهظا ٢ا٫ الكُش  َٗ : )الجتهض َى الباط٫ وؾ

ُت الؾخيباٍ الخ٨م الكغعي مً صلُله الخٟهُلي(  . (527)الكٖغ

ض َلببدُض ً :٣ٞىلىا: )بظ٫( ؤي)٢ا٫ الؼع٦صخي:  ختى ال  ,دـ مً هٟؿه العجؼ ًٖ مٍؼ

وال٣ٗلي والخسخي، ٞال ٌؿمى ٖىض ال٣ٟهاء  )الكغعي( اللٛىي  بـ وزغط  ,في الخ٣هحر ٣ً٘ لىم  

ان ٢ض ٌؿمى ٖىض اإلاخ٩لمحن و٦ظل٪ الباط٫ وؾٗه في هُل خ٨م قغعي ٖلمي وبن ٧ ,مجتهضا

 مجتهضا.

                                              

  (208اإلاٟغصاث )م ( 521)

 2/460 الصخاح( 522)

  2/284ػاص اإلاؿحر ( 523)

 2/460 الصخاح( 524)

 8/227البدغ الخُِ ( 525)

 (15( خاقُت الضؾىقي ٖلى قغح الًٗضًت للؿمغ٢ىضي )م 526)

 (141بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م  (527)
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٤ الاؾخيباٍ( لُسغط بظل٪ بظ٫ الىؾ٘ في هُل جل٪ ألاخ٩ام مً  وبهما ٢لىا: )بٍُغ

الىهىم ْاَغا ؤو بدٟٔ اإلاؿاثل واؾخٗالمها مً اإلاٗجى ؤو بال٨ك٠ ٖجها مً ال٨خب، ٞةهه 

 .(528)(وبن ؾمي اظتهاصا ٞهى لٛت ال انُالخا

ٟهم ال٣ٟهَ ): ؤًًا ٢ا٫ الؼع٦صخيو  َم مً حٍٗغ ل 
 ٖ اإلاؿاثل  باؾخيباٍ ألاخ٩ام ؤن   جىبُه: 

هت في ٦خب ال٣ٟه لِؿذ ب٣ٟ ٞ   ه  انُالخا، وؤن  اإلاضو   خا
َ
ح الٗبضعي في ها لِـ ب٣ُٟه، وبه نغ  ٓ

اإلاؿخهٟى", ٢ا٫: وبهما هي هخاثج ال٣ٟه، والٗاٝع بها ٞغوعي، وبهما قغح "باب ؤلاظمإ مً 

َٕ ًٖ ؤصلت صخُدت، ُٞخل٣اَا مىه الٟغوعي  ج٣لُضا,  ج جل٪ الٟغو يخ 
 ً ال٣ُٟه َى الجتهض الظي 

دٟٓها. وهدى   ضوجها ٍو ً   ٫  ٍ ٢ى ٍو . و٢ا٫ الكُش ؤبى بسخا١  اب ٣َلت ٣ٞه  ال ٣ٞهاء 
َ
ْم ه  َ ٖبض الؿالم: 

له ٞلِـ ب٣ُٟه.  ، ومً ال ٣ٞهَ ٣ُٞه   في ٦خاب الخضوص: ال٣ُٟه مً له ال٣ٟه، ٩ٞل مً له ال٣ٟه  

٢ا٫: وال٣ُٟه َى الٗالم بإخ٩ام ؤٞٗا٫ الٗباص التي ٌؿٙى ٞحها الاظتهاص. و٢ا٫ الٛؼالي: بطا لم 

ؾمٗها ٞلِـ ب٣ُٟه, خ٩اٍ ٖىه ابً  ه في مؿإلت لم ٌؿمٗها ٨٦المه في مؿإلت  ًخ٩لم ال٣ُٟ

 .(529)("َب٣اث الخىُٟت"الهمضاوي في 

ال ًٟتي بال الجتهض، و٢ض اؾخ٣غ عؤي ألانىلُحن ٖلى ): " قغح الهضاًت"٢ا٫ ابً الهمام في و 

مٟذ، والىاظب ٖلُه الجتهض ٞلِـ ب ؤن اإلاٟتي َى الجتهض، وؤما ٚحر الجتهض ممً ًدٟٔ ؤ٢ىا٫َ 

  ٗ ٝغ ؤن ما ٩ًىن في ػماهىا مً بطا ؾئل ؤن ًظ٦غ ٢ى٫ الجتهض ٧إبي خىُٟت ٖلى ظهت الخ٩اًت، ٞ

 .(530)(ٞخىي اإلاىظىصًً لِـ بٟخىي، بل َى ه٣ل ٦الم اإلاٟتي لُإزظ به اإلاؿخٟتي

بت   ٧لمت  "ال٣ُٟه" ؤزحرا ٖلى مخ٣ٟهت اإلاظاَب مً)الؼخُلي: ولهظا ٢ا٫ الكُش َو
 وبَال١ 

ُت  .(531)(باب الجاػ والخ٣ُ٣ت الٗٞغ

 ٖ   ال٣ٟه َى اؾم  )٢ا٫ التهاهىي: 
ْ
ُت  م  ل ى الٗلم باألخ٩ام الكٖغ مً الٗلىم اإلاضوهت، َو

ى الجتهض. ٢ا٫ الخ٤٣  الٗملُت مً ؤصلتها الخٟهُلُت. وال٣ُٟه مً اجه٠ بهظا الٗلم، َو

ً   ٦الم   الخٟخاػاوي في خاقُت الًٗضي: ْاَغ   ض, وال مجتهض ٚحر مجته   ٚحر   ع ٣ُٞه  ى  هَ خَ ال٣ىم ؤهه ال 

ال١. وٗم لى اقتٍر في ال٣ٟه التهُا لجمُ٘ ألاخ٩ام, وظىػ في مؿئلت صون مؿئلت  ٣ُٞه ٖلى ؤلَا

                                              

  8/227البدغ الخُِ ( 528)

 1/38 الؿاب٤( 529)

 7/256( ٞخذ ال٣ضًغ 530)

 ٣1/42ه ؤلاؾالمي وؤصلخه للؼخُلي الٟ( 531)



 

 121 

جد٤٣ مجتهض لِـ ب٣ُٟه, و٢ض قإ بَال١ ال٣ُٟه ٖلى مً ٌٗلم الًٟ وبن لم ٨ًً مجتهضا 

 .(532)(اهخهى

َهحر ٚح  ً ر ال٣ُٟه ٣ٞحها, ٞال٣ٟه زانت الجتهضًً ٢لذ: والكُٕى ال ٣ًلب الخ٣اث٤, ٞال 

 صون اإلا٣لضًً.

اب:  م والخبحن, وال ٩ًىن طل٪ بال بالىٓغ في ألاصلت ً الخٟه  م   الخ٣ٟه  )٢ا٫ ال٣اضخي ٖبض الَى

ت  .(533)(واؾدُٟاء الدجت صون الخ٣لُض, ألن الخ٣لُض ال ًشمغ ٖلما وال ًٟطخي بلى مٗٞغ

ت)و٢ا٫ ابً جُمُت:  ُت بإصلتها الؿمُٗت الخ٣ٟه في الضًً: مٗٞغ ٞمً لم  ,ألاخ٩ام الكٖغ

 .(534)(ٌٗٝغ طل٪ لم ٨ًً مخ٣ٟها في الضًً

ُت بإصلتها الؿمُٗت الشبىجُت مً و٢ا٫ ؤًًا: ) ال٣ٟه ال ٩ًىن بال بٟهم ألاخ٩ام الكٖغ

ا واؾخيباَا  . (535)(ال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ هه 

ط ؤبي بسخا١ ؤلاؾٟغاثُجي و٢ا٫ ج٣ي الضًً الؿب٩ي ُٞما اهخسبه مً ؤنى٫ ال٣ٟه لؤلؾخا

ٔ مظََب )ه: ما هه    ٟ ألاثمت مً  اؾخض٫ ألاؾخاط ُٞه ٖلى ٖضم الخ٣لُض بةظماٖىا ٖلى ؤهه لى َخ

م ٟتي ,صٞتَر م غ  َظا اإلاظَب, ٨ٞما َخ  بضلُل   لم ٨ًً له طل٪, ألهه ظاَل   ,زم ؤعاص ؤن ًد٨م به ٍو

 .(536)(يخغم ٖلُه ج٣لُض الخ ,هاإلاُذ لجهله بضلُل ٢ىل   ٖلُه ج٣لُض  

ذ ؤن اإلاُالٗت لٟغوٕ ال٣ٟه وخٟٓها ال ًهحر به الغظل ٣ٞحها ختى ٌٗلم : ٢لذ ٣ٞض ٖٞغ

 
َ
ٞةن طل٪ ال ًسغظه ًٖ الخ٣لُض ختى  ,ٓهٟ  وَخ  والضلَُل  بل لى َال٘ الىو  ها, مأزظَا وصالثل

 ٩ًىن ٖاإلاا بىظه الضاللت و٦ُُٟت بهخاط الضلُل للمضلى٫.

كهض لهظا ٢ى٫    ": الىبي ملسو هيلع هللا ىلص َو
َ
،  هللا   َغ ً  ه فسب امغؤ ؾم٘ مىا خضًشا ٞدٟٓه ختى ًبلٛه ٚحٍر

 . ؤزغظه ؤبى صاوص والترمظي."خدمل فله إلى مً هى ؤفله مىه، وزب خدمل فله لِع بفلُه

 ًَ ال٣َٟه ٚحر  ٣ُٞه, ٩ًىن له خاٞٓا وال ٩ًىن ُٞه  ل  دم  ٢ا٫ الكاٞعي: )َص٫  ٖلى ؤهه ٢ض 

 .(537)٣ٞحها(

                                              

 2/1282 ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن ( 532)

 (47الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م ( 533)

 20/212مجمٕى الٟخاوي ( 534)

 1/61الاؾخ٣امت  (535)

 (43الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م ( 536)

 (403الغؾالت )م  (537)
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 :ؤي "بلى مً َى ؤ٣ٞه مىه" .ٖلم :ؤي "ٞغب خامل ٣ٞه": )" ٟت ألاخىطيجد" ناخب٢ا٫ و 

بلٛه بلى مً َى ؤ٣ٞه مىه ِٞؿخيبِ  ٞغب خامل ٣ٞه ٢ض ٩ًىن ٣ٞحها وال ٩ًىن ؤ٣ٞه ُٞدٟٓه ٍو

بقاعة بلى ٞاثضة الى٣ل والضاعي بلُه. ٢ا٫  ,ال ًٟهمه الخامل ؤو بلى مً ًهحر ؤ٣ٞه مىه مىه ما

عب خامل ٣ٞه ؤصاٍ بلى مً َى ؤ٣ٞه  :بها ًٖ ظىابها ؤي ياؾخٛج (ب  ع  )َى نٟت إلاضزى٫  :الُُبي

ه بحن به ؤن عاوي الخضًض لِـ ال٣ٟه   "وعب خامل ٣ٞه لِـ ب٣ُٟه" .مىه   ,مً قَغ
 
ه بهما قَغ

لى ال٣ُٟه الخٟهم   ,الخٟٔ  .(538)(٢اله اإلاىاوي  ,والخضبغ ٖو

 و٢ض ؾئل: "َل زه٨م عؾى٫ ٢ا٫ ؤمحر اإلاامىحن ٖلي بً ؤبي َالب هنع هللا يضر٢ا٫ ابً جُمُت: )و 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص بصخيء صون الىاؽ؟ ٣ٞا٫: ال؛ والظي ٞل٤ الخبت وبغؤ اليؿمت؛ بال ٞهما ًاجُه هللا ٖبضا في 

 "٦خابه
َ
 . ٞهظا الٟهم َى بمجزلت ال٨
َ

ى الظي جمحزث به ؤل  والٗكب الظي ؤهبدخه ألاعى الُُبت. َو

٩ٞان َمها خٟٓها ويبُها؛  ٓذ الىهىَم ٟ  ؛ وهي التي َخ َظٍ الُب٣ت ًٖ الُب٣ت الشاهُت

ا بال٣بى٫؛ واؾخيبُىا مجها واؾخسغظىا ٦ىىػَا واججغوا ٞحها؛ وبظعوَا في  ٞىعصَا الىاؽ   وجل٣َى

ْم ٧لٌّ بدؿبه }٢ابلت للؼعٕ والىباث؛ وعووَا  ؤعى   َغَبه 
ْ
اؽ  َمك

َ
ه
 
ل  ؤ

 
َم ٧ ل 

َٖ ْض 
َ
االء الظًً ٢ا٫ ٢ {. َو

اَا؛ٞحهم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص زم ؤصاَا ٦ما ؾمٗها؛ ٞغب خامل ٣ٞه  : "هًغ هللا امغؤ ؾم٘ م٣التي ٖٞى

ظا ٖبض  "ولِـ ب٣ُٟه؛ وعب خامل ٣ٞه بلى مً َى ؤ٣ٞه مىه هللا بً ٖباؽ امهنع هللا يضر خبر ألامت؛  . َو

ً خضًشا الظي ٣ًى٫ ُٞه: الٗكٍغ ما ؾمٗه مً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ال ًبلٜ هدَى  م٣ضاع   ,وجغظمان ال٣غآن

ىع٥ له في ٞهمه والاؾخيباٍ مىه ختى مؤل وب   ,مً الصخابت وؾم٘ ال٨شحَر  ,"ؾمٗذ وعؤًذ"

٣ها وهي بدؿب ما  ,٢ا٫ ؤبى دمحم بً خؼم: وظمٗذ ٞخىاٍ في ؾبٗت ؤؾٟاع ٦باع ,الضهُا ٖلما ٞو

ٗ   ,هاَٗ بلٜ ظام    وبال ٞ
ْ
٣ه   ,ابً ٖباؽ ٧البدغ م  ل همه فيٞو ال٣غآن باإلاىي٘ الظي  ه واؾخيباَه ٞو

 م  و٢ض ؾمٗىا ما َؾ  ,ٞا١ به الىاؽ
ول٨ً ؤعيه ٧اهذ مً ؤَُب  ,وخٟٓىا ال٣غآن ٦ما خٟٓه َ٘

م ,ألاعاضخي وؤ٢بلها للؼعٕ هللا ًاجُه  وطل٪ ًٞل   ,ٞبظع ٞحها الىهىم ٞإهبدذ مً ٧ل ػوط ٦ٍغ

اَه مً ٞخاوي وهللا طو الًٟل الُٗٓم. وؤًً ج٣٘ ٞخاوي ابً ٖباؽ وجٟؿحٍر واؾخيب ,مً ٌكاء

 
 
غة ؤخٟٔ ؟ وؤبى ٍَغ غة وجٟؿحٍر   ؤبي ٍَغ

 
  مىه؛ بل َى خاٞٔ

َ
ال١: ًاصي الخضًض  ألامت ٖلى ؤلَا

ضعؾه باللُل صعؾا؛ ٩ٞاهذ َمخه مهغوٞت بلى الخٟٔ وجبلُٜ ما َخ م  ٦ما َؾ   ٟ  ٗه ٍو
َ
ه ٦ما ٓ

                                              

 7/348جدٟت ألاخىطي ( 538)
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  ,ؾمٗه
َ
مت ابً ٖباؽ مهغوٞت بلى الخ٣ٟه والاؾخيباٍ وجٟجحر الىهىم وق   َو
مجها  ألاجهاع ٤ 

 .(539)(٦ىىػَا واؾخسغاط  

ولهظا ٧ان دمحم بً ٖبض هللا بً ٖبض الخ٨م ٣ًى٫: ما عؤًذ مشل الكاٞعي, ٧ان ؤصخاب 

  ً ٗغيىن ٖلُه ٚىامٌ ٖلم الخضًض, ٩ٞان  لم  ى٢ٟهم ٖلى ؤؾغاع  الخضًض ًجُئىن بلُه, َو

م مخعجبىن مىه ا ولم ٣ًٟىا ٖلحها, ٣ُٞىمىن َو َى  . (540)ٌٗٞغ

 و٢ا٫ ٞىعان: ماجذ ام
 
لبٌٗ ؤَل الٗلم، ٢ا٫: ٞجاء ًدحى بً مٗحن والضوعقي. ٢ا٫:  غؤة

 
 
م ظلىؽ، ٣ٞا٫: ما ٞلم ًجضوا امغؤة ح ٛؿلها بال امغؤة خاثٌ. ٢ا٫: ٞجاء ؤخمض بً خىبل، َو

 
 
٨م؟ ٣ٞا٫ ؤَل اإلاغؤة: لِـ هجض ٚاؾلت بال امغؤة خاثٌ، ٢ا٫: ٣ٞا٫ ؤخمض بً خىبل: ؤلِـ قإه

  :ون ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلصو  جغْ 
 
غة. ٢الذ: بوي خاثٌ، ٣ٞا٫: بن خًُخ٪ لِؿذ ْم "ًا ٖاجكت، هاولُجي الس

 .(541)ًجىػ ؤن حٛؿلها. ٢ا٫: ٞخجلىا وب٣ىا ,في ًض٥"

مل: ٠ُ٦ جغ٥ ناخب   ً ؤبي ُٖاص ال٩ىفي ٢ا٫: ٢ا٫ لي ألٖا ٢ى٫َ  -ٌٗجي ؤبا خىُٟت  -٨م ٖو

ً  مؿٗىص  ضزخه به, ٣ٞا٫: وؤي خضًض؟ , ٢لذ له: جغ٦ه لخضًش٪ الظي خ"بُ٘ ألامت َال٢ها"اب

غة خحن بُٗذ  ٣ٞلذ: بهه ٣ًى٫ به٪ خضزخه به ًٖ ببغاَُم ًٖ ألاؾىص ًٖ ٖاجكت ؤن بٍغ

 
 
  وؤٖخ٣ذ ز
مل: بن ؤبا خىُٟت ل٣ُٟه, وؤعجبه طل٪ح   .(542)رث, ٣ٞا٫ ألٖا

جُبه ؤبى و  ى ٌؿإ٫ ؤبا خىُٟت ًٖ مؿاثل ٍو مل َو ٢ا٫ ٖبُض هللا بً ٖمغو: ٦ىا ٖىض ألٖا

مل: مً ؤًً ل٪ َظا؟ ٣ُٞى٫: ؤهذ خضزدىا ًٖ ببغاَُم ب٨ظا وخضزدىا خىُٟت, ٣ُٞى٫  له ألٖا

باء وهدً  مل ٖىض طل٪ ٣ًى٫: ًا مٗكغ ال٣ٟهاء ؤهخم ألَا ًٖ الكٗبي ب٨ظا, ٢ا٫: ٩ٞان ألٖا

 .(543)الهُاصلت

                                              

غة و٢ا٫ ابً الىػٍغ الُماوي: ).  94 - 4/93( مجمٕى الٟخاوي 539)   ٢ض ٧ان ؤبى ٍَغ
َ
الصخابت عضخي هللا  ؤخٟٔ

لي  ؤ٢ًاَم, وؤبي  ؤ٢غؤَم, مٗاط ؤ٣ٞههم, وػٍض ؤٞغيهٖجهم, ولم ٨ًً ؤٖلَمهم, وال ؤ٣ٞههم, وال ؤًٞلهم, و٢ض ٧ان  م, ٖو

بض هللا بً ٖمغو ؤخٟٔ الصخابت . و٢ا٫ ابً ال٣ُم: ) [2/325الغوى الباؾم ](. والسلٟاء ؤًٞلهم غة ٖو و٢ض ٧ان ؤبى ٍَغ

لي وابً مؿٗىص وػٍض بً زابذ ؤ٣ٞه مجهما، بل ٖبض هللا بً ٖباؽ ؤًًا  مغ ٖو م عواًت له، و٧ان الهض٤ً ٖو للخضًض وؤ٦ثَر

 [3/116بٖالم اإلاى٢ٗحن ](. ومً ٖبض هللا بً ٖمغ ؤ٣ٞه مجهما

 (64مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي للغاػي )م  (540)

 1/297طًل َب٣اث الخىابلت  (541)

 (147الاهخ٣اء البً ٖبض البر )م  (542)

 (45)م للسُُب البٛضاصي ههُدت ؤَل الخضًض  (543)
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٢ا٫ الغبُ٘: ؾمٗذ الكاٞعي ٢ا٫ لبٌٗ ؤصخاب الخضًض: ؤهخم الهُاصلت، وهدً و 

باء  . (544)ألَا

ً ًدمل الخضًض وال ٌٗٝغ ُٞه َم  : بن  (545)ُضيبَ ومً َىا ٢ا٫ الؼ  )البر: ٢ا٫ ابً ٖبض 

ل ٧الهُضالوي  . (546)(الخإٍو

ىضٍ الخىاثج, وال ٌؿخُُ٘ جغ٦ُبَ ٢ا٫ ابً الجىػيو  ها بال الُبِب, : )الهُضالوي: الُٗاع ٖو

 . (547)ٞالخضر السالي ًٖ ال٣ٟه ٧الُٗاع(

 ٢ا٫ ًدحى بً ًمان: ٨ًخب ؤخض  
َ
َم ًٖ ًخٟهم وال ًخضبغ, ٞةطا ؾئل ؤخض  وال  َم الخضًض

  .(548)ظلـ ٧إهه م٩اجب مؿإلت  

ًًٗه هللا في ال٣لىب. ٢ا٫ ابً  ٢ا٫ مال٪: لِـ الٗلم ب٨ثرة الغواًت، بهما َى هىع  ولهظا 

 
َ
له خُض ٢ا٫:  ً ال ٞهَم ٖم   الٗلَم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مٗاهُه واؾخيباَه، و٢ض هٟى  َم هْ الىدىي: ٌٗجي بظل٪ ٞ

 .(549)خامل ٣ٞه لِـ ب٣ُٟه" "عب

ًَ  ؤلا٦شاَع  ولُٗلم ؤن  )٢ا٫ السُُب البٛضاصي: و  هحر به مً ٦خب الخضًض وعواًخه ال 

 . (550)(٣ٞحها، وبهما ًخ٣ٟه باؾخيباٍ مٗاهُه، وبوٗام الخ٨ٟحر ُٞه الغظل  

                                              

 10/23الىبالء ؤٖالم ؾحر  (544)

الخؿً بً ٖبض هللا بً مظحج بً دمحم بً ٖبض هللا بً بكغ الؼبُضي  ؤبى ب٨غ دمحم ب٢ًا٫ ابً زل٩ان: )( 545)

غاب واإلاٗاوي والىىاصع، بلى  بت؛ ٧ان واخض ٖهٍغ في ٖلم الىدى وخٟٔ اللٛت، و٧ان ؤزبر ؤَل ػماهه باإٖل ل ٢َغ ؤلاقبُلي هٍؼ

ىع ٖل مه, مجها: مسخهغ ٦خاب الٗحن, ٖلم الؿحر وألازباع، ولم ٨ًً باألهضلـ في ٞىه مشله في ػماهه، وله ٦خب جض٫ ٖلى ٞو

حن باإلاكغ١ وألاهضلـ مً ػمً ؤبي ألاؾىص الضئلي بلى ػمً قُسه ؤبي ٖبض هللا الىدىي  حن واللٍٛى و٦خاب َب٣اث الىدٍى

الغباحي، وله ٦خاب الغص ٖلى ابً مؿغة وؤَل م٣الخه ؾماٍ َخ٪ ؾخىع اإلالخضًً, و٦خاب لخً الٗامت, و٦خاب الىاضر في 

ى مُٟض ه... جىفي ًىم السمِـ مؿتهل ظماصي آلازغة ؾىت حؿ٘  الٗغبُت َو
 
ظضا، و٦خاب ألابيُت في الىدى لِـ ألخض  مشل

اف زالزا وؾخحن ؾىت، عخمه  وؾبٗحن وزلشماثت بةقبُلُت، وصًٞ طل٪ الُىم بٗض نالة الٓهغ، ونلى ٖلُه ابىه ؤخمض، ٖو

خذ الباء اإلاىخضة وؾ٩ىن ا لُاء اإلاشىاة مً جدتها وبٗضَا صا٫ مهملت، َظٍ اليؿبت بلى هللا حٗالى... والؼبُضي: بًم الؼاي ٞو

ى الظي ؾمي باأل٦مت اإلاظ٧ىعة، وػبُض ٢بُلت ٦بحرة بالُمً  ػبُض، واؾمه مىبه بً نٗب بً ؾٗض الٗكحرة بً مظحج، َو

م، عضخي هللا ٖجهم حَر ُان زغط مجها زل٤ ٦شحر مً الصخابت ٚو ُاث ألٖا  374 - 4/372(. ٞو

 2/1029 مظام٘ بُان الٗل (546)

 (68آٞت ؤصخاب الخضًض )م  (547)

ًله  (548)  2/1031ظام٘ بُان الٗلم ٞو

وزو ال٣ٟه ):  1/4" بعقاص الؿاعي في " ٢ا٫ ال٣ؿُالوي. ٖلى ؤن  3/353الخىيُذ لكغح الجام٘ الصخُذ  (549)

ولى ٢ا٫  ,مً ألا٢ِؿت بط ال٣ٟه ٖلم بض٢اث٤ الٗلىم اإلاؿخيبُت ,ًٖ الٗلم ٖاع   بالظ٦غ صون الٗلم بًظاها بإن الخامل ٚحر  

 .(ٚحر ٖالم لؼم ظهله
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 ) ٢ا٫ ابً ٖبض البر:و 
 
لمائ   ٣ٞهاء   الظي ٖلُه ظماٖت  ه  هم طم  ؤلا٦شاع صون ج٣ٟ  اإلاؿلمحن ٖو

 . (551)(غوال جضب  

 ؤم  ): ؤًًاو٢ا٫ 
َ
 ا َ
َ
ُٞه  ه  صون ج٣ٟ   مً ؤَل ٖهغها الُىمَ  الخضًض ٖلى ما ًُلبه ٦شحر   ب  ل

  ٍ  .(552)(ٖىض ظماٖت ؤَل الٗلم وال جضبغ إلاٗاهُه ٞم٨غو

ا مً ؤن ًغجٟ٘ الخضبغ   بهما ٖابىا ؤلا٦شاَع ): ؤًًا٢ا٫ و  ، ؤال جغي ما خ٩اٍ بكغ والخٟهم زٞى

ى ال ٚحر، ٞإظبخه، ٣ٞا٫ لي: ًٖ  بً الىلُض مل ًٖ مؿإلت، وؤها َو ؤبي ًىؾ٠ ٢ا٫: ؾإلجي ألٖا

ًا  خضزخجي ؤهذ، زم خضزخه، ٣ٞا٫ لي:َظا ًا ٣ٌٗىب؟ ٣ٞلذ: بالخضًض الظي  مً ؤًً ٢لَذ 

 
َ
  ,مً ٢بل ؤن ًجخم٘ ؤبىا٥ ٣ٌٗىب بوي ألخٟٔ َظا الخضًض

َ
ل ذ جإٍو  ه بال آلان. وعوي هدى  ما ٖٞغ

باء وهدً َظا ؤهه ظغي بحن ألا  مل: ؤهخم ألَا ٖمل وؤبي ًىؾ٠ وؤبي خىُٟت ٩ٞان مً ٢ى٫ ألٖا

  .(553)(الهُاصلت

 ٢ا٫ خمض بً ظٟٗغ الخمُمي ال٩ىفي: ٢ا٫ لىا ؤبى الٗباؽ بً ٣ٖضة ًىما، و٢ض ؾإله عظل  و 

 ًٖ خضًض، ٣ٞا٫: ؤ٢  
 
هال

َ
ل َم جإٍو ل 

َٖ  . (554)ىا مً َظٍ ألاخاصًض، ٞةجها ال جهلر بال إلاً 

 و٢ا٫ زالض بً ٖ
ْ
  ل  ل  بض هللا: ؾمٗذ ابً قبرمت ٣ًى٫: ؤ٢

َ
  الغواًت
َ
 .(555)هْ ٣َ ْٟ ج

ي ؤزخه ؤبي ب٨غ وبؾماُٖل ابجي ؤبي ٢ا٫ البجَ  بً ؤوـ مٗهب الؼبحري: ؾمٗذ مالَ٪ ٢ا٫ و 

ـ   :ؤَو
 
 ؤعا٦

 
ىٟ٘ هللا ؟ وجُلباهه ان َظا الكإَن ب  د  ما ج ٢اال: وٗم، ٢ا٫: بن ؤخببخما ؤن جيخٟٗا به، ٍو

 ب٨ما، ٞإ٢  
 

 . (556)هاوج٣ٟ   مىه، ال

و٢ا٫ ؤلامام ؤخمض: ٧ان الكاٞعي ؤ٣َٞه الىاؽ في ٦خاب هللا وؾىت عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص, و٧ان ٢لَُل 

 .(557)الُلب للخضًض

ٞإهجر، ٢ا٫ ابً الجىػي: وبهما ؤلاقاعة بلى ما ط٦غث  مً الخضًض ٢ا٫ مال٪: ما ؤ٦ثر ؤخض  و 

 .(558)مً الدكاٚل ب٨ثرة الُغ١ والٛغاثب ُٟٞىث ال٣ٟه

                                                                                                                                             

 2/159 ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه (550)

ًله ظام٘ بُان الٗلم (551)  2/1013 ٞو

 2/1020 الؿاب٤ (552)

 1030 - 2/1029الؿاب٤  (553)

 2/158ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه  (554)

ًله  ظام٘ بُان الٗلم (555)  2/1014ٞو

 3/155واهٓغ: جغجِب اإلاضاع٥ ,  2/159 واإلاخ٣ٟه ال٣ُٟه (556)

 3/182جغجِب اإلاضاع٥  (557)
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والفهم ٢ا٫ ؤبى ٖلي الىِؿابىعي: لم ٨ًً بالٗغا١ في ؤ٢غان بً ناٖض  ؤخض  في ٞهمه, و 

 . (559)كىدهد ؤحل  مً الخفف

 و 
 
ت  . (560)بلي  مً خٟٓه ؤعجب  ُٞه  وال٣ٟه   الخضًض   ٢ا٫ ؤلامام ؤخمض: مٗٞغ

٩ىن  و٢ا٫ ؤخمض بً الخؿً الترمظي: ؾمٗذ ؤبا ٖبض هللا ٣ًى٫: بطا ٧ان ٌٗٝغ الخضًض ٍو

 . (561)ؤخب  بلي  مً خٟٔ الخضًض ال ٩ًىن مٗه ٣ٞه مٗه ٣ٞه  

ض جدٟٔ الخضًض وج٩ىن  و٢ا٫ الغبُ٘: ؾمٗذ الكاٞعي ٣ًى٫ ألبي ٖلي بً م٣الم: جٍغ

 ٣ٞحها؟ َحهاث ما ؤبٗض٥ مً طل٪.

 )٢ا٫ البحه٣ي: 
َ
ه ٖلى عؾم ؤَل الخضًض مً خٟٔ ألابىاب واإلاظا٦غة وبهما ؤعاص به خٟٓ

 بطا اق ٦شحر بها، وطل٪ ٖلم  
ْ
  ,بلى ال٣ٟه خٛل به ٞغبما لم ًخٟٙغ

 
التي ًدخاط بلحها في  ٞإما ألاخاصًض

وباهلل  ,ؤنى٫ ال٣ٟه (562)[ٖلى]بض مً خٟٓها مٗه، ٞٗلى ال٨خاب والؿىت بىاء  ال٣ٟه ٞال

 الخى٤ُٞ.

و٢ض ؤزبرها ؤبى ٖبض هللا الخاٞٔ ٢ا٫: ؤزبروي ؤبى ٖبض هللا: دمحم بً ببغاَُم اإلااطن ٢ا٫: 

ض هللا بً دمحم بً الخؿً ٣ًى٫: ؾمٗذ ببغاَُم بً دمحم الهُضالوي ٣ًى٫: ؾمٗذ ؾمٗذ ٖب

ؤخٟٔ ٦ما جدٟٔ  الكاٞعي ٣ٞا٫: لى ٦ىذ   ٣ًى٫: طا٦غث   (563)بسخا١ بً ببغاَُم الخىٓلي

 الضهُا. لٛلبذ ؤََل 

ؿغص ؤبىابَ  ظا ألن بسخا١ الخىٓلي ٧ان ًدٟٓه ٖلى عؾم ؤَل الخضًض، َو ه ؾغصا، َو

و٧ان الكاٞعي ًدٟٔ مً  ,مً الاؾخيباٍ وال٣ٟه لى ما ٧ان حهخضي بلُه الكاٞعي  و٧ان ال حهخضي ب

وطل٪  ,ٕى بلى ؤَله ُٞما اقدبه ٖلُه مىهالخضًض ما ٧ان ًدخاط بلُه، و٧ان ال ٌؿدى٠٨ مً الغظ

 لكضة اج٣اثه هلل ٖؼ وظل، وزكِخه مىه، واخخُاَه لضًىه.

                                                                                                                                             

ُت البً مٟلر  (558)  123 - 2/122آلاصاب الكٖغ

 2/240 جظ٦غة الخٟاّ (559)

 2/354, والٟغوٕ البً مٟلر  5/343الٟخاوي ال٨بري البً جُمُت  (560)

ُت البً مٟلر  (561)  2/122آلاصاب الكٖغ

, ولٗلها ػاثضة. )ػ( (562)  ٦ظا في اإلاُبٕى

ه، : ) 11/372ي للظَب "ؾحر ؤٖالم الىبالء"في ( 563) ٢ا٫ خىبل: ؾمٗذ ؤبا ٖبض هللا، وؾئل ًٖ بسخا١ بً عاٍَى

ً ؤلامام ؤخمض ؤًًا٣ٞا٫: مشل بسخا١ ٌؿإ٫ ٖىه؟! بسخا١ ٖ ٢ا٫: ال ؤٖٝغ إلسخا١ في الضهُا هٓحرا. ٢ا٫  ىضها بمام. ٖو

ب ٣ًى٫: ما ؤٖلم ٖلى وظه ه ؤخض ألاثمت، ز٣ت، مإمىن. ؾمٗذ ؾُٗض بً طٍئ ألاعى مشل بسخا١. و٢ا٫  اليؿاجي: ابً عاٍَى

٣هه لمه ٞو مت: وهللا لى ٧ان بسخا١ في الخابٗحن، أل٢غوا له بدٟٓه ٖو  (.بمام ألاثمت ابً زٍؼ
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ب اإلاظ٦غ، بالىى٢ان، ٢ا٫: خضزىا دمحم بً ؤزبرها ؤبى ٖبض هللا الخاٞٔ ٢ا٫: خضزجي ؤبى جغا

اإلاىظع ٢ا٫: ؾمٗذ دمحم بً ؤخمض بً الخؿحن ٢ا٫: ؾمٗذ الخمُضي ٣ًى٫: صخبذ الكاٞعي 

  .(564)(مً م٨ت بلى مهغ ٨ٞىذ ؤؾخُٟض مىه اإلاؿاثل، و٧ان ٌؿخُٟض مجي الخضًض

٢لما وؾمٗذ مال٩ا ٣ًى٫:  :٢ا٫ ابً ال٣اؾم): " البُان والخدهُل"٢ا٫ ابً عقض في و 

ض عواًت ألاخاصًض. اظخم٘ في عظل   ض ؤن   الٟخُا والخٟٔ، ًٍغ  الاقخٛا٫َ  ٢ا٫ دمحم بً عقض: ًٍغ

 ٌَ  بغواًت ألاخاصًض وؤلا٦شاع مجها وبدٟٓها 
َ
ه ُٞما ًدخاط بلى الخ٣ٟه ُٞه مجها، ًٖ الخ٣ٟ   ل  كٛ

ى ما ج٣خًُه ألاخ٩ام   ً   َو الىظهحن. و٢ض  ً ًخد٤٣ بال٣ُام ٖلىض َم ىَظ والخال٫ والخغام، ٣ٞلما 

 ا٢ا٫ بٌٗ الٗلماء: ما ه
 
  طا ٖلم   ْغث ٢ِ

 
مً  ل  بال ٚلبجي، وال هاْغث طا ٖلمحن بال ٚلبخه. ٞالخ٣ل

ى -ه ٞحها ؤولى مً ؤلا٦شاع مجها م٘ ٢لت الخ٣ٟه ٞحها، ٣ٞض ٢ا٫ عؾى٫ هللاالغواًاث م٘ الخ٣ٟ  
 
   َنل

 
اَّلل

َم 
 
ه  َوَؾل

ُْ لَ  .(565)("ه في الضًًمً ًغص هللا به زحرا ٣ًٟه": -َٖ

ذ ؤلؿىت السالٟحن بلى الًُٗ ٖلى الخضزحن )٢ا٫ السُُب البٛضاصي:  و٢ض بهما ؤؾٖغ

ٖ   لجهلهم ؤنى٫َ  تهم بمىايٗها, ٞةطا   ٝغ ناخب  ال٣ٟه وؤصلخه في يمً الؿجن م٘ ٖضم مٗٞغ

 
 
ٓم مدل حن وزصخي مً ٧ان ٖلُه الخضًض بالخ٣ٟه زغؾذ ٖىه ألالؿً ٖو ه في الهضوع وألٖا

ًًُٗ)(566) . 

ا وعبما اٖخجى اإلاخٗلم بالخٟٔ مً ٚحر جهىع وال ٞهم ختى ًهحر خاٞٓ)و٢ا٫ اإلااوعصي: 

ى ال ًخهىعَا وال ًٟهم ما جًمجها أللٟاّ اإلاٗاوي ٢ُما بخالوتها سبر ًٖ  ,َو ًغوي بٛحر عوٍت، ٍو

ض حجت. و٢ض عوي ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ,ٚحر زبرة  ؤهه ٢ا٫: ٞهى ٧ال٨خاب الظي ال ًضٞ٘ قبهت، وال ًٍا

اًت ,َمت الؿٟهاء الغواًت" مت الٗلماء الٖغ اة، وال "َو . و٢ا٫ ابً مؿٗىص هنع هللا يضر: ٧ىهىا للٗلم ٖع

ىي  غوي مً ال ًٖغ ىي مً ال ًغوي، ٍو  . (567)(ج٩ىهىا له عواة، ٣ٞض ًٖغ

ة وؤٌؿغ َغ١ َظٍ اإلال٨ت ٞخ٤ اللؿان بالخاوعة واإلاىاْغ ): " اإلا٣ضمت"و٢ا٫ ابً زلضون في 

دهل مغامهاإٞهى الظي ٣ًغب ق ,في اإلاؿاثل الٗلمُت ٞخجض َالب الٗلم مجهم بٗض طَاب  ,جها ٍو

م في مالػمت الجالـ الٗلمُت ؾ٩ىجا ال ًى٣ُىن وال ًٟاويىن  ىاًتهم  ,ال٨شحر مً ؤٖماَع ٖو

زم  ,ٝ في الٗلم والخٗلُممً مل٨ت الخهغ   ٞال ًدهلىن ٖلى َاثل   ,بالخٟٔ ؤ٦ثر مً الخاظت

                                              

 153 - 2/152مىا٢ب الكاٞعي للبحه٣ي  (564)

 18/502البُان والخدهُل ( 565)

 (40ههُدت ؤَل الخضًض )م  (566)

 (58)م  ؤصب الضهُا والضًً (567)
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 دهُل مً ًغي مجهم ؤهه ٢ض خهل ججض مل٨خَ بٗض ج
ً
َٖ  ه ٢انغة  في ٖلمه بن ٞاوى ؤو هاْغ ؤو 

 
 ,مل

 بَ ً ٢  بال م   وما ؤجاَم ال٣هىع  
 
ٜ  ل الخٗلُم واه٣ُإ ؾىضٍ وبال ٞدٟٓ مً خٟٔ ؾىاَم  هم ؤبل

  
ج  ومما ٌكهض بظل٪ في  ,ولِـ ٦ظل٪ ,مً اإلال٨ت الٗلمُت هم ؤهه اإلا٣هىص  لكضة ٖىاًتهم به ْو

وهي بخىوـ  ,َلبت الٗلم باإلاضاعؽ ٖىضَم ؾذ ٖكغة ؾىت ىىت لؿ٨جاإلاضة اإلاُٗ ب ؤن  اإلاٛغ 

ظٍ اإلاضة باإلاضاعؽ ٖلى اإلاخٗاعَ  ,زمـ ؾىحن  ما ًخإحى ٞحها لُالب الٗلم خهى٫   ٝ هي ؤ٢ل  َو

ظل َا في اإلاٛغب لهظٍ اإلاضة أل ا٫ ؤمض  ُٞ ,مبخٛاٍ مً اإلال٨ت الٗلمُت ؤو الُإؽ مً جدهُلها

ا مً ٢ل  .(568)(ت الجىصة في الخٗلُم زانت ال مما ؾىي طل٪ٖؿَغ

مً ٖىاًخه بلى جدهُل  اٖلم ؤن مً ٧ان ٖىاًخه بالخٟٔ ؤ٦ثَر ): نض٤ً خؿً زانو٢ا٫ 

ال ًدهل ٖلى َاثل مً مل٨ت الخهٝغ في الٗلم, ولظل٪ جغي مً خهل الخٟٔ ال  ,اإلال٨ت

٧إ٦ثر ٣ٞهاء اإلاٛغب  ,وججض مل٨خه ٢انغة في ٖلمه بن ٞاوى ؤو هاْغ ,ًدؿً قِئا مً الًٟ

لبت ٖلمه مً ؤَل بساعي وبٛضاص و٧ابل و٢ىضَاع ومً بلحها مً اإلاضن وألامهاع. ومً ًْ ؤهه  َو

وبهما اإلا٣هىص َى: مل٨ت الاؾخسغاط والاؾخيباٍ  ,اإلا٣هىص مً اإلال٨ت الٗلمُت ٣ٞض ؤزُإ

  
ت الاهخ٣ا٫ مً الضوا٫  ٞةن اهًم بلحها مل٨ت  ,بلى اإلاضلىالث ومً الالػم بلى اإلالؼوم وبال٨ٗـ وؾٖغ

ظا ال ًخم بمجغص الخٟٔ ,الاؾخدًاع ٞىٗم اإلاُلىب  ,بل الخٟٔ مً ؤؾباب الاؾخدًاع ,َو

ى عاظ٘ بلى ظىصة ٢ىة الخاٞٓت ويٟٗها وطل٪ مً ؤخىا٫ ألامؼظت السل٣ُت وبن ٧ان مما  ,َو

 . (569)(٣ًبل الٗالط

خباع"  و٢ا٫ الخاػمي ب  في ْىاَغ ألازباع ٌؿ): في "الٖا
ْ
ُ
َ
٧لٟها ٚحر ٖؿحر,  م  حر، وججك  الس

 . (570)(وبهما ؤلاق٩ا٫ في ٦ُُٟت اؾخيباٍ ألاخ٩ام مً زٟاًا الىهىم

مً ؤعاص الخضًض  :٣ًى٫ )ٌٗجي ؤلامام ؤخمض( ٢ا٫ بسخا١ الخغبي ؾمٗذ ؤبا ٖبضهللا 

سخا١ زضمت ًا ب :٢ا٫ لي ؟٦م ٣ًى٘ الغظل ؤن ٨ًخب مً الخضًض :هللا ٢لذ ألبي ٖبض ,زضمه

 .(571)ُٞه الىٓغ   :٢ا٫ ؟ما زضمخه :٢لذ ,ً َلبهم   الخضًض ؤنٗب  

                                              

 (546 - 545اإلا٣ضمت )م ( 568)

 (134)م  ؤبجض الٗلىم (569)

خباع (570) سه( : ٧ان الخاػمي مً ألاثمت الخٟاّ، الٗاإلاحن ب٣ٟه . ( 4)م  الٖا ٢ا٫ ؤبى ٖبض هللا بً الىجاع في )جاٍع

 [21/168الىبالء ؤٖالم ؾحر ]الخضًض ومٗاهُه وعظاله. 

 1/113 َب٣اث الخىابلت البً ؤبي ٌٗلى (571)
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ت ٞغؤًذ ٞحها ؤعبٗت آالٝ ًُلبىن الخضًض، وؤعبٗماثت  ً: ؤجِذ ال٩ٞى و٢ا٫ ؤوـ بً ؾحًر

 . (572)٢ض ٣ٞهىا

ش صمك٤"وابً ٖؿا٦غ في  "الجغح والخٗضًل"عوي ابً ؤبي خاجم في و  دمحم بً ًٖ  "جاٍع

ا ٞلم ,خمض بً خىبل وهؼلىا في م٩ان واخضؤحججذ م٘  :٣ًى٫  يؾمٗذ ؤب :الًٟل البزاػ ٢ا٫

صوع مجلؿا مجلؿا ؤو٦ىذ  ,لى مجلـ ؾُٟان بً ُِٖىتبنلُذ الهبذ صعث اإلاسجض ٞجئذ 

لى عؤؾه ظمتؤخمض ٖىض قاب ؤَلبا ألخمض بً خىبل ختى وظضث  ٞؼاخمخه ختى  ,ٖغابي ٖو

غ ًا ؤبا ٖب :٣ٞلذ ,خمض بً خىبلؤ٢ٗضث ٖىض  مغو بً  ي ض هللا جغ٦ذ بً ُِٖىت ٖىضٍ الَؼ ٖو

ٗ   ْن ةٞ ,اؾ٨ذ :٣ٞا٫ لي ,صًىاع وػٍاص بً ٖال٢ت والخابٗىن ما هللا به ٖلُم  ٞاج٪ خضًض ب
 
  ل
ججضٍ  ى 

لى ًىم بن ال ججضٍ ؤَظا الٟتى ؤزاٝ  ن ٞاج٪ ٣ٖل  بو  ,وال ًًغ٥ في صًى٪ وال في ٣ٖل٪ ,بجزو٫

 :٢ا٫ ؟مً َظا :٢لذ ,٣ٞه في ٦خاب هللا ٖؼ وظل مً َظا الٟتى ال٣غشخيؤما عؤًذ ؤخضا  ,ال٣ُامت

ـ الكاٞعي دمحم بً بصَع
(573). 

ط٦غ ؤبى ٖمغ الؼاَض دمحم بً ٖبضالىاخض ٚالم سٗلب ): " الاهخ٣اء"و٢ا٫ ابً ٖبض البر في 

ل٣ُجى ًدحى  :خمض بً خىبلؤنالر بً  ي٢ا٫ ل :٢ا٫ يؤبى ٖلى الخؿً بً ٖبُضهللا السغقؤها  :٢ا٫

  عؤًخه م٘ الكاٞع :٢ا٫ ؟وما ًٟٗل :٣لذٞ ؟ؤبى٥ مما ًٟٗل يؤما ٌؿخخ ي:بً مٗحن ٣ٞا٫ ل
 ي 

ى عاظل عا٦ب   ي  والكاٞع  :طا ل٣ُخهب٢ل له  :٣ٞا٫ لي ,٣ٞلذ طل٪ ألبي ,وعؤًخه ٢ض ؤزظ بغ٧ابه ,َو

  ن ؤعصث ؤن جخ٣ٟه ٞخٗا٫َ ب
 
 ٞس
ْ
 .(574)(بغ٧ابه آلازغ ظ

ه: طَبذ ؤها وؤخمض بً  و٢ا٫ صاوص في ٦خاب "مىا٢ب الكاٞعي" : )٢ا٫ لي بسخا١ بً عاٍَى

خىبل بلى الكاٞعي بم٨ت ٞؿإلخه ًٖ ؤقُاء, ٞىظضجه ٞهُدا خؿً ألاصب, ٞلما ٞاع٢ىاٍ 

 
 
الىاؽ في ػماهه بمٗاوي ال٣غآن, وؤهه ٢ض  مً ؤَل الٟهم بال٣غآن ؤهه ٧ان ؤٖلَم  ؤٖلمجي ظماٖت

 ؤوحي 
َ
خه للؼمخه. ٢ا٫ صاوص: وعؤًخه ًخإؾ٠ ٖلى ما ٞاجه مىهًم هْ ُٞه ٞ  .(575)(ا, ٞلى ٦ىذ ٖٞغ

 اإلاضلى٫.ب الٗلَم ؿخلؼم ٌالضلُل ال ب الٗلم صَ مجغ   ؤن   ما ج٣ضمل ٢لذ: وخان

لٗىى بً  "اإلاٗخبر في حٗلُل السخهغ"في زُبت ٦خاب اإلاٗجى و٢ض و٢ٗذ ؤلاقاعة بلى َظا 

ه:  جي, خُض ٢ا٫ ما هه  ى قغح لسخهغ السخهغ ألبي دمحم الجٍى ً ؾإلجي مَ )ؤخمض الكغواوي, َو

                                              

 (560)م  لغامهغمؼي ل الخضر الٟانل (572)

ش صمك٤  204 - 7/203الجغح والخٗضًل ( 573)  51/331, وجاٍع

 (75الاهخ٣اء )م ( 574)

 (6م٣ضمت ؤخمض قا٦غ ل٨خاب الغؾالت للكاٞعي )م  (575)

 



 

 131 

 
 
ها, ل٩ُىن ٖلى َضي بالضلُل والخٗلُل, لُٗٝغ ألاصلت ومٗاهحَ  ٠ بهظا ال٨خاب ؤن ؤقغخهٛ  ق

 .(576)(البهحرة, ال ٖلى ٖمى ال٣لب

, وبهظا الضلُل ووظه صاللخه ٖلى اإلاضلى٫  ؤن ٌٗٝغ مٗىا٣ٍٞىله )لُٗٝغ ألاصلت ومٗاهحها( 

٤ ًخجافى ًٖ   الٗىام. ؾبُلالخ٣لُض و ٍَغ

هم ٧): " قغح اإلاجهاط"٢ا٫ ؤلاؾىىي في  مً ال ًخم٨ً مً بصعا٥ ألاخ٩ام  ل  الٗامي في ٖٞغ

 
 
ُت مً ألاصلت وال ٌٗٝغ َ  غ  الكٖغ

َ
 .(577)(ها٢

ه ؤ٢ىي مً ت ؤخىال  في ٖام   الٗامي  ): " اإلاىا٣ٞاث"٢ا٫ الكاَبي في و 
 
ه ال ًضعي َمً الظي صلُل

ه ؤي٠ٗ, وال ٌٗلم َل حؿاوث ؤصلت  السخل  
 
حن والظي صلُل ه هم ؤو ج٣اعبذ ؤم ال, ألن  ٟ   َظا ال ٌٗٞغ

 .(578)(بال مً ٧ان ؤَال للىٓغ, ولِـ الٗامي  ٦ظل٪

زؼاهت "٢ا٫ قُش مكاًسىا دمحم خُاة الؿىضي ها٢ال ًٖ ): " ب٣ًاّ الهمم"و٢ا٫ الٟالوي في 

 الجاَل الظي ال ٌٗٝغ مٗجى الىهىم " الغواًاث
 
ْغٝ  

: اإلاغاص بالٗامي َىا َى الٗامي اله 

التها, وؤما الٗالم الظي ٌٗٝغ ى مً ؤَل الضعاًت  وألاخاصًض وجإٍو مٗجى الىهىم وألازباع َو

 وزبذ ٖىضٍ صختها مً الخضزحن ؤو مً ٦خبهم اإلاىزى٢ت اإلاكهىعة اإلاخضاولت ُٞجىػ له الٗمل  

   :بلى ؤن ٢ا٫ ,ٖلحها وبن ٧ان مسالٟا إلاظَبه
 الا٢خضاء   وؤما ٢ى٫ ؤبي ًىؾ٠ ؤهه ًجب ٖلى الٗامي 

   بال٣ٟهاء ٞمدمى٫  
التها ٝ الظيغْ ٖلى الٗامي اله  ألهه ؤقاع بلُه  ,ال ٌٗٝغ مٗجى ألاخاصًض وجإٍو

ت ألاخاصًض "الهضاًت"ناخب  له  ,ب٣ىله لٗظع ٖضم الاَخضاء بلى مٗٞغ ذ جإٍو و٦ظا ٢ىله وبن ٖٞغ

بلى الٗامت  الٗامي ميؿىب   :وفي الخمُضي ,الٗالم ٌكحر بلى ؤن اإلاغاص بالٗامي ٚحر   ,ًجب ال٨ٟاعة

م الجها٫ ٗ   ,َو    اعاث ؤن  قم مً َظٍ ؤلا ل  ٞ
الظي ال ٌٗٝغ مٗجى  الجاَل   مغاص ؤبي ًىؾ٠ بالٗامي 

 .(579)(الىو اهخهى ملسها

 ,ها ٖىض الىاػلت ججز٫ بهالها مً ج٣لُض ٖلمائ   ض  بن الٗامت ال ب  )٢ا٫ ابً ٖبض البر:  ومً َىا

 َ٘ مجها  ألن الٗلم صعظاث ال ؾبَُل  ,لٗضم الٟهم بلى ٖلم طل٪ ,وال جهل ,الدجت ألجها ال جدبحن مى٢

ظا َى الخاثل   بحن الٗامت وبحن َلب الدجت، وهللا ؤٖلم، ولم  بلى ؤٖالَا بال بيُل ؤؾٟلها، َو

َل } :هللا ٖؼ وظل وؤجهم اإلاغاصون ب٣ى٫  ,ٖلمائها ؤن الٗامت ٖلحها ج٣لُض   جسخل٠ الٗلماء   َْ ىا ؤَ
 
ل
َ
اْؾإ

َ
ٞ

                                              

 (59الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م ( 576)

  (57ب٣ًاّ الىؾىان )م ( 577)

 1/164 اإلاىا٣ٞاث (578)

 (39 - 38)م  ب٣ًاّ الهمم (579)
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ىَن  م 
َ
ل ْٗ
َ
 ح

َ
ْم ال ْىخ 

 
ْن ٦ غ  ب 

ْ
٦  
 
م{, وؤظمٗىا الظ ى ال بض له مً ج٣لُض ٚحٍر ممً ًش٤ بمحٍز ٖلى ؤن ألٖا

ً ال ٖلم له وال بهغ بمٗجى ما ًضًً به ال بض له مً ج٣لُض ٨ٞظل٪ مَ  ,بال٣بلت بطا ؤق٩لذ ٖلُه

 .(580)(ٖاإلاه

 ): و٢ا٫ ابً ال٣ُم
َ
 م  وبطا لم ج٨ً ز

 
  ت ؤَلُت

 
َل }ه ما ٢ا٫ هللا حٗالى: ٟٞغي   ٢ِ َْ ىا ؤَ

 
ل
َ
اْؾإ

َ
ٞ

 
َ
ْم ال ْىخ 

 
ْن ٦ غ  ب 

ْ
٦  
 
ىَن الظ م 

َ
ل ْٗ
َ
م ٌٗلمىا، بهما قٟاء العي ؤال ؾإلىا بطا ل":  -ملسو هيلع هللا ىلص  -و٢ى٫ الىبي  ,{ ح

 .(581)("الؿاا٫
ان وحجت): " ب٣ًاّ الهمم"ومً َىا ٢ا٫ الٟالوي في   .(582)(لِـ لٛحر الٗامي ج٣لُض  بٛحر بَغ

ت مٗىاٍ ومضلىل   ت الضلُل ال حؿخلؼم مٗٞغ َذ ؤن مٗٞغ ً ٖٝغ الضلُل ه, ٞم٢لذ: و٢ض ٖٞغ

 
َ
 ه, لم ًجاوػ م٣ام الخ٣لُض.ولم ًٟهم مضلىل

 الضلُل   ٞخل٣حن   ,ال ٞغ١ في الخ٣لُض بحن حٗلُم الضلُل ؤو حٗلم اإلاضلى٫ )٢ا٫ الٛؼالي: لهظا و 

 .(583)(ٖىه آزغ بُٗض   والاؾخضال٫ بالىٓغ شخيء   ,شخيء  

 .(584)(مى اطخدالالوذلً ال ٌظالخ٣لُض في الضلُل ٧الخ٣لُض في اإلاضلى٫, )و٢ا٫ ابً ٖاقىع: 

 .(585)(الخ٣لُض ٦ما ٩ًىن في الخ٨م ٩ًىن في الضلُل): خؿىحن دمحم مسلٝىو٢ا٫ 

جي , ٢ا٫ الؿىسخي: (الخ٣لُض: ٢بى٫ ٢ى٫ ال٣اثل بال حجت): في "الىع٢اث"  ولهظا إلاا ٢ا٫ الجٍى

ه لدجت  )
َ
ل ٢ىل ب 

َ
ا, ٞةهه ال ٩ًىن ج٣لُضا بل اظتها اخترػ ب٣ىله )بال حجت( مما بطا ٢  صا ط٦َغ

ْ
 إن

 
ُ
ِهم راللتهد كلى الخىم, وإال فهى في زجبت الخللُد وإن ذ

َ
 وف

َ
 سَ ِه َكِلم جلً الدجت

ْ
له  ث

 .(586)(الدجت

خه للدجت ال جسغظه ًٖ صاثغة الخ٣لُض ختى ًٟهم صاللتها ٖلى  ٞاهٓغ ٠ُ٦ ؤن مٗٞغ

ى الخ٨م, ؤي وظه لؼوم الخ٨م لها,   و"وظه الضاللت" . " وظه الضلُل"بـ  ٗبر ٖىهاإلاَو

ؿغص ): في خاقِخه ٖلى قغح ؤم البراَحن للؿىىسخي الضؾىقي هظا ٢ا٫ الكُش دمحمول ٢ىله )َو

ِِّ ٍ له في ؾاٖت ٖلُه( اإلاغاص بؿغصٍ ٖلُه ط٦غ   , ٧إن ٣ًا٫ له: الٗالم خاصر, الداللت ىد له وحهَ مب

                                              

ًل (580)  2/133, واهٓغ: ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه للسُُب البٛضاصي  2/988ه ظام٘ بُان الٗلم ٞو

 4/181بٖالم اإلاى٢ٗحن  (581)

 (2ب٣ًاّ الهمم )م ( 582)

 1/94بخُاء ٖلىم الضًً ( 583)

  1/23خاقُت الخىيُذ والخصخُذ ( 584)

 (82و 20( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 585)

 (167خاقُت الؿىسخي ٖلى ٢غة الٗحن )م ( 586)
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بين له وحه الداللت ختى ٌلسف ؤهه ًيخجو٧ل خاصر له ناو٘,  , ولِـ اإلاغاص بؿغصٍ ط٦غ لٟٔ ٍو

 ا
 
 لضلُل ٣ِٞ, وبن ٧ان م٣لضا في الضلُل, ُٞلؼم الخظوع الؿاب٤ في بلؼام الخهض٤ً بما ال ح

َ
م ٗل

ٌ ه, بط صخخ    .(587)(ال فسق في الخللُد بين الدلُل واإلادلى

  ً  ضع٥ م٣خطخى الضلُل بال بالخإم  ٢ا٫ الٛؼالي: )ال 
 
  َٗ ل, ٞةطا جإمل وؤصع٥ لم ٨ًً م٣لضا إلا

 
ه م  ل

  َٗ خَ بل ٧ان ٦م  
 
 .(588)صلت الخؿابُت(لؤل  م  ل

م٣ضمتي ال٣ُاؽ في الظًَ ال ٨ًٟي لخهى٫ الىدُجت, بل ال  خًىَع  و٢ض ٢غع ابً ؾِىا ؤن  

 بض م٘ خًىع اإلا٣ضمخحن م  
 
اهضعاط اإلا٣ضمت الجؼثُت جدذ ال٩لُت ل٨ُُٟت ً  ً الخُٟ

(589). 

ا الخإمل و ٩ُٞىن   .ضلى٫ اإلاب للٗلمالالخٟاث بلى وظه الضلُل و٦ُُٟت الاهضعاط قَغ

ىا للمجتهض ٦ما في ظا لهو  ت ألاصلت  "عويت الىاْغ"قَغ ( ٢ا٫ ابً بضعان: وشسوػهد)مٗٞغ

َغ ) خد٤٣ به ههب   ؤي: ًدخاط الجتهض ؤن ٌٗٝغ ج٣ٍغ ووحه راللخه الضلُل  ألاصلت وما ًخ٣ىم ٍو

 .(590)(كلى اإلاؼلىب

 ( وحه الدلُل ووحه الداللت) 

ٌ  وظه لؼوم الىدُجت مً ا): " اإلاؿخهٟى"٢ا٫ الٛؼالي في  ر ٖىه بىظه ٗب  إلا٣ضماث َى الظي 

 .(591)(الضلُل

: )وؤما الكٍغ للىٓغ الصخُذ ٖلى السهىم " اإلاىا٠٢قغح "٢ا٫ الجغظاوي في و 

 ٞإمغان: 

  ,ؤن ٩ًىن الىٓغ في الضلُل صون الكبهت :ألاو٫ 
 
 وهي التي ح
ْ
 ب  ك

 .(592)ولِؿذ به الضلَُل  ه 

ٌ ؤن ًىىن الىـس في الدلُل مً حهت راللخه كلى االشاوي:  للضلُل  زابذ   , وهي ؤمغ  إلادلى

ًيخ٣ل الظًَ بمالخٓخه مً الضلُل بلى اإلاضلى٫, ٧الخضور ؤو ؤلام٩ان للٗالم, ٞةن الىٓغ في 

                                              

 (96لضؾىقي ٖلى قغح ؤم البراَحن )م خاقُت ا( 587)

ت ال٣ٗلُت ٞلِـ في : )( 87)م و٢ا٫ ُٞه ؤًًا ( , 94ًٞاثذ الباَىُت )م ( 588) وال٣ؿم آلازغ مً الٗلىم الىٍٓغ

٣ه زم ًغظ٘  الُٟغة ما ًغقض بلى ألاصلت ُٞه, بل بل ال بض ُٞه مً الخٗلم, ال ل٣ُلض اإلاٗلم ُٞه بل لُىبهه اإلاٗلم ٖلى ٍَغ

 (.ه بلى هٟؿه ُٞضع٦ه بىٍٓغالٗا٢ل  ُٞ

 (80)م البً زلضون ( , ولباب الخهل 49)م للغاػي ( الخهل 589)

ت الساَغ الٗاَغ ( 590)  3/583, واهٓغ: قغح مسخهغ الغويت  2/511هَؼ

 (41اإلاؿخهٟى )م ( 591)

خى٠ُ٢ بًٗهم: )الكبهت: مكابهت الخ٤ للباَل والباَل للخ٤ مً وظه بطا خ٤٣ الىٓغ ُٞه طَب(. ]الو٢ا٫ ( 592)

ت: ؤن : ) 2/142 "صؾخىع الٗلماء"٢ا٫ في ([ . 201)م  ٖلى مهماث الخٗاٍع٠ اهض, ألن الًابُت اإلاًبَى ى ًظ٦غ ٍو َو

 الخظ٦حر والخإهِض, والكبهت ٦ظل٪, بط ال ٣ًا٫ قبه زم قبهت(. الخإهِض بطا ٧ان ٚحر مغجب ٖلى الخظ٦حر ًجىػ في مشله
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خباع ؤظىبي مى٣ُ٘  الضلُل ال مً ظهت صاللخه ال ًىٟ٘ وال ًىنل بلى اإلاُلىب, ألهه بهظا الٖا

(الخٗل٤ ٖىه, ٦ما بطا هٓغ في الٗالم باٖخباع نٍٛغ ؤو ٦بٍر َو  .(593)ىله ؤو ٢هٍغ

ُٞه مً الجهت التي مً  بإن ٩ًىن الىٓغ  الىٓغ الصخُذ: ) بُان مٗجىولهظا ٢ا٫ الخلي في 

ً   َل يخ٣  ًَ  قإجها ؤْن   (.الضاللت وظهَ  اإلاؿماة   ,بها بلى طل٪ اإلاُلىب الظَ

٢ىله: "ؤن ًيخ٣ل الظًَ بها" ؤي: بؿببها, و٢ىله "اإلاؿماة" وٗذ زان للجهت, ٢ا٫ الُٗاع: )

 .(594)(له "وظه الضاللت" ؤي: ؾببهاو٢ى 

لؼ محن لهظا الٗلم ٢ا٫ الٛؼالي: )
 
، واػصواط  ألانلحن اإلا الٗلم الخانل اإلاُلىب َى اإلاضلى٫ 

، والللُم بىحِه لصوِم هرا اإلاؼلىب مً اشرواج ألاصلين كلٌم بىحِه راللِت الدلُلَى الضلُل, 

 ًٖ بخًاع٥ ألانلحن في الظًَ, 
 
٨غ ٥ الظي َى ٖباعة  ٞو

 
٪ الخُٟ لب   لىظه لؼوم  الٗلم َو
ًَ

 الشالض مً الٗلمحن ألانلحن, َى الىٓغ.

ظا  ُٟخان: بخضاَما: بخًاع ألانلحن في الظًَ, َو ٞةطن ٖلُ٪ في صع٥ الٗلم اإلاُلىب ْو

ظا ٌؿمى  ٪ بلى الخًُٟ لىظه لؼوم اإلاُلىب مً اػصواط ألانلحن, َو
 
ٞ ى 

َ
ك
َ
ٌؿمى ٨ٞغا، وآلازغ: ح

 َلبا.

ُٟت ألاولى خُض ؤعاص خض  الىٓغ: بهه ال٨ٟغ, و٢ا٫ مً ٞلظل٪ ٢ا٫ مً  ه بلى الْى
َ
ص الخٟاج ظغ 

بت  ًْ, و٢ا٫ مً الخٟذ بلى 
َ
ُٟت الشاهُت في خض الىٓغ: بهه َلب  ٖلم ؤو ٚل ظغص الخٟاجه بلى الْى

ً ظمُٗا: بهه ال٨ٟغ الظي ًُلب به مً ٢ام به ٖلما ؤو ٚلبت ًْ.  ألامٍغ

ْٕ ٖى٪ ما ٞه٨ظا ًيبػي ؤن جٟهم الضلُل   الىٓغ, وص
َ
واإلاضلى٫ ووظَه الضاللت وخ٣ُ٣ت

الث   َصْث به ؤوعا١ ٦شحرة مً جٍُى  
ى  ال حكٟي ٚلَُل َالب  وال حؿ٨ً جهمت  ٖباعاث   وجغصًض   ؾ 

 ً اههٝغ زاثبا ًٖ م٣هضٍ بٗض مُالٗت  َظٍ ال٩لماث الىظحزة بال َم  مخُٗل, ولً ٌٗٝغ ٢ضَع 

 
َ
 ٦شحرة. جهاه٠ُ

 ٞةن عاظٗذ آلان في َلب 
َ
 مً ْد الصخُذ مما ٢ُل في خض الىٓغ, ص٫ طل٪ ٖلى ؤه٪ لم ج

َ
ٔ

ذ ؤهه لِـ َهىا بال ٖلىم زالزت:  َظا ال٨الم بُاثل, ولم جغظ٘ مىه بلى خانل، ٞةه٪ بطا ٖٞغ

 ًلؼم مجهما, ولِـ ٖلُ٪ ُٞه بال 
 
م  زالض

ْ
ل  ٖ بان جغجِبا مسهىنا، و غج   ً ٖلمان َما ؤنالن 

ُٟخان: بخضاَما: بخًاع  الٗلمح ن في طَى٪، والشاهُت: الخًُٟ لىظه لؼوم الٗلم الشالض ْو

ر به ًٖ ال٨ٟغ الظي َى بخًاع   
ٗب 
 
مجهما. والسحرة بٗض طل٪ بلُ٪ في بَال١ لٟٔ الىٓغ في ؤن ح

                                              

 251 - 1/250ً ظلبي قغح اإلاىا٠٢ م٘ خاقُتي ٖبض الخ٨ُم وخؿ( 593)

 1/168الُٗاع ٖلى الخلي ( 594)
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الٗلمحن في طَى٪، ؤو ًٖ الدكٝى الظي َى َلب الخًُٟ لىظه لؼوم الٗلم الشالض، ؤو ًٖ 

 والا 
 
ً ظمُٗا، ٞةن الٗباعاث مباخت ت ٞحها.ألامٍغ  نُالخاث ال مكاخ 

؟ ٞاٖلم ؤه٪ بالىٓغ ٖماطا ٞةن ٢لذ: ٚغضخي ؤن ؤٖٝغ انُالَح اإلاخ٩لمحن, ٞةجهم ٖبروا

ض  الىٓغ بال٨ٟغ، وآزغ  بالُلب، وآزغ بال٨ٟغ الظي َى ًُلب به، لم  د  ًَ بطا ؾمَٗذ واخضا 

ٟغ ى ال٨الم حؿتر ْب في ازخالٝ انُالخاتهم ٖلى زالزت ؤوظه. والعجب ممً ال ًخًُٟ لهظا  ٍو

ؿخض٫ لصخت    زالُٞت, َو
ً
 اإلاٗجى  واخض   في خض الىٓغ مؿإلت

 
مً الخضوص, ولِـ ًضعي ؤن خٔ

 ُٞه, وؤن الانُالح ال مٗجى للسالٝ ُٞه.
َ
 اإلا٣ٗى٫ مً َظٍ ألامىع ال زالٝ

َذ ٢ُٗا ؤن   واَخضًَذ  الىَٓغ  وبطا ؤهذ ؤوٗمَذ  ِ   للؿبُل ٖٞغ الُ ً  ؤ٦ثر ألٚا وكإث م 

ب اإلاٗاوي مً ألالٟاّ، ول٣ض ٧ان مً خ٣ه ؤن ٣ًغع اإلاٗاوي ؤوال زم ًىٓغ في ال٫ َمً َليَ 

٤ُ اؾخضبغ  ٗلم ؤجها انُالخاث ال جخٛحر بها اإلا٣ٗىالث, ول٨ً مً خغم الخٞى ألالٟاّ زاهُا، َو

٤ وجغ٥ الخد٤ُ٣  .(595)(الٍُغ

 ( حهدث الداللت وؤوحه الاطخدالٌ إرزانالخفدوث في ) 

واإلاىاَب  خٟاوث الٟهىم وال٣غاثذجبٗا لي ا٢خىام اللىاػم جخٟاوث ؤهٓاع الٗلماء ف زم

ؼي في  ,الغباهُت ٍَ ؤصلت الضالثل ٢ض جسخل٠ بازخالٝ هٓغ ): " جى٣ُده"٢ا٫ الخبًر بن  وظى

  ٌ غوب  مجها الجتهضًً, ُٞسخو البٗ بن صاللت الضلُل جسخل٠ ), و٢ا٫ الؼع٦صخي: (596)(بَضْع٥ ي 

جي: ,(597)(بازخالٝ ال٣غاثذ بن الٓىىن جسخل٠ َغ٢ها، وجخٟاوث ؾبلها، وجترصص ) و٢ا٫ الجٍى

ا ٖلى خؿب ازخالٝ ال٣غاثذ والُبإ ٢ا٫ الُىفي: )بن مجاعي الٓىىن جسخل٠ و  ,(598)(ؤهداَئ

بازخالٝ ال٣غاثذ والٟهىم, ولهظا جغي الٗلماء ٖلى ازخالٝ َب٣اتهم وجٟاوث صعظاتهم مً 

ىخا ٖىض بٌٗ, وما طا٥ بال لخٟاوث الجتهض اإلاُل٤ واإلا٣ُض, ٩ًىن الغاجر ٖىض بًٗهم مغظ

و٢ا٫ ال٣اضخي هجم الضًً ال٣ضسخي ناخب , (599)السىاَغ وجباًً ال٣غاثذ في مجاعي الٓىىن(

٣ى٫  ,ومٓاجها ص٣ُ٢ت ,ؤؾغاع ال٣غآن والؿىت ٦شحرة): " الٟهى٫ "الغ٦ً الُاوسخي في ٦خابه  ٖو

و الخضًض الىاخض ختى بن مجهم مً ًخ٩لم ٖلى آلاًت الىاخضة ؤ ,الىاؽ في ٞهمها مسخلٟت

                                              

خ٣اص )م 595)  (84 - 82( الا٢خهاص في الٖا

ي )م لالغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى ( 596)  (69لؿَُى

 8/230البدغ الخُِ ( 597)

 (297الُٛاسي )م ( 598)

 (268اله٣ٗت الًٛبُت في الغص ٖلى مى٨غي الٗغبُت )م ( 599)
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اإلاضاع٥  ْهىَع  بن  ): ابً جُمُتو٢ا٫  ,(600)(وم٘ طل٪ ال ًيخهي ,مجلضاث ٦شحرة في ٞىاثضَا وصاللتها

ُت لؤلطَان وزٟاءَ  اٍ َا ٖجها ؤمغ  الكٖغ ٘ اإلاالم"عؾالخه ط٦غ في و٢ض  ,(601)(ال ًىًبِ َٞغ  في "ٞع

ٞةن ظهاث صالالث )٢ا٫:  ,ظملت ؤؾباب ازخالٝ الٗلماء )٧ىن الضاللت مً الىو زُٟت(

هم وظٍى ال٨الم بدؿب م   ,ًخٟاوث الىاؽ في بصعا٦ها ,ألا٢ىا٫ مدؿٗت ظضا ذ الخ٤ ؾبداهه ىَ ٞو

ٌَ  ,ومىاَبه ها الغظل  زم ٢ض  مً خُض الٗمىم وال ًخًُٟ ل٩ىن َظا اإلاٗجى صازال في طل٪  ٗٞغ

ظا باب   ًخًُٟ له جاعة زم ًيؿاٍ بٗض طل٪, زم ٢ض ,الٗام  ,(602)(به بال هللاواؾ٘ ظضا ال ًدُِ  َو

جٟاوث ألامت في مغاجب الٟهم ًٖ هللا وعؾىله ال ًدهُه بال هللا، ولى ٧اهذ )٢ا٫ ابً ال٣ُم: و 

  ألاٞهام  
ً
ت ا زو   ؤ٢ضام   لدؿاوْث  مدؿاٍو

َ َ
بٟهم الخ٩ىمت  ؾلُماَن  -ؾبداهه  -الٗلماء في الٗلم، وإلا

لى صاوص بالٗلم والخ  في الخغر، و٢ض ؤز ألبي مىسخى في ٦خابه بلُه:  ٖمغ   و٢ض ٢ا٫ ,٨مجى ٖلُه ٖو

٢ا٫ دمحم بً  .(603)(, و٢ا٫ ٖلي: "بال ٞهما ًاجُه هللا ٖبضا في ٦خابه"""الٟهم الٟهم ُٞما ؤصلي بلُ٪

  َم بصخيء  ولظا و٢٘ ٦شحرا في الصخابت خ٨م  ؤخض  )ٖلي الؿىىسخي: 
َ
 آز

 
ه مً  َغ واؾخيباٍ ًَ ه٣ُ

ضث لؿخت ؤقهغ, وَع م٘ خٟٓهما لها, ٦د٨م ٖمغ  ,آلاًت التي ٞحها الخ٨م  
َ
  طل٪ بغظم مً َول

  ٖلي 
ص 

 .(606)((605)"لىال ٖليٌّ لهل٪ ٖمغ", ختى ٢ا٫ ٖمغ: (604)بأًتي الخمل والغيإ

ٗ   الضلُل وظه   لىاْغ  ل اه٨ك٠ٞةطا ٢لذ:  ي نيُ  
م  خه ٩ىن خٞه اؾخضالال, ؾ   ألن  ٣ٞها, مٗٞغ

 .٦ما ج٣ضم ال٣ٟه ما ٧ان ًٖ اؾخضال٫ واؾخيخاط واؾخيباٍ

                                              

 8/38البدغ الخُِ للؼع٦صخي ( 600)

 20/214مجمٕى الٟخاوي ( 601)

 20/245 الؿاب٤( 602)

 3/90 ( بٖالم اإلاى٢ٗحن603)

ل مسخل٠ الخضًض"( ٢ا٫ ابً ٢خِبت في 604) اصي ٢ا٫: ؤها ٖبض الىاعر ًٖ ًىوـضخ)( : 241)م  "جإٍو ًٖ  زىا الٍؼ

ه  َظا، ٢ا٫ هللا حٗالى: }ؤن ٖمغ هنع هللا يضر ؤحي بامغؤة و٢ض ولضث لؿخت ؤقهغ، َٞهم  بها, ٣ٞا٫ له ٖلي: ٢ض ٩ًىن  :الخؿً
 
َوَخْمل

ْهًغا
َ
ىَن ق

 
ز
َ

ال
َ
ه  ز

 
َهال  ٞ ْحن  و٢ا٫ حٗالى: } ,{َو

َ
ل ام 

َ
ْحن  ٧

َ
ً  َخْىل  َ َص

َ
ْوال

َ
ًَ ؤ ْٗ ْغي 

 ً َضاث   َىال 
ْ
 )ػ( .({َوال

 :عوٍىا في ال٣ُُٗاث مً عواًت بؾماُٖل بً ؤبي زالض ًٖ ٢ِـ بً ؤبي خاػم ٢ا٫: )" الٟخذ"٢ا٫ الخاٞٔ في  (605)

ت ٞؿإله ًٖ مؿإلت ٣ٞا٫ظاء ع   .َا َىا ٖلي :ول٣ض قهضث ٖمغ ؤق٩ل ٖلُه شخيء ٣ٞا٫ :٢ا٫ .ؾل ٖجها ٖلُا :ظل بلى مٗاٍو

٧ان ٖمغ ًخٗىط باهلل مً مًٗلت  :وفي ٦خاب الىىاصع للخمُضي والُب٣اث لخمض بً ؾٗض مً عواًت ؾُٗض بً اإلاؿِب ٢ا٫

 )ػ( . 343 - 13/342ي (. ٞخذ الباع ٌٗجي ٖلي بً ؤبي َالب ,لِـ لها ؤبى الخؿً

 ( 96( ب٣ًاّ الىؾىان )م 606)

 



 

 136 

ُت ًٖ ؤصلتها ): " مسخهٍغ"لخاظب في ٢ا٫ ابً ا ُت الٟٖغ ال٣ٟه: الٗلم باألخ٩ام الكٖغ

 .(607)(بدالطخدالٌالخٟهُلُت 

ُت ): " قغح الخى٣ُذ"و٢ا٫ ال٣غافي في  ال٣ٟه في الانُالح َى: الٗلم باألخ٩ام الكٖغ

ً قٗاثغ ؤلاؾالم  "باالؾخضال٫"و٢ىلي ٢ا٫:  .بدالطخدالٌالٗملُت  ض، ٖو  
 
٧ىظىب اختراػا ًٖ اإلا٣ل

حر طل٪ مما َى مٗلىم   بها ال  بالًغوعة مً ٚحر اؾخضال٫، ٞالٗلم   الهالة والهُام والؼ٧اة ٚو

 .(608)(ٌؿمى ٣ٞها انُالخا, لخهىله للٗىام واليؿاء والبله

٣  )ولهظا ٢ا٫ ابً ٞىع٥:  ُت التي ٍَغ ها الاظتهاص خض ال٣ٟه: َى ؤلاصعا٥ لؤلخ٩ام الكٖغ

 .(609)(هاوالاؾخيباٍ, ًدىاو٫ ألاصلت ؤُٖاجَ 

ٖ  ًٖ خض ال٣ٟه ومؿماٍ: ٞإزغط  ٤ الاظتهاص والاؾخيباٍ ٧الًغوعة.ل  ما   م مً ٚحر ٍَغ

ت ألاخ٩ام ال٣ٟه: ): " الىع٢اث"الجىٍجي في و  (610)الكحراػي في "اللم٘" ٍ ٢ى٫  وهدى   مٗٞغ

ها الاظتهاص  ٣ ُت التي ٍَغ  . (الكٖغ

ء واظبت، وؤن الىجغ مىضوب، ٧الٗلم بإن الىُت في الىيى): في "قغح الىع٢اث"  ٢ا٫ الخلي

 مً اللُل وؤن جبُِذ الىُت 
 
، وؤن الؼ٧اة واظبت في ما٫ الهبي ٚحر واظبت عمًان نىمفي  قٍغ

, (611)وهدى طل٪ مً مؿاثل السالٝ ,ًىظب ال٣هام بمش٣لفي الخلي اإلاباح، وؤن ال٣خل 

ه  الاظتهاص، ٧الٗلم بإن الهلىاث السمـ واظبت، وؤن الؼو  ٣ م، وهدى بسالٝ ما لِـ ٍَغ ى مدغ 

 .(612)(طل٪ مً اإلاؿاثل ال٣ُُٗت، ٞال ٌؿمى ٣ٞها

ت ٧ىظىب الهالة مشال)و٢ا٫ الُٗاع:  ا الجتهض   ٞةن   ,وؤما ألاخ٩ام الًغوٍع ًً اؾخيبَُى

ا ٖلى ؤصلتها الخٟهُلُتوخه   ت ,لَى بمٗجى ؤجها لم جهل بلحهم بال  ,ٞلِؿذ في ؤنىلها يغوٍع

                                              

٘ الخاظب ( 607)  1/244ٞع

 َه ٖبض الغئٝو ؾٗض. :( ث17جى٣ُذ الٟهى٫ )م قغح ( 608)

 (139الخضوص في ألانى٫ )م ( 609)

 (82)م ( 610)

 ْىُت مخ٤ٟ ٖلحها, : الخ٣ُُض بمؿاثل السالٝ مك٩ل, بط ٢ض جىظض مؿاثل  ٢ا٫ ابً ٢اؾم الٗباصي: )ٞةن ٢لذ( 611)

. ٢لذ: ًم٨ً ؤن ٩ًىن الخ٣ُُض   وزغوط   ُ   للٛالب, ٞال مٟهىمَ  مشلها ًٖ ال٣ٟه ممىٕى ض له, ٖلى ؤهه ال خاظت لظل٪, ألن اإلا٣

بهظا ال٣ُض في خحز الخمشُل, وال ًىاُٞه اإلا٣ابلت ب٣ىله آلاحي: مً اإلاؿاثل ال٣ُُٗت ٦ما ال ًسٟى, ٞال بق٩ا٫ مُل٣ا( اَـ . 

 (30الكغح ال٨بحر )م 

 (14ح الخلي ٖلى الىع٢اث )م قغ ( 612)
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اث الضًًبال ؤجها بٗض طل٪ لكهغتها ا ,صلُل ٟ   ,(613)لخد٣ذ بًغوٍع  ٖلى ؤن   ,َاغوا ظاخَض ولظل٪ ٦

بن الٗلم بإخ٩ام ألاع٧ان  :و٢ا٫ الٗالمت الىجاعي  ,(614)٢ض ؤزغظها ًٖ ال٣ٟه "الخهى٫ " ناخَب 

ى , السمؿت لخهىله مً الضًً بالًغوعة ال باالؾخضال٫ لِـ مً مؿمى ال٣ٟه في شخيء اَـ  َو

ـ   ,ظُه  وَ  ٦الم    ٞةن   ,بإن مشل َظٍ ألاخ٩ام اؾخيبُها الجتهضون بُٗض   وال٣ى٫   ,بلُه ؤمُل والىٟ

   بلى آلان مٗلىم   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤمشالها مً ٖهضٍ  وظىَب 
 .(615)(ٞهي مً ال٣ىاَ٘ ٣ًُىا ,ؤخض ل٩ل 

, ال ظاثؼ ؤن ٢ُل: ألال٠ والالم في ألاخ٩ام: )(616)٢ا٫ الكُش ببغاَُم الل٣اوي:  مبدث ( )

                                              

 ؤن الٗلم به ناع القتهاٍع بحن 613)
ً
م يغوعة ل 

 ٖ ( ولهظا ٢ا٫ الهبان في اإلاٗلىم يغوعة مً الضًً: )مٗجى ٧ىهه 

ه الٗلَم الًغوعي  الخانَل ال ًٖ هٓغ, ال ؤهه يغوعيٌّ خانل  ال ًٖ هٓغ ٦ما ال ًسٟى( اَـ . خاقُت  كب 
 ٌ السام والٗام 

 (24ىي الهٛحر )م الهبان ٖلى اإلال

ها مً صًً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بال صلُل, بإن جىاجغ ٖىه و٢ا٫ الكُش دمحم ؤهىع قاٍ ال٨كمحري: ) ٗٝغ ٧ىج   ٌ اإلاغاص مً الًغوعة ما 

مه ال٩ىاٝ مجهم  ل 
َٖ ٘ لخٗلُم الضًً عؤؾا، ٞةن   -واؾخٟاى، ختى ونل بلى صاثغة الٗىام, و  ال ؤن ٦ال مجهم ٌٗلمه، وبن لم ًٞغ

بخه في حٗلُم الضًً  ه لٗضم ٚع
َ
مخه الٗامت، ٞهى يغوعي, ٧الىاخضاهُت، والىبىة، وزخمها بساجم ألاهبُاء، واه٣ُاٖها  -َظْهل ل 

َٖ و

ا ألن ٧ل واخض ٌٗلم ؤن َظا ألامغ مشال مً الضًً, وبن ٧اهذ مخى٢ٟت في  ظاب ال٣بر, ؾمي يغوٍع بٗضٍ، والبٗض والجؼاء، ٖو

ا في هٟؿه، ل٨ً ٧ىهه هٟؿها ٖلى الىٓغ والاؾخضال ٫، ٧الخىخُض، والىبىة، والبٗض والجؼاء، ٞةن ٧ل واخض مجها وبن ٧ان هٍٓغ

)م  "ب٦ٟاع اإلالخضًً", واهٓغ ؤًًا: ٦خابه  1/143ٌُٞ الباعي ٖلى صخُذ البساعي مً صًىه ملسو هيلع هللا ىلص مٗلىم  بالًغوعة( اَـ . 

 . )ػ( (3 - 2

ُت : )ال٣ٟه  1/78 "٫ الخهى "( ٢ا٫ الٟسغ الغاػي في 614) في انُالح الٗلماء ٖباعة ًٖ الٗلم باألخ٩ام الكٖغ

  ٌ و٢ىلىا "بدُض ال ٌٗلم ٧ىجها مً : ) 1/80(. زم ٢ا٫ ها مً الضًً يغوعةٗلم ٧ىج  الٗملُت واإلاؿخض٫ ٖلى ؤُٖاجها بدُض ال 

الٗلم الًغوعي  خانل  ب٩ىجهما مً  الضًً يغوعة" اختراػ ًٖ الٗلم بىظىب الهالة والهىم, ٞةن طل٪ ال ٌؿمى ٣ٞها, ألن  

 (.صًً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

ؼي والى٣كىاوي: ال ًدؿً الاختراػ  : )" قغح الخهى٫ "٢ا٫ ال٣غافي في و  هي  يًٖ قٗاثغ ؤلاؾالم الت ٢ا٫ الخبًر

ت مً الضًً ٧الهالة والهىم، ٞةن ال٣ٟه ٧ان خانال للصخابت عيىان هللا ٖلحهم، ولم ج٨ً يغوٍع ٣ه يغوٍع ت خُيئظ، ٞو

ًَ  -عضخي هللا ٖجهم -الصخابت   دىاوله الخض.ًجب ؤن 

٣ه الصخابت عضخي هللا ٖجهم لم ٨ًً ٌؿمى ٣ٞها  ه بهما خض ال٣ٟه في انُالح الٗلماء الُىمَ وظىاب   في ٖهغها، ٞو

ا مً الضًً لم  طل٪ الى٢ذ بانُالح، بل بىي٘ اللٛت ٣ِٞ، وانُالخىا الُىم ًدىاوله مً ظهت ؤهه هٓغي، وإلاا ناع يغوٍع

ًهض١ ٖلُه خُيئظ ٣ٞه انُالخا، ٦ما ؤن الًٓ بطا ناع ٖلما لم ًهض١ ٖلُه اؾم الًٓ بؿبب اهخ٣اله لخالت ؤزغي، 

و٦ظل٪ ٖلم الصخابت عيىان هللا ٖلحهم بإنى٫ ال٣ٟه، وؤنى٫ الضًً وظمُ٘ اإلاٗلىماث، ٧ان ٌؿمى ٣ٞها لٛت، وال ًدىاوله 

 . )ػ( 138 - 1/137ـ ألانى٫ (. هٟاجانُالح الٗلماء في لٟٔ ال٣ٟه

 1/63( خاقُت الُٗاع ٖلى قغح الخلي لجم٘ الجىام٘ 615)

ان الضًً ببغاَُم بً خؿً : ) - غامسخهَ  -( 422 - 1/421) "شجغة الىىع الؼ٦ُت"٢ا٫ في  (616) ؤبى ؤلامضاص بَغ

ى٫ الب إل َو الم وؤثمت ؤلاؾالم اإلاكاع بلحهم بؿٗت الَا  ,إ في ٖلم الخضًض اإلاخبدغ في ألاخ٩امالل٣اوي اإلاهغي: ٧ان ؤخض ألٖا

ىه ؤزظ مً ال ٌٗض  ,بلُه اإلاغظ٘ في اإلاك٨الث والٟخاوي  و٧ان ُٖٓم الهُبت جسً٘ له الضولت م٘ اه٣ُإ الترصص ًٖ الىاؽ. ٖو
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هه لِـ لىا شخيء مٗهىص ٌكاع بلُه, وال للجيـ, ألن ؤ٢ل ظيـ الجم٘ زالزت, ُٞلؼم ج٩ىن للٗهض, أل 

مىه ؤن الٗامي ٌؿمى ٣ٞحها بطا ٖٝغ زالر مؿاثل بإصلتها لهض١ اؾم ال٣ٟه ٖلحها, ولِـ ٦ظل٪. 

م, و٢ض زبذ ؤهه ؾئل ًٖ  وال للٗمىم, ألهه ًلؼم ٖلُه زغوط   ؤ٦ثر الجتهضًً, ألن مال٩ا مً ؤ٧ابَغ

مؿإلت, ٞإظاب ًٖ ؤعب٘, و٢ا٫ في ؾذ وزالزحن: ال ؤصعي. وفي م٣ضمت الخمهُض البً ٖبض ؤعبُٗم 

البر ًٖ الهُشم بً ظمُل ًٖ مال٪ ؤهه ؾئل ًٖ زمان وؤعبٗحن مؿإلت ٣ٞا٫ في ازيخحن وزالزحن 

 مجها: ال ؤصعي.

 ال ؤصعي, ال :في زمان مؿاثل –٦ما في بٌٗ ٦خب الٟخاوي للخىُٟت  –و٢ض ٢ا٫ ؤبى خىُٟت 

, ومدل ؤَٟا٫ اإلاكغ٦حن, وو٢ذ السخان, وبطا با٫ السىثى مً الٟغظحن, (617)ؤصعي ما الضَغ

لت.
 
 واإلاالث٨ت ؤًٞل ؤم ألاهبُاء, ومتى ًهحر ال٩لب مٗلما, وؾاع الخماع, ومتى ًُُب لخم الجال

 وفي م٣ضمت قغح اإلاهظب ًٖ ألازغم: ؾمٗذ ؤخمض بً خىبل ٨ًثر ؤن ٣ًى٫: ال ؤصعي.

ام٘ واإلاخ٩لم لل٣اضخي بضع الضًً بً ظماٖت: ؤن دمحم بً ٖبض الخ٨م ؾإ٫ وفي جظ٦غة الؿ

 الكاٞعي ًٖ اإلاخٗت, ؤ٧ان ٞحها َال١ ؤو محرار ؤو ه٣ٟت ججب ؤو قهاصة؟ ٣ٞا٫: وهللا ما هضعي.

ا  ج ؤخاصًض السخهغ َٞغ و٢ض ط٦غ الخاٞٔ ؤبى الًٟل ؤخمض بً ٖلي بً حجغ في جسٍغ

ل ٖلُه الؿالم نالخا في َظا اإلاٗجى ختى ًٖ الىبي  .(618)ملسو هيلع هللا ىلص وظبًر

وؤظُب جاعة بالتزام ٧ىجها للجيـ, ألن الخض بهما وي٘ لخ٣ُ٣ت ال٣ٟه, وال ًلؼم مً بَال١ 

                                                                                                                                             

بض الباقي ا ىؾ٠ الِٟصخي٦ثرة مجهم ابىه ٖبض الؿالم والسغشخي ٖو غةلؼع٢اوي والكبرزُتي ٍو  ، له جأل٠ُ هاٞٗت مجها الجَى

مً قُسه الكغهىبي اإلاظ٧ىع، ٦خب مجها في ًىم واخض زمؿماثت وسست وقغخها بشالزت  ؤوكإَا في لُلت واخضة بةقاعة  

ت الىٓغ في جىيُذ جدٟت ألازغ للخاٞٔ ابً حجغ ,وخاقُت ٖلى مسخهغ زلُل ,قغوح غ في هَؼ و٧ان ٦شحر   .و٢ًاء الَى

ى٣ل ٖىه مجها ؤقُاء ٦شحرة ى عاظ٘ مً الدج ؾىت و٧اه. الٟىاثض في مجالؿه ٍو اجه َو  (.1041ذ ٞو

 ُٞما لى ٢ا٫: وهللا ال ؤ٧لم ٞالها صَغا. (617)

ٞلما  ,ًٖ ظبحر بً مُٗم ؤن عظال ؤحى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص، ٣ٞا٫: ًا عؾى٫ هللا، ؤي البلضان قغ؟ ٢ا٫: ٣ٞا٫: "ال ؤصعي" (618)

ل، ؤي البلضان قغ؟" ل ٖلُه الؿالم ٢ا٫: "ًا ظبًر ل ٖلُه ٢ ,ؤجاٍ ظبًر ا٫: ال ؤصعي ختى ؤؾإ٫ عبي ٖؼ وظل. ٞاهُل٤ ظبًر

الؿالم، زم م٨ض ما قاء هللا ؤن ًم٨ض، زم ظاء، ٣ٞا٫: ًا دمحم، به٪ ؾإلخجي ؤي البلضان قغ، ٣ٞلذ: ال ؤصعي، وبوي ؾإلذ 

خؿىه ألالباوي. . عواٍ ؤخمض وؤبى ٌٗلى والبزاع والُبراوي وصدخه الخا٦م, و عبي ٖؼ وظل: ؤي البلضان قغ؟ ٣ٞا٫: ؤؾىا٢ها

ظا الخضًض ؤنل  في ٢ى٫ الٗالم: ال ؤصعي ٢ا٫ الخا٦م: ) وفي الخ٣اث٤: ؤهه جىبُه  : ) 3/801(. ٢ا٫ ابً ٖابضًً في "خاقِخه" َو

  
ٌَ  ؤْن  ذ  ْٟ م   ل٩ل   ؿدى٨  ال 

َ
٠  

َ
  مً الخى٠٢ ُٞما ال و٢ٝى

 
ت م الخال٫ ويضٍ اٞتراء   له ٖلُه, بط الجاٞػ ٦ظا  ,ٖلى هللا حٗالى بخدٍغ

ب: و٢ا٫ مال٪: "٧ان عؾى٫ هللا : ) ٢2/470ا٫ ابً ال٣ُم في "بٖالم اإلاى٢ٗحن" و  ( اَـ .ال٣هؿخاويفي  بمام  -ملسو هيلع هللا ىلص-٢ا٫ ابً َو

  ٌ ٫ ًٖ الصخيء ٞال ًجُب ختى ًإجُه الىحي مً الؿماء". ٞةطا ٧ان عؾى٫ عب الٗاإلاحن ال ًجُب إؿاإلاؿلمحن، وؾُض الٗاإلاحن، 

،  بال بالىحي، وبال لم ًجب، ٞمً الجغؤة الُٗٓمت بظابت مً ؤظاب بغؤًه ؤو ٢ُاؽ، ؤو ج٣لُض مً ًدؿً به الًٓ، ؤو ٖٝغ

لُه الخ٨الن(  )ػ( .اَـ  ؤو ٖاصة، ؤو ؾُاؾت، ؤو طو١، ؤو ٦ك٠، ؤو مىام، ؤو اؾخدؿان، ؤو زغم، وهللا اإلاؿخٗان ٖو
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 ًَ ه بًم  ٣ٞحها اؾم   ألن   ه,١ ٖلى الٗاٝع بها ؤهه ٣ُٞهض  ال٣ٟه ٖلى زالزت ؤخ٩ام ؤن  ٞاٖل مً ٣ٞ 

ه ب٨ؿغ ال٣اٝ َم ال٣اٝ, ومٗىاٍ ناع ال٣ٟه له سجُت, ولِـ اؾ ٞهم, وال مً  :ؤي ,ٞاٖل مً ٣ٞ 

ٍ بلى الٟهم, إلاا ج٣غع في ٖلم الٗغبُت ؤن ٢ُاؾه ٞا٢ه, ٞٓهغ ؤن ال٣ُٟه ؾب٤ ٚحرَ  :ؤي ,٣َٞه بٟخدها

ظا ؤزو    مً مُل٤ ال٣ٟه, وال ًلؼم مً هٟي ألازو هٟي   ًض٫ ٖلى ال٣ٟه وػٍاصة ٧ىهه سجُت. َو

م, ٞال ًلؼم هٟي   ظا مً ؤخؿً ألاظىبت.ال٣ٟه ٖىض هٟي  ألٖا  اإلاكخ٤ الظي َى ٣ُٞه, َو

ى  و٢ض اخترػ آلامضي ًٖ َظا الؿاا٫ ب٣ىله: ال٣ٟه: الٗلم بجملت ٚالبت مً ألاخ٩ام, َو

ظا الجىاب لئلؾىىي.  اختراػ خؿً, َو

 ًَ ً  غ  وجاعة بإجها للجيـ, وال   ص اإلا٣لض, ألن ْىه ال 
 
 ٟطخي به بلى الٗلم باألخ٩ام مً ؤصلتها ال ٦
 
 ال

ظا لبٌٗ قغاح اإلاجهاط.وال ب  ًٗا, وبال لم ٨ًً م٣لضا. َو

  
 
ُت, ٞالٗلم َؿ وجاعة بإجها لالؾخٛغا١, ٞاإلاغاص الٗلم بجمُ٘ ألاخ٩ام والي ب الخامت الكٖغ

  بالبٌٗ ال ٩ًىن ٣ٞها, وال ًىاُٞه ٢ى٫  
 
غ مٗه مً ؤ٧ابغ ال٣ٟهاء والجتهضًً: ال ٦  مال٪ ومً ط

 ؿاثل بمٗاوصة الىٓغ.للٗلم بإخ٩ام جل٪ اإلا , ألهه مخهيءؤصعي 

 
َ
ٗت في جىيُده: بإن التهُا البُٗض خانل   رى ٖلى َظا الجىاب نضع  واٖت لٛحر  الكَغ

ب   ب, وال  ال٣ُٟه, وال٣ٍغ ال يابِ له, بط ال ٌٗٝغ ؤي ٢ضع مً الاؾخٗضاص ٣ًا٫ له التهُا ال٣ٍغ

  ً  ًل٤ُ ؤن 
غاص به جهيء   الٗلم   ظ٦غ في الخض    مسهىم ٍو

َ
 للٟٔ ٖلُه. ال صاللت

  ٘ ا, ٣ًا٫: ٞالن ٌٗلم الىدى,  وؤظاب الخلي "بإن بَال١ الٗلم ٖلى مشل َظا التهُا قاج ٖٞغ

 
 
 ٖىضٍ ٖلى الخٟهُل, بل بهه مخهيء لظل٪" اهخهى. وال ًغاص ؤن ظمُ٘ مؿاثله خايغة

  وخانل  
 
  َؿ ظىابه م٘ بًًاخه ٦ما ٢اله ال٨ما٫: بها ال و

 
م ؤهه ال صاللت للٟٔ الٗلم ٖلى ل

 التهُا السه
 
٣ًخضع بها ٖلى بصعا٥  ىم, و٢ىل٪: ال يابِ له ممىٕى ؤًًا, ٞةن مٗىاٍ مل٨ت

ه ٖلى َظٍ اإلال٨ت. ٞةن ٢لذ: بطا ٧ان الٗلم بمٗجى التهُا 
 
ا بَال٢ ظؼثُاث ألاخ٩ام, و٢ض اقتهغ ٖٞغ

ىت   ٠ بضون ٢ٍغ ض  له ٦ما ج٣غع في مدله. ٢لذ: ٢ا٫  ٧ان مجاػا, واعج٩ابه في الخٍٗغ ٟؿ 
واضخت م 

ٌ  قُش قُىز ُت ؤو مجاػ مكهىع ٖلى ما  ٗ  ىا في بٌٗ حٗال٣ُه: بل َى خ٣ُ٣ت ٖٞغ  غ به ٢ى٫  ك

ب. و٢ض ٢ا٫ الٛؼالي في م٣ضمت اإلاؿخهٟى: بهه ًجىػ صزى٫   الجاػ واإلاكتر٥ في الخض  الخلي ال٣ٍغ

 .(619)(بطا ٧ان الؿُا١ مغقضا بلى اإلاغاص

 ) الاطخدالٌ وؿُفت املجتهد (

                                              

 (185 - 181)م مىاع ؤنى٫ الٟخىي و٢ىاٖض ؤلاٞخاء باأل٢ىي  (619)
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 ازم ٦ما 
 
ت ٣ٞض  ػ ب٣ُض الاؾخضال٫ر  خت ٠ ال٣ٟه ًٖ ألاخ٩ام الًغوٍع خترػ به ًٖ افي حٍٗغ

  
 
ُٟت الجتهض. الاؾخضال٫َ  ألن  ض ٦ما ٢ا٫ ال٣غافي,  اإلا٣ل  ْو

   واٖخ٣اص  )٢ا٫:  ,(ال٣ٟه ال ٩ًىن ٣ٞها بال مً الجتهض اإلاؿخض٫) :٢ا٫ ابً جُمُتولهظا 
 
ض اإلا٣ل

 .(620)(لِـ ب٣ٟه

ٗت:     بن  )و٢ا٫ نضع الكَغ
ال٣ٟه َى الٗلم  ٣ٟه لِـ بال الجتهض, ٞةن  بلى ال َل اإلاخىن 

ض  مجها  
 
 .(621)(باألخ٩ام مً ألاصلت التي لِـ صلُل  اإلا٣ل

 ٢لذ: 
 َ
ُت الٗملُت  ال٣ٟهَ  "الخمهُض"في  ؤلاؾىىي   ض  ا َخ ولهظا إلا بإهه )الٗلم باألخ٩ام الكٖغ

ض واخترػها ب٣ىلىا )الخٟهُلُت( ًٖ ال)مً ؤصلتها الخٟهُلُت( ٢ا٫:  اإلا٨دؿب    
 
ٗلم الخانل للم٣ل

  ٌ غ  ؿم  في اإلاؿاثل ال٣ٟهُت, ٞةهه ال 
 
  ى ٣ٞها بل ج٣لُضا, ألهه ؤزظٍ مً صلُل  بظمالي مُ

 ص  في ٧ل 

 َٖ لم ؤن ٧ل  اإلاٗح   َظا الخ٨َم  م ؤن  ل  مؿإلت, وطل٪ ألهه بطا  ما ؤٞخاٍ به ٞهى  ن ٢ض ؤٞتى به اإلاٟتي, ٖو

ٟٗل (622)هللا حٗالى في خ٣ه ن خ٨م  طل٪ اإلاٗح   هللا حٗالى في خ٣ه, ُٞٗلم بالًغوعة ؤن   خ٨م   , ٍو

 .(623)(٨َظا في ٧ل خ٨م

ْماللي٢ا٫   
   ٞضلُل  ): الؿ 

 
ال٣ُٟه  واخض في ظمُ٘ مىاعص الخ٣لُض، وؤما صلُل   ض َى صلُل  اإلا٣ل

  
الؼ٧اة ٚحر صلُل الجهاص،  صلُل الهُام، وصلُل   الهالة ٚحر   اإلاؿاثل، وصلُل   بخٗضًض   ص  ٞهى مخٗض 

البُ٘ ٚحر صلُل الى٩اح، بلى ٚحر طل٪، ٞخاعة ٩ًىن صلُل ال٣ُٟه مً ال٨خاب، وجاعة مً  وصلُل

الؿىت، وجاعة بال٣ُاؽ، وجاعة باإلظمإ، ٩ٞل ٕٞغ بضلُله، ٞضلُل الخ٣لُض ججمُلي، وصلُل ال٣ٟه 

 .(624)(جٟهُلي

م لٗال  بلى اب عظٕى ٚحر الٗالم ى وؤنل صلُل اإلا٣لض ؤلاظمالي ما ظاء في الكٕغ مً وظ٢لذ: 

با. ت ؤخ٩ام الضًً, ٦ما ج٣ضم ٢ٍغ  إلاٗٞغ

غ والخدبحر"٢ا٫ في  ٍ ُٞه ب٣ى٫ الجتهض وج٣لُض   الضلُل الكغعي ا٢خطخى الٗمَل ): " الخ٣ٍغ

ى ٢ىله حٗالى ىَن } :ُٞما اخخاط بلُه، َو م 
َ
ل ْٗ
َ
 ح
َ
ْم ال ْىخ 

 
ْن ٦ غ  ب 

ْ
٦  
 
َل الظ َْ ىا ؤَ

 
ل
َ
اْؾإ

َ
ٞ})(625). 

                                              

 119 - 13/118مٕى الٟخاوي ( مج620)

ذ ( 621)  ٦1/39كاٝ انُالخاث الٟىىن , واهٓغ:  1/36الخىيُذ م٘ الخلٍى

ًيبػي ؤن ٩ًىن اإلاغاص ب٩ىهه خ٨َم هللا في خ٣ه ؤهه ًجب ٖلُه الٗمل به, ألن خ٨م هللا في الىا٢ٗت واخض ال ( 622)

خباعاث, ب٣ي ؤن مً لم ًهبه ًٖ اظتهاص ؤو ج٣لُض ب ٖلُه. )ػ( ًخٗضص باإلياٞاث والٖا  مٗخبَرًً ٞال جثًر

ج الٟغوٕ ٖلى ألانى٫ )م ( 623)  (51 - 50الخمهُض في جسٍغ

٘ الى٣اب ًٖ جى٣ُذ الكهاب ( 624)  1/171ٞع

غ والخدبحر 625)  3/351( الخ٣ٍغ
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َذ ): " عة الخ٤هاْى "في  (626)٢ا٫ الكهاب اإلاغظاويو  َ٘  الخا٦َم  ؤن   و٢ض ٖٞغ للكغاج٘  والىاي

ه َى هللا   ْضَع٦ 
ٕ  (627)حٗالى, وؤن الخ٨م الكغعي ًيخٟي باهخٟاء م  ى ألاصلت ألاعبٗت, وبهما ؾاٙ اجبا , َو

  ال٣ُٟه  
 
ت الدجت, بخؿاها للًٓ به ؤهه بجى ٞ خُاٍ ٖلى َظٍ ٖىض العجؼ ًٖ ٣ٞه الضلُل ومٗٞغ

 
 
 .(628)(هللا حٗالى في م٣ام الًغوعةمً  ألاصلت, وطل٪ عزهت

  ً   ؤْن  ا الٗامي  ىَ ْٗ ىَ لى َم )٢ا٫ ابً ٣ُٖل: 
 
ت طل٪ بال مً مٗه اله َض ٣ل ىاب، لم ًجض بلى مٗٞغ

   ,ؾبُال
ٗٝغ ألاصلت، وفي بًجاب طل٪ ٖلى ٧ل    خض  ؤ بال بإن ًخٗلم ال٣ٟه، َو

 
ؿاص مك٣ت  ,ٞو

 .(629)(لى٢ٝى اإلاٗاٌل

ؼي بًو  في بٌٗ مالٟاجه: )لى وظب ٖلى ال٩اٞت  (630)ٖبض اإلال٪ ٢ا٫ ال٣اضخي ؤبى اإلاٗالي ٍٖؼ

                                              

غ ٍم اإلاغظاوي زم ال٣ؼاوي: ماعر، ٧ان ٖالم ٖهٍغ في ( 626)
َ
ْبض ال٨ َٖ قهاب الضًً بً َبهاء الضًً بً ؾبدان ابً 

ت )ًابىجي( وصعاؾخه في بساعي وؾمغ٢ىض. جىلى ؤلامامت بالصٍ. ؤن ت )مغظان( الخابٗت لىالًت )٢ؼان( ووالصجه في ٢ٍغ له مً ٢ٍغ

َـ وجسغط ٖلى ًضًه ٦شحر مً الٗلماء. و٧ان مجاَغا باالظتهاص واهخ٣اص  1266والسُابت والخضَعـ في الجام٘ ألاو٫ ب٣ؼان ؾىت 

صاٍ مٗانغوٍ، ٞاوٗؼ٫ ًٖ مىهبه، زم ٖاص بلُه. له جهاه٠ُ، مجها )مؿخٟاص بٌٗ اإلاخ٣ضمحن، ٖىُٟا في مىاْغاجه، ٞٗا

ش ٢ؼان وبلٛاع  ٍ( ؤوعص ُٞه ؤؾماء ٦خبه. ومجها )هاْىعة الخ٤( و)قغح ال٣ٗاثض اليؿُٟت( اَـ مً الؼع٦لي  -ألازباع في جاٍع

 (.1306, ووٞاجه ٦ما ط٦غ ؾىت ) 3/178

الضلُل ٖضم اإلاضلى٫، ٦ما ال ًلؼم مً ٖضم اإلالؼوم ٖضم الالػم، ألن ال ًلؼم مً ٖضم و٢ض ج٣ضم البً جُمُت: )( 627)

ً الػما لآلزغ ملؼوما له، إال ؤن جىىن اإلاالشمت مً الجدهبينالضلُل َى اإلالؼوم،  ودلخىم ، بدُض ٩ًىن ٧لٌّ مً ألامٍغ

لكغعي ٞال بض له مً صلُل ، ٞةهه بطا زبذ الضلُل الكغعي زبذ الخ٨م الكغعي، وبطا زبذ الخ٨م االشسعي والدلُل الشسعي

  مجه
ظام٘ ]ا ٖلى زبىث آلازغ، وباهخٟاثه ٖلى اهخٟاثه(. مقغعي, ٞلما ٧ان الخالػم مً الجاهبحن ظاػ الاؾخضال٫ بصبىث  ٧ل 

قغح مسخهغ ابً ](. إن  كدَم الدلُل في هفي ألاخيدم الشسكُت ُمْدَزٌن شسعي٢ا٫ الًٗض ؤلاًجي: )ولهظا [ 2/286اإلاؿاثل 

ؤن ٣ًا٫: الخ٨م الكغعي ال ًشبذ بال بضلُله، والضلُل وط٦غ ابً جُمُت مً مؿال٪ هٟي الخ٨م: )[ . 3/576ئلًجي الخاظب ل

ظا مًمىهه ؤن زبىث الخ٨م في خ٣ىا بضون صلُل مىخ٠، والضلُل  ظا ٌؿمى خهغ اإلاضاع٥ وهٟحها، َو مىخ٠، ٞال ًشبذ. َو

ًَ مىخ٠، ُٞيخٟي الخ٨م، وبطا اهخٟى ؤخض  الى٣ًُحن زبذ آلا  ذ الصخيء  بضون شب  زغ. والضلُل  وبن ٧ان ال ًى٨ٗـ، بل ٢ض 

ها، ٞال جشبذ بضون صلُلها ه. وؤما ألاخ٩ام  التي هي ألامغ  والىهي، التي ٖلُىا ؤن وٗٞغ خ  . (صلُله، ٞهظا مما لِـ ٖلُىا مٗٞغ

 )ػ(. [2/284ظام٘ اإلاؿاثل ]

 (409( هاْىعة الخ٤ )م 628)

 5/384الىاضر في ؤنى٫ ال٣ٟه ( 629)

ؼي بً ٖبض اإلال٪ بً مىهىع الجُلي، اإلاٗغوٝ بكُظلت، ال٣ُٟه الكاٞعي ٢ا٫ ابً زل٩ان: ) (630) ؤبى اإلاٗالي ٍٖؼ

اث، نى٠ في ال٣ٟه وؤنى٫ الضًً  الىأٖ؛ ٧ان ٣ٞحها ٞايال وآٖا ماَغا ٞهُذ اللؿان خلى الٗباعة ٦شحر الخْٟى

ٔ، وظم٘ ٦شحرا مً ؤقٗاع الٗغب، وجىلى ال٣ًاء بمضًىت بٛ لىام٘ ؤهىاع (. ٢لذ: ومً مهىٟاجه "ضاص بباب ألاػطوالٖى

ى مسٍُى ٦ما عمؼ لظل٪ الؼع٦لي و٢ا٫: )عؤًذ مىه وسست  , َو ال٣لىب في ظىام٘ ؤؾغاع الخب والخبىب" في الخهٝى

ٕ". قغ٢ُت ظُضة في مجلض، مبخىعة آلازغ، في زؼاهت الغباٍ(. ٢لذ: و٢ض عؤًذ ابً الجىػي ًى٣ل مىه م٘ الٗؼو في "بدغ الضمى 

ُان 494جىفي اإلاترَظم ؾىت ) ُاث ألٖا الم للؼع٦لي  260 - 3/259(. اهٓغ: ٞو  4/232, وألٖا
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ً  صون الخ٣لُض ؤص   الخد٤ُ٣   هم ي طل٪ بلى حُُٗل اإلاٗاف وزغاب الضهُا، ٞجاػ ؤن ٩ًىن بٗ

  
 
٘ صعظت ؤخض في الجىان لضعظت الٗلماء ًض م٣ل ا, وبًٗهم مٗلما، وبًٗهم مخٗلما، ولم جٞغ

 آلت   :ماإلاىظب لخ٣لُض الٗامي للٗال   واإلاخٗلمحن زم صعظت الخبحن, و٢ا٫: اإلاهحر  في
الاؾخيباٍ  ٖضم 

 
 
ؿخيبِ مجها ٫ طل٪، ٞلى جغ٦ه ختى ٌٗلم ظمُٗهاَا ٖلُه في الخا٫، والخماؽ ؤنى ع  وحٗظ  ,َو

ظا ٞاؾض،  َص لهلخُٗلذ الٟغاثٌ مً الٗالم ختى ًهحروا ٧لهم ٖلماء، َو ِ
ّ
في ٢بى٫ ٢ى٫  فُسخ

 .(631)م الباخض(الٗال  

َٕ  ن  بو٢ا٫ الٛؼالي: )   الٗامي   ٖلى ؤن   مى٣ٗض   ؤلاظما
 
 م٩ل

 
٠   ٟ  عجبت   ه َلَب باألخ٩ام، وج٩لُ

اصي بلى  ,؛ ألهه ًاصي بلى ؤن ًى٣ُ٘ الخغر واليؿل وجخُٗل الخٝغ والهىاج٘الاظتهاص مدا٫   ٍو

زغاب الضهُا لى اقخٛل الىاؽ بجملتهم بُلب الٗلم، وطل٪ ًغص الٗلماء بلى َلب اإلاٗاٌل 

اصي بلى اهضعاؽ ا بل بلى بَال٥ الٗلماء وزغاب الٗالم، وبطا اؾخدا٫ َظا لم ًب٤ بال  ,لٗلمٍو

 .(632)(ؾاا٫ الٗلماء

  ): البٛضاصي٢ا٫ السُُب و 
ب٣ى٫  الٗمل   خ٩ي ًٖ بٌٗ اإلاٗتزلت ؤهه ٢ا٫: ال ًجىػ للٗامي 

ٌ   َم الٗالم ختى ٌٗٝغ ٖلت الخ٨م، وبطا ؾإ٫ الٗال     ٞةهما ٌؿإله ؤن 
٤ الخ٨م، ٞةطا ٗغ  ٞه ٍَغ

َٖ ٖٞغ للٗامي بلى الى٢ٝى ٖلى طل٪ بال بٗض ؤن  ، ألهه ال ؾبَُل وهرا هلؽ ,ل بهم  ه و٠٢ ٖلُه و

ٗلم ما ًصدخه  خد٤٣ َغ١ ال٣ُاؽ، َو لت، ٍو سالِ ال٣ٟهاء اإلاضة الٍُى ًخ٣ٟه ؾىحن ٦شحرة، ٍو

ٟؿضٍ  وما ًجب ج٣ضًم   ,ٍو
 
 ,ما ال ٣ًُُىهه ه ٖلى ٚحٍر مً ألاصلت، وفي ج٩ل٠ُ الٗامت بظل٪ ج٩ل٠ُ

 .(633)(ؾبُل لهم بلُه وال

ً   :الىاؽ في الاؾخضال٫ والخ٣لُض ٖلى َغفي ه٣ٌُ) جُمُت:و٢ا٫ ابً  ىظب مجهم مً 

غوٖها ٖلى ٧ل ؤخض الاؾخضال٫َ  ومجهم مً ًدغم الاؾخضال٫  ,ختى في اإلاؿاثل الض٣ُ٢ت: ؤنىلها ٞو

ظا في ألانى٫ والٟغوٕ   وزُاع   ,في الض٤ُ٢ ٖلى ٧ل ؤخض َو
 
 . (634)(هاألامىع ؤوؾاَ

والخ٣لُض ظاثؼ في  ,مت ؤن الاظتهاص ظاثؼ في الجملتالظي ٖلُه ظماَحر ألا ): ؤًًاا٫ ٢و 

دغمىن الخ٣لُض ,الجملت وال ًىظبىن الخ٣لُض ٖلى ٧ل ؤخض  ,ال ًىظبىن الاظتهاص ٖلى ٧ل ؤخض ٍو

دغمىن الاظتهاص  لخ٣لُض ظاثؼ للٗاظؼ ًٖ الاظتهاص.وا ,وؤن الاظتهاص ظاثؼ لل٣اصع ٖلى الاظتهاص ,ٍو

                                              

 8/331البدغ الخُِ للؼع٦صخي ( 631)

 (372( اإلاؿخهٟى )م 632)

 2/133 ( ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه633)

 20/18مجمٕى الٟخاوي ( 634)
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والصخُذ ؤهه ًجىػ  ,ما ال٣اصع ٖلى الاظتهاص ٞهل ًجىػ له الخ٣لُض؟ َظا ُٞه زالٝٞإ

وبما ل٤ًُ الى٢ذ ًٖ الاظتهاص وبما لٗضم ْهىع  (635)خُض عجؼ ًٖ الاظتهاص: بما لخ٩اٞا ألاصلت

ى الخ٣لُض ,(636)صلُل له ٦ما  ,ٞةهه خُض عجؼ ؾ٣ِ ٖىه وظىب ما عجؼ ٖىه واهخ٣ل بلى بضله َو

 .(637)(اعة باإلااءلى عجؼ ًٖ الُه

 بن الىاؽ ال ًسلىن مً زالزت ؤ٢ؿام: ): " مسخهغ اإلاؿخهٟى"٢ا٫ ابً عقض في 

 
 
ظا مدا٫  بما ان ٩ًىهىا ٧ل ٖ   هم مجتهضًً، َو  و٢ى

 
به، ألهه ٧ان ًاصي بلى  ه والخ٩ل٠ُ

   َل ه  ْد ًَ  اه٣ُإ اإلاٗاٌل لى ٧ان مم٨ىا ؤْن 
  ؤخض   ل٩ل 

 
 الاظتهاص.  عجبت

 
 
 ٣ٟض في ظمُٗوبما ؤن ج

 
ظا ؤًًا ممخى٘، ألهه ٧ان ًاصي بلى بَما٫  هم قغوٍ الاظتهاص، َو

تها وحٗلُمها للىاؽ الجتهضون.  ؤ٦ثر ألاخ٩ام، بط ؤ٦ثر الٟغاثٌ والؿجن بهما ٣ًىم بٟغى مٗٞغ

                                              

 }ال في هٟـ ألامغ,  في هٟـ الىاْغ٢لذ: وج٩اٞا ألاصلت ٣ً٘ ( 635)
َ
ْى ٧

َ
ا َول

ً
ٞ
َ

ال خ 
ْ
ُه  از  ٞ وا 

َىَظض 
َ
  ل

 
ْحر  اَّلل

َ
ْىض  ٚ  ٖ  

ًْ
اَن م 

حًرا ش 
َ
ـ  ألامغ, ل٨ً ٢ض جخ٩اٞإ ٖىض الىاْغ لٗضم ْهىع الترظُذ له(. ]. {٦ مجمٕى ٢ا٫ ابً جُمُت: )ال ًجىػ ج٩اٞا ألاصلت في هٟ

 [10/477الٟخاوي 

ؼ ؤن ًإحي صلُالن مخٗاعيان، ٞةن ؤعاص الو٢ا٫ الكاَبي: ) ظاَبىن بلى طل٪ الخٗاعَى في الٓاَغ وفي ؤهٓاع وؤما ججٍى

ٗت، وبن ؤعاصوا  الجتهضًً ال في هٟـ ألامغ, ٞاألمغ ٖلى ما ٢الٍى ظاثؼ، ول٨ً ال ٣ًطخي طل٪ بجىاػ الخٗاعى في ؤصلت الكَغ

ؼ طل٪ في هٟـ ألامغ, ٞهظا ال ًيخدله َم  ٗت, لىعوص ما ج٣ضم مً ألاصلت ٖلُه، وال ؤًْ ؤن ؤخججٍى ضا مجهم ً ًٟهم الكَغ

 [74 - 5/73اإلاىا٣ٞاث ٣ًىله(. ]

ر مً ظهت ما في هٟـ ألامغ، وبما مً ظهت هٓغ الجتهض، ؤما مً ظهت ما في هٟـ الخٗاعى بما ؤن ٌٗخبو٢ا٫ ؤًًا: )

ألامغ؛ ٞٛحر مم٨ً بةَال١... وؤما مً ظهت هٓغ الجتهض؛ ٞمم٨ً بال زالٝ، بال ؤجهم بهما هٓغوا ُٞه باليؿبت بلى ٧ل مىي٘ 

ى نىاب؛ ٞةهه بن ؤم٨ً الجم٘ ٞال حٗاعى؛ ٧الٗام م٘ السام، واإلاُل٤ م٘ اإلا٣ُض ال  ًم٨ً ُٞه الجم٘ بحن الضلُلحن، َو

 [5/342اإلاىا٣ٞاث وؤقباٍ طل٪(. ]

ها ؤمغ  بيافيٌّ زم َظا الخٗاعى في الظًَ باليؿبت بلى الجتهضًً ؤمغ  بيافي, ٢ا٫ الكاَبي: ) حؿاوي ألاصلت ؤو ج٣اعب 

ْحن ؤو مخ٣اعبحن, وال ٩ًىهان ٦ظل٪ ٖىض بٌٗ(.  باليؿبت بلى ٌ  مدؿاوٍَ ب  صلُلحن ٩ًىهان ٖىض بٗ ؤهٓاع الجتهضًً, ٞغ 

 [1/165اإلاىا٣ٞاث ]

م, بل ًمخى٘ اقترا٦هم ظمُٗا ُٞه, الؾخلؼامه زٟاَء الخ٤ ٖلى  ه لؿاثَغ
 
ه لبًٗهم خهىل لُه ٞال ًلؼم مً خهىل  ٖو

ى باَل  ()ػ , ٨ٞظا ملؼومه.مجمٕى ألامت, َو

بي في 636) لى الٗالم ؤًًا ٞغى ؤن ٣ًلض ٖاإلاا مشله في هاػلت زٟي ٖلُه ٞحها وظه  2/212ٍ" جٟؿحر "( ٢ا٫ ال٣َغ : )ٖو

الضلُل والىٓغ وؤعاص ؤن ًجضص ال٨ٟغ ٞحها والىٓغ ختى ٠٣ً ٖلى اإلاُلىب ًٞا١ الى٢ذ ًٖ طل٪ وزاٝ ٖلى الٗباصة ؤن 

, وبلُه طَب ال٣اضخي ؤبى ب٨غ وظماٖت مً جٟىث ؤو ٖلى الخ٨م ؤن ًظَب, ؾىاء ٧ان طل٪ الجته ض آلازغ صخابُا ؤو ٚحٍر

َـ  الخ٣٣حن(  .ا

 204 - 20/203الٟخاوي مجمٕى ( 637)
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ى ؤن ج٩ىن ٞحهم َاثٟت ج٣ىم للجمهىع  وبما ؤن ًىظض في الىاؽ الهىٟان ظمُٗا، َو

 بًبِ الٟغاثٌ والؿجن، وظٗلها ٖلحهم، و 
 
ٌ  ؤزظَم بها، واؾخيباٍ ما قإه ؿخيبِ مجها في ه ؤن 

م الٗىام، قإجهم ج٣لُض   و٢ذ   َاالء لخؿً  و٢ذ وهاػلت هاػلت. وج٩ىن ٞحهم َاثٟت ؤزغي، َو

لبت الًٓ في نض٢هم. و٧إن     الش٣ت بهم، ٚو
ً
للؼوم  ٚلبت الًٓ لخؿً الش٣ت ظٗلذ َهىا ؤماعة

 اعة للؼوم الخ٨م له.للمجتهض ؤمٗلذ ٚلبت الًٓ ألاخ٩ام لهم، ٦ما ظ  

م الٗىام الظًً لم  ,ه الخ٣لُضي  الىاؽ نىٟان: نى٠ ٞغْ  ٣ٞض جبحن مً َظا ؤن  ٢ا٫:  َو

م الجتهضون الظًً ٦ملذ لهم قغوٍ  ,خضصث ُٞما ٢بل يًبلٛىا عجبت الاظتهاص الت ونى٠ زان َو

 .(638)(الاظتهاص

ت الخ٤ بضلُل٢ٞلذ:  الجتهض  ه ؤ٢ُم ٢ى٫  لما ٧ان الٗامي ٖاظؼا ًٖ جدغي الهىاب ومٗٞغ

ٗت: , الضلُل في خ٣ه م٣امَ    )٢ا٫ نضع الكَغ
 
 .(639)(ض ٞالضلُل  ٖىضٍ ٢ى٫  الجتهضؤما اإلا٣ل

ب"٢ا٫ ال٣اضخي في و   ٢ى٫ الٗال   بن  ): " مسخهغ الخ٣ٍغ
 
في خ٤ اإلاؿخٟتي, ههبه الغب  م حجت

ما في خ٤ الٗامي، ٞإوظب ٖلُه الٗمَل به، ٦ما ؤوظب ٖلى الجتهض الٗمَل 
َ
ل َٖ  ٍ باظتهاصٍ، واظتهاص 

م  ٖلُه
َ
ل َٖ)(640). 

في نٟت اإلاٟتي  وبهما ظٗلىا ال٣ى٫َ ): " في ؤنى٫ ال٣ٟه الىاضر" ٦خابه ٢ا٫ ابً ٣ُٖل فيو 

مً ؤنى٫ ال٣ٟه ألظل ؤن ٞخىاٍ للٗامي صلُل  له ٖلى وظىب ألازظ به في خا٫ وظىاٍػ في خا٫، 

لٓىاَغ وؤلاظمإ وال٣ُاؽ للٗالم، ٞهاعث ٞخىي الجتهض للٗامي ٧األصلت التي هي الىهىم  وا

وإلاا وظب ؤن ج٩ىن جل٪ مً ؤنى٫ ال٣ٟه ل٩ىجها ؤصلت ألاخ٩ام للٗلماء، ٦ظل٪ ٞخىي اإلاٟخحن 

 .(641)(وظب ؤن ج٩ىن مً ؤنى٫ ال٣ٟه ل٩ىجها ؤصلت ألاخ٩ام للٗىام

ُت باليؿبت بلى : )و٢ا٫ الكاَبي ٞخاوي الجتهضًً باليؿبت بلى الٗىام ٧األصلت الكٖغ

   ضًً. والضلُل  الجته
 
ضمها ؾىاء؛ بط ٧اهىا ال ٖلُه ؤن وظىص ألاصلت باليؿبت بلى اإلا٣ل ضًً ٖو

 ,في ألاصلت والاؾخيباٍ مً قإجهم، وال ًجىػ طل٪ لهم ؤلبخت ٌؿخُٟضون مجها قِئا؛ ٞلِـ الىٓغ  

ىَن و٢ض ٢ا٫ حٗالى: } م 
َ
ل ْٗ
َ
 ح

َ
ْم ال ْىخ 

 
ْن ٦ غ  ب 

ْ
٦  
 
َل الظ َْ ىا ؤَ

 
ل
َ
اْؾإ

َ
ٞ  

 
م؛ ٞال ًصر له بال ٖال   ٚحر   ض  {, واإلا٣ل

                                              

 (144 - 143)م  في ؤنى٫ ال٣ٟه( الًغوعي 638)

ذ( 639)  1/36 الخىيُذ م٘ الخلٍى

 8/320البدغ الخُِ للؼع٦صخي ( 640)

 1/266( الىاضر 641)
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ٗ   ؤَل   ؾاا٫   ال١، ٞهم بطن ال٣اثمىن له م٣امَ الظ٦غ، وبلحهم مغظ  ه في ؤخ٩ام الضًً ٖلى ؤلَا

 
 
، وؤ٢ىال  الكإع

 
 .(642)(الكإع ؤ٢ىا٫   م٣امَ  هم ٢اثمت

: الكُش و٢ا٫  حر  اٖخَ )دمحم خؿىحن مسلٝى الجتهضًً في خ٤  َم ؤ٢ىا٫َ بر ألانىلُىن ٚو

  
 
ُت في خ٤ الجتهضًً, ضًً ال٣اإلا٣ل ً ٧األصلت الكٖغ   ال ألن  انٍغ

َ
 هم لِ ؤكىال

َ
 اتِ ر

ٌ
 كلى الىدض هد حجت

ُت ٧إ٢ىا٫ الغؾل ٖلحهم الهالة والؿالم, ٞةن   ذ بها ألاخ٩ام  شب  ًَ  , بل طل٪ ال ٣ًى٫ به ؤخض   الكٖغ

 ألجها مؿدى  
 
  ضة

َ
ُت, بظلىا ظهَض  بلى مأزظ تهم َم في اؾخ٣غائها وجمدُو صالثلها, م٘ ٖضالقٖغ

ٗت وخٟٔ ههىنها ىاًتهم بًبِ الكَغ  .(643)(وؾٗت اَالٖهم واؾخ٣امت ؤٞهامهم ٖو

ُٟت الجتهض, ٧ان اإلا٣لض ٢لذ:   .واإلاىاْغة الجض٫  مذجىعا ٖلُه وإلاا ٧ان الاؾخضال٫ مً ْو

 ٢ى٫  )٢ا٫ ؤبى اإلاٗحن اليؿٟي: 
 ٢ى٫  وبُالن 

 
ت خ  َذ بالضالثل ص  ب 

ْ
ش
َ
بن ٞاثضة اإلاىاْغة ؤن ج

َغ 
َ
 .(644)(آز

  
 
 .ض بمٗؼ٫ ًٖ الضلُلواإلا٣ل

حٍر مدُُا, ٢ا٫  ل  ْٗ وؤما الخ٣لُض ٞهى في اللٛت: َظ )٢ا٫ ابً بضعان:  شخيء  في ٖى٤ الضابت ٚو

ا ألاوجاع"في خضًض  "الجهاًت"في  ال ججٗلىا في ؤٖىا٢ها ألاوجاع  :: ؤي "٢لضوا السُل وال ج٣لضَو

ذ ألاشجاع ٞيكبذ ألاوجاع ببٌٗ  .(645)(قٗبها ٞسى٣تها ٞخسخى٤, ألن السُل عبما ٖع

 : ى في الٗٝغ ٕ  ؤلاوؿان ٚحَرٍ ُٞما ٣ًىله ؤو ًٟٗله مٗخ٣ضا َخ َو   اجبا
مً هير هـٍس ه خَ ُ  ٣ 

ٍل في الدلُل  وجإم 
َ
٘ ظٗل ٢ى٫َ الٛحر ؤو ٞٗل  اإلاخب 

 , ٧إن 
ً
بي: )(646)في ٖى٣ه ه ٢الصة ٩ٞإن , و٢ا٫ ال٣َغ

 اإلا٣لض ًجٗل ؤمغَ 
 
 .(647)(ه إلاً ٣ًىصٍ خُض قاءٍ ٧ل

٢بى٫ ٢ى٫ ال٣اثل وؤهذ ال حٗلم مً ؤًً  الخ٣لُض:): " قغح الخلسُو"٣ٟا٫ في ٢ا٫ ال

ى مٗجى ٢ىل  , (648)(مً ٦خاب ؤو ؾىت ؤو ٢ُاؽ :ؤي)، ٢ا٫ الؼع٦صخي: (٢اله الخ٣لُض َى ): همَو

ت صلُله  .(649)(ألازظ ب٣ى٫ الٛحر مً ٚحر مٗٞغ

                                              

 337 - 5/336( اإلاىا٣ٞاث 642)

 (8 - 7الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م  ( بلٙى643)

 (20( جبهغة ألاصلت )م 644)

 (388)م  اإلاضزل( 645)

ٟاث )م 646)   1/500( , و٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 106( , والخى٠ُ٢ ٖلى مهماث الخٗاٍع٠ )م 64( الخٍٗغ

بي ( 647)  2/212جٟؿحر ال٣َغ

 8/316البدغ الخُِ ( 648)

 1/30 مىاَب الجلُل( 649)
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َم له, : ىٓغؤَل الٗلم وال ولهظا ٧ان الخ٣لُض مباًىا للٗلم زاعظا ٖىه, و٢ض ٢ا٫
ْ
ل  ٖ اإلا٣لض ال 

 .(650)(ولم ًسخلٟىا في طل٪)٢ا٫ ابً ٖبض البر: 

اب: ) ن الخ٣لُض ال ًشمغ ٖلما وال ًٟطخي بلى بو٢ض ؾل٠ ٢ى٫ ال٣اضخي ٖبض الَى

ت  .(651)(مٗٞغ

 ا ٢ا٫و 
 
الغظٕى  ؤ٢مىا الضاللت ٖلى ؤن الخ٣لُض لِـ مً َغ١ الٗلم بىظه، ألن  ): ٥َ َع ىْ بً ٞ

  ا، ألن  بلى الضٖىي ال ًشمغ ٖلم
َ
  نىعة

 
  خ  صٖىي ال

 ٤  
 
 صٖىي اإلا

 
ُ  نىعة ل، وبهما ًشمغ ب

 .(652)(بالضلُل

بي:  ى )و٢ا٫ ال٣َغ ٣ا للٗلم وال مىنال له, ال في ألانى٫ وال في الٟغوٕ, َو الخ٣لُض لِـ ٍَغ

 .(653)(ظمهىع ال٣ٗالء والٗلماء ٢ى٫  

 . (654)(باجٟا١ ؤَل الٗلم الخ٣لُض لِـ بٗلم  )و٢ا٫ ابً ال٣ُم: 

 .(655)(اإلا٣لض لِـ مٗضوصا في الٗلماء): نض٤ً خؿً زانو٢ا٫ 

ه مً ظملت ؤَل )و٢ا٫ الكى٧اوي:  ض  ناخب  َٖ مجغص الخ٣لُض لِـ مً الٗلم الظي ًيبػي 

ض    
 
ٌَ  غ  ٣  ً   الٗلم, ألن ٧ل  م٣ل ه لٗباصٍ في ٦خابه  ل حجَج ٣ٗ  ٖلى هٟؿه بإهه ال  هللا وال ًٟهم ما قٖغ

لى لؿان عؾىله   .(656)(ٖو

٧ان ؤصخاب ال٣غهحن ألاولحن ٌؿخهبدىن بمهباح الؿىت )دمحم الدجىي:  ُشالك و٢ا٫

ما، ال خاثَل وال ؿحرون بمُٗاَع ، وما  ٨خاب َو وال ماو٘، ٞال ًىا٫ بط طا٥ ل٣َب ٖالم  بال الجتهض 

٧ان الخ٣لُض  بال للٗىام، ولهظا ب٣ي مً انُالح ال٣ٟهاء ؤن اإلا٣لض ٖامي ولى ٖاف في الٗلم ماثت 

 .(657)(ٖام

                                              

ًله ( ظام٘ بُان الٗل650)  2/992م ٞو

 (47الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م ( 651)

 8/323البدغ الخُِ ( 652)

بي653)  2/212 ( جٟؿحر ال٣َغ

 2/130بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 654)

 (459)م ( ؤبجض الٗلىم 655)

 (69ؤصب الُلب )م ( 656)

ش ال٣ٟه ؤلاؾالمي ال٨ٟغ الؿامي( 657)  1/279 في جاٍع
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ٟهم للٗلم ٣ٞالىا في خضٍ:  الٗلماء اخترػ لهظا ٣ٞضو لذ: ٢ الَجْؼم  )ًٖ الخ٣لُض في حٍٗغ

٤ للىا٢٘  ومً الضلُل ًسغط الخ٣لُض الصخُذ, ألهه ال ًُٟض )٢ا٫ ابً ٖاقىع:  ,(كً رلُلاإلاُاب 

 .(658)(٣ًُىا

 .(659)(ؤو هُٟه، لجغص ٢ى٫ الٛحر ؤمغ   بصبىث   م  ؼْ ألهه َظ )و٢ا٫ الكى٧اوي: 

   ال٣ُ٘ ؤٖم  )ا٫ ؤلاؾىىي: ٢ولهظا 
 
٘  ا٢ ض  مً الٗلم، بط اإلا٣ل ٘   ٖالم   م، و٧ل  ولِـ بٗال   َ  ٢اَ

  .(660)(وال ًى٨ٗـ

ٖ  ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )و  حر   َغ َم ٢ا٫ ؤبى  ٖلى ؤن اإلا٣لض لِـ  ٍ مً الٗلماء: ؤظم٘ الىاؽ  ٚو

  الٗلَم  مٗضوصا مً ؤَل الٗلم، وؤن  
 
ت ظا ٦ما ٢ا٫ ؤبى ٖمغ مٗٞغ عخمه هللا  - الخ٤ بضلُله، َو

ت الخانلت ًٖ الضلُل، وؤما بضون الضلُل -حٗالى  : ٞةن الىاؽ ال ًسخلٟىن ؤن الٗلم َى اإلاٗٞغ

 .(661)(ٞةهما َى ج٣لُض

  )ال٣اؾمي: الكُش ظما٫ الضًً ٢ا٫ و 
 
ض وبن ٧ان هاقئا ًٖ الضلُل ًٖ ٢ى٫ بن  اٖخ٣اَص اإلا٣ل

ض ل٨ً مُاب٣خه لِؿذ هاقئت ًٖ صلُل بل اجٟاقي, و 
 
سُئ, ٦ظا في اإلا٣ل لظا ٣ًلضٍ ُٞما ًهِب ٍو

ظا ؤنل  ما اقت   "آلاًاث البِىاث"خىاشخي اإلاىا٠٢ للؿُل٩ىحي وخؿً ظلبي, وفي  غ ه  للٗباصي: َو

ض ال ٌؿمى ٖلما, ولظا  
 
ً ؤن  بصعا٥َ اإلا٣ل وؤظمٗىا ٖلى ؤهه ال ٢ا٫ الكٗغاوي في زُبت محزاهه: " م 

ى ؤخض  ٖاإلاا بال بْن َبَدض ًٖ َم  ٝغ ىإػ ؤٌؿم  ا مً ال٨خاب ٢ىا٫ الٗلماء ٖو ً ؤًً ؤزظَو م 

ًما ًسال٠ اؾخٗما٫َ اللٛت والٗٝغ " اإلاىا٠٢", و٢ا٫ الًٗض في والؿىت"
ْ
ل  ٖ  الخ٣لُض  

 
: حؿمُت

. ٢ا٫ الؿُض في قغخه: ألهه في الخ٣ُ٣ت ٣ٖضة ٖلى ال٣لب  جام  ,والكٕغ
 
ٞلِـ ُٞه اه٨كاٝ

ُل٤ ٖ  ً  .(662)(لى الخ٣لُض  الٗلم  مجاػا ال خ٣ُ٣تواوكغاح  جىدل به ال٣ٗضة, و٢ا٫ ؤًًا: ٢ض 

اب:   )٢ا٫ ال٣اضخي ٖبض الَى
 
 ضٍ ؤو ٚحَر بن اإلا٣لض ال ًسلى ؤن ٩ًىن ٖاإلاا بصخت ٢ى٫ م٣ل

٘   م  ٖال   َٖ  ل٣ى٫   بظل٪, ٞةن ٧ان ٖاإلاا ٞهظا لِـ بم٣لض ألهه مخب ٤ الظي ٝ صخخَ غَ ٢ض  ه بالٍُغ

 د  ه م  ٢اثل   ٖٝغ ٧ىَن 
ًَ  ٖالم بصخخه ا, وبن ٧ان ٚحَر ٣  ً ؤن ٩ًىن زُإ وظهال ٣ُٞضم ٖلى إَم لم 

                                              

 1/70( خاقُت الخى٣ُذ 658)

 1/23( بعقاص الٟدى٫ 659)

 ( ٍ ال٨خب الٗلمُت.15)م  جهاًت الؿى٫  (660)

 2/11بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 661)

 (61 - 60( قغح ل٣ُت العجالن لل٣اؾمي )م 662)
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اٖخ٣اصٍ, ومٗخ٣ض الجهل والسُإ لِـ بٗالم, وال ٣ًا٫ بن اٖخ٣اصٍ ٖلم, ٞبُل ٧ىن الخ٣لُض 

 .(663)(ٖلما

 .(664)(ُٞما ٢لض ُٞه اٖلم ؤن اإلا٣لض ٖلى ٚحر ز٣ت  )٢ا٫ ابً الجىػي: لهظا و 

ـ  ): (665)ض  ىَ َؾ ال٣اضخي و٢ا٫  ض   هٟ  
 
ال ًخه٠ مً الٗلم بد٣ُ٣ت, لِؿذ ٖلى بهحرة, و  اإلا٣ل

ٍم لِع الخللُد بط  ه ٞى٣ى٫: ٢ا٫ إلى الللم بىفدق ؤهل آلافدق بؼٍس
َ
اه , وبن هىػٖىا في طل٪ بَغ

  هللا حٗالى: }
َخ٤ 

ْ
ال اؽ  ب  ْم َبْحَن الى 

 
اْخ٨

َ
  {, و٢ا٫: }ٞ

 
َعا٥َ اَّلل

َ
َما ؤ اؽ  ب  َم َبْحَن الى 

 
َخْد٨  {, و٢ا٫: }ل 

 
٠٣ْ

َ
 ج
َ
َوال

 ٪َ
َ
ـَ ل ِْ م   َما لَ

ْ
ل  ٖ ه   ىَن } :و٢ا٫ ,{ب  م 

َ
ل ْٗ
َ
 ح

َ
  َما ال

 
ى اَّلل

َ
ل َٖ ىا 

 
ىل  ٣

َ
ْن ج

َ
ت  {, ومٗلىم  َوؤ ؤن الٗلم َى مٗٞغ

وحكٗبذ اإلاظاَب مً ؤًً حٗلم  اإلاٗلىم ٖلى ما َى به, ٞى٣ى٫ للم٣لض: بطا ازخلٟذ ألا٢ىا٫  

, ؤو صخت ٢ىلت ٖلى ٢ىلت ؤزغي؟ ٢ى٫ بال  وال ًبضي ٦الما في صخت ٢ى٫ مً ٢لضجه صون ٚحٍر

او٨ٗـ ٖلُه في ه٣ًُه, ؾُما بطا ٖغى له طل٪ في ٢ىلت إلمام مظَبه الظي ٢لضٍ و٢ىلت 

 .(666)(ًسالٟها لبٌٗ ؤثمت الصخابت وجدب٘ الُلباث وال ًب٣ى له مدهى٫ 

ً  )ولهظا ٢ا٫ ؤبى الخؿحن البهغي:    َج اإلا٣لض لِـ بٗالم ألهه 
 ى 

َ
 .(667)(مً ٣ًلضٍ ػ زُإ

جيو  هىع   ما مً مؿإلت  ): ٢ا٫ الجٍى  في مٗاهحها، ْو
 
ه ػالا  ؤن ٩ًىن بمام 

ػ   
َجى   ً ض   

 
جخ٤ٟ بال واإلا٣ل

 .(668)(الخ٤ م٘ مً ًسالٟه ٞحها

٤ طل٪ مؿضوصة ال٣ُم: )و٢ا٫ ابً  ؿاصٍ؛ بط ٍَغ اإلا٣لض ال ٖلم له بصخت ال٣ى٫ ٞو

 .(669)(ٖلُه

ال ٢اله في اإلاؿإلت, وال م٘ مً َى, و  اإلا٣لض ال ٌٗلم ما الخ٤   بن): نض٤ً خؿً زان ٢ا٫و 

                                              

 (50الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م ( 663)

 (74جلبِـ ببلِـ )م ( 664)

ىشخي, و٧ان مً( ٢ا٫ الٗضوي: )665) اص الٗلماء  َى ؾىض بً ٖىان, ٦ىِخه ؤبى ٖلي, ؾم٘ مً قُسه ؤبي ب٨غ الَُغ َػ

ىشخي,  ىشخي, وظلـ إلل٣اء الضعؽ بٗض الكُش ؤبي ب٨غ الَُغ و٦براء الهالخحن ٣ٞحها ٞايال, ج٣ٟه بالكُش ؤبي ب٨غ الَُغ

واهخٟ٘ الىاؽ به, وؤل٠ ٦خابا خؿىا ؾماٍ الُغاػ في ال٣ٟه قغح به اإلاضوهت في هدى زالزحن ؾٟغا وجىفي ٢بل ب٦ماله, وله 

حر طل٪...   -عخمه هللا  -٢ا٫ الكُش ج٣ي الضًً بً ص٤ُ٢ الُٗض: ٧ان ٞايال مً ؤَل الىٓغ جىفي جإل٠ُ في الجض٫ ٚو

ت ؾىت بخضي وؤعبٗحن وزمؿماثت, وصًٞ بجباهت باب ألازًغ, ط٦ٍغ ناخب الضًباط( اَـ . خاقُت الٗضوي ٖلى  باإلؾ٨ىضٍع

 1/49السغشخي 

 (110 - 109( , وب٣ًاّ الىؾىان للؿىىسخي )م 74ب٣ًاّ الهمم للٟالوي )م ( 666)

 2/365اإلاٗخمض ( 667)

 (296الُٛاسي )م ( 668)

 3/484بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 669)
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ظا ال ًصر بَال١   م ٖلُه ختى ٢ا٫ الىىوي: بهه بظمإ, الٗال   مً ٢لضٍ ؤنىاب َى ؤم زُإ, َو

  
 
: مً ض  ألجهم َخ  ,ألهه لِـ بٗالم ,ض في بظمإ الٗلماءو٢الىا في ؤنى٫ ال٣ٟه: بهه ال ٖبرة باإلا٣ل ٍو

  ً   .(670)(ه بذجتُالبَ ٣ًبل ٢ى٫ مً ؤٞخاٍ مً صون ؤن 

ً  ال٣ُم في ال ت: ٢ا٫ اب  ُ  ىىه

ان  الهضي بضلُله ... ما طا٥ والخ٣لُض  مؿخٍى
 
ت  (671)والٗلم مٗٞغ

جر ٢ىال ٖلى ٢ى٫ بٛحر صلُل, وال ًخٗهب غَ ً   ال ًجىػ ألخض  ؤْن )٢ا٫ ابً جُمُت: مً َىا و 

ِ ل٣ى٫ ٖلى ٢ى٫ وال ٢اثل ٖلى ٢اثل بٛحر حجت, بل 
ّ
ْر مً ودن ملل سّجِ ًُ َم الخللُد, فلم 

ْ
ِصَم ُخى

َ
 دا ل

 ًُ  ٍِّ صّ ولم 
ْ
ًُ  ف ًُ ىِّ اصَ ولم   ب ولم 

َ
ِ خ

ّ
َ٘ طل٪ مىه, ئؼ م 

, ومً ٧ان ٖىضٍ مً الٗلم والبُان ما ٣ًىله ؾ 

ً. وهللا حٗالى ٢ض  ص  ما جبحن ؤهه باَل, وو٠٢ ما لم ًدبحن ُٞه ؤخض ألامٍغ ل ما جبحن ؤهه خ٤, وع  ب 
 ٣ٞ

ظٍ اإلاؿإل ا ٞحها ٞاوث بحن الىاؽ في ٢ىي ألاطَان ٦ما ٞاوث بُجهم في ٢ىي ألابضان. َو ت وهدَى

ل الٗلماء ومأزظَم, ٞإما مً لم ٌٗٝغ  ه بال مً ٖٝغ ؤ٢اٍو مً ؤٚىاع ال٣ٟه وخ٣اث٣ه ما ال ٌٗٞغ

  
 
ضًً, ال مً بال ٢ى٫َ ٖالم  واخض وحجَخه صون ٢ى٫ الٗالم آلازغ وحجخه, ٞةهه مً الٗىام اإلا٣ل

  ً ٟىن. وهللا حٗالى حهضًىا وبزىاهىا إلاا ًدبهغج  الٗلماء الظًً  ٍؼ ٤ُ,  خىن ٍو غياٍ, وباهلل الخٞى ٍو

 .(672)(وهللا ؤٖلم

ي ؾاا٫ ن للٗلماء وعجر َى واخضا ح٩ٞان ظىابه بإن في اإلاؿإلت ٢ىل ,و٢ض و٢٘ للؿَُى

 : )ٞعجبذ مً طل٪ عجبحن: ٨ٞخب ما هههغا ؤه٨غ طل٪, ى٨  مجهما, ٞبلٛه بٗض طل٪ ؤن م  

، ٞةن ٧ان ؤه٨غ ؤن للٗلماء في طل٪ ٢ىلحن ٞهظا صل ٖلى ظهله بىهىم  ُل  ألاو٫: مً به٩اٍع

 الٗلماء وؤ٢ىالهم، وَم 
 
 لى طىذ مً ال ٌلسف كل  "ه ٣ًا٫ في خ٣ه ما ٢اله الٛؼالي: ً َظا خال

ٖ  "الاخخالف إل ٖلُه ٞما له ه ويا١ هٓغ  ، ومً ٢هغ با  و ٍ ًٖ ٦الم ٖلماء ألامت والَا
 
 م  للخ٩ل

ه والضزى٫   ًَ م   ٤  ، وَخ (673)ُٞما ال ٌٗىُه ُٞما ال ًضٍع ٘ قِئا لم م  م الؿ٩ىث، وبطا َؾ ؼَ لشل َظا ؤن 

                                              

 (81 ؤبجض الٗلىم )م( 670)

 (424( ال٩اُٞت الكاُٞت في الاهخهاع للٟغ٢ت الىاظُت )م 671)

 35/233 ( مجمٕى الٟخاوي 672)

ٟتي الىاؽ، ختى ٩ًىن ٖاإلاا بازخالٝ الىاؽ, ( 673)  ً ٞةن لم ٨ًً ٦ظل٪ َعص  مً ولهظا ٢ا٫ ُٖاء: )ال ًيبػي ألخض  ؤن 

 [2/816 الٗلم ما َى ؤوز٤ مً الظي في ًضٍ(. ]ظام٘ بُان الٗلم

 [2/815 و٢ا٫ ؾُٗض بً ؤبي ٖغوبت: )مً لم ٌؿم٘ الازخالٝ ٞال حٗضٍو ٖاإلاا(. ]ظام٘ بُان الٗلم

 [816 - 2/815 مو٢ا٫ َكام بً ٖبُض هللا الغاػي: )مً لم ٌٗٝغ ازخالٝ ال٣ٟهاء ٞلِـ ب٣ُٟه(. ]ظام٘ بُان الٗل

 [2/814 مً لم ٌٗٝغ الازخالٝ لم ٌكم عاثدت ال٣ٟه بإهٟه(. ]ظام٘ بُان الٗلمبل ٢ا٫ ٢خاصة: )
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ضٖى إلاً ؤظغاَا  ٌؿمٗه ٢ِ ٌٗخ٣ض ؤهه اؾخٟاص ٞاثضة ظضًضة ُٞٗضَا وٗمت مً وٗم هللا ٖلُه ٍو

ك٨غ هللا ٖلحها، وبن ٧ان ؤه٨غ جغظَُذ  إهمد  ,فهرا لِع مً وؿُفخهال٣ى٫ الشاوي  ٖلى ًضًه َو

دج َج ألارلت وػسق الِد  ذلً مً وؿُفت املجتهدًً اللدإلاين بىحىه الترحُددث ومظدلً

 ٖلى ظهله بىهىم ال٨خاب والؿىت الىاعصة في طل٪. ٍ ؤًًا صلُل  ، وبه٩اع  والىـس

م الاطخدالٌ إهمد ٌظىن للمجتهد اللدلِ  فئن  العجب الشاوي: مً اؾخضالله،  م بؼٍس

 "الخٟغ٢ت"٢ا٫ الٛؼالي في ٦خاب  ولظل٪؟ ٍ ٞما لهؤما ٚحر  , الاطخدالٌ
 
   : قٍغ

 
ٌَ  ض  اإلا٣ل  ْؿ ؤن 

 
 َذ ٨

 ْؿ وَ  
َ
٤ الد   ألهه ٢انغ   ,ٖىه َذ ٨  ,جاط، ولى ٧ان ؤَال له ٧ان مؿخدبٗا ال جابٗاًٖ ؾلى٥ ٍَغ

   ,وبماما ال مإمىما
 
ٛ  ض في الخاظ  وبن زاى اإلا٣ل  في خضًض   ل به ياعب  ت ٞظل٪ مىه ًٞى٫، واإلاكخ

ل ً ,باعص الب إلنالح ٞاؾض، َو  .(674)ي(هلر الُٗاع ما ؤٞؿض الضَغ؟ َظٍ ٖباعة الٛؼالَو

ٞلى اؾخدُا َظا الغظل مً هللا لى٠٢ ٖىض مغجبخه وهي الخ٣لُض وجغ٥ الاؾخضال٫َ ٢ا٫: )زم 

ْم ألَله، ٢ا٫ هللا حٗالى: } ْجه   م 
ه 
َ
ىه
 
ُ ب 

ْ
ْؿَخي ٌَ  ًَ ً ظ 

 
َمه  ال ل 

َٗ ْم لَ ْجه  ْمغ  م 
َ ْ
ي ألا ول 

 
ى ؤ
َ
ل ى٫  َوب 

ؾ  ى الغ 
َ
ل  ب 
 ٍ و ْى َعص 

َ
 ,{َول

٦ما ٢ا٫ ابً ٖباؽ وظابغ بً ٖبض هللا ومجاَض وؤبى الٗالُت  ,وؤولى ألامغ َم الجتهضون 

م: ؤولى ألامغ َم ؤولى ال٣ٟهوالطخا٥ و  وؤولى السبر، ولٟٔ مجاَض: َم ال٣ٟهاء والٗلماء،  ٚحَر

غ ًٖ ؤبي الٗالُت في ٢ىله حٗالى: } ى وؤزغط ابً ظٍغ ؾ  ىا الغ   ٗ ُ  َ
َ
َ َوؤ

 
ىا اَّلل  ٗ ُ  َ

َ
ىا ؤ ًَ آَمى  ً ظ 

 
َها ال ح 

َ
اؤ ًَ ٫َ

ْم 
 
ْى٨ ْمغ  م 

َ ْ
ي ألا ول 

 
ْمغ  }ؤال جغي ؤهه ٣ًى٫: { ٢ا٫: َم ؤَل الٗلم, َوؤ

َ ْ
ي ألا ول 

 
ى ؤ

َ
ل ى٫  َوب 

ؾ  ى الغ 
َ
ل  ب 
 ٍ و ْى َعص 

َ
َول

ْم  ْجه   م 
ه 
َ
ىه
 
ُ ب 

ْ
ْؿَخي ٌَ  ًَ ً ظ 

 
َمه  ال ل 

َٗ ْم لَ ْجه  ً  {م   ، ومٗلىم ؤن لٟٔ ال٣ٟهاء والٗلماء بهما 
َ
٤ ٖلى ُل

ٌ  فال ٌظمى فلحهد وال كدإلاد همد هص كلُه ؤهُل  وؤمد اإلاللدالجتهضًً،   .(675)(الفله وألاصى

                                                                                                                                             

با ٢ى٫  ابً جُمُت: ) ه, و٢ض ج٣ضم ٢ٍغ غ وحجخ 
َ
م آلاز جَخه صون ٢ى٫  الٗال 

 بال ٢ى٫َ ٖالم  واخض وح 
ْ
ٗغ ٝ

ٌَ ٞإما َمً لم 

ضًً ال مً الٗلماء الظ  
 
ٟىن ٞةهه مً الٗىام اإلا٣ل ٍؼ خىن وٍ  َغج   ً  [35/233 مجمٕى الٟخاوي ](. ًً 

ىضٍ ما ٌٗٝغ به عجخاَن ال٣ى٫(. ٢ا٫ ؤًًا: )و   الٗلماء وؤصلَتهم في الجملت, ٖو
َ
٘ ازخالٝ الٟخاوي ]ال٣ُٟه: الظي َؾم 

 [5/556ال٨بري 

ألا٢ىا٫ وعجاثب  و٦ظل٪ ال حهىن ال٣ُٟه ؤمَغ ما هد٨ُه مً ٚغاثب الىظٍى وقىاط: )" َب٣اجه"و٢ا٫ ابً الؿب٩ي في 

فئن اإلاسء السالٝ ٢اثال: خؿب اإلاغء ما ٖلُه الٟخُا, ٞلُٗلم ؤن َظا َى اإلاًُ٘ لل٣ٟه, ؤٖجي الا٢خهاَع ٖلى ما ٖلُه الٟخُا, 

, وبهما ٩ًىن عظال ها٢ال ه٣ال مسبُا إذا لم ٌلسف كلم الخالف واإلاإخر ال ًىىن فلحهد إلى ؤن ًلج الجمل في طم الخُدغ

ج خاصر بمىظىص وال ٢ُاؽ مؿخ٣بل بدايغ وال بلخا١ قاَض بٛاثب, وما ؤؾٕغ خامل ٣ٞه بلى ٚح ٍر ال ٢ضعة له ٖلى جسٍغ

 [1/319َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري ]. السُإ بلُه وؤ٦ثر جؼاخم الٛلِ ٖلُه وؤبٗض ال٣ٟه لضًه(

ي )م 674)  - 2/138له ؤًًا للٟخاوي  الخاوي ( , و 14 - 13( بجمام الىٗمت في ازخهام ؤلاؾالم بهظٍ ألامت للؿَُى

 .باظىث: ( 22ُٞهل الخٟغ٢ت )م , و  139

ي )م 675)  2/149الخاوي للٟخاوي له ؤًًا ( , و 38 - 37( بجمام الىٗمت في ازخهام ؤلاؾالم بهظٍ ألامت للؿَُى
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: في ظىابهم ابً ال٣ُم ٢ا٫الضلُل عؾم الخ٣لُض اإلاىاٞدت ٖىه بالدجت و  ولهظا إلاا عام ؤَل  

   َغ عجبا ل٨م مٗاق  )
 
ضًً الكاَضًً ٖلى ؤهٟؿهم م٘ قهاصة ؤَل الٗلم بإجهم لِؿىا مً اإلا٣ل

ـ  َله، ٠ُ٦ ؤبُلخم مظَبَ وال مٗضوصًً في ػمغة ؤ ,ؤَله ٨م؟ ٞما للم٣لض وما صلُل   ٨م بىٟ

ل ما ط٦غجم مً ألاصلت بال زُابا  لالؾخضال٫؟ وؤًً مىهب اإلا٣لض مً مىهب اإلاؿخض٫؟ َو

ا مً ناخب الدجت ٞخجملخم بها بحن الىاؽ؟ و٦ىخم في طل٪ مدكبٗحن بما لم  ,اؾخٗغجمَى

 
 
 ْٗ ح

َ
، ها٣َحن مً الٗلم بما قهضجم ٖلى ؤهٟؿ٨م ُ  ٍى

 
 ؤه٨م لم ج

َ
،  ػوع   ٍ؟ وطل٪ زىب  ىْ اج لبؿخمٍى

، ٞإزبروها: َل ن   ومىهب    غْ لؿخم مً ؤَله ٚهبخمٍى
 
٢اص٦م بلُه،  م بلى الخ٣لُض لضلُل  ج

ان     وبَغ
 
مجز٫، و٦ىخم به ًٖ الخ٣لُض بمٗؼ٫، ؤم  ٨م ٖلُه، ٞجزلخم به مً الاؾخضال٫ ؤ٢غَب صل

 
َ
َظًً ال٣ؿمحن  لى زغوظ٨م ًٖ ؤخض  ه اجٟا٢ا وجسمُىا مً ٚحر صلُل؟ ولِـ بؾل٨خم ؾبُل

ؾبُل، وؤحهما ٧ان ٞهى بٟؿاص مظَب الخ٣لُض خا٦م، والغظٕى بلى مظَب الدجت مىه الػم، 

: لؿىا مً ؤَل َظٍ الؿبُل، وبن زاَبىا٦م بد٨م موهدً بن زاَبىا٦م بلؿان الدجت ٢لخ

 .(676)(الخ٣لُض ٞال مٗجى إلاا ؤ٢مخمٍى مً الضلُل

فئن كدٌ: خ٨م بالخ٣لُض: َل ل٪ مً حجت ُٞما خ٨مذ به؟  ٣ًا٫ إلاً)٢ا٫ اإلاؼوي: و٢ض 

ؤوظبذ طل٪ ٖىضٍ ال الخ٣لُض، وبن ٢ا٫: خ٨مذ ُٞه بٛحر حجت, ألن الدجت  ,ولم, ؤبؼل الخللُد

 ؤعَ  َم ٢ُل له: ٞل  
ْ
٢ا٫  ؟ و٢ض خغم هللا طل٪ بال بذجت,وؤبدذ الٟغوط وؤجلٟذ ألامىا٫ الضماءَ  َذ ٢

ْم م  هللا ٖؼ وظل: }
 
ْىَض٦  ٖ ْن  اب 

َ
َهظ ان  ب 

َ
ُ
ْ
ل ً حجت بهظا { ؤي:ًْ ؾ   .(677)(م 

ٍ ٢ى٫  ؤبي ظٟٗغ دمحم بً الخؿً ألاعؾابىضي  )مً الخىُٟت:  (678)وهدى 
 
 ه٣ى٫ له: ٢ل

َ
ه ضج

  ٗ  لٗلم٪ ب٩ىهه خ٣ا ؤو ال, ٞةن ٢ا٫: ال, ٞالجهل ال ًهلر حجت, وبن ٢ا٫: وٗم, ٞ
ْ
ه ٌؿدىض بلى م  ل

 .(679)(صلُل, ٞلم ٨ًً م٣لضا

طل٪  ٢ُل له: ٖلمَذ  ,ٞةن ٢ا٫: ٢لضجه ألوي ٖلمذ ؤهه نىاب): البر ولهظا ٢ا٫ ابً ٖبض

ىلب بما اصٖاٍ مً  بضلُل   مً ٦خاب ؤو ؾىت ؤو بظمإ، ٞةن ٢ا٫: وٗم، ٣ٞض ؤبُل الخ٣لُض َو

 .(680)(الضلُل

                                              

 2/144بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 676)

ًله ( 677)  2/992ظام٘ بُان الٗلم ٞو

م دمحم بً الخؿحن ؤبى ظٟٗغ ألاعؾابى( ٢ا٫ ال٣غشخي: )678) ت مً ٢غي مغو ٖلى ٞغسسحن, له مسخهغ ج٣ٍى ضي, ٢ٍغ

ى ؤؾخاط ؤبي الًٟل الُُبي(. الجىاَغ اإلاًُت في َب٣اث الخىُٟت   2/52ألاصلت للضبىسخي في مجلض عؤًخه, َو

 (60الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م ( 679)

ًله( 680)  2/994 ظام٘ بُان الٗلم ٞو
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ي في ٦خاب  ًٖ  "الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى"ومً ظيـ َظا الاؾخضال٫ ما ه٣له الؿَُى

 ,ػماهىا ٖلى ؤهه لِـ في الؼمان مجتهض   بًٗهم ؤهه ٢ا٫: ؤظم٘ ؤَل  و٢٘ مً )الى٣كىاوي ٢ا٫: 

ظا ال٨الم   ً   ٌ  ًىا٢   ٢ا٫: َو ًً بٗ ٠ُ٨ٞ ًى٣ٗض  ا, ألهه بطا لم ٨ًً في الؼمان مجتهض  ه بٗ

َٕ  ألن   ؟ؤلاظمإ   بهما َى اجٟا١   ؤلاظما
 
 ٣  الجتهضًً, ٞةطا ٞ

 
 َض ض ؤلاظمإ, ألن الجته  ٣  ض الجتهضون ٞ

  ٌ  خبَ َٗى الظي 
 
 .(681)(ه في ؤلاظمإ والسالٝر ٢ىل

الٗباعة خا٦مت ٖلى هٟؿها بالبُالن بضحهت ٖىض الٗاٝع )ولهظا ٢ا٫ دمحم بً ٖلي الؿىىسخي: 

  بَد 
ٕ   ض     ؤلاظمإ, ٞمً ٖٝغ ؤهه اظخما

َٕ ؤهه ال مجتهَض  ٖهغ, والٟغى   مجتهضي ٧ل   , ؤخا٫ ؤلاظما

 .(682)(ل٣ٟضٍ

   ,وب٣ي َاَىا بدض)ي: الخل خه ٖلى٢ا٫ الُٗاع في خاقَِظا و٢ض 
 
ى ؤهه بطا َال٘ اإلا٣ل  ض  َو

 بإخ٩ام جل٪ اإلاؿاثل ًٖ ؤصلتها, ٩ُٞىن ٣ٞحها, م٘ ؤن   م٘ الضالثل خهل له الٗلم   اإلاؿاثَل 

 َٕ   َى الجتهض   ٖلى ؤن ال٣ُٟهَ  ؤلاظما
 
 ض., وؤظمٗىا ؤًًا ٖلى ٖضم ٣ٞاَت اإلا٣ل

اًت ما ٣ًا٫ بهه ٦ما ؤظم٘ ال٣ىم      ٖلى ٢ا٫ السُالي: ٚو
 
ض ٦ظل٪ ؤظمٗىا ٖضم ٣ٞاَت اإلا٣ل

ً  ٖلى ؤن ال٣ٟه مً الٗلىم اإلاضو   ٤ُ بحن َظًً ؤلاظماٖحن بهما ًخإحى بإن  جٗل لل٣ٟه هت, والخٞى

ضم  (683)مٗىُان   ؤخض   خهى٫   , ٖو
 
  ض ال ًىافي خهى٫َ َما في اإلا٣ل

َ
 غ ُٞه. اَـآلاز

ؤن ال٣ٟه مً الٗلىم  ألن ؤلاظمإ ٖلى ,م: ٌٗجي ؤن بحن ؤلاظماٖحن جىاُٞا٢ا٫ ٖبض الخ٨ُ

  
 
ض الٛحر الجتهض الٗالم بخل٪ اإلاؿاثل اإلاضوهت ٣ٞحها, بط ال مٗجى اإلاضوهت ٌؿخلؼم ؤن ٩ًىن اإلا٣ل

لل٣ُٟه بال الٗالم بال٣ٟه, وال٣ٟه َى اإلاؿاثل اإلاضوهت, وؤلاظمإ ٖلى ٖضم ٣ٞاَت ٚحر الجتهض 

٤ُ بال بإ ٤ُ بُجهما, وال ًدهل طل٪ الخٞى ن ًجٗل لل٣ٟه مٗىُان: ؤخضَما: ًىاُٞه, ٞىظب الخٞى

ى الٗلم باإلاؿاثل اإلاضوهت, ٞباٖخباع خهىله ٩ًىن ٣ٞحها والشاوي: ما  ,ما ًم٨ً خهىله للم٣لض, َو

 
 
ى الٗلم بمٗجى اؾخيباٍ ألاخ٩ام ًٖ ألاماعاث, ٞباٖخباع ٖضم خهىله ال ال ًم٨ً خهىل ه, َو

 .(684)(٩ًىن ٣ٞحها

  ٢ى٫ الُٗاع )٢لذ: 
 
بإخ٩ام جل٪  م٘ الضالثل خهل له الٗلم   ؿاثَل اإلا ض  بطا َال٘ اإلا٣ل

, ٣ٞض ج٣ضم ؤن ال٣ُٟه مً ٧ان ال٣ٟه له سجُت ومل٨ت, اإلاؿاثل ًٖ ؤصلتها, ٩ُٞىن ٣ٞحها ( ممىٕى

                                              

 (29الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م ( 681)

 (٣ً90اّ الىؾىان )م ( ب682)

 )ػ( .فيىاعصًً ٖلى مدلحن مسخلٟحن صٞٗا للخىامخ: ل٩ُىن ؤلاظماٖان ٢لذ( 683)

 1/62خاقُت الُٗاع ٖلى الخلي ( 684)
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( ال ٌؿخلؼم ؤن ٩ًىن هتؤظمٗىا ٖلى ؤن ال٣ٟه مً الٗلىم اإلاضو  ) بٗض   ولهظا ٞةن ٢ى٫ السُالي

غ  َظا في ٦الم الكُش ببغاَُم الل٣اوي, الٗالم باإلاؿاثل اإلاضوهت ٣ٞحها إلاا ط٦غهاٍ,  و٢ض ج٣ضم ج٣ٍغ

لُه ٞةن َظا ؤلاظمإ ال ًىافي ؤلاظمإ آلازغ ٖلى ٖضم ٣ٞاَت اإلا٣لض غ  ب  ٞال ًب٣ى مىظ   ,ٖو لخ٣ٍغ

 ., ألن طل٪ بىاء ٖلى الخىافي, وال جىافيمٗىُحن لل٣ٟه

٤الؼع٦صخي في قغح حٍٗغ٠ الاظتهاص: ) و٢ض ج٣ضم ٢ى٫   الاؾخيباٍ( لُسغط  وبهما ٢لىا: )بٍُغ

بظل٪ بظ٫ الىؾ٘ في هُل جل٪ ألاخ٩ام مً الىهىم ْاَغا ؤو بدٟٔ اإلاؿاثل واؾخٗالمها مً 

 .(685)(اإلاٗجى ؤو بال٨ك٠ ٖجها مً ال٨خب، ٞةهه وبن ؾمي اظتهاصا ٞهى لٛت ال انُالخا

ه
 
ٟهم ال٣ٟهَ ): و٢ىل َم مً حٍٗغ ل 

هت في ٦خب  باؾخيباٍ ألاخ٩ام ؤن   ٖ  ال٣ٟه اإلاؿاثل اإلاضو 

ٞ   لِؿذ ب٣ٟه  انُالخا، وؤن    خا
َ
 .(686)... الخ(ها لِـ ب٣ُٟهٓ

 ى ٢و 
 
٨ت ٣ًخضع بها ٖلى ): ؤًًا هل

َ
ألاخ٩ام  اطخيخدجالجتهض ال٣ُٟه َى البالٜ الٗا٢ل طو َمل

 .(687)(مً مإزظَا

لى َظا   ٖجها باالظتهاص. ر  الهاصع ًٖ اإلال٨ت اإلاٗب   ر َى الاؾخيخاط  ٞاالؾخيخاط اإلاٗخبَ ٖو

 ٖىض ٢ى٫ ابً الؿب٩ي )الخ٣لُض ؤزظ ال٣ى٫  - "قغح ظم٘ الجىام٘"٢ا٫ الخلي في ولهظا 

ت صلُله(  خؿىحن دمحم الكُش . ٢ا٫ (ملسفت الدلُل إهمد جىىن للمجتهد):  -مً ٚحر مٗٞغ

َٖ ): مسلٝى  و
 
ا ألا )له قُش ؤلاؾالم ل ت الضلُل  (ههاعي َى ػ٦ٍغ مً الىحه الري بإن مٗٞغ

ت صلُله( ال ج٩ بدكخبدزه ًفُد الخىم لى ٧ل خا٫ ٞاإلاغاص ب٣ىلهم )مً ٚحر مٗٞغ ىن بال للمجتهض. ٖو

ٌ  ملسفت جدمتؤي:  ت الاؾخيباٍ الاظتهاصي والا٦دؿاب ال٣ٟهي الظي  كتٍر في اٖخباٍع , وهي مٗٞغ

 
 
ٍ   غ  جٞى   ٍ  اإلاىى   الكغو

 
الٗامي ب٣ى٫ الجتهض مً ٚحر  ٖجها في ٦خب ألانى٫, ٞضزل في الخ٣لُض ؤزظ

ت صلُله  الجتهضون َم اإلاخإَلىن ): ٢ا٫ بٗض  و  .(688)(ؤو مم ملسفخه ملسفت هير جدمتؤنال, مٗٞغ

ُت مجهما   .(689)(بُدن كلى ؤهمِل وحٍه وؤجّمِ للىٓغ في ال٨خاب والؿىت ألزظ ألاخ٩ام الكٖغ

ت )و٢ا٫ الؼع٦صخي:  ت ألاخ٩ام الٗملُت، ومٗٞغ خ٣اص الصخُذ مٗٞغ ؤقٝغ الٗلىم بٗض الٖا

ٕ الجغصة ٌؿخٟٙغ ظمام الظًَ وال ًيكغح بها الهضع، لٗضم ؤزظٍ طل٪ بالخ٣لُض وه٣ل الٟغو 

                                              

  8/227 البدغ الخُِ( 685)

 1/38 الؿاب٤ (686)

 8/229 الؿاب٤ (687)

 433 - 2/432 ( , واهٓغ: قغح الخلي م٘ خاقُت الُٗاع13( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 688)

 (23( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 689)
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وبحن مً ًإحي بها و٢ض زلج نضٍع  ,بالضلُل، وقخان بحن مً ًإحي بالٗباصة ج٣لُضا إلمامه بم٣ٗىله

ٌ  وهرا ال ًداصل إال بدالحتهدرًٖ هللا وعؾىله،  ًٖ طل٪، بال مً حٛلٛل  ، والىاؽ في خًُ

، وعبذ مً  بإنى٫ ال٣ٟه، و٦ٕغ مً مىاَله الهاُٞت، وؤصٕع مالبؿه الًاُٞت، وؾبذ في بدٍغ

 .(690)(م٨ىىن صٍع

بن الاظتهاص في هٓغي َى ٦ىىع الكمـ الىاٞ٘ الظي به خُاة )الدجىي: الكُذ دمحم ٢ا٫ و 

ألاعى وما ٞحها، والخ٣لُض َى ٦ىىع ال٣مغ الظي ًد٩ي هىع الكمـ ٣ِٞ، وهٟٗه ٢لُل الجضوي، 

لىن، ومٓلم ال هىع له، وٗم َى ن٣ُل ٧اإلاغآة بطا ٢ابل هىع بط ال٣مغ ٧ى٦ب مُذ ٦ما ٣ًى 

الكمـ، او٨ٗؿذ مىه ألاقٗت ٖلى ألا٤ٞ ٧اإلاغآة جغحؿم ٞحها ؤهىاع الكمـ، وجى٨ٗـ مجها 

ؤقٗت ٢لُلت الجضوي، ٞاإلا٣لض وبن بلٜ مً الٗلم ما بلٜ، بهما َى ٦ىىع ال٣مغ، ل٩ىهه م٣ُضا 

والؿىت ومؿال٪ الخٗلُل، ولظل٪ اٖخبٍر ألاثمت مٛلىال ًٖ الىنى٫ بلى الضلُل مً ال٨خاب 

 .(691)(ٖامُا وال ٣ًا٫: ٖالم بال لجتهض

 ) حلٍسف آخس لالحتهدر (

  
 ً  بد٨م قغعي(. و٢ض ٣ًا٫ في حٍٗغ٠ الاظتهاص ؤًًا: )اؾخٟغاٙ ال٣ُٟه الىؾ٘ لخدهُل ْ

 َٗ ضا ب٨ؿغ الهاء, والخ٨م الٓجي الك ه في طل٪ الخدهُل  واإلاؿخٟغٙ  وؾ غعي ٌؿمى مجته 

 .ٌؿمى مجتَهضا ُٞه بٟخذ الهاء الظي ٖلُه صلُل  

مٗىاٍ بظ٫ جمام الُا٢ت بدُض ًدـ مً هٟؿه العجؼ ًٖ  (اؾخٟغاٙ الىؾ٘)٣ٞىلهم 

ض ٖلُه.  اإلاٍؼ

   وبهظا ال٣ُض ألازحر زغط اظتهاص  
اصة اإلا٣ه  ى الظي ٠٣ً ًٖ الُلب م٘ جم٨ىه مً الٍؼ غ, َو

 .(692)اص  في الانُالح اظتهاصا مٗخبراٖلى ٞٗل مً الؿعي، ٞةهه ال ٌٗض َظا الاظته

٠ بمٗجى اإلاخيهئ لل٣ٟه مجاػا قاجٗا، : )" ظم٘ الجىام٘"٢ا٫ الخلي ٖلى  وال٣ُٟه في الخٍٗغ

٩ىن بما ًدهله ٣ٞحها خ٣ُ٣ت ولظا ٢ا٫ اإلاهى٠ )والجتهض ال٣ُٟه( ٦ما ٢ا٫ ُٞما ج٣ضم ه٣له  ,ٍو

 ألن ٦ال مجهم ,"وال٣ُٟه الجتهض"ٖىه في ؤواثل ال٨خاب 
َ
 .(693)(غا ًهض١ ٖلى ما ًهض١ ٖلُه آلاز

                                              

 1/21 البدغ الخُِ( 690)

 2/52 ال٨ٟغ الؿامي( 691)

  ٦1/101كاٝ انُالخاث الٟىىن ( اهٓغ: 692)

ٝ  ( ٢ا٫ الُٗاع: 693) ُت )٢ىله: )مجاػا قاجٗا( مىا جاب بإهه  ,إلاا ج٣ضم مً بَال١ ال٣ُٟه ٖلى اإلاخيهئ خ٣ُ٣ت ٖٞغ ٍو

ُت في انُالح َظا الًٟ. ٢ىله: )ولظا( ؤي ول٩ىن اإلاغاص بال٣ُٟه اإلاخيهئ. بدؿب ألانل واللٛ ت ٦ظل٪، وناع خ٣ُ٣ت ٖٞغ
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َ
 .(694)في ال٣ُُٗاث بط ال اظتهاصَ  ,مً ال٣ُ٘ اختراػ  في حٍٗغ٠ الاظتهاص الًٓ  ض  ُْ و٢

للىٓغ ُٞه بٗض ويىح الخ٤ في الىٟي ؤو في  ؤما ال٣ُعي ٞال مجا٫َ )٢ا٫ الكاَبي: 

 .(695)(ؤلازباث، ولِـ مدال لالظتهاص

٢اَ٘. ٢ا٫:  قغعي لِـ ُٞه صلُل   خ٨م   ُٞه َى ٧ل   ض  الجتهَ ): " الخهى٫ "٢ا٫ الغاػي في و 

ًٖ وظىب الهلىاث السمـ والؼ٧ىاث وما اج٣ٟذ  (لِـ ُٞه صلُل ٢اَ٘)واخترػها ب٣ىلىا 

 .(696)(اث الكٕغُ  ل  ٖلُه ألامت مً َظ 

ؤي: , (697)ٗحن(في جسُئت الجم   ألهه ؾعي   ,في مىا٢٘ ؤلاظمإ ٢ا٫ ال٣غافي: )ال اظتهاصَ ولهظا 

م  ٢ض ٖلم اهخٟاٍئ ٢ُٗا مً ؤصلت حجُت ؤلاظمإ. وزَُا

 .(698)(هٟ  سال  م   وال ٌؿٙى اظتهاص  )٢ا٫ ابً ٣ُٖل: وإلاا ٧اهذ صاللت الىو ٢ُُٗت 

م ؤلاٞخاء والخ٨م في صًً هللا بما ): " بٖالم اإلاى٢ٗحن"و٢ا٫ ابً ال٣ُم في  ٞهل في جدٍغ

بظمإ الٗلماء ٖلى  ًسال٠ الىهىم، وؾ٣ٍى الاظتهاص والخ٣لُض ٖىض ْهىع الىو، وط٦غ

 .(699)(طل٪

ألن مضلى٫ ٖىض مسالٟخه الىو, ل٩ىهه ٖىضثظ باَال ٢ُٗا,  وبهما ٌؿ٣ِ الاظتهاص  : ٢لذ

 ٢ُٗا. الىو خ٤ ٢ُٗا, ٞسالٞه باَل  

بن الجتهض ال ٌؿٗه ُٞما اجطر ُٞه الضلُل بال اجبإ الضلُل، صون ما ؤصاٍ الكاَبي: )٢ا٫ 

 ما ْهغ له  ض  َٗ بلُه اظتهاصٍ، وَ  
ً
ٗت الخا٦مت، ٞةط ا لِـ لٛىا ٧الٗضم، ألهه ٖلى ٚحر نىب الكَغ

 
 
 . (700)(ٗخض به في الخ٨مٌ   ه بصخيء  ٢ىل

                                                                                                                                             

ٞهى لِـ مً ٢بُل الخٍٗغ٠، وبهما َى مً ٢بُل بُان إلاا نض١ ٞدؿاوي ألاٞغاص وازخل٠  :٢ىله: )ألن ٦ال مجهما ًهض١( ؤي

  2/421اإلاٟهىم( اَـ . الُٗاع ٖلى الخلي 

  1/101ُالخاث الٟىىن ٦كاٝ ان( اهٓغ: 694)

 5/115اإلاىا٣ٞاث ( 695)

 6/27الخهى٫ ( 696)

 1/134( الٟغو١ 697)

٣ت ال٣ٟهاء )م ( 698)  (4الجض٫ ٖلى ٍَغ

 4/36بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 699)

خهام (700)  3/314 الٖا
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َٗض٫ ًٖ اإلا٣ُٕى بلى اإلآىىن؟! ولهظا ٢ا٫ الؼع٦صخي:   ٌ زم هدُجت الاظتهاص مٓىىهت, ٠ُ٨ٞ 

ظض ُٞه طل٪ مً ألاخ٩ام، ٞةهه بطا ْٟغ ٞ (لِـ ٞحها صلُل ٢اَ٘)و٢ىلىا: ) ُه اختراػا ٖما و 

م الغظٕى بلى الًٓ  .(701)(بالضلُل خغ 

ـَ بال ٖلى الٗلم, ل٣ىله حٗالى } ؤال جبجى ألاخ٩ام   ٢اٖضة: ألانل  )و٢ا٫ ال٣غافي:  ِْ  َما لَ
 
٠٣ْ

َ
 ج
َ
َوال

م  
ْ
ل  ٖ ه   َ٪ ب 

َ
, لخٗظع الٗلم في ؤ٦ثر الهىع, ٞخشبذ ٖلُه (702){, ل٨ً صٖذ الًغوعة للٗمل بالًٓل

لبت بنابخ ألاخ٩ام   مٗخبر بظماٖا, زم  ٚحَر  ه, والٛالب ال ًتر٥ للىاصع, وب٣ي الك٪  لىضعة زُئه ٚو

ا, زم خُض ْٟغها بالٗلم ال وٗض٫ ٖىه  ه مً ألاماعاث اإلاٗخبرة قٖغ قٍغ الٗمل بالًٓ ا٢خباؾ 

 .(703)(بلى الًٓ

 وَ  
َ
ت الخ٨م الكغعي مً صلُله ال٣ُعي ال حؿمى اظتهاصاٗل  .(704)م مما ؾب٤ ؤن مٗٞغ

بقاعة بلى ؤهه لِـ مً قٍغ الجتهض ؤن ٩ًىن ُٞه  (بد٨م) هاصحٍٗغ٠ الاظتفي زم ٢ىلهم 

ا بالٟٗل، ٞةن طل٪ لِـ بضازل    "ال ؤصعي "جدذ الىؾ٘ لشبىث  مدُُا بجمُ٘ ألاخ٩ام ومضاَع

 
 
ؤهه ؾئل ًٖ ؤعبٗحن مؿإلت ٣ٞا٫ في ؾذ وزالزحن مجها: ال  ل ًٖ مال٪  ٣  في بٌٗ ألاخ٩ام، ٦ما ه

 .(705)ؤصعي 

غ ص ٖلُه، ٣ٞض ؾئل لِـ مً قغ )٢ا٫ الؼع٦صخي: 
َ
ٍ الجتهض ؤن ٩ًىن ٖاإلاا ب٩ل مؿإلت ج

مال٪ ًٖ ؤعبٗحن مؿإلت ٣ٞا٫ في ؾذ وزالزحن: ال ؤصعي, و٦شحرا ما ٣ًى٫ الكاٞعي: ال ؤصعي, 

 
َ
  ما ؾ   وجى٠٢

ل ٖىه ٞهى ئ  ٦شحر  مً الصخابت في مؿاثل, و٢ا٫ بًٗهم: مً ؤٞتى في ٧ل 

 .(706)(مجىىن 

 )٢ا٫ الٛؼالي: و 
ً
ُٟٞتي ُٞما ًضعي ؤهه  ,ُٞما ًٟتي بال ؤن ٩ًىن ٖلى بهحرة   ا ال ٌكتٍرٞةط

ٟتي ُٞما ًضعي  محز بحن ما ال ًضعي وبحن ما ًضعي, ُٞخى٠٢ ُٞما ال ًضعي ٍو  .(707)(ًضعي، ٍو

ًا ؤحها "البساعي ًٖ مؿغو١ ٢ا٫: صزلىا ٖلى ٖبض هللا بً مؿٗىص، ٢ا٫: صخُذ وفي 

٣ل: هللا ؤٖلم، ٞةن مً الٗلم ؤن ٣ًى٫ إلاا ال لم ٌٗلم ٞلُ ً ٖلم قِئا ٞل٣ُل به، ومًالىاؽ، َم 

                                              

 8/265 البدغ الخُِ( 701)

ٝ  ل٣ىله حٗالى: }٢لذ: و٢ض ج٣ض( 702) ا ٚحر مىا ٣ْ م بُان ؤن الًٓ اإلاٗمى٫ به قٖغ
َ
 ج
َ
م  َوال

ْ
ل  ٖ ه   َ٪ ب 

َ
ـَ ل ِْ  َما لَ

 
 {. )ػ(٠

 1/177الظزحرة ( 703)

دُت   ٍ بىال١. بىاؾُت: 2/362مؿلم الشبىث ( 704) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  1/316اإلاىؾٖى

  ٦1/101كاٝ انُالخاث الٟىىن ( 705)

 (183 - 181, واهٓغ: مىاع ؤنى٫ الٟخىي و٢ىاٖض ؤلاٞخاء باأل٢ىي لل٣اوي )م  238 - 8/237البدغ الخُِ ( 706)

 (345)م  اإلاؿخهٟى( 707)
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ًَ , ٢ا٫ هللا ٖؼ وظل لىبُه ملسو هيلع هللا ىلص: }ٌٗلم: هللا ؤٖلم ا م 
َ
ه
َ
ْظغ  َوَما ؤ

َ
ًْ ؤ ه  م 

ُْ لَ َٖ ْم 
 
٨
 
ل
َ
ْؾإ

َ
ْل َما ؤ

 
٢

حَن   ٟ  
 
ل
َ
َخ٩
 ْ
 ."{اإلا

ؤن جمُحز  :ؤي). ٢ا٫ الخاٞٔ: "ٞةن مً الٗلم ؤن ٣ًى٫ إلاا ال ٌٗلم: ال ؤٖلم"وفي عواًت: 

  ٕ ظا م   ,مً الٗلم اإلاٗلىم مً الجهى٫ هى   "ال ؤصعي " ب إلاا اقتهغ مً ؤن  ىاؾ  َو
 
 ,(708)الٗلم هه٠

  م  ْؿ ال٣ى٫ ُٞما ال ٌٗلم ٢   وألن  
 
 . (709)(٠مً الخ٩ل

٠ مً  ما ؾب٤ال ًسٟى ؤن زم ٢لذ:  ا ظتهاص الا حٍٗغ  ٖٞغ
 
٠ له باٖخباٍع مهضعا  بهما َى حٍٗغ

ٟ  ٢ض ٣ًً اظتهض ًجتهض, و م   ٦ما وؤزغا مترجبا ٖلى اإلاٗجى اإلاهضعي, ؤًًا باٖخباٍع اؾما مىه ه ٘ حٍٗغ

ع بها ٖلى اؾخيباٍ )٢ا٫ الخمىي:  ٣خض 
ًَ ل لئلوؿان  ده 

َ
٨ت التي ج

َ
ل
َ
الاظتهاص ٖباعة ًٖ اإلا

 .(710)(ألاخ٩ام

غ"٢ا٫ ابً الهمام في  ى ): " الخدٍغ واإلاغاص باإلال٨ت ؤصوى ما جخد٤٣ به ألاَلُت, َو

 .(711)(مًبٍى

ًَ )ا٫ قاعخه: ٢ في عجبت الاظتهاص، وهي التي ال بض مجها ل٩ل  حر  ه  وهي ؤصوى اإلاغاجب التي بها 

ت بإن ًغاص بها  مجتهض، ومتى هؼ٫ ٖجها لم ٨ًً مجتهضا, ٢ا٫: والخانل ؤن َظٍ اإلاغجبت مًبَى

 بكغوٍ الاظتهاص اإلاظ٧ىعة في الًٟ، وال ًًغ  
 
ٞ   لؼوم   الاجهاٝ اصة باليؿبت ازخال بلى ها بالٍؼ

ًَ  بٌٗ ألاشسام، وبال لم ًشبذ خ٨م    ص  باالظتهاص، ولم 
, و٦الَما  بَال١   ر  الجتهض ٖلى ؤخض 

ىخ٠  ٢ُٗا  .(712)(م 

ؾاالا: متى ٌٗلم الجتهض ؤهه ٢ض اؾخ٨مل  "اإلالل والىدل"و٢ض ؤوعص الكهغؾخاوي في َظا 

ي: زم  اص؟قغاثِ الاظته اصة,)٢ا٫: ُٞه هٓغ. ٢ا٫ الؿَُى و٧إهه لم ًخطر له  ٦ظا ٢ا٫ مً ٚحر ٍػ

ٗغ ٝ طل٪ مً هٟؿه ُٞه شخيء  
ٌَ َم   الٗال 

٣ا٫: بن   ً ٓهغ ؤن  , ٍو ت ٧ل  لبإن ٌٗلم ؤهه ؤج٣ً آلا ,ًظ٦ٍغ

                                              

٧ان ألبي َاقم الجباجي ولض  ٌؿمى ؤبا ٖلي، و٧ان ٖامُا ال ٌٗٝغ قِئا، ٞضزل ًىما ٖلى ) :( لؼُفت)( 708)

 الٗلم، ٣ٞا٫ له 
 
" هه٠ الهاخب بً ٖباص، ٞٓىه ٖاإلاا ٞإ٦غمه وعٞ٘ مغجبخه، زم ؾإله ًٖ مؿإلت ٣ٞا٫: "ال ؤٖٝغ

اجي مً  الهاخب: نض٢ذ ًا ولضي، بال ؤن ؤبا٥ ج٣ضم ب  ُان"بالىه٠ آلازغ(. عؤًتها في جغظمت ؤبي َاقم الج  ُاث ألٖا " ٞو

 3/183 البً زل٩ان

 8/512ٞخذ الباعي ( 709)

  1/34ٚمؼ ُٖىن البهاثغ في قغح ألاقباٍ والىٓاثغ ( 710)

ظٍ ( مً ٢ى٫ الغاػي: )واٖلم ؤن ؤلاوؿان ٧لما ٧ان ؤ٦مل في 6/25َ) "الخهى٫ "لٗله ٌكحر بلى ما و٢٘ في ( 711)

الٗلىم التي ال بض مجها في الاظتهاص ٧ان مىهبه في الاظتهاص ؤٖلى وؤجم, ويبِ ال٣ضع الظي ال بض مىه ٖلى الخُٗحن ٧األمغ 

 اإلاخٗظع( اَـ .

غ والخدبحر ( 712)   1/23الخ٣ٍغ
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جض له َم   ؤلاج٣ان, ٍو
َ
٨ت و٢ضعة ٖلى الاؾخيباٍ واؾخسغاط ألاخ٩ام السُٟت مً ألاصلت ل

 .(713)(البُٗضة

  لِـ ٨ًٟي في خهى٫ اإلال٨ت ٖلى شخيء  الؼع٦صخي: )و٢ا٫ 
َ
 غ  َٗ ح

 
ه، بل ال بض م٘ طل٪ مً ٞ

 
َ
  لل٣ُٟه   هحر  الاعجُاى في مباقغجه، ٞلظل٪ بهما ج

 
ٍ   الاخخجاط   مل٨ت اإلاؿاثل ؤن ًغجاى  واؾخيبا

وبهما ًيخٟ٘  ,وعبما ؤٚىاٍ طل٪ ًٖ الٗىاء في مؿاثل ٦شحرة ,في ؤ٢ىا٫ الٗلماء وما ؤجىا به في ٦خبهم

ت الصخُذ مً جل٪ ألا٢ىا٫ م ٌ   ,ً ٞاؾضَابظل٪ بطا جم٨ً مً مٗٞغ ُىه ٖلى طل٪ ؤن ٗ  ومما 

 
 
  ج٩ىن له ٢ىة

َ
الهىاب ٞهى  ٖلى جدلُل ما في ال٨خب وعصٍ بلى الدجج، ٞما وا٤ٞ مجها الخإل٠ُ

 . (714)(ٍ جى٠٢ ُٞهنىاب، وما زغط ًٖ طل٪ ٞهى ٞاؾض، وما ؤق٩ل ؤمغ  

 َا٢خه في الىٓغ في َى بظ٫ ال٣ُٟه جمامَ الاظتهاص ): خؿىحن دمحم مسلٝىالكُش ٢ا٫ و 

ُت ٖلى وظه   ُت والبدض في اإلاأزظ ال٣ٟهُت لخدهُل الٗلم باألخ٩ام الكٖغ ال  ألاصلت الكٖغ

له مً الٗلىم الٗغبُت وألانى٫  ًخم٨ً مىه ٦ما ٖلمذ بال طو ُٞىت زانت وجبدغ   ُٞما ًَا

ُت  بدُض جهحر له َظٍ الٗلىم َم  ,ال٣ٟهُت واإلاأزظ الكٖغ
َ
 ل

ً
ألاخ٩ام  ع بها ٖلى اؾخسغاط  ٣خض  ًَ  ٨ت

تمً  ُت وؤنىلها اإلاىيٖى  .مأزظَا الكٖغ

إل ٖلى وبهما جشبذ له  َظٍ اإلال٨ت بُى٫ اإلاماعؾت و٦ثرة اإلاؼاولت, ومالػمت الكُىر, والَا

 مُىالث ال٨خب, والخًل٘ مً ٖلىم ال٣غآن والؿىت.

اَغ  ؤن  جد٣   ٨ت وهًىَظها في الجتهضًً ًسخل٠ بازخالٝ ؤخىالهم وجٟاوث ْو
َ
ل
َ
٤َ َظٍ اإلا

ـ  جىطج َظٍ اإلال٨ت ٞحها بم٣ضاع  اؾخٗضاصاته  هٟ
ب    م, ٞغ 

 
ـ   مً الٗلىم ال جىطج به مل٨ت  في هٟ

ؤزغي, وهٓغة واخضة في َب٣اث الجتهضًً بل وفي ؾاثغ الٗلماء الىاعزحن جضل٪ صاللت واضخت 

بت  ت في مضاع٦ها ال٣ٗلُت والخؿُت. وبالجملت ٞاالظتهاص في الضًً مَى ٖلى جٟاوث الىٟىؽ البكٍغ

ى ؤٖلم خُض ًجٗل زالٞخه لم مىعور ًسخو به هللا  زانت ٖو  .(715)(مً ٌكاء َو

 ( في اللوت اإلالىت) 

 ): "ال٣امىؽ"٢ا٫ في 
ً
٩
ْ
ل ه م 

 
٨ ْمل 

ًَ ه  
َ
٨
َ
، م اَمل

ً
ت
َ
٨
َ
، وَمل

ً
ت
َ
ش
 
ل
َ
ش ، بًم الالم ؤو م 

ً
ت
َ
٨
 
، وَمْمل

ً
٦ت دغ 

  ٍ : اْخَخىا
 
ض
 
ل
َ
ش  .(716)(به الاؾدبضاصٖلى  ٢اصعاً 

                                              

 (71الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م ( 713)

 8/266البدغ الخُِ  (714)

 (110 - 109( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 715)

 (954ال٣امىؽ الخُِ )م ( 716)
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في الصخيء وصخت. ٣ًا٫:  صخُذ ًض٫ ٖلى ٢ىة   م والالم وال٩اٝ ؤنل  اإلاُ)و٢ا٫ ابً ٞاعؽ: 

خه... وألانل َظا. زم ٢ُل ي ؤمل٪ عجُىه: ٢ى  ٨ذ الصخيء: ٢ٍى
 
مل٪ ؤلاوؿان  :عجىه وقضٍ. ومل

٩ا
ْ
  ,الصخيء ًمل٨ه َمل

ْ
ل ٨ت، ؤي ألن   ,٪والاؾم اإلا 

َ
ل
َ
الن خؿً اإلا ت صخُدت... ٞو خؿً  :ًضٍ ُٞه ٢ٍى

 .(717)(الهيُ٘ بلى ممال٨ُه

 ( اإلالىت في اللسف) 

: هي و   في الٗٝغ
َ
 غ  ْٗ ال٨ُُٟت الغاسست, م٣ابل الخا٫, وهي: ال٨ُُٟت التي ح

َ
 .(718)و٫ؼ  ى وج

خ حؿمى خاال، وبٗض ؤن جغحسخ حؿمى جغَس  خضوثها ٢بل ؤْن  الىٟؿاهُت ؤو٫َ  ٨ُُٟتالٞ

 .(719)مل٨ت

 
 
  واإلاغاص بال٨ُُٟت الهٟت, ٢ا٫ ألامحر: )حؿمى نٟت

ً
ٌ  الصخيء ٦ُُٟت , "٠ُ٦"ؿإ٫ ٖجها بـ, ألهه 

ت(  ُ  
 
لخه إلا  ٦ما ٌؿمى ٢ضٍع ٦مُت, ٖو

(720). 

الخا٫ ٖىض الخ٨ماء: نٟت ٚحر عاسست للىٟـ ٧ال٨خابت ): " صؾخىع الٗلماء"٢ا٫ في ولهظا 

 .(721)(في الابخضاء, وبٗض الغؾىر حؿمى مل٨ت

٨ت: هي نٟت عاسست في الىٟـ)٢ا٫ الجغظاوي: 
َ
  .اإلال

 
ل للىٟـ َُئت  وجد٣ُ٣ه: ؤهه جده 

٣ا٫ لخ بؿبب    ٞٗل  مً ألاٞٗا٫، ٍو
 
  خاال هٟؿاهُت، وحؿمى ل٪ الهُئت: ٦ُُٟت

َ
ٗت ما صامذ ؾَغ

 الؼوا٫ الؼوا٫، ٞةطا ج٨غعث وماعَؾ 
َ
ـ  ختى عسسذ جل٪ ال٨ُُٟت ٞحها وناعث بُُئت ْتها الىٟ

ت
َ
٨
َ
 .(722)(ٞخهحر َمل

ها)و٢ا٫ التهاهىي:   :ؤي ,اٖلم ؤن ال٨ُُٟاث الىٟؿاهُت بن ٧اهذ عاسست في مىيٖى

ؾمُذ مل٨ت، وبن لم ج٨ً عاسست  ,مؿخد٨مت ُٞه بدُض ال جؼو٫ ٖىه ؤنال ؤو ٌٗؿغ ػوالها

 ُٞه ؾمُذ خاال ل٣بىله الخٛحر والؼوا٫ بؿهىلت.

َٟ  ١  ٟاع  م   والازخالٝ بُجهما بٗاعى     الخا٫َ  ل، ٞةن  هْ ال ب
َ
  حر  ه  بُٗجها ج

ً
ج، ٞةن   مل٨ت  بالخضٍع

خاال، وبطا زبدذ ػماها واؾخد٨مذ ناعث بُٗجها مل٨ت، ال٨خابت مشال في ابخضاء خهىلها ج٩ىن 

 و الىاخض ٧ان نبُا زم ًهحر عظال.٦ما ؤن الصس

                                              

 5/351م٣اًِـ اللٛت ( 717)

ت )م ( 718)  (6اإلاباصت الىهٍغ

 (374ال٩لُاث )م ( اهٓغ: 719)

 (96( زمغ الشمام )م 720)

 2/4 صؾخىع الٗلماء( 721)

ٟاث )م ( 722)  (229الخٍٗغ
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 .(723)(ًهحر مل٨ت خا٫   ٞةجها ٢بل اؾخد٩امها ٧اهذ خاال، ولِـ ٧ل   ,٩ٞل مل٨ت :٢الىا

 :  ( فىابد ؤزبم) 

١ في الٗلم والخٟجن ُٞه والاؾدُالء)٢ا٫ ابً زلضون: : (  ألاولى) 
ْ
ظ ٖلُه بهما َى  الخ 

ىٍت  بدهى٫  
َ
في ؤلاخاَت بمباصثه و٢ىاٖضٍ, والى٢ٝى ٖلى مؿاثله, واؾخيباٍ ٞغوٖه مً  َمل

ً  الخ    لم ٨ً
 
ل َظٍ اإلال٨ت ظٍ اإلال٨ت هي ؤنىله, وما لم جده  ظ١  في طل٪ الًٟ اإلاخىاَو٫  خانال, َو

ا هجض ٞهَم اإلاؿإلت  الىاخضة مً الًٟ الىاخض
٧ا بحن مً ووَٖحها مكترَ  في ٚحر الٟهم والىعي, أله 

َضا
َ
م  (724)ق في طل٪ الًٟ, وبحن مً َى مبخضت  ُٞه, وبحن الٗامي الظي لم ٌٗٝغ ٖلما, وبحن الٗال 

غ ْدٍغ  
, واإلال٨ت بهما هي للٗالم ؤو الكاصي في الٟىىن صون مً ؾىاَما, ٞض٫ ٖلى ؤن َظٍ (725)الى 

 ٚحر  الٟهم والىعي
َ
 .(726)(اإلال٨ت

في مؿإلت ججؼت  "ٞهى٫ البضاج٘"٫ قمـ الضًً الٟىاعي في ٢ا :(  الثدهُتالفدبدة ) 

ى اإلاى٣ى٫   ٖضم   والخ٤  )الاظتهاص:    الخجؼي, َو
َ
  في َخ  غ  ا َم ًٖ ؤبي خىُٟت هنع هللا يضر, إلا 

 ال٣ُٟهَ  ال٣ٟه ؤن   ض 

  ئَى اإلاخيه
 
٨ت

َ
 .(727)(الاؾخيباٍ في ال٩ل لل٩ل, ؤٖجي الظي له َمل

: )الخد٤ُ٣ ؤن الاظتهاص الظي َى ال٣ٟاَت, ٧البالٚت  "مغآة ألانى٫ "و٢ا٫ مىال زؿغو في 

 
َ
 وؾاثغ الٗلىم التي هي ٖباعة ًٖ اإلا
َ
مً ٦الم  ٩اث, ٨ٞما ؤن الصسو بطا ٢ضع ٖلى جُب٤ُ ٞغص  ل

بل هٕى مً ق٨غ ؤو ق٩اًت ؤو مضح ؤو طم ٖلى م٣خطخى الخا٫, ال ٩ًىن بلُٛا, بل ًجب ؤن ٩ًىن 

ٍ بًاَاله مل٨ت ٣ًخضع بها ٖلى جُب٤ُ ٧ل ٦الم ٖ , ٨ٞظل٪ (728)لى م٣خطخى الخا٫ ختى ٌٗخبر ٢هض 

                                              

 2/1396 ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن ( 723)

َ٘ مً ؤلا ( 724) ْضوا مً باب ٢خل: َظَم
َ
ها, ومىه ٢ُل إلاً ؤزظ ََغٞا مً الٗلم ؤو ألاصب واؾخض٫ قضا ٌكضو ق

َ
بل وؾا٢

 . ى قاص   [1/307اإلاهباح اإلاىحر ]به ٖلى البٌٗ آلازغ: قضا, َو

غ بىػن اإلاؿ٨حن: الٗالم اإلاخ٣ً. ( 725) ْدٍغ  
 ([306)م  مسخاع الصخاح]الى 

 (543( اإلا٣ضمت )م 726)

 2/486ٞهى٫ البضاج٘ ( 727)

ي: )الٟهاخت في728) الخٗبحر ًٖ اإلا٣هىص بلٟٔ ٞهُذ, واإلال٨ت َُئت  اإلاخ٩لم: مل٨ت ٣ًخضع بها ٖلى ( ٢ا٫ الؿَُى

عاسست في الىٟـ, ٞمً ج٩لم بالٟهُذ ولِـ له مل٨ت ٞٛحر ٞهُذ(. زم ٢ا٫: )البالٚت في اإلاخ٩لم ٖلى وؿ٤ الٟهاخت ُٞه, 

 ([7 - ٣ُٞ6ا٫: هي مل٨ت ٣ًخضع بها ٖلى جإل٠ُ ٦الم بلُٜ(. ]قغح ٣ٖىص الجمان )م 

ه لل٨الم البلُٜ بالسجُت.٢ل  ٟ  ذ: ٞمً ج٩لم بالبلُٜ ولِـ له مل٨ت ٞٛحر بلُٜ, ألن البلُٜ مً ٧ان جإلُ

ا بمٗجى ونل,  ٜ بٟخذ الالم بلٚى
َ
ى مكخ٤ مً بل ه, َو ٜ بًم الالم ٣ٟ٦ 

 
ٗالت مهضع بل

َ
٢ا٫ ابً ٖاقىع: )البالٚت ٞ

تها ًبلٜ اإلا خ٩لم بلى ؤلاٞهاح ًٖ ظمُ٘ مغاصٍ ب٨الم ؾهل وواضر وبهما ؾمي َظا الٗلم بالبالٚت ألهه بمؿاثله وبمٗٞغ

ها بهظا 
 
ومكخمل ٖلى ما ٌٗحن ٖلى ٢بى٫ الؿام٘ له وهٟىطٍ في هٟؿه, ٞلما ناع َظا البلٙى اإلاٗىىي سجُت ًداَو٫  جدهُل
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ًَ ض َم الاظتهاص, ٩ُٞىن الجته     ٣خض  ً له مل٨ت 
   خ٨م   ع بها ٖلى اؾخيباٍ ٧ل 

ٞغعي ًٖ  قغعي 

 .(729)صلُله(

اب زالٝ: و  م بن الاظتهاص ال ًخجؼؤ، ؤي: بهه ال ًخهىع ؤن ٩ًىن الٗال  )٢ا٫ ٖبض الَى

حَر مجتهض   حر في ؤخ٩ام البُ٘، ؤو مجتهضا في ؤخ٩ام ال٣ٗىبا مجتهضا في ؤخ٩ام الُال١ ٚو ث، ٚو

  -٦ما ًازظ مما ٢ضمىاٍ  -ألن الاظتهاص  مجتهض في ؤخ٩ام الٗباصاث,
َ
٨
َ
 وَمل

 
 : ؤَلُت

 
ع بها ٣خض  ًَ  ت

ُت مجها، واؾخيباٍ الخ٨م ُٞما ال هو   ٖلى ٞهم الىهىم، واؾدشماع   الجتهض   ألاخ٩ام الكٖغ

 
 
ً   ُٞه. ٞمً جىاٞغث ُٞه قغوٍ ٣خضع بها في مىيٕى خهىع ؤن ًَ الاظتهاص وج٩ىهذ له َظٍ اإلال٨ت ال 

 
ً
ا مخسهًها في اإلاضهُاث صون ال٣ٗىباث ؤو في صون آزغ، وٗم ًخهىع ؤن ٩ًىن اإلاغء ٖاإلا 

َظا اإلاىيٕى مً  ال٣ٗىباث صون اإلاضهُاث، ول٨ً ال ًخهىع ؤن ٩ًىن ٢اصًعا ٖلى الاظتهاص في

 .ألاخ٩ام صون َظا

  ٖ ٘ التي بَ  ض في اظتهاصٍ ٞهم  لجته  ا ماصَ وألن  ٕ  ث  اإلاباصت الٗامت وعوح الدكَغ في  ها الكاع

َٗ  ,مسخل٠ ؤخ٩امه ظٍ الغوح  وبجى ٖلُه حكَغ   ه، َو
َ
ُٗت واإلاباصت الٗامت ال ج  الدكَغ
 
بابا صون  و  س

هْ  ٌ  م  باب مً ؤبىاب ألاخ٩ام, ٞو ؿخُإ مً اؾخ٣غاء ألاخ٩ام ها خ٤  ٞهمها ال ًخم بال بإ٢صخى ما 

ُت وخ    الكٖغ
َ
 و٢ض ٩ًىن َا ها في مسخل٠ ألابىاب,م  ٨

ً
  صي الجتهض في ؤخ٩ام الؼواط مبضؤ

ً
ؤو حٗلُال

   مجتهًضا بال بطا ٧ان ٖلى ٖلم   ٞال ٩ًىن  ج٣غع في ؤخ٩ام البُ٘,
ىت, ختى والؿ ال٣غآن بإخ٩ام جام 

ً  ه  ًَ  ٌ  ل مً م٣اعهت بٗ  .(730)(ً مباصئها الٗامت بلى الاؾخيباٍ الصخُذوم   ها ببٗ

ً: )دمحم السًغ خؿحن: الكُش و٢ا٫   مضاع قغاثِ الاظتهاص ٖلى ؤمٍغ

ٗت,  ت ظملت ال٣ىاٖض التي ههبتها والخ٣ٟه ؤخضَما: ٞهم م٣انض الكَغ ظا ًخد٤٣ بمٗٞغ َو

في ٢ؿم ُٖٓم مً ألابىاب التي ٞهلذ ؤخ٩امها, و٢ض بهغ مجتهضو الصخابت عضخي هللا ٖجهم 

غآن وما ٌكهضون مً ؾىت الغؾى٫ ٖلُه الهالة بهظٍ ال٣ىاٖض وألاخ٩ام مً الىٓغ في ال٣

ا مً  َى والؿالم, وجل٣ى ٖجهم الخابٗىن ما اؾخيبٍُى مً الٟغوٕ, وحٗلمىا مجهم ٠ُ٦ اهتٖز

مأزظَا, ٞاػصاصث ال٣ىاٖض ويىخا وجمهضث َغ١ الاؾخيباٍ, وحؿجى للظبً ؤوجىا الٗلم مً 

                                                                                                                                             

ل بًم الٗحن للضاللت ٖلى السجُت  ٗ ٜ ٞالن بالٚت ٦ما ٢الىا :٣ٞالىا ,الٗلم ناٚىا له وػن ٞ
 
م :بل

 
ىا مجمٕى وَؾم   ,ضس

ٜ ٣ٞالىا
 
 ([3ٖلم البالٚت(. ]مىظؼ البالٚت )م  :مؿاثل َظا الٗلم بمهضع بل

 (342( ٖمضة الخد٤ُ٣ لخمض ؾُٗض الباوي )م 729)

 (220)م  ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه( 730)
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ٟهلىا لها ؤخ٩اما جإزظ بمج ام٘ اإلاهالر, وجىُب٤ ٖلى ما بٗضَم ؤن ًىٓغوا في الخىاصر, ٍو

 حؿخضُٖه َبُٗت الؼمان واإلا٩ان.

زاهحهما: ال٣ضعة ٖلى اهتزإ ألاخ٩ام مً صالثلها اإلابشىزت في ال٨خاب والؿىت, وال ؾبُل لل٣ضعة 

٤ بزباتها, ويغوب صاللتها, وجٟاوث مغاجبها, ووظٍى  ٍغ ت َظٍ الضالثل, َو ٖلى الاؾخيباٍ بال بمٗٞغ

 الترظُذ ٖىض حٗاعيها.

والخد٤ُ٣ ؤن الاظتهاص ال ًخجؼؤ, ٞةن ؤ٦ثر ٖلىم الاظتهاص ًخٗل٤ بًٗها ببٌٗ, ٞمً ؤخغػ 

حٗغى له, وبن ٞاجه بًٗها ؤو ٧ان  الكغوٍ اإلاكاع بلحها آهٟا جم٨ً مً الاؾخيباٍ في ٧ل خاصزت

ههِبه مىه ؤ٢ل مً اإلا٣ضاع ال٩افي, لم ٌؿخُ٘ ؤن ٌؿخيبِ للىا٢ٗت خ٨ما جُمئن له هٟؿه ؤو 

. ًش٤ به  ٚحٍر

ضم بخ٩ام ٢ىاٖضَا, ٞال  ٗت ٖو ٞمً ؤصع٦ه الى٣و مً ظهت ٢لت الخ٣ٟه في م٣انض الكَغ

ا, ٞةن ال٣ىاٖض ال٣ُُٗت  ًصر له الاظتهاص ولى في اإلاؿاثل التي ًجض لها بحن الضالثل اللُٟٓت مجٖز

٢ض جضٖى بلى الخهٝغ في ؤ٢ىا٫ الكإع بىدى جسهُو الٗام ؤو ج٣ُُض اإلاُل٤ ؤو ٖضم ألازظ 

 إلاٟهىم.با

ٗت وؤوـ مً هٟؿه ال٣ضعة ٖلى بلخا١ الى٢اج٘ بإقباَها و٦ظل٪  مً ٖٝغ م٣انض الكَغ

ت اللؿان الٗغبي بلى اإلاغجبت ال٩اُٞت لالؾخيباٍ, ٞاظتهاصٍ ٚحر مىزى١ به  ول٨ىه لم ًهل في مٗٞغ

ا بإخىا٫ ألاخ٩ام ًٖ هٓغ مؿخ٣ل, وجل٪ ألاخىا٫ مبشىزت في  بط ٌكتٍر في الجتهض ؤن ٩ًىن ٖاٞع

ت وظٍى صاللتها ٗت, ٞال بض مً عؾىر ال٣ضم في ٞهم جل٪ اإلاىاعص ومٗٞغ  .(731)(مىاعص الكَغ

َٖ ؤم  ): " ال٣ىاَ٘"٢ا٫ ابً الؿمٗاوي في و   ,وؤنىله هم اإلاٟتى ظيؿا مً الٗلم بضالثلل  ا بطا 

غو٢ لم اإلاىاؾ٪ -ُٞما ؾىاٍ  ه  ًَ  - ٦ٗلم الٟغاثٌ ٖو ػ وازخلٟىا في ظىا ,في ٚحٍر يؼ ؤن ًٟتج  لم 

 مًَم ومىٗه ؤ٦ثر   ,إلخاَخه بإنىله وصالثله ,ػٍ بًٗهمٞجى   ,ازخو بٗلمه يٞخُاٍ في الظ

 لِ  ,الٟخُا ُٞه
َ
 خ

ُ
بلظهد إال بلد  خيدمُ إب ألاخيدم امتزاحد ال ًخدلم الدالبل وجىدُط  ِع جدو

  .(732)(ؤلاشساف كلى حمُلهد

                                              

( . وألامغان اللظان ٖلحهما مضاع الاظتهاص مإزىطان مً 367 - 366( ه٣ٌ ٦خاب ؤلاؾالم وؤنى٫ الخ٨م )م 731)

بهما جدهل صعظت الاظتهاص إلاً اجه٠ بىنٟحن: َبي في اإلاؿإلت الشاهُت مً ٦خاب الاظتهاص خُض ٢ا٫ ٞحها: )٦الم الكا

ٗت ٖلى ٦مالها. والشاوي: الخم٨ً مً الاؾخيباٍ بىاء ٖلى ٞهمه ٞحها( اَـ . اإلاىا٣ٞاث   42 - 5/41ؤخضَما: ٞهم م٣انض الكَغ

 136 - ٢5/135ىاَ٘ ألاصلت  (732)
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ً   َػ وججى  )٢ا٫ الؼع٦صخي بٗض َظا:  ، ألن  ػٍ في الى  َٞج  (733)اٙالهب   اب  ٟغاثٌ صون ٚحٍر

 
 
ًَ بْ الٟغاثٌ ال ج ا، بسالٝ ما ٖضاَا مً ألاخ٩ام ٞةجها  ى غجب  جى ٖلى ٚحَر ها ببٌٗ. َو  ً ِ بٗ

 . (734)(ً  َؿ َخ 

                                              

ؤبى ههغ ٖبض الؿُض بً دمحم بً ٖبض الىاخض بً ؤخمض بً ظٟٗغ، اإلاٗغوٝ بابً الهباٙ، ) ٢ا٫ ابً زل٩ان:( 733)

ت اإلاظَب.  ال٣ُٟه الكاٞعي؛ ٧ان ٣ُٞه الٗغا٢حن في و٢خه، و٧ان ًًاهي الكُش ؤبا بسخا١ الكحراػي، وج٣ضم ٖلُه في مٗٞغ

ى مً ؤظىص ٦خب و٧اهذ الغخلت بلُه مً البالص، و٧ان ج٣ُا حجت نالخا، ومً مهىٟاجه ٦خاب " الكامل" في ال٣ٟه، َو

. وجىفي في ظماصي ألاولى  ٍ في آزغ ٖمٍغ  بهغ 
 
٠

 
ؤصخابىا، وؤصخها ه٣ال وؤزبتها ؤصلت، وله ٦خاب "الٗضة" في ؤنى٫ ال٣ٟه... و٦

. (بل جىفي ًىم السمِـ مىخه٠ قٗبان مً الؿىت اإلاظ٧ىعة، عخمه هللا حٗالى :ؾىت ؾب٘ وؾبٗحن وؤعبٗماثت ببٛضاص، و٢ُل

ُان  ُاث ألٖا  218 - 3/217ٞو

 8/358البدغ الخُِ  (734)
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 (735)في الِلسان بين الجهدر والاحتهدر( :  الثدلثتالفدبدة ) 

 }٢ا٫ ؾبداهه: ): " ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه"في ٦خاب  ٢ا٫ السُُب البٛضاصي
 ْ
اَن اإلا

َ
ىَن َوَما ٧ ى  ْام 

ىْ 
َ
وا ٢ ع  ْىظ   ُ ً  َول  ً  

ي الض  ىا ف 
ه   ٣ َٟ َخ َُ  ل 

 
ت َٟ اث 

َ
ْم َ ْجه  ت  م 

َ
ْغ٢  ٞ   

ل 
 
٧ ًْ َغ م 

َٟ ْىال هَ
َ
ل
َ
ٞ 
ً
ت
 
اٞ
َ
وا ٧ غ   ٟ ْى

َُ
ىا ل   ٗ ا َعَظ

َ
ط ْم ب 

َمه 

ونب   ع 
َ
ْدظ ًَ ْم  ه 

 
ل َٗ
َ
ْم ل ْحه 

َ
لى ألازغي {ل غ٢خحن: ؤوظب ٖلى بخضاَما الجهاَص في ؾبُله، ٖو  ٞ  , ٞجٗلهم 

َ٘ الخ٣ٟ   هم بلى الجهاص َه في صًىه, لئال ًى٣ُ  ٗ غوا ٖلى َلب الٗلم ,ظمُ ٗت, وال ًخٞى  ,ٞخىضعؽ الكَغ

 َُ ٗت ؤلاًمان  ب ال٨ٟاع  ٛل  ٞ ٔ قَغ  ٟ ٖلى اإلالت، َٞدَغؽ بًُت ؤلاؾالم بالجاَضًً, وَخ

 .(736)(باإلاخٗلمحن

  وبط ٢ض ٧ان مً م٣انض ؤلاؾالم): " جٟؿحٍر"في  ابً ٖاقىع الٗالمت و٢ا٫ 
 
ه وآصابه ٖلىم   بض

  ً   ,ؤطَان اإلاؿلمحن بٗلم الضًً وجش٠ُ٣   ٢اثمت   ظماٖاث   بحن ألامت, وج٩ٍى
َ
 ٧ي ج

 
  َر هل

 
ألامت  ؾُاؾت

  ً مجها، مً ؤظل طل٪ ٣ٖب الخدٍغٌ ٖلى الجهاص بما ًبحن ؤن لِـ مً  ٖلى ما ٢هضٍ الضً

   ٌ  اإلاهلخت جمد  
 
 اإلاؿلمحن ٧ل

َ
  ْن هم أل 

ً
 ؤو ظىضا، وؤن  ٩ًىهىا ٚؼاة

 
 بىاظب   ال٣اثم   لِـ خٔ

، ٞهظا (737)لخإًُض الضًً ٧لحهما ٣ًىم بٗمل   الخٗلُم صون خٔ الٛاػي في ؾبُل هللا مً خُض بن  

ضٍ بخىؾ     ؾلُاهه وج٨شحر   ٘  ًٍا
َ
  غ  ؤجباٖه، وآلاز

َ
ضٍ بخصبِذ طل٪ الؿلُان وبٖضاصٍ أل   َع هض  ًَ  ْن ًٍا

 ًَ ى٫َ َم ًْ ٖىه ما 
 
ه، ٞةن   ً اهخٓاَم ؤمغ ٍ َو َٕ  َصوام  ؿالت ألامت ال ٨ًُٟان الؾدب٣اء وبَ  الٟخىح   احؿا

مً الٗلماء والؿاؾت وؤولي الغؤي اإلاهخمحن بخضبحر طل٪  نالخت   ً ظماٖت  ؾلُاجها بطا هي زلذ م  

ذ مل٪ اللمخىهُحن في ألاهضلـ بال ٢لُال ختى ج٣لو، ولم جشبذ صولت  شب  ًَ الؿلُان، ولظل٪ لم 

ا وو٧لىا ؤمَغ الخخاع بال بٗض ؤن امتزظىا بٗلماء ا  الضولت بلحهم. إلاضن التي ٞخدَى

 
ْ
٣ا مً اإلاؿلمحن ٖلى الالخٟاٝ خى٫َ  وبط عؾى٫ هللا  ٢ض ٧اهذ آلاًت الؿاب٣ت ٢ض خغيذ ٍٞغ

٤   ملسو هيلع هللا ىلص في الٛؼو إلاهلخت وكغ ؤلاؾالم, هاؾب ؤن ًظ٦غ ٣ٖبها هَٟغ  مً اإلاامىحن بلى عؾى٫ هللا  ٍٞغ

 ل٩ُىهىا مغقضًً أل٢ىامهم الظًً صزلىا في ؤلاؾالم. ,الضًً ملسو هيلع هللا ىلص للخ٣ٟه في

                                              

غ ؤلٟاّ الخىبُه"٢ا٫ الىىوي في ( 735)  الجهاص والجاَضة والاظتهاص والخجاَض: بظ٫ الىؾ٘( اَـ .( : )313)م  "جدٍغ

غ"و٢ا٫ ابً ٖاقىع في  غ والخىٍى ى : ) 19/53 "الخدٍغ  .اَـ  (الاطم الجدمم إلاىخهى الؼدكت:  -ٌٗجي الجهاص  -َو

 1/69ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه ( 736)

غة ؤهه ؾم٘ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ًى٫: "مً صزل ؤزغط ؤلامام ؤخمض في مؿىضٍ وصدخه ابً خبان ًٖ ( 737) ؤبي ٍَغ

ًله البً ٖبض البر ) ( : ٢ا٫ 1/152مسجضها َظا لُخٗلم زحرا ؤو ٌٗلمه ٧ان ٧الجاَض في ؾبُل هللا". وفي ظام٘ بُان الٗلم ٞو

ه". و٢ض ٣ٖضث لهظا الٟهَل الغاب٘ مً ؤبى ال  ً ه وعؤ
 
و  والغواح بلى الٗلم لِـ بجهاص  ٣ٞض ه٣و ٣ٖل ض 

 
ضعصاء: "مً عؤي الٛ

 (ػ٦خاب "اإلاضزل بلى َلب الٗلم". )
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نُٛت الخدٍغٌ ٖلى الٛؼو بمشلها في الخدٍغٌ ٖلى  َل ٢ابَ  ً مداؾً َظا البُان ؤْن وم  

ًْ }الٗلم, بط اٞخخدذ نُٛت جدٍغٌ الٛؼو بالم الجخىص في ٢ىله:  ًَىت  َوَم ض 
َ ْ
ل  اإلا

َْ َ
اَن أل 

َ
َما ٧

َغاب   ْٖ
َ ْ
ًَ ألا ْم م  ه 

َ
آلاًت, واٞخخدذ نُٛت الخدٍغٌ ٖلى الٗلم والخ٣ٟه بمشل طل٪ بط ٣ًى٫:  {َخْىل

{ 
ً
ت
 
اٞ
َ
وا ٧ غ   ٟ ْى

َُ
ىَن ل 

ى  ْام 
 ْ
اَن اإلا

َ
 .(738)({َوَما ٧

 في ذهس مظدىد الفخىي للمظخفتي: (  السابلتالفدبدة ) 

  ها بما اجهال   في :الٟاثضةَظٍ مىاؾبت و 
 
ض ال ًسغط ًٖ صاثغة ج٣غع ؾاب٣ا مً ٧ىن اإلا٣ل

لى َظا ا لخ٣لُض بمجغص جل٣ُىه صلَُل اإلاؿإلت ختى ٩ًىن ٖاإلاا بىظه صاللت الضلُل ٖلى الخ٨م, ٖو

 ض ٞاثضة.ىعة, لم ٨ًً لظ٦غ الضلُل واإلاؿدىَ ٖ  وفي مؿل٪ الضاللت و   ٞةطا ٧ان في وظه الضلُل زٟاء  

 ط٦غ الضلُل مً الجتهض ؤو الٗال  دمحم مسلٝىخؿىحن الكُش ٢ا٫ 
م اإلاىزى١ به : )بن 

الضاللت  الػم, زهىنا بطا ٧ان ممً ال ًٟهم وظهَ  هللا في الىاػلت ٚحر   باليؿبت إلاً لم ٌٗلم خ٨َم 

ب  ًخى٠٢ ٞهم   طا م٣ضماث   ٧إ٦ثر ٖامت ؤَل َظٍ الٗهىع ؤو ٧ان الضلُل   الاؾخضال٫ بها  ها وج٣ٍغ

   ٖلى ؤمىع  
حن ٞمً بٗضَم بها, و٢ض ٧ان الجتهضون مً الصخابت والخابٗ بإلاام   ٢ض ال ٩ًىن للٗامي 

َبٗىن في طل٪ مً ٚحر ه٨حر, وقإ طل٪ بُجهم ختى ىن الٗامت مً ٚحر ببضاء اإلاؿدىَ خ  ْٟ ً  
 
د  ُ ض ٞ

 .(739)جىاجغ(

م ٌؿإلىهه، وال ًظ٦غ وفي صخُذ البساعي ًٖ ٢خاصة ٢ا٫: ٢لذ:  ٦ىذ ٖىض ابً ٖباؽ، َو

 مً نىع نىعة في الضهُا ٧ل٠ ًىم ال٣ُامت" ٣ًى٫: دمحما ملسو هيلع هللا ىلصختى ؾئل، ٣ٞا٫: ؾمٗذ , ملسو هيلع هللا ىلص الىبي  

 ."ؤن ًىٟش ٞحها الغوح، ولِـ بىاٞش

م ٌؿإلىهه وال"٢ىله ): " الٟخذ"٢ا٫ الخاٞٔ في  ؤي: ًجُبهم ٖما  " ًظ٦غ الىبي ملسو هيلع هللا ىلصَو

 ًَ  ٌؿإلىهه بالٟخىي مً ٚحر ؤن 
 
اُٖلي مً مً الؿىت, و٢ض و٢٘ بُان  طل٪ ٖىض ؤلاؾم الضلَُل  َغ ظ٦

ٟخحهم ولم ًظ٦غ ُٞما ًٟخحهم الىبي  "عواًت بً ؤبي ٖضي ًٖ ؾُٗض ولٟٓه:  ٞجٗلىا ٌؿخٟخىهه ٍو

 .(740)("ملسو هيلع هللا ىلص

 ) :" ظم٘ الجىام٘"في ابً الؿب٩ي ٢ا٫ 
 
زم ٖلُه  ,ه ًٖ مإزظٍ اؾترقاصاوللٗامي ؾاال

 
 
 .(741)(إن لم ًىً خفُده بُاه

                                              

غ ( 738) غ والخىٍى  11/59الخدٍغ

 (8( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 739)

 394 - 10/393ٞخذ الباعي ( 740)

 2/437ُٗاع قغح الخلي م٘ ال( 741)
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ً   ي: َل ًجىػ للٗامٞةن ٢ا٫ ٢اثل): ٢ا٫ ابً الؿمٗاويو   ؟الجىاب بضلُل َم الٗال   َب ُال  ؤن 

لؼم الٗال   ,ألظل اخخُاَه لىٟؿه ,٢لىا: ال ًمىٗه ؤن ًُالب به ًَ  َم ٍو  ؤن 
 
بن ٧ان  الضلَُل له غ ظ٦

ا به ا به إلقغاٞه ٖلى الٗلم بصخخه, وال ًلؼمه ؤن ًظ٦غ له الضلَُل  ,م٣ُٖى  ,بن لم ٨ًً م٣ُٖى

 .(742)(غ ٖىه الٗاميه  ٣ْ ًَ  الٞخ٣اٍع بلى اظتهاص  

ٞٗبر ٖىه ): بٗض ه٣له ٦الَم ابً الؿمٗاوي "قغح ظم٘ الجىام٘"الٗغاقي في  اب٢ًا٫ و 

  
 اإلاهى 

 
 .(743)(بالٓهىع والسٟاء ٠

, بط السٟاء ؤًًا دؿب بل في اإلاٗجىٞجهٝغ ابً الؿب٩ي لِـ في اللٟٔ ٢لذ: ٖلى ؤن 

ب ًدهل بإصوى  ل٨ً وظهو ؤزو مً ٖضم ال٣ُ٘, ٣ٞض ٩ًىن الضلُل ٚحر م٣ُٕى به  صاللخه ٢ٍغ

بي: )مٗلىم ؤمغ  الٓىىن جٟاوث و , زُٟاوبُان, و٢ض ٩ًىن بُٗضا  جىبُه   ن الًٓ ٖلى ب, ٢ا٫ ال٣َغ

مغاجب الٓىىن في الىٟي وؤلازباث جسخل٠ )٢ا٫ الكاَبي: و , (744)(مغاجب في ال٣ىة وال٠ًٗ

وؤما الٓجي لكى٧اوي: )و٢ا٫ ا, (745)(باألقض وألاي٠ٗ ختى جيخهي؛ بما بلى الٗلم، وبما بلى الك٪

لى َظا (746)(٣ٞض ٩ًىن ظلُا ال جسخل٠ ُٞه ألاٞهام وال جدباًً ُٞه ألاهٓاع ُٞدؿً ط٦غ , ٖو

 .ٞخ٩ىن ٖباعة ابً الؿب٩ي ؤ٢غب, وهللا ؤٖلمالضلُل ٖىض ال٣غب ال البٗض, 

 ): " ظم٘ الجىام٘ قغح"٢ا٫ الخلي في و 
 
)ًٖ مإزظٍ( ُٞما  م  الٗال   :ه( ؤي)وللٗامي ؾاال

 هٟؿ   َلبا إلعقاص   :اٍ به )اؾترقاصا( ؤيؤٞخ
 
ٖ  ه بإن ج  ظ

َ
ا )زم ٖلُه( خً ظ ال حٗى  ً لل٣بى٫ ببُان اإلاإز

ٞةن  ,جدهُال إلعقاصٍ )بن لم ٨ًً زُٟا( ٖلُه ,اإلاإزظ لؿاثله اإلاظ٧ىع  :الٗالم )بُاهه( ؤي :ؤي

 ًَ ٗخظع له  ,ٞال ًبِىه له نىها لىٟؿه ًٖ الخٗب ُٞما ال ًُٟض ,ه ٖىهغ ٞهم  ٣ه  ٧ان بدُض  َو

 
 
 .(747)(٥ ٖلُهعَ ْض بسٟاء اإلا

                                              

 5/145ال٣ىاَ٘ ( 742)

 (718)م  الُٛض الهام٘( 743)

 1/584اإلاٟهم ( 744)

 5/115( اإلاىا٣ٞاث 745)

 1/195بعقاص الٟدى٫ ( 746)

 2/437قغح الخلي م٘ الُٗاع ( 747)
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ه بن لم ٨ًً زُٟا: )٢ى " آلاًاث البِىاث"في ٢ا٫ 
 
 ( ُٞه ؤمغان: ألاو٫: ؤن  له )زم ٖلُه بُاه

لُه ٞلٗل  (748)ٍ الىظىبْاَغَ    , ٖو
 
ٌَ مدل  ه ما لم 

 
  ٤  ك

ً
  ٖلُه مك٣ت

 
مل ٖاصة. والشاوي: ؤهه دخَ ال ج

  ً ٌَ  ِ السٟي  ًبَ ًم٨ً ؤن   ل ٖاصؿه  بما ال 
ً
 م   جٟهُم   ة

ْ
 .(749)(ه لهل  ش

 لِـ بم  ): " آصاب الٟخىي "و٢ا٫ الىىوي في 
َ
ًَ  غ  ى٨  ؤن 

 
  َغ ظ٦

َ
بطا ٧اهذ  اإلاٟتي في ٞخىاٍ الدجت

ا بن ؤٞتى  ,ال ًظ٦غ الدجت بن ؤٞتى ٖامُا :(750)٢ا٫ الهُمغي . هها واضخا مسخهغا ظ٦َغ ٍو

ؤو  ,"ال ه٩اح بال بىلي" : ملسو هيلع هللا ىلص٢ا٫ عؾى٫ هللا :ؤن ٣ًى٫  ً  َؿ َٞد  ,٦مً ٌؿإ٫ ًٖ الى٩اح بال ولي   ,٣ٞحها

ً  } :٢ا٫ هللا حٗالىله عظٗتها  :ًٖ عظٗت اإلاُل٣ت بٗض الضزى٫ ٣ُٞى٫   َ  
َغص   ب 

َخ٤ 
َ
ً  ؤ ه  ت 

َ
ىل  ٗ  :٢ا٫ {,َوب 

 
َ
  غ  ْج ولم ج

 
ًَ  الٗاصة  ؤن 

 
٤َ  َغ ظ٦ بال ؤن جخٗل٤  الاظتهاص ووظهت ال٣ُاؽ والاؾخضال٫   في ٞخىاٍ ٍَغ

٤ الاظتهاص وٍ   ,٢اى   ء  الٟخىي ب٣ًا  ُٞىمئ ٞحها بلى ٍَغ
َ
  ل
ٍ ٞحها و٦ظا بطا ؤٞتى ٚحر   ,ح بالى٨ختى 

 
َ
 بٛ
َ
ؤن ًلىح  ً  َؿ َٞد  ولى ٧ان في ما ًٟتي به ٚمىى   ,طل٪ لُيبه ٖلى ما طَب بلُه ُٟٞٗل ,ِل

ولى ؾاٙ  :٢ا٫, لُٟغ١ بحن الٟخُا والخهي٠ُ ,ال ًظ٦غ حجت :و٢ا٫ ناخب الخاوي . بذجخه

   ,لؿاٙ بلى ٦شحر   ى ٢لُل  ػ بلالخجاو  
الظي ط٦غهاٍ ؤولى مً بَال١  والخٟهُل   .ؾاولهاع اإلاٟتي مضع 

 َ٘  .(751)(ناخب الخاوي اإلاى

ٌ  ): " بٖالم اإلاى٢ٗحن"و٢ا٫ ابً ال٣ُم في   الىاؽ ط٦َغ  الٟاثضة الشالشت والؿخىن: ٖاب بٗ

ظا الُٗب   ها َى الضلُل، ٠ُ٨ٞ الٟخىي وعوخ   ؤولى بالُٗب، بل ظما٫   الاؾخضال٫ في الٟخىي، َو

وال٣ُاؽ  -عيىان هللا ٖلحهم  -هللا وعؾىله وبظمإ اإلاؿلمحن وؤ٢ىا٫ الصخابت  ٦الم   ٩ًىن ط٦غ  

ل ط٦غ   لؤلزظ  ب  ىظ  ٢ى٫ هللا وعؾىله بال َغاػ الٟخاوي؟ و٢ى٫ اإلاٟتي لِـ بم   الصخُذ ُٖبا؟ َو

َى مً ٖهضة الٟخىي بال ٖلم، ه، وبغت َٟ م ٖلى اإلاؿخٟتي ؤن ًسال  غ  ٣ٞض َخ  به، ٞةطا ط٦غ الضلَُل 

َُ ٌ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا  و٢ض ٧ان عؾى٫     ًغب لها ألامشا٫َ ؿإ٫ ًٖ اإلاؿإلت ٞ
 
ا، َظا و٢ىل كبهها بىٓاثَغ ه َو

                                              

: )ًجب ٖلى الٗالم بُان اإلاإزظ لؿاثله اإلاظ٧ىع( اَـ . ل٨ً ٢ا٫ الكُش  2/345 " وكغ البىىص"ولهظا ٢ا٫ في ( 748)

ظ لؿاثله اإلاظ٧ىع( اَـ . هدبدٖلى الٗالم : ) 3/99 "ألانل الجام٘"ىاووي في خؿً الؿِ
َ
 بُان  اإلاإز

 2/275آلاًاث البِىاث ( 749)

ٍ في اإلاهظب والغويت، ٢ا٫ الىىوي: )ؤبى ال٣اؾم الهُمغي ( 750) ، ج٨غع ط٦غ  مً ٦باع ؤصخابىا ؤصخاب الىظٍى

م مٟخىخت، َظا َى الصخُذ اإلاكهىع, واؾمه ٖبض الىاخض بً َى بهاص مهملت مٟخىخت، زم ًاء مشىاة جدذ ؾا٦ىت، زم مُ

ى  ى ممً ج٣ٟه ٖلُه ؤ٢طخى ال٣ًاة اإلااوعصي ناخب الخاوي، ونى٠ ٦خبا ٦شحرة مجها ؤلاًًاح في اإلاظَب، َو الخؿحن, َو

زماهحن جىفي الهُمغي بٗض ؾىت ؾذ و . ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: ) [2/265تهظًب ألاؾماء واللٛاث ](. ٦خاب هِٟـ ٦شحر الٟىاثض

(. و٢ض خضر ببٌٗ ٦خبه في ؾىت ؾب٘ وزماهحن وزالر ماثت. و٢ا٫ الظَبي: ) [3/339َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري ](. وزالزماثت

 [17/15ؾحر ؤٖالم الىبالء ]

 (65 - 64آصاب الٟخىي واإلاٟتي واإلاؿخٟتي )م ( 751)
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ً  وخَض    ٍ حجت، ٞما الٓ
 
  ه بذجت  بمً لِـ ٢ىل

 
ً   وال ًجب ألازظ ه وؤٖالَا ؤن ؤخىال   به؟ وؤخؿ

 
َ
حهاث ؤن ٌؿ٢ىل   له ٢بى٫   ٌؿٙى بطا ؾئل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عؾى٫ هللا  ٙى بال حجت، و٢ض ٧ان ؤصخاب  ه، َو

٦ظا، ؤو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ها، ٣ُٞى٫: ٢ا٫ هللا ٦ظا، و٢ا٫ عؾى٫ هللا ؤٞتى بالدجت هٟؿ   َم ًٖ مؿإلت  ؤخض  

ظا ٦شحر   بلٜ ال٣اثل، َو ظضا في ٞخاوحهم إلاً جإملها، زم ظاء  ٞٗل ٦ظا، ِٞكٟي الؿاثل، ٍو

لم  خابٗىن وألاثمت بٗضَم ٩ٞان ؤخض  ال ه ًإبى ؤن ًخ٩لم بال َم ًظ٦غ الخ٨م زم ٌؿخض٫ ٖلُه، ٖو

ٗ   زم َا٫ ألامض   ,٢ىله بال صلُل ًإبى ٢بى٫َ  حجت، والؿاثل   بلى  بالٗلم، وج٣انغث الهمم   ض الٗهض  وب

ً   ؤْن  ٗتٝر ب٣ناع بٗ هىعٍ هم ًجُب بىٗم ؤو ال ٣ِٞ، وال ًظ٦غ للجىاب صلُال وال مإزظا، َو

 
ً
ًل مً ًٟتي بالضلُل، زم هؼلىا صعظت ؤزغي بلى ؤن ونلذ الٟخىي بلى ُٖب مً ًٟتي بالضلُل  ٞو

 ًَ  دض  وطمه، ولٗله ؤن 
 
ً   ر للىاؽ َب٣ت  ؤزغي ال 

 
 .(752)(هم في الٟخاوي، وهللا اإلاؿخٗانضعي ما خال

٦غ ًظبػي للمٟتي ؤن )٢ا٫ ناخب "اٖالم اإلاى٢ٗحن" : ًي :خؿىحن دمحم مسلٝىالكُش و٢ا٫ 

صلُل الخ٨م ومإزظٍ ما ؤم٨ىه مً طل٪ وال ًل٣ُه بلى اإلاؿخٟتي ؾاطظا مجغصا ًٖ صلُله 

  ً َٖ ومإزظٍ, ٞهظا ل  ٤ُ 
َ
 ىه و٢  ُ

 
 ل

 
ه ت بًاٖخه مً الٗلم, ومً جإمل ٞخاوي الىبي ملسو هيلع هللا ىلص الظي ٢ىل

ظا ٦ما حجت بىٟؿه عآَا مكخملت ٖلى الخىبُه ٖلى خ٨مت الخ٨م وهٓحٍر ووظه مكغوُٖخه, َو

 ؾئل ًٖ بُ٘ الغ  
َ
ب بطا ظ٠َ ً ٢الىا: وٗم, ٞؼظغ ٖىه, وم   ؟ب بالخمغ ٣ٞا٫: ؤًى٣و الَغ

 
َ
م وؾببه. وؾا١ ٖلى طل٪ ول٨ً هب   ,ه بالجٟاٝاإلاٗلىم ؤهه ٧ان ٌٗلم ه٣هاه ههم ٖلى ٖلت الخدٍغ

 .ؤمشلت ٦شحرة اَـ 

ُٞه ٖلى هدى  ٍ مما ال جىبُهَ ٢٘ ٞحها ٚحر  بإن ٞخاوي الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٦ما و٢٘ ٞحها طل٪ و  وؤهذ زبحر  

  ٗ ه ملسو هيلع هللا ىلص ٖلى الخىبُه اإلاظ٧ىع بهما َى لل٨ما٫ ؤو إلا٣خطخى الخا٫ ولِـ  اقخما٫َ  م ؤن  ل  طل٪, ٞ ٞخاٍو

الٛالب ؤن ٩ًىن ًٖ  ؤمغا الػما, ٦ؿاا٫ ؤَل الظ٦غ ال ًلؼم ؤن ٩ًىن ًٖ هٟـ الظ٦غ بل ال٨شحر  

٘  ٖلى ؤن "اٖال  مجغص الخ٨م.   م اإلاى٢ٗحن" ط٦غ َظا في مىي٘, وفي مىي
َ
ه٣ل ًٖ الصخابت  َغ آز

٠ ٖلى ل  ه في مبدض ظىاػ الَخ ْٗ ض, ٞغاظ  ىَ صة ًٖ الؿ  والخابٗحن وألاثمت الجتهضًً ٖضة ٞخاوي مجغ  

ٕ   زبىث الخ٨م, وج٣ضم ؤن َظا ؤمغ   م, ٞالجزا حَر   جىاجغ ًٖ الصخابت والخابٗحن ٚو
 
في  ُٞه م٩ابغة

 وا٢٘ مدؿىؽ.

ثمت الجتهضًً, وال را في ٖهض الصخابت والخابٗحن وألا ٗم, ط٦غ الؿىض م٘ الٟخىي ٧ان ٦شحو

 َٕ في ؤن طل٪ ؤخٍى وؤيمً للهىاب بطا ٧ان الىو واضخا في الضاللت ٖلى الخ٨م اإلاؿئى٫  هؼا

ٍ ؤقض يغعا مً جغ٦ه, و٢ض قٕغ هللا ٖىه, ؤما بطا لم ٨ًً ٦ظل٪ ٞال بض مً البُان وبال ٧ان ط٦غ  
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هض به بلى عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص وبلى الٗلماء مً الصخابت  ,ان للىاؽ ٦ما ٖلمذالبُ ٞبحن ٦خابه ب٨خابه ٖو

ً ٣َٞ  والخابٗحن وألاثمت الجتهضًً. وٗم, ٢ض او٨ٗـ الخا٫   الىهىم م٘  ط٦غ   ل  في ٖهض اإلاخإزٍغ

ً ٦خب الٟغوٕ البُان وؤصلت ٞةن في ٦خب اإلاخ٣ضمحن مً البؿِ و  ,الٟخىي ٦ما او٨ٗـ في جضٍو

ً التي ونل بها الازخهاع   والخجغص ًٖ ألاصلت بلى ما جغي طل٪ في  ألاخ٩ام ما لِـ في ٦خب اإلاخإزٍغ

ً لم ًُل٘ ٖلحها وعبما ٩ًىن  ال٨خب اإلاخضاولت بحن ؤًضًىا, وبال ٞهىا٥ ٦خب ٦شحرة لبٌٗ اإلاخإزٍغ

ا, والسُب في طل٪ ؾهل.  ٞحها مً اإلاؼاًا ما ال ًىظض في ٦شحر مً ٚحَر

و٢ض ؤَا٫ ابً ال٣ُم ال٨الم في حؿىيء نيُ٘ ؤلاٞخاء بضون ط٦غ الىو و٦غع طل٪ في ٖضة 

مىاي٘ مً ٦خابه "اٖالم اإلاى٢ٗحن", ومً طل٪ ما ط٦ٍغ جدذ ٖىىان "الٟاثضة الخاؾٗت" خُض 

م٘ البُان  والضلَُل  ٢ا٫: ًيبػي للمٟتي ؤن ًٟتي بلٟٔ الىو مهما ؤم٨ىه, ٞةهه ًخًمً الخ٨َم 

  خ٨م  الخام, ٞهى 
مخًمً للضلُل ٖلُه في ؤخؿً بُان, و٢ى٫ ال٣ُٟه اإلاٗحن  له الهىاب مًمىن 

لِـ ٦ظل٪, و٢ض ٧ان الصخابت والخابٗىن وألاثمت الظًً ؾل٩ىا ٖلى مجهاظهم ًخدغون طل٪ 

 
 
بىا ًٖ الىهىم واقخ٣ىا لهم ؤلٟاْا ٚحر ٚ  لٝى عَ ٚاًت الخدغي, ختى زل٠ مً بٗضَم ز

ؤن جل٪ ألالٟاّ ال جٟي بما جٟي به  الىهىم, ومٗلىم   اَن ؤلٟاّ الىهىم, ٞإوظب طل٪ هجغ 

البُان, ٞخىلض مً هجغان ؤلٟاّ الىهىم وؤلا٢با٫ ٖلى  ً  ْؿ مً الخ٨م والضلُل وخ   الىهىم  

ألالٟاّ الخاصزت وحٗل٤ُ ألاخ٩ام بها ٖلى ألامت مً الٟؿاص ما ال ٌٗلمه بال هللا, ٞإلٟاّ 

ئت مً السُإ والخى ا٢ٌ والخ٣ُٗض والايُغاب, وإلاا ٧اهذ هي الىهىم ٖهمت وحجت بٍغ

مً ٖلىم مً بٗضَم  هم ؤصر  ٖهمت ٖهضة الصخابت وؤنىلهم التي بلحها ًغظٗىن ٧اهذ ٖلىم  

لم ظغا, وإلاا اؾخد٨م هجغان الىهىم ٖىض ؤ٦ثر ؤَل ألاَىاء والبضٕ ٧اهذ ٖلىم   هم في ٦ظل٪ َو

عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بطا  ؤصخاب   مؿاثلهم وؤصلتهم في ٚاًت الٟؿاص والايُغاب والخىا٢ٌ, و٧ان

ؾئلىا ًٖ مؿإلت ٣ًىلىن: ٢ا٫ هللا ٦ظا ٢ا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٦ظا ؤو ٞٗل ٦ظا, وال ٌٗضلىن ًٖ 

 طل٪ ما وظضوا بلُه ؾبُال ٢ِ, ٞمً جإمل ؤظىبتهم وظضَا قٟاء إلاا في الهضوع, ٞلما َا٫ الٗهض  

غوٖه مً هىع الىبىة  الىاؽ   َض ٗ  وبَ  ً ؤن ًظ٦غوا في ؤنى٫ صًجهم ٞو ناع َظا ُٖبا ٖىض اإلاخإزٍغ

 ٌَ ً   ٢ا٫ هللا و٢ا٫ عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص, و٢ىٗىا بخ٣لُض مً ازخهغ لهم بٗ ظ٦غ ٞحها السخهغاث التي ال 

مىا ؤجهم ٢لضٍو صًجَ  هوٌّ  هم ُٞما هم, بل ٖمضت  ًٖ هللا وال ًٖ عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص وال ًٖ ؤلامام الظي ٖػ

٣ًىن ٖلى ٢ى٫ طل٪ اإلاهى  ً    ٟخىن ٍو
 
 ٠ السخهغ, وؤظل

َ
٣ى٫  هم مً ٌؿخدًغ لٟٔ ال٨خاب ٍو

ظا لٟٓه, ٞالخال٫   ما ؤخله طل٪ ال٨خاب والخغام ما خغمه والىاظب ما ؤوظبه  ٨َظا ٢ا٫ َو

ؤبُله والصخُذ ما صدخه. بلى آزغ ما ط٦ٍغ جدذ ٖىىان َظٍ الٟاثضة, زم زخمها والباَل ما 
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  ه: واإلا٣هىص ؤن  ب٣ىل
 
وؤخؿً جٟؿحر  في ؤلٟاّ الىهىم ومٗاهحها في ؤجم بُان   الٗهمت مًمىهت

 اَـ .

ً هٓغ في َظٍ الٟاثضة بٗحن ؤلاههاٝ ٢ض ٌؿخسلو مجها ٖضة ٞىاثض, وبن ٧ان ٞحها مً وَم 

  ٍ  :ؤن ٌؿإ٫ اٖالم اإلاى٢ٗحن ًٖ بَال١ ٢ىله ل٣اثل   في ال٣ى٫, ٞةن   اإلابالٛت ما ال ًسلى مً بٞغا

بن لٟٔ الىو ًخًمً الخ٨م والضلُل م٘ البُان الخام الخ, وؤن ؤلٟاّ الىهىم ٖهمت 

ً ٢ىله ئت مً السُإ, ٖو واإلا٣هىص ؤن الٗهمت مًمىهت في ؤلٟاّ الىهىم  :وحجت بٍغ

ظٍ الًماهت الٗانمت باٖخباع ؤي  ومٗاهحها في ؤجم بُان وؤخؿً جٟؿحر, َل َظا البُان   الخام َو

ٞحها, وبن  ؤهه لِـ ال٨الم   م, بن ؤعاص باٖخباع صاللتها الخ٣ُ٣ُت ٣ٞض ٖلمَذ أللٟاّ الىهى  صاللت  

حر   ٍ ؤجها جسخل٠ بازخالٝ ؤٞهام ؤعاص باٖخباع الضاللت ؤلاياُٞت التي ٢غع ٞحها ابً ال٣ُم ٚو

ً, ٞةن (753)الؿامٗحن , ٞهظٍ جاعة ج٩ىن زُٟت وجاعة ج٩ىن واضخت باليؿبت ألشسام صون آزٍغ

ل والخٟؿحر و٧اهذ الٗغبُت َبُٗتهم وؾل٣ُتهم الظًً قهضوا الىحي  ىا الخإٍو ٞغ ل ٖو والخجًز

٣ىل   ٣ىا في ٞهم صالالث ألالٟاّ  هم ؤ٢غب  واإلاٗاوي الصخُدت مغ٧ىػة في ُٞغتهم ٖو بلى ؤن ًٞى

٤ بلُه مً بٗضَم, ٩ٞاهذ ٞخاوحهم بمجغص الىهىم ؾاجٛت ٧اُٞت  وألا٢ِؿت إلاا لم ًٞى

م وبحن ْهغاهحهم وإلاً بٗضَم ممً ؾاع ٖلى صعبهم ومىذ مً إلاٗانغحهم الظًً ٧اهىا ٖلى ؤ٢ضامه

ً بطا ط٦غ ٞحها الىو مجغصا ًٖ البُان ولم ٨ًً مً الىيىح  مىدتهم, بسالٝ ٞخاوي اإلاخإزٍغ

لم ج٨ً وظحهت وال ٧اُٞت ألَل  ,بم٩ان ًيشلج مٗىاٍ في طًَ اإلاؿخٟتي بضون اخخما٫ وال جغصص

ًدخاط بلى ج٣ُُض ؤو ٖمىم ًدخاط بلى جسهُو ؤو  ١  ػماجهم, ٠ُ٦ و٢ض ٩ًىن في لٟٔ الىو بَال 

ه ًٖ ْاٍَغ ؤو ٩ًىن في صاللخه ٖلى الخ٨م اإلاؿئى٫ ٖىه ٚمىى ًدخاط  ْاَغ ًغاص نٞغ

به ؤو بػالت ٚمىيه ؤو هدى طل٪ مما ًسٟى ٖلى ٦شحر مً اإلاؿخٟخحن في  الؿاثل مٗه بلى بُان ج٣ٍغ

الٟخىي ٖلى لٟٔ الىو في َظٍ خهاع في ٢َظٍ الٗهىع, ٞما ؤًْ ؤخضا ٣ًى٫ بجىاػ الا

,  غألاخىا٫, بل ال بض م٘ الىو مً البُان, و٢ض ٣ًخه ٖلى البُان إلا٣خٌ ًخٗل٤ بالؿاثل ؤو ٚحٍر

ذ ؤن ٢ى٫ الجتهض اإلاإزىط مً  ولظل٪ وهدٍى قٕغ البُان وؤمغ به ٦ما ج٣ضم, ٖلى ؤه٪ ٢ض ٖٞغ

بها, وؤن ٞخاوي الصخابت الٗمل  بال٨خاب والؿىت والٗالم الش٣ت الغاوي ٖىه حجت ٧اُٞت ًج

٢بل َظٍ اإلاؿإلت ؤهه بطا ٧ان والخابٗحن جاعة ًظ٦غ مٗها لٟٔ الىو وجاعة ال, و٢ض ط٦غ عخمه هللا 

                                              

ان: خ٣ُ٣ُت، وبياُٞت، ٞالخ٣ُ٣ُت : ) 3/116ي "بٖالم اإلاى٢ٗحن" ٢ا٫ ابً ال٣ُم ف( 753) بن صاللت الىهىم هٖى

دخه،  ظٍ الضاللت ال جسخل٠، وؤلاياُٞت جابٗت لٟهم الؿام٘ وبصعا٦ه، وظىصة ٨ٍٞغ و٢ٍغ جابٗت ل٣هض اإلاخ٩لم وبعاصجه، َو

ظٍ الضاللت جسخل٠ ازخالٞا مخباًىا بدؿب جباًً الؿا خه باأللٟاّ ومغاجبها، َو  (. )ػ(مٗحن في طل٪ونٟاء طَىه، ومٗٞغ
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ئ ٢بله ما ٩ًىن ماطها  الخ٨م   ا للىٟـ ًيبػي للمٟتي ؤن ًَى اإلاؿئى٫ ٖىه مؿخٛغبا لِـ مإلٞى

ل٨خاب والؿىت. وؤما ٢ىله: و٢ض به ٧الضلُل ٖلُه واإلا٣ضمت بحن ًضًه, واؾدكهض ٖلُه بإمشلت مً ا

٧ان الصخابت والخابٗىن الخ ٣ٞض ٖلمذ ما ُٞه ٦ما ٖلمذ الٟغ١ بحن ؾل٠ ألامت وزلٟها, 

اهه ٖلى خا٫ آلازغ م٘ الٟغ١ الكاؾ٘ ٚحر وظُه وال مخب٘.  ٞاؾخصخاب خا٫ ؤخضَما وؾٍغ

اء و٢ىله: وإلاا اؾخد٨م هجغان الىهىم الخ, ٢ض ٣ًا٫: هجغان الىهىم مؿبى١ باألَى 

وؤَلها مىظىصون مً ٢غون ٖضًضة, وههىم ال٨خاب والؿىت ههب ؤُٖجهم ٌٗبشىن بها  ,والبضٕ

مىن ؤجهم ٖلى  ىن ٞحها جهٝغ اإلاُبٕى ٖلى ٢لبه, و٢ض اٞتر٢ىا بلى ٞغ١ قتى و٧لهم ًٖؼ خهٞغ ٍو

َضي ال٨خاب والؿىت, ولِؿىا ٖلى شخيء مىه زال الٟغ٢ت الىاظُت التي ٢ٌُ هللا حٗالى لها مً 

ً والخضزحن وألانىلُحن وألاثمت الجتهضًً ًدٟٔ ؤ نى٫ صًجها مً ال٣غاء والخٟاّ واإلاٟؿٍغ

ت  ومً ؾاع ٖلى صعبهم مً الٗلماء الىاعزحن, ولِـ في ججغص مسخهغاث ال٨خب ال٣ٟهُت اإلاىيٖى

لٟئت مً اإلاخٗلمحن لِؿذ مخإَلت لخٗٝغ ألاخ٩ام وجٟهم ؤصلتها مً نٛاع الُلبت ومً ؤلخ٤ بهم 

ت ل٨باع الُلبت  جغان  مً الٗامت ه ً اإلاىيٖى للىهىم, ٞةن ٦خب اإلاخ٣ضمحن واإلاخإزٍغ

ا ال جؼا٫  حَر ا مصخىهت بإصلت ألاخ٩ام وؤبداثها, ومٗاَض الخٗلُم ٚو حَر ومغاظٗت الٟخاوي ٚو

تها ٖلى الىظه اإلاُلىب. وؤما  مكخٛلت بمُالٗت ٖلىم ال٣غآن والؿىت وآالتها اإلااصًت بلى مٗٞغ

اء والهىان لخٟٔ ؤ٢ىا٫  ٢ىله: وؤظلهم الخ, ٣ٞض ٖلمذ ما ُٞه وؤن ٦خب ال٣ٟه هي الٖى

 .(754)(الجتهضًً وؤصخابهم وؤجباٖهم, ٞالغظٕى بلُه عظٕى أل٢ىالهم اإلاإزىصة مً ال٨خاب والؿىت

 ال ًجىػ ؤن ًإزظ الٗامي  ٢ا٫ ابً الؿمٗاوي ظىابا ٖمً ٢ا٫ مً اإلاخ٩لمحن )٢ض و ٢لذ: 

وهدً ه٣ى٫: بن َظا ٚلِ ُٖٓم, وزُإ ٞاخل, ٞةن )( : هب٣ى٫ الٗالم بال بٗض ؤن ًبحن له حجخ

  ً ٝ  ًٖ ؤخض   َو غْ الصخابت ومً بٗضَم ما ػالىا ًٟخىن الٗىام في ٚىامٌ ال٣ٟه, ولم  ؤهه ٖغ 

ل مً ٚحر ؤن ٌؿخسبروا  الٗامي   ؤصلخه, وال هبهه, وال ؤه٨غوا ٖلحهم ا٢خهاَعَم ٖلى مجغص ألا٢اٍو

 ًٖ ألاصلت.

 له خاصزت ٞال بض ؤن ٩ًىن مخٗب  بطا خضزذ  يوألن الٗام
 
ٖىض  َم ضا بصخيء, ٞةن ؤلؼمىاٍ الخٗل

  
ه ختى ًهحر مجتهضا, وؤوظبىا َظا ٖلى ٧ل  ؤخض, ًاصي بلى بَما٫ ؤمىع الضهُا ؤظم٘, ألجهم  بلٚى

 الضهُا وؤمغ مهالخها. بطا اقخٛلىا بظل٪ ٞال بض ؤن ًخُٗل ؤمغ  

 ن له الضلُل. ٞةن ٢الىا: ال ًلؼمه الاظتهاص, ل٨ً الٗالم ًبح

                                              

 (80 - 76بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م  (754)
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ا ٖلُه, ؤو زبر    ًظ٦ٍغ ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص, ٞإما ال٣ُاؽ ٞةهما ٩ًىن  ٢لىا: ًجىػ َظا في آًت ًخلَى

جىػ لئل حجت ت الخ٨م الكغعي بم٣ضماث  ٍو ٦شحرة, ٞال ًخهىع  وؿان ؤن ًخىنل به بلى مٗٞغ

 
 
الُٗٓم  و٢٘ َظا الؿهى  ٠ُ٦  ي ها لهظا الٗامي بسبر ًسبٍر الٗالم له ًٖ طل٪. ٞال هضع خهىل

لهاالء, ول٨ً ٢ض بِىا ؤن مً ال ٩ًىن مً ؤَل ال٣ٟه ٣ً٘ لهم الؿهى ال٨بحر, وألاولى باإلاخ٩لمحن ؤن 

ً  لل٣ٟهاء, وؤن ٣ًخهغوا ٖلى السىى ُٞما اهخهبىا له, م٘ ؤجهم لى جغ٧ىا طل٪  َضٖىا َظا الٟ ًَ

 ؤًًا ٧ان ؤولى بهم وؤؾلَم لضًجهم.

م في لئلوؿان خاصزت في نالجه ؤو نُامه, ٞةطا لم ًغظ٘ بلى الٗال  ًض٫ ٖلُه ؤهه بطا و٢٘ 

٣ا ًهحر به ٖاإلاا مجتهضا, وطل٪ باالبخضاء بالخ٣ٟه, والخاصزت  الجىاب ٖجها ٞال بض ؤن ٌؿل٪ ٍَغ

بلى ؤن ًهحر َظا الغظل ٣ٞحها, ومً ًًمً له ؤهه ًهحر  وخ٨مها ٠ُ٦ جدخمل َظا الخإزحَر 

٤ بهم, وو٢ٟىا مخبلضًً, وبهما ًهحر الكاط الىاصع مجتهضا؟ وؤ٦ثر َالبي الٗلم ٢ ض ٢ُ٘ الٍُغ

٩ىن بدُض ٌؿلم له الىٓغ.  مجتهضا, ٍو

 وبن ٢ا٫: في الخا٫ ًظ٦غ له الضلُل.

ت َغ١  وؤؾباب ووظٍى وجغجِباث جًل ٖجها  ٣ٞض بِىا ؤهه ال بض مً م٣ضماث ٦شحرة, ومٗٞغ

ً مً ال٣ٟهاء, ٠ُ٨ٞ ًضع٦ه الٗامي بمجغص  ٩ىن ٞهىم اإلاخبدٍغ ط٦ٍغ له ختى ًهحر ٖاإلاا, ٍو

 .(755)(ونىله بلى الخ٨م بٗلم هٟؿه واظتهاصٍ؟

 ٢لذ: و٢ض ٢ضمىا ؤن الخى٠ُ٢ ٖلى الضلُل ال ٌؿخلؼم الخى٠ُ٢ ٖلى اإلاضلى٫.

 حلٍسف ؤصٌى الفله مً خُث اللَ ) 
َ
 ل

 
 مُت والل
َ
 ( بُتل

  مسهىم  
 ً ما ٖلى ٞ

َ
ل َٖ ٣ًَبا و

َ
ت ؤصلت ٞهى: وؤما حٍٗغ٠ ؤنى٫ ال٣ٟه مً خُض ٧ىهه ل مٗٞغ

 .(756)اإلاؿخُٟض وخا٫  ,  -ؤي: اؾخٟاصة ظؼثُاتها  - الاؾخٟاصة مجها و٦ُُٟت  ال٣ٟه ؤلاظمالُت, 

  ): " قغح ظم٘ الجىام٘"٢ا٫ خلىلى في 
  ٠ في َخ واخترػ اإلاهى 

ٍ باإلظمالُت ًٖ ألاصلت ض 

 ال٣ُٟه, وطل٪ ألن  
 
ُٟت الىاخض حجت, وال٣ُٟه ألانىلي ٣ًى٫: زبر  الخٟهُلُت, ٞةن  الىَٓغ ٞحها ْو

  
 .(757)(زانت ٖلى ظؼثُت   ًدخج بسبر  زام 

 :"اإلاٗخمض"٦ما ٢ا٫ ؤبى الخؿحن في مٗجى ؤلاظمالُت ): " حكي٠ُ اإلاؿام٘"٢ا٫ الؼع٦صخي في و 

ُ  م   جها ٚحر  ؤ  ىت، ؤال جغي ؤه  ٗ
 
ْغ بلى ؤمغ   ألامَغ  ىا في ؤن  ْم ا بطا ج٩ل ك 

 
ن، و٦ظل٪ الىهي ٗح  م   للىظىب، لم و

                                              

 164 - ٢5/162ىاَ٘ ألاصلت ( 755)

ا ألاههاعي )م  1/44( اهٓغ: قغح ال٩ى٦ب اإلاىحر البً الىجاع 756) اًت الىنى٫ في قغح لب ألانى٫ لؼ٦ٍغ  (4, ٚو

 1/130( الًُاء الالم٘ 757)
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 وؤلا 
 
ُ   ظمإ وال٣ُاؽ، ولِـ ٦ظل٪ ؤصلت ما٫ "ىت، هدى ٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص: ال٣ٟه؛ ألجها مٗ بهما ألٖا

ًلؼم ٖلُه ؤن ٩ًىن  (في ؤصلت ال٣ٟه ؤنى٫ ال٣ٟه ٦الم  )ً ٢ا٫: َم  . ٢ا٫: ولهظا ٧ان ٢ى٫  "بالىُاث

ُ  ال٣ٟهاء في ؤصلت ال ٦الم   ُ   ,ىت ٦الما في ؤنى٫ ال٣ٟه٣ٟه اإلاٗ اإلظمالُت. بها ألاصلت ْض ٞلهظا ٢

 .(758)(اهخهى

خ٩لم ٦الما ٧لُا ٣ُٞى٫: ًجب بطا ًخ٩لم في ظيـ  ألانىلي  )٢ا٫ ابً جُمُت: و  ألاصلت ٍو

٣ى٫ ؤًًا: بطا حٗاعى الٗام والسام ٞالسام ؤعجر,  هما, ٍو م بإعَجخ 
َ
د٨  ً حٗاعى صلُالن ؤن 

٣ى٫ ؤًًا: الٗام ال جغص ًٖ ٢غاثً الخسهُو وبطا حٗاعى اإلاؿىض واإلاغؾل ٞاإلاؿىض ؤعجر, ٍو

ن  جب الٗمل بظل٪, ٞإما ال٣ُٟه: ُٞخ٩لم في صلُل  مٗح  ه ألاٞغاَص ؤعجر  مً ٖضم قمىله ٍو
 
قمىل

ْم في خ٨م  مٗحن, مشل ؤن ٣ًى٫ ٢ىله: } ه 
َ
لٌّ ل ْم خ 

 
٨ ام  َٗ

َ
ْم َوَ

 
٨
َ
لٌّ ل َخاَب خ   ٨

ْ
ىا ال

 
وج
 
ًَ ؤ ً ظ 

 
ام  ال َٗ

َ
َوَ

َىا ْام 
 ْ
ًَ اإلا  م 

ْخَهَىاث 
 ْ
ْم َوال

 
٨ ْبل 

َ
٢ ًْ َخاَب م   ٨

ْ
ىا ال

 
وج
 
ًَ ؤ ً ظ 

 
ًَ ال  م 

ْخَهَىاث 
 ْ
{ زامٌّ في ؤَل ال٨خاب ث  َوال

اث  ومخإزغ ًٖ ٢ىله: }
َ
غ ٧

ْ
ك
 ْ
ىا اإلا د  ْى٨ 

َ
 ج
َ
{, وجل٪ آلاًت ال جدىاو٫ ؤََل ال٨خاب, وبن جىاولتهم ٞهظا َوال

 .(759)(زامٌّ مخإزغ؛ ٩ُٞىن هاسسا ومسهها

ا ٞاإلاغاص  
ً
, ٦مُل٤ ألامغ والىهي  :ظمالُت  ؤلا األصلت ببط ن ٞحها الجؼثُاث  ٗح 

 
, ؤي: التي لم ح

 
ال٩لُت

ٗل الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وؤلاظمإ وال٣ُاؽ والاؾخصخاب, اإلابدىر ًٖ ؤولها بإهه للىظىب خ٣ُ٣ت  ٞو

حر طل٪, ٞسغط باإلظمالُت الضالثل   الخٟهُلُت  والشاوي بإهه للخغمت ٦ظل٪ والباقي بإجها حجج ٚو

 } :دىه
َ
ة
َ

ال ىا اله  ُم   ٢
َ
ا} ,{ؤ

َ
ه  
ىا الؼ  ٣َْغب 

َ
 ج
َ
وؤلاظمإ  ,ونالجه ملسو هيلع هللا ىلص في ال٨ٗبت ٦ما ؤزغظه الكُسان ,{َوال

ر في و٢ُاؽ ألاعػ ٖلى الب   ,لهما لبيذ الابً الؿضؽ م٘ بيذ الهلب خُض ال ٖانَب  ؤن   ٖلى

 امخىإ بُ٘ بًٗه ببٌٗ بال م  
ْ
واؾخصخاب الُهاعة إلاً ق٪  ,ٍ مؿلمال بمشل ًضا بُض ٦ما عواش

ً   ,ال٣ٟه في ب٣ائها, ٞلِؿذ ؤنى٫َ   وبهما 
َ
ً  ظ٦  .(760)ها في ٦خبه للخمشُلغ بٗ

 .ألاصلت ٢ؿمان: ؤصلت جٟهُلُت، وؤصلت بظمالُت): " مباصت ألانى٫ "٢ا٫ ابً باصٌـ في و 

   هي آًاث ألاخ٩ام، وؤخاصًض ألاخ٩ام. :ىٞاألول
مجها ٖلى  واخض   وؾمُذ جٟهُلُت لضاللت ٧ل 

 لٟٗل. مسهىم   خ٨م  

                                              

 1/120 حكي٠ُ اإلاؿام٘( 758)

 13/119ي مجمٕى الٟخاو ( 759)

, وقغح  1/46( , وقغح الخلي ٖلى ظم٘ الجىام٘ م٘ الُٗاع 36( جد٤ُ٣ مباصت الٗلىم ألاخض ٖكغ )م 760)

ي   48 - 1/47ال٩ى٦ب الؿاَ٘ للؿَُى
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٦شحرة مً ألاصلت  وؾمُذ بظمالُت لضزى٫ ظملت   .هي ال٣ىاٖض ألانىلُت :والشاهُت

  
{ صلُل   واخضة   الخٟهُلُت جدذ ٧ل 

َ
ة
َ

ال ىا اله  ُم   ٢
َ
جٟهُلي في خ٨م  مجها، ٣ٞىله حٗالى: }َوؤ

حرَ الظي في َظ بظمالي، لكمىله ألامَغ  الهالة، و٢اٖضة ألامغ للىظىب صلُل   ت ٍ آلاًت ٚو ٍ. وبمٗٞغ

  ٌ ىا  ؿخٟاص الخ٨م  الضلُل الخٟهُلي وما ًىُب٤ ٖلُه مً الضلُل ؤلاظمالي  ُم   ٢
َ
٣ُٞا٫ مشال: }َوؤ

{ ؤمغ  
َ
ة
َ

ال بىظىب الهالة، ٞالهالة واظبت،  للىظىب، ٞإ٢ُمىا الهالة ؤمغ   وألامغ   ,بالهالة اله 

٘  وَم  ٘  والؿىت وما ط٦ٍغ ألا  الخٟهُلُت ال٨خاب   ألاصلت   غظ  ًمت مً ؤلاظماٖاث وألا٢ِؿت، ومغظ

 
 
 .(761)(ألانى٫  ب  خ  ألاصلت ؤلاظمالُت ٦

ً   لخد٤ُ٣ في َظا اإلا٣ام ؤن  وا): الخٟخاػاوي ٢ا٫ الؿٗض ٤ ٖبشا ولم 
َ
سل  ً تر٥ ؤلاوؿان لم 

  م  
َبل الكاعٕ  ؾضي، بل حٗل٤ ب٩ل   ٢ ً م  م 

ْ
٨ ه ً ؤٖماله خ  ه 

 
س ًَ  بضلُل  

 
ؿخيَبِ مىه ٖىض  ,مىٍى  ِ ل

٣اَؽ الخا  ل   ,ٖلى طل٪ الخ٨م  ما ًىاؾبه ظت, وٍ 
 
بجمُ٘ الجؼثُاث, ٞدهلذ ٢ًاًا  ؤلاخاَت   ع  خٗظ

 
 
ها ؤٞٗا٫  اإلا٩ل ات  ها ؤخ٩ام  الكإع ٖلى الخٟهُل, ٞؿ  مىيٖى   ٟحن, ومدمىالت 

ٗلم  بها الخانل  ي الم 

 ."٣ٞها"مً جل٪ ألاصلت 

مىمها, ٞىظضو  ا ألاصلت عاظٗت بلى ال٨خاب زم هٓغوا في جٟانُل جل٪ ألاصلت وألاخ٩ام ٖو

 بلى الىظىب والىضب والخغمت وال٨غاَت وؤلاباخت, 
ً
والؿىت وؤلاظمإ وال٣ُاؽ, وألاخ٩اَم عاظٗت

وجإملىا في ٦ُُٟت الاؾخضال٫ بخل٪ ألاصلت ٖلى جل٪ ألاخ٩ام بظماال مً ٚحر هٓغ  بلى جٟانُلهما بال 

  ٤   ٖلى ٍَغ
 
   اإلاشا٫, ٞدهل لهم ٢ًاًا ٧لُت

 
ُٟت الاؾخضال٫ بخل٪ ألاصلت ٖلى جل٪ ٣ت ب٨ُمخٗل

  ألاخ٩ام بظماال وبُان  
 
ُ  غ  َ ٍ  ٦شحر  مً ٢ه وقغاثُه, ل   مً جل٪ ال٣ًاًا بلى اؾخيبا

خىنل ب٩ل 

ا, وؤياٞىا بلحها مً اللىاخ٤  ا وصوهَى جل٪ ألاخ٩ام الجؼثُت ًٖ ؤصلتها الخٟهُلُت, ًٞبَُى

  
ىا ماث وبُان الازخالٞاث ماواإلاخم  , ٞهاعث ٖباعة ًٖ "ؤنى٫ ال٣ٟه"الٗلَم بها  ًل٤ُ بها, وَؾم 

(  ً  ال٣ىاٖض  (خىنل بها بلى ال٣ٟهالٗلم بال٣ىاٖض التي 
 
 .(762)(كٗغ  ب٣ُض ؤلاظما٫م   , ولٟٔ

 ٢لذ: ألن ال٣ىاٖض ظم٘ ٢اٖضة, و٢ض ؾل٠ ٧ىجها ٢ًُت ٧لُت مىُب٣ت ٖلى ظمُ٘ ظؼثُاتها.

الخا: ٢ًُت ٧لُت مً ال٣اٖضة انُ)٢ا٫ الجغظاوي في خاقِخه ٖلى الكغح الًٗضي: 

 
 
ها خُض اقخمال ها, وحؿمى جل٪ ألاخ٩ام ٞغوٖا, واؾخسغاظ   ٖ ها بال٣ىة ٖلى ؤخ٩ام ظؼثُاث  مىيى

ٗا  .(763)(مجها جَٟغ

                                              

 (31)م  ( مباصت ألانى٫ 761)

ذ ٖلى الخىيُذ 762)  1/34( الخلٍى

 1/69خاقُت الكٍغ٠ ٖلى الكغح الًٗضي ( 763)
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ىوي:   وال ًصر جٟؿحر ال٣ىاٖض باألصلت ال٩لُت مً ال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ, ألن  )و٢ا٫ الَغ

  ال٣ىاَٖض 
 
ـ   ىا: ال٨خاب  ٢ىل ً   حجت, الؿىت حجت, بط هٟ خىنل به بلى الاؾخيباٍ, ال٨خاب لِـ مما 

  ً  .(764)(خىنل بٛحٍر بلى الاؾخيباٍ ٖىهوٗم 

اإلاغاص بال٣ىاٖض: ال٣ًاًا ال٩لُت التي ج٩ىن بخضي م٣ضمتي الضلُل )ولهظا ٢ا٫ التهاهىي: 

 .(765)(ٖلى مؿاثل ال٣ٟه

جٗل ن جٗله ٦بري ٢ُاؽ  مً الك٩ل ألاو٫, ٍو ٛغاٍ ما ٞال٣ُٟه ًإزظ الضلَُل ؤلاظمالي  ٍو

ض الاؾخضال٫َ له, ٣ُٞى٫ مشال:  ؤمغ  مُل٤, وألامغ اإلاُل٤ ٣ًخطخي الىظىب,  "ؤ٢ُمىا الهالة"ًٍغ

  وبدظٝ الَخ 
  ل  ألاوؾِ جده   ض 

 
ظا ٣ًا٫ له  "ؤ٢ُمىا الهالة"٨َظا:  الىدُجت ٣ًخطخي الىظىب, َو

 ْٟ
َ
اصلُل  جٟهُلي, ٌؿمى بظل٪ أله٪ ج ل ُٞه ٧ل  مؿإلت  ًٖ ٚحَر ه 

(766). 

ذ"في  ٢ا٫ الؿٗض ا والخ٩ىم به مدمىال, ): " الخلٍى الخ٩ىم ٖلُه في ال٣ًُت ٌؿمى مىيٖى

ومىيٕى اإلاُلىب ٌؿمى ؤنٛغ ومدمىله ؤ٦بر, والضلُل ًخإل٠ ال مدالت مً م٣ضمخحن حكخمل 

ل كخم  بخضاَما ٖلى ألانٛغ وحؿمى الهٛغي, وألازغي ٖلى ألا٦بر وحؿمى ال٨بري, و٧لخاَما م  

  م   ٖلى ؤمغ  
ٌ  ع ٞحهمخ٨غ   ا 

 
ٕ   ا مدمى٫  بم   ؿمى ألاوؾِ، وألاوؾِ في ال٨بري,  في الهٛغي مىيى

ؿمى الضلُل   خباع الك٩َل  َو ؿمى الك٩َل  بهظا الٖا ٞحهما  الغاب٘, ؤو مدمى٫   ألاو٫, ؤو بال٨ٗـ َو

ؿمى الك٩َل  ؿمى الك٩ل الشالض. َو  الشاوي, ؤو مىيٕى ٞحهما َو

, مشال بطا ٢لىا: الدج واظب, ألهه مإمىع   ما َى مإمىع الكإع ٞهى واظب,  و٧ل   الكإع

واإلاإمىع ألاوؾِ, و٢ىلىا الدج مإمىع الكإع هي الهٛغي,  ,والىاظب ألا٦بر ,ٞالدج ألانٛغ

 و٢ىلىا و٧ل ما َى مإمىع الكإع ٞهى واظب هي ال٨بري, والضلُل اإلاظ٧ىع مً الك٩ل ألاو٫.

  ً  تي ج٣٘ ٦بري لهٛغي ؾهلت  خىنل بها بلى ال٣ٟه هي ال٣ًاًا ال٩لُت الٞال٣ىاٖض التي 

ال٣ىاٖض  م  الخهى٫ ٖىض الاؾخضال٫ ٖلى مؿاثل ال٣ٟه بالك٩ل ألاو٫ ٦ما في اإلاشا٫ اإلاظ٧ىع, ويَ 

 َُ ال٣ٟهي مً ال٣ىة بلى الٟٗل َى مٗجى  اإلاُلىب   َط سغ  ال٩لُت بلى الهٛغي الؿهلت الخهى٫ ل

البدض ًٖ ؤخىا٫ ألاصلت بها بلى ال٣ٟه, ل٨ً جدهُل ال٣اٖضة ال٩لُت ًخى٠٢ ٖلى  ل  الخىن  

                                              

 1/140ىخهى الؿى٫ ( جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ م764)

 ٦1/38كاٝ انُالخاث الٟىىن ( 765)

ت الساَغ الٗاَغ البً بضعان ( 766)  1/30هَؼ
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وألاخ٩ام وبُان قغاثُهما و٢ُىصَما اإلاٗخبرة في ٧لُت ال٣اٖضة, ٞاإلاباخض اإلاخٗل٣ت بظل٪ هي 

ها جدذ الٗلم بال٣اٖضة مُالب  
 
 .(767)(ؤنى٫ ال٣ٟه, وجىضعط ٧ل

ٟه ألنى٫ ال٣ٟه مً ظهت التر٦ُب ؤلايافي  - ٢ا٫ البىاوي ولهظا َظا  بن  ):  -بٗض حٍٗغ

 
 
 ب ؤلا اإلاغ٦

 
َٗ  ل مً َظا اإلاٗجى اللٛىي ؤٖجي صالثَل ٣  يافي ه  ال٣ٟه بلى اإلاٗجى ال

َ
َٖ ٗ  مي بإن ظ  ل  ل 

َ
ما ل

 لل٣ىاٖض التي هي 
ُ
ى ؤن َظٍ , لىظىص اإلاىاَؾ الفله اطخيبدِغ  ػسق بت بحن اإلاى٣ى٫ ٖىه وبلُه, َو

 ؤًًا صالثل  
 
ما ٢ا٫ ألامغ للىظىب مٗىاٍ ٦ :ها, ٞةن ٢ىلىا٤ مدمىل  , بط الخ٨م ال٣ٟهي و٢٘ مخٗل

بلحها الهٛغي  م  لها بال٣ىة, ٞةطا ي   مضلى٫   الجؼجي   الؿٗض ًُٟض الىظىب, ٞالخ٨م ؤٖجي الىظىَب 

 .(768)(زغط مً ال٣ىة بلى الٟٗل ٦ما ٢اله الخٟخاػاوي في الخىيُذ

٢لذ: بل ٢ض ٣ًا٫: ال ه٣ل, ٦ما ٢ُل في خمل ألانل ٖلى الضلُل, بل بن اإلاىاؾبت بحن ألانل 

جها بحن ألانل والضلُل, بط الضلُل ؤٖم مً ألانل, بل ٢ض ٩ًىن الٟٕغ صلُال ٖلى م وال٣اٖضة ؤقض  

, ؤما ال٣اٖضة ٞهي في ؤنل اللٛت (769)صلُال ٖلى ٖلخه ؤنله ٦ما ال ًسٟى, ٦ما ٩ًىن اإلاٗلى٫  

  ً بط هي  ,, ٞةطا ٢لىا ؤنى٫ ال٣ٟه هي ٢ىاٖض ال٣ٟه ٧ان طل٪ صخُدابخجى ٖلُهألاؾاؽ الظي 

                                              

ذ 767)  36 - 1/35( الخلٍى

 1/32( خاقُت البىاوي ٖلى الخلي 768)

ً  ( ألجهما مخالػمان, 769)  ػ   ٢ا٫ اب
ْ
( : )الٗلت واإلاٗلى٫ ًخالػمان, وال ًصر في ال٣ٗل 207غي في "بُٛت الُالب" )م ٦

غ(. اه٩ٟا٥  
َ
َما ًٖ آلاز  ؤخض 

: )الاؾخضال٫ ٖلى وظىص الٗلت بىظىص اإلاٗلى٫ ال صوع ُٞه، وبال إلاا  2/90مسخهغ الغويت" و٢ا٫ الُىفي في "قغح 

; ألهه ٖلخه واإلاىظض له، وألن الٗلت الػم اإلاٗلى٫، والاؾخضال٫ ٖلى وظىص الٗالم ٖلى وظىص الهاو٘ بىظىص صر الاؾخضال٫  

ظا ٦ما ه٣ى٫ في الكب٘: َى مٗلى٫ الُٗام الالػم بىظىص اإلالؼوم ال ى مً ؤ٢ىي َغ١ الاؾخضال٫، َو  زالٝ في صخخه، َو

 صلُل اإلاكب٘، بط ال قب٘ بال بمكب٘، والغي: مٗلى٫ الكغاب اإلاغوي وصلُله، بط ال عي بال بمغو(. :اإلاكب٘ وصلُله، ؤي

ألجها جض٫ ٖلى زبىث الخ٨م, ولِـ ٧ل ( : )بن ٧ل ٖلت صلُل, 69و٢ض ٢ا٫ ابً ٦ما٫ باقا في "ٞغو١ ألانى٫" )م 

 صلُل ٖلت, ٧الضزان ٞةهه صلُل ٖلى الىاع, ولِـ ٖلت لىظىص الىاع(.

( : )بن ٧ل ٢ُاؽ اؾخضال٫, أله٪ حؿخض٫ ٖلى بزباث الخ٨م في الٟٕغ مشل خ٨م ألانل بمشل 80و٢ا٫ ؤًًا )م 

اث ٖلى وظىص الباعي هلالج لج ال ٩ًىن َظا ٢ُاؾا, ٖلخه, ول٨ً لِـ ٧ل اؾخضال٫ ٢ُاؾا, ٞةن مً اؾخض٫ بالسلى٢اث واإلاهىٖى

 و٦ظل٪ بطا اؾخض٫ بالضزان ٖلى الىاع ال ٩ًىن ٢ُاؾا(.

غ الضلُل إلزباث اإلاضلى٫, ؾىاء ٧ان ( : )294و٢ا٫ ال٨ٟىي في "ال٩لُاث" )م  الاؾخضال٫ في ٖٝغ ؤَل الٗلم: َى ج٣ٍغ

ً ب  لى آلازغ(.طل٪ مً ألازغ بلى اإلاازغ ؤو بال٨ٗـ, ؤو مً ؤخض ألامٍغ

( : )ومخ٤ٟ بحن ال٣ٗالء ٖلى ؤن الضلُل ال ًسخو بإن ٩ًىن 450 - 449و٢ا٫ ابً جُمُت في "الغص ٖلى اإلاى٣ُُحن" )م 

 مٗلىال إلاضلىله, بل الضلُل ؤٖم(.
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ه, ألجها آلت اؾخيباَه واؾخسغاظه, ولهظا ؾمي اؾخسغاط ألاخ٩ام جى ٖلحها ال٣ٟال٣ىاٖض التي ابخ

ر ٖجها بمً الجؼثُت  ٘ بال مً ؤنل.ال٣ًاًا ال٩لُت اإلاٗب  ٗا, وال ٩ًىن الخَٟغ  ال٣ىاٖض جَٟغ

٢ا٫ الُٗاع ٖلى الخلي: , ولهظا ال٣ىاَٖض  ال٣ٟه اإلا٣هىص باألصلت في حٍٗغ٠ ؤنى٫  ٩ُٞىن 

ٟه ٦ما ٖٝغ مً" ٢ىله)   "حٍٗغ
 
  ال٣ٟه   ؤي: حٍٗغ٠ ؤنى٫ ال٣ٟه بإهه ؤصلت

 
التي هي  ؤلاظمالُت

, بط البدخثت كجهد فإرلت الفله ؤلاحمدلُت هي اللىاكُد والؿىت وؤلاظمإ وال٣ُاؽ,  ال٨خاب  

 
 
   خ٣ُ٣ت

  ٖلم   ٧ل 
 
 ٖلم  ؤنى٫  ال٩لُت, ٞخ٩ىن ألامىع   ه ؤي: ال٣ىاٖض  مؿاثل

َٕ ألاعبٗت مىيى

 .(770)(ال٣ٟه

لي ػاص٢ٍا٫ ؾاظ٣و 
في "جغجِب الٗلىم" : )وؤما ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه ٞهى الٗلم بال٣ىاٖض  (771)

ال٩لُت التي ًخىنل بها مً ؤصلت ال٣ٟه بلُه, ؤي: بلى ال٣ٟه. وؤصلت ال٣ٟه ؤعبٗت: ال٨خاب والؿىت 

٣ا٫ لخل٪ ألاصلت ألاعبٗت ؤنى٫ ال٣ٟه باإلاٗجى اللٛىي, ألن ال٣ٟه ًيبجي ٖلى  وؤلاخمإ وال٣ُاؽ, ٍو

ألاعبٗت, ل٨ً ؤنى٫ ال٣ٟه في الانُالح َى الٗلم بال٣ىاٖض اإلاظ٧ىعة(َظٍ 
(772). 

ٟ  ؤًًا  هغ٣ٞض اقت  لهظا و  َٗ  خُضمً نى٫ ال٣ٟه أل  همحٍٗغ  ال
َ
الٗلم بال٣ىاٖض ) بإهه: مُتل

  ً ُت ًٖ ؤصلتها الخٟهُلُت ل  خىن  التي  ُت الٟٖغ  .(773)(بها بلى اؾخيباٍ ألاخ٩ام الكٖغ

خ٣اص   اإلاغاص بالٗلم  )٢ا٫ الؿٗض:   الجاػم اإلاُاب   الٖا
 
  ٤ ؤو اإلال٨ت

 
 جٟانُل   التي هي مبضؤ

 .(774)(هاٝ ؤخ٩ام  ال٣ًاًا ال٩لُت التي جىُب٤ ٖلى ظؼثُاتها ٖىض حٗغ   :ال٣ىاٖض, وال٣ىاٖض هي

ىوي:  , و٢ض (775)(بقاعة بلى ؤهه وؾُلت "التي ًخىنل بها بلى الاؾخيباٍ"و٢ىله )و٢ا٫ الَغ

٘  غ  نَ   .(776)لل٣ٟه ال لظاجه ى٫ ال٣ٟه م٣هىص  ؤن إن  بالخ٤  ح في مىي

غ والخدبحر" ناخبو٢ا٫  بقاعة بلى ؤن َظا الٗلم  "خىنل بلخً  "زم في ٢ىله ): " الخ٣ٍغ

٤  بلى ٚحٍر ٚحر  م٣هىص  بالظاث لىٟؿه، وبلى ؤن    ٚحر ٍ ٦ما َى قإن  ٚاًخَ  ٍَغ
 الٗلىم   ه خهى٫ 

                                              

 2/379( خاقُت الُٗاع ٖلى الخلي 770)

صخي، اإلاٗغوٝ بؿاظ٣لي ػاصٍ: ٣ُٞه خىٟي مً الٗلماء، م( 771) . مً دمحم بً ؤبي ب٨غ اإلاٖغ كاع٥ في مٗاٝع ٖهٍغ

ل ٩ٞاهذ  اص بلى مٖغ ل. ٢ام بغخلت صعاؾُت الخ٣ى بها في صمك٤ بالكُش ٖبض الٛجي الىابلسخي وجهٝى ٖلى ًضٍ ٖو ؤَل مٖغ

"الغؾالت الىلضًت", و"وكغ الُىال٘" قغح لُىال٘  :٦خابا وعؾالت، مجها 30له خل٣ت لخضَعـ الُالب. ونى٠ هدى 

الم للؼع٦لي (. ا1145البًُاوي. جىفي ؾىت )  6/60هٓغ: ألٖا

 (155جغجِب الٗلىم )م ( 772)

٘ الخاظب البً الؿب٩ي 773)  1/63, وقغح السخهغ لئلًجي  1/242( ٞع

 1/64( خاقُت الؿٗض ٖلى الكغح الًٗضي 774)

 1/140( جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ مىخهى الؿى٫ 775)

 1/165( الؿاب٤ 776)
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ه, ٢(777)آلالُت  هٟؿ 
: وبن  -عخمه هللا  -ا٫ قُسىا اإلاهى٠ , ٦ما ؤن ٚاًت الٗلم اإلا٣هىص  خهى٫ 

ى خؿً، وبلى وخضة  ْمَذ اَـ َو ل 
َٖ ت, بط لِـ مؿمى الٛاًت بال ما  ٧ان له ٚاًت ؤزغوٍت ؤو صهٍُى

ُت ًٖ ؤصلتها  ٚاًخه ٞةن الٛاًت اإلا٣هىصة مىه هي الخم٨ً مً اؾخيباٍ ألاخ٩ام الكٖغ

 .(778)(الخٟهُلُت

   :اًاُت مً ال٣ًاإلاؿخيبَ  وألاخ٩ام  )٢ا٫ الؿٗض: 
 
مشل ٢ىلىا: الدج واظب,  ,الخامت ب  َؿ الي

 ومٗجى اهدؿابها بلى الكٕغ زبىت  
 
 .(779)(ها به٣  ها به, وبلى الٟٕغ حٗل

ألاخ٩ام اإلايؿىبت بلى الكٕغ مجها ما ًخٗل٤ بالٗمل, وحؿمى ): " قغح اإلا٣انض"٢ا٫ في و 

خ٣اص, وحؿمى ؤنلُت واٖخ٣اصًت ملُت, ومجها ما ًخٗل٤ بااٖل ُت ٖو  .(780)(ٖٞغ

ت  ): الكهغؾخاويو٢ا٫    مً اإلاٗلىم ؤن الضًً بطا ٧ان مى٣ؿما بلى مٗٞغ
 
ت اٖت, واإلاٗٞغ  َو

ٗت  ؤنل   ت والخىخُض ٧ان ؤنىلُا, ومً ج٩لم في الُاٖت والكَغ , ٞمً ج٩لم في اإلاٗٞغ والُاٖت ٕٞغ

 .(781)(٧ان ٞغوُٖا

ٗت باألخ٩ام الٗملُت لٟٔ ٢لذ: وجسهُو  ٘  الكَغ وبن  في جًا٠ُٖ ٦الم الٗلماء, وا٢

ٗت ؤجها قاملت لؤلنى٫ والٟغوٕ, ٢ا٫ التهاهىي: )الكٕغ في ال ٧ان ألانل   بالٟخذ وؾ٩ىن الغاء كَغ

ا: ما قٕغ هللا حٗالى  ٗت ٦ظل٪ ؤًًا. وقٖغ ى مىعص الكاعبت والكَغ ت اإلااء، َو اإلاهملت لٛت مكٖغ

لى هب لٗباصة مً ألاخ٩ام التي ظاء بها هبيٌّ  ِىا وؾلم ؾىاء ٧اهذ مخٗل٣ت ب٨ُُٟت مً ألاهبُاء ملسو هيلع هللا ىلص ٖو

ملُت، وص   ُت ٖو   ٖمل وحؿمى ٖٞغ
خ٣اص وحؿمى ؤنلُت  ال٣ٟه، ؤو ب٨ُُٟت   لها ٖلم   َن و  الٖا

ً   ٢ا٫: اٖخ٣اصًت، وصون لها ٖلم ال٨الم.و   و٢ض 
َ
ُت و  س وبلُه  ,الكٕغ باألخ٩ام الٗملُت الٟٖغ

  ٌ  ٗ ُت ٌؿمى ٖلم الكغاج٘ : الٗلم اإلاخٗل٤ باأل " قغح ال٣ٗاثض اليؿُٟت"غ ما في ك خ٩ام الٟٖغ

 .(782)(وألاخ٩ام، وباألخ٩ام ألانلُت ٌؿمى ٖلم الخىخُض والهٟاث اهخهى

                                              

آلُت، ألجها بما ؤن ال ج٩ىن في ؤهٟؿها آلت لخدهُل شخيء آزَغ بل ٧اهذ الٗلىم بما آلُت ؤو ٚحر ٢ا٫ التهاهىي: )( 777)

م٣هىصة بظواتها، ؤو ج٩ىن آلت له ٚحر م٣هىصة في ؤهٟؿها. الشاهُت حؿمى آلُت, وألاولى حؿمى ٚحر آلُت. ٢ا٫: والدؿمُت 

خىؾ  ً هغ بط ال باآللُت بىاًء ٖلى اقخمالها ٖلى آلالت, ٞةن  الٗلم آلالي مؿاثل  ٧لٌّ مجها مما  ى ألْا ل به بلى ما َى آلت له، َو

خىؾل بجمُ٘ ٖلم بلى ٖلم(.   1/6 ٦كاٝ انُالخاث الٗلىمً 

غ والخدبحر 778)  1/27( الخ٣ٍغ

 1/64( خاقُت الؿٗض ٖلى الكغح الًٗضي 779)

 (19, وهدٍى في قغح ال٣ٗاثض له )م  1/6( قغح اإلا٣انض للؿٗض 780)

 1/41 ( اإلالل والىدل للكهغؾخاوي781)

 1019 - 1/1018انُالخاث الٟىىن  ٦كاٝ( 782)
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لت (  ) الشَس

  )٢ا٫ ابً جُمُت: 
 
ٗت والكٕغ والك ه هللا   ٖت ًيخٓم  غْ اؾم  الكَغ مً ال٣ٗاثض  ٧ل  ما قٖغ

ما٫  .(783)(وألٖا

ٕ  )و٢ا٫ الُٗاع:  خ م  ٗ  ٌَ  الكغ , وألاخ٩ام ال٣ٟهُت ألاخ٩اَم ال٣ٟهُت والٖا لٌّ
 
٣اصًت, ٞهى ٧

 .(784)(بٌٗ

َٗ البضع و٢ا٫  ٗت): (785)ُجيال ه هللا لٗباصٍ مً الضًً, و٢ض قٕغ لهم ٌكٕغ  :الكَغ ما قٖغ

ا  .(786)(ً  ؤي: َؾ  ,قٖغ

: ههج وؤوضر وبح  و  بي: )مٗجى قٕغ ا ؤي٢ا٫ ال٣َغ ( :ن اإلاؿال٪, و٢ض قٕغ لهم قٖغ  ً  .(787)ؾ

ؼي:  ٗت هي: م)و٢ا٫ اإلا٣ٍغ ا قٕغ هللا حٗالى مً الضًً وؤمغ به، ٧الهالة والهُام الكَغ

٣ا٫: قٕغ الضً ا, بمٗجى َؾ والدج وؾاثغ ؤٖما٫ البر... ٍو ه قٖغ َٕ }٢ا٫ هللا حٗالى:  ,ه  ى  ً ٌكٖغ َغ
َ
ق

ىًخا
 
ه  ه ى ب 

ً  َما َوصخ  ً  
ًَ الض  ْم م 

 
٨
َ
 .(788)({ل

ٗت)ابً ظماٖت:  البضع ٢ا٫و  ها ج  ، وَؾ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٫  التي ظاء بها عؾى  (789)اإلاذجت: هي الكَغ

 َٖ ل ها، وهي بلى هللا ؤ٢هض ؾبُل، ألن  جَ ىْ ها ونَ وؤوظب اجبا   ، والسحر  مبىاَا ٖلى الىحي والخجًز
 
ه ٧ل

 في اجباٖها
 
 .(790)(ه في يُاٖها، والكغ ٧ل

ت : ع٢امهُٟى الؼ  الكُش ٢ا٫ و  ٗت ؤلاؾالمُت هي مجمٖى ً  )الكَغ ىظب ألاوامغ التي 

 ها لخد٤ُ٣ ؤَضاٞه ؤلانالخُت في الجخم٘.جُب٣َُ  ؤلاؾالم  

  ٞلئلؾالم  
 
  ؤَضاٝ بنالخُت ؤؾاؾُت مغجبت, ٧لٌّ  زالزت

 
 إلاا بٗضٍ:  إلاا ٢بله وؤؾاؽ   مجها هدُجت

٤ ال٣ُٗضة  –[ 1] غ ال٣ٗل البكغي مً ع١ الخ٣لُض والسغاٞاث, وطل٪ ًٖ ٍَغ جدٍغ

َان والخ٨ٟحر الٗلمي الخغ. ولظا ٧اٞذ وؤلاًمان باهلل وخضٍ, وجىظُه ال٣ٗل هدى الضلُل والبر 

                                              

 19/306( مجمٕى الٟخاوي 783)

 1/58( خاقُت الُٗاع ٖلى الخلي 784)

ه بلى ُٖيخاب مً ؤٖما٫ خلب, ألن  بها مىلَضٍ. اهٓغ: الًىء الالم٘ للسساوي ( 785) الم  10/131وؿبخ  , وألٖا

 4/176, ومعجم البلضان لُا٢ىث الخمىي  7/163للؼع٦لي 

 1/117 ( ٖمضة ال٣اعي 786)

بي( 787)  16/10 جٟؿحر ال٣َغ

خباع بظ٦غ السُِ وآلازاع ( 788)  3/383اإلاىأٖ والٖا

غي في الصخاح: )( 789) ٢٤ا٫ الجَى  ( اَـ . ٢لذ: وفي الخضًض: جغ٦خ٨م ٖلى اإلاذجت...اإلاذجت: ظاصة الٍُغ

غ ألاخ٩ام في جضبحر ؤَل ؤلاؾالم )م 790)  (87( جدٍغ
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  ؤلاؾالم  
 
ماوة في البهحرة, وؤؾ   الىزيُت في قتى نىعَا ألجها اهدُاٍ ـ ال٣ُٗضة في في ال٣ٗل ٖو

هللا حٗالى ونٟاجه الىاظبت وفي الُىم آلازغ ٖلى ؤؾاؽ الضلُل ال٣ٗلي البؿُِ مً قىاَض 

  ت ال ح٣َُٗض ال٩ىن وصالثله. ختى ظاءث ٣ُٖضة ؤلاؾالم مى٣ُُت واضخ
 
م, لِـ ٞحها ٞحها وال جد٨

 ما ًىا٢ٌ ال٣ٗل, وبن ٧ان ٞحها ما جسٟى خ  
ْ
مً ؤمىع الُٛب وبعاصة هللا حٗالى مما ال  (791)هخ  َم ٨

 
 
  َى ًم٨ً ؤن جسل

 
ٗت  بلهُت. مىه قَغ

 وزل٣ُا, وجىظحهه هدى السحر وؤلاخؿان والىاظب ٧ي ال جُػى بنالح الٟغص هٟؿُا  –[ 2]

  ى ٣ٖله وواظباجه. وطل٪ بمماعؾت الٟغص للٗباصة اإلاكغوٖتقهىاجه ومُامٗه ٖل
 
 التي ج
َ
  ظ
 
ٍ غ  ٦

ً   بسال٣ه, وب٣ُٗضة الشىاب وال٣ٗاب في آلازغة ل٩ي ٩ًىَن  ها  في مغا٢بت   اإلاام ماله, خٍغ صاثمت أٖل

 ٖلى ٖضم الخ٣هحر في واظباجه.

وألامً الٗام, الخُاة الاظخماُٖت بهىعة ٌؿىص ُٞه الىٓام  :ؤي ,(792)بنالح الجخم٘ –[ 3]

اث اإلا٣ٗىلت, وال٨غامت ؤلاوؿاهُت.  والٗض٫ بحن الىاؽ, ونُاهت الخٍغ

                                              

غق   (791)
 ً جي: )الكٕغ  ؿخضَع٥ بَمْدٌ ال٣ٗى٫, وال ًغ ص بما ٣ًطخي ال٣ٗل  ٢ا٫ بمام الخغمحن الجٍى  ٌ ض بلى ما ال 

ً ؤن ([ و٢ا٫ الٛؼالي: )و 123بسالٞه(. ]إلا٘ ألاصلت )م  ـ  م  مً لم ًٟغ١ بحن ما ؤخاله ال٣ٗل وبحن ما ال ًىاله ال٣ٗل ٞهى ؤز

ب, ٞلُتر٥ وظهله
َ
ساَ ذ ص156(. ]اإلا٣هض ألاؾجى )م ً  اثما مىا٤ٞ للغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ال ًسالٟه ([ و٢ا٫ ابً جُمُت: )ال٣ٗل الهٍغ

ت جٟهُل ما ظاء به,  , ٞةن اإلاحزان م٘ ال٨خاب, وهللا ؤهؼ٫ ال٨خاب بالخ٤ واإلاحزان, ل٨ً ٢ض ج٣هغ ٣ٖى٫  الىاؽ ًٖ مٗٞغ
 
ِ٢

ه, ٞالغؾل نلىاث هللا و 
َ
خه وخاعوا ُٞه ال بما ٌٗلمىن ب٣ٗىلهم بُاله ؾالمه ٖلحهم ُٞإجحهم الغؾى٫ بما عجؼوا ًٖ مٗٞغ

بن الغؾل نلىاث هللا وؾالمه [ و٢ا٫ ؤًًا: )17/444جسبر بمداعاث ال٣ٗى٫ ال جسبر بمداالث ال٣ٗى٫(. ]مجمٕى الٟخاوي 

ذ ال٣ٗل اهخٟاٍئ ال ًجىػ ؤن ًسبر به  ٗلم بهٍغ  ٌ ٖلحهم لم ًسبروا بمداالث ال٣ٗل، وبهما ًسبرون بمداعاث ال٣ٗى٫، وما 

خهالغؾل، بل جسبر بما ال ٌٗلمه  [ و٢ا٫ ؤًًا: 2/314(. ]صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل ال٣ٗل وبما ٌعجؼ ال٣ٗل ًٖ مٗٞغ

خه, ٞاألو٫ مً  ًجب الفسق ) ه, وبحن ما ٌعجؼ ال٣ٗل ًٖ جهىعٍ ومٗٞغ َٖ ه وامخىا
َ
ٌ بحن ما ٌٗلم ال٣ٗل بُاله , مددالث الللى

ٌ والشاوي مً  بال ٧اطب, ولى ظاػ ؤن ٣ًى٫ َظا لجاػ ؤن ٣ًا٫: , والغؾل ًسبرون بالشاوي, وؤما ألاو٫ ٞال ٣ًىله مددزاث الللى

 ؤؾىَص في خا٫  واخضة, وبهه بُٗىه ٩ًىن في م٩اهحن, وبن الصخيء الىاخض ٩ًىن مىظىصا مٗضوما 
ٌَ بن الجؿم الىاخض ٩ًىن ؤبُ

ه(. ]الجىاب الصخُذ  َٖ ٗلم ال٣ٗل  امخىا ٌَ  ٖلحهم نلىاث هللا -[ ٢ا٫: )وألاهبُاء 4/391في خا٫ واخضة, وؤمشا٫ طل٪ مما 

ه  َذ  -وؾالم  م ما ًىا٢ٌ نٍغ مٗهىمىن ال ٣ًىلىن ٖلى هللا بال الخ٤, وال ًى٣لىن ٖىه بال الهض١, ٞمً اصعى في ؤزباَع

م ٣ًُىا ؤجهم ؤزبروا  ل 
 ٖ ذ ؤو طل٪ اإلاى٣ى٫ لِـ بصخُذ, ٞما  اإلا٣ٗى٫ ٧ان ٧اطبا, بل ال بض ؤن ٩ًىن طل٪ اإلا٣ٗى٫ لِـ بهٍغ

م ما ًىا٢ًه(. ]اإلاهضع به ًمخى٘ ؤن ٩ًىن في ال٣ٗل م م ٣ًُىا ؤن ال٣ٗل خ٨م به ًمخى٘ ؤن ٩ًىن في ؤزباَع ل 
 ٖ ه, وما   ً ىا٢  ً ا 

 . )ػ( [4/400الؿاب٤ 

ت مً الىاؽ هي ٧ل ملخئم مً ؤظؼاء هي  (792) ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )بن الجخم٘ البكغي ؤو ألامت ٖباعة ًٖ مجمٖى

تها الهالخت ألاٞغاص, ٞال ظغم ٧ان بنالح الجخم٘ مخى٢ٟا باصت ألام غ ٖلى بنالح ألاٞغاص, ٞةطا نلخذ خهل مً مجمٖى

بلى ؤؾباب ؤزغي مً الهالح ػاثضة ٖلى ؤؾباب نالح ألاٞغاص, وجل٪ هي ؤؾباب  مجخم٘ ٌؿىصٍ الهالح, زم َى مدخاط  

ج٨ً  نالح هىاحي الهُئت الاظخماُٖت في ؤخىا٫ ٖال٢اث بٌٗ ؤٞغاصَا ببٌٗ, ألن خاالث الخجم٘ جبٗض ٖىاعى ظضًضة لم
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ٗا قامال  ولخد٤ُ٣ َظا الهضٝ الاظخماعي ألازحر ظاء ؤلاؾالم بىٓام مضوي ًخًمً حكَغ

 َ٘ ـ   ظمُ ٖالث٤ الىاؽ بًٗهم  في صولت, وجىُٓم  اظخماُٖت  ال٣اهىهُت الالػمت إل٢امت خُاة   ألاؾ

الث٣ هم بالؿلُت الخا٦مت, ونُاهت الخ٣ى١ السانت لؤلٞغاص, والخ٣ى١ الٗامت م٘ بٌٗ, ٖو

 للجماٖت.

خطر ؤجها ج٣ىم  ٗت ؤلاؾالمُت ٍو مً َظٍ ألاَضاٝ الشالزت في ؤلاؾالم ًخدضص مٗجى الكَغ

ظا َى اإلاٗجى اإلاغاص  باصة عوخُت, وهٓام ٢اهىوي ٢ًاجي. َو ٖلى زالر صٖاثم: ٣ُٖضة ٣ٖلُت, ٖو

ًٌ  طالمَ ؤلا  إن  ٖىضما ٣ًا٫:   .(793)(ورولت رً

ت "ظاء في  ابذ ؤن  م  ): " ال٣ٟهُتاإلاىؾٖى
 
م َى  ن  ، أل ؤلاؾالم صًً وصولت ً الش ال٣غآن ال٨ٍغ

   ىاَٖض و٢ ؤخ٩ام   ٣ُٖضة، ٦ما َى ٦خاب   ٦خاب  
 
 جىٓ

َ
، ؤلاوؿان باإلوؿان، وؤلاوؿان بالجخم٘ م نلت

  والجخم٘ اإلا
 ؿلم بٛحر اإلاؿلم في خالت الؿ 
ْ
ؤهىإ  َى بلى ظاهب طل٪ ًدىي ٧ل  و  ,م والخغبل

غوٖها َُ ٞالخ٣ى١ اإلاض ,الخ٣ى١ ٞو  تجاٍعت واإلاالُت والخوالا٢خهاصً تت بلى ظاهب الخ٣ى١ الجؼاثُه

حها ولُوالض  ولم ج٨ً َظٍ الخ ,تالٗامت والسانت بٟٖغ
َ
بت ؤلاوؿان،  ٣ى١ مىأٖ  لٚغ

ً
مترو٦ت

 آمغة ما هي ؤخ٩ام  وبه
 
ظا ال ٩ًىن بال ، واظبت  .(794)(ولت ب٣ُام الضالخىُٟظ، َو

الغاػي في  صَا به ؤلامام  )بن السالٞت ؤلاؾالمُت التي مؿماَا ما خض  : و٢ا٫ ابً ٖاقىع 

  "الجهاًت"
 
 ٖلى وظه   (795)شسو  للغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص في ب٢امت الكٕغ وخٟٔ اإلالت ب٣ىله "هي زالٞت

  ً َٖ  ىظب اجبا
 
ت لخٟٔ ت الىاؽ" هي ٖباعة ًٖ خ٩ىمت ألامت ؤلا ه ٖلى ٧اٞ ؾالمُت, وهي والًت يغوٍع

ؤلاؾالم صًً مًٗض بالضولت,  ه َىا ؤن  الجامٗت وب٢امت صولت ؤلاؾالم ٖلى ؤنلها. ومما ًجب ٖلم  

وؤن صولخه في يمىه, ألن امتزاط الضًً بالضولت و٧ىن مغظٗهما واخضا َى مال٥ ٢ىام الضًً 

  ً في  –البكغ  ر  هل  الظي َى م   – وصوامه ومىخهى ؾٗاصة البكغ في اجباٖه ختى ال ًدخاط الضً

 .(796)جإًُضٍ بلى الى٢ٝى بإبىاب ٚحر بابه(

                                                                                                                                             

لها  مىظىصة في ؤخىا٫ اهٟغاص ألاٞغاص, و٢ض جُػى ب٣ىتها الاظخماُٖت ٖلى ما ج٠٣ ٖلُه ألاٞغاص مً ال٨ماالث ٞخذجبها ؤو جٍؼ

ٗت ؤلانالح مً وي٘ ٢ىاهحن ػاثضة ٖلى ٢ىاهحن  باإلاغة بد٨م الايُغاع إلاؿاًغة صواعي ألاخىا٫ الاظخماُٖت, ٞلم ٨ًً بض لكَغ

 . )ػ( (43 - 42م الاظخماعي في ؤلاؾالم )م بنالح ألاٞغاص(. ؤنى٫ الىٓا

 49 - 1/48( اإلاضزل ال٣ٟهي الٗام 793)

دُت794) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  25/302 ( اإلاىؾٖى

: )السالٞت في اللٛت ٖباعة ًٖ الىُابت, وفي الٗٝغ بمٗجى الىُابت " الى٨حر"٢ا٫ الكُش مهُٟى نبري في ٦خاب ( 795)

 (97ؤمخه(. ألاؾغاع السُٟت )م  ًٖ خ٩ىمت عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في

 (12 - 11)م ل٨خاب ؤلاؾالم وؤنى٫ الخ٨م ( ه٣ض ٖلمي 796)
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صٖىة ؤلاؾالم جسال٠ ما ؾب٣ها مسالٟت بِىت مً ظهت ٧ىهه صًىا ٖاما خُض : )ؤًًاو٢ا٫ 

ومً ظهت امتزاط  ظهت احؿإ ؤنى٫ صٖىجه بله ٞغوٖها,اؾخٗض البكغ بلى ٢بى٫ صًً ٖام, ومً 

ٗت ًَ  ,الضًً ُٞه م٘ الكَغ  بَ ٞ
َ
   لؤلمت ؤخىا٫َ  ِ

 
٠ الخُاة ٧ل ها ج٨ملت هٓامها الاظخماعي في جهاٍع

وؾلُاهه ؤو َُإ ؤٞغاص الىاؽ لالجداص واإلاٗاقغة, زم ؤلؼم مخبعي ٣ُٖضجه  ,(797)للىٓام الضًجي

 باجبإ ما زُِ لهم مً ٢ىاهحن اإلاٗامالث. (798)مخبعي ؾلُاهه ٣ِٞ

  ً   صولت, ألن   ٞا٢خطخى طل٪ ال مدالت ؤن ٩ًىن َظا الضً
َ
٘ ًخُلب جىُٟظ , (799)ه٢ىاهِى   الدكَغ

 
 
ٕ   وطل٪ الخىُٟظ نغح به ال٣غآن في مىاي٘ ٦شحرة, وبِىه الغؾى٫ ٖلُه مٗجى الضولت, و٢ض  َى ظما

 الؿالم بالٟٗل م  
َ
ٍ مً ظاللت الضًً ال جىاؾب اؾدىجاصَ  ألامغاء وال٣ًاة وهدى طل٪, ألن   ب  هْ ً ه

ٞ  ًىٟظٍ ؤو ًضٞ٘ ٖىه } َضا
 ً  َ
 
ن  اَّلل ىاب  ًَ آَمى  ً ظ 

 
ً  ال

َٖ   ٘})(800). 

                                              

ٗت, ٞإعاص بالضًً ما ًىٓم خالت ؤلاوؿان الٟغصًت, ( 797) بهظٍ الجملت جبحن مغاصٍ مً الٟغ١ بحن الضًً والكَغ

ٗت ما ًىٓم خالخه الاظخماُٖت, ٞهى ٌكحر بلى ؤن مً زهاثو ؤلاؾالم ٧ىهه خا ه وبالكَغ ٦ما ٖلى الخالخحن, وجسهُه 

ٗت بما ًىٓم خالت ؤلاوؿان الاظخماُٖت ٢ض نغح به  ٗت" )م للٟٔ الكَغ وبوي ( خُض ٢ا٫: )28في ٦خابه "م٣انض الكَغ

٘ في ٢ىاهحن اإلاٗامالث وآلاصاب، التي ؤعي ؤجها  ٢هضث في َظا ال٨خاب زهىَم  البدض ًٖ م٣انض ؤلاؾالم مً الدكَغ

 
 
  الجضًغة

 
 بإن ج
َ
ٗت، والتي هي مٓهغ ما عاٖاٍ ؤلاؾالم مً حٗاٍع٠ اإلاهالر واإلاٟاؾض وجغاظُدها مما َى باؾ و  س م الكَغ

ٗت ؤلاؾالمُت بحن ب٣ُت الكغاج٘ وال٣ىاهحن والؿُاؾاث الاظخماُٖت، لخٟٔ هٓام الٗالم وبنالح  مٓهغ ٖٓمت الكَغ

َـ . وبن ٧ان الجخم٘ ٗت الٗمىم ٦ما ج٣ضم, ولهظا ٞةن اب( ا في َظا اإلاىي٘ مً ٦خاب "ؤنى٫ ً ٖاقىع هَٟؿه ألانل في الكَغ

 
 
ٗت ؤنل ٗت الٟغاث, زم ؤَل٣ذ ٖلى الضًً  :ها في اللٛت الجهغ الُٗٓم, ٣ًىلىن الىٓام الاظخماعي" ٌٗل٤ ب٣ىله: )الكَغ قَغ

َٗ الظي ال ٣ًخهغ ٖلى الٗباصاث وتهظًب الغوح, بل ًخجاوػ بلى يبِ هٓام الٗاثلت والجخم٘, ٢ا٫ حٗالى: } م  َظ
 
ى ز

َ
ل َٖ َىا٥َ 

ْ
ل

َها ْٗ ب 
اج 
َ
ْمغ  ٞ

َ ْ
ًَ ألا ت  م 

َٗ َ غ 
َ
َها{, و٢ا٫: }ق ْٗ ب 

اج 
َ
ْمغ  ٞ

َ ْ
ًَ ألا ت  م 

َٗ َ غ 
َ
ى ق

َ
ل َٖ َىا٥َ 

ْ
ل َٗ م  َظ

 
َـ  { آلاًت(ز ضي في ٦خابه و٢ض . ا ٢ا٫ ًدحى ٍَى

ى هٓام اظخماعي ٧امل : )ؤلاؾالم لِـ صًىا ٣ٖاثضًا باإلاٗجى الجغص الٟلؿٟي بل َ (196)م " م٣ضمت في الٟلؿٟت الٗامت"

٘( اَـ .  )ػ( ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ صًجي, وال وؿخُُ٘ ؤن هٟهل ُٞه بحن هٓغ وجُب٤ُ, ؤو ٣ُٖضة وحكَغ

 ال٣ؿم ألاو٫ َم اإلاؿلمىن وال٣ؿم الشاوي َم ؤَل الظمت. )ابً ٖاقىع(( 798)

ه ؤن  ؾلُت قٕغ ألاخ٩ام وجه (799)  ٣
ْ
ل
َ
 هللا في ز

 
ٍغ٠ ألاوامغ ٢ا٫ الكُش دمحم السًغ خؿحن: )٢ًذ ؾىت

والؼواظغ ال حؿخ٣ل وخَضَا بغصٕ السل٣ُت و٢ُاصتهم بلى ؾابلت الٗضالت, ٨ٞشحر  مً الىاؽ مً ًجغي م٘ ؤَىاثه بٛحر ٖىان, 

اًت  ىِذ ٖلى ٖع ٗت ٠ُ٦ ب  ت جدذ مغا٢بت ال٣ٗل ٖلى الضوام, ؤال جغي بلى ظملت  مً ؤخ٩ام الكَغ وال ًضزل بإٖماله الازخُاٍع

 
 
ضم ٢بى٫ قهاصة الغظل البىه ؤو ألبُه, وب٢غاٍع الىإػ الُبُعي وحٛل , ٖو ه ٖلى الىإػ الكغعي, ٦غص قهاصة الٗضو ٖلى ٖضٍو ب 

ً ؾلُت  ؤزغي لخىُٟظ جل٪ ألاخ٩ام اإلاكغوٖت بالىؾاثل اإلاازغة  ا م 
ً
ب. ٞال بض بط في خا٫ مغيه لهض٤ً مال٠َ ؤو واعر ٢ٍغ

 في عؾالت ال٣ًاء ألبي مىسخى ألاقٗغي: "واهٟظ بطا جبحن ل٪, ٞةهه ال ًىٟ٘ وبن ٦ٍغ اإلابُلىن, ٦ما ٢ا٫ ٖمغ بً السُاب هنع هللا يضر

ت في ؤلاؾالم )م   له". وحؿمى َظٍ الؿلُت بالؿلُت ال٣ًاثُت(. الخٍغ
َ
م  بد٤ ال هٟاط

 
 . )ػ( (19ج٩ل

 (14 - 13( ؤنى٫ الىٓام الاظخماعي في ؤلاؾالم )م 800)
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٩ٞان ؤلاؾالم مً مبضؤ اهبٗازه م٣ضعا له ؤن ٩ًىن هٓاما, ؾضاٍ الضٖىة بلى الخ٤ : )٢ا٫

والٗض٫, ولخمخه جىُٟظ جل٪ الضٖىة بإًضي اإلاامىحن, وؤن ال ٨ًخٟى بٓهىع الخ٤ الظي بٗض به في 

٢ىة ؤَل طل٪ الضًً, ٞاإلؾالم خالت ٩ًىن جىُٟظ الخ٤ ٖلى مً ًىدٝغ ٖىه مى٧ىال بلى ٢ىة ٚحر 

 .(801)(صًً ٢اثم ٖلى ٢اٖضة صولت للغؾى٫ وزلٟاثه وظىضٍ

 اٖلم ؤن اإلا  ): " اإلا٣ضمت"و٢ا٫ ابً زلضون في 
 
ٖىض ُٚبت الىبي ًدملهم  بض لها مً ٢اثم   ت الل

ٕ   ,ٖلى ؤخ٩امها وقغاجٗها ٩ىن ٧السلُٟت ٞحهم للىبي ُٞما ظاء به مً الخ٩ال٠ُ, والىى  وؿاويؤلا ٍو

 م  ْد ًَ  بض لهم مً شسو   ال ,ؤًًا بما ج٣ضم مً يغوعة الؿُاؾت ٞحهم لالظخمإ البكغي 
 
هم ٖلى ل

ى اإلاؿمى باإلال٪, واإلالت ؤلا  ,هم ًٖ مٟاؾضَم بال٣هغٖ  ؼَ مهالخهم وٍَ   َو
 َ
 ا ٧ان الجهاص  ؾالمُت إلا

ام الضٖىة وخمل ال٩اٞت ٖلى صًً ؤلا ٞحها مكغوٖا لٗمى  ا ؤو ٦َغ حها اجسظث ٞ ,(802)ؾالم َٖى

ؾالمُت ٞلم لحهما مٗا, وؤما ما ؾىي اإلالت ؤلا السالٞت واإلال٪ لخىظه الكى٦ت مً ال٣اثمحن بها ب

بإمغ الضًً  ٞهاع ال٣اثم   ,ٖىضَم مكغوٖا بال في اإلاضاٞٗت ٣ِٞ وال الجهاص   ,هم ٖامتج٨ً صٖىت  

َٗ  ,مً ؾُاؾت اإلال٪ ٞحها ال ٌٗىُه شخيء   ى  ,ٚحر صًجي مغ  ى وأل غَ وبهما و٢٘ اإلال٪ إلاً و٢٘ مجهم بال َو

 
 
  ألجهم ٚحر   ,إلاا ٞحها مً الُلب للمل٪ بالُب٘ إلاا ٢ضمىاٍ ما ا٢خًخه لهم الٗهبُت

 
 م٩ل

 
ب ٟحن بالخٛل

مُلىبىن بة٢امت صًجهم في زانتهم, ولظل٪ ب٣ي بىى  مٖلى ألامم ٦ما في اإلالت ؤلاؾالمُت, وبهما َ

ىق٘ نلىاث هللا ٖلحهما هدَى  مً ؤمغ  ماثت ؾىت ال ٌٗخىىن بصخيء  ؤعبٗ بؾغاثُل مً بٗض مىسخى ٍو

 .(803)(اإلال٪ بهما َمهم ب٢امت صًجهم ٣ِٞ

ت للىدض)   ( الظُدطت طسوٍز

ال باالظخمإ بآلازغة  يالضًىا وال ف يجخم مهلختهم ال ف آصم ال ي٧ل بج): ٢ا٫ ابً جُمُت

  ,والخٗاون والخىانغ
م ,والخىانغ ٖلى ظلب مىاٞٗهم ٞالخٗاون  هظا ول ,والخىانغ لضٞ٘ مًاَع

 ,ًٟٗلىجها ًجخلبىن بها اإلاهلخت طا اظخمٗىا ٞال بض لهم مً ؤمىع  ةٞ ,بالُب٘ يوؿان مضوؤلا :٣ًا٫

                                              

 (206)م  الؿاب٤ (801)

ضان: )الكُش ٢ا٫ ( 802) م ٍػ ٗت ٖبض ال٨ٍغ  ٖالمي، ألهه ظؼء  مً الكَغ
ال٣اهىن الجىاجي ؤلاؾالمي في ؤنله ٢اهىن 

ها  ٗت ٖاإلاُت ال ب٢لُمُت، ؤعاص مكٖغ ى هللا هلالج لج  –ؤلاؾالمُت، وهي بُبُٗتها قَغ ها ٖلى ٧اٞت الىاؽ في ظمُ٘ ب٣إ  –َو
َ
جُب٣ُ

 
َ
بىن بإخ٩امها، مُال

َ
م مساَ بىن بدىُٟظَا، ول٨ً لٗضم والًت صاع ؤلاؾالم ٖلى ما ؾىي ب٢لُمها, ٣ٞض حٗظع ألاعى، َو

ها في زاعط ب٢لُمها، ؤما في صازل ب٢لُم ؤلاؾالم، ُٞجب الخُب٤ُ، ألن الىالًت ٞحها للمؿلمحن، وفي َظا اإلاٗجى ٣ًى٫ جُب٣ُ  

ؤهه حٗظع جىُٟظَا في صاع الخغب لٗضم الىالًت,  ؤلامام ؤبى ًىؾ٠: "وألن ألانل في الكغاج٘ َى الٗمىم في خ٤ الىاؽ ٧اٞت بال

 [(278 - 277ؤنى٫ الضٖىة )م  = 2/311بضاج٘ الهىاج٘ لل٩اؾاوي وؤم٨ً في صاع ؤلاؾالم, ٞلؼم الخىُٟظ ٞحها"(. ]

 (287اإلا٣ضمت )م ( 803)
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٩ىهىن مُُٗحن لآلم   ,ًجخيبىجها إلاا ٞحها مً اإلاٟؿضة وؤمىع   ًٖ جل٪  يغ بخل٪ اإلا٣انض والىاهٍو

٘   ,اإلاٟاؾض  .وهاٍ غ  آصم ال بض لهم مً َاٖت آم   يبج ٞجمُ

ً  ةلهُت وال مً ؤَل صًً ٨ٞخب ؤلالم ٨ًً مً ؤَل ال ٞمً  جهم 
َ
هم ُٞما ًغون ُُٗىن ملى٦

ألاصًان الٟاؾضة مً اإلاكغ٦حن  وؤَل   ,زغي ؤالر صهُاَم مهِبحن جاعة ومسُئحن هه ٌٗىص بمهؤ

هه ؤليسخ والخبضًل مُُٗىن ُٞما ًغون و بٗض اؤ٨خاب اإلاؿخمؿ٨حن به بٗض الخبضًل وؤَل ال

حر   ,ٌٗىص ٖلحهم بمهالر صًجهم وصهُاَم َل ال٨خاب مجهم مً ًامً بالجؼاء بٗض اإلاىث ومجهم ؤ ٚو

جؼاء فى الضًىا مخ٤ٟ ول٨ً ال ,َل ال٨خاب ٞمخ٣ٟىن ٖلى الجؼاء بٗض اإلاىثؤوؤما  ,مً ال ًامً به

ىا في ؤن ٖا٢بت الٓلم وزُمتةٞ ,عىٖلُه ؤَل ألا  مت ,ن الىاؽ لم ًدىاٖػ ا٢بت الٗض٫ ٦ٍغ  ,ٖو

ن ٧اهذ بوال ًىهغ الضولت الٓاإلات و  ,ن ٧اهذ ٧اٞغةبلٗاصلت و هللا ًىهغ الضولت ا" :ولهظا ًغوي

 ".مامىت

ٍ   غ  آم   بض مً َاٖت   طا ٧ان البو   ,له َاٖت هللا وعؾىله زحر   يصزى٫ اإلاغء ف ؤن   ٞمٗلىم   ,وها

ى الغؾى٫   ىهى ًٖ اإلاى٨غ  يهجُل الظالخىعاة وؤلا  يفألامي اإلا٨خىب  يالىب َو ًإمغ باإلاٗغوٝ ٍو

دل لهم الُُبا دغم ٖلحهم السباثضٍو   ,ث ٍو
َ
 وطل٪ َى الىاظب ٖلى ظمُ٘ الس
ْ
 :٢ا٫ هللا حٗالى ,٤ل

اْؾخَ }
َ
و٥َ ٞ ْم َظاء  َؿه   ٟ هْ

َ
ىا ؤ م 

َ
ل
َ
ْ 

ْ
ط ْم ب 

ه  ج 
َ
ْى ؤ

َ
  َول

 
ن  اَّلل

ْ
ط ة   ب 

َٕ ا
َ
ُ  ُ

 ل 
 
ال ى٫  ب 

ًْ َعؾ  َىا م 
ْ
ْعَؾل

َ
َ َوَما ؤ

 
وا اَّلل غ 

َٟ ْٛ

و  َىَظض 
َ
ى٫  ل ؾ  م  الغ  ه 

َ
َغ ل َٟ

ْ
َجَغ َواْؾَخٛ

َ
َُما ش  ٞ ى٥َ  م   

 
َد٨  ً ى  ىَن َخت  ى  ْام 

 ً  
َ
َ٪ ال  

 َوَعب 
َ

ال
َ
ًُما * ٞ اًبا َعخ  ى 

َ
َ ج
 
ا اَّلل

ًُما ْؿل 
َ
ىا ح م   

 
َؿل  َ َذ َو ِْ ًَ َ

ا ٢ م  ْم َخَغًظا م  ه  ؿ 
 ٟ هْ
َ
ي ؤ وا ف 

ض  ج 
ًَ  

َ
م  ال

 
ْم ز َجه  ُْ َ } :و٢ا٫ {,َب

 
٘  اَّلل  ُ

 ً  ًْ َوَم

 
 
َ٘ ال َ٪ َم ئ 

َ
ول
 
إ
َ
ى٫َ ٞ ؾ  حَن َوالغ  خ  ال  َهَضاء  َواله 

حَن َوالك   ٣ً  
ض   
حَن َواله   

 ُ
ب 
ًَ الى  ْم م  ْحه 

َ
ل َٖ   

 
َم اَّلل َٗ

ْ
و
َ
ًَ ؤ ً ظ 

٣ًُا  ٞ َ٪ َع ئ 
َ
ول
 
ًَ ؤ ْجَهاع  } :و٢ا٫ {,َوَخؿ 

َ ْ
َها ألا ْدت 

َ
ًْ ج ْجغ ي م 

َ
اث  ج ه  َظى 

ْ
ل ْضز 

 ً ه  
َ
ىل َ َوَعؾ 

 
٘  اَّلل  ُ

 ً  ًْ َوَم

 ٪َ ل 
َ
حَها َوط  ٞ  

ًَ ً ض  ال 
َ
ًضا  ز ال 

َ
اًعا ز

َ
ه  ه

ْ
ل ْضز 

 ً   ٍ وَص ض  ض  خ  َٗ َخ ٍَ ه  َو
َ
ىل َ َوَعؾ 

 
و  اَّلل

ْٗ ٌَ  ًْ ُم  * َوَم  ٓ
َٗ ْىػ  الْ َٟ

ْ
ال

حن   ه 
اب  م 

َ
ظ َٖ ه  

َ
حَها َول ن زحر ال٨الم ٦الم هللا وزحر "ب :زُبخه للجمٗت ي٣ًى٫ ف يو٧ان الىب {.ٞ 

 وعؾىله مً ًُ٘ هللا" :ت الخاظتزُب يو٧ان ٣ًى٫ ف ",وقغ ألامىع مدضزاتها ,دمحم يَض يالهض

 ".ال هٟؿه ولً ًًغ هللا قِئابهه ال ًًغ ة٣ٞض عقض ومً ٌٗههما ٞ

 
َ
لى بٞإعؾله  ,ال٨خب وؤهؼ٫ ٖلُه ؤًَٞل  ,ه دمحما بإًٞل اإلاىاهج والكغاج٘و٢ض بٗض هللا عؾىل

ًَ  ,زحر ؤمت ؤزغظذ للىاؽ ى مً ال ٖلبٖلحهم الىٗمت وخغم الجىت  وؤجم   وؤ٦مل له وألمخه الضً

ًَ  ,آمً به وبما ظاء به ٍ صًىا ٞلً ٣ًبل ٞمً ابخػى ٚحرَ  ,ظاء به يؾالم الظال ؤلا ب ً ؤخض  ل م  ٣بَ ولم 

ى ف ً يمىه َو  .آلازغة مً الساؾٍغ
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َىا } :٣ٞا٫ حٗالى ,والخضًض ل٣ُىم الىاؽ بال٣ؿِهه ؤهؼ٫ ال٨خاب ؤ٦خابه  يوؤزبر ف
ْ
ْعَؾل

َ
٣َْض ؤ

َ
ل

ؼَ 
ْ
ه
َ
َىاث  َوؤ  

 ِ َب
ْ
ال َىا ب 

َ
ل ؾ  ؽ  ع 

ْ
ُه  َبإ  ٞ ًَض  َخض 

ْ
َىا ال

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ِ  َوؤ ْؿ  ٣

ْ
ال  ب 

اؽ  ىَم الى   ٣ َُ حَزاَن ل   
ْ
َخاَب َواإلا  ٨

ْ
م  ال ه  َٗ َىا َم

ْ
ل

ٍؼ   ؼ 
َٖ ى يٌّ 

َ
٢ َ

 
ن  اَّلل ب  ب 

ُْ َٛ
ْ
ال  ب 

ه 
َ
ل ؾ  ٍ  َوع  غ  ْىه  ًَ  ًْ   َم

 
َم اَّلل

َ
ل ْٗ َُ اؽ  َول  لى   ل 

 ٘
 ٞ  َوَمَىا

ًض  ض 
َ
 ي  ؤمغ الىب ولهظا {,ق

  ,ٖلحهم ؤمىع   الة  و   خىلُت  ه بؤمخَ 
َ
  َغ َم وؤ

َ
ًَ ؤألامىع  والة لى ؤَلها وبطا خ٨مىا بحن الىاؽ بوا ألاماهاث ص  غ  ن 

م بُاٖت والة ألا  ,ؤن ًد٨مىا بالٗض٫  يصاوص ًٖ ؤب يؾجن ؤب يٟٞ ,َاٖت هللا حٗالى يمىع فوؤمَغ

 يً ؤبًًا ٖؤيىه ؾ يوف ",َمؾٟغ ٞلُامغوا ؤخَض  يطا زغط زالزت ف"ب :ن عؾى٫ هللا ٢ا٫ؤؾُٗض 

غة مشله ًَ ال" :٢ا٫ يخمض ًٖ ٖبض هللا ابً ٖمغ ؤن الىبؤمام مؿىض ؤلا  يوف ,ٍَغ ٩ًىهىن  لشالزت   ل  د   

ؤ٢ل الجماٖاث وؤ٢هغ الاظخماٖاث  يطا ٧ان ٢ض ؤوظب فةٞ", َمغوا ؤخَض ال ؤم  بعى بٟالة مً ألا 

ً  ؤ  ن 
 
ً ولهظا ٧اهذ الىالًت إلا ,مً طل٪ ٦ثر  ؤظا جيبحها ٖلى وظىب طل٪ ُٞما َى ٧ان َ ,َمى ؤخض  ىل

 ًَ ٟٗل ٞحها الىاظَب  لىبخ٣غب به ًخسظَا صًىا  ٖما٫ ً ؤًٞل ألا م   ,م٩انبدؿب ؤلا  هللا ٍو

 مام  بلى هللا ببن ؤخب السل٤ " :هه ٢ا٫ؤ يمؿىضٍ ًٖ الىب يمام ؤخمض فختى ٢ض عوي ؤلا  ,الهالخت

 .(804)("مام ظاثغبوؤبٌٛ السل٤ الى هللا  ,ٖاص٫

 ( ب ؤن جىىن كلى كدهىن ؤلاطالمًج) الظُدطت 

 ,إلاا ٧اهذ خ٣ُ٣ت اإلال٪ ؤهه الاظخمإ الًغوعي للبكغ): " اإلا٣ضمت"٢ا٫ ابً زلضون في 

ناخبه في  ٧اهذ ؤخ٩ام   ,وم٣خًاٍ الخٛلب وال٣هغ اللظان َما مً آزاع الًٛب والخُىاهُت

خمله بًاَم في ل ,مجخٟت بمً جدذ ًضٍ مً السل٤ في ؤخىا٫ صهُاَم ,ة ًٖ الخ٤غ الٛالب ظاث

سخل٠ طل٪ بازخالٝ اإلا٣انض مً  الٛالب ٖلى ما لِـ في َى٢هم مً ؤٚغايه وقهىاجه, ٍو

الٗهبُت اإلاًُٟت بلى الهغط وال٣خل, ٞىظب  يءوجج ,ٞخٗؿغ َاٖخه لظل٪ ,السل٠ والؿل٠ مجهم

  ً  مٟغويت ٌؿلمها ال٩اٞت ًى٣اصون بلى ؤخ٩امها ٦ما ٧ان ؾُاؾُت   غظ٘ في طل٪ بلى ٢ىاهحَن ؤن 

 ٌَ م مً ألامم, وبطا زلذ الضولت مً مشل َظٍ الؿُاؾت لم  حَر َا ولم ؤمغ   ب  د  ؿخَ طل٪ للٟغؽ ٚو

ا م  ًخ    ؾىت هللا في الظًً زلىا مً ٢بل. ,اؾدُالَئ

طُدطت )ٞةطا ٧اهذ َظٍ ال٣ىاهحن مٟغويت مً ال٣ٗالء وؤ٧ابغ الضولت وبهغائها ٧اهذ 

ها ٧اهذ , وبطا ٧اهذ مٟغويت مً هللا بكإع ٣ًغع (كللُت كٖغ هاٞٗت في  (طُدطت رًيُت)َا َو

  ,بهم صهُاَم ٣ِٞ السل٤ لِـ اإلا٣هىص  الخُاة الضهُا وفي آلازغة, وطل٪ ؤن 
 
ها ٖبض ٞةجها ٧ل

ا}وهللا ٣ًى٫:  ,والٟىاء بط ٚاًتها اإلاىث   ,وباَل
ً
َبش َٖ ْم 

 
٣َْىا٦

َ
ل
َ
َما ز ه 

َ
ْم ؤ ْبخ  َدؿ 

َ
ٞ
َ
, ٞاإلا٣هىص بهم بهما {ؤ
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 َى صًج  
 
ي } ,(805)هم بلى الؿٗاصة في آزغتهمٟطخي بهم اإلا َماَواث  َوَما ف  ي الؿ   َما ف 

ه 
َ
ي ل ظ 

 
  ال

 
ٍ  اَّلل َغا ن 

ْعى  
َ ْ
ختى في اإلالً ظمُ٘ ؤخىالهم مً ٖباصة ومٗاملت  , ٞجاءث الكغاج٘ بدملهم ٖلى طل٪ في{ألا

  ,لالحخمدق ؤلاوظدوي الري هى ػبُعي  
َ
 سَ ْح فإ

ْ
ا بىٓغ د  َم  ل٩ُىن ال٩ل   ,ه كلى مجهدج الدًًج َى

 
َ
اَا ٞ , ٞما ٧ان مىه بم٣خطخى ال٣هغ والخٛلب وبَما٫ ال٣ىة الٗهبُت في مٖغ ضوان  ع  ىْ َج الكإع ٖو

الخ٨مت الؿُاؾُت, وما ٧ان مىه بم٣خطخى الؿُاؾت وؤخ٩امها  ىومظمىم ٖىضٍ ٦ما َى م٣خطخ

َٕ  ألن   ,ومً لم ًجٗل هللا له هىعا ٞما له مً هىع  ,بٛحر هىع هللا ألهه هٓغ   ,ؤًًا ٞمظمىم    الكاع

ُ   ؤٖلم   ٖجهم مً ؤمىع آزغتهم, وؤٖما٫ البكغ ٧لها ٖاثضة ٖلحهم  ب  بمهالر ال٩اٞت ُٞما َى مٛ

, وؤخ٩ام الؿُاؾت بهما "بهما هي ؤٖمال٨م جغص ٖل٨ُم" :٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص ,في مٗاصَم مً مل٪ ؤو ٚحٍر

 وم٣هىص الكإع بالىاؽ نالح  ٌٗلمىن ْاَغا مً خُاة الضهُا,  ,جُل٘ ٖلى مهالر الضهُا ٣ِٞ

ُت في ؤخىا٫ صهُاَم ال٩اٞت ٖلى ألا  م٣خطخى الكغاج٘ خمل  ٞىظب ب ,آزغتهم خ٩ام الكٖغ

م ألاهبُاء ومً ٢ام ُٞ ٗت َو م السلٟاءه م٣اَم وآزغتهم, و٧ان َظا الخ٨م ألَل الكَغ  .هم َو

٣خطخى وؤن اإلال٪ الُبُعي َى خمل ال٩اٞت ٖلى م ,٣ٞض جبحن ل٪ مً طل٪ مٗجى السالٞت

الٛغى والكهىة, والؿُاسخي َى خمل ال٩اٞت ٖلى م٣خطخى الىٓغ ال٣ٗلي في ظلب اإلاهالر 

ت وصٞ٘ اإلاًاع, والسالٞت هي خمل ال٩اٞت ٖلى م٣خطخى الىٓغ الكغعي في مهالخهم  الضهٍُى

ت الغاظٗت بلحها   ,ألازغوٍت والضهٍُى
 
ا بمهالر بط ؤخىا٫ الضهُا جغظ٘ ٧ل ها ٖىض الكإع بلى اٖخباَع

زالٞت ًٖ ناخب الكٕغ في خغاؾت الضًً وؾُاؾت الضهُا به, ٞاٞهم  :ٞهي في الخ٣ُ٣ت ,زغةآلا 

 .(806)(وهللا الخ٨ُم الٗلُم ,طل٪ واٖخبٍر ُٞما هىعصٍ ٖلُ٪ مً بٗض

غة زمـ ؾىحن، ٞؿمٗخه ًدضر : و٢لذ في الصخُدحن ًٖ ؤبي خاػم ٢ا٫: ٢اٖضث ؤبا ٍَغ

ى بؾغاثُل حؿىؾهم ألاهبُاء، ٧لما َل٪ هبي زلٟه هبي، وبهه ال هبي ٧اهذ بى"ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص، ٢ا٫: 

 الخضًض. "بٗضي، وؾ٩ُىن زلٟاء ٨ُٞثرون

بي في  ، ؤو بؾغاثُل ٧اهىا بطا ْهغ ٞحهم ٞؿاص: ؤن بجي ٌٗجي بهظا ال٨الم: )" اإلاٟهم"٢ا٫ ال٣َغ

٠ في ؤخ٩ام الخىعاة  ً  بٗض هللا,  -بٗض مىسخى  -جدٍغ هلر لهم هم ؤمغَ ُم ل٣   حٗالى لهم هبُا  َم، ٍو

 
َ
ل ما ٚهمخال ٍؼ  .(807)(ر وبض٫ مً الخىعاة وؤخ٩امهاح، ٍو

                                              

ت ن اإلا: )ب 3/94ولهظا ٢ا٫ ؤبى بسخا١ الكاَبي في "اإلاىا٣ٞاث" ( 805)  ٖلى اإلاهالر الضهٍُى
 
مت هالر الضًيُت م٣ض 

ال١( اَـ . )ػ(  ٖلى ؤلَا

 (239 - 237اإلا٣ضمت )م ( 806)

 4/47اإلاٟهم ( 807)
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ُت مً ٢اثم  " الٟخذ"في و٢ا٫ الخاٞٔ  بإمىعَا ًدملها ٖلى  : )ُٞه بقاعة بلى ؤهه ال بض للٖغ

ىه٠ اإلآلىم مً الٓالم. ٢ىله "وبهه ال هبي بٗضي" ؤي: ُٟٞٗل ما ٧ان  ٤ الخؿىت ٍو الٍُغ

 .(808)"وؾ٩ُىن زلٟاء" ؤي: بٗضي(ؤولئ٪ ًٟٗلىن. ٢ىله 

زلٟه  : )"٧اهذ بىى بؾغاثُل حؿىؾهم ألاهبُاء ٧لما َل٪ هبيٌّ " قغح مؿلم"و٢ا٫ الىىوي في 

ُت, والؿُاؾت: ال٣ُام ٖلى الصخيء بما هبي   " ؤي: ًخىلىن ؤمىعَم ٦ما جٟٗل ألامغاء والىالة بالٖغ

 .(809)ًهلخه(

ؼي و  ى ؾاجـ مً ٢ىم ؾاؾت  ٣ًا٫: ؾاؽ ألامغ ؾُاؾت، بمٗجى): ٢ا٫ اإلا٣ٍغ ٢ام به. َو

وؾىؽ، وؾىؾه ال٣ىم. ظٗلٍى ٌؿىؾهم، والؿىؽ الُب٘ والسل٤، ٣ُٞا٫: الٟهاخت مً 

ؾىؾه وال٨غم مً ؾىؾه، ؤي مً َبٗه. ٞهظا ؤنل وي٘ الؿُاؾت في اللٛت. زم عؾمذ بإجها 

اًت آلاصاب واإلاهالر واهخٓام ألاخىا٫  .(810)(ال٣اهىن اإلاىيٕى لٖغ

ٟه لل٣ٟه انُالخا: )وبن قئذ ٢لذ: و٢ا٫ الُىفي في " الفله ؤلاقاعاث ؤلالهُت" ٖىض حٍٗغ

اًت آلاصاب طُدطت شسكُت . ٢ا٫: ؤما ؤهه الؿُاؾت ٞؤلن الؿُاؾت هي ال٣اهىن اإلاىيٕى لٖغ

, ٢لىا: َى  واإلاهالر واهخٓام ألاخىا٫, وال٣ٟه ٦ظل٪, ل٨ً إلاا ٧ان َظا ال٣اهىن مً ظهت الكٕغ

ُت(  .(811)ؾُاؾت قٖغ

ؼي: )٢ا٫ اإلا٣و  ان: ؾُاؾت ٖاصلت جسغط الخ٤ مً الٓالم الٟاظغ، ٞهي مً ٍغ الؿُاؾت هٖى

ُت  ُت، ٖلمها مً ٖلمها، وظهلها مً ظهلها. و٢ض نى٠ الىاؽ في الؿُاؾت الكٖغ ألاخ٩ام الكٖغ

ٗت جدغمها  .(812)(٦خبا مخٗضصة. والىٕى آلازغ ؾُاؾت ْاإلات، ٞالكَغ

ٗت ال٩املت، بل هي ال ه٣ى٫: بن الؿُاؾت ال): ولهظا ٢ا٫ ابً ال٣ُم ٗاصلت مسالٟت للكَغ

  مً ؤظؼائها وباب   ظؼء  
ً
انُالحي، وبال ٞةطا ٧اهذ ٖضال ٞهي  ؤمغ   مً ؤبىابها، وحؿمُتها ؾُاؾت

 .(813)(مً الكٕغ

                                              

 6/497ٞخذ الباعي ( 808)

ٞالن بطا ماث, و٢ض ٦ثرث ألاخاصًض به, وظاء في ال٣غآن ٢ى٫ َل٪  وفي َظا الخضًض ظىاػ  ( ٢ا٫ الىىوي: )809)

ى ب  
ه حٗالى: }َخت 

 
ؼ ٢ىل {الٍٗؼ

ً
ىال ٍ  َعؾ  ض 

ْٗ ًْ َب  م 
 اَّلل  

َ
ض َٗ ْب ًَ  ًْ

َ
ْم ل خ 

ْ
ل
 
٢ ٪َ

َ
ل ََ ا 

َ
 12/231(. قغح الىىوي ٖلى مؿلم ط

خباع( 810)  3/383 اإلاىأٖ والٖا

 214 - 1/213( ؤلاقاعاث ؤلالهُت بلى اإلاباخض ألانىلُت 811)

خباع( 812)  3/384 اإلاىأٖ والٖا

 6/513 بٖالم اإلاى٢ٗحن( 813)
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سه" ٢ا٫ ابً الجىػي في َم في ؾُاؾاث ومً ؤٖٓم زُإ الؿالَحن وألامغاء هٓغ  ): " جاٍع

 
 
مل  ُٞ هم بم٣خًاَا مً ٚحر هٓغ  مخ٣ضمحهم ٖو

 
, ومً زُإَم حؿمُت هم ؤٞٗال   ما وعص به الكٕغ

  الساعظت  
ً
ىاٍ, ووظه   ن  أل  ,ًٖ الكٕغ ؾُاؾت  الكٕغ َى الؿُاؾت ال ٖمل الؿلُان بغؤًه َو

ًَ  هم ٣ًخطخي ؤن  ٢ىل   مًمىَن  زُإَم في طل٪ ؤن   ٞاخخجىا  ,بما ٨ًٟي في الؿُاؾت صْ غ  الكٕغ لم 

ًَ  ,ً عؤًىام   بلى جخمت    ٣خلىن مً ال ًجى ٞهم 
 
ًَ ػ ٢خل ٟٗلىن ما ال    ل  د  ه ٍو

 
ؿمىن طل٪  ,هٞٗل َو

 .(814)(ؾُاؾت

( : في جلبِـ ببلِـ ٖلى الىالة والؿالَحن الباب الؿاب٘في ) "جلبِـ ببلِـ" ٦خاب و٢ا٫ في

ً   :والسامـ)   َد ؤهه 
ٗ   لهم الٗمَل  ً  ؿ  ٣خلىن مً ال ًدل بغؤحهم ٣ُُٞٗىن مً ال ًجىػ ٢ُ ه ٍو

مهم ؤن َظٍ ؾُاؾت ,٢خله َى   جدذ َظا مً اإلاٗجى ؤن  و  ,ٍو
 
ٗت ها٢هت  ,جدخاط بلى بجمام   الكَغ

ظا مً ؤ٢بذ الخلبِـ ٗت ؾُاؾت بلهُت ,وهدً هخمها بأعاثىا, َو ؤن ٣ً٘ في  دا٫  وم   ,ألن الكَغ

  ؾُاؾت  
َ
ًْ : }, ٢ا٫ هللا ٖؼ وظلاط مٗه بلى ؾُاؾت السل٤ًدخ ل  ؤلاله زل َخاب  م   ٨

ْ
ي ال َىا ف 

ْ
َ غ 

َ
َما ٞ

ْيء  
َ

ه  و٢ا٫: } ,{شخ م 
ْ
٨ خ  َب ل   

 ٣ َٗ  م 
َ
ظا ال ٗت, َو ًؼاخم {, ٞمضعي الؿُاؾت مضعي السلل في الكَغ

 .(815)(ال٨ٟغ

جي ً  وبهما ًيؿل ًٖ يبِ الكٕغ َم ): ٢ا٫ الجٍى  د  ً لم 
ْ
داؾىه ولم ًُل٘ ٖلى زٟاًاٍ بَم  ِ

ٌَ  ,وم٩امىه  ب  ْؿ ٞال 
ٗت أللٟاَا ؤو زحرا مجها في وي٘ ببال ولى  بلى م٨غمت ؾاب٤   ٤  دض ًٖ الكَغ

  .(816)(الكٕغ

اث الكٕغ    –ُٞما حٗغيذ له الىهىم  –و٢ا٫ الٛؼالي: )في مىيٖى
 
ومىضوخت ًٖ  ٚىُت

  
ًَ مسترَ  وظه   ٧ل   ٕ باإلاهالر, وبهما 

َ
ًَ بلى ٚحر اإلاكغوٕ َم  ًٓ الخاظت  ُل  ً لم 

ْ٘  
 
 ٖلى وظٍى ل

ْ
ُ  ٠ 

 . (817)الكٕغ ومداؾىه(

ؾُاؾت قٗىبهم  و٢ا٫ الكُش دمحم السًغ خؿحن: )والغئؾاء الظًً لم ًداٞٓىا في

ٗت وآصابها, ٞىيٗىا لهم ٢ىاهحن ظاثغة, وؤطهىا بمٓاَغ ٚحر نالخت,  ؤلاؾالمُت ٖلى ؤخ٩ام الكَغ

 .(818)بهما ؤجىا مً ظهلهم بؿماخت قٕغ ؤلاؾالم, وؾٗت ٢ىاٖضٍ وؾمى م٣انضٍ(

                                              

 1/117م٣ضمت اإلاىخٓم  (814)

 (119 - 118)م  جلبِـ ببلِـ (815)

 (229)م  الُٛاسي (816)

 (227قٟاء الٛلُل )م  (817)

ما٫ ال٩املت لئلمام دمحم السًغ خؿحن  (818) ت ألٖا  5/193مىؾٖى
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وبطا جإملذ الخ٨مت الباَغة في َظا الضًً ال٣ُم واإلالت الخىُُٟت و٢ا٫ ابً ال٣ُم: )

ٗت    الخمضًت التي ال جىا٫  والكَغ
 
  الٗباعة

َ
 ٦مال

 
 ها وال ج٣ترح ٣ٖى٫  جَ ْؿ خ   ها وال ًضع٥ الىن٠

 ؤال٣ٗالء ولى اظخمٗذ و٧اهذ ٖلى ٣ٖل 
َ
ال٩املت الٟايلت  ال٣ٗى٫   ب  ْؿ وَخ  ,ها٦مل عظل مجهم ٞى٢

 ؤو  ,ها وقهضث بًٟلهاصع٦ذ خؿجَ ؤن ؤ
َ
  َم هه ما َغ١ الٗال

 
ٗت  ,مجها ٖٓم  ؤظل وال ؤ٦مل وال ؤ قَغ

ان ,والدجت والخخج له ,ها الكاَض واإلاكهىص لههي هٟؿ  ٞ  اإلاغَؾل  ولى لم ًإث  ,والضٖىي والبَر

اها وآًت وقاَضا ٖلى  ان ٖلحها ل٨ٟى بها بَغ   ,جها مً ٖىض هللاؤببَر
 
ها قاَضة له ب٨ما٫ الٗلم و٧ل

 تاصبالُٛب والكهاصة والٗلم باإلابو٦ما٫ الخ٨مت وؾٗت الغخمت والبر والاخؿان والاخاَت 

ن ؤظل مً ؤوٗم ٖلحهم بىٗمت ؤٞما  ,وٗم بها ٖلى ٖباصٍؤالتي  هٖٓم وٗمؤجها مً والٗىا٢ب وؤ

٢ا٫  ,ن َضاَم لهاإٞلهظا امتن ٖلى ٖباصٍ ب ,َلها وممً اعجًاَم لهاؤَضاَم لها وظٗلهم مً 

 ًْ  م 
ً
ىال ْم َعؾ  حه   ٞ  

َ
ض َٗ  َب

ْ
ط حَن ب  ى  ْام 

 ْ
ى اإلا

َ
ل َٖ   

 
ً  اَّلل ٣َْض َم

َ
ْم حٗالى: }ل حه   

 
َؼ٦  ٍ ه  َو اج 

ًَ ْم آ ْحه 
َ
ل َٖ ى 

 
ْخل ًَ ْم  ه  ؿ 

 ٟ هْ
َ
ؤ

} حن  ب 
٫  م 

َ
ي َيال  ٟ

َ
ْبل  ل

َ
٢ ًْ ىا م 

 
اه
َ
ْن ٧  َوب 

َ
َمت

ْ
٨ خ 

ْ
َخاَب َوال  ٨

ْ
م  ال ه  م   

 
ل َٗ  َ   .(819)(َو

 َم ) :ؤًًاو٢ا٫ 
ٕ   ً له طو١  ٗت واَال ها لٛاًت مهالر الٗباص في ج  ٖلى ٦مالها وجًم   في الكَغ

ٖض٫ ٞى١ ٖضلها وال مهلخت  الوؤهه  ,مجُئها بٛاًت الٗض٫ الظي ٌؿ٘ السالث٤اإلاٗاف واإلاٗاص و 

ٕ   جبحن له ؤن الؿُاؾت الٗاصلت ظؼء   ,ٞى١ ما جًمىخه مً اإلاهالر غ  ,مً ٞغوٖها مً ؤظؼائها ٞو

ًَ ٞهم   ًَ ؿ  ها مىيٗها وَخ َٗ يَ وؤن مً ؤخاٍ ٖلما بم٣انضَا وَو   مٗها بلى ؾُاؾت   ْج دخَ ه ٞحها لم 

ا ؤلبخت, ان: ؾُاؾت ْاإلات ٞةن   ٚحَر ٗت جدغمها, وؾُاؾت ٖاصلت جسغط  ,الؿُاؾت هٖى ٞالكَغ

ٗت ,الخ٤ مً الٓالم الٟاظغ   .(820)(ها مً ٖلمها وظهلها مً ظهلهاَم ل  َٖ  ,ٞهي مً الكَغ

امت ألامغاء بهما ؤخضزىا ؤهىاٖا مً الؿُاؾاث الجاثغة م  ): و٢ا٫ ابً جُمُت  ً ؤزظ ؤمىا٫  ٖو

 
 
٣ىباث  ال ًجىػ ؤزظ َىا في اإلاكغوٕ مً ألامغ باإلاٗغوٝ ألجهم ٞغ   ,ٖلى الجغاثم ال ججىػ  َا ٖو

 وبال ٞلى ٢بَ  ,والىهي ًٖ اإلاى٨غ
 
ً   ًىا ما ٌؿٙى َالبحن بظل٪  ,هٗ  يْ وويٍٗى خُض ٌؿٙى وَ  ,ه٢ب

 
َ
  ب٢امت

َ
اؾت اإلاكغوٖت ٖلى الكٍغ٠ والىيُ٘ وال٣ٍغب  وؤ٢امىا الخضوصَ  ,همؤهٟؿ   صًً هللا ال ٍع

   ,والبُٗض
ه هللاٍمخدغ  ُبهم للٗض٫ الظي قٖغ ُبهم وجَغ   ,ً في جٚغ

َ َ
ا اخخاظىا بلى اإلا٩ىؽ إلا

                                              

 .)ٍ الجم٘( 854 - 2/853مٟخاح صاع الؿٗاصة  (819)

ُت (820)  (4)م  الُغ١ الخ٨مُت في الؿُاؾت الكٖغ
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ت ٦ما ٧ان  ,وال بلى مً ًدٟٓهم مً الٗبُض واإلاؿخٗبضًً ,وال بلى ال٣ٗىباث الجاثغة ,(821)اإلاىيٖى

حر   السلٟاء   ؼ ٚو مغ بً ٖبض الٍٗؼ   .(822)(َم مً ؤمغاء بٌٗ ألا٢الُمالغاقضون ٖو

ببغاَُم بً َكام بً ًدحى الٛؿاوي، خضزجي ؤبي ًٖ ًٖ  "ُتالخل"عوي ؤبى وُٗم في : ٢لذ

ؼ اإلاىنل ٢ضمتها ٞىظضتها مً ؤ٦بر البالص ؾغ٢ا وه٣با،  ظضي ٢ا٫: إلاا والوي ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

  : ٨ٞخبذ بلى ٖمغ ؤٖلمه خا٫ البالص، وؤؾإله
 
ت وؤيغبهم ٖلى التهمت ؤو ى  آزظ مً الىاؽ بالٓ

  ؤْن  صة الىاؽ؟ ٨ٞخب بلي  آزظَم  بالبِىت، وما ظغث ٖلُه ٖا
 
 آز
َ
بالبِىت وما ظغث ٖلُه  الىاَؽ  ظ

  ً واإلاٗجى ؤن هللا حٗالى )ٖلي ال٣اعي: ]٢ا٫  -. هلخهم الخ٤ ٞال ؤنلخهم هللاالؿىت، ٞةن لم 

لُم   خ٨ُم   اصة والى٣هان في خضٍ في نىٗه ٖو , و٢ا٫ السٟاجي: (823)(في خ٨مه ٞال ججىػ الٍؼ

ظا مً قضة ج٣ىاٍ واه٣ُاصٍ لل ٗت وؤخ٩امها()َو  ٢ا٫ ًدحى: ٟٞٗلذ طل٪، ٞما زغظذ   -[ (824)كَغ

 .(825)مً اإلاىنل ختى ٧اهذ مً ؤنلر البالص وؤ٢له ؾغ٢ا وه٣با

َبلي   ٢ 
ؼ: ؤما بٗض ؤنلر هللا ؤمحر اإلاامىحن, ٞةن  اة بلى ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ و٦خب ٖضي بً ؤَع

ا٫ ٢ض ا٢خُٗىا مً ما٫ هللا ٖؼ وظل ماال ُٖٓما ل م   ٗ ؿذ ؤعظى اؾخسغاَظه مً ؤهاؾا مً ال

ؤًضحهم بال ؤن ؤمؿهم بصخيء مً الٗظاب, ٞةن عؤي ؤمحر  اإلاامىحن ؤنلخه هللا ؤن ًإطن في طل٪ 

ىت,  ٪ بًاي في ٖظاب بكغ ٧إوي ل٪ ظ 
 
ؤٞٗل. ٞإظابه: ؤما بٗض ٞةن العجب ٧ل العجب اؾدئظاه

ىجُ٪ مً سسِ هللا ٖؼ وظل, ٞاهٓغ َم   ً ومً ؤ٢غ ل٪  ً ٢امذ ٖلُه البِىتو٧إن عياجي ٖى٪ 

ه, واًم هللا ألن ًل٣ىا هللا  بصخيء  
َ
  ؾبُل

ل 
َ
ٞسظٍ بما ؤ٢غ به, ومً ؤه٨غ ٞاؾخدلٟه باهلل الُٗٓم وز

 .(826)والؿالم ,ل٣ى هللَا ٖؼ وظل بضمائهمؤٖؼ وظل بسُاهاتهم ؤخب  بلي  مً ؤن 

ي, هىع الضًً مدمىص بً مدمىص بً ػه٩ًٖ اإلال٪ اإلاكهىع بالٗض٫ ٢لذ: و٢ض ؤزغ مشل َظا 

ً ٖضله ؤهه لم ٨ًً ٌٗا٢ب ال٣ٗىبت التي ألبي قامت: )وم   "الغويخحن"٣ٞض ٢ا٫ ابً ألازحر ٦ما في 

                                              

ٗت وبؾ٣اٍ ما ًسالٟها، ٦ما ٞٗل هىع الضًً إلاا  مً اإلالى٥ والىػعاءابً جُمُت: )٢ا٫  (821) مً ٣ًهض اجبإ الكَغ

غة، و٧اهذ ؤمىالا ُٖٓمت ظضا، وػاص هللا  ٗت التي ٧اهذ جىظض بالكام ومهغ والجٍؼ ؤؾ٣ِ ال٩ل٠ الؿلُاهُت السالٟت للكَغ

خذ البالص و٢م٘ الٗضو بؿبب ٖضله وبخؿاهه  5/394(. ظام٘ اإلاؿاثل البر٧اث، ٞو

 105 - 2/104 لهغاٍ اإلاؿخ٣ُما٢خًاء ا (822)

 2/29قغح الكٟا لٗلي ال٣اعي ( 823)

اى ( 824)  4/406وؿُم الٍغ

 5/271خلُت ألاولُاء ( 825)

ؼ لآلظغي )م ( 826)  81( , واهٓغ لل٣ٟه: الُغ١ الخ٨مُت البً ال٣ُم )م 78ؤزباع ؤبي خٟو ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

- 93) 
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ت والتهمت, بل ًُلب الكهىص ٖلى اإلاتهم, ٞةْن  ٌٗا٢ب بها اإلالى٥   ى   
 
هاع ٖلى الٓ ٢امذ  في َظٍ ألٖا

ُت م   ُت ٖا٢به ال٣ٗىبت الكٖغ  البِىت الكٖغ
َ
, ٞضٞ٘ هللا  َٗ ً ٚحر ح  

ً ًٖ الىاؽ م   لٟٗل  بهظا ا ض 

ىَظ   ً ٍ ض في ٚحر والًخه م٘ قضة الؿُاؾت واإلابالٛت في ال٣ٗىبت وألازظ بالٓىت, وؤمىذ بالص  الكغ ما 

 م٘ َؾ 
َ
غ( ل  ٗتها, و٢  .(827)اإلاٟؿضون ببر٦ت الٗض٫ واجبإ الكٕغ اإلاُه 

طل٪ اإلال٪  –و٢ض ط٦غ الخاٞٔ ؤبى قامت اإلا٣ضسخي ؤن هىع الضًً الكهُض : )٢ا٫ ال٩ىزغي 

 
َ
٧اهذ البالص ٖلى ؤؾىؤ خالت ًخهىعَا  إلاا ولي الخ٨َم  –ٍ في ملى٥ ؤلاؾالم هٓحر   ل  الهالر الظي ٢

مخهىع مً ظمُ٘ الىىاحي, ٨ٟٞغ ٣ٖالء الضولت ُٞما ًجب الؿحر ٖلُه في بنالح قاون البالص, 

ُا ال ٨ًٟي في ٢م ٗهم وعؤوا ؤن مجغص جىُٟظ ؤخ٩ام الكٕغ ٖىض زبىث بظغام الجغمحن زبىجا قٖغ

ومىٗهم مً اإلاطخي في بٞؿاصاتهم, ٞال بض مً ؤزظَم بإخ٩ام ٢اؾُت ؾُاؾُت ختى ٌؿخدب ألامً 

بالىٓغ بلى ؤهه الىاصر ألامحن  –ألاخىا٫, ٞغظىا مً الٗالم الهالر الكُش ٖمغ اإلاىنلي  وجهلر

ؤن ًىنل بلى مؿامٗه طل٪ الغؤي الخه٠ُ في خؿباجهم,  –ٖىض ظاللت اإلال٪ ٢بل جىلُه الخ٨م 

ً  ل عظاءَ ب  ٣َ ٞ  ناعمت بضون اهخٓاع   ىنُه بالًغب ٖلى ؤًضي ألازُمحن بإخ٩ام  َم و٦خب بلى اإلال٪ 

ُا, وبٗض ؤن ٢غؤ اإلال   جىنُت الكُش ٦خب ٖلى ْهغ الىع٢ت ما  ٪  بلى زبىث بظغامهم زبىجا قٖغ

ُا, وخاقا ؤن ؤتهاون في ٣ٖىبت مجغم مٗىاٍ: "خاقا ؤن ؤظاػي ؤخضا بج   غم لم ًشبذ زبىجا قٖغ

ذ ٖلى ما عؾمخه الخىنُت لي ل٨ىذ ٦مً ًًٟل ٣ٖله ٖلى  ُا, ولى ظٍغ زبذ ظغمه زبىجا قٖغ

وؤٖاصَا  ,ٖلم هللا, ولى لم ٨ًً َظا الكٕغ ٧اُٞا في بنالح قاون الٗباص إلاا بٗض به زاجم عؾله"

 بلى الكُش.

ان وإلاا اَل٘ الكُش ٖلى َظا الخى٢ُ٘ اإلال٩ي الخاػم ب٩ى ب٩اء مغا, و٢ا٫: ًا للسُبت! ٧

 
َ
 ٪  ل  الىاظب ٖلي ؤن ؤ٢ى٫ ما ٢اله اإلال٪ ٞاو٨ٗـ ألامغ, ٞخاب مً جىنِخه ؤنض١ جىبت, وظغي اإلا

ٞهلخذ البالص وػا٫ الٟؿاص في مضة ٌؿحرة, وؤنبدذ  ,في حؿُحر ألامىع ٖلى ما عؾمه الكٕغ

مت  جل٪ ألان٣إ بدُض لى ؾاٞغث ٚاصة خؿىاء وخضَا ومٗها ؤزمً الجىاَغ وألاحجاع ال٨ٍغ

ًَ ى البالص بلى ؤ٢هاَا إلاا خضزذ ؤخضا هٟؿ  مً ؤ٢صخ ها بؿىء ال في مالها وال في ٖغيها, ؿ  َم ه ؤن 

  و٢ض ا٦خٓذ ٦خب  
َ
ش بما ج ٖلى ًض َظا اإلال٪ الُٗٓم مً ؤلانالخاث الهامت, وصٞ٘ ٖضوان  م  الخاٍع

ض ظِل جدذ بمغة ؤخض ٢ىاصٍ  .(828)(الهلُبُحن مً ؤعى الكام بل مً ؤعى مهغ ؤًًا بخجٍغ

                                              

 1/40الغويخحن ( 827)

 (98 - 97)م  ال٩ىزغي  م٣االث (828)
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)وؤما الظًً ٣ًىلىن: ال بض للكٕغ مً اهًمام :  (829) "مٟخاح الؿٗاصة" خبنا٢ا٫ 

هم َظا: ؤن الؿُاؾت, ٞهظا زُإ الجهلت والٗىام  ٢ىل 
, ومًمىن  , بط الكٕغ ال ًدخاط بلى ٚحٍر

ه 
 
ْص بما ٨ًٟي في الؿُاؾت, ٞاخخجىا بلى جخمت مً آعاثىا, ٣ُٞخلىن َمً ال ًجىػ ٢خل غ 

ًَ الكٕغ لم 

ٟٗلىن  ا, ٍو ٗت بما ٌكبه  قٖغ ظا احٗاٍ ٖلى الكَغ ؿمىن طل٪ ؾُاؾت, َو ل ٞٗله, َو د 
ًَ ما ال 

اإلاغاٚمت به. ؤولئ٪ الظًً ًيخه٠ هللا مجهم في الضهُا وآلازغة. ٢اجلهم هللا وزظلهم. و٠ُ٦ ًدخاط 

ً, وما ًهلر به البكغ ٧لُا, ٖلمُا وطو٢ُا  الكٕغ بلى الؿُاؾت, وألاهبُاء ج٨مل بهم ؤمىع الضاٍع

وقهىصا, ؾُما وال ؤ٦مل وال ؤًٞل مما ه٤ُ به زحر البكغ, وؤقاع بلُه ؾُض ألاهبُاء, و٦كُٟا 

ض ٖلحها ولى بجؼء مً  هىم الخ٨ماء وألانُٟاء لم ٣ًضعوا اإلاٍؼ ختى لى اظخم٘ ٣ٖى٫ ال٣ٗالء ٞو

ؤل٠ ؤل٠ ظؼء مً طعة نٛحرة. الخمض هلل الظي َضاها لهظٍ الىٗمت الجلُلت, ووؿإله ؤن ًغػ٢ىا 

لت, مً َظا الكٕغ الهافي واإلاىب٘ الىافي في ألاو٫ وآلازغ والباًَ الخٓىة ا ل٩املت الجٍؼ

 .(830)(والٓاَغ

ت لجمُ٘ اإلاهالر  –ُٞما ؤخاَذ به  –٢ا٫ الٛؼالي: )وٗلم ؤن مغاؾم الكٕغ ولهظا  خاٍو

 .(831)ومٛؼاَا(

  
 
٢ ها ص   

 
ها و٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم: )ال٨خاب والؿىت ٌكخمالن ٖلى ألامغ باإلاهالر ٧ل

ها ص٢ها وظلها(  
 
لى الىهي ًٖ اإلاٟاؾض ٧ل ها، ٖو  

 
ل وظ 

(832) . 

ٗت التي بٗض هللا  بها مدمًضا   إلاهالر الضهُا ملسو هيلع هللا ىلص و٢ا٫ ابً جُمُت: )الخد٤ُ٣ ؤن الكَغ
 
ظامٗت

 .(833)وآلازغة(

 بو٢ا٫ الكاَبي: )
َ
 ن الكٕغ ٢ض ظاء ببُان ما ج

 
ٖلى  الٗبض في الضهُا وآلازغة ر به ؤخىا٫  هل

 . (834)(ؤجم الىظٍى وؤ٦ملها

                                              

ؤخمض بً مهُٟى بً زلُل: ؤبى السحر، ٖهام الضًً َاق٨بري ػاصٍ: ماعر. جغ٧ي ألانل، مؿخٗغب. ولض في ( 829)

لىم الٗغبُت. وولي ال٣ًاء ٣ه، وجى٣ل في البالص التر٦ُت مضع بغوؾت، ووكإ في ؤه٣غة، وجإصب وجٟ ؾا لل٣ٟه والخضًض ٖو

. له ٦خاب )الك٣اث٤ الىٗماهُت في ٖلماء الضولت  968ت . وجىفي ؾى 961َـ ٞغمض و٠٦ بهٍغ ؾىت 958بال٣ؿُىُُيُت ؾىت 

ر( معجم جغاظم،  -بال٣ؿُىُُيُت، و)هىاصع ألازباع في مىا٢ب ألازُاع  965ٍ( اهخهى مً بمالثه ؾىت  -الٗشماهُت 

الم للؼع٦لي  -و)الغؾالت الجامٗت لىن٠ الٗلىم الىاٞٗت  حر طل٪. وله هٓم. ]ألٖا  [1/257ر( ٚو

 1/382 ومهباح الؿُاصة ةمٟخاح الؿٗاص (830)

 (228( قٟاء الٛلُل )م 831)

 1/157 ٢ىاٖض ألاخ٩ام( 832)

 19/308( مجمٕى الٟخاوي 833)

 1/53اإلاىا٣ٞاث  (834)
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٘  )ال٩ىزغي: الكُش دمحم ػاَض و٢ا٫  صلذ ههىم ال٨خاب والؿىت ٖلى ؤن صًً ؤلاؾالم ظام

 واضخت ال اعجُاَب ٞحها
ً
 .(835)(إلاهلختي الضهُا وآلازغة وألخ٩امهما صاللت

لت ٦ُٟل   و٢ا٫ الكُش دمحم السًغ خؿحن: )بن  ما ظاء به ال٣غآن  والؿىت مً ألاخ٩ام اإلاٟه 

 .(836)بدٟٔ مهالر الى٢اج٘ ؤو صعء مٟاؾضَا(

ْم ٢ا٫ ٖؼ مً ٢اثل: }و٢ا٫ ابً ٞغخىن: )
 
ًَى٨ ْم ص 

 
٨
َ
ذ  ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
٘  ال {، ٞضزل في َظا ظمُ

ت ٖلى وظه ال٨ما٫، و٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص: "جغ٦ذ ٨ُٞم ما بن جمؿ٨خم به  مهالر الٗباص الضًيُت والضهٍُى

 .(837) وؾىتي"(لً جًلىا : ٦خاب هللا

ْم{؛ وال مٗجى لئل٦ما٫ بال ): " بعقاص الٟدى٫ "و٢ا٫ الكى٧اوي في 
 
ًَى٨ ْم ص 

 
٨
َ
ذ  ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
}ال

، بما بالىو ٖلى ٧ل ٞغص ٞغص، ؤو باهضعاط ما ًدخاط  اء الىهىم بما ًدخاط بلُه ؤَل الكٕغ ٞو

غ   ,بلُه جدذ الٗمىماث الكاملت
َ
ض طل٪ ٢ىله حٗالى: }َما ٞ {، ومما ًٍا ْيء 

َ
ًْ شخ َخاب  م   ٨

ْ
ي ال َىا ف 

ْ
َ

} حن  ب 
َخاب  م  ي ٦   ف 

 
ال ـ  ب  اب 

ًَ ب  َوال 
ْ
 .(838)(و٢ىله: }َوال َعَ

اصة وال الى٣هانبن ): ٢ا٫ الكاَبيو  ٗت ظاءث ٧املت ال جدخمل الٍؼ , ألن هللا حٗالى الكَغ

ْم ٢ا٫ ٞحها: }
 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َمْمذ  

ْ
ج
َ
ْم َوؤ

 
ًَى٨ ْم ص 

 
٨
َ
ذ  ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
ًًىا ال َم ص 

َ
ْؾال  

ْ
م  ؤلا

 
٨
َ
ِذ  ل ي َوَعي  َمت 

ْٗ
, وفي {و 

ت ٓىا عؾى٫ هللا: خضًض الٗغباى بً ؾاٍع حن ووظلذ مجها  ٖو ذ مجها ألٖا ٓت طٞع ملسو هيلع هللا ىلص مٖى

ٓت مىصٕ ٞما حٗهض بلُىا؟ ٢ا٫:  جغ٦خ٨م ٖلى البًُاء "ال٣لىب ٣ٞلىا: ًا عؾى٫ هللا بن َظٍ مٖى

 
 
ٜلُل ا وال ًَؼ ومً ٌٗل مى٨م ٞؿحري ازخالٞا ٦شحرا ٞٗل٨ُم بما  ,ٖجها بٗضي بال َال٪ ها ٦جهاَع

خم مً ؾىتي وؾىت الغاقضًً مً بٗضي الخضًض, وزبذ ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص لم ًمذ ختى ؤحى " ٖٞغ

  ً ظا ال م   ,دخاط بلُه في ؤمغ الضًً والضهُاببُان ظمُ٘ ما   .(839)(٠ ٖلُه مً ؤَل الؿىتسال  َو

بً السُاب هنع هللا يضر ٣ًى٫: والظي هٟـ ٖمغ بُضٍ ما ٢بٌ هللا حٗالى عوَح هبُه  ٧ان ٖمغ٢ض و 

هم ًٖ الغؤي
 
٘ الىحي ٖىه ختى ؤٚجى ؤمخه ٧ل ملسو هيلع هللا ىلص وال ٞع

(840). 

ا ٖى  .(841)"مً ٢ا٫ في الضًً بغؤًه ٣ٞض اتهمجي": ٢لذ: ولهظا عوي مٞغ

                                              

 (329م٣االث ال٩ىزغي )م  (835)

ٗت ؤلاؾالمُت نالخت ل٩ل ػمان وم٩ان )م 836)  (33( الكَغ

 2/137 ( جبهغة الخ٩ام837)

 2/100 بعقاص الٟدى٫  (838)

خهام ( 839)  65 - 1/64الٖا

 1/205اإلاحزان للكٗغاوي ( 840)

ش ؤنبهان ( 841)  2/192عواٍ ؤبى وُٗم في جاٍع
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في ؤلاؾالم بضٖت ًغاَا خؿىت، ٣ٞض ٢ا٫ ابً اإلااظكىن: ؾمٗذ مال٩ا ٣ًى٫: "مً ابخضٕ و 

م ؤن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص زان الغؾالت؛ ألن هللا ٣ًى٫: } ْم ٖػ
 
ًَى٨ ْم ص 

 
٨
َ
ذ  ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
{، ٞما لم ٨ًً ًىمئظ ال

 . (842)صًىا، ٞال ٩ًىن الُىم صًىا" 

ذ  }الؿىىسخي: )ٞما ٧ان هللا حٗالى ٣ًى٫ ٢ا٫ دمحم بً ٖلي و 
ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
ْم ال

 
ًَى٨ ْم ص 

 
٨
َ
و٢ض  {ل

الن(  .(843)ب٣ُذ مىه مؿإلت ؤخالها ٖلى عؤي ٞالن ٞو

َم بًاؽ  واؾُا ٞجاءٍ ابً قبرمت بمؿاثَل ٢ض ؤٖضَا، ٣ٞا٫  ض 
َ
٢ا٫ ؾُٟان بً خؿحن: ٢

له: ؤجإطن لي ؤن ؤؾإل٪؟ ٢ا٫: َؾْل، و٢ض اعجبذ خحن اؾخإطهذ. ٞؿإله ًٖ ؾبٗحن مؿإلت ًجُبه 

٘ مؿاثل، عصٍ بًاؽ بلى ٢ىله، زم ٢ا٫ له بًاؽ: ؤج٣غؤ ال٣غآن؟ ٢ا٫: ٞحها، ولم ًسخلٟا بال في ؤعب

ه: }
َ
ْم وٗم. ٢ا٫: ؤجدٟٔ ٢ىل

 
ًَى٨ ْم ص 

 
٨
َ
ذ  ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
{؟ ٢ا٫: وٗم، وما ٢بلها وما بٗضَا. ٢ا٫: ٞهل ال

 .(844)ؤب٣ذ َظٍ آلاًت آل٫ قبرمت عؤًا؟

 ل٣اثو٢ا٫ ابً ٣ُٖل في "الٟىىن" : )
 
ٗت ل ؤْب٣َذ  الكَغ  .(845)(!؟ل  ٢ىالَو

٢ا٫ دمحم بً ؤبي خاجم: ؾمٗذ ؤبا ٖبض هللا )ٌٗجي ؤلامام البساعي( ٣ًى٫: ال ؤٖلم قِئا و 

  
 
ت طل٪ ٧ل ى في ال٨خاب والؿىت. ٣ٞلذ له: ًم٨ً مٗٞغ  .(846)ه. ٢ا٫: وٗمًدخاط بلُه بال َو

ىشخي، ؤزبروي الباجي ؤهه ٧ان ً" الٗىانم"و٢ا٫ ابً الٗغبي في  ىما : )ؤزبروي ال٣ُٟه الَُغ

، و٧ان ًخٟلؿ٠ (848)ب باإلااجمًًيخٓغ بطهه ٞجالؿه ابىه اإلال٣   (847)في باظت ؤخمض بً َىص

وظاطبه طًل الخضًض، ٣ٞا٫ له: َل ٢غؤث ؤصب الىٟـ ألٞالَىن؟ ٢ا٫ له الباجي: بهما ٢غؤث 

ؤًذ ألٞالَىن ػظغ . ٢ا٫ ال٣اضخي ؤبى ب٨غ هنع هللا يضر: الظي ع -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤصب الىٟـ لخمض بً ٖبض هللا 

                                              

خهام للكاَبي  (842)  66 - 1/65الٖا

 (96ب٣ًاّ الىؾىان )م ( 843)

 13/120 البضاًت والجهاًت (844)

 8/65( صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل البً جُمُت 845)

 12/412ؾحر ؤٖالم الىبالء ( 846)

 م.1082َـ/475خمض بً ؾلُمان بً دمحم بً َىص مً ملى٥ الُىاث٠ جىفي ؾىت ؤ٢ا٫ اإلاٗل٤ ٖلى ال٨خاب: ( 847)

ايُت ٢ا٫ اإلاٗل٤ ٖلى ال٨خاب: ( 848) اة ؤبُه و٧ان مىلٗا بالٗلىم الٍغ اإلااجمً ًىؾ٠ بً ؤخمض جىلي اإلال٪ بٗض ٞو

بضو ؤهه َى الظي ازخهٍغ مىسخى بً مُمىن في ٦خابه: ته ظًب الاؾخ٨ما٫. جىفي ونى٠ ٦خابا ؾماٍ "الاؾخ٨ما٫ واإلاىاْغ" ٍو

الم للؼع٦لي، ط  1085َـ/  478ؾىت   (.384م  9م )ألٖا
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ٗت مً ٢غآن وؾىت، في (849)الىٟـ جي الباجي ب٣ىله: ؤصب الىٟـ لخمض، ما جًمىذ الكَغ ، ٖو

 .(850)َضاًت الؿجن، وبًًاح الؿجن(

ً   وج٣ؿُم  ): " بٖالم اإلاى٢ٗحن"و٢ا٫ ابً ال٣ُم في   بٗ
 
ٗت وؾُاؾت ١َ غ  هم َ  ,الخ٨م بلى قَغ

 ًَ م الضً ٗت وخ٣ُ٣ت، و٦خ٣ؿُ ٦خ٣ؿُم ٚحَر ًَ بلى قَغ ً الضً طل٪  بلى ٣ٖل وه٣ل، و٧ل   م آزٍغ

٣ت وال٣ٗل ٧ل   ج٣ؿُم   طل٪ ًى٣ؿم بلى ٢ؿمحن: صخُذ،  باَل، بل الؿُاؾت والخ٣ُ٣ت والٍُغ

اؾض؛ ٞالصخُذ ٢   ٗت ال ٢ؿُم   م  ْؿ ٞو  .لها، والباَل يضَا ومىاٞحها مً ؤ٢ؿام الكَغ

 -زطدلخه  وهى كمىمُ كلى خسف واخد،  ، وهى مبني  مً ؤهم ألاصٌى وؤهفلهد وهرا ألاصُل 

ًَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  ًُ  دخدج إلُه اللبدرُ بدليظبت إلى ول مد   ْج دِى في ملدزفهم وكلىمهم وؤكمدلهم، وؤهه لم 

 
َ
ً  ، وبهما خاظت  هبلَد  ه إلى ؤخٍد ؤمخ   بَ هم بلى مً 

 
 ل
 
 .هم ٖىه ما ظاء بهٛ

ل ى اإلاسَط بدليظبت إل فلسطدلخه كمىمدن مدفىؿدن ال ًخؼسق إلحهمد جخاصُص: كمىمٌ 

ًَ  إلحهم، وكمىمٌ  لث إلُه في ؤصٌى الدًً وفسوكه؛ ً بُ دخدج إلُه َم بدليظبت إلى ول مد 

 
ُ
ًَ دىج إلى طىاهدفسطدلخه ودفُت شدفُت كدمت، ال ج خم ؤلاًمان به بال بةزباث ٖمىم عؾالخه ، وال 

ظا، ٞال ًسغط ؤخض     في َظا َو
 
ٕ  ٟحن ًٖ عؾالخه، وال ًسغ  مً اإلا٩ل لخ٤ الظي مً ؤهىإ ا ط هى

٣ًلب  وما َاثغ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -جدخاط بلُه ألامت في ٖلىمها وؤٖمالها ٖما ظاء به. و٢ض جىفي عؾى٫ هللا 

 
َ
 ظىاخُه في الؿماء بال ط
َ
٦ 

 
ل شخيء ختى آصاب الخسلي وآصاب الجمإ  مهم ٧ل  غ لؤلمت مىه ٖلما، ٖو

و٫، والؿٟغ وؤلا٢امت، والهمذ والىىم وال٣ُام وال٣ٗىص، وألا٧ل والكغب، والغ٧ىب والجز

وال٨الم، والٗؼلت والسلُت، والٛجى وال٣ٟغ، والصخت واإلاغى، وظمُ٘ ؤخ٩ام الخُاة واإلاىث، 

ىم ال٣ُامت وما ُٞه ختى ٧إهه عؤي  وون٠ لهم الٗغف وال٨غسخي واإلاالث٨ت والجً والىاع والجىت ٍو

غ   ٠   هم ؤجم  َم وبلهَ ٞهم مٗبىصَ ٖحن، ٖو ٝ  ختى ٧إجهم ًغوه حٍٗغ كاَضوهه بإونا ٦ماله  ه َو

غ   هم وما ظغي لهم، وما ظغي ٖلحهم مٗهم ختى ٧إجهم ٧اهىا وؤمَم  ٞهم ألاهبُاءَ ووٗىث ظالله، ٖو

غ   ٌ  ٞهم مً َغ١ السحر والكغ ص٣ُ٢  بُجهم، ٖو   ها وظلُلها ما لم 
 ٗغ 
ْ
  ه هبيٌّ ٞ

َ
غ  ألمخه ٢بل  -ٞهم ه، ٖو

بٗضٍ في البرػر وما ًدهل ُٞه مً الىُٗم والٗظاب للغوح مً ؤخىا٫ اإلاىث وما ٩ًىن  –ملسو هيلع هللا ىلص 

هم  ، و٦ظل٪ ٖٞغ مً ؤصلت الخىخُض والىبىة واإلاٗاص والغص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والبضن ما لم ٌٗٝغ به هبي ٚحٍر

                                              

ؿمى ال٨خاب ؤًًا مٗاطلت الىٟـ وؿب بلى ؤٞالَىن وهدل بلُه، وؤٚلب الًٓ ٢ا٫ اإلاٗل٤ ٖلى ال٨خاب: ( 849) َو

َىهُت الخضزت والٛىىنُت. ُٞما ًغي الباخشىن ؤن َظٍ الغؾالت جغظ٘ بلى ؤزغ مً آزاع الهغمؿُت، و٧اجبها طو اَإل ٖلى ألاٞال 

 (.53م، م  1955و٢ض وكغ َظٍ الغؾالت الض٦خىع ٖبض الغخمً بضوي )ألاٞالَىهُت الخضزت ٖىض الٗغب، ال٣اَغة، 

 (108الٗىانم مً ال٣ىانم )م  (850)
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ه خاظت مً بٗضٍ، اللهم بال بلى مً ًبلٛه  ٖلى ظمُ٘ ٞغ١ ؤَل ال٨ٟغ والًال٫ ما لِـ إلاً ٖٞغ

ىض بِىه ٍو هم بًاٍ ٍو مً م٩اًض الخغوب ول٣اء الٗضو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ر مىه ما زٟي ٖلُه، و٦ظل٪ ٖٞغ

٣لٍى وعٍٖى خ٤   غ١ الىهغ والٟٓغ ما لى ٖلمٍى ٖو ًَ  َو اًخه لم  ؤبضا، و٦ظل٪  م لهم ٖضوٌّ ٣  ٖع

هم  غ٢ه التي ًإجحهم مجها وما ًخدغػون به مً ٦ُض -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٖٞغ ٍ وم٨ٍغ وما مً م٩اًض ببلِـ َو

َض ًضٞٗىن به قغ   هم  ٍ ما ال مٍؼ مً ؤخىا٫ هٟىؾهم وؤوناٞها  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٖلُه، و٦ظل٪ ٖٞغ

هم  مً ؤمىع مٗاٌكهم ما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وصؾاجؿها و٦ماثجها ما ال خاظت لهم مٗه بلى ؾىاٍ، و٦ظل٪ ٖٞغ

ملٍى الؾخ٣امذ لهم صهُاَم ؤَٖٓم   .اؾخ٣امت لى ٖلمٍى ٖو

  ً ؾىاٍ، ٠ُ٨ٞ  بلى ؤخض   هم هللا  ْظ دى  وبالجملت ٞجاءَم بسحر الضهُا وآلازغة بغمخه، ولم 

  ً 
َ
  ً ؤن  ٓ

َ
ٗخه ال٩املت التي ما َ  غَ قَغ

َ
  َم ١ الٗال

 
ٗت   ؤ٦مل   قَغ

 
 جدخاط بلى ؾُاؾت   مجها ها٢هت

  زاعظت  
 
 ٖجها ج
َ
٨  
 م 
 
ٞهى ٦مً ًْ  ً ًْ طل٪زاعط ٖجها؟ وَم  ؤو م٣ٗى٫   ؤو خ٣ُ٣ت   ها، ؤو بلى ٢ُاؽ  ل

  ؤن  
ً
  بلى عؾى٫   بالىاؽ خاظت

َ
   ٍ، وؾبب  بَٗض  َغ آز

 
ً  ما ظاء به ٖلى َم  ه زٟاء  َظا ٧ل  طل٪ و٢   ً ْ

 
 ل
 
 ت

 
 
هبُه الظًً ا٦خٟىا بما ظاء به، واؾخٛىىا به ٖما ما  ؤصخاَب ٤ هللا له ههِبه مً الٟهم الظي ٞو

خدىا به ال٣لىَب  ى ٖهض   هبِىا والبالص، و٢الىا: َظا ٖهض   ؾىاٍ، ٞو ها بل٨ُم، و٢ض ٧ان ٖمغ بلُىا، َو

به ًٖ ال٣غآن، ٠ُ٨ٞ  زكُت ؤن ٌكخٛل الىاؽ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًمى٘ مً الخضًض ًٖ عؾى٫ هللا  -هنع هللا يضر  -

م وػبالت ؤطَاجهم ًٖ لى عؤي اقخٛا٫َ  ال٣غآن والخضًض؟ ٞاهلل  الىاؽ بأعائهم وػبض ؤ٩ٞاَع

 : }و٢ض ٢ا٫ هللا حٗالى اإلاؿخٗان,
ً
َغْخَمت

َ
َ٪ ل ل 

َ
ي ط  ف 

ن  ْم ب  ْحه 
َ
ل َٖ ى 

َ
ْخل  ً َخاَب   ٨

ْ
َ٪ ال ُْ لَ َٖ َىا 

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ا ؤ ه 

َ
ْم ؤ ه   ٟ

ْ
٨ ًَ ْم 

َ
َول
َ
ؤ

ىَن  ى  ْام 
 ً ٣َْىم   َغي ل 

ْ
٦ َغي و٢ا٫ حٗالى: } ,{َوط 

ْ
ك  َوب 

ً
ًضي َوَعْخَمت  َ ْيء  َو

َ
  شخ

ل 
 
٩ اًها ل 

َُ ْب َخاَب ج   ٨
ْ
َ٪ ال ُْ لَ َٖ َىا 

ْ
ل ؼ 
َ
َوه

ح م  ْؿل 
م 
ْ
ل ًضي و٢ا٫ حٗالى: } ,{َن ل   َ وع  َو

ض  ي اله  ا ف 
َ
 إلا 
اء  َٟ ْم َوق 

 
٨  
ًْ َعب   م 

 
ت
َ
ٓ  ٖ ْم َمْى

 
٨
ْ
ْض َظاَءج

َ
اؽ  ٢ َها الى  ح 

َ
اؤ ًَ

حَن  ى  ْام  م 
ْ
ل  ل 
 
 .(851)({َوَعْخَمت

دث) الخالفت مً   ( وؤزودهه الدًً طسوٍز

اث الكٕغ الظي ال): " الا٢خهاص"٢ا٫ الٛؼالي في  بلى  ؾبَُل  وظىب ؤلامام مً يغوٍع

 .(852)(جغ٦ه

 .(854)(يغوعي في خٟٔ ؤلاؾالم ؤلامام ؤمغ   ههَب  ن  : )ب (853) "اإلاؿخٓهغي "و٢ا٫ في 

                                              

 519 - 6/517( بٖالم اإلاى٢ٗحن 851)

خ٣اص852)  (293)م  ( الا٢خهاص في الٖا

خ٪ و٢ض ط٦: ) 2/141 "ؤلاخُاء"٢ا٫ في ( 853) غها في ٦خاب اإلاؿخٓهغي اإلاؿخيَبِ مً ٦خاب "٦ك٠ ألاؾغاع َو

)م  "الٗىانم"(. و٢ا٫ ابً الٗغبي في ألاؾخاع" جإل٠ُ ال٣اضخي ؤبي الُُب في الغص ٖلى ؤنىاٝ الغواٌٞ مً الباَىُت...
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مً ؤَم ألامىع الٗالُت,  –ؤٖجي ؤمغ ؤلامامت  –ألهه ): " اإلاؿاًغة"و٢ا٫ ال٨ما٫ ابً الهمام في 

ت الٗامت للغظا٫ واليؿاء, الهٛح  .(ر وال٨بحرإلاا ًخٗل٤ به مً اإلاهالر الضًيُت والضهُاٍو

 :٠ ٞالضًيُت: ٦خىُٟظ ألاخ٩ام, وب٢امت الخضوص, وؾض )٢ا٫ قاعخها ال٨ما٫ ابً ؤبي قٍغ

الء ٧لمت الخ٤. م الٛىي, وألازظ لل٠ًُٗ  الشٛىع, والجهاص إٖل ت: ٦ضٞ٘ اإلاخٛلب, وج٣ٍى والضهُاٍو

 ًيخٓم ؤمغ   مً ال٣ىي, وبه٩اح ألاًامى, والىٓغ في ؤخىا٫ الُخامى, وجىلُت الًٟاة وألامغاء بدُض

 .(855)(اإلاٗاف

اؾت جامت، وػٖامت ٖامت، جخٗل٤ بالسانت والٗامت، في مهماث ٢ا٫  جي: )ؤلامامت: ٍع الجٍى

ُت، وب٢امت الضٖىة بالدجت والؿ٠ُ، و٠٦  الضًً والضهُا. مهمتها خٟٔ الخىػة، وعٖاًت الٖغ

خىٗحن، الس٠ُ والخ٠ُ، والاهخهاٝ للمٓلىمحن مً الٓاإلاحن، واؾدُٟاء الخ٣ى١ مً اإلام

ا ٖلى اإلاؿخد٣حن(  . (856)وبًٟاَئ

وال ًغجاب مً مٗه مؿ٨ت مً ٣ٖل ؤن الظب ًٖ الخىػة، والىًا٫ صون خٟٔ ٢ا٫: )

، وال  هم وإػ ا، ولى جغ٥ الىاؽ ٞىضخى ال ًجمٗهم ٖلى الخ٤ ظام٘، وال ًٖؼ البًُت مدخىم قٖغ

ل٪ ًغصٖهم ًٖ اجبإ زُىاث الكُُان عاصٕ، م٘ جٟجن آلاعاء، وجٟغ١ ألاَىاء ال  هخثر الىٓام، َو

الٗٓام، وجىزبذ الُٛام والٗىام، وجدؼبذ آلاعاء اإلاخىا٢ًت، وجٟغ٢ذ ؤلاعاصاث اإلاخٗاعيت، 

كذ السهىماث،  ًذ الجام٘، واحؿ٘ السغ١ ٖلى الغا٢٘، ٞو ومل٪ ألاعطلىن ؾغاة الىاؽ، ٞو

ىاب ب ٗض واؾخدىط ٖلى ؤَل الضًً طوو الٗغاماث، وجبضصث الجماٖاث، وال خاظت بلى ؤلَا

 . (857)(خهى٫ البُان، وما ًٕؼ هللا بالؿلُان ؤ٦ثر مما ًٕؼ بال٣غآن

                                                                                                                                             

كا طل٪ ]ٌٗجي اٖخ٣اص الباَىُت[ في زغاؾان، مً لضن مىث ؤبي الٟخذ اإلال٪ الٗاص٫ و٢( : )57 - 56 خل الخاظُت لسىاظا ٞو

بؼع٥ اإلال٣ب بىٓام اإلال٪، وػٍغ ؤبي الٟخذ، و٧ان جاط اإلال٪ وػٍغ زاجىن باَىُا، وجدؼبذ الباَىُت بلى ٢لٗت ؤنبهان، وزاعث 

في الجبل ختى بلٛذ َمضان، وصٖىا بلى الجضا٫، ٞإعؾل اإلال٪ بلى الٛؼالي، ٞهى٠ له ٦خابا ؾماٍ "حجت الخ٤ في الغص ٖلى 

ًاثل الباَىُت" بالعج مُت، و٧لٟه السلُٟت ؤن ًً٘ له في طل٪ قِئا، ٞإعؾل بلُه ٦خابا ؾماٍ "ًٞاثذ الباَىُت ٞو

م، بٕغ ُٞه، وبن ٧ان ال٣اضخي ٢ض ؾب٣ه بلُه، ول٨ً ؤظاص  م، وجبُحن ٖىاَع خ٪ ؤؾخاَع م َو ت" في ٦ك٠ ؤٖىاَع اإلاؿخٓهٍغ

 (.َظا في الترجِب

 (171ًٞاثذ الباَىُت )م ( 854)

 (418ؿاًغة )م ( اإلاؿامغة بكغح اإلا855)

 (22الُٛاسي )م ( 856)

 (24 - 23)م  الؿاب٤( 857)
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 مً ظمُ٘ الىاؽ ال ٣ً٘ بمؿخ٣غ الٗاصاث, ٞةن   ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: )الاه٨ٟاٝ ًٖ الٓلمو 

ى ؤلامام. "ال  اؾ٤, ٞال بض مً عاصٕ وػاظغ, َو هللا ؤظغي الٗاصة في زل٣ه بإهه ال بض مً ْالم ٞو

 .(858)لهم"( ًهلر الىاؽ ٞىضخى ال ؾغاة

َها} :ٖؼ وظل ٣ًى٫ بن هللا ابً خؼم: )و٢ا٫  َٗ ْؾ  و 
 
ال ًؿا ب 

ْٟ   هَ
 
 اَّلل

 
٠  

 
ل
َ
٩  ً  

َ
{, ٞىظب ال٣ُحن بإن ال

 َٖ  ىا بًغوعة ال٣ٗل وبضحهخه ؤن  ْم ل  هللا حٗالى ال ٩ًل٠ الىاؽ ما لِـ في بيُتهم واخخمالهم, و٢ض 

في ألامىا٫ والجىاًاث والضماء والى٩اح حٗالى مً ألاخ٩ام ٖلحهم  الىاؽ بما ؤوظبه هللا   ٢ُامَ 

  
 
ٖ   ظها ومى٘ الٓالم وبههاٝ اإلآلىم وؤزوالُال١ وؾاثغ ألاخ٩ام ٧ل  ض  ال٣هام ٖلى جبا

م وقىاٚلهم وازخالٝ آعائهم وامخىإ مً جدغي في ٧ل طل٪ ممخى٘ ٚحر مم٨ً بط ٢ض  ,ؤ٢ُاَع

ض آزغ ؤو ظماٖت ؤ ٍغ ض واخض ؤو ظماٖت ؤن ًد٨م ٖلحهم بوؿان ٍو زغي ؤن ال ًد٨م ٖلحهم بما ًٍغ

ظا الظي ال بض مىه يغوعة  ألجها جغي في اظتهاصَا زالٝ ما عؤي َاالء وبما زالٞا مجغصا ٖلحهم َو

ظا مكاَض في البالص التي ال عثِـ لها ٞةهه ال ٣ًام َىا٥ خ٨م خ٤ وال خض ختى ٢ض طَب  َو

ا, ٞال جصر ب٢امت الضًً بال باإلؾىاص بلى واخض... ٞايل ٖالم خؿً الؿُاؾت  الضًً في ؤ٦ثَر

 .(859)(٢ىي ٖلى ؤلاهٟاط

)ٞةن ٢لذ: بن الكإع لم ًىو ٖلى ألامغ باجساط ؤلامام, ٞمً ؤًً ٩ًىن  ابً الٗغبي:٢ا٫ و 

واظبا؟ ٢لىا: بن هللا حٗالى ٢ض ؤمغها بة٢امت الضًً بال ق٪, وال ؾبُل بلى ب٢امخه بال بىظىص ألامان 

ـ  الىاؽ ٖلى ؤهٟؿهم وؤمىالهم 
 ٟ هم ٖلى بٌٗ, وطل٪ ال ًصر في ؤه  ً ي بٗ  

ض  َٗ
َ
ً ح وؤَلحهم م 

جخمٗىن ٖلُه, ٞةطا ػا٫  َم بلُه ٍو غظ٘ ؤمغ  ًَ ساٝ ؾُىجه وجغجى عخمخه   ً م  مً 
َ
ؤبضا ما لم ٨ًً ز

ىا إل٢امت الضًً الظي ؤوظب  السٝى الظي ٧اهىا ًساٞىهه ٖلى ؤهٟؿهم وؤمىالهم وؤَلحهم جٟٚغ

خىنل   ً  ؤلامام واظب(هللا ٖلحهم ب٢امَخه, وما ال 
 
 .(860)بلى الىاظب بال به ٞهى واظب, ٞاجساط

                                              

ألبي مىهىع في وؿبتها َظٍ ال٣ُٗضة و .  (61)م البً الؿب٩ي  في قغح ٣ُٖضة ؤبي مىهىع الؿ٠ُ اإلاكهىع ( 858)

ضي  بلى  ؤما بٗض ٞهظٍ وع٢اث ٢هضها بها)( : ٣11ض ٢ا٫ ابً الؿب٩ي في م٣ضمت قغخه ٖلحها )م ٞ, هٓغ -عخمه هللا-اإلااجٍغ

ضي وقغخها قغخا مخىؾُا اإلايظىبتخل ال٣ُٗضة   وؤهذ جغي ٢ى٫َ )( : 40و٢ا٫ )م  اَـ . (لئلمام ال٨بحر ؤبي مىهىع اإلااجٍغ

اٍَغ ؤجها لِؿذ ألبي مىهىع. والظي ًسخلج بظَجي ؤجها  ناخب َظٍ ال٣ُٗضة " بال ؤن ألاصر ما ٢اله ؤبى مىهىع " الخ. ْو

ضي عخمه هللا ؤهه ًىا٤ٞ )( : 45 - 44و٢ا٫ )م  اَـ . (لبٌٗ جالمظجه واٖلم ؤن اإلاى٣ى٫ ًٖ ألاؾخاط ؤبي مىهىع اإلااجٍغ

ظا ؤًًا ًض٫ ٖلى  سال٠ الخىُٟت, و٢ض نغح ناخب َظٍ ال٣ُٗضة بمىا٣ٞت الخىُٟت, َو ألاقاٖغة في الاؾخصىاء في ؤلاًمان ٍو

 )ػ( اَـ . (ؤجها لِؿذ مً ٦الم ؤبي مىهىع 

(859 )  ٟ  4/72ل هَ ال

 (124)م للكٗغاوي مغ ال٨بًرذ ألاخ (860)
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ٖ   واظب   ؤلامام   ههَب  بن  : )" اإلا٣ضمت"في و٢ا٫ ابً زلضون  ه في الكٕغ ٝ وظىب  غ  ٢ض 

اجه باصعوا بلى بُٗت ؤبي ب٨غ هنع هللا يضر  بةظمإ الصخابت والخابٗحن, ألن   ؤصخاب عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖىض ٞو

ولم جتر٥ الىاؽ ٞىضخى في ٖهغ  ,و٦ظا في ٧ل ٖهغ مً بٗض طل٪ ىٓغ بلُه في ؤمىعَموحؿلُم ال

هاع   ,مً ألٖا
 
 .(861)( ٖلى وظىب ههب ؤلامامواؾخ٣غ طل٪ بظماٖا صالا

ؤظمٗىا ٖلى  -عيىان هللا حٗالى ٖلحهم ؤظمٗحن  -اٖلم ؤن الصخابت )٢ا٫ ابً حجغ اإلا٩ي: و 

, ؤلامام بٗض اه٣غاى ػمً الىبىة  ههَب  ؤن   خُض اقخٛلىا به  بل حللىه ؤهم  الىاحبدثواظب 

 .(862)(ًٖ صًٞ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

لىا ٚىُت  :بل ٣ًى٫  ,مامبهه ال بض مً ؤ٢ا٫ الٛؼالي: )ٞةن ٢ُل: بم جى٨غون ٖلى مً ال ٌؿلم 

ٞةجهم  ,نىاٝ اإلاؿلمحن ٖلى بُالههؤ َظا ؾاا٫ اج٣ٟىا هدً والباَىُت وؾاثغ   :٢لىا ,ٖىه

ٖ  ٗىا وجُاب٣ىا ٖلى ؤهه ال بض مً بمام, وبهما ه  ؤظم ََ ؼا  ؤخض   ْب هم في الخُٗحن ال في ألانل, ولم ًظ

, وال (863)ٗٝغ بٗبض الغخمً بً ٦ِؿانٌ   ه وؤهه ٌؿخٛجى ٖىه بال عظل  ؤلامام ال ًجب ههب   بلى ؤن  

ب م  ٌَ    َد ؿتًر
ؿاص م   ل  ه   : ن٨حلضٍ, و٧إهىا هيبه اإلاؿترقض بمؿٗخ٣َ في بُالن مظَبه ٞو

                                              

 (240 - 239اإلا٣ضمت )م ( 861)

 1/25 الهىا٤ٖ الخغ٢ت( 862)

ٖبض الغخمً بً ٦ِؿان ؤبى ب٨غ ألانم اإلاٗتزلي ناخب اإلا٣االث في ألانى٫. : ) 5/121 "لؿان اإلاحزان"في ( 863)

عجُب. ومً جالمظجه ط٦ٍغ ٖبض الجباع الهمظاوي في َب٣اتهم و٢ا٫: ٧ان مً ؤٞصر الىاؽ وؤوعٖهم وؤ٣ٞههم وله جٟؿحر 

ٝ ؤو ؤ٢ضم مىه
 

ال َٗ ى مً َب٣ت ؤبي الهظًل ال ت. ٢لذ: َو  ُ
َ
ل  ٖ  ( اَـ .ببغاَُم بً بؾماُٖل ابً 

جي في  ْهب  ؤلامام ٖىض ؤلام٩ان واظب. وطَب ٖبض الغخمً بً ٦ِؿان بلى ؤهه ( : )23 - 22)م  "الُٛاسي"٢ا٫ الجٍى
َ
ه

جىػ جغ٥ الىاؽ ؤزُاٞا، ًلخُمىن اثخال  ظا ال ًجب ٍو ٞا وازخالٞا، ال ًجمٗهم يابِ، وال ًغبِ قخاث عؤحهم عابِ. َو

دؿاٝ، وال  غ ؤنىاب الٖا الغظل هجىم ٖلى ق٤ الٗها، وم٣ابلت الخ٣ى١ بال٣ٗى١، ال حهاب حجاب ؤلاههاٝ، وال ٌؿخٖى

ى مؿبى١ بةظمإ مً ؤقغ٢ذ ٖلُه  الكمـ ٌؿمى بال ٖىض الاوؿال٫ ًٖ عب٣ت ؤلاظمإ، والخُض ًٖ ؾجن الاجبإ. َو

اعبت، واجٟا١ مظاَب الٗلماء ٢اَبت  ( اَـ .قاع٢ت ٚو

٣ضَا إلاً ٣ًىم بها في ألامت واظب باإلظمإ وبن قظ ٖجهم ( : )15)م  "ألاخ٩ام الؿلُاهُت"و٢ا٫ اإلااوعصي في  ٖو

 ( اَـ .ألانم

بي في "جٟؿحٍر و٢ا٫  ال بحن ألاثمت بال ما وال زالٝ في وظىب طل٪ بحن ألامت و : ) 1/264" الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآنال٣َغ

ٗت ؤنم، و٦ظل٪ ٧ل مً ٢ا٫ ب٣ىله واجبٗه ٖلى عؤًه ومظَبه، ٢ا٫: بجها ٚحر واظبت في  عوي ًٖ ألانم خُض ٧ان ًٖ الكَغ

هم وظهاصَم، وجىانٟىا ُٞما بُجهم، وبظلىا الخ٤ مً ؤهٟؿهم، و٢ؿمىا ج  متى ؤ٢امىا َح  الضًً بل ٌؿٙى طل٪، وؤن ألامت

اث ٖلى ؤَلها، وؤ٢امىا الخضوص ٖلى مً وظبذ ٖلُه، ؤظؼؤَم طل٪، وال ًجب ٖلحهم ؤن ًىهبىا الٛىاثم والٟيء والهض٢

 . اَـ (بماما ًخىلى طل٪

اج٤ٟ ظمُ٘ ؤَل الؿىت وظمُ٘ ٢ض ٖؼا َظٍ اإلا٣الت بلى السىاعط الىجضاث خُض ٢ا٫: ) 4/72 "الٟهل"وابً خؼم في 

 إلمام  ٖاص٫ ٣ًُم ٞحهم ؤخ٩اَم  ت, وؤن  اإلاغظئت وظمُ٘ الكُٗت وظمُ٘ السىاعط ٖلى وظىب ؤلامام
ألامت واظب  ٖلحها الاه٣ُاص 
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 بن ابً ٦ِؿان مؿؤَى  :و٫ ألا 
ٕ  ةما ًضُٖه بُٞ ى١  بما اهخدل  مت ٢اَبت, ول٣ض هجمألا  ظما

و٫ ألا  ً ؾجن الاجبإ, ٞلُالخٔ الٗهَغ وجًمش بغطًلت الٗضو٫ ٖ ,ظمإمً اإلاظَب ٖلى زغ١ ؤلا 

 
َ
 ؿاعَ ٠ُ٦ ح

 
ا ٕ الصخابت ٣ض البُٗت, لى ههب ؤلا بة عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٗض ٞو و٠ُ٦ اٖخ٣ضوا مام ٖو

والاؾدئساع ختى  يو٠ُ٦ اظخيبىا ُٞه الخىاو ,طل٪ ٞغيا مدخىما وخ٣ا واظبا ٖلى الٟىع والبضاع

َٖ , عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص جغ٧ىا بؿبب الاقخٛا٫ به ججهحَز  مام لهم بهه لى جهغم ٖلحهم لخٓت ال ؤمىا ل  و

ٞحها كدذ ٞحها آلاعاء وجسخل٠ ٩ىا في خاصزت ُٖٓمت جدبٞغبما هجم ٖلحهم خاصزت ملمت واعج

ا مُاٖا ًجم٘ قخاث آلا ألاَىاء, وال ًهاصٞىن ٞحها  الٗهام  هسغم الىٓام وبُلال  ,عاءمخبٖى

 ,ال ٖلُهبلُه ولم ٌٗغظىا في الخا٫ ب لبضاَع زغوا اآظل طل٪ ٞؤل  ,خ٩اموجضاٖذ باالهٟهام ٖغي ألا 

  ٘ ظا ٢اَ  .المفي خٟٔ ؤلاؾ يغوعيٌّ  مغ  ؤ مام  ؤلا  ههَب  ن  ؤفي  َو

ال ًخماعي مخضًً في ؤن الظب ًٖ خىػة الضًً والىًا٫ صون  َى ؤن ه٣ى٫: :اإلاؿل٪ الشاوي

ضجه ؤمغ   بًُخه والاهخضاب لىهغجه وخغاؾخه بالخاٞٓت ٖلى هٓام ؤمىع ظىض ؤلاؾالم ٖو

ض    
ترن  ٨ًؤل السل٤ بالٗحن  يغوعي واظب ال بض مىه, وؤن  الىٓام ال ٌؿخمغ ٖلى الضوام بال بم 

ذ ٖلى الاؾخد٩ام باصع بلى ؤبذ ٞئت للشىعان و٦كغث ًٖ هابها و ؤقغ اغة, ٞمهما الؿاَ قٞغ

ٞغاص طا زاعث اقخٛل بخُٟئتها الٗىام والُٛام وألا بجها لى جغ٦ذ ختى ةٞ ,جُٟئتها وخؿم ٚاثلتها

                                                                                                                                             

ٗت التي ؤحى بها عؾى٫  هللا ملسو هيلع هللا ىلص خاقا الىجضاث مً السىاعط, ٞةجهم ٢الىا: ال ًلؼم الىاؽ ٞغ  ؿىؾهم بإخ٩ام الكَغ ى هللا َو

ظٍ ٞغ٢ت ما هغي ب٣خٗاهما ٖلحهم ؤن ًؤلامامت, وب م اإلايؿىبىن بلى هجضة بً ٖمحر الخىٟي َىا الخ٤ بُجهم, َو ي مجهم ؤخض َو

 ( اَـ .ال٣اثم بالُمامت

ٌ  ( : )241 - 240)م  "اإلا٣ضمت"ولهظا ٢ا٫ ابً زلضون في  الىاؽ ٣ٞا٫ بٗضم وظىب َظا الىهب عؤؾا  و٢ض قظ بٗ

م، والىاظب ٖىض َاالء به حَر , مجهم ألانم مً اإلاٗتزلت وبٌٗ السىاعط ٚو ,  ما َى بمًاء  ال بال٣ٗل وال بالكٕغ الخ٨م الكٕغ

االء مذجىظىن باإلظمإ.  ٞةطا جىاَإث ألامت ٖلى الٗض٫ وجىُٟظ ؤخ٩ام هللا حٗالى لم ًدخج بلى بمام وال ًجب ههبه, َو

والظي خملهم ٖلى َظا اإلاظَب بهما َى الٟغاع ًٖ اإلال٪ ومظاَبه مً الاؾخُالت والخٛلب والاؾخمخإ بالضهُا إلاا عؤوا 

ٗت ممخلئت ًه. واٖلم ؤن الكٕغ لم ًظم اإلال٪ لظاجه, وال خٓغ ال٣ُام به,  الكَغ بت في ٞع بظم طل٪ والىعي ٖلى ؤَله ومٚغ

وبهما طم اإلاٟاؾض الىاقئت ٖىه مً ال٣هغ والٓلم والخمخ٘ باللظاث, وال ق٪ ؤن في َظٍ مٟاؾض مدٓىعة, وهي مً جىابٗه, 

ا بهما  ,وؤوظب بةػائها الشىاب ,ىه٦ما ؤزجى ٖلى الٗض٫ والىهٟت وب٢امت مغاؾم الضًً والظب ٖ
ً
وهي ٧لها مً جىاب٘ اإلال٪, ٞةط

و٢٘ الظم للمل٪ ٖلى نٟت  وخا٫ صون خا٫ ؤزغي ولم ًظمه لظاجه وال َلب جغ٦ه ٦ما طم الكهىة والًٛب مً اإلا٩لٟحن, 

ٟهما ٖلى م٣خطخى الخ٤, و٢ض ٧ ان لضاوص وؾلُمان ولِـ مغاصٍ جغ٦هما بال٩لُت لضٖاًت الًغوعة بلحها, وؤما اإلاغاص جهٍغ

ما مً ؤهبُاء هللا حٗالى وؤ٦غم السل٤ ٖىضٍ ما َو بن َظا  :زم ه٣ى٫ لهم .نلىاث هللا وؾالمه ٖلحهما اإلال٪ الظي لم ٨ًً لٛحَر

ٗت ,الٟغاع ًٖ اإلال٪ بٗضم وظىب َظا الىهب ال ٌٛى٨ُم قِئا وطل٪ ال  ,أله٨م مىا٣ٞىن ٖلى وظىب ب٢امت ؤخ٩ام الكَغ

ى ٖحن ما ُٞدهل اإلا ,والٗهبُت م٣خًُت بُبٗها للمل٪ ,لكى٦تًدهل بال بالٗهبُت وا غعجم ٞل٪ وبن لم ًىهب بمام َو

 ( اَـ .ٖىه
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مىع قىعي وب٣ي الىاؽ ٞىضخى مهملحن وناعث ألا  ,لى الخٗاصي والخًاصبخاص ألٞطخى طل٪ وآلا 

ىض طل٪  ,لى وعَاث الغصي م٣خدمحن ُٞه مؿال٪ الهىي ومىاهج اإلاجىؾضي متهاٞخحن ٖ ٖو

 بزغة عاصاث وجدىإػ الكهىاث وجٟطخي باآل جدىا٢ٌ ؤلا 
 
ب لى اؾدُالء الغطاثل ٖلى الًٟاثل وجىز

وؤنبدذ ألاًضي  ,وجمخض ألاًضي بلى ألامىا٫ والٟغوط ,مازلؾالم وألا ٖلماء ؤلا ٖلى الُٛام 

ت, ُٞدبحن بهظا ولِـ ًسٟى  ,الؿاٞلت ٖالُت ما في طل٪ مً خل ٖهام ألامىع الضًيُت والضهٍُى

غ الخ٤( ؤلامامَ  للىاْغ البهحر ؤن   يغوعة السل٤ ال ٚىُت لهم ٖىه في صٞ٘ الباَل وج٣ٍغ
(864). 

ُٞما بحن ٖلماء  –ُٞما ؤٖلم  –: )ال هجض َىا٥ زالٞا و٢ا٫ الكُش ؤبى الخؿً الىضوي 

  خهى٫ ٖلى ؾلُت  ال ؤلاؾالم, ُٞما ًخهل بالؿعي وعاءَ 
 
  َم و٢ىة ج

 
ىان مً جُب٤ُ خا٦مُت هللا ٨

ؤخ٩امه وخضوصٍ في الجخم٘ البكغي, ختى ال حٗىص َىا٥ ٢ىة ٖلى البكغ جُب٣ُا ٖملُا, وجىُٟظ 

ٕ   ؤو ؾلُت ؤو هٓام ؤو َاٖت ؤو خ٩ىمت مٗاعيت جى٢٘ الىاَؽ  خىت حكحر بلحها آلاًت  في نغا ٞو

مت: }  ال٨ٍغ
َ
ى ال ْم َخت   َ ى

 
ل اج 
َ
   َو٢

 
ً  َّلل  ً  

ىَن الض 
 
٩ ٍَ  َو

 
ْخَىت  ٞ ىَن 

 
٩
َ
ٖلى ٢ىة وم٩اهت  {. ٦ما ًجب الخهى٫  ج

 
 
ُب  اإلاؿلمت ال٣ُامَ  جمل٪ بها الجماٖت باألمغ والىهي, وال ج٨خٟي بمجغص الضٖىة اللؿاهُت والتٚر

ت َٗ ٖلى َؾ  –ب٩لمت "ألامغ" و"الىهي"  ولؿان الىحي الخٗبحَر  البُاوي ٞدؿب, ولظل٪ آزغ ال٣غآن  

ىاَا  ما جخُلبان قِئا مً ال٣ىة والٗلى والٛلبت ختى ٩ًىن ؤلاوؿان في  –اللٛت الٗغبُت ٚو َو

ْجَهْىَن مى٠٢ آلامغ والىاهي. ٢ا٫ هللا حٗالى: }
َ
ٝ  َوج و غ 

ْٗ َ اإلاْ وَن ب 
غ  م 
ْ
إ
َ
اؽ  ج لى  غ َظْذ ل 

ْ
ز
 
ت  ؤ م 

 
ْحَر ؤ

َ
ْم ز ْىخ 

 
٦

  
 
اَّلل ىَن ب 

ى  ْام 
 
غ  َوج

َ
ْى٨
 ْ
ً  اإلا

خَ {, }َٖ
ْ
ً  َول

َٖ ْجَهْىَن  ٍَ ٝ  َو و غ 
ْٗ َ اإلاْ وَن ب 

غ  م 
ْ
إ ٍَ ْحر  َو

َ
س
ْ
ى ال

َ
ل ىَن ب 

 ٖ ْض ًَ  
 
ت م 

 
ْم ؤ

 
ْى٨  م 

ًْ  ٨

غ  
َ
ْى٨
 ْ
مً اإلاؿلمحن  وال٣ىة, والجض والاظتهاص في ؾبُله, مُلىب   والخهى٫ ٖلى َظٍ الؿلُت .{اإلا

مً  في خا٫  ٖىه  ُٞه والخ٣هحر   باآلًاث ال٣غآهُت والىهىم ال٣ُُٗت, وال ًجىػ ؤلاَما٫  

  ألاخىا٫, و٢ض ػزغ ال٣غآن  
 
بالخدظًغ مً الىخاثج الىزُمت اإلاكئىمت اإلاترجبت ٖلى جغ٥  والخضًض

, وط٫ اإلاؿلمحن  َظا الغ٦ً ؤلاؾالمي الُٗٓم, في نىعة اهُماؽ مٗالم الضًً وػوا٫ قٗاثٍغ

ُت, والٟىضخى والايُغاب بىصًتهم, وبلٛاء الخضوص ؤلالهُت وألاخ٩ام الكٖغ ىاجهم ٖو , في الخُاة َو

ٗت  والخغمان مً الىهغة ؤلالهُت والؿٗاصة الضًيُت والضهُىٍت, ومً ؤظل طل٪ ؤولذ الكَغ

 بالٛت ختى ظٗلذ الخُاة بضوجها خُاة "ظاَلُت" 
ً
ؤلاؾالمُت ب٢امت هٓام ؤلاماعة والسالٞت ؤَمُت

بإمغ وظٗلذ اإلاىث في َظا اإلاىي٘ "مُخت ظاَلُت". وألمغ ما ٖجى الصخابت عضخي هللا ٖجهم 

خىلى ؤمىَعَم, ٖلى بزغ  هم ٍو
َ
السالٞت وازخُاع زلُٟت  عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وؤمحر  للمؿلمحن ًجم٘ قمل

اة الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص, و٢ضمٍى ٖلى ٧ل ؤمغ, وفي ؾبُل ألازظ بها بلى الىهج الصخُذ وبٖاصتها بلى  ٞو
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ل, وفي ؾبُل بٖاصتها بلى ؾحرتها ألاولى, ظاَض ؾُضها ٖلي ٦غم هللا وظهه ظها َصٍ الكا١ الٍُى

ت بً ؤبي ؾُٟان  َض بً مٗاٍو َم اإلاؿلمحن ًٍؼ  بً ٖلي خا٦ 
ال٣خا٫َ  –امهنع هللا يضر  –ههابها ٢اجل خؿحن 

ٗىن عاًت  الظي اؾدكهض ُٞه, وما ػا٫ ٣ٞهاء  ؤلاؾالم وؤولىا الٗؼم مً الٗلماء واإلاهلخحن ًٞغ

بظلىن ما  ٣ىصون الجُىف, ٍو ٖىضَم مً هٟـ وهِٟـ, في ؾبُل الجهاص, وب٢امت الجهاص ٍو

بت,  الخ٨م ؤلاؾالمي, و٢ض حٛاٞل ٖىه الٗالم  ؤلاؾالمي ٞإنبذ الُىَم طلُال مهاها ال ٢ُمت له وال َع

  .(865)(-مً الخ٩ىماث والكٗىب  –وؤنبذ ٢هٗت جضاٖذ ٖلحها ألا٧لت 

  ألانل  ٢ا٫ ابً ألازحر: ) ولهظا
 
ت، وبض الٗض٫ ٢اهىن الؿُاؾ في خٟٔ الضًً خٟٔ

 
 
 . (866)(خم٨ً مً ب٢امت ٢ىاهحن الكٕغد٣ً الضماء وٍ  والخىان٠ الظي به ج

بي: و  ً   ؤلامامت بن)٢ا٫ ال٣َغ  .(867)(مً ؤع٧ان الضًً الظي به ٢ىام اإلاؿلمحن ع٦

, بل هى الخدفف ألزودن الدًً السالٞت بمٗىاَا الخ٣ُ٣ي )٢ا٫ ابً ٖاقىع: و  هي زهً رًني 

هد ِ
ّ
 .(868)(ول

و٢ض ٖٝغ خ٨ُم ؤلاؾالم ؤخمض بً ٖبض الغخُم ولي هللا الضَلىي : )ي و٢ا٫ الىضو 

ض "بػالت السٟاء ًٖ زالٞت السلٟاء" بال٩لماث آلاجُت:  "هي الغثاؾت "السالٞت" في ٦خابه الٍٟغ

الٗامت في الخهضي إل٢امت الضًً, بةخُاء الٗلىم الضًيُت, وب٢امت ؤع٧ان ؤلاؾالم, وال٣ُام بالجهاص 

جغجِب الجُىف والٟغى للم٣اجلت وبُٖائهم مً الٟيء, وال٣ُام بال٣ًاء, وما ًخٗل٤ به مً 

 هُابت ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص". ,وب٢امت الخضوص, وعٞ٘ اإلآالم, وألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ

٣ى٫ مً زال٫ جٟؿحٍر لهظٍ الٗباعة اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ: "ٞلى ؤعصها ؤن وٗبر ًٖ َاحي  ٍو

ً ال٩لُاث ب٨لي واخض الكٗب والكئىن ) ً الجؼثُاث بال٩لُاث, ٖو التي جخًمجها السالٞت( ٖو

٩ىن ٦جيـ ؤٖلى لهظٍ ألاهىإ وألاظىاؽ ظمُٗا, ل٣لىا: بجها "ب٢امت الضًً" ٞهي  ٌكمل ٧لها ٍو

  .(869)(جخًمً ظمُ٘ ال٩لُاث التي جضزل في هُا٢ها ظمُ٘ الجؼثُاث"

ٌ  ): ُٖت" في "عؾالت الؿُاؾت الكغ  ٢ا٫ ابً جُمُتومً َىا  ٝ ؤن والًت ؤمغ ٗغَ ًجب ؤن 

بجي آصم ال جخم مهلختهم بال  , ٞةن  للدًً إال بهد ً ؤكـم واحبدث الدًً, بل ال كُدمَ مِ الىاؽ 

                                              

 (136 - 134الؿُاسخي لئلؾالم )م الخٟؿحر  (865)
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بطا "ختى ٢ا٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ,ً عؤؽ  باالظخمإ لخاظت بًٗهم بلى بٌٗ, وال بض لهم ٖىض الاظخمإ م  

غة, وعوي  ",ضَمزغط زالزت في ؾٟغ ٞلُامغوا ؤخ عواٍ ؤبى صاوص مً خضًض ؤبي ؾُٗض وؤبي ٍَغ

ًَ "ؤلامام ؤخمض في اإلاؿىض ًٖ ٖبض هللا بً ٖمغو ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫ :  ل لشالزت ٩ًىهىا بٟالة مً د  ال 

ى في الؿٟغ الىاخض في الاظخمإ ال٣لُل الٗاع  , ٞإوظب ملسو هيلع هللا ىلص جإمحَر "ألاعى بال ؤمغوا ٖلحهم ؤخضَم

ًٖ اإلاى٨غ,  يباإلاٗغوٝ والىه وألن هللا حٗالى ؤوظب ألامَغ  ,جيبحها بظل٪ ٖلى ؾاثغ ؤهىإ الاظخمإ

وال جخم طل٪ بال ب٣ىة وبماعة, و٦ظل٪ ؾاثغ ما ؤوظبه مً الجهاص والٗض٫ وب٢امت الدج والجم٘ 

ُاص وههغ اإلآلىم وب٢امت الخضوص ال جخم بال بال٣ىة وؤلاماعة  ٞا... وألٖا
 
ا ًىً ؤلاماعة ص   لىاظب اجساط

ب بها بلى هللا خ٣غ   ً اٖت عؾىله مً ؤًٞل ال٣غباث ٞةن   ,و٢غبت   .(870)(الخ٣غب بلُه ٞحها بُاٖخه َو

ذ مدل  ٢لذ:  مٗضوصة مً  ها٧ىج  َظٍ اإلاؿإلت مً الضًً, ٞال ًٟتن في ًٖض٥  وبطا ٖٞغ

ى ؤن ج٣ضمذ ؤلاقاعة بلُه لهم في طل٪ انُالح   ال٣ىمَ  , ٞةن  (871)مؿاثل الٟغوٕ ال ألانى٫  , َو

خ٣اص, والٟغوٕ  اإلاؿاثل  هيألانى٫ ٖباعة ًٖ اإلاؿاثل الٗلمُت اإلابدىزت في ٖلم الخىخُض والٖا

 الٗملُت اإلابدىزت في ٖلم ال٣ٟه.

خ٣اص صون ): " اإلاىا٠٢"في  الًٗض ؤلاًجي٢ا٫  ـ  الٖا ٣َهض به هٟ  ً واإلاغاص بال٣ٗاثض ما 

اإلاإزىصة مً الكٕغ ٢ؿمان: ؤخضَما: ما ٣ًهض  ألاخ٩امَ  ٞةن  )٢ا٫ الجغظاوي في قغخه:  .(الٗمل

ظٍ حؿمى اٖخ٣اصًت وؤنلُت  خ٣اص ٣٦ىلىا: هللا حٗالى ٖالم ٢اصع ؾمُ٘ بهحر, َو به هٟـ الٖا

٣اثض, و٢ض ص     ٖو
ال٨الم لخٟٓها, والشاوي: ما ٣ًهض به الٗمل ٣٦ىلىا: الىجغ واظب والؼ٧اة  ٖلم   َن و 

ظٍ حؿمى ٖملُت ٞو ًت, َو ت, و٢ض صون ٖلم ال٣ٟه لهاٍٞغ ُت وؤخ٩اما ْاٍَغ  .(872)(ٖغ

ؼم تال٣ُٗضة ُٞٗلت, بمٗجى مٟٗىل)و٢ا٫ البابغحي:  , ؤي: اإلا٣ٗىصة التي ٣ٖض ٖلحها ال٣لب ٖو

مت مد٨مت. وبهما ؾمي  ؼم ٍٖؼ بال٣هض البلُٜ, ٣ًا٫: اٖخ٣ض ٞالن ٦ظا بطا اعجبِ ٖلُه ال٣لب ٖو

ـَ  ب صون الٗمل بالجىاعح, ٩ٞان اإلا٣هىص  ٖلم ؤنى٫ الضًً "٣ُٖضة" لخٗل٣ه ب٣ٗض ال٣ل  مىه هٟ

ا اإلا٣هىص مىه الٗمل   الٗلم, بسالٝ ٖلم الٟغوٕ, ٞةن    .(873)(بالجىاعح, ٧الهالة وهدَى

ٟحن في ال٣ٗاثض ٖلى ؤن  
ال ٖلى ظهت ألانالت  همفي ٦خب ٢ض ؤصعظىا ال٨الم في ؤلامامت اإلاهى 

 ما ج٣غع ٖىض ؤَل الؿىت. ٞحهاا الباب باًىىا في َظ هم م٣االث  ٓهىع اإلابخضٖت واؾخدضاث  لوبهما 
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 ,ال هؼإ في ؤن مباخض ؤلامامت بٗلم الٟغوٕ ؤل٤ُ): " قغح اإلا٣انض"٢ا٫ الؿٗض في 

ها بلى ؤن   باإلمامت وههب ؤلامام اإلاىنٝى بالهٟاث السهىنت مً ٞغوى  ال٣ُامَ  لغظٖى

... ول٨ً إلاا قاٖذ بحن كخلدرًتمً ألاخيدم اللملُت رون الا في ؤن طل٪  ال٨ٟاًاث... وال زٟاءَ 

بل ازخالٞاث باعصة ؾُما مً ٞغ١  ,ٞاؾضة وازخالٞاث الىاؽ في باب ؤلامامت اٖخ٣اصاث  

ٌ  بلى حٗه   ٞئت   ومالذ ٧ل   ,الغواٌٞ والسىاعط مً ٢ىاٖض ؤلاؾالم  ٦شحر   باث ج٩اص جٟطخي بلى ٞع

ه لِـ للبدض ًٖ ؤخىالهم م٘ ال٣ُ٘ بإه ,وه٣ٌ ٣ٖاًض اإلاؿلمحن وال٣ضح في السلٟاء الغاقضًً

بإبىاب  لخ٤ اإلاخ٩لمىن َظا الباَب ؤ ,بإٞٗا٫ اإلا٩لٟحن حٗل٤   واؾخد٣ا٢هم وؤًٞلُتهم ٦شحر  

 .(874)(ال٨الم

٠ الجغظاوي في قغح زُبت اإلاىا٠٢:  ؤلامامت وبن ٧اهذ مً ٞغوٕ الضًً  بن  )و٢ا٫ الكٍغ

ا لؤلثمت اإلاهضًحن ًٖ ونىه ,بال ؤجها ؤلخ٣ذ بإنىله صٞٗا لسغاٞاث ؤَل البضٕ وألاَىاء

  ً ً بلى ؾىء اٖخ٣اص  ٞحهممُاٖجهم, ٦ُال   .(875)(ٟطخي بال٣انٍغ

٠ في خىاشخي الؿٗض ٖلى ال٣ٗاثض اليؿُٟت:  ؤن )والخد٤ُ٣ و٢ا٫ ال٨ما٫ ابً ؤبي قٍغ

هغ مً ؤَل البضٕ  مباخض ؤلامامت مً ال٣ٟهُاث, ل٨ً إلاا قإ بحن الىاؽ اٖخ٣اصاث   ٞاؾضة, ْو

ٌ ٦شحر مً ال٣ٗاثض ؤلاؾالمُت, وه٣ٌ بٌٗ ال٣ٗاثض وألاَىاء حٗهباث ٞحها  ج٩اص جٟطخي بلى ٞع

 .(876)(الضًيُت, وال٣ضح في السلٟاء الغاقضًً, ؤلخ٣ذ جل٪ اإلاباخض بال٨الم, وظٗلذ مً م٣انضٍ

م مً َظٍ ال٣ؿمت ل٪ ًيبػي  ٞال٢لذ:  غوٕ  -ؤن جخَى ؤٖجي ٢ؿمت اإلاؿاثل بلى ؤنى٫ ٞو

 ؤن ألانى٫ ه -ٖلى الانُالح الؿاب٤ 
َ
 ي مهماث الضًً, وؤن الٟغوٕ ما صون طل٪, ٞهظا ٚ
َ
ِ ل

خ٣اص ال مً ظهت بهما مدٌ, ٞاليؿبت بلى ألانى٫  جدهل للمؿإلت مً ظهت ٧ىجها جخٗل٤ بااٖل

٩ًىن مً ال٣ٗاثض ٞةهه باألنى٫ اإلاهماث وبالٟغوٕ ما صوجها,  عجبتها في الضًً, بل بطا اٖخبرها اإلاغاصَ 

٨َظا ألامغ في مؿاثل ال٣ٟه, مجها ما َى ؤنى٫ ومجها ما َى ما َى ؤنى٫ ومجها ما َى ٞغوٕ, و 

لى َظا ما ًبدض في ٖلم الخىخُض وال٣ٗاثض مً ألانى٫, وما ٧ل ما ًبدض في  ما ٧ل  ٞ ٞغوٕ, ٖو

ظا َى مسخاع   ٖلم ال٣ٟه وألاخ٩ام مً الٟغوٕ, ٟٞي ٧ل ًٞ مجهما ؤنى٫   غوٕ, َو ابً جُمُت  ٞو
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  الخ٤ ؤن  الجلَُل مً ٧)٢ا٫:  خُض
مً الهىٟحن مؿاثل  ؤنى٫, والض٤ُ٢  مؿاثل   واخض   ل 

 .(877)(ٞغوٕ

لى َظا ج٩ىن مؿإلت ؤلامامت مً ألانى٫, ألجها مً ظلُل اإلاؿاثل ٦ما ج٣غع.  ٢لذ: ٖو

)ب٢امت خ٩ىمت :  "نى٫ الىٓام الاظخماعي في ؤلاؾالمؤ"في ٦خابه ابً ٖاقىع ٢ا٫ ولهظا 

٘ ؤلا  ؾالمي, زبذ طل٪ بضالثل ٦شحرة مً ال٨خاب ٖامت وزانت للمؿلمحن ؤنل مً ؤنى٫ الدكَغ

اة الىبيء ملسو هيلع هللا ىلص بلى ؤلاؾغإ بالخجم٘  والؿىت بلٛذ مبلٜ الخىاجغ اإلاٗىىي, مما صٖا الصخابت بٗض ٞو

اًت ألامت ؤلاؾالمُت, ٞإظم٘ اإلاهاظغون وألاههاع ًىم  والخٟاوى إل٢امت زل٠ ًٖ الغؾى٫ في ٖع

الهض٤ً زلُٟت ًٖ عؾى٫ هللا للمؿلمحن, ولم ًسخل٠ اإلاؿلمىن الؿ٣ُٟت ٖلى ب٢امت ؤبي ب٨غ 

بٗض طل٪ في وظىب ب٢امت زلُٟت بال قظوطا ال ٌٗبإ بهم مً بٌٗ السىاعط وبٌٗ اإلاٗتزلت 

ه٣ًىا ؤلاظمإ, ٞلم جلخٟذ لهم ألابهاع ولم جهٜ لهم ألاؾمإ. وإلا٩اهت السالٞت في ؤنى٫ 

ٗت ؤلخ٣ها ٖلماء ؤنى٫ الضًً بمؿاثله,  . (878)٩ٞان مً ؤبىابه باب ؤلامامت( الكَغ

  )ؤصعط ٖلماء  :   "ه٣ضٍ ل٨خاب ٖبض الغاػ١ "و٢ا٫ في 
َ
في اإلاؿاثل  السالٞت   ال٨الم مؿإلت

خ٣اص في ٢ُُٗت ألاصلت وفي جغج   خ٣اصًت حؿامدا إلاكابهتها بمؿاثل الٖا الًغع ٖلى الٛلِ  ب  الٖا

محن عخمه هللا بط ٢ا٫ في ٦خاب ؤلاعقاص: الخغ  ٞحها, ٦ما بِىٍى في ٦خبهم, و٢ض ؤٞصر ًٖ طل٪ بمام  

خ٣اص ٖلى مً ًؼ٫ ُٞه ًغبى ٖلى السُغ ٖلى مً  والسُغ   ,"ال٨الم في ؤلامامت لِـ مً ؤنى٫ الٖا

ان مدٓىعان  ,ًجهل ؤنال مً ؤنى٫ الضًً ٗخىعٍ هٖى ٖىض طوي الدجاط, ؤخضَما: مُل ٧ل َو

تي ال مجا٫ لل٣ُ٘ ٞحها مً ٞئت بلى الخٗهب وحٗضي خض الخ٤, والشاوي: ٖض الخخمالث ال

ا في ؤلاظمإ, واإلاغاص مً ؤلاظمإ ؤٖلى  ال٣ُُٗاث اَـ ", ٞلما جُلبىا ألاصلت ال٣ُُٗت وظىصَو

ى  ى بظمإ ألامت مً الٗهغ ألاو٫ اؾدىاصا لؤلصلت ال٣اَٗت ال٣اثمت م٣ام الخىاجغ, َو مغاجبه, َو

م السالٞت مً ٢ىاٖض في الخ٣ُ٣ت مٓهغ مً مٓاَغ الخىاجغ اإلاٗىىي, وؤي صلُل ٖلى ا ٖخباَع

اة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بلى طل٪ مً ٚحر مسال٠ هم ًىم ٞو ٖغ  (. الضًً ؤٖٓم مً اجٟا١ الصخابت ٖلُه َو

٘  ٢ا٫:  ظا الىٕى مً ؤلاظمإ َى الظي زبذ به ٢ىاَ ٗت اإلاٗب   )َو ٖجها باإلاٗلىماث  ر  الكَغ

ت مً الضًً بال يغوعة, ولى ا٢خهغها ٖلى مٟغصاث ال٣غآن والؿىت إلاا ز بدذ اإلاٗلىماث الًغوٍع

                                              

 6/56( مجمٕى الٟخاوي 877)

 (207ؤنى٫ الىٓام الاظخماعي في ؤلاؾالم )م  (878)
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في ألانى٫ ٖىض  ع  هاصعا, ألن مٗٓم جل٪ ألاصلت باهٟغاصٍ ال حٗضو الضاللت الٓىُت ٦ما َى م٣غ  

 .(879)ال٨الم ٖلى الٟغ١ بحن ٧ىن اإلاتن ٢ُُٗا و٧ىن الضاللت ٢ُُٗت(

٣ٗض ًٖ ن ؤلاظمإ الظي زبدذ به مكغوُٖت ؤلامامت الٗٓمى َى ؤلاظمإ اإلاىب)زم ٢ا٫: 

ى الظي ٌٗبرون ٖىه جاعة باإلظمإ وجاعة باإلاٗلىم يغوعة( صلُل   , َو  .(880)يغوعي مً الكٕغ

 )٢ا٫ ابً الىػٍغ: 
 
ان: ؤخضَما: ح ٗلم صخخه بالًغوعة مً الضًً, اٖلم ؤن ؤلاظماٖاث هٖى

  ٕ ى ٖىه بالٗلم الًغوعي مً الضًً, صخُذ, ول٨ىه مؿخٛجً  بدُض ٨ًٟغ مسالٟه, ٞهظا بظما

: ما هؼ٫ ًٖ َظٍ اإلاغجبت, وال ٩ًىن بال ْىا, ألهه لِـ بٗض الخىاجغ بال الًٓ, ولِـ بُجهما وزاهحهما

 .(881)(في الى٣ل مغجبت ٢ُُٗت باالظمإ

اإلاؿاثل ؤلاظماُٖت: جاعة ًصخبها الخىاجغ بالى٣ل ًٖ ناخب )٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض: و 

، ٧ىظىب الهالة مشال، وجاعة ال ًصخبها الخىاجغ، ٞال٣ؿم ألا  لسالٟخه  و٫: ٨ًٟغ ظاخضٍ،الكٕغ

 .(882)(اإلاخىاجغ، ال لسالٟخه ؤلاظمإ, وال٣ؿم الشاوي: ال ٨ًٟغ به

ت ولهظا ٢ا٫ الكُش دمحم السًغ خؿحن:  )بن جهٝغ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في مشل الجهاص والؼ٧اة والجٍؼ

 إلاى٨غ ٍ مً الى٢ٕى في خمإة ؤلا
ذ ال٣غآن, ٞال مٟغ  لخاص, وال ؤعاوي في والٛىاثم ٌؿدىض بلى نٍغ

خىاَم بإن مً ؤه٨غ خ٣ُ٣ت  خاظت   ٗت ٞو بلى ه٣ل  شخيء  مً ههىم الغاسسحن في ٖلم الكَغ

مٗلىمت مً الضًً بالًغوعة ٣ٞض اه٣لب ٖلى ٣ٖبه مضبغا ًٖ ؤلاؾالم, وال ًد٤ له بٗض طل٪ 

ؤلاه٩اع  ؤن ًخإزم مً اإلاؿلمحن بطا َغخٍى مً خؿاب ؤولُاء صًجهم الخى٠ُ(
(883). 

ىُتصون الٗمل الٗلمُتؿاثل اإلاً ٢هغ الخ٨ٟحر ٖلى َم  ٢ى٫   ٗلم ٞؿاص  ٌ  ا وبهظ  ٚلِ , َو

 ألانى٫ مهماث الضًً والٟغوٕ ما صون طل٪.لٛلِ الؿاب٤ مً ٧ىن ٖلى ا مخٟٕغ

٨ٟي في  ٕ   بُان ٞؿاصٍٍو بلى ما ه٣لىاٍ آهٟا مً قغح اإلاىا٠٢ للجغظاوي خُض ٢ا٫ في  الغظى

ًت)جمشُله للٟغوٕ:   ٧اٞغ   ٢ا٫ لِؿذ بٍٟغًتزال٠ في َظا و مً إن ب وؤهذ زبحر  (, والؼ٧اة ٍٞغ

ظٍ ٖباعجه في خاقِخه ٖلى  "ألامحر" باإلظمإ, بل بن   ٢ض مشل للٟغوٕ ب٣ىلىا )الهالة واظبت(, َو

غة لٗبض الؿالم  هللا  ـ"٦ ,٢ا٫ في اإلاىا٠٢: هي ما ًغاص لالٖخ٣اص "٣ُٖضة"٢ىله ): ٢ا٫ ,قغح الجَى

                                              

 (7 - 6)م ه٣ض ٖلمي  (879)

 (9)م  الؿاب٤ (880)

 (156( بًشاع الخ٤ ٖلى السل٤ )م 881)

 218 - 2/217( بخ٩ام ألاخ٩ام 882)

 (206 - 205م ه٣ٌ ٦خاب ؤلاؾالم وؤنى٫ الخ٨م )( 883)
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ُت جى٣ؿم لهظًً "الاصالة واحبتـ"ه ,خًاٍ, ال للٗمل بم٣"مىظىص , ٞةن ألاخ٩ام الكٖغ

 .(884)(ال٣ؿمحن, وألاو٫ ؤنى٫, والشاوي ٞغوٕ

 َض ً جَخ مً الٗملُاث َم  ٦شحر  )ولهظا ٢ا٫ ابً جُمُت: 
َ
٧ىظىب الهالة والؼ٧اة  ,ٟغَا ٦

 .(885)(والهُام والدج

ًَ  اإلاظدبَل  إن  ): ؤًًاو٢ا٫   اللملُت فحهد مد 
ُ
ظىب الهلىاث السمـ مشل و  ,هس حدخُد ىف

م الؼها والغبا والٓلم والٟىاخل,  وفي اإلاظدبل الللمُت مد ال والؼ٧اة ونىم قهغ عمًان وجدٍغ

هم في بٌٗ الىهىم َل عب   , ٦خىإػ الصخابت َل عؤي مدمض  ًإزم اإلاخىدشكىن فُه ه, و٦خىاٖػ

هم في  ٢اله الىبي   بٌٗ ال٩لماث َل هي مً ال٣غآن ؤم ال, ملسو هيلع هللا ىلص ؤم ال, وما ؤعاص بمٗىاٍ, و٦خىاٖػ

هم في بٌٗ مٗاوي ال٣غآن والؿىت َل ؤعاص هللا وعؾىله ٦ظا و٦ظا, و٦خىإػ الىاؽ في  و٦خىاٖػ

غاى وهدى طل٪ ص٤ُ٢   غ الٟغص وجمازل ألاظؿام وب٣اء ألٖا ٞلِـ في َظا  ,ال٨الم ٦مؿإلت الجَى

 .(886)(وال جٟؿ٤ُ ج٨ٟحر  

غ  ): و٢ا٫ ابً ال٣ُم مؿاثل ألانى٫ هي التي ٨ًٟغ  حن ألانى٫ والٟغوٕ بإن  ١ آزغون بٞو

ظاخضَا، ٧الخىخُض والغؾالت واإلاٗاص وبزباث الهٟاث، ومؿاثل الٟغوٕ ما ال ٨ًٟغ ظاخضَا، 

  
 
ه في الىيىء ٧ىظىب ٢غاءة الٟاجدت في الهالة واقتراٍ الُمإهِىت ووظىب مسر الغؤؽ ٧ل

 وهدى طل٪.

ظا الٟغ١ ٚحر م    َو
 
َا، و٦شحر ٞةن ٦شحرا مً مؿاثل الٟغوٕ ٨ًٟغ ظاخض   ص وال مى٨ٗـ،غ  ُ

 مً مؿاثل ألانى٫ ال ٨ًٟغ ظاخضَا.

 وؤًًا ٞالخ٨ٟحر خ  
ْ
ٖ   قغعي، ٞال٩اٞغ   م  ٨  م ؤن  ل  مً ٦ٍٟغ هللا وعؾىله، وال٨ٟغ جخض ما 

ظاء به، ؾىاء ٧ان مً اإلاؿاثل التي حؿمىجها ٖلمُت ؤو ٖملُت، ٞمً جخض ما ظاء به  الغؾى٫َ 

خه بإهه ظاءَ الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص   .(887)(في ص١ الضًً وظله به ٞهى ٧اٞغ    بٗض مٗٞغ

حن: ما َخض  مؿاثل ألانى٫ التي ٨ًٟغ السُئ )٢ا٫ ابً جُمُت: و  ٣ًا٫ إلاً ٞغ١ بحن الىٖى

خ٣اص ٞحها؟ وما الٟانل    ,بُجها وبحن مؿاثل الٟغوٕ؟ ٞةن ٢ا٫: مؿاثل ألانى٫ هي مؿاثل الٖا

َل عؤي عبه ؤم ال؟ وفي ؤن  ؿاثل الٗمل, ٢ُل له: ٞخىإػ الىاؽ في دمحم ومؿاثل الٟغوٕ هي م

                                              

ض )م ( خاقُت ألامحر884)  (47ٖلى بجداٝ اإلاٍغ

 13/126 ( مجمٕى الٟخاوي 885)

 89 - 5/88 مجهاط الؿىت( 886)

 (596)م  الهىا٤ٖمسخهغ  (887)
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ٖشمان ؤًٞل مً ٖلي، ؤم ٖلي ؤًٞل؟ وفي ٦شحر مً مٗاوي ال٣غآن، وجصخُذ بٌٗ ألاخاصًض 

خ٣اصًت ووظىب الهالة والؼ٧اة والدج  ,الٗلمُت، وال ٦ٟغ ٞحها باالجٟا١ هي مً اإلاؿاثل الٖا

م الٟىاخل والسمغ هي م  ؿاثل ٖملُت، واإلاى٨غ لها ٨ًٟغ باالجٟا١. وجدٍغ

وبن ٢ا٫: ألانى٫ هي اإلاؿاثل ال٣ُُٗت، ٢ُل له: ٦شحر مً مؿاثل الٗمل ٢ُُٗت، و٦شحر 

مً مؿاثل الٗلم لِؿذ ٢ُُٗت، و٧ىن اإلاؿإلت ٢ُُٗت ؤو ْىُت َى مً ألامىع ؤلاياُٞت، و٢ض 

  ج٩ىن اإلاؿإلت ٖىض عظل  
ً
، مً عؾى٫ هللا  ٘ الىو  م  لٓهىع الضلُل ال٣اَ٘ له، ٦مً َؾ  ٢ُُٗت

ىض عظل ال ج٩ىن ْىُت ًٞال ًٖ ؤن ج٩ىن ٢ُُٗت لٗضم بلٙى الىو بًاٍ, وج٣ًُ مغاصَ  ٍ مىه، ٖو

 
 
  .(888)(ىه مً الٗلم بضاللخهؤو لٗضم زبىجه ٖىضٍ، ؤو لٗضم جم٨

ٞالخانل ؤهه ال ًلؼم مً ٧ىن اإلاؿإلت ٣ٞهُت ٖضم الخ٨ٟحر, ٦ما ال ًلؼم مً ٧ىجها 

 خ٨ٟحر.اٖخ٣اصًت ال

ٌَ  "اإلاىا٠٢"في ط٦غ الًٗض ؤلاًجي ٢ض و  خ٣اص التي ازخل٠ ٞحها ؤَل  ال٣بلت,  بٗ مؿاثل الٖا

م ؤن  لم ًبدض الىبي  )و٢ا٫:  ل 
 ٗ ًٖ اٖخ٣اص مً خ٨م بةؾالمه ٞحها, وال الصخابت وال الخابٗىن, ٞ

 .(889)(السُإ ٞحها لِـ ٢اصخا في خ٣ُ٣ت ؤلاؾالم

و٢ض ٦ثرث م٣االث ألاقٗغي ختى ظمٗها ابً ): " ض٢ٍىاٖ"في  ٢ا٫ الٗؼ ابً ٖبض الؿالمو 

  ً ب م٨  ٞىع٥ في مجلضًً, و٧ل  طل٪ مما ال  مجهم،  م٘ واخض   لجتهضًً ُٞه, بل الخ٤  اً جهٍى

 .(890)(إلاك٣ت السغوط مىه والاه٩ٟا٥ ٖىه ,والبا٢ىن مسُئىن زُإ مٟٗىا ٖىه

ب ؤن السُإ في ص٤ُ٢ الٗلم مٟٛىع  )٢ا٫ ابً جُمُت: و  مت, وبن ٧ان طل٪ في اإلاؿاثل لؤل  وال ٍع

م السمغ  ,(891)ًٞالء ألامت ولىال طل٪ لهل٪ ؤ٦ثر   ,الٗلمُت وبطا ٧ان هللا ٌٟٛغ إلاً ظهل جدٍغ

ٞالٟايل الجتهض في َلب الٗلم بدؿب ما  ,ل٩ىهه وكإ بإعى ظهل؛ م٘ ٧ىهه لم ًُلب الٗلم

ى ؤخ٤ بإن ًخ٣بل هللا هىصٍ مخابٗت الغؾى٫ بدؿب بم٩اهه َؤصع٦ه في ػماهه وم٩اهه بطا ٧ان م٣

                                              

 347 - 23/346مجمٕى الٟخاوي  (888)

 (392( اإلاىا٠٢ لئلًجي )م889)

 1/201( ٢ىاٖض ألاخ٩ام 890)

ا, وطل٪ ٌٗم السُإ في اإلاؿاثل ( ٢ا٫ في اإلاىاْغة في الىاؾُُت: )وبوي ؤ٢غع ؤن هللا ٢ض ٟٚغ لهظٍ ألامت زُإ891َ)

ت ال٣ىلُت واإلاؿاثل الٗملُت ىن في ٦شحر مً َظٍ اإلاؿاثل ولم ٌكهض ؤخض مجهم ٖلى ؤخض ال السبًر , وما ػا٫ الؿل٠ ًدىاٖػ

 3/229(. مجمٕى الٟخاوي ب٨ٟغ وال بٟؿ٤ وال مٗهُت
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شِبه ٖلى اظتهاصاجه وال ًاازظٍ بما ؤزُإ جد٣ُ٣ا ل٣ىله: } ْو خؿىاجه ٍو
َ
َِىا ؤ ؿ 

َ
ْن و ا ب 

َ
ه
ْ
ظ از 

َ
ا
 
 ج
َ
َىا ال َعب 

ا
َ
ه
ْ
إ
َ
ُ
ْ
ز
َ
 .(892)({ؤ

َٖ )٢ا٫ ابً ٖاقىع: و  اث مً ؤنى٫ الضًً ال ٖظع للمسُئ ُٞه,  الاظتهاصَ  ىا ؤن  اص في الىٍٓغ

, ٞةن الىٓغ في ألاصلت للمخم٨ً مً الىٓغ اإلاخإَل لٟهم الضلُل ػالكهوهرا ال ًيبغي جللُه كلى إ

ؤمغ  ظبلي, والسُإ ُٞه بن ٧ان ًٖ ج٣هحر و٧ان الضلُل السال٠ الظتهاص الىاْغ ٢ُُٗا ٢بلىا 

ل خضزذ َاجه اإلاظاَب  ال٣ى٫َ بٗضم ٖظٍع وبال ٞال, بط ؤي ٞغ١ بِىه وبحن الاظتهاص في الٟغوٕ؟ َو

 .(893)(٢ضًما ما اظتهض الؿل٠ في اإلادكابهبال مً الاظتهاص, و 

ت ٢ض ج٩ىن بمجزلت اإلا ٕغ ٖلى ولهظا إلاا ٢غع ابً جُمُت ؤن اإلاؿاثل السبًر ؿاثل الٗملُت, ٞو

وبطا ٧اهذ ٢ض ج٩ىن ٢ُُٗت و٢ض ج٩ىن اظتهاصًت: ؾٙى مجها ال٣ُعي ومجها الٓجي ٢ا٫: ) طل٪ ؤن

ؿحر ال٣غآن ؤو ؤ٦ثٍر مً َظا الباب؛ ٞةن  اظتهاصًتها ما ؾٙى في اإلاؿاثل الٗملُت, و٦شحر  مً جٟ

ت ال مً باب الٗملُت  .(894)(الازخالٝ في ٦شحر  مً الخٟؿحر َى مً باب اإلاؿاثل الٗلمُت السبًر

لم, ٞةطا ٧ان السُإ مٟٛىعا ٞحها, ٞالتي ٞحها ٖلم   اإلاؿاثل الٗملُت ٞحها ٖمل  : )ؤًًا ٢ا٫و  ٖو

 .(895)(ؤولى ؤن ٩ًىن السُإ ٞحها مٟٛىعا بال ٖمل  

 في و٢لذ: 
 
ىفي جهاًت مً ألاَمُت,  بلى ؤمغ   َظا ال٨الم بقاعة اإلاظدبل اللملُت ال ؤن  َو

 ْٗ َظ  , ولهظا ٞةن  الللم هدىفً كجً
ً
  لها ٢ؿُمت

َ
 ٞؿاص  به ٗلم ٌ  ٩ٍىن َظا وظها آزغ ِ, و للٗلمُت ٚل

 الٟغ١ بحن ألانى٫ والٟغوٕ بإن ألاولى ٖلمُت والشاهُت ٖملُت.

َغ ٣ٞا٫: ألانىلُاث هي اإلاؿاثل الٗلمُاث، و٢ض )٢ا٫ ابً ال٣ُم: 
َ
هم ٞغ٢ا آز  ً ط٦غ بٗ

  ٤ ظا جٍٟغ   فئن  اإلاظدبَل باَل ؤًًا,  والٟغوُٖاث هي اإلاؿاثل الٗملُاث. َو
َ
اإلاؼلىُب  اللملُت

ى خب ال٣لب  واللمل ؤًظد، الللُم  مً الللمُدِث  واللمل، واإلاؼلىُب  مجهد ؤمسان: الللُم  َو

ً  وب    الظي ًسالٟها، ٞلِـ الٗمل   لذ ٖلُه وجًمىخه، وبًٛه الباََل ه للخ٤ الظي صه وخب  ٛ

  لٗمل الجىاعح، وؤٖما٫   ال٣لىب ؤنل   الجىاعح، بل ؤٖما٫   م٣هىعا ٖلى ٖمل  
َ
، ٘  بَ الجىاعح ج

الٗمل،  ، بل َى ؤنل  ه وخبه وطل٪ ٖمل  ال٣لب وجهض٣ً   ٞةهه ًدبٗها بًمان   ٖلمُت   مؿإلت   ٩ٞل  

ظا مما ٟٚل ٖىه ٦شحر   اإلاخ٩لمحن في مؿاثل ؤلاًمان، خُض ْىىا ؤهه مجغص الخهض٤ً صون مً  َو

                                              

 36 - 20/33مجمٕى الٟخاوي , واهٓغ:  2/315صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل , و  166 - 20/165مجمٕى الٟخاوي ( 892)

ب )م 893)  (181( ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

 6/60مجمٕى الٟخاوي ( 894)

 19/208 الؿاب٤( 895)
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ظا مً ؤ٢بذ الٛلِ وؤٖٓمه، ٞةن ٦شحرا مً ال٨ٟاع ٧اهىا ظاػمحن بهض١ الىبي نلى  ما٫، َو ألٖا

   هللا ٖلُه وؾلم ٚحَر 
 
  ً خ  ال٣لب م   ٖمل   حن ُٞه، ٚحر ؤهه لم ٣ًترن بظل٪ الخهض٤ً  قا٦

ما ظاء  ب 

 اإلاىالاة واإلاٗاصاة ٖلُه.به والغيا به وبعاصجه و 

فدإلاظدبل الللمُت ، به حٗٝغ خ٣ُ٣ت ؤلاًمان، ل هرا اإلاىطم, فئهه مهم حداهمِ فال تُ 

ٟحن في الٗملُاث بمجغص كملُت، واإلاظدبل اللملُت كلمُت
 
، ٞةن  الكإع لم ٨ًخ٠  مً اإلا٩ل

 .(896)(الٗمل صون الٗلم، وال في الٗلمُاث بمجغص الٗلم صون الٗمل

ت ٢ض ج٩ىن بمجزلت اإلاؿاثل الٗملُت)جُمُت: ٢ا٫ ابً و  وبن ؾمُذ جل٪  ,بن اإلاؿاثل السبًر

ظٍ مؿاثَل  ؤنى٫   مؿاثَل  ٢ؿمها َاثٟت مً ال٣ٟهاء  ,زتٞغوٕ, ٞةن َظٍ حؿمُت مدَض  َو

ب  ى ٖلى اإلاخ٩لمحن وألانىلُحن ؤٚلب, ال ؾُما بطا ج٩لمىا في مؿاثل الخهٍى واإلاخ٩لمحن, َو

ُت ٞٗىضَم ؤن  والخسُئت, وؤما ظمهىع ال٣ٟ ما٫َ  هاء الخ٣٣حن والهٞى ض  مً مؿاثل  ألٖا
َ
ؤَم  وآ٦

ىن ال٨الم في ٧ل مؿإلت  ٕ ٞحها, ٞةن  ألا٢ىا٫ اإلاخىاػَ  هم اهما َى ٞحها, و٦شحرا ما ٨ًَغ ال٣ٟهاء ٦الم 

حر   ٦ما ٣ًىله مال٪   لِـ ٞحها ٖمل   مً  مً ٧ل واخض   َُل الجل ن  ؤ الخ٤   بل  , ٍ مً ؤَل اإلاضًىتٚو

ؾالم ؤلا  يبىظىب الىاظباث ٦مباو والض٤ُ٢ مؿاثل ٞغوٕ, ٞالٗلم   ,نى٫ ؤ ىٟحن مؿاثل  اله

م الخغماث الٓاَغة اإلاخىاجغة ٧الٗلم بإن هللا ٖلى ٧ل شخ ء ٖلُم يء ٢ضًغ وب٩ل شخيالسمـ وجدٍغ

اإلاخىاجغة, ولهظا مً  ن ال٣غآن ٦الم هللا وهدى طل٪ مً ال٣ًاًا الٓاَغةؤهه ؾمُ٘ بهحر و ؤو 

  َ٘ خ٩ام الٗملُت الجَم جخض جل٪ ألا 
َ
 ً جخض َظٍ ٦ٟغ.َم  ن  ؤغ, ٦ما َٟ ٖلحها ٦

ًد اللىلُت, بل هرا هى كساز بدللظدمً ؤلا وحَب ؤخيدم اللملُت بدأل  كسازُ وكد ًىىن ؤلا

ى الاًمان باهلل ومالث٨خه و٦خبه َم بالج   ٢غاع  ٞحها ؤلا يال٣ًاًا ال٣ىلُت ٨ًٟ ن  ة, ٞالودلب ل, َو

, و  ىثوعؾله والبٗض بٗض اإلا ما٫ الىاظبت ٞالؤوالاًمان بال٣ضع زحٍر وقٍغ تها  ما ألٖا بض مً مٗٞغ

تها مٟه  بالٗمل بها ال ًم٨ً  ٖلى الخٟهُل, ألن    ال بٗض مٗٞغ
 
ٟهلها ٖلى مت مً ًألا  غ  ٣  لت, ولهظا ج

م ال٣ٟهاء و ؤلا  ً  بَال١ َو  ن ٧ان ٢ض 
َ
للخاظت  ,ل ال٣ىلُتَم جٟهُل الج   يغ ٖلى مً ًخ٩لم فى٨

ضم الخاظت ُل ألا لى جٟهبالضاُٖت  ًمان بها وظب ؤلا  يلى جٟهُل الجمل التبٖما٫ الىاظبت ٖو

 مجملت.

 
 
ج يلى ٢ُعبقُاء: مجها ؤجها جى٣ؿم ؤجها ٢ض ج٩ىن بمجزلتها ًخًمً بىا و٢ىل ن ؤومجها  ,يْو

٢ض ٩ًىن مٟٗىا ٖىه و٢ض ٩ًىن مظهبا و٢ض ٩ًىن ٞاؾ٣ا و٢ض  ئن ٧ان واخضا ٞالسُباإلاهِب و 

ٗها اَمإهذ ب, ل٨ً جل٪ ل٨ثرة ٞغوٖها والخاظت خ٩ام الٗملُت ؾىاءألا  يف ئ٩ًىن ٧السُ لى جَٟغ

                                              

 (61لؤللباوي )م  "الخضًض حجت بىٟؿه في ال٣ٗاثض وألاخ٩ام"( , و٦خاب: 596مسخهغ الهىا٤ٖ )م ( 896)
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 أل  ,بسالٝ َظٍ ,بى٢ٕى الخىإػ ٞحها والازخالٝ ال٣لىب  
 
ً   ن الازخالٝ َى مٟؿضة ال لضعء بل دخَم ال 

ما٫ و٦ثرة ٞغوٖهابمىه, ٞلما صٖذ الخاظت  قض  ؤما َى  ٘ ألٖا  وطل٪ مؿخلؼم لى٢ٕى الجزإ ,لى جَٟغ

تبسالٝ ألا  ,لى الجزإبل٣لىب ٞحها اَمإهذ ا  ,لَم الاجٟا١ ٢ض و٢٘ ٞحها ٖلى الج   ن  ةٞ ,مىع السبًر

 ةٞ
 
  طا ٞ

ٕ  ه  لى بصاُٖت  جٟهُلها ٞهى مٟؿضة مً ٚحر خاظت   ين و٢٘ الخىإػ فبو  ,ٞدؿً لذ بال هؼا

 
 
 هه قغٌّ أل  ,طل٪ والسهىمت ُٞه يَل الجض٫ فؤوطم  ,َىاء والسهىماثألا  ل  َؤ م  طل٪, ولهظا ط

ؿاص مً    لُه, ل٨ً َظا ال٣ضع البٚحر خاظت صاُٖت ٞو
َ
ت ص٢ها وظلهاًمى٘ جٟهُل وال٨الم  ,ها ومٗٞغ

ً   ,ال مٟؿضة ُٞه[ و] طا ٧ان بٗلم  بطل٪  يف    ًًا ج٨ٟحَر ؤب ىظ  وال 
ن ج٣ىم ؤال بمً ؤزُإ ٞحها  ٧ل 

ا ؾاثغ وظٍى , ٞإميَى جىا٢ٌ خ٣ُ٣ يالازخالٝ الظ يف ي ُٞه قغوٍ الخ٨ٟحر, َظا لٗمغ 

خباع  ى ٦شحر ٞإمغ   يواللٟٓ ي الازخالٝ ٧ازخالٝ الخىٕى والازخالٝ الٖا ب, َو و ٚالب ٖلى ؤٍ ٢ٍغ

ت. يالسالٝ ف  اإلاؿاثل السبًر

ٗ  ؤو  ُت وال الب   ,اص  ب  ما الهٞى ما٫ الهالخت  ,الٗامت بل ٚو خباع ٖىضَم بىٟـ ألٖا ٞااٖل

ت  ين ؤزُإ فبو  -طا وظضث صزل الغظل بظل٪ ٞحهم وجغ٦ها, ٞة ال لم ب, و  -بٌٗ اإلاؿاثل السبًر

ا, وألا ناب ٞحهاؤًضزل ولى  ؿمىن َظٍ ....... نى٫ ٖىضَم هي, بل َم مٗغيىن ًٖ اٖخباَع , َو

 .(897)(......... نى٫ ألا 

قٝغ الصخيء  و٢ض صر ؤن  ): " ٢ىاٖض الخهٝى"ولهظا ٢ا٫ الكُش ؤخمض ػعو١ في ٢لذ: 

 
 
  ,٣هبكٝغ مخٗل

َ
  وال ؤقٝغ

 
، ألن  ٤ ٖلم الخمً مخٗل هدُجت  مبضؤٍ زكُت هللا التي هي هٝى

خه وم٣ضمت اجبإ ؤمٍغ اًخ   ,مٗٞغ  ؤن   لى ٖلمذ  "ٞلظل٪ ٢ا٫ الجىُض هنع هللا يضر: ال٣لب له حٗالى،  ه بٞغاص  ٚو

 
َ
.اهخهى، "هخ٩لم ُٞه م٘ ؤصخابىا لؿُٗذ بلُهمً َظا الٗلم الظي  جدذ ؤصًم الؿماء ؤقٝغ

ى واضر  .(898)(َو

٣تاثض ٖلى ؤما السىى في ال٣ٗو   غ  ٢ا٫ الجىُض: ٢ا٫ لي الؿ  اإلاخ٩لمحن ٣ٞض  ٍَغ
قُذي  ي 

 
 
 ًىما: بطا ٢مذ مً ٖىضي ٞمً ججالـ؟ ٢لذ: الخاؾبي, ٣ٞا٫: وٗم, ز
ْ
 ْٕ مً ٖلمه وؤصبه, وصَ  ظ

ٍ ٖلى اإلاخ٩لمحن ه ال٨المَ ٖى٪ حك٣َُ٣   .(899)وَعص 

                                              

 59 - 6/56( مجمٕى الٟخاوي 897)

 (27( ٢ىاٖض الخهٝى )م 898)

 1/22 ( ؤلاخُاء للٛؼالي899)
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غابي في   "و٢ا٫ ؤبى ؾُٗض بً ألٖا
 
٢ض ٦خب الخضًض وج٣ٟه، ٧ان الخاعر ):  "ا٥ؿ  َب٣اث الي

غ  مٖو م وؤزباَع و٧ان مً الٗلم بمىي٘، لىال ؤهه ج٩لم في مؿإلت  ,ٝ مظاَب اليؿا٥ وآزاَع

 .(900)(اللٟٔ ومؿإلت ؤلاًمان

خاعزا الخاؾبي عخمه هللا حٗالى في عصٍ ٖلى  هجغ ؤلامام ؤخمض  َالب اإلا٩ي: )٢ا٫ ؤبى و 

  و٢ض خ٨َُذ  و٧ان مً ؤَل الؿىت, ٣ٞا٫: ؤًً جغص ٖلحهم ,اإلابخضٖت
َ
 هم, وؤًًا ٞةه٪ جدم  ٢ىل

 
هم ل

 
 
 .(901)(٩ُٞىن ؾببا لغص الخ٤ بالباَل غ والغؤي ُٞما ٢لَذ ٖلى الخ٨ٟ

َٟ هٓغَ  السُُب البٛضاصي: )و٧ان ؤخمض بً خىبل ٨ًٍغ لخاعر  ٢ا٫  ه ٍ في ال٨الم، وجهاهُ

 .(902)ُٞه( ال٨خَب 

 و٢ا٫ 
 
مً  ٌؿحر   صزل في شخيء   اإلاشل، ل٨ىه الكإن ٢لَُل  ٦بحَر  الظَبي: )و٢ض ٧ان الخاعر

 .(903)مٍى ٖلُه(٣  ال٨الم، ٞىَ 

و٢ا٫ ابً الؿب٩ي: )٧ان الخاعر ٢ض ج٩لم في شخيء مً مؿاثل ال٨الم, ٢ا٫ ؤبى ال٣اؾم 

 .(904)الىهغاباطي: بلٛجي ؤن ؤخمض ابً خىبل هجٍغ بهظا الؿبب(

غقغح "وفي  ً الضًً بً عظب في "اإلاىا "مسخهغ الخدٍغ ٢ب": البً الىجاع: )٢ا٫ الخاٞٔ ٍػ

ا ؤخمض في ال٣غآن  ومً ا مً ٢ا٫: بن هللا ج٩لم بٛحر نىث. ٞإه٨غ َظا  ٢ى٫   لبضٕ التي ؤه٨َغ

 وبض   ال٣ى٫َ 
َ
ألظل طل٪. اَـ. ٢ا٫ ؤبى  ه. و٢ض ٢ُل: بن الخاعر الخاؾبي بهما هجٍغ ؤخمض  ٕ ٢اثل

ظا ؾبب  )َى ابً جُمُت(  الٗباؽ ٨البُت. ٍ مً المً الخاعر الخاؾبي وهدى   ؤخمَض  جدظًغ   : َو

 
 
ص في وسجضث الباء، وقض   ٦ما ؤمغ بهجغ ال٣اثل بإن هللا إلاا زل٤ الخغوٝ اهخهبذ ألال٠

م ٦ما ؤمغ الؿ    غ  الخىٟحر ٖىه. وإلاا ؤْهغوا طل٪ ؤمغ بهجَغ
ٌَ  الجىَُض  ُي  ٣َ الؿ   ي   ؤن ًخ٣ي بٗ

ًال ٦الم الخاعر الخاؾبي. ٞظ٦غوا ؤن الخاعر عخمه هللا جاب مً طل٪، واقتهغ ٖلما ٞو

 .(905)وخ٣اث٤ وػَضا(

                                              

ش ؤلاؾالم للظَبي ( 900)  18/209جاٍع

 (181, واهٓغ: نىن اإلاى٤ُ وال٨الم )م  ٢1/287ىث ال٣لىب ( 901)

ش بٛضاص ( 902)  (21 - 20, واهٓغ: م٣ضمت عؾالت اإلاؿترقضًً لٗبض الٟخاح ؤبى ٚضة )م  9/104جاٍع

ش ؤلاؾالم ( 903)  18/208جاٍع

 2/278َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري ( 904)

 108 - 2/107ىحر قغح ال٩ى٦ب اإلا( 905)
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ت ٨ٞخب الخضًض و٢ا٫: ؤها  ٢ا٫ اإلاغوطي ناخب ؤلامام ؤخمض: ٢ض زغط الخاؾبي بلى ال٩ٞى

 .(906)ؤبى ٖبض هللا ؤجىب مً ظمُ٘ ما ؤه٨غ ٖلي  

اًت"٢ض ٣ٖض بابا في ٦خاب و ٢لذ:  الاقخٛا٫ بال٨الم, و٢ض مً الخانل  بحن ُٞه الٛغَع  "الٖغ

ي ظملخه في ٦خاب  ؤوعص مً ظمُٗا بإلٟاْه  هى٣له, وهدً (907)"نىن اإلاى٤ُ وال٨الم"الؿَُى

اًت"٦خاب   في اؾخمضاص ؤنى٫ ال٣ٟه.مً ال٨الم لٟاثضجه وهٟاؾخه, والجهاله بما ؾُجيء  "الٖغ

االخخجاط باب الٛغة بالجض٫ وخؿً البهغ ب") عخمه هللا:الخاؾبي الخاعر بً ؤؾض ٢ا٫ 

مت والغص ٖلى ؤَل ألاصًان" ه 
َ
لت ز غ٢ت َظض  مٛترة بالجضا٫ والغص ٖلى السخلٟحن: مً ؤَل  ٞو

ختى ًصر بًماهه وال٣ى٫ بؿىت هبي  ٖمل   ألاَىاء وؤَل ألاصًان. ًخإو٫ في طل٪ ؤهه ال ًصر لٗبض  

 ٚحر   ه, وال ٣ًى٫ ٖلُه الخ٤  ٌٗٝغ عب   َم ؤخض  هللا ملسو هيلع هللا ىلص, ٞلِـ ٖىض ؤخض  
َ
 ه.ٍ, ؤو مً ٧ان مشل

تها ت مًلت ال جًُٟ لًاللتها, الحؿاٖها في الد  زم َم ٞغ٢خان: ٞغ٢ت يال جاط, ومٗٞغ

بض٢ا١ مظاَب ال٨الم وخؿً الٗباعة بالغص ٖلى مً زالٟها, ٞهم ٖىض ؤهٟؿهم مً ال٣اثلحن ٖلى 

  
ؤٖلم مجهم باهلل, وال ؤولى به مجهم, و٧ل ألامم  ًً ل٩ل ياللت, ال ؤخَض هللا ٖؼ وظل بالخ٤, والغاص 

م مً في ػماجهم ٚحر   وظل ال ٌٗظب مشلهم, بل ال ًىجى ؤخض   يالت ؾىاَم, وؤن هللا ٖؼ حَر َم. ٚو

كهض ٖلحهم باإل٦ٟاع يخدله َو ً ًضعي طل٪ ٍو , ٞهم ٞغ١ ٦شحرة ٨ًٟغ بًٗها بًٗا, و٧ل اإلاٛتًر

ا. ٞغ٢ت مجها مٛترة, ال جغي ؤن    ؤخضا ٣ًى٫ ٖلُه بالخ٤ ٚحَر

. و٢ض والٟغ٢ت الشاهُت مً اإلاٛترة بالجض٫ والبهغ بالدجاط, ج٣ ى٫ بالخ٤ وال جضًً بٛحٍر

صون الٟدو والىٓغ و٢ُام الدجت ٖلى مً زالٟها,  اٚترث بالجض٫, جغي ؤهه ال ًصر لها ٢ى٫  

مي ٖلحها ؤ٦ثر  و٢ض اٚترث بظل٪, ختى ٢ُٗذ ؤٖماعَ  طهىبها  َا باالقخٛا٫ ًٖ هللا ٖؼ وظل, ٖو

 حؿلم في مجاصلتها مً ؤن وزُإَا وهي جًٓ ؤن طل٪ ؤولى بها وؤ٢غب لها بلى عبها, وهي ؤًًا ال

ا. لها و٢ىلها, بال ؤن اٖخ٣اصَا الؿىت م٘ اٚتراَع  جسُئ في جإٍو

 ٢لذ: ٞبم ًىُٟان الٛغة بظل٪؟

٢ا٫: ؤما الٟغ٢ت الًالت ٞةجها جىٟي طل٪ بإن جغظ٘ بلى ؤهٟؿها, ٞخٗلم ؤن مً ال٣غآن 

خ٨م ٖلى مد٨ما ومدكابها, و٦ظل٪ الؿىت, ٞال ٣ًطخى بمدكابه ٖلى مد٨م, ول٣ُطخى بال

هم هٟؿها, وحٗلم ؤن هللا ٖؼ وظل ؾاثلها ٖما جضًً  ل ال ًدصخى, ٞخت  اإلادكابه. وؤن السُإ في الخإٍو

ًَ طل٪  به, وؤن الجماٖت ٢ض مًذ ٖلى الهضي وؾىت هبحها ملسو هيلع هللا ىلص, وال جسغط مً بظماٖها وبْن َخؿ 

                                              

ش ؤلاؾالم للظَبي ( 906)  18/209جاٍع

 (130 - 126)م  (907)
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تر بكضة حجاظها, بط ٖلمذ ؤن في ٣ٖىلها, ٞةن جشبخذ ٦ما ونٟذ  ل٪ ؤبهغث ياللتها, ولم حٛ

ا ممً زالٟها قضًض   ى ٖىضَا يا٫ٌّ  جاط بهحر  الد   ٚحَر مًل, ٨ٞظل٪ ال جإمً ؤن  بالجض٫, َو

٦ظل٪, وبن ؤبهغث الجض٫ والسهىماث, ٞةن اتهمذ هٟؿها ٖلى آلاعاء ج٩ىن ٖىض هللا ٖؼ وظل 

ل, وجشبخذ ٖىض اإلادكابه ٣ًٞذ بالخ٨م ٖلُه, وؤو٢ٟذ ُٞما لم ًج ٗل هللا لها الىٓغ ُٞه والخإٍو

 ولم ًسغط مً بظمإ مً مطخى, ػالذ ٖجها ٚغتها, وزابذ بلى عبها مً ياللتها.

وؤما الٟغ٢ت اإلاهِبت للخ٤, م٘ ٚغتها ًٖ هللا ٖؼ وظل بالسهىماث والجض٫ ٖما َى ؤولى 

ع٥ و٢ض ؤص ,بها, ٞةهما جىٟي ٚغتها بظل٪ بإن حٗلم ؤن هللا ٖؼ وظل حٗبض َمً مطخى بما حٗبضَا به

٦شحر  مجهم مً ؤَل البضٕ وألاَىاء, ٞما ظٗل ٖمَغٍ وال صًَىه ٚغيا للسهىماث, وال اقخٛل 

, بال ؤن ًغي مىي٘ خاظت ًًٓ ؤهه بن ج٩لم (908)بظل٪ ًٖ الىٓغ لىٟؿه والٗمل لُىم ٣ٍٞغ

دظع ؤن ًسُئ ٖلى هللا ٖؼ وظل, ٞحرص الباَل بالباَل, ٩ٞاهىا  بالخ٤ ٢بل مىه, ٣ُٞى٫ بالخ٤ ٍو

وعووا طل٪ ًٖ هبحهم ملسو هيلع هللا ىلص, عواٍ ؤبى ؤمامت ؤهه ٢ا٫: "ما يل ٪, وطمىا الجض٫ والسهىماث ٖلى طل

َهام  ٢ىم ٢ِ بال ؤوجىا الجض٫". وطم هللا ٖؼ وظل طل٪ ٣ٞا٫: } س 
ْ
ض  ال

َ
ل
َ
َى ؤ  َ {, و٢ا٫ حٗالى َو

ل: } ىَن ل٣َغ م  ه 
َ
ْىم  ز

َ
ْم ٢  َ  {, ٞظم اإلاغاء والجض٫.َبْل 

بلى الاجبإ والؿىت بجضل٪ ألَل ألاَىاء,  بلى هٟؿه ٣ُٞل لها: بهما جضٖحنٞلحرظ٘ اإلاامً 

للؿىت, ألن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ههى بؿيخه ًٖ الجض٫ والسهىماث,  وصٖائ٥ لهم بالجض٫ واإلاغاء جغ٥  

ًب ٖلى ؤصخابه, ختى ٧إهما ٣ٞئ في وظهه خب الغمان, خمغة مً الًٛب, بط زغط ٖلحهم  ٚو

م ًسخهمىن, م ٧اهىا ؤولى السل٤ بالٟهم والبهغ بالدجاط, ٣ٞا٫:  َو ؤبهظا بٗشذ ؤم بهظا َو

ؤن جًغبىا ٦خاب هللا ٖؼ وظل بًٗه ببٌٗ؟ اهٓغوا بلى ما ؤمغجم به ٞاٖملىا به, وما  مغجؤم

 جهُتهم ٖىه ٞاهتهىا ٖىه.

ما جال ٖلحهم مً ٗض بلى ظمُ٘ ؤَل ألاصًان, ٞما ظاصلهم بال بزم َى في هٟؿه ملسو هيلع هللا ىلص ٢ض ب  

لُه  ل, ولى قاء ٧لمهم باإلا٣اًِـ وص٤ُ٢ ال٨الم, ولى ٧ان طل٪ َضي ٧ان َى ؤولى به ٖو الخجًز

  ً َٖ ٣  ؤ٢ىي, ٞلم  ل, وؤيغب ًٖ ظضلهم بالض٢اث٤, و طل٪ هلل ٖؼ وظل  م ؤن  ل  م الدجت بال بالخجًز

 
َ
 ْر٥  الجض٫ والسهىماث مً الؿىت.عضخى ومدبت, ٞت

غظ٘ بلحها ؤًًا بإزغي  ُب ؤَل ألاعى مً ؤَل ألاَىاء ما ٍو مً الخظ٦غة: بوي لى هجىث ٖو

يغوي طل٪, ولى ُٖبذ وهجىا ما هٟٗجي, ٞة٢امتي الدجت ٖلحهم وجغ٧ي الدجت ٖلى هٟسخي هلل ٖؼ 

                                              

مغو بً ٖبُض, ُٞاٝ ؤًىب ختى ؤنبذ, وزانم  (908) ٢ا٫ ؤخمض بً خىبل: بلٛجي ًٖ ابً ُِٖىت ٢ا٫: حج ؤًىب ٖو

ش ؤلاؾالم للظَبي ]ٖمغو ختى ؤنبذ.   . )ػ( [9/242جاٍع
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, ختى ؤئصي ما ؤمغوي به عبي, وؤهخهي ٖما جهاوي ٖىه وؤعبذ ؤًام ٖمغي لُىم  وظل في جًُِعي ؤمٍغ

ا٢تي, ؤولى بي, ٣ٞض قٛ ً الٗمل في هجاحي, وم٘ طل٪ ما ًامىجي ؤن ٣ٞغي ٞو لىوي ًٖ هٟسخي ٖو

ى ٖىض هللا ٖؼ وظل يال٫ و٦ظب ٖلُه,  ل وال٣ُاؽ, ؤعي ؤهه َضي َو ؤ٢ُم الدجت ببٌٗ الخإٍو

زم ًدبحن لي ؤهه زُإ, ٞإعظ٘ ٖىه,  و٢ض جبحن لي طل٪ ُٞما مطخى مً ٖمغي: ٢ض ٦ىذ ؤ٢ى٫ ال٣ى٫َ 

لي جل٪؟ و٦ظل٪ ال آمً مشلها زم ؤمىث ٖلحها ٢بل ؤن ٞما ٧اهذ خالي ٖىض عبي لى ؤ٢مذ ٖلى خا

 ؤٖٝغ زُئي, ٞةطا ؤها ٢ض ؤَل٨ذ هٟسخي بُلبي هجاة ٚحري.

وم٘ طل٪ ؤهه لى ٧اهذ الجاصلت مً الؿىت ولم ؤ٦ً ؤقخٛل بها ًٖ الٗمل آلزغحي وؤمىذ 

ًٖ  السُإ في حجاجي, إلاا ٧ان ل٨المهم مىي٘ ُٞه مؼصظغ في آزغحي, بط لم ؤع ؤخضا مجهم عظ٘

٢ىله, وال جاب مً بضٖخه, ٞلى ٧ان طل٪ ٦ظل٪ ل٨ىذ مٗىُا بىٟسخي, ٠ُ٨ٞ و٢ض جهُذ ًٖ 

ى ٌكٛلجي ًٖ الٗمل لىجاحي؟ وم٘ طل٪ ؤحٗغى للسُإ ٖلى هللا ٖؼ وظل, وال٨ظب  الجض٫ َو

 ٖلُه ؤو في صًىه وؤها ال ؤقٗغ.

لم ؤهه ٧ان في ٚغوع و  ػزٝغ مً ٞةطا عظ٘ بلى هٟؿه بظل٪ ؤبهغ ٚغجه, واَخم بىٟؿه ٖو

٣ضم الخىبت  خ٣ٟض ُٖىبه ٍو عؤًه, وؤهه ٢ض مطخى ٖمٍغ بتر٥ ما َى ؤولى به, ٞدُيئظ حهخم للٗمل ٍو

مجها ٢بل ل٣اء عبه ٖؼ وظل( اهخهى ٦الم الخاؾبي عخمه هللا
(909). 

٤ ال٣ىم ٦ما ؤبهغَث الخباٖض   , وال٣ىاٖت (910)ًٖ مؿال٪ اإلاخ٩لمحن ٢لذ: ٞالخانل ؤن ٍَغ

ى الٗمل., والاقخٛا٫ باإلابالىحي  ٣هىص َو

ُت( ٦ما ٢ا٫ قُش الُاثٟت ؤبى ال٣اؾم الجىُض  ٣هم )ٌٗجي الهٞى ٍغ ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: )َو

٤ مؿضوص ٖلى زل٤ هللا حٗالى بال  ٣ىا َظا مًبٍى بال٨خاب والؿىت. و٢ا٫: الٍُغ عخمه هللا: ٍَغ

عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص( ٖلى اإلا٣خٟحن آزاَع 
(911). 

٤ بلى اجبإ الؿىت؟ ٣ٞا٫: مجاهبت البضٕ وؾئل ؤبى ٖلي الجىػظاوي: واجبإ ما  ,٠ُ٦ الٍُغ

٤  اظخم٘ ٖلُه الهضع   ألاو٫ مً ٖلماء ؤلاؾالم, والخباٖض ًٖ مجالـ ال٨الم وؤَله, ولؼوم ٍَغ

                                              

اًت )م  (909)  (371 - 369الٖغ

غة" )م بل ط٦غ الكُش ؤخ (910) ُت ؤن الىٓغ خغام, 109مض الهاوي في "قغح الجَى ( ؤن مظَب ٚالب الهٞى

٧ل مً آمً )٢ا٫ ابً ٖغبي: ٞةجهم ٣ًىلىن: متى ٚاب ختى ٌؿخض٫ ٖلُه, ومتى زٟي ختى ج٩ىن آلازاع جض٫ ٖلُه؟ اَـ . و٢ض 

ً  لل٣ىاصح, بسالٝ ؤلاًمان الً ى  غ  َٗ بةًماهه, ألهه هٓغي, ٞهى م   ٞال وزى١َ  بضلُل   ٗ  غوعي الظي  ه, ىظض في ال٣لب وال ًم٨ً صٞ

  ٖلم   و٧ل  
 
٨غ ال ٌؿلم مً صزى٫ الك  7/343 . قظعاث الظَب(ه ٖلُه وال الخحرة ُٞهبَ خهل ًٖ هٓغ ٞو

 (121مُٗض الىٗم ومبُض الى٣م )م  (911)
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 م  } :غ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ب٣ىله ٖؼ وظلم  الا٢خضاء والاجبإ, بظل٪ ؤ

ْ٘
ب 
ن  اج 

َ
َ٪ ؤ ُْ لَ َىا ب 

ُْ ْوَخ
َ
م  ؤ

 
َُم ز  َ ْبَغا  ب 

َ
ت
 
ل

ا ًٟ ُ  .(912){َخى 

وجغ٥ ألاَىاء  ,و٢ا٫ ؤبى ال٣اؾم الىهغاباطي: ؤنل الخهٝى مالػمت ال٨خاب والؿىت

ت ؤٖظاع السل٤ ,وحُٗٓم خغماث اإلاكاًش ,والبضٕ ٣اء وال٣ُام بسضمتهم ,وعٍئ  ,وخؿً صخبت الٞغ

الثوجغ٥ اعج٩اب الغ  ,واإلاضاومت ٖلى ألاوعاص ,واؾخٗما٫ ألازال١ الجمُلت وما يل  ,زو والخإٍو

٤ بال بٟؿاص الابخضاء ؤخض    . (913)ٞةن ٞؿاص الابخضاء ًازغ في الاهتهاء ,في َظا الٍُغ

َبل و٢ا٫ ببغاَُم السىام : ما ٧اهذ ػهض٢ت وال ٦ٟغ وال بضٖت وال ظغؤة في الضًً بال مً ٢ 

 .(914)ال٨الم والجضا٫ واإلاغاء

ًُٟىن ُٞه، ٣ٞا٫: ما َاالء؟ ٣ُٞل: ً  بهم مً اإلاخ٩لمحن  غ  ؾئل الجىُض ًٖ ٢ىم َم ٢ض و 

ىن هللا باألصلت ًٖ نٟاث الخضور وؾماث الى٣و, ٣ٞا٫:  خُض  الُٗب   هٟي  "٢ىم ًجَز

 .(915)"ُٖب   ٌؿخدُل الُٗب  

  ؤ٢ل  : ؤًًاو٢ا٫ 
 
َٖ  مً ال٣لب، وال٣لب   -هلالج لج  -َُبت الغب  ما في ال٨الم ؾ٣ٍى مً  َي غ  بطا 

 .(916)الهُبت، ٖغي مً ؤلاًمان

 .(917)ألاصب الاهبؿاٍ بال٣ى٫ م٘ الخ٤ ؾبداهه جغ٥  الكبلي:  ٢ا٫و 

 .(918)ولهظا ٢ا٫ ظٟٗغ الهاص١: بطا بلٜ ال٨الم بلى هللا ٞإمؿ٩ىا

 .(919)و٧ان ؾُٟان الشىعي ٣ًى٫: ٖل٨ُم باألزغ, وبًا٦م وال٨الم في طاث هللا

و٢ا٫ زل٠ بً ًدحى: ؾمٗذ خماص بً ؤبي خىُٟت ٣ًى٫: ؾمٗذ ؤبا خىُٟت ٣ًى٫: 

شمانالجم" لُا ٖو مغ ٖو وال جيخ٣و ؤخضا مً ؤصخاب عؾى٫ هللا  ,اٖت ؤن جًٟل ؤبا ب٨غ ٖو

                                              

ُت للؿلمي (912)  (198)م  َب٣اث الهٞى

 (365الؿاب٤ )م  (913)

ي )م 914)  (120( نىن اإلاى٤ُ وال٨الم للؿَُى

 (591( م٣ضمت ابً زلضون )م 915)

ؤ٢ل ما في )و٢ا٫ ؾهل بً دمحم الهٗلى٧ي: .  (116, ونىن اإلاى٤ُ وال٨الم )م  14/68 ( ؾحر ؤٖالم الىبالء916)

ي )م  .(ال٨الم مً السؿاع ؾ٣ٍى َُبت هللا مً ال٣لب  (121نىن اإلاى٤ُ وال٨الم للؿَُى

ت 917) ت البً ؤ 2/448( الغؾالت ال٣كحًر  (313)م  بي الٗؼ الخىٟي, وقغح الُداٍو

ي )م 918)  (97( نىن اإلاى٤ُ وال٨الم للؿَُى

ي )م , و  5/142طم ال٨الم للهغوي ( 919)  (98نىن اإلاى٤ُ وال٨الم للؿَُى
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ملسو هيلع هللا ىلص, وال ج٨ٟغ الىاؽ بالظهىب, وجهلي ٖلى مً ٣ًى٫ ال بله بال هللا وزل٠ مً ٢ا٫ ال بله بال هللا, 

 .(920) "الىؼم في هللا هلالج لج قَ وجَد وجمسر ٖلى السٟحن, وجٟىى ألامغ بلى هللا, 

٪ ٪ عب  عؤي ؤَل ال٨الم؟ ٣ٞا٫: ل٣ض صلألبي ٖبُض ال٣اؾم بً ؾالم: ما ج٣ى٫ في  و٢ا٫ عظل  

٤ الخ٤ ٍغ   و٢ا٫: } ٖلى ؾبُل الغقض َو
 
ى اَّلل

َ
ل  ب 
 ٍ و ص  غ 

َ
ْيء  ٞ

َ
ي شخ ْم ف 

خ  ْٖ َىاَػ
َ
ْن ج ة 

َ
ؤما ل٪ ُٞما  ,{ آلاًتٞ

٣ل٪, و٢ض جها٥ هللا بُه ملسو هيلع هللا ىلص ما ٌٛىُ٪ ًٖ صل٪ ٖلُه عب٪ مً ٦المه وؾىت ه الغظٕى بلى عؤً٪ ٖو

ي ًٖ ال٨الم في طاجه ونٟاجه بال خؿب ما ؤَل٣ه ل٪, ٢ا٫: } ىا ف 
ىي 

 
س ًَ ى  ْم َخت  ْجه  َٖ غ ْى 

ْٖ إَ
َ
ٞ

  ٍ ْحر 
َ
ًض  ٚ  .(921){َخض 

ؤلامام ؤبا ب٨غ الكاشخي ٧ان ٌُٗب ٖلى ؤَل ال٨الم  خضزىا الش٣ت ؤن  )و٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى: 

 
َ
بظالال الؾمه حٗالى, ٣ًى٫: َاالء ًخمىضلىن باهلل ٖؼ  ,وفي ط٦غ نٟاجه هم ُٞه حٗالىزىي   ٦ثرة

 .(922)(وظل

٧ان ألاثمت ٌُٗبىن ٖلى ؤَل ال٨الم ٦ثرة زىيهم ُٞه ال ؾُما في نٟاث )و٢ا٫ الؼع٦صخي: 

 .(923)(بظالال له ؾبداهه ,هللا حٗالى

  ٢ض ؾل٠ ًٖ ابً جُمُت ؤن  و 
 
٣ت  اإلاضًىت عخمهم هللا. وؤَل   مال٪   َظٍ ٍَغ

٢ا٫ ؤقهب: ؾمٗذ مال٩ا ٣ًى٫: بًا٦م وؤَل البضٕ، قغح البساعي: )و٢ا٫ ابً عظب في 

لمه  ٣ُٞل: ًا ؤبا ٖبض هللا: وما البضٕ؟ ٢ا٫: ؤَل البضٕ الظًً ًخ٩لمىن في ؤؾماء هللا ونٟاجه ٖو

و٢ضعجه، وال ٌؿ٨خىن ٖما ؾ٨ذ ٖىه الصخابت والخابٗىن لهم بةخؿان. زغظه ؤبى ٖبض 

 .(924)(هىفي في ٦خاب "طم ال٨الم"الغخمً الؿلمي ال

ىضٍ عظل   ٖبض الغخمً بً مهضي: صزلذ ٖلى مال٪   و٢ا٫  :ٌؿإله ًٖ ال٣غآن ٣ٞا٫ ٖو

 ولى ,ٞةهه ابخضٕ َظٍ البضٕ مً ال٨الم ,لًٗ هللا ٖمغا ,(925)لٗل٪ مً ؤصخاب ٖمغو بً ٖبُض

                                              

 (164 - 163م الاهخ٣اء البً ٖبض البر )( 920)

 (109( نىن اإلاى٤ُ وال٨الم )م 921)

ي( الكٟا م٘ 922)  
ج  م 

 
 2/301 الك

 (156)م  ( ل٣ُت العجالن وبلت الٓمأن923)

 1/217ح الؿىت للبٛىي وقغ ,  5/101ٞخذ الباعي البً عظب  (924)

تزا٫ وانل بً ُٖاء الٛؼا٫، ٞضزل مٗه في طل٪ ٖمغو بً ٖبُض، ( 925) ٢ا٫ ابً ٖلُت: ؤو٫ مً ج٩لم في الٖا

بهغة ًجالـ ه، و٢ا٫ لها: ػوظخ٪ بغظل ما ًهلر بال ؤن ٩ًىن زلُٟت. و٢ا٫ ؤبى ب٨غ: ٧ان ٖمغو بالظه ؤزخَ ٞإعجب به وػو  

الخؿً مضة، زم ؤػاله وانل ًٖ مظَب الؿىت ٣ٞا٫ بال٣ضع، وصٖا بلُه واٖتز٫ ؤصخاب الخؿً. و٢ا٫ ؤخمض بً خىبل: 

مغو بً ٖبُض, ُٞاٝ ؤًىب ختى ؤنبذ, وزانم ٖمغو ختى ؤنبذ. و٢ا٫ السُُب:  بلٛجي ًٖ ابً ُِٖىت ٢ا٫: حج ؤًىب ٖو
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 ٖ   ٧ان ال٨الم  
ْ
ول٨ىه باَل  ,والكغاج٘ا لخ٩لم ُٞه الصخابت والخابٗىن ٦ما ج٩لمىا في ألاخ٩ام ًم ل

 . (926)ًض٫ ٖلى باَل

َٗ (927)و٢ا٫ ٣ٌٗىب بً ِٖسخى اإلاضوي ى لي عظالن ٢اما مً مجلـ، غَ : مغعث ببٛضاص ٞ

بلض٥، ٣ٞلذ: ما  ؤَل   ٞإعصها ؤن وٗٝغ ُٞه ٢ى٫َ  ,ٞإزظا بٗىان صابتي، زم ٢اال: ازخلٟىا في شخيء  

 بمسلى١, ٣ٞلذ لهما: ٢ى٫   لِـ :ال٣غآن مسلى١، و٢ا٫ آلازغ: ٢لذ :َى؟ ٣ٞا٫ ؤخضَما: ٢لذ

 .(928)ؤَل بلضي لى ؤزظو٦ما ألوظٗى٦ما يغبا

٢ا٫ ابً ؤبي زشُمت: ٢لذ إلاهٗب ابً ٖبض هللا: بن َاالء ٣ًىلىن ال٣غآن ٦الم هللا، و 

٣ٟىن  دخجىن ب٪  ,مً ٢ا٫ مسلى١ ابخضٕ، ومً ٢ا٫ ٚحر مسلى١ ابخضٕ :٣ُٞىلىن  ,ٍو ٍو

مىن ؤه٪ ج٣ ٖؼ ٦الم هللا  :ؤما ؤها ٞإ٢ى٫  ,مٗاط هللا :٣ٞا٫ ,ىله٣ً ن مال٩اؤى٫ بهظا ال٣ى٫، و ٍو

في  ال٨الم   :ألهه بلٛجي ًٖ مال٪ ؤهه ٣ًى٫  ,و٢لبي ًمُل بلى ؤهه ٚحر مسلى١، ول٨جي ؤؾ٨ذ ,وؤؾ٨ذ

  ً   الضً
 
ه، ولم ًؼ٫ ؤَل  ٧ل ىن بلض ه ؤ٦َغ وال ؤخب ال٨الم  ,ما ؤقبهه ال٣ضع وعؤي ظهم، و٧ل ها ٨ًَغ

ؤَل بلضها  ألن   ,م في هللا ٞإخب بلي الؿ٩ىث ًٖ َظٍ ألاقُاءبال ُٞما جدخه ٖمل، ٞإما ال٨ال 

بؾغاثُل ٣ٞا٫: ال ؤ٢ى٫ ؤبي . ول٣ض هاْغوي بسخا١ بً (929)ال ُٞما جدخه ٖملبًجهىن ًٖ ال٨الم 

كضجه ٞإو ,٢بلي ٦ظا وال ٦ظا, وال ؤ٢ى٫ طل٪ ٖلى الك٪، ول٨جي ؤؾ٨ذ ٦ما ؾ٨ذ ال٣ىم  

  وؤعجبخه, وهي:ت, ٨ٞخبها ٢ٟهُضحي التي ٢لتها في الىا٢

 ذ ٖٓامي ... و٧ان اإلاىث ؤ٢غب ما ًلُجيٟؤؤ٢ٗض بٗضما عظ

 لضًجي غياٚمٗترى زهُم ... وؤظٗل صًىه  ؤظاص٫ ٧ل

 غؤي ٚحري ... ولِـ الغؤي ٧الٗلم ال٣ُحنلوؤجغ٥ ما ٖلمذ 

 وما ؤها والسهىمت وهي لبـ ... جهٝغ في الكما٫ وفي الُمحن

 الٟل٤ اإلابحن ه زٟاء ... ؤٚغ  ٦ٛغةبو٧ان الخ٤ لِـ 

                                                                                                                                             

٤ م٨ت ؾىت زالر وؤعبٗحن ش ؤلاؾالم للظَبي  :و٢ُل ,وماثت ماث ٖمغو بً ٖبُض بٍُغ  - 9/238ؾىت ؤعب٘. اهٓغ جغظمخه في جاٍع

243 

ي )م , و  73 - 5/72طم ال٨الم للهغوي ( 926)  (96نىن اإلاى٤ُ وال٨الم للؿَُى

ى مً ؤَل اإلاضًىت 927) جغجِب "ه ممً لم ًٍغ ولم ٌؿم٘ مىه, ٦ما في والتزمىا مظَبَ مال٪  الظًً اهخهى بلحهم ٣ٞه  ( َو

 ".اإلاضاع٥

 4/4( جغجِب اإلاضاع٥ 928)

 . 14 - 4/13 "جغجِب اإلاضاع٥"٦ما في  ,ًٖ ؤخمض بً اإلاٗظ٫ اإلاى٣ى٫  الخى٠٢ َظا مدمل  ولٗل  ٢لذ: (929)
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 .(930)وهي ؤَى٫ مً َظا

ل٣غآن، ٢ا٫ ؤبى ب٨غ بً ؤبي قِبت: ٦ىا ٖىض ابً ُِٖىت، ٞؿإله مىهىع بً ٖماع ًٖ او 

، وؤقاع بلُه ب٩ٗاٍػ ٣ٞا٫: ما ؤعاٍ بال قُُاها ,٣ُٞل: ًا ؤبا دمحم، بهه ٖابض ,ٞؼبٍغ
(931). 

سخي بلى ؤبي٢ا٫ ؾلُم بً و  : ٖاٞاها ٨ٞخب بلُه ,ؤزبروي ًٖ ال٣غآن :مىهىع : ٦خب بكغ اإلاَغ

هدً هغي ؤن  ,وبال ٞهي الهل٨ت ,ل ٞإٖٓم بها مىتٞةن ًٟٗ ,هللا وبًا٥ وظٗلىا مً ؤَل الؿىت

لِـ له وج٩ل٠ الجُب حٗاَى الؿاثل ما  ,بضٖت حكاع٥ ٞحها الؿاثل والجُب ال٨الم في ال٣غآن

بىٟؿ٪  ٞاهخه   ,وال٣غآن ٦الم هللا ,سلى١ وما ؤٖٝغ زال٣ا بال هللا وما صوهه م ,ما لِـ ٖلُه

مً ٖىض٥ ٞخ٩ىن مً  ٟحن ُٞه مٗ٪ بلى ؤؾماثه التي ؾماٍ هللا بها وال حؿم ال٣غآن باؾم  وبالسخل  

 .(932)الًالحن

ت ًىم الجمٗت ٞضاع ٖلى الخل٤  ؤبى ًىؾ٠: ظاء عظل  ال٣اضخي و٢ا٫  بلى مسجض ال٩ٞى

 ما ؤخؿبه بال وهللا ,ٞازخل٠ الىاؽ في طل٪ ,بم٨ت وؤبى خىُٟت ٚاثب   ,ٌؿلهم ًٖ ال٣غآن

 
َ
ىا ٖجها وؾإ٫ بًٗىا بًٗا وؤمؿ٨ىا قُُاها جهىع في نىعة ؤلاوـ ختى اهخهى بلى خل٣خىا ٞؿإل

 ,ختى ٩ًىن َى اإلابخضت بال٨الم لِـ قُسىا خايغا وه٨ٍغ ؤن هخ٣ضم ب٨الم   :و٢لىا ,ًٖ الجىاب

٢لىا له بٗض ؤن ٞلما ٢ضم ؤبى خىُٟت جل٣ُىاٍ بال٣اصؾُت ٞؿإلىا ًٖ ألاَل والبلض ٞإظبىاٍ زم 

وظهه ٩ٞإهه ٧ان في ٢لىبىا وؤه٨غها  ؟عضخي هللا ٖى٪ و٢ٗذ مؿئلت ٞما ٢ىل٪ ٞحها :جم٨ىا مىه

ً ؤهه و٢ٗذ مؿئلت مٗىخت و  ٞإمؿ٪  ,٦ظا و٦ظا :٢لىا ؟ما هي :٣ٞا٫ يء,ا ٢ض ج٩لمىا ٞحها بصخه  ؤْو

 يءن هخ٩لم بصخؤا وزكِى يءلم هخ٩لم ٞحها بصخ :٢لىا ؟ٞما ٧ان ظىاب٨م ٞحها :ؾا٦خا ؾاٖت زم ٢ا٫

ال ج٩لمىا ٞحها وال حؿلىا ٖجها  ,اخٟٓىا ٖجي ونُتي ,ظؼا٦م هللا زحرا :ٞؿغي ٖىه و٢ا٫ ,ٞخى٨ٍغ

اصة   اهتهىا بلى ؤهه ٦الم   ,ؤبضا ٝ   هللا ٖؼ وظل بال ٍػ خؿب َظٍ اإلاؿئلت جيخهي ختى ؤ ما ,واخض خغ

 وبًا٦م مً الكُُان ؤٖاطها هللا ,٣ًٗضون  ٣ًىمىن له وال ال ؤلاؾالم في ؤمغ   جى٢٘ ؤََل 

 .(933)الغظُم

ىضٍ ازىان )ٖلي ال٣اعي: اإلاال و٢ا٫  خ٩ي: ؤن ؤبا ًىؾ٠ صزل ٖلى َاعون الغقُض، ٖو

ًدىاْغان في ال٨الم، ٣ٞا٫ َاعون: اخ٨م بُجهما، ٣ٞا٫ له ؤبى ًىؾ٠: ؤها ال ؤزىى ُٞما ال 

                                              

 3/171( جغجِب اإلاضاع٥ 930)

 9/94 الىبالءؤٖالم ؾحر  (931)

ش ؤلاؾالم (932)  413 - 13/412 للظَبي جاٍع

 (33 - 32)م  للمال ٖلي ال٣اعي  ح ال٣ٟه ألا٦برقغ , واهٓغ:  (166 - 165( الاهخ٣اء البً ٖبض البر )م 933)
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م، وؤمغ ؤن ٨ً(934)ٌٗجي ً ؤن ، ٣ٞا٫ له السلُٟت: ؤخؿيذ، وؤمغ له بماثت ؤل٠ صَع خب في الضواٍو

م بتر٥ ما ال ٌٗىُه  . (935)(ؤبا ًىؾ٠: ؤزظ ماثت ؤل٠ صَع

٤ و٢ا٫ دمحم بً الخؿً : ٢ا٫ ؤبى خىُٟت: لًٗ هللا ٖمغو بً ٖبُض, ٞةهه ٞخذ للىاؽ الٍُغ

جهاها ًٖ  بلى ال٨الم ُٞما ال ٌٗىحهم مً ال٨الم. ٢ا٫: و٧ان ؤبى خىُٟت ًدشىا ٖلى ال٣ٟه ٍو

 .(936)ال٨الم

غ بً  و٢ا٫ دمحم بً اص اللالاي، و٢ا٫ له عظل في ٞػ شجإ البلذي: ؾمٗذ الخؿً بً ٍػ

غ وؤبا  ,الهظًل: ؤ٧ان ًىٓغ في ال٨الم؟ ٣ٞا٫: ؾبدان هللا ما ؤخم٣٪ ما ؤصع٦ذ مكُسخىا ٞػ

 .(937)ال٣ٟه والا٢خضاء بمً ج٣ضمهم وؤبا خىُٟت ومً ظالؿىا وؤزظها ٖجهم حهمهم ٚحر   ًىؾ٠

٧ان الكاٞعي بطا زبذ ٖىضٍ ٢ا٫: ؾمٗذ ؤبي ٣ًى٫:  ٖبض هللا بً ؤخمض بً خىبل و٢ا٫

َ  لم ٨ًً ٌكخهي  ه٧ُٞاهذ  زهلت   زحر  ٢لضٍ, و  السبر    .(938)ه ال٣ٟهخ  م  ال٨الم, بهما 

ه, و٧ان ٢ا٫ مهٗب بً ٖبض هللا الؼبحري و  : ٧ان مال٪ بً ؤوـ ٣ًى٫: ال٨الم في الضًً ؤ٦َغ

جهىن ٖىه, هدى ال٨الم في عؤي ظه ىهه ٍو م وال٣ضع و٧ل ما ؤقبه طل٪، وال ؤخب ؤَل بلضها ٨ًَغ

ألوي  ,بلي   ٞالؿ٩ىث ؤخب   ,ال٨الم بال ُٞما جدخه ٖمل, ٞإما ال٨الم في الضًً وفي هللا ٖؼ وظل

 .(939)ها ًجهىن ًٖ ال٨الم في الضًً بال ما جدخه ٖملبلض   عؤًذ ؤََل 

َن )٢ا٫ ابً ٖبض البر:  ٖىضٍ  َى اإلاباح   ُٞما جدخه ٖمل   عخمه هللا ؤن ال٨المَ  مال٪   ٢ض بح 

ىض ؤَل بلضٍ ٌٗجي الٗلماء مجهم عضخي هللا ٖجهم، وؤزبر ؤن ال٨الم في الضًً هدى ال٣ى٫ في  ,ٖو

  والظي ٢اله مال٪   .مشال ٣ٞا٫: هدى عؤي ظهم، وال٣ضع نٟاث هللا وؤؾماثه ويغب
 
 ٖلُه ظماٖت

البضٕ  َل  ال٣ٟهاء والٗلماء ٢ضًما وخضًشا مً ؤَل الخضًض والٟخىي، وبهما زال٠ طل٪ ؤ

  ً بلى ال٨الم ٞال ٌؿٗه  ًُغ ؤخض  اإلاٗتزلت وؾاثغ الٟغ١، وؤما الجماٖت ٖلى ما ٢ا٫ مال٪ بال ؤن 

                                              

ؿـً بؾــالم  24 - 2/23 ( ٢ـا٫ ابـً ال٣ـُم فـي "اإلاـضاعط"934) ـً خ  ـه فـي ٧لمــت واخـضة ٣ٞـا٫: "م 
 
َٕ ٧ل : )ظمــ٘ الىبـي ملسو هيلع هللا ىلص الـىع

ه ما ال ٌٗىُـه
 
ـا ال ٌٗجـي: مـً ال٨ـالم  والىٓـغ والاؾـخمإ وا"اإلاغء جغ٦

َ
 التـر٥َ إلا 

ـم   ٗ لـبُل واإلاصـخي وال٨ٟـغ وؾـاثغ  الخغ٧ـاث , ٞهـظا ٌ

 الٓاَغة والباَىت, ٞهظٍ ال٩لمت ٧اُٞت قاُٞت في الىعٕ(. )ػ(

 (135)م  قم الٗىاعى في طم الغواٌٞ (935)

ي )م  5/221( طم ال٨الم للهغوي 936)  (101 - 100, ونىن اإلاى٤ُ وال٨الم للؿَُى

ًله ( 937)  2/942ظام٘ بُان الٗلم ٞو

 (100لغاػي )م ل( , ومىا٢ب ؤلامام الكاٞعي 46بً اإلابرص )م ( ظم٘ الجُىف والضؾا٦غ ال 938)

 3/171 ( اهٓغ: جغجِب اإلاضاع٥ لل٣اضخي ُٖاى939)
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الؿ٩ىث بطا َم٘ بغص الباَل ونٝغ ناخبه ًٖ مظَبه ؤو زصخي يال٫ ٖامت ؤو هدى َظا، 

لُه البِذ ٦الما زكِذ ؤن ٣ً٘ ٖلي   (940)٢ا٫ ابً ُِٖىت: ؾمٗذ مً ظابغ الجٟٗي  .(941)(ٖو

مً الؿل٠، بل ٖجهم ٖلى  و٢ض خ٩ي ًٖ ظماٖت  ): " الكٟا"٫ ال٣اضخي ُٖاى في ٢او 

ىن ال٨الم ُٞما لِـ جدخه ٖمل   ,الجملت  .(942)(ؤجهم ٧اهىا ٨ًَغ

ى ؤن  و٢ا٫ ابً الجىػي: )ما ههى الؿل٠ ًٖ السىى في ال٨الم بال ألمغ   ُٖٓم، َو

ض ؤن ًىٓغ ما ال ٣ًىي ٖلُه بهغ   ؤلاوؿاَن  ط بلى الدجب... ٞاألولى للٗا٢ل ٍ ٞغبما جدحر ٞسغ ًٍغ

ؤن ٠٨ً ٠٦ الخُل٘ بلى ما ال ٤ًُُ الىٓغ بلُه. ومتى ٢ام ال٣ٗل ٞىٓغ في صلُل وظىص السال٤ 

اجه، وؤظاػ بٗشت هبي  واؾخض٫ بمعجؼاجه، ٦ٟاٍ طل٪ ؤن ًخٗغى إلاا ٢ض ؤٚجى ٖىه. وبطا بمهىٖى

 }ال٣غآن ٦الم هللا حٗالى بضلُل ٢ىله:  :٢ا٫
َ
٦ َ٘ ْؿَم ٌَ ى    َخت 

 
َم اَّلل

َ
٦ٟاٍ. وؤما مً جدظل٤ ٣ٞا٫:  {ال

اإلا٣غوء ؤو ٚحر اإلا٣غوء، ًُُٞ٘ الؼمان في ٚحر  الخالوة هي اإلاخلى ؤو ٚحر اإلاخلى، وال٣غاءة هي

 ل  َم  بما ٞهم. و٢ض خ٩ي ؤن   جدهُل، واإلا٣هىص الٗمل  
ً
 ٦خب بلى ٖماله في البلضان بوي ٢اصم   ا٩

ٞةهه ٢ٗض ًخ٨ٟغ في ال٨خاب ٣ُٞى٫: ؤجغي  ,مجهم ضاملىا ٦ظا و٦ظا، ٟٞٗلىا بال واخٖل٨ُم ٞاٖ

اإلال٪ ولم ٌٗمل مما ٞما ػا٫ ًخ٨ٟغ ختى ٢ضم  ؟؟ ؤجغي ٦خبه ٢اثما ؤو ٢اٖضابمضاص ؤو بدبر٦خبه 

 . (943). ٞإخؿً ظىاثؼ ال٩ل و٢خل َظا(ؤمٍغ به قِئا

ًيبني ال  مظإلٍت  ول  ): " اإلاىا٣ٞاث"ولهظا ٢ا٫ الكاَبي في اإلا٣ضمت السامؿت مً م٣ضماث 

ًَ  فحهد خىٌض  فدلخىُض  ,كلحهد كمٌل  ، وؤٖجي بالٗمل: شسعي ه رلٌُل كلى اطخدظدهِ  ٌ  ُد فُمد لم 

مَل  ٖمَل  ا. الجىاعح، مً خُض َى مُلىب   ال٣لب ٖو  قٖغ

ٗت, اؾخ٣غاء  والضلُل ٖلى طل٪   ٞةه   الكَغ
َ
ٌ  ًْ ا عؤ  ىا الكإع 

 
ٟا به؛ ٗغى ٖما ال ًُٟض ٖمال م٩ل

م: } ْؿ ٟٞي ال٣غآن ال٨ٍغ ٌَ  
َدج 

ْ
اؽ  َوال لى   ل 

ُذ  َي َمَىا٢  ْل ه 
 
ت  ٢

 
ل  َ
َ ْ
ً  ألا

َٖ  ٪َ
َ
ىه
 
ل
َ
ٞى٢٘ الجىاب بما  {,إ

بضو في ؤو٫ الكهغ ًَ  َم مً الؿاا٫ ًٖ الهال٫: "ل   بٖغايا ٖما ٢هضٍ الؿاثل   ًخٗل٤ به الٗمل,

ـَ زم ٢ا٫: } ".بضعا، زم ٌٗىص بلى خالخه ألاولى؟ص٣ُ٢ا ٧السُِ، زم ًمخلئ ختى ًهحر  ِْ ْن  َولَ
َ
إ  ب 
ر  ب 
ْ
ال

ا ََ ىع 
ه 
 
ْ ًْ ىَث م 

 ُ ب 
ْ
ىا ال

 
ج
ْ
إ
َ
ل مً جإو٫ ؤج   ن  {، بىاء ٖلى جإٍو

 
٩ٞان مً  ها هؼلذ في َظا اإلاٗجى,آلاًت ٧ل

                                              

خضا٫"( عاظ٘ جغظمخه في 940)  ٞما بٗض. 1/379 " للظَبيمحزان الٖا

 2/938 ظام٘ بُان الٗلم( 941)

ي ( 942)  
ج  م 

 
 2/251الكٟا م٘ الك

 (279 - 278)م  نُض الساَغ (943)
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للبُىث مً ْهىعَا، والبر بهما َى الخ٣ىي، ال  ظملت الجىاب ؤن َظا الؿاا٫ في الخمشُل بجُان  

 وال ججغ بلُه. ل٠ُ،بهظٍ ألامىع التي ال جُٟض هٟٗا في الخ٩ الٗلم  

اًان مغؾاَا: }ؤو٢ا٫ حٗالى بٗض ؾاالهم ًٖ الؿاٖت  ََ َغا
ْ
٦  ط 

ًْ
َذ م 

ْ
ه
َ
َُم ؤ الؿاا٫  ؛ ؤي: بن{ٞ 

ؤهه ال بض مجها، ولظل٪ إلاا ؾئل ٖلُه الهالة  بط ٨ًٟي مً ٖلمها ٖما ال ٌٗجي, ًٖ َظا ؾاا٫  

ذ ؾااله بلى ما ًخٗل٤ بها بٖغايا ًٖ نٍغ ,"٢ا٫ للؿاثل: "ما ؤٖضصث لها؟ والؿالم ًٖ الؿاٖت؛

  ً  جبه ٖما ؾإ٫.مما ُٞه ٞاثضة، ولم 

ْم حٗالى: }و٢ا٫ 
 
ْا٦ ؿ 

َ
ْم ح

 
٨
َ
ْبَض ل

 
ْن ج اَء ب 

َُ قْ
َ
ًْ ؤ َٖ ىا 

 
ل
َ
ْؿإ

َ
 ح

َ
ىا ال ًَ آَمى  ً ظ 

 
َها ال ح 

َ
اؤ هؼلذ في عظل  ,{ًَ

ٌ   -ٖلُه الؿالم-ؾإ٫: مً ؤبي؟ عوي ؤهه  وي ال حؿإلى ٣ٞا٫: " ٗٝغ الًٛب في وظهه؛٢ام ًىما 

٣ٞام عظل، ٣ٞا٫: ًا عؾى٫ هللا! مً ؤبي؟ ٢ا٫: "ؤبى٥ خظاٞت ". ٞجزلذ.  ,ًٖ شخيء بال ؤهبإج٨م "

  وفي الباب عواًاث  
 
 ؤ
َ
 غ.ز

 
ً
ما ألظؼؤتهم،  و٢ا٫ ابً ٖباؽ في ؾاا٫ بجي بؾغاثُل ًٖ نٟاث الب٣غة: "لى طبدىا ب٣غة

ظا ًبحن ؤن ؾاالهم لم ٨ًً ُٞه ٞ  اثضة.ول٨ً قضصوا؛ ٞكضص هللا ٖلحهم"، َو

لى َظا اإلاٗجى ًجغي ال٨الم   في آلاًت ٢بلها ٖىض مً عوي ؤن آلاًت هؼلذ ُٞمً ؾإ٫:  ٖو

ؤحجىا َظا لٗامىا ؤم لؤلبض؟ ٣ٞا٫ ٖلُه الؿالم: "لؤلبض، ولى ٢لذ وٗم؛ لىظبذ"، وفي بٌٗ 

َم" الخضًض، عواًاجه: "ٞظعووي ما جغ٦خ٨م؛ ٞةهما َل٪ مً ٧ان ٢بل٨م ب٨ثرة ؾاالهم ؤهبُاءَ 

 وبهما 
 
اصة   ؾاالهم َىا ٍػ

َ
ٞحها؛ ألجهم لى ؾ٨خىا لم ٣ًٟىا ًٖ ٖمل، ٞهاع الؿاا٫  ٖمل   ال ٞاثضة

 ال ٞاثضة ُٞه.

ىت الؿاا٫ ٖما ال ًُٟض، ٓ  ؛ ألهه َم ًٖ ٢ُل و٢ا٫ و٦ثرة الؿاا٫ ومً َىا ههى ٖلُه الؿالم

ل ًٖ الؿاٖت؛ ٣ٞا٫: "ما اإلاؿئى٫ ٖجها بإٖلَم  لِـ  مً الؿاثل"؛ ٞإزبٍر ؤن و٢ض ؾإله ظبًر

 
 
، وإلاا ٧ان ًيبجي ٖلى ْهىع ٖىضٍ مً طل٪ ٖلم، وطل٪ ًبحن ؤن الؿاا٫ ٖجها ال ًخٗل٤ به ج٩ل٠ُ

مجها ومً الى٢ٕى في ألاٞٗا٫ التي هي مً ؤماعاتها، والغظٕى بلى هللا ٖىضَا؛ ؤزبٍر  ها الخظع  ؤماعات  

ٟه ٖمَغ  ل ؤجاَم لُٗلمه بظل٪، زم زخم ٖلُه الؿالم طل٪ الخضًض بخٍٗغ م صًجهم؛ ٞصر ؤن ظبًر

 
ً
ػمان  ؤٖجي: ٖلَم  ,به ا ؤن مً ظملت صًجهم في ٞهل الؿاا٫ ًٖ الؿاٖت ؤهه مما ال ًجب الٗلم  بط

  ُ اثضة  بجُاجها؛ ٞل  ؾااله له ٖجها. خيبه لهظا اإلاٗجى في الخضًض ٞو

  ً   م ٞد  دغ  و٢ا٫: "بن ؤٖٓم الىاؽ ظغما: مً ؾإ٫ ًٖ شخيء لم 
ى غ  م مً ؤظل مؿإلخه"، َو

 ٞةهه بطا لم ًدغم؛ ٞما ٞاثضة الؿاا٫ ٖىه باليؿبت بلى الٗمل؟ مما هدً ُٞه،
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االسُاب: }غؤ ٖمغ بً و٢ ب 
َ
 َوؤ

ً
َهت ا٦ 

َ
"، زم ٢ا٫: "جهُىا ، و٢ا٫: "َظٍ الٟا٦هت؛ ٞما ألاب؟{َوٞ

 ًٖ الخ٩ل٠".

م: } يوفي ال٣غآن ال٨ٍغ  
ْمغ  َعب 

َ
ًْ ؤ  م 

وح  ل  الغ 
 
وح  ٢

ً  الغ 
َٖ  ٪َ

َ
ىه
 
ل
َ
ْؿإ ََ ظ ,{ آلاًتَو ا بدؿب َو

ً  الٓاَغ ًُٟض ؤجهم لم ًجابىا، وؤن َ  .دخاط بلُه في الخ٩ل٠ُظا مما ال 

  ٞإهؼ٫ هللا حٗالى: }، ٣ٞالىا: ًا عؾى٫ هللا! خضزىا, لتملىا م -ملسو هيلع هللا ىلص-وعوي ؤن ؤصخاب الىبي 
 
اَّلل

ًها اب 
َ
ك
َ
د َخاًبا م  ًض  ٦  َخض 

ْ
ًَ ال ْخَؿ

َ
٫َ ؤ ؼ 

َ
ى ٧الىو في الغص, { آلاًته ٖلحهم ُٞما ؾإلىا، وؤهه ال ًيبػي  َو

ض هلل، زم ملىا ملت، ٣ٞالىا: خضزىا خضًشا ٞى١ الخضًض وصون بال ُٞما ًُٟض في الخٗب   الؿاا٫  

 اهٓغ الخضًض في "ًٞاثل ال٣غآن" ألبي ٖبُض. ال٣غآن؛ ٞجزلذ ؾىعة ًىؾ٠.

ال ًيبجي ًٖ ؤقُاء مً ال٣غآن  ٖمغ بً السُاب م٘ نبُٜ في ؾااله الىاَؽ  زبَر  وجإمْل 

 له. هنع هللا يضرٖمغ  ج٩لُٟي، وجإصًَب  ٖلحها خ٨م  

ًغابً ؤبي َالب ًٖ } ىاء ٖلي  و٢ض ؾإ٫ ابً ال٩
ْ
٢ ث  و 

َ
ال َخام 

ْ
ال
َ
ْعًوا * ٞ

َ
اث  ط ٍَ اع 

 
{ بلخ؛ ...َوالظ

ل٪، ها وال حؿإ٫ حٗىخا". زم ؤظابه؛ ٣ٞا٫ له ابً ال٩ىاء: ؤٞغؤًذ ؾل ج٣ٟ   ٣ٞا٫ له ٖلي: "ٍو

زم ؤظابه، زم ؾإله ًٖ ؤقُاء، وفي  ,ل٣مغ؟ ٣ٞا٫: "ؤٖمى ؾإ٫ ًٖ ٖمُاء"ا الؿىاص الظي في

 الخضًض َى٫.

د٩ي ٦غاَُخه ٖمً ج٣ضم.ُٞما لِـ جدخه ٖمل   و٢ض ٧ان مال٪ بً ؤوـ ٨ًٍغ ال٨المَ   ، ٍو

  مخٗضصة: ه  الاؾخدؿان ُٞه مً ؤوظ   ٖضم   وبُان  

 
 
 مجها: ؤهه ق
ْ
 ٖما ٌٗجي مً ؤمغ الخ٩ل٠ُ الظي َى٢ه اإلا٩ ل  ٛ

 
٠ بما ال ٌٗجي، بط ال ًيبجي ٖلى ل

 
 
غ به ؤو ههي ٖىه، وؤما في م  طل٪ ٞاثضة؛ ال في الضهُا، وال في آلازغة، ؤما في آلازغة؛ ٞةهه ٌؿإ٫ ٖما ؤ

 ٖ   الضهُا؛ ٞةن  
ْ
َٖ َم ل ضٍ في جضبحر عػ٢ه وال ًى٣هه، وؤما اللظة الخانلت مىه  َم ل  ه بما  مً طل٪ ال ًٍؼ

 في الخا٫؛ ٞال جٟي مك٣ت ا٦دؿ
 
  ى ؤن  غ  ابها وحٗب َلبها بلظة خهىلها، وبن ٞ

ً
في  ُٞه ٞاثضة

ٍ  الضهُا؛ ٞم     ً قغ
ً
  ٧ىجها ٞاثضة

 
ٌَ  قهاصة اثضة   َا ؤلاوؿان  ض  ٗ  الكٕغ لها بظل٪، و٦م مً لظة ٞو

٦ظل٪ ولِؿذ في ؤخ٩ام الكٕغ بال ٖلى الًض؛ ٧الؼوى، وقغب السمغ، وؾاثغ وظٍى الٟؿ٤، 

ً، م٘  واإلاٗاصخي التي ًخٗل٤ بها ٚغى   ٖاظل، ٞةطا ٢ُ٘ الؼمان ُٞما ال ًججي زمغة في الضاٍع

 حُُٗل ما ًججي الشمغة مً ٞٗل ما ال ًيبػي.

 
َ
 ومجها: ؤن الكٕغ ٢ض ظاء ببُان ما ج

 
الٗبض في الضهُا وآلازغة ٖلى ؤجم الىظٍى  ر به ؤخىا٫  هل

 ََ ى مكا  لٗاصًت؛ ٞةن  ض في الخجغبت اوؤ٦ملها، ٞما زغط ًٖ طل٪ ٢ض ًًٓ ؤهه ٖلى زالٝ طل٪، َو

ٖامت اإلاكخٛلحن بالٗلىم التي ال جخٗل٤ بها زمغة ج٩لُُٟت جضزل ٖلحهم ٞحها الٟخىت والسغوط ًٖ 
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شىع بُجهم السالٝ والجزإ اإلااصي بلى الخ٣اَ ٘ والخضابغ والخٗهب، ختى الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم، ٍو

ال بهظا الؿبب، الخٟغ١ ب ، وبطا ٞٗلىا طل٪ زغظىا ًٖ الؿىت، ولم ٨ًً ؤنل  (944)جٟغ٢ىا قُٗا

مً الٗلم ٖلى ما ٌٗجي، وزغظىا بلى ما ال ٌٗجي؛ ٞظل٪ ٞخىت ٖلى اإلاخٗلم  خُض جغ٧ىا الا٢خهاَع 

َٕ  -م٘ خهى٫ الؿاا٫-الكإع  والٗالم، وبٖغاى    ًٖ الجىاب مً ؤوضر ألاصلت ٖلى ؤن اجبا

 مشل  
 
 للؼمان في ٚحر جدهُل. ؤو حُُٗل   ه مً الٗلم ٞخىت

ي ٧ل شخيء وجُلب ٖمله مً قإن الٟالؾٟت الظًً ًخبرؤ اإلاؿلمىن ومجها: ؤن جدب٘ الىٓغ ف

  ٖ  َظا قإج   دلت  هم في ه  مجهم، ولم ٩ًىهىا ٦ظل٪ بال بخٗل٣هم بما ًسال٠ الؿىت؛ ٞاجبا
 
 ها زُإ

 
 
 ًٖ الجاصة. ُٖٓم، واهدغاٝ

  ٍ  الاؾخدؿان ٦شحرة. ٖضم   ووظى

ال١، و٢ ٖلى الجملت، ومُلىب   ٞةن ٢ُل: الٗلم مدبىب   ض ظاء الُلب ُٞه ٖلى ٖلى ؤلَا

ال١، ٞخيخٓم ن    َُ نُٜ الٗمىم وؤلَا
 
ٖلم، ومً ظملت الٗلىم ما ًخٗل٤ به ٖمل، وما ال  ه ٧ل  ٛ

 الىى  ؤخض   ًخٗل٤ به ٖمل؛ ٞخسهُو  
 
 .مٖحن باالؾخدؿان صون آلازغ جد٨

ما  وؤًًا؛ ٣ٞض ٢ا٫ الٗلماء: بن حٗلم ٧ل ٖلم ٞغى   حَر ٦ٟاًت، ٧السخغ والُلؿماث، ٚو

، ٞما ْى٪ بما ٢غب مىه؛ ٧الخؿاب، والهىضؾت، وقبه البُٗضة الٛغى ًٖ الٗمل ً الٗلىمم

 طل٪؟ 

وؤًًا؛ ٞٗلم الخٟؿحر مً ظملت الٗلىم اإلاُلىبت، و٢ض ال ًيبجي ٖلُه ٖمل، وجإمل خ٩اًت 

الٟسغ الغاػي: ؤن بٌٗ الٗلماء مغ بحهىصي وبحن ًضًه مؿلم ٣ًغؤ ٖلُه ٖلم َُئت الٗالم، ٞؿإ٫ 

ى مخعجب، ٣ًغؤ ٖلُه؛ ٣ٞا٫ له: ؤها ؤٞؿغ له آًت مً ٖما  الحهىصي   ٦خاب هللا، ٞؿإله ما هي؟ َو

وط  ٣ٞا٫: ٢ىله حٗالى: }
غ 
 
ٞ ًْ َها م 

َ
ا َوَما ل ََ ا ى   ٍ ا َوَػ ََ َىا ِْ  َبَى

َ
٠ ُْ ْم ٦َ ه 

َ
ْى٢

َ
َماء  ٞ ى الؿ 

َ
ل وا ب 

غ 
 
ْىٓ ًَ ْم 

َ
ل
َ
ٞ
َ
٢ا٫  {,ؤ

ُجهاالحهىصي: ٞإه مىه. َظا مٗجى الخ٩اًت ال  دؿً طل٪ الٗالم  ٞاؾخ ,ا ؤبحن له ٦ُُٟت بىائها وجٍؼ

 لٟٓها.

ًْ ٞةن ٢ىله حٗالى: }وؤًًا؛   م 
٤َ اَّلل  

َ
ل
َ
ْعى  َوَما ز

َ ْ
َماَواث  َوألا ىث  الؿ 

 
٩
َ
ي َمل وا ف 

غ 
 
ْىٓ ًَ ْم 

َ
َول
َ
ؤ

ْيء  
َ

ىب، وؤقباَها ، مً م٣ٗى٫ ؤو مى٣ى٫، م٨دَؿ ْهغ في الىظىص ٖلم   { ٌكمل ٧ل  شخ ب ؤو مَى

ٖؼ ال١،  م الٟالؾٟت ؤن خ٣ُ٣ت الٟلؿٟت بهما َى الىٓغ  مً آلاًاث، ٍو في اإلاىظىصاث ٖلى ؤلَا

 .الىٓغ في الضالثل والسلى٢اث لب  َ مً خُض جض٫ ٖلى ناوٗها، ومٗلىم  

  ٍ ال١ والٗمىم. ٞهظٍ وظى  جض٫ ٖلى ٖمىم الاؾخدؿان في ٧ل ٖلم ٖلى ؤلَا

                                              

ه  ( ٢ا٫ صعاػ:944)  ٞةهه َاإلاا ق٣ي به الىاؽ  ٞغ٢ت وجضابغا. -ملسو هيلع هللا ىلص-وطل٪ ٧ازخالٞهم في هجاة ؤبٍى
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ُ  ٞالجىاب ًٖ ألاو٫: بن ٖمىم الُلب مسهىم   ا ج٣ضم مً ألاصلت، ض بم، وبَال٢ه م٣

  والظي ًىضخه ؤمغان:

ؤخضَما: بإن الؿل٠ الهالر مً الصخابت والخابٗحن لم ًسىيىا في َظٍ ألاقُاء التي 

 َٖ طل٪ في هدى  ٖمغ   ض  لِـ جدتها ٖمل، م٘ ؤجهم ٧اهىا ؤٖلَم بمٗجى الٗلم اإلاُلىب، بل ٢ض 

ا} ب 
َ
 َوؤ

ً
َهت ا٦ 

َ
 َوٞ

 
ً   نبُٛا ْاَغ  ه ٠ الظي ههي ٖىه، وجإصًب  { مً الخ٩ل غ ى٨  ُٞما هدً ُٞه، م٘ ؤهه لم 

ًَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  عؾى٫َ  ٖلُه، ولم ًٟٗلىا طل٪ بال ألن    لم 
 
مً طل٪، ولى ٧ان لى٣ل، ل٨ىه  في شخيء   ٌْ س

 لم ًى٣ل؛ ٞض٫ ٖلى ٖضمه.

 
 
ٗت ؤمُت ، و٢ض ٢ا٫ ٖلُه ؤمُت   ألمت   والشاوي: ما زبذ في ٦خاب "اإلا٣انض" ؤن َظٍ الكَغ

٨ظا"لؿالم: "هدً ؤمت ؤمُت، ال هدؿب وال ا ٨ظا َو بلى هٓاثغ طل٪،  ,(945)ه٨خب، الكهغ ٨َظا َو

ت َىال٪، والخمض هلل.  واإلاؿإلت مبؿَى

ال١، وبهما ٞغى ال٨ٟاًت عص   ً الشاوي: بها ال وؿلم طل٪ ٖلى ؤلَا    ٖو
  ٞاؾض   ٧ل 

 
ه، وببُال

ان   ,والكٕغ مخ٨ٟل بظل٪ ٖلم ؤهه ٞاؾض،ٖلم طل٪ الٟاؾض ؤو ظهل؛ بال ؤهه ال بض مً  ٖلى  والبَر

لم ٌٗلم ٖلم السخغ الظي ظاء به السخغة، م٘ ؤهه بُل ٖلى  -ٖلُه الؿالم-طل٪ ؤن مىسخى 

م َى ؤ٢ىي مً السخغ،  ًضًه بإمغ   بَى ى اإلاعجؼة, ولظل٪ إلاا سخغوا ؤٖحن الىاؽ واؾتَر َو

لم ًس٠ الٗاإلاىن  وظاءوا بسخغ ُٖٓم؛ زاٝ مىسخى مً طل٪، ولى ٧ان ٖاإلاا به لم ًس٠، ٦ما

م السخغة؛ ٣ٞا٫ هللا له: } ىبه، َو
َ
ل ْٖ
َ ْ
َذ ألا

ْ
ه
َ
َ٪ ؤ ه   ب 

ْ
٠

َ
س
َ
 ج

َ
َىا ال

ْ
ل
 
ض  زم ٢ا٫: } ,{٢ ُْ

َ
ىا ٦  ٗ َما َنَى ه  ب 

ى
َ
ح
َ
 ؤ
 
ض ُْ غ  َخ اخ   الؿ 

ر  ل 
ْٟ  ً  

َ
غ  َوال  , {َؾاخ 

 
٠ ظا حٍٗغ ولى ٧ان ٖاإلاا به لم ٌٗٝغ به،  بٗض الخى٨حر, َو

ُ  هم م  والظي ٧ان ٌٗٝغ مً طل٪ ؤج ٨ظا الخ٨م  ب في ٧ل مؿإلت  لىن في صٖىاَم ٖلى الجملت، َو

   مً َظا الباب، ٞةطا خهل ؤلابُا٫  
 ٖلى ًض ولي هلل، ؤو بإمغ   خهل، ولى بساع٢ت   وظه   والغص بإي 

  ًٖ طل٪ الٗلم هاشخئ   زاعط  
ً
ت جل٪  ا َلب  ًٖ ٞغ٢ان الخ٣ىي؛ ٞهى اإلاغاص، ٞلم ًخٗحن بط مٗٞغ

 .(946)الٗلىم مً الكٕغ

                                              

حن مجها  -الهالة والؿالم-)ون٠ ٖلُه دمحم السًغ خؿحن: الكُش ( ٢ا٫ 945) الٗغب بإجها ؤمت ؤمُت ل٣لت الٗاٞع

ت الهال٫ صون الخؿاب، ولم ًإث به في مؿا١ بال٨خابت، وبهما ط٦غ َظا الىن٠ ل٩ُىن ٧الٗلت لخٗل٤ُ خ٨م الهُام ٖلى عئٍ

ُب في الب٣اء ٖلحها، بل ال٣غآن ونٟهم باألمُحن وهبه ٖلى ؤن الغؾى٫   -ٖلُه الؿالم-الٟسغ ختى ًٟهم مىه مضح ألامُت والتٚر

غج٣ي بهم بلى ن ظ  بٗض ٞحهم لُسغظهم مً َىع ألامُت ٍو
 
َى ال  َ ي ٟٝى الظًً ؤوجىا الٗلم والخ٨مت؛ ٣ٞا٫ حٗالى: }  ف 

َ
ض َٗ ي َب

 
َ
ْن ٧  َوب 

َ
َمت

ْ
٨ خ 

ْ
َخاَب َوال  ٨

ْ
م  ال ه  م   

 
ل َٗ  َ ْم َو حه   

 
َؼ٦  ٍ ه  َو اج 

ًَ ْم آ ْحه 
َ
ل َٖ ى 

 
ْخل ًَ ْم  ْجه   م 

ً
ىال حَن َعؾ   

 ُ
 
م 
 ْ
{(.ألا حن  ب 

٫  م 
َ

ي َيال  ٟ
َ
ْبل  ل

َ
٢ ًْ ىا م 

 
 اه

خاوي الغملي  367 - 1/366اهٓغ: جٟؿحر ابً ٦شحر ( 946)  . )ػ( 375 - 4/373, ٞو
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اإلاغاص مً السُاب، ٞةطا  ُٞما ًخى٠٢ ٖلُه ٞهم   ً الشالض: بن ٖلم الخٟؿحر مُلىب  ٖو

 
 
اصة ٖلى طل٪ ج٩ل دبحن طل٪ في مؿإلت ٖمغ، وطل٪ ؤهه إلاا ٢غؤ: ٧ان اإلاغاص مٗلىما؛ ٞالٍؼ ٠، ٍو

ا} ب 
َ
 َوؤ

ً
َهت ا٦ 

َ
ى مٗجً ، جى٠٢ في مٗجى ألاب{َوٞ جى الٗلم به في ٖلم اإلاٗ ى بٞغاصي ال ٣ًضح ٖضم  ، َو

مً خُض ؤزبر هللا حٗالى في قإن َٗام ؤلاوؿان ؤهه ؤهؼ٫ مً  التر٦ُبي في آلاًت؛ بط َى مٟهىم  

، والٗىب، ى مً َٗام ؤلاوؿان مباقغة؛ ٧الخبالؿماء ماء ٞإزغط به ؤنىاٞا ٦شحرة مما َ

خىن، والىسل، ومما َى مً َٗامه بىاؾُت، مما َى مغعى لؤلوٗام ٖلى الجملت؛ ٞب٣ي  والٍؼ

ه، ٞمً َظا الىظه في ٧ل ٞغص مً جل٪ ألاٞغاص ًٞال؛ ٞال  الخٟهُل   ٖلى ؤلاوؿان ؤن ال ٌٗٞغ

 َٖ   ض  وهللا ؤٖلم؛ 
َ
اإلاٗجى التر٦ُبي  ًٖ مٗجى ألاب مً الخ٩ل٠، وبال؛ ٞلى جى٠٢ ٖلُه ٞهم   البدض

ه  ه ل٣ىله: }مً ظهخه إلاا ٧ان مً الخ٩ل٠، بل مً اإلاُلىب ٖلم   اج 
ًَ وا آ غ  ب  ض  َُ  الىاَؽ  ، ولظل٪ ؾإ٫{ل 

ٝ  ىله حٗالى: }ٖلى اإلاىبر ًٖ مٗجى الخسٝى في ٢ ى 
َ
س
َ
ى ج

َ
ل َٖ ْم   َ ظَ

 
ز
ْ
إ ًَ ْو 

َ
الغظل الهظلي بإن  ؛ ٞإظابه{ؤ

  الخسٝى في لٛتهم الخى٣و، وؤوكضٍ قاَضا ٖلُه:

 جسٝى الغخل مجها جام٩ا ٢غصا ... ٦ما جسٝى ٖىص الىبٗت الؿًٟ

 ُٞه جٟؿحَر  في ظاَلُخ٨م؛ ٞةن   ٣ٞا٫ ٖمغ: "ًا ؤحها الىاؽ! جمؿ٩ىا بضًىان قٗغ٦م

 .٦خاب٨م"

االىاؽ ًٖ مٗجى: }وإلاا ٧ان الؿاا٫ في مداٞل 
ً
ْغٞ  ٖ ث  

َ
ْغَؾال

 ْ
َداث  َؾْبًدا} {,َواإلا اب 

مما  ,{َوالؿ 

 .َى مكهىع  لُه، ؤصب ٖمغ نبُٛا بماٖ ٌكىف ٖلى الٗامت مً ٚحر بىاء ٖمل  

َم ٞةطا جٟؿحر ٢ىله: } ى الؿ 
َ
ل وا ب 

غ 
 
ْىٓ ًَ ْم 

َ
ل
َ
ٞ
َ
اؤ ََ ا ى   ٍ ا َوَػ ََ َىا ِْ  َبَى

َ
٠ ُْ ْم ٦َ ه 

َ
ْى٢

َ
{ آلاًت بٗلم اء  ٞ

ه الٗغب، وال٣غآن بهما  الهُئت الظي لِـ جدخه ٖمل؛ ٚحر   ؾاجٜ؛ وألن طل٪ مً ٢بُل ما ال حٗٞغ

ظا اإلاٗجى مكغوح   لى مٗهىصَا، َو  في ٦خاب اإلا٣انض بدى٫ هللا. هؼ٫ بلؿاجها ٖو

ٌ   و٦ظل٪ ال٣ى٫   ه ٗؼي بلى الفي ٧ل ٖلم  ٗت ال ًاصي ٞاثضة ٖمل، وال َى مما حٗٞغ كَغ

ا الاخخجاَط  الٗغب؛ ٣ٞض ج٩ل٠ ؤَل   حَر  ٖلى صخت ألازظ في ٖلىمهم بأًاث   الٗلىم الُبُُٗت ٚو

 
َ
ًَ الٗضص ب٣ىله حٗالى: } ا اؾخض٫ ؤَل  ٦م -ملسو هيلع هللا ىلص-ًٖ الىبي  مً ال٣غآن، وؤخاصًض ً  

اص  َٗ
ْ
٫  ال

َ
اْؾإ

َ
ٞ} ,

ىا } ب٣ىله حٗالى: ؤو الهىضؾُت َل اليؿب الٗضصًت وؤ ب  ل 
ْ
ٛ ٌَ وَن  غ  وَن َناب  غ 

ْ
ك  ٖ ْم 

 
ْى٨  م 

ًْ  ٨ ًَ ْن  ب 

َخْحن  
َ
اث  : }وؤَل ال٨ُمُاء ب٣ىله, ٖؼ وظلبلى آزغ آلاًخحن, { م 

 
ت ًَ ْوص 

َ
ْذ ؤ

َ
َؿال

َ
َماء  َماًء ٞ ًَ الؿ  َؼ٫َ م 

ْ
ه
َ
ؤ

ا ََ ٣ََضع   وؤَل الخٗضًل الىجىمي ب٣ىله: }, { آلاًتب 
ْ
ـ  َوال ْم ْؿَبان  الك 

د   ب 
وؤَل اإلاى٤ُ في ؤن {, ٣ََمغ 

ًْ ه٣ٌُ ال٩لُت الؿالبت ظؼثُت مىظبت ب٣ىله: } ْل َم
 
ْيء  ٢

َ
ًْ شخ غ  م 

َ
ى َبك

َ
ل َٖ   

 
َؼ٫َ اَّلل

ْ
ه
َ
ىا َما ؤ

 
ال
َ
٢ 
ْ
ط ب 

َخاَب   ٨
ْ
َؼ٫َ ال

ْ
ه
َ
لى بٌٗ الً ,{ آلاًتؤ ُت بإقُاء ؤزغ, ٖو وؤَل زِ الغمل غوب الخملُت والكَغ
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 ب٣ىله ؾبداهه: }
َ
ْو ؤ

َ
م  ؤ

ْ
ل  ٖ  

ًْ
اَعة  م 

َ
بلى ٚحر طل٪  ,، و٢ىله ٖلُه الؿالم: "٧ان هبي ًسِ في الغمل"{ز

  ٗ ً  مما َى مؿُىع في ال٨خب، وظمُ  ه 
َ
  م٣هىص   ٚحر   ٘ بإهه٣ُ

َ
 ا ج٣ضم.إلا 

 
َ
َماَواث  ًٖ الؿاا٫ الغاب٘، وؤن ٢ىله: } ٗلم الجىاَب وبه ح ىث  الؿ 

 
٩
َ
ي َمل وا ف 

غ 
 
ْىٓ ًَ ْم 

َ
َول
َ
ؤ

ْعى  َوَم 
َ ْ
ْيء  َوألا

َ
ًْ شخ  م 

٤َ اَّلل  
َ
ل
َ
خباع ٖلىم  ا ز الٟلؿٟت التي ال ٖهض  { ال ًضزل ُٞه مً وظٍى الٖا

 بم   -ملسو هيلع هللا ىلص-ٗض ٞحهم الىبي ألامي للٗغب بها، وال ًل٤ُ باألمُحن الظًً ب  
 
-ت ؾهلت ؾمدت، والٟلؿٟت ل

  ٖلى ٞغى  
 
  -الُلب ؤجها ظاثؼة

 
 ٖ  اإلاإزظ، وَ  نٗبت

 
 اإلالخمـ، ال ًل٤ُ السُاب   غة اإلاؿل٪، بُٗضة

 
 
 م  بخٗل

 
 ها ٧ي ج

َ
للٗغب الىاقئحن في مدٌ ألامُت؛ ٠ُ٨ٞ وهي  ٍجىخُض   هللا وصالثل   آًاث   خٗٝغ

 
 
ٗت، م   مظمىمت  ٖلى طمها بما ج٣ضم في ؤو٫ اإلاؿإلت. ه  ب  ىَ ٖلى ؤلؿىت ؤَل الكَغ

 ٕ.في الكغ  مُلىب   ٚحر   ,ؤن ما ال ًيبجي ٖلُه ٖمل   ٞةطا زبذ َظا؛ ٞالهىاب  

ٞ 
َ
ٖلم الىدى، والخٟؿحر، وؤقباٍ ٧إلٟاّ اللٛت، و  ,ما ًخى٠٢ ٖلُه اإلاُلىب م  ةن ٧ان ز

ا، وبما ٣ٖال، خؿبما جبحن في مُلىب   ما ًخى٠٢ ٖلُه اإلاُلىب   ؤن   ٞال بق٩ا٫َ  ,طل٪ ، بما قٖغ

 .(947)(مىيٗه

ت والُاٖت, م  ٢لذ:  ظا الاجها٫ الىز٤ُ بحن الٗلم والٗمل, واإلاٗٞغ بحن  ١الٟغو ً ؤْهغ َو

 ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت وؤلالهُاث الٟلؿُٟت.

صر ًٖ الخؿً ؤهه ٢ا٫: "لِـ ؤلاًمان بالخمجي وال بالخدلي ول٨ً ما و٢غ ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )

 .(948)(في ال٣لب ونض٢ه الٗمل", وهدٍى ًٖ ؾُٟان الشىعي

غ  ٢ا٫ هللا حٗالى: }و٢ض 
ْ
ك
َ ْ
َبَل اإلا ْم ٢ 

 
٨ ََ ى ظ  ىا و 

 
َىل
 
ْن ج

َ
ر  ؤ ب 

ْ
ـَ ال ِْ ًَ لَ ًْ آَم ر  َم ب 

ْ
ً  ال  ٨

َ
غ ب  َول

ْ
ٛ
َ ْ
١  َواإلا

ْغَبى وَ   ٣
ْ
ي ال و 

َ
ه  ط  

ب  ى خ 
َ
ل َٖ ا٫َ 

َ ْ
ى اإلا

َ
حَن َوآح  

 ُ
ب 
َخاب  َوالى   ٨

ْ
ت  َوال

َ
٨ ث 

َ
ال
َ ْ
غ  َواإلا ز 

ْ
ْىم  آلا

َُ   َوالْ
 
اَّلل َخاَمى ب  َُ

ْ
ال

 
َ
اب  َوؤ

َ
٢ 
ي الغ  حَن َوف  ل  اث 

ُل  َوالؿ  ب 
ًَ الؿ  حَن َواْب َؿا٦ 

َ ْ
ا َواإلا

َ
ط ْم ب   َ ْهض 

َٗ
ىَن ب 

 
ٞى
 ْ
 َواإلا

َ
اة
َ
٧ ى الؼ 

َ
 َوآح

َ
ة
َ

ال اَم اله 
َ
٢

 
 ْ
م  اإلا  َ  ٪َ ئ 

َ
ول
 
ىا َوؤ

 
ًَ َنَض٢ ً ظ 

 
َ٪ ال ئ 

َ
ول
 
ؽ  ؤ

ْ
َبإ
ْ
حَن ال اء  َوخ  غ 

 ً َؾاء  َوال
ْ
َبإ
ْ
ي ال  ف 

ًَ ٍ غ  اب 
وا َواله  ض  ََ ا ىَن{َٖ  ٣  .خ 

 ٢ا٫ ابً ٦شحر: )٢ىله }
 
ًَ َنَض٢ ً ظ 

 
َ٪ ال ئ 

َ
ول
 
ؤي: َاالء الظًً اجهٟىا بهظا الهٟاث َم  {ىاؤ

الظًً نض٢ىا في بًماجهم, ألجهم خ٣٣ىا ؤلاًمان ال٣لبي باأل٢ىا٫ وألاٞٗا٫, ٞهاالء َم الظًً 

 .(949)نض٢ىا(

                                              

 66 - 1/43اإلاىا٣ٞاث  (947)

 12/294تهظًب الؿجن م٘ ٖىن اإلاٗبىص خاقُت ٖلى ( 948)

 1/488 جٟؿحر ابً ٦شحر (949)
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ٍ في الؿلى٥, بن ؤلاًمان الصخُذ متى اؾخ٣غ في ال٣لب ْهغث آزاع  ؾُض ٢ُب: ) ٢ا٫و 

ها في ٖالم الكٗىع جخدغ٥ ٣  بمجغص جد٣  ٣ُٖضة مخدغ٦ت، ال ج٤ُُ الؿلبُت, ٞهي  وؤلاؾالم  

لخد٤٣ مضلىلها في الساعط ولخترظم هٟؿها بلى خغ٦ت وبلى ٖمل في ٖالم الىا٢٘, ومىهج ؤلاؾالم 

ل الكٗىع الباًَ بال٣ُٗضة وآصابها بلى خغ٦ت ؾلى٦ُت  الىاضر في التربُت ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ جدٍى

ل َظٍ الخغ٦ت بلى  , م٘ اؾخدُاء الضاٞ٘ الكٗىعي ألاو٫ في ن كدرة زدبخت ؤو كدهى وا٢ُٗت, وجدٍى

 .(950)٧ل خغ٦ت، لخب٣ى خُت مخهلت بالُيبٕى ألانُل(

خ٣اصاث ؤلاًماهُت جؼ٧ي الىٟىَؽ )٢ا٫ ابً جُمُت: و    الٖا
َ
خها, ٞمتى لم جىظب ػ٧اة هل 

 
وج

 ووٗخا للىٟـ وال 
ً
غ نٟت ه 

َ
غَسخ في ال٣لب, ولم ج

َ
الىٟـ وال نالَخها, ٞما طا٥ بال ألجها لم ج

 لهخا, وبطا لم ٨ًً ٖلم ؤلاًمان اإلاٟغوى نال 
 
 لللب ؤلاوظدن الشمت

 
لم ًىٟٗه, ٞةهه ٩ًىن  صفت

 .(951)(بمجزلت خضًض الىٟـ وزىاَغ ال٣لب

بن اإلاٗخبر في الخىخُض لِـ َى ؤلاًمان ٣ِٞ الظي َى جهض٤ً خ٨مي, )٢ا٫ ابً زلضون: و 

 , ٦ما ؤن  ىُف بهد الىفُع مىه جخ صفٍت  ُٞه خهى٫   ٞةن طل٪ مً خضًض الىٟـ, وبهما ال٨ما٫  

ما٫ والٗباصاث ؤًًا خهى٫   اإلاُلىَب   َم  مً ألٖا
َ
ٜ ال٣لب ًٖ  ىِت ل الُاٖت والاه٣ُاص وجَٟغ

ض الؿال٪ عباهُا, والٟغ١ بحن الخا٫ والٗلم في ال٣ٗاثض  ,قىاٚل ما ؾىي اإلاٗبىص ختى ًى٣لب اإلاٍغ

 ٞغ١ ما بحن ال٣ى٫ والاجهاٝ.

 مىضوب   ,عخمت الُدُم واإلاؿ٨حن ٢غبت بلى هللا حٗالىوقغخه: ؤن ٦شحرا مً الىاؽ ٌٗلم ؤن 

ى لى عؤي ًدُما ؤو مؿ٨ُىا مً ؤبىاء  ,بلحها ٗت, َو ظ٦غ مإزظٍ مً الكَغ ٗتٝر به ٍو ٣ى٫ بظل٪ َو ٍو

َض طل٪ مً  ْٗ غ  ٖىه واؾدى٠٨ ؤن ًباقٍغ ًٞال ًٖ الخمسر ٖلُه للغخمت وما َب َٟ اإلاؿخًٟٗحن ل

  والهض٢ت, ٞ
ى  ى  ولم  ,هظا بهما خهل له مً عخمت الُدُم م٣ام  الٗلمم٣اماث ال٠ُٗ والخ 

تراٝ بإن  ًدهل له م٣ام الخا٫ والاجهاٝ, ومً الىاؽ مً ًدهل له م٘ م٣ام الٗلم والٖا

ى الاجهاٝ بالغخمت وخهى٫  عخمت اإلاؿ٨حن ٢غبت بلى هللا حٗالى م٣ام   آزغ  ؤٖلى مً ألاو٫, َو

سر ٖلُه والخمـ الشىاب في الك٣ٟت ٖلُه, ال مل٨تها, ٞمتى عؤي ًدُما ؤو مؿ٨ُىا باصع بلُه وم

٘ ٖىه, زم ًخهض١ ٖلُه بما خًٍغ مً طاث ًضٍ, و٦ظا ٖلم٪   ٞ
٩ًاص ًهبر ًٖ طل٪ ولى ص 

ى ؤوز٤ مبًجى مً الٗلم  بالخىخُض م٘ اجهاٞ٪ به, والٗلم   , َو
ً
خانل ًٖ الاجهاٝ يغوعة

خ٨غع مغاعا الخانل ٢بل الاجهاٝ, ولِـ الاجهاٝ بدانل ًٖ مجغص الٗلم ختى ٣ً ٘ الٗمل ٍو

                                              

 4/2525في ْال٫ ال٣غآن  (950)

 1/375الهاعم اإلاؿلى٫ ٖلى قاجم الغؾى٫  (951)
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دهل الاجهاٝ والخد٤ُ٣ ,ٞترسخ اإلال٨ت ,ٚحر مىدهغة جئ الٗلم الشاوي الىاٞ٘ في آلازغة,  ,ٍو ٍو

 ؤ٦ثر  الى   ٞةن الٗلم ألاو٫ الجغص ًٖ الاجهاٝ ٢لُل  
ظا ٖلم   الجضوي والىٟ٘, َو

 
 اع, واإلاُلىب  ٓ

 .(952)(بهما َى الٗلم الخالي الىاشخئ ًٖ الٗاصة

زال١ واإلاُى٫": جإزحر ؤلاًمان الصخُذ في ألا " ى الخؿً الىضوي جدذ جغظمت٢ا٫ الكُش ؤبو 

سً٘  - ٖغبا وعجما -)٧ان الىاؽ ٌِٗكىن خُاة ظاَلُت، ٌسجلىن ٞحها ل٩ل ما زل٤ ألظلهم ٍو

هم، ال ًشِب الُاج٘ بجاثؼة وال ٌٗظب الٗاصخي ب٣ٗىبت وال ًإمغ وال ًىهى، ٩ٞاهذ  إلعاصتهم وجهٞغ

في خُاتهم، لِـ لها ؾلُان ٖلى ؤعواخهم وهٟىؾهم و٢لىبهم، وال جإزحر  الضًاهت ؾُدُت َاُٞت

ٖمله واٖتز٫ وجىاػ٫ ًٖ ممل٨خه لها في ؤزال٢هم واظخماٖهم. ٧اهىا ًامىىن باهلل ٦هاو٘ ؤجم 

ت ألامغ وجىلىا بصاعة اإلامل٨ت وجضبحر قئىجها هاؽ زل٘ ٖلحهم زلٗت الغبىبُت. ٞإزظوا بإًضحهم ؤػم  أل 

ض ٖلى وجىػَ٘ ؤعػا٢ه ا، بلى ٚحر طل٪ مً مهالر الخ٩ىمت اإلاىٓمت، ٩ٞان بًماجهم باهلل ال ًٍؼ

سُت، و٧ان بًماجهم باهلل وبخالتهم زل٤ الؿمىاث وألاعى بلى هللا ال ًسخل٠ ًٖ  ت جاٍع مٗٞغ

ش ٣ًا٫ له: مً ب مً  جى َظا ال٣هغ الٗخ٤ُ؟ ِٞؿمى مل٩اظىاب جلمُظ مً جالمُظ ًٞ الخاٍع

او ر ؤن ًساٞه اإلالى٥ ألا٢ضمحن مً ٚح ًٖ السكٕى هلل وصٖاثه، وما  ٍسً٘ له، ٩ٞان صًجهم ٖاٍع

تهم مهمت ٚامًت، ٢انغة مجملت، ال جبٗض  ىن ًٖ هللا ما ًدببه بلحهم، ٩ٞاهذ مٗٞغ ٧اهىا ٌٗٞغ

 في هٟىؾهم َُبت وال مدبت.

ذ بىاظب الىظىص في ؾلىب، لِؿذ ٞحها نٟت مشبخت مً  ظٍ الٟلؿٟت الُىهاهُت ٢ض ٖٞغ َو

ُاء اإلاى٘ والغخمت، ولم جشبذ له بال السل٤ ألاو٫، وهٟذ ٖىه نٟاث ال ٣ضعة والغبىبُت وؤلٖا

عث ٧لُاث     الازخُاع والٗلم وؤلاعاصة، وهٟذ الهٟاث و٢غ 
 
 ها َخ ٧ل

ٌّ
مً ٢ضع السال٤ و٢ُاؽ ٖلى  ِ

ولم وٗلم مضًىت واخضة وال مجخمٗا السل٤، والؿلىب  بطا اظخمٗذ لم جٟض ٞاثضة بًجاب واخض، 

وال بىاًت ٢امذ ٖلى مجغص ؾلىب، ٞخجغصث الضًاهت في ؤوؾاٍ الٟلؿٟت  ٓاما وال ٖمالوال ه

٣ُت ًٖ عوح السكٕى والاؾخ٩اهت هلل والالخجاء بلُه في الخىاصر ومدبخه ب٩ل ال٣لب,  ٍغ ؤلٚا

٨ظا ٣ٞضث الضًاهت الؿاثض  َو
َ
 لئلًمان. وؤنبدذ ٣َىؾا وج٣الُض وؤقباخا ,هام عوَخ ة ٖلى الٗال

ت ٖم٣ُت اهخ٣ل الٗغب  ت الٗلُلت الٛامًت اإلاُخت بلى مٗٞغ والظًً ؤؾلمىا مً َظٍ اإلاٗٞغ

واضخت عوخُت طاث ؾلُان ٖلى الغوح والىٟـ وال٣لب والجىاعح، طاث جإزحر في ألازال١ 

والاظخمإ، طاث ؾُُغة ٖلى الخُاة وما ًخهل بها، آمىىا باهلل الظي له ألاؾماء الخؿجى واإلاشل 

لى، آمىىا بغب الٗاإلا حن الغخمً الغخُم مال٪ ًىم الضًً اإلال٪ ال٣ضوؽ الؿالم اإلاامً ألٖا

                                              

 (583م٣ضمت ابً زلضون )م  (952)
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ؼ الخ٨ُم، الٟٛىع الىصوص، الغئٝو  ؼ الجباع اإلاخ٨بر، السال٤ الباعت اإلاهىع، الٍٗؼ اإلاهُمً الٍٗؼ

الغخُم، له السل٤ وألامغ، بُضٍ مل٩ىث ٧ل شخيء، ًجحر وال ًجاع ٖلُه، بلى آزغ ما ظاء في ال٣غآن 

٣ضع، ٌٗلم السبء في مً ونٟه، ًشِب بال بؿِ الغػ١ إلاً ٌكاء ٍو ٗظب بالىاع، ٍو جىت َو

حن وما جسٟي الهضوع، بلى آزغ ما ظاء في ال٣غآن مً  ٗلم زاثىت ألٖا الؿماواث وألاعى، َو

لمه، ٞاه٣لبذ هٟؿُتهم بهظا ؤلاًم ه ٖو ، ان الىاؾ٘ الٗم٤ُ الىاضر اه٣البا عجُبا٢ضعجه وجهٞغ

لبًُ، حٛلٛل ؤلاًمان في ؤخكاثه  بله بال هللا اه٣لبذ خُاجه ْهغا باهلل وقهض ؤن ال ٞةطا آمً ؤخض  

، وظغي مىه مجغي الغوح والضم وا٢خل٘ ظغازُم الجاَلُت  وحؿغب بلى ظمُ٘ ٖغو٢ه ومكاٍٖغ

مغ الٗ هغ مىه عواج٘ ؤلاًمان  ٣ل وال٣لب بًُٟاهه وظٗل مىه عظالوظظوعَا، ٚو ٚحر الغظل، ْو

ش وال٣ُحن والهبر والصجاٖت ومً زىاع  ١ ألاٞٗا٫ وألازال١ ما خحر ال٣ٗل والٟلؿٟت وجاٍع

ألازال١، وال ًؼا٫ مىي٘ خحرة وصَكت مىه بلى ألابض، وعجؼ الٗلم ًٖ حٗلُله بصخيء ٚحر ؤلاًمان 

 .(953)ال٩امل الٗم٤ُ(

ت : )ؾُض ٢ُبو٢ا٫  بهىا ال هبػي بالخماؽ خ٣اث٤ الخهىع ؤلاؾالمي، مجغص اإلاٗٞغ

اإلا٨خبت ؤلاؾالمُت، ًًاٝ بلى ما ٖٝغ مً ٢بل باؾم  الش٣اُٞت, ال هبػي بوكاء ٞهل في

ت" الباعصة، التي جخٗامل م٘ ألاطَان،  "الٟلؿٟت ؤلاؾالمُت", ٦ال! بهىا ال جهضٝ بلى مجغص "اإلاٗٞغ

وجدؿب في عنُض "الش٣اٞت"! بن َظا الهضٝ في اٖخباعها ال ٌؿخد٤ ٖىاء الجهض ُٞه! بهه َضٝ 

  جاٞه عزُو! بهما هدً هبخػي "الخغ٦ت"
ً
ت ٢ىة ت", هبخػي ؤن حؿخدُل َظٍ اإلاٗٞغ مً وعاء "اإلاٗٞغ

صاٞٗت، لخد٤ُ٣ مضلىلها في ٖالم الىا٢٘, هبخػي اؾخجاقت يمحر "ؤلاوؿان" لخد٤ُ٣ ٚاًت 

ت بلى عبها، وبلى مىهجه  وظىصٍ ؤلاوؿاوي، ٦ما ًغؾمها َظا الخهىع الغباوي, هبخػي ؤن جغظ٘ البكٍغ

م ُٗت التي جخ٤ٟ م٘ ال٨غامت التي ٦خبها هللا لئلوؿان، والتي الظي ؤعاصٍ لها، وبلى الخُاة ال٨ٍغ ت الٞغ

ش، ٖلى يىء َظا الخهىع، ٖىضما اؾخدا٫ وا٢ٗا في ألاعى،  جد٣٣ذ في ٞترة مً ٞتراث الخاٍع

ت بلى السحر والهالح والىماء  .(954)(ًخمشل في ؤمت، ج٣ىص البكٍغ

ضي في ٦خابه   ٞهل بحن الىٓغ والٗمل في )ال:  "م٣ضمت في الٟلؿٟت الٗامت"و٢ا٫ ًدحى ٍَى

ٞةن البدض ًٖ  :وبٗباعة ؤزغي  ,الش٣اٞت ؤلاؾالمُت, وال زحر في ٖلم ٖىضَا بال بطا ٧ان جدخه ٖمل

مٗغفي مجغص بل ال بض  بدض   صَ الخ٣ُ٣ت ؤو ًٖ الخ٤ في الش٣اٞت ؤلاؾالمُت ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن مجغ  

 ُت.ؤن ًماػظه الخٟخِل ًٖ ٢ىاٖض الؿلى٥ مً الىاخُت ألازال٢

                                              

 (87 - 86ماطا زؿغ الٗالم باهدُاٍ اإلاؿلمحن )م  (953)

 (10ؾالمي وم٣ىماجه )م زهاثو الخهىع ؤلا  (954)
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ا في بدض الش٣اٞت  جل٪ هي ؤو٫ ؾمت مً الؿماث الباعػة التي وؿخُُ٘ ؤن هظ٦َغ

ت والخُب٤ُ. ولِـ مً  ؤلاؾالمُت ًٖ الخ٣ُ٣ت: ٖضم الٟهل بحن الىٓغ والٗمل ؤو بحن الىٍٓغ

ؾبُل الباَل ؤن جً٘ َظٍ الش٣اٞت ٧لمت الباَل في م٣ابل ٧لمت الخ٤, وطل٪ ألن الخ٤ في 

ا ال ٌٗجي مجغص " الصخت" ؤو "الؿالمت" في الخ٨ٟحر اإلاى٣ُي الىٓغي بل ٌكحر في مٗىاٍ بلى هَٓغ

٣ت ؤو ؤزغي م٘ صاثغة السحر, ٦ما ؤن ٧لمت الباَل ال  صاثغة ؤ٦ثر قمىال واحؿاٖا جخضازل بٍُغ

حٗجي ٣ِٞ الٟؿاص في الخ٨ٟحر بل حكحر في مٗىاَا بلى صاثغة ؤ٦ثر قمىال واحؿاٖا جخضازل ٖلى 

 ؤزغي هي صاثغة الكغ. هدى ؤو آزغ م٘ صاثغة

وؤلاؾالم هٟؿه لِـ صًىا ٣ٖاثضًا باإلاٗجى الجغص الٟلؿٟي بل َى هٓام اظخماعي ٧امل 

٘.٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ صًجي, وال وؿخُُ٘ ؤن هٟهل ُٞه بحن   هٓغ وجُب٤ُ, ؤو ٣ُٖضة وحكَغ

ضة وال ؤص٫ ؤًًا ٖلى اإلاؼط بحن الىٓغ والخُب٤ُ في الش٣اٞت ؤلاؾالمُت مً جل٪ اإلا٩اهت الٟ ٍغ

ى م٣غون بالٗمل, التي ؤٞغصتها َظٍ الش٣اٞت للٗمل, ٞاإلًمان ال  ٩ًاص ًظ٦غ في ال٣غآن بال َو

م ٦شحرة, و٦ثرتها عاظٗت بلى ؤن هللا حٗالى ٢ض  وآلاًاث ال٣غآهُت التي حكُض بالٗمل في ال٣غآن ال٨ٍغ

ى ٌٗلم ؤن آٞخه ال٨بري هي الجض٫ والى٣اف اللٟٓي, }   زل٤ ؤلاوؿان َو
ْ
اَن ؤلا

َ
ْيء  َو٧

َ
َر شخ

َ
ث
ْ
٦
َ
َؿان  ؤ

ْ
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ًْ ه َؿاَن م 

ْ
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ْ
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َ
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ىل  ٣

َ
َم ج ىا ل 

ًَ آَمى  ً ظ 
 
َها ال ح 

َ
اؤ ًَ

ىَن 
 
ل َٗ ْٟ

َ
 .(955)({ج

  م   ؤلاًمان وظؼء   الٗمل مً نمُم ٢لذ: بل بن  
 
 ه ٦ما ً ٧ل

 
 .ًٖ الؿل٠ هاؾخٟاى ه٣ل

مل واٖخ٣اص بال٣لب, ؤال جغي ٢ى٫َ ٫ الغبُ٘: ٢ا هللا  ؾمٗذ الكاٞعي ٣ًى٫: ؤلاًمان ٢ى٫ ٖو

ْم } :ٖؼ وظل
 
٨
َ
ًَماه  ب 

َ٘ ُ  ً
 ُ
 ل 
اَن اَّلل  

َ
ٌٗجي نالج٨م بلى بِذ اإلا٣ضؽ, ٞؿمى الهالة بًماها,  {َوَما ٧

٣ض مل ٖو  .(956)وهي ٢ى٫ ٖو

ؼ: ٢ا٫ مال٪: ؤ٢ام الىاؽ ًهلىن ه دى بِذ اإلا٣ضؽ ؾخت ٖكغ و٢ا٫ ؤقهب بً ٖبض الٍٗؼ

ْم } :٣ٞا٫ هللا حٗالى ,زم ؤمغوا بالبِذ الخغام ,قهغا
 
٨
َ
ًَماه  ب 

َ٘ ُ  ً
 ُ
 ل 
اَن اَّلل  

َ
{ ؤي: نالج٨م بلى َوَما ٧

 .(957)بِذ اإلا٣ضؽ, ٢ا٫ مال٪: وبوي ألط٦غ بهظٍ آلاًت ٢ى٫َ اإلاغظئت بن الهالة لِؿذ مً ؤلاًمان

ُي: ٢ا٫ الكاٞعي: مً ٢ا٫: ؤلاًم٢ا٫ و   .(958)ان ٢ى٫، ٞهى مغجئالبٍى

                                              

 (196 - 195م٣ضمت في الٟلؿٟت الٗامت )م  (955)

 (81الاهخ٣اء البً ٖبض البر )م ( 956)

 (34)م  الؿاب٤( 957)

 10/31ؾحر ؤٖالم الىبالء للظَبي ( 958)
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ْىَسج: ٢لذ ألخمض: ٞؿغ لي اإلاغظئت, ٢ا٫: اإلاغظئت الظي ٣ًى٫ و 
َ
٢ا٫ بسخا١ بً مىهىع ال٩

 .(959)ؤلاًمان ٢ى٫ 

ًى٨غ ٖلى مً ٣ًى٫: الٗباصاث لِؿذ مً  (الشىعي)٢ا٫ ؤبى ب٨غ بً ُٖاف: ٧ان ؾُٟان و 

 .(960)ؤلاًمان

الشىعي ومٗمغ وابً  و٢ا٫ ؾلمت بً قبِب: ؾمٗذ ٖبضالغػا١ ٣ًى٫: ؾمٗذ ؾُٟان

ى٣و, ٣ٞلىا  ض ٍو مل ًٍؼ ج ومال٪ بً ؤوـ وؾُٟان بً ُِٖىت ٣ًىلىن: ؤلاًمان ٢ى٫ ٖو ظٍغ

ى٣و, ٞةن لم ؤ٢ل َظا ٣ٞض  ض ٍو مل ًٍؼ لٗبضالغػا١: ٞما ج٣ى٫ ؤهذ؟ ٢ا٫: ؤ٢ى٫ ؤلاًمان ٢ى٫ ٖو

 . (961)يللذ بطا وما ؤها مً اإلاهخضًً

لالل٩اجي في ٦خاب الؿىت بؿىضٍ الصخُذ ًٖ عوي ؤبى ال٣اؾم ا: )" الٟخذ"في و٢ا٫ الخاٞٔ 

 ٞما عؤًذ ؤخضا مجهم ًسخل٠ في ؤن   ,مً الٗلماء باألمهاع عظل   ل٣ُذ ؤ٦ثر مً ؤل٠   :البساعي ٢ا٫

ى٣و ٢ى٫   ؤلاًماَن  ض ٍو ٍؼ مل ٍو وؤَىب بً ؤبي خاجم والالل٩اجي في ه٣ل طل٪ باألؾاهُض ًٖ  .ٖو

  ٘ وخ٩اٍ  ,ٖلُه ؤلاظمإ مً الصخابت والخابٗحن ٦شحر مً الصخابت والخابٗحن و٧ل مً ًضوع  ظم

 .(962)(ًُٞل بً ُٖاى وو٦ُ٘ ًٖ ؤَل الؿىت والجماٖت

مل و  ٢ا٫ الخاٞٔ ابً عظب: )اإلاكهىع ًٖ الؿل٠ وؤَل الخضًض ؤن ؤلاًمان: ٢ى٫ ٖو

  وهُت، وؤن  
 
ما٫ ٧ل  ألٖا

 
َٕ  ,في مؿمى ؤلاًمان ها صازلت  الصخابت وخ٩ى الكاٞعي ٖلى طل٪ بظما

  ,ومً بٗضَم ممً ؤصع٦هم والخابٗحن
 
ما٫َ  وؤه٨غ الؿل٠ مً ؤلاًمان به٩اعا  ٖلى مً ؤزغط ألٖا

 .(963)قضًضا(

و٢ض ٧ان الٛغى  مما ج٣ضم الخىبَُه ٖلى ما في جىايٗهم ٖلى ج٣ؿُم مؿاثل الضًً ٢لذ: 

غوٕ,  وبن ٧ان  بدثهاؤن  ال٨الم  في ؤلامامت, و٢ض جدهلَى ظغها بلى طل٪ الظي و بلى ؤنى٫ ٞو

, ٞةن طل٪ ال ٌٗجي ؤهه لِـ مً مهماث الضًً الٟغوٕ ال ألانى٫ ٖلى انُالخهم ًممٗضوصا 

اجه,   واإلاحزان َى صالثل اإلاؿإلت ومدلها مً الضًً. اإلاُٗاع   بطويغوٍع

                                              

 1/114َب٣اث الخىابلت ( 959)

 7/252ؾحر ؤٖالم الىبالء للظَبي ( 960)

 3/252 الخمهُض البً ٖبض البر( 961)

 1/47اعي ٞخذ الب( 962)

 1/104ظام٘ الٗلىم والخ٨م ( 963)
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في ٖضم ظىاػ ٞهل الضًً ًٖ الؿُاؾت في  باباالكُش مهُٟى نبري  ٣ٖض٣ٞض هظا لو 

باصٍ اإلاغؾلحن مى٠٢ ال٣ٗل والٗلم والٗالم مً"ؤلاؾالم في ٦خابه  في  اإلاىيىٕ   "عب الٗاإلاحن ٖو

خ٣اص, ٣ًى٫ الكُش:  بن الؿبب الظي خضاوي بلى خكغ مؿإلت ٞهل الضًً )مؿاثل ؤنى٫ الٖا

ُت والىبىة التي هي مىيٕى َظا ال٨خاب اإلاخهل بٗلم ؤنى٫  ًٖ الؿُاؾت م٘ مؿاثل ألالَى

م مً ٖضم ٧ىن مؿإلت الٟهل والخدظًغ مىه مً  –الضًً  مؿاثل َظا الٗلم الباخض ٖلى الٚغ

٧ىن الضاٞ٘  –في ٣ٖاثض ؤلاؾالم وبهما مؿإلت الٟهل والخدظًغ مىه جغظ٘ بلى هاخُت الٗمل 

ألانلي بلى جإل٠ُ َظا ال٨خاب ما عؤًخه وئؤي معي ٧ل ُٚىع ٖلى ؤَل ملخه بُٗىن صامٗت مً 

هم بلى خًٌُ الظ٫ واإلاؿ٨ىت مىظ َغوء ال٠ًٗ ٖلى  بَى حكدذ قمل اإلاؿلمحن َو

ما   .(964)(ٖخهامهم بضًجهم ال٣ىي ال٣ٍى

)ل٨ىا هدً ال٣اثلحن بٗضم ظىاػ الٟهل بحن الضًً والؿُاؾت هغي َظا الٟهل  زم ٢ا٫:

ا لٟهل الضًً ًٖ ألامت بل ؤقض يغعا وؤ٦ثر مٟٗىال, ألن الخ٩ىمت حؿخُُ٘ الخإزحر في  مؿاٍو

ٞلِـ في م٣ضوع ألامت ألامت وال حؿخُُ٘ ألامت الخإزحر في الخ٩ىمت ماصامذ زايٗت لخ٨مها, 

ا ٞال ق٪ في جإزحر الخ٩ىمت  ا ؤو عجؼث ًٖ حُٛحَر ا, ٞةطا لم حٛحَر الخإزحر في خ٩ىمتها ٚحر حُٛحَر

 ٞحها وجمكُتها ٖلى َىاَا وجيكئت ؤبىائها ٖلى مباصئها صون جإزحر مً ألامت في الخ٩ىمت.

ؼ ججغص الخ٩ىمت ًٖ اٞلِـ  ؼ ٞهل الضًً ًٖ الؿُاؾت بال ججٍى ل مٗجى ججٍى لضًً, َو

ض  ًجىػ في خ٤ الخ٩ىمت َظا الخجغص الظي ال ًجىػ في خ٤ ألامت؟ بال ؤن الغاٚبحن في ججٍغ

الخ٩ىمت مً الضًً ٌؿمىهه ٞهل الضًً ًٖ الؿُاؾت جسُٟٟا لسٍُغ وؾىء جإزحٍر في ؾم٘ 

ألامت اإلاخضًىت, ٞهم ًخىؾلىن بلى ال٣ًاء ٖلى صًً الخ٩ىمت بإن ٌٗبروا ًٖ َظا ال٣ًاء 

حن الضًً والؿُاؾت, زم ًخىؾلىن بال٣ًاء ٖلى صًً الخ٩ىمت بلى ال٣ًاء ٖلى صًً بالٟهل ب

 .(965)(ألامت

ًً، إلاٗٓم خ٣اث٤ الض ًً ًٖ الؿُاؾت َضم  ٞهل الض)و٢ا٫ الكُش دمحم السًغ خؿحن: 

  ً  (966)مؿلمحن م ٖلُه اإلاؿلمىن بال بٗض ؤن ٩ًىهىا ٚحَر ٣ض  وال 
 
مما  بإ٢ل   ، ولِؿذ َظٍ الجىاًت

ًَ لىا الضالضًاع، و٢ض عؤًىا الظًً ٞهَ  ال٫َ ًً بطا ظاؽ ز  ٖلى الض ألاظىبي  ٌٗخضي به  ً  ًٖ

                                              

باصٍ اإلاغؾلحن  (964)  287 - 4/286مى٠٢ ال٣ٗل والٗلم والٗالم مً عب الٗاإلاحن ٖو

 292 - 4/291 الؿاب٤ (965)

َغ وؾماٍ:  (966)
َ
ًًىا آز َع ص  َهى 

َ
٢ا٫ الكُش دمحم السًغ خؿحن: )بن  َمً ًضٖى بلى ٞهل الضًً ًٖ الؿُاؾت, بهما ج

ما٫ ال٩املت ؤلاؾالم(. مىؾٖى  5/191ت ألٖا
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 َٖ  الؿُاؾت 
َ
  الىاؽ   ا ٠ُ٦ ناعوا ؤقض  ىً ل

ً
ٌ  (967)لهضاًت ال٣غآن ٖضاوة  ، وعؤًىا ٠ُ٦ ٧ان بٗ

ت في الض اإلابخلحن باالؾخٗماع ألاظىبي ؤ٢غَب  ً ؤنِبىا بؿلُاجهمبلى الخٍغ  .(968)(ًً مم 

َظا الٟهل ماامغة بالضًً لل٣ًاء ٖلُه,  )خ٣ُ٣ت ألامغ ؤن  ى نبري: و٢ا٫ الكُش مهُٟ

ىن اإلاخٟغهجىن في البالص ؤلاؾالمُت ٦ُض  للضًً ومداولت  و٢ض ٧ان في ٧ل بضٖت ؤخضثها الٗهٍغ

, ٞهى زىعة  السغوط ٖلُه, ل٨ً ٦ُضَم في ٞهله ًٖ الؿُاؾت ؤصهى وؤقض مً ٧ل ٦ُض في ٚحٍر

 –ن ؤن الٗاصة ؤن ج٩ىن الشىعاث مً الكٗب ٖلى الخ٩ىمت في خح –خ٩ىمُت ٖلى صًً الكٗب 

وق٤ ٖها الُاٖت مجها ؤي الخ٩ىمت ألخ٩ام ؤلاؾالم, بل اعجضاص ٖىه مً الخ٩ىمت ؤوال ومً ألامت 

م ظماٖت,  م ؤٞغاصا, ٞباٖخباَع زاهُا بن لم ٨ًً باعجضاص الضازلحن في خىػة جل٪ الخ٩ىمت باٖخباَع

٤ بلى ال٨ٟغ مً اع  ى ؤ٢هغ ٍَغ ألاٞغاص ؤًًا ل٣بىلهم  جضاص ألاٞغاص, بل بهه ًخًمً اعجضاصَ َو

اإلاغجضة التي اصٖذ الاؾخ٣ال٫ لىٟؿها بٗض ؤن ٧اهذ زايٗت لخ٨م  الُاٖت لخل٪ الخ٩ىمت

. وماطا الٟغ١ بحن ؤن جخىلى ألامغ في البالص ؤلاؾالمُت خ٩ىمت مغجضة ًٖ ؤلاؾالم (969)ؤلاؾالم ٖلحها

                                              

ىبت  الكُش ؤخمض بً الهض٤ً الٛماعي و٢ض ط٦غ  (967) ً بالىدُجت اإلاٚغ ؤن اإلاضاعؽ ؤلاٞغهجُت ٢ض ظاءث اإلاؿخٗمٍغ

   لهم,
 
م في مضاعؾهم مً الضًً وبن لم ٌٗخى٤ الضًاهت اإلاؿُدُت بال ؤهه ؤٖضي لئلؾالم ٢ا٫: )وهي اوؿالر الكباب اإلاخٗل

إل٠ صعظت, ٣ٞض ؤنبدىا ًداعبىن ؤلاؾالم ٖالهُت في الى٢ذ الظي جداعب ُٞه اإلاؿُدُت ؤلاؾالم واإلاؿلمحن مً اإلاؿُدُت ب

قُُان  زُٟت, وؤنبدىا ًداعبىن ؤلاؾالم بٗى٠ و٢ىة ونالبت في الى٢ذ الظي جداعبه اإلاؿُدُت بلحن وجضعط وؾُاؾت, ٩ٞل  

تً ؤل٠ ٧اٞغ(. ٖلى ؤلاؾالم م   مجهم ؤيغ   ت )م  مُاب٣ت الازتراٖاث الٗهٍغ  (66 - 65إلاا ؤزبر به ؾُض البًر

ما٫ ال٩املت (968) ت ألٖا  5/199 مىؾٖى

 مهُٟى الكُش ٢ا٫  (969)
 
ألاولى: ٧ىن  ,خهىع لها ظهخان وخُشِخاننبري في ٦خاب "الى٨حر" : )بن صًاهت ألامت ج

  ُ م الخام ٚحر مساَبحن في طل٪ بإمغ ؤخض ؤو جهُه ؤٞغاصَا مىدؿبحن بلحها وم٣ ًبلٜ صعظت الؿلُت, ٞهظٍ ضًً بها بازخُاَع

ٖىاًخه  صًاهت ألامت بالىٓغ بلى ؤخىالهم الاهٟغاصًت, زم بن لهم خالت الجمُٗت وخالت الخ٩ىمت, وصًً ؤلاؾالم إلاا لم ٌٗؼب ًٖ

 ظغم ٧ان ٞال ,وع٢ابخه خا٫ الاهٟغاص وخا٫ الجمُٗت مٗا, بل ٧ان قضًض الٗىاًت والٗال٢ت باألخىا٫ الاظخماُٖت واإلاضهُت

ا لص  قَغ
 
  خت ؤن حٗض ألامت

ً
مؿلمت بؾالم ٞغصَا الخ٨مي وشسهُتها الاظخماُٖت والؿُاؾُت ٧ةؾالم ؤٞغاصَا الجؼثُت  ؤمت

ا بها, ٞةن ؤطٖىذ ألامت ألخ٩ام ؤلاؾالم وخضاها ولم  ٗت ؤلاؾالمُت ومٗتٞر ب٩ىن َظا الٟغص الخ٨مي ؤًًا مى٣اصا ألخ٩ام الكَغ

ل ٞغص ألامت الخ٨مي ما صر بؾالمها, وبطا ازخاعث ألامت خ٩ىمت ال حٗتٝر جظًٖ لها في خالت الجمُٗت والخ٩ىمت التي جمش

ُت, بل ج٩ىن خغة مُل٣ت الٗىان ٦ما نغح بظل٪ في بغهامج خؼب السل٤ ؤٖجي خؼب  ب٩ىجها جدذ مغا٢بت ألاخ٩ام الكٖغ

بمجغص اجساطَم  مهُٟى ٦ما٫ و٦ما جمىاٍ يُا ٧ى٥ آلب بمام الاجداصًحن وواي٘ ؤؾاؽ الجمهىعٍت ال٨مالُت, ٞاألمت

ىسل٘ ٖجها َم  هم خ٩ىمت لهم ٦خل٪ ًىسلٗىن ًٖ بغصة ؤلاؾالم ٖىضي ٢ُٗا, ٍو ٗ  بُٖى هم ً اعجاب في طل٪ ؤًًا, وال ًىٟ

هم مً خُض بٞغاصَم ما لم ٣ًغوا بد٨م الضًً وخ٩ىمتهم ٖلحهم, بل ٩ًىن طل٪ اعجضاصا مجهم بجملتهم ٦ما خ٨مىا به صًاهت  

 (181 - 180(. ألاؾغاع السُٟت )م ي وكغهاَا باإلا٣ُم وألاَغام وال هٟخا هد٨م بهفي م٣الخىا الت ٢بل َظا بؿىت  
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, (971), بل اإلاغجض ؤبٗض ًٖ ؤلاؾالم مً ٚحٍر وؤقض(970)ؤلاؾالم وبحن ؤن جدخلها خ٩ىمت ؤظىبُت ًٖ

 .(972)(وجإزحٍر الًاع في صًً ألامت ؤ٦ثر

                                              

و٢ض ٢لىا في م٣ضمت ال٨خاب ؤن مضاع الٟغ١ بحن صاع ؤلاؾالم وصاع )٢ا٫ الكُش مهُٟى نبري َىا مٗل٣ا:  (970)

ن ال ج٩ىن الخ٩ىمت م٣ُضة ه في جل٪ الضًاع, ٦ما ؤن ٞهل الضًً ًٖ الؿُاؾت مٗىاٍ ؤٖلى ال٣اهىن الجاعي ؤخ٩ام   :الخغب

 .اَـ  (في ٢ىاهُجها ب٣ىاٖض الضًً

 ؤن   :و٧لمت الخ٤ التي ًجب ٖلى اإلاؿلم الخغ ؤن ًجهغ بها: )" الى٨حر"مهُٟى نبري في ٦خاب الكُش ٢ا٫  (971)

 الُىن, وبن  ٢ىما مً ألا٢ىام ٚحر ؤلاؾالمُت ؤو صولت ٦ظل٪ لم جٟٗل ولً جٟٗل بىا مٗاقغ اإلاؿلمحن ما ٞٗل الاجداصًىن ال٨م

يغعا مً حٛلبهم, ٦ما ؤن ٧لمت الباَل التي َاإلاا ؤيلخىا ؤن الضاَُت الاجداصًت ؤو ال٨مالُت مهما ٖٓمذ  حٛلبهم ٖلُىا ؤقض  

الضاَُت ٢ض ٢ُٗذ ظما مً مؿاٞت  ىا مىظ ؾىحن, م٘ ؤن  في ٧ل ػمان, َظا ما ؾىلخه لىا ؤهٟؿ   ٞةم٩ان بػالتها ُٞما بُيىا با١  

ا في هٟىؾ ىا وجمكذ في مٟانلىا وا٢تربذ ؾاٖت هغي ٞحها اؾخدالخىا بلى وؿل ظضًض ال صًجي ٢ض ؾاومىا َظٍ ؾحَر

الاؾخدالت له وعبِىاٍ بإًضي ال٨مالُحن, زم ال ًم٨ىىا السالم مً الهبٛت الجضًضة التي م٨ىاَا في هٟىؾىا وخببىاَا بلحها, 

 ؤخباثه. وؤلاوؿان ًم٨ىه الىجاة ممً بٗضٍ مً ؤٖضاثه ال ممً بٗضٍ مً

 ٧ان ٖضوي بحن ؤيالعي ٠ُ٦ اختراسخي مً ٖضوي بطا ...

ٞظل٪ الٗضو الظي لى ْٟغ بىا الؾخإؾغ ظؿىمىا جغظى السالم مً ؤؾٍغ ًىما ما بؿىاث٤ ؤهٟؿىا اإلاهىهت مً 

ه في ؤعواخىا وال ٣ًغ بٗضاوج ظا الٗضو الظي ج٩ىن ٖا٢بت ٍْٟغ بىا جهٞغ ه لىا مً الخٛحر ال ؾُما في ٖهغ اؾخ٣ال٫ ألامم, َو

  ,ؤو٫ ألامغ بلى آزٍغ بل ٣ًىٗىا بمىصجه ونضا٢خه ومكاع٦خه الجيؿُت
َ
٠ ُْ ٠ُ٨ٞ ًغجى لىا الىجاة مىه بل وبعاصة الىجاة و}٦َ

 
َ
  ال
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ي اَّلل يَحْهض  حَن{.  َحْهض  اإلا  

 
ْىَم الٓ

َ
٣
ْ
 ال

ٟؿغ بمٗجى ؤوي ؤزخاع : آلاحيَظا ومً الىاظب ؤن ؤطًل َظا اإلا٣ام باإلًًاح  ى ؤوي ال ؤ٢بل ؤن ًخل٣ى ٦المي ٍو َو

 ً م بٟغ١ ما بحن الكٍغ للمؿلمحن ٖلى َُب هٟـ مجي ؤن ًضزلىا جدذ ؾلُت ألاظاهب ؤو ًب٣ىا ٞحها, ٦ال, بل ؤزبَر

ض ٖلى طل٪ بإن صولت ؤو ؤمت آزغث الخ٩ىمت الالصًيُت بٗض ؤلاؾالم ٞاالهضعاؽ ؤخ٤ بخل٪ وؤؾخُٗظ باهلل مجهما ٧لحهم ا, وؤٍػ

الضولت, وو٢ٕى بالصَا في ؤًضي ألاظاهب الظًً ال ًخضزلىن في صًً مً ًضزل جدذ خ٨مهم ؤَىن في خ٤ جل٪ ألامت, ٞلٗل 

ا وؾاإلاا مً الخٗغى والخٛحر, زم ٌ ُٗضون صولتهم ببر٦خه في ؤواجها, بطا ٢ضع يُاٖها ؿخألامت اإلاؿ٨ُىت ًب٣ى صًجهم مدْٟى

ٞل٨ًُ الضولت ؤو٫ ياٌ٘ زم الضًً, َظا ما ؤزخاٍع ُٞما ؤزاٝ وال ؤبالي لىمت الثم, وما ٦ىذ بضٖا في الدكضًض ٖلى ال٨مالُحن 

ْؾ 
َ ْ
ْع٥  ألا

ي الض  حَن ف   ٣  ٞ َىا
 ْ
ن  اإلا ً خُض ٢ا٫ هللا حٗالى: }ب  لهم بلى ما صون ال٩اٍٞغ {(. بخجًز اع 

ًَ الى  ل  م 
 - 192ألاؾغاع السُٟت )م ]َٟ

193)] 

 بدإلحمدق مً الىفس ألاصليو٢ض ٢ا٫ ابً جُمُت: )
ُ
 [ 28/478(. ]مجمٕى الٟخاوي هفس السرة ؤهلف

. مجها ؤن وكد اطخلسث الظىت بإن كلىبت اإلاسجد ؤكـم مً كلىبت اليدفس ألاصلي مً وحىه مخلدرةو٢ا٫ ؤًًا: )

ت وال ح٣ٗض له طمت؛ بسالٝ ال٩اٞغ ألانلي. ومجها ؤن اإلاغجض ٣ًخل وبن ٧ان ٖاظؼا اإلاغجض ٣ًخل ب٩ل خا ٫ وال ًًغب ٖلُه ظٍؼ

ٞةهه ال ٣ًخل ٖىض ؤ٦ثر الٗلماء ٧إبي خىُٟت ومال٪  ,ًٖ ال٣خا٫؛ بسالٝ ال٩اٞغ ألانلي الظي لِـ َى مً ؤَل ال٣خا٫

مال٪ والكاٞعي وؤخمض. ومجها ؤن اإلاغجض ال ًغر وال ًىا٦ذ وؤخمض؛ ولهظا ٧ان مظَب الجمهىع ؤن اإلاغجض ٣ًخل ٦ما َى مظَب 

وال جا٧ل طبُدخه بسالٝ ال٩اٞغ ألانلي. بلى ٚحر طل٪ مً ألاخ٩ام. وبطا ٧اهذ الغصة ًٖ ؤنل الضًً ؤٖٓم مً ال٨ٟغ بإنل 

ٗلم ؤن ا ٞالغصة ًٖ قغاجٗه ؤٖٓم مً زغوط الساعط ألانلي ًٖ قغاجٗه؛ ولهظا ٧ان ٧ل مامً ٌٗٝغ ؤخىا٫َ  ,الضًً لخخاع َو

م قغٌّ  حَر م اإلاغجضًً الظًً ٞحهم مً الٟغؽ والٗغب ٚو م بٗض ؤن ج٩لمىا  ,مً ال٨ٟاع ألانلُحن مً التر٥ وهدَى َو
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و٢ض صلذ ههىم ال٨خاب والؿىت ٖلى ؤن صًً )و٢ا٫ الكُش دمحم ػاَض ال٩ىزغي في ٞخُا له: 

 واضخت ال اعجُاَب ٞحها, ٞخ٩ىن 
ً
٘  إلاهلختي الضهُا وآلازغة وألخ٩امهما صاللت مداولت  ؤلاؾالم ظام

ضاء مىظها بلى الضًً ؤلاؾالمي  الء ٧لمت هللا, ٖو ٞهل الضًً مً الضولت ٦ٟغا ناعزا مىابظا إٖل

 , ٩ىن َظا الُلب مً َظا اإلاُالب ب٢غاعا مىه باالهبخاع والاهٟها٫, ٞىلؼمه بة٢غاٍع في نمُمه, ٍو

م, ٞىٗضٍ ًٖىا مبخىعا مً ظؿم ظماٖت اإلاؿلمحن وشسها مىٟهال ًٖ ٣ُٖضة ؤَل ؤلاؾال 

 . (973)(ٞال جصر مىا٦دخه وال جدل طبُدخه ألهه لِـ مً اإلاؿلمحن وال مً ؤَل ال٨خاب

ظلُلت، في اإلاؿاثل اإلاضهُت  و٢ىاَٖض  بإخ٩ام   ال٣غآن مملىء  )و٢ا٫ الكُش ؤخمض قا٦غ: 

دت في  ت، وؤخ٩ام الخغب والؿلم، وؤخ٩ام ال٣خا٫ والٛىاثم وألاؾغي، وبىهىم نٍغ والخجاٍع

م ؤهه صًً ٖباصة ٣ِٞ, ٣ٞض ؤه٨غ ٧ل  َظا، وؤَٖٓم ٞم الخضوص وال٣هام. ٟ   ً ٖػ ٍت، غْ ٖلى هللا ال

                                                                                                                                             

م مً قغاج٘ الضًً زحر   بالكهاصجحن م٘ جغ٦هم ل٨شحر   حَر وبهظا ًدبحن ؤن مً ٧ان مٗهم  ,مً اإلاغجضًً مً الٟغؽ والٗغب ٚو

لتر٥ الظًً ٧اهىا ٦ٟاعا؛ ٞةن اإلاؿلم ألانلي بطا اعجض ًٖ بٌٗ قغاجٗه ٧ان ؤؾىؤ خاال ممً ٧ان مؿلم ألانل َى قغ مً ا

في جل٪ الكغاج٘ مشل ماوعي الؼ٧اة وؤمشالهم ممً ٢اجلهم الهض٤ً. وبن ٧ان اإلاغجض ًٖ بٌٗ الكغاج٘  ممً لم ًضزل بٗض  

ا ؤو جاظغا ؤو ٧اجبا ؤو ٚحر طل٪ ً لم ًضزلىا في جل٪ الكغاج٘ وؤنغوا ٖلى ٞهاالء قغ مً التر٥ الظً ,مخ٣ٟها ؤو مخهٞى

اٖت  ,غع َاالء ٖلى الضًً ما ال ًجضوهه مً يغع ؤولئ٪ً يَ ولهظا ًجض اإلاؿلمىن م   ,ؤلاؾالم ى٣اصون لئلؾالم وقغاجٗه َو ٍو

هللا وعؾىله ؤٖٓم مً اه٣ُاص َاالء الظًً اعجضوا ًٖ بٌٗ الضًً وها٣ٞىا في بًٗه وبن جٓاَغوا باالهدؿاب بلى الٗلم 

 [535 - 28/534مجمٕى الٟخاوي ](. والضًً

بن خ٩ىمت السالٞت بؾالمُت مضهُت ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ الٗض٫ واإلاؿاواة بال ؤن لٛحر دمحم عقُض عيا: ) الكُش و٢ا٫

ضون ؤن ٩ًىن ؤلاؾالم عابُت ظيؿُت  ت الصسهُت ما لِـ للمغجض واإلاىا٤ٞ مً اإلاؿلمحن، ٞهاالء ًٍغ اإلاؿلمحن ٞحها مً الخٍغ

ُت وال٣اهىهُت، وبن نغخىا بإجهم ال ًضًىىن ؤصبُت خ ُت والٗٞغ ٘  خ٣ى١ اإلاؿلمحن الكٖغ غة بدُض ٩ًىن لهم في خ٩ىمخه ظمُ

م ٌٗلمىن ؤن الخ٩ىمت ؤلاؾالمُت ال حُٗحهم قِئا مً طل٪، ختى بن  ، َو هللا باإلًمان ب٣ُٗضجه، وال بة٢امت ؤع٧اهه وقٗاثٍغ

مذ مً ػوظها ؤهه اعجض ًٖ ؤلاؾ ل 
َٖ ُم مٗه وحؿخمغ في ٖهمخه، اإلاغؤة بطا  ٣

 
م ٖلحها ؤن ج وؤخيدُم اإلاسجدًً ملسوفت, الم َخغ 

ب الخ٩ىمت هم ؤهلف مً ؤمس الىزيُينفإمسُ  ٗا٢ 
 
هم والتزوط بالخهىاث مً وؿائهم، وال ح ل  طباثد  د 

َ
، صٕ ال٨خابُحن الظًً ج

ل لهم في صًجهم  د 
ًَ م، بل ال  - في ؤلاؾالم وبن لم ٨ًً خالال -ؤلاؾالمُت ٚحَر اإلاؿلمحن ٖلى شخيء   بال ما ُٞه بًظاء  لٛحَر

ُتها وبن زالٟذ صًجهم، ول٨جها جداؾب اإلاؿلمحن  م مً ٖع جداؾبهم ٖلى ؤٖمالهم الصسهُت التي ال جًغ اإلاؿلمحن وال ٚحَر

غ ٧الخىبُش والخبـ, وطل٪ ؤن  مً ؤنى٫ ؤلاؾالم خٟٔ آلاصاب وال ًٟاثل وحٗا٢بهم ٖلى اإلاٗاصخي بالخضوص وؤهىإ الخٍٗؼ

ى  
َ
 َوآج

َ
ة
َ

ال ىا اله  ام 
َ
٢
َ
ْعى  ؤ

َ ْ
ي ألا ْم ف 

 َ ا ى 
 
ْن َم٨  ب 

ًَ ً ظ 
 
وا ومى٘ الٟىاخل واإلاى٨غاث. و٢ض ون٠ هللا اإلاؿلمحن ب٣ىله: }ال َمغ 

َ
 َوؤ
َ
اة
َ
٧ ا الؼ 

اؽ   لى  غ َظْذ ل 
ْ
ز
 
ت  ؤ م 

 
ْحَر ؤ

َ
ْم ز ْىخ 

 
{, و٢ا٫ ٞحهم: }٦ غ 

َ
ْى٨
 ْ
ً  اإلا

َٖ ٝ  َوَجَهْىا  و غ 
ْٗ َ اإلاْ {, وؤخ٩ام الغصة ب  غ 

َ
ْى٨
 ْ
ً  اإلا

َٖ ْجَهْىَن 
َ
ٝ  َوج و غ 

ْٗ َ اإلاْ وَن ب 
غ  م 
ْ
إ
َ
ج

ً ؤحدز ؤن ًىىهىا ؤشد  هساهت إلكدمت والخؿبت في ؤلاؾالم مٗغوٞت.  فُلِلَم بهرا ؤن  مالخدة اإلاظلمين وفظدكهم اإلاظتهتًر

لت مً هير اإلاظلمين  [(118السالٞت )م ](. م بما ال جاازظٍ به, ألجها ج٩لٟهم ما ال ج٩ل٠ ٚحَرَم, وجىازظَؤخيدم الشَس

 284 - 4/281مى٠٢ ال٣ٗل والٗلم والٗالم  (972)

 (329م٣االث ال٩ىزغي )م  (973)
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ً ؤن   لصسو  ٧اثىا مً ٧ان، ؤو لهُئت ٧اثىت مً ٧اهذ، ؤن جيسخ ما ؤوظب هللا مً َاٖخه  ْو

والٗمل بإخ٩امه, وما ٢ا٫ َظا مؿلم  ٢ِ وال ٣ًىله، ومً ٢اله ٣ٞض زغط ًٖ ؤلاؾالم ظملت، 

ه, وبن نام 
 
 .(974)(ونلى وػٖم ؤهه مؿلموعًٞه ٧ل

ض والاهدكاع  بن الؿُاؾت ٖهب الضًً, وال ًم٨ً له ال٣ُام  ): و٢ا٫ الكُش ب٨غ ؤبى ٍػ

  وخٟٔ بًُخه بال ب٣ىة  
َ
"ٞهل الضًً ًٖ الؿُاؾت" في ًً به, وبن َظٍ الضٖىة آلازمت ض  ج

م ؤخُاء. وما خ٣ُ٣ت ونل الضًً با لؿُاؾت خ٣ُ٣تها "ٖؼ٫ للضًً ًٖ الخُاة", ووؤص للىاؽ َو

 ً اإلاى٨غ, والٗمل ٖلى مض ؤلاؾالمبال الضٖىة بلى هللا, وب٢امت الخؿبت وألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ٖ

اجهم   لخغماث اإلاؿلمحن وؤَو
ً
ً و٢هغ الٟؿ٣ت ًٖ الخاعم والتهاعف خماًت وظؼع ال٨ٟغ وال٩اٍٞغ

ِل اإلاؿلمىن واؾخ٣غاع ؤمجهم, ل٩ُىهىا ًضا ٖلى مً ؾىاَم ٖىها ٖلى مً هاوؤَم. وبالجملت لُٗ

 في ْل خماًت بؾالمُت ال في ْل ؤٖضائهم مً اإلاكغ٦حن واإلالخضًً.

ولً ٣ًىم َظا الضًً ولً جخد٤٣ ٚاًاجه في الخ٨م وال٣ًاء ومجاالث الخُاة ٧اٞت بال بمً 

م ٖىط الٟؿ٣ت واإلااثلحن ًٖ الهغاٍ   
٣ى  ً ٍو ٕ ال٨ٟغ وال٩اٍٞغ  

ًدمل عاًت الخىخُض ًهض 

ظا ال ًخإصي الم ًجهغ بالبُان, ٞةطا  اإلاؿخ٣ُم, َو بال بؿلُان "طي قى٦ت" ًضًً باإلؾالم ٖو

اظخم٘ اللؿان والؿىان مً جدتهما ظُل الجهاص في "صاثغة ؤلاؾالم" ٧اهذ الًماهت الٗٓمى 

 لىهغجه ووكغ الضٖىة بلُه, وبىاء خُاة ألامت ٖلى َضي ال٨خاب والؿىت.

ظا  اء بحَو ؾبداهه  –ن الظًً آمىىا بغبهم الخالخم بحن الضًً والضولت َى خ٣ُ٣ت الٞى

َجاَعة  للخجاعة مٗه ببُ٘ الىٟـ والىلض في ؾبُله } –وحٗالى  ى ج 
َ
ل َٖ ْم 

 
٨
 
ل ص 
َ
ْل ؤ ََ ىا  ًَ آَمى  ً ظ 

 
َها ال ح 

َ
اؤ ًَ

ه   ىل 
  َوَعؾ 

 
اَّلل ىَن ب 

ى  ْام 
 
ُم  * ج ل 

َ
اب  ؤ

َ
ظ َٖ  ًْ ْم م 

 
٨ُ ْىج 

 
 .(975){ آلاًاث(ج

و٢ض هبظث الضولت التر٦ُت ؤوازغ ؤًام بؾالمها ): الهض٤ً الٛماعي و٢ا٫ الكُش ؤخمض بً 

ٗت, ؤو مً ال٣ىاٖض اإلايؿىبت بلحها ٖلى ألا٢ل, وناعث  الخ٨َم  بال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلاإزىط مً الكَغ

 
 
ْم } :م بال٣اهىن اإلاإزىط ًٖ ألاهجاؽ ألاعظاؽ الظًً ٢ا٫ هللا ٞحهمجد٨  َ ام  َبْل 

َٗ وْ
َ ْ
األ
َ
٧ 

 
ال ْم ب 

 َ ْن  ب 

َيل  
َ
ت ,ث طل٪ في بالصَا والبالص التي ٧اهذ جدذ خ٨مها{, واجسظؤ ٞةجها ؤو٫  ,ومجها الضًاع اإلاهٍغ

 ا ؤلاؾالم وخماًت خما٨ٍٟٞغث بظل٪ ٦ٟغا نغاخا في خا٫ اصٖائه ,مً ؤؾؿذ الخا٦م ألاَلُت

ووظىص السالٞت ؤلاؾالمُت ٞحها ٢بل ؤن حٗلً ال٨ٟغ والاوؿالر مً ؤلاؾالم, و٢ض ؤزبر الىبي نلى 

وؾلم بظل٪, وبإجها ؤو٫ مً ًى٣ٌ ٖغي ؤلاؾالم. ٞغوي ؤلامام ؤخمض والُبراوي مً  هللا ٖلُه

                                              

 (89ال٨خاب والؿىت ًجب ؤن ٩ًىها مهضع ال٣ىاهحن في مهغ )م ( 974)

 (70 - 69خ٨م الاهخماء بلى الٟغ١ وألاخؼاب والجماٖاث ؤلاؾالمُت )م  (975)
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خضًض ؤبي ؤمامت الباَلي ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫: "لخى٣ًً ٖغي ؤلاؾالم ٖغوة ٖغوة, ٩ٞلما 

ً الهالة". ٖلى ؤن  اهخ٣ًذ ٖغوة حكبض الىاؽ بالتي جلحها, وؤولهً ه٣ًا الخ٨م وآزَغ

التي جد٨م بغؤي الىاؽ السال٠ لضًً هللا حٗالى و٦خابه ٦مدا٦م اإلاال٨ُت باإلاٛغب الخا٦م 

 
 
  والخىُٟت باإلاكغ١ صازلت

 
الؿماء مً  َض ْٗ مً خ٨م هللا ب   في َظا الخضًض ؤًًا, ٞةجها بُٗضة

ىن ؤهه مً آعاء ال٨ٟاع  ألاعى بال ؤجها في اٖخ٣اصَم ؤجها مً الضًً, بسالٝ ال٣اهىن ٞةجهم ٌٗٞغ

 .(976)(ؽ لٗجهم هللاألاهجا

  صولت   ٦ٟغ   :ؤًًا: )"ٞهل" ومما ْهغو٢ا٫ 
َ
 ؤلاؾالم ومال٨ت ؤ٦ثر   جغ٦ُا التي ٧اهذ خامُت

ب٣إ ألاعى ؤلاؾالمُت و٦شحرا مً البالص ألاوعوبُت مً خضوص اإلاٛغب ألا٢صخى بلى آزغ خضوص 

ٟان, َض  وبلحها آلذ السالٞت ؤلاؾالمُت واؾخمغث الٗغا١ بما في طل٪ الخغمان الكٍغ مً  بها ؤٍػ

با مً ألاعبٗماثت بلى ؤن ظاء اإلالخض ال٩اٞغ ؤجاجىع٥ وخؼب   ه اإلاخىلي للخ٨م زالزماثت ؾىت بل ٢ٍغ

ٗلىا مً  (977)الضولت ٞإٖلىىا ٦َٟغ  ا٢بىا مً جٓاَغ به, ٞو وخاعبىا ؤلاؾالم و٢ًىا ٖلى مٗاإلاه ٖو

 طل٪ ما َى مٗلىم وؤٖلىىا عؾمُا ؤن جغ٦ُا صولت ال صًيُت لٗجهم هللا.

٣ٞض ظاء في ؤخاصًض صخُدت مخٗضصة ؤن ٞخذ ال٣ؿُىُُيُت ؾ٩ُىن مً قغوٍ 

ىضٍ ًسغط الضظا٫ وؤن اإلاهضي وظىض اإلاؿلمحن مٗه ؾُٟخدىجها بالخ٨بحر بلى ٚحر طل٪  الؿاٖت ٖو

ىن له مٗجً  مما ٧ان الٗلماء   ى في الى٢ذ الظي ٧اهذ ُٞه جغ٦ُا هي خاملت عاًت ؤلاؾالم, وهي ال ٌٗٞغ

ا, زم هي م٘ طل٪ آَلت بالٗلماء والهلخاء والًٟالء الٟاجدت لل٨شحر  حَر مً بالص ال٨ٟاع بإوعبا ٚو

ٟحن هاٞٗت ألَلها الىٟ٘ البحن الظي ٧ان مً ؤٖٓم الٗىامل في  زاصمت لئلؾالم بالخغمحن الكٍغ

 ٖماعتها وال ؾُما اإلاضًىت اإلاىىعة.

ث ال٣ؿُىُُيُت صاع ٞلما ؤٖلً ؤجاجىع٥ ٦ٟغ الضولت التر٦ُت وخاعب ؤلاؾالم وؤَله, وناع 

٦ٟغ بٗض ؤن ٧اهذ صاع زالٞت, والضولت التر٦ُت صولت بلخاص بٗض ؤن ٧اهذ صولت بؾالم, ٞاؾخد٣ذ 

بظل٪ الخغب وال٣خا٫ واؾخىظب طل٪ ٞخذ ال٣ؿُىُُيُت مً ظضًض, ٞٓهغ بظل٪ مهضا١ 

                                              

ت )م  مُاب٣ت الازتراٖاث (976) ت إلاا ؤزبر به ؾُض البًر  (109 - 108الٗهٍغ

ط٦غث في اإلا٣الت التي ٦خبتها مً ٢بل في "اإلا٣ُم" و"ألاَغام" : : )" الى٨حر"مهُٟى نبري في ٦خاب الكُش ٢ا٫  (977)

ض السالٞت مً الؿلُت وب٣ًإ الٟغ٢ت بُجهما ؤمغ ًغظ٘ بلى اعجضاص الخ٩ىمت التر٦ُ ت ؤن ما ابخضٖه ال٨مالُىن مً ججٍغ

(. واهتزاٖها ًٖ لباؾها الضًجي, و٧ان طل٪ ال٣ى٫ مجي مً ٢بل ؤن نض٢جي ُٞه مىضوبها في "لىػان" ونغح بال صًيُت الخ٩ىمت

 (85ألاؾغاع السُٟت )م 
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البر وظاهبا في  الخضًض ومعجؼة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في بزباٍع بٟخدها وونٟها بإن ظاهبا مجها في

 . (978)(البدغ

غ  به في الخضًض ؾ٩ُىن في مؿخ٣بل )و٢ا٫ الكُش ؤخمض قا٦غ:  ٞخذ ال٣ؿُىُُيُت اإلابك 

ى الٟخذ   ب ؤو بُٗض، ٌٗلمه هللا ٖؼ وظل, َو الصخُذ لها، خحن ٌٗىص اإلاؿلمىن بلى صًجهم  ٢ٍغ

ٓم, الظي ؤٖغيىا ٖىه, وؤما ٞخذ التر٥ الظي ٧ان ٢بل ٖهغها َظا, ٞةهه ٧ان ج مهُضا للٟخذ ألٖا

زم هي ٢ض زغظذ بٗض طل٪ مً ؤًضي اإلاؿلمحن، مىظ ؤٖلىذ خ٩ىمتهم َىا٥ ؤجها خ٩ىمت ٚحر 

مذ ؤمَتها بإخ٩ام ال٣ىاهحن الىزيُت 
َ
اَضث ال٨ٟاع ؤٖضاء ؤلاؾالم، وخ٨ حر صًيُت, ٖو بؾالمُت ٚو

 .(979)(هللا غ به عؾى٫  ك  ال٩اٞغة, وؾُٗىص الٟخذ ؤلاؾالمي لها، بن قاء هللا، ٦ما بَ 

ال اهفيدَن بين الدًً والخىىمت )ابً ٖاقىع: الٗالمت والخانل ؤن ألامغ ٦ما ٢ا٫ ٢لذ: 

 .(980)(في ؤلاطالم

 .(981)و٧ان ٣ًا٫: الضًً والؿلُان جىءمان

ٗتو  ٢ا٫ ؤعؾُى: لِؿذ الضولت بال ؾلُاها جدحى به الكَغ
(982). 

الٗمىص وألاوجاص. ٢ا٫ ٦ٗب ألاخباع: مشل ؤلاؾالم والؿلُان والىاؽ: مشل الٟؿُاٍ و و 

 وال ًهلر بًٗهم بال ببٌٗ. ,والٗمىص الؿلُان، وألاوجاص الىاؽٞالٟؿُاٍ ؤلاؾالم، 

 و٢ا٫ ألاٍٞى ألاوصي: 

 ال ًهلر الىاؽ ٞىضخى ال ؾغاة لهم ... وال ؾغاة بطا ظهالهم ؾاصوا

 والبِذ ال ًبخجى بال له ٖمض ... وال ٖماص بطا لم جغؽ ؤوجاص             

 (983)وبن ججم٘ ؤوجاص وؤٖمضة ... ًىما ٣ٞض بلٛىا ألامغ الظي ٧اصوا                                

حًرا: }-حٗالى-٢ىله : )" جٟؿحٍر"٦شحر في و٢ا٫ ابً  ه 
َ
اًها ه

َ
ُ
ْ
ل َ٪ ؾ 

ْ
ه ض 
َ
ًْ ل ي م  ْل ل 

َٗ { ٢ا٫ َواْظ

ً ضٍ عبه لُجٖز ا: ٖو ؼ ٞاعؽ، ولُجٗلىه له، ومل الخؿً البهغي في جٟؿحَر ٪ مل٪ ٞاعؽ، ٖو

ؼ الغوم، ولُجٗلىه له. و٢ا٫ ٢خاصة ٞحها  ن هبي هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٖلم ؤال َا٢ت له بهظا ألامغ بال بالغوم، ٖو

 بؿلُان، ٞؿإ٫ ؾلُاها ههحرا ل٨خاب هللا، ولخضوص هللا، ولٟغاثٌ هللا، وإل٢امت صًً هللا؛ ٞةن  

                                              

ت )م  (978) ت إلاا ؤزبر به ؾُض البًر  (49مُاب٣ت الازتراٖاث الٗهٍغ

 (202 - 201خ٨م الجاَلُت )م و ,  2/256ٖمضة الخٟاؾحر  (979)

 (27ٖلمي )م  ( ه٣ض980)

ىشخي ؾغاط اإلالى٥ ( 981)  (61)م للَُغ

 (25( ه٣ض ٖلمي )م 982)

ض 983)  11 - 1/10( ال٣ٗض الٍٟغ
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ً  مً هللا ظٗله بحن ؤْهغ ٖباصٍ، ولىال طل٪ أل  الؿلُان عخمت هم ٖلى بٌٗ، ٞإ٧ل ٚاع بٗ

َٟ قضًض   حًراهم. ٢ا٫ مجاَض: }َم يُٗ ه 
َ
اًها ه

َ
ُ
ْ
ل غ ٢ى٫َ ؾ  الخؿً  { حجت بِىت. وازخاع ابً ظٍغ

ى ألاعجر؛ ألهه ال بض م٘ الخ٤ مً ٢هغ   وهاوؤٍ؛ ولهظا ٢ا٫ ؾبداهه وحٗالى: إلاً ٖاصاٍ  و٢خاصة، َو

ؼَ }
ْ
ه
َ
َىاث  َوؤ  

 ِ َب
ْ
ال َىا ب 

َ
ل ؾ  َىا ع 

ْ
ْعَؾل

َ
٣َْض ؤ

َ
ًَض ل َخض 

ْ
َىا ال

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ِ  َوؤ ْؿ  ٣

ْ
ال  ب 

اؽ  ىَم الى   ٣ َُ حَزاَن ل   
ْ
َخاَب َواإلا  ٨

ْ
م  ال ه  َٗ َىا َم

ْ
ل

ب  
ُْ َٛ
ْ
ال  ب 

ه 
َ
ل ؾ  ٍ  َوع  غ  ْىه  ًَ  ًْ   َم

 
َم اَّلل

َ
ل ْٗ َُ اؽ  َول  لى   ل 

 ٘
 ٞ  َوَمَىا

ًض  ض 
َ
ؽ  ق

ْ
ُه  َبإ الخضًض: "بن هللا  {, وفيٞ 

ي: لُمى٘ بالؿلُان ًٖ اعج٩اب الٟىاخل وآلازام، ما ال لحٕز بالؿلُان ما ال ًٕؼ بال٣غآن" ؤ

ظا َى  ُض ألا٦ُض، والتهضًض الكضًض، َو ًمخى٘ ٦شحر مً الىاؽ بال٣غآن، وما ُٞه مً الٖى

 .(984)(الىا٢٘

  و٢ا٫ الكُش دمحم السًغ خؿحن: )ال ًسٟى ٖلى م  
  ؤن   بهحر   ٕ  دكغ 

 
 اإلا
ْ
٪ والضًً ؤزىان ل

 ٌَ 
 
ً   مجهما بًٗض آلازغ, ٧لٌّ  ض  ك له, وبن قئذ ٣ٞل:  واإلال٪ جاب٘ للضًً زاصم   ,للمل٪ عاثض   بل الضً

ً   :َما ٦مشل بوؿان     الضً
 
َى ما وؿمُه  غ له, وطل٪ ؤلاوؿان  ه اإلاسس  ظؿم   واإلال٪   ,ه اإلاضبغ٣ٖل

 ه وججغي عوح  آلان باإلؾالم, ٞبم٣ضاع ما جغجبِ ؤلاصاعة الؿُاؾُت باإلصاعة الضًيُت ٨ًمل قباب  

 الخ٨مت ؾاإلات مً الُٗىب, ومتى اه٨ٟذ ؤوالَما فالاؾخ٣امت 
َ
ىت ه ٢ٍغ

 
ي ؤًٖاثه, ٞخهضع ؤٖمال

َغ زغػ  م٩ىعة ٖلى ؾُذ مدضب
 
ه وجىازغث ؤظؼاٍئ جىاز

 
ذ َخْبَىج

 
 .(985)(ًٖ ؤزغاَما اهدل

صقحر البىه: ًا بجي بن اإلال٪ والضًً ؤزىان ال ٚجى ألخضَما ًٖ آلازغ، ٞالضًً ؤؽ ع ٢ا٫ ؤ

 .(986)٨ًً له ؤؽ ٞمهضوم، ومً لم ٨ًً له خاعؽ ًٞاج٘ واإلال٪ خاعؽ، ومً لم

 )٢ا٫ اإلااوعصي: 
َ
وصٞ٘ ألاَىاء مىه  ,ا في الؿلُان مً خغاؾت الضًً والضهُا والظب ٖجهماإلا 

 
َ
ى ُٞه بٟؿاص, ى ُٞه بٗىاص، ؤو ؾعَ وخغاؾت الخبضًل ُٞه، وػظغ مً قظ ٖىه باعجضاص، ؤو بػ

ظٍ ؤمىع     َو
َ
َٕ  ٢ىي وعٖاًت   ًٖ الضًً بؿلُان   ْم ىدؿ  بن لم ج ُٞه جبضًل  طوي  واُٞت, ؤؾغ

 
 
٠ ًٌ طوي آلاعاء،  ألاَىاء، وجدٍغ   فلِع رً

ُ
لذ ؤخيدُمهشاٌ طلؼده  ه إال ُبّدِ

 
ه, ؿذ ؤٖالم  م  ، َو

ُم      و٧ان ل٩ل ٖػ
اًت ؤزغ ٖهغ   ُٞه بضٖت، ول٩ل   .(987)(ُٞه َو

                                              

 5/111جٟؿحر ابً ٦شحر  (984)

ت في ؤلاؾالم( 985)  (67)م  الخٍغ

ىشخي )م ( 986) خ٣اص( , واهٓغ: 61ؾغاط اإلالى٥ للَُغ  (293 - 292: باب ؤلامامت )م للٛؼالي الا٢خهاص في الٖا

 (135)م  ا والضًًؤصب الضهُ( 987)
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  َا ٖلحهاٚحر   باؾدُالء   غيذ ًٖ ؤمت  ٞةن الضولت بطا اه٣): و٢ا٫ ابً ال٣ُم
َ
 وؤ
ْ
بالصَا,  ظ  ز

ا, وصعؾذ مٗالم   اهُمؿذ خ٣اث٤   اصًج   ؾال٠ ؤزباَع  .(988)(ها وآزاَع

وهدً والىهاعي ):  -في مؿإلت ٞهل الضًً ًٖ الضولت  -٢ا٫ الكُش دمحم عقُض عيا ولهظا 

م ُٞه ,في َظا ألامغ ٖلى َغفي ه٣ٌُ   ,ٞةهىا بطا جلىها جلَى
َ
ىا الظي َى صًي   ه٩ىن ٢ض جغ٦ىا هه٠

 ا الؿُاط  
 

ًَ   بن  لخاٞٔ للىه٠ الباقي، ٦ال   الضً
 
ه ٩ًىن بهظا الٗمل ٖغيت لاليمدال٫، ٧ل

 .(989)(ومهضصا بالؼوا٫

ها ٦ما ٢ا٫ حٗالى:  هدً ها٦ض قمى٫َ )٢ا٫ الكُش دمحم الٛؼالي: و   
 
ؤلاؾالم لكئىن الخُاة ٧ل

ًضي َوَعْخَم }  َ ْيء  َو
َ

  شخ
ل 
 
٩ اًها ل 

َُ ْب َخاَب ج   ٨
ْ
َ٪ ال ُْ لَ َٖ َىا 

ْ
ل ؼ 
َ
حَن َوه م  ْؿل 

م 
ْ
ل َغي ل 

ْ
ك  َوب 

ً
, وهإبى ٧ل  ؤلاباء ؤن ٣ًا٫ {ت

 لىا: اظٗلىا ؤلاؾالَم م٣هىعا ٖلى الهالة صازَل اإلاسجض, ؤو ٖلى ؤٞغاص ألاؾغة صازل البِذ! بن  

ال ختى ًسغب البِذ  ؤلالخاصَ  ٖىضما ًىٟغص بالؿلُت زاعَط البِذ وزاعط اإلاسجض لً ًلبض ٍَى

 .(990)(واإلاسجض مٗا

 ): ؤًًاو٢ا٫ 
َ
ت جغي يغوعة بطا ٧ان َظا الضًً  -الضًً ًٖ الضولت  ٞهل   الجبهت الاؾخٗماٍع

  ألن  ,  -َى ؤلاؾالم 
َ
٤  ٞهل ٍ  ٖ   بلى اهدال٫   ه ًٖ الضولت ٍَغ  .(991)(مٗاإلاه واهُماؽ   غا

ظا اإلاٗجى َى الظي ظٗل السمُجي  اههغاٞهم ًٖ الٗمل في ًلىم ؤلامامُت الغاٞطخي َو

ً خ٩ىمت   الىاؽ بالضًً بذجت اهخٓاع ٖىصة اإلاهضي الٛاثب ىم ٖلى ؾُاؾت بؾالمُت ج٣ لخ٩ٍى

ظٍ نىعة ٦المه ٦ما َى م٣غ   مدايغاجه التي ظمٗذ في ٦خاب ؾمي  بٌٗفي ع ٖىضَم, َو

ؤجىظه بل٨ُم بالؿاا٫ الخالي: ٢ض مغ ٖلى الُٛبت ال٨بري إلمامىا ), ٢ا٫: "الخ٩ىمت ؤلاؾالمُت"

الؿىحن ٢بل ؤن ج٣خطخي اإلاهلخت ٢ضوم ؤلامام اإلاهضي ؤ٦ثر مً ؤل٠ ٖام, و٢ض جمغ ؤلٝى 

اإلاىخٓغ, في َى٫ َظٍ اإلاضة اإلاضًضة َل جب٣ى ؤخ٩ام ؤلاؾالم مُٗلت؟ ٌٗمل الىاؽ في زاللها ما 

وظهض في  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌكائون؟ ؤال ًلؼم مً طل٪ الهغط واإلاغط؟ ال٣ىاهحن التي نضٕ بها هبي ؤلاؾالم 

ا وبُاجها وجىُٟظَا َُلت  ً ٖاما, َل ٧ان ٧ل طل٪ إلاضة مدضوصة؟ َل خضص هللا وكَغ كٍغ زالزت ٖو

ٗت بماثتي ٖام مشال؟ َل ًيبػي ؤن ًسؿغ ؤلاؾالم مً بٗض الُٛبت الهٛغي ٧ل شخيء؟  ٖمغ الكَغ

                                              

 (27 - 26, واهٓغ: الٟخىي في ؤلاؾالم لل٣اؾمي )م  2/477( َضاًت الخُاعي 988)

عبُ٘  12ًىم في ٖضصَا الهاصع اإلاىاع  في م٣ا٫ له بٗىىان )الضًً والضولت ؤو السالٞت والؿلُىت( وكغجه مجلت (989)

 م.1317/1899 , ؾىتالشاوي

 70 - 4/69 الخ٤ اإلاغ( 990)

 (131)م مً َىا وٗلم ( 991)
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خ٣اص بإن ؤلاؾالم ميؿىر! ٞال ٌؿخُُ٘ ؤخض ًامً  الظَاب بلى َظا الغؤي ؤؾىؤ في هٓغي مً الٖا

ما ؤو ٣ًى٫ بخُُٗل باهلل والُىم آلازغ ؤن ٣ًى٫: به حَر ه ال ًجب صٞ٘ الؼ٧اة ؤو السمـ ٚو

ال٣اهىن الجؼاجي في ؤلاؾالم, وججمُض ألازظ بال٣هام والضًاث. بطن, ٞةن ٧ل مً ًخٓاَغ 

بالغؤي ال٣اثل بٗضم يغوعة حك٨ُل الخ٩ىمت ؤلاؾالمُت ٞهى ًى٨غ يغوعة جىُٟظ ؤخ٩ام ؤلاؾالم, 

ى ًى٨غ با ضٖى بلى حُُٗلها وججمُضَا, َو  .(992)(لخالي قمى٫ وزلىص الضًً ؤلاؾالمي الخى٠ٍُو
هم ًٖ ؤلامام الغيا ؤهه ٢ا٫:  ٍغ ٦خب  ه ما جإز  َجج 

ً ظملت ح  لى لم ًجٗل لهم بماما "و٧ان م 

 .خاٞٓا مؿخىصٖا لضعؾذ اإلالت ..."  ٢ُما

ؤن ٣ًىصوا مؿحرة الىاؽ لئال ًىضعؽ ؤلاؾالم. ٢ا٫ السمُجي: )بن ال٣ٟهاء َم الظًً ًيبػي 

ٞٗال وحُٗل خضوصٍ ًغظ٘ بلى ؤن ال٣ٟهاء في بالص اإلاؿلمحن لم ًخم٨ىىا مً  ؽ ؤلاؾالمواهضعا

 والًت الىاؽ, و٢ض ؤزبدذ الخجغبت عؤي ؤلامام في ٢ىله: "لى لم ًجٗل لهم بماما .. لضعؾذ اإلالت".

ؤلم ًىضعؽ ؤلاؾالم؟ ؤلِـ ؤلاؾالم مىضعؾا آلان؟ ؤلم حُٗل ؤخ٩امه في بالص ؤلاؾالم 

دب٘ هٓامه؟ ؤلِـ ألامغ ٞىضخى؟ َل ؤلاؾالم َى َظا الخبر  الٍٗغًت؟ َل ٗاجه ٍو جغاعى حكَغ

ىي٘  ٖلى الىع١؟ ؤٞدؿبخم ؤن صًيىا خؿبه في الخُاة ؤن ججم٘ ؤخ٩امه في ٦خاب "ال٩افي" ٍو

ىا ال٣غآن وويٗىاٍ ٞى١ عئوؾىا وجلىها آًاجه بهىث 
ْ
ل ؟ َل ًدٟٔ ؤلاؾالم بطا ٢ب  ٖلى الٝغ

 الجهاع؟خؿً آهاء اللُل وؤَغاٝ 

و٢ض اهخهى ؤلاؾالم بلى َظٍ الجهاًت اإلاٟجٗت ألهىا لم ه٨ٟغ في جىُٓم الجخم٘, وبؾٗاصٍ 

 .(993)(بىاؾُت خ٩ىمت بؾالمُت

لت والدًً واإلالت)   ( الشَس

غي: ) ٗت: ما قٕغ هللا  ٢ا٫ الجَى ى مىعص الكاعبت. والكَغ ت اإلااء، َو ٗت: مكٖغ لٗباصٍ  الكَغ

 .(994)(ً  ا، ؤي َؾ مً الضًً. و٢ض قٕغ لهم ٌكٕغ قٖغ

ت: اإلاىاي٘ التي ًىدضع بلى اإلااء مجها، ٢ا٫ ): " لؿان الٗغب"في و ٗت والكغإ واإلاكٖغ الكَغ

 
ً
ٗت ت  اللُض: وبها ؾمي ما قٕغ هللا للٗباص قَغ . والكٖغ حٍر مً الهىم والهالة والدج والى٩اح ٚو

ت اإلااء ٗت في ٦الم الٗغب: مكٖغ ها  ,والكَغ ِٞكغبىن مجها  الىاؽ  وهي مىعص الكاعبت التي ٌكٖغ

                                              

 (27 - 26الخ٩ىمت ؤلاؾالمُت )م  (992)

 (73 - 72)م  الؿاب٤ (993)

 3/1236( الصخاح 994)
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ا صواب   َى ؿخ٣ىن، وعبما قٖغ ٗت ختى َو ها وحكغب مجها، والٗغب ال حؿمحها قَغ هم ختى حكٖغ

َٕ ٩ًىن اإلااء ٖض   ٩ىن ْاَغا مُٗىا ال ٌؿ٣ى بالغقاء ا ال اه٣ُا  .(995)(له، ٍو

ٗت ): ابً ٖاقىع و٢ا٫  ٣ت ؤلالهُت حكبحها بكَغ ٗت للٍُغ ٢ا٫ الغاٚب: اؾخٗحر اؾم الكَغ

  .(996)(وهي الغي والخُهحر ,٢لذ: ووظه الكبه ما في اإلااء مً اإلاىاٞ٘ اإلااء,

ٗ)ولهظا ٢ا٫ بٌٗ الٗلماء:  ٗت قَغ ٗت اإلااء، مً خُض ؾمُذ الكَغ ن بت، حكبحها بكَغ

 .(997)(مً قٕغ ٞحها ٖلى الخ٣ُ٣ت اإلاهضو٢ت، َعَوي وجُهغ

ًَ  بن  )٣ٞا٫ ابً ٖاقىع:  (الدًً)وؤما  َ٘ ما ًخضً الضً ٦ما ص٫  ,ً به اإلاغءاؾم  ٌكمل ظمُ

ل ؤجا٦م ٌٗلم٨م صًى٨م"  .(998)(ٖلُه خضًض: "َظا ظبًر

جي: و   ومىه ٢ى٫ الخماؾت:  ,الجؼاء :الضًً لٛت)٢ا٫ الؿٟاٍع

 ولم ًب٤ ؾىي الٗضوان ... صهاَم ٦ما صاهىا

والاه٣ُاص والسًٕى والخؿاب والٗاصة والٗمل والخ٨م والخا٫ والسل٤ والُاٖت وال٣هغ 

ٗت وا ا.لىعٕ والؿُاؾتواإلالت والكَغ  , وقىاَض طل٪ ًُى٫ ط٦َغ

٘   :وفي الٗٝغ ا بلى ما َى زحر   وي بالظاث لها  بلهي ؾاث٤ لظوي ال٣ٗى٫ الخمىصة بازخُاَع

 ً ؤمغي اإلاٗاف واإلاٗاص.م  

ٗ ٣ا مىنال بلى الىجاة ٌؿمى قَغ ٣ت توطل٪ الىي٘ باٖخباع ٧ىهه ٍَغ ، وهي في اللٛت الٍُغ

، وباٖخباع ٧ىهه مى٣اصا ، وهي في اللٛت الجماٖت(ملت)لُه ٌؿمى ٗا ٖٖخباع ٧ىهه مجخَم وباللماء, 

 .(999)(بلُه ٌؿمى صًىا

خباع, ٞةن  الكٍغ٠ الجغظاوي: )٢ا٫ لهظا و  سخلٟان بااٖل الضًً واإلالت ًخدضان بالظاث ٍو

جخَم٘ ٖلحها حؿمى ملت  ً ٗت مً خُض بجها جُإ حؿمى صًىا, ومً خُض بجها   .(1000)(الكَغ

ٗت :لت ب٨ؿغ اإلاُماإلاٖاقىع: )و٢ا٫ ابً  وهي مجمٕى ٣ٖاثض وؤٖما٫ ًلتزمها  ,الضًً والكَغ

دخمل ؤجها مكخ٣ت مً  ٣ت ًدبٗىجها، ٍو َاثٟت مً الىاؽ ًخ٣ٟىن ٖلحها وج٩ىن ظامٗت لهم ٦ٍُغ

                                              

 8/175لؿان الٗغب ( 995)

غ (996) غ والخىٍى  25/348 الخدٍغ

حٍر مً ألاصًان )م 997) ت السلِ بحن صًً ؤلاؾالم ٚو  (56( ؤلابُا٫ لىٍٓغ

ٗت ؤلاؾالمُت )م 998) غ والخىى 177( م٣انض الكَغ  189 - 3/188ٍغ ( , واهٓغ: الخدٍغ

 43 - 1/42 ( ٚظاء ألالباب999)

ٟاث )م  1/23قغح اإلاىا٠٢ ( 1000)  (105, والخٍٗغ
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مللها  ٗت ملت ألن الغؾى٫ ؤو واي٘ الضًً ٌٗلمها للىاؽ ٍو ؤمل ال٨خاب, ٞؿمُذ الكَغ

اٖتهم واه٣ُاصَم, ٦ما ؾمُذ صًىا باٖخباع ٢بى (1001)ٖلحهم  .(1002)(٫ ألامت لها َو

سخلٟان مً وظه. ى, ًخ٣ٟان مً وظه  الضًً واإلالت اؾمان بمٗجً )٢ا٫ الغاٚب: و   ٍو

 
 
خ٣اصاث   هما ؤجهما اؾم  ٞاجٟا٢ ٗها بلى  وؤ٢ىا٫   اٖل ا ؤمم مً ألامم ًٖ هبحهم ًٞغ وؤٞٗا٫ جإزَغ

 هللا.

 وازخالٞهما مً وظهحن: 

٪  والاه٣ُاص هدى }ٖت ثه ٞهى الُابر بمبضؤخضَما: ؤن الضًً بطا اٖخ   ل 
َ ْ
ً  اإلا ً ي ص  وبطا  ,{ف 

بلى هللا حٗالى  اٖخبر بمٛؼاٍ ومىتهاٍ ٞهى الجؼاء ٦سبر: "٦ما جضًً جضان", والضًً جاعة ًًاٝ

 :هدى ,ؤملُخه, وجًاٝ بلى ؤلامام الظي حؿىض بلُه :واإلالت مً ؤمللذ ال٨خاب ؤي .وؤزغي بلى الٗبض

 ملت ببغاَُم, وال ج٩اص ج
ً
ملت هللا وال ملتي وال  :ال ٣ًا٫ ,بلى هللا وال بلى آخاص ؤمت الىبي ىظض مًاٞت

ض ٦ما ٣ًا٫ ض. :ملت ٍػ  صًً هللا وصًجي وصًً ٍػ

  
خ٣اص وال٣ى٫ والٟٗل ؤهه صًً هللا, وال ٣ًا٫ ملت بال  الشاوي: ؤن الضًً ٣ًا٫ ل٩ل  مً الٖا

ه.  
 
 باظخمإ طل٪ ٧ل

٣ت اإلاخىن   ٗت ٞالٍُغ   ها بلى نالح الضاعَ ب ل  وؤما الكَغ
ٗت اإلااع  ٤  ًٍ حكبحها بكَغ بالٍُغ

 .(1003)اهخهى (الكإع

لت ؤلاطالمُت  ملدلم)   (وخاصدباصهد الشَس

ٗت ؤلاؾالمُت و ٫ مجى  مُى   َظا والبً ٖاقىع ٦الم   زهاثهها, مٗاإلاها و ص في قإن الكَغ

الؿضًض في  الىٓغ   :٫ ٚاًت ٖلم ألانى  بطالجهاله بمباصت ألانى٫,  ,بًغاصٍ بخمامه مُٟض عؤًذ ؤن  

ه هللا لٗباصٍ مً ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت ت ما قٖغ  .بجمُ٘ ؤٞٗالهم في ٧ل ػمان وم٩ان الىحي إلاٗٞغ

 
 
في ؤلامامت,  ٦المىامً صواعي ٧ان طل٪  ٢ضالٗمل  بخل٪ ألاخ٩ام وجُب٣ُها, و  الٛاًت   زم ٚاًت

 ٞال حٟٛل.

                                              

ها هللا  1/4 ( ٢ا٫ الكُش دمحم الضؾىقي في خاقِخه ٖلى الكغح ال٨بحر1001) ٗت ألاخ٩ام التي قٖغ : )اإلاغاص بالكَغ

٘ الك  باٖخباع حكَغ
ً
ٗت َؿب, وهي ٦ما حؿمى قَغ  

 
إع لها حؿمى ؤًًا ملت باٖخباع ؤجها جملى لخ٨خب, لٗباصٍ وبُجها لهم بمٗجى الي

خٗبض بها( اَـ . خضًً وٍ   ً  وحؿمى ؤًًا صًىا باٖخباع ؤهه 

غ 1002) غ والخىٍى  1/693( الخدٍغ

 1/13 ٌُٞ ال٣ضًغ للمىاوي ( 1003)
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ىْ }٢ىله: ): " جٟؿحٍر"في ابً ٖاقىع ٢ا٫   ٖ  
ًَ ً  
ن  الض  م  ب 

َ
ْؾال  

ْ
  ؤلا

 
خهغ، وهي  نُٛت {َض اَّلل

ى الضًً، في اإلاؿىَ اإلاؿىَ  ج٣خطخي في اللؿان خهَغ  ى ؤلاؾالم، ٖلى ٢اٖضة ض بلُه، َو ض، َو

ًَ  :الخهغ بخٍٗغ٠ ظؼجي الجملت، ؤي   بدٝغ الخى٦ُض. بال ؤلاؾالم، و٢ض ؤ٦ض َظا الاهدهاَع  ال صً

م  }و٢ىله: 
َ
ْؾال  

ْ
  ؤلا

 
ْىَض اَّلل  ٖ}  

 
 للضًً ون٠

 
خىاء ولِؿذ  ، والٗىضًت ٖىضًت خباع والٖا الٖا

 
َ
ُٞه،  بلُه باٖخباع ٢ُض   ذ َى ؤلاؾالم، ٩ُٞىن ٢هغا للمؿىضٞإٞاص ؤن الضًً الصخُ ,مٖل ٖىضًت

 ٫: ماو   ٞالخهغ   ,صخُدت ؤمغ هللا بها ال في ظمُ٘ اٖخباعاجه... وبط ٢ض ظاءث ؤصًان  

ً   زباعالضًً الصخُذ ٖىض هللا خحن ؤلا  اٖخباع ؤن  بما ب ى ؤلاؾالم، ألن السبر   َو
َ
غ ُٞه بلى ىٓ

  ,و٢ذ ؤلازباع
 
ً  بط ألازباع ٧ل صخُذ  ها خ٣اث٤ في الخا٫، وال ق٪ ؤن و٢ذ ؤلازباع لِـ ُٞه صً

ِ  بط ٢ض ٖغى لب٣ُت ألاصًان ؤلالهُت م   ,ؤلاؾالم ٚحَر  الٟاؾض بالصخُذ ما ازخل ألظله  ً زل

  ٕ  .الضًً مجمى

 بط ال ؤ٦مَل  ,باٖخباع ؾاثغ ألاػمان والٗهىع  ٩ُٞىن ال٣هغ   ,وبما باٖخباع ال٨ما٫ ٖىض هللا

 
َ
اإلاغاص مً البكغ في نالح قاوجهم، بل  مً َظا الضًً، وما ج٣ضمه مً ألاصًان لم ٨ًً بالٛا ٚاًت

ً   ٧ان ٧ل   ُ   غا ٖلى م٣ضاع الخاظت مً ؤمت  مطخى م٣خه   صً  .نىت في ػمً مٗح  مٗ

ظا اإلاٗجى ؤولى مدَم   َو
َ
 - ٍ ؤٖم، وحٗبحٍر ًٖ خانل نٟت صًً ؤلاؾالممٟاصَ  ي آلاًت، ألن  ل

طل٪ ؤن مغاص هللا حٗالى مً جىظُه الكغاج٘ وبعؾا٫ الغؾل، , ؤجم - ججاٍ ب٣ُت ألاصًان ؤلالهُت

٘ ؤو الخظو١ لض٢اث٤ جغا٦ُبه، بل مغاص   ٢غٕ   لِـ مجغصَ  هللا حٗالى مما  ألاؾمإ بٗباعاث الدكَغ

 
 
و٦خبه، وإلاا ٧ان اإلاغاص مً طل٪ َى الٗمل، ظٗل هللا  هم بخٗالُم عؾلهقٕغ للىاؽ َى ٖمل

 الكغاج٘ مىاؾ  
َ
 بت ل٣ابلُاث الساَ

ً
ت ٖلى ٢ضع ٢بى٫ ٣ٖىلهم وم٣ضعتهم، لُخم٨ىىا  بحن بها، وظاٍع

الضًجي  مً الخضًً ؤن ٩ًىن طل٪ الخٗلُم   واهخٓام، ٞلظل٪ ٧ان اإلا٣هىص   مً الٗمل بها بضوام  

اصة إلاىخدلُه، وخُض الىٟىؽ   َٕ  صؤبا ٖو بلى ما ال ًخ٤ٟ م٘ مضع٧اتها، ال ظغم  ال حؿخُُ٘ الاههُا

 حٗحن مغاٖا
 
  ة

َ
 بخٗالُم قغاجٗها باهخٓام   لُم٨ً لؤلمم الٗمل   ,بحن في ؾاثغ ألاصًانخا٫ الساَ

 ومىاْبت.

ت في ؤو٫ ٖهىص الخًاعة و٢ض ٧اهذ ؤخىا٫   ٝ   خاالث   الجماٖاث البكٍغ  ٖلى ٖىاثَض  ٩ٖى

لتي ا جل٪ الضواعي ٍضا عوٍضا ٖلى خؿب صواعي الخاظاث، وماوج٣الُض بؿُُت، اثخلٟذ عو 

ألجها جىدهغ ُٞما ٌٗىص ٖلى الٟغص بدٟٔ  ,بال صوإ ٚحر مىدكغة حؿببذ في اثخالٝ جل٪ الٗىاثض

َض  خُاجه، وصٞ٘ آلاالم ٖىه، زم بدٟٔ خُاة   به، وجدؿحن خاله، ٞبظل٪  اجها٫   مً ًغي له مٍؼ

اجه الىٓم اإلاخ٣ابؿت هي هٓم الٟغص، زم هٓام الٗاث اثخل٠ هٓام   لت، زم هٓام الٗكحرة، َو
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ت ألاق٩ا٫   ,مدؿاٍو
 
بالٛظاء والضٞإ ًٖ الىٟـ، وصٞ٘ آلاالم  ها ال ٌٗضو خٟٔ الخُاةبط ٧ل

تزاػ، زم ما وكإ ًٖ طل٪ مً  بال٨ؿاء واإلاؿ٨ً والؼواط، والاهخهاع للٗاثلت ولل٣بُلت ألن بها الٖا

ى الخٗاوى والخٗامل، ٞلم ج٨ً ٨ٞغة الىاؽ حٗضو حٗاون آلاخاص ٖلى طل٪، بةٖضاص اإلا ٗضاث: َو

ؤزغي، ًٞال ًٖ  بما ًجغي لضي ظماٖت   َظٍ الخالت، وبظل٪ لم ٨ًً إلخضي الجماٖاث قٗىع  

ا، وجل٪ خالت ٢ىاٖت الِٗل، و٢هىع الهمت،  الخ٨ٟحر في ا٢خباؽ بخضاَا مما ًجغي لضي ٚحَر

 هم في مىخهى الؿٗاصة.ؤهَٟؿ  الىاؽ   ض  َٖ آلاهٟت  ٞةطا خهلذ ألاؾباب   ,واوٗضام الضواعي

بحن الجماٖاث في اإلاىاًَ م٘ مك٣ت الخىانل، وما ٌٗغى في طل٪ مً  و٧ان الخباٖض  

  ً  هاص  ألازُاع واإلاخاٖب، خاثال ًٖ ؤن 
َ
ألامم بًٗها ًٖ بٌٗ وقٗىع  هم ما ًىظب ا٢خباَؽ ٞ

ت م َٕ بًٗها بإزال١ بٌٗ، ٞهاع الهاٝع ًٖ الخٗاون في الخًاعة ال٨ٍٟغ خاثلحن: ٖضم  جمى

ٌَ (1004)ٞتْض الضاعي، واوؿضاص وؾاثل اله   واٞض، ؤو ازخالٍ في  ٞاصة  ى مً و  ٗغ  ، اللهم بال ما 

 
 
ٗت  ْج ه

ان ما ًُغؤ ٖلُه اليؿُان، ُٞهبذ في زبر  ؤو مىؾم، ٖلى ؤن طل٪ بْن  (1005) خهل ٞؿٖغ

 ٧ان.

  ً ؤ٢ىام  ٠ُ٨ٞ ًغجى م  
 
ًَ  همَظٍ خال َ٘ في  َم الضاعي بلى نالح  ىَ ٖ  ْض ؤن  مً صواثغ  ؤوؾ

الىمغ،  مضع٧اتهم، ومخ٣اعب جهىع ٣ٖىلهم، ؤلِؿىا بطا ظاءَم مهلر ٦ظل٪ لبؿىا له ظلَض 

في ٢ضًم الٗهىع  الىٞإخـ مً ؾىء الُاٖت خغ١ الجمغ، لظل٪ لم جخٗل٤ خ٨مت هللا حٗ

ٗت   ٘ قَغ ُ   ظامٗت نالخت لجمُ٘ البكغ، بل ٧اهذ الكغاج٘ جإحي بلى ؤ٢ىام   بدكَغ وفي , ىحنمٗ

ِ، "ألامم للخؿاب ؤن عؾى٫ هللا ٢ا٫: في نٟت ٖغى  "مؿلم"ًض خض ُٞجيء الىبيء ومٗه الَغ

ىبيء ٞجٗل ال"وفي عواًت البساعي: , "والغظالن، والىبيء ولِـ مٗه ؤخض والىبيء ومٗه الغظل

ِ الخضًض. وب٣ي الخ٤ في زال٫ طل٪ مكاٖا بحن ألامم، ٟٞي ٧ل  "والىبِئان ًمغون مٗهم الَغ

ٌ  ضججض َؾ  ؤمت    ؿٟغ ٖىه البُان.اصا وؤٞىا، وبٌٗ الخ٤ لم ًؼ٫ مسبىءا لم 

                                              

( : )"الهضٞت" ٧لمت اؾخٗملها 39لخمض ٖبضٍ )م  "عؾالت الخىخُض"٢ا٫ دمحم عقُض عيا في حٗل٣ُه ٖلى  (1004)

 في جصخُذ زُبت قغخه لىهج البالٚت لٟٔ "اإلاهاصٞت" وجغ٦ها اإلاى 
 
٠  

 
 ًٖ الٗغب, و٢ض اؾدبض٫ بها اإلاال

ْ
َغٝ ْٗ

 
ضون, ولم ح

 
ل

 َىا ؾهىا, ؤو مغاصٍ اإلاؿمى في ٖٝغ الىاؽ بالهضٞت( اَـ .

غي في : )" ال٣امىؽ"وفي  حن بطا جداطًا: : )٣ًا٫ لجاهب الجبل" تهظًب اللٛت"ناصٞه: وظضٍ، ول٣ُه( اَـ . و٢ا٫ ألاَػ

ٞان وَنَضٞان لخهاصٞهما، ؤي: جال٢حهما ًالقي َظا الجاهب  الجاهَب الظي ًال٢ُه، وما بُجهما ٞج ؤو قٗب ؤو واص، ومً  ض  ن 

الها ل٣ُه ووظضٍ مً ٚحر " اإلاعجم الىؾُِ"َظا ٣ًا٫: ناصٞذ ٞالها، ؤي: ال٢ُخه( اَـ . وفي  : )ناصٞه مهاصٞت خاطاٍ, ٞو

ض وال جى٢٘ )جهاص ض( اَـ .مٖى  )ػ( ٞا( ج٣ابال ٖلى ٚحر ٖو

 في مىيٗه: )" مسخاع الصخاح"( ٢ا٫ في 1005)
َ

ٗت َلب  ال٨ؤل
ْ
٢ ْجٗت بىػن الغ   (.الى 
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ىن بؿبب الٟخىح والهجغة، وج٣اجلذ ألامم اإلاخ٣اعبت اإلاىاػ٫، ٞدهل  زم ؤزظ البكغ ًخٗاٞع

 
ٌّ
وخًاعتهم، ٩ٞاهذ مً  ٣اعبذ الٗىاثض، وجىؾٗذ مٗلىماتهممً الخًاعة، وج لؤلمم خٔ

ٗت ببغاَُ ٗت  م ٖلُه الؿالم،الكغاج٘ ؤلالهُت: قَغ ا قَغ في الٗغا١،  (1006)"خمىعابي"ومً ٚحَر

حن ٗت اإلاهٍغ ٗت البراَمت، وقَغ ا هللا حٗالى في ٢ىله:  وقَغ ً  }التي ط٦َغ ً ي ص   ف 
 ٍ ا
َ
ز
َ
 ؤ
َ
ظ
 
ز
ْ
إ َُ اَن ل 

َ
َما ٧

  ٪ ل 
َ ْ
 .{اإلا

 
 
ٗت مىسخى ٖلُه الؿالم التي ازخلِ ؤَل ٗت بلهُت ٦بري وهي قَغ  ها بإمم  زم ؤ٣ٖبتها قَغ

م في ا   ٦شحرة في مؿحَر
٘  لخ  ٗت  ُه وما بٗضٍ، وظاوعتها ؤو ؤ٣ٖبتها قغاج في  (1007)"ػعاصقذ"مشل قَغ

ٗت  ٗت  (1008)"٦ىٟكُىؽ"الٟغؽ، وقَغ  في الُىهان. (1009)"ؾىلىن "في الهحن، وقَغ

  
 
٘  وفي َظٍ الٗهىع ٧ل   ها لم ج٨ً بخضي الكغاج

َ
ظٍ ؤ٦بر   ٖامت وهي  ,الكغاج٘ الضٖىة، َو

ت   ,اإلاىؾٍى
َ
بها،  ألازغي التي مغث ٖلحها، وامتزظذ لم جضٕ ألامَم و  ,بؾغاثُل جيب ٚحَر  ٕ  ْض لم ج

 
ً
بلحها  ختى صٖا الىاَؽ  ,ٖلى صٖىة بجي بؾغاثُل وناَغتها، و٦ظل٪ ظاءث اإلاؿُدُت م٣هىعة

 ال٣ضٌـ بىلـ بٗض اإلاؿُذ بىدى زالزحن ؾىت.

ـ   بلى ؤن ٧ان في ال٣غن الغاب٘ بٗض اإلاؿُذ خهى٫   وجماػط بحن ؤنىاٝ البكغ في  ج٣اب

 اثض، بؿببحن: ايُغاعي، وازخُاعي.والٗى ألازال١ 

الكغ١ بلى  بًٗها ٖلى بٌٗ، واججه ؤَل   ؤما الايُغاعي ٞظل٪ ؤهه ٢ض جغامذ ألامم  

ما ًىمئظ  الٛغب، وؤَل الٛغب بلى الكغ١، بالٟخىح الُٗٓمت الىا٢ٗت بحن الٟغؽ والغوم، َو

 
َ
اهذ الخغب سجاال بحن واخضة مً ؤمم جيخمي بلى ؾلُاجها، ٩ٞ م، بما ًدب٘ ٧ل  ٢ُبا الٗال

لت. ٣حن، وجىالذ ؤػماها ٍَى  الٍٟغ

                                              

ت الٗغبُت الٗاإلاُت"في ( 1006) ٗت ؤو مضوهت : )" اإلاىؾٖى ؿمى بكَغ  ٌ ع ما  َخمىعابي مً ؤقهغ ملى٥ بابل، و٢ض َى 

ى مً ؤواثل مً ٖمل ٖلى جىُٓم الدكَغ ت وجىؾٗت ممل٨خه بالضبلىماؾُت والاهخهاع خمىعابي، َو ش وج٣ٍى ٘ في الخاٍع

حن،  ة ؾىىاث، و٧ان مً ؤًٞل ؤلاصاٍع ا ٦ًٟئا، ٣ٞض ٧ان ًسُِ ألًت خغ٦ت ٣ًىم بها بٗىاًت ولٗض 
ً
الٗؿ٨غي. ٧ان خمىعابي مل٩

 (.١.م1750بلى  1792ؾىت، مً  43و٧ان ٖهضٍ ٌؿمى بالٗهض الظَبي لبابل. خ٨م بابل إلاضة 

ت"( في 1007) الؼعاصقدُت صًاهت ٢ضًمت ؤؾؿها ػعاصقذ الٟاعسخي ألانل الظي ٖاف في ال٣غن الؿاصؽ : )" اإلاىؾٖى

 (.٢بل اإلاُالص

ت"( في 1008) لذ حٗالُم 479؟ ـ ٧551ىهٟىقُىؽ ): )" اإلاىؾٖى ش الهُجي. ْو ؟١.م(. ؤ٦ثر الٟالؾٟت جإزحًرا في الخاٍع

ً  ٧ىهٟىقُىؽ طاث ؤزغ ٢ىي ومخٟغص في الجخم٘ الهُجي َىا٫ الٟترة مً ال٣غن الشاوي ٢بل اإلاُالص وختى ال٣غن الٗكٍغ

 (.اإلاُالصي

ت"( في 1009) ٗٝغ بإهه ؤخض 559 -؟ 639ؾىلىن ): )" اإلاىؾٖى ؟ ١.م(. شسو مكهىع ٢ام بؿً ال٣ىاهحن. وَ 

 (.الغظا٫ الؿبٗت الخ٨ماء في الُىهان
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ىاثض، َخ  ط  وؤما الازخُاعي ٞهى ما ؤب٣اٍ طل٪ الخماػ   يذ في ؤٖحن ؿ  مً مكاَضة ؤزال١ ٖو

ا، وؤقُاء ٢بدذ في ؤُٖجهم، ٞدظعوَا، وفي ٧لخا الخالخحن وكإث ٣ًٓت  عاثحها، ٞا٢خبؿَى

٘   ظضًضة، وجإؾؿذ مضهُاث مخٟىىت، وتهُإث ألا٩ٞاع   ت، ٞتهُإث ظمُ  بلى ٢بى٫ الخُٛحراث ال٣ٍى

بت ًٖ ٖىاثضَا وؤخىالها، وحؿاوث ألامم   وج٣اعبذ في َظا اإلا٣ضاع،  ألامم بلى ٢بى٫ الخٗالُم الٍٛغ

 ًَ ها تهُئىا ل٣بى٫ الخٗالُم وبن جٟاوجذ في الخًاعة والٗلىم جٟاوجا عبما ٧ان مىه ما ػاص بٗ

 
َ
مً ؤلاعجاب بمبلٜ ٖلمها، ؤو ال٩ٗٝى وؤلال٠ لها الصخُدت، و٢ه٣غ بًٗا ًٖ طل٪ بما صاز

 ٖلى خًاعتها.

ٗت الخ٤ الساجمت الٗامت. اإلاغاصَ  ٞبلٜ ألاظل    واإلاٗحن إلاجيء الكَغ

 ًَ  ٍ بحن ْهغاوي ؤمت  لٓهىعٍ، وازخاع ؤن ٩ًىن ْهىع   ب  مىاؾ   ؤلاؾالم في و٢ذ   ٞإْهغ هللا صً

 
 
مً ظهاث ألاعى، ول٨جها  ى شخيء  ؾلُان، وال ٧اهذ طاث ؾُاصة ًىمئظ ٖل لم حؿب٤ لها ؾاب٣ت

 
 
  ؤمت

 
ت، لخ٩ىن ؤ٢غَب ؾل ىهاث الجماٖاث البكٍغ بلى ٢بى٫ الخ٤، وؤْهغ  مها هللا مً مٗٓم ٖع

ت ملى٥،  ,مجها، لم ٨ًً مً ؤَل الٗلم ت عظل  َظا الضًً بىاؾُ وال مً ؤَل الضولت، وال مً طٍع

ذ، والٗلم الصخُذ، َظا جد ْهىع   وال ا٦دؿب زبرة ؾاب٣ت بهجغة ؤو مسالُت، ل٩ُىَن  ذ الهٍغ

 ً م  م  
ْ
  ,لهش

ً
 ٍ.مً هللا هٟذ به ٖباصَ  ٖلى ؤن طل٪ وحي   آًت

ـَ  َظا الضًً مخباٖضة ًٖ طمُم الٗىاثض في ألامم، ختى ألامت التي ْهغ بُجها،  زم ظٗل ؤؾ

 
 
ا، و٧اهذ ؤنىل بمٗجى ؤال  ,ه مبيُت ٖلى الُٟغةومىا٣ٞت للخ٤ ولى ٧ان ٢ض ؾب٤ بلُه ؤٖضاَئ

في خ٨م ال٣ٗل الؿلُم، ٚحر مإؾىع للٗىاثض وال للمظاَب،  ُٞه الهالح  بال بلى ما  ج٩ىن هاْغة

  }٢ا٫ حٗالى: 
 
٤  اَّلل

ْ
ل
َ
س ًَل ل  ْبض 

َ
 ج

َ
ْحَها ال

َ
ل َٖ اَؽ  َغ الى 

َ
ُ
َ
ي ٞ ت 

 
  ال

 
َغَث اَّلل

ْ
ُ  ٞ ا 

ًٟ ُ ً  َخى  ً  
لض  ْم َوْظَهَ٪ ل   ٢

َ
إ
َ
ٞ

َر الى  
َ
ث
ْ
٦
َ
ً  ؤ  ٨

َ
م  َول  

 ُ ٣َ
ْ
ً  ال ً  

َ٪ الض  ل 
َ
ىَن ط م 

َ
ل ْٗ ٌَ  

َ
الُٟغة ؤن "الكُش ؤبى ٖلي ابً ؾِىا:  {، ٢ا٫اؽ  ال

م ؤلاوؿان    هَٟؿ  ًخَى
ً
ى ٖا٢ل، لم ٌؿم٘ ه خهل في الضهُا صٞٗت عؤًا، ولم ٌٗخ٣ض مظَبا، ولم  َو

ٞةن ؤم٨ىه  ,قِئا ٞكِئا ٌٗاقغ ؤمت، ل٨ىه قاَض الخؿىؾاث، زم ٌٗغى ٖلى طَىه ألاقُاءَ 

ما  كهض به، وبن لم ًم٨ىه الك٪ ُٞه ٞالُٟغة جىظبه، ولِـ ٧ل  ٞالُٟغة ال ح في شخيء   الك٪  

حؿمى ٣ٖال، ٢بل ؤن  جىظبه الُٟغة بهاص١، بل الهاص١ مىه ما حكهض به ُٞغة ال٣ىة التي

م ضزل في الُٟغة آلاصاب  "ٌٗتريه الَى الٗخ٣ُت التي انُلر ٖلحها ٧اٞت ٣ٖالء البكغ،  . ٍو

 ٢ىاٖض   ٦ماال، وال جٟطخي بلى ٞؿاص، وطل٪ ؤنى٫  هم بها، بطا ٧اهذ جُٟضَم واعجايذ هٟىؾ  

  ٗ  ت.ى زانغْ خٟٔ اليؿب وال

هغ. ,ؤنل الُٟغة ,ٞبهظا ألانل  ٧ان ؤلاؾالم صًىا نالخا لجمُ٘ ألامم في ظمُ٘ ألٖا
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َ٘  له ومهُئت   زاصمت   مٓاََغ  زم ْهغ َظا ألانل في حؿٗت    الىاؽ ل٣بىله. ظمُ

( ٌ ص وال جمىٍه وال ال ٌكىبه جغص   ً ٖلى اٖخ٣اص  بنالح ال٣ُٗضة بدمل الظَ :( اإلاـهس ألاو

ام وال زغاٞاث، زم ب٩ىن ٣ُٖضجه مبيُت ٖلى السًٕى لىاخض   تراٝ  ؤَو لى الٖا ُٖٓم، ٖو

َٕ باجهاٝ َظا الىاخض بهٟاث ال٨ما٫ الخامت  ا، زم لخهحر جل٪  التي ججٗل السًى بلُه ازخُاٍع

 اإلاٗخ٣   ؤهٓاع   مُمَذ  ال٨ماالث  
 
بدمل ظمُ٘ الىاؽ ٖلى جُهحر ٣ٖاثضَم ختى  زم ,٤ بهاض في الخسل

َ }ًخدض مبضؤ الخسل٤ ٞحهم 
 
 اَّلل

 
ال َض ب 

ب  ْٗ
َ
 و
 
ال
َ
ْم ؤ

 
َى٨ ِْ َىا َوَب

َ
ي ُْ َمت  َؾَىاء  َب ل 

َ
ى ٧

َ
ل ْىا ب 

َ
ال َٗ

َ
َخاب  ح  ٨

ْ
َل ال َْ اؤَ ًَ ْل 

 
٢

ًْ ص   ْعَباًبا م 
َ
ا ؤ ًً ْٗ َىا َب  ً ْٗ  َب

َ
ظ س 

خ  ًَ  
َ
ًئا َوال ِْ

َ
ه  ق غ ٥َ ب 

ْ
ك
 
 و
َ
  َوال

 
 .{ون  اَّلل

خ٣اص ؤَم   وطل٪ ألن بنالح  ,وؤ٦ثر ما حٗغى له ما ابخضؤ به ؤلاؾالم، و٧ان بنالح الٖا

  
ً   ,بنالح ال٨ٟغة َى مبضؤ ٧ل    ح  ال غجى نوألهه ال 

 
هم بال٣ٗاثض الًالت، ل٣ىم جلُسذ ٣ٖىل

مٗا في ٚحر شخيء، وبطوزؿئذ هٟىؾ   ا مً ال شخيء، َو ا نلر هم بأزاع جل٪ ال٣ٗاثض اإلاشحرة: زٞى

خ٣اص ؤم٨ً نالح    بغوخه ال بجؿمه. بوؿان   اإلاغءَ  ألن   ,الباقي الٖا

خ٣اص ؤلاؾالمي: ٖؼة الىٟـ، وؤن ت ال٣ٗل، ومؿاواة  تلازم وكإ ًٖ َظا الٖا الغؤي، وخٍغ

 الىاؽ ُٞما ٖضا الًٟاثل.

 }٢ا٫ حٗالى:  ,ما آًتاإلاهلخخحن في ٚحر  و٢ض ٢غن ال٣غآن  
َ
٦
َ
ًْ ط ًخا م  َل َنال  م 

َٖ  ًْ ى َم
َ
ث
ْ
ه
 
ْو ؤ

َ
غ  ؤ

ىَن 
 
َمل ْٗ ٌَ ىا 

 
اه
َ
ً  َما ٧ ْخَؿ

َ
إ ْم ب 

 َ ْظَغ
َ
ْم ؤ ه  ج  ٍَ َىْجؼ 

َ
 َول
ً
َبت  
 ُ ََ 

ً
اة َُ ه  َخ ى  َِ  ُ ْد

ى 
َ
ل
َ
ٞ  ً ْام 

َى م   َ  .{َو

 ,بهىٝى الجاصالث ازخهانه بة٢امت الدجت، ومجاصلت الساَبحن :( اإلاـهس الثدوي)

ُب، وطل٪ ععي   وحٗلُل ؤخ٩امه ُب وبالتَر م الخ٨ُم غاجب هٟىؽ الساَبحن، ٞمجهم الٗال  إلا بالتٚر

ىي بال بالجض٫ والسُابت، ومجهم  الظي ال ٣ًخى٘ بال بالدجت والضلُل، ومجهم اإلا٩ابغ الظي ال ًٖغ

بت ُٞما ٖىض هللا، ومجهم اإلا٩ابغ اإلاٗاهض، الظي ال ٣ًلٗه ًٖ قٛبه بال  ب الظي اٖخاص الٚغ اإلاتَر

 ال٣ىإع والؼواظغ.

ظا شخيء  (1010)بٗمىم الضٖىة لؿاثغ البكغؤهه ظاء  :( الثدلثاإلاـهس ) ٌَ  ، َو ً  لم   ؿب٤ في صً

 
َ
ا}ه ٢ِ، وفي ال٣غآن: ٢بل ًٗ ُ ْم َظم 

 
٨ ُْ
َ
ل   ب 

 
ى٫  اَّلل ي َعؾ   

 
و  ب 

اؽ  َها الى  ح 
َ
اؤ ًَ ْل 

 
وفي الخضًض الصخُذ:  ،{٢

                                              

ٗت" )م ٢ا٫ الكُش في ٦خابه "م٣ان (1010) ٗت ؤلاؾالم  ًغوعة مً الضًً ؤن  مٗلىم بال( : )260 - 259ض الكَغ قَغ

َ٘ البكغ بلى اجباٖها، ألجها إلاا ٧اهذ زاجمت الكغاج٘ اؾخلؼم طل٪ ٖمىمها  ٗت ٖامت صاُٖت ظمُ ؾاثَغ  -ال مدالت  -ظاءث قَغ

ؤ٢ُاع اإلاٗمىعة، وفي ؾاثغ ؤػمىت َظا الٗالم. وألاصلت ٖلى طل٪ ٦شحرة مً ههىم ال٣غآن والؿىت الصخُدت، بدُض بلٛذ 

اؽ  ٜ الخىاجغ اإلاٗىىي. ٢ا٫ هللا حٗالى: }مبل لى   ل 
ً
ت
 
اٞ
َ
٧ 

 
ال َىا٥َ ب 

ْ
ْعَؾل

َ
ا{. و٢ا٫: }َوَما ؤ ًٗ ُ ْم َظم 

 
٨ ُْ
َ
ل   ب 

 
ى٫  اَّلل ي َعؾ   

 
و  ب 

اؽ  َها الى  ح 
َ
اؤ ًَ ْل 

 
٢ .}

ٗشذ بلى ٢ىمه زانت وبزمؿا لم ٌُٗهً ؤخض ٢بلي" ٞٗض مجها: "و٧ان الغؾى٫ ًبٗض بلى  وفي الخضًض الصخُذ: "ؤُُٖذ

الت به( اَـ .الىاؽ ٖامت" ٗت مٗلىم للمؿلمحن بالًغوعة، ٞال خاظت بىا بلى ؤلَا  )ػ( . ٞٗمىم الكَغ
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لى ٢ىمه زانت وبٗشذ ب و٧ان الغؾى٫ ًبٗض بلى:  -ٞظ٦غ -ؤُُٖذ زمؿا لم ٌُٗهً ؤخض ٢بلي"

 .  "الىاؽ ٖامت
 
 ٞظ٦غ ؤهه ؤعؾلهم بلى ؤ٢ىامهم. ,همو٢ض ط٦غ هللا حٗالى الغؾل ٧ل

ان  والازخالٝ في ٧ىن هىح عؾىال بلى ظمُ٘ ؤَل ألاعى، بهما َى مبجي: ٖلى ؤهه بٗض الُٞى

ان ؾاثَغ ألاعى في  اهدهغ ؤَل   ألاعى، ؤال جغي ٢ىله  ؤجبإ هىح، ٖىض ال٣اثلحن بٗمىم الُٞى

 }حٗالى: 
َ
ه  َول ْىم 

َ
ى ٢

َ
ل ىًخا ب 

 
َىا ه

ْ
ْعَؾل

َ
ً  , {٣َْض ؤ ٧ان اخخما٫ ٧ىن ؾ٩ان ألاعى في ٖهغ هىح َم مً  ما اوؤ

ً  م  يَ   م٣هىص. ٚحر   ه خانل  ٖمىم صٖىج   هىح، ٞةن   هم َو

ًَ  ,الضوام :( اإلاـهس السابم) ٗخه صاثمت، بل ما مً عؾى٫،  عؾى٫   ٕ  ض  ولم  مً الغؾل ؤن قَغ

 وال ٦خاب، بال ججض ُٞه ب
ً
 بغؾى٫ ًإحي مً بٗضٍ. كاعة

٘ في ألاخ٩ام :( اإلاـهس الخدمع) َ٘  ,بل جإحي بإنىلها ,ؤلا٢ال٫ مً الخَٟغ تر٥ الخَٟغ  ٍو

ي }و٢ض بحن طل٪ ؤبى بسخا١ الكاَبي في جٟؿحر ٢ىله حٗالى:  ,الؾخيباٍ الجتهضًً َىا ف 
ْ
َ غ 

َ
َما ٞ

ْيء  
َ

ًْ شخ َخاب  م   ٨
ْ
 نالخت ل٩ل ػمان. لخ٩ىن ألاخ٩ام   ,(1011){ال

الٗمل بها، وفي ؤنى٫ ألازال١  ؤن اإلا٣هىص مً وناًا ألاصًان بم٩ان   :( اإلاـهس الظدرض)

 الكغوع ألن   ,التربُت الصخُدت هي التي جإحي بلى الىٟىؽ بالخُلىلت بُجها وبحن زىاَغ الكغوع ؤن  

ابٗت الكغاج٘ جدمل الىاؽ ٖلى مخ غ ا٢خالٖها مجها، و٧اهذبطا حؿغبذ بلى الىٟىؽ، حٗظع ؤو ٖؿ  

٣ت  ٍغ ٣ت مباقغة، َو ٣خحن: ٍَغ وناًاَا باإلاباقغة، ٞجاء ؤلاؾالم ًدمل الىاؽ ٖلى السحر بٍُغ

الب   وؤخؿبها ؤجها مً ظملت  ,ؤخ٩ام ؤلاؾالم مً َظا ال٣بُل ؾض الظعاج٘ اإلاىنلت بلى الٟؿاص، ٚو

ض باإلاكخبهاث ً ال ٌٗلمهبن الخال٫ بحن وبن الخغام بحن وبُجهما ؤمىع مكخبهاث "في خضًض:  ما ؤٍع

 . "٦شحر مً الىاؽ

٘ الغؤٞت بالىاؽ  :( اإلاـهس الظدبم) ختى في خملهم ٖلى مهالخهم باال٢خهاع في الدكَغ

 
 
٘ في نىعة لُىت، وفي ال٣غآن ٖلى مىي٘ اإلاهلخت، م٘ جُل م  }ب ببغاػ طل٪ الدكَغ

 
٨  ب 

غ ٍض  اَّلل  
 ً

ْؿَغ   ٗ م  الْ
 
٨  ب 

ٍض  غ 
 ً  
َ
ْؿَغ َوال  ِ ًَ َظا ال ولً ٌكاص   -دتْم الؿ   بٗشذ بالخىُُٟت"وفي الخضًض:  ,{الْ  ضً

 . "بال ٚلبه ؤخض  

ألجها  ,و٧اهذ الكغاج٘ الؿاب٣ت جدمل ٖلى اإلاخابٗت بالكضة، ٞلظل٪ لم ج٨ً نالخت للب٣اء

  في ٖهىع   ؤمم   ٢ؿاوة   وعي ٞحها خا٫  ع  
 
  زانت، ولم ج٨ً بالتي ًىاؾبها ما ٢
البكغ بلُه  ع مهحر  ض 

 ٣اء ألاٞهام.مً ع٢ت الُبإ واعج

                                              

 (308 - 303م  1ط اهٓغ ٦خابىا َظا )( 1011)
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ٗت بالؿلُان في ؤلاؾالم :( اإلاـهس الثدمً) بط ال  ,، وطل٪ مً زهاثهه(1012)امتزاط الكَغ

ـ   ٘ بال جإؾِ  ال جدمُه ال٣ىة والخ٩ىمت. لؤلمت، وما ٢ُمت ٢اهىن   ٢اهىن   مٗجى للدكَغ

ٗت ؤم٨ً حٗمُم   ٗت، واجداص   وبامتزاط الخ٩ىمت م٘ الكَغ  ألامت في الٗمل والىٓام. الكَغ

  :( ـهس الخدطماإلا)
 
٘  نغاخت ؤنى٫ الضًً، بدُض ًخ٨غع في ال٣غآن ما ح  ؿخ٣غي مىه ٢ىاَ

 
ً
ٗت مٗهىمت ٗت، ختى ج٩ىن الكَغ ٟاث التي َغؤث ٖلى مً ال الكَغ الث الباَلت، والخدٍغ خإٍو

ؼصاص َظا بُاها ٖىض جٟؿحر ٢ىل   ً  }ه حٗالى: ؤَل ال٨خب الؿاب٣ت، ٍو   َوَم
 
َي َّلل   َوْظه 

ْمذ 
َ
ْؾل

َ
ْل ؤ  ٣

َ
ٞ 

  ً
َٗ َب  ٖاقىع. اهخهى ٦الم ابً (1013){(اج 

لت بدألخيدم إلى كُدم الظدكت ()  () وفدء الشَس

ي َوَعي  }: وإلاا ٢ا٫ عبىا ٢لذ َمت 
ْٗ
ْم و 

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َمْمذ  

ْ
ج
َ
ْم َوؤ

 
ًَى٨ ْم ص 

 
٨
َ
ذ  ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
َم ال

َ
ْؾال  

ْ
م  ؤلا

 
٨
َ
ِذ  ل

ًًىا ٧اٞت بلى ٢ُام الؿاٖت,  حٗبض هللا به السل٤َ  ؤن َظا الضًً َى الساجم الظيٖلمىا  , و٦ىا ٢ض{ص 

اث   ٧ل   ٞةها ه٣ُ٘ وهجؼم بإن    في صًً هللا حٗالى بما ْاَغ   الىاؽ بلى ٢ُام الؿاٖت لها خ٨م   جهٞغ

  ٌ  ؿخسغط باؾخيباٍ وبمٗان هٓغ.وبما زٟي 

                                              

ٗت" )م  (1012) اتها  ؤهبإها اؾخ٣غاء  ( : )519  - ٢518ا٫ الكُش في ٦خابه "م٣انض الكَغ ٗت مً ؤ٢ىالها وجهٞغ الكَغ

 بإن م٣هضَا: ؤن ٩ً
 
٣ُمىن الٗض٫َ ٌؿىؾىن مهالَخ  ىن لؤلمت والة ٗت  ها، ٍو ٗت بُجها, ألن الكَغ ىٟظون ؤخ٩ام الكَغ ٞحها، ٍو

 ؤخ٩امها وبًها٫َ ما ظاءث بما ظاءث به مً جدضًض ٦ُُٟاث مٗامالث ألامت
َ
ض جىُٟظ ، وحُٗحن الخ٣ى١ ألصخابها بال وهي جٍغ

ًَ  الخ٣ى١ بلى ؤعبابها بن عام عاثم  اٚخهاَبها مجهم، وبال ٗها, ألن  ده  لم  الخ٣ى١ مٗغيت لالٚخهاب  ل جمام  اإلا٣هىص مً حكَغ

بضاٞ٘ الًٛب ؤو الكهىة، ومٗغيت لؿىء الٟهم وللجهل وللخىاسخي. و٧ل واي٘ هٓام ؤو باٖض ؾٟحر، ؤو مىم بٗمل ما، 

ٍ, ُٞخسظ لظل٪ ما ًغاٍ مً ال ى في و٢ذ وي٘ ؤٖماله ٣ًضع خالت ٩ًىن ٞحها خاثل  خى٫ م٣هىص  خُُت. ٞال ظغم ؤن بال َو

ٗت ل٣هض جبلُٛها  ٗت بٗض جبلُٛها ب٢امتها وخغاؾتها وجىُٟظَا. ولظل٪ لؼم ب٢امت ٖلماء للكَغ ٧ان مً ؤَم م٣انض الكَغ

ً  وب٢امتها. ٢ا٫ حٗالى: } ً  
ي الض  ىا ف 

ه   ٣ َٟ َخ َُ  ل 
 
ت َٟ اث 

َ
ْم َ ْجه  ت  م 

َ
ْغ٢  ٞ   

ل 
 
٧ ًْ َغ م 

َٟ ْىال هَ
َ
ل
َ
٢ا٫ لبجي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -{. وفي الخضًض ؤن عؾى٫ هللا ٞ

م". وحٗحن ب٢امت والة ألمىعَا، وب٢امت ٢ىة حٗحن ؤولئ٪  لمَى لُض خحن وعصوا ٖلُه: "ٞاعظٗىا بلى ؤَل٨ُم ٞإ٢ُمىا ٞحهم ٖو

ٗت لئال ج٩ىن في بٌٗ ألاو٢اث مُٗلت. و٢ض ؤقاع بلى َظا  الىالة ٖلى جىُٟظَا. ٩ٞاهذ الخ٩ىمت والؿلُان مً لىاػم الكَغ

ِ  وَ حٗالى: } ٢ىله ْؿ  ٣
ْ
ال  ب 

اؽ  ىَم الى   ٣ َُ حَزاَن ل   
ْ
َخاَب َواإلا  ٨

ْ
م  ال ه  َٗ َىا َم

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
َىاث  َوؤ  

 ِ َب
ْ
ال َىا ب 

َ
ل ؾ  َىا ع 

ْ
ْعَؾل

َ
ْض ؤ

َ
٣
َ
ًض  ل ض 

َ
ؽ  ق

ْ
ُه  َبإ  ٞ ًَض  َخض 

ْ
َىا ال

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ؤ

اؽ   لى   ل 
 ٘
 ٞ اجه في طل٪ بلٛذ الخىاجغ. ٣ٞض جىاجغ بٗشه  الضالت ٖلى َظا اإلاٗجى ٦شحرة، وؤ٢ىا٫ عؾى٫ هللا {. وآلاًاثَوَمَىا وجهٞغ

الخ٨م بىٟؿه بحن اإلاؿلمحن في خايغة ؤلاؾالم اإلاضًىت. وما جىظُه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ألامغاء وال٣ًاة لؤل٢ُاع الىاثُت. وجىلى عؾى٫ هللا 

جخم وجدهل بال بمباقغة مً ًىٟظَا،  ال٣غآن زُاباث ٦ثرة بًمحر الجماٖت بال مغاص به زُاب ألامت في ؤٖما٫ ٌٗلم ؤجها ال

 )ػ( ؤي ؤن ًخىلى جىُٟظَا هٟغ ج٣ُمهم ألامت لخىُٟظَا في ؤق٩ا٫ ومغاجب مسخلٟت ومخٟاوجت( اَـ .

غ 1013) غ والخىٍى  196 - 3/190( الخدٍغ
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 ما هؼ٫ بمؿلم  ُٟٞه خ٨م  الػم, ؤو ٖلى ): " الغؾالت"في ٦خاب  ولهظا ٢ا٫ الكاٞعي
٧ل 

لُه بطا ٧ان ُٞه بُٗىه خ٨م ه, وبطا لم ٨ًً ُٞه -ؾبُل الخ٤: ُٞه صاللت مىظىصة, ٖو  ٖ : اجبا

َب 
َ
ل
َ
 ٖلى ؾبُل الخ٤ ُٞه باالظتهاص, والاظتهاص ال٣ُاؽ بُٗىه َ

َ
 .(1014)(الضاللت

جي في  ان"و٢ا٫ ُٞما خ٩اٍ ٖىه الجٍى  بها وٗلم ٢ُٗا ؤهه ال جسلى وا٢ٗ): " البَر
 
ًٖ خ٨م  ت

ٗت دمحم ملسو هيلع هللا ىلصبلهللا حٗالى مٗؼو   .(1015)(ى قَغ

 ً ؤن هلل حٗالى في ٧ل وا٢ٗت  ٖىضها ما طَب بلُه الكاٞعي م   الخ٤   بن  )و٢ا٫ الٟسغ الغاػي: 

ُ  خ٨ًم   .(1016)(الجتهض ىا, َى مُلىب  ا مٗ

جالؼع٦صخي: )و٢ا٫  لِـ شخيء بال وهلل ٖؼ وظل  :عؤًذ في ٦خاب "بزباث ال٣ُاؽ" البً ؾٍغ

ًُخا{,  ُٞه خ٨م؛ ألهه  ٣
ْيء  م 

َ
  شخ

ل 
 
ى ٧

َ
ل َٖ   

 
اَن اَّلل

َ
ًِبا{, }َو٧ ْيء  َخؿ 

َ
  شخ

ل 
 
ى ٧

َ
ل َٖ اَن 

َ
٧ َ

 
ن  اَّلل حٗالى ٣ًى٫: }ب 

ظمُ٘ ما ٖلى ألاعى مً مُٗم ؤو  ولِـ في الضهُا شخيء ًسلى مً بَال١ ؤو خٓغ ؤو بًجاب؛ ألن  

ً ؤو ٚحٍر ال ًسلى مً  ؿخدُل في  ,خ٨ممكغب ؤو ملبـ ؤو مى٨ذ ؤو خ٨م بحن مدكاظٍغ َو

ظا مما ال زالٝ ُٞه ؤٖلمه، وبهما السالٝ ٠ُ٦ صالثل خالله  ال٣ٗى٫ ٚحر طل٪، َو

  .(1017)(وخغامه؟

جي في  ان"و٢ا٫ الجٍى  ): " البَر
 
ًٖ خ٨م  الغؤي اإلابخىث اإلا٣ُٕى به ٖىضها ؤهه ال جسلى وا٢ٗت

ى مً ٢اٖضة الكٕغ َخل٣   .(1018)(هللا حٗالى م 

 .(1019)(ؤهه ال ًسلى وا٢ٗت ًٖ خ٨م هللا حٗالى ٖلى اإلاخٗبضًًوٗلم ): " الُٛاسي"و٢ا٫ في 

ً   ض  اإلاٗخ٣َ ): ه ؤًًاو٢ا٫ ُٞ ٕ  ٟغَ ؤهه ال  ٗت بحن ْهغاوي َخ  ى و٢ى  َم وا٢ٗت, م٘ ب٣اء الكَغ
َ
ها, ت  ل

ٗت    .(1020)(بد٨م هللا ٞحها مؿخمَؿ٪   بال وفي الكَغ

حها ج٩ل٠ُ ما مً وا٢ٗت  : )" اإلاؿخٓهغي "في  الٛؼاليو٢ا٫   .(1021)(بال ٞو

ٟغَ ما م): " اإلاىسى٫ "في و٢ا٫ 
 
ى بال وفي الكٕغ صلُل  ٖلحها: بما بال٣بى٫ ؤو بالغص, ً مؿإلت ج

                                              

 (477( الغؾالت )م 1014)

جي( 1015) ان للجٍى  2/162 البَر

 وما بٗض. 6/36ؤًًا  "الخهى٫ "( , ونغح به في 185( مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي للغاػي )م 1016)

 1/217البدغ الخُِ  (1017)

ان ( 1018)  2/3البَر

 (430( الُٛاسي )م 1019)

 (431)م  الؿاب٤( 1020)

 (88( ًٞاثذ الباَىُت )م 1021)
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 ٞةه  
َ
   ا وٗخ٣ض اؾخدالت

 .(1022)(ًٖ خ٨م هللا حٗالى وا٢ٗت   زلى 

, و  م 
ْ
٨ له َم ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )ال وا٢ٗت بال وهلل ٞحها خ  َمه َمً ٖلمه, وَظه  ل 

 .(1023)(ً ظهلهَٖ

ال١، وبن ٧اهذ ظغث و٢ا٫ الكاَبي: ) ٟحن ٖلى ؤلَا
 
ُت في ؤٞٗا٫ اإلا٩ل ألاخ٩ام الكٖغ

 ٟغَ ً   َا السانت ال جدىاهى؛ ٞال ٖمَل آخاص  
 
ٗت ٖلُه  ى, وال خغ٦ت وال ؾ٩ىن ًضعى، بال والكَغ

ى مٗجى ٧ىجها ٖامت  .(1024)(خا٦مت بٞغاصا وجغ٦ُبا، َو

به اهخٓام  نالح   ما مً وا٢ٗت في ال٩ىن بال وهي مٟخ٣غة بلى ال٣ٟه، بط)و٢ا٫ التهاهىي: 

 .(1025)(الضهُا والضًً

جي في  ان"٢ا٫ الجٍى ً  ): " البَر سلىا والظي ٣ً٘ به الاؾخ٣ال٫ َاَىا: ؤن ألاثمت الؿاب٣حن لم 

ًٖ خ٨م هللا حٗالى, ولى ٧ان طل٪ مم٨ىا  -ٖلى ٦ثرة اإلاؿاثل واػصخام ألا٢ًُت والٟخاوي  -ت وا٢ٗ

  ٕ َٖ به ؤزظا مً م٣خطخى الٗ ل٩اهذ ج٣٘, وطل٪ م٣ُى لى َظا  هللا ٖجهم  يىا بإجهم عضخْم ل  اصة, ٖو

 ٌَ  ٗ  اؾترؾلىا في بىاء ألاخ٩ام اؾترؾا٫َ واز٤  باهبؿاَها ٖلى الى٢اج٘, مخهض  إلزباتها ُٞما 
 ً 

 
 
ؿىذ, مدكٝى بلى ما ؾ٣ُ٘, وال ًسٟى ٖلى اإلا ً   ٠  ه  ىْ َو ً جى٣ؿم ٟخىن ٞخىي َم ؤجهم ما ٧اهىا 

  ٘ ٌَ  الى٢اج  .(1026)( وبلى ما ال ٌٗغي ٖىهغي ًٖ خ٨م هللاْٗ ٖىضٍ بلى ما 

ٗت ٖلى هٓم   ولهظا ٧ان بهؼا٫  ٢لذ:    الكَغ
 
ألاخ٩ام اإلاىاؾبت  ٌؿمذ بإن ٩ًىن اؾخيباٍ

 .(اإلآهغ السامـ)ت الضوام مم٨ىا في ٧ل ػمان وم٩ان, ٦ما ج٣ضم البً ٖاقىع في للى٢اج٘ ٖلى ظه

٘   وإلاا ٧ان اؾدُٗاب  ): الدجىي الكُش دمحم ٢ا٫  الى٢اج٘  ت وؤُٖان  الٟغوٕ ال٣ٟهُ ظمُ

 
 
ٗت   ٫  ابجمُ٘ ؤخ٩امها وبهؼ  الجؼثُت وؤلاخاَت بظل٪، ال ٌؿٗه صًىان, وال ج٣ُُه خاٞٓت  قَغ

  ٖ  (1027)ه ٣ٖالؤلاوؿان، م٘ ظىاػ و٢ى
َ
 ، ل

َ
ُ 

َ
  ٞإهؼ٫ الٗمىماث   ,بىا هللا   ٠

 
 ِ مجها اإلاؿاثل  ؿخيبَ لد

                                              

 217 - 1/216, واهٓغ: البدغ الخُِ  (460( اإلاىسى٫ )م 1022)

 1/289مضاعط الؿال٨حن ( 1023)

 1/108اإلاىا٣ٞاث  (1024)

 1/17 ( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 1025)

ان1026)  (432 - 431, واهٓغ: الُٛاسي له ؤًًا )م  2/162 ( البَر

٢ا٫ ابً َبْغَان: )الباعي ؾبداهه وحٗالى ٢اصع  ٖلى الخىهُو ٖلى خ٨م الخىاصر والى٢اج٘ ولم ًٟٗل, ول٨ً ( 1027)

ت الخ٨م في الٟغوٕ بلى الىٓغ والاظتهاص(. ] , وَعص  مٗٞغ ي )م الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاع هو  ٖلى ؤنى٫   [(83ى للؿَُى

و٢ا٫ ابً ؾغا٢ت ؤخض ؤثمت الكاُٞٗت في ؤو٫ ٦خابه "بعجاػ ال٣غآن" في خ٨مت ج٣ؿُم ال٣غآن بلى مد٨م ومدكابه: 

ٓم اإلاغوءة,  َم الشىاب  ٖلى الاؾخيباٍ, وؾ٣ِ خ٨م الاظتهاص اإلااصي بلى قٝغ اإلاجزلت ٖو ض 
 ٗ ما ل

َ
د٨ ا م   ُ ه َظل 

 ٗ )لى ٧ان ظمُ

ى   ًَ ها وط٦غ ؤقُاء في الجملت و٧ل ببُاجها بلى ولهظا اإلاٗجى لم  ًَ ال, بل ؤبان بٗ و  هللا حٗالى ٖلى خ٨م ظمُ٘ الخىاصر مٟه 

ٗخه بلُه, ٞإبان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مجها وو٧ل ما ًُغؤ م ٘ بظل٪ صعظخه وجٟخ٣غ ؤمخه في ٖلم قَغ جها بلى الٗلماء بٗضٍ, عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص, لحٞر

 



 

 254 

ُ  السان   السانت باالهضعاط، وؤهؼ٫ اإلاؿاثَل  لها في ٖلت الخ٨م ؤو ٌكابهها، ٖلحها ما ًماز ٣اَؽ ت ل

  وو٧ل بلى هب  
َب ُ    ه جضٍع

 
َُ  ,ت ٖلى الاظتهاص والاؾخيباٍم  ألا الاظتهاص الظي ظٗله مً  لهم زىاب   َل ده  ل

ؤًٞل الٗباصاث، وصلُل ٦ما٫ الىٟـ وال٨ٟغ, وجدهُل زمغة الٟهم وال٣ٗل الظي ؤ٦غم هللا به 

غ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ؤلاوؿان، ٩ٞان   بلى الاظتقضَم ًمغجهم ٍو
 َ
ما ؤهؼ٫ هللا ا ؾئل ًٖ الخمحر: "هاص، ٣٦ىله إلا

ٍ  : }ٞحها بال َظٍ آلاًت الجامٗت الٟاطة ٖلي   َغ ًَ ْحًرا 
َ
ة  ز ع 

َ
٣َا٫َ ط

ْ
ش َمْل م 

ْٗ ٌَ  ًْ َم
َ
ٞبحن لهم بهظا  ,"{ٞ

 
َ
ٌ   الٗام   وؤن   اهضعاط الجؼجي في ال٨لي, الجىاب ٦ُُٟت ل به ٢بل البدض ًٖ َٗم حجت, وؤهه 

  ال
ض ؤن ًالٖجها: "َ ,وسه  ل ل٪ و٣٦ىله للغظل الظي ٢ا٫: بن ػوظتي ولضث ٚالما ؤؾىص، ًٍغ

ه ٖغ١, ٢ا٫: "٨ٞظل٪ َظا ,٢ا٫: وٗم مً ببل خمغ ٞحها ظمل ؤوع١"؟ ت  ,هٖؼ ٖسخى ؤن ٩ًىن هٖؼ

ٌكحر له بلى ٢ُاؽ الكبه، و٦ظل٪ ٢ىله للخؿً: "٦ش ٦ش, بها آ٫ دمحم ال هإ٧ل الهض٢ت"،  ,ٖغ١"

ت في اللخم الظي جهض١ به ًمغهه م٘  ٍغ ت الخ٨م بضلُله، و٣٦ىله لٗاجكت ولجٍى نٍٛغ ٖلى مٗٞغ

ظٍ ؤخاصًض في الصخُذ, و٧ل   غة: "َى لها نض٢ت ولىا َضًت". َو ً   ٖلى بٍغ لهم ٖلى  طل٪ جمٍغ

 .(1028)(الاظتهاص

ض   ومما ٌؿخٗحن به َالب  ): ٢ا٫ الكى٧اويلهظا و  ضٍ مً  الخ٤ ومٍغ ؤلاههاٝ ٖلى ما ًٍغ

ؿاثل بالضالثل, والسغوط مً آعاء الغظا٫ اإلاخالٖبت بإَلها مً ًمحن بلى قما٫, ؤن ًخضبغ عبِ اإلا

خ٨ٟغ ُٞما ًىضعط جدتها مً اإلاؿاثل بىظه   ,الٗامت الضالثَل  رة, ٞةهه بطا مً وظٍى الضاللت اإلاٗخبَ  ٍو

ً   ,جمغن في طل٪ وجضعب    غا لضلُل  ناع مؿخد
ٌ   ٧ل  ُت ٧اثما  ىا ما ؿإ٫ ٖىه مً ألاخ٩ام الكٖغ

ٝغ مٗجى ٢ىله ٖؼ وظل ْيء  } :٧ان, ٖو
َ

ًْ شخ َخاب  م   ٨
ْ
ي ال َىا ف 

ْ
َ غ 

َ
ُٞما و٢٘  , ومً ؤمًٗ الىَٓغ {َما ٞ

ُت مً ٦خاب هللا حٗالى ػاصٍ طل٪ بهحرة ٦ما زبذ ٖىه ؤهه  ,مىه ملسو هيلع هللا ىلص مً اؾخسغاط ألاخ٩ام الكٖغ

ْحًرا }ظٍ آلاًت ال٣اثلت بال َلم ؤظض ٞحها " :غ ألاَلُت ٣ٞا٫م  إلاا ؾئل ًٖ الخ  
َ
ة  ز ع 

َ
٣َا٫َ ط

ْ
ش َمْل م 

ْٗ ٌَ  ًْ َم
َ
ٞ

  ٍ َغ ًَ ا  غ 
َ
ة  ق ع 

َ
٣َا٫َ ط

ْ
ش َمْل م 

ْٗ ٌَ  ًْ ٍ  * َوَم َغ ً ه ؤَٖٓم َظا وؤمشال   في , ٞةن  {"ًَ وؤظل بهحرة  ,ٖبرة للمٗخبًر

                                                                                                                                             

ٟخ٣غ الجاَل وظٗلهم في ٖل َى الُالب  بخل٪ اإلاىاػ٫ ٍو
 
ل ْٗ َُ ل, ل ل وعزَخه وال٣اثمحن م٣امه في بعقاص ؤمخه بلى خ٨م الخإٍو م الخجًز

 [(6 - 5الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م بلى الٗالم بط ٧اهذ الضهُا صاَع ج٩ل٠ُ  وبلىي ال صاَع عاخت(. ]

ي: ) الث ٢ا٫ ؤلامام ٞسغ الضًً: بطا ٧ان ال٣غ و٢ا٫ الؿَُى ٤ الخإٍو آن مكخمال ٖلى اإلادكابه اٞخ٣غ بلى الٗلم بٍُغ

وجغظُذ بًٗها ٖلى بٌٗ، واٞخ٣غ في حٗلم طل٪ بلى جدهُل ٖلىم ٦شحرة مً ٖلم اللٛت والىدى واإلاٗاوي والبُان وؤنى٫ 

َض الشىاب، و   مك٣ت  في الىنى٫ بلى اإلاغاص مىه، وػٍاصة اإلاك٣ت جىظب مٍؼ
ض  حر طل٪، وفي طل٪ مٍؼ لى لم ٨ًً ألامغ ال٣ٟه ٚو

ض الشىاب و٧ان ٌؿخىي في بصعا٥ الخ٤ مىه  ٦ظل٪ لم ًدخج بلى جدهُل َظٍ الٗلىم ال٨شحرة، ٞلم ٨ًً ُٞه مك٣ت جىظب مٍؼ

 . )ػ( [2/149السىام والٗىام، َظا ٦الم ؤلامام ٞسغ الضًً(. ]الخاوي للٟخاوي 

 226 - 1/225 ال٨ٟغ الؿامي (1028)
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ً ٢ا٫ لٗمغو ابً مً الٗلماء الجتهضًً, وزبذ ؤهه ملسو هيلع هللا ىلص  وؤوضر ٢ضعة للمٗخضًً ,للمخبهٍغ

ىا } :ؾمٗذ هللا ٣ًى٫  :٣ٞا٫ "؟نلُذ بصخاب٪ وؤهذ ظىب ًا ٖمغو " :الٗام
 
ل ٣ْخ 

َ
 ج

َ
َوال

ْم 
 
َؿ٨  ٟ هْ

َ
ظا باب   . وضخ٪ ولم ٣ًل قِئاالىبي ملسو هيلع هللا ىلص٣ٞغعٍ  {,ؤ ٨ظا  َو واؾ٘ ًُى٫ حٗضاصٍ, َو

 
 
َٖ  غ  الخ٨ٟ  م  في ال٩لُاث الهاصعة 

 
َ٘  يًُٖ ؤ   ظىام

َ
بهما ": مً ه٤ُ بالًاص ٣٦ىله ملسو هيلع هللا ىلص م وؤٞصر  ل  ال٩

ما٫ بالىُاث  "ألٖا
 
   , ٞةن َظا اللٟٔ اإلاىظؼ والٗباعة السخهغة نالخت

 لالؾخضال٫ بها ٖلى ٧ل 

سغط ما لم  ,مً ظؼثُاث الكٕغ ظؼء   ما٫ اإلا٣بىلت ٍو ٞخضزل ما خهلذ ُٞه الىُت في ٖضاص ألٖا

ما٫ اإلاغصوصة باصاث ؤ٢ل   ٢غباث   وجهحر بها اإلاباخاث   ,جدهل ُٞه الىُت بلى خحز ألٖا ؤخىالها  ٖو

مً الهىع والخا٦ُت إلاا َى مً الٗباصاث ب٣ٗض  بُل ٦شحر  وٍَ  ,جدذ خ٣اث٤ اإلاىضوباث الاهضعاط  

ضم وظىصَا ال ٖلى الىظه اإلاٗخبر مً ٚكىا ٞلِـ "و ,"٧ل بضٖت ياللت": و٣٦ىله ملسو هيلع هللا ىلص ,الىُت ٖو

ٞةن ٧ل ٞغص مً ؤٞغاص َظٍ  ,"٧ل ؤمغ لِـ ٖلُه ؤمغها ٞهى عص"و ,"لخغام بحنالخال٫ بحن وا"و ,"مىا

 ل  ْٗ لَج  الٗباعاث وؤمشالها نالر  
ً
مً ألاٞغاص بال وؤم٨ً  ٞال ًب٣ى ٞغص   ,٦بري للك٩ل ألاو٫  ه ٢ًُت

لِـ  َظا ؤمغ   :ه٣ى٫ مشال ,ه جدذ َظٍ ال٩لُت باظخالب ٢ًُت نٛغي ؾهلت الخهى٫ بصعاظ  

لم  وال اٖخ٣اص   وال ٢ى٫   ٞهظا عص, ٞال ًب٣ى ٞٗل   ,ٍ عصو٧ل ؤمغ لِـ ٖلُه ؤمغ   ,الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٖلُه ؤمغ  

ٕ   ًإث   ٨ظا الٗمل   بال وؤم٨ً الاؾخضال٫   به الكغ في ؾاثغ  ٖلى عصٍ بهظا الخضًض الصخُذ, َو

ض خهلذ له ألن اإلاىاص ٢ ,باإلاٗاٝع الٗلمُت ٌؿخٛجي بمجغص ؤلاقاعة وؤلا٣ًاّ يال٩لُاث, واإلاخدل

ٌَ  ,بما خهله مً الٗلىم وماعؾه مً اإلاٗاٝع ٟ  ٞغبما  ٞةطا  ,ل ًٖ بزغاط ما في ال٣ىة بلى الٟٗلٛ

 
 
  ه
 .(1029)(والاهخٟإ بالٗلىم ٌؿحرا ,ؾهال و٧ان الٗمل   ,ه ٖلى طل٪ جيبهب 

جي في ن بمام الخغمح٢ا٫ و٢ض  ً  ): " الُٛاسي"الجٍى ٖ  ٞلى ٢ا٫ ٢اثل: ما  ه مً الى٢اج٘ خى٢٘ و٢ى

 خمل ما ًدىاهى ٖلى ما ال ًدىاهى؟زظ ألاخ٩ام مخىاَُت, ٠ُ٨ٞ ٌكأجهاًت له, ومال 

ظا  ٗت ًٖا٫  بَو ان مً ٖلىم الكَغ ٤ ٍع ى بضٌ٘، بجً ٞى٣ى٫: للكٕغ َم  ,ال ًبىء بدمله بال مٞى

 
 
   ؽٌّ وؤ

ى مٗخَم  َى ميكإ ٧ل  ٘، َو ى اإلاكحر بلى  ,ض اإلاٟتي في الهضاًت ال٩لُت والضعاًتجٟهُل وجَٟغ َو

ٗت مخ٣ابلت بحن الىٟي  ٫ ؤخ٩ام هللا ٖلى الى٢اج٘ م٘ هٟي الجهاًت، وطل٪ ؤن  اؾترؾا ٢ىاٖض الكَغ

  ,وؤلازباث، وألامغ والىهي
 
ال١ والدجغ، وؤلاباخت والخٓغ، وال ًخ٣ابل ٢ِ ؤنالن بال  وؤلَا

 
 
خُغ١ الًبِ  بلى ؤخضَما، وجيخٟي الجهاًت ًٖ م٣ابله ومىا٢ًه. ٍو

ٟت في  م وؿخصخب اؾخٗما٫َ ؤمشا٫، ز وهدً هىضر طل٪ بًغب   َظٍ ال٣اٖضة الكٍغ

غاى مً َظٍ اإلاغجبت، وهللا اإلاؿخٗان في ٧ل خحن وؤوان، ٞى٣ى٫: ٢ض خ٨م الكٕغ  جٟانُل ألٚا

                                              

 (192 - 190)م  ؤصب الُلب (1029)
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باظخىاب ما هجؿه الكٕغ في بٌٗ الٗباصاث ٖلى  بدىجِـ ؤُٖان، ومٗجى الىجاؾت الخٗبض  

ٗت في الخاالث، زم ما ًد٨م الكغ  ها خملت الكَغ ٕ بىجاؾخه ًىدهغ هها جٟانُل ٌٗٞغ

 ًَ ٕ  واؾخيباَا، وما ال  ًَ  بىجاؾخه ال جهاًت له في يبُىا، ٞؿبُل   د٨م الكغ  الجتهض ؤن 
 
ب ما ُل

هاعجه مً ال٣ؿم اإلاىدهغ، ٞةن لم ًجضٍ مىهىنا ُٞه، وال ملخد٣ا به، ٌ   ؿإ٫ ًٖ هجاؾخه َو

 َخ ًه، و ىا٢  ل ال٣ؿم وم  باإلاؿل٪ اإلاًبٍى اإلاٗغوٝ ٖىض ؤَله، ؤلخ٣ه بم٣اب  
َ
 م بُهاعجه.٨

  ً  ٞاؾدبان ؤهه ال 
 
 في الىجاؾت والُهاعة ًٖ خ٨م هللا حٗالى ٞحها. وا٢ٗت   َظٍ زلى   خهىع والخالت

ٗت، ومىه ًىبؿِ خ٨م   هللا حٗالى ٖلى ما ال  زم َظا اإلاؿل٪ ًُغص في ظمُ٘ ٢ىاٖض الكَغ

 
َ
ظا الؿغ   جهاًت ا، وؾحزصاص مً َظا الًٟ  في ٢ًاًا الخ٩ال٠ُ ال ًىاػهه مُلىب   له. َو ٖلىا وقٞغ

 
 
 ل  اإلاُ

 .(1030)(ٖلُه ٧لما ههج في الىٓغ مجهاظا، زم ًؼصاص اَتزاػا وابتهاظا ٘ 

وؤما ما اؾخضلىا به مً ٧ىن اإلاأزظ مدهىعة, واؾخدالت ما ال و٢ا٫ في ٦خاب الاظتهاص: )

ٗت وظضَا مترصصة بحن  ًدىاهى مما ًدىاهى, ٞهى بحن ال خانل له, ٞةن مً جإمل ٢ىاٖض الكَغ

حن: ؤخضَما مدهىع وآلازغ ٚحر مدهىع, ٞالىجاؾت مدهىعة والُهاعة ال خهغ ٞحها, َ ٞغ

م مدهىع وؤلاباخت ال خهَغ  حن ووظضث في , (1031)لها والخدٍغ ٞالىا٢ٗت بطا جغصصث مً الُٞغ

 .(1032)(ٞظل٪, وبال خ٨م ٞحها بد٨م الك٤ آلازغ الظي ؤٖٟي الخهغ ٖىهق٤ الخهغ, 

جي عخمهما هللا, ٣ٞض  ٖلى مىىا٫ والبً ال٣ُم وسج  ٢لذ:  في "بٖالم اإلاى٢ٗحن"  ط٦غالجٍى

ن الىهىم مخىاَُت، وخىاصر الٗباص ٚحر مخىاَُت، وبخاَت اإلاخىاهي بٛحر ب)مً ٢ا٫:  ٢ى٫َ 

 .(اإلاخىاهي ممخى٘

ظا اخخجاط  )٢ا٫: زم  :  ٞاؾض   َو  ظضا مً وظٍى

                                              

جي 434 - 432الُٛاسي )م ( 1030) ان للجٍى  (462 - 460, واإلاىسى٫ للٛؼالي )م  31 - 2/30( , واهٓغ: البَر

ظا ْاَغ  ( ٢لذ1031) ْم ً ٢ىله حٗالى: }م : َو
 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َم  ْم َما َخغ 

 
٨
َ
َل ل ه 

َ
ْض ٞ

َ
"م٣انض ٦خاب {. ٢ا٫ ابً ٖاقىع في َو٢

ٗت" )م  ٗت, ألن ؤ( : )303الكَغ ٣اتها ال جىدهغ(ؤلاباخت ؤ٦ثر  ؤخ٩ام الكَغ
 
غولهظا ٢ا٫ في ". اَـ  هىإ مخٗل غ والخىٍى " الخدٍغ

مها ؤو في مىي٘ خهغ الخغماث : ) 1/657 ٗت ال جخٗغى للخىهُو ٖلى بباخت اإلاباخاث بال في مٓىت اٖخ٣اص جدٍغ بن الكَغ

 م  هدى ٢ىله: } :ؤو الىاظباث. ٞاألو٫ 
ً

ال ًْ َ
ىا ٞ

 
ْبَخٛ

َ
ْن ج

َ
َىاح  ؤ ْم ظ 

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ ـَ  ِْ ْم لَ

 
٨  
{ في الخجاعة في الدج خُض ًْ اإلاؿلمىن ًْ َعب 

م الخجاعة في ٖكغ طي الدجت ٦ما ٧اهذ ٖلُه الجاَلُت بٗض الاههغاٝ مً طي الجاػ ٦ما ؾُإحي. ومشا٫ الشاوي ٢ىله  :جدٍغ

ْم حٗالى: }
 
٨ ل 
َ
ْم َما َوَعاَء ط

 
٨
َ
ل  ل خ 

 
ُْ و٢ىله: } ,{ بٗض ط٦غ اليؿاء الخغماثَوؤ

َ
ْم ل

 
٨
َ
ل  ل خ 

 
ْم ؤ

 
٨ َؿاث  ى و 

َ
ل  ب 

 
ض
َ
ٞ ام  الغ 

َُ
 
 اله 

َ
ت
َ
{ لخهغ ل

 . ٢لذ: و٢ىلهم )ألانل في ألاقُاء ؤلاباخت( عاظ٘ بلى َظا.اَـ  وظىب ؤلامؿا٥ في زهىم ػمً الجهاع(

ان ( 1032)  4/565الخد٤ُ٣ والبُان لؤلبُاعي , و  1350 - 2/1349البَر
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ً  ؤن ما ال جدىاهى ؤٞغاص   :ؤخضَا َٗ ٍ ال ًمخى٘ ؤن  ل هٕى مجها بد٨م ل ؤهىاٖا، ُٞد٨م ل٩ج

 .الىٕى ٞخضزل ألاٞغاص التي ال جدىاهى جدذ طل٪ ,واخض

غاى ٧لها مخىاَُت.  الشاوي: ؤن ؤهىإ ألاٞٗا٫ بل وألٖا

ؤٞٗا٫ الٗباص اإلاىظىصة بلى ًىم ال٣ُامت مخىاَُت،  ٞةن   ,الشالض: ؤهه لى ٢ضع ٖضم جىاَحها

ى بىاث الٗم ا مباخا، َو حن: هٖى ظا ٦ما ججٗل ألا٢اعب هٖى والٗمت وبىاث السا٫ والسالت، وما  َو

  ً  ,ىء مدهىعا، وما ؾىي طل٪ ال ًى٣ًهجٗل ما ًى٣ٌ الىيؾىي طل٪ خغام، و٦ظل٪ 

  ً ً  ٟؿ  و٦ظل٪ ما  ٗ   ,ىظب الٛؿلض الهىم، وما  ً  وما ًىظب ال  مىَ ضة، وما 
 
م، وؤمشا٫ خغ  ٘ مىه ال

ًَ  طل٪، وبطا ٧ان ؤعباب   ده  ًبُىن مظاَبَ اإلاظاَب    َ٘ غوجها بجىام  هم ٍو
 
 د  ج

 
ُِ  ًَ م دغ  ل وٍَ د  بما 

  ٞاهلل   ,م٘ ٢هىع بُاجهم ,ٖىضَم
 
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -ه اإلابٗىر بجىام٘ ال٩لم ؤ٢ضع ٖلى طل٪، ٞةهه وعؾىل

صاللت  :وجض٫ صاللخحن ,ججم٘ ؤهىاٖا وؤٞغاصا ,وهي ٢اٖضة ٖامت و٢ًُت ٧لُت ,ًإحي بال٩لمت الجامٗت

ظا ٦ما ؾئل  وصاللت ٨ٖـ. ,َغص ٕ   - ملسو هيلع هللا ىلص -َو مً ألاقغبت ٧البخ٘ واإلاؼع، و٧ان ٢ض ؤوحي  ًٖ ؤهىا

 َ٘ ٧ل ٢غى ظغ "و ,"٧ل ٖمل لِـ ٖلُه ؤمغها ٞهى عص"، و"٧ل مؿ٨غ خغام" :ال٩لم ٣ٞا٫ ظىام

٧ل اإلاؿلم ٖلى اإلاؿلم خغام صمه "و ,"٧ل قٍغ لِـ في ٦خاب هللا ٞهى باَل"و ,"هٟٗا ٞهى عبا

غيه مدضزت بضٖت  ٧ل"و ,"له مً ولضٍ ووالضٍ والىاؽ ؤظمٗحنبما ٧ل ؤخض ؤخ٤"و ,"وماله ٖو

ًْ َظٍ آلاًت ظامٗت ٞاطة: } -ملسو هيلع هللا ىلص  - وؾمى الىبي   ,"٧ل مٗغوٝ نض٢ت"و ,"و٧ل بضٖت ياللت َم
َ
ٞ

َمْل  ْٗ ٌَ  ًْ ٍ  * َوَم َغ ًَ ْحًرا 
َ
ة  ز ع 

َ
٣َا٫َ ط

ْ
ش َمْل م 

ْٗ ٌَ   ٍ َغ ًَ ا  غ 
َ
ة  ق ع 

َ
٣َا٫َ ط

ْ
ش  ً َظوم   ,{م 

 
ًَ ه حٗالى: }ا ٢ىل ً ظ 

 
َها ال ح 

َ
اؤ ًَ

 
 
ل َٗ
َ
ٍ  ل ى ب  اْظَخي 

َ
ان  ٞ

َ
ُ ُْ َمل  الك 

َٖ  ًْ ـ  م   ع ْظ
م 
َ
ْػال
َ ْ
َهاب  َوألا

ْ
ه
َ ْ
غ  َوألا ؿ 

ِْ َ ْمغ  َواإلاْ
َ
س
ْ
َما ال ه  ىا ب 

ْم آَمى 
 
٨

ىَن  خ  ل 
ْٟ ، وصزل فيؿ٨  م   في السمغ ٧ل  ٞضزل  ,{ج   غ، ظامضا ٧ان ؤو ماجٗا مً الٗىب ؤو مً ٚحٍر

هض ًٖ ط٦غ هللا م ًى٢٘ في الٗضاوة والبٛدغ  و٧ل ٖمل م   بالباَل ما٫   ؤ٧ل   اإلاِؿغ ٧ل   ًاء ٍو

ً الهالة, ْم وصزل في ٢ىله: } ٖو
 
٨ َماه 

ًْ  ؤَ
َ
ت
 
ل د 

َ
ْم ج

 
٨
َ
  ل

 
َغَى اَّلل

َ
ْض ٞ

َ
مى٣ٗضة، وصزل في  ًمحن   { ٧ل  ٢

م  ٢ىله: }
 
٨
َ
ل  ل خ 

 
ْل ؤ

 
ْم ٢ ه 

َ
ل  ل خ 

 
ا ؤ

َ
َ٪ َماط

َ
ىه
 
ل
َ
ْؿإ َباث   ٌَ  

 ُ َُب مً اإلاُاٖم واإلاكاعب  { ٧ل  الُ 

َهاواإلاالبـ والٟغوط، وصزل في ٢ىله: }
 
ل
ْ
ش  م 

 
ت
َ
ئ  
 ِ ت  َؾ

َ
ئ  
 ِ وا } ,{َوَظَؼاء  َؾ َخض  ْٖ ا

َ
ْم ٞ

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َخَضي  ْٖ ً  ا َم

َ
ٞ

ْم 
 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َخَضي  ْٖ ل  َما ا

ْ
ش م  ه  ب 

ُْ لَ َٖ 
 
٣ىباتها ختى اللُمتدصخى ؤٞغاص  { ما ال ج والًغبت  ٍ مً الجىاًاث ٖو

  ,وال٨ؿٗت
َ
ًَ وصزل في ٢ىله: } م الصخابت,ه  ٦ما ٞ

َ
ْجَها َوَما َبُ َهَغ م 

َ
َل َما ْ َىاخ 

َٟ َي الْ  
َم َعب  َما َخغ 

ه  ْل ب 
 
٢

 
َ
ل َٖ ىا 

 
ىل  ٣

َ
ْن ج

َ
اًها َوؤ

َ
ُ
ْ
ل ه  ؾ  ٫ْ ب   

ز 
َ
ج  ً ْم 

َ
  َما ل

 
اَّلل ىا ب 

 
غ ٧

ْ
ك
 
ْن ح

َ
  َوؤ

َخ٤ 
ْ
ْحر  ال

َ
ٛ َي ب 

ْ
َبػ
ْ
َم َوال

ْ
ز  
ْ
 ى اَوؤلا

َ
  َما ال

 
َّلل

ىَن  م 
َ
ل ْٗ
َ
م  ح   ٧ل  { جدٍغ

   ٞاخكت ْاَغة وباَىت، و٧ل 
ضوان في ما٫ ؤو هٟـ ؤو ٖغى، و٧ل   ْلم ٖو

في ٢ى٫ ؤو ٖمل ؤو بعاصة بإن ًجٗل هلل ٖضال بٛحٍر في اللٟٔ ؤو ال٣هض ؤو  ١  باهلل وبن صَ  قغ٥  
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خ٣اص، و٧ل  ًَ  ٢ى٫   الٖا م ؤو جدلُل ؤو بًجاب ؤو ٖىه وال ًٖ عؾىله  به هوٌّ  إث  ٖلى هللا لم  في جدٍغ

 ٖلُه بال ٖلم خغام   هُٟا ؤو بزباجا ؤو زبرا ًٖ ٞٗله؛ ٞال٣ى٫  بؾ٣اٍ ؤو زبر ٖىه باؾم ؤو نٟت 

َهام  وصزل في ٢ىله: } اجه وصًىه,في ؤٞٗاله ونٟ وَح ٢  غ 
ج 
ْ
ه في ٧ل ظغح ًم٨ً ىب  ظ  { و  َوال

ى اإلامازلت، وصزل َهام  ٢  مىه، ولِـ َظا جسهُها، بل َى مٟهىم مً ٢ىله: } ال٣هام   { َو

َ٪ في ٢ىله: } ل 
َ
ل  ط

ْ
ش َىاع ر  م 

ْ
ى ال

َ
ل َٖ ه٣ٟت الُٟل و٦ؿىجه وه٣ٟت مغيٗخه ٖلى ٧ل واعر  { وظىب  َو

ب ؤو بُٗض، وصزل في ٢ىله: } ٝ  ٢ٍغ و غ 
ْٗ َ اإلاْ  ب 

 ً
ْحه 
َ
ل َٖ ي  ظ 

 
ل  ال

ْ
ش  م 

 ً ه 
َ
٘  َول الخ٣ى١ التي للمغؤة  { ظمُ

لحها، وؤن   ه الىاؽ   طل٪ بلى ص  غَ َم  ٖو جٗلىهه مٗغوٞا ال مى٨غا، وال٣غآن   ما ًخٗاٞع والؿىت  بُجهم ٍو

 .(1033)(٦ٟالت ٦ُٟالن بهظا ؤجم  

ل  ٢لذ: ولهظا  بإن ما ال ًدىاهى ٠ُ٦ ًىضعط جدذ اإلاخىاهي؟ ٦الم  ال  ٢ا٫ ألابُاعي: )التهٍى

ى مجها ؤخ٩ام  في آخاص ال جد َخل٣ 
 
ىاهى, ٣٦ىله: "مً خانَل له, ٞةهه ًصر في اللٟٓت الىاخضة ؤن ج

  
 
", ؤو ما ًجغي مجغاٍ مً ألالٟاّ الٗامت اإلاخٗل   بض٫ صًىه ٞا٢خلٍى

ص( ٣ت ب٩ل   
 . (1034)مخجض 

ألاخ٩ام و٧لُاتها مخىاَُت, ًجىػ الخىهُو  ٖلحها  ؤظىاَؽ  ن  ب: )الخٟخاػاوي ٢ا٫ الؿٗضو 

 . (1035)(بالٗمىماث

 ٖلى خ٨م  ٧ل ظؼثُت ٖو٢ا٫ الكاَبي: )
و  ى 

َ
ٗت لم ج لى خضتها، وبهما ؤجذ بإمىع بن الكَغ

باعاث مُل٣ت جدىاو٫ ؤٖضاصا ال جىدهغ  .(1036)(٧لُت ٖو

بن هللا بٗض دمحما ملسو هيلع هللا ىلص بجىام٘ ال٩لم, ُٞخ٩لم بال٩لمت الجامٗت الٗامت و٢ا٫ ابً جُمُت: )

, التي هي ٢ًُت ٧لُت و٢اٖضة ٖامت جدىاو٫ ؤهىاٖا ٦شحرة, وجل٪ ألاهىإ جدىاو٫ ؤُٖاها ال جدصخى

  ٞبهظا الىظه ج٩ىن الىهىم  
ً
 .(1037)(بإخ٩ام ؤٞٗا٫ الٗباص مدُُت

ٗت ٖلى ؤنى٫ ٖامت, وجىاو٫ ألانى٫ إلاا ال و٢ا٫ الكُش دمحم  السًغ خؿحن: )اخخىاء  الكَغ

 ً٘ ضها ج٣ٟها في ٢ىله ٖلُه الهالة والؿالم "بٗشذ بجىام٘ ال٩لم", ٍو ًدىاهى مً الى٢اج٘ مما ًٍؼ

ٗت ؾمدت خ٨ُمت جدىاو٫ ٧ل ما  في ؤًضًىا معجؼة ما ػا٫ ٦شحر مً الىاؽ ٖجها في ُٚاء, وهي قَغ

ًم٨ً جهىعٍ مً الخىاصر ٖلى جباٖض اإلاىاًَ وازخالٝ ألاظُا٫. وما ظاءث ٖلى َظا الىدى بال 

                                              

 285 - 19/280بً جُمُت , واهٓغ: مجمٕى الٟخاوي ال  95 - 3/91بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1033)

 3/135 الخد٤ُ٣ والبُان (1034)

ذ  (1035)  2/106الخلٍى

 5/14اإلاىا٣ٞاث  (1036)

 19/280 مجمٕى الٟخاوي  (1037)
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حًرا ألن عؾالت اإلابٗىر بها ٖامت ٦ما ٢ا٫ هللا حٗالى: } اؽ  َبك  لى   ل 
ً
ت
 
اٞ
َ
٧ 

 
ال َىا٥َ ب 

ْ
ْعَؾل

َ
َوَما ؤ

ًًغا ظ 
َ
 .(1038)({َوه

 ) الخمثُل للخىم بدلىاصىص الظدبلت كلى الخىارر الالخلت (

التي ْهغث  "الخكِكت"بُان خ٨م وجمشُال لهظا وؿى١ ٦الم ابً جُمُت عخمه هللا في ٢لذ: 

 .الؿاب٘ؤوازغ ال٣غن الؿاصؽ وؤواثل ال٣غن 

  ): ابً جُمُت٢ا٫ 
ها  ,مىن في زهىنهاوبهما لم ًخ٩لم اإلاخ٣ض 

 
في ؤوازغ ألجها بهما خضر ؤ٧ل

َا م٘ ْهىع ؾ٠ُ بً بسصسا ًبا مً طل٪, ٩ٞان ْهىع    .(1039)(اإلااثت الؿاصؾت ؤو ٢ٍغ

ا مً اإلاؿ٨غاث ,اإلالٗىهت اإلاؿ٨غة وؤما الخكِكت)و٢ا٫:  اإلاؿ٨غ مجها و  ,ٞهي بمجزلت ٚحَر

ل ال٣َٗل  بل ٧ل   ,باجٟا١ الٗلماء خغام   ًَ ٞ ما ًٍؼ  دغ  ةهه 
 
 ,(1040)٧البىج ,ه ولى لم ٨ًً مؿ٨غام ؤ٧ل

غ ,لخض  ةن اإلاؿ٨غ ًجب ُٞه اٞ حر اإلاؿ٨غ ًجب ُٞه الخٍٗؼ  وؤما ٢لُل الخكِكت اإلاؿ٨غة ,ٚو

مغ ٧ل مؿ٨غ ز": و٢ى٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ,ٖىض ظماَحر الٗلماء ٦ؿاثغ ال٣لُل مً اإلاؿ٨غاث ٞدغام  

امضا ؤو ؤو ظ ,وال ٞغ١ بحن ؤن ٩ًىن اإلاؿ٨غ مإ٧ىال ؤو مكغوبا ,ًدىاو٫ ما ٌؿ٨غ "و٧ل زمغ خغام

  ,ٞلى انُبٜ ٧السمغ ٧ان خغاما ,ماجٗا
َ
ِ   ,بها ٧ان خغاماغ  ولى ؤمإ الخكِكت وق ث لِ ىد ملسو هيلع هللا ىلص بُ وهب

 فئذا كدٌ ولمت حدملت ودهذ كدم   ,بجىامم اليلم
 
ًَ  ت دخل في لفـهد وملىدهد طىاء في ول مد 

 
ُ
جىاو٫ طل٪ ما  "٧ل مؿ٨غ خغام": ٞلما ٢ا٫ ,ميدهه ؤو لم جىًمىحىرة في شمدهه ؤو  ودهذ ألاكُدن

ا حَر ىُت والكٗحر و٧ان ًدىاو٫ ما ٧ان بإعى الُمً مً زمغ الخ   ,٧ان باإلاضًىت مً زمغ الخمغ ٚو

حر طل٪  ن السُل الظي ًخسظٍ التر٥  وصزل في طل٪ ما خضر بٗضٍ مً زمغ لب ,والٗؿل ٚو

ً   ,َموهدى     َٟ ٞلم 
 ,اإلاؿ٨غ مً الخىُت والكٗحرمً الٗلماء بحن اإلاؿ٨غ مً لبن السُل و  ١ ؤخض  غ 

هَما مىظىصا في ػمىوبن ٧ان ؤخض   ه وآلازغ لم ٨ًً ٌٗٞغ لٗغب مً بط لم ٨ًً بإعى ا ,ه ٧ان ٌٗٞغ

 ًخسظ زمغا مً لبن السُل.

ظٍ  الخكِكت ٞةن ؤو٫ ما بلٛىا ؤجها ْهغث بحن اإلاؿلمحن في ؤوازغ اإلااثت الؿاصؾت َو

إلاا ؤْهغ  ظى٨سسانَا م٘ ْهىع ؾ٠ُ ىع  و٧ان ْه ,لختروؤواثل الؿابٗت خُض ْهغث صولت ا

  ما جهاَم هللا   الىاؽ  
 
 وعؾىل

 
و٧اهذ َظٍ الخكِكت  ,ٖلحهم الٗضو   ِ هللا  ه ٖىه مً الظهىب ؾل

مجها  واإلاؿ٨غ قغٌّ  ,مً الكغاب اإلاؿ٨غ مً بٌٗ الىظٍى وهي قغٌّ  ,اإلالٗىهت مً ؤٖٓم اإلاى٨غاث

                                              

ٗت ؤلاؾالمُت نالخت ل٩ل ػمان وم٩ان )م 1038)  (37 - 36( الكَغ

 5/530 الٟخاوي ال٨بري  (1039)

 اَـ . ة مً الٟهُلت الباطهجاهُتالبىج( )مً الهىضًت( ظيـ هباجاث َُبه مسضع : )"اإلاعجم الىؾُِ"( في 1040)
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 ٞةجها م٘ ؤجها حؿ٨غ آ٧   ,مً وظه آزغ
َ
جىعر الخسىِض والضًىزت وجٟؿض  ,ى مهُىالها ختى ًب٣ل

مً الىاؽ ناع  و٦شحر   ,وجىعر الجىىن  ,وجىظب ٦ثرة ألا٧ل ,اإلاؼاط ٞخجٗل ال٨بحر ٧الؿٟخجت

بل  ,ولِـ ٦ظل٪ ,بجها حٛحر ال٣ٗل ٞال حؿ٨غ ٧البىج :ومً الىاؽ مً ٣ًى٫  ,مجىىها بؿبب ؤ٧لها

 
ً
غبا ٧السمغ جىعر وكىة ظا َى الضاعي بلى جى ,ولظة َو   ,اولهاَو

 
ا ٧الكغاب و٢لُل ها ًضٖى بلى ٦شحَر

ًَ  ,اإلاؿ٨غ ٗ  واإلاٗخاص لها  َا مً بٌٗ الىظٍى ًٞغع   ,ه ٖجها ؤ٦ثر مً السمغب ٖلُه ُٞام  ه

 .(1041)(مً السمغ ؤٖٓم  

ٌُ وؤم  ) ٢ا٫:   اللدبل: إن   د كى
ٌ
اللسآن  فئن   ,هلِ هْ ً َح وال خدًث, فهرا مِ  هره مد فحهد آًت

كدمت وكظدًد ولُت، جدىدٌو ول  مد رخل فحهد, وول   هي كىاكُد  ,توالخدًث فحهمد ولمدٌث حدمل

ً  اللسآِن والخدًِث بدطمه اللدمفي  مد رخل فحهد فهى مرهىٌز    شخيء   ً ط٦غ  م٨  , وبال ٞال 
٧ل 

ي عَ باؾمه السام, ٞةن هللا بٗض دمحما ملسو هيلع هللا ىلص بلى ظمُ٘ السل٤ و٢ا٫: }  
 
و  ب 

اؽ  َها الى  ح 
َ
اؤ ًَ ْل 

 
٢  

 
ى٫  اَّلل ؾ 

ا ًٗ ُ ْم َظم 
 
٨ ُْ
َ
ل اؽ  و٢ا٫: } ,{ب  لى   ل 

ً
ت
 
اٞ
َ
٧ 

 
ال َىا٥َ ب 

ْ
ْعَؾل

َ
ٍ  و٢ا٫ حٗالى: } ,{َوَما ؤ ْبض 

َٖ ى 
َ
ل َٖ اَن 

َ
ْغ٢  ٟ

ْ
٫َ ال ؼ 

َ
ي ه ظ 

 
ال

ًًغا ظ 
َ
حَن ه  

َ
اإلا َٗ

ْ
ل ىَن ل 

 
٩ َُ حَن و٢ا٫: } ,{ل   

َ
اإلا َٗ

ْ
ل  ل 
ً
 َعْخَمت

 
ال َىا٥َ ب 

ْ
ْعَؾل

َ
" و"الٗاإلاحن" ًضزل ٞاؾم "الىاؽ ,{َوَما ؤ

حر الٗغب مً الٟغؽ والغوم والهىض والبربغ, ُٞه الٗغب   ٞلى ٢ا٫ ٢اثل: بن دمحما ما ؤعؾل بلى  ٚو

م في ال٣غآن, ٧ان ظاَال ٦ما لى ٢ا٫: بن هللا لم ًغؾله بلى  التر٥ والهىض والبربغ؛ ألن هللا لم ًظ٦َغ

حر طل٪ مً ٢باثل الٗغب, ٞةن ُٟان ٚو   بجي جمُم وبجي ؤؾض ٚو
 
غ َظٍ ال٣باثل هللا لم ًظ٦

م مً  حَر خبت وقِبت؛ ٚو بإؾمائها السانت؛ و٦ما لى ٢ا٫: بن هللا لم ًغؾله بلى ؤبي ظهل ٖو

م بإؾمائهم السانت في ال٣غآن٢َغل؛ ألن هللا لم ً غ  و٦ظل٪ إلاا ٢ا٫: } ,ظ٦َغ ؿ 
ِْ َ ْمغ  َواإلاْ

َ
س
ْ
َما ال ه  ب 

َم  َٖ  ًْ ـ  م   ع ْظ
م 
َ
ْػال
َ ْ
َهاب  َوألا

ْ
ه
َ ْ
ان  َوألا

َ
ُ ُْ ه الٗغب ولم اإلاِؿغ   ه{ صزل ُٞل  الك  ه  الظي لم حٗٞغ ٌٗٞغ

ه الىبي ملسو هيلع هللا ىلص و٧ل اإلاِؿغ خغام باجٟا١ اإلاؿلمحن, الىبي ملسو هيلع هللا ىلص حٍر  ,وبن لم ٌٗٞغ ٧اللٗب بالكُغهج ٚو

ى  ,ٞةهه خغام بةظمإ اإلاؿلمحن بالٗىى ىبي هض الاإلاِؿغ الظي خغمه هللا؛ ولم ٨ًً ٖلى َٖو

 الجرص والكُغهج باؾم   ؤًًا مً اإلاِؿغ الظي خغمه هللا؛ ولِـ في ال٣غآن ط٦غ   ملسو هيلع هللا ىلص. والجرص

حر ص والكُغهج مدغ  الٗلماء ٖلى ؤن الجر  وظمهىع   ,زام؛ بل لٟٔ اإلاِؿغ ٌٗمها مان بٗىى ٚو

َم و٦ظل٪ ٢ىله: } ٖىى, ًْ
َ
ي ؤ ى  ف 

ْ
ٛ
 
الل  ب 

م  اَّلل  
 
٦
 
ظ از 

َ
ا  ً  

َ
َماَن ال ًْ

َ ْ
م  ألا

 
ْضج  ٣ َٖ َما  ْم ب 

 
٦
 
ظ از 

َ
ا  ً  ًْ  ٨

َ
ْم َول

 
٨ اه 

ْم 
 
٨ُ ل 

َْ ىَن ؤَ م   ٗ
ْ
ُ
 
ِ  َما ج ْوَؾ

َ
ًْ ؤ حَن م  َغة  َمَؿا٦ 

َ
ك َٖ ام   َٗ

ْ
َ  ب 

ه 
 
اَعج

 ٟ َ٨
َ
ْم } -بلى ٢ىله  -{ ٞ خ  ْٟ

َ
ا َخل

َ
ط  ,{ب 

ْم و٢ىله: }
 
٨ َماه 

ًْ  ؤَ
َ
ت
 
ل د 

َ
ْم ج

 
٨
َ
  ل
 
َغَى اَّلل

َ
ْض ٞ

َ
ًَ  َن ؤًما ٫َ { جىاوَ ٢ ٟىن بها ٖلى ٖهض دل  اإلاؿلمحن التي ٧اهىا 

                                              

,  365 - 1/361 "الٟغو١", واهٓغ ٦الم ال٣غافي في الخكِكت في ٦خابه  206 - 34/204( مجمٕى الٟخاوي 1041)

دُت  1480 - 3/1473واهٓغ: جِؿحر ال٣ٟه الجام٘ لالزخُاعاث ال٣ٟهُت البً جُمُت  ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  . 38 - 11/33, واإلاىؾٖى
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ت باؾم  الىبي ملسو هيلع هللا ىلص والتي ناعوا ًدلٟىن بها بٗض؛ ٞلى خل٠ بالٟاعؾُت والتر٦ُت والهىضًت والبربٍغ

م٘ ؤن  ,ه؛ ووظبذ ٖلُه ال٨ٟاعة بطا خىض باجٟا١ الٗلماءهللا حٗالى بخل٪ اللٛت او٣ٗضث ًمُى  

ظا بسالٝ َم هض عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, ج٨ً مً ؤًمان اإلاؿلمحن ٖلى ٖالُمحن بهظٍ اللٛاث لم  ً خل٠ َو

حر طل٪؛ ٞةن َظٍ لِؿذ مً ؤًمان ل  بالسلى٢اث: ٧الَخ  ٠ بال٨ٗبت واإلاالث٨ت واإلاكاًش واإلالى٥ ٚو

ْم الى: }و٦ظل٪ ٢ا٫ حٗ : "مً خل٠ بٛحر هللا ٣ٞض ؤقغ٥",اإلاؿلمحن؛ بل هي قغ٥ ٦ما ٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ل
َ
ٞ

ًُضا  ٗ ىا َن م  م  َُ َخ
َ
وا َماًء ٞ ض  ج 

َ
ٗم ٧ل ماء: ؾىاء ٧ان مً اإلاُاٍ  ٧ل   { ٌٗمج ما ٌؿمى نُٗضا َو

 مخٛحر   ُٖىها و٧ان ٞحها ماء   ٞلى اؾخسغط ٢ىم   , ؤو مما خضر بٗضٍاإلاىظىصة في ػمً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص

ذ والُٗم  دؿا٫  اللىن والٍغ ه بحن الٗلماء وبن لم ج٨ً ب وؤنل السل٣ت وظب الٚا ه بال هؼإ وٗٞغ

 ٦ما ٢ا٫ حٗالى: }لى ٖهض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص, جل٪ اإلاُاٍ مٗغوٞت ٖىض اإلاؿلمحن ٖ
 
ض ُْ حَن َخ غ ٦ 

ْ
ك
 ْ
ىا اإلا

 
ل خ 
ْ
ا٢
َ
ٞ

ْم   َ ى م 
 
حر الٗغب ٦مكغ٧ي التر٥ والهىض والبربغ؛ وبن  { ٞضزل ُٞه ٧ل  َوَظْضج مكغ٥ مً الٗغب ٚو

  } :و٦ظل٪ ٢ىله حٗالى لى ٖهض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص,ممً ٢خلىا ٖ لم ٨ًً َاالء
 
اَّلل ىَن ب 

ى  ْام 
 ً  
َ
ًَ ال ً ظ 

 
ىا ال

 
ل اج 
َ
٢

 ًَ ً ظ 
 
ًَ ال   م 

َخ٤ 
ْ
ًَ ال ً ىَن ص 

ًى  ض 
ًَ  
َ
ه  َوال

 
ىل   َوَعؾ 

 
َم اَّلل ىَن َما َخغ   م 

َدغ   ً  
َ
غ  َوال ز 

ْ
ْىم  آلا

َُ الْ  ب 
َ
َخاَب َوال  ٨

ْ
ىا ال

 
وج
 
ؤ

وَن َخ  غ   ٚ ْم َنا  َ ض  َو ًَ  
ًْ َٖ  

َ
ت ْؼٍَ ج 

ْ
ىا ال

 
ُ ْٗ  ٌ ى  ٘  { ًضزل ت  ؤَل ال٨خاب؛ وبن لم ٩ًىهىا ممً  ُٞه ظمُ

ٞةن الظًً ٢خلىا ٖلى ػماهه ٧اهىا مً ههاعي الٗغب والغوم؛ و٢اجل , لى ٖهض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص٢خلىا ٖ

ـ وألا٫ بِ؛ والخبكت؛ والجغ٦الحهىص ٢بل هؼو٫ َظٍ آلاًت؛ و٢ض صزل ٞحها الىهاعي: مً ال٣

م. حَر   والالم؛ وال٨غط؛ ٚو
 
ومٗىاٍ؛ وبن  ٖمىم ال٣غآن ل٩ل ما صزل في لٟٓه ه هٓحر  ٞهظا وؤمشال

  ,لم ٨ًً باؾمه السام
 
  ولى ٢
  َع ض 

 
٤ لخ  بإن اللٟٔ لم ًدىاوله و٧ان في مٗجى ما في ال٣غآن والؿىت ؤ

خباع وال٣ُاؽ؛ ٦ما صزل الحهىص والىهاع  ٤ الٖا وصزلذ ظمُ٘  ,ي والٟغؽ في ٖمىم آلاًتبه بٍُغ

واإلاحزان؛ ل٣ُىم الىاؽ بال٣ؿِ  وؤهه بٗض دمحما ملسو هيلع هللا ىلص بال٨خاب ,اإلاؿ٨غاث في مٗجى زمغ الٗىب

وال٣ُاؽ الصخُذ َى مً الٗض٫؛ ألهه ال ًٟغ١ بحن اإلاخمازلحن؛  ,الٗض٫ اإلاحزانال٣غآن، و  ال٨خابو 

ًَ في اإلاٗجى اإلاىظ   اؾخىث الؿِئاثةطا ٞ ,بل ؾىي بُجهما م؛ لم   ب للخدٍغ
 
م ؤخَض  و  س َا بالخدٍغ

وخ٨م هللا وعؾىله  ,ولى لم ٌؿى بُجهما ٧ان جىا٢ًا ,صون آلازغ؛ بل مً الٗض٫ ؤن ٌؿىي بُجهما

غع وؤباخه له لسغط إلاا ُٞه مً الً ولى ؤن الُبِب خمى اإلاٍغٌ ًٖ شخيء   ,الخىا٢ًٌٖ  ٍ  مجز  

ٕ   ل  وال بض بطا ؤَخ  ,ال٣لىب وألاصًان وألاهبُاء ؤَباء   ,بوالكٕغ َب ال٣لى  ,ًٖ ٢اهىن الُب  الكغ

 ًَ  قِئا مىه ؤن 
 
بما خغمه صون  ى زامٌّ ه مٗجً َظا بما ًٟغ١ به بِىه وبحن َظا ختى ٩ًىن ُٞ و  س

 .(1042)(وهللا ؤٖلم ,ما ؤخله

                                              

 210 - 34/206مجمٕى الٟخاوي ( 1042)
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ظا مشا٫ آزغ ٖلى  ى الضزان. خضرما ٢لذ: َو  ولم ٨ًً في الؼمان الؿال٠, َو

ال  : اٖلم ؤن الضزان اإلاظ٧ىَع (1043)"ا٫ُ  اإلاجهل الؿ  "٢ا٫ قُسىا في ):  ٖلِل٢ا٫ الكُش دمحم

  
, ٞازخل٠ للدم وحىره في ؤشمىتهم، وإهمد خدر في ؤواخس اللسن اللدشسمحن, هو  ُٞه للمخ٣ض 

  ُٞه اإلاخإزغون بالخ  
ًَ  ل  ، (1044)مىه ؾُضي ٖلي ألاظهىعي ما ال ٌُٛب ال٣َٗل  ل  د  والخغمت, ٣ٞا٫ 

 
 
ه عؾالت٠ ُٞوؤل

م ، واؾخض٫ ٞحها ب٨الم ظماٖت  (1045) حَر واٖخمض ما ٢اله  ,مً ؤَل اإلاظَب ٚو

  ؤ٦ثر  
 
ً بٗضٍ، و٢ا٫ بدغمخه ؾُضي ببغاَُم الل٣اوي، وؤل ٠ ُٞه عؾالت هدى ال٨غاؾخحن اإلاخإزٍغ

ٞمجهم  ,٣ًا٫ له الضزان، وللٗامت ُٞه ٖباعاث شخيء   الٗاقغ   ٢ا٫ ٞحها: ٢ض خضر في ؤوازغ ال٣غن  

ومجهم مً ٌؿمُه  ,ه الُابٛت، ومجهم مً ٌؿمُه الخيبا٥، ومجهم مً ٌؿمُه الختنمً ٌؿمُ

اإلاؿمى باإله٩لحز مً  الخابٗت، ومجهم مً ٌؿمُه الضزان, ؤو٫ مً ظلبه بلى بغ الغوم الجُل  

مىهه خ٨ُما الىهاعي، وؤو٫ مً ؤخضزه بإعى اإلاٛغب عظل   وهثر، وط٦غ  له ُٞه هٓم   ,حهىصي ًٖؼ

 َ٘ البُالت ٦شحرا، وؤو٫ مً ؤزغظه ببالص الؿىصان الجىؽ،  ضة، وػاص ٖلُه ؤعباب  ٖ لهم ُٞه مىاٞ

الب  ل  زم ظ   ه بمهغ  ,ؤ٢ُاع ؤلاؾالم ب بلى مهغ، والدجاػ، والُمً، والهىض، ٚو ٟٞي ؤواثل قُٖى

  ,له ؤخمض بً ٖبض هللا مً جاُٞالن مً بالص اإلاٛغب ٣ًا٫ صزل به عظل  
َ
ىا ٞؿإ٫ ٖىه قُس

  (1046)لم الؿجهىعيو٢ضوجىا الٗالمت ؾا
 
م، والػم قُس  -عخمه هللا حٗالى  -ىا اإلاظ٧ىع ٞإٞخاٍ بالخدٍغ

                                              

م بً ؾلُمان بً عظب البرلسخي اإلاهغي ؤبى ًدحى اإلاال٩ي َى ( 1043) البىالقي مهُٟى بً عمًان بً ٖبض ال٨ٍغ

ازيخحن وؾخحن وماثخحن وؤل٠. له مً ال٨خب: السُب الؿيُت للجم٘ الخؿُيُت.  1262اإلاخىفى ؾىت  ,الكهحر بالبىالقي

اوي في مجلض. اإلاجهل الؿُا٫ إلاً ؤعاص قغب الؼال٫ قغح مىٓىمت في الؿ٠ُ الُماوي إلاً ٢ا٫ في خل ؾمإ آلاالث وألٚا

حن   (ػ. ) 2/457اإلاؿاثل ال٣ٟهُت اَـ . مً َضًت الٗاٞع

، والٗلىم الٗغبُت (1044) قُش اإلاال٨ُت في الضهُا  ,ؤبى الخؿً ٖلي ألاظهىعي: اإلاهغي ؤخض قُىر ال٣ٟه والخهٝى

زلُل بكغح خُٟل، اؾخمض مىه ٧ل مً ظاء بٗضٍ ٖلى ما ُٞه مً بى٢خه، بظا٥ ونٟه الُٗاشخي في عخلخه. قغح مسخهغ 

في هدى ٖكغ ٦غاَعـ مً هللا ٖلي بمل٨ها. وله قغح ٖلى الغؾالت ؤٚالٍ اٖخجى اإلاٛاعبت بخصخُدها، وخاقُت ٖلُه لُُٟت 

الىىع , واهٓغ: شجغة  2/331ال٨ٟغ الؿامي ]ؾذ وؾخحن وؤل٠ ًٖ هدى ماثت ؾىت.  1066في جأل٠ُ ؤزغي. جىفي ؾىت 

 . )ػ( [440 - 1/439الؼ٦ُت 

و٢ا٫ في جغظمت ببغاَُم  .اَـ  (وعؾالخان في قغح الضزانفي مالٟاجه: ) 1/440( ٢ا٫ في "شجغة الىىع الؼ٦ُت" 1045)

اعيه ٖهغٍ   ,وههُدت ؤلازىان في قغب الضزانفي مالٟاجه: ) 1/422الل٣اوي  ألاظهىعي بغؾالخحن ؤزبذ ٞحهما  ه الىىع  ٖو

  الخ  
 
ُظّس  مدت ُ  ل ًَ  )ػ( ( اَـ .لم 

اإلاها : ) 1/418الىىع الؼ٦ُت" ٢ا٫ في "شجغة  (1046) ؤبى الىجاة ؾالم بً دمحم الؿجهىعي: مٟتي اإلاال٨ُت بمهغ ٖو

, ؤزظ  ؤلامام ال٨بحر ومٟخحها ومدضثها الكهحر زاجمت الخٟاّ باجٟا١, بلُه الغخلت مً آلاٞا١, اظخم٘ ُٞه ما لم ًجخم٘ في ٚحٍر

ان الل٣اوي ًٖ ؤثمت ٧الكمـ ال ىه ظلت مجهم البَر غي وبه ج٣ٟه, وؤصع٥ الىانغ الل٣اوي وؤزظ ٖىه, والىجم الُُٛي, ٖو بىٞى
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لم ًسالٟه في طل٪ مسال٠، وقاَضث طل٪ مىه ؾماٖا و٦خابت،  ,بظل٪ بلى ؤن ماث ؤلاٞخاءَ 

م اَـ اإلاغاص مىه, والخانل ؤن الضزان  وجابٗه ٖلى طل٪ ؤَل   حَر الضًً والهالح مً الخىُٟت، ٚو

ٗ   , ٞالىعٕ ٖضم  (1047)ل والخغمتفي قغبه زالٝ بالخ  قغبه, وبُ
 
ُ   ه وؾُلت ه ُٗى خ٨َم لكغبه ٞ

 .(1048)(اهخهى

 )٢ا٫ الكُش خؿً البىا في ظىاب له في خ٨م الضزان والخيبا٥: و 
 
ٝ ٗغَ الضزان شجغة لم ح

ٌ  , ملسو هيلع هللا ىلصفي ٖهض الىبي  جضزُىا  ها َظا الاؾخسضامَ ٝ اؾخسضام  ٗغَ وال في ال٣غون ؤلاؾالمُت ألاولى، ولم 

ً   زاث مً َظٍ ألامىع ؤو مًٛا.. بلخ، وال٣اٖضة الٗامت في الخَض  ا وهخاثجهاؤن   ,د٨م ٖلحها بأزاَع

 د  ٞما ٧ان مجها هاٞٗا اؾخ  
 
ٕ  ل  ب َو   ب الاهخٟا

 
م ب٣ضع يغعٍ، وما غ  ٍ وَخ غ  به، وما ٧ان مجها ياعا ٦

وهرا وحُه اخخالف لُت، ٞهى ٖلى ؤلاباخت ألان ,ظغي مجغي الٗاصة ولم حٗٝغ له ٞاثضة وال يغع 

 .(1049)(الللمدء في شسب الدخدن

ظاء في عؾالت )ؤلامام الكى٧اوي, ٢ا٫ الكُش خؿً البىا: ؤًًا وممً هٕؼ بلى بباخخه 

للكى٧اوي: الؿاا٫ الخاصي ٖكغ ًٖ شجغة الخيبا٥: َل  "بعقاص الؿاثل بلى ؤظىبت اإلاؿاثل"

 ىاؽ آلان ؤم ال؟ًجىػ اؾخٗمالها ٖلى الهٟت التي ٌؿخٗملها ٦شحر مً ال

م والؿىت اإلاُهغة َى ؤن ٧ل ما في ألاعى خال٫،  ؤ٢ى٫: ألانل الظي ٌكهض له ال٣غآن ال٨ٍغ

: ٧اإلاؿ٨غ، والؿم ال٣اجل، وما ُٞه يغع ٖاظل ؤو آظل زام وال ًدغم شخيء مً طل٪ بال بضلُل  

؛ وما لم ًغص ُٞه صلُل   ٩ا وجمؿ   اؾخصخابا للبراءة ألانلُت ٞهى خال٫   زامٌّ  ٧التراب وهدٍى

اباألصلت الٗامت ٣٦ىله حٗالى: } ًٗ ُ ْعى  َظم 
َ ْ
ي ألا ْم َما ف 

 
٨
َ
٤َ ل

َ
ل
َ
ًما {، }ز َدغ  ي  م 

َ
ل َي ب  وح 

 
ي َما ؤ  ف 

ض  ظ 
َ
 ؤ
َ
ْل ال

 
٢

م    ٖ ا
َ
ى َ

َ
ل ٨ظا الغاجر ٖىضي ؤن ألانل في ظمُ٘ الخُىاهاث الخل، وال ًدغم شخيء  { آلاًت.َٖ َو

غ، لؿبإ، مجها بال بضلُل ًسههه: ٦ظي الىاب مً ا والسلب مً الُحر، وال٩لب ؤو السجًز

مهوؾاثغ   .ما وعص ُٞه صلُل ًض٫ ٖلى جدٍغ

                                                                                                                                             

والىىع ألاظهىعي والسحر الغملي واإلاكـ البابلي والػمه والكُش ٖامغ الكبراوي وؾم٘ مىه ألامهاث الؿذ، له قغح ظلُل 

حر طل٪. ج ,وعؾالت في لُلت الىه٠ مً قٗبان ,ٖلى السخهغ مٍغ هدى الؿبٗحن(. 1015ظماصي ألاولى ؾىت  ىفي فيٚو  ٖو

م بً دمحم ال٩ٟىن ال٣ؿىُُجيفي جغظمت الٗالمت  ٢ا٫ ناخب "شجغة الىىع الؼ٦ُت" (1047)  ؤبي دمحم ٖبض ال٨ٍغ

 الىاؽ  في طل٪ هدى الشالزحن جإلُٟا بحن  :: )له جأل٠ُ مجها 1/448
َ
٠

 
م الضزان عص ٖلى ألاظهىعي. ٢لذ: ؤل مدلل ظؼء  في جدٍغ

 )ػ( ومدغم, واإلاُل بلى الخى٠٢( اَـ .

 191 - 1/190( ٞخذ الٗلي اإلاال٪ 1048)

 م.1359/1940ظماصي آلازغة مً ؾىت مجلت اإلاىاع: الٗضص الهاصع في ( 1049)
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  ٌ الىاؽ الخيبا٥ وبًٗهم الخىجىن،  بطا ج٣غع َظا ٖلمذ ؤن َظٍ الصجغة التي ؾماَا بٗ

مها، ولِؿذ مً ظيـ اإلاؿ٨غاث وال مً الؿمىم  ٞحها صلُل   لم ًإث   وال مً حيع ًض٫ ٖلى جدٍغ

 ًَ م ؤجها خغام  آظ س  ظُ مد   ال٣ا٫ وال٣ُل. وال ًُٟض مجغص   ,ٞٗلُه الضلُل ال ؤو ٖاظال، ٞمً ٖػ

  ٌ م  ى خغمتها ب٣ىله حٗالى: }ؤَل الٗلم ٖل و٢ض اؾخض٫ بٗ ْحه 
َ
ل َٖ م    

َدغ   ٍ َباث  َو  
 ُ م  الُ  ه 

َ
ل  ل د 

 ٍ َو

 
َ
ض َباث 

َ
س
ْ
  ,{ال

َ
ألانى٫،  مً مؿال٪ الٗلت اإلاضوهت في جدذ السباثض بمؿل٪   وؤصعط َظٍ الصجغة

 
َ
 ل  و٢ض ٚ

َ
  في طل٪ ٚلُا بَ  ِ

 الجزإ، والاؾخضال٫   ٧ىن َظٍ الصجغة مً السباثض َى مدل   ا، ٞةن  ىً ِ 

مت ٖلى طل٪ ُٞه قىب     مهاصعة   باآلًت ال٨ٍغ
 
اإلاظ٧ىع بن ٧ان باليؿبت  ٖلى اإلاُلىب، والاؾخسبار

مً الُُباث ال مً  ٞةن مً ٌؿخٗملها هي ٖىضٍ ,خٗملها ومً ال ٌؿخٗملها ٞهى باَلبلى مً ٌؿ

ظض مجهم مً اؾخسبض بلى بٌٗ َظا الىٕى ؤلاوؿاوي ٣ٞض و   اإلاؿخسبشاث، وبن ٧ان باليؿبت

ى مً ؤَُب الُُباث، و٢ض صر ؤن عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم ًإ٧ل الًب، و٢ا٫:  ؤظضوي "الٗؿل َو

ٌ  "ؤٖاٞه   ؛ ٞإ٧له بٗ
ً
٘  الصخابت بمغؤ مً ؤهه٠ مً هٟؿه وظض ٦شحرا مً مىه ملسو هيلع هللا ىلص، و  ي ومؿم

  ٕ مىم ألاصلت، في  ألامىع التي ؤخلها الكاع ا ؤو ٧اهذ خالال بالبراءة ألانلُت ٖو حَر مً الخُىاهاث ٚو

 ًَ حهم مً ٌؿخُُب ما ٌؿخسبشه ٚحر   ,هاَظا الىٕى ؤلاوؿاوي مً ٌؿخسبض بٗ  ٍ، ٞلى ٧ان مجغص  ٞو

م طل٪ الصخيء   اؾخسبار   ل البٌٗ م٣خًُا لخدٍغ ولخىم ؤلابل  ى ٚحٍر ل٩ان الٗؿل  ٖلُه ٖو

ٗاٞه، والالػم    باَل، والب٣غ والضظاط مً الخغماث؛ ألن في الىاؽ مً ٌؿخسبض طل٪ َو

  ٞاإلالؼوم  
 
م ه، ٞى٣غع بهظا ؤن الاؾخضال٫َ مشل ؤو  الخىجىن ل٩ىن البٌٗ ٌؿخسبشه ٚلِ ٖلى جدٍغ

 .(1050)(مٛالُت. اَـ ٦الم الكى٧اوي في َظٍ اإلاؿإلت

ه في شخيء  ٢لذ: جإنُل  ؤلا  ه في جهى   مام الكى٧اوي ؾضًض  مخحن ال هىاٖػ  ٍع مىه, وبهما هىاٖػ

  الخ٨مل
 اإلاىاٍ ُٞه وجد٤ُ٣   لضزان مدل 

 
للخغمت,  ب  الًغع اإلاىظ   , ٞهى لم ًخد٤٣ ٖىضٍ ون٠

ى ؤلاباخت. ُان َو  ٞب٣ي ٖلى ألانل في ألٖا

ى ما ه٣ىله ؤًًا ُٞما  ه ؤًًا ): خُض ٢ا٫" خاقِخه"ابً ٖابضًً في  ط٦ٍغَو  
 
ل ٠ في خ 

 
وؤل

 ",الهلر بحن ؤلازىان في بباخت قغب الضزان"ؾُضها الٗاٝع ٖبض الٛجي الىابلسخي عؾالت ؾماَا 

ت ال٨بري ٖلى ال٣اثل بالخغمت ؤو بال٨غاَت, مً جألُٟه الخؿان، وؤ٢ام الُام   وحٗغى له في ٦شحر  

ُان ال بض لهما مً صلُل, وال صلَُل  ٍ وال جٟخحٍر ٞةهه لم ًشب  ٖلى طل٪,  ٞةجهما خ٨مان قٖغ ذ بؾ٩اع 

، ٞهى صازل  جدذ ٢اٖضة ألانل في ألاقُاء ؤلاباخت, وؤن ٞغىهوال إطسازُ   ٘  ، بل زبذ له مىاٞ

م     بيغاٍع للبٌٗ ال ًلؼم مىه جدٍغ
 ,الٗؿل ًًغ بإصخاب الهٟغاء الٛالبت ؤخض، ٞةن   ه ٖلى ٧ل 

                                              

 الؿاب٤.( 1050)
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 بالىو ال٣ُعي، ولِـ الاخخ م٘ ؤهه قٟاء   ,وعبما ؤمغيهم
 
في الاٞتراء ٖلى هللا حٗالى بةزباث  ُاٍ

 .(1051)(لهما مً صلُل, بل في ال٣ى٫ باإلباخت التي هي ألانل ض  الخغمت ؤو ال٨غاَت اللظًً ال ب  

بالصها دمحم الُاَغ ابً ٖاقىع بةباخخه, ٞةجها مبيُت ٖلى البراءة  ٍ ٞخىي قُش  ٢لذ: وهدى  

 
 
َظٍ  ٣ل اإلاىظب للخغمت, ٣ٞض وعص ٖلُه ؾاا٫  الخإزحر في الٗ ألانلُت, بط لم ًخد٤٣ ٞحها ون٠

ؤما بٗض, ٞمىظ ًىمحن اجهلذ بغؾالت مً ؤخض ؤُٖان نٟا٢ـ, ًُلب ٞحها بُان خ٨م "نىعجه: 

ض ؤن ٣ًضم ٖلى ؤمغ ختى ٌٗلم خ٨م هللا ُٞه, ٣ًى٫ في  هللا في بُ٘ خكِكت الضزان, ألهه ال ًٍغ

لُه ٞاإلاغظى مً خًغج٨م بُان خ٨م هللا في اصة بُان خ٨م مؿخٗمل جل٪  الغؾالت: ٖو طل٪ م٘ ٍػ

 ."الخكِكت, ول٨م الك٨غ الخام

اٖلم ؤن خكِكت الضزان اإلاؿماة بالخبٜ وبالخيبا٥ هي َاَغة وال )٩ٞان ظىاب الكُش: 

م الخضزحن بها ٣ٞض ؤزُإ, واقدبه  جازغ في ال٣ٗل, ُٞجىػ الخضزحن بها في الٟم, ومً ٢ا٫ بخدٍغ

ً  ٖلُه الخا٫, ولظل٪ ال ًلخٟذ بلى  ٗ  ٢ىله, وال  ها, وؤما ها وال الخجاعة ٞحها وال ٚغؾ  مى٘ بُ

الخكِكت اإلاؿماة بالخ٨غوعي, ٞالخضزحن بها في الٟم خغام, و٦ظل٪ جىاولها باأل٧ل, ألن طل٪ 

ٟؿضٍ, والسضعاث واإلاٟؿضاث ظمُٗها خغام ٖلى ما نغح به الكهاب ال٣غافي في  ع ال٣ٗل ٍو
ًسض 

لُه ٞبُٗها خغ   . (1052)(ام, ألجها ال ج٣هض بال الخسضًغالٟغ١ ألاعبٗحن, ٖو

لُه  ,٢لذ: ٞإهذ جغي ؤن مإزظ الكُش َى ٖضم ْهىع الخسضًغ وؤلاٞؿاص في الضزان ٞال ٖو

مه, ولهظا ٢طخى ٖلى السال   ؤن مً ٢ا٫ بالخغمت ٢ض اقخبهذ  :ؤي٠ باقدباٍ الخا٫, وظه لخدٍغ

 
 
 الضزان بالخكِكت السضعة. ٖلُه خكِكت

 َخ )قلخىث: ولهظا ٢ا٫ الكُش مدمىص 
َ
ً   َم ٨   هم بد  بٗ

 
ه هٓغا بلى ؤهه لِـ مؿ٨غا, وال مً ل

في مشله ؤن ٩ًىن خالال ول٨ً  قإهه ؤن ٌؿ٨غ, وهٓغا بلى ؤهه لِـ ياعا ل٩ل مً ًدىاوله, وألانل  

خإزغ به.  جُغؤ ٖلُه الخغمت باليؿبت ٣ِٞ إلاً ًًٍغ ٍو

 وَخ 
َ
٨  ٌ   م بٗ

َ
ٖ   غ  آز ً ؤهه ًدضر يٟٗا في ٝغ ٖىه مبدغمخه ؤو ٦غاَخه, هٓغا بلى ما 

ا للسلل والايُغاب,  ت ؤو ؤ٦ثَر ٗغى ؤظهؼجه الخٍُى صخت قاعبه, ٣ًٟضٍ قهىة الُٗام, َو

  ً  م  ما 
َدغ   ً   َد وزانت ظهاػ ال٣لب والغثخحن, ومً ٢ىاٖض ؤلاؾالم الٗامت ؤهه 

خٟٓا لل٣ُٗضة ؤو  م  غ 

  ٝ مً َظٍ الىىاحي,  هاخُت   لل٣ٗل ؤو للما٫ ؤو للٗغى, وؤهه ب٣ضع ما ٩ًىن للصخيء مً بيٗا

                                              

 6/459( خاقُت ابً ٖابضًً 1051)

٢ا٫:  .اَُم بىػُٚبتوجد٤ُ٣: دمحم بً ببغ ( / ظم٘ 341( ٞخاوي الكُش ؤلامام دمحم الُاَغ ابً ٖاقىع )م 1052)

سخي: الٟخاوي الخىوؿُت :  ظٍ الٟخىي مً الؿَى  . 2/851َو
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م   َٖ ٩ًىن جدٍغ  ه ؤو ٦غاَخه, ٞما 
 
 يغع   َم ٓ

 
ذ خغمخه, وؤلاؾالم ٍ ٖٓمذ خغمخه, وما ٢ل يغعٍ ٢ل

 
َ
 مَ في وظىب الٗىاًت بها ًٖ هاخُت ال٣ٗل واإلاا٫, و٦شحرا ما خغ   ل  ٣  ًغي ؤن الصخت البضهُت ال ج

ٌَ  اإلاباَح  ؤلاؾالم   دغم الٗباصة اإلاٟغويت بطا ج٣ًُ ؤجها ٍ, بل هغاٍ ًب يغع  ٛل  بطا ٧ان مً قإهه ؤن 

 جًغ ؤو جًا٠ٖ الًغع.

وبطا ٧ان الخبٜ ال ًدضر ؾ٨غا, وال ًٟؿض ٣ٖال, ٚحر ؤن له آزاعا ياعة, ًدؿها قاعبه في 

ىا ٞحها الٗىهغ الؿام الظي  ٞغ باء ٖىانٍغ ٖو دؿها ُٞه ٚحر قاعبه, و٢ض خلل ألَا صخخه, ٍو

ىاثه, وبطن ٞهى وال ق٪ ؤطي وياع, وؤلاًظاء  ٖلى ؾٗاصة ؤلاوؿان -وبن ٧ان ببِء  -٣ًطخي  َو

والًغع زبض ًدٓغ به الصخيء في هٓغ ؤلاؾالم, وبطا هٓغها م٘ َظا بلى ما ًى٤ٟ ُٞه مً ؤمىا٫, 

ها في ٚحٍر ؤهٟ٘ وؤظضي, بطا هٓغها بلى َظا  ه في خاظت  ٦شحرا ما ٩ًىن قاعب   بلحها, ؤو ٩ًىن نٞغ

ىا له ظهت مالُت ج٣طخي في هٓغ  ضم بباخخه.الجاهب ٖٞغ ٗت بدٍٓغ ٖو  الكَغ

خىا الىز٣ُت بأزاع الخبٜ الؿِئت في الصخت واإلاا٫  –ومً َىا وٗلم  ؤهه مما  –ؤزظا مً مٗٞغ

ه, خ  ٣  ْم ًَ  ٨َغ ؤلاطالم كلى الش يء بدلخسمت ؤو الىساهت ال ًخىكف كلى وحىر  وخىُم ه الكٕغ ٍو

 َٗ , ٞل  خدص برلً الش يء هّصٍ 
َ
٘ الٗامت ل  ل ت ألاخ٩ام, ٢ُمت   ألاخ٩ام و٢ىاٖض الدكَغ ها في مٗٞغ

ت في بُٖاء ٧ل شخيء ٌؿخدضزه الىاؽ   وبهظٍ الٗلل وجل٪ ال٣ىاٖض ٧ان ؤلاؾالم   مً  طا ؤَلُت ٢ٍى

  خ  
ت السهاثو وآلازاع الٛالبت للصخيء, ٞدُض ٧ان الًغع   ل  ٤ مٗٞغ  ؤو خغمت, وطل٪ ًٖ ٍَغ

 ٧ان الَخ 
ْ
ىٟ٘ والًغع ٧اهذ الى٢اًت غ, وخُض زلو الىٟ٘ ؤو ٚلب ٧اهذ ؤلاباخت, وبطا اؾخىي الٓ

 .(1053)(زحرا مً الٗالط

 ما ٢غعٍ الكى٧اوي وح٣ٗبه في هُٟه الًغَع  "قغح الترمظي"اإلاباع٦ٟىعي في ولهظا ٣ٞض ؤوعص 

)جىبُه: اٖلم ؤن بٌٗ ؤَل الٗلم ٢ض اؾخض٫ ٖلى بباخت ؤ٧ل الخيبا٥ وقغب صزاهه ب٣ىله ٣ٞا٫: 

 } :حٗالى
َ ْ
ي ألا ْم َما ف 

 
٨
َ
٤َ ل

َ
ل
َ
ي ز ظ 

 
َى ال اَ  ًٗ ُ في ألاقُاء  ألانَل  التي جض٫ ٖلى ؤن   {, وباألخاصًضْعى  َظم 

 ؤلاباخت.

بٗض ما ؤزبذ ؤن ٧ل ما في  "بعقاص الؿاثل بلى ؤصلت اإلاؿاثل"٢ا٫ ال٣اضخي الكى٧اوي في 

  بال بضلُل   ألاعى خال٫  
 
بطا ج٣غع َظا ٖلمذ ؤن َظٍ الصجغة التي ؾماَا بٌٗ الىاؽ  :هما لٟٓ

مها لخىجىن لم ًإث ٞحها صلُل  الخيبا٥ وبًٗهم ا ولِؿذ مً ظيـ اإلاؿ٨غاث وال  ,ًض٫ ٖلى جدٍغ

م ؤجها خغام ٞٗلُه الضلُل ,مً الؿمىم وال مً ظيـ ما ًًغ آظال ؤو ٖاظال وال ًُٟض  ,ٞمً ٖػ

 .مجغص ال٣ا٫ وال٣ُل اهخهى

                                              

 (385 - 383الٟخاوي لخمىص قلخىث )م ( 1053)
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اهذ وؤما ما بطا ٧ ,ألانل في ألاقُاء ؤلاباخت ل٨ً بكٍغ ٖضم ؤلايغاع ال ق٪ في ؤن   :٢لذ

 غ  ً  م  
َ
 ة في آلاظل ؤو الٗاظل ٨ٞ
 

وال مً )و٢ض ؤقاع بلى طل٪ الكى٧اوي عخمه هللا ب٣ىله ,  زم ٦الال

ت وبيغاٍع ٖاظال ْاَغ   , وؤ٧ل  (ظيـ ما ًًغ آظال ؤو ٖاظال ٚحر  الخيبا٥ وقغب صزاهه بال مٍغ

م ؤو ؾضؾه, زم لُىٓغ ٠ُ٦ ُٞه ق٪ٌّ  زٟي, وبن ٧ان ألخض   ه ًضوع عؤؾ   ٞلُإ٧ل مىه وػن عب٘ صَع

ه خُض ال ٣ًضع ؤن ًٟٗل قِئا مً ؤمىع الضهُا ؤو الضًً, بل ال ه وجخ٣لب هٟؿ  وجسخل خىاؾ  

وال مً ظيـ ما )ٌؿخُُ٘ ؤن ٣ًىم ؤو ًمصخي, وما َظا قإهه ٞهى مًغ بال ق٪, ٣ٞى٫ الكى٧اوي 

ذ َظا ْهغ ل٪ ؤن   لِـ بصخُذ. (ًًغ آظال ؤم ٖاظال ٖلى  ٍ ٖاظال َى الضلُل  بيغاعَ  وبطا ٖٞغ

 .(1054)(وهللا حٗالى ؤٖلم ,ه وقغب صزاهه, َظا ما ٖىضيٖضم بباخت ؤ٧ل  

واإلاٗغوٝ ؤن الضزان ٌؿبب ؤيغاعا صخُت ): اإلاظ٧ىع  و٢ا٫ الكُش خؿً البىا في ظىابه

باء  -ومً َظٍ ألايغاع  ,٦شحرة هدُجت الدؿمم )الى٩ُىجُجي( اػصًاص يغباث ال٣لب  -٦ما ٢ا٫ ألَا

ضم اهخٓامها، وؾىء اله تٖو ُٞىعر الؿٗا٫  ,ًم، وتهُُج الٛكاء الساَي للكٗب الغثٍى

ه ؤلاجها٥،  اإلاؼمً وؾىء خغ٦ت الخىٟـ، ٞال ًم٨ً للصسو بظهاص هٟؿه مً ٚحر ؤن ٌٗتًر

وي٠ٗ الىٓغ ٖاصة ٩ًىن مً بٌٗ َظٍ الىخاثج، وعبما ؤصي بلى ٖمى ظؼجي، و٦ظل٪ جهاب 

ت خغ٦ت ال٣لب وجهلب  ت بأٞاث ؤَمها ؾٖغ الكغاًحن، و٢ض ًىعر طل٪ ال٣لب الضوعة الضمٍى

يٟٗا مؿخمغا ًاصي بلى الؿ٨خت ال٣لبُت بٛحر ؤلم ؤو ؾاب٣ت بهظاع، و٦ما جدضر َظٍ ألايغاع 

وؤوضر؛ لكضة جإزحر الى٩ُىجحن  الصخُت بالخضزحن، جدضر ٦ظل٪ باإلاًٜ، بل هي في اإلاًٜ ؤقض  

اة لبٌٗ الىاؽ  ، الظي ًخسل٠ مٗٓمه في الٟم باإلاًٜ، و٢ض خضزذ الٞى الظًً مًٍٛى

ب الضزان )مً الجمغ٥( بإن زبإٍ جدذ مالبؿه مالن٣ا لجلضٍ،  و٦ظل٪ جىفي عظل ؤعاص تهٍغ

ظا َى ؾبب ألاع١  يبه الٗهب الغثىي اإلاٗضي ٞحهبِ ال٣لب، َو ٘ يِٛ الضم ٍو والخضزحن ًٞغ

 بٗض ؤلا٦شاع مً الخضزحن.

 
 
ى بٗض َظٍ ألايغاع الصخُت بؾغاٝ ٖت له وجبظًغ، و٢ض في اإلاا٫ بٛحر ؾبب، ٞهى بيا َو

هُىا ًٖ الخبظًغ وبياٖت اإلاا٫، و٢ض ؤزبدذ ؤلاخهاثُاث ؤن اإلاضزً ًى٤ٟ في الضزان ؤعبٗت ج  

ى ٖبض ٞاٙع ال ٞاثضة جغجى مً وعاثه، والٗا٢ل بله اإلاامً ًجٍز  ه في اإلالبـ، َو ؤمشا٫ ما ًهٞغ

 غع والًغاع.ه ًٖ ؤن ًًُ٘ و٢خه في الٗبض، ٞهى ياع وال ق٪، و٢ض هٟى ؤلاؾالم الًهَٟؿ 

خضا٫ ُٞه  و٢ض ٣ًا٫: بن َظٍ ألايغاع ظمُٗا بهما جدضر خحن ؤلاٞغاٍ ال خحن الٖا

خضا٫، و٢ض ؤزبدذ ؤلاخهاثُاث  :والخ٣لُل مىه، والجىاب ٖلى طل٪ ؤن ٣ًا٫ وؤًً يمان الٖا

                                              

 325 - 5/324 جدٟت ألاخىطي (1054)
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خضا٫ هاصع   بحن اإلاضزىحن، ٞؿهىلت جىاو٫ اللٟاٞت وجد٨م الٗاصة وما ًخسُله  الض٣ُ٢ت ؤن الٖا

مً لظة الخضزحن ٧ل طل٪ ًجٍغ بلى ؤلاٞغاٍ، ختى ؤهه لِكٗل اللٟاٞت مً ألازغي بك٩ل  اإلاضزً

 م٩ُاه٩ُي مً ٚحر ؤن ج٩ىن في هٟؿ  
 
مً اإلاضزىحن مً َالخه ٦ثرة  بلى الخضزحن، و٦شحر   ه خاظت

 ؤ٣ٖاب اللٟاث٠ التي اؾتهل٨ها بٗض ؤن ًيخهي مً ٖمله ؤو وخضجه.

ا ٞالظي ًٓهغ لي ؤن حٗ ,وبطا ج٣غع َظا اَي الضزان جضزُىا بإًت ٦ُُٟت ؤو مًٛا ؤو ؾَٗى

ى ما ًترجب ٖلُه  خغام   -في ألاقُاء ؤلاباخت  بط ألانل   -بإنله  بإًت ٦ُُٟت ٦ظل٪: خال٫   ، َو لٛحٍر

ً   مً ألايغاع، وال٣لُل   ٗت ومىٗا لل٣ضوة الٟاؾضة، وؤما الخضاوي لَخ مىه  ٤ بال٨شحر ؾضا للظَع

 به الٛغى، ومشله في َظا الخيبا٥ وال٣اث وما ظغي مجغاَا. بال٣ضع الظي ًخم بخٗاَُه ٞجاثؼ  

ج، والظًً لم  ولهظا ؤهصر للمضزىحن مً اإلاؿلمحن ؤن ٣ًلٗىا ًٖ َظٍ الٗاصة ولى بالخضٍع

 ٌٗخاصوا َظٍ الٗاصة ؤن ًدظعوَا ما اؾخُاٖىا.

  طل٪ ما ْهغ لي في َظٍ اإلاؿالت، وؤها ٖلى اؾخٗضاص  
 
  للغظٕى ٖىه بطا ما ه
ى ٚحٍر مما بل ذ  هْ ب 

ى حهضي الؿبُل  .(1055)اَـ ظىاب الكُش خؿً البىا (َى ؤولى باالجبإ، وهللا ٣ًى٫ الخ٤، َو

 زبىث  ٢لذ: 
 
 يغعٍ ال ًيبػي الخى٢

 
في ٦خابه  ٢ا٫ الكُش ظما٫ الضًً ال٣اؾميُٞه,  ٠

باء مًغاجه الٗضًضة(. ز" ظىام٘ آلاصاب" م ؾا١ : )٢ض زبذ لضي الباخشحن الخ٣٣حن مً ألَا

ا نالخا مجها  .(1056)َٞغ

الٟهل , في بابها الشالض السهىم  للضزان ٣ٖض "في الكاي وال٣هىة والضزانعؾالت " لهو 

ً   , ؤوعص ُٞه الصخيءَ (1057)(مًغاث الخضزحن)الغاب٘ في  بت في ال٨شحر الظي ال  ب٣ي للىاْغ ُٞه ٍع

 يغعٍ وزبشه.

م  شخيء: َل َى ؤلاباخت ؤو بطا ؤق٩ل ٖلى الىاْغ ؤو الؿال٪ خ٨)و٢ض ٢ا٫ ابً ال٣ُم: 

ال ٖلى مٟؿضة  عاجخت  ْاَغة,  اًخه, ٞةن ٧ان مكخم  م؟ ٞلُىٓغ بلى مٟؿضجه وزمغجه ٚو الخدٍغ

ه, بل الٗلم   مه م   ٞةهه ٌؿخدُل ٖلى الكإع ألامغ  به ؤو بباخخ  ٖ  بخدٍغ  .(1058)(ه ٢ُعيٌّ ً قغ

مً ظملت مً ه٣ل ٧ان ٢ض م(, و 1913)ؾىت َـ( ما ًىا٤ٞ 1322َظا وال٣اؾمي  جىفي ؾىت )

باء   ظا خ٤ ٧ل مؿإلت ٣ٞهُت الكإن في الخ٨م بالًغع ؤو ٖضمه الظًً َم ؤَل   ٖجهم ألَا , َو

                                              

 م.1359/1940ظماصي آلازغة مً ؾىت مجلت اإلاىاع: الٗضص الهاصع في  (1055)
 (89 - 88)م  ظىام٘ آلاصاب( 1056)

 (40 - 35ىة والضزان )م في الكاي وال٣هعؾالت ( 1057)

 1/493( مضاعط الؿال٨حن 1058)
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ًخى٠٢ الىٓغ الكغعي ٞحها ٖلى م٣ضمت  جخٗل٤ بٗلم الُب, ٩ُٞىن هٓغ  ال٣ُٟه ٞحها جابٗا لىٓغ 

 الُبِب.

٢ا٫ في ٦خابه ؤهه  مً ٚغاثب الٟىاثض ًٖ ؤبي خُان "َب٣اجه"الؿب٩ي في ولهظا إلاا ط٦غ ابً 

ٌَ " ؤلامخإ واإلاااوؿت" ٣ا٫ له ال٩لب  ا٫ َم للج   ى  غ  ْٗ : بن الضاء الظي ٌٗتري ٦شحرا مً ال٨الب ٍو

ً   :ؤًًا ٢ا٫  ٞةطا ٧لب الجمل لم 
َ
ه, ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: )وما ط٦ٍغ مً ٖضم ألا٧ل ْاَغ  ل لخم  ا٧

(اْ بهه م   إن كدلِذ ألاػبدءُ  ط 
(1059). 

 م  ؤًًا ولهظا 
غ ٍال٣ٟه ًٞةن 

َ
ـ اؾخٗما٫َ  اء َمً ٦ ً يغعٍ  (1060)اإلااء اإلاكم  ا زبذ ٖىضٍ م 

َ
إلا 

ع في الُب.  اإلا٣غ 

ٕ  " الُغاػ"ؾىض في ال٣اضخي ٢ا٫  ً بالكمـ مً ظهت  :: )ٞغ ٍَ الىيىء  باإلااء اإلاسس  غ 
 
و٦

 . (1061)الُب(

ه اؾخٗمال   الخجغبت بن ٢ًذ بًغع   ؤن   والخ٤  : )" ٢ىاٖضٍ"٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى في و 

ًَ  - بال٨غاَت ْاَغ   ٫  ٞال٣ى   ص  وبن لم 
  -ي ما عو  ر 

َ
ٖ  إلا  ا م  ل  ا   م قٖغ

َ
َ ً 
َ
ًَ ل  .ٖاظال غ  ً  ب ال٠٨ ٖما 

م   ًَ  ,اؾخٗماله ولم ًلؼم بما ٢ُل جدٍغ  ,ٖلُه م ؤلا٢ضام  دغ  ألن ما ال ٌؿخلؼم الًغع بال هاصعا ال 

ً   ألن   ,ٖلُه ممخى٘ ؤلا٢ضامَ  ٞةن   ,بسالٝ ما اؾخلؼمه ٚالبا ,لٛلبت الؿالمت م٣ام  الكٕغ ؤ٢ام الٓ

 . (1062)(الٗلم في ؤ٦ثر ألاخ٩ام اهخهى

 )خ٨م اؾخٗما٫ اإلااء اإلاكمـ:  ًٖله  ٢ا٫ ابً حجغ اإلا٩ي في ظىاب  و 
َ
 الًغع   ب  ع جغج  َض ما ه

 ًَ م ٦ما نغح به ابً ٖبض الؿالم, وظٗل مىه اإلاكمـ, بط َى مً خُض َى ال غ  ْد ٖلُه ال 

ـ   ُه الًغع  مسهىم ال ًترجب ٖل باليؿبت إلاؼاط   ً   بال هاصعا ٦ما نغح به عثِ باء اب الىِٟـ  ألَا

  .(1063)(في قغح الخىبُه

ٞاثضة: ط٦غ الكاعح في البً حجغ اإلا٩ي: ) "الخدٟت"واوي في خاقِخه ٖلى و٢ا٫ الكغ 

ال ملسهه: ؤن ما ال ًخسل٠ مؿب    ب  خاقِخه َىا في ؤؾباب الًغع ٦الما ٍَى
ً
ؤو  ه ٖىه بال معجؼة

  َى ٦غامت ل  
ٌَ  دغم  ً لي   ,به ٖلُه و٢ض ًىٟ٪ ٖىه هاصعامؿب   ب جغجب  ٛل  ؤلا٢ضام ٖلُه، و٦ظا ًدغم ما 

                                              

 289 - 5/288َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري ( 1059)

دُت 1060) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى   364 - 39/363( اهٓغ: اإلاىؾٖى

 1/78مىاَب الجلُل  (1061)

 1/79 الؿاب٤ (1062)
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  ,ٖلُه كمـ ٨ٍُٞغ ؤلا٢ضام  ه ٖلُه بال هاصعا ٧اإلاؾبب   وؤما ما لم ًترجْب 
َ
ا و٦ظا ما اؾخىي َٞغ

ضم  خهىل    .(1064)(ه اَـ ٦غصيه ٖو
ال٨غاَت َبُت ال َظٍ الكغح ال٨بحر: ) خه ٖلىالضؾىقي في خاق٢ِا٫ الكُش دمحم ٢ض زم 

ُت, ألن   في ٢ىله  خغاعة الكمـ ال جمى٘ مً ب٦ما٫ الىيىء ؤو الٛؿل, بسالٝ ال٨غاَت بٗض   قٖغ

  "ما لم حكخض خغاعجه"
 
ُت ًشاب جاع٦ ُت, والٟغ١ بحن ال٨غاَخحن ؤن الكٖغ ها بسالٝ ٞةجها قٖغ

ُتالُبُت, وما ٢لىاٍ مً ؤجها َبُت َى ما ٢اله ابً ٞغخىن, والظي اعجًاٍ ح ؤج  .(1065)(ها قٖغ

ُت, بط اإلا٣هىص بال٨غاَت الُبُت زبىث  ٢لذ: ال وظه للٟغ١ بحن ال٨غاَت الُبُت والكٖغ

ٗه, ٠ُ٨ٞ ال ٩ًىن م٨غوَا  ٞغ الًغع ُٞه مً ظهت الُب, والكٕغ ال ٣ًغ الًغع بل ًضٞٗه ٍو

ا ما زبذ يغع   ًْ َبا ٍقٖغ ْهغ   مُل   ؾبَب  ؤن   ْاَغ   ؟! ول٨
َ
 ٍالضؾىقي بلى ٖضم ال٨غاَت َى ٢

  الىَٓغ 
 
ى بؾباٚ ا, ٞلما ٧ان اؾخٗما٫   ه وبخؿاهه اإلاُلىب  ٖلى ب٦ما٫ الىيىء, َو اإلااء  قٖغ

   اإلاكمـ ٚحَر 
ًَ  ث  مٟى  مىظبا ل٨غاَخه, ل٨ً مً ٢ا٫ ب٨غاَخه لِـ َظا مإزظٍ,  َغ لئل٦ما٫, لم 

ٗت صٞٗها للًغع ع  َبا, وبهما َى ٧ىهه ؾبَب يغع  م٣غ   ٩ًىن  لؼم ؤن, وإلاا ٧ان مٗلىما مً الكَغ

 
 
ا,  َظا الىٕى مً اإلااء مُلىبا ال٠٨  ال٨غاَت.الخ٨م ٖلُه بب ًدهلوطل٪ ٖىه قٖغ

هد : )الجال٫الكهاب ال٣لُىبي في خاقِخه ٖلى ولهظا ٢ا٫ 
ُ
وهساهخه شسكُت، وإن ودن ؤصل

َٗ  ً ًْ ُٞه الًغَع ٖلى َم  مَ غ  , ُٞشاب جاع٦ها امخشاال، ولظل٪ َخ الؼب (٫  ْض ب
(1066). 

ظا َى ٢ًُت ٢ى ذ٢ل وال ؤ٦ٍغ اإلااء اإلاكمـ بال مً ظهت : )" ألام"٫ ؤلامام الكاٞعي في : َو

ب  مدظوعا , (1067)(الُب  ُ ا خُض ٣ًخطخي ال ه قٖغ ا ألاههاعي: )ؤي: بهما ؤ٦َغ ٢ا٫ ػ٦ٍغ

 .(1068)ُٞه(

  ,بطا ٢لىا بال٨غاَت :٢ا٫ ابً ٞغخىن ٢ا٫ الخُاب: )
 
مً ظهت  بعقاص   ٞالٓىاَغ ؤجها ٦غاَت

ُت ً  وا ,الُب ولِؿذ ٦غاَت قٖغ ُت   لٟغ١ بُجهما ؤن ال٨غاَت الكٖغ
 
: في كلذ ها اهخهى.شاب جاع٦

ٕ   ,هـٌس  هرا الىالِم  ٦مً جغ٥ ؤ٧ل الؿم امخشاال  ,ؤزِب ٖلى جغ٦ه ًٖ شخيء   ألهه خُض ههى الكغ

ى ْاَغ ,لىهي الكٕغ ًٖ الدؿبب في ٢خل الىٟـ ابً ؤلامام الؿاب٤ ُٞه بقاعة بلى  و٦الم   ,َو

                                              

 1/75جدٟت الخخاط  (1064)

 1/45ل٨بحر خاقُت الضؾىقي ٖلى الكغح ا( 1065)

 1/22خاقُت ال٣لُىبي  (1066)

 1/16ألام ( 1067)

 1/8ؤؾجى اإلاُالب ( 1068)
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كاُٞٗت هدى ما ٢ا٫ ابً ٞغخىن و٢ا٫: َظا زالٝ وط٦غ الىىوي ًٖ بٌٗ ال ,طل٪

 .(1069)(اإلاكهىع 

ى  ُت, َو ٢لذ: والىىوي في ٦خابه "اإلاجهاط" ٢غع ال٨غاَت, وخملها الكغاح ٖلى الكٖغ

 , ل٨ىه في "قغح اإلاهظب" ازخاع ٖضَم ال٨غاَت مُل٣ا.(1070)اإلاظَب

٘ ال في الخإنُل,  " بهما َى في الخَٟغ ًسال٠ في ؤن ما زبذ ألهه ال وزالٞه َظا في "الجمٕى

ا, وبهما زالٞه في َظيغع   باصٖاثه اهخٟاَء الًغع ُٞه, اإلاٗحن ا الٟٕغ ٍ َبا زبدذ ٦غاَخه قٖغ

ٞدهل مً َظا ؤن اإلاكمـ ال ؤنل ولهظا إلاا بحن ي٠ٗ ما وعص في اإلاؿإلت مً ألازغ ٢ا٫: )

ظا َى الىظه  ,هبإهه ال ٦غاَت ُٞ الجؼم   ٞالهىاب   يء,َباء ُٞه شخولم ًشبذ ًٖ ألا  ,ل٨غاَخه َو

بل َى الهىاب اإلاىا٤ٞ  ,ولِـ ب٠ًُٗ   ,ٍو٦ظا يٟٗه ٚحر   ,الظي خ٩اٍ اإلاهى٠ ويٟٗه

٦ظا عؤًخه  .ال ؤ٦ٍغ اإلاكمـ بال ؤن ٨ًٍغ مً ظهت الُب :للضلُل ولىو الكاٞعي ٞةهه ٢ا٫ في ألام

ت الؿجن وآلازاع ًٖ الكاٞعي( ,في ألام  . (1071)و٦ظا ه٣له البحه٣ي بةؾىاصٍ في ٦خابه مٗٞغ

٢لذ: وال جىا٢ٌ بحن ٢ىلىا الؿال٠ بإن ٦غاَت اإلااء اإلاكمـ َى ٢ًُت ٦الم الكاٞعي, 

و٢ى٫ الىىوي َىا في زالٞه بهه اإلاىا٤ٞ لىو الكاٞعي, ألن الكاٞعي ٖل٤ ال٣ى٫ بال٨غاَت ٖلى 

زبىث الًغع َبا, ٞمً زبذ ٖىضٍ الًغع ظٗل ال٣ى٫ ب٨غاَخه ٢ًُت ٦الم الكاٞعي, ومً لم 

ـ, ٦ما ال ًسٟى. يغع  ًشبذ ٖىضٍ 
َ
٨ٖ 

و٢ىله لم  :٢ا٫ الكاُٞٗت ,ـو٢ض ظؼم الىىوي في مجهاظه ب٨غاَت اإلاكم  )٢ا٫ الخُاب: 

باء ُٞه شخيء بن م٣خطخى  :٣ٞض ٢ا٫ ابً الىِٟـ في قغح الخىبُه ,لِـ ٦ظل٪ ,ًشبذ ًٖ ألَا

٠ .الُب ٧ىهه ًىعر البرم ى ٖمضة في طل٪ اهخهى :٢ا٫ ابً ؤبي قٍغ   .(1072)(َو

 : )ؤما ٖلخه الُبُت ٞلِـ م  " ٢ىاٖضٍ"٫ اإلا٣غي في وؤما ٢ى 
 
 شل

 
ى ٖلُه بجَ ها في السٟاء مما ج

ُان ختى جلؼم اإلاك٣ت, , (1073)الخىُُٟت ألامُت( ٞمدل  هٓغ, بط الُب مً ٞغوى ال٨ٟاًاث ال ألٖا

 
 
باء ؾىاء ٧ان ألامغ ْاَغا ؤم زُٟا, ٞلؿىا م٩ل لى َظا ٞالٗبرة ب٣ى٫ ألَا ٟحن بخد٤ُ٣ الٗلم ٖو

ى ما ٧اهذ  - ؤصخاب الكإن, ولهظا إلاا مشل الؿىىسخي للخ٨م الٗاصي ٪ وبهما ٨ًُٟىا ج٣لُض  بظل َو

                                              

 1/79( مىاَب الجلُل 1069)

 120 - 1/119مٛجي الخخاط ( 1070)

 1/87الجمٕى قغح اإلاهظب  (1071)

 1/79 مىاَب الجلُل (1072)

 (93ال٣ىاٖض للم٣غي )م ( 1073)
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ت  ٣ىلىا: قغاب الؿ٨ىجبحن ب - بىاؾُت الخ٨غع والخجغبت خانلتؤلازباث ُٞه والىٟي مٗٞغ

ٝغ ؤهه لِـ   ٖ ٌؿ٨ً الهٟغاء, ٞةن َظا الخ٨م لم ًشبذ له بال بىاؾُت الخ٨غع والخجغبت ختى 

ٞةن ٢لذ: َا هدً هشبذ َظا الخ٨َم للؿ٨ىجبحن ج٣لُضا لؤلَباء وبن لم ًخ٨غع )ا٫: ٢, باجٟاقي

باَء,  ٖىضها وال ظغبىاٍ. ٢ىا ٞحها ألَا ٢لذ: بهما ؤزبدىا ُٞه َظا الخ٨م بىاؾُت الخجغبت التي نض 

, بل َى اإلاؿدَىض ولِع مً شسغ الخىسز والخجسبت في الخىم اللدري ؤن ًىىهد مً ول واخد

 .(1074)(٨م الٗاصي وبن خهل مً البٌٗ اإلاىزى١  بخجغبخهلشبىث الخ

بن ٧ان مخى٢ٟا ٖلى ٖلم ؤظىبي ًٖ ٖلىم  الخ٩ىم ٖلُهؤن جهىع  ٞالخانل٢لذ: 

ٗت ٕ   ,الكَغ ٕ   ُٞه ألَله الش٣اث, ألن   وظب الغظى ٢ا٫ في ٦ما ًٖ جهىعٍ,  الخ٨م ٖلى الصخيء ٞغ

ُه بما ًىاؾب الهىعة الخانلت مىه ٞةهما ًد٨م ٖل ٧ل مً ًد٨م ٖلى شخيء  ):  "ؤبجض الٗلىم"

 .الخ٩ىم ٖلُه ع  ٞدتى ٌؿلم الخ٨م ال بض مً ؾالمت جهى   ,(1075)(في طَىه

 ( جدلُم اإلاىدغ) 

", ومٗجى جد٤ُ٣ ىاٍاإلاجد٤ُ٣ ـ"ن َظا الًغب مً الىٓغ مخٗل٤ ببلى ؤآهٟا  ؤقغثو٢ض 

ه و٦ما٫ نٟا خ  م   . (1076)جه( ٦ما ٢ا٫ الٛؼاليمىاٍ الخ٨م في الٟٕغ َى: )بُان وظىص اإلاىاٍ ُٞه بغ 

  ؾ  
 وب٣ي الىٓغ  في جد٤ُ٣  اإلاىاٍ" "جد٤َُ٣  يَ م 

 
م ؤهه مىاٍ ل 

 ٖ ى الىن٠،  ألن اإلاىاٍ، َو

ىت  ُ َم باإلاىاٍ ًٖ الٗلت مً باب ٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض: )وحٗبحر   .(1077)وظىصٍ في الهىعة اإلاٗ

  ٖ   الجاػ اللٛىي، ألن الخ٨م إلاا 
 
، ٞهى مجاػ مً ٤ بها ٧ان ٧الصخيء الخؿىؽ الظل ي حٗل٤ بٛحٍر

  ً ال١ ٟهَ باب حكبُه اإلا٣ٗى٫ بالخؿىؽ، وناع طل٪ في انُالح ال٣ٟهاء بدُض ال  م ٖىض ؤلَا

 .(1078)ٍ(ٚحر  

، ٞال ًٟخ٣غ في طل٪ (1079): )٢ض ًخٗل٤ الاظتهاص بخد٤ُ٣ اإلاىاٍ" اإلاىا٣ٞاث"٢ا٫ الكاَبي في 

، ٦ما ؤهه ال ًٟخ٣غ ُٞه بلى مٗٞغ اإلالاصىر مً هرا ت ٖلم الٗغبُت؛ ألن بلى الٗلم بم٣انض الكإع

                                              

 (74قغح اإلا٣ضماث )م  (1074)

 (209)م ؤبجض الٗلىم  (1075)

 (٣37ُاؽ )م ؤؾاؽ ال( 1076)

 7/324البدغ الخُِ ( 1077)

 7/322الؿاب٤ ( 1078)

ت" : )( 1079) ت وظىص الٗلت في آخاص ظاء في "اإلاىؾٖى جد٤ُ٣ اإلاىاٍ ٖىض ألانىلُحن: َى الىٓغ والاظتهاص في مٗٞغ

ت جل٪ الٗلت بىو ؤو بظمإ ؤو اؾخيباٍ، ٞةزباث   َى مُٗىت بالىٓغ والاظتهاص  وظىص الٗلت في مؿإلت   الهىع، بٗض مٗٞغ

دُت اإلاىاٍ جد٤ُ٣   ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى في ج٣ضًغ اإلا٣ضعاث  الاظتهاص   :ومً َظا٢ا٫ الكُش دمحم الدجىي: )[ 10/232(. ]اإلاىؾٖى
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، وبهما ًٟخ٣غ ُٞه بلى الٗلم بما ال ٌٗٝغ طل٪ ُهكلى مد هى كلبدإلاىطىق  الاحتهدر إهمد هى الللُم 

ا ومجتهضا مً جل٪ اإلاىيٕى بال به،  ت به، ٞال بض ؤن ٩ًىن الجتهض ٖاٞع مً خُض ٢هضث اإلاٗٞغ

  .(1080)٤ طل٪ اإلا٣خطخى(الجهت التي ًىٓغ ٞحها لُخجز٫ الخ٨م الكغعي ٖلى ٞو

اصة ٢ا٫ الكُش دمحم السًغ خؿحن في حٗل٣ُه ٖلى َظا اإلاىي٘: ) زظ َظا اإلاشا٫ لٍؼ

  ً ه اإلاغى ؤو ًخإزغ بغئٍ بؿبب اؾخٗما٫ اإلااء  و له ز  غَ ؤلاًًاح: الخ٨م الكغعي ؤن مً ٌٗتًر

  ٌ ت الخ٨م الكغعي باليؿبت إلاٍغ ٞةهىا ال  لحرزو له ؤو ال ًغزو؛ في الخُمم، ٞةطا ؤعصها مٗٞغ

ت م٣انض الكٕغ في باب الخُمم ًٞال ًٖ ؾاثغ ألابىاب،  هدخاط بلى اللٛت الٗغبُت، وال بلى مٗٞغ

ًَ تبهما ًلؼم ؤن وٗٝغ بالُغ١ اإلاىنل ُٞخد٤٣ اإلاىاٍ، ؤم ال ٞال ًخد٤٣؟ وال  ل يغع  ده  : َل 

ٌ   قإن لهظا بىاخض   ً، وبهما  غ ٝ بالخجاعب في الصسو هٟؿه، ؤو في ؤمشٗغَ مً ألامٍغ اله، ؤو بخ٣ٍغ

 (.َبِب ٖاٝع

ى الخ٨م ال٣ٟهي  -٢لذ: ألن اإلاُلىب َىا  إلا٣ضمخحن ازيخحن, ألاولى: ؤن مً ًدهل  الػم   -َو

, والشاهُت: ؤن ٞالها مً الىاؽ بُٗىه َل له الًغع بؿبب اؾخٗما٫ اإلااء ًغزو له في الخُمم

ى مإزظَا الكٕغ ال ٚحر, وؤما ًىاله الًغع باؾخٗما٫ اإلااء ؤم ال؟ وؤهذ زبحر بإن اإلا٣ضمت ألاول

الشاهُت ٞال ًغظ٘ الىٓغ ٞحها بلى الكٕغ البخت, بل هي هٓغ في الىا٢٘ وما ج٣خًُه الٗاصة والخجغبت 

 في مشل خا٫ ٞالن السهىم.

  )بن  ٢ا٫ الٛؼالي: 
 
٦ما ط٦غها وظَه الاػصواط في ؿدشمغ مً الاػصواط بحن ألانلحن, الىدُجت ح

٣ىلىا في ال٣ٟه: "٧ل مؿ٨غ خغام, والىبُظ مؿ٨غ, ٞهى بطن خغام", ٦خاب "مد٪ الىٓغ", وطل٪ ٦

بخجى ٖلى بزباث   ً ظا صلُل   و"٧ل ٚغع مىهي ٖىه, وبُ٘ الٛاثب بُ٘ ٚغع, ٞهى بطن مىهي ٖىه", َو

ؤنلحن, و٢ض ًىإػ السهم في ٢ىلىا: "٧ل مؿ٨غ خغام, و٧ل ٚغع مىهي ٖىه", وؾبُل بزباجه 

٣هالى٣ل, و٢ض ًىإػ في الشاهُت,  ى ؤن بُ٘ الٛاثب بُ٘ ٚغع, ُٞلؼم بزباث الٛغع ُٞه بٍُغ   .(1081)(َو

                                                                                                                                             

ى بًجاب اإلاشل مٗلىم   ٦مشلُت ظؼاء الهُض, ٞةن   م  مً الىو, ٢ا٫ حٗالى: } مىاٍ الخ٨م َو
َٗ ًَ الى  َخَل م 

َ
ل  َما ٢

ْ
ش َجَؼاء  م 

َ
ٞ ,}

  بإن   وجد٣ُ٣ه َى الخ٨م
 
ظا مٗل, ُٞيخٓم الاظتهاص مً ؤنلحن، ال بض مً اإلاشل ,لخماع الىخل الب٣غة ممازلت م بالىو, ى َو

٨ظا ٢ُم اإلاخلٟاث، و٢ضع ال٨ٟاًت في الى٣ٟاث، و٧ىن  ظا مىٓىن، َو َظٍ الجهت في َظا اإلاسجض هي  و٧ىن الب٣غة مشال، َو

 َٕ ً   ألعبابه في ٧ل ػمان و٧ل م٩ان, ال ٢اثَل  ى٧ى٫  مً الاظتهاص م ال٣بلت, وال زالٝ بحن ألامت ؤن َظا الىى , وال  خهىع بخذجحٍر

ٖملهم بمشل ما  الؼمان الىبىي ًٖ مشله، ٣ٞض ٧اهذ الصخابت جظَب للبٗىر والىالًاث في آلاٞا١، ٞٛحر مم٨ً ٖضم   زلى  

  
 [133 - 1/132(. ]ال٨ٟغ الؿامي ظؼثُت ٖلى الىو السام بها ط٦غ، ؤو جى٢ٟهم في ٧ل 

 5/128ىا٣ٞاث اإلا (1080)

 (27ؤؾاؽ ال٣ُاؽ )م  (1081)
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٣  ٞإهذ جغي ؤن ألانل الشاوي  ٤   ٚحر   هٍَغ ٤ بزباجه َى الاظتهاص  الى٣ل, و  ٍَغ الىٓغ  في ٍَغ

ر  ٖىه بـ" ."جد٤ُ٣ اإلاىاٍاإلاٗب  ت م٣انض الكٕغ  , ٞبان ما ٢غعٍ الكاَبي مً ٖضم جى٢ٟه ٖلى مٗٞغ

ض الخل  و٢ض مشل لظل٪ الٛؼال الىٓغ في جد٤ُ٣  : )ومشا٫  بُاها وويىخا, ٣ٞا٫ ي بما ًٍؼ

 ؤن الغبا مَ  –مشال  –وظىص اإلاىاٍ في مدل الجزإ: ؤهه بطا بان لىا بالىو 
 
  ىٍى

 
م ْٗ بىن٠ الُ

ده  بإهه ألظل الُٗام, ُٞخهضي لىا  –مشال  –ب٣ىله: "ال جبُٗىا الُٗام بالُٗام", ؤو بخهٍغ

ان في الىٟي وؤلازبا وع وألاواوي, ٞةجها لِؿذ ث واضخان: ؤخضَما: الشُاب والٗبُض والض  َٞغ

 
 
ت, ٞةجها مُٗىمت ٢ُٗا. وبُجهما ؤوؾاٍ  مُٗىمت ٢ُٗا. والشاوي: ألا٢ىاث والٟىا٦ه وألاصٍو

ٞحها بالىٟي وؤلازباث ظلُا ٦ضًَ ال٨خان وصًَ البىٟسج والُحن ألاعمجي  مدكابهت لِـ الخ٨م  

ٟغان مً الىٓغ في جد٤ُ٣ مٗجى  ً اإلاُٗىماث ؤم ال؟ ُٞدخاط بلى هىٕ  , وؤجها مٗضوصة موالٖؼ

 الُٗم ٞحها ؤو هُٟه ٖجها.

اث ظاثؼ ٖىض ازخالٝ الجيـ مدغم ٖىض  و٦ظل٪ بطا بان بالىو ؤن الخٟايل في الغبٍى

مىهىم ٖلُه, ول٨ً ٢ض ًسٟى في بٌٗ  ذ  ٣  ىَ اجداصٍ, ٞال ًسٟى ٖلُىا مىاٍ الخ٨م ٞةهه م  

  ص  وظى  اإلاىاي٘ جد٤ُ٣  
 
في ازخالٝ الجيؿُت ٧اللخم  يٌّ ل  َظ  َظا اإلاىاٍ, بط ُٞه ؤًًا َٝغ

ٝغ في م٣ابلخه ظلي في اجداص الجيـ  باإلياٞت بلى الٟىا٦ه, والٟىا٦ه باإلياٞت بلى ألا٢ىاث, َو

٧البر بالبر والٗىب بالٗىب والخمغ بالخمغ, وبن ازخل٠ البران في البُاى والخمغة, والٗىبان في 

خىؾِ بُجهما ؤوؾاٍ الؿىاص والبُاى , والخمغان في ؤن ؤخضَما نُداوي وآلازغ عجىة, ٍو

مدكابهت ٦لخم الٛىم والب٣غ وؤجهما ظيـ واخض الجداص الاؾم ؤو ظيؿان الزخالٝ ألانى٫؟ 

  و٦ظا في ألاصَان والسلى٫, و٦ظا السل م٘ الٗهحر, والخهغم م٘ الٗىب, وؤن  
 
 ازخالٞهما ازخالٝ

 خالٝ ظيـ ٧ال٣شاء وال٣شض؟٧اإلاٗؼ والًإن ؤو از نى٠  

ٖىه, ٞىٗلم ؤن بُ٘ آلاب٤ والُحر في الهىاء  و٦ظل٪ بطا بان لىا بالىو ؤن بُ٘ الٛغع مىهيٌّ 

 –والؿم٪ في اإلااء ٚغع, وبُ٘ الٗبض الٛاثب اإلاُُ٘ لِـ بٛغع, ؤما بُ٘ الخمام الٛاثب جهاعا 

ها باللُل  ؟ وبُ٘ اإلاكمىم صون الكم َل َى ٚغع؟ وبُ٘ الٛاثب َل َى ٚغع  –اٖخماصا ٖلى عظٖى

  ٟ ٣صخي ون  ه َل َى ٚغع؟ ٩ٞل طل٪ زٟي ال مبحن.َل َى ٚغع؟ وبُ٘ ما اؾخ 

َظا مما ٨ًثر, بل ال لٟٔ مً ؤلٟاّ بال وجى٣ؿم ألاقُاء باإلياٞت بلُه بلى زالزت ؤ٢ؿام: 

٩ىن مجها ما ٌٗلم ٢ُٗا زغوظه مىه, ومجها ما ٌٗلم ٢ُٗا صزىله ُٞه, ومجها ما ًدكابه ألامغ, ٍو

ى  حؿٗت ؤٖكاع هٓغ ال٣ٟه,  –ٖلى الخد٤ُ٣  –جد٤ُ٣ طل٪ مضع٧ا بالىٓغ ال٣ٗلي الخٌ, َو

ً   ٞدؿٗت ؤٖكاع ال٣ٟه الىٓغ   ً السمؿت التي ط٦غهاَا, ضعَ ُٞه ٣ٖلي مدٌ, وبهما  ٥ باإلاىاٍػ
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٤  مً طل٪ ٢ُاؽ. بل ًغظ٘ طل٪ بلى بزباث ؤنلحن ولؼوم هدُجت   ولِـ في شخيء   مجهما, بما بٍُغ

 , ؤو الضاللت, ؤو الٟغ١, ؤو الى٣ٌ, ؤو الؿبر والخ٣ؿُم, ٦ما ؾب٤.الٗمىم

 وجل٪ ألانى٫ التي جضع٥ الىدُجت بها: 

جاعة ج٣خبـ مً اللٛت ُٞما ًبجى ٖلى الاؾم ٦ما في ألاًمان والىظوع وظملت مً ؤخ٩ام 

.  الكٕغ

وجد٤ُ٣  مٗجى الٛغع  وجاعة جبجى ٖلى الٗٝغ والٗاصة ٦ما في اإلاٗاملت, ومىه ًازظ جد٤ُ٣  

ا. حَر ٟغان ٚو  مٗجى الُٗم في الضًَ البىٟسج وال٨خان والٖؼ

وجاعة جبجى ٖلى مدٌ الىٓغ ال٣ٗلي ٧الىٓغ في ازخالٝ ألاظىاؽ وألانىاٝ, ٞةهه ال ٌٗٝغ 

ا ًٖ اإلاٗاوي الٗاعيت  طل٪ بال بةصعا٥ اإلاٗاوي التي بها جدىٕى ألاقُاء وجسخل٠ ماَُاتها وجمحَز

ؤنىاٞا مخٛاًغة م٘ اؾخىاء اإلااَُت, وطل٪ مً ؤص١  ها جهحر ألاقُاء  الساعظت ًٖ اإلااَُت التي ب

 مضاع٥ ال٣ٗلُاث.

م  ٣٦ىله: }وجاعة جبجى ٖلى مجغص الخـ 
َٗ ًَ الى  َخَل م 

َ
ل  َما ٢

ْ
ش َجَؼاء  م 

َ
{, ٞبالخـ ًضع٥ بإن ٞ

 والٗجز مشل الٓبي. البضهت مشل الىٗامت, والب٣غة مشل خماع الىخل,

 ب  في َبُٗت ألاقُاء وظ  وجاعة جبجى ٖلى الىٓغ 
 
ت, ٞةن اإلااء ال٨شحر بطا ت  ل ها وزانُتها الٍُٟغ

ى٫ الؼمان ٖاص َاَغا, ولى ػا٫ بةل٣اء اإلاؿ٪  ذ َو حٛحر بالىجاؾت زم ػا٫ حٛحٍر بهبىب الٍغ

الن لها, ولى ػا٫ بةل٣اء التراب ُٟٞه  ٟغان لم ٌٗض َاَغا, ألجهما ؾاجغان للغاثدت ال مٍؼ والٖؼ

ى ػوا٫ ٢ىالن, زم ميكإ َ ل ؤم ؾاجغ؟ وبال ٞالٗلت مٗلىمت مدغعة َو ظا الىٓغ ؤن التراب مٍؼ

ال ٞهى مُٗض للُهاعة ٢ُٗا, وبن ٧ان ؾاجغا ٞهى ٚحر مُٗض  الخٛحر, ٞةن ٧ان التراب في ٖلم هللا مٍؼ

 
 
ت طل٪ البدض ٤ مٗٞغ ى هٓغ ٣ٖلي  للُهاعة ٢ُٗا, ٍُٞغ ًٖ َبُٗت التراب ومىاؾبخه للماء, َو

 مدٌ.

ُت, وال٣ٗلُت, والخؿُت, ٞهظٍ زمؿت ؤ اث, وهي: اللٛىٍت, والٗٞغ نىاٝ مً الىٍٓغ

ى  ُه ؤنىاٝ ؤزغ ًُى٫ حٗضاصَا, َو حؿٗت ؤٖكاع الىٓغ  –ٖلى الخد٤ُ٣  –والُبُُٗت, ٞو

 لىظىص   وعص ٚاثب بلى قاَض وبلخا١ ٕٞغ بإنل, بل َى َلب   ال٣ٟهي, ولِـ في شخيء مجها ٢ُاؽ  

  ٖ ُٞدىاوله ه بضلُل, َا صزل جدذ الخ٨م الظي زبذ ٖمىم  ظىص  لم و الٗلت التي هي مىاٍ, ختى بطا 

ىا ؤن  ىا ؤن الىبُظ مؿ٨غ ؤصزلىاٍ جدذ ٢ىله: "٧ل مؿ٨غ خغام", وبطا ٖٞغ بٗمىمه, ٦ما بطا ٖٞغ

ىا ؤن بُ٘ ؤصزلىاٍ  صًَ البىٟسج مُٗىم   جدذ ٢ىله: "ال جبُٗىا الُٗام بالُٗام", وبطا ٖٞغ

ىا ؤن لخم الٛىم لِـ مً ظيـ لخم الٛاثب ٚغع ؤصزلىاٍ جدذ جهُه ًٖ بُ٘  الٛغع, وبطا ٖٞغ
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وؤصزلىاٍ جدذ ٢ىله: "وبطا ازخل٠ الجيؿان ٞبُٗىا ٠ُ٦ قئخم",  ها ُٞه الخٟايَل ْػ ى  الب٣غ َظ 

ىا ؤن الىباف ٌؿمى ؾاع٢ا وآحي البهُمت   ٌؿمى ػاهُا والىبُظ ٌؿمى زمغا ؤصزلىا جدذ  وبطا ٖٞغ

 ٢ىله: }
 
ت
َ
اع ٢

 َوالؿ 
اع ١ 

يجدذ ٢ىله: }{, و َوالؿ  او 
 َوالؼ 

 
ت َُ اه 

غ  {, وجدذ ٢ىله: }الؼ  ؿ 
ِْ َ ْمغ  َواإلاْ

َ
س
ْ
َما ال ه  ب 

  ٍ ى ب  اْظَخي 
َ
ان  ٞ

َ
ُ ُْ َمل  الك 

َٖ  ًْ ـ  م   ع ْظ
م 
َ
ْػال
َ ْ
َهاب  َوألا

ْ
ه
َ ْ
 وبلخا١   مً َظا ٢ُاؽ   {, ولِـ في شخيء  َوألا

 .(1082)(ٕٞغ بإنل

ىن في لهظا ٞةن هٟاة ال٣ُاؽ ال ًضٞٗىهه, وبهما ٢ًلذ: و  ج اإلاىاٍ"ىاٖػ َى ٦ما ٢ا٫ و  "جسٍغ

 ى  )الاظتهاص في اؾخسغاط ٖلت الخ٨م الظي ص٫ الىو ؤو ؤلاظمإ ٖلُه مً ٚحر حٗغ   :الؼع٦صخي

  ٘ ى مكخ٤ مً ؤلازغاط، ٩ٞإهه عاظ اللٟٔ لم ًخٗغى للمىاٍ بدا٫،  بلى ؤن   لبُان ٖلخه ؤنال. َو

م ال ٩ٞإهه مؿخىع   غبا بالُٗم، ٩ٞإن الجتهض ؤزغط الٗلت، ؤزغط بالبدض والىٓغ، ٦خٗلُل جدٍغ

جا. بسالٝ  ٌ   "الخى٣ُذ"ولهظا ؾمي جسٍغ  ٞةهه لم 
 
  ؿخسغط، ل٩ىهه مظ٧ىعا في الىو، بل ه
ذ ٣ 

  اإلاىهىم  
 
ظا الاظتهاص، ال٣ُاؽ  وؤزظ مىه ما ًهلر للٗلُت وج  غ٥ ما ال ًهلر. ٢ا٫ الٛؼالي: َو

ى: وؤما جسو٢ا٫ ابً جُمُت: ) ,(1083)(الظي و٢٘ السالٝ ُٞه ى: ال٣ُاؽ الخٌ َو ج اإلاىاٍ َو ٍغ

ا مشلها بما  ؤن ًىو ٖلى خ٨م في ؤمىع ٢ض ًًٓ ؤهه ًسخو الخ٨م بها ِٞؿخض٫ ٖلى ؤن ٚحَر

الهخٟاء الٟاع١؛ ؤو لالقترا٥ في الىن٠ الظي ٢ام الضلُل ٖلى ؤن الكإع ٖل٤ الخ٨م به في 

 
 
 .(1084)(ٍ هٟاة ال٣ُاؽى٨غ الٗلماء وٍ   به ظماَحر   غ  ٣  ألانل؛ ٞهظا َى ال٣ُاؽ الظي ج

ى ؤن ًىو هللا ٖلى حٗل٤ُ  ٢ا٫: )ؤما جد٤ُ٣ اإلاىاٍ ٞهى مخ٤ٟ ٖلُه بحن اإلاؿلمحن، َو

  الخ٨م بمٗجً 
ُ   ى ٖام   ٦لي، ٞ

َ
ؤو ؤهىإ طل٪ الٗام، ٦ما هو ٖلى  غ في زبىجه في آخاص الهىع ىٓ

لى اؾخ٣با٫ ال٨ٗبت لى خ٨م الُمح اٖخباع الٗضالت ٖو م السمغ واإلاِؿغ ٖو لى جدٍغ لى ٖو ن ٖو

غ وهدى طل٪، ُٞىٓغ في الكغاب اإلاخىاػَ  م اإلاُخت والضم ولخم السجًز ٕ ُٞه: َل َى مً السمغ جدٍغ

  ؟ؤم ال
 
ٕ ُٞه ٧الجرص والكُغهج َل َى مً اإلاِؿغ ؤم ال؟ وفي ، وفي اللٗب اإلاخىاػَ غ٨  ْؿ ٧الىبُظ اإلا

ام والٓهاع: َل هي ٠ بالدج ونض٢ت اإلاا٫ والٗخ٤ والُال١ والخغ ل  الُمحن اإلاخىإػ ٞحها ٧الَخ 

 صازلت في ألاًمان ٞخ  
َ
ؤم في ال٣ٗىص الخلٝى بها ُٞلؼم ما خل٠ به؟ ؤم ال ًضزل ال في َظا  ؟غٟ  ٨

غ مً اإلااء  ٞال ًلؼمه شخيء   ,وال في َظا بدا٫؟ ٦ما ًىٓغ ُٞما و٢ٗذ ُٞه صم ؤو مُخت ؤو لخم زجًز

 
 
ٗذ مىه  ه وال َٗمه، بل اؾتهلذ الىجاؾاث ُٞهواإلااجٗاث ولم ًخٛحر لىه واؾخدالذ، ؤو ٞع

                                              

 (42 - 37ؤؾاؽ ال٣ُاؽ )م  (1082)

 7/324( البدغ الخُِ 1083)

 19/17( مجمٕى الٟخاوي 1084)
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واؾخدا٫ ُٞه ما زالُه مً ؤظؼائها، ُٞىٓغ في طل٪: َل ًضزل في مؿمى اإلااء اإلاظ٧ىع في 

غ؟(  .(1085)ال٣غآن والؿىت، ؤو في مؿمى اإلاُخت والضم ولخم السجًز

 ؤًًا٢ا٫ و 
 
ً  : )والىاؽ ٧ل دخاط ُٞه بلى بصزا٫ هم مخ٣ٟىن ٖلى الاظتهاص والخ٣ٟه الظي 

  ُ ظا َى الظي  ىت جدذ ألاخ٩ام ال٩لُت الٗامت، التي ه٤ُ بها ال٨خاب  ال٣ًاًا اإلاٗ والؿىت. َو

هاص في ٖض٫ الصسو ٌؿمى جد٤ُ٣ اإلاىاٍ، ٧االظتهاص في حُٗحن ال٣بلت ٖىض الاقدباٍ، والاظت

 باإلاٗغوٝ للمغؤة اإلاُٗىت، واإلا   تاإلاٗحن، والى٣ٟ
ْ
ل لىٕى الهُض ؤو للهُض اإلاٗحن، اإلاشل الىاظب في ش

ا٫ اإلاٗحن، ونلت الغخم الىاظبت، وصزى٫ ؤهىإ مً اإلاؿ٨غاث في اؾم السمغ، وؤهىإ بجالٝ اإلا

، وبصزا٫   ؤُٖان   مً اإلاٗامالث في اؾم الغبا واإلاِؿغ، وؤمشا٫ طل٪ مما ُٞه بصزا٫    هىٕ   جدذ هٕى

ى يغوعيٌّ  مىه. ٞهظا الاظتهاص   ؤٖم   زام جدذ هىٕ   ٗت،  مما اج٤ٟ ٖلُه الٗلماء، َو في ٧ل قَغ

  ن  ٞة
 
ت صزى٫ ما  ان  ُما ًم٨ىه ب الكإع ٚاًت ألاخ٩ام باألؾماء الٗامت ال٩لُت، زم ًدخاط بلى مٗٞغ

ُان. و٢ض اخخج َم  َى ؤزو   ً اخخج مً ألاثمت اإلاشبخحن لل٣ُاؽ ٖلُه مجها جدتها مً ألاهىإ وألٖا

ض ؼ وعص بمشل َظا في ال٣بلت، وظؼاء الهُض، ٖو ٫ بمشل َظا ال٣ُاؽ، وؤن ال٣غآن الٍٗؼ

ى يغوعيٌّ  ظا ال حجت ُٞه، ٞةن مشل َظا ال هؼإ ُٞه، َو ال بض مىه،  الصسو، وهدى طل٪. َو

بال بمشل َظا. وهٟاة ال٣ُاؽ ال ٌؿمىهه ٢ُاؾا، وبن  -ؤو ٖحن  - الىىٕ   خ٨م   وال ًم٨ً بزباث  

ُان في اإلاٗجى الٗام الظي ص٫ ؾماٍ اإلاؿمي ٢ُاؾا ٧ان هؼاٖا لُٟٓا. والخد٤ُ٣ ؤن    صزى٫ ألٖا

ُان وألاهىإ ببٌٗ، َى مً  ٖلُه السُاب، َى مً ٢ُاؽ الكمى٫، وؤن   جمشُل بٌٗ ألٖا

٤ الٗمىم ٌٛجي ًٖ ٢ُاؽ الخمشُل. وهٟاة  ٢ُاؽ الخمشُل، ل٨ً قمى٫ اللٟٔ لهظا ولهظا بٍُغ

ىن في الٗمىم، وبن ؾماٍ اإلاؿمي ٢ُاؾا ٧لُا، بل َى  ال٣ُاؽ اإلاٗغوٞىن بالؿىت ال ًىاٖػ

همتهم، ٖمضت    .(1086)الخا٫( َى واؾخصخاب  هم ٖو

الًغب مً الىٓغ اإلاؿمى "جد٤ُ٣ ٢لذ: والظي ًخهل بٛغيىا مً َظا َى بُان ؤن َظا 

. ٤ الى٣ل والكٕغ  اإلاىاٍ" ٌؿخٟاص مً ٚحر ٍَغ

و٢ى٫ ال٣اثل: "بن َظا ٚغع ومجهى٫" ٞهظا : )" بٖالم اإلاى٢ٗحن"في  ٢ا٫ ابً ال٣ُمولهظا 

 
 
ٍو ٢ماعا ؤو ض  َٖ  ٞةْن  ,ما َظا مً قإن ؤَل السبرة بظل٪ال٣ُٟه، وال َى مً قإهه، وبه لِـ خٔ

 بظل٪، وبهما َخ  ٚغعا ٞهم ؤٖلم  
 
دغم ٦ظا؛ ألن هللا خغمه،  :ال٣ُٟه ٔ ًدل ٦ظا؛ ألن هللا ؤباخه ٍو

وؤما ؤن ًغي َظا زُغا و٢ماعا ؤو ٚغعا ٞلِـ مً قإهه  ,و٢ا٫ هللا و٢ا٫ عؾىله، و٢ا٫ الصخابت

                                              

ت ( 1085)  475 - 2/474مجهاط الؿىت الىبٍى

 (96 - 94الغص ٖلى اإلاى٣ُُحن )م , واهٓغ:  338 - 7/336صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل ( 1086)
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٘  بهظا مىه،  ه ؤزبر  بل ؤعباب   ً   واإلاغظ غظ٘ بلحهم في ٧ىن َظا الىن٠ ُٖبا ؤم ال، بلحهم ُٞه، ٦ما 

طل٪ مً  َظٍ الؿلٗت ها٣ٞت في و٢ذ ٦ظا وبلض ٦ظا، وهدى   َظا البُ٘ مغبدا ؤم ال، و٧ىن   و٧ىن  

ُت، ٞال٣ٟهاء   باليؿبت بلحهم ٞحها مشلهم باليؿبت بلى ما في  ألاوناٝ الخؿُت، وألامىع الٗٞغ

ُت  .(1087)(ألاخ٩ام الكٖغ

ً   و٧ىن اإلابُ٘ مٗلىما ؤو ٚحَر ابً جُمُت: ) ٢ا٫و  ازظ ًٖ ال٣ٟهاء مٗلىم ال 

وبهما اإلاإزىط ٖجهم ما اهٟغصوا به مً  ,ل ًازظ ًٖ ؤَل السبرة بظل٪ الصخيءب ,(1088)بسهىنهم

ت ألاخ٩ام بإصلتها.  ب  و٢ض ٢ا٫ هللا حٗالى: }مٗٞغ
ُْ َٛ
ْ
ال ىَن ب 

ى  ْام 
 ً  ًَ ً ظ 

 
  ,{ال

 
 وؤلاًمان بالصخيء مكغوٍ

ٗ   ًض٫ ٖلُه، ب٣ُام صلُل   ٞةطا ٢ا٫  ,الٛاثبت ًٖ اإلاكاَضة ٢ض حٗلم بما ًض٫ ٖلحها ألامىَع  م ؤن  ل  ٞ

في طل٪ وبن ٧ان ؤَل السبرة: بجهم ٌٗلمىن طل٪ ٧ان اإلاغظ٘ بلحهم في طل٪ صون مً لم ٌكاع٦هم 

ٞما ٧ان مً ؤمغ  ,م ؤٖلم بضهُا٦مؤهخ" لهم في جإبحر الىسل: ٦ما ٢ا٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ,بالضًً مجهم ؤٖلَم 

م  . زم ًترجب الخ٨م الكغعي ٖلى ما حٗلمه ؤَل  "صًى٨م ٞةلي   السبرة ٦ما ًترجب ٖلى الخ٣ٍى

 ٞوال٣ُا
َ
حر طل٪غْ ت والس  . (1089)(م ٚو

الٟغ١ بحن صلُل مكغوُٖت الخ٨م وبحن صلُل ٞاثضة: : )" بضاج٘ الٟىاثض"في ابً ال٣ُم و٢ا٫ 

   ٞاألو٫   ,الخ٨م و٢ىٕ  
 
 مخى٢

 
ٌ   ,ٖلى الكإع ٠  والشاوي 

َ
 .اصةٗم بالخـ ؤو السبر ؤو الٗل

ٌ   ٞاألو٫: ال٨خاب والؿىت لِـ بال, و٧ل    ِ مجهما.ؿخيبَ صلُل  ؾىاَما 

 والشاوي: مشل الٗلم بؿبب الخ٨م وقغوَه ومىاوٗه.

  ً ً   وصلُل   ,غظ٘ ُٞه بلى ؤَل الٗلم بال٣غآن والخضًضٞضلُل مكغوُٖخه  ه  غظ٘ ُٞه بلى و٢ٖى

 السبرة بخل٪ ألاؾباب والكغوٍ واإلاىاو٘.ؤَل 

ُ   :طل٪ تومً ؤمشل حٍربُ٘ اإلاٛ  ٞضلُل   ,ب في ألاعى مً الؿلجم والجؼع وال٣ل٣اؽ ٚو

 
 
ٌ   اإلاكغوُٖت ؤو مىٗها مى٢ٝى ؾبب الخ٨م ؤو قغوَه  وصلُل  , ٗلم بال مً ظهخهٖلى الكإع ال 

  ً  ,ألهه مؿخىع جدذ ألاعى ,ظا ٚغع َ :ٞةطا ٢ا٫ اإلااو٘ مً الصخت ,لهَغظ٘ ُٞه بلى ؤؤو ماوٗه 

ٞةهه مً ألامىع الٗاصًت  ,٧ىن َظا ٚغعا ؤو لِـ بٛغع ًغظ٘ بلى الىا٢٘ ال ًخى٠٢ ٖلى الكٕغ :٢ُل

                                              

 5 - 4/4بٖالم اإلاى٢ٗحن  (1087)

: ؤي ال ًازظ ًٖ ال٣ُٟه بىن٠ ٧ىهه ٣ٞحها, وبال ٣ٞض ًازظ ٖىه بن ٧ان مً ؤَل السبرة, ولهظا ٢ا٫ ٢لذ (1088)

ًَ : ) 6/67ابً هجُم في "البدغ الغاث٤"  باء ٖىض ٖضم ٖلمه بالُٗب, ؤما بطا ٧ان مً اٖلم ؤن ال٣اضخي بهما  دخاط بلى ٢ى٫ ألَا

ت" ت هٓغ بىٟؿه ٦ما في "البزاٍػ  ػ() ( اَـ .طوي اإلاٗٞغ

 29/493مجمٕى الٟخاوي  (1089)
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ٞال  ,مشل ٧ىهه صخُدا ؤو ؾ٣ُما و٦باعا ؤو نٛاعا وهدى طل٪ ,اإلاٗلىمت بالخـ ؤو الٗاصة

ُت ُخه باألصلت الخؿُت٦ما ال ٌؿخض٫  ,ٌؿخض٫ ٖلى و٢ٕى ؤؾباب الخ٨م باألصلت الكٖغ  ,ٖلى قٖغ

 
ً   ٩ٞىن   جهل ٖا٢بخ  الصخيء مترصصا بحن الؿالمت والُٗب و٧ىهه مما 

 
ُىي مٛبخه ؤو لِـ ه وج

  ٌ ومً اؾخض٫ ٖلى طل٪ بالكٕغ ٞهى ٦مً  ,ٗلم بالخـ ؤو الٗاصة ال ًخى٠٢ ٖلى الكٕغ٦ظل٪ 

ظا ممخى٘ ,اؾخض٫ ٖلى ؤن َظا الكغاب مؿ٨غ بالكٕغ ـ  ٍ ابؾ٩اع   بل صلُل   ,َو  وصلُل   لخ

. مه الكٕغ  جدٍغ

 َٗ   ولهظٍ ال٣اٖضة   ,هاٞخإمل َظٍ الٟاثضة وهٟ
 
صلُل ؾببُت الىن٠ ٚحر  ؤن   :ؤزغي وهي ٖباعة

لى زبىجه بالخـ ؤو ال٣ٗل ؤو الٗاصة ,ِٞؿخض٫ ٖلى ؾببُخه بالكٕغ ,صلُل زبىجه  ٞهظا شخيء   ,ٖو

 .(1090)(وطل٪ شخيء

ه في ٦خاب٢لذ: 
 
: )ٞةن ٢ُل: ٞهل ًخ٩ىن " ؿام ال٣غآنالخبُان في ؤ٢" ومً ظيـ َظا ٢ىل

ُت ٧ىهُت,  ً والشسق فحهد جدبٌم الجىحن مً ماءًً وواَئحن؟ ٢ُل: َظٍ مؿإلت قٖغ  .(1091)(للخىٍى

اث الًغع البضوي ؤو هُٟه بن بزب): في مؿإلت الضزان ولهظا ٢ا٫ الكُش ًىؾ٠ ال٣غياوي 

  ً قإن ٖلماء الُب  ، بل مًلِع مً شإن كلمدء الفله ,خٗاَىفي "الضزان" ومشله مما 

ؿإلىن َىا، ألجهم ؤَل    ٌ حًراالٗلم والسبرة, ٢ا٫ حٗالى: } والخدلُل, ٞهم الظًً  ب 
َ
ه  ز ٫ْ ب 

َ
اْؾإ

َ
ٞ,} 

حر  و٢ا٫: } ب 
َ
ل  ز

ْ
ش َ٪ م 

ئ   
َىب   ً  

َ
 .{َوال

هم في بُان آزاع الخضزحن الًاعة ٖلى البضن ؤما ٖلماء الُب والخدلُل ٣ٞض ٢الىا ٧لمتَ 

لى ال ,ٖام بىظه   ان  ,حن والجهاػ الخىٟسخي بىظه زامغثخٖو وما ًاصي بلُه مً ؤلانابت بؿَغ

  ,الغثت
َ
 مما ظٗل الٗال

 
 ه في الؿىىاث ألازحرة ًىاصي بىظىب الخدظًغ مً الخضزحن.م ٧ل

ً  م   ٖلى ؤن    ً ؤيغاع الخضزحن ما ال 
 
  َد وال بلى م   ,ه بلى َبِب ازخهاصخيدخاط بزباج

 
 ل  ل

خه ٖم  الىاؽ، مً مش٣ٟحن وؤمُحن. ىم  ٦ُماوي، خُض ًدؿاوي في مٗٞغ

يبػي ؤن هظ٦غ َىا ما ه٣لىاٍ مً ٢بل   ى ؤن   ٍو جي  ًٖ بٌٗ الٗلماء، َو الًغع الخضٍع

ٌ  ٧الًغع الضٞعي الٟىعي، ٦الَما م   م ٣خ ٘ الخإزحر في  ولهظا ٧ان جىاو٫   ,للخدٍغ الؿم الؿَغ

ب.  الهضع والؿم البُيء الخإزحر خغاما بال ٍع

لى َظا ال٣ى٫:  م وؤلابدخت في هبدث الدخدن إهمد اخ إن  ٖو خالف كلمدء الفخىي في الخدٍس

 .مجهم مً ؤلاطساز ؤو كدمه هى بىدء كلى مد زبذ لدي وّلٍ 

                                              

 4/15بضاج٘ الٟىاثض  (1090)

 (353)م  الخبُان في ؤ٢ؿام ال٣غآن (1091)
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 ؟ بال هّص  هرا الىبدِث  الىدض: هُف جدسمىن مثَل  ؤمد مد ًلىله بلُع 

 ًَ ٕ   و  ى  ٞالجىاب: ؤهه لِـ مً الًغوعي ؤن     الكاع
بػي  ٖلى ٧ل  ماث، ٍو ؤن ٞغص  مً الخغ 

 
َ
َا، ًم٨ً خهغ   ال٣ىاَٖض  ٞةن   ,٦شحرة ى وؤٞغاص  قت   جدتها ظؼثُاث  جىضعط  ؤو ٢ىاَٖض  ًً٘ يىابِ

ا. ؤما ألاٞغاص    ٞال ًم٨ً خهَغ

 َُ ٨ٟي ؤن ًدغم الكإع السبِض ؤو الًاع، ل  ٍو
 
ه ما ال ًدصخى مً اإلاُٗىماث ل جدخَ ضز

ا مً ٖلى ج ، ولهظا ؤظم٘ الٗلماء  (1092)واإلاكغوباث السبِشت ؤو الًاعة م الخكِكت وهدَى دٍغ

  
مها ٖلى السهىم ن  مٗح   السضعاث، م٘ ٖضم وظىص هو   .(1093)(بخدٍغ

 :  ) فدبدجدن (

 :  ( ؤهثر ؤهالغ الفخدوي مً الخاصىز في ؤن  ألاولى: )

البن  يمام الؿىىسخي بدغمت ال٣هىة التي هعؤًذ ٞخىي لئل )٢ا٫ الكُش دمحم الدجىي: 

خىي ؤلامام ابً ٚاػي بُ مً  ٧لٌّ الظي ًهىٗه الحهىص قغابا لهم، و  هاعة ماء اإلااخُااإلاٗلىم، ٞو

خه ما ؤٞتى ُٞه، ٞالظي خغم ال٣هىة، ٖلل الخغمت ٖضم ؤلامامحن و٢٘ في الٛلِ بؿبب  مٗٞغ

ى ال وظىصَ  ,بٗلل، مجها ؤلاؾ٩اع له ٞحها، وال الخٟخحر، وال اليكاٍ، ومجها يغعَا بالبضن و٧ىجها  َو

ظا  م ؤن اإلااخُا ال لم ج٨ً في الهضع ألاو٫، َو شخيء ال ًىظب الخغمت، ٦ظل٪ ابً ٚاػي ٖػ

ى ٚلِ، والهىاب بباخت ال٣هىة، وخغمت اإلااخُا السبِشت,  وؤهثر ؤهالغ الفخدوي مً حؿ٨غ، َو

 .(1094)(الخاصىز 

حن ال٣ُم: )ولهظا ٢ا٫ ابً  ال ًخم٨ً اإلاٟتي وال الخا٦م مً الٟخىي والخ٨م بالخ٤ بال بىٖى

٢٘ وال٣ٟه ُٞه، واؾخيباٍ ٖلم خ٣ُ٣ت ما و٢٘ بال٣غاثً وألاماعاث مً الٟهم: ؤخضَما: ٞهم الىا

ى ٞهم خ٨م هللا الظي  والٗالماث، ختى ًدُِ به ٖلما. والىٕى الشاوي: ٞهم الىاظب في الىا٢٘، َو

في َظا الىا٢٘. زم ًُب٤ ؤخضَما ٖلى آلازغ؛ ٞمً  -ملسو هيلع هللا ىلص-خ٨م به في ٦خابه ؤو ٖلى لؿان عؾىله 

                                              

ـ: )٢لذ( 1092) ٞلى ؤهه : ولهظا ٣ٞض ؤٚغب الكٗغاوي في "اإلاحزان" ٖىضما ٢ا٫ مؿخضال ٖلى ٖضم ٦غاَت اإلااء اإلاكم 

ىه لهم عؾى٫  هللا   ِ ب
َ
غ  ألامت ل  ً ًَ . ٢لذ: ال   1/79(, ه٣له البجحرمي في خاقِخه ٖلى السُُب ى في خضًض  واخضول -ملسو هيلع هللا ىلص  -٧ان 

ُٟت زلٟاثه ملسو هيلع هللا ىلص مً ؤَل ال٣ٟه والاؾخيباٍ هي جد٤ُ٣ اإلاىاٍ, ج٩ىن ًلؼم, بط ج٨ٟي ؤلاقاعة بلى اإلاى٘ مً ظيـ الًغع, زم  ْو

ى ٖباعة ًٖ حُٗحن ظؼثُاث طل٪ ال٨لي, ألن ال٩لُاث ٦ما ج٣ضم ًم ا بسالٝ الجؼثُاث, ٞخيبه وال َو ٨ً يبُها وخهَغ

 . )ػ(حٟٛل!

 556 - 1/555 للكُش ًىؾ٠ ال٣غياوي  ( ٞخاوي مٗانغة1093)

 2/571 ال٨ٟغ الؿامي( 1094)
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ت  بظ٫ ظهضٍ ً ؤو ؤظغا؛ ٞالٗالم مً ًخىنل بمٗٞغ واؾخٟٙغ وؾٗه في طل٪ لم ٌٗضم ؤظٍغ

ت خ٨م هللا وعؾىله  .(1095)(الىا٢٘ والخ٣ٟه ُٞه بلى مٗٞغ

ه" : )( :  الثدهُتالفدبدة )  لحن الٗلماء ال٩ام   اٖلم ًا ؤدي ؤن  ٢ا٫ الخ٣ي الؿب٩ي في "ٞخاٍو

 اإلابرػًٍ ًجُئىن مً ال٣ٟه ٖلى زالر مغاجب: 

ى ؤمغ ٦لي؛ ألن ناخبه ًىٓغ في ؤمىع ٧لُت وؤخ٩امها  :إخداهد ت ال٣ٟه في هٟؿه، َو مٗٞغ

   ٦ما َى صؤب  
  اإلاهى 

 
ظٍ اإلاغجبت هي ألانل.ٟحن واإلاٗل  محن واإلاخٗلمحن، َو

ل   في نىعة   وهي الىٓغ   ,مغجبت اإلاٟتي :الثدهُت ٞٗلى  ,ما ج٣غع في اإلاغجبت ألاولى ظؼثُت وججًز

  ٌ ٩ىن ظىاب   ٖىه وؤخىا٫َ ؿإ٫ اإلاٟتي ؤن ٌٗخبر ما  خ٨م هللا  هه ًسبر ؤن  بإه ٖلحها جل٪ الىا٢ٗت، ٍو

   ,في َظٍ الىا٢ٗت ٦ظا
  بسالٝ ال٣ُٟه اإلاُل٤ اإلاهى 

 
م ال ٣ًى٫ في َظٍ الىا٢ٗت، بل في ٠ اإلاٗل

ىن  ,الىا٢ٗت الٟالهُت و٢ض ٩ًىن بُجها وبحن َظٍ الىا٢ٗت ٞغ١  ولهظا هجض ٦شحرا مً ال٣ٟهاء ال ٌٗٞغ

ل   ن  بو  ؤن ًٟخىا، ٘   ال٣ٟه   زانُت اإلاٟتي ججًز ػاثض  غ  وطل٪ ًدخاط بلى جبه   ,الجؼجي ال٨لي ٖلى اإلاىي

  ,ٖلى خٟٔ ال٣ٟه وؤصلخه
 
به  ٪  في الخمؿ   ولهظا هجض في ٞخاوي بٌٗ اإلاخ٣ضمحن ما ًيبػي الخى٠٢

ها ما بل ألهه ٢ض ٩ًىن في الىا٢ٗت التي ؾئل ٖج ,لِـ ل٣هىع طل٪ اإلاٟتي مٗاط هللا ,في ال٣ٟه

ظا ٢ض ًإحي في بٌٗ اإلاؿاثل،  ,ٞال ًُغص في ظمُ٘ نىعَا السام   ٣ًخطخي طل٪ الجىاَب  َو

ً   ,ووظضهاٍ باالمخدان والخجغبت في بًٗها لِـ بال٨شحر ٞلُخيبه لظل٪  ,خمؿ٪ بهوال٨شحر ؤهه مما 

 
 
ٞال هلخ٤ جل٪ الٟخىي باإلاظَب بال بٗض َظا  ,بلُه في بٌٗ اإلاىاي٘ ٞةهه ٢ض جضٖى الخاظت

 غ.الخبه  

مً عجبت اإلاٟتي؛ ألهه ًىٓغ ُٞما ًىٓغ ُٞه  وهي ؤزو   ,مغجبت ال٣اضخي :جبت الثدلثتاإلاس 

 
َ
 اإلاٟتي مً ألامىع الجؼثُت وػٍاصة زبىث ؤؾبابها وهٟي مٗاعيها وما ؤقبه طل٪، وج

ْ
لل٣اضخي  غ  هَ ٓ

٘   ٞىٓغ   ,ال جٓهغ للمٟتي ؤمىع   ٘   وهٓغ   ,مً هٓغ اإلاٟتي ال٣اضخي ؤوؾ ً هٓغ ال٣ُٟه، م اإلاٟتي ؤوؾ

  وبن ٧ان هٓغ  
َ
 .(1096)(هٟٗا وؤٖم   ال٣ُٟه ؤقٝغ

                                              

 2/165بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1095)

ي )م , و  123 - 2/122ٞخاوي الؿب٩ي ( 1096)  (90الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى للؿَُى
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م خم    فُه للللمدء ( ) الدشَس
 
 خدلص هلل حلدلى ال خف

 

 بطا  ,بٗض َظازم 
َ
اءَ  اى  ٣  َُ ج ٗت باألخ٩ام بلى ًىم الضًً ٞو بال وهلل ٞحها  وؤهه ما مً وا٢ٗت   ,الكَغ

ىا  ٘ ال مضزَل  َم الٗال   ؤن  خ٨م, ٖٞغ ٘ هللله في الدكَغ ٪ لهحٗالى  , ٞالدكَغ  ص  غَ َم بلُه وخَضٍ و , ال قٍغ

م  .الخدلُل والخدٍغ

ؤلاحمدق لِظذ  ؤهَل  ألن   ,ض  ال بض له مً مؿدىَ : )و في بظمإ الٗلماء ٢ا٫ الؼع٦صخيولهظا 

 
ُ
ٌِ  لهم زجبت ومإزظَا، ٞىظب ؤن ٩ًىن  ، وبهما ًشبخىجها هٓغا بلى ؤصلتهابئزبدث ألاخيدم الاطخلال

ى ,  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الكٕغ بٗض الىبي  ض ال٢خطخى بزباَث هه لى او٣ٗض مً ٚحر مؿدىَ أل  ,ضًٖ مؿدىَ  َو

 .(1097)باَل(

ٗت  ٢ا٫ ألابُاعي: )بن  و  ً في الكَغ  .(1098)(لِع إلحهم وطُلهدالىاٍْغ

ٖلُىا, والجتهض  و٢ا٫ ابً ألامحر في ؤخ٩ام ال٣ٟه: )هي مىيٕى بلهي, ٚاًت ألامغ ؤهه مسٟيٌّ 

,  َا والاؾخضال٫َ ٌٗاوي بْهاعَ   .(1099)(له في وطلهد وال مدخَل ٖلحها ب٣ىاٖض الكٕغ

٘  الكاَبي: )و٢ا٫  ٗ   الجتهض بهما َى جاب  لل
ْ
 . (1100)(ٍقُغَ  ٍ، مخىظه  هدىَ  هاْغ   الخا٦م   م  ل

, واظخىائها مً اكخبدض ألاخيدم مً ؤصىلهدالجتهضًً, في  ؾعي   مُضاَن  ن  ب)٢ا٫ الٛؼالي: و 

, وألانى٫  ألاعبٗت دم لِظذ جسجبؽ بدخخُدِز املجتهدًً وزفلهد ووطلهدهفُع ألاخيؤٚهاجها, بط 

وإهمد ال مضزَل الزخُاع الٗباص في جإؾِؿها وجإنُلها،  (1101)مً ال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ وال٣ٗل

ٌُ اطؼساب املجتهد واهدظدبِ  اؾخٗما٫  ال٨ٟغ في اؾخيباٍ ألاخ٩ام وا٢خباؾها مً : همجد

ؿم٘ ال٨خاب  ؤًًا -ملسو هيلع هللا ىلص  -صلت الؿمُٗت, ومغظٗها بلى الغؾى٫ مضاع٦ها، واإلاضاع٥  هي ألا   ٌ ، بط مىه 

ٗٝغ ؤلاظمإ  ٌ  .(1102)(وبه 

ٕ  و٢ا٫ ال٩ىزغي: )  م   -نلىاث هللا ٖلُه  - ٍ، بهما الغؾى٫  هلل وخَض  الكغ
 
ٛ  
 
ه، و٢هاعي ما بل

ْهم  الىهىم ٣ِٞ، ٞمً ظٗل لل٣ُٟه َخ  ٌٗمل ال٣ُٟه  
َ
ٞ 

 
ٓ٘  ، لم ًٟهم ال٣ٟهَ ا مً الدكَغ

                                              

 6/397( البدغ الخُِ 1097)

 ٤ُ3/500 والبُان الخد٣( 1098)

ض )م ( 1099)  (27خاقُت ابً ألامحر ٖلى بجداٝ اإلاٍغ

خهام  (1100)  3/315الٖا

 ٌٗجي بال٣ٗل البراءة ألانلُت.( 1101)

 (180اإلاؿخهٟى )م ( 1102)
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 َٕ ، بل يل  الؿبُل، وظٗل قغ ت، وخاقا هلل ؤن ًجٗل للبكغ  والكٕغ هللا مً ألاويإ البكٍغ

ه ووخُه  .(1103)(صزال في قٖغ

ؾىي ناخب  مً ال٨خاب والؿىت, ولِـ ألخض   َى الٟهمبهما  ال٣ٟهاء   ل  َٖم ؤًًا: )و٢ا٫ 

٘ مُل٣ا, وَم  الكٕغ صزل   َٖ في الدكَغ ٘  قإن   ٖحن وظٗلهم ؤصخاَب ٦مكغ  ال٣ٟهاءَ  ض  ً  في الدكَغ

َٕ ه  ٣ٞض َظ  خذ مً ظهله باَب  وال٣ٟه في آن   ل الكغ ضاء الضًً  ٫  الخ٣ى   واخض, ٞو ٦ما َى  –أٖل

 .(1104) (-مكهىص 

م مؿغح  )٢ا٫ نض٤ً خؿً زان: و  ٘, وال ٧ل   لِـ للٗال  ما ٢اله نىاب, بل َى  في الدكَغ

 والهىاب
 
ػ  ٖلُه السُإ  .(1105)(مجى 

ال١، إلم٩ان الؼلل والسُة َبي: )الكاو٢ا٫  لِـ ٧ل ما ًل٣ُه الٗالم ٩ًىن خ٣ا ٖلى ؤلَا

لبت الهىي في بٌٗ ألامىع، وما ؤقبه طل٪  . (1106)(ٚو

ٖ  )و٢ا٫ ألامحر الهىٗاوي:  ه خ٤ٌّ ل  ٢ض 
 
الٗالم  وصلُل, وؤما ٦الم   م ٣ًُىا ؤن زُاَب الكاعٕ  ٧ل

 .(1108)(المه ٞالوالظَى٫ ًٖ لىاػم ٦ (1107)الظي جُغ٢ه الٟٛلت واليؿُان

ما  بهما الخغام   ,٧ان خغاما مٗحن ؤهه خغام   ما اٖخ٣ض ٣ُٞه   لِـ ٧ل  ): ابً جُمُت٢ا٫ لهظا و 

م      ه بال٨خاب ؤو الؿىت ؤو ؤلاظمإ ؤو ٢ُاؽ  زبذ جدٍغ
ص  بلى  ر  مغج  لظل٪, وما جىإػ ُٞه الٗلماء ع 

  .(1109)(َظٍ ألانى٫ 

٦خاب هللا ؤو ؾىت عؾىله جدلُله، والخغام ما  مٗلىم ؤن الخال٫ ما فيٖبض البر: )و و٢ا٫ ابً 

مه  . (1110)(في ٦خاب هللا ؤو ؾىت عؾى٫ هللا جدٍغ

                                              

 (٣ٞ17ه ؤَل الٗغا١ وخضًثهم )م ( 1103)

 (239( و)م 98م٣االث ال٩ىزغي )م  (1104)

 (86)م ؤبجض الٗلىم ( 1105)

خهام (1106)  3/315 الٖا

بن  ؤلاوؿان مٗغ ى لليؿُان، وؤو٫  هاؽ  ؤو٫  الىاؽ(. ٢ا٫ ( : )183)م  "اإلا٣ضمت"ً الهالح في ( ٢ا٫ اب1107)

ْؼًما{ َٖ ه  
َ
ْض ل ج 

َ
ْم ه

َ
َي َول سخ 

َ
ي
َ
ْبل  ٞ

َ
٢ ًْ ى آَصَم م 

َ
ل ا ب 

َ
ْضه ه 

َٖ ْض 
َ
٣
َ
جصخُذ ال٨خب )م ]. (الكُش ؤخمض قا٦غ: )بقاعة بلى ٢ىله حٗالى: }َول

16)] 

ى  1/263 "الغوى الباؾم"ي في وا٢ا٫ ابً الىػٍغ الُمو  , ٦ما ٌؿهى في نالجه َو : )٢ض ٌؿهى الٗالم ٖما ٌٗٝغ

ت  ًسُئىن ٞحها   ُ ها في مؿاثَل ظل  
 
ت, و٢ض ًخ٤ٟ طل٪ ل٨شحر  مً ؤثمت الٟىىن ٧ل ٌٗٝغ ٖضَص ع٦ٗاتها, والؿهى ٚحر الجهل بال مٍغ

 ٖلى ؾبُل الؿهى صون الجهل, وهللا ؾبداهه ؤٖلم(.

 (402)م  بظابت الؿاثل (1108)

 29/315 مجمٕى الٟخاوي  (1109)
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... ألن الخ٨م ٖىض ؤَل الؿىت ال )٢ا٫ الىىوي: و  م ال ٩ًىن بال بالكٕغ بن الخدلُل والخدٍغ

 .(1111)(٩ًىن بال بالكٕغ

ما خغمه هللا والخغام  ,جُمُت: )ؤنل الضًً ؤن الخال٫ ما ؤخله هللا وعؾىلهو٢ا٫ ابً 

ه هللا وعؾىله؛ لِـ ألخض  والضًً ما  ,وعؾىله ؤن ًسغط ًٖ الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم الظي بٗض  قٖغ

  هللا  
َ
ْم ٢ا٫ هللا حٗالى: } ه,به عؾىل

 
٨ ١َ ب 

غ  َٟ َخ
َ
َل ٞ ب  ىا الؿ   ٗ ب 

 
د
َ
 ج
َ
ٍ  َوال ى  ٗ ب 

اج 
َ
ًُما ٞ ْؿَخ٣ 

ي م   َ َغا ا ن 
َ
ظ ََ ن  

َ
َوؤ

ا ْم َون 
 
٨ ل 
َ
ه  ط ُل   َؾب 

ًْ ىَن َٖ  ٣ خ 
َ
ْم ج

 
٨
 
ل َٗ
َ
ه  ل ْم ب 

 
ًٖ الىبي نلى ٖبض هللا بً مؿٗىص هنع هللا يضر خضًض  وفي {,٦

ا ًٖ ًمُىه وقماله ,هللا ٖلُه وؾلم ؤهه زِ زُا ظٍ  ,هللا َظٍ ؾبُل  "زم ٢ا٫:  ,وزِ زَُى َو

   ؾبل  
ْؿَخ٣  ، زم ٢غؤ: }"ًضٖى بلُه مجها قُُان   ؾبُل   ٖلى ٧ل 

ي م   َ َغا ا ن 
َ
ظ ََ ن  

َ
 َوؤ

َ
ٍ  َوال ى  ٗ ب 

اج 
َ
ًُما ٞ

 
َ
َل ٞ ب  ىا الؿ   ٗ ب 

 
د
َ
ه  ج ُل   َؾب 

ًْ َٖ ْم 
 
٨ ١َ ب 

غ  َٟ غاٝ"و "ألاوٗام"و٢ض ط٦غ هللا حٗالى في ؾىعة  ,{َخ  "ألٖا

ما ما طم به اإلاكغ٦حن خُض خغ   حَر واؾخدلىا ما  ,مىا ما لم ًدغمه هللا حٗالى ٧البدحرة والؿاثبتٚو

ىا ص ,خغمه هللا ٣٦خل ؤوالصَم ْم ىا لم ًإطن به هللا ٣ٞا٫ حٗالى: }ًوقٖغ ه 
َ
ىا ل  ٖ َغ

َ
اء  ق

َ
َغ٧

 
ْم ق ه 

َ
ْم ل

َ
ؤ

  
 
ه  اَّلل ْن ب 

َ
ط
ْ
إ ًَ ْم 

َ
ً  َما ل ً  

ًَ الض   .(1112){(م 

ا َخَغام  }٢ا٫ هللا حٗالى: و٢ض 
َ
ظ ََ ٫  َو

َ
ا َخال

َ
ظ ََ َب  ظ 

َ
٨
ْ
م  ال

 
٨ خ 
َ
ي ؿ 

ْ
ل
َ
 ؤ
 
٠ ه 

َ
ا ج
َ
ىا إلا 

 
ىل  ٣

َ
 ج
َ
وا  َوال ر 

َ
ت ْٟ َخ ل 

 
ْ
  ال

 
ى اَّلل

َ
ل ُم  َٖ ل 

َ
اب  ؤ

َ
ظ َٖ ْم  ه 

َ
ُل  َول ل 

َ
٢  ٕ ىَن * َمَخا خ  ل 

ْٟ  ً  
َ
َب ال ظ 

َ
٨
ْ
  ال

 
ى اَّلل

َ
ل َٖ وَن  ر 

َ
ت ْٟ ًَ  ًَ ً ظ 

 
ن  ال َب ب  ظ 

َ
٨.} 

اب: )ؤزبر ؤن  م والخدلُل لِع إلُىد٢ا٫ ال٣اضخي ٖبض الَى ، وبهما َى مً الخدٍس

 .(1113)ٖىضٍ(

ُض ٖلى  - ؾبداهه -بلحهم  مَ ج٣ض  )و٢ا٫ ابً ال٣ُم:   ال٨ظب ٖلُه في ؤخ٩امه، و٢ىل  بالٖى
َ
ا هم إلا 

  ً ظا بُان  لم  مىه ؾبداهه ؤهه ال ًجىػ للٗبض ؤن  دغمه: َظا خغام، وإلاا لم ًدله: َظا خال٫، َو

 
 
م ؤن هللا ؾبداهه ؤخل ل 

َٖ ظا خغام بال بما   .(1114)ه وخغمه(٣ًى٫: َظا خال٫ َو

ونٟا ٦ظبا، ألهه  و٢ا٫ ابً ٖاقىع: )اهخهب ال٨ظب ٖلى اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ لـ)جه٠(، ؤي:

 مسال  
 
م لم ًيبئهم بما ٢الىا وال ههب لهم صلُال  ٠ للىا٢٘، ألن  الظي له الخدلُل  والخدٍغ

 . (1115)ٖلُه(

                                                                                                                                             

ًله  ظام٘ (1110)  2/1038بُان الٗلم ٞو

 2/91قغح الىىوي ٖلى مؿلم ( 1111)

 389 - 10/388 مجمٕى الٟخاوي  (1112)

 8/9البدغ الخُِ للؼع٦صخي ( 1113)

 74 - 2/73بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1114)

غ  (1115) غ والخىٍى  14/311الخدٍغ
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٨م مً ٚحر جى٤ُ به ؤلؿيخ   الكى٧اوي: )ومٗىاٍ: ال جدغمىا وال جدللىا ألظل ٢ى٫  ٢ا٫ 

 . (1116)حجت(

 و٢ا٫ الب٣اعي: )
 َ
 إلا

 
م  ا ٧ان جدلُل  هم ٢ىال ٞاٚعهم وجدٍغ

 
 ، ألهه ال صلُلَ ؤنال ا لِـ له خ٣ُ٣ت

 
 
 . (1117)باللؿان ال ٌؿخد٤ ؤن ًضزل بلى ال٣لب( ٖلُه، ٖبر ٖىه بإهه ون٠

ضزل في َظا ٧ل    َم  ٢ا٫ ابً ٦شحر: )ٍو
ً
قغعي، ؤو خلل  ض  لِـ له ٞحها مؿدىَ  ً ابخضٕ بضٖت

 . (1118)قِئا مما خغم هللا، ؤو خغم قِئا مما ؤباح هللا، بمجغص عؤًه وحكهُه(

ًَ وآلاًت جدظع اإلاؿلمحن مً ؤن ًخ٣ى  ٫ ابً ٖاقىع: )و٢ا  ٣  لىا ٖلى هللا ما لم 
ْ
  ل

ذ   ه بىو   نٍغ

ٝ   مٗان   ؤو بةًجاص   مً  ا، ٞمً ؤزبذ خالال وخغاما بضلُل  لؤلٞٗا٫ ٢ض ظٗل ألمشالها ؤخ٩اًم  وؤونا

 . (1119)(ُالٖلُه صل حكخمل ٖلى جل٪ اإلاٗاوي ٣ٞض ٢ا٫ بما ههب هللا   جغظ٘ بلى ممازلت ؤٞٗا٫   مٗان  

َظٍ آلاًت في  ٫: ٢غؤث  ؤزغط ابً ؤبي خاجم ًٖ ؤبي هًغة ٢ا: )" جٟؿحٍر"و٢ا٫ ال٣اؾمي في 

 ٞلم ؤػ٫ ؤزاٝ الٟخُا بلى ًىمي َظا. ,ؾىعة الىدل

ً ٞةن َظٍ آلاًت جدىاو٫ بٗمىم لٟٓها ٞخُا َم  ,: نض١ عخمه هللا (1120)"ٞخذ البُان"في ٢ا٫ 

  ,عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىتؤٞتى بسالٝ ما في ٦خاب هللا ؤو في ؾ
 
ً للغؤيز  اْ ٦ما ٣ً٘ ٦شحرا مً اإلا    ٍغ

محن اإلا٣ض 

 ؤو الجاَلحن بٗلم ال٨خاب والؿىت. ,له ٖلى الغواًت

 ,بن هللا ؤمغ ب٨ظا ؤو ههى ًٖ ٦ظا ٣ًى٫: وؤزغط الُبراوي ًٖ ابً مؿٗىص ٢ا٫: ٖسخى عظل  

 و ؤخل ٦ظا: ٣ُٞى٫ هللا له: ٦ظبذ.ؤو ٣ًى٫: بن هللا خغم ٦ظا ؤ ,٣ُٞى٫ هللا ٖؼ وظل: ٦ظبذ

ظا خغام في اإلاؿاثل  ٪  و٢ىم  ؤن ٣ًى٫ اإلاٟتي: َظا خال٫ َو غ ٍ مال 
َ
٢ا٫ ابً الٗغبي: ٦

ً  الاظتهاصًت, و  ٣ا٫ في اإلاؿاثل الاظتهاصًت: بوي ؤ٦ٍغ ٦ظا و٦ظا،  ,ٖلُه هللا   ٣ا٫ طل٪ ُٞما هو  بهما  ٍو

 . (1121)(وهدى طل٪

خ٤ُ بً ٣ٌٗىب ؤجهما َؾ ط٦غ ابً َو): ٢ا٫ ابً ٖبض البرو  ٗا مال٪ بً ؤوـ ٣ًى٫: م  ب ٖو

َظا  :"لم ٨ًً مً ؤمغ الىاؽ وال مً مطخى مً ؾلٟىا، وال ؤصعي ؤخضا ؤ٢خضي به ٣ًى٫ في شخيء  

ظا خغام، ما ٧اهىا ًجترثىن ٖلى طل٪ خال٫   وبهما ٧اهىا ٣ًىلىن: ه٨ٍغ َظا وهغي َظا خؿىا،  ,َو

                                              

 3/239ٞخذ ال٣ضًغ  (1116)

 11/269هٓم الضعع  (1117)

 4/609جٟؿحر ابً ٦شحر  (1118)

غ  (1119) غ والخىٍى  14/312الخدٍغ

 جٟؿحر لهض٤ً خؿً زان. )ػ( (1120)

ل  (1121)  6/419مداؾً الخإٍو
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 ٢ى٫َ  ؤما ؾمَٗذ  ,وال ٣ًىلىن خال٫ وال خغام" ٣ٗىب:وػاص ٖخ٤ُ بً ٌ، "وال هغي َظاوهخ٣ي َظا 

ْم هللا ٖؼ وظل: }
 
٨
َ
َن ل ط 

َ
  ؤ
 
ْل آَّلل

 
٢ 

ً
ال

َ
ْىه  َخَغاًما َوَخال ْم م 

خ 
ْ
ل َٗ َج

َ
ْػ١  ٞ  ع 

ًْ
ْم م 

 
٨
َ
  ل
 
َؼ٫َ اَّلل

ْ
ه
َ
ْم َما ؤ خ  ًْ

َ
َعؤ
َ
ْل ؤ

 
٢

وَن  ر 
َ
ت ْٟ
َ
  ج

 
ى اَّلل

َ
ل َٖ ْم 

َ
٢ا٫ ؤبى  .ما خغمه هللا وعؾىله"ما ؤخله هللا وعؾىله، والخغام  الخال٫ ,{ؤ

ما ؤزظٍ مً الٗلم عؤًا واؾخدؿاها ؤن   :َظا مال٪   ٖمغ: مٗجى ٢ى٫  
وال  لم ٣ًل ُٞه خال٫   (1122)

 .(1123)(خغام، وهللا ؤٖلم

  ٢ا٫ ؤبى ًىؾ٠: ؤصع٦ذ  )٢ا٫ الكاٞعي: و 
َ
ىن في الٟخُا ؤن مكاًس ىا مً ؤَل الٗلم ٨ًَغ

ظا خغام بال ما ٧ان ف :٣ًىلىا   ي ٦خاب هللا ٖؼ وظل بَ َظا خال٫ َو
خضزىا ابً  ىا بال جٟؿحر.ِ 

بن  :بًا٦م ؤن ٣ًى٫ الغظل :ؤهه ٢ا٫ - (1124)و٧ان مً ؤًٞل الخابٗحن -م شُالؿاثب ًٖ عبُ٘ بً ز

  :هللا ؤخل َظا ؤو عيُه ٣ُٞى٫ هللا له
َ
٣ى٫  ْم ل بن هللا خغم َظا ٣ُٞى٫  :ؤخل َظا ولم ؤعيه، ٍو

  :هللا
ْ
ٌ  ٖى هَ ٦ظبذ لم ؤخغم َظا ولم ؤه ؤصخابىا ًٖ ببغاَُم الىسعي ؤهه خضر  ه. وخضزىا بٗ

ظا ال بإَؽ  ,َظا م٨غوٍ :ىا ٖىه ٢الىاؤو جهَ  ىا بصخيء  ًٖ ؤصخابه ؤجهم ٧اهىا بطا ؤٞخَ  ٞإما  ,به َو

ظا خغام :ه٣ى٫    .(1125)(ٞما ؤٖٓم َظا ,َظا خال٫ َو

ظا ًخ٣ىن مً ٢ى٫ اإلاٟتي: َظا خال٢اٖضة: ٧ان الؿل٠ ): " ٢ىاٖضٍ"و٢ا٫ اإلا٣غي في  ٫ َو

خغام بال بىو ؤو بظمإ ؤو بما ال ٌك٪ ُٞه, ٩ٞان ٢ىلهم في طل٪: ال بإؽ, واؾ٘, ظاثؼ, ؾاجٜ, ال 

خغط, ل٪ ؤن جٟٗل, ال ٖلُ٪ ؤن ال جٟٗل. وفي اإلاُلىب ٞٗله مُل٣ا: ًيبػي ؤن جٟٗل, ال ٌؿٗه ؤن 

ه, ال ُٓما, ؤؾدش٣له, وما  ٌعجبجي, ال ؤعاٍ, ؤعاٍ ٖال ًٟٗل, ؤخب بلي, ؤعي ٖلُ٪ ٦ظا. وجغ٦ه: ؤ٦َغ

ا ٧ان مً هدى طل٪, زكُت الى٢ٕى في ههي }
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 و٢تهم ؤم   بال ؤجهم لهالح .{, وما في مٗىا٢ٍ

َ
 ىىا مسالٟت

ًَ  َم به ٖجهم, ٞلما ناع ألامغ  لهم ُٞما ٞهمىا مغاصَ  الجمهىع    بلى زالٝ طل٪ لم 
َ
 جض الس
َ
 ل

 
ا ض  ب   ٠

                                              

 ؤي: اظتهاصا واؾخيباَا. (1122)

ًله  (1123)  2/1075ظام٘ بُان الٗلم ٞو

ض، لى عآ٥ عؾى٫  هللا  (1124) ٪، -ملسو هيلع هللا ىلص-٢ا٫ له ٖبض هللا ابً مؿٗىص: ًا ؤبا ًٍؼ حن. ٢ا٫  ألخب  خ  ب 
ْ
س
 
٪ بال ط٦غث  ال وما عؤًخ 

 [4/259ؾحر ؤٖالم الىبالء ]الظَبي: ٞهظٍ مى٣بت ُٖٓمت للغبُ٘. 

 7/371 للكاٞعي ألام (1125)
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ذ,  بن قاء هللا ٖؼ وظل ٖلى  , و٧لٌّ (1126)ولُخه ًُٟض. والكاُٞٗت ؤقض ُٞه مً اإلاال٨ُتمً الخهٍغ

 .(1127)بال بسحر( بِىت مً عبه, ولً ًإحي الٗلم  

 -عضخي هللا ٖجهم  -٧ان الؿل٠ الهالر : )" جٟؿحٍر"دمحم ألامحن الكى٣ُُي في  و٢ا٫ الكُش

ظا خغامًخىعٖ ا مً َظٍ آلاًاث.ىن ًٖ ٢ىلهم: َظا خال٫ َو  ; زٞى

بي في جٟؿحر مت: ٢ا٫ الضاعمي ٢ا٫ ال٣َغ َاعون،  ؤبى دمحم في مؿىضٍ: ؤزبرها َظٍ آلاًت ال٨ٍغ

مل ٢ا٫:  ٫: ٣ًى٫: خال٫ وال خغام، ول٨ً ٧ان ٣ًى  ما ؾمٗذ ببغاَُم ٢ًِٖ خٟو، ًٖ ألٖا

ىن، و٧اهىا ٌؿخدبىن   .٧اهىا ٨ًَغ

ظا خغام،  ب: ٢ا٫ مال٪: لم ٨ًً مً ٞخُا الىاؽ ؤن ٣ًىلىا: َظا خال٫ َو و٢ا٫ ابً َو

 .(1128)(ول٨ً ٣ًىلىا بًا٦م ٦ظا و٦ظا، ولم ؤ٦ً ألنى٘ َظا. اهخهى

( ٢ى٫  و ٢لذ:   له في  َم الٗال   ْاَغ  في ؤن   (1129)الكاٞعي )مً اؾخدؿً ٣ٞض قٕغ
 
ال خٔ

.٘  الدكَغ

ه )٢ا٫ الؼع٦صخي:  َب مً ظهت هٟؿ  ْىه  ًَ وهي مً مداؾً ٦المه. ٢ا٫ الغوٍاوي: ومٗىاٍ ؤن 

ا ٚحَر قغٕ  اإلاهُٟى ا ظضًضا)و٢ا٫ ألانٟهاوي:  .(1130)(قٖغ و٢ا٫ . (1131)(ؤي: ٣ٞض وي٘ قٖغ

ا مً ٢  )الخلي:   .(1132)(ه, ولِـ له طل٪ل هٟؿ  بَ ؤي: وي٘ قٖغ

ضون ؤن مً ؤزبذ خ٨ما بإهه ): و٢ا٫ الؿٗض , ًٍغ ال٣اثلىن بإن مً اؾخدؿً ٣ٞض قٕغ

, ٞهى الكإع لظل٪ الخ٨م, خُض لم ًإزظٍ مً  ؿخدَؿً ٖىضٍ مً ٚحر صلُل  مً الكإع
م 

 .(1133)(الكإع

                                              

م. )ػ( (1126) ضون به الخدٍغ  ٢لذ: ٨ًثر ٖىض اإلاال٨ُت اؾخٗما٫ لٟٔ "اإلاى٘" ًٍغ

 (153 - 152ال٣ىاٖض للم٣غي )م  (1127)

 2/462ؤيىاء البُان  (1128)

حر   ٣ٞض قٕغ بدكضًض الغاء( ظؼم به الؼع٦صخي  ))٢ىله: :  2/395ٖلى الخلي الُٗاع في خاقِخه ٢ا٫ ( 1129) ٍ ٚو

ٗت ٣ا٫ في ههب الكَغ بالخس٠ُٟ, ٢ا٫  ,ٕقغَ  :ؤًًا, ٢ا٫ الٗغاقي: وال مٗجى للجؼم بدكضًضَا, والظي ؤخٟٓه بالخس٠ُٟ, ٍو

 } :حٗالى
ً
ىخا

 
ه  ه ى ب 

ً  َما َوصخ  ً  
ًَ الض  ْم م 

 
٨
َ
َٕ ل َغ

َ
اق  .({ اَـ ػ٦ٍغ

 8/95 البدغ الخُِ( 1130)

 ( ٍ ال٨خب الٗلمُت.365)م  لئلؾىىي  "جهاًت الؿى٫ ", و٦ظا في  3/282بُان السخهغ ( 1131)

 2/395قغح ظم٘ الجىام٘ ( 1132)

ذ ( 1133)  له "ألاقباٍ والىٓاثغ". و٢ا٫ ابً الؿب٩ي في  2/673, واهٓغ: الغصوص والى٣ىص للبابغحي  2/162الخلٍى

". وؤها لم ؤظض بلى آلان َظا في ٦المه هها, ول٨ً : )٢ا٫ ا 2/194 لكاٞعي هنع هللا يضر ُٞما ه٣ل ٖىه الش٣اث: "مً اؾخدؿً ٣ٞض قٕغ

في ؤلا٢غاع والاظتهاص ما ًض٫ ٖلى ؤهه ًُل٤ ٖلى ال٣اثل به ؤبلٜ مً الاؾخدؿان ٞل٣ض ٢ا٫ في َظا الباب: بن مً  "ألام"وظض في 
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ؤن ما ٧ان مً اإلاىاؾباث في عجبت الخدؿِىاث  "قٟاء الٛلُل"ولهظا إلاا ٢غع الٛؼالي في 

ِىاث ال ًجىػ الخمؿ ٤  ٪  والتًز ن وعص مً الكٕغ الخ٨م  ُٞه ٖلى ٞو بها ما لم ٌٗخًض بإنل  مٗح 

ًَ (1134)اإلاىاؾبت ٖ   مً الكٕغ خ٨م   صْ غ  , ٢ا٫: )ٞإما بطا لم  ٣ه, ٞاجبا ٘  ٖلى ٞو للكٕغ بالغؤي  ه وي

 فين في الشسق, وإهمد إلُىد الخاصس  الشدزكين ال مىاصب اإلاخاصسِّ  ُب ىاِص وهى َم والاؾخدؿان, 
ُ
في  ف

 .(1135)(كلُه الخجدطسُ  الىطم فلِع ألخٍد  ىق, فإمد ابخداءُ هرا الشسق اإلاىط

ي: و  م هلل وخضٍ )٢ا٫ الؿَُى الجتهض ال ًدلل خغاما، وال ًدغم خالال، ٞالخدلُل والخدٍغ

٪ له ً  ال قٍغ ُٟخ  دض  ، بل وال  سخاع  ه ؤن ًىٓغ في ؤ٢ىا٫  ر ٢ىال مً ٖىضٍ، بهما ْو مً ج٣ضمه، ٍو

 .(1136)(جخاههٖىضٍ ٖلى ع   ما ٢ام الضلُل  

  ً  ٚاًت الاظتهاص   ج٩لمىا ٞحها زاعظا ًٖ ظملت ؤ٢ىالهم, ألن   دضر ٢ىال في مؿإلت  ٢لذ: ٞال 

 
 
هللا ال ًسغط ًٖ صاثغة ؤ٢ىالهم يغوعة امخىإ  خ٨َم  هللا في اإلاؿإلت, وهدً هجؼم بإن   خ٨م   بنابت

ٍماٖهم ٖلى السُإ ٦ما اظخ غ   .(1137)َى مٗلىم, وؾُجيء ج٣ٍغ

ًَ  ما اه٣ؿم ؤَل  ؤخمض: ومتى ؤلامام ٢ا٫   ج  الٗهغ ٖلى ٢ىلحن في خ٨م، لم 
 
 ٢ى٫   ؼ بخضار

 َٕ ًَ زالض، ألهه ًسال٠ ؤلاظما   .(1138)بلُه اإلاهحر   ؼ  ج  ، ٞلم 

ىا ف ٖلماءَ  بن  ): ٢ا٫ ابً جُمُتو  ٖلى ٢ىلحن لم ٨ًً إلاً بٗضَم  مؿإلت   ياإلاؿلمحن بطا جىاٖػ

 
 
 .(1139)(مالشالض ٩ًىن مسالٟا إلظماٖه زالض, بل ال٣ى٫   ٢ى٫   بخضار

 )ؤًًا: ٢ا٫ و 
 
 ٢ى٫   وألامت بطا ازخلٟذ في مؿإلت ٖلى ٢ىلحن لم ٨ًً إلاً بٗضَم بخضار

 َٕ خًمً بظما  .(1140)(ًٖ الهىاب الؿل٠ ٖلى السُإ والٗضو٫   ًىا٢ٌ ال٣ىلحن ٍو

                                                                                                                                             

ووي٘ هٟؿه في عؤًه واظتهاصٍ واؾخدؿاهه ٖلى ٚحر ٦خاب وال ؾىت مىيٗها في ؤن ٢ا٫ باالؾخدؿان ٣ٞض ٢ا٫ ٢ىال ُٖٓما 

ظا زالٝ ٦خاب هللا ٖؼ وظل ألن هللا حٗالى بهما ؤمغ  عؤًه ؤنل زالض ؤمغ الىاؽ باجباٖهًدب٘ عؤًه ٦ما ابخٛاٍ، وفي ؤن  َو

اٖت عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص. زم ٢ا٫ هنع هللا يضر ما خانله: ؤن ا إلاؿخدً ال ًخمؿ٪ بسالٝ ال٣اٌـ، وبن ال٣اٌـ ٧ان ال ًإمً السُإ بُاٖخه َو

ه بلى ؤنل مً ٦خاب وؾىت ماص لٟغيه بسالٝ اإلاؿخدؿً. وؤَا٫ في طل٪ بد٤ مً ال٣ى٫. زم ٢ا٫: ٞةن ٢ا٫  بال ؤهه بغظٖى

ت َظا، ٞإعي لئلمام ؤن ًمىٗه، وبن ٧ان ٚبُا ٖلم خت  ى ًغظ٘(.٢اثل: َظا ممً ٣ٌٗل ما ج٩لم ٞخ٩لم به بٗض مٗٞغ

ى ٢ُض الػم(. خاقُت الخى٣ُذ ( 1134) َض الٛؼالي اإلاهلخت بإن ال ج٩ىن في مغجبت الخدؿحن, َو  ُ ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )٢

 . )ػ( 2/168

 (209 - 208قٟاء الٛلُل )م  (1135)

 1/302الخاوي ( 1136)

 (405 - 402اهٓغ: )م ( 1137)

 13/119( اإلاٛجي البً ٢ضامت 1138)

 27/308مجمٕى الٟخاوي  (1139)
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ًَ  وؤظمٗىا ٖلى ؤهه ال ًجىػ ألخض  ): في "عؾالت ؤَل الشٛغ" و ل الؿل٠ سغ  ؤن  ط ًٖ ؤ٢اٍو

ما  لهُٞما ؤظمٗىا ٖلُه ٖو ًَ  الخ٤   ألن   ,ازخلٟىا ُٞه ؤو في جإٍو ط ًٖ سغ  ال ًجىػ ؤن 

لهم  .(1141)(ؤ٢اٍو

ض الضبىسخي و٢ا٫ ؤبى ٍػ
ل الصخابت جغظُذ  واخض  مجها بالغؤي بن ؤم٨ىه, (1142) : )ًجب في ؤ٢اٍو

  ألن   ,لِـ في ؤ٢ىالهم بالغؤي بلى ٢ى٫   به, وال ًجىػ الٗضو٫   زم الٗمل  
َ
ٕ  ازخالٞ ٖلى  هم ٞحها بظما

َٖ  الخ٤   ألن   ,ما ٖضاَا ن  بُال   . (1143)هم(ما ٧ان ٌٗضو بظما

مغ بً ٖبض الىاخض: ؾمٗذ ألاوػاعي ًدضر ًٖ ابً اإلاؿِب ؤهه ؾئل ًٖ شخيء، ٢ا٫ ٖ

 ٢ا٫ ابً وياح: َظا َى الخ٤.  .لي مٗهم عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال عؤَي  ازخل٠ ُٞه ؤصخاب  ٣ٞا٫: 

 . (1144)(ًسالٟهم ظمُٗا به له ؤن ًإحي ب٣ى٫  مٗىاٍ ؤهه لِـ ): ابً ٖبض البر٢ا٫ 

ً  و٢ا٫ الكاٞعي في "الغؾالت البٛضاصًت" :  غضخى ؤو خ٩ي لىا ٖىه ببلضها ومً ؤصع٦ىا ممً 

  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ناعوا ُٞما لم ٌٗلمىا لغؾى٫ هللا 
ً
بن اظخمٗىا، ؤو )ٌٗجي الصخابت( بلى ٢ىلهم  ُٞه ؾىت

٨ظا ه٣ى٫  لهم٢ى٫ بًٗهم بن جٟغ٢ىا، َو  .(1145)، ولم هسغط ًٖ ؤ٢اٍو

ها٤َ، هاسخ ٚحر  ً ٦خاب  ٢ا٫ ؤبى خاجم الغاػي: الٗلم ٖىضها ما ٧ان ًٖ هللا حٗالى م  و 

اء مً ب  ميؿىر، وما صخذ ألازباع ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مما ال مٗاعى له، وما ظاء ًٖ ألال  

 .(1146)ٞهمالصخابت ما اج٣ٟىا ٖلُه، ٞةطا ازخلٟىا لم ًسغط مً ازخال 

٢ا٫ ؤبى خمؼة الؿ٨غي: ؾمٗذ ؤبا خىُٟت ٣ًى٫: بطا ظاء الخضًض الصخُذ ؤلاؾىاص ًٖ و 

الىبي ٖلُه الؿالم ؤزظها به, وبطا ظاء ًٖ الصخابت جسحرها, وبن ظاء ًٖ الخابٗحن ػاخمىاَم ولم 

 .(1147)هسغط ًٖ ٢ىلهم

                                                                                                                                             

 34/125 ب٤الؿا (1140)

 (174)م  عؾالت بلى ؤَل الشٛغ (1141)

ت : ) 319 - 2/318( ٢ا٫ الُٗاع في خاقُت الخلي 1142) ٢ىله: )الضبىسخي( وؿبت بلى صبىؽ بخس٠ُٟ اإلاىخضة ٢ٍغ

ا ,مً ٢غي ؾمغ٢ىض ٢اله ال٨ما٫ ما مً ؤٖٓم مضن ما  ,بحن بساعي وؾمغ٢ىض :و٢ا٫ ػ٦ٍغ وال جىافي ٞةن البلضجحن مخ٣اعبان، َو

ى ؤظل  وعاء ال اث و٦ثرة  ,ألا٢الُم الؿبٗت ٖلى ما هو ٖلُه في ٦خب ظٛغاُٞا جهغ، َو وؾمغ٢ىض مً خُض البىاء واإلاىتَز

ً مجها و٢الىا: بن  ,السحراث ؤظل مً بساعي، وبن ًٞلذ بساعي ٖجها ب٩ىن ؤلامام البساعي ميؿىبا بلحها وبسغوط ٖلماء ٦شحًر

اث الضهُا ؤعب٘ ت صمك٤ :مىتَز  (.ونىٗاء الُمً ,ونٛض ؾمغ٢ىض ,وقٗب بىان ,َٚى

م ألاصلت )م  (1143)  (259ج٣ٍى

 1/770 ظام٘ بُان الٗلم (1144)

 2/150بٖالم اإلاى٢ٗحن  (1145)

 1/432 ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه للسُُب البٛضاصي (1146)
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  ط٦غ السُُب ؤن  ) ولهظا
َ
ؤ٢ىالهم وال ًسغط ًٖ  مً اإلا٣اَُ٘ لُخسحر الجتهض   ٦خابت   ٞاثضة

 .(1148)(ظملتهم

ت مىا٢٘ ؤلاظمإ لئال ًسالٟها ومً َىا ىا للمجتهض مٗٞغ , ٣ٞض ٞةن الٗلماء ٦ما قَغ

ل اإلاخ٣ضمحن ت ؤ٢اٍو ىا له مٗٞغ  .همفي السالٝ, ختى ال ٣ًغع ما ٌؿخلؼم زغ١ بظماٖ قَغ

ت ؤلاظمإ: )  وال بض م٘ طل٪ ؤن ٌٗٝغ الاز٢ا٫ الؼع٦صخي إلاا ط٦غ اقتراٍ مٗٞغ
َ
ط٦ٍغ  ,خالٝ

  ,"الغؾالت"الكاٞعي في 
 
اثضج ً  ٞو ً  دض  ه ختى ال   ر ٢ىال 

َ
ط بظل٪ ًٖ ُٞسغ   ,همسال٠ ؤ٢ىال

  .(1149)(ؤلاظمإ

ل  :وبهما جدهل ؤَلُت الاظتهاص بإمىع: ... الشالض)الخهجي: ج٣ي الضًً ٢ا٫ و  ؤن ٌٗٝغ ؤ٢اٍو

بما ؤظمٗىا ٖلى  لئال ًد٨م, إحمدكد واخخالفدٖلماء الصخابت ومً بٗضَم عضخي هللا ٖجهم 

 .(1150)(زالض ؤو ب٣ى٫   ,زالٞه

َُ ): ٢ا٫ الخُابو  ت السالٝ ل اثضة مٗٞغ ًَ  بلى ٢ى٫   ظََب ٞو سغط مىه بةخضار ٢ى٫ مىه، وال 

  آزغ، ألن  
َ
 غْ ُٞه ز

ً
٢  ٕ  َم  ا إلظما

َ
 .(1151)(ه، خُض لم ًظَبىا بلى طل٪ ال٣ى٫ ً ٢بل

 ): ٢ا٫ الضَلىي و 
 
ً  اإلاخ٣ضم ٝ مظاَب  ٗغَ ال بض في الاؾخيباٍ ؤن ح ط ًٖ ؤ٢ىالهم سغَ حن لئال 

 .(1152)(ُٞسغ١ ؤلاظمإ

يو  ًَ : )٢ا٫ الؿَُى  دغ  ال ق٪ ؤن الجتهض 
 
ًَ  ٢ى٫   م ٖلُه بخضار ٕ  ٣  لم  عؤي  ل به ؤخض, وازترا

  ٌ  ؿبَ لم 
 
ت َم الٗلماء مً الصخابت ٞمً بَٗض  ؤ٢ىا٫   ٤ بلُه, ولهظا ٧ان مً قغوٍ الاظتهاص مٗٞغ

 َٕ   .(1153)(ما ًسخاٍعُٞ بظماٖا وازخالٞا, لئال ًسغ١ ؤلاظما

وؤما ؤلاظمإ: ُٞيبػي ؤن ٩ًىن ٖاإلاا بمىا٢٘ ؤلاظمإ؛ ختى ال ًٟتي بسالٝ ٢ا٫ الٛؼالي: )و 

  ٤ ٍغ ً   ؤلاظمإ. َو ًىا٤ٞ ٢ى٫َ واخض  مً الٗلماء اإلاخ٣ضمحن، ؤو ٌٛلب ٖلى  بال بصخيء   ٟتيَ طل٪: ؤال 

 
 
 .(1154)(ىىمخىلضة في َظا الٗهغ، ولم ٨ًً ألَل ؤلاظمإ ٞحها ز ْىه ؤهه وا٢ٗت

                                                                                                                                             

 (145الاهخ٣اء البً ٖبض البر )م ( 1147)

 1/84 بً حجغال  ى٨ذ ٖلى ابً الهالحال( 1148)

 8/232( البدغ الخُِ 1149)

 (550)م  زُاع( ٦ٟاًت ألا 1150)

 (163م٘ الؿىسخي )م  ( ٢غة الٗحن1151)

 (13)م في ؤخ٩ام الاظتهاص والخ٣لُض ٣ٖض الجُض ( 1152)

 (47نىن اإلاى٤ُ وال٨الم )م ( 1153)

 (343)م  "اإلاؿخهٟى", وؤنله في  9/3805هٟاجـ ألانى٫ لل٣غافي ( 1154)
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خ٨مه  اؾخسغاطفي ًجتهض م مما خضر وجىلض ٞةن الٗال  لم ًخ٩لم ُٞه الؿاب٣ىن ما ٢ٞلذ: 

ى في ٧ل طل٪ مؼمىم  الاؾخيباٍ, مً الىحي بىاؾُت ٢ىاٖض   ىىعٍ.ب ؿدىحر  م, بؼمام الكٕغ َو

جي في   الخضابحر بطا لم ٨ًً لها ًٖ الكٕغ نضع   و٢ض ج٣ضم ؤن  ): " الُٛاسي"ولهظا ٢ا٫ الجٍى

ُ   ,الهجىم ٖلحها زُغٞ ضة بمىا٣ٞت مىاْم ضة بمغاؾم ؤلاؾالم، ماٍ  زم ٢هاعاَا بطا لم ج٨ً م٣

ً   خ٨م   يغع. ٞإٖىص وؤ٢ى٫: لؿذ ؤخاطع بزباَث  -ألاخ٩ام    َض لم 
 و 
ْ
ه ال٣ٟهاء، ولم ًخٗغى له ه

ً   مًمىن   مَٗٓم  الٗلماء، ٞةن   متى اهخهى و  ,ها في ٦خاب، وال مًمىا لبابو  َض لٟى م  َظا ال٨خاب ال 

 مؿا١ ال٨الم بلى ؤخ٩ام هٓمها ؤ٢ىام، ؤَخ 
ْ
تها بلىت  ل ٍؼ ولىني ال ؤبخدق، وال  ,٦خابها ها ٖلى ؤعبابها ٖو

 وهىرا طبُُل  ,ى ًىاؾب ما ؤعاٍ وؤجدغاٍ، وؤؾدشحر مٗجً الشسق ؤخترق شِئد، بل ؤالخف وطَم 

 التي ال جىَظ  ف في الىكدةم اإلاظخجدةالخاصس  
 
 -اإلاهُٟى  ، وؤصخاب  الٗلماء مٗضة ض ٞحها ؤظىبت

وعضخي ٖجهم، لم ًجضوا في ال٨خاب والؿىت بال ههىنا مٗضوصة وؤخ٩اما مدهىعة  -ملسو هيلع هللا ىلص

 َٖ  هوا خدورَ الشسق، وال حلد   ولم ًجدوشوا وطَم ، ْذ ى  مدضوصة، زم خ٨مىا في ٧ل وا٢ٗت 
 
مىها ; ٞٗل

 وهي مم اهخفؤخ٩ام هللا حٗالى ال جدىاهى في الى٢اج٘،  ؤن  
ٌ
 كً كىاكَد  دء الجهدًت كجهد صدرزة

 .(1155)(مظبىػت

م مً صون هللا ظٗلذ مىا٣ٞت الٗامت و  ٢لذ: بان بالخدلُل والخدٍغ إلاا اؾخ٣ل ألاخباع والَغ

ًْ }٢ا٫ حٗالى: مً صون هللا, اجساطا لهم ؤعبابا ٖلى طل٪ لهم  ْعَباًبا م 
َ
ْم ؤ َباَجه  َْ ْم َوع   َ ْخَباَع

َ
وا ؤ

 
ظ
َ
س اج 

  َوا
 
ون  اَّلل

َى ص   َ  
 
ال َه ب 

َ
ل  ب 

َ
ًضا ال ًها َواخ 

َ
ل وا ب 

ض  ب  ْٗ َُ  ل 
 
ال وا ب 

غ  م 
 
َم َوَما ؤ ًَ َمْغٍَ َُذ اْب ؿ 

َ ْ
ا  إلا م  َٖ ه  

َ
ْبَداه ؾ 

ىَن 
 
غ ٧

ْ
ك  ٌ}. 

م, ؤَم ): (1156)٢ا٫ ؤبى البستري  م مً صون هللا ما ؤَاَٖى ا بجهم لى ؤمغوَم ؤن ٌٗبضَو

  هه, وخغاَم هللا خغاَم  ول٨جهم ؤمغوَم ٞجٗلىا خال٫َ 
َ
م, ٩ٞاهذ جل٪ خالل ه, ٞإَاَٖى

 .(1157)(الغبىبُت

بإؾاهُضَما بلى  "٦خاب الٗلم"وابً ٖبض البر في  "اإلاضزل"ؤزغط البحه٣ي في ): ٢ا٫ الٟالويو 

ْم خظًٟت بً الُمان هنع هللا يضر ؤهه ٢ُل له في ٢ىله حٗالى } َباَجه  َْ ْم َوع   َ ْخَباَع
َ
وا ؤ

 
ظ
َ
س    اج 

 
ون  اَّلل

ًْ ص  ْعَباًبا م 
َ
 :{ؤ

                                              

 (267 - 266الُٛاسي )م ( 1155)

ال٣غاء  مَ ٩ىفي ال٣ُٟه الٗابض، اؾمه ؾُٗض بً ٞحروػ... ٧ان م٣ض  ؤبى البستري الُاجي مىالَم ال( ٢ا٫ الظَبي: )1156)

م٘ ابً ألاقٗض، ٣ٞخل في و٢ٗت الجماظم، و٧ان هبُال ظلُال. ٢ا٫ خبِب بً ؤبي زابذ: اظخمٗذ ؤها وؾُٗض بً ظبحر وؤبى 

ش ؤلاؾالم   6/231البستري، ٩ٞان ؤبى البستري ؤٖلَمىا وؤ٣َٞهىا عخمه هللا(. جاٍع

ًله  ( ظام٘ بُان1157)  2/976الٗلم ٞو
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  ً  د  ؤ٧اهىا ٌٗبضوجهم, ٣ٞا٫: ال, ول٨ً ٧اهىا 
 
دغمىن ٖلحهم الخال٫ ل ىن لهم الخغام ُٞدلىهه ٍو

ى  ُٞدغمىهه, ٞهاعوا بظل٪ ؤعبابا. ٖا بلى الىبي ٢ا٫ البحه٣ي: وعوي َظا ًٖ ٖضي بً خاجم مٞغ

  .(1158)(ملسو هيلع هللا ىلص

ن )٢ا٫ دمحم بً ٖلي الؿىىسخي:  ْم }ٟؿحر في ج –ملسو هيلع هللا ىلص  –بح  َباَجه  َْ ْم َوع   َ ْخَباَع
َ
وا ؤ

 
ظ
َ
س ْعَباًبا اج 

َ
 {ؤ

  ؤن   ,آلاًت
َ
  :لم ًإطن به هللا   خ٨م   بخضار

 
  بخضار

 
  :هعبىبُت, و٢بىل

 
ا مً صون ر عب  الخض   اجساط

 .(1159)(هللا

َم وعَباجهم ؤعبابا مً صون هللا، ٞإخلىا لهم َم اجسظوا ؤخباعَ وؤ٦ثر  و٢ا٫ ابً عظب: )

م، ٩ٞاهذ جل٪ ٖباصتَ الخغام، وخغمى  مً ؤَإ مسلى٢ا في  م بًاَم، ألن  ه  ا ٖلحهم الخال٫ ٞإَاَٖى

خباع، خُض ظٗل الخدلَُل َاٖخه ؤو وظىبَ  مٗهُت السال٤ واٖخ٣ض ظىاَػ   ها ٣ٞض ؤقغ٥ بهظا الٖا

َم   .(1160)لٛحر هللا( والخدٍغ

م وعَباجهم ؤعبابا مً صون هللا حٗالى ب)٢ا٫ الضَلىي: و  مٗجى ؤجهم ٧اهىا ًخسظون ؤخباَع

 ال بإؽ به في هٟـ ألامغ, وؤن ما خغمه َاالء خغام   ٧اهىا ٌٗخ٣ضون ؤن ما ؤخله َاالء خال٫  

 
َ
ْم ٗالى: }ظون به في هٟـ ألامغ، وإلاا هؼ٫ ٢ىله حًااز َباَجه  َْ ْم َوع   َ ْخَباَع

َ
وا ؤ

 
ظ
َ
س ؾإ٫ ٖضي  ,آلاًت {اج 

دغمىن ٖلحهم هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ طل٪ ٣ٞا٫: "٧اهى  بً خاجم عؾى٫َ  ا ًدلىن لهم ؤقُاء، ِٞؿخدلىجها، ٍو

 ؤقُاء، ُٞدغمىجها".

  غ  وؾ  
 
م ٖباعة ً   طل٪ ؤن الخدلُل والخدٍغ الصخيء الٟالوي  في اإلال٩ىث ؤن   هاٞظ   ًٖ ج٩ٍى

 
َ
ً  ًااز ظا مً نٟاث هللا ؾببا للماازظة وجغ٦   ظ به ؤو ال ًاازظ به، ٩ُٞىن َظا الخ٩ٍى ها، َو

 
 
م بلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٞبمٗجى ؤن  الخد حٗالى، وؤما وؿبت   لُل والخدٍغ

َ
 ٢ىل

 
٢ُُٗت لخدلُل هللا  ه ؤماعة

مه, وؤما وؿبتها بلى الجتهضًً مً ؤمخه ٞبمٗجى عواًت   ً هو الكإع ؤو هم طل٪ ًٖ الكٕغ م  وجدٍغ

  ٍ  .(1161)(ى مً ٦المهمٗجً  اؾخيبا

ه  }٣ىله حٗالى بآلاًت  جظًُلما في  جإمل٢لذ: و 
َ
ْبَداه ىَن  ؾ 

 
غ ٧

ْ
ك  ٌ ا  م  ؤن ٖلى  خىبُهمً ال {َٖ

م مً زهاثو الغب  مً اصٖاٍ ٞ, حٗالى وج٣ضؽ وججٍز ًٖ اإلاكاع٥ له في طل٪الخدلُل والخدٍغ

ْن }٣ٞض ؤقغ٦ه م٘ هللا, ٦ما ٢ا٫ حٗالى حٗالى لٛحٍر 
َ
ط
ْ
إ ًَ ْم 

َ
ً  َما ل ً  

ًَ الض  ْم م  ه 
َ
ىا ل  ٖ َغ

َ
اء  ق

َ
َغ٧

 
ْم ق ه 

َ
ْم ل

َ
ؤ

                                              

 (34)م  ب٣ًاّ الهمم (1158)

 (83 - 82( ب٣ًاّ الىؾىان )م 1159)

 (15)م  الخ٨م الجضًغة باإلطاٖت (1160)

 1/121 حجت هللا البالٛت (1161)
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ه  اَّلل م، بل ًدبٗىن ما قٕغ )بً ٦شحر: ٢ا٫ ا, {ب  ؤي: َم ال ًدبٗىن ما قٕغ هللا ل٪ مً الضًً ال٣ٍى

م ما خغمىا ٖلحهم، مً البدحرة والؿاثبت والىنُلت لهم قُاَُج   هم مً الجً وؤلاوـ، مً جدٍغ

الباَلت، التي  ثًالالث والجهاال والخام، وجدلُل اإلاُخت والضم وال٣ماع، بلى هدى طل٪ مً ال

م، والٗباصاث الباَلت، وألا٢ىا٫ ٧اهىا ٢ض از ا في ظاَلُتهم، مً الخدلُل والخدٍغ َى تٖر

  .(1162)(الٟاؾضة

ه, ٞلِـ ألخض   ,والخغام ما خغمه ,-حٗالى- الخال٫ ما خلله): ٢ا٫ ابً جُمُت  والضًً ما قٖغ

  
 
  .(1163)(ًٖ طل٪ محن وؾاثغ السل٤ زغوط  مً اإلاكاًش واإلالى٥ والٗلماء وألامغاء واإلاٗل

 ): خؿىحن دمحم مسلٝىش الكُو٢ا٫ 
َ
ً   خ٨م   م  لِـ ز ض بمدٌ الجته   شبخه ال٣ُٟه  قغعي 

   ٖام ؤو زام, ٦ما ٣ًخًُه اٖخباع   قغعيٌّ  ض  الغؤي بضون ؤن ٩ًىن له مؿدىَ 
 ِ ىا الكإع له مب

 .(1164)(لؤلخ٩ام ٢اثما م٣ام الىبىة في طل٪

  ٘ لى َظا ٞهيُ ٗا وبهما َى اظتهاص   ٖو ت الد ال٣ٟهاء لِـ حكَغ ٘ الظي َى مً إلاٗٞغ كَغ

 .زهاثو الغب ؾبداهه

ٗا" جدذ ٖىىان ٢ا٫ الكُش دمحم ٖلي الؿاٌـ ىا : ) "الاظتهاص لِـ ٖلى الخ٣ُ٣ت حكَغ َو

   بىظه   الاظتهاصَ  ع بىا ؤن وكحر بلى ؤن  جض  ًَ 
بٗضٍ  ٖهغ   ٖام ؾىاء ؤ٧ان في الٗهغ الىبىي ؤو في ؤي 

ٗا, وؤن   لِـ ٖلى الخ٣ُ٣ت     حكَغ
َ
َ٘ ٍ ؤهه ٌؤمغ   ٚاًت مً ٢بل ؤن ًٓهغ به خ٨م لم ٨ًً  كبه الدكَغ

 
َ
  ه, ٞلِـ بوكاءً ظلُا ٢بل

 
خاصزت ًٖ خ٨م هللا في ال للخ٨م وبزباجا له ابخضاء, بل َى ٦ك٠

, "إن اللُدض ُمـِهٌس للخىم ال ُمثبذ له"ولٗل َظا مغاص مً ٢ا٫:  ,باليؿبت للمجتهض ومً ٣ًلضٍ

  مؿال٪  الاظتهاص ومٓاٍَغ
ظا ؾبُل  ٧ل   .(1165)(َو

ً  الجته   ٢ا٫ الٟسغ الغاػي: )بن    ض بما ؤن 
 
٤   ٠ بإن ًبجي الخ٨َم ٩ل ٤,  ٖلى ٍَغ ؤو ال ٖلى ٍَغ

باإلظمإ, ٞشبذ ؤهه ال بض مً  في الضًً بمجغص الدكهي باَل   ال٣ى٫َ  والشاوي باَل, ألن  

)٤  .(1166)ٍَغ

                                              

 ٦7/198شحر جٟؿحر ابً  (1162)

 28/24 مجمٕى الٟخاوي  (1163)

 (6( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 1164)

 (26م ( وكإة ال٣ٟه الاظتهاصي وؤَىاٍع )1165)

 (180( اإلاٗالم )م 1166)
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بل زم ٢ا٫: )بن الجتهض مؿخض٫ بصخيء ٖلى شخيء, والضلُل ال بض وؤن ٩ًىن مىظىصا ٢

ُٞه و٢بل َلبه, والضلُل ٖلُه ٧ان صلُال ٖلى الخ٨م واإلاضلى٫ ؾاب٤ ٖلى الضلُل الظي  ل  الخإم  

٘   الخ٨َم  بإن   َى ؾاب٤ ٖلى الخإمل ُٞه, ٩ُٞىن الخ٨م ؾاب٣ا ٖلى الاظتهاص, ٞال٣ى٫   لالظتهاص  جاب

   ًىظب ٧ىَن 
ى مدا٫(اإلاخ٣ض   .(1167)م مخإزغا, َو

ؼ٢ا٫ و  ٘  )البساعي:  ٖبض الٍٗؼ   ظمُ
 
ً   ألاخ٩ام زابخت مكغوٖت ها ٢بل الاظتهاص خ٣ُ٣ت, بٗ

  ً البٌٗ ٧ان زُٟا ًٓهغ باالظتهاص ال ؤهه  ها بمٗاهحها السُٟت, بال ؤن  بٓىاَغ الىهىم وبٗ

 .(1168)(للخ٨م ال مشبذ له غ  ٓه  م   ال٣ُاَؽ  ذ باالظتهاص, ٞةن  شب  ًَ 

 هللا   ِب  ش  ً   اؾخدباب   به ؤمَغ  مإمىع   َظا الَٟٗل  ض ؤن  بطا اٖخ٣ض اإلاٗخ٣  بً جُمُت: )و٢ا٫ ا

 ٌ   بًجاب   ب ؤو ؤمَغ الٟٗل اإلاؿخَد  ٖلُه زىاَب 
َ
ب مً جغ٦ه ٣ٖىبت الٗاصخي؛ ؤو اٖخ٣ض ؤن هللا ٗا٢

خ٣اصٍ ؤجها هَٟؿ  جل٪ الهٟت التي هي الخ٨م   ههى ٖىه ٦ظل٪... بهما ٌٗخ٣ض وظىصَ  ها الكغعي اٖل

 
 
ًَ  ,ٍبضون اٖخ٣اص   مىظىصة  ال ؤهه 

 
  َذ شب  ً   باٖخ٣اصٍ ؤْن  ب  ُل

ً
 لم ج٨ً له ٢بَل  لؤلمغ والٟٗل نٟت

ً   مً الجتهضًً ٚغى   بط لِـ ألخض   ,طل٪ ال ؤن ٌكٕغ صًىا ا باٖخ٣اصٍ و ذ لؤلٞٗا٫ ؤخ٩اًم شب  في ؤن 

ٌَ وبهما مُلىب   ,لم ًإطن به هللا  .(1169)(ههللا وصًىَ  ض خ٨َم ٗخ٣  ه ؤن 

مً اإلاىهىم ِ يب  اؾخ   ٢ا٫ الكُش دمحم ؾُٗض الباوي: )بن ٧ل ما لِـ بمىهىم  و 

٘, ألهه بْهاع   (1170)اؾخيباَا صخُدا , ولِـ مً الدكَغ ال بزباث, ٦ما ٢الىا: بن  ٞهى مً الكٕغ

 .(1171)ال٣ُاؽ مٓهغ للخ٨م الكغعي ال مشبذ(

غ  لخ٨م هللا حٗالى ال مشبذ له ابخضاء، ألن   ال٣ُاؽ الخ٤ ؤن)٢ا٫ الؼع٦صخي: و  ٓه 
مشبذ  م 

 . (1172)(الخ٨م َى هللا

, ولِـ ال٣ُاؽ في مٗجى  و٢ا٫ ألابُاعي: )بن ب لحرقضها بلى خ٨م الكٕغ
َ
ُل  ً ال٣ُاؽ بهما 

ٗت  ضا بلى الكَغ ل مؿدى   
 
عها طل٪, لم ٨ًً ما ٢ا٫ به اإلاٗل مً ٌؿخ٣ل بةزباث خ٨م, ولى ٢ض 

 .(1173)بدا٫(

                                              

 (181 - 180)م  الؿاب٤( 1167)

 3/260 ٦ك٠ ألاؾغاع( 1168)

 147 - 19/146مجمٕى الٟخاوي ( 1169)

ا ٖلى ال٣ىاٖض اإلا٣غعة ٖىض ٖلماء َظا الكإن(. ٖمضة الخد٤ُ٣ 1170) ( ٢ا٫: )واإلاغاص بصخت الاؾخيباٍ: ٧ىهه ظاٍع

 (86)م 

 (86 - 85( ٖمضة الخد٤ُ٣ )م 1171)

 7/17 ( البدغ الخ1172ُِ)
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ٌ  ؤن الاؾخضال٫ ب٨الم الكإع ًخى٠٢ ٖلى ب)٢ا٫ ابً جُمُت: و   ,اللٟٔ ٖىه ٗٝغ زبىث  ن 

لى  ٌ  ؤٖو ىا مغاصَ بو  ,(1174)ٍ باللٟٔٝ مغاص  ٗغَ ن   هه َخ ؤىا ْم ل  َٖ  ْن ةٞ ,ٍطا ٖٞغ
َ
٥ ال م للمٗجى اإلاكترَ ٨

ًَ إلاٗجً   ى 
 
 هه ٢هض جسهَُو ؤىا ْم ل  َٖ  ْن بو  ,ظض اإلاٗجى اإلاكتر٥خُض و   ؤزبدىا الخ٨َم  نَل ألا  و  س

 .(1175)(الخ٨م بمىعص الىو مىٗىا ال٣ُاؽ

 : ؤن الخ٤ في اإلاؿاثل  ٢ض ههىا ٖلىٞةن ٢لذ: )ولهظا ٢ا٫ الكُش خؿىحن دمحم مسلٝى

الاظتهاصًت ؤن هلل ٞحها خ٨ما مُٗىا ههب الكإع ٖلُه ؤماعة بن وظضَا الجتهض ؤناب وبن 

٣ٞضَا ؤزُإ والجتهض ٚحر م٩ل٠ بةنابتها لٛمىيها وزٟائها ؤو ٖضم الى٢ٝى ٖلحها ٞلظل٪ ٧ان 

هىبت في ال٣ُاؽ ٞما هي ألاماعة اإلاى ,السُئ مٗظوعا بل مإظىعا ٦ما وعص به الخضًض اإلاكهىع 

. ٢لىا: ألاماعة باليؿبت للمجتهض ٦ما ٖلمذ  ل ٖلى  مبثىزت في هص ألاصلٖلى خ٨م الٟٕغ اإلاكخم 

الٗلت اإلاخٗضًت, وهي مؿاواة الٟٕغ له في جل٪ الٗلت اإلاىظبت إلاؿاواجه له في الخ٨م, ٞلظل٪ لؼم 

لخه لُخىنل بصخُذ ا الىٓغ   الجتهَض  لىٓغ في طل٪ بلى ٞحها وفي مدلها مً ألانل وخ٨مه ٖو

)  .(1176)بزباث خ٨م الٟٕغ

ضان:  م ٍػ ٧ان زابخا  ال٣ُاؽ ال ًشبذ خ٨ما, وبهما ٨ًك٠ ًٖ خ٨م  )٢ٞا٫ الكُش ٖبض ال٨ٍغ

للم٣ِـ مً و٢ذ زبىجه للم٣ِـ ٖلُه لىظىص ٖلت الخ٨م ُٞه ٦ما هي مىظىصة في اإلا٣ِـ ٖلُه, 

 
 
اًت ًٖ وظىص ٖلت الخ٨م  ٦ك٠ الجتهض  ْهىع الخ٨م في اإلا٣ِـ جإزغ بلى ؤن  ما في ألامغ ؤن   ٚو

ت ٖلت  الجتهض   َل َم َٖ  للخ٨م, ولِـ مشبخا له, وبن   ٓهغ  بطن م   ُٞه, ٞال٣ُاؽ   ًىدهغ في مٗٞغ

 .(1177)ٞحهما واخض( الخ٨َم  غ ؤن  ٥ اإلا٣ِـ واإلا٣ِـ ٖلُه ٞحهما, ُٞٓهالخ٨م وبُان اقترا

 : بن  (1179)"ح الخى٣ُذقغح بنال "في  (1178)٢ا٫ ابً ٦ما٫ باقا)الُٗاع: الكُش خؿً  ٢ا٫و 

  ال٣ُاَؽ 
َ
الخ٨م َظا  بةزباث   الكٕغ في نىعة الٟٕغ َظا, ٞاإلاغاص   خ٨َم  الًٓ بإن   ًُٟض ٚلبت

                                                                                                                                             

 3/464الخد٤ُ٣ والبُان ( 1173)

مجمٕى اجبإ الخضًض ًدخاط ؤوال بلى صخت الخضًض, وزاهُا بلى ٞهم مٗىاٍ, ٧اجبإ ال٣غآن(. ( ٢ا٫ ابً جُمُت: )1174)

 4/24الٟخاوي 

 287 - 19/286مجمٕى الٟخاوي ( 1175)

 (69( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 1176)

 (195( الىظحز في ؤنى٫ ال٣ٟه )م 1177)

َما٫ باقا )( ٢ا٫ الؼع٦لي: )1178)
َ
َـ( ؤخمض بً ؾلُمان بً ٦ما٫ باقا، قمـ الضًً: ٢اى مً الٗلماء 940ابً ٦

 بالخضًض وعظاله. جغ٧ي ألانل، مؿخٗغب. ٢ا٫ الخاجي: ٢لما ًىظض ًٞ مً الٟىىن ولِـ البً ٦ما٫ باقا مهى  
 
ُٞه. حٗلم  ٠

الم ثفي ؤصعهه، وولي ٢ًاءَا زم ؤلاٞخاء باآلؾخاهت بلى ؤن ما  1/133(. ألٖا
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لى َظا مٗجى ما  له ابخضاًء, ألن اإلاشبذ للخ٨م ابخضاًء َى الىو   ذ  شب  اإلاٗجى, ال ؤهه م   وؤلاظمإ, ٖو

 .(1180)(ن ال٣ُاؽ مٓهغ للخ٨م ال مشبذ اَـ٢الىا: ب

: و٢ا٫ ال هاع خ٨م الٟٕغ )كُش خؿىحن دمحم مسلٝى بن مٓهغ ال٣ُاؽ ومؿا٢ه بهما َى إْل

ل الىمين
 
 .(1181)(في صاللت الىو اإلاٗل

لى َظا ٣ٞض عظ٢٘لذ:  ِ أل ): الؼع٦صخي٢ا٫ الىو, صاللت ال٣ُاؽ بلى  ٖو يب 
ن  ألانَل بطا اؾخ 

 ،ٍ ٤ به ٚحر  لخ 
 
 مىه مًٗجى، وؤ

َ
  ْم ال ًلدٌ: ل

ْ
 .(1182)(وله، بل جىاه الىص  ًدىدول

  ولهظا 
ج 
َ
  حمُُم ) :(1183)٢ا٫ ؤبى ال٣اؾم ابً ٦

ٌ
، ل٨ً بدلىص ألاخيدم كلى مساجبهد مللىمت

  ٌ ى ال٣ُاؽبًٗها   .(1184)(ٗلم بٓاَغ، وبًٗها ٌٗلم باؾخيباٍ, َو

بما ؤن ًض٫ ٖلى الخ٨م بهُٛخه ومىٓىمه، ؤو بٟدىاٍ ومٟهىمه،  اللففو)و٢ا٫ الٛؼالي: 

 .(1185)(الري ٌظمى كُدطد ؤو بملىده ومللىله، وهى الاكخبدض

                                                                                                                                             

ٗت( ٢ا٫ خاجي زلُٟت جدذ ٦خاب "1179)  "حُٛحر الخى٣ُذ"ومً مخٗل٣اث اإلاتن: : )جى٣ُذ ألانى٫" لهضع الكَغ

، ؤعبٗحن وحؿٗماثت. ط٦غ ؤهه: ؤنلر مىا٢٘ 940للمىلى الٗالمت قمـ الضًً:ؤخمض بً ؾلُمان بً ٦ما٫ باقا. اإلاخىفى: ؾىت 

َل، وما ٖغى له في قغخه مً السُإ والخٛاٞل. وؤوصٖه مً الؿهى والدؿا له ُٞه الجاعح، وؤقاع بلى ما و٢ًَ٘ٗ نغح 

ٙغ مىه في ,ٞىاثض ملخ٣ُت مً ال٨خب. زم قغح َظا الخُٛحر ، بخضي وزالزحن وحؿٗماثت. ول٨ً 931قهغ عمًان، ؾىت  ٞو

لى ٖلى عواظه، والٟٕغ وألانل با١   ,اؽ لم ًلخٟخىا بلى ما ٞٗلهالى  : حٗل٣ُت للمىلى"الخُٛحر"قغح  ٖلى الخجز٫ في ٦ؿاصٍ. ٖو

 1/498(. ٦ك٠ الٓىىن نالر بً ظال٫ الخى٢ُعي

 2/240( خاقُت الُٗاع ٖلى قغح الخلي 1180)

 (127( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 1181)

 2/24بعقاص الٟدى٫ , و  5/92البدغ الخُِ (1182)

الضًىىعي؛ ٧ان ؤخض ؤثمت  ؤبى ال٣اؾم ًىؾ٠ بً ؤخمض بً ًىؾ٠ بً ٦ج ال٨جي٢ا٫ ابً زل٩ان: )( 1183)

اؾت الٗلم  ؼ الضاع٧ي، وظم٘ بحن ٍع الكاُٞٗت، صخب ؤبا الخؿحن ابً ال٣ُان، وخًغ مجلـ ؤبي ال٣اؾم ٖبض الٍٗؼ

، وله وظه   والضهُا، واعجدل الىاؽ   بت في ٖلمه وظىصة هٍٓغ في مظَب الكاٞعي  بلُه مً آلاٞا١ لالقخٛا٫ ٖلُه بالضًىىع ٚع

ا ٦شحرة اهخٟ٘ بها ال٣ٟهاء. ٢ا٫ ؤبى ؾٗض ابً الؿمٗاوي: إلاا اههٝغ ؤبى ٖلي الخؿحن بً قُٗب الؿىجي مً هنع هللا يضر، ونى٠ ٦خب

ًله، ٣ٞا٫ له: ًا ؤؾخاط، الاؾم  ٖىض الكُش ؤبي خامض ؤلاؾٟغاًجي اظخاػ به ٞغؤي ٖلَم  ل٪، ٣ٞا٫:  ألبي خامض والٗلم   ه ٞو

ٗخه بٛضاص وخُخجي الضًىىع. وجىلى ال٣ًاءَ  ضٍ، و٧اهذ له وٗمت ٦شحرة. و٢خله الُٗاعون بالضًىىع في لُلت الؿاب٘ ببل طا٥ ٞع

ً مً قهغ عمًان ؾىت زمـ وؤعبٗماثت، عخمه هللا حٗالى. و٦ج: ب٩اٝ مٟخىخت وظُم مكضصة. و٢ض ج٣ضم ال٨الم  والٗكٍغ

ُان  ُاث ألٖا اصة، وال٨جي: وؿبت بلى ظضٍ اإلاظ٧ىع( اَـ . ٞو  17/183هٓغ: ؾحر الىبالء , وا 7/65ٖلى الضًىىع ٞإٚجى ًٖ ؤلٖا

 7/16 البدغ الخُِ للؼع٦صخي( 1184)

 (180اإلاؿخهٟى )م ( 1185)
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 : في جىطُم رابسة وؤزغ ال٣ُاؽ في الخ٣ُ٣ت بهما َى )و٢ا٫ الكُش خؿىحن دمحم مسلٝى

ضا للىو  ,خدزحد كً الىاصىص فلِع اللُدُض و٦ُُٟت صاللخه,  الىص بل ال بض ؤن ٩ًىن مؿدى 

 
 
 .(1186)(٠ بهفي بزباث  خ٨م الٟٕغ وقٛل طمت اإلا٩ل

ى٫  حٗالى }ٖىض ٢ىله  و٢ا٫ آلالىسخي في جٟؿحٍر
ؾ    َوالغ 

 
ى اَّلل

َ
ل  ب 
 ٍ و ص  غ 

َ
ْيء  ٞ

َ
ي شخ ْم ف 

خ  ْٖ َىاَػ
َ
ْن ج ة 

َ
ٞ} :

بلى ال٨خاب والؿىت صون  واؾخض٫ باآلًت مً ؤه٨غ ال٣ُاؽ, وطل٪ ألن هللا حٗالى ؤوظب الغص  )

   ,ٖلى بزباث ال٣ُاؽ ؤن آلاًت صلُل   والخ٤   ,ال٣ُاؽ
ُتبل هي مخًم   ٞةن   ,ىت لجمُ٘ ألاصلت الكٖغ

عص  ألن   ,وبالغص بلحهما ال٣ُاؽ   ,بالؿىت وبةَاٖت الغؾى٫ الٗمل   ,بال٨خاب بةَاٖت هللا الٗمل   اإلاغاصَ 

 
َ
 ,ُٞه الٛحر اإلاٗلىم مً الىو بلى اإلاىهىم ٖلُه بهما ٩ًىن بالخمشُل والبىاء ٖلُه ٠  السخل

 .(1187)(قِئا وعاء طل٪ ولِـ ال٣ُاؽ  

 ألن   ,إزىطة مً ال٣ُاؽ لِؿذ مإزىطة مً الكٕغألاخ٩ام اإلا همى٘ ؤن  )٢ا٫ الُٗاع: ولهظا 

 ض  مؿدى   ٞال٣ُاؽ   ,ؤو ؾىت في خ٨م ألانل اإلا٣ِـ ٖلُه مً ٦خاب   ال بض ُٞه مً صلُل   ال٣ُاَؽ 

  ,لظل٪ الضلُل ؤًًا
 
 .(1188)(مً الكٕغ بالىاؾُت ٞهى مإزىط

ؽ" ٖلى ؤن ٢ى٫ ال٣اثل: "الكٕغ بما جى٠ُ٢ ؤو ٢ُا: )ًيبػي ؤن حٗلم ٢ُٗا ؤن ٢ا٫ الٛؼالي

 مٗجى الخ٣اب  
 
ٕ   ل بُجهما زُإ   ٢ُٗا, بل الكغ

 
  جى٠ُ٢

 
َى م٣ابل للخى٠ُ٢ بمٗجى  ٢ُاؽ   ه, و٧ل  ٧ل

َٟ  ٚحر   ٧ىهه زاعظا ٖىه ٞهى باَل    . (1189)(بلُه ذ  ملخ

ى بن ٧ان ال٣ُاؽ ٖباعة ًٖ مٗجً  اٖلم ؤن ال٣ى٫ بال٣ُاؽ في الكٕغ باَل  ؤًًا: )٢ا٫ و 

  ً 
َ
ٕ  ختى ٣ًا٫: "الكغ  ٣ابل الخى٠ُ٢  ٕ بما ٢ُاؽ ؤو جى٠ُ٢", خاف هلل ؤن ٩ًىن ٦ظل٪, بل الكغ

 
 
ه جى٠ُ٢, والخ٨م مً الكإع ٧االؾم في اللٛت مً الىاي٘, و٦ما لِـ لىا ؤن هد٨م ٖلى ٧ل

الىاي٘ باالؾم ب٣ُاؽ ٣ٖىلىا صون جى٢ُٟه ٞلِـ لىا ؤن هد٨م ٖلى الكإع بةزباث الخ٨م 

٠ وبن لم ٨ًً خُض لم ًهغح بةزباث الخ٨م بال بخى٢ُٟه وحٗغ  ٍٟه بىظه مً وظٍى الخٍٗغ

ذ اللٟٔ, ٞةن ٞٗلىا طل٪ مً ٚحر اؾخٓهاع   ٠ ٦ىا وايٗحن  بهٍغ بمضع٥ مً مضاع٥ الخٍٗغ

  ؾماء   للكٕغ مً جل٣اء ؤهٟؿىا, وؤي  
 
٣لىا؟ وؤما  ؤعىٓلىا وؤي ج ج٣لىا بطا ويٗىا الكٕغ بغؤًىا ٖو

                                              

 (131( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 1186)

 3/65( عوح اإلاٗاوي 1187)

 1/58خاقُت الُٗاع ٖلى الخلي ( 1188)

 (2ؤؾاؽ ال٣ُاؽ )م  (1189)
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ً
ٕ  جدذ ٖمىم  ًٖ مٗجى آزغ َى صازل   بن ٧ان ال٣ُاؽ ٖباعة زام مً ؤهىإ  الخى٠ُ٢, ل٨ىه هى

 . (1190)(مً ال٣ٗالء ؤن ًإباٍ, ٦ما ؾىٟهله الخى٠ُ٢, ٞظل٪ مما ال هإباٍ, وال ٌؿخُُ٘ ؤخض  

 )٢ا٫ ابً زلضون: و 
 
ضة بلى السبر ًٖ الىاي٘ الكغعي, ها مؿدى  الٗلىم الى٣لُت الىيُٗت ٧ل

الجؼثُاث الخاصزت  , ألن  ٞحها لل٣ٗل بال في بلخا١ الٟغوٕ مً مؿاثلها باألنى٫  وال مجا٫َ 

٢ُاسخي, بال ؤن  اإلاخٗا٢بت ال جىضعط جدذ الى٣ل ال٨لي بمجغص ويٗه, ٞخدخاط بلى ؤلالخا١ بىظه  

ى ه٣لي, ٞغظ٘ َظا ال٣ُاؽ بلى الى٣ل  َظا ال٣ُاَؽ  ًخٟٕغ ًٖ السبر بصبىث الخ٨م في ألانل, َو

 .(1191)(ه ٖىهٖ  لخٟغ  

ال٣ٗل مضع٥ للخ٨م ال خا٦م". بصعا٥ الخ٨م  جىبُه:٢ا٫ الؼع٦صخي في "البدغ الخُِ" : )"و 

الكغعي في ال٣ُاؽ ؤو صزى٫ الٟٕغ السام جدذ ال٣اٖضة ال٩لُت، وبن ٧ان بال٣ٗل، ٞاإلاغاص به 

ؤن ال٣ٗل مضع٥ للخ٨م، ال ؤهه خا٦م، و٦ظل٪ جغجب الىدُجت بٗض اإلا٣ضمخحن خ٨م قغعي ؤصع٦ه 

 .(1192)(ال٣ٗل، وال ٣ًا٫: ؤوظبه

ذ ُٞه مً جدذ  ُاؽ  لِـ ال٣)٢ا٫ الكاَبي: و  اث ال٣ٗى٫ مدًا، وبهما جهٞغ مً جهٞغ

لى خؿب ما ؤُٖخه مً بَال١   ظا مبح   هٓغ ألاصلت، ٖو في مىيٗه مً ٦خاب  ن  ؤو ج٣ُُض، َو

 ال٣ُاؽ، ٞةه  
 
ٕ  ا بطا صل ر، وؤهه مً بلخا١ اإلاؿ٩ىث ٖىه باإلاىهىم ٖلُه مٗخبَ  ٖلى ؤن   ىا الكغ

، وؤمغ بها، ال٣ٗل  ٖلى الٗمل بها؛ ٞإًً اؾخ٣ال٫   -ملسو هيلع هللا ىلص- وهبه الىبي   ألامىع التي ٢هضَا الكإع

٠٣ خُض و٢ٟخه( ُت، ًجغي بم٣ضاع ما ؤظغجه، ٍو  .(1193)بظل٪؟ بل َى مهخض  ُٞه باألصلت الكٖغ

   ظا قإن  ٢لذ: َو
 الٗلم  بد٨م  قغعي وهٓغ   اظتهاص   ٧ل 

ُلب به جدهُل   ٦ما ج٣ضم. ً 

ُت؛ ٞٗلى : )٢ا٫ الكاَبي في "اإلاىا٣ٞاث"  بطا حٗايض الى٣ل وال٣ٗل ٖلى اإلاؿاثل الكٖغ

خإزغ ال٣ٗل ٩ُٞىن جابٗا، ٞال ٌؿغح ال٣ٗل في مجا٫  ا، ٍو قٍغ ؤن ًخ٣ضم الى٣ل ٩ُٞىن مخبٖى

 .(1194)(الىٓغ بال ب٣ضع ما ٌؿغخه الى٣ل

خهام" ٢ا٫ و  ازغ ما : )في "الٖا ى الكٕغ ـ ٍو الىاظب ٖلُه ؤن ٣ًضم ما خ٣ه الخ٣ضًم ـ َو

ى هٓغ ال٣ٗل ـ ألهه ال ًصر ج٣ضًم  خ٣ه الخ الىا٢و خا٦ما ٖلى ال٩امل، ألهه زالٝ  إزحر ـ َو

                                              

 (33)م  الؿاب٤ (1190)

 (550 - 549( اإلا٣ضمت )م 1191)

 1/193البدغ الخُِ  (1192)

 1/133اإلاىا٣ٞاث ( 1193)

 1/125 الؿاب٤ (1194)
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اإلا٣ٗى٫ واإلاى٣ى٫، بل يض ال٣ًُت َى اإلاىا٤ٞ لؤلصلت ٞال مٗض٫ ٖىه، ولظل٪ ٢ا٫ مً ٢ا٫: 

 .(1195)(اظٗل الكٕغ في ًمُى٪ وال٣ٗل في ٌؿاع٥، جيبحها ٖلى ج٣ضم الكٕغ ٖلى ال٣ٗل

، ٞةهه مً الخ٣ضًم بحن ًضي هللا ال ًيبػي للٗو٢ا٫ ؤًًا: ) ٣ل ؤن ًخ٣ضم بحن ًضي الكٕغ

 . (1196)(وعؾىله، بل ٩ًىن ملبُا مً وعاء وعاء

٧ان ٌؿخمض مً اإلاٗحن الكاَبي خحن ٢ا٫ في  الٟايل ابً ٖاقىع  ادمحمال ؤق٪ ؤن الكُش و 

 ًٖ جل٣ي : )بٌٗ مدايغاجه مٗبرا ًٖ َظا اإلاٗجى بإخؿً بُان
 
٧لمت بن  ال٣ٟه بهما َى ٖباعة

  والاؾدؿالم  ال, الىحي ؤو  
 
ٛت بلى البكغ ٖلى لؿان الىبىءة الجبإ الضٖىة ؤلالهُت التي هي مبل

مً الٟهم الظي َى مٓهغ مل٨خه  اإلاٗهىمت. زم ًإحي بٗض طل٪ ما عػ٢ه هللا حٗالى ؤلاوؿاَن 

 
 
٤ الىحي مً خ٨مت بلهُت, ًخهٝغ ال٣ٗلُت, ُٞخهٝغ به ُٞما ؤُٖخه ال٩لمت  الىبىٍت بٍُغ

 بٟهمه في ال٩لمت ؤلالهُت جهغ   ؤلاوؿان  
ً
ا ٣ٖلُا, ختى ًيخهي بلى جُب٤ُ مٗاوي ال٨الم ؤلالهي ٖلى ٞ

  نىع  
ً
  مً ؤويإ خُاجه ؤلاوؿاهُت اإلااصًت, جهبذ بم٣خًاَا زايٗت

ً
ٖلى  لضٖىة الهضي وؾاثغة

٤ الغقاص.  ٍَغ

ظا اإلاٗجى مً الخهٝغ ال٣ٗلي بالٟهم والخُب٤ُ في ال٩لمت ؤلالهُت ال تي هي ٧لمت الىحي َو

 والىبىءة اإلاٗهىمت, َى الظي وٗبر ٖىه باالظتهاص.

ؤلاوؿان باظتهاصٍ ٩ًىن  , ألن  وهى كبدزة كً اجبدق ال كً ابخداقٞاالظتهاص َى ال٣ٟه. 

ا ؤْن   ًَ  مخدٍغ
 
 ب  د

 ؤلالهُت, ومل٨خ   الخٗالَُم  َ٘
 
 ِ وال جُمـ, ول٨ىه ٌؿل٪ بها اإلاؿلَ٪ َٛم ه ال٣ٗلُت ال ح

  الؿىي, الظي 
ت في خض   مدُِ بها, ًجٗل جهغ   مدضوص وفي هُا١   ًجٗلها مخهٞغ

َ
ها عقُضا ٞ

 .(1197)(مىخجا للسحر

ً   ٢ى٫َ  ب٣ي ؤن  ٢لذ:  ( ألن اإلاشبذ للخ٨م ابخضاًء َى الىو وؤلاظمإ) ٦ما٫ باقا الؿال٠ اب

ذ  م , ألن  "الىو"ٖلى  الا٢خهاع   ٧ان ًم٨ً ُٞه ٍ ؤلاظمإ ؤًًا لِـ َى اإلاشبذ, وبهما اإلاشب  ؿدَىض 

ؤلاحمدق ؤصٌل مً خُث و)٢ا٫ الٛؼالي: , ولهظا ٦ما نغح به الؼع٦صخي ؤو٫ الٟهل مً الىو

 .(1198)(, ٞهى ؤنل  في الضعظت الشالشتإهه ًدٌ كلى الظىت
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 و٢ا٫ ألابُاعي: )
 
الاؾخ٣ال٫ بةزباث ألاخ٩ام, وبهما ًشبخىجها  بن  ؤََل ؤلاظمإ لِـ لهم عجبت

ض ٧ان ٦ظل٪, ٞال بض مً بؾىاص ؤَل ؤلاظمإ الخ٨َم بلى مؿدىَ  هٓغا بلى ؤصلتها ومأزظَا. وبطا

 
 
ًَ ًٖ مؿدىَ  قغعي, بال ؤهه ال ًجب البدض  ض ؤَل ؤلاظمإ, بط ٢ض زبدذ لهم الٗهمت, وال 

 
مىن د٨

ٌَ  ضًً لؿبب  مؿدى   ض صخُذ, بط لى خ٨مىا ٚحَر بال ًٖ مؿدىَ  ما زبذ لهم  صخُذ ل٩ان طل٪ ه٣ُ

 ً َظٍ الجهت لم ٞم   مً الٗهمت,
 
ض ضَم, وبطا لم ًلؼم البدض ًٖ اإلاؿدىَ ًٖ مؿدىَ  ًلؼم البدض

  ٕ ال ٖ   ٖلُه, وؤ٦ثر   ٞال ًمخى٘ الَا  .(1199)(َاض  ٝ مؿدىَ غ  ؤلاظماٖاث 

حها بُان  مً الغؾى٫, ول٨ً ٢ض )و٢ا٫ ابً جُمُت:  ٘  ٖلحها بال ٞو  مجَم
 
 مؿإلت

 
ال ًىظض ٢ِ

ٗلم ؤلاظمإ, ِٞؿخض٫ به, ٦ما ٫ بالىو مً لم ٌٗٝغ  ًسٟى طل٪ ٖلى بٌٗ الىاؽ َو ؿخض 
ٌَ ؤهه 

  ً  زان  م٘ الىو... وال 
ى صلُل   ىَظ صاللت الىو, َو

 
ٕ   ض مؿإلت حها هو. و٢ض  ًخ٤ٟ ؤلاظما ٖلحها بال ٞو

  ٌ ًَ  ٧ان بٗ  الىاؽ 
 
ٕ   غ مؿاثَل ظ٦ بال هو, ٧اإلاًاعبت, ولِـ ٦ظل٪, بل اإلاًاعبت ٧اهذ  ٞحها بظما

 
ً
ل, ٞةن مكهىعة لب ٧ان ٖلحهم الخجاعة, و٧ان ؤصخاب  بُجهم في الجاَلُت, ال ؾُما ٢َغ ألٚا

  ٗ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ض ؾاٞغ بما٫ ٚحٍر ٢بل الىبىة ٦ما ؾاٞغ بما٫  ا٫, وعؾى٫  م  ألامىا٫ ًضٞٗىجها بلى ال

  ٗ , ٞلما ظاء حر التي ٧ان ٞحها ؤبى ؾُٟان ٧ان ؤ٦ثر  زضًجت, وال حٍر َا مًاعبت م٘ ؤبي ؾُٟان ٚو

ا عؾى٫   ؤلاؾالم   ًَ ملسو هيلع هللا ىلص, و٧ان ؤصخاب   هللا ؤ٢َغ م مًاعبت, ولم  ًٖ طل٪,  هَ ىْ ه ٌؿاٞغون بما٫ ٚحَر

 
 
 والؿىت

 
 : ٢ىل

 
ٗل  ه وب٢غاع  ه ٞو

ً
ا ٧اهذ زابخت اإلاكهىع ٞحها ًٖ ٖمغ الظي  وألازغ   بالؿىت. ٍ, ٞلما ؤ٢َغ

إ وََ  واججغا ُٞه إلاا ؤعؾل ؤبى مىسخى بما٫ ؤ٢غيه البيُه " ض ٖلُه ال٣ٟهاء  ٗخم  عواٍ مال٪ في اإلاَى

  ,وعبدا
 
لب ٖمغ ؤن ًإزظ الغبذ ٧ل ٣ٞا٫  ,ه للمؿلمحن ل٩ىهه زههما بظل٪ صون ؾاثغ الجِلَو

لُىا الًمان؟ ٣ٞا٫ له بٌٗ  ,٧ان ٖلُىا له ؤخضَما: لى زؿغ اإلاا٫َ  ٠ُ٨ٞ ٩ًىن ل٪ الغبذ ٖو

 ,هموبهما ٢ا٫ طل٪ ألن اإلاًاعبت ٧اهذ مٗغوٞت بُج ",ٞجٗله مًاعبت ,الصخابت: اظٗله مًاعبا

ب لم ًدضر بٗضٍ والٗهض   ٗ   ,بالغؾى٫ ٢ٍغ لم ؤجها ٧اهذ مٗغوٞت بُجهم ٖلى ٖهض الغؾى٫ ٦ما ٞ

حر    مً الهىاٖاث ٧السُاَت والجؼاعة. َا٧اهذ الٟالخت ٚو

لى َظا ٞاإلاؿاثل    الجَم  ٖو
 
ٌَ  ٘ ٖلحها ٢ض ج٩ىن َاثٟت ىا ٞحها هها مً الجتهضًً لم  ٗٞغ

ٞ   ٣ٞالىا ٞحها باظتهاص   ً   للىو ل٨ً ٧ان الىو  ٤ الغؤي اإلاىا م. واب   ٖىض ٚحَر
 
اثٟت غ َو  ظٍغ

٣ًىلىن: ال ًى٣ٗض ؤلاظمإ بال ًٖ هو ه٣لٍى ًٖ الغؾى٫ م٘ ٢ىلهم بصخت ال٣ُاؽ. وهدً ال 

 
 
َٖ وكتٍر ؤن ٩ًىهىا ٧ل  ل٨ً اؾخ٣غؤها مىاعصَ  ,ٞى٣لٍى باإلاٗجى ٦ما جى٣ل ألازباع مىا الىو  ل  هم 

 
 
٦ما  ,و٢ض وا٤ٞ الجماٖت مً الٗلماء لم ٌٗلم الىو   شحر  و٦ ,ها مىهىنتؤلاظمإ ٞىظضهاَا ٧ل
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حها  ؤهه ٢ض ًدخج ب٣ُاؽ   ٕ  ٞو زام  و٦ما ٩ًىن في اإلاؿإلت هوٌّ  ,لم ٌٗلمه ُٞىا٤ٞ ؤلاظمإ بظما

  ً حٍر ب٣ىله: } ,هم بٗمىمو٢ض اؾخض٫ ٞحها بٗ ً  ٧اؾخضال٫ ابً مؿٗىص ٚو ه 
 
َظل

َ
ْخَما٫  ؤ

َ ْ
ث  ألا

َ
وال

 
َوؤ

ًَ َخْم  ْٗ ًَ ًَ ْن 
َ
ً  ؤ ه 

َ
ؤي: بٗض  ,ىعة اليؿاء ال٣هغي هؼلذ بٗض الُىلىؾ :و٢ا٫ ابً مؿٗىص ,{ل

ً  الب٣غة؛ و٢ىله: } ه 
َ
ًَ َخْمل ْٗ ًَ ًَ ْن 

َ
ً  ؤ ه 

 
َظل

َ
ٞلى ؤوظب ٖلحها ؤن  ,ألاظل في طل٪ { ٣ًخطخي اهدهاَع ؤ

 خحٗ
 
  ها ؤْن ض بإبٗض ألاظلحن لم ٨ًً ؤظل

َ
ليٌّ  ,هاجً٘ خمل ً   ٖو حر   واب ا فٖباؽ ٚو ي ٖمىم َما ؤصزلَى

ابً مؿٗىص. و٦ظل٪ إلاا  السام في ٢هت ؾبُٗت ألاؾلمُت بما ًىا٤ٞ ٢ى٫َ  وظاء الىو   ,آلاًخحن

ىا في اإلاٟىيت بطا ماث ػوظها: َل لها مهغ اإلاشل؟ ؤٞتى ابً مؿٗىص ٞحها بغؤًه ؤن    لها مهَغ  جىاٖػ

  ,اإلاشل
َ
حو٢ض زالٟه ٖلي و  ,بغوٕ بيذ واق٤ بما ًىا٤ٞ طل٪ زم عووا خضًض ما ٣ٞالىا: ال ػٍض ٚو َر

 مهغ لها.

ٌَ  ٞشبذ ؤن   ٩ىن في الخاصزت هوٌّ  الجتهضًً ٢ض ًٟتي بٗمىم   بٗ زام لم  ؤو ٢ُاؽ ٍو

ٌ   ,ٌٗلمه ُٞىا٣ٞه  وال 
َ
 ٗل

 
ىا ُٞه ٧ان  هه ال هو  ؤواخضة اج٣ٟىا ٖلى  م مؿإلت ٞحها؛ بل ٖامت ما جىاٖػ

  ً    ,هم ًدخج ُٞه بالىهىمبٗ
االء اخخجىا  ,لخامل  ٧اإلاخىفى ٖجها ا ؤولئ٪ اخخجىا بىو  َو

ً ٢الىا: بهما ًضزل في آًت الخمل ٣ِٞ ,بكمى٫ آلاًخحن لها وؤن آًت الكهىع في ٚحر  ,وآلازٍغ

ىا في  اخخج مً ظٗله ًمُىا  ",غامالَخ "الخامل ٦ما ؤن آًت ال٣غوء في ٚحر الخامل. و٦ظل٪ إلاا جىاٖػ

ي له: }ب٣ى  ْبَخػ 
َ
َ٪ ج

َ
  ل
 
َخل  اَّلل

َ
 م  َما ؤ

َدغ 
 
َم ج ُم  ل  ىع  َعخ 

 ٟ َٚ  
 
َ٪ َواَّلل ْػَواظ 

َ
ْم  *َمْغَياَث ؤ

 
٨
َ
  ل
 
َغَى اَّلل

َ
ْض ٞ

َ
٢

ْم 
 
٨ َماه 

ًْ  ؤَ
َ
ت
 
ل د 

َ
ىا في اإلابخىجت: َل لها ه٣ٟت ؤو ؾ٨جى؟ اخخج َاالء بدضًض و٦ظل٪ إلاا  {,ج جىاٖػ

٢ض وؤولئ٪ ٢الىا: بل هي لهما. وصالالث الىهىم  ,وبإن الؿ٨جى التي في ال٣غآن للغظُٗت ,ٞاَمت

ٌَ  هللا   سو  ُج٩ىن زُٟت ٞ . "بال ٞهما ًاجُه هللا ٖبضا في ٦خابه"الىاؽ ٦ما ٢ا٫ ٖلي:  بٟهمهً بٗ

ظَل الجتهض ٖىه ٦خُمم الجىب وإلاا اخخج  ,في ال٣غآن في آًخحن ٞةهه بحن   ,و٢ض ٩ًىن الىو بِىا ٍو

٢ا٫: لى  هللا ما ٣ًى٫ بال ؤهه الخايغ: ما صعي ٖبض   ؤبى مىسخى ٖلى ابً مؿٗىص بظل٪ ٢ا٫

اَمت  ,ؤن ًدُمم َم بطا وظض اإلاغء البرصَ ؤعزهىا لهم في َظا ألوق٪ ؤخض   و٢ض ٢ا٫ ابً ٖباؽ ٞو

َض ال٣غآن هي الغظُٗت بضلُل ٢ىله: }بيذ ٢ِـ وظابغ: بن اإلاُل٣ت في  ْٗ  َب
 
ر ْدض 

 ً  َ
 
ل  اَّلل َٗ

َ
ْضع ي ل

َ
 ج
َ
ال

ْمًغا
َ
َ٪ ؤ ل 

َ
ىا ٖلى وظىب الٗمغة ب٣ىله: } { وؤي ؤمغ ًدضزه بٗض الشالزت؟ و٢ض اخخج َاثٟتط م  ج 

َ
َوؤ

  
 
 َّلل 
َ
ْمَغة  ٗ

ْ
َدج  َوال

ْ
 ,وآزغون ٣ًىلىن: بهما ؤمغ باإلجمام ٣ِٞ ,آلاًت مً مى٘ الٟسخ واخخج بهظٍ ,{ال

و٦ظل٪ في الٟسخ ٢الىا: مً ٞسخ الٗمغة بلى ٚحر حج ٞلم ًخمها ؤما  ,و٦ظل٪ ؤمغ الكإع ؤن ًخم

ؤحى بما جم مما قٕغ ُٞه؛ ٞةهه قٕغ في حج مجغص ٞإحى بطا ٞسسها لُذج مً ٖامه ٞهظا ٢ض 

ىا  ,بٗمغة في الدج ولى لم ٨ًً َظا بجماما إلاا ؤمغ به الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤصخابه ٖام حجت الىصإ. وجىاٖػ
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َؿاءَ وفي ٢ىله: } ,في الظي بُضٍ ٣ٖضة الى٩اح  
 
م  الي َمْؿخ 

َ
ْو ال

َ
َ٘  ,{ؤ  وهدى طل٪ مما لِـ َظا مىي

  ,اؾخ٣هاثه
 
ٌ   مجغصة وؤما مؿإلت   اج٣ٟىا ٖلى ؤهه ال 

ٞهظا ما ال  ,ظلي وال زٟي ؿخض٫ ٞحها بىو 

ه  .(1200)(ؤٖٞغ

٢لذ: ٞشبذ بما ج٣ضم ؤهه ال صلُل ٖلى خ٨م قغعي بال مً الىحي, وؤن ال٣ُاؽ وؤلاظمإ 

 عاظٗان بلُه ال ٢ؿُمان له.

وإن مد  ؤو ؾىت عؾىله، ٢ا٫ بال ب٨خاب هللا عظل   ال ًلؼم ٢ى٫  )٢ا٫ ؤلامام الكاٞعي: ولهظا 

 .(1201)(لهمد طىاهمد جبٌم 

ٗت ومٗخَم  )ال٨خاب والؿىت َما ؤنل  و٢ا٫ الُىفي:  َا ومىعصَا َا ومهضع  ض  الكَغ

ماص   ٕ  ض  َا ومؿدىَ ٖو زابخان بهما, ٞهما ٕٞغ  -ٖىض ال٣اثلحن ب٩ىجهما صلُال  -وال٣ُاؽ  َا, بط ؤلاظما

ان في الخ٣ُ٣ت بلحهما( ٖلحهما, هاٖػ
(1202). 

ٕ   ألانى٫: ٦خاب  )ابً ال٣ُم: و٢ا٫  ؤمخه وال٣ُاؽ الصخُذ  هللا وؾىت عؾىله وبظما

وألانى٫ في الخ٣ُ٣ت ازىان ال زالض لهما: ٦الم هللا، و٦الم عؾىله،  , ٢ا٫:اإلاىا٤ٞ لل٨خاب والؿىت

 .(1203)(بلحهما وما ٖضاَما ٞمغصوص  

والىخدُب والظىت ؽ, ألانى٫: ال٨خاب  والؿىت وؤلاظمإ وال٣ُا): " الٟخذ"٢ا٫ الخاٞٔ في و 

غان مغصوصان بلحهمافي الخلُلت همد ألاصُل 
َ
 .(1204)(, وآلاز

 :   اٖخبر ٖلماء  )و٢ا٫ الكُش خؿىحن دمحم مسلٝى
ً
 ال٣ُاؽ وؤلاظمإ عاظٗت

َ
ألانى٫ صاللت

ُت  ٨دؿب مجها ألاخ٩ام  الكٖغ  ً بلى صاللت ال٨خاب والؿىت, خُض ٢الىا: بن ألاصلت الخٟهُلُت التي 

ض  بلحهما, وال٣ُاؽ  ٖىض ؤَل الخ٤ ه  اإلاؿدى 
 ٕ  .(1205)(اإلاؿخيَبِ مجهما ي ال٨خاب  والؿىت, وؤلاظما

ى ٢ى٫   وبطا ؤمٗىذ الىٓغ وظضث ؤنَل )الدجىي: الكُش دمحم و٢ا٫  هللا  ألاخ٩ام واخضا, َو

  ؾبداهه، ٢ا٫ حٗالى: }
 
 َّلل 
 
ال  ب 

م 
ْ
٨ خ 

ْ
ن  ال   {, بال ؤن  ب 

َ
ونل  ىا بحن صٞتي اإلاصخ٠, ومىه مامىه ما ونل
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 (67( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 1205)
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ِ مً في ٚحر اإلاصخ٠، ومىه ما َى مؿخيبَ  -الظي ال ًى٤ُ ًٖ الهىي -ٖلى لؿان عؾى٫ هللا 

ى ال٣ُاؽ والاؾخضال٫, ؤو مؿدى   ,طل٪ ى ؤلاظمإ ,ض بلى ؤخضَماَو   .(1206)(َو

البً ٢ضامت: )٢ا٫ اإلاال٠  "الغويت"في مظ٦غجه ٖلى الكى٣ُُي الكُش دمحم ألامحن ٢ا٫ و 

  ألاخ٩ا وؤنل  " عخمه هللا:
 
مٗجى  الغؾى٫ بزباع  ًٖ هللا ب٨ظا". ها مً هللا ؾبداهه، بط ٢ى٫  م ٧ل

ه هللا,  ى الخ٤، ٞالخال٫ ما ؤخله هللا والخغام ما خغمه هللا، والضًً ما قٖغ ٦المه ْاَغ, َو

ال، ٦ما ٢ا٫: } حر  ٞالخ٨م له وخضٍ ظل ٖو ب 
َ
٨
ْ
  ال
ي  ل 
َٗ   الْ

 
م  َّلل 

ْ
٨ خ 

ْ
ال
َ
 {, و٢ا٫: }ٞ

 
ال  ب 

م 
ْ
٨ خ 

ْ
ن  ال   ب 

 
{  َّلل 

  آلاًت، و٢ا٫: }
 
ى اَّلل

َ
ل  ب 
ه  م 
ْ
٨ د 

َ
ْيء  ٞ

َ
ًْ شخ ُه  م   ٞ ْم 

خ  ْٟ
َ
َخل
ْ
ي } :و٢ا٫ { آلاًت،َوَما از ْم ف 

خ  ْٖ َىاَػ
َ
ْن ج ة 

َ
ْيء  ٞ

َ
شخ

  
 
ى اَّلل

َ
ل  ب 
 ٍ و ص  غ 

َ
  .(1207)(آلاًت، وهدى طل٪ مً آلاًاث {ٞ

ان"٢ا٫ ألابُاعي في  والؼوط  ٗالى, وؤما الىبي  بال هللا ح اٖلم ؤهه ال خا٦َم : )" قغح البَر

م, بطا ؤمغوا ؤو ؤوظبىا, لم ًجب شخيء بةًجابهم, بل بةًجاب هللا حٗالى والؿُض والىالض  حَر ٚو

ْمغ  َاٖتهم, ٞال خ٨م وال ؤمغ بال هلل حٗالى: }
َ ْ
٤  َوألا

ْ
ل
َ
س
ْ
ه  ال

َ
 ل
َ
ال
َ
 ض بلُه ألاخ٩ام  الغؾى٫ حؿدى   {. و٢ى٫  ؤ

َهَىي ألهه }
ْ
ً  ال

َٖ   ٤  ُ ْى
ًَ ىَحىَوَما   ً  َوْحي  

 
ال َى ب 

 َ ْن  ٕ  * ب  ض بلى ٢ىله, بما ل٩ىهه ًض٫ بهما اؾدىَ  {. وؤلاظما

  
ٕ   ٖلى ؤن   بلٛهم, ؤو بىاءً  ٖلى هو  بلى ٢ى٫  هللا ٖهمهم ًٖ السُإ في ألاخ٩ام, ٞحرظ٘ ؤلاظما

غظ٘ وظىب     .(1208)(هللا ٖؼ وظل اجبإ الغؾى٫ بلى ٢ى٫   الغؾى٫, ٍو

والظي ":  -في ٢هت الٗؿ٠ُ السغ ظت في الصخُدحن  -ملسو هيلع هللا ىلص  هللا ٢ى٫َ عؾى٫  واهٓغ ٢لذ: 

لى ابى٪ ظلض   ب   ماثت   هٟسخي بُضٍ، أل٢ًحن بِى٨ما ب٨خاب هللا، الىلُضة والٛىم عص، ٖو ٖام،  وحٍٛغ

 
ْ
ذ ٞاعظمهاًا ؤهِـ بل ض  واٚ  ."ى امغؤة َظا، ٞةن اٖتٞر

ً  اقدك٩ل  و٢ض ه ملسو هيلع هللا ىلص هم بٗ
َ
ب "أل٢ىل ٢ًحن بِى٨ما ب٨خاب هللا" م٘ ؤن الغظم والخٍٛغ

  الظي ؤوظب ؤلاق٩ا٫َ  : )بن  ٞإظاب الكاَبي ,لِـ لهما ط٦غ  في ٦خاب هللا
 
 في اإلاؿإلت اللٟٔ

ُل٤ ٖلى ما ٦خب هللا  حٗالى ٖىضٍ مما َى  "٦خاب هللا" ٞةن   ,اإلاكتر٥  ً ُل٤ ٖلى ال٣غآن   ً ٦ما 

ه ٖلى الٗباص، ٧ان مؿُ ْغي 
َ
ه ٞو م 

ْ
٨ ْم{, خ 

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ   

 
َخاَب اَّلل ، ٦ما ٢ا٫ حٗالى: }٦ 

َ
ىعا في ال٣غآن ؤْو ال

ْم{ ٞمٗىاٍ ٞغى وخ٨م به، 
 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َب  خ 

 
غيه، و٧ل ما ظاء في ال٣غآن مً ٢ىله: }٦ ؤي: خ٨م هللا ٞو

ىظض َظا الخ٨م في  ً  . (1209)ال٣غآن( وال ًلؼم ؤن 

                                              

 1/82 ال٨ٟغ الؿامي (1206)

 (77)م مظ٦غة ؤنى٫ ال٣ٟه  (1207)

 271 - 1/270الخد٤ُ٣ والبُان  (1208)

خهام  (1209)  3/278الٖا
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" جىُل٤ َظٍ بُيىا ب٨خاب هللا٢ىله "بال ٢ًِذ ): " قغح الٗمضة" ٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض فيو 

َظٍ  وألاولى خمل   ,و٢ض ًىُل٤ "٦خاب هللا" ٖلى خ٨م هللا مُل٣ا ,اللٟٓت ٖلى ال٣غآن زانت

  ,اللٟٓت ٖلى َظا
 
ب   َغ ٦  ألهه ط ً  ُٞه الخٍٛغ  ، ولِـ طل٪ مىهىنا في ٦خاب هللا، بال ؤن 

َ
 از
َ
طل٪  ظ

 .(1210)(جباٖهابُاٖت الغؾى٫ و  -حٗالى  - ؤمغ هللا بىاؾُت  

ٌ  ؤًًا  ٨َظاو  أل٢ًحن بِى٨ما ب٨خاب هللا "ن مٗجى ٢ىله ٖلُه الؿالم الٗلماء: ب ٢ا٫ بٗ

ظا ظاثؼ   ,ؤي: ألخ٨مً بِى٨ما بد٨م هللا "ٖؼ وظل ٢ا٫  ,في اللٛت وأل٢ًحن بِى٨ما ب٣ًاء هللا, َو

ْم } :هللا ٖؼ وظل
 
٨ ُْ
َ
ل َٖ   

 
َخاَب اَّلل طخى به ما ٢ ٧ل   ٖلى ؤن   ,خ٨مه ٨ُٞم و٢ًاٍئ ٖل٨ُم :ؤي {٦ 

َ } :٢ا٫ هللا ٖؼ وظل ,هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٞهى خ٨م هللا عؾى٫  
 
َٕ اَّلل ا

َ
َ
َ
٣َْض ؤ

َ
ى٫َ ٞ ؾ  ٘  الغ   ُ

 ً  ًْ َوَما } :و٢ا٫ ,{َم

ىَحى  ً  َوْحي  
 
ال َى ب 

 َ ْن  َهَىي * ب 
ْ
ً  ال

َٖ   ٤  ُ ْى
مً الىحي ٢غآها  ؤن   و٢ض ط٦غها ٢بل  ) , ٢ا٫ ابً ٖبض البر:{ًَ

حَر    .(1211)(٢غآن ٚو

 :ؤي "أل٢ًحن بِى٨ما ب٨خاب هللا"٢ىله في ٢هت الٗؿ٠ُ ): " الٟخذ"و٢ا٫ الخاٞٔ في 

  ,هُ  ْخ بىَ 
 
 ومشل

 
ٗ  ٌَ  ه خضًض ـ  ْم ٗلى بً ؤمُت في ٢هت الظي ؾإ٫ ًٖ ال ى الب ٞؿ٨ذ  ,الجبت غة َو

٤ َاوؽ ؤن ٖىضٍ ٦خابا في  ,ٞلما ؾغي ٖىه ؤظابه ,ختى ظاءٍ الىحي وؤزغط الكاٞعي مً ٍَغ

الخابٗحن مً  وؤزغط البحه٣ي بؿىض صخُذ ًٖ خؿان بً ُُٖت ؤخض   ,به الىحيال٣ٗى٫ هؼ٫ 

ل ًجز٫ ٖلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بالؿىت ٦ما ًجز٫ ٖلُه بال٣غآن" :ز٣اث الكامُحن جم٘ طل٪  ,"٧ان ظبًر ٍو

 
 
َهَىي }ه ٧ل

ْ
ً  ال

َٖ   ٤  ُ ْى
ًَ  .(1212)(آلاًت {َوَما 

ض ؤهه عؤي مدغما ٖلُ ً ٖبض الغخمً بً ًٍؼ مً  ه، ٞىهى الخغم، ٢ا٫: اثخجي بأًت  زُاب   هٖو

ىا٦خاب هللا ججٕز بها زُابي، ٣ٞغؤ ٖلُه } َته 
ْ
اه
َ
ْىه  ٞ َٖ ْم 

 
ٍ  َوَما َجَها٦ و

 
ظ
 
س
َ
ى٫  ٞ ؾ  م  الغ 

 
ا٦
َ
 . (1213){َوَما آج

ًٖ ٖبض هللا ابً مؿٗىص ٢ا٫: "لًٗ هللا الىاقماث  "الصخُدحن"ٍ ما في وهٓحر  

ىمهاث، واإلاخٟلجاث للخؿً اإلاٛحراث زل٤ هللا", ٢ا٫: ٞبلٜ واإلاؿخىقماث، والىامهاث واإلاخ

 
ً
  ,مً بجي ؤؾض ٣ًا٫ لها: ؤم ٣ٌٗىب طل٪ امغؤة

 
بلٛجي  و٧اهذ ج٣غؤ ال٣غآن، ٞإجخه ٣ٞالذ: ما خضًض

للخؿً اإلاٛحراث زل٤ هللا،  ىقماث، واإلاخىمهاث واإلاخٟلجاثٖى٪ ؤه٪ لٗىذ الىاقماث واإلاؿخ

ى في ٦خاب هللا", ٣ٞالذ اإلاغؤة: ل٣ض  مً لًٗ عؾى٫  ٣ٞا٫ ٖبض هللا: "وما لي ال ؤلًٗ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ َو

                                              

 238 - 2/237 بخ٩ام ألاخ٩ام (1210)

 9/78 رالبً ٖبض الب الخمهُض (1211)

 (408)م لل٣ٟحر , واهٓغ: الجىاَغ اإلاًُت  292 - 13/291 الباعي  ٞخذ (1212)

ًله  (1213)  2/1182ظام٘ بُان الٗلم ٞو
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٢غؤجُه ل٣ض وظضجُه، ٢ا٫ هللا ٖؼ  ما بحن لىحي اإلاصخ٠ ٞما وظضجه ٣ٞا٫: "لئن ٦ىذ   ٢غؤث  

ىاوظل: } َته 
ْ
اه
َ
ْىه  ٞ َٖ ْم 

 
ٍ  َوَما َجَها٦ و

 
ظ
 
س
َ
ى٫  ٞ ؾ  م  الغ 

 
ا٦
َ
 .{"َوَما آج

لى َظا ًخجز٫   " الغؾالت"٢ى٫  ؤلامام الكاٞعي في ٦خاب  ٢لذ: ٖو
َ
مً  ٫ في ؤخض  جز  : )لِؿذ ج

 
 
َخاب  بال وفي ٦خاب هللا الضلُل  ٖلى ؾبُل الهضي ٞحها, ٢ا٫ هللا جباع٥ وحٗالى: } ؤَل صًً هللا هاػلت  ٦

ه    
ن  َعب 

ْ
ط ة  ىع  ب 

ى الى 
َ
ل َماث  ب 

 
ل
 
ًَ الٓ اَؽ م  غ َط الى 

ْ
س خ  َ٪ ل 

ُْ لَ  ب 
 ٍ َىا
ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ُض  ؤ َخم 

ْ
ٍؼ  ال ؼ 

َٗ ٍ  الْ َغا ى ن 
َ
ل {, و٢ا٫: ْم ب 

وَن } غ 
 
٨ َٟ َخ ًَ ْم  ه 

 
ل َٗ
َ
ْم َول ْحه 

َ
ل  ٫َ ب 

ؼ 
 
اؽ  َما ه لى  َن ل   

َبح  خ  َغ ل 
ْ
٦  
 
َ٪ الظ ُْ لَ َىا ب 

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
َخاَب , و٢ا٫: }{َوؤ  ٨

ْ
َ٪ ال ُْ لَ َٖ َىا 

ْ
ل ؼ 
َ
َوه

 
ْ
ل َغي ل 

ْ
ك  َوب 

ً
ًضي َوَعْخَمت  َ ْيء  َو

َ
  شخ

ل 
 
٩ اًها ل 

َُ ْب حَن ج  م  ْؿل 
ا {, و٢ا٫: }م 

َ
ه ْمغ 

َ
ًْ ؤ وًخا م 

َ٪ ع  ُْ لَ َىا ب 
ُْ ْوَخ

َ
َ٪ ؤ ل 

َ
ظ
َ
َو٦

ا َوب  
َ
ه َباص   ٖ  

ًْ
اء  م 

َ
ك
َ
ًْ و ه  َم ي ب  ىًعا َجْهض 

 
ٍ  ه َىا

ْ
ل َٗ ًْ َظ  ٨

َ
ًَمان  َول  

ْ
 ؤلا

َ
َخاب  َوال  ٨

ْ
ْضع ي َما ال

َ
ْىَذ ج

 
َ٪ َما ٦ ه 

ُم   ْؿَخ٣ 
ٍ  م  َغا ى ن 

َ
ل ي ب  َتْهض 

َ
 .(1214){(ل

ُه البُان   ,الضالثل ؤم   ال٣غآن)ع٦صخي: ٢ا٫ الؼ  َىا }٢ا٫ هللا حٗالى  ,لجمُ٘ ألاخ٩ام ٞو
ْ
ل ؼ 
َ
َوه

ْيء  
َ

  شخ
ل 
 
٩ اًها ل 

َُ ْب َخاَب ج   ٨
ْ
َ٪ ال ُْ لَ   ولِؿذ ججز٫ بإخض  " :" الغؾالت"٢ا٫ الكاٞعي هنع هللا يضر في  {,َٖ

 
في  هاػلت

 ,بالؿىت وؤوعص مً ألاخ٩ام ما زبذ ابخضاءً  ".ٖلى ؾبُل الهضي ٞحها الضهُا بال وفي ٦خاب هللا الضلُل  

  ً   وؤظاب اب
 
َٕ  ,مً ٦خاب هللا في الخ٣ُ٣ت الؿمٗاوي بإهه مإزىط الغؾى٫  ألهه ؤوظب ٖلُه ُٞه اجبا

 
 
  ًْ ها مً مسالٟخه, ٢ا٫ الكاٞعي: َٞم عَ وخظ

َ
َٗ  َل ب  ٢   هللا   ً  ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٞ

َ
 .(1215)ل(ب  ٢

هللا ملسو هيلع هللا ىلص م٘ ٦خاب هللا، وؾً ُٞما لِـ ُٞه بُٗىه  ؾً عؾى٫   : )و٢ضؤًًا ٢ا٫ الكاٞعيو 

ٖ   ىا هللا  َم ما ؾً ٣ٞض ؤلؼَ  ٦خاب، و٧ل   هو   ه، وظٗل في اجبا
َٖ ه، وفي الٗىىص ًٖ اجباٖها ه َاٖخَ اجبا

ٌَ مٗهِخَ   ه، التي لم 
 
 ٗظ

َ
 ع بها ز
ْ
ومد  مسغظا، ٣ا، ولم ًجٗل له مً جغ٥ اجبإ ؾجن عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلصل

 ٌُ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص فُمد لِع هلل فُه خىم، فبُد  طً زطى
ْ
 هللا َط  ِم ى

 
، و٦ظل٪ ؤزبرها هللا حٗالى في هى

ُم  ٢ىله } ْؿَخ٣ 
ٍ  م  َغا ى ن 

َ
ل ي ب  َتْهض 

َ
َ٪ ل ه   .(1216){(َوب 

غة السغ ظت في  وفي ٢هت  نلى هللا عؾى٫ هللا ؤًًا ٢ا٫ "الصخُدحن"ٖاجكت اهنع هللا يضر م٘ بٍغ

ٍ   عظا٫   ما با٫  ٖلُه وؾلم: " ىن قغوَا لِؿذ في ٦خاب هللا, ما ٧ان مً قغ لِـ في  ٌكتَر

 ."وبن ٧ان ماثت قٍغ هللا ٞهى باَل   ٦خاب

                                              

 (20الغؾالت )م  (1214)

 2/177 ( البدغ الخ1215ُِ)

 1/260 ( ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه1216)
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٢ىله: "ما ٧ان مً قٍغ لِـ في ٦خاب هللا" ؤي: لِـ َى ٖلى )٢ا٫ ؤبى ال٣اؾم الغاٞعي: 

، ولِـ اإلاٗجى ؤهه ٚحر    - ٖلُه في ال٨خاب، وما ًبِىه الىبي   هىم  مى خ٨م ٦خابه ومىظب ؤمٍغ

  -ملسو هيلع هللا ىلص 
 
{بد٨م ال٨خاب،  به واظب   ٞاألزظ  ٍ و

 
ظ
 
س
َ
ى٫  ٞ ؾ  م  الغ 

 
ا٦
َ
 .(1217)(٢ا٫ هللا حٗالى: }َوَما آج

"لِـ في ٦خاب هللا". ًدخمل ؤن ًغاص ب٨خاب هللا خ٨م  ٢ىله:)الهىٗاوي: ألامحر و٢ا٫ 

غاص بظل٪ في ٧ىجه ،(1218)هللا   ا في ٦خاب هللا بىاؾُت ؤو بٛحر واؾُت، ٞةن  ٍو
 
ٗت ٧ل ها في الكَغ

ما بىاؾُت ٢ىله حٗالى: }َوَما بلىهىناث في ال٣غآن ًٖ ألاخ٩ام، و بٛحر واؾُت ٧ابما  :٦خاب هللا

}  ٍ و
 
ظ
 
س
َ
ى٫  ٞ ؾ  م  الغ 

 
ا٦
َ
ى٫َ{( ,آج ؾ  ىا الغ   ٗ ُ  َ

َ
َ َوؤ

 
ىا اَّلل  ٗ ُ  َ

َ
 .(1219)}َوؤ

بي ٢ىله ) :" الٟخذ"و٢ا٫ الخاٞٔ في  لِـ مكغوٖا في  :ؤي "لِـ في ٦خاب هللا"و٢ا٫ ال٣َغ

ً  م   ٦خاب هللا جإنُال وال جٟهُال, ومٗجى َظا ؤن    ً ألاخ٩ام ما 
 
ه مً ٦خاب هللا ازظ جٟهُل

  ,٧الىيىء
 
ومجها ما ؤنل ؤنله ٦ضاللت ال٨خاب  ,ه صون جٟهُله ٧الهالةومجها ما ًازظ جإنُل

ً   ,ال٣ُاؽ الصخُذ ٖلى ؤنلُت الؿىت وؤلاظمإ و٦ظل٪ ـ مً َظٍ ألانى٫ جٟهُال ٣خبَ ٩ٞل ما 

 
 
 .(1220)(مً ٦خاب هللا جإنُال ٞهى مإزىط

ْغديولهظا ٢ا٫ بضع الضًً 
َ
َىا }ٖىض ٢ىله حٗالى  "الجاللحن"في خاقِخه ٖلى  (1221)ال٨

ْ
ل ؼ 
َ
َوه

  ٨
ْ
َ٪ ال ُْ لَ ْيء  َٖ

َ
  شخ

ل 
 
٩ اًها ل 

َُ ْب ي[ ٢ىله: ){ َخاَب ج  مً ؤمغ  اط بلُه الىاؽ  ًدخ )ل٩ل شخيء ]ٌٗجي الؿَُى

ٗت ى٫  الؿىت ل٣ىله حٗالى }ؤو بةخالخه ٖلى  ,( بما بخبُِىه في هٟـ ال٨خابالكَغ ؾ  م  الغ 
 
ا٦
َ
َوَما آج

ىا َته 
ْ
اه
َ
ْىه  ٞ َٖ ْم 

 
ٍ  َوَما َجَها٦ و

 
ظ
 
س
َ
ُل  ٗالى: }ظمإ ٦ما ٢ا٫ حخالخه ٖلى ؤلا , ؤو بة{ٞ ْحَر َؾب 

َ
ٚ ْ٘ ب 

 
د ٍَ َو

حَن  ى  ْام 
 ْ
ْبَهاع  : }ٖلى ال٣ُاؽ ٦ما ٢ا٫ ؤوآلاًت, { اإلا

َ ْ
ي ألا ول 

 
اؤ ًَ وا  ر  َخب 

ْٖ ا
َ
خباع   ,{ٞ  الىٓغ   :والٖا

 ًَ ٗت  ًسغط شخيء   ، ٞهظٍ ؤعبٗت َغ١ الل بهما ال٣ُاؽده  والاؾخضال٫ اللظان  مً ؤخ٩ام الكَغ

                                              

 3/113 قغح مؿىض الكاٞعي (1217)

٢ُٗا، ٞةن  ؤ٦ثَر  ال٣غآَن ه مٗلىم  ؤهه لِـ اإلاغاص  بو : ) 114 - 3/113 "بٖالم اإلاى٢ٗحنفي " ٢ا٫ ابً ال٣ُم (1218)

لم ؤن  اإلاغاصَ   ٗ مذ مً الؿىت؛ ٞ ل 
 ٖ ه ٣٦ىله: } الكغوٍ الصخُدت لِؿذ في ال٣غآن، بل  ْم ب٨خاب هللا خ٨م 

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ   

 
َخاَب اَّلل  ٦ ،}

لى خ٨مه الظي خ٨م به ٖلى ه ؾبداهه : "٦خاب هللا ال٣هام" في ٦ؿغ الؿً, ٨ٞخاب  -ملسو هيلع هللا ىلص-و٢ى٫ الىبي  ًُل٤ ٖلى ٦المه ٖو

  .اَـ  (لؿان عؾىله
 
ت َ٘ ممىٖى بما ج٣ضم وما ًإحي. بط ال٩ىن في ٦خاب هللا ؤٖم  مً ال٩ىن ُٞه جىهُها  ٢لذ: وصٖىاٍ ال٣ُ

 وجٟهُال. جإمل. )ػ(

 1/524 ًًاح مٗاوي الخِؿحرإل الخدبحر  (1219)

 5/188 ٞخذ الباعي  (1220)

ْغد٢ا٫ الؼع٦لي: ( 1221)
َ
َـ( دمحم بً دمحم ال٨غدي، بضع الضًً: ٣ُٞه ٖاٝع بالخٟؿحر. اقتهغ بمهغ وجىفي  1006ي )ال٨

 ً ر( خاقُت ٖلى جٟؿحر الجاللحن، ؤعب٘ مجلضاث، و)اإلاىهج ألاؾجى في آًت ال٨غسخي وألاؾماء الخؿجى  -ٞحها. له )مجم٘ البدٍغ

الم ] ر(. -  [7/61ألٖا
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 ٖجها
 
ؼ  } ٠ُ٦ ٢ا٫ هللا حٗالى: :، ٞاهضٞ٘ ما ٢ُل, ٩ٞان جبُاها ل٩ل شخيءها مظ٧ىعة في ال٣غآن، ٧ل

َ
َىا َوه
ْ
ل

ْيء  
َ

  شخ
ل 
 
٩ اًها ل 

َُ ْب َخاَب ج   ٨
ْ
َ٪ ال ُْ لَ ٌ   { وهدً هجض ٦شحراَٖ ٗت لم   مً ؤخ٩ام الكَغ

َ
 م مً ال٣غآن ههاٗل

حر طل٪  ,٦ٗضص ع٦ٗاث الهالة ومضة اإلاسر والخٌُ وم٣ضاع خض الكغب وههاب الؿغ٢ت ٚو

 وم  
َ
 .(1222)(مً ألاخ٩ام ازخل٠ ألاثمت في ٦شحر   م  ً ز

َ٘ ظم٘ ل٣ض )٢ا٫ ابً ٖاقىع: و  ألاخ٩ام ظمٗا ٧لُا في الٛالب، وظؼثُا في اإلاهم،  ال٣غآن ظمُ

ْيء  }٣ٞىله 
َ

  شخ
ل 
 
٩ اًها ل 

َُ ْب ْم }و٢ىله:  {ج 
 
ًَى٨ ْم ص 

 
٨
َ
ذ  ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
ال٩لُاث التي مجها  بهما ب٦ما٫   اإلاغاص   {ال

٘   ٢ا٫ الكاَبي: ألهه ٖلى ازخهاٍع باالؾخيباٍ وال٣ُاؽ, ألامغ   ٗت جم ظام ذ بخمامه وال والكَغ

  ٕ  .(1223)(٧لُت ُٞه ؤمىع   ٩ًىن ظامٗا لخمام الضًً بال والجمى

خهام" : ) ٗت ٖلى عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص ٞحها ؤاٖلم و٢ا٫ الكاَبي في "الٖا ن هللا حٗالى ؤهؼ٫ الكَغ

   جبُان  
ا في  ًدخاط بلُه السل٤   شخيء   ٧ل  في ج٩الُٟهم التي ؤمغوا بها وحٗبضاتهم التي َى٢َى

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ختى ٦مل الضًً بكهاصة هللا حٗالى بظل٪ خُض ٢ا٫ حٗالى:  ا٢هم، ولم ًمذ عؾى٫  ؤٖى

ًًىا} َم ص 
َ

ْؾال  
ْ
م  ؤلا

 
٨
َ
ِذ  ل ي َوَعي  َمت 

ْٗ
ْم و 

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َمْمذ  

ْ
ج
َ
ْم َوؤ

 
ًَى٨ ْم ص 

 
٨
َ
ذ  ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
م ؤهه  ,{ال ٩ٞل مً ٖػ

ْم ب٣ىله: } لم ٨ًمل ٣ٞض ٦ظب ب٣ي في الضًً شخيء  
 
ًَى٨ ْم ص 

 
٨
َ
ذ  ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
 {.ال

 وال ٣ًا٫: ٢ض وظضها مً الىىاػ٫ والى٢اج٘ اإلاخجضصة ما لم ٨ًً في ال٨خاب وال في الؿىت هوٌّ 

ًيخٓمه، ٦مؿاثل الجض في الٟغاثٌ، والخغام في الُال١، ومؿإلت الؿا٢ِ  ٖلُه، وال ٖمىم  

ذ مدٟٝى بجغحى، وؾاثغ اإلاؿاثل الاظ تهاصًت التي ال هو ٞحها مً ٦خاب وال ؾىت: ٞإًً ٖلى ظٍغ

 ال٨ما٫ ٞحها؟

 ا ه٣ى٫ في الجىاب: ؤو  أله  
ً
ْم ٢ىله حٗالى: } بن   :ال

 
ًَى٨ ْم ص 

 
٨
َ
ذ  ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
{ بن اٖخبرث ٞحها ال

 الجؼثُاث مً اإلاؿاثل والىىاػ٫ ٞهى ٦ما ؤوعصجم، ول٨ً اإلاغاص ٧لُات  
 
 ها، ٞلم ًب٤ للضًً ٢اٖضة

اث والخاظُاث ؤو الخ٨مُلُاث بال و٢ض بُيذ ٚاًت البُان، وٗم ًب٣ى ًدخاط  بلحها في الًغوٍع

ل     الجؼثُاث ٖلى جل٪ ال٩لُاث مى٧ىال بلى هٓغ الجتهض، ٞةن   ججًز
 
في  ٢اٖضة الاظتهاص ؤًًا زابخت

  ,ل٨خاب والؿىت، ٞال بض مً بٖمالهاا
َ
ٗت ؤقٗغث بإن ز  م  وال ٌؿ٘ جغ٦ها، وبطا زبدذ في الكَغ

بدؿب  باآلًت ال٨ما٫َ  مجاال لالظتهاص، وال ًىظض طل٪ بال ُٞما ال هو ُٞه، ولى ٧ان اإلاغاص  

ال جهاًت لها، ٞال جىدهغ بمغؾىم، و٢ض هو الٗلماء  جدهُل الجؼثُاث بالٟٗل، ٞالجؼثُاث  

                                              

, والجلى  2/272, واهٓغ: خاقُت الهاوي ٖلى الجاللحن  2/622( ه٣له الَجَمل في خاقِخه ٖلى الجاللحن 1222)

 (219ل٩املت ال٩ىاعي )م 

غ  (1223) غ والخىٍى غ", واهٓغ اإلا٣ضمخحن الخاؾٗت والٗاقغة مً م٣ضماث  1/40الخدٍغ غ والخىٍى  ."الخدٍغ
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ٖلى َظا اإلاٗجى، ٞةهما اإلاغاص ال٨ما٫ بدؿب ما ًدخاط بلُه مً ال٣ىاٖض ال٩لُت التي ًجغي ٖلحها 

 ا ال جهاًت له مً الىىاػ٫.م

زم ه٣ى٫ زاهُا: بن الىٓغ في ٦مالها بدؿب زهىم الجؼثُاث ًاصي بلى ؤلاق٩ا٫ 

والالخباؽ وبال ٞهى الظي ؤصي بلى بًغاص َظا الؿاا٫، بط لى هٓغ الؿاثل بلى الخالت التي ويٗذ 

 
َ
ٗت، وهي خالت ال٩لُت، لم ًىعص ؾاال  ٖلحها الكَغ

 
ت ويٗذ ت، وبن ٖلى ألابضً ه، ألجها مىيٖى

 , الضهُا ٖلى الؼوا٫ والجهاًت
 
ت ٖلى الجهاًت اإلااصًت بلى الخهغ في الخٟهُل،  وؤما الجؼثُت ٞمىيٖى

م ؤجها لم ج٨مل ٩ُٞىن زالٞا ل٣ىله حٗالى: } ْم وبط طا٥ ٢ض ًخَى
 
ًَى٨ ْم ص 

 
٨
َ
ذ  ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
{، و٢ىله ال

اهً حٗالى: } َُ ْب َخاَب ج   ٨
ْ
َ٪ ال ُْ لَ َٖ َىا 

ْ
ل ؼ 
َ
حَن َوه م  ْؿل 

م 
ْ
ل َغي ل 

ْ
ك  َوب 

ً
ًضي َوَعْخَمت  َ ْيء  َو

َ
  شخ

ل 
 
٩ { آلاًت، وال ق٪ ؤن ا ل 

بط طا٥ ؤن آلاًت ٖلى ٖمىمها وبَال٢ها  ٦الم هللا َى الهاص١، وما زالٟه ٞهى السال٠، ٞٓاَغ  

 بلحها وبما صخُدت، وؤن الىىاػ٫ التي ال ٖهض بها ال جازغ في صخت َظا ال٨ما٫، ألجها بما مدخاط  

ُت ٞةن ٧اهذ مدخاظا بلحها ٞهي مؿاثل   ,مدخاط بلحها ٚحر   ت ٖلى ألانى٫ الكٖغ  ,الاظتهاص الجاٍع

حؿدىض زانت، وبما ٚحر مدخاط  الجتهض بلى ؤي صلُل   ها ٢ض ج٣ضمذ، ولم ًب٤ بال هٓغ  ٞإخ٩ام  

، ل٨جها مؿ  ٩ىث  بلحها، ٞهي البضٕ الخضزاث، بط لى ٧اهذ مدخاظا بلحها إلاا ؾ٨ذ ٖجها في الكٕغ

   ٖجها بالٟغى وال صلُل ٖلحها ُٞه ٦ما ج٣ضم، ٞلِؿذ بمدخاط  
٢ض ٦مل  ج٣ضًغ   بلحها، ٞٗلى ٧ل 

 الضًً والخمض هلل.

 
َ
 َم ه  ومً الضلُل ٖلى ؤن َظا اإلاٗجى َى الظي ٞ

 
عضخي هللا ٖجهم، ؤجهم لم ٌؿم٘  ه الصخابت

  َم مجهم: ل   طل٪ الؿاا٫، وال ٢ا٫ ؤخض   ٖجهم ٢ِ بًغاص  
َ
لى ىو ٖلى ً   ْم ل خ٨م الجض م٘ ؤلازىة؟ ٖو

خ٨م مً ٢ا٫ لؼوظخه: ؤهذ ٖلي خغام؟ وؤقباٍ طل٪ مما لم ًجضوا ُٞه ًٖ الكإع هها، بل 

ُت جغظ٘ في الخدهُل بلى ال٨خاب والؿىت،  ٢الىا ٞحها وخ٨مىا باالظتهاص واٖخبروا ٞحها بمٗان قٖغ

 
ً
 .(1224)(ٖلى ؤجم الىظٍى ٦ما٫ الضًً ا وظه  وبن لم ٨ًً طل٪ بالىو ٞةهه باإلاٗجى، ٣ٞض ْهغ بط

في ال٣غآن بُان ٧ل شخيء مً ؤمىع الضًً وؤخ٩ام الى٢اج٘, )دمحم السًغ خؿحن الكُش و٢ا٫ 

ولِـ مٗجى َظا الخبُان ؤهه ًظ٦غ ؤخ٩ام ألاقُاء ٖلى وظه الخٟهُل, ختى بطا عظٗىا بلُه في 

بت مً خ٨مها الظي صلذ ٖلُه  الؿىت ؤو ٢ًُت ولم هجض لها خ٨ما مٟهال زالُذ ٢لىبىا الٍغ

 او٣ٗض ٖلُه بظمإ ؤَل الٗلم ؤو قهضث به ال٣ىاٖض اإلاؿلمت.

هل بٌٗ  وبهما مٗجى جبُاهه ل٩ل شخيء ؤهه ؤحى ب٩لُاث ٖامت وهي مٗٓم ما هؼ٫ به, ٞو

ت, زم بن ال٨خاب والؿىت ؤعقضا بلى ؤنى٫  ؤخ٩ام, وؤخا٫ ٦شحرا مً آًاجه ٖلى بُان الؿىت الىبٍى

                                              

خهام  (1224)  268 - 3/266الٖا



 

 319 

ما  حَر مً ال٣ىاٖض اإلاؿخٟاصة مً اؾخ٣غاء ظؼثُاث ٦شحرة ٣٦اٖضة ؤزغي ٧اإلظمإ وال٣ُاؽ ٚو

"اإلاهالر اإلاغؾلت" و٢اٖضة "ؾض الظعاج٘". ٢ا٫ ؤبى بسخا١ الكاَبي في ٦خاب "اإلاىا٣ٞاث" : 

ُت ؤ٦ثٍر ٦لي ال ظؼجي" ٠ ال٣غآن باألخ٩ام الكٖغ ٗت بلى ٧لُاتها حٍٗغ ... ٞةطا هٓغها بلى عظٕى الكَغ

اث والخاظُاث والخدؿِىاث اإلاٗىىٍت وظضهاَا ٢ض جًمجها ال ٣غآن ٖلى ال٨ما٫ وهي الًغوٍع

ظا ٧له ْاَغ ؤًًا, ٞالساعط مً ألاصلت ًٖ ال٨خاب َى الؿىت  وم٨مل ٧ل واخض مجها, َو

 .(1225)(وؤلاظمإ وال٣ُاؽ, وظمُ٘ طل٪ بهما وكإ ًٖ ال٣غآن"

ا٫ , ٦ما ٢ٞال قٕغ بال مىه حٗالى, وال خ٨م بال خ٨مهٞالضًً ٦مل والىٗمت جمذ, ٢لذ: 

ْمغ  }ؾبداهه وحٗالى: 
َ ْ
٤  َوألا

ْ
ل
َ
س
ْ
ه  ال

َ
 ل
َ
ال
َ
ؤي: له السل٤ الظي ٢ا٫ الكُش ٖبض الغخمً الؿٗضي: ), {ؤ

نضعث ٖىه ظمُ٘ السلى٢اث ٖلىحها وؾٟلحها، ؤُٖاجها وؤوناٞها وؤٞٗالها, وألامغ اإلاخًمً 

ت، وألامغ: ًخًمً ؤخ ٩امه الضًيُت للكغاج٘ والىبىاث، ٞالسل٤: ًخًمً ؤخ٩امه ال٩ىهُت ال٣ضٍع

ُت، وزم ؤخ٩ام الجؼاء، وطل٪ ٩ًىن في صاع الب٣اء(  .(1226)الكٖغ

٢لذ: وال حٟٛل الخهغ اإلاؿخٟاص مً ج٣ضًم الجاع والجغوع ٖلى مخٗل٣هما, ولهظا ه٣ل 

  "اللباب"ًٖ ناخب  "جٟؿحٍر"ال٣اؾمي في 
َ
ه: )في آلاًت صلُل ٖلى ؤهه ال زال٤ بال هللا ٖؼ ٢ىل

(وظل، ؤي للخهغ اإلاؿخٟاص   .(1227)مً ج٣ضًم الٓٝغ

٤َ }ً الؿٗضي في جٟؿحر ؾىعة َه ٖىض ٢ىله حٗالى: و٢ا٫ الكُش ٖبض الغخم
َ
ل
َ
ًْ ز م   م 

ً
ز ًال

ْ
ج
َ
ج

ى
َ
ل  ٗ
ْ
َماَواث  ال ْعَى َوالؿ 

َ ْ
ل زال٤ ألاعى  ,ط٦غ ظاللت َظا ال٣غآن الُٗٓم, ٢ا٫: ){ألا وؤهه ججًز

  :ؤي ,اإلاضبغ لجمُ٘ السلى٢اث ,والؿماواث
َ
ل  ,ه بٛاًت ؤلاطٖان والخبت والدؿلُمٞا٢بلىا ججًز

ٓمٍى جهاًت الخُٗٓم ه   ,و٦شحرا ما ٣ًغن بحن السل٤ وألامغ ٦ما في َظٍ آلاًت ,ٖو
َ
ال ل

َ
و٦ما في ٢ىله }ؤ

} ٤  َوألاْمغ 
ْ
ل
َ
س
ْ
ً   ,ال َجه  ُْ َخجز٫  ألاْمغ  َب ًَ   ً ه 

َ
ل
ْ
ش ًَ ألاْعى  م  َ٘ َؾَماَواث  َوم  ٤َ َؾْب

َ
ل
َ
ي ز ظ 

 
  ال

 
 ,{وفي ٢ىله }اَّلل

وال ههي  وال ؤمغ   ٞلِـ ٖلى السل٤ بلؼام   ,٨ٞما ؤهه ال زال٤ ؾىاٍ ,وطل٪ ؤهه السال٤ آلامغ الىاهي

 .(1228)(بال مً زال٣هم

.. َى الظي ٌؿخد٤  "عب٨م"بن هللا السال٤ اإلاهُمً اإلاهٝغ اإلاضبغ، َى و٢ا٫ ؾُض ٢ُب: )

كٕغ ل٨م بة ,ؤن ٩ًىن عبا ل٨م جم٨ٗم بىٓامه، َو ٣طخي بِى٨م ًغب٨ُم بمىهجه، ٍو طهه، ٍو

                                              

 (242 - 241( ه٣ٌ ٦خاب ؤلاؾالم وؤنى٫ الخ٨م )م 1225)

 (291ضي )م جٟؿحر الؿٗ( 1226)

ل ( 1227)  5/101مداؾً الخإٍو

 (501الؿٗضي )م  جٟؿحر( 1228)
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٨ٞظل٪ ال آمغ مٗه.. َظٍ هي  ,٤ وألامغ.. و٦ما ؤهه ال زال٤ مٗهبد٨مه.. بهه َى ناخب السل

ُت والغبىبُت والخا٦مُت، وبٞغاص   هللا  ال٣ًُت التي ٌؿتهضٞها َظا الاؾخٗغاى.. ٢ًُت ألالَى

 .(1229)ؾبداهه بها(

اللهم ل٪ " بطا ٢ام مً اللُل ًخهجض: ٢لذ: ولهظا ظاء في الصخُدحن ؤهه ٧ان مً صٖاثه ملسو هيلع هللا ىلص

لُ٪ جى٧لذ، وبلُ٪ ؤهبذ، وب٪ زانمذ، وبلُ٪ خا٦مذ  ."ؤؾلمذ، وب٪ آمىذ، ٖو

ؤهه ال ًدا٦مهم بال هلل حٗالى, وال  -وهللا ؤٖلم  -ٍ ْاَغ   "وبلُ٪ خا٦مذ"٢ىله ): ٢ا٫ الباجي 

ىَ }ًغضخى بال بد٨مه, ٢ا٫ هللا حٗالى: 
َ
ي ُْ َخْذ َب

ْ
َىا اٞ حَن َعب  د  اج 

َٟ ْحر  الْ
َ
َذ ز

ْ
ه
َ
  َوؤ

َخ٤ 
ْ
ال َىا ب  ْىم 

َ
, (1230){ا َوَبْحَن ٢

 و٢ىله ٖؼ وظل: }
ً

ال ه  َٟ َخاَب م   ٨
ْ
م  ال

 
٨ ُْ
َ
ل َؼ٫َ ب 

ْ
ه
َ
ي ؤ ظ 

 
َى ال  َ ًما َو

َ
ي َخ٨ ْبَخػ 

َ
  ؤ
 
ْحَر اَّلل

َ
ٛ
َ
ٞ
َ
 .(1231)({ؤ

 بلُ٪ وظٗلخ٪ الخا٦َم  ؤي: ٧ل مً جخض الخ٤ خا٦مخه "وبلُ٪ خا٦مذ"و٢ا٫ الىىوي: )

م مً نىم و٧اًَ وهاع وقُُان  حَر بُجي وبِىه ال ٚحر٥ مما ٧اهذ جدا٦م بلُه الجاَلُت ٚو

ا, ٞال ؤعضخى  حَر   .(1232)(ال بد٨م٪ وال ؤٖخمض ٚحٍربٚو

َٕ  مَ و٢ض  ): الخاٞٔ ابً حجغو٢ا٫  نالث َظٍ ألاٞٗا٫ ٖلحها بقٗاعا بالخسهُو  مجمى

  .(1233)(وبٞاصة للخهغ

غ  ال هه اٖلم ؤزم ٢لذ:   
 
٨ َٗ عهاٍ  ٖلى ٌ  ٘ ما ٢غ  ٢ى٫  والخ٨م مً ازخهام الغب هلالج لج بالدكَغ

ٕ   ألههاإلاٗتزلت في مؿإلت الخدؿحن والخ٣بُذ,  بال هللا وال خ٨م بال مىه  ال خا٦ممىا ومجهم ) بةظما

 .(حٗالى

 "ال خ٨م بال مً هللا حٗالى"مؿإلت:  "الباب ألاو٫ في الخا٦م"): " ٞىاجذ الغخمىث"٢ا٫ في 

ىض اإلاٗتزلت الخا٦م ال٣ٗل,  ال ٦ما في ٦خب بٌٗ اإلاكاًش ؤن   بةظمإ ألامت,  فئن  َظا ٖىضها ٖو

 ًَ ًَ  جترا كلُه ؤخٌد هرا ممد ال   لبٌٗ  ن  ب, بل بهما ٣ًىلىن عي ؤلاطالمد  ممً 
 
ٝ 
غ  َٗ ال٣ٗل م 

  ٕ ظا مإزىع   ألاخ٩ام ؤلالهُت, ؾىاء وعص به الكغ  .(1234)(ًٖ ؤ٧ابغ مكاًسىا ؤًًا ؤم ال, َو

                                              

 3/1297في ْال٫ ال٣غآن ( 1229)

َىا}: ) 3/258 "جٟؿحٍر"٢ا٫ البٛىي في  (1230) ْىم 
َ
َىا َوَبْحَن ٢

َ
ي ُْ َخْذ َب

ْ
َىا اٞ ٌ  َعب    بُيىا، } { ؤي: ا٢

َخ٤ 
ْ
ال { والٟخاح: ال٣اضخي، ب 

حَن } د  اج 
َٟ ْحر  الْ

َ
َذ ز

ْ
ه
َ
 (.٦محن{ ؤي: الخاَوؤ

 1/359 اإلاىخ٣ى (1231)

 56 - 6/55 قغح الىىوي ٖلى مؿلم (1232)

 5 - 3/4 ٞخذ الباعي  (1233)

 1/25 ٞىاجذ الغخمىث (1234)



 

 311 

بولهظا ٢ا لم ًسخل٠ اإلاؿلمىن في ؤن مهضع ظمُ٘ ألاخ٩ام : )الؼخُلي ت٫ الكُش َو

 ٤ الخ٩لُُٟت والىيُٗت َى هللا ؾبداهه وحٗالى بٗض البٗشت وبلٙى الضٖىة, ؾىاء ؤ٧ان طل٪ بٍُغ

الىو مً ٦خاب ؤو ؾىت ؤم بىاؾُت ال٣ٟهاء والجتهضًً, ألن  الجتهض مٓهغ  للخ٨م ولِـ ميكئا 

الىا: الخ٨م َى زُاب هللا حٗالى اإلاخٗل٤ بإٞٗا٫ اإلا٩لٟحن الخ. و٢الىا: ال له مً ٖىضٍ, لهظا ٢

  خ٨م بال هلل, ؤزظا مً ٢ىله حٗالى: }
 
 َّلل 
 
ال  ب 

م 
ْ
٨ خ 

ْ
ن  ال {. وفي َظا ًخ٤ٟ اإلاٗتزلت م٘ ؤَل الؿىت, ب 

٤ بصعا٦ه ٢بل بٗشت الغؾل, ؤي: في ٢اب ٍغ  ٝ ؤخ٩ام هللا حٗالى َو
غ  َٗ لُت ول٨جهم ًسخلٟىن في م 

٤ الى٣ل ُت مً ٚحر ٍَغ  .(1235)(ال٣ٗل إلصعا٥ ألاخ٩ام الكٖغ

جي٢ا َم والخدلُل, ولِـ ٖلحها  ال٣ٗى٫  ): ٫ الجٍى ٖلى مظاَب ؤَل الخ٤ ال ج٣خطخي الخدٍغ

ل, ٢ا٫: ولؿىا هى٨غ ؤن     في مضع٥ ٢ًاًا الخ٩ال٠ُ حٍٗى
َ
 ب  هم حؿخدثهم في ٢ًُاث الج  ٣ٖىل

 
ث ال

هغاٝ ًٖ مىظباث الخىي, ول٨ىا ال ه٣طخي بإن خ٨م هللا ًٖ الاه٨ٟاٝ ًٖ ؤؾباب الغصي والاه

هم ىَظب  ٣ٖىل   .(1236)(ٖلحهم م 

ً   ن  )بالدجىي: الكُش دمحم ٢ا٫ و  ٘  الخدؿحن والخ٣بُذ الظي   َى اؾخ٣ال٫   ى٨ٍغ الجمُ

م والشىاب وال٣ٗاب ٢بل الكٕغ ظا  ,ال٣ٗل بالخدلُل والخدٍغ وخ٨مه باإلًجاب ٖلُه حٗالى، َو

ال٣ٗل ًم٨ىه ؤن ًضع٥ خؿً ألاخ٩ام التي ؾجها الكٕغ  وبهما ه٣ى٫ هدً: بن   هظمه, وال ه٣ى٫ به,

 .(1237)(و٢بذ ما ههى ٖىه

  دمحم عقُض عيا: )ال هى٨غ بصعا٥َ و٢ا٫ الكُش 
 
  ٣  ال٣ٗى٫ لخؿً ألاقُاء مُل٣ا، وال ه

ض ُ 

 َ٘   الدكَغ
 
يء لصخ ب ٖلى هللا قِئا مً ٖىض ؤهٟؿىا، بل ه٣ى٫: بهه ال ؾلُاَن ىظ  ب٣ٗىلىا، وال ه

  ً  ىظب ٖلى هٟؿه ما قاء بن قاء ٦ما ٦خب ٖلى هٟؿه الغخمت إلاً قاء، وؤن  ٖلُه، ٞهى الظي 

 
َ
ه، وؤن  ؿىَ خ   ال٣ٗى٫   ٝ  غ  ْٗ مً الكٕغ ما لم ح ً   ٧ل   ه ٢بل قٖغ ه حٗالى  ٍ  ما قٖغ وال  ُإ بال قغ

 .(1238)٢ُض(

ياج٘ ال  مؿإلت الخدؿحن والخ٣بُذ بدض)ٖلى ؤن الكُش ؤخمض بً الهض٤ً الٛماعي ٢ا٫: 

َاثل جدخه, ألن اإلا٣هىص مً الضٖىي هخاثجها اإلاترجب ٖلحها الخ٨م ٢بىال ؤو عصا. وفي اإلاؿإلت َظٍ 

٧ان ًجب ؤن ج٩ىن الىدُجت زبىث ؤلاباخت ؤو الاؾخدباب ؤو الاوظىب ٖىض الخدؿحن, ويض طل٪ 

                                              

 1/115ؤنى٫ ال٣ٟه ؤلاؾالمي ( 1235)

 (318 - 317)م الُٛاسي  (1236)

 433 - 1/432 ال٨ٟغ الؿامي (1237)

 9/196جٟؿحر اإلاىاع ( 1238)
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ٗت الؾخدؿاهه ب٣ٗله, ؤو خغم ما ؤخل ٗت ٖىض الخ٣بُذ, م٘ ؤن مً ؤباح ما خغمخه الكَغ خه الكَغ

ٗت ٢بده ال٣ٗل ؤو  لخ٣بُذ ٣ٖله, ٞهى ٧اٞغ بةظماٖهم, ٞلم ًب٤ هدُجت. ٞالخغام ما خغمخه الكَغ

ا إلاا (1240), والخال٫ ٦ظل٪(1239)اؾخدؿىه , والبدض بٗض طل٪ ياج٘. وؤًًا لى ٧اها ٣ٖلُحن نٞغ

ازخلٟذ ال٣ٗى٫ في الخدؿحن والخ٣بُذ, ولىظب ؤن جخ٤ٟ في جدؿحن ٧ل خؿً, وج٣بُذ ٧ل 

ت, م٘ ؤها هغي ال٣ٗى٫ في الخدؿحن والخ٣بذ ٢بُ ذ, ٦ما ؤجها ال جسخل٠ في ال٣ًاًا الًغوٍع

ى ما ال ًجىػ به٩اٍع ؤًًا, ل٨ىه مسخلٟت, ٞىدً وبن اٖخبرها  الخدؿحن والخ٣بُذ ال٣ٗلي, َو

ال١ ٣ٖال ؤًًا ا وال ٖلى ؤلَا  .(1241)(جدؿحن وج٣بُذ ٚحر مٗخبر قٖغ

٪ له الكٕغ ٢لذ: والخانل في َظا اإلا٣ام ؤن  .والخ٨م هلل وخضٍ ال قٍغ

ال خا٦م ؾىي هللا ؾبداهه، وال خ٨م بال ما خ٨م به، وال )الكُش ٞغط الؿجهىعي:  ٢ا٫

  ٗ ه. ٖلى َظا اج٤ٟ اإلاؿلمىن، و٢ا٫ به ظمُ )ؤَل الٗض٫(  هم، ختى اإلاٗتزلتقٕغ بال ما قٖغ

ىهى  بةصعا٦هما وؤن ا و٢بدا ٌؿخ٣ل ال٣ٗل  ىً ْؿ ألاٞٗا٫ خ   يالظًً ٣ًىلىن: بن ف ٖلى هللا ؤن ًإمغ ٍو

٤ ما ف ألاٞٗا٫ مً خؿً و٢بذ. ٞالخا٦م ٖىض الجمُ٘ َى هللا ؾبداهه، والخ٨م خ٨مه،  يٞو

. وبطا ٧ان عؾى٫ هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ٢ض ؤَل٤ ٖلُه اؾم الكإع ف ى الكإع ال ٚحٍر بٌٗ ٖباعاث  يَو

 الٗلماء ٞما ٧ان طل٪ بال ججى  
 
  بَ ػا مغاٖاة ألهه اإلا
 
  ٖىه ظل   ٜ  ل

 
بٌٗ  يف يه. وبطا ٧ان الكاَبقإه

ٗا ى ٖمَل اإلاىاًَ ٢ض ؾم   َ   ,الجتهض حكَغ ٖمل الجتهض  ال ؤؾاٚه ؤن  ٞما ٧ان َظا مىه بال حؿا

 ٧اق  
 
٘ وم   ٠ ُٗت ه غ  ٓه  ًٖ الدكَغ ت، ؤو  يله، ٞالؿلُت الدكَغ ٗت، ؤو الكٖغ هللا وخضٍ. والكَغ

ى ؤزغ   حٗالىخ٨م هللا يالكٕغ ُٞما ًسخو بالٗملُاث، وه    زُابه ظل   ، َو
 
بإٞٗا٫  ٤  قإهه اإلاخٗل

  ؤو جسُحرا ؤو ويٗا. وهللا   الٗباص ا٢خًاءً 
 
ً  ذ خ٨مخ  ظل   ه لم 

مً ٖباصٍ، ال بلى عؾى٫  ى بلى ؤخض  ٟى 

  يوال بمام وال ول يوال بلى هب
 
ض، ؤو ؤن ًد٨ م، ؤن ٌكٕغ للىاؽ مً ألاخ٩ام ما ًٍغ م وال بلى ٚحَر

  ض هٟؿه ؤو ٦ُٟما اج٤ٟ.مً ٖى بُجهم بما ًغاٍ َى
 
ُٗت بلى  ؤما الٗٝغ ٞال جىظض بخالت حكَغ

                                              

ٖلى اٖخ٣اصٍ، وال ٩ًىن خؿىا في هٟـ ألامغ، و٢ض ًسالٟه  قِئا بىاءً  ٢ض ٌؿخدؿً الصسو  ( ٢ا٫ الُىفي: )1239)

ٌ  الىاؽ ٖباصة ألانىام، وبًٗهم ٖباصة ال٩ىا٦ب، وبًٗهم ٚحَر  ٍ في اؾخدؿاهه. و٢ض اؾخدؿً بٗ  طل٪، وهي ؤمىع   ٚحر 

هم ما " وللىاؽ ُٞما ٌٗك٣ىن مظاَب"لكاٖغ: مؿخ٣بدت في هٟـ ألامغ، وفي مشل َظا ٢ا٫ ا  ً ال ؤي: ٢ض ٌؿخدؿً بٗ

(. قغح مسخهغ الغويت   . )ػ( 3/191ٌؿخدؿً ٚحٍر

خهام"  ٦خاب ٢ا٫ الكاَبي في (1240) ى مً ؤصخاب الجىُض والىىعي  -: )٢ا٫ ؤبى ٖمغ الؼظاجي  1/155"الٖا َو

ما حَر هم, ٞجاء الىبي   : ٧ان الىاؽ   - ٚو  ٗ باج هم َو
 
ٗت والاجبإ, م بلَ  ص  ملسو هيلع هللا ىلص ٞغَ  في الجاَلُت ًدبٗىن ما حؿخدؿىه ٣ٖىل ى الكَغ

ؿخ٣بذ ما ٌؿخ٣بده(  . )ػ(ٞال٣ٗل  الصخُذ الظي ٌؿخدؿً ما ٌؿخدؿىه الكٕغ َو

 (22الٟخاوي والغؾاثل الهٛغي )م ( 1241)
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  ً    يلجإ بلُه فؤخ٩امه، بهما 
 
ضٍ اإلاخ٩ل ت ما ًٍغ ت  يمً ألاًمان وال٣ٗىص، وما بلى طل٪، وف م  مٗٞغ مٗٞغ

  ٢ َُ 
َ
  ً   يالى٢ٝى ٖلى الكغوٍ الت يٟاث وؤقباَها، وفم اإلاخل

 صد 
 
  ر الٗٝغ

َ
ال٣ٗىص،  يها فاقتراَ

ً   ى ٧ل  َظا َ ، وال ًلجإ بلُه فما  ع يلجإ ُٞه بلى الٗٝغ ت خ٨م حكَغ ُ   يمٗٞغ ً  ُب  ل لجإ ٤، وبهما 

ُ   يبلُه ف ٗت، وال ًتر٥ بؿببه  ياإلاٗغوٝ ف ٤ ٖلحها الخ٨م  ُب  ج٠ُُ٨ الىا٢ٗاث والىىاػ٫ ل الكَغ

   خ٨م  
، وبهما ًتر٥ به الخ٨م الٟ يوال بظمإ وال خ٨م ٣ٞه هو  بطا  ي٣هلم ٨ًً مبيُا ٖلى الٗٝغ

، زم حٛحر بلى ٖٝغ آزغ. ٗت ؤلاؾالمُت لِـ مً باب  يٞاٖخباع الٗٝغ ف ٧ان مبيُا ٖلى ٖٝغ الكَغ

ُٗت، ٦ما ؤهه لِـ مً ألاصلت ؤلاظمالُت ؤما  ، وال ٌٗضو ؤن ٩ًىن ٢اٖضة ٣ٞهُت.ؤلاخالت الدكَغ

ًَ  مخ٣ٟىن ٖلى ؤن   قغاج٘ مً ٢بلىا ٞال٩ل   ٕ  و  غْ ما لم  ٗت، وؤن ما عواٍ لىا لىا ال ٩ًىن قَغ ٍ الكاع

ٗخىاوؤمغ  وازخلٟىا ُٞما عواٍ لىا ولم ًإمغها باجباٖه، ٞظَبذ  ,ها باجباٖه ٧ان مً ؤخ٩ام قَغ

  ٌ ٗخىا، وطَبذ َاثٟت َاثٟت بلى ؤن مجغص الغواًت  ؤزغي بلى ؤهه ال ٗخبر ٧األمغ ٩ُٞىن مً قَغ

ٗت لىا.  ,ألاٞٗا٫ مً خؿً و٢بذ يفواإلاٗتزلت ٢ض طَبىا بلى ؤن ال٣ٗل ٌؿخ٣ل بةصعا٥ ما  ٩ًىن قَغ

 ي، ٞاإلاهضع ألانليٌؿخ٣ل بةصعا٥ خ٨م هللا اإلاالثم وبن لم ًإث به قٕغ ولم ًجز٫ به وح يوبالخال

ٖىضَم للى٢ٝى ٖلى خ٨م هللا َى ال٣ٗل. ؤما ظمهىع اإلاؿلمحن ٞٗلى ؤهه ال خ٨م لل٣ٗل، وؤن 

  ٌ ٤ ل  بَ ً ٢  ٝ بال م  ٗغَ خ٨م هللا ال  بلى عؾى٫ هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ )ال٨خاب  يالىحه، وال ٩ًىن طل٪ بال مً ٍَغ

 
 
٤  م  والؿىت( الظي ؤ ٜ   غ بدبلُٛه بلى الىاؽ ٞبلٛه. ٞالٍُغ الغؾى٫ ٖلُه  الىخُض بلى طل٪ َى جبلُ

ت خ٨م  ٩ٞل   ,الهالة والؿالم، ٞال ٖبرة باإللهام واإلا٩اقٟت وؤقباَهما ٣ا إلاٗٞغ َظا ال ٩ًىن ٍَغ

٣ًٓت اإلابلٜ بلُه،  يبلُٜ بما ٩ًىن مً الغؾى٫ ٖلُه الهالة والؿالم فألهه لِـ وخُا. والخ ,هللا

٘ ؤلاؾالمي  يٞال ٖبرة بدبلُٜ ألاخالم. وبهظا اجطر ؤن الضلُل الخ٣ُ٣ واإلاهضع الىخُض للدكَغ

وؤن مغص ؤلاظمإ وال٣ُاؽ بلُه.. وؤن اإلاهاصع ألازغي لِؿذ زاعظت  ,بإظمٗه َى الىحي ؤلالهي

 .(1242)اَـ (لل٣ٟه ؿذ مهاصَع ًٖ ألاعبٗت، ؤو هي لِ

 ( ٌُ  ( "ً وحٍه إن اإلافتي شدزٌق مِ "الشدػبي  كى

الكاَبي الظي ؤقاع  ؤن ؤوعص ٦المَ  عؤًذوختى ه٣ُ٘ ٖغ١ الاخخما٫ في َظا اإلا٣ام السُحر, 

ٜ ومغى, ٣ٞض ُٞه ب٣ى ط الؿجهىعي, وؤبحن ما ُٞه, لئال جبلُه الكُش ٞغ  حجت للظًً في ٢لىبهم َػ

, خُض ؤُٖاَم ؤن ًجضوا مً الخ٨م ما ًىا٤ٞ للمدكابه مً ٦الم الٗلماءٗحن ب  خ  مٖهضهاَم 

ً  َم, }ؤَىاءَ  حه   ٞ  
ًْ ْعى  َوَم

َ ْ
َماَواث  َوألا َؿَضث  الؿ  َٟ ْم لَ  َ َىاَء َْ

َ
َخ٤  ؤ

ْ
َ٘ ال َب ى  اج 

َ
 {.َول

                                              

ٗت يض مُاًٖ اإلاؿدكغ٢حن لخمض الٛؼالي )م  (1242)  (161 - 160صٞإ ًٖ ال٣ُٗضة والكَغ
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ظٍ نىعة ٦الم  في ألامت  اإلاٟتي ٢اثم  : )" اإلاىا٣ٞاث"اَبي عخمه هللا مً الكؤبي بسخا١ َو

ما ًبلٛه  ألن   ,ً وحٍه مِ  اإلافتي شدزقٌ  الىبي ملسو هيلع هللا ىلص . والضلُل ٖلى طل٪ ؤمىع... ٢ا٫: والشالض: ؤن   مَ م٣ا

ٗت  ناخبها، وبما مؿخيبَ  ًٖ بما مى٣ى٫   ,مً الكَغ
 
ٞاألو٫ ٩ًىن ُٞه مبلٛا،  ,مً اإلاى٣ى٫  ِ

، ٞةطا ٧ان ألاخ٩ا ه في بوكاء ألاخ٩ام، وبوكاء  والشاوي ٩ًىن ُٞه ٢اثما م٣اَم  م بهما َى للكإع

، واظب   ,ألاخ٩ام بدؿب هٍٓغ واظتهاصٍ للمجتهض بوكاء   ٖ   ٞهى مً َظا الىظه قإع  والٗمل   هاجبا

 
 
ظٍ هي السالٞت ٤ ما ٢اله، َو    ٖلى الخد٤ُ٣، بل ال٣ؿم   ٖلى ٞو

 
ال بض مً  ٜ  الظي َى ُٞه مبل

ُت، ومً ظهت لها ٖلى  هٍٓغ ُٞه مً ظهت ٞهم اإلاٗاوي مً ألالٟاّ الكٖغ جد٤ُ٣ مىاَها وججًز

٘  ام، و٦  ألاخ٩ ً عاظ ٣ٞض ٢ام م٣ام الكإع ؤًًا في َظا اإلاٗجى، و٢ض ظاء في  ,بلُه ٞحها ال ألامٍغ

لى الجملت .(1243)الخضًض: "ؤن مً ٢غؤ ال٣غآن؛ ٣ٞض ؤصعظذ الىبىة بحن ظىبُه"  فدإلافتي مخبرٌ  ,ٖو

 كً هللا ودلىبي
 
ٗت ٖلى ؤٞٗا٫ اإلا٩ل ٞ  ٟحن ب، ومى٢٘ للكَغ  دؿب هٍٓغ ٧الىبي، وها

 
ٍ في ألامت ؤمغ   ظ

غ هذ َاٖت  بميكىع السالٞت ٧الىب
 
ىا ؤولي ألامغ، و٢ م  هم بُاٖت هللا وعؾىله في ٢ىله ي، ولظل٪ ؾ 

ْم حٗالى: }
 
ْى٨ ْمغ  م 

َ ْ
ي ألا ول 

 
ى٫َ َوؤ ؾ  ىا الغ   ٗ ُ  َ

َ
َ َوؤ

 
ىا اَّلل  ٗ ُ  َ

َ
ىا ؤ ًَ آَمى  ً ظ 

 
َها ال ح 

َ
اؤ وألاصلت ٖلى َظا  {,ًَ

 .(1244)اَـ  (اإلاٗجى ٦شحرة

٢لذ: وؤهذ حعجب مً ٢ىله )والشاوي ٩ًىن ُٞه ٢اثما م٣امه في بوكاء ألاخ٩ام( زم ٢ىله 

لى الجملت) ألهه بن ٧ان مسبرا  بط ٠ُ٦ ًجخم٘ ؤلاوكاء م٘ ؤلازباع؟ٞاإلاٟتي مسبر ًٖ هللا(,  ٖو

 ؤن ًسبر ًٖ هٟؿه, بال ميكئا ًٞٗ ؤي شخيء ًسبر؟ للمسَبر ٖىه, وبن ٧ان لؼم ؤن ٩ًىن ؤلاوكاء  

  ؤما ًٖ هللا ٞهى ال٨ظب الهغاح, بط لم ًجٗل هللا ألخض  
َ
 مً الس
ْ
٤ ؤن ًً٘ للٗباص ألاخ٩ام, ٠ُ٦ ل

ى ال٣ ْم }اثل َو خ 
ْ
ه
َ
 ؤ
ْ
ط َض ب 

ْٗ غ  َب
ْٟ  ٨
ْ
ال ْم ب 

 
٦ غ  م 

ْ
إ ًَ
َ
ْعَباًبا ؤ

َ
حَن ؤ  

 ُ
ب 
 َوالى 

َ
ت
َ
٨ ث 

َ
ال
َ ْ
وا اإلا

 
ظ س 

خ 
َ
ْن ج

َ
ْم ؤ

 
َغ٦ م 

ْ
إ ًَ  

َ
 َوال

ى  م  ْؿل 
ل {ن م  بان ؤعبابا ألجباٖهم بال مً ظ  , َو الخدلُل الاؾخ٣ال٫ بظهت ٗل ألاخباع والَغ

م  .والخدٍغ

لى ٧ل  ٘ للٗلماء لً ًخم له طل٪ بال ٖٞو مً ؤعاص ؤن ٌؿخض٫ بهظا ال٨الم ٖلى بزباث الدكَغ

 بالخهٝغ ُٞه
 
٘ في ٦المه ٖلى ؤهه ٦ك٠ , وبال ٞةن بًٗه ًى٣ٌ بًٗا, بال ؤن هدمل الدكَغ

 ٘ ا وال٨ك٠  ٩ُٞىن بوكاء  له ٦ما ٢ا٫ الكُش ٞغط,  وبْهاع  للدكَغ ألاخ٩ام ٖباعة ًٖ بْهاَع

٠ وبما الخىا٢ٌ,
 
ً   ٖجها, ٞةما َظا الخمل اإلاخ٩ل   و٦الَما ال 

الؼاجٛحن. وبهما ونٟىا  ل مُلىَب ده 

                                              

ام ؤن عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫: "مً ٢غؤ ال٣غآن ٣ٞض ًٖ ٖبض هللا بً ٖمغو بً الٗعوي الخا٦م في "اإلاؿخضع٥"  (1243)

ا. اهٓغ: الؿلؿلت الًُٟٗت  ٖى  . 201 - 11/199اؾخضعط الىبىة بحن ظىبُه ٚحر ؤهه ال ًىحى بلُه". و٢ض يٟٗه ألالباوي مٞغ

 257 - 5/253 اإلاىا٣ٞاث (1244)
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هاع, وجىهُههم ٖلى ٪ الخمل بالخ٩ل٠ ألهطل ا ٢ض ٢ضمىا ًٖ الٗلماء م٣ابلتهم بحن ؤلاوكاء وؤلْا

, ؤ ن ال٣ُاؽ وهدٍى مً يغوب الاؾخيباٍ بهما مدهلخه بْهاع الخ٨م وال٨ك٠ ٖىه ال بوكاٍئ

هاع ُٞه ج٩ل٠ ْاَغ  وي٘  ٌكهض لهٞةن َظا هلل حٗالى وخضٍ, ٞإن هجٗل َىا ؤلاوكاء بمٗجى ؤلْا

 اللٛت واؾخٗما٫ الٗلماء.

ا الكاَبي آلاًت زم بن ولِـ )ٗغبي: لا٢ا٫ ابً , ولهظا جض٫ ٖلى ه٣ٌُ ما ٢غعٍ التي ط٦َغ

ٗت مشل عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, ولظل٪ لم ٣ًل في ؤولي ألامغ: ؤَُٗىا, مشل ما  ىا قَغ ألولي ألامغ ؤن ٌكٖغ

 .(1245)(٢ا٫ في عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, ٞلُخإمل

اٖت عؾىله، وؤٖاص الٟٗل بٖالما بإن َاٖت )و٢ا٫ ابً ال٣ُم:  ؤمغ حٗالى بُاٖخه َو

ما ؤمغ به ٖلى ال٨خاب، بل بطا ؤمغ وظبذ َاٖخه مُل٣ا،  خ٣الال مً ٚحر ٖغى  الغؾى٫ ججب اؾ

  ؾىاء ٧ان ما ؤمغ به في ال٨خاب ؤو لم ٨ًً ُٞه، ٞةهه ؤوحي ال٨خاَب 
َ
ه مٗه، ولم ًإمغ بُاٖت ومشل

ؤولي ألامغ اؾخ٣الال، بل خظٝ الٟٗل وظٗل َاٖتهم في يمً َاٖت الغؾى٫؛ بًظاها بإجهم بهما 

 .(1246)(لُاٖت الغؾى٫ ُاٖىن جبٗا ً  

اٖتهم )ٌٗجي ؤولي ألامغ( بهما هي جب٘ ال اؾخ٣ال٫، ولهظا ٢غجها بُاٖت و٢ا٫ ؤًًا: ) َو

  ٌ م ؤهه بهما ًُإ جبٗا ٦ما  ض  ٗ  الغؾى٫ ولم  الٗامل، وؤٞغص َاٖت الغؾى٫ وؤٖاص الٗامل لئال ًخَى

ا ؤمغ ؤو ههى ٖىه في ًُإ ؤولى ألامغ جبٗا، ولِـ ٦ظل٪، بل َاٖخه واظبت اؾخ٣الال ؾىاء ٧ان م

 .(1247)(ال٣غآن ؤو لم ٨ًً

{, ٞالخال٫ و٢ا٫ ابً جُمُت: ) َ
 
َٕ اَّلل ا

َ
َ
َ
٣َْض ؤ

َ
ى٫َ ٞ ؾ  ٘  الغ   ُ

 ً  ًْ الغؾى٫ وظبذ َاٖخه؛ ألهه }َم

ه, ومً ؾىي الغؾى٫ مً الٗلماء واإلاكاًش وألامغاء  ما خلله والخغام ما خغمه والضًً ما قٖغ

م بطا ؤمغ هللا  وعؾىله بُاٖتهم  واإلالى٥ بهما ججب َاٖتهم بطا ٧اهذ َاٖتهم َاٖت هلل, َو

ى٫َ  ؾ  ىا الغ   ٗ ُ  َ
َ
َ َوؤ

 
ىا اَّلل  ٗ ُ  َ

َ
ىا ؤ ًَ آَمى  ً ظ 

 
َها ال ح 

َ
اؤ ًَ هم صازلت في َاٖت الغؾى٫, ٢ا٫ حٗالى: } ُٞاٖت 

ْم{, ٞلم ٣ًل: "وؤَُٗىا الغؾى٫ وؤَُٗىا ؤولي ألامغ مى٨م"؛ بل ظٗل َاٖ
 
ْى٨ ْمغ  م 

َ ْ
ي ألا ول 

 
 ؤولي َوؤ

َ
ت

 الغؾى٫ َاٖت هلل وؤٖاص الٟٗل في َاٖت الغؾى٫ صون 
 
اٖت  في َاٖت الغؾى٫؛ َو

ً
ألامغ صازلت

{؛ ٞلِـ ألخض   َ
 
َٕ اَّلل ا

َ
َ
َ
٣َْض ؤ

َ
ى٫َ ٞ ؾ  ٘  الغ   ُ

 ً  ًْ بطا ؤمٍغ الغؾى٫ بإمغ ؤن  َاٖت ؤولي ألامغ؛ ٞةهه }َم

ٞلِـ ٧ل مً  ,ن بمٗهُت هللاٞةجهم ٢ض ًإمغو  ,بسالٝ ؤولي ألامغ ؟ًىٓغ َل ؤمغ هللا به ؤم ال

                                              

 (20لكٗغاوي )م لال٨بًرذ ألاخمغ  (1245)

 2/89بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1246)

 542 - 3/541 الؿاب٤( 1247)
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ىٓغ َل ؤمغ هللا  ,بل ال بض ُٞما ًإمغون به ؤن ٌٗلم ؤهه لِـ مٗهُت هلل ,ؤَاٖهم مُُٗا هلل ٍو

اٖت ؤمغاء  ,ؾىاء ٧ان ؤولي ألامغ مً الٗلماء ؤو ألامغاء ؟به ؤم ال ضزل في َظا ج٣لُض الٗلماء َو ٍو

حر طل٪ ىَن ٢ا٫ حٗا ,وبهظا ٩ًىن الضًً ٧له هلل ,الؿغاًا ٚو
 
٩ ٍَ  َو

 
ْخَىت  ٞ ىَن 

 
٩
َ
 ج

َ
ى ال ْم َخت   َ ى

 
ل اج 
َ
لى: }َو٢

}  
 
ه  َّلل 

 
ل
 
٧  ً ً  

٣اجل خمُت  ,الض  و٢ا٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص إلاا ٢ُل له: ًا عؾى٫ هللا الغظل ٣ًاجل شجاٖت ٍو

اء, ٞإي طل٪ في ؾبُل هللا؟ ٣ٞا٫: "مً ٢اجل لخ٩ىن ٧لمت هللا هي الٗلُا ٞهى في ؾبُ ٣اجل ٍع ل ٍو

هللا". زم بن ٦شحرا مً الىاؽ ًدب زلُٟت ؤو ٖاإلاا ؤو قُسا ؤو ؤمحرا ُٞجٗله هضا هلل وبن ٧ان ٢ض 

ىهى ٖىه وبن  ٣ًى٫: بهه ًدبه هلل, ٞمً ظٗل ٚحَر الغؾى٫ ججب َاٖخه في ٧ل ما ًإمغ به ٍو

 . (1248)(زال٠ ؤمَغ هللا وعؾىله ٣ٞض ظٗله هضا

ت: و  دًً للىخدب مظدىِ ٖتهم ُٞما ًد٨مىن به ألامغ بهما جلؼم َا ين ؤولب)٢ا٫ ابً ٖٞغ

 .(1249)(، وؤما بن زالٟىا ال٨خاب والؿىت ٞال جلؼم َاٖتهموالظىت

ى٫َ ؤٖاص الٟٗل في ٢ىله }الُُبي: )و٢ا٫  ؾ  ىا الغ   ٗ ُ  َ
َ
{ بقاعة بلى اؾخ٣ال٫ الغؾى٫ َوؤ

  ٌ ً  ْض ٗ  بالُاٖت, ولم  م بحن طل٪ ب٣ىله ض ٞحهم مً ال ججب َاٖخه, زىَظ ٍ في ؤولي ألامغ بقاعة بلى ؤهه 

{} ْيء 
َ

ي شخ ْم ف 
خ  ْٖ َىاَػ

َ
ْن ج ة 

َ
م وعصوا ما جسالٟخم ُٞه بلى  :٧إهه ٢ُل ٞ ٞةن لم ٌٗملىا بالخ٤ ٞال جَُُٗى

 .(1250)(خ٨م هللا وعؾىله

االء ؤولىا ألامغ الظًً ؤمغ بهما ًجب ٖلى الىاؽ و٢ا٫ ابً جُمُت: ) َاٖت هللا والغؾى٫, َو

ىا اهللا بُاٖتهم في ٢ىله: }  ٗ ُ  َ
َ
ْم ؤ

 
ْى٨ ْمغ  م 

َ ْ
ي ألا ول 

 
ى٫َ َوؤ ؾ  ىا الغ   ٗ ُ  َ

َ
َ َوؤ

 
{ بهما ججب َاٖتهم جبٗا َّلل

ْم لُاٖت هللا وعؾىله ال اؾخ٣الال, زم ٢ا٫: } ْىخ 
 
ْن ٦ ى٫  ب 

ؾ    َوالغ 
 
ى اَّلل

َ
ل  ب 
 ٍ و ص  غ 

َ
ْيء  ٞ

َ
ي شخ ْم ف 

خ  ْٖ َىاَػ
َ
ْن ج ة 

َ
ٞ

 
َ
َ٪ ز ل 

َ
غ  ط ز 

ْ
ْىم  آلا

َُ   َوالْ
 
اَّلل ىَن ب 

ى  ْام 
 
 ج

ً
ٍال و 

ْ
إ
َ
ً  ج ْخَؿ

َ
 .(1252)((1251){ْحر  َوؤ

                                              

 267 - 10/266مجمٕى الٟخاوي  (1248)

ت( 1249)  2/35 جٟؿحر ابً ٖٞغ

ٌ  الخابٗحن لبٌٗ ألامغاء مً بجي وم  ٢ا٫ الخاٞٔ: ).  112 - 13/111( ٞخذ الباعي 1250) ً بضٌ٘ الجىاب: ٢ى٫  بٗ

 في ٢ىله: }ؤمُت. إلاا ٢ا٫ له: ؤلِـ هللا ؤمغ٦م ؤن جُُٗىها 
 
ْى٨ ْمغ  م 

َ ْ
ي ألا ول 

 
ؼ ٖذ ٖى٨م، ٌٗجي الُاٖت، ْم َوؤ

 
{؟ ٣ٞا٫ له: ؤلِـ ٢ض ه

  بطا زالٟخم الخ٤  ب٣ىله: }
 
اَّلل ىَن ب 

ى  م 
ْ
ا
 
ْم ج ْىخ 

 
ْن ٦ ى٫  ب 

ؾ    َوالغ 
 
ى اَّلل

َ
ل  ب 
 ٍ و ص  غ 

َ
ْيء  ٞ

َ
ي شخ ْم ف 

خ  ْٖ َىاَػ
َ
ْن ج ة 

َ
 13/111(. الؿاب٤ {؟ٞ

 ( ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )}1251)
ً

ٍال و 
ْ
إ
َ
ً  ج ْخَؿ

َ
ْحر  َوؤ

َ
َ٪ ز ل 

َ
اٖت عؾىلي وؤولُاء ألامغ  :ؤي{ ط َظا الظي ؤمغج٨م به مً َاٖتي َو

ً, ٞهى زحر   ى ؾٗاصج٨م في الضاٍع خم ُٞه بلى  وبلى عؾىلي زحر ل٨م في مٗاق٨م ومٗاص٦م، َو خؿً ؤل٨م و  وعص ما جىاٖػ

م . ومً الؿٗاصة ٖاظال وآظال ٖا٢بت.  ٞض٫ َظا ٖلى ؤن َاٖت هللا وعؾىله وجد٨ُم هللا وعؾىله َى ؾبب  
َ
جضبغ الٗال

  
م ؤن  ٧ل  قغ  ل 

َٖ   والكغوَع الىا٢ٗت ُٞه 
 
ه مسالٟت م ؾبب 

َ
الغؾى٫ والسغوط ًٖ َاٖخه، و٧ل زحر في الٗالم ٞةهه  في الٗال

ظابها بهما َى مً مىظباث ها ٖو مسالٟت الغؾى٫ وم٣خًُاتها، ٞٗاص قغ   بؿبب َاٖت الغؾى٫, و٦ظل٪ قغوع آلازغة وآالم 

ؤَاٖىا الغؾى٫َ خ٤  َاٖخه لم ٨ًً في ألاعى قغٌّ ٢ِ،  الىاَؽ  الٟت الغؾى٫ وما ًترجب ٖلُه, ٞلى ؤن  الضهُا وآلازغة بلى مس
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ظا َى الىاظب, بط لى ع   صوا بلى ٚحر طل٪ مً ٣ٖى٫ الغظا٫ وآعائهم وم٣اًِؿهم ٢ا٫: )َو

اَن } :ولظل٪ ٢ا٫ حٗالى ازخالٞا وايُغابا، وق٩ا واعجُابا,بال  الغص  َظا  مؼصًََ اَُجهم لم غ وب
َ
٧

  الى  
 
 اَّلل

َ
ض َٗ َب

َ
ٞ 
ً
َضة  َواخ 

ً
ت م 

 
اؽ  ؤ َم َبْحَن الى 

 
ْد٨ َُ

  ل 
َخ٤ 

ْ
ال َخاَب ب   ٨

ْ
م  ال ه  َٗ َؼ٫َ َم

ْ
ه
َ
ًَ َوؤ ٍ ع  ْىظ 

ًَ َوم  ٍ غ   
 
َبك حَن م   

 ُ
ب 

ُه    ٞ ىا 
 ٟ َخلَ

ْ
َُما از  ٞ اؽ   ٞإهؼ٫ هللا ال٨خاب خا٦ما بحن الىاؽ ُٞما ازخلٟىا ُٞه، بط ال ًم٨ً  ,{الى 

ال١ بال ب٨ ىاؽ في مىاعص الجزإ والازخالٝ ٖلبحن الى الخ٨م     .(1253)مجز٫ مً الؿماء( خاب  ؤلَا

ْيء  ٢ىله: }ال٣ُم: )و٢ا٫ ابً 
َ

ي شخ ْم ف 
خ  ْٖ َىاَػ

َ
ْن ج ة 

َ
ما جىإػ ُٞه  { ه٨غة في ؾُا١ الكٍغ حٗم ٧ل  ٞ

  اإلاامىىن مً مؿاثل الضًً ص  
 
  ه وظ  ٢

 
  ل  ه، َظ ل

 ه وزُٟه، ولى لم ٨ًً في ٦خاب هللا وعؾىله بُان  ُ 

ىا ُٞه ولم ٨ًً ٧اُٞا لم ًإ خ٨م   مغ بالغص بلُه؛ بط مً اإلامخى٘ ؤن ًإمغ حٗالى بالغص ٖىض ما جىاٖػ

ً  الجزإ بلى َم   .(1254)(الجزإ ل  هىظض ٖىضٍ ًٞ ال 

ْمغ  }٢ىله  جىبُه: ٌكمل ٖمىم  ): " جٟؿحٍر"ال٣اؾمي في الكُش ظما٫ الضًً ٢ا٫ 
َ ْ
ي ألا ول 

 
 {َوؤ

ًً. و٦ظا ٢ا٫ ٦ما عوي ٖلي بً ؤبي َلخت ًٖ ابً ٖباؽ ؤهه ٌٗجي ؤَل ال٣ٟه والض ,الٗلماءَ 

ُاء والخؿً البهغي وؤبى الٗالُت.  ظا لِـ ٢ىال زاهُامجاَض ٖو في آلاًت بل َى مما ٌكمله  َو

ٞهي ٖامت في ؤولي ألامغ مً ألامغاء والٗلماء وبن هؼلذ ٖلى ؾبب زام. و٢ض ٦ثرث  لٟٓها,

ُ  }٢ا٫ حٗالى:  ء,ألاوامغ بُاٖت الٗلماء ٧األمغا اه  ب  م  الغ 
 َ ْجَها ًَ  

َ
ْىال

َ
َم ل

ْ
ز  
ْ
م  ؤلا ه  ْىل 

َ
٢ ًْ َٖ ْخَباع  

َ ْ
ىَن َوألا

ْخَذ  م  الس  ه  ل 
ْ
٧
َ
ىَن }و٢ا٫ حٗالى:  ,{َوؤ م 

َ
ل ْٗ
َ
 ح
َ
ْم ال ْىخ 

 
ْن ٦ غ  ب 

ْ
٦  
 
َل الظ َْ ىا ؤَ

 
ل
َ
اْؾإ

َ
ٍ  }، و٢ا٫ حٗالى: {ٞ و ْى َعص 

َ
َول

ب  
ْ
ْؿَخي ٌَ  ًَ ً ظ 

 
َمه  ال ل 

َٗ ْم لَ ْجه  ْمغ  م 
َ ْ
ي ألا ول 

 
ى ؤ
َ
ل ى٫  َوب 

ؾ  ى الغ 
َ
ل ْم ب  ْجه   م 

ه 
َ
ىه
 
ُ)}(1255). 

بطا ؤمغوا بم٣خطخى الٗلم؛ ُٞاٖتهم  ألامغاء بهما ًُاٖىن  والخد٤ُ٣ ؤن  ): و٢ا٫ ابً ال٣ُم

جب٘ لُاٖت الٗلماء؛ ٞةن الُاٖت بهما ج٩ىن في اإلاٗغوٝ وما ؤوظبه الٗلم، ٨ٞما ؤن َاٖت 

ؤلاؾالم بُاثٟتي  ُام  ُٞاٖت ألامغاء جب٘ لُاٖت الٗلماء، وإلاا ٧ان ٢ ,الٗلماء جب٘ لُاٖت الغؾى٫ 

 
 
  هم لهم جبٗا، ٧ان نالح  الٗلماء وألامغاء، و٧ان الىاؽ ٧ل

َ
م بهالح َاجحن الُاثٟخحن، الٗال

                                                                                                                                             

ظا ٦ما ؤهه مٗلىم   ِب الٗبَض في  َو ه 
 ً   الظي 

م 
َ
في الكغوع الٗامت واإلاهاثب الىا٢ٗت في ألاعى ٨ٞظل٪ َى في الكغ وألالم والٛ

ه هي الخهً الظي مً صزله ٧ان مً آلامىحن وال٨ه٠ الظي مً لجإ هٟؿه ٞةهما َى بؿبب مسالٟت الغؾى٫، وألن َاٖخ

  ٗ َـ . الغؾالت  م ؤن قغوع الضهُا وآلازغة بهما َى الجهل  ل  بلُه ٧ان مً الىاظحن, ٞ بما ظاء به الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص والسغوط ٖىه( ا

 (44 - 43الخبى٦ُت )م 

 20/208 ( مجمٕى الٟخاوي 1252)

 1/147لى٣ل صعء حٗاعى ال٣ٗل وا( 1253)

 1/39( بٖالم اإلاى٢ٗحن 1254)

ل ( 1255)  3/187مداؾً الخإٍو
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حٍر مً الؿل٠: نىٟان مً الىاؽ بطا  ؿاصٍ بٟؿاصَما، ٦ما ٢ا٫ ٖبض هللا بً اإلاباع٥ ٚو ٞو

  .(1256)(ءوالٗلما الىاؽ، ٢ُل: مً َم؟ ٢ا٫: اإلالى٥ نلخا نلر الىاؽ، وبطا ٞؿضا ٞؿض

ْم ٢الىا في ٢ىله حٗالى }٢ا٫ ابً جُمُت: )و 
 
ْى٨ ْمغ  م 

َ ْ
ي ألا ول 

 
ى٫َ َوؤ ؾ  ىا الغ   ٗ ُ  َ

َ
َ َوؤ

 
ىا اَّلل  ٗ ُ  َ

َ
{ ؤ

حٍر ٖلى صزى٫ الهىٟحن في َظٍ آلاًت ,ؤ٢ىالا ججم٘ الٗلماء وألامغاء  ,ولهظا هو ؤلامام ؤخمض ٚو

ن هىاب عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في خُاجه ٦ٗلي و٧ا ,بط ٧ل مجهما ججب َاٖخه ُٞما ٣ًىم به مً َاٖت هللا

شمان بً ؤبي الٗام وؤمشالهم ًجمٗىن الهىٟحن. و٦ظل٪  خاب بً ؤؾُض ٖو ومٗاط وؤبي مىسخى ٖو

لي وهىابهم. ولهظا ٧اهذ الؿىت ؤن الظي ًهلي  شمان ٖو مغ ٖو زلٟاٍئ مً بٗضٍ ٧إبي ب٨غ ٖو

خضًض. بلى ؤن جٟغ١ ألامغ بٗض طل٪ ٞةطا بالىاؽ ناخب ال٨خاب والظي ٣ًىم بالجهاص ناخب ال

٣ىباث الٟجاع ًجب ؤن ًُإ ُٞما ًإمغ  جٟغ١ ناع ٧ل   مً ٢ام بإمغ الخغب مً ظهاص ال٨ٟاع ٖو

و٦ظل٪ مً ٢ام بجم٘ ألامىا٫ و٢ؿمها ًجب ؤن ًُإ ُٞما ًإمغ به مً  ,به مً َاٖت هللا في طل٪

ُإ و٦ظل٪ مً ٢ام بال٨خاب بدبلُٜ ؤزبا ,َاٖت هللا في طل٪ ٍع وؤوامٍغ وبُاجها ًجب ؤن ًهض١ ٍو

ُما ًإمغ به مً َاٖت هللا في طل٪  .(1257)(ُٞما ؤزبر به مً الهض١ في طل٪ ٞو

و٢غعٍ في ٦خاب اإلاٗجى ه ٢ض نغح بهظا هَٟؿ  الكاَبي   ؤن   ٖلمَذ ٢لذ: وال حعجب بطا 

خهام"  غ"الٖا ظا هو  ؤخؿً ج٣ٍغ ٗت بطا  َم الٗال   بن  : )ُٞه ه٦الم   , َو ٘ في ٢ىله، واه٣اص ب  اج  بالكَغ

بها وخا٦م بم٣خًاَا، ال مً ظهت ؤزغي،  م  في خ٨مه، ٞةهما اجب٘ مً خُض َى ٖال   بلُه الىاؽ  

  
 
  ٞهى في الخ٣ُ٣ت مبل

 
ًٖ هللا ٖؼ وظل، ُٞخل٣ى مىه ما بلٜ ٖلى الٗلم  ٜ  ٜ ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، اإلابل

، بط ال ًشبذ طل٪ للخىم مؼللد  مً حهت ؤهه مىخاصٌب ال  ,بإهه بلٜ، ؤو ٖلى ٚلبت الًٓ بإهه بلٜ

ٗت اإلاجزلت ٖلى عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وزبذ طل٪ له ملسو هيلع هللا ىلص وخضٍ  ألخض   ٖلى الخ٣ُ٣ت، وبهما َى زابذ للكَغ

ٞةن الغؾالت  ,ان ؤن ظمُ٘ ما ٣ًىله ؤو ًٟٗله خ٤الٗهمت والبَر صون السل٤ مً ظهت صلُل  

ٍ لم جشبذ له ٖهمت باإلاعجؼة بدُض ًد٨م بم٣خًاَا باإلاعجؼة ٖلى طل٪ صلذ، ٞٛحر   اإلا٣ترهت

  ٌ بل إهمد ًىىن مىخاصبد كلى شسغ الخىم  ,في الاهخهاب للخ٨م بةَال١ الىبي   ؿاوَي ختى 

لت في الكٕغ بسالٝ ما خ٨م لم ٨ًً خا٦ما، بط ٧ان ـ  ظض الخ٨م  ، بدُض بطا و  بملخض ى الشَس

ٗت الخا٦مت، بالٟغى ـ زاعظا ًٖ م٣ ، ولظل٪ بطا مخفم كلُه بين الللمدء وهى ؤمسٌ خطخى الكَغ

                                              

 2/16 بٖالم اإلاى٢ٗحن (1256)

 18/158مجمٕى الٟخاوي  (1257)
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  ٕ ُت وظب عص   و٢٘ الجزا ٗت ختى ًشبذ الخ٤  في مؿإلت قٖغ ْن ل٣ىله حٗالى: } ,ٞحها َا بلى الكَغ ة 
َ
ٞ

ىَن  ى  ْام 
 
ْم ج ْىخ 

 
ْن ٦ ى٫  ب 

ؾ    َوالغ 
 
ى اَّلل

َ
ل  ب 
 ٍ و ص  غ 

َ
ْيء  ٞ

َ
ي شخ ْم ف 

خ  ْٖ َىاَػ
َ
  وَ  ج

 
اَّلل غ  ب  ز 

ْ
ْىم  آلا

َُ  . (1258)({ آلاًتالْ

م بلى الكٕغ ب٩ىن الٗال   ٖلى بُالن جد٨ُم الغظا٫ مً ٚحر هٓغ   و٢ض اؾخض٫ بٗض طل٪

ً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤهه ٢ا٫: بوي ؤزاٝ ٖلى ؤمتي مً بٗضي ؤٖما٫ زالزت، ٢الىا: يا للؼلل, ٣ٞا٫: )مٗغ   ٖو

 ",ػلت الٗالم، ومً خ٨م ظاثغ، ومً َىي مخب٘ؤزاٝ ٖل٨ُم مً "وما هي ًا عؾى٫ هللا؟ ٢ا٫: 

، ٞةطا ٧ان ممً ًسغط ٖىه ٠ُ٨ٞ ًجٗل حجت ٖلى  ٤ الكٕغ وبهما ػلت الٗالم بإن ًسغط ًٖ ٍَغ

؟ َظا مًاص لظل٪. ْن ول٣ض ٧ان ٧اُٞا مً طل٪ زُاب هللا حٗالى لىبُه وؤصخابه: } الكٕغ ة 
َ
ٞ

  وَ 
 
ى اَّلل

َ
ل  ب 
 ٍ و ص  غ 

َ
ْيء  ٞ

َ
ي شخ ْم ف 

خ  ْٖ َىاَػ
َ
ى٫  ج

ؾ  ى٫َ { آلاًت، م٘ ؤهه ٢ا٫ حٗالى: }الغ  ؾ  ىا الغ   ٗ ُ  َ
َ
َ َوؤ

 
ىا اَّلل  ٗ ُ  َ

َ
ؤ

ْم 
 
ْى٨ ْمغ  م 

َ ْ
ي ألا ول 

 
ىَن {، و٢ىله حٗالى: }َوؤ

 
٩ ًَ ْن 

َ
ْمًغا ؤ

َ
ه  ؤ

 
ىل   َوَعؾ 

 
ى اَّلل طخَ

َ
ا ٢

َ
ط َىت  ب  ْام 

 م 
َ
ً  َوال ْام 

 
اَن إلا 

َ
َوَما ٧

ْم   َ ْمغ 
َ
ًْ ؤ  م 

 
َحَرة س 

ْ
م  ال ه 

َ
ولظل٪ ٢ا٫ ٖمغ بً السُاب هنع هللا يضر: "زالر حهضمً الضًً: ػلت ٖالم،  ًت.{ آلا ل

ٛت الخ٨ُم ٞةهه واضر   وظضا٫ مىا٤ٞ بال٣غآن، وؤثمت مًلىن".  في ؤن   وؾاثغ ما ظاء في َػ

ٌ   الغظا٫َ   .(1259)(ال مً خُض َم عظا٫ ٗخبرون مً خُض الخ٤  بهما 

 
َ
، ٞةطا ٧ان ممً ًسغط ٖىه ٠ُ٨ٞ بهما ػلت الٗالم بإن ًسغط ًٖ ٍَغه )ٞخإمل ٢ىل ٤ الكٕغ

؟ َظا مًاص لظل٪ ا؟!ًجٗل حجت ٖلى الكٕغ  (. ٢لذ: بل ٠ُ٦ ًجٗل قاٖع

٥ بال ل٩ىجهم بمٗؼ٫ ًٖ م م٣ام الاؾخ٣ال٫ بالُاٖت, وما طاؤن الٗلماء لِـ لهالخانل ٞ

 
 
ُٟتهم اؾيباَ ها وجبلُٛها ُاج  ها مً مٓاجها, وببوكاء ألاخ٩ام, ٞاألخ٩ام مً ٖىض هللا حٗالى, وبهما ْو

ُٟخه ملسو هيلع هللا ىلص الباٙل ًٖ هللا حٗالى,  للسل٤, بل بن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بهما وظبذ َاٖخه بإمغ هللا حٗالى, وبهما ْو

ظا الظي ٣ًخًُه له ونٟه بالغؾالت,  الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص َى اإلابلٜ ًٖ هللا حٗالى ٢ا٫ ابً جُمُت: )َو

َُ ؤمغَ   ه و ٍ وجه
َ
َم جدلُل ه؛ والغؾى٫   ٞالخال٫   ,هه وجدٍغ  ما خلله والخغام ما خغمه والضًً ما قٖغ

 
 
مه؛ وؾاثغ ما  ملسو هيلع هللا ىلص واؾُت بحن هللا وبحن زل٣ه في جبلُٜ ؤمٍغ وجهُه ووٖضٍ ووُٖضٍ وجدلُله وجدٍغ

٘ ال جصر وؿبخه ٖلى الخد٤ُ٣ بال هلل حٗالى, وؤ ,(1260)(بلٛه مً ٦المه ما وؿبخه بلى ولهظا ٞالدكَغ

 بال ججى  الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٞما ٞٗل طل٪ مً ٞٗل )
 
  بَ ػا مغاٖاة ألهه اإلا
 
  ٖىه ظل   ٜ  ل

 
( ٦ما ٢ا٫ الكُش هقإه

 ٞغط الؿجهىعي.

                                              

خهام  (1258)  313 - 3/312الٖا

 332 - 3/331 الؿاب٤ (1259)

 1/365مجمٕى الٟخاوي  (1260)
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ومجاػا: الغؾى٫  .: َى هللاخ٣ُ٣ت .ومجاػا والكإع خ٣ُ٣ت): " الخ٣اث٤"٢ا٫ الؿىىسخي في 

 .(1261)(ملسو هيلع هللا ىلص

ا ٞباٖخباع ه٣لها ًٖ هللا, ولظل٪ ٢ا٫ الكُش ؤخو  مض الهاوي: )ؤما ون٠ هبِىا ب٩ىهه قاٖع

 .(1262)٣ًىلىن: هبِىا َى الكإع الجاػي, وهللا َى الكإع الخ٣ُ٣ي(

الكٕغ بمٗجى  بؾىاصَ  الكُش ٖلي ألاظهىعي: )اإلاغاص بالخ٣ُ٣ت والجاػ َىا ال٣ٗلُان, ألن   ٢ا٫

 الخبُحن هلل حٗالى مً باب بؾىاص الصخيء إلا
 
٣ٖلُت, وبؾىاصٍ بلى الىبي نلى هللا  ا َى له, ٞهى خ٣ُ٣ت

باب بؾىاص الصخيء لٛحر ما َى له, ٞهى مجاػ ٣ٖلي, ألن بُان ألاخ٩ام بال٣غآن,  ٖلُه وؾلم مً

٣ا في  وآلاحي به َى هللا حٗالى, ٞهى اإلابحن خ٣ُ٣ت, وإلاا ٧ان ال٣غآن مجزال ٖلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٧ان ٍَغ

٣ا ُٞهالبُان, ٞ  . (1263)(إؾىض بلُه بمٗجى جبُحن ألاخ٩ام ل٩ىهه ٍَغ

ا, ولهظا  ل ٖلُه الؿالم ؤًًا لم ٨ًً مكٖغ ؼي في وبهظا الىظه حٗلم ؤن ظبًر ٢ا٫ الخبًر

ٜ(" الخى٣ُذ"  
 
َبل َل لِـ بمكٕغ وبهما َى م   .(1264): )بن  ظبًر

٘ للىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٖلى الخد٤ُ٣ ٠ُ٨ٞ ٩ًىن   .(1265)إلاً بٗضٍ؟!ٞةطا لم ٨ًً الدكَغ

                                              

ٟاث مهُلخاث ٖلماء ال٨الم )ميكىع ٖلى الكب٨ت بٗىاًت ؤبي ٖبض الخ٣اث٤ (1261) الغخمان اإلاال٩ي  في حٍٗغ

 اإلااػعي(.

غة )م  (1262)  (64قغح الجَى

ض للباظىعي )م  (1263)  (41َامل جدٟت اإلاٍغ

 (87الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م  (1264)

٘ ال ٩ًىن ِٖسخى ٖلُه الؿالم ٖىض هؼوله  ختى (1265) ض"٢ا٫ الكُش بب ,له الدكَغ بهه : )غاَُم الل٣اوي في "َضاًت اإلاٍغ

ٌ   تٖلى هبىجه الؿاب٣ ٖلُه الؿالم خحن ًجز٫ با١   ل٨ىه ال ًخٗبض بها ليسسها في خ٣ه وخ٤ ٚحٍر وج٩لُٟه  بدا٫ ٗؼ٫ ٖجهالم 

ا ٖغ ٗت ؤنال ٞو الم وحي  ,بإخ٩ام َظٍ الكَغ  بل ٩ًىن زلُٟت لغؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,وال هاصب ؤخيدمٞال ٩ًىن بلُه ٖلُه الؿ 

ٗخه ٖلُه الهالة والؿبل هوخا٦ما مً خ٩ام ملخه بحن ؤمخه بما ٖلمه في الؿماء ٢ ؤو  ,الم ٦ما في بٌٗ آلازاعؼوله مً قَغ

ى ٖلُه الؿالم ال ٣ًهغ ًٖ عجبت الاظتهاص اإلااصي بلى اؾخيباٍ ما ًدخاط بلُه ؤًامَ ًىٓغ في ال٨خاب والؿى م٨شه في  ت َو

ٗ ,ألاعى مً ألاخ٩ام ضم ٢بىلها مما ٖلم مً قَغ ت ٖو غ وويٗه الجٍؼ خه في ٢ىله خىا نىابِو٦ؿٍغ الهلُب و٢خله السجًز

تبن ِٖسخى ًجز٫ خ٨ما ٖضال ٨ًؿغ ا"ملسو هيلع هللا ىلص:  ً٘ الجٍؼ غ ٍو ٣خل السجًز  , ٞجزوله ٖلُه الؿ"لهلُب ٍو
 
إل٢غاع ال٨ٟاع  الم ٚاًت

ت ٖلى جل٪ ألاخىا٫ زم ال ٣ًبل بال ؤلاؾالم ال وسخ    و٢ىله: بهه ٖلُهزم ٢ا٫: ) "جٟؿحٍر"( ه٣له آلالىسخي في لها ببظ٫ الجٍؼ

ً   اٖلى هبىجه الؿاب٣ت لم ٌٗؼ٫ ٖجه الم خحن ًجز٫ با١  الؿ الٓاَغ ؤن  :مً ٢ى٫ السٟاجي بدا٫ ل٨ىه ال ًخٗبض بها بلخ ؤخؿ

 اوؿالزه ًٖ ون٠ الىبىة والغؾالت بإن ًبلٜ ما ًبلٛه ًٖ الىحي وبهما ًد٨م بما ًخل٣ى ى صًً هبِىا ملسو هيلع هللا ىلصاإلاغاص مً ٧ىهه ٖل

وال ؤْىه ٖجى باالوؿالر ًٖ ون٠ الىبىة  ,مامت الهالة م٘ اإلاهضيالة والؿالم ولظا لم ًخ٣ضم إل الهًٖ هبِىا ٖلُه 

 
َ
ٞمٗاط هللا ؤن ٌٗؼ٫ عؾى٫ ؤو هبي ًٖ  ,-المٖلُه الؿ-لغؾى٫ والىبي ٖلُه ا ه ًٖ طل٪ بدُض ال ًصر بَال١  والغؾالت ٖؼل

 بل ؤ٧اص ال ؤح٣ٗل طل٪، ولٗله ؤعاص ؤهه ال  ,الغؾالت ؤو الىبىة
 
٘ ًب٣ى له ون٠  ,جبلُٜ ألاخ٩ام ًٖ وحي ٦ما ٧ان له ٢بل الٞغ

٘ وفي الؿماء وبٗض الجزو٫ وبٗض اإلاىث ؤًًا، وب٣اء الىبىة والغؾالت بٗض اإلاىث في ٞهى ٖلُه الؿ الم هبي عؾى٫ ٢بل الٞغ
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 إلاً صوهه في ٖضم الاؾخ٣ال٫ بةوكاء ألاخ٩ام, ٞما وظه   ٥  ٞةن ٢لذ: بن ٧ان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مكاع  

الى٨خت في : )٣ٞا٫" الٟخذ"الخاٞٔ في  ٢لذ: ٢ض ؤظاب ه بةٖاصة الٗامل صون ؤولي ألامغ؟ه  جسهُ

 
 
٧ىن الظي  :الخ٣ُ٣ت َى هللا حٗالىُإ في بٖاصة الٗامل في الغؾى٫ صون ؤولي ألامغ م٘ ؤن اإلا

  ٌ 
 
ؤَُٗىا هللا ُٞما هو ٖل٨ُم في  :َما ال٣غآن والؿىت, ٩ٞإن الخ٣ضًغ ٗٝغ به ما ٣ً٘ به الخ٩ل٠ُ

 :ؤو اإلاٗجى ,وؤَُٗىا الغؾى٫ ُٞما بحن ل٨م مً ال٣غآن وما ًىهه ٖل٨ُم مً الؿىت ,ال٣غآن

وؤَُٗىا الغؾى٫ ُٞما ًإمغ٦م به مً  ,هض بخالوجؤَُٗىا هللا ُٞما ًإمغ٦م به مً الىحي اإلاخٗب  

 .(1266)(الىحي الظي لِـ ب٣غآن

"  و٢ا٫ ابً ٖاقىع  ٗت، ): في "جٟؿحٍر ؤمغ هللا بُاٖت هللا وعؾىله وطل٪ بمٗجى َاٖت الكَغ

ٗت وعؾىله مبلٛها والخا٦م بها في خًغجه. وبهما ؤُٖض ٞٗل: وؤَُٗىا  ,ٞةن هللا َى مجز٫ الكَغ

ي ًٖ بٖاصجه بْهاعا لالَخمام بخدهُل َاٖت الغؾى٫ لخ٩ىن الغؾى٫ م٘ ؤن خٝغ ال٠ُٗ ٌٛج

 
ً
 ٍ ٚحَر مً َاٖت ؤولي ألامغ، ولُيبه ٖلى وظىب َاٖخه ُٞما ًإمغ به، ولى ٧ان ؤمغ   ؤٖلى مغجبت

ً   م٣ترن   ًَ  ,جبلُٜ الىحي ب٣غاث ٘  لئال  م الؿام بها جغظ٘ بلى َاٖت هللا  َاٖت الغؾى٫ اإلاإمىَع  ؤن   خَى

٘، ٞةن  ُٞما ًبلٛه ًٖ هللا  ؤن الىبيء  امخشا٫ ؤمٍغ ٧له زحر، ؤال جغي  صون ما ًإمغ به في ٚحر الدكَغ

                                                                                                                                             

 مً ألاهبُاء واإلاغؾلحن ٖلحهم الؿخ٣ه وخ٤ ٚحٍر 
ً
بهما و٦ظا باإلًمان َى ٞةن اإلاخه٠  ,واخض مما طَب بلُه ٚحر   الم خ٣ُ٣ت

 وهي با٢ُت ال جخٛحر بمىث البضن، وٗم طَب ألاقٗغي ٦ما ٢ا٫ اليؿٟي بلى ؤجهما بٗض اإلاىث با٢ُان خ   ,الغوح
ْ
ا، وما ؤٞاصٍ ًم ٨

جي في "البدىع الل٣اوي مً ؤهه ٖلُه الؿ ٦الم   ٗت ٢ض ؤٞاصٍ الؿٟاٍع الم ًد٨م بما ٖلم في الؿماء ٢بل هؼوله مً الكَغ

ت ٞبُٗض, وبن ٧ان ٖلُه الؿالم ٢ض ؤوحي ٞى١ ما ؤوحي ؤهه ًجتهض هاْغا في ال٨خاب والؿىى الظي ؤمُل له، وؤما َو ,الؼازغة"

مجتهضو ألامم مما ًخى٠٢ ٖلُه الاظتهاص ب٨شحر, بط ٢ض طَب مٗٓم ؤَل الٗلم بلى ؤهه خحن ًجز٫ ًهلي وعاء اإلاهضي عضخي هللا 

ال٨خاب خيباٍ ما جًمىخه جل٪ الهالة مً ألا٢ىا٫ وألاٞٗا٫ مً وطل٪ الى٢ذ ٤ًًُ ًٖ اؾ ,حٗالى ٖىه نالة الٟجغ

ال ًبٗض ؤن ٩ًىن ٖلُه الؿالم ٢ض ٖلم في الؿماء بًٗا وو٧ل بلى الاظتهاص وألازظ مً  ,وٗم .والؿىت ٖلى الىظه اإلاٗغوٝ

  ٌ ً  ٢ا٫: )[ 214 - 11/213عوح اإلاٗاوي لآللىسخي ](. آزغ ال٨خاب والؿىت في بٗ لى ِٖسخى ٖلُه الؿالم هم الىحَي بواصعى بٗ

ئل ًٖ طل٪ ابً حجغ الهُشمي ٣ٞا٫: وٗم ًىحى بلُه ٖلُه الؿالم وحي  خ٣ُ٣ي ٦ما في خضًض مؿلم بٗض هؼوله، و٢ض ؾ  

حٍر ًٖ الىىاؽ بً ؾمٗ ًا ِٖسخى بوي ؤزغظذ ٖباصا لي ال  :ٞبِىما َى ٦ظل٪ بط ؤوحى هللا حٗالى" :ان، وفي عواًت صخُدتٚو

ل ٖلُه الؿالم ",اصي بلى الُىع ٞدى٫ ٖب ,ًض ألخض ب٣خالهم الؿٟحر بحن هللا حٗالى  بط َى ,وطل٪ الىحي ٖلى لؿان ظبًر

ل ٖلُه الؿالم ال ًجز٫ بال ألاعى بٗض مىث  ,وؤهبُاثه ، وزبر "ال وحي بٗضي" باَل، وما اقتهغ ؤن ظبًر ال ٌٗٝغ طل٪ لٛحٍر

غصٍ زبر   ,الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ما ؤخب ؤن ًغ٢ض الجىب ختى ًخىيإ ٞةوي ؤزاٝ ؤن ًخىفى وما ًدًٍغ " :الُبراوي ٞهى ال ؤنل له، ٍو

ل ٖلُه الؿالم ى ٖلى َهاعة اَـ،  ",ظبًر اٍ هللا حٗالى َو دًغ مىث ٧ل مامً جٞى ل ًجز٫ بلى ألاعى ٍو ٞةهه ًض٫ ٖلى ؤن ظبًر

٘ ٖىه ٖلُه الؿالم بٗض هؼوله ؤعاص وحيَ  ولٗل مً هٟي الىحيَ  ٘ ,الدكَغ عوح اإلاٗاوي ](. ٞخإمل ,ُٞه وما ط٦غ وحي ال حكَغ

11/219] 

 13/111ٞخذ الباعي  (1266)
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لما ٞٙغ مً نالجه ظاءٍ ٣ٞا٫ له: ٞ ,ملسو هيلع هللا ىلص صٖا ؤبا ؾُٗض بً اإلاٗلى، وؤبى ؾُٗض ًهلي، ٞلم ًجبه

ظ  }ؤلم ٣ًل هللا "٣ٞا٫:  "٦ىذ ؤنلي",٣ٞا٫:  ؟",ما مىٗ٪ ؤن ججُبجي"
 
َها ال ح 

َ
اؤ ىا ًَ ُب  ىا اْؾَخج 

ًَ آَمى  ً

ْم 
 
ا٦ َٖ ا َص

َ
ط ى٫  ب 

ؾ  لغ    َول 
 
: ؤَى  ٧اهىا بطا لم ٌٗلمىا مغاصَ  ولظل٪ ",{َّلل  الغؾى٫ مً ؤمٍغ عبما ؾإلٍى

٘ ؤم َى الغؤي والىٓغ، ٦ما  بضع خحن هؼ٫ ظِل   ٢ا٫ له الخباب بً اإلاىظع ًىمَ  ؤمغ حكَغ

: بل ٍػ ؤم َى الغؤي والخغب واإلا٨ُضة؟ ٢ا٫اإلاؿلمحن: ؤَظا مجز٫ ؤهؼل٨ه هللا لِـ لىا ؤن هجخا

غة في ؤن جغاظ٘ ػوظها مُٛشا بٗض ؤن ٖخ٣ذ،  الخضًض. الغؤي والخغب واإلا٨ُضة ... وإلاا ٧لم بٍغ

٢الذ له: ؤجإمغ ًا عؾى٫ هللا ؤم حكٟ٘، ٢ا٫: بل ؤقٟ٘، ٢الذ: ال ؤب٣ى مٗه. ولهظا لم ٌٗض ٞٗل 

( في ٢ىله: )والغؾى٫( ألن  ٦م بُجهم، والخدا٦م ال ٩ًىن بال لؤلزظ بد٨م هللا طل٪ في الخدا)ٞغصٍو

غا لٟٗل الُاٖت في هٓاثغ َظٍ آلاًت التي لم ٠ٌُٗ ٞحها ؤولى ألامغ  ه، ولظل٪ ال هجض ج٨ٍغ في قٖغ

ٗ  }مشل ٢ىله حٗالى:  ْؿَم
َ
ْم ح خ 

ْ
ه
َ
ْىه  َوؤ َٖ ْىا 

 
َىل
َ
 ج
َ
ه  َوال

َ
ىل َ َوَعؾ 

 
ىا اَّلل  ٗ ُ  َ

َ
ىا ؤ ًَ آَمى  ً ظ 

 
َها ال ح 

َ
اؤ و٢ىله: {, ىَن ًَ

ىا}
 
ل
َ
ك ْٟ َخ

َ
ىا ٞ  ٖ َىاَػ

َ
 ج
َ
ه  َوال

َ
ىل َ َوَعؾ 

 
ىا اَّلل  ٗ ُ  َ

َ
َ٪ } {,َوؤ ئ 

َ
ول
 
إ
َ
٣ْه  ٞ

خ  ٍَ َ َو
 
َل اَّلل

ْ
س ٍَ ه  َو

َ
ىل َ َوَعؾ 

 
٘  اَّلل  ُ

 ً  ًْ َوَم

وَن  ؼ  اث 
َٟ م  الْ  َ}  ً ت لُاٖت هللا, ألن الغؾى٫ َى اإلابلٜ ًٖ هللا, ٞال  خل٣ى ، بط َاٖت الغؾى٫ مؿاٍو

ى مىٟ ؤمغ     ظ ؤمغ هللا بىٟؿه،هللا بال مىه، َو
 
  ُٞاٖخه َاٖت

َ
 ج
َ
  ل
اٖت امخشا٫، ألهه مبلٜ  ٤  َو

 .(1267)(ُٞاٖتهم َاٖت امخشا٫ زانت ,ظون إلاا بلٛه الغؾى٫ ٟظ، بسالٝ ؤولي ألامغ ٞةجهم مىٟومى

ُٟتهم الاظته ٢لذ: ٞالخانل ؤن الٗلماء ال ههَِب  ٘ وبهما ْو تلهم مً الدكَغ ما  اص في مٗٞغ

ه   هللا وخ٨م به ؾبداهه.قٖغ

 الكإع في اللٛت: )الغباوي  ٞةن ٢ا٫ ٢اثل: 
 
ى الٗالم الٗامل اإلا   ، َو

 
 (1268)م(ٗل

َ
َم ج  , ٞل 

 
غون دٓ

 َُ ا ٞل
ً
ع قِئا ج  ما ججحٍز اللٛت, ٢لىا: بط , ألن السل٤ في اللٛت: الخ٣ضًغ ٦ما "زال٤"ؼ ؤن ٣ًا٫ إلاً ٢ض 

 .(1269)"اللؿان"في 

٤ ألاصًَم بطا َُإٍ  ًجاص  ؤلا  :السل٤ ؤنله٢ا٫ ابً ٖاقىع: )
َ
ل
َ
ت, ومىه ز ٖلى ج٣ضًغ وحؿٍى

سغػٍ، ٢ا٫ ظبحر في َغم بً ؾىان:   ل٣ُُٗه ٍو

 وألهذ جٟغي ما زل٣ذ وب٘ ... ى ال٣ىم ًسل٤ زم ال ًٟغي 

 
 
ٗت ٖلى بًجاص ألاقُاء اإلاٗضومت, ٞهى بزغاط   ٤ السل٤  َل  وؤ ألاقُاء  في ال٣غآن و٦الم الكَغ

بهما َى  بهىٗتهم ؤقُاءَ  البكغ   بًجاصَ  ا ال نىٗت ُٞه للبكغ, ٞةن  مً الٗضم بلى الىظىص بزغاظ

                                              

غ (1267) غ والخىٍى  97 - 5/96 الخدٍغ

 1/271تهظًب اللٛت  (1268)

 10/87لؿان الٗغب ( 1269)



 

 323 

غ   ٞالسل٤ وبًجاص  ,َا بتر٦ُب مخٟغ١ ؤظؼائها وج٣ضًغ م٣اصًغ مُلىبت مجها ٦هاو٘ السٝؼجهٍى

الٗىالم وؤظىاؽ اإلاىظىصاث وؤهىاٖها وجىلض بًٗها ًٖ بٌٗ بما ؤوصٖذ السل٣ت ؤلالهُت ٞحها 

ً الؼعٕ في خبىب مً هٓام ؤلاًجاص مشل ج٩ىًٍ  ألاظىت في الخُىان في بُىهه وبًُه وج٩ٍى

 
 
ً اإلااء في ألاسخبت ٞظل٪ ٧ل ً هللا حٗالى ,ه زل٤الؼعَٗت وج٩ٍى ى مً ج٩ٍى وال ٖبرة بما ٢ض  ,َو

 ٌَ مً ٖالط الىاؽ ٧التزوط وبل٣اء الخب والىىي في ألاعى لئلهباث،  طل٪ ؤلاًجاص   ٣ًاعن بٗ

 فدإلًجدر الري هى ؤلاخساج مً ال
ُ
بدطم الخلم في  ص  لدم إلى الىحىر بدون كمل بشسي خ

ألالٟاّ في اللٛت الٗغبُت صاللت ٖلى مٗجى ؤلاًجاص ، ألن لٟٔ السل٤ َى ؤ٢غب اصؼالح الشسق

ٌَ  ,مً الٗضم الظي َى نٟت هللا حٗالى  ,مدرة خلم في اصؼالح ؤهل ؤلاطالم وصدز ذلً مدلى

وَن }ى: ٞلظل٪ زو بَال٢ه في لؿان ؤلاؾالم باهلل حٗال غ 
 
٦
َ
ظ
َ
 ج

َ
ال
َ
ٞ
َ
٤  ؤ

 
ل
ْ
س ًَ  

َ
ًْ ال َم

َ
٤  ٦

 
ل
ْ
س ًَ  ًْ َم

َ
ٞ
َ
 {,ؤ

  }و٢ا٫: 
 
ْحر  اَّلل

َ
ٚ  ٤ ال 

َ
ًْ ز ْل م 

ولى ؤػلله  ,وزو اؾم السال٤ به حٗالى ٞال ًُل٤ ٖلى ٚحٍر {,ََ

ت ليدن إػالكه عجسفت ؤخٌد  ُٞجب ؤن ًيبه ٖلى  ,كلى هير هللا حلدلى بىدء كلى الخلُلت اللوٍى

 جغ٦ه.

  "اإلا٣هض ألاؾجي"الٛؼالي في و٢ا٫ 
 
مً  للٗبض في اؾمه حٗالى السال٤ بال بىظه   : ال خٔ

لم  ٞةطا بلٜ في ؾُاؾت هٟؿه وؾُاؾت السل٤ مبلٛا ًىٟغص ُٞه باؾخيباٍ ؤمىع  , الجاػ بُٗض

٣ضع م٘ طل٪ ٖلى ٞٗلها ٧ان ٧الستٕر إلاا لم ٨ًً له وظىص    ُٞجىػ بَال١   ,مً ٢بل   ٌؿب٤ بلحها ٍو

 . ؤي السال٤( ٖلُه مجاػا اَـالاؾم )

 ,ٖلى ازترإ بٌٗ الٗباص مكغوَا بهظٍ الخالت الىاصعةبَال١ ٞٗل السل٤  ٞجٗل ظىاَػ 

٤  ٞما خ٩اٍ هللا في ال٣غآن مً ٢ى٫ ِٖسخى ٖلُه الؿالم: } ,وم٘ طل٪ ظٗله مجاػا بُٗضا
 
ل
ْ
ز
َ
ي ؤ  

 
و
َ
ؤ

ُه    ٞ  
ش   ٟ هْ

َ
إ
َ
ْحر  ٞ

 
ت  الُ

َ
ئ ُْ َه

َ
حن  ٦  

 
ًَ الُ ْم م 

 
٨
َ
  ل

 
ن  اَّلل

ْ
ط ة  ْحًرا ب 

َ
َ 

ىن 
 
٩ َُ
َ
ًَ {, و٢ى٫ هللا حٗالى: }ٞ  م 

 ٤
 
ل
ْ
س
َ
 ج
ْ
ط َوب 

ي و 
ْ
ط ة  ْحر  ب 

 
ت  الُ

َ
ئ ُْ َه

َ
حن  ٦  

 
ال١ اللٛىي ٢بل ٚلبت اؾخٗما٫ ماصة غاعً طل٪ م   {, ٞةن  الُ ى ُٞه ؤنل  ؤلَا

ً هللا حٗالى في السل٤ الظي ال ٣ًضع ٖلُه بال هللا حٗالى. زم جسهُو جل٪ اإلااصة بخ٩ٍى "زل٤"

حَن اإلاىظىصاث, ومً ؤظل طل٪ ٢ا٫ هللا حٗالى: }  ٣ ال 
َ
س
ْ
ً  ال ْخَؿ

َ
  ؤ
 
َخَباَع٥َ اَّلل

َ
ٞ})(1270). 

لى َظا ٞالىي٘ اللٛىي ال ٌؿخلؼم صخت الاؾخٗما٫ الكغعي, والىي٘ اللٛىي  ٢لذ: ٖو

ُت ال هلخٟذ بلى خ٣ا ث٣ها بهما ٌٗخبر ٖىض ٖضم الى٣ل الكغعي, ولهظا ٞةهىا في ألالٟاّ الكٖغ

لى َظا ٞما زههه الاؾخٗما٫ الكغعي بمًٗجى ال  ت, وبهما اإلاٗى٫ ٖلُه الىي٘ الكغعي, ٖو اللٍٛى

                                              

غ  (1270) غ والخىٍى  328 - 1/327الخدٍغ
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ه ٖلى اإلاٗجى اللٛىي بال
 
٘  ًجىػ خمل ىت ٦ما هي ال٣اٖضة اإلاٗغوٞت, والكٕغ ٢ض زو الدكَغ ب٣ٍغ

ذ, ٞبدض اإلاٗجى اللٛىي بٗض طل٪ ال َاثل جدخه.  بما ٢ض ٖٞغ

)في ماصة :  (اإلاكٕغ) جدذ ٧لمت "اللُٟٓت معجم اإلاىاهي"ٍض في ٢ا٫ الكُش ب٨غ ؤبى ػ ولهظا 

( مً ٦خب اللٛت مشل: لؿان الٗغب، وال٣امىؽ، وقغخه وجاط الٗغوؽ: ؤن الكإع في  )قٕغ

غابي، و٢ا٫ الؼبُضي ؤًًا في جاط الٗغوؽ:  اللٛت َى الٗالم الغباوي الٗامل اإلاٗلم، و٢اله ابً ألٖا

ُل٤ ٖلُه  م ٞخاوي قُش ؤلاؾال  وفي َـ .هه قٕغ الضًً ؤي ؤْهٍغ وبِىه( الظل٪، و٢ُل: أل  )ٍو

ما في لٛت الٗلم الكغعي ٞةن َظا ؤ. و "ناخب الكٕغ": ٢ا٫ ًٖ الىبي  (7/413)ابً جُمُت 

 
َ
ٗت اإلاُهغة. ٞال  وال في خ٤ ٖالم   ه في خ٤ الىبي اإلاٗجى اللٛىي ال ججض بَال٢ مً ٖلماء الكَغ

 . ، وال مكٕغ ٣ا٫ لبكغ: قإع ٘ بلى هللا حٗالى، ٢ا٫  وفي ههىم ال٨خاب والؿىت بؾىاص  ً  الدكَغ

ي ظ 
 
 َوال

ً
ىخا

 
ه  ه ى ب 

ً  َما َوصخ  ً  
ًَ الض  ْم م 

 
٨
َ
َٕ ل َغ

َ
َ٪...{ آلاًت هللا حٗالى: }ق ُْ لَ َىا ب 

ُْ ْوَخ
َ
ً ابً مؿٗىص  ,ؤ ٖو

.". بن هللا قٕغ لىب٨ُم ؾجن الهضي"٢ا٫:  –هنع هللا يضر  – حٍر   ن  لهظا ٞة عواٍ مؿلم ٚو
َ
طل٪  بؾىاص   َغ هْ ٢

 
َ
 بلى هللا ؾبداهه وحٗالى ؤ
َ
 ز
َ
  ظ

َ
ٗت ٖلى ازخالٝ ٞىىجهم نٟت الخ٣ُٗض, ٞال هغي  في ٦خب ٖلماء الكَغ

 .(1271)(وال ًلصم مً الجىاش اللوىي الجىاش الاصؼالحيخؿب الخدب٘،  بَال٢ه ٖلى بكغ  

ي في عؾالت "بجمام الىٗمت في ازخهام ؤلاؾال ومً َظا ما ٢اله ٢لذ:  م بهظٍ الؿَُى

، والظي وعص به الخضًض وألازغ ؤهه ال ًُل٤ ؤن ؤلاػالق مخىكف كلى الىزور :لدكدةالألامت": )

                                              
  للمدمهاوي. والىٓغاث في اللٛت للٛالًُجي ٘ : واهٓغ: ٞلؿٟت الدكَغ لكحن: . ومطخى في خٝغ ا(106م )اإلاكٕغ

 قٕغ الضًىان.

ٞخذ "وفي : وال ٨ٌٗغ ٖلى َظا ما ط٦ٍغ الكُش بٗض  مً ٢ىله: )٢لذ( . 493 - 492م اإلاىاهي اللُٟٓت )م معج (1271)

ت، ؤجهم ؤه٨غوا وظىصَم  ًٖ ٦شحر   "الكامل"٢ا٫: )ه٣ل بمام الخغمحن في  6/343 "الباعي   -مً الٟالؾٟت والؼهاص٢ت وال٣ضٍع

حن م٘ ههىم ال٣غآن  عؤؾا، ٢ا٫: -ؤي وظىص الجً  حن، وبهما العجب مً اإلاكٖغ وال ًخعجب ممً ؤه٨غ طل٪ مً ٚحر اإلاكٖغ

َـ . حن(,  وألازباع اإلاخىاجغة( اَـ. ٞلُىٓغ. وهللا ؤٖلم( ا ألهه ٢ض ال ٩ًىن زم وظه  للىٓغ, بط الٓاَغ جدٝغ ال٩لمت وؤجها )اإلادكٖغ

ى لٟٔ صاعط ٖلى ؤلؿىت الٗلماء مؿخٗمل  ت(, ٌٗىىن بظل٪ ب٨ثرة, ٣ًٖىضَم َو ىن( و)اإلادكٖغ الٗلماء ىلىن )اإلادكٖغ

ٗتحاإلاىدؿب ٗت. ن للكَغ م ممً ال ًىدؿب بلى صًً وملت وقَغ و٢ض َلبذ َظا  واإلالت, و٢ض ٣ًا٫ اإلالُحن, وطل٪ في م٣ابلت ٚحَر

ولم ًُغ١ ُٞه مل", الجؼء ألاو٫ مً "الكااإلاىي٘ مً "الكامل" ألبي اإلاٗالي ٞلم ؤْٟغ به, زم جبحن لي ؤن اإلاُبٕى بهما َى 

بدض الؿمُٗاث وهي مدل ال٨الم في الجً, زم بالبدض في قغوح الخضًض مً "اإلا٨خبت الكاملت" وظضث في ٦خاب "طزحرة 

ى ي ( للكُش 14/239)ال٣ٗبى في قغح الجخبى" 
 
ؤهه ه٣ل ٦الم الخاٞٔ ابً حجغ وما ط٦ٍغ ًٖ بمام  دمحم بً ٖلي ؤلازُىبي الَىل

حن، بهما العجب مً و٢ٗذ الٗباعة ٖىضٍ ٨َظا: )و الخغمحن في الكامل,  وال ًخعجب ممً ؤه٨غ طل٪ مً ٚحر اإلادكٖغ

حن ال١ ٞهى بَال١ مجاػي باجٟا١, والجاػ  (.اإلادكٖغ ظا الظي ًٓهغ ٧ىهه نىابا, والٗلم ٖىض هللا. ٖلى ؤهىا لى ؾلمىا ؤلَا َو

ؿخٟاص مً َظا اإلاىي٘ ب حن ٖلى الخ٣ُ٣ت. وَ  ض ًصر هُٟه, ٞما َم بمكٖغ  الكُش ب٨غ ؤبي ٍػ
 
 عخمت هللا ٖلُه.ههاٝ
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مً ال٨خب  ، ٦ما ؤهه ال ًُل٤ ٖلى شخيء  (1272)مً الكغاج٘ الؿاب٣ت بؾالم وبن ٧ان خ٣ا ٖلى شخيء  

آي الؿاب٣ت ٢غآن وبن ٧ان ٞحها مٗجى الًم والجم٘، و٦ما ؤهه ال ًُل٤ ٖلى شخيء مً ؤوازغ 

ا م٘ ما وعص، ٦ما ٢ا٫ الىىوي: ؤهه ال ٣ًا٫ في خ٤ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص  ,ال٣غآن سج٘ بل ٞىانل ٖؼ "و٢ٞى

ؼا ظلُال، وال في خ٤ ٚحر ألاهبُاء ملسو هيلع هللا ىلص، وبن ٧اهذ الهالة بمٗجى الغخمت،  "وظل وبن ٧ان ٍٖؼ

ا م٘ الىعوص(  .(1273)وجُل٤ ٖلحهم الغخمت, ٧ل طل٪ و٢ٞى

ت ال٣ٟهُت"ظاء في  ولهظا ، ؤي وي٘ ٢اهىها و٢ىاٖض. : )" اإلاىؾٖى ٘ لٛت مهضع قٕغ الدكَغ

الٗباص َلبا ؤو جسُحرا ؤو ويٗا. ومً َىا ًيبػي ؤن وفي الانُالح َى زُاب هللا حٗالى اإلاخٗل٤ ب

٘ بال هلل وخضٍ، ٣٦ىله حٗالى: } و  اٌٗلم ؤهه ال خ٤ في الدكَغ  ٣ ًَ   
 
 َّلل 
 
ال  ب 

م 
ْ
٨ خ 

ْ
ن  ال ْحر  ب 

َ
َى ز  َ َخ٤  َو

ْ
ل

حَن  ل  ان  َٟ
ْ
ؤن ٌكٕغ خ٨ما، ؾىاء ما ًخهل بد٣ى١ هللا ؤو خ٣ى١  -٧اثىا مً ٧ان  - {, ٞلِـ ألخض  ال

م  الٗباص؛ ألن َظا اٞتراء ٖلى هللا، وؾلب إلاا ازخو به هٟؿه: }
 
٨ خ 
َ
ي ؿ 

ْ
ل
َ
 ؤ
 
٠ ه 

َ
ا ج
َ
ىا إلا 

 
ىل  ٣

َ
 ج

َ
َوال

ا َخَغام  
َ
ظ ََ ٫  َو

َ
ا َخال

َ
ظ ََ َب  ظ 

َ
٨
ْ
خَ ال  ل 

َ
َب ال ظ 

َ
٨
ْ
  ال

 
ى اَّلل

َ
ل َٖ وَن  ر 

َ
ت ْٟ ًَ  ًَ ً ظ 

 
ن  ال َب ب  ظ 

َ
٨
ْ
  ال

 
ى اَّلل

َ
ل َٖ وا  ر 

َ
ت ْٟ

ُم   ل 
َ
اب  ؤ

َ
ظ َٖ ْم  ه 

َ
ُل  َول ل 

َ
٢  ٕ ىَن * َمَخا خ  ل 

ْٟ ٘  لِـ له خ٤   -م٘ ٖلى م٩اهخه  -وعؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ,{ً  الدكَغ

لُه واظب الخبلُٜ: } ْم وبهما له خ٤ البُان، ٖو
َ
ْن ل َ٪ َوب   

ًْ َعب  َ٪ م 
ُْ لَ ؼ ٫َ ب 

ْ
ه
 
ْٜ َما ؤ  

 
ى٫  َبل ؾ  َها الغ  ح 

َ
اؤ ًَ

                                              

م  بالٛلبت ٖلى مجمٕى الضًً الظي ظاء به مدمض  نلى : ) 3/189 "جٟؿحٍر"٢ا٫ ابً ٖاقىع في ( 1272)
َ
ل َٖ ؤلاؾالم 

 
 
  هللا ٖلُه وؾلم، ٦ما ؤَل٤ ٖلى طل٪ ؤلاًمان ؤًًا، ولظل٪ ل
ٕ   َب ٣   .اَـ  (َظا الضًً باإلاؿلمحن ؤجبا

حٍر مً ألاصًان" )م ٢ا٫ الكُش ب٨غ ؤبى ٍػو  ت السلِ بحن صًً ؤلاؾالم ٚو ( : 56 - 55ض في ٦خاب "ؤلابُا٫ لىٍٓغ

   ًدىاو٫ بؾالمَ  له ملىُدن، ملنى كدم:" والسالنت: ؤن لٟٔ: "ؤلاؾالم)
   ٗت  مخب   ؤمت   ٧ل 

ٗض ٞحهم، مً ؤهبُاء هللا الظي ب   لىبي 

ٗت َم ٖلى ملت ببغاَُم بٗباصتهم هلل وخضٍ  خىٟاءَ  ٩ُٞىهىن مؿلمحن  الخىعاة ٢بَل  ً بٗشه هللا ٞحهم، ٞإَل  واجباٖهم لكَغ

 -ٖلُه الؿالم  -هبُه ِٖسخى  ٗض هللا  صًً ؤلاؾالم"، زم إلاا بَ ىٟاء ٖلى ملت ببغاَُم، ٞهم ٖلى "اليسخ والخبضًل، مؿلمىن خ

 -ً ٦ظب مجهم بِٗسخى ٞهى مؿلم خى٠ُ ٖلى ملت ببغاَُم، وم ,مً آمً مً ؤَل الخىعاة بِٗسخى، واجبٗه ُٞما ظاء به ٞةن  

ٗخ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞهى ٧اٞغ ال ًىن٠ باإلؾالم؛ زم إلاا بٗض هللا دمحما  -ٖلُه الؿالم  ى زاجمهم، وقَغ ه زاجمت الكغاج٘، وعؾالخه َو

مزاجمت الغؾاالث، وهي ٖامت  حَر ٕ   ألَل ألاعى وظب ٖلى ؤَل ال٨خابحن ٚو ٗخه اجبا لم وما بٗشه هللا به ال ٚحر، ٞمً  قَغ

وال ًىٟٗه ما ًخمؿ٪ به مً حهىصًت ؤو ًدبٗه ٞهى ٧اٞغ ال ًىن٠ باإلؾالم وال ؤهه خى٠ُ، وال ؤهه ٖلى ملت ببغاَُم، 

ال١ مىظ بٗشت دمحم "ؤلاؾالم وال ٣ًبله هللا مىه، ٞب٣ي اؾم   ,ههغاهُت ومً ٖلحها،  ختى ًغر هللا ألاعى   -ملسو هيلع هللا ىلص  -" ٖىض ؤلَا

  وهرا هى ملىده الخدصٚحر.  مسخها بمً ًدبٗه ال
 
ً  الظي ال ًجىػ بَال٢ بحن  ؾىاٍ، ٠ُ٨ٞ وما ؾىاٍ صاثغ   ه ٖلى صً

 .اَـ  (الخبضًل واليسخ؟

. ٢ا٫ البل٣ُجي:  148 - 2/147( , والخاوي للٟخاوي 34ازخهام ؤلاؾالم بهظٍ ألامت )م ( بجمام الىٗمت في 1273)

( 
 
يإلاا حٗل٤ بم٣خطخى اللٛت في ٢ىله: } -ٖلُه الؿالم  -ه حٗالى لىىح ؤنل  ج٣ضًم الكغعي ٖلى اللٛىي، ٢ىل ل 

َْ ًْ ؤَ ي م   اْبج 
ن  {، ب 

َ٪ ط٦غ هللا حٗالى له: } ل 
َْ ًْ ؤَ ـَ م 

ِْ ه  لَ ه  ُحن َم الظًً ٖلى صًى٪، بضلُل: }ب  ر  {، ٌٗجي: ؤن ؤَل٪ الكٖغ ْحر  َنال 
َ
َمل  ٚ َٖ ه   ه  ( اَـ . {ب 

 (439الٟىاثض الجؿام )م 
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َخه  
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٣ى٫ حٗالى: }ج ىا {, ٍو  ٟ
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ْ
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ْ
َؼل
ْ
ه
َ
َوَما ؤ

ى   ْام 
 ً ٣َْىم    ل 

ً
ًضي َوَعْخَمت  َ ُه  َو ْم {, و٣٦ىله حٗالى: }ىَن ٞ  ْحه 

َ
ل  ٫َ ب 

ؼ 
 
اؽ  َما ه لى  َن ل   

َبح  خ  َغ ل 
ْ
٦  
 
َ٪ الظ ُْ لَ َىا ب 

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
َوؤ

وَن  غ 
 
٨ َٟ َخ ًَ ْم  ه 

 
ل َٗ
َ
ت َول ظا ما ؤظم٘ ٖلُه اإلاؿلمىن ٢اَبت، بل ؤظمٗذ ٖلُه الكغاج٘ الؿماٍو {, َو

 َٕ ًىا الاههُا  .(1274) ظملت وجٟهُال(قغاج٘ هللا بلى ٧لها، ولم ٌكظ ًٖ طل٪ بال الظًً ٞع

  
 
 ا في ٦الم الكاَبي عخمه هللا, وبن ٧ان الجزإ مٗه في بَال١ اللٟٔ.ه حٗلم م٢لذ: وبهظا ٧ل

بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم "في ٦خابه  خؿىحن دمحم مسلٝىالكُش  ه٦الَم  ولهظا إلاا ه٣ل

ُت( ٢ "ألانى٫  ولٗل )ا٫ ُٞه: ٣ٖض بٗضٍ ٞهال في )بُان مٗجى ٧ىن الجتهض ميكئا لؤلخ٩ام الكٖغ

ُت م٘ ؤن اإلايصخئ لها َى هللا حٗالى بط ال  ٢اثال ٣ًى٫: ٠ُ٦ ٩ًىن الجتهض ميكئا لؤلخ٩ام الكٖغ

 ؾىاٍ. خا٦َم 

 ذ  ئا لؤلخ٩ام ؤو ٧ىن الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ميكئا لها ؤهه مشب  يك  ٞى٣ى٫: لِـ مٗجى ٧ىن الجتهض م  

في  ٪ ال ٩ًىن بال هلل حٗالى وخضٍ, ال صزل ألخض  بالظاث... ألن طل ألخ٩ام هللا بمٗجى ؤهه خا٦م  

ا مً ؤصلت ال٨خاب  َض الجته   بوكاثه, بل مٗىاٍ ؤن   ُت التي ٌؿخدًَغ بالىٓغ في اإلاأزظ الكٖغ

ب صاللتها واؾدُٟاء قغوَها وؤؾبابها  والؿىت وباظتهاصٍ في ٞهم ؤلٟاْها وجىظُه ؤخ٩امها وج٣ٍغ

سبر ٖجها  ن مجهد ؤخيدمددزِ ًُ و٢ىاٖض اللٛت ٖلى الىظه اإلاكغوح في ٢ىاهحن الاظتهاص  ا ٍو ُٞٓهَغ

٦ما  ,٥ ومبحن له ٖلى َظا الىظهضع  بإ٢ىاله الضالت ٖلحها, ٞهى ميصخئ للخ٨م الكغعي بمٗجى ؤهه م  

الخ٨م  لها بالىحي والخٗلُم الؿماوي, وبال ٞإنل  ؤن الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ميصخئ ألخ٩ام هللا حٗالى ومٓهغ 

 } :ٖلى الغؾى٫ بال الباٙل والخبُحن ٦ما ٢ا٫ حٗالى هلل وخضٍ وما
 
ٙ
َ

َبال
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 ال

 
ال ى٫  ب 

ؾ  ى الغ 
َ
ل َٖ و٢ا٫  ,{َما 

ْم } :ظل قإهه ْحه 
َ
ل  ٫َ ب 
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اؽ  َما ه لى  َن ل   

َبح  خ  َغ ل 
ْ
٦  
 
َ٪ الظ ُْ لَ َىا ب 

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
بالىحي والخٗلُم. وبالجملت  :ؤي ,{َوؤ

ُما ال   وخضٍ. ًؼا٫ َى هللا حٗالىٞالخا٦م اؾخ٣الال بضون واؾُت ؤػال ٞو

ُت  ٢ا٫: ومً طل٪ حٗلم ؤن مً ٣ًى٫ بغؤًه في ؤخ٩ام هللا حٗالى بضون هٓغ   في اإلاأزظ الكٖغ

  ٌ ٗا, وبهما َى اهتها٥   ض  ٗخَ ال  لخغمت الضًً, واظتراء ٖلى هللا وعؾىله,  ب٣ىله, بط لِـ بُاها وال حكَغ

اء ؤخ٩ام هللا بغؤًه, وؤخ٩ام هللا ال خُض ههب هٟؿه مىهب الكإع ألانلي في الاؾخ٣ال٫ بةوك

هللا حٗالى  جيكإ بالغؤي وبهما جيكإ بضاللت ال٨خاب والؿىت واظتهاص ألاثمت ٖلى وظه ًدبحن به مغاص  

مً ٦خابه ومغاص هبُه مً ؾيخه, وج٣ضم مٗجى بوكاء الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ألخ٩ام هللا وبوكاء الجتهضًً 

 .(1275)(لظل٪, والٟغ١ بُجهما

                                              

ت ال٣ٟه (1274) دُت اإلاىؾٖى  18 - 1/17ُت ال٩ٍى

 (49 - 48( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 1275)
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ت في اللٟٔ, ٞىدً همى٘ ؤلا لذ: ٢ ا م٘ الخ٣اث٤, َال١, مىٗا للبـ, زم وم٘ ٧ىن اإلاىاٖػ و٢ٞى

ألن الظي ٌؿلم ؤن الٗلماء ال مضزلُت لهم في وي٘ ألاخ٩ام وبهما ٢هاعي ٖملهم بظ٫ الىؾ٘ في 

  , لم ًب٤ له وظه  مأزظَااؾخسغاظها مً 
َ
حن, ٞس  لجٗلهم مكٖغ
ْ
٘ ٖلحهم ٖىضثظ  ٘  ل ٦سل٘ الدكَغ

جي,  بٗضالسالٞت ٖلى الؿلُان الٗشماوي ل٣ب ع٥ ؤجاجى  ٢بل وطل٪ ه٣ل ؾلُخه بلى الجلـ الَى

ها, وما حٛجي ألاؾماء ٖىضثظ  ًهغ للؿلُانٞلم ؤن ًلػي السالٞت عؤؾا,  بطا مً السالٞت بال اؾم 

َمذ الخ٣اث٤ ض 
 ٖ. 

٘ ولهظا  وما اصٖاٍ اٍ مهدى خ   ؤخض   مَ ى  وما َخ ما اصٖاٍ الٗلماء ٢ضًما ألهٟؿهم ٞةن الدكَغ

  ُ ُٟتهم ٧اهذ واضخت ظل  ت.لهم ؤخض, ألن ْو

ًَ الٗال   ن  ب): ٢ا٫ ال٣غافي   ل ًٖ الَخ ى٣  م 
 ٤  

َ
 للس
ْ
بن هللا حٗالى خغم ٖل٨ُم ٦ظا  :٣ُٞى٫  ,٤ل

 
َ
بإمغ هللا حٗالى  ٞهى ال٣اثم   ,ن ل٨م في ٦ظا وؤمغ٦م بخ٣ضًم ٦ظا وجإزحر ٦ظاط  وؤوظب ٖل٨ُم ٦ظا وؤ

 
َ
 في ز
ْ
 ىن  ه وم  ٣  ل

 
  ؿخد  لى م  ه بل

 ٣  ٘   ه والضاٞ
َ
٠   ٖىه جدٍغ

 
  َخ ال

  ٞحن وجبضًَل غ 
 
  هَ بَ اإلابضلحن وق

 
ُ  اإلا لحن, ب

ظا َى مٗجى م٣ام اإلاغؾلحن  .(1276)(َو

ظا َى م٣ام الخى٢ُ٘ ًٖ هللا  .جباع٥ وحٗالى ٞهظا َى م٣ام السالٞت والىعازت, َو

السجؿخاوي، وؤبى  عوٍىا ما عواٍ ؤبى صاوص): " ؤصب اإلاٟتي واإلاؿخٟتي"٢ا٫ ابً الهالح في 

في "الؿجن" مً خضًض ؤبي  في ٦خبهم اإلاٗخمضة ,ِٖسخى الترمظي، وؤبى ٖبض هللا ابً ماظه ال٣ؼوٍجي

  الٗلماءَ  ، ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؤهه ٢ا٫: "بن  الضعصاء
 
  ٞإزبذ للٗلماء ز   ألاهبُاء". وعزت

 ُهَ ه 
ً
ٞا٢ىا  ت

لٟخىي ًىضر جد٣٣هم بظل٪ للمؿخىضر، ولظل٪ ٢ُل ألامت، وما َم بهضصٍ مً ؤمغ ا بها ؾاثَغ 

  ٘  .(1277)(ًٖ هللا جباع٥ وحٗالى في الٟخُا: بجها جى٢ُ

:  الكُش ٢ا٫و  والجتهض ل٩ىهه ٢اثما م٣ام الىبىة مبٗىزا لخجضًض )خؿىحن دمحم مسلٝى

 ًَ ٗت  سغ  الضًً ال  ه ط في اظتهاصٍ ًٖ قَغ ر  وهي ال٨خاب   ,ؤنل  َص الصخيَء نح  ً ظض  ٍ ظضًضا والؿىت, م 

 
 
هم ؤنبدذ زُابهم زل٣اها وزل٣هم ظضًضا, ٖلى ؤن خ٣ُ٣ت الاظتهاص ٦ما ه٣ٌُ السل٤, ومىه ٢ىل

ٗت ٢ايُت باألزظ مً ال٨خاب والؿىت, بط َى اؾدىٟاص   ط٦ٍغ ٖلماء   الجهض بالىٓغ في اإلاأزظ  الكَغ

ُت لخدهُل   والاؾخيباٍ ٍ ُٞه بالخبلُٜ ٍ للضًً اظتهاص  ؤو ًْ بد٨م قغعي, ٞخجضًض   ٖلم   الكٖغ

                                              

, (42 - 38مً ٦خابه "ؤلاخ٩ام" )م  . ٢لذ: وال ٌٗاعى َظا ما جغاٍ في الؿاا٫ الشاوي 1/46الظزحرة لل٣غافي ( 1276)

 
َ
 ما هبدشه َىا. في لٟٔ "ؤلاوكاء",  ٞما بدشه َىا٥ لِـ َى بال الاقترا٥   م  أله٪ بالخإمل جدبحن ؤهه ما ز

 (72( ؤصب اإلاٟتي واإلاؿخٟتي )م 1277)
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 ًَ ر ُٞه مً الخٛحراث والبضٕ بؿبب بَما٫ الٗمل بٟغاثًه وؾيىه وجغ٥ دض  والبُان ألخ٩ام ما 

 .(1278)(خغاؾخه في ألامت اإلابٗىر بلحها

  ٩ًىن الكاَبي بن ؾ  ٢لذ: وبٗض َظا 
 
 مسُئا في اللٟٔ.٦المه مٗجى  له نىاب   َم ل

و١: و٢ض  ٗجى الػم  ٦مغاٖاة اإلاٗجى في مغاٖاة اللٟٔ لخىنُل اإلا)٢ا٫ الكُش ؤخمض َػع 

  
 
 اللؿان في ؤلاباهت ٖجها, وبال َيل  اإلاخ٩ل

 
 اإلاٗاوي في الىٟـ, زم يبِ

 
ؼ م يبِ

َ
 م  خ٣ُ٣ت اللٟٔ, ٞل

 .(1279)(في ألاولى, وؤيل  في الشاهُت

ٗت مٗهىمت, وؤما ألاثمت و ٢لذ:  ٦ما  - الٗلماء وال٣ٟهاء ٞلِؿىا مٗهىمحنزم بن الكَغ

  , -الٗلماء ٖلُه  وه٣ل اجٟا١َ  هؿ  نغح بظل٪ الكاَبي هٟ
 
 هم صاثغة بحن الهىاب والسُإ.بل ؤ٢ىال

َٖ و ٢ا٫ الكُش ٖبض الغخمً اإلاٗلمي الُماوي: ) ب م ٢ض حٗؼ  الٗال   جباع٥ وحٗالى ؤن   هللا   َم ل  ٢ض 

  ٌ م في ؤزغي ٣ً٘ بها الٗال   صالالث ال٨خاب ؤو الؿىت، و٢ض ال جبلٛه الؿىت، م٘ ؤؾباب   ٖىه بٗ

غى ٖلى السُئ ؤن ًغظ٘  م وؤزابه ٖلى اظتهاصٍ اإلاإمىع  خجاوػ ؾبداهه ًٖ الٗال  السُإ، ٞ به، ٞو

ٟخىن بما عؤوا  ٣ًىن ٍو بلى الخ٤ بطا جبحن ؤو بحن له. ٩ٞان الٗلماء مً ؾل٠ ألامت ًجتهضون ٍو

  ٖ  ؤهه الخ٤، م٘ 
ْ
   م  ل

حٍر ؤهه م   ٧ل  ٌَ غ  َٗ مجهم ٚو ٟ  ى للسُإ، بط ٢ض   ل ًٖ بٌٗ صالالث ال٣غآن،ٛ

و٢ض جسٟى ٖىه الؿىت، و٢ض ًسُئ في الخصخُذ والخ٠ًُٗ والترظُذ، و٢ض و٢ض ... ومً اصعى 

السُإ والٛلِ والؼلل ٖىه، ٣ٞض اصعى له الٗهمت، و٦ٟى بظل٪ زغوظا  مً ألاثمت اهخٟاءَ  لىاخض  

 .(1280) (ٖلى ؤلاؾالم!

ُ  ً   ؤخض   ٧ل  ): ٢ا٫ ؤبى قامت  س
َ
هِب بال مً ق ٗت بالٗهمته  ئ ٍو ى الىبي ضث له الكَغ , َو

 .(1281)(ملسو هيلع هللا ىلص

ضون مً هللا ٖؼ وظل. ): ٢ا٫ ابً ٦شحرو  ؤما ألاهبُاء، ٖلحهم الؿالم، ٩ٞلهم مٗهىمىن مٍا

ظا مما ال زالٝ ُٞه بحن الٗلماء الخ٣٣حن مً الؿل٠ والسل٠، وؤما م ً ؾىاَم ٣ٞض زبذ َو

: "بطا اظتهض الخا٦م ًٖ ٖمغو بً الٗام ؤهه ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في صخُذ البساعي 

 .(1282)(ٞإناب ٞله ؤظغان، وبطا اظتهض ٞإزُإ ٞله ؤظغ"

                                              

 (10( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 1278)

 (٢259ىاٖض الخهٝى )م  (1279)

 19/315اإلاٗلمي ( آزاع 1280)

 (69)م  مسخهغ اإلاامل (1281)

 357 - 5/356 ابً ٦شحر جٟؿحر (1282)
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ض ًٖ ابً قهاب ؤن ٖمغ بً السُاب )٢ا٫ ابً ال٣ُم: و  ب: زىا ًىوـ بً ًٍؼ  -٢ا٫ ابً َو

ى ٖلى اإلاىبر:  -هنع هللا يضر  مهِبا، بن هللا  - ملسو هيلع هللا ىلص -ًا ؤحها الىاؽ بن الغؤي بهما ٧ان مً عؾى٫ هللا "٢ا٫ َو

ً  ٧ان ً ه، وبهما َى مىا الٓ   ٍغ
 
 ."٠والخ٩ل

  -هنع هللا يضر  - ٖمَغ  ٢لذ: مغاص  
 
َما حٗالى: }ه ٢ىل اؽ  ب  َم َبْحَن الى 

 
َخْد٨   ل 

َخ٤ 
ْ
ال َخاَب ب   ٨

ْ
َ٪ ال ُْ لَ َىا ب 

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ا ؤ ه  ب 

  
 
َعا٥َ اَّلل

َ
 ما ما عؤي ٚحر  وؤ ٚحر ما ؤعاٍ هللا بًاٍ، ٞلم ٨ًً له عؤي   ,{ؤ

َ
 .وج٩ل٠ ًٌّ ٍ ٞٓ

ب: ؤزبروي ابً لهُٗت ًٖ ٖبض هللا بً ؤبي ظٟٗغ ٢ا٫: ٢ا٫ ٖمغ بً السُاب و   -٢ا٫ ابً َو

 .(1283)(، ال ججٗلىا زُإ الغؤي ؾىت لؤلمت-ملسو هيلع هللا ىلص  -: الؿىت ما ؾىه هللا وعؾىله -هنع هللا يضر 

, و٢ا٫: ال، بل مغ هنع هللا يضراهتهٍغ ٖاإلاامىحن ٖمغ,  ؤمحَر  ا ؤعي هللا  : َظا م٧اجب  له ٦خب  ولهظا إلاا

عواٍ البحه٣ي ًٖ . ا٦خب: َظا ما عؤي ٖمغ, ٞةن ٧ان نىابا ٞمً هللا, وبن ٧ان زُإ ٞمً ٖمغ

 .(1284): بؾىاصٍ صخُذابً حجغ ٢ا٫ الخاٞٔمؿغو١, و 

  وهدى  
  ٍ مإزىع  ًٖ اله 
و٢ض صر ًٖ ): ألالباويدمحم هانغ الضًً ٤ً هنع هللا يضر, ٢ا٫ الكُش ض 

ٞمً  ؾإ٢ى٫ ٞحها بغؤَي؛ ٞةن ٧ان نىاباالكٗبي ؤهه ٢ا٫: ؾئل ؤبى ب٨غ ًٖ ال٨اللت؟ ٣ٞا٫: بوي 

 يوالىلض. ٞلما اؾخسل٠ ٖمغ ٢ا٫: بو هللا، وبن ٧ان زُإ ٞمجي ومً الكُُان، ؤعاٍ ما زال الىالَض 

ًٖ الؿمُِ  َظا ألازحر  وعوي  ٢اله ؤبى ب٨غ. ؤزغظه الضاعمي والبحه٣ي. ألؾخدحي هللا ؤن ؤعص قِئا

ً ال ؤَب بً ٖمحر ؤن ٖمغ بً السُاب هنع هللا يضر ٢ا٫: ؤحى ٖلي ػمان ما ؤصعي ما ال٨اللت؟! وبطا ال٨اللت َم 

 .(1285)(له وال ولض. وبؾىاصٍ صخُذ

ض ًٖ ؾُٗض و٢ا٫ ابً ال٣ُم: ) ط٦غ الخؿً بً ٖلي الخلىاوي خضزىا ٖاعم ًٖ خماص بً ٍػ

٢ ً ، ولم ٨ًً -هنع هللا يضر  -ؤَُب بما ال ٌٗلم مً ؤبي ب٨غ  ا٫: لم ٨ًً ؤخض  بً ؤبي نض٢ت ًٖ ابً ؾحًر

ن ؤبا ب٨غ هؼلذ به ٢ًُت ٞلم ًجض في ب، و -هنع هللا يضر  -ٌٗلم مً ٖمغ بٗض ؤبي ب٨غ ؤَُب بما ال  ؤخض  

، ٦خاب هللا مجها ؤنال وال في الؿىت ؤزغا ٞاظتهض بغؤًه زم ٢ا٫: َظا عؤَي، ٞةن ٨ًً نىابا ٞمً هللا

  .(1286)(وبن ٨ًً زُإ ٞمجي وؤؾخٟٛغ هللا

واليؿاجي والترمظي ًٖ ٖبض هللا بً ٖخبت بً مؿٗىص ما عواٍ ؤخمض وؤبى صاوص  ٢ٍلذ: وهدى 

با مً طل٪، ٣ٞالىا: ال بض مً ؤن ج٣ى٫  ؤهه ٢ا٫: ازخلٟىا بلى ابً مؿٗىص في طل٪ قهغا ؤو ٢ٍغ

                                              

 2/101 بٖالم اإلاى٢ٗحن (1283)

 4/358 الخلسُو الخبحر( 1284)

 10/183اصًض الًُٟٗت ( ؾلؿلت ألاخ1285)

 1/43بٖالم اإلاى٢ٗحن  (1286)
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لحها ٞحها؟ ٢ا٫: ٞةوي ؤ٢طخي لها مشل نض٢ت امغؤة مً وؿائها، ال  و٦ـ وال قُِ، ولها اإلاحرار، ٖو

الٗضة، ٞةن ً٪ نىابا، ٞمً هللا ٖؼ وظل، وبن ٨ًً زُإ، ٞمجي ومً الكُُان، وهللا ٖؼ وظل 

 
 
ِ ئان، ٣ٞام َع مً ؤشج٘، ٞحهم الجغاح وؤبى ؾىان ٣ٞالىا: وكهض ؤن عؾى٫ هللا  وعؾىله بٍغ

اق٤، بمشل الظي ٢ًِذ، ٟٞغح ابً مؿٗىص بظل٪ مىا ٣ًا٫ لها بغوٕ بيذ و  ملسو هيلع هللا ىلص ٢طخى في امغؤة  

ه ٢ًاَء عؾى٫  هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 
. و٢ض صدخه ٢ا٫ البحه٣ى: بؾىاصٍ صخُذ. ٞغخا قضًضا، خحن وا٤ٞ ٢ىل

ى ٦ما ٢اال  .(1287)الترمظي وابً خبان, والخا٦م ووا٣ٞه الظَبي, و٢ا٫ ألالباوي: َو

الم م   لى ههج الصخابت ؾاع ألاثمت ألٖا  .َمٗض  ً بَ ٖو

 هنع هللا يضر بطا ؤٞتى ٣ًى٫: َظا عؤي   خىُٟت ىؤب ٧ان :" الُىا٢ُذ والجىاَغ"في )٢ا٫ الضَلىي: 

ً  ,  -ٌٗجي هَٟؿه  -بً زابذ  الىٗمان   ى ؤخؿ ًَ عْ ما ٢َض  َو مىه ٞهى ؤولى  ها ٖلُه, ٞمً ظاء بإخؿ

 .(1288)(بالهىاب

بي ؾلمان في خل٣ت ؤبي ؤبى ٖبض هللا دمحم بً شجإ: ؾمٗذ بؾماُٖل بً خماص بً ؤو٢ا٫ 

, ال هجبر ؤخًض  ت ٣ًى٫: ٢ا٫ ؤبى خىُٟت: َظا الظي هدً ُٞه عؤي  ا ٖلُه, وال ه٣ى٫ خىُٟت بال٩ٞى

ه ب٨غاَُت, ٞمً ٧ان ٖىضٍ شخيء ؤخؿً مىه ٞلُإث  به ًجب ٖلى ؤخض  
 
 .(1289)٢بىل

ً  ): لل٣اضخي ُٖاى "جغجِب اإلاضاع٥"في و  ٢ا٫ بٗ
 
 ٢ىال مً مال٪   ؤ٦ثَر  هم: ما ؾمٗذ ٢ِ

بن هًٓ بال  ,ال ؤصعي "هٝغ بإلىاخىا مملىءة ب٣ىله هىكاء ؤن وولى  ,"ال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل"

  .(1290)(لٟٗلىا "ْىا وما هدً بمؿد٣ُىحن

ؿإ٫ ٖىه, )و٢ا٫ ابً ٖبض البر:   ِ جز ٫, ٞ
ًَ و٢ض عوي ًٖ مال٪ ؤهه ٢ا٫ في بٌٗ ما ٧ان 

ه:  ًَ  ُٞه عؤ
جتهض  َُ  ."بن هًٓ بال ْىا وما هدً بمؿد٣ُىحن"ٞ

 ول٣ض ؤخؿً ؤبى الٗخاَُت خُض ٣ًى٫: 

 (1291)(الهىاب ٖلى ال٣ُاؽ الٓىىن ج٩ىن خ٣ا ... وال ٧ل   وما ٧ل  

ٍ )٢ا٫ قمـ الضًً الٟىاعي: و   الًٓ بالخ٨م ٖلى  :الشابذ  به -ٌٗجي الاظتهاَص  –ؤزغ 
 
ٚلبت

 .(1292)(اخخما٫  السُإ

                                              

 360 - 6/358( اهٓغ: بعواء الٛلُل 1287)

 (54, وب٣ًاّ الهمم للٟالوي )م  1/207, واهٓغ: اإلاحزان للكٗغاوي  1/268حجت هللا البالٛت ( 1288)

 (140 - 139الاهخ٣اء البً ٖبض البر )م ( 1289)

 1/185 جغجِب اإلاضاع٥ (1290)

(1291ً  1076 - 2/1075 له( ظام٘ بُان الٗلم ٞو

 2/475ٞهى٫ البضاج٘ ( 1292)
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هه و٢٘ ٖلى اإلاغاص مً الخ٨م ؤمً  بغؤًه ٖلى ز٣ت   لِـ الٗامل  ): " الٟخذ"و٢ا٫ الخاٞٔ في 

ُ   هما ٖلُه بظ٫  بو  ,في هٟـ ألامغ  .(1293)(غ ولى ؤزُإاَظ الىؾ٘ في الاظتهاص ل

٘  مً ؤلانابت  )ولهظا ٢ا٫ ابً ٣ُٖل: 
ْ
ُ
َ
ٟ  مىا، وال السُة مً م   لؿىا ٖلى ٢  .(1294)(ىاسال 

ظَبىا لىا ًٖ مئ  : بطا ؾ  (1295)"اإلاهٟى"٢ا٫ في آزغ )البً هجُم:  "ألاقباٍ والىٓاثغ"وفي 

ًدخمل السُإ, ومظَب  ىا نىاب  مظَبَ  ومظَب مسالُٟىا في الٟغوٕ، ًجب ٖلُىا ؤن هجُب بإن  

  مسالُٟىا زُإ ًدخمل الهىاب, أله٪ لى ٢ُٗذ ال٣ى٫َ 
َ َ
ىا: بن الجتهض ًسُئ  ر  ا َص إلا

 
٢ىل

هِب  .(1296)(ٍو

ختى ٢لىا: بن خ٨م الاظتهاص ٞاإلنابت بٛالب الغؤي، : وؤما " الجهاًت"في )٢ا٫ ٖلي ال٣اعي: و 

هِب } ِب  الجتهض ًسُئ ٍو ى 
 ً  ًْ ه  َم

ُْ لَ ي ب  اء  َوَحْهض 
َ
ك ٌَ  ًْ ه  َم

ُْ لَ ي ب  ْجَخب 
ًَ   
 
 . (1297){(اَّلل

ىا بٟخاوي الصخابت ومكاوعات  ٖ: )٢ا٫ الٛؼالي  ٞغ
َ
ٖلى اجبإ ؤٚلب الًٓ ٦ُٟما  همهم اجٟا٢

ا ومً ٚحر اٖتراى بًٗهم ٖلى بٌٗ ف ي ظيـ الًٓ بٗض ٧ان مً ٚحر جهي٠ُ الٓىىن وجمحَز

 
 
لب, ٩ٞان اجٟا٢   هم ٖلى طل٪ الٟٗل  حؿلُم الًٓ ألٚا

َ
مىا مً الكإع ه  صلُال ٢اَٗا ٖلى ؤجهم ٞ

                                              

 13/289( ٞخذ الباعي 1293)

 1/282 في ؤنى٫ ال٣ٟه ( الىاضر1294)

ل, َـ(  710البر٧اث خاٞٔ الضًً ٖبض هللا بً ؤخمض اليؿٟي )( ناخب اإلاهٟى َى ؤبى 1295) ناخب )مضاع٥ الخجًز

ى قغح بؿُو٦جز الض٢اث٤, واإلاىاع(  في السالٝ لليؿٟي ؤبي خٟو ٖمغ  ِ إلاىٓىمت  , و)اإلاهٟى( ازخهاع  للمؿخهٟى له, َو

 2/1867. اهٓغ: ٦ك٠ الٓىىن َـ( ناخب )ال٣ٗاثض( 537اليؿٟي ) بً دمحم بً ؤخمض

ؤلبخت وال بإن مظَب  ىا نىاب  مظَبَ  ؤي: ٞال هجؼم بإن  ( , ٢ا٫ ابً ٖابضًً: )330ألاقباٍ والىٓاثغ )م ( 1296)

ه. ٞمً ؤنابه ٞهى اإلاهِب ومً سخاع مً ؤن خ٨مسالٟىا زُإ ؤلبخت، بىاء ٖلى ال ن وظب َلب  م هللا في ٧ل مؿإلت واخض  مٗح 

 ًٖ ؤبي خىُٟت ؤن   اإلاغوي  ٢ا٫ ؤبى الب٣اء ال٨ٟىي: )[ و 1/48(. ]خاقُت ابً ٖابضًً ال ٞهى السُئ. وه٣ل ًٖ ألاثمت ألاعبٗت

اإلاُلىب. ًد٩ى ؤن ناخب "البضاج٘",  في الُلب وبن ؤزُإ مجتهض مهِب، والخ٤ ٖىض هللا واخض، مٗىاٍ: ؤهه مهِب   ٧ل  

ى ؤبى ب٨غ ال٩اقاوي, هاْغ م٘ ٣ُٞه في مؿإلت, وهي ؤن الجتهَضًً َل َما مهِبان ؤم ؤخضَما مسُئ؟ ٣ٞا٫ ال٣ُٟه:  َو

ًٖ ؤبي خىُٟت عخمه هللا ؤجهما  مجتهض مهِب؟ ٣ٞا٫: ال, بل الصخُذ   ٧ل   اإلاى٣ى٫ ًٖ ؤبي خىُٟت عضخي هللا حٗالى ٖىه ؤن  

  ([ ٢ا٫ الٟىاعي: )44ال٩لُاث )م ومسُئ, وما ج٣ىله في مظَب اإلاٗتزلت(. ] مهِب
مهِب الختهضًً واخض ٖىضها, ألن في ٧ل 

ُ  مً الخىاصر خ٨ًم  ٌ  [ 2/475ٞهى٫ البضاج٘ ا هلل حٗالى زالٞا للمٗتزلت(. ]ىً ا مٗ و٢ا٫ ؤبى اإلاٗحن اليؿٟي: )اؾخض٫ بٗ

هِب. مهِب. ٣ٞا٫: بوي اظتهضث ٞإص   ؤصخابىا ٖلى اإلاٗتزلت في ٢ىلهم: ٧ل مجتهض ي اظتهاصي بلى ؤن الجتهض ًسُئ ٍو

  ؤمهِب  
 
 ٪ ٧ل  ؤها في َظا الاظتهاص ؤم مسُئ؟ ٞةن ٢لذ لي: به٪ مسُئ, ٣ٞض ؤ٢غعث بٟؿاص شخيء مً الاظتهاص وبُل ٢ىل

هِب(. ]جبهغة  مجتهض مهِب. وبن ٢لذ: به٪ مهِب في اظتهاص٥ ٣ٞض ؤ٢غعث بصخت ٢ى٫ مً ٣ًى٫: بن الجتهض ًسُئ ٍو

 . )ػ( ([35ألاصلت )م 

 (119( قم الٗىاعى في طم الغواٌٞ )م 1297)
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 بٗاصاجه اإلاخ٨غعة في ؤ٢ىاله وؤٞٗاله بخالتَ 
 
هم هم ٖلى الاظتهاص في َلب ؤٚلب الٓىىن, ٞهاع اجٟا٢

٩ٞان طل٪ جى٢ُٟا  ٞٗال ٦ى٣لهم ٢ىال: "به٨م ًا مجتهضون مخٗبضون باجبإ ؤٚلب الٓىىن",

ى ٧اإلاٗلىم بلٟٓهم  .(1298)(مٗلىما بٟٗلهم, َو

 )و٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم: 
َ
ألاخ٩ام، ٌٗخمضون  ٝ  غ  َٗ الىاْغون في ألاصلت والجتهضون في ح

   (1299)في ألا٦ثر
 ً ًَ  ٖلى ْ  ؤجهم 

ْ
 .(1300)(غون بما ًُلبىن َٟ ٓ

َ٘  َم الٗال   بن  )و٢ا٫ الكى٧اوي:     الجام
 
الىٓغ والاؾخضال٫، بطا  مً ًَ لٗلىم الاظتهاص اإلاخم٨

دو خه و٢اله َى الًٓ بإن طل٪ الظي عج   ه، ٞلِـ مٗه بال مجغص  خ٣   وؤُٖى الىَٓغ  بدض ٞو

 .(1301)(ٖؼ وظل الظي َلبه هللا   الخ٤  

: َظا وهللا الخ٤,  غ ًٖ ٖمغ هنع هللا يضر ؤهه خ٨م بد٨م, ٣ٞا٫ له عظل خًٍغ
َ
از  ً كهض لهظا ما  َو

له الغظل: َظا وهللا َى الخ٤, ٣ٞا٫ له ٖمغ هنع هللا يضر: بن ٖمغ ال ٌٗلم ؤهه  زم خ٨م بد٨م آزغ, ٣ٞا٫

 .(1302)ؤناب الخ٤, ل٨ىه ال ًإلى ظهضا

خهام"في و ى الغظل  (1303)ؾئل ال٣اؾم بً دمحم)للكاَبي:  "الٖا
 
ًٖ شخيء ٞإظاب, ٞلما ول

م ؤن َظا َى الخ٤, ول٨ً بن ايُغعَث بلُ َذ صٖاٍ ٣ٞا٫ له: ال ج٣ل بن ال٣اؾم ٖػ
ْ
ل م 
َٖ ه 

 .(1304)(به

                                              

 (195( , واهٓغ: قٟاء الٛلُل )م 99ؤؾاؽ ال٣ُاؽ )م ( 1298)

جى٣ؿم بلى ما ٣ًُ٘ ُٞه باإلنابت،  اإلاؿاثَل  ألاصر ؤن  : ) 8/296الؼع٦صخي في "البدغ الخُِ" ولهظا ٢ا٫ ( 1299)

ظا َى الظي ٣ًخًُه جهغ  وبلى ما ال ًضعي ؤناب الخ٤ ؤم   ؤزُإ، بدؿب ألاصلت. َو
 
 .اَـ  (ؤصخابىا في ه٣ٌ خ٨م الخا٦م ٝ

٢لذ: وال ق٪ ؤن الٓىىن مخٟاوجت وبًٗهما ٣ًغب مً ال٣ُ٘ وبًٗهم ًبلٛه ال ؾُما م٘ جٓاَغ الٓىاَغ واهخٟاء اإلاٗاعى 

ع ُٞه زالٝ, وبهما ظغي ٦الم  الٗلماء ا خهى   ً ظا ال  . َو لب, و٢ض وال٣غاثً الهىاٝع م ألٚا ٢ا٫ إلاظ٧ىع ؤٖالٍ ٖلى ألٖا

غ"٢ا٫ ابً ٖاقىع في و : )بن ٚالب ٖلم ال٣ٟه ْىىن(,  1/18 "بعقاص الٟدى٫ "الكى٧اوي في  غ والخىٍى بن : ) 26/253 "الخدٍغ

ُت خان ٗاث الكٖغ ض بلى ألاصلت(ؤ٦ثر الخَٟغ  .لت مً الًٓ اإلاؿدى 

 1/4( ٢ىاٖض ألاخ٩ام 1300)

 2/237 بعقاص الٟدى٫ ( 1301)

 6/50الخهى٫ للغاػي ( , و 500الخبهغة للكحراػي )م  (1302)

ب: ط٦غ مال٪ ال٣اؾم بً دمحم، ٣ٞا٫: ٧ان مً ٣ٞهاء َى ال٣اؾم بً دمحم بً ؤبي ب٨غ الهض٤ً, ( 1303) ٢ا٫ ابً َو

ضٍ ًدحى ال٣ُان مً ٣ٞهاء اإلاضًىت  ٣هائهم. ٖو  ٗكغة. و٢ا٫ الظَبي:الَظٍ ألامت. و٢ا٫ العجلي: ٧ان مً زُاع الخابٗحن ٞو

٨غمت، ؤبى دمحم، وؤبى ٖبض الغخمً ال٣غشخي، الخُمي،  ؤلامام، ال٣ضوة، الخاٞٔ، الدجت، ٖالم و٢خه باإلاضًىت م٘ ؾالم ٖو

 (58 - 5/53الب٨غي، اإلاضوي. )اهٓغ: ؾحر ؤٖالم الىبالء 

خهام للكاَبي( 1304)  1/186 الٖا
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 الٟهَم  الٟهَم "في ٦خاب ٖمغ بً السُاب بلى ؤبي مىسخى ألاقٗغي:  ظاء ٌكهض له ما٦ما 

ًَ م  ُٞما ًسخلج في نضع٥ م    بْ ا لم 
 
 ل
ْ
ـ  ألامىَع  ,وألاقباٍ ألامشا٫َ  ٝ  في ال٨خاب والؿىت، اٖغ   َ٪ ٛ زم ٢ 

 ْٖ  ."فُمد جسي ض بلى ؤخبها بلى هللا وؤقبهها بالخ٤، َم ٖىض٥، ٞا

ي بقاعة بلى ؤن الجتهض بهما  "ُٞما جغي "وفي ٢ىله ): " ألاقباٍ والىٓاثغ"في  ٢ا٫ الؿَُى

ضع ٥ الخ٤  في هٟـ ألامغ، وال ؤن ًهل بلى ال٣ُحنً  
 ً ٠ بما ْىه نىابا، ولِـ ٖلُه ؤن 

 
 .(1305)(٩ل

اٖخباع الٗؿغ مً ؤؾباب الخس٠ُٟ في في قىاَض  " ؤًًاألاقباٍ والىٓاثغ"و٢ا٫ في 

ومىه بؾ٣اٍ ؤلازم ًٖ الجتهضًً في السُإ والخِؿحر ٖلحهم باال٦خٟاء بالًٓ, ولى ): الٗباصاث

 
َ
ٟىا ألازظ  

 
ل
 
َغ الىنى٫  بلُه ٧ ؿ  َٖ ٤  و

َ
 .(1306)(بال٣ُحن لك

ى  ,ٞةن ٢ُل: ٠ُ٦ ًجىػ ؤن ٩ًىن للمسُئ ُٞما ؤزُإ ؤظغ  )٢ا٫ السُُب البٛضاصي:  َو

ُه في الاظتهاص ختى ؤزُإُه وجلخىاه ,ؤ٢غب   بلى ؤن ٩ًىن ٖلُه في طل٪ بزم   ؟ ٞالجىاب: ؤن َظا ٍٟغ

ٟا  , ألن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص لم ًجٗل للمسُئ ؤظغا ٖلى زُئه، وبهما ظٗل له ؤظغا ٖلى اظتهاصٍ، ٖو
 
ِ
َ
ل
َ
ٚ

ْضٍ، وؤما اإلاهِب   ٣ْه  ًَ  .(1307)(ٞله ؤظغ  ٖلى اظتهاصٍ، وؤظغ ٖلى بنابخه ًٖ زُئه ألهه لم 

ٖلُه  مً السُئحن بطا ٢ام بما ؤوظب هللا   ال بزم ٖلى ؤخض  )الٗؼ ابً ٖبض الؿالم: و٢ا٫ 

  ٞمً ؤناب الخ٤   ,ي ما ٖلُهألهه ؤص   ,خ٩امٝ ألا مً اإلابالٛت في الاظتهاص وفي حٗغ  
 
 َغ ظ  مجهم ؤ

ً ومً ؤزُإ بٗض بظ٫ الجهض ٖٟي ًٖ زُإٍ  ,ظتهاصٍ والشاوي ٖلى نىابهاؤخضَما ٖلى  ,ؤظٍغ

 
 
 .(1308)(في م٣ضماث اظتهاصٍ ٖلى ٢هضٍ ٖلى الهىاب َغ ظ  وؤ

: )ؤظم٘ مال٪ وؾاثغ ال٣ٟهاء ؤن ؤلازم في (1309)اعه  ابً ال٣َ ال٣اضخي ؤبى الخؿً و٢ا٫ 

, والضلُل   بطا اظتهض الخا٦م ٞإناب "الىبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ٖلى طل٪ ٢ى٫   السُة في مؿاثل الاظتهاص مىيٕى

 . (1310)("ٞله ؤظغان, وبن ؤزُإ ٞله ؤظغ

                                              

 (7)م  ألاقباٍ والىٓاثغ( 1305)

 (80الؿاب٤ )م ( 1306)

 1/475 ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه( 1307)

 (110ب٣ًاّ الهمم للٟالوي )م ( 1308)

اؾمه ٖلي بً ٖمغ بً ؤخمض. ؤلامام. بٛضاصي. ٢ا٫ ؤبى بسخا١ : ) 71 - 7/70 "جغجِب اإلاضاع٥"٢ا٫ في ( 1309)

الكحراػي: ج٣ٟه باألبهغي. وله ٦خاب في مؿاثل السالٝ. ال ؤٖٝغ للمال٨ُحن ٦خابا في السالٝ ؤخؿً مىه. و٧ان ؤنىلُا هٓاعا. 

اب: جظا٦غث م٘ ؤبي خامض ؤلاؾٟغاًُجي وولي بٛضاص.  ٢ا٫ ؤبى طع: َى ؤ٣ٞه مً عؤًذ مً اإلاال٨ُحن... ٢ا٫ ال٣اضخي ٖبض الَى

الكاٞعي، في ؤَل الٗلم. وظغي ط٦غ ؤبي الخؿً ابً ال٣هاع، و٦خابه في الدجت إلاظَب مال٪. ٣ٞا٫ لي: ما جغ٥ ناخب٨م 

بًٗهم ه٣ال ًٖ مٗالم ؤلاًمان: ٣ًا٫: لىال الكُسان ؤبى دمحم بً ٢ا٫ : ) 1/138 "شجغة الىىع الؼ٦ُت"(. وفي ل٣اثل ما ٣ًى٫ 
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  .(1311)(مظَب ؤَل الؿىت والجماٖت ؤهه ال بزم ٖلى مً اظتهض وبن ؤزُإ)٢ا٫ ابً جُمُت: و 

بطا اظتهض الخا٦م ٞإناب ٞله ؤظغان وبن اظتهض ٞإزُإ ٞله : "٢ا٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص): ؤًًاو٢ا٫ 

ٓت:  ",ؤظغ ل٣ض خ٨مذ ٞحهم بد٨م اإلال٪ مً ٞى١ "و٢ا٫ لؿٗض بً مٗاط إلاا خ٨م في بجي ٢ٍغ

ت: و٧ان  ",ؾبٗت ؤع٢ٗت بطا خانغث ؤَل خهً ٞؿإلى٥ ؤن "٣ًى٫ إلاً ًغؾله في ظِل ؤو ؾٍغ

٨ً ؤهؼلهم ٖلى ججزلهم ٖلى خ٨م هللا ٞال ججزلهم ٖلى خ٨م هللا ٞةه٪ ال جضعي ما خ٨م هللا ٞحهم؛ ول

ظٍ ألاخاصًض الشالزت في الصخُذ ",خ٨م٪ وخ٨م ؤصخاب٪ وفي خضًض ؾلُمان ٖلُه  ,َو

حر   ,"وؤؾإل٪ خ٨ما ًىا٤ٞ خ٨م٪" :الؿالم َا جض٫ ٖلى ما اج٤ٟ ٖلُه ٞهظٍ الىهىم ٚو

ًدهل له به مً  ؤخض الصسهحن ٢ض ًسهه هللا باظتهاص   الصخابت والخابٗىن لهم بةخؿان ؤن  

 .(1312)(وال بزم ٖلُه ,وطل٪ آلازغ ٖاظؼ له ؤظغ ,ٍ ٩ُٞىن له ؤظغانالٗلم ما ٌعجؼ ٖىه ٚحر  

٘ اإلاالم"و٢ا٫ في   ): " ٞع
 
م ؤو خ٨مُٞه ج صخُذ   بطا ظاء خضًض ٞال ًجىػ ؤن  ,دلُل ؤو جدٍغ

ٌ  جغ٦   له مً الٗلماء الظًً ونٟىا ؤؾباَب  الخاع٥َ  ض ؤن  ٗخ٣َ ٌ    هم 
َ
  ,بٗا٢

 
م ل الخغام ؤو خغ  ل٩ىهه خل

 ؤو َخ  ,الخال٫
َ
ُض   ,بٛحر ما ؤهؼ٫ هللا َم ٨ ؤو ًٚب  ً لٗىت  م   ٖلى ٞٗل   و٦ظل٪ بن ٧ان في الخضًض ٖو

في َظا  ٣ا٫: بن طل٪ الٗالم الظي ؤباح َظا ؤو ٞٗله صازل  ٞال ًجىػ ؤن ً ,طل٪ ؤو ٖظاب وهدى  

ُض ً   ,الٖى ظا مما ال وٗلم بحن ألامت ُٞه زالٞا بال قِئا  د٩ى ًٖ بٌٗ مٗتزلت بٛضاص مشل َو

  ٌ مىا ؤن السُئ مً الجتهضًً  سخي وؤيغابه: ؤجهم ٖػ  اإلاَغ
َ
ظا ألن   .ب ٖلى زُئهٗا٢   َو

 
 خى١َ ل

ُض إلاً ٞٗل الخغ    الٖى
 
  م مكغوٍ

 
م ؤو بخم٨ مى  بٗلمه بالخدٍغ مً وكإ  ٞةن   ,ه مً الٗلم بالخدٍغ

  بباصًت  
َ
ٗل قِئا مً الخغماث ٚحَر  ض  هْ َٖ  ؤو ٧ان خضًض مها لم ًإزم ولم  م  ٖال   باإلؾالم ٞو بخدٍغ

  قغعي, ض في اؾخدالله بلى صلُل  ٌؿدى  وبن لم  ض  َد ً  
 
   ٞمً لم ًبلٛه الخضًض

واؾدىض في  م  الخغ 

   لُل  ؤلاباخت بلى ص
 ,ولهظا ٧ان َظا مإظىعا مدمىصا ألظل اظتهاصٍ , ؤولى ؤن ٩ًىن مٗظوعا,قغعي 

َماَن ٢ا٫ هللا ؾبداهه: } ُْ
َ
ل وَص َوؾ  ًما{ بلى ٢ىله }َوَصاو 

ْ
ل  ٖ , وؤزجى ٖلحهما ؾلُمان بالٟهم ٞازخو ,{َو

بطا اظتهض الخا٦م " ٢ا٫: وفي الصخُدحن ًٖ ٖمغو بً الٗام هنع هللا يضر ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بالخ٨م والٗلم,

وطل٪  ٞخبحن ؤن الجتهض م٘ زُئه له ؤظغ, ",ٞإناب ٞله ؤظغان وبطا اظتهض ٞإزُإ ٞله ؤظغ

                                                                                                                                             

ض وؤبى ب٨غ ألابهغي والخمضان دمحم بً سخىىن ودمحم بً اإلاىاػ وال٣ايُان ؤبى الخؿً ال٣هاع َظا وؤبى دمحم ٖبض  ؤبي ٍػ

اب اإلاال٩ي لظَب اإلاظَب اإلاال٩ي. جىفي ناخب الترظمت ؾىت   (.َـ 398الَى

 (115 - 114ى٫ )م اإلا٣ضمت في ألان (1310)

 19/123مجمٕى الٟخاوي  (1311)

 346 - 7/345 الؿاب٤ (1312)
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   صع٥َ  ألن   ٍا مٟٛىع له,وزُ ,ألظل اظتهاصٍ
 
ؤو  ع  الهىاب في ظمُ٘ ؤُٖان ألاخ٩ام بما مخٗظ

ً  و٢ض ٢ا٫ حٗالى: } ,مخٗؿغ ً  
ي الض  ْم ف 

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َل  َٗ  َخَغط  َوَما َظ

ًْ
ْؿَغ و٢ا٫ حٗالى: } ,{م   ِ م  الْ

 
٨  ب 

غ ٍض  اَّلل  
 ً

ْؿَغ   ٗ م  الْ
 
٨  ب 

ٍض  غ 
 ً  
َ
ال ًهلحن "ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤهه ٢ا٫ ألصخابه ٖام السىض١:  وفي الصخُدحن ,{َوال

ٓت الٗهَغ  ؤخض     ",بال في بجي ٢ٍغ
 
٤ ٣ٞا٫ بًٗهم: ال ههلي بال ٞإصع٦تهم نالة  في الٗهغ في الٍُغ

ٓت ً   ,بجي ٢ٍغ ٤ غص مىاو٢ا٫ بًٗهم: لم  ٌَ  ,َظا؛ ٞهلىا في الٍُغ   ْب ٗ  ٞلم 
ً
مً  واخضة

  ,ٞاألولىن جمؿ٩ىا بٗمىم السُاب ,(1313)الُاثٟخحن
ً
 ,في الٗمىم ٞجٗلىا نىعة الٟىاث صازلت

 
َ
 اإلا٣هىصَ  ٞةن   ,َظٍ الهىعة ًٖ الٗمىم غون ٧ان مٗهم مً الضلُل ما ًىظب زغوَط وآلاز

 
 
ً   ,(1314)ى ال٣ىمبل اإلاباصعة  وهي مؿإلت ازخل٠ ٞحها ال٣ٟهاء ازخالٞا مكهىعا: َل 

َ
الٗمىم  و  س

 
 
٤ ٧اهىا ؤنىببال٣ُاؽ؟ وم٘ َظا ٞالظًً نل و٦ظل٪ بال٫ هنع هللا يضر إلاا بإ الهاٖحن  ,(1315)ىا في الٍُغ

                                              

 : ) 8/410( ٢ا٫ ابً عظب في "ٞخذ الباعي" له 1313)
 
 ٧ل  مجتهض  مهِب، بل ُٞه صاللت

ٖلى  وال صاللت في طل٪ ٖلى ؤن 

 ملىم  ٖلى اظتهاصٍ، بل بن ؤناب ٧ان له ؤظغان، الجتهَض  ؤن  
ٕ   ؾىاء ؤناب ؤو ؤزُإ ٞةهه ٚحر  وبن ؤزُإ ٞسٍُا مىيى

ٖلى ٖضم جإزُم مً اظتهض, ألهه  اؾخض٫ به الجمهىع  : ) 7/410و٢ا٫ الخاٞٔ في "الٟخذ"  .اَـ  (ٖىه، وله ؤظغ  ٖلى اظتهاصٍ

٠ مً ؤزم(  .اَـ  ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌٗى٠ ؤخضا مً الُاثٟخحن, ٞلى ٧ان َىا٥ بزم لٗى 

ىًبِ, ولى ٧ان ٧لما ازخل٠ مؿلمان في شخيء وؤما الازخالٝ في ألاخ٢ا٫ ابً جُمُت: ) )فدبدة( : ًَ ً ؤْن  ٩ام ٞإ٦ثر  م 

ان في ؤقُاء ال ٣ًهضان  مغ امهنع هللا يضر ؾُضا اإلاؿلمحن ًدىاٖػ  وال ؤزىة, ول٣ض ٧ان ؤبى ب٨غ ٖو
 
ْب٤َ بحن اإلاؿلمحن ٖهمت ًَ تهاظغا لم 

ٓت: "ال  في  بال في بجي ٢ٍغٓت ٞإصع٦تهم الٗهغ   الٗهَغ  ًهلحن ؤخض  بال السحر, و٢ض ٢ا٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ألصخابه ًىم بجي ٢ٍغ

٤ اجتهم الٗهغ ٣ٞا٫ ٢ىم: ال ههلي ,الٍُغ ٓت ٞو ٤ ,و٢ا٫ ٢ىم: لم ًغص مىا جإزحر الهالة ,بال في بجي ٢ٍغ ٞلم  ,ٞهلىا في الٍُغ

 24/173(. مجمٕى الٟخاوي ؤزغظاٍ في الصخُدحن مً خضًض ابً ٖمغٌٗب واخضا مً الُاثٟخحن". 

: في َظا الخضًض مً ال٣ٟه ؤهه ال ٌٗاب ٖلى مً ؤزظ بٓاَغ " الٟخذ"ا٫ الخاٞٔ في ٢( 1314) حٍر : )٢ا٫ الؿهُلي ٚو

 7/409 خضًض ؤو آًت, وال ٖلى مً اؾخيبِ مً الىو مٗجى ًسههه(. ٞخذ الباعي 

ٕ  : ) 410 - 8/409له  "ٞخذ الباعي "( ٢ا٫ ابً عظب في 1315) غ في بحن الصخابت في نالة الٗه بهما و٢٘ الخىاػ

٤، الخٟاجا بلى الىبي  ال ، وبلى مٗجى ٦المه ومغاصٍ وم٣هىصٍ, ٞمجهم مً جمؿ٪ بٓاَغ اللٟٔ، وعؤي ؤهه ًيبػي ؤن -ملسو هيلع هللا ىلص  -الٍُغ

 مً ٖمىم ؤخاصًض اإلاىا٢ُذ بسهىم 
ً
ٓت، وبن ٞاث و٢تها، وج٩ىن َظٍ الهالة مسهىنت ًهلي الٗهغ بال في بجي ٢ٍغ

ى الىهي ًٖ الهال  ٓت, ومجهم مً هٓغ بلى اإلاٗجى، و٢ا٫: لم ًغص الىبي َظا، َو طل٪، وبهما ؤعاص مىا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ة بال في بجي ٢ٍغ

ٓت في ب٣ُت الجهاع، ولم ًغص جإزحر الهالة ًٖ و٢تها، وال ٚحر و٢ذ نالة الٗهغ في َظا الُىم، بل  حعجَُل  الظَاب بلى بجي ٢ٍغ

هغ ,ًامفي ؾاثغ ألا  ٖلى ما ٧ان ٖلُه َى با١   ظا َى ألْا  (.وهللا ؤٖلم ,َو

ؤن بٌٗ الصخابت خملىا الىهي ٖلى خ٣ُ٣خه ولم ًبالىا  : )خانل ما و٢٘ في ال٣هت" الٟخذ"٢ا٫ الخاٞٔ في و 

ى جغ٥ جإزحر الهالة ًٖ و٢تها, واؾخضلىا بجىاػ الخإزحر إلاً  ,جغظُدا للىهي الشاوي ٖلى الىهي ألاو٫  ,بسغوط الى٢ذ َو

  اقخٛل بإمغ الخغب
 
ظابغ اإلاهغح بإجهم نلىا الٗهغ بٗض ما ٚغبذ  بىٓحر ما و٢٘ في جل٪ ألاًام بالسىض١, ٣ٞض ج٣ضم خضًض

 ػمان   ا في ٧ل قٛل  ًخٗل٤ بإمغ الخغب, وال ؾُما والؼمان  الكمـ, وطل٪ لكٛلهم بإمغ الخغب, ٞجىػوا ؤن ٩ًىن طل٪ ٖام  
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 ,لًٗ والخٛلُٔوالولم ًغجب ٖلى طل٪ خ٨م آ٧ل الغبا مً الخٟؿ٤ُ  ,ٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بغصٍبالهإ ؤمغ 

م  :وظماٖت مً الصخابت إلاا اٖخ٣ضوا ؤن ٢ىله حٗالىو٦ظل٪ ٖضي بً خاجم  ,لٗضم ٖلمه بالخدٍغ

                                                                                                                                             

٘, والبٌٗ آلازغ خملىا الىهَي ٖلى ٚحر الخ٣ُ٣ت, و  ٓت(. ٞخذ الدكَغ ؤهه ٦ىاًت ًٖ الخض والاؾخعجا٫ وؤلاؾغإ بلى بجي ٢ٍغ

  7/410الباعي 

َظا و٢ض اخخج الىلُض بً مؿلم بالخضًض ٖلى ظىاػ نالة الُالب واإلاُلىب عا٦با وبًماء ٦ما ٖل٣ه البساعي ٖىه 

ٖبض البر مً وظه آزغ ًٖ  وعواٍ الُبري وبً ,, ٢ا٫ الخاٞٔ: )٢ىله "و٢ا٫ الىلُض" ٦ظا ط٦ٍغ في ٦خاب الؿحر"صخُده"في 

ٞجز٫ ألاقتر ٌٗجي الىسعي ٞهلى ٖلى  ,ال جهلىا الهبذ بال ٖلى ْهغ :٢ا٫ قغخبُل بً الؿمِ ألصخابه :ألاوػاعي ٢ا٫

٤ عظاء بً خُىة ٢ا٫ .مسال٠ زال٠ هللا به :٣ٞا٫ قغخبُل ,ألاعى ٧ان زابذ بً الؿمِ  :وؤزغظه بً ؤبي قِبت مً ٍَغ

ٞلٗل زابخا ٧ان م٘ ؤزُه  .مسال٠ زىل٠ به :ع٦باها ٞجز٫ ألاقتر ٌٗجي الىسعي ٣ٞا٫ في زٝى ٞدًغث الهالة ٞهلىا

خذ الغاء وؾ٩ىن الخاء اإلاهملت بٗضَا مىخضة م٨ؿىعة زم ًاء  ,قغخبُل في طل٪ الىظه وقغخبُل اإلاظ٧ىع بًم اإلاعجمت ٞو

 .ِـ له في البساعي ٚحر َظا اإلاىي٘ول ,و٢ض ازخل٠ في صخبخه ,جدخاهُت ؾا٦ىت ٦ىضي َى الظي اٞخخذ خمو زم ولي بمغتها

مٗىاٍ ؤن الىلُض ٢ىي مظَب ألاوػاعي في مؿإلت  ",واخخج الىلُض"ػاص اإلاؿخملي في الى٢ذ ٢ىله  "بطا جسٝى الٟىث"٢ىله 

٤ نلىا ع٦باها ل٩ان بِىا في  :٢ا٫ بً بُا٫ ,الُالب بهظٍ ال٣هت لى وظض في بٌٗ َغ١ الخضًض ؤن الظًً نلىا في الٍُغ

٨ٞما ؾاٙ ألولئ٪ ؤن ًازغوا الهالة  ,ٞةن لم ًىظض طل٪ ٞظ٦غ ما خانله ؤن وظه الاؾخضال٫ ٩ًىن بال٣ُاؽ ,الاؾخضال٫

وألابحن ٖىضي ؤن وظه  :٢ا٫ بً اإلاىحر ,ًٖ و٢تها اإلاٟترى ٦ظل٪ ٌؿٙى للُالب جغ٥ بجمام ألاع٧ان والاهخ٣ا٫ بلى ؤلاًماء

الهالة ؤنال ٦ما ظغي لبًٗهم ؤو الهالة ٖلى الضواب ٦ما و٢٘  الاؾخضال٫ مً ظهت ؤن الاؾخعجا٫ اإلاإمىع به ٣ًخطخي جغ٥َ 

ً ٞاألولىن بىىا ٖلى ؤن الجزو٫ مٗهُت إلاٗاعيخه لؤلمغ السام  ,الجض في الىنى٫  ألن الجزو٫ ًىافي م٣هىصَ  ,لآلزٍغ

م لها لىظىص اإلاٗاعى ,باإلؾغإ ي و٢تها ٞهلىا وآلازغون ظمٗىا بحن صلُلي وظىب ؤلاؾغإ ووظىب الهالة ف ,و٧إن جإزحَر

ى ال ًًٓ بهم إلاا ُٞه مً السالٟت اهخهى ,ٞلى ٞغيىا ؤجهم هؼلىا ل٩ان طل٪ مًاصا لؤلمغ باإلؾغإ ,ع٦باها ظا الظي  .َو َو

  ً ٞلم ٌؿخدؿً الجؼم في الى٣ل  ",لى وظض في بٌٗ َغ١ الخضًض بلخ"بُا٫ ب٣ىله  خاوله بً اإلاىحر ٢ض ؤقاع بلُه ب

ً بهم السالٟت بخُٛحر َُئت الهالة بٛحر ال ًٓ :ٞمٗترى بمشله بإن ٣ًا٫ "بهم السالٟت ال ًًٓ"وؤما ٢ىله  ,باالخخما٫

ً بً اإلاىحر ,جى٠ُ٢ ت :وألاولى في َظا ما ٢اله بً اإلاغابِ ووا٣ٞه الٍؼ ٤ ألاولٍى ألن الظًً ؤزغوا  ,ؤن وظه الاؾخضال٫ مىه بٍُغ

ٓت لم ٌٗىٟىا م٘ ٧ىجهم ٞىجىا  الى٢ذ, ٞهالة مً ال ًٟىث الى٢ذ باإلًماء ؤو ٠ُ٦ ما ًم٨ً الهالة ختى ونلىا بلى بجي ٢ٍغ

 2/437ؤولى مً جإزحر الهالة ختى ًسغط و٢تها, وهللا ؤٖلم( اَـ . ٞخذ الباعي 

  ً ٤  اإلاىحر ٞاصعى ؤن   و٢ض ٢ا٫ الخاٞٔ في اإلاىي٘ الؿاب٤: )وؤٚغب ب الُاثٟت الظًً نلىا الٗهغ إلاا ؤصع٦تهم في الٍُغ

م ٖلى ال ا َو ٞةن الظًً لم  :٢ا٫ ,ضواب, واؾدىض بلى ؤن الجزو٫ بلى الهالة ًىافي م٣هىَص ؤلاؾغإ في الىنى٫ بهما نلَى

ى ألامغ باإلؾغإ ٞتر٥ ٖمىم ب٣ًإ الٗهغ في و٢تها بلى ؤن ٞاث والظًً نلىا ظمٗىا بحن  ًهلىا ٖملىا بالضلُل السام َو

هؼوال ل٩ان مًاصة إلاا ؤمغوا به مً ؤلاؾغإ وال ًًٓ ٞهلىا ع٦باها ألجهم لى نلىا صلُلي وظىب الهالة ووظىب ؤلاؾغإ 

ُه هٓغ ألهه لم ًهغح لهم بتر٥ الجزو٫ م ؤن ال ًهلىا  ,طل٪ بهم م٘ ز٣ىب ؤٞهامهم. اهخهى, ٞو ٞلٗلهم ٞهمىا ؤن اإلاغاص بإمَغ

ٓت اإلابالٛت في ألامغ باإلؾغإ ٞباصعوا بلى امخشا٫ ؤمٍغ وزهىا و٢ذ الهالة مً  طل٪ إلاا ج٣غع ٖىضَم الٗهغ بال في بجي ٢ٍغ

ا ٞال ًمخى٘ ؤن ًجزلىا ُٞهلىا, وال ٩ًىن في طل٪ مًاصة إلاا ؤمغوا به, وصٖىي ؤجهم نلىا ع٦باها ًدخاط بلى  ,مً جإ٦ُض ؤمَغ

دا في شخيء مً َغ١ َظٍ ال٣هت( اَـ . ٞخذ الباعي  ,  120 - 3/118, واهٓغ: ػاص اإلاٗاص البً ال٣ُم  7/410صلُل, ولم ؤٍع نٍغ

 ٦1/657شحر وجٟؿحر ابً 
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ْؾَىص  }
َ ْ
ِ  ألا

ُْ سَ
ْ
ًَ ال  م 

 ٌ َُ ْب
َ ْ
 ألا

 
ِ ُْ سَ

ْ
م  ال

 
٨
َ
َن ل َبح 

َ
د ًَ ى  ٩ٞان  ,ٌُ والؿىصالب   با٫  { مٗىاٍ الخ  َخت 

ٖ  ؤخض   ٌَ َم ًجٗل  إ٧ل ختى ً ,وؤؾىص ٣الحن ؤبُ ٣ٞا٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص  ,مً آلازغ دبحن ؤخضَماٍو

ٞإقاع بلى ٖضم ٣ٞهه إلاٗجى  ",الجهاع وؾىاص اللُل بهما َى بُاى ,بن وؾاص٥ بطا لٍٗغٌ"لٗضي: 

ً   ,ال٨الم بسالٝ  ,مً ؤُٞغ في عمًان وبن ٧ان مً ؤٖٓم ال٨باثغ غجب ٖلى َظا الٟٗل طم  ولم 

َال  ,٢خلٍى ٢خلهم هللا"ىب الٛؿل ٞاٚدؿل ٞماث؛ ٞةهه ٢ا٫: في البرص بىظ الظًً ؤٞخىا اإلاصجىَط 

تهاص؛ بط لم ٩ًىهىا مً ٞةن َاالء ؤزُئىا بٛحر اظ ",بهما قٟاء العي الؿاا٫ ,لم ٌٗلمىاؾإلىا بطا 

 و٦ظل٪  ,ؤَل الٗلم
َ
ض ٢  ىَ لم ًىظب ٖلى ؤؾامت بً ٍػ

 َ
ال بله ا ٢خل الظي ٢ا٫: صا وال صًت وال ٦ٟاعة إلا

لِـ بصخُذ  َظا ؤلاؾالمَ  ٖلى ؤن   ه بىاءً ٢خل   ضا ظىاَػ ٞةهه ٧ان مٗخ٣   ,ة الخغ٢اثبال هللا في ٚؼو 

  م٘ ؤن  
َ
َٖ  ,ه خغام٢خل  م  و

 
البػي مً صماء  ال٣ٟهاء في ؤن ما اؾدباخه ؤَل   وظمهىع   ل بظل٪ الؿل٠

ل   ً   ؤَل الٗض٫ بخإٍو  .عة؛ وبن ٧ان ٢خلهم و٢خالهم مدغماوال صًت وال ٦ٟا ص  ىَ ًمً ب٣َ ؾاجٜ لم 

ُض ال ًدخاط ؤن ًظ٦غ في ٧ل زُاب؛ الؾخ٣غاع الٗلم  ظا الكٍغ الظي ط٦غهاٍ في لخى١ الٖى َو

  ٦ما ؤن   ,به في ال٣لىب
 
ض ٖلى الٗمل مكغوٍ بةزالم الٗمل هلل؛ وبٗضم خبٍى الٗمل  الٖى

ً   زم بن   ,بالغصة  َظا الكٍغ ال 
َ
ضظ٦ ُض  ,غ في ٧ل خضًض ُٞه ٖو زم خُض ٢ضع ٢ُام اإلاىظب للٖى

 .(1316)(الخ٨م ًخسل٠ ٖىه إلااو٘ ٞةن  

ًٖ حؿمُت هدُجخه خ٨َم  وعص الىهي  لهىاب والسُإ ل الدخم  م   الجتهض   هٓغ  وإلاا ٧ان ٢لذ: 

تهللا ٦ما ؾل٠ في خضًض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص  ٢ا٫ ُٞه ابً ال٣ُم: ولهظا , إلاً ًغؾله في ظِل ؤو ؾٍغ

ٌ  ٞخإمل ٠ُ٦ ٞغ١ بحن خ٨م هللا وخ٨م ألامحر الجتهض، )  ,هللا الجتهضًً خ٨َم  ى خ٨م  ؿم  وههى ؤن 

خ٨ما خ٨م به ٣ٞا٫:  -هنع هللا يضر  -ً َظا إلاا ٦خب ال٩اجب بحن ًضي ؤمحر اإلاامىحن ٖمغ بً السُاب وم  

َظا ما ؤعي هللا  ؤمحَر اإلاامىحن ٖمغ، ٣ٞا٫: ال ج٣ل ٨َظا, ول٨ً ٢ل: َظا ما عؤي ؤمحر  اإلاامىحن ٖمغ 

 .(1317)(بً السُاب

 ٖمغ: "الؿىت ما ؾىه هللا وعؾىله، ال ججٗلىا زُإ الغؤي ؾىت لؤلمت". وج٣ضم ٢ى٫  

 ًا ؤبا ب٨غ بطا خض  ": و٢ا٫ عبُٗت البً قهاب
ْ
ً   الىاَؽ  َذ ز م ؤهه عؤ ٪, وبطا بغؤً٪ ٞإزبَر

ً   خضزذ الىاؽ بصخيء   م ؤهه ؾىت ال ًٓىىن ؤهه عؤ  .(1318)"٪مً الؿىت ٞإزبَر

                                              

 254 - 20/251مجمٕى الٟخاوي ( 1316)

 ( مىه.35, واهٓغ ؤًًا )م  32 - 1/31بٖالم اإلاى٢ٗحن ًٖ عب الٗاإلاحن ( 1317)

 (19( ب٣ًاّ الهمم )م 1318)
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ض  ٣ُٞه  و٢ا٫  َ  اإلاضًىت ٖبض هللا بً ًٍؼ ؼبً  ٍ في الخابٗحن, - ْغم  ضاص  ٢ا٫ مال٪: ٦ىذ ؤخب )ٖو

ه، ٦ما ًدٍى الؿىت":  -(ؤن ؤ٢خضي به  .(1319)"بوي ألخب للغظل ؤن ال ًدٍى عؤَي هٟؿ 

َٕ  ولهظا ٧ان الصخابت)٢ا٫ ابً جُمُت:  ىن قغ الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص مً  بطا ج٩لمىا باظتهاصَم ًجَز

م ؤ٢ى٫ ٞحها بغؤَي؛ ٞةن ٨ًً "مؿٗىص في اإلاٟىيت:  ٦ما ٢ا٫ ٖبض هللا بً ,زُئهم وزُإ ٚحَر

ئان مىه ,وبن ٨ًً زُإ ٞمجي ومً الكُُان ,نىابا ٞمً هللا و٦ظل٪ عوي  ,"وهللا وعؾىله بٍغ

و٦ظل٪ ًٖ ٖمغ في بٌٗ ألامىع؛ م٘ ؤجهم ٧اهىا ًهِبىن ُٞما ٣ًىلىهه  ,ًٖ الهض٤ً في ال٨اللت

حٍر اظتهاصَ  ٦ما وا٤ٞ الىو  ٖلى َظا الىظه ختى ًىظض الىو مىا٣ٞا الظتهاصَم   ,ابً مؿٗىص ٚو

باهلل وعؾىله وبما ًجب مً حُٗٓم قٕغ الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ؤن ًًُٟىا بلُه بال ما  وبهما ٧اهىا ؤٖلَم 

ئان مىه -وبن ٧اهىا مجتهضًً  -وما ؤزُئىا ُٞه  ,مٍى مىهل  َٖ   .(1320)(٢الىا: بن هللا وعؾىله بٍغ

٦ظا ؤو خغمه  جىػ للمٟتي ؤن ٌكهض ٖلى هللا وعؾىله بإهه ؤخل  ال ً)ال٣ُم: ولهظا ٢ا٫ ابً 

ه بال إلاا ٌٗلم ؤن     ألامَغ  ؤو ؤوظبه ؤو ٦َغ
َ
مه  هللا   و  ُٞه ٦ظل٪ مما ه وعؾىله ٖلى بباخخه ؤو جدٍغ

  ,ؤو بًجابه ؤو ٦غاَخه
 
ٞلِـ له ؤن ٌكهض ٖلى  ,هضٍ صًىَ وؤما ما وظضٍ في ٦خابه الظي جل٣اٍ ٖمً ٢ل

 به، وََ  هللا وعؾىله
 
مً الؿل٠:  واخض   ٢ا٫ ٚحر   الىاؽ بظل٪، وال ٖلم له بد٨م هللا وعؾىله. غ  ٛ

، لم ؤخل ٦ظا، ٦م ؤن ٣ًى٫: ؤخل هللا ٦ظا، ؤو خغم هللا ٦ظا، ٣ُٞى٫ هللا له: ٦ظبَذ ؤخض   ُدظْع ل  

ضة بً الخهِب ؤن عؾى٫ هللا  ولم ؤخغمه. ٢ا٫:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وزبذ في صخُذ مؿلم مً خضًض بٍغ

وبطا خانغث خهىا ٞؿإلى٥ ؤن ججزلهم ٖلى خ٨م هللا وعؾىله ٞال ججزلهم ٖلى خ٨م هللا "

٨ً ؤهؼلهم ٖلى خ٨م٪ وخ٨م وعؾىله، ٞةه٪ ال جضعي ؤجهِب خ٨م هللا ٞحهم ؤم ال، ول

 ؤلاؾالم ٣ًى٫: خًغث مجلؿا ُٞه ال٣   قَُش  وؾمٗذ   ."ؤصخاب٪
 
حر   ًاة َم، ٞجغث خ٩ىمت ٚو

 َخ 
َ
 ػ   ب٣ى٫   َمٞحها ؤخض   َم ٨

َ
هللا، ٣ٞلذ له: ناع  ، ٣ٞلذ له: ما َظٍ الخ٩ىمت؟ ٣ٞا٫: َظا خ٨م  َغ ٞ

غ، وال ج٣ل ٢ى٫   غ َى خ٨م هللا الظي خ٨م به وؤلؼم به ألامت؟ ٢ل: َظا خ٨م ٞػ َظا خ٨م  :ٞػ

 .(1321)(هللا، ؤو هدى َظا مً ال٨الم

ٕ   ٫ الىاظب  الٟغ١ بحن الخ٨م اإلاجز  ): ابً ال٣ُم ؤًًاو٢ا٫  ٫ الظي لخ٨م اإلااو  وا ,الاجبا

الخ٨م اإلاجز٫ َى الظي ؤهؼله هللا ٖلى عؾىله وخ٨م به بحن  ؤن   :الاجبإ ظاثَؼ  ن ٩ًىَن ؤ ٚاًخه

ى خ٨مه الظي ال خ٨َم  ,ٖباصٍ الجتهضًً السخلٟت  ٫، ٞهى ؤ٢ىا٫  وؤما الخ٨م اإلااو  , له ؾىاٍ َو

                                              

 6/379ؾحر ؤٖالم الىبالء ( 1319)

 42 - 33/41مجمٕى الٟخاوي ( 1320)

 4/134بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1321)
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  ٖ  هللا   خابها لم ٣ًىلىا: َظا خ٨م  ؤص ها، وال ٨ًٟغ وال ًٟؿ٤ مً زالٟها، ٞةن  التي ال ًجب اجبا

 ها بغَ ْض ه، بل ٢الىا: اظتهَ عؾىل  و 
ْ
 ً  ؤ

َ
 ب  ىا، ٞمً قاء ٢
َ
ً  ل مىا به ألامت، ٢ا٫ لؼ  ه، ومً قاء لم ٣ًبله، ولم 

  َظا عؤَي، ٞمً ظاءوي بسحر  ": ؤبى خىُٟت
َ
 ب  مىه ٢
ْ
هللا إلاا ؾاٙ ألبي  ولى ٧ان َى ٖحن خ٨م   ",ىاٍل

حر   ًَ  ٍ الغقُض  اؾدكاعَ  و٦ظل٪ مال٪  , ُهه َٞما مسالٟخ  ًىؾ٠ ودمحم ٚو ٖلى ما في  الىاَؽ  َل دم  ؤن 

إ    هللا  عؾى٫   ٞمىٗه مً طل٪، و٢ا٫: ل٣ض جٟغ١ ؤصخاب   اإلاَى
 ٢ىم   في البالص، وناع ٖىض ٧ل 

  ٖ 
ْ
ظا الكاٞعي ًىهى ؤصخابَ  م  ل ً، َو ىنحهم بتر٥ ٢ىل  ٚحر ما ٖىض آلازٍغ ه بطا ه ًٖ ج٣لُضٍ، ٍو

 
 
٣ى٫: ال ج٣لضوي،  ظا ؤلامام  َو, بسالٞه ظاء الخضًض جها، ٍو ؤخمض ًى٨غ ٖلى مً ٦خب ٞخاواٍ وصو 

َٖ  .ا وال ٞالًها، وزظ مً خُض ؤزظواوال ج٣لض ٞالهً    مىا عضخي هللا ٖجهم ؤن  ل  ولى 
َ
هم ًجب ؤ٢ىال

  ٖ  مىا ٖلى ؤصخابهم مسالٟتَ ها لخغ  اجبا
َ َ
ً  هم، وإلا ٟخىا بسالٞهم في شخيء، وإلاا ا ؾاٙ ألصخابهم ؤن 

مً  ي ٖىه في اإلاؿإلت ال٣ىالن والشالزت وؤ٦ثر  رَو زم ًٟتي بسالٞه، ٞح   َم ٣ًى٫ ال٣ى٫َ ٧ان ؤخض  

ً   ٞالغؤي   ,طل٪ ٌَ ؤخىال   والاظتهاص ؤخؿ ٖ  ؿ  ه ؤن  ًَ  ٫  اإلاجز   ه، والخ٨م  ٙى اجبا َٟ  إلاؿلم   ل  د  ال  ه ؤن ًسال

 .(1322)(وال ًسغط ٖىه

الجتهض, ٢ا٫ ابً ٖاقىع في ٢لذ: ولهظا لِـ َمً َعص  خ٨َم هللا وعؾىله ٦مً عص خ٨م 

ْم ٖىض ٢ىله حٗالى } "جٟؿحٍر" َجه  ُْ َجَغ َب
َ
َُما ش  ٞ ى٥َ  م   

 
َد٨  ً ى  ىَن َخت  ى  ْام 

 ً  
َ
َ٪ ال  

 َوَعب 
َ

ال
َ
و٢ض ): { آلاًت ٞ

غاى ًٖ خ٨م الغؾى٫ ٦ٟغا، ؾىاء ٧ان مً مىا٤ٞ  بحن هللا حٗالى في ؾىعة الىىع ٠ُ٦  ٩ًىن ؤلٖا

ْم ىا٣ٞحن }مامً، بط ٢ا٫ في قإن اإلا ؤم مً ْجه   م 
غ ٤ٍ 

َ
ا ٞ

َ
ط ْم ب 

َجه  ُْ َم َب
 
ْد٨ َُ

ه  ل  ىل 
  َوَعؾ 

 
ى اَّلل

َ
ل ىا ب 

 ٖ ا ص 
َ
ط َوب 

 
َ
س ًَ ْم 

َ
ىا ؤ اب 

َ
م  اْعج

َ
ْم َمَغى  ؤ ه  ىب 

 
ل
 
ي ٢ ف 

َ
حَن * ؤ ى   ٖ

ْ
ظ ه  م 

ُْ لَ ىا ب 
 
ج
ْ
إ ًَ َخ٤  

ْ
م  ال ه 

َ
ًْ ل

 
٨ ًَ ْن  ىَن * َوب 

غ ي 
ْٗ ْن م 

َ
ىَن ؤ

 
اٞ

ْحه  
َ
ل َٖ   

 
 اَّلل

َ
٠ُ د 

ه  ًَ
 
ىل َم } -زم ٢ا٫ -{ْم َوَعؾ 

 
ْد٨ َُ

ه  ل  ىل 
  َوَعؾ 

 
ى اَّلل

َ
ل ىا ب 

 ٖ ا ص 
َ
ط حَن ب  ى  ْام 

 ْ
ْى٫َ اإلا

َ
اَن ٢

َ
َما ٧ ه  ب 

ىَ  ْٗ
َ
َ
َ
َىا َوؤ ْٗ ىا َؾم 

 
ىل  ٣ ًَ ْن 

َ
ْم ؤ َجه  ُْ  ,٠ُْ ألن خ٨م الغؾى٫ بما قٕغ هللا مً ألاخ٩ام ال ًدخمل الَخ  ،{اَب

 ٌَ َٕ  ٠ الغؾى٫  كٕغ هللا بال الخ٤، وال ًسال  بط ال  ولهظا ٧اهذ َظٍ آلاًت  ,هللا حٗالى في خ٨مه قغ

غاى ًٖ خ٨م ٚحر الغؾى٫ ٞلِـ ب٨ٟغ  (1323)زانت بد٨م الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ػ  ، ٞإما ؤلٖا بطا ظى 

غ ٍ الٗباؽ   , حٗالى، ؤو ٖضَم الٗض٫ في الخ٨ماإلاٗغ ى  ٖلى الخا٦م ٖضَم بنابخه خ٨َم هللا
َ
و٢ض ٦

ليٌّ خ    ٖو
ْ
ان ؤن   ب٨غ وخ٨َم  َم ؤبي٨  ٖمغ في ٢ًُت ما جغ٦ه الىبيء ملسو هيلع هللا ىلص مً ؤعى ٞض٥، ألجهما ٧اها ًٍغ

                                              

 (267 - 266( الغوح )م 1322)

ه ح1323)
َ
م  }ٗالى: ( ٌٗجي ٢ىل ْم َخَغًظا م  ه  ؿ 

 ٟ هْ
َ
ي ؤ وا ف 

ض  ج 
ًَ  
َ
م  ال

 
ْم ز َجه  ُْ َجَغ َب

َ
َُما ش  ٞ ى٥َ  م   

 
َد٨  ً ى  ىَن َخت  ى  م 

ْ
ا  ً  

َ
َ٪ ال  

 َوَعب 
َ

ال
َ
ا ٞ

ًُما ْؿل 
َ
ىا ح م   

 
َؿل  َ َذ َو ِْ ًَ َ

٢}. 
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مغ في طل٪ لِـ مً الهىابؤب اظتهاصَ  ٣ؿم به٪ ال ج"و٢ض ٢ا٫ ُٖيُت بً خهً لٗمغ:  ,ي ب٨غ ٖو

ه في خ٨م ٖمغ ٦ٟغا مىه"بالؿىٍت وال حٗض٫ في ال٣ًُت ض  َٗى  َٗ  ٌ  .(1324)(, ٞلم 

ٞةن مً ٦باع إلنابت خ٨م هللا حٗالى,  مؿخلؼم   ٧ان هٓغ ال٣ُٟه واإلاٟتي ٚحَر  ا٢لذ: وإلا

همؿاثله و ألاثمت مً ٧ان ًمى٘ ٦خابت   , ٦ما في بقاعة ابً ال٣ُم إلاا ٧ان مً ؤلامام ؤخمض.ٞخاٍو

ما ؤٞخِذ به,  ٧ان مجاَض ٣ًى٫ ألصخابه: ال ج٨خبىا ٖجي ٧ل  ) :" اإلاحزان"ط٦غ الكٗغاوي في 

 .(1325)(ؤعظ٘ ٖىه ٚضا شخيء ؤٞخِخ٨م به الُىمَ  ٧ل   الخضًض, ولٗل  وبهما ٨ًخب 

خهام"في  لكاَبيا ط٦غو  ٞإمالٍ  ,ظاء عظل بلى ؾُٗض بً اإلاؿِب ٞؿإله ًٖ شخيء): " الٖا

٣ٞا٫ عظل مً ظلؿاء ؾُٗض: ؤج٨خب ًا ؤبا دمحم  ,٨ٞخب الغظل ,زم ؾإله ًٖ عؤًه ٞإظابه ,ٖلُه

 .(1326)(ىاوله الصخُٟت ٞسغ٢هاعؤً٪؟ ٣ٞا٫ ؾُٗض للغظل: هاولىحها, ٞ

دمحم بً ؤبي ٖمغ الضوعي اإلا٣غت ٢ا٫: ؾمٗذ ؤبا وُٗم وعوي ٖبض هللا بً ؤلامام ؤخمض ًٖ 

ى ؤبى خىُٟت  -٣ًى٫: ؾمٗذ الىٗمان بً زابذ  ْغو  ٖجي  -َو
َ
٣ًى٫ ألبي ًىؾ٠: )ًا ٣ٌٗىب ال ج

 .(1327)قِئا, ٞىهللا ما ؤصعي ؤمسُئ ؤم مهِب(

ش"، و"الٗلل": عواًت الضوعي ٖىه في ٢ا٫ ًدحى )٢ا٫ ال٩ىزغي: و  ت  -بً مٗحن في "الخاٍع ْاٍَغ

غ ٣ًى٫: ٦ىا هسخل٠ بلى ؤبي خىُٟت، ومٗىا -صمك٤  : ٢ا٫ ؤبى وُٗم "الًٟل بً ص٦حن" ؾمٗذ ٞػ

غ: ٣ٞا٫ ًىما ؤبى خىُٟتؤبى ًىؾ٠، ودمحم بً الخؿً، ٨ٞىا ه٨خب ٖى ألبي ًىؾ٠:  ه، ٢ا٫ ٞػ

د٪ ًا ٣ٌٗىب، ال ج٨خب ٧ل   الُىم، وؤجغ٦ه ٚضا، وؤعي  حؿم٘ مجي، ٞةوي ٢ض ؤعي الغؤَي  ما "ٍو

 .(1328)(الغؤي ٚضا، وؤجغ٦ه في ٚضٍ"، اَـ

ٞإظاب ٞحها, زم  ٢ا٫ ؤقهب: ؾئل مال٪ ًٖ مؿإلت  )لل٣اضخي ُٖاى:  "جغجِب اإلاضاع٥"وفي 

 
َ
ً   ه: ال ؤصعي, بن هًٓ بال ْىا, بهما َى الغؤي, وؤها ؤزُئ وؤعظ٘, و٧ل  ٢ا٫ م٩اه  ب.٨خَ ما ؤ٢ى٫ 

 ؤه في مؿإلت ٣ٞا٫: ال ج٨خبها، ٞةوي ال ؤصعي ٢ا٫ ؤقهب: وعآوي ؤ٦خب ظىابَ 
ْ
ذ ٖلحها ؤم ب  ؤز

 .(1329)(ال

                                              

غ 1324) غ والخىٍى  112 - 5/111( الخدٍغ

 1/206اإلاحزان للكٗغاوي ( 1325)

خهام ( 1326)  (19 - 18, وب٣ًاّ الهمم للٟالوي )م  181 - 1/180الٖا

 1/225ٗبض هللا بً ؤخمض بً خىبل ( الؿىت ل1327)

 25 - 1/24( , واهٓغ: ؤنل نٟت الهالة لؤللباوي 54( ٣ٞه ؤَل الٗغا١ وخضًثهم لل٩ىزغي )م 1328)

 1/190جغجِب اإلاضاع٥ ( 1329)
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ش ؤلاؾالم"في و ٣ٞا٫: هي  ,ٞؿئل ًٖ البخت مدل٢ًا٫ ؤقهب: ٦ىذ ٖىض )لظَبي: ل "جاٍع

 َٗ   صخ  زالر، ٞإزظث ؤلىاحي أل٦خب, ٣ٞا٫: ال ج٨خب, ٞٗسخى في ال
 .(1330)(بجها واخضة ؤن ؤ٢ى٫َ  ي 

ب: ٧ان مال٪ ٣ًى٫ في ؤ٦ثر  ): " جغجِب اإلاضاع٥"في و ٌ   ٢ا٫ ابً َو ٢ا٫  .ال ؤصعي  :ؿإ٫ ٖىهما 

ض: ٣ٞلذ إلاال٪   الٗغا١ بلى ٖغا٢هم  الكام بلى قامهم وؤَل   في طل٪، ٣ٞا٫: ًغظ٘ ؤَل   ٖمغ بً ًٍؼ

  وؤَل مهَغ 
َ
م, زم ل   َٗ بلى مهَغ

 
  ,ي ؤعظ٘ ٖما ؤٞخُتهم بهل

 
 ُْ ٢ا٫: ٞإزبرث بظل٪ الل

َ
ٞب٩ى،  (1331)ض

 .(1332)(َظا ؤ٢ىي مً اللُض, ؤو هدَى  وهللا   و٢ا٫: مال٪  

ً بطا ؾئل ًٖ شخيء ٢ا٫: لِـ ٖىضي ُٞه بال عؤي  و  ٣ُٞا٫ له: ٢ل ُٞه  ,ؤتهمه ٧ان ابً ؾحًر

ًَ ٣ُٞى٫:  ,ٖلى طل٪ بغؤً٪ عؤًا وؤعي  ذ ل٣لذ ُٞه ول٨جي ؤزاٝ ؤن ؤعي الُىمَ شب  لى ؤٖلم ؤن عؤَي 

 .(1333)َموع  في ص   لىاَؽ , ٞإخخاط ؤن ؤجب٘ اٍٚضا ٚحرَ 

ً ؾالم بً ٖبض هللا بً ٖمغ ؤن عظال  ,لم ؤؾم٘ في َظا بصخيءؾإ٫ ًٖ شخيء، ٣ٞا٫ له:  ٖو

َب ٞإعي بٗض٥ لٗلي ؤن ؤزبر٥ بغؤَي زم جظ بوي ؤعضخى بغؤً٪, ٣ٞا٫ له ؾالم: ٣ٞا٫ له الغظل:

عؤًا ٚحٍر ٞال ؤظض٥
(1334) . 

ؿاء َٟ لىا ٢بل الُىم في الى   ض  َخ ال٩ا( )ٌٗجي مو٢ض ٧ان : )" اإلاضوهت"و٢ض ٢ا٫ ابً ال٣اؾم في 

ٌ   ض  ما ل٣ُىاٍ ٣ٞا٫: ؤ٦ٍغ ؤن ؤخ   َغ ؾخحن ًىما, زم عظ٘ ًٖ طل٪ آز   ؿإ٫ ًٖ طل٪ ُٞه خضا, ول٨ً 

ب ٢ا٫: ؾإلىا مال٩ا ًٖ الىٟؿاء ٦م جم٨ض في  ؤَل   ت ٞخدمل ٖلى طل٪. ٢ا٫ ابً َو اإلاٗٞغ

 . (1335)(ؤخض في طل٪ خضا هٟاؾها بطا َا٫ بها الضم ختى حٛدؿل وجهلي؟ ٢ا٫: ما

ً له وحكٝى له؟ ٢ا٫ و٢ا٫ سخىىن: ) ؤعؤًذ بن َل٤ امغؤجه جُل٣ُت ًمل٪ الغظٗت َل جٍؼ

 
 
إ٧ل مٗها بطا ٧ان مٗها مً )ٌٗجي ابً ال٣اؾم( : ٧ان ٢ىل ه ألاو٫: ال بإؽ ؤن ًضزل ٖلحها ٍو

                                              

ش ؤلاؾالم1330)  11/327 ( جاٍع

هغ، ومدضثها، ومددكمها، وعثِؿها، ومً ًٟخسغ بىظىصٍ ٣ُٞه م -عخمه هللا-٧ان اللُض ( ٢ا٫ الظَبي: )1331)

غظٗىن بلى عؤًه، ومكىعجه، ول٣ض ؤعاصٍ اإلاىهىع ٖلى  ، ٍو ا مً جدذ ؤوامٍغ ؤلا٢لُم، بدُض بن مخىلي مهغ، و٢ايحها، وهاَْغ

ُه 8/143ؾحر ؤٖالم الىبالء  ؤن ًىىب له ٖلى ؤلا٢لُم، ٞاؾخٟٗى مً طل٪(. الغخمً بً  : )ؤخمض بً ٖبض 8/156ؤًًا  , ٞو

ب: ؾمٗذ الكاٞعي ٣ًى٫: اللُض ؤ٣ٞه مً مال٪ بال ؤن ؤصخابه لم ٣ًىمىا به. و٢ا٫ ؤبى ػعٖت الغاػي: ؾمٗذ ًدحى بً  َو

. و٢ا٫ خغملت: ؾمٗذ الكاٞعي ٣ًى٫: اللُض ؤجب٘ لؤلزغ -عخمه هللا -مً مال٪، ول٨ً الخٓىة إلاال٪  ب٨حر ٣ًى٫: اللُض ؤ٣ٞه  

 مً مال٪(.

 1/182 جغجِب اإلاضاع٥( 1332)

ًله1333)  1/777 ( ظام٘ بُان الٗلم ٞو

 الؿاب٤.( 1334)

 1/154اإلاضوهت ( 1335)
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ا وال ًإ٧ل مٗها ختى  ًخدٟٔ بها، زم عظ٘ ًٖ طل٪ ٣ٞا٫: ال ًضزل ٖلحها وال ًغي قَٗغ

 . (1336)(ًغاظٗها

ظضص ٣ٞض , مً مؿاثل ال٣ضًم الظي نىٟه في بٛضاص ً َظا ما عظ٘ ٖىه الكاٞعي  وم  ٢لذ: 

  ٖ ى الظي ,ث مً الجضًضض  ٞحها الىٓغ و  .(1337)نىٟه في مهغ َو

                                              

 2/7اإلاضوهت ( 1336)

 مً ٦باع ؤصخابه الىىوي: ٢ا٫ ( 1337)
 
غوٍه ٖىه ؤعبٗت )ونى٠ في الٗغا١ ٦خاَبه ال٣ضًم اإلاؿمى ٦خاب الدجت، ٍو

هم ل ٟغاوي، وال٨غابِسخي، وؤج٣ج  م ؤخمض بً خىبل، وؤبى زىع، والٖؼ , زم زغط الكاٞعي الٗغا٢ُحن، َو ٟغاوي   الٖؼ
ً
عخمه  -ه عواًت

بلى مهغ ؾىت حؿ٘ وحؿٗحن وماثت, و٢ا٫ ؤبى ٖبض هللا خغملت بً ًدحى: ٢ضم الكاٞعي مهغ ؾىت حؿ٘ وحؿٗحن وماثت,  -هللا 

ها بمهغ(. ته
 
ظًب و٢ا٫ الغبُ٘: ؾىت ماثخحن، ولٗله ٢ضم في آزغ ؾىت حؿ٘ ظمٗا بحن الغواًخحن، ونى٠ ٦خبه الجضًضة ٧ل

 1/9, واهٓغ: الجمٕى قغح اإلاهظب  1/48ألاؾماء واللٛاث 

زم ٖاص الكاٞعي بلى الٗغا١ في ؾىت زمـ وحؿٗحن وماثت, ٞاظخم٘ : ) 14/134" البضاًت والجهاًت"٢ا٫ ابً ٦شحر في و 

الى٣ا٫ وؤبى  جٍغؾال٨غابِسخي والخاعر بً  يبه ظماٖت مً الٗلماء َظٍ اإلاغة, مجهم ؤخمض بً خىبل وؤبى زىع والخؿحن بً ٖل

م, زم عظ٘ بلى م٨ت, زم عظ٘ بلى بٛضاص ؾىت زمان وحؿٗحن وماثت, زم اهخ٣ل مجها بلى  حَر ٟغاوي ٚو ٖبض الغخمً الكاٞعي والٖؼ

ى مً ٦خبه الجضًضة, ألجها مً عواًت  مهغ ٞإ٢ام بها بلى ؤن ماث في َظٍ الؿىت ؾىت ؤعب٘ وماثخحن, ونى٠ بها ٦خابه ألام, َو

م بمام  الغبُ٘ ابً ؾلُم ى مهغي, و٢ض ٖػ ظا بُٗض  وعجُب مً مشله, وهللا ؤٖلم(. ان, َو ٍ ؤجها مً ال٣ضًم, َو حر   الخغمحن ٚو

الجضًض ما ٢اله الكاٞعي بمهغ جهيُٟا ؤو بٞخاء، : ) 108 - 1/107" مٛجي الخخاط"٢ا٫ السُُب الكغبُجي في و 

ىوـ بً ٖ ُي واإلاؼوي والغبُ٘ اإلاغاصي وخغملت ٍو ه: البٍى
 
واج بض هللا بً الؼبحر اإلا٩ي ودمحم بً ٖبض هللا بً ٖبض وع  لى ٖو بض ألٖا

َو٫ َم الظًً جهضوا لظل٪ و٢امىا 
 
حر َاالء، والشالزت ألا ى مظَب مال٪، ٚو الخ٨م الظي اهخ٣ل ؤزحرا بلى مظَب ؤبُه، َو

َى الدجت, ؤو ؤٞتى به، به، والبا٢ىن ه٣لذ ٖجهم ؤقُاء مدهىعة ٖلى جٟاوث بُجهم، وال٣ضًم ما ٢اله بالٗغا١ جهيُٟا, و 

ٟغاوي وال٨غابِسخي وؤبى زىع. و٢ض عظ٘ الكاٞعي ٖىه، و٢ا٫: ال ؤظٗل في  م: ؤلامام ؤخمض بً خىبل والٖؼ وعواجه ظماٖت ؤقهَغ

  خ  
 مً عواٍ ٖجي(. ل 

م مً ألانىلحن ؤن  : ) 14/29 ٢ا٫ الىىوي في قغح مؿلم حَر الجتهض بطا ٢ا٫ ٢ىال زم عظ٘  الصخُذ ٖىض ؤصخابىا ٚو

يؿب بلى الكاٞعي مجاػا وباؾم ما ٧ان ٖلُه ال ؤهه ٢ى٫  له  غ ال٣ضًم ٍو
َ
ظ٦  ً يَؿب بلُه, ٢الىا: وبهما   ً ٖىه ال ًب٣ى ٢ىال له, وال 

 آلان(.

َى  : )٧ل مؿإلت ٞحها ٢ىالن للكاٞعي عخمه هللا ٢ضًم وظضًض, ٞالجضًض   68 - 1/66 ٢ا٫ في م٣ضمت الجمٕىو 

لُه الٗمل, ألن   ٟتى ٞحها  ًم مغظٕى ٖىه, واؾدشجى ظماٖت مً ؤصخابىا هدَى ال٣ض الصخُذ ٖو  ً ً مؿإلت ؤو ؤ٦ثر و٢الىا:  ٖكٍغ

مجها... زم بن  ؤصخاَبىا ؤٞخىا بهظٍ اإلاؿاثل مً ال٣ضًم م٘ ؤن الكاٞعي عظ٘ ٖىه ٞلم ًب٤  بال٣ضًم, و٢ض ًسخلٟىن في ٦شحر  

ٌ  مظَبا له, َظا َى الهىاب الظي ٢اله الخ٣٣ىن, وظؼم به اإلاخ٣ىى  م, و٢ا٫ بٗ حَر ؤصخابىا: بطا هو  ن مً ؤصخابىا ٚو

ا ًٖ ألاو٫ بل ٩ًىن له ٢ىالن, ٢ا٫ الجمهىع: َظا ٚلِ, ألجهما ٦ىهحن للكإع  الجتهض ٖلى زالٝ ٢ىله ال ٩ًىن عظٖى

تر٥ ألاو٫, ٢ا٫ بمام الخغمحن في باب آلاهُت مً الجهاًت: "مٗخ٣ضي  ألا٢ىا٫  ؤن  حٗاعيا وحٗظع الجم٘ بُجهما, ٌٗمل بالشاوي ٍو

ال٣ضًمت لِؿذ مً مظَب الكاٞعي خُض ٧اهذ, ألهه ظؼم في الجضًض بسالٞها, واإلاغظٕى ٖىه لِـ مظَبا للغاظ٘". ٞةطا 

َم بلى ال٣ضًم, ىا ؤٞخىا بهظٍ اإلاؿاثل ٖلى ال٣ضًم خملىا طل٪ ٖلى ؤهه ؤصاَم اظتهاص  ال٣ضًم ووظضها ؤصخابَ  ٖلمذ خا٫َ 

م مجتهضون, ٞإٞخ مً اإلاخ٣ضمحن في َظٍ اإلاؿاثل  ه بلى الكاٞعي, ولم ٣ًل ؤخض  ىا به, وال ًلؼم مً طل٪ وؿبخ  لٓهىع صلُله, َو
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٢ا٫ الٟسغ الغاػي: )والجضًض باليؿبت بلى ال٣ضًم ٧الىاسخ باليؿبت بلى اإلايؿىر. ٢ا٫ 

ا بً ًدحى الؿاجي بةؾىاصٍ ًٖ البىٍُي ٢ا٫: "ؾمٗذ الكاٞعي البحه٣ي: ٢غؤث في ٦خاب ػ٦ ٍغ

 -٣ًى٫: ال ؤظٗل في خل مً عوي ٖجي َظا ال٨خاب البٛضاصي". وؤًًا: ٣ٞض ٞٗلذ الصخابت 

في ؤمهاث  -هنع هللا يضر-: " ٧ان عؤَي وعؤي ٖمغ  -هنع هللا يضر-مشل طل٪. ٢ا٫ ٖلي بً ؤبي َالب  -عيىان هللا ٖلحهم 

٣ًى٫: "ال عبا بال في اليؿِئت" زم  -هنع هللا يضر–ال ًبًٗ, وؤها آلان ؤعي بُٗهً", و٧ان ابً ٖباؽ ألاوالص ؤن 

: "٦ىا هسابغ ؤعبٗحن ؾىت, ختى ؤزبرها عاٞ٘ بً  -امهنع هللا يضر-عظ٘ ٖىه, وؤزبذ عبا الًٟل. و٢ا٫ ابً ٖمغ 

في ٦خابه بلى ٖبض هللا بً  -هنع هللا يضر-بً السُاب زضًج ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ههى ٖجها, ٞتر٦ىاَا". و٢ا٫ ٖمغ 

٢ِـ في آصاب ال٣ًاء: "ال ًمىٗ٪ ٢ًاء ٢ًِخه ٞغاظٗذ ُٞه ٣ٖل٪ ٞهضًذ لغقض٥ ؤن جغظ٘ 

بلى الخ٤, ٞةن الغظٕى بلى الخ٤ زحر مً الخماصي في الباَل". و٧ان ٖمغ بً السُاب ال ًىعر 

٪ بُجهمؤلازىة وألازىاث م٘ الجض, زم عظ٘ بلى ٢ى٫ ٖلي و   . (1338)(ػٍض في الدكٍغ

  ً مً اإلاؿاثل التي ؤزظَا ٖىه ؤؾض بً الٟغاث, وطل٪  ٦شحر  ال٣اؾم ًٖ  ٢لذ: و٢ض عظ٘ اب

 ٖىضما ؤٖاص سخىىن ٖغيها ٖلُه.

                                                                                                                                             

ٚحر  َم لل٣ضًم ٞحها مً ٢بُل ازخُاٍع مظََب ؤخض   ؤجها مظَب الكاٞعي ؤو ؤهه اؾخصىاَا. ٢ا٫ ؤبى ٖمغو: ٩ُٞىن ازخُاع  

ٍ, وبن ٧ان اظتهاصٍ م٣ُضا مكىبا بخ٣لُض ه٣ل طل٪ الكىب الكاٞعي بطا ؤصاٍ اظتهاصٍ بلُه, ٞةهه بن ٧ان طا اظتهاص اجب٘ اظتهاص

ى مً الخ٣لُض ًٖ طل٪ ؤلامام وبطا ؤٞتى بح   ن طل٪ في ٞخىاٍ, ٣ُٞى٫: مظَب الكاٞعي ٦ظا, ول٨جي ؤ٢ى٫ بمظَب ؤبي خىُٟت َو

 ٦ظا.

ا ٖىه ؤو ال ٞخىي ٖلُه, اإلاغ  اص  به ٢ضًم  هو في ٢ا٫ الىىوي: واٖلم ؤن ٢ىلهم: ال٣ضًم لِـ مظَبا للكاٞعي ؤو مغظٖى

 ,ٍ ا ٢ضًم  لم ًسالٟه في الجضًض ؤو لم ًخٗغى لخل٪ اإلاؿإلت في الجضًض, ٞهى مظَب الكاٞعي واٖخ٣اص  الجضًض ٖلى زالٞه, ؤم 

ٟتى ٖلُه, ٞةهه ٢اله ولم  ٗمل به ٍو ظا الىٕى و٢٘ مىه مؿاثل  ٦شحرة ؾخإحي في مىايٗها بن قاء هللا, وبهما َو ًغظ٘ ٖىه, َو

ٕ  ٖىه وال ٖمَل ٖلُه, ل٩ىن ٚالبه ٦ظل٪(. ؤَل٣ىا ؤن    ال٣ضًَم مغظى

ي في  بذ ًٖ ع٦ٗتي ( 126" )م ألاقباٍ والىٓاثغ"٢لذ: ومىه ٢ى٫  الؿَُى ؿ 
: )لى نلى ٣ُٖب الُىاٝ ٍٞغًت، خ 

 الُىاٝ؛ اٖخباعا بخدُت اإلاسجض, هو ٖلُه في ال٣ضًم، ولِـ في الجضًض ما ًسالٟه, و٢ا٫ الىىوي: بهه اإلاظَب(.

ٌ   ٞةن ٢ُل: بطا ٧ان ال٣ى٫  الُىفي: ) ٢ا٫ ٗت بٗض الغظٕى ٖىه، ٞما الٟاثضة في ال٣ضًم اإلاغظٕى ٖىه ال  ٗض مً الكَغ

ً ال٣ٟهاء لؤل٢ىا٫ ال٣ضًمت ًٖ ؤثمتهم؟ ختى عبما ه٣ل ًٖ ؤخضَم في اإلاؿإلت الىاخضة ال٣ىالن والشالزت ٦شحرا وألاعبٗت؛  جضٍو

لؿخت؛ ٦ما في مؿإلت مترو٥ الدؿمُت ٖىه، وه٣ل ٖىه ؤ٦ثر مً طل٪. ٢ُل: ٢ض ٦ما في بِىت الضازل والساعط ًٖ ؤخمض، وا

ى ؤ٢غب   ، بط ما ال ٖمَل  ٧ان ال٣ُاؽ ؤن ال جضون جل٪ ألا٢ىا٫، َو   بلى يبِ الكٕغ
َ
ىه حٗب  ٖلُه ال خاظت بلُه، ٞخضٍو

ء، وؤن جل٪ ألا٢ىا٫ ٢ض ؤصي بلحها ٖلى مضاع٥ ألاخ٩ام وازخالٝ ال٣غاثذ وآلاعا مدٌ، ل٨جها صوهذ لٟاثضة ؤزغي، وهي الخىبُه  

ب الترقي بلى عجبت الاظتهاص اإلاُل٤ ؤو اإلا٣ُض، ٞةن اإلاخإزغ بطا هٓغ  اظتهاص   الجتهضًً في و٢ذ مً ألاو٢اث، وطل٪ مازغ في ج٣ٍغ

ها جغظُذ   مً بًٗها، وطل٪  بلى مأزظ اإلاخ٣ضمحن هٓغ ٞحها، و٢ابل بُجها، ٞاؾخسغط مجها ٞىاثض، وعبما ْهغ له مً مجمٖى

ً ألا٢ىا٫ ال٣ضًمت ًٖ ألاثمت  3/626(. قغح مسخهغ الغويت اإلاُالب اإلاهمت، ٞهظٍ ٞاثضة جضٍو

 (187مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي )م ( 1338)
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٣ُت ؤؾض   َل َخ وَع ): " اإلا٣ضمت"٢ا٫ ابً زلضون في  بً الٟغاث ٨ٞخب ًٖ ؤصخاب  مً بٍٞغ

وظاء  ,ابً ال٣اؾم في ؾاثغ ؤبىاب ال٣ٟه ًٖو٦خب  ,ال، زم اهخ٣ل بلى مظَب مال٪ؤبي خىُٟت ؤو  

، ٣ٞغؤ بها سخىىن ٖلى ؤؾض (1339)بلى ال٣حروان ب٨خابه وؾمي ألاؾضًت وؿبت بلى ؤؾض بً الٟغاث

اعيه بمؿاثل ألاؾضًت   فسحم كً هثيرٍ زم اعجدل بلى اإلاكغ١ ول٣ي ابً ال٣اؾم وؤزظ ٖىه ٖو

 , مجهد
َ
و٦خب ألؾض ؤن ًإزظ ب٨خاب  ,كىه مجهد وؤزبذ مد زحمجها ها وصو  و٦خب سخىىن مؿاثل

ه واجبٗىا مضوهت سخىىن ٖلى ما ٧ان ٞحها مً ٦خابَ  ٞتر٥ الىاؽ   ,ٞإه٠ مً طل٪ ,سخىىن 

٠٨ ؤَل ال٣حروان ٖلى َظٍ  ,٩ٞاهذ حؿمى اإلاضوهت والسخلُت ,ازخالٍ اإلاؿاثل في ألابىاب ٖو

 .(1340)(اإلاضوهت

ً الخؿحن بً خؿان مً ؤَل ؾغ مً ؤخمض ب): " َب٣اث الخىابلت"و٢ا٫ ابً ؤبي ٌٗلى في 

ب بماَمىا  خمض بً خىبل إلاً ججب الى٣ٟت؟ ؤوعوي ٖىه ؤقُاء, مجها: ٢ا٫: ؾئل  ؤخمدعؤي, َصخ 

َٗ لؤلر, وؾئل ؤخمض: إلاً ججب الى٣ٟت٣ٞا٫:  بت, هَ ؟ ٢ا٫: للٗم وابً الٗم و٧ل مً ٧ان مً ال

ض ؤن ؤ٦خب َظٍ اإلاؿاثل ٞةوي ؤ زاٝ اليؿُان, ٢ا٫ له ؤخمض: ال ٢ا٫: و٢ا٫ عظل ألبي ٖبضهللا: ؤٍع

  وؤخـ مغة بةوؿان ٨ًخب ومٗه ؤلىاح   ج٨خب قِئا, ٞةوي ؤ٦ٍغ ؤن ؤ٦خب عؤَي.
 
  في ٦
ه ٣ٞا٫: ال م 

 .(1341)(زم ؤعظ٘ ٚضا ٖجها ج٨خب عؤَي, لٗلي ؤ٢ى٫ الؿاٖت بمؿإلت  

ل بٌ :٣ٞا٫ ,ؾإلذ ؤبا ٖبضهللا ًٖ مؿاثل ٨ٞخبتها :٢ا٫ اإلاُمىوي): ؤًًاو٢ا٫ ابً ؤبي ٌٗلى 

والخضًض ؤخب بلي  ,لكضًض وبهه ٖلي   ,ٞلىال الخُاء مى٪ ما جغ٦خ٪ ج٨خبها ؟الخؿً اج٨خب ًا ؤب

ه بهما جُُب هٟسخي في الخمل ٖى٪ ؤه٪ حٗلم مىظ مطخى عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ض لؼم ؤصخابَ  :٢لذ ,مجها

٨خبىن  زم لم ًؼ٫ ٩ًىن للغظل ؤصخاب   ,٢ىم غة ٢ا٫ ذ:٢ل ؟مً ٦خب :٢ا٫ ,ًلؼمىهه ٍو  :ؤبى ٍَغ

ٞما  :٣ٞلذ له ,َظا الخضًض :٣ٞا٫ لي ,و٧ان ٖبضهللا بً ٖمغو ٨ًخب ولم ؤ٦خب ٞدٟٔ ويُٗذ

 :٢لذ ,اٖلم ؤن الخضًض هٟؿه لم ٨ًخبه ال٣ىم :٢ا٫ لي ,اإلاؿاثل بال خضًض ومً الخضًض حكخ٤

٨خبىن الؿجن بال الىاخض بٗض الىاخض  :٢ا٫ ,لم ال ٨ًخبىن  الصخيء الِؿحر ال بهما ٧اهىا ًدٟٓىن ٍو

                                              

٢ا٫ ابً ؤبي خاجم: ؾئل ؤبى ػعٖت ًٖ ٖبض الغخمً بً ال٣اؾم ناخب مال٪ ٣ٞا٫: مهغي ز٣ت عظل  (1339)

ا ًٖ مال٪ مً م ؿاثل ؾإله ٖجها ؤؾض عظل مً ؤَل اإلاٛغب ٧ان ؾإ٫ ٖجها دمحم بً نالر ٧ان ٖىضٍ زالزماثت ظلض ؤو هدَى

ب ؤن ًجُبه ُٞما ٧ان ٖىضٍ ٞحها ًٖ مال٪ وما لم ٨ًً ٖىضٍ ًٖ مال٪ ٞحها ٢ا٫ ٞحها  الخؿً زم ٢ضم مهغ ٞؿإ٫ ابً َو

ىن في َظٍ اإلاؿاثل. بغؤًه ٖلى ما طَب بلُه مال٪, ٞلم ًٟٗل, ٞإحى ٖبض الغخمً بً ال٣اؾم ٞإظابه ٞحها, ٢ا٫: والىاؽ ًخ٩لم

 . )ػ( (51 - 50الاهخ٣اء البً ٖبض البر )م 

 (569( م٣ضمت ابً زلضون )م 1340)

 1/39 َب٣اث الخىابلت( 1341)
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وبهما َى عؤي  ,ٞإما َظٍ اإلاؿاثل جضون وج٨خب في صًىان الضٞاجغ ٞلؿذ ؤٖٝغ ٞحها قِئا ,مىه

يخ٣ل ٖىه بلى ٚحٍر لٗله ٢ض ًضٖه ٚضا هٓغ بلى ؾُٟان ومال٪ خحن ؤزغظا وويٗا ا :زم ٢ا٫ لي ,ٍو

يخ٣ل ٖىه ٚؤوبهما َى ع  ,ال٨خب واإلاؿاثل ٦م ٞحها مً السُإ والغؤي ٢ض  ,ضاي ًغي الُىم قِئا ٍو

 .(1342)(ٞةطا ناع بلى َظا اإلاىي٘ صاع َظا ال٨الم بُجي وبِىه ٚحر مغة ,ًسُىء

ًَ  و٢ض ٧ان ؤخمض  : )" ؾحر ؤٖالم الىبالء"٢ا٫ الظَبي في جغظمت ؤبي زىع مً و  ٨ًٍغ جضٍو

ألازغ، ٣ٞا٫ ٖبض الغخمً بً زا٢ان: ؾإلذ ؤخمض بً خىبل  ٖلى ٦خابت   ٌ  د  ، وٍَ (1343)اإلاؿاثل

 ًٖ ؤبي ز
 
روهه في (1344)ٛجي ٖىه بال زحرىع، ٣ٞا٫: لم ًبل  

هح   ً ، بال ؤهه ال ٌعجبجي ال٨الم  الظي 

                                              

 1/214 الؿاب٤( 1342)

ًٖ ببغاَُم  ٍم بةؾىاصو٢ض عوي الخاٞٔ ؤبى وُٗ: ) 132 - 2/131 ( ٢ا٫ ابً عظب في "ظام٘ الٗلىم والخ٨م"1343)

٢ا٫: ؾمٗذ الكاٞعي عخمت هللا ٖلُه ٣ًى٫: البضٖت بضٖخان: بضٖت مدمىصة، وبضٖت  ىبً الجىُض، خضزىا خغملت بً ًدح

 مظمىمت، ٞما وا٤ٞ الؿىت ٞهى مدمىص، وما زال٠ الؿىت ٞهى مظمىم. واخخج ب٣ى٫ ٖمغ: وٗمذ البضٖت هي.

ٗ البضٖت اإلاظمىمت ما لِـ لها ؤنل   : ؤن  ومغاص الكاٞعي عخمه هللا ما ط٦غهاٍ مً ٢بل   ت ًغظ٘ بلُه، وهي مً الكَغ

، وؤما البضٖت الخمىصة ٞما وا٤ٞ الؿىت، ٌٗجي: ما ٧ان لها ؤنل   مً الؿىت ًغظ٘ بلُه، وبهما هي  البضٖت في بَال١ الكٕغ

ا، إلاىا٣ٞتها الؿىت.  بضٖت لٛت ال قٖغ

ؾىت، ؤو  و٢ض عوي ًٖ الكاٞعي ٦الم  آزغ ًٟؿغ َظا، وؤهه ٢ا٫: والخضزاث يغبان: ما ؤخضر مما ًسال٠ ٦خابا، ؤو

ظٍ مدضزت ٚحر  ؤزغا، ؤو بظماٖا، ٞهظٍ البضٖت الًال٫، وما ؤخضر ُٞه مً السحر، ال زالٝ ُٞه لىاخض مً َظا، َو

 مظمىمت.

 ؟ت خؿىت ختى جغظ٘ بلى الؿىت ؤم البضَٖل هي و٦شحر مً ألامىع التي خضزذ ولم ٨ًً ٢ض ازخل٠ الٗلماء في ؤجها 

اثٟ  ت مً الصخابت، وعزو ٞحها ألا٦ثرون، واؾخضلىا له بإخاصًض مً الؿىت.ٞمجها ٦خابت الخضًض، ههى ٖىه ٖمغ َو

ه ٢ىم مً الٗلماء، وعزو ُٞه ٦شحر مجهم. و٦ظل٪ ازخالٞهم في ٦خابت  ومجها ٦خابت جٟؿحر الخضًض وال٣غآن، ٦َغ

، وفي جىؾٗت ال٨الم في اإلاٗامالث وؤٖما٫ ال٣لىب التي لم جى٣ل ًٖ ال صخابت والخابٗحن. الغؤي في الخال٫ والخغام وهدٍى

 و٧ان ؤلامام ؤخمض ٨ًٍغ ؤ٦ثر طل٪.

 
 
   وفي َظٍ ألاػمان التي بٗض الٗهض ٞحها بٗلىم الؿل٠ ًخٗحن يبِ

 
ه، لُخمحز به ما ٧ان مً ما ه٣ل ٖجهم مً طل٪ ٧ل

  ُ  الٗلم مىظىصا في ػماجهم، وما خضر مً طل٪ بٗضَم، ٞ
َ
٫: م بظل٪ الؿىت مً البضٖت. و٢ض صر ًٖ ابً مؿٗىص ؤهه ٢اٗل

دضر ل٨م، ٞةطا عؤًخم مدضزت، ٞٗل٨ُم بالهضي ألاو٫ " . وابً "به٨م ٢ض ؤنبدخم الُىم ٖلى الُٟغة، وبه٨م ؾخدضزىن ٍو

 .اَـ  مؿٗىص ٢ا٫ َظا في ػمً السلٟاء الغاقضًً(

ه بالؿىت مىظ زمؿحن ؾىت، ( ٢ا٫ الظَبي: )1344) حن: ؾإلذ ؤخمَض بً خىبل ٖىه، ٣ٞا٫: ؤٖٞغ ٢ا٫ ؤبى ب٨غ ألٖا

ى ٖىضي  في مؿالر ؾُٟان الشىعي. و٢ُل: ؾئل ؤخمض ًٖ مؿإلت، ٣ٞا٫ للؿاثل: َؾْل ٚحَرها، َؾل  ال٣ٟهاَء، ؾل ؤبا زىع(. َو

 75و 12/73ؾحر ؤٖالم الىبالء 

 



 

 346 

ٟت في ألاخ٩ام ظم٘ ٞحها بحن اإلاهى   له ال٨خب  في جغظمت ؤبي زىع: ), ٢ا٫ ابً زل٩ان (1345)(٦خبهم

 .(1346)(الخضًض وال٣ٟه

َ٘ )البً الجىػي:  "مىا٢ب ؤلامام ؤخمض"وفي  ٘ ب التي حكخمال٨خ ٧ان ٨ًٍغ وي ل ٖلى الخَٟغ

 .(1347)(والغؤي

ً  )٢ا٫ الكٗغاوي: و    وبلٛىا ؤهه لم 
ا ؤن ٣ً٘ في عؤي ضو  ن له ٦الما ٦ب٣ُت الجتهضًً زٞى

ٗت  .(1348)(ًسال٠ الكَغ

  )و٢ا٫ البهىحي: 
 
في ال٣ٟه ٦خابا, وبهما ؤزظ  –عخمه هللا حٗالى  –ؤخمض  ؤلامام   ٠  لم ًال

ح ه مظََبه مً ؤ٢ىاله وؤٞٗاله وؤظىبخه ٚو اؤصخاب   .(1349)(َر

ًَ : )" قغح مسخهغ الغويت"٢ا٫ الُىفي في و  الغؤي، بل  ٧ان )ؤلامام ؤخمض( ال ًغي جضٍو

 َم  
 
 ٗ  وظْم  ه الخضًض

َ
ً ُٞه، مً ه جل٣ُا م  ٖىه ؤصخاب   ٣ل اإلاىهىَم ه، وما ًخٗل٤ به، وبهما ه

ه، ٩ٞل   خاٍو ٖ   ههمً عوي مجهم ٖىه قِئا صو   ؤظىبخه في ؾاالاجه ٞو صاوص،  ٝ به ٦مؿاثل ؤبيغ  و

بض هللا، وبسخا١ بً مىهىع، واإلاغوطي،  :وخغب ال٨غماوي، ومؿاثل خىبل، وابيُه نالر ٖو

م ٦شحر، وعوي ٖىه ؤ٦ثر مجهم، زم اهخضب  م ؤبى ب٨غ في ؤو٫ "ػاص اإلاؿاٞغ" َو م ممً ط٦َغ حَر ٚو

لجم٘ طل٪ ؤبى ب٨غ السال٫ في "ظامٗه ال٨بحر"، زم جلمُظٍ ؤبى ب٨غ في "ػاص اإلاؿاٞغ"، ٞدىي 

ٖ  ا  ل٨خابان 
ْ
ٌ   -هنع هللا يضر  -ا مً ٖلم ؤلامام ؤخمض م  ما َظ ل  ٗلم مىه في آزغ خُاجه ؤلازباع  مً ٚحر ؤن 

  مظَبه في جل٪ الٟغوٕ، ٚحَر  بصخُذ  
 

٢ضًم ألخمض  ٫ ٣ًى٫ في بٌٗ اإلاؿاثل: َظا ٢ى٫  ؤن السال

ٌ   عظ٘ ٖىه، ل٨ً طل٪ ٌؿحر    باليؿبت بلى ما لم 
َ
 ٗل

 
ًَ ه مجها، م خال لىد ؤن هجصم  ر  ِص وهدً ال 

هه مً جاصدهُفه ومدث كىه، ؤو ؤهه هص كلُه طدكت و  مد رَ  سُ ختى وللم ؤهه آِخ  بمرهب إمدٍم 

الظي ُٞه، بهما َى مً اظتهاص  لىا بلى طل٪ في مظَب ؤخمض، والخصخُذ   ، وال ؾبَُل مىجه

ً الكُش ؤبى دمحم اإلا٣ض سخي عخمت ؤصخابه بٗضٍ، ٧ابً خامض، وال٣اضخي وؤصخابه، ومً اإلاخإزٍغ

 ًَ  ده  هللا ٖلحهم ؤظمٗحن، ل٨ً َاالء بالٛحن ما بلٛىا، ال 
مً جصخُدهم إلاظَب  ل الىزى١ 

ؤخمض، ٦ما ًدهل مً جصخُده َى إلاظَبه ٢ُٗا، ٞمً ٞغيىاٍ ظاء بٗض َاالء، وبلٜ مً 

                                              

 12/75( ؾحر ؤٖالم الىبالء 1345)

ُان 1346) ُاث ألٖا  1/26( ٞو

 1/31( َامل ٦خاب ؤنل نٟت الهالة لؤللباوي 1347)

 1/217( اإلاحزان للكٗغاوي 1348)

 1/17غح مىخهى ؤلاعاصاث ( ق1349)
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الٗلم صعظتهم ؤو ٢اعبهم، ظاػ له ؤن ًخهٝغ في ألا٢ىا٫ اإلاى٣ىلت ًٖ ناخب اإلاظَب 

صدرٞ  ٦خهغ   مل بظل٪ وؤٞتى. وفي مجها ما ؤصي اظتهاص   هم، ٍو ٍ بلُه، وا٣ٞهم ؤو زالٟهم، ٖو

 
 
الٗالمت ج٣ي الضًً ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً جُمُت  م  الٗال   ىا ؤلامام  ٖهغها مً َظا ال٣بُل قُس

مً اإلاظَب، بل  الخغاوي خغؾه هللا حٗالى، ٞةهه ال ًخى٠٢ في الٟخُا ٖلى ما صدخه ألاصخاب  

ٟتي بما ٢ام  .(1350)(ٖىضٍ ٖلُه الضلُل   ٌٗمل ٍو

ض ًٖ اإلاشجى بً ؾُٗض ًٖ ؤبي الٗالُت )٢ا٫ ابً ال٣ُم:  ط٦غ البحه٣ي مً خضًض خماص بً ٍػ

ل   لؤلجبإ مً ٖثراث الٗالم، ٢ُل: و٠ُ٦ طا٥ ًا ؤبا الٗباؽ؟ ٢ا٫: ٣ًى٫  ٢ا٫: ٢ا٫ ابً ٖباؽ: ٍو

 بَ ً ٢  م م  الٗال  
َ
ُٞضٕ ما ٧ان ٖلُه، وفي لٟٔ: ُٞل٣ى  - ملسو هيلع هللا ىلص -ًٖ الىبي  ل عؤًه، زم ٌؿم٘ الخضًض

ٕ   ,مىه –ملسو هيلع هللا ىلص  -مً َى ؤٖلم بغؾى٫ هللا  ٣طخي ألاجبا  .(1351)(بما خ٨م ُٞسبٍر ٞحرظ٘, ٍو

ً  خؼم في "ؤلاخ٩ام" ؤًًا٢لذ: وعواٍ  ض ,اب خضزىا الىٗمان بً  :زم ٢ا٫: ٢ا٫ خماص بً ٍػ

غي   :عاقض ٢ا٫ بهه  ْب ا٦خ   :وو٢ٟخه ٖلُه ٞإ٦خبه ٣ُٞى٫  ى بطا ظاء الغؤي  خت عبما ؤملى ٖلي   ٧ان الَؼ

ً   عؤي   ٞلُٗلم ؤهه  ,ما ٢اله ابً قهاب بال بإزغ :٣ُٞى٫  وبهه لٗل٪ ؤن ًبلٛ٪ الصخيء   ,قهاب اب

 .عؤَي

ًَ ) :ابً خؼم٢ا٫  ً   ,ٖا امهنع هللا يضر مً البُان قِئا بال ؤجُا بهَض لم   عؤي   َب ٧اج   ٖباؽ ؤن   ٞإٖلم٪ اب

لم الٗال   وؤن الٗالم ٣ًى٫ بغؤًه وؤهه ًلؼمه جغ٥ طل٪ الغؤي بطا ؾم٘ ًٖ الىبي  ,وآلازظ به له الٍى

 
َ
غي   ,هملسو هيلع هللا ىلص زالٞ جها٥ ًٖ ؤن ج٣ى٫ ُٞما ؤجا٥ ٖىه وؤٖلم٪ الَؼ بهه لم ٣ًله بال  :ؤهه ٣ًى٫ بغؤًه ٍو

٨ظا ًٟٗل َاالء الجها٫ ,بإزغ ال  لم ٣ًل َظا مال٪   :ٞةجهم ٣ًىلىن  ,َو الن بال بٗلم  ٞو ٧ان  ن ٞو

َُ , ٖىضَم ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص تر٧ىن ال٣ُحن٨ظ  ٞ د٨مىن بالًٓ ٍو وٗىط باهلل مً  ,بىن ٖلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٍو

 .(1352)(السظالن

٠ ووي٘ ال٨خب ٞ ٠ مً ألاثمتً نى  ٢لذ: وَم 
 
ٖلى ظهت الىصر ٣ض نى٘ طل٪ وؤل

 واإلاٗىهت وؤلاعقاص ال ٖلى ؤن 
 
 خَ ج

 
 ٣ل

 
 ض ؤ٢ىال

 
 نىابً  َض ٗخ٣َ ه وح

 
 ها.ا ٧ل

                                              

 لىٟاؾخه.( ٢ا٫: 382 - 381)م  "اإلاضزل", وه٣له ابً بضعان في  628 - 3/626( قغح مسخهغ الغويت 1350)

ًله", وعواٍ ٦ظل٪ ابً ٖبض البر في  3/455( بٖالم اإلاى٢ٗحن 1351) ظا لٟٓه: 2/984) "ظام٘ بُان الٗلم ٞو ( َو

بغؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مىه  ا٫: ٣ًى٫ الٗالم قِئا بغؤًه زم ًجض مً َى ؤٖلم  ٍل لؤلجبإ مً ٖثراث الٗالم، ٢ُل: ٠ُ٦ طل٪؟ ٢و )

 (.ُٞتر٥ ٢ىله طل٪ زم ًمطخي ألاجبإ

 100 - 6/99 ؤلاخ٩ام( 1352)
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ي:  ٢ا٫ ؤلامام ؤبى قامت في زُبت ال٨خاب اإلاامل في الغص بلى ألامغ ألاو٫: بهما )٢ا٫ الؿَُى

حر   وي٘ الكاٞعي    هنع هللا يضر ٚو
 
ال  ,مجهم نىابا واخض   بعقاصا للسل٤ بلى ما ْىه ٧ل   َب خ  ٍ مً ألاثمت ال٨

هم ٠ُ٦ ما ٧اهذ, ٣ٞض صر ؤن الكاٞعي هنع هللا يضر ههى ًٖ ج٣لُضٍ ٢ىال  َم وههغة ؤؤجهم ؤعاصوا ج٣لَُض 

 : , ٢ا٫ ناخبه اإلاؼوي في ؤو٫ مسخهٍغ ازخهغث َظا مً ٖلم الكاٞعي ومً مٗجى "وج٣لُض ٚحٍر

دخاٍ  , لُىٓغ ُٞه لضًىه ٍو ٢ىله أل٢غبه ٖلى مً ؤعاصٍ م٘ بٖالمه جهُه ًٖ ج٣لُضٍ وج٣لُض ٚحٍر

. َظا  الكاٞعي ههيَ  ً ؤعاص ٖلَم , ؤي: م٘ بٖالمي َم "لىٟؿه الكاٞعي ًٖ ج٣لُضٍ وج٣لُض ٚحٍر

  ً   ؤخؿ
 
  ما ؤ
دخاٍ لىٟؿه"٫ به َظا ال٨الم, واهٓغوا عخم٨م هللا بلى ٢ىله: و  , "لُىٓغ ُٞه لضًىه ٍو

دخاٍ لىٟؿه ؤي: لُخُلب "لِؿترقض بظل٪ بلى الخ٤, ٢ا٫ اإلااوعصي في الخاوي:  :ؤي و٢ىله ٍو

 
َ
, ٢ا٫ ؤبى "تهاص لىٟؿه باالظتهاص في اإلاظاَب وجغ٥ الخ٣لُض بُلب الضاللتلىٟؿه باالظ الاخخُاٍ

جهىن  ,خُض ٧ان قامت: ٞٗلى َظا ٧ان الؿل٠ الهالر ًدبٗىن الهىاَب  جتهضون في َلبه ٍو ٍو

ط٦غ اإلاؼوي في ٦خابه اإلاترظم بالجام٘  :في ؤو٫ ٦خاب الخلسُو لهًٖ الخ٣لُض. و٢ا٫ ابً ال٣اضخي 

 ,بن الكاٞعي ههى ًٖ الخ٣لُض هصخا مىه ل٨م صزل في الهالة زم عؤي اإلااء م بطاال٨بحر في الخُم

ئ مً زُئ٨م هنع هللا يضر و٢بل مىه هصخ٨م. ٢ا٫ الكُش ؤبى ٖلي الؿىجي في  ى بَغ ٞله ؤظغ نىاب٨م َو

 ٦خاب قغح الخلسُو: وبهما ط٦غ اإلاؼوي َظا في َظٍ اإلاؿإلت ألجها ؤو٫ مؿإلت زال٠ الكاٞعي  

ؿخإه٠ ل  ؤَ ٞحها مظََب  خىيإ َو ت ؤهه ًسغط مً نالجه ٍو ِٞؿ٣ِ الٗظع لىٟؿه في  ,ال٩ٞى

. ٢ا٫ ؤبى قامت: ٞاإلاؼوي امخشل ؤمَغ  ,مسالٟت الكاٞعي بمامه في  ألهه مىٗه مً ج٣لُضٍ وج٣لُض ٚحٍر

 ,ٞهى مىا٤ٞ ممخشل لؤلمغ ,الىهي ًٖ ج٣لُضٍ ٞسالٟه في َظٍ اإلاؿإلت إلاا ْهغ له مً ظهت الىٓغ

حن ٞسالٟهخب  و٢ض ٞٗل َظا نا وناع بلُه ظماٖت مً  ,ه البىٍُي في مؿإلت الخُمم بلى ال٩ٖى

ؤَل الٗلم والخد٤ُ٣ اإلاهىٟحن ٖلى مظَب الكاٞعي ٢ض ههغوا مظَبه وامخشلىا ما ؤمغ به مً 

ظا مإمىع   به مً ظهت الكإع ولى لم ٣ًله  مسالٟت ٢ىله ٖىض ٢ُام الضلُل ٖلى زالٞه, َو

ؼجه في ٦خبهم ٞظ٦غ ٧ل واخض مجهم ,الكاٞعي  ,ما ؤم٨ىه مما ونل بلُه ٖلمه ٖلى ٢لت طل٪ ٖو

ً أل٢ىا٫  وبهما ٨ًثر طل٪ في ٦خب اإلاخًلٗحن مً الخضًض الباخشحن ًٖ ٣ٞهه ومٗاهُه الظا٦ٍغ

السُابي وؤبي ب٨غ  ؾلُمانوؤبي  (1353)بً اإلاىظع ب٨غالٗلماء ومظاَبهم مً ٚحر ج٣ُُض ٧إبي 

                                              

ى في جهاًت )٢ا٫ الظَبي: ( 1353) ٢ا٫ الكُش مدحي الضًً الىىاوي: له مً الخد٤ُ٣ في ٦خبه ما ال ٣ًاعبه ُٞه ؤخض، َو

بُٗىه، بل ًضوع م٘ ْهىع الضلُل. ٢لذ: ما ًخ٣ُض  ٞال ًخ٣ُض في الازخُاع بمظَب   ٞت الخضًض، وله ازخُاع  مً الخم٨ً مً مٗغ 

ظا ؤلامام   بمظَب واخض بال مً َى ٢انغ   لت َم ً َخ ٞهى م   في الخم٨ً مً الٗلم، ٧إ٦ثر ٖلماء ػماهىا، ؤو مً َى مخٗهب، َو

ً   الدجت، ظاع   ج، وجل٪  في مًماع اب غ، وابً ؾٍغ  14/491اَـ . ؾحر ؤٖالم الىبالء  (-عخمهم هللا  -الخلبت ظٍغ
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م, وهبه ٖلُه ؤًًا البٛىي في  (1355)وؤبي ٖمغ ابً ٖبض البر (1354)البحه٣ي حَر وبمام  "التهظًب"ٚو

 .(1357)((1356)"الجهاًت"الخغمحن في 

لم ٨ًً ؤولئ٪ ألاثمت ٌكٗغون بإجها ؾخيكإ و٢ا٫ الكُش ٖبض الغخمً اإلاٗلمي الُماوي: )

 ََ  لهم مظاَب ٖلى َظا الىدى اإلاكا
 
ب مىه، وؤ٢ىال  هم وؤخىالهم جبحن طل٪. وَم ض ؤو ٢ٍغ

 
٠ ً ؤل

هما ؤلٟها جبلُٛا إلاا ٞحها مً الؿىت وجيبحها ٖلى ما جيبه له مً الضالالث وحٗلُما ب مجهم ال٨خَب 

مً اإلاؿاثل،  لىظٍى الىٓغ والاؾخيباٍ. و٧اهىا َم ؤهٟؿهم ًمخىٗىن ًٖ الجىاب في ٦شحر  

خى٢ٟىن ًٖ الجؼم في خ٨مها بطا ط٦غوَا في ٦خبه ٣ىلىن ال٣ى٫ زم ًٓهغ لهم زٍُو ٍا م، ٍو

جهىن  إمغوجهم بالىٓغ ألهٟؿهم ؤصخابَ  ٞحرظٗىن ٖىه، ٍو م، ٍو هم ًٖ ج٣لُضَم وج٣لُض ٚحَر

  ٕ " ًٖ الكاٞعي، وطل٪ ٞغى   واجبا هللا جباع٥ وحٗالى  الضلُل ٦ما ط٦ٍغ اإلاؼوي في ؤو٫ "مسخهٍغ

االء(  .(1358)ٖلى َاالء َو

 ؤبضا ٦خاَب هللا, وؤن : )" الغؾالت"الكاٞعي في ٦خاب ٢ا٫ 
 
٠ له ؾىت ض٫ ؤهه ال جسال 

واؾخ 

 : -ه وبن لم ٨ًً ٞحها هو  ٦خابؾيخ
ٌ
بما ونٟذ  مً َظا, م٘ ما ط٦غث ؾىاٍ مما ٞغى هللا  الشمت

ٍم هيِر زطىله ملسو هيلع هللا ىلصمً َاٖت عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص, ووظب ٖلُه ؤن ٌٗلم 
ْ
ل
َ
, وؤن ؤن  هللَا لم ًجلل هرا لخ

َبٗا ل٨خاب هللا زم ؾ
َ
ه ؤبضا ج

َ
ٗل   ؤخض  ٞو

ىت عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص, وؤن ٌٗلم ؤن ٖاإلاا بن عوي ًجٗل ٢ى٫َ ٧ل 

                                              

ولى قاء البحه٣ي ؤن ٌٗمل لىٟؿه مظَبا ًجتهض ُٞه؛ ل٩ان ٢اصعا ٖلى طل٪، لؿٗت ٖلىمه، )٢ا٫ الظَبي: ( 1354)

خه باالزخالٝ، ولهظا جغاٍ ًلىح بىهغ مؿاثل مما صر ٞحها الخضًض  18/169اَـ . ؾحر ؤٖالم الىبالء  (ومٗٞغ

ا )لظَبي: ٢ا٫ ا( 1355) ا ْاٍَغ ٧ان بماما صًىا، ز٣ت، مخ٣ىا، ٖالمت، مخبدغا، ناخب ؾىت واجبإ، و٧ان ؤوال ؤزٍغ

   ُٞما ٢ُل، زم جدى٫ مال٨ُا م٘ مُل  
بلى ٣ٞه الكاٞعي في مؿاثل، وال ًى٨غ له طل٪، ٞةهه ممً بلٜ عجبت ألاثمت الجتهضًً،  ن  بح 

تر٥ بال ومً هٓغ في مهىٟاجه، بان له مجزلخه مً ؾٗت الٗلم ، و٢ىة الٟهم، وؾُالن الظًَ، و٧ل ؤخض ًازظ مً ٢ىله ٍو

ه، بل وؿخٟٛغ له، ووٗخظع  ول٨ً بطا ؤزُإ بمام  ,  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عؾى٫ هللا  في اظتهاصٍ، ال ًيبػي لىا ؤن هيسخى مداؾىه، ووُٛي مٗاٞع

 18/157اَـ . ؾحر ؤٖالم الىبالء  (ٖىه

جي في زُبت ٦خابه 1356)  ٖمغي، وزمغة ٨ٞغي في صَغي(. "جهاًت اإلاُلب" : )( ٢ا٫ الجٍى
 
ى ٖلى الخد٤ُ٣ هدُجت َو

جي: ) ها ُٞما ؤظؼم و٢ا٫ ابً الؿب٩ي في جغظمت بمام الخغمحن الجٍى
 
شل  في اإلاظَب م 

ْ
٠ هى   ً مً جهاهُٟه "الجهاًت" في ال٣ٟه, لم 

, مً مداؾ ؼ الى٢ٕى ى ٍٖؼ ا بىٟؿه, َو ً ٦خبه, ٢ا٫ َى هٟؿه ُٞه: بهه ٣ً٘ في به(. ٢ا٫: )وله مسخهغ الجهاًت, ازخهَغ

 172 - 5/171َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري الدجم مً الجهاًت ؤ٢ل مً الىه٠ وفي اإلاٗجى ؤ٦ثر مً ال٠ًٗ(. 

 (64 - 62الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م ( 1357)

 19/316آزاع اإلاٗلمي ( 1358)
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ً  ُٞه عؾى٫  هللا ؾىت  عؾى٫ هللا لم ًسالٟها,  -ٖىه ٢ى٫  ًسال٠ ُٞه قِئا َؾ
َ
م ؾىت ل 

َٖ لى 

 .(1359)(واهخ٣ل ًٖ ٢ىله بلى ؾىت الىبي بن قاء هللا, وبن لم ًٟٗل ٧ان ٚحر مىؾ٘ له

حٗالى ٖىه بظمإ الصخابت والخابٗحن ومً  و٢ض خ٩ى الكاٞعي عضخي هللا)و٢ا٫ ابً ال٣ُم: 

بٗضَم ٖلى ؤن مً اؾدباهذ له ؾىت عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم ٨ًً له ؤن ًضٖها ل٣ى٫ ؤخض، ولم ٌؿترب 

  مً ؤثمت ؤلاؾالم في صخت ما ٢اله الكاٞعي عضخي هللا حٗالى ٖىه، ٞةن   ؤخض  
َ
 َب الىاظ   الدجت

  ٖ   ها ٖلى السل٤  اجبا
ً
ٚحٍر  ى ٢ى٫  اإلاٗهىم الظي ال ًى٤ُ ًٖ الهىي، وؤما ؤ٢ىا٫  بهما َ ٧اٞت

 
َ
ٌ   ٞٛاًتها ؤن ج٩ىن ؾاجٛت ٖلحها، ُٖاطا باهلل  مَ وج٣ض   ٗاَعى بها الىهىم  الاجبإ, ًٞال ًٖ ؤن 

  .(1360)(مً السظالن

ًىحى, ٞهى الدجت  بال اإلاٗهىم الظي ال ًى٤ُ ًٖ الهىي بن َى بال وحي ٣ًلضٞال 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ؾىاٍ اإلاٗهىمت صون مً

هم بال عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الظي ال ًى٤ُ ): ابً جُمُت٢ا٫  ٞةن ؤَل الخ٤ والؿىت ال ٩ًىن مخبٖى

اٖخه في ٧ل ما ؤمغ,  ًٖ الهىي بن َى بال وحي ًىحى, ٞهى الظي ًجب جهض٣ًه في ٧ل ما ؤزبر, َو

تر٥ بال عؾى٫ مً ا ؤخض   ولِؿذ َظٍ اإلاجزلت لٛحٍر مً ألاثمت, بل ٧ل   لىاؽ ًازظ مً ٢ىله ٍو

 .(1361)(هللا

٢ض زبذ بال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ ؤن هللا ؾبداهه وحٗالى ٞغى ٖلى السل٤ )و٢ا٫ ؤًًا: 

اٖت عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص ىهى  ولم ًىظب ٖلى َظٍ ألامت َاٖت ؤخض   ,َاٖخه َو بُٗىه في ٧ل ما ًإمغ به ٍو

  ختى ٧ان ن   ,ٖىه بال عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  ٤ً  ض 

 
 ,ؤَُٗىوي ما ؤَٗذ هللا"ها بٗض هبحها ٣ًى٫: ألامت وؤًٞل

 "ٞةطا ٖهِذ هللا ٞال َاٖت لي ٖل٨ُم
 
مٗهىما في ٧ل ما ًإمغ  هم ٖلى ؤهه لِـ ؤخض  . واج٣ٟىا ٧ل

ىهى ٖىه بال عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًازظ مً ولهظا ٢ا٫ ٚحر واخض مً ألاثمت: ٧ل ؤخض مً الىاؽ  ,به ٍو

االء ألاثمت ألاعبٗت عضخي هللا ٖجهم ٢ض جهىا الىاؽ ًٖ ج٣لُضَم  تر٥ بال عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, َو ٢ىله ٍو

 .(1362)(وطل٪ َى الىاظب ٖلحهم ,في ٧ل ما ٣ًىلىهه

                                              

 (199 - 198( الغؾالت )م 1359)

 (37)م  الغؾالت الخبى٦ُت (1360)

 347 - 3/346ٕ الٟخاوي مجمى ( 1361)

 211 - 20/210 الؿاب٤( 1362)
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ً  وال ؤن ٌشسق): ؤًًا و٢ا٫ ُظ ٌَ ه  زلٟاٍئ الغاقضون لِع لوير زطٌى هللا ؤن  , وما َؾى 

وال خغاما بال ما  ,, وال ٩ًىن في الضًً واظبا بال ما ؤوظبه(1363)ٍ, ٞهى مً ؾيىهٞةهما ؾىٍى بإمغ 

ه ,وال مؿخدبا بال ما اؾخدبه ,خغمه وال مباخا بال ما ؤباخه... ٞال ٩ًىن  ,وال م٨غوَا بالما ٦َغ

ه عؾى٫  هللا, ومً ٢ا٫ مً الٗلماء ٗت لؤلمت بال ما قٖغ بن ٢ى٫ الصخابي حجت, ٞةهما ٢اله  :قَغ

غ ٝ هوٌّ ًسالٟه, زم بطا اقتهغ ولم ًى٨غوٍ ٧ان ب٢غاعا بطا ل
 ٖ ٍ مً الصخابت وال  م ًسالٟه ٚحر 

م ال  ٖلى ال٣ى٫, ٣ٞض ٣ًا٫: َظا بظمإ ب٢غاعي بطا ٖٝغ ؤجهم ؤ٢غوٍ ولم ًى٨ٍغ ؤخض  مجهم, َو

غ ٝ ؤن  ٚحَرٍ لم ًسالٟه, ٣ٞض ٣ًا٫ َى حج
 ٖ كتَهغ, ٞهظا بن   ٌ ت, ٣ًغون ٖلى باَل, وؤما بطا لم 

ٍ ؤو زالٟه لم  وؤما بطا ٖٝغ ؤهه زالٟه ٞلِـ بذجت باالجٟا١, وؤما بطا لم ٌٗٝغ َل وا٣ٞه ٚحر 

ًجؼم بإخضَما, ومتى ٧اهذ الؿىت جض٫ ٖلى زالٞه ٧اهذ الدجت في ؾىت عؾى٫ هللا ال ُٞما 

ب    .(1364)(ٖىض ؤَل الٗلم ًسالٟها بال ٍع

ٗت ؤن لِـ لسل)و٢ا٫ الهىٗاوي:  ٣ت ٚحر ومٗلىم مً ٢ىاٖض الكَغ َٕ ٍَغ َغ
ْ
ك ٌَ ُٟت  عاقض  ؤن 

 .(1365)(ما ٧ان ٖلحها الىبي ملسو هيلع هللا ىلص

ٗت لى عام ؤبى ب٨غ الهض٤ً ؤن ًسغط ٖجها بلى الٗمل ): ٢ا٫ ابً الجىػي وهللا بن لىا قَغ

٣َبْل مىه  ً  .(1366)(بغؤًه لم 

 ٢ا٫ م٨دى٫: ٢ض هنع هللا يضر, و  ٢لذ: وخاقاٍ ؤن ًهى٘ طل٪
َ َ
مً الؿماء بلى ألاعى  ٣ً٘ ؤبى ب٨غ   ْن أل

  ًْ بلُه م   ؤخب  
َ
عوٍىا ًٖ ٖبض بً خمُض زىا ؤبى و٢ا٫ ابً ال٣ُم: ), (1367)هللا ملسو هيلع هللا ىلص عؾى٫َ  ؤن ًسال٠

: ؤي ؤعى ج٣لجي -هنع هللا يضر  -ؤؾامت ًٖ هاٞ٘ ًٖ ٖمغ الجمخي ًٖ ابً ؤبي مل٨ُت ٢ا٫: ٢ا٫ ؤبى ب٨غ 

وعوي ابً بُت , (1368)(ال ؤٖلمهللا بغؤَي، ؤو بما آًت مً ٦خاب وؤي ؾماء جٓلجي بن ٢لذ في 

 لؿذ جاع٧ا قِئا ٧ان عؾى٫  "ٖاجكت ٢الذ: بن ؤبا ب٨غ هنع هللا يضر ٢ا٫: ًٖ  "ؤلاباهت ال٨بري "ال٨ٗبري في 

                                              

: )وؤلاظمإ ؤنل مً خُض بهه ًض٫ ٖلى الؿىت, ٞهى ؤنل في الضعظت الشالشت,  ٢1/16ا٫ الٛؼالي في "ؤلاخُاء" ( 1363)

ل وؤصع٧ىا ب٣غاثً ألاخى وهرا ألازس فئهه ؤًظد ًدٌ كلى الظىت ا٫ ما , ألن الصخابت عضخي هللا ٖجهم ٢ض قاَضوا الىحي والخجًز

م ُٖاهه, وعبما ال جدُِ الٗباعاث بما ؤصع٥ بال٣غاثً, ٞمً َظا الىظه عؤي الٗلماء الا٢خضاء بهم والخمؿ٪  ٚاب ًٖ ٚحَر

م, وطل٪ بكٍغ مسهىم ٖلى وظه مسهىم ٖىض مً ًغاٍ وال ًل٤ُ بُاهه بهظا الًٟ( اَـ .  بأزاَع

 284 - 1/282 مجمٕى الٟخاوي  (1364)

 1/345 ؾبل الؿالم (1365)

 (314)م  ِـ ببلِـجلب (1366)

 3/353 البً ٖبض البر الخمهُض( 1367)

 100 - 2/99بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1368)
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ٜ . ٢ا٫ الكُش: َظا ًا "هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌٗمل به بال ٖملذ به، وبوي ألزصخى بن جغ٦ذ قِئا مً ؤمٍغ ؤن ؤَػ

ٜ بن َى زال٠ قِئا مً ؤمغ هبُه ملسو هيلع هللا ىلص، ٞماطا بزىاوي ا لهض٤ً ألا٦بر ًخسٝى ٖلى هٟؿه الَؼ

  ٖسخى ؤن ٩ًىن مً ػمان  
 
سسغون ؤيخى ؤَل دباَىن بمسالٟخه، َو ، ٍو ه ٌؿتهؼثىن بيبحهم وبإوامٍغ

 
ً
 .(1369)وهجاة مً ؾىء الٗمل ,مً الؼلل بؿيخه؟ وؿإ٫ هللا ٖهمت

 مً ٦المه "ُاء ؤجهما ٧اها ٣ًىالن: عوي البحه٣ي ًٖ مجاَض ٖوو٢ض 
 
ما مً ؤخض  بال ومإزىط

 .(1370)"ومغصوص  بال عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

تر٥ بال "ًٖ مجاَض ٢ا٫:  "ؤلاخ٩ام"وعوي ابً خؼم في  لِـ مً ؤخض بال ًازظ مً ٢ىله ٍو

 .(1371)"الىبي ملسو هيلع هللا ىلص

ه"و٢ا٫ ج٣ي الضًً الؿب٩ي في  ًَ ): " ٞخاٍو  لِـ ؤخض  " -هنع هللا يضر  -٢ا٫ ابً ٖباؽ ما  ٞما ؤخؿ

تر٥ بال -ملسو هيلع هللا ىلص  -بٗض الىبي  ازظ مً ٢ىله ٍو  "-ملسو هيلع هللا ىلص-الىبي  بال ٍو
َ
مً ابً ٖباؽ  , وؤزظ َظٍ ال٩لمت

, وؤزظَا مجهما مال٪    .(1372)(هغث ٖىهواقت   -هنع هللا يضر  -مجاَض 

٣ٞض ٢ا٫ ؤبى صاوص في "مؿاثل ؤلامام  ,ؤخمض ٖجهم ؤلامام  زم ؤزظَا )٢ا٫ الكُش ألالباوي: 

تر٥ ما زال الىبي  نلى هللا ٖلُه  لِـ ؤخض  "٣ًى٫:  : ؾمٗذ ؤخمَض  ؤخمض" ازظ مً عؤًه ٍو بال ٍو

 .(1373)("وؾلم

تر٥ بال الىبي ملسو هيلع هللا ىلص, )٢ا٫ ابً ٖبض البر: و  ازظ مً ٢ىله ٍو  ً ى  لِـ ؤخض  مً زل٤ هللا بال َو

ً  ٞةهه  ولِع في ٥ مً ٢ىله بال ما جغ٦ه َى ووسسه ٢ىال ؤو ٖمال, والدجت ُٞما ٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص, ترَ ال 

ٌِ هيِره ُح   .(1374)(تج  كى

 )٢ا٫ الكاَبي: و 
 
ُت اإلاخل٣اة مً الكٕغ بهما الدجت  . (1375)(ألاصلت الكٖغ

  بن  )٢ا٫ ابً جُمُت: و 
 
ُت حجت  .(1376)(ي الٗالمهللا ٖلى ظمُ٘ ٖباصٍ بسالٝ عؤ ألاصلت الكٖغ

دخج ل٣ىله ال به بال هللا وعؾىله()و٢ا٫ ؤًًا:   ً  ٢اثل  بهما 
 .(1377)٧ل 

                                              

 1/245ؤلاباهت ال٨بري ( 1369)

 1/203اإلاحزان للكٗغاوي ( 1370)

 6/145( ؤلاخ٩ام في ؤنى٫ ألاخ٩ام 1371)

 1/138( ٞخاوي الؿب٩ي 1372)

 1/27( َامل ؤنل نٟت الهالة لؤللباوي 1373)

 1/159 الخمهُض( 1374)

خهام (1375)  3/68 الٖا

 20/250مجمٕى الٟخاوي ( 1376)
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٢ا٫ دمحم بً ٖبض هللا بً ٖبض الخ٨م: ما عؤث ُٖجي ٢ِ مشل الكاٞعي، ل٣ض ٢ضمذ اإلاضًىت 

ٌَ  ؤصخاَب  ٞغؤًذ    ٖبض اإلال٪ اإلااظكىن 
ْ
ٛ 
 
ىن بهاخبهم ٣ًىلىن: ناخبىا الظي ٢ُ٘ الكاٞعي، ل

إلال٪، ٞؿإلخه ًٖ مؿإلت، ٞإظابجي، ٣ٞلذ: ما الدجت؟ ٢ا٫: ألن مال٩ا ٢ا٫ ٦ظا ا ٞل٣ُذ ٖبَض 

لى  ,ؤؾإل٪ ًٖ الدجت ٞخ٣ى٫: ٢ا٫ مٗلميو٦ظا، ٣ٞلذ في هٟسخي: َحهاث،  وبهما الدجت ٖلُ٪ ٖو

 .(1378)مٗلم٪

ً   ظلـ ؤقهب ًىماو   ًٖ مؿإلت، ٞخ٩لم ٞحها ٖبض   ٞؿإله عظل   ,ال٣اؾم بم٨ت بلى اب

دخج ٞحها ,لِـ َى ٦ظل٪ :ه، و٢ا٫ؤقهب وظهَ غ له ٗ  مٞ ,الغخمان ا ٍو له ٣ٞا٫  ,زم ؤزظ ًٟؿَغ

ٍ  ,٣ٞا٫ ؤقهب: لى ٢اله ؾخحن مغة ,ٞا٥ هللا. ٌٗجي مال٩ااابً ال٣اؾم: الكُش ٣ًىله، ٖ ٞلم ًغاص 

 .(1379)بً ال٣اؾما

ٕ   الىاظب  )و٢ا٫ ابً ٣ُٖل:  ٕ   اجبا  . (1380)(ؤخمض الضلُل، ال اجبا

  .(1381)(ض  مً جل٣اء هٟؿه ما لم ًجئ به الغؾى٫ لم ه٣بلهلى ٢ا٫ ؤخم): و٢ا٫ ابً جُمُت

ٌ   هالعبما )٢ا٫ اإلااوعصي: و  ٫،  بٗ ؿخض 
ٌَ ه صلُل  وبن لم 

َ
هم ختى ًغوا ؤن ٢ىل ألاجبإ في ٖاإلا  

 .(1382)(وؤن اٖخ٣اصٍ حجت وبن لم ًدخج

 و٢ا٫ ؾغاط الضًً الب  
ْ
ٗخمضالٗال   ٢ى٫  )ُجي: ٣  ل  ٌ  .(1383)(م لِـ صلُال 

 والسُإ.للهىاب  ل  ٢لذ: ألهه مدخم  

ٕ  )الغاػي: الٟسغ ٢ا٫  الظي ال ًجىػ  السُإ ٖلُه َى هللا  حٗالى وعؾىله ملسو هيلع هللا ىلص ومجمى

  .(1384)(ألامت

  ؤخض   ن الؿىت حجت ٖلى ظمُ٘ ألامت، ولِـ ٖمل  بو٢ا٫ الكاَبي: )
ً
ٖلى  مً ألامت حجت

مت لم جشبذ لهم ٖهمت الؿىت، ألن الؿىت مٗهىمت ًٖ السُإ، وناخبها مٗهىم، وؾاثغ ألا 

                                                                                                                                             

الم الٗلُت للبزاع )م 1377)  (29( ألٖا

ش ؤلاؾالم للظَبي( 1378)  54 - 10/53 , وؾحر ؤٖالم الىبالء له ؤًًا 14/328 جاٍع

 3/266 ( جغجِب اإلاضاع1379٥)

 1/348 ( طًل َب٣اث الخىابلت1380)

 3/169( اإلاىاْغة ٖلى الىاؾُُت / مجمٕى الٟخاوي 1381)

 (69ًً )م ؤصب الضهُا والض( 1382)

 6/155( مٛجي الخخاط للسُُب الكغبُجي 1383)

 1/167( الخهى٫ 1384)
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 .(1385)(بال م٘ بظماٖهم زانت

ض الضبىسخي: (1386)(املخخمل ال ًاصلر حجت)وألاعؾابىضي:  ؤبى ظٟٗغ ٢ا٫ , و٦ظا ٢ا٫ ؤبى ٍػ

 .(1387))الخخمل ال ٩ًىن حجت(

, ٣ُٞىلىن: ٢ا٫ ٧ان ٣ًا٫ لهم: ٢ا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلصألاهضلـ  ؤََل  ولهظا إلاا بلٜ الكاٞعي  ؤن  

٩ِا آصميٌّ مال   ٢ا٫ الكاٞعي: بن   .٪مال ٛل 
 . و٧ان َظا الظي صٖا الكاٞعي  (1388), ٢ض ًسُئ وََ

ىن في ٦خاب ٖلى مال٪ ٦ما  لىي٘ ٦خاب   ا الؿاجي ُٞما خضزه اإلاهٍغ  .(1389)ػ٦ٍغ

بلى الكٕغ ب٩ىن  كاَبي ٖلى بُالن جد٨ُم الغظا٫ مً ٚحر هٓغ  ال و٢ض ٢ضمىا اؾخضال٫َ 

 .يا للؼللم مٗغ  الٗال  

 ٖلُه والؼلل   و٢ا٫
 
ُٞما  الباجي: )بن ٧ل مً لم ًسبر هللا حٗالى بٗهمخه ٞجاثؼ  السُإ

 
 
ظَب بلُه, وظاثؼ  ٖلُه ؤلانابت ًَ  ٌٗخ٣ضٍ ٍو ه, وبطا زبذ طل٪ لم   

 
ض   ً  إَم في طل٪ ٧ل  

 
ؤن ٩ًىن  اإلا٣ل

ٍ بطا لم ٨ًً ًإمً زُإٍ, وال ٣ًطخي ٖلى زبىث ؤخض الجى   ًٍ َػ ياال مسُئا, ٞال ًجىػ له ج٣لُض 

 . (1390)واهخٟاء آلازغ بال بضلُل(

ًسُئ  الجتهَض  الجتهض, ألن   ب٣ى٫   ال ًجىػ ألخض  ؤن ًدخج  )و٢ا٫ ؤبى قامت اإلا٣ضسخي: 

هِب, ٞةطا ٧ان شخيء     ٍو
ً
  ,ًدخمل ؤن ٩ًىن نىابا وزُإ

 
 ,مشل الكبهاث مً الُٗام ,ه ؤولىٞتر٦

 .(1391)(جغ٦ه لها ؤولى مً جىاوله

ض الضبىسخي: )٧ان ٣ًى٫ جُت ٢ى٫  الصخابي, ٢لذ: وبهظا هى٢ل ال٣ى٫  بذ ٢ا٫ ؤبى ٍػ

 الجتهض مجهم: بن ؤزُإث  ٞمً الكُُان, 
 
اِصْس حجت ًَ د اخخمل الخؼإ لم 

 َ
َا ال  وإلا ًجب ج٣لُض 

                                              

خهام1385)  1/366 ( الٖا

 (60الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م ( 1386)

م ألاصلت )م ( 1387)  (389ج٣ٍى

ٖ  )ألامحر الهىٗاوي:  و٢ض ج٣ضم ٢ى٫   (1388) ه خ٤ٌّ  م ٣ًُىا ؤن  ل  ٢ض 
 
الظي م الٗال   وصلُل, وؤما ٦الم   زُاَب الكاعٕ  ٧ل

 (.جُغ٢ه الٟٛلت واليؿُان والظَى٫ ًٖ لىاػم ٦المه ٞال

وؤْبَحن  مً ( . ٢ا٫ البحه٣ي: )51ومىا٢ب ؤلامام الكاٞعي للغاػي )م ,  509 - 1/508مىا٢ب الكاٞعي للبحه٣ي ( 1389)

ى بً آصم ٢ا٫: ٢ا٫: خضزىا دمحم بً ًدح ٢ا٫: خضزىا الخؿً بً عق٤ُ اإلاهغي بظاػةَظا ما ؤزبرها ؤبى ٖبض الغخمً الؿلمي 

ًسال٠ مً ألاخاصًض بال ؾخت  ٞعي ٣ًى٫: ٢ضمذ مهغ وال ؤٖٝغ ؤن مال٩اخضزىا الغبُ٘ بً ؾلُمان ٢ا٫: ؾمٗذ الكا

ظا الظي خ٩اٍ ٖىه الغبُ٘ َى  ضٕ ألانل. َو ٣ى٫ بالٟٕغ ٍو ، ٍو ضٕ الٟٕغ ٖكغ خضًشا، ٞىٓغث ٞةطا َى ٣ًى٫ باألنل ٍو

ن  في ٦خا  
 1/509به الظي ويٗه ٖلُه(. مىا٢ب الكاٞعي للبحه٣ي ألانل في ويٗه ٖلُه. وطل٪ َبح 

 2/730بخ٩ام الٟهى٫  (1390)

 (39)م  مسخهغ اإلاامل في الغص بلى ألامغ ألاو٫ ( 1391)
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جي في ٦خاب الاظتهاص: )ال ق٪ ؤن الصخابت وبن ٧اهىا ٖلى عجبهم الٗلُت, , و (1392)مدالت( ٢ا٫ الجٍى

ُٗت الجلُت, ٞما ٧ا  وهللا  و٢ا٫ الظَبي: ), (1393)هىا مٗهىمحن, وال جامً ٖثرتهم(ومىانبهم الٞغ

ٟٛغ لهم ٞما َم بمٗهىمحن و٢ض ازخل٠ الٗلماء ): ٢ا٫ ابً ٖاقىع و , (1394)(ًغضخى ًٖ ال٩ل َو

ُت؟ والظي ٖلُه ؤ٦ثر الٗلماء ؤن ٢ى٫  في ؤن ٢ى٫ الصخابي باظتهاصٍ َل ٩ًىن حجت قٖغ

, ٞالصخابي ٦ٛحٍر مً الخؼإ لجىاش الصخابي لِـ بذجت ٖلى ٚحٍر مً الجتهضًً, 

 .(1395)(الجتهضًً

بوي ال ؤٖخ٣ض ؤن ؤخضا مً الجتهضًً اهٟغص بالهىاب في ٧ل ما )٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم: 

 
 
مً  ه ُٞما زىل٠ ُٞه ؤ٦ثَر َم وؤ٢غبهم بلى الخ٤ مً ٧ان نىاب  , بل ؤؾٗض  (1396)٠ ُٞهىل  ز

ما٫ واإلاٗاٝع  ه الغظا٫  ن بىَػ ً   والشسُق ميزاٌن زُإٍ باليؿبت بلى ٧ل مً زالٟه,  وألا٢ىا٫ وألٖا

 وألاخىا٫, 
ُ
 .(1397)(الشسق فهى ؤزجر فمً زجخه ميزان

و٢ض ؤظم٘ اإلاؿلمىن ؤن السالٝ لِـ بذجت, وؤن ٖىضٍ ًلؼم َلب ): ٢ا٫ ابً ٖبض البرو 

  .(1398)(الضلُل والدجت لُدبحن الخ٤ مىه

والشىعي وؤبى خىُٟت  ألامت مخ٣ٟت ٖلى ؤهه بطا ازخل٠ مال٪ وألاوػاعيجُمُت: )و٢ا٫ ابً 

 . (1399)(َظا َى نىاب صون َظا بال بذجت لم ًجؼ ؤن ٣ًا٫ ٢ى٫  

                                              

م ألاصلت )م 1392)  (257( ج٣ٍى

 4/575( الخد٤ُ٣ والبُان لؤلبُاعي 1393)

 (23)م  الغواة الش٣اث اإلاخ٩لم ٞحهم بما ال ًىظب عصَم( 1394)

 (174اعي في ؤلاؾالم )م ( ؤنى٫ الىٓام الاظخم1395)

و٢ض آزغث الخىبَُه ٖلى مظاَب السالٟحن لىا مً ألاثمت الشالزت : ) 38 - 1/37( ٢ا٫ ال٣غافي في م٣ضمت الظزحرة 1396)

 , إل ضا في الَا , ُٞٗلم لِع مداصىزا في حهت الخم   فئن  عخمهم هللا, ومأزظَم في ٦شحر مً اإلاؿاثل, ج٨مُال للٟاثضة ومٍؼ

 .٢غب للخ٣ىي وؤٖل٤ بالؿبب ألا٢ىي(بحن ؤال٣ُٟه ؤي اإلاظَ

غ الدجاط ال ًغي الخ٤ ؤبضا في ظهت عظل 154و٢ا٫ اإلا٣غي في ٢ىاٖضٍ )م  ( : )٧ل مً حهخضي بلى ههب ألاصلت وج٣ٍغ

 واخض ٢ُٗا(.

ل الٗلم )م  ها بلى هللا حٗالى, ٞةه٪ ال صلُ( : )35و٢ا٫ الظَبي في ٚػ َل ل٪ ٞال حٗخ٣ض ؤن مظَب٪ ؤًٞل  اإلاظاَب وؤخب 

ٖلى طل٪, وال لسالٟ٪ ؤًًا, بل ألاثمت عضخي هللا ٖجهم ٖلى زحر ٦شحر, ولهم في نىابهم ؤظغان ٖلى ٧ل مؿإلت, وفي زُئهم 

 ؤظغ ٖلى ٧ل مؿإلت(.

وبط ٧ان ٧ل  مظَب  مً اإلاظاَب ٚحَر مٗهىم، ٞال بض ؤن ٩ًىن و٢٘ في : ) 19/318و٢ا٫ اإلاٗلمي الُماوي ٦ما في آزاٍع 

  ٕ  مسالٟت للخ٤(. ٧ل مجها ٞغو

 (124(  , وب٣ًاّ الىؾىان للؿىىسخي )م 110ب٣ًاّ الهمم للٟالوي )م ( 1397)

 1/165 الخمهُض (1398)
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اب:  ىا في خ٨مها, ٞالىاظب   في خاصزت   بطا ازخل٠ الٗلماء  )و٢ا٫ ال٣اضخي ٖبض الَى  وجىاٖػ

  ٕ ٘  بلى الىٓغ والاظتهاص في َلب الخ٨م مً ألاصلت التي هي مٓاه   الغظى َلبه, وهي:  ه ومىاي

٠٣  وؤلاظمإ وال٣ُاؽ والٗمل, واٖخ٣اص   ال٨خاب والؿىت ما ًاصي صخُذ  الىٓغ في طل٪ بلُه ٍو

ل   الجتهض ٖلُه, وال ٌٗخ٣ضون الخ٤   ، وال في مظَب   ٞالن   ٟحن في ٢ى٫  السخل   في ؤ٢اٍو  صون ٢ى٫ ٚحٍر

ن له الخ٤   صون ما ؾىاٍ مً اإلاظاَب, بال ؤن ٩ًىن الضلُل   ح  َٖ ٢ض ٢ام ٖىضٍ ٖلى صخخه و

 .(1400)(ُٞه

 ال٣غآن ًٖ الازخالٝ، صر ؤن ٩ًىن َخ  ٍ  إلاا جبحن ججز  و٢ا٫ الكاَبي: )
َ
ما بحن ظمُ٘ ٨

ً  السخل   ال ًسخل٠ في هٟؿه، ٩ٞل ازخالٝ نضع مً  والخ٤  ى َى الخ٤، ٣غع مٗجً ٟحن، ألهه بهما 

 
 
ا} :٠ ٞال٣غآن َى اإلاهُمً ٖلُه، ٢ا٫ هللا حٗالىم٩ل َخاَب ب   ٨
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دت في الغص  ألن الؿىت بُان   ,بلى ٦خاب هللا حٗالى وبلى ؾىت هبُه ملسو هيلع هللا ىلص ٞهظٍ آلاي وما ؤقبهها نٍغ

ى صلُل   ٖلى ؤن الخ٤ ُٞه واضر، وؤن البُان ُٞه قاٝ، ال شخيء بٗضٍ ٣ًىم م٣امه،  ال٨خاب، َو

٨ظا ٞٗل  ا بلى ال٨خاب  ,الصخابت عضخي هللا ٖجهمَو ألجهم ٧اهىا بطا ازخلٟىا في مؿإلت عصَو

والؿىت، و٢ًاًاَم قاَضة بهظا اإلاٗجى، ال ًجهلها مً ػاو٫ ال٣ٟه، ٞال ٞاثضة في ظلبها بلى َظا 

 . (1401)(اإلاىي٘ لكهغتها، ٞهى بطا مما ٧ان ٖلُه الصخابت عضخي هللا ٖجهم

مب وؤما ؤ٢ىا٫  ) و٢ا٫ ابً جُمُت: حَر ٞلِـ حجت الػمت, وال  ,ٌٗ ألاثمت ٧ال٣ٟهاء ألاعبٗت ٚو

بظماٖا باجٟا١ اإلاؿلمحن, بل ٢ض زبذ ٖجهم عضخي هللا ٖجهم ؤجهم جهىا الىاؽ ًٖ ج٣لُضَم, وؤمغوا 

ىا ٖ  َض والؿىت وٍَ  ٖلُه ال٨خاب   بطا عؤوا ٢ىال في ال٨خاب والؿىت ؤ٢ىي مً ٢ىلهم ؤن ًإزظوا بما ص٫  

                                                                                                                                             

 20/585مجمٕى الٟخاوي  (1399)

اب 1400) , ومؿاثل ألانى٫ اإلاؿخسغظت مً ٦خاب  3/1747( اإلاٗىهت ٖلى مظَب ٖالم اإلاضًىت لل٣اضخي ٖبض الَى

 (248اإلاٗىهت )م 

خهام  (1401)  272 - 3/271الٖا
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َ
  ألا٧ابغ   هم, ولهظا ٧انؤ٢ىال

 
ال٨خاب ؤو  مً ؤجبإ ألاثمت ألاعبٗت ال ًؼالىن بطا ْهغ لهم صاللت

  ٖ  .(1402)(هم اجبٗىا طل٪الؿىت ٖلى ما ًسال٠ ٢ى٫َ مخبى

بن آعاء الجتهضًً في ؤخ٩ام الضًً لِؿذ ٖلى : )" اإلاؿال٪"٢ا٫ ابً الٗغبي في م٣ضمت و 

ىاجذ اإلاىاهج، وبن ما ال ًىا٤ٞ الكٕغ اإلا   ى٣ى٫، مُغوح وبْن ؾىاهذ الىهاثذ ٞو
َ
 ب  ٢
َ
 ه ْىاَغ  خْ ل

 .(1403)(ال٣ٗى٫ 

خماص ٖلى الغظا٫ ؤ٢ىام  الكاَبي: )و٢ا٫  غاى ًٖ ؤنل الضلُل والٖا  ول٣ض ػ٫ بؿبب ؤلٖا

َم الصخابت والخابٗحن عضخي هللا ٖجهم ؤظمٗحن، واجبٗىا ؤَىاءَ  ة  زغظىا بؿبب طل٪ ًٖ ظاص  

  بٛحر ٖلم  
 
 .(1404)(ىا ًٖ ؾىاء الؿبُلًٞل

جد٨ُم الغظا٫ مً ٚحر الخٟاث  بلى ٧ىجهم وؾاثَل للخ٨م الكغعي اإلاُلىب  ) :ؤًًا و٢ا٫

ا  ًٖ ٌٌ قغ ٤َُ بال باهلل، وطال ت اللدػلت والخدِهَم ألاكلى هى الشسق ال , وال جٞى إن  الُدج 

 .(1405)(هيره

 .(1406)٢ا٫ ببغاَُم الىسعي: "ال َاٖت مٟتريت بال لىبي"َىا ومً 

ض  "في باب ال٣ًاء:  "ؼويمسخهغ اإلا"الكاٞعي في ؤلامام ٢ا٫ و 
 
ؤخض  صون عؾى٫ هللا  وال ٣ًل

 .(1407)"ملسو هيلع هللا ىلص

                                              

 11 - 20/10( مجمٕى الٟخاوي 1402)

 1/329اإلاؿال٪ ( 1403)

خهام 1404)  3/318( الٖا

 3/329 الؿاب٤( 1405)

 6/108( ؤلاخ٩ام البً خؼم 1406)

َذ ( . 59الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م ( 1407) ً خض اإلا٣لض ٖلى ظمُ٘ الخضوص م   ٢ا٫ الكى٧اوي: )و٢ض ٖٞغ

ٗله هٟـ الدجت. ٢ا٫ ال٣اضخي  ملسو هيلع هللا ىلصوالٗمل به لِـ مً الخ٣لُض في شخيء, ألن ٢ىله  ملسو هيلع هللا ىلص٢ى٫ الىبي  ٢بى٫َ  اإلاظ٧ىعة ؤن   ٞو

ٞهل  ملسو هيلع هللا ىلصٌؿمى ج٣لُضا، وؤما ٢بى٫ ٢ىله  مً الصخابت والخابٗحن ملسو هيلع هللا ىلصخؿحن في الخٗل٤ُ: ال زالٝ ؤن ٢بى٫ ٢ى٫ ٚحر الىبي 

ٖلى السالٝ في خ٣ُ٣ت الخ٣لُض ما َى؟ وط٦غ الكُش ؤبى خامض ؤن الظي هو ٖلُه  ٌؿمي ج٣لُضا؟ ُٞه وظهان ًبيُان

الكاٞعي ؤهه ٌؿمى ج٣لُضا، ٞةهه ٢ا٫ في خ٤ ٢ى٫ الصخابي إلاا طَب بلى ؤهه ال ًجب ألازظ به، ما ههه: وؤما ؤن ٣ًلضٍ، ٞلم 

، ولهظا ٢ا٫ مساره بدلخللُد ههىد هير مد وكم كلُه الاصؼالح وال ًخفدن ؤن. اهخهى. ملسو هيلع هللا ىلصًجٗل هللا طل٪ ألخض بٗض عؾى٫ هللا 

ج٣لُضا، ولم ًغص خ٣ُ٣ت الخ٣لُض، وبهما ؤعاص ال٣بى٫َ مً  ملسو هيلع هللا ىلصالغوٍاوي في البدغ: ؤَل٤ الكاٞعي ٖلى ظٗل ال٣بى٫ مً الىبي 

ظَب ؤهه ًدىاو٫ َظا الاؾم. ٢ا٫ ٚحر الؿاا٫ ًٖ وظهه، وفي و٢ٕى اؾم الخ٣لُض ٖلُه وظهان, ٢ا٫: والصخُذ مً اإلا

ى  الؼع٦صخي في البدغ: وفي َظا بقاعة بلى عظٕى السالٝ بلى اللٟٔ، وبه نغح بمام الخغمحن في الخسلُو خُض ٢ا٫: َو

 
 
ر كلُه ال ٌشمل ذلً، في ٖباعة حهىن مى٢ٗها ًٖ طوي الخد٤ُ٣. اهخهى.  ازخالٝ

َ
لِسف ؤن الخللُد بدإلالنى اإلااصؼل

َ
وبهرا ح

. ٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض: بن ٢لىا بن ألاهبُاء ال ًجتهضون، ٣ٞض ٖلمىا ؤن ؾبب ؤ٢ىالهم الىحي، ٞال ٩ًىن ج٣لُضا، بوهى اإلاؼلى 
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َٖ  اهٓغوا في ؤمغ صًى٨م, ٞةن  "٢ا٫ ؤلامام ؤخمض: و  ُه  ى ًم الخ٣لُض لٛحر اإلاٗهىم مظمىم, ٞو

 ."للبهحرة

ً  ٌكحر وهللا ؤٖلم )٢ا٫ الكٗغاوي:    بلى ؤهه ال ًيبػي إلاً ٢ضع ٖلى الاظتهاص ؤن 
 
ٍ م٘ ض ٚحرَ ٣ل

 .(1408)(٢ضعجه ٖلى الىٓغ في ألاصلت واؾخسغاط طل٪ الخ٨م مجها, وهللا ؤٖلم

ال ج٣لضوي وال ج٣لض مال٩ا وال الشىعي وال ألاوػاعي، وزظ مً خُض "ؤًًا: ؤلامام ؤخمض و٢ا٫ 

 .(1409)"ؤزظوا

ى مدمى٫  )٢ا٫ الكٗغاوي:  ً له ٢ضعة ٖلى اؾخيباٍ ألاخ٩ام مً ال٨خاب والؿىت, ٖلى َم  َو

ًَ  واظب   الخ٣لَُض  نغح الٗلماء بإن   وبال ٣ٞض  .(1410)(في صًىه, وهللا ؤٖلم ل  ً  ٖلى الٗامي, لئال 

ى ٖىضي ": ؤلامام ؤخمض ؤًًا٢ا٫ و  ه عؤي، َو
 
عؤي  ألاوػاعي وعؤي مال٪ وعؤي ؾُٟان ٧ل

 .(1411)"إهمد الدجت في آلازدزؾىاء, و

به، ولم ًلخٟذ بلى ما ظض )ٌٗجي ؤلامام ؤخمض( الىو  ؤٞتى بمىظبطا وَ )٢ا٫ ابً ال٣ُم: 

 
َ
ٝ  (1412)ً ٧انىا َم ٟه وال مً زالٟه ٧اث  زال لخضًض  ,في اإلابخىجت ٖمَغ  ، ولهظا لم ًلخٟذ بلى زال

في  هزالٞبلى لخضًض ٖماع بً ًاؾغ، وال  ,ٞاَمت بيذ ٢ِـ، وال بلى زالٞه في الخُمم للجىب

 
 
بلى ت في طل٪، وال لصخت خضًض ٖاجك ,الظي جُُب به ٢بل بخغامه م الَُُب غ  ْخ اؾخضامت ال

لصخت ؤخاصًض الٟسخ، و٦ظل٪ لم ًلخٟذ  ,ن مً الٟسخ بلى الخمخ٘ص وال٣اع  زالٞه في مى٘ اإلاٟغ  

لخت وؤبي ؤًىب وؤبي بً ٦ٗب في الٛؿل مً ؤلا٦ؿا٫ شمان َو لصخت خضًض  ,بلى ٢ى٫ ٖلي ٖو

لى ٢ى٫ ابً ٖباؽ وبخضي ٞاٚدؿال، ولم ًلخٟذ ب -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا  ٖاجكت ؤجها ٞٗلخه هي وعؾى٫  

لصخت خضًض ؾبُٗت ألاؾلمُت،  ,ؤ٢صخى ألاظلحن ٖضة اإلاخىفى ٖجها الخامل   ؤن   الغواًخحن ًٖ ٖلي  

                                                                                                                                             

لى ٧ل ج٣ضًغ، ٣ٞض ٖلمىا الؿبب،  ً: بما الىحي، ؤو الاظتهاص، ٖو وبن ٢لىا بجهم ًجتهضون، ٣ٞض ٖلمىا ؤن الؿبب ؤخض ألامٍغ

َم اظتهاص  مٗلىم   والغاظ٘ بلُه  ملسو هيلع هللا ىلصو٢ض ه٣ل ال٣اضخي في الخ٣ٍغب ؤلاظمإ ٖلى ؤن آلازظ ب٣ى٫ الىبي الٗهمت. اهخهى.  واظتهاص 

لم ٣ًحن. اهخهى(. بعقاص الٟدى٫   2/240لِـ بم٣لض، بل َى ناثغ بلى صلُل ٖو

 (102( ٖمضة الخد٤ُ٣ )م 1408)

 2/139( بٖالم اإلاى٢ٗحن 1409)

 (102( ٖمضة الخد٤ُ٣ )م 1410)

 2/1082ًله ظام٘ بُان الٗلم ٞو( 1411)

ٍ الكاٞعي   ٢ا٫و٢ض  (1412)
 
 : ) -( 511 - 1/510)عوي ٖىه البحه٣ي في "اإلاىا٢ب" ٦ما  -ؤؾخاط

 
ًٖ  بطا ٧ان الخضًض

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال مسال   عؾى٫  
َ
٠   ً ًَ له ٖىه، و٧ان   ًىا٣ٞه لم 

 
ً صوَن عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خضًض  غوي ٖم 

 
 الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؼصٍ ٢ىة، وخضًض

ً  م   ًُ ه, بىٟؿ   ؿخٛ  ًخدلفه لم ؤلخفِ وإن ودن 
ٌ
 زطٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص خدًث

َ
ً رون  سوي كم 

ْ
  ذ

ُ
ٌِ  إلى مد خدلفه، وخدًث هللا  زطى

 ًُ َم مَ ؤخر بهملسو هيلع هللا ىلص ؤولى ؤن  ل 
َٖ َخه اجبً ع  , ولى 

 
ي  ؾىت  عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؾ 

 
 (.ٗها بن قاء هللاوي ٖىه زالٝ
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ت في جىعٍض اإلاؿلم مً ال٩اٞغ لصخت الخضًض اإلااو٘ مً  ,ولم ًلخٟذ بلى ٢ى٫ مٗاط ومٗاٍو

ض بسالٞه، وال بلى ٢ىله لصخت الخضً ,ٝغْ الخىاعر بُجهما، ولم ًلخٟذ بلى ٢ى٫ ابً ٖباؽ في اله  

ظا ٦شحر   ً   بةباخت لخىم الخمغ ٦ظل٪، َو   ٣َ ظضا، ولم ٨ًً 
ٖلى الخضًض الصخُذ ٖمال وال  م  ض 

 .(1413)(ناخب عؤًا وال ٢ُاؾا وال ٢ى٫َ 

ض الضبىسخي: )٢ا٫ ال٣اضخي  وبهما اؾخضعظهم  ,زل٤ هللا حٗالى بجي آصم ٖلى الُٟغةؤبى ٍػ

ـ   جباٖا اا اَخماما لغؤًه و ٣ٞلض الٗالم ٖاإلا ,الُغ١ الخ٣لُض بلى الًال٫ بُغ١ الخ٤، وعؤؽ   ببلِ

ىه صًىا، وما صٖاٍ بلُه بال ال٨ؿل   ٞةهه لى اظتهض لى   ,(1414)ل٣ٟهه ْو
 
٣ٞلض  ٞغآٍ الجاَل   ,٤ إلاشلهٞ

ًَ  ٖاإلاا ؾمٗه بٛحر اؾخضال٫   زم ٢لض ؤباٍ وؤَل ػماهه ختى  ,ل  ٖلى ٣ٞهه، ٞةطا ٢ض ٢لض ظاَال ٞ

ٞةجهم إلاا ٢لضوا وؤخبىا  ,الؿىء ٖلماءَ  ت  بال بخ٣لُض الٗام   ضلذ ألاصًان  ٖبضوا ألاحجاع، وما جب

اؾت  ٗىىا في مخبعي الؿىت ختى جبض٫ و الٍغ مباعاة ٖلماء الخ٤ ؤبضٖىا ما خؿً لضي الٗامت َو

 الضًً بإنله.

زم  ,اإلاغء ب٣ضٍع ختى اجب٘ عظال مشله بال حجت ه ظهل  وؾبب   ,الجاَل ما٫   ٞالخ٣لُض عؤؽ  

 ,ٖلى ؤهه زل٤ ٖلى هىع الُٟغة ُه ؤلالهام ٞهاخبه اجب٘ ٢لبه و٢لضٍ بال حجت له بىاءً الظي ًل

 هْ وَظ 
ً

 ختى اصعى عجبت ألاهبُاء ٖلحهم الؿالم لىٟؿه، واجسظ بلهه َىاٍ، ٦ما اجسظ ,ه بهىي هٟؿ  ال

٘ ٢ضعَ  ,اإلا٣لض آلهت زكبا ٖٝغ  وما َل٪ امغت   ,ٞهل٩ا ,ٍ ظهال وألاو٫ وي٘ ٢ضٍع ظهالٞهظا ٞع

َُ ٞمً عام الاخت ,ٍعَ ٢ض وما  ,زم الاؾخضال٫ والىٓغ ,والسبر   ٍ ٖلى ال٨خابؤمغَ  ن  بْ راػ ٖجهما ٞل

٤ُ بال باهلل.  الخٞى

ؤٖجي الصخابت والخابٗحن والهالخحن عيىان هللا ٖلحهم  ,و٧ان الىاؽ في الهضع ألاو٫ 

ىا٫ مً بٗض ًبىىن ؤمىعَم ٖلى الدجت، ٩ٞاهىا ًإزظون بال٨خاب زم بالؿىت زم مً ؤ٢ ,ؤظمٗحن

٩ٞان الغظل ًإزظ ب٣ى٫ ٖمغ هنع هللا يضر في مؿإلت، زم ًسالٟه ب٣ى٫  ,عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما ًصر بالدجت

و٢ض ْهغ مً ؤصخاب ؤبي خىُٟت هنع هللا يضر ؤجهم وا٣ٍٞى مغة وزالٍٟى ؤزغي ٖلى  ,ٖلي في مؿإلت ؤزغي 

 خؿب ما ًخطر لهم بالدجت.

افي الك ولم ٨ًً اإلاظَب   ا وال ٖلٍى ٗت ٖمٍغ   ,َغ
 
٣ٞض ٧اهىا , لى عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلصب بل اليؿبت

ٞلما طَبذ  ,٢غوها ؤزجى ٖلحهم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بالسحر، ٩ٞاهىا ًغون الدجت ال ٖلمائهم وال هٟىؾهم

                                              

 53 - 2/50بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1413)

ال جسلض بلى ٦ؿل، ٞما ٞاث مً ٞاث بال بال٨ؿل، وال ها٫ : )( 175"نُض الساَغ" )م ٢ا٫ ابً الجىػي في  (1414)

 مً ها٫ بال بالجض والٗؼم(.
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م ,الخ٣ىي مً ٖامت ال٣غن الغاب٘، و٦ؿلىا ًٖ َلب الدجج  ,ظٗلىا ٖلمائهم حجت واجبَٗى

ٗخ٣ضون  ,ًبهغون الدجت بالغظا٫ ,وبًٗهم مال٨ُا وبًٗهم قاُٞٗا ٞهاع بًٗهم خىُٟا َو

  ,(1415)الصخت باإلاُالص ٖلى طل٪ اإلاظَب
َ
 ,ه ٠ُ٦ ما ؤنابه بال جمُحززم ٧ل ٢غن بٗضَم اجب٘ ٖاإلا 

مىا ؤجهم ؤخباء هللا  ,ختى جبضلذ الؿجن بالبضٕ ويل الخ٤ بحن الهىي، ووكإ ٢ىم مً الخبُت ٖٞؼ

 إهٟؿهم، وؤن هللا حٗالى ًخجلى ل٣لىبهم وٍ  عجبا ب
َ
هم حجت ؤهٟؿ   دضثهم، ٞغؤوا لظل٪ خضًض

 . (1416)(ٖلحهم ؾبُل للدجت، والُٗاط باهلل ًب٤ ٞلم ,واجسظوا ؤَىاءَم آلهت

ٌَ  واٖلم ؤن  ): ٢ا٫ ابً الجىػيو   ْٗ ٖمىم ؤصخاب اإلاظاَب 
 
 م في ٢لىبهم الصسو  ٓ

 
َ
الىٓغ ًيبػي ؤن ٩ًىن بلى ال٣ى٫ ال  الًال٫, ألن   َظا ٖحن  بما ٢ا٫, و  غ  ه مً ٚحر جضب  ُٞدبٗىن ٢ىل

و٢ض ٢ا٫ له ؤجًٓ ؤها هًٓ ؤن َلخت والؼبحر ٧اها  - ٍعر بً خى ابلى ال٣اثل, ٦ما ٢ا٫ ٖلي هنع هللا يضر للخ

ٝغ بالغظا٫, اٖٝغ الخ٤ حٗٝغ ٣ٞا٫ له: ًا خاعر بهه ملبىؽ ٖلُ٪, بن الخ٤ ال ٌٗ -ٖلى باَل 

ً ي٤ُ ٖلم الغظل ؤن ٣ًلض في اٖخ٣اصٍ عظال, ولهظا ؤزظ خىبل ٣ًى٫: م   و٧ان ؤخمض بً .ؤَله

ض في الجض وجغ٥ ٢ى٫َ ؤبي ب٨غ الهض٤ً هنع هللا يضر ؤخمض    .(1417)(بً خىبل ٣ًى٫ ٍػ

ابً اإلاباع٥ ٣ًى٫: ٦ظا  ٢ُل ألخمض بً خىبل عخمت هللا ٖلُه: بن  ): ؤًًا و٢ا٫ ابً الجىػي

و٢ُل له: ٢ا٫ ببغاَُم بً ؤصَم, ٣ٞا٫:  .٫ مً الؿماءو٦ظا, ٣ٞا٫: بن ابً اإلاباع٥ لم ًجز 

اث ظئخمىوي   ُ
َ
ي ٤ب  م  في الىٟـ,  ., ٖل٨ُم باألنل(1418)الٍُغ

 
 ل٣ى٫  مٗٓ

 ٕ تَر٥ الكغ  ً ٞال ًيبػي ؤن 

ل ٖلى الىاؽ ًجغي  َٕ ؤٖٓم, والسُإ في الخإٍو   .(1419)(ٞةن  الكغ

ىٓغ بلى ؤؾما): ؤًًاو٢ا٫   ً ٕ  الهىاب وال  محن في الىٟىؽ, ٞةها بهما ًيبػي اجبا
 
ء اإلاٗٓ

, ٢ا٫ اإلاغوػي: مضح  دب٘ الضلُل   ً ه٣ى٫: ٢ا٫ ؤبى خىُٟت زم ًسالٟه الكاٞعي، وبهما ًيبػي ؤن 

اث   ُ
َ
ي ؤخمض  بً خىبل الى٩اَح, ٣ٞلذ له: ٢ض ٢ا٫ ببغاَُم بً ؤصَم, ٞهاح و٢ا٫: و٢ٗىا في ب 

٤، ٖلُ٪ بما ٧ان ٖلُه عؾى٫ هللا    .(1420)(هوؤصخاب   الٍُغ

                                              

تزاء بلى ؤي ٖالم مً ٖلماء ألامت ال( ٢ا٫ ألامحر الهىٗاوي: )1415) ًهحر به ؤخض  ال٣اثلحن  بن الضًاع والاهدؿاب والٖا

تزاء بلى ؤي ٖالم مً  ان ال ؤزغ لها في جغظُذ ألاصًان, وؤن الاهدؿاب والٖا ُت ؤن ألاَو ٣ا وآلازغ  مبُال يغوعة ٣ٖلُت وقٖغ د 
م 

ر  ٦الَم مً   
َهح   ً  (155اهدؿب بلُه خ٣ا و٦الَم مً لم ًيؿب بلُه باَال(. بعقاص الى٣اص بلى جِؿحر الاظتهاص )م ٖلماء ألامت ال 

م ألاصلت )م  (1416)  (399ج٣ٍى

 (74جلبِـ ببلِـ )م  (1417)

َاث):  "لؿان الٗغب"في  (1418) ر 
 
ة, وهي الت غ ١ الهٛاع جدكٗب مً الجاص 

 
٤ هي الُ اث الٍُغ  ُ

َ
ي  .(ب 

 (126)م  جلبِـ ببلِـ (1419)

 (483نُض الساَغ )م  (1420)
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اللت الضلُل ٖلُه, وبهما ًصر بض ,بن ال٣ى٫ ال ًصر لًٟل ٢اثلها٫ ابً ٖبض البر: )و٢

ً ًٖ ِٖسخى ب ل ٢ىال لِـ ٧لما ٢ا٫ عظ"٢ا٫:  ً صًىاع ًٖ ابً ال٣اؾم ًٖ مال٪وط٦غ ابً مٍؼ

ىَن ٣ًى٫ هللا ٖؼ وظل: } ًدب٘ ٖلُه, وبن ٧ان له ًٞل    ٗ ب 
 
د َُ
َ
٣َْى٫َ ٞ

ْ
ىَن ال  ٗ ْؿَخم 

ٌَ  ًَ ً ظ 
 
ال

ْخ 
َ
 . (1421)("{َؿَىه  ؤ

رجم اٖخب   َم ؾاا٫: ل  : )في مؿإلت اؾخدباب السغوط مً السالٝ "٢ىاٖضٍ" ٢ا٫ الؼع٦صخي فيو 

 
َ
ٖلى  ض  ٞلم جىظبىا الَخ  ,بباخت الجىاعي  ي٠ُٗ في مؿإلت ُٖاء في ٖلى عؤي   ىَه وبن وَ  السالٝ

 وظه
َ
 ٞهَ  ,ظؼما وظبخم ال٣هاَم ل بل ؤفي ال٣خل باإلاش٣   -هنع هللا يضر  -ؤبي خىُٟت  , ولم حٗخبروا زالٝ

 
 ال

خم في مؿإلت ُٖاء خم زالٞا ٦ما ؤظٍغ  والخضوص جضعؤ بالكبهاث. ,ؤظٍغ

 مً السال   وؤظاب بٌٗ مً ال جد٤ُ٣ ٖىضٍ بإن ُٖاء ؤظل  
 
 ٞم   ,لش٣  ٟحن في مؿإلت اإلا

َ
 م  ً ز

 , بدلجده وهرا حىاٌب ٠, ٗ  يَ  وبْن  بر ٖلى عؤي  اٖخ  
 
مد هىـس إلى إلى اللدبلين وإه د ال هىـسُ فئه

 .ألاكىاٌ ومأخرهد

  ٢خل الىاؽ بًٗهم بًٗا باإلاش٣ل,  -عخمه هللا  -ؤبا خىُٟت  وبهما الجىاب ؤن  
ل  لم ٣ًل بد 

ُاء ؤباح الجىاعي  بل َى ٖىضٍ ُٖٓم   مً الىػع, وبهما زال٠ في وظىب ال٣هام به, ٖو

ت, ٞلى ؤباح ؤبى خىُٟت  ء في الجىاعي لغوعي في اإلاش٣ل ما ؤباخه ُٖا -عخمه هللا  -بالٗاٍع

ه
 
الٞ ز 

ل (1422)  وَظه 
َم خغمت شخيء  مما ًجب ُٞه الخض  ل 

َٖ م, وَمً  ٤  لىا ٖلى الخدٍغ  ٞ , وبهما َى مىا

ه ظهل  بالخض, بسالٝ مً ظهل الخغمت ؤو ًىإػ ٞحها ْٗ ىٟ ًَ   .(1424)((1423)وظىَب الخض لم 

ًوما ؤخؿً ما ٢اله ابً ال٣ُم في زاجمت  ا ال٣اعت له ل٪ ُٞا ؤحه: )قغخه إلاىاػ٫ الؿاثٍغ

 
 
لُه جبٗخه، ٞما وظضث ُٞه مً نىاب وخ٤ ٞا٢بله وال م  ىْ ٚ لى مالٟه ٚغمه، ل٪ زمغجه ٖو ه ٖو

ًَ  جلخٟذ بلى ٢اثله، بل اهٓغ بلى ما ٢ا٫ ال بلى مً ٢ا٫، و٢ض طم هللا   بطا ظاء به  ص الخ٤  غ  حٗالى مً 

 َم 
 
٣بله بطا ٢اله مً ًدبه، ٞهظا ز  ً ًبًٛه، ٍو
 
ت، ٢ا٫ بٌٗ الصخابت: ا٢بل الًٛبُ ألامت   ٤  ل

ٖلى مً ٢اله وبن ٧ان خبِبا، وما وظضث ُٞه مً  الباََل  ص  ممً ٢اله وبن ٧ان بًُٛا، وع   الخ٤  

إبى هللا   ظهَض  ٢اثله لم ًإ٫   زُإ ٞةن    بال ؤن ًخٟغص بال٨ما٫ ٦ما ٢ُل: ؤلانابت، ٍو

                                              

 2/995ظام٘ بُان الٗلم  (1421)

 )ػ( اؾخدالت اإلاٟغوى ٦ما ال ًسٟى.ؤي: ٖلى طل٪ الغؤي ال٠ًُٗ, ٖلى ( 1422)

َم ؤن   ٢5/109ا٫ ابً خؼم في "ؤلاخ٩ام"  (1423) ل 
َٖ , وؾىاء  َل خغام  َٗ

َ
: )ؤما الخضوص ٞةجها جلؼم مً ٖٝغ ؤن الظي ٞ

 ُٞه، وؤما َمً لم ٌٗٝغ ؤن ما ٖمل خغام ٞال خض  ٖلُه ُٞه(.
َ
ظا ال زالٝ ا ؤم ال، َو  ُٞه َخض 

 135 - 2/134اإلاىشىع  (1424)
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ً  في ؤنل الُبُٗت ٧امً ... ٞبىى الُبُٗت ه٣ه   والى٣و    جخضهم ال 

ٌ  و   ٗهم مً السُإ َم ٠ُ٦ 
 
ٖ  ل  ً ز  ض  ٤ ْلىما ظهىال، ول٨ً مً 

 
ه ؤ٢غب بلى ث ٚلُاج

 الهىاب ممً ٖضث بناباجه.

  
 
لى اإلاخ٩ل حٍر ؤن ٩ًىن مهضع  ٖو اًخه ٦الم   م في َظا الباب ٚو ه ًٖ الٗلم بالخ٤، ٚو

 ٣لب  جبٗا للهىي ٞؿض ال ظٗل الخ٤   الىهُدت هلل ول٨خابه ولغؾىله وإلزىاهه اإلاؿلمحن، وبْن 

٤، ٢ا٫ هللا حٗالى: } والخا٫   (1425)والٗمل   َماَواث  والٍُغ َؿَضث  الؿ  َٟ ْم لَ  َ َىاَء َْ
َ
َخ٤  ؤ

ْ
َ٘ ال َب ى  اج 

َ
َول

  ً حه   ٞ  
ًْ ْعى  َوَم

َ ْ
 ,(1426)"٦م ختى ٩ًىن َىاٍ جبٗا إلاا ظئذ بهال ًامً ؤخض  ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -و٢ا٫ الىبي  ,{َوألا

   ؤنل   ٞالٗلم والٗض٫  
   حر، والٓلم والجهل ؤنل  ز ٧ل 

قغ، وهللا حٗالى ؤعؾل عؾىله بالهضي  ٧ل 

ٕ  ض٫ بحن الُىاث٠ وال ًدب٘ َىي ؤخض  مجهم، ٣ٞا٫ حٗالى: }وؤمٍغ ؤن ٌٗ ,وصًً الخ٤ اْص
َ
ٞ ٪َ ل 

َ
ظ ل 
َ
ٞ

  ٦ 
ًْ
 م 
َؼ٫َ اَّلل  

ْ
ه
َ
َما ؤ  ب 

ْل آَمْىذ 
 
ْم َو٢  َ َىاَء َْ

َ
ْ٘ ؤ ب 

 
د
َ
 ج
َ
ْغَث َوال م 

 
َما ؤ

َ
ْم ٦   َواْؾَخ٣ 

 
م  اَّلل

 
َى٨ ِْ ٫َ َب ض 

ْٖ َ
 أل 
ْغث  م 

 
َخاب  َوؤ

َىا 
َ
ي ُْ ٘  َب ْجَم ًَ   

 
م  اَّلل

 
َى٨ ِْ َىا َوَب

َ
ي ُْ  َب

َ
ت ج   ح 

َ
ْم ال

 
٨
 
َمال ْٖ

َ
ْم ؤ

 
٨
َ
َىا َول

 
َمال ْٖ

َ
َىا ؤ

َ
ْم ل

 
٨ َىا َوَعب  حر  َعب  ه 

َ ْ
ه  اإلا

ُْ لَ  . (1427)({َوب 

٤ بالضلُل ال بجاٍ مؿاثل الٗلم ؤن  والكاَض ٢لذ:  د٣ 
 
ابً , ولهظا ٢ا٫ ٞالنٞالن ؤو ج

ت اإلاباع٥ إلاً هاٍْغ   ٖ  صَ في الىبُظ: )بال٩ٞى
َ
ٌٗٝغ , ألن الخ٤ (1428)(الغظا٫ ىا ٖىض اإلاىاْغة حؿمُت

                                              

ا ؤهذ ال  (1425)
ً
سالٟه بطا زال٠ َىاٍ, ٞةط ؼ: "ال ج٨ً ممً ًدب٘ الخ٤  بطا وا٤ٞ َىاٍ ٍو ٢ا٫ ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

ى ٦ما ٢ا٫  , ألهه في اإلاىيٗحن بهما ٢هض  -هنع هللا يضر  -جشاب ٖلى ما اجبٗخه مً الخ٤, وحٗا٢ب ٖلى ما زالٟخه", ٢ا٫ ابً جُمُت: )َو

َٕ َىاٍ, لم ٌٗمل هلل, ؤال جغي  , ل٨ً ٞٗل طل٪ ألظل ال٣غابت ال ألظل اجبا ؤن ؤبا َالب ههغ الىبي  ملسو هيلع هللا ىلص وطب  ٖىه ؤ٦ثَر مً ٚحٍر

ْبه  ٖلى طل٪, وؤبى ب٨غ الهض٤ً  ص 
 ً ؤٖاهه بىٟؿه وماله هلل, ٣ٞا٫ هللا ُٞه:  -هنع هللا يضر  -هللا حٗالى, ٞلم ًخ٣بل  هللا  طل٪ مىه, ولم 

{ 
ْ
ج
َ ْ
َها ألا ب  َجى   ُ  َوَؾ

َ ْ
ه  ألا  

اَء َوْظه  َعب 
َ
ٛ  اْبخ 

 
ال ْجَؼي * ب 

 
َمت  ج ْٗ  و 

ًْ
 م 
 ٍ ْىَض  ٖ َخض  

َ
ى * َوَما أل 

 
َز٧
َ
ت ًَ ه  

َ
ي َمال ح 

ْ
ا  ً ي  ظ 

 
ى * ال

َ
ى٣ ْغضخَ ًَ  

َ
َؿْىٝ

َ
ى * َول

َ
ل ْٖ.)} 

 10/480 مجمٕى الٟخاوي 

, وعظاله ز٣اث: ) 13/289 "الٟخذ"٢ا٫ الخاٞٔ في  (1426) حٍر , و٢ض صدخه الىىوي ؤزغظه الخؿً بً ؾُٟان ٚو

 (.جصخُذ َظا الخضًض بُٗض  ظضا مً وظٍى: ) 2/394 "ظام٘ الخ٨م"(. و٢ا٫ ابً عظب في في آزغ ألاعبٗحن

خضًض: )بن الىٟـ في ؤنل زل٣ها مجبىلت ٖلى اإلاُل بلى الكهىاث الىٟؿاهُت, َظا ال٢ا٫ الُُبي في قغح و٢ض 

ت ج٣مٗها مً ؤنلها, وبًماها ٧امال ٖلى  والغ٧ىن بلى اؾدُٟاء اللظاث الجؿماهُت, ِٞؿخضعي في ا ٖلى َبُٗتها ظاطبت ٢ٍى ٢هَغ

, ٦ما ٢ا٫:   اجبإ الكٕغ

 ال ًٓلم تطا ٖٟت ٞلٗل... الٓلم مً قُم الىٟىؽ ٞةن ججض 

ت وباٖشت ُٖٓمت. جُت؛ ألجها ماطهت بإن اإلاًإع اإلاىٟي بـ )ال( بهما ٦ملذ  ؤي: ٖلت ٢ٍى وما ؤخؿً مى٢٘ )ختى( الخضٍع

( ٖلى ؾبُل ج, ختى بلٛذ بلى صعظت ؤلجإث الهىي بلى اجبإ الكٕغ  2/637ال٩اق٠ ًٖ خ٣اث٤ الؿجن . الخضٍع

 3/482مضاعط الؿال٨حن  (1427)

ظا الظي ط٦ٍغ ابً اإلاباع٥ مخ٤ٟ ٖلُه . ٢ا٫ ابً جُمُت: ) 5/236, وبٖالم اإلاى٢ٗحن  6/93( الٟخاوي ال٨بري 1428) َو

زٟي ٖلحهم ٞحها  وؤٞٗا٫   ت مً الؿاب٣حن ألاولحن ومً بٗضَم بال لهم ؤ٢ىا٫  مً ؤُٖان ألام بحن الٗلماء، ٞةهه ما مً ؤخض  



 

 363 

َم : )خحن ٢ا٫ خىُٟت يؤبهلل صع ؤلامام ٫, بال ٖىض مً حكبه بالغظا٫, و بالضلُل ال بإؾماء الغظا

 .(1429)(عظا٫ وهدً عظا٫

 مً بحن ًضًه وال مً زلٟه َى ٦الم   ٨الم الظي ال ًإجُه الباَل  ٞال): الُماوي٢ا٫ ابً الىػٍغ 

 َم  هللا الخ٨ُم, و٦الم  
َ
 ٦الم  بٗ َض ه  ً ق

 بٗهمخه ال٣غآن  ال٨ٍغم, و٧ل 
 
 , و٢  ونىاب   ض طل٪ ٞله زُإ

ْ
 غ  ك

 
 
  الٗلماء عضخي هللا ٖجهم جغ٧ىا الظب   ولى ؤن   ,بابول

َ
ا مً ٦الم الس  ًٖ الخ٤ زٞى
ْ
ل٩اهىا ٢ض  ,٤ل

 .(1430)(ا ٦شحرا, وزاٞىا خ٣حراؤياٖى 

ٌ  )و٢ا٫ الخاٞٔ ابً عظب:    ؤوامغ   ٞإما مسالٟت بٗ
ً
َٖ  الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص زُإ ، م٘ ض  ْم مً ٚحر 

 الاظتهاص ٖلى مخابٗخه، ٞهظا ٣ً٘ ٦شحرا مً ؤُٖان ألامت مً ٖلمائها ون  
َ
ُٞه، بل  خائها، وال بزَم ل

ٕ  ا  ٖلى اظتهاصٍ، وزُ ه بطا اظتهض ٞله ؤظغ  ناخب   ٖىه، وم٘ َظا ٞال ًمى٘ طل٪ مً ٖلم  ٍ مىيى

 
ً
ٍ ٠ ؤمغَ هلل ولغؾىله ولٗامت اإلاؿلمحن، وال ًمى٘ طل٪ مً ٖٓمت مً زال ؤمغ الغؾى٫، ههُدت

 
ً
  ٠ ُٖٓم  ن َظا السال  ؤ ْب ََ ، وَ زُإ

َ
ى مدبىب   ع  ْض له ٢  الغؾى٫   خ٤   بال ؤن   ,للمامىحن وظاللت، َو

ى ,ٖلى خ٣ه م  م٣ض      ٞالىاظب   ,حن مً ؤهٟؿهمؤولى باإلاامى َو
الغؾى٫  ً بلٛه ؤمغ  مَ  ٖلى ٧ل 

  ً ه ؤن  ٞغ ىصَر ٖو م باجبإ ؤمٍغ وبن زال٠ طل٪ عؤَي  بِىه لؤلمت ٍو إمَغ ألامت، مً  ُٖٓم   لهم، ٍو

ٌ   ملسو هيلع هللا ىلص ؤخ٤   الغؾى٫   ؤمَغ  ٞةن    ؤن 
 
٣خضي به م  ٗٓ   ً عؤي  م ٍو

 
ٍ في بٌٗ ألاقُاء ٢ض زال٠ ؤمغَ  م  مٗٓ

  ,زُإ
 
  ً بَٗض وَم  ومً َىا عص الصخابت

ً زال٠ ؾىت صخُدت، وعبما َم  َم مً الٗلماء ٖلى ٧ل 

  بل َى مدبىب   ,ال بًٛا له ,ؤٚلٓىا في الغص
 
ل٨ً عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ,في هٟىؾهم م  ٖىضَم، مٗٓ

  بلحهم، وؤمغ   ب  ؤخ
غ الغؾى٫ ٞإم ,الغؾى٫ وؤمغ ٚحٍر ٞةطا حٗاعى ؤمغ   ؤمغ مسلى١, ٍ ٞى١ ٧ل 

دب٘، وال ًمى٘ مً طل٪ حُٗٓم  ن ٣ًض  ؤولى ملسو هيلع هللا ىلص ؤ ٍ وبن ٧ان مٟٛىعا له، بل طل٪ مً زال٠ ؤمغَ  م ٍو

ًَ السال    ٠ اإلاٟٛىع له ال 
ْ
ً  غَ ٨  ٍ ؤن 

َ
 سال

َ
الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص بسالٞه، بل ًغضخى  ٍ بطا ْهغ ؤمغ  ؤمغ   ٠

ٞعي: بطا صر ٦ما ؤوصخى الكا ,ٍ بسالٞه بطا ْهغ ؤمغ  بمسالٟت ؤمٍغ ومخابٗت ؤمغ الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص

تر٥ ٢ىله الخضًض في زالٝ ٢ىله و٧ان ٣ًى٫: "ما هاْغث ؤخضا ٞإخببذ ؤن  ,ؤن ًدب٘ الخضًض ٍو

 
َ
  ألن   ,ٖلى لؿاهه ؤو ٖلى لؿاوي" غ الخ٤  هَ ًسُئ، وما هاْغث ؤخضا ٞبالُذ ؤْ

 
َم ٧ان غَ جىاْ

                                                                                                                                             

ظا باب واؾ٘ ال  م وال ٌؿٙى اجباٖهم ٞحها، ٦ما ٢ا٫ ؾبداهه: } ,ًدصخىالؿىت َو ْن م٘ ؤن طل٪ ال ٌٌٛ مً ؤ٢ضاَع ة 
َ
ٞ

ى٫  
ؾ    َوالغ 

 
ى اَّلل

َ
ل  ب 
 ٍ و ص  غ 

َ
ْيء  ٞ

َ
ي شخ ْم ف 

خ  ْٖ َىاَػ
َ
م: لِـ ؤخض مً زل٤ هللا بال {. ٢ا٫ ابً مجاَض والج حَر خ٨م بً ٖخِبت ومال٪ ٚو

تر٥ بال الىبي   (.-ملسو هيلع هللا ىلص -ًازظ مً ٢ىله ٍو

ذ للؿٗض  (1429)  2/32الخلٍى

 1/17الغوى الباؾم ( 1430)
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ىن ٧اهىا  ,هىع هٟىؾهم والاهخهاع لهاه ال لٓلٓهىع ؤمغ هللا وعؾىل و٦ظل٪ اإلاكاًش والٗاٞع

  ىن ب٣بى٫ الخ٤ م  ىن  ً  
ى٣اصون ل٣ىله ,نٛحرا ٧ان ؤو ٦بحرا ,ً ٢ا٫ الخ٤َم  ً ٧ل  ... ٞال ًؼا٫ ٍو

]٧ان[ ؤوامغ الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص التي ًسُئ مً زالٟها وبن  وجبُحن   بسحر ما ٧ان ٞحهم الخ٤   الىاؽ  

 مٗظوعا مجت
َ
  هللا   و  هضا مٟٛىعا له، ولهظا مما ز

َ
لخٟٔ صًجها الظي بٗض هللا وعؾىله  به ألامت

 ؤن ال ججخم٘ ٖلى ياللت بسالٝ ألامم الؿالٟت. -ملسو هيلع هللا ىلص 

زُإ م٘ اظتهاصٍ في َاٖخه  الغؾى٫ في شخيء   ؤخضَما: ؤن مً زال٠ ؤمَغ  :ههىا ؤمغانٞ

ه ومدبخه  .٣و صعظخه بظل٪ال ًى ,له ٞةهه مٟٛىع   ,ومخابٗت ؤوامٍغ والشاوي: ؤهه ال ًمىٗىا حُٗٓم 

ه ألمغ الغؾى٫  ـ  طل٪  ملسو هيلع هللا ىلص,وههُدت ألامت بخبُحن ؤمغ الغؾى٫  ملسو هيلع هللا ىلص مً جبُحن مسالٟت  ٢ىل  وهٟ

 َٖ م لى 
 
  م ؤن  ل  الغظل الخبىب اإلاٗٓ

َ
 ٢ىل

 
ً   ه مسال٠ طل٪  مً ًبحن لؤلمت ب  د  ألمغ الغؾى٫ ٞةهه 

غصَم ًٖ ٢ىله في هٟؿه،  غقضَم بلى ؤمغ الغؾى٫، ٍو مً  هثيرٍ وهره الىىخت جخفى كلى ٍو

  , دٌه  الُج 
ج  م   هم ؤن الغص  ألؾباب, ْو

 
مً ٖالم ونالر جى٣و به، ولِـ ٦ظل٪، وبؿبب  ٖلى مٗٓ

ً   ٫َ الٟٛلت ًٖ طل٪ جبض   ث به هم، وؤٖغيىا ٖما ظاءٖلمائ   ال٨خاب, ٞةجهم اجبٗىا ػالث   ؤَل   صً

 هم واجسظوا ؤخباعَ َم، ختى جبض٫ صًج  ئ ؤهبُا
 
ىا لهم الخغام َم وعَباجهم ؤعبابا مً صون هللا, ٞإخل

ـ   م، ٩ٞاهذ جل٪ ٖباصَتهم بًاَم, ٩ٞان ٧لما ٧ان ٞحهم عثِ ٦بحر  وخغمىا ٖلحهم الخال٫ ٞإَاَٖى

  ٕ م مُا
 
ل اإلالى٥   مٗٓ دم 

َ
بل مىه ٧ل  ما ٢ا٫، وج

 
٢ىله, ولِـ ٞحهم مً الىاَؽ ٖلى  ٖىض اإلالى٥ ٢

ه، وال ًبحن مسالٟخه للضًً ص  غ  ًَ 
َ
 .(1431)(٢ىل

ؤٖجي ٚحَر ), ٢ا٫: (ج٣لَُض ٚحر  اإلاٗهىم)ٖض  الضَلىي  مً ؤؾباب الخدٍغ٠:  ومً َىا٢لذ: 

ٍٗى ب  خ  مً ٖلماء ألامت في مؿإلت، ًُٞٓ م   ؤن ًجتهض واخض   :هه، وخ٣ُ٣خ  الىبي الظي زبدذ ٖهمخ  

ظا الخ٣لُض  (1432)وا به خضًشا صخُداص  ر  ا ؤو ٚالبا، ٞحَ ؤهه ٖلى ؤلانابت ٢ُٗ ما اج٤ٟ ٖلُه  ٚحر   ، َو

ُ  ً   الجتهَض  ألامت اإلاغخىمت، ٞةجهم اج٣ٟىا ٖلى ظىاػ الخ٣لُض للمجتهضًً م٘ الٗلم بإن   ئ س

  
هِب، وم٘ الاؾدكغاٝ لىو    والٗؼم   ,الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في اإلاؿإلت ٍو

 
خُذ ص ٖلى ؤهه بطا ْهغ خضًض

                                              

 (37 - 33الخ٨م الجضًغة باإلطاٖت )م ( 1431)

لحها، َى مً ٞٗل اإلا٨ظبحن للغؾل، بل مٗاعيت ؤ٢ىا٫ ألاهبُاء بأعاء الغظا٫، وج٣ضًم طل٪ ٖ( ٢ا٫ ابً جُمُت: )1432)

  ٦ٟغ، ٦ما ٢ا٫ الكهغؾخاوي في ؤو٫ ٦خابه اإلاٗغوٝ باإلالل والىدل ما مٗىاٍ: ؤنل ٧ل قغ َى مً مٗاعيت 
ٕ  ٧ل  َى ظما

ى ٦ما ٢ا٫ , َو ٢لذ: َظٍ ٖباعة [ 5/204صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل ](. الىو بالغؤي، وج٣ضًم الهىي ٖلى الكٕغ

ٍ بالغؤي في م٣ابلت الىو، اٖلم الكهغؾخاوي: ) ا اؾدبضاص  ؤن ؤو٫ قبهت و٢ٗذ في السل٣ُت: قبهت ببلِـ لٗىه هللا، ومهضَع

ٍ باإلااصة التي زل٤ مجها وهي الىاع ٖلى ماصة آصم ٖلُه الؿالم وهي الُحن (. اإلالل وازخُاٍع الهىي في مٗاعيت ألامغ، واؾخ٨باع 

 1/14والىدل 
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وا }  في ٢ىله حٗالى٢ا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,واجب٘ الخضًض زالٝ ما ٢لض ُٞه, جغ٥ الخ٣لَُض 
 
ظ
َ
س اج 

ْم  َباَجه  َْ ْم َوع   َ ْخَباَع
َ
   ؤ

 
ون  اَّلل

ًْ ص  ْعَباًبا م 
َ
  :{ؤ

 
ىا لهم بجهم لم ٩ًىهىا ٌٗبضوجهم، ول٨جهم ٧اهىا بطا ؤخل

، وبطا خغمىا ٖلحهم قِ  .(1433)(ئا خغمٍىقِئا اؾخدلٍى

٠ُ٦ ٧اهذ جل٪ الغبىبُت  :٢ا٫ الغبُ٘: ٢لذ ألبي الٗالُت): " جٟؿحٍر"الغاػي في الٟسغ ٢ا٫ 

  ً  سال  في بجي بؾغاثُل؟ ٣ٞا٫: بجهم عبما وظضوا في ٦خاب هللا ما 
 
بان، ٩ٞاهىا  ؤ٢ىا٫َ  ٠ ألاخباع والَغ

 ٦خاب هللا حٗالى. وما ٧اهىا ٣ًبلىن خ٨َم  ,ًإزظون بإ٢ىالهم

 ٢ا٫ قُس
ً
   ىا ومىالها زاجمت الخ٣٣حن والجتهضًً هنع هللا يضر: ٢ض قاَضث ظماٖت

 
ضة مً م٣ل

هم بسالٝ ٦شحرة مً ٦خاب هللا حٗالى في بٌٗ اإلاؿاثل، و٧اهذ مظاَب   ٖلحهم آًاث   ال٣ٟهاء، ٢غؤث  

 ًَ    وب٣ىا ًىٓغون بلي   ,ولم ًلخٟخىا بلحها ,لىا جل٪ آلاًاث٣بَ جل٪ آلاًاث، ٞلم 
جي ٠ُ٦ ب، ٧ٌٗاإلاخعج 

 خ٤   الغواًت ًٖ ؾلٟىا وعصث ٖلى زالٞها، ولى جإملَذ  بٓىاَغ َظٍ آلاًاث م٘ ؤن   ًم٨ً الٗمل  

ً مً ؤَل الضهُا َظا الضاءَ  الخإمل وظضَث  ا في ٖغو١ ألا٦ثًر  .(1434)(ؾاٍع

٘   وحٗالى الخ٣لَُض ٢ض طم هللا جباع٥ )و٢ا٫ ابً ٖبض البر:  مً ٦خابه ٣ٞا٫:  في ٚحر مىي

{ 
َ
وا ؤ

 
ظ
َ
س   اج 

 
ون  اَّلل

ًْ ص  ْعَباًبا م 
َ
ْم ؤ َباَجه  َْ ْم َوع   َ ي } :{... و٢ا٫ ٖؼ وظلْخَباَع َ٪ ف  ْبل 

َ
٢ ًْ َىا م 

ْ
ْعَؾل

َ
َ٪ َما ؤ ل 

َ
ظ
َ
َو٦

وَن  ٣َْخض  ْم م   َ اع 
َ
ى آز

َ
ل َٖ ا  ه  ت  َوب 

م 
 
ى ؤ

َ
ل َٖ ا 

َ
ا آَباَءه

َ
ا َوَظْضه ه  ا ب 

ََ ى
 
َرٞ
ْ
ت ا٫َ م 

َ
٢ 

 
ال ًغ  ب  ظ 

َ
ًْ ه ت  م 

ْغٍَ
َ
ا٫َ ٢

َ
ْى  * ٢

َ
َول
َ
ؤ

ْم 
 
ه  آَباَء٦

ُْ لَ َٖ ْم 
 
ا َوَظْضج م  َضي م 

َْ إَ ْم ب 
 
٨ ْئخ  بأبائهم مً ٢بى٫ الاَخضاء ٣ٞالىا:  الا٢خضاء   {, ٞمىٗهمظ 

ه  } ْم ب 
خ 
ْ
ل ْعؾ 

 
َما ؤ ا ب 

ه  وَن ب  غ   ٞ ا
َ
 {, وفي َاالء وَم ٧

َ
  هم ٢ا٫ هللا ٖؼ وظل: }ل  ش

 
ْىَض اَّلل  ٖ   

َواب  غ  الض 
َ
ن  ق ب 

ب  
ْ
م  ال ىَن اله 

 
ل  ٣
ْٗ ٌَ  

َ
ًَ ال ً ظ 

 
م  ال

ْ
اَب {, و٢ا٫: }٨

َ
ظ َٗ

ْ
ا ال و 

َ
ىا َوَعؤ  ٗ َب ًَ اج  ً ظ 

 
ًَ ال ىا م 

 ٗ
ب 
ًَ اج  ً ظ 

 
 ال
َ
ؤ َبر 
َ
 ج
ْ
ط ب 

َبر  
َ
َما ج

َ
ْم ٦ ْجه   م 

َ
ؤ َىَخَبر 

َ
ٞ 
ً
ة غ 
َ
َىا ٦

َ
ن  ل

َ
ْى ؤ

َ
ىا ل  ٗ َب ًَ اج  ً ظ 

 
ا٫َ ال

َ
ْؾَباب  * َو٢

َ ْ
م  ألا ه  ْذ ب 

َٗ  ُ٣َ
َ
وا م  َوج َ٪ ء  ل 

َ
ظ
َ
ا ٦ ى 

ْم  ْحه 
َ
ل َٖ ْم َخَؿَغاث   ه 

َ
َمال ْٖ

َ
  ؤ

 
م  اَّلل غ حه 

ٍ  ا لهم: }و٢ا٫ هللا ٖؼ وظل ٖاثبا ألَل ال٨ٟغ وطام   ,{ً  ظ 
ََ َما 

 ًَ ً ض  اب 
َٖ َها 

َ
ا ل

َ
ا آَباَءه

َ
ىا َوَظْضه

 
ال
َ
ىَن * ٢  ٟ ا٦ 

َٖ َها 
َ
ْم ل خ 

ْ
ه
َ
ي ؤ ت 

 
ُل  ال َماز 

 } :{, و٢ا٫الخ 
َ
َىا َؾاَصج ْٗ

َ
َ
َ
ا ؤ ه  َىا ب 

 
َ
ُال ب 

ا الؿ 
َ
ىه
 
َيل

َ
إ
َ
ا ٞ

َ
َبَراَءه

 
ً طم ج٣لُضَو٦ ل  َظا في ال٣غآن ٦شحر  م 

ْ
ش  آلاباء والغئؾاء. {, وم 

لئ٪ و ؤ ولم ًمىٗهم ٦ٟغ   ,بهظٍ آلاًاث في ببُا٫ الخ٣لُض ٢ا٫ ؤبى ٖمغ: و٢ض اخخج الٗلماء  

وبهما و٢٘  ,آلازغ مان  َما وبًلم ٣ً٘ مً ظهت ٦ٟغ ؤخض   الدكبُهَ  ألن   ,(1435)مً ظهت الاخخجاط بها

                                              

 213 - 1/212حجت هللا البالٛت ( 1433)

 16/31( جٟؿحر الغاػي 1434)

بي في 1435) ٌ  : ) 8/92 "جٟؿحٍر"( ٢ا٫ ال٣َغ َٗ ال  ً  ؿدب جل٤ُ باإلاؿلمحن,  ٕ مما ؤهؼ٫ هللا في اإلاكغ٦حن ؤخ٩ام  ىتزَ ض ؤن 

٘ ؤو٢ض ٢ا٫ ٖمغ: بها لى قئىا الجسظها ؾالث٤ وقىاء  ْم } زغي ول٨ىا ؾمٗىا ٢ى٫ هللا حٗالى:وجىي٘ صخٟت وجٞغ ْبخ  ََ
ْ
ط
َ
ؤ
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  ٦ما لى ٢لض عظل   ,للم٣لض ًً بٛحر حجت  بحن الخ٣لَُض  الدكبُه  
َ
ٞإطهب و٢لض آزغ  غ  ٨ٟٞغ و٢لض آز

 طل٪ ج٣لُض   ٧ل   ألن   ,ملىما ٖلى الخ٣لُض بٛحر حجت واخض   ها، ٧ان ٧ل  صهُاٍ ٞإزُإ وظهَ  في مؿإلت  

  ٌ  ً ًً كبه بٗ  .(1436)(ُٞه ا وبن ازخلٟذ آلازام  ه بٗ

 (هخدبد وطىت الىحي في الدجت خدصل ؤن ال) 

خ٨م هللا ظل زىاٍئ زم خ٨م عؾىله نلى "عوي البحه٣ي بةؾىاصٍ بلى ؤلامام الكاٞعي ٢ا٫: 

هللا ٖلُه وؾلم زم خ٨م اإلاؿلمحن صلُل  ٖلى ؤهه ال ًجىػ إلاً اؾخإَل ؤن ٩ًىن خا٦ما ؤو مٟخُا 

زم الؿىت وما ٢ا٫ ؤَل الٗلم ال  الػم, وطل٪ ال٨خاب ؤن ًد٨م وال ؤن ًٟتي بال مً ظهت زبر  

  . (1437)"باالؾخدؿان ٖلى بٌٗ َاالء, وال ًجىػ له ؤن ًد٨م وال ًٟتيَ  ًسخلٟىن ُٞه ؤو ٢ُاؽ  

 :٢اال: ٢ا٫ الكاٞعي عخمه هللا (1438)اإلاؼوي والغبُ٘ بً ؾلُمانوعوي ابً ٖبض البر ًٖ 

 وظه ,وال خغام بال مً ظهت الٗلم خال٫   ؤن ٣ًى٫ في شخيء   لِـ ألخض  "
 
ما هو في ال٨خاب  :الٗلم ت

                                                                                                                                             

ْم 
 
٨ َباج   

 ُ َهاف  ََ ْم ب 
خ  ْٗ ا َواْؾَخْمَخ َُ

ْ
ه م  الض 

 
٨ اج 

َُ ظٍ آلاًت هوٌّ {ي َخ َٟ  . َو مجها ٖمغ  الؼظَغ ٖما ًىاؾب  َم ه  في ال٨ٟاع، وم٘ طل٪ ٞ

غ ٖلُه ؤخض  مً ٌَ اإلاىاؾبت، ولم ًى٨  هم بٗ
َ
 الصخابت( اَـ . ؤخىال

, ؾمٗذ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلاا جىيإ ٖشمان ٢ا٫: ؤال ؤخضز٨م خضًشا لىال آًتًٖ خمغان: ٢لذ: وفي الصخُدحن  ما خضزخ٨مٍى

هلي الهالة، بال ٟٚغ له ما بِىه وبحن الهالة ختى ًهلحها»٣ًى٫:  ن  ٢ا٫ ٖغوة: آلاًت }«. ال ًخىيإ عظل ًدؿً ويىءٍ، ٍو ب 

َىاث    
 ِ َب
ْ
ًَ ال َىا م 

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ىَن َما ؤ م  خ 

ْ
٨ ًَ  ًَ ً ظ 

 
 {.ال

َظٍ آلاًت جدغى ٖلى الخبلُٜ, وهي وبن هؼلذ في ؤَل ال٨خاب ان هنع هللا يضر ؤن : )ومغاص ٖشم 1/261 "الٟخذ"٢ا٫ الخاٞٔ في 

غة في ٦خاب الٗلم( اَـ .  ل٨ً الٗبرة بٗمىم اللٟٔ, و٢ض ج٣ضم هدى طل٪ ألبي ٍَغ

ى ٢ىله هنع هللا يضر:  غة، ولىال آًخان في ٦خاب هللا ما خضزذ خضًشا، زم ًخلى }٢لذ: َو ًَ بن الىاؽ ٣ًىلىن ؤ٦ثر ؤبى ٍَغ ً ظ 
 
ن  ال ب 

َضي ه 
ْ
َىاث  َوال  

 ِ َب
ْ
ًَ ال َىا م 

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ىَن َما ؤ م  خ 

ْ
٨ ُم{ بلى ٢ىله }ًَ  {.الغ خ 

غ"و٢ا٫ ابً ٖاقىع في م٣ضماث  غ والخىٍى ً : ) 1/37 "الخدٍغ ٢ا٫ في ال٨كاٝ: و٦م مً آًت ؤهؼلذ في قإن ال٩اٍٞغ

غ  ههِب للمامىحن جضبغا لها واٖخباعا بمىعصَا. ٌٗجي  حها ؤٞو ً مً صاللت الٗباعة, وفي قإن اإلاامىحن مً ٞو ؤجها في قإن ال٩اٍٞغ

 صاللت ؤلاقاعة( اَـ .

ًله ( 1436)   977 - 2/975ظام٘ بُان الٗلم ٞو

 (103)م  ب٣ًاّ الهمم (1437)

ؤبى دمحم الغبُ٘ بً ؾلُمان بً ٖبض الجباع بً ٧امل اإلاغاصي بالىالء اإلااطن اإلاهغي ٢ا٫ ابً زل٩ان: )( 1438)

تي، و٢ا٫: ما زضمجي ٌ[، ناخب ؤلا 270]ث ى الظي عوي ؤ٦ثر ٦خبه، و٢ا٫ الكاٞعي في خ٣ه: الغبُ٘ عاٍو مام الكاٞعي؛ َو

ٗمخ٪... واإلاغاصي  خذ الغاء  -ؤخض ما زضمجي الغبُ٘، و٧ان ٣ًى٫ له: ًا عبُ٘، لى ؤم٨ىجي ؤن ؤَٗم٪ الٗلم أَل بًم اإلاُم ٞو

ُان ٦بحرة بالُمً زغط مجها زل٤ ُٖٓمَظٍ اليؿبت بلى مغاص، وهي ٢بُلت  -وبٗض ألال٠ صا٫ مهملت  ُاث ألٖا  - 2/291(. ٞو

 591 - 12/587, واهٓغ: ؾحر ؤٖالم الىبالء  292



 

 367 

ٖلى َظٍ ألانى٫ ما ٧ان في  ٞةن لم ًىظض في طل٪ ٞال٣ُاؽ   ,ؤو في الؿىت ؤو في ؤلاظمإ

 . (1439)"مٗىاَا

ًَ "ؤبي خىُٟت ؤهه ٢ا٫:  ؤلامام ولهظا عوي ًٖ ٌَ  ؤن ًإزظ ب٣ىلىا ما ألخض   ل  د  ال  ٝ ٗغ  لم 

 
َ
 . (1440)"لي في اإلاؿإلتٍ مً ال٨خاب والؿىت ؤو بظمإ ألامت ؤو ال٣ُاؽ الجمإزظ

ذ ؤن ال٣ُاؽ وؤلاظمإ ٦الَما عاظ٘ بلى الىو, ٞاهدهغث مأزظ ٢لذ:  ألاخ٩ام و٢ض ٖٞغ

 في الىحي ٦خاًبا وؾىت.

جي: لهظا و    ألاخ٩امَ  بن  )٢ا٫ ؤبى اإلاٗالي الجٍى
 
ُت ج  .(1441)(خل٣ى مً مىاعص الكٕغالكٖغ

ً اصعى في شخيء مً ألاقُاء خ٨ما ال جشبذ بال بإصلتها, و٧ل  َم  ألاخ٩ام  و٢ا٫ ابً الؿمٗاوي: )

ْم  ْىخ 
 
ْن ٦ ْم ب 

 
٨
َ
اه ََ ْغ ىا ب 

 
اج ََ ْل 

 
ه حٗالى: }٢  الضلُل ٖلُه بٓاَغ  ٢ىل 

 
مً بزباث  ؤو هٟي  ٞٗلُه ب٢امت

حَن{  ٢  . (1442)(َناص 

ً  م: )و٢ا٫ ابً خؼ  ان, ألهه ال مىظب وال مً هٟى قِئا ؤو ؤوظبه ٞةهه ال  ٣بل مىه بال ببَر

  ,هافي بال هللا حٗالى
َ
  ر  بَ ٞال ًجىػ الس

َ
ما في ال٣غآن ب (1443)له حٗالىبَ ً ٢  م   واعص   ر  بَ ًٖ هللا حٗالى بال بس

م ٣ًخطخي مدغما والٟغى ٣ًخطخي ٞاعيا ,ما في الؿىتبو  وال  ,وؤلاباخت ج٣خطخي مبُدا والخدٍغ

 
 
  .(1444)(ه ال بله بال َىمبُذ وال مدغم وال مٟترى بال هللا حٗالى زال٤ ال٩ل ومال٨

ا : )الٛؼاليو٢ا٫  م لِـ له ؤن ًد٨م بهىاٍ وقهىجه الٗال   وٗلم ٢ُٗا بظمإ ألامت ٖلى ؤن  به 

 . (1445)(في صاللت ألاصلت مً ٚحر هٓغ  

                                              

ًله  (1439)  (40 - 39, واهٓغ: الغؾالت للكاٞعي )م  1/759ظام٘ بُان الٗلم ٞو

 (54ب٣ًاّ الهمم )م  (1440)

 2/90قغح الىىوي ٖلى مؿلم ( 1441)

 ٢3/384ىاَ٘ ألاصلت  (1442)

في ٖباعجه مما ٌكهض إلاا ج٣ضم مً ٖضم الاه٩ٟا٥ بحن الٗلم والٗمل, ٞال٣اضخي بدغمت شخيء بهما َى ( وجإمل ما 1443)

 مسبر ًٖ هللا ب٩ىهه خغمه, و٦ظا مً ؤوظب قِئا ؤو ؤباخه, ٞاألزباع اإلاٗمى٫ بها في الٗمل لِؿذ مى٨ٟت ًٖ الٗلم, جإمل.

ُما ؾمٍى ٞغوٖا ًى٣ؿم بلى مُاب٤ ال٨الم ٞ: )( 591)م الهىا٤ٖ"  ولهظا ٢ا٫ ابً ال٣ُم في "مسخهغ ُما ؾمٍى ؤنىال ٞو

حر مُاب٤، ٞال٣اثل في الصخيء خال٫ وال٣اثل  خ٣اص في باب السبر بلى مُاب٤ ٚو حر مُاب٤، ٧اه٣ؿام الٖا للخ٤ في هٟـ ألامغ ٚو

  ً آلازغ، وال٨ظب  غي وال٣اثل ؤهه ال ًغي في بنابت ؤخضَما وزُإخغام في بنابت ؤخضَما وزُإ آلازغ, ٧ال٣اثل بهه ؾبداهه 

ٖلى هللا حٗالى زُإ ؤو ٖمض في َظا ٧ال٨ظب ٖلُه ٖمضا ؤو زُإ في آلازغ، ٞةن السبر ًسبر ًٖ هللا ؤهه ؤمغ ب٨ظا وؤباخه، 

 .اَـ  (وآلازغ ًسبر ؤهه ههى ٖىه وخغمه، ٞإخضَما مسُئ ٢ُٗا

 (17الىبظة ال٩اُٞت )م  (1444)

 (172 - 171)م  اإلاؿخهٟى (1445)
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ْذ ؤن  خ٨َم هللا ٖلى الٗباص ال ٩ًىن بال بما قٕغ في صًىه  بن  : )٢ا٫ الكاَبيو 
َ
ي  ُ ٗت َب الكَغ

ى  
 
{، و٢ا٫ حٗالى: ٖلى ؤلؿىت ؤهبُاثه وعؾله، ولظل٪ ٢ا٫ حٗالى: }َوَما ٦

ً
ىال  َعؾ 

َ
ض َٗ ْب

َ
ى ه حَن َخت  ب   

 
ظ َٗ ا م 

ز  
ْ
ْىم  آلا

َُ   َوالْ
 
اَّلل ىَن ب 

ى  ْام 
 
ْم ج ْىخ 

 
ْن ٦ ى٫  ب 

ؾ    َوالغ 
 
ى اَّلل

َ
ل  ب 
 ٍ و ص  غ 

َ
ْيء  ٞ

َ
ي شخ ْم ف 

خ  ْٖ َىاَػ
َ
ْن ج ة 

َ
ن  }ٞ {, و٢ا٫: }ب  غ 

{، وؤقباٍ طل٪ مً   
 
 َّلل 
 
ال  ب 

م 
ْ
٨ خ 

ْ
 .(1446)(آلاًاث وألاخاصًضال

َم في الى٢اج٘ التي ال بها وٗلم ؤن الصخابت عضخي هللا ٖجهم خهغوا هٓغَ : )ؤًًا٢ا٫ و 

مجهم ٢ِ: بوي  ٞحها في الاؾخيباٍ، والغص بلى ما ٞهمٍى مً ألانى٫ الشابخت، ولم ٣ًل ؤخض   ههىَم 

ولى ٢ا٫ طل٪ القخض  ,خ٨مذ في َظا ب٨ظا ألن َبعي ما٫ بلُه، ؤو ألهه ًىا٤ٞ مدبتي وعياجي

ىي ال٣لب؟  ٖلُه الى٨حر، و٢ُل له مً ؤًً ل٪ ؤن جد٨م ٖلى ٖباص هللا بمدٌ مُل الىٟـ َو

  ٕ ً   ,ببُالهه َظا م٣ُى ٗترى بٗ ىدهغون بلى بل ٧اهىا ًدىاْغون َو هم ٖلى مإزظ بٌٗ، ٍو

 . (1447)(يىابِ الكٕغ

 : بن ألانىلُحن وال٣ٟهاء ٢ض اج٣ٟىا ٖلى ؤن مأزظ )و٢ا٫ الكُش خؿىحن دمحم مسلٝى

, وؤن خ٨م هللا حٗالى ال ًشبذ بالغؤي الخٌألاخ٩ام ا ُت ال ج٩ىن بال مً الكٕغ  .(1448)(لكٖغ

ُت ال  غ ألاخ٩ام الكٖغ و٢ا٫ الكُش دمحم السًغ خؿحن: )الغظٕى بلى الغؤي الخٌ في ج٣ٍغ

 .(1449)٣ًى٫ به ٖامي مؿلم ًٞال ًٖ بمام بلٜ عجبت الاظتهاص ؤو الترظُذ(

 . (1450)(حر قٕغ خغامالٟخُا بٛ):  "الٟغو١"في  و٢ا٫ ال٣غافي

مها ٘  جَم م   ض  الٟخُا بٛحر مؿدىَ  بن  ): ها ؤًًاو٢ا٫ ٞح  .(1451)(ٖلى جدٍغ

  ض  الٟخُا بٛحر مؿدىَ ): " ؤلاخ٩ام"في و٢ا٫ 
 
 .(1452)(َاٖلى ٢اثلها ومٗخ٣ض   بظماٖا, وخغام   باَلت

ً  ): " اإلاضزل"و٢ا٫ ابً الخاط في  , ٞال ًم٨ً ؤن ؤخضا ٣ًى٫  َظا الضً والخمض هلل مدّٟى

تر٦ه بٛحر  ٞ ٣بَ  ُه ٢ىال ٍو  ً ى مغصوص  ٖلُه بال ؤن ج٩ىن صلُل، ولى ٞٗل طل٪ ؤخض  لم  ل مىه، َو

٩ىن ٢ى٫   َظا الٗالم بُاها  ٢ىاٖض  الكٕغ حكهض بصخخه, ٞحرظ٘ لل٣ىاٖض وللضالثل ال٣اثمت، ٍو

  ُ  ىٓغ في الضلُل، ٞةن ٧انوجٟهُما وبؿُا لل٣ىاٖض والضالثل, وبن ؤحى ٖلى ما ٣ًىله بضلُل ٞ

                                              

خهام  (1446)  2/369الٖا

 3/66 الؿاب٤ (1447)

 (66 - 65( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 1448)

ٗت ؤلاؾالمُت نالخت ل٩ل ػمان وم٩ان )م 1449)  (80( الكَغ

 )ٍ ٖالم ال٨خب( 2/109 الٟغو١ (1450)

 1/128الٟغو١  (1451)

 (225ؤلاخ٩ام في جمُحز الٟخاوي ًٖ ألاخ٩ام )م ( 1452)
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  ٞ لمىا ب 
 
و٧ان له  ,ؤظغ  الاظتهاص وؤظغ  ؤلانابت، وبن ٧ان مسالٟا لم ٣ًبل :و٧ان له ؤظغان ,٣ا ٢

  ٘  .(1453)(بلى هِخه وظضٍ وهٍٓغ ؤظغ واخض َى ؤظغ الاظتهاص، وطل٪ عاظ

ًَ )و٢ا٫ الهىٗاوي:  ى ؤهه ال  مً ألاخ٩ام بال  خ٨م   ذ  شب  ال ق٪ ؤن لىا ؤنال مخ٣ٟا ٖلُه, َو

ظا ؤمغ  غ ٖلمشم  ً   بضلُل    .(1454)(مخ٤ٟ ٖلُه بحن الٗلماء ٢اَبت ا ؤو ؤماعة جشمغ ْىا, َو

ً  ٢لذ:  ظا مما  ًبالخ٣لُض ؤًًا,  بُل ال٣ى٫َ َو َم م 
ا ج٣ض 

َ
الخ٣لُض ال ًشمغ ٖلما وال  ن  )ؤ إلا 

ت اب, وؤهه  (ًٟطخي بلى مٗٞغ ػ  ؤن  ما مً مؿإلت  )٦ما ٢ا٫ ال٣اضخي ٖبض الَى  
َجى   ً ض   

 
جخ٤ٟ بال واإلا٣ل

هىع الخ٤ م٘ مً ًسالٟه ٞحها٩ًىن بم  في مٗاهحها، ْو
 
ه ػالا جي (ام   .(1455)٦ما ٢ا٫ الجٍى

 ؼ  ًسُئ وٍَ  َم الٗال   ؤن   ر  وبطا زبذ وَص )٢ا٫ ابً ٖبض البر:  ولهظا
 ٫,  ًَ ً   ألخض   ْؼ ج  لم   يَ ت  ْٟ ؤن 

ًَ ض  وٍَ  ٌَ  ب٣ى٫   ً  .(1456)(هٝ وظهَ ٗغ  ال 

ال "ؤبي خىُٟت هنع هللا يضر ؤهه ٧ان ٣ًى٫: ؤهه عوي ًٖ  "الُىا٢ُذ والجىاَغ"في )٢ا٫ الضَلىي: 

  ً  .(1457)"(ب٨المي ٟتيَ ًيبػي إلاً لم ٌٗٝغ صلُلي ؤن 

 .(1458)"لم ٌٗٝغ صلُلي ؤن ًٟتي ب٨الميٖلى مً  خغام  ": ٖىه لكٗغاويل "حزاناإلا"وفي 

غ بً الهظًل ٣ًى٫ و٢ا٫  ت ٞؿمٗذ ٞػ با ؤؾمٗذ  :ٖهام بً ًىؾ٠: ٦ىا في مإجم بال٩ٞى

 .(1459)"ل إلاً ًٟتي مً ٦خبي ؤن ًٟتي ختى ٌٗلم مً ؤًً ٢لذًد ال" :خىُٟت ٣ًى٫ 

ً   ٢ا٫ ال٣ُٟه ؤبى اللُض ههغ بً دمحم بً ببغاَُم الؿمغ٢ىضي: ال ًيبػي ألخض  و  بال  ٟتيَ ؤن 

 
َ
َل  ؤن ٌٗٝغ ٗٝغ مٗامالث  -ٌٗجي ؤبا خىُٟت وناخبُه  -الٗلماء  ؤ٢اٍو ٗلم مً ؤًً ٢الىا َو َو

َل  ٞةْن  ,الىاؽ م ٌٗٝغ مظاَبهم ٞةن ؾإ٫ ًٖ مؿإلت ٌٗلم ؤن ٖلماءٍ الٗلماء ول ٖٝغ ؤ٢اٍو

ظا ال ًجىػ  :الظًً ًيخدل مظاَبهم ٢ض ؤٞخىا ٖلُه ٞال بإؽ بإن ٣ًى٫    ,َظا ظاثؼ َو
 
٩ىن ٢ىل ه ٍو

َظا ظاثؼ ٖلى ٢ى٫  :٠ ٞحها ٞال بإؽ ؤن ٣ًى٫ ل  وبن ٧اهذ مؿإلت ٢ض ازخ   ,ٖلى ؾبُل الخ٩اًت

ً  ٞالن وال ًجىػ في ٢ى٫ ٞالن, وال ًجىػ له  جُب ب٣ى٫ بٗ ٌَ  هم ماؤن ًسخاع ٢ىال ٍو  ٗغ  لم 
ْ
ٝ 

 حجخه.

                                              

 163 - 1/162اإلاضزل البً الخاط ( 1453)

 (147اص بلى جِؿحر الاظتهاص )م بعقاص الى٣( 1454)

 مً َظا ال٨خاب. (148عاظ٘ )م ( 1455)

ًله ( 1456)  2/982ظام٘ بُان الٗلم ٞو

 (54, واهٓغ: ب٣ًاّ الهمم للٟالوي )م  1/268حجت هللا البالٛت ( 1457)

 1/24, واهٓغ: ؤنل نٟت الهالة لؤللباوي  1/207اإلاحزان للكٗغاوي ( 1458)

 (145 - 144الاهخ٣اء البً ٖبض البر )م ( 1459)

 



 

 371 

خضزىا ببغاَُم بً ًىؾ٠ ًٖ ؤبي خىُٟت ؤهه ٢ا٫: ال ًدل ألخض ؤن ًٟتي ب٣ىلىا ما لم ٌٗلم 

 مً ؤًً ٢لىا.

 ٖهام وعوي ًٖ 
 
 ٨ث  بً ًىؾ٠ ؤهه ٢ُل له: به٪ ج

َ
ؤبا  ألبي خىُٟت, ٣ٞا٫: بن   ر السالٝ

 
 
مً الٟهم بال ما ؤوجِىا, وال  ه ما ال هضع٥, وهدً لم هاَث صع٥ ٞهم  , ٞإَث اْ خىُٟت ٢ض ؤوحي ما لم ه

 ٌؿٗىا ؤن هٟتي ب٣ىله ما لم هٟهم مً ؤًً ٢ا٫.

  ,وعوي ًٖ ٖهام بً ًىؾ٠ ؤهه ٢ا٫: ٦ىذ في مإجم
 
مً ؤصخاب ؤبي  ٞاظخم٘ ُٞه ؤعبٗت

  :خىُٟت
 
ض وآزغ, ٩ٞل اُٞت بً ًٍؼ غ بً الهظًل وؤبى ًىؾ٠ ٖو ًَ ٞػ ؤن  ألخض   ل  د  هم ؤظمٗىا ؤهه ال 

 اهخهى. (1460)ًٟتي ب٣ىلىا ما لم ٌٗلم مً ؤًً ٢لىاٍ

ٌَ  :ؤي "مً ؤًً ٢لىاٍ"ومٗجى ٢ىله )٢ا٫ الٟالوي:   ْٗ ما لم 
َ
 ه, وفي ٦الم  ىا وحجخَ ٢ىل   صلَُل  ْم ل

 
 
ً   َاالء ألاثمت بقاعة   بلى ؤجهم ال 

 
م ؤن ٣ًل م ُٞما ٣ًىلىن بٛحر ؤن ٌٗلمىا صلَُل بُدىن لٛحَر ضَو

ظا٢ىل   ا هم, َو حَر ه ًٖ الؿغاظُت ٚو
َ
 .(1461)(الظي ط٦ٍغ ؤبى اللُض ه٣ل في زؼاهت الغواًاث مشل

٣ٞا٫: َظا  ,ؾمٗذ الكاٞعي، وط٦غ مً ًدمل الٗلم ظؼاٞا :ًٖ الغبُ٘ بً ؾلُمان ٢ا٫و 

ى ال ًضعي  ,مشل خاَب لُل ٢ا٫ الغبُ٘:  .٣ًُ٘ خؼمت خُب ُٞدملها، ولٗل ٞحها ؤٞعى جلضٚه َو

 .(1462)الدجت مً ؤًًٌٗجي الظًً ال ٌؿإلىن ًٖ 

                                              

هام بً ًىؾ٠ البلذي مً ؤصخاب ؤلامام دمحم, ومً اإلاالػمحن لل٣اضخي ؤبي ًىؾ٠, وط٦غوا في جغظمخه 1460) ( ٖو

؛ ُٟٞتي به"؛ ؤهه " ولظل٪ "٧ان ٧ان ًٟتي بسالٝ ٢ى٫ ؤلامام ؤبي خىُٟت ٦شحرا؛ ألهه لم ٌٗلم الضلُل، و٧ان ًٓهغ له صلُل ٚحٍر

٘ ًضًه ٖىض الغ٧ٕى ٘ مىه", و٢ض ٖ ًٞغ بُالن ٢لذ: ٌٗلم مىه "ٖلى َظا ب٣ىله:  "الٟىاثض البهُت"ل٤ ٖبض الخي الل٨ىىي في والٞغ

٘ ًضًه في الهالة ٞؿضث نالجه"ؤن معواًت م٨دى٫ ًٖ ؤبي خىُٟت: " ٦ما مغ في  -، التي اٚتر بها ؤمحر ٧اجب ؤلاج٣اوي ً ٞع

٘، ٞلى ٧ان -جغظمخه  ًت ؤنل؛ لٗلم بها ؤبى ًىؾ٠ لخل٪ الغوا؛ ٞةن ٖهام بً ًىؾ٠ ٧ان مً مالػمي ؤبي ًىؾ٠، و٧ان ًٞغ

هام". ٢ا٫: " ٗلم ؤًًا ؤن الخىٟي لى جغ٥ في مؿإلت  ٖو ه ل٣ىة صلُل زالٞه؛ ال ًسغط به ًٖ عب٣ت الخ٣لُض، بل بمام   مظََب  َو

٘ َى ٖحن الخ٣لُض في نىعة جغ٥ الخ٣لُض، ؤال جغي ؤن ٖهام بً ًىؾ٠ جغ٥ مظََب  ، وم٘ طل٪ َى ؤبي خىُٟت في ٖضم الٞغ

وبلى هللا اإلاكخ٩ى مً ظهلت ػماهىا؛ خُض ًُٗىىن ٖلى مً جغ٥ ج٣لُض بمامه في مؿإلت واخضة؛ ضوص في الخىُٟت؟!". ٢ا٫: "مٗ

سغظىهه ًٖ ظماٖت م٣لضًه!! وال عجب مجهم؛ ٞةجهم مً الٗىام، بهما العجب ممً ًدكبه  مصخي ل٣ىة صلُلها، ٍو بالٗلماء، ٍو

 1/36لؤللباوي اهٓغ: ؤنل نٟت الهالة . مكحهم ٧األوٗام!"

ب٣ًاّ الىؾىان للؿىىسخي ( , و 105 - 104ؤلاههاٝ للضَلىي )م واهٓغ: ( , 52 - 51ب٣ًاّ الهمم )م ( 1461)

 (133 - 132( , وقم الٗىاعى في طم الغواٌٞ لٗلي ال٣اعي )م 23 - 22)م 

 2/143, واهٓغ: مىا٢ب الكاٞعي للبحه٣ي  2/157( ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه 1462)
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٢لخم ٦ظا  َم ٢ا٫ ؤبى ببغاَُم اإلاؼوي لبٌٗ مسالُٟه في ال٣ٟه: مً ؤًً ٢لخم ٦ظا و٦ظا، ول  و 

 َٖ ا لؿىا إلاُت، ٣ٞا٫ اإلاؼوي: بن لم ج٩ىهىا إلاُت ًا ؤبا ببغاَُم ؤه   َذ ْم ل  و٦ظا؟ ٣ٞا٫ له الغظل: ٢ض 

 .(1463)ٞإهخم بطن في ٖمُت

)الظي ٢ا٫ ُٞه الكُش ؤبى خامض ؤلاؾٟغاًجي:  –٧ي عَ او٧ان ال٣ُٟه الكاٞعي ؤبى ال٣اؾم الض  

ما عؤًذ ؤخضا ؤ٣ٞه مً الضاع٧ي(
ال ,بطا ظاءجه مؿإلت - (1464) زم ًٟتي ٞحها، وعبما ؤٞتى  ,ج٨ٟغ ٍَى

د٨م،  - امهنع هللا يضر - ظَب ؤلامامحن الكاٞعي وؤبي خىُٟتٖلى زالٝ م ٣ُٞا٫ له في طل٪، ٣ُٞى٫: ٍو

 ًٖ عؾى  ًٖ ٞالن   ر ٞالن  خض  
 
بالخضًض ؤولى مً ألازظ ب٣ى٫  ٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ب٨ظا و٦ظا، وألازظ

 .(1465)ؤلامامحن

ؤي مً جغ٥ الٗمل  -وما ٣ً٘ ألثمت الٟخىي مً َظا ): " خاقُت الهضاًت"و٢ا٫ ابً الٗؼ في 

ٌ   جبحن له شخيء   ًْ لهم, وَم  ٞهم مإظىعون مٟٛىع   -بالخضًض  ا ؤب ٗظع في الخ٣لُض, ٞةن  مً طل٪ ال 

ًَ خىُٟت وؤبا ًىؾ   ؤن ًإزظ ب٣ىلىا ما لم ٌٗلم مً ؤًً  ألخض   ل  د  ٠ عخمه هللا ٢اال: ال 

 .(1466)(ؤزظهاٍ

٘ اإلاالم"و٢ا٫ ابً جُمُت في   مً ألاخاصًض ًجىػ ؤن ٩ًىن للٗال   في ٦شحر  ): " ٞع
 
في جغ٥  م حجت

 
َ
 الٗمل بالخضًض لم ه

 
  ,مضاع٥ الٗلم واؾٗت ٞةن   ,(1467)ل٘ هدً ٖلحهاُ

 
ل٘ هدً ٖلى ظمُ٘ ولم هُ

                                              

 2/966ًٞله ظام٘ بُان الٗلم و ( 1463)

٧ان ؤبى ال٣اؾم مً ٦باع ٣ٞهاء الكاُٞٗحن... ؤزظ ٖىه ٖامت قُىر : ) 189 - 3/188 و٢ا٫ ابً زل٩ان( 1464)

م مً ؤَل آلاٞا١. و٧ان ًضعؽ ببٛضاص في مسجض صٖلج بً ؤخمض بضعب ؤبي زل٠ مً ٢ُُٗت الغبُ٘، وله خل٣ت  حَر بٛضاص ٚو

ـ   ٍ  ظُضٍ صالت ٖلى مخاهت  ببٛضاص, واهخٟ٘ به زل٤ ٦شحر. وله في اإلاظَببلُه  في الجام٘ للٟخىي والىٓغ، واهخهى الخضَع وظى

٢ا٫: والضاع٧ي: بٟخذ الضا٫ اإلاهملت وبٗض ألال٠ عاء مٟخىخت وبٗضَا ٧اٝ، ٢ا٫ الؿمٗاوي: َظٍ اليؿبت بلى صاع٥،  .ٖلمه

جي ؤجها مً ٢غي ؤنبهان( اَـ .  ْو

ُان ( 1465) ُاث ألٖا  (51 - 50, واهٓغ: ب٣ًاّ الهمم )م  3/189ٞو

 (53ب٣ًاّ الهمم )م ( 1466)

دل به ( : )459 - 458)م  "الغؾالت"( ٢ا٫ الكاٞعي في 1467) ال ًجىػ ٖىضي ًٖ ٖالم ؤن ًشبذ زبر واخض ٦شحرا ٍو

غص مشله دغم ٍو مً ؾم٘ مىه ؤوز٤ ٖىضٍ ممً خضزه زالٞه ضٍ خضًض ًسالٟه ؤو ٩ًىن ما ؾم٘ و : بال مً ظهت ؤن ٩ًىن ٖى-ٍو

بداٞٔ ؤو ٩ًىن متهما ٖىضٍ ؤو ًتهم مً ٞى٢ه ممً خضزه ؤو ٩ًىن الخضًض مدخمال مٗىُحن ُٞخإو٫ ؤو ٩ًىن مً خضزه لِـ 

م م مخَى ؤن ٣ٞحها ٖا٢ال ًشبذ ؾىت بسبر واخض مغة ومغاعا زم ًضٖها بسبر  ُٞظَب بلى ؤخضَما صون آلازغ, ٞإما ؤن ًخَى

ل ٦ما قبه ٖلمشله وؤوز٤ بال و  ى اإلاخإولحن في ال٣غآن وتهمت السبر ؤو ٖلم ًسبر اخض مً َظٍ الىظٍى التي حكبه بالخإٍو

 : ٞال ًجىػ، بن قاء هللا(.-زالٞه

 



 

 372 

ً   م  والٗال   ,ما في بىاًَ الٗلماء   ,ه و٢ض ال ًبضحهابضي حجخَ ٢ض 
 
 ,ٛىا و٢ض ال جبلٜوبطا ؤبضاَا ٣ٞض جبل

 
 
َ٘ ضع  وبطا بلٛخىا ٣ٞض ه ؾىاء ٧اهذ الدجت نىابا في هٟـ ألامغ  ,اخخجاظه و٢ض ال هضع٦ه ٥ مىي

  ,ها َظاْػ ل٨ً هدً وبن ظى   ,ؤم ال
َ
صخُذ  ه بدضًض  ْهغث حجخ   ًٖ ٢ى٫   ٫ٗض  ٞال ًجىػ لىا ؤن و

 
 
  بلى ٢ى٫   ,مً ؤَل الٗلم وا٣ٞه َاثٟت

َ
ًجىػ ؤن ٩ًىن مٗه ما ًضٞ٘ به َظٍ  م  ٢اله ٖال   َغ آز

  ,وبن ٧ان ؤٖلم ,الدجت
ْ
 جُغ   بط

ُت السُإ بلى آعاء الٗلماء ؤ٦ثر   ١   ٞةن   ,مً جُغ٢ه بلى ألاصلت الكٖغ

 
 
ُت حجت الكغعي ًمخى٘ ؤن ٩ًىن  والضلُل   ,سالٝ عؤي الٗالمهللا ٖلى ظمُ٘ ٖباصٍ ب ألاصلت الكٖغ

  ٌ ؼ   ,الٗالم لِـ ٦ظل٪ وعؤي   ,آزغ ٗاعيه صلُل  زُإ بطا لم    ولى ٧ان الٗمل بهظا الخجٍى
َ َ
ا ظاثؼا إلا

ل٨ً الٛغى ؤهه في هٟؿه ٢ض ٩ًىن  ,َظا مً ألاصلت التي ًجىػ ٞحها مشل   في ؤًضًىا شخيء   َي ٣  بَ 

 . (1468)(ون في جغ٦ىا لهظا التر٥وهدً مٗظوع  ,مٗظوعا في جغ٦ه له

٢ا٫ ٢اؾم بً دمحم: ؾئل ابً ٖبض الخ٨م ًٖ مؿإلت، ٞؿ٨ذ ؾاٖت، ٣ٞا٫ له ٖبض 

ً  ال٣اؾم ٣ًى٫ ٞحها ٦ظا و٦ظا, ٣ٞا٫ له ابً ٖبض الخ٨م: لى ٧ان ألامغ ٖلى  الغخمً بً ِٖسخى: اب

 .(1469)هال, بهما ًجب ٖلُىا ؤن هخٗٝغ الخ٤ؿما ج٣ى٫ ٧ان مؿد

ؾمٗذ ؤبا الخؿً ٖلي بً ؤبي ظٟٗغ الُداوي ٣ًى٫: ؾمٗذ ؤبي ٣ًى٫  وال١:و٢ا٫ ابً ػ  

٣هَ  وط٦غ ًَٞل  - ه ٞو َبُض بً خغبٍى  ٖ ٞإظبخه ًىما في  ,٣ٞا٫: ٧ان ًظا٦غوي باإلاؿاثل -ه ؤبي 

  ٣ٞلذ له: ؤحها ال٣اضخي ؤَو  ,ؤبي خىُٟت ٣ٞا٫ لي: ما َظا ٢ى٫َ  ,مؿإلت
 
ما ٢اله ؤبى خىُٟت ؤ٢ى٫  ل  ٧

                                                                                                                                             

ًله"٢ا٫ ابً ٖبض البر في و  مً ٖلماء ألامت ًشبذ خضًشا ًٖ  : )لِـ ؤخض    1081 - 2/1080" ظام٘ بُان الٗلم ٞو

بلُه ؤو ًَٗ في ؾىضٍ،  و بٗمل ًجب ٖلى ؤنله الاه٣ُاص  عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص زم ًغصٍ صون اصٖاء وسخ طل٪ بإزغ مشله ؤو بةظمإ ؤ

  ً  خسظ بماما, ولؼمه اؾم  الٟؿ٤، ول٣ض ٖاٞاَم هللا ٖؼ وظل مً طل٪(.ولى ٞٗل طل٪ ؤخض  ؾ٣ُذ ٖضالخه ًٞال ًٖ ؤن 

٘ اإلاالم"و٢ا٫ ابً جُمُت في  اما ًخٗمض ولُٗلم ؤهه لِـ ؤخض مً ألاثمت اإلا٣بىلحن ٖىض ألامت ٢بىال ٖ( : ) 9 - 8)م  "ٞع

لى  , في شخيء مً ؾيخه؛ ص٤ُ٢ وال ظلُلمسالٟت عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٞةجهم مخ٣ٟىن اجٟا٢ا ٣ًُيُا ٖلى وظىب اجبإ الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص, ٖو

تر٥, بال عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, ول٨ً بطا و   ؤن     ظض لىاخض  مجهم ٢ى٫  ٧ل ؤخض مً الىاؽ ًازظ مً ٢ىله ٍو
 
صخُذ  ٢ض ظاء خضًض

ظاع زالزت ؤنىاٝ: ؤخضَا: ٖضم اٖخ٣اصٍ ؤ والشاوي: ٖضم  ,ن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٢الهبسالٞه, ٞال بض له مً ٖظع في جغ٦ه, وظمُ٘ ألٖا

ظٍ ألانىاٝ الشالزت جخٟٕغ بلى ؤؾبا ,صٍ بعاصة جل٪ اإلاؿإلت بظل٪ ال٣ى٫ اٖخ٣ا ب والشالض: اٖخ٣اصٍ ؤن طل٪ الخ٨م ميؿىر. َو

ا عخمه هللا.  مخٗضصة(. زم ط٦َغ

 251 - 20/250مجمٕى الٟخاوي  (1468)

 4/261جغجِب اإلاضاع٥  (1469)
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   به؟ ٣ٞا٫: ما ْىيخ٪
 
ل ٣ًلض بال ٖهبي؟ ٣ٞا٫ لي: ؤو ٚبي؟ ٢ا٫: ُٞاعث  ,اًض بال م٣ل ٣ٞلذ له: َو

 .(1470)ٓها الىاؽٟ  وَخ  ,ختى ناعث مشال َظٍ ال٩لمت بمهَغ 

بً ؤوـ ٢ا٫: ٧ان مال٪  ي ؤزباع سخىىن بً ؾُٗض، ًٖ سخىىن ط٦غ دمحم بً خاعر فو 

ؼ بً ؤبي ؾلمت بض الٍٗؼ حر   ٖو َ  َم ًسخلودمحم بً ببغاَُم بً صًىاع ٚو ، و٧ان (1471)ؼم  غْ ٟىن بلى ابً 

بض   بطا ؾإله مال٪   ؼ ؤظابهما ٖو ً   ,الٍٗؼ ً   وبطا ؾإله اب ً  بْ ج  صًىاع وطووٍ لم   هم، ٞخٗغى له اب

حؿخدل مجي ما ال ًدل ل٪؟ ٢ا٫ له: ًا ابً ؤدي وما طا٥؟ ٢ا٫:  َم صًىاع ًىما ٣ٞا٫ له: ًا ؤبا ب٨غ ل  

ؼ ٞخجُبهما بض الٍٗؼ ؤو٢٘ طل٪ ًا ابً ؤدي وطوي ٞال ججُبىا؟ ٣ٞا٫:  إل٪ ؤهاوؤؾ ,ٌؿإل٪ مال٪ ٖو

ٖٓمي، وؤها ؤزاٝ ؤن ٩ًىن زالُجي في ٣ٖلي  ١  ٢ا٫: وٗم، ٢ا٫: بوي ٢ض ٦بر ؾجي وَع  ٢لب٪؟في 

 م  
ْ
ؼ ٖاإلاان ٣ٞحهان ومال٪   ,الظي زالُجي في بضوي ل  ش بض الٍٗؼ   ,ٖو

َ
وبطا  ,الٍب  بطا ؾمٗا مجي خ٣ا ٢

 .ؤظبخ٨م به ٢بلخمٍىؤهذ وطوو٥ ما و  ,ؾمٗا مجي زُإ جغ٧اٍ

  ً  ,ال ٦مً ًإحي بالهظًان ,ال٩امل وال٣ٗل الغاجر ٢ا٫ دمحم بً خاعر: َظا وهللا َى الضً

ض ؤن ًجز٫ مً ال٣لىب مجزلت ال٣غآن ٍغ  .(1472)ٍو

  بطا اؾخيبِ خ٨ما ٣ًى٫: اهٓغوا ُٞه ٞةهه صًً, وما مً ؤخض   ولهظا ٧ان مال٪  
 
 بال ومإزىط

 .(1473)هللا ملسو هيلع هللا ىلص َظٍ الغويت, ٌٗجي عؾى٫َ ٖلُه بال ناخب  مً ٦المه ومغصوص  

ب ٢ا٫: ٢ا٫ لي مال٪ بً ؤوـ  ى ًى٨غ ٦ثرة اإلاؿاثل  -وعوي سخىىن ًٖ ابً َو : ًا  -َو

٫  ٖلُه, وما لم حٗلم ٞاؾ٨ذ ٖىه, وبًا٥ ؤن ج٣لض الىاؽ ٢الصة  ْل به, وص  ْمَخه ٣ٞ  ل 
َٖ ٖبض هللا ما 

 . (1474)ؾىء

ًا ؤبا ببغاَُم ال ج٣لضوي في ٧ل ما ؤ٢ى٫, واهٓغ في طل٪  ٢ا٫ الكاٞعي ًىما للمؼوي:و 

 . (1475)ٞةهه صًً ,لىٟؿ٪

                                              

٘ ؤلانغ ًٖ ٢ًاة مهغ البً حجغ ؤًًا )م  1/620لؿان اإلاحزان البً حجغ  (1470) ( , و٢ض ٢ا٫ 273, واهٓغ: ٞع

ى ال ق٪ ممً بلٜ مغجبت الاظتهاص اإلاُل٤, وبن خاٞٔ ٖال٩ىزغي في خ٤ الُداوي: ) ؤلاقٟا١ لى اهدؿابه بإبي خىُٟت( اَـ . َو

 (41ٖلى ؤخ٩ام الُال١ )م 

ض ٢ا٫ الظَبي: )٣ُٞه اإلاضًىت (1471) الم. و٢ُل: بل اؾمه: ًٍؼ ض بً َغمؼ ألانم، ؤخض ألٖا ، ؤبى ب٨غ ٖبض هللا بً ًٍؼ

ض، وظالؿه مال٪ ٦شحرا، وؤ تَز زظ ٖىه. ٢ا٫ مال٪: ٦ىذ بً ٖبض هللا بً َغمؼ. ٖضاصٍ في الخابٗحن. و٢لما عوي، ٧ان ًخٗبض، ٍو

الخدٟٔ، ٦شحرا ما ًٟتي الغظل، زم ًبٗض مً ًغصٍ، زم ًسبٍر بٛحر ما ؤٞخاٍ(.  الٟخُا، قضًَض  ؤخب ؤن ؤ٢خضي به، و٧ان ٢لَُل 

ا . و٧اهذ 6/379ؾحر ؤٖالم الىبالء   .(148جه ؾىت زمان وؤعبٗحن وماثت )ٞو

ًله  (1472)  ٥1/162 لل٣اضخي ُٖاى , واهٓغ: جغجِب اإلاضاع  2/994ظام٘ بُان الٗلم ٞو

 1/210اإلاحزان للكٗغاوي ( 1473)

 (24 - 23ب٣ًاّ الىؾىان )م  (1474)
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ُه  ,ٞةن الخ٣لُض لٛحر اإلاٗهىم مظمىم ,و٧ان ؤلامام ؤخمض ٣ًى٫: اهٓغوا في ؤمغ صًى٨م ٞو

 .(1476)ى للبهحرةًٖم 

 )٢ا٫ ابً ٖبض البر: 
 
 ضٞةن ٢ا٫: ٢هغي و٢لت ٖلمي ًدملجي ٖلى الخ٣لُض، ٢ُل له: ؤما مً ٢ل

 ًَ ٗت ٖاإلاا بما ًخ٤ٟ له ٖلى ٖلمهجز  ُٞما   ,به ًسبٍرُٞهضع في طل٪ ٖما  ,٫ به مً ؤخ٩ام الكَغ

 وؤص   ,ألهه ٢ض ؤحى بما ٖلُه ,ٞمٗظوع 
َ
ٖاإلاه ُٞما   بض له مً ج٣لُض  وال ,هلهَج ل   ,مه ُٞما هؼ٫ بهؼ  ي ما ل

 اإلا٨ إلظمإ اإلاؿلمحن ؤن   ,له  َظ 
َ
  ً   ٟٝى

 
مً  ألهه ال ٣ًضع ٖلى ؤ٦ثَر  ,ض مً ًش٤ بسبٍر في ال٣بلت٣ل

 ول٨ً َم  .طل٪
َ
َُ ً ٧اهذ َظٍ خال ٍ ٖلى ل ٚحرَ دم  ه َل ججىػ له الٟخىي في قغاج٘ صًً هللا؟ ٞ

ا بلى ٚحر َم  ً ٧اهذ في ًضٍ بباخت الٟغوط وبعا٢ت الضماء واؾتر٢ا١ الغ٢اب وبػالت ألامال٥ وجهُحَر

ٌَ  ب٣ى٫   ى م   وال ,هٝ صخخَ ٗغ  ال  غٌّ ؤن  ٢ام له الضلُل  ٖلُه، َو هِب, وؤن مسال   ٣  ه ًسُئ ٍو
َ
ه َٟ ٢اثل

ه ٓ  ْٟ واإلاٗجى لخ   ُٞما زالٟه ُٞه، ٞةن ؤظاػ الٟخىي إلاً ظهل ألانَل  في طل٪ عبما ٧ان اإلاهَِب 

 َٕ  َما ا لل٣غآن, ٢ا٫ هللا ٖؼ وظل: }ص  لؼمه ؤن ًجحٍز للٗامت, و٦ٟى بهظا ظهال وَع  الٟغو
 
٠٣ْ

َ
 ج

َ
َوال

م  
ْ
ل  ٖ ه   َ٪ ب 

َ
ـَ ل ِْ ىَن ٫: }{, و٢الَ م 

َ
ل ْٗ
َ
 ح
َ
  َما ال

 
ى اَّلل

َ
ل َٖ ىَن 

 
ىل  ٣

َ
ج
َ
 .(1477)({ؤ

ٖلُه بٛحر ٖلم في الٟخُا وال٣ًاء، وظٗله  ٢ض خغم هللا ؾبداهه ال٣ى٫َ ) و٢ا٫ ابً ال٣ُم:

َل اإلاغجبت الٗلُا مجها، ٣ٞا٫ حٗالى: }مً ؤٖٓم الخغماث، بل ظٗله في  َىاخ 
َٟ َي الْ  

َم َعب  َما َخغ 
ه  ْل ب 

 
٢

َهَغ 
َ
اًهاَما ْ

َ
ُ
ْ
ل ه  ؾ  ٫ْ ب   

ز 
َ
ج  ً ْم 

َ
  َما ل

 
اَّلل ىا ب 

 
غ ٧

ْ
ك
 
ْن ح

َ
  َوؤ

َخ٤ 
ْ
ْحر  ال

َ
ٛ َي ب 

ْ
َبػ
ْ
َم َوال

ْ
ز  
ْ
ًَ َوؤلا

َ
ْجَها َوَما َبُ ْن  م 

َ
َوؤ

ىَن  م 
َ
ل ْٗ
َ
 ح

َ
  َما ال

 
ى اَّلل

َ
ل َٖ ىا 

 
ىل  ٣

َ
َ٘  ٞغجب ,{ج ى الٟىاخل، زم  ,مغاجب، وبضؤ بإؾهلها الخغماث ؤعب َو

ما مىهج ى بما َى ؤقض  زج   ى ؤلازم   ,دٍغ ما مجهما َو ى  ,والٓلم، زم زلض بما َى ؤٖٓم جدٍغ َو

  
 
ما مً طل٪ ٧ل ى ال٣ى٫   ,هالكغ٥ به ؾبداهه، زم عب٘ بما َى ؤقض جدٍغ ظا  َو ٖلُه بال ٖلم، َو

ه ٖلُه ؾبداهه بال ٖلم   ال٣ى٫َ  م  ٗ  ٌَ   و٢ا٫ حٗالى: } ,في ؤؾماثه ونٟاجه وؤٞٗاله وفي صًىه وقٖغ
َ
َوال

 
 
ىل  ٣

َ
ا َخَغام  ج

َ
ظ ََ ٫  َو

َ
ا َخال

َ
ظ ََ َب  ظ 

َ
٨
ْ
م  ال

 
٨ خ 
َ
ي ؿ 

ْ
ل
َ
 ؤ
 
٠ ه 

َ
ا ج
َ
ًَ ىا إلا  ً ظ 

 
ن  ال َب ب  ظ 

َ
٨
ْ
  ال

 
ى اَّلل

َ
ل َٖ وا  ر 

َ
ت ْٟ َخ ل 

ُم   ل 
َ
اب  ؤ

َ
ظ َٖ ْم  ه 

َ
ُل  َول ل 

َ
٢  ٕ ىَن * َمَخا خ  ل 

ْٟ  ً  
َ
َب ال ظ 

َ
٨
ْ
  ال

 
ى اَّلل

َ
ل َٖ وَن  ر 

َ
ت ْٟ م بلحهم ؾبداهه ٞخ٣ض   ,{ًَ

ُض ٖلى ال  ٨ظب ٖلُه في ؤخ٩امه، و٢ىل  بالٖى
َ
 هم إلا 

َ
دغمه: َظا خغام، وإلاا لم ًدله: َظا ً   ْم ا ل

ظا بُان   َٖ  خال٫، َو ظا خغام بال بما  م ل  مىه ؾبداهه ؤهه ال ًجىػ للٗبض ؤن ٣ًى٫: َظا خال٫ َو

٦م ؤن ٣ًى٫: ؤخل هللا ٦ظا، وخغم ؤن هللا ؾبداهه ؤخله وخغمه. و٢ا٫ بٌٗ الؿل٠: لُخ٤ ؤخض  

                                                                                                                                             

 (105ؤلاههاٝ للضَلىي )م  (1475)

 1/217اإلاحزان للكٗغاوي ( 1476)

ًله ( 1477)  2/995ظام٘ بُان الٗلم ٞو
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 هللا له: ٦ظبذ، لم ؤخل ٦ظا، ولم ؤخغم ٦ظا؛ ٞال ًيبػي ؤن ٣ًى٫ إلاا ال ٌٗلم وعوصَ  ٦ظا، ٣ُٞى٫ 

مه ل ,هللا خغمهؤخله هللا و  :الىحي اإلابحن بخدلُله وجدٍغ  .(1478)(لجغص الخ٣لُض ؤو بالخإٍو

ٞالها  ؤن ًٟتي في الضًً ٞخُا ألن   :الخ٣لُض َى): " ببُا٫ الخ٣لُض"٢ا٫ ابً خؼم في ٦خابه و 

َ٘  َب الهاخ   , ألهه ٢ى٫  في الضًً  ,ؤٞتى بها َم ؤو ٞالها الٗال   ؤو ٞالها الخاب ظا باَل    في طل٪, َو
بال هو 

ان  .(1479)(بال بَغ

حَن }و٢ض ٢ا٫ هللا حٗالى   ٢ ْم َناص  ْىخ 
 
ْن ٦ ْم ب 

 
٨
َ
اه ََ ْغ ىا ب 

 
اج ََ ْل 

 
: "جٟؿحٍر"٢ا٫ ال٣اؾمي في  {,٢

ان٢ا٫ الغاػي: صلذ آلاًت ٖلى ؤن اإلاضعي ؾىاء اصعى ه)  ,ُٟا ؤو بزباجا، ٞال بض له مً الضلُل والبَر

 ً ؤنض١ الضالثل ٖلى بُالن ال٣ى٫ بالخ٣لُض، ٢ا٫ الكاٖغ: وطل٪ م  

 مً اصعى قِئا بال قاَض ... ال بض ؤن جبُل صٖىاٍ

ظا ؤَضم   إلاظَب  شخيء   اهخهى ٦الم الغاػي. وؾب٣ه بلى طل٪ الؼمسكغي خُض ٢ا٫: َو

  
 
 .(1480)(زابذ. اهخهى ٚحر   ٖلُه، ٞهى باَل   صلَُل ال  ٢ى٫   ٧ل   ضًً، وبن  اإلا٣ل

ٌ   ٢ى٫   ٧ل   م٣ٗىال ٖىض ؤَل الىٓغ ؤن   : )بن  (1481)الكاشخيال٣ٟا٫ ٢ا٫ ؤبى ب٨غ  ض بلى ؿىَ لم 

 .(1482)صلُل ٞهى مى٣ىى(

جي: )و   ؤظمٗذ ألامت ٢اَبت ٖلى ؤن مً ٢ا٫ ٢ىال بٛحر صلُل ؤو ؤماعة مىهىبت  ٢ا٫ الجٍى

ا, ٞالظي ًخمؿ٪ به باَل  . (1483)(قٖغ

مً الٗلماء باب في ؤلٟاّ خ٩ي ًٖ ظماٖت " جدذ "ألاط٧اع"في ٦خاب  ٢ا٫ الىىويولهظا 

  اٖلم ؤن  ) " :ها ولِؿذ م٨غوَت٦غاَت  
 
ٌ   ,بلُه َظا الباب مما جضٖى الخاظت باَل  ب٣ى٫   ٛتر  لئال 

م، وا اٖلم ؤن  و  ٖلُه, ٫َ ٗى  وَ   ل٨غاَت، ؤخ٩ام الكٕغ السمؿت، وهي: ؤلاًجاب، والىضب، والخدٍغ

                                              

 1/31بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1478)

 (54الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م ( 1479)

ل ( 1480)  1/376مداؾً الخإٍو

ُان" ٢ا( 1481) ُاث ألٖا : )ؤبى ب٨غ دمحم بً ٖلي بً بؾماُٖل، ال٣ٟا٫ الكاشخي ال٣ُٟه  201 - ٫4/200 في "ٞو

ا قاٖغا، لم ٨ًً بما وعاء الجهغ للكاُٞٗحن مشله في و٢خه،  الكاٞعي، بمام ٖهٍغ بال مضاٞٗت، ٧ان ٣ٞحها مدضزا ؤنىلُا لٍٛى

ج، وله مهىٟاث عخل بلى زغاؾان والٗغا١ والدجاػ والكام والشٛىع، وؾاع ط٦ ٍ في البالص، وؤزظ ال٣ٟه ًٖ ابً ؾٍغ غ 

ىه اهدكغ مظَب  ى ؤو٫ مً نى٠ الجض٫ الخؿً مً ال٣ٟهاء، وله ٦خاب في ؤنى٫ ال٣ٟه، وله قغح الغؾالت، ٖو ٦شحرة، َو

زغط وهي مضًىت وعاء جهغ ؾُدىن،  -بكِىحن معجمخحن بُجهما ؤل٠  -والكاشخي: وؿبت بلى الكاف الكاٞعي في بالصٍ. ٢ا٫: 

اجه ؾىت )مجها ظماٖت مً الٗلماء  . 285 - 16/283واهٓغ: ؾحر ؤٖالم الىبالء  (.365( اَـ . ٞو

ٗت )م  (1482)  (20مداؾً الكَغ

 3/314الخلسُو  (1483)
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 ًَ   ذ شخيء  شب  وؤلاباخت، ال 
 
لخفذ إلُه، الكٕغ مٗغوٞت،  مجها بال بضلُل، وؤصلت ًُ فمد ال رلَُل كلُه ال 

 ٌُ دخدج إلى حىاب، ألهه لِع بذجت، وال  ًُ في مشل  , وم٘ َظا ٣ٞض جبٕر الٗلماء  شخول بجىابهوال 

  ؤن   ما ط٦غث   وم٣هىصي بهظٍ اإلا٣ضمت ؤن   ٖلى ببُاله. َظا بظ٦غ صلُل  
َ
 غ  ٢اثال ٦

ه زم ٢لذ: لِـ ََ

  ؤو هدى طل٪، ٞال خاظت بلى صلُل   م٨غوَا، ؤو َظا باَل  
 
ا ٖلى ببُاله، وبن ط٦غج ه ٦ىذ مخبٖر

 .(1484)(به

ي:  ٌ   ٖلُه، ٞةهه مغصوص   ال صلَُل  ٢ى٫   ٧ل  )و٢ا٫ الؿَُى  .(1485)(به ض  ٗخَ ال 

اب والؿىت, ألجها هي ى ألاصلت مً ههىم ال٨خهم ٖلؤصخابَ  ًدُلىن  ٢لذ: ولهظا ٧ان ألاثمت

خضاص باأل٢ىا٫.  اإلاُٗاع في الٖا

٢ىال  : ؾئل ؤبى خىُٟت: بطا ٢لَذ " ؾُتهضو غ الغويت ال"ًٖ  "الغواًاثزؼاهت " ناخبط٦غ 

الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ًسالٟه؟ ٢ا٫:  هللا ًسالٟه؟ ٢ا٫: اجغ٧ىا ٢ىلي ل٨خاب هللا, ٣ُٞل: بطا ٧ان زبر   و٦خاب  

 .(1486)٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلصاجغ٧ىا ٢ىلي لسبر عؾى 

ٞسظوا به  بطا صر الخضًض ٞهى مظَبي, وبطا جىظه الضلُل  "وعوي ٖىه ؤًًا ؤهه ٢ا٫: 

: . "واجغ٧ىا ٢ىلي  )٢ا٫ الكُش خؿىحن دمحم مسلٝى
 
ها ؤن ما ًٓهغ  ْغ ٞاهٓ

 
بلى َظٍ اإلا٣الت, وخانل

ه, و٧إهه ٢اثل  به, وما ٢اله ؤو  ًٟ سال  م    ا ل٣ىله ٞهى مظَب 
ً
٢ض اهخهى بٓهىعٍ, ٞهى ٧الىاسخ  ال

 .(1487)(له

  ): و٢ا٫ الٟالوي
 
: وبن " جهاًت الجهاًت"ىت في ْخ ٢ا٫ قُش مكاًسىا دمحم بً خُاة: ٢ا٫ ابً الص

  -٧ان 
َ
  ؤلامام   ٥  غْ ؤي ج

َ
٣ه ل٠ًٗ   - الخضًض ٤ الظي  ,في ٍَغ ٤ ٚحر الٍُغ ُٞىٓغ, بن ٧ان له ٍَغ

٩ىن طل٪ مظَبَ ٖمل بالخض ,يٟٗه به, ُٞيبػي ؤن حٗخبر, ٞةن صر   ًض, ٍو
 
ٍ ًٖ ض  ه, وال ًسغط م٣ل

  ٌ ممً  ٧ىهه خىُٟا بالٗمل به, ٣ٞض صر ؤهه ٢ا٫: بطا صر الخضًض ٞهى مظَبي, ٦ظا ٢ا٫ بٗ

 .(1488)(نى٠ في َظا اإلا٣هىص

و٢ا٫ مًٗ بً ِٖسخى: ؾمٗذ مال٩ا ٣ًى٫: بهما ؤها بكغ ؤزُئ وؤنِب, ٞاهٓغوا في عؤَي, 

به، وما لم ًىا٤ٞ  ال٨خاَب والؿىت ٞاجغ٧ٍى٩ٞلما وا٤ٞ ال٨خاَب والؿىت ٞسظوا 
(1489). 

                                              

 (382( ألاط٧اع )م 1484)

ل اإلاىاَب في1485)  (45)م  ازخالٝ اإلاظاَب ( ظٍؼ

 (62ب٣ًاّ الهمم )م ( 1486)

 (145( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 1487)

 (149( , واهٓغ: ٖمضة الخد٤ُ٣ )م 52ب٣ًاّ الهمم )م ( 1488)

 1/182لل٣اضخي ُٖاى  ( جغجِب اإلاضاع1489٥)
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ٖ   -و٢ض ط٦غ َظا  -في ميؿ٨ه  يض  ْؿ ٢ا٫ ابً َم  والؿىت  ما زال٠ ال٨خاَب  م ؤن ٧ل  ل  : ٣ٞض 

الكاٞعي,  والؿىت, ٦ما َى مظَب   ه ما وا٤ٞ ال٨خاَب له, بل مظَب   ٞلِـ بمظَب   مً آعاء مال٪  

 وهللا حٗالى ؤٖلم.

  ظهىعي والسغشخي َظا ال٨المَ ٢ا٫ الٟالوي: و٢ض ه٣ل ألا 
َ
اٍ في قغخهما ٖلى مسخهغ غ  وؤ٢

 . (1490)السلُل

ج٣لُض بمام في مؿئلت ي٠ٗ مضع٦ه و٢ا٫ دمحم بً ٖلي الؿىىسخي: )٢ا٫ ال٣غافي: ال ًجىػ 

ا, ٞاإلاال٩ي ال ًجىػ له ج٣لُض مال٪ في خ٨م ي٠ٗ مضع٦ه ُٞه وبهما ٣ًلضٍ  ٞحها ولى إلا٣لضٍ في ٚحَر

, ٌٗجي امخشاال ل٣ىله ٦ما في "الخبهغة" ُٞما ُٞما وا٤ٞ ُٞه الضلُ ل ؤو ٢ىي صلُله ٖلى صلُل ٚحٍر

عواٍ مًٗ بً ِٖسخى ٢اثال: ؾمٗذ مال٩ا ٣ًى٫: بهما ؤها بكغ ؤزُئ وؤنِب, ٞاهٓغوا في عؤَي, 

 .(1491)(ٞما وا٤ٞ ال٨خاب والؿىت ٞسظٍو وما لم ًىا٣ٞهما ٞاجغ٧ٍى

خهام" : ) مال٪ بً ؤوـ عخمه هللا: ما ٧ان مً  ً مٗجى ٦الموم  و٢ا٫ الكاَبي في "الٖا

. َظا مٗجى ٦المه صون لٟٓه.  ٦المي مىا٣ٞا لل٨خاب والؿىت ٞسظوا به، وما لم ًىا٣ٞه ٞاجغ٧ٍى

 
 
ٞما زالٟه ٞايغبىا به الخاثِ، ؤو ٦ما  ,مظَبي ومً ٦الم الكاٞعي عخمه هللا: الخضًض

 ٢ا٫.

ظا لؿان    الجمُ٘. خا٫   ٢ا٫ الٗلماء: َو

ٗت الخا٦مت،  ا ًخ٩لمىن به ٞةهما ٣ًىلىن به ٖلى جدغي ؤهه مُاب٤  ٧ل م ومٗىاٍ ؤن   للكَغ

ٗت، وال َم ؤًًا ممً ًغضخى ؤن  ٞةن ٧ان ٦ظل٪ ٞبها ووٗمذ، وما ال ٞلِـ بميؿىب بلى الكَغ

 
 
 . (1492)(هايؿب بلحهم مسالٟت  ج

 : ض في و٢ض ه٣ل ًٖ الكاٞعي هنع هللا يضر ؤهه ٧ان بٗض ؤن ًجته)و٢ا٫ الكُش خؿىحن دمحم مسلٝى

 ما 
 
شبذ ٞحها ٢ىال, ًغصص الىَٓغ ُٞما لضًه مً اإلاأزظ مً و٢ذ آلزغ, ٞةطا ْهغ له زالٝ اإلاؿإلت ٍو

عآٍ ؤزبخه ٢ىال آزغ في اإلاؿإلت وعظ٘ ًٖ ألاو٫, ألن ظمُ٘ ألاثمت ٌٗلمىن خ٤ الٗلم ؤن ال٨ُٟل 

سُ ٗت بإ٦ملها, وؤن ؤصخاب اإلاظاَب ًهِبىن ٍو ئىن, بالخ٤ الظي ال ٌكىبه زُإ َى الكَغ

ٞالىصر في الضًً ٢اى  بهظا الخض وما ٌؿخدبٗه, نىها ألخ٩ام هللا ًٖ السُإ ب٣ضع اإلاؿخُإ, 

واج٣اًء لسُغ مىهب الاظتهاص والٟخُا ٦ما وعص "ؤظغئ٦م ٖلى الىاع ؤظغئ٦م ٖلى الٟخُا", وفي 

                                              

 (98ب٣ًاّ الهمم )م  (1490)

 (58ب٣ًاّ الىؾىان )م  (1491)

خهام ( 1492)  3/317الٖا
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م ٖلى قٝغ الاظتهاص  -طل٪ خمل  ألصخابهم  ٗت -َو مٗىىا الىٓغ في ؤصلت الكَغ  ؤن ًجضوا ٍو

وجمدُهها ٧ي ًهلىا بلى َظا اإلاىهب السُحر, وخمل إلاً بٗضَم مً الٗلماء ٖلى الخإسخي بهم في 

ا ٖلى ؤَل الٗلم  ُت, وؤهه ًيبػي لهم ؤن ٌٗغيَى ال٨خب التي ًالٟىجها في بُان ألاخ٩ام الكٖغ

 في خ٨م ؤو جىظُه  
 
لحن لبدثها والىٓغ في ؤخ٩امها ووظٍى صالثلها, ومتى ْهغ لهم زُإ  

 َ صلُل   اإلاخإ

 ٦شحر  مً الٗلماء اإلاالٟحن في اإلاؿاثل 
َ
ظٍ ٧اهذ ؾىت ٟه لىٍٓغ وبلخا٢ه بمىيٗه, َو  

 
بِىٍى إلاال

ً ٖهض  بُٗض واؾدبض٫ بها ما ظغث به  ر٦ذ َظٍ الؿىت م 
 
ا في ؾاثغ الٟىىن, ٞت حَر ال٣ٟهُت بل ٚو

 ظ
 
ظٍ ٖاصة ٔ ال٨خب بضون بدض  وال مغاظٗت, َو يبػي ٖاصة الٗلماء مً الا٦خٟاء بخ٣ٍغ اء, ٍو ٞى

إل ٖلُه ؤو ٖلى  ؤن ال ٣ًّغ الٗالم ٦خابا مهما ٧ان مالٟه مً الكهغة والًٟل بال بٗض الَا

بدشه بدشا ظُضا ختى ٣ًخى٘ بصخخه َ٘ مىه ٍو  .(1493)(مىاي

٢ض ٢ا٫ بسالٝ ٢ىلي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا٫ الكاٞعي: ما ٢لذ و٢ض ٧ان الىبي و٢ا٫ خغملت بً ًدحى: ٢

 
 
 .(1494)ؤولى، ال ج٣لضووي -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبي  مما ًصر, ٞدضًض

لىُُٗى٪ ظملت حٛىُ٪  ؾمٗذ الكاٞعي ٣ًى٫: :و٢ا٫ ألانم: ؤزبرها الغبُ٘ بً ؾلُمان

  -ملسو هيلع هللا ىلص  -خضًشا ؤبضا بال ؤن ًإحي ًٖ عؾى٫ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بن قاء هللا، ال جضٕ لغؾى٫ هللا 
 
ه زالٞ

 .(1495)٢لذ ل٪ في ألاخاصًض بطا ازخلٟذٞخٗمل بما 

  ٣ًى٫: ما مً ؤخض  ؾمٗذ الكاٞعي و٢ا٫ الغبُ٘: 
 
نلى  -لغؾى٫ هللا  بال وجظَب ٖلُه ؾىت

 ؤو ؤن   مً ٢ى٫   ، ٞمهما ٢لذ  (1496)ب ٖىهوحٗؼ   -هللا ٖلُه وؾلم 
ْ
ُٞه ًٖ عؾى٫ هللا  مً ؤنل   ذ  ل

  -ملسو هيلع هللا ىلص  -
 
ى ٢ىلي، وَظ -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا  ٫  ٞال٣ى٫ ما ٢ا٫ عؾى  ,ما ٢لذ زالٝ ً  َٗ ، َو   ل 

ص َظا غص 

 .(1497)ال٨الم

ٖىه: بطا صر ٖىض٦م  واخض   و٢ض ٢ا٫ ٚحر  )و٢ا٫ ابً ٦شحر في جغظمت ؤلامام الكاٞعي: 

 
 
ٞةوي ؤ٢ى٫ به وبن لم حؿمٗىا مجي, وفي عواًت:  ,ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞىلىا به وصٖىا ٢ىلي الخضًض

ٖ  ٞال  الخاثِ, ٞال ٢ى٫َ  َى غْ  ج٣لضووي, وفي عواًت: ٞال جلخٟخىا بلى ٢ىلي, وفي عواًت: ٞايغبىا ب٣ىلي 

 .(1498)(لي م٘ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

                                              

 (73 - 72( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 1493)

 46 - 4/45بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1494)

 4/45 الؿاب٤( 1495)

 ( م٘ حٗل٤ُ الكُش ؤخمض قا٦غ.44 - 42هٓغ: ٦خاب الغؾالت للكاٞعي )م ( ا1496)

 2/204بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1497)

 14/137البضاًت والجهاًت ( 1498)
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جي في ٢ا٫ و  و٢ض صر مً ؤ٢ىا٫ الكاٞعي  : (1499)" الخ٣ٍغب"٢ا٫ ناخب : )" الجهاًت"الجٍى

صر ٖىضٍ زبر ٖلى زال  ؤن   ٗخ٣ض ؤهه  ٤ٌّ ٞه، َٞد مً ًبلٛه مظَب مىه، ٍو ٖلُه ؤن ًدب٘ السبر، َو

ُ   ٧ل   مظَب الكاٞعي؛ ٞةن   باؾخصىاء السبر، و٧إهه ال ٣ًى٫ ٢ىال في  ض  ما ؤَل٣ه في اإلاؿاثل م٣

   ت  وا٢ٗ
ى مهغ  ًَ  ألامَغ  مٗه بإن   ح  بال َو  ص  ٦ظل٪ بن لم 

 .(1500)(ٖلى زالٞه زبر   ر 

 ٢ى٫ الكاٞعي عخمه هللا حٗالىال٣ُم: )و٢ا٫ ابً 
َ
عؾى٫  ؾىت   : "بطا وظضجم في ٦خابي زالٝ

وصٖىا ما ٢لخه"، و٦ظل٪ ٢ىله: "بطا صر الخضًض ًٖ  -ملسو هيلع هللا ىلص-٣ٞىلىا بؿىت عؾى٫ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

٘   -ملسو هيلع هللا ىلص-الىبي  بظل٪ الخضًض"، و٢ىله: "بطا صر الخضًض  ًٖ ٢ىلي و٢اثل   و٢لذ ؤها ٢ىال ٞإها عاظ

ولم  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٞايغبىا ب٣ىلي الخاثِ"، و٢ىله: "بطا عوٍذ خضًشا ًٖ عؾى٫ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-ًٖ عؾى٫ هللا 

ذ   حر طل٪ مً ٦المه في َظا اإلاٗجى نٍغ في مضلىله،  ؤطَب بلُه ٞاٖلمىا ؤن ٣ٖلي ٢ض طَب"، ٚو

، وال ً ه ما ص٫ ٖلُه الخضًض، ال ٢ى٫َ مظَبَ  وؤن   ً  له ٚحٍر ب بلُه ما زال٠ الخضًض يَؿ جىػ ؤن 

٣ا٫: "َظا مظَب الكاٞعي" ًَ  ,ٍو   ؤلاٞخاء   ل  د  وال 
َ
الكاٞعي،  ٖلى ؤهه مظَب   بما زال٠ الخضًض

  وال الخ٨م  
 
مً ؤثمت ؤجباٖه، ختى ٧ان مجهم مً ٣ًى٫ لل٣اعت بطا ٢غؤ  به، ونغح بظل٪ ظماٖت

، "لى َظٍ اإلاؿإلت ٞلِؿذ مظَبه٢ض صر الخضًض بسالٞها، ايغب ٖ"ٖلُه مؿإلت مً ٦المه: 

ظا َى الهىاب ٢ُٗا،  لم ًىو ٖلُه، ٠ُ٨ٞ بطا هو ٖلُه وؤبضي ُٞه وؤٖاص ونغح ُٞه،  ىلَو

  ّ   بإلٟا
 
 ٧ل

 
دت في مضلىلها؟ ٞىدً وكهض باهلل ؤن مظَبه و٢ىله الظي ال ٢ى٫ له ؾىاٍ ما  ها نٍغ

 َم  وا٤ٞ الخضًض، صون ما زالٟه، وؤن  
َ
 ه ٣ٞض وؿً وؿب بلُه زالٞ

َ
مظَبه، وال  ب بلُه زالٝ

 
َ
ه له مً  وؤزبر ؤهه بهما زالٟه ل٠ًٗ   ؾُما بطا ط٦غ َى طل٪ الخضًض في ؾىضٍ ؤو لٗضم بلٚى

                                              

( ٢ا٫ ابً زل٩ان في جغظمت ؤبي ب٨غ ال٣ٟا٫ ال٨بحر الكاشخي بمام الكاُٞٗت في ٖهٍغ ومهى٠ قغح 1499)

ب الظي ًىالغؾالت: ) ى والض ال٣اؾم ناخب ٦خاب الخ٣ٍغ ٣ل ٖىه في الجهاًت والىؾُِ والبؿُِ. و٢ض ط٦ٍغ الٛؼالي في َو

ى ٚلِ، ونىابه: ال٣اؾم. و٢ا٫ العجلي في قغح مك٨الث الىظحز  ً، ل٨ىه ٢ا٫: ؤبى ال٣اؾم، َو الباب الشاوي مً ٦خاب الَغ

ب َى ؤبى ب٨غ ال٣ٟا٫، و٢ُل اؾم، زم ٢ا٫: بهه ابىه ال٣ :والىؾُِ في الباب الشالض مً ٦خاب الخُمم: بن ناخب الخ٣ٍغ

ب ٖلى ؤلابهام. ٢لذ: وعؤًذ في قىا٫ ؾىت زمـ وؾخحن وؾخماثت، في زؼاهت ال٨خب باإلاضعؾت  ٞلهظا ٣ًا٫: ناخب الخ٣ٍغ

ب في ؾذ مجلضاث، وهي مً خؿاب ٖكغ مجلضاث، و٦خب ٖلُه بإهه جهي٠ُ  الٗاصلُت بضمك٤ الخغوؾت ٦خاب الخ٣ٍغ

 -و٢ض ٧اهذ اليسست اإلاظ٧ىعة للكُش ٢ُب الضًً مؿٗىص الىِؿابىعي  ؤبي الخؿً ال٣اؾم ابً ؤبي ب٨غ ال٣ٟا٫ الكاشخي،

لحها زُه بإهه و٢ٟها - حٗالى آلاحي ط٦ٍغ بن قاء هللا ب الظي لؿلُم الغاػي، ٞةوي عؤًذ زل٣ا  .ٖو ب ٚحر الخ٣ٍغ ظا الخ٣ٍغ َو

ب الظي البً ال٣ٟا٫ ٢لُل الىظ ىص، والظي لؿلُم مىظىص بإًضي ٦شحرا مً ال٣ٟهاء ٌٗخ٣ضوهه َى، ٞلهظا هبهذ ٖلُه، والخ٣ٍغ

ُان  ُاث ألٖا ظا الخ٣ٍغب َى الظي جسغط به ٣ٞهاء زغاؾان(. ٞو (, 365. جىفي ال٣ٟا٫ ال٨بحر ؾىت ) 201 - 4/200الىاؽ، َو

الم للؼع٦لي   6/274واهٓغ: ألٖا

 365 - 17/364( جهاًت اإلاُلب 1500)
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ًش٤ به، زم ْهغ للخضًض ؾىض  صخُذ ال مًُٗ ُٞه وصدخه ؤثمت الخضًض مً وظه  لم  وظه  

ظا ٦مؿإلت الجىاث ذ؛ ٞةهه ٖلل ًبلٛه، ٞهظا ال ٌك٪ ٖالم وال ًماعي في ؤهه مظَبه ٢ُٗا, َو

 ٤ خضًض ؾُٟان بً ُِٖىت بإهه ٧ان عبما جغ٥ ط٦غ الجىاثذ، و٢ض صر الخضًض مً ٚحر ٍَغ

ت ٞحها، وال ٖلت، وال قبهت بىظه؛ ٞمظَب الكاٞعي وي٘ الجىاثذ، وباهلل   ال مٍغ
ً
ؾُٟان صخت

٤ُ. و٢ض نغح بٌٗ ؤثمت الكاُٞٗت بإن مظَبه ؤن الهالة الىؾُى نالة الٗهغ، وؤن  الخٞى

لُه نُام نام ٖىه ولُه، وؤن ؤ٧ل لخىم و٢ذ اإلا ٛغب ًمخض بلى مُٛب الك٤ٟ، وؤن مً ماث ٖو

ظا بسالٝ الُٟغ بالدجامت ونالة اإلاإمىم ٢اٖضا بطا نلى بمامه  ؤلابل ًى٣ٌ الىيىء، َو

ٝغ صخخه،  ٦ظل٪، ٞةن  الخضًض، وبن صر في طل٪ ٞلِـ بمظَبه، ٞةن  الكاٞعي ٢ض عواٍ ٖو

ٍ و خ٣اص  ظا شخيء  وطا٥ شخيء، ٟٞي َظا ال٣ؿم ٣ً٘ الىٓغ في اليسخ ول٨ً زالٟه اٖل ه، َو
َ
سس

ه ضمه, وفي ألاو٫ ٣ً٘ الىٓغ في صخت الخضًض وز٣ت الؿىض, ٞاٖٞغ  .(1501)(ٖو

ؤهه  -- ؤهه صر ًٖ الكاٞعي "قغح اإلاهظب"ىوي في ط٦غ الى) ٢ا٫ ابً الىػٍغ الُماوي:و 

ص َظا ووع :  "قغح اإلاهظب"في  ىوي, ٢ا٫ الى٢ا٫: بطا صر الخضًض ٞاٖملىا به وصٖىا مظَبي

  ّ  --مىه  ٢ا٫ ابً الىػٍغ: وبهما وصخى بهظا ملتزمي مظَبه بقٟا٢ا .مسخلٟت اإلاٗجى ٖىه بإلٟا

, ًٖ عؾى٫ هللا  ٢ىله ٖلى ما صر وج٣ضًم   ,ت لهٖلى ؤصخابه ومخبُٗه مً الى٢ٕى في الٗهبُ

ظا ًض٫ ٖلى حُٗٓمه  ها ٖلى آلاعاء ال٣ُاؾُت ًم الٗمل بخه لخ٣ضت ومدببٍىللؿجن الى --َو

٦شحرا مً ٖلماء  : ؤن  -عخمه هللا–ىوي وط٦غ الى ت.مً ألاماعاث ال٣ٗلُ ت ٖلى ٦شحر  وألاهٓاع اإلابيُ

َٖ الكاُٞٗ الخإطًً بالهالة زحر  ٦شحرة, مجها ازخُاع   لىا ٖلى م٣خطخى َظٍ ال٣اٖضة في مؿاثَل م  ت 

ض في الخضً ا صرل٨جهم زالٍٟى إلا ن طل٪ لِـ بؿىت,كاٞعي الجضًض ؤ٢ى٫ ال ٞةن   ,ىممً الى

بعقاص ال٣ُٟه بلى " ٝ بابً ٦شحر ط٦غ مشل طل٪ في ٦خابًً اإلاٗغو طل٪, و٦ظل٪ الخاٞٔ ٖماص الض

م الؼ  "ىبُهؤصلت الخ  اة ٖلى مىالي بجي َاقم وبجي اإلاُلب, و٢ض  ٧في مؿإلت جدٍغ
َ
ٖلى  م الخضًض

ى الظي ازخاٍع ؤلامام الٗالمت  , - عخمه هللا -ىاوي ي, وخ٩ى مشل طل٪ ًٖ الىاٞعمظَب الك َو

قغح "ىوي في ٖؼ الضًً ابً ٖبض الؿالم الكاٞعي الظي ٢ا٫ الى (1502)ىويقُش ؤلامام الى

                                              

 162 - 6/160 بٖالم اإلاى٢ٗحن (1501)

ٖ  ٢ىله: قُش الى)ه: ( في َامل )ؤ( و )ي( ما هه   1502)  ٝغ للىىاوي ٖلُه جلمظة. جمذ( اَـ. ؤ٢ى٫:ىاوي ُٞه هٓغ, ٞما 

ى الصخُذ, ٞلم ًظ٦غ  ]َامل الغوى الباؾم[ .اَـ  المممً جغظم للىىوي ؤهه جخلمظ ٖلى الٗؼ ابً ٖبض الؿ ؤخض   َو
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   "اإلاهظب
 
لى ؤماهخه وصًاهخه ؤو ٦ما (1503)هافي جغظمخه: بجهم اج٣ٟىا ٖلى بغاٖخه في الٗلىم ٧ل , ٖو

الم في ٦خابه  , ط٦غ طل٪ ٖؼ٢ا٫  ."هامخ٩ام في مهالر ألا ٢ىاٖض ألا "الضًً ابً ٖبض الؿ 

  ٘ ى َظا بلٟٓه, ٢ا٫  ,"قغح اإلاهظب"ىاوي في ؤلامام الى ه ٦الم  في َظا عؤًخ   ٦الم   وؤظم -َو

ه ٢ا٫: بطا وظضجم في ٦خابي زالٝ ؾىت ؤه - عخمه هللا - : "صر ًٖ الكاٞعي -عخمه هللا حٗالى

هى مظَبي. وعوي الخضًض ٞ ٣ٞىلىا بالؿىت وصٖىا ٢ىلي. وعوي ٖىه: بطا صر هللا عؾى٫ 

شىٍب, واقتراٍ ؿإلت الخفي م ىاٖىه َظا اإلاٗجى بإلٟاّ مسخلٟت, و٢ض ٖمل بهظا ؤصخاب  

 الخ
 
ما مما َى مٗغوٝمً ؤلاخغام ب لدل حَر وممً ؤٞتى بالخضًض البىٍُي  ,ٗظع اإلاغى, ٚو

 ا الخضزحن: البحه٣ي, واؾخٗمله مً ؤصخابىوهو ٖلُه ال٨ُا الُبري  ,والضاع٧ي

 .(1504)("وآزغون...

ُي, ٞظ٦غث ): " مسخهغ اإلاامل"و٢ا٫ ؤبى قامت في  ٢ا٫ ؤبى ب٨غ ألازغم: ٦ىا ٖىض البٍى

 ٖماع في الخُمم, ٞإزظ الؿ٨حَن وَخ 
َ
ه مً ٦خابه وظٗله يغبت, و٢ا٫: ٨َظا ؤوناها خ  خضًض

ىا: بطا صر ٖىض٦م السبر ٞهى ٢ىلي.  ناخب 

  ً ُي ٞٗل  َخَؿ ظا مً البٍى   ٢لذ: َو
َ
ا ؤ
َ
ٓهغون مىا٤ٞ للؿىت وإلا   ً ه, وؤما الظًً  َمغ به بمام 

 بسالٞها, ٞلِؿىا بمخٗهبحن في 
 
الخٗهَب أل٢ىا٫ الكاٞعي ٦ُٟما ٧اهذ, وبن ظاءث ؾىت

 
َ
هم, بل صؤب   َغ َم الخ٣ُ٣ت, ألجهم لم ًمخشلىا ما ؤ  به بمام 

 
الصخُذ  هم وصًضجهم بطا وعص ٖلحهم الخضًض

ؤن ًدخالىا في صٞٗه بما ال ًىٟٗهم إلاا  -بمامهم الظي لى و٠٢ ٖلُه ل٣ا٫ به  الظي َى مظَب   -

ه٣ل لهم ًٖ بمامهم مً ٢ى٫ ٢ض ؤمغ بتر٦ه ٖىض وظضان ما ًسالٟه مً الؿىت, َظا م٘ ٧ىجهم 

 .(1505)(لسالٟتهم ْاََغ ٦خاب هللا وؾىت عؾىله ,ٖانحن بظل٪

ومً العجب العجُب ؤن ال٣ٟهاء ): " ٢ىاٖض ألاخ٩ام"و٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم في 

  
 
 طل٪م٘ َى بدُض ال ًجض لًٟٗه مضٞٗا, و  ,بمامه مإزظ   َم ٖلى ي٠ٗ  ٠٣ً ؤخض   ضًًاإلا٣ل

تر٥ مً  ظمىصا ٖلى ج٣لُض  ,ال٨خاب والؿىت وألا٢ِؿت الصخُدت إلاظَبهقهض ٣ًلضٍ ُٞه، ٍو

الث البُٗضة الباَلت هًاال ُبمامه، بل ًخد خإولهما بالخإٍو ل لضٞ٘ ْىاَغ ال٨خاب والؿىت، ٍو

                                              

ٍ ال٣غافي  ٣ًى٫ في بدض  له مً ٦خاب ٢لذ( 1503)
َ
ى م): " الٟغو١": و٢ض عؤًذ جلمُظ ً اإلاىاًَ الجلُلت التي َو

ؽ عوَخه, ٞل٣ض  ض 
َ
َغ بال الكُش ٖؼ الضًً بً ٖبض الؿالم عخمه هللا و٢ عٍ َظا الخدٍغ َع ؤخضا خغ 

َ
ًدخاط بلحها ال٣ٟهاء، ولم ؤ

 ٦شحرة  في 
َ٘ غ إلاىاي , عخمه هللا عخم٧ان قضًَض الخدٍغ ٟخذ ٖلُه بإقُاَء ال جىظض لٛحٍر  ً ها ومى٣ىلها، و٧ان  ٗت م٣ٗىل  ت الكَغ

 . )ػ( 2/600اَـ . الٟغو١  (واؾٗت

 210 - 1/208الغوى الباؾم ( 1504)

 (60 - 59)م  مسخهغ اإلاامل (1505)
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 ضٍ، و٢ض عؤًىاًَٖ م٣ل

 
 غ ألخض  ٦  م ًجخمٗىن في الجالـ, ٞةطا ط

 
 ما و  َم زالٝ

 
 ,ه ٖلُهً هَٟؿ َ

 
َ
ختى ًْ ؤن الخ٤  ,اؾترواح بلى صلُل بل إلاا ؤلٟه مً ج٣لُض بمامهٚحر مً  ,عجبال حعجب ٚاًت

ه مً مظَب بمامه  ,مامهفي مظَب ب مىدهغ   ب  ؤولى مً حعجبه مً مظَب ولى جضبٍغ ل٩ان حعج 

٘   ، ٞالبدض م٘ َاالءٚحٍر ٌ  م   ,ياج ً  بلى الخ٣ا ٟ وما عؤًذ  .جضحهاَ٘ والخضابغ مً ٚحر ٞاثضة 

ً   ,عظ٘ ًٖ مظَب بمامه بطا ْهغ له الخ٤ في ٚحٍر مجهم ؤخضا ٖلُه م٘ ٖلمه بًٟٗه  غ  ه  بل 

 :ه ٢ا٫َم ًٖ جمكُت مظَب بمام  ٞاألولى جغ٥ البدض م٘ َاالء الظًً بطا عجؼ ؤخض   .ضٍْٗ وب  

 لم ؤ٢   بمامي و٠٢ ٖلى صلُل   لٗل  
ْ
 ,ل بمشلهَظا م٣ابَ  ؤن   اإلاؿ٨حن   ٌٗلم   وال .بلُه ض  ٖلُه ولم ؤَخَ  ٠

ان الالثذل لسهمه ما ط٦ٍغ مً  ْٟ وٍَ  ً ؤٖمى َم  ٞؿبدان هللا ما ؤ٦ثَر  .ً الضلُل الىاضر والبَر

٣ىا هللا الجبإ الخ٤ ؤًىجها ط٦غ ختى خمله ٖلى مشل م ,ٍبهغَ  الخ٣لُض   لى لؿان مَ  ,ما ٧ان، ٞو ً ٖو

تهم بلى اجبإ الخ٤ بطا ْهغ  ,وؤًً َظا مً مىاْغة الؿل٠ ومكاوعتهم في ألاخ٩ام .ْهغ ومؿاٖع

اللهم  :ٖلى لؿان السهم، و٢ض ه٣ل ًٖ الكاٞعي عخمه هللا ؤهه ٢ا٫: ما هاْغث ؤخضا بال ٢لذ  

 
َ
 .(1506)(وبن ٧ان الخ٤ مٗه اجبٗخه ,الخ٤ ٖلى ٢لبه ولؿاهه، ٞةن ٧ان الخ٤ معي اجبٗجي غ  ْظ ؤ

َٗ  ,َم ًٖ ج٣لُضَمىْ ؤثمتهم جهَ  وؤعجب مً َظا ؤن  )ال٣ُم:  ٢ا٫ ابً م، َ  ىْ هَ ٞ م وزالَٟى

و٢الىا: هدً ٖلى مظاَبهم، و٢ض صاهىا بسالٞهم في ؤنل اإلاظَب الظي بىىا ٖلُه، ٞةجهم بىىا ٖلى 

م بطا ْهغ الضلُل     الدجت، وجهىا ًٖ الخ٣لُض، وؤونَى
َ
م في ؤن ًتر٧ىا ؤ٢ىال ، ٞسالَٟى دبٍٗى هم ٍو

  طل٪ 
 
ٖ  همجلً ؤمدهح   ،"مً ؤجبدكهمهدً "وكدلىا: ه، ٧ل  هم بال َم ، وما ؤجبا

َ
هم، ً ؾل٪ ؾبُل

غوٖهموا٢خٟى آزاعَ   .(1507)(َم في ؤنىلهم ٞو

م, ٣ٞض زالٟهم َمً )٢ا٫ ابً خؼم: و  بن َاالء ألاٞايل ٢ض جهىا ًٖ ج٣لُضَم وج٣لُض  ٚحَر

 .(1508)(٢لضَم

بما ل٩ىهه  ,٩ًىن مخبٗا لبٌٗ الٗلماءالٗامي ومً ظغي مجغاٍ ٢ض  ن  ب: )و٢ا٫ الكاَبي

، وبما ألهه َى الظي اٖخمضٍ ؤَل   ؤعجَر    مً ٚحٍر ٖىضٍ، ؤو ٖىض ؤَل ٢ٍُغ
 
٢ 

ْ
ٍغ في الخ٣ٟه في ُ

   ,مظَبه صون مظَب ٚحٍر
لى ٧ل  ٖ   ج٣ضًغ   ٖو  ٞةطا جبحن له في بٌٗ مؿاثل مخبى

 
 والسغوط   ه السُإ

ه بالخماص ,ًٖ نىب الٗلم الخا٦م ، ألن  ٞال ًخٗهب إلاخبٖى  ي ٖلى اجباٖه ُٞما ْهغ ُٞه زٍُا

 ه ًاصي بلى مسالٟت الكٕغ ؤو  بَ حٗه  
ً
ه، ؤما زالٞه للكٕغ ٞبالٗغى، وؤما ال ، زم بلى مسالٟت مخبٖى

                                              

 )ٍ صاع ال٣لم(. 275 - ٢2/274ىاٖض ألاخ٩ام ( 1506)

 2/144بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1507)

 ( 72الىبظة ال٩اُٞت )م ( 1508)



 

 383 

ه ٞلسغوظه ًٖ قٍغ الاجبإ، ألن   َٖ  م ًهغح ؤو ٌٗغى بإن  ٖال   ٧ل   زالٞه إلاخبٖى ه بهما اجبا

  ٍ ٗت ال بٛح ؤهه خا٦م   ٩ًىن ٖلى قغ ا، ٞةطا ْهغ ؤهه خا٦م  بالكَغ ٗت زغط ًٖ  َر بسالٝ الكَغ

ه ًَ ٞلم ٨ًً جابٗا له،  ,قٍغ مخبٖى ج كً جللُد مخبىكه بدلخاصمُم كلى خسُ فخإملىا هُف 

 .(1509)(جللُده

ذ ؤن  ) :" ٞخذ ال٣ضًغ"ؤبى الخؿً الؿىضي في خىاقُه ٖلى  ٢ا٫و  م٣خطخى  و٢ض ٖٞغ

 ج٣لُض  
 
َم في َظٍ لسبر الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص, ٞخ٣لُض   ل٣ىلهم: اجغ٧ىا ٢ىلي ,بالخضًض َم ؤًًا ألازظ

لخ٣لُضَم ؤًًا خ٣ُ٣ت, ؾُما بطا ْهغ  لسبر عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, ٞهى جغ٥   الهىعة ٦ما َى جغ٥  

 
 
٤ مظَب ؤخض   لئلوؿان خضًض ٤ مظَب  ٖلى ٞو مً ألاثمت اإلاكهىعًٍ, ولم ًٓهغ له ٖلى ٞو

 
 
ٌ   ٖلُه,ر لالٖخماص بمامه شخيء  ًهل ٗخض بدبُٗتهم ؤجهم ما وظضوا قِئا زهىنا بطا ْهغ ممً 

٤ مظَب بمامه ًهلر لالٖخماص, ٞدُيئظ لِـ مً قإن اإلاؿلم الخجمض ٖلى الخ٣لُض,  ٖلى ٞو

ت  } :ٞةن ججمض م٘ طل٪ ٞما ؤقبهه بمً ٢ا٫ هللا حٗالى ٞحهم
ًَ   آ
ل 
 
٩ َخاَب ب   ٨

ْ
ىا ال

 
وج
 
ًَ ؤ ً ظ 

 
َذ ال ِْ جَ

َ
ْن ؤ ئ 

َ
َول

ى   ٗ ب 
َ
َخَ٪ َما ج

َ
ْبل  .(1510)({ا ٢ 

ه: و وفي "و٢ا٫ دمحم بً ٖلي الؿىىسخي: )  ما زال٠ ال٨خاَب  ؤن   ج٣غع بطا ؤلا٣ًاّ" ما هه 

 َٕ خٗحن ٖلى اإلاخمؿ٨حن ُمً ؤ٢ىا٫ الجتهضًً وآعائهم لِـ مظَبا لهم, ٞ والؿىت وؤلاظما

إلمامهم وما  ما َى مظَب   لُٗلمىا بظل٪ ,بال٨خاب والؿىت وؤ٢ىا٫ الٗلماء ٌٗخىىابمظاَبهم ؤن 

م ٖلى  لِـ مظَبا إلمامهم, زالٝ ما لهج به اإلاخإزغون مً ٣ٞهاء اإلاظاَب ألاعبٗت مً ا٢خهاَع

غاى ًٖ ٦خب الخضًض والسالٝ وؤنىلالسخهغاث السالُت ًٖ الضلُل, وبٖغاي    يهم ٧ل  ؤلٖا

التي آلاعاء  مظاَب ؤثمتهم ظهال مغ٦با, ألن  بالىاؽ  الخضًض وال٣ٟه, ٞهم ٖلى َظا ؤظهل  

ً  ؤثمت   مظاََب  هاٌٗخ٣ضوج  هم بٗ
 
. و٢ا٫ ال٣غافي في ٢ىاٖضٍ ؤلاظمإ وؤوالؿىت لل٨خاب  ها مسال٠

 ألنل   له مسال٠   في الٟغ١ الشامً والؿبٗحن ما خانله ؤن اإلا٣لض إلمام بطا اَل٘ ٖلى ٢ى٫  

 , ٞةن  قغعي مً ٦خاب وؾىت ؤو بظمإ مشال ال ًجىػ له ؤن ًى٣له للىاؽ وال ًٟتي به في صًً هللا

ٌَ  الٟخىي بٛحر قغٕ     ,ال٣ى٫ بل ًاظغ الظتهاصٍ ناخب   و  ْٗ خغام, وبن لم 
 
٘ ٖلُه ل  بسالٝ اإلاُ

  السال  
٩ٞلما وظضٍو مً َظا الىٕى  ,مظاَبهم ض  ج٣ٟ   ٖهغ   ٠ ٖمضا ُٞإزم, ٢ا٫: ٞٗلى ؤَل ٧ل 

 ما مً ؤخض  اٞعي: الك مً اإلاظاَب ٖىه. و٢ض ؾب٤ ٢ى٫   ٖلحهم الٟخىي به, وال ٌٗغي مظَب   مَ غ  َخ 

 
 
ً   بال وجظَب ٖلُه ؾىت التي  ص٤ُ٢ الُٗض اإلاؿاثَل  لغؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحٗؼب ٖىه, و٢ض ظم٘ اب

                                              

خهام (1509)  317 - 3/316 الٖا

 (65للٟالوي )م  ب٣ًاّ الهمم (1510)
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 الصخُذ اهٟغاصا ٞحها مً ألاثمت ألاعبٗت  واخض   زال٠ ٧ل  
َ
اظخماٖا في مجلض ضسم,  وؤالخضًض

  وط٦غ في ؤوله ؤن وؿبت َظٍ اإلاؿاثل بلى ألاثمت الجتهضًً 
 
ضًً خغام, وؤهه ًجب ٖلى ال٣ٟهاء اإلا٣ل

ٍ ألاصٞىي, 
 
ها لئال ٌٗؼوَا بلحهم ٨ُٞظبىا ٖلحهم, ٨َظا ه٣له ٖىه جلمُظ ت  ط٦غ طل٪ ًٖ لهم مٗٞغ

اة عخمه هللا  مىلضا وميكئاالكُش ِٖسخى الشٗالبي الجٟٗغي الجؼاثغي  ألاصٞىي  اإلا٩ي ٞو

 .(1511)(حٗالى

ٖىض ٦المه ٖلى  "الخمهُض"بً ٖبض البر في ٢ا٫ الخاٞٔ ؤبى ٖمغ : )ؤًًا" في "ؤلا٣ًاّو

غة  ى ؤو٫ خضًض إلؾماُٖل بً ؤبي خ٨ُم  "ؤ٧ل ٧ل طي هاب مً الؿبإ خغام"خضًض ؤبي ٍَغ َو

تر٥ بال الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٞةهه ال ًتر٥ مً  : ٢ا٫ ؤبى ٖمغ: لِـ ؤخض  هما هه   بال َى ًازظ مً ٢ىله ٍو

يسسه ٢ىال ٖو ومً  ,لِـ في ٢ى٫ ٚحٍر حجت والدجت ما ٢اله ملسو هيلع هللا ىلص ,مال٢ىله بال ما ًتر٥ َى ٍو

ً   و٢ى٫َ  ,جغ٥ ٢ى٫ ٖاجكت في عيإ ال٨بحر ولبن الٟدل له اب حر طل٪ مً ؤ٢اٍو  ,ٖباؽ في اإلاخٗت ٚو

وجغ٥ ٢ى٫  ,وجغ٥ ٢ى٫ ٖمغ في جبضًت اإلاضعى ٖلُه بالُمحن في ال٣ؿامت وفي ؤن الجىب ال ًدُمم

حر طل٪ابً ٖمغ في ٦غاَت ال وجغ٥ ٢ى٫ ٖلي ٖلُه  ,ىيىء بماء البدغ وؾاع الجىب والخاثٌ ٚو

حر  ٖلى ما يالؿالم في ؤن الخضر في الهالة ًبج مطخى مجها وفي ؤن بجي حٛلب ال جا٧ل طباثدهم ٚو

  ٠ُ٦ ٌؿخىخل مً مٟاع٢ت واخض   ,ٖىه يما عو مطل٪ 
 
, الشابخت ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مجهم ومٗه الؿىت

ى اإلا حر   ,لجإ ٖىض الازخالَٝو   ه٨حر   ٚو
 
 ؤن ًسٟى ٖلى الهاخب والهاخبحن والشالزت الؿىت

ؤال جغي ؤن ٖمغ في ؾٗت ٖلمه و٦ثرة لؼومه لغؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ض زٟي  ,اإلاإزىعة ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

َٖ ٖلُه مً جىعٍض اإلاغؤة مً صًت ػوظها وخضًض صًت الجىحن وخضًض الاؾدئ  ,ٍه ٚحر  َم ل  ظان ما 

 ؤوزٟي ٖلى 
 
َما ؤخغي ؤن ًسٟى ٖلُه الؿىت في زىام ٞٛحر   ,جىعٍض الجضة بي ب٨غ خضًض

   ولِـ شخيء   ,ألاخ٩ام
ً   ,َممً َظا بًاع  ى خبر   و٢ض ٧ان اب ُٖٓم مً ؤخباع َظا  قهاب َو

   :الضًً ٣ًى٫ 
 لم  والٗ ,طي هاب مً الؿبإ ختى صزلذ الكام ما ؾمٗذ بالىهي ًٖ ؤ٧ل ٧ل 

  ً  السام ال 
َ
 غ ؤن ًسٟى ٖلى الٗالم اهخهى.ى٨

و٢ا٫ في مىي٘ آزغ: عوي ابً ال٣اؾم ًٖ مال٪ الؿبإ بطا ط٦ُذ بجلىصَا خل بُٗها 

و٢ا٫  ,ال ًا٧ل لخمه ال ًُهغ ظلضٍ بالضباٙ وعوي ؤقهب ًٖ مال٪ ؤن ما ,ولباؾها والهالة ٖلحها

بإ وبن ط٦ُذ بجلىصَا لم ًدل دمحم بً ٖبض الخ٨م وخ٩اٍ ًٖ ؤقهب ال ًجىػ جظ٦ُت الؿ

٢ى٫ ابً ٖبض الخ٨م وما خ٩اٍ ؤًًا ًٖ  :٢ا٫ ؤبى ٖمغ ,الاهخٟإ بصخيء مً ظلىصَا بال ؤن ًضبٜ

ى الصخُذ الظي ٌكبه  ,ؤقهب ٖلُه ال٣ٟهاء مً ؤظل الىٓغ وألازغ بالدجاػ والٗغا١ والكام َو

                                              

 (99ب٣ًاّ الهمم )م ( , و 28 - 26لىؾىان )م ب٣ًاّ ا (1511)
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لى لم ٌٗخبر طل٪ بال بما و  ,لىيىح الضالثل ٖلُه ,ؤنل مال٪ في طل٪ وال ًصر ؤن ًخ٣لض ٚحٍر

غ ؤًًا و٢ض  ,طبده الخغم ؤو طبذ في الخغم بط طا٥ ال ٩ًىن ط٧اة ألظل الىهي الىاعص وبالسجًز

 ,ؤظم٘ اإلاؿلمىن ؤن السالٝ لِـ بذجت وؤن ٖىضٍ ًلؼم َلب الضلُل والدجت لخبحن الخ٤ مىه

م الؿبإ وبطا  ,حٗمل ٞحها الظ٧اة ؤن ومدا٫   ,و٢ض بان الضلُل الىاضر مً الؿىت الشابخت في جدٍغ

ل في َظا  ,ؤخىالها ؤن ج٩ىن مُخت ٞخُهغ بالضباٙ لم حٗمل ٞحها الظ٧اة ٞإ٦ثر   َظا ؤصر ألا٢اٍو

وؤما ما عواٍ ابً ال٣اؾم ًٖ مال٪ ٞال وظه له  ,ؤًًا وإلاا عواٍ ؤقهب ًٖ مال٪ وظه   ,الباب

ه ال ٖلى ا لهم في الىهي ؤهه ٖلى الخجًز مًصر بال ما ط٦غها مً جإٍو ل   ,لخدٍغ ظا جإٍو ي٠ُٗ ال  َو

٤ُ اهخهى. ,صخُذ ٍ صلُل  ًٗض  ٌَ   وباهلل الخٞى

 
 
له اإلاخإزغون مً م٣خطخى اإلاال٨ُت ما ؤن   ٢ا٫ الٟالوي: ٣ٞض بان بما ط٦ٍغ ؤبى ٖمغ ي٠ٗ

اؤن ٢ى٫ مال٪ في اإلاضوهت م٣ض   و٢ى٫ ابً ال٣اؾم في اإلاضوهت م٣ضم  ,م ٖلى ٢ى٫ ٚحٍر ٞحها وفي ٚحَر

اٖلى ٢ى٫ ٚحٍر ٞ وؤن ال٣ى٫ بهما ًترجر بالضلُل مً ال٨خاب  ,بلى آزغ ما ؤنلىا ,حها وفي ٚحَر

ألن عواًت ابً  ,ال بمجغص وظىصٍ في ٦خاب مٗحن ٧اإلاضوهت ,والؿىت ؤو ؤلاظمإ ؤو ال٣ُاؽ ٖلحها

و٢ى٫ ؤقهب وابً ٖبض الخ٨م الظي صدخه َىا  ,ال٣اؾم التي يٟٗها ؤبى ٖمغ َىا في اإلاضوهت

و٢ض لهج اإلاخإزغون مً اإلاال٨ُت بترظُذ ال٣ى٫ والغواًت  ,بهما َى في الٗخبُتلِـ في اإلاضوهت و 

بمجغص وظىصَا في اإلاضوهت ولى زال٠ ال٨خاب والؿىت الصخُدت الجم٘ ٖلى صختها ٦ما في 

وعصوا ألاخاصًض الصخُدت الؿاإلات مً اإلاٗاعيت واليسخ  ,مؿإلت ؾض٫ الُضًً في الهالة

ا ألظل عواًت ابً ال٣ا م٘ ؤن عواًت ال٣بٌ زابخت ًٖ مال٪  ,ؾم في اإلاضوهت ًٖ مال٪وجغ٧َى

م. حَر  وؤصخابه بغواًاث الش٣اث مً ؤصخابه ٚو

   : ال ًجىػ اجبإ ْاَغ  " ٢ىاٖضٍ"و٢ا٫ الخ٤٣ الٗالمت اإلا٣غي في 
ؤلامام م٘ مسالٟخه  هو 

ٗت ٖىض خظا١ الكُىر ً ؤَل ال ؤٖلم ٢ىال ؤقض زالٞا ٖلى مال٪ م :٢ا٫ الباجي ,ألنى٫ الكَغ

م ال ٌٗخمضون ٖلى طل٪  ,ألاهضلـ ألن مال٩ا ال ًجحز ج٣لُض الغواة ٖىه ٖىض مسالٟتهم ألانى٫ َو

ظَب  :و٢ا٫ ؤًًا ,اهخهى ٢اٖضة ال ًجىػ عص ألاخاصًض بلى اإلاظَب ٖلى وظه ًى٣و مً بهجتها ٍو

ا ٌٌّ لها و  ٞؿاص  بٞةن طل٪  ,بالش٣ت بٓاََغ
َ
ٗها ٟؿابال ؤنلر هللا اإلاظاَب  ,مً مجزلتها ٚ صَا وال ٞع

غص بال ما صر لىا ًٖ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ,بسٌٟ صعظاتها  ,بل ال ًجىػ الغص مُل٣ا ,٩ٞل ٦الم ًازظ مىه ٍو

 
 
ال ؤن جغص هي بلى اإلاظاَب ٦ما حؿامذ ُٞه  -٦ما ٢ا٫ الكاٞعي  -بلحها  اإلاظاَب   ص  غَ ألن الىاظب ؤن ج

ا حجت ٖل ,الخىُٟت زهىنا والىاؽ ٖمىما  ,ى مً زالٟها ختى ًإحي بما ٣ًاومهابط ْاََغ

ً   ٖلى وظه   ,مً وظه وؤٞىُلب الجم٘ مُل٣ا    ال 
 هح 

 
وال ًسغظها ًٖ َغ١  ,ُتج  ْح ر الدجت ؤ
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وال ًسل بُغ١ البالٚت والٟهاخت التي ظغث مً  ,الساَباث الٗامت التي ابخجى ٖلحها الكٕغ

  ,مجغي الُب٘ اناخبه
 
ش لليسخل  ٞةن لم ًىظض َ لم ٨ًً َلب الترظُذ ولى ٞةن  ,ب الخاٍع

الخسُحر في  وؤووظب الى٠٢  ,ما ٖىضٍواخض وؾلم ل٩ل  ,وبال حؿا٢ُا في خ٨م اإلاىاْغة ,باألنل

 .صروظاػ الاهخ٣ا٫ ٖلى ألا الٗمل,خ٨م 

ا ٖلى ال ًجىػ الخٗهب للمظاَب باالهخهاب لالهخهاع بىي٘ الد   :٢اٖضة َغ جاط وج٣ٍغ

بال ٖلى  ,٦ما ًٟٗله ؤَل السالٝ ,ظىخُت ٖىض الجُباإلاغ  وؤالُغ١ الجضلُت م٘ اٖخ٣اص السُإ 

ب ٖلى ههب ألاصلت ٤ بٗض بُان ما َى الخ٤ ,وظه الخضٍع ٞالخ٤ ؤٖلى  ,والخٗلُم لؿلى٥ الٍُغ

  ٌ ٌ  مً ؤن  غ الدجاط ال ًغي  ,ٛلبٗلى وؤٚلب مً ؤن  وطل٪ ؤن ٧ل مً حهخضي لىهب ألاصلت وج٣ٍغ

ال هغي مىهٟا في السالٝ ًيخهغ لٛحر م٘ طل٪  ازم به   ,٢ُٗاواخض  عظل   الخ٤ ؤبضا في ظهت  

ٖ   ,مظَب ناخبه  م٘ 
ْ
ظا حُٗٓم   ,لخ٤ في بٌٗ آعاء مسالُٟهل خهىا بغئٍم  ل ضًً بخد٣حر  َو

 
للم٣ل

ْم الضًً, وبًشاع الهىي ٖلى الهضي, }  َ َىاَء َْ
َ
َخ٤  ؤ

ْ
َ٘ ال َب ى  اج 

َ
  َصع  ٖلي هنع هللا يضر ؤي بدغ َول

 
ٗلم مً ال{, وَّلل 

اص  اٍيم ظىب ن َلخت والؼبحر ؤؤجغاها وٗخ٣ض ؤه٪ ٖلى الخ٤ و  :له إلاا ٢ا٫ -بط ٢ا٫ ل٨مُل بً ٍػ

 .(1512)(ؤَلهحٗٝغ ٖٝغ الخ٤ ا ,وال حٗٝغ الخ٤ بالغظا٫ ,ٖٝغ الغظا٫ بالخ٤ا : -؟ ٖلى الباَل

بٗض ؤن ح٣ٗب ؤلامام الكاٞعي وبمام  - "٢ىاٖضٍ"٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم في لهظا و 

ل مك٨ال, ومً وال٣ُٟه مً عؤي الىاضر واضخا واإلاك٩  ):  -ؿاثل ال٣ٟه الخغمحن في بٌٗ م

٠ هٟؿه قُُا, ٞةن ٧ان ٖا٢ال ٧ان ؤو٫َ ما٢  
 
٠ ؤن ًجٗل اإلاك٩ل واضخا ٣ٞض ٧ل

 
ذ  لىٟؿه, ج٩ل

 .(1513)(والخلاصب للخم كلى السحدٌ ؤولى مً الخلاصب للسحدٌ كلى الخم

لهىاٍ ٖلى الخد٤ُ٣, بط َم بغآء ٞاإلاخٗهب أل٢ىا٫ ألاثمت ٖلى الخ٤ بهما َى مخٗهب 

 ممً حٗهب لهم ٖلى الخ٤ والضلُل.

وؤما حٗهب٨م في ٞغوٕ ): " مُٗض الىٗم ومبُض الى٣م"الؿب٩ي في  الضًً جاط٢ا٫  ولهظا

واخض, ٞهى الظي ال ٣ًبله هللا مى٨م, وال ًدمل٨م ٖلُه بال  ٖلى مظَب   ٨م الىاَؽ ل  ْم الضًً, وَخ 

                                              

ب٣ًاّ الىؾىان واهٓغ: ,  (155 - 153لم٣غي )م ل وال٣ىاٖض( , 89 - 87ب٣ًاّ الهمم للٟالوي )م ( 1512)

 (118للؿىىسخي )م 

, ٢لذ: و٦خابه َظا قاَض ٖض٫ ٖلى جد٤٣ َظا ؤلامام الهمام بما  2/44( ٢ىاٖض ألاخ٩ام في مهالر ألاهام 1513)

 ٢غعٍ َىا.
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  ٌ صوا  الخٗهب والخداؾض, ولى ؤن   مد غػ٢ىن لكض   ً الكاٞعي وؤبا خىُٟت ومال٩ا وؤخمض ؤخُاء  

 .(1514)(الى٨حَر ٖل٨ُم, وجبرءوا مى٨م ُٞما جٟٗلىن 

٤  بًا٥ والخٗهب إلمام٪ خمُت الجاَلُت مً ٚحر صلُل  )و٢ا٫ الكٗغاوي:  ٞخسُئ ٍَغ

 .(1515)(ال٣ُامت ٪ ًىمَ الهىاب, وؤو٫ مً ًخبرؤ مى٪ بمام  

 )ب: " ملمسخهغ اإلاا "٢ا٫ ؤبى قامت في و 
 
ٕ  ن الخٗهب إلاظَب ؤلامام اإلا٣ل  ض لِـ َى باجبا

  ؤ٢ىال  
 
   بل الجم٘ بُجها وبحن ما زبذ مً ألازباع وآلازاع, وألامغ   ,ها ٦ُٟما ٧اهذه ٧ل

 
ضًً ؤو ٖىض اإلا٣ل

م بسالٝ َظا ال ٖلى هو بمامهم, زم الكاُٞٗىن ٧اهىا ؤولى بما  ,ؤ٦ثَر بهما َم ًاولىهه ججًز

  
زابذ ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖلى زالٞه,  ه بطا ْٟغ بدضًض  هم ٖلى جغ٥ ٢ىل  بمام   ط٦غهاٍ لىو 

٣خ   ٍ في طل٪ وؾلى٥  ؤمغ   له ٖلى الخ٣ُ٣ت بهما َى امخشا٫   ٞالخٗهب   ه في ٢بى٫ ألازباع ٍَغ

 .(1516)(ٞحها ه  ٖجها والخ٣ٟ   والبدض  

هغ ؤهه ًجىػ )و٢ا٫ الٟالوي:  ُ   ْو ىٓغ بلى الضلُل خؿب ن ؤن ًمٗح   ض بمظَب  إلاً ج٣ جتهض ٍو

ا٢خه ٩ىن بظل٪  ,ٞمتى وظض صلُال ًض٫ ٖلى زالٝ عؤي بمامه جغ٦ه وجمؿ٪ بالضلُل ,ظهضٍ َو ٍو

وال ٩ًىن بظل٪ زاعظا ًٖ  ,ومخبٗا ل٨خاب هللا حٗالى وؾىت عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص ,ٗا إلمامه وؾاثغ ألاثمتب  خ  م  

ً ؾاثغ مظاَب الجتهضًً بطا نم  وبهما ٩ًىن زاعظا ًٖ مظَب بم ,مظَب بمامه م امه ٖو

 ,ؤو ؾىت ؤو بظمإ ٖلى زالٝ عؤي بمامه وظمض ٖلى ج٣لُض بمامه بٗض ْهىع الضلُل مً ٦خاب  

خالت ٖلى الخ٣لُض ٣ٞض زال٠ بماَمه الظي جمؿ٪ بمظَبه, ألهه لى بلٛه م في َظٍ الٞمً نم  

 
 
ًَ الؿال   الخضًض ٞاإلاهمم ٖلى الخ٣لُض في َظٍ الخالت  ه واجب٘ الخضًض,م مً اإلاٗاع ى لتر٥ عؤ

٘  لهىاٍ ,ه ملسو هيلع هللا ىلصٖام  هلل حٗالى وعؾىل   ٢ض بغت مً ألاثمت ألاعبٗت وناع مً خؼب الكُُان  ,مخب

م  والهىي }
ْ
ل  ٖ ى 

َ
ل َٖ   

 
ه  اَّلل

 
َيل

َ
ٍ  َوؤ َىا ََ َهه  

َ
ل  ب 
َ
ظ
َ
س ً  اج  َذ َم

ًْ َغؤَ
َ
ٞ
َ
ًه  { آلاًت, و٢ا٫ حٗالى }ؤ  َحْهض 

ًْ َم
َ
ض   ٞ

ْٗ ًْ َب م 

  
 
ىع  ٣ٞض اهخٟى هىع ؤلاًمان مً ٢لبه } ,{اَّلل

 
ًْ ه  م 

ه 
َ
َما ل

َ
ىًعا ٞ

 
ه  ه

َ
  ل

 
ل  اَّلل

َٗ ْج ًَ ْم 
َ
ًْ ل ؤظاعها هللا  ,{َوَم

 .(1517)(حٗالى مً الٗمى بٗض الهضي

مً الىىاػ٫ بٗض ْهىع ٧ىن  ٢لض واخضا مً الٗلماء الجتهضًً في هاػلت   ٧ل مً): ؤًًاو٢ا٫ 

َٖ عؤي طل٪ ؤلا  ض   َم ل  مام مسالٟا لىو ٦خاب ؤو ؾىت ؤو بظمإ ؤو ٢ُاؽ ظلي ٖىض ال٣اثل به, و  
 
 اإلا٣ل

                                              

 1/26( مىاَب الجلُل للخُاب 1514)

  1/216اإلاحزان للكٗغاوي ( 1515)

 (56)م  مسخهغ اإلاامل (1516)

 ( 94)م ب٣ًاّ الهمم للٟالوي ( 1517)
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في  باإلمام اإلاظ٧ىع, و٧اطب   ٢خضاءالافي صٖىاٍ  الىو  اإلاظ٧ىع, ٞهمم ٖلى الخ٣لُض, ٞهى ٧اطب  

 
 
هبُخه, وألاثمت ٧ل ئىن مىه, ٞهى م٘ ألاثمت بمجزلت ؤخباج٣لُضٍ, بل َى مخب٘ لهىاٍ ٖو ع ؤَل هم بٍغ

َٕ ال٨خاب م٘ ؤهبُائهم, ٞةجهم ًض   ألاهبُاء ٢ض ؤمغوَم باجبإ دمحم نلى هللا  ؤهبُائهم م٘ ؤن   ٖىن اجبا

  ً م  , َو لؼم مً ج٨ظًبهم للىبي ملسو هيلع هللا ىلص  ٨ظبىن الىبي  ٖلُه وؾلم وؤلاًمان به وههٍغ اطوهه, ٍو ملسو هيلع هللا ىلص ٍو

َ٘ ج٨ظًب   مجهم ٢ض آمً بالىبي ملسو هيلع هللا ىلص وؤزظ اإلاُشا١ ٖلى ؤمخه ؤن ًهض٢ىا  واخض   ٧ل   ألاهبُاء, ألن   هم ظمُ

ىهغ  جباع٥ وحٗالى مجهم اإلاُشا١ بظل٪, ٞضٖىي ؤخباع ؤَل ال٨خاب  ٦ما ؤزظ هللا   ,ٍو بمدمض ملسو هيلع هللا ىلص ٍو

 
 
ِسخى ٖلحهم الهبىا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص ٧ىجَ الظًً ٦ظ , ٞمىسخى (1518)الة والؿالم ٧اطبتهم ٖلى صًً مىسخى ٖو

                                              

ؤبى الهظًل الٗالٝ: "ؤو٫ ما ج٩لمذ  ٧ان لي ؤ٢ل  مً زمـ ٖكغة ؾىت، و٦ىذ ؤزخل٠ بلى ٖشمان ٢ا٫ ( 1518)

ل ناخب وانل بً ُٖاء، ٞبلٛجي ؤن عظال حهىصًا ٢ضم البهغة و٢ض ٢ُ٘ ٖامت مخ٩لمحهم، ٣ٞلذ لٗمي: ًا ٖم، امٌ  الٍُى

ض٥ ؤن ج٩لم مً ال بي بلى َظا الحهىصي ؤ٧لمه، ٣ٞا٫ لي: ًا بجي، َظا الحهىصي ٢ض ٚلب ظماٖت مخ٩لمي ؤَل البهغة، ؤٞمً ظ

ٖلى الحهىصي،  ٣ٞلذ: ال بض مً ؤن جمطخي بي بلُه، وما ٖلُ٪ مجي ٚلبجي ؤو ٚلبخه، ٞإزظ بُضي وصزلىا ,َا٢ت ل٪ ب٨المه

بىة ٞىظضجه ٣ًغع الىاؽ الظًً ٩ًلمىهه بيبىة مىسخى، زم ًجخض هبىة هبِىا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٣ُٞى٫: هدً ٖلى ما اج٣ٟىا ٖلُه مً صخت ه

مىسخى بلى ؤن هخ٤ٟ ٖلى هبىة ٚحٍر ٞى٣غ به. ٢ا٫: ٞضزلذ ٖلُه، ٣ٞلذ له: ؤؾإل٪ ؤو حؿإلجي؟ ٣ٞا٫ لي: ًا بجي ؤو ما جغي ما 

ٞٗله بمكاًس٪؟ ٣ٞلذ له: صٕ ٖى٪ َظا وازتر، بما ؤن حؿإلجي، ؤو ؤؾإل٪. ٣ٞا٫: بل ؤؾإ٫. ؤزبروي، ؤلِـ مىسخى هبي مً ؤ

ؤهبُاء هللا حٗالى ٢ض صخذ هبىجه، وزبذ صلُله، ج٣غ بهظا ؤو ججخضٍ ٞخسال٠ ناخب٪؟ ٣ٞلذ له: بن الظي ؾإلخجي ٖىه مً 

ً، ؤخضَما: ؤوي ؤ٢غ بي بىة مىسخى الظي ؤزبر بصخت هبىة هبِىا دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وؤمغ باجباٖه، وبكغ به ؤمغ مىسخى ٖىضي ٖلى ؤمٍغ

وبيبىجه، ٞةن ٧ان ًٖ َظا حؿإلجي ٞإها م٣غ بيبىجه، وبن ٧ان مىسخى الظي ؾإلخجي ٖىه ال ٣ًغ بيبىة هبِىا دمحم نلى هللا ٖلُه 

ه و  مسؼي. ٞخدحر إلاا وعص ٖلُه  ال ؤ٢غ بيبىجه، بل َى ٖىضي قُُانوآله وؾلم، ولم ًإمغها باجباٖه، وال بكغ به، ٞلؿذ ؤٖٞغ

و٢ا٫ لي: ٞما ج٣ى٫ في الخىعاة؟ ٢لذ: ؤمغ الخىعاة ٖىضي ؤًًا ٖلى وظهحن، بن ٧اهذ الخىعاة التي ؤهؼلذ ٖلى  ,ه لهلخما ٢

ؤهؼلذ ٖلى الظي جضُٖه ٞهي باَل ٚحر خ٤، وؤها مىسخى الىبي الظي ؤ٢غ بيبىة هبِىا دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٞهي الخىعاة الخ٤، وبن ٧اهذ 

وي  ٚحر مهض١ بها. ٣ٞا٫ لي: ؤخخاط ؤن ؤ٢ى٫ ل٪ قِئا بُجي وبِى٪، ٞٓىيذ ؤهه ٣ًى٫ قِئا مً السحر، ٞخ٣ضمذ بلُه، ٞؿاع 

َع ؤوي ؤزب به ٣ُٞى٫: ٢ض وزبىا بي وقٛبىا ٖلي، ٞإ٢بلذ ٖلى ميو٢ا٫: ؤم٪ ٦ظا و٦ظا، وؤم مً ٖلم٪، ال ٨ًج ً ٧ان في . و٢ض 

خم مؿإلخه بًاي، وظىابي له؟ ٣ٞالىا: وٗم. ٣ٞلذ: ؤلِـ ٖلُه ؤن ًغص ظىابي؟ ٢الىا: وٗم.  الجلـ ٣ٞلذ: ؤلِـ ٢ض ٖٞغ

٢لذ: بهه إلاا ؾاعوي قخمجي الكخم الظي ًىظب الخض، وقخم مً ٖلمجي، وبهما ٢ضع ؤوي ؤ٢ىم ؤزب به، ُٞضعي ؤها وازبىاٍ 

خ٨م قإهه بٗض ا ه٣ُاٖه. ٞإزظجه ألاًضي وألا٠٦ بالىٗا٫، ٞسغط َاعبا مً البهغة و٢ض ٧ان له بها وقٛبىا ٖلُه، و٢ض ٖٞغ

ً  ٦شحر، ٞتر٦ه وزغط إلاا لخ٣ه مً الاه٣ُإ".  ًْ ,  108 - 5/107, والىافي للهٟضي  235 - 11/234اإلاىخٓم البً الجىػي ]َص

ا ابً الجىػي في ؤزباع ألاط٦ُاء )م   [(134 - 133و٢ض ط٦َغ

  ٢لذ: زم بوي عؤًذ
َ
ل" خ٩اًت ً   مىاْغة   البً الٗغبي في "٢اهىن الخإٍو ا اب الٗغبي في بِذ اإلا٣ضؽ,  ممازلت لهظٍ, خًَغ

  ٖ ظا ٦الم ابً الٗغبي في ٦خابه اإلاظ٧ىع: )ظغث بحن قُسه ؤبي ب٨غ الٟهغي وَخْبر  مً ؤخباع الحهىص  و٧ان ٝغ بالدؿتري, َو

ًىا ٞحهم،  ٣
َ
٣هم... و٢ض خًغها ًىما مجلؿا ُٖٓما ُٞه الُىاث٠، وج٩لم  للحهىص بها خبر مجهم ٣ًا٫ له: الدؿتري، ل ط٦ُا بٍُغ

ض باإلاعجؼاث، مٗلم بال٩لماث، ٞمً اصعى ؤن ٚحٍر هبي  الدؿتري الخبر الحهىصي ٖلى صًىه ٣ٞا٫: اج٣ٟىا ٖلى ؤن مىسخى هبيٌّ ماٍ 

٤ الجضا٫ ؤن ًغص الضلُل في ظهخىا ختى ًُغص له اإلاغام، وجمخض ؤَىاب ال٨الم. ٣ٞا٫ له الٟهغي:  ٞٗلُه الضلُل. وؤعاص مً ٍَغ
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  ٘ ِسخى وظمُ    ٖو
 
م م٨ظ ئىن مً َاالء ألاخباع, َو بىن ألاهبُاء نلىاث هللا وؾالمه ٖلحهم بٍغ

٨ظا قإن   ألاثمت ألاعبٗت في  ض ٖلى الخ٣لُض ألخض  َم ً َظ َم  بجمُ٘ ألاهبُاء نلىاث هللا ٖلحهم, َو

   َم ل  َٖ اإلاظ٧ىعة, و  ض بخضي ألانى٫  طل٪ الجته   زال٠ عؤي   مؿإلت  
 
ؤلامام  عؤَي  ؤن   اإلاظ٧ىع   ض  اإلا٣ل

ٗت, ٞهمم ٖلى الخ٣لُض, ٞهى ٧اطب   اإلاؼبىع زال٠ ؤنى٫َ   في صٖىاٍ الخ٣لَُض  الكَغ
 
 , ومسال٠

ه مً مسالٟت ألانى٫ مجهم ٢ض خظع ؤصخابَ  واخض   ٧ل   إلمامه, بل َى مسال٠ لؤلثمت ألاعبٗت, ألن  

ئىن  ُت اإلاظ٧ىعة, ٞاألثمت ألاعبٗت بٍغ ى مبخضٕ مخب٘ لهىاٍ يا٫  الكٖغ ى بغيء مجهم, َو مىه َو

 .(1519)(مؿلم في طل٪ ال ٌك٪ ٧ل   ,مًل

٢ا٫ ): " ظالء الُٗىحن"وؤبى البر٧اث آلالىسخي في  "٢ىاٖض الخدضًض"و٢ا٫ ال٣اؾمي في 

ٞةن ؤزُإ الجتهض " :الكُش ألا٦بر ٢ضؽ هللا ؾٍغ في ٞخىخاجه اإلا٨ُت في ٞهل نالة ال٨ؿٝى

ى مإظىع  ,ٞال وػع ٖلُه ,ُٚبت اإلا٨ؿٝى الظي في ٞهى بمجزلت ال٨ؿٝى وبن ْهغ له الىو  ,َو

ى مإزى  ,ؤو ل٣ُاؾه ٞال ٖظع له ٖىض هللا هوجغ٦ه لغؤً ى ال٨ؿٝى الٓاَغ الظي ٩ًىن له  ,مَو َو

   ,ألازغ اإلا٣غع ٖىض ٖلماء َظا الكإن
 
ضًً إلاً ٢الىا لهم ال وؤ٦ثر ما ٩ًىن َظا في ال٣ٟهاء اإلا٣ل

الخضًض بطا ونل بل٨ُم اإلاٗاعى ل٨المىا ٞةن الخضًض مظَبىا وبن ٦ىا ال ج٣لضوها واجبٗىا 

  ٖ ىا هد٨م بصخيء بال بضلُل ًٓهغ لىا في هٓغها ؤهه صلُل وما ًلؼمىا ٚحر طل٪ ول٨ً ما ًلؼم٨م اجبا

 
 
ولهظا  ,وفي ٧ل و٢ذ في الىاػلت الىاخضة ٢ض ًخٛحر الخ٨م ٖىض الجتهضًً ,ىاول٨ً ًلؼم٨م ؾاال

 ىوٗم ؤٞت :وبن ٢ُل ,ال ؤٞتي :٣ًى٫  ,ال :ٞةن ٢ُل ؟َل و٢ٗذ :بطا ؾئل في هاػلت ٧ان ٣ًى٫ مال٪

  ذ  ٞإبَ  ,بظل٪ الى٢ذ بما ؤُٖاٍ صلُله
َ
َا إلمامها ج٣لُض   اإلا٣لضة مً ال٣ٟهاء ؤن جىفي خ٣ُ٣ت

 
َ
َوَما ٞٗهذ هللا في ٢ىله } ,و٢لضجه في الخ٨م م٘ وظىص اإلاٗاعى ,ًٖ ؤمغ بمامها باجباٖها الخضًض

 
 
ا٦
َ
ٍ  آج و

 
ظ
 
س
َ
ى٫  ٞ ؾ  هذ الغؾى٫ في ٢ىله  ,{م  الغ  ي}ٖو ىو 

 ٗ
ب 
اج 
َ
هذ بماَم  ,{ٞ زظوا ها في ٢ىله "ٖو

ٝ   ال٣ٟهاء   ٞهاالء ,طا بل٨ٛم وايغبىا ب٨المي الخاثِ"بالخضًض ب صاثم ؾغمض ٖلحهم بلى  في ٦ؿى

  ُٞخبرؤ مجهم هللا   ,ًىم ال٣ُامت
 
ً   ,ه وألاثمتوعؾىل اهخهى ٦الم  "َاالء دكغ مشل  ٞاهٓغ م٘ مً 

 .(1520)(الكُش ألا٦بر ٢ضؽ ؾٍغ بدغوٞه

                                                                                                                                             

لم ال٩لماث وبكغ بإخمض، ٣ٞض اج٣ٟىا ٖلُه م٨ٗم، وآمىا به ونض٢ىاٍ، وان ؤعصث  بن ؤعصث مىسخى الظي ؤًض باإلاعجؼاث ٖو

ت، ٞبهذ  به مىسخى آزغ ٞال وٗلم ما َى. ٞاؾخدؿً طل٪ الخايغون وؤَىبىا في الشىاء ٖلُه، و٧اهذ ه٨خت ظضلُت ٣ٖلت ٢ٍى

ل )م اه٣طخى الخ٨مالسهم و   (438 - 437(. ٢اهىن الخإٍو

 ( 91 - 90 )مب٣ًاّ الهمم للٟالوي ( 1519)

 (198 - 197, وظالء الُٗىحن )م  (٢280ىاٖض الخدضًض )م ( 1520)
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ً   ال٣ىمَ  ولهظا ٣ٞض هجا  ٣ٞا٫:  ٢هُضجه الىىهُتال٣ُم في  اب

م  ... وؤجِخم بالؼوع والبهخان ًا ٢ىم  وهللا    الُٗٓم ٦ظبخ 

م  الٗلماَء لؤلمغ الظي ... َم مىه ؤَل  بغاءة  وؤمان
 ووؿبخ 

م ؤن جتر٧ىا ... ٢ى٫َ ال
 
ْونى٦

َ
 غؾى٫ ل٣ىلهم بلؿان  وهللا ما ؤ

ْخبهم َظا َبلى ... بال٨ٗـ ؤونى٦م بال ٦خمان
 
 ٦ال وال في ٦

ان جهْم ؤجهم ... لِؿىا بمٗهىمحن بالبَر  بط ٢ض ؤخاٍ الٗلم م 

 ٦ال وما مجهْم ؤخاٍ ب٩ل ما ... ٢ض ٢اله اإلابٗىر بال٣غآن

 
َ
 هم ٧الىو في اإلاحزانٞلظا٥ ؤونى٦ْم بإن ال ججٗلىا ... ؤ٢ىال

ا ب ًْ ػهَى ٣ْها ٞخل٪ صخُدت ألاوػانل٨  ٞ َىا ... 
 
 الىهىم ٞةن ج

ان  
هم ... ؤبضا ٖلى الىو الُٗٓم الك 

َ
 ل٨ى٨م ٢ضمخم  ؤ٢ىال

ْم وال لىنُت الغخمً
 
ج
ْ
ـ ... ـظ  ٟ

َ
 وهللا ال لىنُت الٗلماء ه

ْ٘ ٖضوان  ْلم  وَم
ْ٘ ْحن َم ـ ... ـه  م  الى  م  الجهلحن زم جغ٦خ  ْبخ  وَع٦ 

(1521) 

م اإلاال٠ باهلل الُٗٓم َغاؽ في قغخها ٢ا٫ الكُش دمحم زلُل ٣ؿ 
 ً    ؤن  : )

 
ضة َاالء اإلا٣ل

م بلى ما َم مىه بغاء  اإلاخبا٦حن ٖلى خغمت ألاثمت ومظاَبهم ٢ض ٦ظبىا ٖلى َاالء ألاثمت ووؿبَى

وهللا ؾبداهه ما  في ؤصلتها مً ال٨خاب والؿىت, مً صٖىة الىاؽ بلى ألازظ بمظاَبهم صون هٓغ  

ى٫  } :مً الىاؽ, بل ٢ا٫ ؾبداهه الغؾى٫ ل٣ى٫ ؤخض   هتر٥ ٢ى٫َ  ؤمغها في ٦خابه ؤن ؾ  م  الغ 
 
ا٦
َ
َوَما آج

ىا َته 
ْ
اه
َ
ْىه  ٞ َٖ ْم 

 
ٍ  َوَما َجَها٦ و

 
ظ
 
س
َ
ى٫  {, و٢ا٫: }ٞ

ؾ    َوالغ 
 
ى اَّلل

َ
ل  ب 
 ٍ و ص  غ 

َ
ْيء  ٞ

َ
ي شخ ْم ف 

خ  ْٖ َىاَػ
َ
ْن ج ة 

َ
{, و٦ظل٪ ٞ

 ًَ ٖ   مجهم ؤن   ؤخض   ٕ  ض  ألاثمت عخمهم هللا لم  بل صر ٖجهم  ,همظَبه َى الخ٤ الظي ًجب اجبا

  ظمُٗا ؤجهم ًبرؤون بلى هللا مً ٧ل ٢ى٫  
َ
و٢ض صر ًٖ الكاٞعي عخمه هللا  ,لهم ًسال٠ الخضًض

ؤهه ٢ا٫: "بطا ظاء الخضًض ًسال٠ ما ٢لىاٍ ٞسظوا به وصٖىا ما ٢لىاٍ", ووعص ًٖ مال٪ عخمه هللا 

تر٥ ب ال ناخب َظا ال٣بر", وؤقاع بلى ٢بر عؾى٫ هللا نلى ؤهه ٢ا٫: "٧ل بوؿان ًازظ مً ٢ىله ٍو

هللا ٖلُه وؾلم, وصر ًٖ ؤخمض ؤهه ٢ا٫: "ال ًدل ألخض ؤن ًإزظ بصخيء مً ؤ٢ىالىا ختى ٌٗلم 

ظا َى الالث٤ بهم عخمهم هللا, ٞةجهم ٌٗلمىن ؤجهم لِؿىا بمٗهىمحن, بل َم  مً ؤًً ٢لىاٍ". َو

ٗلمىن ٦ظل٪ ؤن   سُئىن, َو  ٖلما ب٩ل ما ٢اله  مجتهضون ًهِبىن ٍو
ْ
ِ د 

 ً ؤخضا مجهم لم 

 للىو في اإلاحزان, بل 
ً
ت هم مؿاٍو

 
جٗل ؤ٢ىال

 
هم ظمُٗا بإن ال ج الغؾى٫  ملسو هيلع هللا ىلص, ٞلظل٪ ظاءث ونُت 

 ًجب ؤن جىػن بالىهىم, ٞةن وا٣ٞتها ٞهي صخُدت, وبال وظب اجبإ الىو.

                                              

 ( 422 - 420( ال٩اُٞت الكاُٞت في الاهخهاع للٟغ٢ت الىاظُت )م 1521)
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م مً ؤمغ هللا ل٨م ؤن ال ج٣ضمىا ب حن ًضي هللا وعؾىله ومً ونُت ألاثمت ٢ا٫: ل٨ى٨م بالٚغ

 هم ٖلى ٢ى٫ هللا وخضًض عؾىله ملسو هيلع هللا ىلصَم ومظاَبَ ل٨م ؤن ال ج٣ضمىا آعاءَ 
 
ه , ٢ض زالٟخم َظا ٧ل

 و٢ض  
َ
دت مً ال٨خاب والؿىت, ٞال ؤهخم امخشلخم ؤمَغ مخم ؤ٢ىال عب٨م  هم ٖلى الىهىم الهٍغ

 ٖلُه الؿال  بالى٢ٝى ٖىضما ظاء به الغؾى٫  
َ
الٗلماء بتر٥ ؤ٢ىالهم بطا  م, وال ؤهخم هٟظجم ونُت

ذ الىو, وَع ْهغ مسالٟت    بْ ٦  ها لهٍغ
ٖ  خ  ه وؤلاًمان به, م الجهلحن, ظهل٨م بالخ٤ الظي ًجب اجبا

ظا َى الجهل   اإلاغ٦ب, زم جغ٦خم الىهحن مً ال٨خاب والؿىت ْلما  وظهل٨م ؤه٨م ججهلىهه, َو

ضواها  . (1522)(ٖو

ؤزجى ٖلى  -ؾبداهه وحٗالى  -بن هللا "٢ىلهم: ): " م اإلاى٢ٗحنبٖال "في ابً ال٣ُم و٢ا٫ 

م بةخؿان ً وألاههاع والظًً اجبَٗى هم الؿاب٣حن ألاولحن مً اإلاهاظٍغ  ٖ َم َى اجبا ، وج٣لُض 

ٞما ؤنض١َ اإلا٣ضمت ألاولى، وما ؤ٦ظَب الشاهُت، بل آلاًت مً ؤٖٓم ألاصلت عصا ٖلى ٞغ٢ت  "بةخؿان

َٖ  الخ٣لُض, ٞةن   همهم اجبا  ؾبُل 
ىا ًٖ الخ٣لُض و٧ىن  الغظل  هَ ومجهاظهم، و٢ض جَ  َى ؾلى٥ 

 
ً
ت َٗ عظل واخض ٖلى  -وهلل الخمض-، وؤزبروا ؤهه لِـ مً ؤَل البهحرة، ولم ٨ًً ٞحهم (1523)بم 

اٞاَم مما ابخلى به َم  ًَ مظَب َاالء اإلا٣لضًً، و٢ض ؤٖاطَم هللا ٖو آلعاء الغظا٫  ص الىهىَم غ  ً 

ـ  م وج٣لُضَا؛ ٞهظا يض   ى هٟ هم؛ ٞالخابٗىن لهم بةخؿان خ٣ا َم ؤولى مسالٟت   خابٗتهم، َو

 الٗلم والبهاثغ الظًً ال ٣ًضمىن ٖلى ٦خاب هللا وؾىت عؾىله عؤًا وال ٢ُاؾا وال م٣ٗىال وال ٢ى٫َ 

ٖ   عظل   مً الٗاإلاحن، وال ًجٗلىن مظََب  ؤخض   هم خ٣ا، ُٖاعا ٖلى ال٣غآن والؿجن؛ ٞهاالء ؤجبا

 . ًٟله وعخمخهظٗلىا هللا مجهم ب

َٖ  ًىضخه ؤن     ؤجبا
 
٘  غ  ٣  ضًً الظًً َم م  هم لى ٧اهىا َم اإلا٣ل ؤَل  ون ٖلى ؤهٟؿهم وظمُ

الٗلماء الضاثغون م٘ الدجت لِؿىا مً ؤجباٖهم،  ل٩ان ؾاصاث   ,الٗلم ؤجهم لِؿىا مً ؤولي الٗلم

                                              

 255 - 1/253 قغح ال٩اُٞت الكاُٞت (1522)

ب: ٞؿإلذ "خٗلما وال حٛض بمٗت ُٞما بحن طل٪اٚض ٖاإلاا ؤو م"٣ًى٫: ىص مؿٗبً ٖبض هللا ٧ان  (1523) . ٢ا٫ ابً َو

غاءٖ ؾُٟان ٦ىا وٗض ؤلامٗت في الجاَلُت الظي "ًٖ ابً مؿٗىص، ٢ا٫:  ًٖ ؤبي ألاخىم ً ؤلامٗت، ٞدضزجي ًٖ ؤبي الٖؼ

ى ٨ُٞم الُىم الخ٣ب صًىه الغظا٫ , َو  [2/983 بُان الٗلم ظام٘]. "ًضعى بلى الُٗام ُٞظَب مٗه بٛحٍر

( : )٢ا٫ ؤبى ٖبُض: ؤنل ؤلامٗت َى الغظل الظي ال عؤي له وال ٖؼم, ٞهى ًخاب٘ ٢37ا٫ الٟالوي في ب٣ًاّ الهمم )م 

ظا(. ؤخض   ٧ل    ٖلى عؤًه وال ًشبذ ٖلى شخيء, والخ٣ب الىاؽ صًىه الظي ًدب٘ َظا َو

اص الىسعي و٢ا٫ ٖلي بً ؤبي َالب هنع هللا يضر ل٢٨ا٫ ابً ٖبض البر: ) ى خضًض مكهىع ٖىض ؤَل الٗلم ٌؿخٛجى  -مُل بً ٍػ َو

ُت -ًٖ ؤلاؾىاص لكهغجه ٖىضَم  اص، بن َظٍ ال٣لىب ؤٖو اَا للسحر، والىاؽ زالزت: ٞٗالم عباوي،  ,: ًا ٦مُل بً ٍػ ا ؤٖو ٞسحَر

إ ؤجبإ ٧ل ها٤ٖ لم ٌؿخًِئىا بىىع الٗلم ولم ًلجئىا بلى ع  مج ٖع ظام٘ بُان الٗلم ٦ً وز٤ُ(. ومخٗلم ٖلى ؾبُل هجاة، َو

ًله  خهام للكاَبي  2/984ٞو  . )ػ( 3/332. واهٓغ: الٖا
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ٖ   ؤؾَٗض  والجها٫   ظا ٖحن  باجبا ٘   ٫ مً زال٠ واخضا مجهمب الخا٫، هم مجهم، َو للدجت ٞهى اإلاخب

ه بٛحر 
َ
٨ظا ال٣ى٫  في ؤجبإ ألاثمت له، صون مً ؤزظ ٢ىل , مٗاط هللا ؤن  -عضخي هللا ٖجهم  -حجت، َو

جز لىن آعاَءَم
 ً ضًً لهم الظًً   

 
  ٩ًىهىا َم اإلا٣ل

َ
, ٞهاالء الىهىم، بل ًتر٧ىن لها الىهىَم  مجزلت

٣تهم هم مً ٧ان ٖلى ٍَغ  ٖ  هم.وا٢خٟى مجهاَظ  لِؿىا مً ؤجباٖهم، وبهما ؤجبا

  ٌ    ول٣ض ؤه٨غ بٗ
 
  ضًً ٖلى قُش ؤلاؾالماإلا٣ل

 
ؿه بمضعؾت ابً الخىبلي, وهي و٠٢ في جضَع

تي بمظَب ؤخمض،  ٖلى الخىابلت، والجتهض  لِـ مجهم، ٣ٞا٫: بهما ؤجىاو٫ ما ؤجىاوله مجها ٖلى مٗٞغ

 ال ٖلى ج٣لُضي له، وم  
 
ثمت صون ؤصخابهم ؤن ٩ًىن َاالء اإلاخإزغون ٖلى مظَب ألا  خا٫  ً ال

ى٣اص  د٨م الدجت ٍو  ً  ً م  ه م 
ب٣خ  ب  َو ً  َو ٘  الىاؽ  إلاال٪  اب الظًً لم ٩ًىهىا ٣ًلضوجهم، ٞإجب

ضًً له م٘ ٦ثرة مسالٟت    
 
٘  ألبي خىُٟت مً اإلا٣ل هما للضلُل ؤًً ٧ان، و٦ظل٪ ؤبى ًىؾ٠ ودمحم ؤجب

ظٍ الُب٣ت مً  ٘  له، و٦ظل٪ البساعي ومؿلم وؤبى صاوص وألازغم َو له مً  ؤصخاب ؤخمض ؤجب

  
 
 اإلا٣ل

 
لى َظا ٞالى٠٢ ؤخ٤   ت والٗلم  ج  ؤَل  الد   ,ٖلى ؤجبإ ألاثمت   ضًً الخٌ اإلاىدؿبحن بلُه، ٖو

ضًً في هٟـ ألامغ  
 
 .(1524)(به مً اإلا٣ل

ي:   بمشل  )٢ا٫ الؿَُى
ا ٢ُل لي مشل   و٢ض ٦ىذ ؤظبذ 

 َ
َظا الجىاب ٢بل ؤن ؤ٠٢ ٖلُه إلا

 طل٪ في الٗام اإلااضخي, 
َ
ًَ اله   ث  ْض ىَ واؾد ى ب  بلى ؤن  اب ـَ الكاُٞٗت بالىٓامُت, َو َي جضَع اٙ َول 

ـَ  ٤, وابً ٖبض الؿالم ولي جضَع
َ
 باالظتهاص اإلاُل

 
ت,  مىنٝى الكاُٞٗت بالهالخُت وبالٓاٍَغ

  ً ا مً اإلاضاعؽ  واب حَر ذ ؤلامام الكاٞعي ٚو ـ اإلاضعؾت الجاوعة لًٍغ ص٤ُ٢ الُٗض ولي جضَع

ت ٖلى ا  لكاُٞٗت, و٦ظل٪ الؿب٩ي والب  اإلاى٢ٞى
ْ
٧لٌّ ٢ض ولي مضاعؽ الكاُٞٗت, م٘ ال٣ُ٘  ,ُجي٣  ل

 .(1525)(بإجهم مجتهضون ب٣ىلهم وقهاصة  الىاؽ لهم

غ والخدبحر" ه٣ل ناخب   و٢ض   م   ًٖ ٞايل   "الخ٣ٍغ
 
ولى  غ ٢ىله: ال ًصر للٗامي مظَب  خإز

ٕ   ألن   ,جمظَب به باإلاظاَب ٖلى خؿبه ؤو إلاً  غ  هَ وبَ  واؾخضال٫   هٓغ   اإلاظَب بهما ٩ًىن إلاً له هى

ٝغ ٞخاوي بمام    ٢غؤ ٦خابا في ٞغوٕ طل٪ اإلاظَب ٖو
َ
ً لم ًخإَل لظل٪ ؤلبخت بل ا َم ه، وؤم  ه وؤ٢ىال

ًَ  ,ؤها خىٟي ؤو قاٞعي ؤو ٚحر طل٪ :٢ا٫ ؤو  ٦ما لى ٢ا٫: ؤها ٣ُٞه   ,٦ظل٪ بمجغص ال٣ى٫  ْغ ه  لم 

ًَ  ه ؤن  ًىضخ ,لم ًهغ ٦ظل٪ بمجغص ٢ىله ,هدىي ؤو ٧اجب ٖ  ٢اثله   ,م ؤهه مخب٘ لظل٪ ؤلامام  ؼ

                                              

 543 - 3/542( بٖالم اإلاى٢ٗحن 1524)

 (80( الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م 1525)
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٣َ  ؾال٪   ت والاؾخضال٫ٍَغ لمه ٞإما م٘ ظهله وب   ,ه في الٗلم واإلاٗٞغ ٗضٍ ظضا ًٖ ؾحرة ؤلامام ٖو

٣ه ًَ  ,بٍُغ  ص  ٠ُ٨ٞ 
 .(1526)الٟاٙع مً اإلاٗجى اَـ  بلُه بال بالضٖىي الجغصة وال٣ى٫   له الاهدؿاب   ر 

م ٢لذ:   ٣
َ
 البىجاوي ٖلى الكُش ؤبي ٖمغ اإلا٣ضسخي صٖاَءٍ الكُش ٖبض هللاولهظا إلاا ه

٣ًى٫ لهظا ), ٣ٞا٫: "٥ اإلال٪ الٗاص٫ ؾ٠ُ الضًً ؤبا ب٨غ بً ؤًىبنلر ٖبَض ؤاللهم "للؿلُان: 

ع  الكُش ؤبي ٖمغ ؤن  ), ٢ا٫ ؤبى قامت اإلا٣ضسخي: (1527)(, ال نلُذ  مٗهالٗاص٫   الٓالم  
ْ
ظ َظا ٢ض  ٖ 

الم الٗاص٫ ال٩امل ألا  , ٦ما ٣ًا٫ظغي مجغي ألٖا اهم ومؿٗىص ومدمىص,  :قٝغ وهدٍى ؾالم ٚو

  
 ً   و٢ض ٩ًىن طل٪ ٖلى ال
ـ   ض  في َظٍ ألاؾماء, ٞال ٩ًىن ؾاإلاا وال ٚاهما وال مؿٗىصا وال  وال٨ٗ

م, ٦ما ٣ًا٫:  مدمىصا, و٦ظل٪ اؾم   حَر الٗاص٫ وهدٍى مً ؤؾماء اإلالى٥ وؤل٣ابهم والخجاع ٚو

ؼ الضًً وجاط  ٢ض ٩ًىن م٩ٗىؾا ٖلى الًض  ,(1528)الضًً وهدى طل٪قمـ الضًً وبضع الضًً ٖو

 , ومثله الشدفعي والخىبلي وهيرهموالاه٣الب, 
 
ه ألاو٫ ما ٧ان ٖلُه بمام   ه يض  و٢ض ج٩ىن ؤٖمال

ض والٗباصة وهدى طل٪, و٦ظل٪ الٗاص٫ ًضزل بَال٢ه ٖلى اإلاكتر٥, وهللا ؤٖلم  .(1529)(مً الَؼ

 ومً قٗغ ألامحر الهىٗاوي: 

ى بىىع الض ؿم 
َ
 ح

 
ْؿ٠

َ
ى له ز ظا بكمـ الضًً َو ه  ... َو الم 

َ
ى ْ  ًً َو

 
َ
 غَ وطا ق

 
ٝ  

 
ْؿ٠ َٖ هم 

 
ً َظىعٍ ٧ل ه ... و٢ض هالهم م 

 ؤلاؾالم ًضٍٖى ٢ىم 

ب اإلاحزان واهدكغ الصخ٠ ه 
 
 عوٍض٥ ًا مؿ٨حن  ؾٝى جغي ٚضا ... بطا ه

ى َل ؾُٗضا وَخ  ؿم 
 
   ظا ... ؤو اؾَم ب  بماطا ح

 (1530)بئـ طا طل٪ الىن٠ ق٣ي 

د مخدبلت اإلالاصىم وإهداز ؤكىاٌ الللمدء وإلودئهدا)   ( لفسق بين ججٍس

ض اإلاخابٗت للىبي اإلاٗهىم ملسو هيلع هللا ىلص و  ٖلى الىظه اإلاخ٣ضم  -اإلاى٘ مً ج٣لُض ٚحٍر زم اٖلم ؤن ججٍغ

ضم الاهخٟإ به. ال ٌؿخلؼم اَغاَح  -بُاهه   ٦الم الٗلماء وبلٛاثه ٖو

                                              

غ والخدبحر 1526)  6/203. زم جبحن لي ؤن الٟايل اإلاخإزغ َى ابً ال٣ُم, و٦المه في "بٖالم اإلاى٢ٗحن"  3/351( الخ٣ٍغ

 . )ػ( 204 -

ْخىت )م  "لؿان الخ٩ام"( في 1527)  
 
٨ًٟغ, ألهه  -بن الؿلُان في ػماهىا ٖاص٫ :ومً ٢ا٫( : )416لل٣اضخي ابً الص

ضي, و٢ا٫ بًٗهم: ال ٨ًٟغ( ظاثغ, ومً ؾمى الجىع ٖضال ٨ًٟغ, ٦ظا ٢ا٫ ؤلامام   م الهضي ؤبى اإلاىهىع اإلااجٍغ
َ
ل مجم٘ ". وفي َٖ

٤ الخ٤, َظا بطا  ٢ُل: ال ٨ًٟغ, ألن  : ) 1/697 "ألاجهغ ى ؤن ٣ًى٫: ؤعصث ؤهه ٖاص٫ ًٖ ٚحرها, ؤو َى ٖاص٫ ًٖ ٍَغ ال, َو له جإٍو

ه في ٢ًُت  ظؼثُت, ألن في الٗٝغ ال 
 
لم ًغص به خ٣ُ٣ت اللٟٔ, ؤما بطا ؤعاص به خ٣ُ٣ت اللٟٔ ٨ُٟٞغ ٖىض ال٩ل, ٞال ٨ًٟي ٖضل

اًا(. و   150 - 2/149اهٓغ: خاقُت ابً ٖابضًً ٖلى الضع السخاع ًُل٤ الٗض٫ بال ٖلى مً اؾخمغ ٖلى وجحرة الكغوٕ بحن الٖغ

ض )م 1528) ت الٗلمُت لب٨غ ؤبى ٍػ ب ألال٣اب الٗلمُت / الجمٖى  (306 - 303( اهٓغ: حٍٛغ

 13/60( البضاًت والجهاًت البً ٦شحر 1529)

ض )م 1530) ت الٗلمُت لب٨غ ؤبى ٍػ ب ألال٣اب الٗلمُت / الجمٖى  (307( حٍٛغ
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ض مخابٗت اإلاٗهىم وبَضاع ؤ٢ىا٫ ): " الغوح"في ٦خاب  ٢ا٫ ابً ال٣ُم الٟغ١ بحن ججٍغ

  ؤن   :الٗلماء وبلٛائها
 
ض اإلاخابٗت ؤن ال ج   ججٍغ

ًَ  ؤخض   م ٖلى ما ظاء به ٢ى٫َ ٣ض   ,٧اثىا مً ٧ان ,هوال عؤ

  ,في مٗىاٍ زاهُا ال, ٞةطا صر ل٪ هٓغَث بل جىٓغ في صخت الخضًض ؤو  
َ
ٖىه  ٫ْ ٗض  ٞةطا جبحن ل٪ لم ح

  ,اإلاكغ١ اإلاٛغبولى زالٟ٪ مً بحن 
 
بل ال  ,هاٖلى مسالٟت ما ظاء به هبح   ومٗاط هللا ؤن جخ٤ٟ ألامت

  بض ؤن ٩ًىن في ألامت  
َ
 ْٗ مً ٢ا٫ به ولى لم ح

َ
  ,هْم ل

َ
 ٞال ججٗل ظهل

ً
ٖلى هللا  ٪ بال٣اثل به حجت

  ,(1531)وعؾىله
َ
ٗ  بل اطَب بلى الىو وال ج ٢ُٗا ول٨ً لم ًهل  واٖلم ؤهه ٢ض ٢ا٫ به ٢اثل   ,٠ً

                                              

لم ٨ًً ٣ًضم ٖلى الخضًض الصخُذ ٖمال وال عؤًا وال ان ؤنى٫ ٞخاوي ؤلامام ؤخمض: )( ٢ا٫ ابً ال٣ُم في ب1531ُ)

٣ضمىهه ٖلى الخضًض الصخُذ،  ٢ُاؾا وال ٢ى٫ ناخب وال ٖضم ٖلمه بالسال٠ الظي ٌؿمُه ٦شحر  مً الىاؽ بظماٖا ٍو

ٞعي ؤًًا هو في عؾالخه و٢ض ٦ظب ؤخمض مً اصعى َظا ؤلاظمإ، ولم ٌؿٜ ج٣ضًمه ٖلى الخضًض الشابذ، و٦ظل٪ الكا

الجضًضة ٖلى ؤن ما ال ٌٗلم ُٞه بسالٝ ال ٣ًا٫ له بظمإ، ولٟٓه: ما ال ٌٗلم ُٞه زالٝ ٞلِـ بظماٖا. و٢ا٫ ٖبض هللا بً 

ؤخمض بً خىبل: ؾمٗذ ؤبي ٣ًى٫: ما ًضعي ُٞه الغظل ؤلاظمإ ٞهى ٦ظب، مً اصعى ؤلاظمإ ٞهى ٧اطب، لٗل الىاؽ 

ه، ولم  سخي وألانم، ول٨ىه ٣ًى٫: ال وٗلم ازخلٟىا، ما ًضٍع ًيخه بلُه؟ ٞل٣ُل: ال وٗلم الىاؽ ازخلٟىا، َظٍ صٖىي بكغ اإلاَغ

ؤظل ٖىض ؤلامام ؤخمض وؾاثغ ؤثمت الخضًض مً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىاؽ ازخلٟىا، ؤو لم ًبلٛجي طل٪، َظا لٟٓه. وههىم عؾى٫ هللا 

م بظمإ مًمىهه ٖضم الٗلم بالسال٠، ولى ؾاٙ لخُٗلذ الىهىم، وؾاٙ ل٩ل مً لم ٌٗلم مسالٟا  ؤن ٣ًضمىا ٖلحها جَى

؛ ٞهظا َى الظي ؤه٨ٍغ ؤلامام ؤخمض والكاٞعي مً صٖىي ؤلاظمإ، ؤن ًلدم حهله بدملخدلف كلى الىاصىصفي خ٨م مؿإلت 

 54 - 2/53بٖالم اإلاى٢ٗحن ال ما ًٓىه بٌٗ الىاؽ ؤهه اؾدبٗاص لىظىصٍ(. 

جٗل َظا  ,"ؤهه ٢ا٫ ٦ظا و٦ظا - ملسو هيلع هللا ىلص -"زبذ ًٖ الىبي  :ا ٢ُل ألخضَمٞضٞٗىا بلى ػمان بط٢ا٫: ) ٣ًى٫: مً ٢ا٫ بهظا؟ ٍو

صٞٗا في نضع الخضًض، ؤو ًجٗل ظهله بال٣اثل به حجت له في مسالٟخه وجغ٥ الٗمل به، ولى هصر هٟؿه لٗلم ؤن َظا 

بمشل َظا الجهل، وؤ٢بذ مً طل٪ ٖظٍع في ظهله؛ بط  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ال٨الم مً ؤٖٓم الباَل، وؤهه ال ًدل له صٞ٘ ؾجن عؾى٫ هللا

ظا ؾىء ًْ بجماٖت اإلاؿلمحن، بط ًيؿبهم بلى اجٟا٢هم ٖلى مسالٟت  ٌٗخ٣ض ؤن ؤلاظمإ مى٣ٗض ٖلى مسالٟت جل٪ الؿىت، َو

ضم ٖلمه بمً ٢ا٫ بالخضًض، ، وؤ٢بذ مً طل٪ ٖظٍع في صٖىي َظا ؤلاظمإ، َو-ملسو هيلع هللا ىلص  -ؾىت عؾى٫ هللا  فلدر ألامس ى ظهله ٖو

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -، وهللا اإلاؿخٗان. وال ٌٗٝغ بمام مً ؤثمت ؤلاؾالم ؤلبخت ٢ا٫: ال وٗمل بدضًض عؾى٫ هللا كلى الظىت حهلهإلى جلدًم 

بٖالم  ٫ َظا ال٣اثل(.ختى وٗٝغ مً ٖمل به، ٞةن ظهل مً بلٛه الخضًض مً ٖمل به لم ًدل له ؤن ٌٗمل به ٦ما ٣ًى 

 6/180اإلاى٢ٗحن 

 ٖ   بن  و٢ا٫ ؤًًا: )
ْ
ً ٖلمه باجٟا١ الىاؽ في قغ١ ألاعى م   ٖلُه ب٨شحر   الجتهض بما ص٫ ٖلُه ال٣غآن والؿىت ؤؾهل   َم ل

ظا بن لم ٨ًً مخٗظعا ٞهى ؤنٗب شخيء وؤق٣ه بال ُٞما َى مً لىاػم ؤلاؾالم، ٠ُ٨ٞ ًدُلىا هللا  غبها ٖلى الخ٨م؛ َو ٚو

ما لىا، وظٗل لىا بلى  ىله ٖلى ما ال ونى٫َ وعؾ ؿَغ تر٥ الخىالت ٖلى ٦خابه وؾىت عؾىله اللظًً َضاها بهما، َو لىا بلُه ٍو

ى ال ٌٗلم، ولِـ ٖضم الٗلم بالجزإ ٖلما  ه ٞلٗل الىاؽ ازخلٟىا َو ٣ا ؾهلت الخىاو٫ مً ٢غب؟ زم ما ًضٍع تهما ٍَغ مٗٞغ

اًخه  ,م ٧له؟ زم ٠ُ٦ ٌؿٙى له جغ٥ الخ٤ اإلاٗلىم بلى ؤمغ ال ٖلم له بهبٗضمه، ٠ُ٨ٞ ٣ًضم ٖضم الٗلم ٖلى ؤنل الٗل ٚو

ا ؤو عاجخا؟ زم ٠ُ٦ ٌؿخ٣ُم ٖلى َظا عؤي مً ٣ًى٫:  ىما، وؤخؿً ؤخىاله ؤن ٩ًىن مك٩ى٧ا ُٞه ق٩ا مدؿاٍو ؤن ٩ًىن مَى

م ٞلمً وكإ في ػمجهم ؤن ًسا ,اه٣غاى ٖهغ الجمٗحن قٍغ في صخت ؤلاظمإ لٟهم، ٞهاخب َظا ٞما لم ًى٣غى ٖهَغ

ل ؤخا٫ هللا ألامت في  الؿلى٥ ال ًم٨ىه ؤن ًدخج باإلظمإ ختى ٌٗلم ؤن الٗهغ اه٣غى ولم ًيكإ ُٞه مسال٠ ألَله؟ َو
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ظا م٘ خٟٔ مغاجب الٗلماء ومىالاتهم واٖخ٣اص خغمتهم وؤماهتهم واظتهاصَم في خٟٔ َ ,بلُ٪

ً واإلاٟٛغة ,الضًً ويبُه ً   ,ٞهم صاثغون بحن ألاظغ وألاظٍغ الىهىم  ىظب َظا بَضاَع ول٨ً ال 

ٞةن ٧ان ٦ظل٪ ٞمً طَب بلى الىو  ,بها مى٪ ٖلم  ؤهه ؤالىاخض مجهم ٖلحها بكبهت  ٢ى٫   وج٣ضًَم 

الٗلماء ٖلى الىهىم ووػجها بها  ٞمً ٖغى ؤ٢ىا٫َ  ,ٞهال وا٣ٞخه بن ٦ىذ ناص٢ا ,ى٪به م ؤٖلم  

 هض  لم ح   ,وزال٠ مجها ما زال٠ الىو
َ
ً  هم ولم حَ ع ؤ٢ىال   ,بل ا٢خضي بهم ,همم ظاهبَ ه

 
هم ٞةجهم ٧ل

 ب  خ  ٞم   ,ؤمغوا بظل٪
  ,ً امخشل ما ؤونىا به ال مً زالٟهمهم خ٣ا َم ٗ 

 
ء هم في ال٣ى٫ الظي ظاٞسالٞ

مً مسالٟتهم في ال٣اٖضة ال٩لُت التي ؤمغوا وصٖىا بلحها مً ج٣ضًم الىو  بسالٞه ؤؾهل   الىو  

 .ٖلى ؤ٢ىالهم

 
وبحن الاؾخٗاهت بٟهمه والاؾخًاءة  ,م في ٧ل ما ٢ا٫بحن ج٣لُض الٗال   ومً َىا ًدبحن الٟغ١ 

  ٞاألو٫   ,بىىع ٖلمه
َ
  ه مً ٚحر هٓغ  ًإزظ ٢ىل

َ
بل ًجٗل  ,خاب والؿىتلضلُله مً ال٨ ب  ُٞه وال َل

بسالٝ ما اؾخٗان بٟهمه  ,ج٣لُضا يولظل٪ ؾم ,طل٪ ٧الخبل الظي ًل٣ُه في ٖى٣ه ٣ًلضٍ به

ٞةهه ًجٗلهم  ,(1532)واؾخًاء بىىع ٖلمه في الىنى٫ بلى الغؾى٫ نلىاث هللا وؾالمه ٖلُه

ٍ, ٞمً ٞةطا ونل بلُه اؾخٛجى بضاللخه ًٖ الاؾخضال٫ بٛحر  ,بمجزلت الضلُل بلى الضلُل ألاو٫ 

                                                                                                                                             

م  الاَخضاء ب٨خابه وؾىت عؾىله ٖلى ما ال ؾبُل لهم بلُه وال اَإل ألٞغاصَم ٖلُه؟ وجغ٥ بخالتهم ٖلى ما َى بحن ؤْهَغ

ظا مً ؤمدل الخا٫، وخحن وكإث َظٍ حجت ٖلحهم با٢ُت بلى آزغ  ت الخ٤ مىه، َو الضَغ مخم٨ىىن مً الاَخضاء به ومٗٞغ

٣ت جىلض ٖجها مٗاعيت الىهىم باإلظمإ الجهى٫، واهٟخذ باب صٖىاٍ، وناع مً لم ٌٗٝغ السالٝ مً اإلا٣لضًً بطا  الٍُغ

ظا َى الظي ؤه٨ٍغ ؤ ابىا مً ٧ل هاخُت ٖلى مً اخخج ٖلُه بال٣غآن والؿىت ٢ا٫: َظا زالٝ ؤلاظمإ. َو ثمت ؤلاؾالم، ٖو

في عواًت ابىه ٖبض هللا: مً اصعى ؤلاظمإ ٞهى ٧اطب، لٗل الىاؽ  -هنع هللا يضر-اعج٨به، و٦ظبىا مً اصٖاٍ؛ ٣ٞا٫ ؤلامام ؤخمض 

سخي وألانم، ول٨ً ٣ًى٫: ال وٗلم الىاؽ ازخلٟىا، ؤو لم ًبلٛىا. و٢ا٫ في عواًت  اإلاغوػي: ٠ُ٦ ازخلٟىا، َظٍ صٖىي بكغ اإلاَغ

ًجىػ للغظل ؤن ٣ًى٫: "ؤظمٗىا"؟ بطا ؾمٗتهم ٣ًىلىن: "ؤظمٗىا" ٞاتهمهم، لى ٢ا٫: "بوي لم ؤٖلم مسالٟا" ٧ان. و٢ا٫ في 

عواًت ؤبي َالب: َظا ٦ظب، ما ٖلمه ؤن الىاؽ مجمٗىن؟ ول٨ً ٣ًى٫: "ما ؤٖلم ُٞه ازخالٞا" ٞهى ؤخؿً مً ٢ىله بظمإ 

 559 - 3/558(. بٖالم اإلاى٢ٗحن اعر: ال ًيبػي ألخض ؤن ًضعي ؤلاظمإ، لٗل الىاؽ ازخلٟىاالىاؽ. و٢ا٫ في عواًت ؤبي الخ

)بن ٢ى٫ الٗلماء ًدخاط في زبىجه وصخخه و٧ىهه  ؤبى الخؿً الؿىضي في خىاقُه ٖلى "ٞخذ ال٣ضًغ" :و٢ض ٢ا٫ 

غص, ؤوال جغي ٦خب ال٣ٟهاء ٣ًىلىن في ًهلر للٗمل به بلى ال٨خاب والؿىت, ختى بن ما زال٠ ال٨خاب والؿىت وال ًىا٣ٞهما ً

ل  ٧ل ٢ى٫ وخ٨م: ل٣ى٫ هللا ٖؼ وظل ؤو ل٣ى٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, ٠ُ٨ٞ ًدخاط الٗمل بال٨خاب والؿىت بلى ٢ى٫ الٗلماء, َو

ا(. ب٣ًاّ الهمم )م  ,  (62َظا بال قبه الضوع اإلامىٕى و٢لب للم٣ٗى٫ وه٣ٌ لؤلنى٫ وظٗل الٟغوٕ ؤنال وألانل ٖٞغ

 (425واهٓغ: َامل ٦خاب "الغؾالت" للكاٞعي )م 

٣ت الؿل٠, ٣ٞض ٢ا٫ الكاَبي: )1532) ظٍ ٍَغ بن الصخابت عضخي هللا ٖجهم لم ًإزظوا ؤ٢ىا٫َ الغظا٫ في ( ٢لذ: َو

٤ الخ٤ بال مً خُض َم وؾاثل  للخىنل  بلى قٕغ هللا، ال مً خُض َم ؤصخاب عجب ؤو ٦ظا ؤو ٦ظا خهام ٍَغ  3/336(. الٖا

 . )ػ( 337 -
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 ًَ  :٢ا٫ الكاٞعي ,ىالؾخضالله بالىجم مٗجً  ٤َ بْ اؾخض٫ بالىجم ٖلى ال٣بلت ٞةهه بطا قاَضَا لم 

 .(1533)(ظم٘ الىاؽ ٖلى ؤن مً اؾدباهذ له ؾىت عؾى٫ هللا لم ٨ًً له ؤن ًضٖها ل٣ى٫ ؤخضؤ

واٖلم ؤن مً ٖجي بدٟٔ الؿجن وألاخ٩ام اإلاىهىنت في ال٣غآن, ): و٢ا٫ ابً ٖبض البر

ل ال٣ٟهاء ٞجٗله ٖىها له ٖلى اظتهاصٍ, ومٟخاخا لُغاث٤ الىٓغ, وجٟؿحرا لجمل  وهٓغ في ؤ٢اٍو

بلحها ٖلى ٧ل خا٫   الؿجن الخخملت للمٗاوي، ولم ٣ًلض ؤخضا مجهم ج٣لَُض الؿجن التي ًجب الاه٣ُاص  

  ً ا وا٢خضائهم  مما ؤزظ الٗلماء  ه هَٟؿ  ْح غ  صون هٓغ، ولم  في به ؤهَٟؿهم مً خٟٔ الؿجن وجضبَغ

ضَم ٖلى نىابهم م  هم ُٞما ؤٞاصٍو وهبهىا ٖلُه, وَخ البدض والخٟهم والىٓغ, وق٨غ لهم ؾٗحَ 

ً   الظي َى ؤ٦ثر   , ٞهظا َى الُالب (1534)هم مىهبرئهم مً الؼلل ٦ما لم ًبرثىا ؤهَٟؿ ؤ٢ىالهم, ولم 

 
 
ى اإلاهِب  لخٓه واإلاٗاًً لغقضٍ واإلاخب٘ ؾىت هبُه  اإلاخمؿ٪ بما ٖلُه الؿل٠ نلى الهالر, َو

مً اجب٘ بةخؿان   ضي صخابخه عضخي هللا ٖجهم ٖو ه َم، ومً ؤٖٟى هَٟؿ آزاعَ  هللا ٖلُه وؾلم َو

اعى الؿجن بغؤًه وعام ؤن ًغصَا بلى مبلٜ هٍٓغ ٞهى يا٫ٌّ   مً الىٓغ وؤيغب ٖما ط٦غها ٖو

 
 
 .(1535)(ؤقض ٖمى وؤيل ؾبُال ىٞه ,م في الٟخىي بال ٖلمه ؤًًا وج٣د  مًل، ومً ظهل طل٪ ٧ل

  و٢ض َىلىا ال٨الم في مؿإلت الخ٣لُض٢لذ: 
 
ها ؤن ج غ في اإلابضؤ الغاب٘, َىا, وبن ٧ان خ٣ 

َ
إلاا ظ٦

اًخه, بالىز٤ُ لها مً الاجها٫   شمغة َظا الٗلم ٚو
 
الاه٩ٟا٥ ًٖ الخ٣لُض  ها بلىالتي ًغظ٘ خانل

ل الٗلم"٢ا٫ الظَبي في  ولظل٪مىهب الاظتهاص والخ٣ٟه في الضًً, ومجاوػة َىعٍ لخُاػة  : "ٚػ

( 
َ
   ؤنى٫ ال٣ٟه ال خاظت

 
ًَ ض  ل٪ به ًا م٣ل ا مً  ٖ  , ٍو , وال ي مجتهض  ٣  ٢ض اه٣ُ٘ وما بَ  الاظتهاصَ  م ؤن  ؼ

 
َ
ًَ  ٞاثضة   حَر ه  في ؤنى٫ ال٣ٟه بال ؤن 

  َد م 
 ه 
 
ًَ ه مجته  ل ه ولم  ه ٪  ٟ  ضا به, ٞةطا ٖٞغ لم  ,ج٣لَُض بمام 

 ًهى٘ قِئا, بل ؤحٗب هَٟؿ 
 
 ه, وع٦

َ
ثل, وبن ٧ان ٣ًغؤ لخدهُل في مؿا ب ٖلى هٟؿه الدجت

اث٠ ول   ى يغب   ,٣ا٫, ٞهظا مً الىبا٫ُ  الْى َا ل٨ً اإلاىاؾبت ا٢خًذ بًغاصَ  .(1536)(ً السبا٫م   َو

 خُض ؤوعصهاَا.

ُٟت  ال٨الم في بُان  و٧ان ؤنل   ٘ مً زهاثو الغب هلالج لج. ٧ىن  الجتهض و  ْو  الدكَغ

 إال له هلالج لج ( ) خدصل البدث ؤهه ال شسق إال مً كىد هللا حلدلى وال خىم

                                              

 (264( الغوح )م 1533)

ال مبرؤ مً ؾهى وػلل، وال ؾلُم مً ه٣و ؤو زلل، ومً عام ؾلُما مً َٟىة، والخمـ ( ٢ا٫ اإلااوعصي: )1534)

ئا مً هبىة، ٣ٞض حٗضي ٖلى الضَغ بكُُه، وزاصٕ هٟؿه بٛلُه، و٧ان مً وظىص بُٛخه بُٗضا, وناع با٢تراخه ٞغصا  بٍغ

 (337 - 336ؤصب الضهُا والضًً )م وخُضا( اَـ . 

 2/1139ظام٘ بُان الٗلم ( 1535)

ل الٗلم )م 1536)  (41( ٚػ



 

 397 

٘, وبهما ٖمله الىٓغ في الىحي  والظي جدهل مً طل٪ اإلابدض ؤن الٗالم ال ًض له في الدكَغ

٘ هللا, ٞ ٤ اهدهغ هٍٓغالؾخسغاط الخ٨م الظي َى مً حكَغ ٘, الظي  في ٍَغ ت الدكَغ مٗٞغ

م, وججغي  لماَئ ٣ه حؿخىي ُٞه ؤ٢ضام السل٤ ظمُٗا ٖامتهم ٖو ٣ُ٣ا جد ,ؤٞٗالهم ظمُٗاٖلى ٞو

 ٧اٞت. للٗبىصًت التي زل٤ هللا ألظلها السل٤َ 

ََ  ًم  ): " ؤصب الُلب"٢ا٫ الكى٧اوي في    ؤ
 ,الكغوٕ ضما ًجب ٖلى َالب الٗلم جهىعٍ ٖى م 

اإلاا ,مبخضثا ؤو مىتهُا ,مً ؤو٢اث َلبه بل وفي ٧ل و٢ذ   ,واؾخدًاٍع ٖىض اإلاباقغة ؤن  ,مخٗلما ٖو

ه هللا لٗباصٍ  َى جدهُل   ,ى بهضصٍالظي َ الٗملَظا  ه ؤن  هٟؿ   ٖىض ع ٣ًغ  الٗلم الظي قٖغ

ت إلاا حٗبضَم   في م  به واإلاٗٞغ
َ
لى لؿان عؾىلهد٨ والى٢ٝى ٖلى ؤؾغاع ٦الم هللا ٖؼ  ,م ٦خابه ٖو

 ٖىضٍ لخمُت, بل َى شخيء   وال مجا٫َ  ُٞه لٗهبُت   َظا ال مضزَل  ومشل  ٢ا٫:  .وظل وعؾىله ملسو هيلع هللا ىلص

وؤهه ال ًسغط  ,َم به حٗبضا مُل٣ا ؤو مكغوَا بكغوٍَض حٗب   ,ظمُ٘ ٖباصٍ نن هللا ؾبداهه وبحْ بحْ 

 بل ؤ٢ضام   ,ؤٞغاصَم مً ًٖ طل٪ ٞغص  
 
ت   ,في طل٪ هم مدؿاٍو

 
َ  ٖاإلا  هم وظا

 
ٟهم وويُٗهم ,همل  ,وقٍغ

 ٍ ؤو ؤهه زاعط  به ٖباصَ  ض بما حٗبض هللا  مخٗب   ًضعي ؤهه ٚحر   مجهم ؤْن  لِـ لىاخض   ,و٢ضًمهم وخضًثهم

 ,مىه ما َلبه هللا مً ؾاثغ الىاؽ ٖلُه بإخ٩ام الكٕغ ومُلىب   مد٩ىم   الخ٩ل٠ُ ؤو ؤهه ٚحر   ًٖ

ُت وج٩ل٠ُ ٖباص هللا ؾبداهه بما  ٘ وبزباث ألاخ٩ام الكٖغ ًٞال ًٖ ؤن ًغج٣ي بلى صعظت الدكَغ

ن بال لم ٨ًً بال هلل ؾبداهه ال لٛحٍر مً البكغ ٧اثىا مً ٧ا َظا ؤمغ   ٞةن   ,ًهضع ٖىه مً الغؤي

هم بل الغؾل   ,ولِـ لٛحر الغؾل في َظا مضزل ,ُٞما ٞىيه بلى عؾله ضون بما مخٗب   ؤهٟؿ 

  ,حٗبضَم هللا به
 
  ,به ٧لٟهمٟىن بما م٩ل

َ
ال  هم بإمىع  وجسهُه   ,(1537)بىن بما َلبه مجهممُال

                                              

خهام" : )1537) م  اٖلمىا( ٢ا٫ الكاَبي في "الٖا م ونٛحَر ٗت حجت ٖلى السل٤ ٦بحَر ؤن هللا حٗالى وي٘ َظٍ الكَغ

م، لم ًسخو الدجت بها اظَغ م ٞو انحهم، بَغ جت و٦ظل٪ ؾاثغ الكغاج٘ بهما ويٗذ لخ٩ىن ح ,ؤخضا صون ؤخض مُُٗهم ٖو

ٗت، ختى بن اإلاغؾلحن بها نلىاث هللا ٖلحهم صازلىن جدذ ؤخ٩امها. ٞإهذ جغي ؤن  ٖلى ظمُ٘ ألامم التي ججز٫ ٞحهم جل٪ الكَغ

 
َ
َها بها في ظمُ٘ ؤخىاله وج٣لباجه، مما ازخو به صون ؤمخه، ؤو ٧ان ٖاما له وألمخه، ٣٦ىله حٗالى: } ب  هبِىا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص مساَ ح 

َ
اؤ ًَ

َ٪ ال ُى  م 
ًَ ْذ 

َ
٨
َ
ً  َوَما َمل  َ ىَع ظ 

 
َذ ؤ ِْ ي آجَ ح 

 
ْػَواَظَ٪ الال

َ
َ٪ ؤ

َ
َىا ل

ْ
ل
َ
ْخل

َ
ا ؤ ه   ب 

ي  ب 
حَن { بلى ٢ىله حٗالىى  ى  م 

ْ
ا
 ْ
ون  اإلا

ًْ ص  َ٪ م 
َ
 ل
ً
َهت ال 

َ
{، زم : }ز

ْػَو ٢ا٫ حٗالى: }
َ
ًْ ؤ  م 

 ً
ه  ٫َ ب 

َبض 
َ
ْن ج

َ
 ؤ

َ
ض  َوال ْٗ ًْ َب َؿاء  م   

 
َ٪ الي

َ
ل  ل د 

ًَ  
َ
{ال َ٪ ، و٢ىله حٗالى: }اط 

َ
  ل

 
َخل  اَّلل

َ
 م  َما ؤ

َدغ 
 
َم ج ي  ل  ب 

َها الى  ح 
َ
اؤ ًَ

ُم   ىع  َعخ 
 ٟ َٚ  

 
َ٪ َواَّلل ْػَواظ 

َ
ي َمْغَياَث ؤ ْبَخػ 

َ
ً  {، و٢ىله حٗالى: }ج ه  ت 

ض   ٗ  ل 
 ً  َ ى  ٣  

 
ل
َ
ُ
َ
َؿاَء ٞ  

 
م  الي ٣ْخ 

 
ل
َ
ا َ

َ
ط  ب 

ي  ب 
َها الى  ح 

َ
اؤ {، بلى ؾاثغ ًَ

لى ظمُ٘ الخ٩ ال١ والٗمىم ٖلُه ٖو ٗت هي الخا٦مت ٖلى ؤلَا ال٠ُ التي وعصث ٖلى ٧ل م٩ل٠، والىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٞحهم، ٞالكَغ

ٓم. ؤال جغي بلى ٢ىله حٗالى: } ٤ اإلاىنل والهاصي ألٖا ْضع ي اإلا٩لٟحن، وهي الٍُغ
َ
ْىَذ ج

 
ا َما ٦

َ
ه ْمغ 

َ
ًْ ؤ وًخا م  َ٪ ع 

ُْ لَ َىا ب 
ُْ ْوَخ

َ
َ٪ ؤ ل 

َ
ظ
َ
 َو٦

ا
َ
ه َباص   ٖ  

ًْ
اء  م 

َ
ك
َ
ًْ و ه  َم ي ب  ىًعا َجْهض 

 
ٍ  ه َىا

ْ
ل َٗ ًْ َظ  ٨

َ
ًَمان  َول  

ْ
 ؤلا

َ
َخاب  َوال  ٨

ْ
{، ٞهى ملسو هيلع هللا ىلص ؤو٫ مً َضاٍ هللا بال٨خاب وؤلاًمان، زم َما ال

لجمُ٘، وإلاا اؾدىاع لظل٪ الهضي والسل٤ مهخضون با مً اجبٗه ُٞه وال٨خاب َى الهاصي، والىحي اإلاجز٫ ٖلُه مغقض ومبحن

مال، ناع َى ا اٍَغ بىىع الخ٤ ٖلما ٖو ٓم، خُض زههلهاصي ألاو٫ لهظٍ ألامت واإلاغقض ٢لبه وظىاعخه ملسو هيلع هللا ىلص وباَىه ْو  ألٖا
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م ال  ً ظملت البكغ ومً ؾاثغ الٗباص في بل َم م   ,هم ًٖ ٧ىجهم ٦ظل٪زغوَظ  ًىظبج٩ىن لٛحَر

٘   و٢ض ؤزبروا بهظا وؤزبر به هللا   ,الخ٩ل٠ُ بما ظائوا به ًٖ هللا مً  ٖجهم ٦ما في ٚحر مىي

ؼ ومً الؿىت  عا في ٧ل و٦ما و٢ٟىا ٖلُه في الخىعاة وؤلاهجُل والؼبىع م٨غ   ,اإلاُهغةال٨خاب الٍٗؼ

ُت ا خ٩امض باأل الغؾل ٖلحهم الهالة والؿالم في الخٗب   وبطا ٧ان َظا خا٫َ  ,مجها واخض   لكٖغ

م  ىن  ,حٗالى بدبلُٛههللا والخى٠٢ في الخبلُٜ ٖلى ما ؤمَغ به هللا بال ما ؤطن لهم  لٗباصٍٞال ٌكٖغ

م بةبالٚه ِ بِىه وبحن ٖباصٍ الباٙل ًٖ هللا والخىؾ   بال مجغص   ولِـ لهم مً ألامغ شخيء   ,وؤمَغ

ه لهم وحٗبضَم به ا ٖى ,ُٞما قٖغ ض مً ٌٗٝغ ٖلم ٦ما َى مٗجى الغؾى٫ والغؾالت لٛت وقٖغ

  ٕ , وال ًىافي َظا و٢ى  السالٝ بحن ؤثمت ألانى٫ في بزباث اظتهاص   اللٛت ومهُلر ؤَل الكٕغ

٠ُ٨ٞ بدا٫ ٤, ٣  ع في َظٍ اإلاؿإلت لٟٓيٌّ ٖىض مً ؤهه٠ وَخ السالٝ الخغ   ألاهبُاء وهُٟه, ٞةن  

م مً ٖباص هللا ممً لِـ َى مً ؤَل الغؾالت وال ظٗله هللا مً ؤَل ا لٗهمت ٧الصخابت ٚحَر

م ؤن  َم  لت الٗلم, ٞةن  َم ٞالخابٗحن ٞخابٗحهم مً ؤثمت اإلاظاَب ٞؿاثغ َخ   مً َاالء ؤْن  لىاخض   ً ٖػ

٣ٞض ؤٖٓم  ,ًٖ ما َى مىه هللا بما َى زاعط   ر في قٕغ هللا ما لم ٨ًً ُٞه ؤو ًخٗبض ٖباصَ دض  ً  

ت َغخها في و  ,ه في َىة ال ًىجى مجهاَؿ وج٣ى٫ ٖلى هللا حٗالى بما لم ٣ًل, وؤو٢٘ هٟ ,ٖلى هللا الٍٟغ

وهاصي ٖلى هٟؿه بالجهل والجغؤة ٖلى هللا حٗالى والسالٟت  ,وويٗها في مىيٕى قغ ,مُغح ؾىء

 
 
 ,ومجزلت ال ًجزلها ٚحٍر ,ٞةن َظٍ عجبت لم ج٨ً بال هلل ,هاإلاا ظاءث به الكغاج٘ وما ؤظم٘ ٖلُه ؤَل

                                                                                                                                             

ت انُٟاء  هللا صون السل٤ بةهؼا٫ طل٪ الىىع ٖلُه، وانُٟاٍ مً ظملت مً ٧ان ؤػلُا ، ال مً ظهت مشله في السل٣ت البكٍغ

م، وبال لؼم طل٪ في ٧ل  مشال ـ القترا٦ه م٘ ٚحٍر في َظٍبكغا ٖا٢ال ـ ٧ىهه  ألاوناٝ، وال ل٩ىهه مً ٢َغل ـ مشال ـ صون ٚحَر

وال ل٩ىهه ٖغبُا، وال لٛحر طل٪، بل مً ظهت ازخهانه بالىحي الظي اؾدىاع به ٢لبه  شخي، وال ل٩ىهه مً بجي ٖبض اإلاُلب٢غ 

{ى ٢ُل ُٞوظىاعخه ٞهاع زل٣ه ال٣غآن، خت ُم   ٓ
َٖ   ٤

 
ل
 
ى ز

َ
ل َٗ
َ
َ٪ ل ه  ، وبهما طل٪ ألهه خ٨م الىحي ٖلى هٟؿه، ختى ناع ه: }َوب 

مله ٖلى و  ظٍ السانُت ٧اهذ مً  ٣ٞه، ٩ٞان الىحي خا٦ما وا٤ٞفي ٖلمه ٖو ٢ابال مظٖىا ملبُا هضاءٍ، وا٢ٟا ٖىض خ٨مه، َو

ى ماجمغ، وبال ٠ ؤٖٓم ألاصلت ٖلى نض٢ه ُٞما ظاء به، بط ٢ض ظاء باألمغ َو ى مخٗٔ، وبالخسٍى ٔ َو ى مىخه، وبالٖى ىهي َو

ٗت اإلاجزلت ٖلُه حجت خا٦مت ٖلُه،  ى ؾاث٤ صابت الغاظحن. وخ٣ُ٣ت طل٪ ٧له ظٗله الكَغ ى ؤو٫ الساثٟحن، وبالترظُت َو َو

ى ؤقٝغ اؾم حؿمى  به الٗباص، ٣ٞا٫ وصاللت له ٖلى الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم الظي ؾاع ٖلُه ملسو هيلع هللا ىلص، وبظل٪ ناع ٖبضا هلل خ٣ا، َو

 هللا حٗالى: }
ً

ال ُْ
َ
ٍ  ل ْبض 

َٗ
ْؾَغي ب 

َ
ي ؤ ظ 

 
ْبَداَن ال ٍ  {، }ؾ  ْبض 

َٖ ى 
َ
ل َٖ اَن 

َ
ْغ٢  ٟ

ْ
٫َ ال ؼ 

َ
ي ه ظ 

 
َباَع٥َ ال

َ
ى {، }ج

َ
ل َٖ َىا 

ْ
ل ؼ 
َ
ا ه م  ب  م 

ي َعٍْ ْم ف 
ْىخ 
 
ْن ٦ َوب 

ا
َ
ه ْبض 

ىن بإن {، وما ؤقبه طل٪ مً آلاًاث التي و٢٘ مضخه ٞحها بهٟت الٗبىصًت. وبَٖ طا ٧ان طل٪ ٦ظل٪ ٞؿاثغ السل٤ خٍغ

هم بهما ًشبذ بدؿب ما اجهٟىا به مً الضزى٫ جدذ  ٗت حجت خا٦مت ٖلحهم ومىاعا حهخضون بها بلى الخ٤، وقٞغ ج٩ىن الكَغ

هم في ٢ىمهم ٣ِٞ، ألن هللا حٗالى بهما  مال، ال بدؿب ٣ٖىلهم ٣ِٞ، وال بدؿب قٞغ ؤخ٩امها والٗمل بها ٢ىال واٖخ٣اصا ٖو

اؤزب ْم ل٣ىله حٗالى: } ,ذ الكٝغ بالخ٣ىي ال ٚحَر
 
ا٦
َ
٣
ْ
ج
َ
  ؤ

 
ْىَض اَّلل  ٖ ْم 

 
َغَم٨

ْ
٦
َ
ن  ؤ ٗت ب  {، ٞمً ٧ان ؤقض مداٞٓت ٖلى اجبإ الكَغ

لى في اجباٖها، ٞالكٝغ بطا بهما َى ومً ٧ان صون  ٞهى ؤولى بالكٝغ وال٨غم، طل٪ لم ًم٨ً ؤن ًبلٜ في الكٝغ مبلٜ ألٖا

ٗتبدؿب اإلابالٛت في جد٨ُم  خهام الكَغ  311 - 3/308(. الٖا
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دا ؤ ,وال ًضٖحها ؾىاٍ دا ٣ٞض ؤصزل هَٟؿ ٞمً اصٖاَا لٛحٍر جهٍغ ه في باب مً ؤبىاب و جلٍى

 ,و٧ان طل٪ َى الٟاثضة التي اؾخٟاصَا مً َلبه والغبذ الظي عبده مً حٗبه وههبه ,الكغ٥

  ,هوناع اقخٛاله بالٗلم ظىاًت ٖلُه ومدىت له ومهِبت ؤناب بها هَٟؿ 
ً
 ,٢اصَا بلحها وبلُت

 
ً
ضم الُلب في عاخت ومٗهُت ٨ظا مً, ٧ان ٖجها بالجهل ٖو لم ًدؿً لىٟؿه الازخُاع وال  َو

ؾل٪ ٞحها مؿال٪ ألابغاع وال ا٢خضي بمً ؤمغ هللا الا٢خضاء به مً ؤَل الٗلم الظًً ظٗلهم مدال 

 لظل٪ ومغظٗا.

كٍى  لمذ بما ُٞه مً الًغع الُٗٓم الظي ًمد٤ بغ٦ت الٗلم َو ٞةطا ج٣غع ل٪ َظا ٖو

هحٍر بٗض ؤن ٧ان مً الٗباصاث التي ال حكبهها َاٖ ت وال جمازلها ٢غبت مٗهُت مدًت وظهه ٍو

٘   ,وزُُئت زالهت بلُه مً جدغي ؤلاًمان الظي مً ؤٖٓم ؤع٧اهه وؤَم  ج٪ما ؤعقض جبحن ل٪ هٟ

ٗت ٚحرٟا ىه  ما ًدهله ل٪ ؤن ج٩ىن م     ,مخٗهب في شخيء مً َظٍ الكَغ
 
هللا ٖىض٥  ٞةجها وصٌٗت

  ,ه لضً٪وؤماهخ  
 
ع ما ًهض   بإن ججَٗل  ,ٖلماء ؤلاؾالممً  م  ها وجمد٤ بغ٦تها بالخٗهب لٗال  جْ ٞال جس

 
ً
غوي له مً الاظتهاص حجت لى ؾاثغ الٗباص ٖىه مً الغؤي ٍو طل٪ ٦ىذ  ٞةه٪ بن ٞٗلَذ  ,ٖلُ٪ ٖو

ا ا ال مدكٖغ    ,٢ض ظٗلخه قاٖع
 
 م٩ل

 
٪ ُوفي َظا مً السُغ ٖل ,خٗبضا ال مخٗبضامو  ,ٟاٟا ال م٩ل

  ٞةهه وبْن  ,والىبا٫ ل٪ ما ٢ضمىاٍ
َ
ٞ ًَ 

َ
 ىإ الٗلم وَ مً ؤه ٪ بىىٕ  ل

َ
ٖلُ٪ بمضع٥ مً مضاع٥  ا١َ ٞ

ًَ  ,الٟهم ًٞال ًٖ ؤن ًغجٟ٘  ,ط بظل٪ ًٖ ٧ىهه مد٩ىما ٖلُه مخٗبضا بما ؤهذ مخٗبضسغ  ٞهى لم 

ً   ًٖ َظٍ الضعظت بلى صعظت    ٩ًىن عؤ
ً
 بل الىاظب   ,ٍ لضحها الػما لهمٖلى الٗباص واظتهاص   ه ٞحها حجت

 
 
ٗ   غ  ٣  ٖلُ٪ ؤن حٗتٝر له بالؿب٤ وج  له ب

 
  ل
 ضا ؤن طل٪ الاظتهاصَ الضعظت الالث٣ت به في الٗلم مٗخ٣   ى 

الظي اظتهضٍ والازخُاع الظي ازخاٍع لىٟؿه بٗض بخاَخه بما ال بض مىه َى الظي ال ًجب ٖلُه 

بطا اظتهض الخا٦م ٞإناب ٞله "إلاا زبذ في الصخُذ ٖىه ملسو هيلع هللا ىلص مً َغ١ ؤهه  ,ٍ وال ًلؼمه ؾىاٍٚحر  

 ةبطا ؤناب ٞله ٖكغ "َغ١ ؤهه  مًوفي زاعط الصخاح  ,"ظتهض ٞإزُإ ٞله ؤظغؤظغان وبن ا

ًل   ,و٢ض صدخه الخا٦م في اإلاؿخضع٥ ,"ؤظىع  ُاٍئ َظ  ٞو ولِـ ل٪ ؤن حٗخ٣ض  ,مٌّ هللا واؾ٘ ٖو

ً هٟؿ٪ ٖلى الجض والاظتهاص  ,ل٪ ؤو زُإٍ زُإ ٖلُه ه نىاب  ؤن نىابَ  بل ٖلُ٪ ؤن جَى

 والبدض بما ًضزل جدذ َى٢٪ وجدُ
َ
 بْ ِ به ٢ضعج٪ ختى ج
 
ً ؤزظ ألاخ٩ام بلى ما بلٜ بلُه م   َٜ ل

ُت مً طل٪ اإلاٗضن الظي ال مٗضن ؾىاٍ ً الظي َى ؤو٫ ال٨ٟغ وآزغ الٗمل ,الكٖغ  ٞةْن  ,واإلاَى

 
َ
غث ٖىه لم ج٨ً ملىما بٗض ؤن ٢ه   وبْن  ,به ٣ٞض جضعظذ مً َظٍ البضاًت بلى جل٪ الجهاًت غَث ٟ  ْ
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وال قٕغ بال ما  ,وال خ٨م بال مىه ,ىع٥ ؤهه ال حجت بال هللفي جه ٢غعث ٖىض هٟؿ٪ وؤزبذ  

ه  .(1538)(قٖغ

ش ال٣ٟه ؤلاؾالميال٨ٟغ الؿامي ٦خابه "الدجىي في الكُش دمحم ٢ا٫ لهظا و  اة ): "في جاٍع بالٞى

ش    بال جاٍع
٘ ؤلاؾالمي، ولم ًب٤ بٗض  ش الدكَغ ت اهخهى جاٍع ٘ والاؾخيباٍ  الىبٍى ى الخَٟغ ال٣ٟه, َو

ٌ  موجلً الخفدَزٖلُه الؿالم,  تي ؤحى بها الغؾى٫  مً ألانى٫ ال ، ٞبٗض ودمىت في جلً ألاصى

  ٘ ت لم ًب٤ حكَغ ٗت ب٣ىله بط ,ألانى٫ الىبٍى ْم حٗالى: } جمذ الكَغ
 
ًَى٨ ْم ص 

 
٨
َ
ذ  ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
{ آلاًت، ال

ش ال٣ٟه ؤلاؾالمي  .(1539)(ولهظا ٧ان مىيٕى ٦خابي َظا جاٍع

: )الىبي ملسو هيلع هللا ىلص َى وخضٍ اإلاٗهىم في َظٍ ألامت, وال مدب الضًً السُُبالكُش و٢ا٫ 

٘, بما ؤهؼ٫  ى وخضٍ ملسو هيلع هللا ىلص مهضع الدكَغ , َو هللا ٖلُه في ال٨خاب وما زبذ ٖىه في مٗهىم ٞحها ٚحٍر

ًصخُذ الؿىت } ض 
َ
َمه  ق

 
ل َٖ ىَحى *   ً  َوْحي  

 
ال َى ب 

 َ ْن  َهَىي * ب 
ْ
ً  ال

َٖ   ٤  ُ ْى
ًَ َىي َوَما   ٣

ْ
ظا الىحي  {,ض  ال َو

  ٘ لى, ٞاه٣ُ٘ الدكَغ ٤ُ ألٖا َ٘  اه٣ُ٘ بالخدا٢ه بالٞغ  بٗضٍ وال مٗهىمَ  بظل٪, ٞال حكَغ

)  .(1540)ٚحٍر

ش الدكَغ ش ههب صالثل ال٢لذ: ومٗجى اهتهاء جاٍع , ألن ال٨خاب والؿىت كٕغ٘, َى اهتهاء جاٍع

اة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص اه٣ُ٘ الىحي, ٖىه بالسُ ر  اإلاٗب   حٗالى ٕ الظي َى خ٨م الغبَما ؤصلت الكغ  اب, وبٞى

ؤهه ؤوصٕ ال٨خاب حٗالى ولُٟه بٗباصٍ مً عخمت هللا و و٢ض ٧ان طل٪ بٗض جمام الباٙل والغؾالت, 

 َٖ   ه الهالَر والؿىت قغ
 
ال٣ٟهاء زلٟاء الىبي ملسو هيلع هللا ىلص هي الىٓغ في ال٨خاب  ل٩ل ػمان وم٩ان, ووُْٟت

 خ٩ام الغب هلالج لج في الى٢اج٘ والؿىت الؾخسغاط ؤ
 
 .ٟحنوالىىاػ٫ وما ًخٗل٤ بإٞٗا٫ اإلا٩ل

َى اإلاخم٨ً مً صع٥ ؤخ٩ام الى٢اج٘ ٖلى ٌؿحر مً ٚحر ) :اإلاٟتي في خض ٢ا٫ الجىٍجيولهظا 

  مٗاهاة  
 
 .(1541)(محٗل

 )الدجىي: دمحم و٢ا٫ الكُش 
 
 ؤخ٩ام   ٧ل الجتهضًً ٧ان ٣ًهض ٚاًت واخضة, وهي اؾخيباٍ

٘ ؤلاؾالمي مً ال٣غآن والؿىت ٖلى ما ٣ًخًُه عوح  الى٢اج٘  بلى مغاص  مخىزحن الىنى٫َ  ,الدكَغ

، ال ٢هَض   .(1542)(مجهم ؾىي َظا لىاخض   الكإع

                                              

 (33 - 30 ؤصب الُلب )م( 1538)

ش ال٣ٟه ؤلاؾالمي ( 1539)  )َامل(. 1/74ال٨ٟغ الؿامي في جاٍع

 (6( م٣ضمت ماجمغ الىج٠ )م 1540)

 (403( الُٛاسي )م 1541)

 1/279 ال٨ٟغ الؿامي( 1542)
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الكٕغ  ٞيؿبخه بلىحٗالى, ٞما ٧ان مً ألاخ٩ام ٢ُُٗا  هللا وجل٪ ألاخ٩ام هي قٕغ٢لذ: 

ً   , وما ٧ان مٓىىهاُت٢ُٗ , ٞال٣ُٟه ٖىٞال  ضما ًجتهض ًًٓ بنابت الخ٤ ٣ُ٘ ب٩ىهه َى الكٕغ

 , ٦ما ٢ض ؾل٠.ٕغ وال ٣ًُ٘الك بصعا٥َ و 

 في الؿىت وال٨
 
  والهىاب مىظىصة

 الخ٤ 
 
ً طل٪ ٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم: )مأزظ خاب, ٞم 

م  ْاَغ  
َ
 .(1543)ال ٣ً٘ ُٞه زُإ, ومىه ما َى مدكابه ٢ابل  للسُإ والهىاب( ما َى مد٨

ؤو  ا ُٞه ٦خاب  ؤم  "٣ًى٫: ال ؤصعي ُٞما ًضعي؟ ٢ا٫:  ؤن ؾئل سخىىن: ؤٌؿ٘ الٗالَم  ولهظا إلاا

ؾىت باثىت ٞال, وؤما ما ٧ان مً َظا الغؤي ٞةهه ٌؿٗه طل٪، ألهه ال ًضعي ؤمهِب  َى ؤم 

 .(1544)"مسُئ

ًَ )٢ا٫ الٛؼالي:  ًما, خ٤  الجتهض ؤن 
ْ
٨ لُه ؤماعاث  دكى  بن  هلل حٗالى في ٧ل وا٢ٗت  خ  ٝ بلُه, ٖو

 
 
٦ما للٗلىم, ٞهى ٦ُالب ال٣بلت بٓىه, بن ؤناب  وللٓىىن في ال٣ٗى٫ مؿال٪  ر ٚلبت الًٓ, ىع  ج

  ً  .(1545)(ب ٞله ؤظغ  واخضه  ظهت ال٣بلت ٞله ؤظغان, وبن بجى ٖلى ٚلبت الًٓ ولم 

في  (1547)ناخب "ؤلاًًاح" (1546)٢ا٫ ؤبى ٖلي الُبري ): للؼع٦صخي "البدغ الخُِ"في و

ما، وظٗل
َ
ل َٖ ٣ا "ؤنىله" : بن هللا ههب ٖلى الخ٤  ٞمً ؤنابه ٣ٞض ؤناب الخ٤،  ,لهم بلُه ٍَغ

َغ ٖلى ٢هضٍ ظ 
 
ع بسُئه وؤ ظ 

 ٖ  .(1548)(ومً ؤزُإٍ 

 ؟ظتهاص٢ا٫: ٠ُ٨ٞ الا : )" الغؾالت"٢ا٫ الكاٞعي في ٦خاب 

                                              

اًت( 1543)  (135 - 134)م  م٣انض الٖغ

ًله 1544) ش ؤلا  1/758( ظام٘ بُان الٗلم ٞو  17/248ؾالم للظَبي , وجاٍع

 (498 - 497( , واهٓغ: الغؾالت للكاٞعي )م 565( اإلاىسى٫ )م 1545)

ؤبى ٖلي الخؿً بً ال٣اؾم الُبري ال٣ُٟه الكاٞعي؛ ؤزظ ال٣ٟه ًٖ ؤبي ٖلي ابً ؤبي ( ٢ا٫ ابً زل٩ان: )1546)

ل٤ ٖىه الخٗل٣ُت اإلاكهىعة اإلايؿىبت بلُه، وؾ٨ً ببٛضاص وص ٍ، ٖو غ 
ْ
٦ م ط 

غة اإلا٣ض  عؽ بها بٗض ؤؾخاطٍ ؤبي ٖلي اإلاظ٧ىع، ٍَغ

ص، ونى٠ ؤًًا ٦خاب  ٠ في السالٝ الجغ   
ى  ى ؤو٫  ٦خاب  ن  في ال٣ٟه،  "ؤلافاصدح"ونى٠ ٦خاب "الخغع" في الىٓغ، َو

ُان  ُاث ألٖا ى ٦بحر  ًضزل في ٖكغة ؤظؼاء، ونى٠ ٦خابا في الجض٫، و٦خابا في ؤنى٫ ال٣ٟه(. ٞو  2/76و٦خاب "الٗضة" َو

, و٢ض عؤًَذ ؤن الظي في (6/243ت ألاعصهُت للبدغ الخُِ )َى في َظٍ اليسست, و٦ظا َى في الُبٗ ( ٨َظا1547)

ُان" ُاث ألٖا وؤما ٦خابه في ال٣ٟه ٞغؤًخه في ٦خب )( , و٢ا٫ الؼع٦لي: 16/63) "ؾحر ؤٖالم الىبالء", ومشله في )ؤلافاصدح( "ٞو

ٗخَمض ٖلحها ومجها ٦ك٠ الٓىىن  بً ٢اضخي قهبت في الُب٣ت السامؿت مً ٦خابه )َب٣اث ول٨ً ا ,)ؤلاًًاح( 211ٌ 

اَـ . مً َامل ٦خاب ( فىفى ول  شًر( ٢ا٫: )ؤبى ٖلي الُبري، ناخب ؤلاٞهاح، بالٟاء والهاص اإلاهملت(  –الكاُٞٗت 

الم   . 2/210ألٖا

 8/284( البدغ الخُِ للؼع٦صخي 1548)

 



 

 412 

  ظل   -هللا  ٣ٞلذ: بن  
 
 ,٠ٖلى الٗباص ب٣ٗى٫، ٞضلهم بها ٖلى الٟغ١ بحن السخل   ً  َم  -ٍ زىائ

ضاَم الؿبُل بلى الخ٤ هها   وصاللت.َو

  ٢ا٫: َٞم 
 
 مً طل٪ قِئا. ْل ش

م بالخىظه بلُه بطا عؤٍو وجإزُه بطا ٚابىا ٖىه ٢لذ: ههب لهم البَِذ  وزل٤  ,الخغام وؤمَغ

م  ا وبداعا وظباال وعٍاخا, ٣ٞا٫: }و٢مغا وهجىملهم ؾماء وؤعيا وقمؿا 
 
٨
َ
َل ل َٗ ي َظ ظ 

 
َى ال  َ َو

 
ْ
َماث  ال

 
ل
 
ي ْ َها ف  وا ب 

َتْهَخض  ىَم ل 
ج  َبْدغ  الى 

ْ
  َوال

وَن , و٢ا٫: }{َبر  ْم َحْهَخض   َ ْجم  
الى  َماث  َوب 

َ
ال َٖ ٞإزبر ؤجهم  ,{َو

 .حهخضون بالىجم والٗالماث

  ٣ُ ىن بمىه ظهت البِذ بمٗىهخه لهم وجٞى ه بًاَم بإن ٢ض عآٍ مً عآٍ مجهم في ٩ٞاهىا ٌٗٞغ

٣ًهض ٢هضٍ ؤو هجم م٩اهه وؤزبر مً عآٍ مجهم مً لم ًٍغ وؤبهغ ما حهخضي به بلُه مً ظبل 

اجم به وقما٫ وظىىب وقمـ ٌٗٝغ مُلٗها ومٛغبها وؤًً ج٩ىن مً اإلاهلى بالٗصخي وبدىع ً  

 ٦ظل٪.

 
 
 و٧ان ٖلحهم ج٩ل

 
 الضالالث بما زل٤ لهم مً ال٣ٗى٫ التي ع٦بها ٞحهم ل٣ُهضوا ٢هَض  ٠

 
َ
لمهم  ,هاالخىظه للٗحن التي ٞغى ٖلحهم اؾخ٣بال ا مجتهضًً ب٣ٗىلهم ٖو بالضالثل ٞةطا َلبَى

٣ُه  بت بلُه في جٞى  وا ما ٖلحهم.: ٣ٞض ؤص  -بٗض اؾخٗاهت هللا والٚغ

جض الخغام والخىظه قٍُغ إلنابت البِذ ساإلا قَُغ  ه ٖلحهم الخىظه  ٞغيَ  وؤبان لهم ؤن  

 ب٩ل خا٫.

ولم ٨ًً لهم بطا ٧ان ال جم٨جهم ؤلاخاَت في الهىاب بم٩ان مً ٖاًً البِذ ؤن ٣ًىلىا 

 . (1549)(بال صاللتهخىظه خُض عؤًىا 

ٕ  ٞ وم٘ َظا٢لذ:  ٕ   الخ٤ والهىاَب به ؤن  اإلا٣ُى هللا ال ًم٨ً ؤن ًجخم٘  الظي َى قغ

  ال٣ٟهاء  
ً
ٟ  ٢ا٫ الكاٞعي: ) - ٖلى ٖضم بنابخه ٢اَبت ٞإما الجماٖت  ,٢تغْ بهما ج٩ىن الٟٛلت في ال

 
ً
  ٞال ًم٨ً ٞحها ٧اٞت

 
ابً ال٣ُم: و٢ا٫ , (1550)(وال ؾىت وال ٢ُاؽ بن قاء هللا ى ٦خاب  ًٖ مٗجَ  ٟٚلت

ها, بل ال بض ؤن ٩ًىن في ألامت مً ٢ا٫ ) مٗاط هللا ؤن جخ٤ٟ ألامت ٖلى مسالٟت ما ظاء به هبح 

                                              

 (503 - 501( الغؾالت )م 1549)

 (476)م  الؿاب٤( 1550)
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ألامت مً ؤن ججخم٘ ٖلى َظٍ بط ٢ض ٖهم هللا  ٞإ٦ثر, مجهم ه واخض  ٞال بض ؤن ًهِبَ  - (1551)(به

٘ السُ, (1552)ياللت إ ًٖ بظمإ ألامت ٣ٞا٫: "ؤمتي ال ججخم٘ ٢ا٫ الُىفي: )بن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٢ُ٘ بٞغ

 
َ
ب ؤن اجٟا٢هم ٖلى ٖضم الٗلم بد٨ ,(1553)اإلاٗىىي( طل٪ ٖىه الخىاجَغ  َغ ٖلى ياللت", وجىاج م وال ٍع

  ٕع في مؿإلت  الكا
 
 !! ؤي ياللت ياللت

اب في   ال جؼا٫ َ"ٖىه ملسو هيلع هللا ىلص ب٣ىله:  جىاجغث ألازباع  ): " اإلالسو"٢ا٫ ال٣اضخي ٖبض الَى
 
 اثٟت

 
 
م زالٝ ً ٖلى الخ٤ ال ًًَغ ىا ملسو هيلع هللا ىلص بظل٪ ٞإٖلَم  ,"هللا مً زالٟهم ختى ًإحي ؤمغ   مً ؤمتي ْاٍَغ

   ً ٢اثم  مً ؤٖهاع اإلاؿلمحن م   ؤهه ال ًسلى ٖهغ  
ٕ   هلل بالخ٤    َب َظ بلى الهضي, ٞىَ  وصا

 
ما  بخالت

 
َ
 َم  زغط ًٖ طل٪, و٢ض ؤزغط َظا الخضًض

ْ
 وؤن   ,لكإجها في ٧ل ٖهغ والخُٗٓم   ,اإلاضح ألمخه َط غَ س

ًَ  الخم    .(1554)(اهخهى همهم بدلخم ؤو بلظُ ج كً خالفهد إذا اخخلفذ, فئمد ؤن ًلىم حمُلُ خسُ ال 

الخال٫ بحن والخغام بحن وبُجهما ؤمىع "٢ى٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في قغح  ٢ا٫ الخاٞٔ ابً عظبو 

  : ؤن  : )مٗىاٍ "مً الىاؽ مكخبهاث ال ٌٗلمهً ٦شحر  
َ
  بَ  ٌَ ْخ الخال٫ ال

ٍَ  ن  ح  ُٞه، و٦ظل٪  ال اقدبا

ً ؤمىع   الخغام   مً الىاؽ، َل هي مً الخال٫ ؤم مً  حكدبه ٖلى ٦شحر   الخٌ، ول٨ً بحن ألامٍغ

ٗلمىن م   ً ؤي ال٣ؿمحن هي. ٞإما الخغام؟ وؤما الغاسسىن في الٗلم، ٞال ٌكدبه ٖلحهم طل٪، َو

والشماع وبهُمت ألاوٗام، وقغب ألاقغبت الُُبت،  ً الؼعٕوخٌ: ٞمشل ؤ٧ل الُُباث مالخال٫ ال

حر طل٪  ما ًدخاط بلُه مً ال٣ًُ وال٨خان ؤو الهٝى ؤو الكٗغ، و٧الى٩اح ولباؽ والدؿغي ٚو

الخٌ: مشل ؤ٧ل  ه ب٣ٗض صخُذ ٧البُ٘، ؤو بمحرار، ؤو َبت، ؤو ٚىُمت. والخغام  بطا ٧ان ا٦دؿاب  

غ، وقغ  غ للغظا٫، ومشل اإلاُخت، والضم، ولخم السجًز ب السمغ، وه٩اح الخاعم، ولباؽ الخٍغ

ٗ   ألا٦ؿاب الخغمت ٧الغبا واإلاِؿغ وزمً ما ه، وؤزظ ألامىا٫ اإلاٛهىبت بؿغ٢ت ؤو ال ًدل بُ

                                              

٢ا٫: ٞهل ججض لغؾى٫ هللا ؾىت زابخه مً ظهت ( : )470)م  "الغؾالت"( . ٢ا٫ الكاٞعي في 264م ( الغوح )1551)

  الاجها٫ زالٟها الىاؽ  
 
هم؟ ٢لذ: ال، ول٨ً ٢ض ؤظض الىاؽ مسخلٟحن ٞحها: مجهم مً ٣ًى٫ بها، ومجهم مً ٣ًى٫ بسالٞها, ٧ل

 ٩ًىهىن مجخمٗحن ٖلى ال٣ى٫ بسالٞها, ٞلم ؤظضَا ٢ِ
 
 (.ٞإما ؾىت

٘ بهض٢ه مً خضًض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ما جل٣خه ألامت بال٣بى٫ وظغي ( 1552)
َ
ُ٣  ً ولهظا ٣ٞض ظٗل ابً جُمُت مً ظملت ما 

ها, ٣ٞا٫: )
 
لىا به, ٦ما ٖملىا بدضًض الٛغة في الجىحن و٦ما ٖلُه ٖمل م 

َٗ ً الخضًض الصخُذ ما جل٣اٍ اإلاؿلمىن بال٣بى٫ ٞ م 

جَؼم بإهه نض١؛ ألن ألامت جل٣خه بال٣بى٫  ٖملىا بإخاصًض الكٟٗت وؤخاصًض ُض  الٗلَم وٍ   ٟ
 ً سجىص الؿهى وهدى طل٪, ٞهظا 

مال بمىظبه,  د ليدهذ ألامت كد اجفلذ كلى جاصدًم جهض٣ًا ٖو ِرب 
َ
وألامت ال ججخمم كلى طاللت؛ فلى ودن في هفع ألامس ه

لى اظخمٗذ و٢ض ٢ا٫ الٛؼالي في "اإلاؿخهٟى" : ) . 17  18/16(. مجمٕى الٟخاوي الىرب واللمِل به, وهرا ال ًجىش كلحهد

هم ٖلى السُة(.  ٖ ٘  بإن ال صلَُل ًسالٟه, بط ٌؿخدُل  بظما  ألامت ٖلى شخيء ؤم٨ً ال٣ُ

 (271اله٣ٗت الًٛبُت في الغص ٖلى مى٨غي الٗغبُت )م ( 1553)

 (36( الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م 1554)
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  ٌ   ٠ في خ  ل  ما ازخ   ٚهب ؤو جضلِـ ؤو هدى طل٪. وؤما اإلاكدبه: ٞمشل بٗ
 
مه، بما مًل  ه ؤو جدٍغ

ُان ٧السُل والبٛا٫ والخمحر مه مً ألاهبظة التي ٌؿ٨غ وال ألٖا ًب، وقغب ما ازخل٠ في جدٍغ

 ٦شحر  
َ
ا، وبما مً اإلا٩اؾب السخل ٠ َا، ولبـ ما ازخل٠ في بباخت لبؿه مً ظلىص الؿبإ وهدَى

  ٗ  ٞحها ٦مؿاثل ال
َ
 وبسخا١   ؤخمض   اإلاكخبهاث   َغ ؿ  ُىت والخىع١ وهدى طل٪، وبىدى َظا اإلاٗجى ٞ

حر   ن ُٞه لؤلمت ما ًدخاط ، وبح  ن هللا حٗالى ؤهؼ٫ ٖلى هبُه ال٨خاَب ألامغ ؤ َما مً ألاثمت. وخانل  ٚو

ْيء  حٗالى: }بلُه مً خال٫ وخغام، ٦ما ٢ا٫ 
َ

  شخ
ل 
 
٩ اًها ل 

َُ ْب َخاَب ج   ٨
ْ
َ٪ ال ُْ لَ َٖ َىا 

ْ
ل ؼ 
َ
:  ,{َوه حٍر ٢ا٫ مجاَض ٚو

 
 
را مً ؤخ٩ام ىا ٖىه، و٢ا٫ حٗالى في آزغ ؾىعة اليؿاء التي بحن ٞحها ٦شحه  غوا به ؤو ج  م  ٧ل شخيء ؤ

ُم  ألامىا٫ وألابًإ: } ل 
َٖ ْيء  

َ
  شخ

ل 
 
٩  ب 

ىا َواَّلل  
 
ل  ً

َ
ْن ج

َ
ْم ؤ

 
٨
َ
  ل

 
ن  اَّلل  

َبح   و٢ا٫ حٗالى: } ,{ً 
 
ال
َ
ْم ؤ

 
٨
َ
َوَما ل

ْم 
 
ْعج غ 

 
 َما اْيُ

 
ال ْم ب 

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َم  ْم َما َخغ 

 
٨
َ
َل ل ه 

َ
ْض ٞ

َ
ه  َو٢

ُْ لَ َٖ   
 
َغ اْؾم  اَّلل  ٦

 
ا ط م  ىا م 

 
ل
 
٧
ْ
إ
َ
ه   ج

ُْ لَ {، و٢ا٫ ب 

ىَن حٗالى: }  ٣ خ  ًَ ْم َما  ه 
َ
َن ل  

َبح   ً ى  ْم َخت   َ َضا ََ  
ْ
ط َض ب 

ْٗ ْىًما َب
َ
ل  ٢  ً

 ُ
 ل 
اَن اَّلل  

َ
وو٧ل بُان ما ؤق٩ل  ,{َوَما ٧

ل بلى الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ٦ما ٢ا٫ حٗالى اؽ  : }مً الخجًز لى  َن ل   
َبح  خ  َغ ل 

ْ
٦  
 
َ٪ الظ ُْ لَ َىا ب 

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ْم َوؤ ْحه 

َ
ل  ٫َ ب 

ؼ 
 
وما  ,{َما ه

ت ٢بل مىجه بمضة ٌؿحرة: } ْىَم ٢بٌ ملسو هيلع هللا ىلص ختى ؤ٦مل له وألمخه الضًً، ولهظا ؤهؼ٫ ٖلُه بٗٞغ َُ
ْ
ال

ًًىا َم ص 
َ
ْؾال  

ْ
م  ؤلا

 
٨
َ
ِذ  ل ي َوَعي  َمت 

ْٗ
ْم و 

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َمْمذ  

ْ
ج
َ
ْم َوؤ

 
ًَى٨ ْم ص 

 
٨
َ
ذ  ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
جغ٦خ٨م ٖلى : "{. و٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلصؤ

ٜ ٖجها بال َال٪ بًُاء ه٣ُت لُلها ا ال ًَؼ جىفي عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وما َاثغ ". و٢ا٫ ؤبى طع: "٦جهاَع

ه . وإلاا ق٪ الىاؽ في مىجه ملسو هيلع هللا ىلص، ٢ا٫ ٖم  "ًدغ٥ ظىاخُه في الؿماء بال و٢ض ط٦غ لىا مىه ٖلما

ههجا واضخا، وؤخل الخال٫ وخغم  عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ختى جغ٥ الؿبَُل وهللا ما ماث "الٗباؽ هنع هللا يضر: 

ل٤، وخاعب وؾالم، وما ٧ان عاعي ٚىم ًدب٘ بها عئوؽ الجبا٫ ًسبِ ٖلحها  الخغام، وه٨ذ َو

مضع خىيها بُضٍ بإههب وال ؤصؤب مً عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٧ان ٨ُٞم  ."الًٗاٍ بمسبُه ٍو

 وفي الجملت ٞ
 
ِ  ما جغ٥ هللا وعؾىل ىا وال خغاما بال مبِىا، ل٨ً بًٗه ٧ان ه خالال بال مب

  ؤْهَغ 
 
ٖ  ه واقت  بُاها مً بٌٗ، ٞما ْهغ بُاه ًَ ل  هغ و ُٞه  ٤َ بْ م مً الضًً بالًغوعة مً طل٪ لم 

  ٌ   بجهله في بلض   ٗظع ؤخض  ق٪، وال 
 
ه صون طل٪، ٞمىه ما اقتهغ ًٓهغ ُٞه ؤلاؾالم، وما ٧ان بُاه

ٗت زانت، ٞإظم٘ الٗلماء  َم بحن َخ  ٌ   لت الكَغ ً لِـ َم  ٖلى خله ؤو خغمخه، و٢ض ًسٟى ٖلى بٗ

مه وطل٪ ألؾباب:  ٗت ؤًًا، ٞازخلٟىا في جدلُله وجدٍغ مجهم، ومىه ما لم ٌكتهغ بحن خملت الكَغ

َ٘  ٖلُه زُٟا لم ًى٣له بال ٢لُل   مجها ؤهه ٢ض ٩ًىن الىو    ,الٗلم لت  َم َخ  مً الىاؽ، ٞلم ًبلٜ ظمُ

  ً   َما بالخدلُل، وآلازغ  ى٣ل ُٞه ههان، ؤخض  ومجها ؤهه ٢ض 
ً
م، ُٞبلٜ َاثٟت  مجهم ؤخض   بالخدٍغ

ش، ٠٣ُٞ الىهحن صون آلازغ، ُٞخمؿ٩ىن بما بلٛهم، ؤو ًبلٜ الىهان مٗا مً لم ًبلٛه ال خاٍع

خه بالىاسخ ذ، وبهما ًازظ مً ٖمىم ؤو مٟهىم ؤو  ومجها ما لِـ ُٞه هوٌّ  ,لٗضم مٗٞغ نٍغ
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ومجها ما ٩ًىن ُٞه ؤمغ، ؤو ههي، ٞخسخل٠ الٗلماء  ,الٗلماء في َظا ٦شحرا ، ٞخسخل٠ ؤٞهام  ٢ُاؽ

ه، وؤؾباب   م ؤو الخجًز  في خمل ألامغ ٖلى الىظىب ؤو الىضب، وفي خمل الىهي ٖلى الخدٍغ

 الازخالٝ ؤ٦ثر مما ط٦غها.

ًُ  د  ال بُ فوم٘ َظا  حر  ل  , ٩ُٞىن َى الٗام الخم  ىافِ في ألامت ِمً كدِلٍم  ٍ م بهظا الخ٨م, ٚو

ًَ  مكخبها ٖلُه وال ٩ًىن ٖاإلاا بهظا, ٞةن   ٩ًىن ألامغ   غ ؤَل  ٓهَ َظٍ ألامت ال ججخم٘ ٖلى ياللت, وال 

هاع,  , ٞال ٩ًىن الخ٤  (1555)باَلها ٖلى ؤَل خ٣ها مهجىعا ٚحَر مٗمى٫  به في ظمُ٘ ألامهاع وألٖا

ً الىاؽ مً ٌٗلمها, ولهظا ٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص في اإلاكخبهاث: "ال ٌ  م 
هً ٦شحر  مً الىاؽ", ٞض٫ ٖلى ؤن  ٗلم 

 .(1556)(وإهمد هي مشخبهت كلى مً لم ٌللمهد, ولِظذ مشخبهت في هفع ألامس

ظا ٌؿخلؼم وظىصَ  ٗت, آلت الىٓغ و الاظتهاص, ألهه  ٢لذ: َو ت ؤخ٩ام الكَغ الىؾُلت بلى مٗٞغ

 "في  (1557)حري بَ الؼ  ٢ا٫ لهظا و 
 
 ): " ذ٨  ْؿ اإلا

َ
 لً ج

 
   مً ٢اثم   ألاعى   َى سل

وصَغ  و٢ذ   هلل بالدجت في ٧ل 

 ًْ ٞلِـ  -٦ما ٢ا٫ السهم  -مىظىص  في ٦شحر، ٞإما ؤن ٩ًىن ٚحَر  طل٪ ٢لُل   وػمان، ول٨

  ٖ ٌ   م ال٣ٟهاء  ض  بهىاب، ألهه لى    لم ج٣م الٟغاث
 
ٖ  ٧ل   ها، ولى 

 
ُ 
َ
  ذ  ل

 
 ها لَخ الٟغاثٌ ٧ل

 
  ذ  ل

 
 الى٣مت

اهلل ؤن وهدً وٗىط ب ,"ج٣ىم الؿاٖت بال ٖلى قغاع الىاؽ ال"ر: بظل٪ في السل٤، ٦ما ظاء في السب

 .(1558)(غ م٘ ألاقغاع. اهخهىهاز  

                                              

لخىت: ًا ؤبا ٖبض هللا، ؤَوال جغي الخ٤  ٠ُ٦ ْهغ ٖلُه الباَل؟ ٢ا٫: ؤهه ٢ُل له ؤًاَم ا خ٩ي ًٖ ؤلامام ؤخمَض ( 1555)

 للخ٤". 
 
 الػمت

ىا بٗض  ، بن  ْهىَع الباَل ٖلى الخ٤ ؤن جيخ٣ل ال٣لىب  مً الهضي بلى الًاللت، و٢لىب 
 

ؾحر ؤٖالم الىبالء ]"٦ال

11/238] 

 197 - 1/194( ظام٘ الٗلىم والخ٨م 1556)

ض هللا الؼبحر بً ؤخمض بً ؾلُمان بً ٖبض هللا بً ٖانم بً اإلاىظع بً الؼبحر بً ؤبى ٖب( ٢ا٫ ابً زل٩ان: 1557)

َـ . و٢ا٫ الىىوي: مً  الٗىام، ال٣ُٟه الكاٞعي اإلاٗغوٝ بالؼبحري البهغي, ٧ان بماَم ؤَل البهغة في ٖهٍغ ومضعؾها ا

حرة مجها ال٩افي في اإلاظَب، مسخهغ ؤصخابىا ؤصخاب الىظٍى اإلاخ٣ضمحن, ج٨غع ط٦ٍغ فى اإلاهظب والغويت... نى٠ ٦خبا ٦ش

ب اَـ . و  ى مسخهغ له في ال٣ٟه. ٧ان ؤٖمى, ٢ا٫ الؼع٦لي: هدى الخىبُه وجغجِبه عجُب ٍٚغ ٢ض ٌٗٝغ بهاخب )ال٩افي(, َو

َـ . ٢ا٫ في ٦ك٠  ايت اإلاخٗلم( و)الاؾدكاعة والاؾخساعة( و)اإلاؿ٨ذ( ا وؿبخه بلى الؼبحر بً الٗىام. ومً ٦خبه )ؤلاماعة( و)ٍع

َـ . اهٓغ: لٓىىن: ا ب )٧األلٛاػ( ازخهٍغ بٌٗ الًٟالء ا ى: ٦خاب ٍٚغ ُان َو ُاث ألٖا , وتهظًب ألاؾماء واللٛاث  2/313ٞو

الم  2/256  2/1676, و٦ك٠ الٓىىن  1/132, وألٖا

 8/240( البدغ الخُِ 1558)
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َٕ الخىابلت  ٢غع  ومً َىا   امخىا
 
 ز
 
  ل
مدخجحن ب٣ىله ٖلُه الهالة  ,الؼمان ًٖ مجتهض   ى 

م َم "والؿالم:  ً ٖلى الخ٤ ال ًًَغ هللا  ؤمغ   م ختى ًإحَي ً زظلهال جؼا٫ َاثٟت مً ؤمتي ْاٍَغ

م ٖلى طل٪  .(1559)"َو

ي:   )٢ا٫ الؿَُى
 
م بلى ؤهه ال ًجىػ زل الؼمان ًٖ مجتهض, ل٣ىله  ى  طَبذ الخىابلت بإؾَغ

ً ٖلى الخ٤ ختى ًإحي ؤمغ هللا"ملسو هيلع هللا ىلص:  حر  "ال جؼا٫ َاثٟت مً ؤمتي ْاٍَغ  ,َما, عواٍ الكُسان ٚو

دا٫, اإلاؿلمحن ٖلى الباَل, وطل٪ م   ٦ٟاًت, ِٞؿخلؼم اهخٟاٍئ اجٟا١َ  ٞغى   الاظتهاصَ  ٢الىا: ألن  

: ولم ًىٟغص بظل٪ الخىابلت, " البدغ"لٗهمت ألامت ًٖ اظخماٖها ٖلى الباَل, ٢ا٫ الؼع٦صخي في 

 
 
ري في حْ بَ والؼ   (1560)مجهم ألاؾخاط ؤبى بسخا١ ,مً ؤصخابىا بل ظؼم به ؤًًا ظماٖت

 .(1561)("اإلاؿ٨ذ"

ى السخاع  " قغح الٗىىان"ي ٢ا٫ الكُش ج٣ي الضًً ف)٢ا٫ ؤبى ػعٖت الٗغاقي: و  ٖىضها،  : َو

  ل٨ً بلى الَخ 
 (1562)بؿبب ػوا٫ الضهُا في آزغ الؼمانالظي ًيخ٣ٌ به ال٣ىاٖض  ض 

 
ىا٣ٞه ٢ىل ه . ٍو

ٟت ال بض   : وألاعى ال جسلى مً ٢اثم  " قغح ؤلاإلاام"في زُبت  ً ٞحها م   هلل بالدجت، وألامت الكٍغ

   ؾال٪  
  ٖلى واضر   بلى الخ٤ 

َ
دخاب٘ بٗضٍ  ؤمغ   لى ؤن ًإحَي ت بج  َذ اإلا هللا في ؤقغاٍ الؿاٖت ال٨بري، ٍو

 .(1563)(ألازغي  ما ال ًب٣ى مٗه بال ٢ضوم  

ٕ  ): " البدغ"في  ٢ا٫ الؼع٦صخي الكمـ مً مٛغبها مشال، وله  ومغاصٍ باألقغاٍ ال٨بري: َلى

ى ؤن  َؿ َخ  ه  ْظ وَ    ً، َو
 
 الس
 
ٕ   مً مجتهض   ى  ل الاظتهاص  ى جغ٥  ألامت ٖلى السُإ، َو ًلؼم مىه بظما

 .(1564)(٦ٟاًت الظي َى ٞغى  

                                              

 1/719( الُٛض الهام٘ ألبي ػعٖت الٗغاقي 1559)

، ألاؾخاط، ؤبى بسخا١ ببغاَُم بً دمحم بً ببغاَُم بً مهغان ؤلامام، الٗالمت ألاوخض)( ٢ا٫ الظَبي: 1560)

َـ . ٢ا٫ ابً  (ؤلاؾٟغاًُجي، ألانىلي، الكاٞعي، اإلال٣ب ع٦ً الضًً. ؤخض الجتهضًً في ٖهٍغ وناخب اإلاهىٟاث الباَغة ا

ش هِؿابىع، ٣ٞا٫ في خ٣ه: ؤخض مً بلٜ )زل٩ان:  خض  الاظتهاص مً ط٦ٍغ ؤبى الخؿً ٖبض الٛاٞغ الٟاعسخي، في ؾُا١ جاٍع

 ؤلامامت
َ
ه قغاثِ  ٖ ُان  17/353اَـ . ؾحر ؤٖالم الىبالء  (الٗلماء, لخبدٍغ في الٗلىم واؾخجما  1/28, ووُٞاث ألٖا

 (27 - 26( الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م 1561)

بلى الخض وازخاع الكُش ج٣ي الضًً بً ص٤ُ٢ الُٗض في "قغح الٗىىان" مظَب الخىابلت ل٨ً ( ٢ا٫ الؼع٦صخي: )1562)

 616 - 4/615الظي ًيخ٣ٌ به ال٣ىاٖض بؿبب ػوا٫ الضهُا في آزغ الؼمان( اَـ . حكي٠ُ اإلاؿام٘ 

 720 - 1/719( الُٛض الهام٘ ألبي ػعٖت الٗغاقي 1563)

 8/241( البدغ الخُِ 1564)
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ه ما ازخاٍع مً ؤهه ال ًجىػ زلى الؼمان ًٖ مجتهض ): " حكي٠ُ اإلاؿام٘"و٢ا٫ في  ىظ   ً و٢ض 

 ًَ ٕ   مَ لؼَ لئال  ًَ ٖلى ال٨ٟا ألامت ٖلى جغ٥ الاظتهاص الظي َى ٞغى   اظخما  دم  ًت، وله ؤن 
َ
 ل الخضًض

 .(1565)(ٖلى ما ٢بل طل٪ "ختى بطا لم ًب٤"الؿاب٤ 

ًَ ٢لذ:  ابً ص٤ُ٢ الُٗض, ٣ٞض ٢ا٫ ابً مٟلر في  ما ازخاٍعبلى الخىابلت  غظ٘ مظَب  و٢ض 

طا ماث الٗلماء لم ًم٨ً. )زلى الٗهغ ًٖ مجتهض: في مؿإلت  "ؤنىله" م٩اهه، ٞة  زم ٞغى ٖىض ب 

خىحه ؤن هرا مساُر ؤصخدبِ   ختى ال ٣ًا٫ فيال ج٣ىم الؿاٖت "ل٣ىله:  ,، ٞال ازخالٝىد وهيِرهمٍو

ت مً "، و٢ىله: "ألاعى: هللا هللا دا، ٞال جَضٕ ؤخضا في ٢لبه مش٣ا٫  خب  ن هللا ًبٗض ٍع ًماب  ال ب  ن ب 

ا:  وألخمَض  ,(1566). عواَما مؿلم"٢بًخه ٖى ال جؼا٫ َاثٟت مً ؤمتي "وؤبي صاوص ًٖ ٖمغان مٞغ

  ً ً ٖلى مً هاوؤَم ختى   .(1567)"(َم الضظا٫غ  ل آز  ٣اج  ٣ًاجلىن ٖلى الخ٤ ْاٍَغ

ًٖ  ٖهغ   ال ًسلى ٧ل   :و٢ض ٢الذ َىاث٠) : (1568)"جغقُذ الخىقُذ"في  ابً الؿب٩يو٢ا٫ 

  ٌ  الجتهض  مجتهض, وهي مؿإلت زالُٞت بحن ألانىلُحن, 
  عجبجي ٞحها ٢ى٫ 

َ
٤ ج٣ي الضًً بً ص٤ُ٢ اإلاُل

                                              

 4/616( حكي٠ُ اإلاؿام٘ 1565)

ٗه: ) 13/19 "الٟخذ٢ا٫ الخاٞٔ في " (1566)  ",الؿاٖت بال ٖلى قغاع الىاؽال ج٣ىم " :في خضًض بً مؿٗىص ٞع

ٗه ,ؤزغظه مؿلم غة ٞع غ ٞال جضٕ ؤخضا في " :وإلاؿلم ؤًًا مً خضًض ؤبي ٍَغ دا مً الُمً ؤلحن مً الخٍغ بن هللا ًبٗض ٍع

إظىط  ",٢لبه مش٣ا٫ طعة مً بًمان بال ٢بًخه ِسخى ٍو ل في ٢هت الضظا٫ ٖو وله في آزغ خضًض الىىاؽ بً ؾمٗان الٍُى

ب٣ى قغاع الىاؽ ًتهاعظىن تهاعط الخمغبط بٗض هللا" :ومإظىط دا َُبت ٞخ٣بٌ عوح ٧ل مامً ومؿلم ٍو ٞٗلحهم ج٣ىم  , ٍع

ى ٖىض ؤخمض بلٟٔ"ال ج٣ىم الؿاٖت ٖلى ؤخض ٣ًى٫ هللا هللا"... وإلاؿلم ؤًًا: "الؿاٖت . "ٖلى ؤخض ٣ًى٫ ال بله بال هللا" :, َو

  ٘ ذ الُُبت التي ج٣بٌ  "ال جؼا٫ َاثٟت"خضًض  الٛاًت في خمل   "ال جؼا٫ َاثٟت"بِىه وبحن خضًض  والجم ٖلى و٢ذ َبىب الٍغ

   عوَح 
 (.ٞال ًب٣ى بال الكغاع ٞخهجم الؿاٖت ٖلحهم بٛخت ,مامً ومؿلم ٧ل 

حٍر: ) 13/85ؤًًا و٢ا٫ الخاٞٔ  ا ومجها ٦باع ؾخإحي :٢ا٫ البحه٣ي ٚو  :٢لذ .ألاقغاٍ مجها نٛاع و٢ض مطخى ؤ٦ثَر

لٕى الكمـ مً مٛغبها ٧الخامل اإلاخم  :وهي ,ؤؾُض ٖىض مؿلم وهي التي جًمجها خضًض خظًٟت بً الضظا٫ والضابت َو

ذ التي تهب بٗض مىث ِٖسخى ٞخ٣بٌ ؤعواح اإلاامىحن م وزغوط ًإظىط ومإظىط والٍغ و٢ض اؾدك٩لىا  ,وهؼو٫ ِٖسخى بً مٍغ

ً ٖلى الخ٤ ختى ًإحي ؤمغ هللا"ٖلى طل٪ خضًض  و٫ ؤهه ال ًب٣ى ؤخض مً ٞةن ْاَغ ألا  ",ال جؼا٫ َاثٟت مً ؤمتي ْاٍَغ

اَغ الشاوي الب٣اء ,اإلاامىحن ًٞال ًٖ ال٣اثم بالخ٤ م٨ً ؤن ٩ًىن اإلاغاص ب٣ىله  ,ْو ذ "ؤمغ هللا"ٍو ٩ُٞىن  ,َبىب جل٪ الٍغ

٤ُ هللا حٗالى ٞبهظا الجم٘ ًؼو٫ ؤلاق٩ا٫   ,الٓهىع ٢بل َبىبها ٞإما بٗض َبىبها ٞال ًب٣ى بال الكغاع ولِـ ٞحهم مامً  ,بخٞى

ذ ,م ج٣ىم الؿاٖتٞٗلحه لى َظا ٞأزغ آلاًاث اإلااطهت ب٣ُام الؿاٖت َبىب جل٪ الٍغ ,  13/294واهٓغ ؤًًا: ٞخذ الباعي  (.ٖو

ىن اإلاٗبىص  2/132وقغح الىىوي ٖلى مؿلم   . )ػ( 11/218, ٖو

 1554 - 4/1553( ؤنى٫ ال٣ٟه البً مٟلر 1567)

ظا ال٨خاب ؤٖجي: "جغقُذ الخى ( ٢ا٫ الكُش خؿً الُٗاع: )1568) ٠َو  
  ٦خب  اإلاهى 

و٢ٗذ بلي   ,قُذ" مً ؤَظل 

تها، و٢ض ؤل٠ َى طل٪ ال٨خاب بمضًىت صمك٤ ٞةهه  وسسخه وؤها بمضًىت صمك٤ الكام وم٣ضمت طل٪ ال٨خاب بسُه ٞاقتًر

ً مً قٗبان اإلا٨غم ؾىت ؾبٗحن وؾبٗماثت بمجزلي في  :٢ا٫ في آزٍغ ذ مً جهي٠ُ َظا ال٨خاب في الُىم الشاوي والٗكٍغ ٞٚغ
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بذ الؿاٖت. بال بطا جضاعى الؼمان   ًٖ مجتهض   الُٗض ؤهه ال ًسلى الٗهغ   ظا ال٣غن الظي  و٢غ  َو

ما ,ُٞه ٢ض ٧ان ُٞه َظان الغظالن هدً   الىالض   :َو
َ
 و٢بل

 
  ه قُس

 ه ابً الغ 
ْ
و٧ان مً  (1569)ٗتٞ

ؤ٢غان ابً ص٤ُ٢ الُٗض مجتهض ال ق٪ ُٞه، وما ازخل٠ جالمظة ابً ٖبض الؿالم في ؤهه بلٜ عجبت 

  ٌ ٨ظا ال    ض ٖهغ  ٗهَ الاظتهاص, َو
َ
, ولً جبرح غ اإلاؿلمحنن ؤْه  حْ بَ  م  بٗال   بال و٢ض ؤ٢ام هللا ُٞه الدجت

ٗت ؤلاؾالم ْاَغة وبن ازخل٠ ْهىعَا ,ال٣اثمحن حجت هللا ٢اثمت وبن جٟاوجذ مغاجب   وهلل  ,وقَغ

 .(1570)(الخمض والك٨غ

يو  ظا ال٨الم  ): ابً ص٤ُ٢ الُٗض ما ازخاٍعفي  ٢ا٫ الؿَُى اؾخيبُه الكُش ج٣ي الضًً  َو

  مً ٢اثم   لً جسلى ألاعى"ً ٢ى٫ ٖلي هنع هللا يضر: إلاظ٧ىع, وم  مً الخضًض ا
 
 ج  َج ح   َل هلل بذجت ل٨ُال جبُ

  هللا وبَ 
 ِ 

 
ٓمىن ٖىض هللا ٢ضعا ,هىاج . ؤزغظه ؤبى وُٗم في "ؤولئ٪ َم ألا٢لىن ٖضصا ألٖا

 .(1571)(الخلُت

 )٢ا٫: 
 
ظا مى٢ٝى ٘, ألن   َو  ل الغؤي, وله قىاَض  بَ ً ٢  مشل طل٪ ال ٣ًا٫ م   له خ٨م الٞغ

ت, مجها ما ؤزغظه الضاعمي في ت ومى٢ٞى ٖى ب بً ٖمغو الجمخي ؤن الىبي نلى  مٞغ مؿىضٍ ًٖ َو

ا ٢بل هؼولها ال ًىٟ٪ بجلىا بالبلُت ٢بل هؼولها, ٞةه٨م ال حع"هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫:  ن ال حعجلَى

                                                                                                                                             

وؤعؾلذ في نٟغ ؾىت بخضي وؾبٗحن وؾبٗماثت مىه وسست بلى ؤدي الكُش ألاؾخاط  ,ت ْاَغ صمك٤ الخغوؾتالضَك

وؤزٍى بهاء الضًً َظا َى الظي قغح جلسُو  ,الٗالمت الخ٤٣ الخبر البدغ بهاء الضًً ؤبي خامض ؤخمض بلى آزغ ما ٢ا٫

م مً ٧ىن الكُش ؾ٨ً صمك٤ ؤهه ولض بها بل مىلضٍ  وال ,اإلاٟخاح وؾمى قغخه بٗغوؽ ألاٞغاح، وال ؤٖلم مالٟا ٚحٍر ًخَى

ت ؾب٪، وبهما جىلى والضٍ ٢ًاء الكام واؾخصخبه مٗه وؾخِخت ؤزذ الكُش زبذ لها مكاع٦ت مٗه في  ,بمهغ والضٍ مً ٢ٍغ

والض  ، و٢ض ْٟغث وؤها بضمك٤ ؤًًا بمالٟحن نٛحري الدجم مً جإل٠ُ-عخمهم هللا  -ٞهم ؤَل بِذ ٖلم  ,ألازظ ًٖ والضٍ

ما ٖىضي بلى آلان  2/330(. خاقُت الُٗاع ٖلى الخلي الكُش بسُه، َو

ؤ٢ؿم باهلل ًمُىا بغة لى عآٍ الكاٞعي لخبجر بم٩اهه وجغجر ٖىضٍ ٖلى ؤ٢غاهه ( ٢ا٫ ابً الؿب٩ي في جغظمخه: )1569)

 9/25وجغشر ألن ٩ًىن في َب٣ت مً ٖانٍغ و٧ان في ػماهه(. َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري 

ب ظمت ابً ص٤ُ٢ الُٗض: )و٢ا٫ في جغ 
َ
٧ان ًساَب ٖامت الىاؽ الؿلُان ٞمً صوهه ب٣ىله: ًا بوؿان, وبن ٧ان الساَ

, و٧ان ٣ًى٫ للكُش ٖالء الضًً الباجي: ًا بمام,  ٗت وهدٍى ٣ٞحها ٦بحرا ٢ا٫: ًا ٣ُٞه, وجل٪ ٧لمت ال ٌؿمذ بها بال البً الٞغ

سهه بها  9/212َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري (. ٍو

اقتهغ بال٣ٟه بلى ؤن ناع ًًغب به اإلاشل, وبطا ؤَل٤ ال٣ُٟه اههٝغ بلُه مً ٚحر مكاع٥ م٘ حجغ: ) و٢ا٫ ابً

مكاع٦خه في الٗغبُت وألانى٫... و٧ان ٢ض هضب إلاىاْغة ابً جُمُت, ٞؿئل ابً جُمُت ٖىه بٗض طل٪ ٣ٞا٫: عؤًذ قُسا جخ٣اَغ 

مً الغوٍاوي ناخب البدغ, و٢ا٫ الؿب٩ي: ٧ان ؤ٣ٞه  ٞغوٕ الكاُٞٗت مً لخُخه, وؤزجى ٖلُه ابً ص٤ُ٢ الُٗض, و٢ا٫

 1/337ؾىىي: ما ؤزغظذ مهغ بٗض ابً الخضاص ؤ٣َٞه مىه(. الضعع ال٩امىت ؤلا 

 2/423( خاقُت الُٗاع ٖلى الخلي 1570)

غ الاؾدىاص ( 1571)  (34)م ج٣ٍغ
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حهم بطا هي هؼلذ َم    ً بطا ٢ا٫ و  اإلاؿلمىن ٞو
 
  ٤ وؾ  ٞ

. وؤزغط البحه٣ي في اإلاضزل ًٖ ؤبي ؾلمت "صض 

ا هدىَ  ٖى ً  ٌَ مجهما  , و٧لٌّ َما مغؾل  ٍ, و٦ال بً ٖبض الغخمً مٞغ  آلازغ. ضٗ

 
 
ً ٣ًى٫ في الخاصزت ُٞهِب, وطل٪ َى مً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ألمخه بإجهم ال ًى٩ٟىن ٖم   وهي قهاصة

 الجتهض.

لىا بالبالء ٢بل َج ال حْع  ؤحها الىاؽ  "ًٖ مٗاط بً ظبل ؤهه ٢ا٫: وؤزغط الضاعمي والبحه٣ي 

اَىا , وبه٨م بن لم حعجلىا بالبالء ٢بل هؼوله لم ًىٟ٪ اإلاؿلمىن ؤن هؼوله ُٞظَب ب٨م َاَىا َو

٤ بًا٦م ". وؤزغط البحه٣ي ًٖ ٖمغ بً السُاب ٢ا٫: "٩ًىن ٞحهم مً بطا ؾئل ؾضص وبطا ٢ا٫ ٞو

ظٍ الًٗل ا ,َو  .(1572)("ٞةجها بطا هؼلذ بٗض هللا لها مً ٣ًُمها ؤو ًٟؿَغ

"ال جؼا٫ َاثٟت مً ؤمتي الؿىضي في خاقِخه ٖلى ؾجن ابً ماظه ٖىض خضًض ٢ا٫ و 

م مً زظلهم ختى ج٣ىم الؿاٖت" ؤي: بالدجج  "مىهىعًٍ"٢ىله: ):  مىهىعًٍ ال ًًَغ

  َم ؤَل   ت, ٞٗلى ألاو٫  ى  والبراَحن ؤو بالؿُٝى وألاؾ  
 
لى الشاوي الٛ ؼاة, وبلى ألاو٫ ما٫ الٗلم, ٖو

  
 اإلاهى 

َ
 ًٖ ٦شحر   , ٞةهه اإلاى٣ى٫  [باب اجبإ ؾىت عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص] في َظا الباب ٠, ٞظ٦غ الخضًض

بن لم ٩ًىهىا َم ؤَل الخضًض ٞال ؤصعي  :الُاثٟت مً ؤَل الٗلم, ٢ا٫ ؤخمض بً خىبل في َظٍ

الؿىت والجماٖت ومً  ٢ا٫ ُٖاى: وبهما ؤعاص ؤََل  ,ؤزغظه الخا٦م في ٖلىم الخضًض .مً َم

ي بٗض  ,َل الٗلمو٢ا٫ البساعي في صخُده: َم ؤ ,ؤَل الخضًض ٌٗخ٣ض مظََب  ٢ا٫ الؿَُى

   ألن   ,الجتهضون  :ؤي :ه٣له
 
ٌ   َض اإلا٣ل واؾخض٫ به ٖلى اؾخمغاع الاظتهاص بلى ٢ُام  ,ؿمى ٖاإلااال 

 .(1573)(الؿاٖت ؤو مجيء ؤقغاَها ال٨بري اهخهى

َظٍ الُاثٟت ٖلى الٗلماء صون الجاَضًً, ٠ُ٦ والغواًت التي  ٢لذ: ال ًخٗحن ٢هغ  

 ج٣ضمذ في ٦الم ابً مٟ
 
دت جٗلفي الجاَضًً, ٠ُ٨ٞ  لر نٍغ , ٖلى (1574)ٚحَر مغاص اإلاىهىم   ً 

                                              

غ الاؾدىاص ( , واهٓغ: 27( الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م 1572)  (35 - 34)م ج٣ٍغ

 1/7قُت الؿىضي ٖلى ؾجن ابً ماظه خا( 1573)

 ,( ولهظا ٢ا٫ ألامحر الهىٗاوي: )والخ٤ ما ٢اله ظماٖت مً الٗلماء ؤن اإلاغاص َم الجاَضون في ؾبُل هللا1574)

ض. ٠ُ٦ و٢ض نغح بإهه ًجز٫   
 ُ ، وما ؤَل٤ ٞهى مدمى٫ ٖلى ما ٢  ذ ألاخاصًض ب٣ىله: "٣ًاجلىن" و"ًىهغون" وهدٍى لخهٍغ

ى واضر  ِٖسخى ٖلُه الؿالم،  االء الظًً ًجز٫ ٞحهم َم الظًً ٣ًاجلىن الضظا٫، َو مً لٟٔ ألاخاصًض في ٚحر مىي٘(.  َو

 ([60 - 59]ؤلاههاٝ )م 

و٧ل اصعى بما بضا له. ٢لذ: ٠ُ٦ م٘ ؤهه مىهىم  ,)"ولً جؼا٫ ... بلخ" وازخل٠ في حُٗحن مهاص٢هو٢ا٫ ال٨كمحري: 

م الجاَضون في ؾبُل هللا؟ زم عؤً ذ ًٖ ؤخمض عخمه هللا ؤن جل٪ الُاثٟت بن لم ج٨ً مً ؤَل الؿىت في الخضًض َو

ٍ أله٪ ٢ض ٖلمذ ؤجها الجاَضون بىو الخضًض. وال ًم٨ً ٖىه الٟٛلت إلاشل والجماٖت ٞال ؤصعي مً هي؟ ولم ؤ٦ً ؤٞهم مغاصَ 

ى ؤن الجاَضًً لِبجها ؤَل الؿىت والجماٖت؟ زم بضا لي مغاص   :٠ُ٨ٞ ٢ا٫ ,ؤخمض عخمه هللا ؿىا بال مً ؤَل الؿىت، ٍ: َو
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ٞاثضة ال٣غان بحن الجهاص )٢ُام الضًً مخى٠٢ ٖلى الُاثٟخحن ٦ما ج٣ضمذ ؤلاقاعة بلُه في  ؤن

غ مٗجى  ل  ْم للكمى٫, وَخ  نالر  بغواًاجه , واللٟٔ (والاظتهاص ال٨الم ٖلى ما َى ؤ٦ثر ٞاثضة وؤٞو

 .خُض ال ماو٘ؤولى 

َٗ "٢ا٫ اإلا٣بلي في هظا ول  ال
َ
بلى  ب٣اء الخ٤ في َاثٟت  )جىاجغث الغوٍاث ٖلى مٗجى  :" م الكامشل

وفي عواًت للبساعي ومؿلم  ,وفي بًٗها الٓهىع  ٖلى الخ٤  ًىم ال٣ُامت, ٟٞي بًٗها ال٣خا٫  

م مً زظلهم وال مً زالٟهم ختى ًإحي  وؤخمض: "ال جؼا٫ َاثٟت مً ؤمتي ٢اثمت بإمغ هللا ال ًًَغ

ى ْاَغون ٖلى الىاؽ",  ظٍ الغواًت م٘ صختها مً ؤٖم الغواًاث مٗجى, ألن ال٣ُام ؤمغ هللا َو َو

حرَ  بإمغ هللا حٗالى ٌكمل ال٣خا٫َ  خًمً ٧ىجَ ٚو كهض لصخت َظٍ ٍ, ٍو ً, َو اٍَغ هم مىهىعًٍ ْو

 
 
 الغواًاث ٢ىل
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ْىَض اَّلل  ٖ  

ًَ ً  
ن  الض  {. ٞى٣ى٫: َم اإلاؿلمىن, }ب 

ب مً مٗجى ؤن ألا  ى مت ال ججخم٘ ٖلى ياللت, ٚحر ؤن في َظا بكاعة ؤزغي َومٗىاٍ وهللا ؤٖلم ٢ٍغ

م مً زالٟهم   ,ْهىعَم وؤهه ال ًًَغ
َ
ال٨ٟاع في ؤَغاٝ  ٞبًٗهم ٣ًاجل ٖلى الخ٤ َىاث٠

٤ الكغعي في ألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ  ضزل في طل٪ مً ٢اجل ٖلى الخ٤ بالٍُغ ألاعى, ٍو

  ً ظان اإلاى٨غ, ومىه ٢خا٫ البٛاة, وبٗ هم ٣ًىم بإمغ الٗلم وخٟٔ ال٨خاب والؿىت وعص البضٕ, َو

ان ٖمض ما مً مٗالم الضًً طل٪ الجغي, ٞدانله ؤن بًٗا مً اإلاؿلمحن الىٖى جا الخ٤, ولٛحَر

, ٞبٌٗ ببٌٗ وبٌٗ ببٌٗ, وبٌٗ في و٢ذ وػمان وبٌٗ في مدل آزغ ؤو ػمان, ٢اثم بالخ٤

ل  بٟغى ال٨ٟاًت بلى ًىم ال٣ُامت, ؤي: ال ججخم٘ ٖلى جغ٦ه, زم ٢ض  س 
 
وماصي َظا ؤن َظٍ ألامت ال ج

 
 
اصة ْهىع  في بٌٗ ألاما٦ً في و٢ذ  ؤو ؤو٢اث, ٦بِذ اإلا٣ضؽ ٦ما في بٌٗ الغواًاث,  ٩ًىن لهم ٍػ

٩ىن  و٢ض ٧ان طل٪ في ٞخده الٗمغي وفي و٢ذ الؿلُان نالح الضًً خحن ٚلبذ ال٨ٟاع  ٖلُه, ٍو

ى اإلا٣ٗل مً الضظا٫, زم بن َظا ال٣ضع الظي جًٟل هللا به مً ب٣اء  آزغ الؼمان, و٠ُ٦ ال َو

                                                                                                                                             

٤ للجهاص ؤخض   ش ٞةهه لم ًٞى كهض له الخاٍع ٚحر جل٪ الُاثٟت.  ٞٗلمذ ؤهه ُٖجهم مً جل٣اء ظهاصَم ال مً ظهت ٣ٖاثضَم، َو

ب الؿلُىت ؤلاؾالمُت ٧ان ٖلى ؤًضي الغواٌٞ زظلهم هللا ولٗجهم. ومٗجى ٢ىله: "ولً جؼا٫": ؤي ال ًسلى ػمان  :وؤ٦ثر جسٍغ

وال ؤجهم ٌٛلبىن ٖلى مً ؾىاَم ٦ما ؾب٤ بلى  ,ال ؤجهم ٨ًثرون في ٧ل ػمان ,جل٪ الُاثٟت ال٣اثمت ٖلى الخ٤ بال وجىظض ُٞه

ىص  ,بٌٗ ألاٞهام، ختى ؤن ٚلبت الضًً في ػمً ِٖسخى ٖلُه الهالة والؿالم ٖىضي لِـ ٦ما اقتهغ ٖلى ألالؿىت بل اإلاٖى

ُما خىالُه . ؤما ُٞما وعاء طل٪ ٞلم ًخٗغى بلُه الخضًض، والٗمىماث ٧لها َى الٛلبت خُض ًٓهغ ٖلُه الهالة والؿالم ٞو

م والؿب٤ بلى ما اقتهغ بحن ألاهام(. ] ٌُٞ واعصة في البالص التي ًٓهغ ٞحها وال جخجاوػ ُٞما وعاءَا، وبهما َى مً بضاَت الَى

 [1/253الباعي 

.  ٢لذ: ل٨ً الخد٤ُ٣ في اإلاغاص بالُاثٟت ما خغعٍ اإلا٣بلي ٦ما ؾىظ٦ٍغ
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هىعٍ وههغ  َضها هللا  ؾبداهه ٖلى لؿان هبُه نلى هللا صًىه ْو َٖ ٠ًٗ ؤزغي, وَو ٣َْىي جاعة ٍو ًَ جه 

ه ٖلى عؤؽ ٧ل مئت بمً ًجٗل هللا ؾبداهه طل٪ ٖلى ًضٍ  ٣ٍى ٖلُه وآله وؾلم ؤهه ًجضصٍ ٍو

 .(1575)(ولؿاهه, َظا ما جدغع لي والخمض هلل وخضٍ

خضًض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص السغط  ٢لذ: والخجضًض اإلاكاع بلُه ٖلى عؤؽ ٧ل مئت ٖام, َى ما ظاء في

ا: "بن هللا ًبٗض لهظٍ ألامت ٖلى عؤؽ ٧ل ماثت ؾىت مً في ؾجن ؤبي صاوص  ٖى غة مٞغ ًٖ ؤبي ٍَغ

 .(1576)ًجضص لها صًجها"

ل َظا  ٢ض ج٩لم الٗلماء   "مً ًجضص لها صًجها: )"" ظام٘ ألانى٫ "٢ا٫ ابً ألازحر في  في جإٍو

هم ٖلى عؤؽ ٧ل ماثت قاعوا بلى ال٣اثم الظي ًجضص للىاؽ صًجَ الخضًض، ٧ل واخض في ػماهه، وؤ

َل َم ٢ض ما٫ بلى مظَبه وَخ  ٢اثل   ٧ل   ؾىت، و٧إن   ً   ل جإٍو دمل الخضًض الخضًض ٖلُه، وألاولى ؤن 

ؽ ٧ل ماثت ؾىت مً ًجضص لها بن هللا ًبٗض لهظٍ ألامت ٖلى عؤ": -ملسو هيلع هللا ىلص -ةن ٢ىله ٖلى الٗمىم، ٞ

  ",صًجها
 
ٖلى عؤؽ اإلااثت عظال واخضا، وبهما ٢ض ٩ًىن واخضا، و٢ض  وال ًلؼم مىه ؤن ٩ًىن اإلابٗىر

ج٣٘ ٖلى الىاخض والجم٘، و٦ظل٪ ال ًلؼم مىه ؤن ٩ًىن ؤعاص  "مً"ٞةن لٟٓت  ,مىه ٩ًىن ؤ٦ثَر 

  ٌ َٕ  الٗلماء، ٞةن   باإلابٗىر: ال٣ٟهاء زانت، ٦ما طَب بلُه بٗ ألامت بال٣ٟهاء، وبن ٧ان  اهخٟا

م ؤًًا ٦شحر   ٟٗا ٖاما في ؤمىع الضًً، ٞةن  ه وؤصخاب الخضًض  مشل ؤولي ألامغ اهخٟاٖهم بٛحَر

اّ اص، ٞةن   وال٣غاء والٖى ًىٟٗىن بًٟ ال ًىٟ٘ به آلازغ، بط  ٢ىم   ٧ل   وؤصخاب الُب٣اث مً الَؼ

  ألانل  
 
  ٢اهىن الؿُاؾت، وبَ  في خٟٔ الضًً خٟٔ

 
  ض

 
اء د٣ً الضمالٗض٫ والخىان٠ الظي به ج

ُٟت ؤولي ألامغ، و٦ظل٪ ؤصخاب الخضًض: ًىٟٗىن  ظا ْو ، َو خم٨ً مً ب٢امت ٢ىاهحن الكٕغ ٍو

، وال٣غاء ًىٟٗىن بدٟٔ ال٣غاءاث ويبِ الغواًاث،  بًبِ ألاخاصًض التي هي ؤصلت الكٕغ

ض في الضهُا، ٩ٞل   اص ًىٟٗىن باإلاىأٖ والخض ٖلى لؼوم الخ٣ىي والَؼ ًىٟ٘ بٛحر ما  واخض   والَؼ

 ًىٟ٘ ب
َ
 ه آلاز

 
ٖلى عؤؽ اإلااثت: عظال مكهىعا مٗغوٞا، مكاعا  غ، ل٨ً الظي ًيبػي ؤن ٩ًىن اإلابٗىر

ل الخضًض ٖلى َظا الىظه ٧ان ؤولى، وؤبٗض مً  بلُه في ٧ل ًٞ مً َظٍ الٟىىن، ٞةطا خمل جإٍو

                                              

 (423 - 422الٗلم الكامش )م  (1575)

و٧ان ٢ض نلى  -ب٨غ بً ػعٖت ٢ا٫: ؾمٗذ ؤبا ٖىبت السىالوي ًٖ  -وخؿىه ألالباوي  -وعوي ابً ماظه ( 1576)

في ٢ا٫: ؾمٗذ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ًى٫: "ال ًؼا٫ هللا ٌٛغؽ في َظا الضًً ٚغؾا ٌؿخٗملهم  -م٘ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ال٣بلخحن

ًُغب ؤو مً ؤٚغؽ ٣ًا٫: ٚغؽ الصجغ وؤٚغؾه ٢ىله: )ٌٛغؽ( ٦ـ: ) ٢1/8ا٫ الؿىضي في خاقِخه ٖلى ابً ماظه  َاٖخه".

ولٗل َظا َى الجضص للضًً ٖلى  ,ولظا ٌؿخٗمل ؤَل الضًً في َاٖخه ,الضًً اواإلاغاص ًىظض في ؤَل َظ ,بطا ؤزبخه في ألاعى

دخمل ؤهه ؤٖم ِٞكمل  ,عؤؽ ٧ل ماثت ؾىت اٖخه وؾىت هبُه ٍو نلىاث هللا  -٧ل مً ًضٖى الىاؽ بلى ب٢امت صًً هللا َو

لى آله وؤصخابه -وؾالمه ٖلُه  غؾا بمٗجى مٛغوؾا ,ٖو  ( اَـ .ٚو
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غ ؤ٢ىا٫ الجتهضًً مخٗحن، ٞةطا  التهمت، وؤقبه بالخ٨مت، ٞةن ازخالٝ ألاثمت عخمت، وج٣ٍغ

بلى جسهُو ال٣ى٫ ٖلى ؤخض اإلاظاَب، وؤولىا الخضًض ٖلُه، ب٣ُذ اإلاظاَب ألازغي طَبىا 

ٞاألخؿً وألاظضع ؤن ٩ًىن طل٪ بقاعة  ,الخضًض لها، و٧ان طل٪ َٗىا ٞحها ً اخخما٫زاعظت ٖ

مً ألا٧ابغ اإلاكهىعًٍ ٖلى عؤؽ ٧ل ماثت ؾىت ًجضصون للىاؽ صًجهم،  بلى خضور ظماٖت  

دٟٓىن مظاَبهم التي ٢لض   .(1577)(وا ٞحها مجتهضحهم وؤثمتهمٍو

ًبٗض هللا مً "خضًض  يالظي ؤٖخ٣ضٍ ف :٧ان قُسىا الظَبي ٣ًى٫ و٢ا٫ الخاط الؿب٩ي: )

 . (1578)"مً" للجم٘ ال للمٟغص( ؤن   "ًجضص

: ًجىػ ؤن ج٩ىن ]في خضًض "ال جؼا٫ َاثٟت"[  ٢ا٫ الىىوي: )" الٟخذ"و٢ا٫ الخاٞٔ في 

 
ً
٣ُه   إلاامىحن ما بحن شجإ وبهحر  مخٗضصة مً ؤهىإ ا الُاثٟت ظماٖت ومدضر  بالخغب ٞو

ابض, وال ًلؼم ؤن ٩ًىهىا مجخمٗحن في  ومٟؿغ و٢اثم باألمغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ وػاَض ٖو

 
 
هم في ٢ُغ واخض واٞترا٢  ٖ جىػ ؤن ًجخمٗىا في بلض واخض, بل ًجىػ اظخما هم في ؤ٢ُاع ألاعى, ٍو

  ٌ ها مً بًٗهم ؤو  مى البلض الىاخض وؤن ٩ًىهىا في بٗ  
 
جىػ بزالء  ألاعى ٧ل ال ه صون بٌٗ, ٍو

هللا اهخهى ملسها م٘  ٞإوال بلى ؤن ال ًب٣ى بال ٞغ٢ت واخضة ببلض واخض, ٞةطا اه٣غيىا ظاء ؤمغ  

اصة ُٞه  .ٍػ

 "بن هللا ًبٗض لهظٍ ألامت ٖلى عؤؽ َم ما هبه ٖلُه ما َخ  وهٓحر  
َ
ٌ  ألاثمت خضًض ل ٖلُه بٗ

٣ِٞ, بل  واخض   ها" ؤهه ال ًلؼم ؤن ٩ًىن في عؤؽ ٧ل ماثت ؾىت  لها صًجَ  ٧ل ماثت ؾىت مً ًجضص

ى مخجه, ٞةن   اظخمإ الهٟاث الخخاط بلى ججضًضَا ال  ٩ًىن ألامغ ُٞه ٦ما ط٦غ في الُاثٟت, َو

   وال ًلؼم ؤن   ,مً ؤهىإ السحر ًىدهغ في هىٕ  
 
 بال ؤْن  ,ها في شسو واخضظمُ٘ زها٫ السحر ٧ل

ؼعى طل٪ فض  ً   باألمغ ٖلى عؤؽ اإلااثت ألاولى باجهاٞه بجمُ٘  ٞةهه ٧ان ال٣اثَم  ,ي ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

  ومً زم ؤَل٤ ؤخمض   ,ه ٞحهام  نٟاث السحر وج٣ض  
َ
وؤما مً ظاء  ,ٖلُه ؤجهم ٧اهىا ًدملىن الخضًض

بٗضٍ ٞالكاٞعي وبن ٧ان مخهٟا بالهٟاث الجمُلت بال ؤهه لم ٨ًً ال٣اثم بإمغ الجهاص والخ٨م 

ؾىاء حٗضص ؤم  مً طل٪ ٖىض عؤؽ اإلااثت َى اإلاغاص   ٞٗلى َظا ٧ل مً ٧ان مخهٟا بصخيء   ,الٗض٫ب

 .(1579)(ال

                                              

 321 - 11/320ظام٘ ألانى٫  (1577)

 3/26 َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري  (1578)

 13/295ٞخذ الباعي  (1579)
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لى ٧ل  َم مً لي ال ٌؿب٣هم بلُه ٚحر  ؤو   الٗلماء في الخضًض صزى٫   ٞضزى٫   ٢لذ: ٖو

 :مضوظه ٢ى٫ ؤلامام ؤخَى َظا  هم هاٞظ في الجمُ٘, ولٗل٦الم   الٗلماءَ  ألانىاٝ اإلاظ٧ىعة, ألن  

 ٣ًهض ؤجهم ل٨ًالخهغ, و  انضا٩ً٢ىن ال ٞ, َم" مًال ؤصعي الخضًض ٞ بن لم ٩ًىهىا ؤصخاَب "

َم ٖلى الخد٤ُ٣  الٗلماءبط وؤظضع,  َم بٗضم الكمى٫ ؤخ٤  وبال ٞٛحر  ؤولى مً ٌكملهم الخضًض, 

ؤبى ألاؾىص الضئلي: ألخ٩امهم, ٢ا٫  بلحهم, زاي٘ ً ٖضاَم مٟخ٣غ  َم  و٧ل  الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص,  زلٟاء  

الٗلماء في ألاعى ٧الىجىم "و٢الىا: , (1580)"اإلالى٥ خ٩ام ٖلى الىاؽ، والٗلماء خ٩ام ٖلى اإلالى٥"

ولىال الٗلم ٧ان  ,ؤلاؾالم، والٗالم ٧الؿغاط مً مغ به ا٢خبـ مىه في الؿماء، والٗلماء ؤٖالم  

  .(1582)"ببلِـ مً مىث ٣ُٞه بلى ؤخب   ما مىث ؤخض  ", و٢ا٫ ظٟٗغ بً دمحم: (1581)"الىاؽ ٧البهاثم

وبهما و٢٘  ,الكاَبي: )ؤَل الٗلم ؤقٝغ الىاؽ وؤٖٓمهم مجزلت بال بق٩ا٫ وال هؼا٢ٕا٫ و 

 
 
ٗت ٖلى ؤَل الٗلم مً خُض اجهاٞ هم بالٗلم ال مً ظهت ؤزغي، وص٫ ٖلى طل٪ الشىاء في الكَغ

  ٕ ُ   و٢ى  الشىاء ٖلحهم م٣
ً
 ضا باالجهاٝ به، ٞهى بط

 
 في الشىاء، و  ا الٗلت

 
لم ٨ًً  لىال طل٪ الاجهاٝ

 
 
ت م، وم   لهم مٍؼ  ٖلى ٚحَر

َ
اما ٖلى السالث٤ ؤظمٗحن: ٢ًاءا ؤو ٞخُا ؤو  ناع الٗلماء   م  ً ز

 
٩ خ 

 بةَال١, ٞلِؿىا بد٩ام  
مً ظهت ما  بعقاصا؛ ألجهم اجهٟىا بالٗلم الكغعي الظي َى خا٦م 

م ٧ال٣ضعة وؤلاعاصة وال٣ٗل ٚو ت في طل٪ اجهٟىا بىن٠ ٌكتر٧ىن ُٞه م٘ ٚحَر حر طل٪، بط ال مٍؼ

مً خُض ال٣ضع اإلاكتر٥، القترا٥ الجمُ٘ ٞحها، وبهما ناعوا خ٩اما مً ظهت ما اجهٟىا 

ان لىيىخه(  مدخاط  بلى بَغ
غ  ٚحر  ظا الخ٣ٍغ ى الٗلم، َو  .(1583)بالىن٠ الخا٦م َو

خمً ًٖ ببغاَُم ابً ٖبض الغ البً ٖبض البر  "الخمهُض"ولبحه٣ي ل "الؿجن ال٨بري "٢لذ: وفي 

  ٗ  ال
ْ
َم م  ظ

ْ
ل  ٗ ل  َظا ال ْدم 

ًَ   عي ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "
ًَ  ً ٧ل  ه: 

 
ضول  ٖ   ٠

َ
ل
َ
ٟ  ز  ى

َ
٠  ىن ٖىه جدٍغ

  الٛالحن, واهخدا٫َ 
 
ُ  اإلا َل ل  ب  .(1584)الجاَلحن" حن, وجإٍو

ظا بزباع  مىه ٢ا٫ ؤلامام الىىوي: ) ضالت -ملسو هيلع هللا ىلص  -َو  وؤن  ها٢لُه،  بهُاهت الٗلم وخٟٓه ٖو

ىٟىن ٖىه الخدٍغ٠ وما  مً اللدٌو ًدملىهه خلفدءَ  كاصسٍ  وّلِ  يهللا حلدلى ًىفم له ف ٍو

                                              

ًله 1580)  1/257( ظام٘ بُان الٗلم ٞو

 1/258 الؿاب٤( 1581)

 1/256 الؿاب٤( 1582)

خهام  (1583)  312 - 3/311الٖا

, ولؿان اإلاحزان  364 - 1/363, واهٓغ: ؤلانابت البً حجغ  1/59, والخمهُض  10/353( الؿجن ال٨بري للبحه٣ي 1584)

ج ؤخاصًض اإلاك٩اة ,  1/312له ؤًًا   . 1/82و٢ض صدخه ألالباوي في جسٍغ
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ذ بٗضالت خاملُه ف .ٞال ًًُ٘ ,(1585)بٗضٍ ظا جهٍغ ظا  يَو ٨ظا و٢٘ وهلل الخمض، َو ٧ل ٖهغ، َو

 
ٌ   مً ؤٖالم الىبىة، وال ًًغ م٘ َظا ٧ىن  ٌَ  بٗ ضًض الخ ٗٝغ قِئا مً الٗلم، ٞةن  الٟؿا١ 

 .(1587)(، وهللا ؤٖلم(1586)َم ال ٌٗٝغ قِئا مىهٚحرَ  ًدملىهه ال ؤن   الٗضو٫َ  بإن   بهما َى بزباع  

 –وهي )في قغح مسخهغ ابً الخاظب في باب ال٣ًاء:  (1588)و٢ا٫ ابً ٖبض الؿالم اإلاال٩ي

  –ٌٗجي عجبت الاظتهاص 
 
, ولم ههل بلُه بلى بلى الؼمان الظي ؤزبر ٖىه ملسو هيلع هللا ىلص باه٣ُإ الٗلم مىظىصة

                                              

ٟىن ٖىه" : ظملت خالُت، ؤي: هاٞحن ٖىه ٌٗجي َاعصًً ًٖ َظا )"ًى: " قغح اإلاك٩اة"٢ا٫ اإلاال ٖلي ال٣اعي في ( 1585)

ىن ًٖ ظهخه،  الٗلم, "جدٍغ٠ الٛالحن" : ؤي: اإلابخضٖت الظًً ًخجاوػون في ٦خاَب  هللا وؾىت عؾىله ًٖ اإلاٗجى اإلاغاص، ُٞىدٞغ

ت و  ,بطا ظاوػ الخض ,ٚال ٌٛلى :ًم   ت واإلاكبهت٧إ٢ىا٫ ال٣ضٍع ٩ىن "واهخدا٫ اإلابُلحن" الا  .الجبًر هخدا٫: اصٖاء ٢ى٫ ؤو قٗغ، ٍو

٢اثله ٚحٍر باهدؿابه بلى هٟؿه، ٢ُل: َى ٦ىاًت ًٖ ال٨ظب، و٢ا٫ الُُبي في الجهاًت: الاهخدا٫ مً الىدلت وهي الدكبه 

بالباَل، و٢ا٫ الغاٚب: الاهخدا٫ اصٖاء الصخيء بالباَل، و٢ُل: لٗل ألاو٫ ؤوؿب إلاٗجى الخضًض اَـ. واإلاٗجى ؤن اإلابُل بطا 

ٍى ٖما ًيخدله اجسظ  .٢ىال مً ٖلمىا لِؿخض٫ به ٖلى باَله ؤو اٖتزي بلُه ما لم ٨ًً مىه هٟىا ًٖ َظا الٗلم ٢ىله، وهَؼ

ل الجاَلحن" ؤي: مٗجى ال٣غآن والخضًض بلى ما لِـ بهىاب، ؤو الجملت اؾخئىاٝ ٧إهه ٢ُل: إلاا زو َاالء بهظٍ  "وجإٍو

ٗت و  مخىن الغواًاث مً جدٍغ٠ الظًً ٌٛلىن في الضًً، وألاؾاهُض مً ال٣لب اإلاى٣بت الٗلُت؟ ٞإظُب: بإجهم ًدمىن الكَغ

ظا مٗجى ما وعص: "ال ًؼا٫  ل الؼاجٛحن اإلابخضٖحن بى٣ل الىهىم الخ٨مت لغص اإلادكابه بلحها، َو والاهخدا٫، واإلادكابه مً جإٍو

م ْاَ م مً زالٟهم ختى ًإجحهم ؤمغ هللا َو ً ٖلى الخ٤ ال ًًَغ غون". عواٍ البساعي ومؿلم ًٖ َاثٟت مً ؤمتي ْاٍَغ

 323 - 1/322اإلاٛحرة، و٢ُل: بهه مخىاجغ مٗجى(. مغ٢اة اإلاٟاجُذ 

ه الٟؿا١ مً الٗلم لِـ بٗلم  ٢ا٫ السساوي: )( 1586)   ٖلى ؤهه ٣ًا٫: ما ٌٗٞغ
ً
, لٗضم ٖملهم به, ٦ما ؤقاع خ٣ُ٣ت

غ ٢ى٫  ٫ الٗالم مجزلت الج" الخلسُو"بلُه الخٟخاػاوي في ج٣ٍغ جز   ً  اَل, ونغح به الكاٞعي في ٢ىله: : و٢ض 

ى ... وال ال٣ٗل بال م٘ ألاصب(
َ
٣  .وال الٗلم  بال م٘ الخ 

 [2/18بكغح ؤلُٟت الخضًض للٗغاقي  ٞخذ اإلاُٛض]

و٢ا٫ الكاَبي: )ٖلماء الؿىء َم الظًً ال ٌٗملىن بما ٌٗلمىن، وبطا لم ٩ًىهىا ٦ظل٪, ٞلِؿىا في الخ٣ُ٣ت مً 

ؤو ممً ٚلب ٖلحهم َىي ُٚى ٖلى ال٣لىب والُٗاط باهلل(.  -وال٣ٟه ُٞما عووا ؤمغ آزغ  -َم عواة الغاسسحن في الٗلم، وبهما 

 [1/103]اإلاىا٣ٞاث 

 1/17تهظًب ألاؾماء واللٛاث ( 1587)

دمحم بً ٖبض الؿالم بً ًىؾ٠ بً ٦شحر, ٢اضخي الجماٖت بخىوـ, ٧ان بماما ٖاإلاا خاٞٓا )٢ا٫ ابً ٞغخىن:  (1588)

لم البُان ٞهُذ اللؿان صخُذ الىٓغ ٢ىي الدجت ٖاإلاا بالخضًض له مخٟىىا في ٖلمي ألانى  لم ال٨الم ٖو ٫ والٗغبُت ٖو

و٢خه مشله. ؾم٘ مً ؤبي الٗباؽ البُغوي وؤصع٥ ظماٖت مً الكُىر الجلت  ؤَلُه الترظُذ بحن ألا٢ىا٫ لم ٨ًً في بلضٍ في

ٗت ا إلآهغة قضًضا ٖلى الىالة ناعما مهُبا ال جإزظٍ في وؤزظ ٖجهم وولي ٢ًاء الجماٖت ٩ٞان ٢اثما بالخ٤ طابا ًٖ الكَغ

ا بالضًً  ,الخ٤ لىمت الثم ت الىعٚمي وهٓغاثه, مىنٞى الم ٧إبي ٖبض هللا بً ٖٞغ وجسغط بحن ًضًه ظماٖت مً الٗلماء ألٖا

 وقغح مسخهغ بً الخاظب ال٣ٟهي قغخا خؿىا وي٘ ٖلُه ,والٟٗت والجزاَت مٗٓما ٖىض السانت والٗامت وله ج٣اًُض

ى في خا٫ ي٤ُ ومدىت ؤنِب بها ؤؾىة الٗلماء ٢بله ٞلم ًدًٍغ ٦خب  ,ال٣بى٫ ٞهى ؤخؿً قغوخه و٧ان ٢ض قٕغ ُٞه َو

ختى ؤهه ط٦غ في ٦خابه ؤهه لم ٣ًضع ٖلى الى٢ٝى ٖلى مسخهغ بً الجالب إلاغاظٗت مؿإلت وؿبذ بلُه ختى ونل في الكغح 



 

 415 

  ,آلان
 
  وبال ٧اهذ ألامت

ً
ي:  (ٖلى السُإ, وطل٪ باَل مجخمٗت ح ٞاهٓغ ٠ُ٦ نغ  )اَـ . ٢ا٫ الؿَُى

 وبإهه ًلؼم م   ,مخٗظعة, وؤجها با٢ُت بلى ػماهه بإن عجبت الاظتهاص ٚحر  
َ
ٕ  ض  ٣ْ ً ٞ ألامت ٖلى  َا اظخما

ت في ٦خابه اإلا ى مدا٫, و٢اله جلمُظٍ ابً ٖٞغ كهىع في ال٣ٟه في باب ال٣ًاء الباَل, َو

ي في مىي٘ الخ٤ ٢ا٫و , (1589)(ؤًًا ت مً ؤثمت اإلاال٨ُت في ٦خابه اإلاكهىع ): الؿَُى و٢ا٫ ابً ٖٞغ

في ال٣ٟه في باب ال٣ًاء: ٢ا٫ قُسىا ابً ٖبض الؿالم ٌٗجي ؤخض ؤثمت اإلاال٨ُت: ال ًسلى الؼمان 

, وبال ٧اهذ ألامت مجخمٗت ٖلى السُإ, ٢ا٫ ابً بلى ػمً اه٣ُإ الٗلم ٦ما ؤزبر به ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ مجتهض  

 
َ
ت: و٢ض ٢ا٫ الٟسغ الغاػي في الخهى٫ وج   َٗ ب  ٖٞغ

غاط في جدهُله والخاط في خانله في ه الؿ 

٧ان ٢ىله حجت, ٢ا٫:  واخض   -والُٗاط باهلل  -ه: ولى ب٣ي مً الجتهضًً ٦خاب ؤلاظمإ ما هه  

مهم جض٫ ٖلى ب٣اء الاظتهاٗاطت  ٞاؾخ    .(1590)(ص في ٖهَغ

َظٍ ألامت ٖهمها هللا ًٖ الاظخمإ ٖلى ياللت، ٞال بض ؤن )ابً عظب: الخاٞٔ ٢ا٫ و 

ه، ولى اظتهضث اإلالى٥   ن ؤمَغ هللا وعؾىل   
َبح   ً ًَ ٖلى ٖلى ظم٘ ألامت  ٩ًىن ٞحها مً  لهم  م  خ  زالٞه لم 

 ,ع ال٣ى٫ بسل٤ ال٣غآنَم, ٦ما ظغي م٘ اإلاإمىن واإلاٗخهم والىاز٤، خُض اظتهضوا ٖلى بْهاؤمغ  

 
َ
ا، ٞإ٢ام هللا بمامَ  لىا الىاَؽ خَ و٢ م ٖلى طل٪، وؤظابهم الٗلماء ج٣ُت وزٞى م وخبؿَى  ويغبَى

هم ختى ايمدل ؤمغ  
َ
َم، وناع الخ٤ َى الٓاَغ اإلاؿلمحن في و٢تهم ؤخمض بً خىبل، َٞغص  باَل

 .(1591)(في ظمُ٘ بالص ؤلاؾالم والؿىت

ال هوظضج َظا ألانَل ٢لذ: وؤهذ بطا جضبغث  َىا } :الػما ال مدالت ل٣ىله ظل ٖو
ْ
ل ؼ 
َ
ً  ه ْد

َ
ا ه ه  ب 

  
 
ىَن الظ

 
ٓ  ٞ َخا

َ
ه  ل

َ
ا ل ه  َغ َوب 

ْ
 خ  )٢ا٫ الخؿً:  ,(1592){٦

ْٟ 
 
ٗخه بلى ًىم ال٣ُامتٓ , و٢ا٫ (1593)(ه بةب٣اء قَغ

 )ال٣اؾمي: الكُش ظما٫ الضًً 
ً
  وفي بًغاص الجملت الشاهُت اؾمُت

 
 .(1594)(ٖلى صوام الخٟٔ صاللت

                                                                                                                                             

ٓم ٢ضٍع واهدكغ ط٦ٍغ واهخٟ٘ به الىاؽ. جىفي ؾىت حؿ٘ هدى زلض ألانل زم ؤ٦مله ب٦ماال خؿىا زم ٞغط هللا ٖى ه ٖو

 330 - 2/329اَـ . الضًباط اإلاظَب  (وؤعبٗحن وؾبٗماثت

 (22( الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م 1589)

 (28)م  الؿاب٤( 1590)

 (37( الخ٨م الجضًغة باإلطاٖت )م 1591)

"  ا٫ ابً ٖاقىع ٢( 1592) ؤن ال٣اضخي بؾماُٖل بً بسخا١ بً خماص :  "اإلاضاع٥ُٖاى في ": )و٢ض خ٩ى في "جٟؿحٍر

١ الخُٛحر لل٨خب الؿالٟت وؾالمت ال٣غآن مً َغ١ الخُٛحر له, ٞإظاب بإن هللا ؤو٧ل اإلاال٩ي البهغي ؾئل ًٖ الؿغ في جُغ  

 ٦خبهم ٣ٞا٫: 
َ
  }لؤلخباع خٟٔ

 
َخاب  اَّلل  ٦ 

ًْ
ىا م 

 
ٓ  ٟ ْد

َما اْؾخ  ه  , وجىلى خٟٔ ال٣غآن بظاجه حٗالى ٣ٞا٫: {ب  ا }ب  ه  َغ َوب 
ْ
٦  
 
َىا الظ

ْ
ل ؼ 
َ
ً  ه ْد

َ
ا ه

ىَن{
 
ٓ  ٞ َخا

َ
ه  ل

َ
 ط٦غث َظا ال٨الم للمداملي ٣ٞا٫ لي: ال ؤخؿً مً َظا ال٨الم. . ٢ا٫ ؤبى الخؿً بً اإلاىخاب:ل

بي"وفي جٟؿحر  في زبر عواٍ ًٖ ًدحى بً ؤ٦شم: ؤهه ط٦غ ٢هت بؾالم عظل حهىصي في ػمً اإلاإمىن، وخضر بها  "ال٣َغ

  }ِىت ٣ٞا٫ ؾُٟان: ٢ا٫ هللا في الخىعاة وؤلاهجُل: ؾُٟان بً ُٖ
 
َخاب  اَّلل  ٦ 

ًْ
ىا م 

 
ٓ  ٟ ْد

َما اْؾخ  ه بلحهم ًٞإ, {ب 
َ
, ٞجٗل خٟٓ
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ض بالخٟٔ في مىي٘ الامخىان وجظ٦حر الًٟل )ؤبى الخؿً الىضوي: لكُش او٢ا٫  الٖى

ً   في ٦خاب   , ٞال زحَر والخُب٤َُ  والٗمَل  والكغَح  وؤلاخؿان, ٌؿخىظب الٟهَم  م وال ٟهَ ًب٣ى وال 

غْ , و٢ض ٢ا٫ لغؾىله: }ٌٗمل به
 
٢ ْ٘ ب 

اج 
َ
ٞ  ٍ ا

َ
ه
ْ
َغؤ
َ
ا ٢

َ
ط ة 
َ
ه  * ٞ

َ
ْغآه

 
ه  َو٢ َٗ َىا َظْم ُْ

َ
ل َٖ ن   َىا ب  ُْ

َ
ل َٖ ن    ب 

م 
 
ه  * ز

َ
آه

ه  
َ
اه َُ َـ( في ٦خابه ال٣ُم ٣ً1176ى٫ خ٨ُم ؤلاؾالم ؤخمض بً ٖبض الغخُم ولي هللا الضَلىي )م{. َب

ه  "بػالت السٟاء ًٖ زالٞت السلٟاء" في مٗغى الخضًض ًٖ }
َ
اه َُ َىا َب ُْ

َ
ل َٖ ن   { : "٣ًى٫ هللا جباع٥ ب 

 ال٣غآن وبًًاوحٗالى: 
َ
 الٗضص  ج٣ىم بن  ٖلُىا بباهت

َ
 ٦شحرة

ً
َخه, ٞؿىٓل ه٣ٌُ في ٧ل ٖهغ ظماٖت

بكغح ٧لماجه التي جدخاط بلى ؤلاًًاح, وبُان ؤؾباب الجزو٫, ختى ًخد٤٣ الىاؽ  مٟاَُمها 

, و٢ض ٧ان  ألانلُت ومهاص٣ًها الصخُدت, بال ؤن صوعٍ ًإحي بٗض خٟٔ ال٣غآن وجبلُٛه ووكٍغ

ه َى اإلاٟ في الىا٢٘ الٗملي  –ؿغ لل٣غآن وقاعخه ألاو٫. وظاء صوع  جٟؿحر ال٣غآن الىبي  ملسو هيلع هللا ىلص هٟؿ 

ىه وظمٗه في اإلاهاخ٠, وبٗض ما ٖمذ جالوجه و٢غاءجه, و٧ان ؾُضها ٖبض هللا  – بٗض ما جم جضٍو

 .(1595)(بً ٖباؽ هنع هللا يضر َى عاثض َظا الٗمل"

 الخاٞٔ ابً عظب: )و٢ا٫ 
َ
ٗت زاجمت لحها ج٣ىم الؿاٖت، الكغاج٘،  وإلاا ٧اهذ َظٍ الكَغ ٖو

 
 
ٗت   ولم ٨ًً بٗضَا قَغ

 
ا، ٦ما عَ ٫ مجها، وججضص ما صَ بحن ما جبض  وال عؾالت ؤزغي، ج ؽ مً آزاَع

 
 
  ٧اهذ الكغاج٘ اإلاخ٣ضمت ج

ً  جض  ً   ها آزاَع ص بٗ ها ما جبض٫ مً بٌٗ، ج٨ٟل هللا بٌٗ، وجبحن بٗ

 
َ
ٗت، ولم ًجم٘ ؤَل  بدٟٔ َظٍ الكَغ

ً
  ها ٖلى ياللت، وظٗل مجهم َاثٟت

ً
بالخ٤ ال جؼا٫  ٢اثمت

ظب ٖجها بالؿ٠ُ واللؿان ْاَغة ٖلى مً زالٟها ختى ج٣ىم الؿاٖت، وؤ٢ام لها َم  ً ًدملها ٍو

ً زلٟاء الغؾل وخملت الدجت في ٧ل ػمان والدجت والبُان، ٞلهظا ؤ٢ام هللا حٗالى لهظٍ ألامت م  

ٗت ويبُهامً  اصة والى٣ها ٌٗخجي بدٟٔ ؤلٟاّ الكَغ ي بدٟٔ ن، ومً ٌٗخجونُاهتها ًٖ الٍؼ

االء ؤَل  مٗاهحها ومضلىالث ؤلٟاْها ٠ والبهخان. وألاولىن ؤَل الغواًت، َو ونُاهتها ًٖ الخدٍغ

اًت ت والٖغ  .(1596)(الضاٍع

ب ؤن هللا حٗالى خٟٔ لهظٍ ألامت صًجها خ  ): ؤًًا٢ا٫ و  ٟٓا لم ًدٟٔ مشله صًىا ٚحر ال ٍع

  ً   صًً َظٍ ألامت, وطل٪ ؤن َظٍ ألامت لِـ بٗضَا هبيٌّ 
ً  جض  ً َم  ص ما صزغ مً صًجها، ٦ما ٧ان صً

                                                                                                                                             

ىَن{و٢ا٫ ٖؼ وظل: 
 
ٓ  ٞ َخا

َ
ه  ل

َ
ا ل ه  َغ َوب 

ْ
٦  
 
َىا الظ

ْ
ل ؼ 
َ
ً  ه ْد

َ
ا ه ه  ٘, ٞ}ب   ً

ًَ َـ . ٢ا٫ ابً ٖاقىع: ولٗل َظا  دٟٓه هللا حٗالى ٖلُىا ٞلم  ا

غ  مً غ والخىٍى  22 - 14/21جىاعص السىاَغ(. الخدٍغ

 7/263( عوح اإلاٗاوي لآللىسخي 1593)

ل 1594)  6/330( مداؾً الخإٍو

 (41 - 40( الخٟؿحر الؿُاسخي لئلؾالم )م 1595)

 2/558مجمٕى عؾاثل ابً عظب ( 1596)
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َ
ً  ٢بل   صٍ هبيٌّ هبي ظض   ىا مً ألاهبُاء ٧لما صزغ صً

َ
ٍ, ٞخ٨ٟل هللا ؾبداهه بدٟٔ َظا ًإحي بَٗض  غ  آز

 َم َخ  ٧ل ٖهغ   ي، وؤ٢ام له فالضًً
ً
  لت

َ
٠ َل  ,اإلابُلحن الٛالحن، واهخدا٫َ  ًىٟىن ٖىه جدٍغ  وجإٍو

 .(1597)(الجاَلحن

   ًدمل َظا الٗلَم "ٖىض قغح خضًض بي ولهظا ٢ا٫ الُُ
  مً ٧ل 

َ
 ز
َ
  ٠  ل

 
ُه ):  "هٖضول ٞو

  ٌ ٟ   حٍٗغ  بالحهىص وجدٍغ
َ
ل   هم وجبضًلهم الخىعاة لهظٍ ألامت  ُٖٓم   ها بالباَل، وبخماص  وجإٍو

 .(1598)(اإلاغخىمت

بي في و٢ا٫  ا َل٪ ٧اهذ بىى بؾغاثُل حؿىؾهم ألاهبُاء، ٧لم" ٢ىله ملسو هيلع هللا ىلصٖىض  "اإلاٟهم"ال٣َغ

ِ  و : ) الخضًض هبي زلٟه هبي، وبهه ال هبي بٗضي" به ال ٣ًبل ، و٦خاألاهبُاء بٗشا ىا آزَغ إلاا ٧ان هب

ل ٖلماء ؤمخه ٢اثمحن ، وظٗت وخٟٓا، و٢ض جىلى هللا حٗالى ٦المه نُاهالخُٛحر ؤؾلىبا وهٓما

ًدمل َظا الٗلم مً ": ٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص، ٦ما ؤخ٩امه وخضوصٍ ببُان مك٩له، وخٟٔ خغوٞه، وب٢امت

٠ الٛالحن٧ل زل٠ ٖضوله، ًىٟىن ٖىه  ل الجاَلحن، واهخدجدٍغ غوي وٍ   ."ا٫ اإلابُلحن، وجإٍو

؛ ا٦خٟى وإلاا ٧ان ؤمغ َظٍ ألامت ٦ظل٪ ,(1599)"لماء ؤمتي ٧إهبُاء بجي بؾغاثُلٖ"ا٫: ؤهه ٢ملسو هيلع هللا ىلص  ٖىه

 .(1600)(بٗلمائها ٖما ٧ان مً جىالي ألاهبُاء َىال٪

اًت هللا  ال٣غآن الجُض ال ًؼا٫ مدغوؾا): مسلٝىخؿىحن دمحم ا٫ الكُش و٢ ُا بٖغ مٖغ

ا بالغواًت والخل٣ي ًٖ الش٣اث الًابُحن ا بال٨خابت مدْٟى ولً  ,وعؾىله وعٖاًت زل٣ه مًبَى

ضٍ ٦م ,ًؼا٫ ٦ظل٪ بلى ًىم الضًً ض هللا الظي ال ًسل٠ ٖو ىَ ا ٢ا٫ حٗالى: }جد٣ُ٣ا لٖى
ْ
ل ؼ 
َ
ً  ه ْد

َ
ا ه ه  ا ب 

ىَن 
 
ٓ  ٞ َخا

َ
ه  ل

َ
ا ل ه  َغ َوب 

ْ
٦  
 
٠ ؤو جبضًلالظ اصة ؤو ه٣و ؤو جدٍغ ولم  ,{ ؤي: مً ٧ل ما ٣ًضح ُٞه مً ٍػ

م ت ٦ما خٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ ظل  -بل اؾخدٟٓها  ,ًدٟٔ هللا حٗالى ٦خابا مً ال٨خب الؿماٍو

ؼ٫ مً الخبضًل لهم ٖبإَا وؤلؼمهم ؤماهتها ٞجز٫ بؿاختها ما هالغباهُحن وألاخباع وخم   -ط٦ٍغ 

والخُٛحر واؾخد٨م طل٪ في هٟىؽ ؤممها ختى جىاعزٍى زلٟا ًٖ ؾل٠ وؤنبدىا ظمُٗا بطا ؤوحى 

وَن بلحهم بإنل صخُذ لُدبٍٗى ٢الىا: } ٣َْخض  ْم م   َ اع 
َ
ى آز

َ
ل َٖ ا  ه  ت  َوب 

م 
 
ى ؤ

َ
ل َٖ ا 

َ
ا آَباَءه

َ
ا َوَظْضه ه  {, و٢ض جىلى ب 

بالخ٤ وحجت ٢اثمت ٖلى الٗاإلاحن ومعجؼة صاثمت هللا ؾبداهه خٟٔ ٦خابه لُب٣ى آًت ها٣َت 

                                              

 2/619/ مجمٕى عؾاثل ابً عظب  اإلاظاَب ألاعبٗت مً اجب٘ ٚحر( الغص ٖلى 1597)

 2/701ُُبي ( قغح اإلاك٩اة لل1598)

٢ا٫ قُسىا ومً ٢بله الضمحري والؼع٦صخي: بهه ال ؤنل ( : )459( ٢ا٫ السساوي في "اإلا٣انض الخؿىت" )م 1599)

 (.ال ؤنل له باجٟا١ الٗلماء: ) 1/679(. و٢ا٫ ألالباوي في "الًُٟٗت" له

 19/609الخىيُذ لكغح الجام٘ الصخُذ , واهٓغ:  48 - 4/47اإلاٟهم  (1600)
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ؾىت هبُه ملسو هيلع هللا ىلص, ألجها  لساجم ؤهبُاثه نلىاث هللا ٖلحهم بلى ًىم الضًً, ومً جمام خٟٓه خٟٔ

بت في خٟٓه والخٗبض بخالوجه هاَُت ًٖ وؿُاهه وجغ٦ه و٢ض جهضي لخٟٔ الؿىت  مبِىت له ومٚغ

جها وجغجِب ؤبى  م َاثٟت الخضزحن زلٟا ًٖ  ابها عظا٫  ويبِ عواتها وجضٍو ز٣اة مً ؤثمت الضًً َو

  ,ؾل٠
 
   ومً جمام خٟٓهما خٟٔ

 
ٗت وآالتها اإلاخى٢ ٦خاب هللا وؾىت  ٠ ٖلحها ٞهم  ٦خب الكَغ

ُت وآالتها وحٗلُمها  والٗلماء   ,عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص ٖلى الىظه اإلاكغوٕ ال٣اثمىن بىي٘ الٗلىم الكٖغ

جها ٢اثمىن ب ت بحن اإلاؿلمحن في مكاع١ ألاعى  ,دٟٔ ال٨خاب والؿىتوجضٍو و٧لها ال جؼا٫ مدْٟى

 .(1601)(ومٛاعبها

ت؟ ٢ُل البً اإلاباع٥: َظٍ ألاخاصًض ااإلاٗلمي الُماوي: ) الكُش ٖبض الغخمًو٢ا٫  إلاهىٖى

 هللا ٖؼ وظل:  وجال ٢ى٫َ  ,٢ا٫: حِٗل لها الجهابظة
َ
ا ل ه  َغ َوب 

ْ
٦  
 
َىا الظ

ْ
ل ؼ 
َ
ً  ه ْد

َ
ا ه ه  ىَن{}ب 

 
ٓ  ٞ َخا

َ
. ه  ل

 
َ
ما ًخى٠٢ ٖلُه  و٧ل   والظ٦غ ًدىاو٫ الؿىت بمٗىاٍ بن لم ًدىاولها بلٟٓه، بل ًدىاو٫ الٗغبُت

 
 
ت   ً خٟٔ ال٣غآن ؤْن م   اإلا٣هىصَ  الخ٤، ٞةن   مٗٞغ

َ
 ج

 
٢اثمت والهضاًت صاثمت بلى ًىم  ب٣ى الدجت

 السل٤ زاجمت الكغاج٘، وهللا ٖؼ وظل بهما زل٤ خهوقَغٗملسو هلآو هيلع هللا ىلص زاجم ألاهبُاء،  ادمحم ألن   ,ال٣ُامت

ٕ   ,لٗباصجه تها، واه٣ُا ٤ مٗٞغ ٕ  ظٍ الخُاة الضهُا طل٪ في َ ٞال ٣ًُ٘ ٖجهم ٍَغ لٗلت ب٣ائهم  اه٣ُا

 .(1602)(ٞحها

ال٨خاب والؿىت والٗلىم الساصمت لظل٪ َم الٗلماء, ٞةن   خ٢ٟٔلذ: وإلاا ٧ان ال٣اثم ٖلى 

 .ها اإلاؼاولحن لهاإل٢امت ؤَل   َٗت مؿخلؼم  ٟٔ الضًً واإلالت والكغ خ

جي في   .(1603)(بن ٢ىام الكٕغ بالجتهضًً): " الجهاًت"٢ا٫ الجٍى

ًجب ٖلى ألامت ؤن ج٩ىن مجهم َاثٟت ًخ٣ٟهىن في الضًً ل٩ُىهىا )اع: ٢ا٫ ابً ال٣ه  لهظا و 

 .(1604)(خفـد للشسق مً الظُدق٢ضوة للمؿلمحن 

غ في)٢ا٫ الكهغؾخاوي: و  ىا ٖلى زُغ  تهاص  الاظ بن ٢ه  ؤَل  ٖهغ  َٖهىا بتر٦ه, وؤقٞغ

ُت الاظتهاصًت بطا ٧اهذ مترجبت ٖلى الاظتهاص جغجَب  ُٖٓم, ٞةن   ب ٖلى اإلاؿب   ألاخ٩ام الكٖغ

ا مً مجتهض
ً
ها ٞاثلت, ٞال بض بط

 
 وآلاعاء  ٧ل

ً
 .(1605)(الؿبب, ولم ًىظض الؿبب, ٧اهذ ألاخ٩ام  ٖاَلت

                                              

 (37 - 36مضزل ٖلم ألانى٫ )م بلٙى الؿى٫ في ( 1601)

 1/234الخى٨ُل ( 1602)

 (7, والغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م  17/417( جهاًت اإلاُلب 1603)

 (14( الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م 1604)

 2/10( اإلالل والىدل 1605)
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٤  ون٠  الاظتهاص ٞحهم ٢ا٫: )وإلاا ط٦غ ابً عقض  ؤخىا٫َ الىاؽ    ا ؤْن وبم  مً خُض جد٣ 
 
٣ٟض ج

 
 
 ، ألهه ٧ان ًاصي بلى بَما٫ ؤ٦ثر ألاخ٩ام، بط ؤ٦ثر  وهرا ؤًظد ممخىمالاظتهاص،  في ظمُٗهم قغوٍ

تها وحٗلُمها للىاؽ الجتهضون   .(1606)(الٟغاثٌ والؿجن بهما ٣ًىم بٟغى مٗٞغ

ً  " الٗىانم"٢ا٫ ابً الٗغبي في و   : )ولم 
ْ
  ل  س

 
  ؤمخَ  هللا ٢ِ

ٗخه، ًٖ طاب  ًٖ  ه، وال يُ٘ قَغ

خغمها، وخامل ٖلى مؿخ٣ُمها، ٦ما ؤزبرها ؤبى دمحم ظٟٗغ بً ؤخمض بً الخؿحن، باإلاٗل٤ مً 

مضًىت الؿالم، ججاٍ صاع السالٞت زىا ؤبى ب٨غ ؤخمض بً ٖلي الخاٞٔ زىا ؤبى ب٨غ ؤخمض بً ٖمغ 

ا زل٠ بً ٖمغو الٗؿ٨غي خضزىا ؾُٗض بً الضال٫ زىا ظٟٗغ بً دمحم بً ههحر السلضي، ه

ت بً ٢غة ًٖ ؤبُه، ًٖ الىبي  اص، ها قٗبت ًٖ مٗاٍو ، ٢ا٫: -ملسو هيلع هللا ىلص  -مىهىع، ها ٖبض الغخمً بً ٍػ

م مً زظلهم ختى ج٣ىم الؿاٖت"(  .(1607)"ال ًؼا٫ هاؽ مً ؤمتي مىهىعًٍ ال ًًَغ

ي: و  ان)٢ا٫ الؿَُى : طَب ٢ىم مً " بلى ٖلم ألانى٫  الىنى٫ "في ٦خابه  (1608)٢ا٫ ابً َبَغ

  ً َم ًٖ ألهه لى ه٣و ٖضص   ,الجتهضًً ًٖ ٖضص الخىاجغ ٖضص   خهىع ه٣هان  ألانىلُحن بلى ؤهه ال 

. و٢ا٫ بمام الخغمحن  ,طل٪ بُلذ الدجت واه٣ُٗذ حجت هللا حٗالى وؤٞطخى بلى اهضعاؽ الكٕغ

ان في ؤنى٫ ال٣ٟه"في ٦خابه   : طَب بٌٗ ألانىلُحن بلى " البَر
 
ٖضص  ؤهه ال ًجىػ اهدُاٍ

ٗت, و٢ض يَ  ,مجتهضي الٗهغ ًٖ مبلٜ الخىاجغ حٗالى  ً هللا  م  ٞةجهم وعزت اإلالت وخٟٓت الكَغ

ال ًبٗض مجهم الخىاَا, ٞال  ها وخٟٓها بلى ٢ُام الؿاٖت, ولى ٖاص الجتهضون بلى ٖضص  ها وصواَم ٢ُاَم 

 
 
 .(1609)(بالخٟٔ ى مجهم الاؾخ٣ال٫  ًخإح

 اطة الٗلماء مً ب٣اء مجتهض واخض, ٞخإمل.٢لذ: و٢ض ؾلٟذ اؾخٗ

لت ( م ًدلم ملاصد ؤلاذكدن للشَس  ) جىخُد الدشَس

                                              

 (143الًغوعي )م  (1606)

 (112 - 111الٗىانم مً ال٣ىانم )م ( 1607)

ان ال٣ُٟه الكاٞعي؛ ٧ان ؤبى الٟخذ ؤخم٢ا٫ ابً زل٩ان: )( 1608) ض بً ٖلي بً دمحم الى٦ُل اإلاٗغوٝ بابً بَغ

مخبدغا في ألانى٫ والٟغوٕ واإلاخ٤ٟ والسخل٠، ٢غؤ ٖلى ؤبي خامض الٛؼالي وؤبي ب٨غ الكاشخي وال٨ُا ؤبي الخؿً السغاسخي، 

ببٛضاص صون الكهغ، ماث وناع ماَغا في ٞىىهه، ونى٠ ٦خاب الىظحز في ؤنى٫ ال٣ٟه. ولي الخضَعـ باإلاضعؾت الىٓامُت 

ان: بٟخذ الباء اإلاىخضة وؾ٩ىن الغاء وبٗض الهاء ؤل٠ وهىن  ً وزمؿماثت ببٛضاص عخمه هللا حٗالى. وبَغ ُاث ؾىت ٖكٍغ (. ٞو

ُان   1/99ألٖا

اء ابً ٣ُٖل: ) ان ألانىلي، ناخب الخهاه٠ُ و٢ا٫ ابً عظب في جغظمت ؤبي الٞى وممً ٢غؤ ٖلُه ؤبى الٟخذ بً بَغ

 1/357(. طًل َب٣اث الخىابلت ومضعؽ الىٓامُت. و٧ان ؤوال خىبلُا، زم اهخ٣ل لجٟاء ؤصخابىا لهفي ألانى٫، 

 (29( الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م 1609)
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٘ مً ٖىض هللا وخضٍ, مً ؤٖٓم ما ًد٤٣ زم  خ٣اص الغاسخ بإن الدكَغ ال ق٪ ؤن الٖا

  ً ض  اب َٖ ٗت, و٢ض  ٘ الٗامت  ؤلاطٖاَن ألخ٩ام الكَغ لت(ٖاقىع مً م٣انض الدكَغ  )هفىذ الشَس

ٞ  م): جدخه٢ا٫ و  ٗت ؤن ج٩ىن ها  ً م٣انض الكَغ
ً
  ظة

َ
  ل  ه  ْد في ألامت، بط ال ج

 
اإلا٣هىصة مجها  اإلاىٟٗت

 
 
 بضون ه

ً
َا, ٧ُٞاملت  َٚغى  ُٖٓمٟىط 

َ
ٗت  ألامت  الكَغ

 
وإن  ؤكـَم بدكٍث كلى اخترام  ,اٖت

لت وهفىذهد ؤنهد خؼدُب هللا حلدلى لألمت ٗت ؤمغ  اٖخ٣اصي جيؿا١  ,الشَس ٞامخشا٫  ألامت للكَغ

ها، وحؿخجلب به عخمَخه بًاَا، بلُ ي بظل٪ عب  غضخ 
 
ه هٟىؽ  اإلاؿلمحن ًٖ َىاُٖت وازخُاع، ألجها ج

ىَػ  حن  هللا حٗالى: }و٢ض ٢ا٫  ,َا في الضهُا وآلازغةٞو ب 
َخاب  م  ىع  َو٦ 

 
  ه

 
ًَ اَّلل ْم م 

 
ْض َظاَء٦

َ
{, ٞاألخ٩ام ٢

ها وحي  
 
ُت اإلاخل٣اة مً الغؾى٫ ٖلُه الهالة والؿالم ٧ل زم لم ًؼ٫ ؤثمت  ,هللا حٗالى مً الكٖغ

 
 
 ًخىزىن ؤن ج٩ىن آعائ

ٗت مً ٖهض الصخابت ٞما بٗض   َم في اؾخيباٍ ألاخ٩ام مؿخسغَ الكَغ
ً
ظت

٘ ًٖ ؤنى٫ ال٨خاب والؿىتم    ,ً الخَٟغ
كض   ٌ صون الى٨حَر ٖلى ال٣ى٫  بالغؤي ولظل٪ ٧اهىا ٦شحرا ما 

 .(1610)(ض بلى طل٪ٚحر  اإلاؿدى  

لَ و ) :في مىي٘ آزغو٢ا٫ 
َ
لت إًلدُق ُخسمتهد في هفىض ألامتح  لخدلُم جىفُر الشَس

َ
ن وبن   ,ي 

ٗتها ججٗل َاٖتَ  ٣ًحَن  الكغاج٘ في ٣ًحن ؤمتها  وؤٖٓم   ,شت ًٖ ازخُاعٗ  بَ ىْ ها م  ألامت بَؿضاص قَغ

 
 
ٗت ضة بلى , ألجها مؿدى  ملاصىمتؤلاؾالم، بط ٢ض ٢امذ ألاصلت ال٣اَٗت ٖلى ؤجها  بؿضاصَا قَغ

هحن ٖلى بعظإ ال٣ىاهحن بلى ؤصلت ال٨خاب والؿىت ًؼ٫ ٖلماء  ولظل٪ لم  ,الىحي ٢ا٫  ,ألامت خٍغ

ْم َخَغًظا هللا حٗالى: } ه  ؿ 
 ٟ هْ
َ
ي ؤ وا ف 

ض  ج 
ًَ  
َ
م  ال

 
ْم ز َجه  ُْ َجَغ َب

َ
َُما ش  ٞ ى٥َ  م   

 
َد٨  ً ى  ىَن َخت  ى  ْام 

 ً  
َ
َ٪ ال  

 َوَعب 
َ

ال
َ
ٞ

ًُما ْؿل 
َ
ىا ح م   

 
َؿل  َ َذ َو ِْ ًَ َ

ا ٢ م  ظا زامٌّ  ,{م  ى ٌُٗي مغاجَب مخٟاوجت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بد٨م الغؾى٫  َو , َو

 
َ
 إلا 

  الغؾى٫   صوَن  ًْ
 
ر  ,خ٨مه مً خ٨م الغؾى٫ ٖلُه الهالة والؿالم ب  غْ ٖلى خؿب ٢ ولظل٪ َعج 

  
هغ   ً ٍ ُٞه جد٣ُ٣ا إلاٗجى هٟي الخغط مً الخ٨م الكغعي ض  ح ال٣اضخي في خ٨مه بمؿدىَ ٖلمائها ؤن 

 .(1611)(ب٣ضع ؤلام٩ان

جغظمت ٢ا٫ ٞحها )ال٣ٗل  "الىحي الخمضي٦خابه "دمحم عقُض عيا في  الكُشلهظا ٣ٖض و 

بن ؤلاًمان بالُٛب ووظىص  :)ٞةن ٢ُل: و٢ا٫ جدتها والٗلم البكغي ال ٌٛىُان ًٖ َضاًت الغؾل(

ت ٦ما خ٣٣خم, ؤو بلهام مً بلهاماتها ًل٣ى في عوٕ ؤٞغاصَا ٖىض  ؼي في الُٟغة البكٍغ الغب ٍٚغ

هم ال٣ٗلُت بلى خُض ؤ٢امىا همى بص ً ٢ض اعج٣ىا في مٗاٞع عا٦هم, وبن بٌٗ الخ٨ماء اإلا٨ٍٟغ

لمه وخ٨مخه, ووظىب حٗ باصجه, و٢ض ٢غ البراَحن ٖلى وظىص واظب الىظىص ٖو   ع ُٓمه وق٨ٍغ ٖو

                                              

ٗت ؤلاؾالمُت )م 1610)  (350( م٣انض الكَغ

ٗت( 1611)  (521 - 520)م  م٣انض الكَغ
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 بًٗهم ب٣اء الىٟـ بٗض اإلاىث وزلىصَا في وُٗم م٣ُم ؤو ٖظاب ؤلُم, وويٗىا للىاؽ ؤنى٫َ 

٘ و   آلاصاب التي جهلر بها ؤلاوؿاهُت وعوابِ الاظخمإ.الًٟاثل والدكَغ

كهضٍ الٗهغ الخايغ, ول٨ً بحن  ٢لذ: وٗم, ل٩ل طل٪ ؤنل   ش اإلااضخي, َو ًشبخه الخاٍع

  
لىمهم ٞغو٢ا في مهضع ٧ل  مجهما, وفي الش٣ت بصخخه, وفي  َضاًت ألاهبُاء وخ٨مت الخ٨ماء ٖو

  ٟ  ظمُ٘ َب٣اث ا ـ  ؤلاطٖان لخ٣ُخه, وفي جإزحٍر في ؤه
َ
 بحن.لساَ

لىم     هم آعاء  ٞد٨مت الخ٨ماء ٖو
 
ت ها٢هت ْو ىىن ال جبلٜ مً ٖالم الُٛب بال ؤهه بكٍغ

مىظىص مجهى٫, وهي ٖغيت للخسُئت والسالٝ, وال ًٟهمها بال ٞئت مسهىنت مً الىاؽ, وما 

ٗخ٣ض صختها ًغجخها ٖلى َىاٍ وقهىاجه, بط ال  ٧ل مً ًٟهمها ٣ًبلها, وال ٧ل مً ٣ًبلها َو

ؤلاًمان وبؾالم ؤلاطٖان والخٗبض, ألن الىٕى  م بها, ٞال ٩ًىن لها جإزحر  لها ٖلى وظضان الٗال  ؾلُان 

  ٗ َٕ البكغي ًإبى َب سً٘ زًى ؼجه ؤن ًضًً ٍو ٍغ خه, وبن ٞا٢ه  ه ٚو الخٗبض إلاً َى مشله في بكٍغ

لى وبهما ًضًً إلاً ٌٗخ٣ض ؤن له ؾلُاها ُٚبُا ٖلُه بما ًمل٨ه مً ال٣ضعة ٖفي ٖلمه وخ٨مخه, 

 .الىٟ٘ والًغ بظاجه, صون ألاؾباب الُبُُٗت اإلابظولت لجمُ٘ الىاؽ بدؿب ؾجن ال٩ىن وهٓامه

   وؤيغب لهظا مشال ؤهه ٧ان للُٟلؿٝى الغثِـ ابً ؾِىا زاصم  
 
معجب بٗلىمه  م  مخٗل

ى في عؤًه ؤٖلم   دبٗه َو لؿٟخه, و٧ان ٌعجب مىه ٠ُ٦ ًضًً بملت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٍو قى, و٧ان مىه وؤع ٞو

  ُ البرص  قضًضة   ٗغى ٖىه ؤو ًىبسه, ٞاج٤ٟ ؤن ٧اها في مضًىت ؤنٟهان في لُلت  ٩ًاقٟه بظل٪ ٞ

ـ  ٦شحرة الشلج, ٞإ٣ً لب مىه ماءً َخ ه في و٢ذ الس  زاصَم  ٔ الغثِ لُخىيإ به, ٞاٖخظع بكضة  غ َو

لب مىه اإلااء ٞاٖخظع  بكضة البرص, البرص وب٣اء اللُل, زم ؤ٣ًٓه الغثِـ في و٢ذ ؤطان الهبذ َو

, ٢ا٫ الغثِـ لساصمه: اؾم٘ ماطا ٣ًى٫ اإلااطن؟ ختى بطا ٢ا٫ اإلااطن: ؤقهض ؤن دمحما عؾى٫ هللا

 
َ
٪ ال٣ضًم, ٢ا٫: بهه ٣ًى٫ ؤقهض ؤن دمحما عؾى٫ هللا, ٢ا٫ الغثِـ: آلان ٢ض آن لي ؤن ؤبحن ل٪ يالل

حُٗٓما لي, ختى به٪ ل٪ ٚحر زضمتي, وبه٪ ؤقض الىاؽ بعجابا بي وبظالال و  به٪ زاصمي ال ٖمَل 

   ؤْن  جًٟلجي ٖلى عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجى٨غ ٖلي  
 
ه جسال٠ ؤمغي في ؤومً به وؤجبٗه, وبه٪ ٖلى َظا ٧ل

َظا اإلااطن الٟاعسخي ًسغط مً  ؤَلبها مى٪ في صازل الضاع مٗخظعا بكضة البرص, وبن   ؤَىن زضمت  

هٗض َظٍ اإلاىاعة وهي ؤقض   في البلض بغصا, ختى بطا الح له الٟجغ ؤقاص في  ٩ان  م بِخه ٢بل الٟجغ ٍو

 ؤطاهه بظ٦غ دمحم الٗغبي بٗض مغوع ؤعبٗت ٢غون وه٠ُ ٖلى بٗشخه بًماها وبطٖاها, وحٗبضا واخدؿابا.
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ٞخإمل َظا وجضبٍغ في هٟؿ٪ ًٓهغ ل٪ الٟغ١ بحن ؾلُان الىبىة ٖلى الىاؽ وؾلُان 

الضًيُت ٖلى الٗلمُت ال٨ؿبُت َى ؤن ظمُ٘ ٞمً ؤٖٓم مؼاًا َضاًت الىحي  الٗلم والٟلؿٟت.

 .(1612)(َب٣اث اإلاامىحن بها ًظٖىىن لها بالىإػ الىٟسخي الخٗبضي

و٢ا٫ الكُش دمحم السًغ خؿحن: )بن الىإػ الكغعي ٢ض ًخم٨ً مً الىٟىؽ الٟايلت بلى 

ت ؤن ًهحر بمجزلت الُبُعي ؤو ؤ٢ىي صاُٖا, وؾهل اه٣ُاص الٗغب ٖلى ما ٧اهىا ٖلُه مً ألاهٟ

 ًَ ٗت مجمال ومٟهال مً ظهت ؤن الضً مً  مٗضوص   ونٗىبت اإلاغاؽ واههاٖىا بلى ٢اهىن الكَغ

مً ٢بُل الاه٣ُاص بلى ما ًضٖى بلُه الىظضان, ولِؿذ  ألخ٩امه وظضاهُاث ال٣لىب, ٞااله٣ُاص  

دترمىجها الكغاج٘ الىيُٗت بهظٍ الضعظت. ٞةن    الىاؽ بهما ٌؿا٢ىن بلحها بؿٍى ال٣هغ والٛلبت ٍو

اإلاهلخت ٖلى  مً ؤهٟؿهم بال بطا ؤصع٧ىا مجها وظهَ  لؤلصب وال٣ٗىبت وال ًخل٣ىجها بضاُٖت   اج٣اءً 

 .(1613)الخٟهُل(

                                              

 (91 - 89الىحي الخمضي )م  (1612)

ت في ؤلاؾالم )م  (1613)  (20الخٍغ
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 ) الاكتراض كلى الشسق اكتراض كلى الشدزق (

تراَى  الضًً مً قٕغ هللا وخضٍ, ٞةن   ؤ٢ى٫: وإلاا ٧اهذ ؤخ٩ام   بهما َى في الخ٣ُ٣ت حها ٖل الٖا

جي بُتي ٖلى الباعي ظل و  اٖتراى   ٖال, ولهظا إلاا ط٦غ الكُش الٗشُمحن في قغخه ل٣ُٗضة الؿٟاٍع

 اإلاٗغي: 

َٖ  ًض   ها ٢ُٗذ في عب٘ صًىاعَج ْس بسمـ مئحن 
 
ًذ ... ما بال ص 

 ضا و 

ٌ  ما لىا بال الؿ٩ىث  له ... ووؿخُٗظ بمىالها مً الىاع  جىا٢

ىن ختى ًيخ٣َض  الىاَؽ  ٧إن  )٢ا٫:   .(1614)(َم َظا الاهخ٣اصَم اإلاكٖغ

 بزباث هألهه إلاا ؤزبذ ؤلاله لؼم, َى بالخىا٢ٌىاصي ٖلُه ً السظو٫  قٗغلذ: ٖلى ؤن ٢

لما ًَٗ في الخ٨مت اؾخلؼم طل٪ هٟي ال٨ما٫ الالػم لئلله, وهٟي الالػم مؿخلؼم ٞال٨ما٫ له, 

مً الخىا٢ٌ  , ٞهاع مشبخا هاُٞا, ٞداع ٖلُهالظي ٞغيه زابخا ىٟي اإلالؼوم, ٞلؼمه هٟي ؤلالهل

٤  خُض ال  ل ؤن ال ًضعي. ًضعي, وخ   ٟ  للمٛ

العجب ممً ٌٗترى ٖلى السال٤ بٗض ):  "ؤزباع الخم٣ى واإلاٟٛلحن"٢ا٫ ابً الجىػي في 

, حٗالى هللا  بزباجه, ٞإما الجاخض ٣ٞض اؾتراح, ؤجغاٍ زل٤ لهاالء ٣ٖىال ٧املت وفي نٟاجه َى ه٣و 

 .(1615)(ًٖ حُٟٛل َاالء

ذ ؤجها م٣الت متهاٞخت ًى٣ٌ آ ها, ٞلم ج٨ً قِئا ٌؿخد٤ الجىاَب ٣ٞض ٖٞغ
َ
ل َا ؤو  والغص,  زغ 

, ٢ا٫ السُُب الكغبُجي في َظا ؤلالخاص اإلا٨كٝى٢ض جبٕر بٌٗ الٗلماء بالجىاب ٖلى م٘ َظا و 

اب اإلاال٩ي ب٣ىله: ): " ؤلا٢ىإ"  ؤظابه ال٣اضخي ٖبض الَى

 اإلاا٫ ٞاٞهَ   
 
 (1616)خ٨مت الباعي  ْم و٢اًت الىٟـ ؤٚالَا وؤعزَهها ... و٢اًت

 .(1617)(و٢ا٫ ابً الجىػي إلاا ؾئل ًٖ َظا: إلاا ٧اهذ ؤمُىت ٧اهذ زمىُت, ٞلما زاهذ َاهذ

                                              

 31 - 18/30ؾحر ؤٖالم الىبالء ( واهٓغ: 1614)

 (64ؤزباع الخم٣ى واإلاٟٛلحن )م  (1615)

ٗت ): ٖىض جٟؿحر آًت الؿغ٢ت ٢ا٫ ابً ٦شحر (1616) ومجهم مً ٢ا٫: َظا مً جمام الخ٨مت واإلاهلخت وؤؾغاع الكَغ

 
َ
 الُٗٓمت، ٞةهه في باب الجىاًاث هاؾب ؤن ح

 
ٓٗ  ً الؿغ٢ت هاؾب ؤن ججى ٖلحها، وفي باب م ٢ُمت الُض بسمؿماثت صًىاع لئال 

َ٘  ٩ًىن ال٣ضع   صًىاع لئال ًدؿإع الىاؽ  في ؾغ٢ت ألامىا٫، ٞهظا َى ٖحن الخ٨مت ٖىض طوي ألالباب, ولهظا  الظي ج٣ُ٘ ُٞه عب

ُم  } :٢ا٫ حٗالى  َخ٨ 
ؼ ٍؼ 

َٖ   
 
  َواَّلل

 
ًَ اَّلل  م 

ً
اال

َ
٩
َ
َؿَبا ه

َ
َما ٦ ا٫َ الىاؽ {, ؤي: مجاػاة ٖلى نيُٗهما الؿحئ في ؤزظَما ؤمى َظَؼاًء ب 

٘
َ
ُ٣  ً   } ,ما اؾخٗاها به في طل٪ بإًضحهم، ٞىاَؾب ؤن 

 
ًَ اَّلل  م 

ً
اال

َ
٩
َ
ؼ ٍؼ  } ,{ ؤي: جى٨ُال مً هللا بهما ٖلى اعج٩اب طل٪ه

َٖ   
 
{ ؤي: َواَّلل

ُم  في اهخ٣امه }  َخ٨ 
َ
ه و٢  3/110جٟؿحر ابً ٦شحر   .(ٍع  َض { ؤي: في ؤمٍغ وجهُه وقٖغ

 2/534( ؤلا٢ىإ 1617)
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و٢ض عؤًذ في ظام٘ ): " الىؾُلت بلى ٦ك٠ ال٣ُٗلت"في م٣ضمت  (1618)و٢ض ٢ا٫ السساوي 

ه الغزام مى٣ىقا بالخضًض: "بلضها ٖلى بٌٗ  بً  ؾلُمان   في َظا اإلاىي٘ اإلاباع٥   َغ َٟ َخ ؾىاٍع

 .(1619)("خدن هدنمً ٦ٗب ألاخباع: 

ل ٖىه ؤهه ٢ا٫ في   ٣
 
 ظىاب اإلالخض: ولهظا ه

   ٖ 
 ألاماهت  ؼ 

 
 (1620)ٞاٞهم خ٨مت الباعي  السُاهت ٫  ؤٚالَا وؤعزهها ... ط

 ) فدبدجدن ( : 

ُت" : ٢ا٫ ابً جُمُت  ) ألاولى ( : ٘  )في ٦خابه "الؿُاؾت الكٖغ ًضٍ  وؤما الؿاع١ ُٞجب ٢ُ

َما ٫ هللا حٗالى: }الُمجى بال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ, ٢ا َما َظَؼاًء ب 
َحه  ض 

ًْ ىا ؤَ  ٗ
َ
ُ
ْ
ا٢
َ
ٞ 
 
ت
َ
اع ٢

 َوالؿ 
اع ١ 

َوالؿ 

ىب   خ  ًَ  َ
 
ن  اَّلل ة 

َ
َر ٞ

َ
ْنل

َ
ه  َوؤ م 

ْ
ل
 
ض  ْ

ْٗ ًْ َب اَب م 
َ
ًْ ج َم

َ
ُم  * ٞ  َخ٨ 

ٍؼ  ؼ 
َٖ   

 
  َواَّلل

 
ًَ اَّلل  م 

ً
اال

َ
٩
َ
َؿَبا ه

َ
ن  ٦ ه  ب 

ُْ لَ َٖ  

ُم   ىع  َعخ 
 ٟ َٚ َ

 
ـ  الخض بالبِىت ٖلُه ؤو باإل٢غاع جإزحر   زبىث   جىػ بٗض{, وال ًاَّلل وال ما٫  ٍ ال بدب

  ,ًٟخضي به وال ٚحٍر
 
 ٣ُ٘ ًض  بل ج

 
اٍ في ألاو٢اث اإلاٗٓ حَر ب٢امت الخض مً الٗباصاث  ٞةن   ,مت ٚو

ٌُ  ,٧الجهاص في ؾبُل هللا   ف ؤن  لسَ فُيبغي ؤن 
ٌ
٩ُٞىن الىالي  ,مً هللا بلبدره إكدمت الخدور زخمت

٩ىن ٢هض   ,ا في ب٢امت الخض ال جإزظٍ عؤٞت في صًً هللا ُُٞٗلهقضًض  ٍو
َ
  ٍ عخمت

َ
 الس
ْ
ب٠٨  ٤  ل

 
َ
ٓ   قٟاءَ  غاث الالىاؽ ًٖ اإلاى٨ ٞةهه  ,ٍب ولَض بمجزلت الىالض بطا ؤص   ,ه وبعاصة الٗلى ٖلى السل٤ُٚ

  ٦ما حكحر به ألام   -لى ٠٦ ًٖ جإصًب ولضٍ 
ً
 وبهما ًاصبه عخم ,لٟؿض الىلض -وعؤٞت  ع٢ت

ً
به  ت

                                              

َٗ ٩ان: )٢ا٫ ابً زل (1618)  ال
َ
م السساوي, ؤبى الخؿً ٖلي بً دمحم بً ٖبض الهمض بً ٖبض ألاخض بً ٖبض الٛالب ل

٧ان بماما في الٗغبُت، بهحرا باللٛت، ٣ٞحها، (. ٢ا٫ الظَبي: )الهمضاوي اإلاهغي السساوي اإلا٣غيء الىدىي، اإلال٣ب ٖلم الضًً

ا في الخٟؿ للها، مجىصا لها، باٖع حر. نى٠ وؤ٢غؤ وؤٞاص، وعوي ال٨شحر، وبٗض نِخه، وج٩ازغ ٖلُه مٟخُا، ٖاإلاا بال٣غاءاث ٖو

ًاثله صًىا، خؿً ألازال١، مدببا بلى الىاؽ، واٞغ الخغمت، مُغخا للخ٩ل٠، لِـ له  ال٣غاء. ٢ا٫: و٧ان م٘ ؾٗت ٖلىمه ٞو

. قغح )الكاَبُت( في مجلضًً، و)الغاثُت( في مجلض، وله ٦خاب )ظ و٦خاب )مىحر الضًاجي  ،ما٫ ال٣غاء(قٛل بال الٗلم ووكٍغ

، وبلٜ في الخٟؿحر بلى ال٨ه٠، وطل٪ في ؤعب٘ مجلضاث، وقغح )اإلاٟهل( في ؤعب٘ مجلضاث، وله الىٓم والىثر. و٢ا٫: في آلاصاب(

٢ا٫ ؤلامام ؤبى قامت: وفي زاوي ٖكغ ظماصي آلازغة، ؾىت زالر وؤعبٗحن وؾذ ماثت، جىفي قُسىا ٖلم الضًً ٖالمت ػماهه 

جزله بالتربت الهالخُت، و٧ان ٖلى ظىاػجه َُبت وظاللت وبزباث، ومىه اؾخٟضث ٖلىما ظمت ٧ال٣غاءاث، وقُش ؤواهه بم

ىىن الٗغبُت والسساوي: بٟخذ الؿحن اإلاهملت والساء اإلاعجمت وبٗضَا ؤل٠، َظٍ اليؿبت (. ٢ا٫ ابً زل٩ان: )والخٟؿحر، ٞو

ُان ل٨ً الىاؽ ؤَب٣ىا ٖلى اليؿبت ألاولىبلى سسا، وهي بلُضة بالٛغبُت مً ؤٖما٫ مهغ، و٢ُاؾه سسىي،  ُاث ألٖا (. ٞو

 124 - 23/123, وؾحر ؤٖالم الىبالء  341 - 3/340

الماجه في 1619) ( , و٦خاب السساوي مدّٟى بسِ الُض في صاع 34اللٛت الٗغبُت ألخمض ػ٧ي باقا )م ( التر٢ُم ٖو

ت ٦ما ٢ا٫ قُش الٗغوبت )م   ( .33ال٨خب السضًٍى
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ً   ,وبنالخا لخاله ازغ ؤن ال  ٌَ  ,دىظه بلى جإصًبم٘ ؤهه ًىص ٍو  وبمجزلت الُبِب الظي ٌؿ٣ي اإلاٍغ

ه الضواءَ  بل  ,وبمجزلت ٢ُ٘ الًٗى اإلاخأ٧ل والدجم و٢ُ٘ الٗغو١ بالٟهاص وهدى طل٪ ,ال٨ٍغ

ه وما ًضزله ٖلى هٟؿه مً اإلاك٣ت لُىا٫ به الغاخت بمجزلت قغب ؤلاوؿان الضواءَ  فهىرا  ,ال٨ٍغ

 
ُ
  ,كذ الخدورسِ ش

ُ
 ٍ نالَح ٞةهه متى ٧ان ٢هض   ,الىالي في إكدمتهد وهىرا ًيبغي ؤن جىىن هُت

  ٘ ُت والىهي ًٖ اإلاى٨غاث بجلب اإلاىٟٗت لهم وصٞ هللا حٗالى  اإلاًغة ٖجهم وابخػى بظل٪ وظهَ  الٖغ

اٖت ؤمٍغ تو٦ٟاٍ ال٣ٗىبت البك ,السحر وجِؿغث له ؤؾباب   ,له ال٣لىب ؤالن هللا   ,َو و٢ض ًغضخى  ,ٍغ

  ه الٗلى  وؤما بطا ٧ان ٚغي   ,بطا ؤ٢ام ٖلُه الخض الخضوص  
َ
اؾخه لُٗٓمٍى ؤو  ٖلحهم وب٢امت ٍع

ض مً ألامىا٫ او٨ٗـ ٖلُه م٣هىص   ؼ  ,ٍلُبظلىا له ما ًٍغ غوي ؤن ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ عضخي  -ٍو

  -هللا ٖىه 
َ
ًَ بْ ٢ و٧ان ٢ض  ,ًىت الىبي ملسو هيلع هللا ىلصالسالٞت ٧ان هاثبا للىلُض بً ٖبض اإلال٪ ٖلى مض يَ ل  ل ؤن 

 
ً
 ٞؿإ٫ ؤََل  ,الٗظاب مً الٗغا١ و٢ض ؾامهم ؾىءَ  اط  ج  الَد  مَ ض  ٣َٞ  ,نالخت ؾاؾهم ؾُاؾت

٨م له؟ ٢ا٫: ٠ُ٦ مدبخ   ,ه ٨ُٞم؟ ٢الىا: ما وؿخُُ٘ ؤن هىٓغ بلُه٠ُ٦ َُبخ   :اإلاضًىت ًٖ ٖمغ

٢الىا: ما بحن الشالزت ألاؾىاٍ بلى  ه ٨ُٞم؟٢ا٫: ٠ُ٨ٞ ؤصب   ,٢الىا: َى ؤخب بلُىا مً ؤَلىا

ظٍ مدبخه ,٢ا٫: َظٍ َُبخه ,الٗكغة ظا ؤصبه ,َو  .(1621)(مً الؿماء َظا ؤمغ   ,َو

ت، ٞمغ ٖمغ   ؼ  ٢لذ: في صخُذ مؿلم ًٖ ؾهُل بً ؤبي نالر ٢ا٫: ٦ىا بٗٞغ بً ٖبض الٍٗؼ

ى ٖلى اإلاىؾم، ٣ٞام الىاؽ   بً ٖبض  ًدب ٖمَغ  ًىٓغون بلُه، ٣ٞلذ ألبي: ًا ؤبذ بوي ؤعي هللاَ  َو

 
َ
ؼ، ٢ا٫: وما طا٥؟ ٢لذ: إلا  ا له مً الخب في ٢لىب الىاؽ، ٣ٞا٫: بإبُ٪ ؤهذ ؾمٗذ ؤبا الٍٗؼ

غة ًدضر ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫:  ل ٣ٞا٫: بوي ؤخب ٞالها "ٍَغ بن هللا بطا ؤخب ٖبضا صٖا ظبًر

ل، زم ًىاصي في الؿماء ٣ُٞى٫: بن هللا ، ُٞدبه ٞإخبه، ٢ا٫: ُٞدبه ظبًر  ًدب ٞالها ٞإخبٍى

ل ٣ُٞى٫: بوي  :ؤَل الؿماء، ٢ا٫ زم ًىي٘ له ال٣بى٫ في ألاعى، وبطا ؤبٌٛ ٖبضا صٖا ظبًر

ل، زم ًىاصي في ؤَل الؿماء بن هللا ًبٌٛ ٞالها  :ؤبٌٛ ٞالها ٞإبًٛه، ٢ا٫ ُٞبًٛه ظبًر

، ٢ا٫: ُٞبًٛىهه، زم جىي٘ له البًٛاء في ألاعى  ."ٞإبًٍٛى

غ  ٞظل٪ ٢ى٫ هللا: "البساعي ؤًًا, وؤزغظه الترمظي وػاص ُٞه: ط في ة مسغ  وخضًض ؤبي ٍَغ

ا} ص  ً  و  ْخَم م  الغ  ه 
َ
ل  ل َٗ ْج َُ َخاث  َؾ ال  ىا اله 

 
ل م 
َٖ ىا َو ًَ آَمى  ً ظ 

 
ن  ال  .(1622)"{ب 

ؼ "ن حٗالى بحن َظًً الاؾمحن ٣غ  ًَ  ٦شحًرا ما)٢ا٫ ابً ال٣ُم:  ) الفدبدة الثدهُت ( : الٍٗؼ

ً والجؼاء في "الخ٨ُم ٘ والخ٩ٍى  َُ ل   ,آًاث الدكَغ
  ٍ ٖلى ؤن مهَض ٖباصَ  ٫  ض 

 
 ه ًٖ خ٨مت  ع طل٪ ٧ل

                                              

 4/134. واهٓغ: جٟؿحر ال٣اؾمي  330 - 28/329مجمٕى الٟخاوي ( 1621)

 (412 - 411واهٓغ: عويت الخبحن البً ال٣ُم )م ( 1622)
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ٖ   ,بالٛت َٟ  ,(1623)ؼة ٢اَغةو   َم ه  ٞ
 
واهتهىا بلى ما و٢ٟىا  ,ٍ وخ٨مخه٣ىن ًٖ هللا ٖؼ وظل مغاصَ اإلاٞى

لىم  ٖلُه وونلذ بلُه ؤٞهام   ٖ  ص  وَع  ,همهم ٖو  وا 
ْ
ً َى ب٩ل َم ما ٚاب ٖجهم بلى ؤخ٨م الخا٦محن و  َم ل

َٖ  ,ٖلُم شخيء    مل  وجد٣٣ىا بما 
َ
   ن  ؤهم ٍى مً خ٨مخه التي بهغث ٣ٖىل

ما زل٤ وؤمغ وؤزاب  هلل في ٧ل 

ا٢ب م    ً الخ  ٖو
َ
٨ 

َ
  غ  ه  ٣ْ م البىالٜ ما ج

 
الخمُض الٗلُم  ي  وؤهه حٗالى َى الٛج ,هم ًٖ بصعا٦ه٣ٖىل

٣اب  ٍ وزىاب  وؤمغ  ه زل٣   ٞمهضع   ,الخ٨ُم ٍ  ه ٖو  .(1624)(هه وخ٨مخ  لم  ٍ ٖووخمض   ه ٚىا

الُٛب  ً قٕغ َظٍ ال٣ٗىباث وعجبها ٖلى ؤؾبابها ظيؿا و٢ضعا ٞهى ٖالم  َم  ن  بو٢ا٫ ؤًًا: )

َٖ والكهاصة، وؤخ٨م الخا٦محن، وؤٖلم الٗاإلاحن، وَم  م ما ٧ان وما ل  ً ؤخاٍ ب٩ل شخيء ٖلما، و

وظلُلها وزٟحها  هاه بىظٍى اإلاهالر ص٣ُ٢  ٖلم   ٩ًىن وما لم ٨ًً لى ٧ان ٠ُ٦ ٧ان ٩ًىن، وؤخاٍ

ا، ما ًم٨ً اَإل البكغ ٖلُه وما ال ًم٨جهم، ولِؿذ َظٍ الخسهُهاث والخ٣ضًغاث  اََغ ْو

 
ً
 ًٖ وظٍى الخ   زاعظت

َ
م والٛاًاث الخمىصة ٦ما ؤن الخسهُهاث والخ٣ضًغاث الىا٢ٗت في ٨

، ومهضع   َما ظمُٗا ًٖ ٦ما٫ ٖلمه وخ٨مخه زل٣ه ٦ظل٪، ٞهظا في زل٣ه وطا٥ في ؤمٍغ

في مىيٗه الظي ال ًل٤ُ به ؾىاٍ وال ًخ٣اضخى بال بًاٍ، ٦ما وي٘ ٢ىة البهغ  شخيء   ٧ل  وويٗه 

والىىع للبانغ في الٗحن، و٢ىة الؿم٘ في ألاطن، و٢ىة الكم في ألاه٠، و٢ىة الى٤ُ في اللؿان 

حٍر بما ًل٤ُ به والكٟخحن، و٢ىة البُل في الُض، و٢ىة  و  ٧ل  خُىان ٚو
َ
اإلاصخي في الغظل، وز

دؿ ه وبخ٩امه ل٩ل ما قمله ٍو
 
، ٞكمل بج٣اه ُئاجه ونٟاجه و٢ضٍع ً ؤن ٌُٗاٍ مً ؤًٖاثه َو

{. وبطا ٧ان ؾبداهه ْيء 
َ

ل  شخ
 
٧ ًَ ٣َ

ْ
ج
َ
ي ؤ ظ 

 
  ال

 
َ٘ اَّلل ْى ه, ٦ما ٢ا٫ حٗالى: }ن   ٣

ْ
ل
َ
٢ض ؤج٣ً زل٣ه ٚاًت  ز

م ؤولى وؤخغي، مً ؤلاج٣ان وؤلاخ٩ا ٍ ٖلى ٚاًت  ؤلاج٣ان، وؤخ٨مه ٚاًت ؤلاخ٩ام، ٞؤلن ٩ًىن ؤمغ  

ٌَ وَم   غ  ْٗ ً لم 
ْ
ٌَ طل٪ مٟه   ٝ  ْٗ َؿ ال لم 

 
ه بد٨مت هللا في زل٣ه ه ؤن ًى٨ٍغ مجمال، وال ٩ًىن ظهل

ا له به٩اٍع في هٟـ ألامغ.ٗمدٌ ال وؤمٍغ وبج٣اهه ٦ظل٪ ونضوعٍ ًٖ  لم والخ٨مت مؿٚى

  
ناخب نىاٖت  وؾبدان هللا ما ؤٖٓم ْلم ؤلاوؿان وظهله! ٞةهه لى اٖترى ٖلى ؤي 

خ  ٧ا  هذ مما ج٣هغ ٖجها مٗٞغ
 
ه مً ألاؾباب ه ٖلى طل٪ وؾإله ٖما ازخهذ به نىاٖخ  ه وبصعا٦

و٠ُ٦ ٧ان ٧ل شخيء مً طل٪ ٖلى الىظه الظي َى ٖلُه ال ؤ٦بر وال  ,وآلاالث وألاٞٗا٫ واإلا٣اصًغ

خهٌسسغ مىه، وحهؼؤ ب ,ؤنٛغ وال ٖلى ق٩ل ٚحر طل٪  .ه، وعجب مً سس٠ ٣ٖله و٢لت مٗٞغ

                                              

م، وجىٟظ بعاصجه في ٧ل مىظىص، وال ًىظض له مشل، وال ًىدِ ( 1623) ؼ َى الظي ال ًغام بَى ٢ا٫ ابً الٗغبي: )الٍٗؼ

ٟٗل ما ٌكاء(. ًٖ اإلاجزلت، وال ًبال ي بالٗا٢بت، وال مسلو مىه، وال ملجإ بال بلُه، بلُه مىخهى اإلاُالب، وال جلخ٣ه آٞت، ٍو

 (74 - 73( . واهٓغ: اإلا٣هض ألاؾجى للٛؼالي )م 140الٗىانم مً ال٣ىانم )م 
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اصة ٖلُه والاؾخضعا٥ َظا م٘ تهُئخه  إلاكاع٦خه له في نىاٖخه وونىله ٞحها بلى ما ونل بلُه والٍؼ

ضم ؤلاخاَت  ٖلُه ٞحها، َظا م٘ ؤن ناخب جل٪ الهىاٖت ٚحر   مضٕٞى ًٖ العجؼ وال٣هىع ٖو

تراٝ بد٨مخه، وب٢غاٍع  والجهل، بل طل٪ ٖىضٍ ٖخُض خايغ، زم ال ٌؿٗه بال الدؿلُم   له، والٖا

ه طل٪ م٘ ؤخ٨م الخا٦محن وؤٖلم الٗاإلاحن َٗ ؾ  ونل بلُه مً طل٪، ٞهال وَ بجهله، وعجٍؼ ٖما 

٤ الخ٨مت واإلاهلخت؟  .(1625)(ومً ؤج٣ً ٧ل شخيء ٞإخ٨مه وؤو٢ٗه ٖلى ٞو

 و٢ا٫ ابً جُمُت: )
 
في ٦شحر  مً جٟانُل ألامىع التي ًخضبغوجها،  والىاؽ جٓهغ لهم الخ٨مت

ظوبت  ماء ألاطن، وملىخت ماء  ماء الٟم، ومغاعة٦ما جٓهغ لهم الخ٨مت في ملىخت ماء الٗحن، ٖو

ا في الىدى ؤو  البدغ, وطل٪ ًضلهم ٖلى الخ٨مت ُٞما لم ٌٗلمىا خ٨مَخه، ٞةن   مً عؤي بوؿاها باٖع

م ؤهه ؤٖلم   ل 
َٖ ه ٞلم  الُب ؤو الخؿاب ؤو ال٣ٟه، و  ٦الم 

 ٌ مىه بظل٪، بطا ؤق٩ل ٖلُه بٗ

م طل٪ بلُه,
 
ه، الظي ؤخاٍ ب٩ل الٗاإلاحن الظي بَ َٞغب   ًٟهمه، ؾل ه وعخمخ  َهغث ال٣ٗى٫َ خ٨مخ 

ى ؤعخم الغاخمحن، وؤخ٨م الخا٦محن، وؤعخم بٗباصٍ مً  شخيء ٖلما، وؤخصخى ٧ل  شخيء ٖضصا، َو

مه مجها( ل 
َٖ له مً خ٨مخه بلى ما  م ما َظه   

 
ؿل  ٌ ب  ٖلى الٗبض ؤن  ج 

ًَ   .(1626)الىالضة بىلضَا، ٠ُ٦ ال 

 هللا حٗالى ٖلى الخُٗحن في  -لحهم الؿالم ٖ -ن  اإلاالث٨ت و٢ا٫ ابً الىػٍغ: )ب
َ
ىا خ٨مت ما ٖٞغ

حَها في ألاعى, وؾإلىا هللَا حٗالى ًٖ طل٪ ٣ٞالىا: } --اؾخسالٞه آلصم   ٞ  
ض  ؿ 

ْٟ  ً  ًْ حَها َم  ٞ ل  
َٗ ْج

َ
ج
َ
ؤ

 ٪َ
َ
ؽ  ل  

٣َض 
 
٥َ َوه َدْمض   ب 

ذ   
َؿب 

 
ً  و ْد

َ
َماَء َوه  

٪  الض   ٟ ْؿ
ََ م حٗالى بىظه الخ٨متَو ٖلى  {, ٞلم ًسبَر

ُٗحن, بل ؤظاب ٖلحهم بالجىاب الجملي, ٣ٞا٫ حٗالى: } ىَن الخ  م 
َ
ل ْٗ
َ
 ح

َ
م  َما ال

َ
ل ْٖ
َ
ي ؤ  

 
و ٦ٟى  {, ٞةطاب 

 الجىاب  
َ
 .(1627)الجملي ٦ٟى ٦شحرا مً اإلاؿلمحن( اإلاالث٨ت

 ( في حلٍسف "ؤصٌى الفله" الىالم خدجمت) 

جُتها ن  وبالجملت ٞة َٗجى ببدض مهاصع ألاخ٩ام وح   ٌ ومغاجبها في الاؾخضال٫ بها,  الٗلم الظي 

  ٍ م   وقغو غؾ  ُىت ٖلى طل٪, والتي  َظا الاؾخضال٫, وٍَ  ٗ ؿخسغ ط ال٣ىاَٖض اإلا
مىاهَج الاؾخيباٍ, وََ

ٞه   .(1628)َى ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه :ٖلى ألاخ٩ام مً ؤصلتها الخٟهُلُتًلتزم بها الجتهض  ٖىض حٗغ 

 () الفسق بين الفله وألاصٌى 

                                              

 349 - 3/348بٖالم اإلاى٢ٗحن  (1625)

 416 - 5/415( مجهاط الؿىت 1626)

 447 - 2/446 الغوى الباؾم (1627)

ضان )م 1628) م ٍػ  (7( الىظحز في ؤنى٫ ال٣ٟه لٗبض ال٨ٍغ
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غ  ٨ظا ًدبحن ؤن  )ة: ٢ا٫ الكُش دمحم ؤبى َػ هي  ألانى٫َ  َى ؤن   الفدزق بين الفله وؤصىله َو

  اإلاىاهج  
َ
٤َ  ض  د  التي ج غجب  الظي ًلتزمه ال٣ُٟه   وجبحن الٍُغ في اؾخسغاط ألاخ٩ام مً ؤصلتها, ٍو

ألاصلت مً خُض ٢ىتها, ٣ُٞضم ال٣غآن ٖلى الؿىت, والؿىت ٖلى ال٣ُاؽ, وؾاثغ ألاصلت التي ال 

ُ   ج٣ىم ٖلى الىهىم  بهظٍ اإلاىاهج. ض  مباقغة, ؤما ال٣ٟه ٞهى اؾخسغاط ألاخ٩ام م٘ الخ٣

 َم  وبن  
َ
 , ٦َم كلم ؤصٌى الفله بدليظبت للفله َل ش

َ
ٖلم اإلاى٤ُ باليؿبت لؿاثغ الٗلىم  ل  ش

مىٗه مً السُإ في ال٨ٟغ, و٦مشل ٖلم الىدى باليؿبت ِ ال٣َٗل ًب  ًَ  الٟلؿُٟت, ٞهى محزان   , ٍو

مىٗهما مً السُإ, ٦ظل٪  واللؿاَن  ًًبِ ال٣لَم  الٗغبُت, ٞهى محزان   للى٤ُ الٗغبي وال٨خابت ٍو

مىٗه مً السُإ في الاؾخيباٍ, وألهه ًَ  ,باليؿبت لل٣ٟه ٞهى محزان   ,ألانى٫  ٖلم   ًبِ ال٣ُٟه, ٍو

ً   محزان    ٞةهه 
 
ٍ  الصخُذ م   دبحن به الاؾخيباٍ ٌ   ً الاؾخيبا  ٝ بالىدى ال٨الم  ٗغَ الباَل, ٦ما 

ٌ   ل٨الم ٚحر  مً ا الصخُذ   ان   ٝ باإلاى٤ُ  ٗغَ الصخُذ, و٦ما  ان الٗلمي اإلاىخ   البَر ج مً البَر

٨ظا  .(1629)(الٗلمي ٚحر اإلاىخج ... َو

 : (  نجيبحهد) 

 ( ٌ    اٖلم ؤن  )٢ا٫ البىاوي: : (  ألاو
 ً   ٖلم   مؿمى ٧ل 

َ
٤ ٖلى مؿاثله التي هي ال٣ىاٖض ُل

لى اإلال٨ت ُل٤ ٖلى بصعا٥ جل٪ ال٣ىاٖض, ٖو ٢ا٫ , (1630)(الخانلت مً بصعا٦ها ال٩لُت، ٍو

 جده  ): (1631)ال٩ىعاوي
 
, وحؿمى جل٪ ل للم  مل٨ت

ً
عة  
ضع ٥ بٗض ؤلاصعا٥ وبٗض مالخٓخه للمضَع٥ مخ٨غ 

 
َ
 ض  ْد اإلال٨ت ٣ٖال بالٟٗل, ٧الىدىي مشال, ٞةهه بٗض بصعا٥ مؿاثله ج

 
  ر ُٞه خالت

ً
 لم ج٨ً مىظىصة

ت  .(1632)(٢بل بصعا٥ جل٪ اإلاؿاثل الىدٍى

ً   ؤؾماءَ  اٖلم ؤن  ): " صوكغ البىى "في و  الٗلىم ٧ال٣ٟه والبُان وألانى٫ والىدى مشال 
َ
٤ ُل

غاصً  ٧ل  واخض    مغاصا به بصعا٥  جل٪ ال٣ىاٖض, وجاعة مغاصا بها مجها م 
ً
ا به ٢ىاٖض  طل٪ الًٟ, وجاعة

                                              

 (8 - 7( ؤنى٫ ال٣ٟه )م 1629)

 1/34 خاقُت البىاوي ٖلى الخلي( 1630)

ؤخمض بً بؾماُٖل بً ٖشمان ال٩ىعاوي، قهاب الضًً الكاٞعي زم الخىٟي: مٟؿغ. ٦غصي ألانل، مً ؤَل  (1631)

ٖهضٍ )دمحم الٟاجذ( وولي ال٣ًاء  لؿلُان مغاص بً ٖشمان بخٗلُم وليص التر٥ ٞٗهض بلُه اقهغػوع. حٗلم بمهغ عخل بلى بال 

ض. له ٦خب مجها "ٚاًت ألاماوي في جٟؿحر الؿب٘ 893في ؤًام الٟاجذ، وجىفي بال٣ؿُىُُيُت ؾىت ) (، ونلى ٖلُه الؿلُان باًٍؼ

ى قغح للبساعي "ال٩ى اإلاشاوي", و"الضعع اللىام٘ في قغح ظم٘ الجىام٘ للؿب٩ي"، و في ٖضة مجلضاث، و"قغح  زغ الجاعي" َو

الم للؼع٦لي ]ال٩اُٞت البً الخاظب".   [98 - 1/97ألٖا

 1/47آلاًاث البِىاث ( 1632)
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٨ت 
َ
٪  –اإلال   –بالخدٍغ

َ
ضع ٥ بٗض بصعا٥ مؿاثل الًٟ ده  وهي سجُت عاسست في الىٟـ ج

ل للم 

 .(1633)(تهاومماعؾ

  ٌ   الٗلَم  ؤن   الٓاََغ  ؤن   ألاٞايل   و٢ض ط٦غ بٗ
 
في ال٣ىاٖض  في ؤلاصعا٥ مجاػ   خ٣ُ٣ت

  ً  اإلاضَع٦ت بَال٢ا للمهضع ٖلى اإلاٟٗى٫، ولم 
ً
ا للمجاػ ٖلى الاقترا٥, ٞحهما جغظًُد  جٗل خ٣ُ٣ت

ب ٖلى الؿبب ؤو بال٨ٗـ,  و٦ظا بَال١   ٢ا٫: و٢ض الٗلم ٖلى اإلال٨ت مجاػ  بَال٢ا الؾم اإلاؿب 

 ؤو ال٣ىاٖض  مً ٣ًا٫: ًدباصع بلى الٟهم مً بَال١  الٗلم ٖلى الٗلىم اإلاضو  
 
هت  والهىاٖاث  اإلال٨ت

ُت وانُالخُت اَـ   الٗلم  ٞحهما خ٣ُ٣ت ٖٞغ
 
 الى٣ل, ٞلٟٔ

 
ظا آًت ىت، َو ٚحر اؾخٗاهت  ب٣ٍغ

(1634). 

ظمالُت هٓغ بلى اإلاٗجى ٞمً ٖغ ٝ ؤنى٫َ ال٣ٟه بإهه ؤصلت ال٣ٟه ؤلا ): " وكغ البىىص"٢ا٫ في 

ت ؤصلت ال٣ٟه ؤلاظمالُت هٓغ بلى الشاوي  .(1635)(ألاو٫, ومً ٢ا٫: مٗٞغ

ت اإلال٨ت الخانلت مً في حٍٗغ٠ ألانى٫:  ؤن ٣ًى٫ ٢لذ: ومً هٓغ بلى الشالض ؤم٨ىه  مٗٞغ

تها بلى اؾخيباٍ ال٣ٟه ل بمٗٞغ خىن   ً  .(1636)ال٣ىاٖض التي 

لى َظا ًم٨ً  ٠ ال٣ٟه ؤً ؤن ٣ًا٫ٖو ت ألاخ٩ام ًا: في حٍٗغ اإلال٨ت الخانلت مً مٗٞغ

ُت الٗملُت اإلاؿخيبُت مً ألاصلت ت", و٢ا٫ في (1637)الكٖغ ً  " اإلاباصت الىهٍغ ٣خضع بها : )اإلال٨ت التي 

ٖلى ًْ ألاخ٩ام واؾخيباَها مً ألاصلت, ؤو التي ٣ًخضع بها ٖلى اؾخدًاع ألاخ٩ام, ٞالباء 

ذ ؤن    الاؾخدًاع( للمالبؿت مً مالبؿت الؿبب للمؿبب, و٢ض ٖٞغ
 
 .(1638)اإلاٗخَبر مل٨ت

ً  اإلاىاؾ   زم بجهم ط٦غوا ؤن  )٢ا٫ التهاهىي:    :غاص باإلال٨ت َاَىاب ؤن 
 
للىٟـ بها ًخم٨ً  ٦ُُٟت

 ٌَ ت ظمُ٘ اإلاؿاثل،  ً  مً مٗٞغ ؿخدهل ما ٧ان غ بها ما ٧ان مٗلىما مسؼوها مجها، وََ ؿخد

ت َم  ؤن   الٓاَغ   مجهىال، ال مل٨ت الاؾخدًاع ٣ِٞ اإلاؿماة بال٣ٗل بالٟٗل, بط ً جم٨ً مً مٗٞغ

ٌ   ٖلم   ظمُ٘ مؿاثل   ٍ  بإن ٩ًىن ٖىضٍ ما ٨ًُٟه في جدهُلها   ٗض ٖاإلاا بظل٪ الٗلم مً ٚحر اقترا

                                              

 1/17( وكغ البىىص ٖلى مغاقي الؿٗىص لٗبض هللا الٗلىي الكى٣ُُي 1633)

غ والخدبحر 1634) ؤلاصعا٥, ولهظا اإلاٗجى مخٗل٤, َى  ٢ا٫ الجغظاوي: )اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي للٟٔ الٗلم َى.  1/30( الخ٣ٍغ

اإلاٗلىم, وله جاب٘ في الخهى٫ ٩ًىن طل٪ الخاب٘ وؾُلت بلُه في الب٣اء, َى اإلال٨ت. و٢ض ؤَل٤ لٟٔ الٗلم ٖلى ٧ل مجهما: بما 

ُت ؤو انُالخُت ؤو مجاػا مكهىعا(. ]خاقُت الجغظاوي ٖلى اإلاُى٫ )م  و٢ا٫ ألامحر: )ؤنل الٗلم ([ 48خ٣ُ٣ت ٖٞغ

ُت ٖلى اإلال٩اث وال٣ىاٖض(. ]زمغ الشمام )م  ؤلاصعا٥, ُل٤ خ٣ُ٣ت ٖٞغ  ([85ألهه مهضع, ٍو

ٟحن: مى٘  1/17( وكغ البىىص ٖلى مغاقي الؿٗىص لٗبض هللا الٗلىي الكى٣ُُي 1635) , واهٓغ في ال٨الم ٖلى الخٍٗغ

 47 - 1/45ع ٖلى الخلي , وخاقُت الُٗا 126 - 1/120( , وحكي٠ُ اإلاؿام٘ للؼع٦صخي 92 - 88اإلاىاو٘ البً الؿب٩ي )م 

غ والخدبحر 1636)  1/30( الخ٣ٍغ

غ والخدبحر 1637)  1/30( اهٓغ: الخ٣ٍغ

ت )م ( 1638)  (14اإلاباصت الىهٍغ
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ٗ   الٗلم   ها ًٞال ًٖ نحروعتها مسؼوهت، وال مل٨ت الاؾخدها٫ ٣ِٞ اإلاؿماة بال٣ٗل بجمُ

  ٌ  ٗض ٖاإلاا َم باإلال٨ت، ألهه ًلؼم خُيئظ ؤن 
 
مً اإلاؿاثل،  م٘ ٖضم خهى٫ شخيء   ً له جل٪ اإلال٨ت

 .(1639)(ً مل٨ت الاؾخدًاع والاؾخدها٫م   ٞاإلاغاص باإلال٨ت ؤٖم  

ٗت" ٢ا٫ ابً ٖاقىع في ٦خاب:  ( فدبدة)  البً عاقض "الٟاث٤"في ): " م٣انض الكَغ
(1640) :

  
 َ ـ  الضًً بً ق٨غ: ججىػ جىلُت اإلاخإ ت اؾخسغاط اإلاؿاثل مً  ل  ٢ا٫ لي ٢اضخي مهَغ هِٟ إلاٗٞغ

 مىايٗ
 
آًاث ألاخ٩ام. ٢ا٫ ابً عاقض: "ل٨ً ال زٟاء في ؤن  ها. وؤًضٍ بإن الجتهض ال ًلؼمه خٟٔ

 بلى 
 
ُه وؾُلت ُُل ٖلحهم ٞهَل هىاػلهم ختى ًٟهَمها ال٣اضخي. ٞو  ً َظا ج٤ًُِ  ٖلى السهىم, ألهه 

ا٫"  ه  ً  عاقض َى الهىاب, ألن   اَـ . (1641)جىلُت الج   اب
 مُلىب   و٦الم 

ل ال٣ًاء بٟه الجتهض ٚحر 

 ُٞه ؤي٤َُ 
 
َي الجتهض  ال٣ًاَء ٧ان الكٍغ و٢ىله:  مً قغوٍ مُل٤ مجتهض. بحن الىاؽ, ٞةطا َول 

َغَا في  "بهه وؾُلت بلى جىلُت الجها٫"، َى ٦ظل٪, ألن  
 
ضع ٥ جٞى

 ً مل٨ت الاؾخدها٫ ال جىًبِ وال 

 الَجْىع ؤو الجهالت   ,ناخبها بال الٗلماء  
 
َي والة ى 

ََ   ٞةطا 
َ
مىا ؤهه جىلُت ؤخض  مً الَجَهلت  ال٣ًاَء ٖػ

ى ٚحر  ٢اصع، ؤو لٗله وبن ٧ان ٢اصعا ال   ٖلى اؾخسغاط  اإلاؿاثل َو
وبن لم ٨ًً ٖاإلاا ٞهى ٢اصع 

 .(1642)(ه بلى طل٪، بسالٝ اؾخدًاع اإلاؿاثل، ٞاالمخدان ُٞه ال ًسٟىٝ َمخَ غ  هْ ًَ 

ي في قغخه ٖلى صخُذ ٢ا) :تخاقُالابً ٖابضًً في الٗالمت : ٢ا٫ (  الثدويالخىبُه )   
ب 
 
٫ ألا

ت ظؼؤًهمؿلم في ٦خاب ؤلاًمان: واإلاغ٦ب ؤلايافي ٢ُل: خ ٍ ل٣با ًخى٠٢ ٖلى مٗٞغ ٗ   ألن   ,ض  لم ال

بَ  باإلاغ٦ب بٗض الٗلم بجؼؤًه، و٢ُل: ال ًخى٠٢ ألن  
َ
 مً ظؼؤًه ًٖ مٗىاٍ  ْذ الدؿمُت ؾل

 
ال
 
٦

                                              

 1/4 ( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 1639)

دمحم بً ٖبض هللا بً عاقض، الب٨غي وؿبا، ال٣ٟصخي بلضا. ولض ب٣ٟهت، وحٗلم بها وبخىوـ, زم ( ال٣ُٟه اإلاال٩ي 1640)

وابً ص٤ُ٢ الُٗض, وال٣غافي و٢ض ؤظاٍػ باإلمامت في ٖلم ألانى٫,  ,ًٖ بدىع الٗلم ٞحها ٧ابً اإلاىحر عخل بلى مهغ ٞإزظ

. له جأل٠ُ مجها: "جلسُو الخهى٫ في ٖلم ألانى٫", طَىَ بً عاقض  والكمـ ألانٟهاوي و٧ان ٌك٨غ ال  ًٟله ٖلى ٚحٍر ه ٍو

عخمه هللا. اهٓغ:  736ت ألاخ٩ام والىزاث٤". جىفي ؾىت وقغح ابً الخاظب اإلاؿمى "الكهاب الشا٢ب", و"الٟاث٤ في مٗٞغ

الم  298 - 1/297( , وشجغة الىىع الؼ٦ُت 395 - 392, وهُل الابتهاط )م  329 - 2/328الضًباط اإلاظَب   6/234, وألٖا

٧ان  -وهو ما وعص بالٟاث٤: وؾمٗذ مً ٢اضخي الجماٖت ( ٢ا٫ اإلاٗل٤ الكُش دمحم الخبِب ابً السىظت: 1641)

ت بال٣ا ت اؾخسغاط اإلاؿاثل مً مىايٗها  -َغة اإلاٍٗؼ هِٟـ الضًً بً ق٨غ عخمت هللا ٖلُه ؤهه ٢ا٫: بطا جإَل الُالب إلاٗٞغ

ت مىايٗها لحراظٗها  غص ما ط٦ٍغ ما ٢ُل في ؤن الجتهض ال ٌكتٍر ُٞه خٟٔ آلاي اإلاخًمىت ألاخ٩ام بل مٗٞغ ظاػث جىلُخه. ٍو

ُال٘ ما ٢ُل ٞحها، ٖىض الخاظت بلحها. وال زٟاء إلاا في َظا  مً الخ٤ًُِ. وبطا ٧ان ال٣اضخي ال ًد٨م في مؿإلت ختى ًٟهمها، ٍو

حها ؤًًا وؾُلت بلى جىلُت الجها٫. ابً عاقض:    . 4/77ٞخ٤ًُ ؤخىا٫ السهىم. وعبما جغ٧ىا خ٣ى٢هم. ٞو

ٗت ؤلاؾالمُت )م 1642)  (528 - 527( م٣انض الكَغ
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َ٘ اؾًما لصخيء آزغ، وع   رث  الجمُ
  ؤلاٞغاصي ونح 

  بإهه ؤجم   ألاو٫   َر ج 
ً
. واؾخدؿىه في  . اَـٞاثضة

 .(1643)الجهغ

 ٞال ٦المَ ٢ا٫ ابً ٖابضًً
ً
  : ؤما ٧ىهه ؤجم  ٞاثضة

 
ٍ  ُٞه، وؤما جى٢  ٞهم  مٗىا

 
٠   

مي 
َ
ل َٗ ٖلى  ال

٘   ,ى ظؼؤًهٞهم مٗجَ  ز اإلاى  
م  ٟٞي خح 

َ
ل َٗ ْهم اإلاٗجى ال

َ
  ، ٞةن  ٞ

 ً امغت ال٣ِـ َم م   ي 
َ
 ش
ً

 ًخى٠٢ ٖلى ٞهم ال

 ي  ما و  
 
ى الكاٖغ   ٘ طل٪ اللٟٔ   مً مٟغصًه, ٞالخ٤   اإلاكهىع، وبْن  بةػاثه, َو

ل مٗجى ٧ل  ه 
 ال٣ى٫   ظ 

 .(1644)(الشاوي

ٝ  )٢ا٫ ابً بضعان: و  ومًاٝ بلُه, ٧ان مً  اٖلم ؤهه إلاا ٧ان ؤنى٫ ال٣ٟه مغ٦با مً مًا

ى ألاصلت اإلايؿىبت بلى ال٣ٟ اإلاغ٦باث التي ًض٫ الجؼء   ل ل٣با ؤي: ٗ  ه, زم ظ  مجها ٖلى ظؼء اإلاٗجى, َو

 َٖ 
َ
 َم  "ٖبض هللا" ل  ْٗ , وطل٪ ٦َج ً هير هـٍس إلى ألاحصاءمِ ما ٖلى الًٟ السام ل

َ
َٖ ش  ال 

َ
ما ٖلى ل

 
 
 ْٗ الصسو اإلا

َ
مد اهخفى مىه اإلالنى ألاصليم, ل

َ
 .(1645)(واللفف متى ُحِلل َكل

ٌَ ٢لذ:    ض  ٗ  ولهظا 
 
ٍ: ما ٧ان له ً ؤ٢ؿام اإلاٟغص الظي ال ًض٫ ظؼئٍ ٖلى ظؼء مٗىام   اإلاىا٣َت

ًما, بط لِـ شخيء  صا٫ٌّ ٖلى مٗجً  ظؼء  
َ
ل َٖ مً  ى ل٨ً ال ٖلى ظؼء اإلاٗجى اإلاغاص, ٢الىا: ٦ـ "ٖبض هللا" 

م, ألن  
َ
ل ْٗ
 
ُت ظؼءا للصسو اإلا هت اإلاغاصَ  الٗبىصًت وألالَى ه اإلاصس 

 
 .(1646)طاج

ً  ) " :الكٟاء"٢ا٫ ابً ؾِىا في  ىن بدؿب لخٟذ في َظٍ الهىاٖت بلى التر٦ُب الظي ٩ًال 

, بطا ٧ان ال ًض٫   ٍض به اؾم  , بطا ؤع "ٖبض قمـ"مً اإلاٗجى, ٣٦ىلىا:  مىه ٖلى ظؼء   ظؼء  اإلاؿمٕى

ً   ل٣ب     للكمـ, ٖبض   صْ غَ ولم 
 
ظا وؤمشال ٌ  َو   ض  َٗ ه ال 

 
 .(1647)(ٟت, بل في اإلاٟغصةفي ألالٟاّ اإلاال

ه "اإلاُل٘"وه٣ل ٖىه الكُش دمحم ٖلِل في خاقِخه ٖلى 
َ
لى "ٖبض هللا" ال ًهض١ ٖ): ٢ىل

ًما ؤهه ًض٫ ظؼئٍ ٖلى مٗجى, بل ٧ل  
َ
ل    ظؼء   َٖ

ي  م 
َ
ل َٗ بمجزلت ػاي  مً ؤظؼاثه ٖىض ٢هض مٗىاٍ ال

ض"  .(1648)("ٍػ

                                              

. اهٓغ:  1005" لؿغاط الضًً ٖمغ بً هجُم اإلاخىفى ؾىت الجهغ الٟاث٤ بكغح ٦جز الض٢اث٤: لٗله "٢لذ( 1643)

حن للبٛضاصي  ٦2/1516ك٠ الٓىىن  ضًت الٗاٞع الم للؼع٦لي  1/796, َو  .  5/39, وألٖا

ً الضًً بً ببغاَُم بً دمحم الكهحر بابً هجُم ناخب " ى ٚحر ٍػ البدغ الغاث٤ قغح ٦جز الض٢اث٤" و"ألاقباٍ َو

الم  970, اإلاخىفى ؾىت  والىٓاثغ"  3/64. اهٓغ: ألٖا

 1/82عص الخخاع ٖلى الضع السخاع ( 1644)

ت الساَغ الٗاَغ 1645)  27 - 1/26( هَؼ

 (84( مٛجي الُالب )م 1646)

 (25( الكٟاء )م 1647)

 (34( خاقُت ٖلِل ٖلى اإلاُل٘ )م 1648)
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 لٟٔ ؤنى٫ ال٣ٟه م  )٢ا٫ ؤلاؾىىي:  هظاول
 
 ظ   ألن   ,ٖلى اإلاٗجى ؤلايافي صون الل٣بي ب  غ٦

َ
ٍ ال ؼؤ

 .(1649)(ًض٫ ٖلى ظؼء مٗىاٍ

  ا اللٟٔ بٗض ؤن ؾ  َظ)الؿب٩ي: ج٣ي الضًً و٢ا٫ 
م, و٧لٌّ به, ٞةهه ناع اؾًم  يَ م 

َ
ل َٗ مً  ا لل

خباع ناع ٧الؼاي والضا٫ مً  ض"اإلاًاٝ واإلاًاٝ بلُه بهظا الٖا  .(1650)(ال مٗجى له "ٍػ

  ض  ألنى٫ ال٣ٟه َخ  ولظل٪ إلاا ط٦غ الًٗض ؤن  
مً الل٣بُت والتر٦ُب ؤلايافي,  ًً باٖخباع ٧ل 

٠ الجغظاوي:  ً ؤهه الٟغ١ بحن )٢ا٫ الكٍغ خباٍع ٌُ الٖا بدكخبدز الللبُت مفسٌر ال ًالَخف فُه خد

هاألاحصاء
 
ٗخبر ُٞه خال  ٌ  .(1651)(, وباٖخباع ؤلاياٞت مغ٦ب 

٠:  (1652)لبيظخؿً  مال٢ا٫   "ال ًالَخٔ ُٞه خا٫  ألاظؼاء"٢ىله )مدكُا ٖلى ٦الم الكٍغ

ى اإلاٗجى, ولِـ  ؤي: ال ًالخٔ ُٞه خا٫   ؤهه ال ًالخٔ ُٞه  اإلاغاص  ألاظؼاء ألصاء اإلاٗجى الل٣بي, َو

بمضح ؤو  خا٫ ألاظؼاء مً خُض بهه ل٣ب, ألهه ًم٨ً ؤن ٣ًا٫: بطا اٖخبر الل٣بُت ًجب ؤلاقٗاع  

ى باٖخباع اإلاٗجى ألانلي ومالخٓت ؤظؼاء اللٟٔ  .(1653)(طم, َو

غ   غ به ل٣ب   ٢لذ: ج٣ٍغ  ٗ ك
 ٌ ه ؤن بصعا٥ ما 

 
   ل٠ُُ, خانل

 
 "ؤنى٫ ال٣ٟه" مً مضح  مخى٢

 
٠

, وؤما بصعا٥ ٖلى مالخ َٟهم مىه ابدىاء  ال٣ٟه ٖلُه م٘ ما لل٣ٟه مً قٝغ  ً ٓت مٗجى ألاظؼاء الظي 

م  ا
ْ
ل  ٗ ى ال ٝ بإهه )اإلاٗجى الظي وي٘ بةػاثه لٟٔ "ؤنى٫ ال٣ٟه" َو ن السهىم اإلاٗغ  الٗلم إلاضو 

َب  , ٞلِـ مخى٢ٟا ٖلى مالخٓت مٗجى ألاظؼاء, ألن  (الخ ...بال٣ىاٖض ل 
مٗىاٍ الجؼء ٖىضثظ ٢ض ؾ 

هت  ض, وهي ال جض٫ ٖلى شخيء مً مٗجى الظاث اإلاصس  مُت, ٞهاع ٧الؼاي مً اؾم ٍػ
َ
ل َٗ بم٣خطخى ال

ض.  اإلاىيىٕ  لها اؾم  ٍػ

ب  مً َظا في ٦الم ابً الؿب٩ي في "مى٘ اإلاىاو٘", ٞةهه ٢ض ا٢خهغ ٢لذ:  و٢ض و٢٘ ما َى ٢ٍغ

٠ "ؤنى٫ ال٣ٟه" مً ظهت الل٣بُتفي "ظم٘ الجىام٘" ٖلى  َذ , (1654)حٍٗغ مما ؾب٤ ؤهه  و٢ض ٖٞغ

                                              

 ( ٍ ال٨خب الٗلمُت.7)م جهاًت الؿى٫ ( 1649)

 1/19ؤلابهاط ( 1650)

 1/69الًٗضي  ( خاقُت الكٍغ٠ الجغظاوي ٖلى الكغح1651)

 خؿً  (1652)
 

َىاعي: مً ٖلماء الضولت الٗشماهُت. ٣ًا٫ له: مال َٟ خؿً بً دمحم قاٍ بً دمحم قمـ الضًً بً خمؼة ال

(. بٕغ في اإلا٣ٗىالث وؤنى٫ ال٣ٟه وػاع الكام ومهغ ؤ٦ثر مً مغة. 886قلبي, ولض ووكإ وجىفي ببالص الغوم )جغ٦ُا( ؾىت )

ى خُٟض الٟىاعي ال٨بحر دمحم بً ذ  َو خمؼة. نى٠ ٦خبا، مجها خاقُت ٖلى قغح الؿغاظُت في الٟغاثٌ, وخاقُت ٖلى الخلٍى

قغح الخى٣ُذ في ألانى٫, وخاقُت ٖلى جِٟؿغ البًُاوي, وخاقُت ٖلى قغح اإلاُى٫ للخٟخاػاوي في البالٚت، وخاقُت ٖلى 

الم للؼع٦لي قغح اإلاىا٠٢ للكٍغ٠ الجغظاوي  217 - 2/216. اهٓغ: ألٖا

 76 - 1/75ًض م٘ خىاقُه ( قغح ال1653ٗ)

  1/129( اهٓغ: الًُاء الالم٘ 1654)
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 ؾاجٜ, بط ال جى٢

َ
٠  

 
ت مٗجى اإلاٟغصًً, وم٘ َظا ٣ٞض اٖت  ر  ُٞه ٖلى مٗٞغ

 
َم ه: )ى ٖلُه بما نىعج ل 

ْم  ت اإلاٟغص ؾاب٣ت م َخض  ال٣ٟهخ  ال ٢ض    ؤنى٫ ال٣ٟه؟ ألجهما مٟغصان, ومٗٞغ
 وخض  ألانل  ٖلى خض 

ت اإلاغ٦ب, ٢ا٫ ؤلامام: اإلاغ٦ب ال ًم٨ً ؤن  ٌٗلم بال بٗض الٗلم بإظؼاثه ال مً ٧ل وظه ٖلى مٗٞغ

 .(1655)(بل مً الىظه الظي ًصر مىه التر٦ُب

  ٞإظاب بإن  
َ
, ؾإ٢خهغ ٖلى بًغاص الشالض ه ًٖ طل٪ ٧ان لشالزت  ٖضول مجها, الجهاله  وظٍى

ظٍ ٝ   نىعة بما هدً ُٞه, َو   ٦المه ُٞه: )ؤ٢ى٫: بطا ؾمَُذ بمًا
َ
 ٣ْ ومًاٝ بلُه ٞخاعة ج

َ
ُ  ٘ 

الم اإلاغججلت, ولِـ ؤنى٫  ًٖ اإلا الىَٓغ  ٩ىن ٧اأٖل ال٣ٟه مً َظا  ٟغصًً وؤلاياٞت بال٩لُت, ٍو

 ال٣بُل, ٞةها لم ه٣ُ٘ الىٓغ ًٖ مٗجى ألانى٫ وال٣ٟه وؤلاياٞت ٧لُت, بل الَخ 
ْ
مجها,  واخض   ىا ٧ل  ٓ

 وجاعة جالخٔ, وطل٪ ٖلى ٢ؿمحن: 

َٖ ؤخضَما: ؤن جالخٔ جل٪ اإلاٗاوي وجب٣حها ٖلى خالها وال حٗمل قِئ اصة نحروعتها   ا بال ٍػ
َ
ما, ل

 
 
ظا لم وٗخمضٍ في ؤنى٫ ال٣ٟه, ألها لم ه  قِئا مً اإلاٗاوي الشالزت ٖلى خاله. ٤  بْ َو

والشاوي: ؤن جالخٔ ؤصوى مالخٓت, ٞخالخٔ مشال مٗجى ألانل لٛت وال٣ٟه وؤنل ؤلاياٞت, 

 
 
ال١ َظا اللٟٔ الظي َى مًاٝ ت إَل ومًاٝ بلُه  وج٩ىن َظٍ اإلاالخٓت هي الٗال٢ت اإلاؿٚى

  ٗ  ٖلى َظا ال
ْ
ظا َى اإلا٣هىص  ل  , وَ  م, َو

ْ
َٗ ب  ك  ه ال

َ
م الظي لخذ ُٞه الهٟت ٧الخؿً والخؿحن ل

 
َ
ُت ٖىض الخ٣٣حن مً ؤصخابىا, ٞةجها مجاػ   ٖىض الىداة, والخ٣ُ٣ت ًَ  الكٖغ ٘  لٛىي لم  ُ٣   ٕ  الكاع

هما زهىن   وال٣ٟه مً خُض ٞحها ًٖ اللٛت, زالٞا لل٣اضخي, وخُيئظ ٞلِـ ألانل   الىَٓغ 

ا ٢ُٗىا الىٓغ ًٖ مٟغصًه ونحرهاٍ مٟغصًً لهظا اإلاغ٦ب, بل ال ًخُلب لهظا اإلاغ٦ب مٟغصاث, أله  

 ٢ض ط٦غجم ؤه٨م لم ج٣ُٗىا الىٓغ بال٩لُت. ٢لذ: وٗم, بمٗجى ؤها عاُٖىا ؤنَل ٖلما. ٞةن ٢لذ: 

 
َ
 ٝ ؤه  غ  ْٗ اإلاٗاوي الشالزت ٣ِٞ, ول٨ىا ٢ُٗىا الىٓغ ًٖ زهىنُتها, ٞاٞهم طل٪. وبه ح

 
  ٣َ ا لم ه

 مْ ض 

 
َ
٠  .(1656)(بال في الهىعة واللٟٔ, ال في الخ٣ُ٣ت واإلاٗجى اإلاغ٦ب ٖلى مٟغصًه, ٞةهه ال جغ٦َُب  حٍٗغ

  ٢لذ: 
لى َظا ٞمً ا٢خهغ مً اإلاهى  ٠ اللٖو ٣بي ألنى٫ ال٣ٟه ٞال ٟحن ٖلى الخٍٗغ

 زم بن مجهم مً ٣ًخهغ ٖلى ؤلايافي, ومجهم مً ًجم٘ بُجهما.   اٖتراى ٖلُه.

باإلاٗجى ؤلايافي ؤي:  ٝ اإلاهى٠ ألانى٫َ و٢ض ٖغ  ): " خاقُت الخى٣ُذ"٢ا٫ ابً ٖاقىع في 

ظٍ  غ ألانَل باٖخباع ٧ىهه مغ٦با بياُٞا, ٟٞؿ   ت َظا الٗلم. َو وال٣ٟه, لُدهل مً طل٪ مٗٞغ

 
 
ًل ٣خحن لهم في حٍٗغ٠ َظا الٗلم. ٞو ٞحها بقاعة بلى وظه الدؿمُت وبلى الشمغة.  ها ؤن  بخضي ٍَغ

                                              

 (491( مى٘ اإلاىاو٘ )م 1655)

ي )م 495 - 493( مى٘ اإلاىاو٘ )م 1656)  (57 - 55( , واهٓغ: قغح ال٩ى٦ب الؿاَ٘ للؿَُى
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ه باإلاٗجى الل٣بي ؤيو    :مجهم مً ٖٞغ
 
ٗ  باٖخباع نحروعة َظا اإلاغ٦  ب ل٣با ل

ْ
٘ مسهىم م٘ ٢ُ م  ل

, ؤي: ألاصلت التي ٌؿخض٫ بها ٖلى بزباث مالُت"صالثل ال٣ٟه ؤلاظالىٓغ ًٖ مٗجى ؤلاياٞت ٣ٞا٫: "

  ٕ ٤ الخٟهُل, ؤي: التي جُٟض ٢ًاًا ٖامت جيكإ ٖجها ٞغو ٤ ؤلاظما٫ ال بٍُغ مُٗىت ٚحر  ٣ٞه بٍُغ

ً ٧ابً الخاظب  .(1657)(وال مىدهغة هدى ٢ىلىا: ألامغ للىظىب. ومجهم مً ظم٘ بحن ألامٍغ

 ٢لذ: 
 
 ؤما بٗض ٞةن  )ه: ومً لُاث٠ البابغحي في زُبت قغخه لسخهغ ابً الخاظب ٢ىل

  ٍ ؤٖىا١  ؤ٢ىي ما جمخض هدىَ 
 
ب في جدهُله ؤٞئضة طوي الخدهُل مً ألاوازغ  ألاٞايل, وجٚغ

  وألاواثل "ؤنى٫ 
 
ٗت ؤٖٓم   ال٣ٟه" الباخض  ًٖ ؤنى٫ ال٣ٟه التي هي في ٖلم الكَغ

 .(1658)(الضالثل

ضا به  ,ؤوال ل٣با ٖلى الًٟ اإلاضون السهىم٣ٞض اؾخٗمل لٟٔ ؤنى٫ ال٣ٟه  وزاهُا مٍغ

مأزظ ال٣ٟه, وبهما بمٗجى  ٢ىاٖض اؾخسغاط ال٣ٟهال بمٗجى  ؤصلت ال٣ٟه :مٗجى اإلاغ٦ب ؤلايافي ؤي

ٞإقاع باألو٫ بلى خ٣ُ٣ت , ما ًغظ٘ بلحهما مً الضالثل اإلاٗغوٞت في َظا الًٟال٨خاب والؿىت و وهي 

ه, واإلاىيٕى ٚحر الخ٣ُ٣ت.  الٗلم وبالشاوي بلى مىيٖى

ظا ٖىض ؤَل البُان  ى حكابه اللٟٓحن  ,جىاؽمً الخؿىاث اللُٟٓت ٌؿمى ال يغب  َو َو

ى ٢ضًم في ٦الم الٗغب, وفي ال٣غآ ْىَم }ن مىه ٦شحر, ٣٦ىله حٗالى في الى٤ُ م٘ ازخالٝ اإلاٗجى, َو ٍَ َو

ىَن  ْجغ م 
 ْ
م  ال ٣ْؿ 

 ً  
 
ت َٖ ا ىم  الؿ   ٣

َ
ت   ج

َٖ ْحَر َؾا
َ
ىا ٚ

 
ش ب 
َ
, ٞاإلاغاص بالؿاٖت ألاولى ًىم ال٣ُامت، {َما ل

 .(1659)وبالؿاٖت الشاهُت اإلاضة مً الؼمان

 ( الفسق بين اللىاكد ألاصىلُت واللىاكد الفلهُت) 

غة: ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه وبحن ال٣ىاٖض الجامٗت ب الخٟغ٢ت بحن ًج) ٢ا٫ الكُش دمحم ؤبى َػ

اث الٗامت لل٣ٟه ؤلاؾالمي,  لؤلخ٩ام الجؼثُت, وهي التي في مًمىجها ًصر ؤن ًُل٤ ٖلحها الىٍٓغ

ٗت ماصة جضعؽ بهظا الاؾم, و٢ض الخبـ ٖلى بٌٗ الباخشحن الٟاع١ اإلامحز بُجها  وفي مٗهض الكَغ

 ُه بلى طل٪ الٟغ١.وبحن ؤنى٫ ال٣ٟه, ٞىظب ٖلُىا الخىب

وبن الٟغ١ بُجها وبحن ٖلم ألانى٫ ؤن ٖلم ألانى٫ ٦ما ط٦غها ًبحن اإلاجهاط الظي ًلتزمه 

ال٣ُٟه, ٞهى ال٣اهىن الظي ًلتزمه ال٣ُٟه لُٗخهم به مً السُإ في الاؾخيباٍ, ؤما ال٣ىاٖض 

ت ألاخ٩ام اإلادكابهت التي جغظ٘ بلى ٢ُاؽ واخض ًجمٗها, ؤو ب لى يابِ ٣ٞهي ال٣ٟهُت ٞهي مجمٖى

                                              

ذ للؿٗض  1/17( خاقُت ابً ٖاقىع 1657)  89 - 1/88, وصؾخىع الٗلماء  1/13, واهٓغ: الخلٍى

 85 - 1/84( الغصوص والى٣ىص 1658)

 (48( , ومىظؼ البالٚت البً ٖاقىع )م 326 - 325( اهٓغ: ظىاَغ البالٚت للهاقمي )م 1659)
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ًغبُها ٣٦ىاٖض السُاعاث, و٣٦ىاٖض الٟسخ بك٩ل ٖام, ٞهي زمغة لؤلخ٩ام ال٣ٟهُت الجؼثُت 

ب للمؿاثل, ٞحربِ بحن َظٍ الجؼثُاث اإلاخٟغ٢ت بغباٍ َى  اإلاخٟغ٢ت, ًجتهض ٣ُٞه مؿخٖى

ت التي ججمٗها, ٦ما جغي في ٢ىاٖض ألاخ٩ام لٗؼ الضًً بً ٖب ض ال٣اٖضة التي ًد٨مها ؤو الىٍٓغ

الؿالم الكاٞعي, وفي الٟغو١ لل٣غافي اإلاال٩ي, وفي ألاقباٍ والىٓاثغ البً هجُم الخىٟي, وفي 

, وفي ٢ىاٖض ابً عظب ال٨بري, ٟٞحها (1661), وفي جبهغة الخ٩ام(1660)ال٣ىاهحن البً ظؼي اإلاال٩ي

ت للمظَب الخىبلي.  يبِ ألقخاث اإلاؿاثل اإلاخٟٖغ

لى طل٪ ه٣ى٫: بن ال٣ىاٖض صعاؾتها مً ٢بُ ل صعاؾت ال٣ٟه ال مً ٢بُل صعاؾت ؤنى٫ ٖو

ال٣ٟه, وهي مبيُت ٖلى الجم٘ بحن اإلاؿاثل اإلادكابهت مً ألاخ٩ام ال٣ٟهُت, ولهظا وؿخُُ٘ ؤن 

هغجب جل٪ اإلاغاجب الشالر التي ًبجى بًٗها ٖلى بٌٗ, ٞإنى٫ ال٣ٟه ًبجى ٖلُه اؾخيباٍ 

اث الٟهُت السخلٟت  ؤم٨ً الغبِ بحن ٞغوٖها وظم٘ الٟغوٕ ال٣ٟهُت, ختى بطا ج٩ىهذ الجمٖى

اث ال٣ٟهُت  .(1662)(ؤقخاتها في ٢ىاٖض ٖامت ظامٗت لهظٍ ألاقخاث, وجل٪ هي الىٍٓغ

ن جماًؼ الٛاًاث ما ٌكحر بلى ازخالٝ الٛاًت مً ٧ل ٖلم, وال ق٪ ؤ وفي ٦الم الكُش٢لذ: 

ض في الاؾدبهاع بخماًؼ الٗلىمواإلا٣انض مما ً  .ٍؼ

ض البُانو  ألانىلُت هي ال٣ًاًا ال٩لُت التي ًخىنل بها بلى اؾخيباٍ  بن ال٣ىاٖضه٣ى٫:  إلاٍؼ

ظؼثُاث ال٣ٟه واؾخسغاظها مً ؤصلتها, وؤما ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ٞهي ال٣ًاًا ال٩لُت التي ًخىنل 

بها بلى يبِ ظؼثُاث ال٣ٟه, ألن جل٪ الجؼثُاث ٦شحرة مىدكغة مخٟغ٢ت, ٞخ٩ىن ال٣اٖضة ال٣ٟهُت 

 ٖباعة ًٖ الؿل٪ الظي ًىٓمها ٍو
 
ا ٖىض غبِ بُجها, لِؿهل ٖلى ال٣ُٟه خٟٓ ها واؾخدًاَع

بن يبِ ألامىع اإلاىدكغة اإلاخٗضصة في ال٣ىاهحن ): "اإلاىشىع "الخاظت بلحها, ٢ا٫ الؼع٦صخي في ؤو٫ 

ؤن مً ٞىاثض في ؤو٫ "٢ىاٖضٍ" ط٦غ ابً عظب و  ,(1663)(ضة َى ؤوعى لخٟٓها وؤصعى لًبُهاد  اإلاخ  

ٓ  )ال٣ىاٖض لل٣ُٟه ٧ىجها:  ى
َ
  ه مىشىَع اإلاؿاثل في ؾل٪  م  لج

 
  ٣َ واخض، وج

  ض له الكىاعصَ ُ 
 
  ٣َ وج

ٖلُه  ب  غ 

ض  ٖ  .(1664)(٧ل  مخبا

                                              

 ال٣ىاهحن ال٣ٟهُت البً ظؼي ٦خاب في الٟغوٕ ال في ٢ىاٖض ال٣ٟه. )ػ(( 1660)

 جبهغة الخ٩ام البً ٞغخىن في ٣ٞه ال٣ًاء ومؿال٨ه ولِـ في ٢ىاٖض ال٣ٟه. )ػ(( 1661)

 (10( ؤنى٫ ال٣ٟه )م 1662)

 1/65اإلاىشىع في ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت  (1663)

 (3ال٣ىاٖض البً عظب )م ( 1664)
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ى م  )٢ا٫ الؼع٦صخي: - (1665)"اإلاضاع٥"٢ا٫ بمام الخغمحن في ٦خاب ولهظا  َٟ َو :  -(٦خبه ـ  ً ؤه

   والىظه  )
ًَ  ل٩ل مخهض  ٗت ؤن    جَٗل لئل٢ال٫ بإٖباء الكَغ

َ
  ؤلاخاَت

َ
ه آلا٦

َ
 و  ى  ض، وٍَ باألنى٫ قى٢

ألانى٫، وال ًجٝز ظمام الظًَ في وي٘  مً ًداو٫ بةًغاصَا تهظًَب  ال٣ٟه ٖلحها هو   مؿاثَل 

 .(1666)(م٘ الظَى٫ ًٖ ألانى٫  ,الى٢اج٘ م٘ الٗلم بإجها ال جىدهغ

َظٍ ال٣ىاٖض مهمت في ال٣ٟه, ُٖٓمت الىٟ٘, وب٣ضع ): " الٟغو١"٢ا٫ ال٣غافي في ؤو٫ و 

 ٌَ  ؤلاخاَت بها 
 
كغ  ال٣ُٟ م ٢ضع  ٗٓ ٓهغ عوه٤   ,ٝه َو الٟخاوي  وجخطر مىاهج   ,ٝٗغَ وَ   ال٣ٟه   ٍو

 
 
 وج

َ
٤ بْ الؿ   َب وخاػ ٢هَ  ,٠، ٞحها جىاٞـ الٗلماء وجٟايل الًٟالء، وبغػ ال٣اعح ٖلى الجظ٨ٕك

َٕ َم   ط  الٟغو
غ 
َ
س  ً ، ومً ظٗل  جىا٢ًذ ٖلُه  ,باإلاىاؾباث الجؼثُت صون ال٣ىاٖض ال٩لُت ً ٞحها بٕغ

  ٕ ه لظل٪ و٢ىُذ، واخخاط بلى ٍ ٞحها وايُغبذ، ويا٢ذ هٟؿ  ؼلؼلذ زىاَغ  وازخلٟذ, وج الٟغو

ٌ   خٟٔ الجؼثُاث التي ال جدىاهى, واهخهى الٗمغ   ىاَا, ومً يبِ  ولم ج٣ ه مً َلب م  هٟؿ 

الهضعاظها في ال٩لُاث، واجدض ٖىضٍ ما  ,ال٣َٟه ب٣ىاٖضٍ اؾخٛجى ًٖ خٟٔ ؤ٦ثر الجؼثُاث

 اؾ٘ البُٗض وج٣اعب, وخه  جىا٢ٌ ٖىض ٚحٍر وجىاؾب, وؤظاب الك
َ
ه في ؤ٢غب ألاػمان, خَ بَ ل  ل َ

 بُٗض, وبحن اإلاجزلخحن جٟاوث   ن اإلا٣امحن قإو  حْ ٍ إلاا ؤقغ١ ُٞه مً البُان, ٞبَ واوكغح نضع  

 .(1667)(قضًض

خىؾل بها ال٣ُٟه   اإلاكاعالٟغ١  زم بن ًَ ً ٧ىن ال٣ىاٖض ألانىلُت هي ال٣ىاهحن التي  بلُه م 

 ت بلى صع٥ ألاخ٩ام الجؼثُ
ً
مً ألاصلت الخٟهُلُت, و٧ىن  ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت هي ال٣ىاهحن مؿخيَبُت

 ٢ى٫  ابً  التي ًخىؾل بها ال٣ُٟه  
بلى يبِ ما ٢غعٍ مً ألاخ٩ام الجؼثُت اإلاؿخيبُت, َى وظه 

ٞاألصلت , (1668)(ألاخيدم اللدمت :ألارلت اللدمت, وكىاكد الفله هي :ؤصٌى الفله هي)جُمُت: 

ل بها بلى اؾخسغاط ألاخ٩ام الجؼثُت مً ألاصلت السانت ؤي ل٩لُت اإلاخىن  الٗامت هي ال٣ىاهحن ا

 الخٟهُلُت, وألاخ٩ام الٗامت هي ال٣ىاهحن ال٩لُت الًابُت لؤلخ٩ام السانت ؤي الجؼثُت.

ظا ٌؿخلؼم    ال٣ىاٖض   ٧ىَن  –٦ما ال ًسٟى  –َو
ً
  ألانىلُت مخ٣ضمت

ً
ٖلُه,  ٖلى ال٣ٟه ؾاب٣ت

ى  ه, َو ه وؤؾاؾ 
 
ها وزمغتها, وؤما ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ٞهي مخإزغة ًٖ ال٣ٟه الخ٣ت له, ألجها ؤنل ٚاًت 

 ل ها ويٗذألج
َ
ٗه مً الجؼثُاث ال٣ٟهُتاؾخسغاظ   م  ًبِ ما ج  .ه واؾخيباَه وجَٟغ

                                              

ه(. َب٣اث الكاُٞٗو"مضاع٥ ال٣ٗى ( ٢ا٫ ابً ٦شحر في جغظمت بمام الخغمحن: )1665) م  خ 
 ً  1/447 ت٫" لم 

 1/21البدغ الخُِ للؼع٦صخي ( 1666)

 )ٍ ٖالم ال٨خب( 1/3 الٟغو١( 1667)

 (290)م  ال٣ىاٖض الىىعاهُت ال٣ٟهُت( 1668)
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ر ب  اٖخ   ,٣ٞض ج٣غع مشال ؤن مً ق٪ في ب٣اء ويىثه ؤو ػواله)٢ا٫ الكُش مهُٟى الؼع٢ا: 

ٌ  ما لم ًد مخىيئا, وظاػ له ؤن ًهلي    ًْ ومً اصعى صَ  ,لىيىثه ٣ًُ بى٢ٕى ها٢
َ
 غ  ٨  ىْ م   َغ ىا ٖلى آز

 
 
  له ولِـ للمضعي بِىت
 
ئا ٚحَر عَ ر اإلاض  ب  اٖخ   ,شبذ صٖىاٍج ً  ض  َم  ى ٖلُه بٍغ له بما ًضعي بلى ؤن ًشبذ  ً

ل طمخه
ْ
ٛ
َ
م الباج٘ ؤن اإلاكتري ٢ض عضخي بالُٗب الظي ْهغ في اإلابُ٘ بٗض قغاثه  ,ق وبطا ٖػ

, واإلاكتري ًى٨غ و٢ٕى الغيا مىه, ٞله عص اإلابُ٘ ما لم ًشبذ الباج٘ ٖلُه عياٍ ٞؿ٣ِ خ٣ه في عصٍ

ً في و٢ذ  ما ال الشابذ اإلاخ٣ُ   ألامَغ  الشالر هي ؤن   فدلللت الجدملت في هره اإلاظدبل ,بالُٗب

 ًَ د٨م بؼواله بمجغص الاخخما٫, بل ال بض لؼواله ؤن  ل  له, وبال ٧ان اٖخباع  ً  با٢ُا ٍ شبذ الؿبب  اإلاٍؼ

مؿخمغا َى الىاظب. َظٍ ال٨ٟغة الجامٗت التي جبضو لل٣ُٟه الباخض اإلا٨ٟغ عباَا مكتر٧ا بحن 

مً ؤمشالها جمسًذ ًٖ نُٛت ٢اٖضًت جبلىعث في الجهاًت ٖلى  َظٍ اإلاؿاثل الشالر و٦شحر  

 , ٩ٞاهذ مً ؤمهاث ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت الخا٦مت ُٞما الالخالُت: "ال٣ُحن ال ًؼو٫ بالك٪"الهىعة 

 .(1669)(ى مً اإلاؿاثل والى٢اج٘ مً مسخل٠ ألابىابدصخَ ً  

غة: )و  ال٣ىاٖض مخإزغة في وظىصَا الظَجي والىا٢عي ًٖ الٟغوٕ, ٢ا٫ الكُش دمحم ؤبى َػ

  ٘   ألجها ظم
 
٘   ألقخاتها, وعبِ َا إلاٗاهحها, وؤما ألانى٫ ٞالٟغى الظَجي ٣ًخطخي وظىصَ  بُجها, وظم

ما ه بها ٖىض اؾخيباَه, ٩٦ىن ما في ال٣غآن م٣ض  هَٟؿ  ل٣ُٟه  التي ؤزظ ا ٢بل الٟغوٕ, ألجها ال٣ُىص  

حر طل٪ مً مؿال٪ الاظتهاص,  , ٚو ٖلى ما ظاءث به الؿىت, وؤن هو ال٣غآن ؤ٢ىي مً ْاٍَغ

ظٍ م٣ض    َو
َظٍ ألانى٫ ٦كٟذ ٖجها  مت في وظىصَا ٖلى اؾخيباٍ ؤخ٩ام الٟغوٕ بالٟٗل, و٧ىن 

  ٕ    الٟغو
مت ٖلحها, بل هي في الىظىص ؾاب٣ت والٟغوٕ لها صالت لِـ صلُال ٖلى ؤن الٟغوٕ مخ٣ض 

٧اقٟت, ٦ما ًض٫ اإلاىلىص ٖلى والضٍ, و٦ما جض٫ الشمغة ٖلى الٛغاؽ, و٦ما ًض٫ الؼعٕ ٖلى هٕى 

 .(1670)(البظوع 

اتها,  ؤنؤًًا ع زم مً اإلا٣غ  : ٢لذ لى َظا لى ؤعصها الٟغ١ الٗلىم جخماًؼ بخماًؼ مىيٖى ٖو

لم ال٣ىا   ٞةها ه٣ى٫: بحن ٖلم ألانى٫ ٖو
ٕ  ٧ل   :َى ٖلم ألانى٫ بن مىيٕى ٖض مً خُض مىيى

, وؤما ٖلم الٟغوٕ ال٣ٟهُت إخ٩امب الٗلمألاصلت مً خُض ما ٌٗغى لها مً ظهاث ؤلاًها٫ بلى 

ه ٕ   :ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ٞمىيٖى ٗغ ى لها مً الجم٘ والٟغ١  الٟغو
ٌَ  .(1671)ال٣ٟهُت مً خُض ما 

                                              

 (10 - 9ضمت ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت لٗلي الىضوي )م ( م1669٣)

 (276 - 275)م  مال٪( 1670)

َظا بما ٢غعٍ الكُش ٣ٌٗىب الباخؿحن في مىيٕى ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت في ٦خابه "ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت"  اٖخبر( 1671)

٣هُت ال٣ًاًا ال٣ٟهُت ال٩لُت مً خُض صاللتها ٖلى خ٨م الٟغوٕ الٟ( خُض ظٗل مىيٕى ٖلم ال٣ىاٖض )َى 110)م 

 



 

 438 

 ( اللدكدة والظدبؽ) 

 و٢ض ؾل٠ ٧ىن ا
 
و  الًابِ

َ
س  ً ٓم مؿاثَل باب  خبما ًي لًابِ مغاصٞا لل٣اٖضة, و٢ض 

ل ال٣اٖضة بةػاء ما ًي مسهىم   َٗ ج
 
 قتى. ؤبىاب   ٓم مؿاثَل خمً ؤبىاب ال٣ٟه, وج

 ال٣اٖضة: ألامغ ال٨لي الظي ًىُب٤ ٖلُه ظؼثُاث  ): " ألاقباٍ والىٓاثغ"٢ا٫ ابً الؿب٩ي في 

  ً ٘ بالك٪", ومجها ما  ما ال ًسخو بباب  ها مجها. ومجها م ؤخ٩ام  ٟهَ ٦شحرة  ٣٦ىلىا: "ال٣ُحن ال ًٞغ

ض  الودلُب ها مٗهُت ٞهي ٖلى الٟىع", وًسخو ٣٦ىلىا: "٧ل ٦ٟاعة ؾبب   ه 
 
ُٞما ازخو بباب  و٢

 .(1672)(به هٓم  نىع  مدكابهت ؤن حؿمى يابُا

 الٟغ١ بحن الًابِ وال٣اٖضة ؤن ال٣اٖض): " ألاقباٍ والىٓاثغ"و٢ا٫ ابً هجُم في 
َ
جم٘ ة ج

٢لذ: ؤي:  .(1673)(هرا هى ألاصلى، والًابِ ًجمٗها مً باب واخض، قت   ٞغوٖا مً ؤبىاب  

 الٛالب  ٦ما ٢ا٫ ابً الؿب٩ي.

 ( كدطُتطدبؼت و الفلهُت اللدكدة ) 

 
 
و٢ض ظاء في ها في ؤنل ٦لي, وهٓم   ال٣ٟه مؿاثل جبحن ؤن ٚاًت ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت يبِ

ه: "مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت" ن  الخ٣٣حن مً ال٣ٟهاء ٢ض ؤعظٗىا اإلاؿاثَل ال٣ٟهُت بلى ب) ما هه 

٘  إلاؿاثل ٦شحرة  وظام
 
 .(1674)(٢ىاَٖض ٧لُت ٧لٌّ مجها يابِ

 ٢لذ
َ
مؿاثل, ٞةن ال٣ُٟه ٖىض  : و٦ما ؤجهم ٖىض ج٣ُٗض ال٣ىاٖض ؤعظٗىا بلى ال٣اٖضة ظملت

غظٗها   ً و٢ض و٢ٗذ ؤلاقاعة مها, لُُٗحها خ٨ ,بلى ال٣اٖضة اإلاىاؾبت لها ؤًًاٖغوى اإلاؿإلت له 

  
 م.بلى َظا في آزغ ٦الم الكُش مهُٟى الؼع٢ا اإلاخ٣ض 

 "٢ا٫ الخمىي في قغح ٢ى٫ ابً هجُم و 
 
ت ال٣ىاٖض التي ج غ   ص  غَ ألاو٫ مٗٞغ  ٖىا ألاخ٩امَ بلحها ٞو

٤  الاؾخسغاط ؤن ):  "ٖلحها ٍغ ها مجها, َو ؤي: جغص الٟغوٕ بلحها, واإلاغاص بغص الٟغوٕ بلحها اؾخسغاظ 

جًم ٦بري بلى الهٛغي ؾهلت الخهى٫, ٧إن ٣ًا٫ مشال: َظا الشىب َاَغ  ٣ًُىا, و٧ل َاَغ 

                                                                                                                                             

اإلادكابهت اإلاىًبُت بها, والٟغوٕ الضازلت في جل٪ ال٣ًاًا, وما اؾدشجى مجها ألؾباب زانت( ٦ظا ٢ا٫, وال ًسٟى ؤن َظا 

ه, ٞال٣ىاٖض ال٣ٟهُت هي ال٣ًاًا ال٩لُت, ومىيٕى الٗلم  ى زاعط  خ٣ُ٣خه ٦ما َى مٗلىم, ٚحرخ٣ُ٣ت الٗلم ال مىيٖى َو

ض بُان في مدله ٖجها وبن ٖض مً ظملت الٗلم بًغب مً ا لدؿمذ, و٢ض ج٣ضمذ ؤلاقاعة بلى َظا ؤو٫ ال٨خاب, وؾُجيء له مٍؼ

 .بن قاء هللا

 1/11( ألاقباٍ والىٓاثغ البً الؿب٩ي 1672)

 (137( ألاقباٍ والىٓاثغ البً هجُم )م 1673)

 (16( مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت )م 1674)
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ع مً الك٩ل ألاو٫: َظا الشىب ال جؼو٫ ٣ًُىا ال جؼو٫ َهاعجه بالك٪, ًيخج بٗض بؾ٣اٍ اإلا٨غ  

 .(1675)(َهاعجه بالك٪

ابِ الً :مٗجى ال٣اٖضة: )خاقِخه ٖلى "الكغح الهٛحر"  الهاوي فيالكُش ؤخمض ٢ا٫ و 

ٟها: ٢ًُت ٧لُت ًخٗٝغ مجها ؤخ٩ام ظؼثُاث  ال٨لي الظي اهضعط جدخه الجؼثُاث، و٢الىا في حٍٗغ

ها، ٞال٣ًُت ال٩لُت َىا هي: "٧ل ما ٌٗؿغ ٌٟٗى ٖىه". ُٞىضعط جدذ "٧ل" ظمُ٘  مىيٖى

ا. ويابِ اؾخسغاظها ؤن ًاحى ب٣ُاؽ مً الك٩ل ألاو٫ ًجٗل مىيٕى  حَر الجؼثُاث آلاجُت ٚو

مً ظؼثُاث ال٣اٖضة، ومدمىلها مىيٕى جل٪ ال٣اٖضة وججٗله الخض اإلا٨غع،  نٛغاٍ ظؼثُا

وججٗل مدمى٫ ٦براٍ مدمى٫ جل٪ ال٣اٖضة، وجدظٝ الخض اإلا٨غع ًيخج اإلا٣هىص ومؿا٢ه ٨َظا: 

الؿلـ ٌٗؿغ الاختراػ مىه، و٧ل ما ٌٗؿغ الاختراػ مىه مٟٗى ٖىه، ُٞيخج: الؿلـ مٟٗى ٖىه. 

"بطا يا١ ألامغ احؿ٘"، و"ٖىض الًغوعاث جباح الخٓىعاث". كٕغ ولظل٪ ٣ًىلىن: مً ٢ىاٖض ال

 َخَغط   ٢ا٫ حٗالى: }َوَما
ًْ
ً  م  ً  

ي الض  ْم ف 
 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َل  َٗ  .(1676)({َظ

 طل٪٩ٍىن ٖلى الخ٨م في اإلاؿاثل الجؼثُت, و  ؤن ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت حؿاٖض ال٣ُٟهَ  ٞخبحن

ال٣ُٟه في جد٤ُ٣ مىاَها في  ج٩ىن ال٣اٖضة ال٩لُت ؤنال, ُٞجتهضخُض يغبا مً ال٣ُاؽ, 

ظا ٌؿخلؼم بُٖاَءَا خ٨َمهااإلاؿاثل الجؼثُت لُجٗلها مىضعظت في ال٣اٖضة ال٩ل ٍيبػي ؤن , و ُت, َو

ٗت, ٦ما َى خا٫   ٖلى ال٣ىاٖض التي قهضث لها ههىم  ل َظا دَم ً   ـ   ألانل   الكَغ ٖلُه في  اإلا٣ِ

 باب ال٣ُاؽ.

٤، بكهاصة امخ): " جٟؿحٍر"ابً ٖاقىع في  ٫  ى ٢ومً َظا  ٗت ؤلاؾالم بالِؿغ والٞغ اػث قَغ

 َخَغط   َوَما}٢ىله حٗالى: 
ًْ
ً  م  ً  

ي الض  ْم ف 
 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َل  َٗ م  }, و٢ىله: {َظ

 
٨  ب 

ٍض  غ 
 ً  
َ
ْؿَغ َوال  ِ م  الْ

 
٨  ب 

غ ٍض  اَّلل  
 ً

ْؿَغ   ٗ   "اإلاشلت ججلب الخِظير"ولرلً ودن مً كىاكد الفله اللدمت ، {الْ
 
 ٓ  َم  , و٧اهذ اإلاك٣ت

 ى 
َ
 ت

 
 
  الغزهت، ويبِ

َ
 اإلا
َ
  ك

  ا١ 
 
ُٞه في  ال٣ى٫َ  في ألانى٫، و٢ض ؤقبٗذ   ُت للٗباصة مظ٧ىع  ٣  ْؿ اإلا

ٗت"٦خابي اإلاؿمى   .(1677)("م٣انض الكَغ

{ }َوَما): " جٟؿحٍر"الؿٗضي في الكُش ٖبض الغخمً ٢ا٫ و   َخَغط 
ًْ
ً  م  ً  

ي الض  ْم ف 
 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َل  َٗ  ,َظ

ؿغ، بل ٌؿ   ؤي: مك٣ت    ٖو
َ
 له بٛاًت الؿهىلت، ٞإو  ه  حر، وَؾ الخِؿ ٍغ ٚاًت

ً
 ما ؤمغ وؤلؼم بال بما َى ال

 َٖ ٌ  غَ ؾهل ٖلى الىٟىؽ، ال ًش٣لها وال ًاوصَا، زم بطا  ٟ   ألاؾباب اإلاىظبت للخس٠ُٟ ى بٗ ٠ ز

                                              

 1/32ٚمؼ ُٖىن البهاثغ في قغح ألاقباٍ والىٓاثغ ( 1675)

 1/72ؿال٪ ( بلٛت ال1676)

غ 1677) غ والخىٍى    3/135( الخدٍغ
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ؤخر مً هره آلاًتما ؤمغ به، بما بةؾ٣اَه، ؤو بؾ٣اٍ بًٗه.    ٍو
ٌ
وهي ؤن , شسكُت كدكدة

ُتاث جبُذ الخٓىعاث", "اإلاك٣ت ججلب الخِؿحر" و"الًغوع   ُٞضزل في طل٪ مً ألاخ٩ام الٟٖغ

  شخيء  
 
 .(1678)(في ٦خب ألاخ٩ام ٦شحر مٗغوٝ

مت: ؤن ): " جٟؿحٍر"و٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي في  و٢ض بحن حٗالى في َظٍ آلاًت ال٨ٍغ

لى الخس٠ُٟ والخِؿحر، ال ، ؤجها مبيُت ٖ-ملسو هيلع هللا ىلص  -ها دمحم َظٍ الخىُُٟت الؿمدت التي ظاء بها ؾُض  

  
 ً ٘ هللا ٞحها آلاناَع ٖلى ال ٤ُ والخغط، و٢ض ٞع

ال٫َ  (1679)  التي ٧اهذ ٖلى َم  وألٚا
َ
 ىا.ً ٢بل

ظا اإلاٗجى الظي جًمىخه   َو
َ
مت ط  َظٍ آلاًت ال٨ٍغ
َ
َٖ  ل  َظ  -ٍ غَ ٦  و

َ
 ,في ٚحر َظا اإلاىي٘ - ال

غ ٍض  }٣٦ىله حٗالى: 
 ً  
َ
ْؿَغ َوال  ِ م  الْ

 
٨  ب 

غ ٍض  اَّلل  
ْؿَغ ً   ٗ م  الْ

 
٨ ْم }و٢ىله:  ,{ب 

 
ْى٨ َٖ  

َ
٠  

 ٟ سَ  ً ْن 
َ
  ؤ

 
غ ٍض  اَّلل

 ً

ا ًٟ ُ  ٗ َؿان  َي
ْ
و  
ْ
٤َ ؤلا ل 

 
غة وابً ٖباؽ ؤن الىبي  ,{َوز  -و٢ض زبذ في صخُذ مؿلم مً خضًض ؤبي ٍَغ

 }إلاا ٢غؤ زىاجم ؾىعة الب٣غة:  -ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ْو ؤ

َ
َِىا ؤ ؿ 

َ
ْن و ا ب 

َ
ه
ْ
ظ از 

َ
ا
 
 ج
َ
َىا ال اَعب 

َ
ه
ْ
إ
َ
ُ
ْ
في  "ذ٢ض ٞٗل"٢ا٫ هللا:  ,{ز

غة ٢ا٫:عواًت ابً ٖباؽ  ."وٗم" ، وفي عواًت ؤبي ٍَغ

 وم  
 
ٗت الغزهت ٘ الخغط في َظٍ الكَغ   ً ٞع

َ
غ الهالة في الؿٟغ وؤلاُٞاع في عمًان هْ في ٢

َل }٦ما ٢ا٫ حٗالى:  خت الخٓىع للًغوعةوببا ,ُٞه، ونالة الٗاظؼ ًٖ ال٣ُام ٢اٖضا ه 
َ
ْض ٞ

َ
َو٢

 
 
٨
َ
ه  ل

ُْ لَ ْم ب 
 
ْعج غ 

 
 َما اْيُ

 
ال ْم ب 

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َم  بلى ٚحر طل٪ مً ؤهىإ الخس٠ُٟ والخِؿحر، وما  ,آلاًت {ْم َما َخغ 

 
 
مت وآلاً جًمىخه َظٍ آلاًت ٘ الخغطال٨ٍغ ٗت هبِىا  اث التي ط٦غها مٗها مً ٞع  -والخس٠ُٟ في قَغ

 ؤلاؾالمي, وهي َظٍ السمـ. ٖلحها ال٣ٟه   جي، التي ب  الخمع اللىاكِد ، َى بخضي -ملسو هيلع هللا ىلص 

  ,ألاولى: الًغع ًؼا٫
 
 . "ال يغع وال يغاع": ومً ؤصلتها خضًض

ًْ  َوَما}وهي التي ص٫ ٖلحها ٢ىله َىا  ,الشاهُت: اإلاك٣ت ججلب الخِؿحر ً  م  ً  
ي الض  ْم ف 

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َل  َٗ َظ

 وما ط٦غها في مٗىاَا مً آلاًاث. {َخَغط  

                                              

 (546)م ( جٟؿحر الؿٗضي 1678)

ل: ( ظم٘ بنغ, وفي 1679) َىا وَ }الخجًز َىاَعب  ْبل 
َ
٢ ًْ  م 

ًَ ً ظ 
 
ى ال

َ
ل َٖ َخه  

ْ
َما َخَمل

َ
ْنًغا ٦ َىا ب 

ُْ لَ َٖ ْل  ْدم 
َ
 ج

َ
, ٢ا٫ ابً ٖاقىع: {ال

٣ا) زم اؾخٗمل مجاػا في الٗهض  -ب٨ؿغ الهمؼة -٫ له: ؤلاناعؤنل مٗجى ؤلانغ ما ًانغ به ؤي ًغبِ، وح٣ٗض به ألاقُاء، ٍو

اء ْنغ ي }: به، ومىه ٢ىله في آ٫ ٖمغان واإلاُشا١ اإلاا٦ض ُٞما ًهٗب الٞى ْم ب 
 
٨ ل 
َ
ى ط

َ
ل َٖ ْم 

 
ج
ْ
ظ
َ
ز
َ
ْم َوؤ

 
َغْعج

ْ
٢
َ
ؤ
َ
ا٫َ ؤ

َ
وؤَل٤ ؤًًا ٖلى  {,٢

غاٝ وفي ٢ىله ما ًش٣ل ٖمله، والامخشا٫ ُٞه، وبظل٪ ٞؿٍغ الؼظاط والؼمسكغي َىا ْم }: في ؾىعة ألٖا  َ ْنَغ ْم ب 
ْجه  َٖ   ٘ ًَ ٍَ  {,َو

ى اإلا٣هىص َىا، ومً زم خؿيذ اؾخٗاعة الخمل للخ٩ل٠ُ، ألن الخمل ًىاؾب الش٣ل ٩ُٞىن ٢ىله:  ْل وَ }َو ْدم 
َ
 ج
َ
جغقُدا  {ال

غ  مؿخٗاعا غ والخىٍى  141 - 3/140إلاالثم اإلاكبه به( اَـ . الخدٍغ
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٘ ٣ًح  الشالشت: ال ًٞغ
 
مً ؤخـ بصخيء في صبٍغ في الهالة وؤهه ال " :ن بك٪، ومً ؤصلتها خضًض

دا٣ًُ٘ اله  جل٪ الُهاعة الخ٣   ألن   ,"الة ختى ٌؿم٘ نىجا ؤو ٌكم ٍع
 
ذ ى٣َ ٣ت لم ج ٌ بخل٪ الٍغ

 ٞحها. اإلاك٩ى٥  

 ٜ ٣ٖىصَم ومٗامالتهم، وهدى طل٪,َُ ن  ٝ ٖىضَم في الىاؽ اإلاخٗاعَ الغابٗت: جد٨ُم ٖٝغ 

هم ب٣ىله واؾخض٫ له  ً ٝ  }ظٍ بٗ ْغ
 ٗ الْ ْغ ب 

م 
ْ
 آلاًت. (1680){َوؤ

  وصلُل   السامؿت: ألامىع جب٘ اإلا٣انض،
 
ما٫ بالىُاث" :َظٍ خضًض   "بهما ألٖا

َ
 .(1681)(الخضًض

لى َظا ٩ًىن الاؾخضال٫   بال٣اٖضة عاظٗا بلى الاؾخضال٫ بضالثلها, ول٨ً لكهغة  ٢لذ: ٖو

 
 
ت ٖلى ؤلؿىت ال٣ٟهاء م٣امت م٣ام  متصالثلها واؾخٟايتها, ناعث جل٪ ال٣ىاٖض مؿل ظاٍع

 الضالثل.

  الخسهُو  بال٣ىاٖض  ): " ٢ىاٖضٍ"في  ولهظا ٢ا٫ اإلا٣غي 
 
 ؤو بزباث   باالجٟا١   ال٩لُت مكغوٍ

  ً   بضلُل   ال٣اٖضة  
 م   و  سه 

 
 .(1682)(ه طل٪ الٗامشل

  ٢لذ: 
 خ٣ا َى ؤلاظمإ ؤو  و  ٩ُٞىن السه 

 
ل٣اٖضة, ٩ُٞىن الاؾخضال٫ ل ذشب  الىو اإلا

 ض ال٣اٖضة.ال٣اٖضة عاظٗا بلى الاؾخضال٫ بمؿدىَ ب

ملنى كدمد مً ؤرلت اؾخ٣غي ؤن الجتهض بطا ) "اإلاىا٣ٞاث"الكاَبي في ولظل٪ ٢غع 

ًَ خدصت ، بل  زام ٖلى زهىم   غ بٗض طل٪ بلى صلُل  ٟخ٣  ، واَغص له طل٪ اإلاٗجى؛ لم   ً  ٗ
َ
هاػلت  ح

 ًَ 
 
 د٨

ً
ب٣ُاؽ ؤو  ٗجى اإلاؿخ٣غي مً ٚحر اٖخباع  بالضزى٫ جدذ ٖمىم اإلا م ٖلحها وبن ٧اهذ زانت

؛ بط ناع ما اؾخ   م اإلاٗجى ٧اإلاىهىم بهُٛت ٖامت؛ ٠ُ٨ٞ ًدخاط م٘ طل٪ بلى ت مً ٖمى ٣غ  ٚحٍر

 .(1683)نُٛت زانت بمُلىبه(

                                              

م"٢ا٫ الؼع٦صخي: )" (1680)
 
َد٨

 
  ,الٗاصة ج

َ
"ما عآٍ اإلاؿلمىن خؿىا ٞهى  :ها مً خضًضوط٦غ ال٣اضخي الخؿحن ؤنل

  واإلاٗغوٝ ٖىض الخضزحن في َظا ٖىض هللا خؿً",
 
ً   الى٠٢ ب٣ىله ملسو هيلع هللا ىلص لهىض: "زظي مً  الاخخجاط   ٖلى ابً مؿٗىص، وألاخؿ

 
ْ
َى َوؤ ْٟ َٗ

ْ
ظ  ال

 
٨ٟي ولض٥ باإلاٗغوٝ", و٢ىله حٗالى: }ز {, و٢ا٫ ابً الؿمٗاوي في "ال٣ىاَ٘"ماله ما ٨ًُٟ٪ ٍو  ٝ ْغ

 ٗ الْ ْغ ب 
:  م 

خه الىٟىؽ مما ال جغصٍ  ىهه ُٞما بُجهم، و٦ظا ٢ا٫ ابً ُُٖت: مٗىاٍ ب٩ل ما ٖٞغ خٗاٞع ه الىاؽ ٍو والٗٝغ في آلاًت ما ٌٗٞغ

ٗت، و٢ا٫ ابً ْٟغ في  م الكإع ٖلُه" الُيبٕى"الكَغ خه ال٣ٗالء ؤهه خؿً وؤ٢َغ ٕ   ,: ما ٖٞغ (. بلى الٗٝغ ٞمىه الغظى

 472 - 3/471حكي٠ُ اإلاؿام٘ 

 301 - 5/300( ؤيىاء البُان 1681)

 (٢397ىاٖض اإلا٣غي )م ( 1682)

 65 - 4/64اإلاىا٣ٞاث ( 1683)

 



 

 442 

التي اطخيبؼهد ألابمت مً ألارلت ال٩لُت  ال٣ىاٖض  ): خؿىحن دمحم مسلٝى٢ا٫ الكُش و 

ُت, ًخٗل٤ بها الغؤ الجصبُت  قٖغ
 
ظ  .(1684)(٦ما ًخٗل٤ بالىهىم الجؼثُت ي  مأز 

ٗت ال٩لُت اإلابشىزت في ههىنها ) :ؤًًا٢ا٫ و  َىا٥ هٓغة ؤزغي لؤلنىلي في م٣انض الكَغ

 ٖلى الخ٨م ؤًًا ٦ما لؤلصلت الخٟهُلُت, وألانىلي  ٦ما هٓغ في ألاصلت 
ً
الجؼثُت, ٞةن  لها صاللت

٣انض الجؼثُت ووظٍى صاللتها بىظه الخٟهُلُت ووظٍى صاللتها بىظه  بظمالي, ٦ظل٪ هٓغ في اإلا

لى ٦ثرتها جغظ٘  ٦لي, ٞىي٘ لظل٪ ٢ىاَٖض ٧لُت حكخمل ٖلى ظؼثُاث  ٦شحرة مً مهالر ألاخ٩ام, ٖو

ٗت وظؼثُاتها, ٦ما (1685)بلى خٟٔ الًغوعي والخاجي وال٨مالي , وهي ألانى٫  الشالزت ل٩لُاث الكَغ

 في ٦خب ال٣ٟه ٌٗللىن الخ   هاءَ الٟغو١ وناخب اإلاىا٣ٞاث, ومً َىا جغي ال٣ٟ نى٘ ناخب  
ْ
م ٨

آًت ؤو خضًض ؤو ٢ُاؽ ؤو بظمإ, زم ٌكٟٗىهه باإلاهلخت الخابٗت له  :ه٣لي الكغعي بضلُل  

ؿمىن ألاو٫ صلُال ه٣لُا والشاوي صلُال ٣ٖلُا, وال٩ل   ٘   والخ٨مت اإلاترجبت, َو بلى  في الخ٣ُ٣ت عاظ

 دى  ال بض ؤن ج٩ىن مؿ جل٪ ال٣ىاَٖض  الكٕغ وؤصلخه, ٞةن  
ً
قغعي زام ؤو ٖام, ولظل٪ ٢ض  لضلُل   ضة

                                              

 (39 - 38( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 1684)

ت(ٞإما : ) 22 - ٢2/17ا٫ الكاَبي في "اإلاىا٣ٞاث" وال٨مالي ٌٗبر ٖىه بالخدؿُجي. ( 1685) ٗىاَا ؤجها ، ٞم)الظسوٍز

ال بض مجها في ٢ُام مهالر الضًً والضهُا، بدُض بطا ٣ٞضث لم ججغ مهالر الضهُا ٖلى اؾخ٣امت، بل ٖلى ٞؿاص وتهاعط 

ىث خُاة، وفي ألازغي ٞىث الىجاة والىُٗم، والغظٕى بالسؿغان اإلابحن ، ٞمٗىاَا ؤجها مٟخ٣غ بلحها )الخدحُدث(وؤما (, )ٞو

اصي في الٛالب بلى الخغط واإلاك٣ت الالخ٣ت بٟىث اإلاُلىب، ٞةطا لم جغإ صزل ٖلى مً خُض الخىؾٗت وعٞ٘ ال٤ًُ اإلا

وؤما (, )الخغط واإلاك٣ت، ول٨ىه ال ًبلٜ مبلٜ الٟؿاص الٗاصي اإلاخى٢٘ في اإلاهالر الٗامت -ٖلى الجملت -اإلا٩لٟحن

جم٘ ، ٞمٗىاَا ألازظ بما ًل٤ُ مً مداؾً الٗاصاث، وججىب اإلاضوؿاث التي جإ)الخدظِىدث( هٟها ال٣ٗى٫ الغاجخاث، ٍو

ٞهى ما ًغظ٘ بلى ب٢امت  )الظسوزي(: ؤما  ٢2/161ا٫ ابً ٖاقىع في "خاقُت الخى٣ُذ" و  ( اَـ .طل٪ ٢ؿم م٩اعم ألازال١

ه ًٖ 
 
ى الظي به ًمخاػ خال ؤخىا٫ ؤهىإ ظيؿه امخُاػا ؤولُا, وطل٪ ال٩لُاث السمـ الىٓام ألانلي لىٕى ؤلاوؿان, َو

التها. وؤ  
ه, ؤٖجي  )الخدجي(ما وم٨م  ٞهى الظي به ٢ىام الىٓام اإلاضوي الظي ًمخاػ اإلاخهٟىن به ًٖ الُب٣اث الؿاٞلت مً هٖى

ظا ٧البُ٘ وؤلاظاعة واقتراٍ  اثالث, َو سغ ط ؤلاوؿاَن ًٖ الىخكُت بلى ٧ىهه مضهُا مالٟا مً قٗىب و٢باثل ٖو
 ً الظي 

ٕ  في    ٖلى هٟؿه في ظلب ما ًلؼمه مً صواعي الخُاة الٗضالت, ٞةها لى ٞغيىا اوٗضاَمها الؾخ٣ام الىى
الجملت باٖخماص ٧ل 

ٞهى الظي ٨ًمل  )الخدظُني(البؿُُت, ول٨ىه ٣ًٟض الىٓام اإلاضوي اإلابجي ٖلى الخٗاون والخ٩اٞل في ؤنىاٝ اإلاىاٞ٘. وؤما 

غقي ؤلاوؿان ًٖ اإلاكابهت بإهىإ ظيؿه ٧لها بلى مكابهت اإلاالث ا, ٍو ٨ت, ٦م٩اعم ألازال١ وؾلب الٗبض اإلاضهُت في ؤظلى مٓاََغ

ا١ وهٓام  ُت وؤلاٞع ٗاع ى ألانى٫َ الكٖغ
 
ؤَلُت الكهاصة واإلاغؤة ؤَلُت ؤلاماعة واٖخباع ما ًغظ٘ بلى اإلاغوآث وآلاصاب التي ال ح

ا لخى٠٢ ٚحٍر ٖلُه  الٗاثلت مً والًت وبًهاء. و٢ض ٌٗغى للخدؿُجي ما ًهحٍر خاظُا, ٦ما ٌٗغى للخاجي ما ًهحٍر يغوٍع

 (ػ٦ما٫َ الخى٠٢ اَـ . )
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مً اؾخ٣غاء ؤصلت  ٌؿدىض ال٣ُٟه بلى جل٪ ال٣ىاٖض ٦ما ٌؿدىض للضلُل الى٣لي, ألجها مإزىطة

 .(1686)(ال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ وال٣ُاؽ

ُت الٗالُت و٢ا٫ الكُش دمحم السًغ خؿحن في ال٨خاب والؿىت : )اهدهغث ألاصلت الكٖغ

ٕ   ,ىا٥ ؤصلت ؤزغي جغظ٘ بلى َظٍ ألانى٫ الٗالُتوؤلاظمإ وال٣ُاؽ, َو  وهي ال٣ىاٖض اإلا٣ُى

مشل َظٍ  ٣٦اٖضة "الًغع ًؼا٫" و"اإلاك٣ت ججلب الخِؿحر" و"الٗاصة مد٨مت", ٞةن   ,بصختها

  ً   ال٣ىاٖض لم 
مً  ٦شحرة   مىاعصَ  بل عظٗىا في ٧ل ٢اٖضة بلى اؾخ٣غاء   ,بمدٌ ال٣ٗل َا الٗلماء  ْع ٣غ 

ٗت وظ الكإع بلحها وؤنبدذ بمجزلت السبر اإلاخىاجغ في  ؼثُاتها ختى جد٣٣ىا ٢هَض ٧لُاث الكَغ

 َ٘ ها مى٢ بت و٢ٖى  .(1687)(ال٣ُحن الظي ال جسالجه ٍع

الؿب٩ي في آزغ ٦خاب الاؾخضال٫ مً "ظم٘ الجىام٘" : ٢ا٫ ابً  اإلالخٔولهظا ٢لذ: 

٘ بالك٪ :زاجمت: ٢ا٫ ال٣اضخي الخؿحن)  ,الًغع ًؼا٫و  ,مبجى ال٣ٟه ٖلى ؤن ال٣ُحن ال ًٞغ

 (.والٗاصة مد٨مت, ٢ُل: وألامىع بم٣انضَا ,واإلاك٣ت ججلب الخِؿحر

ه ٢ا٫ الكُش خؿً الُٗاع:   
ب 
 
, ٞك ها بالضلُل 

)٢ىله: )زاجمت( ؤي: في ٢ىاَٖض زبذ مًمىج 

ها مجها باعجباٍ اإلاضلى٫ بالضلُل في حٗٝغ خ٨مه مىه, ٞىاؾب  ٝ  خ٨م  غ 
َٗ  ظؼثُاتها بها في حَ

 
اعجباٍ

 . (1688)غاصَا زاجمت لل٨الم في ألاصلت(لظل٪ بً

ً  الىجاع الخىبلي لهظ٣ٍٖض و٢ض  غ"ٞهال لُُٟا في ال٣ىاٖض  اب , "قغخه لسخهغ الخدٍغ

  كىاكِد ً م   حكخمل ٖلى ظملت   "ٞىاثض"٢ا٫ ُٞه: )
ُ
ه ألارلت ولِظذ بإرلت، لىً زبذ شبِ الفله ح

ًُ مظمىنُ  ، ٞلما ٧اهذ كلى ذلً الجصةي لض ى بهد في حصبُدتهد، وإنهد رلٌُل هد بدلدلُل، وصدزث 

ا في باب الاؾخضال٫. َب ٦ظل٪ هاَؾ   ط٦َغ

٘ ٣ًحن بك٪".  ٢ا٫: بطا ج٣غع َظا ٞاٖلم ؤن "مً ؤصلت ال٣ٟه: ؤن ال ًٞغ

   ومٗجى طل٪: ؤن  
٤ ؤم ال؟ ؤلاوؿان متى جد٤٣ قِئا، زم ق٪: َل ػا٫ طل٪ الصخيء اإلاخد٣ 

   ألانل  
ض اإلااػوي ,خد٣٣ا، ُٞب٣ى ألامغ ٖلى ما ٧ان م٤ب٣اء اإلاخد٣  "ق٩ي  :لخضًض ٖبض هللا بً ٍػ

، ختى ٌؿم٘ نىجا  بلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: الغظل ًسُل بلُه ؤهه ًجض الصخيء في الهالة؟ ٢ا٫: "ال ًىهٝغ

دا" "بطا وظض ؤخض٦م في بُىه قِئا ٞإق٩ل ٖلُه: ؤزغط مىه  :وإلاؿلم   ,مخ٤ٟ ٖلُه .ؤو ًجض ٍع

دا".شخيء ؤم ال؟ ٞال ًسغظً مً اإلاسج  ض ختى ٌؿم٘ نىجا ؤو ًجض ٍع

                                              

 (153( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 1686)

 (239ه٣ٌ ٦خاب ؤلاؾالم وؤنى٫ الخ٨م )م ( 1687)

 2/398الُٗاع ٖلى الخلي  (1688)
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م ٞلى ق٪ في امغؤة   ا، اؾخصخابا لخ٨م الخدٍغ َا بلى ؤن  َل جؼوظها ؤم ال؟ لم ٨ًً له َو

٤ ػوظخه ,َظه بها اجٟا٢اًخد٤٣ جؼو  
 
ُل

َ
وله ؤن ًُإَا  ,و٦ظا لى ق٪: َل َل٤ ػوظخه ؤم ال؟ لم ج

 .ل  الخ   ة ؤم زالزا؟ ألانل  و٦ظا لى ق٪ َل َل٤ واخض ,اؾخصخابا للى٩اح تى ًخد٤٣ الُال١َ خ

 و٦ظا لى جد٤٣ الُهاعة، زم ق٪ في ػوالها ؤو ٨ٖؿه، لم ًلخٟذ بلى الك٪ ٞح
َ
ل َٗ هما، ٞو

و٦ظا لى ق٪ في َهاعة اإلااء ؤو هجاؾخه، ؤو ؤهه مخُهغ ؤو مدضر، ؤو ق٪  ,ٞحهما ما ًترجب ٖلحهما

 في ٖضص الغ٦ٗاث ؤو الُىاٝ ؤو ٚحر طل٪ مما ال ًدهغ.

  خاصر   وال جسخو َظٍ
ه ال٣اٖضة بال٣ٟه، بل ألانل  في ٧ل  ختى ًخد٤٣, ٦ما ه٣ى٫:  ٖضم 

ٝ  طل٪، وألانل في ألالٟاّ ؤجها  اهخٟاء   ألانل   ٟحن ختى ًإحَي ما ًض٫ ٖلى زال
 
ألاخ٩ام ًٖ اإلا٩ل

م، وألانل   ٤  ب٣اء   للخ٣ُ٣ت, وفي ألاوامغ ؤجها للىظىب, وفي الىىاهي ؤجها للخدٍغ خد٣   ً الٗمىم ختى 

ووع   
   خ٨م   ب٣اء   وألانل   ,وص  السه 

غ ص الىاسخ. الىو 
ًَ  ختى 

 وألظل َظٍ ال٣اٖضة: ٧ان الاؾخصخاب  حجت.

  ً  ومما ًيبجي ٖلى َظٍ ال٣اٖضة: ؤن ال 
َ
ض  ُال ؿدى 

، (1689)ٖلى الاؾخصخاب ب بالضلُل, ألهه م 

 
 
ب بذ  ض  ٦ما ؤن اإلا

َ
ُال  ً في ؤلاه٩اع  ل ال٣ى٫  ، ب(1690)ٖلى بغاءة طمخه جت  َعى ٖلُه في باب الضٖاوي ال 

 
 
 ه بُمُىه.٢ىل

                                              

دخاط بلى صلُل  إلعاصة الخ٣ُ٣ت, بهما ( 1689)
 ً , ٞال  ولهظا ٢ا٫ ؾغاط الهىض الضَلىي: )الخ٣ُ٣ت ؤنل والجاػ ٕٞغ

 ([186ٚحَر اإلاٗجى ألانلي(. ]قغح محزان ال٣ٗاثض )م الضلُل  ٖلى مً ؤعاص 

م, ل٣ىله ملسو هيلع هللا ىلص: "بن صماء٦م وؤمىال٨م وؤٖغاي٨م خغام ٖل٨ُم", و٢ا٫ الخ٣ي الؿب٩ي: ) بن  ألانَل في ألامىا٫ الخدٍغ

ب بالضلُل. 
َ
 ظُضة في َظا البدض وما ؤقبهه ٞمً اصعى جدلَُل شخيء  مجها ٞهى اإلاُال

 
ظا ٖمضة ، وما في ٧ل مَ َو  ما٫ 

ل  ً اصعى خ 

ب٣ى ُٞما ٖضاٍ ٖلى م٣خطخى الٗمىم(. ]ٞخاوي الؿب٩ي زغط م    [422 - 2/421ً َظا الخضًض بضلُل  ٞهى مسهىم, ٍو

وإلاا زبذ ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: "بهما اليؿاء ق٣اث٤ الغظا٫". ]عواٍ ؤخمض وؤبى صاوص والترمظي, وصدخه ألالباوي[ ناع 

٢ا٫ الٛماعي: )اليؿاء ق٣اث٤ الغظا٫ في ألاخ٩ام بال في ظمُ٘ ألاخ٩ام َى ألانل, و٧ان ٖلى مضعي الٟغ١ الضلُل,  اقترا٦هما

(. ]مؿال٪ الضاللت )م  ٘ ؤنل  ال ًخسل٠ بال ٖىض وظىص ٞو٢ا٫ ابً ٖاقىع: )([ 76ما زههً به الكإع اإلاؿاواة في الدكَغ

٘ بحن ألاٞغاص ؤو ألانىاٝ بلى البدض ًٖ مىظب اإلاؿاواة، بل ٨ًخٟي بٗضم وظىص  ماو٘. ٞال ًدخاط بزباث الدؿاوي في الدكَغ

ماو٘ مً اٖخباع الدؿاوي. ولظل٪ نغح ٖلماء ألامت بإن زُاب ال٣غآن بهُٛت الخظ٦حر ٌكمل اليؿاء. وال جدخاط الٗباعاث 

ٗت ٖلى اليؿاء بلى حُٛحر السُاب مً جظ٦حر بلى  م٣انض (. ]جإهِض وال ٨ٖـ طل٪مً ال٨خاب والؿىت في بظغاء ؤخ٩ام الكَغ

ٗت )م   [(281الكَغ

 ألانل ال اإلاؿخمؿ٪ 
َ
٠ ب  بالضلُل مسال 

َ
  ما زىل٠ ُٞه ألانل, ٩ُٞىن اإلاُال

ً ٧ل  َا م  ظٍ ألامشلت ٣ًاؽ ٖلحها ٚحر  َو

 ألانى٫ التي ًىهها الٗلماء, هدى ٢ىلهم: ألانل في ألاقُاء ؤلا 
 
ظا مُٟض  ٖىض البدض والىٓغ, ولظا لؼم خٟٔ باخت, به, َو

حر طل٪ مً ألانى٫. )ػ( ألابًإوألانل في  م, وألانل في ال٨الم الخ٣ُ٣ت, ٚو  الخدٍغ
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, ٌٗجي ؤهه ًجب بػالت الًغع مً ٚحر ؤن ال٣ٟه ؤًًا "ػوا٫ الًغع بال يغع""و" مً ؤصلت 

 ًلخ٤ بةػالخه يغع.

ض٫ لظل٪ ٢ى٫   اصة َمؼة  غاع"الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: "ال يغع وال ي ٍو في  , وفي عواًت: "وال بيغاع" بٍؼ

ل ؤصخاب  بحن الغاءًً.  ؤوله، وؤل٠  
 
 ٦شحرة. ىا بظل٪ في مؿاثَل و٢ض ٖل

ه, ٞةن   َٟ ه ظٍ ال٣اٖضة ٞحها مً ال٣ٟه ما ال خهَغ له, ولٗلها جخًمً ه  ألاخ٩ام بما  َو

اث السمـ التي هي خٟٔ الضًً،  ًاع، ُٞضزل ٞحها صٞ٘ الًغوٍع
َ
لجلب اإلاىاٞ٘، ؤو لضٞ٘ اإلا

ْغى.  ٗ  والىٟـ, واليؿب، واإلاا٫, وال

ظٍ ال٣اٖضة جغظ٘ ب ا بضٞ٘ اإلاٟاؾض ؤو جسُٟٟها.َو َغ  لى جدهُل اإلا٣انض وج٣ٍغ

 ًَ  ومما 
 
ى ما ؤقحَر ٣اٖضة "الًغوعاث جبُذ الخٓىعاث"ل في َظٍ الضز بلُه ب٣ىله  , َو

  ٌٗجي ؤن   ,"وبباخت الخٓىع"
 
بُذ اعج٩اَب الخٓىع، ؤي: ال  ً م، بكٍغ ٧ىن غ  َخ وظىص الًغع 

 مً وظىص الًغع، ومً 
 
  -بل وظب  -زم ظاػ اعج٩اب الخٓىع ؤز٠

َ
 ؤ٧ل  اإلاُخت ٖىض ال
ْ
هت, َم س

 
َ
ْخغ م  الهَُض صٞٗا ًٖ هٟؿه بطا نا٫ ٖلُه, خْ و٦ظل٪ بؾاٚت الل٣مت بالسمغ وبالبى٫, و٢

 
ل  ال

ًمً, ومجها الٟٗى   ًَ حر  الاؾ ًٖ ؤزغ   ٞةهه ال   طل٪ مما ال خهَغ له. خجماع, ٚو

  , وصلُل  ب الخِؿحر"ال٣ٟهاء: "اإلاك٣ت ججل "و" مً ؤصلت ال٣ٟه ؤًًا: ٢ى٫  
 
 -ه طل٪: ٢ىل

 َخَغط   َوَما} ؾبداهه وحٗالى:
ًْ
ً  م  ً  

ي الض  ْم ف 
 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َل  َٗ ٘ ًَٖظ  ٞ َظٍ ألامت مً  { بقاعة بلى ما ع 

م َغ، صٞٗا للمك٣ت ٦ما ٢ا٫ هللا وهدٍى غ  مً ؤلانْ  الدكضًض ٖلى ٚحَر
َ
ز
 
، وما لهم مً جسُٟٟاث ؤ

ىْ حٗالى: } َٖ   
 
 اَّلل

َ
٠  ٟ َن زَ

ْ
اآلا ًٟ ْٗ ْم َي

 
٨ُ  ٞ  

ن 
َ
َم ؤ ل 

َٖ ْم َو
 
, و٦ظا جس٠ُٟ السمؿحن نالة في لُلت {٨

حر طل٪, و٢ض ٢ا٫ هللا ؾبداهه وحٗالى: } ْؿَغ ؤلاؾغاء بلى زمـ نلىاث, ٚو  ِ م  الْ
 
٨  ب 

غ ٍض  اَّلل  
 ً ,}

ْم }
 
ْى٨ َٖ  

َ
٠  

 ٟ سَ  ً ْن 
َ
  ؤ

 
غ ٍض  اَّلل

ي وَ {, و٢ا٫ في نٟت هبِىا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }ً  ت 
 
٫َ ال

َ
ال
ْ
ٚ
َ ْ
ْم َوألا  َ ْنَغ ْم ب 

ْجه  َٖ   ٘ ًَ ٍَ

ْم  ْحه 
َ
ل َٖ ْذ 

َ
اه
َ
َها{, و٢ا٫ حٗالى: }٧ َٗ ْؾ  و 

 
ال ًؿا ب 

ْٟ   هَ
 
 اَّلل

 
٠  

 
ل
َ
٩  ً  

َ
{, و٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص: "بٗشذ بالخىُُٟت ال

 الؿمدت".

ضزل جدذ َظٍ ٕ  مً ال٣ٟه, مجها في الٗباصاث: الخُمم ٖىض مك٣ت  ٍو ال٣اٖضة ؤهىا

اؾخٗما٫ اإلااء ٖلى خؿب جٟانُله في ال٣ٟه، وال٣ٗىص في الهالة ٖىض مك٣ت ال٣ُام، وفي 

ومً طل٪: عزو  ,الىاٞلت مُل٣ا، و٢هغ الهالة في الؿٟغ، والجم٘ بحن الهالجحن وهدى طل٪

                                                                                                                                             

ؼ مه البِىت 1690)
َ
ً قٛلها, ل ى بغاءة الظمت, واإلاضعي إلاا ٧ان مضُٖا زالٝ ألانل م  ( ألهه اإلاؿخمؿ٪ باألنل, َو

]الخهى٫ ب٩ىجها مكٛىلت بال بضلُل ؾمعي(. إلاا ٧ان ألانل بغاءة الظمت, امخى٘ الخ٨م ٢ا٫ الغاػي: )الىا٢لت ًٖ ألانل. 

6/157 - 158 ] 
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اا حَر ومً الخسُٟٟاث ؤًًا: ؤٖظاع الجمٗت والجماٖت، وحعجُل الؼ٧اة، والخسُٟٟاث  ,لؿٟغ ٚو

ومً الخسُٟٟاث اإلاُل٣ت: ٞغوى ال٨ٟاًت  ,إلاٗامالث واإلاىا٦داث والجىاًاثوافي الٗباصاث 

إل ٖلى ال٣ُحن.  وؾىجها، والٗمل بالٓىىن إلاك٣ت الَا

"و" مً ؤصلت ال٣ٟه ؤًًا ٢ى٫  ال٣ٟهاء: "صعء اإلاٟاؾض ؤولى مً ظلب اإلاهالر، وصٞ٘ 

ن صعء مٟؿضة وظلب مهلخت، , ٌٗجي ؤن ألامغ بطا صاع بح"بإصهاَا" -ؤي: ؤٖلى اإلاٟاؾض  - ؤٖالَا"

ؤًًا بحن صعء بخضي مٟؿضجحن،  ، وبطا صاع ألامغ  (1691)٧ان صعء  اإلاٟؿضة ؤولى مً ظلب اإلاهلخت

ظا واضر   ا، َو لُا مجهما ؤولى مً صعء ٚحَر  ٗ و٧اهذ بخضاَما ؤ٦ثَر ٞؿاصا مً ألازغي، ٞضعء  ال

 
 
، واج٤ٟ ٖلُه ؤولى الٗلم٣ًبل  ٖا٢ل 

ابً الىجاع مً ٢ىاٖض ال٣ٟه  . بلى آزغ ما ط٦ٍغ(1692)(ه ٧ل 

 .وؤصلخه

                                              

 - ٢12لذ: َظا لِـ ٖلى بَال٢ه بل ُٞه جٟهُل حٗغيىا له في ٦خابىا "حؿضًض الىٓغ" ٞاعظ٘ بلُه )م ( 1691)

 . )ػ((14

 448 - 4/439( قغح ال٩ى٦ب اإلاىحر 1692)
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 بلوغ املأمول
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 زهران كاده
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 [2 - 3 ] 

 

 املوضوع واملسائلاملبدآن الثاني والثالث: 

 

 

ً   (اإلاىطىق) ؤما   هَ ٣ٞض ٢الىا: ٖلى الكإع في ٖلم  ما ؤن 
ُت اإلاىيٕىض  ل٨ما٫  ١ بمىيٖى

َا  .(1693)البهحرة الخانلت بالخٍٗغ٠ وجى٦ُض 

خه بإن  )٢ا٫ الجغظاوي:  َٕ  وؤما مٗٞغ   مىيى
ً
للكغوٕ, بل  الٗلم ؤي شخيء َى, ٞلِؿذ واظبت

اصة البهحرة في الكغوٕ  .(1694)(هي لٍؼ

ه )٣ٞا٫ الؿٗض:  (اإلاظدبل)وؤما   مؿاثل 
جٗل مً م٣ضماث الٗلم جهىع   ً  إحمدال٢ض 

 الخمحز
َ
اصة  .(1695)(إلٞاصجه ٍػ

 الٗلم ال م٣ضمخه, 
 
٢لذ: ٢ُض ؤلاظما٫ يغوعي, ألن الخهىع بن ٧ان جٟهُال ٞظا٥ خ٣ُ٣ت

ه)٢ا٫ ال٩ىعاوي: 
 
  ٖلم  مؿاثل

 ٧ل 
َ
 .(1696)(اٖلم ؤن  خ٣ُ٣ت

 ) خلُلت اإلاظدبل (

, وهي في اللٛت: الؿاا٫ ؤو اإلاؿاو٫ ؤو م٩ان الؿاا٫ ٘  مؿإلت  واإلاؿاثل: ظم
(1697). 

 : ً  هي ال٣ًواإلاؿاثل في الٗٝغ ََ اًا التي  ٩ىن الٛغى مً طل٪ الٗلم  بر ً ٖلحها في الٗلم, ٍو

ها ت   .(1698)مٗٞغ

ت:  ت اؾخضاللُت, و٢ض ٢الىا في ال٣ًُت الىٍٓغ لُه ٞاإلاؿإلت ٢ًُت هٍٓغ هي ال٣ًُت التي )ٖو

 ًَ  ال 
 
ها بال بٗض الىٓغ ٞحها والاؾخضال٫ ٖلحها م ال٣ٗل  د٨  .(1699)(بصبىث مدمىلها إلاىيٖى

                                              

ت )م 1693)  (6( اإلاباصت الىهٍغ

 (28ب الغاػي )م ( خاقُت الجغظاوي ٖلى قغح الكمؿُت لل1694ُ٣)

 1/174قغح اإلا٣انض ( 1695)

 1/47آلاًاث البِىاث للٗباصي ( 1696)

 (857( ال٩لُاث )م 1697)

 2/1525( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 1698)

 ( 199( آصاب البدض واإلاىاْغة لخمض ألامحن الكى٣ُُي )م 1699)

 



 

 451 

ت, ٞةن  ال ج٩ىن )٢ا٫ الُٗاع:  البضحهُاث لِؿذ مً مؿاثل الٗلىم ٦ما  اإلاؿاثل بال هٍٓغ

 .(1700)(هىا ٖلُههب  

زبري ٣ًام ٖلُه الضلُل، ولظل٪ ال ٌؿمى مؿإلت بال ما  ؿإلت مُلىب  الىٟغاوي: )اإلاو٢ا٫ 

ب به، ال ألامغ  الًغوعي ٧الهلىاث السمـ ٞغى, و٧الؼ٧اة ٞغى,  ؿ 
 
ؤ٢ُم ٖلُه الضلُل  وا٦د

 
 
 .(1701)(مؿاثل الٗلم مً ض  َٗ ٞال ح

, وؤما ما ال زٟاَء ُٞه ٞلِـ مً   بلى جىبُه 
ً
 مدخاظت

ً
ت ٢ا٫ ال٨ٟىي: )و٢ض ج٩ىن يغوٍع

 .(1702)(اإلاؿإلت في شخيء

 في ؤن البضًهي ال ٩ًىن مً اإلاؿاثل واإلاُالب الٗملُت, بل ال )٢ا٫ الؿٗض: و 
 
لم ٣ً٘ زالٝ

ب بالضلُل.إمٗجى للمؿ
َ
ُل ٫ ٖىه وٍ 

َ
ؿإ  ٌ  لت بال ما 

  ً ُ   ص في اإلاؿاثل الخ٨م  ىَع وٗم ٢ض  ُ   َن بح  البضًهي ل  
 
 إلا 

ى مً َظٍ الخُصُت ٦ؿبيٌّ ال (1703)هخ  , َو

 
 
 بضًهي, و٢ض ج

 
  جٗل الهىاٖت

ً
ٕ   ٖباعة    ًٖ ٖضة ؤويا

 ِ جٟخ٣غ بلى جىبُه  ىت  وانُالخاث وؤخ٩ام ب

دَمل ما و٢٘ في   ً لى َظا ًيبػي ؤن  ض اإلاى٤ُ"هي مؿاثلها, ٖو ًْ ؤن   "ججٍغ ً ٖلحها اإلاؿاثَل  م  ََ بر  ً ما 

ىت  
 ِ  .(1704)(في الٗلم بن لم ج٨ً َب

لب ): ٢ا٫ التهاهىي و  ها في الٗلىم, وهي في ألٚا ُلب بُاج   ً وؤما اإلاؿاثل ٞهي: ال٣ًاًا التي 

ل ٖجها زٟاَءَا، ؤو لبُان  ٍؼ  ً  ٞخىَعص في الٗلم بما الخخُاظها بلى جىبُه  
ً
ت اث، و٢ض ج٩ىن يغوٍع هٍٓغ

بضحهُت صون إلاُتها, ٩٦ىن الىاع مدغ٢ت, ٞةهه مٗلىم ؤلاهُت ؤي:  ج٩ىن إلاُتها، ألن ال٣ًُت ٢ض 

 .(1705)(الىظىص, مجهى٫ اللمُت، ٦ظا في قغح اإلاىا٠٢ وبٌٗ خىاشخي تهظًب اإلاى٤ُ

 ( البدث) 

 . "بدث"زم بن بزباث اليؿبت بحن َغفي ال٣ًُت بىاؾُت الاؾخضال٫ ٣ًا٫ له 

غ" ولهظا ٢ا٫ ابً الهمام  ٠ البدضفي "الخدٍغ . ٢ا٫ في (بدلدلُل الخمُل َى ): في حٍٗغ

غ والخدبحر" ٟه م٘ الجم٘ واإلاى٘): " الخ٣ٍغ ظا ؤوظؼ  ما ٢ُل في حٍٗغ  .(1706)(َو

                                              

 (19خاقُت الُٗاع ٖلى اإلاُل٘ )م ( 1700)

 1/111الٟىا٦ه الضواوي ( 1701)

 (857( ال٩لُاث )م 1702)

ُت هي الٗلُت, ؾمُذ بظل٪ ألهه ٣ًا٫ في الؿاا1703٫)  
م   
 
َم " . ( الل  ٖجها " ل 

 1/174قغح اإلا٣انض ( 1704)

 1/11( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 1705)

غ والخدبحر ( 1706)  1/39الخ٣ٍغ
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 .(1707)واليؿبتوالخ٨م الخمل َى ؤلاؾىاص و 

 البدض في اللٛت: الٟدو والخٟخِل.): " اإلاُل٘"٢ا٫ الُٗاع في خاقِخه ٖلى و 

 وفي الانُالح ًُل٤ ٖلى زالر مٗان: 

ا.ألاو٫: خمل الصخ  يء ٖلى الصخيء وبزباجه له, ؾىاء ٧ان بضحهُا ؤو هٍٓغ

٤ الاؾخضال٫.الثدويو  : بزباث اليؿبت ؤلاًجابُت والؿلبُت بٍُغ

هما في بزباث اليؿبت ؤلاًجابُت باالؾخضال٫, ٣  وبُجهما ٖمىم وزهىم مً وظه, لخد٣  

ليؿبت الؿلبُت وجد٤٣ ألاو٫ بضون الشاوي في البضًهي, وجد٤٣ الشاوي بضون ألاو٫ في بزباث ا

 باالؾخضال٫.

ُت.  والشالض: اإلاىاْغة واإلاباخشت, ٢اله قاٍ خؿحن في خىاشخي الخاقُت الالٚى

, ٞةن  البضحهُاث  اإلاغاصَ  , ألن  واإلاسار هىد اإلالنى الثدوي
ً
ت , وال ج٩ىن بال هٍٓغ باألبدار اإلاؿاثل 

 
 
مجاػ  مً بَال١ اؾم  اإلاؿاثل مً ألابدار لِؿذ مً مؿاثل الٗلىم ٦ما هبهىا ٖلُه, وبعاصة

  وبعاصة الخل, ألن  
  -ؤٖجي ال٣ًاًا  -اإلاؿاثَل  الخا٫ 

 
ى ٣  مدلٌّ لظل٪ ؤلازباث, ل٩ىن مخٗل ه َو

ٌَ ؤظؼائها.  الشبىث  بٗ

ُه بدض", "والظي  اع في هدى ٢ىلهم "ٞو
 
ٓ وؤما اإلاٗجى الشالض ٞهى الجاعي ٖلى ؤلؿىت الى 

 .(1708)(جدغع بٗض اإلاباخشت ٦ظا", وهدى طل٪

ٖىه مً ظهت جًمىه للخ٨م وال٣ًاء  ر  ٧ىن اإلاغ٦ب السبري الخام اإلاٗب   ج٣ضمو٢ض 

اإلاغاص ), ٢ا٫ الكُش دمحم الضؾىقي: (1709)بال٣ًُت, ٣ًا٫ له مً خُض ٧ىهه مدال للبدض "مبدض"

مباخض( ظم٘ )٢ىله )٢ا٫ الُٗاع في خاقِخه ٖلى الخلي: و , (1710)(ال٣ًُت :بمدل البدض

ى ال٣ًُت, ألجها  .(1711)(البدض ؤي: ؤلازباث للخ٨م مدل   مبدض, َو

 ( والخىىُذ والخدكُم الخدلُم) 

: له ؤًًا  ٣ًا٫بزباث اإلاؿإلت بضلُلها و   .(1712)"جدلُم"في الٗٝغ

ت الصخيء بضلُله مً ٚحر ج٣لُض  ُٞه)٢ا٫ الخُاب:    .(1713)(الخد٤ُ٣: مٗٞغ

                                              

 (73خاقُت ٖلِل ٖلى اإلاُل٘ )م اهٓغ:  (1707)

 (20 - 19خاقُت الُٗاع ٖلى اإلاُل٘ )م ( 1708)

 َظا ال٨خاب.( مً 99م  1ط اهٓغ: )( 1709)

 (25خاقُت الضؾىقي ٖلى قغح السبُصخي للتهظًب )م ( 1710)

 1/40 خاقُت الُٗاع ٖلى الخلي( 1711)

ٟاث )م ( 1712)  ( 53الخٍٗغ
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ى الىظه الخ٤ مهضع خ٤٣ الصخيء: ؤزبخه بالضلُل, ؤو ؤحى به ٖل :و٢ا٫ الضعصًغ: )الخد٤ُ٣

 .(ولى لم ًظ٦غ الضلُل

ؤو ؤحى به بلخ( ُٞه بقاعة بلى ؤن الخد٤ُ٣ ًُل٤ باالقترا٥ ٖلى )٢ا٫ الضؾىقي: )٢ىله: 

  ً لى ؤلاجُان بها ٖلى الىظه الخ٤ وبن لم   بزباث اإلاؿإلت بالضلُل, ٖو
َ
  .(1714)(غ لها صلُلظ٦

غ جاعة): " آلاًاث البِىاث"و٢ض ٢ا٫ الٗباصي في   
ؿ 
 
بمٗجى: بزباث اإلاؿاثل بإصلتها,  الخد٤ُ٣ ٞ

 .(1715)(وؤزغي بمٗجى: بُان خ٣ُ٣ت الصخيء ٖلى الىظه الخ٤

ى مهضع َخ٤  الصخيء  مً باَبْي يغب و٢خل, : " اإلاهباح"والخ٤ ٦ما في  زالٝ الباَل, َو

 .(1716)بطا وظب وزبذ

الن  ٢ا٫ الؼظاط: ٣ًا٫: َخ٣ْ٣َذ   ه ووظىَصٍ, ٞو
َ
ه خ٣ا بطا ج٣ُىَذ ٧ىه  ٣ خ 

َ
٤ ؤي: الصخيء ؤ د 

م 

 .(1717)ناخب خ٤, ومىه ٢ىلهم: قهضث بإن الجىت خ٤ والىاع خ٤

غَث  ٣َْخه ون  ه ؤًًا، بطا جَد٣   مىه ٖلى ٣ًحن. و٢ا٫ ؤبى ٖبُض: خ٣ْ٣َذ  ألامغ وؤْخ٣ْ٣َخ 

غي:  ه جد٣ُ٣ا، ؤي: نض٢ذ,  :وجد٤٣ ٖىضٍ السبر، ؤي٢ا٫ الجَى ى  ه ْو
َ
٣ْذ ٢ىل صر, وخ٣ 

٤، ؤي: عنحن.
ْسج وزىب  .. و٦الم مد٣ 

 
َم الي

َ
ْد٨ ٤، بطا ٧ان م   .(1718)مد٣ 

الخد٤ُ٣ في اللٛت: الخهض٤ً ؤو ٢ى٫ الخ٤, وؤلاخ٣ا١: )و٢ا٫ ألاؾخاط مدمىص الُىاحي: 

٣ًا٫: ؤخ٣٣ذ ألامغ بخ٣ا٢ا: ؤي ؤزبخه وؤخ٨مخه وصدخخه. والجاخٔ ٌؿمي الٗلماء ؤلازباث, 

 
 
  خ  ألازباث: الٗلماء ال

(, والكٍغ٠ 1/339عؾاثل الجاخٔ  -حن. )عؾالت ٞهل الٗضاوة والخؿض ٣ 

ل م  ي  ضخ  الغ    .(1719)((20ٌؿمحهم "الٗلماء الخ٣ُحن" )خ٣اث٤ الخإٍو

َى الخ٨م اإلاُاب٤ للىا٢٘, ): في "قغح ال٣ٗاثض"  ٢ا٫ الؿٗضالخ٤ ٦ما وؤما في الٗٝغ ٞ

٣ابله الباَل, وؤما  ًُل٤ ٖلى ألا٢ىا٫ وال٣ٗاثض وألاصًان واإلاظاَب باٖخباع اقخمالها ٖلى طل٪, ٍو

٣ابله ال٨ظب. ٟغ ١ بُجهما بإن اإلاُاب٣ت حٗخبر  الهض١ ٣ٞض قإ في ألا٢ىا٫ زانت, ٍو  ً ٢ا٫: و٢ض 

                                                                                                                                             

 1/23 مىاَب الجلُل( 1713)

 1/18 الكغح ال٨بحر م٘ خاقُت الضؾىقي( 1714)

 1/5آلاًاث البِىاث ( 1715)

 1/143اإلاهباح اإلاىحر ( 1716)

 (53ظاط )م جٟؿحر ؤؾماء هللا الخؿجى للؼ ( 1717)

  1/188, واهٓغ: اإلاعجم الىؾُِ  4/1461الصخاح ( 1718)

 (125( م٣االث مدمىص الُىاحي )م 1719)
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ه مُاب٣خ   :الخ٨م   في الخ٤ مً ظاهب الىا٢٘, وفي الهض١ مً ظاهب الخ٨م, ٞمٗجى نض١  

  للىا٢٘, ومٗجى َخ 
 .(1720)(مُاب٣ت الىا٢٘ بًاٍ :هخ  ُ  ٣ 

الخ٤  ً ؤن  ُض الؿىض في خاقُت قغح اإلاُال٘ م  الؿ وجد٣ُ٣ه ما ط٦غ)٢ا٫ التهاهىي: 

  ً   والهض١ مدكاع٧ان في اإلاىعص, بط ٢ض 
مجهما ال٣ى٫  اإلاُاب٤ للىا٢٘ وال٣ٗض اإلاُاب٤  ىن٠ ب٩ل 

 
َ
   للىا٢٘، والٟغ١ بُجهما ؤن اإلاُاب٣ت بحن قِئحن ج٣خطخي وؿبت

مجهما بلى آلازغ باإلاُاب٣ت, ٦ما  ٧ل 

خ , ٞةْن في باب اإلاٟاٖلت, ٞةطا َاب٤ الٖا َ٘   ٣اص  الىا٢
 
خ٣اص ٧ان الىا٢٘ مُاب  و ٘  بلى الٖا ب الىا٢ ٣ا ؿ 

خ٣اص حؿمى خ٣ا باإلاٗجى  خ٣اص مُاَب٣ا بٟخدها، ٞهظٍ اإلاُاب٣ُت ال٣اثمت بااٖل ب٨ؿغ الباء, والٖا

٣ا٫: َظا اٖخ٣اص  خ٤, ٖلى ؤهه نٟت مكبهت، وبهما ؾمُذ بظل٪ ألن   بلُه  اإلاىٓىَع  اإلاهضعي, ٍو

 ؤو  
ً
خ٣اص  بلى  ٖخباع َى الىا٢٘ اإلاىنٝى ب٩ىهه خ٣ا ؤي: زابخا مخد٣٣ا، وبْن  في َظا الا ال ب الٖا وؿ 

خ٣اص مُاب   ٣ا بٟخدها، ٞهظٍ اإلاُاب٣ُت ال٣اثمت ٣ا ب٨ؿغ الباء, والىا٢٘ مُابَ الىا٢٘ ٧ان الٖا

٣ا٫: َظا اٖخ٣اص نض١, ؤي: ناص١, وبهما ؾمُذ بظل٪ جمُحزا لها ًٖ  خ٣اص حؿمى نض٢ا, ٍو بااٖل

 .(1721)(هخهىؤزتها ا

 ) الاصىاب والخم والاصدق (

ه الىا٢٘ مً ٚحر اٖخباع َاب٤ خ٨م   ٦الم   :الهىاب)الضمجهىعي: الكُش ؤخمض ٢ا٫ 

َ٘  ما َاب٤ :بسهىنه, بسالٝ الخ٤ ٞةهه اإلاُاب٣ت مً ظاهب   باٖخباع وؿبت الىا٢٘ بلُه,  الىا٢

َ٘  :وبسالٝ الهض١ ٞةهه ٣ باٖخباع وؿبخه ما َاب٤ الىا٢ ابل ألاو٫ السُإ والشاوي بلى الىا٢٘, ٍو

 .(1722)(الباَل والشالض ال٨ظب

َذ ٢لذ:  ه  (الخدكُم)وؤما الخد٤ُ٣,  ٢ض ٖٞغ  ٣ ٞهى: بزباث اإلاؿإلت بضلُل  َص١  ٍَغ

ه اصة ٢ُض الض٢ت في الضلُل. .(1723)لىاٍْغ  ٢لذ: ٞهى ؤزو, لٍؼ

, (هىخت)وحؿمى اإلاؿإلت ٖىضثظ  اث 
َ
٩ ذ  وه 

َ
٨
 
غي: ٢ا٫ الكُش زالض ألاَػ, وججم٘ ٖلى ه

 .(1724)("الدكُلت"الى٨ذ باإلاشىاة ظم٘ ه٨خت, وهي )

                                              

 (143( , والخى٠ُ٢ ٖلى مهماث الخٗاٍع٠ )م 24( قغح ال٣ٗاثض اليؿُٟت )م 1720)

 (68, واهٓغ: خاقُت الباظىعي ٖلى ؾلم اإلاى٤ُ )م  683 - 1/682( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 1721)

ض" )م 17َغ اإلا٨ىىن م٘ خاقُت اإلاىُاوي )م ( قغح الجى 1722) ( : 47( . و٢ض ٢ا٫ الباظىعي في "جدٟت اإلاٍغ

ى مُاب٣ت السبر للىا٢٘, ألن الىا٢٘ شخيء زابذ في هٟؿه ٣ًاؽ  )ازخاع بٌٗ الخ٣٣حن ؤن الخ٤ والهض١ شخيء واخض, َو

.)ٍ  ٖلُه ٚحر 

ٟاث )م ( 1723)  (54الخٍٗغ

غاب )م  مىنل الُالب( 1724)  (26بلى ٢ىاٖض ؤلٖا
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زغ ظذ بض٢ت هٓغ وبمٗان، م   (لؼُفت)الى٨خت: هي مؿإلت )٢ا٫ الجغظاوي: و 
 
 ؤ

َ
 ً: ه
َ
 َذ ٨

 ه بإعى، بطا عمَد 
 
  ؤزغ ٞحها, وؾمُذ اإلاؿإلت

 
  الض٣ُ٢ت

ً
 .(1725)(لخإزحر السىاَغ في اؾخيباَها ,ه٨خت

٩اث ظم٘ ه٨خت بالًم, )و٢ا٫ الهبان:   
ًَ الى  في ألاعى  ٍ ؤلاوؿان  غ  ٟ  ْد وهي في ألانل ما 

ه بها  ,بىدى ٖىص ٖىض ج٨ٍٟغ في ؤمغ  ما, مكخ٣ت مً الى٨ذ  
ب 
 
ى البدض في ألاعى بىدى ٖىص, ق َو

ُت  ا في الخؿً بجام٘ الخمحز, زم ناعث خ٣ُ٣ت ٖٞغ اإلاؿإلت اللُُٟت اإلاخمحزة ًٖ هٓاثَغ

 .(1726)(ٞحها

ؾىقي:  ى الخٟغ في ألاعى بٗىص مشال ُٞازغ ٞحها, الى٨خت مإزىطة مً ال)و٢ا٫ الض  , َو ذ 
ْ
٨ ى 

٨ٟغ ُٞه ًدٟغ في  ؤلاوؿاَن  ألن   ,و٢ض جُل٤ الى٨خت ٖلى ألامغ الض٤ُ٢ ٖىضما ًخضبغ ؤمغا ص٣ُ٢ا ٍو

ى ال ٌكٗغ, ٞدؿمُت الصخيء الض٤ُ٢ بالى٨خت مً باب حؿمُت الصخيء باؾم م   ٍ, ع  جاو  ألاعى َو

ى مجاػ  مخٗاَعٝ  .(1727)(َو

الض٤ُ٢ زالٝ الجلُل, وص١ مً باب يغب ص٢ت زالٝ ٚلٔ, ٞهى ): " هباحاإلا"٢ا٫ في 

 
َ
 م  ص٤ُ٢, وص١ ألامغ ص٢ت ؤًًا بطا ٚ

َ
 .(1728)ي مٗىاٍ ٞال ٩ًاص ًٟهمه بال ألاط٦ُاء(ٟ  ٌ وز

  ال٨ٟغ وبمٗان الىٓغ, 
ض 
َ
ؿخدَهل بال ب٨

 
لى َظا ٞالى٩اث والض٢اث٤ ال ح ٢ا٫ ٖبض هللا ٦ما ٖو

 )بً اإلاٗتز: 
 
 .(1729)(ؿخسَغط ص٢اث٤  الٗلىمبالبدض والىٓغ ح

٩اث والض٢اث٤ التي : )" ٚاًت ؤلاخ٩ام"٢ا٫ الكُش دمحم الُدالوي في و   
وؤما بزغاط الى 

 
َ
خٛال دؿاب٤ ٞحها الٟغؾان، وٍ  خٟاوث ٞحها ألاط٦ُاء، ٍو ب بها في اإلاُضان, ًدىاٞـ ٞحها الٗلماء، ٍو

  ٣ ع بزُاَع ٍُٞغ  
٨غ   ً خماص ٖلى ًٞل هللا حٗالى: ؤن  ًَ  ه بٗض الٖا  اإلاٗجى في طَىه ختى 

ْ
 إ
َ
دغ٥ َٟ ل ه، ٍو

ىٓغ بلى الؿُا١، وبلى مجمٕى الجمل، ونٟاث اإلاٗاوي، ٧اإلبهام،  طَىه في اإلاٗاوي اإلاىاؾبت، ٍو

٢ا٫ ألامحر: )وصوهىا له ٞىا مؿخ٣ال  ,(1730)(وج٣ضًم اإلاٗمى٫، وخظٞه، وهدى طل٪ مما بِىه الٗلماء

  "ٖلم اإلاٗاوي"ٍى م  َؾ 
ب( , ط٦غوا ُٞه زمغة ٧ل 

َ
ُل  ُ ى ًٞ مهم ظضا, ٞل  .(1731)طل٪ وؤمشلخه, َو

                                              

ٟاث )م ( 1725)  (246الخٍٗغ

 (8( خاقُت الهبان ٖلى قغح اإلالىي الهٛحر )م 1726)

ؾىقي ٖلى قغح ؤم البراَحن )م 1727)  (220( خاقُت الض 

 1/197( اإلاهباح اإلاىحر 1728)

 2/8 ( ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه1729)

 (66ٚاًت ؤلاخ٩ام )م ( 1730)

 (120( زمغ الشمام )م 1731)
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٢ا٫ الكُش ببغاَُم الباظىعي في خاقِخه ٖلى مسخهغ الؿىىسخي في اإلاى٤ُ:  :(  فدبدة) 

م))٢ىله:  ِ
ّ
ًَ املخل  ( مٗىاٍ الظي 

 
 غ الصخيَء ٖلى الىظه الخ٤, و٢ُل: الظي ًظ٦ٍغ بضلُل.ظ٦

  ّ  ؤلٟا
ظا ؤخض   .خمظتَو

ى الظي ًشبذاإلادكمزاهحها:  ٢ت, و٢ُل: الظي ًشبذ الضلُل بضلُل. , َو  الصخيء ٖلى وظه ُٞه ص 

تراى الىدىي.(1732)اإلاىمموزالثها:  ى الظي ًإحي بالٗباعة ؾاإلات مً الٖا  , َو

تراى الكغعي.اإلاىفموعابٗها:  ى الظي ًإحي بها ؾاإلات مً الٖا  , َو

ى الظي ًإحي بها ٖظبتاإلاسكموزامؿها:  ًٖ م   (1733), َو ٩اث  اإلاٗاغا  
هُت ا ٞحها الى 

 .(1734)(والبُاهُت

ذ ما الخد٤ُ٣ وما الخ٤٣, ٞاٖلم ؤهه ٢ض َظ  بطا :(  فدبدة زدهُت)   للخد٤ُ٣ انُالح   ض  ٖٞغ

الخد٤ُ٣: َظا َى الانُالح اإلاٗانغ الظي ): (1735)ألاؾخاط ٖبض الؿالم َاعونُٞه غ, ٢ا٫ مٗان  

اث ٫  ٖىاًت  زانت بالسَُى
ْ
٣َهض به َبظ ئها لكغاثِ ختى ًم٨ً الخشبذ مً اؾدُٟا (1736)ً 

 مُٗىت.

 
 
  ٞال٨خاب الخ٤٣ َى: الظي َصر  ٖىىاه

 
ه ى  خْ ه, ووؿبت ال٨خاب بلُه, و٧ان َم ٟ  ه, واؾم  مال

 .(1737)(ؤ٢غَب ما ٩ًىن بلى الهىعة التي جغ٦ها مالٟه

 ي ال٨خاب  الخد٤ُ٣ في انُالح وكغ الترار: "َى ؤن ًاص  )و٢ا٫ ألاؾخاط مدمىص الُىاحي: 

  ناص٢ا ٦ما ويٗه ما  ؤصاءً 
 
 ٟ  ل

َ
 .(1738)(ا و٦ُٟا ب٣ضع ؤلام٩ان"م  ه ٦

                                              

ىه بال٨خابت( اَـ .في "مسخاع الصخاح" : )هم٤ ال٨خاب ٦خبه, ( 1732)  وبابه ههغ, وهم٣ه جىم٣ُا ٍػ

ه( اَـ .( 1733)  في "مسخاع الصخاح" : )جغ٤ُ٢  ال٨الم جدؿِى 

( , واهٓغ: خاقُت الخٟىاوي ٖلى قغح 4خاقُت الباظىعي ٖلى مسخهغ الؿىىسخي في اإلاى٤ُ )م ( 1734)

 (14الؿمغ٢ىضي للغؾالت الًٗضًت في الىي٘ )م 

صًب الًلُ٘ ألاؾخاط ٖبض الؿالم دمحم َاعون( اَـ . ظمهغة م٣االث مدمىص ٢ا٫ مدمىص قا٦غ: )نض٣ًي ألا ( 1735)

م  زبر وكإة ٨ٞغة "ظمُٗت الكبان اإلاؿلمحن" في م٨خب الكُش مدب الضًً السُُب في صاع  2/772قا٦غ 
َ
, واهٓغ ز

م َاعون وألاؾخاط اإلاُبٗت الؿلُٟت وم٨خبتها, خُض اظخم٘ ناخب اإلا٨خب والكُش دمحم السًغ خؿحن وألاؾخاط ٖبض الؿال 

 مدمىص قا٦غ, عخمت هللا ٖلى الجمُ٘.

ت( اليسست " اإلاعجم الىؾُِ"في ( 1736) اث, و)السَُى ( اإلا٨خىب بالسِ ال باإلاُبٗت )ط( مسَُى : )السٍُى

 اإلا٨خىبت بالُض اَـ . )ػ(

ا لٗبض الؿالم َاعون )م ( 1737)  (42جد٤ُ٣ الىهىم ووكَغ

 (٢125اله ُٞه ألاؾخاط ٖبض الؿالم َاعون. م٣االث الُىاحي )م زم ط٦غ في حٍٗغ٠ ال٨خاب الخ٤٣ ما ( 1738)
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ى ًسخل٠ ًٖ مٗىاَا في جغازىا لها مٗجً  "الخد٤ُ٣"٧لمت )ولهظا ٢ا٫ بٌٗ ؤَل الٗهغ: 

  
ٍَ السالٝ،  الانُالحي  خدغي وظى اإلاٗانغ، بط هي حٗجي ٖمال ٖلمُا ًدىاو٫ اإلاؿإلت بالبدض, ٍو

  
دض  سغط بغؤي في اإلاؿإلت ٣ًغب مً اٍو بٗض ٖما في آلاعاء اإلاخىا٢ًت ص مدل  الجزإ، ٍو لهىاب ٍو

غي الخ٣٣ىن ٦ظا، ؤو: وطل٪ ٖىض  ام, ولظل٪ هغي في ٦خب الترار َظٍ الٗباعة: ٍو مً ؤَو

 الخ٣٣حن.

 وؤما ٧لمت "الخد٤ُ٣" َظا اإلاهُلر اإلاٗانغ، والؿاثض في َظٍ ألاًام, ٞخ  
َ
غ م٣غوهت بما ظ٦

اث" ؤو "الترار"  ٣ا٫: جد٤ُ٣ الىهىم، ؤو جد٤ُ٣ ُٞ, (1739)بلٟٔ "الىهىم" ؤو "السَُى

اث، ؤو جد٤ُ٣ الترار, وبةياٞتها لهظٍ ألالٟاّ ًخدضص اإلاٟهىم    الخضًض لها. السَُى

 
 
ألن الترار  ,واضر بحن ألالٟاّ الشالزت التي جًاٝ ل٩لمت جد٤ُ٣ ٢ا٫: وال ًىظض ازخالٝ

 
َ
ى ال ٌٗضو ٧ىه ت مً الىهىم.مسٍُى بالُض، َو  ه مجمٖى

َٕ وؾاثَل ٖلى يىء َظا وؿخُُ٘ ؤ اث ٌٗجي اجبا ن ه٣ى٫: بن جد٤ُ٣ الىهىم ؤو السَُى

  ُ ب مٗ ؿ 
 
ىت  للىنى٫ بالىو السٍُى بلى الهىعة التي ٌٛلب ٖلى الًٓ ؤجها ٦الم  اإلاال٠ الظي و

 بلُه َظا الىو.

ا؟
ً
ذ به خضًش ىا جد٤َُ٣ الىهىم ٢ضًما باإلاٗجى الظي ٖٞغ  (1740)زم ٢ا٫: َل الٗغب ٖٞغ

                                              

ه اإلاترو٥): " مسخاع الصخاح"في : ٢لذ( 1739)
 
غاز
 
ت اإلاُذ ج

َ
غ ٦
َ
 ما٫َ ؤبُه, زم ٢ُل: ): " اإلاهباح اإلاىحر". و٢ا٫ في (ج

َ
ر َوع 

 اَـ . (لىاووعر ؤباٍ ماال ًغزه وعازت, ؤًًا والترار بالًم, وؤلاعر ٦ظل٪, والخاء والهمؼة بض٫ مً ا

ْلذ ٧لمت الترار مدضوصة اإلاٗجى والاؾخٗما٫, جىىب ٖجها ؤزتها اإلاحرار في ٦شحر مً ألامغ, )و٢ا٫ ٖبض الؿالم َاعون: 

ش  بلى ؤن صزلىا في َظا الٗهغ الخضًض, ٞإلُٟىا َظٍ ال٩لمت حكُ٘ بكُٕى البدض والخيبِل ًٖ اإلااضخي: ماضخي الخاٍع

 لٗلم, وال٣هو, و٧ل ما ًمذ بلى ال٣ضًم بهلت.وماضخي الخًاعة والٟىىن وآلاصاب, وا

اث مد٣٣ت مىز٣ت ب٣ضع ؤلام٩ان, م٘  ٣هض بٗباعة بخُاء الترار في ٖٝغ ألاصباء واإلاش٣ٟحن: ببغاػ ههىم السَُى ٍو

 الىزى١ بٗىىان ال٨خاب ؤو الىو, والش٣ت باؾم مالٟه ووؿبت ال٨خاب بلُه.

ه مٗاًحر ويىابِ ومىاهج, ٌؿخُإ بمخا  
 
بٗتها ومغاٖاتها ؤن هسغط ٦خابا ؤو هها مىزى٢ا بيؿبخه بلى ناخبه, ولهظا ٧ل

اَـ . ٢ُٝى ؤصبُت صعاؾاث ه٣ضًت في الترار الٗغبي خى٫ جد٤ُ٣ الترار لٗبض  (ٖلى الهىعة ألانُلت له ؤو اإلا٣اعبت لؤلنُلت

 . (13 - 12الؿالم َاعون )م 

 (10 - 8لغمًان ٖبض الخىاب )م واهٓغ: ٦خاب "مىاهج جد٤ُ٣ الترار بحن ال٣ضامى والخضزحن" 

واهٓغ في َظا: الباَب ألاو٫ مً ٦خاب "مىاهج جد٤ُ٣ الترار بحن ال٣ضامى والخضزحن" لغمًان ٖبض : ٢لذ( 1740)

ش ٖلم جد٤ُ٣ الىهىم  الخىاب, ٣ٞض ٣ٖضٍ لبُان مىاهج الخد٤ُ٣ ٖىض ال٣ضماء, وظٗل جدخه زالزت ٞهى٫, ألاو٫ في جاٍع

  ص ٖلماء الٗغبُت ال٣ضامى في الخد٤ُ٣, والشالض في هماطط مً ظهىص ٖلماثىا ال٣ضامى في الخد٤ُ٣.ٖىض الٗغب, والشاوي في ظهى 

للكُش ؤخمض قا٦غ التي اٖخجى بةزغاظها والخٗل٤ُ ٖلحها الكُش ٖبض الٟخاح  "جصخُذ ال٨خب": عؾالت ؤًًا واهٓغ

 )ػ( ؤبى ٚضة.
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ىا الخد٤َُ٣  ؤؾالٞىا ألاواثَل  ؤؾخُُ٘ ؤن ؤ٢ى٫: بن   بمٗىاٍ اإلاٗانغ ؤو ٖلى نىعة  ٖٞغ

بت    مىه. ٢ٍغ

م هو ال٨خاب والخإ٦ض مً صخخه. ه٣ى٫ ٦ما ظاء  ىا "الًبِ" بمٗجى ٖملُت ج٣ٍى ٞهم ٖٞغ

مه  : ؤنلر زلله وق٩له، ويبِ ال٨خاب بمٗجى: ج٣ٍى في اإلاعجم الىؾُِ: يبِ ال٨خاب وهدٍى

به، مإزىط مً الًبِ والغوا ت.وجهٍى  ًت الكٍٟى

ضون به جإ٦ُض ال٨خابت والخإ٦ض مً  ى مغاصٝ للٟٔ الًبِ؛ بط ًٍغ غ" َو ىا "الخدٍغ ٞغ ٖو

غ ال٨خاب مً الٗىانغ الؼاثٟت والضزُلت التي خكغث بمغوع الؼمً. ى جدٍغ ا، َو ًً  صختها ؤً

وؤما اإلا٣ابلت ٞهي م٣ابلت وسخ ال٨خاب السخلٟت بًٗها ٖلى بٌٗ, مً ؤظل يبِ الىو 

 .(1741)(وجصخُده

٧لمت : ) (1743) "جد٤ُ٣ الترار", ٢ا٫ في (1742)للعجم في ألانلَظٍ اإلاىايٗت و ٢لذ: 

ت.Criticismالٟغوؿُت ول٩لمت "" Critique"جد٤ُ٣" هي جغظمت ل٩لمت "  " الاهجلحًز

وطل٪ ألن ٧لمت "جد٤ُ٣" الٗغبُت لم حؿخٗمل ٢ضًما في اللٛت الٗغبُت بمٗىاَا الٗلمي ؤو 

ا حٗجي "بخ٩ام الصخيء", ٣ًى٫ اإلاعجم الىؾُِ: "٦الم مد٤٣: الانُالحي َىا, ألجها معجمُ

 مد٨م الهىٗت عنحن... وخ٤٣ ال٣ى٫ وال٣ًُت والصخيء وألامغ: ؤخ٨مه".

" الٟغوؿُت و٧لمت Critiqueوبطا عظٗىا بلى اإلاٗاظم الخضًشت السخلُت لىدبحن مٗجى ٧لمت "

"Criticismت, ٞؿجري "معجم مهُلخاث ألاصب" ًترظمه ا بلى الخالي: "الٟدو الٗلمي " الاهجلحًز

سها" ا ونٟاتها وجاٍع ا وصخت ههها وبوكاَئ  .(1744)(للىهىم ألاصبُت مً خُض مهضَع

بن ) : (1746)"بغهامج َب٣اث ٞدى٫ الكٗغاء"ي ف (1745)مدمىص قا٦غ ألاؾخاط َظا و٢ض ٢ا٫

 , َما(1747)"اإلاىهج الٗلمي" و"ٖلم الخد٤ُ٣" الظي جسهو ٞحهما ألاؾاجظة ال٨باع ٧الض٦خىع ٖلي

                                              

ل )م وجد٤ُ٣ الترار للؿُض عػ م٣ضمت في ؤنى٫ البدض الٗلمي ( 1741)  (192 - ١191 الٍُى

 (12و٢ض ؤقاع بلى َظا مدمىص قا٦غ في صًباظت ٦خابه "بغهامج َب٣اث ٞدى٫ الكٗغاء" )م ( 1742)

 ( ٞما بٗض.7و٢ض ٣ٖض ٞهال في ٦خابه ليكإة الخد٤ُ٣ وجُىعٍ, ٞغاظٗه بن قئذ )م ( 1743)

 (32 - 31)م لٗبض الهاصي الًٟلى جد٤ُ٣ الترار  (1744)

ُش الٗغبُت وخاعؾها ؤلامام ؤبى ٞهغ مدمىص دمحم قا٦غ(. م٣االث الُىاحي )م ( ٢ا٫ مدمىص الُىاحي: )ق1745)

434) 

( : )ع٦ً باطر مً ؤع٧ان الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت في الٗهغ الخضًض, وبمام ضسم مً ؤثمت البٗض 603و٢ا٫ )م 

( اَـ .  وؤلاخُاء, وعؤؽ مضعؾت ألاٞظاط في جد٤ُ٣ الترار ووكٍغ

 قا٦غ: )ؤما لٟٔ "البرهامج" الظي ازترجه ل٩ُىن ظؼءا مً ٖىىان ال٨خاب, ٞهى ؤنال : ٢ا٫ مدمىص(فدبدة)( 1746)

ى ؤًًا ًدمل مٗجى الىع٢ت الجامٗت للخؿاب ؤًا ٧ان, ؤو بمٗجى الؼمام الظي ًغؾم ؤو بمٗجى "الضًباظت" ؤو "الٟاجدت" , َو
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ل ظضا, وألؾباب ٦شحرة ظضا. ولم ؤجب٘ في ٖملي  ْهغي مىظ ػمان   ها وعاءَ مً ألاقُاء التي َغخت   ٍَى

حٍر مً ال٨خب بال "مىهجا" آزغ ًسال٠ )اإلاىهج الٗلمي( ٧ل  السالٟت, في  "الُب٣اث"في ٦خاب  ٚو

غوٖه. و٦ظل٪ هبظث ؤًًا مؿدى٨   جها ٟا لٟٔ "خ٤٣" و"ًد٤٣" و"مد٤٣" وما ًسغط مظظوعٍ ٞو

هبظا بُٗضا صبغ ؤطوي, إلاا ُٞه مً الخبجر والخٗالي والاصٖاء, وا٢خهغث ٖلى "٢غؤ", ألن ٖملي في ٧ل 

ض ٖلى َظا: ؤن ؤ٢غؤ ال٨خاب ٢غاءة صخُدت, و٧ل ما ؤٖل٤ به ٖلُه ٞهى قغح   لٛامًه  ٦خاب ال ًٍؼ

مئىان بلى صخت ٢غاءجه  ؤو صاللت لل٣اعت مً بٗضي ٖلى ما ٌُٗىه ٖلى ٞهم ال٨الم اإلا٣غوء والَا

وصخت مٗىاٍ, ال ؤ٦ثر وال ؤ٢ل بن قاء هللا. ٩ٞان لؼاما ٖلى الض٦خىع ٖلي وؤمشاله ؤن ًًٗىوي 

خُض ويٗذ هٟسخي, بهما ؤها ٢اعت ؤو قاعح, ؤو صلُل لِـ ٚحر, لؿذ "مد٣٣ا", بهما الخ٤٣ مً 

لم ظغا  .(1748)(٣ًى٫ في "ص" : "٢ا٫", وفي وسست "ٕ" : "ها٫", وفي وسست "م" : "ٞا٫", َو

٢لذ: ولٗل الخٟاجه بلى الٗٝغ ال٣ضًم ل٩لمت "جد٤ُ٣" َى الظي ظٗله ٌؿدى٠٨ ٖجها 

بضي نضوصا ًٖ اؾخٗمالها,  ها مىايٗت ٧ىج   :ػاص في اإلاباٖضة ًٖ َظٍ ال٩لمت ٢ض ولٗلهٍو

٨ك٠  غمحهم بالخٗالم والخٗالي, ٍو اؾدكغا٢ُت, والكُش مد٣غ للمؿدكغ٢حن, ًىٗتهم باإلاؿا٦حن ٍو

دِ ٖلى مً ٌٗٓمهم مً بجي  ما جىُىي ٖلُه ٢لىبهم مً الًًٛ والخ٣ض ٖلى ؤمت ؤلاؾالم, ٍو

ظا ْاَغ  في جًا٠ُٖ ٦المه في  لتزم مىهجهم في "الخد٤ُ٣" خظو ال٣ظة بال٣ظة, َو ظلضجىا ٍو

ختى  122في اإلاؿدكغ٢حن و٦خبهم ومىهجهم جغاٍ في الجلض ألاو٫ )م  ال٨خاب اإلاظ٧ىع, وله ٦الم  

ه عخمه هللا( مً ظمهغة م٣االج128
ولؤلؾخاط مدمىص الُىاحي م٣ا٫  ٖىىاهه "مدمىص دمحم  .(1749)

 ( .492ختى  478قا٦غ ومىهجه في جد٤ُ٣ الترار" جغاٍ في م٣االجه )م 

                                                                                                                                             

ب "بغهامه" الٟاعؾُت, و٧ل مٗ ى مٗغ  هم. َو  ٗ ل  الخجاع وؾ 
 ٕ ض ُٞه مخا  ُ اهحها مُاب٤ إلاًمىن ما في ال٨خاب. ٞأزغث َظا ٣ً

بخه الٗغب  بإلؿىتها ٞهى مً ٦الم الٗغب بن قاء هللا( اَـ . مً صًباظت "البرهامج" )م   (8اللٟٔ ٖلى ٞاعؾِخه. و٧ل ما ٖغ 

خَب مدمىص قا٦غ "البرهامج" للغص ٖلى م٣الت له ًٖ "َب٣اث الكٗغاء" وكغتها1747)
َ
 ( ٖلي ظىاص الُاَغ, َى َمً ٦

الم والش٣اٞت بالٗغا١. ا وػاعة ؤلٖا  مجلت "اإلاىعص" التي جهضَع

 (158 - 157َب٣اث ٞدى٫ الكٗغاء )م ( بغهامج 1748)

 واهٓغ: ٦خاب "اإلاؿدكغ٢ىن والترار" لٗبض الُٗٓم الضًب.( 1749)
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 ( اإلاظدبل كظدًد ولُت) 

٠ اإلاؿاثل  اإلاغاص  مجها ال٣ًاًا ال٩لُت, ٢ا٫ الُٗاع:  زم اٖلم ؤن ال٣ًاًا الىا٢ٗت في حٍٗغ

 .(1750)(ن ولُتاإلاظإلت ًجب ؤن جىى )

ً ٖلحها في طل٪ الٗلم, )٢ا٫ ابً ٖاقىع في حٍٗغ٠ مؿاثل الٗلم: و  ََ بر  ً ت  هي مُلىباث زبًر

 .(1751)(وهي كظدًد ولُت

ٟه للمؿإلت  ت الخ(, ٢ا٫:  بإجهاولهظا ٞةن ال٨ٟىي بٗض حٍٗغ   واإلاغاص  ))٢ًُت هٍٓغ
 
ال٣ًُت

ه  ٖ  .(1752)(اال٩لُت التي حكخمل بال٣ىة ٖلى ؤخ٩ام  جخٗل٤ بجؼثُاث  مىيى

٢لذ: ومٗىاٍ ؤن الٗلىم جبدض في ال٣ىاٖض وال٣ىاهحن ال الجؼثُاث, ألن ال٣اٖضة هي: 

 َٗ خ  ً ا ومىيىٕ  غ  ال٣ًُت ال٩لُت التي  ًٖ   مىيى
ل  الجؼجي 

ْٗ ها بَج  ٖ ٝ بها ؤخ٩ام  ظؼثُاث  مىيى

ال٣اٖضة مدمىال, وظٗل ال٣ًُت الخانلت مجهما نٛغي لل٣اٖضة, ُٞخإل٠ مجهما ٢ُاؽ  ٖلى 

ها, بإن ج٣ى٫ َُئ  ٖ   مىيى
 ٖلى زبىث  مدمى٫  ال٣اٖضة لجؼجي 

 
ه مكخملت ت الك٩ل ألاو٫, هدُجخ 

ض خُىان ض بوؿان, و٧ل بوؿان خُىان, ٍٞؼ مشال: ٍػ
(1753). 

ت  ًخٗٝغ في نُٛت))٢ىله: ٢ا٫ الُٗاع في خاقُت الخلي:  الخٟٗل( بقاعة بلى ؤن جل٪ اإلاٗٞغ

 
 
 بال٩
ْ
 ل

 
٠ ال٣ًُت ٖ   ٟت واإلاك٣ت, ٞسغط مً الخٍٗغ ها بضحهُت ٚحر مدخاظت بلى ال٩لُت التي ج٩ىن ٞغو

ج, ٩ُٞىن ط٦غ جل٪ ال٣ًُت في الًٟ ٖلى ؾبُل اإلابضثُت     إلاؿاثَل  الخسٍغ
 
 ؤ
َ
 .َغ ز

٤ الخٗغ   ٍغ دَم  :َٝو  ً ٕ  ؤن     ل مىيى
مً ظؼثُاجه  ال٣اٖضة ٧األمغ في مشالىا ٖلى ظؼجي 

 ـ}٦
َ
ة
َ

ال ىا اله  ُم   ٢
َ
 }ضة ال٨بري, ٣ُٞا٫: , ُٞدهل ٢ًُت نٛغي, وججٗل ال٣اٖ{ؤ

َ
ة
َ

ال ىا اله  ُم   ٢
َ
 {ؤ

 : }وألامغ للىظىب خ٣ُ٣ت, ًيخج ,ؤمغ  
َ
ة
َ
ال ىا اله  ُم   ٢

َ
{ للىظىب خ٣ُ٣ت, ٞال٣اٖضة مكخملت ٖلى ؤ

٣ا٫ لظل٪  ا مً ال٣ىة بلى الٟٗل, ٍو ٞها مجها بةبغاَػ بت مً الٟٗل, وحٗغ  جل٪ ألاخ٩ام بال٣ىة ال٣ٍغ

.٘  ؤلابغاػ: جَٟغ

ها, ٞةن  ٢ىله: )ظؼثُاتها(  ها ؤمغ  ٦لي ٧األمغ ُٞما ٢ُل, ٞةهه  ؤي: ظؼثُاث مىيٖى َٖ مىيى

  ٘  ظؼثُاجه مً هدى ٢ىله حٗالى } ًىضعط ُٞه ظمُ
َ
اة
َ
٧ ىا الؼ 

 
 َوآج

َ
ة
َ

ال ىا اله  ُم   ٢
َ
 .(1754){(َوؤ

                                              

 1/45 خاقُت الُٗاع ٖلى الخلي( 1750)

غ( 1751) غ والخىٍى  1/12 الخدٍغ

 (857( ال٩لُاث )م 1752)

 (17 - 16اإلاُل٘ )م  ( خاقُت ٖلِل ٖلى1753)

 1/32 خاقُت الُٗاع ٖلى الخلي (1754)
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 ؤنل  و٢ض ٢ا٫ الجغظاوي في هدى  مً َظا: )
 
ٕ  لها،  ٞال٣ًُت ال٩لُت لهظٍ ألاخ٩ام، وهي ٞغو

ها ٖجه ٗاواؾخسغاظ  ها بلحها ٌؿمى جَٟغ  
 .(1755)(ا بخدهُل جل٪ الهٛغي ويم 

ذ مما ج٣ضم ؤن ال٣ًُت ال٩لُت اإلاٗب    ٖجها بال٣اٖضة ٢ض ٌٗبر ٖجها ؤًًا بال٣اهىن. َر و٢ض ٖٞغ

 )بلى ؤن اإلاى٤ُ:  "تهظًبه"ولهظا إلاا ؤقاع الؿٗض في 
ٌٗهم ًٖ السُإ في  (1756)٢اهىن 

 ولُت مىؼبلت ى٤ُ ٢اهىها وبهما ٧ان اإلا), ٢ا٫ السبُصخي في قغخه: (الىٓغ
ُ
ه كىاهين

َ
ألن مظدبل

لم ؤن ٧ل بوؿان (1757)كلى حصبُدث  ٖ لم ؤن اإلاىظبت ال٩لُت جى٨ٗـ مىظبت ظؼثُت,   ٖ , ٦ما بطا 

 .(1758)(خُىان ًى٨ٗـ بلى بٌٗ الخُىان بوؿان, و٦ظا هٓاثٍغ

٤  )٢ا٫ الكُش دمحم الضؾىقي:  ٍغ الٗلم  ٢ىله )ًى٨ٗـ الخ( ٨َظا خ٨م طل٪ الجؼجي, َو

 بظ
َ
َٕ دم  ل٪ ؤه٪ جإزظ ظؼثُا مً ظؼثُاث مىيٕى ال٣اهىن, ٧الجؼجي اإلاظ٧ىع, وج  ل ٖلُه مىيى

 َٕ   ال٣اهىن, وججٗل اإلاىيى
ً
نٛغي, وججٗل ال٣اهىن م٣ضمت ٦بري, ُٞدهل  والخمى٫ م٣ضمت

 ال٣اهىن لظل٪ الجؼجي, ُٞدهل الٗلم   لشبىث خ٨م مىيىٕ   ج  ىخ  مً الك٩ل ألاو٫ م   ٢ُاؽ  

٧ل بوؿان خُىان مىظبت ٧لُت, واإلاىظبت ال٩لُت جى٨ٗـ مىظبت ظؼثُت, ًيخج  اإلاظ٧ىع, ٧إن ٣ًا٫:

الكاعح )ٖلم ؤن  ٧ل بوؿان خُىان جى٨ٗـ مىظبت ظؼثُت, وهي بٌٗ الخُىان بوؿان, ٣ٞى٫  

بال٣اٖضة اإلاظ٧ىعة ال  الٗلم   ٧ل بوؿان خُىان الخ( ؤي: بٗض ب٢امت ال٣ُاؽ اإلاظ٧ىع, بط مجغص  

  ً  
ً   اإلاظ٧ىع, ل الٗلَم ده  ا ٖبر ٖىه بالٗلم,  وبهما ًدهل الخم٨ً مىه, ل٨ً إلاا ٧ان َظا الخم٨ ٢ٍى

٧اهذ ال٣ىاهحن مىُب٣ت ٖلى ؤخ٩ام الجؼثُاث,  ,ؤي: وخُض ٧ان الٗلم بال٣اٖضة ٌؿخلؼم ما ط٦غ

 .(1759)(بط لىال الاهُبا١ اإلاظ٧ىع ما خهل َظا الٗلم بال٣اٖضة

                                              

 1296 - 2/1295( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 1755)

 ٢ىاٖض  َظ الًٟ, وحؿمُت َظا الجمٕى ٢اهىها مً ( 1756)
 ٕ ٢ا٫ الكُش دمحم الضؾىقي: )اإلاغاص بال٣اهىن َىا مجمى

 م٘ 
ؤهه ٢ىاهحن مخٗضصة ل٩ىجها ٧الىاخض مً خُض بجها باب حؿمُت الصخيء باؾم بٌٗ ؤظؼاثه, وبهما ٢ُل لهظا الًٟ ٢اهىن 

. خاقُت الضؾىقي ٖلى قغح السبُصخي ا حٗهم الظًَ ًٖ السُإ في ال٨ٟغ(مكتر٦ت في ظهت واخضة ججمٗها, وهي ٧ىجه

 (64للتهظًب )م 

ٟه ؤًًا: )  َغ١  الاهخ٣ا٫ مً اإلاٗلىماث بلى الجهىال ولهظا ٣ًىلىن في حٍٗغ
َ
ت م  ب٣ىاهحَن جُٟض مٗٞغ

ْ
ل ها، ٖ   ُ ث وقغاث

غ(
ْ
٨  ٟ  في ال

 
ِ
َ
ٗغ ى الٛل

ٌَ  . ٦ما ؾُجيء في مدله بدُض ال 

ى ٧لُت مىُب٣ت ٖلى ظؼثُاث٢ىله ))٢ا٫ الُٗاع: ( 1757) , َو ( الىنٟان ٧اقٟان, لضزىلهما في مٟهىم اإلاىنٝى

 (66اَـ . مً خاقِخه ٖلى قغح السبُصخي )م  (ال٩لُت

ى هٓحر ما ط٦غهاٍ ٖىض ٢ى٫ الؿٗض )ال٣اٖضة   ال٩لُت(.٢لذ: َو

 (8( قغح السبُصخي ٖلى تهظًب الؿٗض )م 1758)

 (67خاقُت الضؾىقي ٖلى قغح السبُصخي للتهظًب )م ( 1759)



 

 461 

ل ٧لُت :ل نىاٖت: )ال٣ىاهحن في ٧" بخهاء الٗلىم"٢ا٫ الٟاعابي في   ,ظامٗت :ؤي ,ؤ٢اٍو

ختى ًإحي ٖلى ظمُ٘ , ٦شحرة مما حكخمل ٖلُه جل٪ الهىاٖت ًىدهغ في ٧ل واخض مجها ؤقُاء  

ا. ت للهىاٖت ؤو ٖلى ؤ٦ثَر  ألاقُاء التي هي مىيٖى

وج٩ىن مٗضة بما لُداٍ بها ما َى مً جل٪ الهىاٖت, لئال ًضزل ٞحها ما لِـ مجها, ؤو ٌكظ 

ا, وبما لُمخدً بها ما ال ًامً ؤن ٩ًىن ٢ض ٚلِ ٞحها ٚالِ, وبما لِؿهل بها حٗلم مجها ما َى مجه

 ما جدخىي ٖلُه الهىاٖت وخٟٓها.

ل في هٟـ ؤلاوؿان  ده 
َ
دهغ في ٢ىاهحن ج

 
وألاقُاء اإلاٟغصة ال٨شحرة بهما جهحر نىاج٘ بإن ج

ا م حَر ً الهىاج٘ ٧اهذ ٖلى جغجِب  مٗلىم, وطل٪ مشل ال٨خابت والُب والٟالخت والىجاعة ٚو

ت.  ٖملُت ؤو هٍٓغ

 و٧ل ٢ى٫ ٧ان ٢اهىها في نىاٖت  ما, ٞةهه مٗض بما َى ٢اهىن ألخض ما ط٦غها ؤو لجمُٗه.

ملذ المخدان ما ٖسخى ؤن ٩ًىن الخـ ٢ض ٚلِ   ٖ ٞلظل٪ ٧ان ال٣ضماء  ٌؿمىن ٧ل  آلت  

ً: ٢ىاهحن, ُٞه مً ٦مُت ظؿم ؤو ٦ُُٟخه ؤو ٚحر طل٪ مشل الكا٢ى٫ والبر٧اع واإلاؿُغة وا إلاىاٍػ

ؿمىن ؤًًا ظىام٘ الخؿاب وظضاو٫ الىجىم: ٢ىاهحن, وال٨خب السخهغة التي ظٗلذ جظا٦حر  َو

٩ىن حٗلمىا لها  لت: ٢ىاهحن, بطا ٧اهذ ؤقُاء ٢لُلت الٗضص جدهغ ؤقُاء ٦شحرة, ٍو ال٨خب الٍُى

 .(1760)(٢ض ٖلمىا ؤقُاء ٦شحرة الٗضص –وهي ٢لُلت الٗضص  –وخٟٓىا بًاَا 

خٗغ  ول  ٢لذ:   ً  
ً
ْىن  مؿاثل  الٗلىم ٢ًاًا ٧لُت

َ
ها, ط٦غ َم ٩  ٖ ً ٝ بها ؤخ٩ام  ظؼثُاث  مىيى

ط٦غ في ٖلم اإلاى٤ُ ؤن ال٣ًُت الُبُُٗت ٚحر  مٗخبرة  في الٗلىم, ألن ال٣ًُت ال٩لُت ٩ًىن 

  
ها اإلاٗب   الخ٨م ٞحها ٖلى ٧ل  ٖجها باألٞغاص واإلاانض١, وؤما الُبُُٗت ٞالخ٨م  ر  ظؼثُاث مىيٖى

 ا وا٢٘ ٖلى َبُٗت اإلاىيٕى وماَُخه ال ٖلى ؤٞغاصٍ التي ًهض١ ٖلحها.ٞحه

ما ٧ان الخ٨م ٞحها وا٢ٗا ٖلى َبُٗت ال٣ًُت الُبُُٗت: هي حٍٗغ٠ في  اإلاىا٣َت٣ًى٫ 

, والخُىان ظيـ, ٞةن  ١َ َض ال٨لي ؤي: ماَُخه, ال ٖلى ما نَ  ٖلُه مً ألاٞغاص, ٦ما في: ؤلاوؿان هٕى

ُت والجيؿُت  والخُىان مً ألاٞغاص, بط ال شخيَء  نض١ ٖلُه ؤلاوؿان   لِـ ٖلى ماالخ٨م بالىٖى

هما ـ  َبُٗت  , وال شخيَء مً ؤٞغاص الخُىان بجيـ, بل ٖلى هٟ ً ؤٞغاص ؤلاوؿان بىىٕ  م 
(1761). 

 َم ٨  ال٣ًُت الُبُُٗت ٖىض اإلاىا٣َت هي: التي خ  )و٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي: 

ها الظَىُ , م٘ ٢ُ٘ الىٓغ ًٖ  ت  بمدمىلها ٖلى ماَُت مىيٖى
 
 وخ٣ُ٣ت

 
مً خُض هي ماَُت

                                              

 (18 - 17( بخهاء الٗلىم )م 1760)

غ ال٣ىاٖض اإلاى٣ُُت )م 1761)  (93( , وخاقُت الهبان ٖلى قغح اإلالىي الهٛحر )م 90( جدٍغ
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ها   ٖ ها ٖلى ؤٞغاص مىيى
 
مل مدمىل وظىص جل٪ اإلااَُت الظَىُت في ؤٞغاصَا الساعظُت, ولظا لى خ 

.
ً
 الساعظُت ل٨ظبذ باٖخباع ٧ىجها َبُُٗت

  -ؤٖجي الُبُُٗت  -ومشالها 
 
, ٞد٨م  ٢ىل ٪ بالجيؿُت ٖلى ٪: خُىان ظيـ, وبوؿان هٕى

ُت ٖلى ؤلاوؿاهُت بهما َى باٖخباع ماَُت الخُىان وؤلاوؿان الظَىُت صون الخُىاهُت  وبالىٖى

 
 
ُت  الخ٩ىم بها ٖلى الخُىان والىٖى

 
الخ٩ىم  بها ٖلى ؤلاوؿان,  ؤٞغاصَا الساعظُت, ٞالجيؿُت

 ًَ بها ٖلى ألاٞغاص ٦ظبذ, ألن ؤٞغاص  خ٨مَذ  بها بال ٖلى اإلااَُت, وبْن  ١ الخ٨م  هض  ٧لخاَما ال 

ًَ ؤلاو مغو لِـ واخض  مجها  ض ٖو  ص  ؿان مشال ٦ٍؼ
ها ؤشسام   الخ٨م   ر 

 
ُت, ألجها ٧ل ٞلى , ٖلُه بالىٖى

, ٞٓهغ ٢هض   مغو هٕى ل٩ان ٦ظبا, م٘ نض١ ٢ىل٪: بوؿان هٕى ض هٕى ٖو اإلااَُت صون  ٢لذ: ٍػ

ألاٞغاص, و٦ظل٪ ؤٞغاص الخُىان ال ًهض١ الخ٨م ٖلى واخض مجها بإهه ظيـ, ٞلى ٢لذ: ؤلاوؿان 

ـ, والٟغؽ ظيـ مشال, ل٩ان ٦ظبا, ألن ؤٞغاص الخُىان ؤهىإ ال ؤظىاؽ, والخ٨م ٖلى الىٕى ظي

ـ   ْض١ ٢ىل٪: الخُىان ٦ظ   بإهه ظي ٪: الٟغؽ ظيـ وؤلاوؿان ظيـ, م٘ ن  ب  ٢ىل  ب  ْاَغ, ٨ٞظ 

َٓهغ به ٢هض  اإلااَُت صون ألاٞغاص. ًَ  ظيـ, 

هما الى٨غ   ٖ  والجؼثُت اللخحن مىيى
َ
ظا ًسال٠ ال٩لُت ة, ٞالخ٨م بالخمى٫ ٞحهما بهما َى َو

ت مً اٖخباع ألاٞغاص ٣ٞىل٪: ٧ل بوؿان خُىان, الخ٨م  ,ٖلى ؤٞغاص اإلاىيٕى ال ٖلى ماَُخه الٗاٍع

في َظٍ ال٩لُت بالخمى٫ الظي َى الخُىان ٖلى ٧ل ٞغص مً ؤٞغاص اإلاىيٕى الظي َى ؤلاوؿان, 

مغو خُىان مشال, ولِـ الخ٨م  ض خُىان, ٖو ألن ماَُت ؤلاوؿان  ,ٖلى اإلااَُتلهض١ ٢ىل٪: ٍػ

ع ٖلُه ىْ الؿ   شخيء  واخض متر٦ب ٖىضَم مً خُىاهُت وها٣َُت, والصخيء الىاخض ال ًجىػ صزى٫  

 ص  لٗضم حٗض  
 
واخض ٦ما  ماَُت ؤلاوؿان شخيء   ٪: ٧ل بوؿان, ألن  ٍ, ٞال ًجىػ م٘ اٖخباع اإلااَُت ٢ىل

ع في مبدض ؤَغاٝ الؿ    .(1762)(ع ىْ َى م٣غ 

خُض زلض ال٣ؿمت  "الكٟاء"٣ٞض جغ٥ ابً ؾِىا ال٣ًُت الُبُُٗت في ٦خابه  ولهظا٢لذ: 

ا في الصسهُت والخهىعة واإلاهملت  .(1763)وخهَغ

ال٣ضماء زلشىا ٢ؿمت ال٣ًُت, و٢الىا: مىيٕى الخملُت بن ٧ان ظؼثُا )٢ا٫ الؿٗض: 

 ٞمدهىعة, وبال ٞمهملت
 
ن ال٨مُت  

ح   .(1764)(ٞصسهُت, وبن ٧ان ٧لُا, ٞةْن ب 

                                              

 (38 - 37ُُي )م ( عخلت الدج بلى بِذ هللا الخغام لخمض ألامحن الكى1762٣)

 (35( قغح السبُصخي ٖلى التهظًب )م 1763)

 (213)م للؿٗض الخٟخاػاوي ( قغح الكمؿُت 1764)



 

 463 

خباع: و٢ا٫ ا لها في الساعط  ألن الُبُٗت ال وظىصَ )لكُش دمحم الضؾىقي في حٗلُل ٖضم الٖا

د٨م ٖلحها ؤو بها, ؤي: ألن    ً  ختى 
ً
   ؤنالت

 بهما جىظض في اإلاىظىصاث  اإلاخإن 
 
, والُبُٗت  هي ألاٞغاص 

َ
لت

 ؤخىا٫  اإلاىظىصاث اإلاخإنلت(1765)يمجها
 
ت  .(1766)(, واإلا٣هىص  مً الٗلىم مٗٞغ

غي في ٦خابه الكُش ٢ا٫  ) فدبدة ( : )َظٍ :  "ال٣اهىن في جٟؿحر الىهىم"مىلىص الؿٍغ

ها  
 
ٍى ال٣ىاٖض التي ٖلحها صوعان  مؿاثل الٗلىم ٧ل , وبها ٢ىامها, لِـ قِئا ابخضٖه الٗلماء وازتٖر

مه بٌٗ الىاؽ  –مً ٖىض ؤهٟؿهم  ى ما ًخَى نٟذ به الخ٣اث٤  بٗضما  –َو وبهما َى شخيء و 

صع٦ذ, و٢ض هبهىا
 
 –ٖلى َظا ألامغ ُٞما مطخى مً الخضًض مغاعا. وجبؿُِ طل٪ ؤن اإلاغء بطا ٢ا٫  ؤ

٘ ٞحها, و٧ل نٟت  -مشال  : ٧ل اؾم ؤي٠ُ بلُه شخيء ٞةهه ٩ًىن مسٟىيا في اللٛت, و٧ل ٞاٖل ًٞغ

ها, ٞهل َظا َظا شخيء ابخضٖه مً ٖىض هٟؿه, ؤم َى ؤمغ زابذ في الىا٢٘, و٢هاعي  جدب٘ مىنٞى

َ٘ اللٛت الٗغبُت ٖلى ما َى ٖلُه؟ بضهي ؤهه لِـ بال ونٟا لىا٢ٗها ما ٞٗله َى ؤهه وَ   وا٢
َ
َن٠

٨ظا ؾاثغ ٢ىاٖض الٗلىم  ا, لِؿذ بال  –ٚالبا  –ٖلى ما َى ٖلُه, َو َظا َى خالها وخ٣ُ٣ت ؤمَغ

اتها.  يبُا وبُاها لخ٣اث٤ مىيٖى

ه و٢ض ويٗذ لخٟٔ الظًَ مً الدكدذ, وإلعاخت الُلبت مً البدض الظي الٛغى  مى

ت ٧ل ٢اٖضة ًٖ  ؿخٛجى بمٗٞغ  ٌ ت لجؼثُاتها, بدُض   ظامٗت  ألخ٩امها الم 
َ
 اإلاؿاثل بًىابِ

 
يبِ

َضة. ت جدتها ٖلى خ  ت خ٨م ٧ل مؿإلت مً اإلاؿاثل اإلاىٍُى  مٗٞغ

غيه اؾدُٗاب ظؼثُاجه  ب ؤن ٧ل امغت ؤمًٗ الىٓغ في ًٞ مً ٞىىن الٗلم ٚو وال ٍع

٘  ومؿاثله, ٌكخا١ بلى ما ًىنله بلى طل٪ بؿه بلٛه مغاَصٍ طا٥ َى ظم  ً ب ؤن ما  ؿغ, وال ٍع ىلت َو

قخاث جل٪ اإلاؿاثل والجؼثُاث في ؾل٪ ٢ىاٖض ظامٗت, بةصعا٦ها جضع٥ ؤخ٩ام ٧ل اإلاؿاثل 

ت جدتها.  اإلاىٍُى

٘  ل٣ىاٖض الٗلىم لِـ بال  ً وي بطا ٖلم َظا ؤصع٥ ؤن الٗلماء في َظا الظي ٢امىا به م 

ت ًدخاط بل بت مخ٣ضة مكغثب بلى اؾدُٗاب مخًمىاث ٢ًاء لخاظت ٖلمُت يغوٍع حها ٧ل طي ٚع

َا, ولى ٢ضع ؤن َاالء الٗلماء لم ٌٗملىا َظا   الٗلىم ٢ىاٖض 
 
الٗلىم وؤلامؿا٥ بإػمتها, وؤػمت

                                              

٢ا٫ الُٗاع: )اإلاخإنل في الىظىص َى ألاٞغاص, ألجها هي التي ًترجب ٖلحها آلازاع زاعظا, والُباج٘ بهما جىظض في ( 1765)

ً الىاٞحن لىظىص الُباج٘, ؤو بمٗجى ؤجها ال جىظض بضون الٟغص ٖىض يمجها, بمٗجى ؤجها ؤمىع اهتزاُٖت ٖلى ما َى عؤي  اإلاخإزٍغ

 (238خاقُت الُٗاع ٖلى قغح السبُصخي للتهظًب )م . ال٣اثل بىظىصَا واهًمام الدصسهاث بلحها(

 ٢لذ: و٢ض ٖغيىا لبدض صزى٫ الخ٣اث٤ في الىظىص الساعجي في ٦خابىا "الجىاَغ اإلاًُت" ٞاعظ٘ بلُه بن قئذ.

 (239 - 238ضؾىقي ٖلى قغح السبُصخي للتهظًب )م خاقُت ال( 1766)
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الٗمل الظي ٖملٍى في َظا الكإن, ل٩ان ما ًل٣اٍ َلبت الٗلىم في الخدهُل مً الٗىذ قضًضا, 

م في َلب الٗلم, ولم  ًٟٓغوا مجها بُاثل, بط جدهُل خ٨م ٧ل مؿإلت ٖلى وعبما ياٖذ ؤٖماَع

ظا  باإلياٞت بلى ما ط٦غ مً ٧ىهه نٗبا  –خضة ؤمغ ًدخاط بلى خٟٔ ٦شحر مً ؤمهاث الٟىىن, َو

ال ًٟطخي بلى ا٦دؿاب اإلال٨ت اإلاىهجُت, بل ًاصي بلى الغ٧ىص ال٨ٟغي والا٢خىإ بترصاص ما ٢ُل  –

لله وؤنىله, وال ً ت مىابٗه ٖو سٟى ما في َظا مً الًغع وججمُض الٗلىم التي مً ٚحر مٗٞغ

٪ والخدغ٥. بٗها الخغ٦ت والخدٍغ  مبىاَا َو

ؤهه  –ؤًًا  –ولِؿذ ٞىاثض وي٘ ال٣ىاٖض م٣هىعة ٖلى ما ط٦غ, بل بن مً ٞىاثضَا 

ى ؤمغ  ًُٟض مً ٌٗلمه في وي٘   ويٗها, َو
 
ٗٝغ بها وبةظغاء ألاخ٩ام ٖلى م٣خًاَا ٦ُُٟت  ٌ

بصعا٥ ٦ُُٟت الٟهل بحن  –٦ظل٪  –ُه, ٦ما ؤن مً ٞىاثضَا ال٣ىاٖض خُض ًدخاط بل

 اإلادكابهاث.

إ ال٣ىاٖض ٌؿخ٣غثىن ؤخىا٫َ  ي  ؤما ما ًخىؾل به بلى وي٘ ال٣ىاٖض ٞةهه الاؾخ٣غاء, ٞى 

ان مؿاثل  ه, ٖلُه ظٍغ الٗلىم التي َم ٞحها باخشىن, ٞةطا اؾدبان ألخضَم شخيء  مُغص  خ٨م 

ها, وظٗل مخٗضصة, متى زبذ وظىصٍ في مؿإ لت  ما زبذ طل٪ الخ٨م, ظٗله مبجى ال٣اٖضة ومىيٖى

ظا ٖمل ٖلمي وظهض ٨ٞغي, ًد٤ ل٩ل طي  ً خا٫  ونٟت, َو مدمىله ما ًالػم طل٪ اإلاىيٕى م 

٨غي, ال ٖال٢ت له  ت لِؿذ و٢ٟا ٖلى ؤخض, ألن طل٪ هخاط ٖلمي ٞو مىت ٖلُه ؤن ًإجُه, واإلاٗٞغ

مغ ال ًإجُه بال مً ؤخُِ بهالت الخ٣ضٌـ الٗلمي باألمىع الُٛبُت, ختى ًضعي مضٕ ؤن َظا ألا 

 والغوحي والانُٟاء.

ظا الظي ط٦غ في قإن ال٣ىاٖض الٗلمُت  مً ؤهه ال ًخى٠٢ بال ٖلى اإلاىت الٗلمُت  –َو

ت  لها ٖلى ظؼثُاتها )= جُب٣ُها(, ٞمضاٍع ٖلى امخال٥ ٢ضعة  –وال٨ٍٟغ َى هٟؿه ما ٖلُه خا٫ ججًز

, ؿخُإ بها  مىهجُت زانت بهظا اإلاىيٕى  ٌ لمُت  وصعبت في ٦ُُٟت الٗمل في طل٪, ومهاعة ٣ٖلُت ٖو

جغظُذ  ٢اٖضة ٖلى ٢اٖضة ؤزغي ٖىض خهى٫ الخٗاع ى بُجهما في قإن ظؼثُت  ما, بط مً اإلاٗلىم 

ؤن بٌٗ اإلاؿاثل والجؼثُاث جخجاطبها ٢اٖضجان ؤو ؤ٦ثر, ٣ُٞ٘ ٖلحها جىاعصَما ؤو جىاعصَا, 

م   ْىَبه 
ى ما ًدخاط ُٞه اإلاغء بلى  ٞخلخبـ ؤخىاله, وٍَ الىظه  الظي ًيبػي ؤن ًهاع بلُه في خ٨مها, َو

جز٫  لل٣ىاٖض ٖلى  ظا الخٗاعى َى ؤقض خا٫  ًل٣اٍ م  ما ط٦غ مً اإلاهاعة الٗلمُت اإلاظ٧ىعة. َو

ى  مً ؤ٢ىي ؤؾباب الازخالٝ بحن ؤَل َظا الكإن, بن  –ؤًًا  –الىىاػ٫ )ال٣ًاًا الجؼثُت(, َو
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الازخالٝ في  –ٚالبا  –طل٪ ألهه مٓىت ازخالٝ الىٓاع, الظي ؤؾاؾه لم ٨ًً ؤ٢ىاَا, و 

, وهاْغ آزغ ًغي زالٝ طل٪ خباعاث, ٞغب هاْغ ٌٗخبر ؤمغا ًغاٍ ؤظضع مً ٚحٍر  .(1767)(الٖا

 : (  جيبحهدن) 

 ( ٌ ى ؤهه ٢ض جلسو ؤن اإلاؿمى )الخلي: ٖلى  خه٢ا٫ الُٗاع في خاقِ :(  ألاو , َو
 
ىا بدض َو

إلاؿاثل  ؤو الخهض٤ً بها، واإلاؿإلت ًجب ؤن ج٩ىن ٧لُت, ُٞجب ؤن ٩ًىن بإنى٫ ال٣ٟه بما ا

  الخ٩ىم  ٖلُه في مؿاثل ألانى٫ ؤٞغاَص اإلاىيٕى ٦ما َى قإن  
َ
ؤن  الخ٨م في الخهىعاث, يغوعة

 
 
 بُاَن ؤخىا٫  ألاٞغاص التي هي  ض  َٗ ال٣ًُت الُبُُٗت ال ح

مً اإلاؿاثل, ُٞلؼم ؤن ٩ًىن اإلاُلىب 

 الخٟهُ
 
 مً مؿاثل الًٟ, والخ٩ىم ٖلُه ٞحها ألاصلت

 
لُت, مشال: ٢ىلىا )ألامغ للىظىب( مؿإلت

 جٟهُلُت, ٠ُ٨ٞ (ؤ٢ُمىا الهالة آجىا الؼ٧اة بلخ)
 
ئاث التي هي ؤصلت , ٞالبدض ًٖ َظٍ الجٍؼ

 ص  ًَ 
تها؟ و٠ُ٦  ر  هم ؤنى٫َ ال٣ٟه اإلاؿاثَل الباخشت ًٖ ؤخىا٫  ؤصلت  ال٣ٟه ؤلاظمالُت ؤو مٗٞغ

 
ظٗل

 ص  ًَ 
 الكاعح آلاحي )اإلاىيٕى لبُان ما ًخى٠٢ ٖلُه مً ؤصلخه ؤلاظمالُت صون الخٟهُلُت(؟ ٢ى٫   ر 

  بإن ال  :والجىاب
 ٧ىن  البدض ًٖ ألاصلت ٖلى وظه  ٦لي 

ؤن اإلاغاص بالخ٣ُُض باإلظمالُت مجغص 

  ً َ٘ الخٟهُل  ٖىىاَن اإلاباخض, ؤو ؤن ٣ًا٫: بن الخٛا خباع ال غ بحن ؤلاظمالُت والخٟهُلُت بااٖل٣ً

 بالظاث, بط َما شخيء  واخض  له ظهخان, ٞـ}
َ
ة
َ

ال ىا اله  ُم   ٢
َ
ه ؤمغا, ؤ

 
 بظما٫  هي ٧ىه

 
{ مشال له ظهت

ا هي ب٢امت الهالة, ٞالبدض ٖجها في َظا الًٟ باٖخباع  ه زان   ٣
 
 مخٗل

 جٟهُل  هي ٧ىن 
 
وظهت

 .(1768)(الجهت ألاولى, وفي ال٣ٟه باٖخباع الجهت الخالُت

ً  ٢لذ:  ٍغ ٖلى ظم٘ الجىام٘  (1769)الكغبُجيالكُش ٖبض الغخمً  بما ٢الهجاب ؤو  في ج٣ٍغ

ٖلُه في الخهىعاث ٦ما خ٣٣ه الخ٤٣ الضواوي والؿُض  الخ٩ىمَ  اٖلم ؤن  )وقغح الخلي: 

 
 
  الؼاَض في خىاقُه َى الُبُٗت

َ
 هْ مً خُض بجها ج

 
ر لالهُبا١ ٖلى الجؼثُاث, ٞال ظغم ًخٗضي ل

َغى, ٠ُ٦ والخ٩ىم   ٨م  بلى ألاشسام, ٞالخ الخ٨م   َٗ ٖلُه بالخ٣ُ٣ت ألامغ  الخانل في  ٖلحها بال

                                              

 (72 - 70( ال٣اهىن في جٟؿحر الىهىم )م 1767)

 46 - 1/45( خاقُت الُٗاع ٖلى قغح الخلي 1768)

غ ؾىت ( 1769) ٖبض الغخمً بً دمحم بً ؤخمض الكغبُجي: ٣ُٞه قاٞعي ؤنىلي مهغي. ولي مكُست الجام٘ ألاَػ

غ ٖلى ظم٘ الجىا 1324 - 1322 غ ٖلى قغح جلسُو اإلاٟخاح في  -ٍ( في ألانى٫، و)ٌُٞ الٟخاح  -م٘ َـ له )ج٣ٍغ ٍ( ج٣ٍغ

ظا ٚحر السُُب .  3/334[ اَـ . مً الؼع٦لي 1326. جىفي في ال٣اَغة ]ودن وزكد شاهدا لم ًتزلف لىبيرالبالٚت. و ٢لذ: َو

اط في قغح اإلاجهاط للىىوي" الكغبُجي ال٣ُٟه الكاٞعي اإلاٗغوٝ ناخب "ؤلا٢ىإ بدل ؤلٟاّ ؤبي شجإ" و"مٛجي الخخ

  
( . اهٓغ جغظمخه في 977ٖلى ألاو٫, ٣ٞض جىفي السُُب الكغبُجي ؾىت ) م  وناخب "الؿغاط اإلاىحر" في الخٟؿحر, والشاوي مخ٣ض 

الم" ل  6/6لؼع٦لي "ألٖا
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ى الُبُٗت صون ألاٞغاص, بال ؤهه مً خُض الخسهُو   والاهُبا١ ٖلى الجؼثُاث, وؤما  الىٟـ, َو

ٖلُه في الُبُُٗت ٞهى الُبُٗت ال مً جل٪ الخُصُت, ولظا ال ًهض١ ٖلحها بال ما ال  الخ٩ىم  

 ًخٗضي بلى ألاٞغاص ٧ا
 
ُت, ولظا ال ح  بن   :ٞاهضٞ٘ ما ٢ُل ,مً مؿاثل الٗلىم لٗضم ٧لُتها ض  َٗ لىٖى

الخٟهُلُت ألجها مً الخهىعاث الخ٩ىم ٞحها ٖلى  اإلابدىر ٖىه في مؿاثل ألانى٫ الضالثل  

ٖلى عؤي مغظىح خ٩اٍ ٖبض الخ٨ُم في خىاشخي ال٣ُب, وؤقاع له الضواوي,  ألاٞغاص, ٞةهه مبجيٌّ 

 .(1770)(ٞخضبغ

لى َظا ٟٞي مشا٫ الُٗاع  ٢لذ: ٖلُه في ألانى٫ اإلاٗجى  )ألامغ للىظىب( ٩ًىن الخ٩ىم  ٖو

في الىٟـ مً لٟٔ ألامغ, بط َظا َى الخ٩ىم ٖلُه ؤنالت في الخهىعاث, وؤما ؤٞغاص  الخانَل 

الخ٩ىم ٖلُه وظؼثُاجه ٞلما ٧ان الخ٨م ٖلحها بالخب٘ ٣ٞض و٧ل جد٤ُ٣ طل٪ بلى ال٣ُٟه وناع 

ُٟت له,  ُْٟو   ٞخمحزث ْو
 ٧ل 

 
   .ت

٢ىله حٗالى مشل ؤنال في  هٓغ   وبىاء ٖلى َظا ال ٩ًىن لؤلنىلي 

{ 
َ
ة
َ

ال ىا اله  ُم   ٢
َ
زالٞا إلاا ط٦ٍغ الُٗاع, بل هٍٓغ في ألامغ مً خُض َى, وال٣ًاء ٖلُه  {ؤ

ال٣ًاء ٖلى خ٣ُ٣ت ألامغ ٌؿخلؼم ال٣ًاء ٖلى  بالىظىب, ل٨ً إلاا ٧اهذ ال٣ًُت ٧لُت, ٞةن  

ثُاث ألامغ, ل٨ً الىاْغ في الجؼثُاث وجد٤ُ٣  ال٣ًاء ٖلحها َى ال٣ُٟه ال ألانىلي, ظمُ٘ ظؼ 

٨ظا ٧ان لؤلنىلي  ,ٞاألنىلي ًً٘ ال٣اٖضة وألاؾاؽ ٨مله, َو ـ  وال٣ُٟه ٣ًُم البىاء ٍو الخإؾِ

   الخإنُل  و 
٘.البىاء  و  وللٟغوعي   الخَٟغ

 ج٣غع ٧ىن مؿاثل الٗلىم ٢ًاًا ٧ل ٢ض: (  الخىبُه الثدوي) 
ً
ض  ُت َٖ ل  ك٩ 

 
لى َظا ٣ٞض اؾد , ٖو

 .لِؿذ ٦ظل٪ مؿاثلهالخٟؿحر ٖلما, ألن 

غ"  ٢ا٫ الٗالمت ابً ٖاقىع  غ والخىٍى ٖ  ): في م٣ضماث "الخدٍغ   الخٟؿحر 
ض  َٖ  في 

ْ
, بط ًم ل ا حؿامذ 

  الٗلم  
 
ً  ٤، بم  َل  بطا ؤ ـ  ؤلاصعا٥، هدى ٢ى٫  ا ؤن  وبما  ؤَل اإلاى٤ُ: الٗلم بما جهىع   غاص به هٟ

٨ت اإلاؿماة بال٣ٗل, وبما ؤن ًغاص به الخهض٤ً  جهضً
َ
ل
َ
ى م٣اب   ٤، وبما ؤن ًغاص به اإلا  ل  الجاػم, َو

ظا ٚحر   َٖ  مغاص   الجهل، َو   في 
 اإلاٗلىماث, وهي مُلىباث   الٗلىم، وبما ؤن ًغاص بالٗلم اإلاؿاثل   ض 

  ً ت  ََ زبًر  بر
 
ً َظا الٗلم لِؿذ ب ً ٖلحها في طل٪ الٗلم, وهي ٢ًاًا ٧لُت، ومباخض ٣ًاًا ًبَر

 مٗان, ٞإما  ٖلحها, ٞما هي ب٩لُت، بل هي جهىعاث  
 
ّ  ؤو اؾخيباٍ ظؼثُت ٚالبا, ألهه جٟؿحر  ؤلٟا

 جٟؿحر ألالٟاّ ٞهى مً ٢بُل الخٍٗغ٠ اللٟٓي, وؤما 
 
ٞمً صاللت الالتزام, ولِـ مً  الاؾخيباٍ

 ال٣ًُت.

                                              

غ الكغبُجي اإلاُبٕى  (1770)  1/32خاقُت البىاوي ٖلى الخلي م٘ ج٣ٍغ
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ًًىم الضًً في ٢ىله حٗالى: }بن  :ٞةطا ٢لىا  
ْىم  الض 

ًَ   ٪ { َى ًىم الجؼاء، وبطا ٢لىا: بن ً  َمل 

ْهًغا٢ىله حٗالى: }
َ
ىَن ق

 
ز
َ

ال
َ
ه  ز

 
َهال  ٞ  َو

ه 
 
اَمْحن  { م٘ ٢ىله: }َوَخْمل

َٖ ي   ف 
ه 
 
َهال  ٞ { ًازظ مىه ؤن  ؤ٢ل  َو

 لٟٓي، 
 
٠ ، بل ألاو٫ حٍٗغ

ً
 ؤقهغ ٖىض َمً ٢ا٫ طل٪، لم ٨ًً شخيء  مً طل٪ ٢ًُت

 
الخمل  ؾخت

 والشاوي مً صاللت الالتزام.

ٖ   وا جٟؿحَر ل٨جهم ٖض  و   ؤلٟاّ ال٣غآن 
ْ
 :وحىٍه طختمً  ا مؿخ٣ال, ؤعاَم ٞٗلىا طل٪ لىاخض  ًم ل

 لذ مجزلت  ٦شحرة و٢ىاَٖض  مباخشه ل٩ىجها جاصي بلى اؾخيباٍ ٖلىم   : ؤن  (ألاو٫ )
ؼ 
 
٧لُت، ه

 َض بْ ال٣ىاٖض ال٩لُت, ألجها َم 
 
ال للصخيء مجزلت ما َى قضًض   ؤ ما "ب٣اٖضة ه به بَ الك   لها وميكإ، ججًز

 ٌ   ٢اعب الصخيءَ 
َ
٨َمهُٗ   ، وال ق٪ ؤن  "ى خ 

 
ٌ   ؤظضع   ال٩لُت والٗلىم   ط مىه ال٣ىاٖض  ؿخسغَ ما ح  ض  َٗ بإن 

َٖ ٖلما م    ً  
َٖ  ض  م ٢ض  ًَ ض  ٞغوٖه ٖلما، َو   ,الكٗغ ٖلما وا جضٍو

َ
  ا في خٟٓه مً اؾخسغاط  إلا 

 
 ه
َ
 ذ  ٨

ت. و٢ىاَٖض  بالُٚت    لٍٛى

 اقتر  : ؤن ه٣ى٫: بن  (الشاوي)و
َ
  ٧ىن   اٍ

ً
ََ ً   مؿاثل الٗلم ٢ًاًا ٧لُت ً ٖلحها في الٗلم بر

 ط٦ٍغ الخ٨ماء في ج٣ؿُم الٗلىم زامٌّ بالٗلىم اإلا٣ٗىلت، ألن  
 
، ؤما الٗلىم (1771)َظا اقتراٍ

  ٌ ُت وألاصبُت ٞال   كتٍر ٞحها طل٪، بل ٨ًٟي ؤن ج٩ىن مباخث  الكٖغ
ً
  ها مُٟضة

 
ل  ٦ماال ٖلمُا إلا ها، ؼاو 

ى بُان   ؤٖالَا في والخٟؿحر   م ٢ض ٖض  هللا حٗالى م   مغاص   طل٪، ٠ُ٦ َو َ٘ ً ٦المه، َو ٖلما  وا البضٌ

 
 
٠  ألل٣اب  انُالخُت. والٗغوى ٖلما, وما هي بال حٗاٍع

 (الشالض)و
 
٠ ٖلى عؤي بٌٗ الخ٣٣حن, ٞهي  جهض٣ًاث   (1772)اللُٟٓت : ؤن ه٣ى٫: الخٗاٍع

 
َ
 (1773)٫ بلى ٢ًاًاْو ا  ج

َ
 اإلاٗاوي الجمت ٖجها هؼ   ٕ  غ  َٟ ، وج

َ
ٖلحها بكٗغ  ال٩لُت، والاخخجاط   لها مجزلت

                                              

ىمئ بلُه ٢ى٫  الُٗاع ( 1771) ( : )٢ىله )زم ال٣ًاًا الُبُُٗت 238خاقِخه ٖلى قغح السبُصخي )م  في٢لذ: ٍو

 ولُت :ٚحر مٗخبرة في الٗلىم( ؤ٫ ٖهضًت, واإلاغاص  
ُ
هد كىاهين

َ
, ٞال بض مً اٖخباع اهُبا٢ها ٖلى الللىم الخىمُت, ألن  مظدبل

ها الخ ٦الم الُٗاع(. ُٟٞهم مً ٦المه ؤن الٗلىم التي ٌكتٍر ٧ىن مؿاثل ها ٢ًاًا ٧لُت بهما هي الٗلىم ظؼثُاث مىيٖى

ضة )م  : 3الخ٨مُت. و٢ض ٢ا٫ اإلاُُعي في خاقِخه ٖلى قغح السٍغ ( : )اإلاؿإلت هي ال٣اٖضة, وهي ال ج٩ىن بال ٧لُت, َٞحر ص  هدى 

م, هللا ٢اصع, ٞةجها لِؿذ ٧لُت,   ٖال 
ل بى إال ؤن ًلدٌ: التزاُم ولُت اإلاظدبل خدص  بوير هرا الفًهللا  اظب الىظىص , وؤما الخإٍو

 .)٠
 
   ٢لذ: ل٨ً ال ٌؿاٖضٍ ٢ى٫  ٖالم ٣ٞا٫ الؿُض: بهه ج٩ل

وألاقُاء اإلاٟغصة ال٨شحرة بهما جهحر نىاج٘ بإن م: )الٟاعابي اإلاخ٣ض 

ا مً  حَر ل في هٟـ ؤلاوؿان ٖلى جغجِب  مٗلىم, وطل٪ مشل ال٨خابت والُب والٟالخت والىجاعة ٚو ده 
َ
دهغ في ٢ىاهحن ج

 
ج

ت ودهذ كملُتالهىاج٘   )ػ((. ؤو هـٍس

ٝ  له ؤقهَغ مىه ٖىض الؿام٘, ٦خٍٗغ٠ الًٛىٟغ باألؾض, 1772) ٔ  مغاص ( الخٍٗغ٠ اللٟٓي: َى ؤن جبض٫ اللٟٔ بلٟ

ن ولض  وؤ٦ثر الىاؽ اؾخٗماال لهظا الىٕى مً الخٍٗغ٠ ؤَل   اص 
 
٠ السمغ, والك

َ
ْغ٢
َ
َؼْبغ  ألاؾض, وال٣ اللٛت, وطل٪ ٣٦ىلهم: اله 

ار اإلاا
َ
٣ ضان هبذ, وهدى طل٪. ]بًًاح اإلابهم للضمجهىعي )م الٓبُت, والى  ْٗ ( , وعؾالت آلاصاب لخمض مدحي 44ء الٗظب, وَؾ

ى .  ([63الضًً ٖبض الخمُض, واهٓغ: خاقُت الباظىعي ٖلى الؿلم )م  ما ٣ًهض  -ؤي: الخٍٗغ٠ اللٟٓي  –٢ا٫ الؿٗض: )َو
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حٍر ٣ًىم م٣امَ  ظا الىظه   الٗغب ٚو ان ٖلى اإلاؿإلت، َو ل  البَر ٌكتر٥ م٘ الىظه ألاو٫ في ججًز

  ٘ ل في ألاو٫ عاظ ىا عاظ٘  مباخض الخٟؿحر مجزلت اإلاؿاثل، بال ؤن وظه الخجًز بلى ما ًخٟٕغ ٖجها، َو

ل في الىظه ألا  حن، ألن  بلى طاتها, م٘ ؤن الخجًز ىا في قَغ ها ٧ىجَ  و٫ في ظمُ٘ الكغوٍ الشالزت, َو

 ٢ًاًا بهما ًجيء ٖلى مظَب بٌٗ اإلاى٣ُُحن.

غ ٢ىاٖض  بن ٖلم الخٟؿحر ال ًسلى مً ٢ىاَٖض ٧لُت  : ؤن ه٣ى٫: (الغاب٘) في ؤزىاثه, مشل ج٣ٍغ

ت  اليسخ ٖىض جٟؿحر }
ًَ ًْ آ َسْخ م 

ْ
ي
َ
غ َما ه ل ٖىض ج٣ٍغ غ ٢ىاٖض الخإٍو ه  }{, وج٣ٍغ

َ
ٍل و 

ْ
إ
َ
م  ج

َ
ل ْٗ ٌَ {, َوَما 

غ } م ٖىض ج٣ٍغ
َ
َماث  و٢ىاٖض الخ٨

َ
ْد٨ اث  م  ًَ ْىه  آ ٕ  طل٪م  ٖ   {، ٞؿمي مجمى  وما مٗه 

ْ
ا حٛلُبا، ًم ل

ً  َٗ بةخهاء ٧لُاث  جخٗل٤ بال٣غآن، وظَم  و٢ض اٖخجى الٗلماء   ا ٖىه في  ها اب ٞاعؽ، وط٦َغ

                                                                                                                                             

  مضلى٫   به جٟؿحر  
 
 ٖلى  اللٟٔ(, ٢ا٫ السبُصخي: )بإن ال ٩ًىن اللٟٔ

ً
ٔ  ؤوضَر صاللت غ بلٟ واضَر الضاللت ٖلى مًٗجى ُٟٞؿ 

 جهىع  ٚحر  خانل, بهما اإلاغاص 
 
ٟا خ٣ُ٣ُا ًغاص به بٞاصة ٣اع السمغ, ولِـ َظا حٍٗغ  ٗ طل٪ اإلاٗجى ٣٦ىلىا: الًٛىٟغ ألاؾض, وال

ٕ  بةػاثه, حُٗحن  ما و   َم ؤهه مىيى
َ
ٗل َذ بلُه وَ  َٟ لخ  ُ  مً ؾاثغ اإلاٗاوي ل

 
ه ؤْن ي٘ له اللٟٔ

 
٣َهض به جٟؿحر  نىعة   وخانل  ً

 بلٟٓت  ٦ظا(. ]التهظًب م٘ السبُصخي )م  خانلت  
 
٢ا٫ في "صؾخىع الٗلماء" : و  ([33 - 32مً بحن ؾاثغ الهىع بإجها اإلاغاصة

  نىعة   اٖلم ؤن الٛغى مً الخٍٗغ٠ بما جدهُل  )
ً
مً الهىع الخانلت ُٞه.  نىعة   في الظًَ ؤو حُٗحن   لم ج٨ً خانلت

مً مُل٤ الخٍٗغ٠  الخٍٗغ٠ اللٟٓي: ٢ؿم  و٢ا٫ ؤًًا: ) (.٫: َى الخٍٗغ٠ الخ٣ُ٣ي. والشاوي: َى الخٍٗغ٠ اللٟٓيوألاو 

 حُٗحن   :٦ما مغ. وفي اللٟٓي خانلت   ٚحر   نىعة   جدهُل   :ألن اإلاُلىب في الخٍٗغ٠ الخ٣ُ٣ي ,للخٍٗغ٠ الخ٣ُ٣ي و٢ؿُم  

ظا َى مٗجى ٢ىلهم بن بلحها وجهىع   لخٟاث  َا في اإلاضع٦ت والامً الهىع السؼوهت وبخًاع   نىعة   َا بإجها مٗجى َظا اللٟٔ َو

 ًَ  ده  الٛغى مً الخٍٗغ٠ اللٟٓي ؤن 
َ
  ,مٗجى اللٟٔ مً خُض بهه مٗىاٍ ب جهىع  ل للمساَ

 
الخٍٗغ٠  :هموبلُه ًغظ٘ ٢ىل

  ,اللٟٓي ما ٣ًهض به جٟؿحر مضلى٫ اللٟٔ
 
٠ َغ ٩ًىن اإلا٣هىص به ج ٌٗجي ؤن الخٍٗغ٠ اللٟٓي حٍٗغ مٗجى اللٟٔ مً  هٍى

 
َ
ب وجٟؿحٍر وجىيُده ٖىضٍ ؤي ظٗله ممخاػا مً بحن اإلاٗاوي السؼوهت بةياٞخه بلى اللٟٔ خُض بهه مٗىاٍ في طًَ الساَ

ا(. ]صؾخىع الٗلماء   - 1/215السهىم ال مً خُض بهه وي٘ َظا اللٟٔ السهىم لظل٪ اإلاٗجى ختى ٩ًىن بدشا لٍٛى

216] 

ً: ؤخضَما: بخًاع مٗجى اللٟٔ.  بن  : ) 1/216ماء" ٢ا٫ في "صؾخىع الٗل (1773) الخٍٗغ٠ اللٟٓي ًُٟض ؤمٍغ

ت ٞاإلا٣هىص مىه بالظاث الخهض٤ً  والشاوي: الخهض٤ً بإن َظا اللٟٔ مىيٕى لهظا اإلاٗجى. ٞةن ؤوعص في الٗلىم اللٍٛى

ا ومً اإلاُالب وخُيئظ ٧ان بد ,اإلاظ٧ىع وبالٗغى الخهىع بط هٓغ ؤعباب جل٪ الٗلىم م٣هىع ٖلى ألالٟاّ شا لٍٛى

غ وؤلاخًاع وبالٗغى الخهض٤ً ٖلى ما ج٣خًُه  الخهض٣ًُت. وبن ؤوعص في الٗلىم ال٣ٗلُت ٞاإلا٣هىص مىه بالظاث الخهٍى

ُٟت َظٍ الٗلىم ٕ   ,ْو ٟا لُٟٓا ومً اإلاُالب الخهىعٍت. ومً َا َىا ًغجٟ٘ الجزا ٣حن ال٣اثل   وخُيئظ ٧ان حٍٗغ  بحن الٍٟغ

 ؟ما السالء :٣ُٞا٫ ,السالء مدا٫ :ٞةطا ٢ُل ,الب الخهض٣ًُت وآلازغ بإهه مً اإلاُالب الخهىعٍتَما بإهه مً اإلاُؤخض  

ىم ٕ   ,ُٞجاب بإهه بٗض مَى في اللٛت ٩ٞان  ٞةن ٢هض الؿاثل بالظاث ؤن لٟٔ السالء ألي مٗجى مً اإلاٗاوي السؼوهت مىيى

ا ووُْٟت ؤعباب اللٛت ومُٟضا بخ وبن ٢هض  ,هض٤ً بن لٟٔ السالء مىيٕى لهظا اإلاٗجىالجىاب اإلاظ٧ىع خُيئظ بدشا لٍٛى

ت ؤٖجي السالء مدا٫ وال بض مً جهىع اإلاىيٕى في الخهض٤ً  ا في ال٣ًُت اإلالْٟى ه مىيٖى جهىع مٗجى لٟٔ السالء لى٢ٖى

ٟا لُٟٓا ومً اإلاُالب الخهىعٍت (. واهٓغ ؤًًا "صؾخىع لُد٨م ٖلُه بإهه مدا٫ ٩ٞان الجىاب اإلاؿُىع خُيئظ حٍٗغ

 . )ػ( 218 - 1/217ماء" الٗل



 

 469 

جي بها ؤبى الب٣اء ال٨ٟىي في  ",ؤلاج٣ان" َٕ ؤْن  ،"٧لُاجه"ٖو ْض   ٞال ب 
 
ٍ  ج   ؼاص جل٪ في وظى

َ
 ه مؿاثل  بَ ق

 الخٟؿحر بال٣ىاٖض ال٩لُت.

٘ و٧لُاجه, ٩ٞان بظل٪ (السامـ) : ؤن خ٤ الخٟؿحر ؤن ٌكخمل ٖلى بُان ؤنى٫ الدكَغ

  
ً ابخضؤوا بخ٣صخ  ُٟٞدذ ٖلحهم  ,ي مٗاوي ال٣غآنخ٣ُ٣ا بإن ٌؿمى ٖلما, ول٨ً اإلاٟؿٍغ

٘ بال في مىاي٘ صون ٦ثرتها ٢ىاَم، ٞا (1774)ْث غَ وخَؿ  ىا ًٖ الاقخٛا٫ باهتزإ ٧لُاث الدكَغ ههٞغ

 ٢لُلت.

ى الٟهل - (الؿاصؽ) ؤلاؾالم ٢بل  الخٟؿحر ٧ان ؤو٫َ ما اقخٛل به ٖلماء   : ؤن   - َو

 
 
ُه ٦ث ً ب٣ُت الٗلىم، ٞو ًَ ث مىاْغات  رَ الاقخٛا٫ بخضٍو ً مؼاولخه والضعبت ُٞه ل م  ده  هم, و٧ان 

ضع ٥ بها ؤؾ
 ً  
 
٨ت

َ
ض  لهاخبه َمل  لها مٍؼ

ً
ه، ٩ٞان بظل٪ مُٟضا ٖلىًما ٧لُت م 

ْ
ٓ
َ
الَُب ال٣غآن وص٢اث٤َ ه

مي ٖلما  .(1775)(ازخهام  بال٣غآن الجُض، ٞمً ؤظل طل٪ ؾ 

 ) خلُلت اإلاىطىق (

ؿإ٫ ُٞه ًٖ ؤخىاله التي )٢ا٫ الًُاء ابً ألازحر:   ٌ   ٖلم  َى الصخيء  الظي 
ٕ  ٧ل  مىيى

  ٕ ٗغ ى لظاجه, ٞمىيى
َ
ٟحن, وال٣ُٟه   ال٣ٟه َى ؤٞٗا٫   ح

 
ٌؿإ٫ ًٖ ؤخىالها التي حٗغى لها  اإلا٩ل

حر طل٪, ومىيٕى الُب َى بضن  مً الٟغى والىٟل والخال٫ والخغام والىضب واإلاباح ٚو

ؤلاوؿان, والُبِب ٌؿإ٫ ًٖ ؤخىاله التي حٗغى له مً صخخه وَؾ٣َمه, ومىيٕى الخؿاب َى 

ضاص, والخاؾ   حر طل٪, ب ٌؿإ٫ ًٖ ؤخىالها التي حٗغى لها مألٖا ً الًغب وال٣ؿمت واليؿبت ٚو

ومىيٕى الىدى َى ألالٟاّ واإلاٗاوي, والىدىي ٌؿإ٫ ًٖ ؤخىالهما في الضاللت مً ظهت ألاويإ 

ت, و٦ظل٪ ًجغي الخ٨م      اللٍٛى
ِ   ٖلم   في ٧ل   ٖلم  بغؤؾه, ولم  مً الٗلىم, وبهظا الًاب

اهٟغص ٧ل 

 بٛحٍر
ْ
ِ سخل 

ًَ)(1776). 

ً  اإلاغاص بمىيى )٢ا٫ الؿٗض: و  واإلاغاص بالٗغى  ,ُٞه ًٖ ٖىاعيه الظاجُت بدضٕ الٗلم ما 

وبالٗغى الظاحي ما ٩ًىن ميكٍا الظاث بإن ًلخ٤  ,ٖلى الصخيء الساعط ٖىه َاَىا الخمى٫  

ه ٧الطخ٪ لئلوؿان بىاؾُت حعج   ؤو بىاؾُت ؤمغ   ,الصخيء لظاجه ٧اإلصعا٥ لئلوؿان ؤو  ,بهٌؿاٍو

واإلاغاص بالبدض ًٖ  ,لخدغ٥ لئلوؿان بىاؾُت ٧ىهه خُىاهاُٞه ٧ا مىه صازل   ؤٖم   بىاؾُت ؤمغ  

 
 
غاى الظاجُت خمل ؤو ٖلى ؤهىاٖه  ,ال٨خاب ًشبذ الخ٨م ٢ُٗا :ها ٖلى مىيٕى الٗلم ٣٦ىلىاألٖا

                                              

ذ. (1774)
 
ل
َ
ٟذ و٧  ٗ  )ػ( ؤي: َي

غ 1775) غ والخىٍى  13 - 1/12( الخدٍغ

 1/26 في ؤصب ال٩اجب والكاٖغاإلاشل الؿاثغ ( 1776)
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ؤو ٖلى ؤهىإ  ,الٗام ًُٟض ال٣ُ٘ :ؤو ٖلى ؤٖغايه الظاجُت ٣٦ىلىا ,ألامغ ًُٟض الىظىب :٣٦ىلىا

 الٗام ال :ؤٖغايه الظاجُت ٣٦ىلىا
 
 .(1777)(مىه البٌٗ ًُٟض الًٓ و  ظي ز

بدض في طل٪  مىطىق): " قغح ال٩ى٦ب اإلاىحر"وفي   ً ُا ٧ان ؤو ٣ٖلُا َى ما  ٧ل ٖلم قٖغ

.  الٗلم  ًٖ ٖىاعيه الظاجُت, ؤي: ألاخىا٫ الٗاعيت لظاث طل٪ اإلاىيٕى

 ألاخىا٫ الٗاعيت لظاث مىيٕى طل٪ الٗلم. مظدبُل و
 
ت : مٗٞغ   ٖلم 

 ٧ل 

بدض ُٞه ًٖ ألامغاى الالخ٣ت له، ٞمىيٕى ٖلم الُب   ً مشال: َى بضن ؤلاوؿان، ألهه 

ت جل٪ ألامغاى.  ومؿاثله: هي مٗٞغ

غاب والبىاء,  ومىيٕى ٖلم الىدى: ال٩لماث، ٞةهه ًبدض ُٞه ًٖ ؤخىالها مً خُض ؤلٖا

غاب والبىاء. ت ؤلٖا  ومؿاثله: هي مٗٞغ

ت ومىيٕى ٖلم الٟغاثٌ: التر٧اث، ٞةهه ًبدض ُٞه مً خُض ٢ؿمت ها، ومؿاثله: هي مٗٞغ

 خ٨م ٢ؿمتها.

في خ٣ُ٣ت طل٪ الٗلم ٦ما ٢لىا في بضن ؤلاوؿان  والٗلم  بمىيىٕ  ٖلم  لِـ بضازل  

 وال٩لماث والتر٧اث.

 ) مىطىق "ؤصٌى الفله" (

َى ألاصلت اإلاىنلت بلى ال٣ٟه مً ال٨خاب والؿىت  فمىطىق ؤصٌى الفلهبطا ٖلمَذ طل٪: 

ا, أل  بدض ُٞه ًٖ الٗىاعى الالخ٣ت لها، مً ٧ىجها ٖامت ؤو وؤلاظمإ وال٣ُاؽ وهدَى  ً هه 

زانت، ؤو مُل٣ت ؤو م٣ُضة، ؤو مجملت، ؤو مبِىت، ؤو ْاَغة ؤو هها، ؤو مىُى٢ت، ؤو مٟهىمت، 

 َظٍ 
 
ت و٧ىن اللٟٔ ؤمغا ؤو جهُا، وهدى طل٪ مً ازخالٝ مغاجبها، و٦ُُٟت الاؾخضال٫ بها، ومٗٞغ

 .(1778)(مظدبل ؤصٌى الفلهألاقُاء هي 

غ" : )اٖلم ؤن   ابً ؤمحر خاط٢ا٫ و  َى ألاصلت الؿمُٗت مً  اإلاىيىٕ   ٧ىَن  في "قغح الخدٍغ

   (1779)الخُصُت اإلاظ٧ىعة
حر  ٦ما مصخى ٖلُه اإلاهى  ٤ آلامضي وناخب البضٌ٘ ٚو َما، ٠ َى ٍَغ

ى اإلاكهىع   .َو

                                              

ذ ( 1777) , وقغح  1/45, وخاقُت الُٗاع ٖلى الخلي  23 /1 بعقاص الٟدى٫ للكى٧اوي, واهٓغ:  38 - 1/37الخلٍى

 (114الكمؿُت للؿٗض )م 

 م٘ شخيء مً الازخهاع والخهٝغ الِؿحر. 36 - ٩1/33ى٦ب اإلاىحر ( قغح ال1778)

(1779 ) 
 
ٗت في ؤٞٗا٫ اإلا٩ل ت ؤخ٩ام الكَغ  ٟحن. )ػ(ؤي: مً خُض بًهالها بلى مٗٞغ
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البدض  بلى اإلاكهىع بإن ص  ًٖ ؤٖغايهما ُٞه, وع   و٢ُل: هي والترظُذ والاظتهاص؛ ألهه ًبدض

 
 
بًٗها ٖلى بٌٗ ٖىض الخٗاعى ؤو  ر  ًٖ ؤٖغاى ألاصلت باٖخباع جغج   ًٖ الترظُذ بدض

ً الاظتهاص باٖخباع ؤن   ٌَ  حؿا٢ُها به لٗضم اإلاغجر، ٖو .ألاصلت بهما   ؿخيبِ مجها ألاخ٩اَم الجتهض 

بما وخانله ؤن اإلا٣هىص بالظاث ؤخىا٫  ألاصلت مً خُض صاللتها ٖلى ألاخ٩ام بما مُل٣ا، و 

باٖخباع حٗاعيها ؤو اؾخيباَها مجها, ٞخ٩ىن هي مىيٕى الٗلم بالخ٣ُ٣ت، والبدض ًٖ الترظُذ 

 والاظتهاص عاظٗا بلحها.

ٗت زم الخ٤٣ الخٟخاػاوي؛ ألهه ًبدض ُٞه ًٖ  و٢ُل: ألاصلت وألاخ٩ام, وصدخه نضع الكَغ

ام، وهي زبىتها بخل٪ والٗىاعى الظاجُت لؤلخ٩ ,الٗىاعى الظاجُت لؤلصلت، وهي بزباتها الخ٨م

 ,وألاخ٩ام بلى السمؿت ,ألاصلت, وخ٤٣ َظا الخ٤٣ طل٪ بإها عظٗىا ألاصلت بالخٗمُم بلى ألاعبٗت

وهٓغها في اإلاباخض اإلاخٗل٣ت ب٨ُُٟت بزباث ألاصلت لؤلخ٩ام بظماال ٞىظضها بًٗها عاظٗت بلى 

انض وآلازغ مً اللىاخ٤ َما مً اإلا٣ؤخض   ل  ْٗ َٞج  ,ؤخىا٫ ألاصلت وبًٗها بلى ؤخىا٫ ألاخ٩ام

 
 
 ل٨ىه ال ٣ًخطخي ألانالت والاؾخ٣ال٫ اَـ . ,م؛ ٚاًت ما في الباب ؤن مباخض ألاصلت ؤ٦ثر وؤَمجد٨

  ول٣اثل  
 
البدض بالظاث بهما ٣ً٘ في َظا الٗلم ًٖ  م هٓغ, ٞةن  ؤن ٣ًى٫: في صٖىي الخد٨

 ها مشب  ؤخىا٫ ألاصلت مً خُض ٧ىج  
ً
ىا٫ ألاخ٩ام ٞلم ٣ً٘ بال لؤلخ٩ام، وؤما البدض ًٖ ؤخ خت

 
َ
   ؤخىا٫ ألاصلت, وال زٟاء في ؤن زمغة الصخيء ؤمغ   باٖخباع ٧ىن ؤخىا٫ ألاخ٩ام زمغة

٘  له مخٟغ   ٕ  جاب

  ه ال ؤهه ؤنل  ٣  ٖلى جد٣  
 
 ه, ٞظ  مشل

ْ
َا ُٞه لالخخُاط بلى جهىعَا لُخم٨ً مً بزباتها ؤو هٟحها ال غ  ٦

ا له ؤًًا  .(1780)(ل٩ىن ألاخ٩ام مىيٖى

 مً بُدن مىطىق الللم ( الودًت) 

ُت اإلاىيٕى  ؤن   "اإلاىيٕى واإلاؿاثل"و٢ض ٢ضمىا ؤو٫ ال٨الم في  ت مىيٖى الٛاًت مً مٗٞغ

ل٨ً ال٨الم َىا٥ لم ًخٗحن ُٞه ما ًدهل به , َاهي ج٨مُل البهحرة الخانلت بالخٍٗغ٠ وجى٦ُض  

اصة ٢ض و٢ٗذ ؤلاقاعة , ٞب٣ُذ الٛاًت مجملت مٟخ٣غة بلى جٟهُل, و طل٪ ال٨ما٫ والخى٦ُض والٍؼ

ِ  ): الؿاب٤ ٢ى٫ ابً ألازحربلى َظا الخٟهُل في    وبهظا الًاب
ْ
ِ سخل 

ًَ  ٖلم  بغؤؾه, ولم 
اهٟغص ٧ل 

 .(بٛحٍر

في  َظا الٗلم   ما به ًخمحز   حُٗحن  ):  -٦ما ٢ا٫ الؿٗض  -ٞاإلا٣هىص مً بُان مىيٕى الٗلم 

ًَ هٟؿه  غ, ختى 
َ
ز
 
ً  ٖلى الا  ل له اؾم  واخض  ده  ًٖ الٗلىم ألا الٗلىم في طواتها  َؼ هٟغاص, ٞةن  جما

ٕ  مٛاًغ  إلاىيىٕ  طا٥  اث, ختى لى لم ٨ًً لهظا مىيى بدلراث ؤو لِـ بال بدؿب جماًؼ اإلاىيٖى

                                              

غ والخدبحر ( 1780)  36 - 1/35الخ٣ٍغ
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هما بىظهحن مسخل  بدالكخبدز
 ٟ ر  حٍٗغ ص 

ًَ لَمحن, ولم   ٖ حن, ألن  , لم ٩ًىها  الٗلم ٖباعة ًٖ ظمُ٘ ما  َٟ

غاى الظاجُت للمىي بدض ُٞه ًٖ ألٖا  .(1781)(ٕى باٖخباع  واخضً 

ٖلى ؤن جماًؼ الٗلىم في ؤهٟؿها بهما َى  - ٦ما ٢ا٫ الؿٗض -اج٣ٟذ ٧لمت ال٣ىم ولهظا ٣ٞض 

اث, ٢ا٫:   إلاا به ًخمحز )بدؿب جماًؼ اإلاىيٖى
ً
ٞىاؾَب جهضًَغ الٗلم ببُان اإلاىيٕى بٞاصة

 الخمُحَز بدؿب اإلاٟهىم
 
٠  .(1782)(بدؿب الظاث بٗضما ؤٞاص الخٍٗغ

اث, ٞةن ٖلم ال٣ٟه مشال )الغاػي: و٢ا٫ ال٣ُب  بن جماًؼ الٗلىم بدؿب جماًؼ اإلاىيٖى

  ً ه, ألن ٖلم ال٣ٟه   بهما ًمخاػ ًٖ ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه بمىيٖى
 
ٟحن مً بدض ُٞه ًٖ ؤٞٗا٫ اإلا٩ل

 بخُض 
َ
 وجدغ   ل  د  جها ج

َ
 ص  م وج

لم ؤنى٫ ال٣ٟه ًبدض ًٖ ألاصلت الؿمُٗت مً خُض وجٟؿ   ر  ض, ٖو

 
 
ٕ  ولظا٥ مىيٕى آزغ, ناعا ٖلمحن  ألاخ٩ام   ِ ٖجهاؿخيبَ بجها ح ُت, ٞلما ٧ان لهظا مىيى الكٖغ

ٕ  في الٗلم ؤن   ٝ  الكاع ٗغ 
ٌَ ً, مىٟغصا ٧لٌّ مجهما ًٖ آلازغ, ٞلى لم  ه ؤي شخيء َى؟  مخمحًز مىيٖى

٢ىله )لم )٢ا٫ الخصخي الجغظاوي:  .(اإلاُلىب ٖىضٍ, ولم ٨ًً له في َلبه بهحرة لم ًخمحز الٗلم  

 ًخمحز ال
َ
اصة ز, ولم ٨ًً جمح   ٗلم اإلاُلىب ٖىضٍ ولم ٨ًً له في َلبه بهحرة( ؤعاص به ؤهه لم ًخمحز ٍػ

اصة بهحرة, ألن الخمحز والبهحرة ٢ض خهال له بخهىعٍ بغَ  (هم  ْؾ له ٍػ
(1783). 

ذ مً ٦الم الؿٗض ؤن الخمحز الخانل مً الخهىع بالخٍٗغ٠ جمحز  بدؿب  و٢ض ٖٞغ

 اإلاٟهىم ال الظاث.

ت"ا٫ في ٢ :(  جىبُه)  ُت اإلاىيٕى): " اإلاباصت الىهٍغ  :اإلاغاص مً الخهض٤ً بمىيٖى

ٕ   ؤلاظما٫, ٞةه٪ بطا ٢لذ مشال: الٗضص   ٖلى وظه   الخهض٤ً   ً   مىيى ىٓغ ٖلم الخؿاب, ألهه بهما 

 الخهض٤ً   في ؤٖغايه الظاجُت, لم ًخد٤٣ طل٪ بال بٗض ؤلاخاَت بٗلم الخؿاب, م٘ ؤن الٛغَى 

ُت ٢بل ؤلاخاَت ُت بظماال مً ؾىاب٤ الٗلم, بإن  بالٗلم, ٩ٞان الخهض٤ً   باإلاىيٖى باإلاىيٖى

  هَ ً  
َٕ ض  إل ٖلى مؿإلت   ١ بإن مىيى واخضة ؤو بمجغص ؤلازباع,  َظا الٗلم ٦ظا بمجغص الَا

 .(1784)(وجد٣ُ٣ا مً لىاخ٣ه

ٌ  ): " ؤبجض الٗلىم"٢ا٫ في : (  فدبدة)  يبػي ؤن   ٍو
َ
 اإلاىيٕى واإلاباصت واإلاؿاثل لؼومَ  م ؤن  ٗل

ا ٣ٞض ًٓهغ ٦ما في  اهُت, وؤما في ٚحَر ت البَر ع بهما َى في الهىاٖاث الىٍٓغ ٖلى الىظه اإلا٣غ 

                                              

 (94قغح الكمؿُت )م ( 1781)

 1/167قغح اإلا٣انض ( 1782)

غ ال٣ىاٖض اإلاى٣ُُت م٘ خاقُت الكٍغ٠ )م 1783)  (29 - 28( جدٍغ

ت )م 1784)  1/171( , واهٓغ: قغح اإلا٣انض 7( اإلاباصت الىهٍغ
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  ٠  ال٣ٟه وؤنىله, و٢ض ال ًٓهغ بال بخ٩ل

ً
ًٖ  ٦ما في بٌٗ ألاصبُاث, بط عبما ج٩ىن الهىاٖت ٖباعة

  ٖ 
ٕ  ض  ؤٖغاى  طاجُت  وانُالخاث وجيبحهاث مخٗل٣ت بإمغ  واخض, بٛحر ؤن ٩ًىن َىا٥ بزباث   ة ؤويا

ا الؿٗض الخٟخاػاوي  إلاىيىٕ  واخض  بإصلت  مبيُت ٖلى م٣ضماث, َظٍ ٞاثضة ظلُلت ط٦َغ

يخٟ٘ بها في مىاي٘, مجها: ظىاػ   "قغح اإلا٣انض"في  (1785)الكاٞعي  ً   ً اإلاباصت  دا٫ جهىع  ؤن 

, بلى ٚحر اللٛت والخٟؿحر والخضًض وؤمشالها ٖلىما آزغ, ومجها: ظٗل   الخهىعٍت في ٖلمه ٖلى ٖلم  

 .(1786)(طل٪

 

 

 

 

                                              

اة" ( 1785) ي في "بُٛت الٖى : )مؿٗىص بً ٖمغ بً ٖبض هللا الكُش ؾٗض الضًً الخٟخاػاوي ؤلامام  ٢2/285ا٫ الؿَُى

ا،  حَر  و٫َ ال٨خاب.(. و٢ض ج٣ضمذ جغظمخه ؤشدفعيالٗالمت. ٖالم بالىدى والخهٍغ٠ واإلاٗاوي والبُان وألانلحن واإلاى٤ُ ٚو

 (238)م  ( ؤبجض الٗلىم1786)
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  [4 ] 

 

 النسبة: رابعاملبدأ ال

 

 

ا ٢ضماء  (1787)"الغئوؽ الشماهُت"بضؤ َى ؾاصؽ ولٗل َظا اإلا ى الٟالؾٟتالتي ط٦َغ , َو

ه ؤو زهىنه، ) ؤهه ؤًت مغجبت َى، ؤي بُان مغجبخه ُٞما بحن الٗلىم، بما باٖخباع ٖمىم مىيٖى

 
 
، لخ٣ضم ٟه ٖلى ٖلم آزغ، ؤو ٖضم ؤو باٖخباع جى٢ جى٢ٟه ٖلُه، ؤو باٖخباع ألاَمُت ؤو الكٝغ

ازغ جدهُله ٖما ًجب ؤو ٌؿخدؿً  جدهُله ٖلى ما ًجب، ؤو ٌؿخدؿً ج٣ضًمه ٖلُه، ٍو

 .(1788)(جإزحٍر ٖىه

ت"في و٢ض ٢ا٫   .(1789)(الخباًً :هوؿبخ  ): " اإلاباصت الىهٍغ

ًٖ ؤخىا٫  ال مٗجى ل٩ىن َظا ٖلما وطا٥ ٖلًما آزَغ ؾىي ؤهه ًبدض َظا )٢ا٫ الؿٗض: 

َغ مٛاًغ  له 
َ
 الٗلىم  في بدلراث ؤو بدالكخبدزشخيء  وطل٪ ًٖ ؤخىا٫ شخيء  آز

, ٞال ٩ًىن جماًؼ 

, وبن ٧اهذ جخماًؼ ٖىض الُالب بما لها مً  ؤهٟؿها وبالىٓغ بلى طواتها بال بدؿب اإلاىيٕى

ًَ الٗلىم وجىاؾبها وجضازلها ؤًًا ما, ولهظا ظٗلىا جباً ٟاث والٛاًاث وهدَى بدؿب  الخٍٗغ

مان 
ْ
ل  ٗ ً ٧ل وظه  ٞال غ  م 

َ
باًىا إلاىيٕى آلاز  ؤخض  الٗلمحن بن ٧ان م 

َٕ , بمٗجى: ؤن  مىيى اإلاىيٕى

  ٖ ال١, وبن ٧ان ؤٖم  مىه ٞالٗلمان مخضازالن, وبن ٧ان مىيى هما قِئا واخضا مخباًىان ٖلى ؤلَا

 
َ
خباع ؤو قِئحن مدكاع٦ ـ  بالظاث مخٛاًغا بااٖل مخىاؾبان, ٖلى  ؤو ٚحٍر ٞالٗلمان حن في ظي

ا  غث في مىيٗها, وبالجملت ٣ٞض ؤَب٣ىا ٖلى امخىإ ؤن ٩ًىَن شخيء  واخض مىيٖى  ٦
 
جٟانَُل ط

ً   لٗلمحن مً ٚحر اٖخباع   ً  حٛا  غ  بإن 
َ
  مجهما از

ضا ؤو ًازظ في ٧ل   ُ ظ في ؤخضَما مُل٣ا وفي آلازغ م٣

ضا ب٣ُض آزغ  ُ  .(1790)(م٣

                                              

٢الىا: الىاظب ٖلى مً قٕغ في قغح ٦خاب ما ؤن ًخٗغى في نضٍع ألقُاء ٢بل الكغوٕ في ٢ا٫ التهاهىي: )( 1787)

 17 - 1/14اهٓغ: ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن (. اإلا٣هىص، ٌؿمحها ٢ضماء الخ٨ماء الغءوؽ الشماهُت

 1/15( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 1788)

ت )م ( اإلاب1789)  (13اصت الىهٍغ

 1/168( قغح اإلا٣انض 1790)
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ظا مٗجى ٢ى٫ ابً ٖاقىع:  اث، وخُصُاث  -٦ما ٣ًىلىن  -جماًؼ الٗلىم )َو بخماًؼ اإلاىيٖى

اث  .(1791)(اإلاىيٖى

اث الٗلىم السخلٟت بالظاث, وبما ؤن حكتر٥ ٖلىم مسخلٟت في  ؤي: بما ؤن جدباًً مىيٖى

, ٞل٩ل ٖلم  ا ٩ًىن مً ظهت جباًً خُصُاث طل٪ اإلاىيٕى ً  جماًَؼ مىيٕى واخض بالظاث, ول٨

ا ؤن جخدض ُت التي ًخهل بها ٚحٍر مً الٗلىم, ؤم  اجها٫ بظل٪ اإلاىيٕى مً خُصُت مٛاًغة للخُص

الظاث والخُصُاث ٞهظا الظي ؤَب٣ىا ٖلى مىٗه ٦ما ٢ا٫ الؿٗض, ألن طل٪ ٌؿخلؼم اجداص الٗلىم, 

ى مىا٢ٌ للٟغى مً ٧ىجها مخٛاًغة.  َو

ال مٗجى لخماًؼ الٗلىم بال ؤن َظا ًىٓغ في ؤخىا٫ شخيء، وطل٪ في ؤخىا٫ ): التهاهىي و٢ا٫ 

 
َ
خباع بإن ًازظ في ؤخض الٗلمحن مُل٣ا وفي آلازغ م٣ُضا, ؤو شخيء آز َغ مٛاًغ  له بالظاث, ؤو بااٖل

ن    
 مُلىبت، واإلاىيٕى مٗلىم  َبح 

 
ًازظ في ٧ل مجهما م٣ُضا ب٣ُض آزغ، وجل٪ ألاخىا٫ مجهىلت

ى الهالر    .(1792)(ؾببا للخماًؼ الىظىص, َو

ى ؤن ٩ًىن  -و٢ض مشل ابً ؤمحر خاط للخضازل بحن الٗلمحن ٢لذ:  حن َو بحن اإلاىيٖى

مىم ٩ُٞىن ألازو   زهىم   م  ٖو  .(1793)بٗلمي الخضًض وألانى٫  -صازال جدذ ألٖا

 وبهظا صَ 
َ
ً   ال٨ما٫   َ٘ ٞ ً   اب م مً اؾخمضاص ؤنى٫ ال٣ٟه مً ٖلم الخضًض, الهمام ما ٢ض  خَى

ه الخضازل  بحن مى مكتر٦ت  ظملت   لىص بدثهما ٖجىاع   وؤقاع بلى ؤن   يىعي مً اإلاؿاثل ؾبب 

 الٗلمحن.

غ والخدبحر"٢ا٫ في  َذ ): " الخ٣ٍغ مىيٕى ؤخضَما  جضازلهما باٖخباع ٖمىم   ظىاَػ  ٣ٞض ٖٞغ

ً   باليؿبت بلى آلازغ وزهىم   ىظب مىيٕى آلازغ باليؿبت بلُه، وال ق٪ ؤن طل٪ ٢ض 

َٖ َما بدشا في بٌٗ اإلاُالب مً ٚحر ؤن ٩ًىن ؤخض  الخ٣اءَ  ا َما ُٖاال ٖلى آلازغ في طل٪، ومىيى

َظًً الٗلمحن ٦ظل٪, ٦ما ؤقاع بلُه ب٣ىله )والؿمعي( ؤي: الضلُل ال٨لي الؿمعي مُل٣ا )مً 

  ً ىنل( الٗلم بإخىاله بلى ٢ضعة بزباث ألاخ٩ام ألٞٗا٫ اإلا٩لٟحن )ًىضعط ُٞه الؿمعي خُض 

ى ْاَغ   ذ ؤن  ,الىبىي مً خُض ٦ُُٟت الشبىث(، َو ل٩ىن َظا ظؼثُا مً ظؼثُاث طا٥, و٢ض ٖٞغ

ظا مىيٕى ٖلم الخضًض, ٞةطن ٖلم الخضًض باب  مً ألانى٫،  طا٥ مىيٕى ؤنى٫ ال٣ٟه، َو

 
   و٧ىن 

اإلاكاع بلُه ال ٣ًخطخي هَٟي البدض  ًبدض ًٖ الضلُل اإلاظ٧ىع مً خُض ؤلاًها٫   ألانىلي 

                                              

غ1791) غ والخىٍى  1/12 ( الخدٍغ

 1/10 ( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 1792)

غ والخدبحر 1793)  1/37( الخ٣ٍغ
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مً خُض ؤلاًها٫ اإلاظ٧ىع ال ٩ًىن بال  ٖىه مً خُض ٦ُُٟت الشبىث و٠ُ٦ ٣ًخًُه, والبدض

ت ٦ُُٟت الشبى  ما، ومً زمت جسخل٠ نٟاث بزباث ألاخ٩ام  ً صخت  ث م  بٗض مٗٞغ حَر ً  ٚو ْؿ
وخ 

ٟحن بازخالٝ ٦ُُٟت زبىث ألاصلت ٢ىة ويٟٗا, ٞال جىاف
 
حن, ٞٓهغ ؤن  يللم٩ل بحن ٢ُضي اإلاىيٖى

  ً ىظب اؾخمضاَصٍ بًاَا مً ٖلم الخضًض, ط٦َغ جٟانُل  مباخض الؿىت اإلاظ٧ىعة في ألانى٫ ال 

 .(1794)(ؤًظدبل هي مً مبدخثه بدألصدلت 

اإلاى٣ى٫ مً الؿىت  بن  ولهظا ٢ا٫ ابً زلضون في بُان ٦ُُٟت وكإة ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه: )

ضالت الىا٢لحن مدخاط      ,بلى جصخُذ السبر بالىٓغ في َغ١ الى٣ل ٖو
لت للًٓ لخخمحز الخالت الخه 

  هبهض٢
 
 .(1795)(وهره ؤًظد مً كىاكد الفً ,ربوظىب الٗمل بالس الظي َى مىاٍ

ى با٧ىعة مهىٟاث ألانى٫  -للكاٞعي  "الغؾالت"و٢ٗذ في ٦خاب ٢لذ: ولهظا    -َو
 
 مباخض

ض  الكُش ؤخمض قا٦غ ؤلاماَم الكاٞعي )في ؤنى٫ الخضًض َٖ ( وايٗا 204 اإلاخىفى ؾىت, ومً َىا 

 لٗلم مهُلر الخضًض.

ظا ٦خاب  ): " الغؾالت"٢ا٫ الكُش ؤخمض قا٦غ في م٣ضمخه ل٨خاب  ؤو٫  ٦خاب   "الغؾالت" َو

  
 
ل
 
  ٦خاب   ٠ في ؤنى٫ ال٣ٟه, بل َى ؤو٫  ؤ

 
  ؤ
 
 ل

َ
ؤبىاب ال٨خاب  بن  في ؤنى٫ الخضًض ؤًًا... وؤ٢ى٫:  ٠

 َٖ ٞحها لل٨الم ٖلى خضًض الىاخض والدجت ُٞه, وبلى قغوٍ صخت  ى الكاٞعي  غَ ومؿاثله التي 

ضالت الغواة, وَع    الخضًض ٖو
ٌ   ص  هغؽ الٗلمي ٝ مً الٟٗغَ السبر اإلاغؾل واإلاى٣ُ٘, بلى ٚحر طل٪ مما 

 ٖىضي ؤص١  وؤٚلى ما ٦خَب الٗلماء  في ؤنى٫ الخضًض, بل بن   في آزغ ال٨خاب, َظٍ اإلاؿاثل  

ٟهم ؤن   ًَ ٕ   اإلاخ٣ٟه في ٖلىم الخضًض  ب بٗضٍ بهما َى ٞغو خ 
 
َ٘ طل٪  ما ٦  ٖلُه, وؤهه َظَم

 
الت مىه, ٖو

 .(1796)(ٟه ٖلى ٚحر  مشا٫  َؾَب٤, هلل ؤبٍىونى  

اث الٗلىممى زم ظملت ال٣ى٫ في  غ والخدبحر"٦ما في  – يٖى بما  الٗلىمَ  ؤن   - "الخ٣ٍغ

اتها وجىاؾبها وجباًجها, ٞةن ٧اهذ  مخضازلت ؤو مخىاؾبت ؤو مخباًىت، وطل٪ ًخٗل٤ بخضازل مىيٖى

ات    مىيٖى
ً
ٕ   ها مخضازلت ٗ   ؤخض   بإن ٩ًىن مىيى  ال

ْ
مً مىيٕى الٗلم آلازغ ؤو مىيٕى  حن ؤٖم  َم ل

وؾمي الٗلم  ,ٖغايا زانت بمىيٕى آلازغ ؾمُذ الٗلىم مخضازلتؤخضَما مً خُض ٣ًاعن ؤ

اث مخضازلت ٞةن ٧اهذ واخضة ل٨ً  ا جدذ الٗلم الٗام، وبن لم ج٨ً اإلاىيٖى السام مىيٖى

                                              

غ والخدبحر 1794)  1/68( الخ٣ٍغ

 (574اإلا٣ضمت )م ( 1795)

 (13الغؾالت )م ( م٣ضمت 1796)
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خباع ؤو ٧اهذ ؤقُاء ل٨جها حكتر٥ في البدض ؤو جىضعط جدذ ظيـ واخض ؾمُذ  جخٗضص بااٖل

 .(1797)مخىاؾبت، وبال ٞمخباًىت، وهللا حٗالى ؤٖلم

ُت)زم ٢ض ٣ًى٫ بًٗهم في وؿبت ؤنى٫ ال٣ٟه:   .(1798)(بهه مً الٗلىم الكٖغ

ظا   .(1799)(بهه مً الٗلىم ال٣ٗلُت)في وؿبت اإلاى٤ُ:  ٢ض ٣ًا٦٫ما َو

َغ ٖلى الىظه الظي 
َ
 ٖلم  بلى آز

 
ن وؿبت بح 

 
ٞٗلى ألاو٫ ج٩ىن وؿبت الٗلىم بلى بًٗها, بإن ج

لى َظا الشاوي ج٩ىن وؿبت الٗلىم بلى مإزظَا ومضع٦ها, ٞما اؾخ٣ل ال٣ٗل باؾخيباَه  ج٣ضم, ٖو

 
 
غ مؿاثله مً ٚحر جى٢ ٖلى قٕغ ٧ان مً الٗلىم ال٣ٗلُت, وما ٧ان مً الٗلىم خانال  ٠  وج٣ٍغ

ُت.  بخى٠ُ٢ الكإع وويٗه وحٗلُمه ٞهى مً الٗلىم الكٖغ

اٖلم ؤن الٗلىم جى٣ؿم بلى ٣ٖلُت ٧الُب والخؿاب : )" اإلاؿخهٟى"٢ا٫ الٛؼالي في 

لم واله لم الخضًض ٖو ىضؾت, ولِـ طل٪ مً ٚغيىا, وبلى صًيُت ٧ال٨الم وال٣ٟه وؤنىله ٖو

لم الباًَ ؤٖجي ٖلم ال٣لب وجُهحٍر ًٖ ألازال١ الظمُمت  . (1800)(الخٟؿحر ٖو

خضاولىجها في ): " اإلا٣ضمت"٢ا٫ ابً زلضون في و  اٖلم ؤن الٗلىم التي ًسىى ٞحها البكغ ٍو

، ونى٠ ألامهاع جدهُال وحٗلُما هي ٖلى ن ىٟحن: نى٠ َبُعي لئلوؿان حهخضي بلُه ب٨ٍٟغ

 ً ويٗه.ه٣لي ًإزظٍ ٖم  

بُبُٗت  وألاو٫: هي الٗلىم الخ٨مُت الٟلؿُٟت, وهي التي ًم٨ً ؤن ٠٣ً ٖلحها ؤلاوؿان  

اتها ومؿاثلها وؤهداء بغاَُجها ووظٍى حٗلُمها ختى  ,٨ٍٞغ ت بلى مىيٖى وحهخضي بمضاع٦ه البكٍغ

 ٣ًٟه هٓغ  
 
 طو ٨ٞغ. الهىاب مً السُة ٞحها مً خُض َى بوؿان   ه ٖلىٍ وبدش

 
 
وال  ,ضة بلى السبر ًٖ الىاي٘ الكغعيها مؿدى  والشاوي: هي الٗلىم الى٣لُت الىيُٗت, وهي ٧ل

مجا٫ ٞحها لل٣ٗل بال في بلخا١ الٟغوٕ مً مؿاثلها باألنى٫, ألن الجؼثُاث الخاصزت اإلاخٗا٢بت ال 

 ٢ُاسخي, بال ؤن َظا ال٣ُاَؽ  , ٞخدخاط بلى ؤلالخا١ بىظه  جىضعط جدذ الى٣ل ال٨لي بمجغص ويٗه

ى ه٣ليٌّ  ه ٖىه.ًخٟٕغ ًٖ السبر بصبىث الخ٨م في ألانل, َو  , ٞغظ٘ َظا ال٣ُاؽ بلى الى٣ل, لخٟٖغ

                                              

غ والخدبحر 1797)  1/38( الخ٣ٍغ

 ( 17 ( قغح الىع٢اث لٗبض هللا الٟىػان )م1798)

ت )م 1799)  (25( اإلاباصت الىهٍغ

 (6( اإلاؿخهٟى )م 1800)
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   وؤنل  
 
ُاث  َظٍ الٗلىم الى٣لُت ٧ل مً ال٨خاب والؿىت التي هي مكغوٖت لىا  ها هي الكٖغ

ا لئلٞاصةمً هللا وعؾىله وما ًخٗل٤ بظل٪ مً ا اللؿان  زم ٌؿخدب٘ طل٪ ٖلىمَ  ,لٗلىم التي تهُئَى

 اإلالت وبه هؼ٫ ال٣غآن. الٗغبي الظي َى لؿان  

  ,وؤنىاٝ َظٍ الٗلىم الى٣لُت ٦شحرة
 
هللا حٗالى  ٠ ًجب ٖلُه ؤن ٌٗٝغ ؤخ٩امَ ألن اإلا٩ل

لى ؤبىاء ظيؿه ؤو وهي مإزىطة مً ال٨خاب والؿىت بالىو ؤو باإلظمإ  ,اإلاٟغويت ٖلُه ٖو

 ٞال بض مً الىٓغ بال٨خاب ببُان ؤلٟاْه ؤو   ,باإللخا١
ً
ظا َى ٖلم الخٟؿحر ,ال زم بةؾىاص ه٣له  ,َو

ظا َى ٖلم  ,وعواًخه بلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص الظي ظاء به مً ٖىض هللا وازخالٝ عواًاث ال٣غاء في ٢غاءجه َو

ت ؤخىالهم زم بةؾىاص الؿىت بلى ناخبها وال٨الم في الغواة  ,ال٣غاءاث الىا٢لحن لها ومٗٞغ

م بٗلم ضالتهم ل٣ُ٘ الىزى١ بإزباَع ظٍ هي ٖلىم  (1801)ٖو ما ًجب الٗمل بم٣خًاٍ مً طل٪، َو

ب٨ُُٟت َظا  ٢اهىوي ًُٟض الٗلَم  زم ال بض في اؾخيباٍ َظٍ ألاخ٩ام مً ؤنىلها مً وظه   ,الخضًض

ظا َى ؤنى٫ ال٣ٟه ,الاؾخيباٍ ت ل  وبٗض َظا جده   ,َو ؤخ٩ام هللا حٗالى في ؤٞٗا٫  الشمغة بمٗٞغ

ظا َى ال٣ٟه ,اإلا٩لٟحن  .َو

ى السخو باإلًمان وما ًجب ؤن ٌٗخ٣ض مما ال  زم بن الخ٩ال٠ُ مجها بضوي، ومجها ٢لبي، َو

ظٍ هي ال٣ٗاثض ؤلاًماهُت في الظاث والهٟاث وؤمىع الخكغ والىُٗم والٗظاب وال٣ضع ,ٌٗخ٣ض  ,َو

جاط    ٖلم ال٨الم.ًٖ َظٍ باألصلت ال٣ٗلُت َى  والد 

  
 
٠ ٖلحها, وهي زم الىٓغ في ال٣غآن والخضًض ال بض ؤن جخ٣ضمه الٗلىم  اللؿاهُت, ألهه مخى٢

لم آلاصاب خؿبما هخ٩لم ٖلحها. لم البُان ٖو لم الىدى ٖو  ؤنىاٝ, ٞمجها ٖلم اللٛت ٖو

ها مسخهت باإلالت ؤلاؾالمُت وؤَل  
 
ظٍ الٗلىم الى٣لُت ٧ل الجملت ها, وبن ٧اهذ ٧ل  ملت  ٖلى َو

لت مً  جز  ُت م  ال بض ٞحها مً مشل طل٪ ٞهي مكاع٦ت لها في الجيـ البُٗض مً خُض بجها ٖلىم قٖغ

ٜ لها, وؤما ٖلى السهىم ٞم  َٖٗىض هللا حٗالى ٖلى ناخب الكغ   
 
 لجمُ٘ اإلالل, ألجها بَ ت اإلابل

 
ىت  ً ا

٣ٞض ههى الكٕغ ًٖ  هاسست لها, و٧ل  ما ٢بلها مً ٖلىم اإلالل ٞمهجىعة, والىٓغ  ٞحها مدٓىع,

م و٢ىلىا آمىا "الىٓغ في ال٨خب اإلاجزلت ٚحر ال٣غآن, ٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص:  ال جهض٢ىا ؤَل ال٨خاب وال ج٨ظبَى

, وعؤي الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في ًض ٖمغ هنع هللا يضر وع٢ت مً "بالظي ؤهؼ٫ ٖلُىا وؤهؼ٫ بل٨ُم وبلهىا وبله٨م واخض

٨م بها بًُاَء ه٣ُت؟ وهللا لى ٧ان "الًٛب في وظهه, زم ٢ا٫: الخىعاة ًٞٛب ختى جبحن  ؤلم آج 

 ."مىسخى خُا ما وؾٗه بال اجباعي

                                              

ٗمل.( 1801)  وفي وسست ؤزغي: َو
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ض ٖلُه, واهتهذ ٞحها  ُت ٢ض ه٣ٟذ ؤؾىا٢ها في َظٍ اإلالت بما ال مٍؼ زم بن َظٍ الٗلىم الكٖغ

ظبذ الانُالخاث وعجبذ الٟىىن ٞجا ً بلى الٛاًت التي ال شخيء ٞى٢ها, َو ءث مً مضاع٥ الىاٍْغ

غَظ٘ بلحهم ُٞه  ً   عظا٫  
 ً ٕ  ٌؿخٟاص مجها  ,وعاء الٛاًت في الخؿً والخىم٤ُ, و٧ان ل٩ل ٞ وؤويا

الخٗلُم. وازخو اإلاكغ١ مً طل٪ واإلاٛغب بما َى مكهىع مجها خؿبما هظ٦ٍغ آلان ٖىض حٗضًض 

 َظٍ الٟىىن.

  و٢ض ٦ؿضث لهظا الٗهض  
 
٣ُإ ؾىض الٗلم الٗمغان ُٞه واه و  ؤؾىا١  الٗلم باإلاٛغب, لخىا٢

والخٗلُم ٦ما ٢ضمىاٍ في الٟهل ٢بله, وما ؤصعي ما ٞٗل هللا باإلاكغ١, والًٓ به هٟا١ الٗلم ُٞه 

ت وال٨مالُت, ل٨ثرة ٖمغاهه والخًاعة  واجها٫  الخٗلُم في الٗلىم وفي ؾاثغ الهىاج٘ الًغوٍع

 
 
اهت لُالب الٗلم بالجغاًت مً ألاو٢اٝ التي احؿٗذ بها ؤعػا٢ هم, وهللا ؾبداهه ووظىص ؤلٖا

اهت( ٤ُ وؤلٖا ض وبُضٍ الخٞى  .(1802)وحٗالى َى الٟٗا٫ إلاا ًٍغ

ؼاص   ً ُت ٣ُٞا٫: )٢لذ: زم ٢ض  ى لل٣ٟه ٧إنى٫ ٖلى بُان ؤن  ألانى٫ مً الٗلىم الكٖغ َو

لىم الخضًض (1803)الىدى  .(1805)(للخضًض (1804)للىدى, ٖو

ظا ؤًًا ٦ما ٣ًا٫ في اإلاى٤ُ: بهه لل٣ٗل ٧الىدى للؿان, ٦ما ٢ا٫ ألازًغي في ؤو٫  َو

 الؿلم: 

ؿان    
 
ه ٧الىدى لل ؿبخ   للَجىان ... و 

 وبٗض  ٞاإلاى٤ُ 

ؤي: بن اإلاى٤ُ ٌٗهم الجىان بمٗجى ال٣ٗل ًٖ السُإ في ال٨ٟغ, ٦ما ؤن الىدى ٌٗهم 

 .(1806)السُإ في ال٨الماللؿان ًٖ 

غة: ) ل , ٦مشكلم ؤصٌى الفله بدليظبت للفلهبن مشل و٢ض ج٣ضم ٢ى٫  الكُش دمحم ؤبى َػ

مىٗه مً السُإ في ًب  ًَ  ٖلم اإلاى٤ُ باليؿبت لؿاثغ الٗلىم الٟلؿُٟت, ٞهى محزان   ِ ال٣ٗل, ٍو

 ال٨ٟغ, و٦مشل ٖلم الىدى باليؿبت للى٤ُ الٗغبي وال٨خابت الٗغبُت, ٞهى محزان ًًبِ ال٣لَم 

ًَ  واللؿاَن  مىٗهما مً السُإ, ٦ظل٪ ٖلم ألانى٫ ٞهى محزان باليؿبت لل٣ٟه  ًبِ ال٣ُٟه, ٍو

                                              

 (551 - 549( اإلا٣ضمت )م 1802)

ي: )ؤنى٫ الىدى: ٖلم ًبدض ُٞه ًٖ ؤصلت الىدى ؤلاظمالُت مً خُض هي ؤصلخه, و٦ُُٟت ( 1803) ٢ا٫ الؿَُى

 (5الاؾخضال٫ بها, وخا٫ اإلاؿخض٫(. الا٢تراح في ٖلم ؤنى٫ الىدى )م 

ؤخؿً حٍٗغ٠ لهظا الٗلم َى حٍٗغ٠ ؤلامام ٖؼ الضًً بً ظماٖت خُض ٢ا٫: ( ٢ا٫ الكُش هىع الضًً ٖتر: )1804)

َٗغٝ بها ؤخىا٫  الؿىض واإلاتن"(. مىهج الى٣ض في ٖلىم الخضًض )م   ٌ  (32"ٖلم ب٣ىاهحن 

 ( 17( قغح الىع٢اث لٗبض هللا الٟىػان )م 1805)

الم )م 23 - 22( خاقُت الباظىعي م٘ ألاهبابي )م 1806) ٘ ألٖا  (14 - 13( , واهٓغ: ٞع
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ً   مىٗه مً السُإ في الاؾخيباٍ, وألهه محزان  ٍو  ٞةهه 
 
الصخُذ مً الاؾخيباٍ  دبحن به الاؾخيباٍ

  ٌ ٌ   ٝ بالىدى ال٨الم  ٗغَ الباَل, ٦ما  ٝ باإلاى٤ُ ٗغَ الصخُذ مً ال٨الم ٚحر الصخُذ, و٦ما 

ان الٗلمي اإلاىخ   ٨ظاالبَر ان الٗلمي ٚحر اإلاىخج ... َو  .(1807)(ج مً البَر

ٖلم ألانى٫ ٧اإلاحزان, وال٣ٟه ٧اإلاىػون, ٞمً ٌكخٛل باألنى٫ صون  و٢ا٫ ابً جُمُت: )بن

ال٣ٟه ٦مً ٖىضٍ محزان ولِـ ٖىضٍ شخيء ًؼهه به, ومً ٌكخٛل بال٣ٟه صون ألانى٫ ٦مً ٖىضٍ 

 . (1808)شخيء ًدخاط بلى وػن ول٨ً لِـ ٖىضٍ ما ًؼهه به(

  :وظبت ألاصٌى إلى الفلهازخل٠ في ): " البدغ الخُِ"٢ا٫ الؼع٦صخي في و 

ً   ٣ُٞل: ٖلم ألانى٫ بمجغصٍ ٧اإلاُل٤   ر به َظ سخبَ الظي 
مً عصًئه، وال٣ٟه  الظَب   ض  ُ 

ال ٌٗٝغ خ٣ُ٣خه، وال ما ًضزغ مىه مما ال  ٖىضٍ ٩٦اؾب ما٫   ٧الظَب، ٞال٣ُٟه الظي ال ؤنى٫َ 

ٖىضٍ، ٞةهه ال ًجض ما ًسخبٍر  ًضزغ، وألانىلي الظي ال ٣ٞه ٖىضٍ ٦هاخب اإلاُل٤ الظي ال طََب 

 مُل٣ه. ٖلى

٣ٖاع،  و٢ُل: ألانىلي ٧الُبِب الظي ال ٣ٖاع ٖىضٍ، وال٣ُٟه ٧الُٗاع الظي ٖىضٍ ٧ل  

 ول٨ً ال ٌٗٝغ ما ًًغ وال ما ًىٟ٘.

ى َظ  ً  و٢ُل: ألانىلي ٦هاو٘ الؿالح، َو ، وال٣ُٟه ٦هاخب (1809)به ً ال٣خا٫َ دؿ  بان ال 

 .(1810)(ول٨ً ال ًدؿً بنالخها بطا ٞؿضث، وال ظماٖها بطا نضٖذ ,ؾالح

                                              

 (8 - 7( ؤنى٫ ال٣ٟه )م 1807)

ان لؤلبُاعي  (1808)  1/7م٣ضمت قٗبان دمحم بؾماُٖل ل٨خاب الخد٤ُ٣ والبُان في قغح البَر

 ( ٢لذ: ؤط٦غوي َظا ٢ى٫َ اإلاخىبي: 1809)

 ٦غام   ال٨غام وال ال٣ىا ... بطا لم ٨ًً ٞى١ ال٨غام   وما جىٟ٘ السُل  

ها ٦غام ال ًى٩لىن، : ) 2/264لُلي في قغخه ٢ا٫ ابً ؤلاٞ ٢ا٫: وما جىٟ٘ ٦غام السُل، ونم الغماح، بطا لم ًهٞغ

 وؤبُا٫ ال ًجىبىن( اَـ .

 للؿغي بً ٖبض الغخمً بً ٖٝى ألاههاعي اإلاضوي مً ؤبُاث له: : )( 132ؤلاباهت" )م زم عؤًذ الٗمُضي ٣ًى٫ في "

ىا ... بطا لم
َ
 ٨ًً ٞى١ الٗخا١ ٖخا١( اَـ . ولِؿذ ٖخا١ السُل جىٟ٘ وال٣

 ٢لذ: ومً َظا ٢ى٫ الُٛغاجي في "المُت العجم" : 

ٍغ ... ولِـ ٌٗمل بال في ًضي بُل ؼهى بجَى  ً ْهل  ؤن 
 الى 

 
اصة  ٖو

، ول٨ً ما اإلاغاص مىه بال ال٣ُ٘ ( : )٢105ا٫ الضمحري في قغخه )م  ٍغ ٍى بجَى اإلاٗجى: بن الؿ٠ُ ٖاصجه ؤن ٩ًىن َػ

هِب ال٨لى واإلاٟانل( اَـ . )ػ(واإلاًاء في الًٍغ  بت، وال ٩ًىن طل٪ مىه بال بطا ٧ان في ًضي بُل، ًًغب به، ٍو

 1/22( البدغ الخُِ 1810)
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ُم في الخداصُل ألاصٌى ؤم الفله ؟ (  ) ؤيهمد اإلالد 

ً  ): " نٟت الٟخىي "٢ا٫ ابً خمضان في  حر   و٢ض ؤوظب اب خ   ٍ ج٣ضًَم ٣ُٖل ٚو ه ٖلى مٗٞغ

ً   ,الٟغوٕ ً   ولهظا ط٦ٍغ ال٣اضخي واب ؼ في ؤواثل ٦خبهم  ؤبي مىسخى واب البىا وؤبى ب٨غ ٖبض الٍٗؼ

 .(1811)(الٟغوُٖت

باعة آلامضي في ؤو  م َظا, ٞةهه ٢ا٫: ٢لذ: ٖو ه 
ْٟ إلاا ٧ان الٗلم باألمىع )٫ "مىخهى الؿى٫" ٢ض ج 

ُت وألاخ٩ام ال٣ٟهُت مً ؤَظ    الكٖغ
  ل 

 
ٟحن اإلاُالب وؤقٝغ اإلاىاَب, إلاا ًخٗل٤ بها مً مهالر اإلا٩ل

تها ٖلى الُغ١ اإلاىنلت بلحها, وألاصلت  ونالح ؤمىعَم في الضهُا والضًً, و٧اهذ مما ًخى٠٢ مٗٞغ

 ا, وظب ؤو  الضالت ٖلحه
ً
 .(1812)(في جد٤ُ٣ مضاع٦ها وجى٣ُذ مؿال٨ها  الىٓغ  ال

اٖلم ؤن الىو ٖلى خ٨م ٧ل ):  ب٨غ ال٣ٟا٫ الكاشخي في ٦خابه "ألانى٫" يؤبومشلها ٖباعة 

غوٖا، وؤن الٟغوٕ ال جضع٥ بال بإنىلها، وؤن الىخاثج  خاصزت ُٖىا مٗضوم، وؤن لؤلخ٩ام ؤنىال ٞو

الٗلم بم٣ضماتها، ٞد٤ ؤن ًبضؤ باإلباهت ًٖ ألانى٫ لخ٩ىن  ال حٗٝغ خ٣اث٣ها بال بٗض جدهُل

ت الٟغوٕ  .(1813)(ؾببا بلى مٗٞغ

ا  جي في ٖباعة ؤًًا وهدَى في الٟغوٕ مً ٚحر  : )مً ؤعاص السىَى  "مُٛض السل٤"الجٍى

بج٣ان  لؤلنى٫, ٞهى ٦ىا٢ل ؤلٟاّ وخامل ؤؾٟاع(
, وبن ٧اهذ جٟهم ألاولىٍت ال الىظىب, (1814)

دمل الىظىب ٖىضثظ ٖلى الىظىب الهىاعي ال الخ٩لُٟي ولٗله مغاص مً ٢ ا٫ بالىظىب, ٍو

 الكغعي.

ى ؤولى  ,الضعبت واإلال٨ت َل لخده   ,الٟغوٕ ل٨ً ال٣اضخي ؤوظب ج٣ضًَم ٢ا٫ ابً خمضان: ) َو

  .(1815)(بن قاء هللا حٗالى

ظٍ ٖباعة ال٣اضخي ؤبي ٌٗلى في ٦خاب  : )وال ًجىػ ؤن حٗلم َظٍ ألانى٫ ٢بل " الٗضة"َو

غ في الٟغوٕ؛ ألن مً لم ٌٗخض َغ١ الٟغوٕ والخهٝغ ٞحها، ال ًم٨ىه الى٢ٝى ٖلى ما ًبخػي الىٓ

بهظٍ ألانى٫ مً الاؾخضال٫ والخهٝغ في وظٍى ال٣ُاؽ واإلاىاي٘ التي ٣ًهض بال٨الم بلحها، 

                                              

 (14نٟت الٟخىي )م ( 1811)

 (6( مىخهى الؿى٫ في ٖلم ألانى٫ )م 1812)

 1/22 للؼع٦صخي البدغ الخُِ (1813)

 (34مُٛض السل٤ )م ( 1814)

 (15نٟت الٟخىي )م ( 1815)
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ولهظا ًىظض ؤ٦ثر مً ًىٟغص بٗلم ال٨الم صون الٟغوٕ م٣هغا في َظا الباب، وبن ٧ان ٌٗٝغ َغ١ 

 . (1816)نى٫ وؤصلتها(َظٍ ألا 

ىض بً جُمُت: )ا٢ا٫ و  حر ٍ لبىاء الٟغوٕ ٖلحها, ٖو خه ؤولى ٖىض ابً ٣ُٖل ٚو ج٣ضًم مٗٞغ

 .(1817)(ال٣اضخي ج٣ضًم  الٟغوٕ ؤولى, ألجها الشمغة اإلاغاصة مً ألانى٫ 

غ"في ابً الىجاع و٢ا٫  "ج٣ضًمها" ؤي ج٣ضًم  "وألاولى" و٢ُل: ًجب): " قغح مسخهغ الخدٍغ

ت حٗلم ؤنى٫ ال٣ٟ ت ألانى٫ بلى اؾخٟاصة مٗٞغ ه "ٖلُه" ؤي ٖلى حٗلم ال٣ٟه، لُخم٨ً بمٗٞغ

 .(1818)(الٟغوٕ

ازظ: و٢ض ٢لذ َل اؾخمضاَص ألانى٫ مً ال٣ٟه باالخخُاط للخمشُل بٛغى َم  ً ٢ى٫  م   ً 
 
ل َٖ  ً

م ٖلى جدهُل ألانى٫, ألهه  -٦ما ؾُجيء في مدله  – ؤلاًًاح ٣ض   ً ؤن  جدهُل ال٣ٟه ًيبػي ؤن 

مت ؤو  ؤٖىن ٖ
 
 لى طل٪, ٞخازظ ٞغوٕ ال٣ٟه مؿل

ً
, زم بٗض طل٪ ٌكٕغ في ًٞ ألانى٫, وم٘ مؼاولت ال

ٖلى بهاَت الٟغوٕ ال٣ٟهُت بإنىلها ال٩لُت, ولٗل َظا َى وظه ٢ضعة  ٨ًدؿبٖلم ألانى٫ 

  
ض مسخهغاث ال٣ٟه مً ألاصلت, ألن جدهُل ال٣ٟه بطا ٧ان مخ٣ض  ما ٖلى جدهُل ألانى٫, ججٍغ

صلت في ال٣ٟه مً يغوب الٗبض, بط الُالب ٖىضثظ زالي الظًَ ًٖ آلت الىٓغ في بًغاص ألا  ًهحر

 ألاصلت, وهي ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه, جإمل.

همها وخٟٓها,  اإلاغاص بخدهُلزم ال ًسٟا٥ ؤن  ال٣ٟه َىا مُالٗت مؿاثل الٟغوٕ ٞو

ل٪ جدهل بٗض م٩لت الاؾخيباٍ اإلاٗبر ٖجها باالظتهاص, وهي ال٣ٟه خ٣ا, بط ج جدهُلولِـ اإلاغاص 

٘, واؾخ٨ما٫ ؾاثغ قغوٍ الاظتهاص اإلاظ٧ىعة في مدلها  الىٓغ في ألانى٫, والاؾخ٨شاع مً الخَٟغ

 مً ٦خب ألانى٫, ٞاٞهم.

ؿخمض ًٞ  زم عؤًذ ؾاظ٣لي ػاصٍ في "جغجِب الٗلىم" ٣ًغع هدىا مً َظا, خُض ٢ا٫: )َو

ُت الٗملُت ٌؿخمض مج ُت الٟٖغ ت هٟـ ألاخ٩ام الكٖغ ها للخمشُل والخىيُذ. ألانى٫ مً مٗٞغ

ُت الٗملُت باألصلت ٞهي جخى٠٢ ٖلى جدهُل َظا الًٟ, ٞمً  ت جل٪ ألاخ٩ام الكٖغ وؤما مٗٞغ

ٗت للى٢اًت ٞال ًيبػي له ؤن ٌكخٛل به بال بٗض  ؤعاص الاقخٛا٫ بمشل الهضاًت وفي قغح نضع الكَغ

 جدهُل َظا الًٟ.

                                              

 ٫1/70 ال٣ٟه الٗضة في ؤنى ( 1816)

 (571اإلاؿىصة )م ( 1817)

 48 - 1/47 قغح ال٩ى٦ب اإلاىحر (1818)
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وعي وفي ؾاثغ ما ٌؿخمض مىه وبالجملت ًيبػي ؤن ٌكٕغ َالب َظا الًٟ في مسخهغ ال٣ض

ٗت,  ٢بل جدهُل َظا الًٟ, زم بٗض جدهُل َظا الًٟ ٌكٕغ في الهضاًت وفي قغح نضع الكَغ

ظا نغاٍ مؿخ٣ُم(  . (1819)َو

ى ؤن ٩ًىن الكغوٕ في ألانى٫ ٢لذ:  زم جمام ال٣ؿمت ال٣ٗلُت ٣ًخطخي ٢ىال زالشا, َو

 م٣اعها للكغوٕ في ال٣ٟه, ال ٢بله وال بٗضٍ.

لماءها في جل٣ُجهم للٗلىم, بط  واإلاُل  بلى ضها ٖلُه مكاًسىا ٖو ه 
َٖ ى الظي  ج٣ضًم ال٣ٟه, َو

همها ال ًخى٠٢ ٖلى ألانى٫, ألن الظي ًخى٠٢ ٖلى ألانى٫ بهما َى  جهىع مؿاثل ال٣ٟه ٞو

ظا ال ًى٨ك٠ جمام الاه٨كاٝ بال بٗض َى٫ بإ في  ت وظه لؼومها لؤلصلت الخٟهُلُت, َو مٗٞغ

حٍر مً ٖلىم الىؾاثل, ولى ؤزغ الُالب جدهُل الٟغوٕ بلى ٞغاٚه مً طل٪ إلا٨ض  ألانى٫ ٚو

ظا  ال مً ٚحر صعاًت بمؿاثل ال٣ٟه, َو  ث ٖلُه جدهَُل الٟغى مؿدى٨غو٢خا ٍَى
ٟى   ً , زم بهه 

الُٗجي مً جل٪ ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بإٞٗاله التي ال ًىٟ٪ ٖجها باللُل والجهاع, وطا٥ الىظىب لِـ 

ت الضلُل, أل  ىَن }ن هللا حٗالى ٣ًى٫: مكغوَا بمٗٞغ م 
َ
ل ْٗ
َ
 ح

َ
ْم ال ْىخ 

 
ْن ٦ غ  ب 

ْ
٦  
 
َل الظ َْ ىا ؤَ

 
ل
َ
اْؾإ

َ
وهللا  .{ٞ

 حٗالى ؤٖلم وؤخ٨م.

 

 

                                              

 (157 - 156جغجِب الٗلىم )م  (1819)
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  [5 ] 

 

 الثنرة: ام املبدأ اخل

 

 

ٖ  الٗلم بٟاثضة الصخيء وهدُجخ  ): في "٢ىاٖضٍ"  ٢ا٫ الكُش ؤخمض ػعو١   ه با
 
م به ٖلى التهم   ض

  ,في َلبه وألازظ  
 
 .(1820)(ٟـ بما ًُٟضٍ بن وا٣ٞها، وبال ٞٗلى ال٨ٗـالى ٤  لخٗل

ظ٦غ في  "بٌؿاٚىجي"ط٦غ ناخب ): " قغح الكمؿُت"٢ا٫ الؿٗض في و   ً في آزغ ٦خابه ؤهه 

ه ه ,الٗلم ٚاًخ  َُ  ,لئال ٩ًىن الىٓغ  ٖبشا, ومىٟٗخ   .(1821)(ٖلى ؤلا٢ضام ُٞه يكِ الىاْغ  ل

ع  الٗلم  بظ٦غ ٚاًخ): " اإلا٣انض"قغح و٢ا٫ في  َهض  ه ؤم ال, لُٗلم ؤهه َل ًىا٤ٞ ٚغيَ  ,هً 

هولئال ٩ًىن هٓغ    .(1822)(لحزصاص َالبه ظضا ووكاَا ,ٍ ٖبشا ؤو يالال, ومىٟٗخ 

الخهض٤ً بٟاثضة الٗلم صٞٗا للٗبض, ٞةن   و٢ا٫ الكُش ٖلي الهالخي: )بهما وظب ج٣ضًم  

 ٌَ ٕ  ُٞه ٢ُٗا, الُالب بن لم  ع مىه الكغو خهى   ً  ؤنال لم 
ً
 ٗخ٣ض ُٞه ٞاثضة

ً
وبن اٖخ٣ض ُٞه ٞاثضة

ه, وعبما لم ج٨ً 
 
ٕ  ُٞه بال ؤهه ال ًترجب ٖلُه ما اٖخ٣ضٍ بل ما َى ٞاثضج ه ؤم٨ىه الكغو ٚحَر ٞاثضج 

  ٖ ه في جدهُله ٖبشا   ُ ض  ؾٗ َٗ  ُ  لٛغيه, ٞ
ً
٣ت  ٞ ا غْ مىا م  ه 

ه ُٞه بطا ٧ان طل٪ الٗلم م  بخ  ٞا, ولتزصاص ٚع

ُه خ٣   ها, ُٞٞى ه مً الجض والاظتهاص في جدهُله بدؿب جل٪ للُالب بؿبب ٞاثضجه التي ٖٞغ

 .(1823)الٟاثضة ٦ظا في قغح اإلاىا٠٢(

تو٢ا٫ ناخب " ه, ): " اإلاباصت الىهٍغ
َ
ٗغ ٝ ال٣انض  لخدهُل ٖلم  ما ٞاثضج

ٌَ ال بض ؤن 

ٗغ َى ٖىه بٗض الكغوٕ ُٞه, ٞلى قٕغ ُٞه م٘ الجهل 
 ٌ هض١ بها, لحزصاص ظضا ووكاَا, ختى ال  ٍو

ٕ  بالٟاثضة لم ٨ًً الك ت الٟاثضة, ٦ما  غو  ٚاًخه لخى٦ُض ما خهل بمٗٞغ
َ
ٗغ ٝ

ٌَ ٖلى بهحرة, وؤن 

٠ ؤن   ُت لخى٦ُض البهحرة الخانلت بالخٍٗغ  .(1824)(الخهض٤ً باإلاىيٖى

                                              

 (36 - 35( ٢ىاٖض الخهٝى )م 1820)

 (95( قغح الكمؿُت )م 1821)

 1/11( قغح اإلا٣انض 1822)

 (5جد٤ُ٣ مباصت الٗلىم ألاخض ٖكغ )م ( 1823)

ت )م 1824)  ( 9 - 8( اإلاباصت الىهٍغ
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والٟغ١ بحن الٟاثضة والٛاًت: ؤن  ما ًترجب ٖلى الصخيء بن ٧ان مما ًدكى٢ه ال٩ل َبٗا )٢ا٫: 

 .(1825)"(انضاإلا٣"ٞالٟاثضة, وبال ٞالٛاًت, ٦ما ًازظ مً 

ترجب ٖلُه, ): " اإلا٣انض"٢لذ: َظٍ ٖباعة الؿٗض ؤو٫َ  اًخه: ما ًخإصي بلُه الصخيء ٍو ٚو

ٌؿمى مً َظٍ الخُصُت ٚاًت, ومً خُض ًُلب بالٟٗل ٚغيا, زم بن ٧ان مما ًدكى٢ه ال٩ل 

 .(1826)(ٌؿمى مىٟٗت َبٗا

لٛاثُت، ؤن اإلاغاص بالٛغى َى الٗلت ا (1828)وقغح بقغا١ الخ٨مت (1827)وفي قغح التهظًب

اًت, ٞةْن  ما ًترجب ٖلى ٞٗل   ٞةن   ٧ان باٖشا للٟاٖل ٖلى نضوع طل٪  ٌؿمى ٞاثضة ومىٟٗت ٚو

لت ٚاثُت، وط    الٟٗل مىه ٌؿمى ٚغيا ٖو
ْ
اإلاىٟٗت بهما ًجب بن وظضث لهظا الٗلم مىٟٗت  غ  ٦

الباٖض، وبال ٞال. وبالجملت ٞاإلاىٟٗت ٢ض ج٩ىن بُٗجها الٛغَى ومهلخت ؾىي الٛغى 

 .(1829)الباٖض

  الٟاثضة: اؾم  )الؿٗض في خاقِخه ٖلى الكغح الًٗضي:  و٢ا٫
 
ها للٛاًت مً خُض خهىل

لها مً خُض ٧ىجها م٣هىصة للٟاٖل, ٞغبما ال ًخىا٣ٞان, ٦ما بطا  مً الٟٗل, والٛغى: اؾم  

 .(1830)(خاو٫ الاختراػ ًٖ السُإ في ال٨ٟغ واقخٛل بٗلم الىدى

لُه ٞالٟغ١ بحن الٛغى والٟاثضة خانل با خباع ال بالخ٣ُ٣ت, ولهظا ٢ا٫ الؼع٦صخي: ٖو اٖل

ؿمى ) ؤما الٟاثضة: ٞهي الٛاًت اإلاىنلت لؤلمىع اإلاهمت، وللؿبب الٛاجي اٖخباعان: ؤو٫ ال٨ٟغ، َو

ؿمى الٟاثضة ى آزغ الٗمل، َو  .(1831)(الباٖض, ومىتهاٍ, َو

اٖ)٢ا٫ ؤلاؾىىي:  ٗبر ٖىه باإلااصي، ونىعي، ٞو لي، بن الؿبب ٖلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام: ٢ابلي َو

اجي.  ٚو

                                              

 ( 9ٍت )م ( اإلاباصت الىهغ 1825)

 11 - 1/10( قغح اإلا٣انض 1826)

َـ.  1293َـ(، َب٘ في ل٨ىاو  907 -قغح التهظًب لجال٫ الضًً دمحم بً ؤؾٗض الضواوي الهض٣ًي الكاٞعي )( 1827)

اث الٗغبُت،   . )َامل ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن(892معجم اإلاُبٖى

 بً مؿٗىص بً مهلر الضًً قغح بقغا١ الخ٨مت. ألاعجر ؤهه قغح خ٨مت ؤلاقغا١ ل٣ُب الضًً دمحم( 1828)

 . )َامل ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن(87َـ(، ؤؾماء ال٨خب  710 -الٟاعسخي )

 1/14( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 1829)

 1/45( خاقُت الؿٗض ٖلى الكغح الًٗضي 1830)

 1/44 البدغ الخُِ( 1831)
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اٖله الىجاع,  غ, ٞةن ماصجه السكب, ٞو و٧ل مىظىص ال بض له مً َظٍ ألاعبٗت ٧الؿٍغ

اًخه الايُجإ ٖلُه.  ونىعجه الاوؿُاح, ٚو

ى الٛاجي ؾببا  ا في الايُجإ, وؾمي الغاب٘ َو وبهما ؾمُذ الشالزت ألاولى ؤؾبابا لخإزحَر

ى ألهه الباٖض ٖلى طل٪، ٞةهه بطا اؾخدًغ في طَىه الا  يُجإ َخَمله طل٪ ٖلى الٗمل, َو

ٌُ مٗجى ٢ىلهم:  , ومٗجى ٢ىلهم: الٗلت الٛاثُت ٖلت الٗلل الشالر في اللمل" سُ الفىس آِخ  "ؤو

ُان، ؤي: في الساعط  .(1832)(ألاطَان, ومٗلىلت الٗلل الشالر في ألٖا

ت:  ى الٗلت الٛاثُت, ولظل٪)٢ا٫ ابً ٖٞغ ٢ا٫  ٧ل ٖا٢ل ال ًٟٗل ؤمغا ختى ًخإمل ٖا٢بخه, َو

غ  الٗمل"الخ٨ماء:   .(1833)("ؤو٫ ال٨ٟغة آز 

ل  َظا٢ا٫ بًٗهم: )
َ
ا" عظل   :َمش ى  ي ناو٘ لىٟسخي ٦   

 
ٞى٢ٗذ ٨ٞغجه ٖلى الؿ٠٣، , ٢ا٫: "بو

 َٗ   ل  زم  اهدضع ٞ
ؽ 
 
ؽ   ، وؤن  م ؤن الؿ٠٣ ال ٩ًىن بال ٖلى خاثِ، وؤن الخاثِ ال ٣ًىم بال ٖلى ؤ

 
ألا

، زم  بالخاثِ، زم  بالؿ٠٣، زم  ابخضال ٣ًىم بال ٖلى ؤنل    
٩ٞان  ,ؤ في الٗمل باألنل، زم  باألؽ 

  ابخضاء  
 
 . (1834)(٨ٞغجه ٖمله بضءَ  ه وآزغ  ٖمل   ٍ آزَغ غ  ج٨ٟ

الٟاثضة في الٗٝغ هي: اإلاهلخت اإلاترجبت ٖلى )و٢ا٫ بٌٗ قغاح عؾالت الىي٘ للًٗض: 

جبت ٖلى َٝغ الٟٗل ؤي الٟٗل مً خُض هي زمغجه وهدُجخه, وجل٪ اإلاهلخت مً خُض بجها متر 

ه وجهاًخه  حؿمى ٚاًت له, ومً  -وطل٪ ٦ماء البئر مشال ٞةهه مالن٤ آلزغ الخٟغ  -مالن٣ت لُٞغ

 
 َ
ا خُض بجها مُلىبت للٟاٖل بالٟٗل حؿمى ٚغيا, والٛغى في ألانل مٗىاٍ ال٣هض, ٞاإلاهلخت إلا

للٟاٖل ٖلى ؤلا٢ضام  ٧اهذ م٣هىصة للٟاٖل مً الٟٗل هاؾب حؿمُتها به, ومً خُض بجها باٖشت

لت باٖشت ؤًًا.  ٖلى الٟٗل ونضوع الٟٗل ألظلها حؿمى ٖلت ٚاثُت ٖو

 
َ
خ٣ضم جهىع  دم  وخانله ؤن الٗلت الٛاثُت هي التي ج خإزغ ل ٖلى الٗمل ٍو َا طَىا ٍو

غغ, ٞةن جهىعٍ طَىا م٣ض  ٍَا ٖىه في الساعط, ٧الجلىؽ ٖلى الؿغ وظىص    ,م ٖلى ٖمل الؿٍغ

خإزغ الجلىؽ ٖلُه  ٢ا٫ بًٗهم:  ,في الساعط ٍو

 وٗم ما ٢ا٫ ؾاصاث ألاو٫ ... ؤو٫ ال٨ٟغ آزغ الٗمل

خباع, ٦ما ؤن الٛغى والٗلت الٛاثُت  والٟاثضة والٛاًت مخدضان بالظاث مسخلٟان بااٖل

ً مُل٣ا, بط عبما جترجب ٖلى الٟٗل ٞاثضة ال ج٩ىن م٣هىصة  ٦ظل٪, ٞاألوالن ؤٖم مً ألازحًر

                                              

 1/305( جهاًت الؿى٫ 1832)

ت 1833)  2/41( جٟؿحر ابً ٖٞغ

 (8ؤصب ال٩اجب )م  (1834)
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, وطل٪ ٧الخٟغ ألظل اإلااء ُٞىظض ٦جز, ٣ٞض جد٤٣ في طل٪ ألامغان لٟاٖله وال باٖشت له ٖلُه

ً  .(1835)(ألاوالن صون ٧ل واخض مً ألازحًر

 ( ٌ  ( فدبدة كلم ألاصى

ال بض في اؾخيباٍ ألاخ٩ام مً ؤنىلها مً وظه  ٢اهىوي ): " اإلا٣ضمت"٢ا٫ ابً زلضون في 

ظا َى ؤنى٫ ال٣ٟه, وب ُٟض  الٗلَم ب٨ُُٟت َظا الاؾخيباٍ, َو ت ً  ٗض َظا جدهل الشمغة بمٗٞغ

ظا َى ال٣ٟه  .(1836)(ؤخ٩ام هللا حٗالى في ؤٞٗا٫ اإلا٩لٟحن, َو

بإخ٩ام هللا  وؤما ٞاثضة َظا الٗلم: ٞهي الٗلم  ): " بعقاص الٟدى٫ "٢ا٫ الكى٧اوي في و 

ه  ,ؾبداهه ؤو الًٓ بها ، ٧ان ٖلم َالبه بها وو٢ٞى وإلاا ٧اهذ َظٍ الٛاًت بهظٍ اإلاجزلت مً الكٝغ

بخه ُٞهٖلحها  غ ٚع ض ٖىاًخه به، وجٞى ً ,م٣خًُا إلاٍؼ  .(1837)(ألجها ؾبب الٟىػ بؿٗاصة الضاٍع

 ٢ا٫ البابغحي: )ل٨ً 
 
ت التي  -حٗالى -ؤخ٩ام هللا  ٢ا٫ الكاعخىن: ٞاثضة ؤنى٫ ال٣ٟه مٗٞغ

ت  ًخىنل بها بلى الؿٗاصاث في الضهُا, والضعظاث في ألازغي. ولِـ بصخُذ, ٞةن ٞاثضجه: مٗٞغ

ت ألاخ٩ام ٦ُُٟت اؾخيباٍ ُت ًٖ ؤصلتها، ال مٗٞغ  .(1838)(ألاخ٩ام الكٖغ

ظا صخُذ مً خُض بن ال٣ٟه لِـ زمغة الػمت لٗلم ألانى٫, بط ال ًلؼم مً  ٢لذ: َو

جدهُل ٖلم ألانى٫ خهى٫  ال٣ٟه, ول٨ً ٢هض  مً ٢ا٫ بن ال٣ٟه َى زمغة ألانى٫, ؤن 

ت ؤخ٩ام ألانى٫ لِـ ٖلما م٣هىصا لظاجه, وبهما َى آلت, واإلا٣هىص بالظا ى مٗٞغ , َو ث ال٣ٟه 

ٟحن.
 
 هللا في ؤٞٗا٫ اإلا٩ل

  ٛ اًخه ال٣ٟه, واقخٛاله باألنى٫ مً ولهظا ٞاألنل في اإلاكخ ٍ ٚو ل  باألنى٫ ؤن ٩ًىن ٢هض 

ٍ, ومٗلىم ؤن الكٍغ ال ًلؼم مً وظىصٍ  باب الاقخٛا٫ بالكٍغ الظي ًخى٠٢ ٖلُه م٣هىص 

 وظىص اإلاكغوٍ.

ت ؤخ٩ام الخ٩ل٠ُ اإلاٗبر ٖجها بال٣ٟه ال جخم ٖلى وظه  صخُذ بال  والخانل ؤن مٗٞغ

ى ؤنى٫ ال٣ٟه, لِؿلم الىاْغ مً السُإ في ٞهمه واؾخيباَه.  بمغاٖاة ٢اهىن الىٓغ الكغعي َو

                                              

واهٓغ: قغح ؤبي اللُض الؿمغ٢ىضي ٖلى الغؾالت ( , 5 - 4الهى٘ في قغح عؾالت الىي٘ )م بج٣ان ( 1835)

 (39 - 33الًٗضًت )م 

 (550اإلا٣ضمت )م  (1836)

 1/24بعقاص الٟدى٫  (1837)

 1/110الغصوص والى٣ىص  (1838)
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 ملىِت  : جدهُل  ؤنى٫ ال٣ٟه الٛغى مً):  "مٟخاح الؿٗاصة"٢ا٫ ناخب ولهظا 

ُت مً ؤصلتها ألاعبٗت الخٟهُلُ ُت الٟٖغ ٍ  ألاخ٩ام الكٖغ ت, ؤٖجي ال٨خاب والؿىت اؾخيبا

اثضجه:  وؤلاظمإ وال٣ُاؽ.  .(1839)(جل٪ ألاخ٩ام ٖلى وظه الصخت اطخيبدغٞو

: الكُش ٢ا٫ و  الٛاًت اإلا٣هىصة بالظاث مً ٖلم ألانى٫ الباخض  ًٖ )خؿىحن دمحم مسلٝى

ً  ال٣ُٟه مً الىٓغ في جل٪ ألاصلت الجؼثُت  ُت, هي: جم٨ له بلى الٗلم كلى وحٍه ألاصلت الكٖغ ىن   ً 

هم في ألاولى   بمهالر الٗباص وؾٗاصت 
 
ُت التي هي ؤخ٩ام  هللا حٗالى ال٨ُٟلت باألخ٩ام الكٖغ

 .(1840)(وآلازغة

ْهَم )٢ا٫ ابً ٖاقىع: و 
َ
 ال٣ىاٖض التي ٌؿخُُ٘ الٗالم بها ٞ

 
٣َهض مً ٖلم ألانى٫ يْبِ  ً

ُٗت  مجها ألاخ٩ام الخَٟغ
َ
ٗت لُإزظ  .(1841)(ؤصلت  الكَغ

 لظل٪ ٞإنى٫ ال٣ٟه آلت الا و 
 
ه, ٢ا٫ ابً ظؼي: ظتهاص وقَغ ه ٖضم  ً ٖضم  ه الظي ًلؼم م 

ُ  وَم  ,(1842)(بهه آلالت التي ًخىنل بها لالظتهاص) مً )آلالت ٞاجه اإلا٣هىص, ٢ا٫ الكهغؾخاوي:  َ٘ ً ي

م   د٨ 
 ً   لم 

َ
ل بلى جمام الهىٗت آلالت ه 

ًَ  .(1843)(وألاصاة لم 

َمه مجتهض  : )" قغح الخهى٫ "ولهظا ٢ا٫ ال٣غافي في  ض 
َٖ  .(1844)ا ٢ُٗا(لم ٨ًً مجتهًض  لى 

جيو  بلى مىهب الاؾخ٣ال٫ صون ؤلاخاَت بهظا  ال ًغقى اإلاغء  ): "الُٛاسي" في  ٢ا٫ الجٍى

 .(1845)(الًٟ

 .(1846)ال بض مً ؤنى٫ ال٣ٟه, ٞال اؾخ٣ال٫َ للىٓغ صوهه(اإلاىسى٫" : )في "و٢ا٫ الٛؼالي 

ٌَ َم : )" ال٣ىاَ٘م٣ضمت "الؿمٗاوي في و٢ا٫ ابً   ٗغ  ً لم 
ْ
ًَ  ؤنى٫َ  ٝ مً  ج  ىْ مٗاوي ال٣ٟه لم 

  ٖ  .(1847)(مً ظملت الٗىام ض  مىا٢٘ الخ٣لُض و

ه ٧ان خا٧َي ٣ٞه  ): في "نٟت الٟخىي"  و٢ا٫ ابً خمضان
َ
ل ه الخ٣لُض ,مً َظه  غي   .(1848)(ٞو

                                              

اث الٗلىم لُاف ٦بري ػاصٍ 1839)  2/163( مٟخاح الؿٗاصة ومهباح الؿُاصة في مىيٖى

 (159مضزل ٖلم ألانى٫ )م  ( بلٙى الؿى٫ في1840)

ب )م 1841)  ( 176( ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

ب الىنى٫ بلى ٖلم ألانى٫ )م ( 1842)  (435ج٣ٍغ

 2/4( اإلالل والىدل 1843)

 1/100هٟاجـ ألانى٫ ( 1844)

 (257الُٛاسي )م ( 1845)

 (573)م  اإلاىسى٫  (1846)

 1/5 ٢ىاَ٘ ألاصلت (1847)

 (14نٟت الٟخىي )م ( 1848)
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 .(1849)(ال٣ٟه ًمخى٘ ٖلُه الٟخُا ً ال ًضعي ؤنى٫َ َم : )" ؤلاخ٩ام"في ال٣غافي و٢ا٫ 

ٗت مً ال٨خاب : )٦ما ؤن بمامه " الٟغو١"و٢ا٫ في  اجه لىهىم الكَغ لى ٦ثرث مدْٟى

َم ٖلُه ال٣ُاؽ   والؿىت وؤ٢ًُت الصخابت عضخي هللا ٖجهم, ولم ٨ًً ٖاإلاا بإنى٫ ال٣ٟه, َخغ 

, بل َخ  ج ٖلى اإلاىهىناث مً ٢بل ناخب الكٕغ  غ  والخسٍغ
 
مً ههىم  م ٖلُه الاؾخيباٍ

 ,   ألن  الكإع
َ
 ؤنى٫  ال٣ٟه ... ٦ما ؤؤصٌى الفله ملسفِت  فسقُ  الاطخيبدغ

 
ن بمامه لى ٞاجه قٍغ

زا ها٢ال ٣ِٞ ال بماما مجتهضا  
َدض  بها, ًهحر م  ٔ الىهىَم واؾخٖى  ٟ  .(1850)(وَخ

ها. ظا الكٍغ َى ؤنل  الكغوٍ وؤَم   ٢لذ: َو

ان" ٢ا٫  جي في "البَر ٖ  الجٍى  في قغوٍ اإلاٟتي: )و
ْ
م ؤصُل البدبألانى٫  م  ل  

, ختى ال ٣ًض 

غ م٣ض    
 
غا, وال ًاز ؿدبحن مغاجب ألاصلت والد  ماماز   .(1851)ج(َج , َو

ت )في قغاثِ الاظتهاص:  "ال٣ىاٖض"في ٦خابه الُماوي الىػٍغ  ابًو٢ا٫  الكٍغ الشاوي: مٗٞغ

ها ٖو ى عؤؾ  هامىص  ؤنى٫ ال٣ٟه, َو ها وؤؾاؾ 
 
 .(1852)(َا, بل ؤنل

لُه ٖ ٦ما هو   ,وؤَم ما ًخى٠٢ ٖلُه مً اإلاىاص, اللمدة في الاحتهدربهه )٢ا٫ ؤلاؾىىي: و 

 .(1853)(وونٟه به ألاثمت الًٟالء الٗلماء  

ؤن ٩ًىن ٖاإلاا بٗلم ؤنى٫ ال٣ٟه، القخماله ٖلى ما )و٢ا٫ الكى٧اوي في قغوٍ الاظتهاص: 

 
َ
  ـ  َم ج

 
ً   الخاظت لُه ؤن   بلُه، ٖو

َ
ُ  
َٕ  ٫َ ى   ُٞه، وٍَ  البا

 
 ل  ُ

الجه بما جبلٜ بلُه ُى  ٖلى مسخهغاجه وم   َ٘

ه، بىاث   ه الظي ج٣ىم ٖلُه ؤع٧ان  الاظتهاص، وؤؾاؾ   (1854)ٞؿُاٍ َى ٖماص   َظا الٗلَم  َا٢خه، ٞةن  

 ًَ لُه ؤًًا ؤن   ٖو
 
  ىٓ

، ٞةهه بطا (1855)ٞحها مً مؿاثله هٓغا ًىنله بلى ما َى الخ٤   مؿإلت   غ في ٧ل 

ب ٖلُه ٗ  ، وبطا ٢هغ في َظا الًٟ نَ ٖملٞٗل طا٥ جم٨ً مً عص الٟغوٕ بلى ؤنىلها بإٌؿغ 

                                              

 (243)م  خ٩امؤلاخ٩ام في جمُحز الٟخاوي ًٖ ألا ( 1849)

 2/545( الٟغو١ 1850)

 4/550( ٦خاب الاظتهاص / الخد٤ُ٣ والبُان لؤلبُاعي 1851)

 (134 - 133( بعقاص الى٣اص للهىٗاوي )م 1852)

ج الٟغوٕ ٖلى ألانى٫ )م 1853)  (43( الخمهُض في جسٍغ

ه٣له  الٟؿُاؽ: لٛت في الٟؿُاٍ،: ) 16/336 "جاط الٗغوؽ"( و٢٘ في "بلٙى الؿى٫" )ٞؿُاؽ( . ٢ا٫ في 1854)

 (ػقُسىا ًٖ الخىقُذ( اَـ . )

 (ػبعقاص الٟدى٫ بلى جد٤ُ٣ الخ٤ مً ٖلم ألانى٫". )( ولهظا ؾمى ٦خابه "1855)
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 ؤَم   : بن   - وما ؤخؿً ما ٢ا٫ - الٟسغ الغاػي في "الخهى٫"٢ا٫  ,الغص، وزبِ ُٞه وزلِ

 .(1856)(ؤنى٫ ال٣ٟه. اهخهى الٗلىم للمجتهض ٖلم  

بهجي مىظ بضاًتي في َلب الٗلىم جمُل ): في ؤو٫ قغخه لغويت الىاْغ ٢ا٫ ابً بضعانو 

  ٗ  هٟسخي بلى ًٞ ألانى٫, لكٗىعي ب
َ
ٓ 

 
ى ٢اٖضة , و٠ُ٦ ال, َو سٍغ ه ٞو هىع قٞغ , ْو  م ٢ضٍع

ُت, وؤؾاؽ   ُت, التي بها نالح   ألاخ٩ام الكٖغ   الٟخاوي الٟٖغ
 
 ُجي بإن  ٣  َُ ٟحن مٗاقا ومٗاصا, ول  اإلا٩ل

 
 
 اإلا
ْ
ا ًٖ طل٪ الًٟ لم جده   ٧ل   ض  بًٟ الٟغوٕ وبن َظ  َل ٛ  خَ ك   ل  الجض ُٞه و٧ان ٖاٍع

 
بى٣له,  الش٣ت

ضع ٥ْ 
 ً  ؤظؿاص  الٟغوٕ, وال ًى٨غ ولم 

وح  ه, ألهه ع  ًَ  ؤؾغاَع مؿاثل   طل٪ بال مً لم 
 
ٍ, ولم ماعَ ز   ١ْ ظ

ً  آزاعَ  ٠  خَ ٣ْ ًَ  ص مً الخىاصرٍ, وبال ٞإًً للٟغعي ؤن   ؤخ٩ام  إلاا ججض 
َ
٣ََه  ,ضع٥ اؾخيباٍ ْٟ ًَ ى له ؤن 

 
وؤو

 .(1857)(َ٪ الاظتهاصمؿال  

 ) فدبدة ألاصٌى الاحتهدر (

 زم ٢ض ج٣ضم في ٦الم ناخب "مٟخاح الؿٗاصة" ؤن الٛغى مً ٖلم ألانى٫ جدهُل  

: مً ؤصلتها,  ملىت اطخيبدغ ألاخيدم الٛغى ألانلي مً )و٢ا٫ الكُش خؿىحن دمحم مسلٝى

ت ٖلم ألانى٫ َى جدهُل   ىِت مٗٞغ
َ
مً ؤصلتها الخٟهُلُت ٖلى  اطخيبدغ ألاخيدم الفلهُت َمل

ا   به قٖغ
 .(1858)(وظه  مٗخض 

ظٍ اإلا٩لت هي اإلاٗب  ٢لذ:  خهى٫  ؤَلُت  :ال٣ٟه ٚاًت ؤنى٫  )ٖجها باالظتهاص, ولهظا ٣ًا٫:  ر  َو

 .(1859)(الاظتهاص

٣َهض بها ): " اإلاؿخهٟى"٢ا٫ الٛؼالي في  جظلُل  َغ١ الاظتهاص  -ٌٗجي ألانى٫  -ً 

 .(1860)(للمجتهضًً

ها الٗالمت الكُش ٖبض الخ٨ُم )و٢ا٫ الكُش دمحم ؾُٗض الباوي: 
َ
 ؤؾخاط

ً
ؾإلذ مغة

َد  ع هللا  هى   - (1861)ألاٞٛاوي ال٣ٟه, ًٖ ٞاثضة َظا الٗلم,  ى٫َ خُىما ٦ىذ ؤجل٣ى مىه ؤن - هيٍغ

 .(1862)(ٞإظابجي ٖلى البضاَت: بن  ٞاثضجه الاظتهاص

                                              

 (135, واهٓغ: بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م  2/209( بعقاص الٟدى٫ 1856)

ت الساَغ الٗاَغ 1857)  1/17( هَؼ

 (6( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 1858)

غ وال( 1859)  1/38 خدبحرالخ٣ٍغ

 (342)م اإلاؿخهٟى ( 1860)

الم"٢ا٫ الؼع٦لي في ( 1861) اص. ؾ٨ً : ) 3/283 "ألٖا ٖبض الخ٨ُم ألاٞٛاوي ال٣ىضَاعي: ٣ُٞه خىٟي وعٕ، مً الَؼ

 
َ
ٝغ الىاؽ ًٞل ه ٞإ٢بلىا ٖلى جل٣ي ال٣ٟه والخضًض ٖىه. صمك٤ وجىفي بها. ٧ان ًإ٧ل مً ٖمله، وال ٣ًبل مً ؤخض قِئا. ٖو



 

 491 

 مً ٢ُمت ٖلم ألانى٫ ٖىض )٢ا٫ ابً ٖاقىع:  ولهظا
 
٤  باب  الاظتهاص وجذجحر  الىٓغ خِ

ْ
ل
َ
ٚ

 
 
هوص  َالبُه, ٞإ ؿ  ل  جضَع

َ
٣ا٫, وبظل٪ ٢

 
ً  ٖلى ظامٕ٘ ػواًا ؤلاَما٫ وؤنبذ ٧لماث  ج  . ول٣ض ؤحى ػم

خىهت وصعوؽ  ألانى٫ جخًاء٫ ُٞه ُٞلىح مجها جاعة مشل صعؽ "الخلي ٖلى الجىام٘" ٢ام به  ,الٍؼ

الكُش الُاَغ ابً ٖاقىع, وصعؽ "الًٗض ٖلى مسخهغ ابً الخاظب"
٢ام به الكُش  (1863)

خىع الىػٍغ 1309ؾالم بىخاظب ؾىت  ؼ بٖى , لىال ؤن ٢ٌُ هللا لهظا الٗلم الكُش دمحم الٍٗؼ

ماصة الضعؽ في مىاص مىاْغة الخضَعـ مً الُب٣ت الشاهُت باألمغ الٗلي  ألانى٫َ ألا٦بر ٞجٗل 

 ٢هضا بلى نٝغ ٖىاًت الىاؽ بلُه, ٞاهخٗل بظل٪ ٖلم   ,1309طي ال٣ٗضة ؾىت  18اإلااعر في 

غجه( خىهت بٗض ؤن طوث َػ ألانى٫ في ظام٘ الٍؼ
(1864). 

في م٣ضمت  , ٣ٞض ٢ا٫ًجًائ٫ الاقخٛا٫ بهظا الٟو٢ض عؤًذ ابً بضعان ؤًًا ٌكحر بلى 

 ): " لغويت٨خاب "اقغخه ل
 َ
  ْض ا لم ؤظ  إلا

 
 و  لي ؾمحرا في َظا الًٟ, حٗللذ بمىاصمخه وخُضا, لخ٣ل

  ْ  
ان اٖخ٣اص ٦شحر   ل  بلى الغقي لغجبت  مً ؤَل الٗلم بلى ؤهه الؿبُل   الٗلىم في جل٪ الضًاع, وؾٍغ

ا ؤحى قِئا بلح الاظتهاص, واٖخ٣اصَم ؤن جل٪ الغجبت امخى٘ الىنى٫   ها مىظ ؤٖهاع, ٞمً ٢ا٫ بجىاَػ

 
َ
 غ  ٞ

ض  مً اإلابخضٖتٍ   ٖ  .(1865)(ا, و

ت َظا الٗلم, وؤلا٢لذ:   إلاامزم مً لم ًهل بلى مغجبت الاظتهاص, ٞهى بداظت ؤًًا بلى مٗٞغ

 ؤ٢ىا٫  ألاثمت, وؤؾاَؽ مظاَبهم, و٢ض ٌؿخُُ٘ اإلا٣اعهت والترظُذ بحن ب
َ
ظ  مأز 

َ
٣ىاٖضٍ, ختى ٌٗٝغ

غ ألاخ٩ام َظٍ ألا٢ىا ا في ج٣ٍغ َج ألاخ٩ام ٖلى يىء مىاهج ألاثمت التي اجبَٗى ٫, وجسٍغ

 .(1866)واؾخيباَها

ُت لم ًهلىا بلى ٢ا٫ الكُش دمحم السًغي  ٤ مً َالب ألاخ٩ام الكٖغ صعظت : )َىا٥ ٍٞغ

االء ٨ًخٟىن بخل٣ي ألاخ٩ام ًٖ ألاثمت, ل٨ً لِـ  الجتهضًً ولم ًىدُىا بلى صعظت الٗامت, َو

                                                                                                                                             

ٍ" قغح به "ال٨جز" في ٣ٞه الخىُٟت، ظؼآن، و"قغح  –٫ ٖلى ٖلم وجد٤ُ٣، مجها "٦ك٠ الخ٣اث٤ له قغوح وخىاف جض

لى "خاقُت ابً ٖابضًً", و"قغح اإلاىاع",  الكاَبُت" و"خاقُت ٖلى قغح البساعي", وخىاف وحٗل٣ُاث ٖلى "الهضاًت" ٖو

 . 1326(. جىفي ؾىت وخاقُت ٖلى "جٟؿحر اليؿٟي"

 ( 145 - ٣141لُض والخل٤ُٟ )م ( ٖمضة الخد٤ُ٣ في الخ1862)

ًَ و٢ض ٢ا٫ خاجي زلُٟت في قإن الكغح الًٗضي ٖلى ابً الخاظب: )( 1863)   م  خ  ال 
 
دت  حٗاَُه بال إلاً ٧ان له ٢ٍغ

 . )ػ( 2/1853صخُدت، وؾل٣ُت ؾلُمت(. ٦ك٠ الٓىىن 

ب )م 1864)  (177( ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

ت الساَغ الٗاَغ 1865)  18 - 1/17( هَؼ

ضان )م الىظحز في ؤنى٫ ( 1866) م ٍػ  (13ال٣ٟه لٗبض ال٨ٍغ
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ىا مً ؤًً ؤزظ ألاثمت َظٍ ألاخ٩ام, مً صعظتهم   مؿلمت, بل ًدبىن ؤن ٌٗٞغ
ً
ا ٢ًُت ؤن ًإزظَو

االء ًلؼمهم ؤن ٩ًىهىا ٖلى ٖلم  مً ؤنى٫ ال٣ٟه ختى ًم٨جهم  و٠ُ٦ ونلىا بلى اؾخيباَها, َو

 لم ًىو ٖلحها ؤثمتهم, ؤم٨جهم ؤن 
 
ؤن ٌٗلمىا مأزظ الجتهضًً ومضاع٦هم, ٞةطا ٖغيذ لهم مؿإلت

جا ٖلى جل٪ ال٣ىاٖض, وبطا عوي ًٖ ألاثمت عؤًان في اإلاؿإلت ؤم٨جهم ؤن ًسخاعوا  ًجُبىا ٖجها جسٍغ

 الغؤي الظي ٖلى ٢ىاٖض ؤلامام.

ت ل٩ل مجتهض, و٧ل مٟذ, و٧ل َالب  مً َظا ًدبحن ؤن ؤنى٫ ال٣ٟه مً الٗلىم الًغوٍع

ًً ٨ًٟحهم ؤن يبُذ ألاخ٩ام, وبهما الظي ال ًدخاط بلُه َم الٗامت الظؾخ  حهمه ؤن ٌٗٝغ ٠ُ٦ ا

ان(  .(1867)جى٣ل ألا٢ىا٫ وال ًُالبىن بضلُل ؤو بَغ

ً  خؿىحن دمحم مسلٝى الكُش  ٢ض ط٦غو   بٗ
ًَ ْٗ هم بإن ٖلم ألانى٫ ال ٞاثضة ُٞه بال )َ

ض آلان(, زم ٢ا٫: )بن  ٣
 
ٖضم  الٟهم, و٢هىع الىٓغ, ٠ُ٦ و٢ىاٖض  ألانى٫  ميكإٍ للمجتهض و٢ض ٞ

ت مضوهت في بُىن  ٍ مً ؤَل الُب٣اث  ال جؼا٫ با٢ُت مدْٟى حر  ال٨خب ًيخٟ٘ بها السالفي ٚو

ٗخمضون ٖلحها في حٗٝغ ؤخ٩ام الخىاصر والىا٢ٗاث ٖلى الىظه ألاجم ألا٦مل, بل ٧ل  اإلاظ٧ىعة, َو

  به ال بض لهم 
ٗخض  ُت ٖلى وظه  م  ت ألاخ٩ام الكٖغ َب٣اث ال٣ٟهاء الظًً ًؼاولىن ٖلَم ال٣ٟه إلاٗٞغ

ت ٖلم ألانى٫, ٖلى ؤن   غ ألاطَان ًٖ ٞهم الٗلم واؾدشماٍع ال مً مٗٞغ َض الهمم وج٣ان   ٖ ج٣ا

٣ًطخي بةبُا٫ ٞاثضجه وحُُٗل صاللخه, و٦م مً الٗلىم ٢ض ج٣اٖض الىاؽ  ًٖ الاقخٛا٫ بها ٖلى 

ا والٗمل بإخ٩امها ختى بٗضوا ًٖ ٞىاثضَا اإلاترجبت  الىظه اإلاُلىب, وؤٖغيىا ًٖ اؾدشماَع

مال, ٞهل طل٪ ٣ًطخي بٗض ٝ  ؤن  َمً ؤج٣ً ٖلحها ٖلما ٖو حر  زا م ٞاثضتها ؤو جغ٥ الاقخٛا٫ بها, ٚو

ٝغ وؿبخه ؤًًا  ٝغ وؿبخه بلى ؤخ٩ام ال٣ٟه وؤجها ٦يؿبت ألاصلت الخٟهُلُت بلحها, ٖو ألانى٫ ٖو

ال٘ مؿاثل  بلى جل٪ ألاصلت وؤجها ٦يؿبت وظٍى الضاللت وقغوٍ ؤلاهخاط بلى ؤ٢ِؿت اإلاى٤ُ, َو

وظض مً هٟؿه ٞغ٢ا ُٖٓما بِىه وبحن مً ًُال٘ ؤخ٩اَم  ال٣ٟه مؿدىضا بلى وظٍى صاللتها,

صة ًٖ مأزظَا مً ٦خاب ؤو ؾىت وما ٌٗغى لها مً وظٍى الضاللت, ٦ما ًىظض َظا  ٗت مجغ  الكَغ

ا  ظٍ إلاً ٣ًضَع ها بإصلتها وصٞ٘ الكبه ٖجها, َو الٟغ١ بحن مً ٣ًلض في ٣ٖاثض الضًً ومً ٌٗٞغ

ٗمل بها ٞاثضة وؤي ٞاثضة, بط بها ًسغ  ت ال٣ٟه بإصلخه. َو ط اإلا٩ل٠ ًٖ الخ٣لُض في الٟغوٕ بلى مٗٞغ

ت ٦ُُٟت اؾخيباٍ ألاخ٩ام  ٢ا٫: ولٗل َظا ال٣اثل اٚتر ب٣ىلهم ٞاثضة ٖلم ألانى٫ هي مٗٞغ

ْضع  ؤن 
ًَ  له بال طل٪, ولم 

َ
َم ؤهه ال ٞاثضة ه 

َٟ ٤ الاظتهاص, ٞ ُت مً ؤصلتها الخٟهُلُت بٍُغ الكٖغ

ا اإلاالٟىن  في ؤواثل ال٨خب ألي ٖلم بهما هي الٟاثضة السانت به اإلاترجبت ٖلُه, الٟاثضة التي ًظ٦َغ

                                              

 (20 - 19( ؤنى٫ ال٣ٟه لخمض السًغي )م 1867)
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ال ما ال ًترجب بال هي, ؤال جغي ؤن ٞاثضة الىدى ٦ما ط٦غوا نىن اللؿان ًٖ السُإ في ال٨الم, م٘ 

ظ٦غ مً   ً ؤن  اؾخٟاصة اإلاٗاوي مً التر٦ُب ٖلى وظه  صخُذ مما ًترجب ٖلُه, و٦ظا الخا٫ ُٞما 

تر٧ىن ما ٌؿخدبٗه ٧ل  ٖلم ٞىاثض الٗلىم ألا  زغي, ٞةجهم ٣ًخهغون ٞحها ٖلى ما َى ؤزو  بها ٍو

مً الٟىاثض الجمت التي ٢ض حكتر٥ م٘ ٖلم آزغ, ٖلى ؤن مً ألانىلُحن مً نغح بإن ٞاثضة 

ألانى٫ ؤٖم  مً طل٪, وهي ؤلا٢ضاع ٖلى الاؾخيباٍ واإلاٗخبر مىه ما ٧ان م٘ قغوٍ الاظتهاص ؤو 

ت ألاخ٩ام ال ت ٦ُُٟت اؾخيباَها اَـ وبالجملت مشل ما ًظ٦غ مً مٗٞغ ُت بالضالثل ؤو مٗٞغ كٖغ

ٞىاثض الٗلىم وما ًتر٥ مجها مشل ٞىاثض الىباث والصجغ, ٞةن الصجغ ٌٛغؽ للشمغ, م٘ ؤن ٞىاثضٍ 

ٗٝغ ٖمىَم  ٌَ ألازغي ال ج٩اص جىدهغ, و٧ل مً طا١ َٗم الٗلم واجه٠ به خ٤  الاجهاٝ 

ت ٞىاثضٍ وجغجِب مىاٞٗه ٦ما ٌٗٝغ ؤن  ال٣ ـَ إلاٗٞغ ض  الىٟ  ٗ
 
  ٖلم ٦ما ح

ىة الخانلت مً بج٣ان ؤي 

 .(1868)(مباصًه, ٦ظل٪ جهيء ال٣ىة اإلا٨ٟغة للسىى ُٞما ٌكاع٦ه في هاخُت ؤو ًضاهُه في مغجبت

 جى٣ؿم الٗلىم مً ظهت زمغتها بلى ٢ؿمحن: : )٢ا٫ ابً ٖاقىع  ) فدبدة ( :

خباع, ؤولهما: ما جيكإ ٖىه زمغة هي مً هٕى مى  اث مؿاثله ل٨جها جسالٟها بازخالٝ الٖا يٖى

اجه التي ًبدض ًٖ ٖىاعيها  ٦ٗلم الىدى, ٞةن الشمغة التي ججخجى مىه هي مً هٕى مىيٖى

 الظاجُت, ؤٖجي ؤجها زمغة لُٟٓت مدًت.

ش الباخض  وزاهحهما: ما ًبدض ًٖ ؤقُاء ال لظاتها, بل الؾخيخاط هخاثج ٖجها, مشل ٖلم الخاٍع

ها, ال ل٩ُىن طل٪ في طًَ مؼاوله, بل لخهى٫ ٚاًتها, ًٖ ؤخىا٫ ألا  بَى مم وؤؾباب نٗىصَا َو

ى ٣ٖل الخجغبت وججىب اإلاًاع والؿعي للمىاٞ٘, ومشل الٟلؿٟت الباخشت ًٖ الض٢اث٤  َو

به ٖلى ٞخذ ؤبىاب الخ٣اث٤ اإلاهٟىصة,  ت في ٧ل ٖهغ, ٞةن لها جإزحرا في بهاعة ال٣ٗل وجضٍع ال٨ٍٟغ

لى ٖلى ٖ اجه الىدُجه ال ج٣غؤ في الٟلؿٟت, ول٨جها ٌٗخاصَا الظًَ في والخ٨م ألٖا مىم الٗلىم, َو

م ؤها  يمً مماعؾخه إلاٛل٣اث اإلاٗلىماث. ومشل َظًً ٖلم البالٚت الظي ًًل ُٞه ٦شحر ًخَى

وٗلم الخلمُظ البالٚت بمٗجى هً٘ له ٢اٖضة ًهحر بها بلُٛا, ختى بطا ؤٌؿىا مً طل٪ هجغوا َظا 

ت, وبغاَحن اإلاى٤ُ, وؤنى٫ ال٣ٟه الٗلم, وظمُ٘ الٗلى  ت, هدى: الهىضؾت الىٍٓغ اهُت الىٍٓغ م البَر

ؤي: ٞلؿٟت الاؾخيباٍ, جُٟض َظا مً بخضي ظهخحها وبن ٧اهذ جُٟض ٚاًاث ٖلىمها مً خُض بجها 

ال١  .(1869)(بغاَحن ٖلى ؤلَا

                                              

 (151 - 150( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 1868)

ب )م  (1869)  (151ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ
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 : دن ( جيبحه) 

(  ٌ   ( :ت كجهد : جىبُه كلى اللىدًت بملدصد الللىم وهدًدتهد وكدم الوفل ألاو

ً والٗمل : في ؤؾباب جإزغ الخٗلُم ٢ا٫ ابً ٖاقىع  )الؿبب الؿاب٘: بَما٫ الخمٍغ

باإلاٗلىماث ٦ما َى الٛاًت مً ٧ل ٖلم, ولهظا هغي بالجام٘ بخىوـ وفي ٦شحر  مً بالص ؤلاؾالم 

ٖلىما جضعؽ و٦خبا جسخم, وال هغي ُٞمً هداصر ؤو هجالـ ٞهَُذ لؿان ؤو بلُٜ بُان, م٘ 

ىا بلى بخُاء اللٛت الٗغبُت لخٟي بالخاظاث اإلاضهُت الىاؾٗت, ألن ؾٗت الخمضن ج٣خطخي اخخُاظ

 ؾٗت اللٛت بالًغوعة ٦ما ؾيبحن في الٗلىم.

ْخً في ٢ىله  ٣ًغؤ الىاؽ  
 
لم الىدى, ٞال هغي مً ًخجىب الل لم ألانى٫, ٖو ٖلَم البالٚت, ٖو

ً  وَصْعؾه, وال مً ٌكٗغ باإلا٣انض البالُٚت ُٞى٤ُ بها ؤو    غَ ًٟهمها, وال مً 
 ,ر في مؿاثل السالٝج 

م ًضعؾىجها  وما ؾبب   ا ٖلما, َو لىا ؤلٟاْا مخذجغة انُلخىا ؤن ٌؿمَى طل٪ بال ؤجهم بهما خه 

اًتها وال٣هض مجها  .(1870)(وما ٌكٗغون بٗىىاجها ٚو

الخأل٠ُ وهٓغوا في ٖىاث٤ الخدهُل,  لى ٧ان الىاؽ ؤخؿىىا ازخُاَع )و٢ا٫ ؤًًا: 

ى ٖاظؼ ًٖ ٞاؾخضع٧ىا ه ا٢ها وؤنلخىا مسخال, إلاا ٧ان الخلمُظ ٣ًغؤ الىدى َى٫ ػماهه َو

ى ًىمَ  الخ٩لم ب٨الم مٗغب, وال ٧ان ٣ًغؤ ألانى٫َ  بله  عؤي   م "الخلي" ال ًدؿً جغظَُذ سخ  ًَ  َو

بهغط ٗلم ومً ًخٗلم ل٣ُى٫ ٍو َُ  .(1871)(اؾخيباٍ خ٨م, وقخان بحن مً ًخٗلم ل

م بهما ؾمي بإنى٫ ): " قغح ظم٘ الجىام٘"في ٢ا٫ خلىلى ( :  الخىبُه الثدوي) 
ْ
ل  ٗ َظا ال

لى َظا: ٧ل   مبجيٌّ  ال٣ٟهَ  ال٣ٟه, ألن   ًَ  مؿإلت   ٖلُه, ٖو , وال ج٩ىن يبجي ٖلحها ٣ٞه  مغؾىمت ُٞه ال 

ا مما ٣ً٘ الخىبُه  ٗ  يْ ٖىها ُٞه, ٞىَ  ت, ٦مؿإلت ؤمغ اإلاٗضوم وهدَى ٖلُه في  ها في ؤنى٫ ال٣ٟه ٖاٍع

 .(1872)(للكُش ؤبي بسخا١ الكاَبي َظا ال٨الم   , وهدى  مدله بن قاء هللا

ظا ٦الم    مغؾىمت   ٧ل مؿإلت  ): " اإلاىا٣ٞاث"الكاَبي في اإلا٣ضمت الغابٗت مً ٦خاب ٢لذ: َو

  ٕ ُت، ؤو ال ج٩ىن ٖىها في طل٪ في ؤنى٫ ال٣ٟه ال ًيبجي ٖلحها ٞغو , (1873)٣ٞهُت، ؤو آصاب قٖغ

  ٗ ت.ٞىي  ها في ؤنى٫ ال٣ٟه ٖاٍع

                                              

ب )م 1870)  (113 - 112( ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

 (114)م  الؿاب٤( 1871)

 1/132( الًُاء الالم٘ 1872)

٤ مباقغ ( ٢ا٫ صعاػ: 1873) ال بالىؾاثِ ٦ما َى الخا٫ في الاؾخٗاهت ٖلى الاؾخيباٍ بالٗلىم آلاجُت؛ ٞهى ؤي: بٍُغ

ا في ٦خابه ٞحها الٗىن اإلاباقغ الظي ًجٗلها مً ألانى٫، بسالٝ اإلا٣ضماث البُٗضة مشل ما  ض ؤن اإلا٣ضماث التي ط٦َغ ًٍغ

 ؾُظ٦ٍغ مً اإلاباخض بٗض اَـ .
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ًَ  ؤن  طل٪  والظي ًىضر ، ا لهُد  فِ بئطدفخه إلى الفله إال لىىهه ُم  خخص  هرا الللم لم 

ْض طل٪؛ ٞلِـ بإنل  له، وال ًلؼم ٖلى َظا ؤن ٩ًىن ٧ل  ما   ٟ
 ً ومد٣٣ا لالظتهاص ُٞه، ٞةطا لم 

  ٕ ي طل٪ بلى ؤن ٩ًىن ؾاثغ  الٗلىم مً مً ظملت ؤنى٫ ال٣ٟه، وبال ؤص   ٣ٞهيٌّ  اهبجى ٖلُه ٞغ

ه؛ ٦ٗلم الىدى، واللٛت، والاقخ٣ا١, والخهٍغ٠، واإلاٗاوي، والبُان، والٗضص، ؤنى٫ ال٣ٟ

يبجي ٖلحها مً  حر طل٪ مً الٗلىم التي ًخى٠٢ ٖلحها جد٤ُ٣  ال٣ٟه، ٍو واإلاؿاخت، والخضًض، ٚو

ًَ  مؿاثله، ولِـ ٦ظل٪؛ ٞلِـ ٧ل    ؤن ول   الالشمُ , وبهما (1874)ض مً ؤنىلهَٗ ٌ   غ بلُه ال٣ٟه  ٟخ٣  ما 

 .(1875)(له فلِع بإصٍل  دف إلى الفله ال ًيبني كلُه فلهٌ ًظ ؤصٍل 

اصة  ٢لذ: وطل٪ ؤن ٖلم ألانى٫ ٖلم آلي ال ٣ًهض لظاجه وبهما إلاا َى آلت له, ٞال ًيبػي الٍؼ

ُٞه ٖلى ما ًد٤٣ الٛغى مً ٧ىهه وؾُلت, وؤما الخىؾ٘ والبؿِ ُٞيبػي ؤن ٩ًىن مدله الٗلىم 

 اإلا٣هىصة.

ت بحن ؤَل الٗمغان ٖلى نىٟحن):  "اإلا٣ضمت"في  ٢ا٫ ابً زلضون    :اٖلم ؤن الٗلىم اإلاخٗاٞع

لم ال٨الم ,كلىم ملاصىرة بدلراث ُاث مً الخٟؿحر والخضًض وال٣ٟه ٖو  ,٧الكٖغ

 .لهُاث مً الٟلؿٟتو٧الُبُُٗاث وؤلا

ُاث ,وكلىم هي وطُلت آلُت لهره الللىم ما للكٖغ حَر ٧اإلاى٤ُ و  ,٧الٗغبُت والخؿاب ٚو

 وعبما ٧ان آ ,للٟلؿٟت
ً
٣ت   لت ً. لٗلم ال٨الم وألنى٫ ال٣ٟه ٖلى ٍَغ  اإلاخإزٍغ

٘ اإلاؿاثل واؾخ٨كاٝ  في جىؾٗت   ٞإما الٗلىم التي هي م٣انض ٞال خغَط  ال٨الم ٞحها وجَٟغ

ض َالبَ  ألاصلت وألاهٓاع, ٞةن    طل٪ ًٍؼ
 
 ىا في َم ها جم٨

َ
٨خه وبًًاخا إلاٗاهحها اإلا٣هىصة, وؤما الٗلىم ل

ا مشل الٗ غبُت واإلاى٤ُ وؤمشالها, ٞال ًيبػي ؤن ًىٓغ ٞحها بال مً خُض هي آلت التي هي آلت لٛحَر

لها ًٖ اإلا٣هىص, بط  لظل٪ الٛحر ٣ِٞ, وال ًىؾ٘ ٞحها ال٨الم, وال جٟٕغ اإلاؿاثل, ألن طل٪ مسغط  

  اإلا٣هىص  
 
له ال ٚحر, ٩ٞلما زغظذ ًٖ طل٪ زغظذ ًٖ اإلا٣هىص, وناع الاقخٛا٫  مجها ما هي آلت

ه مً نٗىبت الخهى٫ ٖلى مل٨تها بُىلها و٦ثرة ٞغوٖها, وعبما ٩ًىن طل٪ بها لٛىا, م٘ ما ُٞ

                                              

جي ؤنى٫ ال٣ٟه( ؤؾباب  جىظب ازخالال في حٗاَُه, وهي: )وكإث في َظا الٗلم )ٌٗ :٢ا٫ ابً ٖاقىع  ولهظا (1874)

ًمىٍى ٧ل  ما   ً دخاط بلُه ُٞه, خُض ٢هضوا مىه ؤن ٩ًىن ٖلَم آالث  الاظتهاص, ٞإعاصوا ؤن   ً ٘  الٗلم بةصزا٫ ما ال  ألاو٫: جىؾُ

دخاط بلُه الجتهض, ٞازخلِ باإلاى٤ُ, واللٛت, والىدى, وال٨الم, ٢ا٫ ابً الخاظب: "وؤما ا ؾخمضاصٍ ٞمً ال٨الم والٗغبُت ًَ

ً  الخاظب, ٞسو ٢ؿما مً مسخهٍغ ألانلي باإلاى٤ُ جبٗا  وألاخ٩ام", وؤ٦ثَر  الٛؼالي  في اإلاؿخهٟى مً َظا, وجابٗه ٖلُه اب

ا, وطل٪ مما ًمل مخٗاَي  حَر للمؿخهٟى. وط٦غوا مٗاوي الخغوٝ, والاقخ٣ا١, والىي٘, والتراصٝ, والضاللت, واإلاى٤ُ, ٚو

ى ٖمل  َظا الٗلم ب )م  في الهىاٖت(. مدمىص   ٚحر   , َو  (177ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

 1/37( اإلاىا٣ٞاث 1875)
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قإجها ؤَم, والٗمغ ٣ًهغ  ٖاث٣ا ًٖ جدهُل الٗلىم اإلا٣هىصة بالظاث لُى٫ وؾاثلها, م٘ ؤن  

بهظٍ الٗلىم آلالُت جًُِٗا للٗمغ  ًٖ جدهُل الجمُ٘ ٖلى َظٍ الهىعة, ٩ُٞىن الاقخٛا٫  

ظا ٦ما  ٞٗل اإلاخإزغون في نىاٖت الىدى ونىاٖت اإلاى٤ُ وؤنى٫ ال٣ٟه, وقٛال بما ال ٌٗجي, َو

 
َ
٘ والاؾخضالالث بما ؤزغظها ًٖ ٧ىجها آلت,  ألجهم ؤوؾٗىا صاثغة ال٨الم ٞحها, وؤ٦ثروا مً الخٟاَع

ا مً اإلا٣انض, وعبما ٣ً٘ ٞحها ؤهٓاع  ال خاظت بها في الٗلىم اإلا٣هىصة, ٞهي مً هٕى اللٛى,  َر ونح 

ال١, ألن  غ  ً  وهي ؤًًا م   هم بالٗلىم اإلا٣هىصة ؤ٦ثر  مً  ة باإلاخٗلمحن ٖلى ؤلَا اإلاخٗلمحن اَخمام 

في جدهُل الىؾاثل, ٞمتى ًٟٓغون باإلا٣انض؟ ٞلهظا  اَخمامهم بىؾاثلها, ٞةطا ٢ُٗىا الٗمَغ 

  
 
  محن لهظٍ الٗلىم آلالُت ؤن ال ٌؿدبدغوا في قإجها وٍ  ًجب ٖلى اإلاٗل

 
 ,اٖلى الٛغى مجه َم ىبهىا اإلاخٗل

ذ به َمخ   ٣ٟىا به ٖىضٍ, ٞمً هٖؼ   ه بٗض طل٪ بلى شخيء  ٍو
 
ل ٞلحر١ له ما قاء مً اإلاغاقي مً الخٚى

 .(1876)(إلاا زل٤ له غ  مِؿ   نٗبا ؤو ؾهال, و٧لٌّ 

٤ ألاخ٩ام وبٗض, ٣ٞض ٢لذ:  ىا ٚاًت ألانى٫ وهي ال٣ٟه, وؤما ٚاًت ال٣ٟه ٞهي الٗمل ٞو ٖٞغ

عة ُٞه,  ُت اإلا٣غ  اثضجه): " الؿٗاصةمٟخاح "٢ا٫ في الكٖغ الٗمل به  : خهى٫  (ٖلم ال٣ٟه)ٌٗجي  ٞو

ُت مل٨ت   ٖلى الىظه اإلاكغوٕ, والٛغى مىه: جدهُل   ما٫ الكٖغ  .(1877)(الا٢خضاع ٖلى ألٖا

لى َظا ٞةن  بتٖو ٗت في جدهُل ال٣ضعة ٖلى  :ٚاًت ألانى٫ ال٣ٍغ ت ؤخ٩ام الكَغ مٗٞغ

ٟحن
 
ٗت  باألٞٗا٫ التي ج٣خًحها ؤخ٩ام   الخد٤٣   :, والٛاًت البُٗضةمً ألاصلت ؤٞٗا٫ اإلا٩ل الكَغ

  جدهُال
 
 , ٞاألنى٫ وال٣ٟه ٦الَما زاصم  الٗمل   , وزمغة ال٣ٟه  ال٣ٟه   ألانى٫   وجغ٧ا, ٞشمغة

ى ٖباصة الخي ال٣ُىم هلالج لج  ون  }للم٣هىص مً الىظىص, َو
ض  ب  ْٗ َُ  ل 

 
ال  ب 

ـَ ْ
و  
ْ
ً  َوؤلا ج 

ْ
٣ْذ  ال

َ
ل
َ
 .{َوَما ز

غ" ًجم٘ في بُان الٛاًت مً  وبٗض ٦خابتي لهظا عؤًذ ًَ الىجاع في "قغح مسخهغ الخدٍغ اب

ر  ٖجها بال٣ٟه, والٗمل  بخل٪ ألاخ٩ام, ٣ٞا٫ عخمه 
ُت اإلاٗب  ت ألاخ٩ام الكٖغ ٖلم ألانى٫ بحن مٗٞغ

اًتها" ؤيهللا: ) ت ؤنى٫ ال٣ٟه، بطا ناع اإلاكخٛل بها ٢اصعا ٖلى اؾخيباٍ ألاخ٩ام  :"ٚو ٚاًت مٗٞغ

ُت ُت الٟٖغ ت ؤخ٩ام هللا حٗالى، والٗمل بها" ؤي الكٖغ ُت :مً ؤصلتها: "مٗٞغ  ألن   ,باألخ٩ام الكٖغ

ي الضهُا اإلاىنل بلى زحرَ  بلى الٗلم، وبالٗلم ًخم٨ً اإلاخه٠ به مً الٗمل   ل  ىن  طل٪ م  

 . (1878)وآلازغة(

                                              

 (739 - 738اإلا٣ضمت )م ( 1876)

 2/173( مٟخاح الؿٗاصة 1877)

 1/46قغح ال٩ى٦ب اإلاىحر  (1878)
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٢ا٫ ألامحر الهىٗاوي: )الٛغى اإلاُلىب مً َظٍ ألابدار )ٌٗجي ؤبدار ٖلم ألانى٫( َى و 

 . (1879)بلى ٖباصة هللا ٖؼ وظل ٖلى الىظه اإلاغضخي, وهللا ؤٖلم( ٫  الىنى 

لى َظا ٞمىخهى الٛاًت مً َظا الٗلم َى ما جخد٤٣ به الؿٗاصة ى ٖباصة هللا حٗالى  ,ٖو َو

 التي ألظلها زل٤ السل٤.

ؼ الخ٨ُم: }٢ا٫ هللا )٢ا٫ الىىوي:   حٗالى الُٗٓم الٍٗؼ
 
ال  ب 

ـَ ْ
و  
ْ
ً  َوؤلا ج 

ْ
٣ْذ  ال

َ
ل
َ
 َوَما ز

ىن   م   ٗ
ْ
ُ  ً ْن 

َ
ٍض  ؤ ع 

 
ْػ١  َوَما ؤ  ع 

ًْ
ْم م  ْجه   م 

ٍض  ع 
 
ون  * َما ؤ

ض  ب  ْٗ َُ ظا هوٌّ في ؤنل    {, َو
 
٣ىا للٗباصة ل  الٗباص ز

 .(1880)َاصة(ًٖ الضهُا بالؼ   ٖغاى  ولٗمل آلازغة وؤلا 

٪ له": َظا َى اإلا٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص : "ختى )و٢ا٫ ابً عظب:  ٓم ٌٗبض هللا وخضٍ ال قٍغ ٣هىص ألٖا

 مً بٗشخه ملسو هيلع هللا ىلص, بل مً بٗشت الغؾل مً ٢بله, ٦ما ٢ا٫ حٗالى : }
 
ال ى٫  ب 

ًْ َعؾ  َ٪ م  ْبل 
َ
٢ ًْ َىا م 

ْ
ْعَؾل

َ
َوَما ؤ

ون  
ض  ب  ْٖ ا

َ
ا ٞ

َ
ه
َ
 ؤ
 
ال َه ب 

َ
ل  ب 

َ
ه  ال ه 

َ
ه  ؤ

ُْ لَ ي ب  ىح 
 
 {, و٢ا٫ حٗالى: }ه

ً
ىال ت  َعؾ  م 

 
  ؤ
ل 
 
ي ٧ َىا ف 

ْ
ش َٗ ٣َْض َب

َ
َ َول

 
وا اَّلل ض  ب  ْٖ ن  ا

َ
 ؤ

ىَث 
 
اٚ
 
ىا الُ ب  ٣ْذ  {, بل َظا َى اإلا٣هىص مً زل٤ السل٤ وبًجاصَم ٦ما ٢ا٫ حٗالى: }َواْظَخي 

َ
ل
َ
َوَما ز

ون  
ض  ب  ْٗ َُ  ل 

 
ال  ب 

ـَ ْ
و  
ْ
ً  َوؤلا ج 

ْ
مال  . (1881)(بٗباصجه {, ٞما زل٣هم بال لُإمَغ

 ) مضاعط الؿال٨حن" :في " و٢ا٫ ابً ال٣ُم
َ
ٞ
َ
ْم ٢ا٫ حٗالى }ؤ

 
٨ ه 
َ
ا َوؤ

ً
َبش َٖ ْم 

 
٣َْىا٦

َ
ل
َ
َما ز ه 

َ
ْم ؤ ْبخ  َدؿ 

ىَن{ ؤي: لٛحر شخيء وال خ٨مت، وال لٗباصحي ومجاػاحي ل٨م، و٢ض نغح حٗالى بهظا في   ٗ ْغَظ
 
 ج
َ
َىا ال ُْ

َ
ل ب 

  ً {, ٞالٗباصة هي الٛاًت التي زل٤ لها الج ون 
ض  ب  ْٗ َُ  ل 

 
ال  ب 

ـَ ْ
و  
ْ
ً  َوؤلا ج 

ْ
٣ْذ  ال

َ
ل
َ
ـَ  ٢ىله }َوَما ز وؤلاو

 
 
 .هاوالسالث٤َ ٧ل

 ( خلُلت اللبدرة) 

ًضي{ ؤي: مهمال، َر٥َ ؾ 
ْ
ت  ً ْن 

َ
َؿان  ؤ

ْ
و  
ْ
ْدَؿب  ؤلا ًَ ٢ا٫ الكاٞعي: ال ًامغ وال  ٢ا٫ هللا حٗالى: }ؤَ

ٍ: ال ًشاب وال ٌٗا٢ب، والصخُذ ألامغان، ٞةن الشىاب وال٣ٗاب مترجبان ، و٢ا٫ ٚحر  (1882)ًىهى

هما.خلُلت اللبدرةَلب الٗباصة وبعاصتها، و هيٖلى ألامغ والىهي، وألامغ والى
 
٢ا٫: ٞاهلل  : امخشال

 ٞإنل   ,حٗالى بهما زل٤ السل٤ لٗباصجه الجامٗت ل٨ما٫ مدبخه م٘ السًٕى له والاه٣ُاص ألمٍغ

  ٍ بالخبت، وؤن ٩ًىن الخب  الٗباصة: مدبت هللا، بل بٞغاص  
 
ه هلل، ٞال ًدب مٗه ؾىاٍ، وبهما ٧ل

                                              

 (70مؼال٤ ألانىلُحن )م  (1879)

 1/2 م٣ضمت الجمٕى (1880)

 (12)م  الخ٨م الجضًغة باإلطاٖت (1881)

ًضيٖؼ وظل: }٢ا٫ هللا : ) 7/313ألام" في "( ٢ا٫ الكاٞعي 1882) َر٥َ ؾ 
ْ
ت  ً ْن 

َ
َؿان  ؤ

ْ
و  
ْ
ْدَؿب  ؤلا ًَ {, ٞلم ًسخل٠ ؤَل ؤَ

 الٗمل بال٣غآن ُٞما ٖلمذ ؤن الؿضي الظي ال ًامغ وال ًىهى(.
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ُه،ً    ٦ما ًدب ؤهبُاءَ  دب ألظله ٞو
َ
ه ومالث٨خه وؤولُاءٍ، ٞمدبدىا لهم مً جمام مدبخه، ٍ وعؾل

 
ً
 .(1883)(مٗه، ٦مدبت مً ًخسظ مً صون هللا ؤهضاصا ًدبىجهم ٦دبه ولِؿذ مدبت

اًت الظ٫): " عويت الخبحن"و٢ا٫ في  ضٍ الخب ٖب   :٣ًا٫ ,وؤما الخٗبض ٞهى ٚاًت الخب ٚو

٤ مٗب   ,ؤي طهلل ٍغ   و٦ظل٪ الخب ٢ض  ,مظلل :ض باأل٢ضام ؤيَو
َ  
وال جهلر َظٍ  ,ووَإٍ الخب   طَّلل

 
 
ٟٛغ ما صون طل٪  ,ٚحر هللا ٖؼ وظل ألخض   اإلاغجبت وال ٌٟٛغ هللا ؾبداهه إلاً ؤقغ٥ به في ٖباصجه َو

  ,إلاً قاء
 
وفي  ,خ٤ هللا ٖلى ٖباصٍ وهي زالو   ,ؤهىإ الخبت ٞمدبت الٗبىصًت هي ؤقٝغ

لبُ٪ ًا عؾى٫ هللا  :٣ٞلذ ,ًا مٗاط :٣ٞا٫ ,ؾاثغا م٘ عؾى٫ هللا ٦ىذ :الصخُذ ًٖ مٗاط ؤهه ٢ا٫

زم ؾاع ؾاٖت  ,لبُ٪ عؾى٫ هللا وؾٗضً٪ :٢لذ ,ًا مٗاط :زم ؾاع ؾاٖت زم ٢ا٫ :٢ا٫ ,وؾٗضً٪

هللا  :٢لذ ,ؤجضعي ما خ٤ هللا ٖلى ٖباصٍ :٢ا٫ ,لبُ٪ عؾى٫ هللا وؾٗضً٪ :٢لذ ,ًا مٗاط :٣ٞا٫

ؤجضعي ما خ٤ الٗباص ٖلى هللا بطا  ,ؤن ٌٗبضٍو ال ٌكغ٧ىا به قِئاخ٣ه ٖلحهم  :٢ا٫ ,وعؾىله ؤٖلم

 .ؤن ال ٌٗظبهم بالىاع ,ٞٗلىا طل٪

ه بالٗبىصًت في ؤقٝغ م٣اماجه, وهي م٣ام  الخدضي وم٣ام  -ؾبداهه  - و٢ض ط٦غ هللا  
َ
عؾىل

ىَ ؤلاؾغاء وم٣ام الضٖىة, ٣ٞا٫ في الخدضي: }
ْ
ل ؼ 
َ
ا ه م  ب  م 

ي َعٍْ ْم ف 
ْىخ 
 
ْن ٦ ىَعة  َوب 

ؿ  ىا ب 
 
ج
ْ
إ
َ
ا ٞ

َ
ه ْبض 

َٖ ى 
َ
ل َٖ ا 

ه   ل 
ْ
ش  م 

ًْ
َخَغام  {, و٢ا٫ في م٣ام ؤلاؾغاء: }م 

ْ
ض  ال ْسج 

َ ْ
ًَ اإلا  م 

ً
ال ُْ

َ
ٍ  ل ْبض 

َٗ
ْؾَغي ب 

َ
ي ؤ ظ 

 
ْبَداَن ال {, و٢ا٫ في ؾ 

ٍ  م٣ام الضٖىة: } ى  ٖ ْض ًَ   
 
ْبض  اَّلل َٖ اَم 

َ
ا ٢

 َ
ه  إلا ه 

َ
٨بري ًىم {, وبطا جضاٞ٘ ؤولى الٗؼم الكٟاٖت الَوؤ

ال٣ُامت ٣ًى٫ اإلاؿُذ لهم: "اطَبىا بلى دمحم ٖبض ٟٚغ هللا له ما ج٣ضم مً طهبه وما جإزغ", ٞىا٫ 

 طل٪ اإلا٣ام ب٨ما٫ الٗبىصًت هلل و٦ما٫ مٟٛغة هللا له.

 
 
  نٟاث   ٞإقٝغ

 
الٗبىصًت ٦ما زبذ ًٖ  ؤؾماثه بلى هللا اؾم   وؤخب   ,الٗبىصًت الٗبض نٟت

بضالغخمًؤخب ألاؾ" :الىبي ؤهه ٢ا٫ مام ,ماء بلى هللا ٖبضهللا ٖو وؤ٢بدها  ,وؤنض٢ها خاعر َو

مام ؤنض٢ها ألن   ",خغب ومغة ََ  ٧ل ؤخض   وبهما ٧ان خاعر َو   ال بض له مً 
ؼم   م  ًيكإ ٖىه  وبعاصة ٖو

ٗله مام ,خغزه ٞو ؾمحن ها خغب ومغة إلاا في مؿمى َظًً الا وبهما ٧ان ؤ٢بد ,و٧ل ؤخض خاعر َو

٤ُ ,٣ٗل ٖجهمامً ال٨غاَت وهٟىع ال  .(1884)(وباهلل الخٞى

٤ مٗبض وبٗحر مٗبض  :٣ًا٫ ,الٗباصة في اللٛت مً الظلت): " الخٟؿحر"٢ا٫ ابً ٦شحر في  ٍَغ

 .(1885)(الخبت والسًٕى والسٝى ٖباعة ٖما ًجم٘ ٦ما٫َ  :وفي الكٕغ ,مظلل :ؤي

                                              

 119 - 1/118( مضاعط الؿال٨حن 1883)

 (53 - 52عويت الخبحن )م ( 1884)

 1/134جٟؿحر ابً ٦شحر ( 1885)
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سطده مً ألاكىاٌ  :الٗباصة هي)٢ا٫ ابً جُمُت: و  اطم حدمم ليل مد ًدبه هللا ٍو

ألاماهت  الخضًض وؤصاء   ١  ْض والؼ٧اة والهُام والدج ون   ٞالهالة ,وألاكمدٌ البدػىت والـدهسة

اء   وبغ   لل٨ٟاع  بالٗهىص وألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ والجهاص   الىالضًً ونلت ألاعخام والٞى

 صمُحن والبهاثم  بلى الجاع والُدُم واإلاؿ٨حن وابً الؿبُل واإلاملى٥ مً آلا  واإلاىا٣ٞحن وؤلاخؿان  

  هللا   ب  طل٪ مً الٗباصة. و٦ظل٪ خ   والظ٦غ وال٣غاءة وؤمشا٫   والضٖاء  
 
هللا وؤلاهابت  وعؾىله وزكُت

والغظاء  والك٨غ لىٗمه والغيا ب٣ًاثه والخى٧ل ٖلُهوبزالم الضًً له والهبر لخ٨مه  بلُه

 ا طل٪ هي مً الٗباصة هلل. وطل٪ ؤن   لغخمخه والسٝى لٗظابه وؤمشا٫  
 
 لٗباصة هلل هي الٛاًت

 السل٤ لها ٦ما ٢ا٫ حٗالى: }الخبىبت له واإلاغيُت له التي زل٤ 
 
ال  ب 

ـَ ْ
و  
ْ
ً  َوؤلا ج 

ْ
٣ْذ  ال

َ
ل
َ
َوَما ز

ون  
ض  ب  ْٗ َُ َ٘ الغؾل ٦ما ٢ا٫ هىح ل٣ىمه: }ل  ٍ  {, وبها ؤعؾل ظمُ ْحر 

َ
ه  ٚ

َ
ل  ب 

ًْ
ْم م 

 
٨
َ
َ َما ل

 
وا اَّلل ض  ب  ْٖ {, ا

م ل٣ىمهم. و٢ا٫ حٗالى: }و٦ظل٪ ٢ا٫ َىص ونالر وق حَر ن  ُٗب ٚو
َ
 ؤ
ً
ىال ت  َعؾ  م 

 
  ؤ
ل 
 
ي ٧ َىا ف 

ْ
ش َٗ ٣َْض َب

َ
َول

 
 
ت
َ
ل
َ

ال  ً ه  ال
ُْ لَ َٖ ْذ  ًْ َخ٣  ْم َم ْجه   َوم 

َضي اَّلل   ََ  ًْ ْم َم ْجه  م 
َ
ىَث ٞ

 
اٚ
 
ىا الُ ب   َواْظَخي 

َ وا اَّلل  ض  ب  ْٖ {, و٢ا٫ ا

ًْ عَ حٗالى: } َ٪ م  ْبل 
َ
٢ ًْ َىا م 

ْ
ْعَؾل

َ
ون  َوَما ؤ

ض  ب  ْٖ ا
َ
ا ٞ

َ
ه
َ
 ؤ
 
ال َه ب 

َ
ل  ب 

َ
ه  ال ه 

َ
ه  ؤ

ُْ لَ ي ب  ىح 
 
 ه
 
ال ى٫  ب 

ن  {, و٢ا٫ حٗالى: }ؾ  ب 

ىن  
 ٣ اج 
َ
ْم ٞ

 
٨ ا َعب 

َ
ه
َ
 َوؤ

ً
َضة  َواخ 

ً
ت م 

 
ْم ؤ

 
٨ خ  م 

 
ٍ  ؤ ظ 

ًَ { ٦ما ٢ا٫ في آلاًت ألازغي: }ََ ىا م 
 
ل
 
ل  ٧ ؾ  َها الغ  ح 

َ
اؤ ًَ

ًخ  ىا َنال 
 
َمل ْٖ َباث  َوا  

 ُ ُم  الُ  ل 
َٖ ىَن 

 
َمل ْٗ

َ
َما ح ي ب   

 
و  .(1886){(ا ب 

ٟحن" :و 
 
الٗباصة هي ٚاًت الىظىص ) ٢ا٫ الكُش ٖمغ ألاق٣غ في ٦خاب "م٣انض اإلا٩ل

 
 
  ه ما وظض بال لظل٪، ٞدغيٌّ ؤلاوؿاوي، بل ال٩ىن ٧ل

 
٫ وؾٗىا في الخٗٝغ ٖلى مٟهىم بىا ؤن هبظ

 
 
 ٣ىا.ل  َظٍ الٗباصة التي مً ؤظلها ز

ُىا ؤن هخىظه بلى ٦خاب عبىا لخ٣ُ٣ت الٗباصة ًجب ٖ ال٨ك٠ ًٖ وهدً ٖىضما هداو٫ 

وؾىت هبِىا، ٧ي هخٗٝغ مً زاللهما ٖلى مٟهىم الٗباصة، ٞما ؤهؼ٫ هللا ال٨خب، وال ؤعؾل 

  ُ   َٗ الغؾل، بال ل
  ٝ الىاَؽ غ 

 
ً   ٣ىا مً ؤظلها، والؿبُل  ل  بالٛاًت التي ز  د٣٣ىن به جل٪ الٛاًت.الظي 

ًَ في هاصىص الىخ سُ والىدِؿ  ال ٣ًخهغ , مدلٌى اللبدرة فحهمد شدمٌل  ؤن   ُد ِج دب والظىت 

٤ الضهُا  ٖلى الٟغاثٌ، ٞالخُاة في مىهج هللا وخضة، ٧ل ما ٞحها هلل، وؤلاؾالم   ال ًٟهل بحن ٍَغ

جٗل ٧ل   ٤ آلازغة، وال ًٟغ١ بحن الٟغاثٌ والؿلى٥، ٍو ٍغ   خغ٦ت   َو
َ
 في خُاة اإلاؿلم وز٣ُت

، ومد٣٣ا عؾالخهالهلت ب٣ُٗضجه، ٧ي ًخىظه ب  .ها بلى عبه، مىٟظا ؤمٍغ

غياٍ مً ألا٢ىا٫  والظي خ٣٣ه ابً جُمُت "ؤن الٗباصة: اؾم   ظام٘ ل٩ل ما ًدبه هللا ٍو

ما٫ الباَىت والٓاَغة".  وألٖا

                                              

 150 - 10/149 ( مجمٕى الٟخاوي 1886)

 



 

 511 

ض ألامَغ  ٍؼ ؤهىإ الٗباصاث: "ٞالهالة والؼ٧اة والهُام والدج، ونض١  ويىخا بُان   ٍو

اء بالٗهىص، وألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ الخضًض وؤصاء ألاماهت، وبغ الىالض ًً ونلت ألاعخام والٞى

اإلاى٨غ، والجهاص لل٨ٟاع واإلاىا٣ٞحن، وؤلاخؿان للجاع والُدُم واإلاؿ٨حن وابً الؿبُل واإلاملى٥ 

 مً آلاصمُحن والبهاثم، والضٖاء والظ٦غ وال٣غاءة وؤمشا٫ طل٪ مً الٗباصة".

له، وزكُت هللا وؤلاهابت بلُه، وبزالم الضًً له، مً الٗباصة ؤًًا: "خب هللا وعؾى  ض  ٗ  وََ 

والهبر لخ٨مه، والك٨غ لىٗمه، والغضخى ب٣ًاثه، والخى٧ل ٖلُه، والغظاء لغخمخه، والسٝى 

 مً ٖظابه، وؤمشا٫ طل٪".

خىؾ٘ في مٗجى الٗباصة  ُٞٗض مجها ٧ل  ما ؤمغ هللا  به ٖباَصٍ مً ألاؾباب، واؾخض٫ ٖلى ٍو

ه  ٗباصة بالخى٧ل: }طل٪ بإن ال٣غآن ٣ًغن ال
ُْ لَ َٖ ْل 

 
َى٧
َ
ٍ  َوج ْض ب  ْٖ ا

َ
 {، و٢ا٫ حٗالى: }ٞ

 
ال َه ب 

َ
ل  ب 

َ
ي ال  

َى َعب   َ ْل 
 
٢

ه  َمَخاب  
ُْ لَ  َوب 

ذ 
ْ
ل
 
َى٧
َ
ه  ج

ُْ لَ َٖ َى   َ.} 

ه صازل  في  - ٖلى طل٪ -ٞالضًً 
 
 الٗباصة.٧ل

  والضًً مىهج  
َ
  هللا ظاء لِؿ٘ الخُاة

 
َ٘ ٧ل ىٓم ظمُ صب ألا٧ل والكغب ؤمىعَا: مً ؤ ها، ٍو

و٢ًاء الخاظت، بلى بىاء الضولت، وؾُاؾت الخ٨م، وؾُاؾت اإلاا٫، وقاون اإلاٗامالث 

م ًساَب  وال٣ٗىباث، وؤنى٫ الٗال٢اث الضولُت في الؿلم والخغب، ولهظا هجض ٦خاَب  هللا ال٨ٍغ

ُت جدىاو٫ ظىاهَب قتى مً الخُاة، وفي ج٩لُُٟت، و  ٍ اإلاامىحن بإوامَغ ٖباصَ  ؾىعة  ؤخ٩ام  قٖغ

ها ظاءث بهُٛت واخضة: }
 
 مً الخ٩ال٠ُ ٧ل

ً
ت مواخضة هي ؾىعة الب٣غة هجض مجمٖى

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َب  خ 

 
٦ ،}

مت: ٢ا٫ حٗالى } ىولى٣غؤ َظٍ آلاًاث ال٨ٍغ
َ
٣َْخل

ْ
ي ال  ف 

َهام   ٣
ْ
م  ال

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َب  خ 

 
ىا ٦ ًَ آَمى  ً ظ 

 
َها ال ح 

َ
اؤ ًَ ,}

 و٢ا٫: }
 
َخَض٦

َ
َغ ؤ ًَ ا َخ

َ
ط ْم ب 

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َب  خ 

 
حَن ٦ َغب 

ْ
٢
َ ْ
ً  َوألا

ًْ َض َىال 
ْ
ل  ل 
 
ت  ُ َىن 

ْ
ْحًرا ال

َ
َغ٥َ ز

َ
ْن ج  ب 

ْىث 
َ ْ
{, و٢ا٫: م  اإلا

ام  } َُ  
م  اله 

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َب  خ 

 
ىا ٦ ًَ آَمى  ً ظ 

 
َها ال ح 

َ
اؤ ْم {, و٢ا٫: }ًَ

 
٨
َ
ٍ  ل ْغ

 
َى ٦  َ َخا٫  َو  ٣

ْ
م  ال

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َب  خ 

 
{. ٞهظٍ ٦

 
 
  -وال٣خا٫  مً ال٣هام، والىنُت، والهُام،ها: ألامىع ٧ل

 
 :مً هللا ٖلى ٖباصٍ، ؤي م٨خىبت

 لها. مٟغويت ٖلحهم، ٞٗلحهم ؤن ٌٗبضوا هللا بالتزامها والاه٣ُاص  

 
 
ٌ   مهمت، ال ػا٫ ٦شحر   وبهظا البُان جخطر لىا خ٣ُ٣ت الىاؽ ال  مً اإلاؿلمحن ًجهلها، ٞبٗ

 
 
ٗمغة وهدى طل٪ مً بال الهالة والهُام والهض٢ت والدج وال غْث ٦  ًٟهم مً ٧لمت الٗباصة بطا ط

ألاصُٖت وألاط٧اع، وال ًدؿب ؤن لها ٖال٢ت باألزال١ وآلاصاب، ؤو الىٓم، ؤو ال٣ىاهحن، ؤو 

 الٗاصاث، والخ٣الُض.

بن ٖباصة هللا لِؿذ مدهىعة في الكٗاثغ الخٗبضًت ٦ما ًٟهم بٌٗ الىاؽ، والظًً 

 بهم ٧امال.٣ًىمىن بهظٍ الكٗاثغ ٞدؿب لم ًٟىا الٗباصة خ٣ها، ولم ٣ًىمىا بىاظ
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الكٗاثغ الخٗبضًت مً نالة ونىم وػ٧اة .. لها ؤَمُتها وم٩اهتها، ول٨جها لِؿذ الٗباصة  بن  

 
 
ضَا هللا حٗالى. ، بل هي ظؼء  (1887)ها٧ل  مً الٗباصة التي ًٍغ

 ًَ   م  اإلاؿل   جَٗل بن م٣خطخى الٗباصة اإلاُالب بها ؤلاوؿان، ؤن 
َ
اج  ؤ٢ىال ه ه وؤٞٗاله وجهٞغ

 
َ
ال٢اجه م٘وؾلى٦ ٗت ؤلاؾالمُت، ًٟٗل  ه ٖو ٤ اإلاىاهج وألاويإ التي ظاءث بها الكَغ الىاؽ ٞو

 .(1888)(طل٪ َاٖت هلل واؾدؿالما ألمٍغ

  و٢ض ٢لذ: 
  ظاء مٗب 

 
ًَ ه را ًٖ َظا ٧ل ه حٗالى:  حٗبحر   ؤخؿ

 
ي }٢ىل  ٩

ؿ 
 
ي َوو ح 

َ
ن  َنال ْل ب 

 
٢

 ٪ٍَ غ 
َ
 ق

َ
حَن * ال  

َ
اإلا َٗ

ْ
  ال

  َعب 
 
ي َّلل  اَي َوَمَماح 

َُ حَن َوَمْد م  ْؿل 
 ْ
٫  اإلا و 

َ
ا ؤ
َ
ه
َ
ْغث  َوؤ م 

 
َ٪ ؤ ل 

َ
ظ  َوب 

ه 
َ
 {.ل

ي}٢ىله )٢ا٫ ابً ُُٖت:  ح 
َ

ن  َنال ْل ب 
 
مً هللا ٖؼ وظل ؤن ٌٗلً بإن م٣هضٍ  آلاًت، ؤمغ   {٢

ه مضة خُاجه, وخاله مً ؤلازالم وؤلاًمان ٖىض  ا, وجهٞغ حَر اٖخه مً طبُدت ٚو في نالجه, َو

لب عياٍ، وفي بٖالن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بهظٍ اإلا٣الت ما , بهما َى هلل ٖؼ وظل (1889)مماجه وبعاصة وظهه َو

 . (1890)(في ظمُ٘ ؤٖمالهم ٢هَض وظه هللا ٖؼ وظل ًلؼم اإلاامىحن الخإسخي به ختى ًلتزمىا

حَن{ جد٤٣ مٗجى ؤلاؾالم  الظي }وب٣ىله: )٢ا٫ ابً ٖاقىع: و   
َ
اإلا َٗ

ْ
  ال

  َعب 
 
ي َّلل  اَي َوَمَماح 

َُ َوَمْد

م لهؤ
َ
ه ؤلال٣اء  بالىٟـ بلى اإلاؿل

 
ه: }(1891)نل

 
ى اإلاٗجى الظي ا٢خًاٍ ٢ىل َي ، َو  َوْظه 

ْمذ 
َ
ْؾل

َ
ْل ؤ  ٣

َ
ٞ

  ً
َٗ َب ً  اج    َوَم

 
ى مٗجى الخىُُٟت الظي خ٩اٍ هللا حٗالى ًٖ َّلل  { ٦ما ج٣ضم في ؾىعة آ٫ ٖمغان، َو

ْم ببغاَُم ٖلُه الؿالم في ٢ىله: } ْؾل 
َ
ه  ؤ  َعب 

ه 
َ
ا٫َ ل

َ
٢ 
ْ
ط حَن  ب   

َ
اإلا َٗ

ْ
  ال

َغب   ل 
ْمذ 

َ
ْؾل

َ
ا٫َ ؤ

َ
{ ٦ما في ؾىعة ٢

 الب٣غة.

ه له ال  حَن{ نٟت حكحر بلى ؾبب اؾخد٣ا٢ه ؤْن ٩ًىَن ٖمل  مسلى٢اج   
َ
اإلا َٗ

ْ
  ال

و٢ىله: }َعب 

                                              

 . )ػ( (519 - 518لؿٟغ الخىالي )م  "الٗلماهُت"واهٓغ ٦خاب:  (1887)

 (47 - 45 م٣انض اإلا٩لٟحن )م( 1888)

ما٫ ٖىض اإلاىث ٞهي ما ٧ان ٖلُه في مضة الخُاة )( ٢ا٫ ابً ٖاقىع: 1889) حرة، وؤما ألٖا زم بن ؤٖما٫ الخُاة ٦شحرة ٞو

ؤو اإلاضة التي جى٣لب ٞحها ؤخىا٫ الجؿم بلى نٟت جاطن ب٣غب اهتهاء مضة  وزباجه ٖلُه، ألن خالت اإلاىث ؤو مضجه هي الخالت

الخُاة وجل٪ خالت الاخخًاع، وجل٪ الخالت ٢ض جازغ اه٣البا في ال٨ٟغ ؤو اؾخعجاال بما لم ٨ًً ٌؿخعجل به الخي، ٞغبما 

ً   نضعث ًٖ ناخبها ؤٖما٫   ا في مضة الصخت، اج٣اء ؤو خُاء ؤو ظلبا لىٟ٘، ٞلم ٨ًً  حري ؤهه ٢ض ًئـ مما ٧ان هضَع

ظٍ ٧لها مً  ًغاُٖه، ُٟٞٗل ما لم ٨ًً ًٟٗل، وؤًًا لخل٪ الخالت قاون زانت ج٣٘ ٖىضَا في الٗاصة مشل الىنُت، َو

ها ب٣غبه، وبهظا ٩ًىن ط٦غ اإلاماث م٣هىصا مىه اؾدُٗاب   ظمُ٘ مضة  ؤخىا٫ آزغ الخُاة، ول٨جها جًاٝ بلى اإلاىث لى٢ٖى

غ  (لى اإلاىثالخُاة ختى ػمً ؤلاقغاٝ ٖ غ والخىٍى  8/202اَـ . الخدٍغ

 2/369الخغع الىظحز ( 1890)

ي: )1891)  2/151(. الخاوي بن  ؤلاؾالَم مضاع  مٗىاٍ ٖلى الاه٣ُاص وؤلاطٖان( ٢ا٫ الؿَُى
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 ؤلاًجاص
 
، ألن  ٚحَرٍ لِـ له ٖلحهم وٗمت ه في ؤو٫ الؿىعة: }(1892)لٛحٍر

 
َخْمض  ، ٦ما ؤقاع بلُه ٢ىل

ْ
ال

ظ  
 
  ال

 
ىَن َّلل 

 
ل ض 
ْٗ ٌَ ْم  ه   

َغب  وا ب 
غ  َٟ
َ
٦ ًَ ً ظ 

 
م  ال

 
ىَع ز َماث  َوالى 

 
ل
 
َل الٓ َٗ ْعَى َوَظ

َ ْ
َماَواث  َوألا ٤َ الؿ 

َ
ل
َ
  .(1893){ي ز

ه  }وظملت: 
َ
ٍَ٪ ل غ 

َ
 ق

َ
   {ال

 خا٫ مً اؾم الجاللت مهغ 
 
٘   خت الخى٦ُض م٘ الم اإلال٪  بما ؤٞاصٍ ظم

ٖلى اإلاكغ٦حن بإجهم ما ؤزلهىا ٖملهم  لغص  مً بٞاصة ال٣هغ. واإلا٣هىص مً الهٟت والخا٫ ا

 .(1894)(ٍ في ؤلالهُتمٗه ٚحرَ للظي زل٣هم، وبإجهم ؤقغ٧ىا 

" ٢ا٫ الٟسغ الغاػي في و  { ٞاٖلم ؤن ): "جٟؿحٍر حن   ٗ ْؿَخ
َ
ا٥َ و  ً  َوب 

ض  ب  ْٗ
َ
ا٥َ و  ً وؤما ٢ىله حٗالى }ب 

ٞما لم ًشبذ بالضلُل ؤن  ,مغالٗباصة ٖباعة ًٖ ؤلاجُان بالٟٗل اإلاإمىع به ٖلى ؾبُل الخُٗٓم لآل 

 
َ
م بلها واخضا ٢اصعا ٖلى م٣ضوعاث ال جهاًت لها، ٖاإلاا بمٗلىماث ال جهاًت لها، ٚىُا ًٖ لهظا الٗال

، وجهاَم ًٖ بًٗها، وؤهه ًجب ٖلى السالث٤ ٧ل الخاظاث، ٞةهه ؤمغ ٖباصٍ ببٌٗ ألاقُاء

{ٞةهه ال ًم٨ً ال٣ُام بلىاػم ٢ ,لخ٩الُٟه ه والاه٣ُاص  َاٖخ   ض  ب  ْٗ
َ
ا٥َ و  ً  .ىله حٗالى }ب 

بُان ؤهىإ ، و بض  مً جٟهُل ؤ٢ؿام جل٪ الخ٩ال٠ُزم بن بٗض الٟغاٙ مً اإلا٣ام اإلاظ٧ىع ال 

  ٘ ما نى٠ في الضًً مً ٦خب ال٣ٟه، وظمُجل٪ ألاوامغ والىىاهي
 
هللا، زم  ًضزل ُٞه ج٩ال٠ُ

 
 
ٗت ٨ٞظل٪ ًضزل ٦ما ًضزل ُٞه ج٩ال٠ُ ُٞه ج٩ال٠ُ هللا حٗالى  هللا حٗالى بدؿب َظٍ الكَغ

بدؿب الكغاج٘ التي ٢ض ٧ان ؤهؼلها هللا حٗالى ٖلى ألاهبُاء اإلاخ٣ضمحن، وؤًًا ًضزل ُٞه الكغاج٘ 

م باالقخٛا٫ بال ٗباصاث التي ٧ل٠ هللا بها مالث٨خه في الؿمىاث مىظ زل٤ اإلاالث٨ت وؤمَغ

ؤٖما٫ الجىاعح، ؤما  وؤًًا ٨ٞخب ال٣ٟه مكخملت ٖلى قغح الخ٩ال٠ُ اإلاخىظهت في .والُاٖاث

ؤ٢ؿام الخ٩ال٠ُ اإلاىظىصة في ؤٖما٫ ال٣لىب ٞهي ؤ٦بر وؤٖٓم وؤظل، وهي التي حكخمل ٖلحها 

 ٦خب ألازال١، و٦خب الؿُاؾاث، بدؿب اإلالل السخلٟت وألامم اإلاخباًىت، وبطا اٖخبر ؤلاوؿان  

                                              

جٟغص ؤلاله بالُاٖت الزخهانه بىٗم ؤلاوكاء وؤلاب٣اء : ) 2/158في "٢ىاٖضٍ"  ٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم (1892)

ٌ  الٗباص بإن ٩ًىن والخٛظًت وؤلان ه، وما مً يحر بال َى ؾالبه، ولِـ بٗ الح الضًجي والضهُىي، ٞما مً زحر  بال َى ظالب 

 )ػ( مُاٖا بإولى مً البٌٗ، بط لِـ ألخض  مجهم بوٗام  بصخيء مما ط٦غجه في خ٤ ؤلاله، و٦ظل٪ ال خ٨َم بال له(.

ه حٗالى }( ٢لذ: ومً َظا 1893)
 
َؿان  ٢ىل

ْ
و  
ْ
َها ؤلا ح 

َ
ا ؤ غ ٍم  *  ًَ

َ
٨
ْ
َ٪ ال  

َغب  ٥َ ب 
غ 
َ
  َما ٚ

ي 
َ
ي ؤ َ٪ * ف 

َ
َضل َٗ

َ
ا٥َ ٞ َؿى 

َ
ٞ ٪َ

َ
٣
َ
ل
َ
ي ز ظ 

 
ال

َبَ٪{
 
اَء َع٦

َ
ىَعة  َما ق

ا في مٗجى الغب مً اإلال٪  ,وبًشاع حٍٗغ٠ هللا بىن٠ )عب٪( صون ط٦غ اؾم الجاللت٢ا٫ ابً ٖاقىع: ) ن 
َ
إلا 

٤، ُٟٞه جظ٦حر  لئلوؿان بمىظباث ا ٌ  وؤلاوكاء والٞغ  مغبىبه, ٞهى حٍٗغ
َ
بالخىبُش. و٦ظل٪ بظغاء   ؾخد٣ا١  الغب َاٖت

َم خ٤ُ٣  بالك٨غ والُاٖت.  ه بهم, ٞةن  ال٨ٍغ  ٟ م صون ٚحٍر مً نٟاث هللا للخظ٦حر بىٗمخه ٖلى الىاؽ ولُ ون٠ ال٨ٍغ

٘   (ٞٗضل٪ في ؤي نىعة)والىن٠ الشالض الظي جًمىخه الهلت:  ٞةن السل٤  ,النمما ًاطن به الىنٟان ألاو  ل٨شحر   ظام

٤ بالسلى١، وهي وٗم ٖلُه وظمُ٘ طل٪ حٍٗغٌ بالخىبُش ٖلى ٦ٟغان وٗمخه  ت والخٗضًل وجدؿحن الهىعة مً الٞغ والدؿٍى

( اَـ . غ  بٗباصة ٚحٍر غ والخىٍى  )ػ( 30/175الخدٍغ

غ 1894) غ والخىٍى  8/203( الخدٍغ
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 َٕ ا٥َ  مجمى  ً ا صازلت جدذ ٢ىله حٗالى: }ب  لم ؤجها بإؾَغ { ٖلم خُيئظ  ؤن َظٍ اإلاباخض ٖو
ض  ب  ْٗ

َ
و

وألا٩ٞاع بال بلى  اإلاؿاثل التي اقخملذ َظٍ آلاًت ٖلحها ٧البدغ الخُِ الظي ال جهل ال٣ٗى٫  

 .(1895)(ال٣لُل مجها

٘  ما ٢اله الكُش ؾٟغ ٢ا٫  ىضر َظا )ٌٗجي قمى٫ مٗجى الٗباصة( بخىؾ الخىالي: )ٍو

 َوَم الكهُض ؾُض ٢ُب عخمه هللا ٖىض الخضًض ًٖ ٢ىله حٗالى }
 
ال  ب 

ـَ ْ
و  
ْ
ً  َوؤلا ج 

ْ
٣ْذ  ال

َ
ل
َ
ا ز

ون  
ض  ب  ْٗ َُ َ٘ وؤقمَل مً مجغص ب٢امت الكٗاثغ،  { ومىه: "ل  بن مضلى٫ الٗباصة ال بض ؤن ٩ًىن ؤوؾ

ى ٩ًلٟهم ؤلىاها  ٞالجً وؤلاوـ ال ٣ًًىن خُاَتهم في ب٢امت الكٗاثغ، وهللا ال ٩ًلٟهم بهظا، َو

ض ال وٗٝغ هدً ؤلىان اليكاٍ التي ٩ًلٟها ؤزغي مً اليكاٍ حؿخٛغ١ مَٗٓم خُاتهم، و٢

ها مً ال٣غآن مً ٢ى٫ هللا حٗالى:  الجً، ول٨ىىا وٗٝغ خضوص اليكاٍ اإلاُلىب مً ؤلاوؿان، وٗٞغ

{ 
ً
ت َٟ ُ ل 

َ
ْعى  ز

َ ْ
ي ألا  ف 

ل   ٖ ي َظا  
 
و ت  ب 

َ
٨ ث 

َ
َمال

ْ
ل َ٪ ل  ا٫َ َعب 

َ
٢ 
ْ
ط ٖمل َظا  -بطا-ٞهي السالٞت في ألاعى  {,َوب 

وهي ج٣خطخي ؤلىاها مً اليكاٍ الخُىي في ٖماعة ألاعى والخٗٝغ بلى ٢ىاَا ال٩اثً ؤلاوؿاوي، 

ا وم٨ىىهاتها وجد٤٣ بعاصة هللا في اؾخسضامها وجىمُتها وجغ٢ُت الخُاة ٞحها، ٦ما  ا٢اتها، وطزاثَغ َو

ٗت هللا في ألاعى لخد٤ُ٣ اإلاىهج ؤلالهي الظي جىاؾ٤ م٘   ال٣ُاَم ٖلى قَغ
 
ج٣خطخي السالٞت

 الٗام. الىامىؽ ال٩ىوي

ُٟت ؤلاوؿان  ومً زم ًخجلى ؤن مٗجى الٗباصة التي هي ٚاًت الىظىص ؤلاوؿاوي ؤو التي هي ْو

ُٟت السالٞت صازلت في مضلى٫ الٗباصة ٢ُٗا،  ألاولى ؤوؾ٘ وؤقمل مً مجغص الكٗاثغ، وبن ْو

ً عثِؿُحن:   وبن خ٣ُ٣ت الٗباصة جخمشل بطا في ؤمٍغ

في الىٟـ، ؤي: اؾخ٣غاع الكٗىع  ٖلى ؤن َىا٥  ألاو٫: َى اؾخ٣غاع  مٗجى الٗبىصًت هلل

ٗبض، وؤن لِـ وعاء طل٪ شخيء, وؤن لِـ َىا٥ بال َظا الىي٘   ٌ ٗبض وعبا  ٌَ ٖبضا وعبا، ٖبضا 

خباع، لِـ في َظا الىظىص بال ٖابض ومٗبىص, وبال عب واخض وال٩ل له ٖبُض. ظا الٖا  َو

خغ٦ت في الجىاعح و٧ل خغ٦ت في والشاوى: َى الخىظه بلى هللا ب٩ل خغ٦ت في الًمحر وب٩ل 

الخُاة، الخىظه بها بلى هللا زالهت والخجغص مً ٧ل قٗىع آزغ، ومً ٧ل مٗجى ٚحر مٗجى الخٗبض 

 .(1896)هلل"

ذ  ال٣غآن ٦ما في ٢ىله حٗالى } ظٍ اإلاٗاوى ص٫ ٖلحها نٍغ اَي َو َُ ي َوَمْد  ٩
ؿ 
 
ي َوو ن  َنالح  ْل ب 
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في ٦خابه "ْاَغة ؤلاعظاء" في زاجمت بٌٗ الٟهى٫ التي ٣ٖضَا الكُش الخىالي ولهظا ٢ا٫ 

اعجباٍ الٗمل بد٣ُ٣ت الضًً والضٖىة في صٖىة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: )بٗض َظا الاؾخٗغاى لخ٣ُ٣ت لبُان 

بُٗت ؾحٍر ومىهج خغ٦خه وجؼ٦ ُخه، عؤًذ ؤن ؤزخم الٟهل بةًًاح َظا الضًً ووا٢ٗه الٗملي َو

ال٨خابت، وما ؤخؿبها بال ؾخسُغ  ٢ًاًا مهمت ؾإوعصَا في ق٩ل ؤؾئلت زُغث لي ٦شحرا ؤزىاءَ 

 ٦ظل٪. ت ل٩ل ٢اع 

 ٝ ٖلى بٌٗ الخ  واإلا٣هىص مً بًغاص َظٍ ألاؾئلت وؤلاظابت ٖلحها، َى الخٗغ  
َ
م الغباهُت في ٨

 
 
هدً  -ه، بط لِـ مً خ٣ىا لىدى الؿاب٤ قغخ  َظا الضًً ومىهجه ٖلى طل٪ ا ؤن ج٩ىن خ٣ُ٣ت

ؤن وؿإ٫ ًٖ شخيء مً ؾجن هللا لم ٧اهذ ٨َظا؟ بال لىٗٝغ ما ٌؿخدبٗه طل٪ مً  -الٗبُض 

مال.  ٖبىصًاث اٖخباعا ٖو

ولٗل ؤلاظابت ٖلى َظٍ ألاؾئلت جبضص ما ٢ض ًب٣ى في الىٟـ مً آزاع ؤلاعظاء الباًَ الظي 

ًله ٖلى اإلاامىحن م٘  ٟخه الىٟىؽ  جىاعزخه ألامت وؤل   َى٫ ألامض. وجبحن ـ ٦ظل٪ ـ مضي عخمت هللا ٞو

اإلاخمؿ٨حن بمىهجه، وؤهه ـ م٘ ٧ل ما في الخمؿ٪ به مً ابخالءاث وؤٖباء ومك٣اث ـ لم ًجٗل 

ه َى مىهج الؿٗاصة الٗٓمى والٟىػ الُٗٓم ؤبضا، بل َظا اإلاىهج هٟؿ   ٖلُىا في الضًً مً خغط  

 الىاؽ ال ٌٗلمىن. في الضهُا وآلازغة، ول٨ً ؤ٦ثر

ظٍ ألاؾئلت هي:   َو

 إلااطا ٧ل َظٍ الجهىص والخطخُاث واإلاك٣اث؟

ل هي  وما ال٣ًُت ألاؾاؾُت التي ظاَض مً ؤظلها ألاهبُاء   والكهضاء والهالخىن، َو

 
 
م زحر مً صٖا بلى هللا  -بٌٗ ألاهبُاء  ب٩ل َظٍ الجهىص ال٨بحرة الهاثلت ال ؾُما ؤن   ظضًغة  -َو

م ما آمً  -، ومجهم مً لم ًدبٗه بال الغظل والغظالن لم ًدبٗه ؤخض ٦ما صر في الخضًض، وؤ٦ثَر

 له بال ٢لُل بىو ال٣غآن؟

ى ؤ٦ثر ألاهبُاء جابٗا  -والغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص  ؤ٧اهذ ال٣ًُت التي صٖا بلحها حؿخضعي ؤن حهب َى  -َو

 
 
٩ىهىا م٘ طل٪ ؤ٦ثَر وؤصخابه خُاتهم ٧ل ؽ خغنا ٖلى بًماجهم وخظعا مً الىا ها في ؾبُلها، ٍو

 الظهىب؟

باء واإلاك٣اث زانت بمىهج ؤلاًمان، ٩ُٞىن طل٪  ى: َل َظٍ ألٖا وؤًًا ؾاا٫ مهم، َو

 صاُٖا ؤن ًغ٦ً الىاؽ بلى ال٨ٟغ َلبا للغاخت والُمإهِىت؟

                                                                                                                                             

 (679 - 677( الٗلماهُت )م 1897)
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ىضما هساَب اإلاؿلمحن بإن َبُٗت َظا الضًً هي ٨َظا: ؤال ج٩ىن نٗىبت َظا اإلاىهج  ٖو

٣ه مبرعا إلاا ًخهىعوهه مً بم٩ان الِٗل جدذ مٓلت واعجٟاٖه وبِء  ى٫ ٍَغ زمغاجه َو

 م٨خٟحن بإصاء الكٗاثغ الٟغصًت ـ َغوبا مً جل٪ الخطخُاث والخ٩ال٠ُ؟ -الجاَلُت اإلاٗانغة 

ؤال هسصخى ؤن ٩ًىن طل٪ مبرعا لخاولت الخهى٫ ٖلى الشمغة مً َغ١ ؤزغي  ,والضٖاء زانت

ى ما ًدضر ٞٗال في ًدؿبىجها مِؿىعة ؾهلت اإلاىا٫ بُٗض ٤ الجهض الكا١، َو ا ًٖ َظا الٍُغ

 ؤ٦ثر الضٖىاث اإلاٗانغة؟

بن ؤلاظابت الكاُٞت ٖلى َظٍ ألاؾئلت بةًًاح الخ٣اث٤ ال٨بري التي ٌٟٛل ٖجها مً ًىٓغ 

لت، ًم٨ً ؤن وؿخيبُها وه٣غؤَا مً الٗغى الؿاب٤ هٟؿه ـ ؤي مً وا٢٘  لهظا اإلاىهج مً ؤو٫ َو

، ٦ما ؤن ٖلماء ؤَل الؿىت والجماٖت ؤظابىا ٖجها بلؿان الخا٫ ؤو - وؤصخابه ؾحرة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1898)بلؿان اإلا٣ا٫ ؤو جلمُدا

ً َى  و٢ض وظضث ؤن ؤًٞل مً ؤظاب ٖلى َظٍ ألاؾئلت مً ٣ٞهاء الضٖىة اإلاٗانٍغ

إهظا ؤه٣ل مً ٦المه ما ًُٟض طل٪  اصاث  -ألاؾخاط ؾُض ٢ُب عخمه هللا، َو م٘ بٌٗ ٍػ

 خ٣ُ٣ت الٗباصة لى ٧اهذ هي مجغص الكٗاثغ الخٗبضًت ما اؾخد٣ذ ٧ل   : "بن   - (1899)يُدُتجى 

 َظٍ الجهىص اإلاًيُت التي بظلها الغؾل   َظا اإلاى٦ب مً الغؾاثل والغؾاالث، وما اؾخد٣ذ ٧ل  

َظٍ الٗظاباث وآلاالم التي حٗغى لها الضٖاة  نلىاث هللا وؾالمه ٖلحهم، وما اؾخد٣ذ ٧ل  

البكغ ظملت  َظا الشمً البأَ َى بزغاط   ىىن ٖلى مضاع الؼمان. بهما الظي اؾخد٤ ٧ل  واإلاام

  
 
ه مً الضًىىهت للٗباص وعصَم بلى الضًىىهت هلل وخضٍ في ٧ل ؤمغ وفي ٧ل قإن، وفي مىهج خُاتهم ٧ل

ُت، وجىخُض الغبىبُت، وجىخُض ال٣ىامت، وجىخُض  في الضهُا وآلازغة ؾىاء . بن جىخُض ألالَى

ٗت، وجىخُض مىهج الخُاة، وجىخُض الجهت التي ًضًً لها الىاؽ  ا  لخا٦مُت، وجىخُض مهضع الكَغ

 
َ
وؤن . بن َظا الخىخُض َى الظي ٌؿخد٤ ؤن ًغؾل مً ؤظله ٧ل َاالء الغؾل، الكاملت الضًىىهت

لٗظاباث وآلاالم ٖلى مضاع وؤن جخدمل لخد٣ُ٣ه ٧ل َظٍ ا ,جبظ٫ في ؾبُله ٧ل َظٍ الجهىص

ال ألن هللا ؾبداهه في خاظت بلُه، ٞاهلل ؾبداهه ٚجي ًٖ الٗاإلاحن، ل٨ً ألن خُاة البكغ  ,الؼمان

 ض  ال جهلر وال حؿخ٣ُم وال جغجٟ٘ وال جهبذ خُاة الث٣ت باإلوؿان بال بهظا الخىخُض الظي ال َخ 

ت في ٧ل ظىاهبها ٖلى الؿىاء.. بن َظٍ الخ٣ُ٣ت لِؿذ ؤَمُت في ها ٣ِٞ لخإزحٍر في الخُاة البكٍغ

                                              

مً ؤ٦ثر الىاؽ خضًشا ًٖ َظٍ ال٣ًاًا قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت وجلمُظٍ ابً ال٣ُم عخمهما هللا. وؾخإحي ( 1898)

 )الخىالي( الى٣ى٫ ٖجهما في الٟهل الشاوي.

ى ٢لُل  -بًٗها مجي ( 1899)  )الخىالي( ، وبًٗها مً ٦المه في نٟداث ؤزغي مجاوعة.-َو
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، وبن ٧ان َظا الخصخُذ في طاجه ٚاًت ضسمت ٣ًىم ٖلحها بىاء الخُاة جصخُذ الخهىع ؤلاًماوي

٧له، بل بن ؤَمُتها ٦ظل٪ في خؿً جظو١ الخُاة، وبلٙى َظا الخظو١ ؤٖلى صعظاث ال٨ما٫ 

 والخىاؾ٤، ٣ُٞمت الخُاة ؤلاوؿاهُت طاتها جغجٟ٘ خحن جهبذ ٧لها ٖباصة هلل، وخحن ًهبذ ٧ل  

  ٍ ظؼءا مً َظٍ الٗباصة ؤو ٧ل الٗباصة متى هٓغها بلى اإلاٗجى ال٨بحر  -نٛغ ؤم ٦بر  -ٞحها  وكا

ى بٞغاص   -ال٩امً ُٞه  ُت وؤلا٢غاع ال٩امل له وخضٍ بالٗبىصًتهللا ؾبداهه  َو َظا اإلا٣ام  …باأللَى

ى اإلا٣ام الظي ال ًغجٟ٘ ؤلاوؿان بلى ما َى ؤٖلى مىه، وال ًبلٜ ٦ماله ؤلاوؿاوي بال في جد٣ُ٣ه،  َو

الظي بلٛه عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في ؤٖلى م٣اماجه التي اعج٣ى بلحها، م٣ام جل٣ي الىحي مً هللا وم٣ام 
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ا في الخُاة الٗباصة بمٗجى الضًىىهت هلل وخض وهيخـ٣ـل بلى ٢ُمت ؤزغي مً ٢ُم جىخُض ٍ وآزاَع

  ، بنؤلاوؿاهُت
 
ع  البكغ مً الضًىىهت لٛحٍرالضًىىهت هلل ج  

، وجسغط الىاؽ مً ٖباصة الٗباص بلى َدغ 

ت وجل٪ٖباصة هللا وخضٍ. وبظ ، اللخان ٌؿخدُل ل٪ جد٤٣ لئلوؿان ٦غامخه الخ٣ُ٣ُت، َظٍ الخٍغ

يماجهما في ْل ؤي هٓام آزغ ٚحر الىٓام ؤلاؾالمي ًضًً ُٞه الىاؽ بًٗهم لبٌٗ بالٗبىصًت 

خ٣اص، ؤو ٖبىصًت الكٗاثغً نىعَا ال٨شحرة.. ؾىاء ٖبى في نىعة م و ٖبىصًت ، ؤصًت الٖا

، وبًٗها مشل بٌٗ جسً٘ الغ٢اب لٛحر هللا بةزًاٖها للخل٣ي في ؤي الكغاج٘.. ٩ٞلها ٖبىصًت

، ال بض للىاؽ مً حنقإن مً قاون الخُاة لٛحر هللا. والىاؽ ال ًمل٩ىن ؤن ٌِٗكىا ٚحر مضًى

ًىىن هلل وخضٍ ٣ًٗىن مً ٞىعَم في ؤلىان الٗبىصًت لٛحر هللا في ٧ل ظاهب صًىىهت. والظًً ال ًض

مً ظىاهب الخُاة.. بجهم ٣ًٗىن ٞغاجـ ألَىائهم وقهىاتهم بال خض وال يابِ، ومً زم ٣ًٟضون 

ىضعظىن في  ٖالم البهُمت: } زانتهم آلاصمُت ٍو
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ْ
اع  َمش ظا ٧إن ًسؿ قِئا {. وال ًسؿغ ؤلاوؿانَوالى  ىضعط في ٖالم البهُمت، َو غ آصمُخه ٍو

، والى٢ٕى في الضًىىهت للهىي جغص الخملو مً الضًىىهت هلل وخضٍبم َى الظي ٣ً٘ خخما

بان والجً والكهىة. زم َم ٣ًٗىن ٞغاجـ أللىان مً الٗبىصًت )٣ًٗىن في ٖبىصًت ألاخ باع والَغ

وال٨هان والضظاظلت واإلاكٗىطًً( ٣ًٗىن في قغ ؤلىان الٗبىصًت للخ٩ام والغئؾاء الظًً 

٤ قغاج٘ مً ٖىض ؤهٟؿهمً ىجهم ٞو حن ، ال يابِ لها وال َضٝ هٞغ بال خماًت مهالر اإلاكٖغ

ىن في ٞغص خا٦م ؤو في َب٣ت خا٦مت ؤو في ظيـ خا٦م. ؤهٟؿهم ، ؾىاء جمشل َاالء اإلاكٖغ

الىٓغة ٖلى اإلاؿخىي ؤلاوؿاوي الكامل ج٨ك٠ ًٖ َظٍ الٓاَغة في ٧ل خ٨م بكغي ال ٌؿخمض ٞ
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ٗت هللا ال ًخٗضاَا ول٨ً الٗبىصًت للٗبُض ال ج٠٣ ٖىض خضوص  …مً هللا وخضٍ وال ًخ٣ُض بكَغ

حن. ٞهظٍ هي الهىعة الهاعزتالٗبىصًت للخ٩ام والغئؾاء وا ، شخيء ، ول٨جها هي لِؿذ ٧لإلاكٖغ

، ول٨جها ٢ض ج٩ىن ؤ٢ىي وؤٖم٤ وؤ٢سخى مً َظٍ للٗباص جخمشل في نىعة ؤزغي زُٟت تبن الٗبىصً

غاٝ وألاويإ والخ٣الُض(، وهًغب مشالالهىعة )ؤال وهي ٖبى  لهظا: جل٪ الٗبىصًت  صًت ألٖا

اء مشال مً البكغ؟ ٧ل الظًً  ؾلُان لهاالء ٖلى ٢ُُ٘ ٦بحر ظضا ! ؤيلهاوعي اإلاىياث وألاٍػ

ً. ب اء في اإلاالبـ ؤو الخهامُم ؤو اإلاىصًالث ؤو ٌؿمىجهم مخدًٍغ ن الؼي اإلاٟغوى مً آلهت ألاٍػ

اء  اء اإلاؿاء، ألاٍػ اء بٗض الٓهغ، ؤٍػ اء الهباح، ؤٍػ الٗغباث ؤو اإلاباوي ؤو اإلاىاْغ ؤو الخٟالث؛ ؤٍػ

اء اإلاغاؾم .. بلخ لُمشل ٖبىصًت  اء اإلاطخ٨ت، ؤٍػ اء الؿهغة، ألاٍػ اء ال٣ًُت، ؤٍػ ال٣هحرة، ألاٍػ

في  اعمت ال ؾبُل لجاَلي ؤو لجاَلُت ؤن ًٟلذ مجها، ؤو ٨ًٟغ في السغوط ٖجها. لى صان الىاؽ  ن

 ٌَ ت هلل بٗ ٖ  ما ًضً َظٍ الجاَلُت الخًاٍع اء ل٩اهىا  مخبخلحن. ٞماطا ج٩ىن  اصاب  ىىن لهاوعي ألاٍػ

وعبىبُت ٦مُت الٗبىصًت بن لم ج٨ً هي َظٍ؟! وماطا ج٩ىن الخا٦مُت والغبىبُت بن لم ج٨ً هي خا

اء ؤًًا؟! وبن   باإلاغؤة اإلاؿ٨ُىت وهي جلبـ ما ٨ًك٠ ًٖ  لُبهغ ؤخُاها ؤلاوؿاَن  ناوعي ألاٍػ

جهاؾىءاتها ، وهي في الى٢ذ  نباٙ ما ًتر٦ها قائهت ، وجً٘ مً ألا طاجه ال ًىاؾب ق٩لها وال ج٩ٍى

ا وجظ ؤو مشاعا اء واإلاىياث ج٣هَغ ُت ال٣اَغة ألعباب ألاٍػ ت. ول٨ً ألالَى ظٍ اإلاهاهت لها لهللسسٍغ

ٌ الضًىىهت لها ، ألن الجخم٘ مً خىلها ًضًً لها. ٠ُ٨ٞ التي ال جمل٪ لها عصا، وال ج٣ىي ٖلى ٞع

ج٨ً هي جل٪؟!  ج٩ىن الضًىىهت بن لم ج٨ً هي َظٍ؟! و٠ُ٦ ج٩ىن الخا٦مُت والغبىبُت بن لم

حن ًضًىىن لٛحر هللا للٗبىصًت اإلاظلت خحن ال ًضًً الىاؽ هلل وخضٍ وخ ولِـ َظا بال مشال واخضا

مً الٗبُض. ولِؿذ خا٦مُت الغئؾاء والخا٦م وخضَا هي الهىعة ال٨غحهت اإلاظلت لخا٦مُت 

ظا ٣ًىصها بلى ٢ُمت جىخُض الٗباصة والضًىىهت في نُاهت لبكغ للبكغ ولٗبىصًت البكغ للبكغا ، َو

للٗباص في  الٗباصؤعواح الىاؽ وؤٖغايهم وؤمىالهم التي جهبذ ٧لها وال ٖانم لها ٖىضما ًضًً 

٘ غاٝ والخ٣الُض، ؤو فنىعة مً نىع الضًىىهت، ؾىاء في خا٦مُت الدكَغ ، ي نىعة خا٦مُت ألٖا

خ٣اص  خ٣اص والخهىع. َظٍ هي الخ٣ُ٣ت. بن الضًىىهت لٛحر هللا في الٖا وفي نىعة خا٦مُت الٖا

ام وألاؾاَحر والسغاٞاث التي ال جيخهي ، والتي جمشل والخهىع مٗىاَا الى٢ٕى في بغازً ألاَو

ام الٗىام السخلٟت نىعا مجها، و الجاَلُاث الىزيُت السخلٟت نىعا مجها ، وج٣ضم ٞحها جمشل ؤَو

إة  -مً ألاوالص!  ع وألاياحي مً ألامىا٫ ـ وؤخُاهاالىظو  ال٣ُٗضة الٟاؾضة والخهىع جدذ َو

ب مً ألا اإلاىدٝغ ِٗل الىاؽ مٗها في ٖع مُت السخلٟت، َو ت وال٨هىت ، ومً الؿضهعباب الَى

ذ..اإلاخهلحن بهظٍ ألاعباب مً ال اإلاكاًش وال٣ضٌؿحن ، ومً سخغة اإلاخهلحن بالجً والٟٗاٍع
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ب وفي زٝى وفي ؤصخاب ألاؾغاع، ومً.. ومً.. ام التي ما ًؼا٫ الىاؽ مجها في ٖع ، ومً ألاَو

ض ج٣غب وفي عظاء ختى جى٣ُ٘ ؤٖىا٢هم وجخىػٕ ظهىصَم وجدبضص َا٢تهم في مشل َظا الهغاء. و٢

غاٝ وا اء واإلاىصاثمشلىا لخ٩ال٠ُ الضًىىهت لٛحر هللا في ألٖا ، ُٞيبػي ؤن وٗلم لخ٣الُض بإعباب ألاٍػ

غاى وألازال١ في ؾبُل َظٍ ألاعباب! بن البِذ طا  ٦م مً ألامىا٫ والجهىص جًُ٘ بلى ظاهب ألٖا

لى  لى جه٠ُٟ الكٗغ و٦ُه ٖو الضزل اإلاخىؾِ ًى٤ٟ ٖلى الضَىن والُٗىع وألانباٙ ٖو

اء اإلاخ٣لبت ٖاما بٗض ٖامألا٢مكت التي  ، وما ًدبٗها مً ألاخظًت اإلاىاؾبت والخلي جهى٘ مجها ألاٍػ

بلى آزغ ما ج٣طخي به جل٪ ألاعباب الى٨ضة. بن البِذ طا  …اإلاخىاؾ٣ت م٘ الؼي والكٗغ الخظاء

 ، التي الخ٣ت ؤَىاء جل٪ ألاعباب اإلاخ٣لبتالضزل اإلاخىؾِ ًى٤ٟ هه٠ صزله وهه٠ ظهضٍ إلاال 

ٟت في الهىاٖاث السانت  جشبذ ٖلى خا٫. ومً وعاءَا الحهىص ؤصخاب عئوؽ ألامىا٫ اإلاْى

ما في َظا ال٨ض الىانب  ؤن ًخى٢ٟا لخٓت ًٖ  -بضهُا جل٪ ألاعباب. وال ًمل٪ الغظل واإلاغؤة ـ َو

الٗغى والسل٤ ٖلى في الجهض واإلاا٫ و  جلبُت ما ج٣خًُه جل٪ الضًىىهت الى٨ضة مً جطخُاث  

  وؤزحرا الؿىاء.
 
تا ججيء ج٩ال٠ُ ٘ البكٍغ ، وما مً ؤضخُت ٣ًضمها ٖابض لٗبىصًت لخا٦مُت الدكَغ

٣ضم الظًً ًضًىىن لٛحر هللا ؤيٗاٞها لؤلعباب الخا٦مت مً ألامىا٫ وألاهٟـ  هللا هلل بال ٍو

 
 
غاى. وج٣ام ؤنىاٝ ً( ومً )ال٣ىم( ومً )ال وألٖا جيـ( ومً )الُب٣ت( ومً مً )الَى

ا مً قتى ألانى، ومً ٚ)ؤلاهخاط( ، وجىهب لها الغاًاث، ام وألاعباب.. وجض١ ٖلحها الُبى٫ حَر

ضعى ٖباص ألانىام بلى بظ ى ٫ الىٟىؽ وألامىا٫ لها بٛحر جغصصٍو ، وبال ٞالترصص َى السُاهت َو

ْغى مخُلباث َظٍ ألانىام ٞةن الٗغ   ٗ ٩ىن ى َى الظي ًًخيالٗاع! وخحن ًخٗاعى م٘ ال ، ٍو

٦ما ج٣ى٫ ألابىا١ اإلاىهىبت خى٫ ألانىام ومً  -١ ٖلى ظىاهبه الضم َظا َى الكٝغ الظي ًغا

ل هللا لُٗبض بن ٧ل الخطخُاث التي ٣ًخًحها الجهاص في ؾبُؤولئ٪ ألاعباب مً الخ٩ام! وعاءَا 

خدغع اهللا وخضٍ في ألاعى , ولترجٟ٘ الخُاة ؤلاوؿاهُت بلى لبكغ مً ٖباصة الُىاُٚذ وألانىام, ٍو

م الظي  ؤعاصٍ هللا لئلوؿان... بن ٧ل َظٍ الخطخُاث التي ٣ًخًحها الجهاص في ؾبُل ألا٤ٞ ال٨ٍغ

؛ والظًً ًسكىن الٗظاب وألالم والاؾدكهاص مشلها وؤ٦ثر مً ًضًىىن لٛحر هللاهللا لُبظ٫ 

ٖلحهم ؤن ًخإملىا ماطا ج٩لٟهم  –وزؿاعة ألاهٟـ وألاوالص وألامىا٫ بطا َم ظاَضوا في ؾبُل هللا 

غاى –والص  في ألاهٟـ وألامىا٫ وألا الضًىىهت لٛحر هللا ى٢ها ألازال١ وألٖا , بن ج٩ال٠ُ الجهاص ٞو

ى١ طل٪  في ؾبُل هللا في وظه َىاُٚذ ألاعى ٧لها لم ج٩لٟهم ما ج٩لٟهم الضًىىهت لٛحر هللا, ٞو

٧له الظ٫ والضوـ والٗاع. وؤزحرا ٞةن جىخُض الٗباصة والضًىىهت هلل وخضٍ, وعٌٞ الٗبىصًت 

لٛحٍر مً زل٣ه طو ٢ُمت ٦بحرة في نُاهت الجهض البكغي مً ؤن ًى٤ٟ في جإلُه ألاعباب والضًىىهت 
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ىا ْاَغة واضخت  الؼاثٟت ٧ي ًىظه بجملخه بلى ٖماعة ألاعى وجغ٢ُتها وجغ٢ُت الخُاة ٞحها. َو

جا ٌٗبض الىاؽ لصسهه مً مخ٨غعة؛ وهي ؤهه ٧لما ٢ام ٖبض مً ٖبُض هللا ل٣ُُم مً هٟؿه َاٚى 

دب٘  -اخخاط َظا الُاٚىث ٧ي ٌٗبض , صون هللا بلى ؤن ٌسسغ ٧ل ال٣ىي والُا٢اث:  -ؤي ًُإ ٍو

ُت  لت لخطسم وحكٛل م٩ان ألالَى حؿبذ بدمضٍ وجغجل ط٦ٍغ وجىٟش في نىعجه الٗبضًت الهٍؼ

لت الُٗٓمت وبَال١ التراهُم , وؤال ج٠٨ لخٓت واخضة ًٖ الىٟش في جل٪ الهىعة الٗبضًت الهٍؼ

باؾمها وب٢امت ٣َىؽ الٗباصة لها.  خكض الجمٕى بكتى الىؾاثل للدؿبُذ, و والتراجُل خىلها

ى ظهض هانب ال ًٟٙغ ؤبضا لت جى٨مل وتهؼ٫ وجخًاء٫ ٧لما ؾ٨ً َو ؛ ألن الهىعة الٗبضًت الهٍؼ

, وفي َظا الجهض الىانب جهٝغ راجُلمً خىلها الىٟش والُبل والؼمغ والبسىع والدؿابُذ والت

. ولى ؤه٤ٟ بًٗها في ٖماعة ألاعى وؤلاهخاط اإلاشمغ وؤٖغاى –اها ؤخُ –وؤمىا٫ وؤعواح َا٢اث 

ت وبٚىائها حر لتر٢ُت الخُاة البكٍغ ت بالسحر الٞى , ول٨ً َظٍ الُا٢اث وألامىا٫ لٗاص ٖلى البكٍغ

غاى ال جى٤ٟ في َظا الؿبُل اإلاشمغ ما صام الىاؽ ال ًضًىىن هلل وخ ضٍ بهما وألاعواح ؤو ألٖا

ت في الُا٢اث ههًضًىىن للُىاُٚذ مً صو  . ومً َظٍ اللمدت ًخ٨ك٠ مضي زؿاعة البكٍغ

باصة ٚحٍر مً صوهه, وطل٪  وألامىا٫ والٗماعة وؤلاهخاط مً ظغاء جى٨بها ًٖ الضًىىهت هلل وخضٍ ٖو

غاى وال٣ُم وألازال١, ٞى  . ولِـ ١ الظ٫ وال٣هغ والضوـ والٗاعٞى١ زؿاعتها في ألاعواح وألٖا

 .ألاويإ وازخلٟذ ؤلىان الخطخُاث ن ازخلٟذَظا في هٓام ؤعضخي صون هٓام وب

: ؤهه ًخجلى بىيىح ؤن ٢ًُت الضًىىهت ًيخهي بلحها ال٣ى٫ في َظٍ ال٣ًُتوالسالنت التي 

 
 
ولِؿذ  وبؾالم   وبًمان   ٣ُٖضة   والاجبإ والخا٦مُت التي ٌٗبر ال٣غآن ٖجها بالٗباصة هي ٢ًُت

ؤو ال ج٣ىم , و٢ًُت بًمان ًىظض ؤو ال  ٢ًُت ٣ٞه ؤو ؾُاؾت ؤو هٓام؛ بجها ٢ًُت ٣ُٖضة ج٣ىم

ًىظض, و٢ًُت بؾالم ًخد٤٣ ؤو ال ًخد٤٣, زم هي بٗض طل٪ ال ٢بله ٢ًُت مىهج للخُاة 

ٗت والىٓام  ٗت وهٓام وؤخ٩ام وفي ؤويإ ججمٗاث جخد٤٣ ٞحها الكَغ الىا٢ُٗت ًخمشل في قَغ

ما هي ٢ًُت صًىىهت وجىٟظ ٞحها ألاخ٩ام. و٦ظل٪ بن ٢ًُت الٗباصة لِؿذ ٢ًُت قٗاثغ، وبه

٣ه وؤخ٩ام وؤويإ في وا٢٘ الخُاة، وبجها مً ؤظل ؤجها ٦ظل٪  ٗت ٞو واجبإ وهٓام وقَغ

 . (1901)((1900)َظٍ الغؾل لُىاظهىا الجاَلُت الٗىُضة" اؾخد٣ذ ٧ل  

 ٢ا٫ الكُش الخىالي: )
َ
الظًً َضاَم هللا لئلؾالم بٗض  ال٣الثل   و٢ض ؤصع٥ َظٍ الخ٣ُ٣ت

 
 
الٗباصة في ؤلاؾالم ٖما َى في ٧ل  ؤخضَم )دمحم ؤؾض(: "ًسخل٠ بصعا٥   جمؼ١ ويُإ، ٣ًى٫  ى٫  َ

                                              

٤ الض (1900)  ؛ م٣خُٟاث. 162-153ٖىة في ْال٫ ال٣غآن ٍَغ

 72 - 1/66في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي  ْاَغة ؤلاعظاء (1901)
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  ً   صً
ً
في ؤٖما٫ مً السكٕى السالو ٧الهلىاث  آزغ، بن الٗباصة في ؤلاؾالم لِؿذ مدهىعة

ؤلاوؿان الٗملُت ؤًًا، وبطا ٧اهذ الٛاًت مً خُاجىا ٖلى  خُاة   والهُام مشال، ول٨جها جدىاو٫ ٧ل  

ا ٧لها الٗمىم ٖباصة هللا،  ُٞلؼمىا خُيئظ يغوعة ؤن هىٓغ بلى َظٍ الخُاة في مجمٕى مٓاََغ

 
َ
٨ظا ًجب ؤن هإحي ؤٖمال ىا ٧لها ختى جل٪ التي جٓهغ ٖلى ؤجها جبٗت ؤصبُت مخٗضصة الىىاحي، َو

لى ؤجها جال٠ ظؼءا مً طل٪ اإلاجهاط الٗالمي الظي  جاٞهت ٖلى ؤجها ٖباصاث )ؤي: هإجحها بىعي( ٖو

ا٫ ًىٓغ بلحها الغظل الٗاصي ٖلى ؤجها مشل ؤٖلى بُٗض، ول٨ً ؤلِـ مً ؤبضٖه هللا؛ جل٪ خ

 م٣انض الضًً ؤن جخد٤٣ اإلاشل الٗلُا في الىظىص الىا٢٘؟!

ل، بهه ٌٗلمىا ؤوال ؤن ٖباصة هللا الضاثمت  بن مى٠٢ ؤلاؾالم في َظا الهضص ال ًدخمل الخإٍو

ٗلمىا  واإلاخمشلت في ؤٖما٫ الخُاة ؤلاوؿاهُت اإلاخٗضصة ظمُٗها هي مٗجى َظٍ الخُاة هٟؿها، َو

زاهُا: ؤن بلٙى اإلا٣هض ًٓل مؿخدُال ما صمىا ه٣ؿم خُاجىا ٢ؿمحن ازىحن: خُاجىا الغوخُت 

 
 
ُىا وفي ؤٖمالىا لخ٩ىن ٦  وخُاجىا اإلااصًت، ًجب ؤن ج٣ترن َاجان الخُاجان في ٖو
 

 واخضا مدؿ٣ا، ال

٤ُ والخىخُض ببن ٨ٞغجىا ًٖ وخضاهُت هللا ًجب ؤن جخجلى في ؾٗحها لل حن اإلآاَغ السخلٟت في خٞى

 .خُاجىا

َىا٥ هدُجت مى٣ُُت لهظا الاججاٍ هي ٞغ١ آزغ بحن ؤلاؾالم وبحن ؾاثغ الىٓم الضًيُت 

الهالث  اإلاٗغوٞت، طل٪ ؤن ؤلاؾالم ٖلى ؤهه حٗلُم ال ٨ًخٟي بإن ًإزظ ٖلى ٖاج٣ه جدضًَض 

٨ً ٌٗغى ؤًًا بمشل َظا الخإ٦ُض ٖلى ول اإلاخٗل٣ت بما وعاء الُبُٗت بحن ألاعى وزال٣ه ٣ِٞ.

ألا٢ل للهالث الضهُىٍت بحن الٟغص وبُئخه الاظخماُٖت ؤن الخُاة الضهُا ال ًىٓغ بلحها ٖلى ؤجها 

ب ٞحها مً ٚحر ؤن ج٩ىن  ت، وال ٖلى ؤجها ٠َُ زُا٫ لآلزغة التي هي آجُت ال ٍع نضٞت ٖاصًت ٞاٚع

ت ٖلى مٗجً  ُت جامت في هٟؿها، وهللا حٗالى )وخضٍ( ال في ى ما، ول٨ً ٖلى ؤجها وخضة بًجابمىٍُى

ٍغ ٞدؿب، بل في الٛاًت بلُه ؤًًا، مً ؤظل طل٪ ٧ان زل٣ه وخضة عبما في ظىٍَغ بال ؤهه  ظَى

 وخضة في الٛاًت مىه ب٩ل جإ٦ُض.

باصة هللا في ؤوؾ٘ مٗاهحها  جال٠ مً ؤلاؾالم مٗجى الخُاة ؤلاوؿاهُت،  -٦ما قغخىا آهٟا  -ٖو

ت َظا ؤلاصعا٥ وخ ىا بم٩ان بلٙى ؤلاوؿان ال٨ما٫ في بَاع خُاجه الضهٍُى ضٍ ًٍغ

 .(1903)((1902)الٟغصًت..."

                                              

 (.25 - 23ؤلاؾالم ٖلى مٟتر١ الُغ١: )( 1902)

 (703 - 701( الٗلماهُت )م 1903)
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ظٍ الٗباصة هي خ٣ُ٣ت الخىخُض ومٗجى قهاصة "ؤن ال بله بال هللا" .  ٢لذ: َو

هى كبدرة هللا والخىخُض الظي بٗض هللا به عؾىله  ملسو هيلع هللا ىلص وؤهؼ٫ به ٦خابه )٢ا٫ ابً جُمُت: 

 .(1904)(ً لهوخده ال شٍس

ؤن عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلاا بٗض مٗاطا هنع هللا يضر ٖلى الُمً، ٢ا٫: "به٪  "الصخُدحن"و٢ض زبذ في 

م بلُه   ". الخضًض.كبدرة هللاج٣ضم ٖلى ٢ىم ؤَل ٦خاب، ٞل٨ًُ ؤو٫ ما جضَٖى

م بلى   ".ؤن ًىخدوا هللا حلدلىوفي لٟٔ للبساعي: "ٞل٨ًُ ؤو٫ ما جضَٖى

َغ 
َ
، وؤن دمحما عؾى٫ ؤن ٌشهدوا ؤن ال إله إال هللاله ؤًًا: "ٞةطا ظئتهم، ٞاصٖهم بلى وفي آز

 هللا".

 ,ؤما اإلاؿدبضون الكغ٢ُىن ٞإٞئضتهم َىاء): " َباج٘ الاؾدبضاص"٢ا٫ ال٩ىا٦بي في ولهظا 

وؤظؿامهم مً باعوص. اإلاؿدبضون ًساٞىن مً الٗلم  جغجج٠ مً نىلت الٗلم، ٧إن  الٗلم هاع  

  ٖ  ختى مً 
ْ
جي ٖلحها "ال بله بال هللا"الىاؽ مٗجى ٧لمت  م  ل ، وإلااطا ٧اهذ ؤًَٞل الظ٦غ، وإلااطا ب 

جي ؤلاؾالم، بل و٧اٞت ألاصًان ٖلى  ٗبض خ٣ا"ال بله بال هللا"ؤلاؾالم. ب   ٌ ه ال 
 
ؾىي  ، ومٗجى طل٪ ؤه

ٓم، ومٗجى الٗباصة السًٕى هللا: "ال ومجها لٟٓت الٗبض، ٩ُٞىن مٗجى ال بله بال  ,الهاو٘ ألٖا

ٌؿخد٤ السًٕى شخيء  ٚحر هللا". وما ؤًٞل ج٨غاع َظا اإلاٗجى ٖلى الظا٦غة آهاء اللُل وؤَغاٝ 

عا ,الجهاع
 
 - والخالت َظٍ -مً السًٕى لٛحر هللا وخضٍ. ٞهل  مً الى٢ٕى في وعَت شخيء   جدظ

 اإلاؿدبضًً ؤن ٌٗلم ٖبُض   ب ٚغَى ىاؾ  ً  
َ
وال والًت ُٞه وال  ,وال ٖبىصًت في ؤلاؾالم َم ؤْن ال ؾُاصة

وا ٧لمت  ، بهما اإلاامىىن بًٗهم ؤولُاء بٌٗ؟ ٦ال؛ ال ًالثم طل٪ ٚغيهم، وعبما ٖض  ال "زًٕى

غ٥ وؤٖضاء  - وال ػالىا -قخما لهم! ولهظا؛ ٧ان اإلاؿدبضون  "بله بال هللا  
 
مً ؤههاع الك

 .(1905)(الٗلم

 

 

 

                                              

 (52قغح ال٣ُٗضة ألانٟهاهُت )م  (1904)

 (55 - 54)م  َباج٘ الاؾدبضاص (1905)
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 [6 ] 

 

 الفضلاملبدأ السادس: 

 

 

لم ًم٨ً  ,ولم ًخد٤٣ اإلاغاص مجها ,ما لم جٟهم الًُٟلت في هٟؿها) :في "ؤلاخُاء"  ٢ا٫ الٛؼالي

٤ مً َم٘ ؤن ٌٗٝغ  ,ؤن حٗلم وظىصَا نٟت للٗلم ؤو لٛحٍر مً السها٫ ٞل٣ض يل ًٖ الٍُغ

ى بٗض   ضا خ٨ُم ؤم ال َو  .لم ًٟهم مٗجى الخ٨مت وخ٣ُ٣تها ؤن ٍػ

اصة, ٞةطا حكاع٥ قِئان فيو  َما وازخو ؤخض   ؤمغ   الًُٟلت مإزىطة مً الًٟل, وهي الٍؼ

ض     :٣ًا٫ بمٍؼ
َ
ٞ ًَ 

َ
اصجه ُٞما َى ٦ما٫   ,ٖلُه ه وله الًٟل  ل  :طل٪ الصخيء, ٦ما ٣ًا٫ مهما ٧اهذ ٍػ

  ؤًٞل   الٟغؽ  
َ
ض ٖلُه ب٣ىة ال٨ ٍؼ   مً الخماع, بمٗجى ؤهه ٌكاع٦ه في ٢ىة الخمل ٍو
والٟغ وقضة  غ 

 
 
ً  الٗضو وخؿً الهىعة, ٞلى ٞ اصة  ٣لغى خماع ازخو بؿلٗت ػاثضة لم  بهه ؤًٞل, ألن جل٪ ٍػ

إلاٗىاٍ ونٟاجه ال  ولِؿذ مً ال٨ما٫ في شخيء, والخُىان مُلىب   ,في الجؿم وه٣هان في اإلاٗجى

 . (1906)(لجؿمه

اصة خؿً ؤخض ؤلاخُاء" : )اٖلم ؤن الًٟل بطا اؾخ  قغح "٢ا٫ الؼبُضي في و  ٗمل لٍؼ

ُىان ٖلى ظيـ مً خُض الجيـ, ٦ًٟل ظيـ الخ الكِئحن ٖلى آلازغ زالزت ؤيغب: ًٞل  

ًل   ًل   الىباث. ٞو , ٦ًٟل ؤلاوؿان ٖلى ٚحٍر مً الخُىان. ٞو مً خُض  مً خُض الىٕى

غان ال ؾبَُل  الظاث, ٦ًٟل عظل ٖلى آزغ. ً   للىا٢و   ٞاألوالن ظَى َل ٞحهما ؤن  ه وؤن ه٣هَ  ٍؼ

ًُٞلت ؤلاوؿان, والشالض ٢ض ٩ًىن ٖغيا  ٧الٟغؽ والخماع ال ًم٨ىه ا٦دؿاب   ,ٌؿخُٟض الًٟل

ى اإلاظ٧ىع في ٢ىله حٗالى: } ه, ومً َظا الىدى الخًُٟل  ٨ً ا٦دؿاب  ًم
َ
ل َٖ ْم 

 
٨ ًَ ْٗ َل َب  ً َ

ٞ  
 
َواَّلل

  ٌ
ْٗ  . (1907){ ؤي: في اإلا٨ىت والجاٍ واإلاا٫ وال٣ىة(َب

اٖلم ؤن هللا ؾبداهه زل٤ اإلاىظىصاث, وظٗل ل٩ل شخيء مجها ٦ماال ًسخو به و٢ا٫ ؤًًا: )

م ٦ماله اه ض 
َٖ ه, ٞةطا  خ٣ل بلى الغجبت التي صوهه واؾخٗمل ٞحها, ٩ٞان اؾخٗماله ٞحها َى ٚاًت قٞغ

٨ظا ؤبضا ختى بطا ٖضم ٧ل   ٣ل بلى ما صوجها وال حُٗل, َو
 
٦ما٫ ؤمشاله, ٞةطا ٖضم جل٪ ؤًًا ه

                                              

 1/12 بخُاء ٖلىم الضًً (1906)

 124 - 1/123ؿاصة اإلاخ٣حن بجداٝ ال (1907)
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ًُٞلت ناع ٧الكى٥ والخُب الظي ال ًهلر بال للى٢ىص, ٞالٟغؽ بطا ٧اهذ ُٞه ٞغوؾِخه 

٦غم 
 
ض إلاغا٦ب اإلالى٥ وؤ  ٖ

 
ب٦غاَم مشله, ٞةطا هؼ٫ ٖجها ٢لُال ؤٖض إلاً صون اإلال٪, ٞةطا ػاص الخامت ؤ

ٗمل اؾخٗما٫َ الخماع بما خى٫ اإلاضاع   اؾخ 
ً
ٍ ؤٖض آلخاص ألاظىاص, ٞةْن ج٣انغ ٖجها ظملت ج٣هحر 

ضام, ٦ما ٣ًا٫ في  ىام للظبذ وؤلٖا , ٞةن ٖضم طل٪ اؾخٗمل اؾخٗما٫ ألٚا وبما لى٣ل الؼبل وهدٍى

ا, ؤخضَما جدذ اإلال٪ وآلازغ جدذ الغصاًا, ٣ٞا٫ ٞغؽ اإلال٪: ؤما ؤهذ اإلاشل: بن ٞغؾحن الخ٣ُ

ناخبي و٦ىذ ؤها وؤهذ في م٩ان واخض, ٞما الظي هؼ٫ ب٪ بلى َظٍ اإلاغجبت, ٣ٞا٫: ما طا٥ بال ؤه٪ 

 .(1909)((1908)َملجذ ٢لُال وج٨ؿٗذ ؤها

, ٢ا٫ الًٗض في ٢لذ:  ر ًٖ الًٟل باإلاغجبت ؤي: الكٝغ ٗب   ٌ إلا٣هض : )ا" اإلاىا٠٢"و٢ض 

ه, وبهما وظب ج٣ضًم   :الغاب٘ ٠ الجغظاوي: )ؤي: قٞغ مغجبت الٗلم الظي  مغجبخه(, ٣ٞا٫ الكٍغ

  ً 
َ
خىاء في ُل ( وعجبخه ُٞما بحن الٗلىم )ُٞىفى خ٣ه مً الجض( والٖا ب ؤن ٌكٕغ ُٞه )لُٗٝغ ٢ضٍع

 . (1910)ا٦دؿابه وا٢خىاثه(

ض بهحرجه(و٢ا٫ الكُش ٖلي الهالخي: )وبهما وظب ج٣ضًم  الخهض٤ً بمغجب  .(1911)خه, إلاٍؼ

 الهىاٖت: )٢ا٫ التهاهىي: 
 
٣ىلىن: قٝغ  و٢ض ًظ٦غون وظَه قٝغ الٗلم، ٍو

ها، مشل الهُاٚت, ٞةجها ؤقٝغ مً الضباٚت، ألن مىيٕى الهُاٚت  بما بكٝغ مىيٖى

ما ؤقٝغ مً مىيٕى الضباٚت التي هي الجلض.(1912)والًٟت الظَب    , َو

                                              

ه ؤن ًٟدو ًٖ ؤزال١ بًيبػي إلاً ٖجى بخٗٝغ مىا٢به ومشال( : )92الؿُاؾت" )م "٢ا٫ ابً ؾِىا في  (1908)

خ٣ٟض ق    َم َُ الىاؽ ٍو
َ
دبهغ مىا٢بَ هم وزالث٣ ٗلم ؤهه مشلهم وؤجهم ؤمشاله, ٞةن هم ٍو هم ومشالبهم, ٣ُِٞؿها بما ٖىضٍ مجها, َو

٧إؾىان اإلاكِ. ٞةطا عؤي اإلاى٣بت الخؿىت ٞلُٗلم ؤن ُٞه مشلها بما ْاَغة وبما مٛمىعة, ٞةن الىاؽ ؤقباٍ, بل َم ؾىاء 

ٖ  ٧اهذ ْاَغة ٞلح   ُ  را ولُداٞٔ ٖلى اؾخضٖائها  ,َا ولُدحهارْ ث  ها ولُىاْب ٖلحها ختى ال جبُض وال جًمدل, وبن ٧اهذ مٛمىعة ٞل

ً  ٞةجها ججُب بإَىن ؾعي وؤؾٕغ و٢ذ, وبطا عؤي اإلاشلبت والٗا  لضًه بما باص   صة الؿِئت والسل٤ اللئُم ٞلُٗلم ؤن مشلها عاَ

  ُ ه لئال ًٓهغ( اَـ . ؾه ب٣لت اؾخٗماله وقضة وؿُاهه, وبن ٧ان ٧امىا ٞلُدغ خْ م  وبما ٧امً, ٞةن ٧ان باصًا ٞل٣ُمٗه ول٣ُهٍغ ول

 )ػ(

 1/124 بجداٝ الؿاصة اإلاخ٣حن (1909)

 1/58قغح اإلاىا٠٢  (1910)

 (5و  2ألاخض ٖكغ )م جد٤ُ٣ مباصت الٗلىم ( 1911)

, واإلاُلىب  لٛحٍر الضعاَم  : ) ٢1/12ا٫ الٛؼالي في "ؤلاخُاء" ( 1912) ب لٛحٍر
َ
ُل  ً  وؤًٞل  مما 

 
ب لظاجه ؤقٝغ

َ
ُل  ً ما 

َغ ٢ًاَء الخاظاث بهما ل٩اها والخهباء بمشابت   والضهاهحر, ٞةجهما َحَجغان ال مىٟٗت لهما, ولىال ؤن هللا ؾبداهه وحٗالى ٌؿ 

ب لظاجه ٞالؿٗاصة في آلازغة ولظة الىٓغ لىظه هللا حٗالىواخضة, وا
َ
ُل  ً  (. )ػ(لظي 
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ها ؤقٝغ مً نىاٖت ال٨ىاؾت، ألن ٚغى وبما بكٝغ ٚغيها، مشل نىاٖت الُب, ٞةج

غى ال٨ىاؾت جى٠ُٓ اإلاؿتراح.  الُب بٞاصة الصخت, ٚو

وبما بكضة الخاظت بلحها ٧ال٣ٟه، ٞةن الخاظت بلُه ؤقض  مً الخاظت بلى الُب، بط ما مً 

 بلى ال٣ٟه، بط به اهخٓام  نالح  الضهُا والضًً، بسالٝ الُب، وا٢ٗت  في ال٩ىن بال وهي مٟ
 
خ٣غة

ًَ ٞةه ٌ  الىاؽ في بٌٗ ألاو٢اثه   .(1913)(دخاط بلُه بٗ

 )٢ا٫ الٟحروػآباصي: 
 
خباعاث ُٞه ؤو ومً الٗلىم ما ٣ًىي قٞغ ه باظخمإ َظٍ الٖا

ا  .(1914)(ؤ٦ثَر

  ظهت  مً َظٍ الجهاث بؿبب:  ى٫  ٢لذ: و٢ض حٗل٤ ؤن
ً ٧ل   ال٣ٟه م 

ه ألاصلت التي هي وحي  مً هللا حٗا(مىطىكه)ٞبالىٓغ بلى  ً   :لى, ٞةن مىيٖى
َٖ   ٤  ُ ْى

ًَ }َوَما 

ىَحى{, وفي الخضًض: "ًٞل  ٦الم هللا ٖلى ٦الم زل٣ه ٦ًٟل هللا ٖلى   ً  َوْحي  
 
ال َى ب 

 َ ْن  َهَىي * ب 
ْ
ال

ل ًجز٫ ٖلى الىبي , و٦ما ؤن ال٣غآن وحي ٞةن الؿىت وحي, (1915)زل٣ه" ٢ا٫ ألاوػاعي: )٧ان ظبًر

و٢ا٫ الؼع٦صخي: )و٢ض نغح الكاٞعي في "الغؾالت" بإن  ,(1916)بالؿىت ٦ما ًجز٫ بال٣غآن( ملسو هيلع هللا ىلص

لت ٧ال٨خاب, ٢ا٫ هللا حٗالى: } جز  ىَحى{(الؿىت م   ً  َوْحي  
 
ال َى ب 

 َ ْن  َهَىي * ب 
ْ
ً  ال

َٖ   ٤  ُ ْى
ًَ , و٢ا٫ (1917)َوَما 

ىَحى{ابً خؼم: )٢ا٫ هللا ٖؼ وظل: }  ً  َوْحي  
 
ال َى ب 

 َ ْن  َهَىي * ب 
ْ
ً  ال

َٖ   ٤  ُ ْى
ًَ اَن ٢ا٫ حٗالى: }, و َوَما 

َ
ْى ٧

َ
َول

حًرا{ ش 
َ
ا ٦

ً
ٞ
َ
ال خ 

ْ
ُه  از  ٞ وا 

َىَظض 
َ
  ل

 
ْحر  اَّلل

َ
ْىض  ٚ  ٖ  

ًْ
, ٞصر ؤن ٧ل  ما ٢اله عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٞهى وحي  مً م 

, ٣ٞض ٧ان الىحي , (1918)ٖىض هللا ٖؼ وظل(  الؿىت باإلهؼا٫ صخُذ 
 
و٢ا٫ الخاٞٔ الٗغاقي: )وْن٠

ى مخًمش  ,بال٣غآنًجز٫ بها ٦ما ًجز٫  ٦ما في الخضًض الصخُذ في الغظل الظي ؤخغم لٗمغة َو

ما ٦ىَذ ناوٗا في حج٪ ٞانىٗه في "بسلى١, ٞجز٫ الىحي في طل٪ بالؿىت الشابخت مً ٢ىله: 

ىا في ٦خاب الؿجن ألبي صاوص مً خضًض اإلا٣ضام بً مٗضي ٦غب "ٖمغج٪ . الخضًض اإلاكهىع, وعٍو

ه مٗه, ؤال ًىق٪ عظل قبٗان ٖلى " ؤهه ٢ا٫: ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ؤال بوي ؤوجِذ ال٣غآَن ومشل

                                              

 1/17 ( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 1913)

 1/44( بهاثغ طوي الخمُحز 1914)

ى ( عواٍ ؤبى صاوص في اإلاغاؾُل ًٖ قهغ بً خىقب و٦ظا الضاعمي, و٢ا٫ خؿحن ؾلُم ؤؾض: )1915) بؾىاصٍ خؿً َو

ٟه ألالباوي.مغؾل(. وعواٍ الترمظي ًٖ ؤبي ؾُٗض ال  ٗ ب(. وي ا و٢ا٫: )َظا خضًض خؿً ٍٚغ ٖى  سضعي مٞغ

 1/266ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه  (1916)

 2/178البدغ الخُِ  (1917)

َهل في اإلالل وألاَىاء والىدل (1918)  ٟ  4/125 ال
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٨خه  . الخضًض, و٢ض ٢ا٫ "٣ًى٫: ٖل٨ُم بهظا ال٣غآن ٞما وظضجم ُٞه مً خال٫ ٞإخلٍىؤٍع

  ً  .(1919)خلى(الكاٞعي هنع هللا يضر: الؿىت وحي 

ؤ٦غم بالٟهم ًٖ هللا و مل٨ت الٟهم والاؾخيباٍ,  ٞةن  ٚغَيه جدهُل  , (هسطه)وبالىٓغ بلى 

اًت, ٢ا٫ حٗالى: } حًراوال٣ٟه في صًىه ٚغيا ٚو ش 
َ
ْحًرا ٦

َ
َي ز وح 

 
٣َْض ؤ

َ
ٞ 
َ
َمت

ْ
٨ خ 

ْ
ْاَث ال  ً  ًْ ٢ا٫ مال٪:  {َوَم

)وبهه ل٣ُ٘ في ٢لبي ؤن الخ٨مت َى ال٣ٟه في صًً هللا، وؤمغ ًضزله هللا في ال٣لىب مً عخمخه 

ًله، ومما ًبحن طل٪ ٞحها، وججض آزغ يُٟٗا في  في ؤمغ الضهُا طا هٓغ  ؤه٪ ججض الغظل ٖا٢ال  :ٞو

دغمه َظا، ٞالخ٨مت: ال٣ٟه في صًً  ؤمغ صهُاٍ ٖاإلاا بإمغ صًىه بهحرا به، ًاجُه هللا بًاٍ ٍو

كهض له ما في , (1920)هللا( غ ص  هللا "الصخُدحن"٢لذ: َو
 ً ا: "مً  ٖى ً  مٞغ   َٟ  به زحرا 

 .ه في الضًً"هْ ٣ 

ٞى٢ه بال الىبىة, وفي الخضًض: "بن الٗلماء َم وعزت  ل عجبت ال٣ٟه ٞال عجبتمً خه  ٞ

صعظاث الٗلماء جخلى صعظاث ألاهبُاء  مً آلازاع ؤن   , ٢ا٫ ابً بُا٫: )ظاء فى ٦شحر  (1921)ألاهبُاء"

وصعظاث ؤصخابهم، والٗلماء وعزت ألاهبُاء، وبهما وعزىا الٗلم وبِىٍى لؤلمت، وطبىا ٖىه، وخمٍى 

٠ الجاَلحن واهخدا٫  بلى الٟسغ  ي في ٦خاب  ص  عْ َو غَ هْ , و٢ا٫ ؤبى خٟو الؿ  (1922)اإلابُلحن(مً جدٍغ

ٞال قٝغ ٞى١ قٝغ واعر جل٪ الغجبت, ٢ا٫ ابً  ,واٖلم ؤهه ٦ما ال عجبت ٞى١ عجبت الىبىةالغاػي: )

 (1923)(ٖغبي: وم٣ام الىاعزحن ال م٣ام ؤٖلى مىه
 
اإلاهُٟى  , و٢ا٫ اإلاىاوي: )ال٣ٟه في الضًً نىاٖت

ال١ " بدغ الٟىاثض"وعزت ألاهبُاء, ٢ا٫ في   اإلاىعوزت ٖىه, والٗلماء  ملسو هيلع هللا ىلص م ال٣ٟهاء, والٗلماء باإَل : َو

٢ا٫ ابً الؿمٗاوي في و  .(1924)َم ال٣ٟهاء, والٗلماء بؿاثغ الٗلىم ٖلماء  ٖلى الخ٣ُُض بلى ٖلمهم(

ها, ٢ا٫ هللا حٗالى: : )" ال٣ىاَ٘"زُبت    بوي عؤًذ ال٣َٟه ؤنَل الٗلىم وؤقٞغ
ل 
 
٧ ًْ َغ م 

َٟ ْىال هَ
َ
ل
َ
ٞ{

 
َ
ْدظ ًَ ْم  ه 

 
ل َٗ
َ
ْم ل ْحه 

َ
ل ىا ب 

 ٗ ْم بطا َعَظ ْىَمه 
َ
وا ٢ ع  ْىظ   ُ ً  َول  ً  

ي الض  ىا ف 
ه   ٣ َٟ َخ َُ  ل 

 
ت َٟ اث 

َ
ْم َ ْجه  ت  م 

َ
ْغ٢ وَن{ٞ  ؤمغ هللا  ,ع 

 خل ,حٗالى بالخ٣ٟه في الضًً وظٗله ٞغيا ٖلى ٞغ١ الىاؽ ٢اَبت
 
 ,مً ٧ل ٞغ٢ت به ٣ىم َاثٟت

ي ً ,ممهمؤهبُاء في ألا  خهبىا في ٢ىمهم مىهَب ٍو ً ومدظٍع  و  ,مىظٍع
ً
بلى هللا حٗالى ٢اثمحن  صٖاة

  اببضًىه 
 
 ز

َ
 يواعس ,هظاعا وجدظًغابالغؾل  زلٟاءَ  ٞهاع ال٣ٟهاء   .ه مىضخحن للسل٤ ههجهحن ؾبُل

                                              

ب (1919) ب في قغح الخ٣ٍغ  1/15 َغح الخثًر

 1/700( جٟؿحر ابً ٦شحر 1920)

 دخه ابً خبان.( عواٍ ؤخمض وؤبى صاوص والترمظي وابً ماظه, وص1921)

 1/133( قغح صخُذ البساعي البً بُا٫ 1922)

 4/384( ٌُٞ ال٣ضًغ 1923)

 3/478 الؿاب٤( 1924)
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٣تهم بشا ووكغا يؾال٩ ,ٖلىمهم ٢ُاما به وخمال ظٍ مغجبت ال جىظض لٟغ٢ت مً الٟغ١  .ٍَغ  ,َو

 .(1925)(وهاَُ٪ بها مً مغجبت

ل٣ٟه التي و٢ٗذ ؤلاقاعة بلى الكضة الخاظت  الػم  ظل٪ ٞ ,(شدة الخدحت إلُه)وبالىٓغ بلى 

ت"ولهظا ٢ا٫ في , ٖلُهال٣ٟه مخى٠٢ جدهُل في ٦الم التهاهىي, ألن  ابلحه : " اإلاباصت الىهٍغ

ل  ) ه ظٍؼ
 
ًل ٠  اؾخيباٍ ألاخ٩ام ٖلُه ,ٞو

 
 .(1926)(لخى٢

٣٪ هللا وؤٖاه٪ ؤن  ان: َغ٢ا٫ ابً بَ و  ا وط٦غا ٖلم  الٗلىم  ل  ؤَظ  )اٖلم ٞو ٢ضعا وؤٖالَا قٞغ

ا وط٦غا إلاا ًخٗل٤ به مً مهالر  ؤنى٫ ال٣ٟه. وطل٪ ألن  ال٣َٟه ؤظل  الٗلىم ٢ضعا وؤؾماَا قٞغ

غ يضٍ, ولى  ٣ْضٍ وجهٍى
َ
 الصخيء و٢ضٍع بخ٣ضًغ ٞ

 
ٗٝغ قٝغ  ٌ الٗباص في اإلاٗاف واإلاٗاص. وبهما 

عها ت ألٞٗا٫ ؤلاوؿاهُت لهاع الىاؽ   ٢ض  ُت اإلاىيٖى ُت وألاخ٩ام الكٖغ ٣َْض َظٍ اإلاغاؾم اإلاٖغ
َ
ٞ

ٞىضخى َمال مًاٖحن, ال ًإجمغون ألمغ آمغ, وال ًجزظغون لؼظغ ػاظغ, وفي طل٪ مً الٟؿاص في 

ى ألاٍٞى ألاوصي:  َم َو  الٗباص والبالص ما ال زٟاَء به. و٢ا٫ قاٖغ 

 لهم ... وال ؾغاة بطا ظهالهم ؾاصوا ال ًهلر الىاؽ ٞىضخى ال ؾغاة

ٍ وبلحها  ٪ بإنىله التي مجها اؾخمضاص  ذ ال٣ٟه ومغجبخه, ٞما ْى  ٞغ ذ َظا, ٖو ٞةطا ٖٞغ

ت ؤنى٫  هٝغ نضعا مً ػماهه بلى مٗٞغ ًَ ٍ. ٞمً الىاظب ٖلى ٧ل مً اقخٛل بال٣ٟه ؤْن  اؾدىاص 

 .(1927)(ال٣ٟه ل٩ُىن ٖلى ز٣ت  مما صزل ُٞه, ٢اصعا ٖلى ٞهم مٗاهُه

ىوي: و  ا مخىا٣ٞت ,الؿلُمت مخُاب٣ت ال٣ٗى٫َ  بن  )٢ا٫ الَغ ٖلى ؤن الٗلم  ,والكغاج٘ بإؾَغ

ُاث, ٞةجها وؾاثل     م٣انض   مً ؤ٦مل ال٨ماالث, ال ؾُما ٖلم ألاخ٩ام الكٖغ
 
 الٗباص, ومىاٍ

  وإلاا ٧ان ال ؾبَُل  ,مهالخهم في اإلاٗاف واإلاٗاص
 
ت ت مضع٦ها, حٗحن مٗٞغ ها, ؤنل بلى صع٦ها صون مٗٞغ

ها وجبحن ؤن    
 
 ؤظل

 
 .(1928)(مغجبخه مً الٗلىم مغجبت

 )و٢ا٫ ؤلاؾىىي: 
 
ٍ, بط َى ٢اٖضة سغ  ه ٞو

 
ن  قٞغ  

ٍ, وبح  م  ُٖٓم  ٢ضع 
ْ
ل  ٖ ألاخ٩ام  ؤنى٫ ال٣ٟه 

ُت وؤؾاؽ   ُت  الكٖغ ٟحن مٗاقا ومٗاصاالٟخاوي الٟٖغ
 
 .(1929)(التي بها نالح  اإلا٩ل

                                              

 ٢1/3ىاَ٘ ألاصلت ( 1925)

ت )م 1926)  (13( اإلاباصت الىهٍغ

 48 - 1/47( الىنى٫ بلى ألانى٫ 1927)

 1/125( جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ مىخهى الؿى٫ 1928)

 1/3( جهاًت الؿى٫ 1929)
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لى َظا ٣ٞض ناعث ًُٞلت ٖلم ال٣ٟه صالت ب اللؼوم ٖلى ًُٞلت ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه, ألن  ٖو

 
َ
 .(1930)ها مخى٠٢ ٖلُه, ٞهى الىؾُلت بلحها, والىؾُلت حكٝغ لكٝغ م٣هضَاخهىل

وؤما ٖلم ال٣ٟه والكغاج٘ ٞهى ): " اإلابؿٍى"في م٣ضمت  (1931)الؿغزسخيؤلامام  و٢ض ٢ا٫

٣َْض : } -ٖؼ وظل  -٦ما ٢ا٫ هللا  ,السحر ال٨شحر
َ
ٞ 
َ
َمت

ْ
٨ خ 

ْ
ْاَث ال  ً  ًْ حًرا َوَم ش 

َ
ْحًرا ٦

َ
َي ز وح 

 
{، ٢ا٫ ابً ؤ

ت ألاخ٩ام مً الخال٫ والخغام"ٖباؽ عضخي هللا حٗالى ٖىه:  حٗالى  - . و٢ض هضب هللا  "الخ٨مت: مٗٞغ

وا : }-حٗالى  -بلى طل٪ ب٣ىله  - ع  ْىظ   ُ ً  َول  ً  
ي الض  ىا ف 

ه   ٣ َٟ َخ َُ  ل 
 
ت َٟ اث 

َ
ْم َ ْجه  ت  م 

َ
ْغ٢  ٞ   

ل 
 
٧ ًْ َغ م 

َٟ ْىال هَ
َ
ل
َ
ٞ

 
َ
وَن ٢ ع 

َ
ْدظ ًَ ْم  ه 

 
ل َٗ
َ
ْم ل ْحه 

َ
ل ىا ب 

 ٗ ْم بطا َعَظ   ,{ْىَمه 
َ
  ٣ٞض ظٗل والًت

 
ظٍ صعظت  ؤلاهظاع والضٖىة لل٣ٟهاء، َو

ا محرازا للٗلماء، ٦ما ٢ا٫ ٖلُه الهالة  ، وبٗض "الٗلماء وعزت ألاهبُاء"والؿالم: ألاهبُاء، جغ٧َى

 
 
ى م اه٣ُإ الىبىة َظٍ الضعظت الىبي ٖلُه الهالة والؿالم:  ٗجى ٢ى٫  ؤٖلى الجهاًت في ال٣ىة، َو

لُت زُاع٦م في الجاَ"و٢ا٫ ٖلُه الهالة والؿالم:  ,"مً ًغص هللا به زحرا ٣ًٟهه في الضًً"

الصخابت والخابٗحن عيىان هللا  ولهظا اقخٛل به ؤٖالم   ,"زُاع٦م في ؤلاؾالم بطا ٣ٞهىا

 .(1932)(ٖلحهم

"ٍضع  ٢ َل هب   ً َلب ال٣ٟهَ مَ "الكاٞعي: ؤلامام ٢ا٫ و 
(1933). 

                                              

 (٢18اث لٗبض هللا الٟىػان )م ( واهٓغ: قغح الىع 1930)

ٍ في "الهضاًت", ؤلامام ال٨بحر, قمـ دمحم بً ؤخمض بً ؤبي ؾهل ؤبى ب٨غ الؿغزسخي, ج٨غع ط٦غ  ( ٢ا٫ ال٣غشخي: )1931)

, ؤخض الٟدى٫ ألاثمت ال٨باع ؤصخاب الٟىىن, ٧ان بماما ٖالمت حجت مخ٩لما ٣ٞحها ؤنىلُا  حٍر " ٚو ألاثمت, ناخب "اإلابؿٍى

ؼ الخلىاوي ختى جسغط به وناع ؤهَٓغ ؤَل  ػماهه, وؤزظ في الخهي٠ُ مىاْغا, لؼم ؤلام اَم قمـ ألاثمت ؤبا دمحم ٖبض الٍٗؼ

 ,ٍ ه وقإ زبر  ً ؤمأل اإلابظىغ هدى خظمت كشس مجلدا وهى في السجً بإوشحىد مدبىضوهاْغ ألا٢غان, ٞٓهغ اؾم  , ٖو

٤َ ٧ان ٞحها مً الىاصخ ؤؾباب السالم في الضهُا مإًىؽ, بؿبب ٧لمت   الغاسسحن, ل٩ُىن له طزحرة بلى  حن, ؾال٩ا ٞحها ٍَغ

ى ًخىلى الهالخحن, وال حهضي ٦َُض  الخؿىحن, ٢ا٫ في  الساثىحن, وال ًًُ٘ ؤظَغ  ًىم الضًً, وبهما ًخ٣بل هللا مً اإلاخ٣حن, َو

الخبىؽ ًٖ  ٍاإلابؿٍى ٖىض ٞغاٚه مً قغح الٗباصاث: َظا آزغ قغح الٗباصاث بإوضر اإلاٗاوي وؤوظؼ الٗباعاث ؤمال 

الخبىؽ ًٖ  ١ٍ اإلاىزغ مً اإلاٗاوي الض٢ا١ ؤمال الجمٗت والجماٖاث, و٢ا٫ في آزغ ٦خاب الُال١: َظا آزغ ٦خاب الُال 

ا١ نالة بهُال١ اإلابخلى بىخكت الٟغا١ مهلُا ٖلى ناخب البرا١ نلى هللا ٖلُه وآله وصخبه ؤَل السحر والؿالا 

خا١ مً مؿاًل , و٢ا٫ فى آزغ ٦خاب الٗخا١: اهخهى قغح الٗلبري مً الىٟا١اجخًا٠ٖ وجضوم بلى ًىم الخال١ ٦خبه الٗبض 

ا١ ؤمال  خىا١ الخهىع فٍ اإلاالسالٝ والٞى َغ١ مً آلاٞا١ خامضا للمهُمً الغػا١ ومهلُا ٖلى خبِب  يؿخ٣بل للمدً بااٖل

ا١, و٢ا٫ فى آزغ قغ  لى آله وصخبه زحر الصخب والٞغ ح ؤلا٢غاع: اهخهى قغح ٦خاب السال١ ومغججى بلى ل٣اثه باألقىا١ ٖو

مىي٘ ألاقغاع مهلُا ٖلى الىبي السخاع. ماث فى خضوص  يا َى ؾغ ألاؾغاع وؤمؤل الخبىؽ فؤلا٢غاع اإلاكخمل مً اإلاٗاوي م

 [29 - 2/28الجىاَغ اإلاًُت في َب٣اث الخىُٟت ]الدؿٗحن وؤعب٘ ماثت( عخمه هللا. 

 1/2 اإلابؿٍى( 1932)

ًله ال ( 1933)  2/1134بً ٖبض البر ظام٘ بُان الٗلم ٞو
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٤ ٖلى َلبه, و٧ان )و٢ا٫ الٛؼالي: 
ْ
ل
َ
َغ هللا  صواعَي الس

 
ألظل قٝغ ٖلم ال٣ٟه وؾببه, ٞو

  الٗلماء  
 
َ٘ الٗلماء  م٩اها, وؤظل  .(1934)(َم ؤجباٖا وؤٖىاهاهم قإها, وؤ٦ثرَ به ؤٞع

ال٣ٟه ٖماص  الخ٤, وهٓام السل٤, ووؾُلت الؿٗاصة ألابضًت, ولباب  بن  )و٢ا٫ ال٣غافي: 

 .(1935)(ؾالت الخمضًت, مً جدلى بلباؾه ٣ٞض ؾاص, ومً بالٜ في يبِ مٗاإلاه ٣ٞض قاصالغ 

بلى زمغجه، ومً جإمل زمغة  الىٓغ   و٢ا٫ ابً الجىػي: )ؤٖٓم صلُل ٖلى ًُٞلت الصخيء

م ؤهه ؤًٞل  الٗلىم, ٞةن  ؤعباَب اإلاظاَب ٞا٢ىا بال٣ٟه السالث٤َ ؤبضا,  ل 
َٖ وبن ٧ان في ػمً ال٣ٟه، 

 .(1936)(مىه بال٣غآن ؤو بالخضًض ؤو باللٛت ى ؤٖلم  ؤخضَم مً َ

و٢ا٫ ؤًًا: )وبطا ؤعصث ؤن حٗٝغ قٝغ ال٣ٟه ٞاهٓغ بلى مغجبت ألانمعي في اللٛت، 

ه في الىدى ت الغظا٫، ٦م بحن طل٪ ومغجبت ؤخمَض (1937)وؾِبٍى    ، وابً مٗحن في مٗٞغ
في  والكاٞعي 

 .(1938)(ال٣ٟه

 )ولهظا ٢ا٫: 
َ
ه هَٟؿه َر َص مً ٧ان طا َمت وه ل  قٛل 

, حكاٚل باإلاهم مً ٧ل ٖلم، وظٗل ظ 

ها(  .(1939)ال٣ٟه، ٞهى ؤٖٓم الٗلىم وؤَم 

ًيبػي لل٣ُٟه ؤال ٩ًىن ؤظىبُا ًٖ باقي الٗلىم، ٞةهه ال ٩ًىن ٣ٞحها، بل ًإزظ و٢ا٫ ؤًًا: )

  ٖ غ ٖلى ال٣ٟه، ٞةهه   .(1940)(الضهُا وآلازغة ؼ  مً ٧ل ٖلم بدٔ، زم ًخٞى

٣ًى٫: ًيبػي  -عخمه هللا  - (1941)نضع الضًً بً اإلاغخل٢ا٫ الؼع٦صخي: )٧ان الكُش و 

ًما, وفي ألانى٫ عاجخا, وفي ب٣ُت الٗلىم مكاع ٧ا  
 ُ  .(1942)(لئلوؿان ؤن ٩ًىن في ال٣ٟه ٢

                                              

 (4)م  اإلاؿخهٟى( 1934)

 1/34 الظزحرة( 1935)

 (177نُض الساَغ )م ( 1936)

ُان" ( 1937) ُاث ألٖا  ):  103 - 1/102في "ٞو
َ
ل ٢ا٫ ؤبى ب٨غ ابً مجاَض اإلا٣غت: ٢ا٫ لي سٗلب: ًا ؤبا ب٨غ، اقخٛ

ال٣ٟه بال٣ٟه ٟٞاػوا،  ال٣غآن بال٣غآن ٟٞاػوا، واقخٛل ؤصخاب الخضًض بالخضًض ٟٞاػوا، واقخٛل ؤصخاب ؤصخاب  

ذ مً ٖىضٍ، ٞغؤًذ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص جل٪ اللُلت في  مغو، ٞلُذ قٗغي ماطا ٩ًىن خالي في آلازغة, ٞاههٞغ ض  ٖو واقٛلذ ؤها بٍؼ

اإلاىام، ٣ٞا٫ لي: ؤ٢غت ؤبا الٗباؽ ٖجي الؿالم و٢ل له: ؤهذ ناخب الٗلم اإلاؿخُُل، ٢ا٫ ؤبى ٖبض هللا الغوطباعي الٗبض 

َ٘  هالر: ؤعاص ؤن ال٨الم به ٨ًمل، والسُاب به ًجمل، وؤن  ال  الٗلىم مٟخ٣غة بلُه(. ظمُ

 (48 - 47)م  الخض ٖلى خٟٔ الٗلم وط٦غ ٦باع الخٟاّ( 1938)

 (443( نُض الساَغ )م 1939)

 (177)م  الؿاب٤( 1940)

٣ا٫ له ابً السُُب ؤًًا,( 1941) ٧ان ؤعجىبت في  دمحم بً ٖمغ بً م٩ي نضع الضًً ابً الى٦ُل وابً اإلاغخل, ٍو

و"اإلا٣اماث" في ٧ل ًىم م٣امت, و٧ان ال ًمغ بكاَض  ,الظ٧اء: خٟٔ "اإلاٟهل" في ماثت ًىم, وخٟٔ "صًىان اإلاخىبي" في ظمٗت
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ىًاٝ لىظٍى قٝغ ؤنى٫ ال٣ٟه  اصة ٖلى ما ج٣ضم  -٢لذ: ٍو ى ؤهه ٖلم  -ٍػ وظه  آزغ, َو

 ًمتزط ُٞه اإلاى٣ى٫ باإلا٣ٗى٫.

ب"٢ا٫ ابً ظؼي في  لم ه٣لي، ): " الىنى٫  ج٣ٍغ : ٖلم ٣ٖلي، ٖو ب 
بن  الٗلىم ٖلى زالزت ؤيغ 

ى ٖلم  ٝ  ٖلى ؤٖلى قَغٝ, َو َغ
 في الك 

َ
لم  ًإزظ مً ال٣ٗل والى٣ل بَُغٝ، ٞلظل٪ ؤقَغٝ ٖو

ؤنى٫ ال٣ٟه الظي امتزط ُٞه اإلا٣ٗى٫ باإلاى٣ى٫، واقخمل ٖلى الىٓغ في الضلُل واإلاضلى٫، وبهه 

َم الٗىن ٖلى ٞهم ٦خ ْٗ  .(1943)(اب هللا وؾىت الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلصلى 

 ٖلم   ما ا٦دؿبه ؤلاوؿان   ٞإًٞل   ,ؤما بٗض  ): " قغخه للمدهى٫ "٢ا٫ ال٣غافي في م٣ضمت و 

ض به في ٖاظل مٗاقه وآظل مٗاصٍ، ومً ؤًٞل طل٪ ٖلم   َٗ ْؿ ؤنى٫ ال٣ٟه, القخماله ٖلى  ٌَ

  ٘ َباب الغؾاثل اإلا٣ٗى٫ واإلاى٣ى٫، ٞهى ظام
 
 في جدهُل ل

 
، (1944)ؤقخاث الًٟاثل، والىاؾُت

ْغٝ   
 لكٝغ الىٟىؽ ُٞه، وال مً اإلا٣ٗى٫ اله 

 
ْغٞت ال خٔ  ن 

 
لِـ َى مً الٗلىم التي هي عواًت

دخاط ُٞه   ً حن،  َغٞحن، واؾخىلى ٖلى الُٞغ ٕ  ٖلى مٗاهُه، بل ظم٘ بحن الك  ٌ  الكغ د  ًَ الظي لم 

له مً ال٣ٟهاء بلى الغواًت والضعاًت، ٍو َبر، َمً َظه   ٗ جخم٘ ُٞه مٗا٢ض  الىٓغ ومؿال٪ ال

 
 
ه ؤ

 
َجاط، ٞهى ظضًغ  ٞخدهُل ه الد  م ٖىض صٖاٍو ض 

َٖ ه 
َ
ب يىابُ ل 

ـ ُٞه،  ظاط، ومً ؾ 
َ
ىاٞ  ً بإن 

كَخٛل بإًٞل ال٨خب في جلسُهاجه ومباهُه  ٌ  .(1945)(وؤن 

ن  ْاَغ.٢لذ:   
ه بح   ٞالخانل ؤن ًٞل ٖلم ألانى٫ وقٞغ

ها ٢ضعا )ا٫ ابً زلضون: ومً َىا ٢  
 
ُت وؤظل ً ؤٖٓم الٗلىم الكٖغ اٖلم ؤن ؤنى٫ ال٣ٟه م 

 .(1946)(وؤ٦ثر َا ٞاثضة

ُت ٖلى الخد٤ُ٣)بل ٢ا٫ ابً ٖاقىع:   الٗلىم  الكٖغ
ـ   .(1947)(َى عثِ

                                                                                                                                             

  ً ً ؾىت, و٧ان ال ٣ًىم بمىاْغة اب ى ابً ٖكٍغ اعا مؿخدًغا, ؤٞتى َو
 
ها, و٧ان هٓ

 
جُمُت ؤخض   للٗغب بال خٟٔ ال٣هُضة ٧ل

ت, و٧ان ج٣ي الضًً الؿب٩ي ؾىاٍ, وصعؽ باإلاضا ُت والكامُت البراهُت والجىاهُت والٗظعاٍو عؽ ال٨باع مشل صاع الخضًض ألاقٞغ

اجه بمهغ في  ", و٧اهذ ٞو ؿمُه "ٞايل ٖهٍغ شجي ٖلُه َو ًَ جُمُت  716طي الدجت ؾىت  24ٌٗٓمه ٍو ه اب
 
اج , وإلاا بلٛذ ٞو

ٖلُه ٦شحرا عخمه هللا حٗالى. اهٓغ: الضعع ال٩امىت  ٠ الىاؽ  ٢ا٫: ؤخؿً هللا  ٖؼاَء اإلاؿلُمً ُٞ٪ ًا نضع الضًً, وجإؾ

5/373 - 382 

 1/72( اإلاىشىع للؼع٦صخي 1942)

ب الىنى٫ بلى ٖلم ألانى٫ )م 1943)  (4 - 3( , واهٓغ اإلاؿخهٟى للٛؼالي )م 88( ج٣ٍغ

 )ػ(( ٦ظا في اإلاُبٕى ولٗلها ]اإلاؿاثل[ . 1944)

 1/90( هٟاجـ ألانى٫ في قغح الخهى٫ لل٣غافي 1945)

 (573( اإلا٣ضمت )م 1946)

 1/5( الخصخُذ والخىيُذ 1947)
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لٟهم مغاص  هللا ٖباعة ًٖ ٢ىاهحن الىٓغ في الىهىم  َظا الٗلم َى٢لذ: وظه طل٪ ؤن 

  
 
ٟحن ٣احٗالى ؤٖم مً ٧ىهه مخٗل

 
مبط , بإٞٗا٫ اإلا٩ل , هي ٢ىاهحن الٟهم وال٣ٟه في الضًً باإلاٗجى ألٖا

ْٟ ٢ا٫ ابً جُمُت: )  ً ه بال٨خاب والؿىت هَ ٣َ اإلا٣هىص  مً ؤنى٫ ال٣ٟه: ؤن  , (1948)(مغاص  هللا  وعؾىل 

ظا ؤٖم  مً ال٣ٟه الانُالحي ٦ما ٢لىا, و   ٖلم ألانى٫ ًًبِ ٢ىاَٖض )٢ا٫ ابً ٖاقىع: َو

  ص  ٟالاؾخيباٍ وٍ  
ُت مً آًاتهار ٖجها, ٞهى آلت للمٟؿ  , واإلاٗاوي (1949)(غ في اؾخيباٍ اإلاٗاوي الكٖغ

ُت اإلا٣غعة في ٖلم الٟغوٕ, ٣ٞىاٖض   ُت اإلاؿخيبُت مً آلاًاث ؤٖم مً ألاخ٩ام الكٖغ الكٖغ

 ٢ىاهحن  ألانى٫ 
 
: في "قغح ؤلاإلاام"  بً ص٤ُ٢ الُٗضاولهظا ٢ا٫ , في الىحي ٖلى ٧ل هٓغ   ٢ايُت

ى ٖلُهؤنى٫ ال) ٣طخَ  ً ي وال  ٣طخ 
ًَ  .(1950)(٣ٟه َى الظي 

 
 
ـَ  وحؿمُت ُت هٓحر  حؿمُت الٟاعابي للمى٤ُ بغثِـ  ابً ٖاقىع لؤلنى٫ عثِ الٗلىم الكٖغ

لىٟاط خ٨مه ٞحها, ٩ُٞىن عثِؿا خا٦ما ٖلحهاوطل٪ ٢الىا: الٗلىم, 
ألن اإلاى٣ُي ًبدض في , (1951)

ى اإلاٗلىم٢ىاهحن الىٓغ وال٨ٟغ اإلااصًت بلى الٗلم مً خُض َى ٖلم , , ب٣ُ٘ الىٓغ ًٖ مخٗل٣ه َو

ت مغاص الغب هلالج لج مُل٣ا, ؾىاء ؤ٧ان  ٨ظا ألانىلي ًبدض في ٢ىاٖض الاؾدشماع مً الىحي إلاٗٞغ َو

خ٨ما مخٗل٣ا بإٞٗا٫ اإلا٩لٟحن ؤم ٚحر طل٪, ومً َىا ٧ان ألانى٫ آلت للمٟؿغ ٦ما ٢ا٫ ابً 

ا ٖاقىع, وال ق٪ ؤن مً ٞاجخه آلالت ٞاجه اإلا٣هىص, ول ت ؤنى٫ ال٣ٟه قَغ هظا ٣ٞض ظٗلىا مٗٞغ

 للمٟؿغ.

٫ ٖلى هبُه دمحم )٢ا٫ الؼع٦صخي:  وبُان   الخٟؿحر: ٖلم ٌٗٝغ به ٞهم  ٦خاب هللا اإلاجز 

مه, 
َ
٨  ؤخ٩امه وخ 

لم  واطخمداُر ذلًمٗاهُه واؾخسغاط  مً ٖلم اللٛت والىدى والخهٍغ٠ ٖو

ت ؤؾبابؤصٌى الفله البُان و دخاط إلاٗٞغ  .(1952)(الجزو٫ والىاسخ واإلايؿىر وال٣غاءاث, ٍو

اٖلم ؤن الٗلماء ٦ما بِىىا في الخٟؿحر قغاثِ, بِىىا في ):  "مٟخاح الؿٗاصة"و٢ا٫ ناخب 

 ًَ غ ؤًًا قغاثِ, ال   
  ل  د  اإلاٟؿ 

َ
الخٗاَي إلاً ٖغي ٖجها ؤو َى ٞحها عاظل, وهي: ؤن ٌٗٝغ زمؿت

ٍَ ٖكَغ ٖلما ٖلى وظه ؤلاج٣ان وال٨ما٫: ... بلى ؤن ٢ا٫: الٗا ٗغ ٝ وظى
ٌَ قغ: ؤنى٫ ال٣ٟه: بط به 

 .(1953)(الاؾخضال٫ ٖلى ألاخ٩ام والاؾخيباٍ

                                              

 20/497مجمٕى الٟخاوي  (1948)

غ 1949) غ والخىٍى  1/26( الخدٍغ

 1/14( البدغ الخُِ للؼع٦صخي 1950)

 1/44( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 1951)

ان في ٖلىم ال٣غآن ( 1952)  1/13البَر

اث الٗلىم لُاف ٦بري ػاصٍ 1953)  83 - 2/82( مٟخاح الؿٗاصة ومهباح الؿُاصة في مىيٖى
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 [7 ] 

 

 الواضعاملبدأ السابع: 

 

 

َ٘ ): " اإلاعجم الىؾُِ"في  َم: اَخضي بلى ؤنىله وؤو   وَي
ْ
ل  ٗ  .(1954)(هاج  ُ  ل  ال

 )٢ا٫ ابً ٖاقىع: 
 َ
يبدغ في كىاكَد لؼسق الاطخفي الضًً واهخٓم, ويٗىا  م الىٓغ  ا ج٣ض  إلا

مً ج٩لم في طل٪ و٦خب ؤلامام  دمحم بً  , وؤو٫  هُفُت فهم اللسآن والظىت وخمل مخلدزطهد

ـ الكاٞعي الكهحر  .(1955)(بصَع

ً  زلضون في "اإلا٣ضمت" خُض ٢ا٫:   ؤنى٫َ  اٖلم ؤن  )٢لذ: و٢ض بؿِ ال٣ى٫َ في بُان َظا اب

  
 
ُت وؤظل ىَا ٞاثضة, ها ٢ضعا وؤ٦ثر  ال٣ٟه مً ؤٖٓم الٗلىم الكٖغ ُت مً  الىٓغ   :َو في ألاصلت الكٖغ

 
 
 خُض ج

َ
 ل٩.٠ُاوالخ ظ مجها ألاخ٩ام  از

ُت هي    ,ال٨خاب الظي َى ال٣غآن :وؤنى٫ ألاصلت الكٖغ
 ِ  ىت له.زم الؿىت اإلاب

  ٞٗلى ٖهض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٧اهذ ألاخ٩ام  
 
ٗله ج بِىه ب٣ىله ٞو خل٣ى مىه بما ًىحى بلُه مً ال٣غآن ٍو

ً بٗضٍ نلىاث هللا وؾالمه ٖلُه وم   ,و٢ُاؽ ًدخاط بلى ه٣ل وال بلى هٓغ   بسُاب قٟاهي ال

 الكٟاهي واهدٟٔ ال٣غآن بالخىاجغ. حٗظع السُاب  

وؤما الؿىت ٞإظم٘ الصخابت عيىان هللا حٗالى ٖلحهم ٖلى وظىب الٗمل بما ًهل بلُىا 

 ٌَ  ٛل  مجها ٢ىال ؤو ٞٗال بالى٣ل الصخُذ الظي 
 
صاللت الكٕغ في  ه. وحُٗيذب ٖلى الًٓ نض٢

خباع  .ال٨خاب والؿىت بهظا الٖا

وال ٩ًىن طل٪ بال  ,إلظمإ الصخابت ٖلى الى٨حر ٖلى مسالٟحهم ,زم ًجز٫ ؤلاظمإ مجزلتهما

ٞهاع  ,م٘ قهاصة ألاصلت بٗهمت الجماٖت مشلهم ال ًخ٣ٟىن مً ٚحر صلُل زابذ   ألن   ,ضًٖ مؿدىَ 

  ٕ ُاث ؤلاظما  .صلُال زابخا في الكٖغ

ًَ زم هٓغه ٍَ ٣  ا في َغ١ اؾخضال٫ الصخابت والؿل٠ بال٨خاب والؿىت ٞةطا َم   ِؿىن ألاقبا

ىاْغون ألامشا٫َ  ٕ   باألقباٍ مجهما، ٍو  ٞةن   ,بًٗهم لبٌٗ في طل٪ مجهم، وحؿلُم   باألمشا٫ بةظما

                                              

 2/1039 ( اإلاعجم الىؾ1954ُِ)

ب )م 1955)  (30( ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ
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َ
ا بما  ,في الىهىم الشابخت ْط ىضع  ٦شحرا مً الىا٢ٗاث بٗضٍ نلىاث هللا وؾالمه ٖلُه لم ج ٣ٞاؾَى

  ,زبذ
 
ا بما ه ٍ   و  وؤلخ٣َى   في طل٪ ؤلالخا١   ٖلُه بكغو

 
  ج

 صد 
َ
بحن الكبحهحن ؤو  ر جل٪ اإلاؿاواة

ٌَ  ,اإلاشلحن ُا بةظماٖهم  ,خ٨م هللا حٗالى ٞحهما واخض   ب ٖلى الًٓ ؤن  ٛل  ختى  وناع طل٪ صلُال قٖغ

ى ال٣ُاؽ ى عاب٘ ألاصلت. ,ٖلُه، َو  َو

ً  الٗلماء ٖلى ؤن َظٍ هي ؤنى٫ ألا  واج٤ٟ ظمهىع   هم في ؤلاظمإ صلت وبن زال٠ بٗ

ً   ,وال٣ُاؽ بال ؤهه قظوط  وؤلخ٤ بٗ
ً
ا،  هم بهظٍ ألاصلت ألاعبٗت ؤصلت ؤزغي ال خاظت بىا بلى ط٦َغ

 .ل٠ًٗ مضاع٦ها وقظوط ال٣ى٫ ٞحها

 في ٧ىن َظٍ ؤصلت. ٩ٞان مً ؤو٫ مباخض َظا الًٟ الىٓغ  

 
 
ًَ  ه اإلاعجؼة ال٣اَٗت في مخىه والخىاجغ  ٞإما ال٨خاب ٞضلُل  ُٞه مجا٫   ٤َ بْ في ه٣له، ٞلم 

ٕ   لالخخما٫. ًَ  وؤما الؿىت وما ه٣ل بلُىا مجها ٞاإلظما  ص  ٖلى وظىب الٗمل بما 
مجها ٦ما ٢لىاٍ،  ر 

  ً في خُاجه نلىاث هللا وؾالمه ٖلُه مً بهٟاط ال٨خب والغؾل بلى  ضا بما ٧ان ٖلُه الٗمل  مٗخ

ٖلى  -عيىان هللا حٗالى ٖلحهم  -ظمإ ٞالجٟا٢هم الىىاحي باألخ٩ام والكغاج٘ آمغا وهاَُا. وؤما ؤلا 

ٞبةظمإ الصخابت عضخي هللا ٖجهم ٖلُه  وؤما ال٣ُاؽ   به٩اع مسالٟتهم م٘ الٗهمت الشابخت لؤلمت.

 ٦ما ٢ضمىاٍ. َظٍ ؤنى٫ ألاصلت.

ضالت  زم بن اإلاى٣ى٫ مً الؿىت مدخاط   بلى جصخُذ السبر بالىٓغ في َغ١ الى٣ل ٖو

 لخخمحز الخ ,الىا٢لحن
 
  َخ الت ال

 ه 
 
  هللًٓ بهض٢ لت

 
ظٍ  ,ربوظىب الٗمل بالس الظي َى مىاٍ َو

لب  لَخ وٍ   ,ؤًًا مً ٢ىاٖض الًٟ ً َو   ٤ بظل٪ ٖىض الخٗاعى بحن السبًر
 
ت  اإلاخ٣ضم مجها مٗٞغ

 ,ألالٟاّ ثفي صالال  زم بٗض طل٪ ًخٗحن الىٓغ   ,وهي مً ٞهىله ؤًًا وؤبىابه ,الىاسخ واإلايؿىر

ت اؾخٟاصة اإلا وطل٪ ؤن   ال١ ًخى٠٢ ٖلى مٗٞغ ال١ مً جغا٦ُب ال٨الم ٖلى ؤلَا ٗاوي ٖلى ؤلَا

اللؿاهُت في طل٪ هي ٖلىم الىدى والخهٍغ٠  وال٣ىاهحن   ,الضالالث الىيُٗت مٟغصة ومغ٦بت

  اللؿان  وخحن ٧ان  ,والبُان
ً
خُيئظ  ه  ُولم ٨ًً ال٣ٟ ,ألَله لم ج٨ً َظٍ ٖلىما وال ٢ىاهحن مل٨ت

 ب  ألجها ظ   ,ًدخاط بلحها
 
 ت وَم ل

َ
ُ   ,٨تل  ٞلما ٞؿضث اإلال٨ت في لؿان الٗغب ٢

 
اإلاخجغصون  ضَا الجهابظة

ـَ  صخُذ   لظل٪ بى٣ل   ت  وناعث ٖلىما ًدخاط بلحها ال٣ُٟه   ,ُت صخُدتمؿخيبَ  وم٣اًِ في مٗٞغ

  َىا٥ اؾخٟاصاث   زم بن   ,ؤخ٩ام هللا حٗالى
ً
وهي اؾخٟاصة  ,مً جغا٦ُب ال٨الم ؤزغي زانت

ُت بح ى ال٣ٟه ,ن اإلاٗاوي مً ؤصلتها السانت مً جغا٦ُب ال٨المألاخ٩ام الكٖغ وال ٨ًٟي ُٞه  ,َو

ت الضالالث الىيُٗت ٖلى ؤلا  ت ؤمىع   ,َال١مٗٞغ ؤزغي جخى٠٢ ٖلحها جل٪  بل ال بض مً مٗٞغ

  ,الضالالث السانت
 
  ل ؤَل  بدؿب ما ؤن   ؿخٟاص ألاخ٩ام  وبها ح

 
الٗلم مً طل٪  الكٕغ وظهابظة
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 ,اٍ مٗاُواإلاكتر٥ ال ًغاص به مٗى ,مشل ؤن اللٛت ال جشبذ ٢ُاؾا ,ؾخٟاصةوظٗلٍى ٢ىاهحن لهظٍ الا 

 ,السام مىه َل ًب٣ى حجت ُٞما ٖضاَا والٗام بطا ؤزغظذ ؤٞغاص   ,والىاو ال ج٣خطخي الترجِب

واإلاُل٤ َل  ,ؤو الصخت ٣ًخطخي الٟؿاصَ  والىهي   ,وللٟىع ؤو الترادي ,للىظىب ؤو الىضب وألامغ  

  ُ ٝ   ,ضًدمل ٖلى اإلا٣   ,وؤمشا٫ َظٍ ,ؤم ال يفي الخٗض والىو ٖلى الٗلت ٧ا
 
ها مً ٢ىاٖض ٩ٞاهذ ٧ل

ت. زم بن الىٓغ في ال٣ُاؽ مً ؤٖٓم ٢ىاٖض  ,َظا الًٟ ول٩ىجها مً مباخض الضاللت ٧اهذ لٍٛى

مازل مً ألاخ٩ام و  ألن ُٞه جد٤َُ٣  ,َظا الًٟ الىن٠ الظي جى٣َُذ ألانل والٟٕغ ُٞما ٣ًاؽ ٍو

ٖ  ب ٖلى الٛل  ٌَ    ًٓ ؤن الخ٨م 
 
٤ به في ألانل مً جبحن ؤوناٝ طل٪ الخل ؤو وظىص طل٪ ل

 ,ؤزغي مً جىاب٘ طل٪ في مؿاثَل  ,ًمى٘ مً جغجِب الخ٨م ٖلُه الىن٠ في الٟٕغ مً ٚحر مٗاعى  

 
 
 لهظا الًٟ. ها ٢ىاٖض  ٧ل

 
 
ت, و٧ان الؿل٠

 
ل  مً الٟىىن اإلاؿخدَضزت في اإلا 

 ً ْىُت   واٖلم ؤن َظا الٟ
 
 بما ؤن   ٖىه في ٚ

 
َ
٨ت اللؿاهُت, وؤما  اؾخٟاصة

َ
ل
َ
َض مما ٖىضَم مً اإلا دخاط ٞحها بلى ؤٍػ  ً اإلاٗاوي مً ألالٟاّ ال 

دخاط بلحها في اؾخٟاصة ألاخ٩ام زهىنا ال٣ىاهحن    ً ها, وؤما ألاؾاهُض ٞلم  ,التي  ٗٓم  ظ م  ز 
 
ٞمجهم ؤ

٣َلت ,ًدخاظىن بلى الىٓغ ٞحها ٩ًىهىا ْغب الٗهغ ومماعؾت الى   ٣  وزبرتهم بهم. ل 

  ٞلما اه٣غى الؿل٠ وطَب الهضع  
ً
ىاٖت ها ن 

 
٦ما ٢غعهاٍ  (1956)ألاو٫ واه٣لبذ الٗلىم ٧ل

الؾخٟاصة ألاخ٩ام مً  ,والجتهضون بلى جدهُل َظٍ ال٣ىاهحن وال٣ىاٖض اخخاط ال٣ٟهاء   ,مً ٢بل  

ٍى "ؤنى٫ ال٣ٟه". ا ٢اثما بغؤؾه ؾم  ى 
َ
ا ٞ  ألاصلت, ٨ٞخبَى

ُٞه عؾالَخه اإلاكهىعة, ج٩لم  ؤملىعضخي هللا حٗالى ٖىه,  الكاٞعي   و٧ان ؤو٫ مً ٦خب ُٞه

( اهخهى ٦الم ٞحها في ألاوامغ والىىاهي والبُان والسبر واليسخ وخ٨م الٗلت اإلاىهىنت مً ال٣ُاؽ

 .(1957)ابً زلضون 

ً  هللا ٖلحهم  ٢ا٫ ً  هللا ٖلى َظٍ ألامت بإعبٗت ولىالَم لهل٪ الىاؽ: م َال٫ بً الٗالء: م

غ، والسام مً الٗامبال ْجَمل مً اإلاٟؿ 
 
ن ال والىاسخ مً اإلايؿىر، ولىالٍ لهل٪  ,كاٞعي، ختى بح 

ً  هللا ٖلحهم بإخمَض  ً   الىاؽ. وم ٍ بلُه ٞهبر، خىبل ختى نبر في الخىت والًغب ٞىٓغ ٚحر   ب

ً  هللا ٖلحهم بُدحي بً مٗحن ختى بح   ن الًٟٗاء ولم ٣ًىلىا بسل٤ ال٣غآن، ولىالٍ لهل٪ الىاؽ. وم

                                              

غي )م ] هي: الٗلم الخانل مً الخمغن في الٗمل.( الهىاٖت 1956)  [(136مىنل الُالب لسالض ألاَػ

 (576 - 573)م  اإلا٣ضمت( 1957)
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َب  غ ٍٚغ ً  هللا ٖلحهم بإبي ٖبُض ختى ٞؿ  عؾى٫ هللا  خضًض   مً الش٣اث، ولىالٍ لهل٪ الىاؽ. وم

 .(1958)ملسو هيلع هللا ىلص ولىالٍ لهل٪ الىاؽ

 ٢ا٫ ؤلامام ؤخمض بً خىبل: لم ه٨ً وٗٝغ السهىَم وفي "البدغ الخُِ" للؼع٦صخي: )

جي ٤  الكاٞعي  ؤخض  في " قغح الغؾالت"في  (1959)والٗمىم ختى وعص الكاٞعي. و٢ا٫ الجٍى ؿب 
ٌَ : لم 

تها  .(1960)(جهاه٠ُ ألانى٫ ومٗٞغ

غ ألانى٫ وجمهُض ال٣ىاٖض وجغجِب ألاصلت واإلاأزظ )٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى: و    في ج٣ٍغ
للكاٞعي 

 
ً
ُاال  ٖ ه، و٧ان ُٞه ٖلُه 

َ
٣ْه بلُه َمً ٢بل ؿب 

ٌَ ه طل٪ ما لم   ُ  .(1961)( ٧ل  مً ظاء بٗضٍوَبْؿ

 .(1962)(ؤهه ؤو٫ مً نى٠ في ؤنى٫ ال٣ٟه -هنع هللا يضر  -مً مىا٢ب الكاٞعي )في: ٢ا٫ ال٣غاو 

غ  َم  ؤو٫َ  مٗلىم ؤن  )٢ا٫ ابً جُمُت: و 
 ٖ ص ال٨المَ ً  في ؤنى٫ ال٣ٟه َى  ٝ ؤهه ظغ 

 .(1963)(الكاٞعي

 لهظا الٗلم بال هؼإ, وؤو٫ مً غ  الكاٞعي هنع هللا يضر َى اإلابخ٨   (1964)ىا٧ان بمام  )٢ا٫ ؤلاؾىىي: و 

ى ال٨خاب الجلُل  نى٠ ُٞه باإلظمإ. وجهيُٟه اإلاظ٧ىع ُٞه مىظىص   بدمض هللا حٗالى, َو

                                              

 280 - 2/279, ومىا٢ب الكاٞعي للبحه٣ي  1/212ال٩امل البً ٖضي ( 1958)

جي و 1959) ت الخامت بال٣ٟه وألانى٫ والىدى والخٟؿحر الض بمام الخغمحن, ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: )( ؤبى دمحم الجٍى له اإلاٗٞغ

ض وجدٍغٌ ٖلى الخدهُل... ٢ا٫  وألاصب, و٧ان لٍٟغ الضًاهت مهُبا ال ًجغي بحن ًضًه بال الجض وال٨الم بما في ٖلم ؤو َػ

ٍغ والخ٣٣ىن مً ؤصخابىا ٌٗخ٣ضون ُٞه مً ال٨ما٫ ؤلامام ؤبى ؾُٗض بً ؤلامام ؤبي ال٣اؾم ال٣كحري: ٧ان ؤثمخىا في ٖه

٣خه وػَضٍ و٦ما٫ ًٞله.  ,والًٟل والسها٫ الخمُضة ؤهه لى ظاػ ؤن ًبٗض هللا هبُا في ٖهٍغ إلاا ٧ان بال َى مً خؿً ٍَغ

به... ومً و٢ا٫ قُش ؤلاؾالم ؤبى ٖشمان الهابىوي: لى ٧ان الكُش ؤبى دمحم في بجي بؾغاثُل لى٣ل بلُىا قماثله والٞخسغوا 

 - 5/73(. َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري جهاهُٟه: الٟغو١, والؿلؿلت, والخبهغة, والخظ٦غة, ومسخهغ السخهغ, وقغح الغؾالت

75 

 1/18( البدغ الخُِ 1960)

 1/86جغجِب اإلاضاع٥ ( 1961)

 1/100هٟاجـ ألانى٫ ( 1962)

 20/403( مجمٕى الٟخاوي 1963)

بزىاهه ؤثمت الضًً عخم هللا الجمُ٘, ومً ٢َهغ اثخمامه بىاخض  َى بمام  اإلاؿلمحن ؤظمٗحن, ٦ٛحٍر م٢ًلذ: ( 1964)

غ.  نىعي ؤو  ٢ا٫ الكُش دمحم الٟايل ابً ٖاقىع: )بن الخىػَ٘ بحن ؤجبإ اإلاظاَب بهما َى ؤمغ  مجهم صون ؾىاٍ ٣ٞض ٢ه 

ل مظَب ؾىاء اهدؿب بلُه لجمُ٘ اإلاؿلمحن, و٧ مً ؤًمت الهضي اإلاؿلمحن َى بمام   بمام   ٧ل   اٖخباعي, ول٨ً الخ٣ُ٣ت ؤن  

ٖىضٍ اٖخباع الخ٤ اإلاكإ والخ٣ضٌـ اإلاكتر٥ باٖخباع ؤهه  بؾالمي مٗخبر   الٟغص باالجبإ ؤم لم ًىدؿب بلُه َى مظَب  

 )ػ(.  (311مٓهغ مً مٓاَغ الاظتهاص في الضًً والا٢خباؽ مً عوح ال٣غآن وعوح الؿىت(. مدايغاث )م 
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الظي ؤعؾل  "الغؾالتـ"اإلاكهىع اإلاؿمٕى ٖلُه اإلاخهل بؾىاصٍ الصخُذ بلى ػماهىا اإلاٗغوٝ ب

 .(1965)ؤلامام ٖبض الغخمً بً مهضي مً زغاؾان بلى الكاٞعي بمهغ, ٞهىٟه له(

ظٟٗغ ابً ؤخمض الؿلماوي ٢ا٫: ؾمٗذ بؿىضٍ بلى  "كاٞعيمىا٢ب ال"عوي البحه٣ي في 

ى  غ بً ؤدي ؤبي زىع ٣ًى٫: ؾمٗذ ٖميظٟٗ ٣ًى٫: ٦خب ٖبض الغخمً بً مهضي بلى الكاٞعي َو

جم٘ ٢بى٫ ألازباع ُٞه، وحجت ؤلاظمإ، وبُان  قاب ؤن ًً٘ له ٦خابا ُٞه مٗاوي ال٣غآن، ٍو

 ."الغؾالت"اب الىاسخ واإلايؿىر مً ال٣غآن والؿىت. ٞىي٘ له ٦خ

 .(1966)٢ا٫ ٖبض الغخمً بً مهضي: ما ؤنلي نالة بال وؤصٖى للكاٞعي ٞحها

بض الغخمً بً مهضي بً خؿان ؤبى ؾُٗض البهغي: ؤخض  )٢ا٫ البحه٣ي:  ؤع٧ان ؤَل  ٖو

سه", و٢ا٫ الظَبي في (1967)(الٗلم بالخضًض و٧ان ٖبض الغخمً مً ٦باع الٗلماء, ٢ا٫ ُٞه ): " جاٍع

ؤلامام، الىا٢ض، ): " ؾحر الىبالء"في  , و٢ا٫(1968)(الغخمً بً مهضي بمام   ؤخمض بً خىبل: ٖبض

بؾماُٖل ال٣اضخي: ؾمٗذ ابً اإلاضًجي ٣ًى٫: ؤٖلم الىاؽ و٢ا٫ , (1969)الجىص، ؾُض الخٟاّ

٢ا٫ السلُلي: ٢ا٫ الكاٞعي: ال ؤٖٝغ له هٓحرا في َظا و بالخضًض ٖبض الغخمً بً مهضي, 

 .(1970)(الكإن

جو  الغؾالت للكاٞعي بلى ٖبض الغخمً بً  ٦خاَب  : )ؤها خملذ  الى٣ا٫ ٢ا٫ الخاعر بً ؾٍغ

 . (1971)بها معي بلُه( هَ مهضي وظ  

ا الؿاجي: خضزجي بكغ بً مجاَض٢غؤث في ٦خاب ػ ٢ا٫ البحه٣ي: )و  ؤبى الٗالء ًٖ ؤبي  ٦ٍغ

٣ٞغؤَا  ,خًغث ٖبض الغخمً بً مهضي إلاا ظاءجه عؾالت الكاٞعيٖبض الغخمً ال٣ُان ٢ا٫: 

  عظل   ا ٦الم  ٣ٞا٫: َظ
َ
(مه  ٞ

(1972) . 

 مكهىصا له بال٣ٗل والٟهم. ٢لذ: و٢ض ٧ان الكاٞعي  

  .(1973)(ما عؤًذ عظال ٢ِ ؤ٣ٖل مً الكاٞعي عخمه هللا)ٖبُض ال٣اؾم بً ؾالم:  ىؤب٢ا٫ 

                                              

ج الٟغوٕ ٖلى ألا ( 1965)  (45نى٫ )م الخمهُض في جسٍغ

ش ؤلاؾالم للظَبي  1/230مىا٢ب الكاٞعي ( 1966)  14/163, وجاٍع

 1/232مىا٢ب الكاٞعي ( 1967)

ش ؤلاؾالم ( 1968)  14/163جاٍع

 193 - 9/192ؾحر ؤٖالم الىبالء ( 1969)

 9/194 الؿاب٤( 1970)

 مىه. 232 - 1/231, واهٓغ ؤًًا:  2/245مىا٢ب الكاٞعي للبحه٣ي ( 1971)

 2/245 الؿاب٤ (1972)
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  .(1974)(لى وػن ٣ٖل الكاٞعي بىه٠ ٣ٖل ؤَل ألاعى لغجر بهم)و٢ا٫ اإلاؼوي: 

 ً لى ٖو ٧ان مً ؤ٣ٖل الىاؽ، لى )٣ٞا٫:  -عخمه هللا وط٦غ الكاٞعي  -ًىوـ بً ٖبض ألٖا

 
 
 ؤن الىاؽ ؤ
ْ
 ٣  ل

َ
  .(1975)(٢ىا في ٣ٖلهغ  ىا في ٣ٖله لٛ

ش بٛضاص ًٖ ٖبض الغخمً بً مهضي ًٖ مال٪ ؤهه ٢ا٫: ٢ا٫ الغاػي: و  )عوي السُُب في جاٍع

 . (1976)"ما ؤجاوي ٢غشخي ؤٞهم مً َظا الٟتى" ٌٗجي الكاٞعي(

ًذ مشل الكاٞعي، وما عؤًذ عظال ؤخؿً اؾخيباَا و٢ا٫ ٖبض هللا بً ٖبض الخ٨م: )ما عؤ

 .(1977)مىه(

: ؾمٗذ ؤبي ٢ا٫دمحم بً الًٟل البزاػ  " بؿىضٍ بلىمىا٢ب الكاٞعي"البحه٣ي في  عوي و 

وزغط ؤبى ,  -ٌٗجي بم٨ت  -٣ًى٫: حججذ م٘ ؤخمض بً خىبل، ٞجزلىا في م٩ان واخض، ؤو في صاع 

ذ ؤها مٗه، ٞلما نلُىا الهبذ صعث الجلـ با٦غا، وزغظ -ٌٗجي ؤخمض بً خىبل  -ٖبض هللا 

ـَ  ٞجئذ   ؾُٟان بً ُِٖىت، و٦ىذ ؤصوع مجلؿا مجلؿا َلبا ألبي ٖبض هللا ختى وظضجه  مجل

لى عؤؾه ظمت، ٞؼاخمخه ختى ٢ٗضث ٖىض ؤخمض بً  ت، ٖو لُه زُاب مهبٚى ٖىض قاب ؤٖغابي ٖو

ًَ  خىبل ٣ٞلذ: ًا ؤبا ٖبض هللا، جغ٦َذ  غي، و  اب ىضٍ الَؼ ٖمغو بً صًىاع، وػٍاص بً ٖال٢ت ُِٖىت ٖو

  ومً الخابٗحن ما هللا به ٖلُم؟ ٣ٞا٫: اؾ٨ذ، ٞةْن 
 
 بٗلى ججضٍ بجزو٫، ٞال ًًغ٥ ٞاج٪ خضًض

َظا الٟتى ؤزاٝ ؤن ال ججضٍ بلى ًىم ال٣ُامت،  ٣ٖل   وبن ٞاج٪ ,في صًى٪ وال في ٣ٖل٪ ؤو في ٣ٞه٪

غشخي. ٢لذ: مً َظا؟ ٢ا٫: دمحم بً ما عؤًذ ؤخضا ؤ٣ٞه في ٦خاب هللا حٗالى مً َظا الٟتى ال٣

ـ الكاٞعي، عخمه هللا بصَع
(1978). 

 و٢ا٫ 
َ
لى: ٧ان الكاٞعي بطا ؤزظ في الخٟؿحر، ٧إهه ق له  ًىوـ بً ٖبض ألٖا   .(1979)ض الخجًز

ت ٦خاب هللا حٗالى وؾىت عؾىله  ى الظي ال ٌؿاوي، بل ال ًضاوى في مٗٞغ  -و٢ا٫ الىىوي: )َو

  بًٗ-ملسو هيلع هللا ىلص 
ى ؤلامام  ، وَعص  م، ٣ٞض اقخٛل ف ها بلى بٌٗ، َو الٗغبُت  يالدجت في لٛت الٗغب وهدَى

                                                                                                                                             

 2/185 الكاٞعي للبحه٣ي ( مىا٢ب1973)

 2/273الؿاب٤ ( 1974)

 179 - 1/178 الؿاب٤( 1975)

 (58( مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي )م 1976)

 1/61تهظًب ألاؾماء واللٛاث ( 1977)

 1/339 الكاٞعي للبحه٣يمىا٢ب ( 1978)

 10/81ؾحر ؤٖالم الىبالء  (1979)
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ً ؾىت هاخخه، وم٘ ؤهه ٖغب ,ٖكٍغ ٌ   يم٘ بالٚخه ٞو ٝ ال٨خاب ٗغَ اللؿان والضاع والٗهغ، وبها 

 .(1980)والؿىت(

 ) الشدفعي فُلظىف الاطخيبدغ (

، ؾمٗذ ؤخمض بً خىبل ٣ًى٫: الكاٞعي ُٞلؿٝى في  ؤعبٗت ؤقُاء: في ٢ا٫ دمحم بً ٖٝى

 .(1981)اللٛت، وازخالٝ الىاؽ، واإلاٗاوي، وال٣ٟه

٦يؿبت ؤعؾُاَالِـ )اٖلم ؤن وؿبت الكاٞعي بلى ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه ٢ا٫ الٟسغ الغاػي: و 

الخ٨ُم بلى ٖلم اإلاى٤ُ, و٦يؿبت السلُل بً ؤخمض بلى ٖلم الٗغوى. وطل٪ ؤن الىاؽ ٧اهىا ٢بل 

ٗتريىن بمجغص َ  ؤعؾُاَالِـ ٌؿخضلىن َو
باجٗهم الؿلُمت, ل٨ً لم ٨ًً ٖىضَم ٢اهىن 

ملسو في ٦ُُٟت جغجِب الخضوص والبراَحن, ٞال ظغم ٧اهذ ٧لماتهم مكىقت مًُغبت, ٞةن  

مجغص الُب٘ بطا لم ٌؿخًٗ بال٣اهىن ال٨لي ٢لما ؤٞلر. ٞلما عؤي ؤعؾُاَالِـ طل٪ اٖتز٫ ًٖ 

ت الىاَؽ مضة مضًضة, واؾخسغط ٖلَم اإلاى٤ُ, ووي٘ للسل٤ بؿبب ه ٢اهىها ٧لُا ًغظ٘ بلُه في مٗٞغ

جغ٦ُب الخضوص والبراَحن. و٦ظل٪ الكٗغاء ٧اهىا ٢بل السلُل بً ؤخمض ًىٓمىن ألاقٗاع, و٧ان 

َم ٖلى مجغص الُب٘, ٞاؾخسغط السلُل بً ؤخمض ٖلم الٗغوى, ٩ٞان طل٪ ٢اهىها ٧لُا  اٖخماص 

ت مهالر الكٗغ ومٟاؾضٍ. ٨ٞظل٪ َهىا, الىاؽ ٧اهىا ٢بل ؤلامام الكاٞعي ًخ٩لمىن في  في مٗٞغ

ت الضالثل  ؿخضلىن, ول٨ً ما ٧ان لهم ٢اهىن ٦لي ًغظ٘ بلُه في مٗٞغ ٗتريىن َو مؿاثل ال٣ٟه َو

ُت, وفي ٦ُُٟت مٗاعياتها وجغظُداتها, ٞاؾخيبِ الكاٞعي  ٖلَم ؤنى٫ ال٣ٟه, ووي٘  الكٖغ

. ٞشبذ ؤن و ت مغاجب ؤصلت الكٕغ ؿبت الكاٞعي بلى ٖلم للسل٤ ٢اهىها ٧لُا ًغظ٘ بلُه في مٗٞغ

 .(1982)(ؤنى٫ ال٣ٟه ٦يؿبت ؤعؾُاَالِـ الخ٨ُم بلى ٖلم ال٣ٗل

ش ال٣ٟه ؤلاؾالمي ال٨ٟغ الؿامي"و٢ا٫ الكُش دمحم الدجىي الٟاسخي في ٦خابه  :  "في جاٍع

 :  "  (1983)" فلظفت الفلهازترإ الكاٞعي لٗلم ؤنى٫ ال٣ٟه الظي َى ٦ـ )

ا مً ألا٢ُاع إلاا وظض الكاٞعي ؤن الظًً عخلىا مً ال خضزحن واؾخ٣هىا الؿىت وظمَٗى

م، اظخم٘ لضحهم مجها شخيء   وؤخمض ٧ةسخا١ ب وهٓاثَغ ض بمئاث آلاالٝ, بٗض ؤن  وابً َو َٗ  ٌ ٦شحر 

 
 
وابً ُِٖىت وهٓغائهم ال ًجخم٘ لها مجها بال ألال٠ وألاعبٗت آلاالٝ بلى ٖكغة ؤو  مال٪   ٧اهذ َب٣ت

                                              

 1/49تهظًب ألاؾماء واللٛاث ( 1980)

 10/81ؾحر ؤٖالم الىبالء  (1981)

 (157 - 156مام الكاٞعي )م ( مىا٢ب ؤلا 1982)

ب" البً ٖاقىع )م 1983)  ( اَـ .فلظفت الاطخيبدغ( : )وؤنى٫ ال٣ٟه, ؤي: 151( و٢ض و٢٘ في "ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ
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م ٖلى ؾجن بلضَم ، ٞى٢٘ الخًاعب والخٗاعى بحن ْىاَغ جل٪ ٖكغاث ألالٝى ال٢خهاَع

 الؿىت ال٨شحرة.

٤ُ وجبُحن ٦ُُٟت اؾخٗما٫ الجتهض له, و٢ىاهحن   للجم٘ والخٞى
ً
٣ت ٞازتٕر الكاٞعي ٍَغ

ؼ, لُم٨ىه جسلُو مظَبه وجإؾِؿه ٖلى ؤؾاؽ مخحن، وفي  الاؾخيباٍ مجها ومً ال٨خاب الٍٗؼ

اَم بهظا الٗمل صزى٫  الضزُل في لؿان ال٣ىاٖض التي ؾمُذ ٖلم ألانى٫، وؤوظب ٖلُه ال٣ُ

ٗت بؿبب طل٪،  الٗغب, وامتزاط   اظم، وي٠ٗ اإلاضعا٥ ًٖ ٞهم م٣انض الكَغ اللٛت بلٛت ألٖا

. ً ٖلىم اللؿان وجمهُضَا ٧الىدى والهٝغ ل له طل٪ ما ٧ان و٢٘ ٢بله مً جضٍو  وؾه 

و٧ان الكاٞعي َا الخٗاعى, ججم٘ بحن ألاخاصًض التي ْاَغ   ٞبظل٪ جم٨ً مً وي٘ ٢ىاَٖض 

خه ببالٚت ال٣غآن، ٌٗغ ٝ له طل٪ السام   ه ٖلى ظاهب  هٟؿ   مً اإلاهاعة في ٖلىم اللؿان, ومٗٞغ

والٗام، م٘ ما ؤوجُه مً ًٞل بالٚت الخٗبحر ٖما ًسخلج في الًمحر, ٦ما ٌكهض لظل٪ قٍٗغ 

 .(1984)(البلُٜ و٦خبه

وجغجِب لخىٟي واإلاال٩ي( )ٌٗجي اوكإ الكاٞعي في ؤواثل ْهىع اإلاظَبحن )و٢ا٫ الضَلىي: 

ان في  غوٖهما، ٞىٓغ في نيُ٘ ألاواثل، ٞىظض ُٞه ؤمىعا ٦بدذ ٖىاهه ًٖ الجٍغ ؤنىلهما ٞو

ا في ؤواثل ٦خاب  ٣هم، و٢ض ط٦َغ . مجها ؤهه وظضَم ًإزظون باإلاغؾل واإلاى٣ُ٘، ُٞضزل "ألام"ٍَغ

و٦م مً مغؾل  ٞحهما السلل، ٞةهه بطا ظم٘ َغ١ الخضًض ًٓهغ ؤهه ٦م مً مغؾل ال ؤنل له،

ًسال٠ مؿىضا، ٣ٞغع ؤال ًإزظ باإلاغؾل بال ٖىض وظىص قغوٍ، وهي مظ٧ىعة في ٦خب ألانى٫. 

ت ٖىضَم, ٩ٞان ًخُغ١ بظل٪ زلل   ومجها ؤهه لم ج٨ً ٢ىاٖض   في  الجم٘ بحن السخلٟاث مًبَى

ً ٧ان في ؤنى٫ ال٣ٟه. ظا ؤو٫ جضٍو  مجتهضاتهم، ٞىي٘ لها ؤنىال، وصوجها في ٦خاب، َو

ى ًًُٗ ٖلى ؤَل اإلاضًىت في ٢ًائهم مشال ه ما بلٛىا ؤهه صزل ٖلى دمحم ابً الخؿً َو

 
 
اصة ٣ى٫: َظٍ ٍػ  (1985)ٖلى ٦خاب هللا بالكاَض الىاخض م٘ الُمحن، ٍو

َ
بذ ، ٣ٞا٫ الكاٞعي: ؤز

                                              

ش ال٣ٟه ؤلاؾالمي( ال٨ٟغ الؿامي 1984)  1/473 في جاٍع

 خ٨م  ٖلى ل):  156 - 2/155 الخمهُض" ٖبض البر في "( ٢ا٫ ابً 1985)
 
اصة ؿان عؾى٫ هللا نلى والُمحن م٘ الكاَض ٍػ

لى زالتها م٘ ٢ى٫ هللا: } ْم هللا ٖلُه وؾلم ٦جهُه ًٖ ه٩اح اإلاغؤة ٖلى ٖمتها ٖو
 
٨ ل 
َ
ْم َما َوَعاَء ط

 
٨
َ
ل  ل خ 

 
{, و٦جهُه ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ ؤ٧ل َوؤ

ي  لخىم الخمغ و٧ل طي هاب مً الؿبإ م٘ ٢ى٫ هللا ٖؼ وظل: }
َ
ل َي ب  وح 

 
ي َما ؤ  ف 

ض  ظ 
َ
 ؤ
َ
ْل ال

 
ه  ٢ م  َٗ

ْ
ُ ًَ م    ٖ ا

َ
ى َ

َ
ل َٖ ًما  َدغ  { آلاًت, م 

و٧اإلاسر ٖلى السٟحن وال٣غآن  بهما وعص بٛؿل الغظلحن ؤو مسخهما, ومشل  َظا ٦شحر, ولى ظاػ ؤن ٣ًا٫: بن  ال٣غآن وسخ خ٨َم 

َ٘ عؾى٫ هللا بالُمحن م٘ الكاَض, لجاػ ؤن ٣ًا٫ بن ال٣غآن في ٢ىله ٖؼ وظل: } ُْ َب
ْ
  ال

 
َخل  اَّلل

َ
َباَوؤ  

َم الغ  ْن { وفي ٢ىله: }َوَخغ 
َ
 ؤ
 
ال ب 

ْم 
 
ْى٨ َغاى  م 

َ
ًْ ج َٖ  

ً
َجاَعة ىَن ج 

 
٩
َ
, ولجاػ ج { هاسخ  لجهُه ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ اإلاؼابىت وبُ٘ الٛغع وبُ٘ ما لم ًسل٤ بلى ؾاثغ ما ههى ٖىه في البُٕى

 بن ٢ى٫ هللا ٖؼ وظل: } :ؤن ٣ًا٫
ً
ت
َ
ْم َنَض٢ ه  ْمَىال 

َ
ًْ ؤ  م 

ْ
ظ
 
ظا ال { هز  ل٣ى٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال نض٢ت في السُل والغ٤ُ٢", َو

اسخ 
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اصة ٢لذ بن الىنُت  َم ٢ا٫: ٞل   ,ٖلى ٦خاب هللا بسبر الىاخض؟ ٢ا٫: وٗم ٖىض٥ ؤهه ال ججىػ الٍؼ

َغ }و٢ض ٢ا٫ هللا حٗالى:  ",ؤال ال ونُت لىاعر" :ػ ل٣ىله ملسو هيلع هللا ىلصللىاعر ال ججى  ًَ ا َخ
َ
ط ْم ب 

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َب  خ 

 
٦

ْىث  
َ ْ
م  اإلا

 
َخَض٦

َ
 مً َظا ال٣بُل، ٞاه٣ُ٘ ٦الم دمحم ابً الخؿً. وؤوعص ٖلُه ؤقُاءَ  {,ؤ

خىي، الخابٗحن ممً وؾض بلحهم الٟ ومجها ؤن بٌٗ ألاخاصًض الصخُدت لم ًبلٜ ٖلماءَ 

ٞاظتهضوا بأعائهم، ؤو اجبٗىا الٗمىماث، ؤو ا٢خضوا بمً مطخى مً الصخابت ٞإٞخىا خؿب طل٪. 

مضًىتهم  ؤَل   زم ْهغث بٗض طل٪ في الُب٣ت الشالشت ٞلم ٌٗلمىا بها ْىا مجهم ؤجها جسال٠ ٖمَل 

 
َ
لت مؿ٣ُت له، ؤو لم جٓهغ ف لهم ٞحها، وطل٪ ٢اصح   وؾىتهم التي ال ازخالٝ ي في الخضًض ٖو

الخضًض في ظم٘ َغ١ الخضًض، وعخلىا بلى  الشالشت، وبهما ْهغث بٗض طل٪ ٖىضما ؤمًٗ ؤَل  

ؤ٢ُاع ألاعى، وبدشىا ًٖ خملت الٗلم، ٨ٞثر مً ألاخاصًض ما ال ًغوٍه مً الصخابت بال عظل ؤو 

هغ في  لم ظغا، ٞسٟي ٖلى ؤَل ال٣ٟه، ْو عظالن، وال ًغوٍه ٖىه ؤو ٖجهما بال عظل ؤو عظالن، َو

مً ألاخاصًض، عواٍ ؤَل البهغة مشال وؾاثغ  لخٟاّ الجامٗحن لُغ١ الخضًض ٦شحرهغ اٖ

ألا٢ُاع في ٟٚلت مىه، ٞبحن الكاٞعي ؤن الٗلماء مً الصخابت والخابٗحن لم ًؼ٫ قإجهم ؤجهم 

طا لم ًجضوا جمؿ٩ىا بىٕى آزغ مً الاؾخضال٫، زم بطا ْهغ ة، ًُٞلبىن الخضًض في اإلاؿإلت

عظٗىا مً اظتهاصَم بلى الخضًض, ٞاطا ٧ان ألامغ ٖلى طل٪ ال ٩ًىن ٖضم  ض  ٖلحهم الخضًض بٗ

 جمؿ٨هم بالخضًض ٢ضخا ُٞه، اللهم بال بطا بِىىا الٗلت ال٣اصخت.

بُغ١ ٦شحرة مٗٓمها جغظ٘ بلى ؤبي الىلُض  يمشاله خضًض ال٣لخحن, ٞةهه خضًض صخُذ عو 

ًٖ ٖبُض هللا  -و دمحم بً ٖباص بً ظٟٗغ ؤ -بً ٦شحر . ًٖ دمحم بً ظٟٗغ بً الؼبحر ًٖ ٖبض هللا 

ظان وبن ٧اها مً الش٣اث بً ٖمغ، زم حكٗبذ الُغ١ بٗض طل٪بً ٖبض هللا ٦الَما ًٖ ا ؛ َو

ى٫ الىاؽ ٖلحهم ال٨جهما لِؿ ، ٞلم ًٓهغ الخضًض في ٖهغ ؾُٗض ممً وؾض بلحهم الٟخىي، ٖو

                                                                                                                                             

 ٖلُه ما ؤطن هللا  لغؾىله ملسو هيلع هللا ىلص في الخ٨م به, ولى ظاػ طل٪ العجٟ٘ البُان
 
, وهللا ٖؼ ٌؿٙى ألخض, ألن  الؿىت مبِىت لل٨خاب ػاثضة

َغ } :وظل ٣ًى٫ 
ْ
٦  
 
َ٪ الظ ُْ لَ َىا ب 

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ْم َوؤ ْحه 

َ
ل  ٫َ ب 

ؼ 
 
اؽ  َما ه لى  َن ل   

َبح  خ  لى لؿان عؾىله ما قاء, و٢ض ل  {, وهللا ٖؼ وظل ًٟترى في ٦خابه ٖو

ؤمغ هللا بُاٖت عؾىله ؤمغا مُل٣ا, وؤزبر ؤهه ال ًى٤ُ ًٖ الهىي بن َى بال وحي ًىحى, و٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص: "ؤوجِذ ال٨خاب ومشله 

غْ مٗه", و٢ا٫ ٖؼ وظل: }
 
٦
ْ
َمت  َواط

ْ
٨ خ 

ْ
  َوال

 
اث  اَّلل ًَ ًْ آ  م 

 ً  ٨ ىج   ُ
ي ب  ى ف 

َ
ْخل  ً  وما ط٦غوا مً ؤن  . ٢ا٫: {, ٢الىا: ال٣غآن والؿىتَن َما 

 
َ
اصة  م   الٍؼ

 
بأًت الضًً ًيخ٣ٌ ٖلحهم باإل٢غاع والى٩ى٫ ومٗا٢غ ال٣مِ وؤههاب اللبن  ً خ٨م الىبي ٖلُه الؿالم ميؿىزت

ت في الخُُان ضوا ٞةجه ,والجظٕو اإلاىيٖى ٍؼ م ٢ض خ٨مىا ب٩ل طل٪ ولِـ مظ٧ىعا في آلاًت, ٞةطا اؾخجاػوا ؤن ٌؿخدؿىىا ٍو

 
 
 ٖلى الىو طل٪ ٧ل

َ
اصة ً السلٟاء وظمهىع الٗلماء  ه اؾخدؿاها, ٠ُ٨ٞ ًى٨غون الٍؼ ٖلُه باألزباع الشابخت ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٖو

٤ُ وصخُذ ألازغ والىٓغ, وألامغ في َظا ؤوضر مً ؤن ًدخاط ُٞه ُما ط٦غها مىه ٦ٟاًت إلاً ٞهم, وباهلل الخٞى . اَـ (بلى ب٦شاع, ٞو

 . 380 - 2/378ألاصلت البً الؿمٗاوي  ٢ىاَ٘واهٓغ: 
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غ  مل به ، ٞلم ٌٗملىا بهىُٟت، ولم ًمل ٖلُه اإلاال٨ُت وال الخي بً اإلاؿِب وال في ٖهغ الَؼ ، ٖو

 الكاٞعي.

مل بهه خضًض صخُذ عوي بُغ١ ٦شحرةةٞ -زُاع الجلـ  -و٦دضًض  ه ابً ٖمغ وؤبى ، ٖو

غة مً الصخابت ، ٞغؤي هغ ٖلى ال٣ٟهاء الؿبٗت ومٗانغحهم، ٞلم ٩ًىهىا ٣ًىلىن به، ولم ًٍَٓغ

مل به الكاٞعيمال٪ وؤبى خىُٟت َظٍ ٖلت ٢ا  . صخت في الخضًض، ٖو

، وعؤي ىا٫ الصخابت ظمٗذ في ٖهغ الكاٞعي، ٞخ٨ثرث وازخل٠ وحكٗبذؤ٢ ومجها ؤن  

 ٦شحرا مجها ًس
َ
 الصخُذ خُض لم ًبلٛهم ال٠ الخضًض

َ
ىا ًغظٗىن في مشل لم ًؼال ، وعؤي الؿل٠

 : َم عظا٫ وهدً عظا٫. ر٥ الخمؿ٪ بإ٢ىالهم ما لم ًخ٣ٟىا، و٢ا٫، ٞتطل٪ بلى الخضًض

ه الكٕغ بال٣ُاؽ الظي ومجها ؤهه عؤي ٢ىما مً ا ل٣ٟهاء ًسلُىن الغؤي الظي لم ٌؿٚى

ؿمىهه جاعة باالؾخدؿان مجها مً آلازغ اؤزبخه، ٞال ًمحزون واخض وؤٖجي بالغؤي ؤن ًىهب  -، َو

ضاع  ,مٓىت خغط ؤو مهلخت ٖلت لخ٨م وبهما ال٣ُاؽ ؤن جسغط الٗلت مً الخ٨م اإلاىهىم، ٍو

اة: ُٞا٫، و٢ا٫ مً اؾخدؿًبب لىٕى ؤجم  ٞإبُل َظا ا -ٖلحها الخ٨م  ، هه ؤعاص ؤن ٩ًىن قاٖع

 .-مسخهغ ألانى٫  -ابً الخاظب في  خ٩اٍ

ً ؾىت م٣امه، ٢امىا مٓىت الغ إمشاله عقض الُدُم ؤمغ زٟي، ٞ ى بلٙى زمـ ٖكٍغ قض َو

 . ، ٢الىا: َظا اؾخدؿان، وال٣ُاؽ ال ٌؿلم بلُه: بطا بلٜ الُدُم َظا الٗمغ ؾلم بلُه مالهو٢الىا

في نيُ٘ ألاواثل مشل َظٍ ألامىع، ؤزظ ال٣ٟه مً الغؤؽ، ٞإؾـ  ت إلاا عؤيوبالجمل

ٕغ الٟغوٕ ىا وؤٞاص، واظخم٘ ٖلُه ال٣ٟهاءٞإظاص  ,، ونى٠ ال٨خبألانى٫، ٞو ازخهاعا ، وجهٞغ

جا  .(1986)(، ٩ٞان َظا مظَبا للكاٞعي وهللا ؤٖلمضان، زم جٟغ٢ىا في البلوقغخا واؾخضالال وجسٍغ

 ث () الشدفعي هدصس الخدً

ً ؤن ًدُِ به )واٖلم ؤن زىاء الٗلماء ٖلى ؤلامام الكاٞعي الغاػي: الٟسغ ٢ا٫  ؤ٦ثر  م 

الخهغ. وهدً هظ٦غ الؿبب في مدبتهم له وزىائهم ٖلُه, ٞى٣ى٫: الىاؽ ٧لهم ٧اهىا ٢بل ػمان 

٣حن: ؤصخاب خضًض, وؤصخاب عؤي.  الكاٞعي ٍٞغ

ً ًٖ ؤما ؤصخاب الخضًض ٩ٞاهىا خاٞٓحن ألزباع عؾى٫ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص بال ؤجهم ٧اهىا ٖاظٍؼ

الىٓغ والجض٫, و٧لما ؤوعص ٖلحهم ؤخض  مً ؤصخاب الغؤي ؾاالا ؤو بق٩اال ب٣ىا ٖلى ما في ؤًضحهم 

.ً ً مخدحًر  ٖاظٍؼ

ت آلازاع  حن مً مٗٞغ وؤما ؤصخاب الغؤي ٩ٞاهىا ؤصخاَب الجض٫ والىٓغ, بال ؤجهم ٧اهىا ٞاٚع

                                              

 253 - 1/252حجت هللا البالٛت ( 1986)



 

 531 

 والؿجن.

ا بأصاب الىٓغ وؤما الكاٞعي ٞةه ا بؿىت الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مدُُا ب٣ىاهُجها, و٧ان ٖاٞع ه ٧ان ٖاٞع

ا ٞحها, و٧ان ٞهُذ اللؿان, ٢اصعا ٖلى ٢هغ السهىم, ٞإزظ في ههغة ؤخاصًض عؾى٫  والجض٫, ٢ٍى

ٞاه٣ُ٘  هللا ملسو هيلع هللا ىلص, و٧ان ٧ل مً ؤوعص ٖلُه ؾاالا ؤو بق٩اال ؤظاب ٖىه بإظىبت قاُٞت ٧اُٞت,

هم, وجسلو بؿببه ؤصخاب   بؿببه اؾدُالء  ؤَل الغؤي ٖلى ؤصخاب الخضًض وؾ٣ِ ٣ٞه 

الخضًض مً قبهاث ؤصخاب الغؤي, لهظا الؿبب اهُل٣ذ ألالؿىت بمضخه والشىاء ٖلُه, واه٣اص 

٤ُ  .(1987)(له ٖلماء  الضًً وؤ٧ابغ  الؿل٠, وباهلل الخٞى

ض ؤن هغ  ي ٞال هدؿً، ختى ظاءها الكاٞعي ٟٞخذ ص ٖلى ؤَل الغؤ٢ا٫ الخمُضي: ٦ىا هٍغ

 .(1988)لىا

َم الىاَؽ الدجج
 
 .(1989)و٢ا٫ دمحم بً ٖبض هللا بً ٖبض الخ٨م: الكاٞعي ٖل

ىن مٗاوي ؤخاصًض عؾى٫ هللا  نلى هللا ٖلُه  -و٢ا٫ ؤخمض: ما ٧ان ؤصخاب الخضًض ٌٗٞغ

جها لهم -وؾلم   ُ  .(1990)ٞب

٢ا٫ الىىوي: ما ٞبلؿان الكاٞعي، الخضًض ًى  ٢ا٫ دمحم بً الخؿً: بن ج٩لم ؤصخاب  و 

 .(1991)ٌٗجي إلاا وي٘ مً ٦خبه

ما ؤخض  :بً خىبل ٣ًى٫  ؾمٗذ ؤخمَض  :ها بٌٗ ؤصخابىا ٢ا٫ اإلاغوػي ٢ا٫ :الؿاجي و٢ا٫

  
وؾمٗذ الغبُ٘ بً ؾلُمان  .(1992)تى  ٖلُه م   مً ؤصخاب الخضًض خمل مدبرة بال وللكاٞعي 

بن ؤصخاب الغؤي ٧اهىا حهؼؤون بإصخاب  :ا٢٫ ؟ًا ؤبا دمحم ٠ُ٦ طل٪ :٣ٞلىا .٣ًى٫ مشل طل٪

 
 
 . (1993)وؤ٢ام الدجت ٖلحهم مهم الكاٞعي  الخضًض ختى ٖل

                                              

 (66مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي )م  (1987)

 1/62 للىىوي تهظًب ألاؾماء واللٛاث (1988)

ًله  (1989)  2/974ظام٘ بُان الٗلم ٞو

 1/61 للىىوي ألاؾماء واللٛاث تهظًب (1990)

 1/50 الؿاب٤ (1991)

٢ا٫ بمام الخغمحن: )ما مً قاٞعي بال وللكاٞعي في ٖى٣ه مىت بال البحه٣ي ٞةهه له ٖلى الكاٞعي  )فدبدة( : (1992)

له(. َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري  ,مىت  11 - 4/10لخهاهُٟه في ههغجه إلاظَبه وؤ٢اٍو

 (76الاهخ٣اء البً ٖبض البر )م  (1993)
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 و٧ان في اإلاسجض: بما ه٠ُ وؤعبٗىن إلاا ٢ضم الكاٞعي بلى بٛضاص، و٢ا٫ ؤبى الًٟل الؼظاط: 

٣ى٫ لهم: ٢ا٫ هللا، ٢ا٫  ؤو زمؿىن خل٣ت، ٞلما صزل بٛضاص ما ػا٫ ٣ًٗض في خل٣ت خل٣ت، ٍو

م ٣ًىلىن: ٢ا٫ ؤصخاب  ال .غؾى٫، َو  ىا، ختى ما ب٣ي في اإلاسجض خل٣ت ٚحٍر

ُذ  ببٛضاَص : ولهظا ٢ا٫ ابً ٦شحر  
م  "هدصس ٢ا٫ خغملت: ؾمٗذ الكاٞعي، ٣ًى٫: ؾ 

 .(1994)الخدًث"

 ٧ان ال٣ٟهاء  "بً ناٖض: ؾمٗذ ؤبا ٖبض هللا ؤخمض بً خىبل ٣ًى٫:  ًدحى بً دمحمو٢ا٫ 

 والخضزىن نُاصلت, ٞجا ؤَباءَ 
ـ الكاٞعي َبِبا نُضالهُا, ما م٣لذ الُٗىن    ء دمحم بً بصَع

َ
ه مشل

 .(1995)"ؤبضا

و٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى في "جغجِب اإلاضاع٥" : )٢ا٫ ؤخمض بً خىبل: "ما ػلىا هلًٗ ؤََل الغؤي 

ض ؤهه جمؿ٪ بصخُذ آلازاع واؾخٗملها، زم ؤعاَم  ٗلىىهىا ختى ظاء الكاٞعي  ٞمؼط بُيىا", ًٍغ َو

ٕ  مجها.  ؤن مً الغؤي ما ًدخاط بلُه وجيبجي ؤخ٩ام  الكٕغ ٖلُه، وؤهه ٢ُاؽ  ٖلى ؤنىلها ومىتَز

وؤعاَم ٦ُُٟت اهتزاٖها
(1996) 

 
٤ بٗللها وجيبحهاتها. ٞٗل

 
الغؤي  صخَُذ  الخضًض ؤن   ؤصخاَب  َم ، والخٗل

  ٕ   ٞغ
 
ل ى ًٖ ج٣ضًم الؿجن م ؤصخاب الغؤي ؤهه ال ٕٞغ بال بٗض ألانل، وؤهه ال ٚجً ألانل، ٖو

 .(1997)(الخُذ آلازاع ؤو  وص

ًٖ الكاٞعي، ٣ٞا٫: خضًض )ؤخمض بً خىبل( و٢ا٫ ببغاَُم الخغبي: ؾإلذ ؤبا ٖبض هللا 

 .(1998)صخُذ، وعؤي صخُذ

ه: ما ج٩لم ؤخض   بال  -وط٦غ ظماٖت مً ؤثمت الاظتهاص  -بالغؤي  و٢ا٫ بسخا١ بً عاٍَى

 .(1999)اجباٖا مىه، وؤ٢ل زُإ مىه، الكاٞعي بمام ؤ٦ثر   والكاٞعي  

ُو  ىا ٢ضَع ي٢ا٫ الغبُ٘: ٢ا٫ البٍى الٗغا١ ًظ٦غوهه  ؤََل  الكاٞعي ختى عؤًذ   : ما ٖٞغ

هٟىهه بىن٠  ما هدؿً ههٟه، ٣ٞض ٧ان خظا١ الٗغا١ بال٣ٟه والىٓغ و٧ل نى٠ مً ؤَل  ٍو

 .(2000)الكاٞعي جهم لم ًغوا مشَل بًض وؤَل الٗغبُت والىٓاع ٣ًىلىن الخض

                                              

 1/41ت البً ٦شحر َب٣اث الكاُٞٗ (1994)

ش صمك٤ ( 1995)  334 - 51/333جاٍع

ذ ما ال٣ُاؽ(. ٢ا٫ ( 1996)  ظام٘ بُان الٗلمدمحم بً ٖبض هللا بً ٖبض الخ٨م: )عخم هللا الكاٞعي، لىالٍ ما ٖٞغ

2/974 

 1/91 جغجِب اإلاضاع٥( 1997)

 10/47ؾحر ؤٖالم الىبالء  (1998)

 الؿاب٤. (1999)
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 ( هللا حلدلى جسحمت مخخاصسة لإلمدم الشدفعي زخمه) 

 للكاٞعي. "الغؾالت"َظا ال٨خاب ): " الغؾالت"٢ا٫ الكُش ؤخمض قا٦غ في م٣ضمخه ل٨خاب 

 و٦ٟى الكاٞعي مضخا ؤهه الكاٞعي.

  "الغؾالت"و٦ٟى 
 
ٓا ؤجها جإل٠ُ  الكاٞعي. ج٣ٍغ

 الكاٞعي. و٦ٟاوي ٞسغا ؤن ؤوكغ بحن الىاؽ ٖلَم 

َُ حم٘ بٖالم"   .( 2001) " ه ًٖ ج٣لُضٍ وج٣لُض ٚحٍرهم جه

   م  ولى ظاػ لٗال  
 
 ؤن ٣ًل

 
 : الكاٞعي.- َض ض ٖاإلاا ٧ان ؤولى الىاؽ ٖىضي ؤن ٣ًل

ًَ  َظا الغظَل  ؤن   -ٝ ؿغ  وال م   ٚا٫   ٚحَر  -ٞةوي ؤٖخ٣ض   م   ْغ ٓهَ لم 
ْ
 ش
 
ؾالم، في ه في ٖلماء ؤلا ل

 م٘ ٢ىة الٗاعيت، وهىع البهحرة، ,٢ت الاؾخيباٍٞحهما وص   ٣ٞه ال٨خاب والؿىت، وهٟىط الىٓغ  

ْ  ضإ في ب٢امت الدجت وبٞدام م  بوؤلا  ٞهُذ اللؿان، هان٘ البُان، في الظعوة الٗلُا مً  ,ٍغىا

م ا ًٖ ٧ل ٖال  َم واإلاٗاٝع ًٖ ؤَل الخًغ، ختى َؾ  جإصب بإصب الباصًت، وؤزظ الٗلىمَ  البالٚت.

 
َ
٘  بهبٜ في الدجاػ، و٧ان  ه وبٗضٍ.٢بل لٗلم في ا الغواًت والؿىت، و٧اهىا ؤؾاَحَن  لى ٖلماثه مغظ

  مجهم ؤََل  ولم ٨ًً ال٨شحر   ٣ٞه ال٣غان،
َ
ً وظض٫، و٧اصوا ٌعجؼون ًٖ مىاْغة ؤَل الغؤي، َؿ ل

  ً ٗٝغ ٠ُ٦ ٣ًىم بذجخه، و٠ُ٦  ىاٞذ، َو  الغؤي وظىَب  م ؤََل لؼ  ٞجاء َظا الكاب ًىاْغ ٍو

  ً ً  اجبإ الؿىت، و٠ُ٦    شبذ لهم الدجت في زبر الىاخض، و٠ُ٦ 
 ٟه 

 
اب ٞهم ال٨خ ١َ غ  ل للىاؽ َ

 َٖ هاختهم، و٠ُ٦ ًضلهم ٖلى الىاسخ واإلايؿىر مً ال٨خاب ٖلى ما  ٝغ مً بُان الٗغب ٞو

لى الجم٘ بحن ما ْاَغ   ٍ الخٗاعى ٞحهما ؤو في ؤخضَما. ختى ؾماٍ ؤَل م٨ت "هانغ والؿىت، ٖو

ًَ وجىاجغث ؤزباع   الخضًض". ، ٩ٞاهىا  ضون بلى م٨ت للدج، ًىاْغوهه ٟ  ٍ بلى ٖلماء ؤلاؾالم في ٖهٍغ

بزىاهه  إزظون ٖىه في خُاة قُىزه، ختى بن ؤخمض بً خىبل ظلـ مٗه مغة، ٞجاء ؤخض  ٍو

جلـ بلى َظا ألا  . -قُش الكاٞعي  -ٌٗخب ٖلُه ؤن جغ٥ مجلـ ابً ُِٖىت  ٖغابي! ٣ٞا٫ له ٍو

 
 
ٗ   ؤخمض: "اؾ٨ذ، به٪ بن ٞاج٪ خضًض  ب

 
  ل
َظا ؤزاٝ ؤن ال  وظضجه بجزو٫، وبن ٞاج٪ ٣ٖل   ى 

وختى ٣ًى٫ صاوص بً ٖلي الٓاَغي  في ٦خاب هللا مً َظا الٟتى". ا ؤ٣ٞهَ ججضٍ، ما عؤًذ ؤخض

ه: طَبذ ؤها وؤخمض بً خىبل ؤلا  لى بمام في ٦خاب مىا٢ب الكاٞعي: " ٢ا٫ لي بسخ٤ بً عاٍَى

 الكاٞعي بم٨ت ٞؿإلخه ًٖ ؤقُاء، ٞىظضجه ٞهُدا خؿً ألا 
 
 صب، ٞلما ٞاع٢ىاٍ ؤٖلمجي ظماٖت

الىاؽ في ػماهه بمٗاوي ال٣غآن، وؤهه ٢ض ؤوحي ُٞه ٞهما،  ن ؤٖلَم مً ؤَل الٟهم بال٣غآن ؤهه ٧ا

                                                                                                                                             

 1/62تهظًب ألاؾماء واللٛاث  (2000)

 ( . )ؤخمض قا٦غ(2م  1ا٢خباؽ مً ٦الم اإلاؼوي في ؤو٫ مسخهٍغ بداقُت ألام )ط ( 2001)
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خه للؼمخه. وختى ٣ًى٫ ؤخمض بً  . ٢ا٫ صاوص: وعؤًخه ًخإؾ٠ ٖلى ما ٞاجه مىه " ٞلى ٦ىذ ٖٞغ

ىا ٣ٞه الخضًض " ٣ى٫ ؤًًا: " ٧اهذ ؤ٢ًِخىا في ؤًضي ؤصخاب  . خىبل: " لىال الكاٞعي ما ٖٞغ ٍو

، ختى عؤً  . الىاؽ في ٦خاب هللا، وفي ؾىت عؾى٫ هللا " ىا الكاٞعي، ٩ٞان ؤ٣ٞهَ ؤبي خىُٟت ما ججٕز

انمت الضولت هم ، ُٞإزظ ًٖ ؤَل الغؤي ٖلَم (2002)زم ًضزل الٗغا١، صاع السالٞت ٖو

 
 
جاصل ىٓغ ُٞه، ٍو داظ  وعؤحهم، ٍو ؼصاص بظل٪ بهغا بال٣ٟه وههغا للؿىت، ختى ٣ًى٫ هم ٍو هم، ٍو

ىا مً ؤَل م٨ت ؤن بي الجاعوص: "٦ىا هخدضر هدً وؤصخاب  ؤبى الىلُض اإلا٩ي ال٣ُٟه مىسخى بً ؤ

ذ ًٖ ؤعبٗت ؤهٟـ: ًٖ مؿلم بً زالض، وؾُٗض بً ؾالم،  (2003)الكاٞعي ؤزظ ٦خب ابً ظٍغ

ؼ بً ؤبي عَ  ً ٖبض الجُض بً ٖبض الٍٗؼ ظان ٣ٞحهان، ٖو ً اص، و٧ان ؤٖلَم و  َو ذ، ٖو هم بابً ظٍغ

اؾت ال٣ٟه باإلاضًىت بلى مال٪ بً زباثٖبض هللا بً الخغر السؼومي، و٧ان مً ألا ، واهتهذ ٍع

اؾت ال٣ٟه بالٗغا١ بلى ؤبي خىُٟت، ٞإزظ ًٖ  ؤوـ، عخل بلُه والػمه وؤزظ ٖىه، واهتهذ ٍع

ؤَل الغؤي  بال و٢ض ؾمٗه ٖلُه، ٞاظخم٘ له ٖلم   يءال لِـ ٞحها شخَم ناخبه دمحم بً الخؿً ظ  

لم   ٗ  نى٫ ألا  َل ؤَل الخضًض، ٞخهٝغ في طل٪، ختى ؤن   ٖو ض ال٣ىاٖض، وؤطًٖ له اإلاىا٤ٞ ، و٢

، ختى ناع مىه ما ناع".والسال٠، واقتهغ ؤمغ   ، واعجٟ٘ ٢ضٍع ال ط٦ٍغ  ٍ، ٖو

ٌ   199زم صزل مهغ في ؾىت    َٗ ٞإ٢ام بها بلى ؤن ماث، 
 
ٞ   الىاَؽ  م  ل الؿىت  هَ ٣ْ الؿىت و

داظهم، وؤ٦ثر   ىاْغ مسالُٟه ٍو اهىا َم مً ؤجبإ قُسه مال٪ بً ؤوـ، و٧وال٨خاب، ٍو

م الكاٞعي     مخٗهبحن إلاظَبه، ٞبهَغ
َ
٣له، عؤوا عظال لم ج ضًه ٖو   ٖحن  ألا  َغ بٗلمه َو

َ
 مشل

َ
مىا ؼ  ه، ٞل

إزظون ٖىه اللٛت وألا ه، ًُٟضون مىه ٖلَم مجلَؿ  لم الخضًض، ٍو والكٗغ،  وؿاَب ال٨خاب ٖو

                                              

ى قاب ؾىت ( 2002)  مغاث، ألاولى َو
َ
ؤو ٢بلها في زالٞت َغون الغقُض، والشاهُت في  184صزل الكاٞعي بٛضاَص زالر

 قا٦غ( ٞإ٢ام بها ؤقهغا، زم زغط بلى مهغ. )ؤخمض 198وم٨ض ؾيخحن، والشالشت ؾىت  195ؾىت 

ٟغاوي: ٢ضم ٖلُىا الكاٞعي بٛضاص، ؾىت زمـ وحؿٗحن، ٞإ٢ام ٖىضها ؾيخحن، وزغط بلى م٨ت، زم ٢ضم  ٢ا٫ الٖؼ

. ٢ا٫ الظَبي: ٢ض ٢ضم بٛضاص ؾىت بً٘ وزماهحن وماثت، -ٌٗجي: بلى مهغ-ؾىت زمان وحؿٗحن، ٞإ٢ام ٖىضها ؤقهغا، وزغط 

م ًل٤ ؤبا ًىؾ٠ ال٣اضخي، ماث ٢بل ٢ضوم الكاٞعي. ٢ا٫ ابً ٦شحر: ومً وؤظاٍػ الغقُض بما٫، والػم دمحم بً الخؿً مضة، ول

م مً الغواة ؤن الكاٞعي اظخم٘ بإبي ًىؾ٠ ٦ما ٣ًىله ٖبض هللا بً دمحم البلىي ال٨ظاب في الغخلت التي ؾا٢ها الكاٞعي،  ٖػ

زماهحن. وبهما اظخم٘ بمدمض بً ٣ٞض ؤزُإ في طل٪، ٞةن الكاٞعي بهما وعص بٛضاص في ؤو٫ ٢ضمت ٢ضمها بلحها في ؾىت ؤعب٘ و 

الخؿً الكِباوي، ٞإخؿً بلُه وؤ٢بل ٖلُه، ولم ٨ًً بُجهما قىأن، ٦ما ٢ض ًظ٦ٍغ بٌٗ مً ال زبرة له بهظا الكإن. وهللا 

 [13/620, والبضاًت والجهاًت  10/50ؤٖلم. ]ؾحر ؤٖالم الىبالء 

ج. )ؤخمض قا٦غ(( 2003) اؾت ال٣ٟه بم٨ت بلى ابً ظٍغ  اهتهذ ٍع
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ُٟضَم في بٌٗ و٢خه في الُب ال٠ ال مىن مىه ؤصَب ٗل، زم ًخ(2004)ٍو ٨خب الجض٫ واإلاىاْغة، ٍو

م ٖما ٧اهىا  بسُه، ٣ُٞغئن ٖلُه ما ًيسسىهه مجها، ؤو ًملي ٖلحهم بًٗها بمالء، ٞغظ٘ ؤ٦ثَر

  ًخٗهبىن له، وحٗلمىا مىه الاظتهاصَ 
َ
 بْ وه

َ
 ٖلما. عى  ألا  َبا١َ  الكاٞعي   الخ٣لُض، ٞمؤل ظ

 ٍ مٗغوٝ مكهىع بلى آلان.وماث وصًٞ بمهغ، و٢بر  

اف  لت الجمٗت وطًٞ ًىم الجمٗت بٗض الٗهغ بٛؼة، وماث لُ 150ؾىت، ولض ؾىت  54ٖو

 .(2005) 204آزغ ًىم مً عظب ؾىت 

ً   ولِـ الكاٞعي    ترَظ ممً 
 
ثمت في ؾحرجه ألا  ٠ الٗلماء  م له في ؤوعا١ ؤو ٦غاَعـ، و٢ض ؤل

ً  ٦خبا ٦شحرة واُٞت، و    ظض بٗ
 
 (2006)َاض ؤ٦ثر  ٣  ها ٞو

 
 ىَ . ولٗلىا ه

 
٘ ما جٟغ١ مً ؤزباٍع ٤ بلى ؤن هجَم ٞ

ً، في ؾحرة زانت به، بن قاء هللافي ال٨خب وا  .(2007)اَـ  (لضواٍو

ً  زلضون: )) جىبُه ( :   اب
با ٢ى٫  ً  مً الٟىىن اإلاؿخدَضزت في ج٣ضم ٢ٍغ واٖلم ؤن َظا الٟ

َض مما  دخاط ٞحها بلى ؤٍػ  ً ْىُت ٖىه بما ؤن اؾخٟاصة اإلاٗاوي مً ألالٟاّ ال 
 
ت, و٧ان الؿل٠ في ٚ

 
ل اإلا 

٨ت اللؿاهُ
َ
ل
َ
دخاط بلحها في اؾخٟاصة ألاخ٩ام زهىناٖىضَم مً اإلا  ً ٞمجهم  ,ت, وؤما ال٣ىاهحن التي 

ها ٗٓم  ظ م  ز 
 
 ( الخ.ؤ

                                              

ه. ه٣ل طل٪ ٚحر  واخض(. ٢ا (2004) ، ٧ان ًضٍع ً بٌٗ ٞىىن َظا ؤلامام الُب  ؾحر ؤٖالم الىبالء ]٫ الظَبي: )وم 

و٢ا٫ نالر بً دمحم ظؼعة: ؾمٗذ الغبُ٘، ؾمٗذ الكاٞعي ٣ًى٫: ال ؤٖلم ٖلما بٗض الخال٫ والخغام، ؤهبل مً .  [10/56

ى ال٣ٟه، و٢ا٫ دمحم بً ًدحى بً خؿان: ؾمٗذ ا[ . 10/57]الؿاب٤ الُب.  لكاٞعي ٣ًى٫: الٗلم ٖلمان: ٖلم الضًً َو

بض حٍر ٞٗىاء ٖو ى الُب، وما ؾىاٍ مً الكٗغ ٚو لم الضهُا َو  [. )ػ(10/41]الؿاب٤ . ٖو

٣ُاث ؤلالهامُت ؤن الكاٞعي ماث في ( 2005) ى زُإ. )ؤخمض قا٦غ( 4ط٦غ اإلاغخىم مسخاع باقا في الخٞى  قٗبان، َو

ُاث"٢لذ:  الخاٞٔ ال٨بحر مدب الضًً ابً الىجاع البٛضاصي في جغظمت ( 37 - 36 /4) ظاء في ٦خاب "ٞىاث الٞى

ش بهه خًغ م٘ جاط الضًً ال٨ىضي في مجلـ اإلاٗٓم ِٖسخى ؤو ألاقٝغ مىسخى ألهه ط٦ٍغ وؤزجى ٖلُه،  :٣ًا٫: )ناخب الخاٍع

ظا مً الخعجحز اة الكاٞعي ومتى ٧اهذ، ٞبهذ، َو ، ٞؿإله الؿلُان ًٖ ٞو : ؤخًٍغ إلاشل َظا الخاٞٔ  ٣ٞا٫ له ألاقٝغ

 . )ػ(اَـ  ال٨بحر ال٣ضع، ٞؿبدان مً له ال٨ما٫(

مً اإلاهىٟاث في مىا٢ب الكاٞعي وؤخىاله مً  -عخمهم هللا حٗالى  -و٢ض ؤ٦ثَر الٗلماء  ( ٢ا٫ الىىوي: )2006)

ً ٧الضاع٢ُجي، وآلا  ً، ٦ضاوص الٓاَغي، والؿاجي، وزالث٤ مً اإلاخ٣ضمحن، وؤما اإلاخإزٍغ غي، والغاػي، اإلاخ٣ضمحن واإلاخإزٍغ ب 

ً ؤخؿجها وؤزبتها ٦خاب   هم في مىا٢به مكهىعة، وم  والهاخب بً ٖباص، والبحه٣ي، وههغ اإلا٣ضسخي، وزالث٤ ال ًدهىن، ٨ٞخب 

ب ٞحهما مٗٓم ؤخىاله ومىا٢به باألؾاهُض  ـَ مً ٧ل ًٞ، اؾخٖى ى مجلضان ضسمان مكخمالن ٖلى هٟاج البحه٣ي، َو

دت , وفي َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري البً الؿب٩ي بؿِ ٞاعظ٘  1/44ألاؾماء واللٛاث  (. تهظًبالصخُدت والضالثل الهٍغ

 )ػ( . 345 - 1/343بلُه 

 51 - 1/47( . واهٓغ: تهظًب ألاؾماء واللٛاث للىىوي 8 - 5الغؾالت لئلمام الكاٞعي )م ( م٣ضمت 2007)
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قغعي واظتهاص ٣ٞهي البخت,  في ٦المه بقاعة بلى ؤن ٢ىاهحن الاؾخيباٍ ال جىٟ٪ ًٖ هٓغ  و

هم وؤهٓاَعوإلاا ٧ان الصخابت ؾاصة الٗلماء وؤثمت الاظتهاص, ٞةهه ال ًخهىع  م ؤن حٗغي اظتهاصات 

م  ؤجهم اؾخٛىىا بما ظبلىا ٖلُه ٖما 
َ
ت, ٚاًت ما ز ًٖ مغاٖاة ٢ىاَٖض مُٗىت و٢ىاهحن مًبَى

 اخخاظه مً ٞاجخه الجبلت والؿل٣ُت مً الٗباعاث واإلاىايٗاث التي ج٣خًحها الهىاٖت.

ال٨الم في ؤنى٫ ال٣ٟه وج٣ؿُمها بلى: ال٨خاب؛ والؿىت؛ وؤلاظمإ؛  بن  : )ابً جُمُت٢ا٫ 

ُت ٖلى ألاخ٩ام: ؤمغ  واظتهاص ال مٗغوٝ مً ػمً  غؤي؛ وال٨الم في وظه صاللت ألاصلت الكٖغ

م ٧اهىا ؤ٢َٗض  بهظا  ؤصخاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والخابٗحن لهم بةخؿان؛ ومً بٗضَم مً ؤثمت اإلاؿلمحن, َو

حٍر مً ٞىىن الٗلم الضًيُت ممً بٗضَم, و٢ض ٦خب ٖمغ   ذ:  -هنع هللا يضر  -بً السُاب  الًٟ ٚو بلى قٍغ

ٞةن لم ٨ًً ٞبما اظخم٘ ٖلُه  ,ٞةن لم ٨ًً ٞبما في ؾىت عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,"ا٢ٌ بما في ٦خاب هللا

ٞبما ٢طخى به الهالخىن؛ ٞةن لم ججض ٞةن قئذ ؤن ججتهض عؤً٪". و٦ظل٪  -وفي لٟٔ  -الىاؽ 

ً ؤقهغ ألاخاصًض ٖىض ألا   مٗاط  م 
 
 . (2008)(نىلُحن٢ا٫ ابً مؿٗىص وابً ٖباؽ, وخضًض

ت الىدى واللٛت الخىنل   بن  : )ؤًًا٢ا٫ و  حر  اإلا٣هىص بمٗٞغ بلى ٞهم ٦خاب هللا وعؾىله ٚو

٦الم الٗغب. والصخابت إلاا اؾخٛىىا ًٖ الىدى واخخاط بلُه  ب٨المه هدَى  ًىدى الغظل   طل٪، وؤْن 

 
 
; لى٣ههم و٦ما٫ ه للصخابتمً بٗضَم، ناع لهم مً ال٨الم في ٢ىاهحن الٗغبُت ما ال ًىظض مشل

م ما ال ًىظض مشله للصخابت;  الصخابت، و٦ظل٪ ناع لهم مً ال٨الم في ؤؾماء الغظا٫ وؤزباَع

  َظٍ وؾاثل   ألن  
 
 ج

َ
ا، ٨ٞظل٪ ٦شحر  ُل ً،  مً الىٓغ والبدض اخخاط بلُه ٦شحر   ب لٛحَر مً اإلاخإزٍغ

ه ً لٛخ  ط بلُه َم واؾخٛجى ٖىه الصخابت. و٦ظل٪ جغظمت ال٣غآن إلاً ال ًٟهمه بالٗغبُت، ًدخا

مً الخٟؿحر  ٞاعؾُت جغ٦ُت وعومُت، والصخابت إلاا ٧اهىا ٖغبا اؾخٛىىا ًٖ طل٪. و٦ظل٪ ٦شحر  

ب ًدخاط بلُه ٦شحر مً الىاؽ، والصخابت اؾخٛىىا ٖىه. ٞمً ظٗل الىدَى  ت  والٍٛغ ومٗٞغ

ت والجضلُت اإلاُٗىت ٖلى الىٓغ واإلاىاْغة، م٣هىصة لىٟؿ ها، عؤي الغظا٫، والانُالخاث الىٍٓغ

  ممً ؤٖمى هللا   مً الصخابت، ٦ما ًٓىه ٦شحر   ها ؤٖلَم ؤصخابَ 
َ
 ه. وَم بهحرج

 
 ً ٖلم ؤجها م٣هىصة

 َٖ ا،  َٖ  م ؤن  ل  لٛحَر ت   بهظٍ ؤًٞل   مىا اإلا٣هىصَ ل  الصخابت الظًً  هم مشلهم في ممً لم ج٨ً مٗٞغ

ا في الىؾاثل( ت اإلا٣هىص، وبن ٧ان باٖع  . (2009)مٗٞغ

ٞةن ٢لذ: ٢ض ٧اهذ الٗلماء في الصخابت والخابٗحن وؤجبإ الؿب٩ي: )ج٣ي الضًً ٢ا٫ و 

ختى ظاء الكاٞعي ونى٠ ُٞه, ٠ُ٨ٞ ججٗله  ولم ٨ًً َظا الٗلم   ,الخابٗحن مً ؤ٧ابغ الجتهضًً

                                              

 20/401مجمٕى الٟخاوي  (2008)

 206 - 8/205مجهاط الؿىت  (2009)
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حن به بُباٖهم ا في الاظتهاص؟ ٢لذ: الصخابت ومً بٗضَم ٧اهىا ٖاٞع حن  ,قَغ ٦ما ٧اهىا ٖاٞع

 ٍه, ٩ٞاهذ ؤلؿىت  بُباٖهم ٢بل مجئ السلُل وؾِبى  الىدَى 
ً
مت هم  هم ٢ٍى هم  وؤطَاجهم مؿخ٣ُمت, ٞو

ه الظي ًازظ ٖجهم, وؤما بٗضَم ٣ٞض ٞؿضث 
 
لٓاَغ ٦الم الٗغب وص٣ُ٢ه ٖخُض, ألجهم ؤَل

 . (2010)ألالؿً وحٛحرث الٟهىم ُٞدخاط بلُه ٦ما ًدخاط بلى الىدى(

انلت ٖىضَم و٢ا٫ ؤًًا: )بن ؤ٦ثر الٗلىم التي هدً هبدض وهضؤب ٞحها اللُل والجهاع خ

 . (2011))ٌٗجي الصخابت( بإنل السل٣ت مً اللٛت والىدى والخهٍغ٠ وؤنى٫ ال٣ٟه(

الصخابت والخابٗحن عضخي هللا ٖجهم لم ٩ًىهىا  ٚاًت ما في الباب ؤن  ولهظا ٢ا٫ ال٣غافي: )

 . (2012)ًخساَبىن بهظٍ الانُالخاث، ؤما اإلاٗاوي ٩ٞاهذ ٖىضَم ٢ُٗا(

جي: )و  ألا٦غمحن، ٞإلُٟىاَم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ب عؾى٫ هللا ْخ ً َص اإلاٟخحن م   ها ؤخىا٫َ رْ بَ َؾ ٢ا٫ الجٍى

ً ٖلى الىنى٫ بلى مضاع٥ ألاخ٩ام ومؿال٪ الخال٫ والخغام، ول٨جهم ٧اهىا م     ؿخ٣  م٣خضٍع
 
حن ل

بالٗغبُت، ٞةن  ال٨خاب هؼ٫ بلؿاجهم، وما ٧ان ًسٟى ٖلحهم مً ٞدىي زُاب ال٨خاب والؿىت 

مىا ؤن   زاُٞت، و٢ض ٖانغوا ل 
َٖ ٗت، و ،  ناخَب الكَغ  الكٕغ

 
مٗٓم ؤٞٗاله وؤ٢ىاله مىاٍ

ٌَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -واٖخىىا ٖلى اَخمام  ناص١  بمغاظٗخه  وؤمد الفً ؿىذ لهم مً اإلاك٨الث, ٢ا٫: ُٞما ٧ان 

ُم مد وَ 
ْ
ـ
َ
ه ه

ُ
هد مً طيرهم, وَطم  مد بلوىد مً خبرهم، ْد َح اإلاترَحم بإصٌى الفله، فددصل

 وحم
َ
 ُم مد اهخهى إلُىد مً هـسهم، وج
َ
، ولى ٧اهىا ٨ٖؿىا الترجَِب، ىد مً كبرهملْ مِ ُم مد َط ب  د

 . (2013)الجبٗىاَم(

حكبٗا,  ؤ٦ثَر  ٧لما ٧اهذ الٗلىم   ن ؤن  وبح  و٢ا٫ ابً عقض في م٣ضمت "مسخهغ اإلاؿخهٟى" : )

مهم, ٧اهذ الخاظت ً ج٣ضًًُغ بلحها َم لم والىاْغون ٞحها مًُغون في الى٢ٝى ٖلحها بلى ؤمىع 

َن ؤن  ٢ىاهحن جدٍى ؤطَاجَ  بلىٞحها  الهىاٖت اإلاىؾىمت بهىاٖت ال٣ٟه  هم ٖىض الىٓغ ٞحها ؤ٦ثر. وَبح 

اة عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجٟغ   ؤصخابه ٖلى البالص وازخالٝ  ١  في َظا الؼمان وفي ما ؾل٠ مً لضن ٞو

 الى٣ل ٖىه ملسو هيلع هللا ىلص بهاجحن الخالخح
 
عضخي هللا ٖجهم بلى َظٍ الهىاٖت ٦ما  ن, ولظل٪ لم ًدخج الصخابت

غاب   هم في ٦المهم وال في ؤوػاجهم. وبهظا الظي ٢لىاٍ ًىٟهم ٚغى   بلى ٢ىاهحَن  لم ًدخج ألٖا  جدَى

 
 
ؿ٣ِ تراى   َظٍ الهىاٖت, َو ً ٞحها, وبن ٦ىا ال  حها بإن لم ٨ًًٖل الٖا ؤَل الهضع اإلاخ٣ضم هاٍْغ

                                              

 1/8ؤلابهاط  (2010)

 6/255 َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري  (2011)

 1/100هٟاجـ ألانى٫  (2012)

 (406 - 405الُٛاسي )م  (2013)
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 هى٨غ ؤجهم ٧اهىا ٌ
 
بل هثير مً ن طل٪ مً ٞخىاَم عضخي هللا ٖجهم, تها, وؤهذ جدبح  ى  ؿخٗملىن ٢

خذ بدالطخلساء مً فخىاهم مظإلت ّدِ اإلالدوي اليلُت اإلاىطىكت في هره الاصىدكت إهمد ُص 

 . (2014)(مظإلت

ت ال٣ٟهُت"  ًَ وظاء في "اإلاىؾٖى ً َظا الٗلم لم ٨ًً  الاظتهاصَ  ٓجن ْانٌّ ؤن  : )وال  ٢بل جضٍو

بال٨ٗـ، ٣ٞض ٧ان الجتهضون مً ٖهض الصخابت بلى ٖهض  مت، بل ألامغ  ملتزَ  ٖلى ٢ىاَٖض مبيُا 

ً ؤنى٫ ال٣ٟه ًلتزمىن ٢ىاَٖض  ًٖ ٣ُٞه في بٌٗ ال٣ىاٖض  ٣ُٞه   زابخت، وبن ازخل٠ عؤي   جضٍو

ازخالٞهم ٧ان مبيُا ٖلى جدغي الهىاب ٢ضع ؤلام٩ان، والابخٗاص ًٖ جد٨ُم الهىي وال٣ى٫  ٞةن  

ُت. وٗم لم ج٨ً َظٍ ال٣ىاٖض مضوهت، وبن ٧اهذ ملتزمت، ٦كإن ٖلم بالدكهي  في ألاخ٩ام الكٖغ

٘ الٟاٖل وههب اإلاٟٗى٫ مشال مً ٚحر ؤن  ىه ًلتزمىن ٞع الىدى مشال، ٣ٞض ٧ان الٗغب ٢بل جضٍو

ً ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه ظاء مخإزغا ًٖ  ًلتزمىا جل٪ اإلاهُلخاث الٗلمُت. ومً َىا ًدبحن ؤن جضٍو

ً ال٣ٟه،   . (2015)مخٗانَغًٍ مخالػمحن( -مً خُض الىظىص  -وبن ٧اها جضٍو

غة  ن ولهظا ٢ا٫ الكُش دمحم ؤبى َػ
و  : )وكإ ؤنى٫  ال٣ٟه م٘ ٖلم ال٣ٟه, وبن ٧ان ال٣ٟه ٢ض ص 

ه, ألهه خُض ٩ًىن ٣ٞه  ٩ًىن خخما مجهاط  لالؾخيباٍ, وخُض ٧ان اإلاجهاط ٩ًىن خخما ال 
َ
٢بل

 
 
ال٣ٟه ابخضؤ بٗض الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص في ٖهغ الصخابت, ٞةن   مدالت ؤنى٫ ال٣ٟه. ٞةطا ٧ان اؾخيباٍ

هم 
َ
مغ بً السُاب ما ٧اهىا ٣ًىلىن ؤ٢ىال لي بً ؤبي َالب ٖو ال٣ٟهاَء مً بُجهم ٧ابً مؿٗىص ٖو

٘  ٖلي  ابً ؤبي َالب ٣ًى٫ في ٣ٖىبت الكاعب: "بهه بطا  ٘ الؿام مً ٚحر ٢ُض  وال يابِ. ٞةطا َؾم 

الجلُل ًىهج مجهاط الخ٨م  ض طل٪ ؤلامامَ ج  ًَ َظي ٢ظٝ, ُٞجب خض ال٣ظٝ",  قغب َظي, وبطا

بض هللا بً مؿٗىص ٖىضما ٢ا٫ في ٖضة اإلاخىفى ٖجها ػوظها الخامل:  باإلاأ٫, ؤو الخ٨م بالظعاج٘, ٖو

 
َ
ًَ َخْمل ْٗ ًَ ًَ ْن 

َ
ً  ؤ ه 

 
َظل

َ
ْخَما٫  ؤ

َ ْ
ث  ألا

َ
وال

 
{بن ٖضتها بىي٘ الخمل, واؾخض٫ ب٣ىله حٗالى: }َوؤ  ً , ه 

٣ى٫ في طل٪: "ؤقهض ؤن ؾىعة اليؿاء الهٛغي هؼلذ بٗض ؾىعة اليؿاء ال٨بري", ٣ًهض ؤن  ٍو

ى بهظا ٌكحر بلى ٢اٖضة  مً ٢ىاٖض ألانى٫, وهي ؤن  ؾىعة الُال١ هؼلذ بٗض ؾىعة الب٣غة, َو

٨ظا ًجب ؤن ه٣غع ؤ ى ًلتزم بهظا مجهاظا ؤنىلُا, َو َم ؤو ًسههه, َو  
غ ًيسخ اإلاخ٣ض   

 
ن اإلاخإز

 . (2016)الصخابت في اظتهاصَم ٧اهىا ًلتزمىن مىاهج, وبن لم ًهغخىا في ٧ل ألاخىا٫ بها(

                                              

 (36 - 35الًغوعي )م  (2014)

ت ال٣ٟهُت  (2015) دُت اإلاىؾٖى  1/33ال٩ٍى

 (11ؤنى٫ ال٣ٟه )م  (2016)
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َػ  ْبر 
 
٢لذ: و٢ض ٧ان مً ص٤ُ٢ ٦الم الكُش دمحم الٟايل ابً ٖاقىع ٢ىله: )٧ان الكاٞعي  اإلا

غ طل٪: بن  ٦ما ٢ لل٣ىاٖض ال الىاي٘ لها,  ٧ان باليؿبت ؤلامام الكاٞعي هنع هللا يضر ا٫ ؤلامام الغاػي في ج٣ٍغ

الِـ باليؿبت بلى الخ٨ماء( بلى ال٣ٟهاء ٦ما ٧ان ؤعؾَُى
(2017). 

٘ اللبـ والاخخما٫, وبال ٣ٞض ٢ا٫  ٖلى ؤن مً ٖبر بالىي٘ ؤعاص َظا, ٚحر ؤن الخٟهُل ًٞغ

َ٘  الكُش   ه في هٟـ نٟدت ٦المه َظا: )٧ان الكاٞعي هنع هللا يضر واي ٖلم ألانى٫ بد٤ ألهه الظي  هٟؿ 

 حي السخلٟت مً الاؾخضال٫(.ن الىىابح  

 ( :  فىابد ) طذ

 ( للشدفعي زطدلخدن) : (  ألاولى) 

عخمه -باب ما ظاء في ؾبب جهي٠ُ الكاٞعي : )" مىا٢ب الكاٞعي٦خاب "٢ا٫ البحه٣ي في 

ؾب٤  و٢ض ,(2018)لكاٞعيبلى اابً مهضي  ٦خاب الغؾالت ال٣ضًمت( زم ط٦غ جدخه زبَر  ٦خاَب  -هللا

ؤٖاص  -ت اإلاهغٍ   ونى٠ ال٨خَب  خحن زغط بلى مهَغ  بن الكاٞعي عخمه هللاٍ, زم ٢ا٫: )زم ط٦غ  

 
َ
   ",الغؾالت"٦خاب  جهي٠ُ

ٌَ مجهما م   واخض   وفي ٧ل   ٖىه ؤَل   يؿخٛجً بُان ؤنى٫ ال٣ٟه ما ال 

 .(2019)الٗلم(

: )اٖلم ؤن الكاٞعي نى٠ " ٣ٞا٫مىا٢ب ؤلامام الكاٞعيفي ٦خاب " الغاػي   وؤظمل َظا

 مجهما ٖلم   ببٛضاص, وإلاا زغط بلى مهغ ؤٖاص جهي٠ُ ٦خاب الغؾالت, وفي ٧ل واخض  الغؾالت  ٦خاَب 

 .(2020)٦شحر(

الغؾالت "و "الغؾالت ال٣ضًمت٢لذ: ولهظا ًظ٦غون في مهىٟاث ؤلامام الكاٞعي: "

 .(2021)"الجضًضة

  (2022)ؤبى بسخا١ اإلاغوػي ؤلامام ٢ا٫ 
َ
في الغؾالت  الكاٞعي   و  في ٦خابه "الىاسخ" : )٣ٞض ه

                                              

 (62مدايغاث )م  (2017)

 1/230مىا٢ب الكاٞعي ( 2018)

 1/234 الؿاب٤( 2019)

 (157( مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي )م 2020)

له ؤًًا, وم٣ضمت الكُش ؤخمض قا٦غ  1/53, وتهظًب ألاؾماء واللٛاث  1/11اهٓغ: الجمٕى للىىوي ( 2021)

 (10للغؾالت )م 

ؤبى بسخا١ ببغاَُم بً ؤخمض بً بسخا١ اإلاغوػي ال٣ُٟه الكاٞعي؛ بمام ٖهٍغ في ٢ا٫ ابً زل٩ان: )( 2022)

ج وبٕغ ُٞه،  ج، ونى٠ الٟخىي والخضَعـ، ؤزظ ال٣ٟه ًٖ ؤبي الٗباؽ بً ؾٍغ اؾت بالٗغا١ بٗض ابً ؾٍغ واهتهذ بلُه الٍغ

ٟتي، وؤهجب مً ؤصخابه زل٤  ٦شحر، وبلُه ًيؿب  ال ًضعؽ ٍو ٦خبا ٦شحرة، وقغح مسخهغ اإلاؼوي، وؤ٢ام ببٛضاص صَغا ٍَى
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 .(2023)ضًمت والجضًضة ...(ال٣

ٞعي ؤهه ٢ا٫ في "عؾالخُه" : )٢ض صر ًٖ الكا في "حٗل٣ُه" (2024)و٢ا٫ بل٨ُا الهغاسخي

 .(2025)...(ظمُٗا:

في ٦خاب الغؾالت  -عيىان هللا ٖلُه  -وط٦غ الكاٞعي : )" ال٣ىاَ٘"٢ا٫ ابً الؿمٗاوي في و 

 .(2026)(ال٣ضًمت والجضًضة ...

ط٦غ ٖبُض هللا بً ٖمغ بً ؤخمض الكاٞعي : )" الٗلمو٢ا٫ ابً ٖبض البر في "٦خاب 

"السطدلت ال مما ط٦غ الكاٞعي عخمه هللا في ٦خابه في َم البٛضاصي في ٦خابه في ال٣ُاؽ ظ  

ت"وفي  البودارًت" في  "ازخالٝ الخضًض"وفي ٦خاب  "ظمإ الٗلم", وفي ٦خاب "السطدلت اإلااصٍس

 .(2027)(ال٣ُاؽ وفي الاظتهاص

م): ٣ضًم ًٖ الكاٞعيؤن عواة ال الىىويط٦غ  ضو٢  :ؤعبٗت مً ٦باع ؤصخابه الٗغا٢ُحن، َو

ٟغاو(2029)، وؤبى زىع (2028)ؤخمض بً خىبل  ، وؤج٣ج  (2030)ي، وال٨غابِسخي، والٖؼ
ً
 هم له عواًت

ٟغاو (الٖؼ  .(2031)ي 

                                                                                                                                             

مً صعب اإلاغوػي ببٛضاص الظي في ٢ُُٗت الغبُ٘. زم اعجدل بلى مهغ في ؤوازغ ٖمٍغ ٞإصع٦ه ؤظله بها ٞخىفي لدؿ٘ زلىن 

ُان عظب ؾىت ؤعبٗحن وزلشماثت ُاث ألٖا  430 - 15/429, واهٓغ: ؾحر ؤٖالم الىبالء  27 - 1/26(. ٞو

 5/276البدغ الخُِ للؼع٦صخي ( 2023)

ؤبى الخؿً ٖلي بً دمحم بً ٖلي الُبري، اإلال٣ب ٖماص الضًً، اإلاٗغوٝ بال٨ُا الهغاسخي ٢ا٫ ابً زل٩ان: )( 2024)

، ال٣ُٟه الكاٞعي؛ ٧ان مً ؤَل َبرؾخا جي مضة بلى ؤن بٕغ ن، وزغط بلى هِؿابىع وج٣ٟه ٖلى بمام الخغمحن ؤبي اإلاٗالي الجٍى

و٧ان خؿً الىظه ظهىعي الهىث ٞهُذ الٗباعة خلى ال٨الم، زم زغط مً هِؿابىع بلى بحه٤ وصعؽ بها مضة، زم زغط بلى 

لم ألي مٗجى ٢ُل له ال٨ُا، وفي اللٛت [. ٢ا٫: ولم ؤ504ٖالٗغا١ وجىلى جضَعـ اإلاضعؾت الىٓامُت ببٛضاص بلى ؤن جىفي ]

خذ الُاء اإلاشىاة مً جدتها وبٗضَا ؤل٠ ى ب٨ؿغ ال٩اٝ ٞو ُاث العجمُت ال٨ُا َى ال٨بحر ال٣ضع اإلا٣ضم بحن الىاؽ، َو (. ٞو

ُان   289و  3/286ألٖا

 5/273البدغ الخُِ للؼع٦صخي ( 2025)

 ٢3/176ىاَ٘ ألاصلت ( 2026)

ًله ( 2027)  2/588ظام٘ بُان الٗلم ٞو

٢لذ: ولهظا لم ٌٗضٍ ابً ٖبض البر في "الاهخ٣اء" بماما بغؤؾه, وبهما ط٦ٍغ في ظملت ؤصخاب الكاٞعي ممً ( 2028)

مجزلت مظَب ؤخمض مً مظَب الكاٞعي مجزلت مظَب ؤبي ًىؾ٠ ودمحم مً مظَب و٢ض ٢ا٫ الضَلىي: )ؤزظوا ٖىه ببٛضاص, 

ً م٘ مظَب الكاٞعي  ٦ما صون مظَبهما م٘ مظَب ؤبي خىُٟت, ٞلظل٪ لم ٌٗضا ؤبي خىُٟت بال ؤن مظَبه لم ًجم٘ في الخضٍو

 [(84ؤلاههاٝ )م مظَبا واخضا ُٞما جغي, وهللا ؤٖلم(. ]

ب مً مبضب الكاٞعي؛ ألهه ج٣ٟه ٖلُه ختى بن و٢ا٫ دمحم الدجىي: ) ٢ىاٖض مظَب ابً خىبل في ال٣ٟه: مبضٍئ ٢ٍغ

بخه للكاٞعي ٦يؿبت ؤبي ًىؾ٠ ألبي خىُٟت, ٚحر ؤن مؿخ٣ل وؤن وؿ الكاُٞٗت ٌٗضوهه قاُٞٗا، ول٨ً الخ٤ ؤهه مظَب  
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ال٨ٟغ مظَب ؤبي ًىؾ٠ ؤل٠ م٘ مظَب ؤبي خىُٟت، ٞامتزظا, بسالٝ ؤخمض، ٣ٞض ؤل٠ مظَبه مؿخ٣ال. ٢اله الضَلىي(. ]

 [2/25 الؿامي

ى ؤن اإلاٟتي في مظَب الكاٞعي, ؾىاء ٧ان مجتهضا في اإلاظَب : )ؤًًا٢ا٫ الضَلىي و  ىضي في طل٪ عؤي, َو ؤو ٖو

مخبدغا ُٞه, بطا اخخاط في مؿإلت بلى ٚحر مظَبه ٞٗلُه بمظَب ؤخمض عخمه هللا, ٞةهه ؤَظل  ؤصخاب الكاٞعي عخمه هللا 

ه, وهللا ؤٖلم(. ]٣ٖض الجُض )م  ٕ  إلاظَب الكاٞعي عخمه هللا ووظه  مً وظَى ه ٖىض الخد٤ُ٣ ٞغ  - 20ٖلما وصًاهت, ومظَب 

21]) 

َٖ " : )ٞتكا٢ُٗٞا٫ ابً ٦شحر في "َب٣اث الو٢ض  ؤبي زىع، والخؿحن بً ٖلي ال٨غابِسخي، واإلاؼوي، وابً  ٢ى٫َ  الٗاص   ض  ةطا 

ا في مظَب الكاٞعي، هنع هللا يضر، ظاػ ؤن ٣ًا٫ مت، وابً اإلاىظع، وؤيغاب َاالء وظَى مظَب ؤلامام ؤخمض ٌٗض وظها في  :زٍؼ

ا مً ظملت ؤصخاب الكاٞعي، مجهم: ؤبى صاوص مظَب الكاٞعي، عخمه هللا، ٞةهه ٢ض ط٦ٍغ ظماٖت مً الٗلماء مٗضوص

ه، ٦ما و السجؿخاوي،  صاوص بً ٖلي الٓاَغي، والخغبي، وؤبى بسخا١ الكحراػي في الُب٣اث، و٦ظا ٢ى٫ بسخا١ بً عاٍَى

ا في اإلاظَب ٌٗجي ؤجها مٗخبرة في مظَب  ط٦غوا ٢ى٫َ  م مً ؤثمت اإلاظَب وظَى حَر ج ٚو مت، وابً اإلاىظع، وابً ؾٍغ ابً زٍؼ

٣خه في الكا ٞعي، ٞللخا٦م ؤن ًد٨م بها، وللمٟتي ؤن ًٟتي بها، ألجها مانلت ٖلى جإنُل الكاٞعي، ومإزىطة مً ٍَغ

ً ٖلى ؤهه بطا صر الخضًض ٞهى مظَبه، و٢ا٫ لئلمام ؤخمض: ؤهخم ؤٖلم بالخضًض مىا،  الاؾخيباٍ، ٞةهه ٢ض هو في ٚحر مَى

ا ٧ان، ؤو  [33 - 1/32ت اُٞٗ(. ]َب٣اث الكٖغا٢ُا، ؤو قامُا، ؤو ًمُىا ٞةطا صر الخضًض ؤٖلمجي به ؤطَب بلُه حجاٍػ

  يوم٘ َظا الظ: ) "تهظًب ألاؾماء اللٛاث"في  ٣ا٫الىىوي ٞ وؤما
 
، يزىع مً ؤصخاب الكاٞع يه مً ٧ىن ؤبط٦غج

  ٌ  يٍ وظها فٗض جٟغصوؤخض جالمظجه واإلاىخٟٗحن به، وآلازظًً ٖىه، والىا٢لحن ٦خابه وؤ٢ىاله، ٞهى ناخب مظَب مؿخ٣ل، ال 

، َظا َى الصخُذ اإلاكهىع. يال٣اؾم ألاهماَ ياإلاظَب بسالٝ ؤب ما مً ؤصخابىا ؤصخاب الىظٍى حَر ج، ٚو ، وابً ؾٍغ

، ٞله مظَب مؿخ٣ل، ال ٌٗض يَب٣ت ؤصخاب الكاٞع ي٦خاب الٛهب: ؤبى زىع وبن ٧ان مٗضوصا وصازال ف يف يو٢ا٫ الغاٞع

ى م٣خطخى ٢يجٟغصٍ وظها، َظا ٦الم الغاٞع غ، والؿاج ى٫  ، َو م مً ألاثمت اإلاهىٟحن فيابً اإلاىظع، وابً ظٍغ حَر  ي، ٚو

. وؤما يؤصخاب الكاٞع يجاعة مىا٣ٞا وجاعة مسالٟا، وال ًظ٦غون باق يَب الٗلماء، خُض ًظ٦غوهه م٘ الكاٞعاازخالٝ مظ

ض َظا ؤهه ط٦ٍغ  وظه، ؤبى زىع مً ؤصخابىا، ٞٓاٍَغ ؤهه ٖضٍ ناخَب  و٢ا٫ :ؤو٫ باب الٛهب ي٢ى٫ ناخب اإلاهظب ف ٍا ٍو

خىُٟت، ومال٪، وؤخمض،  يٍ مً ؤصخاب اإلاظاَب السالٟحن ٧إبفى ال٨خاب ها٢ال ٖىه ما ًسال٠ ُٞه، م٘ ؤهه ال ًظ٦غ ٚحرَ 

م، بال ف حَر ل   يلُسغط مً زالٝ ؤب :مشل ٢ىله يٚو ، وم٘ َظا ُٞم٨ً جإٍو ٦الم ناخب اإلاهظب ٖلى مىا٣ٞت  خىُٟت وهدٍى

ً ُٞما ٢ضمىاٍ ٖج ٩ىن مغاصٍ بظ٦ٍغ خُض َى ميؿىب بلى الكاٞعي، مٗضوص مً ؤصخابه، بال ؤن َظا ًيخ٣ٌ ال٨شحًر هم، ٍو

، ٞةهه ؤزظ ًٖ الكاٞعي، وال ًظ٦ٍغ ٦ظ٦ٍغ ؤبا زىع  حٍر  [201 - 2/200(. ]تهظًب ألاؾماء اللٛاث بإخمض بً خىبل ٚو

لى ٧ل ٞهظا في ٖض ٢ىله وظها في مظَب الكاٞعي, و ٢لذ:   ض لِـ ب٣ُٟه, ٞهظا ال ٣ًىله ؤخض  ؤخمبن  :ؤما ؤن ٣ًا٫ٖو

 ًضعي ما ٣ًى٫.

, لم هموهى إمدُم وله ازخُاع  في ال٣ٟه ٖلى مظَب ؤَل الخضًض, وإلاا ط٦ٍغ ابً ٖبض البر في ؤصخاب الكاٞعي ٢ا٫: )

 ([107ًجغص للكاٞعي(. ]الاهخ٣اء )م 

دحى بً مٗحن،  ه: ٦ىذ ؤظالـ بالٗغا١ ؤخمض بً خىبل، ٍو وؤصخاَبىا, و٦ىا هخظا٦غ و٢ض ٢ا٫ بسخا١ بً عاٍَى

٤ ٦ظا. ٞإ٢ى٫: ؤلِـ ٢ض صر َظا بةظمإ مىا؟ ٣ُٞىلىن: وٗم.  ٍغ ٣حن وزالزت, ٣ُٞى٫ ًدحى مً بُجهم: َو الخضًض مً ٍَغ

ش ؤلاؾالم للظَبي  هم، بال ؤخمض بً خىبل. ]جاٍع
 
؟ ما ٣ٞهه؟ ٣ُٟٞىن ٧ل  [18/69ٞإ٢ى٫: ما جٟؿحٍر

ش ؤلاؾالم للظَبي ؤخمض  بً خىبل.  و٢ا٫ نالر ظؼعة: ؤ٣ٞه مً ؤصع٦ذ في الخضًض  [18/76]جاٍع
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في عؾالخه البٛضاصًت التي  -عخمه هللا  -٢ا٫ الكاٞعي ): " البً ال٣ُمبٖالم اإلاى٢ٗحن"في و

ظا لٟٓه: ...  عواَا ٖىه الخؿً بً دمحم ٟغاوي، َو  .(2032)(الٖؼ

                                                                                                                                             

و٢ا٫ ؤخمض بً ؾُٗض الغاػي ٢ا٫: ما عؤًذ ؤؾىَص الغؤؽ ؤخٟٔ لخضًض عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال ؤٖلم ب٣ٟهه ومٗاهُه مً 

ش ؤلاؾالم للظَبي ؤخمض بً خىبل. ]  [18/69جاٍع

همه، وخالله  وازخو ًٖ ؤ٢غاهه مً طل٪ بإمىع مخٗضصة,و٢ا٫ ابً عظب: ) خه ٣ٞه الخضًض ٞو ٢ا٫: ومجها: مٗٞغ

ما. ومً جإمل ٦المه في ؤ٢غاه   وخغامه ومٗاهُه، و٧ان ؤٖلَم  حَر ه بظل٪ ٦ما قهض به ألاثمت مً ؤ٢غاهه، ٧ةسخا١ وؤبي ٖبُض ٚو

هم مإزظٍ ومضاع٦ه ُٞه، ٖلم ٢ىة ٞهمه واؾخيباَه. ولض٢ت ٦المه في طل٪، عبما نٗب ٞهمه ٖلى ٦شحر مً ؤثمت  ال٣ٟه ٞو

 
َ
  ؤَل الخهاه٠ُ ممً َى ٖلى مظَبه، ُٞٗضلىن ًٖ مأزظٍ الض٣ُ٢ت بلى مأزظ

َ
ًخل٣ىجها ًٖ ٚحر ؤَل مظَبه،  يُٟٗت   َغ ؤز

٣٘ بؿبب طل٪ زلل    [630 - 2/629في ٞهم ٦المه، وخمله ٖلى ٚحر مدامله(. ]مجمٕى عؾاثل ابً عظب  ٦شحر   ٍو

ً  و٢ا٫ ؤًًا: ) ؤخمض وؤصخابه، والغص ٖلى مسالٟحهم. ومً ٦المه في طل٪: ومً الخُٗٓم لئلمام  ٣ُٖل ٦شحَر  و٧ان اب

  
ظا ٚاًت الجهل ألهه ٢ض عجُب ما وؿمٗه مً َاالء ألاخضار الجها٫ ؤجهم ٣ًىلىن: ؤخمض لِـ ب٣ُٟه، ل٨ىه مدض  ر. َو

ه ؤ٦ثر   زغط ٖىه ازخُاعاث بىاَا ٖلى ألاخاصًض بىاءً  طًل مجهم(. ] خض  َم. وزغط ٖىه مً ص٤ُ٢ ال٣ٟه ما ال جغاٍ أل ال ٌٗٞغ

 [1/347 َب٣اث الخىابلت

)٢لذ: ؤخؿبهم ًٓىىهه ٧ان مدضزا وبـ، بل ًخسُلىهه مً بابت مدضسي :  -و٢ض ط٦غ ٦الم ابً ٣ُٖل  -و٢ا٫ الظَبي 

ض والىعٕ عجبت الًُٟل،  ػماهىا. ووهللا ل٣ض بلٜ في ال٣ٟه زانت عجبت اللُض، ومال٪، والكاٞعي، وؤبي ًىؾ٠، وفي الَؼ

دحى ال٣ُان، وابً اإلاضًجي. ول٨ً الجاَل ال ٌٗلم عجبت هٟؿه، ٠ُ٨ٞ ٌٗٝغ وببغاَُم ب ً ؤصَم، وفي الخٟٔ عجبت قٗبت، ٍو

؟!!(. ]  [11/321 ؾحر ؤٖالم الىبالءعجبت ٚحٍر

ت. و٢ا٫ ؤبى ٖبض الغخمً ً واعة: ٧ان ؤخمض ناخب ٢٣ٞا٫ دمحم بً مؿلم بو٢ض  ه، وناخب خٟٔ، وناخب مٗٞغ

ش ؤلاؾالم للظَبي اليؿاجي: ظم٘ ؤخمض بً خى ض، والهبر. ]جاٍع ت بالخضًض، وال٣ٟه، والىعٕ، والَؼ  [18/75بل اإلاٗٞغ

ؤبى زىع ببغاَُم بً زالض بً ؤبي الُمان ال٩لبي ال٣ُٟه البٛضاصي ناخب ؤلامام الكاٞعي ٢ا٫ ابً زل٩ان: )( 2029)

الم والش٣اث ا إلاإمىهحن في الضًً، له ال٨خب اإلاهىٟت في ألاخ٩ام ظم٘ هنع هللا يضر وها٢ل ألا٢ىا٫ ال٣ضًمت ٖىه؛ و٧ان ؤخض ال٣ٟهاء ألٖا

ٞازخل٠ بلُه واجبٗه وعٌٞ  الٗغا١َ  ٞحها بحن الخضًض وال٣ٟه، و٧ان ؤو٫ اقخٛاله بمظَب ؤَل الغؤي، ختى ٢ضم الكاٞعي  

م٣برة باب ه ألاو٫، ولم ًؼ٫ ٖلى طل٪ بلى ؤن جىفي لشالر ب٣حن مً نٟغ ؾىت ؾذ وؤعبٗحن وماثخحن ببٛضاص، وصًٞ بمظَبَ 

ه بالؿىت مىظ زمؿحن ؾىت (. ال٨ىاؽ، عخمه هللا حٗالى. و٢ا٫ ؤخمض بً خىبل: َى ٖىضي في مؿالر ؾُٟان الشىعي، ؤٖٞغ

ُان  ُاث ألٖا  1/26ٞو

ض ال٨غابِسخي البٛضاصي؛ ناخب ؤلامام الكاٞعي، عضخي ( ٢ا٫ ابً زل٩ان: )2030) ؤبى ٖلي الخؿحن بً ٖلي بً ًٍؼ

م باهدُاب  ا هللا ٖجهما، وؤقهَغ غوٖه. و٧ان مخ٩لما ٖاٞع مجلؿه وؤخٟٓهم إلاظَبه، وله جهاه٠ُ ٦شحرة في ؤنى٫ ال٣ٟه ٞو

، وؤزظ ٖىه ال٣ٟه زل٤ ٦شحر. وجىفي ؾىت زمـ وؤعبٗحن، و٢ُل: ؾىت  حٍر بالخضًض، ونى٠ ؤًًا في الجغح والخٗضًل ٚو

ى ؤقبه بالهىاب، عخمه هللا حٗالى. وال٨غابِسخي  ال٩اٝ والغاء وبٗض ألال٠ باء مىخضة بٟخذ  -زمان وؤعبٗحن وماثخحن، َو

َظٍ اليؿبت بلى ال٨غابِـ، وهي الشُاب الٛلُٓت، واخضَا  -م٨ؿىعة زم ًاء مشىاة مً جدتها ؾا٦ىت وبٗضَا ؾحن مهملت 

 ب, و٧ان ؤبى ٖلي اإلاظ٧ىع ًبُٗها ٞيؿب بلحها -ب٨ؿغ ال٩اٝ  -٦غباؽ 
غ   ٖ ى لٟٔ ٞاعسخي  ُان َو ُاث ألٖا  133 - 2/132(. ٞو

 مىه. 1/160, واهٓغ ؤًًا:  1/48ظًب ألاؾماء واللٛاث ته( 2031)

 2/150 ( بٖالم اإلاى٢ٗحن2032)
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َبه : )" الاهخ٣اء"ابً ٖبض البر في ٢ا٫ و  وممً ؤزظ ٖىه )ؤي ًٖ الكاٞعي( ببٛضاص وَصخ 

ٟغاوي, :وج٣ٟه له ٣ا٫: بهه لم ٨ًً في و٢خه  ؤبى ٖلي الخؿً بً دمحم بً الهباح البزاع الٖؼ ٍو

ٞلظل٪ ازخاعوٍ ل٣غاءة ٦خب  مىه وال ؤخؿً لؿاها وال ؤبهغ باللٛت الٗغبُت وال٣غاءة, ؤٞصر

الكاٞعي, و٧ان ًظَب بلى مظَب ؤَل الٗغا١ ٞتر٦ه وج٣ٟه للكاٞعي, و٧ان هبُال ز٣ت مإمىها, ٢غؤ 

ى ال٨خاب اإلاٗغوٝ بالبٛضاصي  ه هُٟا ٖلى زالزحن ظؼءا, و٦َخَبه ٖىه, َو
 
ٖلى الكاٞعي ال٨خاب ٧ل

٣ا٫ ل٨خابه اإلاهغي الظي ٦خبه بمهغ "ال٣ضًمـ"وب ٟغاوي ٣ًغؤ ٦خب "ضالجضً", ٍو , و٧ان الٖؼ

. ماث في ؾىت ؾخحن وماثخحن(  .(2033)الكاٞعي ببٛضاص للىاؽ, ولم ٣ًغؤ ٖلى الكاٞعي ؤخض  ٚحٍر

ٖىضي ؤهه ؤلٟها في م٨ت، بط ٦خب  )ؤما الغؾالت ال٣ضًمت ٞالغاجر  ٢ا٫ الكُش ؤخمض قا٦غ: 

ى قابٌّ  -"  (2034)بلُه ٖبض الغخمً بً مهضي جم٘ ؤن ًً٘ له ٦خابا ُٞه م - َو ٗاوي ال٣غان, ٍو

ظمإ وبُان الىاسخ واإلايؿىر مً ال٣غان والؿىت, ٞىي٘ له ٦خاب زباع ُٞه، وحجت ؤلا ٢بى٫ ألا 

 .(2035)الغؾالت " 

ـ الكاٞعيبو٢ا٫ ٖلي بً اإلاضًجي: " ٢لذ لخمض بً  ؤظب ٖبض الغخمً بً مهضي ًٖ  :صَع

ى مدكى١ بلى ظىاب٪. ٢ا٫: ٞإظابه ا ى ٦خاب ٦خابه، ٣ٞض ٦خب بلُ٪ ٌؿإل٪، َو لكاٞعي، َو

 .(2036)الغؾالت التي ٦خبذ ٖىه بالٗغا١، وبهما هي عؾالخه بلى ٖبض الغخمً بً مهضي " 

ج الى٣ا٫ السىاعػمي زم البٛضاصي، اوؤعؾل ال٨خاب بلى ابً مهضي م٘ الخ عر بً ؾٍغ

 .(2037)وبؿبب طل٪ ؾمي " الى٣ا٫ " 

، ول٨ً 180لها ؾىت والٓاَغ ٖىضي ؤن ٖبض الغخمً بً مهضي ٧ان بط طل٪ في بٛضاص، صز

( : "اٖلم ؤن الكاٞعي هنع هللا يضر نى٠ ٦خاب 57الٟسغ الغاػي ٣ًى٫ في ٦خاب مىا٢ب الكاٞعي )م 

 الغؾالت ببٛضاص، وإلاا عظ٘ بلى مهغ ؤٖاص جهي٠ُ ٦خاب الغؾالت، وفي ٧ل واخض مجهما ٖلم ٦شحر".

  ً ن إال السطدلت فلد ذهبذ السطدلت اللدًمت، ولِع في ؤًدي الىدض آلا ا ما ٧ان, وؤ

 .(2039)ؤخمض قا٦غ اَـ ٦الم الكُش (، وهي َظا ال٨خاب(2038)الجدًدة

                                              

 161 - 1/160( , واهٓغ: تهظًب ألاؾماء واللٛاث للىىوي 105( الاهخ٣اء )م 2033)

م، ٢ا٫ الكاٞعي: ال ؤٖٝغ له هٓحرا في الضهُا. ولض ؾىت ( 2034)
َ
ل َٗ  135ٖبض الغخمً بً مهضي الخاٞٔ الامام ال

 . )ؤخمض قا٦غ(198صي الازغة ؾىت وماث في ظما

ش بٛضاص )( 2035) ( , وعواٍ ؤًًا البحه٣ي 52( وؾُإحي في الؿماٖاث بغ٢م )65 - 64: 2عواٍ السُُب باؾىاصٍ في جاٍع

 ( . )ؤخمض قا٦غ(389 - 388: 6باؾىاصٍ، ه٣له ٖىه ًا٢ىث في معجم ألاصباء )

 ( . )ؤخمض قا٦غ(73 - 72عواٍ الخاٞٔ ابً ٖبض البر بةؾىاصٍ في الاهخ٣اء )م ( 2036)

ب٣اث الكاُٞٗت )576( وألاوؿاب )وع٢ت 72الاهخ٣اء )م ( 2037)  ( . )ؤخمض قا٦غ(249: 1( َو
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غي الكُش دمحم الٟايل ابً ٖاقىع ؤن للكاٞعي م٘ الغؾالت زالزت ؤَىاع ال َىعًٍ,  َظا ٍو

 ٖلى زالر  مغاخَل ؤو زالزت ؤَىاع: ٞهى 
 
يٗذ َظٍ الغؾالت ٣ٞض ٢ا٫ في بٌٗ مدايغاجه: )و٢ض و 

٨ت ووظه بها بلى ؤلامام ٖبض الغخمً بً اإلاهضي في الٗغا١, زم إلاا اجهل بمال٪ ٢ض خغعَا ؤوال في م

وبإصخاب ؤبي خىُٟت في الٗغا١ ووؾ٘ عخلخه ؤوعص آلاعاء السالٟت إلاىاهجه الاؾخضاللُت, ٩ٞان 

ر ٖىه ٖىض صاعؽ الغؾالت  ٗب   ٌ ظا َى ال٣ؿم الشاوي الظي  ًىعصَا ب٣ىله: ٢ا٫ ال٣اثل. َو

ضة" في م٣ابلت ال٣ؿم ألاو٫ الظي َى "الغؾالت ال٣ضًمت". زم إلاا اؾخ٣غ في مهغ بـ"الغؾالت الجضً

في الشماوي ؾىحن ألازحرة مً خُاجه هنع هللا يضر ؤٖاص بمالَءَا بمالًء ظم٘ بحن الغؾالت ال٣ضًمت والغؾالت 

لى طل٪ اؾخ٣غث نىعت   ه في الغؾالت ألاولى. ٖو
 
ظا ما ؾب٤ مىا بُاه ها الجضًضة, ٩ٞان ٣ًى٫: َو

كغث بها اليكغاث اإلاخٗضصة(
 
 .(2040)ألازحرة التي و

ٌ  )٢ا٫ الكُش ؤخمض قا٦غ:  :(  الفدبدة الثدهُت)    َؿ الكاٞعي لم 
"الغؾالت" بهظا الاؾم,  م 

 573,  420,  418,  96بهما ٌؿمحها )ال٨خاب( ؤو ٣ًى٫ "٦خابي" ؤو "٦خابىا" . واهٓغ الغؾالت ) ع٢م 

ُما ونٟىا  :في ٦خاب )ظمإ الٗلم( مكحرا بلى الغؾالت( و٦ظل٪ ٣ًى٫  953,  709,  625,  "ٞو

, بؿبب  ( .253:  7َهىا وفي )ال٨خاب( ٢بل َظا". )ألام  ٓهغ ؤجها ؾمُذ "الغؾالت" في ٖهٍغ ٍو

و٢ض ٚلبذ ٖلحها َظٍ الدؿمُت, زم ٚلبذ ٢ا٫: ) .(2041)(بعؾاله بًاَا لٗبض الغخمً بً مهضي

  ٖ   ٧لمت "عؾالت" في 
ً ٖلى ٧ل  مما ٧ان ٌؿمُه اإلاخ٣ضمىن  الدجم, نٛحر   ٦خاب   ٝغ اإلاخإزٍغ

 "ظؼءا"
 
  َظ  ألازحر ٚحر   . ٞهظا الٗٝغ

 .(2042)("الغؾالت" مً "ؤلاعؾا٫" ض, ألن  ُ 

٢لذ: ٢ىله )ٞهظا الٗٝغ ألازحر ٚحر ظُض( ٚحر ظُض, ٣ٞض بحن اإلاخإزغون مىاؾبت الىي٘ 

 , وال حجغ في الانُالح.(2043)الٗغفي للىي٘ ألانلي

                                                                                                                                             

( : )والغاجر ؤهه ؤملى )٦خاب الغؾالت( ٖلى ٢12ا٫ الكُش ؤخمض قا٦غ في م٣ضمت ٦خاب "الغؾالت" )م ( 2038)

ضخى. ٢غؤ بلى: ٞا٢غئا ما جِؿغ ؤن ؾ٩ُىن مى٨م مغ  ٞس٠ٟ ٣ٞا٫: ٖلم( : "337ا ًض٫ ٖلى طل٪ ٢ىله في )الغبُ٘ بمالًء، ٦م

٨خب، ٞةطا بلٜ بلى آًت مً امىه". ٞالظي ٣ًى٫ "٢غؤ ؤو "بلى " ل٣غان ٦خب بًٗها زم ٣ًى٫ "آلاًت" َى الغبُ٘، ٌؿم٘ ؤلامالء ٍو

 "(.هؤ بلى ٢ىله "ٞا٢غئا ما جِؿغ مى"، ُٞظ٦غ ما ؾم٘ الاهتهاَء بلُه مجها، ول٨ً َىا نغح بإن الكاٞعي ٢غ ٦ظا

 (11 - 10( م٣ضمت الغؾالت )م 2039)

 (62مدايغاث )م  (2040)

 (12( م٣ضمت الغؾالت )م 2041)

 في الهامل. (12( م٣ضمت الغؾالت )م 2042)

ع  والانُالح  ٖاقىع: )٢ا٫ ابً ( 2043) جض  ًَ  الاؾم  للمؿمى مما 
َ
وبن ٧ان ال مكاخت ُٞه بال ؤن  مىاؾبت

ٍ حن اٖخباع  خ    2/229الخى٣ُذ  خاقُت(. باإلاهُل 
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ها: )للهبان:  "الغؾالت البُاهُت"ٖلِل في خاقِخه ٖلى  ٢ا٫ الكُش دمحم
 
٢ىله )عؾالت( ؤنل

تراَؾل به, واؾخ    ً ٠ الهٛحر لٗال٢ت اإلاكابَ ٗ  ما 
 
 .(2044)(ت واللُاٞتٟ  هت في الس  حرث للمال

ا ألاههاعي:  "اإلاُل٘"و٢ا٫ في خاقِخه ٖلى  ٢ىله )عؾالت( ب٨ؿغ الغاء, مكخ٣ت مً )لؼ٦ٍغ

ْؾل بٟخذ الغاء و   الغ 
 
ى الاهبٗار اصة, ٣ًا٫: ها٢ت عؾل, ؤي: ؾهلت الؿحر,  ؾ٩ىن الؿحن, َو

 
ٖلى ج

 
 
م ٦ُٟا. ُٟٞه بقاعة

 
ٓ َٖ ا وبْن  م 

َ
خه ٦

 
ل ٠ و٢ 

 
 واضخت بلى ؾهىلت َظا اإلاال

 ؤن  ؤََل 
ً
 السخهَغ عؾالت

َ
٠

 
هم اإلاال الباصًت وألا٢ُاع الىاثُت التي هي مً  وؾبب  حؿمُت 

 بطا ؤق٩ل ٖ
 
ا بلى ألامهاع الٗلماء  زالُت ه في ؤوعا١  ٢لُلت, وبٗشَى

َ
لحهم ؤمغ  ٦خبىا نىعج

 
 
٠

 
ه اإلاال  

ب 
 
غؾلىجها بلى الؿاثلحن, ٞك   ٌؿخٟخىن ٖلماَءَا, ُٞجُبىن ٖجها, ٍو

 
بلى  الهٛحر  اإلابٗىر

الُالبحن بالغؾالت اإلابٗىزت مً الؿاثلحن بلى الٗلماء وبال٨ٗـ في السٟت والبٗض ٖلى ؾبُل 

دُت, زم ناع ُت الخهٍغ  ٖٞغ
ً
 .(2045)(خ٣ُ٣ت

ٖ  )٢ا٫ الُٗاع: ولهظا  ً: اؾم  ألوعا١ ٢لُلت  جدخىي ٖلى  ٝ  غْ الغؾالت في  ؤعباب الخضٍو

 .(2046)(مؿاثَل مً الٗلم

مً ًٞ واخض,  ٢لُلت   ٢ُل: الغؾالت: ما اقخمل ٖلى مؿاثَل )الضؾىقي: الكُش دمحم ٢ا٫ و٢ض 

ل٨خاب: ما اقخمل ٖلى مؿاثل ٢لُلت غ: ما اقخمل ٖلى مؿاثل ٢لُلت مً ًٞ ؤو ٞىىن, واوالسخهَ 

الشالزت زهىنا مُل٣ا, والشاوي ؤزو مً الشالض  ؤو ٞىىن, ٞالغؾالت ؤزو   ًؤو ٦شحرة مً ٞ

 .(2047)(٦ظل٪

  :في ؤن الشدفعي كد صىف في ألاصٌى طىي "السطدلت" (  الفدبدة الثدلثت) 

، "الجضًضة"زم  "الغؾالت ال٣ضًمت"الكاٞعي )وي٘ في ؤنى٫ ال٣ٟه ٦خاب  ؤنط٦غ البحه٣ي 

و٦خاب  ",ازخالٝ ألاخاصًض"و٦خاب  ",ببُا٫ الاؾخدؿان"و٦خاب  ",ظمإ الٗلم"و٦خاب 

حر طل٪ مما نىٟه في ألانى٫( ",نٟت ألامغ والىهي"و٦خاب  ",ازخالٞه ومال٪"  .(2048)ٚو

ي: )و٢ا٫  في ٦خابه  (2049)٢ا٫ ألاؾخاط ؤبى مىهىع ٖبض ال٣اَغ بً َاَغ الخمُميالؿَُى

ه:"الخدهُل في ؤ  ً نى  َم  الكاٞعي ؤو٫  ... و  نى٫ ال٣ٟه" ما هه 
َ
في ؤنى٫ ال٣ٟه، نى٠ ُٞه  ٠

                                              

 (21)م  ٖلى الغؾالت البُاهُت للهبان( خاقُت ٖلِل 2044)

ا ألاههاعي )م 2045)  (16( خاقُت ٖلِل ٖلى اإلاُل٘ قغح بٌؿاٚىجي لؼ٦ٍغ

 (16( خاقُت الُٗاع ٖلى اإلاُل٘ )م 2046)

 (13( خاقُت الضؾىقي ٖلى قغح الؿمغ٢ىضي لغؾالت الىي٘ لئلًجي )م 2047)

 66 - 1/65مىا٢ب الكاٞعي  (2048)
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٦خاب "الغؾالت"، و٦خاب "ؤخ٩ام ال٣غآن"، و"ازخالٝ الخضًض"، و"ببُا٫ الاؾخدؿان"، و٦خاب 

ىا ٖلى  ٟىن في ألانى٫، ٞا٢خَضوا به، ووسج   
ه اإلاهى  َٗ ب 

َ
"ظمإ الٗلم"، و٦خاب "ال٣ُاؽ"، زم ج

 .(2050)مىىاله(

ؼ لٗ "٦ك٠ ألاؾغاع"في  :(  السابلتالفدبدة  ) ٢ا٫ اإلاؼوي: ٢غؤث ٦خاَب )البساعي: بض الٍٗؼ

ُه   "الغؾالت"  َ ٖلى الكاٞعي زماهحن مغة, ٞما مً مغة بال و٦ىا ه٠٣ ٖلى زُة, ٣ٞا٫ الكاٞعي: 

ه( ؤبى هللا    .(2051)ؤن ٩ًىن ٦خاب  صخُدا ٚحَر ٦خاب 

 و٢ض 
 
ض الغخُم البِؿاوي بلى الٗماص ألانٟهاوي البلٛاء ال٣اضخي الٟايل ٖب ٦خب ؤؾخاط

ا ؤها ؤزبر٥  بهه ٢ض و٢٘ لي شخيء  "اؾخضع٦ه ٖلُه:  مٗخظعا ًٖ ٦الم   وما ؤصعي ؤو٢٘ ل٪ ؤم ال؟ َو

ٍ: لى ٚحر َظا ل٩ان ؤخؿً به: وطل٪ ؤوي عؤًذ ؤهه ال ٨ًخب بوؿان   ض 
َ
 ,٦خاَبه في ًىمه بال ٢ا٫ في ٚ

ض ل٩ان ٌؿخدؿً ظا مً ؤٖٓم  ,ؤًٞل ولى ٢ضم َظا ل٩ان ,ولى ٍػ ولى جغ٥ َظا ل٩ان ؤظمل, َو

ى صلُل    .(2052). اهخهى"ٖلى اؾدُالء الى٣و ٖلى ظلت البكغ الٗبر, َو

سه"وؤزغط ابً ٖؿا٦غ في  ُي ٢ا٫: ؾمٗذ الكاٞعي ٣ًى٫:  "جاٍع ٤ البٍى ٢ض "مً ٍَغ

 
 
ً   َظٍ ال٨خَب  ذ  ْٟ ؤل ْىض  }ى٫: ض ٞحها السُإ, ألن هللا حٗالى ٣ًىَظ ولم آ٫  ٞحها, وال بض ؤن   ٖ  

ًْ
اَن م 

َ
ْى ٧

َ
َول

حًرا ش 
َ
ا ٦

ً
ٞ
َ

ال خ 
ْ
ُه  از  ٞ وا 

َىَظض 
َ
  ل

 
ْحر  اَّلل

َ
ما ٧ان مً ٖىض  ٧ل   ٢ا٫ الغاػي: )وطل٪ ًض٫ ٖلى ؤن   ,(2053){"ٚ

ٖ  َم  ل  السل٤, ٞةهه ال ًىٟ٪ ًٖ الازخالٝ والخىا٢ٌ, والٟاي   ولهظا ٢ا٫ , (2054)ث ؾ٣ُاجه(ض  ً 

                                                                                                                                             

ل زغاؾان، : ) -َهغا مسخ -٢ا٫ الظَبي  (2049) ، اإلاخٟجن، ألاؾخاط، ؤبى مىهىع البٛضاصي، هٍؼ الٗالمت، البإع

وناخب الخهاه٠ُ البضٌٗت، وؤخض ؤٖالم الكاُٞٗت. و٧ان ؤ٦بر جالمظة ببي بسخا١ ؤلاؾٟغاًُجي، و٧ان ًضعؽ في ؾبٗت 

ًغب به اإلاشل. ٢ا٫ ؤبى ٖشمان الهابىوي: ٧ان ألاؾخاط ؤبى مىهىع مً ؤ ثمت ألانى٫، ونضوع ؤلاؾالم بةظمإ ٖكغ ٞىا، ٍو

ب الخإل٠ُ، بماما م٣ضما مٟسما، ومً زغاب هِؿابىع زغوظه مجها. ماث: بةؾٟغاًحن في  ؤَل الًٟل، بضٌ٘ الترجِب، ٍٚغ

ً وؤعب٘  كٍغ  5/140. و٢ض ط٦غ ابً الؿب٩ي في "َب٣اجه"  573 - 17/572(. ؾحر ؤٖالم الىبالء ماثت و٢ض قارؾىت حؿ٘ ٖو

ا مً جهاه  (.وظمُ٘ جهاهُٟه بالٛت في الخؿً ؤ٢صخى الٛاًاثُٟه و٢ا٫: )َٞغ

ل اإلاىاَب )م ( 2050) و٦خاب "ال٣ُاؽ" و٢ض ٢ا٫ ُٞه الؼع٦صخي: ),  1/18( , واهٓغ: البدغ الخُِ 49و 46ظٍؼ

ه ًٖ ٢بى٫ قهاصتهم َٖ  (.الظي ط٦غ ُٞه جًلَُل اإلاٗتزلت وعظى

 1/4( ٦ك٠ ألاؾغاع 2051)

 1/17 لٟىىن ًٖ ؤؾامي ال٨خب وا ٦ك٠ الٓىىن ( 2052)

ي )م 2053)  (24( الخٍٗغ٠ بأصاب الخإل٠ُ للؿَُى

 (158 - 157( مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي )م 2054)
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   ًت الٗظع  في آلا )ال٣اؾمي: الكُش ظما٫ الضًً 
ٝ  للمهى   ٟحن ُٞما ٣ً٘ لهم مً الازخال

 .(2055)(والخىا٢ٌ

 مً ): " ال٣ىاٖض"٢ا٫ ابً عظب في م٣ضمت 
 
إبى هللا الٗهمت ل٨خاب  ٚحر ٦خابه، واإلاىه٠ ٍو

 .(2056)(غ ٢لَُل زُإ اإلاغء  في ٦شحر  نىابهَٟ اٚخَ 

وهيره  "تالسطدل"هخدب في ؤلامدم الشدفعي هالم بالهت هس ذفي ) ( : الفدبدة الخدمظت) 

  ه(مً هخب

غي في م٣ضمت ٦خابه  ب ؤلٟاّ الكاٞعي"٢ا٫ ؤبى مىهىع ألاَػ : )٧اهذ " الؼاَغ في ٍٚغ

ه 
 
ضًً مهىهت( -عخمه هللا  -ؤلٟاْ

 
ْجَمت اإلاىل  .(2057)ٖغبُت مدًت, ومً ع 

ولٛت  ؤصب   بل ٦خب الكاٞعي ؤظم٘، ٦خب   "٦خاب الغؾالت")٢ا٫ الكُش ؤخمض قا٦غ: و 

٦خَب ٣ٞه  وؤنى٫، طل٪ ؤن الكاٞعي لم جهجىه عجمت، ولم جضزل ٖلى  وز٣اٞت، ٢بل ؤن ج٩ىن 

 لؿاهه ل٨ىت، ولم جدٟٔ ٖلُه لخىت ؤو ؾ٣ُت.

٢ا٫ ٖبض اإلال٪ بً َكام الىدىي ناخب الؿحرة: " َالذ مجالؿدىا للكاٞعي ٞما 

ا ؤخؿً مجها " .(2058)ؾمٗذ مىه لخىت ٢ِ  ، وال ٧لمت ٚحَر

ا اإلاٗخبر ال و٢ا٫ ؤًًا: " ظالؿذ الكاٞعي ػماها، ٞ ما ؾمٗخه ج٩لم ب٩لمت بال بطا اٖخبَر

 ًجض ٧لمت في الٗغبُت ؤخؿً مجها " .

دخج بها " .و٢ا٫ ؤًًا: " الكاٞعي ٦الم    ً  ه لٛت 

ٟغاوي: " ٧ان ٢ىم   مً ؤَل الٗغبُت ًسخلٟىن بلى مجلـ الكاٞعي مٗىا،  و٢ا٫ الٖؼ

جلؿىن هاخُت، ٣ٞلذ لغظل مً عئؾائهم: به٨م ال جخٗاَىن الٗ جسخلٟىن مٗىا؟ ٢الىا:  َم لم ٞل  ٍو

 وؿم٘ لٛت الكاٞعي " .

ل، ٣ًا٫ له دمحم بً بصَعـ َظًل ٖلى ٞتً  و٢ا٫ ألانمعي: " صدخذ ؤقٗاَع  ى مً ٢َغ

 الكاٞعي " .

                                              

ل 2055)  3/234( مداؾً الخإٍو

 (3)م  ال٣ىاٖض( 2056)

 (17)م  الؼاَغ( 2057)

ؤوى ٩ًىن طل٪ وبمشله في الٟهاخت ًًغب اإلاشل، ٧ان ؤٞصر ٢َغل في ػماهه، و٧ان مما ًازظ الظَبي: )٢ا٫  (2058)

 10/49(. ؾحر ؤٖالم الىبالء ٛتٖىه الل
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ى مً بِذ اللٛت!  و٢ا٫ سٗلب: " العجب ؤن بٌٗ الىاؽ ًإزظون اللٛت ًٖ الكاٞعي، َو

 ُه اللٛت " .والكاٞعي ًجب ؤن ًازظ مىه اللٛت، ال ؤن ًازظ ٖل

 ٌٗجي ًجب ؤن ًدخجىا بإلٟاْه هٟؿها، ال بما ه٣له ٣ِٞ.

 (2060)ٛتبَ ، ٣ًى٫: "هٓغث في ٦خب َاالء الى  (2059)و٦ٟى بكهاصة الجاخٔ في ؤصبه وبُاهه

ل  
 
ُ
 
ًَ جإلُٟا مً اإلا  الظًً هبٛىا في الٗلم، ٞلم ؤَع ؤخؿ

َ
م الضع"بي، ٧إن  لؿاه  ٓ ى

ًَ  . ه 

ل  عاجٗت مً
 
ش ها م 

 
ه ٧ل ألاصب الٗغبي الى٣ي، في الظعوة الٗلُا مً البالٚت، ٨ًخب ٖلى  ٨ٞخب 

 هثر  ج٣غئٍ بٗض ال٣غآن والخضًض، ال 
ملي بُٟغجه، ال ًخ٩ل٠ وال ًخهى٘، ؤٞصر  سجُخه، ٍو

ؿامُه ٢اثل، وال ًضاهُه ٧اجب.  ٌ 

وبوي ؤعي ؤن َظا ال٨خاب )٦خاب الغؾالت( ًيبػي ؤن ٩ًىن مً ال٨خب اإلا٣غئة في ٧لُاث 

غ  سخاَع ألاَػ
 
ت في اإلاٗاَض واإلاضاعؽ،  و٧لُاث الجامٗت، وؤن ج مىه ٣ٞغاث  لُالب الضعاؾت الشاهٍى

ه في ٦خب الٗلماء وآزاع 
َ
لُُٟضوا مً طل٪ ٖلما بصخت الىٓغ و٢ىة الدجت، وبُاها ال ًغون مشل

 .(2061)(ألاصباء

٢لذ: وبه٪ بٗض ؾماٖ٪ زىاَءَم ٖلى ٦خب الكاٞعي لتزصاص عجبا مً بُان َظا ؤلامام 

 وبالٚخه ٖىضما ج٠٣ ٖلى ما ط٦غوٍ مً ٧ىن لؿاهه ٞى١ ٦خابه.

ا الؿاجي: خضزجي ابً بيذ الكاٞعي: ؾمٗذ ؤبا الىلُض بً ؤبي الجاعوص ٣ًى٫:  ما )٢ا٫ ػ٦ٍغ

 
 
  مً مكاَضجه، بال الكاٞعي، ٞةن   ه ؤ٦بر  ب  خ  عؤًذ ؤخضا بال و٦

َ
  .(2062)(مً ٦خابه ه ٧ان ؤ٦بَر لؿاه

َبه, ٧ان  -غ الكاٞعي وط٦ -و٢ا٫ الغبُ٘ بً ؾلُمان  خ 
 
: )لى عؤًخمٍى ل٣لخم: بن  َظٍ لِؿذ ٦

ه ؤ٦ وهللا  
 
 . (2063)َر مً ٦خبه(بلؿاه

هاخت ؤلٟاْه لخعجبخم, بال ؤهه ٧ان الغبُ٘ و٧ان  ٣ًى٫: )لى عؤًخم الكاٞعي وخؿً بُاهه ٞو

ب اإلاٗاوي بلى ألاٞهام, ٩ٞان ًتر٥ الٟهاخت(  . (2064)ًجتهض في مهىٟاجه في ؤلاًًاح وج٣ٍغ

                                              

، ماث  150الجاخٔ نىى الكاٞعي، ولض في ؤو٫ ؾىت ( 2059) مغ هدىا مً يٟٗي ٖمٍغ التي ولض ٞحها الكاٞعي، ٖو

 . )ؤخمض قا٦غ( 255في الخغم ؾىت 

 " هبٛت ال٣ىم " بٟخذ الىىن والباء: وؾُهم. )ؤخمض قا٦غ((2060)

 (14 - 13( م٣ضمت الغؾالت )م 2061)

 1/41ُٗت البً ٦شحر َب٣اث الكاٞ (2062)

 1/209مىا٢ب الكاٞعي للبحه٣ي  (2063)

 (363مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي للغاػي )م  (2064)
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د٩ى ًٖ بمام الخغمحن هدى  ٢لذ:  ٢ا٫ : )" َب٣اجه"َظا, ٣ٞض ٢ا٫ ابً الؿب٩ي في  ٍو

 
 
ً   ل  ُْ ً َؾ م   الش٣اث: بن ما ًىظض في مهىٟاجه مً الٗباعاث ٢ُغة  ٧ان 

 
ه لؿاه ه ٖلى قٟخُه جٍغ

 
 
ت ٞغ  مً بدغ ٧ان ًٌُٟ مً ٞمه في مجالـ اإلاىاْغة. ٖىض اإلاظا٦غة ٚو

, في اإلاظاَب ألاعبوؤ٢ى٫: مً ًْ ؤن  ٗت مً ًضاوي ٞهاخخه ٞلِـ ٖلى بهحرة مً ؤمٍغ

ب ؤن  في اإلاهىٟحن مً ًدا٧ي بالٚخه ٞلِـ ًضعي ما ٣ًى٫( ومً َخؿ 
(2065) . 

٢ا٫ ابً ٖاقىع: )اٖلم ؤن م٣ام ال٨خابت في ًٞ ؤلاوكاء ٚحر م٣ام ال٣ى٫, ٣ٞض  ) جىبُه ( :

ًَ ً في ال٨خابت ما ال ًدؿً في السُابت ؤو في الخاصزت, وال٨ٗـؿ  ْد ًَ   , ٞال ًصر ؤن 
ْ
 اإلاغء   َب خ  ٨

 .(2066)٦ما ٣ًى٫ وال ال٨ٗـ(

ال ًلتزمىن  -٦ما ٢ا٫ الخى٢اصي  -اإلاهىٟىن ) َظا و٢ض ٢ا٫ الكُش ظما٫ الضًً ال٣اؾمي:

ص٢اث٤ الٟهاخت والبالٚت, بل هي ملخ٣ت ٖىضَم بُىحن الظباب ونضي الباب اَـ ـ ول٣ض نض١, 

  ولظا وظب الخغم  
 
غ١ ٟاث الؿل٠ التي جٖلى مال ُٟض م٘ ٢ىاٖض الًٟ ؤؾالَُب الخٗبحر َو

 .(2067)(الخٟجن في بلُٜ ال٨الم

بٌٗ اإلاالٟحن الظًً جل٣ىا اللؿان جل٣ُا ٖلمُا نىاُٖا ال ؾماُٖا )٢ا٫ ابً ٖاقىع: و 

ٟىا جغظمىا ٖباعات  
 
هم العجمُت بلى مٟغصاث ٖغبُت, ٟٞؿض ألاؾلىب, وقإ بخإلُٟهم طو٢ُا, إلاا ؤل

لُب الٗغب في َىاث٠ الخٗلُم, ٞإنبذ طل٪ اللؿاَن الؿاثض بحن البُٗض ًٖ ؤؾا ألاؾلىب  

م, ٞظَبذ اللٛت ؤو ٧اصث  .(2068)(الٗلماء, ٦ما جمشله ٢هو اإلاؿخُٝغ في ٚلِ الىداة وهدَى

 : في مً شسح هخدب السطدلت لإلمدم الشدفعي(  الفدبدة الظدرطت) 

جي ؤثمت الٗلماء الؿاب٣حن بكغح َظ)٢ا٫ الكُش ؤخمض قا٦غ:   ٖ ا ال٨خاب, ٦ما ْهغ و٢ض 

 هٟغ: 
 
ذ ؤجهم قغخٍى زمؿت  لىا مً جغاظم بًٗهم ومً ٦خاب "٦ك٠ الٓىىن", والظًً ٖٞغ

ؤبى ب٨غ الهحرفي دمحم بً ٖبض هللا, ٧ان ٣ًا٫: بهه ؤٖلم زل٤ هللا باألنى٫ بٗض  – 1

ج, ماث ؾىت  ب٣اث  330الكاٞعي, ج٣ٟه ٖلى ابً ؾٍغ ط٦غ قغخه في ٦ك٠ الٓىىن َو

 ( والؼع٦صخي في زُبت البدغ. 170 – 169:  2الكاُٞٗت ) 

                                              

 5/168َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري  (2065)

 (7َامل ٦خاب ؤلاوكاء والسُابت )م  (2066)

ُت الَعْجالن )م 2067)
َ
٣
 
 (87 - 86( قغح ل

ب )م 2068)  (185( ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ
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ؤبى الىلُض الىِؿابىعي ؤلامام ال٨بحر خؿان بً دمحم بً ؤخمض بً َغون ال٣غشخي  – 2

ج, وقُش الخا٦م ؤبي ٖبض هللا, وناخب اإلاؿخسغط ٖلى صخُذ مؿلم,  ألامىي, جلمُظ ابً ؾٍغ

( ولم 192 – 191:  2)الُب٣اث  349عبُ٘ ألاو٫ ؾىت  5وماث لُلت الجمت  270ولض بٗض ؾىت 

 ًظ٦غ قغخه, وط٦ٍغ الؼع٦صخي و٦ك٠ الٓىىن.

وماث في آزغ ؾىت  291ال٣ٟا٫ ال٨بحر الكاشخي, دمحم بً ٖلي بً بؾماُٖل, ولض ؾىت  – 3

 ( . 178 – 176:  2ط٦ٍغ الؼع٦صخي و٦ك٠ الٓىىن والُب٣اث )  365

لكِباوي, جلمُظ ألانم ؤبى ب٨غ الجىػقي الىِؿابىعي ؤلامام الخاٞٔ دمحم بً ٖبض هللا ا – 4

وؤبي وُٗم, وقُش الخا٦م ؤبي ٖبض هللا, وناخب اإلاؿىض ٖلى صخُذ مؿلم, ماث في قىا٫ ؾىت 

 ( ولم ًظ٦غ قغخه, وط٦ٍغ ٦ك٠ الٓىىن. 169:  2ؾىت ) الُب٣اث  82وله  388

جي ؤلامام, ٖبض هللا بً ًىؾ٠, والض بمام الخغمحن, ماث ؾىت  – 5  438ؤبى دمحم الجٍى

 ولم ًظ٦غ الكغح, وط٦ٍغ الؼع٦صخي و٦ك٠ الٓىىن. (219 – 208:  3 )الُب٣اث

ا لم ؤؾم٘  ىا ؤزباَع . ول٨ً َظٍ الكغوح التي ٖٞغ م قغخه ولم ًهل زبٍر بلي  ولٗل ٚحَر

ًٖ وظىص قغح  مجها في ؤًت م٨خبت مً م٩اجب الٗالم في َظا الٗهغ(
(2069). 

ها التي ٢ا٫ ٞحه  
 
اإلاشل "الضًً ابً ألازحر في  ا يُاء  ٢لذ: زم ؤنى٫ ال٣ٟه ٦ٛحٍر مً الٗلىم ٧ل

ؿخ٨مل آزغا): " الؿاثغ  ٌ ج بلى ؤن  ؼاص بالخضٍع  ً , زم  ىَي٘ مجها في مباصي ؤمغ َا شخيء  ٌؿحر   ً)(2070). 

 لصخيء   ٧ل مبخضت  ): " الجهاًت"و٢ا٫ ؤزٍى ؤبى الؿٗاصاث مجض الضًً ابً ألازحر في م٣ضمت 

ؿَب٤ بلُه, ومبخض  
 ٌ خ٣ضم ُٞه لم   ً ٖلُه, ٞةهه ٩ًىن ٢لُال زم ٨ًثر, ونٛحرا زم ٕ  ألمغ  لم 

 .(2071)(٨ًبر

ًَ ض  ؤؾلىب ابخ   ٧ل   بن  )و٢ا٫ ابً الىػٍغ الُماوي:  هم ٗ  ل بال بمٗاوهت ظماٖت وجخاب  ٨م  ت ال 

   ٖلُه, وج٨مُل  
 
  اإلاخإز

 ؤو غ إلاا ؤَمل اإلاخ٣ض 
ً
  ٖلم  وؤؾلىب ٢لُلت

م, ولظل٪ ٧اهذ ؤواثل  ٧ل 

 .(2072)(ها٢هت

( مً في َبُٗت الٗمغان في السل٣ُتضون في زاجمت ال٨خاب ألاو٫ )ولهظا ٢ا٫ ابً زل

سه" و٢ض ٦ضها هسغط ًٖ الٛغى, ولظل٪ ٖؼمىا ؤن ه٣بٌ الٗىان ًٖ ال٣ى٫ في َظا ): " جاٍع

                                              

 (15 - 14م٣ضمت الغؾالت )م  (2069)

 1/31 اإلاشل الؿاثغ (2070)

ب الخضًض وألازغ ( 2071)  1/5الجهاًت في ٍٚغ

 (33( بًشاع الخ٤ ٖلى السل٤ )م 2072)
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ُىا مً مؿاثله ما  (2073)ال٨خاب ألاو٫ الظي َى َبُٗت الٗمغان وما ٌٗغى ُٞه, و٢ض اؾخٞى

ضٍ هللا  ا ممً ىاٍ ٦ٟاًت, ولٗل مً ًإحي بًٗض بْ ؿ  َخ  لم مبحن ٌٛىم مً مؿاثله  ب٨ٟغ   ًٍا صخُذ ٖو

, وبهما ٖلُه حُٗحن  مىي٘ الٗلم ِؽ الفً إخاصدُء مظدبِلهفلِع كلى مظخيبِ مما ٦خبىا,  ٖلى ؤ٦ثَر 

٘ ٞهىله وما ًخ٩لم ُٞه,  لِخلىن اإلاظدبَل مً بلده شِئد فشِئد إلى ؤن وجىَى ًُ واإلاخإخسون 

ىُمل  .(2074)(, وهللا ٌٗلم وؤهخم ال حٗلمىن ًَ

٣خطخي َظا ؤن    ٢ًلذ: ٍو
 
 ٩ىن للمخإز

 
ت ٖلى اإلاخ٣ضم في خؿً الىي٘ وجمامه, ولهظا  غ مٍؼ

ض"٢ا٫ ناخب    بوي عؤًذ آز  ): " ال٣ٗض الٍٟغ
، ووايعي ٧ل    َب٣ت 

, ومالٟي ٧ل ؤصب، خ٨مت   َغ ٧ل 

ب، وألا  مظَبا وؤوضَر  بيُت وؤخ٨َم  ؤٖظَب ؤلٟاْا وؤؾهَل   
٣ت مً ألاو٫، ألهه ها٦و  مخ٣ٗ  و٫ ٍَغ

  
 .(2075)(مباصت مخ٣ض 

جي في و  ان"٢ا٫ الجٍى الىي٘ والخإؾِـ والخإنُل,  وبن ٧ان له خ٤   الؿاب٤َ  بن  : )" البَر

ٌ   الخخمُم والخ٨مُل, و٧ل   خ٤   ٞللمخإزغ الىا٢ض    مىيٕى ٖلى الاٞخخاح ٢ض ًخُغ١ بلى مباصثه بٗ

ً   زغ ؤخ٤  , زم ًخضعط اإلاخإزغ بلى التهظًب والخ٨مُل, ٩ُٞىن اإلاخإ(2076)الخشبُج  ؤن 
 
٘ لجمٗه بَ د

  بلى ما خهل الؿاب٤   اإلاظاََب 
َ
ظا واضر  جإنُل ٝ والهىاٖاث, ًٞال ًٖ الٗلىم غَ في الخ   ه, َو

 .(2077)ومؿال٪ الٓىىن(

)بن الؿاب٤ وبن ٧ان له خ٤ الخإؾِـ والخإنُل, ٞللمخإزغ الىا٢ض الغاػي: الٟسغ ٢ا٫ و 

ًَ ٧ل مً اقخٛل بالىي٘ الخخمُم والخ٨مُل, ألن   خ٤    , لم 
ْ
 ه ؤو  ٦الم   ل  س

ً
 ًٖ مؿاَالث ال

                                              

ٗبر الخ٨ماء ًٖ َظا ب٣ىلهم: ؤلاوؿان مضوي بالُب٘, ؤي: 2073) ( ٢ا٫ ابً زلضون: )الاظخمإ ؤلاوؿاوي يغوعي, َو

ى مٗجى الٗمغا  (54ن(. اإلا٣ضمت )م ال بض له مً الاظخمإ الظي َى اإلاضًىت في انُالخهم, َو

ت الٗغبُت الٗاإلاُت"وظاء في  ت مً الىاؽ ٌكتر٧ىن في زلُٟت ز٣اُٞت واخضة,  "اإلاىؾٖى ما ههه: )الجخم٘ َى مجمٖى

ِٗكىن في مى٣ُت ظٛغاُٞت مدضصة. ول٩ل مجخم٘ بىاء اظخماعي ؤي قب٨ت مً الٗال٢اث اإلاخباصلت بحن ألاٞغاص  َو

ضعؽ ٖلماء الاظخمإ َظٍ  ُٟت ال٩لُت للمجخم٘(والجماٖاث. ٍو ا ٖلى الْى  .اَـ  الٗال٢اث مً ؤظل جدضًض جإزحَر

 .(109 - 108)م لكُش ًىؾ٠ ال٣غياوي ل "ز٣اٞت الضاُٖت" واهٓغ: ٦خاب

( , واٖلم ؤن َظا ال٨خاب اإلاىيٕى لُبُٗت الٗمغان َى ال٨خاب ألاو٫ مً نلب 840 - 839اإلا٣ضمت )م  (2074)

ش ابً زلضون بٗض "اإلا٣ض ال٩ل ٖباعة ًٖ اإلا٣ضمت, ولٗل طل٪ ل٩ىجهما ظمُٗا في  ؤنمت", ل٨ىه َب٘ م٘ اإلا٣ضمت, واقتهغ جاٍع

ش.  الجلض ألاو٫ مً مجلضاث الخاٍع

ض ( 2075)  1/4م٣ضمت ال٣ٗض الٍٟغ

 ( ؤي: الخسلُِ والايُغاب, ٦ما ًازظ مً ماصة )زبج( في ال٣امىؽ واللؿان.2076)

ان ( 2077)  2/177البَر
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ظا ؤمغ  واضر في  هلر جل٪ اإلاؿاَالث, َو ل جل٪ اإلااازظاث ٍو وماازظاث, زم بن اإلاخإزغ ًٍؼ

 . (2078)الخٝغ والهىاٖاث, ًٞال ًٖ الٗلىم ومؿال٪ الٓىىن(

  ٖلم  ٩ًىن في الٛالب ٢ىاَٖض ٚحَر مىٓمت : )و٢ا٫ الكُش دمحم السًغي 
وؤو٫ ما ًىي٘ في ؤي 

٘  لٗلم الىدى ٧ان  اة, اللهم بال ما ٢ًذ به الخاظت خحن الىي٘, ؤال جغي ؤن ؤو٫ وي وال مؿخٞى

٢انغا ٖلى ظمل  ٢لُلت ؤمالَا ٖلي  بً ؤبي َالب ٖلى ؤبي ألاؾىص الضئلي, زم جىاولها الباخشىن 

ىا ٖلحها الٟغوٕ وصوهىا ٞحها ال٨خب الطسمت. ٦ظل٪ ٧اه ٖغ ذ ٞىٓمىا لها ألابىاب والٟهى٫ ٞو

َظٍ الغؾالت بمجزلت ؤو٫ حجغ وي٘ في ؤؾاؽ ؤنى٫ ال٣ٟه, ولٟخذ ُٞاخَل ال٣ٟهاء بلى مىالاة 

 .(2079)(البدض وجغجِب ألانى٫ 

غة ؤحى بالٗلم ٧امال ]مً[ ٧ل الكاٞعي ٢ض  : )ال ه٣ى٫ بن  ولهظا ٢ا٫ الكُش دمحم ؤبى َػ

ب٤ مجهىصا إلاً بٗضٍ, بل بهه ظاء مً بٗضٍ مً ػ   ً , بدُض بهه لم  اص وهمى, وخغع مؿاثل الىظٍى

٦شحرة في َظا الٗلم, ٦ما ٞٗل الظًً ظاءوا مً بٗض ؤعؾُى في اإلاكغ١ واإلاٛغب باليؿبت لٗلم 

, وبن ٧ان ألانل في ظٗله ٖلما مخىاؾ٤ ألاظؼاء ٢اثما ًغظ٘ بلى  اإلاى٤ُ, ٣ٞض خغعٍو وهمٍى

  .(2080)(ؤعؾُى

ضخي هللا حٗالى ٖىه, ؤملى ٧ان ؤو٫ مً ٦خب ُٞه الكاٞعي ع ): " اإلا٣ضمت"٢ا٫ ابً زلضون في 

ُٞه عؾالخه اإلاكهىعة, ج٩لم ٞحها في ألاوامغ والىىاهي والبُان والسبر واليسخ وخ٨م الٗلت 

 اإلاىهىنت مً ال٣ُاؽ.

ٞحها, و٦خب اإلاخ٩لمىن  وؤوؾٗىا ال٣ى٫َ  ٣ىا جل٪ ال٣ىاَٖض الخىُٟت ُٞه, وخ٣   زم ٦خب ٣ٞهاء  

ـ   بال٣ٟه وؤل٤ُ بالٟغوٕ, ل٨ثرة ألامشلت مجها والكىاَض ؤًًا ٦ظل٪, بال ؤن ٦خابت ال٣ٟهاء ٞحها ؤم

  ً   َج وبىاء اإلاؿاثل ٞحها ٖلى الى٨ذ ال٣ٟهُت, واإلاخ٩لمىن 
صون نىَع جل٪ اإلاؿاثل ًٖ ال٣ٟه, غ 

مُلىن بلى الاؾخضال٫ ال٣ٗلي ما ؤم٨ً, ألهه ٚالب   ٣تهم, ٩ٞان ل٣ٟهاء ٞىىج   ٍو هم وم٣خطخى ٍَغ

ٍ   الُىلى مً الٛىم الخىُٟت ٞحها الُض   َظٍ ال٣ىاهحن مً مؿاثل  ٖلى الى٨ذ ال٣ٟهُت والخ٣ا

 َ٘ ض الضبىسخي مً ؤثمتهم ٨ٞخب في ال٣ُاؽ بإوؾ  َم مً ظمُٗهم وجم   ال٣ٟه ما ؤم٨ً. وظاء ؤبى ٍػ

 
َ
و٦ملذ نىاٖت ؤنى٫ ال٣ٟه ب٨ماله وتهظبذ مؿاثله  ,التي ًدخاط بلحها ُٞه ألابدار والكغوٍ

٣ت اإلاخ٩ جي الىاؽ بٍُغ  لمحن ُٞه.وجمهضث ٢ىاٖضٍ ٖو

                                              

 (411)م  مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي (2078)

 (7)م لخمض السًغي ؤنى٫ ال٣ٟه  (2079)

غة ؤنى٫ ال٣ٟه  (2080)  (16)م لخمض ؤبي َػ
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ان إلمام الخغمحنو  واإلاؿخهٟى للٛؼالي,  ,٧ان مً ؤخؿً ما ٦خب ُٞه اإلاخ٩لمىن ٦خاب البَر

ت ما مً ألاقٍٗغ , (2081)وقغخه اإلاٗخمض ألبي الخؿحن البهغي  ,لٗبض الجباع مضو٦خاب الٗ ,َو

ما مً اإلاٗتزلت.  َو

  و٧اهذ ألاعبٗت ٢ىاَٖض 
َ
 ه.َظا الًٟ وؤع٧اه

ما ؤلامام ٞسغ الضًً بً ألاعبٗت ٞ زم لسو َظٍ ال٨خَب  ً, َو دالن مً اإلاخ٩لمحن اإلاخإزٍغ

خ٩ام. وازخلٟذ َغاث٣هما في السُُب في ٦خاب الخهى٫, وؾ٠ُ الضًً آلامضي في ٦خاب ؤلا 

وآلامضي  ,بلى الاؾخ٨شاع مً ألاصلت والاخخجاط ٞابً السُُب ؤمُل   ,الًٟ بحن الخد٤ُ٣ والدجاط

٘ اإلاؿاثل.  مىل٘ بخد٤ُ٣ اإلاظاَب وجَٟغ

 ,وؤما ٦خاب الخهى٫ ٞازخهٍغ جلمُظ ؤلامام ؾغاط الضًً ألاعمىي في ٦خاب الخدهُل

وا٢خ٠ُ قهاب الضًً ال٣غافي مجهما م٣ضماث و٢ىاٖض  ,وجاط الضًً ألاعمىي في ٦خاب الخانل

جي اإلابخض ,و٦ظل٪ ٞٗل البًُاوي في ٦خاب اإلاجهاط ,في ٦خاب نٛحر ؾماٍ الخى٣ُداث ىن ثٖو

 مً الىاؽ. هما ٦شحر  َخ وقغَ  ,بهظًً ال٨خابحن

ى ؤ٦ثر جد٣ُ٣ا في اإلاؿاثل -وؤما ٦خاب ؤلاخ٩ام لآلمضي  بً  و ٞلسهه ؤبى ٖمغ  - َو

الخاظب في ٦خابه اإلاٗغوٝ بالسخهغ ال٨بحر, زم ازخهٍغ في ٦خاب آزغ جضاوله َلبت الٗلم, 

٣ت اإلاخ٩لمحن في َظا  جي ؤَل اإلاكغ١ واإلاٛغب به وبمُالٗخه وقغخه, وخهلذ ػبضة ٍَغ الًٟ ٖو

 في َظٍ السخهغاث.

٣ت الخىُٟت ٨ٞخبىا ٞحها ٦شحرا, و٧ان مً ؤخؿً ٦خابت ٞحها للمخ٣ضمحن جإل٠ُ ؤبي  وؤما ٍَغ

ى  ً ٞحها جإل٠ُ ؾ٠ُ ؤلاؾالم البزصوي مً ؤثمتهم, َو ض الضبىسخي, وؤخؿً ٦خابت اإلاخإزٍغ ٍػ

ب, وظاء ابً الؿاٖاحي مً ٣ٞهاء الخىُٟت ٞجم٘ بحن ٦خاب ؤلاخ٩ام و٦خاب البزصوي في  مؿخٖى

٣خحن وؾمى ٦خابه بالبضاج٘, ٞجاء مً ؤخؿً ألاويإ وؤبضٖها, وؤثمت الٗلماء لهظا الٗهض  الٍُغ

 والخا٫ ٖلى طل٪ لهظا الٗهض. ,ًخضاولىهه ٢غاءة وبدشا, وؤول٘ ٦شحر مً ٖلماء العجم بكغخه

                                              

( اإلاٗخمض ألبي الخؿحن البهغي َى مسخهغ لكغخه ٖلى ٦خاب الٗمض لٗبض الجباع, ٦ما ًازظ مً زُبت 2081)

ظٍ ٖباعجه ُٞه: ) ي ٦خاب الٗمض واؾخ٣هاء الظي صٖاوي بلى جإل٠ُ َظا ال٨خاب في ؤنى٫ ال٣ٟه بٗض قغح٦خاب اإلاٗخمض, َو

ال٣ى٫ ُٞه: ؤوي ؾل٨ذ في الكغح مؿل٪ ال٨خاب في جغجِب ؤبىابه وج٨غاع ٦شحر مً مؿاثله وقغح ؤبىاب ال جل٤ُ بإنى٫ 

ل ٦شحر مجها, ٞإخببذ ؤن ؤئل٠ ٦خابا  ال٣ٟه مً ص٤ُ٢ ال٨الم... ُٞا٫ ال٨خاب بظل٪ وبظ٦غ ؤلٟاّ الٗمض ٖلى وظهها وجإٍو

, وؤٖض٫ ُٞه ًٖ ط٦غ ما ال ًل٤ُ بإنى٫ ال٣ٟه مً ص٤ُ٢ ال٨الم... ٞدظاوي بلى جإل٠ُ َظا ال٨خاب مغجبت ؤبىابه ٚحر م٨غعة

اصاث ال جىظض في الكغح  4 - 1/3(. اإلاٗخمض ما ط٦غجه, وؤن ٣ًضم َظا ال٨خاب ؤًًا ٍػ
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اجه وحٗضًض الخأل٠ُ اإلاكهىعة لهظا الٗهض ُٞه وهللا  ,َظٍ خ٣ُ٣ت َظا الًٟ وحُٗحن مىيٖى

جٗلىا مً ؤَله بَم    ًىٟٗىا بالٗلم ٍو
 .(2082)(ه و٦غمه بهه ٖلى ٧ل شخيء ٢ضًغى 

غة ع  اإلاظاَب في صعاؾت ؤنى٫ ال٣ٟه ) :و٢ا٫ الكُش دمحم ؤبى َػ  بٗض ج٣غ 
و٢ض ؾاع ال٣ٟهاء 

 في اججاَحن مسخلٟحن: 

ى ال ًخإزغ بٟغوٕ ؤي مظَب, ٞهى ٣ًغع اإلا٣اًِـ مً ٚحر  ؤخضَما: اججاٍ هٓغي, َو

 ٣ُها ٖلى ؤي مظَب جإًُضا ؤو ه٣ًا.جُب

ى ًخجه لسضمتها وبزباث ؾالمت الاظتهاص ٞحها, بمٗجى ؤن  وزاهحهما: اججاٍ مخإزغ بالٟغوٕ َو

ؤصخاب اإلاظَب ًجتهضون له في ؤن ًشبخىا ؾالمت ألاخ٩ام ال٣ٟهُت التي اهخهى بلحها اإلاخ٣ضمىن مً 

ض مظَبهم, ٣ُٞغع ا لخىُٟت مشال ؤن الٗام صاللخه ٢ُُٗت, مظَبهم, ُٞظ٦غون ال٣ىاَٖض التي جٍا

 وبظل٪ ًًٟٗىن ؤزباع آلاخاص التي جسالٟها ألجها ْىُت. 

وال٣ٟهاء الظًً ؤ٦ثروا ابخضاء مً َظا الاججاٍ َم الخىُٟت, وبن وظض في ٧ل مظَب مً 

 ؤزظ بها.

٣ت ألاولى ؤنى٫ الكاُٞٗت باٖخباع ؤن الكاٞعي ؤو٫ مً بحن اإلاىاهج في  وؾمُذ الٍُغ

ً مً  صعاؾخه ٣ت اإلاخ٩لمحن, ألن ٦شحًر ٣ت ؤًًا ٍَغ ت مجغصة, وحؿمى َظٍ الٍُغ صعاؾت هٍٓغ

 .(2083)(ٖلماء ال٨الم لهم بدىر في ألانى٫ ٖلى َظا اإلاجهاط الىٓغي 

اٖلم ؤن بمام الخغمحن ٦شحرا ما ٌؿخيخج ):  "ؾالؾل الظَب"الؼع٦صخي في  ٢ا٫ :(  جىبُه) 

ًغي ؤن ال٣غاءة الكاطة لِؿذ  الكاٞعي   ه: بن  مً ال٣ٟه مظََب الكاٞعي في ؤنى٫ ال٣ٟه ٣٦ىل

َ٘  بذجت   : الٟغوٕ " الجهاًت"في ٦ٟاعة. و٢ا٫ في ٦خاب الغظٗت مً  ؤزظا مً ٖضم بًجابه الخخاب

 مدىت ألانى٫.

و٢ا٫ الغاٞعي في ٦خاب الُهاعة ًٖ ال٣اضخي الخؿحن و٢ض ٕٞغ ٢ىلحن ٖلى وظهحن, و٢ض 

٣ت الخىُٟت في ٦خبهم ألانىلُت, ًىظض السالٝ في ألانى٫ مً السالٝ في ال ظٍ ٍَغ ٟغوٕ, َو

٣ت ٚحر مغيُت, ٞةهه ًجىػ ؤن ٩ًىن ال٣ُٟه ٢اثال  ظٍ الٍُغ ٣ُضون مجها ال٣ىاٖض ألانىلُت, َو ٍو

 
 
 بظل٪. آزغ ا٢خطخى ٖىضٍ ال٣ى٫َ  ى  ٗاع  باإلاضع٥ ألانىلي وال ٣ًى٫ بمالػمه في الٟغوٕ إلا

ان و٢ا٫ ابً بَ  غ َل ٣ًخطخي الٟىع ؤم ال ؟ : لم ًى٣ل ًٖ في ج٨غاع ألام - "الىظحز"في  -َغ

, وهرا خؼإ في هلل اإلاراهبالكاٞعي وؤبي خىُٟت هوٌّ في طل٪, ول٨ً ٞغوٖهم جض٫ ٖلى طل٪, 

                                              

 (577 - 576اإلا٣ضمت )م  (2082)

 (18ؤنى٫ ال٣ٟه )م  (2083)
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ْبن  فئن الفسوق جبنى كلى ألاصٌى وال جبنى ألاصٌى كلى الفسوق
ًَ , ٞلٗل ناخب اإلا٣الت لم 

ى ه ٖلى َظا ألانل, وبهما بىاَا ٖلى ؤصلت زانت, َو
َ
ٗخَمض ٖلُه في ٦شحر مً  مؿاثل  ٌ ؤنل  

 .(2084)(اإلاؿاثل الضًيُت

٣ت الخىُٟت عخمهم هللا, بط ٢لذ:  ٍغ جي َو الخد٤ُ٣ ٣ًخطخي الٟغ١ بحن نيُ٘ الجٍى

٤ بلى  ٌ الخىُٟت ًخىنلىن بهظٍ الٍُغ جي ِٞؿل٨ها ٖىض جإصُل ألاصى ٌ , وؤما الجٍى , كصو ألاصى

٤ اإلاخ٩لمحن الظًً ًبدشىن ألان جي ًجغي ٖلى ٍَغ ٦ما ى٫ مً ٚحر الخٟاث  بلى الٟغوٕ, ٞالجٍى

غة, ٞ جي مً ط٦غ الكُش ؤبى َػ الٟغوٕ ٖىضَم حؿىي ٖلى ألانى٫ ال ال٨ٗـ, بل بن الجٍى

ه  َذ ٢ىل  ٤ عخمه هللا, واهٓغ نٍغ ان"في ٞغؾان َظٍ الٍُغ ٗغط ٖلى  ٤  وَخ : )" البَر  ٌ  
 
  ؤال

ألانىلي 

ذ  بلى مظاَب مظَب, وال ًلتزم الظب  ًٖ مؿل٪  واخض, ول٨ً ًجغي مؿ  ٟ لخ
لَ٪ ال٣ُ٘ ٚحَر م 

ا في مؿال٪ ألانى٫ ال , (2085)ال٣ٟهاء في الٟغوٕ( ذ بلى مؿاثل و٢ا٫ في ٦خاب الاظتهاص: )به   ٟ هلخ

) ر ٖلى ألانل, ال ٖلى الٟٕغ صد   ً  .(2086)ال٣ٟه, ٞالٟٕغ 

٢ا٫ الكُش دمحم الٟايل ابً ٖاقىع: )ْهغث ٦خب ألانى٫ الخىُٟت ٚحر ناثضة ولهظا 

الخغمحن  لىٓغي الاؾخضاللي وال ٢اَٗت الىٓغ ًٖ الٟغوٕ ال٣ٟهُت ٦ما ٢ُ٘ بمام  للمٗجى ا

ا ًىا٢كىجها في واإلااػعي ؤهٓاعَ  والٛؼالي   َم ًٖ الٟغوٕ وجمؿ٩ىا باألنى٫ جمؿ٩ا مبضثُا هٍٓغ

 . (2087)طاتها ٧إجها ويٗذ لىٟؿها ولم جىي٘ الؾخسغاط الٟغوٕ مجها(

جي بل بن ذ  عخمه هللا ال ٌؿدى٠٨ ًٖ الجٍى بمسالٟت ؤلامام الكاٞعي بطا بضا له الخهٍغ

غ الكاٞعي لكٍغ الجاوؿت في اليسخ, ٢ا٫:  ضَع٦ه, ولهظا ٞةهه بٗض ؤن بحن وظه ج٣ٍغ  م 
 
ي٠ٗ

م وظه  ي٠ٗ  َظا 
 
ؿل  ٌ  ؤْن 

 
)ٖلى ؤهه ٢ض ٢ُل: بن  ؤلاههاٝ زحر  في ٧ل شخيء, وؤلاههاٝ

))ال مداهىت في كلم سل٤" : ٖباعاجه في ٦خاب "مُٛض ال عاث٤, و٧ان مً (2088)ألانل(

))  .(2089)ألاصٌى

ل٨ىه بٗض الخ٣ُٗض والخإنُل ًلخٟذ بلى الٟغوٕ لحري ؤي ألانى٫ ًيخٓمها, ٩ُٞىن َظا 

ٗت لضزى٫ الٛلِ ُٞما ًيؿبه للكاٞعي, ٞالسلل  مً َظٍ الجهت ٌٗتري وؿبت ألانل ال  طَع

                                              

 150 - 1/148ان في ٦خابه الىنى٫ بلى ألانى٫ ( , و٦الم ابً بَغ91 - 89ؾالؾل الظَب )م ( 2084)

ان ( 2085)  2/213البَر

  577 - 4/576( الخد٤ُ٣ والبُان لؤلبُاعي 2086)

 (357مدايغاث )م  (2087)

 (32مُٛض السل٤ )م ( 2088)

 (45)م  الؿاب٤( 2089)
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هت ؤزغي, ألن ظهت الاؾخيخاط زبىجه, وال ًىافي َظا ؤن ًخُغ١ السلل  بلى زبىث ألانل, ل٨ً مً ظ

 ال مضزلُت لها في الشبىث ٦ما ج٣غع.

 َظا وهللا ؤٖلم وؤخ٨م.
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 [8 ] 

 

 االسهاملبدأ الثامن: 

 

 

 

الاؾم لٛت: ما وي٘ لصخيء مً ألاقُاء وص٫ ٖلى ): " ال٩لُاث"في ال٨ٟىي ٢ا٫ ؤبى الب٣اء 

غا ٧ان ؤو ٖغيا، ِٞكمل الَٟٗل والخٝغ ؤًًا، ه  مٗجى مً اإلاٗاوي، ظَى
 
َم حٗالى: }ومىه ٢ىل

 
ل َٖ َو

َها
 
ل
 
ْؾَماَء ٧

َ ْ
غاى ٧ل{ ؤيآَصَم ألا  .(2090)(ها: ؤؾماء الجىاَغ وألٖا

له َخضٌّ  الاؾَم  واٖلم ؤن  ): " قغح هٓم آلاظغومُت"و٢ا٫ الكُش ببغاَُم الباظىعي في 

المت. ٞدض   وخ٨م   ي ٍ لٛت: ما ص٫ ٖلى مؿمى, وانُالخا: ٧لمت صلذ ٖلى مٗجى فواقخ٣ا١ ٖو

هٟؿها ولم ج٣ترن بؼمان  ويٗا
ٝ  ألانل. (2091) غاب, وما ظاء مىه مبيُا ٞٗلى زال ه ؤلٖا . وخ٨م 

  ً الماجه ٦شحرة ؤونلها بٗ ى الٗلى, ؤو مً الؿمت, وهي الٗالمت. ٖو ه مً الؿمى, َو
 
هم واقخ٣ا٢

 .(2092)(بلى زمؿحن

الن: ألاو٫: في اقخ٣ا١ الاؾم ٢ى ): " للكُش ٖبض الٛجي الض٢غمعجم ال٣ىاٖض الٗغبُت" وفي

ى عؤي  مت, وهي الٗالمت, َو  
حن, والشاوي: مً الؿ  ى عؤي البهٍغ ى, َو م  ؤهه مكخ٤ مً الؿ 

ُحن  .(2093)(ال٩ٞى

ٗت, ألجها جخد٤٣ في )٢ا٫ ابً ٖاقىع:  ى الٞغ ظٗله ؤثمت البهغة مكخ٣ا مً الؿمى, َو

م, وال جى 
َ
ل َٗ ل, ٞةن ؤنل الاؾم في ٦الم الٗغب َى ال الم بال بَال٢اث الاؾم ولى بخإٍو ي٘ ألٖا

   لصخيء  
ظا اٖخضاص   مهخم  الم   به، َو هخم به ٦ما لٛحر ما ح   باألنل والٛالب، وبال ٣ٞض جىي٘ ألٖا

 َٖ َجاع  
َ
 ٢الىا: ٞ

َ
 .(2094)(ظغةام للٟل

                                              

 (83)م  ال٩لُاث( 2090)

وؤمد جلُُده إ ال٩لمت؛ الاؾم: َى اللٟٔ اإلاٟغص اإلاىيٕى للمٗجى ٖلى ما ٌٗم ؤهى ( ولهظا ٢ا٫ ال٨ٟىي: )2091)

 (84(. ال٩لُاث )م بدالطخلالٌ والخجسر كً الصمدن وملدبلخه بدلفلل والخسف فدصؼالح الىددة

ت ٖلى الضعة البهُت قغح هٓم آلاظغومُت )م ( 2092)  (35ٞخذ عب البًر

 (29 - 28معجم ال٣ىاٖض الٗغبُت لٗبض الٛجي الض٢غ )م ( 2093)

غ ( 2094) غ والخىٍى  148 - 1/147الخدٍغ
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َٗ  اؾم   :َىا باالؾم   واإلاغاص    ال
َ
 م.ل

َٗ )٢ا٫ الكُش مهُٟى الٛالًُجي:   ال
َ
ىت : اؾم  م  ل  ,ًض٫ ٖلى مٗحن، بدؿب ويٗه، بال ٢ٍغ

اَمت وصمك٤ والىُل. ومىه ؤؾماء البالص وألاشسام والضو٫ وال٣باثل وألاجهاع ٦س الض ٞو

 والبداع والجبا٫.

جٟا١ ال ًًغ؛ ٦سلُل اإلاؿمى به وبهما ٢لىا "بدؿب ويٗه"، ألن الاقترا٥ بدؿب الا

  ؤشسام  
 
ٝ، ال بدؿب جٟا١ والخهاص  هما ٧ان بدؿب الابهم في الدؿمُت ٦شحرون، ٞاقترا٦

بُٗىه. ؤما الى٨غة ٦غظل،  لىاخض   هما وي٘ َظا الاؾَم بحن ٗ  ٧ل واخض مً الىاي   الىي٘، ألن

٘   بدؿب الىي٘ بظاث   ٞلِـ لها ازخهام   ٢ض ويٗها قاجٗت بحن ٧ل ٞغص مً  واخضة، ٞالىاي

ت مً ؤؾماء ألاظىاؽ ٧الًماثغ وؤؾماء ؤلاقاعة، ٦ما ٢ضمىا.  ؤٞغاص ظيؿها، و٦ظا اإلاٗٞغ

ىت الخ٩لم ؤو والٗلم ٌٗحن مؿماٍ بال ٢غ  ، ٞالًمحر ٌٗحن مؿماٍ ب٣ٍغ ٍىت ؤما ب٣ُت اإلاٗاٝع

ت. واؾم اإلاىنى٫  السُاب ؤو الُٛبت. واؾم ؤلاقاعة ٌُٗىه بىاؾُت بقاعة خؿُت ؤو مٗىٍى

ٌُٗىه بىاؾُت الجملت التي جظ٦غ بٗضٍ. واإلاٗٝغ بإ٫ ٌُٗىه بىاؾُتها. والى٨غة اإلا٣هىصة 

ت حُٗىه بىاؾُت بياٞتها بلحها. بالىضاء حُٗىه بىاؾُت ٢هضَا به. والى٨غة  اإلاًاٞت بلى مٗٞغ

ى٣ؿم بلى اؾم و٦ىُت ول٣ب.  ٢ا٫: ٍو

ؤم طم، ٦ؿُٗض وخىٓلت،  ن اإلاؿمى ؤوال، ؾىاء ؤص٫ ٖلى مضحٞالٗلم الاؾم: ما وي٘ لخُٗح

مغو. وؾىاء ؤنضع بإب ؤو ؤم، ؤم لم ًهضع بهما، ٞالٗبرة باؾمُت الٗلم  ض ٖو ؤم ٧ان ال ًض٫، ٦ٍؼ

 ي٘ ألاولي.بهما َى الى 

 والٗلم ال٨ىُت: ما وي٘ زاهُا )ؤي بٗض الاؾم( ونضع بإب ؤو ؤم ٧إبي الًٟل، وؤم ٧لشىم.

والٗلم الل٣ب: ما وي٘ زالشا )ؤي بٗض ال٨ىُت( وؤقٗغ بمضح ٧الغقُض وػًٍ الٗابضًً، ؤو 

صخى والكىٟغي، ؤو وؿبت بلى ٖكحرة ؤو ٢بُلت ؤو بلضة ؤو ٢ُغ ٧إن ٌٗٝغ الصسو  طم ٧اأٖل

 مي ؤو الخممي ؤو البٛضاصي ؤو اإلاهغي.بالهاق

ومً ٧ان له ٖلم مهضع بإب ؤو ؤم، ولم ٌكٗغ بمضح ؤو طم، ولم ًىي٘ له ٚحٍر ٧ان َظا 

 الٗلم اؾمه و٦ىِخه.

، ٧ان  ومً ٧ان له ٖلم ًض٫ ٖلى مضح ؤو طم، ولم ٨ًً مهضعا بإب ؤو ؤم، ولم ٨ًً له ٚحٍر

 .(2095)(بإب ؤو ؤم، ٧ان اؾمه و٦ىِخه ول٣به -م٘ بقٗاٍع بمضح ؤو طم  -اؾمه ول٣به. ٞةن نضع 

م  ول٣ب ٖلى الًٟ السهىم.
َ
ل َٖ لى َظا ٞلٟٔ )ؤنى٫ ال٣ٟه( َى   ٢لذ: ٖو
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  الاؾم مً اإلاباصت ؤجهم ٢الىا: 
ض  َٖ ه)زم وظه   ً َلب  دؿ  ًَ ه ال  َٗغٝ اؾم   ٌ  .(2096)(ما ال 

  
 خبهم.ٟاتهم في م٣ضماث ٦ٟحن بظ٦غ ؤؾمائهم وؤؾماء مهى  ولهظا ظغث ٖاصة اإلاهى 

, ٩ُٞىن صاُٖا )حؿمُت ال٨خاب:  وظه٢ا٫ الٗضوي في  ٓهٍغ ٗلُه ٍو ٗه َو ألن الاؾم ًٞغ

هحر مجهىال ًَ َؿم  ٞةهه   ٌ  .(2097)(لالٖخىاء به, بسالٝ ما بطا لم 

 مً ؾ  )و٢ا٫ الكُش ؤخمض الهاوي: 
 
هم و٦  ؤهٟؿ 

 
بت خ  ىت اإلاالٟحن حؿمُت بهم ألظل الٚغ

ب ٚغ  ً  .(2098)(ُٞه والاهخٟإ بها، ألن الجهى٫َ ال 

ٗ  ): " هىع البهغ"و٢ا٫ الهاللي في   ٢الىا: ما ٧ان مً ال
ْ
ْغٞا ٧اإلاى٤ُ والخؿاب ل م م٣ٗىال ن 

ا  ت ٢اثله بال مً خُض ٧ىهه ٦ماال ُٞه, وما ٧ان مى٣ىال نٞغ دخاط إلاٗٞغ  ً ه في هٟؿه, وال 
 
اه ٞبَر

 ٞهى مى٧ى٫  
ً
  ٦ٗلم الخضًض عواًت

 
َم البدض ؼ 

َ
َٗغٝ ,ٖىه ألماهت ها٢له, ٞل ه مً يضَا, وال  لخ  ؤماهخ 

خه وبال ٧ان الباوي ٖلى ه٣له ٧الباوي ٖلى ٚحر ؤؾاؽ, وما ٧ان مغ٦با مجهما ٚلبذ ُٞه  بض مً مٗٞغ

ا  َٟى  
 
ل مال ه 

قاثبت الى٣ل, ألن البٌٗ ٧ال٩ل في الخى٠٢, ولهظا ههىا ٖلى ؤن ال٨خب التي ظ 

َغَع 
 
ها ال ًجىػ الٗمل   –ؤي الخىاشخي  – والُ ل ٧اجب  ه 

ها  التي ظ  خت  م ص 
َ
ٗل
 
وال الٟخىي بما ٞحها ختى ح

ا. ً ٚحَر ٠   م   
 
ت اإلاال ْذ مىه بلى  ولظا ٧اهذ مٗٞغ ؿدكغ ٝ لها مً اؾدكٞغ

ٌَ مً ألامىع اإلاهمت التي 

ا ٦ما ط٦غوٍ, ٦ظل٪ هي مً اإلاهماث َبٗا, ألن   ت, و٦ما ؤجها مً اإلاهماث قٖغ م  ل  ال٨ما٫ اله  ه 
ما ظ 

َٗغٝ ؤبى   ٌ ه ًهحر ٧ىلض  لم 
 
 .(2099)(٢ٍاثل

ُب بَض ه في َم ى هَٟؿ وؾم  ): "قغح مسخهغ زلُل" و٢ا٫ الكُش دمحم ٖلِل في  ؤ ٦خابه للتٚر

 
 
ً, بل وظغث ٖاصت  ًخ ْص ُٞه والىزى١ به ٦ما هي ٖاصة اإلاخ٣ضمحن ه   ا للمخإزٍغ

 ,مؿإلت هم بهظا في ٧ل 

   البً عقض ؤو٫َ  "البُان"ٟٞي 
 َظٍ اإلاؿإلت   ان  مؿإلت: ٢ا٫ ال٣اضخي ؤبى الىلُض دمحم بً عقض: بُ ٧ل 

 
 
 ٢ا٫ ال٣اضخي ؤبى الىلُض ُٖاى: الخ٨م   :ها ٦ظا، و٦ظا ال٣اضخي ُٖاى في جإلُٟهوجدهُل

 .(2100)(٦ظا

ت ؤؾماء الغظا٫ وؤخىالهم ): " تهظًب ألاؾماء واللٛاث"٢ا٫ الىىوي في و٢ض  اٖلم ؤن إلاٗٞغ

 : وؤ٢ىالهم ومغاجبهم ٞىاثض  ٦شحرة

                                              

٘ الخاظب ( 2096)  1/241َامل ٞع

 1/31خاقُت الٗضوي ٖلى السغشخي ( 2097)

 1/19بلٛت الؿال٪ ( 2098)

 (56 - 55( هىع البهغ قغح زُبت السخهغ )م 2099)

 1/13 مىذ الجلُل( 2100)
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ت مىا٢بهم وؤخىالهم، ُٞخإصب  :مجها مبأصمٗٞغ ٣خبـ الخاؾً مً آزاَع  .ابهم، ٍو

م، ُٞجزلىن مىاػلهم، وال ٣ًهغ بالٗالي في الجاللت ًٖ صعظخه، وال  :ومجها مغاجبهم وؤٖهاَع

٘ ٚحٍر ًٖ مغجبخه، و٢ض ٢ا٫ هللا حٗالى {، وزبذ في صخُذ مؿلم ًٞغ ُم  ل 
َٖ م  

ْ
ل  ٖ ي    ط 

ل 
 
ْى١َ ٧

َ
: }َوٞ

: " لُلُجى مى٨م ؤولى ألاخالم والىهى، زم الظًً - ملسو هيلع هللا ىلص - ًٖ ابً مؿٗىص هنع هللا يضر ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا

ً ٖاجكت اهنع هللا يضر ٢الذ: "ؤمغها عؾى٫ هللا  ا"، ٖو
ً
ؤن هجز٫ الىاؽ مىاػلهم". ٢ا٫  - ملسو هيلع هللا ىلص -ًلىجهم زالز

ىه بلى ؤهه ؾي يالخا٦م ؤبى ٖبض هللا فى ٖلىم الخضًض: َى خضًض صخُذ، وؤقاع ؤبى صاوص ف

 مغؾل.

 ؤجهم ؤثمخىا وؤؾالٞىا، ٧الىالضًً لىا، وؤظضي ٖلُىا في مهالر آزغجىا التي هي صاع   :ومجها

تهم. لىا ُٞما َى ؤٖىص   ٢غاعها، وؤهصر    ٖلُىا، ٣ُٞبذ بىا ؤن هجهلهم وؤن جهمل مٗٞغ

ٖ  والترظُذ ب٣ى٫ ؤٖلم   ؤن ٩ًىن الٗمل   :ومجها هم ٖلىهم وؤوع
 
ما  هم بطا حٗاعيذ ؤ٢ىال

 .(2101)"قغح اإلاهظب"ؤوضخخه في م٣ضمت 

ها، والخىبُه ٖلى مغاجبها، وفي طل٪ بعقاص  مهى   بُان   :ومجها ضم   ٟاتهم وما لها مً الجاللت ٖو

حر  تزاع به، ٚو ٠ له بما ٌٗخمضٍ مجها، وجدظًٍغ مما ًساٝ مً الٖا للُالب بلى جدهُلها، وحٍٗغ

٤ُ  .(2102)(طل٪، وباهلل الخٞى

ض   لمٗاوي جدذ ؤلٟاْهم, ولهظا ٢ا٫ ل َلبا هم والٛىم  ٦الم   م  ىاًت بخٟه  ال٢ٗلذ: ومجها مٍؼ

 :: )ظملت ال٣ى٫ ؤن آصاب الٟهم" ٚاًت ؤلاج٣ان في آصاب الٟهم وؤلاٞهام"الكُش دمحم الُدالوي في 

ْغآَن }والخإمل... ٢ا٫ هللا حٗالى:  غ  الخضب    ٣
ْ
وَن ال غ  َخَضب  ًَ  

َ
ال
َ
ٞ
َ
ِ   {ؤ  ٦الم   ٧ل   ؤن   :ؿخٟاص بال٣ُاؽ  آلاًت... ٞ

َغ   
ب  ض 
 
عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٨٦الم هللا حٗالى,  , ٞلِـ ٦الم  وال٨الممىه ٖلى خؿب الخضبغ  َُض ٟ  وجامل اؾخ   ج

                                              

 ألا٢ىا٫َ بلى ٢اثلها بن : ) 1/38ولهظا ٢ا٫ ال٣غافي في ؤو٫ "الظزحرة" ( 2101)
 
٠ُ ي 

 
ؤم٨ً, لُٗلم ؤلاوؿان  الخٟاوَث وؤ

 بحن ال٣ىلحن بؿبب الخٟاوث بحن ال٣اثلحن, بسالٝ ما ٣ًى٫ ٦شحر  مً ؤصخابىا: في اإلاؿإلت ٢ىالن, مً ٚحر حُٗحن(.

بن مً ال ٌٗٝغ مغاجب ال٣ٟهاء وصعظاتهم ٣ً٘ في السبِ بخ٣ضًم : ) ( 7)م و٢ا٫ الل٨ىىي في م٣ضمت "الىاٞ٘ ال٨بحر" 

ًم, وجإزحر مً ًل٤ُ بالخ٣ضًم, و٦م مً ٖالم  مً ٖلماء ػماهىا ومً ٢بلىا لم ٌٗلم بُب٣اث ٣ٞهاثىا, مً ال ٌؿخد٤ الخ٣ض

داث  مً َى ؤٖلى, و٦م مً ٞايل ممً ٖانغها ومً ؾب٣ىا اٖخمض ٖلى ظامعي  ٞغجر ؤ٢ىا٫َ مً َى ؤصوى, وهجغ جهٍغ

بت والغواًاث الًُٟٗت ٧ا ب والُابـ, واؾدىض ب٩اجبي اإلاؿاثل الٍٛغ  لىاٖـ(.الَغ

, و٢ض ه٣ل َظٍ الٟىاثض بغمتها الكُش ٖبض ال٣اصع ال٣غشخي في ؤو٫  11 - 1/10( تهظًب ألاؾماء واللٛاث 2102)

الُىا٢ُذ "( صون ؤلاقاعة بلى ناخبها ؤلامام الىىوي, ولخؿجها ه٣لها ناخب 1/6) "الجىاَغ اإلاًُت في َب٣اث الخىُٟت"

 )ػ( , ٞلؼم بُان ؤنلها."الجىاَغ اإلاًُت"( مٗؼوة بلى ناخب 11 - 10)م  "الشمُىت في ؤُٖان مظَب ٖالم اإلاضًىت
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لى َظا ال٣ُاؽ( ٢ا٫ ألامحر: )ٞلِـ ٦الم  الٗلماء ٨٦الم الغؾى٫, وال ٦الم  الخ٣٣حن , (2103)ٖو

م(  .(2104)٨٦الم ٚحَر

 ( هـس إلى مد كدٌإلى مً كدٌ وا ال جىـسْ ) 

   بُان ؾبب٢ا٫ التهاهىي في و٢ض 
 
   لحر٦ً ٢لب  )٠: ط٦غ اؾم اإلاال

 
م بلُه في ٢بى٫ ٦المه اإلاخٗل

خماص ٖلُه    ,والٖا
ىن الغظا٫َ الزخالٝ طل٪ بازخالٝ اإلاهى  بالخ٤ ال  ٟحن, وؤما الخ٣٣ىن ُٞٗٞغ

 .(2105)("كدٌكدٌ واهـس إلى مد إلى مً  ال جىـسْ "بالغظا٫، ولىٗم ما ٢ُل:  الخ٤  

ٝ  الخ٤ الظالٌبالغظا٫ خاَع في مخاَاث  ً ٖٝغ الخ٤  َم  اٖلم ؤن  )٢ا٫ الٛؼالي:  , ٞاٖغ

٤ الخ٤  ؤَله بن ٦ىذ ؾال٩ا ٍَغ
ْ
 .(2106)(حٗٝغ

غ ٝ الخ٤ بالغظا٫ مً ٚحر ؤن جخ٩ل )و٢ا٫ ؤًًا:  َٗ ٞاٖلم ًا ؤدي ؤه٪ متى ٦ىذ طاَبا بلى ح

ٌ  م م  الٗال   ؾُٗ٪, ٞةن   َطل  ٖلى بهحرج٪ ٣ٞض  ُٗي ً الغظا٫ بهما َى ٧الكمـ ؤو ٧الؿغاط 

الًىء, زم اهٓغ ببهغ٥, ٞةن ٦ىذ ؤٖمى ٞما ٌٛجي ٖى٪ الؿغاط والكمـ, ٞمً ٖى٫ ٖلى 

 .(2107)(الخ٣لُض َل٪ َال٧ا مُل٣ا

ظٍ ٖاصة ): ؤًًاو٢ا٫  ٌ َو ىن الخ٤ بالغظا٫ ال الغظا٫َ بالخ٤, طلفدء الللى ، ٌٗٞغ

ٝ  الخ٤ بالغظا٫ بل "خُض ٢ا٫: هنع هللا يضر بً ؤبي َالب  والٗا٢ل ٣ًخضي ب٣ى٫ ؤمحر اإلاامىحن ٖلي ال حٗغ

 ؤَله
ْ
ٝ  الخ٤ حٗٝغ ا ، والٗاٝع الٗا٢ل ٌٗٝغ الخ٤ زم ًىٓغ في هٟـ ال٣ى٫, ٞةن ٧ان خ٣  "اٖغ

 
َ
 ب  ٢
َ
 ل

 
(٣اد  ه مبُال ؤو م  ه ؾىاء ٧ان ٢اثل

(2108). 

 .(2109)(أزظَابها ال هىٓغ بلى ال٣اثلحن وبهما هىٓغ بلى ألا٢ىا٫ ومو٢ا٫ الؼع٦صخي: )

خماص ٖلى الغظا٫ ؤ٢ىام  ٢ا٫ الكاَبي: )و  غاى ًٖ الضلُل والٖا زغظىا  ول٣ض ػ٫ بؿبب ؤلٖا

بؿبب طل٪ ًٖ ظاصة الصخابت والخابٗحن عضخي هللا ٖجهم ؤظمٗحن، واجبٗىا ؤَىاءَم بٛحر ٖلم 

 ًٞلىا ًٖ ؾىاء الؿبُل. ولىظ٦غ لظل٪ ٖكغة ؤمشلت, بلى ؤن ٢ا٫: والسامـ: عؤي هابٛت مخإزغة

الؼمان ممً ًضعي الخسل٤ بسل٤ ؤَل الخهٝى اإلاخ٣ضمحن، ؤو ًغوم الضزى٫ ٞحهم، ٌٗمضون بلى 

                                              

 (70 - 69( ٚاًت ؤلاخ٩ام )م 2103)

 (138زمغ الشمام )م ( 2104)

 1/15( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 2105)

 1/23بخُاء ٖلىم الضًً  (2106)

ت عؾاثل ؤلامام الٛؼالي )م  مٗغاط الؿال٨حن (2107) ٣ُ)ٍ  (97/ مجمٖى  ُت(.اإلا٨خبت الخٞى

 (153 - 152ً الًال٫ )م اإلاى٣ظ م (2108)

 2/135( اإلاىشىع 2109)
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ت ٖلحهم ؤو ألا٢ىا٫ الهاصعة ٖجهم، ُٞخسظوجها صًىا  ما ه٣ل ٖجهم في ال٨خب مً ألاخىا٫ الجاٍع

ُت مً ال٨خاب والؿىت، ؤو مسالٟت  ٣ت، وبن ٧اهذ مسالٟت للىهىم الكٖغ ٗت ألَل الٍُغ وقَغ

وال هٓغ  ٖالم، بل ٣ًىلىن: بن  ًٖ الؿل٠ الهالر، ال ًلخٟخىن مٗها بلى ٞخُا ٣ُٞه   إلاا ظاء

، وبن ٧ان مسالٟا لل٣ٟه ٞهى ؤًًا  ناخب َظا ال٨الم زبدذ والًخه، ٩ٞل ما ًٟٗله ؤو ٣ًىله خ٤ٌّ

٣ت السهىم, ٞتراَم ًدؿىىن الًٓ بخل٪ ألا٢ىا٫  ظٍ ٍَغ ممً ٣ًخضي به، وال٣ٟه للٗمىم, َو

ٗت دمحم وألاٞٗا٫ وال ى ٖحن اجبإ الغظا٫ وجغ٥ الخ٤، م٘ ؤن ؤولئ٪  ملسو هيلع هللا ىلص, ًدؿىىن الًٓ بكَغ َو

م ؤجهم  ل 
 ٖ ٣ل ٖجهم ٧ان في الجهاًت صون البضاًت، وال 

 
ى٣ل ٖجهم، لم ًشبذ ؤن ما ه  ً ت الظًً  اإلاخهٞى

 ًٍ بصخت ما نضع ٖجهم ؤم ال، وؤًًا ٣ٞض ٩ًىن مً ؤثمت الخهٝى ٚو
غ   ٣
م مً ػ٫ ٧اهىا م  حَر

٤ ال٣ىم ٧ل  الخإصب, ػلت ًجب ؾتر   ه ممً لم ًخإصب بٍُغ
َ
ٗلم خال ٌَ َا ٖلُه، ُٞى٣لها ٖىه مً ال 

ا مً ألامىع التي َتهضم الضًً، ٞةهه عبما  و٢ض خظع الؿل٠ الهالر مً ػلت الٗالم، وظٗلَى

 
ً
جت في الضًً,  ْهغث ٞخُحر في الىاؽ ٧ل مُاع، ُٞٗضوجها صًىا، وهي يض الضًً، ٞخ٩ىن الؼلت ح 

, و٢ض ؤ٢غ إذ لِظىا بملاصىمين٨ٞظل٪ ؤَل الخهٝى ال بض مً و٢ٕى الؼلل ٞحهم في الجملت 

ا ال بض في الا٢خضاء بالهىفي (2110)ال٣ىم بى٢ٕى اإلاٗاصخي مجهم, ولِـ مً مد٣٣حهم مً ًىٟحها
ً
, ٞةط

خسظ صًىا ؤم ال مً ٖغى ؤ٢ىاله وؤٞٗاله ٖلى خا٦م    ً الخدهم , وًد٨م ٖلحها: َل هي مً ظملت ما 

الٗالم ٖلى الكٕغ ؤًًا، وؤ٢ل  طل٪ في الهىفي ؤن وؿإله  ٦ما وٗغى ؤ٢ىا٫َ الخم هى الشسق 

حٍر عخمهم هللا, ول٨ً َاالء الىابٛت ال ًٟٗلىن  ما٫ بن ٧ان ٖاإلاا بال٣ٟه، ٧الجىُض ٚو ًٖ جل٪ ألٖا

٤، طل٪، ٞهاعوا مخبٗحن للغظا٫ مً خُض َم عظا٫ ال مً خُض َم خا٦مىن بالخا٦م الخ

هم ؾهل بً ٖبض ، بط ٢ا٫ بمام  وهى خالف مد كلُه الظلف الاصدلر ومد كلُه اإلاخاصىفت ؤًظد

في ألازال١ وألاٞٗا٫، وألا٧ل  هللا الدؿتري: مظَبىا مبجي ٖلى زالزت ؤنى٫: الا٢خضاء بالىبي 

٣هم اجبإ الغظا٫ ٖلى اهدغاٝ،  ما٫. ولم ًشبذ في ٍَغ مً الخال٫، وبزالم الىُت في ظمُ٘ ألٖا

  اجبدقُ وخاقاَم مً طل٪، بل 
ُ
 .(2111)(الظالٌ ؤهِل  السحدٌ شإن

                                              

٣ت ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: ) (2110) ه في ٧ل ألامىع, و٢ض ؾئل قُش الٍُغ
َ
 الىلي وال نض٢

َ
ال٨غامت ال جىظب ٖهمت

وًعا}؟ ٣ٞا٫: م الجىُض عخمه هللا: ؤًؼوي الىليوم٣خضي الخ٣ُ٣ت ؤبى ال٣اؾ َضًعا َم٣ْض 
َ
٢  

 
ْمغ  اَّلل

َ
اَن ؤ

َ
ت . َب٣اث الكاُٞٗ({َو٧

 2/318ال٨بري 

خهام  (2111)  322 - 3/318الٖا
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 ) اكتراض وحىابه (

   )"اهٓغ بلى مً ٢ا٫ ال بلى ما ٢ُل" ٖلى َظٍ الؿىت وكإث  ٢ا٫ ال٣ٗاص: 
٦الم,  في ج٣ضًغ ٧ل 

ٞلِـ ٖىضي ؤقض زُإ مً ال٣اثلحن "اهٓغ بلى ما ٢ُل ال بلى ما ٢ا٫" وال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤٞهم ٦الما 

ذ   هٞهم   خ٤   سه ونٟاجه. وفي مظ٦غاث   بال بطا ٖٞغ ظمٗتها  ناخَبه وو٢ٟذ ٖلى شخيء  مً جاٍع

بٗتها في ؾىت  باؾم "زالنت الُىمُت" ؤ٢ى٫: "اهٓغ بلى ما ٢ُل ال بلى مً ٢ا٫" ٢اٖضة ال  1912َو

ها في ٧ل خا٫, ٞال٩لمت جسخل٠ مٗاهحها بازخالٝ ٢اثلحها... و٧لمت مشل ٢ى٫ اإلاٗغي 
 
ًصر بَال٢

 مشال" : 

 حٗب ٧لها الخُاة ٞما ؤعجب ... بال مً عاٚب في اػصًاص

ًازظ مجها ما ال ًازظ مما حؿمٗه في ٧ل خحن بحن ٖامت الىاؽ مً الخظمغ مً الخُاة 

ت في الخُاة وجمجي السالم مجها, ٞةهىا هش٤ بإن اإلاٗغي ماعؽ ألامىَع  ٍغ لكاون التي وصعؽ ا ,الجَى

ضا, و  ج٩ىن بها ٖظبت ؤو مغة, لم ٌؿبر مجها ؤولئ٪ الٗامت بال ما ٣ً٘ لهم مً ألامىع التي وه٨ضا ؤو ٚع

 ال ج٨ٟي للخ٨م ٖلى ماَُت الخُاة".

ض َظا الغؤَي  ٗؼػ َظٍ الخجغبت, ٞال٩لمت الىاخضة جسخل٠  و٧ل ما عؤًخه بٗض طل٪ ًٍا َو

ً   مٗاهحها بازخالٝ ٢اثلحها, ُٞابه لها مً ٢اثل   , ألن ال٨الم ظؼ لخٟذ بلحها مً ٢اثل  وال  ء مً ٚحٍر

ؤلاوؿان ولِـ بدغ٧اث جخمىط في الهىاء وج٣٘ في آلاطان, ٞةطا ؤعصث ؤن حٗٝغ الجؼء ٞال مدُو 

  
 
ألجها مً  َم ل٪ مً الغظٕى به بلى ٧له الظي ججؼؤ مىه, وبطا ؤخببذ ؤن جٟهم ال٩لمت ٞاٞهم اإلاخ٩ل

 
 
 .(2112)ٗخبر وجىػن(مٗضهه ؤزظث وبمحزاهه ح

ت بال٣اثل يمغاص ال٣ٗاص ٢لذ:  ت للؤن اإلاٗٞغ ظا خ٤ٌّ ٖلى  ى٢ٝىغوٍع ال  مغامي ٦المه, َو

ب ُٞه ٍع
 ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )و٢ض  ,(2113)

 
َما ؤَٖٓم  ال٩لمت ض بها ؤخض  الىاخضة ٣ًىلها ازىان، ًٍغ

٣ت ال٣اثل وؾحرجه ومظَبه وما ًضٖى بلُه  خباع  بٍُغ ٌَ الخ٤، والٖا ض بها آلازغ  مد ٍغ الباَل، ٍو

ىاْغ ٖلُه ًَ  لِـ ألخض  ٢ا٫ ابً جُمُت: ), ولهظا (2114)(ٍو ل ٦الَم ؤخض  مً الىاؽ بال ٖلى ما دم  ؤن 

  غ  ٖ  
إلى  ال جىـسْ "و٢ى٫  مً ٢ا٫ , (2115)ؤخض( ٝ ؤهه ؤعاصٍ ال ٖلى ما ًدخمله طل٪ اللٟٔ في ٦الم ٧ل 

                                              

ت ال٩املت ( 2112)  744 - 26/743الجمٖى

غي في ٦خابه "ال٣اهىن في جٟؿحر الىهىم" )م 2113) ( وما بٗضَا, 46( و٢ض ٖغى لهظا الكُش مىلىص الؿٍغ

 ٞغاظٗه.

 3/481مضاعط الؿال٨حن ( 2114)

 7/36مجمٕى الٟخاوي ( 2115)
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٘ الىاْغ  حجاَب " مً كدٌ واهـس إلى مد كدٌ ال ًىافي َظا, ألن مدهل َظٍ اإلا٣الت َى ؤن ًٞغ

الجىػي: )في ٦ما ٢ا٫ ابً  -ؿغح بهحرجه ُٞما ألظله زل٣ذ الخ٣لُض والخٗهب ًٖ ُٖيُه, َو

 ٌؿخطخيء 
ً
الخ٣لُض ببُا٫  مىٟٗت ال٣ٗل, ألهه بهما زل٤ للخإمل والخضبغ, و٢بُذ  بمً ؤُٖي قمٗت

مصخي في الٓلمت( ؤو  ُٞجغص الىٓغ في ال٨الم لُد٨م ٖلُه بالصخت,  - (2116)بها ؤن ًُٟئها ٍو

اع الخ٤ َى اإلاُاب٣ت إلاا في هٟـ ألامغ, وال جإزحر لل٣اثل الٟؿاص ب٣ُ٘ الىٓغ ًٖ ٢اثله, ألن مُٗ

 في طل٪.

ٞإهذ جغي ؤن اٖتراى ال٣ٗاص لِـ واعصا ٖلى مغاص الٗلماء مً ٧لمتهم جل٪, وبطا جمحزث 

با. مذ ٧ان ؤمغ  ألالٟاّ بٗض طل٪ ٢ٍغ ه 
 
 اإلاٗاوي ٞو

َٖ  "انُالخاث الٟىىن "٦كاٝ  َظا و٢ض عؤًذ في   في ؾبب 
   ض 

غئوؽ الشماهُت ت مً المَ الؿ 

  اإلا٣هىصَ  الٗالمت، و٧إن   :: الؿمت" قغح التهظًب"في اإلاكهىعة: )
 
 ,وحه حظمُت الللمبلى  ؤلاقاعة

 
 
 . (2117)(بظمالُت بلى ما ًٟهل الٗلم مً اإلا٣انض وفي ط٦غ وظه الدؿمُت بقاعة

ظ مً ال٨الم ٖلى حٍٗغ٠ ؤنى٫ ال٣ٟه باٖخباع ؤلاياٞت 
َ
از  ً ٢لذ: ووظه الدؿمُت 

م
َ
ل َٗ  ُت, م٘ يمُمت ما في الٟاثضة الشاهُت آلاجُت.وال

 ( :  زالر فىابد) 

م  السهىم)٢ا٫ الؿٗض:  :ألاولى ( الفدبدة ) 
ْ
ل  ٗ ٣َب  لل

َ
 ,بٗض ما ج٣غع ؤن  "ؤنى٫َ ال٣ٟه" ل

  ٗ  بُان  وجىيُذ  ٦ال خاظت بلى بياٞت ال
 
اصة ٣َهض ٍػ  ً  .(2118)"(شجغ ألاعا٥ـ"لم بلُه, بال ؤن 

ىوي: : الثدهُت ( الفدبدة )   ٖلى مضح   :الل٣ب)٢ا٫ الَغ
م  َص٫ 

َ
ل ى َىا صا٫ٌّ  َٖ ٖلى  ؤو طم, َو

خىنل بها بلى اؾخيباٍ ألاخ٩ام   ً ً قإجها ؤن  ًما ٖلى ٢ىاَٖض م 
َ
ل َٖ ؤٖٓم اإلاضاثذ, ألهه بطا ٧ان 

ُت التي هي ؾبب    .(2119)(الؿٗاصة, ٞهى ؤٖٓم مضح الكٖغ

 : " ٖلم الىي٘ زالنت"في  (2120)٢ا٫ الكُش ًىؾ٠ الضظىي : ) الثدلثت ( 
 
في  )و٢٘ السالٝ

ً ؤجها مً ٢بُل ؤؾماء ال٨خب والٗلىم والتراظم, واقتهغ بحن الىاؽ ما ازخاٍع الخ٤٣ الهبان م  

                                              

 (74نُض الساَغ )م ( 2116)

 1/15خاث الٟىىن ( ٦كاٝ انُال 2117)

ذ ٖلى الخىيُذ ( 2118)  1/34الخلٍى

 1/139( جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ مىخهى الؿى٫ 2119)

غ  ب٩ىهه مبَجى ال٣ٟه  الظي   ٗ
ْ
ك م  لهظا الًٟ م 

َ
ل َٖ , وؤنى٫  ال٣ٟه   

م 
َ
غ بَمْضح  ؤو ط  ٗ ك

 ٌ م  
َ
ل َٖ  : ب 

َ
٣
 
٨ظا ٢ا٫ الؿٗض: )الل َو

ٗاف وهجاة اإلاٗاص، وطل٪ مضح  
َ
ذ به هٓام  اإلا  1/13(. الخلٍى
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م  
 
ى مؿل الم الصسهُت, َو بحن ؤن جً٘ البى٪ اؾما  في ؤؾماء الٗلىم وال٨خب, ألهه ال ٞغ١َ  ألٖا

 ًَ ٘  التي ؤ الٗلىم   ن  حٗح   ل  ٣  ؤو ل٨خاب٪ اؾما, وال   مً ؤؾمائها ًٖ طل٪, وؤما ؤؾماء   عاصَا الىاي

 
 
الم, وقبهت   التراظم ٞال ًٓهغ ؤنال ؤجها مً ٢بُل ألٖا

 
ض مجها ألالٟاّ  ؤعباب طل٪ الغؤي ؤجها ؤٍع

مٗخض بها في هٓغ  السهىنت الضالت ٖلى اإلاٗاوي السهىنت, وهي قبهت عاثجت في اإلاى٣ى٫ ٚحر  

ً: طل ؤعباب اإلا٣ٗى٫, و٢بل ؤن حٗٝغ وظهَ   ٪ ًلؼم٪ ؤن حٗلم ؤمٍغ

ز  ٖما ٖضاٍ, وبن ٧ان   
ألاو٫: ؤن حٗلم ؤن  الىاي٘ ال ًً٘ لٟٓا مً ألالٟاّ بال إلاًٗجى مخمح 

 لظل٪ اإلاٗجى ؤٞغاص  ٦شحرة ًىظض ٞحها, ومدا٫  ؤن ًً٘ لٛحر اإلاخمحز ٖىضٍ, وبال ٞال صاللت, ٞال وي٘.

 ٧ل  مىظىص  في الساعط ًجب ؤن ٩ًىن مخٗ
ؿخدُل ؤن ٩ًىن قاجٗا, ٩ٞل ما الشاوي: ؤن  ُىا, َو

و مٗحن, ٞلِـ ًىظض ُٞه بال  وظض في الساعط مً حجغ وشجغ وخُىان وبوؿان ٞهى مصس 

.  ألاشسام  مً ٧ل هٕى

ز مٗجى "مؿإلت" مشال ًٖ "باب" و"ٞهل" ال صزل له في  ذ ؤن  جمح  َذ طل٪ ٖٞغ ٞةطا ٖٞغ

  لٟٔ مخمحز  ًٖ م
٠ والخى٨حر, ألن مٗجى ٧ل  ذ, وبن الخٍٗغ ٗجى ٚحٍر بم٣خطخى الىي٘ ٦ما ٖٞغ

ّ  مسهىنت صالت ٖلى مٗاوي مسهىنت   ًٖ ؤلٟا
 
٧ان ميكإ الكبهت ؤن "اإلاؿإلت" مشال ٖباعة

 ًٖ ؤن  اإلاىظىصاث الساعظُت ال بض ؤن ج٩ىن مُٗىت مصسهت, وال 
 
ٞهى ٦ظل٪, ول٨ً َظٍ ٟٚلت

٠ والخى ٠  بلى ًخإحى ؤن ج٩ىن مبَهمت قاجٗت, وال صزل لظل٪ في الخٍٗغ ٨حر, وبهما مغظ٘ الخٍٗغ

ال١, ٦ما ؤن مضاع الخى٨حر   اللٟٔ ٖلى شخيء  مٗحن بدُض ًٟهم مىه ٖىض ؤلَا
َ
٢هض الىاي٘ صاللت

ال١ ٚحَر مٗحن بإن ٩ًىن قاجٗا ال  ٟهم مً اللٟٔ ؤًًا, ٞةن ٧ان اإلاٟهىم مىه ٖىض ؤلَا  ً ٖلى ما 

 ًسخو به واخض  صون آزغ بم٣خطخى وي٘ اللٟٔ ٞهى الى٨غة.

 ٞلى
ً
ٗغى ما َىا ٖلى طل٪ اإلاحزان, ٞهل هٟهم مً ٢ىلىا مؿئلت ؤو باب ؤو ٞاثضة مؿإلت

مسهىنت ؤو بابا مسهىنا ؤو ٞاثضة مُٗىت, ؤم ًجىػ بٗض ؾماٖىا طل٪ ؤن ٩ًىن اإلاغاص  ؤي  

اثضة مً ٚحر ؤن ٌٗاعيىا الىي٘ في طل٪, بسالٝ ما بطا ؾمٗىا  شخيء  مما ٌؿمى مؿإلت وبابا ٞو

 ٖىه بم٣خطخى الىي٘, ظم٘ الجىام٘ مشال
 
, ٞةهىا ال هٟهم بال قِئا مُٗىا ال ًجىػ لىا الاههغاٝ

                                                                                                                                             

الم" 2120) غ. مً : ) 8/216( في "ألٖا غ، يٍغ لم الضظىي: مضع ؽ مً ٖلماء ألاَػ ًىؾ٠ بً ؤخمض بً ههغ بً ؾٍى

غ اإلاٟغص الكُش ؤبى الخاؾً ظما٫ 434 - 433(. و٢ا٫ ال٩ىزغي في "م٣االجه" )م ٣ٞهاء اإلاال٨ُت ( : )الٗالمت ألاوخض والىدٍغ

غ الكٍغ٠... ٧ان الضًً ًىؾ٠ بً ؤخمض بً ههغ الضظ آًت في الظ٧اء  -عخمه هللا-ىي ًٖى ظماٖت ٦باع الٗلماء باألَػ

غ الكٍغ٠ مئاث جىاَؼ ألال٠ مً  ت الساَغ وظىصة البُان و٢ىة الظا٦غة وؾٗت الٗلم, ًدًغ خل٣اث صعوؾه في ألاَػ وؾٖغ

جهلى  لبت الٗلىم, ًهٛىن بنٛاء ٧لُا بلى بُاهه الؿاخغ وبل٣اثه الجظاب ٍو ن مً َظا اإلاجهل الٗظب, و٧ان مٟؿغ الٗلماء َو

ه و٧اجبه وزُُبه بد٤ بحن ؤَل َب٣خه مً الٗلماء(. ]جىفي ؾىت  ُلؿٞى غ ومدضزه ٞو  [1365ألاَػ
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وؤًًا لى ٢ا٫ اإلاال٠ ٞاثضجان مشال ولم ًظ٦غ بال ٞاثضة واخضة, اٖتريىا ٖلُه خُض ؤزل بمٗجى 

م, ؤٞخٗتريه بإهه لم ًىظض بال 
َ
ل َٗ ضا ال الخشيُت, ٞهل بطا ؾمٗذ عظال ٣ًى٫ عؤًذ خؿىحن مشال مٍغ

ولُذ قٗغي ما الٟغ١ بحن ٞاثضجان وعظالن, وؤًًا جغاٍ ٣ًى٫ ٞاثضة ؤزغي,  شسو واخض,

٣ى٫ الٟاثضة الشاهُت, ُٞضزل ٖلحها ؤ٫ الٗهضًت بخؿاؾا مىه بؿب٤ الٗهض في  ُٞهٟها بالى٨غة, ٍو

٢ىله ٞاثضجان ومالخٓخه إلاٗجى جل٪ الخشيُت ٦ما ًالخٔ مٗجى الجمُٗت بطا ٢ا٫ ٞىاثض ؤو مؿاثل, 

ألاصلت التي جى٣ضح في هٟؿ٪ بطا عظَٗذ بلى طو٢٪ ووظضاه٪, وبهظا حٗلم ؤن  بلى ٚحر طل٪ مً

ما ماهشا ٦الم  مً ًخ٣ُض بالٓىاَغ وال ٌؿخُُ٘ ؤن ًسغط مً 
َ
ل َٖ ً مؿإلت م٘ ٧ىجها  ال٨الم في جىٍى

 .(2121)(٢ُض ج٣لُض ألا٧ابغ

 

                                              

 (38 - 36زالنت ٖلم الىي٘ )م ( 2121)
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 االستنداداملبدأ التاسع: 

 

 

 

غ والخدبحر"٢ا٫ في   .(2122)(ؤي: ما مىه َمَضص  َظا الٗلم "ٍاؾخمضاص"): " الخ٣ٍغ

 )و٢ا٫ ابً ٖاقىع: 
 
َا ٖلى اؾخمضاص  الٗلم ًغاص به: جى٢ ه ٖلى مٗلىماث  ؾاب٤  وظىص   ٟ

ً طل٪ الٗلم، وؾمي طل٪ في  هُه, لخ٩ىَن ٖىًها لهم ٖلى بج٣ان  جضٍو  
َضو  وظىص  طل٪ الٗلم ٖىض م 

 الٗلم لخل اخخُاط   ًٖ حكبُه   "الاؾخمضاصـ"الانُالح ب
َ
الٗىن  :ص، واإلاضص  َض ٪ اإلاٗلىماث بُلب اإلا

ىار، ٣َٞ 
َ
 غَ والٛ

َ
ظ٦  ً ما الؿحن والخاء، ولِـ ٧ل  ما  ي  الُلب  َو

َ
غ في الٗلم مٗضوصا هىا الَٟٗل بدغف

ٍ، بل  ُمهمً َمَضص  ىَعص في الٗلم مً مؿاثل  ٖلىم  مدُره مد ًخىكف كلُه جلى 
 ً ؤزغي ٖىض  ، ٞإما ما 

 .(2123)(مضصا للٗلم ض  َٗ ٌ  ؤلاٞايت في البُان... ٞال 

ر ٖىه باإلاباصت باإلاٗجى ألازو الظي َى انُالح    ٢لذ: ومضص الٗلم َظا َى اإلاٗب 

ى الظي ؾل٠ ُٞه ٢ى٫  آلامضي:  وما َظٍ اإلاباصت في ٖلم ألانى٫؟ ٞى٣ى٫: ٢ض )اإلاى٣ُُحن, َو

ُت، ٞمباصثه ؤنى٫ ال٣ٟه بهما َى مً: ال٨الم والٗغبُت وألاخ٩ام ا ٖلم   اؾخمضاصَ  ٝ ؤن  غ  ٖ   لكٖغ

 .(2124)(ٚحر  زاعظت  ًٖ َظٍ ألا٢ؿام الشالزت

زالض  :: زالثها ]ؤي"ٍواؾخمضاص  )": "قغح مسخهغ ابً الخاظب" ٢ا٫ ابً الؿب٩ي في 

  ؤهه م   اإلاباصت[؛ بما بظماال؛ ببُان  
ٌؿخمض؛ لحرظ٘ بلُه ٖىض الاخخُاط، ؤو جٟهُال  ٖلم   ً ؤي 

 .(2125)(وحؿلُمه ؤو جد٣ُ٣ه؛ لبىاء الٛغى ٖلُه ٍع  مً جهى   ض  مما ال ب   بةٞاصة شخيء  

٢لذ: اإلاظ٧ىعة جٟهُال مً اإلاباصت باإلاٗجى ألازو, وؤما اإلاظ٧ىعة بظماال ٞهي مً اإلاباصت 

م, وهي اإلاٗضوصة في اإلاباصت الٗكغة لهظا الٗلم.  باإلاٗجى ألٖا

                                              

غ والخدبحر( 2122)  1/65 الخ٣ٍغ

 1/18 الؿاب٤( 2123)

 1/8ؤلاخ٩ام في ؤنى٫ ألاخ٩ام لآلمضي ( 2124)

٘ الخاظب ( 2125)  1/242ٞع
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: جدذ جغظمت )اؾخمضاص ؤنى٫ ال٣ٟه( قغح مسخهغ ابً الخاظب٢ا٫ ألانٟهاوي في 

ا َى ال٣ؿم الشالض مً اإلاباصت، و٢ض ظم٘ ُٞه ٞاثضجحن: بخضاَما: بُان ؤهه مً ؤي ٖلم َظ)

ٌ   ٌؿخمض, والشاهُت: بُان   ما ٌؿخمض مىه. وألاولى لِؿذ مً اإلاباصت اإلاهُلخت ٖىض  بٗ

 .(2126)(اإلاى٣ُُحن، بسالٝ الشاهُت

ولى اإلاٗضوصة يمً اإلاباصت الٗكغة, والتي هي لِؿذ مً ٢لذ
 
اإلاباصت : واٖلم ؤن ألا

غ في ؤواثل مهى  
َ
ظ٦

 
 اإلاهُلخت ٖىض اإلاى٣ُُحن, ٢ض ج

ً
في مؿاثل  ٟاث ألانى٫ وبن لم ج٨ً مٗضوصة

 الٗلم وال ؤظؼاثه.

ا نالخا مً اإلاباصت باإلاٗجى ألازو في َظا  زم بوي ٢ض خغنذ ٖلى ؤن ؤوعص ل٪ َٞغ

ٟا ؤنالت  غ  فيال٨خاب وبن ٧ان مهى  موهي اإلاباصت باإلا -اإلاباصت الٗكغة ج٣ٍغ , وطل٪  - ٗجى ألٖا

 إلاؿِـ خاظت الُالب بلحها, واللبِب ال ٌٗؿغ ٖلُه حُُٗجها.

 ( اإلادرة اإلالدورة في اإلابدرا اللشسة) 

 وهي ط٦غ ما ٌؿخمض مىه الٗلم بظماال.

جي:   .(2127)(ؤنى٫ ال٣ٟه مؿخمضة مً ال٨الم والٗغبُت وال٣ٟه)٢ا٫ الجٍى

 .(2128)(ل٣ٟه واللٛتوا وؤما ألانى٫ ٞماصجه: ال٨الم  )و٢ا٫ الٛؼالي: 

 .(2129)(وؤما اؾخمضاصٍ ٞمً ال٨الم, والٗغبُت، وألاخ٩ام)و٢ا٫ ابً الخاظب: 

: ؤن ؤنى٫ ال٣ٟه مؿخمض مً )و٢ا٫ الؼع٦صخي:  وؤما اإلااصة: ٞظ٦غ بمام الخغمحن وجابٍٗى

 .(2130)(زالزت ٖلىم: ال٨الم، وال٣ٟه، والٗغبُت

 . وؤًًا: ٞالووظه الخهغ: الاؾخ٣غاء  )٢ا٫ ابً الىجاع: 
 
 خى٢

 
 زبىث   ً ظهت  بما ؤن ٩ًىن م   ٠

  حجُت ألاصلت, ٞهى ؤنى٫  
 
 الضًً, وبما ؤن ٩ًىن الخى٢

 
مً ظهت صاللت ألالٟاّ ٖلى ألاخ٩ام،  ٠

 
 
ٖ   ٞهى الٗغبُت ً   ع  ها, وبما ؤن ٩ًىن الخى٠٢ مً ظهت جهى  بإهىا  به ٖلُه، ٞهى جهىع   ٫  َض ما 

 .(2131)(ألاخ٩ام

 

                                              

 1/29ُان السخهغ ب( 2126)

ان ( 2127)  1/84البَر

 (60)م  ( اإلاىسى٫ 2128)

٘ الخاظب ( 2129)  1/251ٞع

 1/45 ( البدغ الخ2130ُِ)

غ( 2131)  49 - 1/48 قغح مسخهغ الخدٍغ
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 :( لسبُتالاللوت الاطخمدار مً ) –[  1] 

 

ت للمٗاوي, ٞةن هللا حٗالى زل٤ ؤلاوؿان ٚحَر اٖلم ؤن اللٛت ٖباعة ًٖ  ألالٟاّ اإلاىيٖى

  مؿخ٣  
ه, مدخاظا بلى مكاع٦ت ٚحٍر مً ؤبىاء ظيؿه, الخخُاظه بلى ٚظاء  ولباؽ  ل  بمهالر مٗاق 

 
 
 ومؿ٨ً وؾالح, والىاخض  ال ًخم٨ً مً حٗلم َظٍ ألاقُاء ًٞال ًٖ اؾخٗمالها, ألن ٦
 

 مجها ال

م بال بإن  هم ببٌٗ, وطل٪ ال ًخ   ً ٘  ُٖٓم لُخٗاون بٗ  قتى, ٞال بض مً ظم
َ٘  ٖلى نىاج

 
مى٢ٝى

 ٞه ما في هٟؿه, ٞاخخُج بلى وي٘ شخيء  
ٗغ   ٌ ٠ ٠ بما باللٟٔ، ؤو (2132)ًدهل  به الخٍٗغ ، والخٍٗغ

ى الجغم اإلاىيٕى ٖلى ق٩ل الصخيء, ؤو ب ال٨خابت, باإلقاعة ٦دغ٦ت الُض والخاظب، ؤو باإلاشا٫ َو

 ."ال٣لم ؤخض اللؿاهحن"وهي ؤزذ اللٟٔ ختى ٢الذ الٗغب: 

, ؤما ٧ىهه ؤَُٞض ٞلٗمىمه مً خُض بهه ًم٨ً  ُض  مً ؤلاقاعة واإلاشا٫  وؤٌؿغ 
ْ
ٞ
َ
واللٟٔ ؤ

به ًٖ الظاث واإلاٗجى واإلاىظىص واإلاٗضوم والخايغ والٛاثب, وال ًم٨ً ؤلاقاعة بلى اإلاٗجى،  الخٗبحر  

٘  وال بلى الٛاثب واإلاٗ لض٢اث٤ الٗلىم، وال للباعت ؾبداهه وحٗالى  مشا٫   ضوم، وال ًم٨ً ؤًًا وي

  ٤  ٞ حر طل٪، وؤما ٧ىهه ؤٌؿَغ ٞؤلهه مىا ب مً الخغوٝ الخانلت مً  ٚو
 
لؤلمغ الُبُعي, ألهه مغ٦

ه  الهىث, وطل٪ بهما ًخىلض مً ٦ُُٟاث   ٗغ ى للىٟـ ٖىض بزغاظه, وبزغاظ 
َ
مسهىنت ح

غ ٝ طل٪ ألامغ  
يخٟ٘ به الصسو  اهخٟاٖا ٧لُا، وؤما ال٨خابت  يغوعي, ٞه  ًَ الًغوعي بلى وظه  

ت للٟٔ مً خُض بن ٧ل ما صر الخٗبحر   لها بإهه  ٞهي مؿاٍو ًَ
َ
ه, ل٨ً اللٟٔ ٞ ٖىه ؤم٨ً ٦خابخ 

٘ ي 
 .(2133)ؤٌؿغ, ٞلما ٧ان اللٟٔ ؤَُٞض وؤٌؿَغ و 

 )٢ا٫ ابً بضعان: 
 
ٌٗجي ؤن  ,ي الىٟؿُتالضالت ٖلى اإلاٗاو اٖلم ؤن اللٛت بهما هي ألالٟاّ

  
 
 في هٟؿ   ع  خهى  ًَ  َم اإلاخ٩ل

َ
  مٟغصاث   ع  لصخيء بٗض جهى   شخيء   ه وؿبت

 
 ,ًض٫ ٖلى اليؿبت بُجهما ب  مغ٦

َٗ  ,٦ما ًخهىع الٗلَم    ,هزم ًخهىع هٟ
َ
اإلاىيٕى بلى الخمى٫ ؤو وؿبت  زم ًًم بلى طل٪ وؿبت

ٞخل٪ ألالٟاّ  ,الٗلم هاٞ٘ :ى٫ زم ٌٗبر ًٖ جل٪ اليؿبت بلؿاهه ٣ُٞ ,ض بلى اإلاؿىض بلُهاإلاؿىَ 

َىضي  ال ًسخل٠ ختى ٣ًا٫ له جهىع   بإن الخهىَع  وؤهذ زبحر   ,الضالت ٖلى َظا اإلاٗجى هي اللٛت

  ,ؤو ٖغبي ؤو ٞاعسخي
 
ؿمى بإؾماء َى اللٟٔ ر به ٖما في الًمحر اإلاٗب   وبهما الظي ًسخل٠ َو

ٝ   وؾبب   ,والخهىع    طل٪ الازخال
 
  ,ىتؤمؼظت ألالؿ بهما َى ازخالٝ

 
لت ازخالٝ ؤمؼظت ألالؿىت  ٖو

                                              

ها بٞهام  اإلاغاص بالسُاب, ألن اإلاخ٩لم ٌٗلم ما في هٟؿه وبن لم ًى٤ُ ٢ا٫ ابً الؿمٗاوي: )ب (2132) ن  اللٛت ٞاثضت 

ض ب٨ال   له ًٖ اإلاغاص الظي في هٟؿهبلؿاهه, وبهما ًٍغ
َ
 1/295(. ال٣ىاَ٘ مه بٞهاَم ٚحٍر وؤلاباهت

صخى"  181 - 1/179اهٓغ: جهاًت الؿى٫ لئلؾىىي  (2133)  9 - 3/8, واهٓغ في اإلاىاػهت بحن السِ واللٟٔ: "نبذ ألٖا
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  :هوؾبب  
 
باج٘ ألام٨ىت ازخالٝ ت َو ب٘ البرص  ,ٞةطا ٚلب البرص مشال ٖلى م٩ان بغص َىاٍئ ,ألاٍَى َو

ما اإلااء وألاعى ز٣ُالن ٦شُٟان واإلااء ؤقضَما  ,الخ٨ش٠ُ والخش٣ُل ً الباعصًً َو ألن الٗىهٍغ

ٖلى  ُٞش٣ل الى٤ُ   ,ؤَل طل٪ ال٣ُغُٞٛلب الش٣ل ٖلى ؤلؿىت  ,بغصا وألاعى ؤقضَما ٦شاٞت

  ,ؤلؿىتهم
َ
بها ز٣ُال  ُٞجيء الى٤ُ   ,السهىنت للمٗاوي السهىنت زم ًًٗىن ألالٟاّ

ما حَر ب٘ الخغاعة الخج٠ُٟ  ,ٖلى م٩ان سسً َىاٍئ غ  وبطا ٚلب الَخ  ,٧العجمي والتر٧ي ٚو َو

زم  ,٤ ٖلى ؤلؿىتهمٞخٛلب السٟت ٖلى ؤلؿىت ؤَل طل٪ اإلا٩ان ُٞس٠ الىُ ,والخدلُل والخل٠ُ

 
َ
ُٞجيء الى٤ُ بها زُٟٟا ؾمدا ؾهال ٧اللٛت  ,السهىنت للمٗاوي السهىنت ًًٗىن ألالٟاّ

ها ٞلهظا ٧اهذ ؤٞصَر  ,الٗغبُت وخهل ؤلاعجاػ والخدضي ب٨الم هللا  ,اللٛاث وؤخؿجها وؤقٞغ

ا م٘ ؤهه ٢ض ٧ان في ٢ضعة هللا ؾبداهه     ؤن ٌعجؼ ؤََل حٗالى الىاػ٫ بها صون ٦المه الىاػ٫ بٛحَر
 ٧ل 

   ,لؿان بما هؼله مً ٦المه بظل٪ اللؿان
باء في ٞلؿٟت م  و٢ض ؤقاع بلى َظا اإلاخ٣ض  ىن مً ألَا

 .(2134)(الُب

 ؤنى٫  ٢لذ: زم 
 
٠

 
ال٣ٟه ٖلى الٗغبُت بهما َى مً ظهت صاللت ألالٟاّ ٖلى ألاخ٩ام  جى٢

ما ٖلى لخى٠٢ ٞهم ما ًخٗل٤ بها مً ال٨خاب )بً الىجاع, ٢ا٫: ال  ج٣ضم٦ما  حَر والؿىت ٚو

الٗغبُت, ٞةن ٧ان مً خُض اإلاضلى٫: ٞهى ٖلم اللٛت، ؤو مً ؤخ٩ام جغ٦ُبها: ٞٗلم الىدى، ؤو مً 

ؤخ٩ام ؤٞغاصَا: ٞٗلم الخهٍغ٠، ؤو مً ظهت مُاب٣خه إلا٣خطخى الخا٫ وؾالمخه مً الخ٣ُٗض 

ْؿً: ٞٗلم البُان بإهىاٖه الشالزت  .(2135)(ووظٍى الخ 

ت ٦ُُٟت صاللت ألالٟاّ ٖلى مضلىالتها خىنل ب٣ىاً  )٢ا٫ الؿٗض:  ٖض الٗغبُت بلى مٗٞغ

  ً  .(2136)(والؿىت ع ٖلى اؾخيباٍ ألاخ٩ام مً ال٨خاب٣خَض الىيُٗت, وبىاؾُت طل٪ 

َل صالالث  ألالٟاّ في ال٨خاب )٢ا٫ ال٣غافي: و  ها َظه 
َ
ل  َمً َظه 

وؤما الٗغبُت؛ ٞؤلن 

 .(2137)(والؿىت

هللا الظي ؤهؼله بلى هبِىا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص،  ٦خاَب  ن  )ب: " جٟؿحٍر"في م٣ضمت  (2138)٢ا٫ الُبري و٢ض 

بلؿان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص, وبط ٧ان لؿان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٖغبُا، ٞبحن ؤن ال٣غآن ٖغبي, وبظل٪ ؤًًا ه٤ُ مد٨م 

                                              

 (171 - 170اإلاضزل بلى مظَب ؤلامام ؤخمض بً خىبل )م ( 2134)

 50 - 1/48( قغح ال٩ى٦ب اإلاىحر 2135)

ذ ( 2136)  1/34الخلٍى

 1/98( هٟاجـ ألانى٫ 2137)

ي: )ؤخض ؤثمت الاظتهاص, له مظَب مؿخ٣ل ُٞه جهاه٠ُ مضوهت, وؤجبإ ٧اهىا ًٟخىن ب٣ىله ( 2138) ٢ا٫ الؿَُى

غي  . ٢ا٫ ابً الؿمٗاوي في ألاوؿاب: الجٍغ حٍر غي ٚو ا الجٍغ د٨مىن, مجهم اإلاٗافى بً ػ٦ٍغ  –بٟخذ الجُم و٦ؿغ الغاء  –ٍو
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ل عبىا، ٣ٞا٫  : }ججًز  ظل ط٦ٍغ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
اإلا َٗ

ْ
 {.ال

 
ً
  وبط ٧اهذ واضخت

 
بِىا دمحم ؤن ج٩ىن مٗاوي ٦خاب هللا اإلاجز٫ ٖلى ه ٞالىاظب   ,ما ٢لىا صخت

اَغ   هللا بالًُٟلت  ٍ لٓاَغ ٦المها مالثما، وبن باًىه ٦خاب  ملسو هيلع هللا ىلص، إلاٗاوي ٦الم الٗغب مىا٣ٞت، ْو

 
َ
 .ج٣ضم ونٟىاال٨الم والبُان، بما ٢ض  ل بها ؾاثَغ ًَ التي ٞ

َن   بط ٧ان مىظىصا في ٦الم الٗغب ؤلاًجاػ والازخهاع، والاظتزاء -ٞةط ٧ان طل٪ ٦ظل٪، َٞبح 

الت وؤلا٦شاع،  هاع، وبال٣لت مً ؤلا٦شاع في بٌٗ ألاخىا٫، واؾخٗما٫ ؤلَا باإلزٟاء مً ؤلْا

والترصاص والخ٨غاع، وبْهاع اإلاٗاوي باألؾماء صون ال٨ىاًت ٖجها، وؤلاؾغاع في بٌٗ ألاو٢اث، والسبر 

ً ال٨ىاً ً الٗام في اإلاغاص بالسام الٓاَغ، ٖو ت واإلاغاص ًٖ السام في اإلاغاص بالٗام الٓاَغ، ٖو

ً اإلاىنٝى واإلاغاص الهٟت، وج٣ضًم ما َى في  ، ٖو ً الهٟت واإلاغاص اإلاىنٝى مىه اإلاهغح، ٖو

اإلاٗجى مازغ، وجإزحر ما َى في اإلاٗجى م٣ضم، والا٦خٟاء ببٌٗ مً بٌٗ، وبما ًٓهغ ٖما 

 
 
 مً ؤن ٩ًىن ما في ٦خاب هللا اإلاجز٫  ٖلى هبُه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص (2139) -ه الخظٝ ًدظٝ، وبْهاع ما خٓ

  طل٪ له هٓحرا، وله مشال وقبحها
 .(2140)(طل٪، في ٧ل 

ٗت اإلاباع٦ت ٖغبُت، ال مضزَل ): " اإلاىا٣ٞاث"و٢ا٫ الكاَبي في  ٞحها لؤللؿً  بن َظٍ الكَغ

ظا ِ   -العجمُت، َو  وبن ٧ان مب
 
ؤعجمُت ٖىض  ىا في ؤنى٫ ال٣ٟه، وؤن ال٣غآن لِـ ُٞه ٧لمت

 مً ألانىلُحن، ؤو ُٞ ظماٖت  
 
٤ طل٪،  ه ؤلٟاّ ؤعجمُت ج٩لمذ بها الٗغب، وظاء ال٣غآن ٖلى ٞو

ب   غ  َٗ
 
 َظا البدض ٖلى َظا الىظه ٚحر   ، ٞةن  -الظي لِـ مً ؤنل ٦المها (2141)ٞى٢٘ ُٞه اإلا

                                                                                                                                             

غظ٘ بلى عؤًه. و٧ان ٢ض وؿبت بلى مظَب اب غ ؤخض ؤثمت الٗلماء ًد٨م ب٣ىله ٍو غ الُبري. و٢ا٫ السُُب: ٧ان ابً ظٍغ ً ظٍغ

ا بال٣غاءاث, بهحرا باإلاٗاوي, ٣ٞحها في  ظم٘ مً الٗلىم ما لم ٌكاع٦ه ُٞه ؤخض   ا ب٨خاب هللا, ٖاٞع . ٩ٞان ٖاٞع مً ؤَل ٖهٍغ

غ٢ها, وصخُدها وؾ٣ُمه ا بإ٢ىا٫ الصخابت والخابٗحن ومً ؤخ٩ام ال٣غآن, ٖاإلاا بالؿجن َو ا, وهاسسها وميؿىزها, ٖاٞع

غوٖه. و٢ا٫ ابً  م, وله ٦خب ٦شحرة في الخٟؿحر وآلازاع وؤنى٫ ال٣ٟه ٞو ا بإًام الىاؽ وؤزباَع بٗضَم مً السالٟحن, ٖاٞع

ٟغا وي والغبُ٘ اإلاغاصي, زم الؿب٩ي في الُب٣اث: ٧ان مجتهضا مُل٣ا ؤخض ؤثمت الضهُا, و٧ان ج٣ٟه ؤوال للكاٞعي ؤزظ ًٖ الٖؼ

ى ٖىضي اإلابٗىر ٖلى عؤؽ اإلااثت الشالشت, و٢ض  اؾخ٣ل وؤل٠ ٦خبا في مظَب هٟؿه. ماث ؾىت ٖكغ وزالزماثت. ٢لذ: َو

ً( اَـ . نىن اإلاى٤ُ وال٨الم )م   (133بؿُذ جغظمخه في َب٣اث اإلاٟؿٍغ

ظا صؤب الُبري ٢ىله: "ؤن ٩ًىن.." مبخضؤ ٢ىله "ٞبحن"، وما بُجهم( ٢ا٫ مدمىص قا٦غ: 2139) ل؛ َو ا اٖتراى ٍَى

 ؤبضا، ختى ٧إهه لم ٨ًً ًسصخى ٖلى ٢اعت ؤن ٌؿىء ٞهمه ؤو ج٩ل ُٞىخه.

ل ال٣غآن 2140)  12 - 1/11( ظام٘ البُان في جإٍو

م  اؾخٗملخه الٗغب في مٗجى وي٘ له في ٚحر لٛتهم( ٢ا٫ في "ظم٘ الجىام٘" : )2141)
َ
ل َٖ  ٚحر  

 
: لٟٔ ب  غ  َٗ

 
اَـ . ولهظا  (اإلا

ه ؤن ٩ًىن لٟٓا ٚحر ٖلم, ه٣له الٗغب بلى لٛتهم( اَـ . )ً ٖاقىع: ٢ا٫ اب غ ]ٞةن اإلاٗغب قَغ غ والخىٍى ٢ا٫ .  [7/311الخدٍغ
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٘   الُٗاع: )ٞةن ٢لذ: اقخماله ٖلى ٚحر الٗغبي ؤمغ الػم, ألن   م ألاعجمي وا٢
َ
ل َٗ ه ٖغبُا,  ال

 
في ال٣غآن بال زالٝ, ٞلِـ ٧ل

الم مما جىا٣ٞذ ٞحها ل م, ألن اإلا٣هىص بها جمُحز اإلاؿمى في ؾاثغ اللٛاث, وبهما الظي ٞالجىاب ؤن ألٖا ٛت الٗغب ولٛت ٚحَر

 
 
هم في هدى ببغاَُم بهه ممىٕى مً الهٝغ ًسخو بها ؤؾماء ألاظىاؽ ال٩لُت, ٞالجزإ ٞحها, ٞةن ٢لذ: ًغص ٖلى طل٪ ٢ىل

َػان ؤلٟاْهم( اَـ . مً للٗلمُت والعجمت, ؤظُب بإن ظٗله ؤعجمُا باٖخباع ؾب٤ وي٘ العجم له ؤو باٖخبا ع ؤهه ٖلى و 

 1/427خاقِخه ٖلى الخلي 

ي في "ؤلاج٣ان"  ازخل٠ ألاثمت في و٢ٕى اإلاٗغب في ال٣غآن: ٞاأل٦ثرون ومجهم ؤلامام الكاٞعي : ) ٢2/125ا٫ الؿَُى

غ: ما وعص ًٖ ا ه ُٞه... و٢ا٫ ابً ظٍغ غ وؤبى ٖبُضة وال٣اضخي ؤبى ب٨غ وبً ٞاعؽ ٖلى ٖضم و٢ٖى حٍر وابً ظٍغ بً ٖباؽ ٚو

مً جٟؿحر ؤلٟاّ مً ال٣غآن ؤجها بالٟاعؾُت ؤو الخبكُت ؤو الىبُُت ؤو هدى طل٪ بهما اج٤ٟ ٞحها جىاعص اللٛاث ٞخ٩لمذ بها 

 الٗغب والٟغؽ والخبكت بلٟٔ واخض( اَـ .

غ في م٣ضمت  ظٍ ٖباعة ابً ظٍغ ٟاّ ظمُ٘ لم وؿدى٨غ ؤن ٩ًىن مً ال٨الم ما ًخ٤ٟ ُٞه ؤل, ٢ا٫: )"جٟؿحٍر"٢لذ: َو

ؤظىاؽ ألامم السخلٟت ألالؿً بمٗجى واخض، ٠ُ٨ٞ بجيؿحن مجها؟ ٦ما وظضها اجٟا١ ٦شحر مىه ُٞما ٢ض ٖلمىاٍ مً ألالؿً 

حر طل٪  اؽ، ٚو م والضًىاع والضواة وال٣لم وال٣َغ ىا بَالت -السخلٟت، وطل٪ ٧الضَع مل حٗضاصٍ، ٦َغ مما ًخٗب بخهاٍئ ٍو

اعؾُت والٗغبُت باللٟٔ واإلاٗجى. ولٗل طل٪ ٦ظل٪ في ؾاثغ ألالؿً التي هجهل مى٣ُها مما اج٣ٟذ ُٞه الٟ -ال٨خاب بظ٦ٍغ

 وال وٗٝغ ٦المها.

ُٞما ط٦غها مً ألاقُاء التي ٖضصها وؤزبرها اجٟا٢ه في اللٟٔ واإلاٗجى بالٟاعؾُت والٗغبُت، وما ؤقبه -ٞلى ؤن ٢اثال ٢ا٫ 

طل٪ ٧له ٖغبي ال ٞاعسخي، ؤو ٢ا٫: بًٗه ٖغبي وبًٗه ٞاعسخي، ؤو : طل٪ ٧له ٞاعسخي ال ٖغبي، ؤو -طل٪ مما ؾ٨خىا ًٖ ط٦ٍغ

٢ا٫: ٧ان مسغط ؤنله مً ٖىض الٗغب ٞى٢٘ بلى العجم ٞى٣ُىا به، ؤو ٢ا٫: ٧ان مسغط ؤنله مً ٖىض الٟغؽ ٞى٢٘ بلى 

عجم ؤخ٤ ؤن ٧ان مؿخجهال, ألن الٗغب لِؿذ بإولى ؤن ج٩ىن ٧ان مسغط ؤنل طل٪ مجها بلى العجم، وال ال -الٗغب ٞإٖغبخه 

 ج٩ىن ٧ان مسغط ؤنل طل٪ مجها بلى الٗغب، بط ٧ان اؾخٗما٫ طل٪ بلٟٔ واخض ومٗجى واخض مىظىصا في الجيؿحن.

وبط ٧ان طل٪ مىظىصا ٖلى ما ونٟىا في الجيؿحن، ٞلِـ ؤخض الجيؿحن ؤولى بإن ٩ًىن ؤنل طل٪ ٧ان مً ٖىضٍ مً 

خض الجيؿحن بلى آلازغ، مضٕ ؤمغا ال ًىنل بلى خ٣ُ٣ت صخخه بال نل طل٪ بهما ٧ان مً ؤؤالجيـ آلازغ. واإلاضعي ؤن مسغط 

٣ُ٘ الٗظع صخخه. ل الك٪، ٍو ٍؼ  بسبر ًىظب الٗلم، ٍو

في بُاجها -بل الهىاب في طل٪ ٖىضها: ؤن ٌؿمى: ٖغبُا ؤعجمُا، ؤو خبكُا ٖغبُا، بط ٧اهذ ألامخان له مؿخٗملخحن 

 مىه. -ل٪ مً ٦الم ٧ل ؤمت مجهما، بإولى ؤن ٩ًىن بلحها ميؿىبااؾخٗما٫ ؾاثغ مى٣ُها وبُاجها. ٞلِـ ٚحر ط -ومى٣ُها

٨ٞظل٪ ؾبُل ٧ل ٧لمت واؾم اج٣ٟذ ؤلٟاّ ؤظىاؽ ؤمم ٞحها وفي مٗىاَا، ووظض طل٪ مؿخٗمال في ٧ل ظيـ مجها 

م والضًىاع والضواة وال٣لم، ال-اؾخٗما٫ ؾاثغ مى٣ُهم، ٞؿبُل بياٞخه بلى ٧ل ظيـ مجها، ؾبُل ما ونٟىا  تي مً الضَع

اج٣ٟذ ؤلؿً الٟغؽ والٗغب ٞحها باأللٟاّ الىاخضة واإلاٗجى الىاخض، في ؤهه مؿخد٤ بياٞخه بلى ٧ل ظيـ مً جل٪ 

ل ال٣غآن  -ألاظىاؽ  16 - 1/15اظخمإ وا٢تران( اَـ . مً ظام٘ البُان في جإٍو

مظَب  ُٞه جهض٤ً  -وهللا ؤٖلم-والهىاب مً طل٪ ٖىضي و٢ض ه٣ل ابً ٞاعؽ في "الهاخبي" ًٖ ؤبي ٖبُض ٢ىله: )

بال ؤجها ؾ٣ُذ بلى الٗغب ٞإٖغبتها بإلؿىتها،  -٦ما ٢ا٫ ال٣ٟهاء-ال٣ىلحن ظمُٗا, وطل٪ ؤن َظٍ الخغوٝ وؤنىلها عجمُت 

وخىلتها ًٖ ؤلٟاّ العجم بلى ؤلٟاْها ٞهاعث ٖغبُت. زم هؼ٫ ال٣غآن و٢ض ازخلُذ َظٍ الخغوٝ ب٨الم الٗغب, ٞمً ٢ا٫: 

٢ا٫: عجمُت ٞهى ناص١. ٢ا٫: وبهما ٞؿغها َظا لئال ٣ًضم ؤخض ٖلى ال٣ٟهاء ُٞيؿبهم بلى  بجها ٖغبُت ٞهى ناص١، ومً

ل وؤقض  م ٧اهىا ؤٖلم بالخإٍو ؼ، َو م ٖلحهم ؤجهم ؤ٢ضمىا ٖلى ٦خاب هللا ظل زىاٍئ بٛحر ما ؤعصاٍ هللا ظل ٖو خَى الجهل، ٍو

 حُٗٓما لل٣غآن(.
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  م٣هىص  
 
  َىا, وبهما البدض

َ
 اإلا٣هىص َىا ؤن ال٣غآن هؼ٫ بلؿان الٗغب ٖلى الجملت، ُٞ
َ
ه ل  ٞهم 

ب 

                                                                                                                                             

ه ٣ٞض وؿبه بلى الجهل, وطل٪ ؤن الهضع ألاو٫ ازخلٟىا في ٢ا٫ ؤخمض بً ٞاعؽ: )لِـ ٧ل مً زال٠ ٢اثال في م٣الخ

ل آي مً ال٣غآن ٞسال٠ بًٗهم بًٗا. زم زل٠ مً بٗضَم زل٠، ٞإزظ بًٗهم ب٣ى٫ وؤزظ بٌٗ ب٣ى٫، خؿب  جإٍو

( اَـ . مً  اظتهاصَم وما صلتهم الضاللت ٖلُه. ٞال٣ى٫ بطن ما ٢اله ؤبى ٖبُض، وبن ٧ان ٢ىم مً ألاواثل ٢ض طَبىا بلى ٚحٍر

 1/33الهاخبي 

الظي ؤ٢ىله: بن ال٣اٖضة وال٣ُٗضة هي ؤن ال٣غآن هؼ٫ بلؿان ٖغبي مبحن، ٞلِـ ُٞه لٟٓت جسغط و٢ا٫ ابً ُُٖت: )و 

ًٖ ٦الم الٗغب ٞال جٟهمها بال مً لؿان آزغ، ٞإما َظٍ ألالٟاّ وما ظغي مجغاَا ٞةهه ٢ض ٧ان للٗغب الٗاعبت التي هؼ٫ 

  ٌ اثغ ألالؿىت بخجاعاث وبغخلتي ٢َغل، و٦ؿٟغ مؿاٞغ بً ؤبي ٖمغو بً ؤمُت بً ٖبض مسالُت لؿ ال٣غآن بلؿاجها بٗ

ماعة بً الىلُض بلى ؤعى الخبكت، و٦ؿٟغ  قمـ بلى الكام، وؾٟغ ٖمغ بً السُاب، و٦ؿٟغ ٖمغو بً الٗاصخي ٖو

صخى بلى الخحرة وصخبخه لىهاعاَا م٘ ٧ىهه حجت في اللٛت، ٞٗل٣ذ الٗغب بهظا ٧له ؤلٟاْا ؤعجم ُت ٚحرث بًٗها ألٖا

ا ومداوعاتها ختى ظغث مجغي الٗغبي  بالى٣و مً خغوٞها، وظغث بلى جس٠ُٟ ز٣ل العجمت، واؾخٗملتها في ؤقٗاَع

ذ بما في لٛت ٚ لى َظا الخض هؼ٫ بها ال٣غآن، ٞةن ظهلها ٖغبي ما ٨ٞجهله الهٍغ ذ، وو٢٘ بها البُان، ٖو ، ٦ما لم الهٍغ حٍر

طل٪, ٞد٣ُ٣ت الٗباعة ًٖ َظٍ ألالٟاّ ؤجها في ألانل ؤعجمُت، ل٨ً اؾخٗملتها  بلى ٚحر "ٞاَغ"ٌٗٝغ ابً ٖباؽ مٗجى 

غبتها, ٞهي ٖغبُت بهظا الىظه، وما طَب بلُه الُبري مً ؤن اللٛخحن اج٣ٟخا في لٟٓت ٞظل٪ بُٗض، بل بخضاَما  الٗغب ٖو

 1/51مً الخغع الىظحز  ؤنل، وألازغي ٕٞغ في ألا٦ثر، ألها ال هضٞ٘ ؤًًا ظىاػ الاجٟا١ ٢لُال قاطا( اَـ .

ٖلى ؤن ابً ٖاقىع ٢ا٫: )لٗلماء اللٛت ؤ٢ىا٫ ٦شحرة في عص بٌٗ مٟغصاث ال٣غآن بلى ٢باثل الٗغب, ومهما ٨ًً ٞحها 

مً الدؿاَل في الجاػ وال٨ىاًت, ٞةن ٞحها ما ًشبذ ؤن مٗٓمه لٛت مًغ. وال ق٪ ؤن اللٛاث ال٣ضًمت اإلاخٗانغة ا٢خبـ 

ٌ  ا٢خباؾا  ت  بًٗها مً بٗ ًٍغ
 
ىاء  بن لم ًخٗظع ٖلُه الىنى٫, وللٛت اإلا َٗ ه بلى الخ٨م بإنالت  ال٩لمت بال ب  ٗ ي مخدب ال َحهخض 

ب )م  َبه  بالٗبراهُت والبابلُت وؾاثغ اللٛاث الؿامُت( اَـ . مً ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ
َ
 (184ق

ا٥ مشاال ٖلى ما ؤقاع بلُه ابً ٖاقىع مً نٗىبت الخ٨م بإنالت ال٩لمت, ٣ٞ ض ٢ا٫ ألاؾخاط ٖبض الؿالم ٢لذ: َو

٧لمت الهابىن: في اإلاعجم الىؾُِ ؤن الهابىن الظي حٛؿل به الشُاب ):  (19 - 18)م  "٦ىاقت الىىاصعفي " َاعون

َٟهم مىه ؤن ال٩لمت ٖغبُت بط ٣ًى٫:   ً , ٞهيُ٘ ناخب ال٣امىؽ  ا ٧لمت صزُلت, وفي ال٣ى٫ بإجها صزُلت هٓغ  وألابضان وهدَى

ى ًابـ مٟغح للجؿض. وناخب قٟاء الٛلُ والهابىن مٗغوٝ خاع  ًداء بإهه ٖغبي. ؤمابل لم ًظ٦ٍغ في ٢لُل ؤو ٦شحر َو

ض ؤالجىال٣ُي في اإلاٗغب ٣ٞا٫: بهه  ى في طل٪ مىا٤ٞ البً صٍع الظي ٢ا٫ في الجمهغة: ٞإما  321عجمي, ٌٗجي ؤهه مٗغب, َو

ل ٞهما اؾمان ؤعجمُان َالىث وظالىث ونابىن ٞلِـ ب٨الم ٖغبي, ٞال جلخٟذ بلُه, وبن ٧ان  َالىث وظالىث في الخجًز

ض: لِـ مً ٦الم الٗغب. وظاء  و٦ظل٪ صاوص. و٢ا٫ ناخب اللؿان: والهابىن الظي حٛؿل به الشُاب مٗغوٝ, ٢ا٫ ابً صٍع

ض بىدى  هه٠ ٢غن ٞظ٦غ ؤهه مٗغب, و٧ان الهابىن مٗغوٞا ػمان ابً ٢خِبت اإلاىلىص ؾىت  غي بٗض ابً صٍع  , ٣ًى٫ في312ألاَػ

: وؤو٫ مَ  ل الهابىن ؾلُمان بً صاوص ٖلحهما الهالة والؿالم. ٠ُ٨ٞ ٣ًا٫ في ٧لمت مشل َظٍ بجها ٦خابه اإلاٗاٝع م 
َٖ  ً

با ٢ضًما ؤنُال. ول٣ض ؤههٟها الٗالمت ابً الُُب الٟاسخي قُش  صزلُت؟ لٗل ؤ٢ل ما جىن٠ به ؤجها مٗغبت, ومٗغبت حٍٗغ

٘  -ٌٗجي ابً الُُب  -الٗغوؽ: ٢ا٫ قُسىا ناخب جاط الٗغوؽ بههاٞا بِىا, ٢ا٫ ناخب جاط  : َى مما جىا٣ٞذ ُٞه ظمُ

ا. ول٣ض طَب اؾخِىجاؽ في معجمألالؿىت الٗغبُت والٟاعؾُت والتر٦ُت ٚو بلى ؤن ال٩لمت في الٟاعؾُت مإزىطة مً  777 هحَر

٢الىا: بن لٟٔ "جىىع" : ) 2/102ث" . و٢ض ٢ا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ في حٗل٣ُه ٖلى "اإلاىا٣ٞاَـ ( اAالٗغبُت وعمؼ لها بالغمؼ 

 مً 
 
اج٣ٟذ ُٞه اللٛت الٗغبُت م٘ اللٛاث ألاعجمُت لٟٓا ومٗجى، و٢الىا: بن لٟٔ "نابىن" اقتر٥ ُٞه م٘ الٗغبُت ظملت

 )ػ( ( اَـ .اللٛاث ألاعجمُت
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٤ ز اهللا حٗالى ٣ًى٫: }انت، ألن بهما ٩ًىن مً َظا الٍُغ  ُ َغب 
َٖ ْغآًها 

 
٢  ٍ َىا

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ا ؤ ه  َؿان  {, و٢ا٫: }ب  ل  ب 

حن   ب 
  م 
ي  َغب 

حن  {, و٢ا٫: }َٖ ب 
يٌّ م  َغب 

َٖ َؿان   ا ل 
َ
ظ ََ يٌّ َو ْعَجم 

َ
ه  ؤ

ُْ لَ وَن ب 
ض  خ 

ْ
ل  ً ي  ظ 

 
َؿان  ال ْى {, و٢ا٫: }ل 

َ
َول

ىا
 
٣َال

َ
ا ل  ُ ْعَجم 

َ
ْغآًها ؤ

 
٢  ٍ َىا

ْ
ل َٗ يٌّ  َظ َغب 

َٖ يٌّ َو ْعَجم 
َ
ؤ
َ
ه  ؤ

 
اج ًَ ْذ آ

َ
ل  
ه 
 
ٞ 

َ
ْىال

َ
مما ًض٫ ٖلى ؤهه  {, بلى ٚحر طل٪ل

ه، ٞمً ظهت لؿان َم ٖغبي وبلؿان الٗغب، ال ؤهه ؤعجمي وال بلؿان العجم، ٞمً ؤعاص جٟه  

 
 
 ٞهمه مً ٚحر َظٍ الجهت، َظا َى اإلا٣هىص مً اإلاؿإلت. ب  الٗغب ًٟهم، وال ؾبُل بلى جُل

ه ظاءث ُٞه ؤلٟاّ مً ؤلٟاّ العجم، ؤو لم ًجئ ُٞه شخيء مً طل٪، ٞال ًدخاط وؤما ٧ىه

همذ مٗىاٍ، ٞةن الٗغب بطا ج٩لمذ به  بلُه بطا ٧اهذ الٗغب ٢ض ج٩لمذ به، وظغي في زُابها، ٞو

ناع مً ٦المها، ؤال جغي ؤجها ال جضٖه ٖلى لٟٓه الظي ٧ان ٖلُه ٖىض العجم، بال بطا ٧اهذ 

 
 
ًَ ه في الساعط و خغوٞ ظا  ىض طل٪ ٩ًىن ميؿىبا بلى وظىص   ل  ٣  الهٟاث ٦دغوٝ الٗغب، َو ٍ، ٖو

 
 
ً  الٗغب، ٞإما بطا لم ج٨ً خغوٞ ها ٦ظل٪ صون بٌٗ، ٞال بض لها ه ٦دغوٝ الٗغب، ؤو ٧ان بٗ

مً ؤن جغصَا خغوٞها، وال ج٣بلها ٖلى مُاب٣ت خغوٝ العجم ؤنال، ومً ؤوػان ال٩لم ما جتر٦ه 

ومجها ما جخهٝغ ُٞه بالخُٛحر ٦ما جخهٝغ في ٦المها، وبطا ٞٗلذ ٖلى خاله في ٦الم العجم، 

طل٪، ناعث جل٪ ال٩لم مًمىمت بلى ٦المها ٧األلٟاّ اإلاغججلت وألاوػان اإلابخضؤة لها، َظا مٗلىم 

 ٖىض ؤَل الٗغبُت ال هؼإ ُٞه وال بق٩ا٫.

 ٨م  وم٘ طل٪، ٞالسالٝ الظي ًظ٦ٍغ اإلاخإزغون في زهىم اإلاؿإلت ال ًيبجي ٖلُه خ

  ٌ ؿخٟاص مىه مؿإلت ٣ٞهُت، وبهما ًم٨ً ٞحها ؤن جىي٘ مؿإلت ٦المُت ًيبجي ٖلحها قغعي، وال 

، و٢ض ٦ٟى هللا ماوهت البدض ٞحها بما اؾخ٣غ ٖلُه ٦الم  ؤَل الٗغبُت في ألاؾماء  اٖخ٣اص 

 ألاعجمُت.

ؤهؼ٫ ٞةن ٢لىا: بن ال٣غآن هؼ٫ بلؿان الٗغب وبهه ٖغبي وبهه ال عجمت ُٞه، ٞبمٗجى ؤهه 

ٖلى لؿان مٗهىص الٗغب في ؤلٟاْها السانت وؤؾالُب مٗاهحها، وؤجها ُٞما ُٞغث ٖلُه مً 

، وبالٗام ًغاص به الٗام في وظه والسام في وظه، وبالٗام  لؿاجها جساَب بالٗام ًغاص به ْاٍَغ

  ٌ ٝ مً ؤو٫ ال٨الم ؤو وؾُه ؤو ٗغَ ًغاص به السام، والٓاَغ ًغاص به ٚحر الٓاَغ، و٧ل طل٪ 

 آ
 
، وجخ٩لم بال٨الم ًىبئ ؤول ، ؤو آزٍغ ًٖ ؤوله، وجخ٩لم بالصخيء ٌٗٝغ باإلاٗجى ٦ما زٍغ ه ًٖ آزٍغ

ٌٗٝغ باإلقاعة، وحؿمي الصخيء الىاخض بإؾماء ٦شحرة، وألاقُاء ال٨شحرة باؾم واخض، و٧ل َظا 

 مٗغوٝ ٖىضَا ال جغجاب في شخيء مىه هي وال مً حٗل٤ بٗلم ٦المها.
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ي مٗاهُه وؤؾالُبه ٖلى َظا الترجِب، ٨ٞما ؤن لؿان ٞةطا ٧ان ٦ظل٪، ٞال٣غآن ف

اظم ال ًم٨ً ؤن ًٟهم مً ظهت لؿان الٗغب، ٦ظل٪ ال ًم٨ً ؤن ًٟهم لؿان  (2142)بٌٗ ألٖا

الٗغب مً ظهت ٞهم لؿان العجم، الزخالٝ ألاويإ وألاؾالُب، والظي هبه ٖلى َظا اإلاإزظ في 

ت  ممً ؤحى بٗضٍ لم  في ؤنى٫ ال٣ٟه، و٦شحر  اإلاؿإلت َى الكاٞعي ؤلامام، في "عؾالخه" اإلاىيٖى

٤ُ ًإزظَا َظا اإلاإزظ، ُٞجب الخيبه    .(2143)(لظل٪، وباهلل الخٞى

لت ( مت وآلت لللم الشَس  ) كلىم اللظدن ُملّدِ

 الىٓغ في ال٣غآن والخضًض ال بض ؤن جخ٣ضمه الٗلىم  ): في "اإلا٣ضمت"  ٢ا٫ ابً زلضون 

  
 
 اللؿاهُت, ألهه مخى٢

 
لم ٖلحها, وهي ؤنىا ٠ لم البُان ٖو لم الىدى ٖو ٝ, ٞمجها ٖلم اللٛت ٖو

ها  
 
 .(2144)(آلاصاب خؿبما هخ٩لم ٖلحها ٧ل

ؤع٧اهه ؤعبٗت: وهي اللٛت  "الٟهل الؿاصؽ والشالزىن في ٖلىم اللؿان الٗغبي)": ؤًًاو٢ا٫ 

 
 
ٗت, بط مإزظ ت ٖلى ؤَل الكَغ تها يغوٍع ها  والىدى والبُان وألاصب, ومٗٞغ  

 
ُت ٧ل ألاخ٩ام الكٖغ

ها مً الصخابت والخابٗحن ٖغب, وقغح مك٨التها مً م ت 
َ
٣َل
َ
ً ال٨خاب والؿىت, وهي بلٛت الٗغب, وه

ٗت ت الٗلىم اإلاخٗل٣ت بهظا اللؿان إلاً ؤعاص ٖلم الكَغ  .(2145)(لٛاتهم, ٞال بض مً مٗٞغ

ُاث): ناخب "ؤبجض الٗلىم" ٢ا٫ ولهظا   .(2146)(اللٛت آلت لخدهُل الٗلم بالكٖغ

 هللا حٗالى إلاا ؤهؼ٫ ٦خابَ بن )و٢ا٫ ابً جُمُت: 
َ
  ه باللؿان الٗغبي، وظٗل عؾىل

 
ٛا ٖىه ه مبل

  
 
بلى  محن به؛ لم ٨ًً ؾبُل  لل٨خاب والخ٨مت بلؿاهه الٗغبي، وظٗل الؿاب٣حن بلى َظا الضًً مخ٩ل

خه مً الضًً خه بال بًبِ اللؿان، وناعث مٗٞغ  .(2147)(يبِ الضًً ومٗٞغ

تها ٞغى واظب، ٞةن  بن هٟـ اللٛت الٗغبُت مً ال)و٢ا٫ ؤًًا:  ٞهم ال٨خاب  ضًً، ومٗٞغ

 .(2148)(والؿىت ٞغى، وال ًٟهم بال بٟهم اللٛت الٗغبُت، وما ال ًخم الىاظب بال به ٞهى واظب

                                              

 ٖلى ال٨خاب: ٦خب اإلاٗل٤ ( 2142)
 
ظمُ٘" ه: "لٗل الهىاب بؾ٣اٍ لٟٔ بٌٗ ألن "ب في َامل ألانل ما هه  خ  ٦

 ؤلؿىت العجم ال جٟهم مً ظهت لؿان الٗغب، وهللا ؤٖلم".

خهام له ؤًًا  104 - 2/101اإلاىا٣ٞاث ( 2143)  وما بٗضَا. 3/253, واهٓغ: الٖا

 (550)م  ( اإلا٣ضمت2144)

 (753الؿاب٤ )م ( 2145)

 (188)م ( ؤبجض الٗلىم 2146)

 450 - 1/449( ا٢خًاء الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم 2147)

 1/527 الؿاب٤( 2148)
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  ؤن   ٕ  ض  )لى اصعى م   :و٢ا٫ الُىفي
 
ًٞال ًٖ ؤن ًضُٖه مؿخدبا  –َظا الٗلم واظب  َم حٗل

ًُلت ومى٣بت   ؤخ٩ام هللا  امخشا٫َ  مً خُض بن   –ٞو
 
ٖلى ٞهم  في ٦خابه واظب, وطل٪ مى٢ٝى

ت اللٛت التي ؤهؼ٫ ال٨خاب بها, ومإزظ  هم مًمىن ال٨خاب مخى٠٢ ٖلى مٗٞغ مًمىن ال٨خاب, ٞو

ٖىه, وبه اخخج ألانىلُىن ٖلى وظىبه  طل٪ مً ًٞ الٗغبُت باإلظمإ, ل٩ان طل٪ صلُال ال ظىاَب 

 .(2149)ٖلى ال٨ٟاًت(

 
 
 و٢ا٫ ؤًًا: )بن هللا حٗالى ٧ل

َ
ً ٦خاَبه مً ألاخ٩ام, وقٕغ لهم ُٞه مً ٍ بما صَ ٖبا ٠ يم 

ما  ه ملسو هيلع هللا ىلص ببُاهه, ٞبِىه بالؿىت, َو
َ
 –ؤٖجي ال٨خاب والؿىت  –بُان الخال٫ والخغام, وؤمغ عؾىل

َا, بط ؤلاظمإ  ماصَا ومؿدَىض  ا ومىعصَا ٖو َا ومهضَع ٗت ومٗخمض  ما ؤنل  الكَغ ٖغبُان, َو

ان في الخ٣ُ٣ت  –ب٩ىجهما صلُال  ٖىض ال٣اثلحن –وال٣ُاؽ  ٕ  ٖلحهما, هاٖػ زابخان بهما, ٞهما ٞغ

ت   مإمىع  هللا حٗالى في ٦خابه, وعؾىله ٖلُه الؿالم في ؾيخه, بال بٗض مٗٞغ
بلحهما, وال ًم٨ً امخشا٫ 

ت اللٛت التي وعصا بها, وهي الٗغبُت, وخُيئظ:  م٣خًاَما, وال ًم٨ً ٞهم  م٣خًاَما بال بمٗٞغ

ت الٗغبُت, وما جى٠٢ ٖلُه الىاظب  ولم ًخم بال به امخشا٫  ا  ٖلى مٗٞغ
 
لخ٩ال٠ُ  الىاظبت مخى٠٢

, ٧الىيىء في الهالة, والغاخلت في الدج ٖلى مً مل٪ زمجها (2150)و٧ان م٣ضوعا ٞهى واظب

 بكغوٍ.

م  اللٛت 
 
والظي ًض٫ ٖلى طل٪: ؤن ال٨خاب والؿىت لى ٧اها ؤعجمُحن لىظب ٖلى ألامت حٗل

اظم مً ؤمت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ًجب ألاعجمُت,  لُٟهمىا بها م٣خطخى السُاب, وؤ٢غب  مً َظا: ؤن ألٖا

ا  ٗت مً اللٛت, ل٩ىهه قَغ  ال٣ضع الظي ًٟهمىن به ما ًجب ٖلحهم مً ؤخ٩ام الكَغ
 
ت ٖلحهم مٗٞغ

 .(2151)(في بم٩ان الامخشا٫ لؤلوامغ

َه في الضًً ؤٖلى  ٞغى  و )و٢ا٫ ابً خؼم:  ن ٌؿخٗحن ٖلى طل٪ مً ؾاثغ َمً ٢هض الخ٣ٟ 

ه بلُه في ٞهم ٦الم عبه حٗالى و٦الم هبُه ملسو هيلع هللا ىلص, ٢ا٫ حٗالى }
ًْ الٗلىم بما ج٣خًُه خاظخ  َىا م 

ْ
ْعَؾل

َ
َوَما ؤ

َى   َ اء  َو
َ
ك ٌَ  ًْ ي َم اء  َوَحْهض 

َ
ك ٌَ  ًْ   َم

 
ل  اَّلل  ً

 ُ ْم َٞ ه 
َ
َن ل  

َبح   ُ ه  ل  ْىم 
َ
َؿان  ٢ ل   ب 

 
ال ى٫  ب 

ُم  َعؾ  َخ٨ 
ْ
ٍؼ  ال ؼ 

َٗ {, الْ

ً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٟٞغى  ٖلى ال٣ُٟه ؤن ٩ًىن ٖاإلاا بلؿان ٩ىن  ,الٗغب لُٟهم ًٖ هللا ٖؼ وظل ٖو ٍو

ٖاإلاا بالىدى الظي َى جغجِب الٗغب ل٨المهم الظي به هؼ٫ ال٣غآن وبه ًٟهم مٗاوي ال٨الم التي 

 ه  َظ  ًٞمَ  ,ٌٗبر ٖجها بازخالٝ الخغ٧اث وبىاء ألالٟاّ
 
الىا٢ٗت ٖلى  ل اللٛت وهي ألالٟاّ

                                              

 (236الًٛبُت في الغص ٖلى مى٨غي الٗغبُت )م  اله٣ٗت( 2149)

غا هاٞٗا لهظٍ ال٣اٖضة.: ٢لذ( 2150)  جغي في ٦خابىا "حؿضًض الىٓغ" ج٣ٍغ

 (266اله٣ٗت الًٛبُت )م ( 2151)
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ٞلم ٌٗٝغ  ,ازخالٝ الخغ٧اث الىا٢ٗت الزخالٝ اإلاٗاوي الظي َى ٖلم   ل الىدَى ه  اإلاؿمُاث وَظ 

ل  له الٟخُا ُٞه, ومً ل ,اللؿان الظي به زاَبىا هللا حٗالى وهبِىا ملسو هيلع هللا ىلص د 
ًَ م ٌٗٝغ طل٪ اللؿان لم 

ن  ٢ض جهاٍ هللا حٗالى ًٖ طل٪ ب٣ىله حٗالى: }ألهه ًٟتي بما ال ًضعي, و   ب 
م 
ْ
ل  ٖ ه   َ٪ ب 

َ
ـَ ل ِْ  َما لَ

 
٠٣ْ

َ
 ج
َ
َوال

 
ً
ىال ْىه  َمْؿئ  َٖ اَن 

َ
٧ ٪َ ئ 

َ
ول
 
ل  ؤ

 
اَص ٧

َ
ا  ٟ

ْ
َبَهَغ َوال

ْ
َ٘ َوال ْم ي {, وب٣ىله حٗالى: }الؿ   ف 

 ٫ َجاص 
 ً  ًْ اؽ  َم ًَ الى  َوم 

ل  
 
٧  ٘ ب 

 
د ٍَ م  َو

ْ
ل  ٖ ْحر  

َ
ٛ   ب 

 
ان  َمغ ٍض  اَّلل

َ
ُ ُْ م  {, وب٣ىله حٗالى: }قَ

ْ
ل  ٖ ه   ْم ب 

 
٨
َ
َُما ل  ٞ ْم 

ء  َخاَجْجخ 
َ
ال ا  ََ ْم  خ 

ْ
ه
َ
اؤ ََ

ىَن  م 
َ
ل ْٗ
َ
 ح

َ
ْم ال خ 

ْ
ه
َ
م  َوؤ

َ
ل ْٗ ٌَ   

 
م  َواَّلل

ْ
ل  ٖ ه   ْم ب 

 
٨
َ
ـَ ل ِْ َُما لَ  ٞ ىَن 

َداظ 
 
َم ج ل 

َ
ه  {, و٢ا٫ حٗالى: }ٞ

َ
ْىه  ٣

َ
ل
َ
 ج
ْ
ط ب 

ىَن 
 
ىل  ٣

َ
ْم َوج

 
٨ خ 
َ
ي ؿ 

ْ
ل
َ
إ ُم   ب   ٓ

َٖ   
 
ْىَض اَّلل  ٖ َى 

 َ ًىا َو  
 ُ ََ ه  

َ
ىه ْدَؿب 

َ
م  َوج

ْ
ل  ٖ ه   ْم ب 

 
٨
َ
ـَ ل ِْ ْم َما لَ

 
٨  َ َىا

ْ
ٞ
َ
إ  .(2152){(ب 

  ولهظا ٧ان واظبا ٖلى مً عام الاظتهاصَ 
 
ت , ): الغاػي  , ٢ا٫ٖلىم الٗغبُت مٗٞغ ىا ٖغبيٌّ َٖ ألن  قغ

اظب بال به ٞهى واظب, وال بض في ٞال ًم٨ً الخىؾل بلُه بال بٟهم ٦الم الٗغب, وما ال ًخم الى 

ت ال٨خاب والؿىت َظٍ الٗلىم مً ال٣ضع الظي ًخم٨ً الجتهض    .(2153)(به مً مٗٞغ

ض بال٣ٗاب ٖلى : )ولِـ لجاَل ؤن ٣ًى٫: و٢ا٫ الُىفي ا ؤو جٖى ه قٖغ
 
م  جاع٦

 
الىاظب: ما ط

ٝ  في خضٍ. وؤلاظمإ مى٣ٗض ٖلى ؤن مً لم ًدهل  نىاٖت جغ٦ه ؤو ٖى٢ب جاع٦ه, ٖلى زال

ض بال٣ٗاب. ألها ه٣ى٫: هدً وٗجي بىظىبه: الىظىب  ا وال ًخٖى لم الٗغبُت, ال ًظم قٖغ غاب ٖو ؤلٖا

ظا مما ال  السام ٖلى مً ؤعاص الٟخُا وال٣ًاء, وؤهه ٞغى ٦ٟاًت ٦ؿاثغ ٞغوى ال٨ٟاًاث. َو

ُان, بط  ض ؤهه واظب ٖلى ألٖا , ال ؤها هٍغ طا٥ جم٨ً مماوٗخه, و٢ض هو ٖلُه ألاصخاب وؾىظ٦ٍغ

خ٣اصاث  .(2154)(ال ًضعى في ٖلم, بال ما ٢ض ٢ُل في الٗباصاث ومؿاثل الٖا

 . (2155)"مً ج٩لم في ال٣ٟه بٛحر لٛت  ج٩لم بلؿان ٢هحر"٢ا٫ ببغاَُم الخغبي: ٢ض و 

و٢ض ؤملى الكاٞعي  ٖلى مهٗب بً ٖبض هللا بً الؼبحر ؤقٗاَع َظًل وو٢اجٗها وؤًامها 

 .(2156)ؤهذ بهظا الظًَ ًٖ ال٣ٟه؟ ٣ٞا٫: بًاٍ ؤعصث   خٟٓا، ٣ٞا٫ له: ًا ؤبا ٖبض هللا ؤًً

ابً بيذ الكاٞعي: ؾمٗذ ؤبي ٣ًى٫: ؤ٢ام الكاٞعي ٖلم الٗغبُت وؤًام الىاؽ و٢ا٫ 

ً ؾىت, ٣ٞلىا له في َظا, ٣ٞا٫: ما ؤعصث بهظا بال الاؾخٗاهت لل٣ٟه  .(2157)ٖكٍغ

                                              

 126 - 5/125ؤلاخ٩ام في ؤنى٫ ألاخ٩ام ( 2152)

 6/24( الخهى٫ 2153)

 (237اله٣ٗت الًٛبُت )م  (2154)

 2/42( ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه 2155)

ُت البً مٟلر آلاصاب ال( 2156)  2/125كٖغ

 2/41( ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه 2157)
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جي في و  ان"٢ا٫ الجٍى خىاء بها وؤما): " البَر ٗت ٖغبُت, , ٞألالٟاّ ٞال بض مً الٖا ةن الكَغ

ال٫َ الاؾخ٣ال٫  بالىٓغ في الكٕغ ما لم ٨ًً  دهدولً ٌؿخ٨مَل اإلاغء  ز   .(2158)(مً الىدى واللٛت ٍز

باللٛت  الاطخلالٌ -بن الهٟاث اإلاٗخبرة في اإلاٟتي ؾذ: ؤخضَا ): " الُٛاسي"و٢ا٫ في 

ٗت اإلاهُٟى  الٗغبُت, ٞةن   والؿجن، وآزاع الصخابت  َا ال٨خاب  مخل٣اَا ومؿخ٣ا -ملسو هيلع هللا ىلص  -قَغ

 
 
 الازجىاءها بإٞصر اللٛاث وؤقٝغ الٗباعاث، وال بض مً وو٢اجٗهم، وؤ٢ًُتهم في ألاخ٩ام، و٧ل

ٗت ٗت مً الٗغبُت، ٞهي الظَع  .(2159)(بلى مضاع٥ الكَغ

الكٍغ الشالض: ؤن ٩ًىن ٖاإلاا بلؿان الٗغب، بدُض )و٢ا٫ الكى٧اوي في قغوٍ الاظتهاص: 

ٌ   ر  ًم٨ىه جٟؿح ، وال  ب وهدٍى كتٍر ؤن ٩ًىن خاٞٓا لها ًٖ ما وعص في ال٨خاب والؿىت مً الٍٛغ

  ر  ْهغ ٢لب، بل اإلاٗخبَ 
 
ٛ  ؤن ٩ًىن مخم٨ىا مً اؾخسغاظها مً مال لحن بظل٪، ٟاث ألاثمت اإلاكخ

ًَ و٢ض ٢غ   ا ؤخؿ   بَى
 
ظ ب، َو َٜ ج٣ٍغ ا ؤبل ًَ  بَى ا ٖلى خغوٝ اإلاعجم جغجِبا ال  ٗ  تهظًب، وعجبَى ب ه

 ال٨ك
 
٠  ًَ ٗ  ٖىه، وال  ٕ  ب ال    ض الَا

ت مٗاهحها، وزىام  جغا٦ُبها، وما  ٖلُه، وبهما ًخم٨ً مً مٗٞغ

، واإلاٗاوي، والبُان، ختى َم  :اقخملذ ٖلُه مً لُاث٠ اإلاؼاًا ً ٧ان ٖاإلاا بٗلم الىدى، والهٝغ

 َم ذ له في ٧ل ًٞ مً َظٍ الٟىىن شب  ًَ 
َ
ٌَ ىتل لُه، ما ًدخاط بلُه ٖىض وعوصٍ ٖ ؿخدًغ بها ٧ل  ، 

ا.بٞةهه  ؿخسغط مىه ألاخ٩ام اؾخسغاظا ٢ٍى  ظل٪ ًىٓغ في الضلُل هٓغا صخُدا، َو

ت مسخهغ   ً ظٗل اإلا٣ضاع الخخاَط وَم  مً مسخهغاتها، ؤو  بلُه مً َظٍ الٟىىن َى مٗٞغ

   ٦خاب  
 مخىؾ 

 
ت ٞحها، ٣ٞض ؤبٗض، بل الاؾخ٨شاع  ِ مً اإلاال مً اإلاماعؾت لها،  ٟاث اإلاىيٖى

  ٘ ال  والخىؾ ض الجته  ٕ ٖلى مُى  في الَا   َض التها مما ًٍؼ
ً
ا في الاؾخسغاط، غً هَ في البدض، وبَ  ٢ىة

 وبهحرة في خهى٫ مُلىبه.

توالخانل: ؤهه  في َظٍ الٗلىم، وبهما جشبذ َظٍ اإلال٨ت  ال بد ؤن جثبذ له اإلالىت اللٍى

 .(2160)ا الًٟ(و٦ثرة اإلاالػمت لكُىر َظبُى٫ اإلاماعؾت، 

هم  ؤؾالُبها )و٢ا٫ الكُش دمحم عقُض عيا:  الاظتهاص ًخى٠٢ ٖلى بج٣ان اللٛت الٗغبُت ٞو

  جغا٦ُبها, 
 وزىام 

َ
 واإلا
َ
 الساسخت في فىىنهد ىِت ل

 
ما  ً  ، للخم٨ مً ٞهم ههىم ال٨خاب والؿىت, َو

                                              

ان ( 2158)  1/43البَر

 (400الُٛاسي )م ( 2159)

 209 - 2/208بعقاص الٟدى٫ ( 2160)
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عوة الٗلُا مً َظٍ اللٛت، و٢ض ٖض  ٖلماء    
 
 اللٛت الٗغبُت  في الظ

َ
ت ألانى٫ مً ظمُ٘ اإلاظاَب مٗٞغ

ا مؿخ٣ال لالظتها  .(2161)(ص م٘ اقتراٍ الٗلم بال٨خاب والؿىتقَغ

ا وبُاجها و٢ا٫ ألاؾخاط مدمىص قا٦غ: ) ل في قَٗغ ت الٗغبُت وخظ٢ها والخٚى بن مٗٞغ

وؤؾالُبها, ؤنل  مً ألانى٫, ال ًدل إلاً ًخ٩لم في ال٣غآن ؤن ًخ٩لم ُٞه ختى ًدؿىه 

دظ٢ه(  .(2162)ٍو

ؤما : ) - لخٟؿحر مً الٗغبُتا و٢ض ط٦غ اؾخمضاصَ  - "م٣ضماث جٟؿحٍر"و٢ا٫ ابً ٖاقىع في 

ت  ت م٣انض الٗغب مً ٦المهم وؤصب لٛتهم ؾىاء خهلذ جل٪ اإلاٗٞغ الٗغبُت ٞاإلاغاص مجها مٗٞغ

ت الخانلت للٗغب الظًً هؼ٫ ال٣غآن بحن ْهغاهحهم، ؤم خهلذ  بالسجُت والؿل٣ُت، ٧اإلاٗٞغ

ت الخانلت للمىلضًً الظًً قاٞهىا ب٣ُت الٗغب و  م، واإلاىلضًً بالخل٣ي والخٗلم ٧اإلاٗٞغ ماعؾَى

٣ا لٟهم  ا. بن ال٣غآن ٦الم ٖغبي ٩ٞاهذ ٢ىاٖض الٗغبُت ٍَغ الظًً صعؾىا ٖلىم اللؿان وصوهَى

ٗجي ب٣ىاٖض (2163)مٗاهُه، وبضون طل٪ ٣ً٘ الٛلِ وؾىء الٟهم إلاً لِـ بٗغبي بالؿل٣ُت ، َو

وي، والبُان. الٗغبُت مجمٕى ٖلىم اللؿان الٗغبي، وهي: متن اللٛت، والخهٍغ٠، والىدى، واإلاٗا

م وجغا٦ُب بلٛائهم،  ومً وعاء طل٪ اؾخٗما٫ الٗغب اإلاخب٘ مً ؤؾالُبهم في زُبهم وؤقٗاَع

ضزل في طل٪ ما ًجغي مجغي الخمشُل والاؾخئىاؽ للخٟؿحر مً ؤٞهام ؤَل اللؿان ؤهٟؿهم  ٍو

 .(2164)(إلاٗاوي آًاث ٚحر واضخت الضاللت ٖىض اإلاىلضًً

م وؤمشالهم زم ٢ا٫: )وؤما اؾخٗما٫ الٗغب، ٞهى ا لخملي مً ؤؾالُبهم في زُبهم وؤقٗاَع

 َُ ىاثضَم ومداصزاتهم، ل  ده  ٖو
 
 ل بظل٪ إلاماعؾت اإلاىل

٣ًىم ٖىضٍ م٣ام الؿل٣ُت والسجُت  ض طو١ 

 ٖىض الٗغبي ال٣ذ, والظو١ ٦ُُٟت للىٟـ بها جضع٥ السىام واإلاؼاًا التي لل٨الم البلُٜ.

                                              

 (99 - 98السالٞت )م ( 2161)

 (484, بىاؾُت م٣االث مدمىص الُىاحي )م  4/416جٟؿحر الُبري  (2162)

م. ]اإلاعجم الىؾُِ الؿل٣ُت: الُبُٗت, ٣ًا٫: ٞالن ًخ٩لم بالؿل٣ُت, ؤي: ًى٤ُ ( 2163)
 
ً ٚحر حٗل بال٨الم صخُدا م 

غ الُبري, في جٟؿحر ٢ىله حٗالى: })ؽ ٫ ١([  ى و٢ض ٢ا٫ ألاؾخاط مدمىص قا٦غ حٗل٣ُا ٖلى ٦الم  البً ظٍغ
 
و
َ
ْم ؤ

 
٨
َ
ىا َخْغز

 
ج
ْ
إ
َ
ٞ

ْم  خ 
ْ
ئ ً مٗاوي ؤلٟاْه و ق   ؤبي ظٟٗغ في َظا الٟهل, مً ؤخؿً البُان ًٖ مٗاوي ال٣غآن, ٖو

 
خغوٞه, وهي صلُل ٖلى { : )حجت

ا وبُاجها وؤؾالُبها, ؤنل  مً ألانى٫, ال ًدل إلاً ًخ٩لم في ال٣غآن ؤن ًخ٩لم  ل في قَٗغ ت الٗغبُت وخظ٢ها والخٚى ؤن مٗٞغ

دظ٢ه(. جٟؿحر الُبري   (484, بىاؾُت م٣االث مدمىص الُىاحي )م  4/416ُٞه ختى ًدؿىه ٍو

غ ( 2164) غ والخىٍى  1/18الخدٍغ
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خٗما٫ البلٛاء ٞخدهل لٛحر الٗغبي ٢ا٫ قُسىا الجض الىػٍغ: وهي هاقئت ًٖ جدب٘ اؾ

ت الظو١  ه ٚاًت البالٚت، ٞضٖىي مٗٞغ بخدب٘ مىاعص الاؾخٗما٫ والخضبغ في ال٨الم اإلا٣ُٕى ببلٚى

٣ىي بدؿب مشاٞىت طل٪ الخضبغ اَـ . ى ٠ًًٗ ٍو  ال ج٣بل بال مً السانت َو

ه ٚاًت البالٚت اإلاكحر بلى وظىب ازخُاع اإلا ماعؽ إلاا ًُالٗه وهلل صٍع في ٢ىله اإلا٣ُٕى ببلٚى

ى ال٨الم اإلاكهىص له بالبالٚت بحن ؤَل َظا الكإن، هدى اإلاٗل٣اث والخماؾت  مً ٦المهم َو

غي وعؾاثل بضٌ٘ الؼمان(وهدى ههج البالٚت وم٣اماث   .(2165)الخٍغ

وؾمٗىا مً قُىزىا في مجالـ الخٗلُم ؤن ؤنى٫ ابً زلضون في "اإلا٣ضمت" : )و٢ض ٢ا٫ 

ً, وهي: ؤصب ال٨خاب البً ٢خِبت, و٦خاب ال٩امل َظا الًٟ )ٌٗجي ألاصب( وؤع  ٧اهه ؤعبٗت صواٍو

للمبرص, و٦خاب البُان والخبُحن للجاخٔ, و٦خاب الىىاصع ألبي ٖلي ال٣الي البٛضاصي, وما ؾىي 

غوٕ ٖجها(  .(2166)َظٍ ألاعبٗت ٞخب٘ لها ٞو

ؤن ه٣غؤ مدمىص قا٦غ( لىا ؤًًا  ؾخاطألا : )و٧ان مً وناجه )مدمىص الُىاحيو٢ا٫ ألاؾخاط 

٦خب ألاصب التي حٗجى باللٛت والىدى مشل: ٦خاب ال٩امل للمبرص, وؤمالي ؤبي ٖلي ال٣الي, وقغح 

لم ٨ًً ًخدمـ للجاخٔ ٦شحرا, م٘ بظالله له  –عخمه هللا  –الخماؾت للمغػوقي, ول٨ىه 

ه في ال٣ى٫  سضٖهم بخهٞغ وخٟاوجه به, ألهه ًغي ؤن الجاخٔ ٌؿخُُل ٖلى الىاؽ بظ٧اثه, ٍو

َ  وال تزالُت, والكُش ٦ما َى مٗغوٝ مً بُان, ولٗل الظي ػ ض قُسىا في الجاخٔ َى مُىله الٖا

 .(2167)ؤَل الؿىت وألازغ(

ٗت و٢ا٫ الكُش دمحم السًغ خؿحن: )٢ا٫ ؤبى بسخا١ الكاَبي: "ال ٚجى  للمجتهض في الكَغ

 
 
 ٠".ًٖ بلٙى صعظت الاظتهاص في ٦الم الٗغب بدُض ًهحر ٞهم  زُابها َبٗا ٚحَر مخ٩ل

ٗت  و٢ض ٣ً٘ في زاَغ٥ ؤن قٍغ الاظتهاص في اللؿان الٗغبي ًجٗل عجبت الاظتهاص في الكَغ

ع, ٞةهه ٣ًخطخي ؤن ٌؿل٪ ال٣ُٟه في البدض  
 
ًٖ مٗاوي ألالٟاّ وؤخ٩امها ووظٍى  بمجزلت اإلاخٗظ

 جل٪ الٗلىم, وال ٨ًُٟه ؤن ًإزظ مً ال٣امىؽ ؤن الى٩اح مشال
 
 بالٚتها الُغ١َ التي ؾل٨ها ؤثمت

ه ؤن السٌٟ ٩ًىن بالجىاع, ومً صالثل ؤلاعجاػ  ء وال٣ٗض, ومً ٦خاب ؾِبٍى ًُل٤ ٖلى الٍى

٠٣ ٖلى  ٠ اإلاؿىض ًُٟض ال٣هغ, ختى ًخدب٘ ٦الَم الٗغب بىٟؿه ٍو ؤن ج٣ضًم اإلاٗمى٫ ؤو حٍٗغ

ٟٓغ بكىاَض ٦شحرة ًد٤٣ بها ٢اٖضة السٌٟ  ء وال٣ٗض, ٍو صخت بَال١ الى٩اح ٖلى الٍى

                                              

غ والخىى ( 2165)  1/21ٍغ الخدٍغ

 (764 - 763اإلا٣ضمت )م ( 2166)

 (523)م  مدمىص الُىاحي م٣االث (2167)
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ه بالجىاع, وقىاَض ؤ  ٟ حن ًُٟض الخهغ. وج٩لُ ٠ الُٞغ زغي ٌٗلم بها ؤن ج٣ضًم اإلاٗمى٫ ؤو حٍٗغ

 بما ال حؿٗه الُا٢ت.
َ
كبه الخ٩ل٠ُ  ٌ  

َ
 بإن ًبلٜ في ٖلىم اللٛت َظٍ الٛاًت

ٗت ال بض له مً ؤن ًغسخ في ٖلىم اللٛت عؾىَر البالٛحن  وظىاب َظا: ؤن الجتهض في الكَغ

 الاظتهاص, وله ؤن ًغظ٘ في ؤخ٩ام
َ
ألالٟاّ ومٗاهحها بلى عواًت الش٣ت وما ٣ًىله ألاثمت, وبطا  صعظت

ت    قغعي حٗحن ٖلُه خُيئظ بظ٫  الىؾ٘ في مٗٞغ
 في مًٗجى ؤو خ٨م  جى٠٢ ٖلُه ٞهم  هو 

 ٕ و٢٘ هؼا

غ  ت ؤو البُاهُت في ج٣ٍغ الخ٤ بحن طل٪ الازخالٝ, وال ٌؿٙى له ؤن ٌٗمل ٖلى ؤخض اإلاظاَب الىدٍى

ه بضلُلخ٨م  بال ؤن ٌؿدبحن له ع 
 
 .(2168)(جخاه

 اكخبدز الظُدق مً ؤصٌى الفهم والاطخيبدغ (()) فدبدة في ؤن 

با ٢ى٫  ؤلامام  الكاَبي: بن الٗغب ) ، وبالٗام ًغاص ج٣ضم ٢ٍغ جساَب بالٗام ًغاص به ْاٍَغ

وول  به الٗام في وظه والسام في وظه، وبالٗام ًغاص به السام، والٓاَغ ًغاص به ٚحر الٓاَغ، 

لسَ  ٌُ  (.ف ِمً ؤٌو الىالم ؤو وطؼه ؤو آخسهذلً 

 .مً السُاب , لخإزحٍر في حُٗحن اإلاغاص))مساكدة الظُدق((وفي َظا بقاعة بلى 

ولخا٢ه,  –باإلاىخضة  –٢ا٫ ألامحر: )ؾُا١ ال٨الم, باإلاشىاة, بمٗجى: ؾى٢ه الكامل لؿبا٢ه 

غة للًمحر في ٢ىله حٗالى:  "الكمـ"٦ـ  
د  }اإلاٟؿ 

ْ
ال َىاَعْث ب 

َ
ى ج   والسحر {َجاب  َخت 

ي  صخ 
َٗ  –, ٞةن  َؾْب٤َ ال

ى نالة الٗهغ   .(2169)ولخى١َ الدجاب م٘ الخىاعي, ًض٫ ٖلحها( –َو

ً  و  ىت الؿُا١: هي ما    ٖلى زهىم اإلا٣هىص ً الخ  ازظ م  ٢ا٫ الُٗاع: )٢ٍغ
٤ ال٨الم الضا٫ 

ىت الؿبا١ بالباء اإلاىخضة: ٞهي صاللت التر٦ُب ٖلى مٗجى ٌؿب٤ بلى الٟهم مىه  ؤو ؾاب٣ه. وؤما ٢ٍغ

ىت الؿُا١ حؿمى ٦ظل٪( ,وحؿمى صاللت الؿُا١ ,م٘ اخخما٫ بعاصة ٚحٍر  .(2170)٦ما ؤن ٢ٍغ

ً  و٢ض ط٦غ الؼع٦صخي في ٦خاب ألاصلت السخل٠ ٞحها "صاللت الؿُا١" و٢ا٫: ) ا بٗ هم، ؤه٨َغ

. و٢ا٫ بًٗهم: بجها مخ٤ٟ ٖلحها في مجاعي ٦الم هللا حٗالىوَم   . (2171)(ً ظهل قِئا ؤه٨ٍغ

 ٫ الٛؼالي في قغاثِ الاظتهاص: )٢او 
 
ٖغبُت,  وال بض  مً ٖلم اللٛت, ٞةن  مأزظ الكٕغ ؤلٟاّ

يبػي ؤن ٌؿخ٣ل بٟهم ٦الم الٗغب, وال ٨ًُٟه الغظٕى بلى ال٨خب, ٞةجها ال جض٫ بال ٖلى مٗاوي  ٍو

 . (2172)ألالٟاّ, ٞإما اإلاٗاوي اإلاٟهىمت مً ؾُا٢ها وجغجُبها ٞال ًٟهمها بال مؿخ٣ل بها(

                                              

ٗت ؤلاؾالمُت  (2168)  (18 - 17نالخت ل٩ل ػمان وم٩ان لخمض السًغ خؿحن )م الكَغ

 (337 - 336( , واهٓغ: اله٣ٗت الًٛبُت للُىفي )م 104 - 103( زمغ الشمام )م 2169)

 1/30خاقُت الُٗاع ٖلى الخلي ( 2170)

 8/54الخُِ ( البدغ 2171)
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ي في قغاثِ الاظتهاص: )و٢ا ى الظي ٫ الؿَُى السامـ: اإلاٗاوي اإلاٟهىمت مً الؿُا١, َو

٠ في َظا الىٕى 
 
ل
َ
ؤقاع بلُه الٛؼالي في "اإلاىسى٫", وؤهه ال ٨ًخٟي ُٞه ب٨خب اللٛت, و٢ض ؤ

٣ضث له في "ؤلاج٣ان" ٞهال(  . (2173)بسهىنه الغاٚب  ٦خاَبه "مٟغصاث ال٣غآن", ٖو

غ  الؿُا١ مغقض  : )و٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم بلى جبحن الجمالث وجغظُذ الخخمالث وج٣ٍغ

الىاضخاث, و٧ل طل٪ بٗٝغ الاؾخٗما٫, ٩ٞل نٟت و٢ٗذ في ؾُا١ اإلاضح ٧اهذ مضخا, و٧ل 

نٟت و٢ٗذ في ؾُا١ الظم ٧اهذ طما, ٞما ٧ان مضخا بالىي٘ ٞى٢٘ في ؾُا١ الظم ناع طما 

  واؾتهؼاءً 
 
{ ؤي: الظلُل اإلاهان, ا بٗٝغ الاؾخٗما٫, مشاله: }ًم وته٨ غ ٍم 

َ
٨
ْ
ٍؼ  ال ؼ 

َٗ َذ الْ
ْ
ه
َ
َ٪ ؤ ه  ١ْ ب 

 
ط

{ ؤي: الؿُٟه  ُض  ق  ُم  الغ  َخل 
ْ
َذ ال

ْ
ه
َ َ
َ٪ أل ه  لى٢ٕى طل٪ في ؾُا١ الظم, و٦ظل٪ ٢ى٫ ٢ىم قُٗب: }ب 

ه في ؾُا١ ؤلاه٩اع ٖلُه  .(2174)(الجاَل, لى٢ٖى

خمل وال٣ُ٘ بٗضم اخخما٫ الؿُا١ ًغقض بلى جبُحن الجمل وحُٗحن الخو٢ا٫ ابً ال٣ُم: )

ظا مً ؤٖٓم ال٣غاثً الضالت ٖلى  ٚحر اإلاغاص وجسهُو الٗام وج٣ُُض اإلاُل٤ وجىٕى الضاللت. َو

 َٞم  ,مغاص اإلاخ٩لم
َ
 ل  ً ؤَمله ٚ

َ
َ٪ ؤهذ  ِ ه  ١ْ ب 

 
الِ في مىاْغجه, ٞاهٓغ بلى ٢ىله حٗالى: }ط في هٍٓغ ٚو

 
َ
{ ٠ُ٦ ججض ؾُا٢ غ ٍم 

َ
٨
ْ
ٍؼ  ال ؼ 

َٗ  .(2175)الخ٣حر( الظلُل  ه ًض٫ ٖلى ؤهه الْ

بن اإلاؿا٢اث جسخل٠ بازخالٝ ألاخىا٫ وألاو٢اث : )" اإلاىا٣ٞاث"و٢ا٫ الكاَبي في 

ظا مٗلىم    مً اإلاؿخم   في ٖلم اإلاٗاوي والبُان؛ ٞالظي ٩ًىن ٖلى با٫   والىىاػ٫، َو
 
  َٟ خَ ٘ واإلا

م, ه 

، بدؿب ال٣ًُت وما ا٢خًاٍ الخا٫  ٞحها، ال  ًىٓغ في ؤولها صون الالخٟاث  بلى ؤو٫ ال٨الم وآزٍغ

ا صون ؤولها، ٞةن   ا، وال في آزَغ ً   آزَغ   ال٣ًُت وبن اقخملذ ٖلى ظمل؛ ٞبٗ
 
 ٤  ها مخٗل

 
 
  للم   واخضة هاػلت في شخيء واخض، ٞال مدَُو  بالبٌٗ, ألجها ٢ًُت

م ًٖ عص آزغ ال٨الم ٖلى خٟه 

، وبط طا٥ ًدهل م٣هىص     ؤوله، وؤوله ٖلى آزٍغ
 
في  الىَٓغ  ١َ ٞغ   ْن ٠، ٞةالكإع في ٞهم اإلا٩ل

ؤظؼاثه؛ ٞال ًخىنل به بلى مغاصٍ، ٞال ًصر الا٢خهاع  في الىٓغ ٖلى بٌٗ ؤظؼاء ال٨الم صون 

  ً ى الىٓغ   بٌٗ، بال في مَى في ٞهم الٓاَغ بدؿب اللؿان الٗغبي وما ٣ًخًُه، ال  واخض، َو

  
 
ب  ٖلى الٗغبُت؛ عظ٘ بلى هٟـ ال٨ م، ٞةطا صر له الٓاَغ  بدؿب م٣هىص اإلاخ٩ل  الم، ٞٗما ٢ٍغ

                                                                                                                                             

 (572( اإلاىسى٫ )م 2172)

غ الاؾدىاص 2173)  (48في جٟؿحر الاظتهاص )م ( ج٣ٍغ

 8/55( , والبدغ الخُِ للؼع٦صخي 160 - 159( ؤلامام في بُان ؤصلت ألاخ٩ام )م 2174)

 (34, وم٣ضمت جٟؿحر الؿٗضي )م  10 - 4/9بضاج٘ الٟىاثض ( 2175)
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في ؤؾباب  ًبضو له مىه اإلاٗجى اإلاغاص؛ ٞٗلُه بالخٗبض به، و٢ض ٌُٗىه ٖلى َظا اإلا٣هض الىٓغ  

ل  .(2177)(؛ ٞةجها جبحن ٦شحرا مً اإلاىاي٘ التي ًسخل٠ مٛؼاَا ٖلى الىاْغ(2176)الخجًز

جر : )بن  الؿُا١ مبحن للمجمالث، مغ " الٗىىان"و "قغح ؤلاإلاام"و٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض في 

جب اٖخباع    ما ص٫ ٖلُه الؿُا١ وال٣غاثً، ألن   لبٌٗ الخخمالث، وما٦ض للىاضخاث. ٢ا٫: ٍو

 .(2178)ال٨الم( بظل٪ ًدبحن م٣هىص  

٤  بلى بُان الجمالث وحُٗحن الخخمالث, : )" قغح ٖمضة ألاخ٩ام"و٢ا٫ في  بن  الؿُا١ ٍَغ

ل ال٨الم ٖلى اإلا٣هىص مىه هم طل٪ ٢اٖضة ٦بحرة مً  ,وججًز ٢ىاٖض ؤنى٫ ال٣ٟه, ولم ؤع مً ٞو

غ ٢اٖضتها مُى    حٗغى لها في ؤنى٫ ال٣ٟه بال٨الم ٖلحها وج٣ٍغ
َ
 ل
ً
ً ممً ؤصع٦ىا  ت بال بٌٗ اإلاخإزٍغ

 
َ
ىت ٖلى الىاْغ، وبن ٧اهذ طاَث ق  

 ُ  ؤصخابهم, وهي ٢اٖضة مخٗ
َ
غٛ  ْ ىا

 
 .(2179)(ب ٖلى اإلا

غ ال ٌؿٟٗه الضلُل ٖلى مُلىبه اإلا٢لذ:   ْ ٤ الؿُا١, ووظه الكٛب ؤن اإلاىا إزىط مً ٍَغ

  ً ٘  ؾاب٤ ٖىض  و٢ض ؤقاع بلى َظا اب ط٦غ ألالٟاّ الٗامت بىي٘ اللٛت, وؤجها ص٤ُ٢ الُٗض في مىي

ً بٌٗ  ٢هض   ٖلى زالر مغاجب, ؤخضَا: ما ْهغ ُٞه ٖضم    م 
 ٕ الخٗمُم, ٢ا٫: )و٢ض و٢٘ جىاػ

ً في ال٣ؿم ألاو٫ في ٧ىن اإلا٣هىص مىه ٖضَم الخٗمُم, ُٞالب ب ًٗهم بالضلُل ٖلى اإلاخإزٍغ

  ٤ ظا الٍُغ َٗغٝ مً ؾُا١ ال٨الم،  لِـ بجُض, ألن   طل٪, َو  ٌ لدم َظا ؤمغ   ًُ  الظُدق ال 
ُ
وراللت

ىلب بالضلُل ٖلُه لٗؿغ, ٞالىاْغ ًغظ٘ بلى كلحهد رلُل ، وطل٪ لى ٞهم اإلا٣هىص مً ال٨الم، َو

  ْ ٞ  غ ًغظ٘ بلى ص  طو٢ه، واإلاىا  .(2180)ه(ًىه وبهها

                                              

ي في "ؤلاج٣ان"  (2176) م ػ  108 - ٢1/107ا٫ الؿَُى ش ,اٖم ؤهه ال َاثل جدذ َظا الًٟ: )ٖػ اهه مجغي الخاٍع  ,لجٍغ

٘ الخ٨م. ومجها جسهُو الخ٨م به ٖىض مً ًغي  ,وؤزُإ في طل٪ ت وظه الخ٨مت الباٖشت ٖلى حكَغ بل له ٞىاثض: مجها مٗٞغ

٣ىم الضلُل ٖلى جسههه, ٞةطا ٖٝغ الؿبب ٢هغ  ؤن الٗبرة بسهىم الؿبب. ومجها ؤن اللٟٔ ٢ض ٩ًىن ٖاما ٍو

هُو ٖلى ما ٖضا نىعجه, ٞةن صزى٫ نىعة الؿبب ٢ُعي وبزغاظها باالظتهاص ممىٕى ٦ما خ٩ى ؤلاظمإ ٖلُه الخس

ب وال الخٟاث بلى مً قظ ٞجىػ طل٪. ومجها الى٢ٝى ٖلى اإلاٗجى وبػالت ؤلاق٩ا٫. ٢ا٫ الىاخضي: ال  ال٣اضخي ؤبى ب٨غ في الخ٣ٍغ

٤ ٢ىي في ٞهم هتها وبُان هؼولهاًم٨ً جٟؿحر آلاًت صون الى٢ٝى ٖلى ٢ , و٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض: بُان ؾبب الجزو٫ ٍَغ

ت ؾبب الجزو٫ ٌٗحن ٖلى ٞهم آلاًت, ٞةن الٗلم بالؿبب ًىعر الٗلم باإلاؿبب( اَـ .  مٗاوي ال٣غآن, و٢ا٫ ابً جُمُت: مٗٞغ

ل الػمت إلاً ؤعاص ٖلم : ) 4/146و٢ا٫ الكاَبي في ٦خاب ألاصلت مً "اإلاىا٣ٞاث"  ت ؤؾباب الخجًز ( اَـ . واهٓغ: ال٣غآنمٗٞغ

غ غ والخىٍى  " البً ٖاقىع. )ػ(اإلا٣ضمت السامؿت مً م٣ضماث "الخدٍغ

 4/266( اإلاىا٣ٞاث 2177)

 290 - 4/289البدغ الخُِ للؼع٦صخي ( 2178)

 2/216( بخ٩ام ألاخ٩ام 2179)

 378 - 1/377 الؿاب٤( 2180)
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الىلُض ابً عقض في ظىاب له ٖمً ٢ا٫ )بهه ال ًدخاط بلى لؿان الٗغب(  ٢ا٫ ؤبى جىبُه ( :) 

مً ؤمىع الضًاهت  ٞلُىهٝغ ًٖ طل٪ ولُدب مىه, ٞةهه ال ًصر شخيء   َظا ظاَل  )ه: ما هه  

حن  }وؤلاؾالم بال بلؿان الٗغب, ٣ًى٫ هللا حٗالى:  ب 
  م 
ي  َغب 

َٖ َؿان   ل   , بال ؤن ًغي ؤهه ٢ا٫ طل٪ لسبض  {ب 

 .(2181)اَـ (ٖلى ٢ىله طل٪ بدؿب ما ًغي, ٣ٞض ٢ا٫ ُٖٓما , ُٞاصبه ؤلامام  هفي صًى  

لِؿذ اللٛت الٗغبُت ؤصاة الش٣اٞت ): الكُش ؾٟغ الخىالي في ٦خابه "الٗلماهُت" و٢ا٫ 

ؤلاؾالمُت ٞدؿب، بل هي م٣ىم مً م٣ىماث الصسهُت ؤلاؾالمُت للٟغص والجخم٘، ولِـ 

  
 
با ؤن ٌكً اإلاؿدكغ٢ىن واإلابك ٖلحها هجماث قغؾت جخٗل٤ بإلٟاْها وجغا٦ُبها وم٣ضعتها  غونٍٚغ

ال٣غآن بهضم لٛخه لُهبذ ٧اإلهجُل الالجُجي ال  مىن َضمَ و ٖلى مؿاًغة الٗهغ، ٣ٞض ٧اهىا ًغ 

 .(2182)(٣ًغئٍ بال عظا٫ الضًً

ا ٢ا٫ الكاٞعي في ٢لذ: 
 َ
  مؿلم  ؤن ًخٗلم مً لؿان ): " الغؾالت٦خاب "ولهظا إلا

ٖلى ٧ل 

خلى به ٦خاَب الٗغب ما بل ٍ وعؾىله، ٍو ٛه ظهضٍ، ختى ٌكهض به ؤن ال بله بال هللا، وؤن دمحما ٖبض 

حر طل٪.  ى٤ُ بالظ٦غ ُٞما اٞترى ٖلُه مً الخ٨بحر، وؤمغ به مً الدؿبُذ، والدكهض، ٚو هللا، ٍو

ه، وؤهؼ٫ به آزَغ ٦خبه: ٧ان
َ
خم به هبىج

َ
 وما اػصاص مً الٗلم باللؿان، الظي ظٗله هللا لؿان مً ز

خىظه إلاا  (2183)زحرا له. ٦ما ٖلُه ًخٗلم إحي البِذ، وما ؤمغ بةجُاهه، ٍو  والظ٦َغ ٞحها، ٍو
َ
الهالة

ا ٩ىن جبٗا ُٞما اٞترى ٖلُه، وهضب بلُه، ال مخبٖى  .(وظه له. ٍو

في َظا مٗجى ؾُاسخي و٢ىمي ظلُل, ألن ألامت التي هؼ٫ )ٖل٤ الكُش ؤخمض قا٦غ ٣ٞا٫: 

م, ًجب ٖلح ها ؤن حٗمل ٖلى وكغ صًجها, ووكغ لؿاجها, ووكغ ٖاصاتها وآصابها: بلؿاجها ال٨خاب ال٨ٍغ

ا بلى ما ظاء به هبحها مً الهضي وصًً الخ٤, لخجٗل مً َظٍ ألامم  بحن ألامم ألازغي, وهي جضَٖى

٩ىهىا قهضاء ٖلى الىاؽ. ٞمً ؤعاص ؤن ًضزل في  ؤلاؾالمُت ؤمت واخضة, ولخ٩ىن ؤمت وؾُا, ٍو

خٗلم لٛتها, َظٍ الٗهبت ؤلاؾالمُت: ٞٗ ٗتها, وحهخضي بهضحها, ٍو دب٘ قَغ لُه ؤن ٌٗخ٣ض صًجها, ٍو

ا. ٩ىن في طل٪ ٧له ٦ما ٢ا٫ الكاٞعي هنع هللا يضر: جبٗا ال مخبٖى  ٍو

                                              

غ البً ٖاقىع ( 2181) غ والخىٍى  1/20الخدٍغ

 (603الٗلماهُت لؿٟغ الخىالي )م ( 2182)

في )ب( و)ط( "٦ما ٖلُه ؤن ًخٗلم" وػٍاصة "ؤن" زالٝ للشابذ في ؤنل الغبُ٘, وخظٝ "ؤن" في مشل َظا ( 2183)

ٗه بطا خظٞذ, وطَب  اإلاىي٘ ظاثؼ ٢ُاؾا ٖلى ٢ى٫, وازخل٠ في بٖغاب الٟٗل خُيئظ: ٞظَب ألا٦ثرون بلى وظىب ٞع

خ٩لم بلٛخه ٖلى سجُخه, ٞهى ًخسحر 17:  2بًٗهم بلى ؤهه بطا خظٞذ ب٣ي ٖملها. اهٓغ َم٘ الهىام٘. ) ( والكاٞعي ٨ًخب ٍو

باعاجه. )ؤخمض قا٦غ( ى حجت في ٦المه ٖو  مً لٛاث الٗغب ما قاء, َو
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و٢ض ؤقاع بلى َظا اإلاٗجى والضي ألاؾخاط ألا٦بر الكُش دمحم قا٦غ خٟٓه هللا, في ٦خابه 

م بلى اللٛاث ألا ل ًإمً 12و  11عجمُت )م )ال٣ى٫ الٟهل في جغظمت ال٣غآن ال٨ٍغ ( ٢ا٫: "َو

ىا٥ ؤن  ت بحن الكٗىب ؤلاؾالمُت َىا َو ؤولئ٪ الظًً ٌصجٗىن اهدكاع الترظمت الاه٩لحًز

ًهبدىا بإهٟؿهم مً ظملت الٗىامل في وي٘ الخضوص الٟانلت بحن ؤلاؾالم الٗغبي وؤلاؾالم 

الٗغبُت ؤهٟؿها, بما خبب بلى  الاه٩لحزي, ال في ألامم والكٗىب ٚحر الٗغبُت وخضَا, بل في ألامم

, (2185), خبا في الخجضص والاهخ٣ا٫, وبًٛا ل٩ل ٢ضًم(2184)الىاؽ مً الجزوٕ بلى الخ٣لُض ألاوعوبي

ً جل٪ الٗهبُت التي ًىٓغ بلحها اإلاؿخٗمغون ٦ما  مهما ٧ان له مً آلازاع الهالخت في ج٩ٍى

ضاء في َغاث٤ الاؾخٗماع ومٛالبت الكٗىب الك ض ًىٓغون بلى ؤلض ألٖا غ٢ُت", زم ٢ا٫: "ٞهل ًٍغ

م في زىبه الٗغبي  ؤولئ٪ الظًً ؤنابتهم خمى الخجضص والاهخ٣ا٫, بشىعتهم َظٍ ٖلى ال٣غآن ال٨ٍغ

ؤن ٌكهضوا آزغ مهٕغ للجامٗت ؤلاؾالمُت, بط ًجضون في الجمهىعٍت التر٦ُت ٢غآها جغ٦ُا, وفي 

ا, وفي مؿخٗمغاث الضو٫ ألا  ت ٢غآها اه٩لحًز زغي ٢غآها ٞغوؿُا, وآزغ َلُاهُا اإلاؿخٗمغاث ؤلاه٩لحًز

 .(2186)(ؤو بؾباهُا ؤو َىالهضًا" بلى آزغ ما ٢ا٫ خٟٓه هللا

ل بؿ٣ٍى صولت  )٢ا٫ ابً خؼم: و٢ض 
 
بُ َا وٍَ ها وصزى٫   بن اللٛت ٌؿ٣ِ ؤ٦ثر  م  ؤَل  ٚحَر

  ً م, ٞةهما  م وازخالَهم بٛحَر   ٖلحهم في مؿا٦جهم, ؤو بى٣لهم ًٖ صًاَع
 ُ   ض  ٣

َ
لىَم  ألامت   لٛت ا هٖو

 وؤزباعَ 
 
  َا ٢ىة

 
 ؤَل   صولتها ووكاٍ

 
غاٚ  هم, وؤما َم ها ٞو

َ
 ل  ً ج

َم, صولت   ْذ َٟ لب ٖلحهم ٖضو  هم ٚو

 
السىاَغ, وعبما ٧ان  مجهم مىث   واقخٛلىا بالسٝى والخاظت والظ٫ وزضمت ؤٖضائهم, ٞمًمىن 

م وبُىص ٖلىمهم, َظا مىظىص   ََ  طل٪ ؾببا لظَاب لٛتهم ووؿُان ؤوؿابهم وؤزباَع , ضةباإلاكا

 .(2187)(ومٗلىم بال٣ٗل يغوعة

                                              

ىاثض٢ٍا٫ ابً زلضون: ) (2184) ْدلخه وؾاثغ ؤخىاله ٖو ٍه وه  ٘  ؤبضا باال٢خضاء بالٛالب في قٗاٍع وػ 
َ
ىل  (.بن  اإلاٛلىَب م 

 (184)م  اإلا٣ضمت

ت في لِـ ُٖبا في  مَض ال٣   ال٣غياوي: )ولى ٣ٖلىا لٗلمىا ؤن  ٠ الكُش ًىؾ٢ا٫  (2185) طاجه, والجضة لِؿذ مٍؼ

٨ٞم مً ٢ضًم هاٞ٘ ؤٖٓم الىٟ٘, و٦م مً ظضًض ياع ؤقض الًغع. ٖلى ؤن ال٣ضم والجضة ؤمغ وؿبي, ٣ٞضًم الُىم  هٟؿها,

ىض طل٪ ججب الشىعة  ٖلُه ؤًًا ومدٍى وحُٛحٍر بجضًض آزغ, ٧ان ظضصا باألمـ, وظضًض الُىم ؾُهحر بٗض خحن ٢ضًما, ٖو

٨ظا ًهبذ مغوع الؼمً وخضٍ َى الخا٦م ٖلى ألاقُاء بٗضم الهالخُت للب٣اء, ٞلِـ َىا٥ ٢ُمت زابخت وال خ٣اث٤ صاثمت,  َو

٢ضًم وظضًض, وال٣ضًم َى الباَل والجضًض َى الخ٤! ٞما ؤسس٠ َظا الخ٨ٟحر وما ؤيله ًٖ ؾىاء  -٣ِٞ  -وبهما َىا٥ 

 (132(. الخل ؤلاؾالمي )م الؿبُل!!

ؿترط٫ لجمال ٧اجب ظلبي ٢ا٫و٢ض   1/38 ىصجه وعصاءجه ال ل٣ضمه وخضوزه(. ٦ك٠ الٓىىن : )بهما ٌؿخجاص الصخيء َو

 (49 - 48الغؾالت )م ( 2186)

 1/32ؤلاخ٩ام في ؤنى٫ ألاخ٩ام ( 2187)
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اٖلم ؤن ): في )لٛاث ؤَل ألامهاع( ٢ا٫ ُٞهٞهال  "م٣ضمخه"و٢ض ٣ٖض ابً زلضون في 

لٛاث ؤَل ألامهاع بهما ج٩ىن بلؿان ألامت ؤو الجُل الٛالبحن ٖلحها ؤو السخُحن لها, ولظل٪ 

  ٧اهذ لٛاث  
ً
ها باإلاكغ١ واإلاٛغب لهظا الٗهض ٖغبُت  

 
, وبن ٧ان اللؿان الٗغبي ألامهاع ؤلاؾالمُت ٧ل

 
 
في طل٪ ما و٢٘ للضولت ؤلاؾالمُت مً الٛلب  ه, والؿبب  ه وحٛحر بٖغاب  غي ٢ض ٞؿضث مل٨خ  ًَ اإلا

مىاص له, والهىعة م٣ضمت ٖلى اإلااصة,  ٖلى ألامم, والضًً واإلالت نىعة للىظىص وللمل٪, و٧لها

ٗت, وهي بلؿان الٗغب إلاا ؤن الىب ي ملسو هيلع هللا ىلص ٖغبي, ٞىظب هجغ ما والضًً بهما ٌؿخٟاص مً الكَغ

اهت  ْر واٖخب   ,ؾىي اللؿان الٗغبي مً ألالؿً في ظمُ٘ ممال٨ها طل٪ في ههي ٖمغ هنع هللا يضر ًٖ َع

اظم و٢ا٫: بجها زب و٧ان لؿان  ,ٞلما هجغ الضًً اللٛاث ألاعجمُت ,ؤي: م٨غ وزضٌٗت ,ألٖا

  الىاَؽ  ألن   ,ي ظمُ٘ ممال٨هاهجغث ٧لها ف ,ال٣اثمحن بالضولت ؤلاؾالمُت ٖغبُا
َ
لى  ٘  بَ ج للؿلُان ٖو

اٖت الٗغب. وهجغ ألامم لٛاتهم  ٞهاع اؾخٗما٫   ,صًىه اللؿان الٗغبي مً قٗاثغ ؤلاؾالم َو

هم ختى عسخ طل٪ لٛت في ظمُ٘ وؤلؿىتهم في ظمُ٘ ألامهاع واإلامال٪. وناع اللؿان الٗغبي لؿاجَ 

م ومضجهم بت. زم ٞؿض اللؿان الٗغبي وناعث ألالؿىت العجمُت ص ,ؤمهاَع ٍغ زُلت ٞحها ٚو

وؾمي لؿاها  ,بمسالُتها في بٌٗ ؤخ٩امه وحٛحر ؤوازٍغ وبن ٧ان ب٣ي في الضالالث ٖلى ؤنله

ا في ظمُ٘ ؤمهاع ؤلاؾالم. وؤًًا ٞإ٦ثر   ؤَل ألامهاع في اإلالت لهظا الٗهض مً ؤ٣ٖاب  خًٍغ

ها بما ٦ثروا العج م. الٗغب اإلاال٨حن لها، الهال٨حن في جٞغ م الظًً ٧اهىا بها ووعزىا ؤعيهم وصًاَع

٣اب ٖلى خُا٫ لٛت آلاباء وبن ٞؿضث ؤخ٩امها بمسالُت  واللٛاث مخىاعزت ٞب٣ُذ لٛت ألٖا

ت ميؿىبت بلى ؤَل الخىايغ وألامهاع بسالٝ لٛت  ألاعجام قِئا ٞكِئا. وؾمُذ لٛتهم خًٍغ

جم مً الضًلم والؿلجى٢ُت وإلاا جمل٪ الع ,البضو مً الٗغب ٞةجها ٧اهذ ؤٖغ١ في الٗغوبُت

بٗضَم باإلاكغ١، وػهاجت والبربغ باإلاٛغب، وناع لهم اإلال٪ والاؾدُالء ٖلى ظمُ٘ اإلامال٪ 

و٧اص ًظَب لىال ما خٟٓه مً ٖىاًت اإلاؿلمحن  (2188)ٞؿض اللؿان الٗغبي لظل٪ ,ؤلاؾالمُت

                                              

ؿ٣ِ في ٚغب ؤوعبا بطا به ٧ان ؤلاؾالم بِىما َى ٌ: ) ٢2/195ا٫ الكُش دمحم الدجىي في "ال٨ٟغ الؿامي" ( 2188)

ًخ٣ضم في قغ٢ها، ل٨ً لم ًازغ طل٪ ٖلى ال٣ٟه بالخ٣ضم، بل بالخإزغ؛ ألن الٗىانم التي ٧اهذ مهض ال٣ٟه ٦بٛضاص وزغاؾان 

بت وبقبُلُت زم ٚغهاَت، مجها ما  اؽ و٢َغ ت وال٣حروان وجىوـ ومغا٦ل ٞو وؾمغ٢ىض وصمك٤ ومهغ والبهغة وال٩ٞى

ت ٚحر ٖىانم بل جابٗت لضاع السالٞت التي ناعث هي ال٣ؿُىُُيُت, اؾخىلى ٖلُه الٗضو ؤو الس غاب، ومجها ما ناعث زاهٍى

٘  وؤهذ حٗلم ؤن لؿان الضولت اإلاؿُُغة َى التر٦ُت, ٞلم ٨ًً للٗغبُت ج٣ض   للٗغبُت في  م، بل جإزغ، وال٣ٟه ؤلاؾالمي جاب

ما ٖغبُان، والٗلما ا؛ ألن ماصجه ال٣غآن والؿىت َو ء الظًً جهضعوا لل٣ًاء وؤلاٞخاء لؿاجهم ؤعجمي ال ٢بل ج٣ضمها وجإزَغ

لهم بٟهم بالٚت ال٣غآن والؿىت، ٞلظل٪ لم ٌكخٛلىا باالظتهاص والاؾخيباٍ، بل بالخ٣لُض والا٢خهاع ٖلى الكغح والخدكُت، 

ا ؾهلت، وظ   بمُالٗت ٦خب ما ؤلٍٟى ٧اهذ الل٨ىت والهٗىبت مؿخىلُت ٖلُه ٦ما ٌٗلم طل٪  ل  والازخهاع إلاالٟاث وظضَو
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ت مً  وؾاع طل٪ مغجخا لب٣اء اللٛت الٗغبُت ,بال٨خاب والؿىت اللظًً بهما خٟٔ الضًً اإلاًٍغ

ٞلما مل٪ الختر واإلاٛى٫ باإلاكغ١ ولم ٩ًىهىا ٖلى صًً ؤلاؾالم  ,الكٗغ وال٨الم بال ٢لُال باألمهاع

ال١ ؿضث اللٛت الٗغبُت ٖلى ؤلَا ولم ًب٤ لها عؾم في اإلامال٪ ؤلاؾالمُت  ,طَب طل٪ اإلاغجر ٞو

بالٗغا١ وزغاؾان وبالص ٞاعؽ وؤعى الهىض والؿىض وما وعاء الجهغ
ص الكما٫ وبالص وبال  (2189)

ه نىاُٖا بال٣ىاهحن وطَبذ ؤؾالُب اللٛت الٗغبُت مً الكٗغ وال٨الم بال ٢لُال ٣ً٘ حٗلُم   ,الغوم

ؾت مً ٖلىم الٗغب وخٟٔ ٦المهم إلاً ٌؿٍغ هللا حٗالى لظل٪. وعبما ب٣ُذ اللٛت الٗغبُت اإلاخضاعَ 

ت بمهغ والكام وألاهضلـ وباإلاٛغب لب٣اء الضًً َلبا لها ٞاهد وؤما  ,ٟٓذ ببٌٗ الصخيءاإلاًٍغ

وال ٖحن ختى بن ٦خب الٗلىم ناعث ج٨خب باللؿان  في ممال٪ الٗغا١ وما وعاءٍ ٞلم ًب٤ له ؤزغ  

ؿه في الجالـ  .(2190)(وهللا ؤٖلم بالهىاب ,العجمي و٦ظا جضَع

ت الىا٣َت بها واهدُاَها)ولهظا ٢ا٫ ابً ٖاقىع:   .(2191)(جغج٣ي اللٛت وجىدِ باعج٣اء ألام 

ما طلذ لٛت قٗب بال ط٫، وال اهدُذ بال ٧ان ؤمٍغ في طَاب وبصباع, ومً )ي: و٢ا٫ الغاٞع

غ   م ٖٓمَخه  َظا ًٟغى ألاظىبي اإلاؿخٗم  كَٗغ غ٦بهم بها، َو لٛخه ٞغيا ٖلى ألامت اإلاؿخَٗمغة، ٍو

ؿخلخ٣هم مً هاخُتها  .(2192)(ٞحها، َو

ل في  )بن ال٨ٟاع لٗجهم هللا بٗض ج٨ٟحرو٢ا٫ الكُش ؤخمض بً الهض٤ً الٛماعي:  ٍَى

ؤؾباب ال٣ًاء ٖلى ؤلاؾالم وججاعب صامذ ؤ٦ثر مً زمؿماثت ؾىت لم ًجضوا لظل٪ وؾُلت 

٣ا ؤ٢غب مً اإلاضاعؽ وطل٪ وظهىا ٖىاًتهم بلحها وبلى ؤلا٦شاع مجها في ٧ل ٢ُغ  ؤهجر وال ٍَغ

اؾخٗمغوٍ ألظل ال٣ًاء ٖلى ؤلاؾالم بٗض ؤن ٣ٖضوا ٖضة ماجمغاث ٦ما َى مٟهل في ٦خاب 

ما ٦خابان ًيبػي ل٩ل مؿلم مٛغوع "الٛاعة  ٖلى الٗالم ؤلاؾالمي" و٦خاب "اإلاؿدكغ٢ىن" َو

 ً باالؾخٗماع مٟخىن بدًاعة ؤلاٞغهج ؤن ٣ًغؤَما ختى ٩ًىن ٖلى بهحرة مً م٣انض اإلاؿخٗمٍغ

                                                                                                                                             

ٖلماء َظٍ الٗهىع. و٢ض ظٗلىا مغ٦ؼ مكُست ؤلاؾالم في ال٣ؿُىُُيُت وجمظَبىا بمظَب ؤبي خىُٟت م٣لضًً، و٧ان 

الالتزام  ال٣ًاة واإلاٟخىن ًخمظَبىن به، ٞىا٫ اهدكاعا ُٖٓما ؤ٦ثر مما ٧ان ػمً بجي الٗباؽ؛ بط لم ٩ًىهىا ملتزمحن له ٧ل  

ُما ًإحي(.٦ما ٌٗلم بمغاظٗت جغاظم مً ج٣ض  م في الُىع الشالض ٢بله ٞو

٢ا٫ الكُش مدب الضًً السُُب: )"ما وعاء الجهغ" َى في انُالح الؿل٠: ما وعاء جهغ ظُدىن بلى (  2189)

قغ٢ُه, و٧ان ٌؿمى بالص الهُاَلت ٞؿمي في ؤلاؾالم ما وعاء الجهغ, ؤما الظي ًلي ظُدىن مً ٚغبُه ٞم٣اَٗخا زغاؾان 

 (24ماجمغ الىج٠ )م وزىاعػم(. الخٗل٤ُ ٖلى 

 (476 - 474اإلا٣ضمت )م ( 2190)

ب )م 2191)  (183( ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

 3/27وحي ال٣لم ( 2192)
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خد٤٣ مً الٛاًت اإلا٣هىصة لهم مً خغنهم ٖلى حٗلُم ؤوالص اإلاؿلمحن وال ؾُما البىاث, ٣ٞض  ٍو

بإن البيذ اإلاؿلمت بطا حٗلمذ اللٛت ؤلاٞغهجُت ٞةجها ؾدخسل٤ بإزال١ ؤلاٞغهج  نغخىا لٗجهم هللا

وجدكب٘ بغوح الخٟغهج بؿبب الخٗلُم ؤوال زم بما ج٣غئٍ مً الجالث والجغاثض وال٨خب 

ؤلاٞغهجُت, وبظل٪ ج٠ًٗ ٞحها الغوح ؤلاؾالمُت والخٗالُم الضًيُت, زم ج٩ىن هي وخضَا مضعؾت 

الصَا ٖلى الغوح ؤلاٞغهجُت ُٞيكئىن بُٗضًً ًٖ الضًً ظاَلحن به, بطا ناعث ؤما جغبي ؤو 

ىبت  وبظل٪ ٣ً٘ اوؿالزهم مً الضًً ومغو٢هم مً ؤلاؾالم, و٢ض ظاءتهم اإلاضاعؽ بالىدُجت اإلاٚغ

لهم, وهي اوؿالر الكباب اإلاخٗلم في مضاعؾهم مً الضًً وبن لم ٌٗخى٤ الضًاهت اإلاؿُدُت بال ؤهه 

ن مً اإلاؿُدُت بإل٠ صعظت, ٣ٞض ؤنبدىا ًداعبىن ؤلاؾالم ٖالهُت في ؤٖضي لئلؾالم واإلاؿلمح

الى٢ذ الظي جداعب ُٞه اإلاؿُدُت ؤلاؾالم زُٟت. وؤنبدىا ًداعبىن ؤلاؾالم بٗى٠ و٢ىة 

ونالبت في الى٢ذ الظي جداعبه اإلاؿُدُت بلحن وجضعط وؾُاؾت, ٩ٞل قُُان مجهم ؤيغ ٖلى 

 باإلزباع ٖجهم ظملت وجٟهُال, ٞما جغ٥ مً ؤخىالهم وال ؤلاؾالم مً ؤل٠ ٧اٞغ. و٢ض اٖخجى ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2193)ؤ٢ىالهم قِئا بال و٢ض ط٦ٍغ وخظع مىه ؤمخه(

بن "ؤخمض وؾجن اليؿاجي ًٖ ٖمغو بً حٛلب ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ؤلامام ٟي مؿىض ٞ

ٓهغ ال٣لم، وجٟ ٨ثر، ٍو . ٢ا٫: ٢ا٫ ٖمغو: "كى الخجاعةمً ؤقغاٍ الؿاٖت: ؤن ًٌُٟ اإلاا٫ ٍو

لخمـ في الخي الُٗٓم  ٞةن ٧ان الغظل لُبُ٘ البُ٘ ٣ُٞى٫: ختى ؤؾخإمغ جاظغ بجي ٞالن، ٍو

 .(2194)ال٩اجب، وال ًىظض

ضم وظىص ال٩اجب في الخي الُٗٓم ٧اص ًخد٤٣ الُىَم في اإلاٛغب وبٌٗ )٢ا٫ الٛماعي:  ٖو

اب ألا٢ُاع التي ٧اهذ جدذ ؾُُغة الاؾخٗماع ٧الجؼاثغ,  خ 
 
ٞةهه ًىظض في ٦شحر مً ألاخُاء ال٨

باللٛت ألاظىبُت وال ًىظض ٞحها ال٩اجب بالٗغبُت, ألن حٗلُمهم بهما ٧ان في اإلاضاعؽ ؤلاٞغهجُت التي 

 .(2195)(ال حٗلم بال بلٛتها و٦خابتها ب٣هض ال٣ًاء ٖلى اللٛت الٗغبُت التي هي ؤؾاؽ ؤلاؾالم

ٓهغ ال٣لم": )" الؿلؿلت الصخُدت"و٢ا٫ الكُش دمحم هانغ الضًً ألالباوي في  ا  "ٍو ٞؿَغ

ض ال٨خابت". ٢لذ:  ٖلي بً مٗبض ب٣ىله: "ٌٗجي ال٨خاب" ؤي: ال٨خابت. ٢ا٫ الٗالمت ؤخمض قا٦غ: "ًٍغ

ت بلى اَخمام الخ٩ىماث الُىم في ؤٚلب البالص بخٗلُم الىاؽ ال٣غاءة  ٟٞي الخضًض بقاعة ٢ٍى

٩ىماث جدباهى بظل٪، ٞخٗلً ؤن وؿبت ألامُت ٢ض وال٨خابت، وال٣ًاء ٖلى ألامُت ختى ناعث الخ

                                              

ت )م  (2193) ت إلاا ؤزبر به ؾُض البًر  (66 - 65مُاب٣ت الازتراٖاث الٗهٍغ

 ( ٢ا٫ قُٗب ألاعهاوٍ: بؾىاصٍ صخُذ. وصدخه ألالباوي.2194)

ت إلاا ؤزبر به ؾُض  (2195) ت )م مُاب٣ت الازتراٖاث الٗهٍغ  (64البًر
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م  مً ؤٖالم هبىجه ملسو هيلع هللا ىلص، بإبي َى وؤمي. وال ًسال٠ ٢ل

َ
ل َٖ  

 
ذ ٖىضَا ختى ٧اصث ؤن جمخى! ٞالخضًض

م البٌٗ  -طل٪  ما صر ٖىه ملسو هيلع هللا ىلص في ٚحر ما خضًض ؤن مً ؤقغاٍ الؿاٖت ؤن  -٦ما ٢ض ًخَى

ٓه ٘ الٗلم ٍو ٌَ  غ الجهل, ألن اإلا٣هىص به الٗلم  ًٞغ  ٗغ  الكغعي الظي به 
 
ٗبضوهه  الىاؽ   ٝ هم َو عب 

ٖباصجه، ولِـ بال٨خابت ومدى ألامُت ٦ما ًض٫ ٖلى طل٪ اإلاكاَضة الُىم، ٞةن ٦شحرا مً  خ٤  

 
َ
ا، لم ح ٟ  الكٗىب ؤلاؾالمُت ًٞال ًٖ ٚحَر  م   ْض ؿخ

 
ها ال٣غاءة وال٨خابت ٖلى اإلاىاهج م  ً حٗل

ت    والبَٗض  بال الجهَل الٗهٍغ
َ
ٗت ؤلاؾالمُت، بال ما ٢  وهضع، وطل٪ مما ال خ٨م له. وبن   ل  ًٖ الكَغ

 
 
ه مً الٗباص، ول٨ً ٣ًبٌ مما ًض٫ ٖلى ما ط٦غها ٢ىل ه ملسو هيلع هللا ىلص: "بن هللا ال ٣ًبٌ الٗلم اهتزاٖا ًىتٖز

ٞؿئلىا، ٞإٞخىا بٛحر ٖلم الٗلم ب٣بٌ الٗلماء، ختى بطا لم ًب٤ ٖاإلاا اجسظ الىاؽ عئوؾا ظهاال 

ما مً خضًض ابً ٖمغو ونض٢خه ٖاجكت حَر  .(2196)(ًٞلىا وؤيلىا" . عواٍ الكُسان ٚو

 ( فدبدة في ؤن هدلب مظدبل ألاصٌى لهد اجاصدٌ بدللسبُت) 

ًخٗل٤ بٗلم الٗغبُت وم٣انض ال٨الم  -ٌٗجي ؤنى٫ ال٣ٟه-وؤ٦ثٍر )٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى: 

 .(2197)(والسُاب

ى)و٢ا٫ ال٣غافي:  في ٚالب ؤمٍغ لِـ ُٞه بال ٢ىاٖض ألاخ٩ام  (ٌٗجي ؤنى٫َ ال٣ٟه ؤًًا) َو

الىاقئت ًٖ ألالٟاّ الٗغبُت زانت, وما ٌٗغى لخل٪ ألالٟاّ مً اليسخ والترظُذ وهدى ألامغ 

م والهُٛت السانت للٗمىم وهدى طل٪, وما زغط ًٖ َظا الىمِ بال  للىظىب والىهي للخدٍغ

 وزبر  الىاخض
ً
 ال٣ُاؽ حجت

 .(2198)(ونٟاث  الجتهضًً ٧ىن 

 .(2199)(ؤٖٓم ما ٌؿخمض مىه ؤنى٫ ال٣ٟه اللٛت)الؿب٩ي: جاط الضًً و٢ا٫ 

ؤصعظىا في  ,وإلاا ٧ان الغ٦ً ألاو٫ َى الخظ١ في اللٛت الٗغبُتو٢ا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ: )

 
 
٤   َظا الًٟ ما جمـ بلُه خاظت مباقغ مما ٢غعٍ ؤثمت اللٛت، ختى به٪ لتري  الاؾخيباٍ بٍُغ

 َٕ    َظا الىى
ى   .(2200)(٠ في ؤنى٫ ال٣ٟهمً ال٣ىاٖض َى ٚالب ما ن 

  لم ًخلسض لهد ركدبمو مً اللوت  مظدبلكىدًت ألاصىلُين ب) 
ُ
 هد (ؤهل

                                              

 635 - 6/634( الؿلؿلت الصخُدت 2196)

 1/60جغجِب اإلاضاع٥ ( 2197)

 71 - 1/70الٟغو١ ( 2198)

 3/206ؤلابهاط  (2199)

 (7" )م اإلاىا٣ٞاثم٣ضمت مكهىع بً خؿً ل٨خاب " (2200)
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ً   ٢ا٫ ٖلم ألانى٫ ٢ض ؤوصٖذ ُٞه مؿاثل ٦شحرة هي مً َغ١ اؾخٗما٫ ٦الم )ٖاقىع:  اب

هم مىاعص اللٛت  مشل مؿاثل الٟدىي ومٟهىم  ُتؤهَمَل الخىبَُه كلحهد كلمدُء اللسبالٗغب ٞو

 .(2201)(السالٟت

ً   ٢لذ: و٢ض ؤقاع بلى َظا ظٗل ما ًخٗل٤ بالٗغبُت مً  خُض "م٣ضمخه"زلضون في  اب

ألانى٫ ٢ؿمحن, ٢ؿما َى ٖباعة ًٖ ال٣ىاهحن وال٣ىاٖض التي ٢ٗضَا ؤثمت اللٛت بٗض اؾخدالت 

  اإلال٨ت  
ً
ػاثضا ٖلُه, ٧ان مً وي٘  مً ظملت الهىاٖاث ألازغي, و٢ؿما آزغ اللؿاهُت نىاٖت

 ؤثمت ألانى٫ وجإنُلهم.

في صالالث ألالٟاّ وطل٪ ؤن اؾخٟاصة  زم بٗض طل٪ ًخٗحن الىٓغ  ): في "اإلا٣ضمت" ٢ا٫ 

ت الضالالث الىيُٗت  ال١ ًخى٠٢ ٖلى مٗٞغ ال١ مً جغا٦ُب ال٨الم ٖلى ؤلَا اإلاٗاوي ٖلى ؤلَا

ىدى والخهٍغ٠ والبُان. وخحن ٧ان في طل٪ هي ٖلىم المٟغصة ومغ٦بت. وال٣ىاهحن اللؿاهُت 

 
ً
 ب  ألجها ظ   ,خُيئظ ًدخاط بلحها ألَله لم ج٨ً َظٍ ٖلىما وال ٢ىاهحن, ولم ٨ًً ال٣ٟه   اللؿان مل٨ت

 
 ل
 
 ت

 وَم 
َ
ُ  ل   ٨ت, ٞلما ٞؿضث اإلال٨ت في لؿان الٗغب ٢

صخُذ,  صون لظل٪ بى٣ل  ضَا الجهابظة اإلاخجغ 

ـَ  ًَ  ُت  مؿخيبَ  وم٣اًِ ت ؤخ٩ام هللا حٗالى. خاط  دصخُدت, وناعث ٖلىما   بلحها ال٣ُٟه في مٗٞغ

ُت  ؤخسي  هىدن اطخفدراٍث  زم إن   زانت مً جغا٦ُب ال٨الم, وهي اؾخٟاصة ألاخ٩ام الكٖغ

ى ال٣ٟه,  ,بحن اإلاٗاوي مً ؤصلتها السانت مً جغا٦ُب ال٨الم وال ًىفي فُه ملسفت الدالالث َو

ت ؤمىع  الىطلُت كلى ؤلاػالق زغي جخى٠٢ ٖلحها جل٪ الضالالث السانت, ؤ , بل ال بض مً مٗٞغ

َل وبها حؿخٟاص ألاخ٩ام   الشسق وحهدبرة الللم مً ذلً, وحللىه كىاهين  ؤهُل  بدظب مد ؤص 

اٍ مٗا, والىاو ال ج٣خطخي ُ, مشل ؤن اللٛت ال جشبذ ٢ُاؾا, واإلاكتر٥ ال ًغاص به مٗىلهره الاطخفدرة

  الترجِب, والٗام  
 
   زغظذ ؤٞغاص  بطا ؤ

  السام 
ً
ُٞما ٖضاَا؟ وألامغ للىظىب ؤو  مىه َل ًب٣ى حجت

واإلاُل٤ َل ًدمل ٖلى اإلا٣ُض؟  ؟والىهي ٣ًخطخي الٟؿاص ؤو الصخت ؟وللٟىع ؤو الترادي ؟الىضب

  ٝ   والىو ٖلى الٗلت ٧ا
 
ولىىنهد ها مً ٢ىاٖض َظا الًٟ, في الخٗضي ؤو ال؟ وؤمشا٫ َظٍ, ٩ٞاهذ ٧ل

ت  .(2202)(مً مبدخث الداللت ودهذ لوٍى

جي:  بمام الخغمحن٫ و٢ا مٗٓم ال٨الم في ألانى٫ ًخٗل٤ باأللٟاّ واإلاٗاوي,  اٖلم ؤن  )الجٍى

خىاء بها, ٞ  ةن  ؤما اإلاٗاوي ٞؿخإحي في ٦خاب ال٣ُاؽ بن قاء هللا حٗالى, وؤما ألالٟاّ ٞال بض مً الٖا

ال٫َ الاؾخ٣ال٫  بالىٓغ في الكٕغ ما لم ٨ًً  ٗت ٖغبُت, ولً ٌؿخ٨مَل اإلاغء  ز  اها مً ٍ  عَ الكَغ

                                              

غ2201) غ والخىٍى  1/26 ( الخدٍغ

 (575 - 574( اإلا٣ضمت )م 2202)
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ر مىه ألانىلُىن م٘  ٨ث   ً ٣َهض لم  يخخى وٍ   ً ا  ا مجمٖى الىدى واللٛت, ول٨ً إلاا ٧ان َظا الىٕى ٞى 

ـ   واكخىىا في فجهم بمد ؤهفله ؤبمت الخاظت بلُه, وؤخالىا مٓان  الخاظت ٖلى طل٪ الًٟ,  مؿِ

هىع  اللسبُت م بظ٦غ ما اظخم٘ ُٞه بٟٚا٫  ؤثمت اللؿان ْو ظا  , واقخض اٖخىاَئ , َو م٣هض الكٕغ

٧ال٨الم ٖلى ألاوامغ والىىاهي والٗمىم والسهىم و٢ًاًا الاؾخصىاء وما ًخهل بهظٍ ألابىاب, 

 .(2203)(ٖجها وال ًظ٦غون ما ًىهه ؤَل  اللؿان بال ٖلى ٢ضع الخاظت اإلااؾت التي ال ٖضو٫َ 

لىا في فهم ؤشُدء مً هالم الل)و٢ا٫ ج٣ي الضًً الؿب٩ي: 
 
سب لم ًاصل إن  ألاصىلُين رك

ىن  ٦الم الٗغب مدؿ٘ ظضا, والىٓغ ُٞه مدكٗب, ٨ٞخب اللٛت  , ٞةن  إلحهد الىددة وال اللوٍى

 جًبِ ألالٟاّ ومٗاهحها الٓاَغة صون اإلاٗاوي الض٣ُ٢ت التي جدخاط بلى هٓغ ألانىلي واؾخ٣غاء  

م, ػاثض ٖلى اؾخ٣غاء اللٛىي, مشاله: صاللت نُٛت "اٞٗل" ٖلى الىظىب و"ال جٟٗل" ٖلى  الخدٍغ

و٧ىن "٧ل وبزىتها للٗمىم" وما ؤقبه طل٪... لى ٞدكذ ٦خَب اللٛت لم ججض ٞحها قٟاًء في طل٪ 

وال حٗغيا إلاا ط٦ٍغ ألانىلُىن, و٦ظل٪ ٦خب الىدى لى َلبذ مٗجى الاؾخصىاء وؤن ؤلازغاط َل 

َا وهدى طل٪ مً الض٢اث٤ التي حٗغ ى لها ألانىلُىن وؤزظو  ,َى ٢بل الخ٨م ؤو بٗض الخ٨م

  باؾخ٣غاء  
 
ٍ مما ج٨ٟل  زام مً ٦الم الٗغب وؤصلت زانت ال ج٣خًحها نىاٖت الىدى, ٞهظا وهدى 

 .(2204)(به ؤنى٫ ال٣ٟه

 

 

 

                                              

ان2203)  44 - 1/43 ( البَر

 1/23, والبدغ الخُِ للؼع٦صخي  1/7ؤلابهاط في قغح اإلاجهاط ( 2204)
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  :( الاطخمدار مً الفله) –[  2] 

 

ً  ٞةن ٢لَذ ): " البدغ الخُِ"٢ا٫ الؼع٦صخي في   ٠ُ٦ :  ٕ ى ٞغ  جٗل ال٣ٟه ماصة لؤلنى٫, َو

 
 
   ألانى٫، وماصة

ه،  ٧ل 
 
ٕ  شخيء ؤنل ا؟ ٞهظا ًاصي بلى ؤن ٩ًىن الٟغ  ؤنال وألانل ٖٞغ

ان"في حٗل٣ُه ٖلى  (2205)حؤظاب اإلا٣ترَ  ً   "البَر  بإهه ال بض ؤن 
َ
مً في ألانى٫  غ ال٣ٟه  ظ٦

ُ  خُث الجملت َظا ال٣ضع مبحن  ، واإلاىضوب بما َى مىضوب، ألن  بما َى واظب   الىاظب   ظ٦غ  ، ٞ

ً   خ٣ُ٣ت ألانى٫, وبهما الخظوع    ؤن 
َ
 ط   اإلاؿاثل، ٞةن   ثُاث  غ ظؼ ظ٦

ْ
 .(2206)(َا ًاصي بلى الضوع غَ ٦

ؤي: ألاخ٩ام , "ال٣ٟه"ال  "ألاخ٩امـ"ولهظا ٞةن ٦شحرا مً اإلاهىٟحن ٌٗبرون ًٖ َظٍ اإلااصة ب

م والىضب وال٨غاَت وؤلاباخت ُت السمؿت التي هي: الىظىب والخدٍغ  .(2207)الكٖغ

ها في ها وهٟح  بزبات   اإلا٣هىصَ  ٪ ألن  َا, وطلوؤما ألاخ٩ام ٞاإلاغاص جهىع  )٢ا٫ الًٗض ؤلاًجي: 

َا, ع  ألانى٫ بطا ٢لىا: ألامغ للىظىب, وفي ال٣ٟه بطا ٢لىا: الىجغ واظب مشال, وال ًم٨ً بضون جهى  

ض باألخ٩ام الٗلَم    بةزباتها ؤو هٟحها, ألن   وال ًٍغ
 
  طل٪ ٞاثضة

 
ه ٖىه, ٞلى جى٠٢ الٗلم, ُٞخإزغ خهىل

 .(2208)(ٖلُه الٗلم ٧ان صوعا

ن الٗلم بصبىث ألاخ٩ام ًخى٠٢ ٖلى ألاصلت, ألجها مإزىطة مجها, ٞلى ومٗجى َظا ؤ٢لذ: 

 .(2209)جى٢ٟذ ألاصلت ٖلى الٗلم بصبىث ألاخ٩ام لؼم الضوع 

                                              

مٟٓغ بً ٖبض هللا بً ٖلي بً الخؿحن ؤلامام ج٣ي الضًً اإلاهغي : ) 8/372( ٢ا٫ ابً الؿب٩ي في "َب٣اجه" 2205)

ا٢هم بلى الاه٣ُإ, اإلا٣ترَ  ح, واإلا٣ترح ل٣ب ٖلُه, ٧ان بماما في ال٣ٟه والسالٝ وؤنى٫ الضًً هٓاعا ٖلى ٢هغ السهىم وبَػ

 (.جىفي في قٗبان ؾىت ازىتي ٖكغة وؾخماثتال٨شحرة وجسغط به زل٤... نى٠ الخهاه٠ُ 

الم" للؼع٦لي  ح في اإلاهُلر( للبروي، ٢ا٫ ابً ٢اضخي قهبت: ٖٝغ : )له جهاه٠ُ، مجها )قغح اإلا٣ترَ  7/256وفي "ألٖا

به )قغح ؤلاعقاص في ؤنى٫ اإلا٣ترح. ومً ٦خ جي زلُٟت: وال ٣ًا٫ له بال الخ٣يج٣ي الضًً باإلا٣ترح ألهه ٧ان ًدٟٓه، و٢ا٫ خا

ى َظض  ال٣اضخي ابً ص٤ُ٢ الُٗض ألمه(.190: 1ر( في صاع ال٨خب ) -الضًً   (, َو

اإلا٣تـــَرح اؾـــم ال٨خـــاب ٨َـــظا: "اإلا٣تـــَرح فـــي اإلاهـــُلر", : ) ٢2/346ـــا٫ الكـــُش خؿـــً الُٗـــاع فـــي خاقـــِخه ٖلـــى الخلـــي و 

ــــه اإلاــــظ٧ىع  ٣ُٞــــه  قــــاٞعي، و٢ــــض قــــغ   ٟ  
 
ح َــــظا ال٨خــــاَب ج٣ــــي  الــــضًً ؤبــــى الٟــــخذ مٟٓــــغ بــــً ٖبــــض هللا ٦خـــاب  فــــي ٖلــــم الجــــض٫, ومال

غ ٝ به واقـتهغ باؾـمه؛ ألهـه ٧ـان ًدٟٓـه, و٦شحـرا مـا ٣ًـى٫ الكـُش الؿىىسـخي فـي قـغح ٦بـراٍ: "٢ـا٫ 
 ٖ البهغي قغخا مؿخىفى, و

ى بهغي بالباء ال باإلاُم زالٞا إلاا و٢٘ في بٌٗ خىاشخي ال٨بري   .(اإلا٣ترح", مغاصا به الكُش  اإلاظ٧ىع، َو

 1/47( البدغ الخُِ 2206)

غ والخدبحر 2207)  1/66( الخ٣ٍغ

 1/106( قغح ؤلاًجي ٖلى السخهغ 2208)

 ( 89 - 88( ؾالؾل الظَب للؼع٦صخي )م 2209)
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ىوي:  ولِـ اإلاغاص  مً الٗلم )ولهظا إلاا و٢ٗذ ألاخ٩ام في حٍٗغ٠ ٖلم ال٣ٟه ٢ا٫ الَغ

 .(2210)(طل٪ مً مباصت ؤنى٫ ال٣ٟه َعَا, ألن  باألخ٩ام جهى  

ها ٖلى ؤٞٗا٫  مسهىنت 
 
٢لذ: بل اإلاغاص باألخ٩ام َىا٥ ؤخ٩ام  ظؼثُت مً خُض خمل

 ًٖ الخهض٤ً  
 
ٟحن, هدى ٢ىلىا: "الىجغ مىضوب, والبُ٘ ٖلى البُ٘ خغام", والٗلم  بها ٖباعة

 
للم٩ل

 بدملها ًٖ صلُل  جٟهُلي.

ٞمً ظهت الخهىع,  ؤما اؾخمضاص ألانى٫ مً ألاخ٩ام): " بُان السخهغ"٢ا٫ ألانٟهاوي في 

ت ملسفت هُفُت اطخيبدغ ألاخيدم مً ألارلتًخىظه بلى  ألاصىلي كاصَد  ألن   , وال ق٪ ؤن مٗٞغ

اإلاؿاثل،  ٦ُُٟت اؾخيباٍ ألاخ٩ام جخى٠٢ ٖلى جهىع ألاخ٩ام, وألن ألاخ٩ام بما مدمىالث  

م, ؤو مخٗل٣اتها ٣٦ىلىا: الٗ ام بطا ٣٦ىلىا: م٣خطخى ألامغ الىظىب، وم٣خطخى الىهي الخدٍغ

 .فال بد مً جاصىزهد لُمىً إزبدتهد ؤو هفحهدزهو ٩ًىن حجت في الباقي, 

  
 
 وؤما الخهض٤ً باألخ٩ام مً خُض هي مخٗل

 
ٟحن ٖلى ؾبُل الخٟهُل، ٞال ٣ت بإٞٗا٫ اإلا٩ل

ى ًخى٠٢ ٖلى ألانى٫, ٞلى  ألانى٫ مىه, ألن   ٩ًىن اؾخمضاص   الخهض٤ً بها مً مؿاثل ال٣ٟه، َو

 مى ض ألانى٫  اؾخَم 
َ
 م الضوع.ؼ  ه ل

 مؿاثل  ألانى٫ ؤو مخٗل٣اتها، ال ٩ًىن مً 
و٦ظا الخهض٤ً بها مً خُض هي مدمىالث 

ى  اإلاباصت, ألن اإلاؿاثل جخى٠٢ ٖلى اإلاباصت, ٞلى اؾخمض ألانى٫ مىه لخى٠٢ ٖلى هٟؿه، َو

 .(2211)(مدا٫

ض٢لذ:   مؿاثل  ألانى٫ ؤو مخٗل٣ات ؤن   ًٍغ
ها َى الخهض٤ً باألخ٩ام مً خُض هي مدمىالث 

مً مؿاثل ألانى٫ ال مً مباصثه, لئال ًلؼم الضوع اإلاظ٧ىع, وؤما الظي َى مً مباصت ألانى٫ ٞهى 

 َا مً خُض هي.ع  جهى  

 و٢ض محز الَخ 
 
بحن ما َى مً ال٣ٟه مما ًخٗل٤ باألخ٩ام وما َى مً  "٢غة الٗحن"في  اب  ُ

ت ألاخ٩ام ال :ال٣ٟهألانى٫, وطل٪ ٖىض ٢ى٫ بمام الخغمحن: ) ٣ها الاظتهاص, مٗٞغ ُت التي ٍَغ كٖغ

 (.وألاخ٩ام ؾبٗت: الىاظب واإلاىضوب واإلاباح والخٓىع واإلا٨غوٍ والصخُذ والباَل

ن ألاخ٩ام اإلاغاصة في ٢ىله )٢ا٫ الخُاب:  ُت"زم َبح  : "٣ٞا٫:  "ألاخ٩ام الكٖغ
 
ت َٗ ام  َؾب

َ
َوألاخ٩

  ٍ و غ 
ْ
٨
َ
ىع  واإلا

 
ْخٓ

َ
َباح  وال

 
وب  َواإلا ىض 

َ
ب  واإلا ل  الَىاظ   َ  َوالَبا

ُذ  خ  ٞال٣ٟه: الٗلم  بهظٍ الؿبٗت،  "والص 

، ؤي: الىاظباث واإلاىضوباث واإلاباخاث والخٓىعاث واإلا٨غوَاث وألاٞٗا٫ ملسفت حصبُدتهدؤي: 

                                              

 1/146( جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ مىخهى الؿى٫ 2210)

 32 - 1/31بُان السخهغ ( 2211)
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ظا مباح  ظا مىضوب, َو , َو الصخُدت وألاٞٗا٫ الباَلت، ٧الٗلم بإن َظا الٟٗل مشال واظب 

ظا  ظا صخُذ َو ظا م٨غوٍ َو ظا مدٓىع َو فدِث هره ألاخيدمباَل، ولِـ اإلاغاص  َو  الللَم بخلٍس

 .(2212)(فئن  ذلً مً كلم ؤصٌى الفله ال مً كلم الفلهاإلاظ٧ىعة, 

 الخهض٣ًُت ؤي:  "ولِـ اإلاغاص الخ"٢ىله )٢ا٫ الخصخي الؿىسخي: 
 
ت ت  اإلاٗٞغ ؤي: اإلاغاص  باإلاٗٞغ

خهىعٍت ؤي جهىع الىاظب الخهض٤ً بإخ٩ام الجؼثُاث, ٣٦ىلىا: الىُت في الىيىء واظبت, ال ال

 مشال, ٞةن طل٪ مً ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه.وبصعا٥ خ٣ُ٣خه 

ُه ؤن   اإلاظ٧ىعة  ألاخ٩ام   ال٣ٟه ؤلاظمالُت ٦ما ؾُإحي, وجهىع   ؤنى٫ ال٣ٟه صالثل   ٖلَم  ٞو

إهه ًرهس فُه كلى ؤهه لِـ مً جل٪ ألاصلت, ٠ُ٨ٞ ٩ًىن مً ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه؟ بال ؤن ٣ًا٫: 

خه في الًٟ خُض ًخٗغيىن له ٣٦ىلهم: ألامغ للىظىب والىهي الخخُاظهم  مً مبدرًه بلى مٗٞغ

م وهدى طل٪  .(2213)(للخدٍغ

   والكاعح  ): في خاقِخه ٖلى "الكغح الًٗضي"  ٢ا٫ الؿٗض
٤ ٧ان ًخداشخى ًٖ الخ٣ 

ذ   ِ   ألانى٫َ  بإن   الخهٍغ  حؿخمض مً ال٣ٟه اؾدبٗاصا مىه ل٩ىن مباصت الٗلم مب
ً
 ,ؤصوى في ٖلم   ىت

ٌ  م٘ ؤهه    والخ٤  ), ٢ا٫: (ألاخ٩ام في ٖلم ال٣ٟه ض جهىعاث  ٗهَ لم 
 
 في ٖلم   ن  بح  ؤن مباصت الٗلم ٢ض ج

ً  غ  ؤصوى ٖلى ما نَ    مٟهىم   بُاَن  ؾِىا, وؤن   ح به اب
 
ُٟت  ل٩ىجها مدمىالث   ,ال٣ٟه ألاخ٩ام ْو

 .(2214)(مؿاثله

 خ٣   لم  لٗ اإلابدرا الخاصىزٍت ٞةن  )ل٨ً الخ٤٣ الجغظاوي هإػ في َظا و٢ا٫: 
 
ن ُٞه بح  ها ؤن ج

 
 
 ال ؤن ج

َ
لى ٦شحرا وفي ألاصوى ٢لُال  ظ مً ٖلم  از آزغ, وما نغح به مً ؤن اإلاباصت جبحن في الٗلم ألٖا

ت ٦ما ال ًسٟى ٖلى مً له صعبت  اإلاؿماة باألنى٫   إهمد هى في اإلابدرا الخاصدًلُت اإلاىيٖى

ان, ٠ُ٦ ال وجل٪ الخهىعاث     بهىاٖت البَر
 
َغ ال ج٩ىن مؿاثَل مىه بل غث في ٦ٖ  بطا ط

َ
لم  آز

  مباصَت 
ً
في بُاجها بلى ٚحٍر لؼم الضوع ؤو الدؿلؿل, وبال ٞلِـ  َُج , ٞلى اخخ  (2215)له ؤًًا جهىعٍت

 ؤخض  
ها اؾخمضاص  م ؤن ألانى٫َ بهما ٌؿخمض مً ألاخ٩ام ؤهٟؿ  ل 

 ٗ َما مً آلازغ ؤولى مً ٨ٖؿه, ٞ

٘  مؿاثله ال مً ٖلم ال٣ٟه لخمىالث   ل٩ىجها ؤظؼاءَ  باإلاباصت  ... وبهما ؾماَا آلامضي في مىي

                                              

 (34( ٢غة الٗحن لكغح وع٢اث بمام الخغمحن )م 2212)

 (18ٖلى ٢غة الٗحن )م  ( خاقُت الؿىسخي2213)

 125 - 1/124خاقُت الؿٗض ٖلى الكغح الًٗضي ( 2214)

 ( ػ( ألن اإلاؿاثل جهض٣ًاث ال جهىعاث. )2215)
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ً
ا باالهدؿاب بلُه ال ل٩ىجها مإزىطة ٌ   ال٣ٟهُت القتهاَع ٗ  مىه ٦ما   ك

 
ه في نضع غ بظل٪ ٖباعج

 .(2216)"(ؤلاخ٩ام"

 لٗلم 
ً
ُت  مباصَت جهىعٍت ٢لذ: ٞٗلى ما خ٣٣ه الجغظاوي ج٩ىن خ٣اث٤  ألاخ٩ام  الكٖغ

ه ٖلى م ت مؿاثل   مً الٗلم  ؤنى٫ ال٣ٟه, لخى٠٢ مٗٞغ
ظٍ اإلاباصت الخهىعٍت ظؼء  تها, َو ٗٞغ

ة  مً ٖلم  آزغ.
ه ٚحر  مؿخَمض   هٟؿ 

غ"٢ا٫ في  ت ): " قغح الخدٍغ خه ٖلى مٗٞغ ٞةن ٢ُل: بٌٗ م٣انض َظا الٗلم جخى٠٢ مٗٞغ

 
َ
  ٧ىن   بٌٗ َظٍ ألاخ٩ام, ٞال ج٩ىن ظؼءا مىه يغوعة

 
  ٖلُه زاعًظ  ٠  اإلاخى٢

 
٠, ٞال ا ًٖ اإلاخى٢

ٞالجىاب ٦ما ٢ا٫ )وجى٠٢ بزباث بٌٗ مُالبه( ؤي:  خ٩ام مً اإلا٣انض ألانلُت.ج٩ىن جل٪ ألا 

٧الخهض٤ً مشال بإن الٗمىم ًلخ٣ه  ,َظٍ ألاخ٩ام جهىعا وجهض٣ًا :مؿاثل َظا الٗلم )ٖلحها( ؤي

( ؤي: ؤن ٩ًىن ما جى٠٢ ٖلُه طل٪ اإلاُلب مً ظملت ؤظؼاء َظا السهىم )ال ًىافي ألانالت

 إلاؿإلت  مؿإلت  ) الٗلم )لجىاػ( ٧ىن  
ً
( ؤزغي مىه باإلاٗجى ألازو في اإلابضثُت ٦ما ( مً الٗلم )مبضؤ

زاعظا ٖىه,  ما جى٠٢ ٖلى شخيء  ٩ًىن طل٪ الصخيء   ٧ل   , وال وؿلم ؤن  (2217)ُٞما ط٦غها مً اإلاشا٫

  ٞةن  
 
 اإلاغ٦

 
  مً ؤظؼاثه وال شخيَء مً ؤظؼاثه بساعط  ٖىه, زم لى ؾل

ما  ىا ٧ىَن ْم ب ًخى٠٢ ٖلى ٧ل 

٠٢ ٖلُه ُٞما هدً بهضصٍ زاعظا ًٖ اإلاخى٠٢ ٞهى ال ٣ًخطخي ؤن ٩ًىن زاعظا ًٖ ظملت جى 

 .(2218)(َظا الٗلم

 ) زؤُي ابً كدشىز (

  وؤما ألاخ٩ام  ): في "خاقُت الخى٣ُذ"  ٢ا٫ ابً ٖاقىع 
 
مً قٗب ٖلم ال٣ٟه,  ٞهي قٗبت

 
 
 مخٗاَعٞت بحن اإلاؿلمحن ٢بل جضز  ول٨جها ؤ

ً
ها قاجٗت لَمي ال٣ٟه وألانى٫, ظث َىا باٖخباع  ٧ىج   ٖ  ً ٍو

ه,  غ ص  ما ٣ًا٫: بهه ًلؼم جى٠٢ ألانل ٖلى ٖٞغ
ًَ , ٞال  ه ٧ل  ؤخض  مً ٢ىل٪: خغام  وواظب 

 
غ ٞ
ْٗ ٌَ ا 

َ
إلا 

َا ؤي: جهىع خ٣اث٣ها وؤ٢ؿامها, ؤي: ألجها الٛاًت مً  ولظل٪ ٢ا٫ ابً الخاظب: بن اإلاغاص جهىع 

 .(2219)(ؤصلت ألانى٫ 

                                              

 1/127خاقُت الجغظاوي ٖلى الكغح الًٗضي ( 2216)

ه  -ٌٗجي مبضؤ الٗلم  -و٢ض ًبحن ): " قغح اإلا٣انض"و٢ض مطخى ؤو٫َ ال٨خاب ٢ى٫  الؿٗض في ( 2217) في طل٪ الٗلم هٟؿ 

  بكٍغ
ً
 باٖخباع  ومؿإلت

ً
ؤن ال ٩ًىن مبضؤ لجمُ٘ مؿاثله وؤن ال ًبحن بمؿإلت جخى٠٢ ٖلُه لئال ًضوع, ٞهظا ٩ًىن مبضؤ

 إلاؿإلت وظىب ال٣ُاؽ جمؿ٩ا ب٣ىله 
 
 مً ألانى٫ ومبضؤ

 
باٖخباع, ٧إ٦ثر مؿاثل الهىضؾت, و٩٦ىن ألامغ للىظىب, ٞةهه مؿإلت

وا} :حٗالى ر  َخب 
ْٖ ا
َ
 ( اَـ .{ٞ

غ 2218)  1/66والخدبحر ( الخ٣ٍغ

 1/5( خاقُت الخىيُذ والخصخُذ 2219)
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يبػي ؤن ٩ًىن اإلاغاص  مً ٧ىجها قٗبت مً ٖلم ال٣ٟه ؤجها مٗضوصة مً ظملخه مً ٢لذ: ٍو

ت خ٣اث٤  خُض هي مباصت له ال مً خُض هي مً مؿاثله, ألن اإلاؿاثل جهض٣ًاث, وؤما مٗٞغ

ت اإلاؿاثل ٖلحها, ألن  الخهىَع  ألاخ٩ام ٞهي جهىعاث, وبهما ٖضث مً ظملت الٗلم لخى٠٢ مٗٞغ

م  ٖلى الخهض٤ً َبٗا, وبال ٞد٣ُ٣ت الٗل ه ٦ما ؾب٤.م٣ض 
 
 م مؿاثل

 
 
ها بلى م وؿبت  وبطا ج٣غع ٧ىن ألاخ٩ام مباصت ل٩ل مً ال٣ٟه وألانى٫, ٩ُٞىن مً الخد٨

ظا ما ؤقاع بلُه الجغظاوي ب٣ىله آهٟا: ) وبال ٞلِـ اؾخمضاص  ؤخضَما مً ال٣ٟه صون ألانى٫, َو

ها ل٩ م ؤن ألانى٫َ بهما ٌؿخمض مً ألاخ٩ام ؤهٟؿ  ل 
 ٗ  لخمىالث   ىجها ؤظؼاءَ آلازغ ؤولى مً ٨ٖؿه, ٞ

 (.مؿاثله ال مً ٖلم ال٣ٟه

لى َظا ٞلِـ ٖضَا قٗبت مً ال٣ٟه بإولى مً ٖضَا قٗبت مً ألانى٫, بط هي ٢لذ:  ٖو

  
 .مباصت  ل٩ل 

غ"و٢ض ؤقاع ناخب  ؿخمض مً جهىعاث ألاخ٩ام, ٞهي  "الخدٍغ ٌَ بلى ؤن ال٣ٟه ٧األنى٫ 

  مجهما بلجمضَما ظمُٗا
ى جهىعاث مدمىالث مؿاثلهما, ٢ا٫ قاعخه: , والجام٘ َى اخخُاط  ٧ل 

   م٣هىصَ  ألن  )
  مً ألانى٫ بزباث   ألانىلي 

 
ها مً خُض بجها مضلىلت لؤلصلت الؿمُٗت  ألاخ٩ام وهٟح 

 مجها، وال٣ُٟه  
 
 مً ال٣ٟه بزبات   ومؿخٟاصة

 
ها بإٞٗا٫ اإلا٩لٟحن التي ال ج٣هض ٣  ها وهٟحها مً خُض حٗل

خ٣اص، وهي ج٣٘ ظؼءا مً مدمىال  ث مؿاثلهما, ٧األمغ للىظىب والىجغ واظب, ٞةن مٗجى ألاولى اٖل

ؤهه صا٫ ٖلى الىظىب ومُٟض له، ومٗجى الشاهُت ؤهه مخٗل٤ الىظىب ومىنٝى به, ٞى٢٘ 

الىظىب ظؼءا مً الخمى٫ ٞحهما ال هٟـ الخمى٫، والخ٨م بالصخيء هُٟا وبزباجا ٕٞغ جهىعٍ 

 .(بؿاثغ ؤظؼاثه

غ م٘ قغخه:  جهىعاث ألاخ٩ام  :ال٣ٟه بًاَا( ؤي لى ؤن الٓاَغ اؾخمضاص  )ٖ)٢ا٫ في الخدٍغ

ا ٖلُه )وبن لم  :اإلاظ٧ىعة )مىه( ؤي خباع ل٩ىهه ٖٞغ ٖلم ألانى٫ )لؿب٣ه( ؤي: ؤنى٫ ال٣ٟه في الٖا

ً ال٣ٟهضو  ً    .(2220)(ن( ٖلم ألانى٫ مؿخ٣ال ٢بل جضٍو

 .٦ما ال ًسٟى ٢لذ: ل٨ً ٦الم الجغظاوي الؿاب٤ ًإبى َظا ألازحر

                                              

غ والخدبحر 2220) َاء  ٢غهحن(. . ٢ا٫ ابً ٖاقىع: ) 1/67( الخ٣ٍغ
ً ال٣ٟه بؼ  ن بال بٗض جضٍو َضو   ً ٖلم ألانى٫ لم 

ٗت ؤلاؾالمُت )م   (166م٣انض الكَغ
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٧اهذ جهىعاث ألاخ٩ام مباصت لٗلم ال٣ٟه والٟغوٕ ٦ما ؾل٠, ٞةن مدلها ًيبػي ؤن وإلاا 

ه في الىي٘, ولهظا إلاا ط٦غ ألازًغي ٩ًىن ؤو٫َ ٦خب ال٣ٟه,  ألن ما ٧ان م٣ضما بالُب٘ ًلؼم ج٣ضًم 

 الخهىع والخهض٤ً ٢ا٫: 

  ٘  بالُب
م  ٘  ... ألهه م٣ض  م  ألاو٫َ ٖىض الىي  

 و٢ض 

, والخ٣ضم (2221): في ال٨خابت ؤو في الخٗلُم ؤو في الخٗلم ؤو هدى طل٪و٢ىله )ٖىض الىي٘( ؤي

بالُب٘ َى ؤن ٩ًىن اإلا٣ضم بدُض ًىظض صون اإلاازغ, مً ٚحر ؤن ٩ًىن ٖلت ُٞه, ٧الىاخض ٞةهه 

م٣ضم ٖلى الازىحن َبٗا, بط ال ًصر ؤن ًىظض ازىان مً ٚحر ؤن ًىظض الىاخض, و٦ظل٪ الخهىع 

ى  -ىاخض ٖلى الازىحن. ومٗجى البِذ: ؤه٪ ًجب ؤن ج٣ضم ألاو٫ م٣ضم ٖلى الخهض٤ً ٦خ٣ضًم ال َو

 .(2222)ٖلى الخهض٤ً ٖىض الىي٘ لهما ٦خابت ؤو حٗلما ؤو حٗلُما, ألهه م٣ضم ٖلُه َبٗا –الخهىع 

اب  ومً َىا ُت إلاا ط٦غ ال٣اضخي ٖبض الَى في  "اإلاٗىهت"في ٦خابه خ٣اث٤ ألاخ٩ام الكٖغ

ؤقاع بلى  - هم ال٣ٟهُتإن ًسخمىا به مهىٟات  بهاء اإلاال٨ُت و٢ض ظغث ٖاصة ٣ٞ -٦خاب الجام٘ مىه 

إلاا ٧ان )إلاا ًيبػي لها مً الخ٣ضًم ٖلى اإلاؿاثل, وؤبضي ٖظٍع في طل٪ خُض ٢ا٫:  ت طل٪مسالٟ

ٗت ومىضوباتها ومؿىىهاتها وجٟهُل اإلاؿخدب والٟايل  مضاع َظا الباب ٖلى بُان ؤصاب الكَغ

 
 
 و ُٞه واإلا٨ب ُٞه واإلاغز  واإلاٚغ

 
مٗاوي  ٟحن, وظب بُان  غوٍ وما ًخٗل٤ بظل٪ مً ؤخ٩ام اإلا٩ل

ها, لُٟهم الضاعؽ  
 
  َظٍ ألاوناٝ ٢بل ط٦غ ألاٞٗا٫ التي هي مدال

َ
٠٣ ٖلى الٛغى  مٗاهَحها ٍو

ٌَ  ؤهه واظب   مجها، وبال ٞمتى ون٠ الَٟٗل  ى ما  ٝ مٗجى الىظىب والىضب ٧ان ٗغ  ؤو هضب َو

كاء, ٞلظل٪ وظب  وكد ودن مً خم البضؤ بهظا الباب وؤخ٩امه، ٧الخاَب بحن ْالم ٖو

َسخ  الخاصيُف ؤن ًىىن الابخداء ؤولى به مً الخدجمت
 
مىه  , ول٨ً ججضص َظا الغؤي  بٗض زغوط و

 
َ
 غ  ٦

٤ للهىابىا بٞؿاصَ َْ  .(2223)(َا باالزخالٝ, وهللا اإلاٞى

                                              

 (37( خاقُت الباظىعي ٖلى الؿلم )م 2221)

الم )م 2222) ٘ ألٖا  (31( ٞع

 3/1691ظَب ٖالم اإلاضًىت اإلاٗىهت ٖلى م( 2223)
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 بجمُم ؤفلدٌ اإلااإلاشهىزِة )) جىبُه إلى هىن ألاخيدِم الخيلُفُت الخمظت 
 
فين, مدُؼت

 
يل

 فال ًخسج فلٌل مً ؤفلدلهم كً خىٍم هلل حلدلى ((

اب في ؤو٫  اٖلم ؤن  ؤٞٗا٫َ اإلا٩لٟحن ): " اإلا٣ضمت في ؤنى٫ ال٣ٟه"٢ا٫ ال٣اضخي ٖبض الَى

م لها بإخض  زمؿت ؤخ٩ام: بما الىظىب ؤو الىضب ؤو الخٓغ ؤو ال٨غاَت ؤو 
َ
د٨  ً ض  ؤن  ها ال ب 

 
٧ل

 .(2224)(ؤلاباخت

 ): " اإلاٗىهت"اب الجام٘ مً و٢ا٫ ؤًًا في ٦خ
 
ٟحن ال جسغط ٖلى ازخالٝ اٖلم ؤن ؤٞٗا٫ اإلا٩ل

ى: الىظىب والىضب والخٓغ وال٨غاَت  ؤوناٞها وجباًً ؤخ٩امها ٖلى زمؿت ؤخ٩ام, َو

 .(2225)(وؤلاباخت

خهام"٢ا٫ الكاَبي في و  ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بإٞٗا٫ الٗباص  زبذ في ٖلم ألانى٫ ؤن  ): " الٖا

 ,٧ان لئلًجاب ؤو الىضب, وخ٨م ٣ًخًُه مٗجى الىهي ,: خ٨م ٣ًخًُه مٗجى ألامغوؤ٢ىالهم زالزت

م, وخ٨م ٣ًخًُه مٗجى الخسُحر ى ؤلاباخت,  ,٧ان لل٨غاَت ؤو الخدٍغ ٌُ َو اللبدر وؤكىالهم  فإفلد

 
َ
 .(2226)(الثالزت دو هره ألاكظدمَ لْ ال ح

 ٧ل ٞٗل ): " مباصت ألانى٫ "٢ا٫ ابً باصٌـ في و 
 
بض  لٓاَغة والباَىت ال٠ امً ؤٞٗا٫ اإلا٩ل

وؿان لم ًسل٤ ٖبشا ولم ًتر٥ ؤلا مً ؤخ٩ام هللا حٗالى, ألن   ؤن ٩ًىن ٢ض حٗل٤ به خ٨م  

 .(2227)(ؾضي

ًضي}٢ا٫ حٗالى:  َر٥َ ؾ 
ْ
ت  ً ْن 

َ
َؿان  ؤ

ْ
و  
ْ
ْدَؿب  ؤلا ًَ ً   يالؿض)٢ا٫ الكاٞعي:  {ؤَ غ وال اَم الظي ال 

 .(2228)(ًىهى

  }٢ىله حٗالى:  :وهدٍى
ْ
٣َْىا ؤلا

َ
ل
َ
ا ز ه  ُه  ب  ْبَخل 

َ
اط  ه

َ
ْمك

َ
ت  ؤ

َٟ ُْ
 
ًْ ه َؿاَن م 

ْ
٢ا٫ البٛىي: )هسخبٍر  {و

, والجملت في مىي٘ الخا٫, ؤي: زل٣ىاٍ مبخلحن , و٢ا٫ ال٣اؾمي: )(2229)باألمغ والىهي( ؤي: هسخبٍر

ضًً ابخالءَ   . (2230)(ٍ، ال ٖبشا وؾضيله، ؤي: مٍغ

                                              

 (229( اإلا٣ضمت في ؤنى٫ ال٣ٟه )م 2224)

 3/1691اإلاٗىهت ٖلى مظَب ٖالم اإلاضًىت ( 2225)

خهام( 2226)  1/46 الٖا

 (43 - 42, واهٓغ: مدايغاث دمحم الٟايل بً ٖاقىع )م  (15)م  مباصت ألانى٫  (2227)

 (25الغؾالت )م ( 2228)

ل( 2229)  8/292 مٗالم الخجًز

ل ( 2230)  9/373مداؾً الخإٍو
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ل ظٗلهم مىعصا للخ٩ل٠ُ بن هللا ؾبداهه لم ًسل٤ زل٣ه ؾضي َمال, بو٢ا٫ ابً ال٣ُم: )

  ,ومدال لؤلمغ والىهي
َ
 ,جمال ومٟهال, و٢ؿمهم بلى ق٣ي وؾُٗضما ؤعقضَم بلُه م   َم هْ وؤلؼمهم ٞ

٣حن مجزال  .(2231)(وظٗل ل٩ل واخض مً الٍٟغ

 ( وحه آخُس الطخمدار ألاصٌى مً الفله) 

ان ٢ض ؤبضي وظها آزغ الؾخمضاص ألانى٫ مً ال٣ٟه, ٣ٞض ٢ا٫ في  خاب٦ ٖلى ؤن ابً بَغ

ِ  وؤما وظه اؾخمضاصٍ مً ال٣ٟه ٞهى ؤه  ): " الىنى٫ بلى ألانى٫ "  ل  َم ال٣ٟه "ظ   ؤنى٫َ  ا ؤن  ى  ا ب

 ٌَ ُت" ٞال بض له مً َظا الًٟ ؤن  ٗٝغ ٢ضعا نالخا مً ال٣ٟه ًخم٨ً به مً ؤصلت ألاخ٩ام الكٖغ

 .(2232)(بًًاح اإلاؿاثل ويغب ألامشلت

لُه ٞخ٩ىن جل٪ اإلاؿاثل ال٣ٟهُت مؿدؿلٟت م  ٖو
 
مت مىه باٖخباع بدض ً ًٞ ال٣ٟه مؿل

إلًًاح  ب٣ًاًا ظؼثُت   الاخخُاط بلحها في ألانى٫ َى الخمشُل   بغاَُجها وؤصلتها في طل٪ الًٟ, ووظه  

 ال٣ىاٖض ال٩لُت.

ُت، ): " ؤلاخ٩ام"و٢ض ظم٘ آلامضي بحن َظا الىظه والظي ٢بله ٣ٞا٫ في  وؤما ألاخ٩ام الكٖغ

ُت، ٞال بض ؤن ٩ًىن ٖاإلاا  في َظا الىاَْغ  ً ظهت ؤن  ٞم   الٗلم بهما ًىٓغ في ؤصلت ألاخ٩ام الكٖغ

  ُ هىع ال٣هض بلى بزباتها وهٟحها، وؤن ًخم٨ً بظل٪ مً بًًاح اإلاؿاثل خَ بد٣اث٤ ألاخ٩ام, ل

خإََل   .(2233)(بالبدض ٞحها للىٓغ والاؾخضال٫ بًغب ألامشلت و٦ثرة الكىاَض، ٍو

خإَل بالبدض ٞحها للىٓغ والاؾخضال  و٢ىله )ٍو
ً
 ٫( ٣ًغع ٞاثضة ؤزغي لًغب ألامشلت ػاثضة

٘, وطل٪ بالضعبت واإلاغان ٖلى ا٢خىام  ٖلى بًًاح ٢ىاٖض ألانى٫, وهي ا٦دؿاب   مل٨ت الخَٟغ

ها في  اإلاؿاثل الجؼثُت اإلاىضعظت في ال٣ًاًا ال٩لُت, ولٗلها الٟاثضة التي ؤقاع ابً زلضون بلى و٢ٖى

ٖلى  ٨ًدؿب مل٨ت ٣ًخضع بهاضعبت واإلاؼاولت مهىٟاث الخىُٟت في ألانى٫, وم٘ ٦ثرة َظٍ ال

ما في ًٞ ال٣ٟه بمإزظٍ ألانلي الخ٣  
 
٩ىن بلخا١ ٧ل ٕٞغ ٣ٞهي ؤزظٍ مؿل ٤ في ًٞ ألانى٫, ٍو

ُائها خ٨َمها.  َظا ؾبُال إللخا١ ما ٌؿخجض مً الٟغوٕ بإنىلها اإلاىاؾبت لها إٖل

 الاؾخمضا
 
ص, ألن الصخيء ال ًىن٠ ٢لذ: ل٨ً ًب٣ى ؤن  َظا الىظه ال جٓهغ ُٞه خ٣ُ٣ت

ظا  ٌ  مؿاثل الًٟ ٦ما ٢غعٍ ابً ٖاقىع, َو م  بٗ ب٩ىهه مضصا بال بطا ٧ان مما ًخى٠٢ ٖلُه ج٣ى 

ال ًٓهغ في حٗلُل الاؾخمضاص مً ال٣ٟه ب٩ىن جل٪ الٟغوٕ ج٣٘ قىاَض وؤمشلت إلاؿاثل ألانى٫, 

                                              

 1/5 ( بٚازت اللهٟان2231)

 1/54الىنى٫ بلى ألانى٫ ( 2232)

 1/8 ( ؤلاخ٩ام2233)
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اصة   ألن اإلاؿإلت ج٣ىمذ وزبدذ مً ٚحر اٞخ٣اع  لظل٪ الكاَض, وبهما جيء به الخ٣ا لخدهُل ٍػ

ل  ألانل  مخى٢ٟا ٖلُه ل٩ان الضوع  الخا٫, جإمل.  بًًاح  وبُان, ولى ٧ان جإن 

 ( وحه زدلث الطخمدار ألاصٌى مً الفله) 

ان"َظا و٢ض ؤبضي الجىٍجي في  وظها آزغ الؾخمضاص ألانى٫ مً ال٣ٟه خُض ٢ا٫:  "البَر

, ٞةهه مضلى٫  ألانى٫,) ً   ومً مىاص ألانى٫  ال٣ٟه  الضلُل صون صع٥ اإلاضلى٫, زم  خهىع صع٥  وال 

 .(2234)(٨ًخٟي ألانىلي  بإمشلت  مً ال٣ٟه ًخمشل بها في ٧ل باب مً ؤنى٫ ال٣ٟه

ظا الىظه َى الظي ا٢خهغ ٖلُه الؼع٦صخي في  وؤما ال٣ٟه: ٞؤلهه )٣ٞا٫:  "البدغ الخُِ"َو

ٌ  ال٣ٟه ؤصلخ   ؤنى٫ ال٣ٟه، وؤنى٫   مضلى٫    ْٗ ه، وال 
َ
 .(2235)(صا مً مضلىلهمجغ   الضلُل   م  ل

٢لذ: ألن الضلُل مؿخلؼم للمضلى٫, ٞالضلُل ملؼوم واإلاضلى٫ الػم, والالػم ال ًىٟ٪ ًٖ 

 ملؼومه.

 .(2236)(٧ىن الصخيء ملؼوما لٛحٍر َى ؤهه متى جد٤٣ اإلالؼوم جد٤٣ الالػم)٢ا٫ ابً جُمُت: 

جي في ٞمتى جد٤٣ الضلُل جد٤٣ اإلاضلى٫,  خهىع زبىث  ): " الكامل"ولهظا ٢ا٫ الجٍى  ً ال 

 .(2237)(الضلُل  مً ٚحر زبىث اإلاضلى٫ 

يخج بىٟؿها, 
 
٢لذ: ل٨ً ؤنى٫ ال٣ٟه َى ال٣ًاًا ال٩لُت ٦ما ج٣ضم, وال٣ًُت ال٩لُت ال ج

 وبهما جيخج بىاؾُت ٢ُاؽ  ج٩ىن هي ٦براٍ, وال٣ُاؽ  اإلاغ٦ب مجها ومً الهٛغي َى الضلُل  

عة في ألانى٫ لِؿذ هي الضلُل بل اإلاؿخلؼم للمضلى٫ الظي َى ال٣ٟه, ٞال٣ًُت ال٩ل ُت اإلا٣غ 

لُه ٞةن   ظا ْاَغال٣ٟه َا ال ٌؿخلؼم جهىَع َع جهى   ظؼء الضلُل, ٖو  ., َو

اإلاغاص بال٣ىاٖض: ال٣ًاًا ال٩لُت التي ج٩ىن بخضي م٣ضمتي )و٢ض ؾل٠ ٢ى٫  التهاهىي: 

 .(ال٣ٟهالضلُل ٖلى مؿاثل 

اث   ألانى٫ لِؿذ صالثَل  مؿاثل  )ولهظا ٢ا٫ الُٗاع:  الضالثل  بظمالُت, وبهما هي ٦بًر

 الخٟهُلُت, مشل ؤن ج٣ى٫: الهالة واظبت ل٣ىله حٗالى: }
َ
ة
َ

ال ىا اله  ُم   ٢
َ
{, ٞةهه ؤمغ, وألامغ ؤ

 .(2238)(للىظىب

                                              

ان 2234)  85 - 1/84( البَر

( ط٦غ وظهحن: َظا وألاو٫. وا٢خهغ الكى٧اوي في 89 - 88)م  "ؾالؾل الظَب", وفي  1/46البدغ الخُِ ( 2235)

 ٖلى ألاو٫.  1/24بعقاص الٟدى٫ 

 (450الغص ٖلى اإلاى٣ُُحن )م ( 2236)

 (107في ؤنى٫ الضًً )م  ( الكامل2237)

 1/45خاقُت الُٗاع ٖلى الخلي ( 2238)
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كهض لهظا ؤًًا ؤن ظماَحر ألانىلُحن ٖلى ٖضم اٖخباع مىا٣ٞت ألانىلُحن لل٣ٟهاء في  َو

جي في  ما ؤلاظمإ ٞهى اجٟا١ ٖلماء ؤَل الٗهغ ٖلى خ٨م وؤ): " الىع٢اث"ؤلاظمإ, ٢ا٫ الجٍى

م الجتهضون ): " الكغح ال٨بحر", ٢ا٫ في (الخاصزت, ووٗجي بالٗلماء ال٣ٟهاء , ٢ا٫ الجال٫ (َو

 .(2239)(ٞال ٌٗخبر مىا٣ٞت ألانىلُحن لهم)الخلي: 

مً ًىدؿب بلى ٖلم الخضًض وخضٍ ؤو ٖلم ال٨الم في ألانى٫ ولِـ مً )و٢ا٫ ابً جُمُت: 

ٌ  ؤَ , وبه ٢ا٫ مٗٓم ألانىلُحن, ٢ا٫:  -ٌٗجي ؤلاظمإ  -ٗخض بسالٞه ُٞه ل ال٣ٟه والاظتهاص ُٞه ال 

جي ًٖ ابً البا٢الوي ؤن     اإلااََغ  ألانىلي   والظي خ٩اٍ الجٍى
َ
ى  اإلاخهٝغ ٗخض بسالٞه, َو  ٌ في ال٣ٟه 

ا ٌؿحرا زالٞا اب اإلاال٩ي, ولم ًظ٦غ في الٗامي ومً قضا َٞغ  .(2240)(٢ى٫ ٖبض الَى

وؤما ألانىلي اإلااَغ اإلاخهٝغ في ال٣ٟه، ٟٞي اٖخباع ): " البدغ الخُِ"و٢ا٫ الؼع٦صخي في 

ى  زالٞه في ال٣ٟه وظهان خ٩اَما اإلااوعصي, وطَب ال٣اضخي بلى ؤن زالٞه مٗخبر, ٢ا٫ ؤلامام: َو

الخ٤، وطَب مٗٓم ألانىلُحن مجهم ؤبى الخؿحن بً ال٣ُان بلى ؤن زالٞه ال ٌٗخبر, ألهه لِـ 

 م
 
 .(2241)(للؼمه ؤن ٌؿخٟتي اإلاٟتي ٞحها ً اإلاٟخحن، ولى و٢ٗذ له وا٢ٗت

ان"٢ا٫ الجىٍجي في  ٗخبر ): " البَر  ٌ طَب ال٣اضخي بلى ؤن  ألانىلي  اإلااََغ اإلاخهٝغ في ال٣ٟه 

ه ووٞا٢ه. والظي طَب بلُه مٗٓم  
 
الٞ   ز 

 
مً ونٟه ال٣اضخي لِـ  طل٪, ٞةن   ألانىلُحن زالٝ

 مً اإلاٟخحن, ومً لم ً
 
  ٨ً مجهم وو٢ٗذ له وا٢ٗت

ً
ا مً لؼمه ؤن ٌؿخٟتي اإلاٟخحن ٞحها, ٞهى بط

  
 
حن, وَخ  بإ٢ىالهم, ٞةجهم جابٗىن ٚحر   ضًً, وال اٖخباَع اإلا٣ل ا واإلاَم مخبٖى ٗت مٟخَى  لت الكَغ

 
ضون ٣ل

  ٗ ىن ُٞب لى الجملت بطا ؤظم٘ اإلاٟخىن وؾ٨ذ اإلاخهٞغ ؤلاظمإ  ض ؤن ًخى٠٢ او٣ٗاص  ٞحها. ٢ا٫: ٖو

خٗحن ٖلحهم  ٗتهم وؤزظ عؤحهم, ٞةن الظًً ال ٌؿخ٣لىن بإهٟؿهم في ظىاب مؿإلت  ٖلى مغاظ ٍو

م ٞىظىب   ج٣لُض   ًَ  في طل٪ ؤهه ال ٢ى٫َ  ياإلاٛج مغاظٗتهم مدا٫, ٢ا٫: وال٣ى٫   ٚحَر  إلاً لم 
 
َٜ بل  ٜ مبل

  ً   الجتهضًً, ولِـ بحن مً 
 
 ٣ل

 
٣ل زال٠ ال٣اضخي ؤو  -ض مغجبت زالشت, و٢ا٫: ٞإما الخد٤ُ٣ض ٍو

ٌ   -ا٤ٞو    ض  َٗ ؤن الجتهضًً بطا ؤَب٣ىا لم 
 
حن مظَبا مدخٟال به زالٝ ٞةن اإلاظاَب ألَل  ,اإلاخهٞغ

الٟخىي, ٞةن قبب ال٣اضخي بإن اإلاخهٝغ الظي ط٦ٍغ مً ؤَل الٟخىي في ٦المه حكبِب بهظا 

 ب  ٞيكغح ال٣ى٫ في ٦خاب الٟخىي, وال٨الم ال٩افي في طل٪ ؤهه بن ٧ان مٟخُا اٖخ  
 
 .(2242)(هر زالٞ

                                              

 (375الكغح ال٨بحر البً ٢اؾم الٗباصي )م ( 2239)

 (331اإلاؿىصة )م ( 2240)

 6/416البدغ الخُِ ( 2241)

ان في ؤنى٫ ال٣ٟه ( 2242)  265 - 1/264البَر
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اَغ  ؤن َظا مبجي ٖلى ٧ىن الٗلم باألنى٫ ال ٌؿخلؼم الٗلم بال٣ٟه, وبال ل٩ان  ٢لذ: ْو

ا٢ه ٚحر مٗخبر, ٞلم  ألانىلي ٣ٞحها مجتهضا مٗضوصا ُٞمً ًى٣ٗض بهم ؤلاظمإ, و٢ض ٖلمذ ؤن ٞو

 م٘ ٧ىهه ؤنىلُا, ٞال لؼوم. ,٨ًً ٣ٞحها

ٗ   بَبا١َ  "قغح الخهى٫ "و٢ض ه٣ل ال٣غافي في  ى ٢ىلهم: )ٞالن ؤنىلي ولِـ ٝ ٖلغْ ؤَل ال

ً  )ب٣ُٟه(, ٢ا٫:  ت جهى  وبهما  ؤنل ألاخ٩ام ال٣ٟهُت، ؤو الخمشُل  ع  دخاط في ألانى٫ بلى مٗٞغ

 .(2243)(ببٌٗ ؤٞغاصَا، وطل٪ لِـ ٧اُٞا في مؿمى ال٣ٟه

اصة ٞاثضة, ٞاٖلم ؤن اليؿبت بحن ٖلمي ألانى٫ وال٣ٟه باٖخباع الهض١ ٖلى  وبن قئذ ٍػ

حن ٗ   ألاٞغاص اإلاىنٞى  بهظًً ال
ْ
م َى ألانى٫, وألازو َم ل حن هي الٗمىم والسهىم اإلاُل٤, وألٖا

م بال ٨ٖـ.  َى ال٣ٟه, ٩ٞل ٣ُٞه ؤنىلي, ولِـ ٧ل ؤنىلي ٣ٞحها, بط ألازو ٌؿخلؼم ألٖا

ا لل٣ٟه ٦ما ج٣غع, بط ال٣ٟه زمغة الىٓغ في  ووظه ٧ىن ألانى٫ ؤٖم  َى ٧ىن ألانى٫ قَغ

نى٫, والكٍغ ًلؼم مً ٖضمه ٖضم اإلاكغوٍ, ُٞلؼم مً ٢ىاٖض ألا ال٨خاب والؿىت بىاؾُت 

, ٞلهظا ٧ان ٖلم ؤنى٫ ؤنىلي   ٧ل مجتهض  ٢ا٫ ابً خمضان: )ولهظا ٖضم ألانى٫ ٖضم ال٣ٟه, 

اإلاكغوٍ, ٞال ًلؼم مً وظىص  وظىص الكٍغ وظىص   وال ًلؼم مً, (2244)(ال٣ٟه ٞغيا ٖلى ال٣ٟهاء

ظٍ خ٣ُ٣ت ألٖا, ٦ما جبحن, ألانى٫ وظىص ال٣ٟه  مً الصخيء.م َو

وبن ٧ان م٣هىصٍ باألنىلي مً ٌٗٝغ "ؤنى٫ ال٣ٟه" وهي ؤصلت ٢ا٫ ابً جُمُت: )و٢ض 

ٗٝغ مغاجب  ؛ َو ٤ ؤلاظما٫؛ بدُض ًمحز بحن الضلُل الكغعي وبحن ٚحٍر ُت ٖلى ٍَغ ألاخ٩ام الكٖغ

ت الضلُل  -ألاصلت؛ ٣ُٞضم الغاجر مجها  ه مٗٞغ ظا َى مىيٕى ؤنى٫ ال٣ٟه؛ ٞةن مىيٖى َو

 في ؤلاطالم فهى ؤصىلي مجتهٍد  فيل   -ومغجبخه الكغعي 
 
ت ٌ   ؛ بط مٗٞغ  الضلُل الكغعي ومغجبخه بٗ

ه الجتهض بل ال بض ؤن ٌٗٝغ ؤُٖان  ,ألارلت وال ًىفي في هىهه مجتهدا ؤن ٌلسف حيَع  ,ما ٌٗٞغ

ا ٧ان بجيؿها ؤٖٝغ ,ألاصلت ُت وبحن ٚحَر ٦مً  ,ومً ٖٝغ ؤُٖاجها ومحز بحن ؤُٖان ألاصلت الكٖغ

ها الػم لظل٪؛ بط ًمخى٘ جمُحز ٌٗ ا ٞالخمُحز بحن هٖى حَر ٝغ ؤن ًمحز بحن ؤشسام ؤلاوؿان ٚو

 .(2245)(ألاشسام بضون جمُحز ألاهىإ

 

 

                                              

   1/112هٟاجـ ألانى٫ ( 2243)

 (14نٟت الٟخىي )م  (2244)

 402 - 20/401مجمٕى الٟخاوي  (2245)
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  :الاطخمدار مً الىالم –[  3] 

 

 ( خلُلت كلم الىالم) 

ى السخو باالًمان وما ًجب ؤن الخ٩ال٠ُ مجها بضويٌّ  بن  )٢ا٫ ابً زلضون:  , ومجها ٢لبي َو

ظٍ هي ال٣ٗاثض ؤلاًماهُت في الظاث والهٟاث وؤمىع الخكغ والىُٗم خ٣َ ٌٗ   ض مما ال ٌٗخ٣ض, َو

 كً هره بدألرلت اللللُت هى كِ  الِدجدُج والٗظاب وال٣ضع, و
ْ
 .(2246)(الىالم ُم ل

ت اٖخ٣اصًت, وؤمىع َلبُت ٖملُت. ٞاألو٫ ٧الٗلم )و٢ا٫ ابً جُمُت:  ان: ؤمىع زبًر الضًً هٖى

ضزل في طل٪ ؤزباع  باهلل ومالث٨خه و٦خب ألاهبُاء وؤممهم ومغاجبهم في  ه وعؾله والُىم آلازغ, ٍو

ضزل في طل٪ نٟت الجىت والىاع وما في  الًٟاثل وؤخىا٫ اإلاالث٨ت ونٟاتهم وؤٖمالهم, ٍو

حر طل٪ ًاثلهم ومغاجبهم ٚو ما٫ مً الشىاب وال٣ٗاب وؤخىا٫ ألاولُاء والصخابت ٞو و٢ض  ,ألٖا

ؿمى ال٣َٗض ٌؿمى َظا الىٕى ؤنى٫َ صًً ٌُ ألا٦بر,  , َو ظمى الجدا ؿمى فُه بدلللل هالمد َو , َو

ت(واٖخ٣اصاث   ٣ٖاثَض  ؿمى اإلاؿاثَل الٗلمُت واإلاؿاثل السبًر  .(2247), َو

ًَ " بخهاء الٗلىم"٢ا٫ الٟاعابي في و    ع بها ؤلاوؿان  ٣خض  : )نىاٖت ال٨الم 
 
آلاعاء  هغة  ٖلى ه

  ٘  اإلا   وألاٞٗا٫ الخضوصة التي نغح بها واي
 
٠ُ  ل    ت وجٍؼ

ل. ما زالٟها ٧ل   باأل٢اٍو

مت  ٢ا٫: وهي ٚحر  ال٣ٟه, ألن  ال٣َُٟه ًإزظ آلاعاءَ 
 
٘  اإلالت مؿل وألاٞٗا٫ التي نغح بها واي

ِ مجها ألاقُاَء الالػمت ٖجها, واإلاخ٩لم ًىهغ ألاقُاَء التي ٌؿخٗملها  ؿخيب 
َِ جٗلها ؤنىال ٞ ٍو

 .(2248)(ؤزغال٣ُٟه ؤنىال مً ٚحر ؤن ٌؿخيبِ ٖجها ؤقُاء 
جاَط )٢ا٫ ابً زلضون: و  ًٖ ال٣ٗاثض ؤلاًماهُت باألصلت ال٣ٗلُت والغص   َى ٖلم ًخًمً الد 

خ٣اصاث ًٖ مظاَب الؿل٠ وؤَل الؿىت حن في الٖا  .(2249)(ٖلى اإلابخضٖت اإلاىدٞغ

جاط): " الخ٨م"ٍ في َُض ٢ا٫ ابً ؾ   جج وح 
٘ به السهم، والجم٘ ح   ٞ و

ت: ما ص  ج  ه  ,الد  وخاظ 

 
ً
ت ه الدجت مداظ  جاظا: هاٖػ جه حجا: ٚلبه ٖلى حجخه ,وح  ه  ًذ  وفي الخضًض: "ٞذج آصم  ,وحج 

 .(2250)(مىسخى" , واخخج بالصخيء: اجسظٍ حجت

                                              

 (550اإلا٣ضمت )م ( 2246)

 336 - 11/335 ( مجمٕى الٟخاوي 2247)

 (87 - 86( بخهاء الٗلىم )م 2248)

 (580اإلا٣ضمت )م ( 2249)

ٓم( 2250)  2/482 الخ٨م والخُِ ألٖا
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غي في  ت ختى حججخه ): " تهظًب اللٛت"و٢ا٫ ألاَػ داظ  جاظا وم  ه ح  َخاظ 
 
٣ًا٫: خاججخه ؤ

ج    ؤي: ٚلبخه بالدجج التي ؤصلُذ  بها. و٢ا٫: ٢ا٫ اللُض: الد 
 
ٖىض  غ  َٟ ت: الىظه الظي ٩ًىن به الٓ

٣َهض, ألن  ال٣هض لها  ,السهىمت
 
َذج  ؤي: ج

 
جت ألجها ج َجج. ٢لذ: وبهما ؾمُذ ح  وظمٗها ح 

 .(2251)وبلحها(

ً  و٢ا٫ ابً ٖاقىع: ) ٣َهض  به بزباث السال٠، بدُض ال ًجض مىه الدجت في ٦الم الٗغب ما 

الخخج بما  ٞهى بجُان   ه، وؤما الاخخجاط  ج  خه ٢ض َح ه بذجَٟ جٟهُا، ولظل٪ ٣ًا٫ للظي ٚلب مسال  

٣ا٫ ,اخخج :٣ًا٫ ,ًٓىه حجت ولى مٛالُت ى  :ٍو
َ
ل َغ ب 

َ
ْم ج

َ
ل
َ
خاط, بطا ؤحى بما ًٓىه حجت, ٢ا٫ حٗالى: }ؤ

ذ  ان والضلُل الىاٌَ اإلاب٨  {، ٞالدجت ال جُل٤ خ٣ُ٣ت بال ٖلى البَر ه   
ي َعب  َُم ف   َ ْبَغا  ب 

ي َخاط  ظ 
 
ال

ىَعص في نىعة الدجتللمسال
 
, ومىه ٢ىله حٗالى: (2252)٠، وؤما بَال٢ها ٖلى الكبهت ٞمجاػ ألجها ج

ظا َى ٣ٞه اللٛت ٦ما ؤقاع ْم{، َو ه   
ْىَض َعب   ٖ  

 
ت ًَ ْم َصاخ  ه 

ت  ج   .(2253)("ال٨كاٝ"بلُه  }ح 

 }ٖىض جٟؿحر ٢ىله حٗالى و٢ا٫ 
 
ت
َ
ٛ َبال 

ْ
 ال
 
ت ج  د 

ْ
ه  ال

 
ل ل 
َ
ْل ٞ

 
ًض٫ ٖلى  الدجت: ألامغ الظي: ) {٢

لى مهاصٞت اإلاؿخض   ؤخض   نض١     في صٖىاٍ ٖو
الخ٤... والبالٛت هي الىانلت, ؤي: الىانلت  وظهَ  ٫ 

 
 
 ه  بلى ما ٢

َ
ى ٚ  ضث ألظله، َو
َ
 .(2254)(حجخه السهم وببُا٫   ب  ل

ج بطا ٚلب.م   ,الٛلبت :الدجت في اللٛت): " صؾخىع الٗلماء"وفي  ذ  ًَ  ً َحج 

ل  ب ىن 
 
 لى الخهض٤ً.وفي انُالح اإلاى٣ُُحن: اإلا

وبهما ؾمي بها ألن مً جمؿ٪ به اؾخضالال ٖلى مُلىبه ٚلب السهَم, ٞهى ؾبب الٛلبت, 

ب  .(2255)(ٞدؿمُخه بها مً ٢بُل حؿمُت الؿبب باؾم اإلاؿب 

 .(2256)(الدجت: ما صلذ ٖلى صخت الضٖىي ): ُلو٢

 ): " ال٩لُاث"٢ا٫ في 
 
ُض ه للبُان ٌؿمى بِىت, ومً خما زبذ به الضٖىي مً خُض بٞاصج

 .(2257)(الٛلبت به ٖلى السهم ٌؿمى حجت

                                              

 3/251 ( تهظًب اللٛت2251)

٢ا٫ السُُب البٛضاصي: )و٢ض وعص ال٣غآن بدؿمُت ما لِـ بذجت في الخ٣ُ٣ت حجت... وبهما ؾماٍ حجت, ( 2252)

جاط والاؾخضال٫(. ألهه ً  2/45ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه هضع مً ٢اثله مهضَع الد 

غ 2253) غ والخىٍى  47 - 2/46( الخدٍغ

 8/151 الؿاب٤( 2254)

 2/11( صؾخىع الٗلماء 2255)

ٟاث للجغظاوي )م 2256) ي )م ( , و 82( الخٍٗغ  (67معجم م٣الُض الٗلىم في الخضوص والغؾىم للؿَُى

 (406ال٩لُاث )م ( 2257)
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بالًم الدجت )٢لذ: ومً خُض صاللخه ٖلى اإلاُلىب ٌؿمى صلُال, ولهظا ٢ا٫ التهاهىي: 

 للضلُل ٦ما في 
 
 .(2258)"(قغح الُىال٘"مغاصٝ

  ٝ خباعاث. ٞالخ٣ُ٣ت واخضة, وازخالٝ الدؿمُاث الزخال  الٖا

 ( وحه اطخمدار ؤصٌى الفله مً الىالم) 

جي ان"في  ٢ا٫ الجٍى ٞةن ٢ُل: ٞما ؤنى٫ ال٣ٟه؟ ٢لىا: هي ؤصلخه, وؤصلت ال٣ٟه هي ): " البَر

ها هو   :هاألاصلت الؿمُٗت, وؤ٢ؿام    ٗ  ظمُ
ؿدَىض  ٢ى٫   :ال٨خاب وهو الؿىت اإلاخىاجغة وؤلاظمإ, وم 

ً َظٍ الجهت حؿخمض ؤنى٫    .(2259)(ال٣ٟه مً ال٨الم هللا حٗالى, وم 

 ): نى٫ مً ال٨المولهظا ٣ًىلىن في وظه اؾخمضاص ألا 
 
ت  ٠  لخى٢ ُت ٖلى مٗٞغ ألاصلت الكٖغ

هما في مباخشه  ؤصلت 
 
ىان ُٞه م٣غعة  ِ َب ما م  ٜ, َو  

 
 .(2260)(الباعي ؾبداهه ونض١  اإلابل

)ٌٗجي  ألانى٫  وؤما الٗلم الضًجي ٞةما ؤن ٩ًىن َى ٖلم  : )" جٟؿحٍر"الغاػي في ٢ا٫ الٟسغ 

   ه جخى٠٢ صخخه ٖلى ٖلم ألانى٫، ألن  ، ؤو ما ٖضاٍ، ؤما ما ٖضاٍ ٞةهؤنى٫ الضًً(
بهما  َغ اإلاٟؿ 

  ٕ    ًبدض ًٖ مٗاوي ٦الم هللا حٗالى، وطل٪ ٞغ
 
  م، وؤما الَخ ٖلى وظىص الهاو٘ السخاع اإلاخ٩ل

ر ض 

ٕ  , ٞةهما ًبدض ًٖ ٦الم عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖلى زبىث هبىجه ملسو هيلع هللا ىلص، وال٣ُٟه بهما ًبدض ًٖ  وطل٪ ٞغ

 مٟخ٣   ؤخ٩ام هللا، وطل٪ ٕٞغ ٖلى الخىخُض والىبىة، ٞشبذ ؤن َظٍ الٗلىمَ 
 
بلى ٖلم  غة

 .(2261)(ألانى٫ 

٠ الجغظاوي في  اًخه:  ؤن مً ٞاثضة ٖلم   "قغح اإلاىا٠٢"و٢ض ط٦غ الكٍغ ؤن )ال٨الم ٚو

بخَجى ٖلُه الٗلىم  
 
ُت, ؤي ج ها وبل :الكٖغ ُت, ٞةهه ؤؾاؾ  ُه ًبخجي ٖلُه ما ٖضاٍ مً الٗلىم الكٖغ

ل  للغؾل  مجز ٫  ٠  مغؾ   
 
٘  ٖالم  ٢اصع  م٩ل ْذ وظىص  ناو شب  ًَ ها, ٞةهه ما لم  َا وا٢خباؾ 

 
ًاو٫ ؤزظ

ها مخى٢ٟت ٖلى ٖلم ال٨الم م٣خبؿت 
 
ْع ٖلم  جٟؿحر وال ٖلم ٣ٞه وؤنىله, ٩ٞل خهى   ً لل٨خب لم 

 .(2262)(مىه, ٞاألزظ ٞحها بضوهه ٦بان  ٖلى ٚحر ؤؾاؽ

ها, ألهه ًخًمً ): " خهى٫ قغح ال"و٢ا٫ ال٣غافي في   
 
ٖلم ؤنى٫ الضًً َى ؤنل  الٗلىم ٧ل

زاعط ًٖ الى٣ًُحن, ُٞبدض  الٗلَم بالىظىص وؤ٢ؿامه، والٗلم بالٗضم وؤ٢ؿامه، وما َى مٗلىم  

                                              

 1/622لٟىىن ٦كاٝ انُالخاث ا( 2258)

ان( 2259)  1/8 البَر

 1/24( بعقاص الٟدى٫ 2260)

 324 - 2/323جٟؿحر الغاػي ( 2261)

 1/31( ه٣له التهاهىي في ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 2262)
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في الٗالم وؤظؼاثه وؤخىاله وناو٘ الٗالم ونٟاجه وؤخ٩امه، وما وعاء طل٪ مً اإلاؿخدُالث 

حر طل٪ مً ؾاثغ اإلا . ومً ٞغوٖه بزباث الىبىاث بالىٓغ ال٣ٗلي في (2263)ٗلىماثواإلام٨ىاث، ٚو

لم ألانى٫ التي بيبجي ٖلحها ال٣ٟه،  لم الخضًض ٖو اإلاعجؼاث، ومً ٞغوٕ الىبىة ٖلم  الخٟؿحر ٖو

  ٖلم  َى ٕٞغ 
وهدى طل٪ مً ٞغوٕ ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه، ٞهى الٛاًت والجهاًت، وخُئظ ًجب في ٧ل 

 
 
، ٞخىظض خ٣اث نل  ألا  م٣ضماث   َض ىَظ ًٖ ٖلم آزغ ؤن ج عة ها مخهى  ٣مؿدؿلٟت في طل٪ الٟٕغ

 .(2264)(٦ما زبذ في ٖلم ألانل

اٖلم ؤن  الٗلىَم جى٣ؿم بلى ٣ٖلُت ٣ٞا٫: ) "اإلاؿخهٟى"َظا الٛؼالي  في ؤو٫  بؿِو٢ض 

لم  ,٧الُب والخؿاب والهىضؾت, ولِـ طل٪ مً ٚغيىا وبلى صًيُت ٧ال٨الم وال٣ٟه وؤنىله ٖو

لم الخٟؿحر لم الباًَ، ؤٖجي ٖلم ال٣لب وجُهحٍر ًٖ ألازال١ الظمُمت. الخضًض ٖو  ٖو

 مً ال٣ٗلُت والضًيُت ًى٣ؿم بلى ٧لُت وظؼثُت. ض  واخ   و٧ل  

مً ال٣ٟه وؤنىله والخضًض  الٗلىم   ٞالٗلم ال٨لي مً الٗلىم الضًيُت َى ال٨الم, وؾاثغ  

   ظؼثُت، ألن   والخٟؿحر ٖلىم  
اب زانت, والخضر ال ًىٓغ بال في بال في مٗجى ال٨خ غ ال ًىٓغ  اإلاٟؿ 

 
 
٤ زبىث الخضًض زانت، وال٣ُٟه ال ًىٓغ بال في ؤخ٩ام ؤٞٗا٫ اإلا٩ل ٟحن زانت، وألانىلي ال ٍَغ

ى اإلاىظىص،  ُت زانت, واإلاخ٩لم َى الظي ًىٓغ في ؤٖم ألاقُاء َو ًىٓغ بال في ؤصلت ألاخ٩ام الكٖغ

غى، زم ٣ًؿم الٗغى َض خاصر، زم ٣ًؿم الخو ؤوال بلى ٢ضًم  ٣ُٞؿم اإلاىظىصَ  غ ٖو ر بلى ظَى

بلى ما حكتٍر ُٞه الخُاة مً الٗلم وؤلاعاصة وال٣ضعة وال٨الم والؿم٘ والبهغ وبلى ما ٌؿخٛجي 

بحن ؤن ازخالٞها  غ بلى الخُىان والىباث والجماص, ٍو ٣ؿم الجَى ذ والُٗم، ٍو ٖجها ٧اللىن والٍغ

غاى ال ًخ٨ثر وال ًى٣ؿم اه٣ؿام الخىاصر، بل ال  زم ًىٓغ في ال٣ضًم ُٞبحن ؤهه ,باألهىإ ؤو باأٖل

بض ؤن ٩ًىن واخضا, وؤن ٩ًىن مخمحزا ًٖ الخىاصر بإوناٝ ججب له وبإمىع حؿخدُل ٖلُه 

ٟغ١ بحن الجاثؼ والىاظب والخا٫ في خ٣ه زم  ,وؤخ٩ام ججىػ في خ٣ه وال ججب وال حؿخدُل، ٍو

  ًبحن ؤن ؤنل الٟٗل ظاثؼ ٖلُه، وؤن  
َ
  َم الٗال

 
اثؼ، وؤهه لجىاٍػ اٞخ٣غ بلى مدضر، وؤن ه الجٞٗل

                                              

  الٗلَم  ( : )بن  ٢101ا٫ ابً الٗغبي في "الٗىانم" )م ( 2263)
 
له بالٗضم الخٌ، وبهما ًخٗل٤ بمٗضوم   ٤َ ال حٗل

ع(, و  ٣ض  ( : )بَال١ اإلاٗلىم ٖلى اإلاؿخدُل َيْغب  مً الجاػ, ٞةن  اإلاٗلىم 26 - 25"عؾالت الخىخُض" )م  ٢ا٫ دمحم ٖبضٍ فيم 

, واإلاؿخدُل لِـ مً َظا ال٣بُل ٦ما جغاٍ في ؤخ٩امه, وبهما   في الىا٢٘ ًىُب٤ ٖلُه الٗلم 
 ال بض ؤن ٩ًىن له ٧ىن 

ً
خ٣ُ٣ت

ها له  ال٣ٗل لُخىنل بها بلى الخ٩اًت ٖىه(.  اإلاغاص ما ًم٨ً الخ٨م ٖلُه وبن ٧ان في نىعة  ًستٖر
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لى حٍٗغ٠ نض٢هم باإلاعجؼاث، وؤن َظا  بٗشت الغؾل مً ؤٞٗاله الجاثؼة، وؤهه ٢اصع ٖلُه ٖو

 الجاثؼ وا٢٘.

  ٘    ٦الم   ٖىض َظا ًى٣ُ
 
  ,ماإلاخ٩ل

 
يخهي جهٝغ زم  ,ًض٫ ٖلى نض١ الىبي ال٣ٗل، بل ال٣ٗل   ٍو

ٗتٝر بإهه ًخل٣ى مً الىبي ب ,هٗؼ٫ هَٟؿ ٌَ  ٌؿخ٣ل ]ال[ ال٣بى٫ ما ٣ًىله في هللا والُىم آلازغ مما َو

غ ال٣ٗل ًٖ الاؾخ٣ال٫ ٣ٞض ًغص الكٕغ بما ٣ًه   ,ال٣ٗل بضع٦ه وال ٣ًطخي ؤًًا باؾخدالخه

بط ال ٌؿخ٣ل ال٣ٗل بةصعا٥ ٧ىن الُاٖت ؾببا للؿٗاصة في آلازغة و٧ىن اإلاٗاصخي  ,بةصعا٦ه

٣طخي بىظىب نض١ مً صلذ اإلاعجؼة ٖلى  للك٣اوة، ل٨ىه ال ٣ًطخي باؾخدالخه ؤًًا، ٍو

٤ ١ ال٣ٗل  ض  نض٢ه، ٞةطا ؤزبر ٖىه نَ  ه ٖلم ال٨الم ,به بهظٍ الٍُغ ذ  ,ٞهظا ما ًدٍى ٣ٞض ٖٞغ

ج بلى الخٟهُل الظي  ى اإلاىظىص، زم ًجز٫ بالخضٍع َظا ؤهه ًبخضت هٍٓغ في ؤٖم ألاقُاء ؤوال َو

الؿىت ونض١ الغؾى٫، ُٞإزظ ُٞشبذ ُٞه مباصت ؾاثغ الٗلىم الضًيُت مً ال٨خاب و  ,ط٦غهاٍ

ى ال٨خاب ,اإلاٟؿغ مً ظملت ما هٓغ ُٞه اإلاخ٩لم واخضا زانا إزظ  ,َو ، ٍو ُٞىٓغ في جٟؿحٍر

ى الؿىت ,الخضر واخضا زانا ى  ,ُٞىٓغ في َغ١ زبىتها، وال٣ُٟه ًإزظ واخضا زانا ,َو َو

إزظ ُٞىٓغ في وؿبخه بلى زُاب الكٕغ مً خُض الىظىب والخٓغ وؤلاباخ ,ٞٗل اإلا٩ل٠ ت، ٍو

ى ٢ى٫ الغؾى٫ الظي ص٫ اإلاخ٩لم ٖلى نض٢ه ,واخضا زانا ألانىلي   ُٞىٓغ في وظه صاللخه  ,َو

ه ؤو بمٟهىمه ؤو بم٣ٗى٫ مٗىاٍ ومؿخيبُه، وال ًجاوػ هٓغ      ٖلى ألاخ٩ام بما بملْٟى
 ألانىلي 

  –ٖلُه الؿالم  -الغؾى٫  ٢ى٫َ 
َ
ٗل  ,بذ ب٣ىلهوؤلاظمإ ًش ,ٞةن ال٨خاب بهما ٌؿمٗه مً ٢ىله, هٞو

بهما ًشبذ نض٢ه و٧ىهه حجت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -و٢ى٫ الغؾى٫  ,وألاصلت هي ال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ ٣ِٞ

 في ٖلم ال٨الم.

 
ً
   ا ال٨الم  ٞةط

 ٟ   ل بةزباث  َى اإلاخ٨
 
ها، ٞهي ظؼثُت  

 
باإلياٞت بلى  مباصت الٗلىم الضًيُت ٧ل

لى في الغجبت ال٨الم، ٞال٨الم َى الٗلم    .بلى َظٍ الجؼثُاث بط مىه الجزو٫   ,ألٖا

 ل ٖلَم ٞةن ٢ُل: ٞل٨ًُ مً قٍغ ألانىلي وال٣ُٟه واإلاٟؿغ والخضر ؤن ٩ًىن ٢ض خه  

لى ٠ُ٦ ًم٨ىه الجزو٫   ,ال٨الم  بلى الجؼجي ألاؾٟل؟ ألهه ٢بل الٟغاٙ مً ال٨لي ألٖا

٣حها ا في ٧ىهه ؤنىلُا ٞو ا  وبن ٧ان طل٪ ,ومٟؿغا ومدضزا (2265)٢لىا: لِـ طل٪ قَغ قَغ

 
َ
 مً الٗلىم الجؼثُت بال وله مباص   ٣ا ملُئا بالٗلىم الضًيُت، وطل٪ ؤهه ما مً ٖلم  في ٧ىهه ٖاإلاا مُل

 
 
 ج

َ
 از

 
 وٍ   ,مت بالخ٣لُض في طل٪ الٗلمظ مؿل

َ
ان  ُل  آزغ. ها في ٖلم  زبىت   ب بَغ

                                              

ي في  (2265) غ الاؾدىاص"٢ا٫ الؿَُى خ٣اص, ): ( 42" )م ج٣ٍغ  ؤنى٫  الٖا
َ
ت ض  ألاصخاب  مً قغوٍ الاظتهاص مٗٞغ َٖ و

ها ٖلى َغ١ اإلاخ٩لمحن وبإصلخه  ت  كتٍر مٗٞغ  ٌ ىضي ؤهه ٨ًٟي اٖخ٣اص  ظاػم, وال  ظٍ  .(التي ًجغصوجها اهخهى٢ا٫ الٛؼالي: ٖو َو
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  ٞال٣ُٟه  
 
  ,٠ بلى زُاب الكٕغ في ؤمٍغ وجهُهًىٓغ في وؿبت ٞٗل اإلا٩ل

 
 ولِـ ٖلُه ب٢امت

ان     البَر
 
اث للم٩ل ت َٞٗل  ,ٟحنٖلى بزباث ألاٞٗا٫ الازخُاٍع وؤه٨غث  ,ؤلاوؿان ٣ٞض ؤه٨غث الجبًر

 
 
غاى وظىصَ  َاثٟت ان ٖلى زبىث زُاب الكٕغ  ,والٟٗل ٖغى ,ألٖا وال ٖلى ال٣ُٟه ب٢امت البَر

                                                                                                                                             

٢الىا: ال بض ؤن ٌٗٝغ خضور الٗالم واٞخ٣اٍع بلى مدضر مىنٝى ), ٢ا٫: ( 344 - 343)م " اإلاؿخهٟى"ٖباعة الٛؼالي في 

ا بهض١  بما ًجب له مً الهٟاث مجٍز ٖما ٌؿخدُل, وؤهه مخٗبض ٖباصٍ ببٗشت الغؾل وجهض٣ًهم باإلاعجؼاث، ول٨ًُ ٖاٞع

والخس٠ُٟ في َظا ٖىضي ؤن ال٣ضع الىاظب مً َظٍ الجملت اٖخ٣اص  ظاػم, بط به ًهحر مؿلما,  عجؼجه.الغؾى٫ والىٓغ في م

ٍ  ؤًًا لظاجه، ل٨ىه ٣ً٘ مً  ت الضلُل ٞلِـ بكغ   الخ٣لُض ُٞه بلى مٗٞغ
 خض 

 
وؤلاؾالم قٍغ اإلاٟتي ال مدالت, ٞإما مجاوػة

لم بال و٢ض ٢ٕغ ؾمٗه ؤصلت زل٤ الٗالم وؤوناٝ السال٤ وبٗشت يغوعة مىهب الاظتهاص, ٞةهه ال ًبلٜ عجبت الاظتهاص في الٗ

  َد هللا، وطل٪ م   ٞةن ٧ل طل٪ ٌكخمل ٖلُه ٦خاب   ,الغؾل وبعجاػ ال٣غآن
ت الخ٣ُ٣ُت م   ل  ه   بهاخبه خض   جاوػ  للمٗٞغ

 الخ٣لُض وبن لم ًماعؽ ناخب  
َ
   ,ٞهظا مً لىاػم مىهب الاظتهاص ,ال٨الم ه نىٗت

 
َع م٣ل  

ى  ه 
 
 في جهض٤ً   ٌ  ْد ض  َم ختى لى ج

 .اَـ  (الغؾى٫ وؤنى٫ ؤلاًمان لجاػ له الاظتهاص  في الٟغوٕ

ى ازخُاع   جي, ٣ٞض ٢ا٫ في قُس   ٢لذ: َو و٢ض ٢ا٫ ال٣اضخي عضخي هللا ):  461 - 3/460 "الخلسُو"ه ؤبي اإلاٗالي الجٍى

 
 
٢لذ: ولؿذ ؤعي طل٪  جتهضًً.في اؾخجمإ ؤوناٝ ال ٖىه في زلل ٦المه ما ًض٫ ٖلى ؤن الخبدغ في ًٞ ال٨الم قٍغ

  ً هاع السالُت ما ػالىا  ا, بط ألاثمت في ألٖا ٟخىن في الخىاصر و٧اهىا ال ٌؿخ٣لىن بُغ١ حجاط اإلاخ٩لمحن. و٢ض اؾخض٫ قَغ

ب   ٍ  طل٪ ,مما ط٦ٍغ ال٣اضخي امهنع هللا يضر ألاؾخاط ؤبى بسخ٤ ب٣ٍغ  ٖضم  اقترا
ً
 .اَـ  (وما ناع بلُه ال٣ٟهاء  ٢اَبت

بن اإلاٟتي ال ٌكتٍر في ونٟه ؤن ٩ًىن مخمهغا في ):  - (77للٟالوي )م  "ب٣ًاّ الهمم٦ما في " - ؾىضي ال٣اضخ٢ا٫ و 

ى ٢ى٫  ٖلم ال٨الم, و٢ض ازخل٠ َل ٌكتٍر ُٞه ؤنل َظا الٗلم ؤوال؟ ٞاقتٍر طل٪ ؤبى الُُب, وؤباٍ ٚحر   ً,  ٍ, َو ألا٦ثًر

لم ال٨الم ال حٗل٤ له بالخىاصر, وبهما حٗل٣ه بصخت  و٢الىا: ال ٌكتٍر ؤ٦ثر مً ٧ىهه ٖاإلاا بد٨م الخاصزت التي ًٟتى ٞحها, ٖو

خ٣اص زبدذ للٗامت مً ٚحر بمٗان هٓغ   خ٣اص, وصخت الٖا ه ٖلى ما الٖا
 
 .اَـ  (ؾل٠ بُاه

ي غ الاؾدىاصفي " و٢ا٫ الؿَُى َ   وؤما ٖلم ال٨الم ٞالغاجر ٖضم  ):  (49)م  "ج٣ٍغ  ه ٦ما ٢اله الٛؼالي  اقترا

 ٦ما َى ٖٝغ الكاُٞٗت في طل٪. ,الغاٞعي  والىىوي :الكُسان ٢لذ: .(والكُسان

, ألها لى ٞغيىا بوؿاها ظاػما باإلؾالم ج٣لُضا ألم٨ىه  ؤما ال٨الم ٞٛحر  ):  6/25" الخهى٫ "و٢ا٫ الغاػي في  مٗخَبر 

ُت ٖلى ألاخ٩ام  .اَـ  (الاؾخضال٫  بالضالثل الكٖغ

اَما ألاؾخاط لٟىا في اقتراٍ جبدٍغ في ؤنى٫ الضًً ٖلى وظهحن خ٩وازخ):  237 - 8/236" البدغ"و٢ا٫ الؼع٦صخي في 

ت :ؤبى بسخا١: ؤخضَما ى ٢ى٫ ال٣ضٍع , بل َم  :والشاوي .الاقتراٍ، َو ٢ا٫:  .ً ؤقٝغ مىه ٖلى ون٠ اإلاامً ٦ٟاٍال ٌكتٍر

ل   لى َظا ال٣ى٫  ظ  م ٖو حَر ل آلامضياقتراٍ ٖلم ال٨الم وؤَل٤ الغاػي ٖضمَ  .ؤصخاب ٦خب الخضًض وال٣ٟه ٚو ه   ,، ٞو

اث، ٧الٗلم بىظىص الغب ؾبداهه ونٟاجه وما ٌؿخد٣ه وظىب ٍ لظاجه، والخهض٤ً بالغؾى٫ وما  ٞكٍغ الًغوٍع وظىص 

ه بض٢اث٤  ال٨الم وال باألصلت الخٟهُلُت وؤظىبتها 
ا, وال ٌكتٍر ٖلم   ٣ د 

ضٍ بلُه مً ألاخ٩ام م  ؿى 
 ٌ ظاء به، ل٩ُىن ُٞما 

غ مً ٖلماثه  .اَـ  (ٖلى َظا الخٟهُل م الغاػي مدمى٫  و٦ال  ,٧الىداٍع

اث اإلاظ٧ىعة ال ًخى٠٢ الٗلم بها ٖلى ال٨الم ٦ما ال ًسٟى , بل ٦ظل٪ ما وعاءَا مً اإلاُالب الٗلمُت ٢لذ: والًغوٍع

َا, ألجها ظمُٗا ٧اهذ مخ٣غعة ٖىض ألاواثل وال ٦المَ  ا بالىٓغ في الىحي الىاظب  اٖخ٣اص  , ٦ما ؾُجيء بُاهه وبهما خهلَى

ذ الٛؼالي في "اإلاؿخهٟى" بإن ما ٌكخمل ٖلُه ال٣غآن   , و٢ض عؤًَذ جدهُلهو    َد م  مً الضالثل ) جهٍغ
ت الخ٣ُ٣ُت  ل  ه  للمٗٞغ

 الخ٣لُض وبن لم ًماعؽ ناخب   بهاخبه خض   جاوػ  م  
َ
 (. )ػ(ال٨الم ه نىٗت
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وزبىث وؤن هلل حٗالى ٦الما ٢اثما بىٟؿه َى ؤمغ وههي، ول٨ً ًإزظ زبىث السُاب مً هللا حٗالى 

ىٓغ في وؿبت الٟٗل بلى السُاب ٩ُٞىن ٢ض ٢ام  ,الٟٗل مً اإلا٩ل٠ ٖلى ؾبُل الخ٣لُض ٍو

و٦ظل٪ ألانىلي ًإزظ بالخ٣لُض مً اإلاخ٩لم ؤن ٢ى٫ الغؾى٫ حجت وصلُل واظب  ,بمىخهى ٖلمه

 الهض١، زم ًىٓغ في وظٍى صاللخه وقغوٍ صخخه.

   بٗلم   م  ٖال   ٩ٞل  
 
  ض  مً الٗلىم الجؼثُت ٞةهه م٣ل

َ
بلى  ىه بلى ؤن ًترقفي مباصت ٖلم   ال مدالت

لى  .(2267)(ه بلى ٖلم آزغ٩ُٞىن ٢ض ظاوػ ٖلَم  ,(2266)الٗلم ألٖا

ا ٖلى الىٓغ ألاو٫ الظي  ًٟ  
 
َع ال٣ٗاثض  مخى٢ ه ج٣غ 

 
ل ْٗ ٢لذ: ٢ض ؤبٗض عخمه هللا, وؤنل  طل٪ َظ

٘ ت ما ٞع مه, َظا م٘ ؤن الهضع ألاو٫ اإلاكهىص له بالسحًر ًغب مً الىٓغ وال عؤؾا بظل٪ ال ٢ض 

ه.  ٖٞغ

 
 
ً َظا الىظه  ه٣ض الٗالمت " ٢ى٫َ مً ظٗل ٖلم  وم  ابً ٖاقىع في "م٣ضماث جٟؿحٍر

ؤزظا مً ٦الم  -الخ٨ُم وآلالىسخي  و٢ض ٖض  ٖبض  )٢ا٫:  خُض, الخٟؿحر مخى٢ٟا ٖلى ٖلم ال٨الم

ا وما قغخه به قاعخاٍ الخٟتزاو
ًٟ
ا٧ي في آزغ ًٞ البُان الظي ج٣ضم آه 

 
٩ َم  -ي والجغظاوي الؿ 

ْ
ل  ٖ

ال٨الم في ظملت ما ًخى٠٢ ٖلُه ٖلم  الخٟؿحر، ٢ا٫ ٖبض الخ٨ُم: لخى٠٢ ٖلم الخٟؿحر ٖلى 

  
 
ما، وطل٪ ًدخاط بلى ٖلم ال٨الم, و٢ا٫ آلالىسخي: لخى٠٢ ٞهم ما ًجىػ ٖلى بزباث ٧ىهه حٗالى مخ٩ل

ؿخدُل ٖلى ال٨الم, ٌٗجي مً آًاث الدكابه في الهٟاث مشل  ْغف  الغ  }هللا َو َٗ
ْ
ى ال

َ
ل َٖ   ً ْخَم

ظا الخىظُه  {اْؾَخَىي    مً جىظُه   ؤ٢غب   ، َو
 
ى مإزىط مً ٦الم الؿُض الجغظاوي  ٖبض الخ٨ُم، َو

 ٧ىَن ال٣غآن  ٦الَم هللا ٢ض ج٣غع ٖىض ؾل٠ ألامت ٢بل وهالهمد اشدبدهٌ ، "قغح اإلاٟخاح"في 
, ألن 

ت ما ًجى  ٖلم ال٨الم، وال ؤزَغ  دخاط لٗلم له في الخٟؿحر، وؤما مٗٞغ  ً ػ وما ٌؿخدُل ٨ٞظل٪، وال 

دخاط بلُه  ًَ ال٨الم بال في الخىؾ٘ في ب٢امت ألاصلت ٖلى اؾخدالت بٌٗ اإلاٗاوي، و٢ض ؤبيذ  ؤن ما 

 للخٟؿحر
ً
هحر  ماصة ًَ ٘  ال   

 .(2268)(اإلاخىؾ 

 ٧ىَن ال٣غآن  ٦الَم هللا ٢ض ج٣غع ٖىض ؾل٠ ألامت ٢بل ٖلم ال٨الم(٢لذ: ٞ
ه )ألن 

َ
ْل ٢ىل  ,خإم 

 
َ
ْل مشل

 
هله الٛؼالي. الجغظاويالغاػي وال٣غافي و  ؤظملهفي ما  هو٢  ٞو

                                              

ه ٦( 2266) ما في ه٣لىا ٖىه في ٢لذ: مجاوػة الخ٣لُض لِؿذ مخى٢ٟت ٖلى نىٗت ال٨الم ٦ما نغح به الٛؼالي هٟؿ 

ى ما ؾُدبحن مً زال٫ ما ًإحي بن قاء هللا. )ػ(  الخٗل٤ُ الؿاب٤, َو

 (7 - 6اإلاؿخهٟى )م ( 2267)

غ 2268) غ والخىٍى  1/26( الخدٍغ
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ؼي: ولظل٪  ٌَ  -ٌٗجي الصخابت  -ولم ٨ًً ٖىض ؤخض  مجهم )٢ا٫ اإلا٣ٍغ به ٖلى  ٫  ؿخض  ما 

لى بزباث هبىة دمحم ، ؾىي ٦خاب هللا، وال َٖغٝ ؤخض  مجهم قِئا مً ملسو هيلع هللا ىلص وخضاهُت هللا حٗالى، ٖو

 .(2269)٨المُت وال مؿاثَل الٟلؿٟت(الُغ١ ال

لخت وؾٗض  لي َو شمان ٖو مغ ٖو ٢ا٫ ابً ٖبض البر: )مً هٓغ بلى بؾالم ؤبي ب٨غ ٖو

 َٖ ىص الظًً صزلىا في صًً هللا ؤٞىاظا,  ً وألاههاع وظمُ٘ الٞى بضالغخمً وؾاثغ اإلاهاظٍغ  م  ل  ٖو

ٌَ  ؤن    غ  ْٗ هللا ٖؼ وظل لم 
ْ
ال مً  ,م الىبىة وصالثل الغؾالتمجهم بال بخهض٤ً الىبُحن بإٖال  واخض   ه  ٞ

٩ىن, ولى ٧ان الىٓغ   في الخغ٦ت  ٢بل خغ٦ت وال مً باب ال٩ل والبٌٗ وال مً باب ٧ان ٍو

, ولى ؤياٖىا  ,وفي الجؿم وهُٟه والدكبُه وهُٟه الػما ,والؿ٩ىن ٖلحهم واظبا ما ؤياٍٖى

مهم, ولى ٧ان طل٪ مً وال ؤَىب في مضخهم وحُٗٓ ,ما ه٤ُ ال٣غآن بتز٦ُتهم وج٣ضًمهم الىاظَب 

الؾخٟاى ٖجهم ولكهغوا به ٦ما قهغوا بال٣غآن ٖملهم مكهىعا ؤو مً ؤزال٢هم مٗغوٞا 

والغواًاث, و٢ى٫  عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ًجز٫ عبىا بلى الؿماء الضهُا" ٖىضَم مشل ٢ى٫ هللا ٖؼ وظل: 

َجَبل  }
ْ
ل  ل 

ه  ى َعب 
 
َجل

َ
ا ج م 

َ
ل
َ
اَوَظا{, ومشل ٢ىله }ٞ  ٟ ا َن  ٟ ٪  َن

َ
ل
َ ْ
َ٪ َواإلا خجلى  :٧لهم ٣ًى٫  {,َء َعب  ًجز٫ ٍو

جيء بال ٠ُ٦, ال ٣ًىلىن  وال مً ؤًً ظاء وال مً ؤًً  ,٠ُ٦ ًجيء و٠ُ٦ ًخجلى و٠ُ٦ ًجز٫  :ٍو

٪ له( ,مً زل٣ه ججلى وال مً ؤًً ًجز٫, ألهه لِـ ٦صخيء    . (2270)وحٗالى ًٖ ألاقُاء وال قٍغ

جي في  للٛىامٌ والخٗم٤  ى  ٧اهىا عضخي هللا ٖجهم ًجهىن ًٖ الخٗغ  : )" الُٛاسي"و٢ا٫ الجٍى

خىاء بجم٘ الكبهاث وج٩ل٠ ألاظىبت ٖما لم  في اإلاك٨الث وؤلامٗان في مالبؿت اإلاًٗالث والٖا

غون نٝغ الٗىاًت بلى الاؾخدشار ٖلى البر والخ٣ىي و٠٦ ألاطي وال٣ُام  ,٣ً٘ مً الؿاالاث ٍو

ًى٨ٟىن عضخي هللا ٖجهم ٖما حٗغى له اإلاخإزغون ًٖ عي وما ٧اهىا  ,بالُاٖت خؿب الاؾخُاٖت

 
 
في ال٣غاثذ, َحهاث ٢ض ٧اهىا ؤط٧ى السالث٤ ؤطَاها وؤعجخهم بُاها, ول٨جهم اؾد٣ُىىا  ض  وخهغ وجبل

  الكبهاث   ا٢خدامَ  ؤن  
 
الٛىاًاث وؾبب الًالالث, ٩ٞاهىا ًداطعون في خ٤ ٖامت اإلاؿلمحن  صاُٖت

ىن ما َم آلان به مبخلىن وبلُه  وإلاا ٢ا٫  ,الٗىام ٖلى طل٪ ٞهى ألاؾلم ٞةن ؤم٨ً خمل   ,مضٖٞى

ٞاؾخىنٟه الخايغون  ",ؾخٟتر١ ؤمتي زالزا وؾبٗحن ٞغ٢ت الىاجي مجها واخضة" :عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

٘  "َم الظًً ٧اهىا ٖلى ما ؤها ٖلُه وؤصخابي" :الٟغ٢ت الىاظُت ٣ٞا٫ وايُغاع  , وهدً ٖلى ٢ُ

وال ٧اهىا ًضٖىن بلى  ,في الض٢اث٤ ومًا٤ً الخ٣اث٤ م ؤجهم ما ٧اهىا ًغون السىَى مً ٣ٖىلىا وٗل

ً   بل ٧اهىا ٌكخضون ٖلى مً ًٟخذ السىَى  ,الدؿبب بلحها   ٞحها, والظي 
 ؤؾالَُب  طل٪ ؤن   ٤  د٣ 

                                              

خباع ( 2269)  4/188 بظ٦غ السُِ وآلازاعاإلاىأٖ والٖا

  153 - 7/152الخمهُض  (2270)
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ٌَ  ال٣ٗى٫     ل  ؿخ٣  ال 
 
كحر بلُه ألاناٚغ  ,الٟغص اإلاغمى١ الظي جشجى ٖلُه السىانغ بها بال الٟظ َو

ٌَ  ,(2271)ألا٧ابغو  ألا٩ٞاع ٠ُ٨ٞ ٌؿلم مً مهاوي  ,هللا ه  ْم ٗه  زم َى ٖلى ؤٚغاع وؤزُاع بن لم 

غ  الٛبي والخهغ العي, و٠ُ٦ الًٓ بالٗىام بطا اقدب٩ىا في ؤخاًُل الكبهاث واعجب٩ىا في   ٛ ال

 .(2272)وعَاث الجهاالث(

محن لم ًتر٧ىا َظا و٢ا٫ ابً الؿمٗاوي: )واٖلم ؤن ألاثمت اإلاايحن وؤولي الٗلم مً اإلاخ٣ض

ظا الىٕى مً الىٓغ عجؼا ٖىه وال اه٣ُاٖا صوهه, و٢ض ٧اهىا طوي ٣ٖى٫  الىمِ مً ال٨الم َو

٣ت  واٞغة وؤٞهام زا٢بت, و٢ض ٧اهذ َظٍ الٟتن   هغث, وبهما جغ٧ىا َظٍ الٍُغ ٢ض و٢ٗذ في ػماجهم ْو

 َٖ ٍى مً ٞخىتها و  . (2273)ها(مٍى مً ؾىء ٖا٢بتها وسخيء مٛبتل  وؤيغبىا ٖجها إلاا جسٞى

٣ٖى٫  ٧ل ؤخض ٌٗلم ؤن ٣ٖى٫ الصخابت والخابٗحن وجابٗحهم ؤ٦مل  ٢ا٫ ابً جُمُت: )و 

حك٪ في ط٧اء مشل مال٪ وألاوػاعي واللُض بً ؾٗض وؤبي  طل٪ بإجباٖهم, ٞةن ٦ىَذ  ْر الىاؽ. واٖخب  

خىُٟت وؤبي ًىؾ٠ ودمحم بً الخؿً وػٞغ بً الهظًل والكاٞعي وؤخمض بً خىبل وبسخا١ بً 

                                              

الي عخمه هللا في آزغ ؤمٍغ ٦خاَبه اإلاكهىع الظي ؾماٍ "بلجام الٗىام ًٖ ٖلم : )و٢ض نى٠ الٛؼ ٢ا٫ الىىوي( 2271)

هاع حؿمذ بىاخض   م, بال الكاط الىاصع الظي ال ج٩اص ألٖا حَر ً ال٣ٟهاء ٚو هم ٖىام في َظا الًٟ, م 
 
ال٨الم", وط٦غ ؤن الىاؽ ٧ل

تابً الؿمٗاوي: )ؤبى اإلآٟغ و٢ا٫ [ 1/25 ٕت الجمى م٣ضم] .اَـ  مجهم, وهللا ؤٖلم( ألانى٫ ٖلى ما ٣ًىله  بًجاب مٗٞغ

اإلاخ٩لمىن، بُٗض ظضا ًٖ الهىاب، ومتى ؤوظبىا طل٪ ٞمتى ًىظض مً الٗىام مً ٌٗٝغ طل٪؟ وجهضع ٣ُٖضجه ٖىه؟ ٠ُ٦ 

ا م لى ٖغيذ ٖلحهم جل٪ ألاصلت لم ًٟهمَى  [2/242 بعقاص الٟدى٫ للكى٧اوي, و  2/326البدغ الخُِ للؼع٦صخي ]. اَـ  (َو

الٗامي ال ٌؿخ٣ل بضع٥ الضلُل ال٣ٗلي، والٟغ١ بِىه وبحن الكبه, القدباَهما، ال " : )و٢ا٫ الُىفي في "مسخهغ الغويت

محن ال ٌؿخ٣لىن بظل٪(  
 
غ  اإلاخ٩ل  [3/656 قغح مسخهغ الغويت]. ؾُما في ػماهىا َظا, م٘ جٟغ١ آلاعاء و٦ثرة ألاَىاء، بل هداٍع

 َم  , جبحن ل٪ ؤن  لضلُل ٧الخ٣لُض في اإلاضلى٫ الخ٣لُض في ابلُه ما ج٣ضم مً ٧ىن ٢لذ: وؤهذ بطا جضبغث َظا ويممذ 
َ
 َل ش

٠ُ٨ٞ ًصر له اإلاىدؿبحن لل٨الم ٖمىما ولؤلقٗغي زهىنا, ٦مشل الٗامي الظي ٣ًى٫ ؤها قاٞعي ؤو خىٟي ) ؤ٦ثر  

 ٢ا٫ ابً ال٣ُم. ( ٦ماالاهدؿاب بلُه بال بالضٖىي الجغصة وال٣ى٫ الٟاٙع مً ٧ل مٗجى؟

هم ؤن ٩ًىهىا  ؤخىال 
 ً االء ؤخؿ ا الٛؼالي في "بلجام الٗىام"  -مً ؤَل اإلاغجبت الشاهُت  َو مً اإلاغاجب الؿذ التي ط٦َغ

مُت ال٨المُت اإلابيُت ٖلى ؤمىع مؿلمت مهض١ بها  -و٢ا٫: بن الخهض٤ً الجاػم ٣ً٘ ٖلحها  وهي: )ؤن ًدهل باألصلت الَى

غ  ا وهٟغة الىٟىؽ ًٖ ببضاء اإلا  ا بحن ؤ٧ابغ الٗلماء وقىاٖت به٩اَع ـ  ؤًًا ًُٟض في بٌٗ القتهاَع ظا الجي اء ٞحها. ٢ا٫: َو

ه بةم٩ان زالٞه ؤنال( اَـ . ؤما ألاولى ٞهي التي ؤقاع بلحها  ألامىع وفي خ٤ بٌٗ الىاؽ جهض٣ًا ظاػما بدُض ال ٌكٗغ ناخب 

ان اإلاؿخ٣صخى اإلاؿخىفى قغوَه الخغع ؤنىله وم٣ضماجه صعظ ت صعظت الىىوي, ٢ا٫ الٛؼالي: )وهي ؤ٢هاَا: ما ًدهل بالبَر

و٧لمت ٧لمت ختى ال ًب٣ى مجا٫ اخخما٫ وجم٨ً الخباؽ, وطل٪ َى الٛاًت ال٣هىي, وعبما ًخ٤ٟ طل٪ في ٧ل ٖهغ لىاخض  ؤو 

ت ل٣لذ الىجاة و٢ل   ٖلى مشل جل٪ اإلاٗٞغ
ً
ازىحن ممً ًيخهي بلى جل٪ الغجبت, و٢ض ًسلى الٗهغ  ٖىه, ولى ٧اهذ الىجاة م٣هىعة

 (329ٕ عؾاثل ؤلامام الٛؼالي )م الىاظىن(. بلجام الٗىام / مجمى 

 (153 - 152ُاسي )م الٛ (2272)

 (9 - 8الٛىُت للسُابي )م  :اهٓغ, و ( 24الاهخهاع ألصخاب الخضًض )م  (2273)
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بض اإلال٪ بً خبِب ألاهضلسخي والبساعي ومؿلم وؤبي صاوص ببغا َُم وؤبي ٖبُض وببغاَُم الخغبي ٖو

ج وؤبي ظٟٗغ الُداوي وؤبي ال٣اؾم  شمان بً ؾٗض الضاعمي, بل ومشل ؤبي الٗباؽ بً ؾٍغ ٖو

م مً  السغقي وبؾماُٖل بً حَر مشالهم, ٞةن ق٨٨ذ في طل٪ ٞإهذ مٍٟغ ؤبسخا١ ال٣اضخي ٚو

َٕ َاالء للصخابت وحَُٗٓم في الجهل ؤو م٩اب ملهم، ختى بهه ال غ، ٞاهٓغ زًى هم ل٣ٗلهم ٖو

ًجترت الىاخض  مجهم ؤن ًسال٠ لىاخض مً الصخابت بال ؤن ٩ًىن ٢ض زالٟه ناخب آزغ. و٢ض 

لم"ب :٢ا٫ الكاٞعي عخمت هللا ٖلُه في الغؾالت ًل وؾ جهم ٞى٢ىا في ٧ل ٣ٖل ٖو ب ًىا٫ به بٞو

 . (2274)(ؤو ٦ما ٢ا٫ عخمت هللا ٖلُه "لىا زحر مً عؤًىا ألهٟؿىا ؤو ًضع٥ به نىاب، وعؤحهم ٖلم

لم حؿ٨ذ ال٣ضماء مً ٣ٞهاء َظٍ ألامت ًٖ ال٨الم عجؼا, ول٨جهم عؤوا و٢ا٫ ابً الجىػي: )

ؤهه ال ٌكٟي ٚلُال, زم ًغص الصخُذ ٖلُال, ٞإمؿ٩ىا ٖىه وجهىا ًٖ السىى ُٞه ختى ٢ا٫ 

٩ل ما ههى هللا ٖىه ما ٖضا الكغ٥ زحر له مً ؤن ًىٓغ في ألن ًبخلى الٗبض ب"الكاٞعي عخمه هللا: 

 . (2275)("ال٨الم

مً يغوب  و٢ا٫ ابً عظب: )مً ٖٝغ ٢ضع الؿل٠ ٖٝغ ؤن ؾ٩ىتهم ٖما ؾ٨خىا ٖىه

اصة في البُان ٖلى م٣ضاع الخاظت لم ٨ًً ُٖا وال ظهال وال  ال٨الم و٦ثرة الجضا٫ والسهام والٍؼ

اقخٛاال ٖما ال ًىٟ٘ بما ًىٟ٘, وؾىاء في طل٪ ٦المهم في ٢هىعا, وبهما ٧ان وعٖا وزكُت هلل و 

ض والغ٢اث٤, والخ٨م واإلاىأٖ,  غوٖه, وفي جٟؿحر ال٣غآن والخضًض, وفي الَؼ ؤنى٫ الضًً ٞو

 
َ
حر طل٪ مما ج٩لمىا ُٞه, ٞمً ؾل٪ ؾبُل ؾبُلهم وصزل في  ومً ؾل٪ ٚحَر  ,هم ٣ٞض اَخضيٚو

لى هٟؿه بالى٣و ٞةن اٖتٝر لهم بالًٟل  ٦ثرة الؿاا٫ والبدض والجضا٫ وال٣ُل وال٣ا٫, ٖو

با ت: ما مً ؤخض  ٧ان خاله ٢ٍغ ى ؤخم٤, ٢ُل هٟؿ   ال ٌٗٝغ َُٖب  , و٢ض ٢ا٫ بًاؽ بً مٗاٍو ه بال َو

٣ٞض والجهل  وإلاً ؾب٣ه الى٣َو  عى لىٟؿه الًَٟل ٢ا٫: ٦ثرة ال٨الم, وبن اص   ؟٪له: ٞما ُٖب  

 .(2276)يل يالال مبِىا وزؿغ زؿغاها ُٖٓما(

ت مؿلَ٪ اإلاخ٩لمحن لٛؼالي: )٢ا٫ او  عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص والصخابت بإظمٗهم ما ؾل٩ىا في الخاظ 

ىبىا ُٞه،  ٘  أَل مىا ؤن طل٪ هاٞ في ج٣ؿُماتهم وجض٣ُ٢اتهم ال لعجؼ  مجهم ًٖ طل٪، ٞلى ٖل 

ض ٖلى زىيهم في مؿاثل الٟغاثٌ( غ ألاصلت زىيا ًٍؼ  .(2277)ولسايىا في جدٍغ

                                              

 73 - 5/72صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل  (2274)

 (75جلبِـ ببلِـ )م  (2275)

 3/34/ مجمٕى عؾاثل ابً عظب السل٠ ٖلم ًٞل ٖلم الؿل٠ ٖلى  (2276)

ت عؾاثل ؤلامام الٛؼالي )م بلجام ال (2277)  (315ٗىام / مجمٖى
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: "بوي ٢ض جغ٦خ٨م ٖلى مشل الىاضخت لُلها ٖلُه الؿالم ٢ا٫الشٛغ" : ) وفي "عؾالت ؤَل

ا"، وبطا ٧ان َظا ٖلى ما عيِىا ٖلم ؤهه لم ًب٤ بٗض طل٪ ٖخب لؼاجٜ، وال ًَٗ إلابخضٕ، بط  ٦جهاَع

 ًَ ًَ  بٗض ؤن ؤعسخى ؤوجاصٍ، وؤخ٨م ؤَىابه. ٧ان ٖلُه الؿالم ٢ض ؤ٢ام الضً ً ملسو هيلع هللا ىلص لؿاثغ م ْٕ َض ولم 

 
ً
بٗض ب٢امخه  م مطخى ملسو هيلع هللا ىلص مدمىصاٖلُه، ز بلى ٚحٍر وال لؼاجٜ َٗىا صٖاٍ بلى جىخُض هللا خاظت

ً  الدجت، وجبلُٜ الغؾالت، وؤصاء ألاماهت، والىهُد مً ؤمخه  دىط ؤخضات لؿاثغ ألامت، ختى لم 

 
َ
بل ٢ض ٢ا٫ نلى  ,ؤمخه مً ٍ بلى ؤخض  غ  ؤو مٗجى ؤَؾ  ,٢ض ؤٟٚله َى مما ط٦ٍغ لهم ًٖ شخيء   البدض

  -هللا ٖلُه وؾلم 
 
، ه ُٞفي اإلا٣ام الظي لم ًى٨خم ٢ىل ؤو َي ه الؾخدالت ٦خماهه ٖلى مً خًٍغ

 ."بوي زلٟذ ٨ُٞم ما بن جمؿ٨خم به لً جًلىا ٦خاب هللا وؾىتي":  - شخيء مىه ٖلى مً قهضٍ

في خغاؾتهما مً  بن  مً ٧ل صاء مًٗل، و  مً ٧ل ؤمغ مك٩ل، والبرءَ  ٞحهما الكٟاءَ  ولٗمغي بن  

 آًت إلاً هصر هٟؿه، وصاللت إلاً ٧ان الخ٤ ٢هضٍ. - ٖلى ما ج٣ضم ط٦غها له -الباَل 

ىا الخ٤ مىه، ٞةطا  ُما ط٦غها صاللت ٖلى صخت ما اؾدىضوا بلى الاؾخضال٫، و٢ىة إلاا ٖٞغ ٞو

ؾىء ٧ان طل٪ ٖلى ما ونٟىا، ٣ٞض ٖلمخم بهذ ؤَل البضٕ لهم في وؿبتهم لهم بلى الخ٣لُض، و 

م في اإلاٟاع٢ت لهم، والٗضو٫ ٖما ٧اهىا ٖلُه مٗهم ٤ُ ,ازخُاَع  .(2278)(وباهلل الخٞى

و٢ا٫ ابً صعباؽ
ٜ ال٣ى٫َ  : )و٢ض ؤ٦ثر ؤَل  (2279) ً جمؿ٪ بال٨خاب والؿىت ؤجهم ٖلى َم  الَؼ

 
َ
 مجهم, بل َى بهم ؤل٤ُ, وبمظاَبهم ؤزل

 
ظا زُإ ضون, َو  

 
هم (2280)٤م٣ل ىا ٢ى٫َ ؾاصات 

 
ل ب 
َ
, بط ٢

                                              

 (116 - 114)م  عؾالت ؤَل الشٛغ (2278)

ؤبى ٖمغو ٖشمان بً ِٖسخى بً صعباؽ بً ٞحر بً ٢ا٫ ابً زل٩ان: )يُاء الضًً قاعح اإلاهظب, ٗله ٢لذ: ل( 2279)

ى ؤزى  اإلال٣ب يُاء الضًً؛ ٧ان مً ؤٖلم ال٣ٟهاء في و٢خه بمظَب ظهم بً ٖبضوؽ الهظباوي اإلااعاوي ؤلامام الكاٞعي، َو

ت  وهاب ٖىه في الخ٨م في ال٣اَغة، واقخٛل في  -٧ان  -ال٣اضخي نضع الضًً ؤبي ال٣اؾم ٖبض اإلال٪ الخا٦م بالضًاع اإلاهٍغ

زم اهخ٣ل بلى صمك٤ و٢غؤ ٖلى الكُش  -اإلا٣ضم ط٦ٍغ في خٝغ الساء  -نباٍ بةعبل ٖلى الكُش ؤبي الٗباؽ السًغ بً ٣ُٖل 

ب" قغخا قاُٞا هظاإلاوجمهغ في اإلاظَب وؤنى٫ ال٣ٟه وؤج٣جهما، وقغح " -اإلا٣ضم ط٦ٍغ  - بً ؤبي ٖهغون ؤبي ؾٗض ٖبض هللا

ً مجلضا ولم ٨ًمله، بل ب٣ي مً  ب مً ٖكٍغ ، وؾماٍ "الاؾخ٣هاء لم ٌؿب٤ بلى مشله في ٢ٍغ ٦خاب الكهاصاث بلى آزٍغ

ونى٠ ٚحر طل٪.  ,الكحراػي قغخا مؿخىفى في مجلضًً" في ؤنى٫ ال٣ٟه للكُش ؤبي بسخا١ "اللم٘ " وقغحإلاظاَب ال٣ٟهاء

جىفي في زاوي ٖكغ طي ال٣ٗضة ؾىت ازيخحن وؾخماثت بال٣اَغة وصًٞ بال٣غاٞت الهٛغي و٢ض ٢اعب حؿٗحن ؾىت، عخمه هللا 

ُان حٗالى ُاث ألٖا  3/242(. ٞو

ى ( 2280) با مً ٦الم الٛؼالي, َو هم مما ط٦غهاٍ في الهامل ٢ٍغ
 
ؤجهم م٣لضة في مؿال٪ ٢لذ: و٢ض جبحن ل٪ خال

ا. غ ألانى٫ واإلا٣ضماث ٞظل٪ مجهم ؤبٗض مً الثًر ما, وؤما جدٍغ
 
 ال٣ٗى٫, خُض ؤزظوا ما ههبه ألا٧ابغ مً الضالثل مؿل

ىن الٗلىَم ال٣ٗلُت وؤجها ٢ض 319)م  "الغص ٖلى اإلاى٣ُُحن"٢ا٫ ابً جُمُت في و٢ض  ٖىن ؤجهم ٌٗٞغ ( : )وؤ٢ىام  ًض 

م مً  ٗت, َو ُاث, وؤ٦ثر ما ٖىضَم مً ال٣ٗلُاث ؤمىع  جسال٠ الكَغ لى  ,ً ٢الها٢لضوا مَ  ؤظهل الىاؽ بال٣ٗلُاث والكٖغ

َٕ  ؾئلىا ًٖ صلُل   الغؾل  ٣ٖلي ًض٫ ٖلحها لعجؼوا ًٖ بُاهه والجىاب ٖما ٌٗاعيه, زم مً العجاثب ؤجهم ًتر٧ىن اجبا

 



 

 614 

هم ُٞه ٦خاَب هللا وؾىت عؾىله وبظمإ الصخابت عضخي هللا ٖجهم, ٩ٞاهىا  ُٞما زالٟىا و٦برائ 

اصازلحن ُٞمً طمهم هللا ب٣ىله: }
َ
َبَراَءه

 
َىا َو٦

َ
َىا َؾاَصج ْٗ

َ
َ
َ
ا ؤ ه  َىا ب 

حًرا{ بلى ٢ىله: }َعب  ب 
َ
ا {, و٢ىله: }٦ ه  ب 

ْم   َ اع 
َ
ى آز

َ
ل َٖ ا  ه  ت  َوب 

م 
 
ى ؤ

َ
ل َٖ ا 

َ
ا آَباَءه

َ
وَن َوَظْضه ٣َْخض  ا {, زم ٢ا٫ لىبُه: }م  م  َضي م 

َْ إَ ْم ب 
 
٨ ْئخ  ْى ظ 

َ
َول
َ
ا٫َ ؤ

َ
٢

وَن  غ   ٞ ا
َ
ه  ٧ ْم ب 

خ 
ْ
ل ْعؾ 

 
َما ؤ ا ب 

ه  ىا ب 
 
ال
َ
ْم ٢

 
ه  آَباَء٦

ُْ لَ َٖ ْم 
 
َخ٣َْمَىا {, زم ٢ا٫ لىبُه ٖلُه الؿالم: }َوَظْضج

ْ
اه
َ
ٞ

ْم  ْجه   م 
 
ؤَل ألازغ في  هم الؿالم, ولِـ ٢ى٫  ه ٖلح{ آلاًت, ٞبحن حٗالى ؤن الهضي ُٞما ظاءث به عؾل

٣ٖاثضَم: بها وظضها ؤثمخىا وآباءها والىاؽ ٖلى ألازظ بال٨خاب والؿىت وبظمإ الؿل٠ الهالر 

مً ألامت مً ٢ىلهم: )بها وظضها آباءها وؤَٗىا ؾاصجىا و٦براءها( بؿبُل, ألن َاالء وؿبىا طل٪ بلى 

ل وبلى مخابٗت الغؾى٫, وؤولئ٪ وؿبىا ب٨ٞ هم بلى ؤَل ألاباَُل ٞاػصاصوا بظل٪ في الخًلُل, الخجًز

                                                                                                                                             

ً ٌٗلمىن َم ؤهه لِـ ي مسالٟت ما ظاءوا به َم ٗغيىن ًٖ ج٣لُضَم زم ٣ًلضون فاإلاٗهىمحن الظًً ال ٣ًىلىن بال الخ٤ وَ  

هِب ؤزغي( اَـ . بمٗهىم    وؤهه ٢ض ًسُئ جاعة ٍو

, 28 - 27)م  "بًشاع الخ٤ ٖلى السل٤"و٢ا٫ ابً الىػٍغ في   ( : )ومً ؤعجب العجاثب صٖىي اإلا٣لضًً للمٗاٝع

٠ ٞحها ال٨شحرة في لُاث٠   وصٖىي اإلاخٗهبحن لئلههاٝ, وؤماعة طل٪ ؤه٪ ججض الٗىالَم 
َ
ٖلى عؤي عظل  واخض  ,اإلاٗاٝع السخل

هم في الض٢اث٤ ولم  ,مً ال٣ضماء
 
هاع اإلاضًضة, ٞلى ٧اهىا في جغ٥ الخ٣لُض ٧األواثل القخض ازخالٞ في ألامهاع الٗضًضة وألٖا

  ٖ ى٫ ؤػماجهم وجبا ٞ  ًخ٣ٟىا ٖلى ٦ثرتهم َو  ض بلضاجهم وازخالٝ 
َ
ت, ولى ٧ان ال٣ٗلُت الضاثم هم, ٦ما ٢ًذ بظل٪ الٗىاثض  ج  ُ

  ٘ ٢ضمحن ٖلما وجد٣ُ٣ا مً مكاًسهم ألا لٟغ٢تهم م٘ ٦ثرتهم َى الى٢ٝى ٖلى الخ٣اث٤ في جل٪ الض٢اث٤ ل٩اهىا ؤ٦ثَر  الجام

 بو 
 
ضا, ل٨ً اإلاٗلىم زالٝ طل٪, ٞاًا٥ ؤن حؿل   ن  ة٪ َظٍ اإلاؿال٪, ٞههاٞا وججٍى

َ
ه  ٖلى ما ٖلُه ؤَل   وؿان  ؤلا وكإة قاٖع

  ؤؾ٣ِ الىاؽ   ٘  وبلضٍ وظحراهه وؤجغابه نيُ
ً
الىهاعي والحهىص, وال عباث  وؤصهاَم مغجبت, ٞلم ٌعجؼ ًٖ طل٪ نبُان   َمت

ها واهٓغ لىٟؿ٪ واهج  بها( اَـ . ها َخ٣   ُ ظٍ َظٍ, ٞإٖ  ال٣ضوص والجهىص اإلاؿخٛغ٢اث في جمهُض اإلاهىص, َو

ـَ ٢لذ:  ٤  ( : )٢6ى٫َ ابً زلضون "اإلا٣ضمت" )م  وال جي  ( اَـ . وؾلُلفي آلاصمُحن  الخ٣لُض ٍٖغ

: )ؤ٦ثر اإلا٣لضًً ًىٓغون بلى خا٫ ال٣اثل, وؤما الخ٤٣  (138)م في "ؤبجض الٗلىم" نض٤ً خؿً زان ٢ا٫ ٢ض و 

 الظي ال ًىٓغ بلى ال٣اثل ٞهى هاصع(.

ٕ  ( : )228)م  "الا٢خهاص" ٦خاب ولهظا ٢ا٫ الٛؼالي في    وؤما اجبا
لى هللا حٗا ٝ ٞال ٣ًىي ٖلُه بال ؤولُاء  غْ ال٣ٗل اله 

خ٣اصاث ٞإوعص ٖلى ٞهم الٗامي اإلاٗتزلي  الخ٤   الظًً ؤعاَم هللا   خ٣ا و٢ىاَم ٖلى اجباٖه، وبن ؤعصث ؤن ججغب َظا في الٖا

 
ً
ألاقٗغي لىٟغ وامخى٘ ًٖ ال٣بى٫ واه٣لب م٨ظبا بٗحن ما  له بهه مظَب   ِٞؿإع بلى ٢بىلها، ٞلى ٢لَذ  ,م٣ٗىلت ظلُت مؿإلت

٣غع ؤمغا م٣ٗىال ٖىض الٗامي هذ طل٪ في هٟؿه مىظ الهبا. و٦ظل٪ قٗغي، بط ٧ان ٢بنض١ به مهما ٧ان سخيء الًٓ باأل 

ٗىص  ,اإلاٗتزلي بن َظا ٢ى٫   :ألاقٗغي زم ج٣ى٫ له ٌ الخ٨ظًب.  بلىُٞىٟغ ًٖ ٢بىله بٗض الخهض٤ً َو  هرا ػبُم  :ولظذ ؤكى

بل ؤطدفىا إلى  ,الٗىام في ؤنل الخ٣لُض؛ ٞةجهم لم ًٟاع٢ىا ً زؤًخه مً اإلاخىطمين بدطم الللمؤهثر مَ  بل ػبُم  ,اللىام

٤ الخُلت في ههغة ما اٖخ٣ضٍو خ٣ا بالؿمإ  ,جللُد اإلارهب جللُد الدلُل م ال ًُلبىن الخ٤ بل ًُلبىن ٍَغ ٞهم في هَٓغ

م ما ًا٦ض ٣ٖاثَض  ٢ض  :٢ض ْٟغها بالضلُل، وبن ْهغ لهم ما ٠ًًٗ مظَبهم ٢الىا :َم ٢الىاوالخ٣لُض، ٞةن ناصٞىا في هَٓغ

خ٣اصَ ٖغ  ىبزون با ,٠ بالخ٣لُض ؤنالاإلاخل٣   يذ لىا قبهت، ًُٞٗىن الٖا ما ًىا٣ٞه،  ما ًسالٟه، وبالضلُل ٧ل   لكبهت ٧ل  ٍو

ى ؤن ال ٌٗخ٣ض ؤنال قِئاوبهما الخ٤ يض   ؿمي م٣خًاٍ خ٣ا وه٣ًُه باَال ,ٍ؛ َو ىٓغ بلى الضلُل َو و٧ل طل٪ ميكٍا  ,ٍو

 ( اَـ .مىظ الهبا خسل٤ بإزال١  وال ؾخدؿان والاؾخ٣باح بخ٣ضًم ؤلال٠الا 
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ْىم  ؤال جغي ؤن هللا ؾبداهه ؤزجى ٖلى ًىؾ٠ ٖلُه الؿالم في ال٣غآن خُض ٢ا٫: }
َ
٢ 
َ
ت
 
ل  م 

ذ 
ْ
َغ٦
َ
ي ج  

 
و ب 

وَن  غ   ٞ ا
َ
ْم ٧  َ َغة   ز 

ْ
اآل ْم ب 

 َ   َو
 
اَّلل ىَن ب 

ى  ْام 
 ً  
َ
َُم َوب  *  ال  َ ْبَغا ي ب   آَباج 

َ
ت
 
ل  م 

ذ  ْٗ َب اَن َواج 
َ
ىَب َما ٧  ٣ ْٗ ََ ْسَخا١َ َو

اؽ   ى الى 
َ
ل َٖ َىا َو ُْ

َ
ل َٖ   

 
ل  اَّلل

ًْ َ
ٞ ًْ َ٪ م  ل 

َ
ْيء  ط

َ
ًْ شخ   م 

 
اَّلل غ ٥َ ب 

ْ
ك
 
ْن و

َ
َىا ؤ

َ
لحهم ل {, ٞلما ٧ان آباٍئ ٖلُه ٖو

ى الضًً السالو  ٖ   ,الظي اعجًاٍ هللاالؿالم ؤهبُاء مخبٗحن للىحي, َو ً ٍ م  ه آباءَ ٧ان اجبا

  ًجىء ُٞما ظاءوا به ط٦غ   نٟاث اإلاضح, ولم
 
غاى وحٗل ها بالجىاَغ واه٣البها ٞحها, ٞض٫ ٖلى ٣  ألٖا

 .(2281)ض في وايٗحها(ؤن ال َضي ٞحها وال عق

٘  ؤ٦مل هللا  وفي "عؾالت ؤَل الشٛغ" : )
 
هم َغ١َ الضًً، وؤٚىاَم ًٖ الخُل  ٗ ٖؼ وظل لجمُ

ىْ  َُ
ْ
ا مً البراَحن، وص٫ ٖلى طل٪ ب٣ىله ٖؼ وظل: }ال ْم بلى ٚحَر

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ َمْمذ  

ْ
ج
َ
ْم َوؤ

 
ًَى٨ ْم ص 

 
٨
َ
ذ  ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
َم ؤ

ًًىا{،  َم ص 
َ

ْؾال  
ْ
م  ؤلا

 
٨
َ
ِذ  ل ي َوَعي  َمت 

ْٗ
ولِـ ًجىػ ؤن ًسبر هللا ٖؼ وظل ًٖ ب٦ماله الضًً م٘ و 

وبحن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مٗجى طل٪ في حجت الىصإ إلاً ٧ان . الخاظت بلى ٚحر ما ؤ٦مل لهم الضًً به

: "اللهم َل جه مً الجم الٟٛحر مً ؤمخه ٖىض ا٢تراب ؤظله، ومٟاع٢خه لهم ملسو هيلع هللا ىلص ب٣ىلهبدًغ 

ت ما صٖاها بلُه بلى ما عج  بلٛذ".   به ؤَل  ٞلى ٦ىا هدخاط م٘ ما ٧ان مىه ٖلُه الؿالم في مٗٞغ

  البضٕ
َ َ
ت بصخت ما صٖا ,ا ٧ان مبلٛامً َغ١ الاؾخضال٫ إلا ها بلُه بلى ٖلم بط ٦ىا هدخاط في اإلاٗٞغ

ما لم ًبِىه لىا مً َظٍ الُغ١ التي ط٦غوَا، ولى ٧ان َظا ٦ما ٢الىا ل٩ان ُٞما صٖا بلُه و٢ىله 

اإلاغنضًً لٗضاوجه في طل٪، ولم  بمجزلت اللٛى، ولى ٧ان طل٪ ٦ظل٪ لٗاعيه اإلاىا٣ٞىن وؾاثغ  

اثغ ألاو٢اث، ول٨جهم ًمىٗهم مىه ماو٘ ٦ما لم ًمىٗهم مً حٗىِخه في َلب آلاًاث ومجاصلخه في ؾ

ت  ؛ ألهه ٖلُه الؿالم لم ًضٕ قِئابلى الًُٗ ًجضوا ؾبُال لم مما تهم الخاظت بلُه في مٗٞغ

 .(2282)(ؾاثغ ما صٖاَم بلى اٖخ٣اصٍ، ؤو مشل ٞٗله بال و٢ض بحن لهم

 به ٦خابَ  ؤنى٫ الضًً الخ٤ الظي ؤهؼ٫ هللا   ن  بو٢ا٫ ابً جُمُت: )
َ
وهي  ,هه وؤعؾل به عؾىل

ًَ  ٢ض بُجها الغؾى٫   ,البراَحن وآلاًاث الضالت ٖلى طل٪و ألاصلت  ضاَم بلى  وص٫ الىاَؽ  ,بُان   ؤخؿ َو

عبىبُت هللا  ؤلالهُت وبها ٌٗلمىن بزباَث  ألاصلت ال٣ٗلُت والبراَحن ال٣ُُيُت التي بها ٌٗلمىن اإلاُالَب 

خه باألصل حر طل٪ مما ًدخاط بلى مٗٞغ ت ال٣ٗلُت, بل ووخضاهِخه ونٟاجه ونض١ عؾىله واإلاٗاص ٚو

  وما ًم٨ً بُاهه باألصلت ال٣ٗلُت وبن ٧ان ال ًدخاط بلحها؛ ٞةن  
 
ٗٝغ بالسبر ٦شحرا مً ألامىع ح

٣حن: الؿمعي؛ وم٘ َظا ٞالغؾى٫ بح   ,الهاص١ ن ألاصلت ال٣ٗلُت الضالت ٖلحها؛ ٞجم٘ بحن الٍُغ

جٓىه َاثٟت مً  وال٣ٗلي. وصاللت ال٨خاب والؿىت ٖلى ؤنى٫ الضًً لِؿذ بمجغص السبر؛ ٦ما

                                              

بي (2281)  2/213 جٟؿحر ال٣َغ

 (114 - 113)م  عؾالت ؤَل الشٛغ (2282)
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م, بل ال٨خاب والؿىت صال السل٤  حَر ُت ٚو الٛالُحن مً ؤَل ال٨الم والخضًض وال٣ٟهاء والهٞى

ضًاَم بلى آلاًاث والبراَحن وألاصلت اإلابِىت ألنى٫ الضًً(  .(2283)َو

ٗت ال ًضع٦ها الُماوي: )و٢ا٫ ابً الىػٍغ  اصة في الكَغ ال هؼإ ؤهه ال ًجىػ بزباث ال٣ٗى٫ لٍؼ

بهما الجزإ ُٞما جضع٦ه ال٣ٗى٫ مشل هٟي الىلض ًٖ هللا حٗالى وهٟي الشاوي, ل٨ً الؿم٘ ال٣ٗل, و 

ص٫ ٖلى ؤهه ال ًجىػ زلى ٦خب هللا حٗالى ًٖ بُان مشل طل٪, ٢ا٫ هللا حٗالى في هٟي الىلض ٖىه هلالج لج: 

ي} ْبل 
َ
٢ ًْ غ  َم

ْ
٦ َي َوط   َمع 

ًْ غ  َم
ْ
٦ ا ط 

َ
ظ ََ ْم 
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َ
اه ََ ْغ ىا ب 

 
اج ََ ْل 

 
ْم ٢ا٫ ؾبداهه في هٟي الشاوي: }{, و ٢ خ  ًْ

َ
َعؤ
َ
ْل ؤ

 
٢

  
 
ون  اَّلل

ًْ ص  ىَن م 
 ٖ ْض

َ
ْم { بلى ٢ىله حٗالى: }َما ج ْىخ 

 
ْن ٦ م  ب 

ْ
ل  ٖ  

ًْ
اَعة  م 

َ
ز
َ
ْو ؤ

َ
ا ؤ

َ
ظ ََ ْبل  

َ
٢ ًْ َخاب  م   ٨ ي ب  ىو 

خ 
ْ
اث

حَن   ٢ ًٖ ؤمغ  ٦بحر  {, ٞهاجان آلاًخان جضالن ٖلى ؤهه ال ًجىػ زلى ٦خب هللا حٗالى وؾجن ؤهبُاثهَناص 

ي مً مهماث الضًً ال٣ٗلُت, و٦ظل٪ ٢ىله حٗالى } ظ 
 
م  ال ه 

َ
َن ل  

َبح  خ   ل 
 
ال َخاَب ب   ٨

ْ
َ٪ ال ُْ لَ َٖ َىا 

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
َوَما ؤ

ىَن  ى  ْام 
 ً ٣َْىم    ل 

ً
ًضي َوَعْخَمت  َ ُه  َو  ٞ ىا 

 ٟ َخلَ
ْ
{, ٞشبذ ؤن ما زلذ ٖىه ٦خب هللا حٗالى ٞلِـ مً از

اصجه في ؤن عؾى٫ هللا خظع ؤمخه مً ٞخىت الضظا٫  الضًً مدغمت, ؤال جغي  مهماث الضًً, وؤن ٍػ

هم ؤجهم خظعوا   
 
ٓمها وؤزبر ًٖ ألاهبُاء ٧ل  م٘ ؤن بُالن صٖىاٍ مٗلىم   ,هم مجهاؤمَم ٖو

ى بكغ  , (2284)بال٣ٗل جهل  ألهه ًضعي الغبىبُت َو عجؼ ٍو ىام َو ًدخاط بلى ألا٧ل والكغب ٍو

                                              

 160 - 19/159 مجمٕى الٟخاوي  (2283)

و٧ىهه  "بهه ؤٖىع "٧ان بٌٗ الىاؽ ٌعجب مً ٧ىن الىبي نلى هللا حٗالى ٖلُه وؾلم ٢ا٫: ٢ا٫ ابً جُمُت: ) (2284)

, وابً السُُب ؤه٨غ ؤن ٩ًىن الىبي نلى هللا حٗالى ٖلُه وؾلم ٢ا٫ "ختى ًمىثن ؤخضا مى٨م لً ًغي عبه واٖلمىا ؤ"٢ا٫: 

ٌ  م   صالثل الخضور والى٣و ٖلى الضظا٫؛ ؤبحن   ْهىَع  َظا؛ ألن   ؿخض٫ ٖلُه بإهه ؤٖىع. ٞلما عؤًىا خ٣ُ٣ت ٢ى٫ َاالء ً ؤن 

 ,هللا حٗالى ٖلُه وؾلم ألمخه بهظٍ الٗالمت صاللت الىبي نلى الاجداصًت وجضبغها ما و٢ٗذ ُٞه الىهاعي والخلىلُت: ْهغ ؾبب  

ً   ٞةطا ٧ان ٦شحر   ,ٗض عخمت للٗاإلاحنٞةهه ب     َج مً السل٤ 
ٖلى  الغب في البكغ ؤو ٣ًى٫ بهه َى البكغ: ٧ان الاؾخضال٫   ْهىَع  ػ  ى 

 2/476(. مجمٕى الٟخاوي طل٪ بالٗىع صلُال ٖلى اهخٟاء ؤلالهُت ٖىه

ى وعاء ما ًٓهغ مً اللٟٔ َظا, خُض اؾخضلىا ٖلى ؤن اإلاغاص بالعجل مٗجً  ىدىب ؾٟؿُت٢لذ: و٢ض ٧ان للباَىُت 

, ٢ا٫ ابً الٗغبي في "الٗىانم" : ) ٖمً له مؿ٨ت مً ٣ٖل ؤن ٌٗخ٣ض ؤلالهُت في عجل   بإهه بُٗض   ومجهم مً خملخه مهىٕى

ُٓم التهخ٪، م٘ الخم٨ً مً الهؼء واللٗب، ٖلى الخٛلٛل في الباًَ، ٣ٞالذ: بن  هؼو٫ ال٣غآن لِـ ٖلى وي٘ ال٣دت، ٖو

له  له، بل وعاءٍ بداع ٖلىم، و٦ىجإٍو ًاث ًٖ ؤٚغاى، ٦ما ٢ضمىا ٖجهم، ٣ُٞىلىن: بن الب٣غة لها مٗجى ٖلى ٚحر ما ًٓهغ اججًز

له، ٞةن ؤخضا مً ؤصخاب مىسخى،  له، بط ال ًصر ؤن ٩ًىن ٖلى ججًز ل، وبن العجل ؤًًا له مٗجى ؤًًا، زالٝ ججًز مً الخجًز

، بط ال ًسٟى طل٪ ٖلى مً له ؤص١ مؿ٨ت ال بظ العجل اإلاهاٙ مً الًٟت ما ٧ان لُخس ٍغ َا، مً صون هللا، ًسىع بدلُه وظَى

دهل مٗه ؤلاق٩ا٫، ٞحرجب٪ ُٞه مً ًغجب٪ به.  مً هٓغ، ٞلظل٪ وظب ؤن ًدا٫ ٖلى مٗجى، ًم٨ً ؤن ٣ً٘ ُٞه الاقدباٍ، ٍو

ظا مما ٞاويتهم في ؤهداثه مغاعا، ووظه الغص ٖلحهم بكاَ ض، ٞةن ظض َظا إلاٗترى لي، واإلاخ٩لم معي، ٧ان ٌٗبض حجغا ًإحي َو

٤، ٦ما ٢ا٫ ؤبى عظاء الُٗاعصي في صخُذ البساعي ٢ا٫: "٦ىا وٗبض حجغا ٞةطا وظضها حجغا َى زحر مىه  به مً الٍُغ

به، ٞةطا صزل  ؤل٣ُىاٍ، وؤزظها آلازغ، ٞةطا لم هجض حجغا ظمٗىا خشىة مً جغاب، زم ظئىا بالكاة ٞدلبىا ٖلُه، زم َٟىا
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ى٨ذ خٍٛى ٍو بى٫ ٍو مغى ٍو  صٕ ٖ ,ٍو
َ
هبى٪ ٧ىه ٓام ٖو ٞلم  ,ه ظؿما مغ٦با مً لخم وصم ٖو

 ًَ  ٩ 
ْ
ت ٣ٖىلىا بدضور ما ٧ان ٖلى َظٍ الهٟاث واؾخدالت عبىبُت ىا عب  ل ىا ؾبداهه وحٗالى بلى مٗٞغ

الخاصر بل ػاص في البُان ٖلى لؿان عؾىله ختى ؤبان لىا ؤهه ؤٖىع وؤهه م٨خىب بحن ُٖيُه ٧اٞغ 

ل٣ىله في  ,ما حهمل ل٩ان طل٪ ؤخ٤   َما٫  ىػ ٖلُه ؤلا ٞلى ٧ان ًج ,٣ًغؤٍ مً ٨ًخب ومً ال ٨ًخب

ألهه ٢ض  ",ما زٟي ٖل٨ُم مً شخيء ٞال ًسٟى ٖل٨ُم بن عب٨م لِـ بإٖىع " :خاصًض الصخُدتألا 

٠ُ٨ٞ ٩ًىن بكغا  ,ُٞجب ؤن ال ٩ًىن بكغا ٧امال ,ج٣غع ؤهه لِـ ٦مشله شخيء ٣ٖال وؾمٗا

  ,ها٢ها مُٗبا
 
 . (2285)(ٖلُه في آلاًخحن اإلاخ٣ضمخحن ن  ٖلى جإ٦ُض ما ص٫ ال٣غآ ٞض٫ الخضًض

ي: )و  ٤ اإلاؼوي ؤن عظال ؾإله ًٖ شخيء   عوٍىا بةؾىاص  ٢ا٫ الؿَُى مً ال٨الم  صخُذ مً ٍَغ

٣ٞا٫: بوي ؤ٦ٍغ َظا بل ؤههى ٖىه ٦ما ههى ٖىه الكاٞعي، ٞل٣ض ؾمٗذ الكاٞعي ٣ًى٫: ؾئل 

َٖ ؤن هًٓ بالىبي ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ ال٨الم والخىخُض ٣ٞا٫ مال٪: مدا٫   مال٪     ؤهه 
 
ولم  ؤمخه الاؾدىجاءَ  َم ل

 ",ؤمغث ؤن ؤ٢اجل الىاؽ ختى ٣ًىلىا ال بله بال هللا"٢اله الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: ٌٗلمهم الخىخُض، والخىخُض ما 

ٞما ٖهم به الضم واإلاا٫ خ٣ُ٣ت الخىخُض، َظا ظىاب ؤلامام مال٪ هنع هللا يضر ًٖ َظا الؿاا٫ وبه 

 .(2286)(ؤظبذ

 
 
ُه صاللت ْاَغة إلاظَب الخ٣٣حن  و٢ا٫ الىىوي في قغح مؿلم ٖىض َظا الخضًض: )ٞو

ًَ  ؤلاوؿاَن  والجماَحر مً الؿل٠ والسل٠ ؤن   ُٞه  صَ ؤلاؾالم اٖخ٣اصا ظاػما ال جغص   بطا اٖخ٣ض صً

 
 
ى مامً مً اإلاىخضًً, وال ًجب ٖلُه حٗل ت هللا حٗالى بها  م  ٦ٟاٍ طل٪ َو ؤصلت اإلاخ٩لمحن ومٗٞغ

ا في ٧ىهه مً ؤَل ال٣بلت وػٖم ؤهه ال ٩ًىن له خ٨م ز الٞا إلاً ؤوظب طل٪ وظٗله قَغ

ظا اإلاظَب َى ٢ى٫   ,اإلاؿلمحن بال به ٌ   ٦شحر   َو ى زُإ  ,ؤصخابىا اإلاخ٩لمحن مً اإلاٗتزلت وبٗ َو

اء به ملسو هيلع هللا ىلص ا٦خٟى بالخهض٤ً بما ظ وألن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ,اإلاغاص الخهض٤ً الجاػم و٢ض خهل ْاَغ, ٞةن  

ت بالضلُل   ,ولم ٌكتٍر اإلاٗٞغ
 
ها  ٣ٞض جٓاَغث بهظا ؤخاصًض في الصخُدحن ًدهل بمجمٖى

 . (2287)(الخىاجغ بإنلها والٗلم ال٣ُعي

                                                                                                                                             

ىاٍ وؤل٣ُىاٍ"، و٧ان ٣ًى٫: ٦ىذ  قهغ عظب ٢لٗىا مىهل ألاؾىت، ٞال هضٕ عمدا ُٞه ظلُضة، وال ؾُما ُٞه خضًضة، بال هٖؼ

، ٚالما، ؤععى ؤلابل ٖلى ؤَلي، ٞلما ؾمٗىا بسغوظه، ٞغعها بلى الىاع، بلى مؿُلمت ال٨ظاب، و٢ض -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًىم بٗض عؾى٫ هللا 

لى طل٪ بٌٗ الصخابت، ٞاٖخظع بإجها ٧اهذ ٣ٖىال ٧اصَا باعحها، ولِـ ٖباصتهم العجل، و٢لبهم له بالَا، بإٚغب مً و٠٢ ٖ

 (115 - 114(. الٗىانم مً ال٣ىانم )م ٢لب٨م ؤهخم ما هؼ٫ ٢غآها بلى ما جضٖىهه ٖلما وبُاها

 (105 - 104)م  بًشاع الخ٤ ٖلى السل٤ (2285)

 10/26ؾحر ؤٖالم الىبالء اهٓغ: , و  2/155الخاوي للٟخاوي  (2286)

 25 - 1/24, واهٓغ: م٣ضمت الجمٕى له  211 - 1/210قغح صخُذ مؿلم للىىوي  (2287)
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لم ًإمغ ؤخضا مً ؤمخه بٗلم ال٨الم والىٓغ في ؤصلت ال٣ٗى٫ ملسو هيلع هللا ىلص  الىبي   بن  و٢ا٫ ابً ٢ضامت: )

ؤمغث ؤن ؤ٢اجل الىاؽ ختى " ملسو هيلع هللا ىلص: بل ٢ى٘ مجهم بمجغص ؤلاؾالم, و٢ا٫ ,لُٗٝغ به صخت مٗخ٣ضٍ

ا ٖهمىا مجي صماءَم وؤمىالهم بال بد٣ها وخؿابهم ٖلى هللا ٖؼ  ,٣ًىلىا ال بله بال هللا ٞةطا ٢الَى

ؤٞتري ب٩ىن الىبي مسُئا في ٢بى٫ طل٪ مجهم و٢ىاٖخه بمجغص بؾالمهم مً ؤن ًخٗلمىا  ",وظل

غ والجؿم ٖلم ىٓغوا في الٗغى والجَى ٩ىن اإلاخ٩لمىن َم اإلاهِبىن في زُإ مً  ,ال٨الم ٍو ٍو

ٗت وصًىا ٚحر صًً  ,لم ًخٗلم طل٪ ولم ًىٓغ ُٞه ٞةن ٧ان َظا ٨َظا ٞلُضٖىا ألهٟؿهم قَغ

ضٖىا صًً دمحم  .(2288)(ملسو هيلع هللا ىلص ؤلاؾالم ٍو

 
َ
 و٢ا٫ الس

 
ه دمحما ملسو هيلع هللا ىلص بكحرا هللا حٗالى إلاا ؤعاص ب٦غاَم مابي: )بن ُ

َ
خه بٗض عؾىل ً َضاٍ إلاٗٞغ

ْن وهظًغا وصاُٖا بلى هللا بةطهه وؾغاظا مىحرا, و٢ا٫ له: } َ٪ َوب   
ًْ َعب  َ٪ م 

ُْ لَ ؼ ٫َ ب 
ْ
ه
 
ْٜ َما ؤ  

 
ى٫  َبل ؾ  َها الغ  ح 

َ
اؤ ًَ

َخه  
َ
َذ ع َؾال

ْ
ٛ
 
َما َبل

َ
ْل ٞ َٗ ْٟ

َ
ْم ج

َ
بت الىصإ وفي م٣اماث له قتى وبدًغجه ٖامت و٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص في زُ {,ل

٦ما٫ الضًً وجمامه  ى, و٧ان الظي ؤهؼ٫ بلُه الىحي وؤمغ بدبلُٛه َ"ؤال َل بلٛذ"ؤصخابه: 

ْم }ل٣ىله حٗالى: 
 
ًَى٨ ْم ص 

 
٨
َ
ذ  ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
, ٞلم ًتر٥ ملسو هيلع هللا ىلص قِئا مً ؤمغ الضًً ٢ىاٖضٍ وؤنىله {ال

هىله بال   وقغاجٗه ٞو
 
  بِىه وبل

 
  ْغ ٛه ٖلى ٦ماله وجمامه, ولم ًاز

َ
بط  ,ه ًٖ و٢ذ الخاظت بلُهبُاه

 
َ
ٞ   ال زالٝ البُان ًٖ و٢ذ الخاظت ال ًجىػ بدا٫, ومٗلىم ؤن ؤمغ  جإزحَر  ١ ألامت ؤن  غَ بحن 

ولى ؤزغ ٖىه البُان  ,وػمان الخىخُض وبزباث الهاو٘ ال جؼا٫ الخاظت ماؾت بلُه ؤبضا في ٧ل و٢ذ  

ٚحر ظاثؼ, وبطا ٧ان ألامغ ٖلى ما  وطل٪ ٞاؾض   ,خ٩ل٠ُ وا٢ٗا بما ال ؾبُل للىاؽ بلُهل٩ان ال

 َٖ ًَ ل  ٢لىاٍ و٢ض  غاى وحٗل٣ها ٖ  ْض مىاٍ ٣ًُىا ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص لم  هم في ؤمغ الخىخُض بلى الاؾخضال٫ باأٖل

 ؤخض مً ًٖ ىه والا مً الىاؽ ؤن ًغوي في طل٪ ٖبط ال ًم٨ً ؤخض ,بالجىاَغ واه٣البها ٞحها

ا واخضا ٞما ٞى٢ه ٤ جىاجغ وال آخاص ,ؤصخابه مً َظا الىمِ خٞغ ٖلم ؤجهم ٢ض طَبىا  ,ال مً ٍَغ

٣تهم, ولى ٧ان في الصخابت ٢ىم   زالٝ مظَب َاالء وؾل٩ىا ٚحَر  َاالء في  ًظَبىن مظاََب  ٍَغ

ا ه٣ل ؤؾماء ٣ٞهائهم ال٨الم والجضا٫ لٗضوا في ظملت اإلاخ٩لمحن, ولى٣ل بلُىا ؤؾماء مخ٩لمحهم ٦م

 .(2289)(ٖىضَم ؤنل   ٞلما لم ًٓهغ طل٪ ص٫ ٖلى ؤهه لم ٨ًً لهظا ال٨الم   ,و٢غائهم وػَاصَم

وؤلاؾالم ال ًصر بال بالىٓغ والاؾخضال٫ و٢ا٫ ابً عقض ال٨بحر: )لى ٧ان ؤلاًمان ال ٨ًمل 

ت, واإلا ٤ ال٣ٗل ٖلى ال٣ىاهحن التي عجبها ؤَل  ال٨الم ٖلى مظَب ألاقٍٗغ ا مً ٍَغ ىاهج التي ههجَى

غاى بالجىاَغ واؾخدالت ب٣ائها ٞحها, وما ؤقبه طل٪ مً ؤصلت  ٖلى ؤنىلهم مً وظىص ألٖا

                                              

م الىٓغ في ٦خب ال٨الم )م  (2288)  (48جدٍغ

 (13 - 11الٛىُت ًٖ ال٨الم وؤَله )م  (2289)
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ٛه بلحهم ٦ما ؤمٍغ هللا حٗالى في ٦خابه 
 
ن طل٪ الىبي  ملسو هيلع هللا ىلص للىاؽ, وبل ال٣ٗى٫ التي ٌؿخضلىن بها, لبح 

ْٜ َما }خُض ٣ًى٫:   
 
ى٫  َبل ؾ  َها الغ  ح 

َ
اؤ َخه  ًَ

َ
َذ ع َؾال

ْ
ٛ
 
َما َبل

َ
ْل ٞ َٗ ْٟ

َ
ْم ج

َ
ْن ل َ٪ َوب   

ًْ َعب  َ٪ م 
ُْ لَ ؼ ٫َ ب 

ْ
ه
 
, ٞلما {ؤ

خ٣اص ُٞه بلى  ْمىا ٣ًُىا ؤهه ملسو هيلع هللا ىلص لم ًضٕ الىاَؽ في ؤمغ الخىخُض وما ًجب ٖلحهم مً الٖا ل 
َٖ

غاى وحٗل٣ها بالجىاَغ, وال ؤن ؤخضا مً ؤصخابه ج٩لم بظل٪ غو ٖىه الاؾخضال٫ باأٖل  ً , بط لم 

٤ جىاجغ وال   واخضة ٞما ٞى٢ها مً َظا الىمِ مً ال٨الم مً ٍَغ
 
ملسو هيلع هللا ىلص وال ًٖ واخض مجهم ٧لمت

 .(2290)(آخاص مً وظه صخُذ وال ؾ٣ُم

م ؤعباب  ابً الجىػي: )و٢ا٫  ت ما عجبٍى ال٨الم ؤهه ال ًخم ؤلاًمان   و٢ض ٖػ االء  ,بال بمٗٞغ َو

الصخابت الظًً قهض  وصعط , ؤمغ باإلًمان ولم ًإمغ ببدض اإلاخ٩لمحنألن الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ,ٖلى زُإ

 . (2291)(الىاؽ ٖلى طل٪ لهم الكإع بإجهم زحر  

لى ٧ان ال٨الم ٖلما لخ٩لم ُٞه " ؤهه ٢ا٫:عوي ٖبض الغخمً بً مهضي ًٖ مال٪ و٢ض 

 .(2292)"ًض٫ ٖلى باَلالصخابت والخابٗىن ٦ما ج٩لمىا في ألاخ٩ام والكغاج٘، ول٨ىه باَل 

 ل: )في "ؤلاخُاء"  و٢ا٫ الٛؼالي
 
ٝ   بٌ عؾى٫  ٣ض ٢ مً الصخابت عضخي هللا  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ آال

هم ٖلماء  
 
ً نىٗت  باهلل, ؤزجى ٖلحهم عؾى٫   ٖجهم, ٧ل دؿ 

 ً هللا ملسو هيلع هللا ىلص, ولم ٨ًً ٞحهم ؤخض  

 .(2293)(ال٨الم

 .(2294)كخٛل ؤخض  مجهم بال٨الم وحٗلم ألاصلت(و٢ا٫ في "ُٞهل الخٟغ٢ت" : )لم ٌ

و٢ا٫ ؤًًا: )لم ججغ ٖاصة الؿل٠ بالضٖىة بهظٍ الجاصالث, بل قضصوا ال٣ى٫َ ٖلى مً 

كخٛل بالبدض والؿاا٫(  .(2295)ًسىى في ال٨الم, َو

ؾحرة الصخابت ومً بٗضَم مً الؿل٠  واٖلم ؤه٪ متى جضبغَث الؿمٗاوي: )و٢ا٫ ابً 

 ٦المهم بضالثل ال٣ٗل, ظضا٫ ؤَل البضٖت بإبلٜ الىهي وال ًغون عص   الهالر وظضتهم ًجهىن ًٖ

وبهما ٧اهىا بطا ؾمٗىا بىاخض مً ؤَل البضٖت ؤْهغوا الخبري مىه وجهىا الىاؽ ًٖ مجالؿخه 

٤ ٞسظ في  :و٢ض ٢الىا ومداوعجه وال٨الم مٗه وعبما جهىا ًٖ الىٓغ بلُه, بطا عؤًذ مبخضٖا في ٍَغ

٤ آزغ َظٍ ألاَىاء ألاعبٗت التي هي عؤؽ ألاَىاء ؤٖجي ال٣ضع وؤلاعظاء وعؤي ول٣ض ْهغث  .ٍَغ

                                              

 2/968ٞخاوي ابً عقض  (2290)

 (77 - 76جلبِـ ببلِـ )م  (2291)

 1/217 قغح الؿىت للبٛىي , و  73 - 5/72طم ال٨الم للهغوي ( 2292)

 (76 - 75, واهٓغ: ُٞهل الخٟغ٢ت )م  1/23بخُاء ٖلىم الضًً  (2293)

 (76ُٞهل الخٟغ٢ت )م  (2294)

 (78)م  الؿاب٤ (2295)
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َم ؤمغوا بما ط٦غها, ولم ًبلٛىا  ت والغاًٞت في آزغ ػمان الصخابت, ٩ٞان بطا بلٛهم ؤمغ  الخغوٍع

 ,و٢ض ٧اهىا بلى ٖهض عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؤ٢غب ,ال٣ٗل ؤو ؤمغ بظل٪ ًٖ ؤخض  مجهم ؤهه ظاصلهم بضالثل

ل ض   ,و٢ض قاَضوا الىحي والخجًز وقهض لهم الىبي نلى  ,وقهض لهم بالهض١ لهم هللا في ال٣غآنٖو

ت في الضًً لمهم  و٧اهذ ,هللا ٖلُه وؾلم بالسحًر َاٖتهم ؤظل و٢لىبهم ؤؾلم ونضوعَم ؤَهغ ٖو

٤ الغص ٖلى اإلابخضٖت َى ال٨الم وصالثل ال غ و٧اهىا مً الهىي والبضٕ ؤبٗض, ولى ٧ان ٍَغ ٣ٗل ؤٞو

وبهما ْهغث الجاصالث في الضًً والجضا٫ مٗهم القخٛلىا به وؤمغوا بظل٪ وهضبىا بلُه. 

كذ قهاصاث الؼوع وقإ  والسهىماث بٗض مطخي ٢غن الخابٗحن ومً ًلحهم خحن ْهغ ال٨ظب ٞو

 ٌَ صخابت خظع مىه الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وال الاهضعاؽ وؤحى ٖلى الىاؽ ػمان   الجهل واهضعؽ ؤمغ الؿىت بٗ

بن ال٣ىم لم ًازغ ٖجهم شخيء زبئ ل٨م " :مً بٗضٍ, ول٣ض نض١ ببغاَُم الىسعي خُض ٣ًى٫ 

 .(2296)("لًٟل ٖىض٦م

و٢ا٫ الٛؼالي: )٧اهىا مدخاظحن بلى مداظت الحهىص والىهاعي في بزباث هبىة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وبلى بجهم 

ث هبىة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص, وبلى زباث البٗض م٘ بجهم ٧اهىا مدخاظحن بلى مداظت الحهىص والىهاعي في بزبا

ه, زم ما ػاصوا في َظٍ ال٣ىاٖض التي هي ؤمهاث ال٣ٗاثض ٖلى ؤصلت ال٣غآن, ٞمً ؤ٢ىٗه طل٪  مى٨ٍغ

ضلىا بلى الؿ٠ُ والؿىان بٗض بٞكاء ؤصلت ال٣غآن, وما ع٦بىا ْهغ  ٢بلٍى ومً لم ٣ًى٘ ٢خلٍى ٖو

غ َغ١ الجاصلت وجظلُل َغ٢ها اللجاط في وي٘ اإلا٣اًِـ ال٣ٗلُت  وجغجِب اإلا٣ضماث وجدٍغ

ل, ومً ال ٣ًىٗه ال٣غآن ال ٣ًمٗه  ومجهاظها, ٧ل طل٪ لٗلمهم بإن طل٪ مشاع الٟتن ومىب٘ الدكَى

 .(2297)بال الؿ٠ُ والؿىان, ٞما بٗض بُان هللا بُان(

، ج٣خطخي السىى في طل٪ ؤؾباب   هللا و٢ض ٖغيذ لغؾى٫ و٢ا٫ ابً الىػٍغ الُماوي: )

مجهم في طل٪ ٖلى ؤؾالُب ؤَل ال٨الم، و٢ض ٧ان  ٞلم ًسٌ ؤخض   ,٦ظل٪ ؤصخابه عضخي هللا ٖجهمو 

ٞإٖغى ٖمً زاى بالباَل في آًاث هللا  بلى هللا، بالخ٨مت باهلل وؤخب للضٖاء ؤٖلَم   عؾى٫  

ه  ابً الؼبٗغي ٞةهه إلاا هؼ٫ ٢ىله حٗالى: }. ٦ما ٞٗل م٘ ولم ًؼصَم ٖلى جبلُٜ آًاث هللا ْم َوَما ب 
 
٨

َم    َخَهب  َظَهى 
 
ون  اَّلل

ًْ ص  وَن م 
ض  ب  ْٗ

َ
ٖلحهم -{, حٗغ ى السظو٫ للجضا٫, وػٖم ؤن  اإلاؿُذ واإلاالث٨تح

ٗبضون, وؤهه ًلؼم مً طل٪ ؤجهم مٗظبىن، ٞإٖغى ٖىه عؾى٫  هللا  -الؿالم  ٌ جب ممً   ً ، ولم 

ًَ َؾَب٣َْذ ٖلُه بصخيء ختى هؼ٫ ٢ىله حٗالى: } ً ظ 
 
ن  ال وَن ب  ض  َٗ ْب ْجَها م  َٖ  ٪َ ئ 

َ
ول
 
ْؿَجى ؤ خ 

ْ
ا ال ى  ْم م  ه 

َ
 {.ل

                                              

 (19 - 16)م  الاهخهاع ألصخاب الخضًض (2296)

ت عؾاثل ؤلامام الٛؼالي )م  (2297)  (316 - 315بلجام الٗىام / مجمٖى
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بالىبىة ٣ٞا٫: ؤما َظٍ ٟٞي الىٟـ  ؤمٍغ ؤن ٌكهض له عؾى٫ هللا  و٦ظل٪ ؤبى ؾُٟان ٞةن

 هاصجحن.وؤعاص ؤن ًًغب ٖى٣ه ٞكهض الك ى آلان، ٞؿ٨ذ ٖىه عؾى٫ هللا مجها شخيء خت

غى ٖلُه اإلاا٫  هللا  م عؾى٫َ و٦ظل٪ الىلُض بً اإلاٛحرة ٞةهه ٧ل في جغ٥ الىبىة، ٖو

لظًً هؼلذ ٞحهم آًت جضة، و٦ظل٪ ههاعي هجغان الم ًجب ٖلُه بال بخالوة ؾىعة السٍاؾت، ٞوالغ 

في ؤن ِٖسخى ابً هللا، حٗالى هللا ٖما ٣ًى٫  -الهالة والؿالم ٖلُه–يىا إلاباَلخه اإلاباَلت حٗغ 

محن وصٖاَم بلى اإلاباَلت ٦ما ب اإلاخ٩لمً ؤؾالُ سٌ مٗهم في شخيء  ، ٞلم ًالٓاإلاىن ٖلىا ٦بحرا

 
 
ظٍ ألامىع وبن ه٣ل بًٗها ؤو ٧لفي مىايٗه،  طل٪ مٗغوٝ اص ٞمٗىاَا في الجملت مٗلىم ها آخَو

ت ظٟٗغ ؤال جغي بلى ٢ه -عضخي هللا ٖجهم– حر وألازباع، و٦ظل٪ ؤصخابهبالًغوعة إلاً َال٘ الؿ

 --هم ظٟٗغ بً ؤبي َالب ه زُُب  جاشخي، وما عاظٗه بخبكت م٘ الىبً ؤبي َالب، ومهاظغة ال

ِٖسخى،  هاعي ٌٗبضون هم ٣ًىلىن في ِٖسخى ٢ىال ُٖٓما، و٧اهذ الىخحن ٢ُل للىجاشخي: بج

ؿخٗٓمىن ال٣ى٫ بإهه ٖبض مً ٖبُض هللا، ٞلما ؾإلهم الى ؟ ؤظابىا ب٨الم هللا جاشخي ًٖ طل٪َو

م، ختى ب٩ى  غ ٖلى الىجاشخي نضع ؾىعةت ٣ُٖضتهم، وجال ظٟٗواخخجىا به ٖلى صخ ,حٗالى مٍغ

ه، و٧ان طل٪ ؾبب بؾالم الىجاشخي، و٧ل َظٍ الخاظاث التي ؤقغها بلحها ال جاشخي وؤصخاب  الى

خخجاط بال٣غآن ه ال ًصر ٖىضَم الا ، وال جى٤ٟ في ؾى١ الجضلُحن، ٞةهمحنجصر ٖلى ٢ىاٖض اإلاخ٩ل

٨ُم ناص١، الباعي حٗالى، وؤهه ٖالم ٢اصع ٖض٫ خ ٖلى مً ٢ض صر له وظىص   وال باإلاعجؼ بال

ًع بإصلخه في مهى ٣ت في ٖلم ال٨الم، ٖلى ماباألصلت الخ٣  .(2298)(ٟاتهمطل٪ م٣غ 

ً الصخابت عضخي هللا ٖجهم الٛؼالي: )و٢ا٫  ٞلُذ قٗغي متى ه٣ل ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖو

غاى, وما ال  بخًاع  ؤٖغابي ؤؾلم و٢ىله له: الضلُل ٖلى ؤن الٗالم خاصر ؤهه ال ًسلى ًٖ ألٖا

ًسلى ًٖ الخىاصر خاصر, وؤن هللا حٗالى ٖالم بٗلم و٢اصع ب٣ضعة ػاثضة ٖلى الظاث ال هي َى وال 

, بلى ٚحر طل٪ مً عؾىم اإلاخ٩لمحن. ولؿذ ؤ٢ى٫ لم ججغ َظٍ ألالٟاّ, بل لم ًجغ ؤًًا  هي ٚحٍر

 .(2299)(ما مٗىاٍ مٗجى َظٍ ألالٟاّ

ا وٗلم بااليُغاع مً صًً ؤلا جُمُت: )و٢ا٫ ابً  ؾالم ؤن  الغؾى٫ والصخابت والخابٗحن به 

غ الٟغص وال اهخٟاثه, ولِـ اإلاغاص   ىا قِئا مً ؤمغ الضًً ٖلى زبىث الجَى ْبى  ًَ وؤثمت اإلاؿلمحن لم 

ر بها ٖما ص٫  ٗب   ٌ  انُالخُت 
 
٣ىا بهظا اللٟٔ, ٞةهه ٢ض ججضص بَٗضَم ؤلٟاّ  ُ ْى

ًَ بظل٪ ؤجهم لم 

هم في الجملت, وطل٪ بمجزلت ج ٕ  اللٛاث وجغ٦ُب ألالٟاّ اإلاٟغصاث, وبهما اإلا٣هىص  ؤن  ٖلُه ٦الم 
ىى 

                                              

 583 - 2/582 الغوى الباؾم (2298)

 (239نىن اإلاى٤ُ وال٨الم )م ( , و 77 - 76ُٞهل الخٟغ٢ت )م  (2299)
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ْبن  ٖلحها ؤخض  مً ؾل٠ ألامت 
ًَ غ الٟغص لم  ٍ اإلاشبخت والىٟاة بلٟٔ الجَى اإلاٗجى الظي ٣ًهض 

 واخضة مً مؿاثل الضًً
ً
 .(2300)(وؤثمتها مؿإلت

                                              

 2/250بُان جلبِـ الجهمُت  (2300)
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ل لهم ال٨ٟاًت  .ُت والٗملُتاإلاُالب الضًيُت, الٗلموالٛىُت في  ٢لذ: ألن الىحي ٢ض خه 

لى بهحرة  مً صًجهم, إلاا َضاَم هللا له مً  م, ٖو ٢ا٫ السُابي: )و٢ض ٧اهىا ٖلى بِىت  مً ؤمَغ

خه, وعؤوا ؤن  ُٞما ٖىضَم مً ٖلم ال٨خاب وخ٨مخه,  ٣ُه, وقغح به نضوعَم مً هىع مٗٞغ جٞى

 ٖما ؾىاَما, وؤن  الدجت ٢ض و٢ٗذ بهما, 
ً
دذ وجى٠ُ٢ الؿىت وبُاجها ٚىاًء ومىضوخت والٗلت ؤٍػ

 . (2301)بم٩اجهما(

ه في "ؤلاخُاء"  ٢ا٫ الٛؼاليو٢ض  خانل  ما ٌكخمل ٖلُه ٖلم ال٨الم مً ألاصلت التي ): هٟؿ 

٘ بها ٞال٣غآن   َٟ يخ  .(2302)(مكخملت ٖلُه وألازباع   ً 

و٢ا٫ الُىفي في "ؤلاقاعاث ؤلالهُت" : )بن ؤنى٫ الضًً الخ٣ُ٣ُت التي هي ؤخض ٞغوى 

 ال٨ٟاًاث في َي ال٨خ
َ
اصة غ, بدُض ال ٌؿخُُ٘ الٍؼ غ وؤخؿً جدٍغ ٖلحها  اب والؿىت ٖلى ؤبلٜ ج٣ٍغ

  
 
, وختى بن   م  مخ٩ل  ؤو ؤ٦ثَرَا مجهما( وال ُٞلؿٝى

َ
هم ال٨المُت

َ
٢ غ 
 
 . (2303)اإلاؿلمحن بهما اؾخٟاصوا َ

ال خاظت ألخض  في بزباث الخىخُض وما ًجب  هلل مً الهٟاث ولهظا ٢ا٫ ابً عقض الجض: )

جىػ ٖلُه مج ه بها بلى ؾىي ما ؤهؼله هللا في ٦خابه وبِىه ٖلى لؿان عؾىله مً ٍو  ٟ ؿخدُل ون ها َو

خباع بها  . (2304)(آلاًاث التي هبه ٖلحها وؤمغ بااٖل

و٢ض ظٗل الغاػي في ٦خاب "ألاعبٗحن" مً ظملت معجؼاث الىبي ملسو هيلع هللا ىلص "اإلاعجؼاث ال٣ٗلُت", 

غ  
َ
غ الضالثل ٖلى ما وعص في وظٗلها ؤهىاٖا, و٢ا٫ في زاللها: )ؤ٢ ؼاص في ج٣ٍغ  ً ال٩ل  بإهه ال ًم٨ً ؤن 

 .(2305)ال٣غآن(

زالنت ما ٖىض ؤعباب الىٓغ ال٣ٗلي في ؤلالهُاث مً ألاصلت ال٣ُُيُت )٢ا٫ ابً جُمُت: بل 

اصاث   واإلاٗاٝع ؤلالهُت ٢ض ظاء به ال٨خاب    هخض  بلحها بال مً َضاٍ هللا  لم حَ  وج٨مُالث   والؿىت م٘ ٍػ

مً ألاصلت ال٣ٗلُت واإلاٗاٝع ال٣ُُيُت ٞى١َ ما في ٣ٖى٫  ه, ٩ٞان ُٞما ظاء به الغؾى٫  بسُاب

ً  .(2306)(ظمُ٘ ال٣ٗالء مً ألاولحن وآلازٍغ

م: ) "الكٟا"ُٖاى في و٢ا٫ ال٣اضخي   ه لٗلىم  ٗ  ْم َظ  :ومجهافي وظٍى بعجاػ ال٣غآن ال٨ٍغ

 
َ
تها وال ال٣ُام بها وال ًدُِ بها ٖامت وال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  الٗغب   ض  ٗهَ ومٗاٝع لم ح ٢بل هبىجه زانت بمٗٞغ

                                              

 (9الٛىُت )م  (2301)

 1/22( بخُاء ٖلىم الضًً 2302)

 1/207ؤلاقاعاث ؤلالهُت بلى اإلاباخض ألانىلُت  (2303)

 2/969ٞخاوي ابً عقض  (2304)

 2/90ألاعبٗحن في ؤنى٫ الضًً  (2305)

ت مجهاط الؿى( 2306)  2/110ت الىبٍى
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ٞجم٘ ُٞه مً بُان ٖلم الكغاج٘  ,مً ٦خبهم مً ٖلماء ألامم وال ٌكخمل ٖلحها ٦خاب   ؤخض  

ت وؤصلت بِىت ؾهلت  والخىبُه ٖلى َغ١ الدجج ال٣ٗلُاث والغص ٖلى ٞغ١ ألامم ببراَحن ٢ٍى

 مشلها ٞلم ٣ًضعوا ٖلحها, ٣٦ىله  عام اإلاخدظل٣ىن بٗض   ,ألالٟاّ مىظؼة اإلا٣انض
ً
بىا ؤصلت ىه  ًَ ؤْن 
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َ ْ
َماَواث  َوألا ٤َ الؿ 

َ
ل
َ
ي ز ظ 

 
ـَ ال ِْ َولَ

َ
ي حٗالى: }ؤ ظ 

 
ا ال

  
 
 اَّلل

 
ال  ب 

 
َهت َما آل  حه   ٞ اَن 

َ
ْى ٧

َ
{, و}ل ة  ٫َ َمغ 

و 
َ
ا ؤ ََ

َ
إ
َ
ك
ْ
و
َ
ا{ؤ

َ
َؿَضج َٟ  .(2307)( لَ

في  (2308)و٢ا٫ ابً الىػٍغ: )٢ا٫ ٢اضخي ال٣ًاة ٖبض الجباع في الجلض الغاب٘ مً "الخُِ"

ه: "
 
 ألاصلت التي جىا٤ٞ ال٣ٗى٫ الىبىاث في ط٦غ بعجاػ ال٣غآن ما لٟٓ

 
واج٤ٟ ُٞه ؤًًا اؾخيباٍ

م, ٞ دحَر ةن  هللا ؾبداهه بِىه ومىا٣ٞخه ما جًمىه ألخ٩ام ال٣ٗل ٖلى وظه  ًبهغ طوي ال٣ٗى٫ ٍو

ّ  ؾهلت ٢لُلت جدخىي ٖلى مٗان  ٖلى اإلاٗاوي التي ٌؿخسغظها اإلاخ٩لمىن بمٗاهاة وظهض  بإلٟا

 .(2309)٦شحرة"(

ان  ): " م٣ضمت جٟؿحٍر"و٢ا٫ الغاٚب ألانٟهاوي في  وجدضًض  وج٣ؿُم   وال صاللت   ما مً بَغ

  
 حٗالى ٢ض ه٤ُ به, ل٨ً ؤوعصٍ حٗالى ٖلى ٧لُاث اإلاٗلىماث ال٣ٗلُت والؿمُٗت بال و٦خاب  هللا مبجي 

ً: ؤخضَما: بؿبب ما ٢اله:  َوَما }ٖلى ٖاصة الٗغب, صون ص٢اث٤ َغ١ الخ٨ماء واإلاخ٩لمحن ألمٍغ

ْم  ه 
َ
َن ل  

َبح   ُ ه  ل  ْىم 
َ
َؿان  ٢ ل   ب 

 
ال ى٫  ب 

ًْ َعؾ  َىا م 
ْ
ْعَؾل

َ
ت َى الخاظ   آلاًت, والشاوي: ؤن اإلااثل بلى ص٤ُ٢   {ؤ

  ل  امت الدجت بالَج ًٖ ب٢ الٗاظؼ  
ًَ  مً ال٨الم, ٞةن   ي  م باألوضر الظي  ٟه 

 ً مه ٟهَ مً اؾخُإ ؤن 

 ًَ  ألا٦ثرون لم 
 
ه بال ألا٢لىن ما لم ٨ًً م   ىدِ مٌ الظي ال ٌٗٞغ  بلى ألٚا

ْ
ؼا, ٞإزغط حٗالى ٛ  ل

 ت زل٣ه في ؤْظ ه في مداظ  مساَباج  
َ
   ى نىعة  ل

ها ما ح  ل  ً َظ الٗامت م   َم هَ ْٟ لخَ  ص٤ُ٢   حكخمل ٖلى ؤص١ 

  ٟهم السىام  لؼمهم الدجت, وٍَ ٣ىٗهم وٍ  ً  
َ
 ,(2310)الخ٨ماء م  هْ مً ؤزىائها ما ًىفى ٖلى ما ؤصع٦ه ٞ

                                              

 1/277الكٟا م٘ الكمجي ( 2307)

ل" )م 2308) وؤ٦ثر ما ٢غؤث للمسالٟحن ٦خاب ٖبض الجباع الهمضاوي ( : )456( ٢ا٫ ابً الٗغبي في "٢اهىن الخإٍو

لم ًهل بلُىا َظا ال٨خاب ب٣لم ٖبض الجباع، وبهما ونل ( اَـ . ٣ٞا٫ اإلاٗل٤ ٖلى ال٨خاب: الظي ؾماٍ بـ "الخُِ" مئت مجلض

ه )ٖاف في ال٣غن: بلُ ا بم٨خبت 5ىا بتهظًب جلمُظٍ الخؿً بً مخٍى ىظض مسَُى ( بٗىىان "الجم٘ الخُِ بالخ٩ل٠ُ" ٍو

ىا٥ وسخ ؤزغي، و٢ام بيكٍغ في مهغ: 5149بغلحن بإإلااهُا الٛغبُت جدذ ع٢م:  ألاؾخاط ٖمغ الؿُض ٖؼمي، ٦ما  1965، َو

. وال٣اضخي ٖبض الجباع َى ؤبى الخؿً ٖبض الجباع بً ؤخمض 1965وكغ اإلاؿدكغ١ "َىبً" الجؼء ألاو٫ مىه ببحروث: 

ش السُُب: 415الهمظاوي )ث:  ً في الخإل٠ُ، و٧ان قاٞعي اإلاظَب. جاٍع ( ٢اضخي ال٣ًاة وآزغ اإلاٗتزلت الىابهحن اإلا٨ثًر

 )ٍ: ؾىػاها ٞلؼع: بحروث(. 112، َب٣اث اإلاٗتزلت البً اإلاغجطخى: 1/113

 (21( جغظُذ ؤؾالُب ال٣غآن )م 2309)

)ؤصلت ال٣غآن مشل الٛظاء ًيخٟ٘ به ٧ل بوؿان, وؤصلت اإلاخ٩لمحن مشل الضواء ًيخٟ٘ به آخاص الىاؽ ٢ا٫ الٛؼالي: ( 2310)

ٗمت التي  وحؿخًغ به ألا٦ثرون, بل ؤصلت ال٣غآن ٧اإلااء الظي ًيخٟ٘ به الهبي الغيُ٘ والغظل ال٣ىي, وؾاثغ ألاصلت ٧اأَل
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  ٧ل   :ً َظا الىظه٢ا٫: وم  
 
َغ مً ٧ان خٓ ه مً ٖلم ال٣غآن ؤ٦ثر, , ٧ان ههِب  ه في الٗلىم ؤٞو

ؤولي ال٣ٗل, ومغة بلى  ولظل٪ بطا ط٦غ حٗالى حجت بلى عبىبِخه ووخضاهِخه ؤجبٗها مغة بةياٞتها بلى

ً, جيبحها ٖلى ؤن ب٩ل ٢ىة خومغة بلى الؿامٗحن, ومغة بلى اإلاؤولي الٗلم,  ً, ومغة بلى اإلاخظ٦ٍغ ٨ٍٟغ

٣َْىم  }مجها, وطل٪ هدى ٢ىله حٗالى:  خ٣ُ٣ت   مً َظٍ ال٣ىي ًم٨ً بصعا٥   اث  ل  ًَ
َ
َ٪ آل ل 

َ
ي ط  ف 

ن  ب 

ىَن 
 
ل  ٣
ْٗ ا مً آلاًاث{ٌَ حَر  .(2311)(, ٚو

 رلت الشسكُت () ؤهىاق ألا 

 والىاٞ٘ مىه ما ظاء به الغؾى٫. و٢ض ٩ًىن ٖلم   ,ما ٢ام ٖلُه الضلُل الٗلمجُمُت: )٢ا٫ ابً 

ت مشل الُب والخؿاب والٟالخت والخجاعة. وؤما ألامىع  مً ٚحر الغؾى٫؛ ل٨ً في ؤمىع صهٍُى

  ؤلالهُت واإلاٗاٝع الضًيُت ٞهظٍ الٗلم  
 
ب   ؤٖلم ٞالغؾى٫   ,ٍ ًٖ الغؾى٫ ٞحها مإزظ هم السل٤ بها وؤٚع

٠ السل٤ بها وؤ٢ضع   ٟهافي حٍٗغ    ,َم ٖلى بُاجها وحٍٗغ
 ,ؤخض في الٗلم وال٣ضعة وؤلاعاصة ٞهى ٞى١ ٧ل 

ظٍ الشالزت بها ًخم اإلا٣هىص ؤو ٞؿاص وبما  ً ؾىي الغؾى٫ بما ؤن ٩ًىن في ٖلمه بها ه٣و  وَم  ,َو

ب بت وبما لٛغى آزغ وبما ؤن ال ٩ًىن له بعاصة ُٞما ٖلمه مً طل٪ ٞلم ًبِىه بما لٚغ ت وبما لَغ

ه الجىان.  ؤن ٩ًىن بُاهه ها٢ها لِـ بُاهه البُان ٖما ٖٞغ

وال٣غآن مملىء مً ألاصلت  ,وبُان الغؾى٫ ٖلى وظهحن: جاعة ًبحن ألاصلت ال٣ٗلُت الضالت ٖلحها

صا إلاا ا مجغ  ال٣ٗلُت والبراَحن ال٣ُُيُت ٖلى اإلاٗاٝع ؤلالهُت واإلاُالب الضًيُت. وجاعة ًسبر بها زبر 

هللا اإلابلٜ ًٖ هللا وؤهه ال ٣ًى٫  ٢ض ؤ٢امه مً آلاًاث البِىاث والضالثل ال٣ُُيُاث ٖلى ؤهه عؾى٫  

م ؤهه ناص١  ٖلُه بال الخ٤ وؤن هللا قهض له بظل٪ وؤٖلم ٖباصَ   .مهضو١ ُٞما بلٛه ٖىه ٍ وؤزبَر

ت وألاصلت التي بها وٗلم ؤهه عؾى٫   ٣ٖلُت حٗلم صختها  وهي ؤصلت ,(2312)هللا ٦شحرة مخىٖى

ُت ؾمُٗت ل٨ً الغؾى٫ بُجها وص٫ ٖلحها وؤعقض بلحها ,بال٣ٗل ٘   ,وهي ؤًًا قٖغ َىاث٠  وظمُ

م ًظ٦غون  ,ال٣غآن اقخمل ٖلى ألاصلت ال٣ٗلُت في اإلاُالب الضًيُت الىٓاع مخ٣ٟىن ٖلى ؤن   َو

امت الىٓاع ؤًًا ًدخجىن باألصل ,طل٪ في ٦خبهم ألانىلُت وفي ٦خب الخٟؿحر الؿمُٗت ت ٖو

ت الجغصة في اإلاُالب الضًيُت ٞةهه بطا زبذ نض١    ه ُٞما ًسبر به.الغؾى٫ وظب جهض٣ً   السبًر

                                                                                                                                             

مغيىن بها ؤزغي  اء مغة ٍو ت عؾاثل ؤلامام الٛؼالي )م  وال ًيخٟ٘ بها الهبُان ؤنال(. ًيخٟ٘ بها ألا٢ٍى بلجام الٗىام / مجمٖى

315) 

ل 2311)  1/348( م٣ضمت جٟؿحر ال٣اؾمي مداؾً الخإٍو

 (156 - 137اهٓغ: قغح ال٣ُٗضة ألانٟهاهُت البً جُمُت )م ( 2312)
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وؤخؿً ألاصلت ال٣ٗلُت التي بُجها  ,مجها ما ال ٌٗلم بال باألصلت ال٣ٗلُت :والٗلىم زالزت ؤ٢ؿام

ٌ   ,وؤعقض بلحها الغؾى٫  ال٣غآن    ألاصلت ال٣ٗلُت  ؤظل   ٗٝغ ؤن  ُٞيبػي ؤن 
 
 وؤ٦ملها وؤًٞلها مإزىط

 ,ٞمجهم مً ٣ًضح في الضالثل ال٣ٗلُت مُل٣ا ,ًٖ َظا ًٖ الغؾى٫؛ ٞةن مً الىاؽ مً ًظَل

ً ؤخضزه مً اإلاخ٩لمحن. ومجهم مً ٕ الظي ؤخضزه َم اإلابخَض  ألهه ٢ض ناع في طَىه ؤجها هي ال٨الم  

 ى ًٖ جضب  ٗغ  ٌ  
َ
 غ ال٣غآن َو

َ
هه ٢ض ناع في طَىه ؤن ال٣غآن ال٣ُُيُت ال٣ٗلُت مىه؛ أل  الضالثل   ب  ل

٤ السبر ٣ِٞ ٌ   ,بهما ًض٫ بٍُغ السبر ختى  الىبىة ونض١   طل٪ زبىث   ٗلم بال٣ٗل ٢بَل ٞال بض ؤن 

 ؿخض٫ بٗض طل٪ بسبر مَ ٌ  
 
 ,ومجها ما ال ٌٗلمه ٚحر ألاهبُاء بال بسبر ألاهبُاء .هً زبذ بال٣ٗل نض٢

م الجغص َى صلُل ؾمعي به مً ألامىع ؤلالهُت واإلاالث٨ت والٗغف  مشل جٟانُل ما ؤزبروا ,وزبَر

لمه  ىهى ٖىه. ٞإما هٟـ بزباث الهاو٘ ووخضاهِخه ٖو والجىت والىاع وجٟانُل ما ًامغ به ٍو

  ٌ ٗلم باألصلت ال٣ٗلُت وبن ٧اهذ ألاصلت و٢ضعجه ومكُئخه وخ٨مخه وعخمخه وهدى طل٪ ٞهظا ال 

ت َظٍ لِؿذ م٣هىعة ٖلى ألاصلت الٗ هي ؤ٦مل   وآلاًاث التي ًإحي بها ألاهبُاء   ٣لُت؛ ل٨ً مٗٞغ

السبر الجغص وبن ٧اهذ ؤزباع ألاهبُاء الجغصة جُٟض الٗلم ال٣ُُجي ؤًًا؛ ُٞٗلم باألصلت ال٣ٗلُت 

م إلاا ٖلم نض٢هم باألصلت وآلاًاث والبراَحن التي صلذ ٖلى  ٗلم بمجغص زبَر التي ؤعقضوا بلحها َو

 نض٢هم.

٣لحها ؾى٫ الٗلىم  واإلا٣هىص َىا ؤن ًازظ مً الغ ٢ا٫:  جٗل  ,ؤلالهُت الضًيُت ؾمٗحها ٖو ٍو

اهُت ٖلى ؤن ما ٢اله خ٤ٌّ    ما ظاء به َى ألانى٫ لضاللت ألاصلت ال٣ُُيُت البَر
ً
 ,وجٟهُال ظملت

وجٟانُل ألاصلت ال٣ٗلُت اإلاىظىصة في ال٣غآن  ,ٞضالثل الىبىة ٖامتها جض٫ ٖلى طل٪ ظملت

 والخضًض جض٫ ٖلى طل٪ جٟهُال.

ألاهبُاء والغؾل بهما بٗشىا بخٍٗغ٠ َظا, ٞهم ؤٖلم الىاؽ به وؤخ٣هم ب٣ُامه  وؤًًا ٞةن

َم وظض الهىاَب مٗهم والسُإ  ٣ىله ٚحر  وؤوالَم بالخ٤ ُٞه. وؤًًا ٞمً ظغب ما ٣ًىلىهه ٍو

م٘ ؤهه مً ؤٖٓم الىاؽ َٗىا في ألاصلت الؿمُٗت ختى ابخضٕ  -م٘ مسالٟحهم, ٦ما ٢ا٫ الغاػي 

ى ؤجها ال جُٟض ال٣ُحن وم٘ َظا ٞةهه ٣ًى٫ ٢ىال ما ٖٝغ به ٢اث : "ل٣ض جإملذ  -ل  مكهىع ٚحٍر َو

الُغ١ ال٨المُت واإلاىاهج الٟلؿُٟت ٞما عؤًتها حكٟي ٖلُال وال جغوي ٚلُال, ووظضث ؤ٢غب 

٣ت ال٣غآن, ؤ٢غؤ في ؤلازباث } ب  الُغ١ ٍَغ  
 ُ م  الُ  ل 

َ
٩
ْ
ض  ال َٗ ْه ًَ ه  

ُْ لَ غْ {, }ب  َٗ
ْ
ى ال

َ
ل َٖ   ً ْخَم ف  الغ 

ْيء  {, وؤ٢غؤ في الىٟي: }اْؾَخَىي 
َ

ه  شخ ل 
ْ
ش م 

َ
ـَ ٦ ِْ ًما{, }لَ

ْ
ل  ٖ ه   ىَن ب 

 
ُُ د 

 ً  
َ
{ ٢ا٫: ومً ظغب مشل ججغبتي َوال

تي".  ٖٝغ مشَل مٗٞغ

الُىاث٠ الظًً لم ٌٗخهمىا بخٗلُم ألاهبُاء وبعقاصَم وؤًًا ٞمً اٖخبر ما ٖىض 
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حن مغجابحن  
 
ً يالحن قا٦ هم خاثٍغ

 
م وظضَم ٧ل ؤو ظاَلحن ظهال مغ٦با, ٞهم ال ًسغظىن  وبزباَع

ى ًٖ اإلاشلحن اللظًً في ال٣غآن: } ْمأن  َماًء َخت 
 
ه  الٓ ْدَؿب  ًَ ت  

َٗ ُ  ٣ َؿَغاب  ب 
َ
ْم ٦ ه 

 
َمال ْٖ

َ
وا ؤ غ  َٟ

َ
٦ ًَ ً ظ 

 
َوال

  ٘ َ  َؾغ 
َؿاَبه  َواَّلل    خ 

 ٍ ا
 
َىٞ

َ
ٞ  ٍ ْىَض  ٖ  

َ ًئا َوَوَظَض اَّلل  ِْ
َ
ٍ  ق ْض ج 

ًَ ْم 
َ
ٍ  ل ا َظاَء

َ
ط َؿاب   ب  خ 

ْ
ي {, }ال َماث  ف 

 
ل
 
ٓ
َ
ْو ٦

َ
ؤ

َغَط 
ْ
ز
َ
ا ؤ
َ
ط ٌ  ب 

ْٗ ْى١َ َب
َ
َها ٞ  ً ْٗ َماث  َب

 
ل
 
ه  َسَخاب  ْ ْى٢ 

َ
ٞ ًْ  م 

ه  َمْىط  ْى٢ 
َ
ٞ ًْ  م 

ٍ  َمْىط  ا
َ
ك
ْ
ٛ ٌَ   

ي   
ج 
 
ٍ  َبْدغ  ل َض ًَ

ىع  
 
ًْ ه  م 

ه 
َ
َما ل

َ
ىًعا ٞ

 
ه  ه

َ
  ل
 
ل  اَّلل

َٗ ْج ًَ ْم 
َ
ًْ ل ا َوَم ََ َغا ًَ ْض 

َ
٨ ًَ ْم 

َ
 .(2313){(ل

 البرهدن اللللي (مشخمل كلى  ) الدلُل الشسعي

الضلُل الكغعي لِـ ٢ؿُما لل٣ٗلي مباًىا له, بل ظيـ الضلُل الكغعي ؤن  ًدبحنهظا بو 

عة في , ٞخ٩ىن الضالثل ال٣ٗلُت مً ظؼثُاث الضالثل ال٣ٗلي الضلُل   ًىضعط جدخه ُت اإلا٣غ  الكٖغ

 .ال٨خاب والؿىت

الضلُل  ٢ض ٩ًىن ؾمُٗا و٢ض ٩ًىن ٣ٖلُا، ٞةن  ٧ىَن  الضلُل الكغعي)٢ا٫ ابً جُمُت: 

 
غاص به ٧ىن   الكغٕ  ؤزبخه وص٫  ٖلُه، ٍو

ُا ًغاص  به ٧ىن  ض  قٖغ ن ُٞه، ٞةطا ؤٍع الكٕغ ؤباخه وؤط 

 :  بالكغعي ما ؤزبخه الكٕغ

ه ٖلُه وص٫ ٖلُه، ٩ُٞىن  شسكُد ٞةما ؤن ٩ًىن مٗلىما بال٣ٗل ؤًًا ول٨ً الكٕغ هب 

 . كللُد

ظا ٧ ا الضالت األصلت التي هب  َو حَر ؼ، مً ألامشا٫ اإلاًغوبت ٚو ه هللا حٗالى ٖلحها في ٦خابه الٍٗؼ

  ه وبزباث  عؾل   ١  ْض ٖلى جىخُضٍ ون  
 
لى اإلاٗاص، ٞخل٪ ٧ل ٌ  نٟاجه ٖو  ها ؤصلت ٣ٖلُت 

َ
ها م صخت  ٗل

ـ   بال٣ٗل، وهي بغاَحن   ُت. وم٣اًِ  ٣ٖلُت، وهي م٘ طل٪ قٖغ

ٌ  وبما ؤن ٩ًىن الضلُل الكغعي  ٌ  ال  ٗلم ٗلم بال بمجغص زبر الهاص١، ٞةهه بطا ؤزبر بما ال 

 .شسكُد طملُدبال بسبٍر ٧ان طل٪ 

  و٦شحر  
 
ُت مىدهغة  في زبر الهاص١ ٣ِٞ، وؤن   مً ؤَل ال٨الم ًًٓ ؤن ألاصلت الكٖغ

حن: ال٣ٗلُاث، والؿىت ال ًضالن بال م   ال٨خاَب  ً َظا الىظه، ولهظا ًجٗلىن ؤنى٫َ الضًً هٖى

جٗلىن ال٣ؿَم والؿمٗ م بال٨خاب والؿىت. ُاث، ٍو
َ
ٗل  ٌ  ألاو٫ مما ال 

ه ٖلحها، وبن ٧ان مً ألاصلت  جها وهب   ُ  مجهم، بل ال٣غآن ص٫ ٖلى ألاصلت ال٣ٗلُت وب
 
ِ
َ
ل
َ
ظا ٚ َو

ٗلم بالُٗان ولىاػمه، ٦ما ٢ا٫ حٗالى:   ٌ ْم َخت  }ال٣ٗلُت ما  ه  ؿ 
 ٟ هْ
َ
ي ؤ ا١  َوف 

َ
ٞ
ْ
ي آلا َىا ف  اج 

ًَ ْم آ حه  ر 
 
ى َؾج

ُض   ه 
َ
ْيء  ق

َ
  شخ

ل 
 
ى ٧

َ
ل َٖ ه   ه 

َ
َ٪ ؤ  

َغب  ٠  ب 
ْ
٨ ًَ ْم 

َ
َول
َ
َخ٤  ؤ

ْ
ه  ال ه 

َ
ْم ؤ ه 

َ
َن ل َبح 

َ
د ًَ}. 
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ن ُٞه، ُٞضزل في طل٪ ما ؤزبر به الهاص١،  ط 
َ
ض بالكغعي ما ؤباخه الكٕغ وؤ وؤما بطا ؤٍع

 وما ص٫ ٖلُه وهبه ٖلُه ال٣غآن، وما صلذ ٖلُه وقهضث به اإلاىظىصاث.

  ً   َد والكإع 
ل٩ىهه ٦ظبا في هٟؿه، مشل ؤن ج٩ىن بخضي م٣ضماجه باَلت، ٞةهه  الضلَُل  م  غ 

 
َ
 } :، وهللا ًدغم ال٨ظب، ال ؾُما ٖلُه، ٣٦ىله حٗالىب  ظ  ٦

َ
ْن ال

َ
َخاب  ؤ  ٨

ْ
ا١  ال

َ
ُش ْم م  ْحه 

َ
ل َٖ  

ْ
ظ
َ
ْاز  ً ْم 

َ
ل
َ
ؤ

ُه    ٞ ىا َما 
َخ٤  َوَصَعؾ 

ْ
 ال

 
ال   ب 

 
ى اَّلل

َ
ل َٖ ىا 

 
ىل  ٣ ًَ}. 

دغمه ل٩ى  م  }ن اإلاخ٩لم به بال ٖلم، ٦ما ٢ا٫ حٗالى: ٍو
ْ
ل  ٖ ه   َ٪ ب 

َ
ـَ ل ِْ  َما لَ

 
٠٣ْ

َ
 ج

َ
، و٢ىله {َوال

ىَن } :حٗالى م 
َ
ل ْٗ
َ
 ح

َ
  َما ال

 
ى اَّلل

َ
ل َٖ ىا 

 
ىل  ٣

َ
ْن ج

َ
م  } :، و٢ىله{َوؤ

ْ
ل  ٖ ه   ْم ب 

 
٨
َ
َُما ل  ٞ ْم 

ء  َخاَجْجخ 
َ
ال ا  ََ ْم  خ 

ْ
ه
َ
ا ؤ ََ

ْم 
 
٨
َ
ـَ ل ِْ َُما لَ  ٞ ىَن 

َداظ 
 
َم ج ل 

َ
م   ٞ

ْ
ل  ٖ ه    .{ب 

دغمه ل٩ىهه ظضالا في الخ٤ بٗض ما جبحن، ٣٦ىله حٗالى َضَما } :ٍو ْٗ   َب
َخ٤ 

ْ
ي ال َ٪ ف 

َ
ىه
 
ل َجاص 

 ً

َن  َبح 
َ
َخ٤  }، و٢ىله حٗالى {ج

ْ
ه  ال ىا ب 

 ً
ْضخ 
 ُ
ل  ل   َ َبا

ْ
ال وا ب 

غ  َٟ
َ
٦ ًَ ً ظ 

 
٫  ال َجاص 

 ٍ  .{َو

  ٌ ما ٖلُه، بل  ر  ه صلُل  ٚحيَ ٗاع  وخُيئظ ٞالضلُل الكغعي ال ًجىػ ؤن  ٩ىن م٣ض  قغعي، ٍو

 ٌَ  َظا بمجزلت مً ٣ًى٫: بن البضٖت التي لم 
ْ
ت التي ؤمغ  ها هللا  ْٖ غَ ك مت ٖلى الكٖغ حٗالى ج٩ىن م٣ض 

 ٚحر  
م ٖلى الهض١، ؤو ٣ًى٫: زبر  الىبي نلي هللا ٖلُه وؾلم  هللا بها، ؤو ٣ًى٫: ال٨ظب م٣ض 

هللا ٖىه ٩ًىن زحرا مما ؤمغ هللا به، وهدى طل٪،  ما ٖلى زبر الىبي، ؤو ٣ًى٫: ما ههى٩ًىن م٣ض  

ه ممخى٘.
 
ظا ٧ل  َو

ُا، ٣ٞض ٩ًىن عاجخا  (2314)وؤما الضلُل الظي ٩ًىن ٣ٖلُا ؤو ؾمُٗا مً ٚحر ؤن ٩ًىن قٖغ

٩ىن قبهت ٞاؾضة ؤزغي، ٞما  جاعة ومغظىخا ؤزغي، ٦ما ؤهه ٢ض ٩ًىن صلُال صخُدا جاعة، ٍو

ا ؤو ؤمغا ال ًجىػ ؤن ٌٗاَعى بصخيء مً ألاقُاء، وؤما ما ًٖ هللا حٗالى بزباع  ظاءث به الغؾل  

ٌ   ٣ًىله الىاؽ   ب ُٞهٗاعَ ٣ٞض  ظا مما ال ٍع ، بط ٢ض ٩ًىن خ٣ا جاعة وباَال ؤزغي، َو  ,ى بىٓحٍر

  ً ً  ضز  ل٨ً مً الىاؽ مً  ٗت ما لِـ مجها، ٦ما ؤن مجهم مً  ط مجها ما َى سغ  ل في ألاصلت الكَغ

 .(2315)(ظيـ ألاصلت، ال ٖلى ؤُٖاجهاَىا ٖلى  ٞحها، وال٨الم   صازل  

 و٢ا٫ ابً جُمُت ؤًًا: )
 
َٕ  مً اإلاخ٩لمحن واإلاخٟلؿٟت ؤن   وبن ٧ان ًًٓ َىاث٠ بهما  الكغ

٤ السبر الهاص١ ت ٖلى الٗلم بهض١ السبر ,ًض٫ بٍُغ ً   ,ٞضاللخه مى٢ٞى جٗلىن ما  بجى ٖلُه ٍو

                                              

ى ال٣ٗل في ما َى لِـ مً صاثغجه, وبهما َى مخى٠٢ ٖلى ( لٗله ٣ًهض بالؿمعي ٚحر  الكغعي: ؤن ًسى 2314)

ؤي ال َا٢ت لل٣ٗل بها بل َى ٞحها مٟخ٣غ  –ؾم٘, صون الغظٕى بلى صلُل مؿمٕى صخُذ, ٩ُٞىن زىيا في مباخض ؾمُٗت 

 (ض قغعي. وهللا حٗالى ؤٖلم. )ػمً ٚحر ؾى –بلى السبر 

 200 - 1/198( صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل 2315)
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 ْض ن  
 ١  

 
 ال
ْ
 ٣ٞض ٚل   ,مدًت م٣ٗىالث   ر  ب  س

َ
 ُىا في طل٪ ٚ
َ
 ُٖٓما؛ بل يَ ُا ل

 
ىا يالال مبِىا في ل

٤ السبر الجغص   بل ألامغ   ,ْجهم ؤن صاللت ال٨خاب والؿىت بهما هي بٍُغ
 
ها ألامت وؤثمت   ما ٖلُه ؾل٠

ن مً ألاصلت ال٣ٗلُت التي ًدخاط بلحها في هللا ؾبداهه وحٗالى بح   ً ؤن  م   -ؤَل الٗلم وؤلاًمان  -

وجهاًت ما ًظ٦غوهه ظاء ال٣غآن بسالنخه ٖلى  ,ء ٢ضٍعمً َاال الٗلم بظل٪ ما ال ٣ًضع ؤخض  

 .(2316)(ؤخؿً وظه

  لِؿذ الٗلىم  )و٢ا٫ ؤًًا: 
ً
ت م٣هىعة ٖلى مجغص السبر ٦ما ًًٓ طل٪ مً ًٓىه  الىبٍى

ت, بل الغؾل   ٗلم بال٣ٗل ٢ؿُما للٗلىم الىبٍى  ٌ جٗلىن ما  نلىاث هللا ٖلحهم  مً ؤَل ال٨الم, ٍو

ً   بها ًخم   ال٣ٗلُت التي الٗلىمَ  يذ  ُ  بَ  لذ الُٟغة بما  صً مال, ويغبذ ألامشا٫, ٨ٞم  الىاؽ ٖلما ٖو

يت ٖىه, ؤو ٧اهذ الُٟغة ٢ض ٞؿضث بما خهل لها ٗغ  هتها ٖلُه, وؤعقضتها مما ٧اهذ الُٟغة م  هب  

ٗغيت ٖىه ختى ناع وبُيذ ما ٧اهذ الُٟغة م   مً آلاعاء وألاَىاء الٟاؾضة, ٞإػالذ طل٪ الٟؿاصَ 

 ٖىض الُٟغة مٗ
 
ت  .(2317)اإلاحزان التي ؤهؼلها هللا وبُجها عؾله( ٞغ

ى الؿم٘ ٖلى جهض٤ً و٢ا٫ ؤًًا: )بن  مبجى ال٣ٗل ٖلى صخت الُٟغة وؾالمتها, ومبج

م ٖلى  ثألاهبُاء نلىا ً, ٞضلَى لىا للىاؽ ألامٍغ هللا ٖلحهم, زم ألاهبُاء نلىاث هللا ٖلحهم ٦م 

ٗلم اإلاُالب  
 
ُت التي ًم٨جهم ٖلمهم بها بالىٓغ والاؾخضال٫, ؤلاله ألاصلت ال٣ٗلُت التي بها ح

م واؾخضاللهم,  خه بمجغص هَٓغ وؤزبروَم م٘ طل٪ مً جٟانُل الُٛب بما ٌعجؼون ًٖ مٗٞغ

مً الىٓاع, بل  ولِـ حٗلُم  ألاهبُاء نلىاث هللا ٖلحهم م٣هىعا ٖلى مجغص السبر ٦ما ًٓىه ٦شحر  

  ٌ ٗلىم ؤلالهُت ما ال ًىظض ٖىض َاالء البخت, ٗلم الَم بِىىا مً البراَحن ال٣ٗلُت التي بها 

م,  ٘  لؤلصلت ال٣ٗلُت والؿمُٗت ظمُٗا, بسالٝ الظًً زالَٟى هم نلىاث هللا ٖلحهم ظام ٞخٗلُم 

لؤلصلت ال٣ٗلُت والؿمُٗت, م٘ ما في هٟىؾهم مً ال٨بر الظي ما َم  ٞةن حٗلُمهم ٚحر  مُٟض  

َجا}ببالُٛه, ٦ما ٢ا٫ حٗالى:   ً  ًَ ً ظ 
 
ن  ال  ب 

 
ال ْم ب   َ وع 

ض  ي ن  ْن ف  ْم ب 
 َ ا
َ
ج
َ
ان  ؤ

َ
ُ
ْ
ل ْحر  ؾ 

َ
ٛ   ب 

 
اث  اَّلل ًَ ي آ ىَن ف 

 
ل ص 

حر   َبه 
ْ
٘  ال ُ م 

َى الؿ   َ ه   ه    ب 
 
اَّلل  ب 

ْ
ظ  ٗ اْؾَخ

َ
ُه  ٞ  ٛ َبال  ْم ب 

 َ ْبر  َما    }, و٢ا٫: {٦ 
 
اث  اَّلل ًَ ي آ ىَن ف 

 
ل َجاص 

 ً  ًَ ً ظ 
 
ال

َر  ب 
َ
ْم ٦  َ ا

َ
ج
َ
ان  ؤ

َ
ُ
ْ
ل ْحر  ؾ 

َ
ٛ ر   ب   

ب 
َ
َخ٨ ب  م 

ْ
ل
َ
٢  
ل 
 
ى ٧

َ
ل َٖ   

 
٘  اَّلل َب

ْ
ُ ًَ  ٪َ ل 

َ
ظ
َ
ىا ٦ ًَ آَمى  ً ظ 

 
ْىَض ال  ٖ   َو

 
ْىَض اَّلل  ٖ َم٣ًْخا 

اع  
ْم َما }, و٢ا٫ حٗالى: {َظب  ه  م  َوَخا١َ ب 

ْ
ل  ٗ
ْ
ًَ ال ْم م 

 َ ْىَض  ٖ َما  ىا ب 
غ خ 
َ
َىاث  ٞ  

 ِ َب
ْ
ال ْم ب 

ه 
 
ل ؾ  ْم ع  ا َظاَءْته  م 

َ
ل
َ
ٞ

ْؿ  ٌَ ه   ىا ب 
 
اه
َ
ىَن ٧

 
ث ُٞه في بُان صعء حٗاعى  في ال٣غان, و٢ض بؿُىا ال٣ى٫َ  , ومشل َظا ٦شحر  {َتْهؼ 
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 .(2318)(الكٕغ وال٣ٗل

الضًً, ٢ا٫: )وهي  في ؤن الغؾى٫ ال بض ؤن ًبحن ؤنى٫َ ٞهال  "الىبىاث"٦خاب و٢ض ٣ٖض في 

ٖلى  الضالثَل ؛ مً السبر وألامغ؛ ٞال بض ؤن ٩ًىن ٢ض بحن البراَحن الضالت ٖلى ؤن ما ٣ًىله خ٤ٌّ 

ض٢ه في ٧ل ما ؤزبر، ووظىب َاٖخه في ٧ل ما ؤوظب وؤمغ. ومً ؤٖٓم ؤنى٫ الًال٫: ن  

غاى   اإلاٗغيحن ًٖ َظا؛ بما ؤن  ًٖ بُان الغؾى٫ لؤلصلت وآلاًاث والبراَحن والدجج؛ ٞةن   ؤلٖا

امىىا به بال صلُل ؤنال وال ٖلم؛ وبما ؤن ٌؿخضلىا ٖلى طل٪ ب ٣بلىا ٢ىله، ٍو ، ٍو ٛحر ًهض٢ٍى

 .هٍٓغ, زم بؿِ ال٣ى٫َ في بُان طل٪, ٞا(2319)ؤصلخه(

ُت: ) "اإلاىا٣ٞاث"و٢ض ط٦غ الكاَبي في  ٣ت ؤن مً يغوب ألاصلت الكٖغ ؤن ٩ًىن ٖلى ٍَغ

ان ال٣ٗلي(, ٢ا٫: )ِٞؿخض٫ به ٖلى اإلاُلىب الظي ظٗل صلُال ٖلُه، و٧إهه حٗلُم   لؤلمت  البَر

ى في ؤو٫ ألامغ ٠ُ٦ ٌؿخضلىن ٖلى السالٟحن ٕ  ، َو ٘   مىيى ضزل َىا ظمُ البراَحن  لظل٪، ٍو

اال٣ٗلُت وما ظغي مجغاَا؛ ٣٦ىله حٗالى: }
َ
َؿَضج َٟ َ

  ل
 
 اَّلل

 
ال  ب 

 
َهت َما آل  حه   ٞ اَن 

َ
ْى ٧

َ
َؿان  و٢ىله: }, {ل ل 

حن   ب 
يٌّ م  َغب 

َٖ َؿان   ا ل 
َ
ظ ََ يٌّ َو ْعَجم 

َ
ه  ؤ

ُْ لَ وَن ب 
ض  خ 

ْ
ل  ً ي  ظ 

 
غْ و٢ىله: } ,{ال

 
٢  ٍ َىا

ْ
ل َٗ ْى َظ

َ
ىا َول

 
٣َال

َ
ا ل  ُ ْعَجم 

َ
آًها ؤ

ه  
 
اج ًَ ْذ آ

َ
ل  
ه 
 
ٞ 

َ
ْىال

َ
ْم {, و٢ىله: }ل ه 

َ
ل
ْ
ش ٤َ م 

 
ل
ْ
س ًَ ْن 

َ
ى ؤ

َ
ل َٖ ع   ٣َاص  ْعَى ب 

َ ْ
َماَواث  َوألا ٤َ الؿ 

َ
ل
َ
ي ز ظ 

 
ـَ ال ِْ َولَ

َ
{, ؤ

َها م  و٢ىله: } ث  ب 
ْ
إ
َ
غ ١  ٞ

ْ
ك
َ ْ
ًَ اإلا ـ  م  ْم

الك  ي ب  ح 
ْ
إ ًَ  َ

 
ن  اَّلل ة 

َ
ُم  ٞ  َ ْبَغا ا٫َ ب 

َ
غ ب  ٢

ْ
ٛ
َ ْ
ي {, و٢ىله: }ًَ اإلا ظ 

 
  ال

 
اَّلل

ْم 
 
٨
َ
م  َعَػ٢

 
ْم ز

 
٨٣َ

َ
ل
َ
ْيء  { بلى ٢ىله: }ز

َ
ًْ شخ ْم م 

 
٨ ل 
َ
ًْ ط ل  م 

َٗ ْٟ ًَ  ًْ ْم َم
 
٨ اث 

َ
َغ٧

 
ًْ ق ْل م 

ََ.} 

  ٌ ظا الًغب   ٖىض مً له ٣ٖل؛ ٞال  مٗلىم   ألهه ؤمغ  والسال٠؛  ٤ٞؿخض٫ به ٖلى اإلاىاَو

ٞ  ٣خهَ ً   ْد ٤ في الغ به ٖلى اإلاىا  
 .(2320)(لتى 

ُت   ظيـومً ٢لذ:    الاؾخضال٫   ألاصلت ال٣ٗلُت الكٖغ
َ
 بالس
ْ
 ٤ ؾبداهه.٤ ٖلى السال  ل

  ً غ الخىخُض  ولهظا إلاا ٢غع اب عقض ؤهه ال خاظت بلى شخيء ؾىي ال٨خاب والؿىت لخ٣ٍغ

ا اقخمال ٖلُه مً آلاًاث والضالثل, ٢ا٫: )مً طل٪ ٢ىله ٖؼ وظل: }
َ
 وال٣ٗاثض, إلا 

 
٨ ؿ 

 ٟ هْ
َ
ي ؤ  َوف 

َ
ال
َ
ٞ
َ
ْم ؤ

وَن  غ  ْبه 
 
{, بقاعة مىه بلى ما في ٞحها مً آزاع الهىٗت ول٠ُُ الخ٨مت الضالحن ٖلى وظىص الهاو٘ ج

ض } ْيء  الخ٨ُم, وؤهه واخض ٢اصع ٖالم مٍغ
َ

ه  شخ ل 
ْ
ش م 

َ
ـَ ٦ ِْ ٘  { ٦ما ط٦غ في مد٨م ٦خابه }لَ ُ م 

َى الؿ   َ َو

حر   َبه 
ْ
 ,ُٞه مً الخىاؽ التي ٖجها ٣ً٘ ؤلاصعا٥بطا هٓغ بلى هٟؿه وما ع٦ب  الٗا٢َل  {, ألن  ال

ًاء اإلاٗضة لؤلٞٗا٫ التي جسخو بها ٧األيغاؽ  ,والجىاعح التي ًباقغ بها ال٣بٌ والبؿِ, وألٖا

                                              

 ( 369 - 368اإلاى٣ُُحن )م الغص ٖلى ( 2318)

 1/245الىبىاث ( 2319)

 248 - 3/247( اإلاىا٣ٞاث 2320)
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وخاظخه بلى الُٗام, و٧اإلاٗضة التي ًىطج ٞحها الُٗام, زم ًى٣ؿم  جدضر له ٖىض الغيإالتي 

ًاء في مجاعي الٗغو١ واإلاهُإة لظل٪, و  ٍغؾب ز٣له بلى ألامٗاء ختى ًبرػ ًٖ البضن, مجها ٖلى ألٖا

خباع ب٣ىله: }  وبلى ما ؤمغ به مً الٖا
َ
٠ ُْ َماء  ٦َ ى الؿ 

َ
ل ٣َْذ * َوب  ل 

 
 ز

َ
٠ ُْ ل  ٦َ ب   

ْ
ى ؤلا

َ
ل وَن ب 

غ 
 
ْىٓ ًَ  

َ
ال
َ
ٞ
َ
ؤ

َدْذ   ُ
 ؾ 
َ
٠ ُْ ْعى  ٦َ

َ ْ
ى ألا

َ
ل َبْذ * َوب  ه 

 
 ه
َ
٠ ُْ َبا٫  ٦َ ج 

ْ
ى ال

َ
ل ْذ * َوب 

َٗ
 ٞ ٤  } {, وبلى ٢ىله حٗالى:ع 

ْ
ل
َ
ي ز  ف 

ن  ب 

َباب  
ْ
ل
َ ْ
ي ألا ول 

 
اث  أل  ًَ

َ
َهاع  آل

ل  َوالج 
ُْ ٝ  الل 

َ
ال خ 

ْ
ْعى  َواز

َ ْ
َماَواث  َوألا ىَن * الؿ  ْمى 

 
ْم َما ج خ  ًْ

َ
َغؤ
َ
ٞ
َ
{, وبلى ٢ىله: }ؤ

ىَن{, بلى آزغ آلاًاث وبلى ما ؤقبه طل٪ مً ألاصلت الىا  ٣ ال 
َ
س
ْ
ً  ال ْد

َ
ْم ه

َ
ه  ؤ

َ
ىه  ٣

 
ل
ْ
س
َ
ْم ج خ 

ْ
ه
َ
ؤ
َ
ضخت ؤ

امت مً لؼمه خ٨م السُاب, وهي في ال٣غآن  والدجج الالثدت التي ًضع٦ها ٧اٞت طوي  ال٣ٗى٫ ٖو

ذ ٖىضٍ وظىص  الهاو٘ الخ٨ُم, زم ًد٣ًُ  شب  ًَ ؤ٦ثر مً ؤن جدصخى ٞال ًم٨ً ؤن حؿخ٣صخى: 

لمه و٢ضعجه وبعاصجه بما قاَضٍ مً احؿا١ ؤٞٗاله ٖلى الخ٨مت واَغاصَا في ؾبلها  وخضاهِخه ٖو

ً الىبي  وظغحها لم ؾاثغ نٟاجه جى٢ُٟا ًٖ ال٨خاب اإلاجز٫ الظي بان خ٣ه, ٖو ٖلى َغ٢ها, ٖو

خماص   ه بما ْهغ ٖلى ًضًه مً اإلاعجؼاث الساع٢ت للٗاصاث, ٩ٞان الٖا
 
اإلاغؾل الظي ْهغ نض٢

 ألامت َى الىاظب, بط َى ؤصر  
 
ى٫ ٖلُه ؾل٠ ٖلى َظا الاؾخضال٫ الظي ه٤ُ به ال٣غآن, ٖو

ل بلى اإلا٣هىص وؤ٢غب, ألهه هٓغ  ٣ٖلي بضًهي مغ٦ب ٖلى م٣ضماث  مً الٗلم ال وؤبحن  في الخىن

 في صاللتها
 
 .(2321)(٣ً٘ السل٠

في ٚاًت الخؿً والاؾخ٣امت،  الاطخدالٌ كلى الخدلم بخلم ؤلاوظدن)٢ا٫ ابً جُمُت: و 

لت كللُت صخُدت, وهي شسكُتوهي  جها وؤ ػٍس  ُ ضي الىاَؽ بلحها، وب ََ عقض ص٫ ال٣غآن ٖلحها، و

ـَ ٧ىن  ؤلاوؿان خاصزا بٗض ؤن لم ٨ًً، ومىلىصا ومسلى٢ا مً هُٟت،  بلحها, وهي ٣ٖلُت, ٞةن   هٟ

ٗلم بمجغص زبر الغؾى٫، بل َظا ٌٗلمه الىاؽ    ٌ هم ب٣ٗىلهم, ؾىاء  زم مً ٖل٣ت، َظا لم 
 
٧ل

ىه، واخخج به  ِ , ٞهى ؤزبر به الغؾى٫ ؤو لم ًسبر, ل٨ً الغؾى٫ ؤمغ ؤن ٌؿخض٫ به، وص٫ به، وب

  ٌ ه.صلُل قغعي, ألن الكإع اؾخض٫ به، وؤمغ ؤن  م صخخ 
َ
ٗل
 
ى ٣ٖلي, ألهه بال٣ٗل ح  ؿخض٫ به, َو

ى ٣ٖلي  و٦شحر   ت َل جدهل بالكٕغ ؤو بال٣ٗل ال ٌؿل٩ىهه, َو حن في اإلاٗٞغ مً اإلاخىاٖػ

ٍ مً ألاصلت التي في ال٣غآن مشل الاؾخضال٫ بالسخاب واإلاُغ, َى مظ٧ىع في قغعي، و٦ظل٪ ٚحر  

ى ٣ٖلي قغعي, ٦ما ٢ا٫ حٗالى:  ْعى  }ال٣غآن في ٚحر مىي٘، َو
َ ْ
ى ألا

َ
ل اَء ب 

َ ْ
 اإلا

ى١  ؿ 
َ
ا و ه 

َ
َغْوا ؤ ًَ ْم 

َ
َول
َ
ؤ

وَن  غ  ْبه   ً  
َ

ال
َ
ٞ
َ
ْم ؤ ه  ؿ   ٟ هْ

َ
ْم َوؤ ه  ام  َٗ

ْ
و
َ
ْىه  ؤ ل  م 

 
٧
ْ
إ
َ
ا ج ًٖ ه  َػْع  ب 

غ ط 
ْ
س ى 

َ
ػ  ٞ

غ  ج 
ْ
؛ ٞهظا مغجي بالُٗىن, و٢ا٫ {ال

ًَ }حٗالى:  ْم آ حه  ر 
 
َخ٤  َؾج

ْ
ه  ال ه 

َ
ْم ؤ ه 

َ
َن ل َبح 

َ
د ًَ ى  ْم َخت  ه  ؿ 

 ٟ هْ
َ
ي ؤ ا١  َوف 

َ
ٞ
ْ
ي آلا َىا ف  َ٪ }، زم ٢ا٫: {اج   

َغب  ٠  ب 
ْ
٨ ًَ ْم 

َ
َول
َ
ؤ
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ُض   ه 
َ
ْيء  ق

َ
  شخ

ل 
 
ى ٧

َ
ل َٖ ه   ه 

َ
، هي آًاث ٣ٖلُت, {ؤ , ٞاآلًاث التي ًغحها الىاَؽ ختى ٌٗلمىا ؤن ال٣غآن خ٤ٌّ

٫ بها ال٣ٗل   ؿخض 
ُت, ص٫ الكٕغ ٖلحها، وؤمغ بها.ٖلى ؤن ال٣غآ ٌَ ، وهي قٖغ  ن خ٤ٌّ

ُت, ألن الكٕغ  وال٣غآن مملىء مً ط٦غ آلاًاث ال٣ٗلُت التي ٌؿخض٫ بها ال٣ٗل، وهي قٖغ

 .(2322)(ص٫ ٖلحها وؤعقض بلحها

ملسو هيلع هللا ىلص ٣ًغؤ في اإلاٛغب بالُىع،  ًٖ ظبحر بً مُٗم هنع هللا يضر ٢ا٫: ؾمٗذ الىبي   البساعي  في صخُذو

ْعَى َبْل }ٞلما بلٜ َظٍ آلاًت: 
َ ْ
َماَواث  َوألا ىا الؿ   ٣

َ
ل
َ
ْم ز

َ
ىَن * ؤ  ٣ ال 

َ
س
ْ
م  ال  َ ْم 

َ
ْيء  ؤ

َ
ْحر  شخ

َ
ٚ ًْ ىا م 

 ٣ ل 
 
ْم ز

َ
ؤ

وَن  غ   ُ
ُْ َه

 ْ
م  اإلا  َ ْم 

َ
َ٪ ؤ  

ً  َعب  َؼاث 
َ
ْم ز  َ ْىَض  ٖ ْم 

َ
ىَن * ؤ ى  ى٢ 

 ً  
َ
وطل٪ . وفي عواًت: ٢ا٫: ٧اص ٢لبي ؤن ًُحر {ال

 ًمان في ٢لبي.ؤو٫َ ما و٢غ ؤلا 

, ٣ًى٫: ؤزل٣ىا مً ٚحر زال٤ زل٣هم, ٞهظا )٢ا٫ ابً جُمُت:  غ  ٞةن  َظا ج٣ؿُم  خان 

م ؤن  لهم زال٣ا زل٣هم,  ل 
 ٗ ٘  في بضاًت ال٣ٗى٫, ؤم َم زل٣ىا ؤهَٟؿهم, ٞهظا ؤقض  امخىاٖا, ٞ ممخى

  ُ ى ؾبداهه وحٗالى, ط٦َغ الضلُل بهُٛت اؾخٟهام  ؤلاه٩اع ل ال٣ًُت التي اؾخض٫ بحن ؤن َظٍ َو

 بديهُت مظخلِ بها 
ٌ
ت َا, ٞال ًم٨ً صخَُذ الُٟغة ؤن  ة في الىفىضس  فؼٍس ال ًم٨ً ؤخًضا به٩اع 

ر  ًض   دض   .(2323)(ؤخضزه, وال ًم٨ىه ؤن ٣ًى٫ َى ؤخَضر هَٟؿه عَي وظىَص خاصر  بضون م 

 و٢ا٫ الُىفي في "ؤلاقاعاث ؤلالهُت" : )}
َ
ْيء  ؤ

َ
ْحر  شخ

َ
ٚ ًْ ىا م 

 ٣ ل 
 
ْم ز

َ
ىَن ؤ  ٣ ال 

َ
س
ْ
م  ال  َ { َظا مً ْم 

٣ىا مً ٚحر زال٤ ؤو ؤجهم  ل 
 
: ؤن َاالء ال٨ٟاع ال ًسلى: بما ؤجهم ز ٍغ ؤصلت بزباث الهاو٘, وج٣ٍغ

 
َ
َم, وألاو٫ باَل, بط ز ٣ىا ؤهَٟؿهم ؤو زل٣هم ٚحر 

َ
ل
َ
 ز

ْ
جىا٢ٌ, ووظىص مٗلى٫ بال ٖلت  بال زال٤   ٤  ل

٣َهم ؤهَٟؿ 
ْ
ل
َ
ى مدا٫. والشاوي باَل, ألن  ز ضمهم مٗا خا٫َ َو َٕ وظىصَم ٖو هم ٌؿخلؼم اظخما

ً   السل٤, وبهه مدا٫, ألن   ه بلى الىظىص ٣ًخطخي ٖضَمهم, و٧ىجهم مازغا ٣هض بزغاظ  ٧ىجهم ؤزغا 

ظٍ آلاًت التي إلاا  ٘  ال٣ضًم, َو ى الهاو ٣َهم َو
َ
ل
َ
ى ؤن  ٚحَرَم ز ٣ًخطخي وظىَصَم, ٞخٗحن الشالض, َو

ا في نالة اإلاٛغب ٢ا٫: "٧اص ًىسل٘ لها ٢لبي" ؤو ٦ما ؾمٗها ظبحر بً مُٗم مً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص  ًخلَى

ى بالؿبر والخ٣ؿُم َم مجها َظا الاؾخضال٫, َو ه 
َ
 .(2324)(٢ا٫, ألهه ٞ

  ومً َظا اخخجاظ  )و٢ا٫ ابً ال٣ُم: 
الخانغ  م  ه ؾبداهه ٖلى اإلاكغ٦حن بالضلُل اإلا٣ؿ 

  ٗ ْحر   :ُض ٣ًى٫ جباع٥ وحٗالىه بلى عصٍ وال مٗاعيخه ؾبُال خالظي ال ًجض ؾام
َ
ٚ ًْ ىا م 

 ٣ ل 
 
ْم ز

َ
}ؤ

ىَن{ ى  ى٢ 
 ً ْعَى َبْل ال 

َ ْ
َماَواث  َوألا ىا الؿ   ٣

َ
ل
َ
ْم ز

َ
ىَن ؤ  ٣ ال 

َ
س
ْ
م  ال  َ ْم 

َ
ْيء  ؤ

َ
والخهغ  ٞخإمل َظا الترصًَض  ,شخ

                                              

 293 - 1/292( الىبىاث 2322)

 (297 - 296الغص ٖلى اإلاى٣ُُحن )م  (2323)

 3/287ؤلاقاعاث ؤلالهُت بلى اإلاباخض ألانىلُت  (2324)
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٤   ًَ اإلاخًم  َاالء مسلى٢ىن بٗض ؤن لم  :٣ًى٫ حٗالى ,وؤٞصر ٖباعة إل٢امت الدجت بإ٢غب ٍَغ

  ,ىا٩ًىه
 
 ٘ ٖىض ٧ل َم ٞهظا مً الخا٫ اإلامخى   ؟زل٣هم ل٣ىا مً ٚحر زال٤  ٞهل ز

َ
٣ل م  هْ ً له ٞ  :ٖو

  ٕ ٘   ؤن ٩ًىن مهىى   مً ٚحر ناو
  بإعى   ولى مغ عظل  , مً ٚحر زال٤ ومسلى١ 

َ
ٞحها زم  ال بىاءَ  غ  ْٟ ٢

ماعاث م   ب   د٨مت لم ًخسالجه ق٪ٌّ مغ بها ٞغؤي ٞحها بيُاها و٢هىعا ٖو نىٗها  ؤن ناوٗا وال ٍع

ىَن } :زم ٢ا٫, وباهُا بىاَا  ٣ ال 
َ
س
ْ
م  ال  َ ْم 

َ
ظا ؤًًا مً اإلاؿخدُل ؤن ٩ًىن الٗبض م   {,ؤ ىظضا زال٣ا َو

ض في خُاجه بٗض وظىصٍ وحٗاَُه ؤؾباَب  ٞةن   ,لىٟؿه الخُاة ؾاٖت واخضة وال  مً ال ٣ًضع ؤن ًٍؼ

 بُل ال٣ؿمان حٗحن ؤن  وبطا , ؤنبٗا وال ْٟغا وال قٗغة ٠ُ٦ ٩ًىن زال٣ا لىٟؿه في خا٫ ٖضمه

م اَغا َُٞغ ٠ُ٨ٞ  ,ٞهى ؤلاله الخ٤ الظي ٌؿخد٤ ٖلحهم الٗباصة والك٨غ ,لهم زال٣ا زل٣هم ٞو

ى وخَض كغ٧ىن به بلها ٚحرَ ٌ    .(2325)(لهم ٍ السال٤  ٍ َو

و٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي في ٦خاب "آصاب البدض واإلاىاْغة" : )واٖلم ؤن 

ْحر  ىن ألا٢ؿام  ؤ٦ثَر مً ازىحن, ٣٦ىله حٗالى: }الخ٣ؿُم ال٣ٗلي ٢ض ًخٗضص ٞخ٩
َ
ٚ ًْ ىا م 

 ٣ ل 
 
ْم ز

َ
ؤ

ىَن   ٣ ال 
َ
س
ْ
م  ال  َ ْم 

َ
ْيء  ؤ

َ
 حن ٣ٖلُحن ٢ُُٗحن, وبهما ج٩ىن ألا٢ؿام  { ٞةهه ًخًمً ج٣ؿَُم شخ

ظا ج٣ؿُم  , )ألها ه٣ى٫: بما ؤن ٩ًىهىا (2326)زالزت( ل٣ىا بال زال٤  ؤنال, ؤو زل٣هم زال٤, َو
 
ز

ٍغ في الصخيء وه٣ًُه, زم ه٣ؿم ال٣ؿم الشاوي الظي َى ٢ىلىا: ؤو زل٣هم ٣ٖلي ٢ُعي, لخه

ظا ؤًًا ج٣ؿُم   زال٤, ٞى٣ى٫: ال ًسلى طل٪ السال٤ مً ؤن ٩ًىن ؤهَٟؿهم ؤو لِـ بإهٟؿهم, َو

٣ٖلي ٢ُعي, لخهٍغ في الصخيء وه٣ًُه, ٞهاعث ألا٢ؿام  في الخ٣ؿُمحن زالزت: ألاو٫: ٧ىجهم 

ل٣ىا بال زال٤ ؤنال, الش
 
هم. ٞهظا ز  ٚحر  ؤهٟؿ 

ل٣ىا ؤهٟؿهم, الشالض: ؤجهم زل٣هم زال٤ 
َ
اوي: ز

ٍ آلازغ  َى َؾْبر  َظٍ ألا٢ؿام الشالزت  الخ٣ؿُم ال٣ٗلي الصخُذ ظؼء  الضلُل الخهض٣ًي, وظؼء 

َا, وجمُحز  الصخُذ مجها مً الباَل. وبالؿبر الصخُذ ًدبحن ؤن ال٣ؿمحن ألاولحن  ى  –وازخباع  َو

ل٣ىا بضو 
 
ل٣ىا ؤهٟؿهم ؤجهم ز

َ
 البُالن ٦ما ال ًسٟى, وؤن  –ن زال٤ ؤو ؤجهم ز

َ
باَالن ٚاًت

                                              

 494 - 2/492( الهىا٤ٖ اإلاغؾلت 2325)

وفي "ٞخذ الباعي" البً حجغ ه٣ال ًٖ السُابي: و٢ُل: اإلاٗجى: ؤم زل٣ىا مً ٚحر زال٤, وطل٪ ال ًجىػ, ٞال بض لهم مً 

٤, وبطا زال٤, وبطا ؤه٨غوا السال٤ ٞهم السال٣ىن ألهٟؿهم, وطل٪ في الٟؿاص والبُالن ؤق
 
, ألن ما ال وظىَص له ٠ُ٦ ًسل ض 

ْعَى{بُل الىظهان ٢امذ الدجت ٖلحهم بإن  لهم زال٣ا, زم ٢ا٫: }
َ ْ
َماَواث  َوألا ىا الؿ   ٣

َ
ل
َ
ْم ز

َ
ٖىا زل٤َ  ؤ ؤي: بن ظاػ لهم ؤن ًض 

ٖىا زل٤ الؿماواث وألاعى, وطل٪ ال ًم٨جهم, ٣ٞامذ الدجت, زم ٢ا٫:  ى٢  }ؤهٟؿهم ٞلُض 
 ً  
َ
ىَن َبْل ال , ٞظ٦غ الٗلت التي {ى 

٣ُه, ٞلهظا اهؼعج ظبحر ختى ٧اص ٢لبه  بت مً هللا وال ًدهل بال بخٞى ى ٖضم ال٣ُحن الظي َى مَى ٖا٢تهم ًٖ ؤلاًمان َو

 [8/603ٞخذ الباعي ]ًُحر, وما٫ بلى ؤلاؾالم اهخهى. 

 (151آصاب البدض واإلاىاْغة )م ( 2326)
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ى ؤجهم زل٣هم زال٤  –ال٣ؿم الشالض  ظا السال٤ الظي زل٣هم َى  –َو صخُذ  ال ق٪ ُٞه, َو

. ٞال٣ؿم  الصخُذ مً  -ؾبداهه وحٗالى ٖلىا ٦بحرا  -زال٤ الؿماواث وألاعى ومً ٞحهما 

ٝ في آلاًت, لضال ظ 
لت اإلا٣ام ٖلُه, ٞض٫ الخ٣ؿُم  والؿبر اإلاظ٧ىعان ٖلى ؤن  لهم زال٣ًا ألا٢ؿام خ 

 , ٣هم زال٤  جهض٤ً 
َ
ل
َ
هم ز ى الظي ٌؿخد٤ ٖلحهم ؤن ٌٗبضٍو وخضٍ, ٩ٞىج  َى الظي زل٣هم َو

و٧ان الخ٣ؿُم  ظؼَء الضلُل ٖلُه, ومً اإلاٗلىم ؤن  الخهغ والخ٣ؿُم بن ٧اها ٢ُُٗحن ٧ان الؿبر  

ها ٖلى ؤهه والخ٣ؿُم صلُال ٢ُٗ ىا بها, ٞضاللت 
ْ
ل
 
َى السال٤  اإلاؿخد٤  –حٗالى  –ُا, ٧اآلًت التي َمش

, ألن  الخهغ وؤلابُا٫ ٞحها ٢ُُٗان
 
 .(2327)(للٗباصة وخضٍ ٢ُُٗت

ْعَى{ مً َظٍ  :ٞةن ٢ُل٢ا٫ ابً ال٣ُم: )
َ
َماَواث  َوألا ىا الؿ   ٣

َ
ل
َ
ْم ز

َ
ٞما مى٢٘ ٢ىله }ؤ

اَغا وؤجهم مسلى٢ىن ٞةهه بحن  ,ؤخؿً مى٢٘ :٢ُل؟ الدجت  ,بال٣ؿمحن ألاولحن ؤن لهم زال٣ا ٞو

 وبحن بال٣ؿم الشالض ؤجهم بٗض ؤن و  
 
ًَ  ,٣حنزال   ل٣ىا ٞهم ٖاظؼون ٚحر  ظضوا وز  ٞةجهم لم 

ْ
 س
 
٣ىا ل

ًَ هٟىَؾ  ؾىاٍ َى  الىاخض ال٣هاع الظي ال بله ٚحٍر وال عب   وؤن   ,سل٣ىا الؿمىاث وألاعىهم ولم 

  ,وألاعىالظي زل٣هم وزل٤ الؿمىاث 
َ
 ْؿ ٞهى اإلاخٟغص بسل٤ اإلا

َ
٨ 

َ
م ً والؿا٦ً بسل٤ الٗال

 .(2328)(الٗلىي والؿٟلي وما ُٞه

ًَ  ؤََل  ومً العجب ؤن  )٢ا٫ ابً جُمُت:  ٖ  ال٨الم  ؤََل الخضًض والؿىت ؤَل  ج٣لُض   مىن ؤن  ؼ

ً   لِؿىا ؤََل هٓغ    ى٨غون حجت ال٣ٗل, وعبما خ٩ى به٩اع الىٓغ ًٖ بٌٗ ؤثمتواؾخضال٫, وؤجهم 

ظا مما ًى٨غوهه ٖلحهم, ٣ُٞا٫ لهم: لِـ َظا بد٤, ٞةن ؤَل الؿىت والخضًض ال  الؿىت, َو

 
 
خباع والخ٨ٟ غ ًى٨غون ما ظاء به ال٣غآن, َظا ؤنل  مخ٤ٟ ٖلُه بُجهم, وهللا ٢ض ؤمغ بالىٓغ والٖا

ٌ   غ  والخضب   لمائها ؤهه ؤ َٗغٝ ًٖ ؤخض  في ٚحر آًت, وال   ,ه٨غ طل٪مً ؾل٠ ألامت وال ؤثمت الؿىت ٖو

حر  خباع والخضبغ ٚو ٗت مً الىٓغ والخ٨ٟغ والٖا هم مخ٣ٟىن ٖلى ألامغ بما ظاءث به الكَغ
 
بل ٧ل

, ٞةجهم ؤه٨غوا ما ابخضٖه "ال٨الم"ولٟٔ  "الاؾخضال٫"و "الىٓغ"في لٟٔ  اشتراٌن طل٪, ول٨ً و٢٘ 

م و٦المهم واؾخضاللهم, ٞاٖخ٣ضوا ؤن   اإلاخ٩لمىن مً باَل   ـ  به٩اَع َظا مؿ هَٓغ  إله٩اع ظي
خلؼم 

 .(2329)(الىٓغ والاؾخضال٫

                                              

 (168 -   167)م  الؿاب٤( 2327)

ً   به , وما ٢غع  2/494غؾلت الهىا٤ٖ اإلا( 2328)   اب
َ
مما ٖىض الُىفي في "ؤلاقاعاث ؤلالهُت"  ؤعجر   ال٣ُم َظٍ الجملت

غ"  288 - 3/287 غ والخىٍى  , وهللا حٗالى ؤٖلم وؤخ٨م. 27/69, وابً ٖاقىع في "الخدٍغ

 (47ه٣ٌ اإلاى٤ُ )م  (2329)



 

 635 

ًَ  ؤخمَض  بن  : )ؤًًاو٢ا٫  ٟطخي بلى اإلاُلىب، بل في ً   ٣ٖلي صخُذ   في صلُل   ًٖ هٓغ   هَ ىْ لم 

م مً الاخخجاط باألصلت ال٣ٗلُت ٖلى ٞؿاص  حَر ٦المه في ؤنى٫ الضًً في الغص ٖلى الجهمُت ٚو

 
 
  ٢ى٫ السالٟحن للؿىت ما َى مٗغوٝ

 
ىخ  في ٦ ً  به ٖو   ؤخمَض  ض ؤصخابه. ول٨

َ
مً ال٨الم البضعي  م  ط

ى ال٨الم السال٠ لل٨خاب والؿىت، وال٨الم في هللا وصًىه بٛحٍر ٖلم.  ما طمه ؾاثغ   ألامت، َو

  واؾخض٫ ؤخمض  
ْ
َبػ
ْ
َم َوال

ْ
ز  
ْ
ًَ َوؤلا

َ
ْجَها َوَما َبُ َهَغ م 

َ
َل َما ْ َىاخ 

َٟ َي الْ  
َم َعب  َما َخغ 

ه  ْل ب 
 
َي ب٣ىله حٗالى: }٢

 
َ
ل ْٗ
َ
 ح

َ
  َما ال

 
ى اَّلل

َ
ل َٖ ىا 

 
ىل  ٣

َ
ْن ج

َ
اًها َوؤ

َ
ُ
ْ
ل ه  ؾ  ٫ْ ب   

ز 
َ
ج  ً ْم 

َ
  َما ل

 
اَّلل ىا ب 

 
غ ٧

ْ
ك
 
ْن ح

َ
  َوؤ

َخ٤ 
ْ
ْحر  ال

َ
ٛ ىَن{.ب   وؤخمض   م 

٣لها مً ؾاثغ ألاثمت، ألهه ابخلي  وؤ٦ثر   ؤقهغ   ٦الما في ؤنى٫ الضًً باألصلت ال٣ُُٗت: ه٣لها ٖو

في ٦المه، مً الاخخجاط باألصلت ال٣ٗلُت ٖلى ما  بلى طل٪. واإلاىظىص  بمسالٟي الؿىت، ٞاخخاط 

 
 
 .(2330)ه في ٦الم ؾاثغ ألاثمت(ًىا٤ٞ الؿىت، لم ًىظض مشل

٢ا٫ ابً الؿمٗاوي: )هدً ال هى٨غ مً الضالثل ال٣ٗلُت ب٣ضع ما ًىا٫ اإلاؿلم به بغص ولهظا 

 
َ
٤ الظي ا٢خٗضٍو وؾامىا به  لخىنل بلى ال٣ٗاثض في ألانى٫ ا غ بًجاب  الساَغ، وبهما اإلاى٨ بالٍُغ

ٝ  هللا حٗالى,  ٗغ 
ٌَ زم ؤصي بهم طل٪ بلى ج٨ٟحر الٗىام السل٤، وػٖمىا ؤن مً لم ٌٗٝغ طل٪ لم 

 .(2331)(ؤظم٘

, ول٨ىا ال هظَب في و   ال٣ٗى٫ والخىنَل بها بلى اإلاٗاٝع
َ
غ  ؤصلت ى٨ 

 
٢ا٫ السُابي: )بها ال ه

ا في الا  ٣ت التي ؾل٨خمَى  اؾخٗمالها بلى الٍُغ
 
غاى وحٗل ها بالجىاَغ واه٣البها ٞحها ٣  ؾخضال٫ باأٖل

 
َ
 غْ ٖلى خضور الٗالم وبزباث الهاو٘, وه

َ
اها, وبهما َى  بُاها وؤصر   ٖجها بلى ما َى ؤوضر   ب  ٚ بَغ

م ٖلُه الصخيء   ٣ت ألجهم ال ؤزظجمٍى ًٖ الٟالؾٟت وجابٗخمَى . وبهما ؾل٨ذ الٟالؾٟت َظٍ الٍُغ

شبخىن الىبىاث, وال ًغون ل ها خ٣ُ٣ت, ٩ٞان ؤ٢ىي شخيء  ٖىضَم في الضاللت ٖلى بزباث َظٍ ألامىع ً 

شبخىا الىبىاث ٣ٞض ؤٚىاَم هللا حٗالى ًٖ طل٪,  ما حٗل٣ىا به مً الاؾخضال٫ بهظٍ ألاقُاء, ٞإما م 

  ٕ  ٖلى عا٦بها والاه٣ُا
اَمً الٗىذ   ً ٣ت اإلاىٗغظت التي ال   اإلااهت  في ع٧ىب َظٍ الٍُغ

َ
و٦ٟاَم ٧لٟت

 .(2332)(هاٖلى ؾال٨

                                              

 154 - 7/153صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل  (2330)

 2/243بعقاص الٟدى٫ للكى٧اوي و ,   8/327البدغ الخُِ للؼع٦صخي  (2331)

 (11 - 10الٛىُت ًٖ ال٨الم وؤَله )م  (2332)
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غاى ) "عؾالت ؤَل الشٛغ"و٢ض نغح ناخب  اٖخمض ٖلى الاؾخضال٫ بها بإن صاللت ألٖا

ت وؤَل   حن ًٖ الغؾل  الٟالؾٟت ومً اجبٗها مً ال٣ضٍع (, َظٍ -ٖلحهم الؿالم  -البضٕ اإلاىدٞغ

ٖباعجه
(2333). 

ت وؤجغابهم، ٞخ٩لمو  ضًً" : )وكإث اإلابخضٖت مً ال٣ضٍع ىا ٢ا٫ ابً الٗغبي في "ؾغاط اإلاٍغ

غ  غ وخامل ومدمى٫، وزايىا في ؤن الٗغى ًخٗضص، وؤن الجَى بإلٟاّ ألاواثل مً ٖغى وظَى

 
 
 الخىخُض،الٟغص ال ًخٗضص، وع٦

َ
ً   بىا ٖلُه ؤصلت ظا وبن ٧ان  ، ول٨ىه (2334)ٟطخي بلى جد٤ُ٣َو

 زغوط  ًٖ ؾحرة الؿل٠، وٍَ 
 
ر للٛلبت في الجضا٫، وبال ٣ٞض ؤٚجى هللا في ٦خابه بما وي٘ مً هل

ًَ ؤصلخ ً  ه، و"لِـ مىا مً لم  ً  (2335)بال٣غآن" خٛ   َم . ولى لم 
 
هم مً َظٍ ألالٟاّ مٗهم ىىا ؤهَٟؿ ٨

مؿىا وظها، ٞةن   وا مً البضٖت بابا، َو  وال اه٣اصوا في جغصاصَا في الىٓغ بلحهم، ل٩اهىا ٢ض َؾض 

 
 
 .(2336)الىٟـ، وما خلذ ٣ٖضة الخبـ( اإلاضازلت لهم، ٞحها بَالت

غاى  ٢ا٫ هىح الجام٘: ٢لذو  ألبي خىُٟت: ما ج٣ى٫ ُٞما ؤخضر الىاؽ  مً ال٨الم في ألٖا

٣ت الؿل٠, وبًا٥ و٧ل  مدضزت  ٞةجها  ٍغ وألاظؿام؟ ٣ٞا٫: م٣االث  الٟالؾٟت, ٖلُ٪ باألزغ َو

 .(2337)بضٖت

                                              

 (106 - 105عؾالت ؤَل الشٛغ )م  (2333)

غ اإلاخ٩لمحن بما ؤٞطخى بلُه هٓغ  2334) ذ هداٍع  َم في جل٪ اإلاؿال٪. )ػ(( ٢لذ: بل ؾتري جهٍغ

َىا باب مً لم ًخًٛ بال٣غآصخُده: ), و٢ض ٢ا٫ في ( الخضًض عواٍ البساعي 2335)
ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ا ؤ ه 

َ
ْم ؤ ه   ٟ

ْ
٨ ًَ ْم 

َ
َول
َ
ن و٢ىله حٗالى: }ؤ

ْم{ ْحه 
َ
ل َٖ ى 

َ
ْخل  ً َخاَب   ٨

ْ
َ٪ ال ُْ لَ ,  9/68(. ٞخذ الباعي ؤقاع بهظٍ آلاًت بلى جغظُذ جٟؿحر بً ُِٖىت ًخٛجى ٌؿخٛجي(, ٢ا٫ الخاٞٔ: )َٖ

 . 72 - 9/69واهٓغ ُٞه ؤًًا: 

َخا٢لذ: و٢ض ٢ا٫ حٗالى: }  ٨
ْ
ز ًل  ال

ْ
ج
َ
ي خم * ج حَن * َوف  ى  م 

ْ
ا م 

ْ
ل اث  ل  ًَ

َ
ْعى  آل

َ ْ
َماَواث  َوألا ي الؿ   ف 

ن  ُم  * ب  َخ٨ 
ْ
ؼ ٍؼ  ال

َٗ   الْ
 
ًَ اَّلل ب  م 

  
 
َؼ٫َ اَّلل

ْ
ه
َ
َهاع  َوَما ؤ

ل  َوالج 
ُْ ٝ  الل 

َ
ال خ 

ْ
ىَن * َواز ى  ى٢ 

 ً ْىم  
َ
٣  ل 

اث  ًَ ت  آ  َصاب 
ًْ
 م 
 
ض ب  ًَ ْم َوَما 

 
٨  ٣

ْ
ل
َ
ًْ ز َماء  م 

ًَ الؿ  ْعَى   م 
َ ْ
ه  ألا ا ب 

َُ ْخ
َ
إ
َ
ْػ١  ٞ ع 

  
َخ٤ 

ْ
ال َ٪ ب 

ُْ لَ َٖ ا  ََ ى
 
ْخل
َ
  ه
 
اث  اَّلل ًَ َ٪ آ

ْ
ل ىَن * ج 

 
ل  ٣
ْٗ ٌَ ْىم  

َ
٣  ل 

اث  ًَ اح  آ
ٍَ
 
ْهغ ٠ٍ  الغ 

َ
َها َوج َض َمْىت 

ْٗ  َب
َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ؤ ًُ دِجِه  ًَ ِ َوآ

ّيِ َخِدًٍث َبْلَد اَّلل 
َ
ِبإ
َ
 {.ف

ا  -ٌٗجي ال٣غآن بما ُٞه مً الدجج والبِىاث-لى: َظٍ آًاث هللا ٣ًى٫ حٗا: ) 7/265" جٟؿحٍر"٢ا٫ ابً ٦شحر في  ََ ى
 
ْخل
َ
}ه

  
َخ٤ 

ْ
ال َ٪ ب 

ُْ لَ { ؤي: مخًمىت الخ٤ مً الخ٤، ٞةطا ٧اهىا ال ًامىىن بها وال ًى٣اصون لها، ٞبإي خضًض بٗض هللا وآًاجه َٖ

 ًامىىن؟!(.

ًض  ، ٌٗجي ال٣غآن ٣٦ىله: }: ال٨المواإلاغاص بالخضًض: ) 25/330"  جٟؿحٍر"و٢ا٫ ابً ٖاقىع في  َخض 
ْ
ًَ ال ْخَؿ

َ
٫َ ؤ ؼ 

َ
  ه
 
{ اَّلل

غاٝ: } ىَن و٦ما و٢٘ بياٞت خضًض بلى يمحر ال٣غآن في ٢ىله في ألٖا ى  م 
ْ
ا  ً   ٍ َض ْٗ ًض  َب   َخض 

ي 
َ
إ ب 
َ
  { وفي آزغ اإلاغؾالث: }ٞ

ي 
َ
إ ب 
َ
ٞ

ىَن  ى  م 
ْ
ا  ً   ٍ َض ْٗ ًض  َب ٠ُ "وآًاجه" ٖلى "خضًض" ألن اإلاغاص بها َخض  آلاًاث ٚحر ال٣غآن مً صالثل الؿمىاث وألاعى مما ج٣ضم {. ٖو

حَن في ٢ىله: } ى  م 
ْ
ا م 

ْ
ل اث  ل  ًَ

َ
ْعى  آل

َ ْ
َماَواث  َوألا ي الؿ   ف 

ن   {(. )ػ(ب 

ل" البً الٗغبي )م ( 2336)  (501َامل "٢اهىن الخإٍو

ي )م , و  207 - 5/206( طم ال٨الم للهغوي 2337)  (100 - 99نىن اإلاى٤ُ وال٨الم للؿَُى
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ج : ما الخىخُض؟ ٢ا٫: جىخُض ؤَل الٗلم وظماٖت اإلاؿلمحن (2338)وؾئل ؤبى الٗباؽ بً ؾٍغ

غاى  ؤَل الباَل السىى   قهض ؤن دمحما عؾى٫ هللا", وجىخُض  "ؤقهض ؤن ال بله بال هللا وؤ في ألٖا

 .(2339)ٗض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بةه٩اع طل٪وألاظؿام, وبهما ب  

٤ الؿل٠ ؤوضر مذجت، أله  ٢ا٫ ابً الجىػي: )و  ا ٞةن ٢ُل: ٞال بض مً اٖخ٣اص، ٢لىا: ٍَغ

 
َ
ٟ  ما ه٣ىله ج٣لُضا بل بالضلُل, ول٨ىا لم و غى وظؼء   غ  ٍ ًٖ ظَىْض ؿخ ال ًخجؼؤ, بل بإصلت  ٖو

ً   الى٣ل م٘ مؿاٖضة ال٣ٗل مً ٚحر بدض    .(2340)(دخاط بلُهٖما ال 

٣٪ هللا حٗالى  -اٖلم )و٢ا٫ ؤًًا:    ؤن   -ٞو
َ
ٗا مً السل٤ هللا ٖؼ وظل وعؾىل ه ملسو هيلع هللا ىلص ٢ى 

إل ٖلى الخٟان اباإلًمان بالجمل, ولم ٩ًلٟ ت الخٟانُل, بما ألن الَا ُل ًسبِ ال٣ٗاثض, مٗٞغ

السال٤ وهؼ٫  ملسو هيلع هللا ىلص بزباث   ما ظاء به الغؾى٫   ٢ىي البكغ حعجؼ ًٖ مُالٗت طل٪, ٞإو٫   وبما ألن  

َغاًعا }ٖلُه ال٣غآن بالضلُل ٖلى وظىص السال٤ بالىٓغ في نىٗه ٣ٞا٫ حٗالى: 
َ
ْعَى ٢

َ ْ
َل ألا َٗ ًْ َظ م 

َ
ؤ

ْجَهاًعا
َ
َها ؤ

َ
ل
َ

ال َل ز 
َٗ وَن }حٗالى: , و٢ا٫ {َوَظ غ  ْبه 

 
 ج

َ
ال
َ
ٞ
َ
ْم ؤ

 
٨ ؿ 

 ٟ هْ
َ
ي ؤ , وما ػا٫ ٌؿخض٫ ٖلى وظىصٍ {َوف 

اجه, زم ؤزبذ هبىة هبُه بمعجؼاجه, و٧ان مً ؤٖٓمها ال٣غآن  لى ٢ضعجه بمهىٖى بمسلى٢اجه ٖو

  ,الظي ظاء به
 
مً الصخابت, ومطخى ٖلى  ٞعجؼ السالث٤ ًٖ مشله, وا٦خٟى بهظٍ ألاصلت ظماٖت

 
َٖ ألاو٫, و  طل٪ ال٣غن  ٝ  لم ًخ٨ضع, و م هللا ٖؼ وظل ما ؾ٩ُىن مً البضٕ, ٞبالٜ في اإلاكغب  نا ل 

 .(2341)بزباث ألاصلت ومؤل بها ال٣غآن(

                                              

ج، ال٣ُٟه الكاٞعي؛ ٢ا٫ الكُش ؤبى بسخا١ الكحراػي ٫ ابً زل٩ان: )٢ا( 2338) ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ٖمغ بً ؾٍغ

في خ٣ه في ٦خاب الُب٣اث: ٧ان مً ٖٓماء الكاُٞٗحن، وؤثمت اإلاؿلمحن، و٧ان ٣ًا٫ له: الباػ ألاقهب، ولي ال٣ًاء بكحراػ، 

ي، وبن ٞهغؾذ ٦خبه ٧اهذ حكخمل ٖلى ؤعبٗماثت مهى٠، و٧ان ًًٟل ٖلى ظمُ٘ ؤصخاب ؤلامام الكاٞعي، ختى ٖلى اإلاؼو

ٕغ ٖلى ٦خب دمحم بً الخؿً الخىٟي. و٧ان الكُش ؤبى خامض  و٢ام بىهغة مظَب الكاٞعي وعص ٖلى السالٟحن، ٞو

ىه ؤلاؾٟغاًجي ٣ًى٫: هدً هجغي م٘ ؤبي  الٗباؽ في ْىاَغ ال٣ٟه صون ص٢اث٣ه، وؤزظ ال٣ٟه ًٖ ؤبي ال٣اؾم ألاهماَي، ٖو

٣ٞهاء ؤلاؾالم، ومىه اهدكغ مظَب الكاٞعي في ؤ٦ثر آلاٞا١. و٧ان ًىاْغ ؤبا ب٨غ دمحم بً صاوص الٓاَغي، وخ٩ي ؤهه ٢ا٫  ؤزظ

ٍ  }ؤهذ ج٣ى٫ بالٓاَغ،  :له ًىما َغ ًَ ا  غ 
َ
ة  ق ع 

َ
ا٫َ ط

َ
٣
ْ
ش َمْل م 

ْٗ ٌَ  ًْ ٍ  * َوَم َغ ًَ ْحًرا 
َ
ة  ز ع 

َ
ا٫َ ط

َ
٣
ْ
ش َمْل م 

ْٗ ٌَ  ًْ َم
َ
 ؟٫، ٞمً ٌٗمل هه٠ مش٣ا{ٞ

ال، ٣ٞا٫ له ؤبى الٗباؽ ٣ي، ٣ٞا٫ له ؤبى الٗباؽ: ؤبلٗخ٪ صظلت. ٢ا٫ ابً  :٣ٞا٫ ؟لم ال ججُب :ٞؿ٨ذ دمحم ٍَى ؤبلٗجي ٍع

ً مً قهغ عبُ٘  زل٩ان: وجىفي لسمـ ب٣حن مً ظماصي ألاولى ؾىت ؾذ وزلشماثت، و٢ُل: ًىم الازىحن السامـ والٗكٍغ

٣ت مٍغ ؾب٘ وزمؿىن ؾىت وؾخت ٚالب با ألاو٫ ببٛضاص، وصًٞ في حجغجه بؿٍى لجاهب الٛغبي بال٣غب مً مدلت ال٨غر، ٖو

ُان  ُاث ألٖا  . 50 - 7/49, واهٓغ: البدغ الخُِ للؼع٦صخي  67 - 1/66ؤقهغ، عخمه هللا حٗالى(. ٞو

ي )م ( 2339)  (118نىن اإلاى٤ُ وال٨الم للؿَُى

 (285نُض الساَغ )م  (2340)

 (196)م  الؿاب٤ (2341)
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 ط  )"٢ا٫ ابً ال٣ُم: و 
ْ
ى ٦خاب   ٢ى٫   غ  ٦ ؤ٢ؿام  ؤلامام ٞسغ الضًً الغاػي في آزغ ٦خابه َو

ى ٦خاب مُٟض ط٦غ ُٞه ؤ٢ؿام اللظاث وب ",اللظاث , َو حن ؤجها زالزت الظي نىٟه في آزغ ٖمٍغ

اؾت وألامغ والىهي  ,واللباؽ ؤ٢ؿام ٧األ٧ل والكغب والى٩اح مُت ٧لظة الٍغ واللظة السُالُت الَى

ا ٘ وهدَى وج٩لم ٖلى ٧ل واخض مً َظٍ ألا٢ؿام بلى  ,واللظة ال٣ٗلُت ٧لظة الٗلىم واإلاٗاٝع ,والتٞر

ل في َظٍ اإلاًاث٤ والخٗم٤)الغاػي(  ؤن ٢ا٫ في الاؾخ٨كاٝ ًٖ ؤؾغاع  : ... واٖلم ؤن بٗض الخٚى

ى  ألانىَب  َظٍ الخ٣اث٤ عؤًذ   م, َو ٣ت ال٣غآن الُٗٓم والٟغ٢ان ال٨ٍغ ألانلر في َظا الباب ٍَغ

ؤظؿام الؿمىاث وألاعيحن ٖلى وظىص عب الٗاإلاحن, زم اإلابالٛت ٤ والاؾخضال٫ بإ٢ؿام جغ٥ الخٗم  

ه ٢ىله ح م  ٗالى: }في الخُٗٓم مً ٚحر زىى في الخٟانُل, ٞا٢غؤ في الخجًز خ 
ْ
ه
َ
ي  َوؤ ج 

َ
ٛ
ْ
  ال

 
َواَّلل

٣ََغاء    ٟ
ْ
{{, و٢ىله حٗالى: }ال ْيء 

َ
ه  شخ ل 

ْ
ش م 

َ
ـَ ٦ ِْ َخض  , و٢ىله حٗالى: }لَ

َ
  ؤ

 
َى اَّلل  َ ْل 

 
{, وا٢غؤ في ؤلازباث ٢

ْغف  اْؾَخَىي ٢ىله: } َٗ
ْ
ى ال

َ
ل َٖ   ً ْخَم ْم {, و٢ىله حٗالى: }الغ  ه  ْى٢ 

َ
ٞ ًْ ْم م  ه  ىَن َعب 

 
اٞ
َ
س ه  ه حٗالى: }{, و٢ىلًَ

ُْ لَ ب 

ه    ٗ
َ
ْغٞ ًَ ر   ال  َمل  اله  َٗ

ْ
ب  َوال  

 ُ م  الُ  ل 
َ
٩
ْ
ض  ال َٗ ْه   {, و٢ىله حٗالى: }ًَ

 
ْىض  اَّلل  ٖ  

ًْ
لٌّ م 

 
ْل ٧

 
{, وفي ججزحهه ٖما ٢

  ال ًيبػي ٢ىله: }
 
ًَ اَّلل م 

َ
 َخَؿَىت  ٞ

ًْ
َناَبَ٪ م 

َ
لى َظا ال٣اهىن ٣ٞـ, وزخم َما ؤ { آلاًت, ٖو

 .(2342)ال٨خاب(

)وهسخم إلاا ج٩لم في ألاصلت ٖلى وظىص هللا ٢ا٫ بةزغ طل٪: في "اإلاُالب الٗالُت" ظا ٞةهه لهو 

ا الخ٨ماء   الضالثَل  ُٖٓمت الىٟ٘، وهي ؤن   بساجمت   َظٍ الٟهى٫َ  واإلاخ٩لمىن، وبن  التي ط٦َغ

٣ت اإلاظ٧ىعة في ال٣غآن ٖىضي ؤجها ؤ٢غب   ت، بال ؤن َظٍ الٍُغ  .ببلى الخ٤ والهىا ٧اهذ ٧املت ٢ٍى

  ولؿبب ما ٞحها مً الض٢ت اهٟخدذ ؤبىاب   ,وطل٪ ألن جل٪ الضالثل ص٣ُ٢ت
َ
 الكبهاث و٦
 
رث ث

  ٤   الؿاالاث، وؤما الٍُغ
 
٘  الىاعص في ال٣غآن ٞدانل ى اإلاى٘ مً الخٗم٤،  ه عاظ ٤ واخض، َو بلى ٍَغ

 والاختراػ ًٖ ٞخذ باب ال٣ُل وال٣ا٫، وخمل الٟهم وال٣ٗل ٖلى الاؾخ٨شاع مً صالثل الٗالم

لى وألاؾٟل، ومً جغ٥  َٖ ]َمً[ و ,الخٗهبألٖا  .(2343)الخ٤ ما ط٦غجه( ؤن   َم ل  ظغب مشل ججغبتي 

:  - هاوينبا لخلمُظٍ ببغاَُم بً ؤبي ب٨غ ألا ؤوصخى به و٢ض -و٢ا٫ في ونِخه إلاا اخخًغ 

)ول٣ض ازخبرث الُغ١ ال٨المُت واإلاىاهج الٟلؿُٟت, ٞما عؤًذ ٞحها ٞاثضة حؿاوي الٟاثضة التي 

مى٘ ًٖ الخٗم٤ في بًغاص وظضت ها في ال٣غآن, ألهه ٌؿعى في حؿلُم الٗٓمت والجاللت هلل، ٍو

                                              

 306 - 2/304ؾالمُت اظخمإ الجُىف ؤلا  (2342)

 (198م ) لخمض نالر الؼع٧ان والٟلؿُٟت ال٨المُتٞسغ الضًً الغاػي وآعاٍئ  (2343)



 

 639 

ت جخالشخى في جل٪ اإلاًا٤ً  ال٣ٗى٫َ  اإلاٗاعياث واإلاىا٢ًاث، وما طا٥ بال للٗلم بإن   البكٍغ

 .(2344)ىاهج السُٟت(الٗم٣ُت واإلا

غاى ال ًصر الاؾخضال٫  عؾالت ؤَل الشٛغ" : )و٢ض ٢ا٫ ناخب " ب   بن  ألٖا
َ
ج بها بال بٗض ع 

١  ال٨الم  ٖلحها ض 
 ٞحها، وٍَ

 
٦شحرة  ًُى٫ السالٝ

، ٞمجها ما ًدخاط بلُه في الاؾخضال٫ ٖلى (2345)

ت بمسالٟتها للجىاَغ في ٧ىجها ال ج٣ىم  ً لها، واإلاٗٞغ ت بٟؿاص قبه اإلاى٨ٍغ وظىصَا واإلاٗٞغ

ت بإجها ال جب٣ى ت بازخالٝ ؤظىاؾها، وؤهه واإلا ,بىٟؿها، وال ًجىػ طل٪ ٖلى شخيء مجها، واإلاٗٞغ ٗٞغ

ت بإن ما ال ًى٣ل مجها ٞد٨مه في الخضر خ٨م   ت ما ال ًصر اهخ٣الها مً مدالها، واإلاٗٞغ ها، ومٗٞغ

ختى ًم٨ً الاؾخضال٫ بها ٖلى  ,ًىظب طل٪ مً ألاصلت وما ًٟؿض به قبه السالٟحن في ظمُ٘ طل٪

الٗلم  ٫ ٖلى ما ط٦غهاٍ بها؛ ألن  ما هي ؤصلت ٖلُه ٖىض مسالُٟىا الظًً ٌٗخمضون في الاؾخضال

ت بؿاثغ ما ط٦غهاٍ آهٟابظل٪ ال ًصر ٖىضَم بال ب ٞ   ، وفي ٧ل مغجبت  ٗض اإلاٗٞغ  غَ مما ط٦غها 
 ١ 

ُى٫ ال٨الم    . (2346)(مٗهم ٖلحها جسال٠ ٞحها، ٍو

غاى ٞةن  و٢ا٫ السُابي: )   ٞإما ألٖا
 
 ٖؿغا, وبما ؤن ٩ًىن جصخُذ   بما ؤن ٩ًىن  :بها ٤َ الخٗل

ال ٖغى في  :ً ٢اثل  ت مً ظهتها ٖؿغا مخٗظعا, وطل٪ ؤن ازخالٝ الىاؽ ٢ض ٦ثر ٞحها, ٞم  الضالل

ٝ   ,الضهُا غاى ؤنال ها بجها ٢اثمت بإهٟؿها ال جسال٠ الجىاَغ في َظٍ  :و٢اثل   ,لىظىص ألٖا

ت ,بلى ٚحر طل٪ مً الازخالٝ ٞحها ,الهٟت ٞاالؾخضال٫ بها والخٗل٤  ,وؤوعصوا في هٟحها قبها ٢ٍى

 . (2347)(تها ال ًصر بال بٗض الخسلو مً جل٪ الكبه والاه٩ٟا٥ ٖجهابإصل

غاى ـ التي و٢ا٫ ابً جُمُت: ) غ اإلا٣ضماث التي ًدخاط بلحها َظا الضلُل: مً بزباث ألٖا وج٣ٍغ

 هي الهٟاث ـ ؤو  
ً
، ؤو بزباث بًٗها ٧األ٧ىان ـ التي هي الخغ٦ت والؿ٩ىن والاظخمإ والاٞترا١ ـ ال

مدل، زم بزباث  ىا بةبُا٫ ْهىعَا بٗض ال٨مىن، وببُا٫ اهخ٣الها مً مدل بلوبزباث خضوثها زاهُ

                                              

ش ؤلاؾالم للظَبي (2344)  ), زم ٢ا٫ الظَبي:  43/221 جاٍع
 
ها مً ال٨ما٫ ٖمغ بً بلُاؽ بً ًىوـ ؾمٗذ ونِخه ٧ل

مدمىص بً ٖمغ الغاػي ٢ا٫: ؾمٗذ ؤلامام ٞسغ  اإلاغاغي ؤزبرها الخ٣ي ًىؾ٠ بً ؤبي ب٨غ اليؿاجي بمهغ ؤزبرها ال٨ما٫

ا  .(الضًً ًىصخي جلمُظٍ ببغاَُم بً ؤبي ب٨غ ٞظ٦َغ

ان خضور 236( ٢ا٫ الكُش دمحم الضؾىقي في خاقِخه ٖلى قغح ؤم البراَحن للؿىىسخي )م 2345) ( : )واٖلم ؤن بَغ

ٞهى خاصر( بهما ًخم بٗض بزباث ؤمىع ؤعبٗت:  ألاظغام ال٣اثل: )الٗالم مالػم لؤلٖغاى الخاصزت, و٧ل مالػم لؤلٖغاى الخاصزت

بزباث ؤمغ ػاثض ٖلى ألاظغام, وخضور طل٪ الؼاثض, ومالػمت ألاظغام لظل٪ الؼاثض, وبزباث اؾخدالت خىاصر ال ؤو٫ لها, وألامغ 

ى خضور الؼاثض مخى٠٢ ٖلى ؤمىع ؤعبٗت: ببُا٫ ٢ُام طل٪ الؼاثض بىٟؿه, وببُا٫ اهخ٣اله, وببُا٫ ٦م هىعٍ, الشاوي َو ىهه ْو

 وبزباث اؾخدالت ٖضم ال٣ضًم, ٞجملت ألامىع الخخاط لها ؾبٗت( اَـ .

 (107 - 106عؾالت ؤَل الشٛغ )م  (2346)

 (17 - 16)م  ًٖ ال٨الم وؤَله الٛىُت (2347)
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غاى بةزباث ؤن الجؿم ٢ابل لها،  امخىإ زلى الجؿم زالشا: بما ًٖ ٧ل ظيـ مً ؤظىاؽ ألٖا

ً يضٍ، وبما ًٖ ألا٧ىان، وبزباث امخىإ خىاصر ال ؤو٫ لها  وؤن ال٣ابل للصخيء ال ًسلى ٖىه ٖو

ى مبجي ٖل غاى التي هي الهٟاث. جم٣ضمخحن: بخضاَما: ؤن ال ىعابٗا. َو ؿم ال ًسلى ًٖ ألٖا

غاى ٞهى مدضر، ألن الهٟاث ـ التي هي  والشاهُت: ؤن ما ال ًسلى ًٖ الهٟاث التي هي ألٖا

غاى ـ ال ج٩ىن بال مدضز غاى، تألٖا ، و٢ض ًٟغيىن طل٪ في بٌٗ الهٟاث التي هي ألٖا

 ى خاصر، المخىإ خىاصر ال جدىاهى.٧األ٧ىان، وماال ًسلى ًٖ ظيـ الخىاصر ٞه

  ٌ ٣ت مما  ؤلا٢غاع بالسال٤  ىبها بل الىاَؽ  ٕ  ْض  لم ًَ دمحما ملسو هيلع هللا ىلص ٗلم بااليُغاع ؤن  ٞهظٍ الٍُغ

 وهبىة ؤهبُاثه. ولهظا ٢ض اٖتٝر خ  
 
 ؤَل ال٨الم ـ ٧ ا١  ظ

َ
٣ت حٍر ـ بإجها لِؿذ ٍَغ الغؾل  األقٗغي ٚو

٣ت  ىؤثمتها، وط٦غوا ؤجها مدغمت ٖىضَم، بل الخ٣٣ىن ٖلألامت و  وؤجباٖهم، وال ؾل٠   ؤجها ٍَغ

بها مُل٣ا، ولهظا ججض مً اٖخمض  ىاإلاضع وج٣ؿُم ًمى٘ زبىَث  جٟهُل  باَلت، وؤن م٣ضماتها ٞحها 

ً الػم   ٖلحها في ؤنى٫ صًىه ٞإخض   ٣ابل بُجها وبحن ؤصلت  ىله: بما ؤن ًُل٘ ٖل ألامٍغ يٟٗها، ٍو

ظا جاعة ٦ما َى خا٫  ال٣اثلحن ب٣ضم الٗالم   ، ٞخخ٩اٞإ ٖىضٍ ألاصلت، ؤو ًغجر َظا جاعة َو
َ
 َىاث٠

  مجهم، وبما ؤن ًلتزم ألظلها لىاػمَ 
َ
 . (2348)(الٟؿاص في الكٕغ وال٣ٗل مٗلىمت

ظمُ٘ اإلاخ٩لمحن في ٣ٖاثضَم السالُٞت بحن الٟغ١ ؤلاؾالمُت  زىَى  و٢ا٫ ابً الىػٍغ: )بن  

٘   م٣ضماث   ًخى٠٢ صاثما ؤو ٚالبا ٖلى السىى في   لخل٪ ال٣ٗاثض, وظمُ
َ
 جل٪ اإلا٣ضماث مسخل

 
٠ 

  ٞحها ؤقض  
َ
دى٫  الازخالٝ بحن ؤط٦ُاء الٗال ٖى٪  ْٕ صَ  ,ٖلم اإلا٣ٗىالث مً ٖلماء ؤلاؾالم م ٞو

 , وم  (2349)َمٚحرَ 
َ
َُ غْ ً ق  ىْ ٍ اإلا٣ضماث ؤن ج٩ىن ؤظلى وؤن ال ج٩ىن بالك٪ والازخالٝ ؤولى, ٞل

 
غ ٓ

  ٝ غ مً ٖلماء ال٨الم في جل٪ ال٣ىاٖض الض٣ُ٢ت واإلاباخض ً ٧ان مً ؤَل الىَٓم  (2350)بةهها

م ومتى ًصر مً هللا حٗالى َض الٗم٣ُت واإلاٗاعياث الكضًضة واإلاىا٢كاث اللُُٟت في ؤخ٩ام ال٣  

  ,الخىاصر بًجاص  
َ
ٌ   ٧ل   مَ ؼ  وما ل ٌ   زاث ال٣ضعة ٖلى  قُىر ال٨الم هَٟي  في طل٪ ختى التزم بٗ

  ً هتهاء لخىاصر ال جهاًت لها في الابخضاء ٦ما ال جهاًت لها في الا هم ؤن اج٣ضًم السل٤ ًٖ و٢خه وبٗ

  ,هه ٢اصع في ال٣ضم وال ًصر مىه الٟٗل ُٞه م٘ ٢ضعجهبو٢ا٫ ظمهىعَم 
 
هم ُٞما و٦ظل٪ ازخالٞ

                                              

 39 - 1/38صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل  (2348)

اث اإلاؿخمغة, ٞةجها اؾخمغث ص٢اث٤ ٌؿخدُل اجٟا١ ألاط٦ُاء ٖلحها بالٗاصهي ٦ما ٢ا٫ في مىي٘ آزغ: )( و 2349)

 (104(. بًشاع الخ٤ ٖلى السل٤ )م الٗىاثض ٖلى ازخالٝ ال٣ٗالء متى زايىا في هدى طل٪ ختى الُاثٟت الىاخضة

ل ٖلُه الضزى٫َ ( ٢ا٫ الكى٧اوي: )2350)  ٣ٖبت ٦ئىص, ال ًجىػَا بال مً ٞخذ هللا له ؤبىاَب الخ٤ وَؾه 
 
ؤلاههاٝ

 (742)م  مجها(. الؿُل الجغاع
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ل َما شخيء واخض ٖلى الخد٤ُ٣ ؤو  حٗل٤ به الٗلم   في ال٣ضم وفي ؤخ٩ام الىظىص واإلاىظىص َو

َاقم وؤصخابه ؤن الشبىث ٚحر الىظىص ختى ظمٗىا بحن بُجهما ٞغ١ ص٤ُ٢ وفي صٖىي ؤبي 

الشبىث والٗضم صون الىظىص والٗضم و٢ًىا بإن هللا حٗالى ال ًضزل في ٢ضعجه ؾبداهه ؤن ٩ًىن 

َى اإلاشبذ لؤلقُاء الشابخت في الٗضم م٘ ٢ًائهم بصبىث ظمُ٘ ألاقُاء في الٗضم بٛحر مازغ وبهما 

مسالٟت ظمهىع ؿبها بٗض زبىتها نٟت الىظىص م٘ جٟؿحر زل٤ هللا لؤلقُاء ٖىضَم ؤن ٨ً

وؤوضخىا  ,هم ؤبى الخؿحن وؤصخابهوفي ؤصلتهم ٖلُه ٦ما ؤوضخه ناخب   ال٣ٗالء لهم في طل٪

مما اقخملذ ٖلُه  لظل٪ ٦شحرة   بلى ؤمشا٫   ,ؾخضال٫ بهازباث ألا٧ىان والا بؤًًا مسالٟتهم في 

ه و "الخظ٦غة" لبٌٗ الخىُٟت  "الصخاث٠ ؤلالهُت"للغاػي وقغخه و "اإلالسو"البً مخٍى

ا مً ظىام٘ َظا الًٟ, ٞٗلى ٢ضع ما في جل٪ ال٣ىاٖض مً الك٩ى٥ والا   وهدَى
َ
ٝ غ  ْٗ خخماالث ح

 
َ
 ما جٟٕغ ٖجها. ي٠ٗ

ً ٌٗتٝر بإجها مداعاث  ولٗل ٦شحرا مً الى     ومجاَل   ٓاع اإلاخإزٍغ
َ
لل٣ٗى٫ ٞحها بلى  ال َضاًت

 ٣ٖاثَض  ال٣ُحن زم ٌٗخ٣ض ؤن  
َ
 ُٖٓمت, ٞةن  الٟٕغ ال  ٍ اإلابيُت

 
ظٍ ٟٚلت  ٢ُُٗت, َو

 
ٖلحها صخُدت

 .(2351)٩ًىن ؤ٢ىي مً ألانل, ال في ٖلىم الؿم٘ وال في ٖلىم ال٣ٗل(

ً  عقض في "مىاهج ألاصلت" خُض ٢ا٫: ) ت ٞةجهم عؤوا ؤن و٢ض ٖاب ٖلحهم َظا اب وؤما ألاقٍٗغ

٣ا لِؿذ هي الخهض٤ً ًىظىص هللا جباع٥ وحٗالى ال ٩ًىن بال بال٣ٗل. ل٨ً ؾل٩ ىا في طل٪ ٍَغ

٣تهم  ها. وطل٪ ؤن  ٍَغ َبل   ٢ ً ُت التي هبه هللا  ٖلحها, وصٖا الىاَؽ بلى ؤلاًمان به م  الُغ١ الكٖغ

 الٗالم ٖلى ال٣ى٫ بتر٦ُب 
 
اإلاكهىعة اهبيذ ٖلى بُان ؤن الٗالم خاصر, واهبجى ٖىضَم خضور

ر, وألاظؿام مدضزت بدضوزه. ألاظؿام مً ؤظؼاء ال جخجؼؤ, وؤن الجؼء الظي ال ًخجؼؤ مدض

غ الٟغص,  ى الظي ٌؿمىهه الجَى ٣تهم التي ؾل٩ىا في بُان خضور الجؼء الظي ال ًخجؼؤ, َو ٍغ َو

ايت في نىاٖت الجض٫, ًٞال ًٖ الجمهىع. وم٘  ٣ت مٗخانت, جظَب ٖلى ٦شحر  مً ؤَل الٍغ ٍَغ

ًُٟت ب٣ُحن  بلى وظىص الباعت ؾبدا اهُت وال م   ٚحر بَغ
 
٣ت  .(2352)(ههطل٪ ٞهي ٍَغ

وؤنل َاالء اإلاخ٩لمحن مً الجهمُت اإلاٗتزلت ومً وا٣ٞهم الظي بىىا ابً جُمُت: )و٢ا٫ 

بةزباث الهاو٘ وبإهه زل٤ الؿمىاث  ال٣ى٫َ  ٞةجهم ْىىا ؤن   ,مظإلت الجىهس الفسرٖلُه َظا َى 

بٗض الىاؽ مً ال٣بىع ال غ الٟغص وألاعى وبإهه ٣ًُم ال٣ُامت ٍو ٗلٍى ٞج ,ًخم بال بةزباث الجَى

ه ُٞجٗلىن  ,ؤنال لئلًمان باهلل والُىم آلازغ ؤما ظمهىع اإلاٗتزلت ومً وا٣ٞهم ٧إبي اإلاٗالي وطٍو

                                              

 (16 - 15بًشاع الخ٤ ٖلى السل٤ )م ( 2351)

 (135مىاهج ألاصلت )م  (2352)
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ٌٗٝغ  بط ٧اهىا ٣ًىلىن ال ,و٦ظل٪ ؤلاًمان بالُىم آلازغ ,ًدهل بال بظل٪ ؤلاًمان باهلل حٗالى ال

ت خضور الٗالم غاى وال ,طل٪ بال بمٗٞغ ٣ت ألٖا ٣ت ألا  ,ٌٗٝغ خضوزه بال بٍُغ ٍغ ٖغاى مبيُت َو

ظا لم ًم٨جهم ؤن ًشبخٍى بال باأل٧ىان التي هي الاظخمإ والاٞترا١  ,جسلى مجها ٖلى ؤن ألاظؿام ال َو

م وآزغوَم ختى ال٣اثلحن ب ,والخغ٦ت والؿ٩ىن  ٣ت اٖخمض ؤولَى ن الجىاَغ ال إٞٗلى َظٍ الٍُغ

ً ظمُ٘ ؤيضاصٍ بن ٧ان له ؤيضاص وب غاى ٖو ن ٧ان له جسلى ًٖ ٧ل ظيـ مً ؤظىاؽ ألٖا

غ ًٖ  غ ًٖ  خض الًضًً وبن ٢ضع ٖغى الؤيض واخض لم ًسل الجَى ظيـ له لم ًسل الجَى

ٜ   ,٢بى٫ واخض مً ظيؿه بطا لم ًمى٘ ماو٘ مً ٢بىله ى ٢ى٫   ,ألا٢ىا٫ ٞةن َظا ؤبل ؤصخاب  َو

جي وؤبي الخؿً  ألاقٗغي ومً وا٣ٞهم ٧ال٣اضخي ؤبي ب٨غ وال٣اضخي ؤبي ٌٗلى وؤبي اإلاٗالي الجٍى

مالؼاٚ حَر غاى بال باأل٧ىان الجؿم ال ٞةهه لم ًم٨جهم ؤن ًشبخىا ؤن   ,ىوي ٚو زم  ,ًسلى مً ألٖا

  ٞةن   ,ٖىض الخد٤ُ٣ لم ًم٨جهم ؤن ًشبخىا طل٪ بال باالظخمإ والاٞترا١
 ؤمغ   مجهم مً ٣ًى٫ ال٩ىن 

 ومجهم مً ٣ًى٫ ال٩ىن الظي َى الخغ٦ت والؿ٩ىن بهما ًلؼم بطا ٧ان الجؿم في م٩ان ,ٖضمي

٦ما ٣ًىله َىاث٠ ٧الظًً ٢الىا  ,ٞإما بطا لم ٨ًً في م٩ان ُٞجىػ زلٍى ًٖ الخغ٦ت والؿ٩ىن 

٣ت بلى الاظخمإ والاٞترا١ ,طل٪ مً ال٨غامُت لى طل٪ اٖخمض ؤبى اإلاٗالي  ,ٞأ٫ ألامغ بهظٍ الٍُغ ٖو

ت حٍر مً ألاقٍٗغ لى طل٪ اٖخم ,ٚو حٍر مً ال٨غامُت ضٖو ٫ ومٗلىم ؤن ٢بى  ,دمحم بً الهُهم ٚو

وطل٪ مبجي ٖلى  ,الاظخمإ والاٞترا١ لم ًم٨جهم ختى ًشبخىا ؤن الجؿم ٣ًبل الاظخمإ والاٞترا١

ا ٖىض َاالء  ,هه مغ٦ب مً ألاظؼاء التي هي الجىاَغ اإلاىٟغصةؤ  ُ ٞهاع ؤلا٢غاع بالهاو٘ مبي

غ الٟغص  .(2353)(اإلاخ٩لمحن ٖلى بزباث الجَى

  ؤظؿامَ  ٢ا٫ ؤبى الخؿً ألاقٗغي: )بن  
َ
متر٦بت مً ؤظؼاء ٚحر مخجؼثت, ٖلى مٗجى ؤن  مالٗال

 
 
م ؤن ًى٣ؿم ؤو ًدبٌٗ ختى  ٧ل ظؼء مجها ال ًصر ؤن ٩ًىن له هه٠ ؤو زلض ؤو عب٘ وال ًخَى

 .(2354)ًهحر ؤ٢ؿاما وؤبٗايا وؤظؼاء(

غ  ): الجغظاوي٢ا٫ و  طو وي٘ ال ٣ًبل الاه٣ؿام ؤنال ال بدؿب  الجؼء الظي ال ًخجؼؤ ظَى

م ؤو الٛغى ال٣ٗلي وجخإل٠ ألاظؿام مً ؤٞغاصٍ باهًمام بًٗها بلى بٌٗ ٦ما َى  ,الَى

 .(2355)(مظَب اإلاخ٩لمحن

                                              

 245 - 2/243بُان جلبِـ الجهمُت  (2353)

 (211م٣االث الكُش ؤبي الخؿً ألاقٗغي )م  (2354)

ٟاث (2355)  (75)م  الخٍٗغ
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  : )مً زال٠ في طل٪ ممً ًضعي الخىخَُض ألاقٗغي  ٢ا٫و 
َ
في هُٟه  ٣ٞض ؾاوي اإلالخضة

 .(2356)الخىاهي ًٖ ألاظؼاء(

 الؿٗض في "قغح ال٣ٗاثض" ٫ او٢
 
غ الٟغص هجاة ْلماث مً  مً ٦شحر   : )في بزباث الجَى

 .(2357)ت مشل بزباث الهُىلى والهىعة اإلااصي بلى ٢ضم الٗالم(الٟالؾٟ

غ الٟغص وجغ٦ُب : )" صؾخىع الٗلماء"٢ا٫ ناخب و  بهما طَب اإلاخ٩لمىن بلى بزباث الجَى

  م  َض الجؿم مىه وهٟي الهُىلى لئال ًلؼم ٢  
َ
 .(2358)م(الٗال

ضمه ال٣ى٫   دضور ب و٢ا٫ الكُش ببغاَُم الباظىعي: )ًترجب ٖلى السالٝ في زبىجه ٖو

, وبن ٧ان الكُش ؤخمض الهاوي لم ًجؼم بهظا الترجب خُض ٢ا٫: )بطا لم (2359)الٗالم و٢ضمه(

غ الٟغص  ل بظل٪ بلى ال٣ى٫ ب٣ضم الٗالم( فلسبمدًشبذ خضور الجَى  
ن  ى 

 
 .(2360)ج

 : )ما٫ ؤلامام  في "قغح ال٣ٗاثض" ٢ا٫ الؿٗض وم٘ َظا ٞالٟسغ الغاػي جى٠٢ في بزباجه, 

 الغاػي في َظٍ اإلاؿإ
 
 .(2361)٠(لت بلى الخى٢

غ َظٍ اإلاؿإلت, ولهظا  ىعة مؿل٪ ج٣ٍغ  ٖ : )و٢ض " اإلاُالب الٗالُت"٢ا٫ في وؾبب طل٪ و 

ب  مً ألاظؼاء التي ال جخجؼؤ, ؤو لِـ ألامغ ٦ظل٪, بل 
 
خاعث ال٣ٗى٫ في ؤن الجؿم َل َى مغ٦

ٝغ ٢ىة الضالثل َى ٢ابل   مً الجاهبحن,  لل٣ؿمت بلى ٚحر جهاًت؟ ومً زاى في جل٪ اإلاؿإلت ٖو

 .(2362)ٖىض ال٣ٗل بال الخحرة والضَكت وألازظ باألولى وألازل٤( ؤهه ال خانَل  َم ل  َٖ 

 جُمُت: )و٢ا٫ ابً 
 
 زم َاالء الظًً اصٖىا جى٢

َ
ؤلاًمان باهلل والُىم آلازغ ٖلى زبىجه ٢ض  ٠

 
َ
 ق
 
م ,ىا ُٞه٩ ً مً اإلاٗتزلت ؤبي الخؿحن ال ,و٢ض جى٢ٟىا في آزغ ٖمَغ وبمام  ,بهغي ٧ةمام اإلاخإزٍغ

جي ت ؤبي اإلاٗالي الجٍى ً مً ألاقٍٗغ ً مً الٟالؾٟت واإلاخ٩لمحن ؤبي ٖبض  ,اإلاخإزٍغ وبمام اإلاخإزٍغ

 هللا الغاػي ٞةهه في ٦خابه بٗض ؤن بح  
 
 ن جى٢

َ
مغة في ؤزىاء  اإلاٗاص ٖلى زبىجه وط٦غ طل٪ ٚحَر  ٠

غ وؤما  :الٟغص ٣ٞا٫ مىاْغجه للٟالؾٟت ٢ا٫ في اإلاؿإلت بُٗجها إلاا ؤوعص حجج هٟاة الجَى

اإلاٗاعياث التي ط٦غوَا ٞاٖلم ؤن مً الٗلماء مً ما٫ بلى الخى٠٢ في َظٍ اإلاؿإلت بؿبب 

                                              

 (211م٣االث الكُش ؤبي الخؿً ألاقٗغي )م  (2356)

 (55قغح ال٣ٗاثض اليؿُٟت )م  (2357)

 1/35, واهٓغ: حجت هللا البالٛت للضَلىي  1/270صؾخىع الٗلماء  (2358)

ض )م (2359)  (463جدٟت اإلاٍغ

غة )م (2360)  (416خاقُت الهاوي ٖلى الجَى

 (55قغح ال٣ٗاثض اليؿُٟت )م (2361)

 1/44 للٟسغ الغاػي  اإلاُالب الٗالُت (2362)
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ٞةن بمام الخغمحن نغح في ٦خاب الخلسُو في ؤنى٫ ال٣ٟه ؤن َظٍ اإلاؿإلت مً  ,حٗاعى ألاصلت

اع َظا وهدً ؤًًا هسخ ,خظ١ اإلاٗتزلت جى٠٢ ٞحهاؤوؤبى الخؿحن البهغي َى  ,مداعاث ال٣ٗى٫ 

 .(2363)(الخى٠٢

غ الٟغص مؿإلت ٖلى ؤن   .(2364)مً نمُم الٟلؿٟت الُىهاهُت مٗضوصةالجَى

غ الٟغص: ولهظا ٢ا٫ الكُش دمحم عقُض  ه دمحم ٖبضٍ في الجَى عيا بٗض ه٣له ٦الَم قُس 

اث الٟلؿٟت ال٣ضًمت الباَلت( ه مً هٍٓغ
 
ٕ  ٧ل  .(2365))واإلاىيى

ً ٢ؿم الُبُعي مجها,  ) ٦ما ٢ا٫ ابً جُمُت: م 
 
مً مؿاثل ألامىع الُبُُٗت ٧ال٣ى٫  مؿإلت

ا مً ؤخ٩ام ألاظؿام ال٩لُت  .(2366)(في ٚحَر

                                              

 253 - 2/251بُان جلبِـ الجهمُت  (2363)

 9 - 3/8يخى ؤلاؾالم ألخمض ؤمحن  (2364)

 (33خمض ٖبضٍ )م عؾالت الخىخُض ل (2365)

 2/251بُان جلبِـ الجهمُت  (2366)
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هم ؤبى الهظًل  و٧ان ؤو٫ مً زاى ٞحها باإلزباث مً اإلاخ٩لمحن َى عؤؽ  اإلاٗتزلت وبمام 

ٝ
 

ال َٗ ام(2367)ال
 
ٓ , زم عاظذ ٖىض ؾاثغ اإلاٗتزلت )ما ٖضا الى 

 .(2369)( وألاقاٖغة(2368)

َظا بهما ٢اله ؤبى الهظًل الٗالٝ ومً اجبٗه مً مخ٩لمي  اإلاٗلىم ؤن  ومً ابً جُمُت: )٢ا٫ 

 .(2370)(اإلاٗتزلت والظًً ؤزظوا طل٪ ٖجهم

ٕ   و٦ثرو٢ا٫ ابً زلضون: ) ٣خَ  ؤبي الخؿً الكُش   ؤجبا ٍ ً بٗض  ه م  ألاقٗغي وا٢خٟى ٍَغ

 جال 
 
, وؤزظ ٖجهم ال٣اضخي ؤبى ب٨غ البا٢الوي ٞخهضع لئلمامت مُظ حٍر ٣تهم ٍ ٧ابً مجاَض ٚو في ٍَغ

ظبها ووي٘ اإلا٣ضماث ال٣ٗلُت التي جخى٠٢ ٖلحها ألاصلت وألاهٓاع, وطل٪ مشل: بزباث  الجىهس َو

والسالء وؤن الٗغى ال ٣ًىم بالٗغى وؤهه ال ًب٣ى ػماهحن, وؤمشا٫ طل٪ مما جخى٠٢ ٖلُه  الفسر

                                              

قُش اإلاخٗؼلت، وم٣ضم (, و٢ا٫ ُٞه ؤًًا: )٧ان ؤبى الهظًل الٗالٝ قُسهم ألا٦بر( ٢ا٫ الكهغؾخاوي: )2367)

٣ت، واإلاىاْغ ٖلحها ٧ان مً ؤظالص ال٣ىم, عؤؾا في [, و٢ا٫ الهٟضي: )49و 1/29(. ]اإلالل والىدل الُاثٟت، وم٣غع الٍُغ

تزا٫ ىهه بالهظًلُت, ٣ًىلىن بم٣االجهالٖا ا٫ ٖمغ [ ٢ا٫ الظَبي: )5/107(. ]الىافي , ومً اإلاٗتزلت ٞغ٢ت ًيؿبىن بلُه ٌٗٞغ َو

ً وماثخحن كٍغ  خ٩ي[ ٢ا٫ الهٟضي: )10/543(. ]ؾحر ؤٖالم الىبالء ؤبي الهظًل، وظاوػ الدؿٗحن، واه٣ل٘ في ؾىت ؾب٘ ٖو

ى قضًض الجٕؼ ٖلُهٖىه ؤهه ل٣ي نالر ابً ٖبض ال٣ضوؽ و٢ض ماث له و  ٪ ٖلُه  :٣ٞا٫ له ؤبى الهظًل ,لض َو ال ؤعي لجٖؼ

وما  :٣ٞا٫ ,ًا ؤبا الهظًل بهما ؤظٕؼ ٖلُه ألهه لم ٣ًغؤ ٦خاب الك٩ى٥ :٣ٞا٫ نالر ,وظها بط ٧ان ؤلاوؿان ٖىض٥ ٧الؼعٕ

ك٪ ُٞما لم ٦خاب ويٗخه َم  :٢ا٫ ,٦خاب الك٩ى٥ م ؤهه لم ٨ًً َو م ؤهه ً ٢غؤٍ ٌك٪ ُٞما ٧ان ختى ًخَى ٨ًً ختى ًخَى

ٞك٪ ؤهذ في مىجه واٖمل ٖلى ؤهه لم ًمذ وق٪ في ٢غاءجه ال٨خاب واٖمل ٖلى ؤهه ٢غؤٍ وبن لم  :٣ٞا٫ له ؤبى الهظًل ,٧ان

ى الصخُذ ,بهما ٢ا٫ طل٪ ابً ؤزخه ببغاَُم الىٓام :و٢ُل ,ٞإزجله ,٨ًً ٢غؤٍ ُاث (. ]الىافيَو  [5/108 بالٞى

ؼي في "السُِ" ( 2368) غ الٟغصؿاثل التي اهٟغص بها الىٓام ٧ىهه )مً اإلا 4/171ط٦غ اإلا٣ٍغ (. و٢ا٫ ؤه٨غ الجَى

(.  و٢ا٫ ٖبض ال٣اَغ البٛضاصي في وا٤ٞ الٟالؾٟت في هٟي الجؼء الظي ال ًخجؼؤ: ) 1/55الكهغؾخاوي في "اإلالل والىدل" 

غ  ظؼء  ال ًخجؼؤ, وؤ٦ٟغوا الىٓام وال( : )316"الٟغ١ بحن الٟغ١" )م  ٟالؾٟت الظًً ٢الىا وؤظمٗىا ٖلى ؤن ٧ل  ظَى

  ظؼء  بلى ؤظؼاء بال جهاًت
 (. باه٣ؿام ٧ل 

غ الٟغص ال٨المُت لسالض  475 - 1/471اهٓغ: وكإة ال٨ٟغ الٟلؿٟي في ؤلاؾالم لليكاع  (2369) ت الجَى , وهٍٓغ

 (11 - 10الضعصٞىفي )م 

َغ : )ابً جُمُت . ٢ا٫ 2/253جلبِـ الجهمُت بُان ( 2370) ً لِؿىا صون إلاخ٩لمحن مَ الٟغص مً ؤثمت ا و٢ض هٟى الجَى

, ويغاع بً  ىر وهدٍى مً ؤزبخه, بل ألاثمت ٞحهم ؤ٦ثر مً ألاثمت في ؤولئ٪, ٞىٟاٍ خؿحن الىجاع وؤصخابه ٧إبي ِٖسخى بٚغ

ى اإلا٣ابل ألبي الهظًل ٞةجهما مخ٣ابالن في  , وهٟاٍ ؤًًا َكام بً الخ٨م وؤجباٖه َو ٖمغو وؤصخابه ٦دٟو الٟغص وهدٍى

ٟخه ال٨البُت ؤبى دمحم ٖبض هللا بً ؾُٗض بً ٦الب وطووٍ, وهٟاٍ ؤًًا َاثٟت مً ال٨غامُت ٦مدمض بً الىٟي وؤلازباث, وه

 
َ
الٟؿاص, و٦ظل٪  الىٓام ْاَغ   ٣ت مجهم ال للٟالؾٟت وال للىٓام, بل ٢ى٫  نابغ, وهٟاٍ ابً الغاوهضي, ولِـ هٟي َاالء مىاٞ

م ال٣ًىلىن في طل٪ ٢ى٫ الٟالؾٟت ؤًًا, وؤ٦ثر َاالء الظًً ط٦غهاَم مً الى حَر ت وال٨البُت وال٨غامُت ٚو ت والًغاٍع جاٍع

 258 - 2/254(. الؿاب٤ ب٣ى٫ الىٓام وال الٟالؾٟت, وال٣ًىلىن بةزباجه
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 هدجبلد للللدبد ؤلاًمدهُت في وحىب اكخلدِر  وحلل هره اللىاكَد ؤصلتهم, 
 
جل٪ ألاصلت  ٠  , لخى٢

 .(2371)ٖلحها(

ه ُٞه ًٖ الُاثٟت اإلااثلت بلى ؤَل 
َ
ٖلى ؤن ابً عقض الجض ٢ض ٢ا٫ في ظىاب له: )وما ط٦غج

ت مً ؤهه ال ٨ًمل ؤلاًمان بال به, وال ًصر ؤلاؾالم بال  ال٨الم بٗلم ألانى٫ ٖلى مظَب ألاقٍٗغ

 . (2372)م بال ظاَل  ٚبي(باؾخ٨ماله ومُالٗخه, ال ٣ًىله ؤخض  مً ؤثمتهم, وال ًخإوله ٖلحه

وط٦غ الخ٣ي الؿب٩ي ؤهه لم ٣ًل ؤخض  مً ٖلماء ؤلاؾالم بن ؤلاًمان مخى٠٢ ٖلى طل٪ وال 

, ه٣له ٖىه ولضٍ جاط الضًً الؿب٩ي في "قغح (2373)٨ًٟي ُٞه الجؼم  بال ؤبى َاقم مً اإلاٗتزلت

 .(2374)مسخهغ ابً الخاظب"

ب"ولهظا ٢ا٫ الكُش ؤخمض ػعو١ في  : )٢ا٫ الكُش ؤلامام الٗالم " ُتقغح اإلا٣ضمت ال٣َغ

الغباوي ؤبى دمحم بً ؤبي ظمغة هنع هللا يضر: ه٣ل الباجي ًٖ قُسه الؿمىاوي ؤن ال٣ى٫ بإن ؤو٫ الىاظباث 

  الىٓغ  
 
ىضٍ ؤن ؤو٫  والاؾخضال٫ مؿإلت تزا٫ ب٣ُذ في اإلاظَب ٖلى مً اٖخ٣ضَا, ٖو مً الٖا

ث ؤن ؤ٢اجل الىاؽ ختى ٣ًىلىا ال بله بال الجاػم, واؾخض٫ له بدضًض: "ؤمغ  الىاظباث ؤلاًمان  

) , ولهم في طل٪ مجٕز ًُى٫ ط٦ٍغ ٞاهٍٓغ حٍر ى مظَب ؤلامام الٛؼالي ٚو  .(2375)هللا", وبٛحر طل٪, َو

حر  )الجض( و٢ض ٢غع ابً عقض  ت ؤن ج٩ىن ٖلى في ؤظىبخه ٚو ٍ ؤهه ال ٌكتٍر في خهى٫ اإلاٗٞغ

 ٌَ ٣ت اإلاخ٩لمحن, ٢ا٫: وال   ٢ا٫ الكُش ؤخمض ػعو١: ٌٗجي ألن طل٪ ؤمغ   َظا بال ظاَل, ض  ٗخ٣  ٍَغ

 .(2376)ر لم ٨ًً في الهضع ألاو٫ خاص  

                                              

 (589اإلا٣ضمت )م  (2371)

 968 - 2/967ٞخاوي ابً عقض  (2372)

ـاجي ٖبـض الؿـالم ابـً ألاؾـخاط ؤبـي ٖلـي دمحم بـً ٖبـض ال( ٢ا٫ الـظَبي: )2373) ب  ـاب بـً ؾـالم الجبـاجي، ؤبـى َاقـم الج  َى

ت(،  ٖــً والــضٍ. ولـــه: ٦خــاب )الجــام٘ ال٨بحــر(، و٦خـــاب )الٗــغى(، و٦خــاب )اإلاؿــاثل الٗؿـــ٨ٍغ اإلاٗتزلــي، مــً ٦بــاع ألاط٦ُـــاء. ؤزــظ 

ـــحر ؤٖــــالم الىــــبالء  ـــه ٖــــضة جالمــــظة(. ]ؾـ ً وزــــالر ماثــــت، ولـ كــــٍغ ـــان: 64 - 15/63وؤقــــُاء. جــــىفي: ؾــــىت بخــــضي ٖو [ ٢ــــا٫ ابــــً زل٩ـ

ت مً ٢غي البهـغة زـغط مجهـا ظماٖـت مـً الٗلمـاء، ٨َـظا والجباجي: بًم الجُ) م وحكضًض الباء اإلاىخضة، َظٍ اليؿبت بلى ٢ٍغ

مـــاعاث مـــً  ٢الــه الؿـــمٗاوي فـــي ٦خــاب "ألاوؿـــاب"، و٢ـــا٫ ًــا٢ىث الخمـــىي فـــي ٦خابـــه "اإلاكــتر٥" : بجهـــا ٧ـــىعة وبلــضة طاث ٢ـــغي ٖو

ُان هىاحي زىػؾخان، وهللا ؤٖلم ُاث ألٖا  [184 - 3/183(. ]ٞو

٘ الخاظب  (2374)  4/585ٞع

بُت )م  (2375) : )و٢ض ه٣ل ال٣ضوة ؤبى دمحم بً ؤبي  1/71( , و٢ا٫ الخاٞٔ في "الٟخذ" 103قغح اإلا٣ضمت ال٣َغ

ى مً ٦باع الاقاٖغة ؤهه ؾمٗه ٣ًى٫:  ن َظٍ اإلاؿإلت مً مؿاثل بظمغة ًٖ ؤبي الىلُض الباجي ًٖ ؤبي ظٟٗغ الؿمىاوي َو

 . 13/349خٗان(. واهٓغ: ٞخذ الباعي ؤًًا اإلاٗتزلت ب٣ُذ في اإلاظَب وهللا اإلاؿ

بُت )م  (2376)  (102قغح اإلا٣ضمت ال٣َغ
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َٗغٝ ًٖ ؤخض  ٢ا٫ ابً جُمُت: )
 ٌ ال٣ى٫ بإن ألاظؿام مغ٦بت مً الجىاَغ اإلاىٟغصة ٢ى٫  ال 

مً ؤثمت اإلاؿلمحن, ال مً الصخابت، وال الخابٗحن لهم بةخؿان، وال مً بٗضَم مً ألاثمت 

 .(2377)(اإلاٗغوٞحن

 ال لٟٓا وال مٗجى ٦ما ج٣ضم ًٖ الٛؼالي وابً جُمُت.٢لذ: 

٤ م٣ضمت لالٖخ٣اص وؤلاًمان, ٖلى ما ُٞه مً   ٢ى٫  مً ظٗل َظا الٍُغ
وبهظا ٖلم ٞؿاص 

 الض٢ت والٛمىى الظي ظغ زالٞا واؾٗا.

باَلت مشل  بلى َغ١   مما ظاءث به الغؾل   بزباث شخيء   وال ًدخاط في)٢ا٫ ابً جُمُت: ولهظا 

ذ  مً اإلاخٟلؿٟت السالٟحن وؤ٢غَب  وؤ٣َٖل  وبن ٧ان الظًً صزلىا ٞحها ؤٖلَم  ,َظٍ الُغ١  بلى نٍغ

  ,اإلا٣ٗى٫ وصخُذ اإلاى٣ى٫ 
َ
ُىا ُٞه مً الؿمُٗاث وال٣ٗلُاث قاع٦هم في ل  ل٨ً بؿبب ما ٚ

  ٌ م الٛلِ في طل٪ ؤَل   بٗ حَر ًٖ  ىا بلُه ؤمىعا ؤزغي ؤبَٗض م  ويَ  ,الباَل مً اإلاخٟلؿٟت ٚو

وناعوا ًدخجىن ٖلى ؤولئ٪ اإلاخ٩لمحن الظًً َم ؤولى بالكٕغ وال٣ٗل مجهم  ,ىهال٣ٗل والكٕغ م

م ُٞه وزالٟىا ُٞه الخ٤   ,ببُالن ما زالَٟى
َ
ٟت الخ٤ وناعوا ًجٗلىن طل٪ حجت ٖلى مسال

  
ً ؤهه ال خ٤  م٣ض  وناعوا بمجزلت مً ظاوع  ,ٖىض الغؾل وؤجباٖهم بال ما ٣ًىله َاالء اإلاخ٩لمىن  ٍع

 ٌَ ٌَ ا٫ اه  ظ   بٗ ؿا٢هم مً اإلاكغ٦حن وؤَل ال٨خاب ٞهاع ًىعص بٗ ما ؤولئ٪ ُٞه  إلاؿلمحن ٞو

  
جٗل طل٪ حجت ٖلى بُالن صًً اإلاؿلمحن م٣ض  عا ؤن صًً اإلاؿلمحن َى ما مً الجهل والٓلم ٍو

 .(2378)(ؤولئ٪ ٖلُه م٘ ٧ىهه َى ؤظهل وؤْلم مجهم

 ػٍغ: )٢ا٫ ابً الى 
َ
 لت الىاضخت ٖلى ؤصلت  الجلُ زم بن اإلاخ٩لمحن ٦شحرا ما ٣ًٟىن اإلاٗاٝع

 ما ال ًجب مً الا  مجها بًجاب   ,ُٞخىلض مً طل٪ مٟاؾض ,ص٣ُ٢ت زُٟت
 
ٟه وج٩لُٟه ؾخضال٫ وج٩ل

مه ًاصي بلى خغام  ,ه ومٗاصاجهمً ال ٌٗٝغ طل٪ ؤو جإزُم   ومجها ج٨ٟحر   ,اإلاؿلمحن وم٘ طل٪ جدٍغ

م ٖلى الىهي ٖىه ى الخٟغ١ الظي هو ال٣غآن ال٨ٍغ ن ؤٖضاء ؤلاؾالم مً ومجها جم٨ح ,آزغ َو

وما ؤخؿً ٢ى٫ ؤمحر  ,بخضإ وجىؾُ٘ صاثغجهومجها الا  ,الدك٨ُ٪ ٖلى اإلاؿلمحن ُٞه وفي ؤمشاله

ا ؤَل  " :اإلاامىحن ٖلي ٖلُه الؿالم في مشل طل٪  .(2379)"الجهل الٗلم ه٨خت ٌؿحرة ٦ثَر

 ,ذ في الىٓغ جاصي بلى َلب جدهُل الخانل والدك٨ُ٪ ُٞهواٖلم ؤن ٦ثرة الخٗى   ٢ا٫:

                                              

ت (2377)  2/139 مجهاط الؿىت الىبٍى

ت (2378)  214 - 1/213 مجهاط الؿىت الىبٍى

 بحن الىاؽ, ولى ( 2379)
 
َر السالٝ

 
ر ٖجها الجها٫, وألظله ٦ث هب 

ًَ ؼة في الُب٘, ال  ٢ا٫ الٛؼالي: )بن الخدضي بالٗلىم ٍٚغ

ل  السالٝ بحن الىاؽ(. ُٞهل الخٟغ٢ت )م  ؾ٨ذ َمً
َ
 (74ال ًضعي ل٣
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تىا طل٪ وجإزحرَ بْ و٢ض ظغ   ٞةطا  ,ٍ في اإلاىؾىؾحن في الُهاعة وفي الىُت وؤمشالهما مً ألامىع الًغوٍع

اث بؿبب الخٗىذ والٛلى في جدهُل الخانل صر مغى   ٠ُ٨ٞ بطا و٢٘  ,ال٣ٗى٫ في الًغوٍع

  َ ٤ له بَظا الؿبب في مداعاث ال٣ٗى٫ وص٢اث٤ ال٨الم وجى لى م اإلابخلي بالىؾىؾت ؤهه ال ٍَغ

 
َ
ت هللا حٗالى بال جل٪ الض٢اث٤ السُٟت وال٣ىاٖض السخل تمٗٞغ ومً ؤماعة  ,٠ ٞحها بحن ؤط٦ُاء البًر

السالٝ بٗض َى٫ البدض مً ألاط٦ُاء مً ؤَل ؤلاههاٝ ومً ٖلماء  ٖضم ال٣ُحن ٞحها اؾخمغاع  

تها ,٢تهاصوال جدؿبن ؤن الٗلت في طل٪  ,ؤَل ؤلاؾالم ٤ بلى مٗٞغ ا ًىضر َظ ,بل الٗلت ٖضم الٍُغ

ُحن مً ؤص١ الٗلىم ن  ؤ ت ؤو٢اث ال٨ؿٞى  ,ٖلم الخؿاب والٟل٪ وحؿُحر الكمـ وال٣مغ ومٗٞغ

حن له وم٘ ص٢خه ٞةن   وما ٧ان مىه زُٟا ْىُا ٞهى مٗغوٝ  ,ٚالبه صخُذ مخ٤ٟ ٖلُه بحن الٗاٞع

٨ـ طل٪ ٖلم ؤخ٩ام الىجىم في خضور الخىاصر ٞةن ٚالبه باَل ,بظل٪ بحن ؤَله م ألجها ل ,ٖو

ولظل٪ ال  ,زخالٝ ٖلى ي٠ٗ ال٣ىاٖض ال ٖلى ص٢تهاٞض٫ ال٠ًٗ والا  ,جصر مىه اإلا٣ضماث

ا م٘ ص٢خه ًسخل٠ ؤَل   ض في اإلاىاسساث وهدَى  ,الخؿاب الض٤ُ٢ في الٟغاثٌ و٢ؿمت اإلاىاٍع

ولظل٪ ال جسخل٠ ٖلماء الٗغبُت واإلاٗاوي والبُان في ٧ل ص٤ُ٢ بل ًخ٣ٟىن خُض ج٩ىن اإلا٣ضماث 

بل اإلاخ٩لمىن في الخ٣ُ٣ت  ,وال ًسخلٟىن بال خُض ج٩ىن اإلا٣ضماث ْىُت ,ذصخُدت وبن ص٢

تها ًٖ ٖلم ال٨المٌ   ٦ظل٪ ل٨جهم بهما ًخ٣ٟىن في ؤمىع   زم ًسخهىن مً بحن ؤَل  ,ؿخٛجى في مٗٞغ

الخٗاصي والخإزُم والخ٨ٟحر ٖلى جل٪  وجغ٦ُب   ,الٗلىم بضٖىي ال٣ُ٘ في مىاي٘ الٓىىن 

لىا ختى ٞهمىا ؤجهم اهتهىا بلى مداعاث  بال ؤٞغاصا مً ؤ ,الضٖاوي  مىخهى  ,ثمتهم وؤط٦ُائهم جٚى

 ٦ما ؾُإحي بُان   (2380)ٞغظٗىا بلى الدؿلُم وجغ٥ الخ٨ٟحر ,ْىُت ماعاث  ؤبلى  ٞحها اإلاُل   ال٣ٗى٫  

                                              

ُت، لِـ طل٪ مً ألاخ٩ام التي ٌؿخ٣ل بها ال٣ٗل بن ال٨ٟغ والٟؿ٤ ؤخ٩ام  ( ٢ا٫ ابً جُمُت: )2380) ٞال٩اٞغ  ,قٖغ

ه مامىا مً ظٗله هللا وعؾىله ٧اٞغا، والٟاؾ٤ مً ظٗله هللا وعؾىله ٞاؾ٣ا، ٦ما ؤن اإلاامً واإلاؿلم مً ظٗله هللا وعؾىل

ومؿلما، والٗض٫ مً ظٗله هللا وعؾىله ٖضال، واإلاٗهىم الضم مً ظٗله هللا وعؾىله مٗهىم الضم، والؿُٗض في آلازغة 

مً ؤزبر هللا وعؾىله ٖىه ؤهه ؾُٗض في آلازغة، والك٣ي ٞحها مً ؤزبر هللا وعؾىله ٖىه ؤهه ق٣ي ٞحها، والىاظب مً الهالة 

ً  والهُام والهض٢ت والدج ما ؤوظبه  ٣خل هللا وعؾىله، واإلاؿخد٣ىن إلاحرار اإلاُذ مً ظٗلهم هللا وعؾىله واعزحن، والظي 

الضم بظل٪، واإلاؿخد٤ للٟيء والسمـ مً ظٗله هللا وعؾىله مؿخد٣ا  خضا ؤو ٢هانا مً ظٗله هللا وعؾىله مباَح 

والخال٫ ما ؤخله هللا وعؾىله،  ,لظل٪، واإلاؿخد٤ للمىالاة واإلاٗاصاة مً ظٗله هللا وعؾىله مؿخد٣ا للمىالاة واإلاٗاصاة

. وؤما ألامىع التي ٌؿخ٣ل بها  ه هللا وعؾىله. ٞهظٍ اإلاؿاثل ٧لها زابخت بالكٕغ والخغام ما خغمه هللا وعؾىله، والضًً ما قٖغ

ُض ال٣ٗل ٞمشل ألامىع الُبُُٗت، مشل ٧ىن َظا اإلاغى ًىٟ٘ ُٞه الضواء الٟالوي، ٞةن مشل َظا ٌٗلم بالخجغبت وال٣ُاؽ وج٣ل

باء الظًً ٖلمىا طل٪ ب٣ُاؽ ؤو ججغبت و٦ظل٪ مؿاثل الخؿاب والهىضؾت وهدى طل٪، َظا مما ٌٗلم بال٣ٗل. و٦ظل٪  ,ألَا

غ الٟغص، وجمازل ألاظؿام ؤو ازخالٞها، وظ غاى وامخىإ ب٣ائهامؿإلت الجَى ا حٗلم بال٣ٗل.ىاػ ب٣اء ألٖا  ; ٞهظٍ وهدَى
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 .(2381)طل٪ ٖجهم وههىنهم ُٞه(

 ( الىالم كلممً لاصىر ) اإلا

ها ما ج٣غع مً ٖضم جى٠٢ صخت زم بهىا بالى٢ٝى ٖلى اإلا٣هىص مً ٖلم ال٨الم ًخإ٦ض ٖىض

ٗت. ال٣ٗاثض ٖلُه, ٩ُٞىن مً باب ؤولى ؤن ال جخى٠٢ ٖلُه ؾاثغ    ٖلىم الكَغ

                                                                                                                                             

ُت ال مً اإلاؿاثل ال٣ٗلُت، ٠ُ٨ٞ وبطا ٧ان ٦ظل٪ ٩ٞىن الغظل مامىا و٧اٞغا ٖو اؾ٣ا َى مً اإلاؿاثل الكٖغ ضال ٞو

ل ٨ًٟغ ؤخض   ٍ ؤهه مٗلىم  ً زال٠ ما ظاء به الغؾى٫ لِـ ٧اٞغا، ومً زال٠ ما اصعى ٚحر  ٩ًىن مَ  بالسُإ  ب٣ٗله ٧اٞغا؟ َو

 اثل الخؿاب والُب وص٤ُ٢ ال٨الم؟في مؿ

  ً  ٞةن ٢ُل: َاالء ال 
َ
٨  
ٌ  مً زال٠ مؿإلت ٖ غون ٧ل  ٟ  ٗلم بها ٣لُت، ل٨ً ٨ًٟغون مً زال٠ اإلاؿاثل ال٣ٗلُت التي 

 ,ٖلحها ٖلى مؿاثل مُٗىت، ٞةطا ؤزُإ ٞحها لم ٨ًً ٖاإلاا بهض١ الغؾى٫  الغؾى٫; ٞةن الٗلم بهض١ الغؾى٫ مبجيٌّ  نض١  

 ٩ُٞىن ٧اٞغا. 

ر ؤنال الم الخَض ال٨ ٢ُل: جهض٤ً الغؾى٫ لِـ مبيُا ٖلى مؿاثل مُٗىت مً مؿاثل الجزإ، بل ما ظٗله ؤَل  

للٗلم بهض١ الغؾى٫، ٣٦ى٫ مً ٢ا٫ مً اإلاٗتزلت والجهمُت: بهه ال ٌٗلم نض١ الغؾى٫ بال بإن ٌٗلم ؤن الٗالم خاصر، وال 

غاى مُل٣ا، وبما  ٌٗلم طل٪ بال بإن ٌٗلم ؤن ألاظؿام مدضزت، وال ٌٗلم طل٪ بال بالٗلم بإجها ال جىٟ٪ مً الخىاصر: بما ألٖا

خغ٧اث، وال ٌٗلم خضوثها ختى ٌٗلم امخىإ خىاصر ال ؤو٫ لها، وال ٌٗلم ؤهه ناص١ ختى ٌٗلم ؤن الغب ٚجي، ألا٧ىان، وبما ال

م َاثٟت مً ؤَل ال٨الم ؤجها ؤنى٫ لخهض٤ً  وال ٌٗلم ٚىاٍ ختى ٌٗلم ؤهه لِـ بجؿم. وهدى طل٪ مً ألامىع التي جٖؼ

  ٌ ا ٖلحها، بل  ً الغؾى٫ ؤهه لم ٨ًً ًجٗل بًماَن ٗلم بااليُغاع مً صًالغؾى٫ ال ٌٗلم نض٢ه بضوجها، هي مما  الىاؽ مى٢ٞى

  وال صٖا الىاَؽ 
 
ا ؤخض  بلحها، وال ط ٌ   ٦غث في ٦خاب وال ؾىت، وال ط٦َغ الغؾى٫  ٗلم نض١  مً الصخابت، ل٨ً ألانى٫ التي بها 

 مظ٧ىعة في ال٣غآن، وهي ٚحر َظٍ، ٦ما ٢ض بحن في ٚحر َظا اإلاىي٘.

االء الظًً ابخضٖىا ؤنىال تها قٍغ في ؤلاًمان، ؤو واظبت  َو مىا ؤهه ال ًم٨ً جهض٤ً الغؾى٫ بال بها، وؤن مٗٞغ ٖػ

ُان   َم مً ؤَل البضٕ ٖىض الؿل٠ وألاثمت، وظمهىع الٗلماء ٌٗلمىن ؤن   ,ٖلى ألٖا
َ
 ؤنىل

 
ٗت. ل٨ً ٦شحرا  هم بضٖت في الكَغ

ُٞٗلمىن ؤجها باَلت في ال٣ٗل، مبخضٖت في مً الىاؽ ًًٓ ؤجها صخُدت في ال٣ٗل، وؤما الخظا١ مً ألاثمت ومً اجبٗهم 

، وؤجها جىا٢ٌ ما ظاء به الغؾى٫.  الكٕغ

وخُيئظ ٞةن ٧ان السُإ في اإلاؿاثل ال٣ٗلُت التي ٣ًا٫ بجها ؤنى٫ الضًً، ٦ٟغا، ٞهاالء الؿال٩ىن َظٍ الُغ١ 

 ,٦ٟغا، ٞال ٨ًٟغ مً زالٟهم ٞحهاالباَلت في ال٣ٗل اإلابخضٖت في الكٕغ َم ال٨ٟاع ال مً زالٟهم، وبن لم ٨ًً السُإ ٞحها 

.ً  ٞشبذ ؤهه لِـ ٧اٞغا في خ٨م هللا وعؾىله ٖلى الخ٣ضًٍغ

ول٨ً مً قإن ؤَل البضٕ ؤجهم ًبخضٖىن ؤ٢ىالا ًجٗلىجها واظبت في الضًً، بل ًجٗلىجها مً ؤلاًمان الظي ال بض مىه 

ؿخدلىن صمه ٦ٟٗل السىاعط والجهمُت والغاًٞت ٨ٟغون مً زالٟهم ٞحها، َو م. وؤَل الؿىت ال ًبخضٖىن  ٍو حَر واإلاٗتزلت ٚو

٢ىال وال ٨ًٟغون مً اظتهض ٞإزُإ، وبن ٧ان مسالٟا لهم م٨ٟغا لهم مؿخدال لضمائهم، ٦ما لم ج٨ٟغ الصخابت السىاعط، م٘ 

لي ومً والاَما، واؾخداللهم لضماء اإلاؿلمحن السالٟحن لهم م لٗشمان ٖو ت ج٨ٟحَر  95 - 5/92( اَـ . مجهاط الؿىت الىبٍى

 (18 - 16بًشاع الخ٤ ٖلى السل٤ )م  (2381)
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ً  ٖلم ال٨الم  ٞاٖلم ؤن وبهما وي٘ لبُان ؤلالهُت,  اإلاُالب   الؾخدها٫ابخضاًء ٘ ىيَ لم 

 
ً
مىجها مؿخلؼمت   ٞؿاص حجج الٟالؾٟت واإلابخضٖت التي ًٖؼ

َ
ىت مً ما ج٣غع في ال٨خاب والؿ زالٝ

 
َ
٠ ظا ْاَغ  إلاً جإمل حٍٗغ  ٍ.ٖلم ال٨الم الظي ؤؾلٟىا ط٦غَ  ال٣ٗاثض, َو

شبخىا ولم ًصدخىا ٣ٖاثَض  واٖلم ؤن  ):  "صؾخىع الٗلماء" في٢ا٫   ً ؤ٧ابغ اإلاخ٩لمحن لم 

 ؤهىاع   مً ال٨الم بال بٞدامَ  ال٨المُت, بط لِـ الٛغى   بالضالثل  
 
الجاخض وبلؼام اإلاٗاهض, ٞمإزظ

َم م  الىبىة ال ٚحر٣ٖاثض 
 
 .(2382)(ك٩اة

الكٕغ بال٣ٗل,  ُٞه جإًَُض  كتٍر في ال٨الم ؤن ٩ًىن ال٣هض  ٌ  ):  "مٟخاح الؿٗاصة" فيو٢ا٫ 

حن ال ٌؿمى ٦الما  وؤن ج٩ىن ال٣ُٗضة مما وعصث في ال٨خاب والؿىت, ولى ٞاث ؤخض   َظًً الكَغ

 .(2383)(ؤنال

٠ ال٨الم:  "اإلاىا٠٢"ولهظا إلاا ٢ا٫ ناخب  ٣خضع مٗه ٖلى بزباث ال٣ٗاثض ً   ٖلم  )في حٍٗغ

ازخاع بزباَث ال٣ٗاثض ٖلى )٢ا٫ الكٍغ٠ الجغظاوي: , (جج وصٞ٘ الكبهالضًيُت بةًغاص الد  

  ًجُب  الللدبَد  هد كلى الوير وؤن  زمسة الىالم إزبدتُ  بإن  جدهُلها بقٗاعا 
ُ
 ؤخر مً الشسقؤن ج

 ُُ  ل
َ
 .(ُٞه وبن ٧اهذ مما ٌؿخ٣ل ال٣ٗل   بهد د  لخ

ض ؤهه لى ٢ا٫ ٣ًخضع مٗه ٖلى جدهُل )٩ىحي: )٢ىله ٢ا٫ الؿُال وؤن ال٣ٗاثض( الخ ًٍغ

م مىه ؤن   ,ال٣ٗاثض الضًيُت بةًغاص الدجج  
 َ ى  خ 

َ
ٝ  في  بًغاصَ  ل الدجج ولى ٣ٖلُت وصٞ٘ الكبه ٧ا

, ٞإقاع بظ٦غ ؤلازباث بلى ؤن زمغجه  جدهُل ال٣ٗاثض, ولِـ ٦ظل٪, بل ال بض مً ألازظ مً الكٕغ

 .(2384)(لخدهُلؤلازباث ال ا

ٕ   ٢لذ: وبن ٧ان ؤلاقٗاع   , ل٨ً بُان اإلا٣هىص ٢ض جم,  زٟاء   ُٞه هى ٦ما ٢غع الؿُال٩ىحي بٗض 

ى ؤن ٚاًت ال٨الم  هاَو  .ببُا٫  قبه السهىم ومٗاعيت 

 َٟ َى ٖلم )ه لل٨الم مً مجمٕى ٦المي ؤلاًجي والكٍغ٠ ٣ٞا٫: ولهظا ؤزظ التهاهىي حٍٗغ

 .(2385)(بةًغاص الدجج وصٞ٘ الكبه كلى الويرًيُت ٣ًخضع مٗه ٖلى بزباث ال٣ٗاثض الض

                                              

 3/95( صؾخىع الٗلماء 2382)

 2/132( مٟخاح الؿٗاصة 2383)

 1/36( قغح اإلاىا٠٢ م٘ خاقُتي الؿُال٩ىحي وخؿً ظلبي 2384)

 1/29( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 2385)
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ٕ  )٢ا٫ ابً زلضون:  ؤلاًماهُت,  ه بهما َى ال٣ٗاثض  ٖلم ال٨الم ٖىض ؤَل   وبالجملت ٞمىيى

 بلد فسِط 
 
ٌ  مً الشسق هد صخُدت ٘  ؿخض٫  , مً خُض ًم٨ً ؤن  ٖلحها باألصلت ال٣ٗلُت, ٞتٞر

 .(2386)(والكبه ًٖ جل٪ ال٣ٗاثضالبضٕ وجؼو٫ الك٩ى٥ 

جي: ٢او  ٌ  )٫ الؿٟاٍع  مما ًيبػي ؤن 
َ
ىبذ جبذ َظا الترجِب، وب  ال٨المُت ما ع   ال٣ىاَٖض  م ؤن  ٗل

خ٣اصاث  ؤلاؾالمُت وال٣ىاٖض الضًيُت، بل اإلا٣هىص  مجها لِـ بال  َظا ب, لخازظ مجها الٖا الخبٍى

 َ٘   صٞ
 
ٌ  مجها بإهه ٚحر  بَ ق  ه السهىم، وصخٌ ههج ؤَل البضٕ والًال٫، ٞةجهم َٗىىا في بٗ

َم  الؿىت بإن   ن ٖلماء  م٣ٗى٫، ٞبح     هم ٖلى ٚاًت  ٖػ
َ
ألاهبُاء جإحي  ِ والظَى٫، ٞةن  مً الٛل

بمداعاث ال٣ٗى٫ ال بمدالها
  ن لهم ٖلماء  ، زم بح  (2387)

َ
ما  الؿىت بال٣ىاٖض ال٨المُت م٣ٗىلُت

  ٍ اتهم الكيُٗت ما ابخ٨غوا، وبهما ؤزظ ؤؤه٨غوا، وػ الؿىت  َل  ٟىا ٖلحهم مً بضٖهم الُٟٓٗت وهٖؼ

خ٣اصاث، واٖخمضوا مً اإلاٗخ٣ضاث، ٖلى ما ظاءث به الىهىم   دت، وألازباع  الٖا الهٍغ

 
 
ُل ألاو٫ وَم م   ألاثمت ألامت، وههج بلُه ؤٖالم   الصخُدت، وصعط ٖلُه ؾل٠ ً ٖلحهم صون ً الٖغ

 .(2388)(٫ ؾىاَم اإلاٗى  

  -م ال٨الم ٌٗجي ٖل -وبهما م٣هىصٍ ):  "اإلاى٣ظ مً الًال٫"٢ا٫ الٛؼالي في و٢ض 
 
خٟٔ

ل ؤَل البضٖت ها ًٖ حكَى  .(2389)(٣ُٖضة ؤَل الؿىت، وخغاؾت 

 اإلاٗخ٣ضاث التي ه٣لها ؤَل  ):  "ؤلاخُاء"و٢ا٫ في 
 
الؿىت مً  وؤما ال٨الم ٞم٣هىصٍ خماًت

 .(2390)(الؿل٠ الهالر ال ٚحر

ً  زلضون ال٨الَم في َظا,  ل٣ضو  ص اب َز ُٞه,  "اإلا٣ضمت"٣ٖض له ٞهال في  خُضظى  بحن  َمح 

ظا ٦الم   ؤلالهُاث   لم ال٨الم ٖىض اإلاخ٩لمحن اإلاؿلمحن, َو الٟهل الؿاب٘ )"ه: ٖىض الٟالؾٟت ٖو

 " والٗكغون في ٖلم ؤلالهُاث
َ
ى ٖلم ًىٓغ في الىظىص اإلاُل  ٤, ٞإو  َو

ً
 في ألامىع الٗامت ال

حر طل٪, زم  للجؿماهُاث والغوخاهُاث مً اإلااَُاث والىخضة وال٨ثرة والىظىب وؤلام٩ان ٚو

ًىٓغ في مباصت اإلاىظىصاث, وؤجها عوخاهُاث, زم في ٦ُُٟت نضوع اإلاىظىصاث ٖجها ومغاجبها, زم في 

ىصَا بلى اإلابضؤ.  ؤخىا٫ الىٟـ بٗض مٟاع٢ت ألاظؿام ٖو

                                              

 (590( م٣ضمت ابً زلضون )م 2386)

 ( مً ٦خابىا َظا. )ػ(179م  1ط اهٓغ: َامل )( 2387)

 1/71هىاع البهُت ( لىام٘ ألا 2388)

 (118اإلاى٣ظ مً الًال٫ )م  (2389)

 1/40( بخُاء ٖلىم الضًً 2390)
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ت الىظىص ٖلى ما َى ٖلُه, وؤن  ٟهم ٖلى مٗٞغ ى٢ 
 ً مىن ؤهه   ٖ ٠ ًؼ م  قٍغ

ْ
ل  ٖ ى ٖىضَم  َو

مهم. وؾُإحي ال  الؿٗاصة في ٖػ
ى جا٫  للُبُُٗاث في جغجُبهم غص  طل٪ ٖحن  . َو ولظل٪  ,ٖلحهم بٗض 

ب   خ 
 
  ٌؿمىهه ٖلَم ما وعاء الُبُٗت. و٦

 
  َٗ اإلا

 
  م  ل

 
هه ابً  ألاو٫ ُٞه مىظىصة بحن ؤًضي الىاؽ, ولس 

, وإلاا وي٘ (2391)ؾِىا في ٦خاب الكٟاء والىجاة, و٦ظل٪ لسهه ابً عقض مً خ٨ماء ألاهضلـ

خلؽ اإلاخإخسون مً ا ٞحها وعص  ٖلحهم الٛؼالي ما عص مجها, زم اإلاخإزغون في ٖلىم ال٣ىم وصوهى 

كلم  مىطىقُ  هَ اإلاخيلمين مظدبَل كلم الىالم بمظدبل الفلظفت للسوطهد في مبدخثهم, وحشدبَ 

 
ُ
ً  واخده بمظدبلِ الىالم بمىطىق ؤلالهُدث ومظدبل روا جغجَِب هد, فاصدزث وإنهد ف , زم ٚح 

مىا ال٨الَم في ألامىع الٗامت, الخ٨ماء في مؿاثل الُبُُٗاث وؤلا ما ٞىا واخضا: ٢ض  لهُاث وزلَُى

زم ؤجبٍٗى بالجؿماهُاث وجىابٗها, زم بالغوخاهُاث وجىابٗها بلى آزغ الٗلم ٦ما ٞٗله ؤلامام ابً 

٘  مً بٗضٍ مً ٖلماء ال٨الم, وناع  "اإلاباخض اإلاكغ٢ُت"في )َى الٟسغ الغاػي( السُُب  وظمُ

ه مدكىة بها ,مؿاثل الخ٨متُا بال٨الم مسخل   ٖلم   همد مً مىطىكِ  الوسَض  وإن   ,و٦خب 

ى ٚحر  , والخبع ذلً كلى الىدضهمد واخٌد ومظدبلِ  كلم الىالم إهمد هي  مظدبَل  نىاب, ألن   , َو

  كلدبُد 
 
 مخلل

ٌ
لت همد هللهد الظلف دة ل ٖلُه  ً ٚحر عظىٕ  , م  مً الشَس ٞحها بلى ال٣ٗل وال حٍٗى

,  ال٣ٗل مٗؼو٫   به, ٞةن   بمٗجى ؤجها ال جشبذ بال ومد جددر فُه اإلاخيلمىن مً ًٖ الكٕغ وؤهٓاٍع

 بالضلُل بٗض ؤن لم ٨ًً مٗلىما َى قإن   , ٞالخٗلُل  إكدمت الدجج فلِع بدثد كً الخم فحهد

ً   الٟلؿٟت, بل بهما َى الخماؽ  حجت   ٣ٖاثَض ؤلاًمان ومظاََب الؿل٠ ٞحها, وجضٞ٘  ض  ٣ٖلُت حٗ

َبَه ؤَل  البضٕ 
 
مىا ؤن  ق   ٖجها الظًً ٖػ

ً
َٟغى صخُدت

 
مضاع٦هم ٞحها ٣ٖلُت, وطل٪ بٗض ؤن ج

ا, و٦شحر ما بحن اإلا٣امحن, وطل٪ ؤن مضاع٥ ناخب  باألصلت الى٣لُت ٦ما جل٣اَا الؿل٠ واٖخ٣ضَو

ٗت ؤوؾ٘, الحؿإ هُا٢ها ًٖ مضاع٥ ألاهٓاع ال٣ٗلُت, ٞهي ٞى٢ها ومدُُت بها,  الكَغ

هُت, ٞال جضزل جدذ ٢اهىن الىٓغ ال٠ًُٗ واإلاضاع٥ الخاٍ بها, الؾخمضاصَا مً ألاهىاع ؤلال

  ٕ بلى مضع٥, ُٞيبػي ؤن ه٣ضمه ٖلى مضاع٦ىا وهش٤ به صوجها, وال هىٓغ في  ٞةطا َضاها الكاع

لما, ووؿ٨ذ ٖما لم  جصخُده بمضاع٥ ال٣ٗل ولى ٖاعيه, بل وٗخمض ما ؤمغها به اٖخ٣اصا ٖو

 ٫ ال٣ٗل ٖىه.هٟهم مً طل٪ وهٟىيه بلى الكإع ووٗؼ 

 ؤَل  ؤلالخاص في مٗاعياث ال٣ٗاثض الؿلُٟت بالبضٕ 
واإلاخ٩لمىن بهما صٖاَم بلى طل٪ ٦الم 

ت  ت, ٞاخخاظىا بلى الغص ٖلحهم مً ظيـ مٗاعياتهم, واؾخضعى طل٪ الدجَج الىٍٓغ الىٍٓغ

                                              

بم٣االث الٟالؾٟت والخ٨ماء وؤ٦ثر  اَالٖا ٖلحها مً ابً ؾِىا وه٣ال إلاظاَب  ( ٢ا٫ ُٞه ابً ال٣ُم: )َى ؤزبر  2391)

سالٟه ه٣ال وبدشا( اَـ . اظخمإ الجُىف ؤلا   326 - 2/325ؾالمُت الخ٨ماء, و٧ان ال ًغضخى بى٣ل ابً ؾِىا ٍو
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 ال٣ٗاثض الؿلُٟت بها, 
َ
في مظدبل الؼبُلُدث وؤلالهُدث بدلخصخُذ  وؤمد الىـسُ ومداطاة

 .وال مً حيع ؤهـدز اإلاخيلمين ,لبؼالن فلِع مً مىطىق كلم الىالموا

 
َ
 فدكلم ذلً لخميز به بين الف
 
ً في الىي٘ والخإل٠ُ, , ٞةجهما مسخل  ينى ُان ٖىض اإلاخإزٍغ

 ًَ   مجهما لهاخبه باإلاىيٕى واإلاؿاثل, وبهما ظاء الالخباؽ  والخ٤  مٛا
 ٧ل 

 
  غة

َ
ب ُال  مً اجداص اإلا

الىالم وإهه إوشدٌء لؼلب الاكخدار بدلدلُل, ولِع  ؤهِل  اخخجدُج  وصدز ٖىض الاؾخضال٫, 

 .(2392)(هرلً, بل إهمد هى َزر  كلى اإلالخدًً, واإلاؼلىُب مفسوُض الاصدِق مللىُمه

                                              

 (654 - 653( م٣ضمت ابً زلضون )م 2392)
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 الٗلم ؤلالهي مباًً لٗلم ال٨الم بالخ٣ُ٣ت واإلاىيٕى والٛاًت. ٢لذ: ٞالخانل ؤن  

ى ٖ): " مٟخاح الؿٗاصة"٢ا٫ في  لم ًبدض ُٞه ًٖ اإلاىظىصاث مً خُض الٗلم ؤلالهي: َو

 هي مىظىصاث.

ه: اإلاىظىص مً خُض َى.  ومىيٖى

خ٣اصاث الخ٣ت, والخهىعاث اإلاُاب٣ت لخدهُل الؿٗاصة ألابضًت,  اًخه: جدهُل الٖا ٚو

 .(2393)(والؿُاصة الؿغمضًت

 ها وبًًاخها.وؤما خ٣ُ٣ت ال٨الم ٣ٞض ج٣ضم بُاج  ٢لذ: 

ٖ  وؤما  تراياث ال٣ٗلُت الىاعصة الؿيُت الخ ال٣ٗاثض  ٞهى  همىيى ٣ت مً خُض صٞ٘ الٖا

ً  زلضون: )ٖلحها  اب
ٕ  , و٢ض ؾل٠ ٢ى٫   (.ؤلاًماهُت ه بهما َى ال٣ٗاثض  ٖلم ال٨الم ٖىض ؤَل   مىيى

 , ألن  وبٞدامهم السهىم وبهما بلؼام  الخ٣ت ال٣ٗاثض  جدهَُل ال٨الم ٞلِؿذ ٚاًت وؤما 

 الؿىت بالىحي. ال٣ٗاثض ٢ض خهلها ؤَل  

  اإلاؿخٟاص   ٛؼالي في "ُٞهل الخٟغ٢ت" : )ؤلاًمان  بل ٢ا٫ ال
 
ظضا,  مً الضلُل ال٨المي ي٠ُٗ

 
 
كغ ٝ

 .(2394)ٖلى التزلؼ٫ ب٩ل قبهت( م 

ًٓ ؤن   -ٌٗجي ٖلم ال٨الم  -وؤما مىٟٗخه ):  "ؤلاخُاء"٢ا٫ في و   ً  الخ٣اث٤  ٣ٞض 
 
ه ٦ك٠

َ
ٞاثضج

حهاث, ٞلِـ في ال٨الم َوٞاء  بهظ ها ٖلى ما هي ٖلُه, َو ت   ومٗٞغ
َ
 ا اإلاُل

َ
٠, ولٗل الخسبُِ  ب الكٍغ

ر  (2395)والخًلُل ُٞه ؤ٦ثر  مً ال٨ك٠ والخٍٗغ٠  
َدض  َخه مً م  ْٗ ظا بطا َؾم  ى ي عبما  , َو

ْ
ؤو َخك

  الىاَؽ  زُغ ببال٪ ؤن  
َ
ً زَبر ال٨الَم زم ٢ م  لىا, ٞاؾم٘ َظا م   ما َظه 

 ؤٖضاء 
َ

خ٣ُ٣ت السبرة,  بَٗض  ٍ  ال

َٕ  في ٖلىم   ٤  خ٩لمحن, وظاوػ طل٪ بلى الخٗم  وبٗض الخٛلٛل ُٞه بلى مىخهى صعظت اإلا ىاؾب هى
 
َغ ج

َ
ز
 
ؤ

, ولٗمغي ال ًىٟ٪ ال٨الم   ت مً َظا الىظه  مؿضوص  ٤َ بلى خ٣اث٤ اإلاٗٞغ ٤َ ؤن الٍُغ د٣ 
َ
 ال٨الم, وج

٠  وبًًاح  لبٌٗ ألامىع ول٨ً ٖلى الىضوع في ؤمىع   َٟهم ٢بل  ت  ُ  ل  َظ  ًٖ ٦ك٠  وحٍٗغ
 
ج٩اص ج

 .(2396)ال٨الم( الخٗم٤ في َنْىٗت

                                              

 1/289( مٟخاح الؿٗاصة 2393)

 (241 - 240نىن اإلاى٤ُ وال٨الم )م ( , 79ُٞهل الخٟغ٢ت )م ( 2394)

ت الخ٣اث٤ التي ال ًم٨ً زالٞها ؟ َحهاث, لى ( ٢ا٫ ابً الجىػي: )2395) ل ؤلاٌٛا٫ في ال٨الم مما ٣ًغب بلى مٗٞغ َو

 (284. نُض الساَغ )م ن اإلاخ٩لمحن زالٝ( اَـ ٧ان ٦ظل٪ ما و٢٘ بح

 1/97( بخُاء ٖلىم الضًً 2396)



 

 655 

 
َ
٠( ٞةهه ٌكحر بلى هواهٓغ ٢ىل : )ولٗل الخسبُِ والخًلُل ُٞه ؤ٦ثر  مً ال٨ك٠ والخٍٗغ

  ؤن َظا الًٟ بْن 
 
ْ 

 
, ولهظا ٧ان بلى الًال٫بؿال٨ه ه بخد٤ُ٣ اإلاُالب ؤلالهُت ؤٞطخى ً اؾخ٣الل

 ض ؤلالهُاث.ٚالب ُٖب الٟالؾٟت في مباخ

ُ   ا ؤلالهُاث: ٟٞحها ؤ٦ثر  وؤم: )" اإلاى٣ظ مً الًال٫"٢ا٫ الٛؼالي في   .(2397)هم(ؤٚالُ

ٝ  ٣ٖاثض   : )وؤما ؤلالهُاث ٞإ٦ثر  " م٣انض الٟالؾٟت"و٢ا٫ في  الخ٤,  َم ٞحها ٖلى زال

 .(2398)والهىاب  ٞحها هاصع(

ٌ  " تهاٞذ التهاٞذ"و٢ا٫ ابً عقض في  ٗخض : )لم ٣ًل ؤخض  مً الىاؽ في الٗلىم ؤلالهُت ٢ىال 

 .(2399)به(

ا  ( ؾ٣غاٍ وؤب٣غاٍ وؤٞالَىن وؤعؾُاَالِـ وظالُىىؽ)ٌٗجي الء و٢ا٫ ابً الجىػي: )َو

بُُٗت ٧اهذ لهم ٖلىم   بال ؤجهم إلاا  ,واؾخسغظىا بُٟجهم ؤمىعا زُٟت ,َىضؾُت ومى٣ُُت َو

 . (2400)ولظل٪ ازخلٟىا ٞحها ولم ًسخلٟىا في الخؿُاث والهىضؾُاث( ,ج٩لمىا في ؤلالهُاث زلُىا

 ٞلِـ ٖىضَم مىه ما جده  وؤما الٗلم ؤلالهي و٢ا٫ ابً جُمُت: )
 
بل  ,والؿٗاصة ل به الىجاة

الب   الٗلىم ؤلالهُت ال  الٟلؿٟت: ؤن   بل ٢ض نغح ؤؾاَحن   ,مٗلىم ً  ما ٖىضَم مىه لِـ بمخ٣ُ   ٚو

 ٞحها بلى ال٣ُحن وبهما ًخ٩لم ٞحها باألخغي وألازل٤؛ ٞلِـ مٗهم ٞحها بال الًٓ } ؾبَُل 
َ
ً  ال

 
ن  الٓ َوب 

 
ْ
ًَ ال ي م  ج 

ْ
ٛ ًئاٌ  ِْ

َ
  ق

 .(2401)(ُٖٓم باَغ ولهظا ًىظض ٖىضَم مً السالٟت للغؾل ؤمغ   ,{َخ٤ 

  -ٌٗجي ؤلالهي  –الٟالؾٟت ُٞه  ٦الم   ؤ٦ثر  و٢ا٫ الؿب٩ي: )
 
  زُإ

 
لئلؾالم  مىابظ

ٗت(  .(2402)والكَغ

ٟ   و٢ا٫ ابً جُمُت: )وياللهم في ؤلالهُاث ْاَغ    أل٦ثر الىاؽ, ولهظا ٦
 
م ٞحها ه  َغ

 
 اع  ٓ

 . (2403)َبت(اإلاؿلمحن ٢ا

                                              

 (143)م  اإلاى٣ظ مً الًال٫ (2397)

 ( جد٤ُ٣ ؾلُمان صهُا.32 م٣انض الٟالؾٟت )م (2398)

 1/162( , واهٓغ: صعء الخٗاعى 376َبٗت الجابغي )م  -تهاٞذ التهاٞذ  (2399)

 (46جلبِـ ببلِـ )م  (2400)

 (178ه٣ٌ اإلاى٤ُ )م  (2401)

 2/645 ٞخاوي الؿب٩ي (2402)

 (244الغص ٖلى اإلاى٣ُُحن )م  (2403)
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 و٢ا٫ ابً الهالح: )
 
ٜ  ه  َٟ الؿ   ؽ  الٟلؿٟت ؤ والاهدال٫، وماصة الخحرة والًال٫، ومشاع الَؼ

 
 
ضة بالبراَحن، ومً جلبـ بها والؼهض٢ت، ومً جٟلؿ٠ ٖمُذ بهحرج ٗت اإلاٍا ه ًٖ مداؾً الكَغ

 . (2404)(-ملسو هيلع هللا ىلص-٢اعهه السظالن والخغمان، واؾخدىط ٖلُه الكُُان، وؤْلم ٢لبه ًٖ هبىة دمحم 

ه، وال ًغ٦ً بلى لهُت ما ًىٓغ ٞحها مً ًغجي ٞالخ  الخ٨مت الٟلؿُٟت ؤلاالظَبي: )و٢ا٫ 

  َظا الٗلم في ق   ه، ٞةن  اٖخ٣اصَا مً ًلىح هجاخ  
، ول٨ً (2405)وما ظاءث به الغؾل في ق٤ ٤ 

 ًَ   ما ظاءث به الغؾل   ع  ْض يال٫ مً لم 
َ
 .(2406)ممً ًضعي( غٌّ ٦ما ًيبػي بالخ٨مت ق

و٢ا٫ ابً جُمُت: )٧ان ٣ٌٗىب بً بسخا١ ال٨ىضي ُٞلؿٝى ؤلاؾالم في و٢خه, ؤٖجي 

 الظي في الاؾالم, وبال ٞلِـ الٟالؾٟت مً اإلاؿلمحن, ٦ما ٢الىا لبٌٗ ؤُٖان 
َ
الُٟلؿٝى

ال٣ًاة الظًً ٧اهىا في ػماهىا: ابً ؾِىا مً ٞالؾٟت ؤلاؾالم, ٣ٞا٫: لِـ لئلؾالم 

 . (2407)ٞالؾٟت(

ً الظًً زلُىا الخ٨مت بال٨الم الو٢ض ط٦غ ابً  ؿب٩ي في "مى٘ اإلاىاو٘" ٞغ٢ت مً اإلاخإزٍغ

لم ظغا بلى  ٣ت ؤبي ههغ الٟاعابي وابً ؾِىاء َو  ؤمغ َا ؤجها اجبٗذ ٍَغ
و٢ا٫: )ٞهظٍ ٞغ٢ت خانل 

حر َم مً الٟالؾٟت التي وكإث في َظٍ ألامت, واقخٛلىا بإباَُلهم  َهحر السظو٫ ٚو
َظا الى 

ا م ؤخ٤  بإن  وظهاالتهم وؾمَى "الخ٨مت ؤلاؾالمُت", ول٣بىا ؤهَٟؿهم "خ٨ماء ؤلاؾالم", َو

ىا ؾٟهاَء ظهالء مً ؤن ٌؿمىا خ٨ماء ٖلماء( َؿم   ٌ(2408). 

ن مىهج مهُٟى ٖبض الغاػ١ )ٚحر صخُذ في اٖخباع وظىص ؤٖلي ؾامي اليكاع  ٢غع ولهظا 

)ٌٗجي ال٨ىضي والٟاعابي ٦خاباث "ٞالؾٟت ؤلاؾالم". ٟٞلؿٟت َاالء ٞلؿٟت بؾالمُت ؤنُلت في 

ج مً  م( ٚحر بؾالمُت, هي ًىهاهُت في ٧لُاتها وظؼثُاتها, ومٍؼ حَر وابً ؾِىا وابً عقض ٚو

 صازلي ٌٗبر 
 
ألاعؾُُالِؿُت وألاٞالَىهُت الخضزت. والٟلؿٟت في ؤًت ؤمت مً ألامم هي اهبٗار

ث الضازلُت ال٣ٗلُت ًٖ الغوح الخًاعي لهظٍ ألامت, ولِـ مً اإلا٣ٗى٫ ؤن جدكابه الاهبٗازا

                                              

 23/143ؾحر ؤٖالم الىبالء  (2404)

٢ا٫ ؤبى الخؿً الىضوي: )الٟلؿٟت جدىافى م٘ الىبىءة وحٗاعيها في زِ مؿخ٣ُم, بجها جىدٝغ ًٖ الىبىءة  (2405)

لى الٟلؿٟت وبظالال لها, اػصاصوا اههغاٞا ًٖ ب٢باال ٖ في الى٣ُت ألاولى زم ال ًلخ٣ُان, ٩ٞان َبُُٗا ؤهه ٧لما اػصاص الىاؽ  

  الضًً واؾخسٟاٞا له, و٧لما اػصاص الىاؽ  
ً
ا للٟالؾٟت اػصاصوا اؾتهاهت باألهبُاء نلىاث هللا ٖلحهم(. عظا٫ ال٨ٟغ  زًٖى

 1/123والضٖىة 

ل الٗلم )م  (2406)  (44ٚػ

 (243الغص ٖلى اإلاى٣ُُحن )م  (2407)

 (545 - 543مى٘ اإلاىاو٘ البً الؿب٩ي )م  (2408)
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لؿٟت ؤمت مً ألامم ال جسغط ًٖ  ا. ٞو ٣لُا ولٍٛى ألمخحن مسخلٟخحن ؤقض  الازخالٝ ظيؿُا ٖو

ها ولم   
 
ٔ خخما مً الضاثغة ٧ل  ٟ

 
صاثغة "الؿىت" التي جًٗها َظٍ ألامت, ومً زغط ًٖ َظٍ الؿىت ل

ظا ما خضر لـ"ٞالؾٟت ؤلاؾالم", وما ٧ان ج٨ٟحر َاالء  ٌٗض ًمشل ٞلؿُٟا ؾىي ٨ٍٞغ الظاحي, َو

ت للغوح الٟلؿُٟت ألانُلت بػاء ٞلؿٟت صزُلت لم  الٟالؾٟت باؾم ؤلاؾالم ؾىي زىعة ٨ٍٞغ

 –جى٣ضح في ؤٖما١ الكٗب اإلاؿلم. و٢ض اٖخاص باخشى الٟلؿٟت ؤلاؾالمُت اإلاؿلمىن ؤن ٣ًغعوا 

ها ؤنُال, ؤو ؤن ٞالؾٟت ؤلاؾالم َاالء, ؤهخجىا ج٨ٟحرا بؾالمُا زال –جدذ جإزحر ٨ٞغ زاَئ 

٣ا ُٞه ٖىانغ بؾالمُت, وجاب٘ ٦شحر  مً اإلاؿدكغ٢حن َظٍ ال٨ٟغة ٚحر الصخُدت,  ج٨ٟحرا مٞى

ما بالضعاؾاث اإلاؿخًُٟت, ول٨ً اهخهى ألامغ بهم ؤو  حَر وجىاولىا ٞلؿٟت ابً ؾِىا وابً عقض ٚو

غ ًىهاهُت  َظٍ الٟلؿٟت. و٢ض جاب٘ مهُٟى ٖبض الغاػ١ َظٍ ال٨ٟغ  م بلى ج٣ٍغ ة الساَئت بإ٦ثَر

 .(2409)(وؤزظ بها
ؿاص مىخدلها( ٢ا٫) "م٣ضمخه"٣ٖض ابً زلضون ٞهال في و٢ض  : ُٞه في ببُا٫ الٟلؿٟت ٞو

 ه  )َظا الٟهل وما بٗضٍ م  
َا في ويغع  , ٦شحرة في اإلاضن ,ٖاعيت في الٗمغان َظٍ الٗلىمَ  ألن   ,م 

ً   ,الضًً ٦شحر  وٍ   ,ٕ بكإجهاهَض ٞىظب ؤن 
َ
 ٨ك

َ
  ًٖ اإلاٗخ٣َ  ٠

 حها.ٞ ض الخ٤ 

مىا ؤن   وطل٪ ؤن     الىظىصَ  ٢ىما مً ٣ٖالء الىٕى ؤلاوؿاوي ٖػ
 
مىه وما وعاء  ه الخسخي  ٧ل

 
 
 ضعَ الخسخي ج

 
ٖ  ٥ ؤصواجه وؤخىال  ه بإؾبابها و

َ
 ل
 
ت وألا٢ِؿت ال٣ٗلُتل  وؤن   ,(2410)ها باألهٓاع ال٨ٍٟغ

                                              

 1/519وكإة ال٨ٟغ الٟلؿٟي في ؤلاؾالم  (2409)

: )ال ج٨ً بدازا ًٖ ٖلىم طمها الكٕغ وػظغ ٖجها، والػ م  الا٢خضاَء بالصخابت  1/31( ٢ا٫ الٛؼالي في ؤلاخُاء 2410)

ثر عضخي هللا ٖجهم، وا٢خهغ ٖلى اجبإ الؿىت، ٞالؿالمت في الاجبإ، والسُغ في البدض ًٖ ألاقُاء والاؾخ٣ال٫، وال ج٨

ها ٖلى ما هي ٖلُه, ٞإي يغع في الخ٨ٟغ في  ٞغ اه٪ وػٖم٪ ؤوي ؤبدض ًٖ ألاقُاء أٖل َجج بغؤً٪ وم٣ٗىل٪ وصلُل٪ وبَغ
 
الل

الٗلم, ٞةن ما ٌٗىص ٖلُ٪ مً يغعٍ ؤ٦ثر، و٦م مً شخيء جُل٘ ٖلُه ًُٞغ٥ اَالٖ٪ ٖلُه يغعا ٩ًاص حهل٨٪ في آلازغة بن 

ها ٨ٞظل٪ لم ًخضاع٦٪ هللا بغخمخه, واٖلم ؤهه ٦ما  ًُل٘ الُبِب الخاط١ ٖلى ؤؾغاع في اإلاٗالجاث ٌؿدبٗضَا مً ال ٌٗٞغ

ألاهبُاء ؤَباء ال٣لىب والٗلماء بإؾباب الخُاة ألازغوٍت، ٞال جخد٨م ٖلى ؾىجهم بم٣ٗىل٪ ٞتهل٪، ٨ٞم مً شسو ًهِبه 

٠٨ مً الجاهب آلازغ مً ٖاعى في ؤنبٗه ٣ُٞخطخي ٣ٖله ؤن ًُلُه، ختى ًىبهه الُبِب الخاط١ ؤن ٖالظه ؤن ًُلي ال

هاب ومىابتها ووظه الخٟاٞها ٖلى البضن؟  البضن, ِٞؿدبٗض طل٪ ٚاًت الاؾدبٗاص مً خُض ال ٌٗلم ٦ُُٟت اوكٗاب ألٖا

ض الىاَؽ بها ؤؾغاع  ولُاث٠ لِؿذ في  ٤ آلازغة، وفي ص٢اث٤ ؾجن الكٕغ وآصابه، وفي ٣ٖاثضٍ التي حٗب  ٞه٨ظا ألامغ في ٍَغ

خاَت بها، ٦ما ؤن في زىام ألاحجاع ؤمىعا عجاثب ٚاب ًٖ ؤَل الهىٗت ٖلمها ختى لم ٣ًضع ؤخض ؾٗت ال٣ٗل و٢ىجه ؤلا 

ما٫ وبٞاصتها لهٟاء  ٖلى ؤن ٌٗٝغ الؿبب الظي به ًجظب اإلاٛىاَِـ الخضًض, ٞالعجاثب والٛغاثب في ال٣ٗاثض وألٖا

هاعتها وجؼ٦ُتها وبنالخها للترقي بلى ظىاع هللا حٗالى ت  ال٣لىب وه٣ائها َو وحٗغيها لىٟداث ًٞله ؤ٦ثر  وؤٖٓم مما في ألاصٍو

ت م٘ ؤن الخجغبت ؾبُل  بلحها, ٞال٣ٗى٫ ج٣هغ ًٖ بصعا٥ ما ًىٟ٘  وال٣ٗا٢حر، و٦ما ؤن ال٣ٗى٫ ج٣هغ ًٖ بصعا٥ مىاٞ٘ ألاصٍو

مىاث ٞإزبرها ًٖ في خُاة آلازغة م٘ ؤن الخجغبت ٚحر مخُغ٢ت بلحها، وبهما ٧اهذ الخجغبت جخُغ١ بلحها لى عظ٘ بلُىا بٌٗ ألا 
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ٌ   ,ل الىٓغ ال مً ظهت الؿم٘بَ ً ٢  ال٣ٗاثض ؤلاًماهُت م   جصخَُذ  اع٥ ال٣ٗل. مً مض ٞةجها بٗ

  ٌ االء   ؿم  َو
ً
ى باللؿان الُىهاوي مدب الخ٨مت ,ظم٘ ُٞلؿٝى ىن ٞالؾٟت  ,ٞبدشىا ًٖ طل٪ ,َو

في هٍٓغ بلى  وويٗىا ٢اهىها حهخضي به ال٣ٗل   ,مىا ٖلى بنابت الٛغى مىهوخى   ,غوا لهوقم  

 وؾمٍى باإلاى٤ُ. ,الخمُحز بحن الخ٤ والباَل

ز الخ٤ مً الباَل بهما َى للظًَ في اإلاٗاوي الىٓغ الظي ًُٟض جمُح ومدهل طل٪ ؤن  

ت مً اإلاىظىصاث الصسهُت ٦ما  ,مىُب٣ت ٖلى ظمُ٘ ألاشسام اُٞجغص مجها ؤوال نىع  ,اإلاىتٖز

ظٍ مجغصة مً الخؿىؾاث  ,ًىُب٤ الُاب٘ ٖلى ظمُ٘ الى٣ىف التي جغؾمها في َحن ؤو قم٘ َو

بطا ٧اهذ مكتر٦ت م٘ مٗان ؤزغي و٢ض  زم ججغص مً جل٪ اإلاٗاوي ال٩لُت ,حؿمى اإلا٣ٗىالث ألاواثل

زم ججغص زاهُا بن قاع٦ها  ,جمحزث ٖجها في الظًَ ٞخجغص مجها مٗان ؤزغي وهي التي اقتر٦ذ بها

ض  ٚحر   بلى اإلاٗاوي البؿُُت ال٩لُت اإلاىُب٣ت ٖلى ظمُ٘ اإلاٗاوي  َا وزالشا بلى ؤن ًيخهي الخجٍغ

ض   ,وألاشسام  وهي ألا  ,بٗض َظا وال ٩ًىن مجها ججٍغ
 
ظٍ الجغصاث ٧ل ها مً ٚحر ظىاؽ الٗالُت. َو

 
 
بًٗها م٘ بٌٗ لخدهُل الٗلىم مجها حؿمى اإلا٣ٗىالث  الخؿىؾاث هي مً خُض جإل٠ُ

لب جهىَع  ,الشىاوي ٞال بض للظًَ  ,٦ما َى الىظىص   ٞةطا هٓغ ال٨ٟغ في َظٍ اإلا٣ٗىالث الجغصة َو

  ً ان مً بياٞت بٗ  ع  ل جهى  لُده   ,ال٣ٗلي ال٣ُُجيها بلى بٌٗ وهٟي بًٗها ًٖ بٌٗ بالبَر

  ,صخُذ ٦ما مغ الىظىص جهىعا صخُدا مُاب٣ا بطا ٧ان طل٪ ب٣اهىن  
 
الظي  الخهض٤ً   ونى٠

 َى جل٪ ؤلا 
 
   ياٞت

والخهىع مخ٣ضم ٖلُه  ,الخهىع في الجهاًت ٖىضَم ٖلى نى٠   م  والخ٨م مخ٣ض 

  وبهما الخهض٤ً   ,صعا٧يألن الخهىع الخام ٖىضَم َى ٚاًت الُلب ؤلا  ,في البضاءة والخٗلُم
 
 وؾُلت

م الخهىع وجى٠٢ الخهض٤ً ٖلُه ٞبمٗجى الكٗىع ال وما حؿمٗه في ٦خب اإلاى٣ُُحن مً ج٣ض   ,له

م ؤعؾُى ,بمٗجى الٗلم الخام ظا َى مظَب ٦بحَر مىن ؤن الؿٗاصة في بصعا٥  ,َو زم ًٖؼ

  
 
 ها ما في الخـ وما وعاء الخـ بهظا الىٓغ وجل٪ البراَحن.اإلاىظىصاث ٧ل

ىا ٖلُه ٢ًاًا  وخانل   ى الظي ٖٞغ مضاع٦هم في الىظىص ٖلى الجملت وما آلذ بلُه َو

م ؤجهم ٖثروا ؤوال ٖلى الجؿم الؿٟلي بد٨م الكهىص والخـ   ,ؤهٓاَع
 
هم ٢لُال زم جغقى بصعا٦

زم ؤخؿىا مً ٢ىي الىٟـ  ,ً ٢بل الخغ٦ت والخـ في الخُىاهاثٞكٗغوا بىظىص الىٟـ م  

مً ال٣ًاء ٖلى  عا٦هم ٣ًٞىا ٖلى الجؿم الٗالي الؿماوي بىدى  وو٠٢ بص ,بؿلُان ال٣ٗل

                                                                                                                                             

ما٫ اإلابٗضة ٖىه، و٦ظا ًٖ ال٣ٗاثض، وطل٪ مما ال ًُم٘ ُٞه,  ً ألٖا ما٫ اإلا٣بىلت الىاٞٗت اإلا٣غبت بلى هللا حٗالى ػلٟى ٖو ألٖا

 , ٟهم٪ مىاعص بعقاعاجه، ٞاٖؼ٫ ال٣َٗل بٗض طل٪ ًٖ الخهٝغ ٨ُُٟٞ٪ مً مىٟٗت ال٣ٗل ؤن حهضً٪ بلى نض١ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص, ٍو

 ػم الاجبإ, ٞال حؿلم بال به والؿالم( اَـ .وال 
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ـ   ,ؤمغ الظاث ؤلاوؿاهُت ٣ل   ووظب ٖىضَم ؤن ٩ًىن للٟل٪ هٟ   ,٦ما لئلوؿان ٖو
َ
ا طل٪ ىْ هَ جْ زم ؤ

 
َ
ى الٗاقغ جهاًت  .ٖضص آلاخاص وهي الٗكغ، حؿ٘ مٟهلت طواتها ظمل وواخض ؤو٫ مٟغص َو

 لظي خه  َظٍ اإلاظاَب ا وبمام  ٢ا٫ ابً زلضون: 
َ
ها ها وؾُغ حجَج ن ٖلَم و  ها وصَ ل مؿاثل

ُٞما بلٛىا في َظٍ ألاخ٣اب َى ؤعؾُى اإلا٣ضووي مً ؤَل م٣ضوهُت مً بالص الغوم مً جالمُظ 

ى مٗلم ؤلاؾ٨ىضع ,ؤٞالَىن  ال١ ,َو ؿمىهه اإلاٗلم ألاو٫ ٖلى ؤلَا ٌٗىىن مٗلم نىاٖت  ,َو

  ,اإلاى٤ُ
َ
 بط لم ج٨ً ٢بل

 
ى ؤو٫ مً عجب  ,بته مهظ  ٢اهىجَ َو

َ
ها وؤخؿً ها واؾخىفى مؿاثل

 .ول٣ض ؤخؿً في طل٪ ال٣اهىن ما قاء لى ج٨ٟل له ب٣هضَم في ؤلالهُاث ,(2411)بؿُها

ًَ زم ٧ان مً بٗضٍ في ؤلاؾالم َم  الىٗل بالىٗل بال  ه خظَو ً ؤزظ بخل٪ اإلاظاَب واجب٘ ٞحها عؤ

جي الٗباؽ مً اللؿان مً ب ٦خب ؤولئ٪ اإلاخ٣ضمحن إلاا جغظمها السلٟاء   في ال٣لُل. وطل٪ ؤن  

ً ؤيله هللا مً وؤزظ مً مظاَبهم َم  ,مً ؤَل اإلالت الُىهاوي بلى اللؿان الٗغبي جهٟدها ٦شحر  

ٗها وظاصلىا ٖجها وازخلٟىا في مؿاثَل  ,مىخدلي الٗلىم م ؤبى ههغ  ,مً جٟاَع و٧ان مً ؤقهَغ

اثت السامؿت لٗهض هٓام وؤبى ٖلي بً ؾِىا في اإلا ,الٟاعابي في اإلااثت الغابٗت لٗهض ؾ٠ُ الضولت

ما. حَر ه بإنبهان ٚو  اإلال٪ مً بجي بٍى

َم اإلاىظىصاث الظي طَبىا  واٖلم ؤن َظا الغؤَي  ه, ٞإما بؾىاص  بلُه باَل  بجمُ٘ وظَى

ب  
َ
ج م به في الترقي بلى الىاظب, ٞهى ٢هىع  ٖما وعاء طل٪ مً ع  ها بلى ال٣ٗل ألاو٫ وا٦خٟاَئ  

 
٧ل

  ٘ ٤  هللا, ٞالىظىص  ؤوؾ
ْ
ل
َ
م ٖلى ز ىَن{, و٧إجهم في ا٢خهاَع م 

َ
ل ْٗ
َ
 ح

َ
٤  َما ال

 
ل
ْ
س ٍَ هُا٢ا مً طل٪, }َو

ً ٖلى بزباث ألاظؿام زانت,  ٍغ بزباث ال٣ٗل ٣ِٞ والٟٛلت ٖما وعاءٍ بمشابت الُبُُٗحن اإلا٣خه 

 في خ٨مت هللا شخيء. اإلاٗغ يحن ًٖ الى٣ل وال٣ٗل, اإلاٗخ٣ضًً ؤهه لِـ وعاَء الجؿم

مى  ٗغيىجها ٖلى مُٗاع اإلاى٤ُ وؤما البراَحن التي ًٖؼ جها ٖلى مضُٖاتهم في اإلاىظىصاث َو

 
 
حر   و٢اهىهه ٞهي ٢انغة ؿمىهه  ٚو واُٞت بالٛغى. ؤما ما ٧ان مجها في اإلاىظىصاث الجؿماهُت َو

  ٍ ؤن  ٢هىع   الٗلم الُبُعي ٞىظه  
 
ؿخسغط بالخضوص اإلاُاب٣ت بحن جل٪ الىخاثج الظَىُت التي ح

مهم وبحن   ,طَىُت ٧لُت ٖامت جل٪ ؤخ٩ام   ألن   ,٣ًُجي ما في الساعط ٚحر  وألا٢ِؿت ٦ما في ٖػ

                                              

٢ا٫ الٛؼالي في "مٗغاط الؿال٨حن" : )واإلاى٤ُ ٖلى مغ ألاًام و٦غ الضَىع ًى٣دىهه وحهظبىهه بلى ػمان  (2411)

ظب ال٨خب  ان, َو ؤٞالَىن ٞؼاص جغجِبا ومحز ُٞه الؿٟؿُت مً الجض٫. وخظا خظٍو جلمُظٍ ؤعؾُى ٞغجب نىاٖت البَر

ت عؾاثل ؤلامام الٛؼالي )م الشماهُت(. مج ٣ُُت( (51مٖى  )ٍ اإلا٨خبت الخٞى

 ): ابً زلضون و٢ا٫ 
 
ه ولم ج

 
ب َغ٢

 
هظ  جَم ج٩لم ُٞه اإلاخ٣ضمىن ؤو٫ ما ج٩لمىا به ظمال ظمال ومٟتر٢ا, ولم ت 

 
ه ٘ مؿاثل

هىله وظٗله ؤو٫َ  اجدتها, الٗلىم الخ   ختى ْهغ في ًىهان ؤعؾُى, ٞهظب مباخشه وعجب مؿاثله ٞو ولظل٪ ٌؿمى ٨مُت ٞو

 (645اإلا٣ضمت )م  .(باإلاٗلم ألاو٫ 
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ولٗل في اإلاىاص ما ًمى٘ مُاب٣ت الظَجي ال٨لي  ,الساعظُت مدصسهت بمىاصَا واإلاىظىصاث  

  ,اللهم بال ما ال ٌكهض له الخـ مً طل٪ ,للساعجي الصسصخي
 
 ,ٍ ال جل٪ البراَحنه قهىص  ٞضلُل

ٝ الظًَ ؤًًا في اإلا٣ٗىالث ألاو٫ اإلاُاب٣ت بما ٩ًىن جهغ  ٞإًً ال٣ُحن الظي ًجضوهه ٞحها؟ وع 

ضَا في الغجبت الشاهُت ٩ُٞىن  ,للصسهُاث بالهىع السُالُت ال في اإلا٣ٗىالث الشىاوي التي ججٍغ

بط اإلا٣ٗىالث ألاو٫ ؤ٢غب بلى مُاب٣ت الساعط ل٨ما٫  ,الخ٨م خُيئظ ٣ًُيُا بمشابت الخؿىؾاث

غاى  ٞيؿلم لهم خُيئ ,الاهُبا١ ٞحها ًٖ الىٓغ ٞحها بط  ظ صٖاوحهم في طل٪. بال ؤهه ًيبػي لىا ؤلٖا

 َى م  
َ
ٞىظب  ,مؿاثل الُبُُٗاث ال تهمىا في صًيىا وال مٗاقىا ٞةن   ,اإلاؿلم إلاا ال ٌٗىُه ٥  غْ ً ج

 
 
ؿمىهه الٗلم  ,ها. وؤما ما ٧ان مجها في اإلاىظىصاث التي وعاء الخـ وهي الغوخاهُاثٖلُىا جغ٦ َو

لم م   ٞةن   ,ا بٗض الُبُٗتؤلالهي ٖو
 
ان   وال ًم٨ً الخىنل   ,عؤؾا طواتها مجهىلت  بلحها وال البَر

ض اإلا٣ٗىالث مً اإلاىظىصاث الساعظُت الصسهُت بهما َى مم٨ً ُٞما َى  ألن   ,(2412)ٖلحها ججٍغ

وهدً ال هضع٥ الظواث الغوخاهُت ختى هجغص مجها ماَُاث ؤزغي بذجاب الخـ بُيىا , مضع٥ لىا

ان ٖلحها وال مضع٥ لىا في بزباث وظىصَا ٖلى الجملت بال ما هجضٍ بحن ٞال  ,وبُجها ًخإحى لىا بَغ

ظىبِىا مً ؤمغ الىٟـ ؤلاوؿاهُت وؤخىا٫ مضاع٦ها وزهىنا في الغئٍا التي هي وظضاهُت ل٩ل 

ٝ   ٚامٌ ال ؾبَُل  وما وعاء طل٪ مً خ٣ُ٣تها ونٟاتها ٞإمغ   ,ؤخض و٢ض نغح  ,ٖلُه بلى الى٢ى

  
ان   َم خُض طَبىا بلى ؤن ماى ٣  بظل٪ مد٣  ان  ألن   ,ٖلُه ال ماصة له ال ًم٨ً البَر م٣ضماث البَر

ها ؤن ج٩ىن طاجُت م ؤٞالَىن: بن ؤلالهُاث ال ًىنل ٞحها بلى ال٣ُحن وبهما  ,مً قَغ و٢ا٫ ٦بحَر

وبطا ٦ىا بهما هدهل بٗض الخٗب والىهب ٖلى الًٓ ٣ِٞ  ,ٌٗجي الًٓ ,٣ًا٫ ٞحها باألزل٤ وألاولى

                                              

الٛؼالي في "اإلاى٣ظ مً ٞغاظٗه, و٢ض ٢ا٫  50 - 1/49َظا الٟسغ  الغاػي في "اإلاُالب الٗالُت" و٢ض ٢غع ( 2412)

ٍى في اإلاى٤ُ، ( : )143الًال٫" )م  اء بالبراَحن ٖلى ما قَغ وؤما ؤلالهُاث: ٟٞحها ؤ٦ثر ؤٚالُُهم، ٞما ٢ضعوا ٖلى الٞى

َـ . ولظل ٍى في صخت ماصة ال٣ُاؽ في ٢ؿم 85و٢ا٫ في ؤو٫ "التهاٞذ" )م ٪ ٦ثر الازخالٝ بُجهم ُٞه( ا ( : )بن ما قَغ

ٍى في نىعجه في ٦خاب ال٣ُاؽ, وما ويٍٗى مً ألاويإ في بٌؿاٚىجي و٢اَُٛىعٍاؽ التي هي  ان مً اإلاى٤ُ, وما قَغ البَر

اء  َـ . ولهظا ٢ا٫ ابً جُمُت في "ه٣ٌ  بصخيء  مً ؤظؼاء اإلاى٤ُ وم٣ضماجه, لم ًخم٨ىىا مً الٞى مىه في ٖلىمهم ؤلالهُت( ا

٘  في  -هلالج لج ؾبداهه وحٗالى  -وؤما السال٤ ( : )35اإلاى٤ُ" )م  ٞلِـ له قبُه  وال هٓحر, ٞالخ٨ٟغ الظي مبىاٍ ٖلى ال٣ُاؽ ممخى 

َـ . و خ٣ه ٌ  الٗلم ؤلالهي ال ًجى : ) ٢1/29ا٫ في "صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل" ( ا جمشُلي ٌؿخىي ُٞه  ؿخض٫ ُٞه ب٣ُاؽ  ػ ؤن 

، وال ب٣ُاؽ قمىلي حؿخىي ُٞه ؤٞغاص   ألانل   ً  والٟٕغ  ٍ، ٞةن هللا ؾبداهه لِـ ٦مشله شخيء، ٞال ًجىػ ؤن 
 
، وال مش ل بٛحٍر

َا.   ًجىػ ؤن ًضزل جدذ ٢ًُت ٧لُت حؿخىي ؤٞغاص 
 
في َظٍ ألا٢ِؿت  مً اإلاخٟلؿٟت واإلاخ٩لمت مشَل  ولهظا إلاا ؾل٪ َىاث٠

 ًَ لب ٖلحهم ـ بٗض الخىاهي ـ الخحرة والايُغاب، إلاا ًغوهه مً  ىلىا بها بله  اإلاُالب ؤلالهُت لم  ال٣ُحن، بل جىا٢ًذ ؤصلتهم، ٚو

م ؤجهم ٦ما ٢ا٫ ابً جُمُت: ) ( اَـ . وخانل  ؤصلتهم ؤو ج٩اٞئها ٞؿاص   م بال٣ُاؽؤمَغ
َ
ٗل  ٌ (. ه٣ٌ اإلاى٤ُ َلبىا بال٣ُاؽ ما ال 

 (167)م 
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وهدً بهما ٖىاًدىا  ؟ٞإي ٞاثضة لهظٍ الٗلىم والاقخٛا٫ بها ,ؤوالُىا الًٓ الظي ٧ان ٨ُٟٞ

ظٍ هي ٚاًت ألا٩ٞاع ؤلاوؿاهُت  ,بخدهُل ال٣ُحن ُٞما وعاء الخـ مً اإلاىظىصاث َو

 .(2413)ٖىضَم(

عؤًذ في بٌٗ ال٨خب: ؤهه ه٣ل ًٖ ٖٓماء : )" اإلاُالب الٗالُت٢ا٫ الغاػي في ٦خاب "

 باألولى وألازل٤ الخ٨مت وؤؾاَحن ا
 
لٟلؿٟت ؤجهم ٢الىا: الٛاًت ال٣هىي في َظا الباب: ألازظ

والخمؿ٪ بالجاهب ألاًٞل ألا٦مل, وؤما الجؼم اإلااو٘ مً الى٣ٌُ ٣ٞض ال ًم٨ً جدهُله في 

 . (2414)(بٌٗ اإلاباخض

ً ؤن   و٢ض اٖتٝر ؤ٦ثر  ٢ا٫ الُىفي: )و   ؤثمت ؤَل ال٨الم والٟلؿٟت مً ألاولحن وآلازٍغ

ا ال جٟطخي بهم بلى الٗلم وال٣ُحن في  الُغاث٤َ  ا في ؤمىع الغبىبُت باأل٢ِؿت التي يغبَى التي ؾل٩َى

مشل ج٩لمهم بالجؿم والٗغى في صالثلهم ومؿاثلهم, وم٣الت ؤؾاَحن الٟلؿٟت  ,ألامىع ؤلالهُت

خغي, مً ألاواثل ؤجهم ٢الىا: الٗلم ؤلالهي ال ؾبُل ُٞه بلى ال٣ُحن وبهما ًخ٩لم ُٞه باألولى وألا 

 َم  ٢ا٫: ولهظا اج٤ٟ ٧ل  
َ
 ٚالبَ  م٣الت َاالء اإلاخٟلؿٟت في الٗلم ؤلالهي ؤن   َر بَ ً ز

٧اطبت  ه ْىىن 

 . (2415)(وؤ٢ِؿت ٞاؾضة, وؤن الظي ُٞه مً الٗلم والخ٤ ٢لُل اهخهى

 
َ
تراٝ زىيهم في الغبىبُاث  بإن   و٢ا٫ ابً الىػٍغ: )و٢ض ه٣ل الغاػي ًٖ الٟالؾٟت الٖا

ً  باإلاكاَضاث والجغ  لمىن بال ؤخ٩امَ بالًٓ, وؤجهم ال ٌٗ ٣غوا بظل٪ ٢ام الضلُل  اث, ولى لم 

  ٘ ٖ   ال٣اَ هم اإلاخبا هم وج٩اطب 
 
ى ازخالٞ  .(2416)ض اإلاخٟاخل(ٖلحهم بظل٪, َو

ً زبر م٣الت َاالء اإلاخٟلؿٟت في الٗلم ؤلالهي ؤن ٚالبه َم  و٢ا٫ ابً جُمُت: )اج٤ٟ ٧ل  

 مً الٗلم الخ٤ ٢لُل, وؤم  وؤن الظي ُٞه  ,ْىىن ٧اطبت وؤ٢ِؿت ٞاؾضة
 
اإلاخ٩لمت مً  ا اٖتراٝ

َٕ  ٢ض ظم٘ الٗلماء   ؤلاؾالمُحن ٨ٞشحر   م ٖما ٧اهىا ٣ًىلىهه وجىبتَ  ُٞه قِئا وط٦غوا عظى هم ؤ٧ابَغ

 .(2417)بما ٖىض اإلاىث وبما ٢بل اإلاىث(

َٖ ؤ ظمُ٘ ال٣ٗالء الظًً زبروا ٦المَ : )ؤًًاو٢ا٫  ه في الٗلم ؤلالهي  مىا ؤجهم ل  عؾُى وطٍو

ت الٗلم ؤلالهي وؤ٦ثر الىاؽ ايُغابا ويالال, ٞةن   ٦المه و٦الم  مً ؤ٢ل الىاؽ ههِبا في مٗٞغ

                                              

 (710 - 707مت )م اإلا٣ض (2413)

 1/41اإلاُالب الٗالُت  (2414)

ل الش٣اث إلاغعي بً ًىؾ٠ ال٨غمي )م  (2415)  (111 - 110ؤ٢اٍو

 (71)م  بًشاع الخ٤ ٖلى السل٤ (2416)

 1/79الاؾخ٣امت  (2417)
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ايُاث مشل ٦الم ب٣ُت الىاؽ ه في الخؿاب والٗضص وهدٍى مً الٍغ والٛلِ في طل٪ ٢لُل  ,طٍو

ُه باَل, وؤما ٦المهم في ؤلالهُاث ٟٞي  هاصع, و٦المهم في الُبُُٗاث صون طل٪ ٚالبه ظُض ٞو

غ ٚاًت وال ؾمحن  ىال ؾهل ٞحرج٣ ,الايُغاب م٘ ٢لخه, ٞهى لخم ظمل ٚض ٖلى عؤؽ ظبل ٖو

ه ٧ل مً له هٓغ   تَى ٢لُل ٦شحر الًالل ,ُٞيخ٣ل صخُذ في الٗلىم ؤلالهُت...  ُٖٓم اإلاك٣ت ٌٗٞغ

و٢ض اٖتٝر ؤؾاَحن الٟلؿٟت بإن الٗلم ؤلالهي ال ؾبُل لهم بلى الٗلم وال٣ُحن ُٞه وبهما ًازظ 

في ولى وألازل٤ ألاخغي, وممً ط٦غ طل٪ ٖجهم ناخب َظا ال٨خاب ؤبى ٖبضهللا الغاػي ُٞه باأل 

  .(2418)("اإلاُالب الٗالُت"الظي ؾماٍ ٦خابه 

م ل٪ ال٨ٟغ مً ؤهه م٣خضع  ٖلى ؤلاخاَت بال٩اثىاث ٢ا٫ ابً زلضون: )  ٖ ؼ ًَ وال جش٣ً بما 

ه ف ًَ ْه عؤ  
 ٟ ه, وَؾ  

 
ٝ  ٖلى جٟهُل الىظىص ٧ل    ي طل٪, واٖلم ؤن  وؤؾبابها, والى٢ى

الىظىص ٖىض ٧ل 

ا, وألامغ  في هٟؿه بسالٝ طل٪, والخ٤ مً  ه مىدهغ  في مضاع٦ه ال ٌٗضَو  ً ضع ٥  في باصت عؤ
م 

ِ  وعاثه, ؤال جغي ألانم  ٠ُ٦ ًىدهغ الىظىص   ؿ٣  ٖىضٍ في الخؿىؾاث ألاعب٘ واإلا٣ٗىالث, وََ

مى ؤًًا ٌ اث, و٦ظل٪ ألٖا  اإلاؿمٖى
 
 مً الىظىص ٖىضٍ نى٠

 
اإلاغثُاث, ولىال  ؿ٣ِ ٖىضٍ نى٠

وا به, ل٨جهم ًدبٗىن  غ 
َ
ا ؤ٢

َ َ
م وال٩اٞت إلا ما ًغصَم بلى طل٪ ج٣لُض آلاباء واإلاكُست مً ؤَل ٖهَغ

بُٗت بصعا٦هم, ولى ؾئل الخُىان ألاعجم  ال٩اٞت في بزباث َظٍ ألانىاٝ ال بم٣خطخى ُٞغتهم َو

 
َ
 وه

َ
, ٞةطا ٖلمَذ َظا ٞلٗل َىا٥ (2419)٤ لىظضهاٍ مى٨غا للم٣ٗىالث وؾا٢ُت لضًه بال٩لُتُ

ألن بصعا٧اجىا مسلى٢ت مدَضزت, وزل٤  هللا ؤ٦بر مً زل٤ الىاؽ,  ,يغبا مً ؤلاصعا٥ ٚحر مضع٧اجىا

 (2420)والخهغ مجهى٫, والىظىص ؤوؾ٘ هُا٢ا مً طل٪
َ
م بصعا٦ ه 

٪ , وهللا مً وعائهم مدُِ, ٞات 

                                              

 468 - 2/464بُان جلبِـ الجهمُت  (2418)

 البهُم( ولهظا ٢ا٫ ال٩ىزغي: )2419)
ُ
ان ٖلى هؼو٫ "ب ( اَـ . م٣ضمت ٦خاالاكخاصدُز كلى املخظىِض شإن ب٢امت البَر

 (260 - 257( , وهي مىظىصة في م٣االث ال٩ىزغي )م 4لٗبض هللا ابً الهض٤ً الٛماعي )م  "ِٖسخى في آزغ الؼمان

, اإلاىحىراث ال جىداصس في مدازن ؤلاوظدن( : )624)م  "اإلا٣ضمت"( ٢ا٫ ابً زلضون في مىي٘ آزغ مً 2420)

  ٖ  و
ْ
ٗخه  م  ل  بالهضاًت ؤمل٪( اَـ .هللا ؤوؾ٘, وزل٣ه ؤ٦بر, وقَغ

اص ٢اٖضة ٢ا٫: ) . اإلاىحىراث ؤكم  مً املخظىطدث ال ًجىػ الك٪ ٞحها... ووٗجي بال٣اٖضة اإلا٣غعة ؤن  و٢ض ط٦غ ال٣ٗ 

ٞهىا٥ مىظىصاث ؤ٦ثر مما هدـ, بل َىا٥ مىظىصاث ٢ابلت لئلخاَت بها مً ٍَغ٤ ؤلاخؿاؽ ؤ٦ثر مما هدؿه آلان باآلالث 

ب والخطسُ َـ . ووؾاثل الخ٣ٍغ  (50 - 49لل٣ٗاص )م  "هللا"٦خاب م( ا

م مىه: )مً الخ٤٣ ؤن الىعي ال٩ىوي مل٨ت ٢ابلت للترقي والاحؿإ, ألن الخ٣اث٤ التي ج٣بل الٟهم و   
٘  مخ٣ض  ٢ا٫ في مىي

وصٕ ٖى٪  -في ال٩ىن ال جؼا٫ ٖلى احؿإ واعجٟإ ًٟى٢ان ٧ل  وعي جغقى بلُه بىى ؤلاوؿان, بل َظٍ الخىاؽ الجؿضًت 

ٌ   -الخ٣اث٤ اإلااصًت  الخُىان ٌؿخيصخئ الغاثدت ٖلى بٗض ؤمُا٫, وهي  ال جدُِ ب٩ل ما جدؿه الُٗىن وألاهٝى وآلاطان, ٞبٗ

ِ, وبٌٗ ألانىاث جلخ٣ُها مً وعاء البداع وال٣ٟاع, و٢ض ٧ان  ٧الٗضم في ؤه٠ خُىان آزغ ولى ٧اهذ مىه ٖلى مضي ٢غاٍع
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  ٕ ٖلى  , ٞهى ؤخغم  وكملً اكخلدرن مًبه  ومضع٧اج٪ في الخهغ, واجب٘ ما ؤمغ٥ الكاع

َ٘ مً هُا١ ٣ٖل٪,  ؾٗاصج٪, وؤٖلم   بما ًىٟٗ٪, ألهه مً َىع ٞى١ بصعا٦٪, ومً هُا١ ؤوؾ

ه ٣ًُيُت ال ٦ظب ٞحها,  ولِـ طل٪ ب٣اصح في ال٣ٗل ومضاع٦ه, بل ال٣ٗل  محزان  صخُذ, ٞإخ٩ام 

لهٟاث ؤلالهُت ٚحر ؤه٪ ال جُم٘ ؤن جؼن به ؤمىَع الخىخُض وآلازغة وخ٣ُ٣ت الىباة وخ٣اث٤ ا

  ٘ الظي ًىػن به  عؤي اإلاحزاَن  طل٪ مشا٫ عظل   في مدا٫, ومشا٫   و٧ل ما وعاء َىعٍ, ٞةن طل٪ َم

ظا ال ًض٫ ٖلى ؤن اإلاحزان في ؤخ٩امه ٚحر   الظَب   ل٨ً لل٣ٗل  ,ناص١ ُٞم٘ ؤن ًؼن به الجبا٫, َو

 خضا ٠٣ً ٖىضٍ وال ًخٗضي َىَع 
َ
 ٞة ,باهلل وبهٟاجه ٍ ختى ٩ًىن له ؤن ًدُِ

 
مً طعاث  هه طعة

 
َ
 الىظىص الخانل مىه, وجًُٟ في َظا لٛ
َ
ً  ِ َم ل ٖلى الؿم٘ في ؤمشا٫ َظٍ ال٣ًاًا  ٣ضم ال٣َٗل ً 

مً طل٪. وبط جبحن طل٪ ٞلٗل ألاؾباب بطا  و٢هىع ٞهمه وايمدال٫ عؤًه, ٣ٞض جبحن ل٪ الخ٤  

٣ٗل في بُضاء ججاوػث في الاعج٣اء هُا١َ بصعا٦ىا ووظىصها زغظذ ًٖ ؤن ج٩ىن مضع٦ت ًُٞل ال

 ٌ ا وجٍٟى ى٣ُ٘, ٞةطا الخىخُض َى العجؼ ًٖ بصعا٥ ألاؾباب و٦ُُٟاث جإزحَر داع ٍو ام, ٍو ألاَو

ٖ   طل٪ بلى زال٣ها الخُِ بها بط ال ٞاَٖل  , و٧لها جغج٣ي بلُه وجغظ٘ بلى ٢ضعجه, و  ٚحٍر
ْ
ىا به بهما م  ل

  
ظا مٗجى ما ه٣ل ًٖ بٌٗ اله    َى مً خُض نضوعها ٖىه, َو
لعجؼ ًٖ ؤلاصعا٥ حن: ا٣ً  ض 

 .(2421)(بصعا٥

ان لظاث هللا لجىػي: )٢ا٫ ابً ا إل ٖلى جد٤ُ٣ الٗٞغ ٖؼ -مً ؤعجب ألامىع َلب الَا

ل اإلاخ٩لمىن، ٞما و٢ٗىا  ت بالجملت، ول٣ض ؤٚو حهاث، لِـ بال اإلاٗٞغ وظل، ونٟاجه وؤٞٗاله، َو

م بلى الدؿلُم  . (2422)(بصخيء، ٞغظ٘ ٣ٖالَئ

خه ٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم: )ما ؤقو  ت ما لم ًً٘ هللا ٖلى مٗٞغ ض َم٘ الىاؽ في مٗٞغ

ٟلت، ٞالخؼم   ٖىه ٦ما ٞٗل  ؤلايغاب   ؾببا، ٧لما هٓغوا ُٞه وخغنىا ٖلُه اػصاصوا خحرة ٚو

ه الجبا٫   الؿل٠ الهالر، والبهاثغ  
ْ
لم ًىٟٗه  ٧األبهاع, ٞمً خغم ؤن ًغي ببهٍغ ما واعج

 
 
 . (2423)جدض٣ًه بلى طل٪ م٘ ٢ُام الؿاجغ( بَالت

                                                                                                                                             

م ؤن اإلاىظىص َى ما جىاوله الخـ صون الًٓ ٢بل الٗهغ الخايغ ؤن الهىث ) ٖضم ( ٖ ب. ومً ٖػ لى مض البهغ ال٣ٍغ

ه, و٢امذ ٖلُه الدجت مً الُٗىن وألاهٝى وآلاطان, ًٞال ًٖ البهاثغ وال٣ٗى٫( اَـ . ٦خاب  ـ  هٟؿ  به الخ
 
 "هللا"ٚحٍر ٦ظ

 (20لل٣ٗاص )م 

 (583 - 581اإلا٣ضمت )م  (2421)

 (348)م نُض الساَغ  (2422)

 1/19 ٢ىاٖض ألاخ٩ام (2423)
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ا٫ ابً الىػٍغ: )اقتهغ ًٖ الجىُض هٟ٘ هللا به ٖلى ٖلى مغجبخه ؤهه ٧ان ٣ًى٫: ما ٌٗٝغ و٢

ص  الٛؼالي جٟؿحَر طل٪ في م٣ضماث اإلا٣هض ألاؾجى, وظىص طل٪ ؤًًا الؼع٦صخي في هللا بال هللا, وَظى 

هم, ٣ٞض ٦ٟاها ٦خاب هللا حٗالى خُض ٣ًى٫ 
 
َ٘ الجىام٘ للؿب٩ي, وصٕ ٖى٪ َاالء ٧ل قغخه ظم

ًماؾبداهه: }
ْ
ل  ٖ ه   ىَن ب 

 
ُُ د 

 ً  
َ
  م   {, وال ؤوضَر َوال

ان,  ال٣غآن بطا ؤظحَر  ً هو  ل بٛحر بَغ مً الخإٍو

ظا عؾى٫   ى اإلابحن ل٨خاب هللا الىاؾُت السخاعة بحن هللا وبحن ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا  و٠ُ٦ هخإو٫ طل٪ َو  َو

, (2424)"اء ٖلُ٪ ؤهذ ٦ما ؤزىِذ ٖلى هٟؿ٪ؾبداه٪ ال ؤخصخي زى"ٖباص هللا ٣ًى٫ في َظا اإلا٣ام: 

و٢ا٫ في خضًض آزغ: جُإ عبىا ٞدك٨غ وحٗصخى ٞخٟٛغ وججُب اإلاًُغ وج٨ك٠ الًغ وال 

ى ؤٞصر وؤٖلم مً جغظم ًٖ مماصح عبه  ًجؼي بأالث٪ ؤخض وال ًبلٜ مضخ٪ ٢اثل َظا َو

ى اإلااحى في طل٪ لجىام٘ ال٩لم وخؿىاَا وؤهٟؿها ٖىض هللا حٗالى وؤ ى ؾبداهه َو ؾىاَا َو

ًُماهللا حٗالى: }الساَب ب٣ى٫   ٓ
َٖ  ٪َ ُْ لَ َٖ   

 
ل  اَّلل ًْ َ

اَن ٞ
َ
م  َو٧

َ
ل ْٗ
َ
ًْ ح

 
٨
َ
ْم ج

َ
َمَ٪ َما ل

 
ل َٖ {, ٞاٖتٝر َو

 . (2425)ٖلُه الؿالم ب٣هىع ٖباعجه ًٖ بلٙى اإلاغام في َظا اإلا٣ام ٠ُ٨ٞ ؾاثغ ألاهام(

يخهي بلُه, ٦ما ؤن للبهغ خضا ا ًض  لل٣ٗل َخ  الكاٞعي: )بن  ؤلامام ٢ا٫ ٢لذ: ٞاألمغ ٦ما 

 .(2426)ًيخهي بلُه(

خان.  ٢ا٫ الٟسغ الغاػي في "اإلاُالب الٗالُت" : )بن ٢ىة البهغ و٢ىة البهحرة مدؿاٍو

 خا٫ ال٣ىة البانغة م٘ اإلابهغاث ؤخىا٫ زالزت: ولُٗخبر ؤن 

                                              

( : )مً ؤعاص ؤن ٌٗلم هللا، ٞؿبُل طل٪ الثدت، 119 - ٢118ا٫ ابً الٗغبي في "الٗىانم مً ال٣ىانم" )م ( 2424)

ى ؤن جخد٤٣ ؤهه لِـ مشل٪، ٩ٞل ما ٖلمذ هٟؿ٪ ٖلحها، و٢ضعتها ٞلِـ َى ٖلحها، ٞةن ٢لذ: ٞهظا هٟي مدٌ، ٢لىا َى  :َو

ب٪ ومٗ٪ ومى٪. واهٓغوا عخم٨م هللا بلى الىبي ٠ُ٦ ؤهبإ ٖىه، بإن  هٟي إلاشل٪، ولِـ هُٟا لهاوٗ٪ ومىظض٥، ألهه ٢ض زبذ

خه ؤٞٗاله، ٞإما َى ؾبداهه، ٞال ٌؿخُُٗه ؤخض، ٢ض ٢ا٫ الىبي  ٤ مٗٞغ : "ؤهذ ٦ما ؤزىِذ ٖلى هٟؿ٪" مٗىاٍ: ال -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍَغ

وبن ؤعصث ؤن جمشله، لم حؿخُ٘، ٞةن ؤ٢ضع ٖلى نٟخ٪ بال بما ٖلمخجي مً نٟت هٟؿ٪، ٞةن ؤعصث ؤن جى٨ٍغ لم ج٣ضع، 

 
َ
 ه ٦ما ون٠ هَٟؿ ؤعصث صع٦

 
ى ه، وص٫ ٖلُه ٞٗل ت ٞإهذ الٗالم به خ٣ا ٖلى ٢ضع٥، َو ظٍ زالجت ؤ٢ؿام يغوٍع ه، ؤم٨ى٪. َو

الٗالم بىٟؿه ٦ما ًيبػي، وبطا ؤعصث الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم، اإلابلٛ٪ بلُه ٦ما ؤمغ، مً الاؾخضال٫ بإٞٗاله ٖلُه، ٞإ٢غب شخيء 

ؤٞٗاله، ؤهذ، ٞمجها ٞاع١ بلُه، واٖغط في صعط اإلاٗاٝع ج٠٣ ب٪ ٖىضٍ بحن ًضًه, ٞخٗلم بطا ؾل٨ذ َظٍ الؿبُل  بلُ٪ مً

اإلاُشاء، ؤهه ٢ض ظٗل الغوح ُٞ٪ آًت ٖلُه، ٞةه٪ بطا ؤعصث به٩اَعَا وظىصا، لم ج٣ضع ٖلُه، وبن ؤعصث له مشاال لم ًم٨ى٪، 

ا ٖلحها ؤصخبذ(. )ػ  (وبن ؤ٢غعث بها لضاللت آزاَع

 (141 - 140 بًشاع الخ٤ ٖلى السل٤ )م (2425)

 1/144( , وعوح اإلاٗاوي لآللىسخي 337مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي للغاػي )م  (2426)
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الخالت ألاولى: اإلابهغاث الخ٣حرة الًُٟٗت ٧الظعاث والهباءاث, واإلابهغاث السُٟت 

حر وا٢ٟت الً ُٟٗت, ٞمً اإلاٗلىم ؤن ال٣ىة البانغة ٖاظؼة ًٖ بصعا٥ ؤمشا٫ َظٍ اإلابهغاث ٚو

 ٖلحها, وال ٢اصعة ٖلى يبِ جل٪ اإلاغاجب.

ت ال٣اَغة اإلاؿخٗلُت مشل ٢غم الكمـ ٖىض ٚاًت إلاٗاهه  والخالت الشاهُت: اإلابهغاث ال٣ٍى

م وال٨ما٫, ؤال جغي ؤن مً وبقغا٢ه, ٞةن ال٣ىة البانغة ٢انغة ًٖ بصعا٦ه ٖلى ؾبُل الخما

ج٩ل٠ الىٓغ بلى ٢غم الكمـ ٖىض ٚاًت إلاٗاهه وبقغا٢ه, ٞةهه ًخسُل ْلمت وؾىاصا في وؾِ 

٢غم الكمـ, و٧إهه ًخسُل ؤن  ألاهىاع بهما جٌُٟ مً ؤَغاٝ ٢غم الكمـ, ٧إهه َؿذ 

لمت جٌُٟ ألاهىاع مً ؤَغاٞه, ٞإما هٟـ ال٣غم التي هي ٧الُؿذ ٞةن ؤلاوؿان ًغاَا ٧الٓ

غ الكمـ, ٞةهه  الؿىصاء, بال ؤن ال٣ٗل الؿلُم ًد٨م بإن جل٪ الٓلمت لِؿذ خانلت في ظَى

 مً ٦ما٫ طل٪ الىىع, 
ً
ت جهحر م٣هىعة مىب٘ ألاهىاع, ومٓهغ ألايىاء, ل٨ً ال٣ىة البانغة للبكٍغ

 وؾىاصا. ؤو عؤي الىىَع ٧األمغ ال٣اب
ً
ٌ ُٞعجؼ ًٖ بصعا٦ه, ٞلما عجؼ ًٖ بصعا٦ه جسُل ُٞه ْلمت

 مً ؤَغاٝ ٢غم الكمـ وظىاهبه.

والخالت الشالشت: اإلابهغاث اإلاٗخضلت في ال٣ىة وال٠ًٗ وال٨ما٫ والى٣هان, وهي مشل 

 ٖلحها وؤلاخاَت بها 
 
ال٨ُُٟاث ال٣اثمت بإظؿام َظا الٗالم, ٞةن ال٣ىة البانغة ًم٨جها الى٢ٝى

 والىنى٫  بلى جمام بصعا٧اتها.

ال٣ىة البانغة ٢انغة ًٖ بصعا٥ اإلابهغاث ال٣اَغة, ٞٓهغ بهظا البُان الظي ٢غعهاٍ ؤن 

و٢انغة ًٖ بصعا٥ اإلابهغاث الًُٟٗت ؤًًا, ول٨جها ٢اصعة ٖلى بصعا٥ اإلابهغاث اإلاخىؾُت في 

 ال٣ىة وال٠ًٗ وال٨ما٫ والى٣هان.

ها في مغاجب ٢ىة البهحرة 
َ
ذ َظٍ اإلاغاجب الشالزت في ٢ىة الابهاع, ٞاٖٝغ مشل وبطا ٖٞغ

 . (2427)(وال٣ٗل

ام ٫: )٢ا ٞهى ؾبداهه لٛاًت بقغا١ ظالله, عجؼث ال٣ٗى٫  ًٖ بصعا٦ه ويٟٗذ ألاَو

ٗت نلىاث   ب٣ى٫ ناخب الكَغ
 
اثه, وبلُه ؤلاقاعة وألاٞهام ًٖ الىنى٫ بلى مُاصًً بقغا١ ٦بًر

هللا ٖلُه: "بن هلل ؾبٗحن حجابا مً هىع, لى ٦كٟها ألخغ٢ذ ؾبداث وظهه ٧ل ما في الؿماواث 

الهالخحن ٣ًى٫: "ؾبدان مً اخخجب ًٖ ال٣ٗى٫ بكضة الٓهىع,  وألاعى", و٧ان بٌٗ

اهه,  ٞغ ذ َظا ٞدُيئظ ناع ال٣ٗل ٖاظؼا ًٖ بصعا٦ه ٖو وازخٟى ٖجها ب٨ما٫ هىعٍ". وبطا ٖٞغ

 لٛاًت ٢ىجه و٦ماله واؾخٗالثه.
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و٦ما ؤن البهغ ٖاظؼ  ًٖ بصعا٥ ٢غم الكمـ ل٨ما٫ هىعٍ, و٦ما ؤن البهغ ال ًخسُل 

الؿىاص والٓلمت, وال ًخسُل ًُٞان الىىع بال مً ؤَغاٝ ٢غم الكمـ, مً ٢غم الكمـ بال 

 ٧الضَكت والخحرة, ٞال ًبهغ 
 
ْخه خالت َِ ك 

َ
اثه, ٚ ْىه  ٦بًر

 
٨ٞظا َهىا ال٣ٗل بطا خاو٫ الىَٓغ بلى ٦

ٌُ ظىصٍ وعخمخه وانال بلى زل٣ه ٦ما هغي هىع  البخت قِئا, بل ًم٨ىه ؤن ًغي هىَع ٦غمه ٞو

 .(2428)(ؤَغاٞه وظىاهبه ٢غم الكمـ ٞاثًا مً

ر زُإ ؤهه ًضع٥ ٧ل   ؤلاوؿاَن  بن  )بكحر التر٧ي: ألاؾخاط ٢ا٫  ٗخب 
ٗخ٣ض  شخيء   ٌَ في الىظىص, َو

  الىخُض للخ٤ صون السلى٢اث ال٨شحرة ألازغي, وؤهه ٌٗخ٣ض ؤن   باَال ؤهه اإلاُٗاع  
َ
ض ٣ٖل ه َى الٍٟغ

بىٟؿه ٣ًغ ؤن ع٢ٗت بصعا٥  في ال٩ىن لئلصعا٥ الكامل ل٩ل الىظىص. ول٨ً الٗلم البكغي 

 ؤلاوؿان ي٣ُت ظضا.

م٨ً لىا ٞهم طل٪ بطا اٖخبرها ؤن مغ٦ؼ بصعا٥ ؤلاوؿان َى ٣ٖله ؤي مسه مؿخٗان  ٍو

 بدىاؾه السمـ اإلاٗغوٞت: البهغ والؿم٘ واللمـ والظو١ والكم.

ا الٗحن, ٩ٞان ٌٗخ٣ض ؤلاوؿان ؤهه ًغي ٧ل ما  ٢ا٫: بطا اٖخبرها خاؾت البهغ مشال ومغ٦َؼ

ي الىظىص, وبطا لم ًغ قِئا ما ٞال لصخيء بال ألهه ال ًىظض, و٧ان ٌٗخ٣ض ؤًًا ؤن ٖملُت البهغ ف

جخمشل في بزغاط شخيء مً الٗحن ٧الُض ٞخلمـ ألاقُاء وجخهىعَا جماما مشل ٞا٢ض البهغ الظي 

 ًخهىع ألاقُاء بًٟل إلاؿها بُضًه.

م َظا اإلاٟهىم ش ٚحر ال٣غآن ال٨ٍغ بط ؤهه ؤقاع مىظ زمؿت ٖكغ  ,ٞللمغة ألاولى في الخاٍع

٢غها بلى يىء الكمـ اإلاىبش٤ مجها وبلى هىع ال٣مغ اإلاى٨ٗـ ٖلحها بض٢ت ٖلمُت ٦بحرة. ٞاهُال٢ا 

ت في  غ في ال٣اَغة اإلاٍٗؼ مً طل٪ ؤصع٥ الٗالم اإلاؿلم خؿً بً الهُشم اإلاضعؽ في ظامٗت ألاَػ

ى الًىء, ٞإؾ   ال٣غن الٗاقغ اإلاؿُخي وظىصَ  اث في ٦خابه  ٖلم  ـ ٖلما ظضًضا َو ٖلم "البهٍغ

, وونٟه بإهه ًخ٩ىن  "اإلاىاْحر ا٦دك٠ ُٞه ٢ىاهحن اهدكاع الًىء و٦ظل٪ او٩ٗاؾه واه٨ؿاٍع

غاث جسغط مً مهاصع الًىء وجضزل في الٗحن التي جبهغ بًٟلها ألاقُاء, وطل٪ ؾذ  مً ٧ٍى

كغة ٢غون ٢بل آًيكخاًً. ,٢غون ٢بل ص٩ًاعث وهُىجً  ٖو

ً ا ٦دك٠ الٗلم الخضًض ؤن للًىء وظهخحن مخىا٢ًخحن ٦ما ؾ٣ُ٘ وفي ال٣غن الٗكٍغ

ِسخي خؿب مىظاث جتراوح  غاث ماصًت ٦ما ط٦غها وبما جظبظب للمجا٫ ال٨هَغ قغخه, ٞةما ٧ٍى

ؤَىالها مً نٟغ بلى ال جهاًت له, ول٨ً الٗحن ال جبهغ بال ألامىاط التي ًىدهغ َىلها في ع٢ٗت 

غمؼ له بالخٝغ م٨ُغون ) واإلاُ 0,4جتراوح بحن ؤصهاَا  ٨غون َى الجؼء مً ألال٠ مً اإلالُمتر ٍو
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يخج ًٖ طل٪ ؤن َى٫ ع٢ٗت البهغ هي:   0,8( وؤ٢هاَا  الُىهاوي ٣ِٞ  0,4, ٍو

 خؿب ما ًبِىه اإلاشا٫ آلاحي: 

 
 
 
ظا ًض٫ ٢ُٗا ٖلى ؤهىا ال ه ظضا مً الىظىص, وبما ؤن الٗحن هي  ال٣لَُل  غ بال الصخيءَ به  َو

ًاء الت ًٖى   ي ٌؿخٗحن بها الخ ٧الخىاؽ ألازغي التي هي ؤًًا مدضوصة ظضا, ٞالخ َى مً ألٖا

 .(2429)(ؤلاصعا٥ ؤًًا مدضوص  

٢ا٫ الكاَبي: )بن هللا ظٗل لل٣ٗى٫ في بصعا٦ها خضا جيخهي بلُه ال جخٗضاٍ، ولم ًجٗل لها 

 . (2430)ؾبُال بلى ؤلاصعا٥ في ٧ل مُلىب(

 ا مً الٗلم ٖلى ٢ضع مٗلىم, َى الخ٨ُم  ٢ا٫ اإلا٣بلي: )اٖلم ؤن الظي زل٤ ال٣ٗى٫, وو٢ٟهو 

  الغخُم, ٞال جخٗض   ر  الٗلُم, البَ 
َ
  غ  ْم ما خض ل٪ بالضٖىي, ٞما ؤ

َ
ً  ل٤ بال الس هم: صٖىي ٦ما ٢ا٫ بٗ

 ْاَغ, ٞٗلُ٪
 
٥, وؿإ٫ هللا الٟٗى والٗاُٞت( ٍٖغًت وي٠ٗ  

 .(2431)باال٢خهاع ٖلى َخض 

ض ال ؾبُل للٗباص ًخىنلىن به بلى م)و٢ا٫ الكى٧اوي:  ت ما ًخٗل٤ بالغب ؾبداهه وبالٖى ٗٞغ

ُض والجىت والىاع واإلابضؤ واإلاٗاص بال ما ظاءث به ألاهبُاء   نلىاث هللا ٖلحهم وؾالمه ًٖ هللا  والٖى

٠ ال٣ٗى٫َ  ٣ٗى٫ ونى٫  ؾبداهه, ولِـ لل
 
م طل٪ ٣ٞض ٧ل ما ؤعاخها هللا  بلى جل٪ ألامىع, ومً ٖػ

 ْض مىه ولم ًخٗب  
 
ل  ما جهل بلُه َى زبىث  ما جضع٦ َا به, بل ٚاًت السال٤ الباعي, وؤن َظٍ  ه وظ 

ظٍ اإلاىظىصاث لها م   اث لها ناو٘, َو ىظض, وما ٖضي طل٪ مً الخٟانُل التي ظاءجىا في اإلاهىٖى

لى ؤلؿً عؾله ٞال ٌؿخٟاص مً ال٣ٗل, بل مً طل٪ الى٣ل الظي مىه ظاءث  ٦خب هللا ٖؼ وظل ٖو

 .(2432)(وبلُىا به ونلذ

ًٖ طاث هللا  ٖلحهم الؿالم ؤزبروا الىاَؽ  و٢ض ٧ان ألاهبُاء  )لىضوي: ٢ا٫ ؤبى الخؿً او 

 
َ
ً بضاًت َظا الٗال ، وما ًهجم ٖلُه ؤلاوؿان  ونٟاجه وؤٞٗاله، ٖو بٗض مىجه، وآجاَم  م ومهحٍر

م ماوهت البدض والٟدو في ٖلىم   ه بىاؾُتهم ٖٟىا بضون حٗب، و٦َٟى  
 
لِـ  ٖلم طل٪ ٧ل
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 َظٍ الٗلىم وعاءَ  هم لُخىنلىا بلى مجهى٫، ألن  التي ًبىىن ٖلحها بدثَ ها ٖىضَم مباصحها وال م٣ضمات  

ها َم، ولِؿذ ٖىضَم مٗلىمات  هم، وال ًاصي بلحها هٓغ  الخـ والُبُٗت، ال حٗمل ٞحهما خىاؾ  

 ألاولُت.

  ل٨ً الىاؽ لم ٌك٨غوا َظٍ الىٗمت وؤٖاصوا ألامَغ 
َ
هٟا, وبضؤوا  ظظٖا، وؤبضوا البدض

 
ؤ

ٍخا، و٧اهىا في طل٪ ؤ٦ثَر  مجهىلت   عخلتهم في مىا٤ََ   
غ   يالال، وؤقض   ال ًجضون ٞحها مغقضا وال ز 

ًَ  حٗبا وؤٖٓم اقخٛاال بالًٟى٫ مً عاثض   ؤلاوؿاوي في الجٛغاُٞت،  ٘ بما ؤصي بلُه الٗلم  ٣خى  لم 

 َٕ م٤  وما خضص ويبِ في السغاثِ ٖلى حٗا٢ب ألاظُا٫، ٞداو٫ ؤن ٣ًِـ اعجٟا الجبا٫ ٖو

، وي٠ٗ البداع مً ظ سخبر الصخاعي واإلاؿاٞاث والخضوص بىٟؿه ٖلى ٢هغ ٖمٍغ ضًض، ٍو

مخه، ٞغظ٘ بمظ٦غاث  ٣ضان آلخه، ٞلم ًلبض ؤن اه٣ُٗذ به مُُخه وزاهخه ٍٖؼ ٢ىجه، ٞو

لى ٚحر َضي، ظاءوا في  وبقاعاث مسخلت، و٦ظل٪ الظًً زايىا في ؤلالهُاث مً ٚحر بهحرة ، ٖو

ًَ َظا الٗلم بأعاء ٞجت، ومٗلىماث ها٢هت اث مؿخعجلت، ٞ  ، وزىاَغ ؾاهدت، وهٍٓغ
 
ىا ل

 وؤيلىا.

  ٖلحهم الؿالم مباصَت  و٦ظل٪ مىدهم ألاهبُاء  
ً
اإلاضهُت الٟايلت،  هي ؤؾاؽ   ومد٨ماث   زابخت

هاع، ٞبىىا مضهُتهم ٖلى قٟا  ا ٖلى حٗا٢ب ألٖا والخُاة الؿُٗضة في ٧ل ػمان وم٩ان، ٞدغمَى

لى ٢ُاؽ وازخُاع ا، وزغ ٖلحهم ظٝغ َاع، وؤؾاؽ مجهاع، ٖو ، ٞؼاٙ ؤؾاؽ اإلاضهُت وجضاعى بىاَئ

 الؿ٠٣ مً ٞى٢هم.

٣حن ظضا، بط ٖى   و٧ان الصخابت عضخي هللا ٖجهم ؾٗضاءَ  ه ٖلى عؾى٫ هللا مٞى  
 
لىا في طل٪ ٧ل

ملسو هيلع هللا ىلص، ٨ٟٞىا اإلائىهت وؾٗضوا بالشمغة، ووٞغوا ط٧ائهم و٢ىتهم وظهاصَم في ٚحر ظهاص، ووٞغوا 

غوة الىز٣ى، وؤزظوا في ٖلحهم ؤو٢اته  ٗ ا ُٞما ٌٗىحهم مً الضًً والضهُا وجمؿ٩ىا بال َى م ٞهٞغ

 .(2433)(الضًً بلب اللباب

 ٚحر  واخض  مً الى   ؤبى٢لذ: ولهظا إلاا 
 
 ما ٧ان خٓهم مً طل٪ بالمجاوػة الخض, بال اع ٓ

م ؤهه ٢ض اؾدبض٫ الظي َى ؤصوالخحرة والك٪ ل 
َٖ ى بالظي َى , و٧ان مجهم مً زاب مً بٗض  وعظ٘ و

 زحر.

 في "جلبِـ ببلِـ"  ٢ا٫ ابً الجىػي
ً
لم : )و٢ض عؤًىا مً اإلاخٟلؿٟت مً ؤمخىا ظماٖت

 . (2434), ٞال َم ٌٗملىن بم٣خًاٍ وال بم٣خطخى ؤلاؾالم(ًىظبهم الخفلظف إال الخدير

                                              

 (93غ الٗالم باهدُاٍ اإلاؿلمحن )م ماطا زؿ (2433)
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ذ ؤخىا٫  ؤًًاو٢ا٫  م بلى  اإلاخ٩لمحن وؤٞطخى ال٨الم   : )٢ض جىٖى وببًٗهم  الشىىنبإ٦ثَر

  .(2435)(صبلى ؤلالخا

بي في  مً ؤَله بلى الك٪ وببًٗهم بلى ؤلالخاص  ب٨شحر   وؤٞطخى ال٨الم  : )" اإلاٟهم"و٢ا٫ ال٣َغ

اث٠ الٗباصاثوببًٗهم بلى التهاو    ٖغاي  بطل٪  وؾبب   ,ن بْى
 
هم ب  هم ًٖ ههىم الكإع وجُل

 ولِـ في ٢ىة ال٣ٗل ما ًضع٥ ما في ههىم الكإع مً الخ   ,ألامىع مً ٚحٍر خ٣اث٤َ 
َ
لتي م ا٨

 .(2436)اؾخإزغ بها(

ؤخمض بً ؾىان ًٖ الخضر  "قٝغ ؤصخاب الخضًض"في  البٛضاصي السُُب و٢ض عوي

 ٢ا٫: ٧ان الىلُض ال٨غابِسخي زالي، ٞلما خًغَ 
ْ
 ج

 
اة بال٨الم  ٢ا٫ لبيُه: حٗلمىن ؤخضا ؤٖلَم  ه الٞى

ٗم، ٢ا٫: ٨ُم، ؤج٣بلىن؟ ٢الىا: ومجي؟ ٢الىا: ال، ٢ا٫: ٞختهمىوي؟ ٢الىا: ال، ٢ا٫: ٞةوي ؤون

لؿذ ؤٖجي الغئؾاء، ول٨ً َاالء  ,مٗهم الخضًض ٞةوي عؤًذ الخ٤   ٖل٨ُم بما ٖلُه ؤصخاب  

ؤبى ب٨غ بً ألاقٗض: ٧ان  ٢ا٫ .ٍهجىهؤلم جغ ؤخضَم ًجيء بلى الغثِـ مجهم ُٞسُئه و  ,اإلامؼ٢حن

 
َ
الىاؽ بال٨الم بٗض خٟو الٟغص ال٨غابِسخي، و٧ان خؿحن ال٨غابِسخي مىه حٗلم  ؤٖٝغ

 .(2437)ال٨الم

جد٣ُ٣ا لىٟسخي  : اٖلم ؤوي خ٣٣ذ الىَٓغ  -ه ٌٗجي هَٟؿ  – ٢ا٫ خىبليٌّ )و٢ا٫ ابً ٣ُٖل: 

٣ت الؿل٠, وما وظضث طل٪ ب٣ُحن   ؤصخاَب  وإلاٗخ٣ضي, ٞىظضث ؤن   ٍغ  الخضًض ٖلى الؿالمت َو

 
 
بذ مظاََب  م٣االث   ًذ  بال بٗض ؤن ز لمذ ؤن ؤصخاب  الىاؽ زىيا, وظ  ألانىلُحن ظىبا, ٖو

م٘ زىيه,  –ٌٗجي ؤخضا  –ؤن ٌؿلم مً الكبه  مىا, و٢ل  ل  لم ًهٛىا بلى قبههم َؾ  الخضًض إلاا

ذ ٖلى صٞ٘ قبه اإلابخضٖحن بما ٢ض يمىخه ٦خابي َظا ٦شحرا مً  ول٨ً هللا هٟٗجي بظل٪, خُض ٢ٍى

ه(2438)الٟهى٫  لمذ ؤن الؿالمت لل٣ىم بما ٢ض ٖلمخ   .(2439)(, ٖو

جغي لي ؤن ؤ٢غؤ ٖلم ال٨الم؟  :بً ٣ُٖلال  و٢ا٫ ابً مٟلر: )٢ا٫ ابً الجىػي: ٢ا٫ عظل  

ٟغة ُؤهذ آلان ٖلى ما ب٪ مؿلم ؾلُم وبن لم جىٓغ في الجؼء وحٗٝغ ال ,٣ٞا٫: الضًً الىهُدت

                                              

 (75الؿاب٤ )م  (2435)

  13/350ٞخذ الباعي ( 2436)

 10/548ؾحر ؤٖالم الىبالء ( , واهٓغ: 55قٝغ ؤصخاب الخضًض )م  (2437)

", ليلٟىىن, ُٟٞه ٨ًثر مً ط٦غ ٢ىله: "٢ا٫ خىب٢ا٫ مد٤٣ السٍُى ظما٫ ٖؼون: ٢ض ٩ًىن اإلاغاص ٦خابه ا (2438)

ض هٟؿه.  ًٍغ

بٗه في طًل ٦خاب اٖخ٣اص ؤَل الؿىت للخاٞٔ ؤبي ب٨غ  (2439) مسٍُى البً ٣ُٖل خ٣٣ه ظما٫ ٖؼون َو

 (.84 - 83 ؤلاؾماُٖلي )م
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ذ السال ل ال٣ضعة م٘ الٟٗل ؤو  ءواإلاال ءوال ٖٞغ ل ًب٣ى الٗغى ػماهحن؟ َو غ والٗغى َو والجَى

ل الاؾم ٖحن اإلا ل الهٟاث ػاثضة ٖلى الظاث؟ َو ؟ وبوي ؤ٢ُ٘ ؤن ٢بله؟ َو ؿمى ؤو ٚحٍر

٣ت ؤبي  ٣ت اإلاخ٩لمحن ؤظىَص مً ٍَغ ىا طل٪، ٞةْن عؤًَذ ٍَغ الصخابت عضخي هللا ٖجهم ماجىا وما ٖٞغ

خ٣اص( مغ ٞبئـ الٖا  . (2440)ب٨غ ٖو

حكم عواثذ  ,٢ا٫ ابً ٣ُٖل: )و٢ض ؤٞطخى ال٨الم بإَله بلى الك٩ى٥ و٦شحر مجهم بلى ؤلالخاص

لبىا  ,نؤلالخاص مً ٞلخاث ٦الم اإلاخ٩لمح وؤنل طل٪ ؤجهم ما ٢ىٗىا بما ٢ىٗذ به الكغاج٘ َو

هٟغص بها وال ؤزغط الباعي مً اما ٖىض هللا مً الخ٨مت التي  ولِـ في ٢ىة ال٣ٗل بصعا٥   ,الخ٣اث٤

 َٖ  .(2441)مه َى مً خ٣اث٤ ألامىع(ل  ٖلمه لسل٣ه ما 

 .(2442)٢ا٫: )ول٣ض بالٛذ في ألانى٫ َى٫ ٖمغي، زم ٖضث ال٣ه٣غي بلى مظَب اإلا٨خب(

و٢ا٫ ؤًًا: )٢ض عظٗذ بلى مٗخ٣ضي في اإلا٨خب مخبٗا لل٨خاب والؿىت, وؤبغؤ بلى هللا ٖؼ 

 .(2443)خضر بٗض ؤًام عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لِـ في ال٣غآن وال في الؿىت( وظل مً ٧ل ٢ى٫  

 ؤوي اقهضوا ٖلي  "الُبري ال٣ُٟه: صزلذ ٖلى ؤبي اإلاٗالي في مغيه ٣ٞا٫: و٢ا٫ ؤبى الٟخذ 

 .(2444)"هِؿابىع  جسال٠ الؿل٠، وؤوي ؤمىث ٖلى ما جمىث ٖلُه عجاثؼ   ٢ض عظٗذ ًٖ ٧ل م٣الت  

َظا مٗجى ٢ى٫ بٌٗ ألاثمت: ٖل٨ُم بضًً العجاثؼ, ٌٗجي ؤجهً مامىاث باهلل )٢ا٫ الظَبي: 

 ًَ  .(2445)(ال٨الم ًٍ ما ٖلم  ع  ْض ٖلى ُٞغة ؤلاؾالم لم 

ٌٗجي بمام  -ضاوي ٢ا٫: ؾمٗذ ؤبا اإلاٗالي ٢ا٫ الؿمٗاوي في الظًل ًٖ الهم٢ا٫ اإلاىاوي: )و 

زم زلُذ ؤَل ؤلاؾالم بةؾالمهم ٞحها  ,٣ًى٫: ٢غؤث زمؿحن ؤلٟا في زمؿحن ؤلٟا -الخغمحن 

لىمهم الُاَغة وع٦بذ البدغ السًم هذ في الظي ههى ؤَل   ,ٖو ٧ل طل٪ في  ,ؤلاؾالم ٖىه ٚو

غبا مً الخ٣لُض  ,ٖل٨ُم بضًً العجاثؼ ,مت الخ٤وآلان ٢ض عظٗذ مً الٗمل بلى ٧ل ,َلب الخ٤ َو

سخم ٖا٢بت ؤمغي ٖىض الغخُل ٖلى  ٞةن لم ًضع٦جي الخ٤   بلُٟه وؤمىث ٖلى صًً العجاثؼ ٍو

ل البً الجىٍجي( ,ال هللابالخ٤ و٧لمت ؤلازالم ال بله   . (2446)ٞالٍى

                                              

ُت 2440)  (77واهٓغ: جلبِـ ببلِـ )م ,  1/204( آلاصاب الكٖغ

 (77جلبِـ ببلِـ )م ( 2441)

بي الؿاب٤ (2442)  1/337 ً عظب في طًل َب٣اث الخىابلت, وه٣له ٖىه الخاٞٔ اب 6/693, واإلاٟهم لل٣َغ

ُت البً مٟلر (2443)  1/206 آلاصاب الكٖغ

ش ؤلاؾالم للظَبي  (2444) ب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري البً الؿب٩ي 32/136جاٍع  5/191, َو

 (258)م  الٗلى للٗلي الٟٛاع (2445)

بي  16/245, واهٓغ: اإلاىخٓم البً الجىػي  1/424 ٌُٞ ال٣ضًغ (2446)  6/692, واإلاٟهم لل٣َغ
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جي ٢ض بالٜ في ال٨الم, ونى٠ ال٨خب ال٨شحرة ُٞه, زم عؤي ؤن  و٢ا٫ ابً الجىػي  : )٧ان الجٍى

 .مظَب الؿل٠ ؤولى

وؤهبإها ؤبى ػعٖت ًٖ ؤبُه دمحم بً َاَغ اإلا٣ضسخي ٢ا٫: ؾمٗذ ؤبا الخؿً ال٣حرواوي ٢ا٫: 

جي ٣ًغؤ ٖلُه ال٨الم ٣ًى٫: ؾمٗذ ؤبا اإلاٗالي الُىم ٣ًى٫:  و٧ان ًسخل٠ بلى صعؽ ؤبي اإلاٗالي الجٍى

 .(2447)ما اقخٛلذ به(ًا ؤصخابىا ال حكخٛلىا بال٨الم, ٞلى ٖلمذ ؤن ال٨الم ًبلٜ بلى ما بلٜ 

  ٗذ ؤبا الٟغط بً ؤبي ب٨غ ألاعمىي : وؾم٢ا٫ الؿمٗاوي)٢ا٫ الظَبي: و 
ً
٣ًى٫: مظا٦غة

جي. ؾمٗذ ؤؾخاطي ٚاهم اإلاىقُلي . ٣ًى٫: لى اؾخ٣بلذ مً ؤمغي ؾمٗذ ؤلامام ؤبا اإلاٗالي الجٍى

 . (2448)(ما اؾخضبغث ما اقخٛلذ بال٨الم

  ٦ما هجغ الٛؼالي ال٨المَ  )ؤ٢ى٫:: و٢ا٫ ؾاظ٣لي ػاصٍ في "جغجِب الٗلىم" 
 
ه ٦ظل٪ هجغج

ٟٗى ًٖ الؿِئاث, وؤؾإ٫ هللا ؤن  وجبذ   وجبرؤث   مىه بلى هللا حٗالى الظي ٣ًبل الخىبت ًٖ ٖباصٍ َو

ظا ال٣ى٫   ال ًدكغوي ًىمَ  مجي بٗض اقخٛا٫  بال٨الم وجإلُٟي ُٞه "وكغ  ال٣ُامت م٘ اإلاخ٩لمحن, َو

 َ٘   الُىال٘", وآلان ؤجمجى ؤن ؤظم
 
 َس و

َ
في ال٨الم, ل٨جي  اإلاىدكغة, وؤخغ٢ها بالىاع لئال ًب٣ى مجي ؤزغ   هس

 .(2449)ال ؤ٢ضع ٖلى طل٪(

ٕ  )٢ا٫ ابً الجىػي: و    و٢ض ه٣ل بلُىا ب٢ال
َ
بذ مى٣ُي اإلاخ٩لمحن ٖما ٧اهىا ٖلُه إلا 

 
٢ ً ا عؤوا م 

 .(2450)(ٚىاثله

اوي مغجحن : )و٢ا٫ الظَبي ؤهه ؾم٘ ٢ا٫ ؤلامام ؤبى ٖمغو بً الهالح: خضزجي ال٣ُب الُٚى

 .(2451)(الٟسغ الغاػي ٣ًى٫: لُخجي لم ؤقخٛل بال٨الم، وب٩ى

ً  و٢ا٫ اإلاىاوي: ) ٍغ في ألانى٫ ٣ًى٫: مً التزم حجغ م٘ جبد   ٧ان ؤلامام الغاػي ُٞما ه٣له اب

 ًَ  . (2452)العجاثؼ ٞهى الٟاثؼ( صً

َى  و٧ان م٘ ٚؼاعة ٖلمه في ًٞ ال٨الم ٣ًى٫: مً لؼم مظَب العجاثؼ ٧ان)و٢ا٫ ابً ٦شحر: 

٣ت الؿل٠ (2453)الٟاثؼ , و٢ض ط٦غث ونِخه ٖىض مىجه وؤهه عظ٘ ًٖ مظَب ال٨الم ٞحها بلى ٍَغ

 .(2454)(وحؿلُم ما وعص ٖلى وظه اإلاغاص الالث٤ بجال٫ هللا ؾبداهه

                                              

 16/245 اإلاىخٓم (2447)

ش ؤلاؾالم 2448)  32/234( جاٍع

 (214( جغجِب الٗلىم )م 2449)

 (77 جلبِـ ببلِـ )م (2450)

ش ؤلاؾالم  (2451)  13/56, واهٓغ: البضاًت والجهاًت البً ٦شحر  5/22, وقظعاث الظَب  43/219جاٍع

 1/424 ٌُٞ ال٣ضًغ (2452)
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٣ت خمُضة، وهللا ًخىلى الؿغاثغ)و٢ا٫ الظَبي:   .(2455)(ٞةهه جىفي ٖلى ٍَغ

 .(2456)(ٍٖخ٣اص  ً اؿ  جض٫ ٖلى ؤهه َخ  وؤوصخى بىنُت  )و٢ا٫ ابً حجغ: 

ً ٢لذ: و٢ض ٣ى٫ ٞحها هاوينبغ لخلمُظٍ ببغاَُم بً ؤبي ب٨غ ألا ؤوصخى بها إلاا اخخ  و٢ض  -, ٍو

ها   ً   الُغ١َ  ول٣ض ازخبرث  ):  -ج٣ضم بٗ
ً
حؿاوي  ال٨المُت واإلاىاهج الٟلؿُٟت, ٞما عؤًذ ٞحها ٞاثضة

مى٘ ًٖ الخٗم٤ في  ,الٟاثضة التي وظضتها في ال٣غآن, ألهه ٌؿعى في حؿلُم الٗٓمت والجاللت هلل ٍو

ت جخالشخى في جل٪ اإلاًا٤ً  بًغاص اإلاٗاعياث واإلاىا٢ًاث، وما طا٥ بال للٗلم بإن   ال٣ٗى٫ البكٍغ

ىاهج السُٟت، ٞلهظا ؤ٢ى٫: ٧ل ما زبذ بالضالثل الٓاَغة مً وظىب وظىصٍ، الٗم٣ُت واإلا

ت، ٞظل٪ َى الظي ؤ٢ى٫ ووخضجه، وبغاءجه ًٖ الكغ٧اء في ال٣ضم، وألاػلُت، والخضبحر، والٟٗالُ

ُٞه بلى الض٢ت والٛمىى، و٧ل ما وعص في ال٣غآن والصخاح،  به, وؤما ما اهخهى ألامغ   به، وؤل٣ى هللاَ 

اإلاخٗحن للمٗجى الىاخض، ٞهى ٦ما َى، والظي لم ٨ًً ٦ظل٪ ؤ٢ى٫: ًا بله الٗاإلاحن، بوي ؤعي السل٤ 

ا مض به ٢لمي، ؤو زُغ ببالي مُب٣حن ٖلى ؤه٪ ؤ٦غم ألا٦غمحن، وؤعخم الغاخمحن، ٞل٪ م

ٞإؾدكهض وؤ٢ى٫: بن ٖلمذ مجي ؤوي ؤعصث به جد٤ُ٣ باَل، ؤو ببُا٫ خ٤، ٞاٞٗل بي ما ؤها 

 
 
غ   ه، وبن ٖلمذ مجي ؤوي ما ؾُٗذ  ؤَل اٖخ٣ضث ؤهه الخ٤، وجهىعث ؤهه الهض١،  بال في ج٣ٍغ

ًا٤ً ٪ م٘ ٢هضي ال م٘ خانلي، ٞظا٥ ظهض اإلا٣ل، وؤهذ ؤ٦غم مً ؤن جٞلخ٨ً عخمخ  

 
َ
  الىا٢٘ في ػلت، ٞإٚشجي واعخمجي واؾتر ػلتي وامذ   ال٠ًُٗ

َ
ض مل٨ ان  خىبتي، ًا مً ال ًٍؼ  ه ٖٞغ

 
 
حن، وال ًى٣و مل٨  ه بسُإ الجغمحن.الٗاٞع

لي في َلب الضًً  وؤ٢ى٫: صًجي مخابٗت الغؾى٫ دمحم  و٦خابي ال٣غآن الُٗٓم وحٍٗى

 .(2457)(ٖلحهما

ى جغ٥  :ومً ٦الم ٞسغ الضًً ٢ا٫الظَبي: )٢ا٫  ٣ت ال٣غآن، َو عؤًذ ألانلَر وألانىب ٍَغ

ه  الغب، زم جغ٥ الخٗم٤، زم اإلابالٛت في الخُٗٓم مً ٚحر زىى  في الخٟانُل، ٞإ٢غؤ في الخجًز

٣ََغاء  ٢ىله: }  ٟ
ْ
م  ال خ 

ْ
ه
َ
ي  َوؤ ج 

َ
ٛ
ْ
  ال

 
ْيء  {، و٢ىله: }َواَّلل

َ
ه  شخ ل 

ْ
ش م 

َ
ـَ ٦ ِْ َخض  {، }لَ

َ
  ؤ

 
َى اَّلل  َ ْل 

 
 {، وؤ٢غؤ في٢

ْغف  اْؾَخَىي{، و} َٗ
ْ
ى ال

َ
ل َٖ   ً ْخَم ْم ؤلازباث: }الغ  ه  ْى٢ 

َ
ٞ ًْ ْم م  ه  ىَن َعب 

 
اٞ
َ
س م  {، و}ًَ ل 

َ
٩
ْ
ض  ال َٗ ْه ًَ ه  

ُْ لَ ب 

                                                                                                                                             

 4/427لؿان اإلاحزان  :واهٓغ (2453)

 13/55البضاًت والجهاًت  (2454)

 21/501ؾحر ؤٖالم الىبالء  (2455)

 4/428لؿان اإلاحزان  (2456)

ش ؤلاؾالم للظَبي  (2457) ب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري البً الؿب٩ي  222 - 43/221جاٍع  92 - 8/90, َو
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ب    
 ُ   {، وؤ٢غؤ في ؤن ال٩ل مً هللا ٢ىله: }الُ 

 
ْىض  اَّلل  ٖ  

ًْ
لٌّ م 

 
ْل ٧

 
َما {، وفي ججزحهه ًٖ ما ال ًيبػي: }٢

 
َ
 َخَؿَىت  ٞ

ًْ
َناَبَ٪ م 

َ
َ٪ ؤ ؿ 

ْٟ ًْ هَ م 
َ
ت  ٞ

َ
ئ  
 ِ ًْ َؾ َناَبَ٪ م 

َ
  َوَما ؤ

 
ًَ اَّلل لى َظا ال٣اهىن ٣ٞـ.م   {, ٖو

ٓم  ما َى ألا٦مل   ٧ل   وؤ٢ى٫ مً نمُم ال٣لب مً صازل الغوح: بوي م٣غ بإن   ألاًٞل ألٖا

همي ٢انغ ًٖ  ألاظل، ٞهى ل٪، و٧ل ما ُٞه ُٖب   وه٣و، ٞإهذ مجٍز ٖىه, وؤ٢ى٫: بن ٣ٖلي ٞو

ْىه  الىنى٫ ب
 
نٟت طعة مً مسلى٢اج٪( (2458)لى ٦

(2459). 

٘   وؤوكض ؤبى ٖبض هللا الغاػي ٢ا٫ ابً جُمُت: ) مً ٦خبه مشل ٦خاب ؤ٢ؿام  في ٚحر مىي

 
 
  اللظاث إلاا ط٦غ ؤن َظا الٗلم ؤقٝغ

 
الٗلم بالظاث، والهٟاث،  :م٣اماث الٗلىم، وؤهه زالر

ل ىظىص َى اإلااَُت ؤو ػاثض في ٧ل م٣ام ٣ٖضة، ٞٗلم الظاث ٖلُه ٣ٖضة: َل ال ىوألاٞٗا٫، ٖو

لم الهٟاث ٖلُه ٣ٖضة: َل الهٟاث ػاثضة ٖل لم ألاٞٗا٫ ٖلُه  ىاإلااَُت؟ ٖو الظاث ؤم ال؟ ٖو

َظا الباب، ؤو طا١  ىومً الظي ونل بل :٣ٖضة: َل الٟٗل م٣اعن للظاث ؤو مخإزغ ٖجها؟ زم ٢ا٫

 مً َظا الكغاب؟ زم ؤوكض: 

 وؤ٦ثر ؾعي الٗاإلاحن يال٫ جهاًت ب٢ضام ال٣ٗى٫ ٣ٖا٫ ...         

 وؤعواخىا في وخكت مً ظؿىمىا ... وخانل صهُاها ؤطي ووبا٫

 .(2460)(ولم وؿخٟض مً بدشىا َى٫ ٖمغها ... ؾىي ؤن ظمٗىا ُٞه ٢ُل و٢الىا                

بي  ظا الكهغؾخاوي ناخب "جهاًت ؤلا٢ضام في ٖلم ال٨الم" ): في "اإلاٟهم" و٢ا٫ ال٣َغ َو

 
َ
 نل بلُه مً ال٨الم وما هاله، ٞخمشل بما ٢اله: ه ُٞما و ون٠ خال

 ونحرث َغفي بحن جل٪ اإلاٗالم...  لٗمغي ل٣ض َٟذ اإلاٗاَض ٧لها

ا ؾً هاصم...  ٞلم ؤع بال وايٗا ٠٦ خاثغ       ٖلى ط٢ً ؤو ٢اٖع
(2461)  

ه ؤؾجى الجىاثؼ(  .(2462)زم ٢ا٫: ٖل٨ُم بضًً العجاثؼ, ٞةه 

                                              

ت ؤلاخاَت التي لِـ وعاءَا ٚاًت ًبدض  (2458) ت ال٨ىه هي مٗٞغ اًخه, ومٗٞغ ٍغ وخ٣ُ٣خه ٚو "٦ىه الصخيء: ظَى

ت ال٨ٖجها,   (50ىه". حٗل٤ُ دمحم عقُض عيا ٖلى عؾالت الخىخُض )م والا٦خىاٍ مٗٞغ

تها عمي  في ٖماًت(. و٢ض ٢ا٫ الكاَبي: ) ها ٖلى الخ٣ُ٣ت بال باعحها, ٞدؿىع ؤلاوؿان ٖلى مٗٞغ ماَُاث ألاقُاء ال ٌٗٞغ

 70 - 1/69اإلاىا٣ٞاث 

ش ؤلاؾالم للظَبي  (2459)  219 - 43/218جاٍع

ت  160 - 1/159( صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل 2460)  272 - 5/270, واهٓغ: مجهاط الؿىت الىبٍى

: َما ألبي ب٨غ دمحم ):  4/274 ٢ا٫ ابً زل٩ان في جغظمت الكهغؾخاوي (2461) ولم ًظ٦غ إلاً َظان البِخان، و٢ا٫ ٚحٍر

يؿب بلُه البِخان اللظان ):  2/161 , و٢ا٫ في جغظمت الُٟلؿٝى ابً ؾِىا(بً باظت اإلاٗغوٝ بابً الهاجٜ ألاهضلسخي ٍو

ما  . 12/253 . ومشله في الىافي للهٟضي("اوي في ؤو٫ ٦خاب "جهاًت ألا٢ضامالكهغؾخ ط٦َغ

بي  (2462)  270 - 5/269, ومجهاط الؿىت  1/159, واهٓغ: صعء الخٗاعى  6/693اإلاٟهم لل٣َغ
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خاثغا قا٧ا ومغجابا، ؤو مً اٖخ٣ض زم هضم إلاا جبحن له  ٞإزبر ؤهه لم ًجض بال٢ا٫ ابً جُمُت: )

. ٞاألو٫ في الجهل البؿُِ: ٦ٓلماث بًٗها ٞى١ بٌٗ بطا ؤزغط ًضٍ لم ٨ًض ًغاَا،  زٍُا

ظا صزل في الجهل اإلاغ٦ب، زم جبحن له ؤهه ظهل ٞىضم، ولهظا ججضٍ في اإلاؿاثل ًظ٦غ ؤ٢ىا٫َ   َو

 .(2463)(هم، وال ٩ًاص ًغجر قِئا للخحرةالٟغ١ وحجَج 

 عخمه هللا حٗالى:  (2464)و٢ا٫ الؼع٦صخي: )و٢ض ؤوكضها للكُش ج٣ي الضًً ابً ص٤ُ٢ الُٗض

ً بلى الٗال   وؾاٞغث واؾدب٣ُتهم في اإلاغا٦ؼ...  ججاوػث خض ألا٦ثًر

ا   وؤل٣ُذ هٟسخي في ٞؿُذ اإلاٟاوػ  ...وزًذ بداعا لِـ ًضع٥ ٢َٗغ

 .(2465)(جُاعي بلى اؾخدؿان صًً العجاثؼ...  ولججذ في ألا٩ٞاع زم جغاظ٘ ازـ                  

ظا الٗالمت ابً ؤبي الخضًض اإلاٗتزلي)و٢ا٫ ابً الىػٍغ:  له في ٖلم ال٨الم  (2466)َو م٘ جٚى

 ٣ًى٫: 

م ... ٞالُىم ناحي ال٣ىم ٖغبض  جاٍ ألاهام بإؾَغ

 وهللا ما مىسخى وال ... ِٖسخى اإلاؿُذ وال دمحم

ى بلى مدل ال٣ضؽ ًهٗض ل َو ىا وال ظبًر  ٖٞغ

 طاج٪ ٚحر ؤه٪ واخض في الظاث ؾغمض مً ٦ىه

ىا بياٞاث وهُٟا والخ٣ُ٣ت لِـ جىظض  ٖٞغ

 مال٥ له سجضٞلُسؿإ الخ٨ماء ًٖ ... خغم له ألا 

 مً ؤهذ ًا عؾُى ومً ... ؤٞالٍ مشل٪ ًا مبلض

 ومً ابً ؾِىا خُض ٢غع ما َظًذ به وقُض

 َل ؤهخم بال الٟغاف ... عؤي الؿغاط و٢ض جى٢ض

 ولى اَخضي عقضا ألبٗضٞضها ٞإخغ١ هٟؿه ... 

 وفي طل٪ ٣ًى٫ ؤًًا: 

                                              

ت 2463)  5/270( مجهاط الؿىت الىبٍى

ُٞه ؤبُاث ظُضة م٘ ٖلى مغجبخه البً ص٤ُ٢ الُٗض ): ( 140" )م بًشاع الخ٤ ٖلى السل٤"لىػٍغ في  ٢ا٫ ابً ا (2464)

 .(في اإلا٣ٗىالث واإلاى٣ىالث

( , وجغظُذ ؤؾالُب 258( , واهٓغ: الٗلى للظَبي )م 156)مللؼع٦صخي ل٣ُت العجالن وبلت الٓمأن  (2465)

 (51ال٣غآن ٖلى ؤؾالُب الُىهان البً الىػٍغ الُماوي )م 

الم للؼع٦لي ]٣مي. ناخب قغح ههج البالٚت, و٢ض ٧ان خُٓا ٖىض الىػٍغ ابً الٗل (2466) . ٢ا٫ ابً  [3/289ألٖا

 1/161(. صعء الخٗاعى ٧ان ابً ؤبي الخضًض البٛضاصي مً ًٞالء الكُٗت اإلاٗتزلت اإلاخٟلؿٟتجُمُت: )
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ت ال٨ٟغ ... جاٍ ٣ٖلي واه٣طخى ٖمغي   ُٞ٪ ًا ؤٚلَى

 ال ٖىا الؿٟغبؾاٞغث ُٞ٪ ال٣ٗى٫ ٞما ... عبدذ 

 عظٗذ خؿغي وما و٢ٟذ ... ال ٖلى ٖحن وال ؤزغ

مىا ... به٪ اإلاٗلىم بالىٓغ  ٞلخى هللا الاولى ٖػ

مىا ... زاعط ًٖ ٢ىة ال  بكغ٦ظبىا بن الظي ٖػ

ا في  و٢ض اؾخ٨ثرث مً ...  "قغح ههج البالٚت"وله في َظا اإلاٗجى ؤقُاء بلُٛت ٦شحرة ط٦َغ

ىن  ,٦المه ٖلى ٢ضع جغ٧ي البؿُِ في َظا السخهغ إلاٗاعيت ؤصخابه اإلاٗتزلت ب٨المه ٞةجهم ٌٗتٞر

 .(2467)(بٗلى مغجبخه ٞحهم

اإلاٗتزلت ٣ًى٫ في خ٤ بمام  (2468)ٞهظا ؤبى ال٣اؾم البلذي ال٨ٗبي): ؤًًاو٢ا٫ ابً الىػٍغ 

الٗامت: َىِئا لهم الؿالمت َىِئا لهم الؿالمت, ط٦ٍغ في ٦خابه اإلا٣االث, و٢ض ٖض الٗامت ٞغ٢ت 

 .(2469)(ٞإناب ,َموخَض 

  مً ؤَل الٗلم ال ؾُما ؤصخابىا ٢ض ج٨غع مً ٦شحر  ): " الٟىىن "٢ا٫ ابً ٣ُٖل في 
 
هم: ٢ىل

َ٘  ؤهه ٦الم ظهل, ولى , ًٞٓ ٢ىم  "مظَب العجاثؼ ؤؾلم" ا ٢الىا الؾخدؿىىا و٢ ال٩لمت,  ُٞىىا إلا 

هي مىخهى اإلاض٣٢حن في  , خُض اهتهىا بلى ٚاًت  في الىـس ولمت صدزث كً كلى زجبٍت وبهما هي 

تراى في ؤنل الىي٘,  الىٓغ, ٞلما لم ٌكهضوا ما ٌكٟي ال٣َٗل  الث بااٖل مً الخٗلُالث والخإٍو

, وظىدىا ٖ و٢ٟىا م٘ الجملت التي هي مغاؾم   ً ال٣ى٫ بالخٗلُل, ٞةطا ؾلم اإلاؿلمىن الكٕغ

و٢ٟىا م٘ الامخشا٫ خحن عجؼ ؤَل الخٗلُل ٣ٞض ؤُٖىا الُاٖت خ٣ها, ول٣ض ٖلل ٢ىم ٞمىٗىا 

 .(2470)(ال٣ٗل ًٖ ؤلانٛاء بلى طل٪ ؤلاطٖان بالعجؼ

                                              

  (51( , واهٓغ: جغظُذ ؤؾالُب ال٣غآن ٖلى ؤؾالُب الُىهان )م 139 بًشاع الخ٤ ٖلى السل٤ )م (2467)

 بً ؤخمض بً مدمىص ال٨ٗبي البلذي الٗالم اإلاكهىع، ٧ان عؤؽ ٢ا٫ ابً زل٩ان: )ؤبى ال٣اؾم ٖبض هللا( 2468)

ى ناخب م٣االث... و٧ان مً ٦باع اإلاخ٩لمحن، وله ازخُاعاث في ٖلم ال٨الم...  َاثٟت مً اإلاٗتزلت ٣ًا٫ لهم ال٨ٗبُت، َو

بٟخذ الباء اإلاىخضة  وال٨ٗبي: بٟخذ ال٩اٝ وؾ٩ىن الٗحن اإلاهملت وبٗضَا باء مىخضة َظٍ اليؿبت بلى بجي ٦ٗب. والبلذي:

ُان  ُاث ألٖا [ ٢ا٫ الظَبي: )٢ا٫ 3/45وؾ٩ىن الالم وبٗضَا زاء معجمت، َظٍ اليؿبت بلى بلخ بخضي مضن زغاؾان(. ]ٞو

ً(. ]ؾحر ؤٖالم  كٍغ دمحم بً بسخا١ الىضًم: جىفي في ؤو٫ قٗبان ؾىت حؿ٘ وزالر ماثت. ٦ظا ٢ا٫: ونىابه: ؾىت حؿ٘ ٖو

 [14/313الىبالء 

 (138الخ٤ ٖلى السل٤ )م بًشاع  (2469)

ُت البً مٟلر (2470)  1/206 آلاصاب الكٖغ
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صخاب الغاػي و٧ان ٣ًى٫: ما ؤو٧ان السؿغوقاهي مً ؤُٖاجهم وؤُٖان )و٢ا٫ ابً جُمُت: 

 ,ما ؤٖخ٣ض ي وهللا ما ؤصع  :وق٪ ختى ٧ان ٣ًى٫  و٧ان ٢ض و٢٘ في خحرة   ,ٍ ال٩لُاثٖثرها بال ٖلى َظ

 .(2471)(وهللا ما ؤصعي ما ؤٖخ٣ض ,وهللا ما ؤصعي ما ؤٖخ٣ض

ى السىهجي  ,ه في اإلاى٤ُػماه   ًٖ ٞايل   مخهل   ؾىاص  ةخضزىها ب): ؤًًاو٢ا٫ ابً جُمُت  َو

ماؤ٦ك٠  ناخب   حَر ذ   :ٖىض اإلاىثهه ٢ا٫ ؤ ,ؾغاع اإلاى٤ُ واإلاىظؼ ٚو قِئا بال  ؤمىث وما ٖٞغ

ذ قِئا ,ون٠ ؾلبي الاٞخ٣اع   :زم ٢ا٫ ,ٖلمي بإن اإلام٨ً ًٟخ٣غ الى اإلاازغ  ,ٞإها ؤمىث وما ٖٞغ

 
َ
 .(2472)(ٞايلهمؤمً  َغ و٦ظل٪ خضزىها ًٖ آز

 : )ابً جُمُت ٢ا٫
 
خه بال٨الم والٟلؿٟت، ه  ولهظا ججض ؤبا خامض ـ م٘ ٍٞغ ط٧اثه وجإل ه، ومٗٞغ

ايت والخهٝى ـ ًيخهي في َظٍ اإلاؿاثل بلوؾلى٦ه َغ  ض والٍغ دُل في آزغ  ى٤ٍ الَؼ الى٠٢، ٍو

٣ت ؤَل ال٨ك٠، وبن ٧ان بٗض طل٪ عظ٘ بل ىؤمٍغ ٖل ى  ىٍَغ ٣ت ؤَل الخضًض، وماث َو ٍَغ

 .(2473)(ٌكخٛل في صخُذ البساعي 

و٢ا٫ ؾاظ٣لي ػاصٍ في "جغجِب الٗلىم" : )ومً اإلاالٟاث في بٌٗ مؿاثل ال٨الم: "عؾالت 

ٌَ  بزباث الىاظب" للضواوي, ولها قغح   ٌ  وخاقُت ٖلى الكغح   الُلبت م٣ضاَع  كخٛل بمضاعؾتها بٗ

 ؾىت, ومًمىج  
 
  واخضة, هي ؤن   ها مؿإلت

َ
لت  واَُت,  م بلها واظَب للٗال الىظىص م٘ ؤصلت  ٍَى

حن  ال٣ُٗضة وبًغاص  الىؾاوؽ اإلاهل٨ت ومجاصالث   ج ًٖ الاقخٛا٫ بها بال جَى يخ  ًَ , وَمً ق٪ ٦شحرة ال 

ْعى  في هللا ؾبداهه }
َ ْ
َماَواث  َوألا غ  الؿ   َ ا

َ
ٞ ٌّ٪

َ
  ق

 
ي اَّلل ف 

َ
{ ٞهحهاث له ال٣ُحن مً جل٪ الغؾالت, بل ؤ

حن( بها ًىعر ق٩ا ألعباب الاقخٛا٫    
 
ض ق٩ا للكا٦ ٍؼ  .(2474)ال٣ُحن ٍو

ب مِؿغ, ٢ا٫ الٛؼالي في "بلجام الٗىااإلاإزظ في  ٢لذ: م٘ ؤن   م" : )ؤما ٦خاب هللا حٗالى ٢ٍغ

ت السال٤ ٞم    الضلُل ٖلى مٗٞغ
ْ
٪  ه حٗالى: }٢ىل   ل  ش ْمل 

ًَ  ًْ م 
َ
ْعى  ؤ

َ ْ
َماء  َوألا ًَ الؿ  ْم م 

 
٨
 
٢ ْغػ  ًَ  ًْ ْل َم

 
٢

ْم 
َ ْ
غ  ألا  

َضب   ً  ًْ   َوَم
َخي 
ْ
ًَ ال َذ م   

 ُ َ غ ط  اإلاْ
ْ
س  ٍ ذ  َو  

 ُ َ ًَ اإلاْ َخي  م 
ْ
غ ط  ال

ْ
س  ً  ًْ ْبَهاَع َوَم

َ ْ
َ٘ َوألا ْم َؿ الؿ 

َ
ىَن َغ ٞ

 
ىل  ٣ َُ

  
 
ْعَى {, و٢ىله: }اَّلل

َ ْ
وط  * َوألا

غ 
 
ٞ ًْ َها م 

َ
ا َوَما ل ََ ا ى   ٍ ا َوَػ ََ َىا ِْ  َبَى

َ
٠ ُْ ْم ٦َ ه 

َ
ْى٢

َ
َماء  ٞ ى الؿ 

َ
ل وا ب 

غ 
 
ْىٓ ًَ ْم 

َ
ل
َ
ٞ
َ
ؤ

 
ً
َغة ْبه 

َ
ُج  * ج   َػْوط  َبه 

ل 
 
٧ ًْ حَها م   ٞ َىا 

ْ
َبد
ْ
ه
َ
َي َوؤ حَها َعَواسخ   ٞ َىا 

ُْ ٣َ
ْ
ل
َ
ا َوؤ ََ ا

َ
ِب  * َمَضْصه ى 

ْبض  م 
َٖ   
ل 
 
٩ َغي ل 

ْ
٦ َوط 

 
َ
َها َ

َ
٣َاث  ل َل َباؾ 

ْ
س ُض  * َوالى  َخه 

ْ
اث  َوَخب  ال ه  َظى  َىا ب 

ْ
َبد
ْ
ه
َ
إ
َ
ا ٞ
ً
َباَع٧ َماء  َماًء م  ًَ الؿ  َىا م 

ْ
ل ؼ 
َ
ُض  َوه  ً

َ
٘  ه

ْ
{, ل

                                              

 (372الغص ٖلى اإلاى٣ُُحن )م ( 2471)

 1/162( , واهٓغ: صعء الخٗاعى 156 - 155)م  الؿاب٤( 2472)

 5/269, واهٓغ: مجهاط الؿىت  1/162( صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل 2473)

 (150( جغجِب الٗلىم )م 2474)
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اَء نَ و٣٦ىله: }
َ ْ
ا َنَبْبَىا اإلا ه 

َ
ه  * ؤ ام 

َٗ ى ََ
َ
ل  ب 
َؿان 

ْ
و  
ْ
غ  ؤلا

 
ْىٓ َُ

ْ
ل
َ
َىا ٞ

ْ
َبد
ْ
ه
َ
إ
َ
ا * ٞ  ٣

َ
ْعَى ق

َ ْ
٣ْ٣ََىا ألا

َ
م  ق

 
ا * ز ب 

ا ب 
َ
 َوؤ

ً
َهت ا٦ 

َ
ًبا * َوٞ

ْ
ل
 
ٚ ٤َ  * َوَخَضاث 

ً
ال
ْ
س
َ
ىًها َوه خ  ٍْ ًبا * َوَػ ًْ

َ
َىًبا َو٢  ٖ ا * َو حَها َخب  ل  ٞ 

َٗ ْج
َ
ْم ه

َ
ل
َ
{, و٢ىله: }ؤ

اًصا{
َ
ْوج
َ
َبا٫َ ؤ ج 

ْ
َهاًصا * َوال ْعَى م 

َ ْ
اث  بلى ٢ىله: } ألا ا َوَظى 

ً
اٞ َٟ

ْ
ل
َ
ب مً زمؿماثت ؤ {, وؤمشا٫ طل٪ هي ٢ٍغ

ٓمخه, ال   السل٤  ظال٫َ هللا السال٤ ٖو
َ
ٗغ ٝ

ٌَ آًت ظمٗىاَا في ٦خاب "ظىاَغ ال٣غآن" بها ًيبػي ؤن 

غاى الخاصزت, زم الخاصر  غاى خاصزت, وبن الجىاَغ ال جسلى ًٖ ألٖا ب٣ى٫ اإلاخ٩لمحن بن ألٖا

٣ضماث وبزباتها بإصلتها الغؾمُت ٌكىف ٢لىَب ًٟخ٣غ بلى مدضر, ٞةن جل٪ الخ٣ؿُماث واإلا

بت مً ألاٞهام ٖلى ما في ال٣غآن جىٟٗهم وحؿ٨ً هٟىؾهم  الٗىام, والضالالث الٓاَغة ال٣ٍغ

خ٣اصاث الجاػمت(  .(2475)وحٛغؽ في ٢لىبهم الٖا

ى  "ؤلاخُاء"في ٦خاب و٢ا٫  ت هللا حٗالى, َو في ألانل ألاو٫ مً ألانى٫ التي عجبها في مٗٞغ

ت و  خباع ما ؤعقض بلُه )ظىصٍ حٗالى: مٗٞغ ٤ الٖا ؿل٪ مً ٍَغ وؤو٫  ما ٌؿخًاء به مً ألاهىاع َو

, و٢ض ٢ا٫ حٗالى:  َبا٫َ }ال٣غآن, ٞلِـ بٗض بُان  هللا ؾبداهه بُان  ج 
ْ
َهاًصا * َوال ْعَى م 

َ ْ
ل  ألا

َٗ ْج
َ
ْم ه

َ
ل
َ
ؤ

بَ  ْم ؾ 
 
ْىَم٨

َ
َىا ه

ْ
ل َٗ ْػَواًظا * َوَظ

َ
ْم ؤ

 
٣َْىا٦

َ
ل
َ
اًصا * َوز

َ
ْوج
َ
ا * ؤ

ً
اق َٗ َهاَع َم َىا الج 

ْ
ل َٗ َباًؾا * َوَظ َل ل 

ُْ َىا الل 
ْ
ل َٗ اًجا * َوَظ

اًظا  ج 
َ
َغاث  َماًء ز ه 

ْٗ ًَ اإلاْ  َىا م 
ْ
َؼل
ْ
ه
َ
اًظا * َوؤ  َ َغاًظا َو َىا ؾ 

ْ
ل َٗ َضاًصا * َوَظ ا ق 

ًٗ ْم َؾْب
 
٨
َ
ْى٢

َ
َىا ٞ ِْ غ َط َوَبَى

ْ
س ى  * ل 

 
ً
اٞ َٟ

ْ
ل
َ
اث  ؤ َباًجا * َوَظى 

َ
ا َوه ه  َخب  ل  }, و٢ا٫ حٗالى: {اب 

ُْ ٝ  الل 
َ

ال خ 
ْ
ْعى  َواز

َ ْ
َماَواث  َوألا ٤  الؿ 

ْ
ل
َ
ي ز  ف 

ن  ب 

ًْ َم  َماء  م 
ًَ الؿ   م 

َؼ٫َ اَّلل  
ْ
ه
َ
اَؽ َوَما ؤ ٘  الى  َٟ ْى ًَ َما  َبْدغ  ب 

ْ
ي ال ْجغ ي ف 

َ
ي ج ت 

 
٪  ال

ْ
ل  ٟ
ْ
َهاع  َوال

ه  َوالج  ا ب 
َُ ْخ
َ
إ
َ
اء  ٞ

َها وَ  َض َمْىت 
ْٗ ْعَى َب

َ ْ
ْعى  ألا

َ ْ
َماء  َوألا غ  َبْحَن الؿ 

َسس 
 ْ
َخاب  اإلا اح  َوالس 

ٍَ
 
ْهغ ٠ٍ  الغ 

َ
ت  َوج   َصاب 

ل 
 
٧ ًْ حَها م   ٞ  

 
َبض

ىَن 
 
ل  ٣
ْٗ ٌَ ٣َْىم   اث  ل  ًَ

َ
٣ََمَغ }, و٢ا٫ حٗالى: {آل

ْ
َل ال َٗ ا * َوَظ

ً
َبا٢  َ َ٘ َؾَماَواث     َؾْب

 
٤َ اَّلل

َ
ل
َ
 ز

َ
٠ ُْ َغْوا ٦َ

َ
ْم ج

َ
ل
َ
ؤ

ىًع 
 
ً  ه حه  ْم ٞ 

 
٨ غ ظ 

ْ
س  ٍ حَها َو  ٞ ْم 

 
٦ ُض   ٗ

 ٌ م  
 
َباًجا * ز

َ
ْعى  ه

َ ْ
ًَ ألا ْم م 

 
َبَخ٨

ْ
ه
َ
  ؤ

 
َغاًظا * َواَّلل ـَ ؾ  ْم

َل الك  َٗ ا َوَظ

َغاًظا
ْ
ز ىَن }, و٢ا٫ حٗالى: {ب   ٣ ال 

َ
س
ْ
ً  ال ْد

َ
ْم ه

َ
ه  ؤ

َ
ىه  ٣

 
ل
ْ
س
َ
ْم ج خ 

ْ
ه
َ
ؤ
َ
ىَن * ؤ ْمى 

 
ْم َما ج خ  ًْ

َ
َغؤ
َ
ٞ
َ
بلى ٢ىله  {ؤ

{ ًَ ٍ ٣ْى 
م 
ْ
ل  .{ل 

ت  مً ٣ٖل بطا جإمل بإصوى ٨ٞغة مًمىَن َظٍ 
َ
ْؿ٨ ٞلِـ ًسٟى ٖلى مً مٗه ؤصوى م 

ٍ ٖلى عجاثب زل٤ هللا في ألاعى والؿمىاث, وبضاج٘ ُٞغة الخُىان والىباث, آلاًاث, وؤصاع هٓغَ 

, بل  ؤن   ٣ضٍع مه ٍو د٨ 
 ً اٖل   ٘  ًضبٍغ ٞو َظا ألامغ العجُب والترجِب الخ٨م ال ٌؿخٛجي ًٖ ناو

, ولظل٪ ٢ا٫ ج٩اص ٞ ٞت بم٣خطخى جضبحٍر  جدذ حسسحٍر ومهغ 
ً
ُغة الىٟىؽ حكهض ب٩ىجها م٣هىعة

ْعى  }هللا حٗالى: 
َ ْ
َماَواث  َوألا غ  الؿ   َ ا

َ
ٞ ٌّ٪

َ
  ق

 
ي اَّلل ف 

َ
, ولهظا بٗض ألاهبُاء نلىاث هللا ٖلحهم لضٖىة {ؤ

م بله, السل٤ بلى الخىخُض ل٣ُىلىا: ال بله بال هللا, وما ؤمغوا ؤن ٣ًىلىا: لىا 
َ
ٞةن طل٪ ٧ان بله  وللٗال

                                              

ت عؾاث (2475)  (314ل ؤلامام الٛؼالي )م بلجام الٗىام / مجمٖى
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م وفي ٖىٟىان قبابهم,  ْن }ولظل٪ ٢ا٫ ٖؼ وظل: مجبىال في ُٞغة ٣ٖىلهم مً مبضؤ وكَا ئ 
َ
َول

  
 
ً  اَّلل

 
ىل  ٣ َُ

َ
ْعَى ل

َ ْ
َماَواث  َوألا ٤َ الؿ 

َ
ل
َ
ًْ ز ْم َم َته 

ْ
ل
َ
َغَث }, و٢ا٫ حٗالى: {َؾإ

ْ
ُ  ٞ ا 

ًٟ ُ ً  َخى  ً  
لض  ْم َوْظَهَ٪ ل   ٢

َ
إ
َ
ٞ

  ا
 
م  اَّلل  

 ُ ٣َ
ْ
ً  ال ً  

َ٪ الض  ل 
َ
  ط

 
٤  اَّلل

ْ
ل
َ
س ًَل ل  ْبض 

َ
 ج

َ
ْحَها ال

َ
ل َٖ اَؽ  َغ الى 

َ
ُ
َ
ي ٞ ت 

 
ا في ُٞغة ؤلاوؿان {ل

ً
, ٞةط

ان  .(2476)(وقىاَض ال٣غآن ما ٌٛجي ًٖ ب٢امت البَر

و٢ا٫ ؾاظ٣لي ػاصٍ ؤًًا في "جغجِب الٗلىم" : )عؤًذ بدض بزباث الىاظب في "اإلاىا٠٢" م٘ 

ى ؤَى٫ ٦خب ال٨الم. ٞالعجب مً َلبت قغخه في م٣ضاع وع  ٢خحن مً ٢ُٗت هه٠ الُب٣ت, َو

با بلى جمام ؾىت,  الؼمان, ٌكخٛلىن بضعاؾت "عؾالت بزباث الىاظب" م٘ الكغح والخاقُت, ٢ٍغ

لت بلى خُض ال ًضعون في بٌٗ اإلاباخض بلى ما اهجغ ال٨الم في  ًسىيىن في الجاصالث الٍُى

ها. زم بجهم ب٨ثرة ما ًخسُلىن مً ٌكخٛل بها ال ًدؿً ٞهَم  وؤ٦ثر   بزباث الىاظب ؤو بلى مى٘ زبىجه,

ًَ عب الٗؼة هلالج لج بٗلت الٗلل وؤو٫ ؾلؿلت  عب ألاعى وعب  مً نضوعَم حُٗٓم   ؼو٫  ألاؾباب 

ا ؤؾٟا ٖلحهم, ولم ٨ًً لُلبت الٗلم مً زحر ألامم ٣ًحن  (2477)الؿماواث ٣ُ٦حن  , ُٞا زؿغاجهم ٍو

  سال٤ ؤلاله }مكغ٧ي ػمان الٟترة في ال
 
ً  اَّلل

 
ىل  ٣ َُ

َ
ْعَى ل

َ ْ
َماَواث  َوألا ٤َ الؿ 

َ
ل
َ
ًْ ز ْم َم َته 

ْ
ل
َ
ْن َؾإ ئ 

َ
 {.َول

بن ٦ىخم مً ؤولي ألالباب ٞل٨م في زل٤ الؿماواث وألاعى  :زم ؤ٢ى٫ ألولئ٪ الُلبت

 .(2479), ٞةن لم ج٩ىهىا مجهم ٠ُ٨ٞ جُٟض٦م الجاصالث الىاَُاث((2478)آًاث

مً عئوؽ ؤَل ال٨الم ؤجهم ٧اهىا ٣ًىلىن بخ٩اٞا  ي ًٖ َاثٟت  و٢ض خ٩: )ابً جُمُت ٢ا٫

ؤن َظا  ألاصلت، وؤن ألاصلت ٢ض ج٩اٞإث مً الجاهبحن، ختى ال ٌٗٝغ الخ٤ مً الباَل، ومٗلىم  

شسو  ىبهما ٢الٍى ُٞما ؾل٩ٍى َم مً ألاصلت. و٢ض خ٩ي لي ؤن بٌٗ ألاط٦ُاء ـ و٧ان ٢ض ٢غؤ ٖل

ى ابً وانل الخمىي ـ ؤهه ٢ا٫: َى بمام بلضٍ ومً ؤًٞل ؤَل ػماه ه في ال٨الم والٟلؿٟت، َو

َاالء ختى ًُل٘  توظهي، وؤ٢ابل بحن ؤصلت َاالء وؤصل ىؤيُج٘ ٖلي ٞغاشخي، وؤي٘ اإلالخٟت ٖل

 .(2480)(الٟجغ، ولم ًترجر ٖىضي شخيء

ظ ي: )الخحرة: ما ًيكإ ًٖ حٗاعى ألاصلت( ؤنل   ا٢لذ: َو  .(2481)الخحرة, ٢ا٫ الؿَُى

                                              

 106 - 1/105بخُاء ٖلىم الضًً  (2476)

 ( مً ٦خابىا َظا. )ػ(217 - 216م  1ط اهٓغ )( 2477)

َباب  ( ٢ا٫ حٗالى: }2478)
ْ
ل
َ ْ
ي ألا ول 

 
اث  أل  ًَ

َ
َهاع  آل

ل  َوالج 
ُْ ٝ  الل 

َ
ال خ 

ْ
ْعى  َواز

َ ْ
َماَواث  َوألا ٤  الؿ 

ْ
ل
َ
ي ز  ف 

ن   {. )ػ(ب 

 (152 - 151( جغجِب الٗلىم )م 2479)

 (26 - 25, واهٓغ: ه٣ٌ اإلاى٤ُ )م  165 - 1/164( صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل 2480)

 (76( معجم م٣الُض الٗلىم )م 2481)
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 )جُمُت: ٢ا٫ ابً 
 
ت َظٍ ال٨المُاث والٟلؿُٟاث التي ح ٨ظا ٧ل مً ؤمًٗ في مٗٞغ ى ٗاعَ َو

ت  م   بها الىهىم   ت بما ٞحها وباأل٢ىا٫ التي  ً ٚحر مٗٞغ جامت بالىهىم ولىاػمها و٦ما٫ اإلاٗٞغ

والخحرة. بل َاالء الًٟالء  ًُمئن بلُه، وبهما جُٟضٍ الك٪   ٣ًحن   ىجىاٞحها، ٞةهه ال ًهل بل

ه ججضَم خُاعي في ٖاعيها مً م٣ٗىالتهم ما ًجب ج٣ضًم   الىهىَم  ٖىن ؤن  الخظا١ الظي ًض  

 .(2482)(ؤنى٫ مؿاثل ؤلالهُاث

ٞال حكخٛل عخم٪ هللا ب٨المهم, وال : )في "الٛىُت ًٖ ال٨الم وؤَله"  ٢ا٫ السُابيولهظا 

 
 
ٗت   حٛتر ب٨ثرة م٣االتهم, ٞةجها ؾَغ

 
مجهم بال  الخىا٢ٌ, وما مً ٦الم  وؿمٗه لٟغ٢ت   التهاٞذ ٦شحرة

  م  
ه ؤو ٣ًاعبه, ٩ٞلٌّ ب٩ل  ٌ  ببٌٗ م٣اَبل, وبهما ٩ًىن ولسهىمهم ٖلُه ٦الم  ًىاٍػ ٗاَعى, وبٗ

م  الىاخض  
لجه ٖلى زهمه ب٣ضع خٓه مً البُان وخظ٢ه في نىٗت الجض٫ وال٨الم,  ج٣ض  مجهم ٞو

٤ الجض٫ ٖلى ؤنى٫   وؤ٦ثر   مانلت  ما ًَٓهغ به بًٗهم ٖلى بٌٗ بهما َى بلؼام  مً ٍَغ

غصَا, ٞمً ج٣اٖض ًٖ شخيء  ا ٖلحهم, ٞهم ًُالبىجهم بٗىصَا َو ومىا٢ًاث ٖلى م٣االث خَٟٓى

٤ الجض٫ مى٣ُٗا, وظٗلٍى مبُال, وخ٨مىا بالٟلج لسهمه ٖلُه, والجض٫   ال  مجها ؾمٍى مً ٍَغ

وال ج٣ىم به حجت, و٢ض ٩ًىن السهمان ٖلى م٣الخحن مسخلٟخحن ٧لخاَما باَلت  ًبحن به خ٤ٌّ 

٩ىن  ضا  ٍو ٟؿ 
ر  مظََبه وبن ٧ان م   

َما ناخَبه ٚحر  مصد   ؤخض 
 
ما, ٞمىا٢ًت الخ٤ في زالشت ٚحَر

 به ٢ى٫َ زهمه, ألجهما مجخمٗان مٗا في السُإ مكتر٧ان ُٞه ٣٦ى٫ الكاٖغ ٞحهم: 

 خ٣ا و٧ل ٧اؾغ م٨ؿىع ...  حجج تهاٞذ ٧الؼظاط جسالها

٣حن ال ٌٗخمض  ا ؤنال وبهما ٧ان ألامغ ٦ظل٪ ألن واخضا مً الٍٟغ في م٣الخه التي ًىهَغ

ٕ  صخُدا, وبهما َى  ٣ل الهىاب,  ,وآعاء جخ٩اٞإ وجخ٣ابل ؤويا ضوم الازخالٝ ٍو ٨ُٞثر اإلا٣ا٫ ٍو

حًرا}٢ا٫ هللا حٗالى:  ش 
َ
ا ٦

ً
ٞ
َ

ال خ 
ْ
ُه  از  ٞ وا 

َىَظض 
َ
  ل
 
ْحر  اَّلل

َ
ْىض  ٚ  ٖ  

ًْ
اَن م 

َ
ْى ٧

َ
, ٞإزبر ؾبداهه ؤن ما ٦ثر {َول

ظا مً ؤص٫ الضلُل ٖلى ؤن مظاَب اإلاخ٩لمحن ٞاؾضةُٞه الازخالٝ ٞةهه لِـ م  ,ً ٖىضٍ, َو

 ل٨ثرة ما ًىظض ٞحها مً الازخالٝ اإلاٟطخي بهم بلى الخ٨ٟحر والخًلُل
 
الباَل الظي  , وطل٪ نٟت

َى زم ٢ا٫ في نٟت الخ٤: }ؤزبر هللا ؾبداهه ٖىه,   َ ا 
َ
ط ة 
َ
ه  ٞ

 
ْضَمٛ َُ

َ
ل  ٞ  َ َبا

ْ
ى ال

َ
ل َٖ   

َخ٤ 
ْ
ال  ب 

 
ٝ ٣ْظ 

َ
َبْل ه

٤  ػَ   َ  .(2483){(ا

ابٗض ه٣له  -ابً عظب و٢ا٫ الخاٞٔ  وهي خؿىت مخًمىت : ) -للسُابي  "الٛىُت"مً  َٞغ

ًَ  ال٣ىاَٖض  مجها لُدبحن به ؤن   ظلُلت، وبهما ط٦غها َظا ال٣ضَع  لٟىاثَض   ض  ال٣ٗلُت التي 
 
ها ؤجها عي ؤَل

                                              

 1/164( صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل 2482)

 (18 - 17)م  الٛىُت ًٖ ال٨الم وؤَله للسُابي (2483)
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  ٢ُُٗاث  
َ
 ٣بَ ال ج

 
مهم  -ألظلها  ص  رَ ل الاخخما٫، ٞت   ال٨خاب ههىم   -بٖؼ

 
هٝغ ًٖ والؿىت، وج

ظهلُاث، ال حؿاوي ؾماٖها، وال ٢غاءتها، ًٞال ًٖ  مضلىالتها، بهما هي ٖىض الغاسسحن قبهاث  

  ً ً  ؤن   مً طل٪ ًٖ مىايٗه, وبهما ال٣ُُٗاث   ٝ شخيء  دغ  غص ألظلها ما ظاء ًٖ هللا وعؾىله، ؤو 

اث، ٞترص بلحها ما ظاء ًٖ هللا وعؾىله مً آلاًاث الخ٨ماث البِىاث، والىهىم الىاضخ

٘  ااإلادك ٦خب هللا اإلاجزلت مخ٣ٟت ٖلى مٗجى واخض، وبن ما ٞحها مد٨ماث ومدكابهاث،  بهاث، وظمُ

  
 
غصون اإلادكابهٞالغاسسىن في الٗلم ًامىىن بظل٪ ٧ل لىن ما ؤق٩ل ٖلحهم ٩  بلى الخ٨م، وٍَ  ه، ٍو

ٜ  ه بلى ٖاإلا  ٞهم   له،  ءَ ًدبٗىن ما حكابه مىه ابخٛا ه، والظًً في ٢لىبهم َػ الٟخىت وابخٛاء جإٍو

ًَ  ًُٞغبىن ٦خاَب  خمؿ٩ىن باإلادكابه ابخٛاءَ هللا بٗ غصون الخ٨م، ٍو الٟخىت،  ه ببٌٗ، ٍو

ٗخمضون ٖلى قبهاث   ىن الخ٨م ًٖ مىايٗه، َو دٞغ   ٍو
َ
لها، بل هي مً  وزُاالث ال خ٣ُ٣ت

ي َظٍ الكبهاث الٗلم وؤلاًمان ًمخشلىن ف ٞإَل   ,كُُان وزُاالجه ٣ًظٞها في ال٣لىبوؾىاؽ ال

 
 
طل٪ مً ٖالماث  غوا به مً الاؾخٗاطة باهلل والاهتهاء ٖما ؤل٣اٍ الكُُان، و٢ض ظٗل الىبي  م  ما ؤ

حر   ٗبرون ٖجها بإلٟاّ مكخبهاث، ال خؤلاًمان، ٚو غمت لها في َم ُٞهٛىن بلى جل٪ الكبهاث، َو

  ىهٟؿها، ولِـ لها مٗجً 
َ
ل، ٞحرصون ٦الم مد٨مت ال ج٣بل الخ ًصر، ُٞجٗلىن جل٪ ألالٟاّ إٍو

 
 
٣ت ىهه ًٖ مىايٗه ألظلها, َظٍ ٍَغ دٞغ ٗغيىهه ٖلحها، ٍو ؤَل  َىاث٠   هللا وعؾىله بلحها، َو

ً ؤقبههم، و٢ض و٢٘ في شخيء مً البضٕ الخًت مً الجهمُت والسىاعط والغواٌٞ واإلاٗتزلت وَم 

ً اإلاىدؿبحن بلى الؿىت مً ؤَل الخضًض وال٣ٟه والخهٝى طل٪ ٦شحر   مً ؤصخابىا  مً اإلاخإزٍغ

٣ت ألاولى،  م في بٌٗ ألاقُاء صون بٌٗ, وؤما الؿل٠ وؤثمت ؤَل الخضًض، ٞٗلى الٍُغ حَر ٚو

بجمُ٘ ما ؤزبخه هللا لىٟؿه في ٦خابه، ؤو صر ًٖ عؾى٫ هللا ؤهه ؤزبخه له، م٘ هٟي  وهي ؤلاًمان  

ما مً ؤثمت الهضي في الاؾخى  حَر اء، وعوي ًٖ الخمشُل وال٨ُُٟت ٖىه، ٦ما ٢اله عبُٗت ومال٪ ٚو

في ؾاثغ  َم مً الٗلماء في الجزو٫، و٦ظل٪ ال٣ى٫  طل٪ ٚحر   ؤم ؾلمت ؤم اإلاامىحن، و٢ا٫ مشَل 

)٤  .(2484)الهٟاث، وهللا ؾبداهه وحٗالى اإلاٞى

: )وبطا جإملها  -ُٞما ٌؿمُه ؤَل ال٨الم ٢ىاَ٘ ٣ٖلُت و٢ىاٖض ٣ًُيُت  -و٢ا٫ ابً ال٣ُم 

 َم 
َ
غ, ال  ,جه بمغوص ؤلاًمانه و٦دل ٖحن بهحر ٢لبَ  هللا   َع ى  ً ه عآَا لخَم ظمل ٚض ٖلى عؤؽ ظبل ٖو

ً وؤصخاب الهىؽ, و٢ض ؾىصوا  ؾهل ٞحرج٣ى وال ؾمحن ُٞيخ٣ل, وهي مً ظيـ زُاالث اإلامغوٍع

٣ت   بها ال٣لىَب  ٣ت   هم يض  وألاوعا١, ٍُٞغ   ٍَغ
 
٣ت بإخؿً  ال٣غآن خ٤ٌّ  ال٣غآن مً ٧ل وظه, بط ٍَغ

٣ت   ٍغ ان باَلت بإ٣ٖض ٖباعة وؤَىلها وؤبٗضَا مً الٟهم, ُٞجهض هم مٗجٟؿحر وؤبحن ٖباعة, َو

                                              

 241 - 7/239ٞخذ الباعي البً عظب  (2484)
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ب٣ُٗت ًدؿبه  ٞةطا َى ٢ض اَل٘ ٖلى ؾغاب   ,َم ختى جىٟظ ٢ىاٍه وعاءَ الٓمأن هَٟؿ  الغظل  

٘ الخؿاب, ؤو  اٍ خؿابه وهللا ؾَغ الٓمأن ماء ختى بطا ظاءٍ لم ًجضٍ قِئا ووظض هللا ٖىضٍ ٞٞى

مىط مً ٞى٢ه سخاب ْلماث بًٗها ٞى١ بٌٗ ٦ٓلماث في بدغ لجي ٌٛكاٍ مىط مً ٞى٢ه 

بطا ؤزغط ًضٍ لم ٨ًض ًغاَا ومً لم ًجٗل هللا له هىعا ٞما له مً هىع, وهللا ٌٗلم ؤها لم ه٣ل طل٪ 

ج٣لُضا لٛحرها بل بزباعا ٖما قاَضهاٍ وعؤًىاٍ, وبطا ؤخببذ ؤن حٗلم طل٪ خ٣ُ٣ت ٞخإمل ٖامت 

ض الخٗب الكضًض والجهض الجهُض ال جدهل مجها بٗ مُالبهم وؤصلتهم ٖلحها و٠ُ٦ ججضَا مُالَب 

 .(2485)ٖلى مُلب صخُذ(

و٢ا٫ ابً جُمُت: )ٞالٟالؾٟت ج٣ضح في صلُل اإلاٗتزلت ٖلى هٟي الهٟاث بل ٖلى هٟي 

ٖلى ؤن ال٣ضًم ال ٩ًىن مدال للهٟاث  صلُل اإلاٗتزلت مبجيٌّ  ز وهدى طل٪, ألن  الجؿم والخدح  

م ٌؿخضلىن ٖلى خضور والخغ٧اث, ٞال ٩ًىن ظؿما وال مخدحز  ا, ألن الهٟاث ؤٖغاى, َو

غاى والخغ٧اث وؤن الجؿم ال ًسلى مجها, وما لم ًسل مً الخىاصر, ٞهى  الجؿم بدضور ألٖا

ه ط٦غ في عؾالخه بلى ؤَل الشٛغ ؤن َظا الضلُل الظي اؾخضلىا به ٖلى خاصر, بل ألاقٗغي هٟؿ  

ى الاؾخضال٫ ٖلى خضور ألاظؿام بدضور ؤٖغايها, َى صلُل مدغم في قغاج٘  خضور الٗالم, َو

 ٌَ مً الغؾل وؤجباٖهم, وط٦غ في مهى٠ له آزغ بُان عجؼ اإلاٗتزلت  به ؤخض   ٫  ؿخض  ألاهبُاء, لم 

حٍر مً ؤثمت الىٓغ بِىىا ٞؿاصَ  ٤  ًٖ ب٢امت الضلُل ٖلى هٟي ؤهه ظؿم, وؤبى خامض الٛؼالي ٚو ٍَغ

ٖلى هٟي ؤهه ظؿم, بل  ب٢امت صلُل  َم ًٖ الٟالؾٟت التي هٟىا بها الهٟاث, وبِىىا عجؼَ 

م ًٖ ب٢امت صلُل ٖلى الخىخُض, وؤهه ال ًم٨ً هٟي   ٤ ألاو٫ الظي َى  وعجَؼ الجؿم بال بالٍُغ

  ٤ ًالئهم ٣ًضح  ما ط٦غ, ٞةطا ٧ان ٧لٌّ  اإلاٗتزلت الظي ط٦غ ُٞه ألاقٗغي   ٍَغ مً ؤط٦ُاء الىٓاع ٞو

ًَ  في م٣ضماث   ٤ آلازغ الظي  ٖ  صلُل الٍٟغ ٖلى ؤن جل٪  ٖلُه الىٟي, ٧ان في َظا صلُل  م ؤهه بجى ؼ

اث ال ًم٨ً ال٣ضح   ,تٍاإلا٣ضماث لِؿذ يغوع   .(2486)ٞحها( بط الًغوٍع

ب ؤن جل٪ الٗباعاث الهاصعة ًٖ  و٢ا٫ الكى٧اوي: )ومً العجب العجُب والىبإ الٍٛغ

ض لها بال مجغص الضٖىي ٖلى ظماٖت مً ؤَل ال٨الم التي ظٗلها َمً بَٗضَم ؤنىال ال مؿدىَ 

ت ٖلى الُٟغة, و٧ل     ٞغص   ال٣ٗل والٍٟغ
 
ذ ُٞه ٣ٖىل هم وجسالٟذ ٖىضٍ مً ؤٞغاصَا ٢ض جىاٖػ

ظا ٣ًى٫ خ٨م ال٣ٗل في َظا ٦ظا, زم  بصعا٧اتهم, ٞهظا ٣ًى٫ خ٨م ال٣ٗل في َظا ال٨الم ٦ظا, َو

٣خضي به ؤنال ًغظ٘ بلُه ومُٗاعا ل٨الم  ًإحي بٗضَم مً ًجٗل طل٪ الظي ٣ٌٗله مً ٣ًلضٍ ٍو

                                              

 336-1/335الهىا٤ٖ اإلاغؾلت  (2485)

 5/290مجمٕى الٟخاوي  (2486)
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غص ما زالٟه... وؤٚغب مً َظا وؤعجب وؤقى٘ هللا ح ٗالى و٦الم عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص ٣ًبل مجهما ما وا٣ٞه ٍو

  ٞ ا ٖلى ازخال هم ٞحها وجىا٢ًهم في وؤٞٓ٘ ؤجهم بٗض ؤن ظٗلىا َظٍ الخ٣ٗالث التي ح٣ٗلَى

 
 
ا مُٗاعا لهٟت الغب حٗالى, م٣ٗىالتها ؤنىال ج ٞما ح٣ٗله غص بلحها ؤصلت ال٨خاب والؿىت ظٗلَى

ٞإزبخىا هلل حٗالى الصخيء  ,وما ح٣ٗله زهمه مجها ٢ُ٘ به ,َظا مً نٟاث هللا ٢ا٫ به ظؼما

 
 
 .(2487)هم الٟاؾضة وجىا٢ًذ في قإهه(وه٣ًُه اؾخضالال بما خ٨مذ به ٣ٖىل

م مخٗاعيت و٢ا٫ آلالىسخي: ) حَر تهم مخجاطبت, و٧لمابن ؤصلت ؤَل الغؾىم مً اإلاخ٩لمحن ٚو

  ؾاإلااٞال ج٩اص جغي صلُال 
 
 مً طل٪ م٘ طل٪ ؤمغ   ٖلم   ٖلى مً ٢ُل و٢ا٫ وهؼإ وظضا٫، والى٢ٝى

 هى١: ى١ وؤٖؼ مً بٌُ ألا ٣الٗ]ألابل٤[ ؤبٗض مً 

 وؾغخذ َغفي بحن جل٪ اإلاٗالم...  ل٣ض َٟذ في جل٪ اإلاٗاَض ٧لها

ا...  ٠٦ خاثغ ٞلم ؤع بال وايٗا  ؾً هاصم ٖلى ط٢ً ؤو ٢اٖع

 
َ
ٞلُدب٘ الؿل٠  ال لُدهل له ما خهل لهم ؤو ال٣ىم   ٞلُٟٗل ما ٞٗل ٞمً ؤعاص الىجاة

م مً الهالر ُٞما ٧اهىا ٖلُه  في ؤمغ صًجهم ٚحر م٨ترر بم٣االث الٟالؾٟت ومً خظا خظَو

ا(
 
ض َالَب الخ٤ بال ق٩  .(2488)اإلاخ٩لمحن التي ال جٍؼ

 زىاوي مً اإلاامىحن اإلاىخضًً ؤن ال ٣ًٕغههُدتي إل ولهظا ٢ا٫ ابً ٣ُٖل في "الٟىىن" : )

ٗ   ؤب٩اَع ٢لىبهم ٦الم   حن، بل الكٛل باإلاٗاٌل اإلاخ٩لمحن، وال جهػي مؿام هم بلى زغاٞاث اإلاخهٞى

ل اإلاىخدلت لل٨الم ت، والى٢ٝى م٘ الٓىاَغ ؤولى مً جٚى   ,ؤولى مً بُالت اإلاخهٞى
َ
 ث  رْ بَ و٢ض ز

 
َ
٣ت   ٍَغ

 
٣حن: ٚاًت اًت َاالء الكُذ الٍٟغ  .(2489)(َاالء الك٪، ٚو

                                              

 (67 - 66 )مفي مظاَب الؿل٠ الخد٠  (2487)

 6/116 جٟؿحر آلالىسخي عوح اإلاٗاوي (2488)

٤  الىٓغ وال٨الم،. ٢ا٫ ابً جُمُت: ) 8/66( صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل 2489) ت  َمً ٚلب ٖلُه ٍَغ ه  إلاىدٞغ ٧ان طم 

ظا ٦شحر   ت ؤَل ال٨الم، َو اص ؤ٦ثَر مً طمه إلاىدٞغ ب   ٗ ىن ما ال االء ٢ض ال ٌٗٞغ في ؤَل ال٨الم وال٣ٟهاء، ال ؾُما في الٗتزلت، َو

٣ت ؤَل  ، ومً ٚلب ٖلُه ٍَغ ٤ ؤَل الٗباصة والخهٝى مً ألامىع الخمىصة في الكٕغ ؤلاعاصة والٗباصة, ٧ان طمه في ٍَغ

ت ؤَل  ت ؤَل ال٨الم والىٓغ ؤ٦ثر مً طمه إلاىدٞغ ظا ًىظض ٦شحرا في ٦الم ؤإلاىدٞغ , َو ض والٗباصة، ال ؾُما الخهٝى َل الَؼ

ُت، ٞمشل ؤبي ٖبض الغخمً الؿلمي، وؤبي َالب اإلا٩ي، وؤبي بؾماُٖل ٖبض هللا بً دمحم ألاههاعي،  ٤ الهٞى اإلاٗٓمحن لٍُغ

هم لجيـ ؤَل ال٨الم والبدض والىٓغ ؤٖٓم,  م 
َ
ُت ما ًظمىن، ٞظ ت الهٞى وؤبي خامض الٛؼالي، وبن ٧اهىا ًظمىن مً مىدٞغ

ىشخي، وؤبي ٖبض هللا اإلااػعي، وؤبي الٟغط بً الجىػي، وبن ٧اهىا  ومشل ؤبي ب٨غ بً ٞىع٥، وؤبً ٣ُٖل، وؤبي ب٨غ الَُغ

ه ؤٖٓم
 
(. صعء حٗاعى ًظمىن مً بضٕ ؤَل ال٨الم والٟلؿٟت ما ًظمىن، ٞظمهم إلاا ًظمىهه مً بضٕ ؤَل الخهٝى والخإل

 69 - 8/68ال٣ٗل والى٣ل 



 

 683 

، ٖل٨ُم بالؿىت هم إلى خيرةًؤوٌ ؤمسُ ألهه  خب ال٨الم لم ًٟلر،مً ؤ": ٢ا٫ ؤلامام ؤخمض

ىن َظا ال٨الم، ٖا٢بت  والخضًض، وبًا٦م والسىَى  في الجضا٫ واإلاغاء، ؤصع٦ىا الىاَؽ وما ٌٗٞغ

 .(2490)"ال٨الم ال جاو٫ بلى زحر

 .(2491)"ل  مً َلب الضًً بال٨الم يَ "ابً ؤبي خاجم: ٧ان ؤبي وؤبى ػعٖت ٣ًىلىن:  و٢ا٫

 .(2492)"مً َلب الضًً بال٨الم جؼهض١"ؾ٠: ل٣اضخي ؤبى ًى و٢ا٫ ا

 .(2493)"مً َلب ال٨الم ٞأزغ ؤمٍغ الؼهض٢تو٢ا٫ ٖبض الغخمً بً مهضي: "

ض   ,صر ًٖ الؿل٠ ؤجهم جهىا ًٖ ٖلم ال٨الم)و٢ا٫ ؤبى اإلآٟغ ابً الؿمٗاوي:   ٍو ٖو
 
لت  ذَز

 .(2494)(للشً والازجُدب

٘  ٢ا٫ ابً ٖاقىع: ) في الجاَلُت وألاصًان اإلاايُت حؿغي بلى  ؤَل الًاللت ؤزُاء   وظمُ

هم ٞ  خٗاعَ م   ٣ٖىلهم مً الىٓغ الؿ٣ُم وألا٢ِؿت الٟاؾضة وج٣ضًغ الخ٣اث٤ الٗالُت بم٣اصًغ  

ىاثضَم و٢ُاؽ   ََ  ٖو ٞ   ٦شحر   ض, و٢ض يل  الٛاثب ٖلى اإلاكا اإلاؿلمحن في َظٍ اإلاؿال٪ لىال  ١  غَ مً 

ت مً الضًً ح ؤجهم ًىتهىن بلى مٗلىماث   ٗهمهم ٖىض الٛاًت ًٖ السغوط ًٖ صاثغة يغوٍع

 .(2495)ؤلاؾالم, و٢ض ظاء بًٗهم وؤوق٪ ؤن ٣ً٘(

 ولهظا ٢ا٫ ابً جُمُت: )
 
   ؤٖٓم   اإلاخٟلؿ٠

 
ٖىض  ألن   ,مايُغابا وخحرة في ؤمٍغ مً اإلاخ٩ل

ؤبي الخؿحن  ولهظا ججض مشَل  ,اٍ ًٖ ألاهبُاء ما لِـ ٖىض اإلاخٟلؿ٠اإلاخ٩لم مً الخ٤ الظي جل٣  

 .(2496)(همً مشل ابً ؾِىا وؤمشال   وؤمشاله ؤزبَذ البهغي 

طا ٧ان الظًً ٢ض اهخضبىا للغص ٖلى الٟالؾٟت ٢ض خاعوا بواٚىزاٍ باهلل، ٢ا٫ الظَبي: )و٢ض 

 .(2497)(ولخ٣تهم ٦ؿٟت، ٞما الًٓ باإلاغصوص ٖلحهم؟!

لٍى مً الىٓغ ال٣ٗلي  هم بما خه  ٢لذ: و٢ض عؤًَذ قهاصة ؤؾاَحن ال٨الم ٖلى ؤهٟؿ 

ٝ  نالر مً طل٪  -الُماوي ٢ا٫ ابً الىػٍغ و٢ض , مؿاثل ؤلالهُاث الهٝغ في :  -بٗض ط٦ٍغ لُغ

                                              

 11/291 ( ؾحر ؤٖالم الىبالء2490)

ي )م  (2491)  (118نىن اإلاى٤ُ وال٨الم للؿَُى

 8/537ؤٖالم الىبالء  ( ؾحر2492)

ي )م ( 2493)  (101نىن اإلاى٤ُ وال٨الم للؿَُى

 13/352ٞخذ الباعي  (2494)

غ( 2495) غ والخىٍى  11/321 الخدٍغ

 ( 43( ه٣ٌ اإلاى٤ُ )م 2496)

ل الٗلم )م 2497)  (44( ٚػ
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ٌ  ؤ ٞهظا ٦الم  ) ٣ي اإلالت ؤلاؾالمُت... ٞإما بٗ الُلبت مً  ؾاَحن ؤثمت اإلاٗاٝع ال٣ٗلُت مً ٍٞغ

  ؤجبإ ؤَل  
 
ًَ ال٨الم الظًً ٢ل م   بىن ؤجهم مً الخ٣٣حن, ٞهم ؤبلض  دؿ  ضوا في جل٪ ال٣ىاٖض, َو

ىا ما ؤوظَب ٌَ  ً ؤْن م   بٗض  وؤ   ٗٞغ
َ
 م  ً َؾ بالجهل والعجؼ, وبهما َم بمجزلت َم  َاالء ألاثمت   اٖتراٝ

َ٘ 

ت ألابُا٫ ومىاػلت  ؤزباَع  االء ألاثمت بمجزلت مً ماعؽ م٣اٖع الخغوب والصجٗان, َو

 .(2498)(ألا٢غان

 ) الخالصت ؤن الىالم كلم حدٌ وحجدج (

جاط  وظض٫الخانل ٞ م  ح 
ْ
ل  ٖ  

وؤما مإزظ ال٣ٗاثض ٞال٨خاب والؿىت ال ومىاْغة,  ؤن ال٨الم 

 ٚحر.

ت هللا ؾبداهه وحٗالى ال " ؤلاخُاء"٢ا٫ في ٖلى الؼع٢اوي: ) (2499)في خاقُت البىاوي : مٗٞغ

بل ٩ًاص ال٨الم ٩ًىن حجابا ٖجها وماوٗا مجها, و٢ا٫ ؤًًا: لِـ ٖىض  ,جدهل مً ٖلم ال٨الم

وبهما ًخمحز ٖجهم بهىٗت الجاصلت, اهٓغ  ,ٞحها الٗىاماإلاخ٩لم مً الضًً بال ال٣ُٗضة التي ٌكاع٥ 

 .(2500)("ؾجن اإلاهخضًً"

٘  ألا  ٢ا٫ في "ُٞهل الخٟغ٢ت" : )بلٖلى ؤن الٛؼالي ٞسانت ال٨الم الجض٫  واإلاىاْغة,   هٟ

ع ٖلى عؾم الجاعي في مٗغى  ال٨الم   ٔ ٦ما ٌكخمل ٖلُه ال٣غآن, ٞإما ال٨الم  الخغ  الٖى

غ  ٗ ك
 ٌ هٟىَؽ اإلاؿخمٗحن بإن ُٞه نىٗت الجض٫ لُعجؼ ٖىه الٗامي ال ل٩ىهه خ٣ا  اإلاخ٩لمحن ٞةهه 

ـَ مىاْغة  للمخ٩لمحن  في هٟؿه, وعبما ٩ًىن طل٪ ؾببا لغؾىر الٗىاص في ٢لبه, ولظل٪ ال جغي مجل

, وال ًٖ مظَب الكاٞعي بلى  وال لل٣ٟهاء ًى٨ك٠ ًٖ واخض  اهخ٣ل مً اٖتزا٫  ؤو بضٖت بلى ٚحٍر

 .(2501)(ال ال٨ٗـ, وججغي َظٍ الاهخ٣االث  بإؾباب ؤزغمظَب ؤبي خىُٟت و 

                                              

 (14( بًشاع الخ٤ ٖلى السل٤ )م 2498)

ؿً البىاوي: الٗاٝع الظي لِـ له في ٖهٍغ زاوي ؤلامام الهمام زاجمت الٗلماء ؤبى ٖبض هللا دمحم بً الخ( 2499)

غ الٟهامت ال٣ضوة الكهحر. له جأل٠ُ مدغعة مُٟضة مجها خاقُت  الم ألاؾخاط الخ٤٣ اإلاال٠ اإلاُل٘ اإلاض٤٢ الٗالمت الىدٍغ ألٖا

ل٣بى٫ ٞحها وخاقُت ٖلى مسخهغ الكُش ٖلى قغح الكُش ٖبض الباقي الؼع٢اوي ٖلى السخهغ ؾاعث بها الغ٦بان وعػ١ ا

 [1/514شجغة الىىع الؼ٦ُت ](. 1194الؿىىسخي في اإلاى٤ُ وقغح ٖلى الؿلم وخىاف ٖلى الخدٟت. جىفي ؾىت )

 3/190( خاقُت البىاوي ٖلى قغح الؼع٢اوي 2500)

 (239نىن اإلاى٤ُ وال٨الم )م ( , و 77ُٞهل الخٟغ٢ت )م ( 2501)
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ً  ٢خِبت: )و٢ا٫ ابً  لؼم مً ضعَ و٦ىذ ؤؾمٗهم ٣ًىلىن: بن الخ٤  ٥ باإلا٣اٌؿاث والىٓغ، ٍو

 
 
  ؤن ًى٣اصَ  لؼمخه الدجت

 
م، وبلؼام بًٗهم بًٗا الدجت، في ٧ل لها. زم عؤًتهم، في َى٫ جىاْ َغ

 .(2502)(مجلـ مغاث، ال ًؼولىن ٖجها، وال ًيخ٣لىن 

ظا َى الضلُل ٖلى ؤهه  ,جاط وال ًيخ٣لىن الؿمٗاوي: )وجغاَم ًى٣ُٗىن في الد  و٢ا٫ ابً  َو

٣هم اجبإ الهىي ٞدؿبلِـ ٢هض   ٞةطا ؤلؼم ٢ا٫ َظا بلؼام جىظه  ,َم َلب الخ٤ وبهما ٍَغ

بالجىاب ؤو ًىظض مً ًىٟهل ًٖ َظٍ الكبهت ممً ًيخدل صًجي  ال ٖلى مظَبي وؾىإحي بٗض   ٖلي  

٤   ,ؤبضا ٞةطا عاُٖىا مشل َظا لم ج٣م حجت ٖلى ٧اٞغ   ,ومظَبي َ٘  وما َظا بال ٍَغ م ظمُ  ًَى

ً ؤجهم ٖلى الخ٤ ٩ىن وحٗالى هللا ٖما ٣ًى٫ الٓاإلاىن ٖلىا  ,ال٩اٍٞغ ٢اجلهم هللا ؤوى ًٞا

 .(2503)٦بحرا(

دخاط بلُه إلاىاْغة مبخض  : )" ؤلاخُاء"و٢ا٫ الٛؼالي في 
ً  ومٗاعيَ  ٕ  ً  ٟؿضَا ت بضٖخه بما 

ها ًٖ ٢لب الٗامي, و  , وؤما اإلابخضٕ بٗض بهموذلً ال ًىفم إال مم اللىام كبل اشخدار حلاص  ٍجٖز

٣ٞلما ًىٟ٘ مٗه ال٨الم, ٞةه٪ بن ؤٞدمخه لم ًتر٥ مظَبه,  ,ؤن ٌٗلم مً الجض٫ ولى قِئا ٌؿحرا

ع ؤن   ض 
َ
ى ٖاظؼ  ٖىه, وبهما ؤهذ ملب وؤخا٫ بال٣هىع ٖلى هٟؿه, و٢ ـ ٖلُه ٖىض ٚحٍر ظىابا ما َو

ب٣ىة الجاصلت, وؤما الٗامي بطا نٝغ ًٖ الخ٤ بىٕى ظض٫ ًم٨ً ؤن ًغص بلُه بمشله ٢بل ؤن 

مجهم, بط الخٗهب ؾبب ًغسخ ال٣ٗاثض  هم و٢٘ الُإؽ  ب  لؤلَىاء, ٞةطا اقخض حٗه   ٌكخض الخٗهب  

ىٓغون بلى  ى مً آٞاث ٖلماء الؿىء, ٞةجهم ًبالٛىن في الخٗهب للخ٤ ٍو في الىٟىؽ, َو

غ الس الٟحن بٗحن الاػصعاء والاؾخد٣اع, ٞخيبٗض مجهم الضٖىي باإلا٩اٞإة واإلا٣ابلت واإلاٗاملت, وجخٞى

 بىاٖث  
 
هم في الخمؿ٪ بما و ٣ىي ٚغي  بىا بلُه, ولى ظاءوا مً ؿ  هم ٖلى َلب ههغة الباَل, وٍَ

ألهجخىا ُٞه,  ,ب والخد٣حروالغخمت والىصر في السلىة ال في مٗغى الخٗه   (2504)ظاهب الل٠ُ

                                              

ل مسخل٠ الخضًض )م 2502)  (115( جإٍو

 (73 - 72)م  الاهخهاع ألصخاب الخضًض (2503)

ضم ٢ا٫ الظَبي في ابً جُمُت: )( 2504) ُه ٢لت مضاعاة ٖو ه في البدض، ختى ٧إهه لُض خغب... ٞو ت حٗتًر ة ٢ٍى ض  وله خ 

 [4/507ل َب٣اث الخىابلت البً عظب طً] جاصة ٚالبا، وهللا ٌٟٛغ له(.

ًب وق٠ٓ ل ه خضة في البدض, ٚو لسهم, ًؼعٕ له ٖضاوة في الىٟىؽ وهٟىعا ٖىه, وبال و٢ا٫ الظَبي ؤًًا: )حٗتًر

٠ السهىم وع٤ٞ بهم ولؼم الجاملت وخؿً اإلا٩اإلات ل٩ان ٧لمت بظما م زايٗىن لٗلىمه(. ]وهللا ٞلى اَل طًل ٕ, ٞةن ٦باَع

ش ؤلاؾالم )م   [1/176ت البً حجغ ( , واهٓغ: الضعع ال٩امى327 - 326جاٍع

سه  :  -ظماٖت مً الكاُٞٗت اإلاخ٩لمحن ٖلى ابً جُمُت بؿبب ٦الم له في الهٟاث  ٢ُامٖىض ط٦غ  -و٢ا٫ ؤًًا في جاٍع

جاظت ٖباعجه، وجىبُسه ألالُم اإلاب٩ي اإلاى٩ي اإلاشحر الىٟىؽ، ولى  وجإإلاىا مىه بؿبب ما َى اإلاٗهىص  ) ٓاْخه ٞو مً حٛلُٓه ٞو
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  ٍ َٕ مشل  الخٗهب واللًٗ والكخم  ول٨ً إلاا ٧ان الجا ال ٣ًىم بال باالؾخدبإ, وال ٌؿخمُل ألاجبا

ُه تَ ض  ٖ   َب للسهىم, اجسظوا الخٗه   ا ًٖ الضًً وهًاال ًٖ اإلاؿلمحن, ٞو ب 
َ
ٍى ط هم وآلتهم, وَؾم 

 
َ
 ٖلى الخد٤ُ٣ َال٥  الس
ْ
 .(2505)(البضٖت في الىٟىؽ ٤ وعؾىر  ل

, ٞو   بٗض 
 
ه هي: ؤن  جشبَُذ حجُت  ال٨خاب والؿىت ال الجملت  

 
تي جد٤٣ ٚغَيىا مً َظا ٧ل

  
 
ُت ٚحر  مخى٢ ً ألزظ ألاخ٩ام الكٖغ  ٖلى َظا ٞةن   ٠  ٖلى نىٗت ال٨الم, وبىاءً و٧ىجهما مهضٍع

 في ٦ُُٟت ؤزظ  جل٪ ألاخ٩ام مً  ,ؤنى٫ ال٣ٟه
 
, ٚحر  مخى٠٢  مضاع٦هاالظي َى في الخ٣ُ٣ت بدض

 مً مضص ؤنى٫ ال٣ٟه, وهللا ؤٖلم. م, ٞال ٩ًىن ال٨الم  ؤًًا ٖلى نىٗت ال٨ال 

ْعهازم لى    ٢ض 
َ
اؾخمضاَص ٍ مىه, ألن صَ طل٪ ال ٌؿخلؼم اؾخمضا ٞةن   ,ٖلى ال٨الم ألانى٫   جى٠٢

َا ٖلى وظىص طل٪ )ًغاص به:  - ٦ما ط٦غ ابً ٖاقىع  -الٗلم  جى٢ٟه ٖلى مٗلىماث  ؾاب٤  وظىص 

هُه, لخ٩ىن ٖىهً   
َضو  ً طل٪ الٗلمالٗلم ٖىض م  ظا ٚحر مخد٤٣ بحن (, ا لهم ٖلى بج٣ان جضٍو َو

 الخهىعاث ظملتن مباصت ٧ل ٖلم هي ؤجبحن ؤو٫َ ال٨خاب ال ؾُما و٢ض ألانى٫ وال٨الم, 

ََ  التي جظ٦غ في طل٪ الٗلم ٚحَر  خهض٣ًاثالو    ها في ٖلم  وبهما جُلب بغاَُج  ىت, مبر
َ
غ, وج٩ىن ٢ض آز

  اؾدؿلٟذ في طل٪ الٗلم البدىاء بٌٗ
 
ه ٞهي اإلاُالب التي ج٣ام مؿاثله ٖلحها, وؤما مؿاثل

 .ها ُٞهبغاَُج  

غ البً الهمام"٢ا٫ ابً ؤمحر خاط في ولهظا  ى ؤن  ): " قغح الخدٍغ  زم ب٣ي َىا شخيء، َو

ًَ  آلامضي   َٗ  الخاظب واب ً زالزت: َظًً ومً جاب  اؾخمضاَص َظا الٗلم  م 
ٌٗجي  -هما ط٦غوا ؤن 

 الشالض: ٖلم ال٨الم., و  -الٗغبُت وألاخ٩ام 

َم بما مىه مغاصَ  ؛ ألن  )ٌٗجي ٖلم ال٨الم( بهما لم ًظ٦ٍغ)ٌٗجي ابً الهمام( ولٗله 

 
 
  الاؾخمضاص: ما ج٩ىن ألاصلت

ً
ُ   ٖلُه مً خُض زبىث   مخى٢ٟت بزباث  ها لؤلخ٩ام ؤو مً خُض بن  ت  حج

                                                                                                                                             

 للمسال  
َ٘ م مً طل٪ ل٩ان ؤهٟ تَؾل  ه ٞحها هلل ولغؾىله باظتهاصٍ، , و٧ان ًٚب  ٟحن، ال ؾُما ٖباعجه في َظٍ الٟخُا الخمٍى

ا(. ]و  ٞاهخٟ٘ بها ؤهاؽ   ش ؤلاؾالم اهٟهم بها آزغون ولم ًدملَى  [62 - 52/61جاٍع

ً  بَغؤَم زال٣   مدمىص الُىاحي: )والبكغ مىظ ؤْن ألاؾخاط ٢ا٫  دبىن اإلاالًىت واإلاالَٟت, زم اإلاهاوٗت التي ؤقاع بلحها هم 

حر   ٣خ َػ
 
ٟت(.بً ؤبي ؾلمى في مٗل  [(491]م٣االث مدمىص الُىاحي )م  ه الكٍغ

حر:   ٢لذ: ٌكحر بلى ٢ى٫ َػ

م   ؿ 
ْ
َمي إ ب 

َ
َى ُاب  وٍ 

ْ
ْؽ بإه غ  ًَ  ً شحرة  ... 

َ
ىع  ٦

م 
 
ي ؤ  ف 

ْ٘ هاو  ً ْم 
َ
ًْ ل  َوَم

ً  ٣ًى٫: ومً لم ًهاو٘ الىاَؽ ٢ا٫ الؼوػوي: ) ٍى وعبما ٢خلى  ضاع َم في ٦شحر  , ولم 
 
لبٍى وؤطل ٍ، مً ألامىع, ٢هغوٍ ٚو

إ باإلايؿم. الًغؽ: الٌٗ ٖلى الصخيء بالًغؽ، والخًَغـ مبالٛت. اإلايؿم للبٗحر: بمجزلت  َى ٧الظي ًًغؽ بالىاب ٍو

 [(149قغح اإلاٗل٣اث الؿب٘ )م ] الؿيب٪ للٟغؽ، والجم٘ اإلاىاؾم(.

 41 - 1/40( بخُاء ٖلىم الضًً 2505)
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الى٢ٝى ٖلى حٗلُلهم  مً ألاخ٩ام ؤو هٟحها مخى٠٢ ٖلى جهىعَا ؤو الخهض٤ً بها, ٦ما َى ْاَغ  

لم    ال٨الم باليؿبت بلى ألاصلت مً ٢بُل ألاو٫ ٦ما ٢غعٍو في ٦خبهم. لهظٍ الضٖىي، ٖو

   ومغاص  
 مد بدُث ًىىن مدرة وحصءا لهرا الللم, ولِع كلُم بما مىه الاؾخمضاص:  ٠  اإلاهى 

 .الىالم هرلً

٘   -وبن ٧ان ال مىا٢كت في الانُالح  -زم بهه  ٢ا٫: ا بلى اإلاٗجى اللٛىي اإلاهى٠ هٓغ  نيُ

 
َ
ر، ومىه اإلاضص للجِل،  ْولى, ألن  ؤ

 
٨ث ض به الصخيء  وٍَ وهرا هيُر ؿدهٍس في اإلاضص للصخيء لٛت: ما ًٍؼ

 .(2506)(الىالم

٢ض ٖض٫ ًٖ الىظه اإلاظ٧ىع الؾخمضاص  "البدغ الخُِ"٢لذ: ولهظا ٞةن الؼع٦صخي في 

 )آزغ ٣ٞا٫:  ألانى٫ مً ال٨الم بلى وظه  
َ
في وظه اؾخمضاصٍ مً ٖلم ال٨الم: بن  ٣ا٫ً   لى ؤْن ْو ألا

 ُٞه 
ً
مت

 
ازظ مؿل

 
ً ٚحر ؤنى٫ الضًً, ل٨جها ج ها م 

م مؿمُات 
َ
ٗل
 
 ال ح

 
ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه ُٞه ؤلٟاّ

  ً ََ ٖلى ؤن   بر
 
والًٓ والضلُل وألاماعة  الٗلم  "مت في هٟؿها, وهي ً في ٚحٍر مً الٗلىم ؤو ج٩ىن مؿل

ه, والخ٨م ؤًًا بط ال بض ُٞه مً زُاب قغعي, وال ٌكمل طل٪  "الُغ١ "لٟٔ  , ألن  "والىٓغ
 
٧ل

 .(2507)(ًشبذ طل٪ بالضلُل في ٚحر ؤنى٫ الضًً

ٍ مً ال٨الم, ٞمً )٣ٞا٫:  "مىخهى الؿى٫ "بحن الىظهحن في  ظم٘ آلامضي   و٢ض وؤما اؾخمضاص 

ت هللا حٗالى ونٟاجه ونض١ عؾىله  ا ٖلى مٗٞغ  قٖغ
ً
ظهت جى٠٢ الٗلم ب٩ىن ؤصلت ألاخ٩ام حجت

 مىه مً خُض بن  ٞ
 
٤َ لظل٪ في ٚحر ٖلم ال٨الم, وألن  بٌٗ مباصًه مإزىطة ُما ظاء به, بط ال جد٣ 

 ٤ ت الضلُل واه٣ؿامه بلى ما ًُٟض الٗلَم ؤو الًٓ بٍُغ دى ط  بلى مٗٞغ
 ً ال٨الَم في ؤصلت ال٣ٟه مما 

دؿلم مً ناخب ٖلم ال٨الم حؿلُما, وبن ٧ان ال بض مً  ً   واخض   الىٓغ, ٩ٞل  طل٪ مما 
ع  ٧ل 

جهى 

 .(2508)(مً َظٍ اإلاباصت بالخدضًض في مبضؤ َظا الٗلم لبىاء الٛغى ٖلحها

  ً ظا الىظه الشاوي َى الظي ا٢خهغ ٖلُه اب ان, ٣ٞا٫:  ٢لذ: َو وؤما وظه اؾخمضاصٍ )َبَغ

ع  ٣غ   ً ظا  ان والضلُل, َو ْحز  بحن الدجت والبَر
َ
في ًٞ مً ٖلم ال٨الم: ٞهى ؤن َظا الًٟ ًٟخ٣غ بلى اإلا

 .(2509)(ال٨الم

                                              

غ والخدبحر( 2506)  1/67 الخ٣ٍغ

 1/46 ( البدغ الخ2507ُِ)

 (8ؿى٫ في ٖلم ألانى٫ )م مىخهى ال (2508)

 1/56( الىنى٫ بلى ألانى٫ 2509)
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٘  بلى َظا  ً  ٖاقىع عاظ  اب
ا ؤوؾ٘  -وازخُاع  ٣ٞض  -وبن ٧اهذ صاثغة الاؾخمضاص التي ط٦َغ

ٗ   وؤما ال٨الم ٞؤلن  ):  "الخىيُذ والخصخُذ"٢ا٫ في خاقِخه   ٖلم ال٨الم اؾم  لل
ْ
م الجام٘ ل

  ً ت بىظه  ال   لخد٤ُ٣ مضاع٥ الٗلىم الىٍٓغ
 
ُت, ٞهى ٢ض ؤ  مؿاثَل اإلاى٤ُ  سال٠ ألانى٫َ الكٖغ

َٕ
وص 

 اخخُاط  بلى ٢ىاَٖض مً َظًً 
ل  ًْ َ

ٞ  
, ٞلما ٧ان لؤلنىلي  ًَ ضَا مما ًجافي الضً والٟلؿٟت بٗض ججٍغ

َب 
 
ال
 
ىا َ  ٟ

ْ
٨ ًَ ؼ مهم ؤن 

َ
ل بها, ل  ٛ ل  و٢ذ  اإلاكخ ل  ظ 

َ
ٛ
ْ
ك
َ
ٕ  الاظتهاص  ح الٗلمحن, و٧ان ٖلم  ألانى٫ وَمىاػ

 ما ًدخاظىن بلُه مً َظ
َ
هم ماهت ًً الٗلمحن, لهىن الظًَ ًٖ السُإ في الىٓغ, ولم ٖلم 

هم  ْغَيىا ؤن ًدىاػلىا بلى ؤزظَا مً ٖلم  ٚحر  بؾالمي, لئال ٩ًىَن ٖلم 
الظي َى عثِـ الٗلىم  -ًَ

ُت ٖلى الخد٤ُ٣  هم في  -الكٖغ َٗ مؿخمضا مً ٖلم ٚحر بؾالمي, َظا ٢هاعي ما هىظه به نيُ

 .(2510)(الاؾخمضاص مً ال٨الم

ظا اإلاضص ال ا ؤو٫َ  "اإلاباصت ال٨المُت"ـ٨المي َى الظي ٖبر ٖىه آلامضي بَو التي ط٦َغ

ال٣ؿم ألاو٫ في اإلاباصت ال٨المُت, ٞى٣ى٫: اٖلم ؤهه إلاا ٧اهذ ؤنى٫ ال٣ٟه )خُض ٢ا٫:  "ؤلاخ٩ام"

  ً ت الضلُل، واه٣ؿام  هي ؤصلت ال٣ٟه، و٧ان ال٨الم ٞحها مما  ه بلى ما ًُٟض الٗلم ؤو دىط بلى مٗٞغ

 الًٓ، و٧ان طل
 
بلى حٍٗغ٠ مٗجى الضلُل والىٓغ والٗلم  ٪ مما ال ًخم صون الىٓغ، صٖذ الخاظت

 .(2511)(والًٓ مً ظهت الخدضًض والخهىٍغ ال ٚحر

ىوي في  ُه هٓغ, ألن  ): " قغح السخهغ"٢ا٫ الَغ   ٞو
َ
ه ال ًسخو ًٖ الضلُل وؤ٢ؿام   البدض

ُ  , م٘ ؤن ما بٗض َظا َم به ال٨الم   يَؿب بلى مباصت اى  ً , ٞال    ,ل٨الم٤ 
ً
لجمُ٘  (2512)ل٩ىهه آلت

 .(2513)(الٗلىم

  ألن  )و٢ا٫ ألانٟهاوي ؤًًا: 
َ
وال٣ىاٖض اإلاى٣ُُت ٚحر  مسهىم  بال٨الم,  الضلُل   بدض

 لجمُ٘ الٗلىم ال٨ؿبُت(
 
ه بلى ال٨الم ٦يؿبخه بلى ألانى٫, ألن  اإلاى٤ُ آلت  .(2514)ووؿبخ 

                                              

 1/5الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث ٦خاب الخى٣ُذ ( 2510)

 1/9ؤلاخ٩ام  (2511)

ًَ  ( ٢لذ: ولهظا ٞةن  2512) بل آلت, وآلالت هي الىاؾُت بحن الٟاٖل  هم ال ٣ًى٫ في حٍٗغ٠ اإلاى٤ُ َى ٖلم  بٗ

 ومىٟٗله ٧اإلايكاع للىجاع, وبهما ٧ان اإلاى٤ُ آلت 
 
لُه ؤوعصوا زالٞا في  ألهه واؾُت بحن ال٣ىة الٗا٢لت واإلاُالب ال٨ؿبُت. ٖو

هت ٦ؿاثغ الٗلىم, وهٓغ  ألاو٫ 
٤ بُجهما بىٓغ الشاوي بلى ؤهه لِـ م٣هىصا لظاجه وبن ٧اهذ ٢ىاٖضٍ مضو   

 
ٞ ٧ىهه ٖلما ؤو آلت, وو 

, ٞهى ٖلم  لظاث ال٣ىاٖض, ولظا ٢ا٫ الهبان: )زالٞهم في اإلاى٤ُ َل َى ٖلم ؤو آلت  في هٟؿه وبن ٧ان آلت  زالٝ لٟٓيٌّ

الم )م  ٘ ألٖا (. اهٓغ: ٞع ( , 33( , وخاقُت الهبان ٖلى اإلالىي )م 17( , وخاقُت ٖلِل ٖلى اإلاُل٘ )م 16 - 15لٛحٍر

 . )ػ( 1/45و٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 

 1/162( جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ مىخهى الؿى٫ 2513)

 1/115الغصوص والى٣ىص للبابغحي ٨الم بدغوٞه في , وال 1/33( بُان السخهغ 2514)
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ٗغَ و٢ض ٢ا٫ الٛؼالي: )ولهظا الٗلم  )ٌٗجي ال٨المَ   ٌ  
 
٤  الجاصلت بل َغ١ ( آلت ٝ بها ٍَغ

ان الخ٣ُ٣ي, و٢ض ؤوصٖىاٍ ٦خاَب  ٖلى وظه  ال  "مُٗاع الٗلم"و٦خاب  "مد٪ الىٓغ"الخاظت بالبَر

ه لل٣ٟهاء واإلاخ٩لمحن(
 
ى مشل َٟ ل  ً(2515). 

ً  و٢ا٫   لٗلم ال٨الم وألنى٫  -ؤي: ٖلم  اإلاى٤ُ  -وعبما ٧ان ): " اإلا٣ضمت"زلضون في  اب
ً
آلت

٣ت  ًال٣ٟه ٖلى ٍَغ  .(2516)(اإلاخإزٍغ

ىوي  ً   ٖىض ٢ؿمت   -ولهظا ٢ا٫ الَغ إلاا ٧ان ):  -وجهض٤ً  بلى يغبحن جهىع   الخاظب الٗلَم  اب

ُج بلى ٢ىاَٖض مً في ا٦دؿاب بٌٗ جهىعاجه وجهض٣ًاجه, اخخ   الكٕغ لل٨ٟغ ُٞه مجا٫   ٖلم  

 َٗ ا ٖلى ٦خب ألاواثل ل  غ ٖلى ٦شحر  ؿ  ٖلم اإلاى٤ُ ل٨ُُٟت ا٦دؿابها بالخضوص والضالثل, ولى ؤخالَى

  ٕ ُا م٘ ٖضم الاخخُاط بلى ٦شحر   مً ٖلماء الكٕغ الكغو   ُٞما لِـ قٖغ
 
, ٞاهت ٕ مجها ز  مجها في الكٕغ

 ٗ  الخخاط, وظ   ال٣ضع  
ً
لؤلنى٫ التي هي ؤصلت ال٣ٟه, نىها للظًَ ًٖ الٛلِ في ؤنى٫  ل م٣ضمت

ُت, ٞهي مً جخمت مباصت َظا ال٨خاب, م٘ ؤهه ال بُاَن  لها في ٖلم قغعي مكهىع,  ألاخ٩ام الكٖغ

 .(2517)(ها َا َىا ٦ما ٞٗل الٛؼاليجَ ُ  ٞبَ 

ْص في اإلاباصت ال٨المُت قِئا مما )و٢ا٫ الؿٗض في خاقِخه ٖلى الكغح الًٗضي:  ىع 
 ً ولم 

ت الباعي ون   ٜ وصاللت اإلاعجؼة, ألن   ١  ْض ًخٗل٤ بمٗٞغ  
 
طل٪ في هٓغ ألانىلي مجزلت البضًهي, بل  اإلابل

 ًَ ض ؤن ٩ًىن باليؿبت بلى ال٨الم ؤًًا مً اإلاباصت, بل اإلا٣ضماث, بل لِـ له ا٢خهغ ٖلى ما ال   ٗ ب

 الٗلىم  
ا لم ٨ًً في  ازخهام  بال٨الم, ٦مباخض الىٓغ الظي ؾاثغ 

 َ
 ألا٢ضام, وٗم إلا

 
ت ُٞه مدؿاٍو

  ً  ىاؾ  الٗلىم ؤلاؾالمُت ما 
َ
ا بلُه, وفي  ب مباخض الىٓغ والاؾخضال٫ ؾىي ٖلم ال٨الم ؤياَٞى

 .(2518)(مباصت ال٨الم( صون )اإلاباصت ال٨المُت( َعْمؼ  بلى ما ط٦غها٢ىله )

٨ظا  ه ؤًًا ٖضم  حٗل٣ها بال٨الم لظاجه, َو , وحجخ 
ً
َا ٦المُت  

ض  َٖ ً  الهمام ؤًًا في  هإػ اب

 .ولهظا ٞةهه وؿبها بلى اإلاى٤ُ

غ"٢ا٫ في  غ والخدبحر"م٘ قغخه  "الخدٍغ  ألامغ )الشالض( مً ألامىع التي م):  "الخ٣ٍغ
 
٣ضمت

 ٖجها 
 
َؿبها بلى اإلاى٤ُ ألجها مىه، و٢ىله )مباخض  )اإلالدمدث اإلاىؼلُت(َظا ال٨خاب ٖباعة

َ
وو

 
 
٘   الىٓغ( ٠ُٖ بُان ؤو بض٫ مجها )وحؿمُت ( مً ألانىلُحن ٧اآلمضي ومً جابٗه )لها( ؤي: ظم

                                              

 (39( ظىاَغ ال٣غآن )م 2515)

 ( 739اإلا٣ضمت )م ( 2516)

 1/190( جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ مىخهى الؿى٫ 2517)

 1/125( خاقُت الؿٗض ٖلى قغح الًٗض لسخهغ ابً الخاظب 2518)
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  لهظٍ اإلاباخض )مباصَت 
ً
ٖ   َظٍ اليؿبت ألن   ,(بُٗض   ٦المُت م  ال٨الم ٚحر  جُٟض الازخهاَم ْاَغا، و

ْ
ل

  بها )بل ال٨الم  
( مً الٗلىم ال٨ؿبُت في الخاظت بلحها  مسخو  ٞحها( ؤي: في َظٍ اإلاباخض )٦ٛحٍر

 لها
ً
ى( ؤي: بُان   ,)الؾخىاء وؿبتها( ؤي: َظٍ اإلاباخض )بلى ٧ل الٗلىم( ال٨ؿبُت في ٧ىجها آلت  )َو

ِ  الاؾخىاء اإلاظ٧ىع )ؤهه( ؤي: الكإن )إلاا ٧ان البدض( ٖغيا )طا  جُا للٗلىم( لٗغويه لها بال وؾ

ى( ؤي ظا ؤوَظ  ,بالضلُل( البدض )الخمل   :في الشبىث في هٟـ ألامغ )َو ٟه م٘  ؼ  َو ما ٢ُل في حٍٗغ

ؿاص الضلُل بٟؿاص  ,الجم٘ واإلاى٘ ٍ به( ؤي، ٞو ؿاص  ه( ؤي: الضلُل )بصخت الىٓغ، ٞو )وصخخ 

تهما  الىٓغ ٦ما ؾُٓهغ )وظب الخمُحز( بحن الىٓغ الصخُذ والىٓغ م( بمٗٞغ
َ
ٗل  ُ الٟاؾض )ل

 اإلاُالب ونىابها(
 
ٞةن  زُإَا مً ٞؿاص صلُلها الىاشخئ ًٖ ٞؿاص الىٓغ, ونىابها ًٖ  ,)زُإ

صخت صلُلها الىاشخئ ًٖ صخت الىٓغ, ٞةطا ٖٝغ خا٫ الىٓغ ٖٝغ خا٫ الضلُل، وبطا ٖٝغ 

 
ً
  ا ال بض م  خا٫ الضلُل ٖٝغ خا٫ ما ؤصي بلُه, ٞةط

ت ٧ل  وما  والضلُل   ,ُهؿَم و٢  مً الىٓغ  ً مٗٞغ

 
 
ت خا٫ اإلاُلىب ٖلى َظٍ ألامىع, ؾىاء ٧ان اإلاُلىب مً  ٠  ًُٟضٍ مً الٗلم والًٓ, لخى٢ مٗٞغ

 
ً
ل  َظٍ ألامىع مباصَت ٦المُت ْٗ ما, َٞج لؤلنى٫ لِـ بإولى  اإلاُالب ألانلُت ؤو ال٨المُت ؤو ٚحَر

خُض ٢ا٫: بن اإلا٣ضمت  "اإلاؿخهٟى"الٛؼالي في  مً ال٨ٗـ مشال، و٢ض نغح بظل٪ ؤلامام  

اإلاكخملت ٖلى َظٍ اإلاباخض لِؿذ مً ظملت ؤنى٫ ال٣ٟه وال مً م٣ضماجه السانت بل هي 

 
 
  الٗلىم   م٣ضمت

 
ها، وخاظت  

 
ت بلى َظٍ اإلا٣ضمت ٦داظت ؤنى٫ ال٣ٟه اَـ .  ٧ل ٘  الٗلىم الىٍٓغ ظمُ

٠ م   وٗم ال بإَؽ  ت مدخاط  بلى ؤن بزباَث مؿاثل  ا الخ٤   ً ؤن  بما ط٦ٍغ الخ٤٣ الكٍغ لٗلىم الىٍٓغ

ٟاث   صالثَل  ب٩ىجها مىنلت بلى اإلا٣هىص ال ًدهل بال مً اإلاباخض اإلاى٣ُُت  مُٗىت، والٗلم   وحٍٗغ

لم   ؤو ًخ٣ىي بها, ٞهي جدخاط بلحها جل٪ الٗلىم ولِؿذ ظؼءا مجها بل هي ٖلم    ٖلى خُالها، ٖو

ـَ  ُت وم٣ض   ال٨الم إلاا ٧ان عثِ بلحها,  الخخاط   بذ بلُه َظٍ ال٣ىاٖض  اهدؿ ,ما ٖلحهاالٗلىم الكٖغ

  ٗ ُت اَـ . ٞةن  ض  ٞ َظا ؤن َظٍ ؤلاياٞت لِؿذ  خانَل  ث مباصَت ٦المُت للٗلىم الكٖغ

ٖ  للخسهُو بل الجٟا١ َؾْب٤  و   خباع والكٝغ ٖلى ما ؾىاٍ, م  لل٨الم لخ٣ض   ها مباصَت ٢ى ه في الٖا

  ٖ ًاٝ بلى ٚحٍر بإصوى مالبؿت ٖلى ما   ً مً ؤؾباب الترظُذ،  ي الٗغبُت، والؿب٤  ٝ فغ  والصخيء  

 .(2519)(وخُض ًٓهغ ؤن اإلاغاص َظا, ٞال بإؽ بظل٪

 ) خلُلت اإلاىؼم (

                                              

غ )م  (2519) غ والخدبحر , و  (7الخدٍغ  1/39الخ٣ٍغ
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ُى٢ا: ج٩لم بهىث  
 
٣ا وه  ُ ٣ُا وَمى

 
٤ ه  ُ ٤ ًى

َ
واٖلم ؤن اإلاى٤ُ في اللٛت: ال٨الم, و٢ض هُ

  ٝ ٗغَ  وخغو
 
 .(2520)ٝ بها اإلاٗاويح

  ٖ  وفي الانُالح: 
ْ
 َغ  جُٟض   ب٣ىاهحَن  م  ل

َ
ت ١  الاهخ٣ا٫ مً اإلاٗلىماث بلى الجهىالث مٗٞغ

 
 
ٗغ ى الٛلِ

ٌَ ها، بدُض ال   ُ  .(2521)في ال٨ٟغ وقغاث

 ٢ا٫ ٖبض الؿالم: 

ؿخدَهل    ٌ ا 
َ
يخ٣ل  ... ًٖ خانل  به إلا   ً َٗغٝ ما   ٌ م  به 

ْ
ل  ٖ 

 
 
 ؤي: َى ٖلم ح

 
 بلى ؤمىع   -ؤي مٗلىمت-في الظًَ  خانلت   مً ؤمىع   الاهخ٣ا٫   ٗٝغ به ٦ُُٟت

 .(2522)مجهىلتألجها  -الخهى٫  ؤي مُلىبت  - لت  ؿخدهَ م  

َذ  م ما َى وال٣ىاهحن ظم٘  ٢اهىن, و٢ض ٖٞغ  
 .في مدله اإلاخ٣ض 

ذ ؤن الىٓغ  : )جغجِب ؤمىع خانلت مٗلىمت للخإصي بلى ؤمىع مؿخدهلت ٖباعة ًٖوبطا ٖٞغ

٪ الترجِب, ل, ألهه ال٩اق٠ ًٖ ٦ُُٟت ط(2523)مجهىلت(, بان ل٪ ؤن اإلاى٤ُ َى )٢اهىن الىٓغ(

ً  ): " مٟخاح الؿٗاصة"٫ في ٢ا  َى ٖلم 
 
الجهىالث الخهىعٍت ؤو  ا٦دؿاب خٗٝغ مىه ٦ُُٟت

 .(2524)(الخهض٣ًُت مً مٗلىماتها

ت التي ج٩ىن ): " اإلاٗخبر"ولهظا ٢ا٫ ؤبى البر٧اث البٛضاصي في  َى ٢اهىن الهضاًت الىٍٓغ

  ٝ ٨دَؿ  والٗلىم   بؿاب٤ اإلاٗاع  ً  .(2525)(ب مجهابلى ما 

ظا ال٣اهىن ًخمحز  ٖلم اإلاى٤ُ َى )٢ا٫ ابً زلضون: به صخُذ  الىٓغ مً ٞاؾضٍ, َو

  الصخُذ   ٗٝغ بهاٌ   ٢ىاهحن  
 
  َٗ مً الٟاؾض في الخضوص اإلا

ُ  غ   َج اث, والد  ٞت للماَ
 
ُضة ٟ  ج اإلا

 .(2526)(للخهض٣ًاث

                                              

 .ماصة )ه٤ُ( :امىؽ( مسخاع الصخاح وال2520٣)

 1/44( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 2521)

الم )م 2522) ٘ ألٖا  (15 - 14( ٞع

 ٌٗهم ًٖ السُإ في الىٓغ)بلى ؤن اإلاى٤ُ:  "تهظًبه"ؤقاع الؿٗض في ٦ما  (2523)
٢ا٫ الكُش دمحم الضؾىقي:  .(٢اهىن 

 ٢ىاٖض  َظ الًٟ, وحؿمُت َظا الجمٕى ٢اهىها مً باب 
 ٕ حؿمُت الصخيء باؾم بٌٗ ؤظؼاثه, وبهما )اإلاغاص بال٣اهىن َىا مجمى

 م٘ ؤهه ٢ىاهحن مخٗضصة ل٩ىجها ٧الىاخض مً خُض بجها مكتر٦ت في ظهت واخضة ججمٗها, وهي ٧ىجها 
٢ُل لهظا الًٟ ٢اهىن 

 (64حٗهم الظًَ ًٖ السُإ في ال٨ٟغ(. خاقُت الضؾىقي ٖلى قغح السبُصخي للتهظًب )م 

 1/272( مٟخاح الؿٗاصة 2524)

 1/7( اإلاٗخبر 2525)

 (644)م  اإلا٣ضمت (2526)
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َ
م ال٣ٗل, وحؿضص  ٢ا٫ الٟاعابي: )نىاٖت اإلاى٤ُ حُٗي ظملت  

٣ى 
 
ها ؤن ج ال٣ىاهحن التي قإج 

ِ ُٞه مً اإلا٣ٗىالث,  هدَى  ؤلاوؿاَن  ٛل 
ٌَ ٤ الهىاب, وهدى الخ٤ في ٧ل ما ًم٨ً ؤن  ٍَغ

وال٣ىاهحن التي جدٟٓه مً السُإ والؼلل والٛلِ في اإلا٣ٗىالث, وال٣ىاهحن التي ًمخدً بها في 

  ً ِ ُٞه ٚالِ, وطل٪ ؤن  اَم اإلا٣ٗىالث ما لِـ  ل 
َ
في اإلا٣ٗىالث ؤقُاَء ال ًم٨ً ؤن  ً ؤن ٩ًىن ٢ض ٚ

  ٩ًىن ال٣ٗل  
َ
غْث ل  ٚ  ُ

 
تها وال٣ُحن بها مشل:  ِ ٞحها, وهي التي ًجض ؤلاوؿان  هَٟؿه ٧إجها ٞ ٖلى مٗٞغ

ؤزغي ًم٨ً ؤن ٌٛلِ ٞحها  ٧ل زالزت ٞهى ٖضص ٞغص. وؤقُاءَ  مً الجؼثه, وؤن   ؤن ال٩ل ؤٖٓم  

  ها ؤْن ٫ ًٖ الخ٤ بلى ما لِـ بد٤, وهي التي قإج  ٗض  وََ 
 
وجإمل ًٖ ٢ُاؽ واؾخضال٫.  ٥ ب٨ٟغ  ضعَ ج

 ًَ ها لخم  ٟٞي طل٪ صون جل٪ ًًُغ ؤلاوؿان  الظي   
 
 ٖلى الخ٤ ال٣ُحن في مُلىباجه ٧ل

َ
ـ الى٢ٝى

 .(2527)بلى ٢ىاهحن اإلاى٤ُ(

ى خهى٫ نىعة الصخيء في  ,٣ِٞ بما جهىع   الٗلم  ) "الكمؿُت" : ال٩اجبي في٢ا٫ و  َو

٣ا٫ لل ,مٗه خ٨م وبما جهىع   ,ال٣ٗل ى بؾىاص ؤمغ بلى آزغ بًجابا ؤو ؾلبا، ٍو  .مجمٕى جهض٤ًَو

   ولِـ ال٩ل  
  مً ٧ل 

َ َ
 ه  ا َظ مجهما بضحهُا وبال إلا

ْ
ٌ   ,ىا قِئال ا وبال لضاع ؤو حؿلؿل، بل البٗ  وال هٍٓغ

  
 مجهما بضًهيٌّ  مً ٧ل 

َ
ى جغجِب  ده  ًَ  هٓغيٌّ  غ  ، والبٌٗ آلاز مٗلىمت للخإصي بلى  ؤمىع   ل بال٨ٟغ، َو

م،  ٌ  إلاىا٢ًت بٗ ,صاثما لِـ بهىاب   مجهى٫، وطل٪ الترجِب   ال٣ٗالء بًٗا في م٣خطخى ؤ٩ٞاَع

ً   بل ؤلاوؿان     ذ  ؿ  ه في و٢خحن، َٞم ىا٢ٌ هَٟؿ الىاخض 
 
  بلى ٢اهىن   الخاظت

َ
ت َغ١  ًُٟض مٗٞغ

اث وؤلاخاَت بالصخُذ والٟاؾض مً ال٨ٟغ الىا٢٘ ٞحها اث مً الًغوٍع ى  ,ا٦دؿاب الىٍٓغ َو

ًَ اإلاى٤ُ، وعؾمٍى بإهه: آلت ٢اهىهُت حٗهم مغاٖات    .(2528)(ً السُإ في ال٨ٟغٖ ها الظَ

  ؤلاوؿاَن  بن  )و٢ا٫ ابً زلضون: 
َ
 إلاا ز
َ
ضع ٥ الٗلىَم والهىاج٘,  ٤ هللا  ل

 ً َغ الظي به 
ْ
٨  ٟ له ال

ٗجى به بصعا٥  بما جهى   و٧ان الٗلم   مٗه, وبما جهض٣ًا ؤي:  ؾاطط مً ٚحر خ٨م   عا للماَُاث, َو

ث بما بإن ججم٘ جل٪ ال٩لُاث ال٨ٟغ في جدهُل اإلاُلىبا خ٨ما بصبىث ؤمغ ألمغ, ٞهاع ؾعي  

في  بًٗها بلى بٌٗ ٖلى ظهت الخإل٠ُ, ٞخدهل نىعة في الظًَ ٧لُت مىُب٣ت ٖلى ؤٞغاص  

ت ماَُت جل٪ ألاشسام, وبما بإن ًد٨م ب مغ إالساعط, ٞخ٩ىن جل٪ الهىعة الظَىُت مُٟضة إلاٗٞغ

اًخه في الخ٣ُ٣ت عاظٗت بلى الخه ٩ىن طل٪ جهض٣ًا, ٚو ٞاثضة طل٪  ن  ىع, أل ٖلى ؤمغ ُٞشبذ له, ٍو

ت خ٣اث٤ ألا   قُاء التي هي م٣خطخى الٗلم.بطا خهل بهما هي مٗٞغ

                                              

 (28 - 27( بخهاء الٗلىم )م 2527)

 (8 - 7التهظًب م٘ قغح السبُصخي )م ( , واهٓغ: 54قغح الؿٗض ٖلى الكمؿُت )م ( 2528)
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ظا الؿعي   ٤   َو ٤   مً ال٨ٟغ ٢ض ٩ًىن بٍُغ ٞاؾض, ٞا٢خطخى طل٪  صخُذ, و٢ض ٩ًىن بٍُغ

٤ الظي ٌؿعى به ال٨ٟغ   جمُحَز  مً الٟاؾض,  ب الٗلمُت لُخمحز الصخُذ  في جدهُل اإلاُال   الٍُغ

 .(2529)(ى٩ٞ٤ُان طل٪ ٢اهىن اإلا

  وبهما ٧ان اإلاى٤ُ ٢اهىها ألن  
َ
لم (2530)ه ٢ىاهحن  ٧لُت مىُب٣ت ٖلى ظؼثُاثمؿاثل  ٖ , ٦ما بطا 

ل  
 ٖ بٌٗ "ًى٨ٗـ بلى  "٧ل بوؿان خُىان" م ؤن  ؤن اإلاىظبت ال٩لُت جى٨ٗـ مىظبت ظؼثُت 

 .(2531)ٍ, و٦ظا هٓاثغ  "الخُىان بوؿان

ألاهٓاع  لٗلىم اإلاى٣ُُت: بجها ٢ىاهحن  ٢ُل في ا): " اإلاٗخبر"٢ا٫ ؤبى البر٧اث البٛضاصي في 

غوى   َٖ  .(2532)(ألا٩ٞاع و

 "كلم اإلايزان"ولهظا ٌؿمى 
 
ؿمى ؤًًا (2533)ىػن الدجج والبراَحن, بط به ج ملُدز ", َو

ٗٝغ به ال٨ٟغ   -ومُٗاع ٦محزان لٟٓا ومٗجى  - (2534)"الللىم  ٌ ٌ   ألهه  ٗلم الصخُذ والٟاؾض ٦ما 

 .(2535)هاإلاىػون وه٣ه   باإلاحزان الخسخي جمام  

 : " جدٟت الخ٤٣"ابً بىها في السخاع ٢ا٫ 

ت  به وزحر ما ا٢خىا م   َ  ٞاإلاى٤ُ زحر  ما اٖخجى ... طو 
 وبٗض 

م          ٖلم ... وظالُا لٓلماث الَى
 ل٩ىهه مُٗاَع ٧ل 

٢ىله )مُٗاع الٗلىم( ؤي: محزاجها التي حٗٝغ بها ): " اإلاُل٘"الُٗاع في خاقِخه ٖلى ٢ا٫ 

ت مً الٟاؾضة لٗغيها ٖلى ٢ىاٖضٍ, ٞما وا٣ٞها ٞصخُذ وبال ٟٞاؾض, ٞهظا الصخُد ألا٩ٞاع  

 السؼعجي:  ٢ى٫   هٓحر   ال٣ى٫  

 .(2536)(وللكٗغ محزان حؿمى ٖغويه ... بها الى٣و والغجخان ًضعحهما الٟتى        

 : " الؿلم"٢ا٫ ألازًغي في و 

                                              

 (645 - 644( اإلا٣ضمت )م 2529)

ى ٢ىله )٧لُت مىُب٣ت ٖلى ظؼثُاث)٢ا٫ الُٗاع: ( 2530) , َو ( الىنٟان ٧اقٟان, لضزىلهما في مٟهىم اإلاىنٝى

 (66ـ . مً خاقِخه ٖلى قغح السبُصخي )م اَ (ال٩لُت

 (8( قغح السبُصخي ٖلى تهظًب الؿٗض )م 2531)

 1/4( اإلاٗخبر 2532)

 1/44( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 2533)

 (22)م ٖلى الؿلم باظىعي خاقُت ال( , و 21( , وبًًاح اإلابهم )م 35)م ٖلى اإلالىي هبان خاقُت ال( 2534)

 (19)م ٖلى اإلاُل٘ ٖلِل خاقُت ( 2535)

 الؿاب٤.( 2536)
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ه ٧الىدى للؿان ؿبخ   ٞاإلاى٤ُ للَجىان ... و 
 وبٗض 

ُاُٞٗهم ألا٩ٞ     ٛ ٠ ال ٨ك 
ًَ ً ص٤ُ٢ الٟهم  ُا ... ٖو

َ
  الس

ي 
َ
 اَع ًٖ غ

ى ال٣لب, واإلاغاص َىا ال٣ىة اإلا٨ٟغة اإلاٗب   -وخانل البِخحن: ؤن وؿبت اإلاى٤ُ للَجىان   ر  َو

هىهه ًٖ السُة في  الىدى ًدٟٔ اللؿاَن  ٦يؿبت الىدى لللؿان, ٨ٞما ؤن   - (2537)ٖجها بال٣ٗل ٍو

غاب, ٨ٞظل٪ اإلاى٤ُ حٗهم  ه ال٣َٗل وجهىهه ًٖ الٛلِ في ال٨ٟغ. -جدٟٔ  ؤي -ؤلٖا
 
 مغاٖاج

ٞمً عاعى ٢ىاَٖض َظا الًٟ ال ًخُغ١ بلُه السُإ في ال٨ٟغ, ٦ما ؤن مً عاعى ٢ىاٖض الىدى 

 .(2538)ال ًخُغ١ بلُه السُإ في اإلا٣ا٫

ظٍ الهىاٖت جىاؾب نىاٖت الىدى. وطل٪ ؤن وؿبت نىاٖت اإلاى٤ُ بلى ٢ا٫ الٟاعابي: ) َو

الث ٦يؿبت نىاٖت الىدى بلى اللؿان وألالٟاّ, ٩ٞل ما ٌُُٗىاٍ ٖلم الىدى مً ال٣ٗل واإلا٣ٗى 

ا في اإلا٣ٗىالث.  ال٣ىاهحن في ألالٟاّ, ٞةن ٖلم اإلاى٤ُ ٌُُٗىا هٓاثَغ

وجىاؾب ؤًًا ٖلم الٗغوى, ٞةن وؿبت ٖلم اإلاى٤ُ بلى اإلا٣ٗىالث ٦يؿبت الٗغوى بلى 

ىاهحن في ؤوػان الكٗغ ٞةن اإلاى٤ُ ٌُُٗىا ؤوػان الكٗغ, و٧ل ما ٌُُٗىاٍ ٖلم الٗغوى مً ال٣

ا في اإلا٣ٗىالث.  هٓاثَغ

وؤًًا ٞةن ال٣ىاهحن اإلاى٣ُُت التي هي آالث ًمخدً بها في اإلا٣ٗىالث ما ال ًامً ؤن ٩ًىن 

ً واإلا٩اًُل التي ًمخدً بها في ٦شحر  ال٣ٗل ٢ض ٚلِ ُٞه ؤو ٢هغ في بصعا٥ خ٣ُ٣خه حكبه اإلاىاٍػ

, و٧اإلاؿاَغ التي مً ألاظؿام ما ال ًامً ؤن  ٩ًىن الخـ ٢ض ٚلِ ؤو ٢هغ في بصعا٥ ج٣ضًٍغ

 . (2539)(ًمخدً بها في السٍُى ما ال ًامً ؤن ٩ًىن الخـ ٢ض جدحر ؤو ٚلِ في بصعا٥ اؾخ٣امخه

َٗغٝ زمغة اإلاى٤ُ, وهي: 
 
ًَ وبهظا ح  .(2540)ًٖ السُإ في ال٨ٟغ ؤهه ٌٗهم الظَ

: َى: ٖلم حٗهم مغاٖاجه الظًَ ٣ٞا٫ ولهظا ٞةن بًٗهم ٢ض ٖٝغ اإلاى٤ُ باٖخباع زمغجه

ٍ لهاخب "الكمؿُت".(2541)ًٖ السُإ في ٨ٍٞغ  , ٦ما ج٣ضم هدى 

                                              

ْم{ (2537) ه  ىب 
 
ل
 
ى ٢

َ
ل َٖ   

 
َخَم اَّلل

َ
: )اإلاغاص مً ال٣لىب َىا ألالباب وال٣ٗى٫،  ٢ا٫ ابً ٖاقىع في جٟؿحر ٢ىله حٗالى }ز

ت، وجُل٣ه ٖلى ؤلاصعا٥ وال٣ٗل، وال ٩ًاصون ًُل٣ىهه ٖلى ٚحر طل٪ باليؿبت  والٗغب جُل٤ ال٣لب ٖلى اللخمت الهىىبٍغ

ى اإلاغاص َىا، وم٣ٍغ الضماٙ ال مدالت, ول٨ً ال٣لب َى الظي ًمضٍ بال٣ىة لئلوؿان, و  هم ٖلى الخُىان، َو طل٪ ٚالب  ٦الم 

غ  غ والخىٍى  1/255التي بها ٖمل  ؤلاصعا٥(. الخدٍغ

الم )م 18( اهٓغ: بًًاح اإلابهم )م 2538)  (14 - 13( , وعٞ٘ ألٖا

 (29 - 28( بخهاء الٗلىم )م 2539)

 (22الؿلم )م  ( خاقُت الباظىعي ٖلى2540)
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َى ٖلم ٌٗهم الظًَ ًٖ السُة في ا٢خىام اإلاُالب الجهىلت مً )و٢ا٫ ابً زلضون: 

 .(2542)(اإلاٗلىمت الخانلت   ألامىع  

ٖ  )٢ا٫ ابً ٖاقىع: و  ضون مً اإلاى٤ُ   ًٍغ
ْ
ٌَ ًم ل ي اإلاُلىب ًٖ السُإ ف ألا٩ٞاَع  م  ٗه  ا 

م  م٘ الخهى  
ْ
ل  ٗ خٗٝغ مىه ال  ً  شخيء, وفي اإلاُلىب الخهض٣ًي الظي 

 
َخٗٝغ مىه خ٣ُ٣ت

 
عي الظي ج

 .(2543)(صلُل  ما

 الفِ  ن  ب٢ا٫ ابً زلضون: )
ْ
ا هللا   ؤلاوظدوي سَ ى  مسهىنت َُٞغ

 
٦ما َُٞغ ؾاثَغ  َبُٗت

ى وظضان  مبخَض   للىٟـ في البًُ ألاوؾِ مً الضماٙ, جاع  خغ٦ت   ٖاجه, َو
ً
٩ًىن مبضؤ لؤلٞٗا٫  ة

ما لم ٨ًً خانال بإن ًخىظه بلى اإلاُلىب,  ؤلاوؿاهُت ٖلى هٓام وجغجِب, وجاعة ٩ًىن مبضؤ لٗلم  

 
 
ُه ًغوم هُٟه ؤو بزباجه ُٞلىح له الىؾِ َٕ  و٢ض ًهىع َٞغ مً لر البهغ  الظي ًجم٘ بُجهما ؤؾغ

هحر بل ,آزغ بن ٧ان مخٗضصا بن ٧ان واخضا ؤو ًيخ٣ل بلى جدهُل    ٍو
 
 غ بمُلىبه, َظا قإن  َٟ ى الٓ

ت التي جمح    مً بحن ؾاثغ الخُىاهاث. ز بها البكغ  َظٍ الُبُٗت ال٨ٍٟغ

 
 
ت جهٟه لخٗلم ؾضاصٍ  زم الهىاٖت اإلاى٣ُُت هي ٦ُُٟت ت الىٍٓغ ٞٗل  َظٍ الُبُٗت ال٨ٍٟغ

ٌَ  ,مً زُاثه   ٗغ  وؤجها وبن ٧ان الهىاب لها طاجُا بال ؤهه ٢ض 
ً جهىع م ى لها السُإ في ألا٢ل 

حن ٖلى ٚحر نىعتهما مً اقدباٍ الهُئاث في هٓم ال٣ًاًا وجغجُبها للىخاط, ٞخٗحن اإلاى٤ُ  الُٞغ

ا ؤمغ  
ً
ت  نىاعيٌّ  للخسلو مً وعَت َظا الٟؿاص بطا ٖغى, ٞاإلاى٤ُ بط مؿاو١ للُبُٗت ال٨ٍٟغ

 ومىُب٤ ٖلى نىعة ٞٗلها.

 ا مً ٞدى٫ الى  ٛجي ٖىه في ألا٦ثر, ولظل٪ ججض ٦شحر ول٩ىهه ؤمغا نىاُٖا اؾخ  
 
اع في ٓ

 ًَ , وال ؾُما م٘ نض١ الىُت لىن ٖلى اإلاُالب في الٗلىم صون نىاٖت اإلاى٤ُه  ْد السل٣ُت 

ت ٖلى ؾضاصَا,  طل٪ ؤٖٓم   والخٗغى لغخمت هللا, ٞةن   ؿل٩ىن بالُبُٗت ال٨ٍٟغ مٗجى, َو

ا هللا ٖلُه  . (2544)(ُٟٞطخي بالُب٘ بلى خهى٫ الىؾِ والٗلم باإلاُلىب ٦ما َُٞغ

  ؤن   ل  مً اإلاٗلىم ٖىض الخإم  )و٢ا٫ ابً ٖاقىع: 
َ
 مؿاثل

 
ت جيخهي  :٣ٖلُت, ؤي ه و٢ًاًاٍ ٍُٞغ

ًَ ضعَ ً   بلى شخيء   وبال  ,في بزباث بغاَحن مؿاثله بلى مى٤ُ آزغ ْج دخَ ٥ بالُٟغة والًغوعة, ولظل٪ لم 

                                                                                                                                             

( : 39( . و٢ض ٢ا٫ في "ؤبجض الٗلىم" )م 2( , وخاقُت ٖلِل )م 33( اهٓغ: قغح اإلالىي الهٛحر )م 2541)

حٗٝغ الٗلىم جاعة باٖخباع اإلاىيٕى ٣ُٞا٫ في حٍٗغ٠ اإلاى٤ُ مشال: ٖلم ًبدض ُٞه ًٖ ؤخىا٫ اإلاٗلىماث, وجاعة باٖخباع )

ٟه: آلت ٢اهىهُت حٗهم م  (.غاٖاتها الظًَ ًٖ السُإ في ال٨ٟغالٛاًت ٣ُٞا٫ في حٍٗغ

 (629( اإلا٣ضمت )م 2542)

ب )م 2543)  ( 195( ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

 (736( اإلا٣ضمت )م 2544)
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  ٪ جها لدؿلؿل, ول٨ً ٞاثضجه جدٍغ غ و٢ذ وب٢امت الدجت ٖلى اإلا٩اب (2545)الظًَ بمؿاثله وجمٍغ

 
 
ض مٛالُت الُٟغة ومٛالبت الخ٤, وما زلذ لٛت مً لٛاث ألامم في مىا٢كاتها مً  الجض٫ خحن ًٍغ

 
 
ل ٢ىل  الانُالح, َو

 
َ } :ه حٗالى في مىا٢ًت ؤَل ال٨خاب٢ًاًا اإلاى٤ُ لىال ازخالٝ

 
وا اَّلل َضع 

َ
َوَما ٢

 ًْ غ  م 
َ
ى َبك

َ
ل َٖ   

 
َؼ٫َ اَّلل

ْ
ه
َ
ىا َما ؤ

 
ال
َ
٢ 
ْ
ط ٍ  ب  ْضع 

َ
ى َخ٤  ٢ ىسخَ ه  م  ي َظاَء ب  ظ 

 
َخاَب ال  ٨

ْ
َؼ٫َ ال

ْ
ه
َ
ًْ ؤ ْل َم

 
ْيء  ٢

َ
ؤال  {شخ

 .(2546)جىُب٤ ٖلُه ٢اٖضة ه٣ٌ الؿالبت ال٩لُت باإلاىظبت الجؼثُت(

 ومشل طل٪ 
 
ا}ه حٗالى: ٢ىل

َ
َؿَضج َٟ   لَ

 
 اَّلل

 
ال  ب 

 
َهت َما آل  حه   ٞ اَن 

َ
ْى ٧

َ
ٞهى بٗباعة اإلاىا٣َت: ٢ُاؽ  {ل

ذ نٛغاٍ الاؾخصى ٍى
 
ي َ اثُت م٘ هدُجخه, وبهخاظه َىا مً ظهت اؾدشاء ه٣ٌُ الخالي اإلاىخج قَغ

م ؤي: ؤن هٟي الخالي في الاؾخصىاثُت ًيخج هٟي اإلا٣ضم في الىدُجت, ألن الخالي الػم , (2547)لى٣ٌُ اإلا٣ض 

الاؾخصىاثُت  , ٞٗضم الٟؿاص الظي َى خانل  للم٣ضم, واهخٟاء الالػم ٣ًخطخي اهخٟاء اإلالؼوم

ت مؿخلؼم   ى اإلاُلىب,  الخظٞو ا)بن ٢ىله }٢ا٫ الٛؼالي: لٗضم الخٗضص, َو
َ
َؿَضج َٟ { الػم, واإلالؼوم لَ

  ٢ىله }
 
 اَّلل

 
ال  ب 

 
َهت َما آل  حه   ٞ اَن 

َ
ْى ٧

َ
 .(2548){, ولؼمذ الىدُجت مً هٟي الالػم(ل

ذ بخضي اإلا٣ضمخحن م٘ الىدُجت  وإلاا ٧ان مً زهاثو ال٣غآن ؤلاًجاػ والازخهاع ٍَى

 جُمُت: )٢ا٫ ابً للٗلم بهما, 
 
ألن في  ,دظٝ مجها ال٣ًُت الجلُتألامشا٫ اإلاًغوبت في ال٣غآن ج

                                              

في  شخر الرهً( : )ولِـ له ُٞما ٖلمىا بال زمغة واخضة, وهي 713( ٢ا٫ ابً زلضون في "اإلا٣ضمت" )م 2545)

لخدهُل مل٨ت الجىصة والهىاب في البراَحن, وطل٪ ؤن هٓم اإلا٣اًِـ وجغ٦ُبها ٖلى وظه ؤلاخ٩ام  ,جغجِب ألاصلت والدجاط

ٍى في نىاٖتهم اإلاى٣ُُت، و٢ىلهم بظل٪ م ٦شحرا ما ٌؿخٗملىجها في ٖلىمهم  وؤلاج٣ان َى ٦ما قَغ في ٖلىمهم الُبُُٗت، َو

ٞحها ب٨ثرة اؾخٗما٫ البراَحن بكغوَها ٖلى مل٨ت ؤلاج٣ان  الخ٨مُت مً الُبُُٗاث والخٗالُم وما بٗضَا، ِٞؿخىلي الىاْغ  

جاط والاؾخضالالث(.  والهىاب في الد 

 (.حصخُر الخدػسالاقخٛا٫ به: ( : )ومً ٞىاثض 114و٢ا٫ ؾاظ٣لي ػاصٍ في "جغجِب الٗلىم" )م 

َد بن الٗلم بهظا الًٟ ٖلى الىظه الظي ًيبػي ٌؿخُٟض به الُالب  ( : )143و٢ا٫ الكى٧اوي في "ؤصب الُلب" )م  مٍص

 (.و٦ما٫َ اؾخٗضاص  ٖىض وعوص الدجج ال٣ٗلُت ٖلُه إرزاٍن 

 (.جفخُم الرهًمجها بال ( : )ؤما ٦خب اإلاى٤ُ ٞال ٞاثضة 28و٢ا٫ مهُٟى ناص١ الغاٞعي في "عؾاثله" )م 

ب )م 2546)  (195( ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

ى:  (2547) , َو ُت ٢ؿُمت الخملُت, وهي: ما خ٨م ٞحها ٖلى وظه الكٍغ ا ال٣ًُت الكَغ م والخالي َما َٞغ اإلا٣ض 

ُت  بن ٧اهذ الكمـ َالٗت ٞالجهاع مىظىص.حٗل٤ُ شخيء بصخيء بدُض بطا وظض ألاو٫ وظض الشاوي, هدى ٢ىلىا:  وؾمُذ قَغ

ما لىظ ٤ ٖلى مضزىلها, ؾمي ألاو٫ م٣ض   
 
ل  ٖ , والخالي ما   ؤصاة  الكٍغ

م َى مضزى٫  ىص ؤصاة الكٍغ ٞحها لٟٓا ؤو ج٣ضًغا. واإلا٣ض 

ه الخإزحر وبن ط٦غ ؤوال. اهٓغ:  م  لخ٣ض   , ؤي: جبُٗخه, ألهه ظىاب  عجبخ  غ آزغا, وؾمي الشاوي جالُا لخلٍى  ٦
 
خاقُت عجبخه وبن ط

ٟاث 78و  67)م  ٖلى الؿلم الباظىعي  100و 89)م ٖلى اإلالىي الهبان خاقُت ( , و 166)م للجغظاوي ( , والخٍٗغ

 (93( , والًىء اإلاكغ١ )م 101و

 (51ال٣ؿُاؽ اإلاؿخ٣ُم )م ( 2548)
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ُا ال ٖو ا جٍُى ٌ   ,ط٦َغ الو٦ظل٪ ط٦غ الىدُجت اإلا٣هىصة بٗض ط٦غ اإلا٣ضمخحن   ْر ب  واٖخَ  ,ٗض جٍُى

اطل٪ ب٣ىله: }
َ
َؿَضج َٟ   لَ

 
 اَّلل

 
ال  ب 

 
َهت َما آل  حه   ٞ اَن 

َ
ْى ٧

َ
انل : وما ٞلى ٢ُل بٗضٍ ,{ ما ؤخؿً َظا البَر

ل٩ان َظا مً ال٨الم الٛض الظي ال ًىاؾب بالٚت  ,ٞلِـ ٞحهما آلهت بال هللا ,ٞؿضجا

ل  .(2549)(الخجًز

ل ل٨ىه ًىاؾب م٣ام الخٗلُم والخٟهُل, وبال ٞالخظٝ  ٢لذ: ال ًىاؾب بالٚت الخجًز

غخىا ٦خ ل اَل ٍ ٞحها, ولى و٢ٟىا ٖىض بالٚت الخجًز َىع  عة ن  ه في ٦خب اإلاى٤ُ م٣غ  ب مُغو١ باب 

ل ال ًىاؾب  ل, الخٟؿحر وقغح الخضًض وال٣ٟه ػاٖمحن ؤن ما ٞحها عي وجٍُى بالٚت الخجًز

ألاصلت ال٣ٗلُت و٢ٗذ في ٦خاب هللا  بن  , ولهظا ٢ا٫ ابً الٗغبي: )٥والجىاب َىا َى الجىاب َىا

 مسخهغة بالٟهاخت، مكاعا بلحها بالبالٚت، مظ٧ىعا في مؿا٢ها ألانى٫، صون الخىاب٘ واإلاخٗل٣اث

ىا  بروا ًٖ جل٪ ؤلاقاعة بدخمت البُان، واؾخٞى مً الٟغوٕ، ٨ٞمل الٗلماء طل٪ الازخهاع، ٖو

 .(2550)(الٟغوٕ واإلاخٗل٣اث باإلًغاص

غا للضلُل وبُاها لىظه صاللخه, بط لى ٢ا٫ ٢اثل: ٞالخانل ؤن اإلاظ٧ىع  ال ٌٗضو ٧ىهه ج٣ٍغ

 
 
  }ه حٗالى ٠ُ٦ ص٫ ٢ىل

 
 اَّلل

 
ال  ب 

 
َهت َما آل  حه   ٞ اَن 

َ
ْى ٧

َ
ال

َ
َؿَضج َٟ ٪,  { لَ مً  ضٌّ إلاا ٧ان لىا ب   ٖلى هٟي الكٍغ

ل.البُان والخٟهُل الظي  ٤ البُان ُٞما  ٢ا٫ ُٞه ابً جُمُت بهه عي وجٍُى وهدً ال هدهغ ٍَغ

ط٦غهاٍ بل بإي وظه خهل البُان ٣ٞض و٢ٗىا ٖلى اإلا٣هىص, ول٨ً الظي مىٗىاٍ َى الدكُٛب 

.ٖلى بُان ما ؤظمله ال٣غآن وبؿِ ما ازخ  هٍغ

م  }لىظه صاللت ٢ىله حٗالى  ٖلى ؤهه ٢ض ج٣ضم البً جُمُت بُان    َ ْم 
َ
ْيء  ؤ

َ
ْحر  شخ

َ
ٚ ًْ ىا م 

 ٣ ل 
 
ْم ز

َ
ؤ

ىَن   ٣ ال 
َ
س
ْ
له ٖلى , و هلالج لج ٖلى وظىص السال٤ {ال ٤ الخ٣ؿُم والؿبر اإلاٗغوٝ ٖىض الجضلُحن ججًز ٍَغ

 ل٣اثل  ؤن ٣ًى٫: وألانىلُحن, 
 ٤  جغ؟ما لباث٪ ججغ وباجي ال جٞد 

 ًغػ٢ىا ؤلاههاٝ في ٧ل م٣ام وم٣ا٫.وهللا وبالجملت ٞل٩ل م٣ام م٣ا٫, 

 ) اإلاىدشكت في الاشخودٌ بدإلاىؼم (

٘ الخاظب"٢ا٫ ابً الؿب٩ي في   -واٖلم ؤن ؤلامام حجت ؤلاؾالم ؤبا خامض الٛؼالي ): " ٞع

  مى٣ُُت   اٞخخذ ٦خاَب "اإلاؿخهٟى" ب٣ىاَٖض  -ؾ٣ى هللا ٖهَضٍ 
 
   الٗلىم   و٢ا٫: " َظٍ م٣ضمت

 
ها، ٧ل

  ً  دُِ بها، ٞال ز٣ت له بمٗلىمه ؤنال " .ومً ال 

                                              

 14/61مجمٕى الٟخاوي ( 2549)

ل )م ( 2550)  (٢502اهىن الخإٍو
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ٞظ٦غ الكُش ؤبى ٖمغو بً الهالح ؤهه ؾم٘ الكُش  الٗلم والضًً بٗضَم، وازخل٠ ؤَل  

٣ى٫: ٞإبى ب٨غ،  الٗماص بً ًىوـ ًد٩ي ًٖ ؤلامام ًىؾ٠ الضمك٣ي ؤهه ٧ان ًى٨غ َظا ال٣ى٫ ٍو

الن؛ ٌٗجي: ؤن ؤولئ٪ الن، ٞو مغ، ٞو   ٖو
 
 الؿاصة ٖٓ

 
هم مً الٗلم وال٣ُحن، ولم مذ خْٓى

  ً  ً م الاقخٛا٫ باإلاى٤ُ دُُىا بهظٍ اإلا٣ضمت وؤقباَها, زم ؤٞتى اب و٢ا٫: َى , (2551)الهالح بخدٍغ

   الٟلؿٟت، ومضزل   مضزل  
  ، ولِـ الاقخٛا٫  قغٌّ  الكغ 

 
، وال م  بخٗلُمه وحٗل ه مما ؤباخه الكإع

وألاثمت الجتهضًً، والؿل٠ الهالخحن، وؾاثغ مً  اؾدباخه ؤخض  مً الصخابت والخابٗحن،

ت طل٪  ٣خضي بهم مً ؤٖالم ألامت وؾاصتها، وؤع٧ان هللا و٢اصتها، ٢ض بغؤ هللا الجمُ٘ مً مٗٞغ  ً

. وؤما اؾخٗماالث الانُالخاث اإلاكىٗت اإلاى٣ُُت في مباخض  م مً ؤوياٍع هَغ وؤصهاؾه، َو

ُت، ٞمً اإلاى٨غاث، ولِـ باألخ٩ا ُت ألاخ٩ام الكٖغ بلى اإلاى٤ُ  اٞخ٣اع   -والخمض هلل  -م الكٖغ

  ٖ ان  ؤنال، وما ًؼ ٘   مه اإلاى٣ُي للمى٤ُ في ؤمغ الخض والبَر  صخُذ   ٢ض ؤٚجى هللا ٖجها ٧ل   ٣ٞا٢ُ

اث  الظًَ؛ ال ؾُما َم  ٗت، وزاى في بدغ  ً زضم هٍٓغ ُت، ول٣ض جمذ الكَغ الٗلىم الكٖغ

ا، خُض ال مى٤ُ. اهخهى  ، وجابٗه ٚحر  واخض  ممً بٗضٍ.الخ٣اث٤ والض٢اث٤ ٖلماَئ

  ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: وهدً ه٣ى٫: ٢ى٫  
َ
   ًىؾ٠

الن"، الضمك٣ي  الن، ٞو مغ، ٞو : "ؤبى ب٨غ، ٖو

  
  - م  اإلاخ٣ض 

ً
مغ ؤخاَا بهظٍ اإلا٣ضمت بخاَت  لم ًهل الٛؼالي   ٦الم  ال خانَل له؛ ٞةن ؤبا ب٨غ، ٖو

 
 
م ؤجهما لم ًدُُا بها،وؤمشال ا، ومً ٖػ ٖلحهما، والظي ه٣ُ٘ به  ٞهى اإلاسخيء   ه بلى ٖكغ مٗكاَع

 
ً
ٕ   ؤجها ٧اهذ ؾا٦ىت  ؤولئ٪ الؿاصاث، وسجُت لهم، ٦ما ٧ان الىدى الظي هضؤب هدً الُىمَ  في َبا

 في جدهُله.

وما ط٦ٍغ الكُش ؤبى ٖمغو بً الهالح لِـ بالسالي ًٖ ؤلاٞغاٍ واإلابالٛت؛ ٞةن ؤخضا لم 

ٗت بلى اإلاى٤ُ، بل ٢هاع  اٞخ٣اَع  ٕ  ض  ًَ   الكَغ
 
ً   ي اإلاى٤ُ، ٖهمت  ألاطَان التي ال 

َ
٤ بها؛ ًٖ ىز

 
َ
 الٛ
َ
ى خانل  ل    ِ، َو

 بم٣ضاع ما ؤوحي مً الٟهم. ً  َْ طي ط   ٖىض ٧ل 

ر؛ لحرظ٘ بلُه طو الظًَ دض  اؾخ   وؤما جغجِبه ٖلى الىظه الظي ًظ٦ٍغ اإلاى٣ُي، ٞهى ؤمغ  

ل  خُج للىدى، وناع ٖلما اإلاى٤ُ لؤلطَان بال ٧الىدى للؿان، وبهما اخبطا اؾخبهمذ ألامىع، َو

                                              

ؤبي الًٟل ًىوـ بً دمحم بً مىسخى بً : ) 382و  8/378" َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري "( ٢ا٫ ابً الؿب٩ي في 2551)

مىٗت الكُش الٗالمت ٦ما٫ الضًً ابً ًىوـ ؤبى الٟخذ اإلاىنلي... وخ٩ى لي بٌٗ ال٣ٟهاء باإلاىنل ؤن ابً الهالح اإلاظ٧ىع 

اإلاهلخت  ,ًا ٣ُٞه :٣ٞا٫ له ,وجغصص بلُه مضة ٞلم ًٟخذ ٖلُه بصخيء ,ؾإله ؤن ٣ًغؤ ٖلُه قِئا مً اإلاى٤ُ ؾغا ٞإظابه بلى طل٪

م ًيؿبىن ٧ل  :٣ٞا٫ ؟ولم طل٪ ًا مىالها :٣ٞا٫ له ,ن جتر٥ الاقخٛا٫ بهظا الًٟٖىضي ؤ ألن الىاؽ ٌٗخ٣ضون ُٞ٪ السحر َو

خ٣اص ٣ٞبل بقاعجه  ,٩ٞإه٪ جٟؿض ٣ٖاثضَم ُٞ٪ وال ًدهل ل٪ مً َظا الًٟ شخيء ,مً اقخٛل بهظا الًٟ بلى ٞؿاص الٖا

 وجغ٥ ٢غاءجه(.
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بغؤؾه ٖىض ازخالٍ ألالؿىت، و٦ظل٪ اإلاى٤ُ، ًضعي الٛؼالي؛ ؤن الخاظت اقخضث بلُه ٖىض ٦ال٫ 

 ألاطَان، واٖخىاع الكبهاث.

ٗت خُض ال مى٤ُ في ال٨خب ٖلى  ٕ  ىصَ "؛ بن ؤعاص خُض ال مى٤ُ م  و٢ىله: "ل٣ض جمذ الكَغ

  ً َم  ب  ىظ  َظٍ ألاؾالُب، ٞصخُذ، وال  ٌ  َظا، و  جدٍغ  مىه، وبن ؤعاص خُض ال مى٤َُ  ال الٛ

ٌ   خانل   ؛ ٦ما ط٦غهاٍٗب  لهم، وبن لم   . (2552)(ر ٖىه بهظا الىظه، ٞممىٕى

ظا مشل   ي في  ٫  ى ٢٢لذ: َو غ الاؾدىاص"الؿَُى و٢ض ٧ان ٖىض بدض قغاثِ الاظتهاص: ) "ج٣ٍغ

ب  في اإلااثت ألاولى والشاهُت واإلاى٤ُ    َ غة ٢برم لم ًضزل بحن بٗض  في ظ الجتهضون وج٣غعث اإلاظا ٍؼ

 
 
 . (2553)غ بلى بالص ؤلاؾالم مً ٢برم بال في زالٞت اإلاإمىن(ً  ْخ اإلاؿلمحن, وال ؤ

ؤلاؾالم في خضوص ؾىت زماهحن وماثت  بن اإلاى٤ُ بهما صزل بالصَ : )" ال٣ى٫ اإلاكغ١ "في  هل  ى و٢

 ٍ اإلاضة ٚالب  للمى٤ُ ُٞه، و٢ض ٧ان في َظ َظٍ اإلاضة، وال وظىصَ  مً الهجغة، ٞمطخى في ؤلاؾالم  

 . (2554)(الجتهضًً مً ألاثمت اإلاغظٕى بلحهم في ؤمغ الضًً

َٕ  بذجتاقتراٍ اإلاى٤ُ  عص  وخانله  ىا ؤويا ظا اإلاى٣ُُحن,  ؤن الؿل٠ اظتهضوا وما ٖٞغ َو

ىا ؤويإ  بطٞاؾض, ألن َغص الضلُل ٌؿخلؼم عص اقتراٍ ألانى٫,  الؿل٠ اظتهضوا وما ٖٞغ

ىا ؤويإ ال ُحن والبُاهُحن, ٞألانىلُحن, وال ٖٞغ  ألانى٫  مهماىداة والهٞغ
َ
مىا اقتراٍ

 
٣ٞض ؾل

  اهخ٣ٌ
 
 .(2555)همصلُل

: " ٖىض ط٦غ اؾخمضاص ألانى٫ مً الٗغبُتالغصوص والى٣ىص"البابغحي في  ه ٢ى٫َ كب  ٌ   ىَو

ى: ؤن الٗغبُت وؿبت ُه بدض, َو ٞال صاللت لها ٖلى الخ٣ُ٣ت  ,ٞةن ٧ان اإلاىنٝى بها اللٛت ,)ٞو

حر ا ٞال وؿلم جى٠٢ صاللتها  والجاػ ٚو ت، وبن ٧ان ٚحَر ُٟت لٍٛى طل٪ مما ط٦غها، ألجها لِؿذ ْو

ا ٖلىم  خاصزت، والاظتهاص في الاؾخيباٍ ٧ان  حَر ٖلُه؛ ٞةن الخهٍغ٠ والىدى واإلاٗاوي والبُان ٚو

خاصزت ٖغبُت ُٞجىػ ؤن ًخى٠٢ ٖلى ؤويإ  مىظىصا ٢بلها. ال ٣ًا٫: ؤنى٫ ال٣ٟه ٖلم خاصر

ت ٦ُُٟت الاؾخيباٍ، وبطا ٧ان طل٪ بنى٫ ال٣ٟه لم جىي٘ ؤها؛ ألها ه٣ى٫: ٌؿخمض له مج ال إلاٗٞغ

                                              

٘ الخاظب (2552)  282 - 1/278 ٞع

غ  (2553)  (50الاؾدىاص )م ج٣ٍغ

 1/302الخاوي للٟخاوي  (2554)

اًت َظا الخدهُل ببُا٫  2555) ظا ال ٌؿخلؼم بُالن مُلىبه  ( ٚو ُت اإلاى٤ُ, َو ي ٖلى ٖضم قَغ صلُل الؿَُى

 الظي َى ٖضم اقتراٍ اإلاى٤ُ للمجتهض ٦ما ال ًسٟى, ٞخيبه. )ػ(
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  ٕ ا ٖلى ؤويا حن ب٨ُُٟت الاؾخيباٍ ,خاصزت مى٢ٞى ٩ٞان زىيهم ُٞه  ,لم ٨ًً الؿل٠ ٖاٞع

خ٣اص( ٗت، ووٗىط باهلل مً طل٪ الٖا  .(2556)زىيا ُٞما ال ٌٗلمىن مً ؤمغ الكَغ

, بط الٗبرة باإلاٗاوي, ٧ان ٦الم البابغحي ؤبٗض وؤٚغب٢لذ: وظىابه ٦جىاب ابً الهالح, وبن 

حن  وألاويإ وبن ٧اهذ خاصزت ٞةن مٗاهحها ؾاب٣ت مخ٣ضمت, وال ٞغ١ في َظا بحن ؤويإ الىدٍى

ُحن وبحن ؤويإ ألانىلُحن.  والهٞغ

ً  زلضون: )  اب
٠ والبُانو٢ض ؾل٠ ٢ى٫   ,ال٣ىاهحن اللؿاهُت هي ٖلىم الىدى والخهٍغ

 وخحن ٧ان اللؿا
ً
 ,خُيئظ ًدخاط بلحها ألَله لم ج٨ً َظٍ ٖلىما وال ٢ىاهحن, ولم ٨ًً ال٣ٟه   ن مل٨ت

 ب  ألجها ظ  
 
 ل
 
 وَم  ت

َ
ُ  ل  ٨ت, ٞلما ٞؿضث اإلال٨ت في لؿان الٗغب ٢

 
   ضَا الجهابظة

 صون لظل٪ بى٣ل  اإلاخجغ 

ـَ  ًَ  ُت  مؿخيبَ  صخُذ, وم٣اًِ ت ؤخ٩ام هللاصخُدت, وناعث ٖلىما   دخاط بلحها ال٣ُٟه في مٗٞغ

 (.حٗالى

ً   ٫  ى و٢ ٣ا لٟهم مٗاهُه، )ٖاقىع:  اب بن  ال٣غآن ٦الم  ٖغبي, ٩ٞاهذ ٢ىاٖض الٗغبُت ٍَغ

لُلتوبضون طل٪ ٣ً٘ الٛلِ وؾىء  الٟهم   .(إلاً لِع بلسبي بدلظ 

هم ٖغبُا ال و٧ان لؿاج   ,٧ان الؿل٠ ال ٌكخٛلىن بالىدى واللٛت)٢ا٫ الضَلىي: ولهظا 

 ناع ًىَم ًدخاظىن بلى َظٍ الٟىىن, زم 
 
ت  ل   ,اللٛت الٗغبُت واظبت ىا َظا مٗٞغ

الٗهض ًٖ  ض  ْٗ ب 

 
 
 .(2557)(٫ وَ الٗغب ألا

٦ُُٟت الىٓغ: ٞلُٗٝغ  -وزامؿها )في قغاثِ الاظتهاص:  "البدغ الخُِ"٢ا٫ الؼع٦صخي في 

ؿخٟخذ اإلاُلىب ل٩ُىن ٖلى بهحرة, ٦ظا  قغاثِ البراَحن والخضوص و٦ُُٟت جغ٦ُب اإلا٣ضماث َو

 ط٦ٍغ اإلاخإزغون
 
 , وؤنل

 
   ه اقتراٍ

خَ  الٛؼالي  ه بٗلم اإلاى٤ُ، ٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض: وال ق٪ ؤن مٗٞغ

ٗ   ؤعباب َظا الًٟ ٚحر   في اقتراٍ طل٪ ٖلى خؿب ما ٣ً٘ انُالح    مٗخبر، ل
ْ
حن مً ل  ألاو   ىا بإن  م  ل

الضلُل  ما ًخى٠٢ ٖلُه جصخُذ   ٧ل   الجتهضًً لم ٩ًىهىا زاثًحن ُٞه, وال ق٪ ؤًًا ؤن  

ت الخ٣اث٤ ال ب  وم   .(2558)(مً اٖخباٍع ض  ٗٞغ

                                              

 1/112الغصوص والى٣ىص  (2556)

 (275 - 271ُت في الغص ٖلى مى٨غي الٗغبُت للُىفي )م واهٓغ: اله٣ٗت الًٛب, ( 78ؤلاههاٝ )م  (2557)

 8/233البدغ الخُِ  (2558)



 

 711 

ٖلم قغاثِ )ٞكٍغ للمجتهض:  (2559)٢لذ: و٢ض جب٘ الٛؼالي  الٟسغ  الغاػي في "الخهى٫"

ال١ ان ٖلى ؤلَا  . (2560)(الخض والبَر

ت طل٪ بال بةٌٗاب ٖلم اإلاى٤ُ؛ ٞةهه ): " قغح الخهى٫ "٢ا٫ ال٣غافي في  ال ٨ًمل مٗٞغ

ا في مىهب الاظتهاص، ٞال ًم٨ً  لِـ ُٞه بال طل٪، ٩ُٞىن اإلاى٤ُ ؤن ٣ًا٫:  -خُيئظ  -قَغ

ٖىه, وؤن الٗلماء اإلاخ٣ضمحن ٧الكاٞعي ومال٪ لم ٩ًىهىا ٖاإلاحن به؛ ٞةن طل٪  به مىهيٌّ  الاقخٛا٫  

وٗم َظٍ الٗباعاث السانت والانُالخاث اإلاٗىُت في  ٣ًضح في خهى٫ مىهب الاظتهاص لهم.

  ٌ تػماهىا ال  تها، بل مٗٞغ  .(2561)(مٗاهحها ٣ِٞ كتٍر مٗٞغ

ً   وعبما اقتٍر): " قغح مسخهغ الغويت"و٢ا٫ الُىفي في  ت اإلاى٤ُ، بط به بٗ هم مٗٞغ

 
 
ت   جخد٤٣ مٗٞغ
َ
غ م٣ضماتها ووظه بهخاظها اإلاُالب، ل٩ىهه يابُا لؤلق٩ا٫  ب  هْ ه ألاصلت، وج٣ٍغ

ا، والخ٤   ، ل٨ىه ؤولى وؤظضع بالجتهض, زهىنا ف اإلاىخجت مً ٚحَر ي ػماهىا َظا ؤن طل٪ ال ٌكتٍر

ض  ها٢َو ألاصواث ٖىض ؤَله، وبهما َم  اإلاى٤ُ، ختى بن   هغ ُٞه ٖلم  الظي ٢ض اقت    ٖ ه عبما  ً ال ٌٗٞغ

، ألن   ىا اإلاى٤َُ  ٢لىا: ال ٌكتٍر الانُالحي، ألجهم ٧اهىا  الؿل٠ ٧اهىا مجتهضًً، ولم ٌٗٞغ

ىن ٦ُُٟت ههب ألاصلت وصالالتها ٖلى اإلاُالب بالضعبت وال٣ىة، ٞ ً بٗضَم بطا ؤم٨ىه طل٪ َم ٌٗٞغ

 م  
ْ
 ش
 
ٗ  ل ه ٖلى نىاب ال٨الم واظخىاب اللخً ُٞه لم هم ُٞه، و٦ظل٪ ه٣ى٫ ُٞمً ؾاٖضٍ َب

كتَرٍ له ٖلم الٗغبُت  ٌ)(2562). 

 ) اللٌى بدلخسمت بلُد (

ٌ  )٢ا٫ الهاللي:  ال١ ال ًيبػي ؤن  م ٖلى ؤلَا ٢ىال, ألجهم بن ٢الىا طل٪  ض  َٗ بن ال٣ى٫ بالخدٍغ

 , وبن ٧ان م٘ ٖلمهم به(2563)ٍ ٩ُٞىن باَالع  ٖلُه ٢بل جهى   بمىٟٗخه, ٞهى خ٨م  م٘ ظهلهم به و 

هم ٖلى ما وعاء ال٣ضع الخخاط بلُه الظي لسهه ؤَل  الؿىت وؤونىا بالخاٞٓت  ن خمل  ٦الم 
حٗح 

                                              

ٍ مً ٦خابحن ال ٩ًاص ًسغط ٖجهما ٚالبا, ؤخضَما:( ٢ا٫ ؤلاؾىىي: )2559) اإلاؿخهٟى لدجت  والخهى٫ اؾخمضاص 

ه ٖلى ما ؤلاؾالم الٛؼالي، والشاوي: اإلاٗخمض ألبي الخؿحن البهغي، ختى عؤًخه ًى٣ل مجهما الهٟدت ؤو ٢ٍغ با مجها بلٟٓها, وؾبب 

 ( ٍ ال٨خب الٗلمُت.7 - 6)م  جهاًت الؿى٫ ٢ُل ؤهه ٧ان ًدٟٓهما(. 

 6/24الخهى٫  (2560)

 9/3833هٟاجـ ألانى٫ ( 2561)

 3/583قغح مسخهغ الغويت  (2562)

ُه ٥ ٞخضزجي ًٖ اإلاى٤ُ ما حٗجي به؟ ٞةها بطا ٞهمىا مغاصَ و٢ض ؤخؿً ؤبى ؾُٗض الؿحرافي خحن ٢ا٫ إلاتى: ) (2563)

٣ت مٗغوٞت٧ان ٦الم   ٍغ  (90(. ؤلامخإ واإلاااوؿت )م ىا مٗ٪ في ٢بى٫ نىابه وعص زُئه ٖلى ؾجن مغضخي َو

إلاؿإلت الاؾخدؿان ٢ا٫: )و٢ض ٢ا٫ به ؤبى خىُٟت, و٢ا٫ الكاٞعي: ( 171)م  "اإلاؿخهٟى"ولهظا إلاا ٖغى الٛؼالي في 

 . ٌٌ مً اؾخدؿً ٣ٞض قٕغ ض  وَزر  الش يء كبل فهمه مدد ال مً ٞهم الاؾخدؿان( اَـ . ) , ٞال ب   (ػؤو 
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َ
  ٖلُه, بط ال قبهت
 
َ  ج َمه, وؤما ٧ىهه في ألانل للٟالؾٟت ٞال حجت ُٞه, بضلُل الاجٟا١ ٖلى  م  ى جدٍغ

 ٦شحر  مً ٖلىمهم لئلؾالم ٖلى ؾبُل الىضب ؤو الىظىب, ٧الخؿاب والُب. ٣ل  ه

 زم بن اإلاى٤ُ 
 
ه اؾخضال٫  بىظىص ؤخض اإلاخالػمحن ٖلى وظىص مغ٧ىػ في الُبإ, بط خانل

آلازغ وبٗضمه ٖلى ٖضمه, ؤو بىظىص ؤخض اإلاخٗاهضًً ٖلى ٖضم آلازغ وبٗضمه ٖلى وظىصٍ, ٞلِـ 

ظا ال ًى٨ٍغ ٖا٢ل(2564)نُالحا للٟالؾٟت ُٞه بال مجغص    .(2565)بخهٝغ .( اَـ , َو

ل َظٍ )البً ٢ضامت:  "الغويت"ولهظا ٢ا٫ ابً بضعان في قإن اإلا٣ضمت اإلاى٣ُُت ل٨خاب  َو

 
 
 بال بُان  انُالخاث  حكخض الخاظت

 
تها في الٗلىم, وال ؾُما في ًٞ ألانى٫,  اإلا٣ضمت بلى مٗٞغ

ًإحي مً  الًغَع  بالٟلؿٟت ختى ٣ًا٫: بن   ِ  ل  وزهىنا في ال٣ُاؽ, ولِؿذ هي مً اإلاى٤ُ السخ

ىضي ؤن   ىم  الظي ًإحي مً  الًغَع  ظهتها. ٖو ً خظٞها ؤقض  مً الًغع اإلاٖؼ ج م 
يخ  ًَ الظي 

ا َغ
ْ
٦  . (2566)(ط 

٢لذ: ٖلى ؤن ابً ٢ضامت إلاا ٧ان جابٗا ٞحها للٛؼالي ٣ٞض و٢٘ في م٣ضمخه ما و٢٘ في م٣ضمت 

ل الؼاثض ًٖ "اإلاؿخهٟى" ًٖ  ال٣ضع الخخاط بلُه في ًٞ ألانى٫, و٢ض ؤٞصر الٛؼالي   مً الخٍُى

ت ؤصلت ألاخ٩ام ض  اٖلم ؤهه إلاا عظ٘ َخ )َظا خحن ٢ا٫:  اقخمل الخض ٖلى  ,ؤنى٫ ال٣ٟه بلى مٗٞغ

ت والضلُل والخ٨م ت الخ٨م ختى ٧ان  ضٌّ ٣ٞالىا: بطا لم ٨ًً ب   ,زالزت ؤلٟاّ: اإلاٗٞغ مً مٗٞغ

خه ؤخض ألا٢ُاب ألاعبٗت ت، ؤٖجي الٗلم ,مٗٞغ ت اإلاٗٞغ ت الضلُل ومٗٞغ زم  ,ٞال بض ؤًًا مً مٗٞغ

ت الىٓغ اإلاُلىب ال ونى٫َ  الٗلم   ىا في بُان خض الٗلم  ,بلُه بال بالىٓغ، ٞال بض مً مٗٞغ ٞكٖغ

ولم ٣ًخهغوا ٖلى حٍٗغ٠ نىع َظٍ ألامىع، ول٨ً اهجغ بهم بلى ب٢امت الضلُل  ,والضلُل والىٓغ

ؿُاثُت, وب٢امت الضلُل ٖلى الىٓغ ٖلى مى٨غي الىٓغ, ٖلى بزباث الٗلم ٖلى مى٨غ  ٍه مً الؿٞى

 َػ مً ؤ٢ؿام الٗلىم وؤ٢ؿام ألاصلت، وطل٪ مجاوَ  وبلى ظملت  
 
   ة

  لخض 
ْ
 َظا الٗلم, وزل

 
له بال٨الم،  ِ

 َم ُٞه اإلاخ٩لمىن مً ألانىلُحن لٛلبت ال٨الم ٖلى َباجٗهم, َٞد  وبهما ؤ٦ثَر 
َ
نىاٖتهم ٖلى  هم خب  ل

 
َ
 ز
ْ
ٌَ  اللٛت   ٍ الهىٗت، ٦ما خمل خب  ه بهظُ  ل مً الىدى  ألانىلُحن ٖلى مؼط ظملت   والىدى بٗ

                                              

ا ٖلى مىهج الهىاب, والسُإ هاصع 32)م  "م٣انض الٟالؾٟت"( ٢ا٫ الٛؼالي في 2564) ( : )وؤما اإلاى٣ُُاث ٞإ٦ثَر

الاؾخضالالث,  َغ١   ها تهظًب  واإلا٣انض, بط ٚغي   الخ٤ ُٞه باالنُالخاث وؤلاًغاصاث, صون اإلاٗاوي ٞحها, وبهما ًسالٟىن ؤََل 

ى ما بؿُه في ٦خاب وطل٪ مم الغص ٖلى "ا ٌكتر٥ ُٞه الىٓاع( اَـ . ٖلى ؤن ابً جُمُت ًىإػ في ٧ىن الٛلِ هاصعا في اإلاى٤ُ, َو

وال ٣ًى٫ ال٣اثل لِـ ُٞه مما اهٟغصوا به بال انُالخاث لُٟٓت وبال : ) - 9/241مجمٕى الٟخاوي ٦ما في  -و٢ا٫  ."اإلاى٣ُُحن

 (.ٞةهه لِـ ألامغ ٦ظل٪؛ بل ُٞه مٗاوي ٦شحرة ٞاؾضة ,ٞاإلاٗاوي ال٣ٗلُت مكتر٦ت بحن ألامم

الم )م 2565) ٘ ألٖا  (25( ٞع

ت الساَغ الٗاَغ  (2566)  1/25هَؼ
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غاب ظمال هي مً ٖلم الىدى زانت،  باألنى٫ ٞظ٦غوا ُٞه مً مٗاوي الخغوٝ ومٗاوي ؤلٖا

  و٦ما خمل خب  
ً
ض  ال٣ٟه ظماٖت وؤجباٖه ٖلى مؼط  -عخمه هللا  -مً ٣ٞهاء ما وعاء الجهغ ٧إبي ٍػ

ا في مٗغى اإلاشا٫ و٦ُُٟت بظغاء م ٦شحرة   مؿاثَل  ٘ ال٣ٟه باألنى٫، ٞةجهم وبن ؤوعصَو ً جٟاَع

  ٖ  ألانل في الٟغوٕ ٣ٞض ؤ٦ثروا ُٞه, و
ْ
اإلاخ٩لمحن في ط٦غ خض الٗلم والىٓغ والضلُل في ؤنى٫  ع  ظ

  ً ً، ألن الخض  ان ٖلى بزباتها م٘ اإلاى٨ٍغ م في ب٢امت البَر شبذ في الىٟـ ال٣ٟه ؤْهغ  مً ٖظَع

مً جهىعَا بطا ٧ان ال٨الم ًخٗل٤ بها، ٦ما ؤهه ال ؤ٢ل مً جهىع  مىع, وال ؤ٢ل  َظٍ ألا  نىَع 

ت حجُت ؤلاظمإ وحجُت ال٣ُاؽ ٞظل٪ مً  ؤلاظمإ وال٣ُاؽ إلاً ًسىى في ال٣ٟه, وؤما مٗٞغ

ه اؾخجغاع ألانى٫ بلى الٟغوٕ.  زانُت ؤنى٫ ال٣ٟه، ٞظ٦غ حجُت الٗلم والىٓغ ٖلى مى٨ٍغ

ٞىا٥ بؾغا  وبٗض ؤن ٖغ 
َ
َٕ هم في َظا السلِ, ٞةه  ٞ  ًٖ شخيء   ا ال هغي ؤن هسلي َظا الجمى

ُامَ  مىه, ألن    ٟ ب هاٞغة، ل٨ىا ه٣خهغ مً طل٪ ٖلى ما  ال , والىٟىؽ ًٖ الٍٛغ ًٖ اإلاإلٝى قضًض 

 
 
ظها مً ه ٖلى الٗمىم في ظملت الٗلىم مً حٍٗغ٠ مضاع٥ ال٣ٗى٫ و٦ُُٟت جضع  جٓهغ ٞاثضج

اث ٖلى اث بلى الىٍٓغ   وظه   الًغوٍع
 
الٗلم والىٓغ والضلُل وؤ٢ؿامها وحججها  ًدبحن ُٞه خ٣ُ٣ت

 .(2567)(ال٨الم ٟاث  جبُِىا بلُٛا جسلى ٖىه مهى  

ظملت ولهظا ٞةن ابً عقض في ازخهاٍع للمؿخهٟى ٢ض ؤيغب ًٖ اإلا٣ضمت اإلاى٣ُُت 

م ؤهه ؤصاٍ بلى ال٣ى٫ في طل٪ هٓغ  اإلاوؤبى خامض ٢ض  و٢ا٫: ) خ٩لمحن م ٢بل طل٪ م٣ضمت مى٣ُُت ٖػ

حر طل٪ م في خض الٗلم ٚو وهدً ٞلىتر٥ ٧ل  شخيء   ,في َظٍ الهىاٖت في ؤمىع ما مى٣ُُت، ٦ىَٓغ

ْىه ؤن ًخٗلم وال  بلى مىيٗه، ٞةن  مً عام ؤن ًخٗلم ؤقُاَء ؤ٦ثَر  م٨ 
 ً مً واخض  في و٢ذ  واخض لم 

 .(2568)(واخضا مجها

ً مً اإلاهىٟحن ف حٍر مً آلاالث ٢لذ: وبالجملت ٞةهه إلاا ٚلب ٖلى اإلاخإزٍغ ي ألانى٫ ٚو

ظٗلىاَا ؤ, ناع جدهُل اإلاباخض اإلاى٣ُُت ؤمغا مخُٗىا, ؾىاء اإلاى٤ُ اؾخٗما٫  مهُلخاث

ظا َى وظه ٦الم ابً بضعان.   م٣ضمت في ٦خب ألانى٫ ؤم ب٣ُذ ٖلى خُالها في ٦خب اإلاى٤ُ, َو

                                              

 (9( اإلاؿخهٟى )م 2567)

 (38 - 37الًغوعي )م  (2568)
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الم"ولهظا ٢ا٫ ناخب  ٘ ألٖا   الٓاَغ ؤن  ): " ٞع
َ
دت وها٢ه   ٧امل   خاظت ها بلُه ؾُان, ال٣ٍغ

ً   ه انُالخاث, والانُالح  اإلاى٤ُ ؤٚلب   ألن   ٌ  ضعَ ال  ٗٝغ بالى٣ل, ومً َىا ٢ا٫ ٥ بال٣ٗل بهما 

 . : " بن جدهُل الٗلىم مً صون اإلاى٤ُ مً زىاع١ الٗاصاث "(2569)الُىسخي

ت َظا الٗلم مخإ٦ضة ظضا في ػماهىا الظي اه٣غى ُٞه الٗلماء, وؤنبذ ظ    اٖخماص   ل  ومٗٞغ

ُت, َالب ا لٗلم ٖلى ال٨خب, وهي مصخىهت بانُالخاث اإلاى٤ُ, وزهىنا ال٨خب الكٖغ

ُت  .(2570)(والخا٫ ؤن َظٍ اإلاهُلخاث ج٠٣ خاظؼا بحن الُالب ومٗاوي الٗلىم الكٖغ

ؿا ): " َضي ألابغاع"و٢ا٫ ٖبض هللا بً الخاط ببغاَُم الٗلىي في  واقخٛل به الجماَحر جضَع

ٖ   وجإلُٟا, وخشىا ٖلى حٗلمه ل٩ىهه ال  ًىٟ٪ ٖىه 
ْ
ؿخٛجى ٖىه م  ل  ٌ  .(2571)(مً الٗلىم وال 

يبػي للُالب ؤْن ): " ؤصب الُلب"٢ا٫ الكى٧اوي في  هظاول مً  ُل٘ ٖلى مسخهغ  ًَ  ٍو

٨ُٟه في طل٪ مشل:  ٟهم مٗاهُه, ٍو إزظٍ ًٖ قُىزه ٍو ؤو  "بٌؿاٚىجي"مسخهغاث اإلاى٤ُ, ٍو

ت مباخض وقغح مً قغوخهما, ولِـ اإلاغاص َىا بال الا  "تهظًب الؿٗض" ؾخٗاهت بمٗٞغ

لئال ٌلثر كلى بدٍث مً مبدخث اللسبُت مً هدى ؤو صسف ؤو الخهىعاث والخهض٣ًاث بظماال 

, كد طلً فُه صدخُب الىخدب مظليد كلى الىمؽ الري طلىه ؤهُل اإلاىؼم فال ًفهمه بُدٍن 

, ٞةطا (2572)٣َتؤَل الٗغبُت ًخ٩لمىن في طل٪ ب٨الم اإلاىا ٦ما ٣ً٘ ٦شحرا في الخضوص والغؾىم, ٞةن  

                                              

: )هىع الضًً ؤبى ٖلي الخؿً بً مؿٗىص الُىسخي: قُش مكاًش اإلاٛغب  ٢1/474ا٫ في "شجغة الىىع الؼ٦ُت"  (2569)

ال١ الم" للؼع٦لي وف مام الظي و٢٘ ٖلى ٖلمه ونالخه الاجٟا١(.ؤلا  ,ٖلى ؤلَا ً   2/223ي "ألٖا . مً بجي ى: ) ٗذ بٛؼالي ٖهٍغ

ت، وؤنله الُىؾٟي وؿبت ))ًىسخي( باإلاٛغب ألا٢صخى. في "نٟىة مً اهدكغ" :  وؿبخه بلى بجي ًىسخي، ٢بُلت في ٖضاص بغابغ ملٍى

. حٗلم بالؼواًت الضالثُت، وجى٣ل في (ا هي لٛت ؤَل جل٪ الىىاحيبلى ًىؾ٠ ظضَم، بال ؤجهم ٌؿ٣ُىن الٟاء مً ًىؾ٠ ٦م

اص بلى  ؾا، واقتهغ. وحج، ٖو ت وؾىؽ ومغا٦ل وص٧الت، واؾخ٣غ بٟاؽ مضع  ألامهاع. ٞإزظ ًٖ ٖلماء سجلماؾت وصٖع

غ ألا٦م في ألامشا٫ و 1102باصًت اإلاٛغب ٞماث في ٢بُلخه ]ؾىت  الخ٨م" لم [، وصًٞ في )جمؼعهذ( بمؼصٚت. مً ٦خبه: "َػ

جى  ٨ًمله, وله "ال٩ى٦ب الؿاَ٘ في قغح ظم٘ الجىام٘" للؿب٩ي، لم ٨ًمله، ٢ا٫ ناخب الهٟىة: لى ٦مل َظا الكغح أٚل

َـ مسخهغا.  ًٖ ظمُ٘ الكغوح( ا

الم )م 2570) ٘ ألٖا  (27( ٞع

الم (2571) ٘ ألٖا  (26)م  ٞع

ًَ  ٢لذ: ومً َظا ؤن   (2572) ٟهم لل٩ َكام   اب لمت بإجها "لٟٔ مٟغص" ٣ٞا٫ في في ؤو٫ "٢ُغ الىضي" ٢ض ٖض٫ ًٖ حٍٗغ

ٟها: "ال٩لمت: ٢ى٫ مٟغص". زم ٢ا٫ في قغخه لل٣ُغ: )ٞةن ٢لذ: ٞل   َذ في ال٩لمت   َم حٍٗغ َ٘ ٦ما اقتٍر مً ٢ا٫:  ال اقتَر الىي

 ظيؿا لل٩لمت, واللٟٔ ًى٣ؿم بلى مىيٕى 
َ
"ال٩لمت: لٟٔ وي٘ إلاٗجى مٟغص"؟ ٢لذ: بهما اخخاظىا بلى طل٪ ألزظَم اللٟٔ

ى زامٌّ باإلاىيٕى ؤٚىاوي طل٪ ومهمل,  ٞاخخاظىا بلى الاختراػ ًٖ اإلاهمل بظ٦غ الىي٘, وإلاا ؤزظث  ال٣ى٫َ ظيؿا لل٩لمت َو

, الهُال٢ه ٖلى اإلاهمل  ـ  بُٗض   ظي
َ
َذ ًٖ "اللٟٔ" بلى "ال٣ى٫"؟ ٢لذ: ألن  اللٟٔ

ْ
َضل َٖ ًٖ اقتراٍ الىي٘. ٞةن ٢لذ: ٞلم 

, الزخ ـ  هانه باإلاؿخَٗمل, واؾخٗما٫  ألاظىاؽ  البُٗضة في الخضوص مُٗب  ٖىض ؤَل واإلاؿخٗمل ٦ما ط٦غها, وال٣ى٫  ظي
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ًَ  ٧ان الُالب   زم مىي٘ الخ٤: ) و٢ا٫ في  .(م جل٪ اإلاباخضٟهَ ٖاَال ًٖ ٖلم اإلاى٤ُ باإلاغة لم 

زم ًإزظ في  ",الكمؿُت"ؤو  "التهظًب"ٌكخٛل بٗض َظا بٗلم اإلاى٤ُ ُٞدٟٔ مسخهغا مىه ٦ـ 

به ؾمإ قغوخهما ٖلى ؤَل الًٟ, ٞةن الٗلم بهظا الًٟ ٖلى الىظه الظي ًيبػي ٌؿخُٟض 

َض  الُالب   وؤكل  ألاخىاٌ ؤن ًىىن ٖىض وعوص الدجج ال٣ٗلُت ٖلُه,  اؾخٗضاص   و٦ما٫َ  بصعا٥   مٍؼ

فىن في كلىم الاحتهدر مً اإلابدخث  ِ
ّ
ىزرهد اإلاؤل ًُ كلى باصيرٍة كىد وكىفه كلى اإلابدخث التي 

   , ٦ما ًٟٗله ٦شحر  اإلاىؼلُت
 
 .(2573)حن في ألانى٫ والبُان والىدى(ٟ  مً اإلاال

لى الجملت ٞاؾخٗما٫  في "ؤبجض الٗلىم"  ٤ خؿً زانو٢ا٫ نضً ً لًٟ  : )ٖو اإلاخإزٍغ

   اإلاى٤ُ في ٦خبهم مٗلىم  
قاء مً ال٨خب اإلاخضاولت بحن  ٦خاب   ض ؤي  َد ومً ؤه٨غ َظا بَ  ,باخض ل٩ل 

   ,الٗهغ في َظٍ الٗلىم ؤَل   الُلبت التي هي مضاعؽ  
ت طل٪ مخٗؿ   ٞةهه ًجض مٗٞغ

ً
بن لم ج٨ً  غة

  ,ٖلم اإلاى٤ُ مخٗظعة بضون 
 
مالُٟه باؾخٟخاح ٦خبهم  زهىنا ٖلم ألانى٫, ٞةجها ٢ض ظغث ٖاصة

٧ابً الخاظب في مسخهغ اإلاىخهى وقغخه وابً ؤلامام في ٚاًت الؿى٫ وقغخها  ,بهظا الٗلم

ما, صٕ ٖى٪ اإلاُىالث   حَر واإلاخىؾُاث, َظٍ السخهغاث التي هي مضعؽ اإلابخضت في ػماهىا  ٚو

ي وقغوخه وال٩اٞل البً بهغان وقغوخه ٢ض اقخمل ٧ل واخض مجها ٖلى ٧اإلاُٗاع لئلمام اإلاهض

ها بال ؤعباب   تَ  ,همباخض مً َظا الٗلم ال ٌٗٞغ َب ومً اصعى مٗٞغ ها بضون َظا الٗلم ٞهى ٌٗٝغ ٦ظ 

ه( هٟؿ 
(2574). 

 (.وؤما اإلاى٤ُ ٞهى مضزل الٟلؿٟت, ومضزل الكغ قغابً الهالح: ) ٢لذ: وؤما ٢ى٫  

ه
 
ً   ض  َٖ  ومشل ًغ, ٢ا٫: ) ي اإلاى٤َُ ظؼ  اب ٞةهه ًىٟ٘ مً خُض مً ظيـ الٗلم الظي ًىٟ٘ ٍو

ًغ مً خُض َى مضزل للٟلؿٟت ,ه للمٗاوي ٧ةنالح الىدى لؤللٟاّبنالخ    . (2575)(ٍو

ه   : وظهحنمً ٞجىاب 

                                                                                                                                             

 بمباخض اإلاى٤ُ, ايُغعث  الىٓغ( اَـ .
 
 ب٢غاء  َظا ال٨خاب لبٌٗ الُلبت الظًً لم حؿب٤ لهم بخاَت

ً
ولهظا إلاا اج٤ٟ لي مغة

ب وبُٗض, والضاعي ؤن ؤجى٠٢ ًٖ اإلاؿحر في قغح ال٨خاب, ألقغح لهم خ٣ُ٣ت الجيـ ٖىض اإلاى٣ُُحن واه٣ؿ امه بلى ٢ٍغ

ٟاث التي هي م٣انض مبدض الخهىع ٢ؿُم  حَرٍ مً ؾاثغ ال٩لُاث السمـ, التي هي مباصت لبدض الخٍٗغ ـَ ٚو لبدثهم الجي

 الخهض٤ً ٖىضَم, ٞاؾخدا٫ صعؽ  الىدى صعؾا في اإلاى٤ُ.

 (195 - 194 ( , وؤبجض الٗلىم )م143( و)م 139 - 138ؤصب الُلب )م  (2573)

 (539الٗلىم )م  ؤبجض (2574)

 (277ال٣ىاهحن ال٣ٟهُت )م  (2575)
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 ألاو٫: 
 
  ؤن اإلاى٤ُ ٦ما ج٣ضم آلت

 
٣ه, ولِـ الػما ؤن للىٓغ مُل٣ا, ب٣ُ٘ الىٓغ ًٖ مخٗل

ا الٗلم ٩ًىن الىٓغ في الٟلؿٟت , ٖلى ؤن الٟلؿٟت هَٟؿها لِؿذ قِئا واخضا بل هي ٖلىم, آزَغ

 .(2576)ؤلالهي مدل الُٗب ال٨بحر ٖىضَم

ً ٢ض زلهىا مباخض اإلاى٤ُ مً قىاثب الٟلؿٟتالشاوي: ؤ  .ن الٗلماء اإلاخإزٍغ

ُٞما ٧ان  بهه ٖلم مُٟض ال مدظوع ُٞه بىظه، وبهما الخظوع  اإلا٩ي: )٢ا٫ ابً حجغ ولهظا 

  ً 
َ
 .(2577)(مً الٟلؿُٟاث اإلاىابظة للكغاج٘ به ٢بل  ِ سل

ً   و٢ى٫  )و٢ا٫ ؤًًا:  مه مدمى٫   اب حٍر بخدٍغ ٖلى ما ٧ان في ػمجهما مً السلٍى  الهالح ٚو

اضخي غوٖها مً ؤلالهي والُبُعي والٍغ   .(2578)(بالٟلؿٟت ٞو

                                              

وؤما الٗلىم ال٣ٗلُت التي هي َبُُٗت لئلوؿان مً خُض ؤهه طو ٨ٞغ, ٞهي ٚحر مسخهت ( ٢ا٫ ابً زلضون: )2576)

ؿخىون في مضاع٦ها ومباخثها, وهي مىظىصة في الىٕى ؤلاوؿاوي مىظ ٧ان ٖمغان  بملت بل بىظه الىٓغ ٞحها بلى ؤَل اإلالل ٧لهم َو

ى ٖلم ٌٗهم  كلم اإلاىؼم: ألاو٫ ؤزبلت كلىمالسل٣ُت, وحؿمى َظٍ الٗلىم ٖلىم الٟلؿٟت والخ٨مت. وهي مكخملت ٖلى  َو

اثضجه جمُحز السُة مً الهىاب ُٞما  الظًَ ًٖ السُة في ا٢خىام اإلاُالب الجهىلت مً ألامىع الخانلت اإلاٗلىمت ٞو

ىاعيها ل٠٣ُ ٖلى جد . زم الىٓغ بٗض طل٪ ٖىضَم بما ًلخمؿه الىاْغ في اإلاىظىصاث ٖو ٤ُ٣ الخ٤ في ال٩اثىاث بمىخهى ٨ٍٞغ

ت واإلا٩ىهت ٖجها مً اإلاٗضن والىباث والخُىان والاظؿام الٟل٨ُت والخغ٧اث الُبُُٗت  في الخؿىؾاث مً ألاظؿام الٗىهٍغ

حر طل٪ ؿمى َظا الًٟ  ,والىٟـ التي جيبٗض ٖجها الخغ٧اث ٚو ى الشاوي مجها بدلللم الؼبُعيَو . وبما ؤن ٩ًىن الىٓغ في َو

ؿمىهه  ى الىاْغ في اإلا٣اصًغ  الللم الالهيالامىع التي وعاء الُبُٗت مً الغوخاهُاث َو ى الشالض مجها. والٗلم الغاب٘ َو َو

ال١ بما اإلاىٟهلت مً خُض  ى الىٓغ في اإلا٣اصًغ ٖلى الَا كخمل ٖلى ؤعبٗت ٖلىم وحؿمى الخٗالُم, ؤولها: ٖلم الهىضؾت َو َو

ى الجؿم ٧ىجها م ى الؿُذ ؤو طو ؤبٗاص زالزت َو ى السِ ؤو طو بٗضًً َو ٗضوصة ؤو اإلاخهلت وهي بما طو بٗض واخض َو

الخٗلُمي, ًىٓغ في َظٍ اإلا٣اصًغ وما ٌٗغى لها بما مً خُض طاتها ؤو مً خُض وؿبت بًٗها بلى بٌٗ, وزاهحها: ٖلم 

ت ما ٌٗغى لل٨م اإلاىٟهل الظي َى الٗضص ى مٗٞغ ازظ له مً السىام والٗىاعى الالخ٣ت, وزالثها الاعجما٣َُي َو : ٖلم ٍو

ت وؿب ألا  ى مٗٞغ ت جالخحن الٛىاء, و اإلاىؾ٣ُى َو ا بالٗضص, وزمغجه مٗٞغ عابٗها: نىاث والىٛم بًٗها مً بٌٗ وج٣ضًَغ

ى حُٗحن ألا  ت طل٪ ق٩ا٫ لؤل ٖلم الهُئت َو مً ٞال٥ وخهغ ؤوياٖها وحٗضصَا ل٩ل ٧ى٦ب مً الؿُاعة وال٣ُام ٖلى مٗٞغ

ا. ٞهظٍ ؤنى٫ الٗلىم  ها واؾخ٣امتها وب٢بالها وبصباَع ت اإلاكاَضة اإلاىظىصة ل٩ل واخض مجها ومً عظٖى ٢بل الخغ٧اث الؿماٍو

ى اإلا٣ضم مجها وبٗضٍ الخٗالُم ٞاالعجما٣َُي ؤوال زم الهىضؾت زم الهُئت زم اإلاىؾ٣ُى زم  الٟلؿُٟت وهي ؾبٗت: اإلاى٤ُ َو

ض مجها ٞغوٕ جخٟٕغ ٖىه, ٞمً ٞغوٕ الُبُُٗاث الُب, ومً ٞغوٕ ٖلم الٗضص ٖلم لهُاث. ول٩ل واخالُبُُٗاث زم ؤلا

اح وهي ٢ىاهحن لخؿاب خغ٧اث ال٩ىا٦ب وحٗضًلها للى٢ٝى ٖلى  الخؿاب والٟغاثٌ واإلاٗامالث, ومً ٞغوٕ الهُئت الاٍػ

لحها واخضا بٗض واخض بلى خ٩ام الىجىمُت. وهدً هخ٩لم ًٖ ٞغوٖها الىٓغ في الىجىم ٖلى ألا مىايٗها متى ٢هض طل٪, وم

ا  (631 - 629(. اإلا٣ضمت )م آزَغ

 (573( الٟخذ اإلابحن )م 2577)

 ؿاب٤.( ال2578)
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 و 
 
الٗلىم في ػماهىا ٦غؾالت  ٢ا٫ نض٤ً خؿً زان: )بن ٦خب اإلاى٤ُ التي ًضعؾها َلبت

وما  ,والغؾالت الكمؿُت وقغوخها ,التهظًب للؿٗض وقغوخهو  ,اٚىجي لؤلبهغي وقغوخهابٌؿ

  ,ٌكابه َظٍ ال٨خب
 
 ٢ض َظ

 
ؤلاؾالم تهظًبا نٟذ به ًٖ ٦ضوعاث ؤ٢ىا٫ اإلاخ٣ضمحن, ٞال  بها ؤثمت

 
َ
  جغي ٞحها بال مباخض

ً
  هِٟؿت

َ
ٟت حؿخٗحن بها ٖلى ص٢اث٤ الٗلىم وج  بها بًجاػاث   ل  د  ولُاث٠ قٍغ

تَ هَٟؿ  َذ ْم غَ َخ  اثلحن بلى جض٤ُ٢ الٗباعاث, ٞةْن اإلا   ها, ٞال٪ مٗٞغ
 
ل٪ بحن ؤعباب الخد٤ُ٣, وال  خٔ

والبالصة و٢لت  هصخت لىٓغ٥ بحن ؤَل الخض٤ُ٢, ٞانُبر ٖلى ما حؿمٗه مً ونٟ٪ بالبل

 .(2579)الُٟىت و٢هىع البإ(

خل٪ ألانى٫ اإلاى٣ُُت ىا بئْ ظ  ) م٣ضمخه اإلاى٣ُُت:ؤو٫ ٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي في و 

٘  الظي ال ًسالُه يغع  البخت, ألجها مً الظي  َبه الٟلؿُٟت, ٞحها الىٟ  مً قىاثب الك 
ً
زالهت

هه ٖلماء  
 
ؤلاؾالم مً قىاثب الٟلؿٟت ٦ما ٢ا٫ الٗالمت قُش مكاًسىا وابً ٖمىا السخاع  زل

 ؤزغي مً هٓمه ج٨مُال -بً بىهت 
ً
٘  مٗها ؤلُٟت في هٓمه في ًٞ  - للٟاثضة قاعح  ألالُٟت والجام

 اإلاى٤ُ: 

ي الـغاوي       ٞةن ج٣ل خغمـه الىىاوي ... وابً الهالح والؿَُى

 ٢لذ هغي ألا٢ىا٫ طي السالٟت ... مدلها ما نىـ٠ الٟـالؾٟت

 ؤما الـظي زلـهه مً ؤؾلما ... البـض ؤن ٌٗـلم ٖىـض الٗلما

 وؤما ٢ى٫ ألازًغي في ؾلمه: 

 ما ... و٢ا٫ ٢ـىم ًيبػي ؤن ٌٗلماٞابً الهالح والىىاوي خغ 

دـت  وال٣ىلت اإلاكهىعة الصخُدت ... ظىاٍػ ل٨ـامل ال٣َـٍغ

 ممـاعؽ الؿـىت وال٨خـاب ... لحهخضي به بلـى الهـىاب

 .(2580)(ٞمدله اإلاى٤ُ اإلاكىب ب٨الم الٟالؾٟت الباَل

ض , ب(2581)الٗلم بالٗلىم الٟلؿُٟت ال ًىافي ٖلم الكٕغ): ٢ا٫ الكى٧اوي ٢لذ: ٖلى ؤن ل ًٍؼ

ه في ٖلم الكٕغ  الظي ٢ض عسسذ ٢ضم 
َٕ
 
 له, ألهه ٌٗلم ؤهه  (2582)اإلادكغ 

ً
 بٗلم الكٕغ ومدبت

ً
ٚبُت

                                              

 (540)م  ( ؤبجض الٗلىم2579)

( , وبًًاح اإلابهم 30( , واهٓغ: خاقُت الباظىعي ٖلى الؿلم )م 6 - 5آصاب البدض واإلاىاْغة )م ( 2580)

 (23للضمجهىعي )م 

ى ٖلم ٌٗٝغ مً ؤعاص ؤن ٢ًُا٫ الكى٧اوي: ) (2581) اضخي َو ت الٗلم الٍغ ل٘ ٖلى ٖلم الٟلؿٟت ٞةهه ًدخاط بلى مٗٞغ

ى  ى الٗلم الباخض ًٖ ؤخىا٫ ٖالم ال٩ىن والٟؿاص, والٗلم ؤلالهي َو به ؤخىا٫ ال٨م اإلاخهل واإلاىٟهل, والٗلم الُبُعي َو

ى الٗلم الباخض ًٖ ؤخىا٫ اإلاىظىص بما َى مىظىص م٘ ما ًخٗل٤ بظل٪ مً ؤخىا٫ اإلابضؤ واإلا ٨ظا ٖلم الهىضؾت, َو ٗاص, َو
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 ٖلُه بال
َ
 الى٢ٝى

 
, وؤن  م   ال ؾبَُل للى٢ٝى ٖلى ما خاو٫ الٟالؾٟت ٚحر  باب   ٧ل   ً ظهت الكٕغ

اثضةَظا   .(2583)(الباب ال ًيخهي بمً صزل بلُه بلى ٚاًت ٞو

ذ مىظ اللخٓت ألاولى "الٗلماهُت" : ) ٦خابهالخىالي في م٣ضمت  واهٓغ بلى ٢ى٫ ٢لذ:  و٢ض ٖٞغ

ًَ  ٖلي   ؤن مهمتي لِؿذ بِؿحرة، وؤن   ُت  بُٗضة   ؤن ؤزىى في مُاصً ًٖ مجا٫ صعاؾتي الكٖغ

 ؤْن  ٢غاءاحي الؿاب٣ت في ال٨ٟغ الٛغبي بمشابت الخمهُض ٣ِٞ إلاا ًجب ٖلي   البدخت، ظاٖال ٧ل  

ٗال زههذ با-هه٠ اإلاضة الخضصة للغؾالت  ؤجهٌ به. ٞو  صاثب و٢غاءة   في اَالٕ   -ج٣ٍغ

)َى دمحم وآلاعاء الؿضًضة التي ٧ان ؤؾخاطي الٟايل  مخىانلت، مؿترقضا بالخىظحهاث ال٣ُمت

اث والاججاَاث في الؿُاؾت ٢ُب(  ًؼوصوي بها باؾخمغاع، ٞاَلٗذ ٖلى ؤمهاث الىٍٓغ

إل اػصاصث ز٣تي،  و٦ىذ   والا٢خهاص والٗلم والاظخمإ وألاصب والًٟ، ٧لما اػصصث بٌٛاال في الَا

٤، وم٘ ؤن     و٢ىي ٖؼمي ٖلى ب٦ما٫ الٍُغ
َ
 اإلا

َ
آزغ الغؾالت ال حؿاوي بال ظؼءا مما  غاظ٘ اإلاظ٧ىعة

الجاَلي  حٗالى الظي ؤعاوي ال٨َٟغ  هللاَ  مً السؿاعة، بل ؤخمض   ٢غؤث، ٞةهجي ال ؤقٗغ بصخيء  

َٖ ؤهجألاوعوبي ٖلى خ٣ُ٣خه .. والخ٤  ال٣ُحن ؤن َظا ال٨ٟغ لِـ باَال ٞدؿب، بل  ٖلَم  ذ  ْم ل  ي 

  ٞ ل، وجمىِذ مً ؤٖماقي ؤْن  ه  َى ؤًًا جا ت  قباب   ٧ل   هللا   َب هَ َح  ٍَؼ ب لي مً مٗٞغ ؤمتي ما َو

ؼاله  .(2584)(جٟاَخه َو

ؤن ًإزظ  ه في الللىم الشسكُتً زسخ كدُم َم : )ال بإؽ ٖلى ؤًًا٢ا٫ الكى٧اوي و٢ض 

  ٝ هٟي ال٣غاثَذ  هي مً ٞىىن   بُغ ض ال٣لب ؾغوعا والىٟـ  مً ؤٖٓم ما ًه٣ل ألا٩ٞاع ٍو ٍؼ ٍو

اضخي والُبُعي ,اوكغاخا    والهىضؾت والهُئت والُب, وبالجملت ٞالٗلم   ٧الٗلم الٍغ
 ً  زحر   ب٩ل ٞ

ُٗت, وصٕ ٖى٪ ما ر هَٟؿ ش  ً عَ مً الجهل به ب٨شحر, وال ؾُما َم  ه للُب٣ت الٗلُت واإلاجزلت الٞغ

 حؿمٗه مً الدكيُ
 
   ٗاث ٞةجها ٦ما ٢ضمىا ل٪ قٗبت

مً  ٖلم   مً الخ٣لُض, وؤهذ بٗض الٗلم بإي 

                                                                                                                                             

اضخي والُبُعي  الٗلم الباخض ًٖ م٣اصًغ ألاقُاء ٦ما و٦ُٟا ومباصت ألاق٩ا٫, ٞمً ظم٘ َظٍ الٗلىم ألاعبٗت ؤٖجي الٍغ

ا(.   (180 - 179ؤصب الُلب ومىخهى ألاصب )م وؤلالهي والهىضسخي ناع ُٞلؿٞى

با ٢ى٫ ابً جُمُت: )2582) , وج٣ضم ٢ٍغ ظا َى الكٍغ ت َظٍ ال٨المُاث والٟلؿُٟاث التي ٧ل مً ( َو ؤمًٗ في مٗٞغ

, وباأل٢ىا٫ التي جىاٞحها، ٞةهه ال مً هير ملسفت جدمت بدلىاصىص ولىاشمهد, وهمدٌ اإلالسفت بمد فحهدحٗاعى بها الىهىم 

 1/164(. صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل ًهل بلي ٣ًحن  ًُمئن بلُه، وبهما جُٟضٍ الك٪  والخحرة

ٞل٨ًُ الىاْغ ٞحها مخدغػا ظهضٍ مٗاَبها, في زاجمت الٟهل الظي ٣ٖضٍ إلبُا٫ الٟلؿٟت: ) ولهظا ٢ا٫ ابً زلضون 

ى زلى مً بلد الامخالء مً الشسكُدث والاػالق كلى الخفظير والفلهول٨ًُ هٓغ مً ًىٓغ ٞحها  , وال ٨ًبن ؤخض ٖلحها َو

 (713اإلا٣ضمت )م  (.ٖلىم اإلالت, ٣ٞل ؤن ٌؿلم لظل٪ مً مٗاَبها

 (200( , وؤبجض الٗلىم )م 180لُلب ومىخهى ألاصب )م ؤصب ا (2583)

 (12 - 11الٗلماهُت )م  (2584)
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وازتر لىٟؿ٪ ما ًدلى, ولِـ  ,ٖلُ٪ مد٩ىم   ٖلُه بما لضً٪ مً الٗلم ٚحر   الٗلىم خا٦م  

 ال٣ضم   زابذ   ٧ان ٚحَر ٢ض زبذ ٢ضمه في ٖلم الكٕغ مً شخيء, وبهما ًسصخى ٖلى مً سصخى ٖلى مً ً  

بما ٢ضمىا ل٪ مً  الٗلَم  َذ ْم , ٞةطا ٢ض  ٢ىجه ع ى سٞةهه عبما ًتزلؼ٫ وج ,تفي ٖلىم ال٨خاب والؿى

ُت ٞاقخٛل بما قئذ واؾخ٨ث   وجبدغ في الض٢اث٤ ما  ,مً الٟىىن ما ؤعصث ْر الٗلىم الكٖغ

 
َ
ظل٪ وق  ٖلُ٪ ب٣ى٫ ال٣اثل:  َ٘ ى  اؾخُٗذ, وظاوب مً زالٟ٪ ٖو

هً ؾهل... ؤجاها ؤن ؾهال طم ظهال   ٖلىما لِـ ٌٗٞغ

 ول٨ً الغضخى بالجهل ؾهل... ا لى صعاَا ما ٢الَا ٖلىم

  وبوي ألعجب مً عظل  
َ
ً   ًضعي ؤلاههاٝ جغي ٖلى لؿاهه الُٗ مً  في ٖلم   والخبت للٗلم ٍو

 َٖ ه وال ٌٗٝغ مىيى مً  ه وال ٞاثضجه وال ًخهىعٍ بىظه  ه وال ٚاًخَ الٗلىم ال ًضعي به وال ٌٗٞغ

, و٢ض عؤًىا ٦شحرا ممً ٖانغها وعؤًىاٍ ٣خضي  الىظٍى ىه٠ في مؿاثل الكٕغ ٍو ٌكخٛل بالٗلم ٍو

ها ٦ٗلم اإلاى٤ُ وال٨الم والهُئت وهدى  طاٞة ,بالضلُل ؾم٘ مؿإلت مً ًٞ مً الٟىىن التي ال ٌٗٞغ

  ٟ ى ال ًضعي ما جل٪ اإلاؿإلت وال ٣ٌٗلها ٢ِ وال ًٟهم قِئا  ,ٍغ ٖىه ٚحرَ طل٪ هٟغ مىه َبٗه وه َو

ٖتراٝ بال٣هىع والى٢ٝى خُض ؤو٢ٟه هللا والخمؿ٪ مجها, ٞما ؤخ٤ مً ٧ان ٨َظا بالؿ٩ىث والا 

ال ؤصعي, ٞةن ٧ان وال بض مخ٩لما وماصخا ؤو ٢اصخا ٞال ٩ًىن  :في الجىاب بطا ؾئل ًٖ طل٪ ب٣ىله

ه خ٤   اثبا إلاا ال ًٟهمه بل ٣ًضم بحن ًضي طل٪ الاقخٛا٫ بظل٪ الًٟ ختى ٌٗٞغ  مخ٩لما بالجهل ٖو

ت زم ٣ًى٫ بٗض طل٪ ما قاء  .اإلاٗٞغ

اثضة ظلُلت في  ل٣ض وظضها ل٨شحر  و  مً الٗلىم التي لِؿذ مً ٖلم الكٕغ هٟٗا ُٖٓما ٞو

صٞ٘ اإلابُلحن واإلاخٗهبحن وؤَل الغؤي البدذ ومً ال اقخٛا٫ له بالضلُل, ٞةهه بطا اقخٛل مً 

 ,تهم في ٢ىاٖض ٞجهم٦غ اهم ومظٌكخٛل مجهم بًٟ مً الٟىىن ٧اإلاكخٛلحن بٗلم اإلاى٤ُ ظٗلىا ٦الَم 

ٗخ٣ضو  ن لٗضم اقخٛالهم بٛحٍر ؤن مً ال ًجاعحهم في مباخشه لِـ مً ؤَل الٗلم وال َى َو

ىعصون ٖلُه ما  ,مجهم وبن ٧ان بالخل الٗالي مً ٖلىم الكٕغ مٗضوص   ٞدُيئظ ال ًبالىن بم٣اله ٍو

سسغون مىه ٗت ما ال ٣ًاصع ٢ضٍع ,ال ًضعي ما َى َو  ,٩ُٞىن في طل٪ مً اإلاهاهت ٖلى ٖلماء الكَغ

ُت واإلاىاهج ؤلاههاُٞت ٖاإلاا وؤما بط ا ٧ان الٗالم اإلادكٕغ اإلاخهضع للهضاًت بلى اإلاؿال٪ الكٖغ

ن لهم بُالن ما حزم ٠ٌُٗ ٖلحهم ُٞب ,٨ُٞبر في ُٖىجهم ,بظل٪ ٞةهه ًجغي مٗهم في ٞجهم

ىجها زم بٗض طل٪ ًىضر  ,طل٪ ال ًهٗب ٖلى مشله ٞةن   ,ٌٗخ٣ضوهه بمؿل٪ مً اإلاؿال٪ التي ٌٗٞغ

ًَ لهم ؤصلت ا ٣خضون به ؤجم   لكٕغ ٣ُٞبلىن مىه ؤخؿ ٢ضوة, وؤما الٗالم الظي ال ٌٗٝغ ما  ٢بى٫ ٍو

وؾباب ومكاجمت َى ًغمحهم باالقخٛا٫ بالٗلىم  ٣ًىلىن ٞٛاًت ما ًجغي بِىه وبُجهم زهام  
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ت وال ًضعي ما هي جل٪ الٗلىم ضم الٟهم والجهل بٗلم ال٣ٗل وال  ,ال٨ٍٟغ م ًغمىهه بالبالصة ٖو َو

( ًضعون ما   .(2585)لضًه مً ٖلم الكٕغ

ٗت  ٢لذ: و٢ض ؾل٪ َظا اإلاؿلَ٪  ً  جُمُت عخمه هللا, ٞةهه م٘ عؾىر ٢ضمه في ٖلىم الكَغ اب

 ٢ض هٓغ في ال٨الم والٟلؿٟت وباخض ؤعباَب َظٍ الٟىىن.

ٖ  ): " جظ٦غة الخٟاّجغظمخه مً "٢ا٫ الظَبي في   بٕغ في الغظا٫ و
َ
٣هه وفي ل ل الخضًض ٞو

حر طل٪ لىالموكلم اٖلىم ؤلاؾالم   .(2586)(ٚو

ٝغ ؤ٢ىا٫َ وهـس في اللللُدث): " معجم قُىزه"و٢ا٫ في  ه  ، ٖو اإلاخ٩لمحن، َوَعص  ٖلحهم، َوهب 

 . (2587)(وؤبهغ بغاَحن وههغ الؿىت بإوضر حجج   ,ٖلى زُئهم، وخظع مجهم

، وبغػ في طل٪ وهـس في كلم الىالم والفلظفت) :" طًل َب٣اث الخىابلت"و٢ا٫ ابً عظب في 

مٖلى   .(2588)(ؤَله، وعص ٖلى عئؾائهم وؤ٧ابَغ

)٢غؤ الٟلؿٟت وو٠٢ ٖلى : " ابً جُمُت الؿلٟي"دمحم زلُل َغاؽ في ٦خابه الكُش ٢ا٫ و 

بضلُل ما ًى٣له مً آعاء ؤٞالَىن وؤعؾُى  ,ص٢اث٣ها, و٧ان ٌٗٝغ الٟلؿٟت الُىهاهُت ال٣ضًمت

  وم٣اعهخه بُجهما, و٦ظل٪ ٖٝغ اإلاى٤َُ 
َ
م اهَض ٣َ ألاعؾُي وه خٟاٖه به ٦شحرا في مىا٢كخه للٟغ١ ٍ ٚع

 .(2589)السخلٟت(

ىاًخه ب٨خاب "اإلاٗخبر"  .(2590)ألوخض الؼمان ؤبي البر٧اث البٛضاصي مٗلىمت ٢لذ: ٖو

 م٘ ال٣غاءة ٧ان ٣ًغت ؤًًا.زم 

ؤخمض بً الخؿً بً ٖبض هللا ابً الكُش ؤبي ): " طًل َب٣اث الخىابلت"٢ا٫ ابً عظب في 

الم: ٧ان مً ؤَل البراٖت و  اؾت في ٖمغ ٢اضخي ال٣ًاة، ؤبى الٗباؽ، ؤخض ألٖا الٟهم، والٍغ

ٕ   الٗلم، مخ٣ىا ٖاإلاا حر طل٪. و٧ان له با لله، والىدى وال٣ٟه، وألانلحن، واإلاى٤ُ، ٚو  بالخضًض ٖو

ل في الخٟؿحر، ال ًم٨ً ونٟه، ٧ان له في ألانى٫ والٟغوٕ ال٣ضم الٗالي، وفي قٝغ الضًً  ٍَى

ى  ت بالٗلىم ألاصبُت والٟىىن ال٣ضًمت ألاولُت، و٠ُ٦ ال َو والضهُا الخل الؿامي، وله مٗٞغ

                                              

 (158 - 156ؤصب الُلب )م  (2585)

 4/192 جظ٦غة الخٟاّ (2586)

 4/497 طًل َب٣اث الخىابلت (2587)

 4/494الؿاب٤  (2588)

 (27ابً جُمُت الؿلٟي )م  (2589)

و٦خاب "ؤبى البر٧اث ( , 18 - 17اهٓغ: م٣ضمت ؾلُمان الىضوي ل٨خاب "الغص ٖلى اإلاى٣ُحن" البً جُمُت )م ( 2590)

 (24لؿٟخه ؤلالهُت" لجما٫ عظب )مالبٛضاصي ٞو
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شتى، مجهد:  في كلىٍم  وكسؤ كلُه ماصىفدٍث ، ُت، و٢ض ٢غؤ ٖلُه، واقخٛل ٦شحرامابً جُ جلمُظ

 .(2591)("املخاصل" للفخس الساشي 

وكسؤ  ,الضًً ابً جُمُت مضة ج٣ي   والػم الكَُش )بً ٖبض الهاصي: جغظمت جلمُظٍ  و٢ا٫ في

 
 
 .(2592)(للساشي  "ألازبلين في ؤصٌى الدًً"مً  كلُه كؼلت

و٢غؤ في ؤنى٫ الضًً )في جغظمت ابً ال٣ُم:  "ان الٗهغؤُٖ"الهٟضي في الهالح و٢ا٫ 

  ٖلى الهىضي ؤ٦ثَر 
ً
مً  "ألاعبٗحن" و"الخهل"، و٢غؤ ٖلى الكُش ج٣ي الضًً بً جُمُت ٢ُٗت

 .(2593)(ال٨خابحن

 بل بهه ٢ض نى٠ في َظا الباب.

الخهل  قغح ؤو٫ ): في ظملت مهىٟاث ابً جُمُت" ؤُٖان الٗهغ"٢ا٫ الهٟضي في 

ٖكغ مؿإلت مً ألاعبٗحن لئلمام ٞسغ الضًً  قغح بًٗت .زالر مجلضاث للغاػي، بلٜ

 .(2594)(الغاػي 

ٟ  " طًل َب٣اث الخىابلت"و٢ا٫ ابً عظب في  : ... قغح ؤو٫ : )وؤما جهاهُ
 
ه عخمه اَّلل

 .(2595)مجلضان(: للغاػي  "ألاعبٗحن"قغح بًٗت ٖكغ مؿإلت مً  ,مجلض :للغاػي  "الخهل"

ٌ  جُمُت ٢غؤ وؤ٢غؤ ونى٠ في َظا الباب, وبن ٧ان مً الٗلماء َم وبالجملت ٞابً   ً لم ًغج

٣خَ   مً ؤثمت ؤَل الخضًض وخ  ه في طل٪, ٣ٞض ٍَغ
 
ىاث٠ اْهم ٟ  ٢ا٫ ابً عظب في جغظمخه: )َو

ٗٓمىهه،  ٣هائهم ٧اهىا ًدبىن الكُش َو  ًُ  ولم ًىىهىاٞو
 
مم ؤهل الىالم وال  َل دبىن له الخىه

٤ ؤثمت ؤَل الخضًض اإلاخ٣ضمحن ٧الكاٞعي وؤخمض وبسخا١ وؤبي ٖبُض الفالطفت ، ٦ما َى ٍَغ

م(  .(2596)وهدَى

 ( ) خلُلت الاصؼالح

: اجٟا١ َاثٟت  مسهىنت  ٖلى واٖلم ؤن  الانُالح في اللٛت: مُل٤ الاجٟا١, وفي الٗٝغ

 .(2597)اههٝغ بلُهؤمغ  مٗهىص  بُجهم, متى ؤَل٤ 

                                              

 5/180 طًل َب٣اث الخىابلت (2591)

 5/116الؿاب٤ ( 2592)

 4/367الٗهغ ؤُٖان ( 2593)

 1/240 الؿاب٤ (2594)

 4/522 طًل َب٣اث الخىابلت (2595)

 4/505 ( طًل َب٣اث الخىابلت2596)

غي لآلظغومُت )م  ( خاقُت ؤبي الىجا ٖلى قغح2597)  (7ألاَػ
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٠ ى اإلاغاص ألعباب الٗلىم  - إلاُل٤ الانُالح, وؤما اللٟٓي مىه وال ًسٟى ؤن َظا حٍٗغ َو

 .(2598)اجٟا١ َاثٟت ٖلى وي٘ اللٟٔ بةػاء اإلاٗجىٞهى:  - والٟىىن 

 ٞاالنُالح َى ٖباعة ًٖ الخىاَئ ٖلى الىي٘ والاجٟا١ ٖلُه.

الصخيء بةػاء اإلاٗجى للضاللت  والىي٘ لٛت: ظٗل الصخيء في مىي٘, وانُالخا: حُٗحن

ظا مُل٤ الىي٘, وؤما اللٟٓي ٨ٞما ٢ا٫ الكُش ًىؾ٠ الضظىي: (2599)ٖلُه َى حُٗحن ), َو

  ً  .(2600)(ٟهم مىه َظا اإلاٗجى ٖىض الٗلم بظل٪ الخُٗحناللٟٔ بةػاء اإلاٗجى بدُض 

ظا َى اإلاٗبر ٖىه بالٗٝغ السام,  مً  الٗٝغ السام َى ما ل٩ل َاثٟت  )٢ا٫ الغاػي: َو

 ا
 
 ,٧الى٣ٌ وال٨ؿغ وال٣لب والجم٘ والٟغ١ لل٣ٟهاء ,همه  لٗلماء مً الانُالخاث التي جس

غ والٗغى وال٩ىن للمخ٩لمحن ٘ والىهب والجغ للىداة ,والجَى  .(2601)(والٞغ

  اٖلم ؤن  ): (2602)٢ا٫ مدحي الضًً ابً الجىػي
ً
  نىاٖت  ؤلٟاْ

ا ًخضاولىجها بُجهم في ألعباب ٧ل 

ا بةػ  َم ٖلى  ُاث  اء مؿم  مجاعاتهم, ٢ض ويَٗى ًدخاظىن بلحها في مداوعاتهم, ٞال ٠٣ً ٚحر 

ها بال بخى٠ُ٢  مجهم  .(2603)(مىيٖى

ًَ ما م  )٢ا٫ ابً جُمُت: و  ىن بإجهم  م مٗتٞر   بال َو
 ً ّ  هُل  ً ؤَل  ٞ خىن ٖلى ؤلٟا

ظٍ   ٌٗبرون بها ًٖ نىاٖتهم، َو
 
ًخٟاَمىن بها مغاَصَم، ٦ما ألَل الهىاٖاث الٗلمُت ؤلٟاّ

 ألالٟا
 
ا زانا، ومغاص   ّ ُت ٖٞغ  .(2604)(َم بها ٚحر  اإلاٟهىم مجها في ؤنل  اللٛتهي ٖٞغ

                                              

ٟاث للجغظاوي )م ( 2598)  (28اهٓغ: الخٍٗغ

 (55خاقُت الضؾىقي ٖلى قغح الًٗضًت للؿمغ٢ىضي )م ( 2599)

 (3زالنت ٖلم الىي٘ )م ( 2600)

ذ  1/298( الخهى٫ 2601) و  2/1179و٦كاٝ انُالخاث الٟىىن ( , 934ال٩لُاث )م , و  1/131, واهٓغ: الخلٍى

1/691 . 

الهاخب، الٗالمت، ؤؾخاط صاع السالٞت، مدحي الضًً ًىؾ٠ ابً الكُش ظما٫ الضًً ؤبي ( ٢ا٫ الظَبي: )2602)

الٟغط ابً الجىػي ال٣غشخي، الب٨غي، الخىبلي... وصعؽ، وؤٞتى، وهاْغ، وجهضع لل٣ٟه، وؤٖ. و٧ان نضعا ٦بحرا، واٞغ 

باعة ٞهُدت، عوؾل به بلى اإلالى٥، وبلٜ ؤٖلى اإلاغاجب، ُبت ٖو ٣ت، مدببا بلى  الجاللت، طا ؾمذ َو و٧ان مدمىص الٍُغ

٣له ٞخى٣ل بالخىاجغ ختى  اؾخه ٖو ت ؾاثغ ؤًام اإلاؿخٗهم... ٢ا٫ قمـ الضًً ابً الٟسغ: ؤما ٍع ُت، ب٣ي في ألاؾخاط صاٍع الٖغ

٢ا٫ الؿلُان اإلال٪ ال٩امل: ٧ل ؤخض ٌٗىػٍ ٣ٖل ؾىي مدحي الضًً، ٞةهه ٌٗىػٍ ه٣و ٣ٖل! وطل٪ لكضة مؿ٨خه 

.. يغبذ ٖى٣ه نبرا ٖىض َىال٧ى، في نٟغ، ؾىت ؾذ وزمؿحن وؾذ ماثت، في هدى مً ؾبٗحن وجهمُمه و٢ىة هٟؿه.

نضعا مً ؤُٖان بٛضاص، مجهم: ؤوالصٍ؛ الخدؿب ظما٫ الضًً ٖبض الغخمً، وقٝغ الضًً ٖبض هللا، وجاط الضًً ٖبض 

م   374 - 23/372(. ؾحر ؤٖالم الىبالء -عخمهم هللا-ال٨ٍغ

 (104نُالح )م ؤلاًًاح ل٣ىاهحن الا ( 2603)

 223 - 1/222صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل ( 2604)
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 ( الخدحت إلى ملسفت الاصؼالح) 

ي:     بن  )٢ا٫ الؿَُى
ت اإلاىايٗاث واإلاهُلخاث مً ؤواثل الهىاٖاث وؤَم  اإلاهماث،  مٗٞغ

ً اللبِب، متى ٞٙغ ًٖ خٟٔ اللٛت وا  ُ
َٟ ً  ألاصًب، الغاٚب ال  َ

 
ا، والُالب  الظ ؾخدًَغ

  زبحرا، 
 ً ٞ  

ا، ال بض وؤن ٩ًىن بمهُلخاث ؤَل  ٧ل  َٕ مٟغصاجه واؾخٓهَغ ويبِ ؤهىا

  
 ؤولُت ج٩ىن له ٖىها ٖلى  َب٣ت   وبمىايٗاث ٧ل 

ً
مً الٗلماء بهحرا, لُدُِ به بخاَت

ُل٘ ٖلى م٣انضَم بظماال ٢بل الخٟهُل، ختى بطا ؤعاص اؾخدها مؿاثلها  ٫الخدهُل، ٍو

 وؤخ٩امها، والى٢ى 
 
ضٍ، وخهل به بج٣اه ل ٖلُه ما ًٍغ  ٖلى ظمُ٘ ؤهىاٖها وؤ٢ؿامها، ؾه 

َ
ه ٝ

 .(2605)(و٦خاب وحؿضًضٍ، ٞلم ًخلٗشم في بُان ظىاب، ولم ًدخٗخ٘ في صعاؾت ٖلم  

 ( الودًت مً الاصؼالح) 

 (جخفُف مؤهت الخللم والخللُم) – (1)

 بهما ؤخضر اإلاخإزغون الانُالخاث لخس٠ُٟ ما )٢ا٫ الكُش دمحم ٖلِل: 
 
م هت الخٗل

ت الخ٤ ٖلحها  .(2606)(والخٗلُم, ال لخى٠٢ مٗٞغ

 الانُالح, بسالٝ ما لى اؾخدضر ٧ل   اجداص   –وهللا ؤٖلم  –الخس٠ُٟ  وظهَ لٗل ٢لذ: 

  ٠  
 انُالخا لىٟؿه, ٩ُٞىن طل٪ مكىقا و٢اَٗا ًٖ الخدهُل. مهى 

                                              

 (29معجم م٣الُض الٗلىم في الخضوص والغؾىم )م  (2605)

ض )م 2606)  (17( َضاًت اإلاٍغ
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 (صُدهت الللم) – (2)

ما، ًخال٢اٍ الغظا٫ ٧"واخض  ًٖ ألاوػاعي ؤهه ٧ان ٣ًى٫:  عوي ٚحر  ٣ٞض  ان َظا الٗلم ٦ٍغ

ه  .(2607)"بُجهم، ٞلما صزل في ال٨خب، صزل ُٞه ٚحر  ؤَل 

َ٘  مً الىظٍى اإلاخُٗىت ؤن ٩ًىن الٗلم  )ولهظا ٢ا٫ الجض الٟحروػآباصي:  ُ ىا٫ ٞع
َ
َؼ اإلا ٍٖؼ

 .(2608)(اإلاغقى، ٢لما ًخدهل ٚاًخه, ُٞخٗاَاٍ مً لِـ مً ؤ٦ٟاثه, لُىا٫ بخمىحهه ٖغيا صهِئا

ً ؤن ًخىؾل بلُه باالنُالح واإلاىايٗت ا زبذ ٧ىن َظا ألامغ م٣هضا مكغوٖا خؿ  وبط

ه بال مً ٧ان مجهم, ولهظا  ا بُجهم, ال ًضٍع هم ٌؿخعجم جغي ٦الَم ٞةه٪ بحن ؤَل الٗلم, ل٩ُىن ٖٞغ

 هم.انُالَخ  ًضعي ٖلى مً ال 

ل٨خابي َظا: بن )بهجي ؤ٢ى٫ مٟخخدا : "اإلاٗخبر"  ه٢ا٫ ؤبى البر٧اث البٛضاصي في زُبت ٦خاب

ى٣لها ٖجهم ٖاصة  ت في حٗلُم الٗلىم إلاً ًخٗلمها مجهم ٍو ال٣ضماء مً الٗلماء الخ٨ماء ٧اهذ ظاٍع

ظ٦غون مً الٗلم ما ٣ًىلىهه  باإلاكاٞهت والغواًت صون ال٨خابت وال٣غاءة, ٩ٞاهىا ٣ًىلىن ٍو

ظ٦غوهه إلاً ًهلر مً اإلاخٗلمحن والؿاثلحن في و٢ذ  نلىخه ٦ما ًهلر وبالٗ باعة الالث٣ت ٍو

هم بلى ٚحر ؤَله وال بلى  ت اإلاخ٣ضمحن, ٞال ًهل ٖلم  لى ٢ضع ما ٖىضٍ مً الٗلم واإلاٗٞغ بٟهمه ٖو

ُىتهم. تهم وط٧ائهم ٞو  ؤَله في ٚحر و٢خه وال ٖلى ٚحر الىظه الظي ًل٤ُ بٗلمهم ومٗٞغ

ماع ًى٣لىن الٗلىم  لي ألٖا مً و٧ان الٗلماء واإلاخٗلمىن في طل٪ الى٢ذ ٦شحري الٗضص ٍَى

لى ؤجم جمامها, ٞال ًًُ٘ مجها شخيء وال ًيسخى وال ٣ً٘ بلى ٚحر ؤَله. ا ٖو  ظُل بلى ظُل بإؾَغ

ماع و٢هغث الهمم واه٣غى ٦شحر  مً  ٞلما ٢ل  ٖضص  الٗلماء واإلاخٗلمحن و٢هغث ألٖا

ً ال٨خب وجهيُٟها لخىدٟٔ ٞحها الٗلىم    الٗلماء  في جضٍو
َ
ظ
َ
الٗلىم ل٣لت اإلاخٗلمحن والىا٢لحن ؤز

جيخ٣ل مً ؤَلها بلى ؤَلها في ألاػمان اإلاخباثىت وألاما٦ً اإلاخباٖضة, واؾخٗملىا في ٦شحر  مجها و 

هما ؤعباب  الُٟىت ألا٦ُاؽ  مً ؤَل  ٟهم  ًَ ٌَ مً الٗباعاث والسٟي  مً ؤلاقاعاث اللظًً  الٛام

 مجهم للٗلىم ًٖ ٚحر ؤَلها
ً
 .(2609)(الٗلم نُاهت

                                              

 7/114( ؾحر ؤٖالم الىبالء 2607)

 1/47 ( بهاثغ طوي الخمُحز2608)

 3 - 1/2 اإلاٗخبر (2609)
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 ( اإلاؼلىب هى اللاصد والاكخداٌ) 

ؼاص فيزم ال  ً ى نُاهت الٗلىم ًٖ  الانُالحؤمغ   ًيبػي ؤن  ٤ اإلا٣هىَص, َو  
د٣   ً ٖلى ما 

ناع بلٛاػا وحٗمُت ٖلى الُالب, ومىظبا للملل ًٖ خضٍ مضازلت مً لِـ مً ؤَلها, ألهه بطا ػاص 

 .والاه٣ُإ

 إلى الخرز مً الىكىق في زق ألالفدؾ واإلااصؼالخدث ( :  ) جىبُهٌ 

ه في قإن مؿاو٢ت الهىاٖت اإلاى٣ُُت للُٟغة ٢ا٫ ابً زلضون بةزغ ٦
 
المه الؿال٠  ه٣ل

ً صون َظا ألامغ الهىاعي الظي َى اإلاى٤ُ  ال٣ٗلُت: )   زم م 
 
 ؤزغي مً الخٗل

 
ت م٣ضمت م, وهي مٗٞغ

  ّ وصاللتها ٖلى اإلاٗاوي الظَىُت جغصَا مً مكاٞهت الغؾىم بال٨خاب ومكاٞهت اللؿان  ألالٟا

 بالسُاب.

ها بلى ال٨ٟغ في مُلىب٪, ٞإوال صاللت  َب ج  ٗلم مً مجاوػج٪ َظٍ الد  ٞال بض ؤحها اإلاخ
 
٧ل

ال٨خابت اإلاغؾىمت ٖلى ألالٟاّ اإلا٣ىلت, وهي ؤزٟها, زم صاللت ألالٟاّ اإلا٣ىلت ٖلى اإلاٗاوي 

اإلاُلىبت, زم ال٣ىاهحن في جغجِب اإلاٗاوي لالؾخضال٫ في ٢ىالبها اإلاٗغوٞت في نىاٖت اإلاى٤ُ, زم جل٪ 

ت بالخٗغى لغخمت هللا اإلاٗاوي م جغصة في ال٨ٟغ اقتراَا ٣ًخىو بها اإلاُلىب بالُبُٗت ال٨ٍٟغ

ت, وال ٣ًُ٘ َظٍ الدجَب  ًخجاوػ َظٍ اإلاغاجَب  ؤخض   ومىاَبه, ولِـ ٧ل   في الخٗلُم  بؿٖغ

  ً في حجب ألالٟاّ باإلاىا٢كاث, ؤو ٖثر في اقترا٥ ألاصلت بكٛب  بؿهىلت, بل عبما و٠٢ الظَ

ممً  , و٢ٗض ًٖ جدهُل اإلاُلىب, ولم ٨ًض ًخسلو مً جل٪ الٛمغة بال ٢لُل  الجضا٫ والكبهاث

غى ل٪ اعجبا٥   َُذ ل  َضاٍ هللا, ٞةطا ابخ   بالكبهاث في طَى٪,  في ٞهم٪ ؤو حكُٛب   بمشل طل٪ ٖو

 
ْ
ىاث٤ الكبهاث, واجغ٥   َب ج  ح   ٞاَغح طل٪, واهدبظ   الهىاعي   ألامَغ  ألالٟاّ ٖو

 
و بلى ظملت, وازل

ْغَث ٖلُه, وَؾ ًٞاء ال٨ٟغ   ُ
 
  الُبُعي الظي ٞ

  هٓغَ  ْح غ 
غ   ٥ ُٞه, ٞو
ْ
٪ ُٞه, للٛىم ٖلى طَىَ  ٙ

 ٪ مىه وايٗا لها خُض ويٗها ؤ٧ابغ  الى  غام  َم 
 
ٓ 

َ
٪, مؿخٗغيا للٟخذ مً هللا ٦ما ٞخذ اع ٢بل

مهم ما لم ٩ًىهىا ٌٗلمىن, ٞةطا ٞٗلَذ 
 
ل َٖ  طل٪ ؤقغَ  ٖلحهم مً طَجهم مً عخمخه و

َ
 ٖلُ٪ ؤهىاع   ْذ ٢

 ا
 
الىؾِ الظي ظٗله هللا مً م٣خًُاث َظا  غ بمُلىب٪, وخهل ؤلامام  َٟ لٟخذ مً هللا بالٓ

 ْ٘ ه ع  ىَ به بلى ٢ىالب ألاصلت ون   ال٨ٟغ وهٍٓغ ٖلُه ٦ما ٢لىاٍ, وخُئىظ ٞاعظ  
 
ه ٞحها ووٞ َا, ٞإٞٚغ

ه نىَع ٣  َخ  ؿ 
ْ
وز٤َُ ألالٟاّ وؤبغػٍ بلى ٖالم السُاب واإلاكاٞهت  ه مً ال٣اهىن الهىاعي, زم ا٦

  ٗ ٖىض اإلاىا٢كت والكبهت في ألاصلت الهىاُٖت وجمدُو  غي صخَُذ البيُان, وؤما بن و٢َٟذ ال

ظٍ ؤمىع   ها اإلاخٗضصة, وجدكابه ألظل الىي٘ نىاُٖت ويُٗت حؿخىي ظهات   نىابها مً زُائها, َو

 
 
  والانُالح, ٞال جخمحز ظهت

 
خمغ ما الخ٤ بهما حؿدبحن بطا ٧اهذ بالُب٘, ِٞؿ الخ٤ مجها, بط ظهت
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  ؿض٫ الدجب  خهل مً الك٪ والاعجُاب, وح

َ
ظا ٖلى اإلاُلىب, وج ٣ٗض بالىاْغ ًٖ جدهُله, َو

ً مً الى   قإن    ألا٦ثًر
 
ٓ 

 
ً, ؾُما مً ؾب٣ذ له عجمت في لؿاهه ٞغبُذ ًٖ طَىه,  اع واإلاخإزٍغ

  ومً خهل له قٛب  
 
ٗت ٘, بلى بصعا٥ الخ٤ بالُب بال٣اهىن اإلاى٣ُي حٗهب له, ٞاٖخ٣ض ؤهه الظَع

 
 
ًَ بَ ٣ُٞ٘ في الخحرة بحن ق  ه ألاصلت وق٩ى٦ها, وال ٩ًاص 

 
 سل

 
ٗت بلى بصعا٥ الخ٤ بالُب٘  و مجها, والظَع

ام, وحٗغ ى الىاْغ   بهما َى ال٨ٟغ    ص ًٖ ظمُ٘ ألاَو
غ  ُٞه بلى عخمت هللا  الُبُعي ٦ما ٢لىاٍ بطا ظ 

 لٟٗل َظا ال٨ٟغ, ِٞؿاو٢ه في ألا
 
طل٪  ٦ثر, ٞاٖخبْر حٗالى, وؤما اإلاى٤ُ ٞةهما َى وان٠

  ُ   ,اإلاؿاثل عخمت هللا حٗالى متى ؤٖىػ٥ ٞهم   ْغ واؾخم
 
 ح
ْ
ٍ باإللهام بلى الهىاب, ٖلُ٪ ؤهىاع   ١ْ غ  ك

 .(2610)(بال مً ٖىض هللا وهللا الهاصي بلى عخمخه, وما الٗلم  

ه بطا  خإ٦ض ٦الم  حٍر مً الٗلىم الهىاُٖت, ٍو ٢لذ: وما ٢غعٍ ابً زلضون ٌٗم  اإلاى٤ُ ٚو

 لى الىاْغ اإلاهُلخاث.ازخلٟذ ٖ

٢ا٫ ابً الٗغبي في "الٗىانم" في ؤزىاء بٌٗ مباخشاجه: )وبطا انُلخىا ٦ظل٪ ولهظا 

ً  ٖلحها، لم همىٗهم، ول٨ً ال ٩ًىن انُالخ   الانُالخاث ال  غ٦بىن ٖلُه مٗجى، ٞةن  هم ؤنال 

 .(2611)جتر٦ب ٖلحها اإلاٗاوي(

ه و٢ا٫ 
 
ِ  ؤ٦ثر ألا  ن  )ب: "الا٢خهاص" الٛؼالي في قُس ً يَ  ٚالُ ال٫ َمً َلب اإلاٗاوي وكإث م 

 مً ألالٟاّ، ول٣ض ٧ان مً خ٣ه ؤن ٣ًغع اإلاٗاوي ؤو  
ً
ٗلم ؤجها ال  زم ًىٓغ في ألالٟاّ زاهُا، َو

٤َ غ  ً خ  ال جخٛحر بها اإلا٣ٗىالث, ول٨ً َم  انُالخاث   ٤ُ اؾخضبغ الٍُغ وجغ٥  م الخٞى

 .(2612)(الخد٤ُ٣

ل٪ و٧ان ٦مً  اٖلم ؤن ٧ل مً َلب: )" اإلاؿخهٟى"٢ا٫ في و  اإلاٗاوي مً ألالٟاّ يإ َو

ى ًُلبه ال في ٣ٖله زم ؤجب٘ اإلاٗاوي ألالٟاّ ٣ٞض ومً ٢غع اإلاٗاوي ؤو   ,اؾخضبغ اإلاٛغب َو

 . (2613)(اَخضي

 ): " قٟاء الٛلُلفي "٢ا٫ و 
َ
 الٗباعاث هي التي ج
ْ
  ٘  بَ د

 
اإلاٗاوي  تي ٖلحها؛ ٞإما حؿٍىى  َؿ اإلاٗاوي وح

 .(2614)(السبِ، وظىالب الًال٫ٞهى مً صواعي  ,ٖلى الٗباعاث

                                              

 (738 - 737( م٣ضمت ابً زلضون )م 2610)

 (145)م  الٗىانم مً ال٣ىانم (2611)

خ٣اص )م 2612)  (84( الا٢خهاص في الٖا

 (18اإلاؿخهٟى )م  (2613)

 (145قٟاء الٛلُل )م ( 2614)
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 ٢ا٫: )ٞ
 
  ي ال٣ىاٖض  ى  َؿ ال ًيبػي ؤن ح

 
ٖلى  ٖلى ألالٟاّ؛ بل ًيبػي ؤن حؿىي ألالٟاّ

 .(2615)(اإلاٗاوي

 : (  فدبدة) 
 
٠ اإلاى٤ُج٣ضم ٢ىل ُه  ,)حٗهم مغاٖاجه( هم في حٍٗغ  بلى ؤن هٟـ ٞو

 
بقاعة

  
  اإلاى٤ُ ال ٌٗهم الظًَ ًٖ السُإ وبال لم ٣ً٘ مً مى٣ُي 

 
, ٨ٞشحرا ما  زُإ ؤنال, والالػم  باَل 

ٕ  اإلاى٤َُ  غا
 ً  ل٣ىاٖضٍ ؤزُإ مً لم 

 
م  به وخاٞٔ ى ٖال   .(2616)َو

العجب ممً ًٟجي ٖمٍغ في اإلاى٤ُ لُٗهمه )الغاػي في بٌٗ اإلاُالب:  الٟسغ ولهظا ٣ًى٫ 

ًَطخ٪ مىه  لى, ٣ُٞ٘ في الٛلِ الظي  ًٖ الٛلِ, زم حهمله في مشل َظا اإلاُلب ألٖا

 .(2617)(الهبُان

بكٍغ  :ٌٗهم( ؤي)٢ىله )٢ا٫ الهبان في خاقِخه ٖلى قغح اإلالىي الهٛحر: َظا و٢ض 

ى ٖىضي ؤوَظ  ـَ  الٗانم   ل  ْٗ ه مما اقتهغ مً َظ اإلاغاٖاة, ٢اله بٌٗ الخ٣٣حن, َو  هٟ

 .(2618)(اإلاغاٖاة

٤ُ هللا حٗالى(زم ٢لذ:  ى )جٞى َغ ؤقاع بلُه اإلالىي َو
َ
ٍ  آز  .(2619)ال بض مً يمُمت قغ

٠ اإلاى٤ُ: ولهظا ٢ا٫ الك  )ُش دمحم ٖلِل في حٍٗغ
 
بخىفُم هللا ه َى ٢اهىن حٗهم مغاٖاج

ًَ  حلدلى  .(2620)(ًٖ السُة في ٨ٍٞغ الظَ

لى  ٟه ٨َظا:  ما ازخاٍعٖو  .(ٖلم ٌٗهم الظًَ ًٖ السُإ في ٨ٍٞغ)الهبان ٩ًىن حٍٗغ

٤ُ مً هللا حٗالى. ,بكٍغ اإلاغاٖاة ,ٞالٗانم َى الٗلم  والخٞى

ه واؾولهظا  ؼ َمه ؤلا٢غاع  بالىٗمت لهاخبها ٞمً ٢ىي طَى 
َ
دخه وؤنابذ ٨ٞغجه ل خضث ٢ٍغ

تراٝ بالًٟل إلاُٗحها, والخظع  مً ؤلاعجاب بالىٟـ ووؿبت  ألامغ بلحها, وبال ٖاص طاما  والٖا

لها. عجب بىٟؿه بال َمً َظه   ٌ  لىٟؿه مً خُض َلب مضختها, بط ال 

اًت"٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم في  غخت في الىٟـ بةياٞت الٗمل : )العجب: ٞ" م٣انض الٖغ

م   َا ٖلُه م٘ وؿُان ؤن  ض  ْم بلحها وَخ   ٗ ٤ُ  لها( هللا حٗالى َى اإلاى ل بالخٞى  
 ً  .(2621)به واإلاخٟ

                                              

 (292الؿاب٤ )م ( 2615)

 (17( خاقُت ٖلِل ٖلى اإلاُل٘ )م 2616)

 1/159( قغح اإلا٣انض للؿٗض الخٟخاػاوي 2617)

 ( 33( خاقُت الهبان )م 2618)

 ( 33( الكغح الهٛحر للملىي م٘ خاقُت الهبان )م 2619)

 (2)م  ٖلى اإلاُل٘ ٖلِلُت خاق( 2620)

اًت )م ( 2621)  (131م٣انض الٖغ
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ى٢ٟا٫ ٣٪ للٗمل بهما َى هللا ٖؼ وظل, وؤن   طل٪ باؾخدًاع ؤن   ي: )ٍو الىٟـ ال  الظي ٞو

 َ٘   ً السُإ ؤْن م   مجها, وؤن   ه ٖلى ٦غاَت  لها في طل٪, وؤه٪ بهما ٞٗلخَ  نى
َ
ً لم بلى َم  ب السحَر يؿ  ج

 حٗغ  
ْ
  ه بال بالكغ, وؤن ج٣ُٗه ًٖ مً له ألامغ  ٞ

 
   ه وؤن  ٧ل

  َم َٗ الى 
 
طل٪  ها مىه. ٞةطا الخَٓذ ٧ل

ت هللا ى  ًٖ طل٪ ٞٗاصث بلى ؤلاعجاب ووؿِذ م   ٟٚلْذ  ٖلُه اعجٟ٘ ٖى٪ العجب. ٞةْن  َذ ْم وصاوَ 

 .(2622)غجه ٧لما ٖاصث(َا بالضواء الظي ط٦صْ عب ألاعباب ٞٗاو  

بال٣ٗل والظًَ والُٟىت باؾخٗٓام طل٪ واؾخدؿاهه ووؿُان  ٢ا٫: )ومً طل٪ العجب  

هاؾُا  ,وٗم هللا حٗالى به والاج٩ا٫ ٖلُه ؤن ًضع٥ به مً ؤمىع صًىه وصهُاٍ ما ال ًهل بلُه ٚحٍر

  
 
ل٪ ٖلى الجضا٫ و٢ض ًدمله ط ,هإلوٗام هللا حٗالى به ٖلُه للخى٧ل ٖلى هللا ٖؼ وظل في طل٪ ٧ل

بالباَل وعص الخ٤ ٖلى ؤَله واؾخهٛاع ٖلم الٗلماء باإلياٞت بلى ٖلمه, و٢ض ٌؿخهٛغ ما 

 
 
ُىخه بظل٪ اظتراءً  مٍى مً البر والسحر م٘ جًُِٗه الٗمَل ٖل  .مىه بٟهمه ٞو

ىٟي العجب بظل٪ بإن ٌٗلم ب ن هللا ٖؼ وظل َى اإلاىٗم ٖلُه بظل٪ وٗمت مً هللا ابخالٍ إٍو

,  ,حجت ٖلُه آ٦ض مجها ٖلى ٚحٍر بها لخ٩ىن  وؤهه ال ًإمً ؤن ٌؿلبه هللا حٗالى طل٪ ٦ما ٞٗل بٛحٍر

َٕ هلل حٗالى مىه, } ٍ ؤَى ه وظىصة طَىه بطا ٧ان ٚحر 
 
 و٠ُ٦ ًىٟٗه ٣ٖل

َ
ْم َوال ه   ٗ ْم َؾْم ْجه  َٖ َجى 

ْ
ٚ
َ
َما ؤ

َ
ٞ

ْيء  
َ

ًْ شخ ْم م  ه 
َضت  ئ 

ْ
ٞ
َ
 ؤ
َ
ْم َوال  َ ْبَهاع 

َ
 .(2623){(ؤ

َم ًٞل  مً ٢ا٫ الىىوي في م٣ضو 
ْ
ل  ٗ  ال

ه في هٟي ؤلاعجاب ؤن ٌٗلم ؤن   ٣ ٍغ : )َو مت الجمٕى

ت, ٞةن  هلل ما ؤزظ وله ما ؤُٖى و٧ل شخيء ٖىضٍ بإظل   مؿمى, ُٞيبػي ؤن ال  هللا حٗالى ومٗه ٖاٍع

ه ولِـ مال٩ا له وال ٖلى ٣ًحن  مً صوامه(  .(2624)ٌعجب بصخيء  لم ًستٖر

الظه ): " ؤبجض الٗلىم"و٢ا٫ نض٤ً خؿً زان في  ت بإن  )ٌٗجي العجب( ٖو َ٘  : اإلاٗٞغ  ظمُ

 
َ
ًل  مً ٚحر ؾاب٣ت  مً  ه  ما ل  مً هللا ٞو

 
ٝ   جضبحر   ال٨ما٫ بهما َى وٗمت مً هٟؿه, ٞةطا  وجهغ

ٝغ ؤهه لِـ له مً هٟؿه ٦ماال, ًى٣ُ٘ ٖغ١ العجب  ت, ٖو الري ًيشإ ٖٝغ طل٪ خ٤  اإلاٗٞغ

 .(2625)(مً الجهل

                                              

 (134 - 133الؿاب٤ )م  (2622)

اًت )م ( 2623)  (137 - 136م٣انض الٖغ

 1/28الجمٕى قغح اإلاهظب ( 2624)

 (286ؤبجض الٗلىم )م ( 2625)
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ٟا و٢ض وسج الكُش خؿىحن دمحم مسلَظا  ٟهم  ٖلى مىىا٫ٝى ألنى٫ ال٣ٟه حٍٗغ حٍٗغ

لظًَ ال٣ُٟه ًٖ السُإ في اؾخيباٍ ألاخ٩ام  ؤنى٫ ال٣ٟه َى: الٗانم  )للمى٤ُ ٣ٞا٫: 

ُت مً ؤصلتها الخٟهُلُت  .(2626)(الكٖغ

ٍ ٢ى٫   غة:  يالكُش دمحم ؤب وهدى  َى ال٣اهىن الظي ًلتزمه ال٣ُٟه لُٗخهم به مً السُإ )َػ

 .(2627)في الاؾخيباٍ(

٤ُ مً هللا حٗالى ٢لذ:  ٠ اإلاى٤ُ مً اقتراٍ اإلاغاٖاة والخٞى ٣ُٞا٫ ُٞه ما ٢ُل في حٍٗغ

 زمغتها. ها٫َ  ل ال٣ىاَٖض مً خه   لٗهمت طًَ ال٣ُٟه, ٞما ٧ل  

ًَ )٢ا٫ ابً خؼم: ولهظا   ج  اٖلم ؤن ٦شحرا مً ؤَل الخغم ٖلى الٗلم 
ون في ال٣غاءة ض 

ً   ,وؤلا٦باب ٖلى الضعوؽ والُلب َُ  ,ه خٓا٢ىن مىغَػ زم ال   ْٗ ٞل
َ
طو الٗلم ؤهه لى ٧ان باإل٦باب  ْم ل

 ٍ ل٩ان ٚحر  وخَض 
َ
  ر  َٞص  ,هٍ ٞى٢

 
بت ما َظا بال  ,ب َا َىاْج ٞإي م٩ان للع   ,مً هللا حٗالى ؤهه مَى

  ٘ ٘   مىي  .(2628)(مً ؾلبها ه واؾخٗاطة  م  َٗ مً و   هلل حٗالى واؾتزاصة   وق٨غ   جىاي

ٍ، لم وبطا لم ًإث الٗبَض مً هللاالٗغبي: )و٢ا٫ ابً  ٍ، وال ٧ان مً بدٍغ اؾخمضاص   ؾضاص 

ٍ ً  ٖىه اظتهاص 
ْ
ٛ  ٌ)(2629). 

هاع ؤ٢غب   بن  )الهىٗاوي: ألامحر ٢ا٫ و  جىاوال مجها ُٞما ؾل٠ مً  ٖلىم الاظتهاص في َظٍ ألٖا

  الاظتهاصَ  ؤػمىت ألاثمت الىٓاع, بال ؤهه ال ًسٟى ؤن  
 
بت  حهبه إلاً ٌكاء مً الٗباص, ٞما ٧ل   مً هللا مَى

ا ٖىض وعوص  مً ٖٝغ ال٣ىاَٖض  ؤظغي مً ٢ىاٖضَا الُٗىن, وال ٧ل   ً ؤخغػ الٟىىَن َم  اؾخدًَغ

 الخاصزت التي ًٟخ٣غ بلى جُب٣ُها ٖلى ألاصلت والكىاَض.

 ي وما ٧ل مً ٢اص الجُاص ٌؿىؾها ... وال ٧ل مً ؤظغي ٣ًا٫ له مجغ 

  ٧طو٦م ٢ض عؤًىا وؾمٗىا مً  ٢ا٫:
ًَ  ي   َٖ  ٤ًُ  ٖاٝع بمام 

َ
مً  خاصزت   ه ٖىض وعوص  بدش   ً  ُ

   ألاخ٩ام ُٞدب٘ ؤ٢ىا٫َ 
 
ٗىص ٖىضَا م٣ل ضا مبلضا ٧إهه ما ٚٝغ مً بداع الٟىىن الغظا٫ ج٣لُضا َو

 .(2630)(وال ٖٝغ قِئا مً جل٪ الكئىن 

                                              

 (3( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 2626)

 (10( ؤنى٫ ال٣ٟه )م 2627)

 (68)م  ( ألازال١ والؿحر2628)

ل )م ( ٢اهى 2629)  (455ن الخإٍو

 (130)م  بعقاص الى٣اص( 2630)
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هم وؤخىالهم وبن ٧ان ٢ض نض١ ٢ا٫ نض٤ً خؿً زان: )واٖلم ؤن الٗلماء جخٟاوث مغاجب  و 

دت ٖلحهم مؿمى الٗلم وؤخغػوا جل٪ ألامىع,  والخٟاوث بهما َى ب٣ىة الاؾخيباٍ وصخت ٢ٍغ

 ل للٗال  الاظتهاص, ٞاالظتهاص مل٨ت جده  
 
ها م ٖىض ظمٗه لخل٪ الٗلىم و٢ض ال جدهل, ٞدهىل

 
 
 ٖلى ظم٘ جل٪ الٗلىم, وال ًلؼم م   مخى٠٢

 
ٞةهه  ,مشل آلت الىجاع ,ها, ألجها ٧اآللتً ظمٗها خهىل

جم٘ آالت خهىعَا ٍو ها وال ًم٨ىه ؤن ًد٨م الهىاٖت ٧لُت ؤلاخ٩ام, ٢ض ٌٗٝغ ٦ُُٟت الىجاعة ٍو

 َ٘  الٗلىم وجده   ٞالٗالم ٢ض ًجم٘ ظمُ
 
بخل٪  التي هي اإلال٨ت وال ًم٨ىه الٗمل   ل له جل٪ ال٨ُُٟت

ٌ   اإلال٨ت ؤو ًم٨ىه الٗمل     وال ًم٨ىه الٗمل   في بٗ
 
مً الصخابت عضخي  ال٩امل. ولظا ٧ان ظماٖت

 ٌَ َ٘ هللا ٖجهم  ىن ظمُ ىا الؿىت وال٨خاب ولم ًم٨جهم طل٪ما ٢ام بلؿان  ٗٞغ ٞغ مشل ؤبي  ,الٗغب ٖو

غة وؤمشاله, وجغي ابً ٖباؽ مً نٛاع الصخابت وناع بدغ ألامت و٧اهذ له الُض   الُىلى  ٍَغ

, و٢ض ٖثر اإلاخإزغ ٖلى ؤصلت ٢ض عجؼ  والؿهم اإلاٗلى, وفي ٧ل ٖهغ ٨َظا, ٞهي ُٖاًا وخّٓى

 .(2631)لُه ألامازل, وطل٪ ًٞل هللا ًاجُه مً ٌكاء(ٖجها ألاواثل ونى٘ في الخهاه٠ُ ما ال ٣ًضع ٖ

َماَن }ىا هلالج لج: ولهظا ٢ا٫ عب   ُْ
َ
ل ا ؾ  ََ ْمَىا ه  َٟ

َ
ا }مٗجى ٢ىله حٗالى: )٢ا٫ ابً ٖاقىع: , {ٞ ََ ْمَىا ه  َٟ

َ
ٞ

َماَن  ُْ
َ
ل وظها آزغ في ال٣ًاء َى ؤعجر, إلاا ج٣خًُه نُٛت الخٟهُم مً قضة  ؤلهمهؤهه  {ؾ 

 .(2632)(ٞهم ؾلُمان في ال٣ًُت ٧ان ؤٖم٤ ُٛت ؤلاٞهام، ٞض٫ ٖلى ؤن  خهى٫ الٟٗل ؤ٦ثر مً ن

 . (2633)"وهللا ٌُٗي مً ًغص هللا به زحرا ٣ًٟهه في الضًً, وبهما ؤها ٢اؾم  "و٢ا٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

                                              

 (88ؤبجض الٗلىم )م ( 2631)

غ ( 2632) غ والخىٍى و٢ض ٢ضمىا : ) ٢4/170ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي في "ؤيىاء البُان" . و٢ض  17/118الخدٍغ

ٌ   :في جغظمت َظا ال٨خاب اإلاباع٥ ؤن مً ؤهىإ البُان التي جًمجها ٩ىن في هٟـ آلاًت الٗلماء في آلاً ؤن ٣ًى٫ بٗ ت ٢ىال ٍو

ىت جض٫ ٖلى زالٝ طل٪ ال٣ى٫, وط٦غها في َظا ال٨خاب مؿاثل ٦شحرة مً طل٪, ٞةطا ٖلمذ طل٪ ٞاٖلم ؤن ظماٖت مً  ٢ٍغ

الٗلماء ٢الىا: بن خ٨م صاوص وؾلُمان في الخغر اإلاظ٧ىع في َظٍ آلاًت ٧ان بىحي، بال ؤن ما ؤوحي بلى ؾلُمان ٧ان هاسسا إلاا 

يخان ٖلى ؤن خ٨مهما ٧ان باظتهاص  ؤوحي بلى صاو  ال بىحي، وؤن ؾلُمان ؤناب ٞاؾخد٤ الشىاء باظتهاصٍ  ص. وفي آلاًت ٢ٍغ

وبنابخه، وؤن صاوص لم ًهب ٞاؾخد٤ الشىاء باظتهاصٍ، ولم ٌؿخىظب لىما وال طما بٗضم بنابخه. ٦ما ؤزجى ٖلى ؾلُمان 

َماَن{, وؤزجىباإلنابت في  ُْ
َ
ل ا ؾ  ََ ْمَىا ه  َٟ

َ
ًماٖلحهما في ٢ىله: } ٢ىله: }ٞ

ْ
ل  ٖ ًما َو

ْ
٨ َىا خ  ِْ

َ
 آج

 
ال
 
َمان  {, ٞض٫ ٢ىله: }َو٦

 
ْد٨ ًَ  

ْ
ط { ٖلى ؤجهما ب 

َماَن{ ٞض٫ طل٪  ُْ
َ
ل ا ؾ  ََ ْمَىا ه  َٟ

َ
خ٨ما ٞحها مٗا ٧ل مجهما بد٨م مسال٠ لخ٨م آلازغ، ولى ٧ان وخُا إلاا ؾاٙ السالٝ. زم ٢ا٫: }ٞ

َمان  ا بىحي ل٩ان مٟهما بًاَا ٦ما جغي. ٣ٞىله: }ٖلى ؤهه لم ًٟهمها صاوص، ولى ٧ان خ٨مه ٞحه
 
ْد٨ ًَ  

ْ
ط ا ب  ََ ْمَىا ه  َٟ

َ
{ م٘ ٢ىله: }ٞ

ىت  ىت ٖلى ؤن الخ٨م لم ٨ًً بىحي بل باظتهاص، وؤناب ُٞه ؾلُمان صون صاوص بخٟهُم هللا بًاٍ طل٪. وال٣ٍغ َماَن{ ٢ٍغ ُْ
َ
ل ؾ 

ا{ ًض٫ ٖلى ؤهه ٞه ََ ْمَىا ه  َٟ
َ
, ال ؤهه ؤهؼ٫ ٖلُه ٞحها الشاهُت هي ؤن ٢ىله حٗالى: }ٞ مه بًاَا مً ههىم ما ٧ان ٖىضَم مً الكٕغ

ا{ ؤل٤ُ باألو٫ مً الشاوي ٦ما جغي(. ََ ْمَىا ه  َٟ
َ
 وخُا ظضًضا هاسسا؛ ألن ٢ىله حٗالى: }ٞ

 مخ٤ٟ ٖلُه.( 2633)
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في الٗلم  ؤي: الٟهَم  "وهللا ٌُٗي" ,للٗلم :ؤي "وبهما ؤها ٢اؾم)"ال ٖلي ال٣اعي: اإلا٢ا٫ 

 .(2634)(لخ٨ٟغ في مٗىاٍ، والٗمل بم٣خًاٍبمبىاٍ، وا

ً  اٖلم ؤن الىبي نلي هللا ٖلُه وؾلم ؤزبر ؤصخابَ )٢ا٫ الخىعبكتي: و    َٟ ه ؤهه لم 
في  ْل ً 

َض  ي بل ؾى   ,آلازغ ىبلُه ؤخضا مً ؤمخه ٖل ى٢ؿمت ما ًىح وبهما  ,٫ في ال٣ؿمتفي الباٙل ٖو

٘   ,في الٟهم الخٟاوث   ى وا٢ ٤ الُٗاء َو ٌ  ول٣ض ٧ان ب ,بٍُغ ٗ  
َ
ٞال ًٟهم  الصخابت ٌؿم٘ الخضًض

  ,الجلي مىه بال الٓاََغ 
َ
ؿمٗه آز وطل٪  ,٦شحرة مجهم ؤو مً بٗضَم ِٞؿخيبِ مىه مؿاثَل  غ  َو

 .(2635)(هللا ًاجُه مً ٌكاء ًٞل  

يٌّ ْاَغ, ومجها ما َى  و٢ا٫ الكُش دمحم زلُل َغاؽ: )صالالث الىهىم مجها ما َى َظل 

ه قضًض  السٟاء, وطل٪ لخٟاوث اللى  ها ٩ًىن لؼوم   ً ْغب  والبٗض مً اإلاٗجى ألانلي, ٞبٗ
اػم في ال٣ 

 ًَ ها ٩ًىن زُٟا, وهللا ؾبداهه َى الظي   ً ً ٌكاء مً ٖباصٍ الٟهَم غػ١ َم لهظا اإلاٗجى واضخا, وبٗ

ى ل٨م عؾى٫  هللا نلى  َغ ًٖ ٖلي هنع هللا يضر ؤهه ؾئل: َل وصخ  ز 
 
ه عػ٢ا واؾٗا بال ج٣ضًغ, ٦ما ؤ إلاٗاوي ٦الم 

ْهًما في هللا
َ
َي هللا  ٖبَضٍ ٞ  ُ ٗ

 ٌ  ٖلُه وؾلم بصخيء؟ ٣ٞا٫: "ال والظي ٞل٤ الخبت وبغؤ اليؿمت, بال ؤن 

ل  غ ٝ ًٖ ؾٗت ٖلم ابً ٖباؽ امهنع هللا يضر بىظٍى الخإٍو
 ٖ ٦خابه, وبال ما في َظٍ الصخُٟت", و٦ظل٪ ما 

مي جغظماَن ال٣غآن, وطل٪ ببر٦ت صٖاء عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍ ٖلى نضٍع و٢ا٫:  خحن وي٘ ًَض ختى ؾ 

ل( لمه الخإٍو  .(2636)اللهم ٣ٞهه في الضًً ٖو

  ٟٞي البساعي, والؿاثل  له 
 ٖلي 

 
٢لذ: خضًض ابً ٖباؽ مسغ ط  في الصخُدحن, وؤما خضًض

ًَ )ال٣اضخي البًُاوي: ٢ا٫ ؤبى جخُٟت هنع هللا يضر,  ٖ  بهما ؾإله طل٪, ألن الكُٗت ٧اهىا  ٖلُه  -مىن ؤهه ؼ

ا لٛحٍر بإؾغاع   -الؾُما ٖلُا  -بِخه  ؤََل  زو   -هالة والؿالم ال , (2637)مً ٖلم الىحي لم ًظ٦َغ

                                              

 147 - 1/146واهٓغ: جدٟت ألابغاع للبًُاوي ,  1/283مغ٢اة اإلاٟاجُذ ( 2634)

اة اإلاٟاجُذ للمباع٦ٟىعي  2/37ي ال٩ىا٦ب الضعاعي لل٨غماو( 2635)  1/304, واهٓغ: مٖغ

 2/257( قغح ال٣هُضة الىىهُت لخمض زلُل َغاؽ 2636)

" ٖىض ٢ىله حٗالى: }( 2637) َما ٢ا٫ ابً ٖاقىع في "جٟؿحٍر
َ
ْل ٞ َٗ ْٟ

َ
ْم ج

َ
ْن ل َ٪ َوب   

ًْ َعب  َ٪ م 
ُْ لَ ؼ ٫َ ب 

ْ
ه
 
ْٜ َما ؤ  

 
ى٫  َبل ؾ  َها الغ  ح 

َ
اؤ ًَ

َخه  
َ
َذ ع َؾال

ْ
ٛ
 
وبط ٢ض ٧اهذ َظٍ آلاًت مً آزغ ما هؼ٫ مً ال٣غآن ٖلمىا ؤن مً ؤَم م٣انضَا ؤن هللا ؤعاص ٢ُ٘ جسغم { : )َبل

 ٌَ مىن ؤن الغؾى٫ ٢ض اؾدب٣ى قِئا لم ًبلٛه، ؤو ؤهه ٢ض زو بٗ مً الىحي لم ًبلٛه للىاؽ  الىاؽ بةباٙل شخيء   مً ٢ض ًٖؼ

ثر مما َى في اإلاصخ٠ الظي ظمٗه ؤبى ب٨غ ووسسه ٖشمان، وؤن ٖامت. ٞهي ؤ٢ُ٘ آًت إلبُا٫ ٢ى٫ الغاًٞت بإن ال٣غآن ؤ٦

عؾى٫ هللا ازخو ب٨شحر مً ال٣غآن ٖلُا بً ؤبي َالب وؤهه ؤوعزه ؤبىاءٍ وؤهه ًبلٜ و٢غ بٗحر، وؤهه الُىم مستزن ٖىض ؤلامام 

ام ؤإلاذ بإهٟـ بٌٗ  -اإلادكُٗحن بلى ٖلي اإلاٗهىم الظي ًل٣به بٌٗ الكُٗت باإلاهضي اإلاىخٓغ وبالىصخي. و٧اهذ َظٍ ألاَو

ٌَ  -هنع هللا يضر الىاؽ بلى ؾااله ًٖ طل٪. عوي البساعي ؤن ؤبا جخُٟت ؾإ٫ ٖلُا: َل ٖىض٦م شخيء ما  في مضة خُاجه، ٞضٖا طل٪ بٗ

ال والظي ٞل٤ الخبت وبغؤ اليؿمت ما ٖىضها بال ما في ال٣غآن بال ٞهما ٌُٗى عظل "لِـ في ال٣غآن وما لِـ ٖىض الىاؽ، ٣ٞا٫: 
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, ٞدل٠ ؤهه لِـ ٖىضٍ شخيء مً طل٪  ؤو ألهه ٧ان ًغي مىه ٖلما وجد٣ُ٣ا ال ًجضٍ ٖىض ٚحٍر

  -ٖلُه الهالة والؿالم  -ؾىي ال٣غآن, وؤهه 
 
 ا صون ٢ىم, وبهمابالخبلُٜ وؤلاعقاص ٢ىًم  و  لم ًس

  ١ ٞهما وبصعا٧ا وو  ػ  ً ع  الاؾخيباٍ, َٞم  ل الٟهم, واؾخٗضاص  بَ مً ٢   و٢٘ الخٟاوث  
 
٤ للخإمل في ٞ

 .(2638)(في مٗاهُه, ٞخذ ٖلُه ؤبىاب الٗلىم آًاجه, والخضبغ  

٣ل)و٢ا٫ الضَلىي:  إلاا ؾمٗىا مً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص الٗلم  ,الغاسسىن في الٗلم ؤولى ط٧اء ٖو

مٗاوي ٦خاب هللا ٖلى  ٞهاع ًمض لهم في باَجهم ٞهَم  ,مجهم اؾخٗضاصا والخ٨مت ناصٝ طل٪

 .(2639)("ؤو ٞهم ؤُُٖه عظل مؿلم" :وظهها، وبلُه ؤقاع ٖلي هنع هللا يضر خُض ٢ا٫

٢لذ: والخانل ؤن الٟهم عػ١ مً هللا حٗالى ًىاله مً ٧ان له ؤَال, خ٨مت مً هللا حٗالى 

ًال.  ٞو

  ًيبػي للمٟتي): " إلاى٢ٗحنبٖالم ا"٢ا٫ ابً ال٣ُم في ولهظا 
 
 ٤ بطا هؼلذ به اإلاؿإلت ؤْن اإلاٞى

 
َ
ص   مً ٢لبه الاٞخ٣اع   ًيبٗض م السحر،  الخ٣ُ٣ي الخالي ال الٗلمي الجغ   

 
ٗل م الهىاب، وم  له 

بلى م 

  ً اصي ال٣لىب، ؤْن  ه له  َو ه ٖلى خ٨مه الظي قٖغ
 
ضل ضاص، ٍو ٤َ الؿ  ٟخذ له ٍَغ َمه الهىاَب، ٍو

َل ًَٞل  ٣ٞض ٢ٕغ باَب  إلاؿإلت، ٞمتى ٢ٕغ َظا الباَب لٗباصٍ في َظٍ ا ٤ُ، وما ؤظضع مً ؤم  الخٞى

                                                                                                                                             

٩ا٥في ٦ . وخضًض "ألاؾحر، وؤن ال ٣ًخل مؿلم ب٩اٞغ خاب هللا وما في الصخُٟت، ٢لذ: وما في الصخُٟت، ٢ا٫: ال٣ٗل، ٞو

بإن َظا الهاظـ ٢ض ْهغ بحن الٗامت في ػماجها. و٢ض ًسو الغؾى٫ بٌٗ الىاؽ  ئمؿغو١ ًٖ ٖاجكت الظي ؾىظ٦ٍغ ًىب

٩ا٥  ببُان شخيء مً ألاخ٩ام لِـ مً ال٣غآن اإلاجز٫ بلُه لخاظت صٖذ بلى جسهُهه، ٦ما ٦خب بلى ٖلي ببُان ال٣ٗل، ٞو

ألاؾحر، وؤن ال ٣ًخل مؿلم ب٩اٞغ، ألهه ٧ان ًىمئظ ٢ايُا بالُمً، و٦ما ٦خب بلى ٖمغو بً خؼم ٦خاب ههاب الؼ٧اة ألهه ٧ان 

٣هض مىه جسهُهه بٗلمه، إلاا ؤهؼ٫ ولِـ ٖحن ما ؤهؼ٫، وألهه لم ً بالخبلُٜ ألن طل٪ بُان   بٗشه لظل٪، ٞظل٪ ال ًىافي ألامَغ 

ضحها ٦ما ؾمٗها، وؤمغ ؤن ًبلٜ  ٍا بل ٢ض ًسبر به مً جضٖى الخاظت بلى ٖلمه به، وألهه إلاا ؤمغ مً ؾم٘ م٣الخه بإن ٌٗحها ٍو

ٞإما ؤن ًضٕ قِئا مً الىحي زانا بإخض وؤن ٨ًخمه اإلاىصٕ ٖىضٍ ًٖ الىاؽ  ,الكاَض الٛاثب، خهل اإلا٣هىص مً الخبلُٜ

٘، مً ؾغ ًل٣ُه بلى بٌٗ ؤصخابه، ٦ما ؤؾغ ٞمٗاط هللا مً ط ل٪. و٢ض ًسو ؤخضا بٗلم لِـ مما ًغظ٘ بلى ؤمىع الدكَغ

بإن هللا ؤطن له في الهجغة. وؤؾغ بلى  -هنع هللا يضر -بإهه ًمىث ًىمئظ وبإجها ؤو٫ ؤَله لخا٢ا به. وؤؾغ بلى ؤبي ب٨غ -اهنع هللا يضر -بلى ٞاَمت

غة ؤهه ٢ا٫: ان، ٦ما خضر خظًٟت زبر ٞخىت الساعظحن ٖلى ٖشم خظًٟت بظل٪ ٖمغ بً السُاب. وما عوي ًٖ ؤبي ٍَغ

اثحن، ؤما ؤخضَما ٞبشصخه، وؤما آلازغ ٞلى بشصخه ل٣ُ٘ مجي َظا البلٗىم. ومً ؤظل طل٪ ظؼمىا بإن  خٟٓذ مً عؾى٫ هللا ٖو

اجه،  ى في مغى ٞو ٘ ألهه ال٨خاب الظي َم عؾى٫  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ب٨خابخه للىاؽ، َو زم ؤٖغى ٖىه، لم ٨ًً ُٞما ًغظ٘ بلى الدكَغ

َ٪ لى ٧ان ٦ظل٪ إلاا ؤٖغى ٖىه وهللا ٣ًى٫ له: }  
ًْ َعب  َ٪ م 

ُْ لَ ؼ ٫َ ب 
ْ
ه
 
ْٜ َما ؤ  

 
ؤجها ٢الذ إلاؿغو١:  -اهنع هللا يضر -{. عوي البساعي ًٖ ٖاجكتَبل

ْٜ َما ٣ض ٦ظب، وهللا ٣ًى٫: }"زالر مً خضز٪ بهً ٣ٞض ٦ظب، مً خضز٪ ؤن دمحما ٦خم قِئا مما ؤهؼ٫ ٖلُه ٞ  
 
ى٫  َبل ؾ  َها الغ  ح 

َ
اؤ ًَ

َخه  
َ
َذ ع َؾال

ْ
ٛ
 
َما َبل

َ
ْل ٞ َٗ ْٟ

َ
ْم ج

َ
ْن ل َ٪ َوب   

ًْ َعب  َ٪ م 
ُْ لَ ؼ ٫َ ب 

ْ
ه
 
غ  { الخضًض( اَـ .ؤ غ والخىٍى  261 - 6/260الخدٍغ

 466 - 2/465جدٟت ألابغاع ( 2638)

 1/204حجت هللا البالٛت  (2639)
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  ٘ ٤ُ، ٞٗلُه ؤن ًىظه  عبه ؤن ال ًدغمه بًاٍ، ٞةطا وظض مً ٢لبه َظٍ الهمت ٞهي َالج بكغي الخٞى

دض١ هٓغَ وظهَ  ى الىهىم  ه ٍو مً ال٣غآن  ٍ بلى مىب٘ الهضي ومٗضن الهىاب ومُل٘ الغقض، َو

َٗ والؿىت وآزاع   الصخابت، ِٞؿخٟٙغ وؾ
َ
  ٝ  غ  َٗ ه في ح

 خ 
ْ
جل٪ الىاػلت مجها، ٞةن ْٟغ بظل٪ ؤزبر  م  ٨

هللا  هىع   الٗلَم  به، وبن اقدبه ٖلُه باصع بلى الخىبت والاؾخٟٛاع، وؤلا٦شاع مً ط٦غ هللا، ٞةن  

اح   ٖانٟت جُٟئ طل٪ الىىع ؤو ج٩اص، وال بض ؤن  ٣ًظٞه في ٢لب ٖبضٍ، والهىي واإلاٗهُت ٍع

 ه.جًٟٗ

ْضث  قَُش ؤلاؾالم  ه 
َ
ؽ هللا عوَخه  -وق ٞغ  مجها  ,واؾخهٗبذ ٖلُه بطا ؤُٖخه اإلاؿاثل   -٢ض 

باهلل واللجإ بلُه، واؾخجزا٫ الهىاب مً ٖىضٍ، والاؾخٟخاح  بلى الخىبت والاؾخٟٛاع، والاؾخٛازت  

ؤلالهُت  ث  ؤلالهي ؤن ًدخاب٘ ٖلُه مضا، وجؼصل٠ الٟخىخا مً زؼاثً عخمخه، ٣ٞلما ًلبض اإلاضص  

َب    ً و  َم  ؤن   بلُه بإًتهً ًبضؤ، وال ٍع
 
 ه في مُاصًىه بد٣ُ٣ت  هظا الاٞخ٣اع ٖلما وخاال، وؾاع ٢لب  ل٤ ٞ

  و٢هض  
 
 ْٖ ٣ٞض ؤ

 
حن م٘ ه مً ُي خٓ  ٖ

 
٤ُ، ٞمتى ؤ ٤ والٞغ ى٘ الٍُغ غ مه ٣ٞض م 

٤ُ، ومً خ  الخٞى

 اإلا
 
٪ به الهغاٍ ل 

ؿخ٣ُم، وطل٪ ًٞل  هللا َظا الاٞخ٣اع ببظ٫ الجهض في صع٥ الخ٤ ٣ٞض ؾ 

 .(2640)ًاجُه مً ٌكاء وهللا طو الًٟل الُٗٓم(

ا بً ٣ُٖل الخىبلي: قاَضث قُسىا ؤبا بسخا١ )َى الكحراػي( ال ًخ٩لم  و٢ض ٢ا٫ ؤبى الٞى

  مَ في مؿإلت بال ٢ض  
َ
 .(2641)في ههغة الخ٤ باهلل ٖؼ وظل، وؤزلو ال٣هَض  الاؾخٗاهت

ً مؿإلت, ٞما ؤظاب بال في ازيخحن بٗض ًٖ ازىحن  ٢ا٫ ابً ؤبي خؿان: ؾئل مال٪  و  كٍغ ٖو

 .(2642)" ال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل"ً ؤن ؤ٦ثر م  

ً  و   .(2643)" ال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل" :٢ىال مً مال٪ هم: ما ؾمٗذ ٢ِ ؤ٦ثَر ٢ا٫ بٗ

٩ٞإهه  ,ٞغصٍ زم ٖاص ٞغصٍ زالزا ,مً ؤَل اإلاضًىت، الجىاب ٞحها ًٖ مؿإلت   وؾإله عظل  

ؾإله ٞلى ٧اهذ افي هىمه ٣ًى٫ له: ؤهذ اإلاتهاون بٗلم مال٪؟ اثخه ٞ ث  آٞإجاٍ  تهاون بٗلم مال٪

  مً الصسغ لى   مً الكٗغ وؤنلَب  ٪ ؤص١  مؿإلخ  
 
ما قاء هللا ال خى٫ وال ـ "٤ ٞحها باؾخٗاهخه بٞ

 ."٢ىة بال باهلل الٗلي الُٗٓم

                                              

 68 - 6/67بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 2640)

 1/431َب٣اث الكاُٞٗت البً ٦شحر ( 2641)

 1/184جغجِب اإلاضاع٥ ( 2642)

 1/185 الؿاب٤( 2643)
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  لؼم مال٪   :٢ا٫ ؤقهب: عؤًذ في الىىم ٢اثال ٣ًى٫ و 
ً
ٖلُه الجبا٫  ثوعص ٖىض ٞخىاٍ لى ٧لمت

 , ل٣لٗتها
 
 .(2644)" ما قاء هللا ال ٢ىة بال باهلل" :هوطل٪ ٢ىل

ه، ٞاخخاط بلى  مًمً ؤَل الباصًت  عظل   ٢ا٫ ٢اؾم بً َال٫: قهض ٖىض ابً بكحر  و  مٗاٞع

ً  حٗضًله، ٞضزلذ ؤها  ض٫ َظا الغظل :٣ٞا٫: ما ظاء ب٨م؟ ٢لذ ,ُل وزالض مٗىايمغج واب  ,أٖل

 خفوبهد ودن ً ,الٗلي الُٗٓم ة بال باهلل٣ٞا٫: ال خى٫ وال ٢ى 
َ
 .(2645)الخ ...هخذ خىىمخ

ما قاء هللا "عخمه هللا ٖىض ٞخُاٍ وهي:  مال٪   خماص بً بسخا١: بوي ألؾخٗحن ب٩لمت  و٢ا٫ 

 .(2646)ٞةطا ٢لتها اه٨كٟذ لي ,اإلاؿإلت بطا نٗبذ ٖلي   ",ال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل

لب اإلاضص مىه, حٗبر ًٖ َظٍ ال٩لمت  ؤن   ٢لذ: والؿغ   الاٞخ٣اع بلى هللا هلالج لج, والاؾخٗاهت به, َو

 والخى٧ل ٖلُه وخضٍ.

 غ  ؿ  ال٢ا٫ ولهظا 
 . (2647)"الخى٧ل: الاهسإل مً الخى٫ وال٣ىة"ُي: ٣َ الؿ   ي 

ًو٢ا٫ ؤبى الخؿً   
َؼٍ 
 
ال٥  ال٣لب في الخبري مً الخى٫ وال٣ىة": اإلا  .(2648)"م 

٣ْخ  }هللا حٗالى: و٢ض ٢ا٫ 
َ
ْم ج

َ
ل
َ
ٞ 

 
ْم ل ه 

َ
َخل
َ
٢ َ

 
ً  اَّلل  ٨

َ
ْم َول  َ ؤي: لِع بَدْىِلىم ٢ا٫ ابً ٦شحر: ){ ى

م ؤٖضاَء٦م م٘ ٦ثرة ٖضصَم و٢لت ٖضص٦م، ؤي: بل َى الظي ؤْٟغ٦م بهم وههغ٦م  وكىجىم خ 
ْ
٢َخل

 ٖلحهم ٦ما ٢ا٫ حٗالى: }
َ
َ ل

 
ىا اَّلل  ٣ اج 

َ
ٞ 
 
ت
 
ل ط 
َ
ْم ؤ خ 

ْ
ه
َ
َبْضع  َوؤ  ب 

م  اَّلل  
 
َهَغ٦

َ
٣َْض ه

َ
وَن َول غ 

 
٨
ْ
ك
َ
ْم ح

 
٨
 
ل {, و٢ا٫ َٗ

 حٗالى: }
َ
ْم ق

 
ْى٨ َٖ   ً

ْ
ٛ
 
ْم ح

َ
ل
َ
ْم ٞ

 
٨
 
َرج
ْ
ث
َ
ْم ٦

 
ْعَجَبْخ٨

َ
 ؤ
ْ
ط َىْحن  ب 

ْىَم خ  ٍَ حَرة  َو ش 
َ
٦ ًَ  َ ي َمَىا  ف 

م  اَّلل  
 
َهَغ٦

َ
٣َْض ه

َ
ًئا ل ِْ

 ًَ ٍ غ  ْضب 
ْم م  خ  ُْ

 
م  َول

 
َبْذ ز َما َعخ   ب 

ْعى 
َ ْ
م  ألا

 
٨ ُْ
َ
ل َٖ ْذ 

َ
ٌ  َوَيا٢ لِـ ًٖ  الىهَغ  ؤن   -باع٥ وحٗالى ج -ٗلم {, 

ت  ٦ثرة الٗضص، وال بلبـ الؤلمت والٗضص، وبهما الىهغ مً ٖىض هللا حٗالى ٦ما ٢ا٫: }
َ
ئ  ٞ  

ًْ
ْم م 

َ
٦

 ًَ ٍ غ  اب 
َ٘ اله    َم

 
  َواَّلل

 
ن  اَّلل

ْ
ط ة   ب 

ً
حَرة ش 

َ
٦ 
ً
ت
َ
ئ  ٞ َبْذ 

َ
ل
َ
ت  ٚ

َ
ُل ل 

َ
٢)}(2649). 

غجى بال هللا،  ولهظا ًظ٦غ هللا  ألاؾباَب،٢ا٫ ابً جُمُت: )  ً ٗخَمض ٖلحها، وال   ٌ إمغ بإن ال  ٍو

ًْ ٢ا٫ حٗالى إلاا ؤهؼ٫ اإلاالث٨ت: }  م 
 
ال  ب 

ْهغ  ه  َوَما الى  ْم ب 
 
٨ ىب 

 
ل
 
ن  ٢ َمئ 

ْ
َخُ ْم َول 

 
٨
َ
َغي ل

ْ
ك  ب 

 
ال  ب 

ه  اَّلل  
َ
ل َٗ َوَما َظ

                                              

 1/192 الؿاب٤( 2644)

 3/333 الؿاب٤( 2645)

 4/294 الؿاب٤( 2646)

ُت للؿلمي (2647)  (54)م  َب٣اث الهٞى

 (291الؿاب٤ )م  (2648)

 4/30جٟؿحر ابً ٦شحر ( 2649)
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ُم   َخ٨ 
ْ
ٍؼ  ال ؼ 

َٗ   الْ
 
ْىض  اَّلل   {, و٢ا٫: }ٖ 

 
م  اَّلل

 
ْغ٦ ْىه  ًَ ْن  ي  ب  ظ 

 
ا ال

َ
ًْ ط َم

َ
ْم ٞ

 
٨
ْ
ل
 
ظ
ْ
س ًَ ْن  ْم َوب 

 
٨
َ
َب ل ال 

َ
ٚ 

َ
ال
َ
ٞ

ىَن  ى  ْام 
 ْ
ل  اإلا

 
َخَى٧ َُ

ْ
ل
َ
ٞ  

 
ى اَّلل

َ
ل َٖ ٍ  َو ض 

ْٗ ًْ َب ْم م 
 
٦ غ  ْىه  ًَ)}(2650) . 

 . (2651)"اكخمدر الللب كلى هللاؾئل ؤبى الٗباؽ بً مؿغو١: ما الخى٧ل؟ ٣ٞا٫: "و٢ض 

 . (2652)(ٍٖلى الى٦ُل وخَض ال٣لب  الخى٧ل: اٖخماصو٢ا٫ ابً الجىػي: )

الخى٧ل َى اٖخماص ال٣لب ٖلى هللا حٗالى ُٞما ًجلبه مً زحر ؤو ًضٞٗه مً و٢ا٫ ال٣غافي: )

 . (2653)(يغ

خماص ٖلى  الؿ٩ىن بلى ألاؾباب ٣ًُ٘ ال٣لىَب "و٢ا٫ ؤبى دمحم اإلاغحٗل:  ًٖ الٖا

  
 . (2654)"باإلاؿب 

ا٫:  غاى عئٍت ألاؾباب ٖلى الضوام ٢اَٗت "و٢ا٫ َبَىان  الخم  ًٖ مكاَضة اإلاؿبب, وؤلٖا

 .(2655)"ًٖ ألاؾباب ظملت ًاصي بهاخبه بلى ع٧ىب البىاَل

ؤن  ألاؾباب   في الخىخُض, ومدى   بلى ألاؾباب قغ٥   ٢ا٫ َاثٟت مً الٗلماء: الالخٟاث  )ولهظا 

غاى   ؤؾبابا ه٣و   ج٩ىَن  .  ًٖ ألاؾباب بال٩لُت ٢ضح   في ال٣ٗل, وؤلٖا ٢ا٫ ابً جُمُت: في الكٕغ

( به ما ًجخم٘ ُٞه م٣خطخى الخىخُض وال٣ٗل اإلاإمىع   الخى٧ل  وبهما   .(2656)والكٕغ

                                              

 5/233 الٟخاوي ال٨بري  (2650)

ُت لل (2651)  (191)م  ؿلميَب٣اث الهٞى

 (248جلبِـ ببلِـ )م  (2652)

 13/247الظزحرة  (2653)

ُت للؿلمي (2654)  (269)م  َب٣اث الهٞى

 (226الؿاب٤ )م  (2655)

و٢ض ٢ا٫ بٌٗ ؤَل : ) 463 - 3/462" اإلاضاعط"٢ا٫ ابً ال٣ُم في ( . 52الٗغا٢ُت البً جُمُت )م ( الخدٟت 2656)

غاى ًٖ  -ؤن ج٩ىن ؤؾبابا  -ؾباب الٗلم: الالخٟاث بلى ألاؾباب قغ٥ في الخىخُض، ومدى ألا  حُٛحر في وظه ال٣ٗل، وؤلٖا

. ، والخى٧ل مٗجى ًلخئم مً مٗجى الخىخُض وال٣ٗل والكٕغ  ألاؾباب بال٩لُت: ٢ضح في الكٕغ

ظا ال٨الم ًدخاط بلى قغح وج٣ُُض، ٞااللخٟاث بلى ألاؾباب يغبان، ؤخضَما: قغ٥، وآلازغ: ٖبىصًت وجىخُض،  َو

جٗل هٍٓغ ٞالكغ٥: ؤن ٌٗخمض ٖ ٗخ٣ض ؤجها بظاتها مدهلت للم٣هىص، ٞهى مٗغى ًٖ الؿبب لها، ٍو ُمئن بلحها، َو لحها ٍو

والخٟاجه م٣هىعا ٖلحها، وؤما بن الخٟذ بلحها الخٟاث امخشا٫ و٢ُام بها وؤصاء لخ٤ الٗبىصًت ٞحها، وبهؼالها مىاػلها: ٞهظا 

ا ؤن ج٩ىن ؤؾبابا: ٣ٞضح في ال٣ٗل والخـ الالخٟاث ٖبىصًت وجىخُض، بط لم ٌكٛله ًٖ الالخٟاث بلى اإلا ؿبب، وؤما مدَى

خماص  ، وببُاال له، وخ٣ُ٣ت الخى٧ل: ال٣ُام باألؾباب، والٖا والُٟغة، ٞةن ؤٖغى ٖجها بال٩لُت: ٧ان طل٪ ٢ضخا في الكٕغ

، وبن قاء ؤ٢ام بال٣لب ٖلى اإلاؿبب، واٖخ٣اص ؤجها بُضٍ، ٞةن قاء مىٗها ا٢خًاءَا، وبن قاء ظٗلها م٣خًُت لًض ؤخ٩امها

 لها مىاو٘ ونىاٝع حٗاعى ا٢خًاءَا وجضٞٗه.
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َى }, الخى٧ل ٦ٟاٍ هللا ؤمَغٍ وقإهه جى٧ل ٖلى هللا خ٤  ومً ٢لذ:  ه 
َ
ٞ  

 
ى اَّلل

َ
ل َٖ ْل 

 
َخَى٧ ًَ  ًْ َوَم

ه     ٦ٟاًت", ٢ا٫ ؤبى ٖبض هللا بً ؾالم: {َخْؿب 
 . (2657)"ؤي: َى ال٣اثم  له ب٩ل 

ا:  ولهظا ظاء في خضًض ٖى جى٧لذ ٖلى  ,مً بِخه ٣ٞا٫: بؿم هللا بطا زغط الغظل  "ؤوـ مٞغ

  َ  ض  هللا، ال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل، ٣ًا٫ له: 
 
. ؤزغظه "ى ٖىه الكُُان٢ُذ، وجىخ  ُٟذ، وو  ًذ، و٦

 ؤبى صاوص والترمظي.

ًَ ال٣ُم: )٢ا٫ ابً  سل٤ ما ال ٤ًُُ مً ؤطي ال ضٞ٘ بها الٗبض  الخى٧ل مً ؤ٢ىي ألاؾباب التي 

ضواجهم لمهم ٖو ى مً ؤ٢ىي ألاؾباب في طل٪ ,ْو ومً ٧ان هللا  ه,٧اُٞ :ه ؤيهللا خؿب   ٞةن   ,َو

  ,٧اُٞه ووا٢ُه ٞال مُم٘ ُٞه لٗضٍو
ً
 ,غ والبرص والجٕى والُٗلي ال بض مىه ٧الَخ وال ًًٍغ بال ؤط

  ,ٍ ٞال ٩ًىن ؤبضاوؤما ؤن ًًٍغ بما ًبلٜ مىه مغاصَ 
غ١  له  بًظاء   لٓاَغ  بحن ألاطي الظي َى في ا ٞو

ى في الخ٣ُ٣ت بخؿان   ٢ا٫ بٌٗ  .وبحن الًغع الظي ًدكٟى به مىه ,بىٟؿه بلُه وبيغاع   َو

   هللا   َل َٗ َظ  :الؿل٠
ـَ  وظٗل ظؼاءَ  ,مً ظيؿه ظؼاءً  ٖمل   حٗالى ل٩ل  ٦ٟاًخه  الخى٧ل ٖلُه هٟ

{ ولم ٣ًل ه  َى َخْؿب  ه 
َ
ٞ  

 
ى اَّلل

َ
ل َٖ ْل 

 
َخَى٧ ًَ  ًْ هاجه ٦ظا و٦ظا مً ألاظغ ٦ما ٢ا٫ في  :لٗبضٍ ٣ٞا٫: }َوَم

ما٫  ٖبض   ه ؾبداهه ٧افيَ بل ظٗل هَٟؿ  ,ألٖا
 
َُ ٖلُه وخؿبَ  ل  ٍ اإلاخى٧ ٖلى  ٞلى جى٧ل الٗبض   ,هه ووا٢

 جى٧له و٧اصَ  هللا حٗالى خ٤  
ْ
وألاعى ومً ٞحهً لجٗل له مسغظا مً طل٪ و٦ٟاٍ  ه الؿمىاث  ج

ٖ   .وههٍغ ىاثضٍ و  و٢ض ط٦غها خ٣ُ٣ت الخى٧ل ٞو
َ
مىٟٗخه وقضة خاظت الٗبض بلُه في "٦خاب  َم ٓ

 . (2658)(الٟخذ ال٣ضسخي"

ضاًخه وبعقاصٍ و  ٤ هللا ٖبضا جى٧ل بدٟٓه و٦الثخه َو ٢ا٫ ابً عظب الخىبلي: )ٞةطا ٞو

٣ُه وحؿضًضٍ خؿبىا هللا "ولهظا ٧اهذ َظٍ ال٩لمت  ,زظله و٧له بلى هٟؿه ؤو بلى ٚحٍروبطا  ,وجٞى

 ,ٖلُه الهالة والؿالم خحن ؤل٣ي في الىاع ٢الها ببغاَُم  وهي التي  ,٧لمت ُٖٓمت "ووٗم الى٦ُل

ًَماًها هللا خحن ٢ا٫ له الىاؽ: }و٢الها دمحم عؾى٫  ْم ب 
 َ َؼاَص

َ
ْم ٞ  َ ْى

َ
ك
ْ
از

َ
ْم ٞ

 
٨
َ
ىا ل  ٗ ْض َظَم

َ
اَؽ ٢ ن  الى  ب 

ُل   َى٦ 
ْ
َم ال ْٗ  َوو 

َىا اَّلل   ىا َخْؿب 
 
ال
َ
وهي  ,ذ ًٖ الجِلخحن ع٦بذ الىا٢ت إلاا اه٣ُٗ {, و٢التها ٖاجكتَو٢

 
 
 ٞمً خ٤٣ الخى٧ل ٖلى هللا لم ٩ًله بلى ٚحٍر وجىالٍ بىٟؿه. ,اإلاامىحن ٧لمت

                                                                                                                                             

ا وال ًساٞها، ٞال ًغ٦ً بلحها، وال ًلخٟذ  ٞاإلاىخض اإلاخى٧ل: ال ًلخٟذ بلى ألاؾباب، بمٗجى ؤهه ال ًُمئن بلحها، وال ًغظَى

لٛحها  -بلحها   بلى مؿببها ؾبداهه ومجغحها(. بل ٩ًىن ٢اثما بها، ملخٟخا بلحها، هاْغا -بمٗجى ؤهه ال ٌؿ٣ُها وال حهملها ٍو

ُت للؿلمي (2657)  (313)م  َب٣اث الهٞى

 240 - 2/239بضاج٘ الٟىاثض  (2658)



 

 727 

   تج٩ل :وخ٣ُ٣ت الخى٧ل
 
ٞمً جى٧ل ٖلى هللا في َضاًخه وخغاؾخه  ,ها بلى مً هي بُضٍألامىع ٧ل

حر طل٪ مً مهالر صًىه وصهُاٍ جىلى هللا   ٣ُه وجإًُضٍ وههٍغ وعػ٢ه ٚو  مهالَخ  وجٞى
 
ٞةهه  ,هاه ٧ل

  ,الظًً آمىىا حٗالى ولي  
 
ظا َى خ٣ُ٣ت ٞةوي ال ؤز٤ بال " :بغخمت هللا ٦ما في َظا الضٖاء الىزى١   َو

٣ُه  ٣ٞض خ٤٣ الخى٧َل  ,, ٞمً وز٤ بغخمت عبه ولم ًش٤ بٛحر عخمخه(2659)"بغخمخ٪ ٖلى عبه في جٞى

 .(2660)بدٟٓه وال ٩ًله بلى هٟؿه( بإن ًخ٨ٟل هللا   ٞهى ظضًغ   ,وحؿضًضٍ

ظٍ ً جغ٥ الخى٧ل والخٟذ بلى هٟؿ  وؤما م ه وهٓغ بلحها بٗحن العجب ٞةن هللا ٩ًله بلحها, َو

ىن باهلل ٖلى ؤن : )في "اإلاضاعط"  ٢ا٫ ابً ال٣ُمخ٣ُ٣ت السظالن ُٖاطا باهلل,  ؤظم٘ الٗاٞع

٤ُ: ؤن ال ٩ًل٪ هللا بلى هٟؿ٪ َي بِى٪ وبُجها, والخٞى  
 
ل
َ
س ٪ هللا  بلى هٟؿ٪ وٍ 

َ
ل  ٩
ًَ  . (2661)(السظالن: ؤْن 

٩له بلحها, : )" قٟاء الٗلُل"في و٢ا٫  السظالن: ؤن ًسلي هللا حٗالى بحن الٗبض وبحن هٟؿه ٍو

ضٞ٘ ٖىه  ُٗىه ٍو ل٠ُ به َو ٤ُ يضٍ ؤن ال ًضٖه وهٟؿه وال ٩ًله بلحها بل ًهى٘ له ٍو والخٞى

 
 
٨ؤلٍ ٦الءة الىالض الك٤ُٟ للىلض الٗاظؼ ًٖ هٟؿه, ٞمً زل  ى بِىه وبحن هٟؿه َل٪ ٧ل  ٍو

"ًا حي ًا ٢ُىم ًا بضٌ٘ الؿماواث وألاعى ًا طا الجال٫  :الهال٥, ولهظا ٧ان مً صٖاثه ملسو هيلع هللا ىلص

 
 
 وؤلا٦غام ال بله بال ؤهذ بغخمخ٪ ؤؾخُٛض ؤنلر لي قإوي ٧ل

َ
 ٩  ه وال ج

ْ
ت ٖحن وال ج  ل ي بلى هٟسخي َٞغ

 .(2662)(بلى ؤخض مً زل٣٪"

   ٢اٖضة: ؤؾاؽ  ): " الٟىاثض"و٢ا٫ في 
ما قاء هللا ٧ان وما لم ٌكإ لم  ؤن   ؤن حٗلَم  حر  ز ٧ل 

وؤن  ,ٞدك٨ٍغ ٖلحها وجخًٕغ بلُه ؤن ال ٣ًُٗها ٖى٪ ,ٞخ٣ًُ خُيئظ ؤن الخؿىاث مً وٗمه ,٨ًً

٣ىبخه ٞخبتهل بلُه ؤن ًدى٫ بِى٪ وبُجها وال ٩ًل٪ في ٞٗل الخؿىاث  ,الؿِئاث مً زظالهه ٖو

ىن  ,وجغ٥ الؿِئاث بلى هٟؿ٪  و٢ض ؤظم٘ الٗاٞع
 
٤ُ  ٖلى ؤن ٧ل زحر ٞإنل و٧ل  ,هللا للٗبض ه بخٞى

٤ُ ؤن ال ٩ًل٪ هللا ,قغ ٞإنله زظالهه لٗبضٍ ن السظالن ؤن ؤو  ,هٟؿ٪ بلى وؤظمٗىا ؤن الخٞى

ى بُض هللا ال بُض الٗبض ٞةطا ٧ان ٧ل   ,ًسلي بِى٪ وبحن هٟؿ٪ ٤ُ َو ه ٞمٟخاخ   ,زحر ٞإنله الخٞى

                                              

 دمحم بً بصَعـ". ]َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري ( ٢ا٫ 2659)
 
 الغبُ٘ بً ؾلُمان: ٧ان ه٣ل زاجم الكاٞعي هنع هللا يضر: "هللا  ز٣ت

٪ ؤهه 3/227 م 
ْ
ل  ٖ غابي: "الش٣ت باهلل:  ُت للؿلمي[ و٢ا٫ ابً ألٖا )م  ب٪ وبمهالخ٪ ؤٖلم  مى٪ بىٟؿ٪". ]َب٣اث الهٞى

321)] 

 (123 - 122)م  قغح خضًض لبُ٪ اللهم لبُ٪ (2660)

 (7, والىابل الهِب )م  1/198 مضاعط الؿال٨حن (2661)

 (100)م  قٟاء الٗلُل (2662)
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بت وال بت بلُهالضٖاء والاٞخ٣اع ونض١ اللجإ والٚغ الٗبض َظا اإلاٟخاح ٣ٞض ؤعاص  يٞمتى ؤُٖ ,َغ

 .(2663)السحر مغججا صوهه( ومتى ؤيله ًٖ اإلاٟخاح ب٣ي باب   ,ؤن ًٟخذ له

٢ا٫ الؿىىسخي في , "ال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل٧لمت "خ٣ُ٣ت  وخانل َظٍ ال٣اٖضة َى٢لذ: 

٫ لي ًٖ مٗهِخ٪، وال ٢ىة وال ٢ىة بال باهلل الٗلي الُٗٓم: ال جدى  : )خ٣ُ٣ت ال خى٫ " الخ٣اث٤"

٣ُ٪( لي ٖلى َاٖخ٪ بال  .(2664)بخٞى

 ,ال خغ٦ت وال اؾخُاٖت بال بمكِئت هللا :ؤي ,الهىٗاوي: )الخى٫ َى الخغ٦تألامحر ٢ا٫ و 

ال خى٫ ًٖ مٗهُت هللا بال  :و٢ُل ,ال خى٫ في صٞ٘ قغ وال ٢ىة في جدهُل زحر بال باهلل :و٢ُل

ا( يوخ٩ ,هبٗهمخه وال ٢ىة ٖلى َاٖخه بال بمٗىهخ ٖى  .(2665)َظا ًٖ ابً مؿٗىص مٞغ

  "٦خاب الؿجن"٢غؤث في ٢ا٫ البحه٣ي: )و 
 
بً ًدحى  الظي عواٍ ٖىه ]ؤي ًٖ الكاٞعي[ خغملت

حر      ٍ في مؿإلت ألاطان: ٢ا٫ الكاٞعي: و٢ى٫  ٚو
 
مىه  صٖاء   "حي ٖلى الهالة حي ٖلى الٟالح"ن: اإلااط

يبػي إلاً صٖا بلى زم صٖاء مىه ٌٗلمه ُٞه ؤن صٖاءٍ بل ,بلى الهالة ى الهالة صٖاء بلى الٟالح، ٍو

ا بال بٗىن هللا ؤن ٣ًى٫:  لم ؤهه ال ًإحي الٟالح بُاٖت هللا في الهالة وال ٚحَر الٟالح بالهالة، ٖو

 .(2666)له ًهل بلى َاٖت هللا بال باهلل ٖؼ وظل( ال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل؛ ألهه ال خى٫َ 

بطا صعي بلى الهالة وبلى الٟالح ٞهى ٣ًى٫: ال خى٫  وؿاَن ؤلا الغاػي: )واإلاٗجى ؤن  الٟسغ ٢ا٫ 

٣ُه(  .(2667)وال ٢ىة وال َا٢ت في ؤلاجُان بهظٍ الُاٖت بال بةٖاهت هللا وجٞى

 ولهظا ٧اهذ "ال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل" ٦جزا مً ٦ىىػ الجىت ٦ما صر ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص.

٣ىا ل٩ل زحر وال ج٩لىا بلى ؤهٟؿى ت ٖحن.ٞاللهم ٞو  ا َٞغ

 

 

 

                                              

 (97الٟىاثض )م ( 2663)

ٟاث مهُلخاث ٖلماء ال٨الم )ميكىع ٖلى الكب٨ت  (2664) بٗىاًت ؤبي ٖبض الغخمان اإلاال٩ي الخ٣اث٤ في حٍٗغ

 اإلااػعي(.

 1/189 ؾبل الؿالم (2665)

 1/417 مىا٢ب الكاٞعي (2666)

 (128 - 127مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي )م  (2667)
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 [11 ] 

 

 احلكهاملبدأ العاشر: 

 

 

  ؤي: خ٨م  
 
 َظا الًٟ. م  حٗل

 ؤمغ  في مباخض ال٨خاب بُان  مٗجى الخ٨م في اللٛت, وؤهه في الانُالح: و٢ض ج٣ضم 
بزباث 

ض ٢اثم" و"ٖمغو لِـ ب٣اثم"  ه ٖىه, هدى: "ٍػ  ُ ألمغ  ؤو هٟ
(2668). 

 ؤمغ  
٣ا٫ في خضٍ ؤًًا: بؾىاص   . (2669)ًجاًبا ؤو ؾلًبابلى آزَغ بٍو

حر قغعي زم  .(2670)الخ٨م ًى٣ؿم بلى: قغعي, ٚو

حر الكغعي: بما ٣ٖلي وبما ٖاصي.  ٚو

ألن الشبىث ؤو الىٟي اللظًً في الخ٨م بما ؤن ٌؿدىضا بلى الكٕغ بدُض ال )٢ا٫ الؿىىسخي: 

  ٌ  ًم٨ً ؤن 
َ
بلى ج٨غع  اط  ما بال مىه, ؤو ال, والشاوي بما ؤن ٨ًخٟي ال٣ٗل في بصعا٦ه مً ٚحر اخخُٗل

 .(2671)(عي, والشاوي: ال٣ٗلي, والشالض: الٗاصيوازخباع ؤو ال, ٞاألو٫: الكغ 

ى٣ؿم الٗاصي بلى ٢ؿمحن:   ٍو

ت.  ت والىدٍى ٘ الٟاٖل, وههب اإلاٟٗى٫, وهدى طل٪ مً ألاخ٩ام اللٍٛى  ٖاصي ٢ىلي: ٦ٞغ

اصي ٞٗلي, ٣٦ىلىا في ؤلازباث: قغاب الؿ    ٖو
َ
ىا في الىٟي: حن مؿ٨ً للهٟغاء, و٣٦ىلب  َج ىْ ٨

٘ الاجهًام  .(2672)الُٟحر مً السبز لِـ بؿَغ

 .(2673)كللي, وكدري, وشسعيٍّ الخ٨م ًى٣ؿم بلى زالزت ؤ٢ؿام:  والخانل ؤن

مل ب٨ؿغ ال٣اٝ, هدى خ   م  ْؿ )بلى زالزت ؤ٢ؿام( ظم٘ ٢  ): " اإلا٣ضماث"٢ا٫ البىاوي في قغح 

 اؾم   ١  ْض , له  (2674)بلى ظؼثُاجه بط هي مً باب ج٣ؿُم ال٨لي وؤخما٫ و٢غب وؤ٢غاب, ٌٗجي ؤهىإ,

                                              

 (6( , ومظ٦غة ؤنى٫ ال٣ٟه )م 52( قغح اإلا٣ضماث )م 2668)

ٟاث للجغظاوي )م  (2669)  (92الخٍٗغ

 ٦1/695كاٝ انُالخاث الٟىىن  (2670)

 (53قغح اإلا٣ضماث )م  (2671)

 .الؿاب٤ (2672)

 (52قغح اإلا٣ضماث للؿىىسخي )م  (2673)
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  اإلاى٣َ 
باهٟغاصٍ, ال مً باب ج٣ؿُم ال٩ل بلى ؤظؼاثه, لٗضم نض١ اؾم اإلاى٣ؿم  واخض   ؿم ٖلى ٧ل 

ه  .(2675)(ٖلحها مجخمٗت, ٞاٖٞغ

ًغ في و  ْعص 
ضة البهُت"٢ا٫ الكُش ؤخمض بً دمحم الٗضوي اإلاكهىع بالض  ٍغ

َ
: "(2676)قغح الس

ْؿم  ب٨ؿغ ٞؿ٩ىن )  ظم٘ ٢ 
: ما جغ٦ب ألا٢ؿام    ؤو ٦لي, وال٩ل 

ى: ما اهضعط م٘ ٚحٍر جدذ ٧ل  , َو

ً ٞإ٦ثر ٍغ ؿمى اإلاىضع ط جدذ ال٩ل ظؼءا ؤو بًٗا, (2677)مً ظَى : ما نض١ ٖلى ٦شحر, َو , وال٨لي 

ؿمى مىعص   ى ال٩ل ؤو ال٨لي  - (2678)ال٣ؿمت واإلاىضعط جدذ ال٨لي ظؼثُا, َو ًما, بٟخذ   -َو  َم٣ْؿ 

: ال ٞؿ٩ىن    خمُحز  والخٟهُل, ؤي: ظٗل الصخيء ؤ٢ؿاما.٨ٞؿغ, والخ٣ؿُم 

 اهدالله
 
 ج٣ؿُم ال٩ل بلى ؤظؼاثه: صخت

 
المت ضم   (2679)ٖو بلى ألاظؼاء التي جغ٦ب مجها, ٖو

م ٖلى ألا٢ؿام ٣ْؿ 
َ
 .(2680)صخت خمل اإلا

 
َ
 خمل اإلا

 
المت ج٣ؿُم ال٨لي بلى ظؼثُاجه: صخت ض ؿ  ٣ْ ٖو   مً ألا٢ؿام هدى: ٍػ

م ٖلى ٧ل 

مغو بوؿان  .(2682)اَـ ٦المه( (2681)بوؿان ٖو

٢ا٫ البىاوي في "قغح اإلا٣ضماث" : )جىبُه: الانُالح  ٖىضَم ٖلى مً ؤصع٥ ؤمغا مً ألامىع 

وجهىع مٗىاٍ ٣ِٞ, ولم ًد٨م بصبىجه وال هُٟه, ٧ةصعا٦ىا مشال ؤن مٗجى الخضور الىظىص  بٗض 

                                                                                                                                             

( ٢لذ: ٞٗىضما ٩ًىن الخ٣ؿُم مً باب ج٣ؿُم ال٨لي بلى ظؼثُاجه ج٩ىن ألا٢ؿام ؤهىاٖا, ألن ٧ل ٢ؿم بالىٓغ 2674)

, والىٕى جمام اإلااَُت ٦ما َى م٣غع في اإلاى٤ُ, وإلاا ٧ان ال٣ؿم ؤزو مُل٣ا مً اإلا٣ؿم   ٦ما َى قٍغ َظا–بلى اإلا٣ؿم هٕى

  -الًغب مً الخ٣ؿُم
 
اصة ٧اهذ خ٣ُ٣ت ال٣ؿم متر٦بت مً اإلا٣ؿم وػٍاصة, وهي التي بها ًخد٤٣ زهىنه, بط السهىم ٍػ

 ٢ؿم  ٢ؿَُمه اإلاكاع٥ له في 
اصة ج٩ىن ٞهال به ًٟاع١ ٧ل  في ال٣ُىص ٦ما َى مٗلىم, ٩ُٞىن اإلا٣ؿم ظيؿا  لل٣ؿم, وجل٪ الٍؼ

م. )ػ(  اإلا٣ؿ 

 ( 7 - 6م ( قغح اإلا٣ضماث للبىاوي )2675)

عصًغ:  (2676) ضة", و"البها" الًُاء, )٢ا٫ الض  ضة في ألانل: اللالاة التي لم جش٣ب, و"البهُت" وٗذ "السٍغ ٍغ
َ
الس

ضة البهُت )م  (واؾخٗاع لها َظا الاؾم لُُاب٤ الاؾم اإلاؿمى  (26اَـ . قغح السٍغ

ُل٤ ٖلى الخؿً والءوالبها الًُا)٢ىله ٢ا٫ الكُش ؤخمض الهاوي: ) ى ألاوؿب باإلا٣ام وبن ٧ان ( ؤي: ٍو جما٫ َو

ضة البهُت )م  (ألاو٫ مىاؾبا ؤًًا  (17اَـ . خاقُت الهاوي ٖلى قغح السٍغ

 (20ؤي: مشل الخهحر وطاث الصسو. الهاوي )م  (2677)

ى ميكإ ألا٢ؿام. الهاوي )م  (2678)  (20ؤي: مدل وعوصَا, َو

 (20ما ٖلى خضجه. الهاوي )م ؤي: جٟهُله بإن جدل الخهحر بلى زُِ وؾمغ بدُض ٩ًىن ٧ل مجه (2679)

 ْظل بوؿان مشال.  (2680)
ؤي: ال ًصر ؤلازباع باإلا٣ؿم ًٖ ؤخض ألا٢ؿام, ٞال ج٣ى٫: السُِ خهحر, وال الُض ؤو الغ 

 (20الهاوي )م 

ض  مشال ظؼجيٌّ مً ظؼثُاث ؤلاوؿان ال ظؼء. الهاوي )م  (2681)  (20ؤي: ٍٞؼ

ضة البهُت )م  (2682)  (31 - 30قغح السٍغ
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ه ٖى َُ  طل٪ ؤلاصعا٥  جهىعا, وبن ؤصع٦ىا م٘ طل٪ زبىَث ألامغ ؤو هٟ
 
ه ؾمُىاٍ الٗضم: حؿمُت

 
َ
عها إلاٗىاٍ  -جهض٣ًا وخ٨ما ؤًًا, ٧ةزباجىا الخضور للٗىالم ؤو هُٟىاٍ ٖمً وظب  -بٗض جهى 

ه, ٞةزباث ألامغ ؤو هُٟه ٖىه َى اإلاؿمى خ٨ما, والخ٨م مهضع ٌؿخضعي خا٦ما ومد٩ىما به  َضم   ٢

  ومد٩ىما ٖلُه ووؿبت خ٨مُت, ٞالخا٦م بما الكٕغ ؤو الٗاصة ؤو ال٣ٗل, والخ٩ىم به
 
الىن٠

 ما بحن الخ٩ىم به والخ٩ىم 
 
مُل٣ا, والخ٩ىم ٖلُه الظاث مُل٣ا, واليؿبت الخ٨مُت الاعجباٍ

, والخ٩ىم به الىظىب, والخ٩ىم ٖلُه  : "الهالة واظبت", الخا٦م الكٕغ ٖلُه. مشاله في الكٕغ

ى الىظىب والخ٩ىم  ى طاث الهالة, واليؿبت الخ٨مُت الاعجباٍ ما بحن الخ٩ىم به َو ٖلُه َو

طاث الهالة, وفي ال٣ٗل الٗالم خاصر وفي الٗاصة الىاع مدغ٢ت, خ٨م ال٣ٗل ب٨ظا ؤو خ٨مذ 

 .(2683)الٗاصة ب٨ظا ٞاٞهم(

فدث ؤكظدم الخىم (  ) حلٍس

, زم ج٣ؿُمه وحٍٗغ٠ ٧ل ٢ؿم ٖلى خضة؟ 
ً
ال ٕ  لخٍٗغ٠ مُل٤ الخ٨م ؤو   ٞةن ٢لذ: ؤي صا

ت ألا   مٗٞغ
 
٠

 
ت ٞالجىاب: الضاعي بلى طل٪ جى٢ م, ٦خى٠٢ مٗٞغ ت ألٖا زو ٖلى مٗٞغ

ت خ٨م  زام ٣ٖلي ؤو ٖاصي مى٢ٝى ٖلى مُل٤  ت الخُىان مشال, ٞمٗٞغ ؤلاوؿان ٖلى مٗٞغ

ه  .(2684)الخ٨م, ٞاٖٞغ

ٖباعة ًٖ خ٨م هللا حٗالى اإلاخٗل٤ بإٞٗا٫ اإلا٩لٟحن: َى الشسعيٞالخ٨م  - [1]
(2685). 

م٨ً ؤن ٣ًا٫ ؤًًا: َى بزباث ؤمغ ألمغ ؤو هُٟه ٖىه . ٢لذ: ٍو  بىاؾُت الكٕغ

٢ىلىا في ؤلازباث: الهلىاث السمـ واظبت, و٣٦ىلىا في الىٟي: نىم ًىم ٖاقىعاء ومشاله: 

 .(2686)لِـ بىاظب

بزباث ؤمغ ألمغ ؤو هُٟه ٖىه مً ٚحر جى٠٢ ٖلى ج٨غع وال وي٘ : َى الللليوالخ٨م  – [2]

 .(2687)واي٘

ها ال جضع٥ بال وبن ٧اهذ ألا  -بهما ؤي٠ُ َظا الخ٨م بلى ال٣ٗل )٢ا٫ الؿىىسخي: 
 
خ٩ام ٧ل

ٝ  في بصعا٥ َظا الخ٨م , ألن مجغص ال٣ٗل, بضون ٨ٞغة   -بال٣ٗل   .(2688)(ؤو مٗها, ٧ا

                                              

 ( 6ضماث للبىاوي )م ( قغح اإلا2683٣)

 ( 5)م  الؿاب٤( 2684)

ٟاث )م 2685)  (123( الخٍٗغ

 (53( قغح اإلا٣ضماث )م 2686)

 (381( ال٩لُاث )م 2687)

 (73( قغح اإلا٣ضماث )م 2688)
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)مً ٚحر جى٠٢ ٖلى ج٨غع( وطل٪ لالختراػ مً الخ٨م الٗاصي, ؤي: ولهظا ٢الىا في خضٍ: 

  ٖ ٨م بهما بىاؾُت ال ؤلازباَث  ٝغ مً الٗاصة, ٞةن  الظي  ٝغ وخ   ٖ خ٨غع ُٞه والىٟي بهما 

٣٦ىلىا: قغاب الؿ٨ىجبحن ٌؿ٨ً الهٟغاء, ٞةن َظا الخ٨م لم ًشبذ له بال  ,(2689)والخجغبت

ٝغ ؤهه لِـ باجٟاقي  ٖ  .(2690)بىاؾُت الخ٨غع والخجغبت ختى 

ىدهغ الخ٨م    .(2691)ال٣ٗلي في: الىظىب, والاؾخدالت, والجىاػ ٍو

  ووظه الخهغ ٞحها ؤن  )٢ا٫ الؿىىسخي: 
 
د٨ ًَ  ٧ان ٣ًبل الشبىَث بن  م به ال٣ٗل  ٧ل  ما 

ًٗ  والاهخٟاءَ  ً مٗا, ٞةن ٧ان ٣ًبل الشبىث ٣ِٞ صون م ا ٞهى الجىاػ, وبن ٧ان ال ٣ًبل ألامٍغ

 .(2692)(٣ِٞ صون الشبىث ٞهى الاؾخدالت الاهخٟاء ٞهى الىظىب, وبن ٧ان ٣ًبل الاهخٟاءَ 

لُه (2693)ٞهى: ٖضم ٢بى٫ الاهخٟاء ؤمد الىحىب - ل : َى الشابذ الظي ال ٣ًبفدلىاحب, ٖو

 .(2695), ٞىظىصٍ لظاجه مً خُض هي(2694)الاهخٟاء بظاجه

ظا وٗذ    الغب هلالج لج . وظىص   َو

  لراجهمٗجى ٧ىن الصخيء واظبا ؤو مؿخدُال ؤو مم٨ىا و 
 
ه ٦ظل٪ لٛحر  ٖلت  ا٢خًذ َى ٧ىه

  اٖخباع  لم ج٨ً بال ٦ظل٪
ً ٧ل   م 

ً
صة  عث مجغ 

ى  ه 
 
ه بطا ج

َ
ه, ؤي: بن  طاج ه وخ٣ُ٣خ   .(2696)طل٪ ٚحَر طاج 

ا (مً ٞغى ٖضمه َى ما ًلؼم الخا٫  )٢ا٫ الؼع٦صخي في الىاظب لظاجه:  , ٣ٞا٫ ػ٦ٍغ

ه ٖجها)ألاههاعي: 
 
٣ٗل اه٩ٟا٦  ٌ ٢ا٫ , (2697)(ألن طاجه ا٢خًذ وظىَصٍ, وم٣خطخى الظاث  الػم  لها ال 

 .(2698)(وظىص اإلالؼوم بضون وظىص الالػم مدا٫)ابً جُمُت: 

                                              

 (69( قغح نٛغي الهٛغي )م 2689)

 (74( قغح اإلا٣ضماث )م 2690)

 ( 381( ال٩لُاث )م 2691)

 (70قغح نٛغي الهٛغي )م  (2692)

 (48)م البراَحن ٖلى قغح ؤم الضؾىقي خاقُت ( 2693)

ًغ )م 2694) ْعص 
ضة البهُت للض   (42( قغح السٍغ

 (25( عؾالت الخىخُض )م 2695)

 (25حٗل٤ُ دمحم عقُض عيا ٖلى عؾالت الخىخُض )م  (2696)

 (60ٞخذ الغخمً )م  (2697)

ت  (2698)  1/175مجهاط الؿىت الىبٍى
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: َى اإلاىخٟي الظي ال ٣ًبل فدإلاظخدُل, (2699)ثٞهي: ٖضم ٢بى٫ الشبى  وؤمد الاطخددلت -

ه لظاجه مً خُض هي(2700)الشبىث بظاجه  .(2701), ٞٗضم 

ظا ٧اظخمإ الى٣ًُحن, ٩٦ىن   مشال. امٗضوم امىظىص شخيء  َو

 .(2702)ٞهى: ٢بى٫ الشبىث والاهخٟاء وؤمد الجىاش -

ه وظىصا(2703): َى ال٣ابل للشبىث والاهخٟاء بظاجهفدلجدبص
 
ى ما ال ج٣خطخي طاج وال ٖضما,  , َو

ض  (2704)بل َما باليؿبت بلحها ٖلى الؿىاء ىظ 
 
, ٞهى ال وظىَص له وال ٖضَم مً طاجه, وبهما ًىَظض إلا

ٗضم لٗضم ؾبب وظىصٍ  .(2705)َو

ظا ٧ىظىص    البكغ. ها مٗاقَغ َو

غي: 
ْ
ه مدا٫  لظاجه, ٞال ًصر في )٢ا٫ ابً ػ ٦ لَؼم مً ٞغى  ٖضم  ًَ الىاظب لظاجه َى الظي 

, وم٣ ى الظي ًلؼم مً ٞغى وظىصٍ مدا٫  لظاجه, ٞال ًصر في ال٣ٗل اهخٟاٍئ ه اإلاؿخدُل, َو
 
ابل

ى: ما ال ًلؼم مً ٞغى وظىصٍ وال مً ٞغى ٖضمه مدا٫  ال٣ٗل وظىص   ٣ابلهما اإلام٨ً, َو ٍ, ٍو

 .(2706)(لظاجه

الؿىىسخي ٢ا٫ مً مباصت ٖلم ال٨الم,  ؤخ٩ام ال٣ٗل الشالزت مٗضوص   خ٣اث٤   َع جهى   زم بن  

ه):  "الىؾُى"في   
 
لى َظٍ الشالزت  مضاع  مباخض  ٖلم ال٨الم ٧ل ال ق٪ ؤن ), و٢ا٫ في قغخها: (ٖو

 خ٣اث٣ها مً مباصت ٖلم ال٨الم, بط ٚغى  
َ
ت    جهىع َظٍ ألاخ٩ام الشالزت ومٗٞغ

 
م مىدهغ  اإلاخ٩ل

ه, ؤو ًشبذ ما ًخٟٕغ ًٖ طل٪, ٞمً لم ٌٗٝغ خ٣اث٤َ  َُ َذ قِئا مجها, ؤو ًىٟ شب 
 ً  في َظٍ الشالزت بإن 

ي  ٟ
 
ذ مجها في َظا الٗلم وال ما ه زب 

 
 .(2707)(َظٍ ألاخ٩ام الشالزت لم ًٟهم ما ؤ

                                              

 (48)م ٖلى قغح ؤم البراَحن الضؾىقي خاقُت  (2699)

ضة البهُت )م 2700)  (42( قغح السٍغ

 (25( عؾالت الخىخُض )م 2701)

 (48)م ٖلى قغح ؤم البراَحن الضؾىقي خاقُت  (2702)

ضة البهُت )م 2703)  (42( قغح السٍغ

 (60ٞخذ الغخمً )م ( 2704)

 (25( عؾالت الخىخُض )م 2705)

 (195 - 194بُٛت الُالب في قغح ٣ُٖضة ابً الخاظب )م  (2706)

 (78ال٣ُٗضة الىؾُى وقغخها للؿىىسخي )م  (2707)
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غان بُجهما ٖلى : َى بزباث ؤمغ ألمغ ؤو هُٟه ٖىه بىاؾُت اللدريوالخ٨م  – [3] ج٨غع ال٣ 

 ,٠
 
  م٘ صخت الخسل

ـ   .(2708)٧ةزباث ؤن الىاع مدغ٢ت وؤن الُٗام ٌكب٘الخ 

  م  ), ٢ا٫ الكاَبي: الخ٨م ال٣ٗلي هٟؿها ٢ؿامالٗاصة جى٣ؿم بلى ؤزم بن ؤخ٩ام 
 ً الٗاصي 

 .(2709)(ؤو مؿخدُل ,ؤو ظاثؼ ,واظب  في الٗاصة :ما َى

في ألاخ٩ام الٗاصًت ال هغا٢ب ما ًد٨م به ال٣ٗل بك٩ل )٢ا٫ ٖبض الغخمً خبى٨ت: 

ت.  مؿخ٣ل, وبهما هىٓغ بلى الىٓام ال٣اثم بدؿب الٗاصة الجاٍع

صر ؤن ال ًىظض بدؿب مجغي : َى ٧ل ؤفدإلامىً في اللدرة مغ ًصر ؤن ًىظض ٍو

ضم وظىصٍ ؤزغي. ُٞم٨ً مشال ؤن ًجز٫ اإلاُغ في قهغ ٧اهىن  الٗاصاث, ألهىا وكاَض وظىصٍ مغة ٖو

م٨ً ؤن ال تهب, بلى ٚحر طل٪ مً  اح الٗاجُت في اله٠ُ ٍو م٨ً ؤن تهب الٍغ م٨ً ؤن ال ًجز٫, ٍو ٍو

 ؤمشلت ال جدصخى.

في هٓام ال٩ىن, و٦شحرا  ٘ باؾخمغاع  بَ ؤمغ ًسال٠ ال٣اهىن اإلاخ  : َى ٧ل واإلاظخدُل في اللدرة

 –ما ٩ًىن َظا ألامغ اإلاؿخدُل في الٗاصة ؤمغا مم٨ىا في ال٣ٗل, ل٨ً الىٓام اإلاؿخمغ في ال٩ىن 

 
 
 الخ  الظي لم ه

 
مً اإلاؿخدُالث في مإلٝى الىاؽ وما اٖخاصوا  ظٗل َظٍ ألامىَع  –ه َٟ ٔ جسل

 
َ
ل الٗها خُت حؿعى.صون ج ه باؾخمغاع  مكاَضج  سل٠, ٧ةخُاء اإلاىحى, وجدٍى

ى ٧ل مىظىص لم هالخٔ في الٗاصة والىاحب في اللدرة : َى يض اإلاؿخدُل في الٗاصة, َو

جسلٟه, ٧أزاع ٢اهىن الجاطبُت, وهٓام زغوط الىباث مً ألاعى, بلى ٚحر طل٪ مً ؤهٓمت لم 

 وكاَض جسلٟها.

ظا الىاظب وظىصٍ في الٗاصة َى مً ألامىع   .(2710)(اإلام٨ىت ٣ٖالَو

ً ٧ل ب ولهظا ًمشل الٗلماء للمم٨ً ٣ٖال َب٘ ٖىض ألا٧ل وؤلاخغا١ ٖىض مماؾت الىاع م   
 
الك

٘  ما  -خ٨م  ٖاصي  ؤي: ٧الغي ٖىض اإلااء وال٣ُ٘ ٖىض الؿ٨حن وهباث الؼعٕ ٖىض بظع ألاعى وظمُ

٣َهض باإلم٩ان ال, (2711)ٞةهه ظاثؼ ٣ٖلي -ًدهل ٖىض ألاؾباب الٗاصًت   ً ٣ٗلي: ؤن ال ًىظض ألهه 

                                              

ضة البهُت )م 381)م  ( ال٩لُاث2708)  (31( , وقغح السٍغ

 1/25اإلاىا٣ٞاث  (2709)

 (71 - 70ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت وؤؾؿها )م  (2710)

ضة البهُت )م  (2711) ضة )م ( , وخاقُت ال42قغح السٍغ  (27هاوي ٖلى السٍغ
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٤ ما ًضع٦ه مً ٢ىاهحن ٢بلُت  ٌَ الصخيء  –ؤي ؾاب٣ت ٖلى الخجغبت  –لضي ال٣ٗل ٞو ما ًبرع ٞع

 .(2712)والخ٨َم باؾخدالخه

ٍع )ولهظا ٢ا٫ الكُش مهُٟى نبري:   
٣ض   ً خا٫ الظي 

 
َدض  وال جيخهي بال في ال

 
اإلام٨ىاث ال ج

ل بِىه وبحن اإلام٨ً بمحزاهاملخع الللُل  ه 
ْٟ   في خضوص , وٍَ

ه, ولِـ لٛحر َظا اإلاحزان خ٤  الَبذ 

اث ظا مدا٫ بالىٓغ بلى ججغبت الى٢ٖى  .(2713)(ؤلام٩ان والاؾخدالت, ٞال ٣ًا٫: َظا مم٨ً َو

ََ )٢ا٫ الكُش ٖبض الغخمً خبى٨ت: و   ض في ال٩ىن, ٞةطا جغ٦ىا ال٣َٗل الىاع مدغ٢ت ؤمغ  مكا

خإمل في الٗال٢ت بحن الىاع وؤلاخغا١, ٞةهه  ال ًغي ؤي  اعجباٍ ٣ٖلي زام بحن ؤلاخغا١ ٨ًٟغ ٍو

 ؤن الىاع جدغ١, 
 
وبحن الىاع, بال ؤهه ج٨غعث لضًه في اإلاكاَضة الٗاصًت للمىظىصاث مكاَضة

بلى ؤن اإلاىٓم لهظا ال٩ىن ؤُٖاَا َظٍ  ٞإزبذ لها َظٍ الهٟت مً اإلاكاَضة, وؤؾىض ألامَغ 

ج٩ىن الىاع  ٚحَر مدغ٢ت  لى وظضث ٦ظل٪, بظاجه ٞال ًغي ماوٗا ٣ٖلُا مً ؤن  الهٟت, ؤما ال٣ٗل  

 
 
ؤو ؤن ج٩ىن اإلاىاص التي جالمؿها الىاع ٞخدغ٢ها ٚحَر ٢ابلت لالخترا١, وطل٪ ألهه ال ًىظض اعجباٍ

 ؤمغ  مم٨ً في ال٣ٗل ولِـ بىاظب
ً
 الىاع  مدغ٢ت

 .(2714)(٣ٖلي بحن الىاع وبحن ؤلاخغا١. بطن: ٩ٞىن 

لظل٪ ٢ا٫ و ٞهظا ٌٗجي ؤن ال٣ٗل ًجحز جسلٟه, ٢لذ: وماصام الىاظب الٗاصي مم٨ىا ٣ٖال 

 .(2715)(ال٣ٗل ال ًدُل اهسغا١ الٗاصة)ال٣غافي: 

الٗاصة ٖباعة ًٖ ٚلبت خهى٫ ألامغ بحن الىاؽ, واإلاٗخاص َى )٢ا٫ الكُش دمحم الضؾىقي: 

ها, ٞٛلبت بخغا١ الىاع إلاا مؿخه ٣ًا٫ له  ها مسالٟت خ٨م 
 
ألامغ الٛالب الخهى٫ بحن الىاؽ, وزغ٢

ضم اإلاصخي ٖلى ٖاص ضم الُحران في الهىاء ٖو  لخل٪ الٗاصة, ٖو
ضم بخغا٢ها لصخيء مؿخه زغ١  ة, ٖو

ضم هب٘ اإلااء مً بحن ألاناب٘ ؤمغ  ٚالب في الىاؽ, ٞدهى٫ اإلاصخي ٖلى اإلااء والُحران  في  اإلااء ٖو

 ألامغ اإلاٗخاص 
 
 لخل٪ الٗاصة, وبهما ؾمي مسالٟت

ا الهىاء وهب٘ اإلااء مً بحن ألاناب٘ زغ١ 
ً
زغ٢

 .(2716)(حكبحها له بسغ١ الصخيء اإلاخهل ٧الشىب

  الٗىاثض الالػمت في الٗاصاث لِؿذ ب٣ٗلُت  الكاَبي: )٢ا٫ 
 
ها، بل ٟ  بدُض ال ًم٨ً جسل

ؤن ًهحر مً الىظىص بلى الٗضم، ٦ما زغط مً  ًم٨ً ؤن جخسل٠ ٦ما ًجىػ ٖلى ٧ل مسلى١  

                                              

 (21بدض خى٫ اإلاهضي لخمض با٢غ الهضع )م  (2712)

 29 - 4/28مى٠٢ ال٣ٗل والٗلم والٗالم  (2713)

 (66ة ؤلاؾالمُت وؤؾؿها )م ال٣ُٗض (2714)

 5/2072هٟاجـ ألانى٫  (2715)

 (281)م  ٖلى قغح ؤم البراَحن الضؾىقيخاقُت  (2716)
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ا ًم٨ً ٣ٖال جسلٟالٗضم بلى الىظىص. ٞمجاع 
ً
بط لى ٧ان ٖضم الخسل٠ لها ٣ٖلُا  ,هاي الٗاصاث بط

 ًَ ، ولظل٪ لم  مً ألاهبُاء ٖلحهم الهالة والؿالم  ؤخض   ٕ  ض  لم ًم٨ً ؤن جخسل٠ ال لىبي وال لٛحٍر

 َ٘  . (2717)(مً ازىحن ب٩ىن الىاخض ؤ٦ثَر  بحن الى٣ًُحن، وال جدضي ؤخض   الجم

اصي ٖاصًا مُغصا م٘ ؤن ٧ىن الٗ ,ال٣ٗل في ٧ل ٖاصي باهسغا٢ه ًصر ٢ًاء  ؤًًا: )و٢ا٫ 

   صخُذ ؤًًا، ٩ٞل   ٚحر  
ٍ، بط ٢ض زبذ الٗاصة ٞلِـ لل٣ٗل به٩اع   ُٞه زغ١َ  ى ال٣ٗل  ٟغ  ًَ  ٖاصي 

ال ًٟغ١ بحن زل٤ وزل٤، ٞال ًم٨ً بال  في بٌٗ ألاهىإ التي ازخو الباعي بازتراٖها، وال٣ٗل  

   الخ٨م  
خباع: ؾبدان  مسلى١، ولظل٪ ٢ا٫ بٌٗ الخ٣٣حن مً ؤَل بظل٪ ؤلام٩ان ٖلى ٧ل  الٖا

ىن. جيبحها ٖلى َظا اإلاٗجى  مً عبِ ألاؾباب بمؿبباتها وزغ١ الٗىاثض لُخًُٟ الٗاٞع

 .(2718)(اإلا٣غع 

ؼ ال٣ٗل   ٠ الخ٨م الٗاصي ٢ُض )م٘ صخت الخسل٠(  ولخجٍى اهسغا١َ الٗاصة ط٦غوا في حٍٗغ

م ؤن   ُٞه جىبُه  )٦ما ؾل٠, ٢ا٫ الؿىىسخي:  ه 
َ
  ٖلى ظهالت َمً ٞ

َ
٤ اللؼوم في الٗ الغبِ اصًاث بٍُغ

 ًَ , وبخُاء اإلاُذ في ال٣بر, والسلىص  صر مٗه الخسل٠, ٞإه٨غ بؿبب َظٍ الجهالت  الظي ال 
َ
البٗض

ه ٖىضَم ٖلى زالٝ الٗاصة اإلاؿخمغة في الكاَض,  في الىاع م٘ اؾخمغاع الخُاة, ألن  
 
طل٪ ٧ل

 
 
 .(2719)(اإلا٣ترن ٞحها ال ًصر ُٞه الخسل٠ ٖىضَم والغبِ

ا ٖىضها,  الا٢تران  )٢ا٫ الٛؼالي:  با لِـ يغوٍع بحن ما ٌٗخ٣ض في الٗاصة ؾببا وما ٌٗخ٣ض مؿب 

بل ٧ل  قِئحن لِـ َظا طا٥ وال طا٥ َظا، وال بزباث ؤخضَما مخًمً إلزباث آلازغ وال هُٟه 

مخًمً لىٟي آلازغ، ٞلِـ مً يغوعة وظىص  ؤخضَما وظىص  آلازغ, وال مً يغوعة ٖضم  

لٕى ؤخضَما ٖضم  آلازغ, مش ل الغي والكغب, والكب٘ وألا٧ل, والاخترا١ ول٣اء الىاع, والىىع َو

لم  الكمـ, واإلاىث وظؼ الغ٢بت, والكٟاء وقغب الضواء, وبؾها٫ البًُ واؾخٗما٫ اإلاؿهل, َو

 ََ ، وبن  ظغا بلى ٧ل اإلاكا  ا٢تراجَ  ضاث مً اإلا٣ترهاث في الُب والىجىم والهىاٖاث والخٝغ
َ
ا ها إلا 

ا في هٟؿه ٚحَر ٢ابل للٟغ١,  ؾب٤ مً ج٣ضًغ هللا ؾبداهه ًسل٣ها ٖلى الدؿاو١ ال ل٩ىهه يغوٍع

 
َ
 بل في اإلا٣ضوع ز
ْ
الكب٘ صون ألا٧ل, وزل٤ اإلاىث صون ظؼ الغ٢بت, وبصامت الخُاة م٘ ظؼ  ٤  ل

لم ظغا بلى ظمُ٘ اإلا٣ترهاث  .(2720)(الغ٢بت, َو

                                              

خهام  (2717)  3/289الٖا

خهام  (2718)  3/292الٖا

 (69قغح اإلا٣ضماث )م  (2719)

 (237تهاٞذ الٟالؾٟت )م  (2720)
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ؼ م 
َ
وبحن الىاظب ال٣ٗلي الٟغ١ بحن الىاظب الٗاصي الظي ٣ًبل الخسل٠ الٗلم  بومً َىا ل

 الظي ال ٣ًبله, و٦ظا الٟغ١ بحن اإلاؿخدُل الٗاصي واإلاؿخدُل ال٣ٗلي.

بلى ؤن الغظل ٢ض ُٞه وؤقاع  ",الا٢تراح"ابً ص٤ُ٢ الُٗض في ٦خابه و٢ض هبه ٖلى طل٪ ؤلامام 

جضزل ُٞه ًخمحز في ٖلم ال٣ٟه ل٨ىه ٌٟٛل ًٖ الٟغ١ بحن جل٪ ألاخ٩ام, ٣ٞض ط٦غ ؤن باب الجغح 

,آلا  ت وؤصخاب الٗلىم الٓاَغة, ٣ٞض )٢ا٫:  ٞت مً وظٍى وزالثها: الازخالٝ الىا٢٘ بحن اإلاخهٞى

ظا ٚمغة ال ًسلو مجها بال الٗالم الىاٞغ  , َو  ٌ هم في بٗ  ً و٢٘ بُجهم جىاٞغ  ؤوظب ٦الَم بٗ

ٗت, وال ؤخه   طل٪ في الٗلم بالٟغوٕ اإلاظَبُت، ٞةن ٦شحرا مً ؤخىا٫ الخ٣حن مً  غ  ب٣ىاٖض الكَغ

ت ال٣ىاٖض  ُت ال ًٟي بخمُحز خ٣ه مً باَله ٖلم  الٟغوٕ، بل ال بض م٘ طل٪ مً مٗٞغ الهٞى

فلد ًىىن ألانىلُت، والخمُحز بحن الىاظب, والجاثؼ، واإلاؿخدُل ال٣ٗلي، واإلاؿخدُل الٗاصي, 

 مظخدُال كلال
 
ُلد  اإلاظخدَُل كدرة ٌَ  .(2721)(اإلاخميز في الفله حدهال برلً، ختى 

ض َظا ب د 
 مو٢ض ب 

َ
"الجىاَغ اإلاًُت", ٞلَحرظ٘ بلُه  ىافي ال٣ؿم ألاو٫ مً ٦خابما َىا إبؿِ

ض.  مً عام اإلاٍؼ

 ( ) الخىم الشسعي لخللم ؤصٌى الفله

 ٞاٖلم ؤن اإلاغاص بالخ٨م اإلاٗضوص  في اإلاباصت الٗكغة َى الخ٨م  الكغعي. ,بطا جمهض َظا

ت خ٨م هللا  ؤن   :ٖلُه والضلُل   ,ٞغى   َظا الٗلم   جدهَُل  ن  ب٢ا٫ الٟسغ الغاػي: ) مٗٞغ

 
 
٤َ  ,ٟحن واظبتحٗالى في الى٢اج٘ الىاػلت باإلا٩ل وما ال ًخإصي  ,بلى جدهُلها بال بهظا الٗلم وال ٍَغ

  الىاظب  
 
ت خ٨م هللا حٗالى بوبهما ٢لىا  ,٠ ٞهى واظباإلاُل٤ بال به و٧ان م٣ضوعا للم٩ل ن مٗٞغ

  ,واظبت
 
بل هلل حٗالى في  ,حن الىٟي والازباث في الى٢اج٘ الىاػلتب ر  مسح   ٠ ٚحر  لئلظمإ ٖلى ؤن اإلا٩ل

ُ   ٧ل وا٢ٗت ؤو في ؤ٦ثر الى٢اج٘ ؤخ٩ام    مٗ
 
  ىت

 
ت  ,(2722)٠ٖلى اإلا٩ل ٤ بلى مٗٞغ وبهما ٢لىا بهه ال ٍَغ

                                              

 (60 - 59الا٢تراح في بُان الانُالح )م  (2721)

خؿً  "َا خ٨م مٗحنهلل حٗالى في ٧ل وا٢ٗت ؤو في ؤ٦ثر "٢ىله: : ) 1/427ى٫" ٢ا٫ ال٣غافي في "قغح الخه( 2722)

، ومشلىا طل٪ هم مً ٢ا٫: ال جسلى وا٢ٗت مً خ٨م، ومجهم مً ٢ا٫: جسلىزخالٝ الٗلماء في طل٪، ٞمجالترصًض، با١ ال 

ر ٖلى ئ"، و٦ظل٪ بطا ؾ٣ِ في بخ٩اٍ الٛؼالي في "اإلاؿخهٟى... باإلاخىؾِ مؼعٖت لٛحٍر بن ٢ٗض ٞحها ؤٞؿض ؤو زغط مجها ؤٞؿض

 (.ل بًٗهم، ومً َظٍ الىٓاثغ، ٞهظا ؾبب جغصًضٍ بهُٛت "ؤو"خنبُت، بن ب٣ى ٢خل بًٗهم، وبن اهخ٣ل ٢

دغم َظٍ ٖباعة الٛؼالي في "اإلاؿخهٟى", ٢ا٫: )٢لذ:  ٞةن ٢ُل: ٞمً جىؾِ مؼعٖت مٛهىبت ُٞدغم ٖلُه اإلا٨ض ٍو

ٛحر ٞهى ٖام بهما. ٢لىا: خٔ ألانىلي مً َظا ؤن ٌٗلم ؤهه ال ٣ًا٫ له ال جم٨ض ٖلُه السغوط، بط في ٧ل واخض بٞؿاص ػعٕ ال

وال جسغط وال ًىهى ًٖ الًضًً ٞةهه مدا٫؛ ٦ما ال ًامغ بجمٗهما. ٞةن ٢ُل: ٞما ٣ًا٫ له؟ ٢لىا: ًامغ بالسغوط ٦ما ًامغ 

: اهٕؼ ٖلى ٢هض الخىبت ال ٖلى ٢هض الالخظاط، اإلاىلج في الٟغط الخغام بالجٕز وبن ٧ان به مماؾا للٟغط الخغام، ول٨ً ٣ًا٫ له

اٖت باإلياٞت بلى  ٨ٞظل٪ في السغوط مً الٛهب ج٣لُل الًغع وفي اإلا٨ض ج٨شحٍر وؤَىن الًغعًٍ ًهحر واظبا َو
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ؤٖٓمهما، ٦ما ًهحر قغب السمغ واظبا في خ٤ مً ٚو بل٣مت، وجىاو٫ َٗام الٛحر واظبا ٖلى اإلاًُغ في السمهت 

لِـ خغاما لُٗىه؛ ولظل٪ لى ؤ٦ٍغ ٖلُه بال٣خل وظب ؤو ظاػ. ٢ا٫: ٞةن ٢ُل: ٞةن عجخخم ظاهب السغوط  وبٞؿاص ما٫ الٛحر

لخ٣لُل الًغع، ٞما ٢ىل٨م ُٞمً ؾ٣ِ ٖلى نضع نبي مدٟٝى بهبُان و٢ض ٖلم ؤهه لى م٨ض ٢خل مً جدخه ؤو اهخ٣ل 

مؿخإه٠ ال ًصر بال مً حي  ن الاهخ٣ا٫ ٞٗل  ٢خل مً خىالُه وال جغظُذ ٠ُ٨ٞ الؿبُل؟ ٢لىا: ًدخمل ؤن ٣ًا٫: ام٨ض، ٞة

دخمل ؤن ٣ًا٫: ال خ٨م هلل  دخمل ؤن ٣ًا٫: ًخسحر، بط ال جغظُذ. ٍو ٢اصع، وؤما جغ٥ الخغ٦ت ٞال ًدخاط بلى اؾخٗما٫ ٢ضعة. ٍو

ا في حٗالى ُٞه ُٟٞٗل ما ٌكاء؛ ألن الخ٨م ال ًشبذ بال بىو ؤو ٢ُاؽ ٖلى مىهىم، وال هو في َظٍ اإلاؿإلت وال هٓحر له

، وال ًبٗض زلى وا٢ٗت ًٖ الخ٨م ٩ٞل َظا مدخمل، وؤما  ,اإلاىهىناث ختى ٣ًاؽ ٖلُه، ٞب٣ي ٖلى ما ٧ان ٢بل وعوص الكٕغ

 (72 - 71(. اإلاؿخهٟى )م ج٩ل٠ُ الخا٫ ٞمدا٫

جي في "الُٛاسي" خُض ٢ا٫: )  الخ٩ل٠ُ م٘ اقخما٫  وؤها ؤنىع وزلى الىا٢ٗت ًٖ خ٨م َى ازخُاع  الجٍى
َ
ؾ٣ٍى

ً اللبِب ٞحها، ٞإ٢ى٫: لى ٞغى بِذ مصخىن باإلاغضخى اإلاضهٟحن, و٧ان عظل  الؼمان   ُ
َٟ داع ال ًَ ٖلى الٗلماء، في نىعة 

م ؤهه لى م٨ض ٖلُه  ل 
َٖ ًسُى ٖلى ؾُذ البِذ مً ٚحر اٖخضاء وال ْلم، ٞاجهاع الؿ٠٣، وزغ  طل٪ الغظل ٖلى مٍغٌ، و

ئ مٍغٌ آزغ، ولى اج٤ٟ طل٪، إلااث مً ًيخ٣ل بلُه، ولِـ في اؾخُاٖخه الخٟصخي  إلااث، ولى جدى٫ ٖىه لم ًجض بضا مً جَى

لي به مً  ٍ بالؼوا٫ ٖما ابخ  ـ  مدغمت، ٞال ؾبَُل بلى ؤمٍغ باإلا٨ض، وال بلى ؤمٍغ باالهخ٣ا٫، وؤمغ  ٖما َى ُٞه مً ٚحر بَال٥ هٟ

 ما ال ًُا١، 
 
ب  بلى ٢خل  ج٩ل٠ُ

 وبن اجٚحر حؿب 
 
ا َظٍ الهىعة

ً
ها، ٞلِـ هلل ٞحها خ٨م، وال وطل٪ مدا٫  ٖىضها, ٞةط  ٖ ٤ٟ و٢ى

َلبت ٖلى ناخب الىا٢ٗت بم٨ض، وال اهخ٣ا٫، وال ًُل٤ ال٣ى٫ بإهه ًخسحر بحن اإلا٨ض والؼوا٫; ٞةن السحرة مً ؤخ٩ام 

ٗت. والظي اٖخام ٢ًُت في الهىعة التي ط٦غهاَا ؾبُله ٖلى السهىم ُٞما صٞ٘ بلُه، ٦ؿبُل بهُمت ال ًخُغ١  الكَغ

 ( 465 - 464لُٛاسي )م (. ابلحها زُاب

ان" : )...  ٓهغ الٛغى مىه بمؿإلت ؤل٣اَا ؤبى َاقم خاعث ٞحها ٣ٖى٫  و٢ا٫ في "البَر ا وؤوضر  ٍو ال٣ٟهاء, وؤها ؤط٦َغ

لم ؤهه لى ب٣ي ٖلى ما َى ٖلُه لهل٪ مً جدخه,  ما ٞحها. وهي: ؤن مً جىؾِ ظمٗا مً الجغحى وظشم ٖلى نضع واخض مجهم ٖو

ظٍ ولى اهخ٣ل ٖىه لم ًج ل بلُه, ٠ُ٨ٞ خ٨م  هللا حٗالى؟ وما الىظه؟ َو َغ, وفي اهخ٣اله بَال٥ اإلاخى٣ 
َ
ض مى٢٘ ٢ضم بال بضَن آز

  ٕ , والىظه  اإلا٣ُى  الخ٩ل٠ُ ًٖ ناخب الىا٢ٗت م٘ اؾخمغاع  مؿإلت لم ؤجدهل مً ٢ى٫ ال٣ٟهاء ٞحها ٖلى زَبذ 
 
به ؾ٣ٍى

ًبه ٖلُه, ؤما وظه ؾ٣ٍى الخ٩لُ ه ما ال ٣ًُُه, ووظه اؾخمغاع خ٨م خ٨م سسِ هللا حٗالى ٚو  ٟ ٠ ٞؤلهه ٌؿخدُل ج٩لُ

غ   عظل  عظال ٖلى نضع واخض ٦ما ؾب٤ الٟغى والخهٍى
الٗهُان ٖلُه حؿببه بلى ما ال مسلو له مىه. ولى ٞغى بل٣اء 

ان بدُض ال ًيؿب الىا٢٘ بلى ازخُاع طل٪ ٞال ج٩ل٠ُ ٖلُه وال ٖهُان ؼع٦صخي , واهٓغ: البدغ الخُِ لل 1/104(. البَر

ا ألاههاعي م٘  269 - 1/267, وقغح الخلي ٖلى ظم٘ الجىام٘ م٘ خاقُت الُٗاع  358 - 1/355 خذ الغخمً لؼ٦ٍغ , ٞو

 (27خاقُت الٗلُمي )م 

ٟا٫ و٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم في "٢ىاٖضٍ" : ) ولدؿاوي اإلاٟاؾض ؤمشلت: ؤخضَا بطا و٢٘ عظل ٖلى َٟل مً بحن ألَا

لِـ في َظٍ اإلاؿإلت خ٨م قغعي وهي با٢ُت ٖلى  :وبن اهٟخل بلى آزغ مً ظحراهه ٢خله، ٣ٞض ٢ُل بن ؤ٢ام ٖلى ؤخضَم ٢خله،

ٗت بالخسُحر بحن َاجحن اإلاٟؿضجحن  1/96(. ٢ىاٖض ألاخ٩ام ألانل في اهخٟاء الكغاج٘ ٢بل هؼولها ولم جغص الكَغ

ً  ال٣ُم لهظٍ اإلاؿإلت في "مضاعط الؿال٨حن" في ؤخ٩ام الخ٢لذ:  ٞةن ٢ُل: ٞما جهىٗىن ُٞما ىبت ٣ٞا٫: )و٢ض ٖغى اب

بهم، ُٞغح هَٟؿه ٖلى واخض، بن 
ْ
 ظغحى لَؿل

َ
 ظماٖت

َ
ِ  مشَل مٟؿضة  ؤلا٢امت، ٦مً جىؾ 

ً
 الظهب مٟؿضة

 
بطا جًمىذ مٟاع٢ت

ؤ٢ام ٖلُه ٢خله بش٣له، وبن اهخ٣ل ٖىه لم ًجض بضا مً اهخ٣اله بلى مشله ٣ًخله بش٣له، و٢ض ٖؼم ٖلى الخىبت، ٠ُ٨ٞ ج٩ىن 

ن ؤو الاهخ٣ا٫ ٖىه، ٞةن حؿاوث مٟؿضة  جىبخه؟   اإلاٟؿضجحن، مً ؤلا٢امت ٖلى الظهب اإلاٗح 
 
 مشل  َظا بالتزام ؤز٠

 
٢ُل: جىبت

  ً ى الىضم، والٗؼم الجاػم ؤلا٢امت ٖلى الظهب ومٟؿضة الاهخ٣ا٫ ٖىه مً ٧ل وظه ٞهظا  امغ مً الخىبت باإلا٣ضوع له مجها، َو
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ه ٞةن ٧ان ٖامُا ٟٞغي   ,٠ بما ؤن ٩ًىن ٖامُا ؤو ال ٩ًىن خ٨م هللا حٗالى بال بهظا الٗلم ألن اإلا٩ل

ىَن } :ل٣ىله ,الؿاا٫ م 
َ
ل ْٗ
َ
 ح

َ
ْم ال ْىخ 

 
ْن ٦ غ  ب 

ْ
٦  
 
َل الظ َْ ىا ؤَ

 
ل
َ
اْؾإ

َ
ل٨ً ال بض مً اهتهاء الؿاثلحن بلى  {,ٞ

لى ظمُ٘ الخ٣اصًغ ٞد٨م   ,م وبال لؼم الضوع ؤو الدؿلؿلٖال   ن بو  ,هللا حٗالى ال ًهحر مٗلىما ٖو

٤ هللا حٗالى بال ٧ان ٖاإلاا ٞالٗالم ال ًم٨ىه ؤن ٌٗٝغ خ٨َم  ٕ  الو٣ٗاص ؤلا  ,بٍُغ الخ٨م  ٖلى ؤن   ظما

ت  ٞشبذ ؤهه ال ؾبَُل  ,وال مٗجى ألنى٫ ال٣ٟه بال جل٪ الُغ١  ,ظاثؼ بمجغص الدكهي ٚحر   بلى مٗٞغ

  .(2723)(خ٨م هللا حٗالى بال بإنى٫ ال٣ٟه

غوى ُٖيُت.و  ان: ٞغوى ٦ٟاثُت, ٞو  اٖلم ؤن الٟغوى هٖى

ت، ال ًيخٓم صً ٧لُت جخٗل٤ بها مهالر   ٞغوى ال٨ٟاًاث: ؤمىع  )٢ا٫ الغاٞعي:  يُت وصهٍُى

ه بها، بسالٝ 
َ
 الىاخض  وامخداه

َ
ها، وال ٣ًهض ج٩ل٠ُ

َ
ٕ  جدهُل ض الكاع ٣ه  ًَ ألامغ  بال بدهىلها، 

ٟىن بها, ممخدىىن بخدهُلها
 
ُان، ٞةن  ال٩ل  م٩ل  .(2724)(ٞغوى ألٖا

َي ٞغى  ال٨ٟاًت ٦ظل٪,   
م  ٝ  في جدهُل اإلا٣هىص مىه، والسغوط  وؾ  ألن ٞٗل البٌٗ ٧ا

  ٖحن  ؤي: طاث, ٞلظل٪ ؾمي ٞغَى ًٖ 
ْهضجه, بسالٝ ٞغى الٗحن, ٞةهه ال بض مً ٞٗل ٧ل   ٖ

 .(2725)ٖحن

                                                                                                                                             

مٟؿضة  ؤزغي مشل مٟؿضجه. ٣ُٞل: بهه ال خ٨َم هلل في َظٍ  ٕ ٣ٞض حٗظع في خ٣ه بال بالتزامٖلى جغ٥ اإلاٗاوصة، وؤما ؤلا٢ال 

ه، ٞال ًامغ بها، وال   ٢خل 
َ
ذ جخًمً مٟؿضة الخاصزت، الؾخدالت زبىث شخيء  مً ألاخ٩ام السمؿت ٞحها، بط ب٢امخه ٖلى الجٍغ

 ٢خل  آلازغ، ٞال 
َ
ه ٖىه ًخًمً مٟؿضة

 
 له ٞحها، واهخ٣ال

ًامغ باالهخ٣ا٫، وال ًاطن له ُٞه، ُٞخٗظع الخ٨م في َظٍ َى مإطون 

ال واكلت إال وهلل فحهد خىم، َكِلمه َمً كلمه الخاصزت ٖلى َظا، ٞخخٗظع الخىبت مجها. والهىاب  ؤن الخىبت ٚحر مخٗظعة، ٞةهه 

لَجإ، ٞةهه ٢ض ؤلجئ ٢َضعا وَحِهله مً حهله
 
بلى بجالٝ ؤخض  الىٟؿحن وال بض، . ٣ُٞا٫: خ٨م هللا في َظٍ الىا٢ٗت ٦د٨مه في اإلا

 وال ٞٗل  وال ازخُاع، 
 
لَجإ لِـ له ٞٗل  ًًاٝ بلُه، بل َى آلت، ٞةطا ناع َظا ٧اإلالجإ، ٞد٨مه ؤن ال ٩ًىن مىه خغ٦ت

 
واإلا

٫ مً واخض بلى  ٗض 
ٌَ ؿدؿلم اؾدؿالَم مً َى ٖلُه مً الجغحى، بط ال ٢ضعة لهٞال   واخض، بل ًخسلى ًٖ الخغ٦ت والازخُاع، َو

ذ، وال  ه ٧الدجغ اإلال٣ى ٖلى َظا الجٍغ  هٟؿ 
ه الٟىاء  ًٖ الخغ٦ت والازخُاع وقهىص  ٖلى خغ٦ت  مإطون  له ٞحها البخت، ٞد٨م 

، ٞلِـ له ؤن ًل٣ي هَٟؿه ٖلى ظاٍع لُىجُه ب٣خله، وال٣َضع ؤل٣اٍ ٖلى ألاو٫، ٞهى  ؾُما بن ٧ان ٢ض ؤل٣ي ٖلُه بٛحر ازخُاٍع

م، ال هإمٍغ بةل٣اء مٗظوع  به، ٞةطا اهخ٣ل بلى ال ض 
َ
شاوي اهخ٣ل باالزخُاع وؤلاعاصة، ٞه٨ظا بطا ؤل٣ى هٟؿه ٖلُه بازخُاٍع زم جاب وه

 ، خهىع بالىضم والٗؼم ٣ِٞ، ال باإل٢إل
 
 مشل  َظا بهما ج

 
ه ؾىاء. وجىبت ، لُخسلو مً الظهب بظهب  مشل  هٟؿه ٖلى ظاٍع

ٕ  في خ٣ه مؿخدُل، ٞهى ٦مً ؤولج في ٞغط خغام،  زم قض وعبِ في خا٫ بًالظه بدُض ال ًم٨ىه الجٕز البخت، ٞخىبخه وؤلا٢ال

بالىضم والٗؼم والخجافي ب٣لبه ًٖ الؿ٩ىن بلى الاؾخضامت، و٦ظل٪ جىبت ألاو٫ بظل٪، وبالخجافي ًٖ ؤلاعاصة والازخُاع، وهللا 

 ()ػ)ٍ الجم٘( .  2/902, واهٓغ: مٟخاح صاع الؿٗاصة  299 - 1/298(. مضاعط الؿال٨حن ؤٖلم

 171 - 1/170الخهى٫  (2723)

, واهٓغ: قغح اإلا٣انض للؿٗض  3/33, واإلاىشىع في ال٣ىاٖض له ؤًًا  1/251( حكي٠ُ اإلاؿام٘ للؼع٦صخي 2724)

2/271 
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ه وال ٌؿ٣ِ ًٖ البٌٗ بة٢امت ب٢امخ   واخض   ٞغى الٗحن: ما ًلؼم ٧ل  الجغظاوي: )٢ا٫ 

ؿ٣ِ بة٢امت  غى ال٨ٟاًت: ما ًلؼم ظمُ٘ اإلاؿلمحن ب٢امخه َو ، ٞو البٌٗ، ٧اإلًمان وهدٍى

 .(2726)٢حن ٧الجهاص ونالة الجىاػة(البٌٗ ًٖ البا

لُه ٞ ه مً ٚحر هٓغ  ٖو
 
٣َهض خهىل  ً بالظاث بلى ٞاٖله، وؤما ٞغى  ٟغى ال٨ٟاًت: َى ما 

 .(2727)بالظاث بلى ٞاٖلهالٗحن: ٞهى اإلاىٓىع 

ه مً ٚحر هٓغ  بالظاث ): " ظم٘ الجىام٘"ولهظا ٢ا٫ في 
 
٣َهض خهىل  ً مٌّ  ه 

ٞغى ال٨ٟاًت: م 

ً  ): ٢ا٫ الخلي(, بلى ٞاٖله  ٣هَ ؤي: 
 
ً  ض خهىل ىٓغ بلى ٞاٖله بال بالخب٘ للٟٗل ه في الجملت, ٞال 

 
َ
 .(2728)(ؤهه ال ًدهل بضون ٞاٖل يغوعة

اإلاهالر وصعء  اإلا٣هىص بٟغى ال٨ٟاًت جدهُل   اٖلم ؤن  )٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم: 

ُان  بخ٩لُٟه، واإلا٣هىص   ُان خهى٫   اإلاٟاؾض صون ابخالء  ألٖا   اإلاهلخت  بخ٩ل٠ُ ألٖا
 واخض   ل٩ل 

 
 
ه ؤو مٗهِخه، ٞلظل٪ ال ٌؿ٣ِ ٞغى الٗحن بال بٟٗل مً اإلا٩ل ٟحن ٖلى خضجه، لخٓهغ َاٖخ 

٠ به في ابخضاء ألامغ(  
 
ل
 
ؿ٣ِ ٞغى ال٨ٟاًت بٟٗل ال٣اثمحن به صون مً ٧ ٠ به، َو

 
 .(2729)اإلا٩ل

 ,٨غعٍ: )ألاٞٗا٫ ٢ؿمان: مجها ما جخ٨غع مهلخخه بخ" الٟغو١"٢ا٫ ال٣غافي في  ) فدبدة ( :

ه ناخب   ُان ج٨شحرا  ومجها ما ال جخ٨غع مهلخخه بخ٨غعٍ, ٞال٣ؿم ألاو٫ قٖغ الكٕغ ٖلى ألٖا

ٕ   ,للمهلخت بخ٨غع طل٪ الٟٗل, ٦هالة الٓهغ هلل حٗالى وحُٗٓمه  ٞةن مهلختها السًى

ظٍ اإلاهالر   جخ٨غع  ومىاظاجه والخظلل له واإلاشى٫ بحن ًضًه والخٟهم لسُابه والخإصب بأصابه, َو

  ٧لما
 
, ٞالىاػ٫ بٗض طل٪ في البدغ ٦ ٤ بطا قاله بوؿان  غعث الهالة, وال٣ؿم الشاوي ٧ةه٣اط الٍٛغ

  ً الكٕغ ٖلى ال٨ٟاًت هُٟا للٗبض في ألاٞٗا٫,  له ناخب  َٗ دهل قِئا مً اإلاهلخت, َٞج ال 

ان وبَٗام الجُٗ ان(و٦ظل٪ ٦ؿىة الٍٗغ ما. ٞهظا يابِ ال٣اٖضجحن وبه حٗٞغ  .(2730)ان وهدَى

ٕ  ٢ا٫ الضَلى و  الىاؽ  ي: )اٖلم ؤن مً ؤؾباب ظٗل الصخيء ٞغيا بال٨ٟاًت ؤن ٩ًىن اظخما

ٌ   ، وال ًم٨ً حُٗحن  قهم ومًُٟا بلى بَما٫ اعجٟا٢اتهمضا إلاٗاٟؿ  ٖلُه بإظمٗهم م   الىاؽ  بٗ

ً لٛحٍر والخجاعة والهىاٖاث لبُل  لى اظخمٗىا ٖلُه وجغ٧ىا الٟالخت ,، ٧الجهاصله وحُٗحن آزٍغ

                                                                                                                                             

 1/100( جهاًت الؿى٫ لئلؾىىي 2725)

ٟاث )م ( 2726)  (165الخٍٗغ

دُت 2727) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  32/96( اإلاىؾٖى

 1/237( قغح الخلي م٘ خاقُت الُٗاع 2728)

 1/51ىاٖض ألاخ٩ام ( 2729٢)

 3/388, واهٓغ: الظزحرة له ؤًًا )ٍ ٖالم ال٨خب( 1/116الٟغو١  (2730)
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ٌ   حُٗحن  ، وال ًم٨ً مٗاقهم ً  بٗ ً للٟالخت وآزٍغ ً للخجاعة وآزٍغ الىاؽ للجهاص وآزٍغ

ٌ  ٛحٍرلًخِؿغ له ما ال ًخِؿغ  ؛ ٞةن ٧ل واخضحٗلُم الٗلملل٣ًاء و  ٗ  ؛ وال  لصخيء مً  ض  ٗلم اإلاؿخ

 .(2731)ع الخ٨م ٖلحها(اوألانىاٝ لُض يطل٪ باألؾام

هي الٟغيُت ٖلى  ؤن الٟغيُت التي ٢غعَا الغاػي لٗلم ألانى٫ بطا ج٣غع َظا ٞاٖلم 

, هو ٖلى طل٪ ؤلامام ال٨ٟاًت, و  اجيٌّ َٟ َم َظا الٗلم ٞغى  ٦ 
 
٢ض هو  ٦شحر  مً الٗلماء ٖلى ؤن حٗل

ٖلي بً ؾلُمان اإلاغصاوي, ال٣ُٟه الخىبلي, وابً مٟلر, وابً خمضان, وج٣ي الضًً ابً جُمُت, 

حر    .(2732)َموال٣غافي, ٚو

ُت التي ًخى٠٢ ٖلحها   ألهه مً الٗلىم الكٖغ
 
صازل   طل٪ ه, وال ق٪ ؤن  الضًً ونُاهخ   خٟٔ

في  ( اإلاظ٧ىع  صًيُت ال ًيخٓم ألامغ  بال بدهىلها ٩لُت التي جخٗل٤ بها مهالر  المىع في ظيـ )ألا 

 حٍٗغ٠ ٞغوى ال٨ٟاًاث.

" في )باب ؤ٢ؿام الٗلم الكغعي( ؤن مً الٗلىم ما و٢ض ط٦غ الىىوي في "م٣ضمت  الجمٕى

ُت  ى جدهُل  َوَى ٞغى ٦ٟاًت, ٢ا٫: ) ما ال بض للىاؽ مىه في ب٢امت صًجهم مً الٗلىم الكٖغ

ت عواة ٦دٟٔ ال٣غآن وألا  لىمهما وألانى٫ وال٣ٟه والىدى واللٛت والخهٍغ٠ ومٗٞغ خاصًض ٖو

ُا وٍ   دخاط بلُه في ٢ىام ؤمغ الضهُا ٧الُب الخضًض وؤلاظمإ والسالٝ, وؤما ما لِـ ٖلما قٖغ

 .(2733)(ٖلُه الٛؼاليوالخؿاب ٟٞغى ٦ٟاًت ؤًًا, هو 

ً  )و٢ض : " نٟت الٟخىي "٢ا٫ ابً خمضان في  مي  ٣ُٖل ؤهه ٞغى ٖحن, و٢ا٫ ط٦غ اب الٗال 

غى   ٖحن ٖلى مً ؤعاص الاظتهاصَ  بهه ٞغى   :الخىٟي ى  والٟخىي وال٣ًاء, ٞو م, َو ٦ٟاًت ٖلى ٚحَر

 .(2734)(ر الشالزت٦ٟاًت ٧ال٣ٟه, ٢لذ: هدمله ٖلى ٚح ؤهه ٞغى   ؤولى بن قاء هللا حٗالى, واإلاظَب  

  ً ٢ا٫  .(واإلاغاص لالظتهاصٖحن ٢ا٫: ) ب٩ىهه ٞغَى  مٟلر في "ؤنىله" ال٣ى٫َ  ولهظا إلاا خ٩ى اب

 ابً الىجاع: )
 
 .(2735)(لُٟٓا ٞٗلى َظا اإلاغاص  ٩ًىن السالٝ

                                              

 176 - 1/175حجت هللا البالٛت  (2731)

 (30( ؤنى٫ ال٣ٟه اإلاِؿغ لكٗبان دمحم بؾماُٖل )م 2732)

 1/26الجمٕى ( 2733)

 (14نٟت الٟخىي واإلاٟتي واإلاؿخٟتي )م ( 2734)

 1/17نى٫ ال٣ٟه البً مٟلر ؤ, واهٓغ:  1/47( قغح ال٩ى٦ب اإلاىحر 2735)
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لى َظا ٞخ٩ىن , ٦ما ؾل٠ لالظتهاص جدهُل ؤنى٫ ال٣ٟه الػم   زم بن  : ٢لذ ٞغيُت ٖو

, ٢ا٫ الكُش مت لٟغيُت ؤنى٫ ال٣ٟه ٖلى ال٨ٟاًت ال مدالتالاظتهاص ٖلى ال٨ٟاًت مؿخلؼ 

 .(2736)ببغاَُم الباظىعي: )ما ًخى٠٢ ٖلُه ٞغى  ال٨ٟاًت ٩ًىن ٞغَى ٦ٟاًت(

ي   ٤ ٖىض الاؾخضال٫ ٖلى ٞغيُت الاظتهاص ٖلى ال٨ٟاًت  هدَى  و٢ض ؾل٪ الؿَُى َظا الٍُغ

 ٞهل ُٞما ): " الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى"خُض ٢ا٫ في ٦خاب 
َ
مً  الاظتهاصَ  ٍ ُٞه ال٣ٟهاء  غَ ق

 .(2737)(٦ٟاًت ه ٞغى  هَٟؿ  الاظتهاصَ  وطل٪ ًاو٫ بلى ؤن   ,٦ٟاًت ألامىع التي هي ٞغى  

 ٦ٟاًت, ألن   لؼم مً طل٪ ٧ىن ؤنى٫ ال٣ٟه ٞغَى  ,٦ٟاًت ٞغى   الاظتهاصَ  ؤن   ٢غعهاةطا ٞ

ٓمؤن غ  الغاػي الؿال٠ لٟغيُت ى٫ ال٣ٟه هي ع٦ً الاظتهاص ألٖا ٘  بلى . وج٣ٍغ ؤنى٫ ال٣ٟه عاظ

 َظا.

ت ال٣ٟهُت"في ظاء  و٢ض ً اؾخسغاط ٦ٟاًت, بط ال بض للمؿلمحن م   الاظتهاص ٞغى  ): " اإلاىؾٖى

 .(2738)(ألاخ٩ام إلاا ًدضر مً ألامىع 

ه مً واظب ٖلى ألامت بال زالٝ, ل٨ى ٞغى   الاظتهاص  )٢ا٫ دمحم ابً الىػٍغ الُماوي: و 

 .(2739)(ن ٖىض ٖضم طل٪بها وجخٗح َى ٢اثم  ً َم  ٞغوى ال٨ٟاًاث التي حؿ٣ِ بىظىص  

جي:   )٢ا٫ الجٍى
َ
 ولى ٧
 
ؤظمٗحن ؤن ًبلٛىا ؤهٟؿهم عجبت اإلاٟخحن، اله٣ُٗىا ًٖ  ىا الىاَؽ ْٟ ل

 .(2740)(ؤؾباب اإلاٗاف, وؤٞطخى طل٪ بلى امخىإ الُلب ٖلى الُلبت ؤًًا

ي في م٣ضمت ٦خابه  في ٧ل  وظهل ؤن الاظتهاص الغص ٖلى مً ؤزلض بلى آلاعى"و٢ا٫ الؿَُى

   ٖلى ؤَل   الاظتهاص ٞغى مً ٞغوى ال٨ٟاًاث في ٧ل ٖهغ, وواظب  ):  "ٖهغ ٞغى
ؤن  ػمان   ٧ل 

  ٣ىمَ ًَ 
 
  به َاثٟت

 
 في ٧ل ٢

ْ
 .(2741)(غُ

اٖلم ؤن ههىم الٗلماء مً ظمُ٘ اإلاظاَب مخ٣ٟت ٖلى طل٪. ٞإو٫ مً هو )زم ٢ا٫: 

: ازخهغث َظا مً ٖلم ٖلى طل٪ ؤلامام الكاٞعي هنع هللا يضر زم ناخبه اإلاؼوي, ٢ا٫ اإلا ؼوي في مسخهٍغ

 , الكاٞعي هنع هللا يضر ومً مٗجى ٢ىله أل٢غبه ٖلى مً ؤعاصٍ, م٘ بٖالمه بجهُه ًٖ ج٣لُضٍ وج٣لُض ٚحٍر

دخاٍ لىٟؿه. َظٍ ٖباعة اإلاؼوي, ٞى٣ل ًٖ الكاٞعي هنع هللا يضر ؤهه ههى ًٖ ج٣لُضٍ  لُىٓغ ُٞه لضًىه ٍو

                                              

 (30خاقُت الباظىعي ٖلى الؿلم )م ( 2736)

 (16الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م ( 2737)

دُت 2738) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  1/318( اإلاىؾٖى

 21 - 1/20 ( الغوى الباؾم2739)

 3/462الخلسُو  (2740)

 (2( الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م 2741)
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, وال ق٪ ؤهه ال ًم٨ً ه م ًٖ الخ٣لُض هي  وج٣لُض ٚحٍر  الٗىام ًجىػ لهم الخ٣لُض   ألن   ,السل٤ بإؾَغ

ً   باإلظمإ, وبهما ههى الكاٞعي    هنع هللا يضر ؤن 
ْ
  ؤَل   ٤َ ب  ُ

 
 ٞغى   ُٞه حَُُٗل  هم ٖلى الخ٣لُض, ألن  الٗهغ ٧ل

ى الاظتهاص, ٞدض ٖلى الاظتهاص ل٩ُىن في ٧ل ٖهغ   ً ٣ًىم بهظا َم  مً ٞغوى ال٨ٟاًاث, َو

  الٟغى, َ
 عضخي هللا ٖجهم. ألاصخاب   ٨ظا ٢غع مٗجى َظا الىو 

ي: وممً هو ٖلى طل٪ ؤلامام   ؤ٢طخى ال٣ًاة ؤبى الخؿً اإلااوعصي في ؤو٫  ٢ا٫ الؿَُى

ه: ٞةن ٢ُل: ٞلم ههى , ٣ٞا٫ ٖىض ؾُا١ ٢ى٫ اإلاؼوي الؿاب٤ ما هه  "الخاوي ال٨بحر"٦خابه 

, وج٣لُض   الكاٞعي   ٠ اؾخٟخاٍ مً الٗامت؟ ٢ُل: الخ٣لُض مسخل   إلاً ٍ ظاثؼ  ًٖ ج٣لُضٍ وج٣لُض ٚحٍر

الٗلم مً  َلَب  بازخالٝ ؤخىا٫ الىاؽ بما ٞحهم مً آلت الاظتهاص اإلااصي بلُه ؤو ٖضمه, ألن  

٘  ٞغوى ال٨ٟاًت, ولى م     ى٘ ظمُ
 
  الىاؽ مً الخ٣لُض و٧
 
الٗلم ٖلى  ن ٞغى  ح  َٗ لخَ  ٟىا الاظتهاصَ ل

ؿاص   ال٩اٞت, وفي َظا ازخال٫   ن ًجمٗهم الخ٣لُض لبُل الاظتهاص وؾ٣ِ ٞغى اى ٧, ٞلهٓام ٞو

ٗت وطَاب   الٗلم, وفي َظا حُُٗل     الٗلم, ٞلظل٪ وظب الاظتهاص   الكَغ
 
 ٖلى مً ج٣٘ به ٦ٟاًت

  
 
ي } :ضًً, ٢ا٫ هللا حٗالىل٩ُىن البا٢ىن جبٗا وم٣ل ىا ف 

ه   ٣ َٟ َخ َُ  ل 
 
ت َٟ اث 

َ
ْم َ ْجه  ت  م 

َ
ْغ٢  ٞ   

ل 
 
٧ ًْ َغ م 

َٟ  هَ
َ
ْىال

َ
ل
َ
ٞ

  
وَن الض  ع 

َ
ْدظ ًَ ْم  ه 

 
ل َٗ
َ
ْم ل ْحه 

َ
ل ىا ب 

 ٗ ا َعَظ
َ
ط ْم ب 

ْىَمه 
َ
وا ٢ ع  ْىظ   ُ ً  َول  ِ  الاظتهاَص ًٖ ظمُٗهم وال {ً ؿ٣ 

 ٌ , ٞلم 

 
 
 .(2742)(هم. َظا ٦الم اإلااوعصي بدغوٞهتَ ؤمغ به ٧اٞ

 }: )ابخضؤَم ب٣ىله و٢ا٫ ابً ٖاقىع 
ً
ت
 
اٞ
َ
وا ٧ غ   ٟ ْى

َُ
ىَن ل 

ى  ْام 
 ْ
اَن اإلا

َ
في نىعة  { الهاصع  َوَما ٧

٘  الىاؽ لُلب   بغخلت ظمُ
٤  مجهم ًٖ َلب الٗلم, بط ال ًهلر الخا٫  ٠  ٍٞغ

 
مٗظعتهم ًٖ جسل

ال٣ٟه في الضًً, ألن هٓام الٗمغان ال ٌؿخ٣ُم بخىظه ٧ل الىاؽ بلى ٖمل واخض ولى ٧ان طل٪ 

غ في ظمُ٘ الى ما٫ مشل َلب الٗلم, وألن ألاَلُت لهظا الخ٣ٟه ال جخٞى اؽ, وؤ٦ض الٗمل ؤقٝغ ألٖا

اَن َظا بهُٛت الجخىص وهي }
َ
واَوَما ٧ غ   ٟ ْى

َُ
ىَن ل 

ى  ْام 
 ْ
{ الضا٫ في ؤنل التر٦ُب ٖلى مٗجى ؤجهم ما اإلا

 ؤن  الىٟغ لُلب الٗلم َى 
َ
ظا الجخىص ٌؿخدب٘ بٞاصة م ٧اٞت, َو ال بىَٟغ

 
وظضوا وظىصا مٗل

بلى الخىبُه ٖلى  مكخهى ظمُٗهم ومٓىت ؤن ًهجـ ؤو ؤن ٢ض هجـ في هٟىؾهم, ٩ٞاهذ بداظت  

ظضوا ألظل طل٪(  .(2743)ؤجهم ما و 

 ,وال جهاًت والٟخاوي في اإلاٗامالث لِـ لها خهغ   الخىاصر للىاؽ)٢ا٫ ابً الؿمٗاوي: و 

 
 
خباع وعص  ٖامت, ٞلى لم ًجؼ الاظتهاص   وبالىاؽ بلحها خاظت لب ألاقبه بالىٓغ والٖا في الٟغوٕ َو

ؿضث ٖلى الىاؽ ؤمىع  اإلاؿ٩ىث ٖىه بلى اإلاىهىم ٖلُه باأل٢ِؿت ل  ,َمخُٗلذ ألاخ٩ام ٞو

                                              

 (4 - 3( الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م 2742)

 (94 - 93 )مؤًًا واهٓغ ,  (93 - 92ؤنى٫ الىٓام الاظخماعي في ؤلاؾالم )م  (2743)
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الخاصزت في ال٨خاب  ٞةطا لم ًجض خ٨َم  ,والبض للٗامي مً مٟذ ,والخبـ ؤمغ اإلاٗامالث ٖلى الىاؽ

٘ هللا َظا ألامغ ٖلى َظٍ ألامت وظىػ ٞىؾ   ,ُاث مجهماوالؿىت ٞال بض مً الغظٕى بلى اإلاؿخيبَ 

ٕ   وعص   الاظتهاصَ   .(2744)(بلى ألانى٫  الٟغو

ًَ } :٢ض ٢ا٫ هللا حٗالى)٢ا٫ الىىوي: و  ً ظ 
 
َمه  ال ل 

َٗ ْم لَ ْجه  ْمغ  م 
َ ْ
ي ألا ول 

 
ى ؤ

َ
ل ى٫  َوب 

ؾ  ى الغ 
َ
ل  ب 
 ٍ و ْى َعص 

َ
َول

ْم  ْجه   م 
ه 
َ
ىه
 
ُ ب 

ْ
ْؿَخي خىاء   {,ٌَ  باالؾخيباٍ م   ٞااٖل

َ
دت  ألن   ,ض الىاظباث اإلاُلىبتً آ٦ الىهىم الهٍغ

 مً اإلاؿاثل الخاصز ال جٟي بال بِؿحر  
 
 َم  ت, ٞةطا ؤ

 
في مٗٓم ألاخ٩ام  ٞاث ال٣ًاء   ل الاؾخيباٍ

 .(2745)(وهللا ؤٖلم ,الىاػلت ؤو في بًٗها

م  هللا في الى٢اج٘، وحٗغ  )و٢ا٫ الؼع٦صخي: 
ْ
٨ ٝ  خ   مً حٗغ 

ضٌّ  إلاا لم ٨ًً ب 
 
 طل٪ بالىٓغ ٚحر   ٝ

ؤن ٩ًىن في ٧ل الجتهض مً ٞغوى ال٨ٟاًاث، وال بض  ٖلى الخُٗحن، ٞال بض ؤن ٩ًىن وظىص   واظب  

 
 
٢ 

ْ
 .(2746)(ولهظا ٢الىا: بن الاظتهاص مً ٞغوى ال٨ٟاًاث ,ما ج٣ىم به ال٨ٟاًاث غ  ُ

الاظتهاص مً ٞغوى ال٨ٟاًاث ال مً ٞغوى ): " اإلالل والىدل"و٢ا٫ الكهغؾخاوي في 

ُان, بطا اقخٛل بخدهُله واخض   غ ُٞه ؤَل  ٖهغ   ألٖا ؾ٣ِ الٟغى ًٖ الجمُ٘, وبن ٢ه 

ىا ٖلى زُغ ُٖٓم, ٞةن  َٖهىا بتر٦ه, وؤ ُت الاظتهاصًت بطا ٧اهذ مترجبت ٖلى  ألاخ٩ام قٞغ الكٖغ

ها ٞاثلت, اإلاؿب   َب الاظتهاص جغج  
 
 وآلاعاء  ٧ل

ً
ب ٖلى الؿبب, ولم ًىظض الؿبب, ٧اهذ ألاخ٩ام  ٖاَلت

ا 
ً
 .(2747)(مً مجتهضٞال بض بط

ي:   ٞاهٓغ ٠ُ٦ َخ )٢ا٫ الؿَُى
َ
م بطا ٢ه  ٨ غوا في ال٣ُام م بٗهُان ؤَل الٗهغ بإؾَغ

ه ؤبى ٞغيِخه صلُال ٣ٖلُا ٢ُُٗا ال قبهت ُٞه, والكهغؾخاوي َظا اؾم   بهظا الٟغى, وؤ٢ام ٖلى

ى ؤخض   م, َو ألاثمت مً ؤصخابىا, ماث ؾىت زمان وؤعبٗحن وزمؿماثت,  الٟخذ دمحم بً ٖبض ال٨ٍغ

اٖض وفي ٦خابه البدغ بضع الضًً الؼع٦صخي في ٦خابه ال٣ى  ه َظا الظي ؾ٣ىاٍ ؤلامام  و٢ض ه٣ل ٦الَم 

 .(2748)(نى٫, ولم ًخ٣ٗبه بى٨حرفي ألا 

ا وؤخىالها. و٢ض ٖلى  ٦ٟاًت   ٞغى   الاظتهاص  )و٢ا٫ ابً ٖاقىع:  ألامت بم٣ضاع خاظت ؤ٢ُاَع

ِ ُٞه م٘ الاؾخُاٖت وم٨ىت ألاؾباب وآلاالث. و٢ض اج٤ٟ الٗلماء  ٖلى ؤهه   بالخٍٟغ
 
مذ ألامت ؤز 

                                              

 (33 - 32( الاهخهاع ألصخاب الخضًض )م 2744)

 58 - 11/57قغح صخُذ مؿلم للىىوي ( 2745)

 8/239البدغ الخُِ ( 2746)

يل وألاقباٍ والىٓاثغ,  3/34لؼع٦صخي لواإلاىشىع ,  2/10 اإلالل والىدل( 2747)  (415)م  لؿَُى

 (9الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م ( 2748)
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ْم }مما ٌكمله ألامغ  في ٢ىله حٗالى:  خ  ْٗ
َ
َ َما اْؾَخُ

 
ىا اَّلل  ٣ اج 

َ
ْبَهاع  {، و٢ىله: }ٞ

َ ْ
ي ألا ول 

 
اؤ ًَ وا  ر  َخب 

ْٖ ا
َ
ٞ.} 

واخض والُٗاط  في باب ؤلاظمإ: "لى لم ًب٤ مجتهض   "الخى٣ُذ"الضًً ال٣غافي ٣ًى٫ في ٦خاب  وقهاب  

 .(2750)((2749)باهلل"

 َم و٢ض ؤز  و٢ا٫ ابً ٖاقىع في الهامل حٗل٣ُا ٖلى ٢ىله )
 
ِ ُٞه م٘ بال ذ ألامت خٍٟغ

اإلاخم٨ىىن مً الاه٣ُإ بلى  آزما في طل٪ الٗلماء   ض  َٗ ٌ  ( : )الاؾخُاٖت وم٨ىت ألاؾباب وآلاالث

 وَ   ,زضمت الخ٣ٟه الكغعي للٗمل في زانت ؤهٟؿهم
 
  ٗض آزما الٗامت

َ
بت في ؾ٩ىتهم ًٖ اإلاُال

م بلُه بطا قهض له ؤَل   والسلٟاء  ا ألامغاء  ٗض آزمالٗلم، وَ   بظل٪، بل وفي بٖغايهم ٖمً ًضَٖى

 .(2751)(دمل ؤَل ال٨ٟاءة ٖلُهبفي بياٖت الاَخمام 

ي "الخاوي للٟخاوي "في و  ًٖ مجتهض   مؿإلت: ج٣غع ؤهه بطا زال الٗهغ  ): ما نىعجه للؿَُى

٘  ٣ًىم بٟغى ال٨ٟاًت ؤز   م, ٞما الجم بِىه وبحن ٢ىلهم في مؿإلت الٟترة: ؤهه بطا لم  مىا ًٖ آزَغ

الخ٩ل٠ُ ًٖ الٗبض وؤهه ال  اهخٟاء   الصخُذ   ,ً ًى٣ل له خ٨ما في هاػلخهَم  الىاػلت ناخب   ْض ج  ًَ 

ً   شبذ في خ٣ه بًجاب  ًَ  م وال   وال جدٍغ
َ
 ظ بإي شخيء نىٗه.ااز

  ٤
 
  ٠, ٞاإلزم  مسخل   ؤلازم   الجىاب: مخٗل

 
ضم  ,غ ٞحهاَظٍ الغجبت و٢ه   إلاً ٧ان ًم٨ىه بلٙى ٖو

 ,  الخ٩ل٠ُ لٛحٍر
َ
, بل مً َى في نٟت  ب بٟغى الاظتهاولِـ الساَ زانت ٦ما ٢غعهاٍ  ص ٧ل  ؤخض 

 .(2752)("الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى"في ٦خاب 

ي: ), ٢ٗضوؤ ابً ٖاقىع ؤص١ ٢لذ: ٦الم     ؤلازم  و٢ى٫ الؿَُى
 
َظٍ الغجبت  إلاً ٧ان ًم٨ىه بلٙى

ال ٢ضعة له الاظتهاص ال ٣ًضع ٖلُه ٧ل ؤخض, واإلاغء ال ًإزم بتر٥ ما ( ال ق٪ ُٞه, ٞةن  غ ٞحهاو٢ه  

َبلول٨ً مً ٢غع ؤلازَم ٖلى ٚحر ال٣اصع لم ًجٗل طل٪ مً , ٖلُه ً ٖضم جدهُله لالظتهاص, بل م   ٢ 

َبل ً  ٖاقىع, ألن   ٢  اث٠ ألازغي التي ؤقاع بلحها اب ُه في الْى مهلخت وظىص الجتهض لِؿذ  جٍٟغ

 
ً
 ٢ُامٖلى الجتهض هٟؿه, بل  ٢انغة

 
الضًً واهخٓام السل٤  هي مخٗضًت لٛحر الجتهض, وهي مهلخت

لى َظا وظب ٖلُه الؿعي  في جدهُل َظٍ اإلاهلخت بدؿب  اٖت, ٖو ظمُٗا في ؾل٨ه حٗبضا َو

 اإلا٣ضوع باليؿبت له.

                                              

 [. اَـ. ح٘ ابً ٖاقىع.343 - 341اهٓغ: الٟهل الغاب٘ مً باب ؤلاظمإ مً الخى٣ُذ ]( 2749)

ٗت ؤلاؾالمُت )م 2750)  (394( م٣انض الكَغ

 الؿاب٤.( 2751)

 1/349 الخاوي للٟخاوي  (2752)
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ً  ٖاقىع مىا٤ٞ    اب
غ  خُض ٢ا٫ في ٞغى ال٨ٟاًت:  "اإلاىا٣ٞاث"إلاا ط٦ٍغ الكاَبي في وج٣ٍغ

( ًَ بظل٪ الٟغى  ال٣ُامَ  ألن   ,(2753)ػ ى  مً الخج وظه   ٖلى الجمُ٘ ٖلى صر ؤن ٣ًا٫: بهه واظب  ٢ض 

ً   ,ٞهم مُلىبىن بؿضَا ٖلى الجملت ,ٖامت بمهلخت   ٢ُام   ٖلحها مباقغة،  هم َى ٢اصع  ٞبٗ

ًَ -ً ٧ان ؤَال لها، والبا٢ىن وطل٪ َم  ً، ٞمً ٧ان  -عوا ٖلحها٣ض  وبن لم  ٢اصعون ٖلى ب٢امت ال٣اصٍع

ى ب٢امت طل٪  بإمغ   ع ٖلحها؛ مُلىب  بة٢امتها، ومً ال ٣ًض ٢اصعا ٖلى الىالًت؛ ٞهى مُلىب   آزغ، َو

  ٍ ٖلى ال٣ُام بها؛ ٞال٣اصع  ال٣اصع وبظباع  
ً
حر ال٣اصع مُلىب   ا مُلىب  بط  بة٢امت الٟغى، ٚو

  ً مً باب ما ال ًخم الىاظب بال  ,خىنل بلى ٢ُام ال٣اصع بال باإل٢امتبخ٣ضًم طل٪ ال٣اصع؛ بط ال 

 .(2754)(به

هما َى مً ٧اهذ ُٞه ألاَلُت لظل٪, )ألن  الاظتهاص ب عجبت   ه جدهُل  الظي ًخٗحن ٖلُ زم

غ في ظمُ٘ الىاؽ( ٦ما ٢ا٫ ابً ٖاقىع.  ألاَلُت لهظا الخ٣ٟه ال جخٞى

 ): " اإلا٣ضمت في ؤنى٫ ال٣ٟه"٢ا٫ ابً ال٣هاع في 
 
 ًجب ٖلى ألامت ؤن ج٩ىن مجهم َاثٟت

 
ً
الظي ًخٗحن لهظا مً للمؿلمحن خٟٓا للكٕغ مً الًُإ، و  ًخ٣ٟهىن في الضًً ل٩ُىهىا ٢ضوة

 خ   اصَ ً َظ الىاؽ َم 
ْٟ 

 
ٓ ًَ ابذ سجُخه ه وَخؿ  ه َو

 
 . (2755)(ومً ال ٞال ,بصعا٦

ًَ  ألن  ): ٢ا٫ ال٣غافي ل مىه اإلا٣هىص، بما لخٗظٍع ٦ؿحئ الٟهم ده  مً ال ٩ًىن ٦ظل٪ ال 

ٖىه, ٞال ًدهل مىه  ًخٗظع ٖلُه ؤن ًهل إلاغجبت الا٢خضاء، ؤو لؿىء الًٓ به ُٞىٟغ الىاؽ  

  .(2756)(الا٢خضاء ص  م٣هى 

                                              

الىظىب مخ٣غعا ٖلى ظمُ٘ الُىاث٠  : )ؾاا٫: بطا ٧ان)ٍ ٖالم ال٨خب(  ٢1/117ا٫ ال٣غافي في "الٟغو١" ( 2753)

, م٘ ؤن ٞغى ال٨ٟاًت ٣ً٘ في الٟٗل البضوي, وال٣اٖضة ؤن ألاٞٗا٫ البضهُت ال ًجؼت  ٠ُ٨ٞ ؾ٣ِ ٖمً لم ًٟٗل بٟٗل ٚحٍر

اَىا ؤظؼؤ ,ٞحها ٞٗل ؤخض ًٖ ؤخض ظىابه:  ؟ىي الكٕغ بحن مً ٞٗل ومً لم ًٟٗلو٠ُ٦ ؾ ,٦هالة الجىاػة والجهاص مشال ,َو

وهي ؾ٣ٍى الىظىب ًٖ اإلا٩ل٠  ,بل مً ٢اٖضة ؤزغي  ,َىا لِـ بيُابت الٛحر ٦ما ط٦ٍغ الؿاثل في ال٣اٖضة ؤن الؿ٣ٍى

٤ ؾ٣ِ ًٖ ظمُ٘ الىاؽ الىظىب ,لٗضم خ٨مت الىظىب ال ألن الٛحر هاب ًٖ ٚحٍر ض الٍٛغ ألهه لى ب٣ي لب٣ي  ,ٞةطا قا٫ ٍػ

٤ ,لٛحر ٞاثضة وخ٨مت ٞهظا َى  ,ٞلم جب٤ بٗض طل٪ خ٨مت ًشبذ الىظىب ألظلها ,و٢ض خهلذ ,ألن الخ٨مت خٟٔ خُاة الٍٛغ

ت ً ٚحر الٟاٖل اإلاٗجى اإلاظ٧ىع  ,ؾبب الؿ٣ٍى ًٖ ٚحر الٟاٖل ال الىُابت والدؿٍى  ,ٞؿبب الؿ٣ٍى ًٖ الٟاٖل ٞٗله ٖو

حر الٟاٖل  حر الٟاٖل ٞما طل٪ بال في مٗجى الؿ٣ٍى ال في الشىاب بل الٟاٖل ًشاب ٚو ت بحن الٟاٖل ٚو ال زىاب له وؤما الدؿٍى

 وٗم بن ٧ان هىي الٟٗل ٞله زىاب هِخه(. ,ٖلى ٞٗل الٛحر ؤلبخت

 284 - 1/283( اإلاىا٣ٞاث 2754)

 (14الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م ( 2755)

 2/208( قغح جى٣ُذ الٟهى٫ 2756)
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 ): " اإلاضزل"و٢ا٫ ابً بضعان في 
 
ىضي ؤهه ٌكتٍر في الجتهض ؤن جىظض ُٞه مل٨ت  ٖو

الظًَ, ألهه ٦م ممً ٢غؤ ٞىىن الٗغبُت والٗلىم التي  الٟااص مخى٢ض وؤن ٩ًىن ط٧ي   ,الاؾخيباٍ

زاَبخه وظضث طَىه ال٨ٟغ ال ٌٗلم بال ما ًل٣ى بلُه, ٞةطا  َل ا زام  ًض جيهىء لالظتهاص زم جغاٍ ظام  

 
 
 ٩ُٞلم٪ ٚغبا, ٞم  ٩لمه قغ٢ا مخذجغا, ج

ْ
ٌ   ل  ش ً   ٫  ٗى  َظا ال   .(2757)(غ٦ً بلُهٖلُه وال 

ـَ مً هٟؿه تهُئا للٗلم الُال   : ولٗله لهظا ٢غعث َاثٟت مً الٗلماء ؤن  ٢لذ َب بطا آو

ُىت في بصعا٥ مُالبه, لؼمه  ن ٖلُه  بجمام  ٞو .الالخدهُل, وحٗح   ُلب 

هىع الجهل, و٢ا٫ عبُٗت: ال ًيبػي ألخض  ): " صخُده"في  ٢ا٫ البساعي  ٘ الٗلم ْو باب ٞع

َ٘ هَٟؿه  
 ُ ً  ً  .(ٖىضٍ شخيء  مً الٗلم ؤن 

  م٣هىص  ): " الٟخذ"٢ا٫ الخاٞٔ في 
 
 ٖلى حٗل

 
٘ بال ب٣بٌ  م  الباب الخض ٞغ  ً الٗلم, ٞةهه ال 

دا ًَ مىظىصا ال , وما صام َمً ًخٗلم الٗلَم (2758)الٗلماء ٦ما ؾُإحي نٍغ ٘ده    ومغاص  )٢ا٫: (, ل الٞغ

 ؤن  
َ
 عبُٗت

َ
ل هَٟؿه ُٞتر٥ الاقخٛا٫, لئال  ٌم وكدبلُتهْ مً ودن فُه ف هم 

للٗلم ال ًيبػي له ؤن ح 

٘ الٗلم, ؤو مغاصٍ الخض ٖلى وكغ الٗلم في ؤَله لئال ًمىث الٗالم ٢بل طل٪  ًاصي طل٪ بلى ٞع

٘ الٗلم, ؤو مغاصٍ ؤن ٌكهغ الٗالم هَٟؿ  َ٘ ُٞاصي بلى ٞع خهضي لآلزظ ٖىه لئال ًًُ ه ٍو

ه لم   ٖ
ظا (2759) , و٢ُل: مغاصٍ حُٗٓم الٗلم وجى٢حٍر ٞال حهحن هٟؿه بإن ًجٗله ٖغيا للضهُا, َو

                                              

 (373اإلاضزل )م ( 2757)

لهضوع, و٧ان جدضًض مدىا مً ا :ؤي "ال ٣ًبٌ الٗلم اهتزاٖا"٢ىله ):  1/195" الٟخذ"( ٢ا٫ الخاٞٔ في 2758)

إلاا ٧ان في حجت الىصإ ٢ا٫ الىبي نلى "الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بظل٪ في حجت الىصإ ٦ما عواٍ ؤخمض والُبراوي مً خضًض ؤبي بمامت ٢ا٫: 

٘ ٘ ,هللا ٖلُه وؾلم: زظوا الٗلم ٢بل ؤن ٣ًبٌ ؤو ًٞغ  ,٣ٞا٫: ؤال بن طَاَب الٗلم طَاب  َخَملخه ؟٣ٞا٫ ؤٖغابي: ٠ُ٦ ًٞغ

 ."(زالر مغاث

اء ٢هض  اقتهاع الىٟـ بالٗلم لُلب الا٢خضاء, بل َى مً ؤٖٓم ( 2759) ٢ا٫ ال٣غافي: )واٖلم ؤهه لِـ مً الٍغ

ي }و٦ظل٪ ٢ا٫ ببغاَُم ٖلُه الؿالم: ال٣غباث, ٞةهه َؾْعي  في ج٨شحر الُاٖاث وج٣لُل السالٟاث,  ْض١  ف  َؿاَن ن  ي ل  ْل ل 
َٗ َواْظ

 
ْ
ًَ آلا ٍ غ  ً  , ٢ا٫ الٗلماء{ز  آصم اه٣ُ٘ ٖمله بال  : مٗىاٍ ٣ًخضي بي َمً بٗضي. ولهظا اإلاٗجى ؤقاع ٖلُه الؿالم ب٣ىله: "بطا ماث اب

ا ٖلى وكغ الٗلم لُب٣ى بٗض ؤلاوؿان   ً  مً زالر: ٖلم ًيخٟ٘ به", َخ
 
َغ٥َ }ه حٗالى: لخ٨شحر الىٟ٘, ومىه ٢ىل

ْ
٦ َ٪ ط 

َ
َىا ل ْٗ

َ
ٖلى  {َوَعٞ

في  ًيبػي للٗابض الؿعي  في السمى٫ والٗؼلت ألجهما ؤ٢غب بلى الؿالمت, وللٗالم الؿعي   ؤخض ألا٢ىا٫. و٢ا٫ الٗلماء باهلل:

ـ  الخؼس هثيرُ  ولىىه ملدمٌ الكهغة والٓهىع جدهُال لئلٞاصة.  مً َظا اإلاٗجى بلى َلب  واهخ٣ل ؤلاوؿان   , ٞغبما ٚلبذ الىٟ

ى خؿبىا في ألام اء, وهللا اإلاؿخٗان, َو َـالغثاؾت وجدهُل ؤٚغاى الٍغ ه( ا  
 
 (ػ. ) 50 - 1/49 . الظزحرة غ ٧ل
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ب اإلاهى٠ ما ج٣ضم , و٢ض ونل ؤزَغ عبُٗت اإلاظ٧ىَع السُُب  (2760)مٗجى خؿً ل٨ً الالث٤ بدبٍى

 .(2761)(في اإلاضزل في الجام٘ والبحه٣ي  

خضزىا ؤخمض بً زالض ًٖ ابً ال٨كىعي ًٖ ): " غجِب اإلاضاع٥ج"ُٖاى في ال٣اضخي و٢ا٫ 

 ًَ  ل  د  ٖبض هللا بً الهباح، ٢ا٫: خضزىا ًدحى بً زابذ ًٖ مال٪، ٢ا٫: ؾمٗذ عبُٗت ٣ًى٫: ال 

٘   ألخض   ض ال٣ٗلل ٖىضٍ مىي  .(2762)(لٗلم بال َلبه. ًٍغ

. ال٦دؿاب٢لذ: ؤي ظىصة الظًَ وخؿً الاؾخٗضاص والخهيء   اإلاٗاٝع

ظا ٌكب مً اظخمٗذ ُٞه  بهما ٧ان ًُلب َظا الٗلَم ه ما عوي ًٖ الكٗبي ؤهه ٢ا٫: َو

  زهلخان: ال٣ٗل  
 
٪، ٞةن ٧ان ٖا٢ال، ولم ٨ًً هاؾ٩ا، ٢ا٫: َظا ؤمغ ال ًىاله بال اليؿا٥، ؿ  والي

 وبن ٧ان هاؾ٩ا، ولم ٨ًً ٖا٢ال، ٢ا٫: َظا ؤمغ ال ًىاله بال ال٣ٗالء، ٞلً ؤَلبه. ,ٞلً ؤَلبه

بذ ؤن ٩ًىن ًُلبه الُىمَ  ٣ًى٫ الكٗبي:  َم  ٞل٣ض َع
 
مجهما، ال ٣ٖل وال  ً لِـ ُٞه واخضة

 وؿ٪.

 .(2763)(والظ٧اء الٟهَم  :ؤْىه ؤعاص بال٣ٗل  )٢ا٫ الظَبي: 

َى؟  مال٪ ؤهه ؾئل ًٖ َلب الٗلم: ؤٞغى   ظاء ًٖ: )" اإلاىا٣ٞاثو٢ا٫ الكاَبي في "

ٟغى الُٗجي، و٢ا٫ ؤًًا: "ؤما مً ٧ان ٖلى ال ا ٖلى ٧ل الىاؽ؛ ٞال"، ٌٗجي به الؼاثَض ٣ٞا٫: "ؤم  

  ٘   لئلمامت؛ ٞاالظتهاص   ُٞه مىي
 
في الٗىاًت بالٗلم ٖلى ٢ضع  في َلب الٗلم ٖلُه واظب، وألازظ

 الىُت ُٞه"؛ ٣ٞؿم ٦ما جغي، 
 
 َٗ ً ال َظ ، وَم لإلمدمت ممد ًخلين كلُه فجلل مً فُه كبىلُت

َ
ه ل

مً ودن ؤهال لإلمدمت و٢ا٫ سخىىن:  لِـ ٖلى ٧ل الىاؽ،مىضوبا بلُه, وفي طل٪ بُان ؤهه 

ْحر  وجللُد الللىم؛ ففسٌض كلُه ؤن ًؼلبهد
َ
س
ْ
ى ال

َ
ل ىَن ب 

 ٖ ْض ًَ  
 
ت م 

 
ْم ؤ

 
ْى٨  م 

ًْ َخ٨ 
ْ
, ل٣ىله حٗالى: }َول

{، ومً ال ٌٗٝغ اإلاٗغوٝ ٠ُ٦ ًإمغ به؟! ؤو ال ٌٗٝغ  غ 
َ
ْى٨
 ْ
ً  اإلا

َٖ ْجَهْىَن  ٍَ ٝ  َو و غ 
ْٗ َ اإلاْ وَن ب 

غ  م 
ْ
إ ٍَ َو

 . (2764)(ىهى ٖىه؟!اإلاى٨غ ٠ُ٦ ً

                                              

َ٘ هَٟؿهفي ٢ى٫ عبُٗت ) ولٗل: ٢لذ( 2760)  
 ُ ً  ً ( بقاعة بلى ؤن اإلاغء بن لم ال ًيبػي ألخض  ٖىضٍ شخيء  مً الٗلم ؤن 

٩ٌؿدشمغ جل٪ الجىصة التي مىده هللا بًاَا ٣ٞض ٖغ يها للؼوا٫ والًُإ, ولهظا 
َ
ل
َ
اث ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )ال ق٪ ؤن مباصت اإلا

ب )م   (209بطا لم ًدؿً اؾخٗمالها طَبذ وثُضة ؤلاَما٫ والٟٛلت(. ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

 1/178ٞخذ الباعي ( 2761)

 3/35جغجِب اإلاضاع٥ ( 2762)

 4/307( ؾحر ؤٖالم الىبالء 2763)

 1/276 "الٟغو١"في ؤًًا , وؤزغ سخىىن ٢ض ط٦ٍغ ال٣غافي  283 - 1/282اإلاىا٣ٞاث  (2764)
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ًٖ َلب الٗلم ؤٍٞغًت؟ ٣ٞا٫: ال، وهللا ما ٧ل الىاؽ ٧ان  ؾئل مال٪وفي "الٗخبُت" : )

ٖاإلاا، وبن مً الىاؽ مً ؤمٍغ ؤن ال ًُلبه، زم ٢ا٫ مً الٛض: ٢ض ؾئلذ ؤَلب الٗلم ٍٞغًت؟ 

 .(٣ٞلذ: ؤما ٖلى ٧ل الىاؽ ٞال

لب الٗلم ؤٍٞغًت َى؟ ٣ٞا٫: ال ؾئل ؤوال ًٖ َ): " البُان والخدهُل"في ٢ا٫ ابً عقض 

ض ؤهه لِـ بٍٟغًت   ٖلى ظمُ٘ الىاؽ ٧الهالة والهُام وما ؤقبه طل٪ مً الٗباصاث  وهللا، ًٍغ

ُان. و٢ىله التي هي مً ٞغاثٌ ض ؤن مً الىاؽ "بن مً الىاؽ مً ؤمٍغ ؤن ال ًُلبه" :ألٖا ، ًٍغ

ها، وبطا ؾم٘ مً َى ٢لُل   خمله ٖلى زالٝ مٗىاٍ،  الصخيءَ  الٟهم ال جخإحى له اإلاٗاوي ٖلى وظَى

 ومً ٧ان بهظٍ الهٟت ٞالَخ 
 
بُلب الٗلم بلى ما ؾىاٍ مً ط٦غ هللا  له ؤن ًتر٥ الاقخٛا٫َ  ٔ

. وفي ٢ىله مً الٛض ؾبداهه و٢غاءة ال٣غآن والهالة، ٞهى ؤٖٓم   ، "ؤما ٖلى ٧ل الىاؽ ٞال" :ألظٍغ

 ًض٫ ٖلى ؤهه ٍٞغًت ٖلى بًٗهم، 
ٌ
. ٣ٞض لإلمدمت ن فُه مىطٌم كلى مً ود فهى كىده فٍسظت

 
 
ب ؤهه ٧ان ظالؿا مٗه ٞدًغث الهالة  ٣ٞام بلحها، ٣ٞا٫ له: ما الظي ٢مَذ  عوي ٖىه ابً َو

ى ٖلى ؾاثغ الىاؽ ٞغى   .(2765)ٖىه ً الظي ٢مَذ ٖلُ٪ م   بلُه بإوظَب   .(2766)(ٖلى ٦ٟاًت َو

مً ٞغوى والخ٣ٟه في الضًً  َلب الٗلم): " اإلا٣ضماث اإلامهضاث"و٢ا٫ ابً عقض ؤًًا في 

 
 
ت َٟ اث 

َ
ْم َ ْجه  ت  م 

َ
ْغ٢  ٞ   

ل 
 
٧ ًْ َغ م 

َٟ ْىال هَ
َ
ل
َ
ال٨ٟاًت ٧الجهاص، ؤوظبه هللا حٗالى ٖلى الجملت ٣ٞا٫ حٗالى: }ٞ

وَن{، و ع 
َ
ْدظ ًَ ْم  ه 

 
ل َٗ
َ
ْم ل ْحه 

َ
ل ىا ب 

 ٗ ا َعَظ
َ
ط ْم ب 

ْىَمه 
َ
وا ٢ ع  ْىظ   ُ ً  َول  ً  

ي الض  ىا ف 
ه   ٣ َٟ َخ َُ ٞةطا ٢ام  ,للخبٌُٗ "مً"ل 

ٌ  به ب ٗ   ٘ م، بال ما ال ٌؿ   ؤلاوؿاَن  الىاؽ ؾ٣ِ الٟغى ًٖ ؾاثَغ
 
ً نٟت ويىثه ه م  ظهل

ٌ   ونىمه وػ٧اجه بن ٧ان ممً ججب ٖلُه الؼ٧اة، ٞةن طل٪ واظب  ونالجه  ؿ٣ِ ٖىه ٖلُه ال 

  الٟغَى 
 
ت الللم كلُه  ً ودن فُه مىطٌم لإلمدمت والاحتهدر فؼلُب وهرلً َم  ,ٍ بهٚحر   ُٞه مٗٞغ

ؤما  :٣ٞا٫ ؟و٢ض ؾئل ًٖ َلب الٗلم ؤواظب َى ؤم ال,  -زخمه هللا حلدلى  -ً واحٌب كدله مدل

 .(2767)(ٖلى ٧ل الىاؽ ٞال

                                              

ب ٧ان ظالؿا: ) 1/43ضاث" و٢ا٫ في "اإلا٣ضماث اإلامه( 2765) مٗه ٞدًغث الهالة ٣ٞام  وعوي ٖىه ؤن ابً َو

ظا ٦الم  "ٖلُ٪ مً الظي ٢مذ ٖىهما الظي ٢مذ بلُه بإوظب "٣ٞا٫ له:  ,بلحها الٗلم ٖلى  ُٞه هٓغ، ٠ُ٦ ٩ًىن َلب   . َو

  ؤوظَب  ؤخض  
 
ي ٢مذ بلُه بإوظب ٖلُ٪ في ؤهه ؤعاص ما الظ ٖلُه مً نالة الٍٟغًت، ٞاإلاٗجى في طل٪ ٖىضي بن صخذ الغواًت

 ؤن   -عضخي هللا حٗالى ٖىه  -َظا الى٢ذ مً الظي ٢مذ ٖىه؛ ألن الهالة ال ججب بإو٫ الى٢ذ بال وظىبا مىؾٗا، ٞإعاص 

 
َ
 (.ه بخ٣ُُض ما ًسصخى ٞىاجه مً الٗلم آ٦ض ٖلُه مً البضاع بلى الهالة في ؤو٫ الى٢ذاقخٛال

 (95: ؤنى٫ الىٓام الاظخماعي في ؤلاؾالم البً ٖاقىع )م , واهٓغ 426 - 18/425( البُان والخدهُل 2766)

 1/43( اإلا٣ضماث اإلامهضاث 2767)
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مً ٧ان  ًٖ ابً عقض ؤن   (2768)جىبُه: في )١()و٢ا٫ البىاوي في خاقِخه ٖلى قغح الؼع٢اوي: 

٘  لئلمامت والاظتهاص ً كلى م كيٍن  ٌلني ؤهه فسُض الٗلم ٖلُه واظب اَـ .  ُٞلب   ,ُٞه مىي

ظا َى ٢ى٫  ؿهسث فُه اللدبلُت ـ   , َو   سخىىن, ٢ا٫ ابً هاجي: والىٟ
 
ىا بلُه ؤمُل, وظٗله قُس

  ؤبى مهضي اإلاظََب 
َ
: ال ؤٖٝغ زالٞ

ً
 .(2769)(ه اَـ٢اثال

, ٢ا٫ ابً وؤصخاب الىظٍى ٖىضَم ٢لذ: وبلُه طَب ال٣اضخي خؿحن مً ٦باع الكاُٞٗت

ٗت في  َٖ اصعى ال٣اضخي خؿحن ؤن مً ج): " ال٨ٟاًت"الٞغ ٌَ  َم ل  ٣ٟه ٌؿحرا و  ٌس وله خدِػ الٗلىم  بٗ

 .(2770)(هبدُض لى ج٩ل٠ لبلٜ صعظت اإلاٟخحن حٗحن ٖلُه الخ٣ٟ  

ى وظه  في مظَب الكاُٞٗت ٚحر ؤن ألاصر ٖىضَم ٖضم  الخٗح    ن.َو

هغث هجابخ  ): " م٣ضمت الجمٕى"٢ا٫ الىىوي في  ه ُٞه وعجى لى اقخٛل بال٣ٟه وهدٍى ْو

, ٞىظهان: ٍؼ   ٞالخه وجبًر

ً   ,ؤخضَما: ًخٗحن ٖلُه الاؾخمغاع     َد ل٣لت مً 
ل َظٍ اإلاغجبت, ُٞيبػي ؤال ًًُ٘ ما خهله ه 

 وما َى بهضص جدهُله.

َٕ ُٞه ٖىضها بال في الدج والٗمغة وؤصخهما: ال ًخٗحن, ألن   ر  اإلاكغو  
ٛح   ٌ  .(2771)(الكغوٕ ال 

مً قٕغ في الخٗلم ) :" الٛاًت في ازخهاع الجهاًت"و٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم في ٦خابه 

 
َ
ِ مً ؤلؼمه بظل٪ٞأوـ مً هٟؿه عقضا وجى٢ٗا لضعظت الاظتهاص لم ًلؼمه ؤلاجمام, ٚو  .(2772)(ل 

جي في و  ٢ا٫ َاثٟت مً ال٣ٟهاء لم ًخٗىىا في َلب الخ٣اث٤: مً ): " جهاًت اإلاُلب"٢ا٫ الجٍى

 
 
 زاى في الخٗلم وؤووـ عقضٍ، ٞال ًبٗض هُل

َ
ه بجمام  ما زاى اإلاُلىبت، ُٞخٗحن ٖلُ ه الغجبت

  
 ُ ىي، ٧ان جاع٧ا ٞغيا مخٗ  ىا.ُٞه، ولى اٖع

 
 
ظا ٚلِ ذ   َو   الٗلىمَ  ٖىض الخ٣٣حن, ٞةن   نٍغ

ً
مُلىبت  مؿإلت   واخضة، بل ٧ل   لِؿذ ظملت

 السىى ُٞما له خ٨م   في هٟؿها، وهي مٛاًغة إلاا ٢بلها وبٗضَا، ٞال ًخد٤٣ بالسىى ُٞه خ٨م  

َل  ا ٖلى حكبُه م الاجداص، وال حٍٗى
َ
 إلا 
م 
َ
ا ط٦غهاٍ مً الى٢ٝى في اله٠, ٞةهه بهما ًخٗحن اإلاهابغة ز

                                              

 ( ؤي: اإلاىا١ في "الخاط وؤلا٧لُل". 2768)

 3/138, ومىذ الجلُل لخمض ٖلِل  3/190خاقُت البىاوي ٖلى الؼع٢اوي ( 2769)

 (13الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م ( 2770)

 1/27الجمٕى ( 2771)

 (11ؤزلض بلى ألاعى )م الغص ٖلى مً ( 2772)
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مشل  َظا في الٗلم، في الاههغاٝ مً الاهسغام والًغع الُٗٓم و٦ؿغ ٢لىب الجىض، وال ًخد٤٣ 

ض  َظا مً هىاصع بٌٗ ال٣ٟهاء التي ال مهضَع  َٗ  ٌ  .(2773)(لها ًٖ زبذ وجد٤ُ٣ ٞالىظه  ؤن 

 , ٖلى ؤهه لم ًى٨ك٠ له وظه  ال ًسلى مً مبالٛت ْاَغةهللا  ٢لذ: ٦الم ؤبي اإلاٗالي عخمه

َب ؤن  صلُل السال٠,  خ٣اصَم ٧ىن الٗلىم   ٣ٞض َخؿ   اٖل
هم الػم 

َ
  ٢ىل

ً
ظا ال ًسٟى  ظملت واخضة, َو

ٍ, ولِـ ٖلُه بىاء  مظَبهم, والضلُل اإلاٗحن ال ًلؼم مً بُالهه بُالن اإلاضلى٫ ٦ما  ٖلى ؤخض   ٞؿاص 

٤ وجبحن ٞؿاصٍ ٞةن طل٪ ال ٌؿخلؼم ٞؿاص اإلاضلى٫ في هٟؿه,  ال ًسٟى, ٞإن ججيء ٍغ بلى صلُل  َو

٤  آزغ لم تهخض  ؤهذ بلُه.  ألهه ٢ض ًشبذ بٍُغ

ج ٖلى ؤهىا لى  َٗ  وجى٣ُده اإلاىاٍص٣٢ىا في جسٍغ  في اإلا٣هىص لخ٣اعبذ ألاهٓاع   ا الىَٓغ ى  وؤم

  :واثخلٟذ ألا٩ٞاع, ٞالٛاًت واإلا٣هىص
 
ٗت خٟٔ خاظت  ض  وَؾ  ,الٗلم ٢اثما ىاع  م وب٣اء   ,الكَغ

لُه ُٞلؼم ؤن ج٣ىم َاثٟت مً الٗلماء ٖلى  مًاإلاؿلمحن  جد٤ُ٣ َظٍ الٟخىي وال٣ًاء, ٖو

 الٛاًت
 
ٗت ه  , ٞاإلاخٗلم اإلابخضت ؤو اإلاخىؾِ الظي ؤوـ مً هٟؿه ٞهما لٗلىم الكَغ
َ
٩  
 
ه الىٓغ, ٟ  ل

إللؼامه والخ٨م بخٗحن   ؾبَُل ٚحَرٍ ٢ض خهلذ به ال٨ٟاًت التي ؤقغها بلحها ٞال ٞةن عؤي ؤن  

ٞغى بٗضم الخٗحن ؤن ) جدهُل الاظتهاص ٖلُه, ولهظا ٧ان مً ظملت ما ٖلل به الؼع٦صخي ال٣ى٫َ 

 خٗحن ٖلُه بجمام  ً , ٞٗىضثظٍ ال ٣ًىم بال٨ٟاًتٚحرَ  , وؤما بن عؤي ؤن  (2774)(بٛحٍر م  ال٨ٟاًت ٢اث  

وما ال ًخم الىاظب بال به ٞهى ه, الخدهُل, ألن الىاظب ال٨ٟاجي ناع مخى٢ٟا ٖلُه َى بُٗى

 
َ
 .وؤخ٨م ؤٖلمحٗالى ه, وهللا واظب, ُٞجب ٖلُه ُٖىا ؤن ًخاب٘ جدهُل

ٗت وبْن : )٢ا٫ لل٣غافي ما ٢ض ٌكهض لهظا, ٞةههفي "الٟغو١" زم عؤًذ   الٗلم ويبِ الكَغ

  ٦ٟاًت ٚحَر  ٧ان ٞغَى 
 
  :وهي ,الىاؽ مً ؤهه ًخٗحن له َاثٟت

 
م هٞهم   ١  هم وَع مً ظاص خٟٓ

غتهم ابذ ؾٍغ  ًَم ض  َٖ  ٞةن   ,بالٗلم ٞهاالء َم الظًً ًخٗحن ٖلحهم الاقخٛا٫   ,وخؿيذ ؾحرتهم َو

 
َ
ٗت الخمضًتالخٟٔ ؤو ٢لُل ؾاءث ؾحرجه ال و٦ظل٪ مً  ,ه ؤو ؾحئ الٟهم ال ًهلر لًبِ الكَغ

وبطا ٧اهذ  ,الىاؽ ٞخًُ٘ ؤخىا٫   ,ٞال جدهل به مهلخت الخ٣لُض ,ًدهل به الىزى١ للٗامت

 .(2775)(ٖحن الُاثٟت مخُٗىت بهظٍ الهٟاث حُٗيذ بهٟاتها وناع َلب الٗلم ٖلحها ٞغَى  َظٍ

ٞال ٚىاء له َىا, بط ال  ",َل ًخٗحن ٞغى ال٨ٟاًت بالكغوٕ ؤو ال؟"بلى ٢ىلهم:  وال جلخْٟذ 

 ًخٗحن البىاء  ٖلُه.

                                              

 419 - 17/418جهاًت اإلاُلب ( 2773)

 2/244اإلاىشىع في ال٣ىاٖض ( 2774)

 )ٍ ٖالم ال٨خب( 1/146الٟغو١ ( 2775)
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ه وزال٠ ٞالن ؤ ٣ًىلىن: َغص ٞالن  )وهلل صع ابً ٖاقىع خُض ٢ا٫: 
َ
اعي نله, والبسؤنل

َل ألانل  مً بٗض الٟٕغوفي الخلُلت مد خدلف وال ػسر, ٌٗبر ب٣ىله )ها٢ٌ(  .(2776)(, وبهما جإن 

 .(2777)٢لذ: وال٨الم في ٢ىاٖض ال٣ٟه ٧ال٨الم في ٢ىاٖض ألانى٫ خظو ال٣ظة بال٣ظة

وؤمشا٫ َظٍ )٢ا٫ الكُش دمحم الدجىي بٗض ط٦غ ظملت مً ؤنى٫ مظَب الخىُٟت:  ولهظا

 ,ا عواًت ٖىه وال ًٖ ناخبُه, وبهما ؤزظَا البزصوي وؤمشاله باالؾخ٣غاءال٣ىاٖض ال جصر به

ًغص ٖلحها مما ًسالٟها مً ٣ٞه مخ٣ضمحهم بإولى مً  ولِؿذ الخاٞٓت ٖلحها, والجىاب ًٖ ٧ل ما

 
 
لى همُها ؤل ٍ في ٠ ال٣غافي ٢ىاَٖض الخاٞٓت ٖلى ؤيضاصَا, والجىاب ٖما ًغص جل٪ ألايضاص، ٖو

سخي، والؼ٢ا١، وؤمشالهماإلاظَب اإلاال٩ي،  ُاى، واإلا٣غي، والىوكَغ ٞخل٪ ال٣ىاٖض بهما هي  ,ٖو

   مإزىطة باالؾخ٣غاء مً ٦شحر  
 
٨ظا في مظَب الكاُٞٗت والخىابلت ؤل٠  ,هامً الٟغوٕ ال مً ٧ل َو

ا مً نيُ٘ ؤلامام ؤصخاب   هما ٖلى َظا الىمِ بُان ألانى٫ التي ٖلحها مبجي ظل اإلاؿاثل، ؤزظَو

ًَ وؤصخابه في اؾخ  ٖلحها ؤلامام   و  ى  يباَهم، بل ٦شحر مً ألاخ٩ام اظتهضوا واؾخيبُىا لها ٖلال لم 

 .(2778)(وال ٖلُه ؤصخابه، ٟٞخدىا بها بابا لالظتهاص والاؾخيباٍ ٖلى مظَب ؤلامام

ظا  ٝ  ٖلى ما في ال٣اٖضة م  ٢لذ: َو ي في ٣ٞض هم, ٖىض الكاُٞٗت ؤهٟؿ   ً زال ٢ا٫ الؿَُى

ٞغى ال٨ٟاًت َل ًخٗحن بالكغوٕ ؤو ال؟ ُٞه  :٣اٖضة الشالشت ٖكغةال: )" ألاقباٍ والىٓاثغ"

: (2781)"الساصم"٢ا٫ في  ,: الشاوي"الخمُحز"في  (2780)، والباعػي  : ألاو٫َ (2779)"اإلاُلب"ر في زالٝ, عج  

  ً   ولم 
ً   ,ر الغاٞعي والىىوي قِئاغج   ألجها ٖىضَما مً ال٣ىاٖض التي ال 

َ
٤ ٞحها الترظُذ، ُل

 . (2782)ي ٞغوٖها(الزخالٝ الترظُذ ف

                                              

ب )م  (2776)  (177ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

ج ٖىض ال٣ٟهاء وألانىلُحن ل٣ُٗىب الباخؿحن )م  (2777)  (43 - 42واهٓغ: الخسٍغ

 425 - 1/424 ال٨ٟغ الؿامي (2778)

 قغح ُٞه الىظحز للٛؼالي. "اإلاُلب"َـ( و710ٗت )( َى ابً الٞغ2779)

البً حجغ  "الضعع ال٩امىت"َـ(, له جغظمت خاٞلت في 738قمـ الضًً الباعػي الجنهي الخمىي الكاٞعي )( 2780)

6/168 - 169 

٤ َـ( ٢ا٫ ابً حجغ في جغظمخه: )794َى بضع الضًً الؼع٦صخي ) "الساصم"( ناخب 2781) ظم٘ الساصم ٖلى ٍَغ

حٍراإلاهماث, ٞاؾ .  5/134(. الضعع ال٩امىت خمض مً الخىؾِ لؤلطععي ٦شحرا, ل٨ىه شخىه بالٟىاثض الؼواثض مً اإلاُلب ٚو

 َـ( .772واإلاهماث ٖلى الغويت لجما٫ الضًً ؤلاؾىىي )

 (175ألاقباٍ والىٓاثغ )م ( 2782)
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ؼ الاؾخصىاء مىه, و٢ض ؾل٠  ضَم ججٍى ٖلى ؤها لى ؾلمىا صخت ألانل, ٞةها همى٘ ٧لُخه ٖو

َٕ ُٞه ٖىضها بال في الدج والٗمغة(, ٢لذ: الىىوي: )بن  ٢ى٫   ر  اإلاكغو  
ٛح   ٌ واإلاؿدشجى الكغوٕ ال 

ض  . (2783)لِـ مدهىعا ُٞما ط٦ٍغ الىىوي, بل ًٍؼ

ً  ص٤ُ٢ الُٗض ٖلو٢ض  ه اب ج  ٖلحها, هب  غ ص الخسٍغ
 
٫ ابً ٞغخىن في ا٢ى ؤن ال٣ىاٖض ال ًُ

و٧ان عخمه هللا ٌؿخيبِ )الكُش ؤبي الُاَغ بً بكحر الخىىدي: في جغظمت  "الضًباط اإلاظَب"

لى َظا مصخى في ٦خابه  ؤخ٩امَ   "الخىبُه"الٟغوٕ مً ٢ىاٖض ؤنى٫ ال٣ٟه, ٖو
 
٣ت ه  , وهي ٍَغ هب 

ها ٖلى ال٣ىاٖض الكُش ج٣ي الضًً بً ص٤ُ٢ الُٗض ؤ ج  غ ص  جسٍغ
 
ُ ًَ جها ٚحر مسلهت, وؤن الٟغوٕ ال 

 .(2784)(ألانىلُت

ً  و َظا ٞمً لم ًخٗحن ٖلُه الخدهُل  مً اإلاخإَلحن له,  ٢لذ: وبٗض   َد لم 
 , ٞلُب٪ َمخهْل ه 

ه
َ
تها لِـ بٗا٢ل  )٢ا٫ الىىوي: ٣ٞض , ولُُلب ٣ٖل ى 

َ
 .(2785)(مً ؤم٨ىه صعظت وعزت ألاهبُاء زم ٞ

 .(2786)(مً ٖالمت ٦ما٫ ال٣ٗل ٖلى الهمت, والغاضخي بالضون صويء)جىػي: و٢ا٫ ابً ال

خهىع لآلصمي نٗىص  )و٢ا٫ ؤًًا:   ً ًيبػي للٗا٢ل ؤن ًيخهي بلى ٚاًت ما ًم٨ىه، ٞلى ٧ان 

الؿمىاث لغؤًذ مً ؤ٢بذ الى٣اثو عياٍ باألعى, ولى ٧اهذ الىبىة جدهل باالظتهاص عؤًذ 

 .(2787)(ه بطا لم ًم٨ً طل٪ ُٞيبػي ؤن ًُلب اإلام٨ًاإلا٣هغ في جدهُلها في خًٌُ, ٚحر ؤه

ًيبػي إلاً له ؤهٟت ؤن ًإه٠ مً الخ٣هحر اإلام٨ً صٞٗه ًٖ الىٟـ, ٞلى ٧اهذ )و٢ا٫ ؤًًا: 

الىبىة مشال جإحي ب٨ؿب لم ًجؼ له ؤن ٣ًى٘ بالىالًت, ؤو جهىع ؤن ٩ًىن مشال زلُٟت لم ًدؿً 

٩ا لم
َ
ًغى ؤن ٩ًىن بكغا, واإلا٣هىص ؤن ًيخهي  به ؤن ٣ًخى٘ بةماعة, ولى صر له ؤن ٩ًىن مل

 .(2788)(بالىٟـ بلى ٦مالها اإلام٨ً لها في الٗلم والٗمل

 ًم٨ً جدهُلها بال خهلها, ٞةن  )٢ا٫: 
ً
تر٥ ًُٞلت ًَ  ال٣ىٕى خا٫ ألاعطا٫. وفي الجملت ال 

ا امت َمخه في الثًر ري ... َو
 
 ٨ًٞ عظال عظله في الث

                                              

ي )م 244 - 2/242اهٓغ: اإلاىشىع للؼع٦صخي )( 2783)  ( .176 - 175( وألاقباٍ والىٓاثغ للؿَُى

 1/266الضًباط اإلاظَب ( 2784)

 1/37 م٣ضمت الجمٕى (2785)

 (28نُض الساَغ )م  (2786)

 (173)م  الؿاب٤ (2787)

 (184 - 183)م  الؿاب٤ (2788)
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  ؤخض  مً الٗلماء
اص ٞاٞٗل، ٞةجهم ٧اهىا عظاال وؤهذ عظل, وما  ولى ؤم٨ى٪ ٖبىع  ٧ل  والَؼ

 .(2789)(٢ٗض مً ٢ٗض بال لضهاءة الهمت وزؿاؾتها

 َم )٢ا٫ ابً الٗغبي: و 
َ
ٌَ َم  ل  ش  ً ْٗ 

َ
 م   م  ل

ً
٣هغ ٖجها، في الخبؿ   ً هٟؿه ٢ىة ِ ٖلى َظٍ الٗلىم ٍو

 
َ
تراٝ ٓم ُٞتر٥ الٚا ٛتٝر مً الجضاو٫ والسلجا ٦مشل مً ٠٣ً ٖلى الجهغ ألٖا ن، مىه، َو

ٓم َى الظي ال ج٨ضٍع الضالء، وال ًٌُٛه  واإلاظاهب واإلااصًاهاث والخُاى وال٣الث، والجهغ   ألٖا

ظٍ ٖغيت للىهب  .(2790)(واإلاُٛٔ، بُٗضة مً اإلااصة واإلاٌُٟ الاؾخ٣اء، َو

بت)و٢ا٫ الكى٧اوي:  ؼ الىٟـ ,زا٢ب الىٓغ ,٢ىي  الٟهم ,ًيبػي إلاً ٧ان ناص١َ الٚغ  ,ٍٖؼ

ؼة ,تٖالي الهم ,قهم الُب٘ َ٘ بما صون الٛاًت, وال  ,ؤن ال ًغضخى لىٟؿه بالضون  ,ؾامي الٍٛغ وال ٣ًى

ؿخٟاص, ٞةن    ٌ ٘  ما  ٛحن له بلى ؤٖلى ما ًغاص وؤٞع  
 
  والاظتهاص اإلابل

ض  الىٟىؽ ألابُت  ٣ًَٗض ًٖ الج 

ت م   ٍ  ً َظ والهمم الٗلُت ال جغضخى بضون الٛاًت في اإلاُالب الضهٍُى ت ؤو ؤو ما٫ ؤو عثاؾت ؤو نىاٖ ا

 
 
ت ختى ٢ا٫ ٢اثل  هم: خٞغ

 ٞال ج٣ى٘ بما صون الىجىم...  بطا ٚامغث في قٝغ َمغوم

م  اإلاىث في ؤمغ خ٣حر    ْٗ
َ
 ٦ُٗم اإلاىث في ؤمغ ُٖٓم...  ُٞ

                                              

 (175)م  الؿاب٤ (2789)

ل )م ( 2790)  (٢645اهىن الخإٍو
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 و٢ا٫ آزغ مكحرا بلى َظا اإلاٗجى: 

٩ا مُاٖا     ٨ًٞ ٖبضا لسال٣ه مُُٗا...  بطا لم ج٨ً مل 

 ىاٍ ٞاجغ٦ها ظمُٗا٦ما ته...  وبن لم جمل٪ الضهُا ظمُٗا  

٪ ووؿ٪
ْ
ل ُٗا...  َما قِئان مً م  ا ٞع ُالن الٟتى قٞغ ي 

 ً 

 و٢ا٫ آزغ: 

غاص٢ه ؤو با٦ُا لخمام...  ٞةما م٩اها ًًغب الىجم صوهه  ؾ 

ٟت  ى اإلاُلب الظي جيكِ بلُه الهمم الكٍغ و٢ض وعص َظا اإلاٗجى ٦شحرا في الىٓم والىثر, َو

 وج٣بله الىٟىؽ الٗلُت.

بت الايمدال٫, ٠ُ٨ٞ وبطا ٧ان َظا قإ ٗت الؼوا٫ ٢ٍغ ت التي هي ؾَغ جهم في ألامىع الضهٍُى

٘ مغاصا وؤظل  ال ٩ًىن طل٪ مً مُالب اإلاخىظهحن بلى ما َى ؤقٝغ مُلبا وؤٖلى م٨ؿبا وؤٞع

٢ضعا وؤٖىص هٟٗا وؤجم ٞاثضة, وهي اإلاُالب الضًيُت م٘ ٧ىن الٗلم ؤٖالَا وؤوالَا  زُغا وؤٖٓم

ى السحر ألازغويب٩ل ًُٞلت وؤظلها وؤ٦مل  .(2791)(ها في خهى٫ اإلا٣هىص, َو

 )زم ٢ا٫ ابً الجىػي: 
َ
 ، ٞةْن ً ؤ٢بذ الى٣و الخ٣لُض  في الٗلم. وم   ًيبػي له ؤن ًُلب الٛاًت

ذ َمخه ع٢خه بلى ؤن ًسخاع لىٟؿه مظَبا وال ًخمظَب ألخض, ٞةن   اإلا٣لض ؤٖمى ٣ًىصٍ  ٢ٍى

 
 
  .(2792)(ٍض  م٣ل

و٢ض جىلى زُت ؤلاٞخاء و٢ًاء الجماٖت وجهضع  –و٢ض ٧ان الُاَغ بً ٖاقىع الجض 

خىهت  ـ بجام٘ الٍؼ ٣ى٫: ال ٌعجبجي ؤن ؤ٢ى٫: ٨َظا  –للخضَع خا بضلُله, ٍو ال ًظ٦غ ٣ٞها بال مغج 

 َٖ  . (2793)مٍىل  ٢ا٫ ال٣ٟهاء, وما ًمىٗجي ؤن ؤٖلم الضلُل ٦ما 

ُه هلل صع ؾُٗض بً الخضاص ال٣ٟ)و : " ال٨ٟغ الؿامي"٢ا٫ الكُش دمحم الدجىي في 

  (2794)ال٣حرواوي
 
بط ٣ًى٫: بن الظي ؤصزَل ٦شحرا مً الىاؽ في الخ٣لُض  ه٣و  ال٣ٗى٫ وصهاءة

َمم  .(2795)(اله 

                                              

 (128 - 127)م  ؤصب الُلب (2791)

 (175 - 174( نُض الساَغ )م 2792)

خىهت لخمض السًغ خؿح2793) ت في الخٟؿحر 111ن )م ( جىوـ وظام٘ الٍؼ ( بىاؾُت ٦خاب "ؤزغ الضالالث اللٍٛى

غاوي )م غ" إلاكٝغ الَؼ غ والخىٍى  (30ٖىض الُاَغ ابً ٖاقىع في جٟؿحٍر الخدٍغ

ؤلامام، قُش اإلاال٨ُت، ؤبى ٖشمان، ؾُٗض بً دمحم بً نبُذ بً الخضاص اإلاٛغبي، ناخب ٢ا٫ الظَبي: )( 2794)

ى ؤخض الجتهضًً، و٧ان بدغا  في الٟغوٕ، وعؤؾا في لؿان الٗغب، بهحرا بالؿجن. ٢ا٫: و٧ان مً عئوؽ الؿىت. سخىىن، َو

مت، ومىا٠٢ مدمىصة في الضٞ٘ ًٖ ؤلاؾالم، والظب ًٖ الؿىت، هاْغ ٞحها ؤبا الٗباؽ  ٢ا٫ ابً خاعر: له م٣اماث ٦ٍغ
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ل في الىاؽ مً ًى٨غ ٢بَذ ):  "عؾالت الخىخُض"٢ا٫ دمحم ٖبضٍ في  الى٣و في ال٣ٗل ؤو  َو

٨ٟي ؤن   مت, ٍو ت ًجاَضون ف الؿ٣ٍى في الهمت وي٠ٗ الٍٗؼ ي ؤعباب َظٍ الى٣اثو اإلاٗىٍى

ٟسغون ؤخُاها بإجهم مخهٟىن بإيضاصَا  .(2796) (بزٟائها ٍو

ؤما مجغص الا٢خهاع ٖلى مدٌ الخ٣لُض ٞال ًغضخى به ): " الُغاػ"و٢ا٫ ؾىض بً ٖىان في 

 .(2797)(عقُض عظل  

ما الغقُض مً )و  الغقض بًم الغاء وؾ٩ىن الكحن، وجٟخذ الغاء ُٟٞخذ الكحن، َو

ى اهخٓام جهٝغ ال٣ٗل، ونضوع  ,متراصٞان  .(2798)(ألاٞٗا٫ ًٖ طل٪ باهخٓامَو

 ه٣و ال٣ٗل.ٖىىان  ٞالخ٣لُض  

 .(2799)(ال ٣ًلض بال ٖهبي ؤو ٚبي)ولهظا ٢ا٫ ؤبى ظٟٗغ الُداوي: 

 )و٢ا٫ ابً الخىػي: 
 
ل والخضبغ, و٢بُذ  ٤ للخإم  ل  في الخ٣لُض ببُا٫  مىٟٗت ال٣ٗل, ألهه بهما ز

  ً ٟ  بمً ؤُٖي قمٗت ٌؿخطخيء بها ؤن  مصخي في الٓلمتئَ ُ  .(2800)(ها ٍو

ٗه ؤن ؤَل٤ ال٣ٗى٫ )مً ؤو٫ ما  :دمحم السًغ خؿحنالكُش ٢ا٫ و  ٖجى به ؤلاؾالم في حكَغ

ان,  ٤ الدجت والبَر ر بلى ٢غاعة ال٣ُحن ٖلى ٍَغ خذ ؤمامها باَب الىٓغ ختى حٗب  مً وزا١ الخ٣لُض ٞو

م  ٢ا٫ حٗالى: }
ْ
ل  ٖ ه   َ٪ ب 

َ
ـَ ل ِْ  َما لَ

 
٠٣ْ

َ
 ج

َ
ىَن {, و٢ا٫: }َوال  ٗ ب 

 
د ًَ ْن  ًَ ب  ي م  ج 

ْ
ٛ  ٌ  

َ
ً  ال

 
ن  الٓ  َوب 

 ً  الٓ 
 
ال ب 

ًئا ِْ
َ
  ق

َخ٤ 
ْ
 {.ال

و٢ض ظغي ٖلماء  ؤلاؾالم, وال ؾُما الؿل٠ الهالر, ٖلى َظا اإلاىهج, ٩ٞاهىا ال ًخابٗىن طا 

ىا اإلاؿدىض ٖغيٍى ٖلى ٢اهىن  عؤي ٖلى عؤًه وال ًخ٣لضون خ٨ما ٢بل ؤن ٌٗلمىا مؿدىضٍ, وبطا ٖٞغ

م مً ألاصلت الؿمُٗت و  وػهٍى بمحزان الىٓغ لُٗلمىا مبلٛه مً الصخت, ٞةطا زبذ ٖلى الى٣ض وَؾل 

                                                                                                                                             

س٠ ؾُىة ؾلُاجهم، ختى ٢ا٫ له: اإلاعجىقي ؤزا ؤبي ٖبض هللا الكُعي الضاعي بلى صولت ٖبُض هللا، ٞخ٩لم ابً الخضاص ولم ً

ً صًىه طببذ. ٢ا٫: ٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى:  ولضٍ ؤبى دمحم: ًا ؤبت! اج٤ هللا في هٟؿ٪ وال جبالٜ. ٢ا٫: خؿبي مً له ًٚبذ، ٖو

 214 - 14/205(.  ؾحر ؤٖالم الىبالء -عخمه هللا  -ماث ؤبى ٖشمان ؾىت ازيخحن وزالر ماثت، وله زالر وزماهىن ؾىت 

 14/206, واهٓغ: ؾحر ؤٖالم الىبالء  2/189لؿامي ال٨ٟغ ا( 2795)

 (68( عؾالت الخىخُض )م 2796)

 (73 ب٣ًاّ الهمم للٟالوي )م (2797)

غ  (2798) غ والخىٍى  4/242الخدٍغ

ت عؾاثله1ط  32ه ابً ٖابضًً في "عؾم اإلاٟتي" )م ه٣ل( 2799) ". ]ؤنل نٟت الهالة لؤللباوي ( مً "مجمٖى

1/23] 

 (74جلبِـ ببلِـ )م ( 2800)
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ٍٗى ٖلى ٧اَل ال٣بى٫ وبال هبظٍو هبظ الخظاء اإلاغ٢٘, ٚحر مبالحن بم٣ام مضُٖه  وظٍى الًُٗ ٞع

ٗت وؾىاء.  وبن خا٧ى ال٣مغ ٞع

ه ومً صعؽ مؿاثل السالٝ مً ٖهض الصخابت عضخي هللا ٖجهم بلى الٗهغ الظي ؾاص ُٞ

َم بلى  هم بًٗا وال ًى٣اص نٛحر   ً ال٣ى٫  بؿض باب الاظتهاص عؤي الصخابت ٠ُ٦ ًسال٠ بٗ

ت ال٨ٟغ الخابٗىن ٞمً بٗضَم, وال  م بال بؼمام الدجت, وؾاع ٖلى َظا الاؾخ٣ال٫ وخٍغ ٦بحَر

َ٘ هٓغا ٣ُٞإع  َغ مىه ٖلما وؤوؾ ٍ ؤو مً ٧ان ؤٞو
َ
ر ٖلى ؤخض  مً الجتهضًً ؤن ًىاْغ ؤؾخاط

٨ب  ًَ

ه ح ه بالش٣ت مً ؤصلخه اظتهض لىٟؿه وؤ٢ام بجاهب مظَب  جخه بالدجت, ختى بطا لم جمخلئ هٟؿ 

  ٕ ً َاالء مً ًبلٛه مظَب  الصخابي في ٢ًُت  لم ًى٣ٗض ٖلحها بظما مظَبا. ولخجضن م 

نضٍع خغط  ؤن ًسال٠ الصخابي ؤو ًغجر مظََب جابعي ِٞؿخإه٠ الىَٓغ في صالثلها وال ٩ًىن في 

 .(2801)ٖلى مظَبه(

ً ٖالثم الـخإزغ الٗلمي م   ,إلاً جإَلوالدجغ ٖلى الىٓغ والى٣ض ومً َىا ٧ان الخ٣لُض  

 والخى٨ب ًٖ ظاصة ألاؾالٝ عخمهم هللا.

 : ؤؾباب جإزحر الخٗلُم٢ا٫ ابً ٖاقىع في 
َ
ت  )الؿبب السامـ: ؾلب الخٗلُم والٗلىم خٍغ

 ًَ ظا ز(2802)ب مجها٣غ  الى٣ض الصخُذ في اإلاغجبت الٗالُت وما  ى  لل  . َو باإلا٣هض مً الخٗلُم َو

بًها٫  ال٣ٗى٫ بلى صعظت الابخ٩اع, ومٗجى الابخ٩اع ؤن ًهحر ال٨ٟغ متهُئا ألن ًبخ٨غ اإلاؿاثَل 

ه, وال ٩ًىن طل٪ بال  ً ٢بله, ُٞخ٣ضم الٗلم  وؤؾالُب  ا الظًً م  ىؾ٘ اإلاٗلىماث  ٦ما ابخ٨َغ ٍو

ل٣ى بلُه.بةخضار ٢ىة  خا٦مت في ال٨ٟغ جمحز الصخَُذ مً الٗلُل مما   ً 

ظٍ   الخٗلُم البدثي الىٓغي, َو
 
٣ت ولهظا الٛغى اهخسبذ في ٖهىع الجهًت ل٩ل ؤمت ٍَغ

٣ت اإلاخ٣ضمحن مً اإلاؿلمحن, ٞةجهم ما ٧اهىا ًخابٗىن عؤًا بال بٗض اجًاح صلُله, وما ٧ان  ٍَغ

ا ؤنىال ًبىىن ٖلحها ما ًدض هم لٗلىم ؤؾاجظتهم ومخابٗتهم أل٢ىالهم بال لُجٗلَى م 
 
زىهه, حٗل

 ا٢خهاصا في الى٢ذ وج٣لُال للمؿاٞت.

ت الى٣ض, وؤنبدذ  زم ؤنِب الخٗلُم  ؤلاؾالمي في ٖهىع الاهدُاٍ بصخيء  مً ؾلب خٍغ

 ؾاثضة في ؤَل الٗلم, وٗم بجها ج٠ًٗ وج٣ىي في ظهاث. ٦ما ٖلمذ 
ً
٨خب ٨ٞغة  ً   ما 

 ٧ل 
 
مخابٗت

٣ُت صازلها َظا الؿ٣ٍى زم لم ًؼ٫ ًدىاهى ختى بلٜ ب ٗض في َىاث الىاؽ ٖضم  ؤن بٍٞغ  ٌ لى ؤن 

                                              

 (251ٌ ٦خاب ؤلاؾالم وؤنى٫ الخ٨م )م ( ه2801٣)

اص, وقخان بحن الىا٢ض والجامض(. (2802)  ٣ مؼال٤ ألانىلُحن )م  ٢ا٫ ألامحر الهىٗاوي: )بن  َم٣ام الاهخ٣اص صؤب  الى 

59 - 60) 
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الغيا بما ٣ًى٫ اإلاالٟىن, ختى بطا َوظضوا ٢ىلحن مخىا٢ًحن ؤمؿ٩ىا ًٖ الترظُذ و٢الىا: "َظا 

ظا ٢ا٫" زهىنا في ٖلم ال٣ٟه(٢ا٫,   .(2803)َو

ؤن ًبدض في ألانى٫ التي  : "لِـ ألخض   15الٟهل  1292و٢ض ظاء في جغجِب ؾىت ٢ا٫: )

ً  جل٣تها الٗلماء ظُال بٗض    ٨ث  آزغ بال٣بى٫, وال ؤن 
حن, ٞةن ٦ثرة الخٛلُِ ؤماعة ٟ  ر مً حٛلُِ اإلاهى 

, بل ٖلُه ؤن ًبظ٫ الىؾ٘ في ٞهم مغاصاث الًٟالء, وال ًل٣ي البدض بال بٗض الاقدباٍ والخسلُِ

 والخضبغ في ٞهم اإلاغاص".الخدغي وؤلاخاَت بإَغاٝ ال٨الم 

 َخ 
َ
ً:  غ َظا الٟهل  ٓ  ٖلى الىاؽ ؤمٍغ

ظا وبن ٧ان ٢ض ًدؿً في الخٗلُم, ٧ي ال ٌكىف ؤولهما:  ه٣ض ألانى٫ اإلاخل٣اة بال٣بى٫, َو

 
 
ٛغؽ ٞحهم ٖضم الش٣ت بما ًخل٣ىن, ل٨ً طل٪ ٢ض ًصر لى ؤهُُذ زُت  اإلاخٗلمحن اإلابخضثحن, َو

بةب٣اء الٟاؾض ٖلى  خٓغ الى٣ض والبدض ؤمغ   الى٣ض بجمُٗت ٖلمُت جغا٢ب الٗلىم والخٗلُم, ٞةن  

ى ق  ٞؿاصٍ, َو
 
 مً قٗب الغيا باإلاىظىص الظي َى مً ؤ٦بر ؤؾباب جإزغها. ٗبت

ظٍ ؤصهى وؤمغ, ألن   ً: حٛلُِ اإلاهىٟحن, َو ٦ما  اإلاالٟحن بطا زالٟىا ال٣ىاَٖض  وزاوي ألامٍغ

م ٖلى ما ٢الىا, َو ا ظ٣ً٘ للًٟٗاء مجهم في بٌٗ الٗلىم ٣ًخطخي ؤن ال هبدض مٗهم وؤن ه٣َغ

 ها, ألها مهما وظضها ٚلُا ؤزبدىاٍ عؤًا ومظَبا.الؿبب الظي وؾ٘ صاثغة السالٝ ٖىض

بال في الضعوؽ الٗالُت, ؤما الخالمظة اإلابخضثىن واإلاخىؾُىن  وٗم هدً هغي ؤن ال ٣ً٘ الى٣ض  

هى٣ده وهل٣ُه بلحهم مً ٚحر  ُٞه هٓغ   في ؤو٫ الغجبت ٞةها هل٣ي بلحهم ال٣ىاٖض, وما ٧ان مً عؤي  

هم ًٖ ؾغص الكغح بما ٧ان ُٞه مً السلل, و٠ُ٦  ٗاع  بق  –و٢٘ جى٣ُده, ختى بوي ٦ىذ ؤنٞغ

 . (2804)(متى ٖلمذ ؤن في طل٪ اإلاىي٘ ما ال ًهلر جل٣ُه –مشال 

ى هاشخئ  ٢ا٫ و    ًٖ ألاؾباب اإلاايُت, ٞةن   ؤًًا: )الؿبب الؿاب٘: الخ٣لُض, َو
َ
 ج

 
ل الٗلىم ضاز

الى٣ض ٞخٟيء بلى  في ظمُٗها وخغمت ألا٢ضمحن ال بض ؤن ٌؿلب مً الىٟىؽ خ٨َم اإلاكاع٦ت  ب  وخ  

خ٣اصًت  الخ٣لُض, وجل٪ قيكىت ٢ضًمت ؤيغث بالٗلىم ؤلاؾالمُت و٢ًذ بالخٟغ٢اث الٖا

 ً ما ٖلى الخ٣لُض, ول٨ً ألا٦ثًر حَر وال٣ٟهُت, و٢ضًما ما وعى الٛؼالي  وؤبى ب٨غ البا٢الوي ٚو

لخ٣لُض في اٖخاصوا ؤن ال ًهُسىا بلى ٦الم الٗٓماء بال خُض ظاعي ؤَىاَءَم, و٢ض وظضث  ؤن ا

ىىا  مىا, ألجهم ما ٢لضوا ختى ٚالُىا ؤهَٟؿهم ْو ل 
َٖ الٗلىم َى الظي ًيصخئ ؤلاعجاَب لٗاإلاحها بما 

ؤن ما ٖلمٍى مجٍز ًٖ الًُٗ والسُإ, ٞإنبدذ مىاْغتهم واههُاٖهم ٖما ٖلمىا قِئا ٖؿحرا, 

                                              

ب  (2803)  (109م )ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

 (111 - 110م ) الؿاب٤ (2804)
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 َذ بٌٗ الٗىاثض الًال
ى  الء والباؽ الُٗٓم لؤلمت بطا جضازلذ الٗىاثض والٗلىم وم   ُ ت ب 

خل٣ى ًٖ صلُل  وبدض في بزباث صخخه, ٞةهه ًيهئ اإلاغَء بلى 
 ً ا  الضًً ؤو ألانى٫. ؤما ما ٧ان هٍٓغ

تراٝ به بن ٧ان, ٞغبما ٧ان َظا الؿبب ؤنال للؿبب الظي ٢بله ؼ السُإ, زم بلى الٖا  (2805)ججٍى

 ؤو َما مخىالضان.

هغ الٗلم في 
َ
ت ًٖ الٗلىم بؿبب ٢ هٓغ الجمهىع ٖلى ه٣ل الؿبب الشامً: ؾلب الخٍغ

٘  مخٗهبحن  ظا مً نيُ٘ قُ ٦الم الؿل٠, واهدهاع  الخأل٠ُ في ه٣ل ما مطخى مً ٚحر بدض, َو

وا ٞهَم ٦المهم جهاًت الٗلم, وناعث مسالٟتهم مٗضوصة مً الهىؽ,  ض  َٗ لخمجُض آعاء ؤؾاجظتهم ٞ

ل اإلاؿىصاث باإلاىا٢كاث في ؤٞهامهم, ولظا ؤنبذ  ٞلم ٌؿ٘ الىاؽ بال زضمت ٦المهم وجٍُى

اإلابخ٨غ ٖغيت للى٩اًت ؤو الايُهاص, هاَُ٪ باإلاٗترى ٖلى بٌٗ اإلاخ٣ضمحن. و٢ض خضر ؤن 

جلمُظا ُٞما مطخى اٖترى مؿإلت, ٣ُٞل له: هو ٖلحها ألاقمىوي, ٣ٞا٫: وما َى ألاقمىوي؟ 

ها ٚحر  بُٗض ب٣ًُت الكُش ؤخمض بً قٗا  هض  ٘ إلاً له هٓغ ًٞغبه يغبا قضًضا. ٖو مً  –ٞٞغ

ت ظٛبىب مً بالص بغ٢ت  ٦براء ٠ الؿىىسخي ناخب ػاٍو الىاٞض  ٖلى  –ؤجبإ الكُش دمحم الكٍغ

ضٍ مً وظىب اجبإ ْاَغ الخضًض, و٧ان ٣ًبٌ ًضًه في  1293جىوـ ؾىت 
 
, و٧ان ًغي عؤَي م٣ل

ى مال٩ي اإلاظَب, ٠ُ٦ ؤٞتى الٗلماء بخًلُله, وتهضصوا ألامحَر دمحم الهاص١ باي بشىعة   الهالة َو

ٍغ زحر بن لم  ت قُش ؤلاؾالم, وجدغط ألامحر ووٍػ ٣ًخله ؤو ٌسجىه, وؤٞتى بظل٪ الكُش دمحم مٗاٍو

الضًً, ختى جسلو ألامحر مجهم بإمٍغ الغظل بمٟاع٢ت البالص, وٗم بن الغظل ٧ان ًضٖى الىاؽ بلى 

مسالٟت مظَبهم و٧ان ًغي وظىب الٗمل بما في ٦خب الخضًض, ولم ج٨ً بًاٖخه الٗلمُت جم٨ىه 

 ًًاح مغاص ٢ضوجه.مً ب

 في نيُ٘ اإلاخإزغ بٗض 
 
ظا َى ؾبب حكدذ ال٨خب وبيغاع ٦ثرتها, بط لم جب٤ ٞاثضة َو

ً ه٣ض  وتهظًب وبنالح وجد٤ُ٣ ٞةهه ال  اإلاخ٣ضم, ؤما لى ٧ان الخ٨شحر  مً الخأل٠ُ لٟىاثَض هاٞٗت  م 

ع ألاولى بٗض بض ؤن ًىًبِ, وبطا ج٩ازغ ال ج٩ىن ٦ثرجه مًغة بالٗلم ٦ما ٧ان مً نيُ٘ الٗهى 

 مبخ٨غي الٟىىن.

ً الٗلىم مً  ىا في ؤو٫ جضٍو
 
هىٓغ الُىم هَٓغ اإلابهىث بلى الخ٣ضم الباَغ الظي هاله ؤؾالٞ

جهًتهم, وهىٓغ بلى بِء الخ٣ضم في الٗهىع التي بٗض ال٣غن الخاؾ٘, ٞال هجض لظل٪ ؾببا بال 

                                              

ى ؤلاعجاب بأعاء اإلاخ٣ضمحن ٦ُ (2805) ب الؿبب الؿاصؽ: )َو ٠ ٧اهذ وججزحهها ٖلى السُإ(. ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

 (155)م 
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وؤ٢الَمهم, وظمىصها وبمؿا٦ىا  شجاٖت ألاولحن وبَال٢هم, ألجهم ٚحر  مؿبى٢حن بما ًىز٤ ؤ٩ٞاَعَم

 .(2806)(مما و٢غ ُٞىا مً وظىب اإلاخابٗت ؤبضا

ظا آزغ ما جِؿغ ظمٗه وع٢مه في مباصت ؤنى٫ ال٣ٟه الٗكغة, ؤؾإ٫ هللا ؤن ج٩ىن  َو

٣جي وبًاَم للٗلم الىاٞ٘ والٗمل الهالر,  هاٞٗت إلاً َالٗها مً َالب الٗلم, ٦ما ؤؾإله ؤن ًٞى

ى الخمىص وخضٍ ٖلى ما ٌؿ خذَو  .غ وؤٖان ٞو

 . 1438قهغ هللا الخغم ؾىت  لُلت ألاعبٗاء الؿاب٘ ٖكغ مًجبًُِها  الٟغاٙ مًو٧ان 

  اللهم وؾلم ٖلى هبِىا دمحم وآله وصخبه, والخمض هلل عب الٗاإلاحن.
 ونل 

 

                                              

ب  (2806)  (156 - 155م )ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ
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 املصادر واملراجعمجلة من فهرس 

 

 -حرف الهمزة    -
الُبٗت ألاولى، , صاع ٖالم الٟىاثضالُماوي,  اإلاٗلميالكُش ٖبض الغخمً بً ًدحى آزاع  -

1434. 

م٨ت, الُبٗت ألاولى,  -كى٣ُُي, صاع ٖالم الٟىاثض لخمض ألامحن ال آصاب البدض واإلاىاْغة -

ٟي.1427 ؼ الٍٗغ  , جد٤ُ٣ ؾٗىص بً ٖبض الٍٗؼ

ُت  - ُت واإلاىذ اإلاٖغ  , ٖالم ال٨خب.البً مٟلرآلاصاب الكٖغ

ىجي يبأل ؤبجض الٗلىم - ى  الُبٗت , صاع ابً خؼم, الُُب نض٤ً خؿً زان البساعي ال٣ 

 . 1423 ,ألاولى

ت السل - حٍر مً ألاصًانؤلابُا٫ لىٍٓغ ض يب٨غ بً ٖبض هللا ؤبل ِ بحن صًً ؤلاؾالم ٚو صاع , ٍػ

 .1417ألاولى،  الُبٗت, الٗانمت

الُبٗت , ال٣اَغة –صاع ال٨خب والىزاث٤ ال٣ىمُت لآلمضي,  ؤب٩اع ألا٩ٞاع في ؤنى٫ الضًً -

 .جد٤ُ٣: ؤخمض دمحم اإلاهضي, 1424الشاهُت 

الخؿً ٖلي بً ٖبض ال٩افي الؿب٩ي وولضٍ جاط  يخ٣ي الضًً ؤبلؤلابهاط في قغح اإلاجهاط  -

اب يالضًً ؤب  . 1416, بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت , ههغ ٖبض الَى

الُبٗت ألاولى، , بحروث –ماؾؿت الغؾالت , للهىٗاوي قغح بُٛت آلامل بظابت الؿاثل -

1986. 

ت , بً ٢ُم الجىػٍتال  اظخمإ الجُىف ؤلاؾالمُت - اىا –مُاب٘ الٟغػص١ الخجاٍع , لٍغ

 .جد٤ُ٣: ٖىاص ٖبض هللا اإلاٗخ٤, 1408الُبٗت ألاولى، 

  .1424الشالشت،  الُبٗت, لبىان –صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث , البً الٗغبي ؤخ٩ام ال٣غآن -

: ؤخمض دمحم , جد٤ُ٣بحروث – ؤلاخ٩ام في ؤنى٫ ألاخ٩ام البً خؼم, صاع آلاٞا١ الجضًضة -

 .قا٦غ

: ٖبض الغػا١ , جد٤٣صمك٤ -اإلا٨خب ؤلاؾالمي، بحروث, آلمضيل ؤلاخ٩ام في ؤنى٫ ألاخ٩ام -

 .ُٖٟٟي

 بخ٩ام ألاخ٩ام في قغح ٖمضة ألاخ٩ام البً ص٤ُ٢ الُٗض, مُبٗت الؿىت الخمضًت. -
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ت  -  ث.بحرو –بخُاء ٖلىم الضًً للٛؼالي, صاع اإلاٗٞغ

 . 1410،  الُبٗت ألاولى, صاع ال٨ٟغ اللبىاوي, الجىػي البً ؤزباع الخم٣ى واإلاٟٛلحن -

 .م٨خبت الخُاة, لماوعصيل ؤصب الضهُا والضًً -

الُبٗت , بحروث –صاع ابً خؼم , خمض بً ٖلي الكى٧اويل ؤصب الُلب ومىخهى ألاصب -

خيُد٣, ج 1419ألاولى،   .٤: ٖبض هللا ًدحى الؿٍغ

 .م٨خبت الٛؼالي, الجىػيالبً  ألاط٦ُاء -

خ٣ا - , 1369مهغ,  –, م٨خبت الساهجي ص للجىٍجيؤلاعقاص بلى ٢ىاَ٘ ألاصلت في ؤنى٫ الٖا

لي ٖبض اإلاىٗم ٖبض الخمُض.  جد٤ُ٣: ص. دمحم ًىؾ٠ مىسخى, ٖو

صاع , خمض بً ٖلي الكى٧اوي الُمجي, لجد٤ُ٣ الخ٤ مً ٖلم ألانى٫  ىبعقاص الٟدى٫ بل -

 .٤: ؤخمض ٖىاًتُد٣, ج 1419 ,الُبٗت ألاولى, ال٨خاب الٗغبي

ذ –الضاع الؿلُٟت , للهىٗاوي تهاصبعقاص الى٣اص بلى جِؿحر الاظ - الُبٗت ألاولى، , ال٩ٍى

1405. 

ت لٟسغ الضًً الغاػي  ؤؾاؽ الخ٣ضٌـ - ٍغ  .1406ال٣اَغة,  –, مُبٗت ال٩لُاث ألاَػ

 .1421الُبٗت ألاولى، , بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت , البً ٖبض البر الاؾخظ٧اع -

ألاولى،  الُبٗت, اإلاضًىت اإلاىىعة -ىص ظامٗت ؤلامام دمحم بً ؾٗ, البً جُمُت الاؾخ٣امت -

1403. 

, صعاؾت خى٫ ٦خاب "الى٨حر ٗشماهُتألاؾغاع السُٟت وعاء بلٛاء السالٞت ال ألاؾغاع السُٟت -

بحروث,  –, صاع ال٨خب الٗلمُت إلاهُٟى خلمي ٖلى مى٨غي الىٗمت مً الضًً والسالٞت وألامت"

 .1425الُبٗت ألاولى, 

 –, الٟاعو١ الخضًشت للُباٖت واليكغ للُىفي إلاباخض ألانىلُتؤلاقاعاث ؤلالهُت بلى ا -

 .1423ال٣اَغة, الُبٗت ألاولى, 

 .1419الُبٗت ألاولى،  , بحروث – صاع ال٨خب الٗلمُت, ألاقباٍ والىٓاثغ البً هجُم -

ألاولى  الُبٗتبحروث,  – صاع ال٨خب الٗلمُت, لخاط الضًً الؿب٩ي ألاقباٍ والىٓاثغ -

1411. 

يل قباٍ والىٓاثغألا  -  . 1411الُبٗت ألاولى، , صاع ال٨خب الٗلمُت, جال٫ الضًً الؿَُى

م٨خبت اإلاٗاٝع لليكغ والخىػَ٘ , خمض هانغ الضًً ألالباويل ؤنل نٟت نالة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص -

اى –  .1427ألاولى  الُبٗت, الٍغ
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ضانل ؤنى٫ الضٖىة - م ٍػ  . 1421الخاؾٗت  الُبٗت, ماؾؿت الغؾالت, ٗبض ال٨ٍغ

 .1420ألاولى،  الُبٗت, م٨خبت الٗب٩ُان, ؤنى٫ ال٣ٟه البً مٟلر -

غة -  , صاع ال٨ٟغ الٗغبي.ؤنى٫ ال٣ٟه ألبي َػ

ت ال٨بري, الُبٗت الؿاصؾت, ؤنى٫ ال٣ٟه لخمض السًغي  -  .1389, اإلا٨خبت الخجاٍع

بت الؼخُلي, صاع ال٨ٟغ  -  . 1424لشاهُت, صمك٤, الُبٗت ا -ؤنى٫ ال٣ٟه ؤلاؾالمي لَى

لخمض الُاَغ ابً ٖاقىع, الكغ٦ت الخىوؿُت  ؤنى٫ الىٓام الاظخماعي في ؤلاؾالم -

ىُت لل٨خاب  –للخىػَ٘   الجؼاثغ, الُبٗت الشاهُت. –جىوـ, اإلااؾؿت الَى

 , بحروث –صاع ال٨ٟغ , لخمض ألامحن الكى٣ُُي ؤيىاء البُان في بًًاح ال٣غآن بال٣غآن -

1415. 

خباع ف - ، خُضع آباص -ة اإلاٗاٝع الٗشماهُت صاثغ  ,لخاػميلي الىاسخ واإلايؿىر مً آلازاع الٖا

 .1359الُبٗت الشاهُت، 

خهام لل - , صاع ابً الجىػي لليكغ والخىػَ٘، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت, كاَبيالٖا

 , جد٤ُ٣ ظماٖت. 1429الُبٗت ألاولى، 

الم لسحر الضًً الؼع٦لي, صاع الٗلم للمالًحن -  م.1980بحروث, الُبٗت السامؿت,  - ألٖا

اإلامل٨ت الٗغبُت  - بٖالم اإلاى٢ٗحن ًٖ عب الٗاإلاحن البً ال٣ُم, صاع ابً الجىػي -

 .مكهىع بً خؿً آ٫ ؾلمانـ, جد٤ُ٣: َ 1423الُبٗت ألاولى، , الؿٗىصًت

لم ال٨الم - بحروث, الُبٗت ألاولى  –, صاع ال٨خب الٗلمُت ؤٖما٫ ال٩ىزغي في ال٣ُٗضة ٖو

1425. 

الُبٗت  , بحروث – صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ, الهٟضيهالح لل ؤُٖان الٗهغ وؤٖىان الىهغ -

 .1418ألاولى، 

ان ٖلى هؼو٫ ِٖسخى في آزغ الؼمان  - لٗبض هللا ابً الهض٤ً الٛماعي, مُبٗت ب٢امت البَر

 ؤلازىان اإلاؿلمحن بمُضان الخلمُت الجضًضة بمهغ.

 .بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت , ص٤ُ٢ الُٗضبً , ال الا٢تراح في بُان الانُالح -

خ٣اص للٛؼالي, صاع اإلاجهاط  - , بٗىاًت: ؤوـ  1429بحروث, الُبٗت ألاولى,  -الا٢خهاص في الٖا

اوي.  الكٞغ

 – صاع ٖالم ال٨خب, بً جُمُتال  ا٢خًاء الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم لسالٟت ؤصخاب الجخُم -

م ال٣ٗل: هانغ ٖبض , جد1419٤ُ٣الُبٗت الؿابٗت، , بحروث  .ال٨ٍغ
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اث الضًً لخمض ؤهىع قاٍ ال٨كمحري, بصاعة ال٣غآن والٗلىم  - ب٦ٟاع اإلالخضًً في يغوٍع

 . 1424با٦ؿخان, الُبٗت الشالشت,  –ؤلاؾالمُت 

" هللا " ٦خاب في وكإة ال٣ُٗضة ؤلالهُت لٗباؽ مدمىص ال٣ٗاص, ميكىعاث اإلا٨خبت  -

ت.  الٗهٍغ

ب لخمض الُاَغ ا - ال٣اَغة, الُبٗت ألاولى,  –بً ٖاقىع, صاع الؿالم ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

1427 . 

 –م٨خبت ؤيىاء اإلاىاع  ,مٗاويابً الؿ   اإلآٟغ يبأل الاهخهاع ألصخاب الخضًض -

 .٤: دمحم بً خؿحن بً خؿً الجحزاويُد٣, ج1417الُبٗت ألاولى، , الؿٗىصًت

 .بحروث –ع ال٨خب الٗلمُت صا ,بً ٖبض البرال الاهخ٣اء في ًٞاثل الشالزت ألاثمت ال٣ٟهاء  -

 .1339جىوـ,  –, مُبٗت الجهًت ؤلاوكاء والسُابت البً ٖاقىع  -

 1432, الُبٗت ألاولى, للبا٢الويُٞما ًجب اٖخ٣اصٍ وال ًجىػ الجهل به ؤلاههاٝ  -

 جد٤ُ٣: الخبِب بً َاَغ.

هُت، الُبٗت الشا, بحروث –صاع الىٟاجـ , للضَلىي  ؤلاههاٝ في بُان ؤؾباب الازخالٝ -

 .: ٖبض الٟخاح ؤبى ٚضة, جد1404٤ُ٣

 بً الىػٍغال  بًشاع الخ٤ ٖلى السل٤ في عص السالٞاث بلى اإلاظَب الخ٤ مً ؤنى٫ الخىخُض -

 . م1987الُبٗت الشاهُت، , بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت  ,الُمجي

ىع  - ,  1421صمك٤, الُبٗت ألاولى,  –بًًاح اإلابهم مً مٗاوي الؿلم للضمجهىعي, صاع الٟٞغ

 جد٤ُ٣: ٖبض الؿالم قىاع.

بً ًىؾ٠ بً ٖبض الغخمً لخحي الضًً  ؤلاًًاح ل٣ىاهحن الانُالح في الجض٫ واإلاىاْغة -

, جد٤ُ٣: مدمىص بً دمحم الؿُض 1415ال٣اَغة, الُبٗت ألاولى,  –, م٨خبت مضبىلي الجىػي

 الضُٚم.

ً وألاههاع - ويلهالر  ب٣ًاّ َمم ؤولي ألابهاع لال٢خضاء بؿُض اإلاهاظٍغ
 

ال  ٟ ت , ال صاع اإلاٗٞغ

 .بحروث –

 –, مُبٗت حجاػي لخمض بً ٖلي الؿىىسخي ب٣ًاّ الىؾىان في الٗمل بالؿىت وال٣غآن -

 .1357ال٣اَغة, الُبٗت ألاولى, 
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 -حرف الباء    -
 .1420 ,بحروث –صاع ال٨ٟغ , ألبي خُان البدغ الخُِ -

 .1414الُبٗت ألاولى، , بيللؼع٦صخي, صاع ال٨خفي ؤنى٫ ال٣ٟه البدغ الخُِ  -

 .بحروث – صاع ال٨خاب الٗغبي, بضاج٘ الٟىاثض البً ال٣ُم -

 .1407 ,صاع ال٨ٟغالبً ٦شحر,  البضاًت والجهاًت -

ت , لكى٧اويل البضع الُال٘ بمداؾً مً بٗض ال٣غن الؿاب٘ -  .بحروث –صاع اإلاٗٞغ

جي,  - ان في ؤنى٫ ال٣ٟه للجٍى اء البَر , جد٤ُ٣: ص. 1418غابٗت ، مهغ, الُبٗت ال -الٞى

 ٖبض الُٗٓم الضًب.

ت  -  -, صاع ال٨ٟغ اللبىاوي م٘ حٗل٣ُاث وقغوح لخمض ٖبضٍللؿاوي البهاثغ الىهحًر

 . 1993بحروث, الُبٗت ألاولى, 

البً ػ٦غي الخلمؿاوي, ظامٗت دمحم السامـ,  بُٛت الُالب في قغح ٣ُٖضة ابً الخاظب -

 ٤ُ: ٖبض هللا بً ًىؾ٠ الكُش ؾُضي., جد1415٣ – 1414الؿىت الجامُٗت 

خمض أل بلٛت الؿال٪ أل٢غب اإلاؿال٪ اإلاٗغوٝ بداقُت الهاوي ٖلى الكغح الهٛحر  -

 , جد٤ُ٣: ص. مهُٟى ٦ما٫ ونٟي.صاع اإلاٗاٝع ,الهاوي 

صاع الٛغب , بً عقضال  البُان والخدهُل والكغح والخىظُه والخٗلُل إلاؿاثل اإلاؿخسغظت -

 .1408ٗت الشاهُت، الُب, بحروث – ؤلاؾالمي

مجم٘ اإلال٪ ٞهض لُباٖت , بً جُمُت, ال بُان جلبِـ الجهمُت في جإؾِـ بضٖهم ال٨المُت -

 , جد٤ُ٣ ظماٖت. 1426الُبٗت ألاولى، , اإلاصخ٠ الكٍغ٠

 – صاع اإلاضوي ,كمـ الضًً ألانٟهاويل بُان السخهغ قغح مسخهغ ابً الخاظب -

 .دمحم مٓهغ ب٣ا :, جد1406٤ُ٣الُبٗت ألاولى، , الؿٗىصًت

 - حرف التاء  -
الم - ش ؤلاؾالم ووُٞاث اإلاكاَحر وألٖا الُبٗت , بحروث - صاع ال٨خاب الٗغبي, لظَبيل جاٍع

 .٤: ٖمغ ٖبض الؿالم الخضمغي ُد٣, ج 1413الشاهُت، 

, جد٤ُ٣: دمحم خؿً 1403الُبٗت ألاولى، , صمك٤ –صاع ال٨ٟغ , الخبهغة للكحراػي  -

 َُخى.

اث عثاؾت اليؿٟيمُمىن بً دمحم في ؤنى٫ الضًً ألبي اإلاٗحن جبهغة ألاصلت  - , وكٍغ

 م, جد٤ُ٣: ص. خؿحن آجاي.1993الضًيُت بتر٦ُا, الكئىن 
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م٨خبت  ,بً ٞغخىن الُٗمغي , ال جبهغة الخ٩ام في ؤنى٫ ألا٢ًُت ومىاهج ألاخ٩ام -

ت ٍغ  . 1406الُبٗت ألاولى، , ال٩لُاث ألاَػ

غ في ؤنى٫ ا - اى –م٨خبت الغقض للمغصاوي,  ل٣ٟهالخدبحر قغح الخدٍغ  الُبٗت, الٍغ

 .1421ألاولى، 

غ ألاخ٩ام في جضبحر ؤَل ؤلاؾالم - الشالشت،  الُبٗت, ٢ُغ –صاع الش٣اٞت , البً ظماٖت جدٍغ

1408. 

غ ال٣ىاٖض اإلاى٣ُت قغح الغؾالت الكمؿُت لل٣ُب الغاػي, ومٗه خاقُت للكٍغ٠  - جدٍغ

ت للترار, اإلا٨خبت  الجغظاوي ٖلى قغح ال٣ُب, ٍغ  . 1434ألاَػ

غ ال٣ٗل الجضًض مً جٟؿحر ال٨خاب الجُض - غ اإلاٗجى الؿضًض وجىٍى غ  جدٍغ )الخدٍغ

غ(  . 1984جىوـ,  -لخمض الُاَغ بً ٖاقىع, الضاع الخىوؿُت لليكغ  والخىٍى

 بحروث. -جدٟت ألاخىطي بكغح ظام٘ الترمظي للمباع٦ٟىعي, صاع ال٨خب الٗلمُت  -

ض قغ  - غة الخىخُض إلبغاَُم الباظىعي,جدٟت اإلاٍغ صمك٤, الُبٗت  –صاع البحروحي  ح ظَى

 , جد٤ُ٣: ٖبض الؿالم قىاع. 1422ألاولى, 

ىوي, صاع  جدٟت اإلاؿاو٫ في قغح مسخهغ مىخهى الؿى٫  - ا ًدحى بً مىسخى الَغ ألبي ػ٦ٍغ

, 1422ولى, ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة, الُبٗت ألا  –البدىر للضعاؾاث ؤلاؾالمُت وبخُاء الترار 

 جد٤ُ٣: الهاصي بً الخؿحن قبُلي.

لٗلي عظب الهالخي, مُبٗت واصي اإلالى٥, الُبٗت  جد٤ُ٣ مباصت الٗلىم ألاخض ٖكغ -

 .1355الشاهُت, 

ان لؤلبُاعي  - ت, الُبٗت ألاولى الخد٤ُ٣ والبُان في قغح البَر , وػاعة ألاو٢اٝ ال٣ٍُغ

 . جد٤ُ٣: ٖلي بً ٖبض الغخمً الجؼاثغي.1434

- ٔ ت , الجىػيالبً  الخظ٦غة في الٖى ٤: ُد٣, ج 1406الُبٗت ألاولى، , بحروث –صاع اإلاٗٞغ

اب ٞخُذ  .ؤخمض ٖبض الَى

ب اإلاؿال٪ -  –ل٣اضخي ُٖاى بً مىسخى الُدهبي, مُبٗت ًٞالت ل جغجِب اإلاضاع٥ وج٣ٍغ

 , جد٤ُ٣ ظماٖت.اإلاٛغب

, 1408 ,الُبٗت ألاولى ث,بحرو –صاع البكاثغ ؤلاؾالمُت جغجِب الٗلىم لؿاظ٣لي ػاصٍ,  -

 دمحم بً بؾماُٖل الؿُض ؤخمض.جد٤ُ٣: 

 . 1349, َب٘ بال٣اَغة البً الىػٍغ الُمجي جغظُذ ؤؾالُب ال٣غآن ٖلى ؤؾالُب الُىهان -



 

 767 

بت للبدض الٗلمي  ,حكي٠ُ اإلاؿام٘ بجم٘ الجىام٘ لبضع الضًً الؼع٦صخي - م٨خبت ٢َغ

ؼ  .جد٤ُ٣: ص,  1418الُبٗت ألاولى،  ,وبخُاء الترار  .ٖبض هللا عبُ٘ .ص وؾُض ٖبض الٍٗؼ

ٟاث للجغظاوي, صاع ال٨خاب الٗغبي  - , جد٤ُ٣: 1405بحروث, الُبٗت ألاولى،  –الخٍٗغ

 بغاَُم ألابُاعي.ب

الُبٗت الشاهُت , الىاقغ: صاع َُبت لليكغ والخىػَ٘ البً ٦شحر, جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم -

 .٤: ؾامي بً دمحم ؾالمتُد٣, ج1420

غ والخدبحر -  .1403الُبٗت الشاهُت، , صاع ال٨خب الٗلمُت, ابً ؤمحر خاط الخ٣ٍغ

 . 1421الُبٗت ألاولى، , ثوبحر - صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ ,الجىػي البً جلبِـ ببلِـ -

جي، صاع البكاثغ ؤلاؾالمُت  يبأل الخلسُو في ؤنى٫ ال٣ٟه - ٤: ُد٣, جبحروث -اإلاٗالي الجٍى

 .ٖبض هللا ظىلم الىبالي وبكحر ؤخمض الٗمغي 

 .مهغ -م٨خبت نبُذ ُذ للؿٗض الخٟخاػاوي, ىيالخٖلى الخلىٍذ  -

ج الٟغوٕ ٖلى ألانى٫  - الُبٗت , بحروث –ماؾؿت الغؾالت , ىىي ئلؾل الخمهُض في جسٍغ

 .٤: ص. دمحم خؿً َُخىُد٣, ج 1400ألاولى، 

إ مً اإلاٗاوي وألاؾاهُض البً ٖبض البر, وػاعة ٖمىم ألاو٢اٝ والكاون  - الخمهُض إلاا في اإلاَى

 دمحم ٖبض ال٨بحر الب٨غي.  , جد٤ُ٣: مهُٟى بً ؤخمض الٗلىي,1387اإلاٛغب،  -ؤلاؾالمُت 

ٗبض الغخمً بً ًدحى بً ٖلي اإلاٗلمي ل في جإهِب ال٩ىزغي مً ألاباَُلالخى٨ُل بما  -

جاث وحٗل٣ُاث: دمحم هانغ الضًً ,  1406الُبٗت الشاهُت، , اإلا٨خب ؤلاؾالمي, الُماوي م٘ جسٍغ

ل  -ألالباوي  حر الكاَو  .ٖبض الغػا١ خمؼة -َػ

٤: ُد٣, جٗت الؿاصؾتالُب, ال٣اَغة - صاع اإلاٗاٝع, خامض الٛؼالي يبأل تهاٞذ الٟالؾٟت -

 .ؾلُمان صهُا ص.

 , ظامٗت ؤم ال٣غي.لخلىلىفي قغح الخى٣ُذ الخىيُذ  -

٠ للمىاوي, صاع ال٨ٟغ  - , 1410صمك٤, الُبٗت ألاولى،  -الخى٠ُ٢ ٖلى مهماث الخٗاٍع

 جد٤ُ٣: ص. دمحم عيىان الضاًت.

غ -  .1351 ,مهغ – الخلبيمهُٟى البابي , محر باصقاٍأل  جِؿحر الخدٍغ

م الغخمً في جٟؿحر ٦الم اإلاىانج - ماؾؿت , ٗبض الغخمً بً هانغ الؿٗضيل ِؿحر ال٨ٍغ

د٤ُد٣, ج1420الُبٗت ألاولى , الغؾالت  .٤: ٖبض الغخمً بً مٗال اللٍى
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 - الثاءحرف    -
ظضة, الُبٗت  –, صاع اإلاجهاط لؤلمحر زمغ الشمام قغح ٚاًت ؤلاخ٩ام في آصاب الٟهم وؤلاٞهام -

 .1430ألاولى, 

 -حرف الجيم   -
, 1422الُبٗت ألاولى، , صاع ٖالم الٟىاثض لليكغ والخىػَ٘, ظام٘ اإلاؿاثل البً جُمُت -

غ قمـ  .جد٤ُ٣ : دمحم ٍٖؼ

ًله البً ٖبض البر, صاع ابً الجىػي  - الؿٗىصًت, الُبٗت ألاولى,  -ظام٘ بُان الٗلم ٞو

حري. ي, جد٤ُ٣: ؤب1414  ألاقبا٫ الَؼ

ت ي, ُٟى الٛالًُجهإلا ظام٘ الضعوؽ الٗغبُت - الُبٗت الشامىت , بحروث –اإلا٨خبت الٗهٍغ

 . 1414والٗكغون، 

بحروث, الُبٗت الؿابٗت,  -ظام٘ الٗلىم والخ٨م البً عظب الخىبلي, ماؾؿت الغؾالت  -

 ببغاَُم باظـ.و , جد٤ُ٣: قُٗب ألاعهائوٍ 1417

ت ظالء الُٗىحن في مدا٦مت ألاخمضًً لىٗمان بً مدمىص آلالىسخي, اإلا٨ -  –خبت الٗهٍغ

 . 1427بحروث, الُبٗت ألاولى, 

اى, الُبٗت  -الجىاب الصخُذ إلاً بض٫ صًً اإلاؿُذ البً جُمُت, صاع الٗانمت  - الٍغ

ؼ ببغاَُم الٗؿ٨غ, و ,  , جد٤ُ٣: ص. ٖلي خؿً هانغ1414ألاولى،   ص. خمضان دمحم.و ص. ٖبض الٍٗؼ

 -حرف الحاء    -
الُبٗت الشاهُت، , بحروث – صاع ال٨ٟغ, لضع السخاععص الخخاع ٖلى اخاقُت ابً ٖابضًً  -

1412 . 

 . 1385ال٣اَغة,  –خاقُت الباظىعي ٖلى الؿلم, م٨خبت دمحم ٖلي نبُذ وؤوالصٍ  -

ىع  - , 1421صمك٤, الُبٗت ألاولى,  –خاقُت الباظىعي ٖلى الؿىىؾُت, صاع الٟٞغ

 جد٤ُ٣: ٖبض الؿالم قىاع.

غاث ٖبض الغخمً الكغبُجي, صاع ال٨ٟغ. خاقُت البىاوي ٖلى قغح الخلي -  م٘ ج٣ٍغ

 –خاقُت الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث ٦خاب الخى٣ُذ البً ٖاقىع, مُبٗت الجهًت  -

 . 1341جىوـ, الُبٗت ألاولى 

ت  - ؾىقي ٖلى قغح ؤم البراَحن للؿىىسخي, اإلا٨خبت الٗهٍغ  . 1426بحروث,  –خاقُت الض 
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ْعصًغ, ل خاقُت الضؾىقي ٖلى الكغح ال٨بحر -  .صاع ال٨ٟغلض 

ت  - ٍغ ا ألاههاعي, اإلا٨خبت ألاَػ خاقُت الكُش دمحم ٖلِل ٖلى اإلاُل٘ قغح بٌؿاٚىجي لؼ٦ٍغ

 للترار.

-  
َ
 للضعصًغ, مُبٗت مهُٟى البابي الخلبي وؤوالصٍ. ٍضةغ  خاقُت الهاوي ٖلى قغح الس

ٗت الشاهُت, خاقُت الهبان ٖلى قغح الؿلم للملىي, مُبٗت البابي الخلبي بمهغ, الُب -

1357 . 

 .بحروث –صاع ال٨ٟغ للُباٖت خاقُت الٗضوي ٖلى قغح مسخهغ زلُل للسغشخي,  -

 .صاع ال٨خب الٗلمُت, خاقُت الُٗاع ٖلى قغح الجال٫ الخلي ٖلى ظم٘ الجىام٘ -

ا ألاههاعي, مهُٟى البابي الخلبي  خاقُت الُٗاع ٖلى اإلاُل٘ -  .1347مهغ,  –لؼ٦ٍغ

,  1426الُبٗت ألاولى، , بحروث – صاع الجُل, لكاٍ ولي هللا الضَلىي لحجت هللا البالٛت  -

 .٤: الؿُض ؾاب٤ُد٣ج

جىوـ, الُبٗت  –, اإلاُبٗت الخىوؿُت اص لخمض الهالر بً مغاصض  ضاص ٖلى امغؤة الَخ الخ   -

 ألاولى.

 م.2005الخ٤ اإلاغ لخمض الٛؼالي, صاع جهًت مهغ, الُبٗت الؿابٗت, ؤ٦خىبغ  -

 ألخمض قا٦غ, م٨خبت الؿىت. اَلُتخ٨م الج -

 -حرف الخاء    -
ال٣اَغة, الُبٗت  -لؿُض ٢ُب, صاع الكغو١  زهاثو الخهىع ؤلاؾالمي وم٣ىماجه -

 . 1423السامؿت ٖكغة, 

 ت ٖلم الىي٘ لُىؾ٠ الضظىي, م٨خبت ال٣اَغة.زالن -

م الىملت, م٨خبت الغقض  السالٝ اللٟٓي ٖىض ألانىلُحن - اى, –لٗبض ال٨ٍغ الُبٗت  الٍغ

 .1420الشاهُت, 

غاء لئل , لخمض عقُض عيا السالٞت -  .ال٣اَغة –ٖالم الٗغبي الَؼ

 -حرف الدال    -
مام دمحم بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت، الُبٗت: ظامٗت ؤلا  ,بً جُمُتال  صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل -

 .جد٤ُ٣: الض٦خىع دمحم عقاص ؾالم,  1411الشاهُت، 

مجلـ صاثغة اإلاٗاٝع البً حجغ الٗؿ٣الوي,  الضعع ال٩امىت في ؤُٖان اإلااثت الشامىت -

 .1392الُبٗت الشاهُت، , الهىض ,باصآُضع خ -الٗشماهُت 
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 .1421الُبٗت ألاولى، , بحروث –لٗلمُت صاع ال٨خب ا, ؤلخمض ه٨غي لصؾخىع الٗلماء  -

ٗت يض مُاًٖ اإلاؿدكغ٢حن لخمض الٛؼالي - , صاع جهًت مهغ, صٞإ ًٖ ال٣ُٗضة والكَغ

 الُبٗت ألاولى.

ت ؤُٖان ٖلماء اإلاظَب -  بً ٞغخىن، صاع الترار للُب٘ واليكغال  الضًباط اإلاظَب في مٗٞغ

 .جد٤ُ٣ وحٗل٤ُ: دمحم ألاخمضي ؤبى الىىع , ال٣اَغة –

 -حرف الذال    -
 م, جد٤ُ٣ ظماٖت.1994الُبٗت ألاولى، , بحروث -صاع الٛغب ؤلاؾالمي, ل٣غافيل الظزحرة -

 .1418ألاولى،  الُبٗت, اإلاضًىت اإلاىىعة -م٨خبت الٗلىم والخ٨م , للهغويوؤَله طم ال٨الم  -

اى –م٨خبت الٗب٩ُان , بً عظب الخىبليال  طًل َب٣اث الخىابلت - ولى، الُبٗت ألا , الٍغ

 .٤: ص ٖبض الغخمً بً ؾلُمان الٗشُمحنُد٣, ج 1425

 -حرف الراء    -
 ال٣اَغة. –, صاع ابً جُمُت لكى٣ُُيخمض ألامحن الى بِذ هللا الخغام لبالدج  تعخل -

ي الغص ٖلى مً ؤزلض بلى آلاعى وظهل ؤن الاظتهاص في ٧ل ٖهغ ٞغى - , م٨خبت للؿَُى

 ال٣اَغة. –الش٣اٞت الضًيُت 

ٖلى اإلاى٣ُُحن اإلاؿمى ؤًًا ههُدت ؤَل ؤلاًمان في الغص ٖلى مى٤ُ الُىهان البً  الغص -

ان  , جد٤ُ٣: ٖبض الهمض قٝغ الضًً 1426بحروث, الُبٗت ألاولى,  –جُمُت, ماؾؿت الٍغ

 ال٨خبي.

الُبٗت: , م٨خبت الغقض هاقغوني, لبابغحل الغصوص والى٣ىص قغح مسخهغ ابً الخاظب -

 .1426ألاولى، 

 بحروث, جد٤ُ٣ وقغح: ؤخمض دمحم قا٦غ. -الت للكاٞعي, صاع ال٨خب الٗلمُت الغؾ -

 .ظضة –م٨خبت اإلاضوي البً ال٣ُم,  الغؾالت الخبى٦ُت -

 –عؾالت الخىخُض لخمض ٖبضٍ م٘ حٗل٣ُاث دمحم عقُض عيا, ٦خاب الش٣اٞت الجضًضة  -

 الهُئت الٗامت ل٣هىع الش٣اٞت.

ت - ،, الغؾالت ال٣كحًر  .ال٣اَغة صاع اإلاٗاٝع

اث ؤلاؾالمُت للخاعر بً ؤؾض الخاؾبي,  عؾالت اإلاؿترقضًً - 133  –م٨خب اإلاُبٖى

 .٤: ٖبض الٟخاح ؤبى ٚضةُد٣, ج 1391الُبٗت الشاهُت، , خلب

اًت لخ٣ى١ هللا  - , الُبٗت الشاهُت.للخاعر الخاؾبيالٖغ  , صاع اإلاٗاٝع
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الم ٖلى ؾلم ألازًغي وجىقُذ ٖبض الؿالم - ٘ ألٖا خمض مدّٟى بً الكُش بً ل ٞع

 . 1422ٞد٠, الُبٗت ألاولى, 

٘ الخاظب ًٖ مسخهغ ابً الخاظب - , بحروث –ٖالم ال٨خب , خاط الضًً الؿب٩يل ٞع

 .٤: ٖلي دمحم مٗىى، ٖاص٫ ؤخمض ٖبض اإلاىظىصُد٣, ج 1419الُبٗت ألاولى، 

٘ الى٣اب - اى –م٨خبت الغقض للؿماللي, ًٖ جى٣ُذ الكهاب  ٞع ألاولى،  الُبٗت ,الٍغ

1425. 

 .بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت , بً ٢ُم الجىػٍتال الغوح  -

كهاب الضًً مدمىص بً ٖبض هللا ل عوح اإلاٗاوي في جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم والؿب٘ اإلاشاوي -

٤: ٖلي ٖبض ُد٣, ج 1415الُبٗت ألاولى، , بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت , لىسخيالخؿُجي آلا

 .الباعي ُُٖت

صاع ٖالم الٟىاثض الُمجي, بً الىػٍغ م في الظب ًٖ ؾىت ؤبي ال٣اؾم ملسو هيلع هللا ىلص ال الغوى الباؾ -

 .ٖلي بً دمحم الٗمغان, جد٤ُ٣: لليكغ والخىػَ٘

ت اإلاكخا٢حن -  . 1412بحروث ،  -صاع ال٨خب الٗلمُت البً ال٣ُم,  عويت الخبحن وهَؼ

غ البً ٢ضامت اإلا٣ضسخي عويت الىاْغ -  ْ ىا
 
ت اإلا ى  ان, وظ  الُبٗت الشاهُت , ماؾؿت الٍغ

1423 . 

 -حرف السين    -
م٨خبت , خمض بً بؾماُٖل ألامحر الهىٗاوياإلاىنلت بلى بلٙى اإلاغام, ل ؾبل الؿالم -

 . 1379 ,الُبٗت الغابٗت, مهُٟى البابي الخلبي

ىشخيؾغاط اإلالى٥  - اث الٗغبُت , للَُغ  .1289, مهغ –مً ؤواثل اإلاُبٖى

, جد٤ُ٣: دمحم السخاع بً  1423الضًً الؼع٦صخي, الُبٗت الشاهُت,  ؾالؾل الظَب لبضع -

 دمحم ألامحن الكى٣ُُي.

اى. -الؿلؿلت الصخُدت لخمض هانغ الضًً ألالباوي, م٨خبت اإلاٗاٝع  -  الٍغ

اى. -الؿلؿلت الًُٟٗت لخمض هانغ الضًً ألالباوي, م٨خبت اإلاٗاٝع  -  الٍغ

 ظماٖت٤ ُد٣, ج 1405الُبٗت الشالشت، , الغؾالتماؾؿت , لظَبيل ؾحر ؤٖالم الىبالء -

 .بةقغاٝ الكُش قُٗب ألاعهائوٍ

 -لخاط الضًً ابً الؿب٩ي, ٧لُت ؤلالهُاث  الؿ٠ُ اإلاكهىع في قغح ٣ُٖضة ؤبي مىهىع  -

 , جد٤ُ٣: ص. مهُٟى ناثم ًبرم. 1421جغ٦ُا, الُبٗت ألاولى, 
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اع للكى٧اوي -  .الُبٗت ألاولى, , صاع ابً خؼمالؿُل الجغاع اإلاخض٤ٞ ٖلى خضاث٤ ألاَػ

 -حرف الشين    -
جي, ميكإة اإلاٗاٝع الكامل في ؤنى٫ الضًً  - ت,  –إلمام الخغمحن الجٍى ,  1969ؤلاؾ٨ىضٍع

ُهل بضًغ ٖىن وؾهحر دمحم مسخاع.  جد٤ُ٣: ٖلي ؾامي اليكاع ٞو

 – ُتصاع ال٨خب الٗلم, خمض ابً ؾالم مسلٝىل شجغة الىىع الؼ٦ُت في َب٣اث اإلاال٨ُت -

 .1424الُبٗت ألاولى، , لبىان

 بؾخاهبى٫, جد٤ُ٣: ٖبض هللا هجضوهمؼ. –قغح بٌؿاٚىجي لل٩لىبىي, م٨خبت الخىُُٟت  -

غة في الخىخُض للهاوي, صاع ابً ٦شحر  - صمك٤, الُبٗت الشاهُت, جد٤ُ٣: ص.  –قغح الجَى

 ٖبض الٟخاح البزم.

 ُذ وؤوالصٍ, الُبٗت الشالشت., م٨خبت دمحم ٖلي نبقغح السبُصخي ٖلى تهظًب الؿٗض -

ْعصًغ, صاع البحروحي  - ضة البهُت ألخمض بً دمحم الٗضوي اإلاكهىع بالض  ٍغ
َ
صمك٤,  –قغح الس

 , جد٤ُ٣: ٖبض الؿالم قىاع.  1424الُبٗت ألاولى, 

 .1392بحروث, الُبٗت الشاهُت،  -قغح صخُذ مؿلم للىىوي, صاع بخُاء الترار الٗغبي  -

جد٤ُ٣: ,  1427, الُبٗت ألاولى, ٖمان –صاع الغاػي , للؿىىسخي قغح نٛغي الهٛغي  -

 .ؾُٗض ٞىصة

م٘ خاقُت الؿٗض, صاع ال٨خب الٗلمُت, الُبٗت ألاولى,  قغح الًٗض ٖلى ابً الخاظب -

1424 . 

ت , بً جُمُتال  قغح ال٣ُٗضة ألانٟهاهُت - ,  1425 ,الُبٗت ألاولى, بحروث -اإلا٨خبت الٗهٍغ

اىُد٣ج  .ألاخمض ٤: دمحم بً ٍع

صمك٤, الُبٗت ألاولى,  –قغح ال٣ٗاثض اليؿُٟت, لؿٗض الضًً الخٟخاػاوي, صاع البحروحي  -

 , جد٤ُ٣: ٖبض الؿالم قىاع. 1428

 قغح ال٣ُٗضة الىؾُى للؿىىسخي, صاع ال٨خب الٗلمُت, جد٤ُ٣: ًىؾ٠ ؤخمض. -

ي, م٨خبت ؤلاًمان  - بغاَُم , جد٤ُ٣: ص. ب1420مهغ,  -قغح ال٩ى٦ب الؿاَ٘ للؿَُى

 الخٟىاوي.

اى,  -قغح ال٩ى٦ب اإلاىحر للٟخىحي, م٨خبت الٗب٩ُان  - , جد٤ُ٣: ص. دمحم الؼخُلي, 1413الٍغ

ه خماص.و   ص. هٍؼ
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٣َُت العجالن لجما٫ الضًً ال٣اؾمي, مُبٗت مضعؾت والضة ٖباؽ ألاو٫  -
 
 –قغح ل

 . 1326ال٣اَغة, الُبٗت ألاولى, 

, ماؾؿت الغؾالت, ي ؾلُمان بً ٖبض ال٣ىي ىجم الضًً الُىفل قغح مسخهغ الغويت -

 .٤ : ٖبض هللا بً ٖبض الخؿً التر٧يُد٣, ج 1407الُبٗت ألاولى ، 

 . 1401, با٦ؿخان – صاع اإلاٗاٝع الىٗماهُتقغح اإلا٣انض لؿٗض الضًً الخٟخاػاوي,  -

, الُبٗت ألاولى,  - ,  1430قغح اإلا٣ضماث لخمض بً ًىؾ٠ الؿىىسخي, م٨خبت اإلاٗاٝع

 ٤: هؼاع خماصي.جد٣ُ

 –قغح اإلاىا٠٢ للجغظاوي ومٗه خاقِخا الؿُال٩ىحي والجلبي, صاع ال٨خب الٗلمُت  -

 .1419بحروث, الُبٗت ألاولى 

خاقُت  م٘ل٣اضخي ُٖاى بً مىسخى الُدهبي ل الكٟا بخٍٗغ٠ خ٣ى١ اإلاهُٟى -

ل السٟاء ًٖ ؤلٟاّ الكٟاء يالكمج  . 1409, صاع ال٨ٟغ الُباٖت واليكغ والخىػَ٘, مٍؼ

تالبً ال٣ُم,  قٟاء الٗلُل في مؿاثل ال٣ًاء وال٣ضع والخ٨مت والخٗلُل -  – صاع اإلاٗٞغ

 .1398 ,بحروث

, بٛضاص –مُبٗت ؤلاعقاص , لٛؼاليل قٟاء الٛلُل في بُان الكبه والسُل ومؿال٪ الخٗلُل -

 خمض ال٨بِسخي. :, جد1390٤ُ٣الُبٗت ألاولى، 

, مغ٦ؼ الٟغ٢ان للضعاؾاث ؤلاؾالمُتي ال٣اعي, للمال ٖل قم الٗىاعى في طم الغواٌٞ -

 .1425الُبٗت ألاولى، 

 -حرف الصاد    -
غي  يبألالصخاح  - الُبٗت , بحروث –صاع الٗلم للمالًحن  ,ههغ بؾماُٖل بً خماص الجَى

 .جد٤ُ٣: ؤخمض ٖبض الٟٛىع ُٖاع,  1407الغابٗت 

اى, الُبٗت  -لٗانمت الهىا٤ٖ اإلاغؾلت ٖلى الجهمُت واإلاُٗلت البً ال٣ُم, صاع ا - الٍغ

 , جد٤ُ٣: ص. ٖلي بً دمحم الضزُل هللا.1418الشالشت، 

: خؿً , جد1425٤ُ٣, الُبٗت ألاولى, صمك٤ –صاع ال٣لم , الجىػي البً نُض الساَغ -

ضان  .اإلاؿاحي ؾٍى

 -حرف الضاد    -
الُبٗت  ,بحروث – صاع الٛغب ؤلاؾالمي, بً عقض الخُٟضال الًغوعي في ؤنى٫ ال٣ٟه  -

 .جد٤ُ٣: ظما٫ الضًً الٗلىي , م1994ألاولى، 

 



 

 774 

الًىء اإلاكغ١ ٖلى ؾلم اإلاى٤ُ لخمض بً مدّٟى بً السخاع ٞا٫ الكى٣ُُي, صاع  -

 , جد٤ُ٣: ٖبض الخمُض بً دمحم ألاههاعي. 1428بحروث, الُبٗت ألاولى,  –ال٨خب الٗلمُت 

ت  - ت اإلاُضاوي الضمكليىابِ اإلاٗٞغ
َ
٨ صمك٤,  -٣ي, صاع ال٣لم ٗبض الغخمً بً خؿً َخَبى 

 .1423الُبٗت الؿاصؾت, 

اى, الُبٗت الشاهُت,  –قغح ظم٘ الجىام٘ لخلىلى, م٨خبت الغقض  الًُاء الالم٘ - الٍغ

م الىملت.1420  , جد٤ُ٣: ٖبض ال٨ٍغ

 -حرف الطاء    -
ت , ٗبض الغخمً ال٩ىا٦بيل َباج٘ الاؾدبضاص ومهإع الاؾخٗباص -   .خلب –اإلاُبٗت الٗهٍغ

ت  َب٣اث -  بحروث, جد٤ُ٣: دمحم خامض ال٣ٟي. -الخىابلت البً ؤبي ٌٗلى, صاع اإلاٗٞغ

خُٟٔ جد٤ُ٣: ٖبض ال, بحروث – ؾالميصاع اإلاضاع ؤلا  ,َب٣اث الكاُٞٗت البً ٦شحر -

 مىهىع.

الُبٗت  ,هجغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ,خاط الضًً الؿب٩يل َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري  -

 .ص. ٖبض الٟخاح دمحم الخلىو  ,٤: ص. مدمىص دمحم الُىاحيُد٣, ج 1413الشاهُت، 

ُت للؿلمي -  .1419ألاولى،  الُبٗت, بحروث –الٗلمُت  صاع ال٨خب, َب٣اث الهٞى

ب  - ب في قغح الخ٣ٍغ ً الضًً ٖبض الغخُم بً  يؤب للخاٞٔ الٗغاقيَغح الخثًر الًٟل ٍػ

صاع بخُاء الترار , ؤبى ػعٖت ولي الضًً ابً الٗغاقي ؤخمض بً ٖبض الغخُمولضٍ ؤ٦مله , و الخؿحن

 بحروث. - الٗغبي

 -حرف العين    -
ت اإلاُضاوي الضمك٣يؤؾؿها لال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت و  -

َ
٨ , صاع ٗبض الغخمً بً خؿً َخَبى 

 . 1399صمك٤, الُبٗت الشاهُت,  –ال٣لم 

في جًُٟل الخ٤ ٖلى آلاباء واإلاكاًش لهالر بً مهضي اإلا٣بلي, الُبٗت  الٗلم الكامش -

 . 1328ألاولى بمهغ, 

 –ترار الٗغبي صاع بخُاء الي, بضع الضًً الُٗجل ٖمضة ال٣اعي قغح صخُذ البساعي  -

 .بحروث

 . 1424ألبي ٖبض هللا اإلا٣غي, صاع ال٨خب الٗلمُت, الُبٗت ألاولى,  ٖمل مً َب إلاً خب -

 -ٖىن اإلاٗبىص قغح ؾجن ؤبي صاوص لكمـ الخ٤ الُٗٓم آباصي, صاع ال٨خب الٗلمُت  -

 . 1415بحروث, الُبٗت الشاهُت، 
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 -حرف الغين    -
ا ألاههاعي، صاع ال٨خب الٗغبُت ال٨بري ؼ٦ل ٚاًت الىنى٫ في قغح لب ألانى٫  -  .مهغ – ٍغ

 . 1425مهغ,  –, صاع اإلاجهاط الٛىُت ًٖ ال٨الم وؤَله للسُابي -

جي,  ُٚار ألامم في الخُار الٓلم - , م٨خبت بمام الخغمحن) الُٛاسي ( إلمام الخغمحن الجٍى

 .ٖبض الُٗٓم الضًب, جد٤ُ٣: 1401الُبٗت الشاهُت، 

 -حرف الف اء    -
 .صاع اإلاٗاٝع, ج٣ي الضًً ٖلي بً ٖبض ال٩افي وي الؿب٩يٞخا -

 .اإلا٨خبت ؤلاؾالمُت, بً حجغ الهُخميال  الٟخاوي ال٣ٟهُت ال٨بري  -

 . 1408الُبٗت ألاولى، , صاع ال٨خب الٗلمُتالبً جُمُت,  الٟخاوي ال٨بري  -

ظم٘  , 1421ألخمض بً الهض٤ً الٛماعي, الُبٗت ألاولى,  الٟخاوي والغؾاثل الهٛغي  -

 وجد٤ُ٣ وجيؿ٤ُ: ٖبض هللا بً ٖبض ال٣اصع الخلُضي.

ت  -  .  1379بحروث،  -ٞخذ الباعي قغح صخُذ البساعي البً حجغ, صاع اإلاٗٞغ

ت  - اإلاضًىت  -ٞخذ الباعي قغح صخُذ البساعي البً عظب الخىبلي, م٨خبت الٛغباء ألازٍغ

ت, الُبٗت ألاولى،   , جد٤ُ٣ ظماٖت. 1417الىبٍى

ا ألاههاعي ومٗه خاقُت الكُش ٌـ الخمصخي ٞخذ الغخم - ً قغح ل٣ُت العجالن لؼ٦ٍغ

 . 1355ٖلى ٞخذ الغخمً, م٨خبت البابي الخلبي بمهغ, 

ي الغواًت والضعاًت مً ٖلم الخٟؿحر للكى٧اوي, صاع ال٨ٟغ  -  -ٞخذ ال٣ضًغ الجام٘ بحن ٞج 

 بحروث.

بحروث, الُبٗت الشاهُت,  –إلاجهاط الٟخذ اإلابحن في قغح ألاعبٗحن البً حجغ الهُخمي, صاع ا -

1430 . 

الُبٗت ألاولى، , مهغ –م٨خبت الؿىت , لسساوي للُٟت الخضًض ؤٞخذ اإلاُٛض بكغح  -

 .٤: ٖلي خؿحن ٖليُد٣, ج 1424

 لخمض نالر الؼع٧ان, صاع ال٨ٟغ. ٞسغ الضًً الغاػي وآعاٍئ ال٨المُت والٟلؿُٟت -

, جد٤ُ٣: ص. دمحم ؤخمض ؾغاط 1421 ,ال٣اَغة, الُبٗت ألاولى -الٟغو١ لل٣غافي, صاع الؿالم  -

 و ص. ٖلي ظمٗت.

بصعاع الكغو١ ٖلى ؤهىاع الٟغو١, ومٗهما في, ومٗه خاقُت ابً الكاٍ الٟغو١ لل٣غا =

 ٖالم ال٨خب., تهظًب الٟغو١ وال٣ىاٖض الؿيُت في ألاؾغاع ال٣ٟهُت لخمض بً ٖلي بً خؿحن
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َهل في اإلالل وألاَىاء والىدل البً خؼم, م٨خبت الساهجي  -  ٟ  ال٣اَغة. -ال

ذ –الش٣اُٞت  ماؾؿت صاع ال٨خب, للٛؼالي ًٞاثذ الباَىُت -  .ال٩ٍى

الؿٗىصًت, الُبٗت الشاهُت،  –لسُُب البٛضاصي, صاع ابً الجىػي ل ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه -

 , جد٤ُ٣: ؤبى ٖبض الغخمً ٖاص٫ بً ًىؾ٠ الٛغاػي. 1421

ش ال٣ٟه ؤلاؾالمي -  -صاع ال٨خب الٗلمُت , خمض الدجىي الٟاسخيل ال٨ٟغ الؿامي في جاٍع

 . 1416 ,الُبٗت: ألاولى, بحروث

وػاعة ألاو٢اٝ والكاون , للبل٣ُجي ٖلى ٢ىاٖض ابً ٖبض الؿالمالٟىاثض الجؿام  -

 .1434ألاولى،  الُبٗت, ٢ُغ – ؤلاؾالمُت

ُاث - ٤: ُد٣, جالُبٗت ألاولى, بحروث –صاع ناصع ال٨خبي,  خمض بً قا٦غل ٞىاث الٞى

 .بخؿان ٖباؽ

 –صاع ال٨خب الٗلمُت ي, لخمض ؤهىع قاٍ ال٨كمحر  ٌُٞ الباعي ٖلى صخُذ البساعي  -

 . 1426الُبٗت ألاولى، , بحروث

ت ال٨بري  -  -ٌُٞ ال٣ضًغ قغح الجام٘ الهٛحر لٗبض الغئٝو اإلاىاوي, اإلا٨خبت الخجاٍع

 . 1356مهغ, الُبٗت ألاولى، 

 . 1412  ة,الُبٗت الؿابٗت ٖكغ , بحروث –صاع الكغو١ , ؿُض ٢ُبل في ْال٫ ال٣غآن -

 -حرف الق اف    -
, بحروث –ماؾؿت الغؾالت  ,جض الضًً دمحم بً ٣ٌٗىب الٟحروػآباصيل الخُِ ال٣امىؽ -

 . 1426الُبٗت الشامىت، 

مٗاويبي اإلآٟغ ابً ا٢ىاَ٘ ألاصلت أل - , جد٤ُ٣  1419, م٨خبت الخىبت, الُبٗت ألاولى, لؿ 

 ظماٖت.

 بحروث. -٢ىاٖض ألاخ٩ام في مهالر ألاهام للٗؼ بً ٖبض الؿالم, صاع ال٨خب الٗلمُت  -

شمان 1421صمك٤, الُبٗت ألاولى,  –= ٢ىاٖض ألاخ٩ام, صاع ال٣لم  ه خماص, ٖو , هد٤ُ٣: هٍؼ

ت.  يمحًر

 . 1424صمك٤, الُبٗت ألاولى,  –٢ىاٖض الخهٝى ألخمض ػعو١, صاع البحروحي  -

, اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت - صاع ابً الجىػي ,بً جُمُتال  ال٣ىاٖض الىىعاهُت ال٣ٟهُت -

 .٤: ؤخمض بً دمحم السلُلُد٣, ج 1422ألاولى،  الُبٗت
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 -حرف الكاف    -
ال٩اق٠ ًٖ خ٣اث٤ الؿجن قغح ٖلى مك٩اة اإلاهابُذ للُُبي, م٨خبت هؼاع مهُٟى  -

 ., جد٤ُ٣: ص. ٖبض الخمُض َىضاوي  1417م٨ت اإلا٨غمت, الُبٗت ألاولى،  -الباػ 

 الُبٗت, بحروث –اقغون م٨خبت لبىان هللتهاهىي,  ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن والٗلىم -

 .جد٤ُ٣: ص. ٖلي صخغوط,  م1996 ,ألاولى

ل - ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغو بً ؤخمض  يبأل ال٨كاٝ ًٖ خ٣اث٤ ٚىامٌ الخجًز

 . 1407 ,الُبٗت الشالشت, بحروث –صاع ال٨خاب الٗغبي  ,الؼمسكغي 

 . 1941 ,بٛضاص –م٨خبت اإلاشجى  ,خاجي زلُٟتل ٦ك٠ الٓىىن ًٖ ؤؾامي ال٨خب والٟىىن  -

, 1419, الُبٗت الشاهُت, بحروث –الب٣اء ال٨ٟىي، ماؾؿت الغؾالت  يبألال٩لُاث  -

 .دمحم اإلاهغي وٖضهان صعوَل جد٤ُ٣: ص. 

 -حرف الالم    -
 . 1414 ,بحروث, الُبٗت الشالشت -لؿان الٗغب البً مىٓىع, صاع ناصع  -

جي، ٖالم ال٨خب حن إلمام الخغم إلا٘ ألاصلت في ٢ىاٖض ٣ٖاثض ؤَل الؿىت والجماٖت -  –الجٍى

 .٤: ٞى٢ُت خؿحن مدمىصُد٣, ج1407الُبٗت الشاهُت، , لبىان

 -حرف الميم    -
 –م٨خبت ؤلاًمان، اإلاىهىعة , الىضوي الخؿً  يبألماطا زؿغ الٗالم باهدُاٍ اإلاؿلمحن  -

 .مهغ

ابً  صاع, ٩املت ال٩ىاعي لالجلى في قغح ال٣ىاٖض اإلاشلى في نٟاث هللا وؤؾماثه الخؿجى  -

 . 1422الُبٗت ألاولى، , خؼم

اى. -  مجمٕى الٟخاوي البً جُمُت, ظم٘ وجغجِب ٖبض الغخمً بً دمحم بً ٢اؾم, َبٗت الٍغ

مجمٕى عؾاثل ابً عظب الخىبلي, الٟاعو١ الخضًشت للُباٖت واليكغ, جد٤ُ٣: ؤبي  -

 مهٗب َلٗذ بً ٞااص الخلىاوي.

ت عؾاثل ؤلامام الٛؼالي -  .1421بحروث,  –, صاع ال٨ٟغ مجمٖى

ت عؾاثل ؤلامام الٛؼالي=  ٣ُُت مجمٖى  ال٣اَغة. –, اإلا٨خبت الخٞى

ت الٗلمُت - ض يب٨غ بً ٖبض هللا ؤبل الجمٖى اى – صاع الٗانمت لليكغ والخىػَ٘, ٍػ , الٍغ

 . 1416الُبٗت ألاولى، 
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ل -  ,الُبٗت ألاولى, بحروث – تصاع ال٨خب الٗلمُ ,جما٫ الضًً ال٣اؾميل مداؾً الخإٍو

 .: دمحم باؾل ُٖىن الؿىص, جد٤ُ٣ 1418

 .1999, جىوـ – مغ٦ؼ اليكغ الجامعيمدايغاث لخمض الٟايل ابً ٖاقىع,  -

ألاعصن, الُبٗت ألاولى،  -الخهى٫ في ؤنى٫ ال٣ٟه ألبي ب٨غ ابً الٗغبي, صاع البُاع١  -

 , جد٤ُ٣: خؿحن ٖلي الُضعي.1420

 –الخهى٫ في ٖلم ألانى٫ للٟسغ الغاػي, ظامٗت ؤلامام دمحم بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت  -

اى  ٤ُ٣: َه ظابغ ُٞاى الٗلىاوي., جد1400الُبٗت ألاولى، , الٍغ

, الُبٗت صمك٤ –مسخاع الصخاح لخمض بً ؤبي ب٨غ الغاػي, صاع الٗلىم ؤلاوؿاهُت  -

 . 1409الشالشت, 

 –مضاعط الؿال٨حن بحن مىاػ٫ بًا٥ وٗبض وبًا٥ وؿخٗحن البً ال٣ُم, صاع ال٨خاب الٗغبي  -

 , جد٤ُ٣: دمحم خامض ال٣ٟي.1393بحروث, الُبٗت الشاهُت، 

بحروث,  -اإلاضزل بلى مظَب ؤلامام ؤخمض لٗبض ال٣اصع بً بضعان, ماؾؿت الغؾالت  -

 , جد٤ُ٣: ص. ٖبض هللا بً ٖبض الخؿً التر٧ي.1401الُبٗت الشاهُت، 

 .1418صمك٤, الُبٗت ألاولى  –, صاع ال٣لم اإلاضزل ال٣ٟهي الٗام إلاهُٟى الؼع٢ا -

, ألاولى, الُبٗت م٨ت - ع ٖالم الٟىاثضصامظ٦غة ؤنى٫ ال٣ٟه لخمض ألامحن الكى٣ُُي,  -

1426. 

الُبٗت ألاولى، , بحروث - صاع ال٨ٟغ, ٗلي ال٣اعي ل مغ٢اة اإلاٟاجُذ قغح مك٩اة اإلاهابُذ -

1422 . 

غ في ٖلىم اللٛت وؤهىاٖها - ي اإلاَؼ , بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت  ,لجال٫ الضًً الؿَُى

 .ع ٤: ٞااص ٖلي مىهى ُد٣, ج 1418الُبٗت: ألاولى، 

ً الضًً ٢اؾم  - ٠, ومٗه خاقُت للكُش ٍػ اإلاؿامغة بكغح اإلاؿاًغة لل٨ما٫ بً ؤبي قٍغ

ت ببىال١, الُبٗت ألاولى,   . 1317الخىٟي ٖلى اإلاؿاًغة, اإلاُبٗت ال٨بري ألامحًر

, 1413بحروث, الُبٗت ألاولى،  -اإلاؿخهٟى في ألانى٫ للٛؼالي, صاع ال٨خب الٗلمُت  -

 ٖبض الكافي.جد٤ُ٣: دمحم ٖبض الؿالم 

 بحروث. -اإلاهباح اإلاىحر للُٟىمي, اإلا٨خبت الٗلمُت  -

ت - ت إلاا ؤزبر به ؾُض البًر  ألخمض بً الهض٤ً الٛماعي  مُاب٣ت الازتراٖاث الٗهٍغ
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ل في جٟؿحر ال٣غآن  - صاع َُبت لليكغ  ,دمحم الخؿحن بً مؿٗىص البٛىي  يبألمٗالم الخجًز

 ٤ُ ظماٖت., جد٣ 1417الُبٗت الغابٗت، , والخىػَ٘

, بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت , الخؿحن البهغي اإلاٗتزلي يبألاإلاٗخمض في ؤنى٫ ال٣ٟه  -

 .: زلُل اإلاِـ, جد1403٤ُ٣الُبٗت ألاولى، 

اإلاعجم الىؾُِ لجم٘ اللٛت الٗغبُت بمهغ, م٨خبت الكغو١ الضولُت, الُبٗت الغابٗت,  -

1425 . 

 . 1406, صاع ال٣لم, الُبٗت ألاولى, معجم ال٣ىاٖض الٗغبُت لٗبض الٛجي الض٢غ -

ي,  - ال٣اَغة, الُبٗت  –م٨خبت آلاصاب معجم م٣الُض الٗلىم في الخضوص والغؾىم للؿَُى

 ., جد٤ُ٣: ؤ. ص دمحم ببغاَُم ٖباصة 1424ألاولى، 

ض يب٨غ بً ٖبض هللا ؤبل معجم اإلاىاهي اللُٟٓت -  –صاع الٗانمت لليكغ والخىػَ٘ , ٍػ

اى  . 1417شالشت، الُبٗت ال, الٍغ

لخ٣ي الضًً الؿب٩ي, ماؾؿت  مٗجى ٢ى٫ ؤلامام اإلاُلبي بطا صر الخضًض ٞهى مظَبي -

بت, جد٤ُ٣: ٦ُالوي دمحم زلُٟت.  ٢َغ

صمك٤, الُبٗت ألاولى,  –مٛجي الُالب قغح بٌؿاٚىجي لخمىص اإلاٛىِسخي, صاع البحروحي  -

 , جد٤ُ٣: ٖهام بً مهظب الؿبىعي.1430

 . 1405بحروث, الُبٗت ألاولى,  -, صاع ال٨ٟغ اإلاٛجي البً ٢ضامت -

ٗت ؤلاؾالمُت البً ٖاقىع,  - , وػاعة ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت، ٢ُغم٣انض الكَغ

 .دمحم الخبِب ابً السىظت, جد٤ُ٣: 1425

 .بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت البً ال٣ُم,  مٟخاح صاع الؿٗاصة -

 .الجمٍ٘ , مٟخاح صاع الؿٗاصة= 

اث الٗلىممٟخاح ال - ألخمض بً مهضفى الكهحر  ؿٗاصة ومهباح الؿُاصة في مىيٖى

 .1405لبىان, الُبٗت ألاولى,  –بُاف ٦بري ػاصٍ, صاع ال٨خب الٗلمُت 

بي, صاع ال٩لم الُُب وصاع  اإلاٟهم إلاا ؤق٩ل مً جلسُو ٦خاب مؿلم - ألبي الٗباؽ ال٣َغ

 , خ٣٣ه ظماٖت.1417صمك٤, الُبٗت ألاولى,  –ابً ٦شحر 

 مهغ. –, اإلا٨خبت الخى٢ُُٟت م٣االث ال٩ىزغي  -

 .1421بحروث,  -م٣ضمت ابً زلضون, صاع ال٨ٟغ  -
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ضي - ال٣اَغة, الُبٗت الخاؾٗت,  –, صاع الش٣اٞت م٣ضمت في الٟلؿٟت الٗامت لُدحى ٍَى

1989 . 

ت, الُبٗت الشاهُت, جد٤ُ٣:  - مىاهج ألاصلت في ٣ٖاثض اإلالت البً عقض, م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

 ص. مدمىص ٢اؾم.

بحروث, الُبٗت ألاولى,  –لآلمضي, صاع ال٨خب الٗلمُت  مىخهى الؿى٫ في ٖلم ألانى٫  -

ضي.1424 ض اإلاٍؼ  , جد٤ُ٣: ؤخمض ٍٞغ

ذ, الُبٗت  -اإلاىشىع في ال٣ىاٖض للؼع٦صخي, وػاعة ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت  - ال٩ٍى

 , جد٤ُ٣: ص. جِؿحر ٞاث٤ ؤخمض مدمىص.1405الشاهُت، 

 .بحروث –خمض ٖلِل، صاع ال٨ٟغ ل ذ الجلُل قغح مسخهغ زلُلمى -

بحروث, الُبٗت  –, صاع البكاثغ ؤلاؾالمُت مى٘ اإلاىاو٘ ًٖ ظم٘ الجىام٘ البً الؿب٩ي -

 , جد٤ُ٣: ؾُٗض بً ٖلي دمحم الخمحري.1420ألاولى, 

ُم ٖبض الخل , ص.مهغ – صاع ال٨خب الخضًشت ,خامض الٛؼالي يبأل اإلاى٣ظ مً الًال٫ -

 .مدمىص

ت - ت في ه٣ٌ ٦الم الكُٗت ال٣ضٍع ظامٗت ؤلامام دمحم بً , بً جُمُتال  مجهاط الؿىت الىبٍى

 .: دمحم عقاص ؾالم, جد1406٤ُ٣الُبٗت ألاولى، , ؾٗىص ؤلاؾالمُت

خباع بظ٦غ السُِ وآلازاع - ؼي ل اإلاىأٖ والٖا , بحروث – صاع ال٨خب الٗلمُت, لم٣ٍغ

 . 1418الُبٗت ألاولى، 

٤: مكهىع بً خؿً آ٫ ُد٣, ج 1417 ,الُبٗت ألاولى, صاع ابً ٖٟان ,لكاَبيل ا٣ٞاثاإلاى  -

 .ؾلمان

 جىوـ, الُبٗت ألاولى. –لخمض الُاَغ بً ٖاقىع, اإلاُبٗت الخىوؿُت  مىظؼ البالٚت -

ما٫ - ت ألٖا  .1431ال٩املت لئلمام دمحم السًغ خؿحن, صاع الىىاصع, الُبٗت ألاولى,  مىؾٖى

ت الٟ - دُتاإلاىؾٖى ذ, َبٗت  ,٣هُت ال٩ٍى بنضاع وػاعة ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت بال٩ٍى

ذ, الُبٗت الشاهُت,  -طاث الؿالؾل   . 1404ال٩ٍى

باصٍ اإلاغؾلحن إلاهُٟى نبري, صاع  مى٠٢ ال٣ٗل والٗلم والٗالم - مً عب الٗاإلاحن ٖو

 . 1401بحروث, الُبٗت الشاهُت,  –بخُاء الترار الٗغبي 
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 -حرف النون    -
بيادمحم  يبأل الىبظة ال٩اُٞت في ؤخ٩ام ؤنى٫ الضًً - صاع ال٨خب  ,بً خؼم ألاهضلسخي ال٣َغ

ؼُد٣, ج 1405الُبٗت ألاولى، , بحروث –الٗلمُت   .٤: دمحم ؤخمض ٖبض الٍٗؼ

اى – ؤيىاء الؿل٠, بً جُمُتال  الىبىاث - ٤: ٖبض ُد٣, ج1420الُبٗت ألاولى، , الٍغ

ان ؼ بً نالر الٍُى  .الٍٗؼ

 .الُبٗت السامؿت ٖكغة, صاع اإلاٗاٝع ,ٗباؽ خؿًل الىافي الىدى -

ت الساَغ الٗاَغ - اى,  –, صاع ٦ىىػ بقبُلُا البً بضعان قغح عويت الىاْغ هَؼ الٍغ

 , جد٤ُ٣: ؾٗض الكثري.  1433الُبٗت ألاولى, 

ت  - , جد٤ُ٣:  1421 الىٓغ في قغح هسبت ال٨ٟغ البً حجغ الٗؿ٣الوي, الُبٗت الشالشت,هَؼ

 ىع الضًً ٖتر.ص. ه

 ٖلى مغاقي الؿٗىص لؿُضي ٖبض هللا بً ببغاَُم الٗلىي الكى٣ُُي. وكغ البىىص -

 .ال٣اَغة - للب٣اعي, صاع ال٨خاب ؤلاؾالمي هٓم الضعع في جىاؾب آلاًاث والؿىع  -

, 1416هٟاجـ ألانى٫ في قغح الخهى٫ لل٣غافي, م٨خبت هؼاع الباػ, الُبٗت ألاولى,  -

 ٖلي دمحم مٗىى.و ٖبض اإلاىظىص,  جد٤ُ٣: ٖاص٫ ؤخمض

ٖماصة البدض الٗلمي بالجامٗت البً حجغ الٗؿ٣الوي,  الى٨ذ ٖلى ٦خاب ابً الهالح -

 .عبُ٘ بً َاصي ٖمحر اإلاضزلي, جد٤ُ٣: ؤلاؾالمُت، اإلاضًىت اإلاىىعة، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

ى٫ في قغح مجهاط - بحروث,  -الىنى٫ بلى ٖلم ألانى٫ للبًُاوي, صاع ابً خؼم  جهاًت الؿ 

 , جد٤ُ٣: ص. قٗبان دمحم بؾماُٖل. 1420الُبٗت ألاولى, 

جي,  جهاًت اإلاُلب في صعاًت اإلاظَب - ,  1428الُبٗت ألاولى، , اطصاع اإلاجهألبي اإلاٗالي الجٍى

 .ٖبض الُٗٓم مدمىص الضًب ص.٤: ُد٣ج

 -حرف الواو    -
الُبٗت ألاولى، , لبىان ,بحروث –ماؾؿت الغؾالت الىاضر في ؤنى٫ ال٣ٟه البً ٣ُٖل,  -

 .بً ٖبض الخؿً التر٧ي , جد٤ُ٣: ٖبض هللا1420

ُاث للهٟضي, صاع بخُاء الترار الٗغبي  - , 1420الُبٗت ألاولى, بحروث,  -الىافي بالٞى

 جغ٧ي مهُٟى.و جد٤ُ٣: ؤخمض ألاعهائوٍ, 

ُان البً زل٩ان, صاع ناصع  - ُاث ألٖا  م, جد٤ُ٣: بخؿان ٖباؽ.1971بحروث,  -ٞو
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 784 

 53 ....................... الىاقئت مً الضلُل ال جسل ب٩ىن صاللت الىهىم ٢ُُٗت ٚحَر  الاخخماالث  بن 

 ٢ا٫ ابً ٖاقىع: 
ً
ذ هبىءة شب 

 ً  في ج٨ٟحر  مً 
 ألخض   ال ًترصص مؿلم 

 55 ............................................................................. بٗض دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وفي بزغاظه مً خٓحرة ؤلاؾالم

 55 ......................................................................................................................... البابُت والبهاثُت

 56 .......................................................................................................... الًٓ الٗغفي الانُالحي

 68 ................................................................................................. ؟ُت ؤم ْىُتؤنى٫ ال٣ٟه ٢ُٗ

 73 ................................................................................................................. الاؾخضال٫ واإلاؿخض٫

 73 ................................. )َامل( ٢ىلهم "خ٨م هللا في خ٤ ٧ل مجتهض ما ؤصاٍ بلُه اظتهاصٍ"مٗجى 

 74 .................................................................. ؤزظ ألاصلت ٖلى ألاخ٩ام ٣ً٘ في الىظىص ٖلى وظهحن

 75 ....................................................................................... ؤََل ألاَىاءؾبب حؿمُت ؤَل البضٕ 

٠ آزغ للضلُل  76 ................................................................................................................... حٍٗغ

 76 .............................................................................................................. اللؼوم والالػم واإلالؼوم

ن  ببُا٫  اإلاضلى٫ 
 79 ........................................................................ ال ًلؼم مً ببُا٫ الضلُل اإلاٗح 

 79 ............................................................................ نى ال ٌؿخلؼم صخت الضلُل اإلاٗح  عَ صخت اإلاض  

 
َ
 79 ............................................................................................. ٍ وال ًلؼم ٨ٖؿهص  غْ الضلُل ًلؼم َ

 80 .......................................................................................................................... الُغص وال٨ٗـ

 81 ........................................................... الخخما٫ ٧ىهه ؤزو  مً اإلاضلى٫ ال ًلؼم ٨ٖـ الضلُل 

ْضَع٥  قغعيالًٗض: ٢ى٫  ُت م   81 ........................ )َامل( بن  ٖضَم الضلُل في هٟي ألاخ٩ام الكٖغ

 82 ............................................................................................... مً اإلاضلى٫  ال ٩ًىن الضلُل ؤٖم  

  خ٤ٌّ 
 82 ........................................................................................................................... الػم الخ٤ 

 82 ......................................................................................................... ما لؼمه الباَل  ٞهى باَل

م, والسام وألازو الٟغ١ بحن ٞاثضة في  84 ................................................................ الٗام وألٖا

 88 ............................................................................................................................ الىٓغ وال٨ٟغ

 91 .................................................................. الؿاب٘ مً مٗاوي "ألانل" الانُالخُت )ال٣اٖضة(

 93 .................................................................................................................... الخهىع والخهض٤ً

ها يغوعي وبًٗها هٓغي الٗلىم   ً  94 ..................................................................................... بٗ

 95 ................................................................................................. مؿخٟاص  مً الًغوعي  الىٓغي 



 

 785 

 98 ........................................................................................................................... ال٣ًُت ال٩لُت

 101 .................................................................................................................................... ال٣اهىن 

٠ ال٣ٟه  101 .......................................................................................................................... حٍٗغ

 104 ............................................................................................................................... الاؾخيباٍ

دت  106 ................................................................................................................................... ال٣ٍغ

 108 .......................................................................................... مٗاوي ال٣ٟه باٖخباع مٗاوي الٟهم

َ٘ ل٣ٟه لؤن جدهل   113 .............................................................. ؤويإ ؤعبٗتباٖخباع  خ٣اث٤ ؤعب
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 253 ...................................................................................... اإلاخىاهي بٛحر اإلاخىاهي ممخى٘ وبخاَت

 



 

 788 

ٗت  253 ................................................................................... )َامل( ؤلاباخت ؤ٦ثر  ؤخ٩ام الكَغ

ل  : ألابُاعي ٢ى٫   255 ......... بإن ما ال ًدىاهى ٠ُ٦ ًىضعط جدذ اإلاخىاهي؟ ٦الم  ال خانَل له التهٍى

 255 .................................................. الخمشُل للخ٨م بالىهىم الؿاب٣ت ٖلى الخىاصر الالخ٣ت

 255 .......................................................................................................... مؿإلت خ٨م الخكِكت

 258 .............................................................................................................. مؿإلت خ٨م الضزان

 269 .......................................................................................................................... جد٤ُ٣ اإلاىاٍ

ج اإلاىاٍ  273 ........................................................................................................................... جسٍغ

 277 ........................................................................ هىع ؤ٦ثر ؤٚالٍ الٟخاوي مً الخفي ؤن ٞاثضة 

 278 .............................................................................. ٞاثضة في ؤن مغاجب الٗلماء في ال٣ٟه زالر

 ُٞه للٗلماء
 
٘ خ٤ٌّ زالو هلل حٗالى ال خٔ  279 ................................................................. الدكَغ

ظا خغام في اإلاؿاثل الاظتهاصًت ٪  و٢ىم  ؤن ٣ًى٫ اإلاٟتي: َظا خال٫ َو غ ٍ مال 
َ
٦ ....................... 282 

 284 ................................................................................. مً اؾخدؿً ٣ٞض قٕغ :٢ى٫ الكاٞعي

ًَ  متى ما اه٣ؿم ؤَل    ج  الٗهغ ٖلى ٢ىلحن في خ٨م، لم 
 
 285 ......................... زالض ٢ى٫   ؼ بخضار

  ط٦غ السُُب ؤن  
َ
 اإلا٣اَُ٘ ٦خابت   ٞاثضة

 287 .................................................................. مً ؤ٢ىالهم وال ًسغط ًٖ ظملتهم لُخسحر الجتهض  

 
 
 حناإلاخ٣ضم ٝ مظاَب  ٗغَ ال بض في الاؾخيباٍ ؤن ح

  ً  287 .................................................................................. ط ًٖ ؤ٢ىالهم ُٞسغ١ ؤلاظمإسغَ لئال 

ْم }٢ىله حٗالى:  َباَجه  َْ ْم َوع   َ ْخَباَع
َ
وا ؤ

 
ظ
َ
س عْ  اج 

َ
  ؤ

 
ون  اَّلل

ًْ ص   288 ................................................... {َباًبا م 

  ٘ ٗا وبهما َى اظتهاص   نيُ ٘ ال٣ٟهاء لِـ حكَغ ت الدكَغ  290 ................................................ إلاٗٞغ

غ  لخ٨م هللا حٗالى ال مشبذ له ابخضاء ال٣ُاؽ ٓه 
 290 .................................................................. م 

 293 ................................................................................................ ال٣ُاؽ بلى صاللت الىو ٕى عظ

ضة بلى السبر ًٖ الىاي٘ الكغعي ها مؿدى 
 
 294 .................................. الٗلىم الى٣لُت الىيُٗت ٧ل

 295 ................................................................................................. ال٣ٗل مضع٥ للخ٨م ال خا٦م

 ى ٢
 
 الاؾخ٣ال٫ بةزباث ألاخ٩ام ٫ ألابُاعي: بن  ؤََل ؤلاظمإ لِـ لهم عجبت

 296 .................................................................................... ؤصلتها ومأزظَاوبهما ًشبخىجها هٓغا بلى 

حها بُان  مً الغؾى٫ ٫ ابً جُمُت: ى ٢ ٘  ٖلحها بال ٞو  مجَم
 
 مؿإلت

 
 297 ........................ ال ًىظض ٢ِ

 298 ................................................................................... ال صلُل ٖلى خ٨م قغعي بال مً الىحي
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 ٢ى٫ الكاٞعي: 
 
جز ٫ في ؤخض  مً ؤَل صًً هللا هاػلت

َ
 لِؿذ ج

 301 ..................................................................... بال وفي ٦خاب هللا الضلُل  ٖلى ؾبُل الهضي ٞحها

ْيء  } :الى٢ىله حٗ
َ

  شخ
ل 
 
٩ اًها ل 

َُ ْب َخاَب ج   ٨
ْ
َ٪ ال ُْ لَ َٖ َىا 

ْ
ل ؼ 
َ
 303 ................................................................. {َوه

ىن في ؤهه   307 ....................................... (بال هللا وال خ٨م بال مىه حٗالى ال خا٦م)اإلاٗتزلت ال ًىاٖػ

 ياج٘ ال َاثل جدخهاعي: ٢ى٫ الٛم
 
 308 .................................... مؿإلت الخدؿحن والخ٣بُذ بدض

 م  "الكاَبي  ٢ى٫  
 ٕ  310 ............................................................................... "ً وظه  بن اإلاٟتي قاع

 316 ........................................................................... الٗلماء لِـ لهم م٣ام الاؾخ٣ال٫ بالُاٖت

ا مجاػ  ال خ٣ُ٣ت  316 ..................................................................................... ٧ىن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص قاٖع

 321 ....................................................................... الحيال ًلؼم مً الجىاػ اللٛىي الجىاػ الانُ

ال١ مخى٠٢ ٖلى الىعوص :٣اٖضةال  321 ............................................................................... ؤن ؤلَا

 324 .......................................................................................... مغاٖاة اللٟٔ لخىنُل اإلاٗجى الػم  

 324 ............................................................................ لِؿىا مٗهىمحنالٗلماء وال٣ٟهاء ألاثمت و 

 الًٓ بالخ٨م ٖلى اخخما٫  السُإ :الاظتهاص ؤزغ  
 
 327 ............................................................. ٚلبت

 330 .......................................... ؤن ؤلازم في السُة في مؿاثل الاظتهاص مىيٕى الٗلماء ٖلىؤظم٘ 

 334 ............................................................................. خ٨َم هللا هدُجت الاظتهاصالىهي  ًٖ حؿمُت 

٫ ٫ الٟغ١ بحن الخ٨م اإلاجز    335 ................................................................................. والخ٨م اإلااو 

همؿاثله و مً ٧ان ًمى٘ ٦خابت   336 ....................................................................................... ٞخاٍو

 338 ...................................................................................................... للكاٞعيوالجضًض ال٣ضًم 

 346  ................................................. الظي ال ًى٤ُ ًٖ الهىي  بال اإلاٗهىمال ًدب٘ اجباٖا مُل٣ا 

 ٫ الكاَبي: ى ٢
 
ُت اإلاخل٣اة مً الكٕغ بهما الدجت  348 ............................................. ألاصلت الكٖغ

 351 ........................................................................ الىاظب ٖىض الازخالٝ َلب الدجت والضلُل

 363 ............................................................................. ٦خاًبا وؾىت مأزظ ألاخ٩ام في الىحيخهغ 

  ض  الٟخُا بٛحر مؿدىَ ٢ى٫ ال٣غافي: 
 
 364 ....................... َاٖلى ٢اثلها ومٗخ٣ض   بظماٖا, وخغام   باَلت

 365 ............................................ لم ٌٗٝغ صلُلي ؤن ًٟتي ب٨الميخغام  ٖلى مً ٢ى٫ ؤبي خىُٟت: 

 371 ............................................................................................. ٧ل ٢ى٫ ال صلُل ٖلُه ٞهى باَل

 372 ................................................................................ ٧ان ألاثمت ًدُلىن ؤصخاَبهم ٖلى ألاصلت

  حعجب الٗؼ بً ٖبض الؿالم مً 
 
 377 ................................................................. ضًًال٣ٟهاء اإلا٣ل
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مىا ج٣لَُضٍ ضًً إلاً ٖػ  
 
 378 ................................................................................ بُان  مسالٟت اإلا٣ل

ًَ ٢ى٫ الكاَبي:  ه بالخهمُم ٖلى ج٣لُضٍسغ  ٞخإملىا ٠ُ٦   379 ..................... ط ًٖ ج٣لُض مخبٖى

 385 .................................................................................... هجاء ابً ال٣ُم للم٣لضًً اإلاخٗهبحن

ض مخابٗت اإلاٗهىم وبَضاع ؤ٢ىا٫ الٗلماء وبلٛائها الٟغ١ بحن  389 ........................................ ججٍغ

 397 ........................................................................... ٠ُ٦ الاظتهاص؟ظىاب الكاٞعي ًٖ ؾاا٫: 

 ٖخ٨م هللا 
ً
 398 ............................................. لى ٖضم بنابخهال ًم٨ً ؤن ًجخم٘ ال٣ٟهاء  ٢اَبت

ً   ض  ال ب  ٢ى٫ ابً عظب:  م   ً ٖال  ٞ  في ألامت م   400 ............................................................... ٤ الخ٤  ىا

َٕ مً ٢ا٫ ب   امخىا
 
 ز
 
  ل
 401 ................................................................................. الؼمان ًٖ مجتهض   ى 

 404 ......................... " الخضًضال جؼا٫ َاثٟت مً ؤمتيحُٗحن اإلاغاص ب٣ىله نلى هللا ٖلُه الؿلم "

ىَن }٢ىله حٗالى: 
 
ٓ  ٞ َخا

َ
ه  ل

َ
ا ل ه  َغ َوب 

ْ
٦  
 
َىا الظ

ْ
ل ؼ 
َ
ً  ه ْد

َ
ا ه ه   411 .............................................................. {ب 

ٗت مؿخلؼم  إل٢امت ؤَل  خ  414 ........................................... ها اإلاؼاولحن لهأٟ الضًً واإلالت والكَغ

ٗت ٘ ًد٤٣ م٣هض ؤلاطٖان للكَغ  415 ................................................................... جىخُض الدكَغ

تراى ٖلى الكٕغ اٖتراى ٖلى الكإع  418 ............................................................................. الٖا

 422 ................................................................................. زاجمت ال٨الم في حٍٗغ٠ "ؤنى٫ ال٣ٟه"

 422 ...................................................................................................... غ١ بحن ال٣ٟه وألانى٫ الٟ

 429 .................................................................... الٟغ١ بحن ال٣ىاٖض ألانىلُت وال٣ىاٖض ال٣ٟهُت

 433 .................................................................................................................. ًابِال٣اٖضة وال

 433 ......................................................................................... ٢ايُتيابُت و ال٣ٟهُت ال٣اٖضة 
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 الثانياجلزء  مباحث فهرس

 

 444 ................................................... اإلاىطىق واإلاظدبلاإلابدآن الثدوي والثدلث: [ 3و  2]

 444 .............................................................................................................. خ٣ُ٣ت اإلاؿاثل

تال  445 .............................................................................................  ج٩ىن اإلاؿاثل بال هٍٓغ

٠ البدض  445 ............................................................................................................... حٍٗغ

 446 ....................................................................................... ٤ُ والخض٤ُ٢ والخى٨ُذالخد٣

 446 ........................................................................................................................ الخد٤ُ٣

االخ٤ لٛت و   447 ............................................................................................................ ٖٞغ

 448 ............................................................................................. الهىاب والخ٤ والهض١

 448 ......................................................................................................................... الخض٤ُ٢

 448 ............................................................................................................................ الى٨خت

 450 ......................................................................................... ح اإلاٗانغ للخد٤ُ٣الانُال 

 454 ...................................................................................................... اإلاؿاثل ٢ًاًا ٧لُت

 456 ...................................................................... حر  مٗخبرة  في الٗلىمال٣ًُت الُبُُٗت ٚ

 ٞاثضة في ؤن ٢ىاٖض الٗلىم لِؿذ قِئا ابخضٖه الٗلماء

ٍى مً ٖىض ؤهٟؿهم  458 ........................................................................................... وازتٖر

ه ًما وظىاب 
ْ
ل  ٖ   الخٟؿحر 

ض  َٖ  461 ............................................................................ اؾدك٩ا٫  

 464 ............................................................................................................ خ٣ُ٣ت اإلاىيٕى

 465 .................................................................................................... مىيٕى ؤنى٫ ال٣ٟه

 466 ...................................................................................... الٛاًت مً بُان مىيٕى الٗلم

 469 ............................................................................................. اليظبتبم: اإلابدؤ السا[ 4]

اث اث جماًؼ الٗلىم بخماًؼ اإلاىيٖى  470 .............................................. وخُصُاث اإلاىيٖى

 470 ........................................................................... ٖلمي الخضًض وألانى٫ الخضازل بحن 

 471 .................................................................................... الكاٞعي واي٘ ؤنى٫ الخضًض

 475 ................................................................................................. وؿبت ألانى٫ بلى ال٣ٟه
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م  في الخدهُل ألانى٫ ؤم ال٣ٟه ؟  476 .............................................................. ؤحهما اإلا٣ض 

 479 .......................................................................................... الثمسةاإلابدؤ الخدمع: [ 5]

 479 .......................................................................................................... وظه ط٦غ الٟاثضة

 480 ............................................................................................. الٟغ١ بحن الٟاثضة والٛاًت

 480 .......................................................................................... الٛغىو  الٟغ١ بحن الٟاثضة

 482 ........................................................................................................ ٞاثضة ٖلم ألانى٫ 

 484 ..................................................................... الٗلم بإنى٫ ال٣ٟه ؤَم قغوٍ الاظتهاص

 ى ٢
ْ
ل
َ
 ٤  باب  الاظتهاص وجذجحر  الىٓغ٫ ابً ٖاقىع: ٚ

 مً ٢ُمت ٖلم ألانى٫ ٖىض َالبُه
 
 486 ....................................................................... خِ

اًاتها  489 .................................................................. جىبُه ٖلى الٗىاًت بم٣انض الٗلىم ٚو

  في ؤنى٫ ال٣ٟه مغؾىمت   ٧ل مؿإلت  ٢ى٫ الكاَبي: 

  ٕ ُت ال ًيبجي ٖلحها ٞغو  ؤو ال ج٩ىن ٖىها في طل٪  ٣ٞهُت ؤو آصاب قٖغ

  ٗ ت ها فيٞىي  489 ..................................................................................... ؤنى٫ ال٣ٟه ٖاٍع

 490 ............................................................................ ٖلم ألانى٫ ٖلم آلي ال ٣ًهض لظاجه

بت وهي ال٣ٟه, وب  491 .................................. ُٗضة وهي الٗمل والٗباصةلؤلنى٫ ٚاًخان, ٢ٍغ

 492 .............................................................................................................. خ٣ُ٣ت الٗباصة

ه صازل  في 
 
 495 ........................................................................................... الٗباصةالضًً ٧ل

 497 ............................................................................................. قمى٫ مٗجى الٗباصةبُان 

 505 ...................................... الٗباصة هي خ٣ُ٣ت الخىخُض ومٗجى قهاصة "ؤن ال بله بال هللا"

 507 ........................................................................................ الفظلاإلابدؤ الظدرض: [ 6]

 508 .......................................................................................................... ؤوظه قٝغ الٗلم

 508 ................................................................................................ قٝغ ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه

 511 .................................. ًُٞلت ٖلم ال٣ٟه صالت باللؼوم ٖلى ًُٞلت ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه

 514 ............................................................. ى٣ى٫ باإلا٣ٗى٫ ٖلم ًمتزط ُٞه اإلاؤنى٫ ال٣ٟه 

ُت ٖلى الخد٤ُ٣ى ٢  الٗلىم  الكٖغ
ـ   514 ......................................... ٫ ابً ٖاقىع: َى عثِ

 516 .......................................................................................... الىاطماإلابدؤ الظدبم: [ 7]

 520 ...................................................................... مكهىصا له بال٣ٗل والٟهم ٧ان الكاٞعي  
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 522 ...................................................................................... الكاٞعي ُٞلؿٝى الاؾخيباٍ

 525 ................................................................................................ الكاٞعي هانغ الخضًض

 528 .................................................... ب٣لم ؤخمض قا٦غ جغظمت مسخهغة لئلمام الكاٞعي

ً   ٢ى٫ الخىبُه ٖلى  ً  مًزلضون:  اب ت واٖلم ؤن َظا الٟ
 
ل  الٟىىن اإلاؿخدَضزت في اإلا 

ْىُت ٖىه
 
 530 ................................................................................... ... الخو٧ان الؿل٠ في ٚ

ت نحللكاٞعي عؾالخٞاثضة في ؤن   534 ......................................................... بٛضاصًت ومهٍغ

  ٌ   َؿ الكاٞعي لم 
 539 ....................................................................... "الغؾالت" بهظا الاؾم م 

 540 ........................................................... ٢ض نى٠ الكاٞعي في ألانى٫ ؾىي "الغؾالت"

حٍر مً ٦خب "الغؾالت"٦خاب في ؤلامام الكاٞعي ٦الم بالٚت ط٦غ في ٞاثضة   542 ............. هٚو

 544 ............................................................... م٣ام ال٨خابت في ًٞ ؤلاوكاء ٚحر م٣ام ال٣ى٫ 

 544 ........................................................ في مً قغح ٦خاب الغؾالت لئلمام الكاٞعيٞاثضة 

ىَي٘ مالٗلىم   جها في مباصي ؤمغ َا شخيء  ٌؿحر  ً 

ؿخ٨مل آزغا  ٌ ج بلى ؤن  ؼاص بالخضٍع  ً  545 .......................................................................... زم 

  
 
 للمخإز

 
ت  546 ..................................................... ٖلى اإلاخ٣ضم في خؿً الىي٘ وجمامه غ مٍؼ

٣خا الخهي٠ُ في ؤنى٫ ال٣ٟه  547 ................................................................................ ٍَغ

 549 ............................ مً ال٣ٟه بمام الخغمحن مظََب الكاٞعي في ؤنى٫ ال٣ٟه اؾخيخاط

٣ت الخىُٟت ٍغ جي َو  549 .................................................................. الٟغ١ بحن نيُ٘ الجٍى

 551 .............................................................................................. الاطماإلابدؤ الثدمً: [ 8]

المت م  له َخضٌّ وخ٨ الاؾم    551 .......................................................................... واقخ٣ا١ ٖو

  الاؾم مً اإلاباصت
ض  َٖ  553 ............................................................................................ وظه  

 553 ........................................................................................................ بحؿمُت ال٨خ وظه

 مً ؾ  
 
هم و٦  ؤهٟؿ 

 
 553 ..................................................................... بهمخ  ىت اإلاالٟحن حؿمُت

ت ؤؾماء الغظا٫ وؤخىالهم وؤ٢ىالهم ومغاجبهم   553 ............................. ٞىاثض  ٦شحرةلها مٗٞغ

 555 ........................................................................" بلى مً ٢ا٫ واهٓغ بلى ما ٢ا٫ ال جىْٓغ "

 557 ............................................................................................................ اٖتراى وظىابه

 
 
 في ؤؾماء ال٨خب والٗلىم والتراظم السالٝ

الم الصسهُت ؟ ل هي مً ألٖا  558 .................................................................................. َو
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 561 ...................................................................................... الاطخمدار[ اإلابدؤ الخدطم: 9]

 561 ............................................................................................... اإلاغاص باالؾخمضاص ومٗىاٍ

: ؤن ؤنى٫ ال٣ٟه مؿخمض مً زالزت ٖلىم:   ط٦غ بمام الخغمحن وجابٍٗى

 562 .............................................................................................. والٗغبُتال٨الم، وال٣ٟه، 

 562 .................................................................................................................. وظه الخهغ

 563 ................................................................................. اللسبُتلوت الالاطخمدار مً ]ؤ[ 

 563 ................................................................................................................. خ٣ُ٣ت اللٛت

 564 .......................................................................... غبُتال٣ٟه ٖلى الٗ ؤنى٫  وظه جى٠٢ 

ه في ال٣غآن )َامل( ب وو٢ٖى غ  َٗ
 
 565 ............................................................................... اإلا

ٗت مت وآلت لٗلم الكَغ  
٣ض   569 ..................................................................... ٖلىم اللؿان م 

 572 .......................................................... ؤن ٩ًىن ٖاإلاا بلؿان الٗغبمً قغوٍ الجتهض 

 574 .................................................................................................................. ؤنى٫ ألاصب

 574 ........................................... اٖخباع الؿُا١ مً ؤنى٫ الٟهم والاؾخيباٍٞاثضة في ؤن 

٣ام ٖلحها صلُل  ً  الؿُا١ ال 
 
 577 .................................................................................. صاللت

 578 ............................................. ٖمً ٢ا٫ بهه ال ًدخاط بلى لؿان الٗغبظىاب ابً عقض 

 583 ................................................ ٞاثضة في ؤن ٚالب مؿاثل ألانى٫ لها اجها٫ بالٗغبُت

  وص٢اث٤ لم ًخٗغى لهامً اللٛت  مؿاثلٖىاًت ألانىلُحن ب
 
 583 ................................ هاؤَل

 586 ........................................................................................... الاطخمدار مً الفله]ب[ 

  ً  ٠ُ٦  ٕ ى ٞغ  586 ................................................... ؟ألانى٫  جٗل ال٣ٟه ماصة لؤلنى٫, َو

 586 .......................................................................................... وظه الاؾخمضاص مً ألاخ٩ام

 587 ..................................................................... الٟغ١ بحن هٓغ ألانىلي وال٣ُٟه لؤلخ٩ام

ؿخمض مً ٖلم  آزغاإلاباصت الخهىعٍ
 
 588 ....................................................... ت لٗلم  ما ال ح

 589 .................................................................... عؤي  ابً ٖاقىع في الاؾخمضاص مً ألاخ٩ام

 بجمُ
ً
ٟحنجىبُه بلى ٧ىن ألاخ٩ام  الخ٩لُُٟت السمؿت مدُُت

 
 592 .................. ٘ ؤٞٗا٫ اإلا٩ل

 593 ......................................................................... وظه آزغ  الؾخمضاص ألانى٫ مً ال٣ٟه

 593 ............................................................................................. حنظم٘ آلامضي بحن الىظه

 593 ................................................................ ٖضم ْهىع خ٣ُ٣ت الاؾخمضاص في َظا الىظه
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 594 ........................................................................ وظه زالض الؾخمضاص ألانى٫ مً ال٣ٟه

 594 .............................................................................................................. ه٣ض َظا الىظه

 597 ........................................................................................... الاطخمدار مً الىالم]ج[ 

 597 ........................................................................................................ خ٣ُ٣ت ٖلم ال٨الم

 598 .................................................................................................. الدجت لٛت وانُالخا

 599 ........................................................................ وظه اؾخمضاص ؤنى٫ ال٣ٟه مً ال٨الم

 603 .............................................................................................................. ه٣ض َظا الىظه

ىا ال٨الم  603 ....................................................................................... الهضع ألاو٫ ما ٖٞغ

جي: ب ٌَ  ال٣ٗى٫   ؤؾالَُب  ن  ٢ى٫ الجٍى   ل  ؿخ٣  ال 
 
 604 ...................... الٟغص اإلاغمى١  بها بال الٟظ

 604 ............................................................................................... الخٗل٤ُ ٖلُه في الهامل

 604 ........................................................................ عظاخت ٣ٖى٫ الصخابت عضخي هللا ٖجهم

  والصخابت بإظمٗهمهللا ملسو هيلع هللا ىلص عؾى٫  لٛؼالي: ٫ اى ٢

ت مؿلَ٪ اإلاخ٩لمحن  606 .......................................................................... ما ؾل٩ىا في الخاظ 

  ٢ى٫ ابً الىػٍغ: 
 
 607 ................... )َامل( ضًً للمٗاٝعمً ؤعجب العجاثب صٖىي اإلا٣ل

 ل٢ى٫ الٛؼالي: 
 
ٝ   بٌ عؾى٫  ٣ض ٢  مً الصخابت عضخي هللا ٖجهم هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ آال

هم ٖلماء  
 
 هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؤزجى ٖلحهم عؾى٫   باهلل ٧ل

ً نىٗت ال٨الم دؿ 
 ً  613 ...................................................................... ولم ٨ًً ٞحهم ؤخض  

 613 ............................................................................. جغ٦هم لل٨الم ٧ان م٘ ٢ُام اإلا٣خطخي

ل لهم ال٨ٟاًت  616 .................................................................... والٛىُت ألن الىحي ٢ض خه 

 616 ................................................ ما في ال٣غآن مً الدجج ال٣ٗلُت ٞى١ ما عؾمه الىٓاع

ُت  618 .................................................................................................... ؤهىإ ألاصلت الكٖغ

ان ال٣ٗليمكخمل ٖلى  الضلُل الكغعي  620 ................................................................ البَر

ُت   ظيـمً   بال الاؾخضال٫   ألاصلت ال٣ٗلُت الكٖغ
َ
 س
ْ
 623 ............... ٤ ؾبداهه٤ ٖلى السال  ل

 627 .............................................................. لم ًمىٗىا مُل٤ الىٓغ الخضًض والؿىت ؤَل

 627 ...................... ٟطخي بلى اإلاُلىبً   ٣ٖلي صخُذ   في صلُل   ًٖ هٓغ   هَ ىْ ؤخمض لم ًَ ؤلامام 

غاى مؿل٪ ؤوكإجه الٟالؾٟت واإلابخضٖتالاؾخضال٫   628 ........................................... باأٖل

 630 ............................................................................. ٦الم الٟسغ الغاػي في ؤصلت اإلاخ٩لمحن
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هت لت ٍٖى غاى ٍَى  631 ...................................................................... م٣ضماث صاللت ألٖا

 م  
َ
 633 ..................... ٍ اإلا٣ضماث ؤن ج٩ىن ؤظلى وؤن ال ج٩ىن بالك٪ والازخالٝ ؤولىغْ ً ق

غ الٟغص   634 ........................................................................................... ازخالٞهم في الجَى

 637 .......................................... صٖىي ابدىاء ال٣ٗاثض ؤلاًماهُت ٖلى جل٪ اإلا٣ضماث ال٣ٗلُت

حر  )الجض( ٢غع ابً عقض   ٍ في ؤظىبخه ٚو

٣ت اإلاخ٩لمحن ت ؤن ج٩ىن ٖلى ٍَغ  638 ................................. ؤهه ال ٌكتٍر في خهى٫ اإلاٗٞغ

 641 ............................................................................................... ٖلم ال٨الممً  ٣هىصاإلا

لم ال٨الم ٖىض اإلاخ٩لمحن اإلاؿلمحنالٟغ١   643 ................... بحن ؤلالهُاث ٖىض الٟالؾٟت ٖو

 645 ....................................... الٛاًتالٗلم ؤلالهي مباًً لٗلم ال٨الم بالخ٣ُ٣ت واإلاىيٕى و 

 646 ................................................................................ ؤ٦ثر ؤٚالٍ الٟالؾٟت في ؤلالهُاث

 647 ................................................................................................... لِـ لئلؾالم ٞالؾٟت

م   647 ................. ٦خاباث "ٞالؾٟت ؤلاؾالم"وظىص ٞلؿٟت بؾالمُت ؤنُلت في ٚلِ مً ٖػ

ؿاص مىخدلهاٞهل مً "اإلا٣ضمت"   648 .............................................. في ببُا٫ الٟلؿٟت ٞو

 655 ........................................... للبهغ خضا ًيخهي بلُها ًيخهي بلُه, ٦ما ؤن ض  لل٣ٗل َخ  بن  

ٌٟ بهم بلى ٣ًحن بل بلى خحرة  ً ل اإلاخ٩لمحن لم   659 ....................................................... جٚى

 659 ............................................ ولهظا عظٗذ َاثٟت مجهم مخى٨بت جل٪ اإلاؿال٪ واإلاًا٤ً

 669 ................................................................................................................ الخحرة وؤنلها

 675 ...................................................................................... وحجاط ال٨الم ظض٫  مدهى٫ 

 675 .................................................. م٘ ؤهه لم ًٌٟ باإلاخ٩لمحن بلى ٚغيهم مً اإلاىاْغاث

   السالنت: جشبُذ  
 
 677 ..................... ٠  ٖلى نىٗت ال٨المحجُت  ال٨خاب والؿىت ٚحر  مخى٢

 677 ................. ٍ مىهصَ م اؾخمضاطل٪ ال ٌؿخلؼ  ٞةن   ,ٖلى ال٨الم ألانى٫   جى٠٢ٖلى ٞغى 

 678 ............................................................. جىظُه الؼع٦صخي الؾخمضاص ألانى٫ مً ال٨الم

 678 ........................................................................................ ازخُاع ابً ٖاقىع عاظ٘ بلُه

 679 ............................................................................................................ اإلاباصت ال٨المُت

ت في وؿبت َظٍ اإلاباصت بلى ال٨الم  679 ....................................................................... اإلاىاٖػ

 680 .......................................................................... ً الهمام ظٗلها "م٣ضماث مى٣ُُت"اب

 681 ............................................................................................................... خ٣ُ٣ت اإلاى٤ُ
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 682 ................................................................................................................... ٚاًت اإلاى٤ُ

ت في الاقخٛا٫ باإلاى٤ُ  688 ........................................................................................ اإلاىاٖػ

 692 ...................................................................................................... ال٣ى٫ بالخغمت بُٗض

ا في مهىٟاث الٗلىم ت مهُلخاث اإلاى٤ُ الهدكاَع  694....... ...... خاظت الُالب بلى مٗٞغ

 وؤما اإلاى٤ُ ٞهى مضزل الٟلؿٟتالجىاب ٖلى ٢ى٫ ابً الهالح: 

 696. ........................................................................................................ قغومضزل الكغ 

 700 .............................................................................. في ال٨الم والٟلؿٟتابً جُمُت هٓغ 

 701 ..................................................................................... ب٢غاٍئ لبٌٗ مهىٟاث ال٨الم

 701 ................................................................................................... جهيُٟه في َظا الباب

ٌ  َم  ٣ ً لم ًغج له م٘ ؤٍََغ  702 ............................ ل ال٨الم والٟلؿٟتت ابً جُمُت في جٚى

 702 ........................................................................................... الانُالح في اللٛت والٗٝغ

 702 .................................................................................................. الىي٘ لٛت وانُالخا

ت الانُالح  703 ........................................................................................ الخاظت بلى مٗٞغ

 703 ..................................................................................................... الٛاًت مً الانُالح

 705 ............................................ جىبُه  بلى الخظع مً الى٢ٕى في ع١ ألالٟاّ واإلاهُالخاث

 707 ..................................................................... هٟـ اإلاى٤ُ ال ٌٗهم الظًَ ًٖ السُإ

ا  707 ...................................................................................................... آٞت العجب وصواَئ

 712 ................................................................................................ الٟهم عػ١ مً هللا حٗالى

 714 ..................................................................................................... الخى٧ل ٖلى هللا حٗالى

 719 ......................................................................................... الخىم[ اإلابدؤ اللدشس: 11]

٣لي اصي ٖو  719 ....................................................................... اه٣ؿام الخ٨م بلى قغعي ٖو

ى   719 ......................................................................... مً باب ج٣ؿُم ال٨لي بلى ظؼثُاجهَو

 720 ..................................... الٟغ١ بحن ج٣ؿُم ال٨لي بلى ظؼثُاجه وج٣ؿُم ال٩ل بلى ؤظؼاثه

٠ الخ٨م ال٣ٗلي وؤ٢ؿامه  721 .................................................................................... حٍٗغ

 723 .............................. مً مباصت ٖلم ال٨الم ؤخ٩ام ال٣ٗل الشالزت مٗضوص   ع خ٣اث٤  جهى  

٠ الخ٨م   724 ................................................................................... الٗاصي وؤ٢ؿامهحٍٗغ

 724 .......................................................................................... الىاظب الٗاصي ظاثؼ ٣ٖلي
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 725 ...................................................................................... ال٣ٗل ال ًدُل اهسغا١ الٗاصة

 726 .................................................. ؤَمُت يبِ الٟغ١ بحن ؤخ٩ام ال٣ٗل وؤخ٩ام الٗاصة

 727 .............................................................................. الخ٨م الكغعي لخٗلم ؤنى٫ ال٣ٟه

ان: ٦ٟاثُت   729 ................................................................................... ُٖيُتو الٟغوى هٖى

 في ٧ىهه ٞغَى ٖحن  ؤو ٦ٟاًت لٟٓيٌّ 
 
 731 .................................................................. السالٝ

 731 ................ ٞغيُت الاظتهاص ٖلى ال٨ٟاًت مؿخلؼمت لٟغيُت ؤنى٫ ال٣ٟه ٖلى ال٨ٟاًت

ِ في الاظتهاص ٤ ؤلازم ٖىض الخٍٟغ
 
ي وابً ٖاقىع في مخٗل  734......  اإلاىاػهت بحن ٦الم الؿَُى

جب؟ واؾخٗضاصا َل ًخٗحن ٖلُه الخدهُ مً هٟؿه تهُئا للٗلممً وظض   736........... ل ٍو

 742 .................................................................................... طم اهدُاٍ الهمم ومضح ٖالحها

َمم  اله 
 
 744 ...................... بن الظي ؤصزَل ٦شحرا مً الىاؽ في الخ٣لُض  ه٣و  ال٣ٗى٫ وصهاءة

 744 ..................................................................................................................... طم الخ٣لُض

 746 ...................... ً ٖالثم الـخإزغ الٗلميم   ,إلاً جإَلوالدجغ ٖلى الىٓغ والى٣ض الخ٣لُض  

 

 

 


