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ٞةوي إلاا الخمض هلل عب الٗاإلاحن والهالة والؿالم ٖلى هبِىا دمحم وآله وصخبه ؤظمٗحن, وبٗض 

٣ُه وي٘  صت ٖلم ألانى٫" اإلاٗغب ًٖ امبجد٤ُ٣ ٦خاب "بلٙى اإلاإمى٫ في ٌؿغ هللا لي بمىه وجٞى

ًله, ووؿبخه بلى )ؤنى٫ ال٣ٟه( ظملِت ما ًخٗل٤ بهظا الٗلم  ٟه وبُان ٚاًخه وزمغجه, ٞو مً حٍٗغ

, وال ًسٟى ٚحٍر مً الٗلىم, وما ؾىي طل٪ مً ؾاثغ ألامىع اإلاٗضوصة في م٣ضماث الٗلم ومباصثه

ُ ت ٖمىما وبإنى٫ ال٣ٟه زهىنا, ما جخدغ٥ به ؤلؿىت وؤ٢الم مً ٖلى اإلاٗخىحن بالٗلىم الكٖغ

ُت, و٦شحر مً طل٪ لم ٌؿلم مً زلِ وزبِ, ًٖ ٢هض ؤو ٚحر  ال٨الم في باب اإلا٣انض الكٖغ

م ؤو بحهام زهىمٍت بحن  ل ٖلى ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه, وجَى , الٟىحن٢هض, واهجغ طل٪ بلى الدكَى

ٗت و ؤٖجي م٣انض  الالػم ٖليَّ ؤن ؤَغ١ َظا الباب اؾخ٨ماال إلاا مً عؤًذ  -ؤنى٫ ال٣ٟهالكَغ

 ٤ بإنى٫ ال٣ٟه مً م٣ضماث ومباصت.ًخٗل

ى٫", مو٢ض ٧ان ٖؼمي في الابخضاء مخجها بلى ظٗل َظا البدض في يمً ٦خاب "بلٙى اإلاإ

ه آزَغ ال٨الم ٖلى حٍٗغ٠ ؤنى٫ ال٣ٟه, ول٨جي عؤًُذ ال٨الم ُٞه ٢ض اهدكغ واحؿ٘, 
ُّ
٩ىن مدل ٍو

ؾمُخه: "حؿضًض ٞأزغث بٞغاصٍ في ٦خاب بغؤؾه, و ع الظي به ٩ًىن بدشا في ٦خاب, وػاص ٖلى ال٣ض

ُت الىٓغ ُت واإلاهالر اإلاٖغ ا في اؾخيباٍ ألاخ٩ام  في خ٣ُ٣ت اإلا٣انض الكٖغ و٦ُُٟت اٖخباَع

ُت  ."الكٖغ

ضاص، ؤي: : )" ال٣امىؽ"في الٟحروػآباصي ٢ا٫ و٢ض  مه، وو٣ٞه للؿَّ ؾضصٍ حؿضًضا: ٢ىَّ

مت، ٦مض: ؤنلخها، ووز٣ها. الهىاب مً ال٣
ْ
ل
ُّ
: ناع ؾضًضا. وؾض الش ِؿضُّ ٌَ ى٫ والٗمل. وَؾضَّ 

م الىٓغ(, وفي , (واؾخض: اؾخ٣ام ٢ىم : )" مسخاع الصخاح"والبً الضَان ٦خاب ٖىىاهه )ج٣ٍى

م ؤي: مؿخ٣ُم ما ٞهى ٢ٍى  (.الصخيء ج٣ٍى

دُجت جابٗت ؤن الى الىٓغ في َظا اإلاُلب الٗالي, ومٗلىم   اؾخ٣امِت  ٞاإلا٣هىص َلُب 

إلا٣ضماتها اإلاىٓىع ٞحها, ٞمهما ازخل شخيء مً اإلا٣ضماث جبٗه ازخال٫ في الىدُجت, ٞلؼم يبِ 

", ٦ما مً ػعٕ ؾبست خهض ال٣ٟغاإلا٣ضماث وجصخُدها إلاً عام صخُذ الىخاثج, و٢ض ٢الىا: "

 ".مً ػعٕ اإلاٗغوٝ خهض الك٨غ٢الىا: "

ِ املت ٧ؤن الاؾخٟاصة مً َظا ال٨خاب ال ج٣٘ جامت اٖلم و 
ّ
ها بالىٓغ بال باؾدُٗاب مباخشه ٧ل

ٞاٖخبر َظا , و٦شحرا ما ٩ًىن الالخ٤ مجها مبخيُا ٖلى الؿاب٤, الىز٤ُالاجها٫  إلاا بُجها مً, ضبغوالخ

 .عخم٪ هللا
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 )خلُلت اإلالانض واإلاهالح(

 
مً اإلا٣انض واإلاهالر, زم هسلو بلى ما ًخٗل٤ بهما مً  بخٍٗغ٠ ٧ّلٍ  ولخ٨ً البضاءة

 هللا اإلاٗحن ال عب ؾىاٍ.مباخض, و 

بطا ؤعصث اإلاهضع بمٗجى: ال٣هض, وبطا  –بٟخذ ما ٢بل آزٍغ  –ض ظم٘ م٣هاإلا٣انض ـ)ٞ

. ٨َؿغ ما ٢بل آزٍغ ُُ  ؤعصث اإلا٩ان بمٗجى: ظهت ال٣هض ٞ

ظا َى ال٣ُاؽ في "مٟٗل" التي ٩ًىن ٞٗلها مً باب "يغب" ؤي بٟخذ اإلااضخي و٦ؿغ  َو

, ٢ا٫ ابً مال٪ في المُت ألا   ٞٗا٫: اإلاًإع

ِمال ُٖ ٍل إلاهضٍع ؤْو ما ُٞه ٢ض  َٗ ثذ بمٟــ ... ــ
ْ
ْل له ا ِٗ ٟ

ًَ ًْ طي الشالزت ال   ِم

 بلى ؤن ٣ًى٫ بٗض بِخحن: 

 الظي ًٖ طل٪ اٖتزال(
َّ
ٌُ ا٦ِؿْغ وقظ  .(1)في ٚحر طا َُٖىه اَٞخْذ مهضًعا وِؾىا ... 

،): " ال٣امىؽ"٢ا٫ في  مُّ
َ
خماص، وألا ٤، والٖا   ال٣هض: اؾخ٣امت الٍُغ

َ
ٍ، وله، وبلُه، َض هَ ٢

 .(2)(ض٣ٍِه ًَ 

خماصُ إلا ُب ٢لذ: واإلاىاِؾ    ا هدً ُٞه َى الٖا
َ
 ِمْىُه }, و٢ض ٢ا٫ حٗالى: مُّ وألا

َ
ِبِض

َ
خ
ْ
ُمىا ال مَّ َُ

َ
 ج

َ
َوال

٣ُىَن  ِٟ ْى
ُ
 . (3)(مٗىاٍ ال ج٣هضوا), ٢ا٫ البٛىي: {ج

مض)٢ا٫ ابً ٖاقىع: و   . (4)(جُمم بمٗجى ٢هض ٖو

 ,للهالة الهَُٗض  "جُمم"و ٍ,ج٣هض مه"جُمَّ "و ٢هضٍ, "مهًمَّ ": )" مسخاع الصخاح"وفي 

 
ُ
ض والخىدي مً ٢ىلهموؤنل  .(5)(جُممه وجإممه :ه الخٗمُّ

وجُممذ الهُٗض جُمما, وجإممذ ؤًًا, ٢ا٫ ابً الؿ٨ُذ ٢ىله ): " اإلاهباح اإلاىحر"وفي 

ًبا} :حٗالى ِ
ُّ ًُضا ََ ِٗ ُمىا َن مَّ َُ َخ

َ
َظٍ ال٩لمت ختى  اؾخٗما٫ُ ا٢هضوا الهُٗض الُُب, زم ٦ثر  { ؤي:ٞ

                                              

ٗت بإنى٫ ال٣ٟه البً بُت )م 1)  (11( ٖال٢ت م٣انض الكَغ

 (310 ( ال٣امىؽ )م2)

ل ( 3)  1/332مٗالم الخجًز

غ ( 4) غ والخىٍى  3/56الخدٍغ

 (349)م  مسخاع الصخاح( 5)
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  ناع الخُمُم 
ً
ًٖ اؾخٗما٫ التراب في الىظه والُضًً ٖلى َُئت  في ٖٝغ الكٕغ ٖباعة

ممذ اإلاٍغٌ ٞخُمم, وألانل ًممخه بالتراب  .(6)(مسهىنت, ٍو

 
َ
وله وبلُه ٢هضا, مً  ٢هضث الصخيءَ ): " اإلاهباح"٢ا٫ في َلبه ؤًًا,  الصخيءَ  َض هَ ٢لذ: و٢

ا هدى  , وبلُه ٢هضي وم٣َهضي بٟخذ الهاص, واؾُم باب يغب, َلبخه بُٗىه اإلا٩ان ب٨ؿَغ

ٌُ  م٣ِهٍض  ن, وبٗ  .(7)(ال٣ٟهاء ظم٘ ال٣هض ٖلى ٢هىص مٗحَّ

 .مىه اإلاُلىُب مً الصخيء َى  اإلا٣هىصَ  ٩ٞإنَّ 

لى َظا   ٞاإلا٣هىص مً الصخيء َى ٖو
ُ
م الصخيءُ ب ألظله لِ ما َ ّمِ

ُُ  .وله جُ

 
ُ
ظا َى ٞاثضة  مىه. الصخيء والٛغُى  َو

ِهض له وظىُصٍ( الكُش ؤخمض ػعو٢:١ا٫ 
ُ
 .(8))ٞاثضة الصخيء: ما ٢

و٢ا٫ الؿىسخي: )الٛغُى: ما ألظله ب٢ضاُم الٟاٖل ٖلى الٟٗل, وِمً الِػم طل٪ ؤن ٩ًىن 

 .(9)م٣هىصا(

ال مٗجى للٗبض بال بط ), (ٗبضَى اإلاٗبر ٖىه بـ)ال٢لذ: والٟٗل املجغص ًٖ اإلا٣هض والٛاًت 

بٟخذ الٗحن والباء اإلاىخضة بدؿب اللٛت:  الٗبض:): ا٫ التهاهىي , ٢(10)(وظىص شخيء بٛحر ٞاثضة

ل  ال ًترجب ٖلُه ٞاثضة ؤنال ْٗ , و٢ُل: (12)(الٗبض: َى ما ًسلى ًٖ الٟاثضة): ال٨ٟىي , و٢ا٫ (11)(ِٞ

ا}, ٢ا٫ حٗالى: (13)(ما لِـ ُٞه ٚغى  صخُذ  لٟاِٖله)
ً
َبش َٖ ْم 

ُ
٣َْىا٦

َ
ل
َ
َما ز هَّ

َ
َدِؿْبُخْم ؤ

َ
ٞ
َ
٢ا٫  {ؤ

ال ًسغط ًٖ ٧ىهه ٖبشا بال بطا ٧ان  الصخيءُ ), ولهظا ٢ا٫ ابً هجُم: (14)(ؤي: بٛحر خ٨مت): ال٣اؾمي

 .(15)(له ٚاًت

                                              

 2/681 اإلاهباح اإلاىحر( 6)

 2/504 الؿاب٤( 7)

 (26)م  ( ٢ىاٖض الخهٝى8)

 (169خاقُت ٢غة الٗحن )م ( 9)

 2/274( قغح مسخهغ الغويت 10)

 2/1162( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 11)

غ ( , 643( ال٩لُاث )م 12) غ والخىٍى  : )الٗبض: الٗمل الظي ال ٞاثضة ُٞه(. 18/134و٢ا٫ ابً ٖاقىع في الخدٍغ

ٟاث )م 13)  (190( الخٍٗغ

ل 14)  7/305( مداؾً الخإٍو

 3/15( ٞخذ الٟٛاع 15)
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ها لها مٗاٍن  اٖلم ؤن ؤنل الٗباصة الُاٖت، والٗباصاُث ٢ا٫ الىىوي: )
ُّ
الكٕغ  فةن  ٢ُٗا,  ٧ل

 ال ًإمغ بالٗبث
َّ
 .(16)٠ و٢ض ال ًٟهمه(، زم مٗجى الٗباصاث ٢ض ًٟهمه اإلا٩ل

ٗتب اإلاغاص ٩ُىن َظا ٞج٣غع بطا  ُمها ومغامحها, ٞ هاٚاًاتُ  :َى م٣انض الكَغ
َ
اإلاٗاوي  :هيوِخ٨

 والِخ 
َ
ِغٖذ ألاخ٩ام, ولظل٪ ٧اهذ ألاخ٩ام مكخملت ٖلحها٨

ُ
ت بها م التي ألظلها ق  .مىَى

ٍم حكخمل ٖلحها  بنَّ )٢ا٫ ابً زلضون: 
َ
ها ال بض لها مً م٣انَض وِخ٨

َّ
ُت ٧ل ألاخ٩ام الكٖغ

كَغٕ أل 
ُ
 .(17)(ظلهاوح

ٗت: الٛاًت مجها, وألاؾغاع التي ويٗها الكإع )٢ا٫ ٖال٫ الٟاسخي: و  اإلاغاص بم٣انض الكَغ

 .(18)(مً ؤخ٩امها خ٨ٍم  ٖىض ٧ّلِ 

ٗخه ٖبشا, وبهما لخ٨مت ا٢خًاَا اؾُمه الخ٨ُم. ٞاهلل  هلالج لج لم ًً٘ قَغ

لخت، ل٣ىله وألهه ؾبداهه وحٗالى خ٨ُم، قٕغ ألاخ٩ام لخ٨مت ومه٢ا٫ ابً الىجاع: )

حَن حٗالى: } ِ
َ
اإلا َٗ

ْ
 ِلل

ً
 َعْخَمت

َّ
َىا٥َ ِبال

ْ
ْعَؾل

َ
٘  َوَما ؤ م  {، وؤلاظمإ وا٢

َ
ٖلى اقخما٫ ألاٞٗا٫ ٖلى الِخ٨

 .(19)(واإلاهالر

م ٍ ؾبداهه به٩اعُ ) ٢ض زبذولهظا ٞةهه ٦الَما ال ٣ً٘ بال لخ٨مت, والخل٤ ٧األمغ  ٖلى مً ٖػ

 ًَ  ؤهه لم 
ْ
 س
ُ
  ٤ِ ل

َ
 الخ
ْ
اب٣ىله: } ,توال لخ٨م لٛاًٍت  ٤َ ل

ً
َبش َٖ ْم 

ُ
٣َْىا٦

َ
ل
َ
َما ز هَّ

َ
َدِؿْبُخْم ؤ

َ
ٞ
َ
ْدَؿُب و٢ىله: } ,{ؤ ًَ ؤَ

َر٥َ ُؾًضي
ْ
ت ًُ ْن 

َ
َؿاُن ؤ

ْ
و ِ
ْ
َما و٢ىله: } ,{ؤلا َُ ٣َْىا

َ
ل
َ
ِبحَن * َما ز ِٖ

َ
َجُهَما ال ُْ ْعَى َوَما َب

َ ْ
َماَواِث َوألا ٣َْىا الؿَّ

َ
ل
َ
َوَما ز

َخ٤ِّ 
ْ
 ِبال

َّ
 .(20)({ِبال

تها و٢ض ال بلى  الخ٨م ٢ض حهخضي ال٣ُٗل  ظلها قٕغزم بن الخ٨مت التي أل  ال٨ك٠ ٖجها ومٗٞغ

 ., ٦ما ؤقاع بلُه الىىويٞخب٣ى زاُٞت ٖلُه ,حهخضي

م، مجها ما ؤصع٦ىاٍ, ومجها )٢ا٫ ابً ٞغخىن: 
َ
اٖلم ؤن هللا ؾبداهه وحٗالى قٕغ ألاخ٩ام بِد٨

ي ٖلُىا ِٟ
َ
 .(21)(ما ز

ٗت ًغ (22)و٢ا٫ ألابُاعي  بهما ؤزبدذ مغجبُت  ألاخ٩امَ  قضها بلى ؤنَّ : )بن اؾخ٣غاء الكَغ

ؿخإزغ هللا حٗالى بٗلم طل٪( ً, و٢ض جسٟى َو  .(23)باإلاهالر, ول٨جها ٢ض جٓهغ للىاٍْغ

                                              

 (414( ؤلاًًاح في اإلاىاؾ٪ للىىوي م٘ خاقُت ابً حجغ الهُخمي )م 16)

 (244( اإلا٣ضمت )م 17)

ٗت ؤلاؾالمُت و 18)  (7م٩اعمها )م ( م٣انض الكَغ

 1/314( قغح ال٩ى٦ب اإلاىحر 19)

 7/258( البدغ املخُِ 20)

 2/138( جبهغة الخ٩ام 21)
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ؤهىإ اإلاىاؾبت جخٟاوث في الٗمىم والخهىم، والخٟاء والٓهىع، ٞما و٢ا٫ الُىفي: )

 
َّ
 . (24)(الزُٟذ ٖىا مىاؾبخه ؾمي حٗبضا، وما ْهغث مىاؾبخه ؾمي مٗل

لت باإلاهالر, ألهه حٗالى 
َّ
ها هللا مٗل و٢ا٫ الكُش دمحم ؾُٗض الباوي: )ظمُ٘ ألاخ٩ام التي قٖغ

ً, ل٨ً مِ  ً الٗلل ما ًم٨ً جًٟل ٖلى ٖباصٍ ببٗشت الغؾل بالكغاج٘ لؿٗاصتهم في الضاٍع

لب, ومجها ما ال ًم٨ً ٧األخ٩ام الخٗبضًت( الىنى٫ُ  ى ألٚا  .(25)بلحها َو

َٓهغ لىا ْهىعا  :الخٗبضًت م٘ هضعتها بهما مٗىاَا ٢ا٫ اإلا٣بلي: )ألاخ٩امو 
َ
 الخ٨م لم ج

َ
ؤن ٖلت

 له في هفـ ألامغٌؿٙى مٗه ؤلالخا١ بظل٪ الخ٨م ألظلها, 
َ
 .(26)(ال ؤهه ال ٖلت

, (27)(٧ل ؤمغ حٗبضي مٗىاٍ: ؤن ُٞه مًٗجى لم وٗلْمه ال ؤهه لِـ ُٞه مٗجى)و٢ا٫ ال٣غافي: 

 ال)و٢ا٫ ؤًًا: 
ً
 .(28)( وٗلمهامٗىاٍ: ؤن ُٞه مهلخت

ٞاثضة: ٦شحرا ما ًظ٦غ الٗلماء الخٗبض، ومٗجى طل٪: : )" الخىيُذ"٢ا٫ زلُل بً بسخا١ في و 

 الخ٨م الظي ال جٓهغ خ٨مخه باليؿبت بلُىا, م٘ ؤهَّ 
َ
ا ً خ٨مت؛ وطل٪ ألهَّ م ؤهه ال بض مِ ؼِ ْج ا ه

٫ ابً ٖباؽ: "بطا اؾخ٣غؤها ٖاصة هللا حٗالى ٞىظضهاٍ ظالبا للمهالر صاعثا للمٟاؾض؛ ولهظا ٢ا

٪ ًٖ قغ"، ٧ةًجاب الؼ٧اة والى٣ٟاث لؿض  هضاءَ  ؾمَٗذ  هللا ٞهى بما ًضٖى٥ لخحر ؤو ًهٞغ

م ال٣خل والؿ٨غ والؼوى وال٣ظٝ والؿغ٢ت نىها  الخالث، وؤعف الجىاًاث لجبر اإلاخلٟاث، وجدٍغ

غاى وبٖغايا ًٖ اإلاٟؿضاث. وٍُ  ٪ ما ؤقغها ب بل٣ُغِّ للىٟىؽ وألاوؿاب وال٣ٗى٫ وألامىا٫ وألٖا

ه ٨ًغم الٗلماء وحهحن الجها٫، زم ؤ٦غم شخها, ٚلب 
ُ
بلُه مشا٫  في الخاعط, بطا عؤًىا َمِل٩ا ٖاصج

ه لخ٨مت، زم بن ْهغث لىا  ِلمىا ؤهه قٖغ َٖ ٖلى ْىىا ؤهه ٖالم، ٞاهلل حٗالى بطا قٕغ خ٨ما 

 .(29)(ٞى٣ى٫: َى م٣ٗى٫ اإلاٗجى، وبن لم جٓهغ لىا ٞى٣ى٫: َى حٗبض، وهللا ؤٖلم

                                                                                                                                             

َى ٖلي بً بؾماُٖل بً ٖلي بً خؿحن بً ُُٖت اإلاال٩ي الخل٩اوي زم ألابُاعي, ًل٣ب بكمـ الضًً, جىفي ( 22)

ت ؾىت ) ٣ى٫, ختى ًٞل ٖلى ٞسغ الضًً الغاػي في (, ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )٧ان بماما في ال٣ٟه وألانى٫ واإلا616ٗباإلؾ٨ىضٍع

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

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

 3/499( الخد٤ُ٣ والبُان 23)

 3/382يت ( قغح مسخهغ الغو 24)

 (87 - 86( ٖمضة الخد٤ُ٣ )م 25)

 (98( الٗلم الكامش )م 26)

 2/584( الٟغو١ 27)

 2/483 الؿاب٤( 28)

 1/177, ومىاَب الجلُل للخُاب  1/73الخىيُذ في قغح املخخهغ الٟغعي البً الخاظب ( 29)
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 ِٖ  ٢لذ: زم ألاخ٩ام اإلاٗللت ٢ض ج٩ىن 
َ
 ل
ُ
ٞخى٣ضح في الخاَغ مً ٚحر ٧لٟت وبمٗان ها ْاَغة ل

 الاؾخيباٍ.الىٓغ و ُٞخى٠٢ صع٦ها ٖلى يغٍب مً , ج٩ىن ٚامًت زُٟتو٢ض هٓغ, 

ت اإلاٗاوي التي : )جُمُت٢ا٫ ابً  بن بصعا٥ الهٟت اإلاازغة في ألاخ٩ام ٖلى وظهها ومٗٞغ

 ُٖ ِ
ّ
ه ؤ٦ثُر الىاؽ، ومىه الض٤ُ٢ الظي  ؤقٝغ الٗلىم، ٞمىه الجليُّ ٣ذ بها ألاخ٩ام مً ل الظي ٌٗٞغ

هم( ه بال زىانُّ  . (30)ال ٌٗٞغ

ِمً ٖلل اإلاهالر )ظٗل اإلااوعصي ٢ؿمت ألاخ٩ام باٖخباع صع٥ ٖللها زالزُت, ٣ٞا٫:  ومً َىا

ب خ٨مت اؾخإزغ بهاما َى ْاَغ   َُّ  .(31)(، ومجها ما َى ٚامٌ، ومجها ما َى مٛ

ًُ ٖاقىع في ٦وهي ال٣ ا اب ٗتؿمت التي ط٦َغ وظضها )٢ا٫: " خُض خابه "م٣انض الكَغ

ٗت  ال٣ٟهاَء الظًً زايىا في الخٗلُل وال٣ُاؽ ٢ض ؤوق٩ىا ؤن ًجٗلىا ج٣ؿَُم ؤخ٩ام الكَغ

 بدؿب حٗلُلها زالزت ؤ٢ؿام: 

 بلحها، ؤو هدى طل٪. - 1
ً
ى ما ٧اهذ ٖلخه مىهىنت ؤو ُمىَمإ ل ال مدالت, َو

َّ
 ٢ؿم مٗل

ى ما ال حُ  - 2  ي بلى خ٨مخه.هخَض و٢ؿم حٗبضي مدٌ, َو

ى ما ٧اهذ ٖلخه زُٟت، واؾخيبِ له ال٣ٟهاء ٖلت،  - 3 و٢ؿم مخىؾِ بحن ال٣ؿمحن, َو

 .(32)(وازخلٟىا ُٞه

جي في  ُت مً خُض الخٗلُل والخٗبض "مُٛض الخل٤"وؤما الجٍى , ٣ٞض ظٗل ألاخ٩ام الكٖغ

 و٢ؿم مٗلل بإنله حٗبضي بخٟانُله., و٢ؿم مٗلل, مدٌ زالزت ؤ٢ؿام, ٢ؿم حٗبضي

)ؤخ٩ام الكٕغ جى٣ؿم بلى زالزت ؤ٢ؿام: بلى ما ال ٣ٌٗل مٗىاٍ ؤنال, وبلى : ؤبى اإلاٗالي٣ا٫ ٞ

 , وبلى ما ٣ٌٗل ؤنل مٗىاٍ ول٨ً ال ٣ٌٗل وظه جٟانُله.(33)ما ٣ٌٗل مٗىاٍ ْاَغا

 .البى٫  ووظىب الٛؿل بسغوط اإلاجي صون زغوط (34)ألاو٫: ٦ًغب الضًت ٖلى الٗا٢لت

                                              

 3/238 ( بٖالم اإلاى٢ٗحن30)

 (130ؤصب الضهُا والضًً )م ( 31)

ٗت ؤلاؾالم( 32)  (150ُت )م م٣انض الكَغ

ى ٚلِ, وهللا ؤٖلم. )ػ(33) : ]وبلى ما ال ٣ٌٗل مٗىاٍ ْاَغا[. َو  ( في اإلاُبٕى

( في جمشُله لهظا الهى٠ بًغب الضًت ٖلى الٗا٢لت هٓغ, ٣ٞض ٢ا٫ ألابُاعي: )يغب الضًت ٖلى الٗا٢لت ٧ان في 34)

الم, والؿغ ُٞه ٦ثرة و٢ٕى الخُإ وقضة الجاَلُت ٞإ٢ٍغ ؤلاؾالم, ولى لم ٣ٌٗل مٗىاٍ لم جخ٤ٟ الجاَلُت ٖلُه ٢بل ؤلاؾ

( ٦ما ط٦غ اإلاٗل٤ ٖلى 327. وؤنل ال٨الم للٛؼالي في اإلاؿخهٟى )م  3/456الخاظت بلى مماعؾت الؿالح(. الخد٤ُ٣ والبُان 

ُت مؿإلت الٗا٢لت م٣ٗىلت اإلاٗجى, واجٟا١ الجاَل. و٢ا٫ ابً الؿب٩ي: ) 681 - 3/680ال٨خاب, واهٓغ ؤًًا: الخد٤ُ٣ والبُان 

خل٣ى مً الكٕغ ًُ ,  3/96(. ؤلابهاط ٖلى طل٪ ٢بل وعوص الكٕغ ًغقض بلى طل٪, ألن الخٗبضي ال تهخضي بلُه ال٣ٗى٫ وبهما 

 220 - 3/217واهٓغ: بٖالم اإلاى٢ٗحن البً ال٣ُم 
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ى لخ٨مت الغصٕ والؼظغ. ى م٣ٗى٫, َو  والشاوي: ٦مكغوُٖت ال٣هام, َو

ايت وبػالت  ى الىٓاٞت والهالة وهي الٍغ والشالض: هدى الىيىء, ؤنل اإلاٗجى م٣ٗى٫ َو

 . (35)ألاهجاؽ, ول٨ً جُغ١ بلى جٟانُله ؤهىإ مً الخٗبضاث ٦خٟانُل الغ٦ٗاث(

ُٕ ٢لذ:  م التي ألظلها ق زم ظما
َ
ذ ألاخ٩ام َى جد٤ُ٣ مهالر الٗباص.جل٪ الِخ٨  ٖغ

م به لخاظخه بلحهم, وال جهاَم ٖما جهاَم ٖىه )٢ا٫ ٢خاصة:  بن هللا لم ًإمغ الٗباص بما ؤمَغ

م بما ُٞه نالُخهم, وجهاَم ٖما ُٞه ٞؿاُصَم  .(36)(ُبسال به ٖلحهم, ول٨ً ؤمَغ

 ): إلااوعصي٢ا٫ او 
َّ
 اٖلم ؤن هللا ؾبداهه وحٗالى بهما ٧ل

َ
٤َ  ٠

ْ
ل
َ
ضاِجه، وؤلؼمهم  الخ مخٗبَّ

مٟترياجه، وبٗض بلحهم عؾله, وقٕغ لهم صًىه, لٛحر خاظٍت صٖخه بلى ج٩لُٟهم، وال مً يغوعٍة 

هم٢اصجه بلى حٗبضَم،  َٗ ًُّ وبهما كهض هف َٖ , جٟ دصخى  ًُ ا مً ض  ال مىه ٖلحهم ٦ما جًٟل بما ال 

  .(37)(وٗمه

الر الٗباص في صهُاَم وؤزغاَم, الخ٩ال٠ُ ٧لها عاظٗت بلى مه): بً ٖبض الؿالم و٢ا٫ الٗؼ

وهللا ٚجي ًٖ ٖباصة ال٩ل، وال جىٟٗه َاٖت الُاجٗحن، وال جًٍغ مٗهُت الٗانحن, بل لى ٧اهىا 

هم ٖلى ؤٞجغ ٢لب عظٍل واخٍض مجهم, لم ًى٣و طل٪ مً مل٨ه قِئا، ولى ٧اهىا ٧لهم ٖلى ؤج٣ى 
ُّ
٧ل

، ٢لب عظل واخض مجهم, لم ًؼص طل٪ في مل٨ه قِئا، ولم ًبلٛى  ا يٍغ ًُٞغوٍ وال هٟٗه ُٞىٍٟٗى

اٍع بال مً ٦ؿاٍ و٧لٌّ يا٫ٌّ    .(38)(بال مً َضاٍ هللا، وظاج٘ بال مً ؤَٗمه هللا، ٖو

ٍ لىا ٧إمغ الىاخض مىا لٗبضٍ بن هللا حٗالى لِـ ٦مشله شخيء, ولِـ ؤمغُ )و٢ا٫ ابً جُمُت: 

ه ؤو بلى اإلاإمىع به ؤو وزضمه, وطل٪ ؤن الىاخض مىا بطا ؤمغ ٖبضٍ ٞةما ؤن ًإمٍغ لخاظخه بلُ

 ٞاألو٫ ٧إمغ الؿلُان ظىَض  ,لخاظخه بلى ألامغ ٣ِٞ
ُ
 ٞةنَّ  ,مل٨ه ومىاٞٗهم له ٍ بما ُٞه خٟٔ

واملخؿً مً الٗباص ًدخاط  ,والىهي هي مً باب ؤلاخؿان بلحهم َضاًت الخل٤ وبعقاصَم باألمغ

 } :٢ا٫ هللا حٗالى ,بلى بخؿاهه
َ
ُخْم أِل

ْ
ْخَؿي

َ
ُخْم ؤ

ْ
ْخَؿي

َ
َهاِبْن ؤ

َ
ل
َ
ْم ٞ

ُ
ج
ْ
َؾإ

َ
ْم َوِبْن ؤ

ُ
ِؿ٨ ُٟ ِمَل } :و٢ا٫ ,{هْ َٖ  ًْ َم

ْحَها
َ
ل َٗ
َ
َؾاَء ٞ

َ
ًْ ؤ ِؿِه َوَم ْٟ ِلَى

َ
. وهللا حٗالى لم ًإمغ ٖباصٍ لخاظخه بلى زضمتهم وال َى مدخاط {َناِلًخا ٞ

م م بخؿاها مىه ووٗمت ؤوٗم بها ,بلى ؤمَغ م بما ُٞه نالُخ  ,ٖلحهم وبهما ؤمَغ هم وجهاَم ٖما ٞإمَغ

َىا٥َ } :ً ؤٖٓم وٗمه ٖلى زل٣ه ٦ما ٢ا٫الغؾل وبهؼا٫ ال٨خب مِ  َم. وبعؾا٫ُ ُٞه ٞؿاصُ 
ْ
ْعَؾل

َ
َوَما ؤ

                                              

 (40 - 39مُٛض الخل٤ )م ( 35)

 18/194مجمٕى ٞخاوي ابً جُمُت ( 36)

 (87ؤصب الضهُا والضًً )م ( 37)

 2/73 ألاخ٩ام٢ىاٖض ( 38)
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حَن  ِ
َ
اإلا َٗ

ْ
 ِلل

ً
 َعْخَمت

َّ
ِؿِهْم } :و٢ا٫ حٗالى ,{ِبال ُٟ هْ

َ
ًْ ؤ  ِم

ً
حِهْم َعُؾىال ِٞ  

َ
ض َٗ  َب

ْ
ْاِمِىحَن ِبط

ُ ْ
ى اإلا

َ
ل َٖ  ُ

َّ
ًَّ اَّلل ٣َْض َم

َ
 ,{ل

اُؽ } :و٢ا٫ َها الىَّ حُّ
َ
اؤ ُمْاِمِىحَن  ًَ

ْ
 ِلل
 
ًضي َوَعْخَمت َُ ُضوِع َو ا ِفي الهُّ

َ
اء  إلِا َٟ ْم َوِق

ُ
٨  َعّبِ

ًْ  ِم
 
ت
َ
ٓ ِٖ ْم َمْى

ُ
٨
ْ
ْض َظاَءج

َ
٢

َغُخىا ْٟ َُ
ْ
ل
َ
ِلَ٪ ٞ

َ
ِبظ

َ
ِ َوِبَغْخَمِخِه ٞ

َّ
ِل اَّلل ًْ َٟ ْل ِب

ُ
ٞمً ؤوٗم هللا ٖلُه م٘ ألامغ باالمخشا٫ ٣ٞض جمذ  ,{* ٢

ىْ } :٦ما ٢ا٫ ,الىٗمت في خ٣ه َُ
ْ
َمِتيال ْٗ ْم ِو

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ َمْمُذ 

ْ
ج
َ
ْم َوؤ

ُ
ْم ِصًَى٨

ُ
٨
َ
ُذ ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
االء َم  ,{َم ؤ َو

صخى ٣ٞض ق٣ي إلاا بض٫ وٗمت هللا  ,اإلاامىىن  ومً لم ًىٗم ٖلُه باالمخشا٫ بل زظله ختى ٦ٟغ ٖو

ْىَم } :٦ٟغا ٦ما ٢ا٫
َ
ىا ٢

ُّ
َخل

َ
ًغا َوؤ ْٟ

ُ
٦ ِ

َّ
َمَذ اَّلل ْٗ ىا ِو

ُ
ل ًَ َبضَّ ِظً

َّ
ى ال

َ
َغ ِبل

َ
ْم ج

َ
ل
َ
َبَىاعِ ؤ

ْ
 .(39)({ُهْم َصاَع ال

 الخل٤. نالُح الكإع ٢هض الخانل ؤن ٢لذ: ٞ

ا١ الٗباص)٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم:    .(40)(اإلا٣هىص بالكغاج٘ بٞع

َٖ ؤًًاو٢ا٫   مُلىب الكٕغ بهما َى مهالُر  ىا مً مىاعص الكٕغ ومهاصٍع ؤنَّ ْم لِ : )٢ض 

  .(41)الٗباص في صًجهم وصهُاَم(

ٞىا مً ؤصلت الكٕغ ؤن هللا حٗالى ببٗشت الغؾل وجمهُض بؿاٍ الكٕغ ؤعاص و٢ا٫ الٛؼالي: )ٖغ 

  ؤمغِ  نالَح 
َ
 الخ
ْ
 . (42)٤ في صًجهم وصهُاَم(ل

بي:   ال )و٢ا٫ ال٣َغ
ُ
الخل٤ الضًيُت  ض بها مهالُر ِه زالٝ بحن ال٣ٗالء ؤن قغاج٘ ألاهبُاء ٢

  .(43)(والضهُىٍت

باصٍ بهما): و٢ا٫ ابً زلضون  هي بالخحر ومغاٖاة اإلاهالر ٦ما حكهض  ؤخ٩ام هللا في زل٣ه ٖو

  .(44)(به الكغاج٘

بن وي٘ الكغاج٘ بهما َى إلاهالر الٗباص في الٗاظل ): " اإلاىا٣ٞاث"و٢ا٫ الكاَبي في 

 .(45)(وآلاظل مٗا

خهام"و٢ا٫ في  ٗت بهما ظاءث إلاهالر الٗباص في ٖاظلتهم وآظلتهم, لخإجحهم ): " الٖا بن الكَغ

ً ٖلى ؤ٦مل وظَى  .(46)(هافي الضاٍع

                                              

 357 - 11/356( مجمٕى الٟخاوي 39)

 1/206 ( ٢ىاٖض ألاخ٩ام40)

 1/37الؿاب٤ ( 41)

 (204( قٟاء الٛلُل )م 42)

بي 43)  64 - 2/63( جٟؿحر ال٣َغ

 (179( اإلا٣ضمت )م 44)

 2/9( اإلاىا٣ٞاث 45)

خهام( 46)  1/55 الٖا
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اء ابً ٣ُٖل:  ٤)ولهظا ٢ا٫ ؤبى الٞى
ْ
ل
َ
ٗت: ما ويٗه الَخ٤ُّ إلاهالر الخ  .(47)(الكَغ

 بً ٖبض الؿالمو٢ا٫ الٗؼ 
ُّ
ٗت ٧ل مً عب ألاعباب لٗباصٍ, ُٞا زُبت مً  ها مهالُر : )والكَغ

 .(48)لم ٣ًبل هصخه في الضهُا وآلازغة(

 .(49)(الراإلا٣هىص ألانلي في قٕغ ألاخ٩ام هي اإلاه): و٢ا٫ الضَلىي 

ىا مىاعصَ و٢ا٫ ابً ٖاقىع: ) ٗت ؤلاؾالمُت الضالت ٖلى م٣انضَا مً  بطا هدً اؾخ٣ٍغ الكَغ

٘ اؾدبان لىا  ؤن اإلا٣هض الٗام مً  -مً ٧لُاث صالثلها، ومً ظؼثُاتها اإلاؿخ٣غاة  -الدكَغ

٘ ٞحها َى خٟٔ هٓام ألامت، واؾخضامت نالخه بهالح اإلاهُمِ  ُٕ الدكَغ ى هى . ؤلاوؿان ً ٖلُه َو

كمل نالَخ    ه ونالَح َو
َ
م الظي ٣ٖله ونالح ٖمله ونالح ما بحن ًضًه مً مىظىصاث الٗال

 . (50)(ٌِٗل ُٞه

ٗت َى ظلب الهالح وصعء الٟؿاصبن ): ؤًًاو٢ا٫  ٓم مً الكَغ وطل٪ , اإلا٣هض ألٖا

ل بةنالح خا٫ ؤلاوؿان وصٞ٘ ٞؿاصٍ, ٞةهه إلاا ٧ان َى اإلاهُمً ٖلى َظا الٗالم ٧ان في دهُ ًَ 

نالح الٗالم وؤخىاله. ولظل٪ هغي ؤلاؾالم ٖالج نالح ؤلاوؿان بهالح ؤٞغاصٍ الظًً  نالخه

ى الىٕى ٧له ه َو ه، وبهالح مجمٖى   .(51)(َم ؤظؼاء هٖى

ىا, ولم وؤنل طل٪ ؤن ٌٗلم الٗبض ؤن هللا لم ًإمغها بال بما ُٞه نالُخ ): ٢ا٫ ابً جُمُتو 

ًُ ًجهىا بال ٖما ُٞه ٞؿاصُ  ىهى ًٖ ٖل شجي هللاُ ها, ولهظا  إمغ بالهالح وؤلانالح ٍو ى الٗمل الهالر ٍو

ما٫  الٟؿاص, ٞاهلل ؾبداهه بهما خغم ٖلُىا الخباثض إلاا ٞحها مً اإلاًغة والٟؿاص, وؤمغها باأٖل

  .(52)(الهالخت إلاا ٞحها مً اإلاىٟٗت والهالح لىا

خضزىا  ٢ا٫ ابً ؤبي خاجم: خضزىا ؤبي خضزىا وُٗم بً خماص): " جٟؿحٍر"و٢ا٫ ابً ٦شحر في 

ٝى ؤو ؤخُض ٖبض هللا بً اإلاباع٥ خضزىا مؿٗغ خضزجي مًٗ  َما ؤن عظال ؤحى ٖبض هللا بً ٖو

ًَ آَمُىىا} :هللا ٣ًى٫  ٣ٞا٫: بطا ؾمَٗذ  ,مؿٗىص ٣ٞا٫: اٖهض بليَّ  ِظً
َّ
َها ال حُّ

َ
اؤ ًَ َٗ ها ؾم ٞةهه  ,٪{ ٞاٖع

 .(53)(ًىهى ٖىه ًإمغ به ؤو قغٌّ  زحر  

                                              

 (329( جلبِـ ببلِـ البً الجىػي )م 47)

 2/198 ( ٢ىاٖض ألاخ٩ام48)

 1/214حجت هللا البالٛت ( 49)

ٗت )م ( 50)  (194م٣انض الكَغ

 (197)م  الؿاب٤( 51)

 25/282 مجمٕى الٟخاوي ( 52)

 2/6 ( جٟؿحر ابً ٦شحر53)
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جلب مهالر، ٞةطا بضعؤ مٟاؾض ؤو ببما  ههاثذ,ٗت ٧لها الكَغ): بً ٖبض الؿالم٢ا٫ الٗؼ و 

ًَ آَمُىىاؾمٗذ هللا ٣ًى٫: } ِظً
َّ
َها ال حُّ

َ
اؤ ه بٗض هضاثه، ٞال ججض بال زحرا ًدش٪ ٖلُه {؛ ٞخإمل ونِخَ ًَ

ؤو قغا ًؼظغ٥ ٖىه، ؤو ظمٗا بحن الخض والؼظغ، و٢ض ؤبان في ٦خابه ما في بٌٗ ألاخ٩ام مً 

إلاٟاؾض, وما في بٌٗ ألاخ٩ام مً اإلاهالر خشا ٖلى بجُان اإلاٟاؾض خشا ٖلى اظخىاب ا

 .(54)(اإلاهالر

 ) صعء اإلافاؾض عاح٘ بلى حلب اإلاهالح (

ه بلى اٖخباع )٢ا٫ جاط الضًً الؿب٩ي: 
َّ
عظ٘ الكُش ٖؼ الضًً بً ٖبض الؿالم ال٣َٟه ٧ل

ًَ اإلاهالر وصعء اإلاٟاؾض، بل  فاؾض مً اإلا صعءَ  بلى اٖخباع اإلاهالح، فةن   غح٘ اليل  كض 

 .(55)(حملتها

 ً جدهَُل ٖىض ٢ى٫ ال٣غافي )اإلاىاؾبت ما جًمَّ  "خاقُت الخى٣ُذ"و٢ا٫ ابً ٖاقىع في 

 ٘ اإلاىاَؾ َظ عَ )مهلخت وصعء مٟؿضة( : 
َ
٘,  ُ٘ ِظ غْ للمهلخت واإلاٟؿضة, وطل٪ َم  بت ُ٘ الدكَغ

ْ
وما َصف

 ُ٘ ِ٘  اإلافؿضة بال مهلخت, فمغح  .(56)(اإلاهلخت الجمُ

  وٗجي باإلاهلخِت )خحن ٢ا٫:  "اإلاؿخهٟى"الي في و٢ض ؤقاع بلى َظا الٛؼ 
َ
ٖلى  املخاٞٓت

, وم٣هىصُ  ى ؤن ًدٟٔ ٖلحهم صًجَ  م٣هىص الكٕغ هم وهٟؿهم الكٕغ مً الخل٤ زمؿت: َو

 
َ
٣لهم ووؿلهم ومالهم، ٩ٞل ما ًخًمً خٟٔ َظٍ ألانى٫ الخمؿت ٞهى مهلخت، و٧ل ما  ٖو

 .(57)(وصفٗها مهلختٟىث َظٍ ألانى٫ ٞهى مٟؿضة, ًُ 

ُٕ ):  قغح خضًض "ال يغع وال يغاع"٫ الُىفي في و٢ا الًغع َى اإلاٟؿضة, ٞةطا هٟاَا الكغ

ِؼَم بزباُث 
َ
ِ٘  ل  .(58)(الظي َى اإلاهلخت, ألجهما ه٣ًُان ال واؾُت بُجهما الىٟ

عويت "٢لذ: ٞهاع صٞ٘ الًغع واإلاٟؿضة ٖحَن اإلاهلخت, ولهظا ٢ا٫ ابً ٢ضامت في 

 .(59)و صٞ٘ اإلاًغة(اإلاهلخت: ظلب اإلاىٟٗت ؤ: )" الىاْغ

ٗلم ؤن ٢ىلهم  ٌُ لِـ ٖلى بَال٢ه, وبهما  (صعء اإلاٟاؾض م٣ضم ٖلى ظلب اإلاهالر)وبهظا 

 ًُ ض ظلُبها, ٣هَ ٞغُيه ُٞما لى ٧اهذ مهلخت صعء اإلاٟؿضة جغبى ٖلى اإلاهلخت اإلا٣ابلت التي 

                                              

 1/11 ( ٢ىاٖض ألاخ٩ام54)

ي )م 55)  3/461( , واهٓغ: حكي٠ُ اإلاؿام٘ للؼع٦صخي 8( ألاقباٍ والىٓاثغ الؿَُى

 161 - 2/160( خاقُت الخىيُذ والخصخُذ 56)

 (174ؿخهٟى )م ( اإلا57)

 (238الخُٗحن في قغح ألاعبٗحن للُىفي )م ( 58)

 1/478عويت الىاْغ ( 59)
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 ُٕ ؿضة, اإلاٟ اإلاهلخخحن, وهي ُٞما ٞغيىاٍ صعءُ  ؤعجِر  جدهَُل  وال٣ُٗل  ٞٗىضثظ ٣ًخطخي الكغ

 ما ٖلى ظلب اإلاهلخت, ال ل٩ىهه صعَء مٟؿضة وبهما ل٩ىهه ٌؿخلؼم ٩ُٞىن صعئَا م٣ضَّ 
ً
 مهلخت

 مً اإلاهلخت اإلا٣ابلت. ؤعجَر 

َم مِ ٢ا٫ ابً جُمُت: )ولهظا  ّضِ
ُ
ً ؤنى٫ الكٕغ ؤهه بطا حٗاعى اإلاهلخت واإلاٟؿضة ٢

ًُ (60)(ؤعجُخهما ٖلى عجخان بخضاَما  ضاَع بخ٣ضًم صعء اإلاٟؿضة, وبهما ظٗل اإلا ال٣ى٫َ  ُل٤ِ , ٞلم 

 مً ٚحر حُٗحن, ومِ 
ْ
 ش
ُ
بطا ج٣ابلذ اإلاهلخت واإلاًغة ٞكإُن ال٣ٗالء الىُٓغ بلى الكاَبي: ) ه ٢ى٫ُ ل

 .(61)(الخٟاوث

ؤن ٣ًى٫: ج٣ضًم صعء اإلاٟاؾض ٖلى ظلب اإلاهالر ٖىض  ل٣اثٍل ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: ) مً َىاو 

ا مً خُض اإلاهلخت واإلا ٟؿضة, ؤما لى جغجر ظاهب اإلاهلخت الخٗاعى بهما َى ُٞما بطا حؿاٍو

  لَّ مشل بن ٖٓم و٢ٗها وَظ 
َ
 ز

ْ
ا و٢ل, ٞال وؿلم َىا ؤن بُ ُ ها ٖلى ظاهب اإلاٟؿضة ٞةن خ٣غ ؤمَغ

 .(62)صعء َظٍ اإلاٟؿضة ؤولى مً ظلب جل٪ اإلاهلخت(

ألن ٞىاتها مٟؿضة جغبى ٖلى اإلاٟؿضة  ,ؤي: ٞترج٨ب اإلاٟؿضة َلبا للمهلخت الغاجخت

ذ اإلاغج٨بت, و٢اٖضة الك اإلاهلخخحن  ؤصوىٕغ اعج٩اب ؤز٠ اإلاٟؿضجحن صعءا ألقضَما, وجٍٟى

٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض: مً ال٣ىاٖض ال٩لُت ؤن جضعؤ ؤٖٓم َما, ٢ا٫ الؼع٦صخي: )ال أٖل جدهُال

 ُٕ ما بطا حٗحن و٢ى َُ  اإلاٟؿضجحن باخخما٫ ؤٌؿَغ غابي في اإلاسجض إلاا ما بضلُل خضًض "بخضا بى٫ ألٖا

" - ملسو هيلع هللا ىلص - جهاَم الىبي , وؤن ًدهل ؤٖٓم اإلاهلخخحن بتر٥ ؤزٟهما بطا حٗحن ٖضم ًٖ ػظٍغ

 .(63)(ضِظ بخضاَما, ٢ا٫: وؤٖجي ؤن طل٪ في الجملت ال ؤهه ٖام مُل٣ا خُض ٧ان وُو 

ه الكُُش ٖؼ الضًً بً ٖبض الؿالم في "٢ىاٖضٍ" خُض ٢ا٫: ) ِ
ّ
بطا و٢ض نغح بهظا ٧ل

 ا ٞةن ؤم٨ً جدهُُل  :اظخمٗذ مهالر ومٟاؾض
َ
 َٗ إلاهالر وصعء اإلاٟاؾض ٞ

ْ
ىا طل٪ امخشاال ألمغ ل

ُخْم هللا حٗالى ٞحهما ل٣ىله ؾبداهه وحٗالى: } ْٗ
َ
َ َما اْؾَخُ

َّ
٣ُىا اَّلل اجَّ

َ
 :{، وبن حٗظع الضعء والخدهُلٞ

مً اإلاهلخت صعؤها اإلاٟؿضة وال هبالي بٟىاث اإلاهلخت، ٢ا٫ هللا حٗالى:  ؤَٖٓم ٞةن ٧اهذ اإلاٟؿضة 

{ ًِ
َٖ  ٪َ

َ
ىه
ُ
ل
َ
ْؿإ ِهَما ٌَ ِٗ

ْٟ ًْ هَ َبُر ِم
ْ
٦
َ
ُمُهَما ؤ

ْ
اِؽ َوِبز ُ٘ ِللىَّ ِٞ ِبحر  َوَمَىا

َ
م  ٦

ْ
حِهَما ِبز ِٞ ْل 

ُ
ِؿِغ ٢ ِْ َ ْمِغ َواإلاْ

َ
خ
ْ
 ,{ال

ا، وؤما مىٟٗت  مىٟٗتهما, مً مٟؿضتهما ؤ٦بُر  ا ألنَّ همَم غَّ َخ  ؤما مىٟٗت الخمغ ٞبالخجاعة وهدَى

                                              

 20/538مجمٕى الٟخاوي ( 60)

خهام ( 61)  3/19الٖا

 1/105, واهٓغ: ألاقباٍ والىٓاثغ له ؤًًا  3/65( ؤلابهاط 62)

 349 - 1/348( اإلاىشىع في ال٣ىاٖض 63)
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الخمغ ٞبةػالتها ال٣ٗى٫ وما جدضزه مً  ما مٟؿضةوؤ ؿغ ٞبما ًإزظٍ ال٣امغ مً اإلا٣مىع,اإلاِ

ً الهالة, ٣ًإ الٗضاوة وؤما مٟؿضة ال٣ماع ٞبة الٗضاوة والبًٛاء والهض ًٖ ط٦غ هللا ٖو

ظٍ مٟاؾُض  والبًٛاء ً الهالة، َو ُٖٓمت ال وؿبت بلى اإلاىاٞ٘ اإلاظ٧ىعة  والهض ًٖ ط٦غ هللا ٖو

 وبن واهذ اإلاهلخت ؤٖٓم مً اإلافؿضة خه  بلحها. 
ْ
، وبن هلخت م٘ التزام اإلافؿضةىا اإلال

اؾخىث اإلاهالر واإلاٟاؾض ٣ٞض ًخسحر بُجهما و٢ض ًخى٠٢ ٞحهما، و٢ض ٣ً٘ الازخالٝ في جٟاوث 

 .(64)(اإلاٟاؾض

ال١, ْاَغَ  ًغص ٖلى ٢ىلهم )الًغع ال ًؼا٫ بالًغع( ألنَّ  ٢لذ: وهدى َظا الخ٣ُُِض  ٍ ؤلَا

ها الًغع ألانٛغ, ٞال )٦خب سخىىن   ًؼا٫ باأل٦بر, ولهظاوالخد٤ُ٣ ال ٣ًخًُه, ٩ُٞىن مىيٖى

ٖلى نٟا٢ـ: ؤما بٗض ٞةهه ٢ض بلٛجي  هبلى ٖلي بً مؿلم ظض ؤبي بسخا١ الجبيُاوي و٧ان ٢ايُ

م ًٖ طل٪( هاؾا ٌٛحرون اإلاى٨غ بإه٨َغ مىه, ٞاػظَغ
ُ
٪ ؤ

َ
لى الىبي ن٢ا٫ ابً ال٣ُم: ) .(65)ؤنَّ ٢َِبل

  به٩اعِ  قٕغ ألمخه بًجاَب  هللا ٖلُه وؾلم
َ
 بةه٩اٍع مً اإلاٗغوٝ ما ًدبه هللاُ  َل دهُ َُ غ لاإلاى٨

ٌُ  اإلاى٨غ ٌؿخلؼم ما َى ؤه٨ُغ  وعؾىله, ٞةطا ٧ان به٩اُع  ٌَ  ,بلى هللا وعؾىله مىه وؤبٛ ٙى ُؿ ٞةهه ال 

ِٛ ًُ  ٍ وان ٧ان هللاُ به٩اعُ   م٣ُ ه وٍَ ًُ ب
َ
 .(66)(هذ ؤَل

َمغيُّ ٣ٞا٫ له: ًا ؤبا ٖبض هللا،  ُٗ ا ال
ً
جي ؤَُل الَخ ٢ا٫ ًدحى بً ًدحى: ول٣ض ؤحى ماِل٩ َٗ ٌَ محن، غَ با

ؼ  وؤهذ جغي ؾحرة ؤبي ظٟٗغ، ٞما جغي؟ ٣ٞا٫ له مال٪: ؤجضعي ما الظي مى٘ ٖمَغ بً ٖبض الٍٗؼ

 ِ
ّ
َىل ًُ عظال نالخا؟ ٣ٞا٫ الٗمغي: ال ؤصعي، ٣ٞا٫ مال٪: ل٨جي ؤها ؤصعي، بهما ٧اهذ  يَ عخمه هللا ؤن 

ى عظال نالخا ؤ
َّ
َض بَٗضٍ، ٞساٝ ٖمُغ بن َول  لحًز

ُ
َض ُبضٌّ مً ال٣ُام، ٞخ٣ىم البُٗت ن ال ٩ًىن لحًز

 َُ ر. ٞهَ ُؿ ْٟ هجمت، ٞ
َ
ْهل ًُ ٖلى عؤي مال٪ عؤُي َظا الٗمغّيِ  َع َض ض ما ال 

(67). 

  ً ٣ال, ولهظا  وؤما بػالت الًغع ألا٦بر باألنٛغ ٞمؿخدَؿ ا ٖو ٢ا٫ الؼع٦صخي في قٖغ

ً الض: )"" ٢ىاٖضٍ" , واؾخضع٥ الكُش ٍػ ًً ال٨خاوي ٣ٞا٫: ال الًغع ال ًؼا٫ بالًغع" ٦ظا ؤَل٣ٍى

 .(68)مً الىٓغ ألزٟهما وؤٚلٓهما اهخهى( ضَّ بُ 

                                              

 1/98( ٢ىاٖض ألاخ٩ام 64)

 1/154لؤلبي ب٦ما٫ ؤلا٦ما٫ ( 65)

 4/338 بٖالم اإلاى٢ٗحن( 66)

خهام للكاَبي ( 67)  34 - 3/33الٖا

 2/321اإلاىشىع في ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ( 68)
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ا  به٩اع اإلاى٨غ ؤعب٘ صعظاث: "ألاولى": الترصص, ومً َىا ٢ا٫ ابً ال٣ُم: ) ظاء٢لذ: ٞةطا اؾخٍى

سلٟه ِي  ًَ ضُّ ؤن ًؼو٫ ٍو ًَ  لَّ ٣ِ ٍ, "الشاهُت": ؤن    ٫ْ ؼُ وبن لم 
ُ
ه, بجملخه, "الشالشت": ؤن ًسلٟه ما َى مشل

ُ٘  : ؤن ًسلٟه ما َى قغٌّ بٗت""الغا اظتهاص,  مىه. ٞالضعظخان ألاولُان مكغوٖخان, والشالشت مىي

ؤََل الٟجىع والٟؿى١ ًلٗبىن بالكُغهج ٧ان به٩اُع٥ ٖلحهم مً  والغابٗت مدغمت, ٞةطا عؤًَذ 

 
ُّ
ا١ اب وؾبكَّ ٖضم ال٣ٟه والبهحرة بال بطا ه٣لتهم مىه بلى ما َى ؤخبُّ بلى هللا وعؾىله ٦غمي الي

 ولٗب ؤو ؾمإ م٩اء وجهضًت ٞةْن  الٟؿا١ ٢ض اظخمٗىا ٖلى لهىٍ  الخُل وهدى طل٪, وبطا عؤًَذ 

  ,ه٣لتهم ٖىه بلى َاٖت هللا ٞهى اإلاغاص
ُ
هم إلاا َى ؤُٖٓم وبال ٧ان جغ٦  هم ٖلى طل٪ زحرا مً ؤن جٟٚغ

ِٛ  مً طل٪, ٩ٞان ما َم ُٞه قاٚال لهم ًٖ طل٪, و٦ما بطا ٧ان الغظُل   مكخ
ُ
  ِب خُ ال ب٨

ُ
ىن ُج امل

ه بلى ٦خب البضٕ والًال٫ والسخغ, َٞض 
َ
ا وِزٟذ مً ه٣له ٖجها اهخ٣ال ه و٦خَبه ألاولى, ْٖ وهدَى

ده -قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت  . وؾمُٗذ واؾ٘ وهظا باب   ٣ًى٫:  - ٢ضؽ هللا عوخه وهىع يٍغ

معي, ً ٧ان مجهم ٌكغبىن الخمغ, ٞإه٨غ ٖلحهم َم  مغعث ؤها وبٌٗ ؤصخابي في ػمً الخخاع ب٣ىٍم 

االء  م هللا الخمَغ غَّ ٖلُه, و٢لذ له: بهما َخ  ٞإه٨غُث  ً الهالة, َو ألجها جهض ًٖ ط٦غ هللا ٖو

ت وؤزظ ألامىا٫, ٞضٖهم يًٖ ٢خل الىٟىؽ وؾب ًهضَم الخمُغ   .(69)(الظٍع

 ًُ  ال٣ُم في الضعظت الشالشت ًٓهغ ما في ٦الم ابً الؿب٩ي, ألهه عجر ٞحها صعءَ  وبما ٢غعٍ اب

 اإلاٟؿضة, م٘ ؤ
 
ذ اإلاهلخت اإلا٣ابلت مٟؿضة لى َظا ًيبػي ؤن ًخٗحن ًُ  ن جٍٟى ُلب صعئَا ؤًًا, ٖو

ىي٘ بهه مىي٘ م في َظا اإلاَلبا لترظُذ صعء بخضاَما ٖلى ألازغي, ولهظا ٢ا٫ ابً ال٣ُ الىُٓغ 

وز٤ُ بما ؾُإحي مً جد٤ُ٣ الىٓغ في مأالث اإلاهالر  اظتهاص, وهللا ؤٖلم, ولهظا البدض اجها٫  

 واإلاٟاؾض.

  حٗلُِل  زم الٛغى َىا جشبُُذ 
ً
ٗت بمهالر الخل٤, عخمت  مً هللا حٗالى بٗباصٍ. ؤخ٩ام الكَغ

م واإلاهالر): ٣ُم٢ا٫ ابً ال
َ
 ,ال٣غآن وؾىت عؾى٫ هللا مملىآن مً حٗلُل ألاخ٩ام بالِخ٨

  وحٗلُِل 
َ
 الخ
ْ
 ٖلى وظٍى الِخ  والخىبُِه  ,٤ بهمال

َ
٨ 

َ
جل٪ وألظلها زل٤  ,خ٩امٕ جل٪ ألا غَ م التي ألظلها ق

ُان ٍ٘  ولى ٧ان َظا في ال٣غآن والؿىت في هدى ماثِت  ,ألٖا   مىي
َ
ض ٖلى  ,ىاَا٣ْ ُؿ ؤو ماثخحن ل ول٨ىه ًٍؼ

  ,مىي٘ ؤل٠ِ 
ُ
ت ١ٍ غُ بُ دت ,مخىٖى وجاعة ًظ٦غ اإلاٟٗى٫ ألظله الظي  ,ٞخاعة ًظ٦غ الم الخٗلُل الهٍغ

دت في الخٗلُل "مً ؤظل"وجاعة ًظ٦غ  ,َى اإلا٣هىص بالٟٗل وجاعة  ",٧ي"ؤصاة  وجاعة ًظ٦غ ,الهٍغ

اإلاخًمىت للخٗلُل املجغصة ًٖ مٗجى الغظاء اإلاًاٝ  "لٗل"وجاعة ًظ٦غ ؤصاة  ",ؤن"و "الٟاء"ًظ٦غ 

دا ,بلى املخلى١  بت لخل٪ وجاعة ًظ٦غ ألاوناٝ اإلاكخ٣ت اإلاىاِؾ  ,وجاعة ًيبه ٖلى الؿبب ًظ٦ٍغ نٍغ

                                              

 131 - 28/129, واهٓغ: مجمٕى الٟخاوي البً جُمُت  340 - 4/339( بٖالم اإلاى٢ٗحن 69)
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ًُ  ,اإلاؿبباث ٖلى ؤؾبابها ألاخ٩ام زم ًغجبها ٖلحها جغجَِب  م ؤهه زل٤ زل٣َ ى٨ِ وجاعة  ه غ ٖلى مً ٖػ

حن اللظًً ٣ًخًُان َٟ بحن املخخلِ  ي وجاعة ًى٨غ ٖلى مً ًْ ؤهه ٌؿى  ,ه ٖبشا وؾضيوقٕغ صًىَ 

ً مسخلٟحن لمه اإلا٣خطخبوجاعة ًس ,ؤزٍغ  ي ؤهه ال ًٟغ١ بحن مخمازلحن وال ٌؿى  ير ب٨ما٫ خ٨مخه ٖو

غجبها مغاجبها  َل والخإمُّ  مً ٖباصٍ الخ٨َٟغ  يجاعة ٌؿخضعو  ,بحن مسخلٟحن وؤهه ًجز٫ ألاقُاء مىاػلها ٍو

  ًِ ْؿ ُخ والخضبغ والخ٣ٗل ِل 
َ
 ما بٗض به عؾىل

َ
في  والىَٓغ  مجهم الخ٨َٟغ  يه لٗباصٍ ٦ما ٌؿخضعَٖ غَ ه وق

 مسلى٢اجه وِخ 
َ
َ٘  ,ها وما ٞحها مً اإلاىاٞ٘ واإلاهالرمِ ٨ ا بها ٖلى طل٪ هً بِّ ىَ مسلى٢اجه ُم  وجاعة ًظ٦غ مىاٞ

ًَ  , َىوؤهه هللا الظي ال بله بال  ,زل٣ه وؤمٍغ بإؾماء ونٟاث جىاؾبها وج٣خًحها م آًاِث سخِ وجاعة 

 مً ؤوله بلى آزٍغ بظ٦غ ِخ  وال٣غآن مملىء  
َ
الخل٤ وألامغ ومهالخهما ومىاٞٗهما وما جًمىاٍ  ِم ٨

 ,طل٪ ٖلى مٗاوي ال٣غآن به٩اُع  اَالٍٕ  ىوال ًم٨ً مً له ؤصو ,مً آلاًاث الكاَضة الضالت ٖلُه

ل ظٗل هللا ؾ ِٞ َو  بداهه في 
َ
الٗض٫ والٓلم والهض١ وال٨ظب والٟجىع  غ الٗباص اؾخىاءَ ُ

والٟٗت وؤلاخؿان وؤلاؾاءة والهبر والٟٗى والاخخما٫ والُِل والاهخ٣ام والخضة وال٨غم 

بل الُٟغة ٖلى الٟغ٢ان بحن طل٪ ٧الُٟغة ٖلى  ٥؟والؿماخت والبظ٫ والبسل والصر وؤلامؿا

ظًت الىاٞٗت وجغ٥ ما  وبطا جإملَذ  ,وال ٞغ١ في الُٟغة بُجهما ؤنال , ًىٟ٘ وال ٌٛظيال ٢بى٫ ألٚا

 
َ
ٗت   التي بٗض هللاُ  الكَغ

َ
  ٤َّ ه َخ بها عؾىل

ً
ا قاَضة بظل٪ ها٣َت  الخإمل وظضتها مً ؤولها بلى آزَغ

 الخ٨مت واإلاهلخت والٗض٫ والغخمت باصًا ٖلى نٟداتها مىاصًا ٖلحها ًضٖى ال٣ٗى٫َ  ووظضَث  ,به

ٌَ و  ,بلحها وألالباَب   ؤهه ال ًجىػ ٖلى ؤخ٨م الخا٦محن وال ًل٤ُ به ؤن 
ْ
وطل٪  ,ٕ لٗباصٍ ما ًًاصَاغَ ك

 َٖ ها  عاصجه بالظي ًخٗالى ًٖ  ِه َٟ ما في زالٞها مً اإلاٟاؾض وال٣باثذ والٓلم والؿَّ  َم لِ ألن الظي قٖغ

 ًَ ه وؤهه ال   وقٖغ
ُ
 .(70)(ر الٗباص بال ٖلحها وال ؾٗاصة لهم بضوجها البختهل

ًُ ): و٢ا٫ الضَلىي   و٢ض 
َ
ىٍت الك ألاخ٩امَ  ؤنَّ  ًُّ ٓ ُت ٚحُر مخًّمِ ، وؤهه لصخيٍء مً اإلاهالر ٖغ

ما٫ و   لها مىاَؾ  بحن ما ظٗل هللا ظؼاءً لِـ بحن ألٖا
 
 َم  ، وؤنَّ بت

َ
 الخ٩ل٠ُ بالكغاج٘ ٦مشل ؾٍُض  َل ش

٘ حجغ ا ال ٞاثضة ُٞه ٚحر الازخباع، ، ؤو إلاـ شجغ ؤعاص ؤن ًسخبر َاٖت ٖبضٍ، ٞإمٍغ بٞغ ة, ِممَّ

ًٌّ ا ؤَإ ؤو ٖصخى ظىػي بٗملهٞلم ظا ْ   ,ٞاؾض   ، َو
ُ
 ج
َ
٨ ِ
ّ
ُٕ ىَّ ه الؿُّ بُ ظ ال٣غون اإلاكهىِص لها  ت وبظما

 .بالخحر

ما٫ مٗخبرة بالىُاث وا ٌٗٝغ ؤنَّ جؼ ؤن ً َع وَم  ، لهُئاث الىٟؿاهُت التي نضعث مجهاألٖا

ما٫ بالىُاث", و٢ا٫ هللا حٗالى: ٦ ا }ما ٢ا٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: "بهما ألٖا ََ
ُ
 ِصَمائ

َ
ُخىُمَها َوال

ُ
َ ل

َّ
َىا٫َ اَّلل ًَ  ًْ

َ
ل

ْم 
ُ
٣َْىي ِمْى٨ ُه الخَّ

ُ
َىال ًَ  ًْ ٨ِ

َ
  {,َول

ُ
٢ِِم ه ٦ما ٢ا٫ هللا حٗالى: }ٖذ لظ٦غ هللا ومىاظاجِ غِ وؤن الهالة ق

َ
َوؤ

                                              

 23 - 2/22( مٟخاح صاع الؿٗاصة 70)



 

 17 

ِغي 
ْ
 ِلِظ٦

َ
ة
َ

ال عؾى٫ هللا نلى ، ٦ما ٢ا٫ ت هللا حٗالى ومكاَضجه في آلازغةلغئٍ ولخ٩ىن مٗضة {,الهَّ

، ٞةن اؾخُٗخم ؤال ون َظا ال٣مغ ال جًامىن في عئٍخهؾترون عب٨م ٦ما جغ  ٖلُه وؾلم: "هللا

ذ صٞٗا  ",٢بل َلٕى الكمـ ونالة ٢بل ٚغوبها ٞاٞٗلىا حٛلبىا ٖلى نالةٍ  وؤن الؼ٧اة قٖغ

 لغطًلت البسل و٦
ً
ِظ : }٦ما ٢ا٫ هللا حٗالى في ماوعي الؼ٧اة، لخاظت ال٣ٟغاء ٟاًت

َّ
ْدَؿَبنَّ ال ًَ  

َ
ًَ َوال ً

ىا ِبِه 
ُ
ىَن َما َبِسل

ُ
٢ ىَّ
َ
ُ ُُ ُهْم َؾ

َ
غٌّ ل

َ
َى ق َُ ُهْم َبْل 

َ
ْحًرا ل

َ
َى ز َُ ِلِه  ًْ

َ
ٞ ًْ ُ ِم

َّ
ُم اَّلل َُ ا

َ
ىَن ِبَما آج

ُ
ل
َ
ْبس ْىَم ًَ ًَ

اَمِت  َُ ٣ِ
ْ
م ؤن هللا حٗالى ٢ض ٞغى ٖلحهم نض٢ت جازظ مً ؤٚىُائ": ما ٢ا٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلصو٦ ,{ال هم ٞإزبَر

٣ُىَن : }غائهم", وؤن الهىم قٕغ ل٣هغ الىٟـ، ٦ما ٢ا٫ هللا حٗالىٞترص ٖلى ٣ٞ خَّ
َ
ْم ج

ُ
٨
َّ
ل َٗ
َ
ما و٦ ,{ل

ِبنَّ : }٢ا٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: "ٞةن الهىم له وظاء", وؤن الدج قٕغ لخُٗٓم قٗاثغ هللا، ٦ما ٢ا٫ حٗالى

ِظي
َّ
ل
َ
اِؽ ل َ٘ ِللىَّ ٍذ ُوِي ِْ ٫َ َب وَّ

َ
ِ ِبنَّ او٢ا٫: } ,{ آلاًت...ؤ

َّ
اِثِغ اَّلل َٗ

َ
ًْ ق  ِم

َ
ْغَوة

َ ْ
ا َواإلا َٟ {, وؤن ال٣هام لهَّ

َباِب قٕغ ػاظغا ًٖ ال٣خل، ٦ما ٢ا٫ هللا حٗالى: }
ْ
ل
َ ْ
وِلي ألا

ُ
اؤ ًَ  

 
اة َُ ٣َِهاِم َخ

ْ
ْم ِفي ال

ُ
٨
َ
وؤن الخضوص  {,َول

ذ ػواظغ ًٖ اإلاٗاصخي ْمِغٍِ ، ٦ما ٢ا٫ هللا حٗالى: }وال٨ٟاعاث قٖغ
َ
و١َ َوَبا٫َ ؤ

ُ
ظ َُ جهاص وؤن ال {,ِل

الء ٧لمت هللا وبػالت الٟخىت، ٦ما ٢ا٫ هللا حٗالى: } قٕغ ىَن إٖل
ُ
٩ ٍَ  َو

 
ْخَىت ِٞ ىَن 

ُ
٩
َ
 ج

َ
ى ال ْم َختَّ َُ ى

ُ
اِجل
َ
َو٢

 ِ
َّ
ُه َّلِل

ُّ
ل
ُ
٧ ًُ ً ذ إل٢امت الٗض٫ ٞحهم, اإلاٗامالث وا ؤخ٩ام وؤنَّ  {,الّضِ بلى ٚحر طل٪ مما إلاىا٦داث قٖغ

ًَ ,  -مً الٗلماء في ٧ل ٢غن  خٍض وا صلذ آلاًاث وألاخاصًض ٖلُه ولهج به ٚحُر  ه مً ؿَّ َم ٞةهه لم 

 
َ
ى بإن ًب٩ي ٖلى هٟؿه اإلااء خحن حٛمـ في البدغ وجسغط مً الٗلم بال ٦ما ًمـ ؤلابغة ؤخ٤ ، َو

ٌُ مِ   .ٗخض ب٣ىلهً ؤن 

: ع حُٗحن ألاو٢اث في بٌٗ اإلاىاي٘, ٦ما ٢ا٫ في ؤعب٘ ٢بل الٓهغن ؤؾغازم بن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بحَّ 

 ."، ٞإخب ؤن ًهٗض لي ٞحها ٖمل نالرجها ؾاٖت جٟخذ ٞحها ؤبىاب الؿماءب"

 
ُ
ىن مىسخى و٢ىمِ  وعوي ٖىه ملسو هيلع هللا ىلص في نىم ًىم ٖاقىعاء: ؤن ؾبب مكغوُٖخه هجاة ه مً ٖٞغ

 .ُٞىا اجبإ ؾىت مىسخى ٖلُه الؿالم، وؤن ؾبب مكغوُٖخه مفي َظا الُى 

وفي الاؾخيشاع:  "ال ًضعي ؤًً باجذ ًضٍ",: إلاؿد٣ُٔن ؤؾباب بٌٗ ألاخ٩ام، ٣ٞا٫ في اوبحَّ 

 ",ٞةهه بطا ايُج٘ اؾترزذ مٟانله: "و٢ا٫ في الىىم ",ٞةن الكُُان ًبِذ ٖلى زِكىمه"

وفي  ",بهما ظٗل الاؾدئظان مً ؤظل البهغو٢ا٫: " ،"بهه إل٢امت ط٦غ هللاو٢ا٫ في عمي الجماع: "

 ."ٖل٨ُم والُىاٞاث جها لِؿذ بىجـ بهما هي مً الُىاٞحن: "بالهغة

َ٘ وبحَّ  ُ٘  ؤنَّ  ن في مىاي "بهما َى مساٞت يغع ، , ٧الىهي ًٖ الُٛلتمٟؿضة الخ٨مت ٞحها صٞ

، وخُيئظ ٌسجض ٞةجها جُل٘ بحن ٢غوي الكُُان": ؤو مسالٟت ٞغ٢ت مً ال٨ٟاع ٣٦ىله ملسو هيلع هللا ىلص الىلض",

: بهظا َل٪ ً ؤعاص ؤن ًهل الىاٞلت بالٍٟغًتإلاٖمغ هنع هللا يضر ؤو ؾض باب الخدٍغ٠ ٣٦ى٫  ,"لها ال٨ٟاع
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و ل٩ل٨م ؤ": ", ؤو وظىص خغط ٣٦ىلهؤناب هللا ب٪ ًا ابً الخُاب": ٣ٞا٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ,ممً ٢بل٨

ىْ زىبان", و٣٦ىله حٗالى: } َٖ ا  َٟ َٖ ْم َو
ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ َخاَب 

َ
ْم ٞ

ُ
َؿ٨ ُٟ هْ

َ
ىَن ؤ

ُ
َخاه

ْ
س
َ
ْىُخْم ج

ُ
ْم ٦

ُ
٨ هَّ
َ
ُ ؤ
َّ
ِلَم اَّلل ْم َٖ

ُ
٨}. 

ُب ن في بٌٗوبحَّ  ُب والتٚر  ، وعااإلاىاي٘ ؤؾغاَع التَر
ُ
في اإلاىاي٘ اإلاكخبهت،  ظٗه الصخابت

ض ٖلى نالجه في بِخه ٨ٞك٠ قبهتهم، وعص ألامغ بلى ؤنله ٢ا٫: " نالة الغظل في ظماٖت جٍؼ

ك ً صعظت, وطل٪ ؤن ؤخض٦م بطا جىيإ ٞإخؿً الىيىءونالجه في ؾى٢ه زمؿا ٖو ، زم ؤحى ٍغ

ض بال الهالة"، الخضًض اإلاسجض  : ًا عؾى٫ هللا ، ٢الىا"في بً٘ ؤخض٦م نض٢ت" و٢ا٫: .ال ًٍغ

٩ىن له ٞحها ؤظغ؟ ٢ا٫ؤًإح ، عؤعؤًخم لى ويٗها في خغام ل٩ان ٖلُه ُٞه وػ ": ي ؤخضها قهىجه ٍو

ال٣اجل بطا الخ٣ى اإلاؿلمان بؿُٟحهما ٞو٢ا٫: " ."٨ٞظل٪ بطا ويٗها في خال٫ ٧ان له ؤظغ

ها ٖلى ٢خل ؟ ٢ا٫: ىا: َظا ال٣اجل ٞما با٫ اإلا٣خى٫ . ٢الَما في الىاع"واإلا٣خى٫ ٦ال  "بهه ٧ان خٍغ

ٌَ ، بلى ٚحر طناخبه" اُٗؿ ل٪ مً اإلاىاي٘ التي   .(71)غ بخهاَئ

                                              

ُت واإلاأزظ والجم٘ والٟغ١ وألاوناٝ اإلاٗخبرة والىبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص( ولهظا ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )71) ن الٗلَل الكٖغ  ؤو٫ُ َمً بحَّ

  وألاوناٝ اإلالٛاة, جإمْل 
َ
لي" ٠ُ٦ ًجض جدذ َظٍ  ي"ؤٞال ظلـ في بِذ ؤبُه وؤمه و٢ا٫: َظا ؤَض :ه في ٢هت ابً اللخبُت٢ىل

ٟت ؤنَّ  ت الضوعان ًُٟض الٗلُت, وألانىلي عبما ٦ض زاَ ال٩لمت الكٍغ ٍغ ختى ٢غع طل٪ بٗض الجهض, ٞضلذ َظٍ ال٩لمت الىبٍى

لتها, ألهه لى ظلـ في بِذ ؤبُه وؤمه الهخٟذ الهضًت,  ضما ٧ان الٗمل ؾببها ٖو ٖلى ؤن الهضًت إلاا صاعث م٘ الٗمل وظىصا ٖو

 
َ
 ,ألزُ٪ ؤو للظثب"و٢ض ؾئل ًٖ ل٣ُت الٛىم ٣ٞا٫: "بهما هي ل٪ ؤو في الل٣ُت  هوبهما وظضث بالٗمل ٞهى ٖلتها. وجإمل ٢ىل

ا جغص اإلااء وجغعى الصجغة" ٟٞغ١ بحن الخ٨محن  ا وؾ٣اَئ ٞلما ؾئل ًٖ ل٣ُت ؤلابل ًٚب و٢ا٫: "ما ل٪ ولها مٗها خظاَئ

ت واخخُاط الٛىم بلى عإ وخاٞٔ وبهه بن ٚاب ٖجها  باؾخٛىاء ؤلابل واؾخ٣اللها بىٟؿها صون ؤن ًساٝ ٖلحها الهل٨ت في البًر

 ,ٞه٨ظا ج٩ىن الٟغو١ اإلاازغة في ألاخ٩ام ال الٟغو١ اإلاظَبُت التي بهما ًُٟض يابِ اإلاظَب ,ٝ ؤلابلٞهي ٖغيت للؿبإ بسال 

غة ٟٞغ١ في الظاث الىاخضة وظٗل لها خ٨محن  ,"َى ٖلحها نض٢ت ولىا َضًت" :و٦ظل٪ ٢ىله في اللخم الظي جهض١ به ٖلى بٍغ

و٦ظل٪ الغظالن اللظان ُٖؿا ٖىض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص  ,ضًت مجهامسخلٟحن بازخالٝ الجهخحن بط ظهت الهض٢ت ٖلحها ٚحر ظهت اله

٣ه في  ,ض هللا وآلازغ لم ًدمضٍمِ ٞلما ؾئل ًٖ الٟغ١ ؤظاب بإن َظا َخ  ,ٞكمذ ؤخضَما ولم ٌكمذ آلازغ ٞض٫ ٖلى ؤن جٍٟغ

 
َ
"ؤجدب ؤن ٩ًىهىا في البر  :ً بكحر و٢ض زو ابىه بالىدله ملسو هيلع هللا ىلص للىٗمان بألاخ٩ام الٞترا٢ها في الٗلل اإلاازغة ٞحها... وجإمل ٢ىل

ى الٗض٫ الظي ٢امذ به الؿماواث  ت بحن ألاوالص َو ؾىاء" ٠ُ٦ ججضٍ مخًمىا لبُان الىن٠ الضاعي بلى قٕغ الدؿٍى

٨ٞما ؤه٪ جدب ؤن ٌؿخىوا في بغ٥ وؤن ال ًىٟغص ؤخضَم ببر٥ وجدغمه مً آلازغ ٠ُ٨ٞ ًيبػي ؤن جٟغص ؤخضَما  ,وألاعى

٪ ؤن هللا اَل٘ ٖلى ؤَل بضع ٣ٞا٫ ,بالُُٗت وجدغمها آلازغ  :وجإمل ٢ىله لٗمغ و٢ض اؾخإطهه في ٢خل خاَب ٣ٞا٫: "وما ًضٍع

الجض٫ وألانىلُىن وهي ؤن  اٖملىا ما قئخم ٣ٞض ٟٚغث ل٨م" ٠ُ٦ ججضٍ مخًمىا لخ٨م ال٣اٖضة التي ازخل٠ ٞحها ؤعباُب 

ٞض٫ ٖلى ؤن  ,ٞٗلل الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٖهمت صمه قهىص بضعا صون ؤلاؾالم الٗام ,يالخٗلُل باإلااو٘ َل ًٟخ٣غ بلى ٢ُام اإلا٣خطخ

ى الجـ ٖلى عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اعى ؾبب الٗهمت َو ٘   ,م٣خطخى ٢خله ٧ان ٢ض وظض ٖو مى٘ مً  ل٨ً ٖاعى َظا اإلا٣خطخي ماو

ى قهىصُ  ألهه لِـ  ,ٖلى َظا ٞالخضًض حجت إلاً عؤي ٢خل الجاؾىؽو  ,ٍ بضعا و٢ض ؾب٤ مً هللا مٟٛغجه إلاً قهضَاجإزحٍر َو

ؾإله ًٖ ال٣بلت للهاثم ٣ٞا٫: "ؤعؤًذ إلاا ومً طل٪ ٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص لٗمغ  ,وبهما امخى٘ ٢خل خاَب لكهىصٍ بضعا ,ممً قهض بضعا

 ,ه الصخيء بىٓحٍر وبةلخا٢ه بهبُكوجدخه ح ,لها في ألاخ٩ام ألاوناٝ التي ال جإزحَر  ٞخدذ َظا بلٛاءُ  ,لى جمًمًذ " الخضًض
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 ًُ بُ٘  وػٍض بً زابذ ؾبب الىهي ًٖ  ؾغ مكغوُٖت ٚؿل الجمٗت,ٖباؽ امهنع هللا يضر وبحن اب

ٖلى اؾخالم ع٦ىحن مً ؤع٧ان البِذ، ؾغ الا٢خهاع وبحن ابً ٖمغ  الشماع ٢بل ؤن ًبضو نالخها,

ٌُ امل َم الٗلماءُ ً بِٗض زم مِ  زم لم ًؼ٫ الخابٗىن  ٟهمىن  ٗللىن ألاخ٩امَ جتهضون  باإلاهالر، ٍو

 ، وٍُ مٗاهحها
َ
ِ٘ ٨م اإلاىهىم مىاَا مىاِؾ ظىن للُخ غِّ س   ّغٍ يُ  با لضٞ

 
في  ؤو ظلب هٟ٘ ٦ما َى مبؿٍى

 .٦خبهم ومظاَبهم

 و  زم ؤحى الٛؼاليُّ 
ُ
 بىُ  -هم مؿاٖحَ  ق٨غ هللاُ  -هم الخُابي وابً ٖبض الؿالم وؤمشال

َ
 (72)ٍذ ٨

ٟت.  لُُٟت وجد٣ُ٣اث قٍغ

  وٗم ٦ما ؤوظبِذ 
ُ
هؼو٫ ال٣ًاء  ، ٣ٞض ؤوظبذ ؤًًا ؤنَّ َظٍ، واو٣ٗض ٖلحها ؤلاظمإ الؿىت

م ؾبب   إلزابت اإلاُُ٘  ,هالرم٘ ٢ُ٘ الىٓغ ًٖ جل٪ اإلا ,في هٟؿه ُٖٓم   باإلًجاب والخدٍغ

٣ا ما٫ و٢بدها بمٗجى اؾخد٣ا١  ، وؤهه لِـ ألامُغ ب الٗاصخيٖو ٖلى ما ًْ مً ؤن خؿً ألٖا

ما٫  الٗامل الشىاَب  ُٟخه ؤلازباع ًٖ زىام ألٖا والٗظاب ٣ٖلُان مً ٧ل وظه, وؤن الكٕغ ْو

م بمجزلت َبِ ت وؤهىإ ٖلى ما هي ٖلُه صون بوكاء ؤلاًجاب والخدٍغ ب ًه٠ زىام ألاصٍو

                                                                                                                                             

ى وي٘ اإلااء في الٟم ٨ٞظل٪ الظي مى٘ بهما َى الجمإ ال  و٦ما ؤن اإلامىٕى مىه الهاثم بهما َى الكغب ال م٣ضمخه َو

ٞخًمً الخضًض ٢اٖضًً ٖٓمخحن ٦ما جغي. ومً طل٪ ٢ىله و٢ض ؾئل ًٖ الدج ًٖ اإلاُذ ٣ٞا٫  ,م٣ضمخه وهي ال٣بلت

ٞخًمً َظا الخضًض بُان  ,٢ا٫: وٗم ٢ا٫: ٞضًً هللا ؤخ٤ بال٣ًاء" ه؟ٖلُه صًً ؤ٦ىذ ٢ايُ ؤعؤًذ لى ٧انللؿاثل: "

اء ,٢ُاؽ ألاولى م حٗالى ؤخ٤ بإن ٣ًبل الٞى اء م٘ شخه وي٣ُه ٞضًً الىاؾ٘ ال٨ٍغ  ,وؤن صًً املخلى١ بطا ٧ان ٣ًبل الٞى

وم٣هىص الكإع في طل٪  ,ٞهى ؤولى بصبىجه ُٞهٟٞي َظا ؤن الخ٨م بطا زبذ في مدل ألامغ وزم مدل آزغ ؤولى بظل٪ الخ٨م 

الخىبُه ٖلى اإلاٗاوي وألاوناٝ اإلا٣خًُت لكٕغ الخ٨م والٗلل اإلاازغة وبال ٞما الٟاثضة في ط٦غ طل٪ والخ٨م زابذ بمجغص 

وؤمغ ؾىصة ؤن جدخجب  ,مفي ٢هت ولُضة ػمٗت بٗبض ابً ػمٗت ٖمال بالٟغاف ال٣اث ٢ىله. ومً طل٪ ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤلخ٤ الىلَض 

ظا مً ؤل٠ُ مؿال٪  ,ٞغجب ٖلى الىنٟحن خ٨محهما وظٗله ؤزا مً وظه صون وظه ,مىه ٖمال بالكبه اإلاٗاعى له َو

 بوال حهخضي بلُه  ,ال٣ٟه
َ
ه للغظل الظي اؾخٟخاٍ ًٖ امغؤجه ال زىام ؤَل الٗلم والٟهم ًٖ هللا حٗالى وعؾىله... وجإمل ٢ىل

٢ا٫: َل ٞحها مً  ,٨غ طل٪ ٣ٞا٫ له الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: "ؤل٪ ببل؟ ٢ا٫: وٗم ٢ا٫: ٞما لىجها؟ ٢ا٫: ؾىصو٢ض ولضث ٚالما ؤؾىص ٞإه

ه ٖغ١  ه ٖغ١" ٠ُ٦ جًمً  ,ؤوع١؟ ٢ا٫: وٗم ٢ا٫: ٞإوى له طل٪؟ ٢ا٫: ٖسخى ؤن ٩ًىن هٖؼ ظا ٖسخى ؤن ٩ًىن هٖؼ ٢ا٫: َو

ى مجغص ال بت وؤن بلٛاء َظا الىن٠ الظي ال جإزحر له في الخ٨م َو ً ُٞه وبن مشل َظا ال ًىظب ٍع لىن ومسالٟت الىلض لؤلبٍى

ى الخال١ الٗلُم ٨ٞما ؤن الجمل ألاوع١ ٢ض  ,هٓحٍر في املخلى٢اث مكاَض بالخـ وهللا حٗالى زال٤ ؤلابل وزال٤ بجى آصم َو

ً ؤبًُحن وبن ما ظىػ ب ً ؤؾىصًً ٨ٞظل٪ الىلض ألاؾىص ٢ض ًخىلض مً بحن ؤبٍى ه مً ؾبب طل٪ في ؤلابل ًخىلض مً بحن ؤبٍى

َى بُٗىه ٢اثم في بجى آصم. ٞهظا مً ؤصر اإلاىاْغاث وؤلاعقاص بلى اٖخباع ما ًجب مً ألاوناٝ وبلٛاء ما ًجب بلٛاٍئ مجها 

ا و٢ضعا(.  . )ػ( 130 - 4/127بضاج٘ الٟىاثض  وؤن خ٨م الصخيء خ٨م هٓحٍر وؤن الٗلل واإلاٗاوي خ٤ قٖغ

َذ عمده بإعى، بطا ؤزغ ٞحها, ٢ا٫ الجغظاوي: )الى٨خت: هي م( 72)
َ
٨
َ
زِغظذ بض٢ت هٓغ وبمٗان، ِمً: ه

ُ
ؿإلت لُُٟت ؤ

ٟاث )م . وؾمُذ اإلاؿإلت الض٣ُ٢ت: ه٨خت؛ لخإزحر الخىاَغ في اؾخيباَها(  453 - 2/452( , واهٓغ: بلٙى اإلاإمى٫ 246الخٍٗغ
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ًٌّ اإلاغى   ٞاؾض ، ٞةهه ْ
َ
:  في ٢ُام عمًان، ٠ُ٦ و٢ض ٢ا٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلصالغؤي ه الؿىت باصَي جُّ ُم ج

مً ؾإ٫ ًٖ شخيء لم ًدغم بن ؤٖٓم اإلاؿلمحن ظغما ": و٢ا٫ ،"ختى زكِذ ؤن ٨ًخب ٖل٨ُم"

 .، بلى ٚحر طل٪ مً ألاخاصًضلخه"، ٞدغم مً ؤظل مؿإٖلى الىاؽ

غ إلا٩ان الخغط لظي ًخٗاوى ٦خٗاوي اإلاؿاٞاإلا٣ُم ا ٠ُ٦ ولى ٧ان طل٪ ٦ظل٪ لجاػ بُٞاُع 

ه   .، و٦ظل٪ ؾاثغ الخضوص التي خضَا الكإعاإلابجي ٖلُه الغزو، ولم ًجؼ بُٞاع اإلاؿاٞغ اإلاتٞر

 ًَ  ًُ  ؤْن  لُّ ِد وؤوظبذ ؤًًا ؤهه ال 
َّ
٠ في امخشا٫ ؤخ٩ام الكٕغ بطا صخذ بها الغواًت ٖلى خى٢

ت جل٪ اإلاهالر ت ٦شحرٍ  ًم ٦شحرٍ  لٗضم اؾخ٣ال٫ ٣ٖى٫ِ  ,مٗٞغ ، ول٩ىن مً اإلاهالر الىاؽ في مٗٞغ

 .ٖىضها مً ٣ٖىلىا ملسو هيلع هللا ىلص ؤوز٤َ  الىبيِّ 

 ِٗ  ولظل٪ لم ًؼ٫ َظا ال
ْ
كتٍر له ما ٌكتٍر في جٟؿحر ، وَُ ه ٖلى ٚحر ؤَلهمًىىها ب ُم ل

دغم الخىُى   ض بلى الؿجن وآلازاع.ُٞه بالغؤي الخالو ٚحر اإلاؿدىِ  ٦خاب هللا، ٍو

هغ مما ط٦غ   َم  غاج٘ ؤنَّ الخ٤ في الخ٩ل٠ُ بالك ها ؤنَّ ْو
َ
 ش
َ
، ٞؿلِ ٍٖبُُض  َى غِ َم  ه ٦مشل ؾٍُض ل

، ٞةن ؤَاٖىا له ؤَاٖىا الؿُض، وعضخي ٖجهم ؾُضَم، حهم صواءٖلحهم عظال مً زانخه لِؿ٣

ه، وظاػاَم ؤؾىؤ ٖهىا الؿُض، وؤخاٍ بهم ًٚبُ  ، وبن ٖهٍىوؤزابهم زحرا، وهجىا مً اإلاغى

ل٩ىا مً اإلا ا ًٖ اإلاالث٨ت: "بن مشله ٦مشل ملسو هيلع هللا ىلص لى طل٪ ؤقاع الىبيُّ وب .غىالجؼاء، َو  خُض ٢ا٫ عاٍو

، عظل بجى صاعا، وظٗل ٞحها مإصبت، وبٗض صاُٖا، ٞمً ؤظاب الضاعي صزل الضاع، وؤ٧ل مً اإلاإصبت

 ًُ ما بهما مشلي ومشل وخُض ٢ا٫: " ,الضاعي لم ًضزل الضاع، ولم ًإ٧ل مً اإلاإصبت"جب ومً لم 

ا الىظًغ ، وبوي ؤهبُٗجي بٗشجي هللا به ٦مشل عظل ؤحى ٢ىما، ٣ٞا٫: ًا ٢ىم بوي عؤًذ الجَِل 

ان ، ٞالىجاء الىجاء، ٞإَاٖه َاثٟت مً ٢ىمه، ٞإصلجىا، ٞاهُل٣ىا ٖلى مهلهم، ٞىجىا (73)الٍٗغ

                                              

ان؛ ألهه٢ا٫ ابً ألازحر: )( 73) ان: الظي ال زىب ٖلُه، وزو الٍٗغ ؤبحن في الٗحن، وؤنل َظا: ؤن الغظل  الىظًغ الٍٗغ

 1/285(. ظام٘ ألانى٫ مجهم ٧ان بطا ؤهظع ٢ىمه، وظاء مً بلض بُٗض اوؿلخ مً زُابه، ل٩ُىن ؤبحَن للٗحن

ان عظل مً زشٗم خمل ٖلُه و٢ا٫ الخاٞٔ في "الٟخذ" : ) ان" ٢ا٫ بً بُا٫: الىظًغ الٍٗغ ٢ىله "وبوي ؤها الىظًغ الٍٗغ

ض امغؤجهعظل ًىم طي الخلهت ٣ٞ م ,ُ٘ ًضٍ ٍو وؾب٤  :٢لذ .ًٞغب به اإلاشل في جد٤ُ٣ الخبر ,ٞاههٝغ بلى ٢ىمه ٞدظَع

حٍر وؾمى الظي خمل ٖلُه ٖٝى بً ٖامغ الِك٨غي وؤن اإلاغؤة ٧اهذ مً بجي ٦ىاهت وح٣ٗب  ,بلى طل٪ ٣ٌٗىب بً الؿ٨ُذ ٚو

ل َظٍ ال٣هت ٖلى لٟٔ الخضًض اه ,باؾدبٗاص ججًز ان امغؤة مً  ,األهه لِـ ٞحها ؤهه ٧ان ٍٖغ وػٖم بً ال٩لبي ؤن الىظًغ الٍٗغ

بجي ٖامغ بً ٦ٗب إلاا ٢خل اإلاىظع بً ماء الؿماء ؤوالص ؤبي صاوص و٧ان ظاع اإلاىظع زكِذ ٖلى ٢ىمها ٞغ٦بذ ظمال ولخ٣ذ 

ان :بهم و٢الذ ٣ا٫ ,ؤها الىظًغ الٍٗغ ت الخبصخي إلاا ؤنابخه الغمُت بتهامت وعظ٘ بلى الُمً  :ٍو و٢ض ؾ٣ِ ؤو٫ مً ٢اله ؤبَغ

وط٦غ ؤبى بكغ آلامضي ؤن ػهبرا بؼاي وهىن ؾا٦ىت زم مىخضة بً ٖمغو الخشٗمي ٧ان ها٦دا في آ٫ ػبُض ٞإعاصوا ؤن  ,لخمه

ضا و٧ان مً ؤقض الىاؽ ٖضوا ٞإهظع  ٌٛؼوا ٢ىمه وزكىا ؤن ًىظع بهم ٞدغؾه ؤعبٗت هٟغ ٞهاصٝ مجهم ٚغة ٣ٞظٝ زُابه ٖو

بوي عؤًذ الجِل ٞؿلبىوي ٞغؤٍو  :ل٣ي ظِكا ٞؿلبٍى وؤؾغوٍ ٞاهٟلذ بلى ٢ىمه ٣ٞا٫ألانل ُٞه ؤن عظال  :و٢ا٫ ٚحٍر ,٢ىمه
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ا و٦ظب ذ َاثٟت مجهم، ٞإنبدىا م٩اجهم، ٞهبدهم الجِل، ٞإَل٨هم، واظخاخهم". و٢ا٫ عاٍو

 به: "ًٖ ع 
ُ
 .(74)("٨م جغص ٖل٨ُمبهما هي ؤٖمال

 ( حٍٗغف اإلاهلخت) 

ض, ونالخا ؤًًا, ): " اإلاهباح اإلاىحر"في  الُٟىمي ٢ا٫ َٗ
َ
ر الصخيء ُنلىخا مً باب ٢

َ
َنل

ر بٟخدخحن لٛت زالشت, ٞهى نالر, وؤنلخخه 
َ
ْهل ًَ ر 

َ
َؿض, وَنل

َ
ٞ 

ُ
ى زالٝ ر بالًم لٛت, َو

ُ
وَنل

ى ال ر وؤنلر ؤحى بالهالح, َو
َ
 ؤي: زحر, والجم٘ َٞهل

 
خحر والهىاب, وفي ألامغ مهلخت

 .(75)(اإلاهالر

ى خؿً الخا٫, واإلاٟٗلت حؿخٗمل  و٢ا٫ ابً ٖاقىع: )اإلاهلخت مٟٗلت مً الهالح, َو

  إلا٩اِن 
َ
 ما ٦
ُ
  اإلاكخ٣ت مىه, وهي َىا مجاػ   ر ُٞه الصخيءُ ث

َ
ل ال٣ىة مجزلت  ال٨ثرة, والٗال٢ت اللؼومُ  بخجًز

ل م٣اعن اإلاٗجى مجزلت الخا٫  :ل٣ى٫ الٗغب الٗغفي بحن ال٨ثرة وال٣ىة, "بهما الٗؼة لل٩ازغ", وبخجًز

ُت( ,ُٞه للمكابهت مجاػا ٞاظخم٘ ٞحها مجاػ مغؾل واؾخٗاعة, زم ناعث خ٣ُ٣ت ٖٞغ
(76). 

ؤلم ؤو  :لظة ؤو ؾببها ؤو ٞغخت ؤو ؾببها, واإلاٟؿضة :اإلاهلخت)٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم: 

 
َ
 .(77)(ؤو ؾببه مٌّ ؾببه ؤو ٚ

با  و٢ض ًِ  ٢ى٫ُ ج٣ضم ٢ٍغ  .ؤو صٞ٘ اإلاًغة( اإلاهلخت: ظلب اإلاىٟٗت)٢ضامت:  اب

٣ا بلحها, واإلاًغة  :اإلاىٟٗت): " املخهى٫ "٢ا٫ الغاػي في  ٖباعة ًٖ اللظة ؤو ما ٩ًىن ٍَغ

٣ا بلُه.  ٖباعة ًٖ ألالم ؤو ما ٩ًىن ٍَغ

  واللظة ٢ُل في خضَا بجها بصعا٥ُ 
ُ
 م, وألالم بصعا٥ اإلاىافي.الثِ اإلا

                                                                                                                                             

ىهه وال ًتهمىهه في الىهُدت وال ظغث ٖاصجه بالخٗغي ٣ُٞٗىا بهض٢ه لهظٍ  اها ٞخد٣٣ىا نض٢ه ألجهم ٧اهىا ٌٗٞغ ٍٖغ

با  ,الخىاع١ واإلاعجؼاث الضالت ٖلى ال٣ُ٘ بهض٢ه ًٞغب الىبي ملسو هيلع هللا ىلص لىٟؿه وإلاا ظاء به مشال بظل٪ إلاا ؤبضاٍ مً ,ال٣غاثً ج٣ٍغ

ىهه ٗٞغ ى ٖىض ؤخمض ؤًًا بؿىض ظُض مً  :٢لذ ,ألٞهام املخاَبحن بما ًإلٟىهه َو ضٍ ما ؤزغظه الغامهغمؼي في ألامشا٫ َو ٍا ٍو

ضة ًٖ ؤبُه ٢ا٫ ا الىاؽ مشلي ومشل٨م مشل ٢ىم ؤحه" :زغط الىبي ملسو هيلع هللا ىلص طاث ًىم ٞىاصي زالر مغاث :خضًض ٖبض هللا بً بٍغ

زاٞىا ٖضوا ؤن ًإجحهم ٞبٗشىا عظال ًتراًا لهم ٞبِىما َم ٦ظل٪ بط ؤبهغ الٗضو ٞإ٢بل لُىظع ٢ىمه ٞسصخي ؤن ًضع٦ه الٗضو 

ظا ٧له ًض٫  ,وؤخؿً ما ٞؿغ به الخضًض مً الخضًض ",ٞإَىي بشىبه ؤحها الىاؽ ؤجِخم زالر مغاث ,٢بل ؤن ًىظع ٢ىمه َو

ى اإلاٗغوٝ في الغواًت ,ان مً الخٗغي ٖلى ؤن الٍٗغ ا  :وخ٩ى الخُابي ؤن دمحم بً زالض عواٍ باإلاىخضة ٢ا٫ ,َو ٞةن ٧ان مدْٟى

 317 - 11/316(. ٞخذ الباعي ٞهُذ اللؿان :ان ؤيبعظل ٖغ  :ٞمٗىاٍ الٟهُذ باإلهظاع ال ٨ًجى وال ًىعي ٣ًا٫

 31 - 1/27حجت هللا البالٛت ( 74)

 1/345 ( اإلاهباح اإلاىحر75)

 2/221( خاقُت الخى٣ُذ 76)

 12 - 1/11( , واهٓغ: ٢ىاٖض ألاخ٩ام 32الٟىاثض في ازخهاع اإلا٣انض )م ( 77)
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ًَ َما, ألجهما مِ هه ال ًجىػ جدضًُض ؤٖىضي  ىاُب واله ضع٥  ضٍ الخيُّ ِج ً ؤْهغ ما  مً هٟؿه, ٍو

 
َ
ُٟ  واخٍض  بحن ٧ّلِ  بالًغوعة الخٟغ٢ت ما, وما ٧ان ٦ظل٪ ًخٗظع حٍٗغ ه بما مجهما, وبُجهما وبحن ٚحَر

 .(78)(َى ؤْهُغ مىه

ظا قٍغ الخٍٗغ٠, ؤٖجي ٧ىهه ؤْهَغ  ٝ,  ٢لذ: َو كٍغ اهخٟى ةطا اهخٟى الٞمً اإلاٗغَّ

 اإلاكغوٍ.

اللظة بصعا٥ اإلاالثم، وألالم بصعا٥ ٢ىله: "): " قغح املخهى٫ "٢ا٫ ال٣غافي في  :(  جىبُه) 

٢لىا: اللظة وألالم ٖغيان مً ؤٖغاى الىٟـ ٚحر الٗلىم، بل هي ٧إهىإ الُٗىم  "اإلاىافي

 
ُ
 هػمه، ٩ُٞىن عؾمَا باإلصعا٥ الخام جٟؿحر الصخيء بما ًال ها ٚحُرَا، ٞخٟؿحرُ والغواثذ، وبصعا٦

ى ظاثؼ   ـُ بصعا٦ِها, ٞهى زُإ،  ها٢ها، َو في الخٍٗغ٠، ل٨ىه ال ًيبػي ل٪ ؤن حٗخ٣ض ؤن اللظة هٟ

ى ٦ما لى ٢ُل: الؿىاص بصعا٥ اإلاٟغ١ للبهغ  .(79)(َو

بلى طاث اإلاالثم ال بلى مجغص  واإلاغاص باإلصعا٥ الىنى٫ُ ): " قغح اإلا٣انض"في الؿٗض ٢ا٫ و 

بصعا٥  :ولظا ٧ان ألا٢غب ما ٢ا٫ ابً ؾِىا ؤن اللظة ,اللظًظ ٚحر اللظةٞةهه جسُل  ,(80)نىعجه

بصعا٥ وهُل لىنى٫ ما  :وهُل لىنى٫ ما َى ٖىض اإلاضع٥ ٦ما٫ وزحر مً خُض َى ٦ظل٪، وألالم

 ؤٖجي ؤلانابت والىظضان, ٞظ٦غ م٘ ؤلاصعا٥ الىَُل  ,َى ٖىض اإلاضع٥ آٞت وقغ مً خُض َى ٦ظل٪

ه بدهى٫ نىعةٍ ألن بصعا٥ الصخيء ٢ض ٩ًىن    ,حؿاٍو
ُ
واللظة ال  ,ه ال ٩ًىن بال بدهى٫ طاجهوهُل

 
َ
ألن اللظة لِؿذ هي بصعا٥  , وط٦غ الىنى٫ هبهما جخم بدهى٫ طاجِ  جخم بدهى٫ ما ٌؿاوي اللظًظ

 .(81)(اللظًظ ٣ِٞ بل هي بصعا٥ خهى٫ اللظًظ للملخظ وونىله بلُه

حرُ  "قغح املخهل٢ا٫ ٢ُب الضًً اإلاهغي في "و )٢ا٫ ال٣غافي:  ٍ مً الٗلماء: بن مً ٚو

 
 
لمجي في ل، وهي ٖضم اإلاىافي، ٞلظة الجمإ هي ٖضم اإلاؼاخمت الىاؽ مً ٣ًى٫: اللظة ٖضمُت

 ُ٘ ، و٦ظل٪ ظمُ ُخه، ولظة ألا٧ل ػوا٫ الجٕى  نىع اللظة. ؤٖو

  ظمٍُل  ىا هلخظ بالىٓغ بلى وظٍه : هدً هجض ؤهَٟؿ ٢ا٫ ٢ُب الضًً: ٞةن ٢لَذ 
ُّ
في  لم ٨ًً ٢ِ

َٗ   هدً مكخا٢ىن بلُه، ختى ٣ًا٫: طَب ٖىا بغئٍخه ؤلُم ىا، والبالِ   ىا ؤن اللظة ٚحُر ْم لِ الكى١، ٞ

                                              

 5/158( املخهى٫ 78)

 7/3254 ( هٟاجـ ألانى٫ 79)

ُت. )ػ(80) ت ال الٗٞغ  ( ٩ُٞىن اإلاغاص باإلصعا٥ خ٣ُ٣خه اللٍٛى

 2/513( خاقُت الُٗاع ٖلى املخلي 81)
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ـٍ  وؤظاب ٖىه: بإن ٧لَّ  صٞ٘ ألالم.   هٟ
 
 بلى عئٍت الجما٫ مً خُض الجملت، ٞةطا عؤْث  ٞايلت ماثلت

 
َ
 .(82)(اهضٞ٘ ٖجها طل٪ الكى١  َظٍ الهىعة

مً ال٣ٗالء بلى ؤجها ال خ٣ُ٣ت  ب ٦شحر  و٢ض طَ): " مٟخاح صاع الؿٗاصة"في  و٢ا٫ ابً ال٣ُم

 ُ٘   لها, وبهما هي صٞ
ُ
ُ٘ ألالم ٣ِٞ, ٞةن لبـ الشُاب مشال بهما ٞاثضج ذ,  ه صٞ الخإلم بالخغ والبرص والٍغ

 
 
, ولهظا لى لم ًجض ؤلَم  ػاثضة ٖلى طل٪, و٦ظل٪ ألا٧ُل  ولِـ ٞحها لظة  بهما ٞاثضجه صٞ٘ ؤلم الجٕى

 ٌَ ن في مؼاولت ؤ الُٗل والغاخت م٘ الخٗب, ومٗلىم  ٪ الكغب م٘ , و٦ظلألا٧َل  ِب ُِ خَ ْؿ الجٕى لم 

 ؤلاوؿاُن  ً يغع ما ًضٞ٘ به وؤإلاه, ُٞدخملمِ  ٢لُّ ؤإلاا ويغعا ول٨ً يغعٍ وؤإلاه ؤه طل٪ وجدهُلِ 

 ؤ
َّ
ٓمهما, وخ٩يالًغ  ز٠ و٢ض جىاو٫ ٢ضخا ٦غحها  -هه ٢ُل له ؤًٖ بٌٗ ال٣ٗالء  عًٍ صٞٗا أٖل

 :  -مً الضواء 
ُ
  :٢ا٫ ؟٪ مٗه٠ُ٦ خال

 ٞ٘ آٞاث بأٞاثصؤ... ؤنبدذ في صاع بلُاث 

وفي الخ٣ُ٣ت ٞلظاث الضهُا مً اإلاأ٧ل واإلاكاعب واللبـ واإلاؿ٨ً واإلاى٨ذ مً َظا 

 .(83)(الجيـ

  ن ج٩ىن َظٍ الضاُع ؤالخ٨مت الخامت البالٛت ا٢خًذ ): ؤًًاو٢ا٫ 
ً
 ,ها ببالئهاٖاُٞتُ  ممؼوظت

غُخ  ,ا بؿ٣مهاهوصختُ  ,ها بأالمهاولظتُ  ,ها بٗىائهاوعاختُ  جضٞ٘ بٌٗ آٞاتها  ابخالٍء  ها بٛمها, ٞهي صاُع ٞو

 ببٌٗ ٦ما ٢ا٫ ال٣اثل: 

 صٞ٘ آٞاث بأٞاثؤنبدذ في صاع بلُاث ... ؤ

٧ل والكغب واللباؽ والجمإ والغاخت وؾاثغ ما في ألا ٞةه٪ بطا ٨ٞغَث  ,ول٣ض نض١

الجٕى  ا٥ جضٞ٘ باأل٧ل ؤلَم ٞال جغ ؤالم والبلُاث, آلاه ًضٞ٘ بها ما ٢ابله مً عؤًخَ  ,ؿخلظ بهٌُ 

ا, ومً َىا ٢ا٫ بٌٗ ال٣ٗالء: لُٗل وباللباؽ ؤلم اوبالكغب ؤ بن لم الخغ والبرص و٦ظا ؾاثَغ

  زغي ومدلٌّ ؤ ما اللظاث الخ٣ُ٣ُت ٞلها صاع  لظاتها لىا هي صٞ٘ آلاالم ال ٚحر, ٞإ
َ
 .(84)(ٚحر َظٍ ُغ آز

م ؤي الظًَ  -م وما ًخَى)و٢ا٫ ؤلامامان الٟسغ الغاػي والخ٣ي الؿب٩ي:   -ؤي ٣ً٘ في الَى

اؾت ,مً لظة خؿُت ٣٦ًاء قهىحي البًُ والٟغط ٞهى صٞ٘  ,ؤو زُالُت ٦دب الاؾخٗالء والٍغ

                                              

 7/3254 ( هٟاجـ ألانى٫ 82)

 1/133خاح صاع الؿٗاصة ( م83ٟ)

 1/275 الؿاب٤( 84)
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ُخه ولظة  ,ألالم, ٞلظة ألا٧ل والكغب والجمإ صٞ٘ ؤلم الجٕى والُٗل وصٚضٚت اإلاجي ألٖو

اؾت صٞ٘ ؤلم ال٣هغ والٛلبت  .(85)(الاؾخٗالء والٍغ

ا: )" ظم٘ الجىام٘"وفي  بضٞٗه ٦ما )مً ألالم( ٢ا٫ املخلي:  : هي الخالُم (86)و٢ا٫ ابً ػ٦ٍغ

بًضٍ ٦مً و٠٢ ٖلى مؿإلت ٖلم ؤو ٦جز ما٫  مً ٚحر ؾب٤ ؤلٍم  ج٣ضم, وُعصَّ بإهه ٢ض ًلخظ بصخيٍء 

 .(87)(ٞجإة مً ٚحر زُىعَما بالبا٫ وؤلم الدكى١ بلحهما

ٖباعة قغح اإلا٣انض  ً ألالم""هي الخالم م)٢ىله: و٢ا٫ الُٗاع في خاقِخه ٖلى املخلي: 

ا ؤن اللظة ٖباعة ًٖ الخبض٫ والخغوط ًٖ خالت ٚحر َبُُٗت بلى خالت  ٨َظا: وػٖم دمحم بً ػ٦ٍغ

ى مٗجى الخالم ًٖ ألالم ,وبه نغح ظالُىىؽ في مىاي٘ مً ٦المه ,َبُُٗت وطل٪ ٧األ٧ل  ,َو

ُخه ًُ  ,للجٕى والجمإ لضٚضٚت اإلاجي ؤٖو حرُ  وؤبُله اب ل اللظة مً ٚحر ه ٢ض جدهُ ٍ بإهؾِىا ٚو

ومُالٗت ظما٫ مً ٚحر َلب وقى١ ال  ؤلم ؤو خالت ٚحر َبُُٗت ٦ما في مهاصٞت ما٫ٍ  ؾاب٣ِت 

ًَ  ,ٖلى الخٟهُل وال ٖلى ؤلاظما٫  بإن لم 
ُ
 سُ

ُّ
و٦ظا في بصعا٥  ,ال ظؼثُا وال ٧لُا غ طل٪ بباله ٢ِ

ا في خهى٫ الصخت ٖلى ٫ مً ٚحر لظة ٦مو٢ض ًدهل طل٪ الخبضُّ  ,الظاث٣ت الخالوة ؤو٫ مغة

ما ٖلى مً له ٚاًت الكى١  حَر ج وفي وعوص اإلاؿخلظاث مً الُٗىم والغواثذ وألانىاث ٚو الخضٍع

 .(88)(ًٖ الكٗىع وؤلاصعا٥ اَـ بلى طل٪ و٢ض ٖغى له قاٚل  

ها وبهما ٚاًتُ  ,بهه ال خ٣ُ٣ت للظة في الضهُا :و٢ض ٢ُل): " عويت املخبحن"و٢ا٫ ابً ال٣ُم في 

ولظل٪ ًضٞ٘ ؤلم  ,ا ًضٞ٘ ؤلم الجٕى والُٗل وؤلم الكهىة باأل٧ل والكغب والجمإصٞ٘ آالم ٦م

وظىصي ٌؿخلؼم  اللظة ؤمغ   ؤنَّ  والخدلُمالخمى٫ وؾ٣ٍى ال٣ضع ٖىض الىاؽ بالغثاؾت والجاٍ, 

 َ٘  .(89)(ألالم بما بُجهما مً الخًاص صٞ

                                              

 512 - 2/511( قغح املخلي م٘ خاقُت الُٗاع 85)

باء, ( ٢ا٫ الُٗاع: )86) اؾمه دمحم الُبِب الغاػي مخ٣ضم ٖلى ابً ؾِىا, ط٦غ له جغظمت واؾٗت ناخب َب٣اث ألَا

ضص له جأل٠ُ ٦شحرة, وآلان مىظىص مجها بٌٗ بضًاعها اَلٗذ ٖلحها, و٧اهذ له ًض َاثلت في الٗالط بسالٝ الكُش ابً ؾِىا  ٖو

باء, ٞةهه ٧ان مسالُا للضو٫  ٞةهما ٧اهذ مهاعجه في الٗلم صون الٗمل, ولٗل طل٪ ل٩ىهه لم ًباقغ الٗمل ٦شحرا ٦باقي ألَا

ى٣ل في ومخ٣لبا في اإلاىانب وو٢ٗذ له مدً ٦شحرة والقى قضاثض ُٖٓمت ختى بن ُظلَّ مالٟاجه ؤلٟها في الازخٟاء والدؿتر والخ

حر طل٪(. خاقُت الُٗاع   2/512ألاؾٟاع ٚو

 2/512( قغح املخلي م٘ خاقُت الُٗاع 87)

 2/512قغح املخلي خاقُت الُٗاع ٖلى ( 88)

 (165( عويت املخبحن )م 89)
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ظا    ماَو
ُ
عٍ قُس ٣ًىلىن: بن َظٍ ):  "ظام٘ اإلاؿاثل"ه ابً جُمُت, ٣ٞض ٢ا٫ ٦ما في ٢غَّ

ِ٘  اللظاث البضهُت لِؿذ لظاث خ٣ُ٣ُت، وبهما هي مجغصُ  ،  ٧ل ًضٞ٘ ؤلمألا آالم، ٞةنَّ  صٞ الجٕى

 والى٩اح ًضٞ٘ ؤلم الكب٤.

ب ؤنَّ   َظٍ م٩ابَ  وال ٍع
 
 بخؿاَؽ  إلاا َى مً ؤْهغ الخؿُاث الظو٢ُاث اإلاىظىصاث، ٞةنَّ  غة

َى ؤْهغ ٖىض الخُىان  ألا٧ل والى٩اح ؤمغ  الخُىان باللظة مً ؤٖٓم ؤلاخؿاؽ، وبخؿاؾه لظة 

ٞاؾض، ٞةهه ال  م، ٦الم  ؤلاإلاخدظل٤: بن َظٍ لِؿذ لظة وبهما هي صٞ٘  مً ؤ٦ثر ألاقُاء، ٣ٞى٫ُ 

ىا ٣ٞض ؤلم، ٞاألمغان مىظىصان. ب ؤن َىا لظة، َو  ٍع

هظا اإلاىظىص في الضهُا ٦ظل٪، ٞ وبن ٢ا٫: لىال طا٥ ألالم لم جدهل َظٍ اللظة. ٞةن ؤعاص ؤنَّ 

َا في صاع الخُىان التي صخُذ، ل٨ً ٧ىن َظٍ اللظة في الضهُا بهما جىظض بٗض ؤلم، ال ًمى٘ وظىصَ 

ألالم ؾبب َظٍ اللظة في الضهُا، و٦ما٫ البضن واليؿل َى الٗلت الٛاثُت  ٞحها بال ؤلم، ٞةنَّ  ال ؤلَم 

٨مت بٗضَا هي اليؿل لهظٍ اللظة، ول٨ً ٧ىجها في الضهُا ال جىظض بال بؿبب ٢بلها َى ألالم، وخ

٨مت، ٦ما ؤن ٧ل وزباث الجؿض، ال ًمى٘ ؤن ًىظض في آلازغة بضون َظا الؿبب وصون َظٍ الخ

ضمُ مىظىصاث الضاع آلا  اًاتها، ٖو  زغة ومً ًىظض ٞحها بضون ما ا٢ترن بها في الضهُا مً ؤؾبابها ٚو

ىص بهآ بامخىاٖه شخيء   ، والٗلُم شخيء   وظىص الصخيِء  ب ؤن اإلاٖى في الجىت لِؿذ خ٣اث٣ه  زغ، وال ٍع

اًاجه وؤؾبابه ممازال إلاا َى في الضهُا، ٦ما ٢ا٫ ابً ٖبا زغة ؽ: "لِـ في الضهُا شخيء مما في آلا ٚو

، زم ٢ُل:  وبهما ؤزبرها مجها بما له ,بال ألاؾماء" ُم }في الضهُا ما ٌكبهه مً بٌٗ الىظٍى
َ
ل ْٗ
َ
 ح

َ
ال
َ
ٞ

حُ  ْٖ
َ
ِة ؤ غَّ

ُ
٢ ًْ ُهْم ِم

َ
َي ل ِٟ

ْ
ز
ُ
ـ  َما ؤ ْٟ "٣ًى٫ هللا: ؤٖضصث لٗباصي الهالخحن ما  :-ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبي  و٢ا٫ {,ٍن هَ

ولهظا ؤزبر هللا بىظىص َظا الىُٗم  ُغ ٖلى ٢لب بكغ",ال ٖحن عؤث، وال ؤطن ؾمٗذ، وال ز

اًت، ٦ما هٟى ًٖ ألاقغبت واللباؽ  واللظاث في الجىت م٘ هُٟه إلاا ٣ًترن به في الضهُا مً ؾبٍب  ٚو

حر طل   ه، بط هي صاُع ٪ آٞاجِ ٚو
َ
 .(90)(ٞحها بدا٫ وُٗم ال آٞت

كهض ل٩ىن اللظة ؤمغا وظىصًا ػاثضا ٖلى صٞ٘ ألالم ما في  ا  "ؤؾجى اإلاُالب"٢لذ: َو لؼ٦ٍغ

باء: وم٣انض الى٩اح زالزت: خٟٔ اليؿل, وبزغاط اإلااء الظي ًًغ اخخباُؾ ألاههاعي: ) ه ٢ا٫ ألَا

ظٍ الشالشت هي ال , خُض (92)وال اخخباؽ( (91)َىا٥ تي في الجىت, بط ال جىاؾَل بالبضن, وهُل اللظة. َو

 ظٗلىا خهى٫ اللظة ؤمغا ػاثضا ٖلى صٞ٘ الًغع الخانل مً اخخباؽ اإلااء في البضن.

                                              

 186 - 6/185( ظام٘ اإلاؿاثل 90)

ي ؾُٗض الخضعي ؤب )٢ىله "بط ال جىاؾل َىا٥" عوي الترمظي مً خضًض( ٢ا٫ الغملي في خىاشخي قغح الغوى: 91)

ٗه:  ب. ٢ا٫: "اإلاامً بطا اقخهى الىلض في الجىت ٧ان خمله وويٗه وؾىه في ؾاٖت ٦ما ٌكخهي"ٞع . زم ٢ا٫: خضًض خؿً ٍٚغ
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 ( ) فاثضة 
َ
 :  لظة وّلِ  في ؤن لظة الٗلم فىق

ؤما اللظة ٞهي ٖباعة ًٖ بصعا٥ املخبىب، ٞلظة ألا٧ل ٖباعة ًٖ ): " جٟؿحٍر"٢ا٫ الغاػي في 

بصعا٥ جل٪ الُٗىم اإلاىا٣ٞت للبضن، و٦ظل٪ لظة الىٓغ بهما جدهل ألن ال٣ىة البانغة مكخا٢ت 

بلى بصعا٥ اإلاغثُاث، ٞال ظغم ٧ان طل٪ ؤلاصعا٥ لظة لها, ٣ٞض ْهغ بهظا ؤن اللظة ٖباعة ًٖ بصعا٥ 

 ، وألالم ٖباعة ًٖ بصعا٥ اإلا٨غوٍ.املخبىب

ذ َظا ٞى٣ى٫: ؤقٝغ وؤ٦مل، واإلاضع٥  واإلاضع٥ وؤقضَّ  ٧لما ٧ان ؤلاصعا٥ ؤٚىَم  وبطا ٖٞغ

 ؤه٣ى وؤب٣ى, وظب ؤن 
َ
ى ؤقٝغ  ,وال ق٪ ؤن مدل الٗلم َى الغوح وؤ٦مل, ج٩ىن اللظة ؤقٝغ َو

مً البضن, وال ق٪ ؤن ؤلاصعا٥ ال٣ٗلي ؤٚىم وؤقٝغ ٖلى ما ؾُجيء بُاهه في جٟؿحر ٢ىله: 

ْعِى }
َ ْ
َماَواِث َوألا ىُع الؿَّ

ُ
ُ ه

َّ
ال ق٪ ؤهه ؤقٝغ ألهه َى هللا عب الٗاإلاحن وظمُ٘ ٞ , وؤما اإلاٗلىم{اَّلل

مسلى٢اجه مً اإلاالث٨ت وألاٞال٥ والٗىانغ والجماصاث والىباث والخُىاهاث وظمُ٘ ؤخ٩امه 

وؤوامٍغ وج٩الُٟه, وؤي مٗلىم ؤقٝغ مً طل٪, ٞشبذ ؤهه ال ٦ما٫ وال لظة ٞى١ ٦ما٫ الٗلم 

اهه، ومما ًض٫ ٖلى ما ٢لىاٍ ؤهه بطا ولظاجه, وال ق٣اوة وال ه٣هان ٞى١ ق٣اوة الجهل وه٣ه

ها و٢ضع ٖلى الجىاب والهىاب ٞحها ٞغح بظل٪ َم لِ َٖ  ٞةْن  ,ؾئل الىاخض مىا ًٖ مؿإلت ٖلمُت

ه خُاء مً طل٪، وطل٪ ًض٫ ٖلى ؤن اللظة الخانلت بالٗلم وابخهج به، وبن ظهلها ه٨ـ عؤَؾ 

 .(93)(اللظاث، والك٣اء الخانل بالجهل ؤ٦مل ؤهىإ الك٣اء ؤ٦مُل 

 ًُ همِ البهجت "ًٖ ابً ؾِىا ؤهه ٢ا٫ في  "الغص ٖلى اإلاى٣ُُحن"٦خاب جُمُت في  وه٣ل اب

, ):  (94) "والؿٗاصة
ُ
 اإلاؿخٗلُت هي الخؿُت

َ
ت ام الٗامُت ؤن اللظاِث ال٣ٍى بهه ٢ض ٌؿب٤ بلى ألاَو

ه ِمً ظملتهم مً له يبَّ ًُ  وؤن ما ٖضاَا لظاث يُٟٗت و٧لها زُاالث ٚحر خ٣ُ٣ت, و٢ض ًم٨ً ؤن 

 ما ًهٟىهه مً َظا ال٣بُل َى اإلاى٩ىخاث واإلاُٗىماث وؤمىع  
َّ
جمُحز  ما ٣ُٞا٫ له: ؤلِـ ؤلظ

زؿِـ ٧الكُغهج والجرص ٢ض  ججغي َمجغاَا, وؤهخم حٗلمىن ؤن اإلاخم٨ً مً ٚلبٍت ما ولى في ؤمغٍ 

  ى له مى٩ىح  ٗغِ ٌَ 
ُ
مُت, و٢ض ٌٗغى مى٩ىح ومُٗىم ٞحٞر ا ٌٗخايه مً لظة الٛلبت الَى

َ
ًه إلِا

مه ُٞىٌٟ الَُض 
َ
اؾت م٘ صخت ظؿمه في صخبت َخك مجهما مغاٖاة  ومُٗىم لُالب الٟٗت والٍغ

                                                                                                                                             

غوي طل٪ ًٖ َاوؽ ومجاَض  :و٢ض ازخل٠ ؤَل الٗلم في َظا, ٣ٞا٫ بًٗهم في الجىت ظمإ مً ٚحر خمل وال ولض, ٍو

 "ؤن ؤَل الجىت ال ٩ًىن لهم ٞحها ولض"( اَـ . –ملسو هيلع هللا ىلص  -بً ببغاَُم مً خضًض الىبي والىسعي، و٢ا٫ البساعي: ٢ا٫ لي بسخا١ 

 4/228, واهٓغ: ػاص اإلاٗاص البً ال٣ُم  3/98 في قغح عوى الُالبؤؾجى اإلاُالب ( 92)

 2/405 ( جٟؿحر الغاػي 93)

ى الىمِ الشامً مً ٢ؿم ؤلالهُاث مً ٦خاب 94)  .ؤلاقاعاث" البً ؾِىا"( َو
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 ال مدالت َىا٥ مً اإلاى٩ىح واإلاُٗىم, وبطا ٖغى 
َّ
مت, ٩ُٞىن مغاٖاة الخكمت آزَغ وؤلظ

ْ
للِخك

 
ُ
بةوٗام ًهِبىن مىيٗه آزغوٍ ٖلى الالخظاط بمكخًهى خُىاوّيٍ  لل٨غام مً الىاؽ الالخظاط

ـٍ 
َ
حن بلى ؤلاوٗام به, و٦ظل٪ ٞةنَّ ٦بحَر ُٞه, وآزغوا ُٞه ٚحرَ  ُمخىاٞ الىٟـ  َم ٖلى ؤهٟؿهم مؿٖغ

 َٕ ؿخد٣غ َى٫َ  ٌؿخهٛغ الجى اإلاىث ومٟاظإة  والُٗل ٖىض املخاٞٓت ٖلى ماء الىظه, َو

ب ٖىض مىاظؼة اإلاباعػًٍ, وعبما ا٢خدم الىاخُض 
َ
ُ َٗ ٖلى ٖضص صَم ممخُُا ْهغ الخُغ إلاا  ال

ى مُذ, ٣ٞض بان ؤنَّ ًخى٢ٗه مً لظة  اللظاث  الخمض ولى بٗض اإلاىث ٧إن جل٪ جهل بلُه َو

, ولِـ طل٪ في الٗا٢ل ٣ِٞ بل وفي العجم مً الباَىت مؿخٗلُت ٖلى اللظاث الخؿُت

الخُىاهاث, ٞةن مً ٦الب الهُض ما ٣ًىو الهُض ٖلى الجٕى زم ًمؿ٨ه ٖلى ناخبه وعبما 

ما ولضجه ٖلى هٟؿها وعبما زاَغث مدامُت ٖلُه خمله بلُه, والغايٗت مً الخُىاهاث جازغ 

 .(95)(ؤٖٓم مً مساَغتها في طاث خماًتها هٟؿها

٢ا٫ الخ٨ُم ؤبى ههغ دمحم بً دمحم بً َغزان بً )وفي خاقُت الُٗاع ٖلى قغح املخلي: 

بت مً مضًىت بالؾاٚىن ظمُ٘  ؤوػلٜ التر٧ي الٟاعابي وؿبت بلى ٞاعاب مضًىت ٞى١ الكاؽ ٢ٍغ

ُت وهي ٢اٖضة بالص التر٥ جىفي ؾىت حؿ٘ وزالزحن وزالزماثت بضمك٤ الكام و٢ض هاَؼ ؤَلها قاٞٗ

غي  في ٦خاب الٟهىم ؤن  -زماهحن ؾىت ومً مضًىت ٞاعاب ناخب الصخاح الٗالمت الجَى

ان الخ٤ ألاو٫ بةصعا٦ها اجها الخ٤ ألاو٫ ٖلى ما ًخجلى  ,الىٟـ اللىامت اإلاُمئىت ٦ما لها ٖٞغ ٞٗٞغ

وزحر ٖىض اإلاضع٥  ما َى ٦ما٫   وبِىه قاعح الٟهىم بإن اللظة بصعا٥ُ  ,ل٣هىي لها َى اللظة ا

وال ق٪ في جٟاوث ؤلاصعا٥ في خض هٟؿه بالكضة وال٠ًٗ وبال٣ُاؽ بلى  ,مً خُض َى ٦ظل٪

ؤما بخٟاوث  ,٥٥ ؤو اإلاضعَ وطل٪ بما بخٟاوث ؤلاصعا٥ ؤو اإلاضعِ  ,ٞخخٟاوث اللظة ؤًًا ,مخٗل٣ه

٦ما ؤن الٗاق٤ بطا عؤي مٗكى٢ه مً مؿاٞت  ,ن ؤجم ٧اهذ اللظة ؤ٦ثرؤلاصعا٥؛ ٞؤلهه ٧لما ٧ا

٥ ٞةن لظة الؿم٘ الصخُذ وؤما بخٟاوث اإلاضعِ  ,ؤ٢غب ج٩ىن لظجه ؤ٦ثر مما عآٍ مً مؿاٞت ؤبٗض

م٨ً ؤن ًغظ٘ َظا بلى جٟاوث ؤلاصعا٥،  ,مً الهىث الخؿً ؤقض مً لظة الؿم٘ اإلاٍغٌ مىه ٍو

وال ق٪  ,كى١ اإلاىٓىع ٧لما ٧ان ؤخؿً ج٩ىن اللظة في عئٍخه ؤ٦ثر٥؛ ٞؤلن اإلاٗوؤما بخٟاوث اإلاضعَ 

ألن ؤلاصعا٥ ال٣ٗلي وانل بلى ٦ىه الصخيء  ,لٗا٢لت ؤ٢ىي مً ؤلاصعا٧اث الخؿُتؤن بصعا٥ ال٣ىة ا

الظي َى ؤنٗب اإلاضع٧اث ختى ًمحز بحن اإلااَُت وؤظؼائها زم ًمحز بحن الجيـ والٟهل وظيـ 

محز بحن ا هل الجيـ ٍو  ,لخاعط الالػم واإلاٟاع١ وبحن الالػم بىؾِ وبٛحر وؾِالجيـ ٞو

اإلاضع٧اث إلاكاع٦ت الخُىان ألاعجم  وؤلاصعا٥ الخسخي ال ًهل بال بلى املخؿىؽ الظي َى ؤْهُغ 

                                              

 (476 - 475الغص ٖلى اإلاى٣ُُحن )م ( 95)
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؛ ألجها طاث الخ٤ ونٟاجه  ,م٘ ؤلاوؿان في طل٪ ؤلاصعا٥ ٞاإلصعا٥ ال٣ٗلي ؤ٢ىي ومضع٧اجه ؤقٝغ

٧اث الخـ لِؿذ بال ؤٖغايا مسهىنت هي ألالىان ومضع  ,وجغجِب اإلاىظىصاث ٖلى ما هي ٖلُه

ومً البحن ؤن ال وؿبت ألخضَما  ,والُٗىم ؤو باقي املخؿىؾاث وما ًخٗل٤ بها مً اإلاٗاوي الجؼثُت

 ٞخ٩ىن اللظة ال٣ٗلُت ؤقض مً اللظة الخؿُت وؤ٢ىي مجها. ,في الكٝغ م٘ آلازغ

ظة ال٣ٗلُت هي اللظة ال٣هىي ن اللبح في مىي٘ آزغ: وؤوعص ٖلى ٢ىلهم زم ٢ا٫ طل٪ الكاع 

ا ,قبهت َغ للىٟـ ملخظة بةصعا٦ها لىظب ؤن ٌكخا١ بلحها  ٦ماالٍث  ؤهه لى ٧اهذ اإلا٣ٗىالُث  :وج٣ٍغ

خإلم بدًىع ؤيضاصَا ٧ال٣ىة الؿامٗت ٞةجها حكخا١ بلى ألانىاث الغزُمت التي هي ٦ما٫ لها  ,ٍو

ُٗ  .وجخإلم بىنى٫ ألانىاث اإلاؿدى٨غة بلحها لؼم مً ٖضم اقدُا١ الىٟـ بلى ؤهه ال ً :هاوصٞ

  بلحها ٖضمُ  ٞت واإلاُِل غْ اإلا٣ٗىالث الّهِ 
ً
لجىاػ ؤن ال ج٩ىن الىٟـ مخىظهت بلحها  ,بها ٧ىجها ملخظة

ت وما لم  بؿبب ُٚاء ماو٘ َى اجهما٦ها في اللظاث الخؿُت واقخٛالها باملخؿىؾاث الهٞغ

ٍل طل٪ الُٛاء الظي َى اإلاغى ٞةطا ؤػ  ,جلخٟذ بلحها لم ججض طو٢ا مجها ٞلم ًدهل قى١ بلحها

 .(96)(ًٖ بهحرتها ونلذ بلحها والخظث بها

 حٍٗغف اإلاهلخت ( ىملت) ج

ى ٧ىن الصخيء ٖلى َُئٍت )٢ا٫ الُىفي:  ٧املت  ؤما لٟٓها, ٞهى مٟٗلت مً الهالح, َو

له, ٧ال٣لم ٩ًىن ٖلى َُئخه الهالخت لل٨خابت به, والؿ٠ُ ٖلى  بدؿب ما ًغاص طل٪ الصخيءُ 

 لخت للًغب به.َُئخه الها

, ٞهي: الؿبب اإلااصي بلى الهالح والىٟ٘, ٧الخجاضُّ وؤما َخ  عة اإلااصًت بلى َا بدؿب الٗٝغ

 الغبذ.

 .(97)(الؿبب اإلااصي بلى م٣هىص الكإع ٖباصة ؤو ٖاصة :وبدؿب الكٕغ هي

  )اإلاهلخت في ألانِل و٢ا٫ ألابُاعي: 
 
ًٖ ظلب مىٟٗت ؤو صٞ٘ مًغة. ولم جب٤ ٖلى  ٖباعة

 َظا ؤلَا
ُ
اًت ض باإلاهلخت ٖىضَم: ٖع ٗت, ول٨ً ؤٍع لماء الكَغ م٣هىص  ال١ ٖىض ألانىلُحن ٖو

, وم٣هىصُ   الكٕغ
ُ
  ؤمىعٍ  زمؿِت  ٍ خٟٔ

َ
 ٖلى الخ
ْ
هم ووؿلهم ومالهم هم وؤهُٟؿ ٤, وهي صًجُ ل

 
َ
٣ىلهم, ٞما جًمً خٟٔ تَ  ٖو ُُ ها ٞهى َظٍ ألامىع ٞهى مهلخت, وما جًمً جٍٟى ه مٟؿضة, وهٟ

                                              

 512 - 2/511( خاقُت الُٗاع ٖلى قغح املخلي 96)

 (239( الخُٗحن في قغح ألاعبٗحن )م 97)
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َُّ ٢ا٫ الٛؼالي, (98)مهلخت( في ٦خاب ال٣ُاؽ ؤعصها به َظا  َب واإلاىاِؾ  َل : )وبطا ؤَل٣ىا اإلاٗجى املخ

 .(99)(الجيـ

 ((الىٓغ الكغعي والاحتهاص الفلهي ؤهمُت اإلالانض في فهل في )) 

بٗض اؾدُٟاء ال٨الم في حٍٗغ٠ اإلا٣انض واإلاهالر, و٢بل الكغوٕ في بُان ؤ٢ؿام زم 

خباُع  ضُم  اإلاهالر مً خُض الٖا   ٞهٍل  ٣َٖض  عؤًىا ه,الكغعي ٖو
َ
ِٝ  هبحن ُٞه ؤَمُت ٖلى  الى٢ى

ٗت والخد٣ُّ  م٣انِض   الػم  بها, و  ٤ِ الكَغ
 
 لل٣ٟه والاظتهاص. ؤن طل٪ قٍغ

ٗها مىاعاؤص١ الٟىىن الخضً بنَّ ٢ا٫ الضَلىي: ) ا ٖىضي، وؤٖم٣ها مدخضا، وؤٞع ، صُت بإؾَغ

ا ُٞما ؤعي  ُت ًٖ آزَغ ؤؾغاع  َى ٖلُم  - م٣ضاعا، وؤٖالَا مجزلت وؤٖٓمها وؤولى الٗلىم الكٖغ

 الضًً
ُ
ِ  ، الباخض

ّ
م ألاخ٩ام وإلِا

َ
ما٫ وهِ  ، وؤؾغاع زىاّمِ (100)هااتِ َُّ ًٖ ِخ٨ ِ ؤخ٤ُّ ها٩اتِ ألٖا

ّ
، ٞهى واَّلل

ـَ ٝ ُٞه مَ غِ هْ ًَ الٗلىم بإن  خسظٍ ٖضة إلاألاو٢اث ً ؤَا٢ه هٟاج ٗاصٍ بٗضما ٞغى ٖلُه مً ، ٍو

ًَ الُاٖاث ه بخل٪ ألازباع ، وج٩ىن وؿبخُ ظاء به الكٕغ ؿاُن ٖلى بهحرٍة ُٞماؤلاو هحُر ؛ بط به 

ً ألاقٗاع، ؤو ناخب اإلاى٤ُ ببراَحن الخ٩ام٦ي ناخب  ، ؤوؿبت ناخب الٗغوى بضواٍو

٘ ال٣ٟهاء(الىدى ب٨الم الٗغب الٗغباء  .(101)، ؤو ناخب ؤنى٫ ال٣ٟه بخٟاَع

 املجتهضًً, مًو٢ض 
ُ
ه  ٢ا٫ الٛؼالي في ٦خاب "خ٣ُ٣ت ال٣ىلحن" : )م٣انض الكٕغ ٢بلت جىظَّ

 .(102)بلى ظهٍت مجها ؤناَب الخ٤(

 .(103)ً هٓغ في ألاؾباب والىخاثج وجإمل اإلا٣انض(و٢ا٫ ابً الجىػي: )ال٣ُٟه َم 

ت الفلهو٢ا٫ ابً جُمُت: )   :في الضًً َى زان 
ُ
ت  ِخ  مٗٞغ

ْ
ٗت وم٣انضَا َم ٨ ت الكَغ

 .(104)ومداؾجها(

 و٢ا٫ الكاَبي: )
َ
ٗت ٞ  .(105)(ٚحِر وظههاها ٖلى ِهَم مً لم ًخ٣ٟه في م٣انض الكَغ

                                              

 120 - 3/119( الخد٤ُ٣ والبُان 98)

 (174( اإلاؿخهٟى )م 99)

ِلها, ألجها ٌؿإ٫ ٖجها بـ"ِلَم". )ػ(100)
َ
ل ِٖ  ( ؤي: 

 1/22حجت هللا البالٛت ( 101)

ي )م الغص ٖ( 102)  (91لى مً ؤزلض بلى ألاعى للؿَُى

 (199 - 198( جلبِـ ببلِـ )م 103)

 11/354( مجمٕى الٟخاوي 104)

خهام 105)  3/102( الٖا
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ٗتؤؾباب جإزغ ٖلم ال٣ٟه: ) مًابً ٖاقىع  و٢ض ظٗل  بهماٌ الىٓغ بلى ملانض الكَغ

 .(106)مً ؤخ٩امها(

 ؤخ٩اٍم  لل٣ٟهاء ومٗىال لى٣و ٦بحرٍ  اإلا٣انض ؾببا في ظمىٍص  : )٧ان بَما٫ُ ؤًًا٢ا٫ و 

  هاٞٗت, وؤقإمُ 
ُ
 ُم  بحن بها ال٣ٟهاءُ  َ٘ لِ , التي وَ (107)لَُ الِخ  ما وكإ ٖىه مؿإلت

ْ
 .(108)وم٣ل( رٍ ثِ ٨

ظ٢لذ:  ت آعاِثه الظَبي: ) ٢ى٫ِ  وظهُ ألازحر َى  اَو وب٩ل خا٫, ٞةلى ٣ِٞه مالٍ٪ اإلاىخهى، ٞٗامَّ

صة، ولى لم ٨ًً له بال خؿُم ماصة الِخ   اإلا٣انض، ل٨ٟاٍ(َُ ُمؿضَّ
ُ
 .(109)ل، ومغاٖاة

ُت (  ) اللىاٖض الفلهُت واإلالانض الكٖغ

ِٝ ٖلىًٖ م٣انض الكٕغ وا ُم لل٨ك٠ِ ن ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت باب  ٖٓاٖلم ؤزم   لى٢ى

 الِخ 
َ
 م وألاؾغاع التي ؤهُُذ بها الجؼثُاث.٨

ٗت وؤَضاٞها  ٢ا٫ الكُش دمحم الؼخُلي: )حؿاٖض ال٣ىاٖض ال٩لُت في بصعا٥ م٣انض الكَغ

ي جهىعا واضخا ًٖ اإلا٣انض والٛاًاث، مشل  ُِ ٗ
ٌُ الٗامت, ألنَّ مًمىن ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت 

 "اإلاك٣ت ججلب الخِؿ
 
ُت مىٍى و ال جىاٍ باإلاٗاصخي"، ؤو "جهٝغ ؤلامام ٖلى الٖغ

َ
حر"، ؤو "الغُّز

 .(110)باإلاهلخت"(

ٗت املخمضًت  "الٟغو١"و٢ض ط٦غ ال٣غافي في م٣ضمت  ٢ؿمان: ؤخضَما: )ؤن ؤنى٫ الكَغ

اإلاؿمى بإنى٫ ال٣ٟه, ٢ا٫: وال٣ؿم الشاوي: ٢ىاٖض ٧لُت ٣ٞهُت ظلُلت, ٦شحرة الٗضص, ُٖٓمت 

مه مكخملتاإلاضص, 
َ
ٗت ما ال ٖلى ؤؾغاع الكٕغ وِخى ، ل٩ل ٢اٖضٍة مً الٟغوٕ في الكَغ

 .(111)(ًدصخى

 
َ
 ه بلى اقخما٫ ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ٖلى ؤؾغاع الكٕغ وِخ ٞاهٓغ بقاعج

َ
مه, و٢ض ؤقاع بلى َظا ٨

ًٌّ ُٖٓم، به  ي في "ألاقباٍ والىٓاثغ" خُض ٢ا٫: )اٖلم ؤن ًٞ ألاقباٍ والىٓاثغ ٞ ؤًًا الؿَُى

ل٘ ٖلى 
َّ
ُ ٣خضع ٖلى وؤؾغاعه خ٣اث٤ ال٣ٟه ومضاع٦ه ومأزظًٍُ ، ٍو خمهغ في ٞهمه واؾخدًاٍع ، ٍو

                                              

ب )م 106)  (173( ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

و٢ض نى٠ ؤلامام الٗالمت ؤبى الٗباؽ ابً جُمُت ٦خابا في "ببُا٫ : ) 1/712 "جٟؿحٍر"في ( ٢ا٫ ابً ٦شحر 107)

 قٟى، ٞغخمه هللا وعضخي ٖىه( اَـ .ًٖ حٗاَي الىؾاثل اإلاًُٟت بلى ٧ل باَل، و٢ض ٦ٟى في طل٪ و  الخدلُل" جًمً الىهيَ 

ب )م 108)  (174( ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

 8/92( ؾحر ؤٖالم الىبالء 109)

 1/28 ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت وجُب٣ُاتها في اإلاظاَب ألاعبٗت (110)

 )ٍ ٖالم ال٨خب( 3 - 1/2الٟغو١ ( 111)
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ت ؤخ٩ام اإلاؿاثل التي لِؿذ بمؿُىعة، والخىاصر والى٢اج٘ التي ال  ج، ومٗٞغ ؤلالخا١ والخسٍغ

 ٌُ ت الىٓاثغ"ؤصخابىا:  جى٣طخي ٖلى ممغ الؼمان, ولهظا ٢ا٫ بٗ  .(112)("ال٣ٟه مٗٞغ

ا ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ٞ
ً
ُٖ هٟ٘ ؤبىاب الخ٣ُّٟ مً ؤبط ْث جل٪ ال٣ىاٖضه ختى  ؤنى٫َ ال٣ٟه ٖلى  ضَّ

 الخ٣ُ٣ت.

ت الًىابِ التي  ٢ا٫ الؼع٦صخي في "٢ىاٖضٍ" : )واٖلم ؤن ال٣ٟه ؤهىإ... )الٗاقغ( : مٗٞغ

ها وؤ٦ملها وؤجمها, وبه  ها وؤٖمُّ ُٗ ظا ؤهٟ غوٖا, َو ا, وال٣ىاٖض التي جغص بلحها ؤنىال ٞو ججم٘ ظمٖى

 .(113)(وهى ؤنٌى الفله ٖلى الخلُلتلى الاؾخٗضاِص إلاغاجب الجهاص, ًغج٣ي ال٣ُُٟه ب

ه ٢ى٫ُ ابً هجُم في قإن ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت: )
ُ
، وبها وهي ؤنٌى الفله في الخلُلتومشل

بلى صعظت الاظتهاص ولى في الٟخىي  ًغج٣ي ال٣ُٟهُ 
(114))(115). 

ٖلى  ٫ ال٣ٟه(وال٣ٟهاء ًُل٣ىن طل٪ )ٌٗجي ؤنى : )" البدغ املخُِ"و٢ا٫ الؼع٦صخي في 

ج٣ضًُغٍ بإ٢غب ػمً,  ال٣ىاٖض ال٩لُت التي جىضعط ٞحها الجؼثُاث، ٣٦ىلهم: ألانل في ٧ل خاصٍر 

حر طل٪ مً ال٣ىاٖض الٗامت التي ًىضعط ٞحها  غ في الضوام ما ال ٌٛخٟغ في الابخضاء، ٚو َٟ ٛخ ٌُ و٢ىلهم: 

لُه ؾمى الكُش ٖؼ الضًً ٦خاَبه "ال٣ىاٖض"( ُٕ اإلاىدكغة، ٖو  .(116)الٟغو

ت الىٓاثغ, و٧اهذ َظٍ ال٣ىاٖض ؤنى٫ ال٣ٟه ٖلى الخد٤ُ٣, ٞةنَّ   ٞةطا ٧ان ال٣ٟه مٗٞغ

سغَّط ٖلى  زلال ٌؿخلؼمٖضم الٗىاًت بها  ًُ ٘, ولهظا ٢ا٫ ال٣غافي: )بنَّ ٧لَّ ٣ٍٞه لم  في الخ٣ٟه والخَٟغ

 .(117)ال٣ىاٖض ٞلِـ بصخيء(

ٗت وِخ وبطا ٧اهذ َظٍ ال٣ىاٖض بابا ُٖٓما مً ؤبىاب الخٗٝغ ٖلى م٣  انض الكَغ
َ
ها, مِ ٨

ًٖ باٍب ُٖٓم مً ؤبىاب الٗلم باإلا٣انض وألاؾغاع ٞةن ٖضم الٗىاًت بها حؿخلؼم الٟٛلت 

م, 
َ
ظاوالِخ٨ ُجغُّ زلال في الىٓغ ال٣ٟهي ال مدالت ؤًًا َو ًَ. 

                                              

 (6 )م ألاقباٍ والىٓاثغ( 112)

 71 - 1/69اإلاىشىع ( 113)

٢ىله )ولى في الٟخىي( ؤي: ولى ٧ان طل٪ الاظتهاص الخانل مً مؼاولت ال٣ىاٖض ٧اثىا في الٟخىي, ( الخمىي: 114)

ومجتهض الٟخىي َى الظي ٣ًضع ٖلى اؾخسغاط ؤخ٩ام الخىاصر التي لم ًىو ٖلحها ؤلامام وال ؤصخابه مً ٢ىاٖضَم 

مؤ وؤنىلهم, ٦ىهحر بً ًدحى وال٣ُٟه حَر  .اَـ  بي اللُض ودمحم بً الًٟل ٚو

 1/34ٚمؼ ُٖىن البهاثغ في قغح ألاقباٍ والىٓاثغ ( 115)

 1/40البدغ املخُِ ( 116)

 )ٍ ٖالم ال٨خب( 1/55 الٟغو١( 117)
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ٗت ُم   ِس وإلاا ٧ان ي٠ٗ البهغ بم٣انض الكَغ
 

ألانىلُحن ٢ض   بغجبت الخ٣ٟه والاظتهاص, ٞةنَّ ال

ت م٣انض الكٕغ قٍغباب الاظتهاص ٖلى ههىا في  ٤ جدهُل طل٪ الخد٤٣ بمٗٞغ ٍغ  .َو

ٞ ًُ ما ًخى٠٢ ٖلُه الاختهاُص مً الٗلىم, ه٣ل ًٖ  "ظم٘ الجىام٘"الؿب٩ي في  لما ط٦غ اب

٠ املجتهض: ) ه في حٍٗغ
َ
 له، وؤخاٍ بمٗٓم ٢ىاٖض والضٍ ج٣ي الضًً ٢ىل

 
٨ت

َ
َى َمً َظٍ الٗلىُم َمل

(الكٕغ وماعؾها بدُض ا٦د َٟهم بها م٣هىَص الكإع ًَ  
ً
 .(118)ؿب ٢ىة

ي في  وفي ؤنى٫ ال٣ٟه ال بض ؤن ٩ًىن له ٞحها مل٨ت, وؤن الاظتهاص: ) قغوٍو٢ا٫ الؿَُى

كىة ًفهم بها ملانَض ٩ًىن م٘ طل٪ ٢ض ؤخاٍ بمٗٓم ٢ىاٖض الكٕغ وماعؾها بدُض ا٦دؿب 

 .(119)َظا َى الظي ٖبر ٖىه الٛؼالي بـ "٣ٞه الىٟـ"( , و٧إنَّ الكٕغ

الىن٠ الشالض: ؤن ٩ًىن ٣ُٞه الىٟـ، ؤي: ٩ًىن ال٣ٟه له سجُت، و٢ا٫ ابً الٗغاقي: )

 الٟهِم ٖلى الخهغُّٝ، ٢اله ألاؾخاط ؤبى بسخا١. ٢ا٫: ومً ٧ان 
ُ
واإلاغاص به ؤن ٩ًىن له ٢ىة

                                              

 2/424قغح املخلي م٘ خاقُت الُٗاع ( 118)

غ الاؾدىاص في جٟؿحر الاظتهاص )م ( 119) شالض ٖكغ: ٣ٞه الىٟـ. ال( . و٢ا٫ ؤًًا في قغوٍ الاظتهاص: )46ج٣ٍغ

(. الغاب٘ ٖكغ: ؤلاخاَت بمٗٓم ٢ىاٖض الكٕغ الظي ط٦ٍغ الؿب٩ي بن ٖضصهاٍ مٛاًًغا ِل٣ٟه الىٟـ, وبال ٞهى وما ٢بله واخض

 ( . 49اإلاهضع هٟؿه )م 

ُضٍ اإلاىبئ ًٖ ط٧اء ناخ
ُّ
به ٢لذ: وبن ٖضصهاٍ مٛاًغا له, ٣ٞض ٩ًىن مغاص الٛؼالي بـ"٣ٞه الىٟـ" ظىصة الظًَ وجى٢

ظٍ ٖباعة الٛؼالي في "اإلاىسى٫" )م  ٣ُْه الىٟـ ال بض مىه, 573و٢ىة اؾخٗضاصٍ لل٨ٟغ والىٓغ, َو ِٞ ( ٖىض قغوٍ اإلاٟتي: )و

ؼة ال جخٗل٤ باال٦دؿاب(. ى ٍٚغ  َو

ه ٣ُٞه  ِ
ّ
كتَرٍ وعاَء طل٪ ٧ل ٌُ ظٍ نىعتها: )زم  ان" , َو جي في ٦خاب الاظتهاص مً "البَر  في ٖباعة الجٍى

 
ٝ باعجه جهغُّ ٖو

٣ه  ه بدٟٔ ال٨خب(, زم ٢ا٫: )ٞو
ُ
ى جدهُل

َّ
الىٟـ, ٞهى عؤُؽ ما٫ املجتهض, وال ًخإحى ٦ؿُبه, ٞةْن ُظِبل ٖلى طل٪, وبال ٞال ًخإح

 4/551الخد٤ُ٣ والبُان لؤلبُاعي الىٟـ َى الضؾخىع(. 

ؼة ال٣ٗل وٗمت مً هللا حٗالى في ؤنل):  3/411 "ؤلاخُاء"و٢ض ٢ا٫ الٛؼالي في  ٍغ الُٟغة, ٞةن ٞاجذ  الظ٧اء صخُذ ٚو

 (. ببالصة وخما٢ت ٞال جضاع٥ لها

ٞهٟاء ال٣ٗل وط٧اء الٟهم ال بض  ـ ُٞغة, والخم٤ والبالصة ُٞغة...الُٟىت وال٨ِ: ) 3/410في "ؤلاخُاء"  و٢ا٫ ؤًًا

خه باإلاممىه في ؤنل الُٟغة, ٞهظا بن لم   (.اعؾتًُٟغ ٖلُه ؤلاوؿان ٞا٦دؿابه ٚحر مم٨ً, وٗم بطا خهل ؤنله ؤم٨ً ج٣ٍى

ا له، ٣ٞا٫: لم ؤٞهم، ٞإٖاص، ٣ٞا٫: لم ؤٞهم، ٞإٖاص، ٢ض و  ْبُرَمت، ٞؿإله ًٖ مؿإلت، ٟٞؿَغ
ُ
ظاء عظل بلى ابً ق

اصة، وبن ٦ىذ لم جٟهم أله٪ ال جٟهم, ٞهظا صاء  )٣ٞا٫: لم ؤٞهم، ٣ٞا٫ له:  ال  بن ٦ىذ لم جٟهم أله٪ لم جٟهم، ٞؿخٟهم باإٖل

 2/189. ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه (صواء له

ى له و 
َّ
٢ا٫ املخلي في بُان مٗجى ٣ُٞه الىٟـ: )ؤي: قضًض الٟهم بالُب٘ إلا٣انض ال٨الم(, ٢ا٫: )ألنَّ ٚحَرٍ ال ًخإح

 اإلا٣هىص باالظتهاص(. ٢ا٫ الُٗاع في خاقِخه: 
ُ
ظٍ مً بياٞت ٣ُٞه للىٟـ, ؤو مً الٟٗل الظي الاؾخيباٍ

َ
)٢ىله: "بالُب٘" ؤز

٣َُه, ألهه مً ؤٞٗا٫ السجاًا, و٢
َ
ىله "قضًض" ؤزظٍ مً ماصة ٣ُٞه, و٢ىله "الٟهم" ؤزظٍ مً مٗجى ال٣ٟه, و٢ىله َى ٞ

 2/422قغح املخلي م٘ خاقُت الُٗاع نض ال٨الم" مخٗل٤ بكضًض الٟهم(. "إلا٣ا
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ً الٛؼالي ؤهه ٢ا٫: "بطا لم  ِٝ ٞلِـ مً ؤَل الاظتهاص، ٖو ا بالَبالصة والعجؼ ًٖ الخهغُّ مىنٞى

ها ٞلِـ ب٣ُٟه"ًخ٩لم  َٗ ها ٨٦المه في مؿإلت َؾِم ْٗ ْؿَم ٌَ  .(120)(ال٣ُُٟه في مؿإلٍت لم 

ض في    ,: )ُٞا ؤحها الُالب" خلُخه"ولهظا ٢ا٫ الكُش ب٨غ ؤبى ٍػ
َ
 َد ج

ُّ
غ، لَّ بالىٓغ والخ٨ٟ

ى  وال٣ٟه والخ٣ٟه، لٗل٪ ؤن جخجاوػ مً مغخلت ال٣ُٟه بلى )٣ُٞه الىٟـ( ٦ما ٣ًى٫ ال٣ٟهاء، َو

 ِ
ّ
ل َٗ ٌُ ُت، ؤو )٣ُٞه البضن( ٦ما في انُالح املخضزحن(الظي   .(121)٤ُ ألاخ٩اَم بمضاع٦ها الكٖغ

ومً هىاصع ؤلٟاْهم: ٢ىلهم ٢ا٫ الكُش دمحم ٖىامت في م٣ضمخه ل٨خاب "ال٩اق٠" للظَبي: )

 
ُ
 .ُه الىٟـها ٖىض ألانىلُحن: ٣ٞفي الغظل: ٣ُٞه البضن، ومشل

ؤلامام ؤخمض  ً ؾُٗض الضاعمي ٢ى٫َ و٢ض ه٣ل اإلاهى٠ عخمه هللا َىا في جغظمت ؤخمض ب

 ".٢ضم ٖلُىا زغاؾاوي ؤ٣ٞه بضها مىهما ُٞه: "

ً ؤبي خاجم الغاػي ؤهه ٢ا٫ في ؤلامام الكاٞعي: "٣ُٞه البضن وفي "تهظًب" ابً حجغ ٖ

 ".نضو١ 

 َٖ  و٦ىُذ 
َّ
ه: )ًخ٨غع وعوص َظٍ ٖلى "ألاوؿاب" لئلمام الؿمٗاوي عخمه هللا ما ههُّ  ُذ ٣ْ ل

قُسىا الٗالمت  -م٩اجبت  -لذ ٖجها " في ٦خب الجغح والخٗضًل، و٦ىذ ؾإلبضنال٩لمت "٣ُٞه ا

اُٞت:  الخاٞٔ ٖبض هللا الٛماعي، ٨ٞخب بليَّ  ٣ُٞه البضن" ٣ًىلها "٧لمت خٟٓه هللا بسحر ٖو

 
ُ
٣ى٫ ألانىلُىن: "٣ُٞه الىٟـ"، ومٗىاَا: ؤن الصخو جم٨ً في ال٣ٟه ختى ّضِ َخ امل زىن، ٍو

الغاوي اإلاىنٝى بها ولى ٧ان  املخضزحن بها جغظُُذ  سجُت ُٞه، ومغاصُ ازخلِ بلخمه وصمه وناع 

مً الش٣ت، بدُض لى حٗاعيذ عواًت الهضو١ ال٣ُٟه البضن م٘ عواًت الش٣ت ٚحر اإلاخ٣ً:  ؤ٢لَّ 

 
ُ
 هى ٦الم قُسىا.خضمذ عواًت الهضو١ اإلاظ٧ىع(. اه٢

 : "لكحرػيو٢لذ َىا٥: ومً َظا اإلاٗجى ٢ى٫ُ بًٗهم في ؤبي خٟو ٖمغ بً دمحم ا
ُ
 َض ِه لى ٞ

  .(122)(معجم البلضان"" ٦ما في "مىه ال٣ٟه م٩ان الضملجغي  ُغ َم ُٖ 

ٗت  ٢لذ: وخانل َظا ؤن الغظل ال ٩ًىن ٣ُٞه الىٟـ بال بٗض َى٫ مؼاولت لٟغوٕ الكَغ

  وجهحروهٓغ ٞحها ومٗاهاة ل٣ىاٖضَا وؤنىلها, ختى ًخُب٘ بظل٪ 
 
ت له مل٨ت , حهخضي بها بلى مٗٞغ

 ِٝ ٗت في الٟغوٕ. ٦ُُٟت جهغُّ  الكَغ

                                              

 (695الُٛض الهام٘ )م ( 120)

 (179خلُت َالب الٗلم )م ( 121)

 1/43م٣ضمت ال٩اق٠ ( 122)
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مً جدب٘ م٣انض الكٕغ في ظلب اإلاهالر وصعء اإلاٟاؾض خهل ٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم: )

ها، وؤن َظٍ اإلاٟؿضة ال 
ُ
ان  بإنَّ َظٍ اإلاهلخت ال ًجىػ بَمال له مً مجمٕى طل٪ اٖخ٣اص  ؤو ٖٞغ

ْهَم 
َ
ٕ  وال هو وال ٢ُاؽ زام، ٞةنَّ ٞ ىظب  ًجىػ ٢غباجها، وبن لم ٨ًً ٞحها بظما ًُ ـِ الكٕغ  هٟ

ه في  ٨َغ هم ما ًازٍغ ٍو طل٪, ومشل طل٪ ؤن مً ٖاقغ بوؿاها مً الًٟالء الخ٨ماء ال٣ٗالء ٞو

, ٞةهه ٌٗٝغ بمجمٕى ما ٞحها ٧ل وعص ونضع, زم ؾىدذ له مهلخت ؤو مٟؿضة لم ٌٗٝغ ٢ىله

٨ٍغ جل٪ اإلاٟؿضة( ه مً ٖاصجه ؤهه ًازغ جل٪ اإلاهلخت ٍو َٟ ٣خه وؤِل ِهضٍ مً ٍَغ َٖ(123). 

٢ا٫ ج٣ي الضًً الؿب٩ي: )واٖلم ؤن ٦ما٫ عجبت الاظتهاص جخى٠٢ ٖلى زالزت ؤقُاء... الشالض: و 

 ًٟهم مجها مغاَص الكٕغ مً 
ً
٨ؿبه ٢ىة ًُ ٗت ما  ؤن ٩ًىن له مً اإلاماعؾت والخدب٘ إلا٣انض الكَغ

طل٪, وما ًىاؾب ؤن ٩ًىن خ٨ما له في طل٪ املخل وبن لم ًهغح به, ٦ما ؤنَّ مً ٖاقغ َمِل٩ا 

ِٛلب ٖلى ْىه ما ٣ًىله ٞحها  ٌَ َبر ؤمىَعٍ بطا ؾئل ًٖ عؤًه في ال٣ًُت الٟالهُت 
َ
ه وز

َ
وماعؽ ؤخىال

خه بإزال٢ه وما ًىاؾبها مً جل٪ ال٣ًُت(  .(124)وبن لم ًهغح له به ل٨ً بمٗٞغ

 ِْ  ًٖ مؿالً اإلابخضٖت ( غَ ) فله الىفـ ٌٗهم الىا

ٜ  ا٤٣ بهجخدبن َظٍ اإلال٨ت ال٣ٟهُت اإلاؿماة "٣ٞه الىٟـ" زم  الٗهمت مً َغ١ ؤَل الَؼ

ُت الاؾخضال٫والًال٫ اإلاىخدلحن َغ١   .الكٖغ

خهام" :  في ؤصلتها خُض  لَّ )اإلابخضٕ مً َظٍ ألامت بهما يَ ٣ٞض ٢ا٫ الكاَبي في ٦خاب "الٖا

ظا َى الٟغ١ بحن اإلابخضٕ  ؤزظَا مإزظ الهىي والكهىة ال مإزظ الاه٣ُاص جدذ ؤخ٩ام هللا, َو

, ألن اإلابخ حٍر ت ٖلى  ضٕ ظٗل الهىي ؤو٫َ ٚو مُالبه وؤزظ ألاصلت بالخب٘, ومً قإن ألاصلت ؤجها ظاٍع

ُٞه بالٓىاَغ, ٣ٞلما ججض ُٞه هها ال ًدخمل خؿبما  ٦الم الٗغب, ومً قإن ٦المها الاظتزاءُ 

ًُ  ْاَغٍ  م في ٚحر َظا الٗلم, و٧لُّ ً ج٣ضَّ ٢غعٍ َم  ٝ ًٖ م٣خًاٍ في الٓاَغ هغَ ًم٨ً ُٞه ؤن 

ضم  خإو٫ ٖلى ٚحر ما ٢هض ُٞه, ٞةطا اهًم بلى طل٪ الجهُل اإلا٣هىص, وٍُ  ٗت ٖو بإنى٫ الكَغ

, ٩ٞان  ؤقضَّ  الايُإل بم٣انضَا, ٧ان ألامُغ  ٠ والخغوط ًٖ م٣انض الكٕغ وؤ٢غب بلى الخدٍغ

 اإلاضع٥ ؤٖغ١ في الخغوط ًٖ الؿىت وؤم٨ً في يال٫ البضٖت, ٞةطا ٚلب الهىي ؤم٨ً اه٣ُاصُ 

 ِّ  اص مجها.ألاصلت بلى ما ؤع  ؤلٟا

                                              

 2/189 ٢ىاٖض ألاخ٩ام( 123)
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ى ٌؿدكهض ٖلى بضٖخه والضلُل ٖلى طل٪ ؤه٪ ال ججض مبخضٖا ممً ًي ؿب بلى اإلالت بال َو

ى ؤمغ  زابذ في الخ٨مت ألاػلُت التي ال مغص لها  بضلٍُل قغعي, ُٞجزله ٖلى ما وا٤ٞ ٣ٖله وقهىجه, َو

ِشحًرا٢ا٫ حٗالى: }
َ
ِشحًرا َوَحْهِضي ِبِه ٦

َ
لُّ ِبِه ٦ ًِ

ِلَ٪ {, و٢ا٫: }ًُ
َ
ظ
َ
اءُ ٦

َ
ك ٌَ  ًْ اُء َوَحْهِضي َم

َ
ك ٌَ  ًْ ُ َم

َّ
لُّ اَّلل ًِ

ًُ.} 

ى ؤص٫  مجها ال الىاضر, وال٣لُُل  هُ ل٨ً بهما ًيؿا١ لهم مً ألاصلت اإلادكابِ  مجها ال ال٨شحر, َو

بٓاٍَغ ٞهى الخ٤,  اإلاٗٓم والجمهىع مً ألاصلت بطا ص٫ ٖلى ؤمغٍ  الضلُل ٖلى اجبإ الهىي, ٞةنَّ 

ال٣لُل بلى ال٨شحر  , ٞهى الىاصع وال٣لُل, ٩ٞان مً خ٤ الٓاَغ عصُّ ٍ الخالٝٞةن ظاء ما ْاَغُ 

ٛه, ٞهى في جِ  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 بن ٧ان ـ  الٍُغ مُالبه وؤزَّ

ب ٦ِ ألاصلت ومٗٓم ال٨خاب واضخا في الُلب الظي بدض ٖىه, ٞغَ  ٘, ٞىظض ظمهىَع ٞجٗله بالخب

ًَ  ,الجاصة بلُه  ٩ِ وما قظ له ًٖ طل٪, ٞةما ؤن ًغصٍ بلُه وبما ؤن 
َ
ه بلى ٖاإلاه وال ًخ٩ل٠ البدض ًٖ ل

له ُهل ال٣ًُت بُجهما ٢ىله حٗالى: }, جإٍو بِ ٞو
َّ
د َُ
َ
ٞ  ٜ ىِبِهْم َػَْ

ُ
ل
ُ
ًَ ِفي ٢ ِظً

َّ
ا ال مَّ

َ
إ
َ
اَبهَ ٞ

َ
ك
َ
ىَن َما ح { بلى ِمْىهُ  ُٗ

ِم ٢ىله: }
ْ
ل ِٗ
ْ
ىَن ِفي ال

ُ
اِسخ َىا َوالغَّ ْىِض َعّبِ ِٖ  

ًْ لٌّ ِم
ُ
ا ِبِه ٧ ىَن آَمىَّ

ُ
٣ُىل ًَ)}(125). 

(, ٢ا٫ في ؤوله: مإزظ ؤَل البضٕ في الاؾخضال٫في ) اإلاظ٧ىع ٣ٖض الباب الغاب٘ مً ٦خابه زم 

 ٧ل زاعط ًٖ الؿىت ممً ًضعي الضزى٫ ٞحها، وال٩ى )
ُّ
الاؾخضال٫  ٠ِ ن مً ؤَلها، ال بض له مً ج٩ل

 
َ
 بإصلتها ٖلى زهىناث مؿاثلهم، وبال ٦
َّ
ٍٕ  ها صٖىاَم، بل ٧لُّ اَغاُخ  َب ظ مً َظٍ ألامت بهما  مبخض

ِٟ الؿىت صون َم  ًضعي ؤهه َى ناخُب  ُٕ غَ ً زالٟه مً ال   ١، ٞال ًم٨ىه بال الغظى
ُّ
 ٤ِ بلى الخٗل

 
ُ
  ٖلُه ؤن ًإزظ الاؾخضال٫َ  ا، وبطا عظ٘ بلحها ٧ان الىاظبهَ هِ بَ بك

َ
حن ب٨الم الٗغب ؤَلِ  مإزظ ه الٗاٞع

ٗت وملانضها ـ لم  َاالءـ ٦ما ًدبحن بُٗض  ، ٦ما ٧ان الؿل٠ ألاو٫ ًإزظوجها, بال ؤنَّ وولُاث الكَغ

 ًَ 
ُ
ت ٦الم الٗغب والٗلم بم٣انضَا، بل ً ٞحها بةَال١، بما لٗضم الغؾىر في مٗٞغ ٛىا مبلٜ الىاٍْغ

 وبما لٗضم الغؾىر ف
ُ
ُت، وبما ؿخيبَ ي الٗلم ب٣ىاٖض ألانى٫ التي مً ظهتها ح ِ ألاخ٩ام الكٖغ

ً ظمُٗا، ٞبالخغي ؤن جهحَر   مأِز  لؤلمٍغ
ُ
 َم لؤلصلت مسالِ ظ

ً
 َم  إلاإزِظ  ٟت

َ
ً املخ٣٣حن هم مِ َم ضَّ ٣َ ً ج

)ً  .(126)لؤلمٍغ

  ومضاُع زم ٢ا٫ في بٌٗ ٞهى٫ َظا الباب: )
َ
 الٛ
َ
ٍٝ ل ِ في َظا الٟهل بهما َى ٖلى خغ

ضِم هما َى واخض, ب ، ٖو مإزظ  , ٞةنَّ ؤَغافه بًٗها بلى بٌٗ ّمِ يَ  الجهل بملانض الكٕغ

 
ُ
 ألاصلت ٖىض ألاثمت الغاسخحن بهما هي ٖلى ؤن ج

ُ
ٗت ٧الهىعة الىاخضة بدؿب ما زبذ  ازظ الكَغ

                                              

خهام ( 125)  235 - 1/234الٖا
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اّمِ اإلاغجَّ  ولُاتها وحؼثُاتهامً  ب ٖلى زانها, ومُل٣ها املخمى٫ ٖلى م٣ُضَا، ها اإلاغجَّ بت ٖلحها، ٖو

لها اإلاٟؿغ بمبُجها, بلى ما ؾىي طل٪ مً مىاخحها, ٞةطا خهل للىاْغ مً ظملتها خ٨م  مً ومجم

ألاخ٩ام, ٞظل٪ َى الظي ه٣ُذ به خحن اؾدى٣ُذ, وما مشلها بال مشل ؤلاوؿان الصخُذ 

الؿىي، ٨ٞما ؤن ؤلاوؿان ال ٩ًىن بوؿاها ٌؿدى٤ُ ُٞى٤ُ بالُض وخضَا، وال بالغظل وخضَا، 

ٗت ال وال بالغؤؽ وخضٍ،  وال باللؿان وخضٍ، بل بجملخه التي ؾمي بها بوؿاها، ٦ظل٪ الكَغ

ًُلب مجها الخ٨م ٖلى خ٣ُ٣ت الاؾخيباٍ بال بجملتها، ال مً صلٍُل مجها ؤي صلُل ٧ان، وبن ْهغ 

مي ال خ٣ُ٣ي, ٧الُض بطا اؾدى٣ُذ ٞةهما جى٤ُ  لباصي الغؤي ه٤ُُ طل٪ الضلُل، ٞةهما َى جَى

ما ال خ٣ُ٣ت، مً خُ ض ٖلمذ ؤجها ًض بوؿان، ال مً خُض هي بوؿان, ألهه مدا٫. ٞكإن جَى

ٗت نىعة واخضة ًسضم بًٗها بًٗا, ٧إًٖاء ؤلاوؿان بطا نىعث  الغاسخحن جهىع الكَغ

 صلٍُل ما ؤي صلُل ٧ان، ٖٟىا وؤزظا ؤولُا، وبن ٧ان 
ُ
نىعة مخدضة, وقإن مخبعي اإلادكابهاث ؤزظ

 
َ
ٗت ؤو ظؼجي، ٨ٞم ما ٌٗاعيه مً ٦ليٍّ  مَّ ز ا ؤن الًٗى الىاخض ال ٌُٗى في مٟهىم ؤخ٩ام الكَغ

ٜ ٦ما قهض هللا به، }خ٨ما خ٣ُ٣ُا، ٞمخبٗه مخب٘ مدكابه،  ًْ وال ًدبٗه بال مً في ٢لبه َػ َوَم

ا
ً
ِ َخِضًش

َّ
ًَ اَّلل ْنَض١ُ ِم

َ
 .(127){ؤ

٣هاء الصخابت لُى٫ مالػمتهم   ٢لذ: ٞو
ُ
ى ازخالٝ َم هؼو٫َ الىحي ٖلىِص هُ للىبي ملسو هيلع هللا ىلص وق

 ب.غْ ٧ان لهم مً َظا اإلاىعِص ؤُٖٓم ِق  ىتألاخىا٫ وألام٨ىت وألاػم

ا )٢ا٫ الضَلىي:  ٘ والخِؿحر وؤخ٩ام الضًً ٞخل٣َى ٣ٞهاء ٌٗجي  –ؤما ٢ىاهحن الدكَغ

ت  -الصخابت  ىن م٣انض ألاصٍو مً مكاَضة مىا٢٘ ألامغ والىهي، ٦ما ؤن ظلؿاء الُبِب ٌٗٞغ

ٖمغ  ، ومىه ٢ى٫ُ وواهىا في الضعحت الٗلُا مً مٗغفتهاواإلاماعؾت، التي ًإمغ بها بُى٫ املخالُت 

ًت: بهظا َل٪ مً ٢بل٨م، ٞ ؤناب هللا ب٪ ًا ٣ا٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: "هنع هللا يضر إلاً ؤعاص ؤن ًهل الىاٞلت بالٍٟغ

عضخي ٖمغ  و٢ى٫ ابً ٖباؽ امهنع هللا يضر في بُان ؾبب ألامغ بٛؿل ًىم الجمٗت، و٢ى٫  ",ابً الخُاب

ض هنع هللا يضر في البُٕى اإلاىهي ٖجها: بهه ٧ان ًهِب الشماع مغاى  هللا ٖىه: وا٣ٞذ عبي في زالر, و٢ى٫ ٍػ

ملسو هيلع هللا ىلص ما ؤخضزه اليؿاء إلاىٗهً مً اإلاؿاظض ٦ما  ٥ الىبيُّ "لى ؤصع ٢كام صمان الخ، و٢ى٫ ٖاجكت اهنع هللا يضر: 

 .(128)("ىٗذ وؿاء بجي بؾغاثُلُم 
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الكُش دمحم الخًغ خؿحن: )ؤصخاب عؾى٫ هللا ؤٖلُم الىاؽ بم٣انض  و٢ا٫

ٗت(  .(129)الكَغ

ٗت و٢ا٫ الكاَبي في صًباظت "اإلاىا٣ٞاث" في خ٣هم: ) ىا م٣انَض الكَغ الظًً ٖٞغ

ا، وظالذ ؤ٩ٞاُعَم في آًاتها، وؤٖملىا الجض في جد٤ُ٣  َى
ُ
ل ؿىا ٢ىاَٖضَا وؤنَّ ا، وؤؾَّ َى

ُ
ل ٞدهَّ

اًاتها  .(130)(مباصئها ٚو

ِٖ  ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )ؤٞهامُ و   الصخابت عضخي هللا ٖجهم ٞى١ ؤٞهام ظمُ٘ ألامت, و
ْ
هم ُم ل

ه ؤجمُّ مِ   . (131)َم(٧ّلِ مً ظاء بَٗض  ً ٖلِم بم٣انض هبحهم ملسو هيلع هللا ىلص و٢ىاٖض صًىه وقٖغ

 
ُ
مه(ألامت وؤٖلُم  ؤ٣ٞهُ  و٢ا٫ ؤًًا: )الصخابت

َ
 . (132)هم بم٣انض الكٕغ وِخ٨

ًو٢ا٫ ابً جُمُت: )و  ، ٦ما ؤن لهم (133)للصخابت ٞهم  في ال٣غآن ًسٟى ٖلى ؤ٦ثر اإلاخإزٍغ

 
ً
ت اًىىا  مٗٞغ َل ٖو ِهضوا الخجًز

َ
ً، ٞةجهم ق ها ؤ٦ثُر اإلاخإزٍغ بإمىٍع مً الؿىت وؤخىا٫ِ الغؾى٫ ال ٌٗٞغ

ه ؤ٦ثُر 
ْ
ىا مً ؤ٢ىاله وؤٞٗاله وؤخىاله ما ٌؿخضلىن به ٖلى مغاصَم، ما لم ٌٗٞغ ٞغ الغؾى٫، ٖو

ً ال ىا طل٪, ُٞلبىا الخ٨م مما اٖخ٣ضٍو مً بظمإ ؤو ٢ُاؽ(اإلاخإزٍغ  .(134)ظًً لم ٌٗٞغ

 ؤمٍت  َظٍ ألامت التي هي زحُر  ٢غوِن  بن الصخابت عيىان هللا ٖلحهم زحُر و٢ا٫ ؤًًا: )

م جل٣َّ  ًَ ؤزغظذ للىاؽ. َو اً ىا الضً ىىا مً ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بال واؾُت. ٟٞهمىا مً م٣انضٍ ملسو هيلع هللا ىلص ٖو

 ًَ ًُ دهُ ؤٞٗاله وؾمٗىا مىه قٟاَا ما لم  هم مً بٌٗ ما ل إلاً بٗضَم, و٦ظل٪ ٧ان ٌؿخُٟض بٗ

م وهجغوا ظمُ٘ الُىاث٠  اصَو م ٢ض ٞاع٢ىا ظمُ٘ ؤَل ألاعى ٖو لم ًدهل إلاً بٗضَم َو

م بإهٟؿهم وؤمىالهم. ولهظا لم ًُم٘ الكُُان ؤن ًىا٫ مجهم مً ؤلايال٫ .. وؤصًاجهم وظاَضَو

ىاء ٞلم ٨ًً ٞحهم مً ًخٗمض ال٨ظب ٖلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وبن ٧ان له ؤٖما٫  ,ما هاله ممً بٗضَم وؤلٚا

مً ؤَل البضٕ اإلاكهىعة: ٧الخىاعط والغواٌٞ  ٚحر طل٪ ٢ض جى٨غ ٖلُه. ولم ٨ًً ٞحهم ؤخض  

ت واإلاغظئت والجهمُت. بل ٧ل َاالء بهما خضزىا ُٞمً بٗضَم( وال٣ضٍع
(135) . 

                                              

ما٫ ال٩املت لئلمام دمحم الخًغ خؿحن ( 129) ت ألٖا  5/191مىؾٖى

 1/7( اإلاىا٣ٞاث 130)

ُت131)  (106)م  ( الُغ١ الخ٨مُت في الؿُاؾت الكٖغ

 (168الؿاب٤ )م ( 132)

ً(. مضاعط الؿال٨حن  للؿل٠ ٚىع  ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )( 133)  ٞهٍم ال ًضع٦ها ٦شحر  مً اإلاخإزٍغ
ُ
 1/311وص٢ت

 13/200مجمٕى الٟخاوي ( 134)

 390 - 27/388 الؿاب٤( 135)
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مً اإلاٗلىم بالًغوعة إلاً جضبغ ال٨خاب والؿىت وما اج٤ٟ ٖلُه ؤَل : )ؤًًا تو٢ا٫ ابً جُمُ

خ٣اص  -الؿىت والجماٖت مً ظمُ٘ الُىاث٠: ؤن زحر ٢غون َظٍ ألامت  ما٫ وألا٢ىا٫ والٖا في ألٖا

ا  ا مً ٧ل ًُٞلت ؤن زحَر حَر : ال٣غن ألاو٫ زم الظًً ًلىجهم زم الظًً ًلىجهم ٦ما زبذ طل٪  -ٚو

٣ل  , مً ٚحر وظهًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مل وبًمان ٖو وؤجهم ؤًٞل مً الخل٠ في ٧ل ًُٞلت: مً ٖلم ٖو

باصة بالًغوعة  وؤجهم ؤولى بالبُان ل٩ل مك٩ل, َظا ال ًضٞٗه بال مً ٧ابغ اإلاٗلىمَ  ,وصًً وبُان ٖو

 .(136)مً صًً ؤلاؾالم وؤيله هللا ٖلى ٖلم(

 ,وحي ٞىاجذ ال٩لم وزىاجمه وظىامٗه ولىامٗهو٢ا٫ مال ٖلي ال٣اعي: )واٖلم ؤن هبِىا ٢ض ؤ

ت ٖلى ؤجم الىظٍى ُٞما ًدخاط بلُه الؿال٪ في  ٞبٗض بالٗلىم ال٩لُت واإلاٗاٝع ألاولُت وآلازٍغ

ت وألازغوٍت, ول٨ً ٧لما ابخضٕ شخو   بضٖت احؿٗىا في ظىابها  ألامىع الضًيُت والضهٍُى

ا الخل٠  , ولظل٪ ناع ٦المُ (137)الجاَلىن  وايُغبىا في بُان زُئها ونىابها, ٞالٗلم ه٣ُت ٦ثَر

البر٦ت واإلاىٟٗت, ٞالًٟل للمخ٣ضمحن ال  ٦شحُر  البر٦ت بسالٝ ٦الم الؿل٠ ٞةهه ٢لُل   ٦شحرا ٢لَُل 

٣خىا ؤخ٨م وؤٖلم, و٦ما ٣ًى٫ مً لم  ٍغ ٣ت اإلاخ٣ضمحن ؤؾلم َو ما ٣ًىله ظهلت اإلاخ٩لمحن: بن ٍَغ

م مً اإلاىدؿبحن بلى ال٣ٟه ؤجهم لم  م ٢ضَع ىا الؾخيباٍ ويبِ ٢ىاٖضٍ وؤخ٩امه ٣ًضَع ًخٟٚغ

ىا لظل٪ ٞهم ؤ٣ٞه بما ًخٗل٤ َىال٪, ٩ٞل َاالء  اقخٛاال مجهم بٛحٍر واإلاخإزغون جٟٚغ

ً ٖلىمهم و٢لت ج٩لٟهم, ٞخاهلل ما امخاػ ٖجهم  ت م٣اصًغ الؿل٠ ٖو مذجىبىن ًٖ مٗٞغ

 
ُ
غاٝ التي َمت ال٣ىم مغاٖاة ها ومٗاَضَا ويبِ ىلِ ؤن اإلاخإزغون بال بالخ٩ل٠ والاقخٛا٫ باأَل

ممهم مكمغة بلى اإلاُالب الٗالُت واإلاغاجب الٛالُت, ٞاإلاخإزغون في  ٢ىاٖضَا وقض مٗا٢ضَا, َو

ى ؾبداهه وحٗالى ٧ل ًىم في قإن, و٢ض ظٗل هللا ل٩ل شخيء ٢ضعا, ومً  قإن وال٣ىم في قإن, َو

ؼ في جهي٠ُ البؿُِ والىؾُِ   . (138)والىظحز(َىا ٢ا٫ الٛؼالي: يُٗذ ٢ُٗت مً الٗمغ الٍٗؼ

ت الىدى واللٛت الخىنل بلى ٞهم ٦خاب هللا ٢ا٫ ابً جُمُت: )ولهظا  بن اإلا٣هىص بمٗٞغ

حر طل٪، وؤن ًىدى الغظل ب٨المه هدى ٦الم الٗغب. والصخابت إلاا اؾخٛىىا ًٖ  وعؾىله ٚو

الىدى واخخاط بلُه مً بٗضَم، ناع لهم مً ال٨الم في ٢ىاهحن الٗغبُت ما ال ًىظض مشله 

                                              

 158 - 4/157 مجمٕى الٟخاوي ( 136)

 بحن الىاؽ, ولى ( 137)
ُ
َر الخالٝ

ُ
هِبر ٖجها الجها٫, وألظله ٦ث ًَ ؼة في الُب٘, ال  ٢ا٫ الٛؼالي: )بن الخدضي بالٗلىم ٍٚغ

لَّ الخالٝ بحن الىاؽ(. ُٞهل الخٟغ٢ت )م ؾ٨
َ
 (74ذ َمً ال ًضعي ل٣

ت البً ؤبي 29 - 28( الغص ٖلى ال٣اثلحن بىخضة الىظىص )م 138) ( , وال٨الم مى٣ى٫ بخهٝغ ٌؿحر مً قغح الُداٍو

 (19الٗؼ )م 
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م للصخا بت; لى٣ههم و٦ما٫ الصخابت، و٦ظل٪ ناع لهم مً ال٨الم في ؤؾماء الغظا٫ وؤزباَع

ا، ٨ٞظل٪ ٦شحر مً الىٓغ والبدض  ما ال ًىظض مشله للصخابت; ألن َظٍ وؾاثل جُلب لٛحَر

ً، واؾخٛجى ٖىه الصخابت. و٦ظل٪ جغظمت ال٣غآن إلاً ال ًٟهمه  اخخاط بلُه ٦شحر مً اإلاخإزٍغ

ه مً لٛخه ٞاعؾُت جغ٦ُت وعومُت، والصخابت إلاا ٧اهىا ٖغبا اؾخٛىىا ًٖ بالٗغبُت، ًدخاط بلُ

ب ًدخاط بلُه ٦شحر مً الىاؽ، والصخابت اؾخٛىىا ٖىه.  طل٪. و٦ظل٪ ٦شحر مً الخٟؿحر والٍٛغ

ت والجضلُت اإلاُٗىت ٖلى الىٓغ  ت الغظا٫، والانُالخاث الىٍٓغ ٞمً ظٗل الىدى ومٗٞغ

صخابها ؤٖلم مً الصخابت، ٦ما ًٓىه ٦شحر ممً ؤٖمى هللا واإلاىاْغة، م٣هىصة لىٟؿها، عؤي ؤ

ا، ٖلم ؤن الصخابت الظًً ٖلمىا اإلا٣هىص بهظٍ ؤًٞل  بهحرجه. ومً ٖلم ؤجها م٣هىصة لٛحَر

ا في الىؾاثل( ت اإلا٣هىص، وبن ٧ان باٖع تهم مشلهم في مٗٞغ  . (139)ممً لم ج٨ً مٗٞغ

ٗت " اثإلاىا٨٣ٞخاب "ا٢ا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ في م٣ضمخه لو  : )بن الؾخيباٍ ؤخ٩ام الكَغ

ٗت وم٣انضَا. ؤما الغ٦ً ألاو٫؛  ع٦ىحن: ؤخضَما: ٖلم لؿان الٗغب. وزاهحهما: ٖلم ؤؾغاع الكَغ

ا في الصخابت والخابٗحن مً الٗغب الخلو، ٞلم ٩ًىهىا في خاظت ل٣ىاٖض  ٍؼ ٣ٞض ٧ان ونٟا ٍٚغ

نلى هللا -صخبتهم لغؾى٫ هللا  جًبُه لهم، ٦ما ؤجهم ٦ؿبىا الاجهاٝ بالغ٦ً الشاوي مً َى٫ 

٘، خُض ٧ان ًجز٫ ال٣غآن وجغص الؿىت  -ٖلُه وؾلم تهم ألاؾباب التي جغجب ٖلحها الدكَغ ومٗٞغ

ىا اإلا٣انض التي عاٖاَا  ٞغ هجىما، بدؿب الى٢اج٘ م٘ نٟاء الخاَغ؛ ٞإصع٧ىا اإلاهالر، ٖو

٘، ٦ما ٌٗٝغ طل٪ مً و٠٢ ٖلى شخيٍء  ض ؤزظ عؤحهم مً مداوعاتهم ٖى الكإع في الدكَغ

ُت التي ٧اهىا ًخى٢ٟىن ٞحها( واؾدكاعة ألاثمت لهم في ألاخ٩ام الكٖغ
(140). 

ٚحر مً ال٨الم البلُٜ ما ٌؿل٪ مٗىاٍ في ٢لب الؿام٘ : )٢ا٫ الكُش دمحم الخًغ خؿحنو 

مخى٠٢ ٖلى شخيء ؾىي الٗلم بمضلىالث ألالٟاّ اإلاٟغصة و٢اهىن الىٓم والتر٦ُب, ومىه ما ال 

مٗىاٍ وال ًإبه مً ظىاهبه ِٞؿخ٣غ في هٟؿه ٖلى الىظه الظي ٣ًهضٍ اإلاخ٩لم ًهل الؿام٘ بلى 

دت,  بال بطا و٠٢ ٖلى ؤخىا٫ ػاثضة ٖلى الٗلم بىي٘ اإلاٟغصاث والترا٦ُب, ولهظا ؤط٧ى الىاِؽ  ٢ٍغ

 
ُ
٣ا  هم ٖلما باللٛت ومظاَِب وؤعسخ بالٚتها, ٢ض ٌعجؼ ًٖ ٞهم بِذ مً الكٗغ البلُٜ وال ًجض ٍَغ

 ٖلى هٓمه. الخامل التي وعص ٞحها والؿبَب  ًغاص مىه ختى ٌٗٝغ الخا٫َ بلى بُان ما 

                                              

 206 - 8/205مجهاط الؿىت ( 139)

 (6" )م اإلاىا٣ٞاثم٣ضمت مكهىع بً خؿً ل٨خاب " (140)
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م, ٞمً آلاًاث ما َى بحِّ  حن مً ٞىىن ال٨الم هؼ٫ ال٣غآن ال٨ٍغ لى َظًً الىٖى  ,بىٟؿه ن  ٖو

ٝغ ؤؾباَب  ومجها ما ال ًضع٥ مٗىاٍ بال مً قهض و٢َذ  ظا ما صٖا الظًً (141)هؼوله الىحي به ٖو , َو

م وال ؤوجىا الٗلم بلى ؤن ٌٗ غجخٍى ٖلى بُان ٚحَر خمضوا ٖلى بُان الصخابت عضخي هللا ٖجهم ٍو

ٗت ؤبى بسخا١ الكا ؤؾغاعِ  ىضُر ؾُما بُاها ؤظمٗىا ٖلُه, و٢ض ٣ٖض ُم  َبي في مىا٣ٞاجه الكَغ

ل الػمت إلاً ؤعاص ٖلم ال٣غآن, وبؿِ ال٣ى٫َ  ٞهال في جد٤ُ٣ ؤن ت ؤؾباب الخجًز ؤن بُان في  مٗٞغ

 ًُ ضاث َظٍ ال٣اٖضة اإلاخِىت "ظهت مباقغتهم للى٢اج٘ م ٖلى ب٣ضَّ الصخابت  ض في مٍا م, ٖو ُان ٚحَر

ل الىحي بال٨خاب والؿىت", و٢ا٫: "ٞهم ؤ٢ٗض في ٞهم ال٣غاثً الخالُت وؤٖٝغ  والىىاػ٫ وججًز

م بؿبب طل٪". ضع٧ىن ما ال ًضع٦ه ٚحَر ل, ٍو  بإؾباب الخجًز

ت  لى وظٍه مً آلاًاث ال ًى٨ك٠ مٗىاٍ وال ٌؿخ٣غ في الىٟـ ٖ ٨ٞشحر   مد٨م بال بٗض مٗٞغ

ؾبب هؼوله وخا٫ هؼوله, زم ال٣ُام ٖلى ٚحٍر مً آلاًاث التي عبما وظض ٞحها ما ًسهو ٖمىمه 

 ؤو ٣ًُض مُل٣ه ؤو ٌٛحر خ٨مه لؼوا٫ ٖلخه, و٢ُام الخاظت الضاُٖت بلى جبضًله بد٨م آزغ.

بدض ًٖ خا٫ هؼولها, ؤن ًيهئ عؤًا زم ًهب ٖلُه آلاًاث نبا, ٢بل ؤن ً بطن ال ًيبػي ألخٍض 

ىٓغ ُٞما ٖؿاٍ ؤن ًسههها ؤو ٣ًُضَا ؤو ًغقض بلى جبض٫ خ٨مها  .(142)(ٍو

( ٦خب بلى ؤبي ٖبض هللا مً زغاؾان الجىػظاوي ؤبى ٖبض الغخُمجُمُت: )و٢ض ٧ان )٢ا٫ ابً 

٣حن ًٖ ؤبي ٖبض ( (143)الخال٫ في ٦خاب "الؿىت")وط٦غ  ,ٌؿإله ًٖ ؤلاًمان الغؾالت مً ٍَغ

وؾلمىا  ,ميحرلا نمحرلا هللا مسب ؤخؿً هللا بلُىا وبلُ٪ في ألامىع ٧لها"ب ؤخمض: الغخُم وظىا

                                              

ي في "ؤلاج٣ان" ( ٢ا٫ ال141) ش,  108 - 1/107ؿَُى اهه مجغي الخاٍع م ػاٖم ؤهه ال َاثل جدذ َظا الًٟ, لجٍغ : )ٖػ

٘ الخ٨م. ومجها جسهُو الخ٨م به ٖىض مً ًغي  ت وظه الخ٨مت الباٖشت ٖلى حكَغ وؤزُإ في طل٪, بل له ٞىاثض: مجها مٗٞغ

٣ىم ال ضلُل ٖلى جسههه, ٞةطا ٖٝغ الؿبب ٢هغ ؤن الٗبرة بسهىم الؿبب. ومجها ؤن اللٟٔ ٢ض ٩ًىن ٖاما ٍو

الخسهُو ٖلى ما ٖضا نىعجه, ٞةن صزى٫ نىعة الؿبب ٢ُعي وبزغاظها باالظتهاص ممىٕى ٦ما خ٩ى ؤلاظمإ ٖلُه 

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 ًم٨ً جٟؿحر  آلاًت صون الى٢ٝى ٖلى ٢هتها وبُان هؼولها, 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 ال٣غآن: ) 4/146و٢ا٫ الكاَبي في ٦خاب ألاصلت مً "اإلاىا٣ٞاث"  ت ؤؾباب الخجًز ( اَـ . واهٓغ: مٗٞغ

غ" البً ٖاقىع. )ػ( غ والخىٍى  اإلا٣ضمت الخامؿت مً م٣ضماث "الخدٍغ

 (359 - 358( ه٣ٌ ٦خاب ؤلاؾالم وؤنى٫ الخ٨م )م 142)

ى ؤظم٘ ٦خاب ًظ٦غ ُٞه ؤ٢ىا٫ ؤخمض في مؿاثل ألانى٫ الضًيُت وبن ٧ان له( ٢ا٫ ابً جُمُت: )143) ؤ٢ىا٫ ػاثضة  َو

 7/390(. مجمٕى الٟخاوي ٖلى ما ُٞه, ٦ما ؤن ٦خابه في الٗلم ؤظم٘ ٦خاب ًظ٦غ ُٞه ؤ٢ىا٫ ؤخمض في ألانى٫ ال٣ٟهُت
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. (144)مً اخخجاط مً اخخج مً اإلاغظئت ؤجاوي ٦خاب٪ جظ٦غ ما جظ٦غ ,وبًا٥ مً ٧ل قغ بغخمخه

٤ ؤَل الؿىت ل مً جإو٫  ,واٖلم عخم٪ هللا ؤن الخهىمت في الضًً لِؿذ مً ٍَغ وؤن جإٍو

ٗٝغ طل٪  لى مٗجى ما ؤعاص هللاُ ال٣غآن بال ؾىت جض٫ ٖ مىه ؤو ؤزغ ًٖ ؤصخاب عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َو

له وما ٢هه هللا له في  بما ظاء ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤو ًٖ ؤصخابه ٞهم قاَضوا الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وقهضوا ججًز

بال صاللت مً عؾى٫  ٍله ٖلى ْاَغ ٞإما مً جإو  ,ي به وما ؤعاص به ؤزام َى ؤم ٖامال٣غآن وما ٖج

٩ىن خ٨مها  ل ؤَل البضٕ؛ ألن آلاًت ٢ض ج٩ىن زانت ٍو هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال ؤخض مً الصخابت ٞهظا جإٍو

ا ٖلى الٗمىم وبهما ٢هضث لصخيء بُٗىه ,خ٨ما ٖاما ٩ىن ْاََغ وعؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َى اإلاٗبر  ,ٍو

ض بظل٪ ,ابه ؤٖلم بظل٪ مىاوؤصخ ,ًٖ ٦خاب هللا وما ؤعاص ٣ٞض ج٩ىن  ,إلاكاَضتهم ألامغ وما ؤٍع

ْحِن } :ل ٢ىله حٗالىآلاًت زانت؛ ؤي مٗىاَا مش َُ
َ
ص
ْ
ه
ُ ْ
ِ ألا

ّ
ُل َخٔ

ْ
ِغ ِمش

َ
٦
َّ
ْم ِللظ

ُ
ِص٦

َ
ْوال

َ
ُ ِفي ؤ

َّ
ُم اَّلل

ُ
ىِن٨ُ ًُ}, 

ا ٖلى الٗمىم ؤي اََغ  ٞجاءث ؾىت عؾى٫ هللا ,ولض ٞله ما ٞغى هللا مً و٢٘ ٖلُه اؾُم  :ْو

بال ؤهه ًٖ ؤصخابه ؤجهم لم ًىعزىا  - ولِـ بالشبذ -٧اٞغا. وعوي ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص ؤال ًغر مؿلم  

ومً  ,٩ٞان عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َى اإلاٗبر ًٖ ال٨خاب ؤن آلاًت بهما ٢هضث للمؿلم ال لل٩اٞغ ,٢اجال

ا لؼمه ؤن ًىعر   و٦ظل٪ ؤخ٩امُ  ,الىلض ٧اٞغا ٧ان ؤو ٢اجال مً و٢٘ ٖلُه اؾُم خملها ٖلى ْاََغ

حر طل٪ م٘ آيٍ  ً ٚو وبهما اؾخٗملذ ألامت الؿىت مً  ,٦شحر ًُى٫ بها ال٨خاب الىاعر مً ألابٍى

٣ٞض عؤًذ بلى ما  ,الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ومً ؤصخابه بال مً صٞ٘ طل٪ مً ؤَل البضٕ والخىاعط وما ٌكبههم

 ."زغظىا

ٟٔ املجمل واإلاُل٤ والٗام ٧ان في انُالح ألاثمت ٧الكاٞعي وؤخمض وؤبي ٖبُض ٢لذ: ل

م ؾىاء حَر ً وؤزُإ  ,وبسخا١ ٚو ضون باملجمل ما ال ًٟهم مىه ٦ما ٞؿٍغ به بٌٗ اإلاخإزٍغ ال ًٍغ

 ٦ما في ٢ىله حٗالى } ,٨ًٟي وخضٍ في الٗمل به وبن ٧ان ْاٍَغ خ٣ابل املجمل ما ال  ,في طل٪
ْ
ظ
ُ
ز

ْمىَ 
َ
ًْ ؤ حِهْم ِبَهاِم ِ

ّ
َؼ٦
ُ
ْم َوج َُ ُغ ّهِ

َ
ُ
ُ
 ج
ً
ت
َ
ا ومٗىاَا مٟهىم   ,{اِلِهْم َنَض٢ لِؿذ مما ال  ٞهظٍ آلاًت ْاََغ

ٞةن اإلاإمىع به نض٢ت ج٩ىن  ,ًٟهم اإلاغاص به؛ بل هٟـ ما صلذ ٖلُه ال ٨ًٟي وخضٍ في الٗمل

اإلاخ٩لم في ال٣ٟه ؤخمض ًدظع ولهظا ٢ا٫  ,َظا بهما ٌٗٝغ ببُان الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ,مُهغة مؼ٦ُت لهم

ل وال٣ُاؽ"": املجمل وال٣ُاؽ. و٢ا٫: َظًً "ألانلحن  "ؤ٦ثر ما ًسُئ الىاؽ مً ظهت الخإٍو

٣ُضٍ ض بظل٪ ؤال ًد٨م بما ًض٫ ٖلُه الٗام واإلاُل٤ ٢بل الىٓغ ُٞما ًسهه ٍو وال ٌٗمل  ,ًٍغ

 زُإ الىا ؤ٦ثَر  ٞةنَّ  ,بال٣ُاؽ ٢بل الىٓغ في صاللت الىهىم َل جضٞٗه
َ
 ؿُّ َم ؽ ج

ُ
هم بما ًٓىىهه ٨

                                              

٢ا٫ اإلاغوطي: عؤًذ ؤبا ٖبض الغخُم الجىػظاوي ٖىض ؤبي ٖبض هللا و٢ض ٧ان ط٦ٍغ ؤبى ٖبض هللا ( ٢ا٫ ابً جُمُت: )144)

 7/390(. مجمٕى الٟخاوي عؤي. وؤما ؤبى ٖبض الغخُم ٞإزجى ٖلُه ٣ٞا٫: ٧ان ؤبٍى مغظئا ؤو ٢ا٫: ناخب
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مً صاللت اللٟٔ وال٣ُاؽ؛ ٞاألمىع الٓىُت ال ٌٗمل بها ختى ًبدض ًٖ اإلاٗاعى بدشا ًُمئن 

ظا َى الىا٢٘ في اإلاخمؿ٨حن بالٓىاَغ وألا٢ِؿت ,ال٣لب بلُه وبال ؤزُإ مً لم ًٟٗل طل٪  ,َو

غاى ًٖ جٟؿحر الىبي ملسو هيلع هللا ىلصولهظا َظ  ٤َ ٗل الاخخجاط بالٓىاَغ م٘ ؤلٖا ؤَل البضٕ.   وؤصخابه ٍَغ

٤ُ  وله في طل٪ مهى٠ ٦بحر. غاى ًٖ الىهىم وآلازاع ٍَغ  و٦ظل٪ الخمؿ٪ باأل٢ِؿت م٘ ؤلٖا

وبهما الهىاب مً ؤ٢ىالهم ما وا٣ٞىا  ,ابخضٖه َاالء ٢ىال ٞاؾضا ٢ى٫ٍ  ؤَل البضٕ. ولهظا ٧ان ٧لُّ 

 
َ
ْم لى }حٗاو٢ىله  ,مً الصخابت والخابٗحن لهم بةخؿان ُٞه الؿل٠

ُ
ِص٦

َ
ْوال

َ
ُ ِفي ؤ

َّ
ُم اَّلل

ُ
ىِن٨ُ { ؾماٍ ًُ

 
ُ
٤ البض٫ ٦ما ٌٗم ٢ىل ى مُل٤ في ألاخىا٫ ٌٗمها ٖلى ٍَغ َبٍت ه: }ٖاما َو

َ
َخْدِغٍُغ َع٢

َ
ٞ َ٘ الغ٢اب  { ظمُ

لٟٔ ال٣غآن بل  ال ٌٗمها ٦ما ٌٗم لٟٔ الىلض لؤلوالص. ومً ؤزظ بهظا لم ًإزظ بما ص٫ ٖلُه ْاَُغ 

لؿ٩ىث ال٣غآن ٖىه ال لضاللت ال٣غآن ٖلى  ٩ٞان الٓهىُع  ,ٖىه ال٣غآنؤزظ بما ْهغ له مما ؾ٨ذ 

مضتُ  ٩ٞاهىا مخمؿ٨حن بٓاَغٍ  ,ؤهه ْاَغ الٗلم  هم ٖضمُ مً ال٣ى٫ ال بٓاَغ ال٣ى٫؛ ٖو

وبال ٩ٞل ما بِىه ال٣غآن وؤْهٍغ ٞهى خ٤؛ بسالٝ ما ًٓهغ  ,بما ٢ُض بالىهىم التي ٞحها ٖلم  

ن ٌؿمى ْاَغ ال٣غآن ٧اؾخضالالث ؤَل البضٕ مً اإلاغظئت لئلوؿان إلاٗجى آزغ ٚحر هٟـ ال٣غآ

 . (145)(والجهمُت والخىاعط والكُٗت

ا ٞال ٨ًٟي في زبىث الؿجن, وبال بما الاؾدىاص ابً الىػٍغ: )وؤدمحم و٢ا٫  لى الٗمىماث وهدَى

ْيٍء }ال٦خٟذ اإلاٗتزلت ب٣ىله 
َ

ّلِ شخ
ُ
اِل٤ُ ٧

َ
اٞهم ى٫ بظل٪ ؾىت, ٞن ال٣وؤ ,ن ال٣غآن مسلى١ { ٖلى ؤز

٤ِ الؿىت ما اقتُ  نَّ ٞة جها هِٟؿت ظضا,َظٍ الى٨خت ٞة الىهىنُت, ولىال  هغ ًٖ الؿل٠ وصر بٍُغ

 
ُّ
 ب هه ما مً بضٍٖت أل  ها مً الؿجن,َظا ل٩اهذ البضٕ ٧ل

ُ
مً الٗمىماث واملخخمالث  ه  بَ ال وألَلها ق

ٞدكهم م٣اال وؤ اإلابخضٖت مً الؿىت وؤقىٗهم بضٖت الاجداصًت ؤبُٗض  ال جغي ؤنَّ ؤوالاؾخسغاظاث, 

م م٘ طل٪ ًدخجىن ب٣ىله حٗالى َ } :َو
َّ
ىَن اَّلل ُٗ ٌِ َبا

ًُ َما  َ٪ ِبهَّ
َ
ىه ُٗ ٌِ َبا

ًُ  ًَ ِظً
َّ
َوَما } :وب٣ىله حٗالى ,{ِبنَّ ال

َ َعَمى
َّ
ًَّ اَّلل ٨ِ

َ
َذ َول ُْ  َعَم

ْ
َذ ِبط ُْ ؤال ٧ل شخيء ما  :٧لمت ٢الها لبُض الكاٖغن ؤنض١ , وب٣ى٫ الىبي: "ب{َعَم

  .(146)وهدى طل٪ ٦شحر( ,مخ٤ٟ ٖلى صخخه ".زال هللا باَل

ٖلى ألاولحن  رث مً ٚحر اٖخماٍص بِ : )بن ْىاَغ ألاصلت بطا اٖخُ " اإلاىا٣ٞاث"و٢ا٫ الكاَبي في 

 
 
ََ  ٞحها ماصًت ى مكا ض مٗجى، وألن حٗاعى الٓىاَغ ٦شحر, م٘ ال٣ُ٘ بلى الخٗاعى والازخالٝ, َو

ٗت ال ازخالٝ ٞحها.  بإن الكَغ
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الٟغ١ الًالت وال ؤخضا مً املخخلٟحن في ألاخ٩ام ال الٟغوُٖت وال  ولظل٪ ال ججض ٞغ٢ت مً

مً ألاصلت، و٢ض مغ مً طل٪ ؤمشلت، بل ٢ض  ألانىلُت ٌعجؼ ًٖ الاؾخضال٫ ٖلى مظَبه بٓىاََغ 

ت،  ٗت اإلاجَز قاَضها وعؤًىا مً الٟؿا١ مً ٌؿخض٫ ٖلى مؿاثل الٟؿ٤ بإصلت ًيؿبها بلى الكَغ

ش وألازباع م ٗت، واهٓغ في وفي ٦خب الخىاٍع ً طل٪ ؤَغاٝ ما ؤقىٗها في الاٞخئاث ٖلى الكَغ

 ٌُ غي وؤقباَها، بل ٢ض اؾخض٫ بٗ  مؿإلت الخضاوي مً الخماع في "صعة الٛىام" للخٍغ

الىهاعي ٖلى صخت ما َم ٖلُه آلان بال٣غآن، زم جدُل؛ ٞاؾخض٫ ٖلى ؤجهم م٘ طل٪ ٧اإلاؿلمحن 

ىَن 
ُ
٣ُىل ًَ ا  مَّ َٖ ى 

َ
ال َٗ

َ
ِبحًرا{.في الخىخُض، }َوح

َ
ا ٦ ى 

ُ
ل ُٖ 

 ِ
ّ
  هاْغٍ  ه ًجب ٖلى ٧ّلِ ٞلهظا ٧ل

ُ
ما ٞهم مىه ألاولىن، وما ٧اهىا  في الضلُل الكغعي مغاٖاة

 .(147)ٖلُه في الٗمل به؛ ٞهى ؤخغي بالهىاب، وؤ٢ىم في الٗلم والٗمل(

ط٦غ الكاٞعي هنع هللا يضر في ٦خاب الغؾالت ال٣ضًمت بٗض ط٦غ ٢ا٫ البحه٣ي في "اإلاضزل" : )

م ٞى٢ىا في ٧ل ٖلم واظتهاص ووٕع الص ه، ٣ٞا٫: َو
ُ
خابت عضخي هللا ٖجهم والشىاء ٖلحهم بما َم ؤَل

م لىا ؤخمُض  ٣ل وؤمغ اؾخضع٥ به ٖلم واؾخيبِ به, وآعاَئ وؤولى بىا مً آعاثىا ٖىضها ألهٟؿىا,  ٖو

 .(148)وهللا ؤٖلم(

ألامت ٢لىبا،  ّغِ مت، وؤبَ ألا  ؤ٣ِٞه  الىٕى ألاو٫: عؤُي : )ؤهىإ الغؤي املخمىصو٢ا٫ ابً ال٣ُم في 

وؤٖم٣هم ٖلما، وؤ٢لهم ج٩لٟا، وؤصخهم ٢هىصا، وؤ٦ملهم ُٞغة، وؤجمهم بصعا٧ا، وؤنٟاَم 

 
ُ
همىا م٣انض الغؾى٫؛ ٞيؿبت ل، ٞو ىا الخإٍو ٞغ ل، ٖو آعائهم  ؤطَاها، الظي قاَضوا الخجًز

لىمهم و٢هىصَم بلى ما ظاء به الغؾى٫  ى صخبخه؛ والٟغ١ بُجهم وبحن مً ٦يؿبتهم بل -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٖو

م  بٗضَم في طل٪ ٧الٟغ١ بُجهم وبُجهم في الًٟل؛ ٞيؿبت عؤي مً بٗضَم بلى عؤحهم ٦يؿبت ٢ضَع

م.  بلى ٢ضَع

في عؾالخه البٛضاصًت التي عواَا ٖىه الخؿً بً دمحم  -عخمه هللا  -٢ا٫ الكاٞعي 

ظا لٟٓه:  ٟغاوي، َو في ال٣غآن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -خاب عؾى٫ هللا و٢ض ؤزجى هللا جباع٥ وحٗالى ٖلى ؤص"الٖؼ

َم، بَٗض  مً الًٟل ما لِـ ألخٍض  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والخىعاة وؤلاهجُل، وؾب٤ لهم ٖلى لؿان عؾى٫ هللا 

ىإَم بما آجاَم مً طل٪ ببلٙى ؤٖلى مىاػ٫ الهض٣ًحن والكهضاء والهالخحن،  ٞغخمهم هللا َو

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٞٗلمىا ما ؤعاص عؾى٫ هللا  ,، وقاَضٍو والىحي ًجز٫ ٖلُه-ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤصوا بلُىا ؾجن عؾى٫ هللا 

                                              

 289 - 3/288( اإلاىا٣ٞاث 147)
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م ٞى٢ىا في ٧ل ٖلم واظتهاص  ىا وظهلىا، َو ىا مً ؾيخه ما ٖٞغ ٞغ ؼما وبعقاصا، ٖو ٖاما وزانا ٖو

م لىا ؤخمض، وؤولى بىا مً عؤ ٣ل وؤمغ اؾخضع٥ به ٖلم واؾخيبِ به، وآعاَئ ًىا ٖىض ووٕع ٖو

 -ؤهٟؿىا، ومً ؤصع٦ىا ممً ًغضخى ؤو خ٩ي لىا ٖىه ببلضها ناعوا ُٞما لم ٌٗلمىا لغؾى٫ هللا 

  -ملسو هيلع هللا ىلص 
ً
٨ظا ه٣ى٫، ولم هسغط ًٖ  ُٞه ؾىت بلى ٢ىلهم بن اظخمٗىا، ؤو ٢ى٫ بًٗهم بن جٟغ٢ىا، َو

لهم، وبن ٢ا٫ ؤخضَم ولم ًسالٟه ٚحٍر ؤزظها ب٣ىله  ."ؤ٢اٍو

ؤي الصخابت ٖىض الكاٞعي بهظٍ اإلاشابت ٢ا٫ في الجضًض في ٦خاب الٟغاثٌ في وإلاا ٧ان ع 

ظا مظَب   ىه ؤزظها ؤ٦ثَر  محرار الجض وؤلازىة: َو ض بً زابذ، ٖو الٟغاثٌ و٢ا٫:  جل٣ُىاٍ ًٖ ٍػ

َذ -هنع هللا يضر  -الغاَب لىال ما ظاء ًٖ ؤبي ب٨غ  ٖىضي ٢خُل  وال٣ُاُؽ  ال٣ُاؽ ل٣ى٫  ، ٞتر٥ نٍغ

٫ في عواًت الغبُ٘ ٖىه: والبضٖت ما زال٠ ٦خابا ؤو ؾىت ؤو ؤزغا ًٖ بٌٗ ؤصخاب الهض٤ً، و٢ا

 الصخابي بضٖت. ، ٞجٗل ما زال٠ ٢ى٫َ -ملسو هيلع هللا ىلص  -عؾى٫ هللا 

واإلا٣هىص ؤن ؤخضا ممً بٗضَم ال ٌؿاوحهم في عؤحهم، و٠ُ٦ ٌؿاوحهم و٢ض ٧ان ٢ا٫: 

ا عؤي ٖمغ في ؤؾاعي بضع ؤن جًغب ؤٖىا٢هم ٦م ,ُٞجز٫ ال٣غآن بمىا٣ٞخه َم ًغي الغؤَي ؤخُض 

ٞجز٫ ال٣غآن بمىا٣ٞخه، وعؤي ؤن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الىبي  ٞجز٫ ال٣غآن بمىا٣ٞخه، وعؤي ؤن جذجب وؿاءُ 

إلاا اظخمًٗ في  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًخسظ مً م٣ام ببغاَُم مهلى ٞجز٫ ال٣غآن بمىا٣ٞخه؛ و٢ا٫ ليؿاء الىبي 

ٞجز٫ ال٣غآن  ",سخى عبه بن َل٨٣ً ؤن ًبضله ؤػواظا زحرا مى٨ً مؿلماث مامىاثٖ" :الٛحرة ٖلُه

لُهلي ٖلُه، ٣ٞام ٖمغ ٞإزظ بشىبه،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤبي ٢ام عؾى٫ هللا بمىا٣ٞخه، وإلاا جىفي ٖبض هللا بً 

ى  ٖلُه: }ٞإهؼ٫ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -٣ٞا٫: ًا عؾى٫ هللا بهه مىا٤ٞ، ٞهلى ٖلُه عؾى٫ هللا 
َ
ل َٖ َهّلِ 

ُ
 ج

َ
َوال

ْبِرٍِ 
َ
ى ٢

َ
ل َٖ ٣ُْم 

َ
 ج
َ
َبًضا َوال

َ
َخٍض ِمْجُهْم َماَث ؤ

َ
  .{ؤ

 
َّ
  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مه الىبي و٢ض ٢ا٫ ؾٗض بً مٗاط إلاا خ٨

ُ
ٓت: بوي ؤعي ؤن ج ٣خل م٣اجلتهم، في بجي ٢ٍغ

 
ُ
 وح

ُ
اتهم، وحٛىم ؤمىال هم بد٨م هللا مً ٞى١ ؾب٘ ل٣ض خ٨مذ ٞح": - ملسو هيلع هللا ىلص - هم، ٣ٞا٫ الىبيُّ ؿبى طٍع

 ."ؾماواث

وإلاا ازخلٟىا بلى ابً مؿٗىص قهغا في اإلاٟىيت ٢ا٫: ؤ٢ى٫ ٞحها بغؤَي، ٞةن ٨ًً نىابا ٞمً 

هللا، وبن ٨ًً زُإ ٞمجي ومً الكُُان، وهللا وعؾىله بغيء مىه، ؤعي ؤن لها مهغ وؿائها ال 

لحها الٗض  -ة، ٣ٞام هاؽ مً ؤشج٘ ٣ٞالىا: وكهض ؤن عؾى٫ هللا و٦ـ وال قُِ، ولها اإلاحرار، ٖو

٢طخى في امغؤة مىا ٣ًا٫ لها بغوٕ بيذ واق٤ مشل ما ٢ًِذ به، ٞما ٞغح ابً مؿٗىص  -ملسو هيلع هللا ىلص 

 ه بظل٪.بصخيء بٗض ؤلاؾالم ٞغَخ 
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  وخ٤ُ٣  
ُ
ال هم لىا زحرا مً عؤًىا ألهٟؿىا، و٠ُ٦ َم بهظٍ اإلاجزلت ؤن ٩ًىن عؤحُ بمً ٧اهذ آعائ

ى الغؤُي  هما ًٖ هللا وعؾىله  الهاصع مً ٢لىٍب  َو ت ٞو لما ومٗٞغ ممخلئت هىعا وبًماها وخ٨مت ٖو

م ًى٣لىن الٗلم وؤلاًمان  وههُدت لؤلمت، و٢لىبهم ٖلى ٢لب هبحهم، وال واؾُت بُجهم وبِىه، َو

 ٌَ ا لم   مً مك٩اة الىبىة ًٚا ٍَغ
ُ
ؽ ه بق٩ا٫، ولم ٌكبه زالٝ، ولم جضوؿه مٗاعيت، ٣ُٞابْ ك

م بأعائهم مً ؤٞؿض ال٣ُاؽ  .(149)(عؤي ٚحَر

هم واخض و٦خابهم واخض وملتهم واخضة؟ ٖمغ البً ٖباؽ: ٠ُ٦ ًسخلٟىن وبلهُ و٢ض ٢ا٫ 

ٞةطا ازخلٟىا ُٞه ا٢خخلىا.  ,ال ًٟهمىن ال٣غآن ٦ما هٟهمه، ُٞسخلٟىن ُٞه ٣ٞا٫: بهه ؾُجئ ٢ىم  

 . (150)ٞإ٢غ ٖمغ بً الخُاب بظل٪

 اعا ألَل الؿىت وؤنال مً ؤنىلهم.ولهظا ٧ان اجبإ الؿل٠ قٗ

نلى هللا  عؾى٫ هللا بما ٖلُه ؤصخاُب  ؤنى٫ الؿىت ٖىضها الخمؿُ٪ ": ؤلامام ؤخمض٢ا٫ 

 .(151)"البضٕ، و٧ل بضٖت ٞهي ياللت بهم، وجغ٥ُ  ، والا٢خضاءُ ٖلُه وؾلم

َٕ : ) -خا٦ُا مٗخ٣ض ؤَل الؿىت  -و٢ا٫ ؤبى الخؿً ألاقٗغي  غون اجبا  ً َؾ َم  ٍو
َ
 ل

َ
ت مً ؤثم ٠

 .(152)الضًً وؤن ال ًبخضٖىا في صًجهم ما لم ًإطن به هللا(

ُٖ  و٢ا٫ ابً الؿمٗاوي: )قٗاُع   ؤَل الؿىت اجبا
َ
  هم الؿل٠

ُ
ٕ   هم ٧لَّ الهالر وجغ٦ ما َى مبخَض

 .(153)مدَضر(

ض ال٣حرواوي في "عؾالخه" في زاجمت ) باب ما جى٤ُ به ألالؿىت وحٗخ٣ضٍ و٢ا٫ ابً ؤبي ٍػ

م، والاؾخٟٛاع لهم, : )ضًاهاث( ألاٞئضة مً واظب ؤمىع ال ُٕ الؿل٠ الهالر، وا٢خٟاء آزاَع واجبا

 (.وجغ٥ اإلاغاء والجضا٫ في الضًً, وجغ٥ ٧ل ما ؤخضزه املخضزىن 

 )و٢ا٫ ؤًًا: 
ُ
ل ما جإولٍى واؾخسغاط وفي اجبإ الؿل٠ الهالر الىجاة م ال٣ضوة في جإٍو , َو

 .(ما اؾخيبٍُى

  "قغح الغؾالت"٢ا٫ الكُش ؤخمض ػعو١ في 
َ
 : )وبهما ٧ان الؿل٠ ٢ضوة ُٞما ط
َ
غ ألجهم ٦

 
َ
لبذ ٖلحهم ألاماهت, ولىال  ظمٗىا زالزت ؤقُاء: الٗلم ال٩امل, والىعٕ الخانل, والىٓغ الؿضًض, ٚو

                                              

 153 - 2/149 بٖالم اإلاى٢ٗحن( 149)

 7/305البضاًت والجهاًت البً ٦شحر ( 150)

 1/175 ( قغح ؤنى٫ ؤَل الؿىت والجماٖت لالل٩اجي151)

 (295 ( م٣االث ؤلاؾالمُحن )م152)

 (31( الاهخهاع ألصخاب الخضًض )م 153)
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َظا الخضًض صًً ٞاهٓغوا ًٖ  بنَّ "بهم, و٢ض ٢ا٫ ابً اإلاباع٥:  َظٍ الكغوٍ ما صر الا٢خضاءُ 

٤ُ("٨ممً جإزظون صًىَ    .(154), وباهلل الخٞى

م زحُر و٢ا٫ ابً جُمُت: )  الىاؽ بٗض ألاهبُاء، ٞةنَّ  مً اجب٘ الؿاب٣حن ألاولحن ٧ان مجهم، َو

ؤزغظذ للىاؽ، وؤولئ٪ زحر ؤمت دمحم، ٦ما زبذ في الصخاح مً ٚحر وظه ؤن  ؤمٍت  ؤمت دمحم زحُر 

. ولهظا "زم الظًً ًلىجهمٗشذ ٞحهم، زم الظًً ًلىجهم، زحر ال٣غون ال٣غن الظي بُ "٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص الىبي 

ت ؤ٢ىالِ  َ٘  همهم في الٗلم والضًً وؤٖمالِ ٧ان مٗٞغ ً وؤٖمالهم  زحًرا وؤهٟ ت ؤ٢ىا٫ اإلاخإزٍغ مً مٗٞغ

ض، والٗباصة، وألازال١،  غوٖه، والَؼ في ظمُ٘ ٖلىم الضًً وؤٖماله؛ ٧الخٟؿحر، وؤنى٫ الضًً ٞو

حر طل٪، ٞةجهم ؤًُٞل  بهم  ال٨خاب والؿىت، ٞاال٢خضاءُ َم ٦ما ص٫ ٖلُه ممً بَٗض  والجهاص، ٚو

  زحر  
ُ
ت وؤهٟ٘ مً  بظماٖهم وهـؼاٖهم في الٗلم والضًً زحر   مً الا٢خضاء بمً بٗضَم، ومٗٞغ

 ًُ ت ما  م وهـؼاٖهم؛ وطل٪ ؤنَّ مٗٞغ بظماٖهم ال ٩ًىن بال مٗهىًما، وبطا  ظ٦غ مً بظمإ ٚحَر

ىا ٞالخ٤ ال ًسغط ٖجهم لهم، ,جىاٖػ مً  وال ًد٨م بسُإ ٢ى٫ٍ  ُٞم٨ً َلب الخ٤ في بٌٗ ؤ٢اٍو

 ٌُ  ؤ٢ىالهم ختى 
ُ
 .(155)ال٨خاب والؿىت ٖلى زالٞه( ٗٝغ صاللت

ؼي: )ؤنل ٧ل بضٖت في الضًً البٗض ًٖ ٦الم الؿل٠ والاهدغاٝ ًٖ اٖخ٣اص  و٢ا٫ اإلا٣ٍغ

 .(156)الهضع ألاو٫(

 ابً حجغو٢ا٫ الخاٞٔ 
ُ
واظخيب ما ؤخضزه  : )الؿُٗض مً جمؿ٪ بما ٧ان ٖلُه الؿل٠

َُ  ضٌّ م ٨ًً له مىه بُ الخل٠, وان ل  ٞل
ْ
جٗل ألاو٫ اإلا٣هىص باألنالت,  ٠ِ خَ ٨ مىه ب٣ضع الخاظت ٍو

)٤  .(157)وهللا اإلاٞى

هم ٖما ؾ٨خىا ٖىه مً ؾ٩ىتَ  الؿل٠ ٖٝغ ؤنَّ  و٢ا٫ الخاٞٔ ابً عظب: )ٞمً ٖٝغ ٢ضَع 

اصة في البُان ٖلى م٣ضاع الخاظت لم ٨ًً ُٖا وال  يغوب ال٨الم و٦ثرة الجضا٫ والخهام والٍؼ

 واقخٛاال ٖما ال ًىٟ٘ بما ًىٟ٘, وؾىاء في طل٪ ظهال
َّ
 وال ٢هىعا, وبهما ٧ان وعٖا وزكُت َّلل

م ٦الُم 
َ
ض والغ٢اث٤, والِخ٨ غوٖه, وفي جٟؿحر ال٣غآن والخضًض, وفي الَؼ هم في ؤنى٫ الضًً ٞو

حر طل٪ مما ج٩لمىا ُٞه, َٞم  هم ٣ٞض اَخضي, ومً ؾل٪ ٚحَر ؾبُِلهم واإلاىأٖ, ٚو
َ
ً ؾل٪ ؾبُل

لى هٟؿه  ل في ٦ثرة الؿاا٫ والبدض والجضا٫ وال٣ُل وال٣ا٫, ٞةِن وصز اٖتٝر لهم بالًٟل ٖو

                                              

 2/1111قغح الغؾالت لؼعو١ ( 154)

 25 - 23/ 13( مجمٕى الٟخاوي 155)

خباع( 156)  4/198 اإلاىأٖ والٖا

 13/253( ٞخذ الباعي 157)
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با, و٢ض ٢ا٫ بًاُؽ  ه ٢ٍغ
ُ
ت:  بالى٣و ٧ان خال ى  ال ٌٗٝغ َُٖب  ما مً ؤخٍض "بً مٗاٍو هٟؿه بال َو

وبن اصعى لىٟؿه الًَٟل وإلاً ؾب٣ه الى٣َو  ",له: ٞما ُٖب٪؟ ٢ا٫: ٦ثرة ال٨الم ؤخم٤, ٢ُل

 .(158)٣ٞض يلَّ يالال مبِىا وزِؿغ زؿغاها ُٖٓما(والجهَل 

 ( ؤهىإ اإلاهالح) 

غَبِ به الخ٨ُم ال ًسلى مً زالزت ؤ٢ؿام:  ُب اإلاٗجى اإلاىاِؾ )٢ا٫ الكاَبي:  ًُ  الظي 

ُٕ  : ((ؤخضها)) – (1) ب٣بىله، ٞال بق٩ا٫َ في صخخه، وال زالٝ في بٖماله،  ؤن ٌكهض الكغ

ُت ا ٗت, ٦كٖغ ًت للكَغ
َ
اوبال ٧ان مىا٢ حَر غاٝ ٚو  .(159)(ل٣هام خٟٓا للىٟىؽ وألَا

 ْاَغ مىًبِ ًدهل ٣ٖال  - (160)٦ما ٢ا٫ ابً الخاظب -٢لذ: واإلاٗجى اإلاىاِؾُب 
 
: )ون٠

 .(161)مً جغجِب الخ٨م ٖلُه ما ًهلر ؤن ٩ًىن م٣هىصا مً خهى٫ مهلخت ؤو صٞ٘ مٟؿضة(

ُب الخ٨م ٖو٢ا٫ الؿٗض في اإلاىاَؾبت: ) ًىا هي ٧ىن الىن٠ بدُض ٩ًىن جغجُّ لُه مخًّمِ

ٍ٘ ؤو صٞ٘ يغع مٗخبَ   .(162)(في الكٕغ رٍ لجلب هٟ

)اإلاٗاوي اإلاىاؾبت: ما حكحر بلى وظٍى اإلاهالر وؤماعاتها. وفي بَال١ لٟٔ ٢ا٫ الٛؼالي: و 

 ُٕ ت لها:  اإلاهلخت ؤًًا هى بظما٫, واإلاهلخت جغظ٘ بلى ظلب مىٟٗت ؤو صٞ٘ مًغة, والٗباعة الخاٍو

اًت ؤ  م٣هىص. مغٍ ؤن اإلاىاؾبت جغظ٘ بلى ٖع

ؤما اإلا٣هىص ُٞى٣ؿم بلى صًجي وبلى صهُىي, و٧ل واخض ًى٣ؿم بلى جدهُل وبب٣اء, و٢ض ٌٗبر 

ٌٗجى ؤن ما ٢هض ب٣اٍئ  و٢ض ٌٗبر ًٖ ؤلاب٣اء بضٞ٘ اإلاًغة,ًٖ الخدهُل بجلب اإلاىٟٗت, 

                                              

 3/34/ مجمٕى عؾاثل ابً عظب ( ًٞل ٖلم الؿل٠ ٖلى الخل٠ 158)

خهام 159)  8 - 3/7( الٖا

: )الكُش، ؤلامام، الٗالمت، اإلا٣غت، ألانىلي، ال٣ُٟه،  266 - 23/264ؾحر ؤٖالم الىبالء" ٢ا٫ الظَبي في "( 160)

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

وبالىىعٍت اإلاال٨ُت، وجسغط به ألاصخاب، وؾاعث بمهىٟاجه الغ٦بان، وزال٠ الىداة في مؿاثل ص٣ُ٢ت، وؤوعص ٖلحهم 

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

 َٜ  الخام لجؼالتها وخؿجها(. ه ال٣بى٫َ ٦خبُ  ػ٢ْذ ذ جام. ٢ا٫ الظَبي: و٢ض عُ بظابٍت بؿ٩ىن ٦شحر وجشبُّ  الٗغبُت، ٞإظاب ؤبل

ًُ : )( 127 - 126)م و٢ا٫ ابً الؿب٩ي في "مى٘ اإلاىاو٘"  ما في ألانى٫  و٢ض ٧ان اب الخاظب عخمه هللا بماما م٣ضَّ

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

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

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

٘ الخاظب ( 161)  3/270, واهٓغ: ؤلاخ٩ام لآلمضي  4/330ٞع

ذ 162)  2/138( الخلٍى
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ت لئلب٣اء وصٞ٘ ال٣ىاَ٘,  اًت اإلا٣انض ٖباعة خاٍو ٞاه٣ُاٖه مًغة, وبب٣اٍئ صٞ٘ للمًغة, ٖٞغ

 وللخدهُل ٖلى ؾبُل الابخضاء.

اًت ؤمغ م٣هىص, ٞلِـ  اًت اإلا٣انض, وما اهٟ٪ ًٖ ٖع وظمُ٘ ؤهىإ اإلاىاؾباث جغظ٘ بلى ٖع

اًت ؤمغ م٣هىص, ٞهى اإلاىاؾب.  مىاؾبا, وما ؤقاع بلى ٖع

اًخه مىاؾبت في ؤ٢ِؿت  زم الصخيء ًيبػي ؤن ٩ًىن م٣هىصا للكإع ختى ج٩ىن ٖع

)  .(163)الكٕغ

اإلاىاَؾبت: مًٗجى في ٖمٍل مً ؤٖما٫ الىاؽ ٣ًخطخي وظىَب طل٪ الٗمل )٢ا٫ ابً ٖاقىع: و 

ا. َمه ؤو ؤلاطَن ُٞه قٖغ  ؤو جدٍغ

ًَ  :وطل٪ اإلاٗجى  
 
 ْاَغ مىًبِ

 
َب الخ٨ِم الكغعي ٖلُه مىاِؾب  ون٠ م ال٣ُٗل بإنَّ جغجُّ

ُ
د٨

 إلا٣ِهِض الكٕغ مً الخ٨م.

ُ٘ مٟؿضة. : خهى٫ُ مهلخٍت ؤو صٞ  وم٣هُض الكٕغ

 
ُ
ٗت, ب  هاُم مىاِؾ ٞال٣ خ٨م ال٣هام مً ال٣اجل ٖضواها,مشل ٞالىن٠  إلا٣هض الكَغ

واإلا٣هىص مىه: مجاػاة اإلاٗخضي بمشل ما اٖخضي به، واهؼظاُع ٚحِر اإلاٗخضي ًٖ ؤن ٌٗخضي بمشله. 

َم  ومشُل خ٨م ؤلاؾ٩اع في قغب الخمغ، ٞاإلؾ٩اع  ون٠ جترجب ٖلُه مٟاؾُض ج٣خطخي جدٍغ

 اعج٩ابه.

َج اإلاىاٍب ٌؿمى اإلاىاِؾ  ىن٠ِ واؾخسغاُط املجتهِض لل  .(164)(جسٍغ

ج اإلاىاٍ ٞهى ٢ا٫ الؼع٦صخي: ) الاظتهاص في اؾخسغاط ٖلت الخ٨م الظي ص٫ الىو وؤما جسٍغ

ى مكخ٤ مً ؤلازغاط، ٩ٞإهه عاظ٘ بلى ؤن  ٍى ؤو ؤلاظمإ ٖلُه مً ٚحر حٗغُّ  لبُان ٖلخه ؤنال. َو

 ًَ   خٗغى للمىاٍ بدا٫، ٩ٞإهه مؿخىع  اللٟٔ لم 
ُ
م الغبا زغط بالبؤ دض والىٓغ، ٦خٗلُل جدٍغ

ظا الاظتهاص، ال٣ُاؽ  جا. ٢ا٫ الٛؼالي: َو بالُٗم، ٩ٞإن املجتهض ؤزغط الٗلت، ولهظا ؾمي جسٍغ

 .(165)(الظي و٢٘ الخالٝ ُٞه

ى: ؤن ًىو ٖلى خ٨ٍم و٢ا٫ ابً جُمُت: ) ى: ال٣ُاؽ املخٌ َو ج اإلاىاٍ َو في  وؤما جسٍغ

ًُ  ؤمىعٍ   ٚحرَ  خض٫ ٖلى ؤنَّ ِٞؿ ,بها ًٓ ؤهه ًسخو الخ٨ُم ٢ض 
ُ
ها بما الهخٟاء الٟاع١؛ ؤو َا مشل

                                              

 (160 - 159( قٟاء الٛلُل )م 163)

ٗت ؤلاؾالمُت )م 164)  (47( َامل ٦خاب م٣انض الكَغ

 7/324( البدغ املخُِ 165)
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به في ألانل؛ ٞهظا َى  ٖلى ؤن الكإع ٖل٤ الخ٨َم  لالقترا٥ في الىن٠ الظي ٢ام الضلُُل 

  ال٣ُاُؽ 
ُ
 الٗلماء وٍُ  به ظماَحُر  غُّ ٣ِ الظي ج

ُ
 .(166)(ال٣ُاؽ ى٨ٍغ هٟاة

خ٨م إلاا ٖل٤ به ٧ان مً باب املجاػ اللٛىي، ألن الاإلاىاؾب مىاَا  هم للىن٠ِ وحؿمُتُ 

، ٞهى مجاػ مً باب حكبُه اإلا٣ٗى٫ باملخؿىؽ، وناع  ٧الصخيء املخؿىؽ الظي حٗل٤ بٛحٍر

 ًُ ال١ ٚحرُ طل٪ في انُالح ال٣ٟهاء بدُض ال   .(167)ٍ, ٢اله ابً ص٤ُ٢ الُٗضٟهم ٖىض ؤلَا

 .جشبذ له الٗلُت بال بالضلُلال  الىن٦٠ما ؤن الخ٨م ال ًشبذ بال بالضلُل ٞةن زم 

٤ الٗلت ٣ً٘ في ٞهى٫: مجها ؤهه ال في "اإلاٗخمض" : )ؤبى الخؿحن البهغي ٢ا٫  ال٨الم في ٍَغ

ُت  .(168)(ًجىػ بزباث الىن٠ ٖلت بال بضاللت, ومجها ؤهه ًجب ؤن ج٩ىن الضاللت قٖغ

 بن و٢ا٫ ؤبى بسخا١ الكحراػي في "اللم٘" : )
َ
الٗلت ال بض مً الضاللت ٖلى صختها, ألن الٗلت

 ٦ما ؤن ال
 
ُت , ٨ٞما ال بض مً الضاللت ٖلى الخ٨م, ٨ٞظل٪ ال بض مً الضاللت ٖلى قٖغ خ٨َم قغعيٌّ

 .(169)(صخت الٗلت

٢ا٫ املخ٣٣ىن مً ؤصخابىا: بن الٗلت ال بض مً و٢ا٫ ابً الؿمٗاوي في "ال٣ىاَ٘" : )

ُت ٦ما ؤن الخ٨م قغعي الضلُل ٨ما ال بض مً الضاللت ٖلى الخ٨م ٞ, ٖلى صختها, ألن الٗلت قٖغ

 . (170)(مً الضاللت ٖلى الٗلتال بض 

ؼ البساعي: ) ُت, ألن ٧ىن و٢ا٫ ٖبض الٍٗؼ وظىص الٗلت في ألانل ال ًشبذ بال باألصلت الكٖغ

٘  قغعي, ٦ما ؤن الخ٨م ٦ظل٪, ٞلم ًم٨ً بزباجه بال بالضلُل الكغعي  .(171)(الىن٠ ٖلت وي

ل ؤن ٌٗلل بإّيِ ون٠ٍ قاءو٢ا٫ ؤًًا: ) ِ
ّ
مً ٚحر صلُل؛ ألن  اج٣ٟىا ٖلى ؤهه ال ًجىػ للمٗل

  صٖىاٍ
 
ٌُ  ,بمجزلت صٖىاٍ الخ٨م ونٟا مً ألاوناٝ ؤهه ٖلت ؿم٘ مىه صٖىي الخ٨م بال ٨ٞما ال 

  الىن٠ِ  صلُل ال ٌؿم٘ صٖىي ٧ىِن 
ً
 .(172)(بال صلُل ٖلت

جي: ) ت ًٖ و٢ا٫ الجٍى  للخ٨م, ٞهظٍ صٖىي ٍٖغ
 
ٍٕ ؤن اإلاٗجى الظي ؤبضاٍ ٖلت

بطا اصعى ُمضَّ

ان مِ   ا ً ظهت ؤنَّ البَر
ُّ
ِٗ  (173)َم لخد٨  بىهب ال

َ
ٚحُر ؾاجٜ... ٞال بض مً ْهىع وظٍه في ًْ  ِل ل

                                              

 19/17( مجمٕى الٟخاوي 166)

 7/322ُِ ( البدغ املخ167)

 2/245( اإلاٗخمض 168)

 (269( اللم٘ )م 169)

 4/219 ( ٢ىاَ٘ ألاصلت170)

 3/351( ٦ك٠ ألاؾغاع 171)

 3/350 الؿاب٤( 172)
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َ
ىِظُب ج ًُ  اإلاؿخيِبِ 
َ
ب  بةبضاثه, ٞةطا ا٢خهغ ُُّ س

َ
ى مُال ما, َو

َ
ل َٖ َل مًٗجى مسهىٍم في اهخهابه 

ص في ههب الٗلل ٧اصٖاثه الخ٨َم في مدل الجزإ و٧اصٖاثه  ٖلى مدٌ الضٖىي, ٧ان اصٖاٍئ املجغَّ

 .(174)(جزإ ٦مؿإلٍت مخ٤ٟ ٖلحها مً ٚحر ط٦ِغ ظام٧٘ىَن نىعة ال

 في "قٟاء الٛلُل"  و٢ا٫ الٛؼالي
ُّ
بجٗل الىن٠ ٖلت بالدكهي, بل  ُم : )ال ًجىػ الخد٨

ِ ْظ ىَ ؤْخ 
ّ
 .(175)بلى صلُل( َل ىا اإلاٗل

بن َظٍ ألاصلت )ٌٗجي ؤصلت بزباث الٗلل( ال ج٩ىن بال ؾمُٗت، بل ال و٢ا٫ في "اإلاؿخهٟى" : )

، ٞةنَّ  ٖلِت  ل٣ٗلي في َظٍ اإلاشاعاث بال في جد٤ُ٣ وظىِص للىٓغ ا مجا٫َ  الٗلت بطا  ألانل في الٟٕغ

 
ً
طل٪ في الىبُظ وألاعػ والٟإعة ٢ض  ٞىظىصُ  ,ٝ في الؿاع ا٧الؿ٨غ والُٗم والُى  ٧اهذ مدؿىؾت

حٗلُل الخ٨م وبزباث ٖحن الٗلت وونٟها ٞال ًم٨ً  ا ؤنُل ؤمَّ  ,(176)ٗلم بالخـ وباألصلت ال٣ٗلُتٌُ 

                                                                                                                                             

 : )الخد٨م َى الخ٨م بال حجت(. )ػ( ٢1/189ا٫ في "صؾخىع الٗلماء" ( 173)

ان 174)  2/28( البَر

 (314 - 313( قٟاء الٛلُل )م 175)

ظا الىٓغ ألظل الٗلم بىظىص176)  ٖامٌّ ٦لي  -الٗلت  ( ٢لذ: َو
 
ب ٖىضَم  -وهي ون٠ ىت َى اإلال٣َّ َُّ في الجؼثُاث اإلاٗ

ى ؤن ًىو هللا ٖلى حٗل٤ُ الخ٨م بمٗجى ٖام ٦لي،  475 - ٢2/474ا٫ ابً جُمُت في "مجهاط الؿىت" بـ"جد٤ُ٣ اإلاىاٍ",  : )َو

م ُٞىٓغ في زبىجه في آخاص الهىع ؤو ؤهىإ طل٪ الٗام، ٦ما هو ٖلى اٖخباع الٗضالت  لى جدٍغ لى اؾخ٣با٫ ال٨ٗبت ٖو ٖو

غ وهدى طل٪، ُٞىٓغ في الكغاب اإلاخىإػ ُٞه: َل  م اإلاُخت والضم ولخم الخجًز لى جدٍغ لى خ٨م الُمحن ٖو الخمغ واإلاِؿغ ٖو

ٕػ َى مً الخمغ ؤم ال؟ ٧الىبُظ اإلاؿ٨غ، وفي اللٗب اإلاخىاَػٕ ُٞه ٧الجرص والكُغهج َل َى مً اإلاِؿغ ؤم ال؟ وفي الُمحن اإلاخىا

ٞحها ٧الَخِل٠ بالدج ونض٢ت اإلاا٫ والٗخ٤ والُال١ والخغام والٓهاع: َل هي صازلت في ألاًمان ٞخ٨ٟغ؟ ؤم في ال٣ٗىص 

املخلٝى بها ُٞلؼم ما خل٠ به؟ ؤم ال ًضزل ال في َظا وال في َظا ٞال ًلؼمه شخيء بدا٫؟ ٦ما ًىٓغ ُٞما و٢ٗذ ُٞه صم ؤو 

غ مً اإلااء واإلااجٗاث ٗذ مىه  مُخت ؤو لخم زجًز ه وال َٗمه، بل اؾتهلذ الىجاؾاث ُٞه واؾخدالذ، ؤو ٞع
ُ
ولم ًخٛحر لىه

واؾخدا٫ ُٞه ما زالُه مً ؤظؼائها، ُٞىٓغ في طل٪: َل ًضزل في مؿمى اإلااء اإلاظ٧ىع في ال٣غآن والؿىت، ؤو في مؿمى 

غ؟(.  اإلاُخت والضم ولخم الخجًز

ت ال٣ٟهُت"  ت وظىص الٗلت  جد٤ُ٣ اإلاىاٍ: ) 10/232وظاء في "اإلاىؾٖى ٖىض ألانىلُحن: َى الىٓغ والاظتهاص في مٗٞغ

ت جل٪ الٗلت بىو ؤو بظمإ ؤو اؾخيباٍ، ٞةزباث وظىص الٗلت في مؿإلت مُٗىت بالىٓغ والاظتهاص  في آخاص الهىع، بٗض مٗٞغ

 (.َى جد٤ُ٣ اإلاىاٍ

ظا الىٕى مً الاظتهاص ال ًخى٠٢ ٖلى الكٕغ ٦ما ٢ا٫ الٛؼالي, ٢ا٫ الكاَبي في : )ألن اإلا٣هىص  5/128"اإلاىا٣ٞاث"  َو

غ ُٞه بلى الٗلم بما ال ٌٗٝغ طل٪ اإلاىيٕى بال به، مً 
َ
ٟخ٣ ًُ مً َظا الاظتهاص بهما َى الٗلُم باإلاىيٕى ٖلى ما َى ٖلُه، وبهما 

ت به(.  خُض ٢هضث اإلاٗٞغ

 ال٣ُٟه، و٢ى٫ ال٣اثل: "بن َظا ٚغع ومجهى : ) 5 - 4/4ولهظا ٢ا٫ ابً ال٣ُم في "بٖالم اإلاى٢ٗحن" 
َّ
٫" ٞهظا لِـ خٔ

 ال٣ُٟه: ًدل 
ُّ
ٍو ٢ماعا ؤو ٚغعا ٞهم ؤٖلُم بظل٪، وبهما َخٔ ضُّ َٖ وال َى مً قإهه، وبهما َظا مً قإن ؤَل الخبرة بظل٪, ٞةْن 

دغم ٦ظا؛ ألن هللا خغمه، و٢ا٫ هللا و٢ا٫ عؾىله، و٢ا٫ الصخابت, وؤما ؤن ًغي َظا زُغا و٢ماعا ؤو  ,٦ظا؛ ألن هللا ؤباخه ٍو
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  األصلت الؿمُٗت؛ ألنَّ بال ب
 
ُت ٖالمت بظاتها، بهما مٗجى ٧ىجها  وؤماعة ال جىظب الخ٨َم  الٗلت الكٖغ

 
ً
  :ٖلت

َ
٘   الكغِٕ  ُب هْ ه ، وال ٞغ١َ  بًاَا ٖالمت، وطل٪ وي بحن وي٘ الخ٨م وبحن وي٘  مً الكإع

 الٗالمت وههبها ؤماعة ٖلى الخ٨م.

٨ً الٗلت ٦ظل٪. ٢لىا: ال ًشبذ ٞلخ ,٢ا٫: ٞةن ٢ُل: ٞالخ٨م ال ًشبذ بال جى٢ُٟا وهها

٤ُ  الخ٨ُم  ت الخى٠ُ٢ في ألاخ٩ام مجغَّ  بال جى٢ُٟا، ل٨ً لِـ ٍَغ والٗمىم  , بل الىوالىو صَ مٗٞغ

والٟدىي ومٟهىم ال٣ى٫ و٢غاثً ألاخىا٫ وقىاَض ألانى٫ وؤهىإ ألاصلت، ٨ٞظل٪ بزباث الٗلت 

 
ُ
ًُ جدؿ٘ َغ٢  . (177)(غ ُٞه ٖلى الىو٣خهَ ه وال 

 خ٨ٍم زبريٌّ ٚحُر يغوعي, ٞال بض في بزباجه مً و٢ا٫ الًٗض: )٧
َ
ىُن الىن٠ الجام٘ ٖلت

  الضلُل, وله مؿالُ٪ 
ُ
م صختها ٞال بض مً الخٗغُّ خَ صخُدت ومؿال٪ ج  .(178)ى لها(َى

 للخ٨م(
ً
ن ٖلت  .(179)واإلاؿال٪ هي: )الُغ١ الضالت ٖلى ٧ىن الىن٠ اإلاٗحَّ

ُٕ بغَ  : ((الثاوي))و)٢ا٫ الكاَبي:  - (2) ٍما قهض الكغ  .(180)(ٞال ؾبَُل بلى ٢بىله ,ّصِ

َٕ  ٢ا٫ الٛؼالي: )بنَّ    اإلاهالِر  اجبا
َ
 باَل   ًت الىّوِ ٖلى مىا٢

ُ
 , وبهما ج

َ
مً  ب ألاخ٩امُ ُل

  َر مهاِل 
ُ
الكٕغ ٖلى الخ٨م, ٞإما بطا ناصٞىاٍ  الكٕغ بطا ٣ٞضها جىهَُو  مهالَر  ـُ جاوِ ج

اُث  ٞاالؾخهالخاُث    وجهٞغ
 
 .(181)م٘ الىهىم( الخىاَغ مٗؼولت

 لى ظاػ لل٣ٗل جسُي مإزظ الى٣ل؛ لم ٨ًً للخض الظي خضٍ الى٣ُل ٢ا٫ الكاَبي: ) و٢ض

ٗت ُم  ٚحَر  ًه؛ ناع الخضُّ له خضا، ٞةطا ظاػ حّٗضِ  ضَّ ؤهه َخ  الٟغَى  ٞاثضة؛ ألنَّ  ُٟض، وطل٪ في الكَغ

 باَل، ٞما ؤصي بلُه مِ 
ْ
 ش
ُ
 .(182)(هل

ظ لى ٧ان ٦ظل٪؛ لجاػ ببُا٫ُ و٢ا٫ ؤًًا: ) ٗت بال٣ٗل، َو طل٪  باَل، وبُاُن  ا مدا٫  الكَغ

  ؤنَّ 
َ
ٗت ؤجها ج   ضُّ ُد مٗجى الكَغ

ُ
ى ظملت  للم٩لٟحن خضوصا؛ في ؤٞٗالهم، وؤ٢ىالهم، واٖخ٣اصاتهم، َو

                                                                                                                                             

غظ٘ بلحهم في ٧ىن َظا الىن٠ ُٖبا ؤم ال، و٧ىِن  ًُ ُ٘ بلحهم ُٞه، ٦ما  ٚغعا ٞلِـ مً قإهه بل ؤعباُبه ؤزبُر بهظا مىه، واإلاغظ

َظا البُ٘ مغبدا ؤم ال، و٧ىِن َظٍ الؿلٗت ها٣ٞت في و٢ذ ٦ظا وبلض ٦ظا، وهدِى طل٪ مً ألاوناٝ الخؿُت، وألامىع 

ُت، ٞال٣ٟهاُء باليؿبت بلحهم ٞحه ُتالٗٞغ   278 - 1/272(. واهٓغ ٦خابىا "بلٙى اإلاإمى٫" ا مشلهم باليؿبت بلى ما في ألاخ٩ام الكٖغ

 (305 - 304( اإلاؿخهٟى )م 177)

 3/394( قغح الًٗض ٖلى مسخهغ ابً الخاظب 178)

 4/312, وعٞ٘ الخاظب  3/87( بُان املخخهغ 179)

خهام 180)  3/8( الٖا

 (220قٟاء الٛلُل )م ( 181)

 1/125 اإلاىا٣ٞاث( 182)
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ِ٘  ما جًمىخه، ٞةن ظاػ لل٣ٗل حٗضي خّضٍ  ما زبذ للصخيء  الخضوص؛ ألنَّ  واخض؛ ظاػ له حٗضي ظمُ

 بصخُذ، وبن ظاػ ببُا٫ُ  ظا الخضُّ ه؛ ؤي: لِـ َواخض َى مٗجى ببُالِ  زبذ إلاشله، وحٗضي خّضٍ 

ظا ال ٣ًى٫ به ؤخض   واخض؛ ظاػ ببُا٫ُ   .(183)(لٓهىع مداله الؿاثغ، َو

 ,
 
مُت و٢ض ط٦غ ابً ٖاقىع ؤن اإلاهلخت ٢لذ: واإلاىاؾبت في َظا الجيـ مً اإلاٗاوي َو

ىُت ووَمُت, ٢ا٫ الكُش دمحم الخبِب ابً الخىظت:  مُت ال ًم٨ً ؤن ٞ)جى٣ؿم بلى ٢ُُٗت ْو الَى

 
 
ت وال خاظُت وال جدؿُيُت، بل هي هاقئت َُّ  ج٩ىن ال يغوٍع   اإلاغِء ؤنَّ  ِم ًٖ جى

َ
الىاؽ  مهلخت

ِ ج٣خطخي مشال ِخ 
ّ
 لِ ت حٗاُم َُّ ل

 
  هم بالغبا, ٞهظٍ مهلخت

ُ
مُت ج  ىا٢ِ َو

َ
ُت مً ٧ل  ٌ اإلاهلخت الكٖغ

 
َ
ٗاِعى ما ٢

ُ
، ٦ما ح  .(184)(ى به ٦خاُب هللا مً يغوعة بٚال١ باب الغباطخَ الىظٍى

ت (185)و٢ض عوٍىا ًٖ ًٖض الضولتالجىػي: )٢ا٫ ابً  ٩ٞاهذ حكٛل  ,ؤهه ٧ان ًمُل بلى ظاٍع

ٌَ  ,٢لَبه ٣ها لئال  ِٛ ٞإمغ بخٍٛغ   َل كخ
ُ
 ٢لُبه ًٖ جضبحر اإلا
ْ
 ل

ُ
ظا َى الجىىن اإلا  ٪, َو

ْ
٤, ألنَّ ٢خَل مؿلٍم بِ ُ

ِدّل بال ُظغْ  ًَ  , وبن اٖخ٣ضٍ ٚحَر ظاثٍؼ ل٨ىه عآٍ مه, واٖخ٣اُصٍ ؤن َظا ظاثؼ  ٦ٟغ  م ال 
ً
ٞال  لخت

 
َ
ًُ  مهلخت  .(186)(٠ الكٕغسالِ ُٞما 

 ؤنَّ  وهثحرا ما ًخىهم الىاُؽ ؤو الٛالبت,  الخالهتبن اإلاهلخت هي اإلاىٟٗت )٢ا٫ ابً جُمُت: 

٩ىن ُٞه  الصخيءَ  باإلاًغة, ٦ما ٢ا٫ حٗالى في الخمغ  مىفٗت مغحىختًىٟ٘ في الضًً والضهُا, ٍو

ِبحر  َوَمىَ واإلاِؿغ: }
َ
م  ٦

ْ
حِهَما ِبز ِٞ ْل 

ُ
ِهَما٢ ِٗ

ْٟ ًْ هَ َبُر ِم
ْ
٦
َ
ُمُهَما ؤ

ْ
اِؽ َوِبز ُ٘ ِللىَّ ِٞ  مما ابخضٖه الىاُؽ  و٦شحر   .{ا

                                              

 1/131 اإلاىا٣ٞاث( 183)

ٗت ؤلاؾالمُت" )م 184)  (232( َامل ٦خاب "م٣انض الكَغ

اعؽ، ابً الؿلُان ع٦ً ( ٢ا٫ الظَبي: )185) الؿلُان، ًٖض الضولت، ؤبى شجإ، ٞىازؿغو، ناخب الٗغا١ ٞو

ه الضًلمي. جمل٪ بٟاعؽ بٗض ٖمه ٖماص الضولت، زم ٦ثرر بالصٍ، واحؿٗذ ممال٨ه، وؾاع ب لُه اإلاخىبي الضولت خؿً بً بٍى

إة. وله نى٠ ؤبى ٖلي  ا، قضًض الَى ا، ؤصًبا ٖاإلاا، ظباعا، ٖؿٞى ومضخه، وؤزظ نالجه... و٧ان بُال شجاٖا مهُبا، هدٍى

ت:   الٟاعسخي، ٦خابي )ؤلاًًاح( و)الخ٨ملت(, ومضخه ٞدى٫ الكٗغاء... و٧ان ٣ًى٫ الكٗغ، ٣ٞا٫ ؤبُاجا ٦ٍٟغ

ىاء مً ظ  ىاع في السخغلِـ قغب الغاح بال في اإلاُغ ... ٚو

 مبرػاث ال٩إؽ مً مُلٗها ... ؾا٢ُاث الغاح مً ٞا١ البكغ

 ًٖض الضولت وابً ع٦جها ... مل٪ ألامال٥ ٚالب ال٣ضع

، ه٣ل ؤهه إلاا اخخًغ ما اهُل٤ لؿاهه بال  ْه{. وماث بٗلت الهٕغ َُ اِه
َ
ُ
ْ
ي ُؾل ّجِ

َٖ  ٪َ
َ
ل ََ ْه *  َُ ي َماِل ّجِ

َٖ َجى 
ْ
ٚ
َ
ب٣ىله حٗالى: }َما ؤ

م ؤهه ٢بر ؤلامام ٖلي، وبجى ٖلُهو٧ان قُُٗا ظ ٌ، ومإجم ٖاقىعاء،  لضا ؤْهغ بالىج٠ ٢برا ٖػ اإلاكهض، وؤ٢ام قٗاع الٞغ

اف  مل في جابىث، وه٣ل ٞضًٞ بمكهض الىج٠، ٖو تزا٫... ماث في قىا٫ ؾىت ازيخحن وؾبٗحن وزالر ماثت، ببٛضاص، ٖو والٖا

 251 - 16/249(. ؾحر ؤٖالم الىبالء زماهُا وؤعبٗحن ؾىت

 (119جلبِـ ببلِـ )م ( 186)
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ما٫ مِ   مً ال٣ٗاثض وألٖا
ُ
 ً بضٕ ؤَل ال٨الم وؤَل الخهٝى وؤَل الغؤي وؤَل اإلا
ْ
ٍى بُ ِؿ ٪ َخ ل

مً الخاعظحن ًٖ ؤلاؾالم مً  مىٟٗت ؤو مهلخت هاٞٗا وخ٣ا ونىابا, ولم ٨ًً ٦ظل٪, بل ٦شحر  

ًَ  الحهىص ما َم ٖلُه مً  ٦شحر  مجهم ؤنَّ  ُب ِؿ ْد والىهاعي واإلاكغ٦حن والهابئحن واملجىؽ 

خ٣اصاث  ًَ َيلَّ واإلاٗامالث والٗباصاث مهلخت لهم في الضًً والضهُا ومىٟٗت لهم }الٖا ِظً
َّ
ال

ا ًٗ ْدِؿُىىَن ُنْى ًُ ُهْم  جَّ
َ
ْدَؿُبىَن ؤ ًَ ْم  َُ ا َو َُ

ْ
ه اِة الضُّ َُ َخ

ْ
ُحُهْم ِفي ال ْٗ ً لهم ؾىء ٖملهم ٞغؤٍو و٢ض  ,{َؾ ٍػ

 (187)خؿىا, ٞةطا ٧ان ؤلاوؿان ًغي خؿىا ما َى ؾحئ
ُ
ه ٢ض ٩ًىن ه ؤو اؾخهالُخ , ٧ان اؾخدؿاه

 .(188)(مً َظا الباب

واإلاىٟٗت حٗىص بلى خهى٫ الىٗمت واللظة والؿٗاصة التي هي خهى٫ اللظة وصٞ٘ )٢ا٫: 

ىب, وخهى٫ الىُٗم وػوا٫  ألالم َى خهى٫ُ  الٗظاب, وخهى٫ الخحر اإلاُلىب وػوا٫ اإلاَغ

وػوا٫ الكغ... واإلاىٟٗت اإلاُل٣ت هي الخالهت ؤو الغاجخت, وؤما ما ًٟىث ؤعجر مجها ؤو ٣ٌٗب 

خباع, واإلاًغة ؤخ٤ باؾم الباَل مً اإلاىٟٗت, وؤما ما  يغعا لِـ َى صوجها, ٞةجها باَل  في الٖا

بدا٫... ولظل٪ ما ًًٓ ُٞه مىٟٗت ولِـ ٦ظل٪ ؤو ًدهل به لظة ٞاؾضة ٞهظا ال مىٟٗت ُٞه 

 زالهت ؤو عاجخت. ممخى٘ ؤن ٩ًىن مكخمال ٖلى مىٍٟٗت  ههى هللا ٖىه وعؾىله باَل  

ي } :واإلاىا٣ٞحن باَلت ل٣ىلهال٨ٟاع  ولهظا ناعث ؤٖما٫ُ 
َ
ط
َ ْ
ِ َوألا

ًّ َ ْم ِباإلاْ
ُ
اِج٨

َ
ىا َنَض٢

ُ
ل ُِ ْب

ُ
 ج

َ
ال

 ِ
َّ
ًُ ِباَّلل ْاِم ًُ  

َ
اِؽ َوال اَء الىَّ

َ
ُه ِعث

َ
٤ُ َمال ِٟ ْى

ًُ ِظي 
َّ
ال
َ
َغاب  ٧

ُ
ِه ج ُْ

َ
ل َٖ َىاٍن  ْٟ ِل َن

َ
َمش

َ
ُه ٦

ُ
ل
َ
َمش
َ
ِزِغ ٞ

ْ
ْىِم آلا َُ

ْ
 { آلاًت, َوال

ًَ } :و٦ظل٪ ٢ىله حٗالى ىان باَلت لم ًب٤ ٞحها مىٟٗت له,ؤزبر ؤن نض٢ت اإلاغاجي واإلا ِظً
َّ
َها ال حُّ

َ
اؤ ًَ

 
ُ
٨
َ
َمال ْٖ

َ
ىا ؤ

ُ
ل ُِ ْب

ُ
 ج

َ
ُؾى٫َ َوال ىا الغَّ ُٗ ُ َِ

َ
َ َوؤ

َّ
ىا اَّلل ُٗ ُ َِ

َ
ًْ } :مشل ٢ىله و٦ظل٪ ؤلاخباٍ في ,{ْم آَمُىىا ؤ َوَم

هُ 
ُ
َمل َٖ  

َ
٣َْض َخِبِ

َ
ًَماِن ٞ ِ

ْ
ْغ ِباإل ُٟ

ْ
٨ بًٗها صخُذ  والٗباصاث, ولهظا حؿمُه ال٣ٟهاء ال٣ٗىص {ًَ

ى ما لم ًدهل به م٣هىصٍ ولم ًترجب ٖلُه ؤزٍغ ٞلم ٨ًً ُٞه اإلاىٟٗت  ,وبًٗها باَل َو

 } :اإلاُلىبت مىه. ومً َظا ٢ىله
َ
٦ ًَ ِظً

َّ
ْمأُن َماءً َوال

َّ
ْدَؿُبُه الٓ ًَ ٍت  َٗ َؿَغاٍب ِب٣ُِ

َ
ُهْم ٦

ُ
َمال ْٖ

َ
ُغوا ؤ َٟ }

ُمىا } :و٢ىله ,آلاًت
َ
ل
َ
ْىٍم ْ

َ
٢ 
َ
َناَبْذ َخْغر

َ
حَها ِنغٌّ ؤ ِٞ ِل ِعٍٍذ 

َ
َمش

َ
ا ٦ َُ

ْ
ه اِة الضُّ َُ َخ

ْ
ٍِ ال ِظ

ََ ٣ُىَن ِفي  ِٟ ْى
ًُ ُل َما 

َ
َمش

ْخهُ 
َ
٨
َ
ل َْ
َ
إ
َ
َؿُهْم ٞ ُٟ هْ

َ
 } :و٢ىله ,{ؤ

َ
ِضْمَىا ِبل

َ
ىًعاَو٢

ُ
َباًء َمْىش ََ  ٍُ َىا

ْ
ل َٗ َج

َ
َمٍل ٞ َٖ  ًْ ىا ِم

ُ
ِمل َٖ ولظل٪ ون٠  ,{ى َما 

                                              

٢ض ٌؿخدؿً الصخو قِئا بىاًء ٖلى اٖخ٣اصٍ، وال ٩ًىن خؿىا في هٟـ ألامغ، و٢ض ًسالٟه ( ٢ا٫ الُىفي: )187)

ٌُ الىاؽ ٖباصة ألانىام، وبًٗهم ٖباصة ال٩ىا٦ب، وبًٗهم ٚحر طل٪، وهي ؤمىع  ٚحُرٍ في اؾخدؿاهه. و٢ض اؾخدؿً بٗ

هم ما ال " وللىاؽ ُٞما ٌٗك٣ىن مظاَب"ا٫ الكاٖغ: مؿخ٣بدت في هٟـ ألامغ، وفي مشل َظا ٢ ًُ ؤي: ٢ض ٌؿخدؿً بٗ

(. قغح مسخهغ الغويت   3/191ٌؿخدؿً ٚحٍر

 11/345( مجمٕى الٟخاوي 188)
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ما٫ لِؿذ هاٞٗت خ٣اصاث واإلا٣االث بإجها باَلت لِؿذ مُاب٣ت وال خ٣ا ٦ما ؤن ألٖا و٢ض  .الٖا

خ٣اصاث واإلا٣االث بإجها باَلت بطا ٧اهذ ٚحَر  مىٟٗت ٣٦ىله مُاب٣ت بن لم ٨ًً ٞحها  جىن٠ الٖا

ُٞٗىص الخ٤ ُٞما ًخٗل٤ باإلوؿان بلى ما ًىٟٗه مً  ",اللهم بوي ؤٖىط ب٪ مً ٖلم ال ًىٟ٘: "ملسو هيلع هللا ىلص

مل وخا٫ٖلم  ا} :٢ا٫ هللا حٗالى ,و٢ى٫ ٖو ََ  ِب٣ََضِع
 
ت ًَ ْوِص

َ
ْذ ؤ

َ
َؿال

َ
َماِء َماًء ٞ ًَ الؿَّ َؼ٫َ ِم

ْ
ه
َ
 -بلى ٢ىله  -{ ؤ

{ 
َ
َل ٞ َِ َبا

ْ
َخ٤َّ َوال

ْ
ُ ال

َّ
ِغُب اَّلل ًْ ًَ ِلَ٪ 

َ
ظ
َ
 ِفي ٦

ُ
ض

ُ
ْم٨ َُ

َ
اَؽ ٞ ُ٘ الىَّ َٟ ْى ًَ ا َما  مَّ

َ
اًء َوؤ َٟ ُب ُظ ََ ظْ َُ

َ
َبُض ٞ ا الؼَّ مَّ

َ
إ

ا٫َ 
َ
ْمش
َ ْ
ُ ألا

َّ
ِغُب اَّلل ًْ ًَ ِلَ٪ 

َ
ظ
َ
ْعِى ٦

َ ْ
َيلَّ و٢ا٫ حٗالى: } ,{ألا

َ
ِ ؤ

َّ
ًْ َؾِبُِل اَّلل َٖ وا  ُغوا َوَنضُّ َٟ

َ
٦ ًَ ِظً

َّ
ال

ىا الهَّ 
ُ
ِمل َٖ ًَ آَمُىىا َو ِظً

َّ
ُهْم * َوال

َ
َمال ْٖ

َ
ٍض ؤ ى ُمَدمَّ

َ
ل َٖ ّؼ٫َِ 

ُ
ِلَ٪ } -بلى ٢ىله  -{ اِلَخاِث َوآَمُىىا ِبَما ه

َ
ظ
َ
٦

ُهْم 
َ
ال
َ
ْمش
َ
اِؽ ؤ ُ ِللىَّ

َّ
ِغُب اَّلل ًْ و٢ض ٖلم ؤن ٧ل ٖمل ال ًغاص به وظه هللا ٞهى باَل  وبطا ٧ان ٦ظل٪ .{ًَ

ألن ما  ,٩ٞل ٖمل ال ًغاص به وظه هللا ٞهى باَل ,الخاظت بلُه ه و٢َذ ال ًىٟ٘ ناخبَ  (189)خابِ

 ًُ و٦ظل٪  ,ٞاألو٫ ْاَغ ,ؤو في آلازغة ,وبما ؤن ًىٟ٘ في الضهُا ,ه بما ؤال ًىٟ٘ بدا٫ص به وظهُ غَ لم 

ٞةهه ٢ض زبذ بىهىم اإلاغؾلحن ؤهه بٗض اإلاىث ال ًىٟ٘ ؤلاوؿان  ,مىٟٗخه في آلازغة بٗض اإلاىث

وع و٢ض ًجؼي وؾغ  مً الٗمل بال ما ؤعاص به وظه هللا. وؤما في الضهُا ٣ٞض ًدهل له لظاث  

بإٖماله في الضهُا ل٨ً جل٪ اللظاث بطا ٧اهذ ح٣ٗب يغعا ؤٖٓم مجها وجٟىث ؤهٟ٘ مجها وؤب٣ى 

ًُ  ٖمٍل  ٧لَّ  ٞشبذ ؤنَّ  ,ٞهي باَلت ؤًًا  .(190)(وبن ٧ان ُٞه لظة ما غاص به وظه هللا ٞهى باَل  ال 

ظامىاٞ٘ آلازغة البا٢ُت ٖلى مىاٞ٘ الضهُا الٟاهُت,  ٢لذ: واهٓغ عجخاَن   ,مهم ُٞه ؤمغ   َو

م   ى ؤن الىٓغ في مىاٞ٘ اإلاأ٫ والضاع آلازغة م٣ضَّ ا, ولىا ٠ُٖ ٖلى   َو ٖىض ؾبر اإلاهالر واٖخباَع

 ُٞما ًإحي بن قاء هللا. ألانلَظا 

ى ٖىض  الىهمُت اإلاهلخت وؤما)٢ا٫ ابً ٖاقىع:  خسُل ٞحها نالح  وزحر، َو ًُ ٞهي التي 

 : ّغ ل يُ الخإمُّ 

، مشل جىاو   ٫ املخضعاث مً ألاُٞىن والخكِكت وال٩ى٧اًحن والهغوًٍ, ٞةنَّ بما لخٟاء يٍغ

 لهم. ولِـ َى بهالٍح لىٟىؾهم،  م  الثِ الخانَل بها إلاخىاولحها ُم 

                                              

اإلاهلب: )متى زال الٗمل مً الىُت، وعظاء الشىاب ٖلُه، وبزالم الٗمل هلل حٗالى، ٞلِـ بٗمل، وبهما ٢ا٫ ( 189)

٘ ٖىه ما٫ بالىُاث"(. ] َى ٦ٟٗل املجىىن الظي ٞع قغح صخُذ البساعي البً ال٣لم. و٢ض بحن طل٪ ملسو هيلع هللا ىلص ب٣ىله: "بهما ألٖا

ا ٧اإلاٗضوم خؿا". )ػ(1/151بُا٫  ظا قاَض  ل٣ىلهم: "اإلاٗضوم قٖغ  [ . ٢لذ: َو

 350 - 11/348( مجمٕى الٟخاوي 190)
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ُ
ْمِغ ه حٗالى: }وبما ل٩ىن الهالح مٛمىعا بٟؿاص، ٦ما ؤهبإها ٖىه ٢ىل

َ
خ
ْ
ًِ ال

َٖ  ٪َ
َ
ىه
ُ
ل
َ
ْؿإ ٌَ

ِبحر  َوَمىَ 
َ
م  ٦

ْ
حِهَما ِبز ِٞ ْل 

ُ
ِؿِغ ٢ ِْ َ ِهَماَواإلاْ ِٗ

ْٟ ًْ هَ َبُر ِم
ْ
٦
َ
ُمُهَما ؤ

ْ
اِؽ َوِبز ُ٘ ِللىَّ ِٞ  .(191)({ا

ظا َى  خاقُت "٦خب ألانى٫, ٢ا٫ ابً ٖاقىع في  في اإلاظ٧ىُع  ب اإلالغىاإلاىاِؾ ٢لذ: َو

 ): " الخى٣ُذ
 
  اإلاىاؾب اإلالػى َى ون٠

َ
 ُٞه مىاَؾ  ُض ِج ه

ً
  ,ما لخٗلٍُل  بت

َ
ؤو  ا ُٞه مً مهلخٍت إلِا

ٗت ٞىجضَا قاَضة إللٛاثه ل٨ىىا هخدب٘ مىاعصَ  ,مٟؿضة وال ٩ًىن طل٪ بال  ,ٞىٗلم ؤهه ملػى ,الكَغ

 مىه مىاَؾ  بطا ٧ان ما ُٞه مً اإلاىاؾبت مٛمىعا بما َى ؤقضُّ 
ً
للغزهت إلاا في اٖخباع  ٍب ىِظ ؤو بُم  بت

ظا ٦ؼعاٖت الٗىب ,(192)مىاؾبخه مً اإلاك٣ت م ب  ٞةجها مىاِؾ  ,َو , ألهه وؾُلت اٖخهاع للخدٍغ

م الخمغ, و٦ظا الخجاوُ الخمىع, ل٨جها ملٛا ع في البُىث, ٞةهه وؾُلت للؼها, ة ا٦خٟاًء بكضة جدٍغ

 ًٟ ى ٖجها بالدجاب وقضة ال٣ٗىبت الؼاظغة, و٦ظا مغوع العجل في الُغ٢اث ل٨جها هاصعة وم٨خ

ل٨ىه ملػى لىضعجه وقضة الخاظت لهاجه ألاقُاء  ,وبٖالء ألابيُت م٘ ما ٌٗغى لظل٪ مً اإلاًاع

وألن ِٖكت اإلامىٕى مجها ج٩ىن يى٩ى باليؿبت لِٗكت  ,ر اإلاضهُت ٖلحهالخى٠٢ ؾح ,متى خضزذ

 .(193)(ٚحٍر ممً ٌؿخٗملها

ًُ  اٖلم ؤنَّ )٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي:  م ال   الكٕغ ال٨ٍغ
ْ
د٨م  مهلخٍت  ي اٖخباَع ِػ ل ٍو

ا بال لخدهُل مهلخٍت   .(194)(في هٓغ الكٕغ مجها ؤزغي ؤَمَّ  بةَضاَع

 غ خؿحن: )و٢ا٫ الكُش دمحم الخً
ً
بال بطا ٖاعيتها  الكإع الخ٨ُم ال ًلػي مهلخت

 
 
  مهلخت

ً
ٌُ  ؤعجر مجها, ؤو اؾخدبٗذ مٟؿضة ا, ومشا٫ َظاال  ٢ض  ,للٗضو الاؾدؿالمُ  :ؿخس٠ بإمَغ

  ًبضو ؤنَّ 
َ
ِٔ  ُٞه مهلخت   الىٟىؽ مً ال٣خل, ول٨ً الكإع عؤي ؤنَّ  خٟ

 
 َظٍ اإلاهلخت مٛمىعة

ؤعجر مجها, وهي  ا وؤطن في صٞإ الٗضو هٓغا بلى مهلخٍت باإلاٟاؾض مً ٧ل ظاهب, ٞلم ٌٗخض به

 اخخٟاّ ألامت بالٗؼة وال٨غامت والخم٨ً مً اإلاؿاب٣ت في مًماع الخُاة.

ًدبٗه مً الًغع ؤن جخإلم اإلاغؤة مً ؤن حكاع٦ها في نلت  ,الؼوظاث صُ حٗضُّ  :ومً َظا الباب

 
 
  ِص ؤزغي, ٟٞي جغ٥ الخٗضُّ  الؼوظُت امغؤة

 
اؾدُاء الؼوظت, ول٨ً الكإع  ؾُلِت في ٢ُ٘ و  مهلخت

ه مً الٗض٫ بحن الؼوظاث, وؤباح الخٗضُّ  ص هٓغا بلى ما ٢ض ؤلػى َظٍ اإلاهلخت م٨خُٟا بما اقتَر

                                              

ٗت ؤلاؾالمُت )م 191)  (257( م٣انض الكَغ

تر٥ اإلاهالُر الغاجخت بلى اإلاهالر اإلاغظىخت : ) 1/60م في "٢ىاٖضٍ" ( ٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿال 192)
ُ
و ج

َ
في الغُّز

 (.للٗظع صٞٗا للمكا١

 168 - 2/167( خاقُت الخى٣ُذ 193)

 (9اإلاهالر اإلاغؾلت )م ( 194)
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, ومؿاٖضة الغظل ٖلى ججىب الخغام الظي ٢ض ٣ً٘ ُٞه ًترجب ٖلُه مً اإلاهالر, ٦خ٨شحر اليؿل

٘  مً الخمخ٘ بها مشل   .(196)((195)اإلاغى والىٟاؽناخُب الؼوظت الىاخضة بطا ٖغى ماو

َ٘ صًِىه التي ويٗها بحن ٖباصٍ وظْضتَ  بطا جإملَذ )٢ا٫ ابً ال٣ُم: و  ها ال جسغط ًٖ قغاج

م ؤَمَّ الهت ؤو الغاجخت بدؿب ؤلام٩ان, وبجدهُل اإلاهالر الخ  ن جؼاخمذ ٢ضَّ
َّ
ها وبن ها وؤظل

 وبن  ,اإلاٟاؾض الخالهت ؤو الغاجخت بدؿب ؤلام٩ان ٞاجذ ؤصهاَما, وحُُِٗل 
َّ
 َل جؼاخمذ ُٖ

لى َظا ويَ ؤَٖٓم  َ٘  ؤخ٨ُم  َ٘ ها ٞؿاصا باخخما٫ ؤصهاَما, ٖو  ,صالت ٖلُه ,هصًىِ  الخا٦محن قغاج

 ِٖ  قاَضة له ب٨ما٫ 
ُ
ِٟ لمه وخ٨مخه ول ُب ُ ظٍ الجملت ال ٌؿتًر ٞحها  ه بٗباصٍ وبخؿاهه بلحهم, َو

 َم 
ٕ   ً له طو١  ٗت واعجًا  مً نٟى خىيها, و٧لما ٧ا مً زضحها ووعوص   مً الكَغ

ُّ
ه مجها ُٗ ن جًل

 .(197)(ٍ ملخاؾجها ومهالخها ؤ٦مل٧ان قهىصُ  ,ؤٖٓم

: خانل): بً ٖبض الؿالم٢ا٫ الٗؼ و  ُ٘  الخ٨مت في الكٕغ مً جغ٥ اإلاهالر الخالهت ؤو  اإلاى

ى ألامغ بجلب اإلاهالرالغاجخت، واإلاى٘ مً ٞٗل اإلاٟاؾض الخالهت ؤو الغاجخت ٔ َو  ، والٖى

 ج٩اب اإلاٟاؾض الخالهت ؤو الغاجخت.الخالهت ؤو الغاجخت ؤو الىهي ًٖ اع 

                                              

غ 130( اهٓغ: "الِخَضاص ٖلى امغؤة الخضاص" ملخمض الهالر بً مغاص )م 195) ( . و٢ض ٢ا٫ ابً ٖاقىع في "الخدٍغ

غ" وا   اليؿاء لل٣اصع الٗاص٫ إلاهالَر  صَ حٗضُّ  : )و٢ض قٕغ هللاُ  227 - 4/226لخىٍى
ً
ٖضص  بلى ج٨شحرِ  ظمت: مجها ؤن في طل٪ وؾُلت

ألاهىزت في  مً الغظا٫ في ٧ل ؤمت, ألنَّ  ألامت باػصًاص اإلاىالُض ٞحها، ومجها ؤن طل٪ ٌٗحن ٖلى ٦ٟالت اليؿاء الالجي ًَ ؤ٦ثُر 

 الغظا٫ ٌٗغى لهم مً ؤؾباب الهال٥ في الخغوب والكضاثض ما ال ٌٗغى لليؿاء، وألنَّ  عة، وألنَّ اإلاىالُض ؤ٦ثر مً الظ٧ى 

مه إلاا ًجغ  ؤَى٫ُ  اليؿاءَ  ٗت ٢ض خغمذ الؼها وي٣ُذ في جدٍغ ً هللا ٖلُه، ومجها ؤن الكَغ ؤٖماعا مً الغظا٫ ٚالبا، بما َُٞغ

ؾب ؤن جىؾ٘ ٖلى الىاؽ في حٗضص اليؿاء إلاً ٧ان مً الغظا٫ بلُه مً الٟؿاص في ألازال١ وألاوؿاب وهٓام الٗاثالث، ٞىا

 الابخٗاص ًٖ الُال١ بال لًغوعة. ولم ٨ًً في الكغاج٘ الؿالٟت وال في الجاَلُت خضٌّ  مُاال للخٗضص مجبىال ٖلُه، ومجها ٢هُض 

ٌُ  للؼوظاث، ولم ًشبذ ؤن ظاء ِٖسخى ٖلُه الؿالم بخدضًٍض  مه بٗ ىا مشل ال٣غافي، وال ٖلماث للتزوط، وبن ٧ان طل٪ جَى

ه ْاَغة: مً خُض بن الٗض٫ ال ٌؿخُُٗه الخدضًض ٞد٨مخُ  ؤخؿبه صخُدا، وؤلاؾالم َى الظي ظاء بالخدضًض، ٞإما ؤنُل 

 ٞحها، ووكإ ٣ٖى١ُ  الٗاثلت، وخضزذ الٟتُن  الٗض٫ بُجهً ازخل هٓامُ  الؼوظاث ٖلى ٢اٖضةِ  ؤخض، وبطا لم ٣ًم حٗضصُ  ٧لُّ 

٣ى١ الؼوظاث ؤػواَظ  ألابىاء آباءَم بإطاَم في ػوظاتهم وفي ؤبىائهم، ٞال ظغم ؤن ٧ان ألاطي في الخٗضص إلاهلخت ًجب  هً، ٖو

ت ٚحر ٖاثضة ٖلى ألانل باإلبُا٫. وؤما الاهتهاء في الخٗضص بلى ألاعب٘ ٣ٞض خاو٫ ٦شحر   ه ٞلم مً الٗلماء جىظحهَ  ؤن ج٩ىن مًبَى

وؿبت ٖضص اليؿاء مً الغظا٫ في ٚالب ألاخىا٫، وباٖخباع اإلاٗض٫ في مغيُت، وؤخؿب ؤن خ٨مخه هاْغة بلى  ًبلٛىا بلى ٚاًٍت 

ىا طل٪ ٖلى ؤن اليؿاء ي٠ٗ ٞلِـ ٧ل عظل ًتزوط ؤعبٗا، ٞلىٟغى اإلاٗض٫ ٨ًك٠ ًٖ امغؤجحن ل٩ل عظل، ًضل ,الخٗضص

ؤة ال٣ُم ٩ًىن لخمؿحن امغ و٢ض ؤقاع بلى َظا ما ظاء في "الصخُذ": ؤهه ٨ًثر اليؿاء في آزغ الؼمان ختى  ,الغظا٫

( ٞما بٗض, ٧303لمت الخ٤" ألخمض قا٦غ )م و",  24 - 3/22. واهٓغ ؤًًا: "ؤيىاء البُان" للكى٣ُُي الىاخض(اَـ

 ( ٞما بٗض. )ػ(203م٣االث ال٩ىزغي" )م و"

ٗت ؤلاؾالمُت نالخت ل٩ل ػمان وم٩ان )م 196)  (71( الكَغ

 2/22 ( مٟخاح صاع الؿٗاصة197)
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 حوالظي 
ً
اإلاٟاؾض الغاجخت ؤو جغ٥ اإلاهالر  َى ُٞٗل  ؿمُه الجهلت البُلت ؾُاؾت

خت مٛمىعة مغظى  جًمحن اإلا٩ىؽ والخمىع وألابًإ مهالُر ٟٞي  غاجخت ٖلى اإلاٟاؾض,ال

َُ } بمٟاؾض الضهُا وآلازغة َهضَّ
َ
ُهْم ٞ

َ
َمال ْٖ

َ
اُن ؤ

َ
ُ ُْ ُهُم الكَّ

َ
ًَ ل ٍَّ ِبُِل َوَػ ًِ الؿَّ

َٖ  ىؽُؿ ٌَ َظا  وبمشل{. ْم 

ظاث وألاٞغاح الٗاظلت هم بةًشاع اإلاٟاؾض الغاجخت ٖلى اإلاهالر ٢ًاءً ألاق٣ُاء ؤهَٟؿ 
َّ
، ِلل

تر٧ىن اإلاهالَر    ٍو
َ
َُّ  ظاٍث الغاجخت لل ها مً اإلاٟاؾض ت، وال ًبالىن بما عجب ٖلحزؿِؿت ؤو ؤٞغاح صه

ضاء وطل٪ ٦كغب الخمىع وألاهب وآلاظلت,الٗاظلت  ظة للظة بَغابها، والؼها واللىاٍ، وؤطًت ألٖا

هب ألامىا٫ والخ٨بر والخجبر، و٦ظل٪  ّبِ املخغمت، و٢خل مً ؤًٚبهم وَؾ  مً ٚايبهم، ٚو

 ها إلاا في جدملها مً اإلاهالر الٗاظلتلِ مُّ حهغبىن مً آلاالم والٛمىم الٗاظلت التي ؤمغها بخَد 

ؤصهاَما، و٦ظل٪  ةٓم اإلاٟؿضجحن جدهُال للظجدمل ؤٖ، وال ًبالىن بما ًلتزمىن مً وآلاظلت

ٞيؿىا اإلاماث وما  ,ؤؾ٨غتهم اللظاث والكهىاث .ؤصهاَما ةاإلاهلخخحن جدهُال للظ ًتر٧ىن ؤَٖٓم 

ل إلاً جغ٥ ؾُاؾت الغخمً واجب٘ ؾُاؾت الكُُان، واعج٨ب ,بٗضٍ مً آلاٞاث  ال٨ٟغ ٍٞى

 .(198)(الٟؿى١ والٗهُان، ؤولئ٪ ؤَل البػي والًال٫و 

  فاثضة حلُلت)هىا ٢لذ: َو
َ
 (عَض في باب الل

َ
 , وهي ؤن ز
ْ
, ٨ٞما ؤن ؤمٍغ ٣َ ل ه حٗالى ٧إمٍغ

بال ما َى ُٞه  ٩ًىن بال بما َى مهلخت زالهت ؤو عاجخت, ٞةن زل٣ه ؤًًا ال  ٩ًىن ال  ؾبداهه

 وؤما ؤن ٩ًىن ُٞه قغ زالو ؤو ٚالب ٞال.زحر مدٌ ؤو عاجر, 

 ٢ا٫ ابً جُمُت: )
ْ
الق وال قغا  اإلاىحىصَ  الكغ   ٗغف ؤن  ٌُ  ًيبغي ؤن لِـ قغا ٖلى ؤلَا

ٖىض ٢ىم ٞىاثض. ولهظا ظاء في  ٢ىٍم  ً جإلم به و٢ض ج٩ىن مهاثُب في خ٤ َم  وبهما َى قغٌّ  ,مدًا

",آ" :الخضًض الظي عوٍىاٍ مؿلؿال وفي الخضًض الظي عواٍ  مىذ بال٣ضع زحٍر وقٍغ وخلٍى ومٍغ

 ؤبى صاوص: "
َ
 بِ لى ؤه٣ٟذ ملء ألاعى طَبا إلاا ٢
َ
مى٪ ختى جامً بال٣ضع زحٍر وقٍغ وحٗلم ؤن ما  هل

والكغ َما بدؿب الٗبض  ٞالخحُر  لُسُئ٪ وما ؤزُإ٥ لم ٨ًً لُهِب٪". ؤناب٪ لم ٨ًً

ومً جىٗم به  ,مً لم ًخإلم بالصخيء لِـ في خ٣ه قغا وطل٪ ؤنَّ  ,اإلاًاٝ بلُه ٧الخلى واإلاغ ؾىاء

ٌُ  ,ٞهى في خ٣ه زحر ِ َٗ ٦ما ٧ان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ّ
 م َم ل

َ
غا زحرا جل٣اٍ وق"ٖلُه ؤزٍى عئٍا ؤن ٣ًى٫:  وَّ ً ٢

ضاثىا", ؛ ٞهى زحر لهظا وقغ  قغٌّ  ٞةهه بطا ؤناب الٗبَض  جى٢اٍ زحرا لىا وقغا أٖل ؾغ ٢لب ٖضٍو

لهظا؛ ومً لم ٨ًً له ولُا وال ٖضوا ٞلِـ في خ٣ه زحرا وال قغا. ولِـ في مسلى٢اث هللا ما ًالم 

 
َّ
  ما ًالم ظمهىَع هم صاثما والالخل٤ ٧ل

ُ
ه بما مىٗمت لهم ؤو لجمهىعَم في َم صاثما؛ بل مسلى٢اج

ٞلم ٨ًً في اإلاىظىصاث التي زل٣ها هللا ما َى قغ مُل٣ا  ,ؤٚلب ألاو٢اث ٧الكمـ والٗاُٞت
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ُٗ ٖاما.  ُ   املخلىق اإلاىحىص قغ   الكغ   ؤن   َم لِ ف  آزغ هى به زحر وخؿً, وفُه وحه   ,ض زاممل

٣َهُ , ٦ما ٢ا٫ حٗالى: }هُْ هَ وْح  وهى ؤغلُب 
َ
ل
َ
ْيٍء ز

َ
لَّ شخ

ُ
٧ ًَ ْخَؿ

َ
ًَ و٢ا٫ حٗالى: } ,{ؤ ٣َ

ْ
ج
َ
ِظي ؤ

َّ
ِ ال

َّ
َ٘ اَّلل ُنْى

ْيٍء 
َ

لَّ شخ
ُ
َخ٤ِّ و٢ا٫ حٗالى: } ,{٧

ْ
 ِبال

َّ
َجُهَما ِبال ُْ ْعَى َوَما َب

َ ْ
َماَواِث َوألا ٣َْىا الؿَّ

َ
ل
َ
ُغوَن ِفي و٢ا٫: } ,{َما ز

َّ
٨ َٟ َخ ٍَ َو

 
َ ْ
َماَواِث َوألا ٤ِ الؿَّ

ْ
ل
َ
 ز

ً
ال َِ ا َبا

َ
ظ ََ ٣َْذ 

َ
ل
َ
َىا َما ز َٖ {ْعِى َعبَّ اإلاؿلمىن ؤن هللا لم ًسل٤ قِئا ما  ملِ . و٢ض 

 بال لخ٨مت؛ 
ُ
ُٞه  مدٌ ال زحَر  , وال ٩ًىن في املخلى٢اث قغٌّ ه وزحرهخؿىِ  وحهُ  فخلً الخىمت

 
َ
؛ وبهظا ًٓهغ مٗجى ٢ىلِ  وال ٞاثضة  .(199)("لِـ بلُ٪ كغُّ وال":  -ملسو هيلع هللا ىلص- هُٞه بىظٍه مً الىظٍى

 و٢ا٫ ابً ال٣ُم: )
ً
بُٗت ً: هٟؿا مخدغ٦ت باإلعاصة والازخُاع, َو  اٖلم ؤن َاَىا ؤمٍغ

ً َاجحن الخغ٦خحن,  الكغَّ  مخدغ٦ت بٛحر الازخُاع وؤلاعاصة, وؤنَّ  ميكإٍ مً َظًً اإلاخدغ٦حن ٖو

 
ُ
ظٍ جوز ظٍ الُبُٗت ٖلى َظا الىظه, ٞهظٍ جخدغ٥ ل٨مالها َو خدغ٥ ل٣ذ َظٍ الىٟـ َو

يكإ ًٖ الخغ٦خحن زحر   ,ل٨مالها ٦ما ًيكإ ًٖ خغ٦ت ألاٞال٥ والكمـ وال٣مغ وخغ٦ت  ,وقغ ٍو

اح واإلااء والىاع زحر     ٞالخحراُث  ,وقغ الٍغ
 
بال٣هض ألاو٫ بما  الىاقئت ًٖ َظٍ الخغ٧اث م٣هىصة

 بالظاث وبْن  م٣هىصةٍ  والكغوع الىاقئت ٖجها ٚحُر  ,مجها ؤجمَّ  لظاتها وبما ل٩ىجها وؾُلت بلى زحراٍث 

 
ُ
ـُ ٞما ُظ  ,هاجالىؾاثل واللىاػم التي ال بض م هضث ٢هَض ٢ مً الخغ٦ت َى مً  بلذ ٖلُه الىٟ

ـُ  ,لىاػم طاتها ت هٟؿا بال بهظا الالػم ٞال ج٩ىن الىٟ   َم لِ  :ٞةطا ٢ُل ,البكٍغ
ُ
٣ذ مخدغ٦ت ٖلى لِ ز

دا ولم ٧اهذ الىاع هاعا ؟لم ٧اهذ الىٟـ هٟؿا :ٞهى بمجزلت ؤن ٣ًا٫ ؟الضوام ذ ٍع ٞلى لم  ؟والٍغ

ولى لم ًسل٤ ؤلاوؿان  ,ولى لم جسل٤ الُبُٗت ٨َظا ما ٧اهذ َبُٗت ,ًسل٤ َظا ما ٧اهذ هٟؿا

 :٢ُل ؟ٞلم زل٣ذ الىٟـ ٖلى َظٍ الهٟت :ٞةن ٢ُل .ٖلى َظٍ الهٟت والخل٣ت ما ٧ان بوؿاها

 مِ 
َ
 ً ٦ما٫ الىظىص ز
ْ
ا ومبض ,ها ٖلى َظٍ الهٟت ٦ما ج٣ضم٣ُ ل ٖها ا٢خطخى و٦ظل٪ ٦ما٫ ٞاََغ

 ها ٖلى َظٍ الهٟت إلاا في طل٪ مً الِخ زل٣َ 
َ
ُٖ م التي ال ًدهحها بال ُم ٨ وبن ٧ان في  ,ها ؾبداههبض

 ,بًجاصَا ظؼجي باليؿبت بلى الخحر ال٨لي الظي َى ؾبُب  بًجاص َظٍ الىٟـ قغا ٞهى قغٌّ 

ىاُث  ٞلى لم ًسل٤ مشل َظٍ الىٟـ ل٩ان في الىظىص ه٣و   ,ال جىظض ً ؤْن مِ  َا زحر  ٞىظىصُ   ٞو

 ِخ 
َ
ت ٖلى زل٤ مشل َظٍ الىٟـ ومهالَر  ٍم ٨   ,ُٖٓمت مى٢ٞى

ُ
  ولهظا إلاا اٖتريذ اإلاالث٨ت

َ
 ٖلى ز
ْ
٤ ل

َماء{ ؤظابهم ؾبداهه بإنَّ  ُ٪ الّضِ ِٟ ْؿ
ََ حَها َو ِٞ ِؿُض 

ْٟ ًُ  ًْ حَها َم ِٞ ُل 
َٗ ْج

َ
ج
َ
ً في زل٣ه مِ  ؤلاوؿان و٢الىا: }ؤ

 الِخ 
َ
وبطا ٧اهذ اإلاالث٨ت ال حٗلم ما في  ,ؾبداهه ٌٗلمه ٤ُ والخالِ  ,واإلاهالر ما ال حٗلمه اإلاالث٨ت ِم ٨

 ًُ ؿٟ٪ الضماء مً الِخ زل٤ َظا ؤلاوؿان الظي   ٟؿض في ألاعى َو
َ
َم ؤولى ؤن ال م واإلاهالر ٞٛحرُ ٨

  ,ًدُِ به ٖلما
َ
 ٞس
ْ
ٍ وبن ٧ان وظىصُ  ,مً جمام الخ٨مت والغخمت واإلاهلخت َظا ؤلاوؿاِن  ٤ُ ل
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اح  ,جاصٍ مً الخحرمٛمىع بما في بً ٞهى قغٌّ  مؿخلؼما لكّغٍ  بىب الٍغ ٧ةهؼا٫ اإلاُغ والشلج َو

لٕى الكمـ وزل٤ الخُىان والىباث والجبا٫ والبداع  .َو

ه وصًىه وؤمغه ما٫ الهالخت  ٞةنَّ  ,وهظا هما ؤهه في زلله فهى في قٖغ ما ؤمغ به مً ألٖا

ٖىه مً  وما ههى ,ٞهى مٛمىع ظضا باليؿبت بلى زحٍر وبن ٧ان ُٞه قغٌّ  ه عاجر  ٍ ومهلخخُ زحرُ 

ما٫ وألا٢ىا٫ ال٣بُدت ٞكٍغ ومٟؿضجه عاجر والخحُر  الظي ُٞه مٛمىع ظضا باليؿبت بلى  ألٖا

 .قٍغ

 
َ
 فؿيخه ؾبداهه في ز
ْ
بالخحر الخالو  الخحر الخالو والغاجح وألامغُ  ه وؤمغه فُٗل لِ ل

٢ضم ؤؾباب الخحر  ,والجم٘ بحن الى٣ًُحن مدا٫   ,ٞةطا جىا٢ًذ ؤؾباب الخحر والكغ ,والغاجح

ذ اإلاغظىخت قغا وصٞ٘ ؤؾباب الكغ الغاجخت باألؾباب  ,الغاجخت ٖلى اإلاغظىخت ولم ٨ًً جٍٟى

و٦ظل٪  ,اإلاغظىخت ولم ٨ًً خهى٫ اإلاغظىخت قغا باليؿبت بلى ما اهضٞ٘ بها مً الكغ الغاجر

ه وؤمٍغ ٞهى ٣ًضم الخحر الغاجر وبن ٧ان في يمىه قغ مغظىح ُٗل الكغ  ,ؾيخه في قٖغ َو

بضٖه في ؾماواجه وؤعيه وما  ,بخُُٗله زحر مغظىح الغاجر وبن ٞاث َظٍ ؾيخه ُٞما ًدضزه ٍو

ىهى ٖىه ى ؾبداهه ٢ض ؤخؿً ٧لَّ  ,و٦ظل٪ ؾيخه في آلازغة ,ًإمغ به ٍو شخيء زل٣ه و٢ض ؤج٣ً  َو

ظا ؤمغ   ,٧ل ما نى٘ خٟاوجىن في الٗلم بخٟانُله ,ىن باهلل ظملتٌٗلمه الٗاإلِا  َو  .(200)(ٍو

 ) اإلاهلخت اإلاغؾلت (

، ٞلم حكَهض باٖخباٍع وال بةلٛاثه, الخانتما ؾ٨خذ ٖىه الكىاَُض  : ((الثالث))و – (3)

ُٕ ا لخهغفاث الكٕغم  الثِ ووان ُم  ـ  اٖخبٍر الكاع ىَظض لظل٪ اإلاٗجى ظي ًُ ى ؤن  في الجملت بٛحر  ، َو

ن، ٢ا٫ الكاَبي:  صلٍُل  ى الاؾخضال٫ُ اإلاغَؾل اإلاؿمى باإلاهالر اإلاغؾلت)مٗحَّ  .(201)(َو

رِ 
ُ
اث الكٕغ ًٖ ٚحر اإلاالثم, ٞةهه ملَخ٤ بال٣ؿم الشاوي واخت ػ بما ٧ان مالثما لخهٞغ

غح.
َّ
 اإلاُ

ب الظي ال ًالثم وال ٌكهض له ؤنل  ): " قٟاء الٛلُل"٢ا٫ الٛؼالي في   ؤما اإلاىاؾب الٍٛغ

 ٌُ  .(202)(الٝزٝ ُٞه ٗغَ مٗحن ٞهى مغصوص, ال 

                                              

 (250 - 249قٟاء الٗلُل )م ( 200)

خهام 201)  12 - 3/11( الٖا

 (188( قٟاء الٛلُل )م 202)
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٤ اإلاىاؾبت جىبُه   بزباَث  و٢ا٫ ؤًًا: )بنَّ  ًَ  الخ٨م ٖلى ٞو ص غِ ٖلى مالخٓخه, ول٨ً بطا لم 

 ُٕ , ٧ان طل٪ ؤمغا بضٖا مؿخدَض  الكغ اث الكٕغ ٣ه, وال عؤي طل٪ مالثما لخهٞغ زا بالخ٨م ٖلى ٞو

ظا باَل   في الكٕغ بمدٌ الغؤي مً ٚحر الخٟاٍث  , َو  . (203)ىا(ْم ٦ما ٢ضَّ  بلى ٢الب الكٕغ

ِٔ م٣هىٍص ): " اإلاؿخهٟى"٢ا٫ في و   بلى خٟ
ُ٘ ِهَم مً ال٨خاب والؿىت  ٧لُّ مهلخٍت ال جغظ

ُ
ٞ

اِث  بت التي ال جالثُم جهٞغ غخت، ومً  وؤلاظمإ, و٧اهذ مً اإلاهالر الٍٛغ
َّ
, ٞهي باَلت ُمُ الكٕغ

, ٦ما ؤن مً اؾخدؿً ٣ٞض قٕغ ٢ا٫ الكُش دمحم ؾُٗض الباوي: )ألجها , (204)(ناع بلحها ٣ٞض قٕغ

 بالخ٣ُ٣ت لِؿذ مهلخت, بل هي مٟؿضة, وبن ٧اهذ نىعتُ 
َ
 .(205)مهلخت( ها نىعة

: )ؤما الىا٢٘ مً اإلاىاؾباث في عجبت الًغوعاث ؤو الخاظاث " قٟاء الٛلُل"في الٛؼالي و٢ا٫ 

با ال ًالثم ال٣ىاٖض.  ٞالظي هغاٍ ٞحها ؤهه ًجىػ الاؾخمؿا٥ُ  ,٦ما ٞهلىاَا بها بن ٧ان ٍٚغ

ا آزغ مً الخ٣ؿُم ٞى٣ى٫: هي جى٣ؿم بلى ما ًلٟى في الكٕغ مالخٓت ظيؿه ا, ٞهى وه٣ؿمها هٖى

, ٞهى باَل ٖىضها, وبلى  ٍ حُٛحَر ا للكٕغ ًخًمً اٖخباعُ هه   اإلاٗخبر, وبلى ما ًهاصم في مدّلٍ  الكٕغ

ٞهي اإلاهلخت  ,ما حؿ٨ذ قىاَض الكٕغ وههىنه ٖىه ٞال ًىا٢ًه هو وال ٌكهض لجيؿه قٕغ

 ُٖ بت التي ًخًمً اجبا  الٍٛغ
َ
( بضٌ٘ ال ٖهَض  ؤمغٍ  ها بخضار  .(206)بمشله في الكٕغ

ٌَ  ل ٚحرِ ٖلى عص اإلاغَؾ  ابً الخاظب الاجٟا١َ وه٣ل  ,اإلاالثم الظي لم  و٢ا٫ بمام  ٗخبٍر الكٕغ

 
ُّ
ًَ  ب٩ّلِ  ٤َ الخغمحن في جغظُذ ألا٢ِؿت: وال هغي الخٗل طل٪ ؤخض  مً الٗلماء, ٢ا٫:  َغ مهلخت، ولم 

 .(207)٣ٞض ؤزُإ ومً ًْ طل٪ بمالٍ٪ 

خهام"وط٦غ الكاَبي في  اث الكٕغ بالٟغى, وال ؤن الٗلت التي ال ٖهَض ): " الٖا بها في جهٞغ

ـ  مٗخبَ  ىَظض لها ظي ًُ ر، ال ًصر الخٗلُُل بها، وال بىاُء الخ٨م ٖلحها باجٟا١، ٢ا٫: جالثمها بدُض 

٘  مِ  ه ً ال٣اثِل ومشُل َظا حكَغ
ُ
 .(208)(به, ٞال ًم٨ً ٢بىل

خباع ألاو٫ مكهىص   ؤنَّ  :٢لذ: ٞدانل ما بحن َظا ال٣ؿم وال٣ؿم ألاو٫  وؤما , لُٗىه بااٖل

خباع لجيؿه ال   ُٗىه.لالشاوي ٞالكهاصة بااٖل

 

                                              

 (249)م  الؿاب٤( 203)

 (179( اإلاؿخهٟى )م 204)

 (248( ٖمضة الخد٤ُ٣ )م 205)

 (210 - 209قٟاء الٛلُل )م ( 206)

٘ الخاظب  278 - 7/277( البدغ املخُِ 207)  (222ِ اإلاهلخت )م , ويىاب 4/342, واهٓغ: ٞع

خهام 208)  3/11( الٖا
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ِ  ؤهىإولهظا ٞةن الٛؼالي إلاا محز 
ّ
ٌٍ اإلاٗاوي, ظٗل لبًٗها ل٣َب اإلااز   غ ولبٗ

َ
ل٣َب  َغ آز

 ,(209)الىن٠ الظي ص٫ الىو ؤو ؤلاظمإ ٖلى ٧ىهه ٖلت للخ٨ماإلاازغ ٖباعة ًٖ ٞجٗل اإلاالثم, 

اِجه في مالخٓت اإلاٗجى اإلاىاؾب الظي ًالثواإلاالثم ٖباعة ًٖ  جاوـ جهٞغ م مٗاوي الكٕغ ٍو

ِهض ظيُؿ ىاِؾ ُم  اإلاٗاوي, ٢ا٫: ٩ٞلُّ  ُٖ اث الكٕغ ٞهى مالثمب  ظا آلان), زم ٢ا٫: (210)ه في جهٞغ  َو

 ٌَ بحن اإلاالثم واإلاازغ, ٣ُٞى٫: اإلاازغ َى الظي ٖهض في  الٟغ١ُ  ه ٖلى الىاْغِ كدبِ مؼلت ٢ضم, ٣ٞض 

ا الٟغ١ بحن مً قٍغ الخإزحر وبحن مً قٍغ اإلاالءمت م٘ ؤًًا ٦ظل٪, ٞمالكٕغ مٗخبرا, واإلاالثم 

 اإلاىاؾبت؟

 -غ َى: الظي ْهغ جإزحر، ُٖىه في ٖحن الخ٨م اإلاخىإػ ُٞه ٞى٣ى٫: الٟغ١ بُجهما: ؤن اإلااز

ؼوط 
ُ
باإلظمإ ؤو الىو، في مدل الجزإ، ؤو ٚحر مدل الجزإ. ٣٦ى٫ الخىٟي: بن الشِب الهٛحرة ج

بحن ؤن ٖحن ال ا؛ ٍو غ ْهغ جإزحٍر باإلظمإ في الىالًت في خ٤ الابً، وفي والًت اإلاا٫. لهَٛغ
َ
ٛ ّهِ

َغ ٚحر مدل الجزإ؛ ٞٗضي طل٪ 
َ
٣ٞض ْهغ جإزحُر ٖحن َظا اإلاٗجى في ٖحن َظا الخ٨م، في مدل آز

ى: الىالًت بخل٪ الٗلت بُٗجها، وهي: الهٛغ  ى: الشِب  -الخ٨م بُٗىه، َو بلى مدل الجزإ، َو

 الهٛحرة.

هض ظيُؿه مازغا في ظيـ طل٪ الخ٨م، وبن لم ٌٗهض ُٖىه وؤما اإلا ُٖ الثم، ٞىٗجي به: ؤهه 

لل بالخغط  -مازغا في ٖحن طل٪ الخ٨م  ُٖ في مدل آزغ. مشاله: ؤن ؾ٣ٍى ٢ًاء الهالة بطا 

 الكٕغ  -ٖلى الجملت  -وال٩لٟت، ٌٗلم ؤهه مً ظيـ مٗاوي الكٕغ ومالثم له، بط ْهغ 
ُ
بؾ٣اٍ

 مً الخ٩ال٠ُ بإه
ً
؛ ولم ًٓهغ جإزحُر ٖحن اإلاٗجى ظملت حٍر ٍٕ مً ال٩لٟت: ٦ما في الؿٟغ واإلاغى ٚو ىا

 -مشال  -في ٖحن الخ٨م، وبهما وػان اإلاازغ مً مشل َظا ألانل: ؤن ًإمغ الىبيُّ ٖلُه الؿالم 

٣ُٞاُؽ ٖلحها  الهلىاث, ٖاجكت اهنع هللا يضر ب٣ًاء الهىم الٟاثذ في ؤًام الخٌُ، وبتر٥ ال٣ًاء في

َهغ جإزحر الخٌُ ؾاثُغ ا
َ
٣ا٫: ْ ًُ د٨م به في الخغة، ٣ُٞاؽ ٖلحها الغ٣ُ٢ت, ُٞى٣ضح ؤن  ًُ ليؿاء, ؤو 

ي ٖحُن َظا الخ٨م ضَّ َٗ ُُ  . (211)(بلى الغ٣ُ٢ت لٗحن َظٍ الٗلت في بؾ٣اٍ الهالة في خ٤ الخغة، ٞ

                                              

 (144( قٟاء الٛلُل )م 209)

 (148)م  الؿاب٤( 210)

 (150 - 148قٟاء الٛلُل )م ( 211)
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غ اللٌى في اإلاهلخت اإلاغؾلت (  ) جدٍغ

كَهض له : )مً مىاي٘ ازخالٝ ال٣اجؿحن ؤنَّ  زم ٢ض ط٦غ الٛؼاليُّ  ٌَ اإلاىاؾب اإلاالثم الظي لم 

خماُص ٖلى  ٗجى به الٖا ٌُ ب في لؿان ال٣ٟهاء باالؾخضال٫ اإلاغؾل,  ى الظي ًل٣َّ ؤنل  مٗحن, ٢ا٫: َو

َٓهغ في الٟٕغ مً ٚحر اؾدكهاٍص بإنٍل  ًَ مال٪  ن. ومظَُب مٗحَّ  اإلاٗجى اإلاىاِؾب اإلاهلخي الظي 

ُص عؤي(ٌكحر بلى اجبإ اإلاهالر اإلاغؾلت, وللكاٞعي ٞ ُه جغصُّ
(212). 

و مً ٖباعاث )٢ا٫ ابً ٖاقىع: 
َ
ؿخسل ٌُ يابِ مٗجى اإلاهلخت اإلاغؾلت ٖىضها خؿب ما 

 مىاِؾب  للخٗلُل ل٨ىه 
 
ٌَ ٖلماثىا: ؤن ٩ًىن ون٠ نؿدىِ ال  , بل بلى اإلاهلخت ض بلى ؤنٍل مٗح 

 .(213)(الٗامت في هٓغ ال٣ٗل

لخت ًخل٣اَا ال٣ُٗل بال٣بى٫، مه :هياإلاهلخت اإلاغؾلت )٢ا٫ الكُش دمحم الخًغ خؿحن: و 

ا.ال ٌكهض ؤنل  زام  و ٗت بةلٛائها ؤو اٖخباَع  مً الكَغ

 ٍِ  ٖلى قغ
 .(214)(ها باإلاهالِر التي حكَهض لها ألانى٫ُ الخئامِ  وبهما ًخمؿ٪ بها ؤلامام مال٪ 

بن اإلاهالر اإلاغؾلت التي حؿمى ٖىض ألانىلُحن بهظا )٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي: و 

ُب الخ٨ِم ٖلُه هي: الىن٠ اإلاىاِؾ  "اإلاغؾل" ـوب "الاؾخهالح" ـبالاؾم و  ب الظي ًخًمً جغجُّ

ِغْص هوٌّ مً الكإع ٖلى اٖخباع هٟـ طل٪ الىن٠ في هٟـ طل٪  ًَ , والخا٫ُ ؤهه لم 
ً
مهلخت

 الخ٨م وال ٖلى ٖضم اٖخباٍع ُٞه.

 ِن وُو 
 
ٟذ باإلعؾا٫ إلاا ٞحها مً مُل٤ اإلاهلخت للىاؽ, وون واؾخهالح   ٟذ بإجها مهلخت

ا ا ؤو ٖضم اٖخباَع  .(215)(إلعؾالها ؤي: بَمالها ٖما ًض٫ ٖلى اٖخباَع

 بها خ٨ما )و٢ا٫ ابً ٖاقىع: 
ْ
ِىِ

ُ
ٗت ؤعؾلتها ٞلم ج ىامٗجى ٧ىجها مغؾلت ؤن الكَغ  ُ ، وال مٗ

ن له خ٨م  ًُ  ٗت لها هٓحر  مٗحَّ قغعي ٞخ٣اُؽ هي ٖلُه, ٞهي بطن ٧الٟغؽ اإلاغَؾل ٚحر  لٟى في الكَغ

 َُّ  .(216)(ضاإلا٣

زام  لِـ ٞحها هوٌّ  التي ًلخٓها ال٣ُٟه في اإلاؿإلت الجؼثُت٢لذ: ومٗىاٍ ؤن اإلاهلخت 

مهلخت ٖامت  زمتل٨ً وال هو زام ًُلب هٓحَرَا ٞخ٣اؽ ٖلُه وجلخ٤ به, و ًُلبها بُٗجها, 

                                              

 (207( , واهٓغ: )م 188)م  الؿاب٤( 212)

 2/168خاقُت الخىيُذ والخصخُذ ( 213)

ٗت ؤلاؾالمُت )ث مكهىع بً خؿً(  2/524اإلاىا٣ٞاث ( 214)  (.ابً الخىظت ث دمحم( )42)م , وم٣انض الكَغ

 (151عخلت الدج )م ( 215)

ٗت ؤلاؾالمُت )م 216)  (245( م٣انض الكَغ
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لخد٤ُ٣ جل٪  الجؼثُت مىاِؾب  اإلاهلخت الخ٨م ٖلى َظٍ  َب جغجُّ  ؤنَّ  ال٣ُٟهُ  ًغي  ٢ُُٗت٧لُت 

 هلخت الٗامت واإلا٣هض ال٨لي.اإلا

خهام"ولىمشل بما ط٦ٍغ الكاَبي في  ى:  "الٖا عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖلى ظم٘  ؤصخاِب  اجٟا١ُ )َو

مَّ هوٌّ ٖلى ظمٗه و٦خبه ؤًًا
َ
 .(217)(ال٣غآن في اإلاصخ٠، ولِـ ز

ًَ )٫: , زم ٢ا(218)هنع هللا يضر ٖشمان ػمًزم ه٣ل ؤًًا ما ٧ان مجهم مً الجم٘ الشاوي في  هوٌّ  صْ غِ ولم 

 
ً
اِث الكٕغ ٢ُٗا, ٞةنَّ  ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بما نىٗىا مً طل٪، ول٨جهم عؤٍو مهلخت  جىاِؾُب جهٞغ

ٗت لالزخالٝ في ؤنلها  ، وبلى مى٘ الظَع ٗت, وألامُغ بدٟٓها مٗلىم  ٘  بلى خٟٔ الكَغ طل٪ عاظ

 ُٖ َض  ًٖ الازخالٝ في طل٪ الىهيُ  َم لِ الظي َى ال٣غآن، و٢ض   .(219)(ٖلُه بما ال مٍؼ

ٗت وبن لم  مشُل َظا الىٓغِ ): " اإلاىا٣ٞاث"و٢ا٫ في  مً باب الاظتهاص اإلاالثم ل٣ىاٖض الكَغ

ى الظي ٌؿمى اإلاهالر اإلاغؾلتكهَ ٌَ   .(220)(ض له ؤنل  مٗحن، َو

ُٞه بُٗىه, و٦ظا ما و٢٘ مً  مما ال هوَّ  ٢لذ: ٞإهذ جغي ؤن ظم٘ ال٣غآن في مصخ٠ٍ 

ن هنع هللا يضر, ول٨ً َاجحن اإلاهلخخحن الجؼثِخحن وبن لم ًغص ٞحهما هوٌّ بسهىنهما, ظمٗه في ٖهض ٖشما

                                              

خهام 217)  3/12( الٖا

مغ: ٠ُ٦ جٟٗالن ( ٢ا٫ ابً عظب: )218) ُض بً زابذ و٢ا٫ ألبي ب٨غ ٖو ُ٘ اإلاصخ٠ِ في ٦خاٍب واخض، جى٠٢ ُٞه ٍػ ظم

ِلم ؤهه مهلخت، ٞىا٤ٞ ٖلى َٖ ظمٗه، و٢ض ٧ان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ًإمغ ب٨خابت الىحي، وال ٞغ١ بحن ؤن  ما لم ًٟٗله الىبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ زم 

 
َ
 ٖلى مصخ٠ٍ واخض وبٖضاُمه إلاا زالٟه زكُت

َ
ُ٘ ٖشماَن ألامت ه ناع ؤنلر. و٦ظل٪ ظم ُٗ ا، بل ظم ٢ا ؤو مجمٖى ٨َخب مٟغَّ ًُ

 [2/129ام٘ الٗلىم والخ٨م (. ]ظجٟغ١ ألامت، و٢ض اؾخدؿىه ٖليٌّ وؤ٦ثُر الصخابت، و٧ان طل٪ ٖحَن اإلاهلخت

مكاوعة ٖشمان الصخابت في ظم٘ الىاؽ ٖلى مصخ٠ واخض ؤزغظها بً ؤبي صاوص في ٦خاب ٢ا٫ ابً حجغ: )و 

ٞخذ ](. اإلاهاخ٠ مً َغ١ ًٖ ٖلي, مجها ٢ىله: "ما ٞٗل ٖشمان الظي ٞٗل في اإلاهاخ٠ بال ًٖ مؤل مىا", وؾىضٍ خؿً

 [13/343الباعي 

لىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٣ًغت ؤمخه ال٣غآن في ػماهه ٖلى ؤخٝغ مخٗضصة؛ جِؿحرا ٖلى ألامت لخٟٓه و٢ض ٧ان ا: )ابً عظبو٢ا٫ 

ُٞلب لهم الغزهت في  ,ٍت والغظل الظي لم ٣ًغؤ ٦خابا ٢ِوحٗلمه، خُض ٧ان ٞحهم العجىػ والكُش ال٨بحر، والٛالم والجاع 

؛ ٦ما و  حٍر عص طل٪ في خضًض ؤبيخٟٓهم له ؤن ٣ًغئهم ٖلى ؾبٗت ؤخٝغ زم إلاا اهدكغث ٧لمت ؤلاؾالم في  ,بً ٦ٗب ٚو

٤ مجهم ٣ًغؤ ,ألا٢ُاع، وجٟغ١ اإلاؿلمىن في البلضان اإلاخباٖضة ٞازخلٟىا  ,ال٣غآن ٖلى الخٝغ الظي ونل بلُه ناع ٧ل ٍٞغ

الىبي  ُب ٞإظم٘ ؤصخا ,ازخلٟىا في ال٣غآن ازخالٞا ٦شحراخُيئظ في خغوٝ ال٣غآن، ٩ٞاهىا بطا اظخمٗىا في اإلاىؾم ؤو ٚحٍر 

 ٍٝ   ملسو هيلع هللا ىلص في ٖهض ٖشمان ٖلى ظم٘ ألامت ٖلى خغ
َ
  ؤن جسخل٠ َظٍ ألامت في ٦خابها ٦ما ازخل٠ ألامُم  واخض، زكُت

َ
هم في ٢بل

  ,بهم، وعؤوا ؤن اإلاهلخت ج٣خطخي طل٪٦خ
َ
الىاخض مً اإلاهاخ٠، و٧ان َظا مً مداؾً ؤمحر  وخغ٢ىا ما ٖضا َظا الخٝغ

  التي خمضٍ ٖلحها ٖليٌّ  -هنع هللا يضر-اإلاامىحن ٖشمان 
ُ
مجمٕى  -الغص ٖلى مً اجب٘ ٚحر اإلاظاَب ألاعبٗت الصخابت(. ] وؤُٖاُن  وخظًٟت

خهام للكاَبي  2/620 ابً عظب عؾاثل  [1/317, واهٓغ: الٖا

خهام 219)  3/15( الٖا

 3/41اإلاىا٣ٞاث ( 220)
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ُ
ُ٘  ٞهما مىضعظخان جدذ مهلخت ٖامت ٧لُت ٢ُُٗت, وهي خٟٔ ٗت ومى ما ًجغ بلى  ٧ّلِ  الكَغ

ظٍ ال ى ال٣غآن, َو  الازخالٝ في ؤنلها َو
ُ
  ٩لُت

 
  للجؼثُِت  قاملت

 
٦ما ٢ا٫ ابً ٖاقىع: ٖلحها,  ٢ايُت

ٌَ  ٞمتى)  ؿبِ خلذ الخىاصر التي لم 
ُ
، وال لها هٓاثُغ ٤ خلىل طاث ؤخ٩ام مخل٣اة  ها في ػمً الكإع

ىا ٠ُ٦ هضزلها جدذ جل٪ الهىع ال٩لُت، ٞىشبذ لها مً ألاخ٩ام ؤمشا٫َ  ما زبذ  مىه، ٖٞغ

ُت بؾالمُت ظا ما ٌؿمى باإلاهالر  ,ل٩لُاتها، وهُمئن بإهىا في طل٪ مشبخىن ؤخ٩اما قٖغ َو

 ٢ا٫ ؤبى ب٨غ لٗمغ ٖىض الجم٘ ألاو٫: "٠ُ٦ ؤٞٗل قِئا لم ًٟٗله عؾى٫ُ ولهظا إلاا , (221)(اإلاغؾلت

ِخمُّ به م٣هىُص , ٢ا٫ اإلاٗلمي الُماوي: )(222)هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟" ٢ا٫ له ٖمغ: "َى وهللا زحر" ًَ ض ؤهه ٖمل   ًٍغ

ضُم ِٞٗل  ٤ِ اإلا٣خطخالىبي ملسو هيلع هللا ىلص له بهما ٧ان لٗ الكٕغ مً خٟٔ ال٣غآن، ٖو و٢ض جد٤٣،  ي,ضم جد٣ُّ

 .(223)(مدٌ وال ًترجب ٖلى الجم٘ مدظوع، ٞهى زحر  

                                              

ٗت )م 221)  (245 - 244( م٣انض الكَغ

(222 ). حٍر  الخضًض في البساعي ٚو

ٗت" )م 44ألاهىاع ال٩اقٟت )م  (223) ( . و٢ا٫ الخاٞٔ في 250( , و٢اعن م٘ ابً ٖاقىع في "م٣انض الكَغ

ُذ  "لم ًٟٗله عؾى٫ُ  :٢ىله: ) 13 - 9/12"الٟخذ"  ِض  هللا ملسو هيلع هللا ىلص" ج٣ضم مً عواًت ؾُٟان بً ُِٖىت جهٍغ بً زابذ بظل٪, وفي  ٍػ

ت : ًدخمل ؤن ٩ًىن  "ٞىٟغ مجها ؤبى ب٨غ" :عواًت ٖماعة بً ٍٚؼ حٍر و٢ا٫: "ؤٞٗل ما لم ًٟٗل عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص", و٢ا٫ الخُابي ٚو

اجه ملسو هيلع هللا ىلص  في اإلاصخ٠ إلاا ٧ان ًتر٢به مً وعوص هاسٍخ  ملسو هيلع هللا ىلص بهما لم ًجم٘ ال٣غآَن  ه بٞى
ُ
لبٌٗ ؤخ٩امه ؤو جالوجه, ٞلما اه٣طخى هؼول

اءً ا الخلٟاءَ  ؤلهم هللاُ  ا, ٩ٞان ابخضاءُ  لغاقضًً طل٪ ٞو ض الهاص١ بًمان خٟٓه ٖلى َظٍ ألامت املخمضًت ػاصَا هللا قٞغ  لٖى

ضٍ ما ؤزغظه بً ؤبي صاوص في اإلاهاخ٠ بةؾىاص خؿً ًٖ ٖبض زحر ٢ا٫:  ٍا طل٪ ٖلى ًض الهض٤ً هنع هللا يضر بمكىعة ٖمغ, ٍو

وؤما ما  .هللا" ٦خاَب  َى ؤو٫ مً ظم٘ ,عخمت هللا ٖلى ؤبي ب٨غؾمٗذ ٖلُا ٣ًى٫: "ؤٖٓم الىاؽ في اإلاهاخ٠ ؤظغا ؤبى ب٨غ, 

, ٞال ًىافي طل٪, أل 
َ
 نَّ ؤزغظه مؿلم مً خضًض ؤبي ؾُٗض ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال ج٨خبىا ٖجي قِئا ٚحر ال٣غآن" الخضًض

  مسهىنت, و٢ض ٧ان ال٣غآُن  مسهىنت ٖلى نٍٟت  ال٨الم في ٦خابٍت 
ُ
ه ٦

ُّ
مجمٕى في مىي٘ ي ٖهض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص, ل٨ً ٚحر خب ف٧ل

تراُى  ٖلى ؤبي ب٨غ بما ٞٗله مً ظم٘  واخض, وال مغجب الؿىع. ٢ا٫ الخاٞٔ: و٢ض حؿى٫ لبٌٗ الغواٌٞ ؤهه ًخىظه الٖا

ه لم ٖلُه ؤًٞل الهالة والؿالم, والجىاب: ؤه ال٣غآن في اإلاصخ٠ ٣ٞا٫: ٠ُ٦ ظاػ ؤن ًٟٗل قِئا لم ًٟٗله الغؾى٫ُ 

امتهم, و٢ض ٧ان الىبيُّ  ٤ الاظتهاص الؿاجٜ الىاشخئ ًٖ الىصر مىه هلل ولغؾىله ول٨خابه وألثمت اإلاؿلمحن ٖو  ًٟٗل طل٪ بال بٍُغ

, ٞلم ًإمغ ؤبى ب٨غ بال ب٨خابِت  ما ٧ان م٨خىبا, ولظل٪ جى٠٢ ًٖ ٦خابت آلاًت  ملسو هيلع هللا ىلص ؤطن في ٦خابت ال٣غآن وههى ؤن ٨ًخب مٗه ٚحٍر

 مً 
ُ
ا َى ومً ط٦غ مٗه, وبطا جإمل اإلاىه٠ ما ٞٗله ؤبى ب٨غ  آزغ ؾىعة بغاءة ختى وظضَا م٨خىبت م٘ ؤهه ٧ان ٌؿخدًَغ

 ٌُ ا وؤظغ مً ٖمل مً طل٪ ظؼم بإهه  ىٍى بُٗٓم مى٣بخه لشبىث ٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص: "مً ؾً ؾىت خؿىت ٞله ؤظَغ ٗض في ًٞاثله ٍو

خىاء ب٣غاءة ال٣غآن ما بها", ٞما َظم٘ ال٣غآَن ؤخض  بَٗضٍ ب ال و٧ان له مشُل ؤظِغٍ بلى ًىم ال٣ُامت, و٢ض ٧ان ألبي ب٨غ مً الٖا

ُغصَّ ٖلى بً الضٚىت ظىاعَ  ًَ ت في ًٞاثله, و٢ض ؤٖلم ٍ ازخاع مٗه ؤن   مبؿَى
ُ
غضخى بجىاع هللا وعؾىله, و٢ض ج٣ضمذ ال٣هت ٍو

ى
ُ
ْخل ًَ ٕ  في الصخ٠ في ٢ىله: } { آلاًت, و٧ان ال٣غآن م٨خىبا في الصخ٠ ل٨ً  هللُا حٗالى في ال٣غآن بإهه مجمى

ً
َغة هَّ

َ
ا ُمُ ًٟ ُصُخ

ت بلى ؤن ؤمغ ٖشماُن  ٧اهذ مٟغ٢ت ٞجمٗها ؤبى ب٨غ في م٩ان واخض زم ٧اهذ بٗضٍ باليسخ مجها ٞيسخ مجها ٖضة  مدْٟى

 ( اَـ .طل٪ مهاخ٠ وؤعؾل بها بلى ألامهاع ٦ما ؾُإحي بُاُن 
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ـَ ٖلى ؤن الكاَبي ٢ض ظٗل  الاؾخضال٫ باإلاهلخت اإلاغؾلت مىضعظا جدذ مً  َظا الجي

 .)ملضمت الىاحب( ٖجها ؤًًا بـ ُر , وهي اإلاٗبَّ (224))ما ال ًخم الىاحب بال به فهى الىاحب(٢اٖضة 

 
ُ
ظٍ ٖباعج خهام"خاب ٦ه في َو ًَ  َل خاِن  بنَّ , ٢ا٫: )"الٖا ِٔ اإلاهالر اإلاغؾلت   ؤمغٍ  غظ٘ بلى خٟ

 ِ٘ ها بلى خٟٔ الًغوعي مً باب ما ال ًخم غَ َخ  يغوعي، وعٞ ُٖ ٍط الػٍم في الضًً، وؤًًا ٞغظى

٘  بلى باب  ٘ الخغط عاظ ها بلى ٞع ُٖ ا مً الىؾاثل ال مً اإلا٣انض، وعظى
ً
الىاظب بال به, ٞهي بط

ها بلى يغوعي ٣ٞض ْهغ مً ألامشلت اإلاظ٧ىعةالخس٠ُٟ ال بلى  الدكضًض, ؤما عظٖى
. و٦ظل٪ (225)

لى ٧ل ج٣ضًغٍ  ى بما الخ٤ بالًغوعي، وبما مً الخاجي، ٖو ٘ خغط الػم، َو ها بلى ٞع ٞلِـ  عظٖى

 ًَ حن البختٞحها ما  وؤما ٧ىجها في الًغوعي مً ٢بُل الىؾاثل، . ٢ا٫: (226)غظ٘ بلى الخدؿحن والتًز

 وما ال ًخم الىا
ُ
ما ال ًخم الىاظب بال  ظب بال به ٞٓاَغ  مً ألامشلت اإلاظ٧ىعة وؤقباَها. وخ٣ُ٣ت

  به، بْن 
ُ
  وَّ ه

 
الكإع ُٞه  هوَّ  له في َظا الباب؛ ألنَّ  قغعي, ٞال مضزَل  ٖلى اقتراَه، ٞهى قٍغ

 ًَ  الىٓغ ُٞه, وبن لم 
َ
ٖلى اقتراَه، ٞهى بما ٣ٖلي ؤو ٖاصي؛ ٞال ًلؼم ؤن  وَّ ىُ ٢ض ٦ٟاها ماهت

ُا، ٦ما ؤهه ال ًلؼم ؤن ٩ًىن ٖلى ٦ٍُُٟت ً  مٗلىمت؛ ٞةهَّ  ٩ىن قٖغ
َ
 ال٣غآن والٗلِم  ا لى ٞغيىا خٟٔ

  ,بٛحر ال٨خب ٖاصًا مُغصا
ُ
ؤلامامت ال٨بري  مهلخِت  ه به, ٦ما ؤها لى ٞغيىا خهى٫َ لصر لىا خٟٓ

ت، وبطا  ٖضم الىو بها لصر طل٪، و٦ظل٪ ؾاثُغ  ٖلى ج٣ضًغِ  بٛحر بماٍم  زبذ اإلاهالر الًغوٍع

 ًَ ؿخيَبِ مً بابها شخيء  مً اإلا٣انض الضًيُت التي لِؿذ بىؾاثل( رَّ ِص َظا، لم  ٌُ  .(227)ؤن 

                                              

: )اإلاهى٠: )ما ال ًخم الىاظب بال به... بلخ( اإلاغاص  2/195الًٗضي ( ٢ا٫ الجحزاوي في خاقِخه ٖلى الكغح 224)

وبهما ٖبر ًٖ الىظىص بالخمام لئلقاعة بلى ؤن ما جى٠٢  ,بضلُل ٢ىله "واظب" ,ال ما ٌكمل اإلا٨مل ٧الؿجن ,بـ"ًخم" ًىظض

ن ألاخ٩ام الخ٩لُُٟت مخٗل٣ها ٖلُه الىاظب مً جىابٗه ال مً ؤظؼاثه وؤع٧اهه, و"ما" وا٢ٗت ٖلى ٞٗل بضلُل ٢ىله واظب, أل 

اثضة ٖلم ألانى٫ ال مىه وال مً مباصثه, ٢لذ:  ألاٞٗا٫, ٞةن ٢لذ: بن َظٍ اإلاؿإلت خُيئظ مً مؿاثل ال٣ٟه, ٞهي مً ٚاًت ٞو

مً ؤ٢ؿام الىظىب وؤن مىه ما ٩ًىن للم٣ضمت ولِـ الخ٨م ٖلى اإلا٣ضمت بالىظىب  ٢ؿٍم  بن الٛغى مً َظٍ اإلاؿإلت بُاُن 

 اجه(.م٣هىصا لظ

 .ال٣غآن( و٧ان مً ظملتها ما ه٣لىاٍ مً ظم٘ 225)

٢ض عجبىا اإلاىاؾب ُٞما ج٣ضم ٖلى زالر مغاجب، وط٦غها ؤن مجها: ما ( : )208( ٢ا٫ الٛؼالي في "قٟاء الٛلُل" )م 226)

ِىاث. ٞال ىا٢٘ مجها في َظٍ ٣ً٘ في عجبت الًغوعاث، ومجها: ما ٣ً٘ في عجبت الخاظاث، ومجها: ما ٣ً٘ في عجبت الخدؿِىاث والتًز

٤ اإلاىاؾبت ُم ُٞه ٖلى ٞو
ْ
ٍن وعص مً الكٕغ الُخ٨ ْض بإنٍل مٗحَّ ًِ َٗخ

ٌَ  (.الغجبت ألازحرة، ال ًجىػ الاؾخمؿا٥ بها: ما لم 

ى ٢ُض  الػم(,  2/168و٢ا٫ ابً ٖاقىع في خاقُت الخى٣ُذ  َض الٛؼالي اإلاهلخت بإن ال ج٩ىن في مغجبت الخدؿحن, َو َُّ ٢( :

ها ؤن ج٩ىن في ٚحر مغجبت الخدؿحن, وؤن ال ٌٗاعيها صلُل  قغعي ؤو م٣هض مً :  2/221ي٘ الخ٤ ولهظا ٢ا٫ في مى 
ُ
)وقَغ

ُذ مظَب مال٪ عخمه هللا(. )ػ( ٗت, وؤن ج٩ىن ٖامت, َظا نٍغ  م٣انض الكَغ

خهام ( 227)  42 - 3/40الٖا
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, ؤن الكٍغ الكغعي و٢٘ ههُبه بُٗىه مً ٢بل  ٞالٟغ١ بحن الكٍغ٢لذ:  حٍر الكغعي ٚو

 ُِّ ه مخٗ ُٖ , ٞهاع اجبا ض, وؤما ٚحر الكغعي ٞهى ما لم ٨ًً ههبه مًالكإع  حٗبُّ
َ
 ىا, و٧إنَّ ُٞه قاثبت

, وبهما جى٠٢ ٖلُه واظب   ى مً ٢بُل اإلا٣ٗى٫ اإلاٗجى, ولهظا  ٢بل الكإع ؤنلي, ٞىظب لظل٪, َو

ٞ , ه مخُٗىا بال ٖىض ٖضم ٚحٍر ُٖ ٤ آزغ لى ٞغيىا خهى٫ الىاظب ألانلي مً لم ٨ًً اجبا ٍَغ

٣ه, ل٩ان طل٪ مجؼثا مد٣٣ا للم٣هىص,  ولهظا ٢ا٫ الكاَبي في مىي٘ ؾاب٤ مً ٚحر ٍَغ

خهام" م الىاَؽ ٖلى ما زبذ مً : )" الٖا َٞد٤ٌّ ما ٞٗل ؤصخاُب عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ]ؤي: مً ٢هَغ

ال٣غاءاث في مهاخ٠ ٖشمان عضخي هللا حٗالى ٖىه، واَغاخهم ما ؾىي طل٪[، ألنَّ له ؤنال 

 ُٞه، ل٣ىله حٗالى: }
َ
ٗت، وطل٪ ال زالٝ ى ألامُغ بدبلُٜ الكَغ كَهض له في الجملت، َو هَ ٌَ حُّ

َ
اؤ ا ًَ

ْٜ َما ِ
ّ
ُؾى٫ُ َبل َ٪  الغَّ  َعّبِ

ًْ َ٪ ِم ُْ ِؼ٫َ ِبلَ
ْ
ه
ُ
ه، وفي الخضًض: "لُبلٜ الكاَض مى٨م الٛاثب"ؤ

ُ
 ,{، وؤمُخه ِمشل

ُٜ ٦ما ال ًخ٣ُض ب٨ٍُُٟت مٗلىمت، ألهه مً ٢بُل اإلا٣ٗى٫ اإلاٗجى، ُٞصر بإي شخيٍء  وؤقباَه. والخبلُ

ا، ٦ظل٪ ال ًخ٣ُ حَر ٜ ؤم٨ً مً الخٟٔ والخل٣حن وال٨خابت ٚو ٠ والَؼ ه ًٖ الخدٍغ
ُ
ض خٟٓ

ْض ٖلى ألانل باإلبُا٫، ٦مؿإلت اإلاصخ٠، ولظل٪ ؤظم٘ ٖلُه  ُٗ ٌَ ب٨ٍُُٟت صون ؤزغي بطا لم 

 
ُ
ظا (228)(الهالر الؿل٠ ه مخٗحن ال مدالت ٦ما ٢غعها بسالٝ الكٍغ الكغعي, َو َٖ , َظا ٞةنَّ اجبا

ُغ  حٍر الكاَبي ٦الِم  ج٣ٍغ  الجام٘ بُجهما الىظىب. ذ ؤنَّ , و٢ض ٖٞغفي الٟغ١ بحن الكٍغ الكغعي ٚو

بًجاب اإلالؼوم ًض٫ بااللتزام ٖلى بًجاب الػمه، والكغوٍ لىاػم، ُٞض٫ ٢ا٫ ال٣غافي: )

 
ُ
 .(229)(ٖلحها التزاما اللٟٔ

وؤما ما ًخٗل٤ بازخُاع الٗبض ُٞى٣ؿم بلى الكٍغ الكغعي : )" اإلاؿخهٟى"٢ا٫ الٛؼالي في و 

ُٟ وبلى الخسخي، ٞالكغعي ٧الُهاعة في الهالة ً  ها بالىظىب ٖىض وظىب الهالة، ٞةنَّ جب ون

  إلاا ًهحر به الُٟٗل  بًجاب الهالة بًجاب  
ً
. وؤما الخسخي ٩ٞالؿعي بلى الجمٗت و٧اإلاصخي بلى نالة

 ًُ ًٖ البِذ بالدج  البُِٗض  بط ؤمُغ  ,٠ ؤًًا بالىظىبىنَ الدج وبلى مىاي٘ اإلاىاؾ٪، ُٞيبػي ؤن 

مً الغؤؽ،  ظؼٍء  الىظه ولم ًم٨ً بال بٛؿِل  ٚؿُل  باإلاصخي بلُه ال مدالت، و٦ظل٪ بطا وظب ؤمغ  

ولم ًم٨ً بال باإلمؿا٥ ظؼءا مً اللُل ٢بل الهبذ ُٞىن٠ طل٪  وبطا وظب الهىمُ 

ألانل وظب باإلًجاب ٢هضا بلُه، والىؾُلت وظبذ بىاؾُت وظىب ٢ا٫: ل٨ً بالىظىب. 

 
ُ
 . (230)(٣هىصوظىب اإلا ٖلِت  وظىبه ٚحَر  اإلا٣هىص, و٢ض وظب ٦ُٟما ٧ان وبن ٧ان ٖلت

                                              

خهام 228)  318 - 1/317( الٖا

 3/1477( هٟاجـ ألانى٫ 229)

 (57( اإلاؿخهٟى )م 230)
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, ٨ٞظل٪ (231)٦ما ؤن الىاظب ٣ٖال جاعة ٩ًىن وظىُبه لظاجه، وجاعة لٛحٍرو٢ا٫ الُىفي: )

، وما ال ًخم  ا، جاعة ًجب ٢هضا بالىٓغ بلى هٟؿه، وجاعة ًجب جبٗا بالىٓغ بلى ٚحٍر الىاظب قٖغ

 . (232)(ً َظا ال٣بُلالىاظب بال به مِ 

ى ازخُاع  -والخ٤ ٖىضها ظب: )و٢ا٫ ابً الؿب٩ي في قغح املخخهغ في م٣ضمت الىا َو

لُه ألا٦ثر  ا،وظىبُ  -الكُش ؤلامام ٖو حَر قٍغ ه مُل٣ا قَغ  ٚو
ُ
٦تر٥ "ه ٣ٖال ، مما ًلؼم ٞٗل

ٗل يض في املخغمألايضاص في الىاظب اصة هدى "، ٞو لخد٤٣ ٚؿل  "ٚؿل ظؼء مً الغؤؽ"، ٖو

                                              

٣ا٫ له ذ: ( ٢ل231) َغض ي"ٍو َٗ ه, ٞهى بالىٓغ لظاجه , وطل٪ "الىاحب ال ُم هللا بى٢ٖى
ْ
ل ِٖ ٧ىظىص اإلام٨ً الظي حٗل٤ 

ه ٤ِ ٖلم هللا بى٢ٖى
ُّ
ضمه, ول٨ً َٖغى له الىظىب لخٗل , الؾخىاء وظىصٍ ٖو ؾىقي ٖلى قغح ؤم . اهٓغ: خاقُت ظاثؼ  الضُّ

ضة )م 66البراَحن )م   (40( , وخاقُت الباظىعي ٖلى الؿىىؾُت )م 26( , وخاقُت الهاوي ٖلى قغح الخٍغ

)ال يغع في نحروعة اإلام٨ً واظبا ( : 272ولهظا ٢ا٫ الكُش دمحم الضؾىقي في خاقِخه ٖلى قغح ؤم البراَحن )م 

 ٖغيُا(. 

ه واظبا ل( 273)م و٢ا٫ ؤًًا 
ُ
ًِ واظًبا لظاجه ؤو مؿخدُال لظاجه, وؤما نحروعج  اإلام٨

ُ
غُّ بهما َى نحروعة ًِ

ُ
ٛحٍر : )اإلا

٘  وال يغع ُٞه(.  ؤو مؿخدُال لٛحٍر ٞهظا وا٢

ًِ ٞةهه حٗغى له الاؾخدالت ؤًًا, ٢ ِٗغى الىظىُب للمم٨ ٌَ : )ما  2/74" ٍا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم في "٢ىاٖض٨ٞما 

ِلم  ِلم ؤهه ٩ًىن ٞىاظب َخْخم  ؤن ٩ًىن(. -حٗالى  -َٖ َٖ  ؤهه ال ٩ًىن ٞىاظب  ؤال ٩ًىن، وما 

 19ح ألاعبٗحن" )م و٢ا٫ ال٣غافي في "قغ 
َ
ما ُٞسغط  م بالىٓغ بلى طاجه مم٨ً, ل٨ً اإلام٨ً ٢ض ًًاٝ بلى ؤمغٍ ( : )الٗال

 
َ
, ٞالٗال  ًٖ َظا الىن٠ بلى ٚحٍر

ُ
زظ م بن ؤي٠ُ بلى ألاػ٫ ُٞهحر مؿخدُال, وبن ؤي٠ُ بلى ما ال ًؼا٫ ٧ان مم٨ىا, وبن ؤ

غ ٧ان مؿخدُال, وبن ؤزظ  مى٩ٟا ًٖ ؤلاياٞخحن ٧ان مم٨ىا, ٦ما ؤن الٗغى بظاجه مم٨ً, وبن ؤزظ ب٣ُض اه٩ٟا٦ه ًٖ الجَى

غ بن ؤزظ ب٣ُض ٖضم اإلاازغ ٧ان مؿخدُال, وبن ؤزظ ب٣ُض وظىص اإلاازغ ٧ان  غ ٧ان مم٨ىا, و٦ظل٪ الجَى ب٣ُض وظىص الجَى

ىٓغ بلى طاجه مم٨ىا, وبن ؤزظ مى٩ٟا ًٖ ال٣ُضًً ٧ان مم٨ىا, ألهه بالىٓغ بلى طاجه مم٨ً, وال ًلؼم مً ٧ىن الصخيء مم٨ىا بال

 ؤن ٩ًىن مم٨ىا في ٧ل خا٫(.

بمكِئت هللا و٢ضعجه, وما لم  ٧ان, ٞىظب وظىُصٍ -حٗالى  -: )ما قاء  254 - 3/253و٢ا٫ ابً جُمُت في "مجهاط الؿىت" 

ه ًم٨ً 
َ
٣
ُ
 ُمدَضر مٟٗى٫ له, و٧ان ٢بل ؤن ًسل

ؤن ٌكإ لم ٨ًً, ُٞمخى٘ وظىُصٍ لٗضم مكِئت هللا له, م٘ ؤن ما قاءٍ مسلى١ 

م٨ً ؤن ال ًىظض, ٞإما بٗض ؤن ناع مىظىصا بمكِئت هللا و٢ضعجه ٞال ًم٨ً ؤن ٩ًىن مٗضوما م٘ ٧ىهه مىظىصا,  ًىظض ٍو

ا في خا٫ٍ واخضة, بل ًم٨ً وظىصٍ بضال ًٖ  ًٗ ضُمه م َٗضم بٗض وظىصٍ, ولِـ في ألاقُاء ما ًم٨ً وظىُصٍ ٖو ٌُ وبهما ًم٨ً ؤن 

ضُمه بضال ًٖ وظىصٍ, ٞةطا وظض  , وبطا ؾمي مم٨ىا بمٗجى ؤهه مسلى١ ٖضمه ٖو ٧ان وظىصٍ ماصام مىظىصا واظًبا بٛحٍر

ض ؤهه خا٫َ وظىصٍ ًم٨ً ومٟٗى٫ وخاصر ٞهى صخُذ, ال بمٗجى ؤهه في خا٫ وظىصٍ  ًم٨ً ٖضمه م٘ وظىصٍ, ٞةهه بطا ؤٍع

٘  بحن الى٣ًُحن, وبن ؤعاص ؤهه ًم٨ً ٖضمه بٗض َظا الىظ ىص, ٞهى صخُذ, ول٨ً َظا ٖضمه م٘ وظىصٍ, ٞهظا باَل, ٞةهه ظم

ى مم٨ً في َظٍ الخا٫ بمٗجى ؤهه مدَضر  ظا مىظىص  بال٣اصع ال بىٟؿه, َو ال ًىا٢ٌِ وظىَب وظىِصٍ بٛحٍر ماصام مىظىصا, َو

 مٟخ٣غ بلى هللا حٗالى, ال بمٗجى ٧ىهه ًم٨ً ؤن ٩ًىن مٗضوما خا٫َ وظىصٍ. 
ذ ٖىه بقياالث  هثحرة مسلى١ 

 
ِهم هظا اهدل

َ
وَمً ف

 في مؿاثل ال٣َضع, بل وفي بزباث ٧ىِن الغّبِ ٢اصعا مسخاعا ما قاء ٧ان وما لم ٌكإ لم ٨ًً(. )ػ( ٖلى هثحر مً الىاؽ ؤقيلذ

 343 - 1/342( قغح مسخهغ الغويت 232)
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 ِ
ّ
ى الصخُذً نُٛت اللٟٔ، بل مً صالَم: بن طل٪ لِـ مِ ه. زم ٢ا٫ ؤ٦ثرُ الىظه ٧ل . لخه، َو

ى  ,بإهه مً هٟـ الهُٛت ٣ًخطخي طل٪ مجهم مً ٣ًى٫  ابً الؿمٗاوي ؤنَّ  وا٢خطخى ٦المُ  َو

 .(233)(ؾا٢ِ

بظابت اإلا٣ضمت لِـ بظاجه، بل بالضاللت والاؾخلؼام، ٦ما ه٣لىاٍ  والخد٤ُ٣ ؤنَّ و٢ا٫ ؤًًا: )

 . (234)(ًٖ ألا٦ثر

٩ىن َظا  ا مً ؤهىا٢ٕلذ: ٍو ٣َهض ) صاللت ؤلاقاعة, وهي: هٖى ًُ صاللت اللٟٔ ٖلى ما لم 

 .(235)به(

م٣هىص, وال ِؾ٤َُ له الىو, ول٨ىه الػم   ٚحرِ  صاللت اللٟٔ ٖلى خ٨ٍم )و٢ُل في خضَا ؤًًا: 

 .(236)(للخ٨م الظي ؾ٤ُ إلٞاصجه ال٨المُ 

ْم }مشالها: ٢ىله حٗالى: 
ُ
ى ِوَؿاِث٨

َ
 ِبل
ُ
ض
َ
ٞ اِم الغَّ َُ  الّهِ

َ
ت
َ
ل ُْ
َ
ْم ل

ُ
٨
َ
ِخلَّ ل

ُ
للٟٔ ًض٫ ٖلى ٞةنَّ َظا ا {,ؤ

صخِت نىِم مً ؤنبذ ُظُىبا, وبن لم ٨ًً َظا اإلاٗجى م٣هىصا مً اللٟٔ في الىي٘, ألنَّ بباخت 

الجمإ في الجؼء ألازحر مً اللُل الظي لِـ بَٗضٍ ما ًدؿ٘ لالٚدؿا٫ مً اللُل ًلؼم مىه 

 بنباُخه ظىبا.

ْهغً }و٦ضاللت ٢ىله حٗالى: 
َ
ىَن ق

ُ
ز
َ

ال
َ
ُه ز

ُ
َهال ِٞ ُه َو

ُ
اَمْحِن }م٘ ٢ىله:  {اَوَخْمل َٖ ُه ِفي 

ُ
َهال ِٞ ٖلى ؤنَّ  {َو

 ؤقهغ
ُ
 .(237)ؤ٢لَّ ؤمِض الخمل ؾخت

: )صاللت اللٟٔ ٖلى مٗجى لِـ  - "اإلاظ٦غة"٦ما ٢ا٫ ناخب  -ٞالخانل ؤنَّ صاللت ؤلاقاعة 

َب٘ ال باألنلم٣هىًصا باللٟٔ في ألانل, ول٨ىه الػم  للم٣هىص, 
 
, ولهظا (238)(فيإهه ملهىص  بالخ

لِـ ملهىصا مىه باألنل : )صاللت ؤلاقاعة َى: بقاعة اللٟٔ إلاًٗجى  "وكغ البىىص"ناخب ٢ا٫ 

 .(239)(بل بالخب٘

                                              

٘ الخاظب 233)  532 - 1/531( ٞع

 1/534 الؿاب٤( 234)

 1/316قغح املخلي ٖلى ظم٘ الجىام٘ م٘ خاقُت الُٗاع  (235)

 (117)م البً بُت ث ؤمالي الضالال  (236)

٘ ؤلاؾالمي ملخمض خؿً َُخى )م  (237) ( , ومظ٦غة ؤنى٫ ال٣ٟه ملخمض ألامحن 125الىظحز في ؤنى٫ الدكَغ

 (370 - 369الكى٣ُُي )م 

 (369مظ٦غة ؤنى٫ ال٣ٟه )م  (238)

 1/100واهٓغ: هثر الىعوص ٖلى مغاقي الؿٗىص ,  1/93وكغ البىىص  (239)
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َٟهم مجها مٗان ٚحُر م٣هىصٍة مً الكإع وبهظا ًىضٞ٘ ؤلاق٩ا٫ُ 
ُ
, الىاعص بإن ههىَم الكٕغ ج

اإلاٗجى  بقاعة بلى ؤن "به": في ج٣ضًغ "ما لم ٣ًهض به"ا خمل الُٗاع ٖلى ؤن ٣ًى٫: )٢ىله م

ؤنَّ ٧لَّ ما ص٫ ٖلُه ال٨خاُب  اإلاظ٧ىع م٣هىص  في هٟؿه ول٨ىه لِـ م٣هىصا باللٟٔ, وبال ٞالالث٤ُ 

) َ٘ م٣هىص  ؼ مما وا٤ٞ الىا٢  .(240)الٍٗؼ

 ْٗ َظ  واٖلم ؤنَّ و٢ا٫ ألامحر الهىٗاوي: )
َ
ِ  م٣هىٍص  في صاللت ؤلاقاعة ٚحَر  هم الالػمَ ل

ّ
م للمخ٩ل

ًُ  ,هٓغ مدلُّ  ًَ ًُ  د٨م ٖلى شخيٍء و٠ُ٦   ذ به ؤخ٩ام  ٍ حٗالى وجشبُ ْض ٣ِه ازظ مً ٦الم هللا ؤهه لم 

ُت ُٕ ومِ  ,قٖغ ال َٖ  ً ؤًً الَا  ٖلى م٣انض 
َّ

ه ٖلى ٦الم الٗباص ٦المِ  ؤعاصوا ٢ُاَؽ  ٞةْن  ,الُٛىب ِم ال

ًَ ٞةهه ٢ض ٌؿخلؼم ٦الُم  ضوهه وال ٣ًهضوهه وال  ولظا ظؼم املخ٣٣ىن  ,سُغ لهم ببا٫هم ما ال ًٍغ

ًُ  ,لِـ بمظَبالػم اإلاظَب  بإنَّ   ألهه ال 
ُ
ج ٖلى  ,ه بل ال ه٣ًُٓ٘ بإهه ٢هضٍ ٢اثل و٦ظل٪ الخساٍع

ه ٖىض وطل٪ ل٣هىع البكغ وؤهه ال ًدُِ ٖلُم  ,٦الم ؤثمت الٗلم ال ج٩ىن مظَبا إلاً زغظٍى ٖىه

َٖ  ,ه٣ُه بلىاػم ٦المه ٢ُٗا وال ٣ًهضٍ  بسالٝ 
َّ

م الُٛىب ٞهى ٌٗلم بلىاػم ٦الم الٗباص وما ال

ٌَ  و٢ض طا٦غُث  ,م وما ٨ًىه الٟااص ٠ُ٨ٞ ما ًخ٩لم ٖؼ وظل بهجُل٣ه ؤلؿىته قُىدي بهظا  بٗ

 . (241)(م٘ َظا الاجٟا١ مً ؤثمت ألانى٫ ٖلُه ,ما ٌكٟي ٞما وظضُث  ومً ؤجىؾم ُٞه ؤلاصعا٥َ 

ٌُ ٢لذ:  ألانىلُحن بلى ج٣ُُض ٢اٖضة "ما ال ًخم الىاظب بال به ٞهى  ولهظا إلاا طَب بٗ

ا للىاظ , و٧ان مً حججهم ؤهه واظب" بما ٧ان قَغ لى اؾخلؼم الىاظُب وظىَب ٚحر ب صون ٚحٍر

 
َ
ىِظب ـــــ ؤي آلامِ  مَ ؼِ الكٍغ مما ال ًخم الىاظب بال به ل

ُ
ُل اإلا ؛ الؾخدالت بًجاب ح٣ُّٗ غ ـــــ لٛحر الكٍغ

ىِظُب 
ُ
ُٟ  الصخيء م٘ الظَى٫ ٖىه. واإلا ُه هٓغ؛  ل ٖما ًخى٠٢ ٖلُه,٢ض ٌٛ ٢ا٫ البابغحي ظىابا: )ٞو

ىِح ألن  
ُ
، وطلً ال ًجىػ ٖلُههالَمىا في اإلا ( , ٖلى ؤهه مى٣ىى  ب الظي هى قإع , (242)بالكٍغ

م(
ُّ
حٍر جد٨  .(243)ولهظا ٢ا٫ في مىي٘ الخ٤: )بن الٟغ١ بحن الكٍغ ٚو

 ٢ا٫ ألانٟهاوي ٖلى ؤنَّ 
ُ
ِ : )ول٣اثل ؤن ٣ًى٫: ال و

ّ
اإلاىِظب له، وبهما ًلؼم ؤن  ِل ح٣ُّٗ  لؼومَ  ُم ؿل

 لت، ؤما بطا ٧ان بالخبُٗت ٞال. َؾ باألنا لى ٧ان الىظىُب 
َّ
ل٨ىه مى٣ىى  بىظىب  ,ىاٍْم ل

)  .(244)الكٍغ

                                              

 1/316ي لجم٘ الجىام٘ خاقُت الُٗاع ٖلى قغح املخل (240)

 (238)م  بظابت الؿاثل قغح بُٛت آلامل( 241)

 1/390الغصوص والى٣ىص  (242)

 1/414 الؿاب٤ (243)

 1/372بُان املخخهغ ( 244)

 



 

 71 

 

  ِل ٢لذ: واخٟٔ ٢ى٫َ ألانٟهاوي َظا في مى٘ لؼوم ح٣ُّٗ 
ُ
 ىِظ اإلا

َ
ه ٖلى ؾبُل ا ٧ان وظىبُ ب إلِا

 .ًجيء البً جُمُت ُٖٟا ٖلُه في الخٗل٤ُ ٖلى ٦الٍم  لىاالخبُٗت, ٞةن 

ٕ   زم مً اإلاٗلىم ظٍ ٖمضة ال٣ٟه (245)مً ؤهىإ صاللت الالتزام ؤن صاللت ؤلاقاعة هى , َو

: )والاؾخيباٍ,   .(246)وؤما الاؾخيباٍ ٞمً صاللت الالتزام(٢ا٫ ابً ٖاقىع في م٣ضماث جٟؿحٍر

ٟاث"و٢ض ٢ا٫ الجغظاوي في  صخت الاهخ٣ا٫ مً اإلالؼوماث بلى  حىصة الفهم:: ) "الخٍٗغ

 .(247)اللىاػم(

: )"ال٣اٖضة الخاصًت  "ال٣ىاٖض الخؿان"الؿٗضي في الكُش ٖبض الغخمً ولهظا ٢ا٫ 

مغاٖاة صاللت الخًمً واإلاُاب٣ت والالتزام" . ٦ما ؤن اإلاٟؿغ لل٣غآن ًغاعي ما صلذ ٖلُه  :ٖكغة

 
ُ
 ؤلٟاْ

ً
ؤن ًغاعي لىاػَم جل٪ اإلاٗاوي، وما حؿخضُٖه مً  ه، وما صزل في يمجها، ٞٗلُه مُاب٣ت

 ٌُ اط في اللٟٔ ٖلى ط٦غَّ َٗ اإلاٗاوي التي لم   .َغ

هاو  ِٗ غ، ًَ جضبُّ ْؿ ، وحؿخضعي ٢ىة ٨ٞغ، وُخ هظه اللاٖضة ِمً ؤَحّلِ كىاٖض الخفؿحر وؤهف

ًُّ  وصخت ٢هض, ٞةنَّ  ٨ِ
ُ
الظي ؤهؼله للهضي والغخمت َى الٗاِلُم ب٩ل شخيء، الظي ؤخاٍ ٖلُمه بما ج

الهضوع، وبما جًمىه ال٣غآن مً اإلاٗاوي، وما ًدبٗها وما ًخ٣ضمها، وجخى٠٢ هي ٖلُه, ولهظا 

 ٖلى الاؾخضال٫ باللىاػم في ٦الم هللا لهظا الؿبب. م٘ الٗلماءُ ؤظ

٤ بلى ؾلى٥ َظا ألانل الىاٞ٘: ؤن جٟهم ما ص٫ ٖلُه اللٟٔ مً اإلاٗاوي, ها ٞةطا ٞهمتَ  والٍُغ

َٟ ٞهما ظُضا ٞ ، ِ
ّ
ٌُ وال جدهُ  في ألامىع التي جخى٠٢ ٖلحها ْغ ٨   كتٍر لها,ل بضوجها، وما 

َ
ِ و٦ظل٪ ٞ
ّ
 ْغ ٨

يبجي ٖلحها، وؤ٦ثِ ُٞما ًترجب ٖلحها ، ختى جهحر ٖلُه مْ اوِ وصَ مً َظا الخ٨ٟحر  ْر ، وما ًخٟٕغ ٖجها، ٍو

 
 
وما ًخى٠٢ ، خ٤ٌّ  الخ٤ِّ  ال٣غآن خ٤، والػمُ  ٞةنَّ  ة في الٛىم ٖلى اإلاٗاوي الض٣ُ٢ت,ظُض ل٪ مل٨ت

 خ٤ٌّ  ، وما ًخٟٕغ ًٖ الخ٤ِّ خ٤ٌّ  ٖلى الخ٤ِّ 
ُّ
 . بض وال ه خ٤ٌّ ، طل٪ ٧ل

٣ُا وهىعالهظٍ الُغ ٤ٞ ً وُ َٞم  الىاٞٗت،  ، اهٟخدذ له في ال٣غآن الٗلىمُ ٣ٍت وؤُٖاٍ هللا جٞى

مت الٗالُتواإلاٗاٝع الجلُلت، وألازال١ ا  . لؿامُت، وآلاصاب ال٨ٍغ

                                              

لى الػمه الظَجي: التزام, ( 245) ً, ٖو لى ظؼثه: جًمُّ , ٖو
 
ا ألاههاعي: )صاللت اللٟٔ ٖلى مٗىاٍ: مُاب٣ت ٢ا٫ ػ٦ٍغ

 (79ًاء وصاللت ؤلاقاعة وصاللت ؤلاًماء(. الخضوص ألاه٣ُت )م وألازحرة قاملت لضاللت الا٢خ

غ  (246) غ والخىٍى  1/12الخدٍغ

ٟاث )م  (247)  (80الخٍٗغ
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ً
 جىضخه:  ولىمشل لهظا ألانل ؤمشلت

ِخُِم }ؤؾماء هللا الخؿجى مجها: في  ًِ الغَّ ْخَم
، تٞةجها جض٫ بلٟٓها ٖلى ونٟه بالغخم {,الغَّ

ال ٌكبهها عخمت: هي ونٟه الشابذ، وؤهه ؤونل  . ٞةطا ٞهمذ ؤن الغخمت التيخمخهوؾٗت ع 

ًَ عخمخَ   ه بلى ٧ل مسلى١، ولم 
ْ
  ؤخض   ُل س

َ
ت ذ ؤن َظا الىن٠ ًض٫ ٖلى  مً عخمخه َٞغ ٖحن: ٖٞغ

  ٦ما٫ خُاجه، و٦ما٫ ٢ضعجه، وبخاَت ٖلمه، وهٟىط مكُئخه،
ُّ
الغخمت  ٠ِ و٦ما٫ خ٨مخه، لخى٢

 ِ
ّ
َٖ  ؾخضللذ بؿٗت عخمخه ٖلى ؤنَّ زم ا ،هٖلى طل٪ ٧ل ٌُ  وعخمت, ه هىع  قغ ِ ولهظا 

ّ
 حٗالى ٦شحرا هللاُ ل ٗل

ُت بغخمخه وبخؿاهه  .اوؤزَغ األجها مً م٣خًاَ ,مً ألاخ٩ام الكٖغ

 
ُ
ْمُخْم َبْحَن اومجها ٢ىل

َ
ا َخ٨

َ
ِلَها َوِبط َْ

َ
ى ؤ

َ
اِث ِبل

َ
َماه
َ ْ
وا ألا صُّ

َ
ا
ُ
ْن ج

َ
ْم ؤ

ُ
ُمُغ٦

ْ
إ ًَ  َ

َّ
ْن لىَّ ه حٗالى: }ِبنَّ اَّلل

َ
اِؽ ؤ

ْض٫ِ  َٗ
ْ
ُمىا ِبال

ُ
ْد٨

َ
ٞةطا ٞهمذ ؤن هللا ؤمغ بإصاء ألاماهاث بلى ؤَلها: اؾخضللذ بظل٪ ٖلى وظىب  ,{ج

ِ والخٗضي ٞحها،  ضم بياٖتها والخٍٟغ  . بال بظل٪ألَلها  وؤهه ال ًخم ألاصاءخٟٔ ألاماهاث، ٖو

لى ؤن ٧ل خا٦م بحن وبطا ٞهمذ ؤن هللا ؤمغ بالخ٨م بحن الىاؽ بالٗض٫، اؾخضللذ بظل٪ ٖ

بض  ، ٞالالبض ؤن ٩ًىن ٖاإلاا بما ًد٨م به: ٞةن ٧ان خا٦ما ٖاما الىاؽ في ألامىع ال٨باع والهٛاع،

 ًُ له بلى طل٪، وبن ٧ان خا٦مال مً الٗلم دّهِ ؤن  ببٌٗ ألامىع الجؼثُت ٧الك٣ا١ بحن  ما ًَا

اوظحن، خُض ؤمغ هللا ؤن هبٗض خ٨ما مً ؤَله وخ٨ما مً ؤَلها، ٞال الؼ   ٍبهظ بض ؤن ٩ًىن ٖاٞع

ٗٝغ ال ض ؤن ًد٨م ٞحها، َو ٤ التي جىنله بلى الهىاب مجها.ألامىع التي ًٍغ  ٍُغ

ًدخاظه الٗبض،  ٖحن في ٧ل ؤمغٍ  وبهظا بُٗىه وؿخض٫ ٖلى وظىب َلب الٗلم، وؤهه ٞغُى 

خىاب جهُه ؤمٍغ واظ امخشا٫َ  وجهاها ًٖ ؤمىع ٦شحرة, ومً اإلاٗلىم ؤنَّ  ٦شحرةٍ  ٞةن هللا ؤمغها بإوامَغ 

 ًُ لمه، ٠ُ٨ٞ  ت اإلاإمىع به واإلاىهي ٖىه ٖو الظي  ألامَغ  الجاَُل ًمخشل  خهىع ؤْن ًخى٠٢ ٖلى مٗٞغ

ه؟ ه، ؤو ًخجىب الىهي الظي ال ٌٗٞغ  ال ٌٗٞغ

جهىا ًٖ اإلاى٨غ، ًخى٠٢ طل٪ ٖلى الٗلم  و٦ظل٪ ؤمٍغ لٗباصٍ ؤن ًإمغوا باإلاٗغوٝ ٍو

جهَ  لُإمغوا بهظا باإلاٗغوٝ واإلاى٨غ، َظا، ٞما ال ًخم الىاظب بال به ٞهى واظب، وما ال  ا ًٖىْ ٍو

ٖلى ال٣ُام  م  باإلًمان والٗمل الهالر مخ٣ّضِ  ٞالٗلُم  اإلاىهي ٖىه بال به ٞهى واظب, ًدهل جغ٥ُ 

ه الٗبُض الؾخ ، والٗلم بًض طل٪ مخ٣ضم ٖلى جغ٦ه,به ٢هضا وج٣غبا وحٗبضا  دالت جغ٥ ما ال ٌٗٞغ

محٍز ًٖ ٚحٍر ه ٍو  . ختى ٌٗٞغ
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ً بال به، مِ  ب٩ل ما ال ًخم الجهاصُ  ً الػم طل٪ ألامُغ والخض ٖلُه، مِ  بالجهاص ل٪ ألامُغ ً طومِ 

 
ُّ
ًُ  ِم حٗل ًُ (248)غمى بهالغمي ب٩ل ما  مل آالجه ونىاٖ، والغ٧ىب ل٩ل ما  طل٪  جه، م٘ ؤنَّ اغ٦ب، ٖو

ه صازل  
َّ
ًْ مُابَ  صزى٫َ  ٧ل ُخْم ِم ْٗ

َ
ُهْم َما اْؾَخُ

َ
وا ل ضُّ ِٖ

َ
ٍة{ ٣ت في ٢ىله حٗالى: }َوؤ ىَّ

ُ
, ٞةجها جدىاو٫ (249)٢

ا.نىاُٖت ومالُت و ٣ٖلُت وبضهُت، وؾُاؾُت و  ٢ىةٍ  ٧لَّ   هدَى

                                              

: )والخدٍغٌ ٖلى الغمي ٧ان  -باب الخدٍغٌ ٖلى الغمي جدذ   - 4/190 ٌُٞ الباعي""( ٢ا٫ ال٨كمحري في 248)

خٗما٫ آلاالث التي قاٖذ في ػماهىا، ٧البىض٢ُت، والٛاػ، ومً في الؼمان اإلااضخي، وؤما الُىم ُٞيبػي ؤن ٩ًىن ٖلى حٗلم اؾ

الٛباوة الجمىُص ٖلى ْاَغ الخضًض, ٞةنَّ الخدٍغٌ ٖلُه لِـ بال للجهاص، ولِـ ُٞه مٗجى وعاءٍ, وإلاا لم ًب٤ الجهاص 

تى الؿلُاُن باأل٢ىاؽ لم ًب٤ ٞحها مٗجى م٣هىص، ٞال جدٍغٌ ٞحها, ومً َظٍ الٛباوة طَبذ ؾلُىت بساعي، خُض اؾخٟ

، و٢الىا: بجها بضٖت, ٞلم ًضٍٖى ؤن ٌكترحها ختى ٧اهذ ٖا٢بت  ٖلماَء ػماهه بكغاء بٌٗ آلاالث ال٩اثىت في ػمىه، ٞمىٍٗى

م ؤجهم اجهؼمىا، وحؿلِ ٖلحهم الغوؽ, ووٗىط باهلل مً الجهل( اَـ .  ؤمَغ

ومً اإلاٗلىم بالبضاَت ؤن بٖضاص آلاًت: )ٖىض َظٍ ( 55 - 10/53)٢ا٫ الكُش دمحم عقُض عيا في "جٟؿحر اإلاىاع" ( 249)

ألامغ الغباوي به بازخالٝ صعظاث الاؾخُاٖت في ٧ل ػمان وم٩ان بدؿبه، و٢ض عوي  اإلاؿخُإ مً ال٣ىة ًسخل٠ امخشا٫ُ 

٣ىة الغمي" ٢الها مؿلم في صخُده ًٖ ٣ٖبت بً ٖامغ ؤهه ؾم٘ الىبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ و٢ض جال َظٍ آلاًت ٖلى اإلاىبر ٣ًى٫: " ؤال بن ال

ت" بمٗجى ؤن ٦ال مجهما ؤٖٓم ألاع٧ان في بابه، وطل٪ ؤن  ً مً ٢بُل خضًض "الدج ٖٞغ ظا ٦ما ٢ا٫ بٌٗ اإلاٟؿٍغ زالزا، َو

 عمي الٗضو ًٖ بٗض بما ٣ًخله ؤؾلم مً مهاولخه ٖلى ال٣غب بؿ٠ُ ؤو عمذ ؤو خغبت، وبَال١ الغمي في الخضًض ٌكمل ٧لَّ 

 ًُ حر طل٪، وبن لم ٨ًً ٧لُّ مً ؾ ى به الٗضوُّ غَم ما  َظا مٗغوٞا في  هم ؤو ٢ظًٟت مىجى٤ُ ؤو َُاعة ؤو بىض٢ُت ؤو مضٞ٘ ٚو

ى لم  ,ٍ بالؿهام اإلاٗغوٞت في طل٪ الٗهغمىه ٣ًخًُه، ولى ٧ان ٢ُُض  اللٟٔ ٌكمله واإلاغاصُ  ٖهٍغ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ٞةنَّ  ٠ُ٨ٞ َو

ىا لٗل هللا حٗالى ؤظغاٍ ٖلى لؿا ن عؾىله مُل٣ا، لُض٫ ٖلى الٗمىم ألمخه في ٧ل ٖهغ بدؿب ما ًغمى به ٣ًُضٍ، وما ًضٍع

ىا٥ ؤخاصًض ؤزغي في الخض ٖلى الغمي بالؿهام؛ ألهه ٦غمي الغنام في َظٍ ألاًام، ٖلى ؤن لٟٔ آلاًت ؤص٫ ٖلى  -ُٞه  َو

٘ ختى  الٗمىم؛ ألهه ؤمغ   ما ٧ان مجها واعصا في ؾبب باإلاؿخُإ مىظه بلى ألامت في ٧ل ػمان وم٩ان ٦ؿاثغ زُاباث الدكَغ

مٗحن. ومً ٢ىاٖض ألانى٫ ؤن الٗبرة بٗمىم اللٟٔ ال بسهىم الؿبب، ٞالىاظب ٖلى اإلاؿلمحن في َظا الٗهغ بىو 

 ُ٘ اإلاضاٞ٘ بإهىاٖها والبىاص١ والضباباث والُُاعاث واإلاىاَُض وبوكاء الؿًٟ الخغبُت بإهىاٖها، ومجها الٛىاناث  ال٣غآن نى

 التي حٛىم في البدغ
ُّ
جب ٖلحهم حٗل ُ٘  ُم ، ٍو ا مً ٢ىي الخغب  الٟىىن والهىاٖاث التي ًخى٠٢ ٖلحها نى حَر َظٍ ألاقُاء ٚو

و٢ض وعص ؤن الصخابت اؾخٗملىا اإلاىجى٤ُ م٘ عؾى٫ هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ في ٚؼوة  ,ما ال ًخم الىاظب اإلاُل٤ بال به ٞهى واظب""بضلُل: 

ا. و٧ل الهىاٖاث التي ٖل حَر  اإلاِٗكت مً ٞغوى ال٨ٟاًت ٦هىاٖاث آالث ال٣خا٫. حها مضاُع زُبر ٚو

 ٌَ ً، ٣ٞا٫ بٗض بًغاص بٌٗ ألاخاصًض  َظٍ آلاالث الخغبُت الؿُُض  و٢ض ؤصع٥ بٗ ً اإلاخإزٍغ آلالىسخي مً اإلاٟؿٍغ

لىا الغمي ال ًهِب َضٝ ال٣هض مً الٗضو، وألجهم اؾخٗم وؤهذ حٗلم ؤن الغمي بالىبا٫ الُىمَ "ه: الىاعصة في الغمي ما ههُّ 

بالبىض١ واإلاضاٞ٘ وال ٩ًاص ًىٟ٘ مٗهما هبل، وبطا لم ٣ًابلىا باإلاشل ٖم الضاء الًٗا٫، واقخض الىبا٫ والى٩ا٫، ومل٪ 

البؿُُت ؤَل ال٨ٟغ والًال٫، ٞالظي ؤعاٍ والٗلم ٖىض هللا حٗالى حٗحن جل٪ اإلا٣ابلت ٖلى ؤثمت اإلاؿلمحن، وخماة الضًً، 

مه في الظب ًٖ بًُت ؤلاؾالم، وال ؤعي ما ُٞه مً الىاع للًغوعة ا الغمي ل٣ُامه م٣اولٗل ًٞل طل٪ الغمي ًشبذ لهظ

ُهْم َما }مشل َظا الغمي في ٖمىم ٢ىله حٗالى:  الضاُٖت بلُه بال ؾببا للٟىػ بالجىت بن قاء هللا حٗالى، وال ًبٗض صزى٫ُ 
َ
وا ل ضُّ ِٖ

َ
َوؤ

ةٍ  ىَّ
ُ
٢ ًْ ُخْم ِم ْٗ

َ
 ."{اْؾَخُ
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 هم بكهاصجه وقهاصةِ لى جىخُضٍ، و٢غن قهاصَت ومً طل٪ ؤن هللا اؾدكهض بإَل الٗلم ٖ

  مالث٨خه,
 
ظا ًض٫ ٖلى ٖضالتهم وؤجهم حجت  .ٖلى مً ٦ظب بمجزلت آًاجه وؤصلخه مً هللا حٗالى َو

 ٖباص الغخمً عبَّ  ا٫ُ ؾا  ومً طل٪
َ
َ٘ هم ؤن ًجٗلهم للمخ٣حن بماما، ٣ًخطخي ؾاال  هم هللَا ظمُ

 
ُ
 و  مً ٖلىٍم  ،في الضًً ما جخم به ؤلامامت

َ
ألن ؾاا٫  ,وؤٖما٫ نالخت وؤزال١ ٞايلت ظلُلٍت  مٗاٝع

واؾخٗاط به مً  ،هللَا الجىت له وإلاا ال ًخم بال به، ٦ما بطا ؾإ٫ الٗبُض  الٗبض لغبه قِئا ؾاا٫  

 ال
ُ
ِّٗ  ه ٧لَّ ىاع، ٞةهه ٣ًخطخي ؾاال ب  ض مً َظٍ.ما ٣ًغب بلى َظٍ ٍو

هلر ٖمَل ومً طل٪: ؤن هللا ؤمغ بالهالح وؤلانالح، وؤزجى ٖلى اإلاهِل  ًُ  خحن، وؤزبر ؤهه ال 

ُِ ، اإلاٟؿضًً للٗباص في ؤمغ صًجهم وصهُاَم، و٧ل ؤمغ  ُٞه نالُح  ؤمغٍ  ٧لَّ  خض٫ بظل٪ ٖلى ؤنَّ ْؿ ٞ

ُبه، وؤن ٧ل ٞؿاص ويغع وقغ، ٞةهه صازل في جهُه  ٌٗحن ٖلى طل٪ ٞةهه صازل   في ؤمغ هللا وجٚغ

ما ٌٗىص بلى الهالح وؤلانالح، بدؿب اؾخُاٖت الٗبض،  ٧ّلِ  والخدظًغ ٖىه، وؤهه ًجب جدهُُل 

نْ ـ الم ــ ٖلُه الؿ ٦ما ٢ا٫ قُٗب ِ
ْ
 ألا

َّ
ِعٍُض ِبال

ُ
ْٗ ـ}ِبْن ؤ

َ
 .ُذ{ـالَح َما اْؾَخُ

 
ُ
ِ ه حٗالى }ومً طل٪ ٢ىل

ّ
ْاِمِىحَن َوَبك

ُ ْ
٣َِخا٫ِ {, }َخّغِِى ِغ اإلا

ْ
ى ال

َ
ل َٖ ْاِمِىحَن 

ُ ْ
ب٩ل ما  {, ٣ًخطخي ألامَغ اإلا

 
ٌّ
ٌ   ال جخم البكاعة بال به، وألامغ ب٩ل ما ُٞه خض ٖلى ال٣خا٫ وما ًخى٠٢ ٖلى طل٪،  وجدٍغ

                                                                                                                                             

  وؤ٢ى٫: ٢ض ظؼم الٗلماء
َ
ا مجها الغمي الىاعص ٢بل ه بٗمىم هو آلاًت، ٢ا٫ الغاػي بٗض ؤن ؤوعص زالزت ؤ٢ىا٫ في جٟؿحَر

ًُ  في الخضًض: ٢ا٫ ؤصخاب اإلاٗاوي: ألاولى ؤن ٣ًا٫: بن َظا ٖامٌّ  خ٣ىي به ٖلى خغب الٗضو، و٧ل ما َى آلت للٛؼو في ٧ل ما 

توالجهاص ٞهى مً ظملت ال٣ىة، زم ط٦غ خضًض الغمي وؤهه ٦دضًض   .الدج ٖٞغ

وؤها ال ؤصعي ؾببا اللخجاء آلالىسخي في اإلاؿإلت بلى الغؤي والاظتهاص، وا٦خٟاثه بضزى٫ َظٍ آلاالث في ٖمىم هو آلاًت 

 ٌُ ت بكبهت ؤجها مً ٢بُل الخٗظًب  مىا اؾخٗما٫َ غَّ اإلاٗممحن في ٖهٍغ َخ  بٗضم الاؾدبٗاص، بال ؤن ٩ًىن بٗ َظٍ آلاالث الىاٍع

 ."وال ؤعي ما ُٞه مً الىاع بلخ"م ٦ما ٌكحر بلُه ٢ىله: بالىاع الظي مىٗه ؤلاؾال 

٢ض مى٘ مً الخٗظًب بالىاع ٦ما ٧ان ًٟٗل الٓاإلاىن والجباعون مً اإلالى٥ بإٖضائهم،  ,وٗم: بن ؤلاؾالم صًً الغخمت

ت لؤلٖضا ء الظًً ٧إصخاب ألازضوص اإلالٗىهحن في ؾىعة البروط، ول٨ً مً الجهل والٛباوة ؤن ٌٗض خغب ألاؾلخت الىاٍع

ًداعبىهىا بها مً َظا ال٣بُل بإن ٣ًا٫: بن صًيىا صًً الغخمت ًإمغها ؤن هدخمل ٢خلهم بًاها بهظٍ اإلاضاٞ٘، وؤال ه٣اجلهم بها 

ُٞما بُيىا ؤن هجؼي ٖلى الؿِئت بمشلها ٖمال بالٗض٫، وظٗل الٟٗى عخمت بهم، م٘ الٗلم بإن هللا حٗالى ؤباح لىا في الخٗامل 

ٍت ًُٞلت ال ٍٞغًت ٞ
َ
ئ ِ
ِّ َخَهَغ بَ ٣ا٫: }َوَظَؼاُء َؾ

ْ
ًِ اه

َ َ
حَن * َوإلا اإلِاِ

َّ
ِدبُّ الٓ ًُ  

َ
ُه ال ِ ِبهَّ

َّ
ى اَّلل

َ
ل َٖ  ٍُ ْظُغ

َ
إ
َ
َر ٞ

َ
ْنل

َ
ا َوؤ َٟ َٖ  ًْ َم

َ
َها ٞ

ُ
ل
ْ
 ِمش

 
ت
َ
ئ ِ
ِّ َض َؾ ْٗ

ا٢ِ  َٗ
َ
ْبُخْم ٞ

َ
ا٢ َٖ ًْ َؾِبٍُل{ بلى ؤزغ آلاًاث. و٢ا٫: }َوِبْن  ْحِهْم ِم

َ
ل َٖ ِئَ٪ َما 

َ
ول
ُ
إ
َ
ِمِه ٞ

ْ
ل
ُ
ْحر  ْ

َ
ُهَى ز

َ
ْم ل

ُ
ِئْن َنَبْرج

َ
ى٢ِْبُخْم ِبِه َول ُٖ ِل َما 

ْ
ُبىا ِبِمش

{, ؤٞال ٩ًىن مً الٗض٫ بل ٞى١  ًَ اِبِغٍ ضاء ؤن وٗاملهم بمشل الٗض٫ الظي وٗامل به بزىاهىا ؤو بما وعص  ِللهَّ الٗض٫ في ألٖا

م لِؿىا ؤَال  م بمشل ما ٣ًاجلىه٨م به؟ َو للٗض٫ في خا٫ الخغب، وٗم وعص في الخضًض بمٗجى آلاًت في بٌٗ آلازاع، ٢اجلَى

٣هاء ألامهاع ازخلٟىا في  ٤ ال٨ٟاع الخغبُحن بالىاع، ول٨ً َظا لِـ مىه، ٖلى ؤن ٖلماء الؿل٠ ٞو الصخُذ الىهي ًٖ جدٍغ

 ًُ ًُ خ٨مه، ٞإباخه بٗ هم ٖىض الخاظت الخغبُت ٧ةخغا١ ؾًٟ الخغب ولى لم ٨ًً ظؼاء باإلاشل، والجؼاء هم مُل٣ا، وبٗ

 .اَـ  (ؤولى
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ت مً ا دبٗه مً الاؾخٗضاص والخمغن ٖلى ؤؾباب الصجاٖت والؿعي وال٣ىة اإلاٗىٍى لخأل٠ ٍو

 ال٩لمت وهدى طل٪.واظخمإ 

ُت، والخظ٦حر بها، وحٗلُمها، ٞةنَّ  ومً طل٪ ألامُغ  ل به دهُ ًَ  ؤمغٍ  ٧لَّ  بدبلُٜ ألاخ٩ام الكٖغ

 ُٜ   وبًها٫ُ  الخبلُ
َّ
، ختى بهه ًضزل ُٞه بطا زبدذ ألاخ٩ام (250)ٟحن ًضزل في طل٪ألاخ٩ام بلى اإلا٩ل

ُـت، َوُو  شبىث الهُام والُٟغ ظضث ؤؾبابها، و٧اهذ جسٟى ٖاصة ٖلى ؤ٦ثر الىاؽ، ٦الكٖغ

حٍر باألَلت ببالٚها باألنىاث والغم ، وببالٚها بما َى ؤبلٜ مً طل٪، ٧البر٢ُاث يوالدج ٚو

ا. و٦ظل٪ ًضزل ُٞه ٧ل ما ؤٖان ٖلى بًها٫ الهىث بلى الؿامٗحن، مً آلاالث الخاصزت،  وهدَى

ه، بل ًض٫ ٖلُه إلاً ؤخؿً ال٣غآن ال ًمىٗ ًىٟ٘ الىاؽ ٞةنَّ  ؤمغٍ  لُّ ها، ٩َٞٗ ىْ ها ال ٣ًخطخي َم ٞدضوثُ 

 والاهخٟإ به. الاؾخضال٫َ 

 ًَ ظا مً آًاث ال٣غآن وؤ٦بر بغاَُىه، ؤهه ال ًم٨ً ؤن   دُض َو
َ
 صخُذ ًى٣ٌ قِئا ٖلم   ر

 ًَ وؤما ؤو ًغص بما ال تهخضي بلُه ال٣ٗى٫, ، بما حكهض به ال٣ٗى٫ ظملت وجٟهُالص غِ مىه، ٞةهه 

 وعوصُ 
ُ
 ِد ٍ بما ج

ُ
، والخـ والخجغبت قاَضان بظل٪، (251)ٞهظا مدا٫ الصخُدت وجمىٗه ه ال٣ٗى٫ُ ُل

                                              

خهام" : )( ٢لذ: 250) با ٢ى٫ الكاَبي في "الٖا الخبلُٜ ال ًخ٣ُض ب٨ٍُُٟت مٗلىمت, ألهه مً ٢بُل و٢ض ج٣ضم ٢ٍغ

 (. )ػ(اإلا٣ٗى٫ اإلاٗجى, ُٞصر بإي شخيٍء ؤم٨ً

ؿخضَع٥ بَمْدٌ ال٣ٗى٫, وال ًِغص بما ٣ًطخي ال٣ُٗل 251) ٌُ غِقض بلى ما ال  ًُ جي: )الكٕغ  ( ٢ا٫ بمام الخغمحن الجٍى

ُـّ ِمً ؤن ([ و٢ا٫ الٛؼالي: )و 123. ]إلا٘ ألاصلت )م بسالٞه( مً لم ًٟغ١ بحن ما ؤخاله ال٣ٗل وبحن ما ال ًىاله ال٣ٗل ٞهى ؤز

ب, ٞلُتر٥ وظهله
َ
ساَ ذ صاثما مىا٤ٞ للغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ال ًسالٟه 156(. ]اإلا٣هض ألاؾجى )م ًُ ([ و٢ا٫ ابً جُمُت: )ال٣ٗل الهٍغ

, ٞةن اإلاحزان م٘ 
ُّ
ت جٟهُل ما ظاء به, ٢ِ ال٨خاب, وهللا ؤهؼ٫ ال٨خاب بالخ٤ واإلاحزان, ل٨ً ٢ض ج٣هغ ٣ٖى٫ُ الىاؽ ًٖ مٗٞغ

ه, ٞالغؾل نلىاث هللا وؾالمه ٖلحهم 
َ
خه وخاعوا ُٞه ال بما ٌٗلمىن ب٣ٗىلهم بُاله ُٞإجحهم الغؾى٫ بما عجؼوا ًٖ مٗٞغ

بن الغؾل نلىاث هللا وؾالمه [ و٢ا٫ ؤًًا: )17/444اوي جسبر بمداعاث ال٣ٗى٫ ال جسبر بمداالث ال٣ٗى٫(. ]مجمٕى الٟخ

ذ ال٣ٗل اهخٟاٍئ ال ًجىػ ؤن ًسبر به  ٗلم بهٍغ ٌُ ٖلحهم لم ًسبروا بمداالث ال٣ٗل، وبهما ًسبرون بمداعاث ال٣ٗى٫، وما 

خه ٫ ؤًًا: [ و٢ا2/314(. ]صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل الغؾل، بل جسبر بما ال ٌٗلمه ال٣ٗل وبما ٌعجؼ ال٣ٗل ًٖ مٗٞغ

خه, ٞاألو٫ مً  ًجب الفغق ) ه, وبحن ما ٌعجؼ ال٣ٗل ًٖ جهىعٍ ومٗٞغ َٖ ه وامخىا
َ
ٌ بحن ما ٌٗلم ال٣ٗل بُاله , مداالث الٗلى

ٌ والشاوي مً  , والغؾل ًسبرون بالشاوي, وؤما ألاو٫ ٞال ٣ًىله بال ٧اطب, ولى ظاػ ؤن ٣ًى٫ َظا لجاػ ؤن ٣ًا٫: مداعاث الٗلى

ٌَ ؤؾىَص في خا٫ٍ واخضة, وبهه بُٗىه ٩ًىن في م٩اهحن, وبن الصخيء الىاخض ٩ًىن مىظىصا مٗضوما بن الجؿم الىاخض ٩ًىن ؤبُ

ه(. ]الجىاب الصخُذ  َٖ ٗلم ال٣ُٗل امخىا ٌَ نلىاث هللا ٖلحهم  -[ ٢ا٫: )وألاهبُاء 4/391في خا٫ واخضة, وؤمشا٫ طل٪ مما 

َذ مٗهىمىن ال ٣ًىلىن ٖلى هللا بال الخ٤, وال ًى٣لىن ٖ -وؾالُمه  م ما ًىا٢ٌ نٍغ ىه بال الهض١, ٞمً اصعى في ؤزباَع

ِلم ٣ًُىا ؤجهم ؤزبروا  ُٖ ذ ؤو طل٪ اإلاى٣ى٫ لِـ بصخُذ, ٞما  اإلا٣ٗى٫ ٧ان ٧اطبا, بل ال بض ؤن ٩ًىن طل٪ اإلا٣ٗى٫ لِـ بهٍغ

م ِلم ٣ًُىا ؤن ال٣ٗل خ٨م به ًمخى٘ ؤن ٩ًىن في ؤزباَع ُٖ ه, وما  ًُ ىا٢ ًُ ما ًىا٢ًه(. ]اإلاهضع  به ًمخى٘ ؤن ٩ًىن في ال٣ٗل ما 

 [ . )ػ(4/400الؿاب٤ 
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هغ للىاؽ  ٓمذ الهىاٖاث، وجبدغث اإلاٗاٝع الُبُُٗت، ْو ٞةهه مهما جىؾٗذ الازتراٖاث ٖو

ال ًسبر بةخالخه، بل هجض ـ وهلل الخمض ـ ال٣غآن  فى َظٍ ألاو٢اث ما ٧اهىا ًجهلىهه ٢بل طل٪، ٞةنَّ 

 ٌَ  مً طل٪ في ٚحر َظا اإلاىي٘, و٢ض ط٦غها قِئالُه, جض٫ ٖ ؤو بعقاصاث   حها بظما٫  آلاًاث ٞ بٗ

)٤ُ   .(252)وهللا ؤٖلم وؤخ٨م وباهلل الخٞى

غ ابً جُمُت للاٖضة "ما ال ًخم الىاحب بال به فهى واحب" (  ) جدٍغ

غ   ًَ  َظا والبً جُمُت جدٍغ ً ظضا دُؿ هِٟـ ل٣اٖضة "ما ال ًخم الىاظب بال به ٞهى واظب" 

 إلاا هدً بهضصٍ. الكضًضة هٍ في َظا املخل, إلاىاؾبخبًغاصُ 

جىاَػٕ الىاُؽ في ألامغ بالصخيء: َل ٩ًىن ؤمغا : )" صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل"٦خاب ٢ا٫ في 

ل ٩ًىن جهُا ًٖ يضٍ؟ م٘ اجٟا٢هم ٖلى ؤنَّ ٞٗل اإلاإمىع ال ٩ًىن بال م٘ ٞٗل لىاػمه  بلىاػمه؟ َو

 وجغ٥ يضٍ.

ُصٍ اللىاػَم وال جغ٥َ الًض، ولهظا بطا غ بالٟٗل ٢ض ال ٩ًىن م٣هى آلامِ  وميكإ الجزإ: ؤنَّ 

 ال ٌٗا٢ُِبه بال ٖلى جغ٥ اإلاإمىع ٣ِٞ، ال ٌٗا٢به ٖلى جغ٥ لىاػمه
َ
٠

َّ
ٗل يضٍ. (253)ٖا٢ب اإلا٩ل  ٞو

بت بإن: ما ال ًخم الىاظب بال به ٞهى واظب. ظٍ اإلاؿإلت هي اإلال٣َّ  َو

 ٠
َّ
٣ِضع اإلا٩ل ًَ ٌُ الىاؽ، ٣ٞؿمىا طل٪ بلى ما ال  ٖلُه, ٧الصخت في و٢ض ِٚلِ ٞحها بٗ

ضص في الجمٗت، وهدى طل٪ مما ال ٩ًىن ٢اصعا ٖلى جدهُله، وبلى ما ٣ًضع ٖلُه,  َٗ ًاء وال ألٖا

ؿل ظؼٍء مً الغؤؽ في الىيىء، وبمؿا٥ِ  ظؼٍء مً اللُل في  ٣٦ُ٘ اإلاؿاٞت بلى الدج، ٚو

 
َّ
٤ بال به و٧ان م٣ضوعا للم٩ل

َ
 ٠ ٞهى واظب.الهُام، وهدى طل٪، ٣ٞالىا: ما ال ًخم الىاظب اإلاُل

ظا الخ٣ؿُم زُإ، ٞةنَّ   في الىظىب، ٞال ًخم  َو
 
َظٍ ألامىع التي ط٦غوَا هي قٍغ

ه باجٟا١ اإلاؿلمحن الىظىُب 
ُ
، ؾىاء (254)بال بها، وما ال ًخم الىظىب بال به ال ًجب ٖلى الٗبض ٞٗل

                                              

 (35 - 32( ال٣ىاٖض الخؿان )م 252)

ِمغ بهٗىص الؿُذ مشال, و٧ان طل٪ مخى٢ٟا ٖلى ههب الؿلم, زم زال٠, ٧اهذ ماازظجه ٖلى 253)
ُ
( ٢لذ: ٞمً ؤ

ٌؿخد٤  ٞةطا جغ٥ اإلا٩ل٠ نٗىص الؿُذ، ٞال ق٪ ؤهه٢ا٫ ال٣غافي: )جغ٥ نٗىص ؾُذ, ؤما جغ٦ه ههب الؿلم ٞال, 

بطا جغ٥ ؤلاوؿان الدج لم ٢لخم: بهه ًاازظ ٖلى  اإلااازظة ٖلُه، ؤما ههب الؿلم، ٞما الضلُل ٖلى ؤهه ٌٗا٢ب ٖلُه، و٦ظل٪

٧ل زُىة ٧ان ًمكحها في َغ١ الدج؟ وبالجملت زبىث اإلااازظة ٖلى الىؾاثل بمجغص ألامغ في اإلا٣انض ٖؿحر، وٗم ٢ض ججب 

{، و٧ان الكُش قمـ الضًً الخؿغوقاهي ًامً ٖلى َظا حٗالى في الألاصلت مىٟهلت ل٣ىله  ِ
َّ
ِغ اَّلل

ْ
ى ِط٦

َ
ْىا ِبل َٗ اْؾ

َ
جمٗت: }ٞ

 3/1473الؿاا٫(. هٟاجـ ألانى٫ 

ه.  ,ب ٢ؿمان: ما ًخى٠٢ ٖلُه في وظىبهالظي ًخى٠٢ ٖلُه الىاظ٢ا٫ ال٣غافي: )( 254) وما ًخى٠٢ ٖلُه في و٢ٖى

ُٕ ُٞما ًخى٠٢ ٖلُه  ؤو قٍغ ؤو ٩ٞل ما ًخى٠٢ ٖلُه في وظىبه مً ؾبٍب  ه بظماٖا، بهما الجزا
ُ
اهخٟاء ما و٘, ال ًجب جدهُل

ه ختى ججب الؼ٧اة ٖلُه، و٦ظل٪ 
ُ
ِع وظىبه، ٧الىهاب ؾبب وظىب الؼ٧اة، ال ًجب ٖلى ؤخٍض جدهُل ه بٗض ج٣غُّ في و٢ٖى
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ان ٧ان م٣ضوعا ٖلُه ؤو ال، ٧االؾخُاٖت في الدج وا٦دؿاب ههاب الؼ٧اة، ٞةنَّ الٗبض بطا ٧

مؿخُُٗا للدج وظب ٖلُه الدج، وبطا ٧ان مال٩ا لىهاب الؼ٧اة وظبذ ٖلُه الؼ٧اة، ٞالىظىب 

 ال ًخم بال بظل٪، ٞال ًجب ٖلُه جدهُُل اؾخُاٖت الدج، وال مل٪ الىهاب.

ولهظا مً ٣ًى٫: بن الاؾخُاٖت في الدج مل٪ اإلاا٫، ٦ما َى مظَب ؤبي خىُٟت والكاٞعي 

ىا بال ُٞما بطا بُ  ؿاَب وؤخمض، ٞال ًىظبىن ٖلُه ا٦د ظلذ له الاؾخُاٖت: بما اإلاا٫، ولم ًدىاٖػ

  ٕ ُه هؼا مٗغوٝ في مظَب الكاٞعي وؤخمض، ول٨ً  بظ٫ الدج، وبما بظ٫ اإلاا٫ له مً ولضٍ، ٞو

 ىاإلاكهىع مً مظَب ؤخمض ٖضم الىظىب، وبهما ؤوظبه َاثٟت مً ؤصخابه، ل٩ىن ألاب له ٖل

 ؤنله ؤن ًخمل٪ ما٫ ولضٍ، ٩ُٞىن ٢بى 
ُ
ه ٦خمل٪ اإلاباخاث، واملخالٟىن لهاالء مً ؤصخابه ال ل

 ببظ٫ الابً الٟٗل. اإلاباخاث، واإلاكهىع مً مظَب الكاٞعي الىظىُب  ًىظبىن ٖلُه ا٦دؿاَب 

 َىا  واإلا٣هىصُ 
ُ
، وؤن ال٨الم بحن ما ال ًخم الىحىب بال به، وما ال ًخم الىاحب بال به الفغق

 به ٣٦ُ٘ اإلاؿاٞت في الجمٗت والدج وهدى طل٪، ٞٗلى في ال٣ؿم الشاوي، ٞما ال ًخم الىاظب بال

ه باجٟا١ اإلاؿلمحن.
ُ
٠ ٞٗل

َّ
 اإلا٩ل

ى بُُٗض  ى بُٗض الضاع ًٖ الجام٘  ل٨ً مً جغ٥ الدج َو الضاع ًٖ م٨ت، ؤو جغ٥ الجمٗت َو

ِب  ُب الضاع، وم٘ َظا ٞال ٣ًا٫: بن ٣ٖىبت َظا ؤُٖٓم مً ٣ٖىبت ٢ٍغ  ٣ٞض جغ٥ ؤ٦ثَر مما جغ٥ ٢ٍغ

َب٘ الضاع، وا ٤ الخَّ ه بٍُغ
ُ
ه ؾببا للظم وال٣ٗاب، ٞلى ٧ان َظا الظي لِؼم ٞٗل

ُ
لىاظُب ما ٩ًىن جغ٦

وال٣ٗاب لخاع٦ه ؤٖٓم، ٩ُٞىن َمً جغ٥ الدجَّ مً ؤَل الهىض  م٣هىصا بالىظىب ل٩ان الظمُّ 

وألاهضلـ ؤَٖٓم ٣ٖابا ممً جغ٦ه مً ؤَل م٨ت والُاث٠، ومً جغ٥ الجمٗت مً ؤ٢صخى اإلاضًىت 

 .(255)ا ممً جغ٦ها مً ظحران اإلاسجض الجام٘ؤَٖٓم ٣ٖاب

٣ابه بطا جغ٥ لِـ ؤٖٓم مً ٣ٖاب  ٞلما ٧ان مً اإلاٗلىم ؤن زىاب البُٗض ؤٖٓم، ٖو

ب، وكإث مً َهىا الكبهت: َل َى واظب    ؤو لِـ بىاظب؟ ال٣ٍغ

                                                                                                                                             

ىم، وال ًجب ٖلى الؼوظاث، واإلامالُ٪، والضواب ؾبُب وظىِب الى٣ٟاث وال ًجب جدهُلها، وؤلا٢امت قٍغ وظىب اله

تر٥ الؿٟغ ختى ًجب ٖلُه الهىم، والضًً ماو٘ مً الؼ٧اة، وال ًجب ٖلُه ؤن ٌُٗي الضًً ختى ججب  ؤخٍض ؤن ٣ًُم ٍو

 بحن ٢ى٫ الؿُض لٗبضٍ: بطا ههبَذ الؿلم ٞانٗض الؿُذ، وبحن ٢ىله: انٗض الؿُذ؛ ٞةهه ًجب ٖلُه 
غ١  ٖلُه الؼ٧اة، ٞو

 1472 - 3/1471(. هٟاجـ ألانى٫ ويبطا ههب الؿلم في ألاو٫ صون الشا

٢لذ: بل لى ٢ا٫ ٢اثل: بن ٣ٖاب ال٣ٍغب ؤٖٓم مً ٣ٖاب البُٗض إلاا ؤبٗض, ألن الهىاٝع والٗىاث٤ ًٖ ( 255)

الىاظب في خ٣ه ؤ٢ل, ٩ٞاهذ ماازظجه ٖلى التر٥ ؤقض, ؤال جغي ؤن ٣ٖىبت املخهً في الؼها ؤقض مً ٣ٖىبت الب٨غ, ألن 

٠٨ هؼوجه, ٩ٞاهذ ماازظجه ٖلى الهىاٝع ًٖ الخغام في خ٣ه  ؤ٦ثر, بط ٢ض ظٗل هللا له في الخال٫ ما ًهٝغ ُٞه قهىجه ٍو

 الٟٗل ؤقض, جإمل.
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٤ ٢هِض آلاِمغ، بل آلاِمُغ بالٟٗل ٢ض ال  ٤ اللؼوم ال٣ٗلي، ال بٍُغ والخد٤ُ٣: ؤن وظىَبه بٍُغ

وبن ٧ان ممً ًجىػ ٖلُه الٟٛلت ٣ٞض  .ن ٖاإلاا بإهه ال ُبضَّ مً وظىصَا٣ِهُض َلَب لىاػمه وبن ٧اًَ 

 
ُ
غ ب٣لبه اللىاػمال جسُ

(256). 

ِهَم َظا اهدلذ ٖىه قبهت ال٨ٗبي
َ
ٗت مباح  (257)وَمً ٞ م  ؤم ال؟ ٞةنَّ  : َل في الكَغ ال٨ٗبي ٖػ

ٗت، ألهه ما مً ٍٞٗل ًٟٗله الٗبُض  ل  به ًٖ  ؤهه ال مباَح في الكَغ ِٛ ى مكخ مً اإلاباخاث بال َو

م ؤمغ  بإخِض ؤيضاصٍ، ٩ُٞىن ما ٞٗله مً اإلاباخاث َى مً ؤيضاص  م، والىهُي ًٖ املخغَّ مدغَّ

 م اإلاإمىع بها.املخغَّ 

٤  ًٖ الٟٗل لِـ ؤمغا بًّضٍ  وظىابه ؤن ٣ًا٫: الىهيُ  ٤ ال٣هض وال بٍُغ ن، ال بٍُغ مٗحَّ

٤ ال٣هض، وطل٪ ٌؿخلؼم ألامَغ بال٣ضع اللؼوم، بل َى ههي  ًٖ الٟٗل اإلا٣هى  ه بٍُغ
ُ
ِص جغ٦

 اإلاكترَ 
َ
ٍن ٥ بحن ألايضاص، ٞهى ؤمغ  بمًٗجى مُل ، وألامُغ باإلاٗجى اإلاُل٤ ال٨لي لِـ ؤمغا بمٗحَّ ٤ٍ ٦لّيٍ

٤ بال بمٗحَّ 
َ
ن، ؤّي مٗحٍن ٧ان، ٞهى ؤمغ  بال٣ضع بسهىنه، وال جهُا ٖىه، بل ال ًم٨ً ُٞٗل اإلاُل

 َُّ ًُ اإلاكتر٥ بحن اإلاٗ ن  ًٖ مٗحٍن ٞالِخَحرة ُٞه بلى اإلاإمىع، لم  ًُ اَم ىاث، ٞما امخاػ به مٗحَّ  هَ ىْ غ به ولم 

 َُّ ى ال٣ضع اإلاكتر٥ -ىاث ٖىه، وما اقتر٦ذ ُٞه اإلاٗ   - َو
َ
 غ.غ به آلامِ َم ٞهى الظي ؤ

 ًَ ظا  ر، وألامغِ  لُّ ُد َو مً باإلااَُت ال٩لُت: َل ٩ًىن ؤمغا بصخيٍء  الكبهت في مؿإلت اإلاإمىع املخحَّ

 ظؼثُاتها ؤم ال؟ ٞاملخحر َى الظي ٩ًىن 
َ
ِمغ بس

ُ
َُّ  ها٫ٍ مً ِز  هلٍت ؤ ىت، ٦ما في ٞضًت ألاطي مٗ

ُؿٍ٪ } :و٦ٟاعة الُمحن، ٣٦ىله حٗالى
ُ
ْو و

َ
ٍت ؤ

َ
ْو َنَض٢

َ
اٍم ؤ َُ ًْ ِن  ِم

 
ت ًَ ْض ِٟ

َ
ُه } :{، و٢ىله حٗالىٞ

ُ
اَعج

َّٟ َ٨
َ
ٞ

ُم  ِٗ
ْ
ُ
ُ
ِِ َما ج ْوَؾ

َ
ًْ ؤ َغِة َمَؿا٦ِحَن ِم

َ
ك َٖ اُم  َٗ

ْ
َبٍت ِبَ

َ
ْدِغٍُغ َع٢

َ
ْو ج

َ
ْو ٦ِْؿَىُتُهْم ؤ

َ
ْم ؤ

ُ
ِل٨ُ َْ

َ
{, ٞهىا اج٤ٟ ىَن ؤ

                                              

ؼي: )٢ا٫ ال٣غافي: ( 256) بًجاب الصخيء َلب  لخدهُله، وجدهُله حٗاَي ؾبب خهىله، ُٞدهل ٢ا٫ الخبًر

خًمً َلَب ما ال ًخم َى بال به, ٢ا٫: ٞةن ٢ُل: ٢ ل َاِلُب الصخيء ًٖ م٣ضماث وظىصٍ، بالًغوعة َلب الصخيء، ٍو ُٟ ض ٌٛ

ى ٧ىهه ال ًخم  م، َو ِلَمها َلبها، وبن ٟٚل ٖجها ًخٗل٤ َلُبه في م٣هىصٍ بىظهه ألٖا َٖ ًاٝ بلُه َلُبها؟ ٢لىا: بْن  ًُ  ٠ُ٨ٞ

خهىع مً ؤلاوؿان َلُب ما ال ًدُِ بخٟانُل ماَُخه؛ وألهه بخ٣ضًغ جغ٥ِ الىؾُلت ًخٗغى لل٣ٗا ب مُلىُبه بال به، وٍُ

ِ ما ال بض مىه، وال مٗجى للىاظب بال ما ًترجر  ى ٢اصع  ٖلُه بخىؾُّ ه جغ٥ُ اإلاُلىب َو
َ
ض به ٖلى اإلاُلىب، ٞةنَّ جْغ٦ َّٖ اإلاخى

 1481 - 3/1480ظاهُب ٞٗله ٖلى ظاهب جغ٦ه لضٞ٘ ٣ٖاٍب ًلؼم ٖلى ج٣ضًغ جغ٦ه(. هٟاجـ ألانى٫ لل٣غافي 

ؤخمض بً مدمىص ال٨ٗبي البلذي الٗالم اإلاكهىع، ٧ان عؤؽ َاثٟت ٢ا٫ ابً زل٩ان: )ؤبى ال٣اؾم ٖبض هللا بً ( 257)

ى ناخب م٣االث... و٧ان مً ٦باع اإلاخ٩لمحن، وله ازخُاعاث في ٖلم ال٨الم... وال٨ٗبي:  مً اإلاٗتزلت ٣ًا٫ لهم ال٨ٗبُت، َو

الباء اإلاىخضة وؾ٩ىن الالم بٟخذ ال٩اٝ وؾ٩ىن الٗحن اإلاهملت وبٗضَا باء مىخضة َظٍ اليؿبت بلى بجي ٦ٗب. والبلذي: بٟخذ 

ُان  ُاث ألٖا [ ٢ا٫ الظَبي: )٢ا٫ دمحم بً بسخا١ 3/45وبٗضَا زاء معجمت، َظٍ اليؿبت بلى بلخ بخضي مضن زغاؾان(. ]ٞو

ً(. ]ؾحر ؤٖالم الىبالء  كٍغ  [14/313الىضًم: جىفي في ؤو٫ قٗبان ؾىت حؿ٘ وزالر ماثت. ٦ظا ٢ا٫: ونىابه: ؾىت حؿ٘ ٖو
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ٌُ اإلاؿلمىن ٖلى ؤهه بطا ٞٗل واخضا مجها بغثذ طمخُ  َ٘ لم   ه، وؤهه بطا جغ٥ الجمُ
َ
ب ٖلى جغ٥ ٗا٢

ٌُ  الشالزت  ٦ما 
َ
  ب بطا وظب ٖلُه ؤن ًَٟٗل ٗا٢

َّ
 ها.الشالزت ٧ل

ىا في هٟـ ألامغ، وؤن هللا لم و٦ظل٪ اج٤ٟ ال٣ٗالء اإلاٗخبرون ٖلى ؤن الى  َُّ اظب لِـ مٗ

ٌُ الٛالِ ًُ  ِلم ؤهه ؾُٟٗله، وبهما ٣ًى٫ َظا بٗ َٖ  ىظب ٖلُه ما 
 
د٨ُه َاثٟت  ًٖ َاثٍٟت  ُحن، ٍو

ى ٦ما ٢ا٫ ابً ٖباؽ: ٧ل شخيء في ال٣غآن  ُا ٖلحهم، بل ؤوظب ٖلُه ؤن ًٟٗل َظا ؤو َظا، َو
َ
ٚل

٣غآن "ٞمً لم ًجض" ٞهى ٖلى الترجِب، وهللا ٌٗلم ؤن "ؤو"..."ؤو" ٞهى ٖلى الخسُحر، و٧ل شخيء في ال

ىِظْبه ٖلُه بسهىنه. ًُ  الٗبض ًٟٗل واخضا بُٗىه م٘ ٖلمه ؤهه لم 

 بحن اإلاٗحن وبحن املخحر،  زم ايُغب الىاُؽ 
َىا: َل الىاظب الشالزت، ٞال ٩ًىن َىا٥ ٞغ١ 

للمإمىع؟ وال بض في ألامغ مً  َهما ٚحَر مٗلىٍم بْ به ُم  ؤو الىاظب واخض  ال بُٗىه، ٩ُٞىن اإلاإمىُع 

 ًُ د٩ى ًٖ اإلاٗجزلت، جم٨ً اإلاإمىع مً الٗلم باإلاإمىع به والٗمل به، وال٣ى٫ بةًجاب الشالزت 

 وال٣ى٫ بةًجاب واخٍض ال بُٗىه َى ٢ى٫ُ ال٣ٟهاء.

ى ُم   َا.ى ؤخِض مَّ َؿ وخ٣ُ٣ت ألامغ: ؤن الىاظب َى ال٣ضُع اإلاكتر٥ بحن الشالزت، َو

ظا مٗلىم  الشالز ٞالىاظب ؤخُض    ت، َو
 
ز مٗغوٝ ظا اإلاؿمى ًىظض في َظا  مخمّحِ للمإمىع، َو

 ًَ ظا اإلاٗحن، ٞلم  ظا اإلاٗحن َو ىاث،  ْب ِج اإلاٗحن َو َُّ واخض  بُٗىه ٚحر مٗحن، بل وظب ؤخُض اإلاٗ

 ًَ ُٗىه آلامِ دهُ والامخشا٫ُ  ٌُ  غ.ل بىاخٍض مجها وبن لم 

ىا وال ٌُٗىه، ؤما بطا ٧ َُّ ىِظب مٗ ًُ ٚحَر مٗحن بل َى ال٣ضع  ان الىاظُب واإلاخىا٢ٌِ َى ؤن 

 اإلاكتر٥، ٞال مىاٞاة بحن ؤلاًجاب وجغ٥ الخُٗحن.

 ًَ ظا   ٓهَ َو
َ
ى ألامُغ غ بالىاظب اإلاُل الىاظب  باإلااَُت ال٩لُت، ٧األمغ بةٖخا١ ع٢بت، ٞةنَّ  ٤، َو

 
 
ًُ  ع٢بت ىا، ل٨ً ال ٩ًىن مُٗىا في الٗلم وال٣هض، ٞاآلمِ ىَظ مُل٣ت، واإلاُل٤ ال  َُّ لم غ ض بال مٗ

ىَظض بال مُٗىا ًُ ٣ِهض واخضا بُٗىه، م٘ ٖلمه بإهه ال  ، وؤن اإلاُل٤ ال٨لي ٖىض الىاؽ وظىُصٍ (258)ًَ

ُان، ٞما َى مُل٤  ٦لي في ؤطَان الىاؽ ال ًىظض بال مُٗىا مصخها مخمحزا  في ألاطَان ال في ألٖا

                                              

ىاث، ٧ةٖخا١ ع٢بت، ٣غافي: )ولهظا ٢ا٫ ال( 258) ُُّ ٣اث م٘ ٢ُ٘ الىٓغ ًٖ الخهىنُاث والخٗ
َ
ل
ْ
ُ
ُ
بها هخهىُع بًجاَب اإلا

 ُٕ ىظِب الكغ ًُ ُ٘ بحن اإلاخًاصاث، و٧ان اإلاُل٤  وبزغاط قاٍة مً ؤعبٗحن، ولم  ِؼَم الجم
َ
طل٪ في ٧ل مٗحَّن و٧ل زهىنُت، وبال ل

ُل بًجاَب الٟٗل م٘ ٢ُ٘  الىٓغ ًٖ ٧ل م٩اٍن مٗحن، ٣٦ىله: "ُنْم", ٞةنَّ طل٪ ال ٣ًخطخي ؤنَّ ٖاما ال مُل٣ا، و٦ظل٪ هخ٣َّٗ

ىا، بل ْاَُغٍ ٣ًخطخي بٖغاَيه ًٖ ٧ل م٩ان, ألهه ؤوظب الهىَم في ٧ل م٩ان َُّ (. هٟاجـ ألانى٫ آلاِمَغ ٢هض م٩اها مٗ

3/1474 
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ُان، وبهما ؾمي ٧لُا ل٩ىهه في الظًَ ٧لُا، وؤما في الخاعط ٞال ٩ًىن ف ي الخاعط ما َى ٦ليٌّ في ألٖا

 ؤنال.

، ٞلهظا ًخٗضص ط٦ُغٍ في ٦المىا بدؿب الخاظت بلُه، وهظا ألانُل ًىف٘ في ٖامت الٗلىم

 ًُ ًُ ٟهَ ُٞدخاط ؤن   دخاط بلُه ُٞه، ٦ما ج٣ضم.م في ٧ل مىي٘ 

ألامَغ بالصخيء الظي له لىاػُم ال جىَظض بال بىظىصٍ، ؾىاء ٧اهذ  ٢ا٫: والٛغى َىا: ؤنَّ 

 ٖلى وظ
ً
ىصٍ ؤو ٧اهذ الخ٣ت لىظىصٍ، ٢ض ٩ًىن آلاِمُغ ٢انًضا لؤلمغ بخل٪ اللىاػم، بدُض ؾاب٣ت

 ُٖ ب ٖلى ٧ّلٍ مجهما، و٢ض ٩ًىن اإلا٣هىُص ؤخَضَما ى٢ِ ٩ًىن آمغا بهظا وبهظا الالػم، وؤهه بطا جغ٦هما 

صون آلازغ، و٦ظل٪ الىهي ًٖ الصخيء الظي له ملؼوم، ٢ض ٩ًىن ٢هُضٍ ؤًًا جغ٥َ اإلالؼوم إلاا ُٞه 

ِؼَم لؼوما.م
َ
ه ٚحَر م٣هىٍص له، وبهما ل

ُ
 ً اإلاٟؿضة، و٢ض ٩ًىن جغ٦

ى٨ك٠ ل٪ ِؾغُّ مؿإلِت  ًَ ى باإلاُذ، وهدى طل٪ مما  ومً َىا 
َّ
ظ٧
ُ
اقدباٍ ألازذ باألظىبُت، واإلا

ُٞه ًٖ ٞٗل الازىحن ألظل الاقدباٍ، ٣ٞالذ َاثٟت: ٧لخاَما مدغمت، و٢الذ َاثٟت:  ىهى الٗبُض ًُ 

ُم في هٟـ ظا ال٣ى٫ُ  بل املخغَّ ؤٚلب  ألامغ ألازُذ واإلاُخت، وألازغي بهما ههي ٖجها لٗلت الاقدباٍ، َو

ُان مٗاوي ج٣خطخي الخدلَُل  ٣ت مً ال ًجٗل في ألٖا ٖلى ُٞغة ال٣ٟهاء، وألاو٫ ؤٚلب ٖلى ٍَغ

م، ٣ُٞى٫: ٦الَما ههي ٖىه، وبهما ؾبب الىهي ازخل٠.  والخدٍغ

ىاُب ألاظىبُت واإلاُخت ٣ِٞ، واإلاٟؿضة التي مً والخد٤ُ٣ في طل٪ ؤنَّ اإلا٣هىَص للىاهي اظخ

ؤظلها ههي ًٖ الٗحن مىظىصة ٞحها ٣ِٞ، وؤما جغ٥ ألازغي ٞهي مً باب اللىاػم, ٞهىا ال ًخم 

ىا ال ًخم ٞٗل الىاظب بال بٟٗله.  اظخىاب املخغم بال باظخىابه، َو

ظا هٓحُر َم  ، ٞٗلى  ً ًجهاٍ الُبُِب ًٖ جىاو٫ قغاب مؿمىم، واقدبه طل٪ ال٣ضحَو بٛحٍر

اإلاٍغٌ اظخىاُب ال٣ضخحن، واإلاٟؿضة في ؤخضَما، ولهظا لى ؤ٧ل اإلاُخت واإلاظ٧ى لٗى٢ب ٖلى ؤ٧ل 

اإلاُخت، ٦ما لى ؤ٧لها وخَضَا، وال ًؼصاص ٣ٖاُبه بإ٧ل اإلاظ٧ى، بسالٝ ما بطا ؤ٧ل مُدخحن ٞةهه ٌٗا٢ب 

 .(259)ٖلى ؤ٧لهما ؤ٦ثَر مً ٣ٖاب مً ؤ٧ل بخضاَما( اَـ 

ى جإمل جام إلاً ٚحُر ال٨ٗبي  ه ًٖ قبهتظىابَ  ؤنَّ  ه, ٚحَر ٢لذ: َظا ٦الُم  ظىاب هٟـ ه, َو

ن الظي  ال ًلؼم مً ٧ىن التر٥ واظبا ؤن ٩ًىن الصخيءُ )خُض ٢ا٫:  "املخهى٫ "لغاػي في ا اإلاٗحَّ

ًَ الخد٤ُ٣ بصخيٍء  ًدهل به التر٥ُ واظبا بطا ٧ان طل٪ التر٥ُ    مم٨
َ
 .(260)(ٚحر طل٪ ألاو٫  َغ آز

                                              

 219 - 1/211( صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل 259)

 2/207املخهى٫  ( 260)
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: ؤن ٖضم الخغام ًهض١ م٘ الىاظب، واإلاىضوب، : )" قغخه"٢ا٫ ال٣غافي في  ٍغ ج٣ٍغ

مُّ  واإلا٨غوٍ، واإلاباح، وما ال خ٨َم  ما، وألٖا حَر ال ٌؿخلؼم  ُٞه البخت ٦ٟٗل الؿاهي والبهُمت ٚو

م ال ًىظب ألازو، ٦ما ؤنَّ  ال ًىظب ٖخ٤ الغ٢بت البًُاء  بًجاب ع٢بٍت  ألازو، ووظىب ألٖا

اثضة ؤزغي: ؤنَّ  لت. ٞو َا ُٖىا، مخٗضصة ال ًجب ؤخُض  الصخيء بطا ٧ان واظبا، وله وؾاثُل  والٍُى

ان ٦ما بطا ٧ان للجام٘ ًىمَ  ٣ان مؿخٍى َما ُٖىا، ٨ٞظل٪ َظٍ ؤخِض  ال ًجب ؾلى٥ُ  ,الجمٗت ٍَغ

  ألامىُع 
ُّ
 ٧ل

ُ
ى اإلاباح، ولى صر ما ٢الٍى بلُه، ٞال ًجب ؤخُض  ١ لتر٥ الخغام ووؾاثُل غُ ها َ َا ُٖىا َو

الىاظب، واإلا٨غوٍ ؤًًا ٦ظل٪، بل الىاظب خغام؛ ألهه ٌؿخلؼم  ا؛ ألهه جغ٥ُ ل٩ان اإلاىضوب خغام

 .(261)(آزغ واظٍب  جغ٥َ 

ظا الجىاب وبن ٧ان ال ٣ًُ٘ حجت ال٨ٗبي  ٞاثضجه في بلؼامه هَٟي ما ٖضا اإلاباح مما  ٞةنَّ َو

ه وناعألن طل٪ ٢ًُت َغص صلُله, وبال ٣ًابل الخغام, 
ُ
 مخد٨ما. اهخ٣ٌ ٖلُه صلُل

لى ٧ان ٦ما ٢ا٫؛ لىظب مشُل طل٪ في ظمُ٘ ألاخ٩ام : )" اإلاىا٣ٞاث"٫ الكاَبي في ولهظا ٢ا

 .(262)(ها جغ٥َ الخغام؛ ٞخسغط ًٖ ٧ىجها ؤخ٩اما مسخلٟت، وجهحر واظبتالبا٢ُت؛ الؾخلؼامِ 

في  اإلاباَح  ُٞه حؿلُما بإنَّ  ال٨ٗبي ٞؤلنَّ  ال ًخد٤٣ به الاهٟها٫ُ ًٖ قبهت الجىاِب  ٧ىُن ا وؤمَّ 

٣ً٘ مباخا, ٞابً جُمُت ظٗل الىهي ًٖ الصخيء ؤمغا بال٣ضع اإلاكتر٥ بحن ؤيضاصٍ,  الخاعط ال

 
َّ
ُ٘ ٠, ول٨ً َظا ال ًىافي ؤن الٟٗل اإلاٗحن مً اإلا٩ل٠ وظٗل الخُٗحن بلى زحرة اإلا٩ل ٣َ امخشاال لؤلمغ  ًَ

  اإلاُٟض لىظىب
َّ
٫, , وبال إلاا صر الامخشا٠ واظب  ال٣ضع اإلاكتر٥, ٞىدً ه٣ُ٘ بإن ما ٞٗله اإلا٩ل

  ومً هإػ في َظا ؤوعص ٖلُه الىاظب املخحر, ٞخسُحُر 
َّ
٠ بحن ظملت ؤمىع لُى٢٘ مجها واخضا ال اإلا٩ل

ِّٟ اواظب٣ً٘ ًىافي ؤن ٞٗله اإلاٗحن  لىاظب, و٦ظا اإلا٨ٟغ  غ ًٖ الُمحن بالٗخ٤ ٞاٖل  , ٞاإلا٨

 
ُ
ٗام, ومشله مً ٦ٟغ بال٨ؿىة, ؤٞٗال َٕ باإَل ظا ال هؼا ت بالىظىب, َو  ُٞه, وبه هم ظمُٗا مىنٞى

 مىاٞاة الخسُحر للىظىب, ٞب٣ُذ قبهت ال٨ٗبي ٢اثمت. جٓهغ ٖضمُ 

م٘ ٧ىهه ظاثَؼ  ,: )ٞإما ال٨ٗبي ٞاصعى ؤن اإلاباح واظب" قغح اإلاجهاط"٢ا٫ ؤلاؾىىي في 

 التر٥، واؾخض٫ بإن ٞٗل اإلاباح جغ٥ الخغام, وجغ٥ الخغام واظب, ُٞيخج ؤن ٞٗل اإلاباح واظب.

 ن ٞٗل اإلاباح َى هٟـ جغ٥ الخغام."٢لىا: ال" ؤي: ال وؿلم ؤ٢ىله )ٌٗجي البًُاوي( : و 

 مً جغ٥ الخغام. ٞٗل اإلاباح ؤزوُّ  : ألنَّ (263)"الخانل"٢ا٫ في 

                                              

 4/1524هٟاجـ ألانى٫  (261)

 1/196اإلاىا٣ٞاث  (262)

 الخانل مً املخهى٫ للخاط ألاعمىي. ( 263)
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غُ  اإلاباح, لجىاػ  الخغام, وال ًلؼم مً جغ٥ الخغام ُٞٗل  ٍ ؤهه ًلؼم مً ٞٗل اإلاباح جغ٥ُ وج٣ٍغ

م, ٞال ٩ًىن  م, وألازوُّ مً جغ٥ الخغا اإلاباح ؤزوُّ  ه بالىاظب واإلاىضوب، ُٟٞٗل جغ٦ِ  ٚحر ألٖا

, ٩ٞل واخض مً إلاا بِىا ؤهه ٢ض ًدهل  ,اإلاباح جغ٥ الخغام، بل َى شخيء ًدهل به جغ٦ه به وبٛحٍر

 ُٞجب واخض   واإلاباح واإلا٨غوٍ وؾُلت لتر٥ الخغام، وبطا ٧ان للىاظب وؾاثُل الىاظب واإلاىضوب 

 ُٞبُل صٖىي ال٨ٗبي. ,باح للىظىباإلا ، ٞال ًخٗحن زهىُم بسهىنه مجها ال بُٗىه, ال واخض  

ى ي٠ُٗ؛ ألهه ًلؼم مىه ؤن ٩ًىن اإلاباح واظبا ٖلى الخسُحر,  ٨ظا ؤظاب به ؤلامام, َو َو

والىاظب ٖلى الخسُحر واظب  ٖلى الجملت، و٧لُّ ٞغٍص ٣ً٘ مىه ٩ًىن واظبا بال زالٝ, ٦ما ج٣ضم 

جغي في ٚحٍر ختى في اإلا٨غوٍ، في زها٫ ال٨ٟاعة، ل٨ً جسهُو ال٨ٗبي باإلاباح ال مٗجى له, بل ً

انوألظل ي٠ٗ َظا الجىاب ٢ا٫ آلامضي وابً بَ    (264)َغ
َ
و مما ٢اله وابً الخاظب: بهه ال مسل

 .(265)(ٞهى واظب ما ال ًخم الىاظب بال به ال٨ٗبي م٘ التزام ؤنَّ 

في اإلاباح ؤعاٍ ًد٤٣ الٛغى في ال٨ك٠ ًٖ  ٦الم   "مجمٕى الٟخاوي "في ٢لذ: والبً جُمُت 

 ٍ اإلاؿإلت, هى٣له بدغوٞه.ٚىع َظ

ٗت: الٟٗل٣ًى٫ ؤَل الٗلم بال: )ؤبى الٗباؽ عخمه هللا٢ا٫  بما ؤن ٩ًىن باليؿبت بلى  كَغ

ى الىاظب واإلاؿخدب, وبما ؤن ٩ًىن ٖضُم  ,ٍ عاجخا ٖلى ٖضمهالكٕغ وظىصُ  ه عاجخا ٖلى َو

ى املَخ  ,وظىصٍ ى اإلاباح.غَّ َو  م واإلا٨غوٍ, وبما ؤن ٌؿخىي ألامغان َو

ن ,بدؿب ألامغ اإلاُلم الخلؿُُم وهظا  الظي ٣ًا٫ َى مباح بما ؤن ج٩ىن  زم الٟٗل اإلاٗحَّ

مهلخُخه عاجخت للٗبض الؾخٗاهخه به ٖلى َاٖخه ولخؿً هِخه, ٞهظا ًهحر ؤًًا مدبىبا عاجَر 

خباع, وبما ؤن ٩ًىن ُم  له ٧اإلاباح الظي ٌكٛله ًٖ  جا للٗبض ما َى ؤًُٞل ىِّ َٟ الىظىص بهظا الٖا

 له. ظا ٖضُمه زحر  مؿخدب, ٞه

ن في خ٣ه مؿخىَي  بلى هللا بالىىاٞل بٗض الٟغاثٌ ال ٩ًىن اإلاباُح  ُب اإلاخ٣غِّ  والؿالُ٪  اإلاٗحَّ

 
ُ
ً به ٖلى َاٖخه ٧ان جغ٦ ِٗ حن, ٞةهه بطا لم ٌؿخ ُٗل الُٞغ   ه ٞو

َ
ا له, وبهما ٢ضع ه زحرً الُاٖت م٩اه

                                              

ان ال٣ُٟه الكاٞعي؛ ٧ان مخبدغا ٢ا٫ ابً زل٩ان: )( 264) ؤبى الٟخذ ؤخمض بً ٖلي بً دمحم الى٦ُل اإلاٗغوٝ بابً بَغ

الخغاسخي، وناع  في ألانى٫ والٟغوٕ واإلاخ٤ٟ واملخخل٠، ٢غؤ ٖلى ؤبي خامض الٛؼالي وؤبي ب٨غ الكاشخي وال٨ُا ؤبي الخؿً

ماَغا في ٞىىهه، ونى٠ ٦خاب الىظحز في ؤنى٫ ال٣ٟه. ولي الخضَعـ باإلاضعؾت الىٓامُت ببٛضاص صون الكهغ، ماث ؾىت 

ان: بٟخذ الباء اإلاىخضة وؾ٩ىن الغاء وبٗض الهاء ؤل٠ وهىن  ً وزمؿماثت ببٛضاص عخمه هللا حٗالى. وبَغ ُاث ](. ٖكٍغ ٞو

ُان  اء ابً ٣ُٖل: )و٢ا٫ ابً عظب في [ 1/99ألٖا ان ألانىلي، ناخب جغظمت ؤبي الٞى وممً ٢غؤ ٖلُه ؤبى الٟخذ بً بَغ

 [1/357طًل َب٣اث الخىابلت ](. الخهاه٠ُ في ألانى٫، ومضعؽ الىٓامُت. و٧ان ؤوال خىبلُا، زم اهخ٣ل لجٟاء ؤصخابىا له

 121 - 1/120( جهاًت الؿى٫ 265)
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ضمه ؾىاء بطا ٧ان م٘ ٖضمه ٌكخٛل بمباح مشله, ٣ُٞا٫:  ظا, ٞهظا وظىصٍ ٖو ال ٞغ١ بحن َظا َو

ًهلر لؤلبغاع ؤَِل الُمحن الظًً ًخ٣غبىن بلى هللا بالٟغاثٌ ٧إصاء الىاظباث وجغ٥ املخغماث 

ضُمه في خ٣هم بطا  ن ٌؿخىي وظىُصٍ ٖو كخٛلىن م٘ طل٪ بمباخاث, ٞهاالء ٢ض ٩ًىن اإلاباح اإلاٗحَّ َو

ـُ ٞٗال بن لم حكخٛل بٍٟٗل  ٥َ ٧اهىا ٖىض ٖضمه ٌكخٛلىن بمباٍح آزغ, وال ؾبَُل بلى ؤن جترُ  الىٟ

لت ًٖ ظمُ٘ الخغ٧اث والؿ٨ىاث.
َّ
 آزغ ًًاص ألاو٫؛ بط ال ج٩ىن مُٗ

ٗت, ألنَّ  اإلاباَح  ً َظا ؤه٨غ ال٨ٗبيُّ ومِ  ٞهى ٌكخٛل به ًٖ مدغم، وجغ٥  مباٍح  ٧لَّ  في الكَغ

 
ُ
ٍ، وألامغ باملخغم واظب, وال ًم٨ىه جغ٦ ظا اإلاباح يضُّ ًٖ  الصخيء ههي  ه بال ؤن ٌكخٛل بًضٍ, َو

ٞإي يض  ,ؤيضاصٍ يضٍ، والىهي ٖىه ؤمغ  بًضٍ بن لم ٨ًً له بال يضٌّ واخض وبال ٞهى ؤمغ  بإخِض 

 ر.جلبـ به ٧ان واظبا مً باب الىاظب املخحَّ 

 وؾاا٫ ال٨ٗبي َظا ؤق٩ل ٖلى ٦شحٍر مً الىُّ 
َّ
اع, ٞمجهم مً اٖتٝر بالعجؼ ًٖ ظىابه: ٓ

 
 
ىاًء ٖلى ؤن الىهي ًٖ الصخيء ؤمغ  بًضٍ ٧إبي اإلاٗالي, ومجهم ب ٧إبي الخؿً آلامضي، و٢ىاٍ َاثٟت

ٍ مدهىعة ٞال ٩ًىن مً ٢ا٫: َظا ُٞما بطا ٧اهذ ؤيضاُصٍ مدهىعة ٞإما ما لِؿذ ؤيضاصُ 

 ًُ  ١ بحن الىاظب اإلاُل٤ والىاظب املخحر, ٣ُٞا٫ في املخحر: َى ؤمغ  غَّ َٟ الىهي ٖىه ؤمغا بإخضَا, ٦ما 

٣ا٫ في اإلا ,بإخض الشالزت ًمُل بلى َظا.  (266)بر٧اثها ؤبى الضُّ َى ؤمغ بال٣ضع اإلاكتر٥. وَظ  :ُل٤ٍو

ى ٢ض ٣ًى٫: ٖلُه جغ٥ُ , بطا جغ٥ الخغاَم بدغاٍم آزغ و٢ض ؤلؼمىا ال٨ٗبيَّ  ِ  املخغماِث  َو
ّ
ها بلى ما ٧ل

 وبما مؿخدب وبما واظب. بل بما مباح   ,ملِـ بمدغَّ 

  وجد٤ُ٣ ألامغ ؤنَّ 
َ
بًضٍ ؤو  يضٍ وؤيضاصٍ, والىهي ٖىه ؤمغ  ًٖ  ىا: ألامغ بالصخيء ههي  ٢ىل

بالصخيء ؤمغ  بلىاػمه, وما ال ًخم الىاظب بال به ٞهى واظب،  ً ظيـ ٢ىلىا: ألامُغ مِ  ,بإخض ؤيضاصٍ

اإلاإمىع ٌؿخلؼم وظىَص لىاػمه  وظىصَ  والىهي ًٖ الصخيء ههي  ٖما ال ًخم اظخىاُبه بال به, ٞةنَّ 

ضمَ ؤيضاصٍ، بل وظىُص ٧ّلِ شخيء َى ٦ واهخٟاءَ  الىهي  ظل٪ ٌؿخلؼم وظىَصٍ واهخٟاَء ؤيضاصٍ ٖو

ضمَ  ملؼوماجه, وبطا ٧ان ال ٌٗضم بال بًض ًسل٣ه ٧األ٧ىان ٞال  شخيء ٌؿخلؼم ٖضمَ  ٧ّلِ  ٖىه؛ بل ٖو

                                              

ه الٗهغ، قُش الخىابلت، مجض الضًً، ؤبى البر٧اث ٖبض الؿالم الكُش، ؤلامام، الٗالمت، ٢ُ٣ٞا٫ الظَبي: )( 266)

... اهتهذ بلُه ؤلامامت في ال٣ٟه... و٢ض حج في ؾىت بخضي بً ٖبض هللا بً الخًغ بً دمحم بً ٖلي الخغاوي، ابً جُمُت

ًاثله، والخمـ مىه ؤؾخاط صاع الخالٞت مدح وزمؿحن ٖلى صعب الٗغا١، واهبهغ ٖلماءُ  ي الضًً ابً بٛضاص لظ٧اثه ٞو

ً. ؾمٗذ الكُش ج٣ي الضًً ؤبا الٗباؽ ٣ًى٫: ٧ان الكُش ظما٫ الضًً بً  الجىػي ؤلا٢امت ٖىضَم، ٞخٗلل باألَل والَى

(. جىفي: بدغان، ًىم الُٟغ، ؾىت ازيخحن وزمؿحن وؾذ ماثت٦ما ؤلحن لضاوص الخضًض.  ال٣ٟهُ  مال٪ ٣ًى٫: ؤلحن للكُش املجِض 

 293 - 23/291ؾحر ؤٖالم الىبالء 
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في هٟؿه؛ ل٨ً َظٍ اللىاػم ظاءث مً  بض ٖىض ٖضمه مً وظىص بٌٗ ؤيضاصٍ, ٞهظا خ٤ُّ 

 ٨ً م٣هىصجالىظىص وبن لم يغوعة 
ً
 غ.مِ لآل  ة

ًُ  زابذ   والٟغ١  ًُ  امغ به ٢هضا وما ًلؼمه في الىظىص,بحن ما  ٗا٢ب ٞاألو٫ َى الظي  ظم َو

 َم  ٖلى جغ٦ه بسالٝ الشاوي, ٞةنَّ 
ُ
 مِ ً ؤ

ُ
ه بُٗضا ٞٗلُه ؤن ٌؿعى مً غ بالدج ؤو الجمٗت و٧ان م٩اه

ب, ٣َٞ  ب ٌؿعى مً اإلا٩ان ال٣ٍغ  اإلا٩ان البُٗض، وال٣ٍغ
ْ
٘ جل٪ اإلاؿاٞاث مً لىاػم اإلاإمىع به, وم ُ٘ ُ

 
ُ
ب, بل طل٪  البُِٗض  َظا ٞةطا جغ٥ َظان الجمٗت والدج لم ج٨ً ٣ٖىبت ؤَٖٓم مً ٣ٖىبت ال٣ٍغ

 لآل زىاب البُٗض ؤ م٘ ؤنَّ  ,(267)بال٨ٗـ ؤولى
ً
غ ل٩ان ٌٗا٢ب مِ ٖٓم, ٞلى ٧اهذ اللىاػُم م٣هىصة

 , ٩ٞان جبتر٦ها
ُ
ظا باَل   البُِٗض  ٩ىن ٣ٖىبت ٨ظا بطا ٞٗل اإلاإمىَع  ؤٖٓم, َو ه ال بض به ٞةه ٢ُٗا. َو

غ بدُض مِ ػم ٞٗل اإلاإمىع به لِـ م٣هىصا لآل مً جغ٥ ؤيضاصٍ، ل٨ً جغ٥ ألايضاص َى مً لىا

ُٖ  بهه بطا جغ٥ اإلاإمىَع  ب ٖلى جغ٦ه ال ٖلى ٞٗل ألايضاص التي اقخٛل بها, و٦ظل٪ اإلاىهي ٖىه ى٢ِ به 

له ٧ان  مً ؤيضاصٍ, وبطا جغ٦ه مخلبؿا بًّضٍ  شخيٍء  ٍ َٞٗل ه؛ لِـ م٣هىصُ الىاهي ٖضُم  م٣هىصُ 

 طل٪ مً يغوعة التر٥.

لى َظا بطا جغ٥ خغاما بدغاٍم    ٖو
َ
ٌُ  َغ آز  ٞةهه 

َ
ى جغ٥  ب ٖلى الشاوي وال ٣ًا٫ َٞٗل ٗا٢ واظبا َو

ًُ  ٖضمُ  اإلا٣هىصَ  ألاو٫؛ ألنَّ  امغ به وال بامخشاله ؤمغا ألاو٫، ٞاإلاباح الظي اقخٛل به ًٖ مدغم لم 

 
ُ
مً ؤيضاصٍ, ٞظا٥  بًّضٍ  إلاىهي ٖىه الاقخٛا٫ُ ا ً يغوعة جغ٥ِ هي ًٖ الخغام, ومِ م٣هىصا؛ ل٨ً ه

ًُ  الىاظُب  :ب٣ىلىا املخضوصَ  ٣ً٘ الػما لتر٥ اإلاىهي ٖىه, ٞلِـ َى الىاظَب  ٗا٢ب ما  ظم جاع٦ه َو

 جاع٦ه ؤو ٩ًىن جغ٦ه ؾببا للظم وال٣ٗاب.

 
ُ
ؤو ًجب الخىنل بلى الىاظب بما لِـ  ,ىا: ما ال ًخم الىاظب بال به ٞهى واظب٣ٞىل

ألاو٫ ًظم جاع٦ه  بحن الىاظب ألاو٫ والشاوي. ٞةنَّ  اللىاػم. والٟغ١ زابذ   ً بًجاَب ًخًم ,بىاظب

ٗا٢ب، والشاوي واظب   ا ؤي َو امغ به ؤمغا بالىؾاثل :و٢ٖى شاب ٖلُه ,ال ًدهل بال به, ٍو ل٨ً  ,ٍو

 ال٣ٗىبت لِؿذ ٖلى جغ٦ه.

َما ٖلى ٞٗله ؤخُض  م الظي ٌٗا٢باملخغَّ  ٞةنَّ  ,ومً َظا الباب بطا اقخبهذ اإلاُخت باإلاظ٧ى

 ٌُ  بدُض بطا ؤ٧لهما ظمُٗا لم 
َ
 ٗا٢

َ
بل ٣ٖىبت مً ؤ٧ل مُخت واخضة،  ,ً ؤ٧ل مُدخحنَم  ب ٣ٖىبت

 
ُ
خباع؛ و٢ى٫ُ  صخُذ   م  مً ٢ا٫: ٦الَما مدغَّ  الىؾاثل. ٣ٞى٫ُ  ها وظىَب وألازغي وظب جغ٦  بهظا الٖا

خباع, َو َما صخُذ  مً ٢ا٫: املخغم في هٟـ ألامغ ؤخُض  مً ٢ا٫:  ٢ى٫ِ  ظا هٓحُر ؤًًا بظل٪ الٖا

ؤبي خامض الٛؼالي وؤبي دمحم اإلا٣ضسخي ٖلى مً  ًجب الخىنل بلى الىاظب بما لِـ بىاظب. وبه٩اُع 

                                              

ى ما ؤقغث بلُه في حٗل٣ُي ٖلى ٦المه الؿاب٤, ٢بل ؤن  ؤعاٍ ًهغح به َىا, عخمه هللا. )ػ(( 267)  َو
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 ٢ا٫ َظا, ومً ٢ا٫ املخغم ؤخضَما ال ًىاؾب َ
ُ
٣ت ال٣ٟهاء، وخانل ٍٕ ٍغ  لٟٓي, ه ًغظ٘ بلى هؼا

  ٕ , ختى لى اقخبهذ آزغ ٞةن الىظىب والخغمت الشابخت ألخضَما لِؿذ زابخت لآلزغ بل هى

ء ألازغي ٧ان ولُض  لَّ باللُل ووَئها ٌٗخ٣ض ِخ  مملى٦خه بإظىبٍُت  م ٍو ء بخضاَما وجدٍغ ٍ مً ٍو

ولى ٢ضعها ؤجها اقخبهذ بإظىبُت وجؼوط بخضاَما ٞدض مشال  ,ه بسالٝ ألازغي مملى٦خه زابخا وؿبُ 

 خت هي ألاظىبُت.زم جؼوط ألازغي لم ًدض خضًً م٘ ؤهه ال خض في طل٪ لجىاػ ؤن ج٩ىن اإلاى٩ى 

  :مَ املخغَّ  وبهظا جىدل قبهت ال٨ٗبي, ٞةنَّ 
ُ
مً ؤيضاصٍ  بًّضٍ  ، وؤما الاقخٛا٫ُ ه م٣هىص  جغ٦

 واظٍب  ٢ض ًخىؾل به بلى ِٞٗل  :بمٗجى وظىب الىؾاثل ؤي ٞهى وؾُلت؛ ٞةطا ٢ُل: اإلاباح واظب  

 .(268), ٞهظا خ٤ٍم مدغَّ  وجغ٥ِ 

 ٌُ َُ  ٗخبر ُٞه ال٣هض؛ ٞةن ٧ان ؤلاوؿانزم بن َظا  م ٥ املخغَّ ترُ ٣ًهض ؤن ٌكخٛل باإلاباح ل

بلى ألاظىبُت ووَئها, ؤو ًإ٧ل َٗاما  مشل مً ٌكخٛل بالىٓغ بلى امغؤجه ووَئها لُضٕ بظل٪ الىَٓغ 

 ن طل٪ الىبيُّ حَّ خالال لِكخٛل به ًٖ الُٗام الخغام, ٞهظا ًشاب ٖلى َظٍ الىُت والٟٗل؛ ٦ما بَ 

٩ىن له ؤظغ  ٢الىا: ًا عؾى٫ هللا؛ ؤًإحي ؤخُض  ,"ض٦م نض٢توفي بً٘ ؤخ" ملسو هيلع هللا ىلص ب٣ىله:  ؟ها قهىجه ٍو

بىن بالخغام وال جددؿبىن جددؿ َم ٞلِ  ,ؤعؤًخم لى ويٗها في خغام ؤما ٧ان ٖلُه وػع"٢ا٫: 

عواٍ  ,"بن هللا ًدب ؤن ًازظ بغزهه ٦ما ٨ًٍغ ؤن جاحى مٗهِخه" :ومىه ٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص ,"بالخال٫

مت في صخُده.خمض وابً ؤ  زٍؼ

َُّ  و٢ض ٣ًا٫: اإلاباُح  ٣ا ناع واظبا مٗ خباع, وبن حٗحن ٍَغ وبال ٧ان  ,ىاًهحر واظبا بهظا الٖا

 , ؤما م٘ الظَى٫ ًٖ طل٪ ٞال ٩ًىن واظبا ؤنال بال وظىَب (269)را, ل٨ً م٘ َظا ال٣هضواظبا مسحَّ 

ٌُ املخغَّ  الىؾاثل بلى التر٥، وجغ٥ُ   ًخىؾل به بلُه., ٨ٞظل٪ ما ٍ ُٞه ال٣هُض كترَ م ال 

                                              

حن؛ ٩ٞل ما جغجر : ) ٢1/203ا٫ الكاَبي في "اإلاىا٣ٞاث"  (268) بطا زبذ ؤن اإلاباح ٖىض الكإع َى اإلادؿاوي الُٞغ

ُه؛ ٞهى زاعط  ًٖ ٧ىهه مباخا، بما ألهه لِـ بمباٍح خ٣ُ  وبن ؤَل٤ ٖلُه لٟٔ اإلاباح، ؤخُض َٞغ
ً
وبما ألهه مباح  في ؤنله, ٣ت

هحُر غحَر مباٍح باإلالانض وألامىِع الخاعحت ًَ م ؤن اإلاباح 
 
ؿل ٌُ  ( اَـ .ثم ناع غحَر مباح ألمٍغ زاعج، وكض 

ظا مىا٤ٞ إلاا ه٣له الُٗاع ظىابا لبًٗهم: )269) ُم ؤنَّ ٧لَّ مباٍح ًخد٤٣ به جغ٥ُ الخغ ( َو ِ
ّ
َؿل

ُ
ا ال و ام الظي َى ؤهَّ

َغ طل٪ الصخيُء بالبا٫, 
ُ
سُ ًَ ٣َهض وؤن  ًُ ٠ به في الىهي, وال٠٨ ًٖ شخيٍء ٣ًخطخي ؤن 

َّ
 اإلا٩ل

ُّ
٠

َ
واظب, ألن جغ٥ الخغام َى ال٨

 ًٖ شخيٍء 
َّ
٣ِْهِض ال٠٨ ًَ   ٞمً لم 

َ
, ٞال ٩ًىن آجُا بتر٥ الخغام  َل َٗ ٞو

ٌّ
ىَظض مىه ٠٦ ًُ ْغ بباله الخغاُم لم 

ُ
سُ ًَ مباخا مشال ولم 

 ال ما ٣ًاعهه الىاظب، 
ُّ
ٗل اإلاباح ؤو ٚحٍر ٚحُر الػم، وبن اظخمٗا ٞالىاظب ال٠٨ ُٕ جغ٥ الخغام ٞو وبن ٧ان ٚحَر آزم, ٞاظخما

 1/225(. الُٗاع ٖلى املخلي مً مباح ؤو ٚحٍر
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راث مً ظهت الىؾُلت, لم ً ظهت هِٟؿ مِ  ٞةطا ٢ُل: َى مباح   ه, وؤهه ٢ض ًجب وظىَب املخحَّ

 ًُ ُٕ ًُ  مى٘ طل٪, ٞالجزا ٕ  لٟٓي اٖخباعي, وبال ٞاإلاٗاوي الصخُدت ال  ً ٕ ٞحها َم ىاِػ في َظا الباب هؼا

 
َ
 ها.َم هِ ٞ

ًٖ مباح آزغ, ٩ُٞىن ٧لٌّ  ٍح واإلا٣هىص َىا: ؤن ألابغاع وؤصخاب الُمحن ٢ض ٌكخٛلىن بمبا

ضُمه في خ٣هم,ً اإلاباَخ مِ  بىن ٞهم بهما ٌؿخٗملىن  حن ٌؿخىي وظىُصٍ ٖو ؤما الؿاب٣ىن اإلا٣غَّ

وخُيئظ ٞمباخاتهم  ,والاؾخٗاهت ٖلى َاٖت هللا ث بطا ٧اهذ َاٖت, لخؿً ال٣هض ٞحهااإلاباخا

ُُ َاٖاث, وبطا ٧ان ٦ظل٪ لم ج٨ً ألاٞٗا٫ في خ٣هم بال ما ًترجر وظىصُ  ا ؤمَغ اَم ٍ, ٞ  غون به قٖغ

ٗت ٢ض بُيذ اؾخدباب, ؤو ما ًترجر ٖضُم  ه ٞاألًٞل لهم ؤال ًٟٗلٍى وبن لم ٨ًً ُٞه بزم, والكَغ

ِ  ألاٞٗا٫ِ  ؤخ٩امَ 
ّ
 .(270)(ها٧ل

٢لذ: ٞالخانل ؤن زالٝ ال٨ٗبي م٘ الجمهىع لٟٓي ال خ٣ُ٣ت له, وطل٪ الزخالٝ ظهت 

مه, والجمهىع ؤزبخٍى مً خُض طاجه ب٣ُ٘ الىٓغ ٖما الىٓغ, ٞال٨ٗبي هٟى اإلاباح باٖخباع ما ًلؼ 

 .ًلؼم الخٗاعىختى  ًلؼمه, ٞلم ًخىاعص الىٟي وؤلازباث ٖلى ظهت واخضة

بهما هٟاٍ بالىٓغ بلى ما ٌؿخلؼم، ال بالىٓغ بلى ولهظا ٢ا٫ الكاَبي في هٟي ال٨ٗبي للمباح: )

 . (271)ٓغ بلى ما ٌؿخلؼم(طاث الٟٗل، و٦الُمىا بهما َى بالىٓغ بلى طاث الٟٗل، ال بالى

٦الُمهم  الجمهىَع  الخالٝ َى ؤنَّ نغح بإن ؾبب في ٦خاب "ؤلاخ٩ام" ٢ض و٢ض عؤًذ ال٣غافي 

اإلا٣هىص ألاو٫ مً ألامغ ٣ا٫: )ال٨ٗبي, ٞ بسالٝ ٦المفي اإلا٣هىص ألاو٫ بالظاث ال في اللىاػم 

مه، واإلا٣هىص ألاو٫ مً  وبن ٧ان ًلؼمه الىهيُ  الىظىُب  م وبن ٧ان ًٖ الًض وجدٍغ الىهي الخدٍغ

ؤبضا في الخ٣اث٤ بهما ٣ً٘ ُٞما َى في الغجبت  مً ؤيضاص اإلاىهي ٖىه. وال٨المُ  ًلؼمه وظىب يّضٍ 

 ألاولى ال ُٞما بٗضَا.

وبؿبب الٟٛلت ًٖ َظٍ ال٣اٖضة ٢ا٫ ال٨ٗبي: اإلاباح واظب؛ ألهه ٌكخٛل به ًٖ الخغام، 

ٌَ ؤعبٗت، وجغ٥ الخغام واظب، ٞاإلاباح واظب. ٞجٗل ألاخ٩ام  ى ٗغِ وؤؾلِ ؤلاباخت هٓغا إلاا 

 .للمباح، وجغن ملخًاه في الغجبت ألاولى

، ولىال طل٪ ل٩ان ٖلى ما جلخًُه الخلاثم في الغجبت ألاولى والجمهىع ؤثبخىا اإلاباح بىاء  

٩ىن الىاظب  اإلاىضوُب  واإلا٨غوٍ واظبحن، ألجهما ٢ض ٌكخٛل بهما ًٖ املخغماث ٦ما ج٣ضم، ٍو

٩ىن الىاظب ؤًًا خغاما ألهه م٨غوَا ألهه ٢ض  ٌكخٛل به ًٖ مىضوب، وجغ٥ اإلاىضوب م٨غوٍ، ٍو

                                              

 535 - 10/529 ( مجمٕى الٟخاوي 270)

 1/175( اإلاىا٣ٞاث 271)
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دؿ٘ الخغ١ وجتزلؼ وجغ٥ الىاظب خغام، ٞالىاظب خغام ٢ض ٌكخٛل به ًٖ واظب آزغ، ٫ . ٍو

 لخ٨م
 
ًُ  ,ال٣ىاٖض وال جشبذ خ٣ُ٣ت  ,٣طخى به بال نض١ ال٣ًاء بًضٍ ُٞبُلبل ما مً شخيء 

ل  ٦شحر، ٞالىاظُب  ظا حكَى ًُ  خُيئظ َو ىٓغ بلى ٧ل خ٣ُ٣ت مً خُض هي هي، ال إلاا ًلؼمها ؤن 

ٗغى لها  .(272)(َو

و)ألاصر( ؤهه ٚحُر مإمىٍع به مً خُض َى, ":  ولهظا ٢ا٫ ابً الؿب٩ي في "ظم٘ الجىام٘"

ًُ  ؤي: عاظ٘ بلى اللٟٔ صون اإلاٗجى, ٞةنَّ ) ", ٢ا٫ املخلي:والخل٠ لٟٓي ازظ ال٨ٗبي ٢ض نغح بما 

  إمىعٍ م مً صلُله مً ؤهه ٚحُر 
ُ
ًُ به مً خُض طاج ٍ, ومً ؤهه مإمىع به مً خُض ما ٠ ٚحرَ سالِ ه, ٞلم 

حرُ  ٤ِ ى له مً جد٣ُّ غَ َٖ  مً "ٍ ال ًسالٟه في طل٪ ٦ما ؤقاع بلُه اإلاهى٠ ب٣ىله جغ٥ الخغام به، ٚو

لى َظا ٩ًىن الخٗبحُر ٢ا٫ الُٗاع: ) ,(273)("خُض َى بمٗجى ألاولى, وبال بطا ٧ان  (ألاصرـ)ب ٖو

 
ُ
 .(274)(ُا ال زالٝ في اإلاٗجىلٟٓ الخالٝ

ج اإلاهلخت اإلاغؾلت ٖلى ٢اٖضة  ٢لذ: و٢ض ٧ان الٛغى مً َظا بُان ٦الم الكاَبي في جسٍغ

ه )ؤٖجي الىاظب اإلاىبجي ٖلى َظٍ ال٣اٖضة( ما ال ًخم الىاظب بال به ٞهى واظب, و 
ُ
٦ما ٢غع خانل

٤ اللؼوم ال٣ٗلي(. ؤنَّ ) :ابً جُمُت  وظىَبه بٍُغ

ُٖ ٣ُٞا٫ في اإلاشا٫ ا ٗت ٢ض  لم بالًغوعة مً ٞغوٖها وؤنىلها ٢هُضَا بلى لؿال٠: بن الكَغ

 
ُ
ىه  جدهُل ما ًخم به خٟٔ م, وإلاا ٧ان َظا الخٟٔ مخى٢ٟا ٖلى ٦خابت ال٣غآن وجضٍو ال٣غآن ال٨ٍغ

٠ ٖلُه واظبا لىظىب ؤنِله, ألنَّ ظم٘ ال٣غآن الػم  لخٟٓه, وظمٗه بحن صٞخحن, 
َّ
ناع َظا اإلاخى٢

لؼم وظىب الالػم ال مدالت, ألن ٖضم وظىب الالػم مؿخلؼم لٗضم وظىب  وإلاا وظب اإلالؼوم

ى زالٝ الٟغى مً وظىب خٟٔ ال٣غآن, ٞخٗحن وظىب الجم٘ ال مدالت, مً باب ما  اإلالؼوم, َو

 ال ًخم الىاظب بال به ٞهى واظب.

ٞالىاظب ألانلي َى ال٣ضع الظي به ًدٟٔ ال٣غآن لُب٣ى مغظٗا لؤلمت تهخضي بهضًه 

٤ اللؼوم ال٣ٗلي, ألجها لم ججب لظاتها و وحؿدىح ل٩ىجها  ل٨ًر بإخ٩امه, وؤما ال٨خابت ٞىظىبها بٍُغ

٤ وؾُلت إلاا وظب باألنالت,  ٞهي الجؼجي الخاعجي الظي به ًخد٤٣ ألامغ ال٨لي, وبهما ٢لىا بٍُغ

                                              

اث ال٣اضخي ( 272)  (35 - 34وؤلامام )م ؤلاخ٩ام في جمُحز الٟخاوي ًٖ ألاخ٩ام وجهٞغ

ً: ؤخضَما ( ٢ا٫ الؼع٦صخي: )273) ظٗل اإلاهى٠ الخالٝ لُٟٓا ب٣ىله: "مً خُض َى"، ٌٗجي: ٞةن له اٖخباٍع

ى جغ٥ الخغام، وال  بالىٓغ بلى طاجه، وال ق٪ ؤهه ٚحر مإمىع به، وال٨ٗبي ال ًسال٠ ُٞه، والشاوي: باٖخباع ؤمغ ٖاعى له، َو

 1/240(. حكي٠ُ اإلاؿام٘ ال ًسالٟىهه ت، والجمهىُع به مً َظٍ الخُصُ ق٪ ؤهه مإمىع  

 225 - 1/224( املخلي م٘ الُٗاع 274)
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بلى ؤهٓاع الٗلماء  حُٗحن َظا الجؼجي مى٧ىالاللؼوم ال٣ٗلي ألن الكٕغ لم ٌُٗجها, بل ظٗل 

 ٤ املجتهضًً وعزت الىبي ملسو هيلع هللا ىلص, ولهظا إلاا عؤوا في ػمً ٖشمان ؤن َظا ال٨لي ًخى٠٢ جد٣٣ه ٖلى جدٍغ

طل٪, وباصعوا بلُه, ألن ٖضم ما ٖضا ما ظمٗه زلُٟت اإلاؿلمحن مً اإلاهاخ٠ لم ًترصصوا في 

لي, وؾُإحي لهظا الجؼجي ٌؿخلؼم ٖضم ال٨لي, ولهظا ٧ان بًجاص الجؼجي واظبا مخدخما لىظىص ال٨

ٗت في ظؼثُاتها". ض بُان ٖىض ط٦غ "٢اهىن اٖخباع ٧لُاث الكَغ  مٍؼ

ُت (  ) ال اؾخلالٌ للٗلل في اإلاُالب الكٖغ

طل٪ ال ٌٗجي ؤن ال٣ٗل َى  الىظىب بىاؾُت اللؼوم ال٣ٗلي ٞةنَّ ه٣غع ٖىضما هدً و 

, ومجه ا اهخ٣ل ال٣ٗل بلى اإلاىظب, بل اإلاىظب َى الكٕغ ال ٚحر, ألن اإلالؼوم َى ههىم الكٕغ

لىاػمها, ٣ًٞاء ال٣ٗل مؿدِىض بلى الكٕغ ال مدالت, وما ٧ان مؿدَىضٍ الكٕغ ٞهى قغعي ال 

 مدالت.

َا بلى الىي٘ ٞةن لؼوَمها ال٣ٗلي ال ًىافي اؾدىاصَ  ,ومشل َظا صاللت الالتزام ٖىض اإلاىا٣َت

 
ُّ
ض اجٟا٢هم ٖلى ٧ىن اإلاُاب٣ت بٗ–زالٞهم في ٧ىجها ويُٗت ؤو ٣ٖلُت  ها ٖلُه, ولهظا ٞةنَّ َٟ وجى٢

  –ويُٗت
 
٧لخاَما مؿدىضة للىي٘, ل٨ً اإلاُاب٣ت مؿدىضة له بال واؾُت, بط في الٗباعة,  زالٝ

ن اللٟٔ له بالىي٘ الخ٣ُ٣ي ألاّولي ٦ضاللت بوؿان  ّحِ
ُٖ ألن اإلاٗجى اإلاٟهىم مً اللٟٔ َى ْٖحُن ما 

لي الشاهىي ٦ضاللت ؤؾض ٖل ى عظل شجإ, وفي الالتزام بىاؾُت, ٖلى الخُىان الىا٤َ, ؤو الخإٍو

ٞالىي٘ لِـ ؾببا جاما لها بل ؾبُب ؾبٍب بسالٝ اإلاُاب٣ت, وبُاهه: ؤن الىي٘ ؾبب  في ٞهم 

هُمه ؾبب   في ٞهم الػمه, ٞالىي٘ ؾبب في اإلاُاب٣ت وؾبُب ؾبٍب في الالتزام,  اإلاٗجى اإلاُاب٣ي, ٞو

٧لما ؤَل٤ اللٟٔ ٞهم مؿماٍ,  والخانل ؤن في اإلا٣ام م٣ضمخحن, بخضاَما: ويُٗت, وهي:

٤ٟ ٖلى 
ُ
والشاهُت: ٣ٖلُت, وهي: ٧لما ٞهم اإلاؿمى ٞهم الػمه, ٞاإلاُاب٣ت اؾدىضث لؤلولى وخضَا, ٞاج

ؤجها ويُٗت, والالتزام: َمً هٓغ بلى اؾدىاصَا بلى ألاولى ٢ا٫: هي ويُٗت, ومً هٓغ بلى اؾدىاصَا 

حر واخض بإن  , ولهظا نغَّح الٛىُمي(275)بلى الشاهُت ٢ا٫: ٣ٖلُت لف لفٓيٚو
ُ
, ٞةنَّ َمً ٢ا٫ الخ

ًُ  ب٣ٗلُتها ال ًى٨غ ؤنَّ   ى٨ِ للىي٘ مضزال ٞحها, ومً ٢ا٫ بىيُٗتها ال 
ُّ
ها ٖلى م٣ضمت ٣ٖلُت, َٟ غ جى٢

 .(276)فالخالف في الدؿمُت

ُت, بل ال بض مً  قغعي  ؤنٍل والخانل ؤهه ال مجا٫ الؾخ٣ال٫ ال٣ٗل في اإلاُالب الكٖغ

غظ٘ بلُه ٣ًىم ٖلُه  .ٍو

                                              

 (23 - 22( , واهٓغ: آصاب البدض واإلاىاْغة للكى٣ُُي )م 31( خاقُت ٖلِل ٖلى اإلاُل٘ )م 275)

 (57)م  ٖلى اإلالىي  الهبانخاقُت ( 276)
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: )ألاصلت ال٣ٗلُت بطا " اإلاىا٣ٞاث"٢ا٫ الكاَبي في اإلا٣ضمت الشالشت مً م٣ضماث ولهظا 

بت ٖلى ألاصلت الؿمُٗت  -ٌٗجي ؤنى٫ ال٣ٟه  -اؾُخِٗملذ في َظا الٗلم 
َّ
، (277)ٞةهما حؿخٗمل مغ٦

٣ت إلاىاَها، ؤو ما ؤقبه طل٪، ال مؿخ٣لت بالضاللت؛ ألنَّ ؤو ُم  ٣ها، ؤو ُمد٣ِّ ٞحها  لىَٓغ ا ُٗىت في ٍَغ

( هٓغ  في ؤمغٍ   .(278)قغعي، وال٣ُٗل لِـ بكإع

ه٣لُا, ألنَّ ال٣ٗليَّ ما  ٢لذ: والضلُل ال٣ٗلي متى ع٦ب ٖلى الضلُل الى٣لي ٧ان الضلُُل 

٠ٍ ٖلى ه٣ل,  جمدٌ الخ٨ُم ُٞه
ُّ
 ج٩ىن ماصجه ٣ٖلُت مدًت.بل لل٣ٗل مً ٚحر جى٢

  ال٣ُاَؽ باٖخباع ماصجه ٢ؿمحن:ولهظا ًجٗل اإلاىا٣َت 

ى ما ٧ان ٧لٌّ مً م٣ضمخُه هلليألاو٫:  مً ال٨خاب ؤو الؿىت ؤو ؤلاظمإ  ؤو بخضاهما: َو

دا ؤو اؾخيباَا.  جهٍغ

ؿب للى٣ل الؾدىاصٍ بلُه وبن ٧ان ال٣ُٗل ٢الىا: 
ُ
ضِع٥ له, ولُخمحز ما ًخى٠٢ ٖلى  و

ُ
َى اإلا

.  الى٣ل ًٖ ٚحٍر

 .(279)ال ًخىكف فُه ٖلى هلل الٗلَل  وألن  : وؿبت لل٣ٗل الؾدىاصٍ بلُه, ٖلليالشاوي: 

ضَع٥ بال٣ٗل 
ُ
ى اإلا  مً غحر مضزلُِت ولهظا ٢ا٫ الهبان: )اإلاغاص باإلا٣ٗى٫ِ ما ٢اَبَل اإلاى٣ى٫َ, َو

 .(280)(الىلل

ها مؿدِىضة بلى الخبر ًٖ الىاي٘ ابً زلضون: ) ٢ا٫و٢ض 
ُّ
الٗلىم الى٣لُت الىيُٗت ٧ل

مؿاثلها باألنى٫, ألنَّ الجؼثُاث الخاصزت  الكغعي, وال مجا٫َ ٞحها لل٣ٗل بال في بلخا١ الٟغوٕ مً

 اإلاخٗا٢بت ال جىضعط جدذ الى٣ل ال٨لي بمجغص ويٗه, ٞخدخاط بلى ؤلالخا١ بىظٍه ٢ُاسخي, بال ؤنَّ 

                                              

بل ٢ض ج٩ىن بخضي اإلا٣ضماث ٣ٖلُت مدًت، ٢ا٫ صعاػ: ؤي: ال ج٩ىن ؤصلت َظا الٗلم مغ٦بت مً م٣ضماث ( 277)

ؿخٗان ٖلى جد٤ُ٣ هدُجخه بضلُل ٣ٖلي، و٢ض  ٣ٖلُت ُا، َو ُت مشال، و٢ض ج٩ىن مُٗىت بإن ًإحي الضلُل ٧له قٖغ والباقي قٖغ

ج٩ىن اإلا٣ضماث ال٣ٗلُت ؤو الٗاصًت ال إلزباث ؤنل ٦لي، بل لخد٤ُ٣ اإلاىاٍ؛ ؤي: لخُب٤ُ ؤنل ٖلى ظؼجي مً ظؼثُاجه، 

بالبدض في ؤن َظا الجؼجي مىضعط في مىيٕى ال٣اٖضة لُإزظ خ٨مها، وؾُإحي ؤن َظا البدض ٢ض ًغظ٘ للُب ؤو  وطل٪

حر طل٪؛ بال ؤهه ًالخٔ ٖلى طل٪ ؤن جد٤ُ٣ اإلاىاٍ مً نىاٖت  للهىاٖاث املخخلٟت ؤو للٗٝغ في الخجاعاث والؼعاٖاث ٚو

ج اإلاىاٍ آلاجُحن له في الجؼء ال٣ُٟه املجتهض، ال مً جد٤ُ٣ مؿاثل ألانى٫ في طاتها، وم شل طل٪ ٣ًا٫ في جى٣ُذ اإلاىاٍ وجسٍغ

ُٟت ال٣ُٟه ال ألانىلي؛ بال ؤن ٣ًا٫: ال ماو٘ مً جد٤ُ٣ اإلاىاٍ في مؿاثل ألانى٫ ؤًًا، ل٨ً ٖلى  الغاب٘؛ ألجها ٧لها مً ْو

٣ت طل٪ الانُالح اَـ .  وظه آزغ ٚحر ٍَغ

 1/27اإلاىا٣ٞاث ( 278)

, وخاقُت الهبان ٖلى اإلالىي ( 88( , وبًًاح اإلابهم للضمجهىعي )م 118لؿلم )م ( خاقُت الباظىعي ٖلى ا279)

 (148الهٛحر )م 

 (4( خاقُت الهبان ٖلى قغح اإلالىي الهٛحر )م 280)
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ى ه٣لي, ٞغظ٘ َظا ال٣ُاؽ بلى الى٣ل َظا ال٣ُاَؽ ًخ ٟٕغ ًٖ الخبر بصبىث الخ٨م في ألانل, َو

 .(281)ه ٖىه(ِٖ لخٟغُّ 

جىبُه: ال٣ٗل مضع٥ للخ٨م ال خا٦م". بصعا٥ الخ٨م املخُِ" : )"٢ا٫ الؼع٦صخي في "البدغ و 

الكغعي في ال٣ُاؽ ؤو صزى٫ الٟٕغ الخام جدذ ال٣اٖضة ال٩لُت، وبن ٧ان بال٣ٗل، ٞاإلاغاص به 

ؤن ال٣ٗل مضع٥ للخ٨م، ال ؤهه خا٦م، و٦ظل٪ جغجب الىدُجت بٗض اإلا٣ضمخحن خ٨م قغعي ؤصع٦ه 

 .(282)(ال٣ٗل، وال ٣ًا٫: ؤوظبه

ذ ُٞه مً جدذ  لِـ ال٣ُاُؽ الكاَبي: ) ٫او٢ اث ال٣ٗى٫ مدًا، وبهما جهٞغ مً جهٞغ

لى خؿب ما ؤُٖخه مً بَال١ٍ  ن   هٓغ ألاصلت، ٖو ظا مبحَّ في مىيٗه مً ٦خاب  ؤو ج٣ُُض، َو

 ال٣ُاؽ، ٞةهَّ 
َّ
ُٕ ا بطا صل ، وؤهه مً ر  اإلاؿ٩ىث ٖىه باإلاىهىم ٖلُه مٗخبَ  بلخا١َ  ٖلى ؤنَّ  ىا الكغ

، وؤمغ بها، وهبه الىبيُّ ألامىع التي ٢هض ال٣ٗل  ٖلى الٗمل بها؛ ٞإًً اؾخ٣ال٫ُ  -ملسو هيلع هللا ىلص- َا الكإع

٠٣ خُض و٢ٟخه( ُت، ًجغي بم٣ضاع ما ؤظغجه، ٍو  .(283)بظل٪؟ بل َى مهخٍض ُٞه باألصلت الكٖغ

٨ظا قإُن  . اظتهاص وهٓغٍ  ٧ّلِ  ٢لذ: َو ت خ٨م الكإع  في ألاصلت للىنى٫ بلى مٗٞغ

 ًٖ جل٣ي ٧لمت الكُش دمحم الٟايل ابً ٖاقىع: ٢ا٫ مً َىا و 
 
)بنَّ ال٣ٟه بهما َى ٖباعة

 بلى البكغ ٖلى لؿان الىبىءة ال, الىحي ؤوَّ 
 
ٛت

َّ
والاؾدؿالِم الجبإ الضٖىة ؤلالهُت التي هي مبل

اإلاٗهىمت. زم ًإحي بٗض طل٪ ما عػ٢ه هللا حٗالى ؤلاوؿاَن مً الٟهم الظي َى مٓهغ مل٨خه 

٤ الىحي مً خ٨مت بلهُت, ًخهٝغ ال٣ٗلُت, ُٞخه ت بٍُغ  الىبٍى
ُ
ٝغ به ُٞما ؤُٖخه ال٩لمت

ا ٣ٖلُا, ختى ًيخهي بلى جُب٤ُِ مٗاوي ال٨الم ؤلالهي ٖلى 
ً
ٞ ؤلاوؿاُن بٟهمه في ال٩لمت ؤلالهُت جهغُّ

 ٖلى 
ً
 لضٖىة الهضي وؾاثغة

ً
نىٍع مً ؤويإ خُاجه ؤلاوؿاهُت اإلااصًت, جهبذ بم٣خًاَا زايٗت

٤ الغقاص.  ٍَغ

ظا اإلاٗجى مً الخهٝغ ال٣ٗلي بالٟهم والخُب٤ُ في ال٩لمت ؤلالهُت التي هي ٧لمت الىحي  َو

 والىبىءة اإلاٗهىمت, َى الظي وٗبر ٖىه باالظتهاص.

ٍٕ ٞاالظتهاص َى ال٣ٟه.  , ألنَّ ؤلاوؿاَن باظتهاصٍ ٩ًىن ال ًٖ ابخضإ وهى ٖباعة ًٖ اجبا

َ٘ الخٗالَُم ؤلالهُت, ومل ِب
َّ
د ًَ ا ؤْن  َٛمِ وال جُمـ, ول٨ىه ٌؿل٪ بها اإلاؿلَ٪ مخدٍغ

ُ
٨ُخه ال٣ٗلُت ال ح

                                              

 (550 - 549( اإلا٣ضمت )م 281)

 1/193البدغ املخُِ  (282)

 1/133اإلاىا٣ٞاث ( 283)
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ها عقُضا 
َ
ٞ ٍِ بها, ًجٗل جهغُّ ت في خّضٍ مدضوص وفي هُا١ٍ مدُ الؿىي, الظي ًجٗلها مخهٞغ

 .(284)(مىخجا للخحر

 
ُ
ح ٖلى حؿمُخه اؾخضالال مغؾال ومهالح مغؾلت ال ًىفً البخت ِل ) الخانل ؤن ما انُ

ٗت  ًٖ صلٍُل   اإلاٗخبرة (مً ؤصلت الكَغ

ض ؤن هيخهي بلُه َى   بهما هي مغؾلت ًٖ صلٍُل اإلاغؾلت اإلاهلخت ؤن وبٗض َظا, ٞالظي هٍغ

ٗت, إلاا ج٣غع  , وبال ل٩ان ال٣ى٫ُ الكغعي ضلُلالزام ال ًٖ مُل٤ قغعي  بها زغوظا ًٖ الكَغ

 مً خغمت ال٣ى٫ في الضًً بٛحر صلُل.

م ٌكهض له مً الكٕغ بالبُالن وال ما لولهظا ٢ا٫ الٛؼالي في َظا ال٣ؿم مً اإلاهالر: )

خباع   .(285)(هو  مٗح نبااٖل

، ٞلم حكَهْض الكىاهض الخانتما ؾ٨خذ ٖىه ٢ا٫ الكاَبي في َظا ال٣ؿم ٦ما ؾل٠: )و 

 باٖخباٍع وال بةلٛاثه(.

ه )ما ؾ٨خذ ٖىه
َ
ض , ٞةن َظا َى مٗجى بعؾالِ الكىاَض الخانت( ٞاهٓغ ٢ىل َُّ ٣ ًُ ه, ؤي: لم 

 بضالثل
ْ
َىِ ًُ ى ما ٖبر ٖىه الكاَبي  ولم  ظؼثُت زانت, وبهما حكهض له الضالثل ال٩لُت الٗامت, َو

ىظض لظل٪ اإلاٗجى ٦ما ج٣ضم  ًُ ى ؤن  ، َو اِث الكٕغ ـ  ب٣ىله: )ؤْن ًالثَم جهٞغ ُٕ في  حي اٖخبٍر الكاع

ى الاؾخضال٫ اإلاغؾل اإلاؿمى باإلاهالر اإلاغؾلت(. ن، َو  الجملت بٛحر صلُل مٗحَّ

ٌَ ): " ٣اثاإلاىاٞ"٢ا٫ في  ولظل٪  ن, ٣ٞض مٗحَّ  ؤنل   ض للٟغِٕ كهَ ٞةهه وبن لم 
َ
 ض له ؤنل  هِ ق

 .(286)(هلي  

ًَ  ٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي: )واٖلم ؤن ما ط٦غها مً ؤنَّ و   ٫َّ ُض اإلاهلخت اإلاغؾلت لم 

ا في جغجب الخ٨م ٖلحها,  الضلُُل  , ٞال ًىافي وظىَص وٗني به الضلَُل الخامالكغعي ٖلى اٖخباَع

ُال الٗام, الضلُ ٌ  ٖلُه صلُل  زام وال ٖام  ال ًصح ؤن ًىىن خىما قٖغ ُض ًَ , ألن  ما لم 

 .(287)ٞاإلاهالر اإلاغؾلت وبن لم جض٫ ٖلحها ألاصلت الخانت ٣ٞض صلذ ٖلحها ألاصلت الٗامت(

 ُٗ  اإلاهَظا الًغب مً  ؤنَّ  َم لِ ٞ
 
 قغعي ٌكهض له بًابِ الاؾدىاص ألنٍل  الر مًبٍى

خباع,  ٗتختى جصر وؿبت الخ٨م اإلاؿخيبَ بال٣بى٫ والٖا  .ِ للكَغ

                                              

 (308 - 307( مدايغاث )م 284)

 (174اإلاؿخهٟى )م ( 285)

 1/33ىا٣ٞاث اإلا( 286)

ي )م 156عخلت الدج )م ( 287)  ( .388و  376( , واهٓغ: يىابِ اإلاهلخت للبَى
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ٗت(ولهظا ٢ا٫ ابً جُمُت: )  .(288)اٖخباُع م٣اصًغ اإلاهالر واإلاٟاؾض َى بمحزان الكَغ

َر  ب٣ي ؤنَّ ٢لذ:  والظي  -ٖىه بـ"الجيـ" و"ألانل ال٨لي" و"الضلُل الٗام"  َظا اإلاؿدَىض اإلاٗبَّ

 
َ
 شبُ به ج

ُ
ًٖ  ؤلاظما٫ الظي ال ًيبػي الاهٟها٫ُ مً  شخيء   ٌكىبه -ب للىن٠ اإلاىاِؾ  ذ اإلاالءمت

 .بًًاخه وال٨ك٠ ٖىه٢بل  اإلاهلخت اإلاغؾلت قغح خ٣ُ٣ت

ؼ البساعي  ٢ا٫ٞى٣ى٫:  اإلاالءمت بالهمؼ: اإلاىا٣ٞت, ومىه ٢ىلهم: َظا َٗام ال : )ٖبض الٍٗؼ

 .(289)ال ًىا٣ٞجي( :ًالثمجي ؤي

اِجه في  ـُ جاوِ الٛؼالي في اإلاالثم: َى )ما ًالثم مٗاوي الكٕغ وٍُ  و٢ض ؾل٠ ٢ى٫ُ  جهٞغ

ِهض ظيُؿ  ٍب مىاِؾ  مالخٓت اإلاٗاوي, ٢ا٫: ٩ٞلُّ  اث الكٕغ ٞهى مالثم(ُٖ  .(290)ه في جهٞغ

ى مىا٤ٞ ل٣ى٫ البزصوي في اإلاالءمت: ) ؤن ٩ًىن ٖلى مىا٣ٞت ما ظاء ًٖ الؿل٠ مً َو

 .(291)(ٞخٗٝغ مىه ,قغعي ألهه ؤمغ   ,الٗلل اإلاى٣ىلت

مىا٣ٞخه ومىاؾبخه للخ٨م بإن ًصر بياٞت  :٢ا٫ قاعح البزصوي في مالءمت الىن٠: )ؤي

 ُٟ   غ٢ت في بؾالم ؤخِض الخ٨م بلُه وال ٩ًىن هابُا ٖىه, ٧ةياٞت زبىث ال
َ
ًٖ  غِ الؼوظحن بلى بباء آلاز

ألن ؤلاؾالم ٖٝغ ٖانما للخ٣ى١ ال   بلى ون٠ ؤلاؾالم, ألهه هاٍب ٖىه,ال ,ؤلاؾالم، ألهه ًىاؾبه

م ل٣ٗىبت واإلاباح ؾببا للٗباصة, وال ًجىػ ٨ٖؿه لٗض٢اَٗا لها, و٦ظا املخٓىع ًهلر ؾببا ل

ى اإلاغاص مً ٢ىله " ؤن ٩ًىن الىن٠ ٖلى مىا٣ٞت ما ظاء ًٖ الؿل٠ مً الٗلل اإلاالءمت, َو

ٍٝ  ",اإلاى٣ىلت ٞما ٧ان مىا٣ٞا لها ًهلر  ,هابُت ٖجها مالثمت لؤلخ٩ام ٚحرِ  ٞةجهم ٧اهىا ٌٗللىن بإونا

: اإلاغاص باإلاىاؾب ما َى ٖلى مجهاط اإلاهالر -عخمه هللا  -لي ٢ا٫ الٛؼا ,وما ال ٞال ,ؤن ٩ًىن ٖلت

ل ال٣ٗل الظي َى مال٥  : خغمذ الخمغ٣٦ىلىا ,اهخٓم بدُض بطا ؤي٠ُ بلُه الخ٨ُم  ألجها جٍؼ

ى مىاؾب طل٪ ال  ٞةنَّ  ,ألجها ج٣ظٝ بالؼبض وجدٟٔ في الضن : خغمذال ٣٦ىلىا ,الخ٩ل٠ُ، َو

 .(292)ب(ىاِؾ ًُ 

ٗت ها اإلاالءمت, وهي ؤن ج٩ىن ٖلى  ,اإلاىاؾبت :: )وزالثها" الخى٣ُذ"في  و٢ا٫ نضع الكَغ وقَغ

ـَ َظا الىن٠ِ في ظيـ َظا  ُت, وؤًْ ؤن اإلاغاص مىه ؤن الكٕغ اٖخبر ظي ٤ الٗلل الكٖغ ٞو

                                              

ي. و٢ا٫  28/129( مجمٕى الٟخاوي 288) ٗت الكُش البَى : )بنَّ ج٣ضًَغ ما به ٩ًىن الهالُح والٟؿاص ٖاثض  بلى الكَغ

 (15هِٟؿها(. م٣ضمت يىابِ اإلاهلخت )م 

 ٦3/353ك٠ ألاؾغاع ( 289)

 (148ل )م ( قٟاء الٛل290ُ)

 ٦3/352ك٠ ألاؾغاع ( 291)

 3/352 الؿاب٤( 292)
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ـُ  ٨ٟي الجي ًىا إلاهلخٍت ما, ٞةنَّ  البُُٗض  الخ٨م, ٍو َظا  َىا بٗض ؤن ٩ًىن ؤزوَّ مً ٧ىهه مخًّمِ

ًُ  مغؾل   ـُ ؤ٢غَب ٧ان ال٣ُاُؽ ؤ٢ىي(.ل اجٟا٢ا٣بَ ال   , ل٨ً ٧لما ٧ان الجي

ذ"في  ٢ا٫ الؿٗض بت َى ٧ىن الىن٠ : )اإلاظ٧ىع في ؤنل الكاُٞٗت ؤن اإلاىاَؾ " الخلٍى

 ًَ ى ٧ىن الىن٠ ٖلى مجهاط اإلاهالر بدُض لى  ,لئلوؿان هٟٗا ؤو ًضٞ٘ ٖىه يغعا ُب جلِ بدُض  َو

دٟٔ في بسال  ,٧اإلؾ٩اع لخغمت الخمغ ,ؤي٠ُ الخ٨م بلُه اهخٓم ٝ ٧ىجها ماجٗا ٣ًظٝ بالؼبض ٍو

حَر  الضن، وؤنَّ    غ ال٣ىمُ مالثم... و٢ض ٞؿَّ  مً اإلاىاؾب مالثما ٚو
َ
٤  اإلاالءمت ب٩ىن الىن٠ ٖلى ٞو

 
ُ
ً اإلاهى٠ ُت، ْو ـَ  الكاعِٕ  مىه اٖخباُع  اإلاغاصَ  ؤنَّ  -عخمه هللا حٗالى  - الٗلل الكٖغ َظا  ظي

ـُ   ىا إلاهلخٍت مً ٧ىهه مخًّمِ  ظي َى ؤزوُّ ال الىن٠ في ظيـ َظا الخ٨م، ٞاإلاغاص الجي

 ُٕ ا الكغ مً مهلخت  ٞاإلاغاص ؤهه ًجب ؤن ٩ًىن ؤزوَّ  ,٦مهلخت خٟٔ الىٟـ مشال اٖخبَر

مً اإلاخًمً  خٟٔ الىٟـ و٦ظا مً مهلخت خٟٔ الضًً بلى ٚحر طل٪، وال ٨ًٟي ٧ىهه ؤزوَّ 

 ولِـ بمالثم، ,ما إلاهلخٍت مً اإلاخًمً  خٟٔ الىٟـ ؤزوُّ  إلاهلخِت  ًَ اإلاخًّمِ  ألنَّ  ما, إلاهلخٍت 

ب صون باإلاىاِؾ  ألهه حٗلُل   ,ا الخىم إلاهلخت خفٔ الىفـ لم ًصحقٕغ هظ :ختى لى كُل

  اإلاالثم, ومجغصُ 
ً
 بل ال بض مً زهىنٍُت ٦ما في الجهاص,  خٟٔ الىٟـ ٢ض ال ٩ًىن مهلخت

 .(293) (اٖخبرها الكإع

ؤن ٩ًىن غجبت الشالشت: في مغاجب ال٣ُاؽ: )اإلا "مسخهغ اإلاؿخهٟى"و٢ا٫ ابً عقض في 

  ٖىه ًلخد٤ باإلاىُى١ به إلاهلخٍت  اإلاؿ٩ىُث 
َ
ُٕ هِ ظامٗت ٢ض ق ظا  ض الكغ لجيؿها بإهه مهلخت. َو

ـِ مغاجِ  با ظضا ٌؿمىهه ال٣ُاؽ املخُل واإلاىاؾب. ولهظا الجي ُب في ال٣غب والبٗض، ٞمتى ٧ان ٢ٍغ

ىا اهخهى ٦شحر  مً ال٣اثلحن بال٣ُاؽ ٍى اإلاىاِؾب اإلاالثم، َو , ومتى ٧ان مخىؾُا في ال٣غب ؾمَّ

واملخُل, ومتى ٧ان بُٗضا ظضا وؤٖمَّ شخيء،  والبٗض لم ًُل٣ىا ٖلُه اؾَم اإلاالثم، وؾمٍى اإلاىاِؾَب 

 ٣٦ىلىا مهلخت، ٞةن ٦شحرا مً ال٣اثلحن بال٣ُاؽ ال ٣ًى٫ به, ومِ 
ْ
ٌُ ال٣ٟهاء في  ُل ش َظا ًغاٍ بٗ

ُا, ألهه َال١ اإلاٍغٌ ؤهه ال ٣ًُ٘ اإلاحرار, وُخ٤َّ لهظا اله جَٗل صلُال قٖغ ًُ ٌ وال 
َ
ٞغ ًُ ى٠ ؤن 

٦شحرا ما جدكٗب اإلاهالُر وجسخل٠، وطل٪ بدؿب و٢ذ و٢ذ وخالت خالت, وال٣اثلىن بمشل َظا 

ىن  ، بل َم قاٖع  .(294)(لِـ َم في الخ٣ُ٣ت مؿخيبُحن ًٖ الكٕغ

خُض ؤَل٣ىا اٖخباع الجيـ في الخ٨م وفي الىن٠ ٞال و٢ا٫ الؼع٦صخي في "البدغ" : )

ض ى ٧ىن الىن٠ مهلخت، و٧ىن الخ٨م زُابا. ولى ؤعاصوا طل٪ ًٍغ ـَ ألاظىاؽ، َو ون به ظي

                                              

ذ ٖلى الخىيُذ 293)  2/139(الخلٍى

 (128 - 127الًغوعي )م ( 294)
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 ، ُٕ ألاهىإ ال ٌكتٍر ـُ ألاظىاؽ ال ٌٗخبر، وهى ل٩ان ٧لُّ ون٠ٍ مكهىصا له، ٞٗلى َظا ظي

حن، وٗم الكإُن   . (295)(في يبِ طل٪ واإلاٗخبر ما بحن َظًً الُٞغ

با و٢ض ٩ًىن بُٗضا, واإلاىاؾبت الجيـ ٢ض ٩ًى ٢ا٫ الغاػي في "املخهى٫" : )زم  ن ٢ٍغ

م ٖلى اإلاىاؾبت اإلاخىلضة مً الجيـ البُٗض ٣ضَّ
ُ
ب ج ضة مً الجيـ ال٣ٍغ ِ

ّ
 . (296)(اإلاخىل

ألاظىاؽ ٖالُت وؾاٞلت ومخىؾُت، و٧لما ٢غب ٧ان و٢ا٫ ال٣غافي في "الخى٣ُذ" : )

 . (297)(ؤعجر

ذ"  ٢ا٫ الؿٗضو  ُٕ في ظي: )في "الخلٍى ـُ الظي اٖخبٍر الكاع با ال الجي ـ الخ٨م ٢ض ٩ًىن ٢ٍغ

ض بلى ؤن ًبلٜ  ِٖ ظا مخها واؾُت بِىه وبحن هٕى الىن٠، و٢ض ٩ًىن بُجهما واؾُت ؤو ؤ٦ثر, َو

ً لخٟٔ مهلخت الىٟـ مشال، و٧لما ٧ان  ـَ الظي َى ؤٖمُّ مً ال٩ل وؤزوُّ مً اإلاخًّمِ الجي

 ٧ان ال٣ُاُؽ 
ً
 وؤقضَّ زهىنُت

ً
ـُ ؤ٢غَب بلى الىن٠ ؤي: ؤ٢لَّ واؾُت ؤ٢ىي وبال٣بى٫  الجي

 ل٩ّلٍ اع الكٕغ ؤ٢غب، ٢ا٫ آلامضي في ؤلا وبلى اٖخب ؤخغي, ل٩ىهه بالخإزحر ؤوؿَب 
مً  خ٩ام: بنَّ

بت ومخىؾُت, ٞالجيـ الٗالي للخ٨م الخام َى الخ٨م,  الىن٠ والخ٨م ؤظىاؾا ٖالُت و٢ٍغ

الخام  وؤزو مىه الىظىب مشال, زم الٗباصة زم الهالة زم اإلا٨خىبت، والجيـ الٗالي للىن٠

ت زم خٟٔ الىٟـ  وُّ مىه اإلاىاِؾب زم اإلاهلخت الًغوٍع
َ
٧ىهه ونٟا جىاٍ ألاخ٩ام به, وؤز

ًَّ الخانَل باٖخباع زهىم الىن٠ في زهىم الخ٨م ل٨ثرة ما به  ٨ظا، وال ق٪ ؤنَّ الٓ َو

الاقترا٥ُ ؤ٢ىي مً الًٓ الخانل مً اٖخباع الٗمىم في الٗمىم، ٞما ٧ان الاقترا٥ ُٞه 

اٞل ٞهى ؤٚلب ٖلى الًٓ، وما ٧ان بالٗالي ٞهى ؤبٗض, وما ٧ان اإلاخىؾِ باإلاخىؾِ بالجيـ الؿ

 ٖلى الترجِب في الهٗىص والجزو٫(
 
 .(298)ٞمخىؾِ

  رِ ب اإلاٗخبَ ب اإلاغؾل واإلاىاِؾ )) الفغق بحن اإلاىاِؾ 
ُ
 ه في حيـ الخىم ((بر حيُؿ الظي اٖخ

خباع بمٗجى ؤه ٣ه  ه ٢ض ؤوعصاٖلم ؤن اإلاىاؾب الظي ٢ض قهض له الكإع بااٖل الخ٨م ٖلى ٞو

ى الىٕى ألاو٫ مً اإلاىاؾب الظي ٢ا٫ ُٞه الكاَبي ) – ُٕ ب٣بىلهَو له ؤعبٗت  –( ؤن ٌكهض الكغ

ؤو جإزحر ُٖىه في ظيـ  ,ه في ٖحن طل٪ الخ٨مُٖىِ  ٢ا٫ الٛؼالي: )ألهه بما ؤن ًٓهغ جإزحُر ؤخىا٫, 

                                              

 7/280البدغ املخُِ ( 295)

 5/459( املخهى٫ 296)

 2/200( قغح الخى٣ُذ 297)

ذ ٖلى الخىيُذ 298)  140 - 2/139( الخلٍى
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, (299)في ٖحن طل٪ الخ٨م( ؤو جإزحر ظيؿه ,ؤو جإزحر ظيؿه في ظيـ طل٪ الخ٨م ,طل٪ الخ٨م

 .ه ما ٌٗبرون ٖىه بالىٕىٖىه بالٗحن َى هُٟؿ  َر واٖلم ؤن اإلاٗبَّ 

ظا اإلا٩ان مً مك٨الث ال٣ُاؽ جد٣ُ٣ا وجهىعا، زهىنا ٖلى  و٢ض ٢ا٫ الُىفي: )َو

 .(300)ٟذ ؤوؿخه به(ُٗ ً يَ اإلابخضت وَم 

ؾىىي: )٧الؿ٨غ م٘ ؤن ٌٗخبر الكإع هٕى اإلاىاؾبت في هٕى الخ٨م, ٢ا٫ ؤلا  :(الخالت ألاولى)ـٞ

 الؿُّ  الخغمت, ٞةنَّ 
ْ
ُٕ ُٞه خُض  َغ ٨ ٕ  مً الخ٨م، و٢ض اٖخبٍر الكاع م هى ٕ  مً الىن٠, والخدٍغ هى

 .(301)خغم الخمغ, ُٞلخ٤ به الىبُظ(

و٢ا٫ الٛؼالي: )ٞةن ؤْهغ جإزحر ُٖىه في ٖحن طل٪ الخ٨م ٞهى الظي ٣ًا٫ له: بهه في مٗجى 

 ٌَ ى اإلا٣ُٕى به الظي عبما  بط ال ًب٣ي الٟٕغ وألانل مباًىت بال  ,ٗتٝر به مى٨غو ال٣ُاؽألانل, َو

م ٖحن الكغب في الخمغ ٞالىبُظ ملخ٤  ,حٗضص املخل، ٞةهه بطا ْهغ ؤن ٖحن الؿ٨غ ؤزغ في جدٍغ

ٞالؼبِب ملخ٤ به ٢ُٗا بط ال ًب٣ى بال ازخالٝ  ,وبطا ْهغ ؤن ٖلت الغبا في الخمغ الُٗم ,به ٢ُٗا

٩ىن طل٪ ٦ٓهىع ؤزغ الى٢إ في بًجاب ال٨ٟاعة ٖلى ٖضص ألاشخام التي هي مجاع  ي اإلاٗجى، ٍو

غابي بط ٩ًىن الهىضي والتر٧ي في مٗىاٍ(  .(302)ألٖا

ا، ٞخ٩ىن َاَغة ٧الهغ،  ٢ا٫ الُىفي: )و٦ظل٪ ٢ىلىا: الُىاٝ مىظىص   في الٟإعة وهدَى

 
 
ى الُهاعة(ؤزغ ُٖىُ  ٞالُىاٝ ون٠  .(303)ه في الخ٨م َو

٢ا٫ الُىفي: )٣٦ىلىا: ر الكإع هٕى الىن٠ في ظيـ الخ٨م، ؤن ٌٗخب :(الخالت الثاهُت)و

ً م٣ضَّ  م في والًت الى٩اح ٢ُاؾا ٖلى ج٣ضًمه في ؤلاعر، ٞالىن٠ الظي َى ألازىة في ألار لؤلبٍى

، ٞهظا  ، والخ٨م الظي َى الىالًت وؤلاعر مخدضان بالجيـ ال بالىٕى ألانل والٟٕغ مخدض بالىٕى

َى ظيـ الخ٣ضًم، ٞٗحن ألازىة ؤزغث في ظيـ ون٠ ؤزغ ُٖىه في ظيـ الخ٨م، و 

 . (304)الخ٣ضًم(

ى ٧و  ٕ  ٢ا٫ ؤلاؾىىي: )بن امتزاط اليؿبحن َو ً هى و٢ض  مً الىن٠, ىهه ؤزا مً ألابٍى

في والًت  ىا ٖلُه الخ٣ضًَم ْؿ رار، و٢ِ حلى ألار مً ألاب ٞةهه ٢ضمه في اإلااٖخبٍر الكإع في الخ٣ضًم ٖ

                                              

 (320( اإلاؿخهٟى )م 299)
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ُت؛ بط الخ٣ضًم ال ِل الى٩اح والهالة ٖلُه وجدمُّ  ضًت إلاكاع٦تها له في الجيؿُت, وبن زالٟه في الىٖى

  ٕ م الىبُظ والخمغ,  في والًت الى٩اح هى ى جدٍغ مٛاًغ للخ٣ضًم في ؤلاعر، بسالٝ الخ٨م اإلاخ٣ضم َو

ا واخضا( مها هٖى  .(305)ٞةن الازخالٝ َىا٥ باملخل زانت وال ؤزغ له, ٩ُٞىن جدٍغ

ُٕ ؤن ٌٗخبر الكا :(الخالت الثالثت)و ـَ  ع اإلاىاؾبت في هٕى الخ٨م, ٢ا٫ ؤلاؾىىي: )وطل٪  ظي

الكإع اٖخبر ظيـ اإلاك٣ت في  ٧اإلاك٣ت اإلاكتر٦ت بحن الخاثٌ واإلاؿاٞغ في ؾ٣ٍى ال٣ًاء, ٞةنَّ 

ا؛ ألن مك٣ت الؿٟغ هٕى  هٕى ؾ٣ٍى ٢ًاء الغ٦ٗخحن، وبهما ظٗلىا ألاو٫ ظيؿا، والشاوي هٖى

ٗخحن باليؿبت بلى اإلاؿاٞغ والخاثٌ ٞهى هٕى مسال٠ إلاك٣ت الخٌُ، وؤما ؾ٣ٍى ٢ًاء الغ٦

 .(306)واخض(

ى ما ؤزغ ُٖىه في ٖحن  ؤن ٣ًى٫: َظا اإلاشا٫ُ  ٢ا٫ الُىفي: )ول٣اثٍل  َى مً ال٣ؿم ألاو٫; َو

الخ٨م، ألن هٕى اإلاك٣ت في الخإزحر واخض، و٦ظا هٕى الخ٨م، وبهما ازخلٟا مً ظهت ؾببهما، بط 

ظٍ مك٣ت بجمام، َو  ظا ؾ٣ٍى ؤنل الهالة، وطا٥ ؾ٣ٍى ع٦ٗخحن مجها.َظٍ مك٣ت ج٨غاع، َو

وألاظىص ؤن ٣ًا٫ في اإلاشا٫ اإلاظ٧ىع: ٧ةؾ٣اٍ الهالة ًٖ الخاثٌ للمك٣ت، ٞةن ظيـ 

( ٍى اإلاك٣ت ؤزغ في ٖحن َظا الؿ٣ٍى مً ٚحر حٗغُّ   .(307)إلاؿاٞغ وال ٚحٍر

 في ٢ا٫ الؼع٦صخيؤن ٌٗخبر الكإع ظيـ الىن٠ في ظيـ الخ٨م،  :(الخالت الغابٗت)و

ى ٦خٗلُل ٧ىن خض الكغب زماهحن، ٞةهه مٓىت ال٣ظٝ يغوعة ؤهه مٓىت الاٞتراء، "البدغ"  : )َو

ء ؤ٢ُمذ م٣امه في  ٞىظب ؤن ٣ًام م٣امه، ٢ُاؾا ٖلى الخلىة، ٞةجها إلاا ٧اهذ مٓىت الٍى

 .(308)الخغمت(

 و٢ا٫ في "حكي٠ُ اإلاؿام٘" : )ٞةن الكغب مٓىت الاٞتراء، ٦ما ؤن الخلىة باألظىبُت مٓىت

ئها، ٞإلخ٤ خض الكغب بدض ال٣ظٝ ب٢امت للكغب م٣ام الاٞتراء الظي َى مٓىت الاٞتراء،  َو

 .(309)٣ٞض ؤزغ ظيـ اإلآىت في ظيـ الخغمت(

ؤعي ؤهه بطا قغب َظي وبطا َظي "في قاعب الخمغ:  -هنع هللا يضر-٦ما ٢ا٫ ٖلي ٢ا٫ ؤلاؾىىي: )و 

 ٣ٞض ؤوظبىا خضَّ  ,الصخابت ٖلى طل٪ ٌٗجي ال٣اطٝ، ووا٣ٞه "اٞتري, ٩ُٞىن ٖلُه خض اإلاٟتري 

                                              

 2/857جهاًت الؿى٫ ( 305)

 858 - 2/857 الؿاب٤( 306)

 393 - 3/392قغح مسخهغ الغويت ( 307)

 7/274( البدغ املخُِ 308)

 298 - 3/297حكي٠ُ اإلاؿام٘ ( 309)
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ى الكغب م٣ام ال٣ظٝ، ٢ُاؾا  ال٣ظٝ ٖلى الكغب، ال ل٩ىهه قغبا بل ؤ٢امىا مٓىت ال٣ظٝ َو

م؛ ل٩ىن الخلىة مٓىت له, ٣ٞض ْهغ ؤن  ء في الخدٍغ ٖلى ب٢امت الخلىة باألظىبُت م٣ام الٍى

ـ   ء وإلآىت ال٣ظٝ الكإع اٖخبر اإلآىت التي هي ظي ـ  ف ,إلآىت الٍى  ي الخ٨م الظي َى ظي

ء  .(310)(إلًجاب خض ال٣ظٝ ولخغمت الٍى

 
ُ
م,  م  صاثما م٣ضَّ مً ألاوناٝ  ألازوَّ  بلى ؤنَّ  و٢ض ج٣ضمذ ؤلاقاعة ٢ا٫ الغاػي: ٖلى ألٖا

ًُّ ٧ىِن ) ض و٧لما ٧ان الىن٠ والخ٨م ؤزوَّ ٧ان ْ
َ
 ،طل٪ الىن٠ مٗخَبرا في خ٤ طل٪ الخ٨م آ٦

 , (311)(ؤٖمَّ مىه٩ُٞىن ال مدالت م٣ضما ٖلى ما ٩ًىن 
َّ
ظا ٌؿخلؼم ؤن ٩ًىن ما ؤز ما  َغ َو ه م٣ضَّ ُٖ هى

 ٖلى ما ؤزغ ظيُؿه, ألن الىٕى ؤزو.

ُٖ ٢ا٫ الغاػي في "املخهى٫" : )ولهظا  ذ ؤن الىن٠ اإلاىاؾب للخ٨م ٢ض ٩ًىن هى ه ٖٞغ

ًُ  ,مىاؾبا لىٕى الخ٨م َٕ ىاؾب ظيُؿ و٢ض  ُٖ  ,الخ٨م ه هى ـَ و٢ض ًىاؾب هى و٢ض  ,الخ٨م ه ظي

ـَ ًىاؾب ظيُؿ  وؤما الشاوي والشالض  ,م ألاو٫ ٖلى الشالزت ألازحرةالخ٨م, وال ق٪ في ج٣ضُّ  ه ظي

 . (312)(ٞهما ٧اإلاخٗاعيحن وال ق٪ في ج٣ضمهما ٖلى الغاب٘

 ٖلى الجمُ٘؛ ألنَّ  م  ٢ا٫ ال٣غافي في "قغح الخى٣ُذ" : )وجإزحر الىٕى في الىٕى م٣ضَّ و 

م، وألازو بالصخيء م٣ضم ٖلى حن ٢ض خهال ُٞه: زهىم الىن٠ وزهىم الخ٨الخهىنَ 

 
ُ
م، ولظل٪ ٢ ضمذ البىىة في اإلاحرار ٖلى ألازىة، وألازىة ٖلى الٗمىمت, و٦ظل٪ ٢ضم لبـ ألٖا

غ ال  م الخٍغ غ, وألن جدٍغ غ ٞمى٘ في الهالة, ألهه ؤزو بالهالة مً الخٍغ الىجـ ٖلى الخٍغ

م الىجـ ؤ٢ىي مىه ألهه مسخو بها، و٦ظل٪ بطا لم ًجض املخغم بال  ًسخو بالهالة, ٩ٞان جدٍغ

م الهُض زام باإلخغام. وال٣اٖضة ؤن ألازو  مُخت ونُضا ؤ٧ل اإلاُخت صون الهُض، ألن جدٍغ

ؤبضا م٣ضم، ٨ٞما ؤن الىٕى في الىٕى ؤزو الجمُ٘، ٞالجيـ في الجيـ ؤٖم الجمُ٘، واإلاى٣ى٫ 

ان مخٗاعيان م٣ضمان ٖلى الغاب٘, لى  ظىص ؤن الىٕى في الجيـ والجيـ في الىٕى مدؿاٍو

 .(313)(الخهىم ٞحهما مً خُض الجملت

م  م في ألٖا و٢ا٫ الُىفي في "مسخهغ الغويت" : )جإزحر ألازو في ألازو ؤ٢ىي، وجإزحر ألٖا

٨ُؿ  ٖم٣ًابله، وألازو في ألا  ه واؾُخان(, و٢ا٫ في "قغخه" : )"واؾُخان" بحن طًى٪ ٖو

                                              

  2/858جهاًت الؿى٫ ( 310)

 5/165هى٫ املخ( 311)

 5/459 الؿاب٤( 312)

 167 - 2/166قغح جى٣ُذ الٟهى٫ ( 313)
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حن، بط في ٧ل واخض مجهما ٢ىة   الُٞغ

 
مُت، بسالٝ مً ظ مً ظهت ألازهُت، وي٠ٗ هت ألٖا

حن، بط ألاو٫ جمدًذ ُٞه ألازهُت، ٞخمدًذ له ال٣ىة، والشاوي جمدًذ ُٞه  الُٞغ

مُت، ٞخمدٌ له ال٠ًٗ(  .(314)ألٖا

هم في ؤل٣اب َظٍ اإلاٗاوي, ُٞيبػي للىاْغ ؤن ًدغم حن ٢ض جدباًً َغاث٣ُ ِٟ واٖلم ؤن اإلاهىِّ 

ض الىٓغ في اإلاٗاوي لٟهمها واؾدُٗابها وال ًًٍغ   ٖلى ججٍغ
ُ
هم في اإلاهُلخاث, بٗض طل٪ ازخالٞ

 .هاولهظا لم هدٟل بظ٦غ جباًجهم ٞح

و٢ض ٢ا٫ ابً الٗغبي في "الٗىانم" في ؤزىاء بٌٗ مباخشاجه: )وبطا انُلخىا ٦ظل٪ ٖلحها، 

لم همىٗهم، ول٨ً ال ٩ًىن انُالُخهم ؤنال ًغ٦بىن ٖلُه مٗجى، ٞةنَّ الانُالخاث ال جتر٦ب 

 .(315)ٖلحها اإلاٗاوي(

ه الٛؼالي في "الا٢خهاص" : )بو٢ا٫ قُ
ُ
ِِ وكإث ِمً َيال٫ َمً َلب اإلاٗاوي س الُ نَّ ؤ٦ثر ألٚا

ٗلم ؤجها   زم ًىٓغ في ألالٟاّ زاهُا، َو
ً
ال مً ألالٟاّ، ول٣ض ٧ان مً خ٣ه ؤن ٣ًغع اإلاٗاوي ؤوَّ

٤ وجغ٥  ٤ُ اؾخضبغ الٍُغ انُالخاث  ال جخٛحر بها اإلا٣ٗىالث, ول٨ً مً خغم الخٞى

 .(316)الخد٤ُ٣(

ل٪ و٧ان ٦مً : )" اإلاؿخهٟى"٢ا٫ في و  اٖلم ؤن ٧ل مً َلب اإلاٗاوي مً ألالٟاّ يإ َو

ى ًُلبه ال في ٣ٖله زم ؤجب٘ اإلاٗاوي ألالٟاّ ٣ٞض ومً ٢غع اإلاٗاوي ؤوَّ  ,اؾخضبغ اإلاٛغب َو

 . (317)(اَخضي

ه اإلاٗا:  "قٟاء الٛلُل"في ٢ا٫ و  وي )الٗباعاث هي التي جدب٘ اإلاٗاوي وحؿىي ٖلحها؛ ٞإما حؿٍى

ٖلى الٗباعاث, ٞهى مً صواعي الخبِ، وظىالب الًال٫(
(318) . 

٢ا٫: )ٞال ًيبػي ؤن حؿىي ال٣ىاٖض ٖلى ألالٟاّ؛ بل ًيبػي ؤن حؿىي ألالٟاّ ٖلى 

 .(319)اإلاٗاوي(

غيُ  ظا الىىِٕ  ىا َىا َى بُاُن ٚو الغاب٘ مً اإلاىاؾب اإلاٗخبر  الٟغ١ بحن اإلاىاؾب اإلاغؾل َو

ى ما  ُٕ اٖخبَ َو  في ظيـ الخ٨م, بط َما مكتر٧ان في اٖخباع الجيؿُت.ه ظيَؿ  ر الكاع

                                              

 398 - 3/397قغح مسخهغ الغويت ( 314)

 (145الٗىانم مً ال٣ىانم )م ( 315)

خ٣اص )م 316)  (84( الا٢خهاص في الٖا

 (18اإلاؿخهٟى )م  (317)

 (145قٟاء الٛلُل )م ( 318)

 (292)م  الؿاب٤( 319)
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 اٖخباَع  ٢ا٫ ؤلاؾىىي في الخالت الغابٗت اإلاظ٧ىعة: )واإلاغاص بالجيـ َىا َى ال٣ٍغب؛ ألنَّ 

 .(320)الجيـ البُٗض في الجيـ البُٗض َى اإلاىاؾب اإلاغؾل(

ه البُٗض ر ظيُؿ بِ ولهظا ط٦غ ابً الؿب٩ي في "قغح املخخهغ" ؤن اإلاىاؾب اإلاغؾل )بن اٖخُ 

 .(321)في ظيـ الخ٨م، ٞهى اإلاالثم(

ظٍ اإلاالءمت هي ال٣ُض الظي ًجٗل الجيـ البُٗض في اإلاىاؾب اإلاغؾل ؤزوَّ مً  ٢لذ: َو

ى مُل٤ اإلاهلخت, و٢ض ج٣ضم ؤن َظا ألازحر ال ًصر الخٗلُل  ى ؤٖم ظيـ, َو ظيـ ألاظىاؽ, َو

(به والاؾدىاص بلُه, بل ) ا الكإع  ٦ما ٢ا٫ الؿٗض, ختى ًصر ٧ىُن  ال بض مً زهىنٍُت اٖخبَر

ا.  قٖغ
ً
ا, بط لِؿذ ٧لُّ مهلخٍت مٗخَبَرة  قٖغ

ً
 اإلاهلخت مٗخَبَرة

 و٢ض ج٣ضمذ ؤلاقاعة بلى ؤن مغاجب الجيؿُت مخٟاوجت نٗىصا وهؼوال و٢غبا وبٗضا.

ها ؤٖمُّ  ًُ مً بٌٗ وبًٗها ؤزو  و٢ض ٢ا٫ الٛؼالي في "اإلاؿخهٟى" : )للجيؿُت مغاجُب بٗ

م وبًجاب وهضب ً، ٞةن ؤٖم ؤوناٝ ألاخ٩ام ٧ىهه خ٨ما وبلى الٗحن ؤ٢غب ى٣ؿم بلى جدٍغ

حر نالة، والهالة  و٦غاَت، والىاظب مشال ًى٣ؿم بلى ٖباصة، والٗباصة جى٣ؿم بلى نالة ٚو

وما ْهغ  ,وما ْهغ جإزحٍر في الٟغى ؤزو مما ْهغ جإزحٍر في الهالة ,جى٣ؿم بلى ٞغى وهٟل

وما ْهغ جإزحٍر في الٗباصة ؤزو مما ْهغ في  ,زحٍر في الٗباصةجإزحٍر في الهالة ؤزو مما ْهغ جإ

وما ْهغ في ظيـ الىاظباث ؤزو مما ْهغ في ظيـ ألاخ٩ام، و٦ظل٪ في  ,ظيـ الىاظباث

ظاهب اإلاٗجى ؤٖم ؤوناٞه ؤن ٩ًىن ونٟا جىاٍ ألاخ٩ام بجيؿه ختى ًضزل ُٞه ألاقباٍ، 

لكبه، وؤزو مىه ؤن ٩ًىن مهلخت وؤزو مىه ٧ىهه مهلخت ختى ًضزل ُٞه اإلاىاؾب صون ا

زانت ٧الغصٕ والؼظغ ؤو مٗجى ؾض الخاظاث ؤو مٗجى خٟٔ ال٣ٗل باالختراػ ًٖ اإلاؿ٨غاث، 

ت بال مً  ٞلِـ ٧ل ظيـ ٖلى مغجبت واخضة؛ ٞاألقباٍ ؤيٟٗها؛ ألجها ال حٗخًض بالٗاصة اإلاإلٞى

اإلاازغ الظي ْهغ ؤزغ خُض بهه مً ظيـ ألاوناٝ التي ٢ض ًًبِ الكٕغ ألاخ٩ام بها؛ وؤ٢ىاَا 

ُٖىه في ٖحن الخ٨م، ٞةن ٢ُاؽ الشِب الهٛحرة ٖلى الب٨غ الهٛحرة في والًت التزوٍج عبما ٧ان 

ؤ٢غب مً بٌٗ الىظٍى مً ٢ُاؾه ٖلى والًت اإلاا٫ ٞةن الهٛغ بن ؤزغ في والًت اإلاا٫ ٞىالًت 

عبما ٧ان ؤ٢غب مً  البً٘ ظيـ آزغ، ٞةطا ْهغ ؤزٍغ في خ٤ الابً الهٛحر في هٟـ والًت الى٩اح

 .بٌٗ الىظٍى مً ٢ُاؾه ٖلى والًت اإلاا٫

                                              

 2/858جهاًت الؿى٫ ( 320)

٘ الخاظب ( 321)  4/342ٞع
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ذ بهظا ؤن الًٓ لِـ ًخدغ٥ والىٟـ لِؿذ جمُل بال بااللخٟاث بلى ٖاصة  ٣ٞض ٖٞغ

الكٕغ في الخٟاث الكٕغ بلى ٖحن طل٪ اإلاٗجى ؤو ظيؿه في ٖحن طل٪ الخ٨م ؤو ظيؿه، وؤن 

 ,ظل طل٪ جخٟاوث صعظاث الًٓٞؤل  ,للجيؿُت صعظاث مخٟاوجت في ال٣غب والبٗض ال جىدهغ

لى م٣ضم ٖلى ألاؾٟل   وألا٢غب م٣ضم ٖلى ألابٗض في الجيؿُت، ول٩ل مؿإلٍت  ,وألٖا
مٟغص  طو١ 

ٍِ  ًىٓغ ُٞه املجتهض، ومً خاو٫ خهَغ  ه قُُا ال ٣ٞض ٧ل٠ هَٟؿ  َظٍ ألاظىاؽ في ٖضص ويب

 
ُ
ُه م٣ى٘  ,غاجبهاالبكغ، وما ط٦غهاٍ َى الجهاًت في ؤلاقاعة بلى ألاظىاؽ وم جدؿ٘ له ٢ىة ٞو

 .(322)و٦ٟاًت(

لى َظا ٣ٞض ًض١ ظضا الٟغ١ُ ٢لذ:  بحن اإلاهلخت اإلاغؾلت واإلاهلخت اإلاٗخبر ظيؿها في  ٖو

ٌؿحر مً ظهت ال٣غب والبٗض, بط اإلاغؾلت ؤبٗض وؤٖلى  ظيـ الخ٨م, بط لِـ بُجهما ؾىي جٟاوٍث 

مً ظملت ألامشلت الت الغابٗت اإلاظ٧ىع للخ اإلاشا٫َ  ال ظغم ٢ض ظٗل الكاَبيُّ وألازغي ؤ٢غب وؤهؼ٫, 

خهام" : )اإلاشا٫ الشاوي:  التي حكهض خباع الصخابت للمهالر اإلاغؾلت, ٣ٞض ٢ا٫ في ٦خاب "الٖا اٖل

َم ُٞه الغظٕى بلى اجٟا١ ؤصخاب عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖلى خض قاعب الخمغ زماهحن، وبهما مؿدىُض 

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص خضٌّ  ماء: لم ٨ًً ُٞه في ػمان عؾى٫ِ اإلاهالر والخمؿ٪ باالؾخضال٫ اإلاغؾل. ٢ا٫ الٗل

غ ع، وبهما ظغي الؼظُغ م٣ضَّ  ٤  ، وإلاا اهخهى ألامُغ (323)ُٞه مجغي الخٍٗؼ بلى ؤبي ب٨غ هنع هللا يضر ٢ضٍع ٖلى ٍَغ

 
َ
عضخي هللا ٖجهم  الىٓغ بإعبٗحن، زم اهخهى ألامغ بلى ٖمغ هنع هللا يضر ٞخخاب٘ الىاؽ، ٞجم٘ الصخابت

م؛ ٣ٞا٫ ٖلي هنع هللا يضرٞ  ."مً ؾ٨غ َظي ومً َظي اٞتري، ٞإعي ٖلُه خض اإلاٟتري : "اؾدكاَع

َٕ ٣ًُم ألاؾباَب في  ووظهُ  بظغاء اإلاؿإلت ٖلى الاؾخضال٫ اإلاغؾل ؤن الصخابت عؤوا الكغ

بٌٗ اإلاىاي٘ م٣اَم اإلاؿبباث، واإلآىت م٣اَم الخ٨مت، ٣ٞض ظٗل ؤلاًالَط في ؤخ٩ام ٦شحرة ًجغي 

                                              

 (321 - 320اإلاؿخهٟى )م ( 322)

ٗت ؤو مٗاعيت للىو باالؾخهالح, ٢ا٫ الٛؼالي في "اإلاؿخهٟى" ( 323) ضا ٖلى الكَغ ولهظا ٞةن ما نىٍٗى لِـ جٍؼ

٤ٍ ( : )178)م  عا ٠ُ٨ٞ ػاصوا  ٞةن ٢ُل: ٞبإي ٍَغ بلٜ الصخابت خض الكغب بلى زماهحن، ٞةن ٧ان خض الكغب م٣ضَّ

عا، ل٨ً باإلاهلخت؟ وبن لم ٨ًً م٣ضع  َبِه بدض ال٣ظٝ؟ ٢لىا: الصخُذ ؤهه لم ٨ًً م٣ضَّ
َّ
غا ِٞلَم اٞخ٣غوا بلى الك ا و٧ان حٍٗؼ

م بإعبٗحن، ٞغؤوا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يغب الكاعب في ػمان عؾى٫ هللا  بالىٗا٫ وؤَغاٝ الشُاب ٣ٞضع طل٪ ٖلى ؾبُل الخٗضًل والخ٣ٍى

غاث مٟىَّ  اصة ٞؼاصوا، والخٍٗؼ ِمغوا بمغاٖاة اإلاهلخت, و٢ُل اإلاهلخت في الٍؼ
ُ
يت بلى عؤي ألاثمت، ٩ٞإهه زبذ باإلظمإ ؤجهم ؤ

غ عؾى٫ هللا  اصة ٖلى حٍٗؼ ضوا الٍؼ لهم: اٖملىا بما عؤًخمٍى ؤنىَب بٗض ؤن نضعث الجىاًت اإلاىظبت لل٣ٗىبت. وم٘ َظا ٞلم ًٍغ

، ٞغؤوا الكغب مٓىت -ملسو هيلع هللا ىلص  - ب مً مىهىناث الكٕغ ال٣ظٝ؛ ألن مً ؾ٨غ َظي، ومً َظي اٞتري، وعؤوا الكٕغ  بال بخ٣ٍغ

ء م٣ام قٛل الغخم، والبلٙى م٣ام هٟـ  ٣ًُم مٓىت الصخيء م٣ام هٟـ الصخيء ٦ما ؤ٢ام الىىم م٣ام الخضر، وؤ٢ام الٍى

اء واهٓغ ؤًًا: قٟ .اَـ  (ال٣ٗل؛ ألن َظٍ ألاؾباب مٓان َظٍ اإلاٗاوي، ٞلِـ ما ط٦غوٍ مسالٟت للىو باإلاهلخت ؤنال

 ( . )ػ(217 - 216الٛلُل )م 
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ؤلاهؼا٫، وظٗل الخاٞغ للبئر في مدل الٗضوان وبن لم ٨ًً زم مغص ٧اإلاغصي هٟؿه، وخغم مجغي 

ٗت  ٗت بلى الٟؿاص، بلى ٚحر طل٪ مً اإلاؿاثل، ٞغؤوا الكغب طَع الخلىة باألظىبُت خظعا مً الظَع

 الهظًان ٖىض الؿ٨غ ٞةهه ؤو٫ُ ؾاب٤ بلى الؿ٨غان. ٢الىا: ٞهظا 
ُ
بلى الاٞتراء الظي ج٣خًُه ٦ثرة

ى  ً ؤوضر ألاصلت ٖلى بؾىاص ألاخ٩ام بلى اإلاٗاوي التي ال ؤنى٫َ م لها ـ ٌٗجي ٖلى الخهىم ـ َو

  ٕ  .(324)به مً الصخابت عضخي هللا ٖجهم( م٣ُى

 .(325)قضًض هٓغٍ  ٢لذ: ٖلى ؤن ما ط٦ٍغ مدلُّ 

, ٞإًً ؤ٢ام  ؤما ب٢امت اإلآىت م٣ام الخ٨مت, ٣ٞض نغح َى ؤن اإلا٣ُم لظل٪ َى الكإع

 ُٕ ًُ  الؿ٨غ مٓىت لل٣ظٝ؟ هىَم َىا ز الكاع مٓىت م٣ام  ٧لَّ  ْم ٣ِ ال ؾُما وؤن الكإع لم 

اءُ  بة٢امت  الخ٨مت, ولهظا ٢ا٫ الؼع٦صخي بةزغ مشا٫ الخالت الغابٗت: )ول٣اثل ؤن ٣ًى٫: ٧ان الٞى

 .(326)به( الخض بالخلىة، وال ٢اثَل  اإلآىىن وظىَب  اإلآىت م٣امَ 

ُٖ م٘ َظا  ال ٢ا٫ الكى٧اوي: )لضعئها بالكبهاث,  ِٝ لدكىُّ مً الاخخُاٍ في الخضوص, وا َم لِ ما 

ا, ٞال ًجىػ مىه بال  ى ٢بُذ ٣ٖال وقٖغ ق٪ ؤن ب٢امت الخض بيغاع  بمً ال ًجىػ ؤلايغاُع به, َو

ما ؤظاٍػ الكإع ٧الخضوص وال٣هام وما ؤقبه طل٪ بٗض خهى٫ ال٣ُحن؛ ألن مجغص الخضؽ 

 ٌؿدباح به جإلُم اإلاؿلم وبيغاٍع بال والتهمت والك٪ مٓىت للخُة والٛلِ، وما ٧ان ٦ظل٪ ٞال

ٌُ , (327)(زالٝ ن مٓىت الصخيء ٞةمٓىت,  هاي ٧ىجُ ِع اصُّ بهظٍ الكبهت التي  اإلاؿلِم  ْهُغ  ؿدباح٠ُ٨ٞ 

ٍ ٖىض وظىصَا, وؤما الهظًان ٞال ٌٛلب وظىص الاٞتراء ٖىضٍ, والخا٦م في َظا ما ٚلب وظىصُ 

 الكهاصة والخـ.

َغ  ٣هه, و٢ض ج٩لم الخاٞٔ ابً حجغ في بُٗضا ًٖ  ولهظا ؤعي َظا الخ٣ٍغ هٓغ ٖلي هنع هللا يضر ٞو

خهام" : ) ًُ حجغ في "الخلخُو ط٦غ ألاززبىث َظا ٖىه, ٣ٞض ظاء في الخٗل٤ُ ٖلى ٦خاب "الٖا َغ اب

٘  مً عواًت مال٪، و٢ض ونله اليؿاجي والخا٦م، و٢ا٫: "وفي صخخه الخبحر" ، وبحن ؤهه مى٣ُ

ض والىٗا٫، وظلض ؤبى  هٓغ, إلاا زبذ في الصخُدحن ًٖ ؤوـ ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ظلض في الخمغ بالجٍغ

ب٨غ ؤعبٗحن، ٞلما ٧ان ٖمغ اؾدكاع الىاؽ، ٣ٞا٫ ٖبض الغخمً: ؤز٠ الخضوص زماهىن ٞإمغ به 

                                              

خهام ( 324)  18 - 3/16الٖا

٘  للٛؼالي في "قٟاء الٛلُل" )م ( 325) ى ُٞه جاب ػاثض ٖلى ما َىا,  ٦الم الٛؼالي بؿِفي ( وبن ٧ان 217 - 211َو

 ٞغاظٗه.

 7/274( البدغ املخُِ 326)

اع 327)  7/124( هُل ألاَو
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لي ؤقاعا بظل٪ ظمُٗا إلاا زبذ في صخُذ (328)ٖمغ" ، وال ٣ًا٫: ًدخمل ؤن ٩ًىن ٖبض الغخمً ٖو

ض بً ٣ٖبت ؤهه ظلضٍ ؤعبٗحن و٢ا٫: ظلض عؾى٫ هللا ؤعبٗحن، وؤبى ب٨غ مؿلم ًٖ ٖلي في ظلض الىلُ

ظا ؤخب بلي، ٞلى ٧ان َى اإلا مغ زماهحن، و٧ل ؾىت، َو كحر بالشماهحن ما ؤياٞها بلى ؤعبٗحن، ٖو

٢لذ: . (329)(ل٨ً ًم٨ً ؤن ٣ًا٫: بهه ٢ا٫ لٗمغ باظتهاصٍ، زم حٛحر اظتهاصٍ" ,ولم ٌٗمل بها ٖمغ

٠ ألازَغ الكُ َّٗ  .(330)ش ألالباوي في "ؤلاعواء" و٢ض ي

و٢ض ٢ا٫ ناخب "جىيُذ ألاخ٩ام" : )ازخل٠ الٗلماء في خض الخمغ: َل َى زماهىن، ؤو 

اصة، وبال  غ بن عؤي الخا٦م الٍؼ ؤعبٗىن، ؤو ؤن ما بحن ألاعبٗحن والشماهحن ٩ًىن مً باب الخٍٗؼ

 ا٢خهغ ٖلى ألاعبٗحن؟

 : ؤن الخض زماهىن.-جبٗهم مً الٗلماء بلىطَب ألاثمت: ؤخمض، وؤبى خىُٟت، والشىعي، ومً 

 : م ٖمغ، ٣ٞا٫ ٖبض الغخمً ابً ٖٝى وصلُلهم ٖلى طل٪: بظمإ الصخابت، إلاا اؾدكاَع

 اظٗله ٧إز٠ الخضوص زماهحن، ٞجٗله.

ا ظملت مً  ى عواًت ًٖ ؤلامام ؤخمض، ازخاَع وطَب الكاٞعي بلى: ؤن الخض ؤعبٗىن، َو

الم ابً جُمُت، وابً ال٣ُم، وقُسىا ٖبض الغخمً الؿٗضي، الخىابلت: مجهم ؤبى ب٨غ، وقُش ؤلاؾ

 عخمهم هللا حٗالى.

٢ا٫ قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت ُٞما ه٣ل ٖىه في "الازخُاعاث": "والصخُذ في خض الخمغ 

اصة ٖلى ألاعبٗحن بلى الشماهحن لِؿذ  : ؤن الٍؼ حٍر بخضي الغواًخحن اإلاىا٣ٞت إلاظَب الكاٞعي ٚو

ال١، بل في نٟت الًغب  ها له الاظتهاصَ ْػ ٘ ٞحها بلى اظتهاص ؤلامام، ٦ما ظىَّ غَظ ًُ  واظبت ٖلى ؤلَا

 ُٞه".

الىبي ٖلُه الهالة والؿالم، وؤبي  و٢ا٫ في "اإلاٛجي": "وال ًى٣ٗض ؤلاظمإ ٖلى ما زال٠ َٞٗل 

اصة مِ ب٨غ، ٞخُ    ً ٖمَغ دمل الٍؼ
ُ
غ، ًجىػ ٞٗل  ها بطا عآٍ ؤلامام".ٖلى ؤجها حٍٗؼ

ٍٕ  ض بهظا، الغصَّ ٣ِه وٍَ   .(331)مً الصخابت( ٖلى مً ٢ا٫: بن الشماهحن ٧اهذ بةظما

                                              

" بهظا الخمام ُٞه ٢هت الخضًض مً الخاٞٔ بلى "الصخُدحن بُه( ٖؼو )جى:  8/48 "ؤلاعواء"٢ا٫ ألالباوي في ( 328)

قغخه َظا لخضًض ؤوـ اإلاظ٧ىع ٢بل,  يه ٢ض هبه ٖلى طل٪ فٍ , ومً العجُب ؤهه َى هُٟؿ ٢لض ُٞه ٚحرَ  ٖبض الغخمً ؾهى  

  الٗمضة ( : " و٢ض وؿب ناخُب 12/55" )"الٟخذ ي٣ٞا٫ ف
َ
ج "الصخُدحن", ولم ً ٖبِض  ٢هت سغط الغخمً َظٍ بلى جسٍغ

 " اَـ . ي م ٖبض الخ٤ في )الجم٘( زم اإلاىظع , وبظل٪ ظؼ مجها قِئا ي البساع 

خهام 329)  3/17( َامل الٖا

 48 - 8/46( اهٓغ: بعواء الٛلُل 330)

دُت  298 - 6/297جىيُذ ألاخ٩ام مً بلٙى اإلاغام للبؿام ( 331) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  97 - 25/96, واهٓغ: اإلاىؾٖى

 



 

 112 

, ألنَّ ٞالخانل ؤن الٟغ١ بحن اإلاىاؾب اإلاغؾل واإلاىاؾب اإلاكهى  خباع ص٤ُ٢   ص لجيؿه بااٖل

خباع, ٚحر ؤن ألاو٫َ  هما مكهىص  ٧لح ُٞه للجيـ البُٗض والشاوي إلاا صوهه مً  الىُٓغ  لجيؿه بااٖل

 ً ٦الم الٛؼالي ؤهه لِـ لهظا الخٟاوِث مِ  و٢ض ٖلمَذ ظىاؽ, َظٍ ألا  , وال ًسٟى جٟاوُث ألاظىاؽ

ًَ  مُٗاع   ه في ٞغوٕ  غظ٘ ألامُغ ص٤ُ٢ وبهما  ُٞه بلى طو١ ال٣ُٟه ومل٨خه اإلا٨دؿبت مً جهٞغ

ى٫ مٗاهاة الىٓغ ٞحها. ٗت َو  الكَغ

َذ ُٞه بلى ألاظى ولهظا ٞةن ابً عقض في "بضاًت املجتهض" إلاا ط٦غ ال٣ُاَؽ  َٟ اؽ اإلاهلخي اإلالخ

 ُٟ الء ًَ الٗالُت للمهالر ٢ا٫: )ٞلىٟىى ؤمشا٫َ َظٍ اإلاهالر بلى الٗلماء بد٨مت الكغاج٘ ال

َهمىن بالخ٨م بها( تَّ ًُ  .(332)الظًً ال 

 ٌُ ٗت ٗلم ؤن َظا الباب ال ًدىم خى٫ خماٍ بال مً عسخذ ٢ضُم وبهظا  ه في ٖلىم الكَغ

 الاؾخيباٍ اإلاٗبر ٖجها باالظتهاص
ُ
 .وجد٣٣ذ له بمؼاولتها مل٨ت

, ال ًسىى ولهظا  م  ص٤ُ٢ 
ْ
ل ِٗ ت اإلا٣انض التي بجي ٖلحها ألاخ٩ام ٞ ٢ا٫ الضَلىي: )وؤما مٗٞغ

٠ طَُىه، واؾخ٣ام ٞهمه(
ُ
 .(333)ُٞه بال مً لُ

ُم مًىىها به ٖلى ٚحر ؤَله، وَُ و٢ا٫ ؤًًا: )
ْ
ل ِٗ كتٍر له ما ٌكتٍر في جٟؿحر لم ًؼ٫ َظا ال

دغم الخىُى   .(334)(ض بلى الؿجن وآلازاعحر اإلاؿدىِ ُٞه بالغؤي الخالو ٚ ٦خاب هللا، ٍو

٠ٍ و٢ا٫ 
َّ
ٗت" : )لِـ ٧لُّ م٩ل ت  ابً ٖاقىع في ٦خاب "م٣انض الكَغ بداظت بلى مٗٞغ

ٗت, ألنَّ   الٗامّيِ ؤن  م٣انض الكَغ
ٕ  ص٤ُ٢  مً ؤهىإ الٗلم, َٞد٤ُّ ٗت هى ت م٣انض الكَغ مٗٞغ

ه و 
َ
دِؿً يبُ ًُ ت اإلا٣ِهض, ألهه ال  ٗت بضون مٗٞغ ى الكَغ خل٣َّ خىؾ٘ للىاؽ في ًَ ًُ ه, زم 

َ
ل ال ججًز

 ًَ ُت, لئال  ٟهم اإلا٣انض بم٣ضاع اػصًاص خٓهم مً الٗلىم الكٖغ ىُ ُٗ ًَ حٍٗغ َّ٣
َ
ل ًُ ىهه مً ىا ما 

 .(335)اإلا٣انض في ٚحر مىايٗه, ُٞٗىص ب٨ٗـ اإلاغاص(

٢ا٫ الكاَبي في ٦خاب "اإلاىا٣ٞاث" : )ال ٌؿمذ للىاْغ في َظا ال٨خاب ؤن ًىٓغ ُٞه و٢ض 

غوٖها، مى٣ىلها وم٣ٗىلها، هَٓغ مٍُٟض ؤ ٗت، ؤنىلها ٞو ان مً ٖلم الكَغ و مؿخُٟض ختى ٩ًىن ٍع

                                              

 3/69بضاًت املجتهض ( 332)

 1/237هللا البالٛت  حجت( 333)

 1/30الؿاب٤ ( 334)

ٗت ؤلاؾالمُت )م 335)  (188( م٣انض الكَغ
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ٚحر ُمسِلٍض بلى الخ٣لُض والخٗهب للمظَب، ٞةهه بن ٧ان ٨َظا, ز٠ُ ٖلُه ؤن ًى٣لب ٖلُه ما 

٤ للهىاب(  .(336)ؤوصٕ ُٞه ٞخىت بالٗغى، وبن ٧ان خ٨مت بالظاث، وهللا اإلاٞى

محن ٖلى مظَب مال٪ في ال٣ى٫ باإلاهالر ؤهه ٌؿخلؼم ٢لذ: ومً َىا إلاا ؤوعص بمام الخغ 

م, ؤظاب ًٖ طل٪ ألابُاعي في  ان"جد٨َُم الٗىام بدؿب آعائهم مً مالثمهم ومىاَٞغ  "قغح البَر

بإن الخ٨م في اإلاهلخت للمجتهض ال للٗىام, وجد٤ُ٣ اإلاهلخت مىٍى باالظتهاص اَـ ٢ا٫ ابً 

اث٠)ٖاقىع:  املجتهض, ولِؿذ هي خ٨ما ختى ٌٗمل بها  ؤي: ألجها صلُُل خ٨ٍم, ٞهي مً ْو

 .(337)(الٗامي

بن مال٩ا ٌكتٍر في اإلاهلخت ؤَلُت الاظتهاص, ل٩ُىن ٢ا٫ ال٣غافي في "قغح املخهى٫" : )و 

 ِْ ه ٖما ًسالٟها( ُغ الىا ُٗ ب ه َو
ُ
ٗت، ُٞيبى ٣ٖل  .(338)مخ٨ُٟا بإزال١ الكَغ

٠ِ مِ  و٢ا٫ ؤًًا: )ومال٪  بهما ٌٗخبر الىَٓغ  ِ
ُّ ه وهٓغُ ب٣ىاٖ ً اإلاخ٨َ ٍ ض الكٕغ ختى ٩ًىن ْىُّ

 ًَ ِٟ مُل إلاىا٣ٞتها(ى  .(339)غ ًٖ مسالٟتها ٍو

٤ٍ  و٢ا٫ الكُش دمحم الخًغ خؿحن: )ولِـ في ألازظ باإلاهالر اإلاغؾلت ٞخُذ  ًضزل مىه  ٍَغ

ٗت ٖلى ما ًالثم آعاءَ  الٗىامُّ  ا بلى الخهٝغ في ؤخ٩ام الكَغ ْىه بٌٗ ٦ما  –َم ؤو ًىاَٞغ

اًتها ؤو  ٍ في قٍغ ألازظ بهظٍ اإلاهالر مً ٖضم وعوص صلٍُل ٞةن ما ط٦غها – حنبال٩اج قغعي ٖلى ٖع

ٗها ًٖ ؤن ج٩ىن في مخىاو٫ آعاء الٗامت  ؤقباٍ الٗامت, بط ال ًضعي ؤن َظٍ اإلاهلخت  وؤبلٛائها ًٞغ

عي بال مً ٧ان ؤَال لالؾخيباٍ, ٢ا٫ الكُش ٖمغ الٟاسخي لم ًغص في مغاٖاتها ؤو بَمالها صلُل قغ 

 ه ل في عؾالٍت 
َّ
ِ في الى٠٢: "وؤو

ّ
 ض ؤن ًضعي ٚلبت الًٓ ؤن َظٍ اإلاهلخت ٞحها جدهُُل ى للم٣ل

, وؤجها لم ًغص في الكٕغ ما ٌٗاعيها وال ما ٌكهض بةلٛائها, م٘ ؤهه ال بدض له في  م٣هىِص  الكإع

ل َظا بال اظتراء   ٖلى خ٨م قغعي بٛحر ٣ًحن؟".  ٖلى الضًً وب٢ضام   ألاصلت وال هٓغ له ٞحها, َو

  ٧لُّ  ٞلِـ
 
 ٢بُل ًضزل في  ما ًبضو لل٣ٗل ؤهه مهلخت

ُ
بجى ٖلُه ألاخ٩ام, وبهما اإلاهالر اإلاغؾلت وج

ا مً َى ؤَل   لخٗٝغ ألاخ٩ام مً مأزظَا ختى ًش٤ بإهه لم ًغص في  هي اإلاهالر التي ًخضبَغ

ٗت قاَض    .(340)ٖلى مغاٖاتها ؤو بلٛائها( الكَغ

                                              

 1/124اإلاىا٣ٞاث ( 336)

 2/168خاقُت الخى٣ُذ ( 337)

 9/4092هٟاجـ ألانى٫ ( 338)

 9/4094 الؿاب٤( 339)

ٗت ؤلاؾالمُت نالخت ل٩ل ػمان وم٩ان )م 340)  (75 - 74( الكَغ
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خباع اإلاهلخت اإلاغؾلت ؤن جىىن  َغٍ اٖل
َ
ت كُُٗت ولُت () َمً ق  يغوٍع

ؤما الىا٢٘ في عجبت الًغوعاث٢ا٫ الٛؼالي في "اإلاؿخهٟى" : )
ٞال بٗض في ؤن ًاصي بلُه  (341)

مً ؤؾاعي  مٗحن، ومشاله: ؤن ال٨ٟاع بطا جترؾىا بجماٍٖت  مجتهض، وبن لم ٌكهض له ؤنل   اظتهاصُ 

لبىا ٖلى صاع ؤلاؾالم و٢خلىا ٧ا ,اإلاؿلمحن ٞت اإلاؿلمحن، ولى عمُىا ٞلى ٦ٟٟىا ٖجهم لهضمىها ٚو

 ًُ ظا ال ٖهَض  ,ب طهباظهِ الترؽ ل٣خلىا مؿلما مٗهىما لم    َو
َّ
، ولى ٦ٟٟىا لؿل  به في الكٕغ

ْ
ىا ُ

ٖلى ظمُ٘ اإلاؿلمحن ٣ُٞخلىجهم زم ٣ًخلىن ألاؾاعي ؤًًا، ُٞجىػ ؤن ٣ًى٫ ٢اثل: َظا  ال٨ٟاَع 

  ,ب٩ل خا٫ م٣خى٫   ألاؾحُر 
ُ
؛ ألها وٗلم ٢ُٗا ؤنَّ بلى م٣هىص ا ظمُ٘ اإلاؿلمحن ؤ٢غُب  ٞدٟٔ  لكٕغ

ال٣خل ٦ما ٣ًهض خؿم ؾبُله ٖىض ؤلام٩ان، ٞةن لم ه٣ضع ٖلى الخؿم  الكٕغ ج٣لُُل  م٣هىصَ 

 الكٕغ ال بضلٍُل  ها م٣هىصَ لم بالًغوعة ٧ىجُ ُٖ  و٧ان َظا الخٟاجا بلى مهلخٍت  ,٢ضعها ٖلى الخ٣لُل

ى زاعظت ًٖ الخهغ. ل٨ً جدهُل َظا اإلا مٗحن بل بإصلٍت  وؤنٍل  واخٍض  ٤ َو ٣هىص بهظا الٍُغ

ًُ َم  ٢خُل  ب  ً لم  ٤  مهلخٍت  مٗحن, ٞهظا مشا٫ُ  لم ٌكهض له ؤنل   ظهب ٍٚغ ٚحر مإزىطة بٍُغ

 .(342)(يغوعة ٢ُُٗت ٧لُت :ؤجها ,ؤوناٝ َا باٖخباع زالزِت مٗحن. واه٣ضح اٖخباعُ  ال٣ُاؽ ٖلى ؤنٍل 

  ٞةن ٢ُل: وبطا جترؽ ال٨ٟاُع زم ٢ا٫: )
ُّ
م ٖلى اؾدئها٫ هُِ باإلاؿلمحن ٞال ه٣ُ٘ بدؿل

 ؤلاؾالم لى لم ٣ًهض الترؽ بل ًضع٥ طل٪ بٛلبت الًٓ.

للىا بإن طل٪ مٓىىن،  ,٢لىا: ال ظغم ط٦غ الٗغا٢ُىن في اإلاظَب وظهحن في جل٪ اإلاؿإلت ٖو

 
ُ
ٍ َج وهدً بهما ه

ًّ ٍب  ىػ طل٪ ٖىض ال٣ُ٘ ؤو ْ ًُّ  ٢ٍغ ُب  مً ال٣ُ٘، والٓ مً ال٣ُ٘ بطا ناع  ال٣ٍغ

 َٖ  ٧لُا و
ُ
 الجؼثُت باإلياٞت بلُه. غ ألاشخاُم دخ٣َ م الخُغ ُٞه ٞخُ ٓ

  ٞةن ٢ُل: بنَّ 
ُّ
ىا ًٖ الؿاعي في ألاعى بالٟؿاص يغعا ٧لُا بخٍٗغٌ ؤمىا٫ ِٟ في جى٢

اصجه املجغبت َى٫َ  لب طل٪ ٖلى الًٓ بما ٖٝغ مً َبُٗخه ٖو  اإلاؿلمحن وصمائهم للهال٥ ٚو

.  ٖمٍغ

                                              

ت، هي ال( ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )341) ها وآخاصَا في يغوعةٍ اإلاهالر الًغوٍع بلى جدهُلها،  تي ج٩ىن ألامت بمجمٖى

  بدُض ال ٌؿخ٣ُم الىٓامُ 
ُ
ولؿذ ؤٖجي بازخال٫ هٓام ألامت  ,وجالف ألامت بلى ٞؿاٍص  بازخاللها، بدُض بطا اهسغمذ جاو٫ خالت

 
َ
 َال٦

َ
  به ؤن جهحر ؤخىا٫ُ ألامم في الىزيُت والهمجُت، ول٨جي ؤٖجي  مذ مىه ؤٖغ١ُ لِ َظا ٢ض َؾ  ها، ألنَّ ها وايمدالل

ً
 ألامت قبحهت

 ُٕ ٌُ  ,مجها بإخىا٫ ألاوٗام، بدُض ال ج٩ىن ٖلى الخالت التي ؤعاصَا الكاع طل٪ الازخال٫ بلى الايمدال٫ آلاظل  و٢ض ًٟطخي بٗ

. اَـ  (بخٟاوي بًٗها ببٌٗ، ؤو بدؿلِ الٗضو ٖلحها بطا ٧اهذ بمغنض مً ألامم اإلاٗاصًت لها ؤو الُامٗت في اؾدُالئها ٖلحها

ٗت )م   (232م٣انض الكَغ

 (176 - 175اإلاؿخهٟى )م ( 342)
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٦ظل٪، بل َى ؤولى مً الترؽ ٞةهه بلى ٢خله بطا ٧ان  مجتهٍض  ٢لىا: ال ًبٗض ؤن ًاصي اظتهاصُ 

ظا ٢ض ْهغث مىه ظغاثُم  ال٣خل، و٧إهه الخد٤  ِب جىظب ال٣ٗىبت، وبن لم جىِظ  لم ًظهب طهبا، َو

 ُٖ ت إلاا   ٝغ مً َبُٗخه وسجُخه.بالخُىاهاث الًاٍع

 بلى َظا في َظٍ اإلاؿإلت وفي مؿإلت الترؽ و٢ض ٢ضمخم ؤنَّ  ٞةن ٢ُل: ٠ُ٦ ًجىػ اإلاهحُر 

ً ٖلى اإلالى٥ بطا ظامٗىا في جهاع لٟذ اإلاهلخت بطا زا دب٘, ٧ةًجاب نىم قهٍغ
ُ
الىوَّ لم ج

ـَ  ْٟ ىا الىَّ
ُ
٣ُْخل

َ
 ج

َ
ًضا{, و٢ىله حٗالى: }َوال ّمِ

َٗ ٣ُْخْل ُمْاِمًىا ُمَخ ًَ  ًْ ه حٗالى: }َوَم
َ
ظا ًسال٠ ٢ىل عمًان، َو

{, وؤي طهٍب  َخ٤ِّ
ْ
 ِبال

َّ
ُ ِبال

َّ
َم اَّلل ِتي َخغَّ

َّ
مخم ؤهَّ  إلاؿلم ًخترؽ به ٧اٞغ؟ ال ا هسهو الٗمىَم ٞةن ٖػ

ًدهل بها الاهؼظاع ًٖ الجىاًت ختى  ٦لي ٞلىسهو الٗخ٤ بهىعةٍ  بهىعٍة لِـ ٞحها زُغ  

ًسغط ٖجها اإلالى٥، ٞةطا ٚاًت ألامغ في مؿإلت الترؽ ؤن ٣ًُ٘ باؾدئها٫ ؤَل ؤلاؾالم، ٞما بالىا 

الىٟـ التي خغم هللا  ه٣خل مً لم ًظهب ٢هضا وهجٗله ٞضاء للمؿلمحن وهسال٠ الىو في ٢خل

 حٗالى؟

 ًَ ُٗ ٢لىا: لهظا هغي اإلاؿإلت في مدل الاظتهاص، وال  ُ٘ ب خإًض بمؿإلِت  ض اإلاى  مً طل٪، ٍو

زلض ألامت الؾخهالح زلشحها جغظُدا لل٨ثرة، بط ال زالٝ في ؤن  وؤهه ًلؼم مىه ٢خُل , (343)الؿُٟىت

بل  ,٢خل الترؽ في الضٞ٘ ٧اٞغا لى ٢هض ٢خل ٖضص مدهىع ٦ٗكغة مشال وجترؽ بمؿلم ٞال ًجىػ 

ىا ٖلى ٢خل ؤو ايُغوا في مسمهت بلى ؤ٧ل واخض. وبهما وكإ َظا مً  خ٨مهم ٦د٨م ٖكغة ؤ٦َغ

آزغ ؤ٢ىي مً الترظُذ ب٨ثرة الٗضص.  ل٨ً لل٨لي الظي ال ًدهغ خ٨م   ,ال٨ثرة ومً ٧ىهه ٧لُا

ً لم ًدل. وال له الى٩اح، ولى اقخبهذ بٗكغة ٖو ه بيؿاء بلضة خلَّ و٦ظل٪ لى اقخبهذ ؤزخُ  كٍغ

 
َ
ُم  زالٝ ٖاما، ل٨ً جسههه بٛحر  ؤجهم لى جترؾىا بيؿائهم وطعاعحهم ٢اجلىاَم، وبن ٧ان الخدٍغ

 ٨ٞظل٪ َهىا الخسهُو مم٨ً. ,َظٍ الهىعة

 صماٍء  في ال٠٨ ٖىه بَال٥َ  و٢ى٫ ال٣اثل: َظا ؾٟ٪ صم مدغم مٗهىم، ٌٗاعيه ؤنَّ 

ًُ  لها، وهدً وٗلم ؤنَّ  ال خهَغ  مٗهىمٍت  خٟٔ ؤَل ؤلاؾالم  زغ ال٨لي ٖلى الجؼجي، ٞةنَّ اْ الكٕغ 

ٕ  به مً  في م٣هىص الكٕغ مً خٟٔ صٍم  ًٖ انُالم ال٨ٟاع ؤَمُّ  مؿلم واخض, ٞهظا م٣ُى

 ؤنل
َ
ُٕ به ال ًدخاط قهاصة , واإلا٣ُى  .(344)(م٣هىص الكٕغ

                                              

ولِـ في مٗىاَا ظماٖت في ؾُٟىت لى َغخىا واخضا مجهم لىجىا وبال ٚغ٢ىا بجملتهم؛ ألجها و٢ض ٢ا٫ ٢بُل: )( 343)

 (176(. اإلاؿخهٟى )م لِؿذ ٧لُت, بط ًدهل بها َال٥ُ ٖضٍص مدهىع، ولِـ طل٪ ٧اؾدئها٫ ٧اٞت اإلاؿلمحن

 (177)م  اإلاؿخهٟى( 344)
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 الٛؼاليُّ ُٞه ؤن ج٩ىن اإلاهلخ٢ا٫ ابً الخاظب في اإلاىاؾب اإلاغؾل اإلاالِثم: )و و 
َ
َغٍ

َ
ت ق

ت ٢ُُٗت ٧لُت ت: ٧ىجها ؤخض الخمؿت التي هي , (345)(يغوٍع ٢ا٫ ألانٟهاوي: )اإلاغاص بالًغوٍع

خٟٔ الضًً، والىٟـ، وال٣ٗل، واليؿب، واإلاا٫، وبال٣ُُٗت ؤن ٩ًىن الجؼم بىظىص اإلاهلخت 

 ببٌٗ اإلاؿلمحن صون بٌٗ(
ً
٢ا٫ ابً ٖاقىع: , (346)خانال، وبال٩لُت ؤن ال ج٩ىن مسهىنت

في انُالخهم ما ٧ان ٖاثضا ٖلى ٖمىم ألامت ٖىصا مخمازال، وما ٧ان ٖاثضا ٖلى ًغاص بال٩لُت )

 .(347)(ظماٖت ُٖٓمت مً ألامت ؤو ٢ُغ، وبالجؼثُت ما ٖضا طل٪

َٖ  ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: )٦ما بطا جترؽ ال٨ٟاُع   مىا ؤهَّ لِ بإؾاعي اإلاؿلمحن، و
َ
  ِم غْ ا بن لم ه

ُّ
 َؽ رْ الت

حرَ اؾخإنلىا اإلاؿلمحن اإلاخترَّ  مؿلما  - بط طا٥ -َم، وبن عمُىاٍ اهضٞ٘ ٢ُٗا، م٘ ٢خلىا ؽ بهم ٚو

مت نضعث مىه.  مً صون ظٍغ

 ٌُ   -ٗخبر وبهما 
ُ
ألها لى ٦ٟٟىا ًٖ الترؽ لؿلُىا ال٨ٟاع ٖلى ظمُ٘ اإلاؿلمحن،  -َظٍ  والخالت

م، زم ٣ًخلىن ألاؾاع    ي ٣ُٞخلَى
ُ
؛ ألها ه٣ُ٘ ؤن  ؤًًا، ٞدٟٔ اإلاؿلمحن ؤ٢غب بلى م٣هىص الكٕغ

ؾبُله ٖىض ؤلام٩ان، ٞةن لم ه٣ضع ٖلى الخؿم،  ال٣خل، ٦ما ٣ًهض خؿَم  ض ج٣لَُل الكٕغ ٣ًه

 بالًغوعة ٧ىجُ  َم لِ ُٖ  ٣ٞض ٢ضعها ٖلى الخ٣لُل، و٧ان َظا الخٟاجا بلى مهلخٍت 
ً
، ال  ها م٣هىصة بالكٕغ

ى ٢خُل  ٤، َو مً لم  بضلُل واخض، بل بإصلت ٦شحرة، ول٨ً جدهُل َظا اإلا٣هض، بهظا الٍُغ

َظٍ اإلاهلخت باٖخباع ألاوناٝ الشالزت، وهي  مٗحن، ُٞى٣ضح اٖخباُع  هض له ؤنل  ظهب، لم ٌكًُ 

ت، ٢ُُٗت، ٧لُت، ٞلِـ في مٗىاَا ما لى جترؽ ال٨ٟاع في ٢لٍٗت  بمؿلم، ٞةهه ال  ٧ىجها يغوٍع

م بىا،  عمُي  لُّ ِد ًَ  الترؽ؛ بط ال يغوعة بىا بلى ؤزظ ال٣لٗت، ٞىٗض٫ ٖجها، وال بطا لم ه٣ُ٘ بَٟٓغ

ِؿذ ٢ُُٗت، بل ْىُت، وال عمي بٌٗ اإلاؿلمحن مً الؿُٟىت لىجاة بٌٗ؛ بط لِؿذ ٞةجها ل

  ٧لُت، ولٗلَّ 
َ
 في ب٣اء مً ؤل٣ي صون مً ب٣ي. اإلاهلخت

  –واٖلم ؤن الٛؼالي بهما اقتٍر ال٣ُ٘، لل٣ُ٘ بال٣ى٫ باإلاغؾل 
ُ
 ال لترظُِذ  –َظٍ  والخالت

يخِه بلى ا ال٣ى٫ِ  ًَ مً ٦خبه  ل٣ُ٘، و٢ض ٢ا٫ في ٦شحرٍ به، بل َى ًغجر ال٣ى٫َ به وبن لم 

ما، بإنَّ  حَر ًَّ  ٦ـ"اإلاؿخهٟى" و"قٟاء الٗلُل" ٚو َب  الٓ ى  ال٣ٍغ  ال٣ُ٘، َو
َ
مً ال٣ُ٘ هاػ٫  مجزلت

ٍذ الهىاب، ٞل٣ض خ٩ى ؤصخابُ  مجهم باقتراٍ ال٣ُ٘،  ىا في مؿإلت الخترؽ وظهحن مً ٚحر جهٍغ

للىا وظهَ  ظا ٚاًت ألامغ ؤن هساٝ ٖلى ؤهٟؿى اإلاى٘ بإنَّ  ٖو ، َو ا، وصم اإلاؿلم ال ًباح بالخٝى

                                              

 303 - 3/302واهٓغ: حكي٠ُ اإلاؿام٘ للؼع٦صخي ( 345)

 2/329, وخاقُت الُٗاع ٖلى املخلي  3/127بُان املخخهغ ( 346)

ٗت ؤلاؾالمُت )م 347)  (253( م٣انض الكَغ
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ذ   َ٘  جهٍغ ، وال ٢اَ ان الخالٝ في نىعة الخٝى  ب في خالت ال٣ُ٘ مجؼوم  ُٞه، ٞاإلاىاِؾ  بجٍغ

 
ُ
، وبهما الخالٝ ، ٞاٖٝغ طل٪ باٖخباٍع  .(348)(في خالت الخٝى

 ل٨ً ابً الؿب٩ي في "ظم٘ الجىام٘" ٢ا٫: 
 
 )ولِـ مىه )ٌٗجي اإلاىاؾب اإلاغؾل( مهلخت

ت ٧ل ها الٛؼاليُّ  ُت ٢ُُٗت؛ ألجها مما ص٫َّ يغوٍع ا ٞهي خ٤ٌّ ٢ُٗا, واقتَر الضلُُل ٖلى اٖخباَع

ًُّ  لل٣ُ٘ بال٣ى٫ به ال ألنِل  ب مً ال٣ُ٘ ٧ال٣ُ٘ ال٣ى٫ به, ٢ا٫: والٓ  (.ال٣ٍغ

, وطل٪ الضلُُل  ص٫ الضلُُل  ٍب ً مىاِؾ مِ  :٢ىله: )ألجها مما ص٫( ؤي٢ا٫ الُٗاع: ) ٖلى اٖخباٍع

 .(349)(ّيِ ؤَمُّ في هٓغ الكٕغ مً خٟٔ الجؼجيَى ؤنَّ خٟٔ ال٨ل

ٌُ ًٟهم مىه  "ظم٘ الجىام٘"٦الم ٢لذ:  ٗض ؤن ما ص٫ الضلُل ٖلى اٖخباٍع مً اإلاىاؾباث ال 

ا,  لؼم مىه ؤن اإلاهالر اإلاغؾلت ال صلُل ٖلى اٖخباَع ول٨ً مً ٣ًى٫ مً اإلاهالر اإلاغؾلت, ٍو

ا  بذجُتها ٞةهه خباَع وبال ٞما ,  -لضلُُل ؤٖم مً ٧ىهه زانا مُٗىا وا -ٌكتٍر لها صلُال ٌكهض اٖل

ظا الػم  لئلظمإ ٖلى خغمت  ال صلُل ٖلُه مُل٣ا مغصوص  باالجٟا١ ٦ما ج٣ضم ًٖ ابً الخاظب, َو

لى َظا  اإلاىاؾب اإلاغؾل ألن ال هؼإ َىا بال في الدؿمُت, ٣ٞض ٣ًا٫: ال٣ى٫ في الضًً بٛحر صلُل, ٖو

ٗخض به, ٣ٞض ص٫ الضلُل ٖلى اٖخباٍع ٌؿمُه االظي  ٢بُل: )اإلاىاؾب بن ٢ا٫ بً الؿب٩ي مالثما َو

ٌُ  ٖحُن الىن٠ في ٖحن الخ٨م: ٞاإلاازغ, ٞةِن اُٖخبر بىو ؤو بظمإ  ر بهما، بل بترجِب ٗخبَ لم 

٣ه  ٖلى  ، وبن لم ٌٗخبر ٞةن ص٫ الضلُُل ولى باٖخباع حيؿه في حيؿه: فاإلاالثمالخ٨م ٖلى ٞو

ٖلى بلٛاثه  ؤي، وبن لم ًض٫ الضلُُل  "وبال"(. ٢ا٫ املخلي: )لبلٛاثه ٞال ٌٗلل به, وبال ٞهى اإلاغؾ

 ,بَال٢ه ٖما ًض٫ ٖلى اٖخباٍع ؤو بلٛاثه :إلعؾاله ؤي "ٞهى اإلاغؾل"ًض٫ ٖلى اٖخباٍع ]لم[ ٦ما 

َذ ؤنَّ ال٣اثلحن باإلاهالر اإلاغؾلت ال . (350)(ٗبر ٖىه باإلاهالر اإلاغؾلت وباالؾخهالحوَُ  و٢ض ٖٞغ

ًَ ٌٗخضُّ  ا, ألجها بظل٪ ال ج٩ىن مج الضلُُل  ٫َّ ُض ون بها بن لم  اوؿت إلاهالر الكٕغ بل ٖلى اٖخباَع

بت ٖجها, ولهظا ٞةن ابً  "الخاظب في ٍٚغ با, ٢ا٫ ابً ً اإلاغَؾ ظٗل مِ  "مسخهٍغ ٍغ ل مالثما ٚو

، وبال ه البُٗض في ظيـ الخ٨م، ٞهى اإلاالثمبر ظيُؿ ألهه بن اٖخُ الؿب٩ي في قغخه: )

ب  .(351)(ٞالٍٛغ

                                              

٘ الخاظب 348) ي )م  343 - 4/342( ٞع  ( .398 - 392. واهٓغ: يىابِ اإلاهلخت للبَى

 2/329( الُٗاع ٖلى املخلي 349)

 327 - 2/324ملخلي م٘ الُٗاع ( قغح ا350)

٘ الخاظب 351)  4/342( ٞع
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ب ومالثم ٖلى ٚغاع ما ًإحي في اإلاىاؾب ٢ا٫ الكُش ال ي: )ج٣ؿُُم اإلاغؾل بلى ٍٚغ  -بَى

امت ألانىلُحن ٣ًٟىن في الخضًض ًٖ اإلاغؾل  ًُ الخاظب عخمه هللا حٗالى. ٖو مؿل٪  ؾل٨ه اب

ٟه بإهه: "ما لم ًشبذ صلُل  ٖلى اٖخباٍع وال بلٛاثه", ولٗل مؿلَ٪ ابً الخاظب عخمه  ٖىض حٍٗغ

٣هض باإلاهالر اإلاغؾلت ال ًسلى ظيُؿها الٗالي مً هللا ؤ٢غب بلى الض٢ت  ًُ والخد٤ُ٣, ٞةنَّ ما 

شُبذ ختى اٖخباُع  ًَ  باالظتهاص والىِٓغ ٞحها, وما لم 
ً
خباع ٦ما َى مٗلىم, ولظا ؤنبدذ ظضًغة الٖا

ى ما ؤزغظه ابً الخاظب مً ٖمىم اإلاهالر اإلاغؾلت وؾماٍ  –ظيِؿه في ظيـ الخ٨م  َو

ب  ب ؤن ال٣اثلحن باإلاهالر ظضًغ  ب –اإلاغؾل الٍٛغ خباع, وال ٍع لخ٤ بال٣ؿم اإلالػي الٖا ًُ ه ؤن 

 . (352)الىٕى وال ٌٗخبروهه(اإلاغؾلت ال ٣ًىلىن بهظا 

حن مً ؤهىإ اإلاىاؾب, ؤخُضَما: ٢ؿُُم اإلاغَؾل واإلاازغ  لى َظا ٞاإلاالثم ًُل٤ ٖلى هٖى ٖو

ب, ٦ما ٢ا٫ ابً الخاظب: ) ب، وموالٍٛغ ٍغ , والشاوي: ٢ؿم  (353)(غؾلاإلاىاؾب: مازغ، ومالثم، ٚو

ُب واإلالػى, ٦ما ٢ا٫ ابً الخاظب: ) با ؤو مً اإلاغؾل و٢ؿُُمه الٍٛغ ٞةن ٧ان )ٌٗجي اإلاغؾل( ٍٚغ

، ٞمغصوص اجٟا٢ا، وبن ٧ان مالثما، ٣ٞض نغح ؤلامام والٛؼالي  ب٣بىله،  -عخمهما هللا  -زبذ بلٛاٍئ

  ٍ الٛؼاليُّ ٍ، وقغ صُّ وط٦غ ًٖ مال٪ والكاٞعي عخمهما هللا. واملخخاع عَ 
ُ
 ُٞه ؤن ج٩ىن اإلاهلخت

 
ً
ت  .(354)(ت٢ُُٗت ٧لُ يغوٍع

بوالٟغ١ بُجهما  , والشاوي البُٗض, و٢ض ٢ضمىا بُان َظا في ؤنَّ ألاو٫ اُٖخبر ظيؿه ال٣ٍغ

ُٕ ظيَؿه في و بحن اإلاىاؾب اإلاغؾل الٟغ١  ى ما اٖخَبر الكاع الىىِٕ الغاب٘ مً اإلاىاؾب اإلاٗخبر َو

ض الىٓغ في اإلاٗاوي والاه٩ٟا٥ ًٖ ٢ُض , بط اإلاؿإلت هي هظيـ الخ٨م ي. و٢ض ٦ىا هبهىا ٖلى ججٍغ

اإلاهُلخاث, وط٦غها َىا٥ ؤهىا لم هدٟل ببُان ازخالٝ الانُالح, ٚحر ؤهىا َىا ٢ض ؤلجإجىا 

 الخاظت.

                                              

 (223( َامل "يىابِ اإلاهلخت" )م 352)

٘ الخاظب 353)  4/341( ٞع

ازظ مً ٦الم ابً الخاظب ؤن 223, واهٓغ: َامل "يىابِ اإلاهلخت" )م  4/342 الؿاب٤( 354) ( . ٢لذ: ٍو

ب ؤًًا له بَال٢ان, ٢ا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ: ) ان:الٍٛغ ب هٖى هٕى َى ٢ؿم م٣ابل للمازغ واإلاالثم واإلاغؾل؛ ٞهى  الٍٛغ

ب  ب، ومٗلىم ؤلالٛاء، واإلاالثم؛ ٞالٍٛغ ؤعب٘ ؤعبٗت ؤ٢ؿام اإلاىاؾب، وهٕى آزغ َى ٢ؿم مً ؤ٢ؿام زالزت اإلاغؾل: الٍٛغ

ب الظي َى ٢ؿم عاب٘  ومٗلىم ؤلالٛاء اللظان َما مً ؤ٢ؿام اإلاغؾل مغصوصان باجٟا١، وفي اإلاالثم مىه زالٝ، ؤما الٍٛغ

, واهٓغ ؤًًا:  3/186(. اإلاىا٣ٞاث للمىاؾب؛ ٞال ٣ًا٫ ُٞه: ص٫ الضلُل ٖلى بلٛاثه، ٞةن طل٪ بهما َى في ؤ٢ؿام اإلاغؾل

 (223َامل "يىابِ اإلاهلخت" )م 
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: بن ما ط٦غجمٍى مً ٧ىن الخالٝ في اللٟٔزم  , بل الخالٝ في  : - ٢ض ٣ًى٫ ٢اثل  ممىٕى

ى ما اٖخُ  صُ اإلاٗجى, وطل٪ بإن ٩ًىن مغا بر ظيؿه ابً الؿب٩ي باإلاالثم في "ظم٘ الجىام٘" ألاو٫, َو

ب, وؤما اإلاغؾل  ظا لم ال٣ٍغ اإلاالثم ٞةهه وبن جد٣٣ذ ُٞه املجاوؿت ل٨جها بالجيـ البُٗض, َو

لى َظا والدجُت,  خ٤ٟ ٖلى ٧ىهه ٧اُٞا لالؾخضال٫ًُ  مً  :ه )ولِـ مىه( ؤي٩ًىن مٗجى ٢ىلِ ٖو

 
َ
ت ٧لُت ٢ُُٗت ٞهى زاعط  اإلاىاؾب اإلاغؾل املخخل  ٠ ُٞه, ٩ٞإهه ٣ًى٫: ما ٧اهذ مهلخخه يغوٍع

  ًٖ مدل الجزإ, ألنَّ 
َ
بي في ٣ًبل الجزإ, ال  ه ٢ُعيٌّ صلُل ٢ا٫ ٖلمائها: : )" جٟؿحٍر"ولهظا ٢ا٫ ال٣َغ

 ًُ ظٍ اإلاهلخت بهظٍ ال٣ُىص ال ًيبػي ؤن  ا، ألنَّ َو  م٣خى٫   الترَؽ  ؤنَّ  الٟغَى  سخل٠ في اٖخباَع

 ,الٗضو ٖلى ٧ل اإلاؿلمحن ٞخدهل اإلاٟؿضة الُٗٓمت التي هي اؾدُالءُ  ,ما بإًضي الٗضو٢ُٗا، ٞة

ىجى اإلاؿلمىن ؤظمٗىن ٞحهل٪ الٗضو  ,وبما بإًضي اإلاؿلمحن ًُ  وال ًخإحى لٗا٢ٍل  ,ٍو ٣خل ؤن ٣ًى٫: ال 

الترؽ وؤلاؾالم واإلاؿلمحن، ل٨ً إلاا ٧اهذ  الترؽ في َظٍ الهىعة بىظه، ألهه ًلؼم مىه طَاُب 

 َظ
ُ
ـُ  زالٍُت  ٚحَر  ٍ اإلاهلخت ًُ َم  مً اإلاٟؿضة، هٟغث مجها هٟ جل٪  ٞحها، ٞةنَّ  مًٗ الىَٓغ ً لم 

ظا , (355)(ؤو ٧الٗضم. وهللا ؤٖلم اإلاٟؿضة باليؿبت بلى ما خهل مجها ٖضم   بسالٝ اإلاىاؾب َو

 
َ
َذ اإلاغؾل, إلِا لت مً ٧ىن اإلاهالر اإلاغؾ ؤٞهمخه ٖباعة ابً الؿب٩يوؤما ما  مً الخالٝ ُٞه. ا ٖٞغ

ا, ٞمغاصٍ الضلُل الصخُذ ٖىضٍ, ألهه بطا ٧ان اٖخباع الجيـ البُٗض  لم ًض٫ الضلُل ٖلى اٖخباَع

ٖم صلُال َى ٦ظل٪ ما ػُ  ٖىضٍ ٚحَر حجت, ٞةن اإلاخمؿ٪ به ٖىضٍ مخمؿ٪  بٛحر صلُل, ألهه ما ٧لُّ 

دا مً ابً الؿب٩ي ب٩ىهه ال ٌٗضَا حجت. وهللا حٗالى  ٩ىن َظا جلٍى  ؤٖلم.في هٟـ ألامغ. ٍو

 و٢ى٫ُ اإلاهى٠: "ولِـ مىه" عصٌّ ٖلى ؤلاماِم ٢ا٫ الؼع٦صخي في "حكي٠ُ اإلاؿام٘" : )٢ض و 

حرِ  ًَ وآلامضي ٚو لى جٟهُل  ,٣ل باإلاغؾل بال في َظٍ اإلاؿإلتَم في ٢ىلهم بنَّ الكاٞعي هنع هللا يضر لم  ٖو

 َٕ ٌُ  اإلاؿإلت, ٞةنَّ  "اإلاجهاط" ٞةهه لم ًال١ مىيى ٗخبر، بل مما ص٫ َظا لِـ مً اإلاغؾل الظي لم 

، ٞةنَّ  الضلُُل   ٌٗاعيه ؤن في ال٠٨ ٖىه بَال٥َ  ,٢ى٫ ال٣اثل: َظا ؾٟ٪ صم مٗهىم ٖلى اٖخباٍع

 ال٨لي ٖلى الجؼجي، وؤن خ
َ
ْاِزُغ خٟٔ ًُ ٟٔ صماء مٗهىمت ال خهغ لها، وهدً وٗلم ؤن الكٕغ 

، ٣ٞض عظٗذ اإلاهلخت ُٞ ؤنل ؤلاؾالم ًٖ انُالم ال٨ٟاع ِٔ ؤَمُّ في م٣هىص الكٕغ  ه بلى خٟ

ُٖ  م٣هىٍص   قغعي 
ُ
ه م٣هىصا بالىو وؤلاظمإ، ٞلِـ َظا زاعظا مً ألانى٫، ل٨ىه ال لم ٧ىه

ذ  ٞغ ُٖ  
ً
ن، و٧ىن َظٍ اإلاٗاوي م٣هىصة ٌؿمى ٢ُاؾا بل مهلخت مغؾلت، بط ال٣ُاؽ له ؤنل  مٗحَّ

لت، ضلٍُل واخض بل بإصلت ٦شحرة مً ال٨خاب والؿىت و٢غاثً ألاخىا٫ حؿمى لظل٪ مهلخت مغؾبال 

للخالٝ ٞحها، بل  ٢ا٫ الٛؼالي: وبطا ٞؿغها اإلاهلخت باملخاٞٓت ٖلى م٣هىص الكٕغ ٞال وظهَ 

                                              

بي ( 355)  16/288جٟؿحر ال٣َغ
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 ٞهى ٖىض حٗاعُ 
 
ًً ٞحرجر ألا٢ىي, ى مهلخخحن وم٣هىصَ ه٣ُ٘ ب٩ىجها حجت، وخُض ظاء زالٝ

مً َظٍ  ألن الخظع مً ؾٟ٪ صم ؤقضُّ  ,ولظل٪ ٢ُٗىا ب٩ىن ؤلا٦غاٍ مبُدا ل٩لمت ال٨ٟغ والكغب

 .(356)(، وال ًباح به الؼها ألهه في مشل مدظوع ؤلا٦غاٍألامىع 

مٗخبرا ٖىض مال٪ لل٣ى٫ باإلاهالر اإلاغؾلت, الترظمت وؤما آلامضي ٣ٞض ظٗل قٍغ ٢لذ: 

٣ِل ًٖ مال٪ ؤهه ٣ًى٫ به )ٌٗجي اإلاىاؾب اإلاغؾل( م٘ به٩اع ؤصخابه ٣ٞض ٢ا٫ في "ؤلاخ٩ام" : )
ُ
ه

ًَ  هُ بن صر ٖىه ٞاألقب الى٣َل  لظل٪ ٖىه، ولٗلَّ  ل بظل٪ في ٧ل مهلخت، بل ُٞما ٧ان مً ٣ُ ؤهه لم 

ت ال٩لُت الخانلت ٢ُٗا، ال ُٞما ٧ان مً اإلاهالر ٚحَر يغوعّيٍ وال ٦لي وال  اإلاهالر الًغوٍع

ه ٢ُعي.  و٢ٖى

وطل٪ ٦ما لى جترؽ ال٨ٟاع بجماٖت مً اإلاؿلمحن، بدُض لى ٦ٟٟىا ٖجهم لٛلب ال٨ٟاع ٖلى 

ؿلمحن، ولى عمُىا الترؽ و٢خلىاَم اهضٞٗذ اإلاٟؿضة ًٖ ٧اٞت صاع ؤلاؾالم واؾخإنلىا قإٞت اإلا

مت له، ٞهظا ال٣خل وبن ٧ان مىاؾبا في َظٍ  مؿلٍم  ٚحر ؤهه ًلؼم مىه ٢خُل  ,اإلاؿلمحن ٢ُٗا ال ظٍغ

َا في 
ُ
ت ٧لُت ٢ُُٗت، ٚحر ؤهه لم ًٓهغ مً الكإع اٖخباُعَا وال بلٛائ الهىعة، واإلاهلخت يغوٍع

 . (357)(نىعة

ها وما ٢غعٍ ابً 
ُ
٣ُغب مً َظا, ٣ٞض ٢ا٫: )وقَغ ًَ ٖاقىع في "خاقُت الخى٣ُذ" مظَبا إلاال٪ 

ٗت,  ٗاعَيها صلُل  قغعي ؤو م٣ِهض  مً م٣انض الكَغ ٌُ ؤن ج٩ىن في ٚحر مغجبت الخدؿحن, وؤن ال 

ُذ مظَب مال٪ عخمه هللا(  . (358)وؤن ج٩ىن ٖامت, َظا نٍغ

ل لها بمؿإلت الخترؽ ؤًًا ٣ٞا٫: )مشل عمي ٖ
َّ
ٞةن عمُىاٍ  ,ضو جترؽ بإؾغاهاو٢ض مش

لبىاٍ ُو بهظٍ اإلاهلخت ٖمىُم ٢ىِله حٗالى:  ,ؤَل٨ىاَم ٚو سهَّ ُُ وبن جغ٦ىاَم ؤيغ بىا وبالترؽ, ٞ

                                              

يىابِ ( . واهٓغ ؤًًا: 581, واهٓغ: الُٛض الهام٘ البً الٗغاقي )م  304 - 3/303( حكي٠ُ اإلاؿام٘ 356)

ي )م  ٘  بلى باب الترظُذ بحن اإلاهالر اإلاخٗاعيت ولِـ َى 334 - 331اإلاهلخت للبَى ( ٣ٞض ٢غع ُٞه ؤن ٦الم الٛؼالي عاظ

بطا جترؽ ال٨ٟاع بإؾغي مً اإلاؿلمحن بٗضص : ) 2/18و٢ض ٢ا٫ ابً ال٣ُم في "مٟخاح صاع الؿٗاصة" مً باب اإلاهالر اإلاغؾلت. 

 خٟٔ الجِل ؤَٖٓم مً مهلخت خٟٔ اإلا٣اِجلت, ٞاهه ال ًجىػ عمُحه
ُ
سصخى ٖلى ظِل اإلاؿلمحن, وج٩ىن مهلخت ًُ م بال ؤن 

ؾاعي, ٞدُيئظ ًجىػ عمُي ألاؾاعي, 
ُ
ىىن مً باب صف٘ ؤٖٓم اإلافؿضجحن باخخماٌ ؤصهاهماألا و٨ٗـ ألامُغ و٧اهذ , ٞلى اٍو

ًَ مهلخت ب٣اء ألا  صف٘ ؤٖٓم اإلافؿضجحن بإصهاهما وجدهُل ٖلى  مبني   فهظا الباُب هم, ؼ عمحُ ُج ؾغي ؤَٖٓم مً عمحهم لم 

ذ ؤصهاهما  ( اَـ .ؤٖٓم اإلاهلخخحن بخفٍى

 4/160( ؤلاخ٩ام 357)

 2/221( خاقُت الخىيُذ والخصخُذ 358)
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ًضا} ّمِ
َٗ ٣ُْخْل ُمْاِمًىا ُمَخ ًَ  ًْ ًُ  ,{َوَم ا مال٪ ومٗٓم بحَّ ؤو  ه ملسو هيلع هللا ىلص: "بال بد٣ها", و٢ض اٖخبَر

ُ
ن بها ٢ىل

 .(359)هلخت ؤو ٢غبذ(الخىُٟت متى جد٣٣ذ اإلا

 
ً
 خ٣ُ٣ت

 
لى ال٣ى٫ بالخسهُو ٞةن الخسهُو مًاٝ بلى صلُِل اإلاهلخت مً  ٢لذ: ٖو

ا مً ٚحر صلُل قغعي,  ها مُلىبا قٖغ
ُ
, ألهىا ٢غعها ؤن اإلاهلخت ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن جدهُل الكٕغ

٣ى٫ جدهُلها ظؼثُا ٧ان ؤو ٧لُا َى املخهو لٗمىم آلاًت, َظا ٖلى ال َظا ٚحر مخهىع, ٞضلُُل 

٩ىن الخسهُُو  ِت } :َىا بمشل ٢ىله حٗالى بالخسهُو, ٍو
َ
٨
ُ
ْهل ى التَّ

َ
ْم ِبل

ُ
ِض٨ً ًْ

َ
٣ُىا ِبإ

ْ
ل
ُ
 ج

َ
{, و٢ىله َوال

ْم َعِخًُما} :ٖؼ وظل
ُ
اَن ِب٨

َ
٧ َ

َّ
ْم ِبنَّ اَّلل

ُ
َؿ٨ ُٟ هْ

َ
ىا ؤ

ُ
٣ُْخل

َ
 ج

َ
{, و٢ض اؾخض٫ ٖبض هللا بً ٖمغو بً َوال

مكغوُٖت الخُمم م٘ ال٣ضعة ٖلى اؾخٗما٫ اإلااء, الٗام في ٚؼوة طاث الؿالؾل بهظٍ آلاًت ٖلى 

إلاا بٗشه عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖام طاث  ؤههوطل٪ للبرص الكضًض, ٣ٞض ؤزغط ٖىه ؤلامام ؤخمض وؤبى صاوص 

الؿالؾل، ٢ا٫: ٞاخخلمذ في لُلت باعصة قضًضة البرص، ٞإق٣ٟذ بن اٚدؿلذ ؤن ؤَل٪، 

 ط٦غث طل٪ له، ، ٢ا٫: ٞلما ٢ضمىا ٖلى عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلصٞخُممذ زم نلُذ بإصخابي نالة الهبذ

٢ا٫: ٢لذ: وٗم ًا عؾى٫ هللا، بوي اخخلمذ في  ,"ٖمغو، نلُذ بإصخاب٪ وؤهذ ظىب؟ًا ٣ٞا٫: "

ىا  :هللا ٖؼ وظل لُلت باعصة قضًضة البرص، ٞإق٣ٟذ بن اٚدؿلذ ؤن ؤَل٪، وط٦غث ٢ى٫َ 
ُ
٣ُْخل

َ
 ج
َ
}َوال

ْم ِبنَّ 
ُ
َؿ٨ ُٟ هْ

َ
ْم َعِخًُما{ ٞخُممذ، زم نلُذ. ٞطخ٪ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٣ًل قِئا.  ؤ

ُ
اَن ِب٨

َ
٧ َ

َّ
اَّلل

 .(360)وصدخه ابً خبان والخا٦م

ظا في الخ٣ُ٣ت جسهُو  لل٣غآن بال٣غآن ال بمُل٤ اإلاهلخت, وؤمَّ    ا ؤنَّ َو
ً
 ُٞه مغاٖاة

َب  ٪ ًٖ مغاٖاة اإلاهلخت ٦ما ج٣غع, ُٞه, بل ٧ل خ٨م قغعي ال ًىٟ للمهلخت ٞهظا مما ال ٍع

لِ  ُٖ  .مذ ؤم زُٟذؾىاء 

خ٣ُ٣خه جسهُو  للىّوِ بالىّوِ صلُِل  ٞةنَّ  ,َظا ٣ًا٫ في جسهُو الىو بال٣ُاؽ ومشُل 

ي: )ٖلى ؤن ما ًبضو مً جسهُو ال٣ُاؽ للٗمىم ؤو ج٣ُُضٍ  ألانل, ولهظا ٢ا٫ الكُش البَى

٢ىة ال٣ُاؽ  ج٣ُُِض هّوٍ بمشله, ألنَّ  ً ٢بُل جسهُِو ؤولئلَال١, بهما َى في الخ٣ُ٣ت مِ 

نَّ ألانَل بطا اؾُخيِبِ مىه مًٗجى، ب): الؼع٦صخي٢ا٫ , و٢ض (361)مؿخمضة مً ألانل اإلاٗخمض ٖلُه(

لِخ٤ به ٚحُرٍ، 
ُ
 وؤ

َ
  ْم ال ًلاٌ: ل

ْ
: , (362)(، بل جىاولهه الىو  ًدىاول و٢ا٫ الكُش خؿىحن دمحم مسلٝى

                                              

 2/168( خاقُت الخى٣ُذ 359)

  1/454( واهٓغ: ٞخذ الباعي البً حجغ 360)

 (334يىابِ اإلاهلخت )م ( 361)

 2/24بعقاص الٟدى٫ , و  5/92( البدغ املخُِ 362)
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 فلِـ اللُاُؽ و٦ُُٟت صاللخه,  ُ٘ صاثغة الىوفي جىؾوؤزغ ال٣ُاؽ في الخ٣ُ٣ت بهما َى )

بل ال بض ؤن ٩ًىن مؿدِىضا للىو في بزباِث خ٨م الٟٕغ وقٛل طمت  ,زاعحا ًٖ الىهىم

 
َّ
 .(363)(٠ بهاإلا٩ل

ٗت ٢غآها وؾىت, ٚاًت  وبالجملت ٞاألصلت ٖلى نُاهت الىٟـ مؿخًُٟت ًٖ ناخب الكَغ

نُاهت ألاهٟـ اإلا٣ابلت له, ٞغظٗىا بلى ما ما َىا ؤهه ٢ض حٗاعيذ نُاهت هٟـ اإلاخترَّؽ به م٘ 

ٗت في اث الكَغ  ما ٌٗغى للمهالر مً الخٗاعى والخضاٞ٘. ٖهضهاٍ مً جهٞغ

ا ؤنَّ آلامضي اقتٍر ؤن ج٩ىن اإلاهلخت في عجبت الًغوعي وابً ٖاقىع لم ٌؿخثن ؾىي  وؤمَّ

مسالٟت, وطل٪ ؤهه الخدؿُجي ٩ُٞىن ظاثؼا ٖىضٍ اٖخباُع ما ٧ان في عجبت الخاجي, ٞال جٓهغ ُٞه 

اقتٍر في اإلاهلخت ٧ىجها ٖامت, و٢ض ج٣غع ٖىضَم ؤن الخاظت الٗامت في خ٨م الًغوعة 

 الخانت.

ان" : ) جي في "البَر  ٢ا٫ الجٍى
َٜ ٜ مبل

ُ
الصخو الىاخض مً  يغوعةِ  خاظت الجيـ ٢ض جبل

ـِ يغاع  خُض بنَّ   ُٞه للجيـ لىا٫ آخاَص الجي
ُ
ال مدالت جبلٜ ال٩اٞت لى ُمِىٗىا ٖما جٓهُغ الخاظت

ُض ؤزُغ طل٪ في الًغع الغاظ٘ بلى الجيـ ما ًىا٫ آلاخاص  مبلٜ الًغوعة في خ٤ الىاخض, و٢ض ًٍؼ

 .(364)(باليؿبت بلى الجيـ

الخاظت في خ٤ الىاؽ ٧اٞت ججز٫ مجزلت الًغوعة في خ٤ الىاخض و٢ا٫ في "الُٛاسي" : )

 . (365)(اإلاًُغ

الخاظت في خ٣ى١ الىاؽ ٧اٞت،  و٢ض ج٣غع ُٞما ج٣ضم ؤن ٖمىمو٢ا٫ ُٞه ؤًًا: )

 .(366)(٧الًغوعة في خ٤ الصخو اإلاٗحن

بر ًٖ َظا الٗؼ بً ٖبض الؿالم في "٢ىاٖضٍ" ب٣ىله: )بنَّ اإلاهلخت الٗامت ٧الًغوعة  ٖو

 . (367)الخانت(

الخاظت الٗامت ججز٫ مجزلت الًغوعة الخانت في خ٤ آخاص و٢ا٫ الؼع٦صخي في "اإلاىشىع": )"

َعَا بماُم  ان" و٦ظا في "الجهاًت"الىاؽ" ٦غَّ َ٘ مً "البَر  .(369)((368)الخغمحن في مىاي

                                              

 (131( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 363)

ان ( 364)  2/79البَر

 (479 - 478الُٛاسي )م ( 365)

 (512)م  الؿاب٤( 366)

 2/188 ٢ىاٖض ألاخ٩ام( 367)
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م مً حٗاعٍى بحن ٦الَم  ََّ خى ًُ ي الٛؼالي في "اإلاؿخهٟى" و"قٟاء ٢لذ: وبهظا هضٞ٘ ما ٢ض 

, وؤما في الشاوي ٞلم ًمى٘ 
ً
ت الٛلُل", ٞةهه ٢غع في ألاو٫ ٦ما ج٣ضم ٧ىَن اإلاهلخِت اإلاٗخبرة يغوٍع

خباَع بال ُٞما ٧ان مً  خباع ُٞما ٧ان مً الخاظُاث, الٖا الخدؿُيُاث, و٢ًُت َظا صخت الٖا

ظٍ ٖباعجه في "قٟاء الٛلُل": ) ٢ض عجبىا اإلاىاؾب ُٞما ج٣ضم ٖلى زالر مغاجب، وط٦غها ؤن مجها: َو

ما ٣ً٘ في عجبت الًغوعاث، ومجها: ما ٣ً٘ في عجبت الخاظاث، ومجها: ما ٣ً٘ في عجبت الخدؿِىاث 

ِىاث. ٞال ما لم ٌٗخًض بإنٍل  بها ال ًجىػ الاؾخمؿا٥ُ  جها في َظٍ الغجبت ألازحرةىا٢٘ موالتًز

ن وعص مً الكٕغ الخ٨ُم  ٤ اإلاىاؾبت مٗحَّ  . (370)(ُٞه ٖلى ٞو

ى ٢ُض  ولهظا  َض الٛؼالي اإلاهلخت بإن ال ج٩ىن في مغجبت الخدؿحن, َو َُّ ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )٢

الػم(
(371) . 

خهام" : ) و٢ض ج٣ضم ٢ى٫ُ  غظ٘ بلى  -ٌٗجي اإلاهالر اإلاغؾلت-ِـ ٞحها لالكاَبي في "الٖا ًَ ما 

حن البخت  (.الخدؿحن والتًز

ت خ٣ُ٣ت ؤو  ٞما صام الٗمىم مكغوَا في اإلاهلخت, ٞال ًًغ بٗض طل٪ ٧ىجها يغوٍع

ت خ٨ما, وهللا ؤٖلم.  خاظُت ملخ٣ت بالًغوٍع

٘   الاؾخضالٌ)   األنٌى مً الىخاب والؿىت (الاؾخضالٌ ببلى  باإلاهالح اإلاغؾلت عاح

 ؤن ما ؾمي مً اإلاهالر مغؾال اإلا٣هىُص ؤهه مغؾل ًٖ صلٍُل مً َظا اإلابدض الخانل و 

ٗت ٖلى الىظه الظي بِىاٍ, ختى ال  اث الكَغ ض  باملجاوؿت لخهٞغ َُّ ن, ول٨ىه م٣ زام وؤنٍل مٗحَّ

ال  -ج٣٘ اإلاًاَاة للباعي  ٘. -ظل ٖو  في الدكَغ

َٕ ؤمٍغ في الكٕغ  ولظل٪ ا في اجبإ  –ال ٖهَض به  –٢ا٫ الٛؼالي: )بنَّ ببضا ال وظَه له, وبهَّ

 .(372)اإلاهالر هترصص ٖلى يىابِ الكٕغ ومغاؾمه(

                                                                                                                                             

جي في زُبت ٦خابه "جهاًت اإلاُلب" 368)  ٖمغي، وزمغة ٨ٞغي في صَغي(. : ) 1/3( ٢ا٫ الجٍى
ُ
ى ٖلى الخد٤ُ٣ هدُجت َو

جي: )و٢ا٫ ابً الؿب٩ي في جغظمت بما ها ُٞما ؤظؼم م الخغمحن الجٍى
ُ
 في اإلاظَب ِمشل

ْ
٠ هىَّ ًُ مً جهاهُٟه "الجهاًت" في ال٣ٟه, لم 

, مً مداؾً ٦خبه, ٢ا٫ َى هٟؿه ُٞه: بهه ٣ً٘ في  ؼ الى٢ٕى ى ٍٖؼ ا بىٟؿه, َو به(. ٢ا٫: )وله مسخهغ الجهاًت, ازخهَغ

 172 - 5/171اث الكاُٞٗت ال٨بري َب٣الدجم مً الجهاًت ؤ٢ل مً الىه٠ وفي اإلاٗجى ؤ٦ثر مً ال٠ًٗ(. 

 2/24اإلاىشىع ( 369)

 (208( قٟاء الٛلُل )م 370)

 2/168خاقُت الخى٣ُذ ( 371)

 (245 - 244( قٟاء الٛلُل )م 372)
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٧اهذ  ويبُتها اإلاىهىناُث  اإلاٗاوي بطا خهغتها ألانى٫ُ )ي البا٢الوي: ٢ا٫ ال٣اضخو 

ٌُ  ,مىدهغة في يبِ الكإع  كتٍر اؾدىاصُ وبطا لم ٨ًً 
َ
 ىًبِ َا بلى ألانى٫ لم ج

ْ
 واحؿ٘ ألامُغ  ِ

 ,ُٞهحر طوو ألاخالم بمشابت ألاهبُاء ,بلى اجبإ وظٍى الغؤي وا٢خٟاء خ٨مت الخ٨ماء وعظ٘ الكٕغ

ٗت   ,وال ًيؿب ما ًغوهه بلى عب٣ت الكَغ
 
ٗت ظا طَع ٗت ومهحر   َو  في الخ٣ُ٣ت بلى ببُا٫ ؤبهت الكَغ

  بلى ؤنَّ 
ُ
٦ 
 

ى في  , ًٟٗل ما ًغاٍال زم ًسخل٠ طل٪ بازخالٝ الؼمان واإلا٩ان وؤنىاٝ الخل٤ َو

 .(373)(ٖما صعط ٖلُه ألاولىن  خ٣ُ٣ت زغوط  ال

جي: )لى صر الخمؿ٪ ب٩ل عؤي مً ٚحر ٢غٍب  ل٩ان الٗا٢ُل طو الغؤي  ومضاهاةٍ  و٢ا٫ الجٍى

  الٗالُم 
ً
في ٦خاب وال  بىظٍى ؤلاًاالث بطا عاظ٘ اإلاٟخحن في خاصزت ٞإٖلمٍى ؤجها لِؿذ مىهىنت

  ,لها ًًاَحها ؾىت وال ؤنَل 
ُ
ٌَ  لؿاٙ والخالت باألنىب ٖىضٍ وألال٤ُ بُغ١  الٗا٢ُل  ٗملَظٍ ؤن 

ظا َم   غْ الاؾخهالح, َو
َ
٦ 

ُ
بلى ٣ٖى٫ ال٣ٗالء  ألامغِ  ه عصُّ ب نٗب  ال ًجترت ٖلُه مخضًً, ومؿا٢

 ٍ٘ الغؤي جسخل٠ باألن٣إ  بسالٝ طل٪, زم وظىٍُ  ألامَغ  وٗلم ؤنَّ  وبخ٩ام الخ٨ماء, وهدً ٖلى ٢ُ

  - في َغ١ الاؾخهىاب ال٣ٗى٫ُ ما جغقض بلُه  والب٣إ وألاو٢اث, ولى ٧ان الخ٨ُم 
ُ
ه ومؿال٨

  - جسخل٠
َ
 ل
َ
ال٣ٗالء ٢ض جسخل٠  ألاؾباب التي ط٦غهاَا, زم ٣ٖى٫ُ  بازخالٝ جسخل٠ ألاخ٩امُ  ؤْن  مَ ؼِ ل

ب, ٞةنَّ  طل٪ ُٞما له ؤنل   وجدباًً ٖلى الى٣اثٌ وألايضاص في اإلآىىهاث, وال ًلؼم مشُل   ؤو ج٣ٍغ

 
َ
ً بلى ألانى٫ اإلاىظىصة, ٞةط قٝى م لم ًدباٖض ؤنال الىاٍْغ ا مٗخبَر ا واجسظَو ا عم٣َى

هم(
ُ
 .(374)ازخالٞ

ِب ): " الُٛاسي"في ٢ا٫ لهظا و 
ْ
ا في اؾخهالح الٗباص وَظل ًَ  ُوُظى

َ
لِـ ٌؿٙى لىا ؤن وؿخدِضر

 
َ
ُجغُّ ز ًَ ٗت, ٞةن َظا   غْ ؤؾباب الغقاص ال ؤنَل لها في الكَغ

َ
 ما ُٖٓما وز

ْ
 .(375)(با َاثال ظؿُماُ

ٌُ ): ُٞه ؤًًاو٢ا٫  باوة ؤنَّ  طَب بٗ ٍة ٚو غَّ ِٚ ما ظغي في نضع ؤلاؾالم مً  الجهلت ًٖ 

 بهٟىة ؤلاؾالم، و٧ان ٨ًٟي في عصٖهم الخىبُهُ  ٖهٍض  الخسُٟٟاث ٧ان ؾبُبها ؤجهم ٧اهىا ٖلى ٢غِب 

غ، وؤما آلان، ٣ٞض ٢ؿذ ال٣لىب، وبٗضث الٗهىص، ووَىذ  ب مً الخٍٗؼ الِؿحر واإلا٣ضاع ال٣ٍغ

باث، ٞلى و٢٘ الا٢خهاُع ال٣ٗىص، وناع مدكبض ٖامت الخل باث والَغ ٖلى ما ٧ان مً  ٤ الٚغ

 .ال٣ٗىباث، إلاا اؾخمغث الؿُاؾاث

                                              

جي ( 373) ان للجٍى  2/162البَر

 2/164 الؿاب٤( 374)

 (201الُٛاسي )م ( 375)
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ى ٖلى الخ٣ُ٣ت حؿبُّ  بُاء، َو ظا الًٟ ٢ض ٌؿتهحن به ألٚا  ض به ؾُُض ِٗ بلى مًاصة ما ابخُ  ب  َو

 .ألاهبُاء

لى الجملت مً ًْ ؤنَّ    ٖو
ُ
ٗت ج  خل٣ى مً اؾخهالح ال٣ٗالء، وم٣خطخى عؤي الخ٨ماء،الكَغ

ٗت، واجسظ ٦الَم  صَّ ٣ٞض عَ  ٗت.الكَغ  ه َظا بلى عص الكغاج٘ طَع

إلاا زُله َظا ال٣اثل،  ,مً لِـ مدهىا بطا ػها في ػمىىا َظا ولى ظاػ طل٪، لؿاٙ عظُم 

مً ًساٝ ٚاثلخه في بًُت ؤلاؾالم، بطا  ولجاػ ال٣خل بالتهم في ألامىع الخُحرة، ولؿاٙ بَال٥ُ 

ضالالث، ولجاػ الاػصًاص ٖلى مبالٜ الؼ٧ىاث ٖىض ْهىع ْهغث املخاًل والٗالماث، وبضث ال

 .الخاظاث

ظٍ الٟىىن في عظم الٓىىن، لى حؿلُذ ٖلى ٢ىاٖض الضًً، الجسظ ٧لُّ  ً ًغظ٘ بلى َم  َو

ٍت 
َ
ـُ ٨ٞغَ  ً ٣ٍٖل مِ  ُمْؿ٨ ا، والهخداٍ عصٖا ومىٗا، ٞخىتهٌ َىاظ   الىٟىِؽ  ٍ قٖغ

َّ
 خال
ً
 لَّ َد َم  ت

 .وزباث ; ٞال ًب٣ى للكٕغ مؿخ٣غٌّ ازخالٝ ألاػمىت وألام٨ىتل٠ طل٪ بالىحي بلى الغؾل. زم ًسخ

 
َ
ُٕ  َل ٣ُ َحهاث َحهاث. ز   الاجبا

َ
ًٖ  ه اإلا٣ٗى٫َ ٖلى بٌٗ بجي الضَغ، ٞغام ؤن ًجٗل ٣ٖل

لخٟذ في ُُٖٟه  مضاع٥ الغقاص، في صًً هللا ؤؾاؾا، والؾخهىابه عاؾا، ختى ًىٌٟ مظعوٍه، ٍو

 .(376)(ازخُاال وقماؾا

ٗت صزل الضازل ٖلى بجي َظٍ آلاع  ٢لذ: وبمشل اء والاؾخدؿاهاث اإلاىبخت ًٖ الكَغ

.ٞىا صًً هللا وبضَّ بؾغاثُل ٞدغَّ   لٍى

 بن بجي بؾغاثُل لم ًؼ٫ ؤمغُ "٢ا٫ ٖغوة: 
َّ
ضون ؤبىاء ؾباًا َم مٗخضال ختى وكإ ٞحهم مىل

ًله"وؤيلىا ًٞلىا ,ألامم، ٞإزظوا ٞحهم بالغؤي , (377). عواٍ ابً ٖبض البر في ظام٘ بُان الٗلم ٞو

مً مىاص َظا الغؤي اإلاظمىم: )ال٣ى٫ في ؤخ٩ام قغاج٘ الضًً  زم ه٣ل ًٖ ظمهىع ؤَل الٗلم ؤنَّ 

 .(378)باالؾخدؿان والٓىىن(

( : َُ  ٞهظٍ آلازاُع و٢ا٫ الكاَبي في َظا ألازغ وهدٍى ها حكحر بلى طم بًشاع هٓغ ال٣ٗل وؤقبا

 .(379)(ٖلى آزاع الىبي ملسو هيلع هللا ىلص

                                              

 (169 - 168الُٛاسي )م ( 376)

ًله ( 377)  2/1052ظام٘ بُان الٗلم ٞو

 2/1054ب٤ الؿا( 378)

خهام ( 379)  3/303الٖا
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و٢ض "َظٍ ألامت. ٢ا٫ ابً جُمُت:  ؤي: و٦ظل٪ ٩ًىن ؤمُغ : )ٖغوة جى ٦المو٢ا٫ اإلاىاوي في مٗ

مال وآلازاعِ  مال ما ال زٟاءَ  صزل في َظٍ ألامت ؤًًا مً آلازاع الغومُت ٢ىال ٖو  الٟاعؾُت ٢ىال ٖو

ًٍ به ٖلى   ,تما ؤقبه اللُلت بالباعخ"٢ا٫ ابً ٖباؽ امهنع هللا يضر:  ".بضًً ؤلاؾالم وما خضر ُٞه ٍم ٖلُ مام

ضًا", و٢ا٫ ابً مؿٗىص: "َاالء بىى بؾغاثُل قبهىا بهم دبٗىن ج ,بجهم ؤقبه ألامم بىا ؾمخا َو

 
َ
 الخضًض الخدظًُغ  وم٣هىصُ  ".ة ٚحر ؤوي ال ؤصعي ؤحٗبضون العجل ؤم الظال٣ظة بال٣ هم خظَو ٖمل

لى طل٪ صعط ؤ ض بلى ؤنٍل ص الظي ال ٌؿدىِ مً الٗمل بالغؤي بال٣ى٫ املجغَّ   ٧ابُغ مً الضًً, ٖو

 .(380)(الصخابت ٞمً بٗضَم

ى بٖما٫ُ ما ط٦ٍغ الٗلماء في الغؤي اإلاظمىم بلى مٗجى واخض: ) و٢ض ؤعظ٘ الكاَبيُّ  الىٓغ  َو

والغؤي بطا ٖاعى الؿىت ٞهى بضٖت ٢ا٫: ؤو ٚلُا وظهال،  ,ال٣ٗلي م٘ َغح الؿجن، بما ٢هضا

 وياللت.

َم عضخي هللا ٖجهم ً بَٗض وَم  الصخابت عضخي هللا ٖجهم مً مجمٕى ما ج٣ضم ؤنَّ  ٞالخانُل 

 ٌُ َٖ ٗاعِ لم  ، ظغي لهم ٖلى مٗهىصَم ؤو الهِ مىا مٗىاٍ ؤو َظ لِ يىا ما ظاء في الؿىت بأعائهم،   ,لٍى

ى اإلاُلىُب  َُ  َو ى الكٕغ ـ  م الىا٢َو ً ٢ضَّ ر به َم ٗخبِ مً ه٣له، ل ى ال٣ٗل ـ ٖلى ال٩امل ـ َو ـ َو

ما ٖلم٪ هللا في ٦خابه مً ٖلم ٞاخمض هللا،  ٣ًى٫: ًا ٖبض هللا،وعخم هللا الغبُ٘ بً زشُم خُض 

 ٩ِٞ  ً ٖلٍم وما اؾخإزغ ٖلُ٪ به مِ 
ْ
ْل َما بلى ٖاإلاه، وال جخ٩ل٠، ٞةن هللا ٣ًى٫ لىبُه ملسو هيلع هللا ىلص: } هُ ل

ُ
٢

حَن  ِٟ ِ
ّ
ل
َ
َخ٩
ُ ْ
ًَ اإلا ا ِم

َ
ه
َ
ْظٍغ َوَما ؤ

َ
ًْ ؤ ِه ِم ُْ

َ
ل َٖ ْم 

ُ
٨
ُ
ل
َ
ْؾإ

َ
اؤ  .(381)({، بلى آزَغ

٠:  مٗضصا ؤؾباَب  "هللا البالٛت حجت"و٢ا٫ الضَلىي في  ومجها الاؾخدؿان, )الخدٍغ

ًِغُب وخ٣ُ٣خُ  ًَ  َٕ ٘ لها، ِٓ خ٨مٍت َم  ل٩ّلِ  ه ؤن ًغي عظل  الكاع غاٍ ٣ٌٗض الدكَغ  مىاؾبت، ٍو
ً
ىت

 ٌَ ٘، ِٞكٕغ للىاؽ خؿبما ٣ٖل مً اإلاهلخت, ٦ما ؤنَّ  ُٞسخلـ بٗ  ما ط٦غها مً ؤؾغاع الدكَغ

الغظم ًىعر  نالح، وعؤوا ؤنَّ ؤمغ بالخضوص ػظغا ًٖ اإلاٗاصخي لئل  الكإع بهما عؤوا ؤنَّ  الحهىصَ 

ن الٟؿاص، واؾخدؿىىا جدمَُم الىظه والجلض، ٞبحَّ  ازخالٞا وج٣اجال بدُض ٩ًىن في طل٪ ؤقضُّ 

 لخ٨م هللا اإلاىهىم بالخىعاة بأعائهم الىبيُّ 
 
 وهبظ

 
٠  .(ملسو هيلع هللا ىلص ؤهه جدٍغ

ٞإهذ جغاٍ ؤقاع بلى ج٣ؿُم )ا ٖلى ٦الم الضَلىي: مٗل٣ خؿىحن دمحم مسلٝى٢ا٫ الكُش 

ى مدمىص :الاؾخدؿان بلى ٢ؿمحن ٗت فُه وفَم  اإلاهالِح  ما وان جلضًغُ , َو ً الكَغ , مىاٍػ

ى ما لِـ ٦ظل٪, وبلى ؤن الاؾخدؿان مً ٢بُل الٗمل باإلاهالر, وج٣ضم ؤن الٗمل  ومظمىم, َو

                                              

غ للهىٗاوي  92 - 1/91, وا٢خًاء الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم البً جُمُت  5/295ٌُٞ ال٣ضًغ ( 380)  9/107, والخىٍى

خهام ( 381)  305 - 3/304الٖا
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ظ ٖلى بَال٢ه بل ال بض ؤ
َ
ن ج٩ىن اإلاهلخت ؤو اإلاٟؿضة مما اٖخبر باإلاهالر واإلاٟاؾض ال ًاز

َض  ,هاها ؤو ظيَؿ الكإع ُٖجَ  َا مً الىهىم ٖلى َظا وهي اإلابشىزت في الىهىم, وج٣ضم ؤن ججٍغ

ٗت ؤمغ   ً الكَغ ا بمىاٍػ   الىظه وج٣ضًَغ
َ
 زُحر ال ًًبُه بال مً ل

ُ
ُ 

َ
ه ه واؾخ٣ام ٞهُم طَىُ  ٠

 ابا ؤو ؾىت.وصعؽ ٖلم اإلاهالر واإلاٟاؾض خؿبما ؤومإ بلُه الكإع ٦خ

 ختى وَ , في ؤخيام هللا مً التهاون في هظا الباب والخبضًُل  وكض حؿغب الخغُحرُ 
َ
 ه ٦شحر  َج ل

ُٖ ممً ًىدؿبىن للٗلم وٍَ  ِ ؼ
َّ ى ٖىض  ,لىن لهظا اإلاىهب الخُحرمىن ؤجهم مخإ ًدؿبىهه َُىا َو

اإلاؿلمحن في ٞاقُا بحن ٖامت  ٍ ٞإنبذ الاؾخدؿاُن وججاوػ خضَّ  هللا ُٖٓم, بل ٢ض جٟا٢م ألامُغ 

بها في البالص ؤلاؾالمُت  الىيُٗت اإلاٗمى٫َ  ال٣ىاهحَن  ٞةنَّ  ,ؤخ٩ام هللا ختى ظغي به الغؾم في اإلالت

 الىايٗحن لها وبن زال٠ ههىَم  ٖلى مغاٖاة اإلاهالر واإلاٟاؾض خؿبما جغاٍ ٣ٖى٫ُ  ها مبجيٌّ ٚالبُ 

ٗت وم٣انَض   ؤمغَ  َٗت الغغاء لم جترْن ولىً الكغ َا ال٨ُٟلت بؿٗاصة الٗباص صًىا وصهُا, الكَغ

 ض  اإلاهالح واإلافاؾض ُؾ 
ُ
ٌ  عها ألاهىاءُ لّضِ ي ج  ,والكهىاث في ؤخيام هللا حٗالى هما جسالها الٗلى

ً وؤ٢امذ لها ؤٖالما وصالثل حَ  ٗه َم هخِض بل ويٗذ لها مىاٍػ  ي بها ألؾغاع حكَغ
َ
 ً ل

ُ
ه ٠ طَىُ ُ

ؾض واإلاىاػهت بُجها في ؤخ٩ام هللا حٗالى ه, وؤما الغظم بالًٓ في ج٣ضًغ اإلاهالر واإلاٟاواؾخ٣ام ٞهُم 

 ٞلِـ مً الضًً في شخيء.

ٗت ٧ال٣ُاؽ ٞحها ٌَ  ,وبالجملت ٞاالؾخدؿان في الكَغ وؤن  ,قغعي ض بلى ؤنٍل ؿدىِ ًجب ؤن 

غاعى ُٞه مً الكغوٍ ما ًىاؾبه ٦ما ًغاعى في ٖلت ال٣ُاؽ وقغوَه, ألن اإلاهلخت في اؾدىاص ًُ 

الىو في اؾخيباٍ الخ٨م الٟٕغ مً صاللتها, ولظل٪ ًجب ؤن  الخ٨م بلحها واؾخيباَه مجها ٦ٗلت

ظا  ,غ لهما َى ال٣ُٟه املجتهض٩ًىن اإلاؿدشمِ  نىها ألخ٩ام الضًً ًٖ الخُإ ب٣ضع اإلاؿخُإ, َو

زضمىا بها  ,٢ض ظغي ُٞه ألاثمت املجتهضون ؤقىاَا بُٗضة ,لالظتهاص والاؾخيباٍ ٘واؾ مجا٫  

الاؾخيباٍ ٖلى الىهج  الضًً وعؾمىا إلاً بٗضَم ٢ىاَٖض  وخ٣٣ىا ؤنى٫َ  ,ؤلاؾالم واإلاؿلمحن

م.  ال٣ٍى

ُ   والفغق بحن ؤنل اللُاؽ والاؾخدؿان ؤن    ؤنل اللُاؽ ال بض ؤن ًىىن مٗ
 
ا ى

ُٕ  ٞةنَّ  ,بسالف ؤنل الاؾخدؿان ,مىهىنا ها اإلاهلخت ؤو ظيُؿ  اإلاضاع ُٞه ٖلى ؤن ٩ًىن هى

ًَّ  ٕ والخٟاجه لصخيٍء ألن اٖخباع الكاع  ,مما اٖخبٍر الكإع في مىاعصٍ ٍ في اٖخباعِ  ٦ظل٪ ًىظب ْ

ً ؤن ُٞه مهلخت ٚالبت ٖلى  ,جل٪ اإلاهلخت الخانت ٞةطا هٓغ املجتهض في خ٨م خاصزت ْو

َٖ  ,اإلاٟؿضة ًْ ؤن َظٍ اإلاهلخت في َظا  ,ها ؤو ظيؿها في مىاعصٍوؤجها مما اٖخبر الكإع هى

 رَ الخ٨م مٗخبَ 
 
ا ة  بالًٓ واظب. والٗمُل  ,قٖغ
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ل٨ً الاؾترؾا٫ ٞحها  ,اإلاهالر ابً ص٤ُ٢ الُٗض: "لؿذ ؤه٨غ ٖلى مً اٖخبر ؤنَل ... و٢ا٫ 

ٌُ  ,وجد٣ُ٣ها ًدخاط بلى هٍٓغ ؾضًض بها بال  ٗخضُّ وعبما ًسغط ًٖ الخضوص". ولظا ٧اهذ ٧ال٣ُاؽ ال 

الشابذ بها  ختى ٩ًىن الخ٨ُم  ,بهما َى في جى٣ُدها وظهت اٖخباع الكإع لها مً املجتهض, والاظتهاصُ 

ا ٦ما في الىن٠ اإلاازغ واإلاالثمز خباَع ًُ  وبن اٞتر٢ا مً وظٍه  ,ابخا بالىو اإلاىظب اٖل ٘ بلى غَظ آزغ 

خه في ٦خب ألانى٫, ٞاهضٞ٘ ما ٣ًا٫ ُت ال جشبذ بالغؤي, وألازظ " :مٗٞغ بن ألاخ٩ام الكٖغ

 
 
ألن اللاثل بها لِـ كاثال بثبىث , ؟"بالغؤي, ٠ُ٨ٞ جشبذ ألاخ٩ام باإلاهالر باإلاهلخت ؤزظ

َٖ  قغعي ضة بلى ؤنٍل الخىم بمجغص اإلاهلخت بل باإلاهلخت اإلاؿدىِ   .(382)(مذلِ ٦ما 

ُتفي بُان  و٢ا٫ ابً جُمُت ٤ الؿاب٘: اإلاهالر اإلاغؾلت,): َغ١ ألاخ٩ام الكٖغ َى و  الٍُغ

 جلِ ًَ  َظا الَٟٗل  ؤنَّ  ؤن ًغي املجتهُض 
ً
٤ُ  ولِـ في الكٕغ ما ًىُٟه, عاجخت ب مىٟٗت ٞحها  ٞهظٍ الٍُغ

 
 
ًُ "الغؤي", ومجهم مً ٌؿمحها "غؾلتاإلاهالر اإلا"ٌؿمىجها  ىع, ٞال٣ٟهاءُ مكه زالٝ هم ٣ًغب , وبٗ

ب  "الاؾخدؿان"بلحها  ُت وَو  مجها طو١ُ  , و٢ٍغ   هم, ٞةنَّ َم وبلهاماتُ ُض ْظ الهٞى
َ
ًَ خانل ون ُض ِج ها ؤجهم 

 
ً
ظٍ مهلخت, ل٨ً بٌٗ  في ال٣ى٫ والٗمل مهلخت ظو٢ىن َٗم زمغجه, َو في ٢لىبهم وؤصًاجهم ٍو

ولِـ  ٖغاى وال٣ٗى٫ وألاصًان,لىاؽ ًسو اإلاهالر اإلاغؾلت بدٟٔ الىٟىؽ وألامىا٫ وألا ا

ٍ وما ط٦غوٍ مً صٞ٘ اإلاًاع ًٖ َظ ,بل اإلاهالر اإلاغؾلت في ظلب اإلاىاٞ٘ وفي صٞ٘ اإلاًاع ,٦ظل٪

وظلب اإلاىٟٗت ٩ًىن في الضهُا وفي الضًً, ٟٞي الضهُا  ألامىع الخمؿت ٞهى ؤخض ال٣ؿمحن,

ما٫ التي ٣ًا٫ ٞحها مهلخت للخل٤ مً ٚحر خٓغ قغعي, وفي الضًً ٨٦شحرٍ  ٧اإلاٗامالث مً  وألٖا

اصاث التي ٣ًا٫ ٞحه  ا مهلخت لئلوؿان مً ٚحر مى٘ قغعي,اإلاٗاٝع وألاخىا٫ والٗباصاث والَؼ

ُ٘  ٞمً ٢هغ اإلاهالَر  الٟؿاص ًٖ جل٪ ألاخىا٫ لُدٟٔ الجؿم  ٖلى ال٣ٗىباث التي ٞحها صٞ

 ٣ِٞ ٣ٞض ٢هغ.

, ُٖٓم ً حهخه خهل في الضًً ايُغاب  مِ  به, فةن   ُٖٓم ًيبغي الاهخمامُ  ل  وهظا فه

ُٗ  و٦شحر   ا بىاءً  اص عؤوا مهالَر بَّ مً ألامغاء والٗلماء وال ٖلى َظا ألانل, و٢ض ٩ًىن مجها  ٞاؾخٗملَى

, وعبما ٢ضم ٖلى اإلاهالر اإلاغؾلت ٦الما بسالٝ الىهىم,  ما َى مدٓىع   في الكٕغ ولم ٌٗلمٍى

ا بىاء ٖلى ؤن الكٕغ لم ًغص بها, ٟٞىَّ و٦شحر  ا قٖغ  ث واظباٍث مجهم مً ؤَمل مهالر ًجب اٖخباَع

وحجت  ض ٩ًىن الكٕغ وعص بظل٪ ولم ٌٗلمه,ومؿخدباث ؤو و٢٘ في مدٓىعاث وم٨غوَاث, و٢

بل ٢ض ص٫ ال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ ٖلى  ,والكٕغ ال حهمل اإلاهالر ,ألاو٫: ؤن َظٍ مهلخت

ا, وحجت ا ًَ  لشاوي: ؤن َظا ؤمغ  اٖخباَع ُٕ  صْ غِ لم   هها وال ٢ُاؾا. به الكغ

                                              

 (95 - 93( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 382)
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, وهي حكبه مً واللٌى باإلاهالح اإلاغؾلت ٌكٕغ مً الضًً ما لم ًإطن به هللُا غالبا

 
َ
 َلُب  :الاؾخدؿان والخدؿحن ال٣ٗلي والغؤي وهدى طل٪, ٞةن الاؾخدؿان بٌٗ الىظٍى مؿإلت

ى عئٍت الصخيء ,٧االؾخسغاط ,وألاخؿً ًِ ْؿ الُخ   ,٦ما ؤن الاؾخ٣باح عئٍخه ٢بُدا ,خؿىا َو

والخؿً َى اإلاهلخت, ٞاالؾخدؿان والاؾخهالح مخ٣اعبان, والخدؿحن ال٣ٗلي ٢ى٫  بإن ال٣ٗل 

 ًضع٥ الخؿً, ل٨ً بحن َظٍ ٞغو١.

 
 
ِ

َ
 ك

 
ٗت ال ُتهِمُل مهلخت ُ٘ ؤن الكَغ ٌُ الجام ًَ  , بل هللاُ واللى  وؤجمَّ  حٗالى ٢ض ؤ٦مل لىا الضً

وجغ٦ىا ٖلى البًُاء لُلها  ,٣غب بلى الجىت بال و٢ض خضزىا به الىبي ملسو هيلع هللا ىلصًُ  شخيٍء  ٞما مً ,الىٗمت

ٜ ٖجها بٗضٍ بال َال٪, ل٨ً  ا ال ًَؼ ُٕ  ما اٖخلضه الٗلُل ٦جهاَع  وبن وان الكغ
 
لم ًغص به  مهلخت

ً الػم   فإخُض  ه لِـ ؤه, بما ؤن الكٕغ ص٫ ٖلُه مً خُض لم ٌٗلم َظا الىاْغ, ؤو له ألامٍغ

م  الخالهتاإلاهلخت هي اإلاىٟٗت  ألنَّ  وبن اٖخ٣ضٍ مهلخت, بمهلخٍت  ؤو الٛالبت, و٦شحرا ما ًخَى

٩ىن ُٞه مىٟٗت مغظىخت باإلاًغة ,الصخيء ًىٟ٘ في الضًً والضهُا ؤنَّ  الىاُؽ  ٦ما ٢ا٫ حٗالى في  ,ٍو

 }الخمغ واإلاِؿغ: 
ْ
اِؽ َوِبز ُ٘ ِللىَّ ِٞ ِبحر  َوَمَىا

َ
م  ٦

ْ
حِهَما ِبز ِٞ ْل 

ُ
ِهَما٢ ِٗ

ْٟ ًْ هَ َبُر ِم
ْ
٦
َ
 .(383)({ُمُهَما ؤ

ٗت ال٣ايُت بىن٠ الهالح والٟؿاص, وؤن مً  عظ٢٘لذ: ٞأ٫ ألامغ و  بلى ههىم الكَغ

 ََّ ٗت ٣ٞض ؤحي مً م نالخا ُٞما ال قاََض جى الهالح  ُٗاع٢بل ظهله بم ٖلى نالخه مً الكَغ

 .به وي٠ٗ بهٍغفي الىحي و٢هىع هٍٓغ 

  –ُٞما ؤخاَذ به  –ؾم الكٕغ ٢ا٫ الٛؼالي: )وٗلم ؤن مغا
 
ت لجمُ٘ اإلاهالر  خاٍو

 .(384)ومٛؼاَا(

ها ٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالمو  ِ
ّ
ها ِص٢ ِ

ّ
: )ال٨خاب والؿىت ٌكخمالن ٖلى ألامغ باإلاهالر ٧ل

ه ِ
ّ
هاوِظل ِ

ّ
لى الىهي ًٖ اإلاٟاؾض ٧ل   .(385)ص٢ها وظلها( ا، ٖو

ٗت التي بٗض هللُا بها مد  إلاهالر الضهُا ملسو هيلع هللا ىلص مًضا و٢ا٫ ابً جُمُت: )الخد٤ُ٣ ؤن الكَغ
 
ظامٗت

 .(386)وآلازغة(

 بو٢ا٫ الكاَبي: )
َ
 ن الكٕغ ٢ض ظاء ببُان ما ج

ُ
الٗبض في الضهُا وآلازغة ٖلى  ر به ؤخىا٫ُ هل

 .(387)(ؤجم الىظٍى وؤ٦ملها

                                              

 345 - 11/342( مجمٕى الٟخاوي 383)

 (228( قٟاء الٛلُل )م 384)

 1/157 ٖض ألاخ٩ام٢ىا( 385)

 19/308( مجمٕى الٟخاوي 386)
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ْم ٢ا٫ ٖؼ مً ٢اثل: }: )و٢ا٫ ابً ٞغخىن 
ُ
ْم ِصًَى٨

ُ
٨
َ
ُذ ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
ُ٘ {، ٞضزل في َظا ظمُال

ت ٖلى وظه ال٨ما٫، و٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص:  جغ٦ذ ٨ُٞم ما بن جمؿ٨خم به "مهالر الٗباص الضًيُت والضهٍُى

  .(388)("لً جًلىا : ٦خاب هللا وؾىتي

٘   ال٨خاب والؿىت ٖلى ؤنَّ  صلذ ههىُم )ال٩ىزغي: الكُش دمحم ػاَض و٢ا٫  صًً ؤلاؾالم ظام

 واضخت ال اعجُاَب ٞحهاإلاهلختي الضهُا وآلازغة وألخ٩امهما صالل
ً
 .(389)(ت

لت ٦ُٟل   و٢ا٫ الكُش دمحم الخًغ خؿحن: )بنَّ ما ظاء به ال٣غآُن والؿىت مً ألاخ٩ام اإلاٟهَّ

 .(390)بدٟٔ مهالر الى٢اج٘ ؤو صعء مٟاؾضَا(

ٌ  وحىاُبه)   ( بقيا

  ٞةن ٢ا٫ ٢اثل: ٠ُ٦ جٟي ههىُم 
َّ
ٗت بمهالر اإلا٩ل ال١ وو٢اجٗهمٟحن الكَغ  ٖلى ؤلَا

ؤٞٗا٫ اإلا٩لٟحن وهىاػلهم ال  نَّ , وؤ, وهدً وٗلم ؤن ههىم ال٨خاب والؿىت مدهىعةموالضوا

 , ٠ُ٨ٞ ًٟي َظا بظا٥.جهاًتخهغ لها وال 

ٗت ٖلى هٍٓم  لمه الخام ؤهه ؤهؼ٫ الكَغ ٌؿمذ بإن ٩ًىن ٢لىا: مً خ٨مت الغب هلالج لج ٖو

 ألاخ٩ام اإلاىاؾبت للى٢اج٘ ٖلى ظهت الضوام مم٨ىا في ٧ل ػ 
ُ
 مان وم٩ان.اؾخيباٍ

ِ٘  وإلاا ٧ان اؾدُٗاُب )الدجىي: الكُش دمحم ٢ا٫  الى٢اج٘  الٟغوٕ ال٣ٟهُت وؤُٖاِن  ظمُ

 
ُ
ٍٗت  ٫ُ ابجمُ٘ ؤخ٩امها وبهؼ  الجؼثُت وؤلاخاَت بظل٪، ال ٌؿٗه صًىان, وال ج٣ُُه خاٞٓت  قَغ

 ِٖ  (391)ه ٣ٖالؤلاوؿان، م٘ ظىاػ و٢ى
َ
 ، ل

َ
ُ 

َ
  ٞإهؼ٫ الٗمىماِث  ,بىا هللاُ  ٠

ُ
 اإلاؿاثُل ِ مجها ؿخيبَ لد

                                                                                                                                             

 1/53( اإلاىا٣ٞاث 387)

 2/137 ( جبهغة الخ٩ام388)

 (329( م٣االث ال٩ىزغي )م 389)

ٗت ؤلاؾالمُت نالخت ل٩ل ػمان وم٩ان )م 390)  (33( الكَغ

ول٨ً  ٢ا٫ ابً َبْغَان: )الباعي ؾبداهه وحٗالى ٢اصع  ٖلى الخىهُو ٖلى خ٨م الخىاصر والى٢اج٘ ولم ًٟٗل,( 391)

ت الخ٨م في الٟغوٕ بلى الىٓغ والاظتهاص(. ] ي )م هوَّ ٖلى ؤنى٫ٍ, وَعصَّ مٗٞغ  [(83الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى للؿَُى

و٢ا٫ ابً ؾغا٢ت ؤخض ؤثمت الكاُٞٗت في ؤو٫ ٦خابه "بعجاػ ال٣غآن" في خ٨مت ج٣ؿُم ال٣غآن بلى مد٨م ومدكابه: 

ِضمَ  ُٗ ما ل
َ
ا ُمد٨  ُ ه َظِل ُٗ ٓم اإلاغوءة,  )لى ٧ان ظمُ الشىاُب ٖلى الاؾخيباٍ, وؾ٣ِ خ٨م الاظتهاص اإلااصي بلى قٝغ اإلاجزلت ٖو

ها وط٦غ ؤقُاء في الجملت و٧ل ببُاجها بلى  ًَ ال, بل ؤبان بٗ ُىوَّ هللا حٗالى ٖلى خ٨م ظمُ٘ الخىاصر مٟهَّ ًَ ولهظا اإلاٗجى لم 

٘ بظل٪ صعظخه وجٟخ٣غ ؤمخه في ٖل ٗخه بلُه, ٞإبان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مجها وو٧ل ما ًُغؤ مجها بلى الٗلماء بٗضٍ, عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص, لحٞر م قَغ

ٟخ٣غ الجاَل  َى الُالُب بخل٪ اإلاىاػ٫ ٍو
ُ
ل ْٗ َُ ل, ل ل وعزَخه وال٣اثمحن م٣امه في بعقاص ؤمخه بلى خ٨م الخإٍو وظٗلهم في ٖلم الخجًز

 [(6 - 5الغص ٖلى مً ؤزلض بلى ألاعى )م اَع عاخت(. ]بلى الٗالم بط ٧اهذ الضهُا صاَع ج٩ل٠ٍُ وبلىي ال ص
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ُُ الخانَّ  الخانت باالهضعاط، وؤهؼ٫ اإلاؿاثَل  ٖلحها ما ًمازلها في ٖلت الخ٨م ؤو ٌكابهها،  ٣اَؽ ت ل

َب ُِّ وو٧ل بلى هبِ    ه جضٍع
ُ
َُ  ,ت ٖلى الاظتهاص والاؾخيباٍمَّ ألا الاظتهاص الظي ظٗله مً  لهم زىاُب  َل دهُ ل

م وال٣ٗل الظي ؤ٦غم هللا به ؤًٞل الٗباصاث، وصلُل ٦ما٫ الىٟـ وال٨ٟغ, وجدهُل زمغة الٟه

غقضَم  -ملسو هيلع هللا ىلص-ؤلاوؿان، ٩ٞان  ا ؾئل ًٖ الخمحر: "ما ؤهؼ٫ هللا ًمغجهم ٍو
َّ َ
بلى الاظتهاص، ٣٦ىله إلا

َغٍُ ٖليَّ ٞحها بال َظٍ آلاًت الجامٗت الٟاطة: } ًَ ْحًرا 
َ
ٍة ز عَّ

َ
٣َا٫َ ط

ْ
َمْل ِمش ْٗ ٌَ  ًْ َم

َ
{", ٞبحن لهم بهظا ٞ

 ا
َ
ٌُ  الٗامَّ  وؤنَّ  هضعاط الجؼجي في ال٨لي,الجىاب ٦ُُٟت ل به ٢بل البدض ًٖ َٗم حجت, وؤهه 

ض ؤن ًالٖجها: "َل ل٪  ,واملخّهِ  و٣٦ىله للغظل الظي ٢ا٫: بن ػوظتي ولضث ٚالما ؤؾىص، ًٍغ

ه ٖغ١, ٢ا٫: "٨ٞظل٪ َظا ,مً ببل خمغ ٞحها ظمل ؤوع١"؟ ٢ا٫: وٗم ت  ,هٖؼ ٖسخى ؤن ٩ًىن هٖؼ

الكبه، و٦ظل٪ ٢ىله للخؿً: "٦ش ٦ش, بها آ٫ دمحم ال هإ٧ل الهض٢ت"،  ٌكحر له بلى ٢ُاؽ ,ٖغ١"

ت في اللخم الظي جهض١ به  ٍغ ت الخ٨م بضلُله، و٣٦ىله لٗاجكت ولجٍى ًمغهه م٘ نٍٛغ ٖلى مٗٞغ

ظٍ ؤخاصًض في الصخُذ, و٧لُّ  غة: "َى لها نض٢ت ولىا َضًت". َو ً   ٖلى بٍغ لهم ٖلى  طل٪ جمٍغ

 .(392)(الاظتهاص

ُض  ومما ٌؿخٗحن به َالُب )كى٧اوي: ٢ا٫ اللهظا و  ضٍ مً  الخ٤ ومٍغ ؤلاههاٝ ٖلى ما ًٍغ

عبِ اإلاؿاثل بالضالثل, والخغوط مً آعاء الغظا٫ اإلاخالٖبت بإَلها مً ًمحن بلى قما٫, ؤن ًخضبغ 

خ٨ٟغ ُٞما ًىضعط جدتها مً اإلاؿاثل بىظٍه  ,الٗامت الضالثَل  رة, ٞةهه بطا مً وظٍى الضاللت اإلاٗخبَ  ٍو

ًِ  ,طل٪ وجضعب جمغن في ٌُ  ٧ّلِ  غا لضلُِل ناع مؿخد ُت ٧اثىا ما ما  ؿإ٫ ٖىه مً ألاخ٩ام الكٖغ

ٝغ مٗجى ٢ىله ٖؼ وظل ْيٍء } :٧ان, ٖو
َ

ًْ شخ ٨َِخاِب ِم
ْ
َىا ِفي ال

ْ
َ غَّ

َ
ُٞما و٢٘  , ومً ؤمًٗ الىَٓغ {َما ٞ

ُت مً ٦خاب هللا حٗالى ػاصٍ طل٪ به ٦ما زبذ ٖىه ؤهه  ,حرةمىه ملسو هيلع هللا ىلص مً اؾخسغاط ألاخ٩ام الكٖغ

ْحًرا بال َظٍ آلاًت ال٣اثلت }لم ؤظض ٞحها " :غ ألاَلُت ٣ٞا٫ُم إلاا ؾئل ًٖ الُخ 
َ
ٍة ز عَّ

َ
٣َا٫َ ط

ْ
َمْل ِمش ْٗ ٌَ  ًْ َم

َ
ٞ

َغٍُ  ًَ ا  غ 
َ
ٍة ق عَّ

َ
٣َا٫َ ط

ْ
َمْل ِمش ْٗ ٌَ  ًْ ٍُ * َوَم َغ ً ه ؤَٖٓم َظا وؤمشالِ  {", ٞةنَّ فيًَ وؤظل بهحرة  ,ٖبرة للمٗخبًر

ً مً الٗلماء املجتهضًً, وزبذ ؤهه ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫ لٗمغو ابً  وؤوضر ٢ضعة للمٗخضًً ,للمخبهٍغ

ىا الٗام: "نلُذ بصخاب٪ وؤهذ ظىب ًا ٖمغو؟" ٣ٞا٫: ؾمٗذ هللا ٣ًى٫: }
ُ
٣ُْخل

َ
 ج

َ
َوال

                                                                                                                                             

ي: ) الث و٢ا٫ الؿَُى ٤ الخإٍو ٢ا٫ ؤلامام ٞسغ الضًً: بطا ٧ان ال٣غآن مكخمال ٖلى اإلادكابه اٞخ٣غ بلى الٗلم بٍُغ

ى٫ وجغظُذ بًٗها ٖلى بٌٗ، واٞخ٣غ في حٗلم طل٪ بلى جدهُل ٖلىم ٦شحرة مً ٖلم اللٛت والىدى واإلاٗاوي والبُان وؤن

َض الشىاب، ولى لم ٨ًً ألامغ  ُض مك٣ٍت في الىنى٫ بلى اإلاغاص مىه، وػٍاصة اإلاك٣ت جىظب مٍؼ حر طل٪، وفي طل٪ مٍؼ 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(2/149الضًً(. ]الخاوي للٟخاوي  الخىام والٗىام، َظا ٦الم ؤلامام ٞسغ

 226 - 1/225 ال٨ٟغ الؿامي( 392)

 



 

 122 

ْم 
ُ
َؿ٨ ُٟ هْ

َ
ظا باب   .الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وضخ٪ ولم ٣ًل قِئا{, ٣ٞغعٍ ؤ ٨ظا واؾ٘ ًُى٫ حٗضاصٍ َو , َو

 
ُّ
َٖ  ُغ الخ٨ٟ  مَّ في ال٩لُاث الهاصعة 

ُ
َ٘  يًُٖ ؤ   ظىام

َ
بهما : "مً ه٤ُ بالًاص ٣٦ىله ملسو هيلع هللا ىلص م وؤٞصِر لِ ال٩

ما٫ بالىُاث  "ألٖا
 
 لالؾخضال٫ بها ٖلى ٧ّلِ  , ٞةن َظا اللٟٔ اإلاىظؼ والٗباعة املخخهغة نالخت

سغط ما لم ٞخضزل ما خهلذ ُٞه الىُت في ٖض ,مً ظؼثُاث الكٕغ ظؼٍء  ما٫ اإلا٣بىلت ٍو اص ألٖا

ما٫ اإلاغصوصة باصاث ؤ٢لُّ  ٢غباٍث  وجهحر بها اإلاباخاُث  ,جدهل ُٞه الىُت بلى خحز ألٖا ؤخىالها  ٖو

مً الهىع والخا٦ُت إلاا َى مً الٗباصاث ب٣ٗض  بُل ٦شحر  وٍَ  ,جدذ خ٣اث٤ اإلاىضوباث الاهضعاُط 

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 ",الخال٫ بحن والخغام بحن"و ",مىا

 لِ ْٗ لَج  الٗباعاث وؤمشالها نالر  
ً
مً ألاٞغاص بال وؤم٨ً  ٞال ًب٣ى ٞغص   ,٦بري للك٩ل ألاو٫  ه ٢ًُت

لِـ  َظا ؤمغ   :ه٣ى٫ مشال ,باظخالب ٢ًُت نٛغي ؾهلت الخهى٫ ه جدذ َظٍ ال٩لُت بصعاُظ 

لم  وال اٖخ٣اص   وال ٢ى٫   ٞهظا عص, ٞال ًب٣ى ٞٗل   ,ٍ عصو٧ل ؤمغ لِـ ٖلُه ؤمغُ  ,الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٖلُه ؤمُغ 

ُٕ  ًإِث  ٨ظا الٗمُل  بال وؤم٨ً الاؾخضال٫ُ  به الكغ في ؾاثغ  ٖلى عصٍ بهظا الخضًض الصخُذ, َو

ألن اإلاىاص ٢ض خهلذ له  ,باإلاٗاٝع الٗلمُت ٌؿخٛجي بمجغص ؤلاقاعة وؤلا٣ًاّ يث, واإلاخدلال٩لُا

ٌَ  ,بما خهله مً الٗلىم وماعؾه مً اإلاٗاٝع ُٟ ٞغبما  ٞةطا  ,ل ًٖ بزغاط ما في ال٣ىة بلى الٟٗلٛ

 
ُ
 .(393)والاهخٟإ بالٗلىم ٌؿحرا( ,ؾهال و٧ان الٗمُل  ,ه ٖلى طل٪ جيبهبِّ ه

جي في ن حو٢ض ٢ا٫ بمام الخغم ًُ ): " الُٛاسي"الجٍى ُٖ ٞلى ٢ا٫ ٢اثل: ما  ه مً الى٢اج٘ خى٢٘ و٢ى

 زظ ألاخ٩ام مخىاَُت, ٠ُ٨ٞ ٌكخمل ما ًدىاهى ٖلى ما ال ًدىاهى؟أال جهاًت له, وم

ظا  ٗت,  ًٖا٫  بَو ان مً ٖلىم الكَغ ٤ ٍع ى بضٌ٘، بجً ٞى٣ى٫: للكٕغ َم ال ًبىء بدمله بال مٞى

 
ُ
ى مٗخَم جٟهُل وجٟ َى ميكإ ٧ّلِ  ؽٌّ وؤ ٘، َو ى اإلاكحر بلى  ,ض اإلاٟتي في الهضاًت ال٩لُت والضعاًتَغ َو

ٗت مخ٣ابلت بحن الىٟي  اؾترؾا٫ ؤخ٩ام هللا ٖلى الى٢اج٘ م٘ هٟي الجهاًت، وطل٪ ؤنَّ  ٢ىاٖض الكَغ

  ,وؤلازباث، وألامغ والىهي
ُّ
ال١ والدجغ، وؤلاباخت والخٓغ، وال ًخ٣ابل ٢ِ ؤنالن بال  وؤلَا

 
ُ
خُغ١ الًبِ  ى ؤخضَما، وجيخٟي الجهاًت ًٖ م٣ابله ومىا٢ًه.بل ٍو

ٟت في  ؤمشا٫، زم وؿخصخب اؾخٗما٫َ  وهدً هىضر طل٪ بًغِب  َظٍ ال٣اٖضة الكٍغ

غاى مً َظٍ اإلاغجبت، وهللا اإلاؿخٗان في ٧ل خحن وؤوان، ٞى٣ى٫: ٢ض خ٨م الكٕغ  جٟانُل ألٚا

بٌٗ الٗباصاث ٖلى  باظخىاب ما هجؿه الكٕغ في بدىجِـ ؤُٖان، ومٗجى الىجاؾت الخٗبُض 

ٗت في الخاالث، زم ما ًد٨م الكٕغ بىجاؾخه ًىدهغ هها  ها خملت الكَغ جٟانُل ٌٗٞغ

                                              

 (192 - 190ؤصب الُلب )م ( 393)
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 ًَ ُٕ واؾخيباَا، وما ال  ًَ  بىجاؾخه ال جهاًت له في يبُىا، ٞؿبُُل  د٨م الكغ  املجتهض ؤن 
ُ
ب ما ُل

هاعجه مً ال٣ؿم اإلاىدهغ، ٞةن لم ًجضٍ مىهىنا ُٞه، وال ملخد٣ٌُ  ا به، ؿإ٫ ًٖ هجاؾخه َو

 ًه، وَخ ىا٢ِ ل ال٣ؿم وُم باإلاؿل٪ اإلاًبٍى اإلاٗغوٝ ٖىض ؤَله، ؤلخ٣ه بم٣ابِ 
َ
 م بُهاعجه.٨

 ًُ  ٞاؾدبان ؤهه ال 
ُ
 في الىجاؾت والُهاعة ًٖ خ٨م هللا حٗالى ٞحها. وا٢ٍٗت  َظٍ زلىُّ  خهىع والخالت

ٗت، ومىه ًىبؿِ خ٨ُم   هللا حٗالى ٖلى ما ال زم َظا اإلاؿل٪ ًُغص في ظمُ٘ ٢ىاٖض الكَغ

 
َ
ظا الؿغُّ  جهاًت ا، وؾحزصاص  في ٢ًاًا الخ٩ال٠ُ ال ًىاػهه مُلىب   له. َو مً َظا الًٟ ٖلىا وقٞغ

 
َّ
 .(394)(ٖلُه ٧لما ههج في الىٓغ مجهاظا، زم ًؼصاص اَتزاػا وابتهاظا ُ٘ لِ اإلاُ

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 ق٤ , (395)لها والخدٍغ ٞالىا٢ٗت بطا جغصصث مً الُٞغ

 .(396)(بد٨م الك٤ آلازغ الظي ؤٖٟي الخهغ ٖىهٞظل٪, وبال خ٨م ٞحها الخهغ, 

جي عخمهما هللا, ٣ٞض  والبً ال٣ُم وسج  ٢لذ:  في "بٖالم اإلاى٢ٗحن"  ط٦غٖلى مىىا٫ الجٍى

ن الىهىم مخىاَُت، وخىاصر الٗباص ٚحر مخىاَُت، وبخاَت اإلاخىاهي بٛحر ب)مً ٢ا٫:  ٢ى٫َ 

 .(اإلاخىاهي ممخى٘

ظا اخخجاط  )٢ا٫: زم  : ظضا مً و  ٞاؾض   َو  ظٍى

ًُ ؤن ما ال جدىاهى ؤٞغاصُ  :ؤخضَا َٗ ٍ ال ًمخى٘ ؤن  ل ؤهىاٖا، ُٞد٨م ل٩ل هٕى مجها بد٨م ج

. ,واخض  ٞخضزل ألاٞغاص التي ال جدىاهى جدذ طل٪ الىٕى

غاى ٧لها مخىاَُت.  الشاوي: ؤن ؤهىإ ألاٞٗا٫ بل وألٖا

                                              

جي 434 - 432( الُٛاسي )م 394) ان للجٍى  (462 - 460, واإلاىسى٫ للٛؼالي )م  31 - 2/30( , واهٓغ: البَر

ظا ْاَغ  مً ٢ىله حٗالى: }395) ْم َما َخغَّ ( ٢لذ: َو
ُ
٨
َ
َل ل هَّ

َ
ْض ٞ

َ
ْم َو٢

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ "م٣انض ٦خاب {. ٢ا٫ ابً ٖاقىع في َم 

ٗت ؤلاؾالمُت" )م  ٗت, ألنَّ ( : )303الكَغ َٕ  ؤلاباخت ؤ٦ثُر ؤخ٩ام الكَغ ٣اتها ال جىدهغ( ؤهىا
َّ
َـ  مخٗل " . ا ولهظا ٢ا٫ في "جٟؿحٍر

ٗت ال جخٗغى : ) 1/657 مها ؤو في بن الكَغ مىي٘ خهغ املخغماث للخىهُو ٖلى بباخت اإلاباخاث بال في مٓىت اٖخ٣اص جدٍغ

ْم ؤو الىاظباث. ٞاألو٫: هدى ٢ىله: }
ُ
٨  َعّبِ

ًْ  ِم
ً

ال ًْ َ
ىا ٞ

ُ
ْبَخٛ

َ
ْن ج

َ
ْم ُظَىاح  ؤ

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ ـَ  ِْ { في الخجاعة في الدج خُض ًْ اإلاؿلمىن لَ

م الخجاعة في ٖكغ طي الدجت ٦ما ٧اهذ ٖلُه الجاَلُت بٗض الاههغاٝ مً طي املجاػ ٦ما ؾُإحي. ومشا٫ الشاوي: ٢ ىله جدٍغ

ْم حٗالى: }
ُ
ِل٨
َ
ْم َما َوَعاَء ط

ُ
٨
َ
ِخلَّ ل

ُ
ْم { بٗض ط٦غ اليؿاء املخغماث و٢ىله: }َوؤ

ُ
ى ِوَؿاِث٨

َ
 ِبل

ُ
ض
َ
ٞ اِم الغَّ َُ  الّهِ

َ
ت
َ
ل ُْ
َ
ْم ل

ُ
٨
َ
ِخلَّ ل

ُ
{ لخهغ ؤ

 اَـ  ػمً الجهاع( وظىب ؤلامؿا٥ في زهىم
ُ
٘  . ٢لذ: و٢ىل  بلى َظا. هم )ألانل في ألاقُاء ؤلاباخت( عاظ

ا396)  4/565, والخد٤ُ٣ والبُان لؤلبُاعي  1350 - 2/1349ن ( البَر
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ال٣ُامت مخىاَُت،  ؤٞٗا٫ الٗباص اإلاىظىصة بلى ًىم ٞةنَّ  ,الشالض: ؤهه لى ٢ضع ٖضم جىاَحها

ى بىاث الٗم والٗمت وبىاث الخا٫ والخالت، وما  ا مباخا، َو حن: هٖى ظا ٦ما ججٗل ألا٢اعب هٖى َو

 ًُ  ,جٗل ما ًى٣ٌ الىيىء مدهىعا، وما ؾىي طل٪ ال ًى٣ًهؾىي طل٪ خغام، و٦ظل٪ 

 ًُ ًُ ِٟؿ و٦ظل٪ ما  ِٗ  ,ىظب الٛؿلض الهىم، وما  ًُ وما ًىظب ال  مىَ ضة، وما 
ُ
، وؤمشا٫ مخغِ ٘ مىه امل

ًَ  طل٪، وبطا ٧ان ؤعباُب  دهُ ًبُىن مظاَبَ اإلاظاَب    َ٘ غوجها بجىامِ هم ٍو
ُ
 ِد ج

ُ
ُِ  ًَ م دغُ ل وٍَ ِد بما 

  ٞاهللُ  ,م٘ ٢هىع بُاجهم ,ٖىضَم
ُ
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -ه اإلابٗىر بجىام٘ ال٩لم ؤ٢ضع ٖلى طل٪، ٞةهه وعؾىل

صاللت  :وجض٫ صاللخحن ,ؤهىاٖا وؤٞغاصاججم٘  ,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 ", ٞهى باَل٧ل قٍغ لِـ في ٦خاب هللا"و ",هٟٗا ٞهى عبا

غيه ٧ل مدضزت بضٖت "و ",٧ل ؤخض ؤخ٤ بماله مً ولضٍ ووالضٍ والىاؽ ؤظمٗحن"و ",وماله ٖو

ًْ َظٍ آلاًت ظامٗت ٞاطة: } -ملسو هيلع هللا ىلص  - وؾمى الىبيُّ  ",٧ل مٗغوٝ نض٢ت"و ",و٧ل بضٖت ياللت َم
َ
ٞ

 
َ
ٍة ز عَّ

َ
٣َا٫َ ط

ْ
َمْل ِمش ْٗ َمْل ٌَ ْٗ ٌَ  ًْ ٍُ * َوَم َغ ًَ َغٍُ  ْحًرا  ًَ ا  غ 

َ
ٍة ق عَّ

َ
٣َا٫َ ط

ْ
ه حٗالى: }ِمش

ُ
ًَ {, وِمً َظا ٢ىل ِظً

َّ
َها ال حُّ

َ
اؤ ًَ

 
َّ
ل َٗ
َ
ٍُ ل اْظَخِيُبى

َ
اِن ٞ

َ
ُ ُْ َمِل الكَّ َٖ  ًْ ـ  ِم ُم ِعْظ

َ
ْػال
َ ْ
َهاُب َوألا

ْ
ه
َ ْ
ِؿُغ َوألا ِْ َ ْمُغ َواإلاْ

َ
خ
ْ
َما ال ْم آَمُىىا ِبهَّ

ُ
٨

ِلُخىَن  ْٟ
ُ
، وصزل في ؿ٨ِ ُم  في الخمغ ٧لُّ زل {, ٞضج غ، ظامضا ٧ان ؤو ماجٗا مً الٗىب ؤو مً ٚحٍر

هض ًٖ ط٦غ هللا بالباَل  ما٫ٍ  ؤ٧ِل  اإلاِؿغ ٧لُّ  م ًى٢٘ في الٗضاوة والبًٛاء ٍو و٧ل ٖمل ُمدغَّ

ً الهالة, وصزل في ٢ىله: } ْم ٖو
ُ
َماِه٨ ًْ

َ
 ؤ
َ
ت
َّ
ِدل

َ
ْم ج

ُ
٨
َ
ُ ل

َّ
َغَى اَّلل

َ
ْض ٞ

َ
ة، وصزل في { ٧لُّ ًمحٍن مى٣ٗض٢

َباُث ٢ىله: } ِ
ُّ ُم الَُّ

ُ
٨
َ
ِخلَّ ل

ُ
ْل ؤ

ُ
ُهْم ٢

َ
ِخلَّ ل

ُ
ا ؤ

َ
َ٪ َماط

َ
ىه
ُ
ل
َ
ْؿإ { ٧لُّ َُب مً اإلاُاٖم واإلاكاعب ٌَ

َهاواإلاالبـ والٟغوط، وصزل في ٢ىله: }
ُ
ل
ْ
 ِمش

 
ت
َ
ئ ِ
ِّ ٍت َؾ

َ
ئ ِ
ِّ َخُضوا {, }َوَظَؼاُء َؾ ْٖ ا

َ
ْم ٞ

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ َخَضي  ْٖ ًِ ا َم

َ
ٞ

ِل َما ا
ْ
ِه ِبِمش ُْ

َ
ل ْم َٖ

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ َخَضي  ٣ىباتها ختى اللُمت والًغبت ْٖ دصخى ؤٞغاُصٍ مً الجىاًاث ٖو

ُ
{ ما ال ج

ِهم الصخابت, وصزل في ٢ىله: }
َ
ًَ وال٨ؿٗت, ٦ما ٞ

َ
َهَغ ِمْجَها َوَما َبُ

َ
َىاِخَل َما ْ َٟ

ْ
َي ال َم َعّبِ

َما َخغَّ ْل ِبهَّ
ُ
٢

 
ُ
ِغ٧

ْ
ك
ُ
ْن ح

َ
َخ٤ِّ َوؤ

ْ
ْحِر ال

َ
َي ِبٛ

ْ
َبػ
ْ
َم َوال

ْ
ز ِ
ْ
 َوؤلا

َ
ِ َما ال

َّ
ى اَّلل

َ
ل َٖ ىا 

ُ
٣ُىل

َ
ْن ج

َ
اًها َوؤ

َ
ُ
ْ
٫ْ ِبِه ُؾل ّزِ

َ
ج ًُ ْم 

َ
ِ َما ل

َّ
ىا ِباَّلل

ُمىَن 
َ
ل ْٗ
َ
ُم ٧ل ح ضوان في ما٫ ؤو هٟـ ؤو ٖغى، و٧ّلِ  ٞاخكت ْاَغة وباَىت، و٧ّلِ { جدٍغ  ْلم ٖو

ل٣هض ؤو في ٢ى٫ ؤو ٖمل ؤو بعاصة بإن ًجٗل هلل ٖضال بٛحٍر في اللٟٔ ؤو ا ١َّ باهلل وبن صَ  قغ٥ٍ 

خ٣اص، و٧ّلِ  ًَ  ٢ى٫ٍ  الٖا م ؤو جدلُل ؤو بًجاب ؤو  به هوٌّ  إِث ٖلى هللا لم  ٖىه وال ًٖ عؾىله في جدٍغ

هُٟا ؤو بزباجا ؤو زبرا ًٖ ٞٗله؛ ٞال٣ى٫ُ ٖلُه بال ٖلم خغام  بؾ٣اٍ ؤو زبر ٖىه باؾم ؤو نٟت 

ُجُغوَح ٢َِهام  في ؤٞٗاله ونٟاجه وصًىه, وصزل في ٢ىله: }
ْ
ُبه في ٧ل ظغح ًم٨ً { ُوُظى َوال
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ى اإلامازلت، وصزل ٢َِهام  ال٣هاُم مىه، ولِـ َظا جسهُها، بل َى مٟهىم مً ٢ىله: } { َو

ِلَ٪ في ٢ىله: }
َ
ُل ط

ْ
َىاِعِر ِمش

ْ
ى ال

َ
ل َٖ { وظىُب ه٣ٟت الُٟل و٦ؿىجه وه٣ٟت مغيٗخه ٖلى ٧ل واعر َو

ب ؤو بُٗض، وصزل في ٢ىله: } ًَّ ٢ٍغ ْحِه
َ
ل َٖ ِظي 

َّ
ُل ال

ْ
ًَّ ِمش ُه

َ
ِٝ  َول ُغو

ْٗ َ ُ٘ ِباإلاْ الخ٣ى١ التي للمغؤة  { ظمُ

لحها، وؤنَّ  ه الىاُؽ  صَّ غَ َم  ٖو جٗلىهه مٗغوٞا ال مى٨غا، وال٣غآُن  طل٪ بلى ما ًخٗاٞع والؿىت  بُجهم ٍو

 .(397)(٦ٟالت ٦ُٟالن بهظا ؤجمَّ 

ُل ٢لذ: ولهظا  بإن ما ال ًدىاهى ٠ُ٦ ًىضعط جدذ اإلاخىاهي؟ ٦الم  ال  ٢ا٫ ألابُاعي: )التهٍى

ى مجها ؤخ٩ام  في آخاص ال جدىاهى, ٣٦ىله: "مً خان َخل٣َّ
ُ
َل له, ٞةهه ًصر في اللٟٓت الىاخضة ؤن ج

 ِ
ّ
", ؤو ما ًجغي مجغاٍ مً ألالٟاّ الٗامت اإلاخٗل ص( ٣ت ب٩ّلِ بض٫ صًىه ٞا٢خلٍى مخجّضِ

(398). 

ألاخ٩ام و٧لُاتها مخىاَُت, ًجىػ الخىهُُو ٖلحها  ؤظىاَؽ  نَّ ب: )الخٟخاػاوي ٢ا٫ الؿٗضو 

 . (399)(الٗمىماثب

ُىوَّ ٖلى خ٨ِم ٧ل ظؼثُت ٖلى خضتها، وبهما ؤجذ بإمىع و٢ا٫ الكاَبي: )
َ
ٗت لم ج بن الكَغ

باعاث مُل٣ت جدىاو٫ ؤٖضاصا ال جىدهغ  .(400)(٧لُت ٖو

بن هللا بٗض دمحما ملسو هيلع هللا ىلص بجىام٘ ال٩لم, ُٞخ٩لم بال٩لمت الجامٗت الٗامت و٢ا٫ ابً جُمُت: )

لُت و٢اٖضة ٖامت جدىاو٫ ؤهىاٖا ٦شحرة, وجل٪ ألاهىإ جدىاو٫ ؤُٖاها ال جدصخى, التي هي ٢ًُت ٧

  ٞبهظا الىظه ج٩ىن الىهىُم 
ً
 .(401)(بإخ٩ام ؤٞٗا٫ الٗباص مدُُت

ٗت ٖلى ؤنى٫ ٖامت, وجىاو٫ ألانى٫ إلاا ال و٢ا٫ الكُش دمحم  الخًغ خؿحن: )اخخىاُء الكَغ

ضها ج٣ٟها في ٢ىله ٖل ً٘ ًدىاهى مً الى٢اج٘ مما ًٍؼ ُه الهالة والؿالم "بٗشذ بجىام٘ ال٩لم", ٍو

ٗ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 

اِؽ َبِكحًرا لى: }ألن عؾالت اإلابٗىر بها ٖامت ٦ما ٢ا٫ هللا حٗا  ِللىَّ
ً
ت
َّ
اٞ
َ
٧ 

َّ
َىا٥َ ِبال

ْ
ْعَؾل

َ
َوَما ؤ

ِظًًغا
َ
 .(402){(َوه

                                              

 285 - 19/280, واهٓغ: مجمٕى الٟخاوي البً جُمُت  95 - 3/91بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 397)

 3/135( الخد٤ُ٣ والبُان 398)

ذ 399)  2/106( الخلٍى

 5/14( اإلاىا٣ٞاث 400)

 19/280( مجمٕى الٟخاوي 401)

ٗت ؤلاؾالمُت نالخت ل٩ل ػمان وم٩ان402)  (37 - 36)م  ( الكَغ
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٧لُّ ما هؼ٫ بمؿلٍم ُٟٞه خ٨م  الػم, ؤو ٖلى )٢ا٫ الكاٞعي في ٦خاب "الغؾالت" : ومً َىا 

 
 
لُه بطا ٧ان ُٞه بُٗىه خ٨م ؾبُل الخ٤: ُٞه صاللت ه, وبطا لم ٨ًً ُٞه -مىظىصة, ٖو ُٖ : اجبا

َب 
َ
ل
َ
 ٖلى ؾبُل الخ٤ ُٞه باالظتهاص, والاظتهاص ال٣ُاؽ بُٗىه َ

َ
 .(403)(الضاللت

 
 
ان" : )بها وٗلم ٢ُٗا ؤهه ال جسلى وا٢ٗت جي في "البَر ًٖ خ٨م  و٢ا٫ ُٞما خ٩اٍ ٖىه الجٍى

ِٗت  ّوٍ ؼُ ْٗ هللا حٗالى َم   .(404)دمحم ملسو هيلع هللا ىلص( بلى قَغ

 هلل حٗالى في ٧ل وا٢ٍٗت  ً ؤنَّ مِ  الكاٞعيُّ ٖىضها ما طَب بلُه  الخ٤َّ  و٢ا٫ الٟسغ الغاػي: )بنَّ 

ىا, َى مُلىُب املجتهض( َُّ  .(405)خ٨ما مٗ

جالؼع٦صخي: )و٢ا٫  لِـ شخيء بال وهلل ٖؼ وظل  :عؤًذ في ٦خاب "بزباث ال٣ُاؽ" البً ؾٍغ

ى
َ
ل َٖ  ُ

َّ
اَن اَّلل

َ
ْيٍء َخِؿًِبا{, }َو٧

َ
ّلِ شخ

ُ
ى ٧

َ
ل َٖ اَن 

َ
٧ َ

َّ
ْيٍء ُم٣ًُِخا{,  ُٞه خ٨م؛ ألهه حٗالى ٣ًى٫: }ِبنَّ اَّلل

َ
ّلِ شخ

ُ
٧

ظمُ٘ ما ٖلى ألاعى مً مُٗم ؤو  ولِـ في الضهُا شخيء ًسلى مً بَال١ ؤو خٓغ ؤو بًجاب؛ ألنَّ 

ً ؤو ٚحٍر ال ًسلى مً خ٨م ؿخدُل في  ,مكغب ؤو ملبـ ؤو مى٨ذ ؤو خ٨م بحن مدكاظٍغ َو

ظا مما ال زالٝ ُٞه ؤٖلمه، وبهما الخالٝ ٠ُ٦ صالثل خال له ال٣ٗى٫ ٚحر طل٪، َو

  .(406)(وخغامه؟

ان" : ) جي في "البَر  ًٖ خ٨م و٢ا٫ الجٍى
 
الغؤي اإلابخىث اإلا٣ُٕى به ٖىضها ؤهه ال جسلى وا٢ٗت

) ى مً ٢اٖضة الكٕغ  .(407)هللا حٗالى ُمَخل٣ 

 .(408)وٗلم ؤهه ال ًسلى وا٢ٗت ًٖ خ٨م هللا حٗالى ٖلى اإلاخٗبضًً(و٢ا٫ في "الُٛاسي" : )

ٗت بحن ْهغاوي َخ اإلاٗخ٣َُض ؤهه الو٢ا٫ ُٞه ؤًًا: ) ُٕ وا٢ٗت, م٘ ب٣اء الكَغ َٟغى و٢ى ًُ  َم  
َ
ها, تِ ل

ِٗت   .(409)مؿخمَؿ٪  بد٨م هللا ٞحها( بال وفي الكَغ

                                              

 (477( الغؾالت )م 403)

جي , ( 404) ان للجٍى  بال وفي ( : )20في "الغؾالت" )م ٢ا٫ الكاٞعي البَر
 
جِز٫ في ؤخٍض مً ؤَل صًً هللا هاػلت

َ
لِؿذ ج

اَؽ مِ ٦خاب هللا الضلُُل ٖلى ؾبُل الهضي ٞحها, ٢ا٫ هللا جباع٥ وحٗالى: } غَِط الىَّ
ْ
َ٪ ِلُخس ُْ ٍُ ِبلَ َىا

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ىِع ٦َِخاب  ؤ ى الىُّ

َ
َماِث ِبل

ُ
ل
ُّ
ًَ الٓ

َخِمُِض 
ْ
ِؼٍِؼ ال َٗ

ْ
ٍِ ال ى ِنَغا

َ
ِهْم ِبل ِن َعّبِ

ْ
ُغوَن {, و٢ا٫: }ِبِةط

َّ
٨ َٟ َخ ًَ ُهْم 

َّ
ل َٗ
َ
ْحِهْم َول

َ
ّؼ٫َِ ِبل

ُ
اِؽ َما ه َن ِللىَّ َغ ِلُخَبّحِ

ْ
٦ ِ
ّ
َ٪ الظ ُْ َىا ِبلَ

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
َىا {, و٢ا٫: }َوؤ

ْ
ل ؼَّ
َ
َوه

اًها  َُ ٨َِخاَب ِجْب
ْ
َ٪ ال ُْ لَ ُمْؿِلِمحَن َٖ

ْ
َغي ِلل

ْ
 َوُبك

ً
ًضي َوَعْخَمت َُ ْيٍء َو

َ
ّلِ شخ

ُ
ْضِعي {, و٢ا٫: }ِل٩

َ
ْىَذ ج

ُ
ا َما ٦

َ
ْمِغه

َ
ًْ ؤ َ٪ ُعوًخا ِم ُْ َىا ِبلَ ُْ ْوَخ

َ
ِلَ٪ ؤ

َ
ظ
َ
َو٦

 
َ
َ٪ ل ا َوِبهَّ

َ
َباِصه ِٖ  

ًْ اُء ِم
َ
ك
َ
ًْ و ىًعا َجْهِضي ِبِه َم

ُ
ٍُ ه َىا

ْ
ل َٗ ًْ َظ ٨ِ

َ
ًَماُن َول ِ

ْ
 ؤلا

َ
٨َِخاُب َوال

ْ
ٍٍ ُمْؿَخ٣ٍُِم َما ال ى ِنَغا

َ
 .اَـ  ({َتْهِضي ِبل

 وما بٗض. 6/36( , ونغح به في "املخهى٫" ؤًًا 185( مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي للغاػي )م 405)

 1/217البدغ املخُِ  (406)

ان ( 407)  2/3البَر

 (430( الُٛاسي )م 408)

 (431)م  الؿاب٤( 409)
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حها ج٩ل٠ُ ما مً وا٢ٍٗت و٢ا٫ الٛؼالي في "اإلاؿخٓهغي" : )  .(410)(بال ٞو

ٟغَ  و٢ا٫ في "اإلاىسى٫" : )ما مً مؿإلٍت 
ُ
الغص, ى بال وفي الكٕغ صلُل  ٖلحها: بما بال٣بى٫ ؤو بج

 
َ
ا وٗخ٣ض اؾخدالت   ٞةهَّ

ُ
 ز
ُ
 .(411)ًٖ خ٨م هللا حٗالى( وا٢ٍٗت  ّىِ ل

 و 
َ
ِلَمه َمً ٖلمه, وَظِهله َمً ظهله( ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )ال وا٢ٗت َٖ  , م 

ْ
 .(412)بال وهلل ٞحها ُخ٨

ال١، وبن ٧اهذ  ظغث ألاخ٩امُ و٢ا٫ الكاَبي: ) ٟحن ٖلى ؤلَا
َّ
ُت في ؤٞٗا٫ اإلا٩ل الكٖغ

 ٖلُه آخاُصَا الخانت ال جدىاه
ُ
ٗت َٟغى, وال خغ٦ت وال ؾ٩ىن ًضعى، بال والكَغ ًُ ى؛ ٞال ٖمَل 

ى مٗجى ٧ىجها ٖامت  .(413)(خا٦مت بٞغاصا وجغ٦ُبا، َو

  ما مً وا٢ٍٗت و٢ا٫ التهاهىي: )
 
بلى ال٣ٟه، بط به اهخٓاُم نالِح  في ال٩ىن بال وهي مٟخ٣غة

 .(414)الضهُا والضًً(

ان" : ) جي في "البَر سلىا  ؾخ٣ال٫ َاَىا: ؤنَّ والظي ٣ً٘ به الا ٢ا٫ الجٍى ًُ ألاثمت الؿاب٣حن لم 

 
ً
ًٖ خ٨م هللا حٗالى, ولى ٧ان طل٪ مم٨ىا  -ٖلى ٦ثرة اإلاؿاثل واػصخام ألا٢ًُت والٟخاوي  - وا٢ٗت

ِلْمىا بإجهم عضخي هللا ٖجهم  َٖ لى َظا  ٕ  به ؤزظا مً م٣خطخى الٗاصة, ٖو ل٩اهذ ج٣٘, وطل٪ م٣ُى

ًُّ  اؾترؾلىا في بىاء ألاخ٩ام اؾترؾا٫َ  ِٗ
ٌَ واز٤ٍ باهبؿاَها ٖلى الى٢اج٘, مخهٍض إلزباتها ُٞما 

ٟخىن ٞخىي َمً جى٣ؿم  ًُ ْىِه٠ِ ؤجهم ما ٧اهىا 
ُ
ؿىذ, مدكٝى بلى ما ؾ٣ُ٘, وال ًسٟى ٖلى اإلا َو

غي ًٖ خ٨م هللا وبلى ما ال ٌٗغي ٖىه( ْٗ ٌَ ُ٘ ٖىضٍ بلى ما   .(415)الى٢اج

اب في ؤو٫ "اإلا٣ضمت في  ؤنى٫ ال٣ٟه" : )اٖلم ؤنَّ ؤٞٗا٫َ ولهظا ٢ا٫ ال٣اضخي ٖبض الَى

م لها بإخِض زمؿت ؤخ٩ام: بما الىظىب ؤو الىضب ؤو الخٓغ ؤو 
َ
د٨ ًُ ها ال ُبضَّ ؤن 

َّ
اإلا٩لٟحن ٧ل

 .(416)ال٨غاَت ؤو ؤلاباخت(

ط ٖلى ازخالٝ اٖلم ؤن ؤٞٗا٫ اإلا٩لٟحن ال جسغُ و٢ا٫ ؤًًا في ٦خاب الجام٘ مً "اإلاٗىهت" : )

ى: الىظىب والىضب والخٓغ وال٨غاَت ؤخ٩امها ٖل ًِ ؤوناٞها وجباًُ  ى زمؿت ؤخ٩ام, َو

 .(417)وؤلاباخت(

                                              

 (88( ًٞاثذ الباَىُت )م 410)

 217 - 1/216: البدغ املخُِ , واهٓغ (460( اإلاىسى٫ )م 411)

 1/289مضاعط الؿال٨حن ( 412)

 1/108( اإلاىا٣ٞاث 413)

 1/17 ( ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 414)

ان415)  (432 - 431, واهٓغ: الُٛاسي له ؤًًا )م  2/162 ( البَر

 (229( اإلا٣ضمت في ؤنى٫ ال٣ٟه )م 416)
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خهام" : )زبذ في ٖلم ألانى٫ ؤنَّ ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بإٞٗا٫ الٗباص  و٢ا٫ الكاَبي في "الٖا

وؤ٢ىالهم زالزت: خ٨م ٣ًخًُه مٗجى ألامغ, ٧ان لئلًجاب ؤو الىضب, وخ٨م ٣ًخًُه مٗجى الىهي, 

م,  ى ؤلاباخت, ٧ان لل٨غاَت ؤو الخدٍغ ٌُ وخ٨م ٣ًخًُه مٗجى الخسُحر, َو   فإفٗا
ُ
هم الٗباص وؤكىال

ضو هظه ألاكؿاَم الثالثت ْٗ  .(418)(ال حَ

٠ الٓاَغة والباَىت ال بض  ٧ل ٍٞٗل و٢ا٫ ابً باصٌـ في "مباصت ألانى٫" : )
َّ
مً ؤٞٗا٫ اإلا٩ل

 
َّ
ًُ  ؤلاوؿاَن  به خ٨م  مً ؤخ٩ام هللا حٗالى, ألنَّ  ٤َ ؤن ٩ًىن ٢ض حٗل  لم 

َ
٤ ٖبشا ولم ًتر٥ سل

 .(419)ؾضي(

َر٥َ ُؾًضي٢ا٫ حٗالى: }
ْ
ت ًُ ْن 

َ
َؿاُن ؤ

ْ
و ِ
ْ
ْدَؿُب ؤلا ًَ اَمغ وال { ٢ا٫ الكاٞعي: )ؤَ ًُ الؿضي الظي ال 

 .(420)ًىهى(

ْبَخِلُِه وهدٍى ٢ىله حٗالى: }
َ
اٍط ه

َ
ْمك

َ
ٍت ؤ َٟ

ْ
ُ
ُ
ًْ ه َؿاَن ِم

ْ
و ِ
ْ
٣َْىا ؤلا

َ
ل
َ
ا ز { ٢ا٫ البٛىي: )هسخبٍر ِبهَّ

, والجملت في مىي٘ الخا٫, ؤي: زل٣ىاٍ مبخلحن و٢ا٫ ال٣اؾمي: ), (421)باألمغ والىهي( ؤي: هسخبٍر

ضًً ابخالَءٍ، ال ٖبشا وؾضي  .(422)(له، ؤي: مٍغ

 ) آًت وهٓغ (

اَن ٢ا٫ هللا حٗالى: }
َ
حَن َو٧ ِ

ُّ ِب َم الىَّ
َ
اج
َ
ِ َوز

َّ
ًْ َعُؾى٫َ اَّلل ٨ِ

َ
ْم َول

ُ
ًْ ِعَظاِل٨ َخٍض ِم

َ
َبا ؤ

َ
ض  ؤ اَن ُمَدمَّ

َ
َما ٧

 ُ
َّ
ِلًُما{.اَّلل َٖ ْيٍء 

َ
ّلِ شخ

ُ
 ِب٩

 و 
ُ
ٗت الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بمهالر الٗباص ٖلى وظه  ٢ض زُغ لي في َظٍ آلاًت الضاللت اء قَغ ٖلى ٞو

ِلًُما} :الٗمىم في ألاػمىت وألام٨ىت, وطل٪ في جظًُلها ب٣ىله حٗالى َٖ ْيٍء 
َ

ّلِ شخ
ُ
ُ ِب٩

َّ
اَن اَّلل

َ
غ َو٧ { بٗض ج٣ٍغ

 الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٧ىِن 
َ
 ةهه ألاهبُاء, ٞ َم  زاج

ُ
ٗت الىبي ملسو هيلع هللا ىلص هي زاجمت الكغاج٘ التي ال ًجيء  إلاا ٧اهذ قَغ

ً ٞحها ما ًد٤٣ الٛىاءَ   بٗضَا ما ًيسخها ٦ما ٧ان ألامغ في ؾال٠ الكغاج٘, ٞةن هللا ٢ض َيمَّ

 َ٘ ب ظمُ ؿخٖى ما ٣ً٘ مً جل٪ الؿاب٤ِ ب٩ل  -ؾبداهه  -وطل٪ لٗلمه ؤٞٗالها وهىاػلها,  لؤلمت َو

ًما ال ٌٛاصع مجها 
ْ
ل ِٖ ٍة ِفي نٛحرة وال ٦بحرة }ألاٞٗا٫ والىىاػ٫  عَّ

َ
٣َا٫ِ ط

ْ
ًْ ِمش َ٪ ِم  َعّبِ

ًْ َٖ ُؼُب  ْٗ ٌَ َوَما 

 ِفي ٦َِخاٍب ُمِبحٍن 
َّ
َبَر ِبال

ْ
٦
َ
 ؤ
َ
ِلَ٪ َوال

َ
ًْ ط َغ ِم

َ
ْنٛ

َ
 ؤ
َ
َماِء َوال  ِفي الؿَّ

َ
ْعِى َوال

َ ْ
 {.ألا

                                                                                                                                             

 3/1691اإلاٗىهت ٖلى مظَب ٖالم اإلاضًىت ( 417)

خهام( 418)  3/46 الٖا

 (43 - 42( , واهٓغ: مدايغاث دمحم الٟايل بً ٖاقىع )م 15مباصت ألانى٫ )م ( 419)

 (25الغؾالت )م ( 420)

ل( 421)  8/292 مٗالم الخجًز

ل ( 422)  9/373مداؾً الخإٍو
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ظا عصٌّ  غ  نالٍر  حن بإن ج٣اصم الٗهض بجزو٫ الىحي ٢ض نحٍر ٚحَر ٖلى اإلالخضًً ال٣اثل َو لخ٣ٍغ

ظا  لمه حٗالى. ظهل  مجهم ؤخ٩ام الى٢اج٘ في َظا الؼمان, َو  بالكإع ٖو

ً َالبا وظىصَ   ٖىض بًٗهم ٢ٗذ ٖلحهاَظٍ الخاَغة, ٞى  و٢ض ٢لبذ الىٓغ في ٦الم اإلاٟؿٍغ

دا دا وبما جهٍغ  .بما جلٍى

: زخم به ٖلُه الؿالم الاؾخهالح, (423)اويمَّ ٢ا٫ الغُّ ) ٣ٞض ٢ا٫ ابً ُُٖت ٖىض َظٍ آلاًت:

ِلًُمامً نالخه، و٢ىله حٗالى: } ٞمً لم ًهلر به ٞمُئىؽ   َٖ ْيٍء 
َ

ّلِ شخ
ُ
ُ ِب٩

َّ
اَن اَّلل

َ
{ واإلا٣هض به َو٧

هَىا ٖلُم  ِ
ّ
 .(424)(ه حٗالى بما عآٍ ألانلر بمدمض, وبما ٢ضٍع في ألامغ ٧ل

حَن و٢ا٫ الغاػي: )} ِ
ُّ ِب َم الىَّ

َ
اج
َ
بن جغ٥ قِئا مً  ٍ هبيٌّ الظي ٩ًىن بَٗض  الىبيَّ  { وطل٪ ألنَّ َوز

ٖلى ؤمخه وؤَضي  بٗضٍ ٩ًىن ؤق٤َٟ  ً ال هبيَّ الىهُدت والبُان ٌؿخضع٦ه مً ًإحي بٗضٍ، وؤما مَ 

 .(425)(ٍ مً ؤخضلىلضٍ الظي لِـ له ٚحرُ  لهم وؤظضي، بط َى ٧ىالٍض 

حَن }و٢ا٫ الب٣اعي: ) ِ
ُّ ِب َم الىَّ

َ
اج
َ
عؾالخه ٖامت وهبىجه مٗها بعجاػ ال٣غآن، ٞال  ألنَّ  :{ ؤيَوز

 .(426)(خاظت م٘ طل٪ بلى اؾخيباء وال بعؾا٫

 و٢ا٫ ال٣اؾمي: )
ُ
 وبهما ز

َ
له مً الكغاج٘ ما ًىُب٤ ٖلى مهالر  َٕ غَ خمذ الىبىة به، ألهه ق

ًَ  الىاؽ في ٧ل ػمان و٧ل م٩ان. ألنَّ  م لم    ْٕ َض ال٣غآن ال٨ٍغ
ُ
 م  ؤ

َّ
ا، وال َا مً ؤمهاث اإلاهالر بال ظال

هغ  ٞخمذ الغؾاالُث  ,٨غمت مً ؤنى٫ الًٟاثل بال ؤخُاَام بغؾالخه بلى الىاؽ ؤظمٗحن، ْو

                                              

٢ا٫ الظَبي: )الٗالمت، ؤبى الخؿً ٖلي بً ِٖسخى الغماوي الىدىي اإلاٗتزلي(, و٢ا٫ ابً زل٩ان: )ؤخض ألاثمت ( 423)

م(. ومهىٟاجه هدى اإلائت. ٢ا٫ ابً زل٩ان: )والغماوي:  اإلاكاَحر، ظم٘ بحن ٖلم ال٨الم والٗغبُت، وله جٟؿحر ال٣غآن ال٨ٍغ

م٨ً ؤن ج٩ىن بلى ٢هغ  بًم الغاء وحكضًض اإلاُم وبٗض ألال٠ هىن، َظٍ اليؿبت ًجىػ ؤن ج٩ىن بلى الغمان وبُٗه، ٍو

ظا زل٤ ٦شحر، ى ٢هغ بىاؾِ مٗغوٝ، و٢ض وؿب بلى َظا َو ولم ًظ٦غ الؿمٗاوي ؤن وؿبت ؤبي الخؿً اإلاظ٧ىع  الغمان، َو

٣ى٫: ٖلي ؤًٞل الصخابت. و٧ان ؤبى خُان الخىخُضي ًبالٜ في حُٗٓم ٢ا٫ الظَبي: )بلى ؤحهما، وهللا ؤٖلم(.  و٧ان ًدكُ٘ ٍو

، والٟهاخت، والخ٣ىي. ماث في ظماصي ألاولى ؾىت ؤعب٘ وزماهحن  هٟه بالخإله، والخجٍز وزالر ماثت، ًٖ الغماوي بلى الٛاًت، ٍو

ُت الٗلم ٖلى بضٖخه(. ٢ا٫ دمحم الدجىي: ) ى ؤو٫ زمان وزماهحن ؾىت. ؤنله مً ؾغ مً عؤي، وماث ببٛضاص، و٧ان مً ؤٖو َو

ُان (. ]والدجج اإلاى٣ُُت مً ؤصزل اإلاى٤ُ في الىدى, ٞجٗل ُٞه الخضوصَ  ُاث ألٖا  - 16/534ؾحر ؤٖالم الىبالء , و  3/299ٞو

الم  535  [1/394وال٨ٟغ الؿامي  , 4/317, وألٖا

 4/388املخغع الىظحز ( 424)

 25/171جٟؿحر الغاػي ( 425)

٢ا٫ ألاؾخاط ولي الضًً اإلالىي في ٦خابه خهً الىٟىؽ في ؾاا٫ ال٣بر: . و٢ا٫ الب٣اعي: ) 15/364هٓم الضعع ( 426)

ان  ظلي ٖلى زخمه, بط ًما ونٟت بَغ
َ
ل َٖ الخمض م٣غون باه٣ًاء ألامىع مكغوٕ ٖىضٍ  وازخهانه ملسو هيلع هللا ىلص باألخمضًت واملخمضًت 

الم"  حن مً ٦خاب "ؤلٖا اهخهى. و٢ض بُيذ  -وآزغ صٖىاَم ؤن الخمض هلل عب الٗاإلاحن، و٢ض بحن الؿهُلي َظا في ؾىعة الخىاٍع

 15/368(. هٓم الضعع في ؾىعة الىدل ؤن مضاع ماصة الخمض ٖلى بلٙى الٛاًت وامخُاء الجهاًت
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  مهضا١ طل٪ بسُبت ٧ّلِ 
َ
ى زحُر  ألاعَى  بٗضٍ، بلى ؤن ًغر هللاُ  مً اصعى الىبىة  ومً ٖلحها، َو

ِلًُما} .الىاعزحن َٖ ْيٍء 
َ

ّلِ شخ
ُ
ُ ِب٩

َّ
اَن اَّلل

َ
ِٖ  :{ ؤيَو٧  ٞال ٣ًطخي بال بما ؾب٤ به 

ْ
ه، وهٟظث ُٞه مكُئخه، ُم ل

 .(427)(وا٢خًخه خ٨مخه

ًْ َعُؾى٫َ }و٢ا٫ ؾُض ٢ُب: ) ٨ِ
َ
حَن َول ِ

ُّ ِب َم الىَّ
َ
اج
َ
ِ َوز

َّ
 ومِ  {اَّلل

َ
َ٘  مَّ ً ز البا٢ُت،  ٞهى ٌكٕغ الكغاج

٤ آزغ عؾالِت  ت ٞو ٞحها بٗض طل٪ وال حُٛحر.  الؿماء بلى ألاعى، التي ال جبضًَل  لدؿحر ٖلحها البكٍغ

{ ُ
َّ
اَن اَّلل

َ
ِلًُما َو٧ َٖ ْيٍء 

َ
ّلِ شخ

ُ
ت، وما ًهلخها.. {ِب٩ . ٢طخى هللا ٞهى الظي ٌٗلم ما ًهلر لهظٍ البكٍغ

٤ ٖلمه ب٩ل شخيء, خِ  َظا ٞو ٤ مً الىٓم والكغاج٘ وال٣ىاهحنومٗٞغ وو٤ٞ  ,ه باألنلر وألاٞو

 . (428)(عخمخه وجسحٍر للمامىحن

ٗت (  ) الؿُاؾت مً الكَغ

ٗت.ولهظا ؤه٨غ ٖلمائها ٖلى مً ظٗل الؿ٢ُلذ:   اؾت ٢ؿُمت للكَغ

  ال ه٣ى٫: بنَّ ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )
 
ٗت ال٩املت، بل هي ظؼء  مً  الؿُاؾت الٗاصلت مسالٟت للكَغ

 ؤمغ  انُالحي، وبال ٞةطا ٧اهذ ٖضال ٞهي مً 
ً
ؤظؼائها وباب  مً ؤبىابها، وحؿمُتها ؾُاؾت

) ؼي: )و٢ض نى٠ الىاُؽ (429)الكٕغ ُت ٦خبا مخٗض , ٢ا٫ اإلا٣ٍغ  .(430)صة(في الؿُاؾت الكٖغ

ٟه لل٣ٟه انُالخا: )وبن قئذ ٢لذ:  ولهظا ٢ا٫ الُىفي في "ؤلاقاعاث ؤلالهُت" ٖىض حٍٗغ

  :الفلهُ 
 
ُت ؾُاؾت ُٕ  (431). ٢ا٫: ؤما ؤهه الؿُاؾت ٞؤلن الؿُاؾتقٖغ اًت  هي ال٣اهىن اإلاىيى لٖغ

, ً ظهت الكمِ  ٦ظل٪, ل٨ً إلاا ٧ان َظا ال٣اهىُن  آلاصاب واإلاهالر واهخٓام ألاخىا٫, وال٣ٟهُ  ٕغ

ُت(  .(432)٢لىا: َى ؾُاؾت قٖغ

سه" : ) َم في ؾُاؾاث ومً ؤٖٓم زُإ الؿالَحن وألامغاء هٓغُ ٢ا٫ ابً الجىػي في "جاٍع

 
ُ
مل , ومِ مخ٣ضمحهم ٖو  ؤٞٗاهم بم٣خًاَا مً ٚحر هٍٓغ ُٞما وعص به الكٕغ

ُ
ِلهم ً زُإَم حؿمُت

                                              

ل ( 427)  8/80مداؾً الخإٍو

 2871 - 5/2870في ْال٫ ال٣غآن ( 428)

 6/513 بٖالم اإلاى٢ٗحن( 429)

خباع 430)  3/384( اإلاىأٖ والٖا

ؼي: )( 431) ى ؾاجـ مً ٢ىم ؾاؾت وؾىؽ، وؾىؾه  ٣ًا٢:٫ا٫ اإلا٣ٍغ ؾاؽ ألامغ ؾُاؾت، بمٗجى ٢ام به. َو

مً َبٗه. ٞهظا  :، ؤيال٣ىم. ظٗلٍى ٌؿىؾهم، والؿىؽ الُب٘ والخل٤، ٣ُٞا٫: الٟهاخت مً ؾىؾه وال٨غم مً ؾىؾه

اًت آلاصاب واإلاهالر واهخٓام ألاخىا٫(.  :ؤنل وي٘ الؿُاؾت في اللٛت. زم عؾمذ بإجها اإلاىأٖ ال٣اهىن اإلاىيٕى لٖغ

خباع  3/383 والٖا

 214 - 1/213( ؤلاقاعاث ؤلالهُت بلى اإلاباخض ألانىلُت 432)
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 ,
ً
َٕ  نَّ ٞةالخاعظِت ًٖ الكٕغ ؾُاؾت ىاٍ, ووظُه  َى الؿُاؾت ال ٖمل الؿلُان الكغ بغؤًه َو

َٕ  ٢ىلهم ٣ًخطخي ؤنَّ  مًمىَن  زُإَم في طل٪ ؤنَّ  ِغْص بما ٨ًٟي في الؿُاؾت, ٞاخخجىا  الكغ ًَ لم 

 ًَ ؿمىن طل٪ بلى جخمٍت ِمً عؤًىا, ٞهم  ه, َو
ُ
ِدلُّ ٞٗل ًَ ٟٗلىن ما ال  ه ٍو

ُ
٣خلىن مً ال ًجىػ ٢خل

 . (433)ؾُاؾت(

( : جلبِـ ببلِـ ٖلى الىالة والؿالَحن في الباب الؿاب٘في ) "جلبِـ ببلِـ" ٦خاب و٢ا٫ في

ًُ  :والخامـ)  ّؿِ َد ؤهه 
ُٗ  لهم الٗمَل  ًُ ٣خلىن مً ال ًدل بغؤحهم ٣ُُٞٗىن مً ال ًجىػ ٢ُ ه ٍو

مهم ؤن َظٍ ؾُاؾت ,٢خله َى   وجدذ َظا مً اإلاٗجى ؤنَّ  ,ٍو
 
ٗت ها٢هت  ,جدخاط بلى بجماٍم  الكَغ

ظا مً ؤ٢بذ الخلبِـ ٗت ؾُاؾت بلهُتألن الك ,وهدً هخمها بأعاثىا, َو ؤن ٣ً٘ في  دا٫  وُم  ,َغ

  ؾُاؾِت 
َ
ًْ ًدخ ل  ؤلاله زل ٨َِخاِب ِم

ْ
َىا ِفي ال

ْ
َ غَّ

َ
اط مٗه بلى ؾُاؾت الخل٤, ٢ا٫ هللا ٖؼ وظل: }َما ٞ

ْيٍء{, و٢ا٫: }
َ

ِمِه شخ
ْ
َب ِلُخ٨ ِ٣ّ

َٗ  ُم
َ
ظا ًؼاخم ال ٗت, َو {, ٞمضعي الؿُاؾت مضعي الخلل في الكَغ

 .(434)ال٨ٟغ(

جي: ) ًَ بْ يؿل ًٖ يَ ًَ  بهماو٢ا٫ الجٍى  بَمداؾىه ولم 
ْ
ِدِ ًُ  ِ الكٕغ َمً لم 

َّ
ٖلى زٟاًاٍ  ْ٘ لِ ُ

ْؿِب٤ُ بلى م٨غمٍت  ٌَ ٗت أللٟاَا ؤو زحرا مجها في وي٘  وم٩امىه, ٞال  ؾاب٤  بال ولى بدض ًٖ الكَغ

)  .(435)الكٕغ

اِث    – ُٞما حٗغيذ له الىهىُم  –الكٕغ  و٢ا٫ الٛؼالي: )في مىيٖى
ُ
 َُ ىْ ٚ

 
 ومىضوخت

 
ًٖ  ت

 ٧ّلِ 
َّ
ُ ًَ  بلى ٚحر اإلاكغوٕ َمً لم 

َ
ًٓ الخاظت ًَ ْ٘ ٖلى وظىٍِ وظٍه مستَرٕ باإلاهالر, وبهما  ٠ِ  ِل

ْ
ُ
ُ
ل

 .(436)داؾىه(الكٕغ وم

و٢ا٫ الكُش دمحم الخًغ خؿحن: )والغئؾاء الظًً لم ًداٞٓىا في ؾُاؾت قٗىبهم 

ٗت وآصابها, ٞىيٗىا لهم ٢ىاهحن ظاثغة, وؤطهىا بمٓاَغ ٚحر نالخت,  ؤلاؾالمُت ٖلى ؤخ٩ام الكَغ

 .(437)بهما ؤجىا مً ظهلهم بؿماخت قٕغ ؤلاؾالم, وؾٗت ٢ىاٖضٍ وؾمى م٣انضٍ(

وبطا جإملذ الخ٨مت الباَغة في َظا الضًً ال٣ُم واإلالت الخىُُٟت و٢ا٫ ابً ال٣ُم: )

ٗت املخمضًت التي ال جىا٫ُ    والكَغ
ُ
  الٗباعة

َ
 ٦مال

ُ
 ها وال ج٣ترح ٣ٖى٫ُ جَ ْؿ ُخ  ها وال ًضع٥ الىن٠

                                              

 1/117( م٣ضمت اإلاىخٓم 433)

 (119 - 118)م ( جلبِـ ببلِـ 434)

 (229ُٛاسي )م ( ال435)

 (227( قٟاء الٛلُل )م 436)

ما٫ ال٩املت لئلمام دمحم الخًغ خؿحن  (437) ت ألٖا  5/193مىؾٖى
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 ؤولى اظخمٗذ و٧اهذ ٖلى ٣ٖل ال٣ٗالء 
َ
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 واملخخج له ,ها الكاَض واإلاكهىص لهٞهي هُٟؿ   اإلاغَؾلُ ولى لم ًإث  ,والضٖىي والبَر

اها وآًت وقاَضا ٖلى بب ان ٖلحها ل٨ٟى بها بَغ   ,جها مً ٖىض هللاؤَر
ُّ
ها قاَضة له ب٨ما٫ الٗلم و٧ل

 تبالُٛب والكهاصة والٗلم باإلاباصو٦ما٫ 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 لهاؤضاَم لها وظٗلهم مً َ

اِجِه  ًَ ْحِهْم آ
َ
ل َٖ ى 

ُ
ْخل ًَ ِؿِهْم  ُٟ هْ

َ
ًْ ؤ  ِم

ً
حِهْم َعُؾىال ِٞ  

َ
ض َٗ  َب

ْ
ْاِمِىحَن ِبط

ُ ْ
ى اإلا

َ
ل َٖ  ُ

َّ
ًَّ اَّلل ٣َْض َم

َ
حِهْم حٗالى: }ل ِ

ّ
َؼ٦ ٍُ َو

ِخ 
ْ
٨َِخاَب َوال

ْ
ُمُهُم ال ِ

ّ
ل َٗ َُ ٫ٍ ُمِبحٍن{َو

َ
ي َيال ِٟ

َ
ْبُل ل

َ
٢ ًْ ىا ِم

ُ
اه
َ
 َوِبْن ٧

َ
َمت

ْ
٨)(438).  

ٕ  ٖلى ٦مالها وجًمُّ ؤًًاو٢ا٫  ٗت واَال  في الكَغ
ها لٛاًت مهالر الٗباص في جِ : )مً له طو١ 

اإلاٗاف واإلاٗاص ومجُئها بٛاًت الٗض٫ الظي ٌؿ٘ الخالث٤ وؤهه ال ٖض٫ ٞى١ ٖضلها وال مهلخت 

ٕ  مً ٞغوٖها,  لر, جبحن له ؤنَّ ٞى١ ما جًمىخه مً اإلاها غ الؿُاؾت الٗاصلت ظؼء  مً ؤظؼائها ٞو

ِٖ  وؤنَّ   مً ؤخاٍ 
ْ
دَخْج مٗها بلى ؾُاؾت ًم ل ًَ ًَ ٞهُمه ٞحها لم  ا بم٣انضَا وويٗها مىيٗها وَخُؿ

ا ؤلبخت, ٞةنَّ  ٗت جدغمها, وؾُاؾت ٖاصلت جسغط  ٚحَر ان: ؾُاؾت ْاإلات, ٞالكَغ الؿُاؾت هٖى

ِلَمها مً ٖلمها وظهلها مً ظهلها(الخ٤ مً الٓالم الٟ َٖ ٗت,   . (439)اظغ, ٞهي مً الكَغ

امت ألامغاء بهما ؤخضزىا ؤهىاٖا مً الؿُاؾاث الجاثغة مِ   ً ؤزظ ؤمىا٫ٍ و٢ا٫ ابً جُمُت: )ٖو

َىا في اإلاكغوٕ مً ألامغ باإلاٗغوٝ  ٣ىباث ٖلى الجغاثم ال ججىػ, ألجهم ٞغَّ ال ًجىػ ؤزظَا ٖو

ه, َالبحن بظل٪ والىهي ًٖ اإلاى٨غ, وبال ٞ ُٗ ه, وويٍٗى خُض ٌؿٙى َوْي ًُ  ٢ب
ُ
لى ٢َبًىا ما ٌؿٙى

 ؤهِٟؿهم, وؤ٢امىا الخضوَص اإلاكغوٖت ٖلى الكٍغ٠ والىيُ٘ وال٣ٍغب 
َ
اؾت  صًً هللا ال ٍع

َ
ب٢امت

ا اخخاظىا بلى اإلا٩ىؽ 
َ َ
ه هللا, إلا ُبهم للٗض٫ الظي قٖغ ُبهم وجَغ والبُٗض, مخدّغًٍِ في جٚغ

ت, وال بلى الٗ ٣ىباث الجاثغة, وال بلى مً ًدٟٓهم مً الٗبُض واإلاؿخٗبضًً, ٦ما ٧ان اإلاىيٖى

حُرَم مً ؤمغاء بٌٗ ألا٢الُم( ؼ ٚو مغ بً ٖبض الٍٗؼ  . (440)الخلٟاُء الغاقضون ٖو

ببغاَُم بً َكام بً ًدحى الٛؿاوي، خضزجي ؤبي ًٖ ًٖ  "الخلُت"عوي ؤبى وُٗم في  و٢ض

ؼ اإلاى  نل ٢ضمتها ٞىظضتها مً ؤ٦بر البالص ؾغ٢ا وه٣با، ظضي ٢ا٫: إلاا والوي ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

                                              

 )ٍ املجم٘( 854 - 2/853( مٟخاح صاع الؿٗاصة 438)

ُت439)  (4)م  ( الُغ١ الخ٨مُت في الؿُاؾت الكٖغ

 105 - 2/104 ( ا٢خًاء الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم440)
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ِ : ٨ٞخبذ بلى ٖمغ ؤٖلمه خا٫ البالص، وؤؾإله
ّ
ت وؤيغبهم ٖلى التهمت ؤو ىَّ آزظ مً الىاؽ بالٓ

  ؤْن  آزظَم  بالبِىت، وما ظغث ٖلُه ٖاصة الىاؽ؟ ٨ٞخب بليَّ 
ُ
 آز
َ
بالبِىت وما ظغث ٖلُه  الىاَؽ  ظ

 ًُ واإلاٗجى ؤن هللا حٗالى )ٖلي ال٣اعي: ]٢ا٫  -. هم هللاهلخهم الخ٤ ٞال ؤنلخالؿىت، ٞةن لم 

لُم   خ٨ُم   اصة والى٣هان في خضٍ في نىٗه ٖو , و٢ا٫ الخٟاجي: (441)(في خ٨مه ٞال ججىػ الٍؼ

ٗت وؤخ٩امها( ظا مً قضة ج٣ىاٍ واه٣ُاصٍ للكَغ  ٢ا٫ ًدحى: ٟٞٗلذ طل٪، ٞما زغظُذ  -[ (442))َو

 .(443)غ٢ا وه٣بامً اإلاىنل ختى ٧اهذ مً ؤنلر البالص وؤ٢له ؾ

ؼ: ؤما بٗض ؤنلر هللا ؤمحر اإلاامىحن, ٞةنَّ ٢َِبلي  اة بلى ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ و٦خب ٖضي بً ؤَع

ا٫ ٢ض ا٢خُٗىا مً ما٫ هللا ٖؼ وظل ماال ُٖٓما لؿذ ؤعظى اؾخسغاَظه مً  مَّ ُٗ ؤهاؾا مً ال

ًإطن في طل٪ ؤًضحهم بال ؤن ؤمؿهم بصخيء مً الٗظاب, ٞةن عؤي ؤمحُر اإلاامىحن ؤنلخه هللا ؤن 

٪ بًاي في ٖظاب بكغ ٧إوي ل٪ ُظىت, 
ُ
ؤٞٗل. ٞإظابه: ؤما بٗض ٞةن العجب ٧ل العجب اؾدئظاه

ىجُ٪ مً سخِ هللا ٖؼ وظل, ٞاهٓغ َم  ًُ ً ٢امذ ٖلُه البِىت ومً ؤ٢غ ل٪ و٧إن عياجي ٖى٪ 

ه, واًم هللا ألن بصخيٍء 
َ
ّلِ ؾبُل

َ
ًل٣ىا هللا  ٞسظٍ بما ؤ٢غ به, ومً ؤه٨غ ٞاؾخدلٟه باهلل الُٗٓم وز

 .(444)والؿالم ,ل٣ى هللَا ٖؼ وظل بضمائهمؤٖؼ وظل بسُاهاتهم ؤخبُّ بليَّ مً ؤن 

هىع الضًً مدمىص بً مدمىص بً ػه٩ي, ًٖ اإلال٪ اإلاكهىع بالٗض٫ ٢لذ: و٢ض ؤزغ مشل َظا 

ً ٖضله ؤهه لم ٨ًً ٌٗا٢ب ال٣ٗىبت التي ألبي قامت: )ومِ  "الغويخحن"٣ٞض ٢ا٫ ابً ألازحر ٦ما في 

ت والتهمت, بل ًُلب الكهىص ٖلى اإلاتهم, ٞةْن  ا٢ب بها اإلالى٥ُ ٌٗ ىَّ ِ
ّ
هاع ٖلى الٓ ٢امذ  في َظٍ ألٖا

ُت مِ  ُت ٖا٢به ال٣ٗىبت الكٖغ  البِىت الكٖغ
َ
, ٞضٞ٘ هللاُ َٗ ً ٚحر ح ً ًٖ الىاؽ مِ  بهظا الِٟٗل  ّضٍ

ىَظ  ًُ ٍ ٓىت, وؤمىذ بالصُ ض في ٚحر والًخه م٘ قضة الؿُاؾت واإلابالٛت في ال٣ٗىبت وألازظ بالالكغ ما 

 م٘ َؾ 
َ
غ( لَّ ٗتها, و٢  .(445)اإلاٟؿضون ببر٦ت الٗض٫ واجبإ الكٕغ اإلاُهَّ

طل٪ اإلال٪  –و٢ض ط٦غ الخاٞٔ ؤبى قامت اإلا٣ضسخي ؤن هىع الضًً الكهُض : )٢ا٫ ال٩ىزغي 

لَّ هٓحُرٍ في ملى٥ ؤلاؾالم 
َ
إلاا ولي الخ٨َم ٧اهذ البالص ٖلى ؤؾىؤ خالت ًخهىعَا  –الهالر الظي ٢

هىع مً ظمُ٘ الىىاحي, ٨ٟٞغ ٣ٖالء الضولت ُٞما ًجب الؿحر ٖلُه في بنالح قاون البالص, مخ

                                              

 2/29قغح الكٟا لٗلي ال٣اعي ( 441)

اى ( 442)  4/406وؿُم الٍغ

 5/271خلُت ألاولُاء ( 443)

ؼ لآلظغي )م ( 444)  81( , واهٓغ لل٣ٟه: الُغ١ الخ٨مُت البً ال٣ُم )م 78ؤزباع ؤبي خٟو ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

- 93) 

 1/40( الغويخحن 445)
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ُا ال ٨ًٟي في ٢مٗهم  وعؤوا ؤن مجغص جىُٟظ ؤخ٩ام الكٕغ ٖىض زبىث بظغام املجغمحن زبىجا قٖغ

ومىٗهم مً اإلاطخي في بٞؿاصاتهم, ٞال بض مً ؤزظَم بإخ٩ام ٢اؾُت ؾُاؾُت ختى ٌؿخدب ألامً 

بالىٓغ بلى ؤهه الىاصر ألامحن  –خىا٫, ٞغظىا مً الٗالم الهالر الكُش ٖمغ اإلاىنلي وجهلر ألا 

ؤن ًىنل بلى مؿامٗه طل٪ الغؤي الخه٠ُ في خؿباجهم,  –ٖىض ظاللت اإلال٪ ٢بل جىلُه الخ٨م 

ىنُه بالًغب ٖلى ؤًضي ألازُمحن بإخ٩اٍم ناعمت بضون اهخٓاٍع  ًُ ٣َِٞبل عظاَءَم و٦خب بلى اإلال٪ 

ُا, وبٗض ؤن ٢غؤ اإلاِلُ٪ جىنُت الكُش ٦خب ٖلى ْهغ الىع٢ت ما بلى زب ىث بظغامهم زبىجا قٖغ

ُا, وخاقا ؤن ؤتهاون في ٣ٖىبت مجغم  مٗىاٍ: "خاقا ؤن ؤظاػي ؤخضا بُجغم لم ًشبذ زبىجا قٖغ

ذ ٖلى ما عؾمخه الخىنُت لي ل٨ىذ ٦مً ًًٟل ٣ٖله ٖلى  ُا, ولى ظٍغ زبذ ظغمه زبىجا قٖغ

٨ًً َظا الكٕغ ٧اُٞا في بنالح قاون الٗباص إلاا بٗض به زاجم عؾله", وؤٖاصَا  ٖلم هللا, ولى لم

 بلى الكُش.

وإلاا اَل٘ الكُش ٖلى َظا الخى٢ُ٘ اإلال٩ي الخاػم ب٩ى ب٩اء مغا, و٢ا٫: ًا للخُبت! ٧ان 

ِلُ٪ 
َ
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 ح ؿُحر ألامىع ٖلى ما عؾمه الكٕغ

مت  جل٪ ألان٣إ بدُض لى ؾاٞغث ٚاصة خؿىاء وخضَا ومٗها ؤزمً الجىاَغ وألاحجاع ال٨ٍغ

ها بؿىء ال في مالها وال في ٖغيها,  َمؿَّ ًَ مً ؤ٢صخى البالص بلى ؤ٢هاَا إلاا خضزذ ؤخضا هُٟؿه ؤن 

مَّ ٖلى ًض َظا اإلال٪ الُٗٓم مً ؤلانالخاث الهامت, وصٞ٘ ٖضوان و٢ض ا٦خٓذ 
َ
ش بما ج ٦خُب الخاٍع

ض ظِل جدذ بمغة ؤخض ٢ىاصٍ  .(446)(الهلُبُحن مً ؤعى الكام بل مً ؤعى مهغ ؤًًا بخجٍغ

)وؤما الظًً ٣ًىلىن: ال بض للكٕغ مً اهًمام :  (447) "مٟخاح الؿٗاصة" ناخب٢ا٫ 

, ومًمىُن ٢ىِلهم َظا: ؤن الؿُاؾت, ٞهظا زُإ الجهلت وا لٗىام, بط الكٕغ ال ًدخاط بلى ٚحٍر

ه 
ُ
ِغْص بما ٨ًٟي في الؿُاؾت, ٞاخخجىا بلى جخمت مً آعاثىا, ٣ُٞخلىن َمً ال ًجىػ ٢خل ًَ الكٕغ لم 

ٗت بما ٌكبه  ظا احٗاٍ ٖلى الكَغ ؿمىن طل٪ ؾُاؾت, َو ِدل ٞٗله, َو ًَ ٟٗلىن ما ال  ا, ٍو قٖغ

ًيخه٠ هللا مجهم في الضهُا وآلازغة. ٢اجلهم هللا وزظلهم. و٠ُ٦ ًدخاط اإلاغاٚمت به. ؤولئ٪ الظًً 

                                              

 (98 - 97( م٣االث ال٩ىزغي )م 446)

ماعر. جغ٧ي ألانل، مؿخٗغب. ولض في ؤخمض بً مهُٟى بً زلُل: ؤبى الخحر، ٖهام الضًً َاق٨بري ػاصٍ: ( 447)

لىم الٗغبُت. وولي ال٣ًاء  بغوؾت، ووكإ في ؤه٣غة، وجإصب وج٣ٟه، وجى٣ل في البالص التر٦ُت مضّعؾا لل٣ٟه والخضًض ٖو

. له ٦خاب )الك٣اث٤ الىٗماهُت في ٖلماء الضولت  968. وجىفي ؾىت  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
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ً, وما ًهلر به البكغ ٧لُا, ٖلمُا وطو٢ُا  الكٕغ بلى الؿُاؾت, وألاهبُاء ج٨مل بهم ؤمىع الضاٍع

و٦كُٟا وقهىصا, ؾُما وال ؤ٦مل وال ؤًٞل مما ه٤ُ به زحر البكغ, وؤقاع بلُه ؾُض ألاهبُاء, 

ض ٖلحها ولى بجؼء مً ختى لى اظخم٘ ٣ٖى  هىم الخ٨ماء وألانُٟاء لم ٣ًضعوا اإلاٍؼ ٫ 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 ال٩املت الجٍؼ

 .(448)والٓاَغ(

اصة وال الى٣هان, ألن هللا بن )٢ا٫ الكاَبي: ولهظا  ٗت ظاءث ٧املت ال جدخمل الٍؼ الكَغ

َم ِصًًىاحٗالى ٢ا٫ ٞحها: }
َ

ْؾال ِ
ْ
ُم ؤلا

ُ
٨
َ
َمِتي َوَعِيُِذ ل ْٗ ْم ِو

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ َمْمُذ 

ْ
ج
َ
ْم َوؤ

ُ
ْم ِصًَى٨

ُ
٨
َ
ُذ ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
{, وفي ال

ٓىا عؾى٫ هللا ت: ٖو حن ووظلذ مجها ملسو هيلع هللا ىلص خضًض الٗغباى بً ؾاٍع ذ مجها ألٖا ٓت طٞع  مٖى

ٓت مىصٕ ٞما حٗهض بلُىا؟ ٢ا٫:  جغ٦خ٨م ٖلى البًُاء "ال٣لىب ٣ٞلىا: ًا عؾى٫ هللا بن َظٍ مٖى

 
ُ
ٜ ٖجها بٗضي بال َال٪لُل ا وال ًَؼ ومً ٌٗل مى٨م ٞؿحري ازخالٞا ٦شحرا ٞٗل٨ُم بما  ,ها ٦جهاَع

خم مً ؾىتي وؾىت الغاقضًً مً بٗضي خضًض, وزبذ ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص لم ًمذ ختى ؤحى ال" ٖٞغ

 ًُ ظا ال ُم  ,دخاط بلُه في ؤمغ الضًً والضهُاببُان ظمُ٘ ما   .(449)(٠ ٖلُه مً ؤَل الؿىتسالِ َو

و٢ض ٧ان ٖمغ بً الخُاب هنع هللا يضر ٣ًى٫: والظي هٟـ ٖمغ بُضٍ ما ٢بٌ هللا حٗالى عوَح هبُه 

 ٘ هم ًٖ الغؤيملسو هيلع هللا ىلص وال ٞع
َّ
 .(450)الىحي ٖىه ختى ؤٚجى ؤمخه ٧ل

ا ٖى  .(451)"مً ٢ا٫ في الضًً بغؤًه ٣ٞض اتهمجي": ٢لذ: ولهظا عوي مٞغ

٢ا٫ ابً اإلااظكىن: ؾمٗذ مال٩ا ٣ًى٫: "مً ابخضٕ في ؤلاؾالم بضٖت ًغاَا خؿىت، ٣ٞض و 

م ؤن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص زان الغؾالت؛ ألن هللا ٣ًى٫: }  ٖػ
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
ْم ال

ُ
ْم ِصًَى٨

ُ
٨
َ
ُذ ل

ْ
َمل
ْ
{، ٞما لم ٨ًً ًىمئظ ٦

 . (452)صًىا، ٞال ٩ًىن الُىم صًىا" 

ْم الؿىىسخي: )ٞما ٧ان هللا حٗالى ٣ًى٫ }و٢ا٫ دمحم بً ٖلي 
ُ
ْم ِصًَى٨

ُ
٨
َ
ُذ ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
{ و٢ض ال

الن(  .(453)ب٣ُذ مىه مؿإلت ؤخالها ٖلى عؤي ٞالن ٞو

                                              

 1/382مٟخاح الؿٗاصة ومهباح الؿُاصة ( 448)

خهام ( 449)  65 - 1/64الٖا

 1/205ٗغاوي اإلاحزان للك( 450)

ش ؤنبهان ( 451)  2/192عواٍ ؤبى وُٗم في جاٍع

خهام للكاَبي ( 452)  66 - 1/65الٖا

 (96ب٣ًاّ الىؾىان )م ( 453)
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ِضَم بًاُؽ واؾُ
َ
ا ٞجاءٍ ابً قبرمت بمؿاثَل ٢ض ؤٖضَا، ٣ٞا٫ ٢ا٫ ؾُٟان بً خؿحن: ٢

له: ؤجإطن لي ؤن ؤؾإل٪؟ ٢ا٫: َؾْل، و٢ض اعجبذ خحن اؾخإطهذ. ٞؿإله ًٖ ؾبٗحن مؿإلت ًجُبه 

ٞحها، ولم ًسخلٟا بال في ؤعب٘ مؿاثل، عصٍ بًاؽ بلى ٢ىله، زم ٢ا٫ له بًاؽ: ؤج٣غؤ ال٣غآن؟ ٢ا٫: 

ه: }
َ
 وٗم. ٢ا٫: ؤجدٟٔ ٢ىل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
ْم ال

ُ
ْم ِصًَى٨

ُ
٨
َ
{؟ ٢ا٫: وٗم، وما ٢بلها وما بٗضَا. ٢ا٫: ٞهل ُذ ل

 .(454)ؤب٣ذ َظٍ آلاًت آل٫ قبرمت عؤًا؟

 ل٣اثٍل ٢ىال؟و٢ا٫ ابً ٣ُٖل في "الٟىىن" : )
ُ
ٗت ل ؤْب٣َِذ الكَغ  .(455)(َو

٢ا٫ دمحم بً ؤبي خاجم: ؾمٗذ ؤبا ٖبض هللا )ٌٗجي ؤلامام البساعي( ٣ًى٫: ال ؤٖلم قِئا و 

ِ ًدخاط بل
ّ
ت طل٪ ٧ل ى في ال٨خاب والؿىت. ٣ٞلذ له: ًم٨ً مٗٞغ  .(456)ه. ٢ا٫: وٗمُه بال َو

ىشخي، ؤزبروي الباجي ؤهه ٧ان ًىما " الٗىانم"و٢ا٫ ابً الٗغبي في  : )ؤزبروي ال٣ُٟه الَُغ

، و٧ان ًخٟلؿ٠ (458)ب باإلااجمًًيخٓغ بطهه ٞجالؿه ابىه اإلال٣َّ  (457)في باظت ؤخمض بً َىص

٣ا٫ له: َل ٢غؤث ؤصب الىٟـ ألٞالَىن؟ ٢ا٫ له الباجي: بهما ٢غؤث وظاطبه طًل الخضًض، ٞ

. ٢ا٫ ال٣اضخي ؤبى ب٨غ هنع هللا يضر: الظي عؤًذ ألٞالَىن ػظغ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤصب الىٟـ ملخمض بً ٖبض هللا 

ٗت مً ٢غآن وؾىت، في (459)الىٟـ جي الباجي ب٣ىله: ؤصب الىٟـ ملخمض، ما جًمىذ الكَغ ، ٖو

 .(460)لؿجن، وبًًاح الؿجن(َضاًت ا

ًِ  وج٣ؿُُم ): " بٖالم اإلاى٢ٗحن"و٢ا٫ ابً ال٣ُم في   بٗ
ُ
ٗت وؾُاؾت ١َ غُ هم َ  ,الخ٨م بلى قَغ

 ًَ م الضً ًَ  ٦خ٣ؿُم ٚحَر ً الضً ٗت وخ٣ُ٣ت، و٦خ٣ؿُم آزٍغ طل٪  بلى ٣ٖل وه٣ل، و٧لُّ  بلى قَغ

٣ت وال٣ٗل ٧لُّ  ج٣ؿُم   لى ٢ؿمحن: صخُذ، طل٪ ًى٣ؿم ب باَل، بل الؿُاؾت والخ٣ُ٣ت والٍُغ

اؾض؛ ٞالصخُذ ٢ِ  ٗت ال ٢ؿُم   م  ْؿ ٞو  .لها، والباَل يضَا ومىاٞحها مً ؤ٢ؿام الكَغ

                                              

 13/120البضاًت والجهاًت ( 454)

 8/65( صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل البً جُمُت 455)

 12/412( ؾحر ؤٖالم الىبالء 456)

 م.1082َـ/475 بً َىص مً ملى٥ الُىاث٠ جىفي ؾىت ؤخمض بً ؾلُمان بً دمحم٢ا٫ اإلاٗل٤ ٖلى ال٨خاب: ( 457)

ايُت ٢ا٫ اإلاٗل٤ ٖلى ال٨خاب: ( 458) اة ؤبُه و٧ان مىلٗا بالٗلىم الٍغ اإلااجمً ًىؾ٠ بً ؤخمض جىلي اإلال٪ بٗض ٞو

بضو ؤهه َى الظي ازخهٍغ مىسخى بً مُمىن في ٦خابه: تهظًب الاؾخ٨ما٫. جىفي  ونى٠ ٦خابا ؾماٍ "الاؾخ٨ما٫ واإلاىاْغ" ٍو

الم للؼع٦لي، ط  1085َـ/  478ؾىت   (.384م  9م )ألٖا

ؿمى ال٨خاب ؤًًا مٗاطلت الىٟـ وؿب بلى ؤٞالَىن وهدل بلُه، وؤٚلب الًٓ ٢ا٫ اإلاٗل٤ ٖلى ال٨خاب: ( 459) َو

نُت. ُٞما ًغي الباخشىن ؤن َظٍ الغؾالت جغظ٘ بلى ؤزغ مً آزاع الهغمؿُت، و٧اجبها طو اَإل ٖلى ألاٞالَىهُت املخضزت والٛىى 

 (.53م، م  1955و٢ض وكغ َظٍ الغؾالت الض٦خىع ٖبض الغخمً بضوي )ألاٞالَىهُت املخضزت ٖىض الٗغب، ال٣اَغة، 

 (108الٗىانم مً ال٣ىانم )م ( 460)
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 -عؾالخه  ٖلى خغف واخض، وهى ٖمىمُ  ، وهى مبني  مً ؤهم ألانٌى وؤهفٗها وهظا ألانُل 

ًَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  لىمهم وؤٖماله دخاج بلُه الٗباصُ باليؿبت بلى ول ما  ًُ في مٗاعفهم ٖو  ْج دِى م، وؤهه لم 

 
َ
ًُ ، وبهما خاظتُ هبَٗض  ه بلى ؤخٍض ؤمخ ِ بَ هم بلى مً 

ّ
 ل
ُ
 .هم ٖىه ما ظاء بهٛ

ل باليؿبت بلى اإلاغَؾ  فلغؾالخه ٖمىمان مدفىْان ال ًخُغق بليهما جسهُو: ٖمىم  

مىم   ًَ  بليهم، ٖو ٗث بلُه في ؤنٌى الضًً وفغوٖه؛ ً بُ دخاج بلُه َم باليؿبت بلى ول ما 

 فغؾالخه وافُت 
ُ
ًَ دىج بلى ؾىاهاقافُت ٖامت، ال ج خم ؤلاًمان به بال بةزباث ٖمىم عؾالخه ، وال 

ظا، ٞال ًسغط ؤخض     في َظا َو
َّ
ٕ  ٟحن ًٖ عؾالخه، وال ًسغُ مً اإلا٩ل مً ؤهىإ الخ٤ الظي  ط هى

٣ًلب  اثغ  وما َ -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 ٧لَّ غ لؤلمت مىه ٖلما، ٖو

والىىم وال٣ُام وال٣ٗىص، وألا٧ل والكغب، والغ٧ىب والجزو٫، والؿٟغ وؤلا٢امت، والهمذ 

اإلاىث، وال٨الم، والٗؼلت والخلُت، والٛجى وال٣ٟغ، والصخت واإلاغى، وظمُ٘ ؤخ٩ام الخُاة و 

ىم ال٣ُامت وما ُٞه ختى ٧إهه عؤي  وون٠ لهم الٗغف وال٨غسخي واإلاالث٨ت والجً والىاع والجىت ٍو

غَّ  ٠ٍ  هم ؤجمَّ َم وبلهَ ٞهم مٗبىصَ ٖحن، ٖو ِٝ  حٍٗغ كاَضوهه بإونا ٦ماله  ختى ٧إجهم ًغوهه َو

غَّ  جهم ٧اهىا هم وما ظغي لهم، وما ظغي ٖلحهم مٗهم ختى ٧إوؤمَم  ٞهم ألاهبُاءَ ووٗىث ظالله، ٖو

غَّ  ٌُ ٞهم مً َغ١ الخحر والكغ ص٣ُ٢ِ بُجهم، ٖو  ٗغِّ ها وظلُلها ما لم 
ْ
  ه هبيٌّ ٞ

َ
غَّ ألمخه ٢بل  -ٞهم ه، ٖو

مً ؤخىا٫ اإلاىث وما ٩ًىن بٗضٍ في البرػر وما ًدهل ُٞه مً الىُٗم والٗظاب للغوح  –ملسو هيلع هللا ىلص 

هم  ، و٦ظل٪ ٖٞغ مً ؤصلت الخىخُض والىبىة واإلاٗاص والغص  - ملسو هيلع هللا ىلص -والبضن ما لم ٌٗٝغ به هبي ٚحٍر

ه خاظت مً بٗضٍ، اللهم بال بلى مً ًبلٛه  ٖلى ظمُ٘ ٞغ١ ؤَل ال٨ٟغ والًال٫ ما لِـ إلاً ٖٞغ

هم  ىضر مىه ما زٟي ٖلُه، و٦ظل٪ ٖٞغ بِىه ٍو مً م٩اًض الخغوب ول٣اء الٗضو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بًاٍ ٍو

غ١ الىهغ والٟٓغ ما ل ٣لٍى وعٍٖى خ٤َّ َو ًَ  ى ٖلمٍى ٖو اًخه لم  ؤبضا، و٦ظل٪  م لهم ٖضوٌّ ٣ُ ٖع

هم  غ٢ه التي ًإجحهم مجها وما ًخدغػون به مً ٦ُضٍ وم٨ٍغ وما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٖٞغ مً م٩اًض ببلِـ َو

َض ًضٞٗىن به قغَّ  هم  ٍ ما ال مٍؼ ا مً ؤخىا٫ هٟىؾهم وؤوناٞه -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 ؤخٍض  هم هللاُ ْظ دىِ وبالجملت ٞجاءَم بسحر الضهُا وآلازغة بغمخه، ولم 

 ًُ 
َ
ٗخه ا ً ؤنَّ ٓ  قَغ

َ
 غَ ل٩املت التي ما َ

َ
  َم ١ الٗال

 
ٗت   ؤ٦مُل  قَغ

 
 جدخاط بلى ؾُاؾٍت  مجها ها٢هت

  زاعظٍت 
ُ
 ٖجها ج
َ
 ّمِ ٨

ُ
ً ًْ طل٪ ٞهى ٦مً ًْ زاعط ٖجها؟ وَم  ؤو م٣ٗى٫ٍ  ؤو خ٣ُ٣ٍت  ها، ؤو بلى ٢ُاٍؽ ل
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  ؤنَّ 
ً
  بلى عؾى٫ٍ  بالىاؽ خاظت

َ
ِ  ٍ، وؾبُب بَٗض  َغ آز

ّ
ًَّ ما ظاء به ٖلى َم  ه زٟاءُ َظا ٧ل  طل٪ و٢ِ  ً ْ

َّ
 ل
ُ
 ت

 
َّ
ؤصخاَب هبُه الظًً ا٦خٟىا بما ظاء به، واؾخٛىىا به ٖما ما ٤ هللا له ههِبه مً الٟهم الظي ٞو

ى ٖهُضها بل٨ُم، و٢ض ٧ان ٖمغ  خدىا به ال٣لىَب والبالص، و٢الىا: َظا ٖهُض هبِىا بلُىا، َو ؾىاٍ، ٞو

زكُت ؤن ٌكخٛل الىاُؽ به ًٖ ال٣غآن، ٠ُ٨ٞ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًمى٘ مً الخضًض ًٖ عؾى٫ هللا  -هنع هللا يضر  -

م وػبالت ؤطَاجهم ًٖ ال٣غآن والخضًض؟ ٞاهلل  لى عؤي اقخٛا٫َ الىاؽ بأعائهم وػبض ؤ٩ٞاَع

َغْخ اإلاؿخٗان, و٢ض ٢ا٫ هللا حٗالى: }
َ
ِلَ٪ ل

َ
ْحِهْم ِبنَّ ِفي ط

َ
ل َٖ ى 

َ
ْخل ًُ ٨َِخاَب 

ْ
َ٪ ال ُْ لَ َٖ َىا 

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ا ؤ هَّ

َ
ِهْم ؤ ِٟ

ْ
٨ ًَ ْم 

َ
َول
َ
 ؤ

ً
َمت

ْاِمُىىَن  ًُ َغي ِل٣َْىٍم 
ْ
َغي {, و٢ا٫ حٗالى: }َوِط٦

ْ
 َوُبك

ً
ًضي َوَعْخَمت َُ ْيٍء َو

َ
ّلِ شخ

ُ
اًها ِل٩ َُ ٨َِخاَب ِجْب

ْ
َ٪ ال ُْ لَ َٖ َىا 

ْ
ل ؼَّ
َ
َوه

ُمْؿِلِمحَن 
ْ
ا ِفي ال{, و٢ا٫ حٗالى: }ِلل

َ
اء  إلِا َٟ ْم َوِق

ُ
٨  َعّبِ

ًْ  ِم
 
ت
َ
ٓ ِٖ ْم َمْى

ُ
٨
ْ
ْض َظاَءج

َ
اُؽ ٢ َها الىَّ حُّ

َ
اؤ ًضي ًَ َُ ُضوِع َو هُّ

ُمْاِمِىحَن 
ْ
 ِلل
 
 .(461){(َوَعْخَمت

لى َظا  ٗت بهما َى مً  ال صلَُل عاجخت ؤو زالهت  مهلخٍت  ٟٞغُى ٢لذ: ٖو ٖلحها مً الكَغ

 ٞغى ما ال ٩ًىن.

ًُ  الصخُذ ؤنَّ ): " اإلاىسى٫ "٢ا٫ الٛؼالي في ومً َىا  ع ىَّ هَ خَ الاؾخضال٫َ اإلاغؾَل في الكٕغ ال 

ُ٘  ؤزباث, بط ختى هخ٩لم ُٞه بىٟي ؤو   و٦ظا اإلاهالر, وما مً مؿإلٍت لها,  ال خهَغ  الى٢اج
ُ
ى بال ٟغَ ج

  وفي الكٕغ صلُل  
َ
  ٖلحها بما بال٣بى٫ ؤو بالغص, ٞةها وٗخ٣ض اؾخدالت

ُ
 ز
ُ
 ,ًٖ خ٨م هللا حٗالى وا٢ٍٗت  ّىِ ل

 ل و٢ض اؾخإزغ هللاُ ٢ض ٦مُ  الضًً ٞةنَّ  زالٞا إلاا ٢اله ال٣اضخي ٦ما ؾىظ٦ٍغ في باب الٟخىي,

ْم }٢ا٫ هللا حٗالى:  ,ولم ٨ًً طل٪ بال بٗض ٦ما٫ الضًً ,غؾىله واه٣ُ٘ الىحيب
ُ
٨
َ
ُذ ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
ال

ْم 
ُ
 .{ِصًَى٨

واإلاخب٘ ٞحها  ,ؤخ٩ام الكٕغ جى٣ؿم بلى مىا٢٘ الخٗبضاث عٍ ؤنَّ والظي ًض٫ ٖلى ٖضم جهىُّ 

 ,ما لِـ مً الخٗبضاثوبلى  ,ٞال حٗبض به ,وما لم جغقض الىهىم بلُه ,الىهىم وما في مٗىاَا

ى  و٢ض ؤخالىا الكٕغ في  ,ًمان واإلاٗامالث والُال١ والٗخا١مى٣ؿم بلى ما ًخٗل٤ باأللٟاّ ٧األ َو

بزباث بال ما وال جىٟ٪ لٟٓت ًٖ ٢ًاًا الٗٝغ ٞحها بىٟي ؤو  ,مىظباتها ٖلى ٢ًاًا الٗٝغ

إلاا  ,ًًغب ماثت زكبت٦خٟاء بالٗش٩ا٫ الظي ٖلُه ماثت قمغار بطا خل٠ ؤن اؾخصىاٍ الكإع ٧اال

ىا ,وعص في ٢هت ؤًىب ى مى٣ؿم بلى ما  ,وبلى ما ًخٗل٤ بٛحر ألالٟاّ .ولم ًيسخ في قٖغ َو

غ١ جل٣ي اإلال٪ ٞهظٍ ألا٢ؿام مىًبُت  ,ًىًبِ في هٟؿه ٧الىجاؾاث واملخٓىعاث َو

٫ ٧األقُاء الُاَغة وألاٞٗا ,الًبِ في م٣ابلخهبوبلى ما ال ًىًبِ بال  .ومؿدىضاتها مٗلىمت

و٦ظل٪ ألامال٥ مىدكغة جىًبِ بًبِ َغ١  ,جىًبِ بًبِ الىجاؾت والخٓغ ,اإلاباخت

                                              

 519 - 6/517( بٖالم اإلاى٢ٗحن 461)



 

 139 

ىًبِ بًبِ ما اؾدشجى الكٕغ في  ,وؤلاًظاء مدغم ٖلى الاؾترؾا٫ مً ٚحر يبِ ,الى٣ل ٍو

 ,لخ٤ بهؤوبن و٢ٗذ في الجاهب آلازغ  ,لخ٤ بهؤٞالى٢اج٘ بن و٢ٗذ في ظاهب الًبِ  ,م٣ابلخه

ان طبه وبن جغصصث بُجهما وججا  . بض وؤن ًلىح الترظُذ ال مدالتوال ,لخ٤ بإ٢غبهماؤالُٞغ

  مهلخٍت  ٧لَّ  ٞسغط به ؤنَّ 
ُ
 خَ ج

َ
باألنى٫ اإلاخٗاعيت ال بض ؤن  في ٧ل وا٢ٗت مدخىقٍت  ُل َُّ س

 
َ
اجها مهمال ٟٚال ال ًالخٔ ؤنال مدا٫   ض ألانى٫ُ لغصَا ؤو ٢بىلها, ٞإما ج٣ضًُغ كهَ ح ُُّ  ظٍغ  جس

ُ
 ه.ل

ٗت لغصها ؤو كبىلهافلض جبحن ؤن و ٢ا٫: ٌُ الكَغ  .(462)(ل مهلخت مغؾلت فال بض ؤن حكهض ؤنى

 
ُ
لى َظا ٞما انُ لِـ صلُال مؿخ٣ال ٢ؿُما  "اإلاهالر اإلاغؾلتـ"ر ٖلى حؿمُخه بِل ٖو

  ٕ ٘   لل٨خاب والؿىت, بل َى ٞغ  بلحهما مؼمىم بؼمامهما. ٖجهما عاظ

ها اإلاهلخت بلى صْ ا عصَ إ, ألهَّ مً ًْ ؤهه ؤنل  زامـ ٣ٞض ؤزُ): " اإلاؿخهٟى"٢ا٫ الٛؼالي في 

 
ُ
، وم٣انُض الكٕغ ح مهلخت ال جغظ٘  ٝ بال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ, ٩ٞلُّ ٗغَ خٟٔ م٣انض الكٕغ

 
ُ
بت التي ال ج ِهَم مً ال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ, و٧اهذ مً اإلاهالر الٍٛغ

ُ
ُم الثِ بلى خٟٔ م٣هىٍص ٞ

غخت، جهغُّ 
َّ
, ٞهي باَلت مُ , هما ؤن مً اؾخدؿً فلض  ومً ناع بليها فلضٞاث الكٕغ قٕغ

ه م٣هىصا بال٨خاب والؿىت  مهلخٍت  , و٧لُّ قٕغ
ُ
ِلَم ٧ىه ُٖ عظٗذ بلى خٟٔ م٣هىٍص قغعّيٍ 

 وؤلاظمإ ٞلِـ زاعظا مً َظٍ ألانى٫، ل٨ىه ال ٌؿمى ٢ُاؾا بل مهلخت مغؾلت، بط ال٣ُاُؽ 

 
ً
ذ ال بضلٍُل  ؤنل  مٗحن, و٧ىن َظٍ اإلاٗاوي م٣هىصة لها مً  رة ال خهَغ واخض بل بإصلت ٦شح ٖٞغ

٤ ألاماعاث حؿمى لظل٪ مهلخت مغؾلت، وبطا ٞؿَّ  غها ال٨خاب والؿىت و٢غاثً ألاخىا٫ وجٟاٍع

ُ٘  اإلاهلخت باملخاٞٓت ٖلى م٣هىص الكٕغ ٞال وظَه للخالٝ في اجباٖها, بل ًجُب  ب٩ىجها  ال٣ُ

 .(463)(حجت

ٗت للضالثل ٢لذ: وخانل ٦المه ؤن اإلاهلخت لِؿذ ؤنال ٢اثما بغؤؾه, وبهما هي جاب

 َٟ ُت اإلاخ َا ؤنال مؿخ٣ال في الاخخجاط, وإلاا ٧اهذ جل٪ الكٖغ الضالثل ٤ِ ٖلحها, ٞلم ًدُؿً ٖضُّ

لكهاصة وبهما و٧ىِجها مُل٤َ مهلخت, ال لظاتها  ,لؼم ٧ىن َظٍ حجت ؤًًا ,ؤنىال ًدخج بها

 .لها ألانى٫ 

                                              

 328 - 2/327( , وخاقُت الُٗاع ٖلى املخلي 463 - 459( اإلاىسى٫ )م 462)

 (179)م  اإلاؿخهٟى( 463)

 



 

 141 

ًُ بن الاؾخدؿان واإلاهالر اإلاغؾلت وهدى ): خؿىحن دمحم مسلٝى٢ا٫ الكُش  ظ٦غ في َا مما 

ًَ  ,باب الاؾخضال٫ مً ٖلم ألانى٫  ٗت ج ًٖ ؤنٍل سغُ ال  , وما زغط مجها ًٖ مً ؤنٌى الكَغ

 
ُ
 .(464)(به في صًً هللا حٗالى طل٪ ٞهى مً الغؤي اإلاظمىم الظي ال ًجىػ ألازظ

ا الٛؼالي: )٢ا٫  َٕ بهَّ م لِـ له ؤن ًد٨م بهىاٍ وقهىجه الٗالِ  ألامت ٖلى ؤنَّ  وٗلم ٢ُٗا بظما

 . (465)(في صاللت ألاصلت ً ٚحر هٓغٍ م

َم في الى٢اج٘ التي ال بها وٗلم ؤن الصخابت عضخي هللا ٖجهم خهغوا هٓغَ : )٢ا٫ الكاَبيو 

مجهم ٢ِ: بوي  ٞحها في الاؾخيباٍ، والغص بلى ما ٞهمٍى مً ألانى٫ الشابخت، ولم ٣ًل ؤخض   ههىَم 

ولى ٢ا٫ طل٪ القخض  ,تي وعياجيخ٨مذ في َظا ب٨ظا ألن َبعي ما٫ بلُه، ؤو ألهه ًىا٤ٞ مدب

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

 . (466)(يىابِ الكٕغ

ْذ ؤنَّ خ٨َم هللا  بنَّ : )ؤًًا٢ا٫ و 
َ
ي َُّ ٗت َب ٖلى الٗباص ال ٩ًىن بال بما قٕغ في صًىه ٖلى الكَغ

ِةْن 
َ
{، و٢ا٫ حٗالى: }ٞ

ً
 َعُؾىال

َ
ض َٗ ْب

َ
ى ه ِبحَن َختَّ ِ

ّ
ظ َٗ ا ُم ىَّ

ُ
ؤلؿىت ؤهبُاثه وعؾله، ولظل٪ ٢ا٫ حٗالى: }َوَما ٦

ِ وَ 
َّ
ْاِمُىىَن ِباَّلل

ُ
ْىُخْم ج

ُ
ُؾى٫ِ ِبْن ٦ ِ َوالغَّ

َّ
ى اَّلل

َ
ٍُ ِبل و ُغصُّ

َ
ْيٍء ٞ

َ
ُخْم ِفي شخ ْٖ َىاَػ

َ
ُم ج

ْ
ُخ٨

ْ
ِزِغ{, و٢ا٫: }ِبِن ال

ْ
ْىِم آلا َُ

ْ
ال

{، وؤقباٍ طل٪ مً  ِ
َّ
 َّلِل

َّ
 .(467)(آلاًاث وألاخاصًضِبال

مً ال٨خاب  بن ال٣ى٫ بالغؤي الٛحر اإلابجي ٖلى ؤنٍل )و٢ا٫ الكُش دمحم بً ٖلي الؿىىسخي: 

 
ُ
في  ُل الخإمُّ  , بل مً ؤ٦بر ال٨باثغ ٦ما ًُٟضٍخغام   م مجهما وال٣ُاؽ ٖلى ٚحر ؤنٍل هِ والؿىت وما ٞ

اِء }٢ىله ٖؼ وظل 
َ
ْدك َٟ ىِء َوالْ ْم ِبالؿُّ

ُ
ُمُغ٦

ْ
إ ًَ َما   ِٖ  "ال ؤصعي ", وظٗل في الخضًض (468)آلاًت {ِبهَّ

ْ
 ,مال

 ِٗ  ل
ْ
, ٞمً ٢ا٫ ُٞما ال ًضعي بغؤًه ؤو عؤي ٚحٍر ٖلُه الؿ٩ىَث  َب الضعاًت اإلاىِظ  ه هَٟي ً هِٟؿ ه مِ مِ ل

 بٛحر ما ؤهؼ٫ هللا خ٨َم  ؾبداهه الخ٨َم  ى هللاُ ض ؾمَّ ً ٧ان ٣ٞض خ٨م بٛحر ما ؤهؼ٫ هللا, ٧٣ٞاثىا َم 

ْض }ن طل٪ ٢ىله ٦ما بحَّ  ً مىاعصٍ الكُُاُن الُاٚىث, ومِ 
َ
ىِث َو٢

ُ
اٚ
َّ
ى الُ

َ
ُمىا ِبل

َ
َخَدا٦ ًَ ْن 

َ
ِغٍُضوَن ؤ ًُ

ًُضا ِٗ  َب
ً
ال

َ
ُهْم َيال

َّ
ل ًِ

ًُ ْن 
َ
اُن ؤ

َ
ُ ُْ ِغٍُض الكَّ ٍُ ُغوا ِبِه َو ُٟ

ْ
٨ ًَ ْن 

َ
ِمُغوا ؤ

ُ
ىث بالكُُان, ٞةطا ٟٞؿغ الُاٚ ,{ؤ

                                              

 (39بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م  (464)

 (172 - 171( اإلاؿخهٟى )م 465)

خهام 466)  3/66( الٖا

 2/369 الؿاب٤( 467)

ُمىَن ( جمامها: }468)
َ
ل ْٗ
َ
 ح
َ
ِ َما ال

َّ
ى اَّلل

َ
ل َٖ ىا 

ُ
٣ُىل

َ
ْن ج

َ
 {.َوؤ
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ؿخدؿىهؤن ٣ًى٫ مِ  وؾىؽ لٗالٍم  ٣ٞض خ٨م بد٨م الُاٚىث  ,ٟٞٗل ,ً ٖىض هٟؿه قِئا َو

 .(469)(ٍ بًاٍ ؤن ٣ًى٫ ٖلى هللا ما ال ٌٗلمالظي َى الكُُان, وخ٨مه َى ؤمغُ 

٦دا٫ وبٛحر اٖخهام بال٨خاب والؿىت ٞٓهغ ؤن خا٫ اإلاؿخهلخحن بٛحر َضي مً الىحي 

 بًا٦م وؤصخاَب "لى ؤلؿىت ؤثمت الؿل٠, الظًً ٢ا٫ ٞحهم الٟاعو١ هنع هللا يضر: ؤَل الغؤي اإلاظمىم ٖ

  الغؤي, ٞةجهم ؤٖضاءُ 
ُ
ا الؿجن, ؤُٖتهم ألاخاصًض  .(470)"٣ٞالىا بالغؤي, ًٞلىا وؤيلىا ,ؤن ًدَٟٓى

ى الغؤي الظي ٢ا٫ ُٞه الكاٞعي:   .(471)"ٖل٨ُم بدضًض عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وصٖىا الغؤي"َو

مً ؤنى٫  ض بلى ؤنٍل املخٌ َى الظي لم ٌؿدىِ  الغؤُي ): خؿىحن دمحم مسلٝىالكُش  ٢ا٫

ٗت,  ا رٍ مٗخبَ  ؤو اؾدىض بليها اؾدىاصا غحرَ الكَغ ِ , ٦غؤي مً لِـ ُم قٖغ
َّ ال لالظتهاص ؤو ٢هغ في خإ

ى الغؤُي  ُت, َو  .(472)(اإلاظمىم اإلاىهي ٖىه الىٓغ في اإلاأزظ الكٖغ

غُّ مجهم مخ٨ئا ٖلى ؤع  ِٛ ٨ٍخه ٌٗاعى مد٨ماث ال٨خاب وصخاَح الؿىت بم٣انض ٞهاع ال

 ٨ٍٞغ السخ٠ُ ومهالر ٣ٖله ال٨ؿ٠ُ.

حهاث الُٟٓغ  ظا ؤلامامُ  َو َٗ  بما ٌٗاعى صخَُذ الؿىت, َو  ال
َ
ج٣ي الضًً الؿب٩ي  املجتهُض  ُم ل

  بنَّ ):  "مٗجى ٢ى٫ ؤلامام اإلاُلبي بطا صر الخضًض ٞهى مظَبي"في ٦خابه  ٣ًى٫ 
َ
 ألاخاصًض

الىاخض  زبَر  ً ؤنَّ مخ٤ٟ ٖلُه, والظي ٣ًىله ألانىلُىن مِ  ٞحها شخيء  له ُمٗاِعى  الصخُدت لِـ 

, ولِـ بش يٍء مخىاجغ ؤو ٢غآن ؤو بظمإ ؤو ٣ٖل,  بطا ٖاعيه زبر   , مً طلً واكٗا بهما هى فغى 

 ُُ ه ختى هُغصَّ ٖلُه, و٦ظل٪ ال ًىظض زبران صخُدان مً آلاخاص مخٗاعيان ىْ ِِّ بَ ومً اصعى طل٪ ٞل

ُ٘ بدُض  َغٝ ؤنَّ  , والكاٞعيُّ (473)بُجهما ال ًم٨ً الجم  ٖو
َ
٦ظل٪, ونغَّح  ألامَغ  ٢ض اؾخ٣غؤ ألاخاصًض

                                              

 (82 - 81( ب٣ًاّ الىؾىان )م 469)

ًله ( 470) وؤؾاهُض َظٍ آلازاع زغي ًٖ ٖمغ زم ٢ا٫: ), وط٦ٍغ ابً ال٣ُم في آزاع ؤ 2/1042ظام٘ بُان الٗلم ٞو

 2/103(. بٖالم اإلاى٢ٗحن ًٖ ٖمغ في ٚاًت الصخت

 (71الاهخ٣اء البً ٖبض البر )م ( 471)

 (41( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 472)

مت ٢ىله: "ال ؤٖٝغ ؤهه عوي ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص خضًشان( عوي الخُُب في "ال٨ٟاًت" ًٖ ا473) بةؾىاصًً  بً زٍؼ

 (433 - 432)م صخُدحن مخًاصان, ٞمً ٧ان ٖىضٍ ٞلُإث به ختى ؤئل٠ بُجهما". اهٓغ: ال٨ٟاًت 

ال ؤٖٝغ خضًشحن ًسال٠ ؤخضَما آلازغ, ول٩ل ما عوي مً ألاخاصًض املخخلٟت مٗان ٌٗلمها و٢ا٫ ابً الؿمٗاوي: )

 (23الاهخهاع ألصخاب الخضًض )م ؤَل الٗلم بها(. 

ْ٘ مىه ملسو هيلع هللا ىلص خضًشان مخٗاعيان, مٗاط هللا, ٢ا٫ بمام و٢ا٫ ابً الؿب٩ي 
َ
٣ ًَ ٍ٘ بإهه لم  ا ٖلى ٢ُ

في "مى٘ اإلاىاو٘" : )بهَّ

مت: "ال ؤٖٝغ ؤهه عوي ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خضًشان بةؾىاصًً صخُدحن مخًاصًً, ٞمً ٧ان ٖىضٍ  ألاثمت ؤبى ب٨غ بً زٍؼ
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ٍ٘ مً ٦المه بالخضًض الصخُذ بال  , ٞلم ٨ًً ٖىضٍ ما ًخى٠٢ ٖلُه الٗمُل (474)به في ٚحر مىي

والظي ًلىله له. ٞهظا بُان  للىا٢٘,  به, ألهه ال مٗاِعَى  صخخه, ٞمتى صرَّ وظَب الٗمُل 

  ولِـ بىاك٘, نىلُىن مفغوى  ألا 
 
 ُٖٓمت وهظه فاثضة

ُ
, خُض "بطا صر"ب٣ىله:  , وبلحها ؤلاقاعة

 ًَ ا آزغؤَل٣ه ولم   .(475)(جٗل مٗه قَغ

ؤهخم ؤٖلم "ؤخمض ًد٩ي ًٖ ؤبُه ٢ا٫: ٢ا٫ لىا الكاٞعي: ؤلامام و٧ان ٖبض هللا بً ٢لذ: 

ا ؤو بالخضًض والغظا٫ مجي, ٞةطا ٧ان الخضًض الصخُذ ٞإٖلمىوي بن قاء  ُا ؤو بهٍغ ٩ًىن ٧ٞى

 .(476)"ختى ؤطهب بلُه بطا وان صخُداقامُا, 

بطا صر ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٞهى  و٢ا٫ ؤبى ال٣اؾم: وؤنُل الكاٞعي عخمه هللا ؤنَّ الخبَر 

ه ومظَُبه, وال ؤٖلم ؤخضا مً ؤصخاب الكاٞعي ًسخل٠ في طل٪
ُ
 .(477)٢ىل

ًَ  زبذ الخبُر  بطا): " ألام"٦خاب في الكاٞعي و٢ا٫    لَّ ِد ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم 
ُ
 ه لصخيٍء جغ٦

 .(478)(ؤبضا

 )وعوي ٖىه الهغوي بؿىضٍ ؤهه ٧ان ٣ًى٫: 
ُ
ًٍ بىفؿههللا ملسو هيلع هللا ىلص  عؾى٫ِ  خضًض بطا  مؿخغ

 .(479)(رَّ َص 

                                                                                                                                             

اهخهى, ٌٗجي ٞمً ٧ان ٖىضٍ ما َخِؿَب ُٞه الخٗاعَى ٞلُإِث به ختى ؤبحن زُإٍ في خؿباهه, وبال ٞلُإِث به ختى ؤئل٠ بُجهما" 

 4/201آلاًاث البِىاث البً ٢اؾم الٗباصي ٠ُ٨ٞ ًال٠ بحن مخٗاعيحن خ٣ُ٣ت(. 

ي الكاٞعي في "الغؾالت"، ف٢ا٫ الؼع٦صخي: )٢ا٫ بل٨ُا: ٢ا٫ ( , و٢ض 217 - 216( اهٓغ: الغؾالت للكاٞعي )م 474)

لى ؤخضَما صاللت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -باب ٖلل ألاخاصًض: "ولم هجض ٖىه  خضًشحن وؿبا لالزخالٝ ٨ٞكٟىاٍ بال وظضها لهما مسغظا، ٖو

ِصرُّ ًٖ  ًَ بمىا٣ٞت ٦خاب ؤو ؾىت، ؤو ٚحٍر مً الضالثل" اهخهى. و٢غعٍ الهحرفي في قغخها ٣ٞا٫: ٢ض نغح الكاٞعيُّ بإهه ال 

ؤبضا خضًشان صخُدان مخًاصان ًىٟي ؤخُضَما ما ًشبخه آلازغ مً ٚحر ظهت الخهىم والٗمىم وؤلاظما٫  - ملسو هيلع هللا ىلص -الىبي 

 8/125والخٟؿحر بال ٖلى وظه اليسخ وبن لم ًجضٍ(. البدغ املخُِ 

 (115( مٗجى ٢ى٫ ؤلامام اإلاُلبي بطا صر الخضًض ٞهى مظَبي )م 475)

 ( . 170)م  ( اإلاضزل بلى الؿجن ال٨بري للبحه٣ي476)
َ
 ٢ا٫ البحه٣ي: )ولهظا ٦
ُ
  َر ث

ُ
َ٘ ؤزظ ى ؤهه ظم  ٖلَم  ٍ بالخضًض, َو

الدجاػ والكام والُمً والٗغا١, وؤزظ بجمُ٘ ما صر ٖىضٍ مً ٚحر مداباة مىه وال مُل بلى ما اؾخجالٍ مً مظَب  ؤَِل 

, وممً ٧ان ٢بله ممً ا٢خهغ ٖلى ما ٖهض مً مظَب ؤ ت ؤَل بلضٍ مهما بان له الخ٤ في ٚحٍر َل بلضٍ , ولم ًجتهض في مٗٞغ

غخمىا وبًاَم, ٩ٞل مجهم بدمض هللا ومىه عظ٘ في ؤ٦ثر ما ٢ا٫, ومٗٓم ما عؾم بلى  صخت ما زالٟه, وهللا ٌٟٛغ لىا ولهم, ٍو

٣ىا هللا حٗالى لال٢خضاء بهم والاَخضاء بهضحهم, وظم٘ بُيىا وبُجهم في ظىاث الىٗ ُم وز٣ُت ؤ٦ُضة، ممً ٣ًخضي به في الضًً , ٞو

 بًٟله وؾٗت عخمخه, بهه ٟٚىع عخُم( اَـ .

 (82الاهخ٣اء البً ٖبض البر )م ( 477)

 1/214اإلاحزان للكٗغاوي ( 478)

 1/212 الؿاب٤( 479)
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لجمُ٘ َمً  الالػمُ وبطا زبذ ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الصخيُء ٞهى : )" الغؾالت"و٢ا٫ في ٦خاب 

ه,  ه ش يء  غحرُ ٖٞغ
ُ
ىِهى ًُ ٍه وال  ّىِ

َ
ل ًُ ه, ولم ًجٗل ألخٍض مٗه  , بل الٟغُى هال  ُٖ الظي ٖلى الىاؽ اجبا

 .(480)(ؤمغا ًسال٠ ؤمَغٍ

 ؤهه ٢ا٫: ) "اإلاىا٢ب"وعوي ٖىه البحه٣ي في 
ُ
 ال مسالِ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ عؾى٫ِ  بطا ٧ان الخضًض

َ
له  ٠

ٖ ًُ   عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ً صوَن ٖمَّ غوي ىه، و٧ان 
 
ًَ  خضًض  ًىا٣ٞه لم 

ُ
ملسو هيلع هللا ىلص  الىبي ؼصٍ ٢ىة، وخضًض

ًٍ ُم  ًُ  ه,بىِٟؿ  ؿخٛ   ٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلصعؾى  ً صوَن غوي ٖمَّ وبن ٧ان 
 
ِٟ  خضًض بلى ما زالٟه،  ْذ ًسالٟه لم ؤلخ

 
ُ
ًُ  هللا عؾى٫ِ  وخضًض َٖ  ظ به,ازملسو هيلع هللا ىلص ؤولى ؤن   ً عُ َم  َم لِ ولى 

ُ
 ُؾ  عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؾىِت  وي ٖىه زالٝ

َّ
ه خَ ي

 .(481)(اجبٗها بن قاء هللا

ٍ ؤلاماُم ؤخمُض عخمه هللا, ٣ٞض 
ُ
: "بٖالم اإلاى٢ٗحنفي " ٢ا٫ ابً ال٣ُموؾاع ٖلى َظا جلمُظ

 بطا وَ )
َ
ً ٧ان، ولهظا لم ىا َم اثِ ٟه وال مً زالٟه ٧ظض الىوَّ ؤٞتى بمىظبه، ولم ًلخٟذ بلى ما زال

 ِٝ  ,لخضًض ٞاَمت بيذ ٢ِـ، وال بلى زالٞه في الخُمم للجىب ,في اإلابخىجت ٖمَغ  ًلخٟذ بلى زال

  هزالٞبلى لخضًض ٖماع بً ًاؾغ، وال 
ُ
 ,الظي جُُب به ٢بل بخغامه م الَُُب غِ ْخ في اؾخضامت امل

 ,ن مً الٟسخ بلى الخمخ٘ص وال٣اعِ زالٞه في مى٘ اإلاٟغِ بلى لصخت خضًض ٖاجكت في طل٪، وال 

لخت وؤبي ؤًىب وؤبي بً  شمان َو لصخت ؤخاصًض الٟسخ، و٦ظل٪ لم ًلخٟذ بلى ٢ى٫ ٖلي ٖو

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا  لصخت خضًض ٖاجكت ؤجها ٞٗلخه هي وعؾى٫ُ  ,٦ٗب في الٛؿل مً ؤلا٦ؿا٫

 ٖضة اإلاخىفى ٖجها الخامِل  ؤنَّ  ٞاٚدؿال، ولم ًلخٟذ بلى ٢ى٫ ابً ٖباؽ وبخضي الغواًخحن ًٖ ٖليّ 

ت في جىعٍض  ,ؤ٢صخى ألاظلحن لصخت خضًض ؾبُٗت ألاؾلمُت، ولم ًلخٟذ بلى ٢ى٫ مٗاط ومٗاٍو

لصخت الخضًض اإلااو٘ مً الخىاعر بُجهما، ولم ًلخٟذ بلى ٢ى٫ ابً ٖباؽ في  ,اإلاؿلم مً ال٩اٞغ

ظا ٦شحر  لصخت الخضًض بسالٞه، وال بلى ٢ىله بةباخت لخىم الخمغ ٦ظل٪ ,ٝغْ الهَّ  ظضا،  ، َو

 ًُ  .(482)(ناخب ٖلى الخضًض الصخُذ ٖمال وال عؤًا وال ٢ُاؾا وال ٢ى٫َ  مُ ّضِ ٣َ ولم ٨ًً 

ض اإلاخابٗت ؤْن  )بنَّ  :في ٦خاب "الغوح"  ولهظا ٢ا٫ ابً ال٣ُم مَ  ججٍغ ٣ّضِ
ُ
ٖلى ما ظاء به ٢ى٫َ  ال ج

ه, ٧اثىا َم  ًَ صر ل٪ هٓغَث في مٗىاٍ زاهُا,  ال, ٞةطاً ٧ان, بل جىٓغ في صخت الخضًض ؤوَّ ؤخٍض وال عؤ

ِٗض٫ْ ٖىه ولى زالٟ٪ َم 
َ
 ٖلى ٞةطا جبحن ل٪ لم ح

ُ
ً بحن اإلاكغ١ اإلاٛغب, ومٗاط هللا ؤن جخ٤ٟ ألامت

٪ ُم 
َ
ْمه, ٞال ججٗل ظهل

َ
ل ْٗ
َ
ها, بل ال بض ؤن ٩ًىن في ألامِت مً ٢ا٫ به ولى لم ح سالٟت ما ظاء به هبحُّ

                                              

 (330( الغؾالت )م 480)

 511 - 1/510( مىا٢ب الكاٞعي للبحه٣ي 481)

 53 - 2/50( بٖالم اإلاى٢ٗحن 482)
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 ٖلى هللا وعؾىلِ 
ً
٠, واٖلم ؤهه ٢ض ٢ا٫ به  , بل(483)هبال٣اثل به حجت ُٗ ً

َ
اطَب بلى الىو وال ج

 .(484)٢اثل  ٢ُٗا ول٨ً لم ًهل بلُ٪(

                                              

لم ٨ًً ٣ًضم ٖلى الخضًض الصخُذ ٖمال وال عؤًا وال ) ٢ا٫ ابً ال٣ُم في بُان ؤنى٫ ٞخاوي ؤلامام ؤخمض: (483)

٣ضمىهه ٖلى الخضًض الصخُذ،  ٢ُاؾا وال ٢ى٫ ناخب وال ٖضم ٖلمه باملخال٠ الظي ٌؿمُه ٦شحر  مً الىاؽ بظماٖا ٍو

و٢ض ٦ظب ؤخمض مً اصعى َظا ؤلاظمإ، ولم ٌؿٜ ج٣ضًمه ٖلى الخضًض الشابذ، و٦ظل٪ الكاٞعي ؤًًا هو في عؾالخه 

ًضة ٖلى ؤن ما ال ٌٗلم ُٞه بسالٝ ال ٣ًا٫ له بظمإ، ولٟٓه: ما ال ٌٗلم ُٞه زالٝ ٞلِـ بظماٖا. و٢ا٫ ٖبض هللا بً الجض

ؤخمض بً خىبل: ؾمٗذ ؤبي ٣ًى٫: ما ًضعي ُٞه الغظل ؤلاظمإ ٞهى ٦ظب، مً اصعى ؤلاظمإ ٞهى ٧اطب، لٗل الىاؽ 

ه، ولم ًيخه بلُه؟ ٞل٣ُل: ال وٗلم  سخي وألانم، ول٨ىه ٣ًى٫: ال وٗلم ازخلٟىا، ما ًضٍع 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 باملخال٠، 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 ًلضم حهله باملخالف ٖلى الىهىمفي خ٨م مؿإلت 

 54 - 2/53بٖالم اإلاى٢ٗحن ال ما ًٓىه بٌٗ الىاؽ ؤهه اؾدبٗاص لىظىصٍ(. 

جٗل َظا  ,"ؤهه ٢ا٫ ٦ظا و٦ظا - ملسو هيلع هللا ىلص -ي "زبذ ًٖ الىب :ٞضٞٗىا بلى ػمان بطا ٢ُل ألخضَم٢ا٫: ) 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 

شل َظا الجهل، وؤ٢بذ مً طل٪ ٖظٍع في ظهله؛ بط بم -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٫ ب-ملسو هيلع هللا ىلص  -ؾىت عؾى٫ هللا  ى ظهله ٖو فٗاص ألامغ الخضًض، ، وؤ٢بذ مً طل٪ ٖظٍع في صٖىي َظا ؤلاظمإ، َو

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -، وهللا اإلاؿخٗان. وال ٌٗٝغ بمام مً ؤثمت ؤلاؾالم ؤلبخت ٢ا٫: ال وٗمل بدضًض عؾى٫ هللا ٖلى الؿىت حهلهبلى جلضًم 

بٖالم  ختى وٗٝغ مً ٖمل به، ٞةن ظهل مً بلٛه الخضًض مً ٖمل به لم ًدل له ؤن ٌٗمل به ٦ما ٣ًى٫ َظا ال٣اثل(.

 6/180ٗحن اإلاى٢

 ِٖ  بنَّ و٢ا٫ ؤًًا: )
ْ
ً ٖلمه باجٟا١ الىاؽ في قغ١ ألاعى مِ  ٖلُه ب٨شحرٍ  املجتهض بما ص٫ ٖلُه ال٣غآن والؿىت ؤؾهُل  َ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 لىا بل وعؾىله ٖلى ما ال ونى٫َ  ؿَغ تر٥ الخىالت ٖلى ٦خابه وؾىت عؾىله اللظًً َضاها بهما، َو ُه ٍ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  ,الخ٤ اإلاٗلىم بلى ؤمغ ال ٖلم له بهبٗضمه، ٠ُ٨ٞ ٣ًضم ٖضم الٗلم ٖلى ؤنل الٗلم ٧له؟ زم ٠ُ٦ ٌؿٙى له جغ٥  ٚ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 ًسالٟهم، ٞهاخب َظا  ,اه٣غاى ٖهغ املجمٗحن قٍغ في صخت ؤلاظمإ ٞ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

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 املخا٫، وخحن وكإث َظٍ حجت ٖلحهم با٢ُت بلى آزغ الضَغ مخم٨ىىن مً الاَخضاء  ت الخ٤ مىه، َو به ومٗٞغ

٣ت جىلض ٖجها مٗاعيت الىهىم باإلظمإ املجهى٫، واهٟخذ باب صٖىاٍ، وناع مً لم ٌٗٝغ الخالٝ مً اإلا٣لضًً بطا  الٍُغ

ابىا مً ٧ل  ظا َى الظي ؤه٨ٍغ ؤثمت ؤلاؾالم، ٖو هاخُت ٖلى مً اخخج ٖلُه بال٣غآن والؿىت ٢ا٫: َظا زالٝ ؤلاظمإ. َو

في عواًت ابىه ٖبض هللا: مً اصعى ؤلاظمإ ٞهى ٧اطب، لٗل الىاؽ  -هنع هللا يضر-اعج٨به، و٦ظبىا مً اصٖاٍ؛ ٣ٞا٫ ؤلامام ؤخمض 



 

 145 

 

 عؾى٫ هللا و٢ا٫: )
َ
ًُبهم ٖلى مً ٖاعى خضًض و٢ض ٧ان الؿل٠ الُُب ٌكخض ه٨حُرَم ٚو

ْهُجغون ٞاٖ ؤو اؾخدؿاٍن  بغؤٍي ؤو ٢ُاٍؽ  -ملسو هيلع هللا ىلص  - َل طل٪، ؤو ٢ى٫ِ ؤخٍض مً الىاؽ ٧اثىا مً ٧ان، وٍَ

 ٌُ ى٨غون ٖلى مً ًًغب له ألامشا٫، وال  ىن ٚحَر الاه٣ُاص له والدؿلُم والخل٣ي بالؿم٘ ٍو ؿٚى

 ًَ  والُاٖت، وال 
ُ
 في سُ

ُ
٠

ُّ
ِٞ غ ب٣لىبهم الخى٢ ٢ى٫َ ٞالن  ٤َ ٢بىله ختى ٌكهَض له ٖمل  ؤو ٢ُاؽ  ؤو ًىا

الن، بل ٧اهىا ٖاملحن ب٣ىله: }  ُمْاِمىَ ٞو
َ
ًٍ َوال ْاِم

ُ
اَن إلِا

َ
ىَن َوَما ٧

ُ
٩ ًَ ْن 

َ
ْمًغا ؤ

َ
ُه ؤ

ُ
ُ َوَعُؾىل

َّ
ى اَّلل طخَ

َ
ا ٢

َ
ٍت ِبط

ْم  َِ ْمِغ
َ
ًْ ؤ  ِم

ُ
ِخَحَرة

ْ
ُهُم ال

َ
مَّ {, وب٣ىله حٗالى: }ل

ُ
َجُهْم ز ُْ َجَغ َب

َ
َُما ش ِٞ ُمى٥َ  ِ

ّ
َد٨ ًُ ى  ْاِمُىىَن َختَّ ًُ  

َ
َ٪ ال  َوَعّبِ

َ
ال
َ
ٞ

ُم  ِ
ّ
َؿل َُ َذ َو ِْ ًَ َ

ا ٢ ِؿِهْم َخَغًظا ِممَّ ُٟ هْ
َ
ِجُضوا ِفي ؤ ًَ  

َ
ْؿِلًُماال

َ
ْم {, وب٣ىله حٗالى: }ىا ح

ُ
٨ ُْ
َ
ِؼ٫َ ِبل

ْ
ه
ُ
ىا َما ؤ ُٗ ِب اجَّ

ُغوَن 
َّ
٦
َ
ظ
َ
 َما ج

ً
ِلُال

َ
اَء ٢ َُ ْوِل

َ
ًْ ُصوِهِه ؤ ىا ِم ُٗ ِب

َّ
د
َ
 ج
َ
ْم َوال

ُ
٨  َعّبِ

ًْ  .(485){ وؤمشالها(ِم

و ٖاعيه ب٣ُاؾه ؤملسو هيلع هللا ىلص هللا  ً بطا ؾم٘ هوَّ عؾى٫ِ ٞاهٓغ َل ٧ان في الصخابت َم ) ٢ا٫:

 ِض ْظ طو٢ه ؤو وَ 
ُّ
ل ٧ان ٢ِ ًُ  ؤخض   ٍ ؤو ٣ٖله ؤو ؾُاؾخه, َو م ٖلى هو عؾى٫ هللا ٣ٖال ؤو ٣ّضِ مجهم 

هم وناجها ؤن جىٓغ بلى وظه مً ؤُٖجَ  م٣لض, ٞل٣ض ؤ٦غم هللاُ  ٢ُاؾا ؤو طو٢ا ؤو ؾُاؾت ؤو ج٣لَُض 

ه ؤو ٩ًىن في ػماجهم, ول٣ض خ٨م ٖمغ بً الخُاب هنع هللا يضر ٖلى مً ٢ضَّ 
ُ
ه ٖلى هو م خ٨َم َظا خال

لُىا به مً الغؾى٫ بالؿ٠ُ, و٢ا٫: َظا خ٨مي ُٞه, ُٞاهلل ٠ُ٦ لى عؤي ما عؤًىا وقاَض ما بُ 

الن ٖلى ٢ى٫ اإلاٗهىم ومٗاصاة مً اَغح آعاءَ  ج٣ضًم عؤي ٧ّلِ   م ٖلحها ٢ى٫َ َم و٢ضَّ ٞالن ٞو

ض وبلُه اإلاغظ٘ ى اإلاٖى  .(486)(اإلاٗهىم, ٞاهلل اإلاؿخٗان َو

                                                                                                                                             

سخي وألانم، ول٨ً ٣ًى٫: ال وٗلم الىاؽ ازخلٟىا، ؤو لم ًبلٛىا. و٢ا٫ في عواًت اإلاغوػي: ٠ُ٦  ازخلٟىا، َظٍ صٖىي بكغ اإلاَغ

٣ًى٫: "ؤظمٗىا"؟ بطا ؾمٗتهم ٣ًىلىن: "ؤظمٗىا" ٞاتهمهم، لى ٢ا٫: "بوي لم ؤٖلم مسالٟا" ٧ان. و٢ا٫ في  ًجىػ للغظل ؤن

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 ؤلاظمإ، لٗل الىاؽ ازخلٟىا الىاؽ. و٢ا٫ في عواًت ؤبي الخاعر: ال ًيبػي ألخض ؤن ًضعي

)بن ٢ى٫ الٗلماء ًدخاط في زبىجه وصخخه و٧ىهه  ؤبى الخؿً الؿىضي في خىاقُه ٖلى "ٞخذ ال٣ضًغ" :و٢ض ٢ا٫ 

٣ىلىن في ًهلر للٗمل به بلى ال٨خاب والؿىت, ختى بن ما زال٠ ال٨خاب والؿىت وال ًىا٣ٞهما ًغص, ؤوال جغي ٦خب ال٣ٟهاء ً

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

 (425لت" للكاٞعي )م واهٓغ: َامل ٦خاب "الغؾا

 (264( الغوح )م 484)

 4/188( بٖالم اإلاى٢ٗحن 485)

 1/325( مضاعط الؿال٨حن 486)
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 .ٖلى الخد٤ُ٣ الغؤَي اإلاىَبذَّ ًٖ الضلُل الكغعي َى ٖحن الهىي هالَح و الاؾخ ٢لذ: زم بنَّ 

َيلُّ }الهىي َى ما ًمُل بلُه ؤلاوؿاُن مً ٚحر صلُل, ٢ا٫ حٗالى: )٢ا٫ ابً ٖاقىع: 
َ
ًْ ؤ َوَم

 ِ
َّ
ًَ اَّلل ًضي ِم َُ ْحِر 

َ
ٍُ ِبٛ َىا ََ  َ٘ َب ًِ اجَّ

 .(487)({ِممَّ

ُٕ ٞلما )٢ا٫ ابً جُمُت: و  ًُ  ٧ان اجبا بإن الًال٫ م٘  -حٗالى-ًٖ ؾبُل هللا ؤزبر  ًلالهىي 

ًَ حر مىي٘ مً ٦خابه، ٣٦ىله حٗالى: }اجبإ الهىي في ٚ ًضي ِم َُ ْحِر 
َ
ٍُ ِبٛ َىا ََ  َ٘ َب ًِ اجَّ

َيلُّ ِممَّ
َ
ًْ ؤ َوَم

 ِ
َّ
ٍم {، و٢ىله: }اَّلل

ْ
ل ِٖ ْحِر 

َ
َىاِئِهْم ِبٛ َْ

َ
ىَن ِبإ

ُّ
ل ًِ

ُُ ِشحًرا لَ
َ
ىا{, و٢ىله: }َوِبنَّ ٦ ُٗ ِب

َّ
د
َ
 ج

َ
ىا  َوال

ُّ
ْض َيل

َ
ْىٍم ٢

َ
َىاَء ٢ َْ

َ
ؤ

ِبُِل  ًْ َؾَىاِء الؿَّ َٖ ىا 
ُّ
ِشحًرا َوَيل

َ
ىا ٦

ُّ
َيل

َ
ْبُل َوؤ

َ
٢ ًْ ُ {, و٢ا٫: }ِم

َّ
ُه اَّلل

َّ
َيل

َ
ٍُ َوؤ َىا ََ َهُه 

َ
 ِبل
َ
ظ
َ
س ًِ اجَّ َذ َم

ًْ َغؤَ
َ
ٞ
َ
ؤ

 
ً
اَوة

َ
ك ِٚ  ٍِ ى َبَهِغ

َ
ل َٖ َل  َٗ ِبِه َوَظ

ْ
ل
َ
ِه َو٢ ِٗ ى َؾْم

َ
ل َٖ َخَم 

َ
ٍم َوز

ْ
ل ِٖ ى 

َ
ل الهضي م٘ الؿىت التي  ما ؤزبر ؤنَّ ٦ .{َٖ

 ُٕ ا ؾبُله، ٣٦ىله: } هي اجبا
ً
ِبًُخا * َوِبط

ْ
ش
َ
ضَّ ج

َ
ق
َ
ُهْم َوؤ

َ
ْحًرا ل

َ
اَن ز

َ
٩
َ
ىَن ِبِه ل

ُ
ٓ َٖ ى ًُ ىا َما 

ُ
ل َٗ
َ
ُهْم ٞ جَّ

َ
ْى ؤ

َ
َول

ا ُمْؿَخ٣ًُِما
ً
ْم ِنَغاَ َُ َىا ًْ َهَض

َ
ًُما * َول ِٓ

َٖ ْظًغا 
َ
ا ؤ ُضهَّ

َ
ًْ ل ْم ِم َُ َىا ِْ

َ
ج
َ
ٍُ لى: }{، و٢ا٫ حٗاآل ى ُٗ ُ ُِ

ُ
َوِبْن ج

ِىُِب {، و٢ىله: }َتْهَخُضوا ًُ  ًْ ِه َم ُْ
َ
َىا{، و٢ىله: }َوَحْهِضي ِبل

َ
ُهْم ُؾُبل جَّ ًَ َجْهِض

َ
َُىا ل ِٞ ُضوا 

ََ ًَ َظا ِظً
َّ
ولهظا  .{َوال

 
ُ
الجبإ  مؿخلؼم   ألاَىاء، ٞةجهم ٖلى يال٫، والًال٫ُ  البضٕ ؤََل  ٌؿمىن ؤََل  ٧ان الؿل٠

ظا الهضي الشاوي ٦ما في ٢ىله: }الجبإ ؾبُله،  ػم  ضي ال الهىي، ٦ما ؤن الهُ  اَب َو
َ
ًْ ج

َ
اع  إلِا َّٟ

َ
ٛ
َ
ي ل ِ

ّ
َوِبو

َخَضي َْ مَّ ا
ُ
ِمَل َناِلًخا ز َٖ ًَ َو  {َوآَم

َ
  مَ ؼِ ، ٢ا٫ َاثٟت مً الخابٗحن: ل

َ
 .(488)(والجماٖت الؿىت

مَّ ٢لذ: 
َ
لُه ٞما ز  بال الكٕغ ؤو الهىي, بط ال واؾُت بُجهما.في َظا الباب ٖو

ضان: ٢ا٫ ا م ٍػ ِهَض له  مُٗاُع )لكُش ٖبض ال٨ٍغ
َ
اإلاهلخت واإلاٟؿضة َى ؤلاؾالم، ٞما ق

ًٖ َظا اإلاُٗاع  وما قهض له بالٟؿاص ٞهى اإلاٟؿضة، والخغوُط ؤلاؾالُم بالهالح ٞهى اإلاهلخت, 

 ًَ ُٕ الهىي، والهىي باَل  ال   مٗىاٍ اجبا
ُ
اَصاُووُص ِبهَّ ر لخمُحز الهالح مً الٟؿاص، ٢ا٫ حٗالى: }هل ا ًَ

 ِ
َّ
ًْ َؾِبُِل اَّلل َٖ  ٪َ

َّ
ل ًِ

ُُ َهَىي َٞ
ْ
ِ٘ ال ِب

َّ
د
َ
 ج

َ
َخ٤ِّ َوال

ْ
اِؽ ِبال ْم َبْحَن الىَّ

ُ
اْخ٨

َ
ْعِى ٞ

َ ْ
 ِفي ألا

ً
ت َٟ ِلُ

َ
َىا٥َ ز

ْ
ل َٗ ، {َظ

ُه بُان   ,ما ؤهؼله هللا َى ٞلِـ َىا٥ بال الخ٤ والهىي، والخ٤ُّ  للمهلخت واإلاٟؿضة، وما  ٞو

ى باَل ,ٖضاٍ الهىي  ُه ٞؿاص   ,َو مً ٖىض هللا  ٫ِ ٞاإلاهلخت بطن في اجبإ الخ٤ اإلاجزَّ  ,لىاؽل ٞو

 .(489)(ما ؾىاٍ غِ ْج وَه 

 للغؾى٫, وبما َىً 
 
ًَ و٢ا٫ ابً ال٣ُم: )٧لُّ ما الىاُؽ ُٞه ٞةما َاٖت ط ًٖ سغُ ي للىٟىؽ, ال 

ً, و٧لُّ  َ٪ }ي لؤلهٟـ, ٢ا٫ حٗالى: للغؾى٫ ٞهى َىً  ما لِـ بُاٍٖت  ألامٍغ
َ
ْؿَخِجُُبىا ل ٌَ ْم 

َ
ِةْن ل

َ
ٞ 

                                              

 (32( ؤنى٫ الىٓام الاظخماعي في ؤلاؾالم )م 487)

 146 - 6/145( ظام٘ اإلاؿاثل 488)

 (302ؤنى٫ الضٖىة )م ( 489)
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 َ
َّ
ِ ِبنَّ اَّلل

َّ
ًَ اَّلل ًضي ِم َُ ْحِر 

َ
ٍُ ِبٛ َىا ََ  َ٘ َب ًِ اجَّ

َيلُّ ِممَّ
َ
ًْ ؤ ْم َوَم َُ َىاَء َْ

َ
ىَن ؤ ُٗ ِب

َّ
د ًَ َما  هَّ

َ
ْم ؤ

َ
ل ْٖ ا

َ
٣َْىَم ٞ

ْ
 َحْهِضي ال

َ
 ال

حَن  اإلِاِ
َّ
 . (490)({الٓ

  ٢ؿم ألامَغ ): ٢ا٫
َ
ً ال زالض بما ا الاؾخجابت هلل والغؾى٫ وما ظاء به، و لهما، بمَّ  بلى ؤمٍغ

 ٞهى مً الهىي. به الغؾى٫ُ  ما لم ًإِث  اجبإ الهىي، ٩ٞلُّ 

ِ٘ و٢ا٫ حٗالى: } ِب
َّ
د
َ
 ج

َ
َخ٤ِّ َوال

ْ
اِؽ ِبال ْم َبْحَن الىَّ

ُ
اْخ٨

َ
ْعِى ٞ

َ ْ
 ِفي ألا

ً
ت َٟ ِلُ

َ
َىا٥َ ز

ْ
ل َٗ ا َظ اَصاُووُص ِبهَّ ًَ

ًْ َؾ  َٖ ىَن 
ُّ
ل ًِ

ًَ  ًَ ِظً
َّ
ِ ِبنَّ ال

َّ
ًْ َؾِبُِل اَّلل َٖ  ٪َ

َّ
ل ًِ

ُُ َهَىي َٞ
ْ
ْىَم ال ًَ ُؿىا 

َ
ِضًض  ِبَما و

َ
اب  ق

َ
ظ َٖ ُهْم 

َ
ِ ل
َّ
ِبُِل اَّلل

ِخَؿاِب 
ْ
  ,{ال

َ
٤َ ٣ٞؿم ؾبداه ى الىحيُ  ,بحن الىاؽ بلى الخ٤ الخ٨م ه ٍَغ الظي ؤهؼله هللا ٖلى  َو

ى ما زالٟه. ,عؾىله، وبلى الهىي   َو

ٍت : } -ملسو هيلع هللا ىلص  -لىبُه و٢ا٫ حٗالى  َٗ ِغَ
َ
ى ق

َ
ل َٖ َىا٥َ 

ْ
ل َٗ مَّ َظ

ُ
ًَ ز ِظً

َّ
َىاَء ال َْ

َ
ْ٘ ؤ ِب

َّ
د
َ
 ج
َ
َها َوال ْٗ ِب اجَّ

َ
ْمِغ ٞ

َ ْ
ًَ ألا ِم

ٌٍ َوا
ْٗ اُء َب َُ ْوِل

َ
ُهْم ؤ ًُ ْٗ حَن َب اإلِاِ

َّ
ًئا َوِبنَّ الٓ ِْ

َ
ِ ق

َّ
ًَ اَّلل ْىَ٪ ِم َٖ ُىىا 

ْ
ٛ ٌُ  ًْ

َ
ُهْم ل ُمىَن * ِبجَّ

َ
ل ْٗ ٌَ  

َ
ُ َوِليُّ ال

َّ
َّلل

٣ِحَن  خَّ
ُ ْ
ٗت التي {, ٣ٞؿم ألامَغ اإلا بها وؤمغ ألامت  ى ؾبداهه ٖلحها وؤوحى بلُه الٗمَل ظٗله َ بحن الكَغ

ِٕ و  ,بها  ٞإمغ باألو٫ وههى ًٖ الشاوي. ؤَىاء الظًً ال ٌٗلمىن, بحن اجبا

ُغوَن } :حٗالىو٢ا٫ 
َّ
٦
َ
ظ
َ
 َما ج

ً
ِلُال

َ
اَء ٢ َُ ْوِل

َ
ًْ ُصوِهِه ؤ ىا ِم ُٗ ِب

َّ
د
َ
 ج

َ
ْم َوال

ُ
٨  َعّبِ

ًْ ْم ِم
ُ
٨ ُْ
َ
ِؼ٫َ ِبل

ْ
ه
ُ
ىا َما ؤ ُٗ ِب {, اجَّ

 .(491)(٣ٞض اجب٘ مً صوهه ؤولُاء ٍٖلم ؤن مً اجب٘ ٚحرَ ؤو  اجبإ اإلاجز٫ مىه زانت,ٞإمغ ب

خهام"٢ا٫ الكاَبي في و  ًَ بطا لم ٨ًً مُ  ال٣َٗل  نَّ ب): " الٖا له بال الهىي  ٤َ بْ خبٗا للكٕغ لم 

اَصاُووصُ }هللا حٗالى :  مبحن, ؤال جغي ٢ى٫َ  والكهىة, وؤهذ حٗلم ما في اجبإ الهىي وؤهه يال٫   ا  ًَ ِبهَّ

ا
َ
ْعِى ٞ

َ ْ
 ِفي ألا

ً
ت َٟ ِلُ

َ
َىا٥َ ز

ْ
ل َٗ ِ ِبنَّ َظ

َّ
ًْ َؾِبُِل اَّلل َٖ  ٪َ

َّ
ل ًِ

ُُ َهَىي َٞ
ْ
ِ٘ ال ِب

َّ
د
َ
 ج

َ
َخ٤ِّ َوال

ْ
اِؽ ِبال ْم َبْحَن الىَّ

ُ
ْخ٨

ِخَؿاِب 
ْ
ْىَم ال ًَ ُؿىا 

َ
ِضًض  ِبَما و

َ
اب  ق

َ
ظ َٖ ُهْم 

َ
ِ ل

َّ
ًْ َؾِبُِل اَّلل َٖ ىَن 

ُّ
ل ًِ

ًَ  ًَ ِظً
َّ
ي ف , ٞدهغ الخ٨َم {ال

 
َ
ً ال زالض ى الخ٤ُّ لهما ٖىَض  ؤمٍغ َٖ  ٍ, َو ال ًم٨ً في الٗاصة بال طل٪, مجغصا, بط  ال٣َٗل  ٫َ ؼَ والهىي, و

ٍُ : }و٢ا٫ َىا ََ  َ٘ َب ا َواجَّ
َ
ِغه
ْ
ًْ ِط٦ َٖ َبُه 

ْ
ل
َ
َىا ٢

ْ
ل َٟ
ْ
ٚ
َ
ًْ ؤ ْ٘ َم ُِ

ُ
 ج
َ
ً:{َوال اجبإ  , ٞجٗل ألامغ مدهىعا بحن ؤمٍغ

َيلُّ : }الظ٦غ واجبإ الهىي, و٢ا٫
َ
ًْ ؤ ِ  َوَم

َّ
ًَ اَّلل ًضي ِم َُ ْحِر 

َ
ٍُ ِبٛ َىا ََ  َ٘ َب ًِ اجَّ

, وهي مشل ما ٢بلها, {ِممَّ

 
 
دت  ؤيلُّ  ه ٞال ؤخَض ً لم ًدب٘ َضي هللا في َىي هِٟؿ َم  في ؤنَّ  وجإملىا َظٍ آلاًت, ٞةجها نٍغ

 .(492)(مىه

                                              

 (13 - 12( ال٨الم ٖلى مؿإلت الؿمإ )م 490)

 89 - 2/88 بٖالم اإلاى٢ٗحن( 491)

خهام492)  69 - 1/68 ( الٖا
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َٕ  ظٗل هللاُ ): " اإلاىا٣ٞاث"و٢ا٫ في  ضَّ الهىي مًاص   اجبا ي ٢ىله ٍ ٢ؿُما له، ٦ما فا للخ٤، ٖو

 حٗالى: }
َّ
ل ًِ

ُُ َهَىي َٞ
ْ
ِ٘ ال ِب

َّ
د
َ
 ج

َ
َخ٤ِّ َوال

ْ
اِؽ ِبال ْم َبْحَن الىَّ

ُ
اْخ٨

َ
ْعِى ٞ

َ ْ
 ِفي ألا

ً
ت َٟ ِلُ

َ
َىا٥َ ز

ْ
ل َٗ ا َظ اَصاُووُص ِبهَّ ًَ ٪َ

 ِ
َّ
ًْ َؾِبُِل اَّلل َجِخ و٢ا٫ حٗالى: }  ,{ آلاًتَٖ

ْ
ِةنَّ ال

َ
ا * ٞ َُ

ْ
ه  الضُّ

َ
اة َُ َخ

ْ
َغ ال

َ
ى * َوآز

َ
ػ
َ
َ ًْ ا َم مَّ

َ
إ
َ
َوي ٞ

ْ
إ
َ ْ
 ,{َُم ِهَي اإلا

َوي و٢ا٫ في ٢ؿُمه: }
ْ
إ
َ ْ
 ِهَي اإلا

َ
ت َجىَّ

ْ
ِةنَّ ال

َ
َهَىي * ٞ

ْ
ًِ ال

َٖ ـَ  ْٟ َهى الىَّ
َ
ِه َوه  َم٣َاَم َعّبِ

َ
اٝ

َ
ًْ ز ا َم مَّ

َ
و٢ا٫:  ,{َوؤ

ىَحى} ًُ  َوْحي  
َّ
َى ِبال َُ َهَىي * ِبْن 

ْ
ًِ ال

َٖ  ٤ُ ُِ ْى
ًَ  {.َوَما 

ى الكَغفي قِئحن:  ٣ٞض خهغ ألامَغ   الىحي َو
َ
لهما، وبطا ٧ان  ٗت، والهىي، ٞال زالض

 ٍ، ٞاجبإ الهىي مًاصٌّ في الىحي جىظه للهىي يضُّ  ن الخ٤ُّ ٦ظل٪، ٞهما مخًاصان، وخحن حٗحَّ 

 للخ٤.

ٍم و٢ا٫ حٗالى: }
ْ
ل ِٖ ى 

َ
ل َٖ  ُ

َّ
ُه اَّلل

َّ
َيل

َ
ٍُ َوؤ َىا ََ َهُه 

َ
 ِبل

َ
ظ
َ
س ًِ اجَّ َذ َم

ًْ َغؤَ
َ
ٞ
َ
َخ٤ُّ و٢ا٫: } ,{ؤ

ْ
َ٘ ال َب ِى اجَّ

َ
َول

 َْ
َ
ًَّ ؤ حِه ِٞ  

ًْ ْعُى َوَم
َ ْ
َماَواُث َوألا َؿَضِث الؿَّ َٟ ْم لَ َُ ىا و٢ا٫: } .{َىاَء ُٗ َب ىِبِهْم َواجَّ

ُ
ل
ُ
ى ٢

َ
ل َٖ  ُ

َّ
َ٘ اَّلل َب

َ
َ ًَ ِظً

َّ
ال

ْم  َُ َىاَء َْ
َ
ْم و٢ا٫: }, {ؤ َُ َىاَء َْ

َ
ىا ؤ ُٗ َب َمِلِه َواجَّ َٖ ُه ُؾىُء 

َ
ًَ ل ِ

ًْ ُػٍّ َم
َ
ِه ٦  َعّبِ

ًْ َىٍت ِم ِ
ِّ ى َب

َ
ل َٖ اَن 

َ
٧ ًْ َم

َ
ٞ
َ
 {.ؤ

ٍ٘  وجإمل، ٩ٞلُّ    مىي
َ
ٞةهما ظاء به في مٗغى الظم له وإلاخبُٗه،  حٗالى ُٞه الهىي، غ هللاُ ط٦

  ,ؤهه ٢ا٫: "ما ط٦غ هللا الهىي في ٦خابه بال طمه" ا اإلاٗجى ًٖ ابً ٖباؽو٢ض عوي َظ
ُّ
ه ٞهظا ٧ل

  في ؤنَّ  واضر  
َ
َٗ  ًٖ اجبإ الهىي والضزى٫ُ  الخغوُط  الكاعِٕ  َض هْ ٢  .(493)(لمىلىل ِض بُّ جدذ الخ

ٗت بزغاُط ): ؤًًا "اإلاىا٣ٞاث"٦خاب ٢ا٫ في  ومً َىا  اإلا٣هض الكغعي مً وي٘ الكَغ

 ٠ِ
َّ
 .(494)(هلل ايُغاعا ًٖ صاُِٖت َىاٍ، ختى ٩ًىن ٖبًضا هلل ازخُاعا، ٦ما َى ٖبض   اإلا٩ل

ٗت بهما ظاءث لخُ  بنَّ ): ه ؤًًاو٢ا٫ ُٞ  الكَغ
َّ
ٟحن ًٖ صواعي ؤَىائهم ختى ٩ًىهىا سغط اإلا٩ل

ًَ ٖب ظا اإلاٗجى بطا زبذ ال  ُ٘  ٘ م٘ ٞغِى جخمِ اصا هلل، َو ٤ ؤَىاء  ؤن ٩ًىن وي ٗت ٖلى ٞو الكَغ

 
َ
 الىٟىؽ، َو

َ
ِٗ  ِب ل ْم } ىا ؾبداهه:ها الٗاظلت ٠ُ٦ ٧اهذ، و٢ض ٢ا٫ عبُّ مىاٞ َُ َىاَء َْ

َ
َخ٤ُّ ؤ

ْ
َ٘ ال َب ِى اجَّ

َ
َول

 ًَّ حِه ِٞ  
ًْ ْعُى َوَم

َ ْ
َماَواُث َوألا َؿَضِث الؿَّ َٟ  .(495)({ آلاًتلَ

 مؿإلٍت  لِـ للٗامي ؤن ًيخ٣ي مً اإلاظاَب في ٧ّلِ : )" اإلاؿخهٟى"هظا ٢ا٫ الٛؼالي في ول

ى ؤهَّ  ظا الخد٤ُ٣, َو ا في عص الٗباص بلى غ  هلل حٗالى ِؾ  ا وٗخ٣ض ؤنَّ ؤََُبها ٖىضٍ ُٞخىؾ٘, ٢ا٫: َو

ًَ ٗحن للهىي مؿترِؾ لحن مخبِ ْىىجهم ختى ال ٩ًىهىا مهَم  هم مَّ ؼُ لحن اؾترؾا٫َ البهاثم مً ٚحر ؤن 

ُٞخظ٦غون الٗبىصًت وهٟاط خ٨م هللا حٗالى ٞحهم في  ,جاُم الخ٩ل٠ُ ٞحرصَم مً ظاهب بلى ظاهبِل 

                                              

 291 - 2/290 اإلاىا٣ٞاث( 493)

 2/289 الؿاب٤( 494)
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 ْم وؾ٩ىن ًمىٗهم مً ظاهب بلى ظاهب، ٞما صُ  ٧ل خغ٦ٍت 
َ
ٍِ ٣ِض ىا ه ٞظل٪  ع ٖلى يبُهم بًاب

م وبَمالهم ٧البهاثم والهبُان(   .(496)ؤولى مً جسُحَر

ُٕ ؤهه ًلؼمه ) :والًابِ ٖىض الٛؼالي  . (497)(ألاًٞل اجبا

واهٓغ بلى )اظتهض م٘ هٟؿ٪, الٛؼالي:  ؤظابه بلى طل٪؟ الؿبُُل ٞةن ٢ا٫ الٗامي: ٠ُ٦ 

ًا وفي البلض ؤَباء وبه٪  ؤًٞل ٖىض٥ ونىابه ؤٚلب ٖلى ٢لب٪ ألاثمت ؤحهم ٦ما لى ٦ىذ مٍغ

بٗ٪, ٨ُُٟٞ٪ مشُل  باء باظتهاص٥ ال بهىا٥ َو ٖلى طل٪ الاظتهاص, ٞمً ٚلب  جغاظ٘ بٌٗ ألَا

 . (498)(هْٗ بِ ٞاجَّ  ْى٪ ؤهه ألاًُٞل 

ال٣ىم  ؤهه ًجب ؤن ٣ًلض مً ٌٗخ٣ض ؤهه ؤًُٞل : )املخخاع ٖىضها " اإلاؿخٓهغي "٢ا٫ في و 

 وؤ
ُ
ً ٍ بما ج٣لُض  اٖخ٣اِص  ُض ومؿدىَ  ,همٖٞغ وبما  ,وبما بدض ٖامي ًٖ ؤخىاله ,ؾماعي مً ألابٍى

 ًٌّ ُٕ َظٍ اإلاؿدىَ  ب مًٚالِ  حؿام٘ ًٖ ؤلؿىت ال٣ٟهاء, وبالجملت ًدهل له ْ ِ  ضاث, ٞٗلُه اجبا
ًّ ْ 

ُٕ هِٟؿ  ظا لِـ ب٨ليٍّ  ه ٦ما ٖلى املجتهض اجبا , ًْ هٟؿه, َو َٕ  نَّ أل  في الكٕغ ٌكخمل ٖلى  الكغ

ٌُ  مهلخٍت  لى مهلخت ٧لُت في الجملت, ؤما الجؼثُت ٞما   ٗٝغ ٖجها صلُُل ظؼثُت في ٧ل مؿإلت ٖو

 خ٨م وِخ  ٧ّلِ 
ْ
  ن ٧لُّ ن ٩ًى ؤما اإلاهلخت ال٩لُت ٞهي ؤ ه,مخُ ٨

َّ
ن مً ج٩ال٠ُ مٗحَّ  ٠ جدذ ٢اهىٍن م٩ل

ختى  ,الكٕغ في ظمُ٘ خغ٧اجه وؤ٢ىاله وبٖخ٣اصاجه, ٞال ٩ًىن ٧البهُمت اإلاؿِبت حٗمل بهىاَا

٣ُٞضم  ,لى ما ًذجغ ٖلُه ُٞهام الخ٣ىي وجإصًب الكٕغ وج٣ؿُمه بلى ما ًُل٣ه وبًغجاى بلج

مخى٘ خُض ًمى٘ ُضخ دب٘ ُٞه مىاٍ وال ًخسظ بلهه ,(499)ًُل٤ الكٕغ ٍو رها حومهما ز ,َىاٍ ٍو

ِ اإلا٣
ّ
ٞال ًب٣ى له  ,ب ال٣اثلىن في خ٣همت لِؿخمض مجها ؤَُبها ٖىضٍ ايُغ ضًً في مظاَب ألاثل

  ٘ ى مىا٢ٌ للٛغى ال٨لي, ,ال قهىجه في الازخُاعب مغظ ن ٞغؤًىا ؤن هدهٍغ في ٢الب وؤ َو

ى عؤُي  ,هًبُه بًابِ ٖهاع ألاهبُاء في ألا  ٟذ ٢ىاهحُن ولهظا ازخل ,لهظا اإلاٗجى ,واخض شخٍو  َو

                                              

 (374( اإلاؿخهٟى )م 496)

 الؿاب٤.( 497)

 (81ال٣ؿُاؽ اإلاؿخ٣ُم )م ( 498)

ا ٣ٞا٫ في "اإلاىا٣ٞاث" : 499) بن )( ٢لذ: ٖباعة الٛؼالي َىا ٢ض ه٣لها الكاَبي بلٟٓها صون ؤن ٌكحر بلى مهضَع

لى مهلخت ظؼثُت في ٧ل مؿإلت ٖلى الخهىم، ؤما الجؼثُت؛ ٞما ؤخ٩ام الكغ  َٗت حكخمل ٖلى مهلخت ٧لُت في الجملت، ٖو

ٌٗغب ٖجها ٧ل صلُل لخ٨م في زانخه، وؤما ال٩لُت؛ ٞهي ؤن ٩ًىن ٧ل م٩ل٠ جدذ ٢اهىن مٗحن مً ج٩ال٠ُ الكٕغ في ظمُ٘ 

 3/123(. اإلاىا٣ٞاث بهىاَا، ختى ًغجاى بلجام الكٕغ خغ٧اجه وؤ٢ىاله واٖخ٣اصاجه؛ ٞال ٩ًىن ٧البهُمت اإلاؿِبت حٗمل
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لى َاٖت ل٠ُ وصٖىة الخل٤ ًٖ اجبإ الهىي بنل الخ٩جسخل٠ في ؤلى الخٟهُل ولم بباإلياٞت 

ٞهظا ما هغاٍ مسخاعا في خ٤ آخاص اإلا٣لضًً( ,٢اهىن الكٕغ
(500). 

جي في  ضٍ، ولِـ له " الُٛاسي"و٢ا٫ الجٍى
َّ
ِض َيْغب  مً الىٓغ في حُٗحن م٣ل ِ

ّ
ؤن : )ٖلى اإلا٣ل

 ًُ ض مً قاء مً اإلاٟخحن م٘ جبا ِ
ّ
وجباٖض آلاعاء واإلاُالب، و٠ُ٦ ٌؿٙى الخسُحُر بحن  ً اإلاظاَب٣ًل

ُع  خهىَّ ًُ م ومظَب الخدلُل؟ وال   ِث اإلاهحُر بلى َظٍ الؿبُل م٘ جٟاوُ  ألازظ بمظَب الخدٍغ

 .(501)مىانب اإلاٟخحن وؤَل الخدهُل(

ِ  لى ظاػو٢ا٫ ابً الىػٍغ الُماوي: )
ّ
ر ٖىض الازخالٝ ما ٌكاء مً ٚحر حض ؤن ًخسللم٣ل

را بحن الخدلُل والخجغظُذ  , ل٩ان مسحَّ
َّ
م, بن قاء خل صخيء, وبن قاء خغم, وبن قاء ال لدٍغ

؛ ألهه  صلٍُل  بٛحر ,مؤوظب, وبن قاء خغم زم خلل ؤو ؤخل زم خغ  ظا ممىٕى وال يابِ, َو

 ًاّصِ 
ُّ
وؤلاظماُٖت, ؤما الٗىام مً ؾ٣ىٍ ظمُ٘ الخ٩ال٠ُ الٓىُت الخالُٞت  ًِ ي بلى جم٨

في الٗلماء مً ٣ًى٫: بن ؤلاظمإ اإلاى٣ى٫  الخالُٞت, ٞٓاَغ, وؤما ؤلاظماُٖت الٓىُت؛ ٞؤلن

اث ظا, وخُيئظ ال ًجب ٖلحهم بال الًضون مً ٢ا٫ به٣ُٞل ,به الٗمُل  باآلخاص ال ًجب مً غوٍع

اث مً ؤلاظمإ هي الً اث مً الضًً, ٞدُالضًً ؤو مً ؤلاظمإ, ل٨ً الًغوٍع يئض ال غوٍع

 مً الض ٖلحهم بال اإلاٗلىمُ  ًجُب 
ً
 . (502)ًً(يغوعة

غ, ٞى٣ى٫:   للٗامي خالخان: ٢لذ: اإلا٣ام ًدخاط بلى جدٍغ

ولىٟغى ٧ىجها مٗاملت مالُت, ٞهى ٖلى  ,ؤ٢ىا٫ُ الٗلماء في مؿإلخه خهألاولى: ؤن ٩ًىن ٢ض بلٛ

ه ى٘, ٞهىا جخٗحن مُالبخُ َظٍ اإلاٗاملت, وؤما ٞالن ٞاقتهغ ٖىه اإلا جحز مشَل ًُ  ب٩ىن ٞالٍن  ٖلٍم 

لم , وبال ؤؾلمىاٍ بلى الهىي اإلاىافي إلا٣هض الكٕغ مً ب٣اء بدؿب الُا٢ت بالىٓغ في ألاًٞل وألٖا

  اإلا٩ل٠ مؼمىما بؼمام الكٕغ والخٗبض. ٞٗل

وؤما الخالت الشاهُت: ٞهي التي ٩ًىن الٗامي ٞحها ظاَال بم٣االث ؤُٖان اإلاٟخحن في هاػلخه, 

ِٟ لخ٩ل ٞهىا ال وظهَ  ت ال ه بخدغِّ ُ لم بال ؤن ٩ًىن طل٪ ٖلى ظهت ألاولٍى ي ألاًٞل وألٖا

لُه ٨ُُٟٞه ؤن(503)الىظىب   , ٖو
َ
ىالٗلماء,  ٢غعَاالتي  ٌؿخٟتي مً اؾخىفى الكغوٍ  ال٣ضُع  َو

                                              

 (99 - 98ًٞاثذ الباَىُت )م ( 500)

 (296الُٛاسي )م ( 501)

 1/213الغوى الباؾم ( 502)

ال ًجب ج٣لُُض ألاًٞل وبن ٧ان َى ألاولى، ألهه لى وظب : ) ٢2/159ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم في "٢ىاٖضٍ" ( 503)

إلاًٟى٫َ في ػمً الصخابت والخابٗحن مً ٚحر ه٨حر، بل ٧اهىا مؿترؾلحن في ج٣لُض الٟايل ج٣لُُضٍ إلاا ٢لض الىاُؽ الٟايَل وا



 

 151 

البدض  هالخٟاوث بحن الٗلماء, ال ًلؼموعاء طل٪ مً ٣ً٘  , زم مااإلاكتر٥ الظي ًخإَل به اإلاٟتي

ظا , ٖىه ت الكٕغ مً ٚحر بكٍغ ٢هض مَٗو ظا ٦ما جغي ال ًلؼمه شخيء   .للهىي  مغاٖاةٍ ٞغ مً  َو

م.  الخسُحر بحن الخدلُل والخدٍغ

ذُجٍؼ ًٖ مؿاًغة الهىي:  نَّ ٞة ومً َىا  ٍو
َ
٠

َّ
 اإلا٩ل

ُ
ًِبِ ًَ ٢ى٫َ الٛؼالي في الًابِ الظي 

٣اهٓغ, ألهه  مدلُّ ( َى عؤُي شخو واخض)  ضمُ ٖ بطإلاى٘ الاؾترؾا٫ م٘ الهىي,  ال ًخٗحن ٍَغ

ُُّ  الاؾترؾا٫ م٘ الهىي ؤٖمُّ  ٍن ٦ما  شخٍو  بغؤيِ  ِض مً الخ٣ مُّ ال بقٗاَع له بإزوَّ مٗحَّ واخض, وألٖا

بلُه مً ؤَل الهضع ألاو٫, ٞهم ؤولى الىاؽ  َى مٗلىم, ٠ُ٦ ولى ٧ان طل٪ مخُٗىا لغؤًىا البضاَع 

ُٖ بال  هم ٧ان ٖلى زالٝ طل٪.ت, ل٨ً وا٢٘ خالِ ًٖ مغاح٘ الهىي بكهاصة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص لهم بالخحًر ضخبا

في  ٍن مٗحَّ  ج٣لُِض  مؿإلت": َل ًجب ٖلى الٗامي التزامُ : )"" البدغ املخُِ"٢ا٫ الؼع٦صخي في 

ان: ال، وعجَّ و٢ا٫ اب -وا٢ٗت؟ ُٞه وظهان, ٢ا٫ بل٨ُا: ًلؼمه.  ٧ّلِ  في "ؤواثل  خه الىىويُّ ً بَغ

ى الصخُذ، ٞةنَّ  ال٣ًاء" ج٣لَُض  ِت لم ًى٨غوا ٖلى الٗامَّ  - ٖلحهم عيىان هللا -الصخابت  َو

 ًِ ًَ بٗ ٌُ الخلٟاء ػم في آلاٞا١ ٖلى مظَب  الىاِؽ  َل ْم َخ  مالٍ٪  هم مً ٚحر ج٣لُض. و٢ض عام بٗ

ًَ واخخج بإن هللا ٞغَّ  ٞمىٗه مال٪   ,مال٪ ٤ الٗلماء ٞحها، ٞلم  ٖلى  َغ ْج الَد  َغ ١ الٗلم في البالص بخٍٟغ

 . (504)(الىاؽ

 ن الىاؽ لم ًؼالىا مً ػمً الصخابت بلى ؤْن الؿالم في "٢ىاٖضٍ" : )بو٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض 

ًُ  ْهغث اإلاظاَُب  ٗخبر به٩اُعٍ، ولى  ً ؤخٍض مِ  ً ٚحر ه٨حرٍ ً اج٤ٟ مً الٗلماء مِ ٣لضون َم ألاعبٗت  ٌُ

 . (505)(٧ان طل٪ باَال أله٨غوٍ

ًَ ): " الضعع اإلاىشىعة"في غاوي الك٢ٗا٫ و   بْ لم 
ُ
 ل
ْ
خ٣ُض ًؤن  مغ ؤخضاؤخضا مً الؿل٠ ؤ ىا ؤنَّ ٛ

تهم الٗمَل  بمظٍَب  لم ًإزظ به طل٪  خضًٍض  ب٩ّلِ  مٗحن, ولى و٢٘ طل٪ مجهم لى٢ٗىا في ؤلازم لخٍٟى

  املجتهُض 
َ
 الظي ؤمغ الخ
ْ
  ,ٍباجباٖه وخَض  ٤َ ل

ُ
ٗت   والكَغ

ً
ُٕ  يبهما ه خ٣ُ٣ت ما َى بإًضي  مجمى

 ِ
ّ
ًُ مجهم,  واخٍض  هم ال بُِض املجتهضًً ٧ل مٗحن مً  مظٍَب  التزامَ  ؤخٍض  حٗالى ٖلى هللاُ  ِب ىِظ ولم 

                                                                                                                                             

ظا مما ال ًغجاب  وألاًٞل, ولم ٨ًً ألاًٞل ًضٖى ال٩لَّ بلى ج٣لُض هٟؿه، وال اإلاًٟى٫ ًمى٘ مً ؾإله م٘ وظىص الٟايل, َو

 ( اَـ .ُٞه ٖا٢ل

 374 - 8/373البدغ املخُِ ( 504)

 ٢2/159ىاٖض ألاخ٩ام ( 505)
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  ومً ؤًً ظاء الىظىُب  ,لٗضم ٖهمخه ,مظاَب املجتهضًً بسهىنه
ُّ
ءوا مً جبرَّ هم ٢ض وألاثمت ٧ل

 ألامغ باجباٖهم و٢الىا
 
  .(506)(الخاثِ َى غْ ُٖ ٞاٖملىا به وايغبىا ب٨المىا  : بطا بل٨ٛم خضًض

الخ٣لُض ٗحن ٖلى مِ ْج ُم  ٚحَر  ٧اهىا ٢بل اإلااثت الغابٗت الىاَؽ  اٖلم ؤنَّ : )و٢ا٫ الضَلىي 

اث " ٢ىث ال٣لىب"ا٫ ؤبى َالب اإلا٩ي في ، ٢واخض بُٗىه الخالو إلاظٍَب  : بن ال٨خب واملجمٖى

والخ٩اًت له  ٢ىله هخداءَب الىاخض مً الىاؽ، واوالٟخُا بمظ بم٣االث الىاؽ ، وال٣ى٫ُ زتمدَض 

في ال٣غهحن ألاو٫  ٖلى طل٪ ٢ضًما لم ٨ًً الىاُؽ : ُمدَضر,  -والخ٣ٟه ٖلى مظَبه  ٧ل شخيء في

ج ٚحَر  وبٗض ال٣غهحن خضر ٞحهم شخيء   :. ؤ٢ى٫ والشاوي اهخهى ؤَل اإلااثت الغابٗت لم  ؤنَّ  مً الخسٍغ

ل٣ىله ٦ما ًٓهغ  له والخ٩اًِت  واخض والخ٣ِٟه  ٗحن ٖلى الخ٣لُض الخالو ٖلى مظٍَب ٩ًىهىا مجخمِ 

 .(507)مً الخدب٘(

واخض اجسظ عظال  ه لم ٨ًً في ٖهغ الصخابت عظل  بها وٗلم بالًغوعة ؤهو٢ا٫ ابً ال٣ُم: )

 ٌُ  ٚحٍر ٞلم ًإزظ مجها قِئا, ِ مجها قِئا، وؤؾ٣ِ ؤ٢ىا٫َ ؿ٣ِ مجهم ٣ًلضٍ في ظمُ٘ ؤ٢ىاله ٞلم 

ُُ  ووٗلم بالًغوعة ؤنَّ   َظا لم ٨ًً في ٖهغ الخابٗحن وال جابعي الخابٗحن، ٞل
َ
٨ ِ
ّ
ِ بْ ظ

ّ
 ضون بغظٍل ىا اإلا٣ل

 
َ
، وبهما خضزذ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ال٣غون الًُٟلت ٖلى لؿان عؾى٫ هللا هم الىزُمت في واخض ؾل٪ ؾبُل

 .(508)(-ملسو هيلع هللا ىلص  -ؾى٫ هللا َظٍ البضٖت في ال٣غن الغاب٘ اإلاظمىم ٖلى لؿان ع 

  وبالجملت: ٞاإلاٗلىمُ و٢ا٫ ابً الىػٍغ: )
ً
خابت ٧ان ًٟٕؼ في في ػمً الص يَّ الٗاّمِ  ؤنَّ  يغوعة

ظا مً ألامىع اإلاٗلىمت, مجهم, مً ٚحر ه٨حرٍ  الٟخىي بلى مً قاء ًُ  و٢ض اخخجَّ  في طل٪, َو  بظل٪ اب

َ٘ , واصَّ الالتزام ال ًجب ٖلى ؤنَّ  "مسخهغ اإلاىخهىالخاظب في " ه, و٦ عى ال٣ُ ُش ظل٪ الكبى٢ٖى

 في (509)ًًت ٖلى ٖضم الالتزام, ٢ا٫ ٢ُب الضخاببةظمإ الص "اإلاٗخمضفي " ن اخخجحؤبى الخؿ

                                              

 2/476( , وال٨ٟغ الؿامي 198( ظالء الُٗىحن لآللىسخي )م 506)

 1/272, و٢ىث ال٣لىب  1/260حجت هللا البالٛت ( 507)

 2/145( بٖالم اإلاى٢ٗحن 508)

و٢ا٫ له ابٛا  ,الكاٞعي, ٢غؤ ٖلى الىهحر الُىسخي الهُئت وبدض ٖلُه ؤلاقاعاث وبٕغ٢ُب الضًً الكحراػي  (509)

لي به خاظت,  ي٣ٞا٫: ٢ض ٞٗلذ وما ب٣ ,الىهحر و٢ض ٦بر ٞاظتهض ؤن ال ًٟىج٪ شخيء مً ٖلىمهبً َال٧ى: ؤهذ ؤًٞل جالمظة 

٢ا٫ ابً حجغ: ٧ان مً بدىع الٗلم ومً ؤٞغاص الظ٧اء, ومً جهاهُٟه قغح املخخهغ وقغح اإلاٟخاح للؿ٩ا٧ي وقغح ال٩لُاث 

اط, و٧ان مً ؤط٦ُاء الٗالم, ول٣به ٖىض البً ؾِىا وقغح ؤلاقغا١ للؿهغوعصي, ونى٠ ٦خابا في الخ٨مت ؾماٍ ٚغة الخ

خ٣اص ٖلى صًً العجاثؼ :الًٟالء الكاعح الٗالمت, ٢ا٫ الظَبي: ٢ُل ىصخي بدٟٔ ال٣غآن ,٧ان في الٖا  ,و٧ان ًسً٘ لل٣ٟهاء ٍو

 ,ن ًلخٓجي بىٍٓغؤ ؤجمجى ؤن لى ٦ىذ في ػمً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٨ًً لي ؾم٘ وال بهغ عظاءَ  :و٧ان ٣ًى٫  ,و٧ان بطا مضح ًسك٘

َم ً بَٗض وجالمُظٍ ًبالٛىن في حُٗٓمه. ٢ا٫ الكى٧اوي: و٢ض اؾخمغ ٖلى حُٗٓمه َم  ,و٧ان طا مغوءة وؤزال١ خؿان ومداؾً

, بل ظاوػ طل٪ ٦شحر   م م٣هىع ٖلى  ختى ناع الٗالمت بطا ؤَل٤ ال ًٟهم ٚحٍر ً الظًً ٚالب هَٓغ مً اإلاهىٟحن اإلاخإزٍغ
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 قغح ٦الم ابً 
ُ
ه  ٠ باإلظمإاإلاهىِّ  اخخجه: "الخاظب ما لٟٓ ؤي بى٢ٕى –ٖلى الجىاػ بى٢ٖى

ماإلاخىإػ ُٞه في ػمً الص حَر  ولى ٧ان طل٪ ُم  ,مً ؤخض مً ٚحر به٩اعٍ  –خابت ٚو
َ
  غاى٨

ُ
غ, ولم ه٨ِ أل

 ٖلى اإلاؿخٟتي في ج٣لُض بماٍم  ُغ ْج وال الَد  ابٗحن ؤلاه٩اُع مً الصخابت والخ ل ًٖ ؤخٍض ى٣َ ًُ 

 .(510)("واخض

: ٧ان الكُش ٖؼ الضًً بً ٖبض  ال٣غافي في "قغح املخهى٫"الكهاب ٢ا٫ ولهظا 

 ًَ  (511)الؿالم
ُ
ٌؿٙى للٗامي بظمإ الصخابت ٖلى ؤهه ؤخضَما: غ في َظٍ اإلاؿإلت بظماٖحن: ظ٦

ًُ  ٍم ٖالِ  ٩ّلِ ل الاؾخٟخاءُ  طل٪ ، ولى ٧ان ٖلى الٗامت في طل٪ ُغ ْج ل ًٖ الؿل٠ الَد ى٣َ في مؿإلت، ولم 

 إلاممخىٗا 
ُ
ضمُ ه ا ظاػ للصخابت بَمال في هٟؿها، ٨ٞما لم  لها خ٨م   مؿإلٍت  ٧لَّ  ، وألنَّ به٩اٍع ٖو

ُٕ ٗض ؾااله، ٨ٞظل٪ في اإلاؿإلت ألازغي. ألاولى بال باإلاؿإلت لالجبإ في  ًخٗحن ألاو٫ُ   والشاوي: بظما

ُٕ َم  ؤنَّ ٖلى ألامت   بل َى مسحر, مٗحن،  بماٍم  ً ؤؾلم ال ًجب ٖلُه اجبا
َّ
َُّ ض ٞةطا ٢ل ىا، وظب ؤن مٗ

  حُر ًُب٣ى طل٪ الخس
ُ
ٗه ٘ ٖلُه ختى ًدهل صلُل  مَ ْج امل ُٕ  ,ٖلى ٞع ٘ بال بما  وال ؾُما وؤلاظما ال ًٞغ

 
ُ
 .(512)ه في ال٣ىة اَـ َى مشل

                                                                                                                                             

ىا م٣ضاع مشل ٖلمه ٣ٞالىا: ال ًُل٤ ط ُت ختى ٌٗٞغ ل٪ في الانُالح بال ٖلُه, وال ٖخب ٖلحهم ٞهم ال ٌٗلمىن بالٗلىم الكٖغ

باليؿبت بلحهم, و٦ظل٪ ظاء بٗض ٖهٍغ ؤ٧ابُغ  ً ال ًغج٣ي َى بلى شخيٍء الترظمت مً ؤثمت الٗلم َم  ؤَلها, و٢ض ٖانغ ناخَب 

م ؤخ٤ بىنٟه بالٗال  ,٦ما مغ ب٪ في َظا ال٨خاب و٦ما ؾُإحي مت ًٞال ًٖ ٧ىهه مؿخد٣ا وؤًً ٣ً٘ مً مشل مً 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 - 6/100ال٩امىت   [188 - 7/187, وألٖا

 223 - 1/222الغوى الباؾم ( 510)

: ( قغخا ٖلى مسخهغ ابً الخاظب خُض ٢ا2/1855٫ض ط٦غ له خاجي زلُٟت في ٦ك٠ الٓىىن )و٢( 511)

ؼ، اإلاٗغوٝ: بكُش ؤلاؾالم. اإلاخىفى: ؾىت  ل٤ ٖلُه: دمحم بً 660)قغخه: ابً ٖبض الؿالم: ٖبض الٍٗؼ ، ؾخحن وؾخماثت. ٖو

ولم ًظ٦ٍغ ابً الؿب٩ي في َب٣اجه  وزماهماثت(. ، زمان808دمحم ألاؾضي، ال٣ضسخي. حٗل٣ُت. وؾماَا: )الخىيُذ( . وجىفي: ؾىت 

واؾخمغ الكُش ٖؼ الضًً بضمك٤ بلى ؤزىاء ( م٘ مهىٟاجه. و٢ض حٗانغا وجال٢ُا وحٗاوها, ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: )248 - 8/247)

غ ؤًام الهالر بؾماُٖل اإلاٗغوٝ بإبي الخِل, ٞاؾخٗان ؤبى الخِل بالٟغهج وؤُٖاَم مضًىت نُضا و٢لٗت الك٠ُ٣, ٞإه٨

ٖلُه الصخ ٖؼ الضًً وجغ٥ الضٖاَء له في الخُبت, وؾاٖضٍ في طل٪ الكُش ؤبى ٖمغو ابً الخاظب اإلاال٩ي, ًٞٛب 

ت في خضوص ؾىت حؿ٘ وزالزحن وؾخماثت  8/210(. َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري الؿلُان مجهما ٞسغظا بلى الضًاع اإلاهٍغ

,  1/32ومىاَب الجلُل للخُاب ,  2/476ىي ( , وال٨ٟغ الؿامي للدج46ههغة ال٣بٌ للِمْؿىاوي )م ( 512)

َٕ ُٞه ؾ٣ِ. 3964 - 9/3963وهٟاجـ ألانى٫   وه٣لىا ٖىه بالىاؾُت ألنَّ اإلاُبى

٢اٖضة: او٣ٗض ؤلاظمإ ٖلى ؤن مً ؤؾلم ٞله ؤن ٣ًلض مً قاء مً الٗلماء : ) ال٣غافي في "قغح الخى٣ُذ"و٢ض ٢ا٫ 

غة بٛحر حجغ, وؤظم٘ الصخابت عيىان هللا ٖلحهم ٖل مغ امهنع هللا يضر ؤو ٢لضَما ٞله ؤن ٌؿخٟتي ؤبا ٍَغ ى ؤن مً اؾخٟتى ؤبا ب٨غ ٖو

٘ َظًً ؤلاظماٖحن ٞٗلُه الضلُل(. ٗمل ب٣ىلهم مً ٚحر ه٨حر, ٞمً اصعى ٞع ما َو حَر قغح جى٣ُذ الٟهى٫  ومٗاط بً ظبل ٚو

 (َه ٖبض الغئٝو ؾٗض :ث/  433 - 432)م 
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ٞخذ "ىا املخ٤٣ ؤبى الخؿً الؿىضي في خىاقُه ٖلى مكاًِس  و٢ا٫ الٟالوي: )٢ا٫ قُُش 

ي مٟخُه", ؤٞاص ؤهه الًخٗحن في خ٤ الٗامي ٖىض ٢ىله "ألن الخ٨م في خ٤ الٗامي ٞخى  "ال٣ضًغ

ن, لٗضم اَخضاثه إلاا َى ؤولى وؤخغي بال ٖلى وظِه   بمظٍَب مٗحَّ
ُ
 الهىي ٦ما ٖلُه الٗىامُّ  ألازظ

 
ُ
  الُىم, وال ًخٗحن له بمشله ألازظ

َ
ُاث, والترظُُذ  بظل٪ اإلاظَب, بط ال ٖبرة ر غّجِ بال ُم  إلاشله في الكٖغ

 ب٣ى٫ِ  بلُه, ٞالىاظُب  ال ؾبَُل  مما ٍن حِّ َٗ بال ُم  والخُٗحُن 
ُ
٤ به في  ٖلى َظا في خ٣ه ألازظ

َ
ٖالٍم ًىز

ُمىَن } :الضًً, ل٣ىله حٗالى
َ
ل ْٗ
َ
 ح
َ
ْىُخْم ال

ُ
ِغ ِبْن ٦

ْ
٦ ِ
ّ
َل الظ َْ ىا ؤَ

ُ
ل
َ
اْؾإ

َ
بٗض ما  "البدغ"{, ومشله ما ٢ا٫ في ٞ

ُٖ  "املخُِ"ه٣ل مً  ىي مٟخُه مً ٚحر مظَب الٗامي ٞخ ً َظا ؤنَّ مِ  َم لِ ٦الما بؿُُا ٢ا٫: "و٢ض 

 .(513)في خ٤ الٗامي ٞخىي مٟخُه" اهخهى( : الخ٨ُم " ٞخذ ال٣ضًغ"بمظَب, ولهظا ٢ا٫ في  ج٣ٍُُض 

غ"اٖلم ؤهه ط٦غ في و٢ا٫ ابً ٖابضًً: ) اإلاًٟى٫  ؤًًا ؤهه ًجىػ ج٣لُُض  "قغخه"و "الخدٍغ

 ًٖ ؤخمَض  اًٍت م٘ وظىص ألاًٞل. وبه ٢ا٫ الخىُٟت واإلاال٨ُت وؤ٦ثر الخىابلت والكاُٞٗت. وفي عو 

اثٟت ٦شحرة مً ال٣ٟهاء ٧إبي خىُٟت والكاٞعي،  زم ط٦غ ؤهه لى التزم مظَبا مُٗىاال ًجىػ.  :َو

ى ألاصر اَـ و٢ض قإ ؤنَّ  ,ال :ًلؼمه، و٢ُل :٣ُٞل  . (514)(له ال مظََب  الٗاميَّ  َو

ًُ ال واظَب بال ما ؤوظبه هللُا وعؾىله، و )٢ا٫ ابً ال٣ُم: و   وال عؾى  هللاُ  ِب ىِظ لم 
ُ
 ه ٖلى ؤخٍض ل

، و٢ض اهُىث ال٣غون مً ألامت ٣ُٞلضٍ صًىَ  عظٍل  مً الىاؽ ؤن ًخمظَب بمظَِب  ه صون ٚحٍر

 الٟايلت مبرَّ 
ً
  ؤة

ً
  مبرؤ

ُ
 ولى جمظَب به؛ ٞالٗاميُّ  مظَب   للٗامّيِ  ها مً َظٍ اليؿبت، بل ال ًصرُّ ؤَل

ُٕ  له؛ ألنَّ  ال مظََب  ٩ى  هٓغٍ  اإلاظَب بهما ٩ًىن إلاً له هى ن بهحرا باإلاظاَب ٖلى واؾخضال٫، ٍو

ٝغ ٞخاوي بمامه وؤ٢ىاله، وؤما مً لم ًخإَل  خؿبه، وإلاً ٢غؤ ٦خابا في ٞغوٕ طل٪ اإلاظَب ٖو

لظل٪ البخت بل ٢ا٫: ؤها قاٞعي، ؤو خىبلي، ؤو ٚحر طل٪؛ لم ًهغ ٦ظل٪ بمجغص ال٣ى٫، ٦ما لى 

 ٢ا٫: ؤها ٣ُٞه، ؤو هدىي، ؤو ٧اجب؛ لم ًهغ ٦ظل٪ بمجغص ٢ىله.

ًَ ًىضخه ؤن ال ُٖ ٣اثل بهه قاٞعي ؤو مال٩ي ؤو خىٟي،  ٘  ؼ  لظل٪ ؤلامام، ؾال٪   م ؤهه مخب

 ٣َ  ٍَغ
َ
ظا بهما ًصر له بطا ؾل٪ ؾبُل ت والاؾخضال٫، ٞإما م٘ ظهله وبُ ه، َو ٍ ِٗض ه في الٗلم واإلاٗٞغ

 ِٖ  ظضا ًٖ ؾحرة ؤلامام و
ْ
٣ه، ٠ُ٨ٞ ًصرُّ مِ ل ٍغ بلُه بال بالضٖىي املجغصة  له الاهدؿاُب  ه َو

ًُ  اٙع مً ٧ل مٗجى؟ والٗاميُّ الٟ وال٣ى٫ِ  ًَ ال  له مظَب، ولى جهىع طل٪ لم ًلؼمه  رَّ ِص خهىع ؤن 

 
ُّ
، وال ًلؼم ؤخضا ٢ِ   عظٍل  ؤن ًخمظَب بمظَِب  وال لٛحٍر

َ
 مً ألامت بدُض ًإزظ ؤ٢ىال

َّ
ضٕ ه ٧ل ها ٍو

. ؤ٢ىا٫َ   ٚحٍر

                                              

 (57ب٣ًاّ الهمم )م ( 513)

 1/48ً ٖابضًً خاقُت اب( 514)
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 ًَ ظٍ بضٖت ٢بُدت خضزذ في ألامت، لم  م ؤٖلى بها ؤخض   ْل ٣ُ َو   مً ؤثمت ؤلاؾالم َو
ً
 لُّ وؤَظ  عجبت

 ًُ مً ٢ا٫: ًلؼمه ؤن  مىه ٢ى٫ُ  وؤبُٗض  ,بظل٪ لؼمىا الىاَؽ ٢ضعا وؤٖلم باهلل وعؾىله مً ؤن 

مً ٢ا٫: ًلؼمه ؤن ًخمظَب بإخض اإلاظاَب  مىه ٢ى٫ُ  مً الٗلماء، وؤبُٗض  ًخمظَب بمظَب ٖالٍم 

ألاعبٗت(
(515). 

َذ  ُٕ  زم بطا ٖٞغ ٌُ  َىاٍبلى ا ًجٕز اإلاغء بهم وبما الهىي, ٞاٖلم ؤنَّ  ؤهه بما الكغ ْمَد ًَ  وال 

 َٕ ٗت  ؤلاطٖاَن والاجبا ي: )الظي َى نمُُم ؤلاؾالم ٦ما  -للكَغ ؤلاؾالم مضاع مٗىاٍ ٢ا٫ الؿَُى

 مً اإلاك٣ت التي امخدً هللا بها ٖباَصٍ. اجباٖهاإلاا في  - (516)ٖلى الاه٣ُاص وؤلاطٖان(

 .(517)ب(ْٗ نَ  الخ٩ل٠ُِ  خمَل  ٢ا٫ ابً ٣ُٖل: )اٖلم ؤنَّ 

ٗت نٗب  ٖلى الىٟـ, ألهه ؤمغ  مسالِ  الضزى٫ُ ): اَبيالك٢ا٫ و  ٠ جدذ ج٩ال٠ُ الكَغ

ِ (518)الخ٤َّ ز٣ُل   للهىي, وناصٌّ ًٖ ؾبُل الكهىاث, ُٞش٣ل ٖلحها ظضا, ألنَّ 
َ
ـُ بهما جيك , والىٟ

٤ َىاَا ال بما ًسالٟه ِٞ ىا
ًُ  .(519)(بما 

 ظئذ به" : )بنَّ و٢ا٫ الُُبي في قغح خضًض "ال ًامً ؤخض٦م ختى ٩ًىن َىاٍ جبٗا إلاا 

ـَ    في ؤنِل  الىٟ
َ
 ز
ْ
 ٣ِ ل

 
بلى اؾدُٟاء اللظاث  ٖلى اإلاُل بلى الكهىاث الىٟؿاهُت, والغ٧ىِن  ها مجبىلت

ا ٖلى َبُٗتها ظاطبت ٢ىٍت ج٣مٗها مً ؤنلها, وبًماها ٧امال ٖلى  يالجؿماهُت, ِٞؿخضع في ٢هَغ

, ٦ما ٢ا٫:   اجبإ الكٕغ

 ال ًٓلم تٞلٗل طا ٖٟت... الٓلم مً قُم الىٟىؽ ٞةن ججض 

ت وباٖشت ُٖٓمت.  ؤي: ٖلت ٢ٍى

جُت؛ ألج "ختى"وما ؤخؿً مى٢٘  بهما ٦ملذ ٖلى  "ال"ها ماطهت بإن اإلاًإع اإلاىٟي بـ الخضٍع

) ج, ختى بلٛذ بلى صعظت ؤلجإث الهىي بلى اجبإ الكٕغ ؾبُل الخضٍع
(520) . 

 ؤمغ   آلازغةِ  ط٦ُغ ظىاطب الُب٘ بلى الضهُا ٦شحرة، زم هي مً صازل، و )٢ا٫ ابً الجىػي: و 

ًَّ ًٖ الُب٘، زم هي ُٚب،  زاعط   ِٖ َم  وعبما ْ  ً ال 
ْ
ي، إلاا ٌؿم٘ مً ظىاطب آلازغة ؤ٢ى  له ؤنَّ  َم ل

                                              

 202 - 4/201( بٖالم اإلاى٢ٗحن 515)

 2/151( الخاوي 516)

 (330( جلبِـ ببلِـ البً الجىػي )م 517)

 في ألازغ ًٖ ٖمغ بً الخُاب: "بن َظا الخ٤ ز٣ُل  مغي، وبن الباَل ز٠ُٟ وبي". ؤصب الضهُا والضًً( 518)

 (29)م  للماوعصي

خهام ( 519)  1/215الٖا

 2/637ال٩اق٠ ًٖ خ٣اث٤ الؿجن ( 520)
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ُض في ال٣غآن,  َم  ألنَّ  ,ولِـ ٦ظل٪ الٖى
َ
ٞةهه ًُلب  ,٧اإلااء الجاعي  ل الُب٘ في مُله بلى الضهُاش

، وبهم ُٗ الهبٍى  ا ٞع
ُّ
ُولهظا ؤظ ٠,ه بلى ٞى١ ًدخاط بلى الخ٩ل ُب والتَر ب اب مٗاون الكٕغ بالتٚر

ٌَ  ٣ًىي ظىض ال٣ٗل, ب، بهما العجب ؤن ٛلِ ٞإما الُب٘ ٞجىاطبه ٦شحرة، ولِـ العجب ؤن 

 ٌُ 
َ
  .(521)(بٛل

بن الٟؿاص حهبِ مً ؤٖلى بلى ؤؾٟل, وبن ؤلانالح ًهٗض مً ؤؾٟل بلى )ولهظا ٢ُل: 

  .(522)(ؤٖلى

غ مً خضًض  َظا ما في الصخُدحن وقاَُض ٢لذ:  : عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫ ة هنع هللا يضر ؤنَّ ؤبي ٍَغ

" جبذ الىاعُح "  .بالكهىاث وحجبذ الجىت باإلا٩اٍع

مجبىال ٖلى الؿعي ُٞما ًلظٍ مً  ٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم: )زل٤ هللا حٗالى ؤلاوؿاَن 

 ٌَ لى الىٟىع مما    ك٤ ٖلُه مً اإلااإلااث, ٩ٞان مً مدىخه لٗباصٍ ؤْن الكهىاث, ٖو
َّ
هم بٟٗل ما ٧ٟل

 ٌَ 
ُ
  ٤ُّ ك

ُ
 ه مً املخالٟاث, َٞد ٖلحهم مً الُاٖاث وبتر٥ ما ٌك٤ ٖلحهم جغ٦

َّ
ظىخه باإلا٩اٍع وخ٠  ٠

هاٍع بالكهىاث(
(523) . 

 ): " الٟخذ"٢ا٫ الخاٞٔ في و 
ُ
 مِ بنَّ اإلاغاَص باإلا٩اٍع َىا ما ؤ

ُ
٠

َّ
بمجاَضة هٟؿه ُٞه ٞٗال  غ اإلا٩ل

ٗال, وجغ٧ا, ٧اإلجُان بالٗباصاث ٖلى وظهها واملخاٞ وؤَلم ٓت ٖلحها واظخىاب اإلاجهُاث ٢ىال ٞو

ٖليها اإلاياعه إلاكلتها ٖلى الٗامل ونٗىبتها ٖلُه
, ومً ظملتها الهبُر ٖلى اإلاهِبت (524)

 ٌُ  والدؿلُم ألمغ هللا ٞحها, واإلاغاص بالكهىاث ما 
َ
ُٕ ؿخل مً حٗاَُه  ظ مً ؤمىع الضهُا مما مى٘ الكغ

لخد٤ بظل٪ الكُّ  شخيٍء  ٥َ ه ٌؿخلؼم جغ بما باألنالت وبما ل٩ىن ٞٗلِ   وؤلا٦شاُع  هاُث بُ مً اإلاإمىعاث, ٍو

 ًُ ِر ٘ في املخغَّ ى٢ِ مما ؤبُذ زكُت ؤن  م, ٩ٞإهه ٢ا٫: ال ًىنل بلى الجىت بال باعج٩اب اإلاك٣اث اإلاٗبَّ

                                              

 (25( نُض الخاَغ )م 521)

ت ملخمض الٛؼالي )م 522)  (83( ٖلل وؤصٍو

اًت )م ( 523)  (22م٣انض الٖغ

ْم ( و٢ض ٢ا٫ هللا حٗالى: }524)
ُ
٨
َ
ٍ  ل ْغ

ُ
َى ٦ َُ ٣َِخا٫ُ َو

ْ
ُم ال

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ ِخَب 

ُ
ل" ٦ ٢ا٫ بٌٗ : ) 1/246{. ٢ا٫ البٛىي في "مٗالم الخجًز

ِغَىا ؤمَغ ؤَل اإلاٗاوي: َظا ال٨ٍغ مً خُض هٟىُع الُب٘ ٖىه
َ
ا ُٞه مً ماهت اإلاا٫ ومك٣ت الىٟـ وزُغ الغوح، ال ؤجهم ٦

َ
, إلِا

ل" هللا حٗالى ظا ال٨ٍغ بهما خهل مً خُض هٟىُع الُب٘ ًٖ ال٣خا٫: ) 2/100( اَـ . و٢ا٫ ال٣اؾمي في "مداؾً الخإٍو إلاا  -َو

 ال جىافي الّغِياَء بما ٞال ًىافي ؤلاًماَن, أل  -ُٞه مً ماهت اإلاا٫، ومك٣ت الىٟـ، وزُغ الغوح والخٝى
 
نَّ ٦غاَت الُب٘ ظبلُت

٠ به, ٧اإلاٍغٌ الكاعب للضواء البك٘ ِ
ّ
ل
ُ
غ" ٧ غ والخىٍى ِ٘ : ) 2/321( اَـ . و٢ا٫ ابً ٖاقىع في "الخدٍغ  ٦غاَُت الُب

ومٗلىم  ؤنَّ

ي الخ٩ل٠ُِ به بِغًيا, ألنَّ ؤ٦ثَر الخ٩ل٠ُ ال ًسلى ًٖ مك٣ت  ( اَـ .الَٟٗل ال جىافي جل٣ِّ
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ما مذجىبخان, ٞمً َخ٪ الدجاَب  ٖجها باإلا٨غوَاث, وال بلى الىاع بال بخٗاَي الكهىاث, َو

 .(525)(ا٢خدم

ى ما ًدُِ  ,مً الخٟاٝ)٢ا٫ الخاٞٔ:  ,باإلاهملت والٟاء ذ"َّٟ "ُخ  للخضًض: وفي عواًٍت  َو

, والىاع ال  بالصخيء ختى ال ًخىنل بلُه بال بخسُُه, ٞالجىت ال ًخىنل بلحها بال ب٣ُ٘ مٟاوػ اإلا٩اٍع

 .(526)(ًىجى مجها بال بتر٥ الكهىاث

 )٢ا٫ ال٣ؿُالوي: 
ُ
ظا الخضًض وبضٌ٘ بالٚخه في طم الكهىاث  - ملسو هيلع هللا ىلص -مً ظىام٘ ٧لمه  َو

تها الىٟىؽ وق٣ذ ٖلحها  .(527)(وبن مالذ بلحها الىٟىؽ, والخٌ ٖلى الُاٖاث وبن ٦َغ

٠ الخ٩ل٠ُ: "َلب ما ُٞه ٧لٟت", ىلىن ٣ًولهظا ٢لذ:   ؤي: مك٣ت. في حٍٗغ

الخ٩ل٠ُ جُٟٗل بمٗجى ظٗله طا ٧لٟت، وال٩لٟت: اإلاك٣ت، والخ٩ل٠: )٢ا٫ ابً ٖاقىع: 

ى انُالح  الخٗغى إلا ُل٤ الخ٩ل٠ُ ٖلى ألامغ بٍٟٗل ُٞه ٧لٟت، َو قغعي  ا ُٞه مك٣ت، ٍو

  .(528)(ظضًض

ظا ال ًىافي ما ٖلم ٢لذ:  ٘ الخغط في الضًً, بالَو ٢ا٫ الكاَبي في ٣ٞض ًغوعة مً ٞع

 ): " اإلاىا٣ٞاث"
 
ىاَػٕ في ؤن الكإع ٢انض  للخ٩ل٠ُ بما ًلؼم ُٞه ٧لٟت ًُ   ال 

 
ما, ول٨ً ال  ومك٣ت

 
ُ
 َلُب اإلاٗاف بالخدغُّ ؿمى فح

ً
ؿمى في الٗاصة مك٣ت ٌُ  ٦ما ال 

ً
 ٝ وؾاثغِ ي الٗاصة اإلاؿخمغة مك٣ت

ً   ,الهىاج٘ ًَ  مٗخاص   ألهه مم٨  ال 
َ
 ٘ ما ُٞه مً ال٩لٟت ًٖ الٗمل في الٛالب اإلاٗخاص, بل ؤَُل ٣ُ

ُٗ  ال٣ٗى٫ وؤعباُب  ٌَ َ٘ الٗاصاث  ون اإلاى٣ُ ظمىهه بظل٪, ٨ٞظل٪ اإلاٗخاصُ  ضُّ  في ٖىه ٦ؿالن, ٍو

 ًَ  والتي حٗض مك٣ت,  غظ٘ الٟغ١ُ الخ٩ال٠ُ, وبلى َظا اإلاٗجى 
ً
 ٖاصة

ً
ٗضُّ مك٣ت

ُ
بحن اإلاك٣ت التي ال ح

ى ؤهه بن ٧ان الٗمُل  في  ٖلُه بلى الاه٣ُإ ٖىه ؤو ًٖ بًٗه وبلى و٢ٕى زلٍل  ًاصي الضوامُ  َو

  ناخبه في هٟؿه ؤو ماله ؤو خا٫ٍ 
 
لم ٨ًً ٞحها ًٖ اإلاٗخاص, وبن  مً ؤخىاله, ٞاإلاك٣ت َىا زاعظت

ٌُ  شخيء     ٗض في الٗاصة مك٣ت وبن ؾمُذ ٧لٟت, ٞإخىا٫ُ مً طل٪ في الٛالب ٞال 
ُّ
ها ٧لٟت ؤلاوؿان ٧ل

 ِٗ اجه, ول٨ً ُظ  ٖلحها بدُض ج٩ىن جل٪ في َظٍ الضاع في ؤ٧له وقغبه وؾاثغ جهٞغ
 
ل له ٢ضعة

                                              

 11/320ٞخذ الباعي ( 525)

 321 - 11/320الؿاب٤ ( 526)

 9/279( بعقاص الؿاعي 527)

غ 528) غ والخىٍى  2/432( الخدٍغ
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اُث  اث الخهٞغ ظا ًيبػي ٨ٞظل٪ الخ٩ال٠ُ, ٞٗلى َ ,جدذ ٢هٍغ ال ؤن ٩ًىن َى جدذ ٢هغ الخهٞغ

 
ُ
ٟهم الخ٩ل٠ُ ًُ  .(529)(وما جًمً مً اإلاك٣ت ؤن 

 ): " جٟؿحٍر"في  ٢ا٫ ابً ٖاقىع 
ُ
هاٞٗت  ٦شحرةٍ  ؤقُاءَ  في ظِٗل  ٞةن ٢لذ: ما الخ٨مت

ال ظٗل هللاُ  َ٘  م٨غوَت، وؤقُاء ٦شحرة ياعة مدبىبت، َو ه مدبىبا, والًاعَّ  حٗالى الىاٞ
َّ
  ٧ل

َّ
ه ٧ل

ا وججخيب الًاعَّ للىاٞ٘ بازخُا م٨غوَا, ٞخيؿا١ الىٟىُؽ  خ٨مت هللا حٗالى  ٦ظل٪... ٢لذ: بنَّ  َع

  بيذ هٓامَ 
َ
م ٖلى وظىص الىاٞ٘ والًاع والُُب والخبِض مً الظواث والهٟاث وألاخضار، الٗال

ً ٣ي الخحر  ,وؤو٧ل لئلوؿان ؾلُت َظا الٗالم بد٨م زل٣ه ؤلاوؿان نالخا لؤلمٍغ وؤعاٍ ٍَغ

اَن }٢ىله حٗالى: والكغ ٦ما ٢ضمىاٍ ٖىض 
َ
٧  

ً
 َواِخَضة

ً
ت مَّ

ُ
اُؽ ؤ ، و٢ض ا٢خًذ الخ٨مت ؤن ٩ًىن {الىَّ

 ُ٘   هه هللاألاقُاء الًاعة ٧ىَّ  وظىصَ  ولٗلَّ  ,مً الًاع ؤ٦ثَر  الىاٞ
ً
ٖلى اجبإ  لخمل هاٍؽ  لخ٩ىن آلت

اِؽ }الىاٞ٘ ٦ما ٢ا٫ حٗالى:  ُ٘ ِللىَّ ِٞ  َوَمَىا
ِضًض 

َ
ؽ  ق

ْ
ُِه َبإ َظا الٗالم ٖلى وظىص  ، و٢ض ؤ٢ام هٓامَ {ِٞ

ؤلاوؿاوي خانال ٖىض خهى٫ ظمُ٘ الهٟاث الىاٞٗت ُٞه، بدُض  خًاصاث، وظٗل ال٨ما٫َ اإلا

بطا ازخلذ بٌٗ الهٟاث الىاٞٗت مىه اهخ٣هذ ب٣ُت الهٟاث الىاٞٗت مىه ؤو ايمدلذ، 

الىٟىؽ في َظا الٗالم ومبالٜ ال٣ٗى٫  مً الى٣و لخٓهغ مغاجُب  ؤ٢لَّ  وظٗل هللا ال٨ما٫َ 

ت ُٞه، ٞا٦دؿب الىا ٨ٞثر الًاع و٢ل الىاٞ٘ بما ٦ؿب  ,وهٟٗىاؽ ويُٗىا ويغوا البكٍغ

ٗلىا الىاُؽ  ِبِِض }٢ا٫ حٗالى:  ,ٞو
َ
خ
ْ
 ال

ُ
َرة
ْ
ث
َ
ْعَجَبَ٪ ٦

َ
ْى ؤ

َ
ُب َول ِ

ُّ  َوالَُّ
ُ
ِبِض

َ
خ
ْ
ْؿَخِىي ال ٌَ  

َ
ْل ال

ُ
و٦ما  ,{٢

ؼة اإلاىا٫، ناعث الظواث ال٩املت الٟايلت ؤ٢لَّ  وؤخُُذ  مً يضَا ناعث نٟاث ال٨ما٫ ٍٖؼ

وبما ًد٠ بها مً الخُغ واإلاخاٖب، ألجها لى ٧اهذ  ,ها ٖلى البكغىالِ هٟاؾتها بهٗىبت َم ها و ٖؼتُ 

  ,بؿهىلت الؾخىي ٞحها الىاؽ مما جيؿا١ لها الىٟىُؽ 
َ
ولم ٣ً٘  ,ال٨ما٫ غ مغاجُب ٓهَ ٞلم ج

ـُ    ٢ا٫ ؤبى الُُب: ,بحن الىاؽ في جدهُل الًٟاثل وا٢خدام اإلاهاٖب لخدهُلها الخىاٞ

 وال ًٞل ٞحها لل
َ
 (530)ٗىبصجاٖت والىضي ... ونبر الٟتى لىال ل٣اء ق

                                              

 2/214( اإلاىا٣ٞاث 529)

بي في "اإلاأزظ ٖلى قغاح اإلاخىبي" ( 530)
َّ
َهل
ُ
جىػ  ٢1/20ا٫ ٖؼ الضًً ألاػصي اإلا : )بن الصجإ لى لم ًخسٝى اإلاىث، ٍو

ألن الهبر شجاٖت، والصجاٖت نبر. و٦ظل٪  ,ظل٪ الهابغ؛ ألهه بمجزلت الصجإو٢ٕى الهال٥، إلاا ٧ان إل٢ضامه ًٞل. و٦

ضاء، وؾلب ألامىا٫، وا٢خدام ألازُاع في ألاؾٟاع ب٣ُ٘  ى واز٤ بالؿالمت في ٚؼو ألٖا ٣ًا٫ في الجىاص: بهه بطا ؤُٖى ماله َو

ؼ جل٠. البداع، وظىب ال٣ٟاع، لم ٨ًً له بالجىص ًٞل؛ ألهه ٢اصع ٖلى زل٠ ما ٌُٗي مً ٚ حر زٝى َال٥، وال ججٍى

ظا مشُل ٢ىِله ؤًًا:   َو

ا٫ُ(. خَّ
َ
٣ُِغ وؤلا٢َضاُم ٢ ْٟ ًُ اُؽ ٧لُهُم ... الُجىُص   َؾاَص الىَّ

ُ
ت َّ٣

َ
ك
َ
 لىال اإلا
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 ٖلى الىٟىؽ. ال٨ماالِث  نٗىبِت  ؾبُب  ٞهظا

  زم بن هللا حٗالى ظٗل هٓامَ 
َ
 الىظىص في َظا الٗال

ُّ
ى اإلاٗبر  ,مً بحن قِئحن الصخيِء  ِض م بخىل َو

٣ت الخىلض اإلاٗغوٞت ٢ا٫ حٗا ٖىه باالػصواط، ٚحر ؤنَّ  ًْ }لى: َظا الخىلض ًدهل في الظواث بٍُغ َوِم

َىْحِن 
ْ
حَها َػْوَظْحِن از ِٞ َل 

َٗ َمَغاِث َظ
َّ
ّلِ الش

ُ
٧} , 

ُ
في اإلاٗاوي، ٞةهما ٩ًىن بدهى٫ الهٟت مً  هوؤما خهىل

حن مخًاصجحن جخٗاصالن في هٟـ  لِ , ُٞيكإ ًٖ حٗاصُ بحن مٗىحي نٟخحن ؤزٍغ
 
 زالشت, هما نٟت

ِ  والًٟاثُل 
ّ
لجبن، وال٨غم مً الؿٝغ ٞالصجاٖت مً التهىع وا ,ضة مً الى٣اثوظٗلذ مخىل

مً  مما جىلض مىه، ألهه ٩ًىن ؤ٢لَّ  الصخيء اإلاخىلض مً قِئحن ٩ًىن ؤ٢لَّ  والصر، وال ق٪ ؤنَّ 

 
ُّ
٫ زالشت، بل ختى ًدهل الخٗاصُ  نٍٟت  ُض الشلض، بط لِـ ٧لما وظض الهٟخان خهل مجهما جىل

ُؼ  ,والخ٩اٞا بحن جِى٪ الهٟخحن اإلاخًاصجحن َاجه الىضعة ٢ًذ  وال ق٪ ؤنَّ  ,الخهى٫  وطل٪ ٍٖؼ

 
ً
طل٪ ٞاهلل  ل٣لت اٖخُاصَا بًاَا. ووعاءَ  ,ٖلحها ب٣لت اٖخُاص الىٟىؽ َاجه الهٟاث، ٩ٞاهذ نٗبت

 
ُ
٣ذ ألظله، ٞالخبٗت في نىعة لِ خضص للىاؽ هٓاما الؾخٗما٫ ألاقُاء الىاٞٗت والًاعة ُٞما ز

ظا الىٓامُ  ,اؾخٗمالها ٖلى ؤلاوؿان   َو
ُّ
في الٗالم ألابضي ٖالم  ه تهُئت إلاغاجب املخلى٢اث٧ل

ى الضاع آلازغة ٦ما ٣ًا٫: "الضهُا مؼعٖت آلازغة"الخ  .(531)(لىص َو

ا. ؤهه ما ٧لُّ  ٖلى٢لذ:   مكخًهى مدبىٍب بلى الىٟـ مظمىم  قٖغ

وؤما الكهىاث ٣ُٞم٘ مجها ما ًسغط ًٖ َاٖت الكٕغ وال٣ٗل, : )" ؤلاخُاء"٢ا٫ الٛؼالي في 

 .(532)(, بل ًدب٘ الٗض٫قهىة وال ًترن ول   قهىةٍ  وال ًدب٘ ٧لَّ 

ظا مٗجى ٢ى٫ِ  ًَ "ٖمغ هنع هللا يضر:  َو ض" ٘ ماهىَ مً اج٣ى هللَا لم  , ٢ا٫ اإلاىُاوي: )ؤي: الؾخ٣امخه ًٍغ

  ؤنَّ  . ٢لذ: ومٗلىم  (533)ه(هِٟؿ  بمسالِٟت 
ُ
ض,  )ما( نُٛت ٖمىم, ٩ُٞىن اإلاٗجى لم ًهى٘ ٧ل ما ًٍغ

 إلاغاص زال٣ها. ها املخالِٟت ه ًٖ مؿاًغة مغاصاتِ ًذجؼ هَٟؿ ول٨ً 

                                                                                                                                             

ى ٖلى ٣ًحٍن مً ؤؤن الصجإ، لى ج٣ضم في الخغب، و  ال لبـ في: ) 2/24و٢ا٫ ؤًًا  ٢ضم ٖلى الًُٗ والًغب، َو

طل٪، ألهه ٢ض وز٤ بالخُاة، ٞال ًًٍغ بل٣اء هٟؿه للمهال٪. ٩ٞان الىاؽ ًدؿاوون، ٞلم ٨ًً  الؿالمت، لم ٨ًً له ًٞل في

ت ٖلى آلازغ. و٦ظل٪ ٣ًا٫ في الجىاص، وبهه بطا ج٣ًُ الب٣اء، ووز٤ بالؿالمت، لم ٨ًً له ًٞل في الُٗاء، ألهه  ألخضَم مٍؼ

اعة ٖلى ألامىا٫ وال ٣ًخل، وعصٍ بالخجاعة في البر والبدغ، وال حهل٪، وال ٌٛغ١. ٞهظا ًبحن ل٪ بهما  ٢اصع ٖلى بزالٞه باإٚل

ؼ الهال٥. ولىال طل٪ لم ٩ًىها ٦ظل٪ دؿً الؿماح، ٖىض ججٍى  (.ًدمض ؤلا٢ضام، ٍو

غ 531) غ والخىٍى  323 - 2/322( الخدٍغ

 3/230( بخُاء ٖلىم الضًً 532)

غ اإلا٨ىىن للضمجهىعي )م 533)  (14( خاقُت اإلاىُاوي ٖلى قغح الجَى
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  التي الىاُع  ؤما الكهىاُث ):  "خٟذ الىاع بالكهىاث" ٢ىله ملسو هيلع هللا ىلصولهظا ٢ا٫ الىىوي في 
 
ت  مدٟٞى

 ؤجها  ٞالٓاَُغ  ,بها
ُ
ِٛ  متاملخغ   الكهىاث ُبت واؾخٗما٫ ٧الخمغ والؼها والىٓغ بلى ألاظىبُت وال

ًُ اإلاباخت ٞال جضزل  اإلاالهي وهدى طل٪, وؤما الكهىاُث    ٍ ؤلا٦شاُع ٨غَ في َظٍ, ل٨ً 
َ
ؤن  مجها مساٞت

ًُ بلى املخغَّ  غَّ ُج ًَ  ِ مت ؤو 
ٌَ  ال٣لَب  يَ ٣سخّ  ؤو 

َ
ًُ  َل كٛ خىاء بخدهُل الضهُا  َط دِى ًٖ الُاٖاث ؤو  بلى الٖا

 .(534)(للهٝغ ٞحها وهدى طل٪

ٌُ )و٢ا٫ الهىٗاوي:   اإلاغاص بالكهىاث ما 
َ
 ؿخل
ُّ
 مما مَ  ظ

َ
ُٕ ٖىه َ٘ ى  . (535)(الكغ

٪  بطا ؤعصث الٟالَح )ٖبض ال٣اصع الجُالوي: و٢ض ٢ا٫ الكُش   هَٟؿ٪ في مىا٣ِٞت عّبِ
ْ
ٞساِل٠

٣ْها في َاٖخه, وزالٟها في مٗهِخه ِٞ  . (536)(ٖؼ وظل, ووا

ها ألهه ال ؤن الىٟـ بن صٖذ بلى زالٝ مىا٣ٞت الغب لؼم مسالٟتُ  -وهللا ؤٖلم  -٢لذ: مٗىاٍ 

 
ُ
  ,بذالغب بال بظل٪, وبن صٖذ بلى الُاٖت ؤظُ جخم مىا٣ٞت

 
إلاىا٣ٞت  ألن مىا٣ٞتها ٖىضثظ الػمت

ُٟ ال جخم بال بظل٪الغب حٗالى, وبن صٖذ بلى اإلاٗهُت لؼم مسالٟتها ألن الُاٖت   اإلاضاَع  م ؤنَّ هِ , ٞ

وما ؾىي طل٪ مً مىا٣ٞت الىٟـ ؤو وطل٪ َى اإلا٣هىص, ٖلى الُاٖت واإلاىا٣ٞت للغب هلالج لج, 

لِـ مُلىبا وال  مسالٟت الىٟـ في ٧ل شخيٍء ى, ومً َىا ٌٗلم ؤن بالٗغَ  مسالٟتها ٞدانل  

 مسالٟتها بن خهلذ ٞلِؿذ لظاتها وبهما إلاىا٣ٞت الغب. مكغوٖا, ألنَّ 

الىٟىَؽ ٖلى مدبت ما وا٣ٞها َاٖت  َل بَ ٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم: )بن هللا ٖؼ وظل َظ 

ا, وما ؤمغ هللا جب ٧اهذ ؤو ٚحَر  حَر لى ٦غاَت ما زالٟها مً الُاٖاث ٚو اع٥ وحٗالى ؤخضا َاٖت, ٖو

 مِ 
َ
 ً ز
ْ
ًَ ٣ِ ل   َط سغُ ه ؤن 

َ
ًَ  ًٖ َبٗه, بط ال ٢ضعة ع ٖلى صٞ٘ وؾىاؽ ٣ِض للٗبض ٖلى طل٪, و٦ظل٪ ال 

ِمغ بمسالفت َبٗه بما فُه عيا الغخمً وبعغامُ الكُُان, 
ُ
 .(537)(الكُُان وبهما ؤ

ـُ  لِـ ول  ): ٢ا٫ ابً الجىػيولهظا   ًُ  ما تهىاه الىف
َ
ًِ  , وال ٧لُّ مظ ٍ, وبهما ٨غَ ًُ  للىاؽ التًز

 ُٕ اء في باب الضًً ٢ض ههى ٖىه ؤو ٧ان ٖلى وظِه  ًىهى ًٖ طل٪ بطا ٧ان الكغ  .(538)(الٍغ

                                              

 166 - 17/165ىىوي إلاؿلم قغح ال( 534)

غ قغح الجام٘ الهٛحر ( 535)  5/327الخىٍى

 (173الٟخذ الغباوي )م ( 536)

اًت )م ( 537)  (93م٣انض الٖغ

 (180( جلبِـ ببلِـ )م 538)
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 ): " ٢ىاٖضٍ"في و٢ا٫ الكُش ؤخمض ػعو١ 
ُ
وبن ٧ان مىا٣ٞا للهىي،  الخ٤ِّ  اإلا٣هىص مىا٣ٞت

ؼ هنع هللا يضر: "بطا وا٤ٞ الخ٤ الهىي، ٞظل٪ الكَّ   ض". و٢ض ؤٚغ١ ٢ىم  ض بالؼبهْ ختى ٢ا٫ ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

 .(539)(في َي طل٪ في مسالٟت الىٟـ، ختى زالٟىا الخ٤َّ 

ض الهاص١"وط٦غ في  ؤم٨ً( ٢ا٫:  وظٍه  مسالٟت الىٟـ ب٩ّلِ مً ؤٚالَهم ) ؤنَّ  "ٖمضة اإلاٍغ

( 
َ
جُّ لِ ٚو مىا، َٖ ٦ما ػَ  ٖلى مسالٟتها مُل٣ا، ولِـ ألامُغ  ألامغِ  هم ابدىاءَ ُىا مً خُض الخٗمُم، ْو

ى م٣هىص   م٣هىص  ها بل مسالٟتُ  ٧ان مسالٟت لها في ٖحن  إلاىا٣ٞت الخ٤، ٞةطا ٧ان في مىا٣ٞتها َو

ٍ بهىاَا لتر٦ىاٍ، ٩ٞان َى الخلبـ به، ألها لى ٢ضعها زلٍى ًٖ َىاَا آلزغهاٍ، ولى ٢ضعها اهٟغاصَ 

ؼ  : "بطا وا٤ٞ الخ٤ الهىي ٞظل٪ الكهض هنع هللا يضراإلا٣هىص، ال هي، ولظل٪ ٢ا٫ ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

ِ بالؼبض"، و٢ض ٢ا٫ حٗالى: }
َّ
ًَ اَّلل ًضي ِم َُ ْحِر 

َ
ٍُ ِبٛ َىا ََ  َ٘ َب ًِ اجَّ

َيلُّ ِممَّ
َ
ًْ ؤ الهضي َى  ٞإقٗغ ؤنَّ  ,{َوَم

 . (540)(اإلا٣هىص، ٞاٞهم

ٌُ ٢ا٫ ابً جُمُت: )ٞ ؿخض٫ ٖلى ٧ىن الصخيء مدمىصا ؤو مظمىما ؤو خالال ؤو خغاما بال ال 

ُت غ ٖلى مً ًخ٣غب بلى هللا بتر٥  ال ب٩ىهه لظًظا في الُب٘ ,باألصلت الكٖغ
َ
ى٨ ًُ ؤو ٚحَر لظًظ, ولهظا 

ؤما ؤها ٞإ٢ىم  :ؤما ؤها ٞإنىم ال ؤُٞغ و٢ا٫ آلازغ :للظًً ٢ا٫ ؤخضَم ملسو هيلع هللا ىلصظيـ اللظاث ٦ما ٢ا٫ 

: ؤما ؤها ٞال آ٧ل اللخم, ٣ٞا٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص :جؼوط اليؿاء و٢ا٫ آلازغؤؤما ؤها ٞال  :ال ؤهام و٢ا٫ آلازغ

ب ًٖ ؾىتي ٞلِـ مجيل٨جي ؤنىم وؤُٞغ وؤ٢ىم " , "وؤهام وؤجؼوط اليؿاء وآ٧ل اللخم ٞمً ٚع

 } :و٢ض ؤهؼ٫ هللا حٗالى
َ
َ ال

َّ
َخُضوا ِبنَّ اَّلل ْٗ

َ
 ح
َ
ْم َوال

ُ
٨
َ
ُ ل
َّ
َخلَّ اَّلل

َ
َباِث َما ؤ ِ

ُّ َدّغُِمىا ََ
ُ
 ج
َ
ًَ آَمُىىا ال ِظً

َّ
َها ال حُّ

َ
اؤ ًَ

 ًَ َخِضً ْٗ
ُ ْ
ِدبُّ اإلا ًُ}. 

ًُ  الٗمَل  ؤنَّ  والخد٤ُُ٣ ٢ا٫:  ًُ ال  مضح ما ٧ان هلل ؤَٕى مضح وال ًظم ملجغص ٧ىهه لظة, بل بهما 

وللٗبض ؤهٟ٘, ؾىاء ٧ان ُٞه لظة ؤو مك٣ت, ُٞغبَّ لظًٍظ َى َاٖت ومىٟٗت, وعب مك٤ َى َاٖت 

 . (541)ومىٟٗت, وعب لظًظ ؤو مك٤ ناع مجهُا ٖىه(

ا ٧ان الٗو٢ض ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )
َّ َ
 , - له َىاٍ الػم   ٞةنَّ  -ال ًىٟ٪ ًٖ الهىي ما صام خُا  بُض إلا

ول٨ً اإلا٣ضوع له واإلاإمىع به ؤن ًهٝغ َىاٍ  ,بسغوظه ًٖ الهىي بال٩لُت ٧اإلامخى٘ ٧ان له ألامُغ 

مشاله ؤن هللا ؾبداهه وحٗالى لم ًإمٍغ بهٝغ ٢لبه  ,ًٖ مغاح٘ الهل٨ت بلى مىاًَ ألامً والؿالمت

 
ً
ٝ طل٪ الهىي بلى ه٩اح ما َاب له مجهً مً واخضة بلى ؤعب٘ غْ ٍ بهَ غَ بل ؤَم  ًٖ َىي اليؿاء ظملت

                                              

 (55 - 54َب٣اث اإلاىاوي الهٛغي )م ( , و 128( ٢ىاٖض الخهٝى )م 539)

ض الهاص١ )م ( 540)  (75ٖمضة اإلاٍغ

 340 - 1/339الاؾخ٣امت ( 541)
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ذ صبىعا ٞاؾخدالذ  ,بلى مدل ٞاههٝغ مجغي الهىي مً مدّلٍ  ,ومً ؤلاماء ما قاء و٧اهذ الٍغ

ه بلى الٟٓغ وال٣هغ  ,نبا و٦ظل٪ َى الٟٓغ والٛلبت وال٣هغ لم ًإمغ بالخغوط ٖىه بل ؤمغ بهٞغ

حٍر والٛلبت للباَل وخؼبه  .(542)(وقٕغ له مً ؤهىإ اإلاٛالباث بالؿبا١ ٚو

ٌِ في طمه (  ) خلُلت الهىي واللى

ظا : )" طم الهىي "٢ا٫ ابً الجىػي في ٦خاب  اٖلم ؤن الهىي مُُل الُب٘ بلى ما ًالثمه, َو

ه بلى اإلاُٗم ما ؤ٧ل وبلى اإلاكغب ما قغب 
ُ
ِل٤ في ؤلاوؿان لًغوعة ب٣اثه, ٞةهه لىال مُل

ُ
اإلاُل ٢ض ز

٘  وبل ى اإلاى٨ذ ما ه٨ذ, و٦ظل٪ ٧لُّ ما ٌكتهُه, ٞالهىي ُمؿخجِلب  له ما ًُٟض, ٦ما ؤن الًٛب صاٞ

 ًُ ال١, وبهما  ض ٖلى ٖىه ما ًاطي, ٞال ًهلر طمُّ الهىي ٖلى ؤلَا ى ما ًٍؼ ظم اإلاٍٟغ مً طل٪, َو

٤ الهىي ؤهه ال ٠٣ً مىه ٖلى َخ  ِٞ  ,ّضِ اإلاىخٟ٘ظلب اإلاهالر وصٞ٘ اإلاًاع. وإلاا ٧ان الٛالُب ِمً ُمىا

ض ؤن ًٟهم اإلا٣هىص مً وي٘ الهىي في  ُٗ ب ًَ ؤَل٤ طم الهىي والكهىاث لٗمىم ٚلبت الًغع, ألهه 

الىٟـ, وبطا ٞهم حٗظع وظىُص الٗمل به وهضع, مشاله: ؤن قهىة اإلاُٗم بهما زل٣ذ الظخالب 

في  الٛظاء, ُٞىضع مً ًدىاو٫ بم٣خطخى مهلخخه وال ًخٗضي, ٞةن وظض طل٪ اوٛمغ ط٦غ الهىي 

لب مً الىاؽ ٞةجهم ًىا٣ٞىن الهىي, ٞةن  خ٤ َظا الصخو وناع مؿخٗمال للمهالر, وؤما ألٚا

خهلذ مهلخت خهلذ يمىا وجبٗا, ٞلما ٧ان َظا َى الٛالب ط٦غُث في َظا الباب طم الهىي 

والكهىاث مُل٣ا, ووؾمذ ٦خابي بـ)طم الهىي( لظل٪ اإلاٗجى, و٢ض عوي ًٖ ابً ٖباؽ ؤهه ٢ا٫: 

ٍ٘ مً ٦خابه بال طمه", و٢ا٫ الكٗبي: "بهما ؾمي َىي ألهه "ما ط٦غ هللا  ٖؼ وظل الهىي في مىي

 .(543)حهىي بهاخبه"(

 )و٢ا٫ ابً ٖاقىع: 
 
  الهىي قهىة

 
ًُ  ومدبت ى مهضع   الثم ٚغَى إلاا  بمٗجى  ناخبه، َو

ألاٞٗا٫ ٚحر التي ج٣خًحها  اإلاٟٗى٫. وبهما ًجغي الهىي ٖلى قهىة صواعي الىٟىؽ ؤٖجي قهىاِث 

 بِ لِج ا
َّ
 ل

ُ
ما مما جضٖى بلُه الِج  ت، ٞكهىة  بِ الُٗام والكغاب وهدَى

َّ
ت لِؿذ مً الهىي, وبهما ل

 
ُ
ما ال ج٣خًُه الُٟغة, ٦كهىة الٓلم وبَاهت الىاؽ، ؤو قهىة ما ج٣خًُه الجبلت  الهىي قهىة

شل ويغ, م وخالت ال ج٣خًحها الجبلت إلاا ًترجب ٖلى جل٪ الخالت مً ٞؿاٍص  ل٨ً ٌكخهى ٖلى ٦ٍُُٟت 

 ُ٘ مٗجى الهىي بلى اإلاكخهى الظي ال ج٣خًُه  قهىة الُٗام اإلاٛهىب وقهىة الؼها، ٞمغظ

 .(544)(الجبلت

                                              

 (13عويت املخبحن )م ( 542)

 (469( , واهٓغ: عويت املخبحن البً ال٣ُم )م 12طم الهىي )م ( 543)

غ ( 544) غ والخىٍى  18/92الخدٍغ
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 و٢ا٫ ابً عظب: )
ُ
ال١: ؤهه اإلاُُل  اإلاٗغوٝ بلى زالٝ الخ٤، ٦ما  في اؾخٗما٫ الهىي ٖىض ؤلَا

ِ في ٢ىله ٖؼ وظل: }
َّ
ًْ َؾِبُِل اَّلل َٖ  ٪َ

َّ
ل ًِ

ُُ َهَىي َٞ
ْ
ِ٘ ال ِب

َّ
د
َ
 ج
َ
َهى ا٫: }{، و٢َوال

َ
ِه َوه  َم٣َاَم َعّبِ

َ
اٝ

َ
ًْ ز ا َم مَّ

َ
َوؤ

َوي 
ْ
إ
َ ْ
 ِهَي اإلا

َ
ت َجىَّ

ْ
ِةنَّ ال

َ
َهَىي * ٞ

ْ
ًِ ال

َٖ ـَ  ْٟ ًُ  .{الىَّ ُل٤ الهىي بمٗجى املخبت واإلاُل مُل٣ا، و٢ض 

حٍر   .ُٞضزل ُٞه اإلاُُل بلى الخ٤ ٚو
ً
بلُه،  والاه٣ُاِص  وعبما اؾُخِٗمل بمٗجى مدبت الخ٤ زانت

٣ٞا٫: ؾإله ؤٖغابي ًٖ الغظل  ؟الىبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ًظ٦غ الهىي  ؾمَٗذ ا٫: َل ؿَّ َٖ وؾئل نٟىان بً 

 ًُ 
ُ
اُء ه ٖؼ وظل: }دب ال٣ىم ولم ًلخ٤ بهم، ٢ا٫: "اإلاغء م٘ مً ؤخب". وإلاا هؼ٫ ٢ىل

َ
ك
َ
ًْ ح ْغِجي َم

ُ
ج

اءُ 
َ
ك
َ
ًْ ح َ٪ َم ُْ ْاِوي ِبلَ

ُ
ًَّ َوج ما ؤعي عب٪ بال ٌؿإع في َىا٥". و٢ا٫ : "{، ٢الذ ٖاجكت للىبي ملسو هيلع هللا ىلصِمْجُه

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما ٢ا٫ ؤبى ب٨غ، ولم حهى ما ٢لذ"،  ٖمغ في ٢هت اإلاكاوعة في ؤؾاعي بضع: "ٞهىي عؾى٫ُ 

 
ُ
ظا الخضًض الهىي بمٗجى املخبت املخمىصة، و٢ض و٢٘ مشُل طل٪ في آلازاع  مما ظاء في اؾخٗما٫ُ  َو

مكاًش ال٣ىم وبقاعاُتهم هٓما وهثرا ٨ًثر في َظا الاؾخٗما٫( ؤلاؾغاثُلُت ٦شحرا، و٦المُ 
(545)  . 

َذ  زم   ؤنَّ  ٢ض ٖٞغ
ُ
ٗت َى ٖباصة ًَّ } ؾبداهه: هللا حٗالى ٦ما ٢ا٫ م٣هض الكَغ ِج

ْ
٣ُْذ ال

َ
ل
َ
َوَما ز

ُبُضوِن  ْٗ َُ  ِل
َّ
ـَ ِبال

ْ
و ِ
ْ
ها ؤن ج الهىي, ألنَّ  ١ِّ ً عِ مِ  ُع طل٪ الخدغُّ  , والػمُ {َوؤلا

ُ
 الٗبىصًت قَغ

ً
 ٩ىن زالهت

, ًٞال ًٖ اجساط الهىي بلها مً صون هللا, ٦ما ٢ا٫ حٗالى: (546)ال حكىبها قاثبت َىي  ,هلل وخضٍ

{ 
َ
إ
َ
ٞ
َ
ٍُ ؤ َىا ََ َهُه 

َ
 ِبل
َ
ظ
َ
س ًِ اجَّ َذ َم

ًْ َعؤَ
َ
{ؤ

ً
ِه َو٦ُِال ُْ

َ
ل َٖ ىُن 

ُ
٩
َ
َذ ج

ْ
 ؤي:  ه

ً
له في ؤٖماله, ال ًإحي  اجسظ َىاٍ ٢ضوة

ا٢ا لكهىجه, ٩ٞإنَّ  ًَ ), ٢ا٫ ابً ٦شحر: (547)هَىاٍ بلهُ  ٖمال بال بطا ٧ان ٞو ً مِ  ؤي: مهما اؾخدؿ

َمِلِه صًَىه ومظََبه، ٦ما ٢ا٫ حٗالى: }وعآٍ خؿىا في َىي هِٟؿه، ٧ان  شخيٍء  َٖ ُه ُؾىُء 
َ
ًَ ل ِ

ًْ ُػٍّ َم
َ
ٞ
َ
ؤ

 َٖ ُؿَ٪  ْٟ ْب هَ ََ ظْ
َ
 ج

َ
ال
َ
اُء ٞ

َ
ك ٌَ  ًْ اُء َوَحْهِضي َم

َ
ك ٌَ  ًْ لُّ َم ًِ

ًُ  َ
َّ
ِةنَّ اَّلل

َ
ٍُ َخَؿًىا ٞ َغآ

َ
ْحِهْم َخَؿَغاٍث ٞ

َ
{؛ ولهظا ل

 ٢ا٫ َاَىا: }
ً

ِه َو٦ُِال ُْ
َ
ل َٖ ىُن 

ُ
٩
َ
َذ ج

ْ
ه
َ
إ
َ
ٞ
َ
ٍُ }٢ىله )ُُٖت:  . و٢ا٫ ابً(548)({ؤ َىا ََ َهُه 

َ
 ِبل

َ
ظ
َ
س مٗىاٍ  {اجَّ

                                              

 (23 - 22, واهٓغ: عويت املخبحن البً ال٣ُم )م  399 - 2/398ظام٘ الٗلىم والخ٨م ( 545)

ى ؤن ؤلازالم: بٞغاص الخ٤ : ) 2/359 "عؾالخه"( ٢ا٫ ؤبى ال٣اؾم ال٣كحري في 546) ؾبداهه في الُاٖت بال٣هض, َو

ض بُاٖخه الخ٣غَب  ً جهى٘ ملخلى١ ؤو ا٦دؿاب دمحمة ٖىض الىاؽ ؤو مدبت مضح مً آزغ مِ  بلى هللا ؾبداهه صون شخيٍء  ًٍغ

: )ؤلازالم ؤن  1/146" ٢ىاٖضٍ"٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم في (. و ى مً اإلاٗاوي ؾىي الخ٣غب به بلى هللا حٗالىالخل٤ ؤو مٗجً 

ض بها حُٗٓما مً الىاؽ وال جى٢حرا، وال ظلب هٟ٘ صًجي، وال صٞ٘ يغع صهُىي ًٟٗل  (, اإلا٩ل٠ الُاٖت زالها هلل وخضٍ ال ًٍغ

و٢ا٫ ابً ال٣ُم  .٤ ؤمغ اإلاٗبىص ٣ِٞ ال إلاٗجى آزغ(الٗبىصًت جٓهغ بإن ج٩ىن الخغ٦ت لخ: ) 1/212" ؤلاخُاء"و٢ا٫ الٛؼالي في 

وؤما الكغ٥ في : )( 312الضاء والضواء )م اإلاٗبىص وخضٍ بالخٗبض(. ولهظا ٢ا٫ في  : )ؤلازالم: ٢هض 1/524" اإلاضاعط"في 

لَّ مً ًىجى مىه. ٞمً ؤعاص بٗمله ٚحَر وظِه هللا، ؤو هىي قِئا ٚحَر 
َ
ؤلاعاصاث والىُاث، ٞظل٪ البدُغ الظي ال ؾاخَل له، و٢

لِب الجؼاء مىه، ٣ٞض ؤقغ٥ في هِخه وبعاصجه(. ِب بلُه َو  الخ٣غُّ

غ ( 547) غ والخىٍى  19/35الخدٍغ

 6/113جٟؿحر ابً ٦شحر ( 548)
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ـَ  بلى ٧ل ٞؿاص, ألنَّ  والهىي ٢اثض   ,ظٗل َىاٍ مُاٖا, ٞهاع ٧اإلله  ؤمَّ  الىٟ
 
بالؿىء, وبهما  اعة

ط٦ٍغ  ."ٗبض مً صون هللاٌُ  الهىي ؤلالهُ "٢ا٫ ابً ٖباؽ: الهالُح بطا اثخمغث لل٣ٗل، و 

ظع يما ًإح مً ٧ان في َاٖت الهىي في صًىه ًدبٗه في ٧ّلِ ), و٢ا٫ الؼمسكغي: (549)(الشٗلبي  ال ,ٍو

ًُ  ُغ دبهَّ ًَ  ان, يهػصلُال وال    بلى بَغ
ُ
َظا الظي ال  :ه، ٣ُٞى٫ لغؾىلهه بلهَ ٞهى ٖابض َىاٍ وظاٖل

ؤٞخخى٧ل ٖلُه وججبٍر ٖلى ؤلاؾالم  ,ٍ بلى الهضي٠ حؿخُُ٘ ؤن جضٖىَ ًغي مٗبىصا بال َىاٍ ٦ُ

ظا ٣٦ىله  -ؤو ؤبِذال بض ؤن حؿلم قئذ  :وج٣ى٫  اعٍ }وال ب٦غاٍ في الضًً؟ َو ْحِهْم ِبَجبَّ
َ
ل َٖ َذ 

ْ
ه
َ
، {َوَما ؤ

غٍ } ُِ
ُْ ْحِهْم ِبُمَه

َ
ل َٖ ْؿَذ 

َ
 .(550)({ل

 :الهىي بمجزلت ٖابض الىزً ٣ٞا٫ حٗالى َ٘ بِ خَّ وحٗالى ظٗل ُم  بن هللا ؾبداههو٢ا٫ ابً ال٣ُم: )

{ في مىيٗحن مً ٦خابه, ٢ا٫ الخؿً: َى اإلاىا٤ٞ ال حهىي قِئا بال  ٍُ َىا ََ َهُه 
َ
 ِبل

َ
ظ
َ
س ًِ اجَّ َذ َم

ًْ َعؤَ
َ
}ؤ

 .(551)(هبَ ٦ِ عَ 

  بنَّ ٢ا٫ ابً جُمُت: )و 
ُ
والٟٗل الظي ًدبه وعصُّ ال٣ى٫ِ  ال٣ى٫ِ  اجبإ ؤلاوؿان إلاا حهىاٍ َى ؤزظ

 .(552)(ي مً هللابًٛه بال ًَض والٟٗل الظي ً

الٓاإلاحن ٣ٞا٫  ي مً هللا ؤهه ؤْلُم و٢ض خ٨م هللا حٗالى لخاب٘ َىاٍ بٛحر ًَض ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )

ٍُ هللا ٖؼ وظل: } َىا ََ  َ٘ َب ًِ اجَّ
َيلُّ ِممَّ

َ
ًْ ؤ ْم َوَم َُ َىاَء َْ

َ
ىَن ؤ ُٗ ِب

َّ
د ًَ َما  هَّ

َ
ْم ؤ

َ
ل ْٖ ا

َ
ٞ ٪َ

َ
ْؿَخِجُُبىا ل ٌَ ْم 

َ
ِةْن ل

َ
ٞ

 َُ ْحِر 
َ
حَن ِبٛ اإلِاِ

َّ
٣َْىَم الٓ

ْ
 َحْهِضي ال

َ
َ ال

َّ
ِ ِبنَّ اَّلل

َّ
ًَ اَّلل  .(553)({ًضي ِم

وألاَىاء  ,ٖىه قِئحن: آلاعاء الٟاؾضة ؤن ًىَٟي  ًدخاط الٗبُض ولهظا ٢ا٫ ابً جُمُت: )

ٌَ  فُٗلم ؤن  الٟاؾضة,  ِٖ  الخىمت والٗض  فُما اكخًاه 
ْ
وخىمخه ال فُما اكخًاه  -حٗالى-ُمه ل

  ٖلم الٗبِض 
ُ
٩ىن َىاٍ جبٗا إلاا ؤمغ هللا به, ٞال ٩ًىن له م٘ ؤمغِ هوخىمخ ي هللا وخ٨مه َىً  , ٍو

ِجُضوا ٢ا٫ هللا حٗالى: } ,ًسال٠ طل٪ ًَ  
َ
مَّ ال

ُ
َجُهْم ز ُْ َجَغ َب

َ
َُما ش ِٞ ُمى٥َ  ِ

ّ
َد٨ ًُ ى  ْاِمُىىَن َختَّ ًُ  

َ
َ٪ ال  َوَعّبِ

َ
ال
َ
ٞ

ْؿلِ 
َ
ُمىا ح ِ

ّ
َؿل َُ َذ َو ِْ ًَ َ

ا ٢ ِؿِهْم َخَغًظا ِممَّ ُٟ هْ
َ
{, و٢ض عوي ٖىه ملسو هيلع هللا ىلص ؤهه ٢ا٫: "والظي هٟسخي بُضٍ ًُماِفي ؤ

 ال ًامً ؤخُض 
َ
 ًٗ بَ ٦م ختى ٩ًىن َىاٍ ج

َ
, عواٍ ؤبى خاجم في صخُده. وفي الصخُذ (554)به" ا ظئُذ ا إلِا

                                              

 4/212املخغع الىظحز ( 549)

 3/282ال٨كاٝ ( 550)

 (476 - 475عويت املخبحن )م ( 551)

 4/189مجمٕى الٟخاوي ( 552)

 (404عويت املخبحن )م ( 553)

, وعظاله ز٣اث, و٢ض صدخه ا: ) 13/289( ٢ا٫ الخاٞٔ في "الٟخذ" 554) حٍر لىىوي في ؤزغظه الخؿً بً ؾُٟان ٚو

 (.جصخُذ َظا الخضًض بُٗض  ظضا مً وظٍى: ) 2/394(. و٢ا٫ ابً عظب في "ظام٘ الخ٨م" آزغ ألاعبٗحن
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ًا ٖمغ". وفي الصخُذ  مً هٟسخي. ٢ا٫: "آلاَن  بليَّ  ٢ا٫ له: ًا عؾى٫ هللا وهللا ألهذ ؤخبُّ  ٖمَغ  ؤنَّ 

بلُه مً ولضٍ ووالضٍ والىاؽ ؤظمٗحن",  ؤخبَّ  ٦م ختى ؤ٧ىَن  ؤهه ٢ا٫: "ال ًامً ؤخُض ٖىه ملسو هيلع هللا ىلص

ا حٗالى: }و٢ا٫  ََ ُخُمى
ْ
َرٞ
َ
ت
ْ
ْمَىا٫  ا٢

َ
ْم َوؤ

ُ
٨
ُ
ِكحَرج َٖ ْم َو

ُ
ْػَواُظ٨

َ
ْم َوؤ

ُ
٨
ُ
َىاه

ْ
ْم َوِبز

ُ
٦
ُ
ْبَىائ

َ
ْم َوؤ

ُ
٦
ُ
اَن آَبائ

َ
ْل ِبْن ٧

ُ
٢

َؿ 
َ
ْىَن ٦

َ
ك
ْ
س
َ
 ج
 
ِ َوَعُؾىِلِه َوِظَهاٍص ِفي َؾِبُِلِه َوِجَجاَعة

َّ
ًَ اَّلل ْم ِم

ُ
٨ ُْ
َ
َخبَّ ِبل

َ
ْغَيْىَجَها ؤ

َ
ًُ ج ا َوَمَؿا٦ِ ََ اَص

ْمِغٍِ 
َ
ُ ِبإ

َّ
ِحَي اَّلل

ْ
إ ًَ ى  ُهىا َختَّ َربَّ

َ
ت
َ
ًَ  {. ٞةطا ٧انٞ ؿلم له دهُ ؤلاًماُن ال  ه َو

َ
َم الٗبُض عؾىل ِ

ّ
َد٨ ًُ ل ختى 

٩ىن الغؾى٫ُ  ٩ىن َىاٍ جبٗا إلاا ظاء به ٍو ه هَٟؿ  ما ٖلى خب ؤلاوؿاِن والجهاص في ؾبُله م٣ضَّ  ٍو

 
َ
 ومال

َ
 .(555)(٠ُ٨ٞ في جد٨ُمه هللا حٗالى والدؿلُم له ,هه وؤَل

٩ًىن َىاٍ جبٗا إلاا ظاء  (556)ختى ملسو هيلع هللا ىلص ؤهه ال ًامً الٗبُض  : )و٢ض ؤ٢ؿم الىبيُّ ابً ال٣ُم ٢ا٫

ا, ٞمً اجب٘ َىاٍ ٞه ٕ  به, ٩ُٞىن َىاٍ جابٗا ال مخبٖى له, ومً زال٠ َىاٍ إلاا ظاء به  ىاٍ مخبى

٘   الغؾى٫ُ  ٘   ٞهىاٍ جاب ٕ   له, ٞاإلاامً َىاٍ جاب  .(557)له( له, واإلاىا٤ٞ الٟاظغ َىاٍ مخبى

ختى  الىاظِب  ؤلاًماِن  ال ٩ًىن مامىا ٧امَل  ؤلاوؿاَن  مٗجى الخضًض: ؤنَّ ٢ا٫ ابً عظب: )و 

 ج٩ىن مدبخُ 
ً
٨ٍغ ملسو هيلع هللا ىلص إلاا ظاء به الغؾى٫ُ  ه جابٗت ا، ُٞدب ما ؤمغ به، ٍو حَر  مً ألاوامغ والىىاهي ٚو

ى ٢ا٫ حٗالى: } ,٣غآن بمشل َظا في ٚحر مىي٘ما ههى ٖىه. و٢ض وعص ال ْاِمُىىَن َختَّ ًُ  
َ
َ٪ ال  َوَعّبِ

َ
ال
َ
ٞ

َذ وَ  ِْ ًَ َ
ا ٢ ِؿِهْم َخَغًظا ِممَّ ُٟ هْ

َ
ِجُضوا ِفي ؤ ًَ  

َ
مَّ ال

ُ
َجُهْم ز ُْ َجَغ َب

َ
َُما ش ِٞ ُمى٥َ  ِ

ّ
َد٨ ْؿِلًُماًُ

َ
ُمىا ح ِ

ّ
َؿل {. و٢ا٫ َُ

َِ حٗالى: } ْمِغ
َ
ًْ ؤ  ِم

ُ
ِخَحَرة

ْ
ُهُم ال

َ
ىَن ل

ُ
٩ ًَ ْن 

َ
ْمًغا ؤ

َ
ُه ؤ

ُ
ُ َوَعُؾىل

َّ
ى اَّلل طخَ

َ
ا ٢

َ
 ُمْاِمَىٍت ِبط

َ
ًٍ َوال ْاِم

ُ
اَن إلِا

َ
{. ْم َوَما ٧

 وطم ؾبداهه َم 
َ
ه هللا، ٢ا٫: }ٍ ما غِ ً ٦ َُ ؤخبه هللا، ؤو ؤخب ما ٦َغ ِغ

َ
ُهْم ٦ جَّ

َ
ِلَ٪ ِبإ

َ
ُ ط

َّ
َؼ٫َ اَّلل

ْ
ه
َ
ىا َما ؤ

ُهْم 
َ
َمال ْٖ

َ
 ؤ
َ
ْخَبِ

َ
إ
َ
 {، و٢ا٫ حٗالى: }ٞ

َ
ْخَبِ

َ
إ
َ
ُه ٞ

َ
ىا ِعْيَىاه َُ ِغ

َ
َ َو٦

َّ
 اَّلل

َ
ِ

َ
ْسخ

َ
ىا َما ؤ ُٗ َب ُهُم اجَّ جَّ

َ
ِلَ٪ ِبإ

َ
ط

ُهْم 
َ
َمال ْٖ

َ
ًٍ  ٖلى ٧ّلِ  {. ٞالىاظُب ؤ   مام

ً
بما وظب ٖلُه  جىظب له ؤلاجُاَن  ؤن ًدب ما ؤخبه هللا مدبت

 ػ  مىه، ٞةْن 
ُ
ه هللا اصث املخبت، ختى ؤحى بما ه ضب بلُه مىه، ٧ان طل٪ ًٞال، وؤن ٨ًٍغ ما ٦َغ

 
َّ
ٖما خغم ٖلُه مىه، ٞةن ػاصث ال٨غاَت ختى ؤوظبذ ال٠٨ ٖما  حٗالى ٦غاَت جىظب له ال٠٨

ه ججز  ال ًامً ؤخض٦م ختى "ىه ملسو هيلع هللا ىلص ؤهه ٢ا٫: " ٖحها، ٧ان طل٪ ًٞال. و٢ض زبذ في "الصخُدحن٦َغ

ٞال ٩ًىن اإلاامً مامىا ختى ٣ًضم  ",ولضٍ وؤَله والىاؽ ؤظمٗحنبلُه مً هٟؿه و  ؤ٧ىن ؤخبَّ 

 
ُ
  مدبت الغؾى٫ ٖلى مدبت ظمُ٘ الخل٤، ومدبت

 
ه. واملخبت الصخُدت لِ غِؾ ُم  ملخبِت  الغؾى٫ جابٗت

                                              

 10/288مجمٕى الٟخاوي ( 555)

جُت؛ ألجها ماطهت بإن اإلاًإع اإلاىٟي بـ )ال( " قغح اإلاك٩اة"٢ا٫ الُُبي في ( 556) : )وما ؤخؿً مى٢٘ )ختى( الخضٍع

ج, (. ال٩اق٠ ًٖ خ٣اث٤ الؿجن  بهما ٦ملذ ٖلى ؾبُل الخضٍع  2/637ختى بلٛذ بلى صعظت ؤلجإث الهىي بلى اجبإ الكٕغ

 (404عويت املخبحن )م ( 557)

 



 

 166 

 
َ
اَن واإلاىا٣ٞت في خب املخبىباث وبٌٛ اإلا٨غوَاث، ٢ا٫ ٖؼ وظل: } ج٣خطخي اإلاخابٗت

َ
ْل ِبْن ٧

ُ
٢ 

ْم 
ُ
ْػَواُظ٨

َ
ْم َوؤ

ُ
٨
ُ
َىاه

ْ
ْم َوِبز

ُ
٦
ُ
ْبَىائ

َ
ْم َوؤ

ُ
٦
ُ
ا آَبائ ََ َؿاَص

َ
ْىَن ٦

َ
ك
ْ
س
َ
 ج
 
ا َوِجَجاَعة ََ ُخُمى

ْ
َرٞ
َ
ت
ْ
ْمَىا٫  ا٢

َ
ْم َوؤ

ُ
٨
ُ
ِكحَرج َٖ َو

 ًَ ى  ُهىا َختَّ َربَّ
َ
ت
َ
ِ َوَعُؾىِلِه َوِظَهاٍص ِفي َؾِبُِلِه ٞ

َّ
ًَ اَّلل ْم ِم

ُ
٨ ُْ
َ
َخبَّ ِبل

َ
ْغَيْىَجَها ؤ

َ
ًُ ج ْمِغٍِ َوَمَؿا٦ِ

َ
ُ ِبإ

َّ
ِحَي اَّلل

ْ
{. إ

ْم و٢ا٫ حٗالى: }
ُ
ىَب٨

ُ
ه
ُ
ْم ط

ُ
٨
َ
ْغ ل ِٟ

ْ
ٛ ََ ُ َو

َّ
ُم اَّلل

ُ
ْدِبْب٨ ًُ ىِوي  ُٗ ِب اجَّ

َ
ٞ َ

َّ
ىَن اَّلل ِدبُّ

ُ
ْىُخْم ج

ُ
ْل ِبْن ٦

ُ
{, ٢ا٫ الخؿً: ٢

ل لخبه ؤن ًجٗ هللاُ  ٞإخبَّ  ىا خبا قضًضا،هللا، بها هدب عبَّ  الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: ًا عؾى٫َ  ٢ا٫ ؤصخاُب 

زالر مً ٦ً ُٞه وظض خالوة "الىبي ملسو هيلع هللا ىلص، ٢ا٫: ٖلما، ٞإهؼ٫ هللا َظٍ آلاًت. وفي "الصخُدحن" ًٖ 

ؤلاًمان: ؤن ٩ًىن هللا وعؾىله ؤخب بلُه مما ؾىاَما، وؤن ًدب اإلاغء ال ًدبه بال هلل، وؤن ٨ًٍغ 

وعؾىله  . ٞمً ؤخب هللاَ "في الىاع ؤن ًغظ٘ بلى ال٨ٟغ بٗض بط ؤه٣ظٍ هللا مىه ٦ما ٨ًٍغ ؤن ًل٣ى

ه  مدبت ناص٢ت مً ٢لبه، ؤوظب له طل٪ ؤن ًدب ب٣لبه ما ًدبه هللاُ  ٨ٍغ ما ٨ًَغ وعؾىله، ٍو

سخِ ما ٌسخِ هللا وعؾىله، وؤن ٌٗمل  غضخى ما ًغضخى هللا وعؾىله، َو هللا وعؾىله، ٍو

٪، ٞةن اعج٨ب بجىاعخه قِئا ًسال٠ طل َل مِ َٖ  بجىاعخه بم٣خطخى َظا الخب والبٌٛ، ٞةْن 

 ٌَ ه هللا وعؾىله، ؤو جغ٥ بٌٗ ما ًدبه هللا وعؾىله، م٘ وظىبه وال٣ضعة ٖلُه، ص٫  بٗ ما ٨ًَغ

َ٘  ًخىَب  طل٪ ٖلى ه٣و مدبخه الىاظبت، ٞٗلُه ؤْن  غظ بلى ج٨مُل املخبت  مً طل٪، ٍو

 .(558)(الىاظبت

: "خب بلُه مما ؾىاَماؤن ٩ًىن هللا وعؾىله ؤفي ٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص " البًُاوي ال٣اضخي ٢ا٫ و 

ه وبن ٧ان ٖلى  ما ٣ًخطخي ال٣ُٗل الؿلُُم  ال٣ٗلي الظي َى بًشاُع  اإلاغاص بالخب َىا الخبُّ )
َ
عجخاه

 ِٝ   زال
ُ
َُ  الضواءَ  َىي الىٟـ, ٧اإلاٍغٌ ٌٗاٝ ِٟ بُبٗه, ٞ مُل بلُه بم٣خطخى ٣ٖله ى غ ٖىه, ٍو

ه, ٞةطا جإمل اإلاغُء ؤنَّ 
َ
ال بما ُٞه نالح  ٖاظل ؤو زالم  الكإع ال ًإمغ وال ًىهى ب ٞحهىي جىاول

٣ًخطخي عجخاَن ظاهب طل٪, جمغن ٖلى الاثخماع بإمٍغ بدُض ًهحر َىاٍ جبٗا له,  آظل, وال٣ُٗل 

 
ُ
لخظ بظل٪ الخظاطا ٣ٖلُا, بط الالخظاط ما َى ٦ما٫  وزحر  مً خُض َى ٦ظل٪,  ال٣ٗلي بصعا٥ُ  ٍو

بر الكإع ًٖ َظٍ الخالت بالخالوة ألجها ؤْهُغ   .(559)(املخؿىؾت اللظاثظ ٖو

 ُُ غ الىاِؽ مً ِع١ِّ الهىي, ل ٗت جغمي بلى جدٍغ ٪ له, هىا ٖباصتَ سلِ ٞالكَغ هم هلل وخضٍ ال قٍغ

ظٍ هي  ت)َو ُاع  ,٦ً هلل ٖبضا زالها)٢ا٫ ظٟٗغ الخلضي: , (خلُلت الخٍغ ج٨ً ًٖ ألٚا

عبه,  مً ؤعاص ؤن ٩ًىن خغا مً ال٩ىن, ٞلُسلو في ٖباصة)و٢ا٫ ببغاَُم بً قِبان: , (560)(خغا
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ت )و٢ا٫ ؤبى ب٨غ الكبلي:  ,(561)(ٞمً جد٤٣ في ٖباصة عبه ناع خغا مما ؾىاٍ ت هي خٍغ الخٍغ

ت ؤن ٩ًىن الِؿغُّ خغا بال مً ٖبىصًت )و٢ا٫ ؤبى الخؿحن بً ُبىان:  ,(562)(ال٣لب ال ٚحر الخٍغ

ت ًٖ الخل٤ ه به٪ لً ج٩ىن ل)و٢ا٫ الُجَىُض:  ,(563)(ؾُضٍ, ًصر له بظل٪ الٗبىصًت للخ٤ والخٍغ

لُ٪ مً  ت ٖو ذ الخٍغ , وبه٪ لً جهل بلى نٍغ
ٖلى الخ٣ُ٣ت ٖبضا وشخيء  مما صوهه ل٪ مؿتِر١ٌّ

 خ٣ُ٣ت ٖبىصًخه ب٣ُت, 
َ
ا هىذ  له وخَضه ٖبض 

َ
ا فةطا هىذ  .(564)(مما صوهه ُخغًّ

ـِ )ولهظا ٢ا٫ ؾهل بً ٖبض هللا الدؿتري:  مً ؤلازالم, ألهه  ؤق٤ُّ  شخيء   لِـ ٖلى الىٟ

 .(565)(لِـ لها ُٞه ههِب

ُض  لُه ٣ٞض وظب ججٍغ ال٣هض هلل وخضٍ, والخغم ٖلى ٞدو ال٣لب وج٣ٟضٍ ختى ال  ٖو

, جدؿغبل بهىي ال به إلات مًج٩ىن  غة: ضٖىي اجبإ الخ٤ وههغة الكٕغ ٢ا٫ الكُش دمحم ؤبى َػ

ُ٘ الخٗهُّ ) ى  في هٟؿه, ُٞدؿب ؤهه مسلو   ِب و٢ض ًسٟى ٖلى ؤلاوؿان مىي في َلب الخ٤, َو

ٗه, و٢ض جبحن له الخ٣ُ٣ت بطا عا٢ب هَٟؿه, وخاؾبها خؿابا ٖؿحرا(جضٞ ُمىٍُى ٖلى ٖهبٍُت 
(566) ,

لماازظة ل مىظباألاظغ والشىاب, بل ٩ًىن طل٪  ومً صازله الهىي في الُلب والٗمل ٣ٞض ٞاجه

 .وال٣ٗاب
ؼ:  سالٟه بطا زال٠  ال ج٨ً ممً ًدب٘ الخ٤َّ "٢ا٫ ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ بطا وا٤ٞ َىاٍ ٍو

ا ؤهذ ال جش
ً
ى )٢ا٫ ابً جُمُت:  ",اب ٖلى ما اجبٗخه مً الخ٤, وحٗا٢ب ٖلى ما زالٟخهَىاٍ, ٞةط َو

َٕ َىاٍ, لم ٌٗمل هلل, ؤال جغي ؤن ؤبا َالب ههغ  -هنع هللا يضر  -٦ما ٢ا٫  , ألهه في اإلاىيٗحن بهما ٢هض اجبا

, ل٨ً ٞٗل طل٪ ألظل ال٣غابت ال ألظل ملسو هيلع هللا ىلص وطبَّ ٖىه ؤ٦ثَر  الىبيَّ  هللا حٗالى, ٞلم ًخ٣بِل هللُا  مً ٚحٍر

ِصْبُه ٖلى طل٪, وؤبى ب٨غ الهض٤ً  ًُ ؤٖاهه بىٟؿه وماله هلل, ٣ٞا٫ هللا ُٞه:  -هنع هللا يضر  -طل٪ مىه, ولم 

 ا}
َّ
ْجَؼي * ِبال

ُ
َمٍت ج ْٗ ًْ ِو ٍُ ِم ْىَض ِٖ َخٍض 

َ
ى * َوَما أِل

َّ
َز٧
َ
ت ًَ ُه 

َ
ْاِحي َمال ًُ ِظي 

َّ
٣َى * ال

ْ
ج
َ ْ
ُبَها ألا َجىَّ ُُ ِه َوَؾ اَء َوْظِه َعّبِ

َ
ْبِخٛ

ى ْغضخَ ًَ  
َ
َؿْىٝ

َ
ى * َول

َ
ل ْٖ
َ ْ
 .(567)({ألا

                                              

 (305الؿاب٤ )م ( 561)

 (261الؿاب٤ )م ( 562)

 (294الؿاب٤ )م ( 563)

 (131الؿاب٤ )م ( 564)

 1/84ظام٘ الٗلىم والخ٨م البً عظب ( 565)

ش الجض٫ )م ( 566)  (11جاٍع

 10/480مجمٕى الٟخاوي ( 567)
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ِؼ٫َ } :جُمُت ؤًًا: )٢ا٫ حٗالى٢ا٫ ابً و 
ْ
ه
ُ
ًُ ِبَما ؤ ْاِم

ُ
ىا ه

ُ
ال
َ
٢ ُ

َّ
َؼ٫َ اَّلل

ْ
ه
َ
ُهْم آِمُىىا ِبَما ؤ

َ
ا ٢َُِل ل

َ
َوِبط

َخ٤ُّ 
ْ
َى ال َُ ٍُ َو ُغوَن ِبَما َوَعاَء ُٟ

ْ
٨ ٍَ َىا َو ُْ

َ
ل ًَ } :{ آلاًت بٗض ؤن ٢ا٫َٖ ِظً

َّ
ى ال

َ
ل َٖ ِخُدىَن  ْٟ ْؿَخ ٌَ ْبُل 

َ
٢ ًْ ىا ِم

ُ
اه
َ
َو٧

 ًَ ِغٍ ِٞ ا
َ
٩
ْ
ى ال

َ
ل َٖ  ِ

َّ
 اَّلل

ُ
َىت ْٗ

َ
ل
َ
ُغوا ِبِه ٞ َٟ

َ
ىا ٦

ُ
َغٞ َٖ ْم َما  َُ ا َظاَء مَّ

َ
ل
َ
ُغوا ٞ َٟ

َ
بإجهم ٧اهىا  الحهىصَ  {, ٞىن٦٠

ىن الخ٤َّ  به مً ٚحر  الىا٤َُ  به والضاعي بلُه, ٞلما ظاءَم الىبيُّ  ٢بل ْهىع الىبي الىا٤َِ  ٌٗٞغ

ىدؿبىن بلحها م٘ التي َم ُم  بال مً الُاثِٟت  حهىوجها لم ًى٣اصوا له, ٞةجهم ال ٣ًبلىن الخ٤َّ  َاثٍٟت 

بخلى به ٦شحر  مً اإلاىدؿبحن بلى َاثٍٟت  ًُ ظا  مُٗىت في  ؤجهم ال ًدبٗىن ما لؼمهم في اٖخ٣اصَم. َو

م ت ؤو ٚحَر   ـٍ ؤو بلى عثِ ,الٗلم ؤو الضًً مً اإلاخ٣ٟهت ؤو اإلاخهٞى
َّ
ٖىضَم في الضًً ٚحر  ٍم مٗٓ

 
ً
هم, زم بجهم ال ما ظاءث به َاثٟتُ  بال الىبي ملسو هيلع هللا ىلص, ٞةجهم ال ٣ًبلىن مً الضًً ال ٣ٞها وال عواًت

 
ُ
َٕ  ىظبه َاثٟتهم, م٘ ؤنَّ ٌٗلمىن ما ج ٣ها مً ٚحر  الخ٤ِّ  صًً ؤلاؾالم ًىظب اجبا مُل٣ا عواًت ٞو

 .(568)٫ ملسو هيلع هللا ىلص(ٚحر الغؾى  ؤو َاثٍٟت  حُٗحن شخٍو 

 ولهظا ٢ا٫ ابً ال٣ُم في بٌٗ اإلاُالب: )
ُ
ِـ، وخمُذ ؤهٝى ؤههاع هللا  آلان خمي الَى

وعؾىله لىهغ صًىه وما بٗض به عؾىله، وآن لخؼب الخ٤ ؤن ال جإزظَم في هللا لىمت الثم، وؤن 

  خ٤ٍّ  مُٗىت، وؤن ًىهغوا هللَا وعؾىله ب٩ل ٢ى٫ٍ  ال ًخدحزوا بلى ٞئٍت 
َ
ً ً ٢اله، وال ٩ًىهىا مِ ه َم ٢ال

٣ُ الظًً ٣ًبلىن ما ٢الخه َاثٟتُ  ٍغ حُر  ,هم ٧اثىا ما ٧انهم ٞو م ٚو َى غصون ما ٢اله مىاٖػ َاثٟتهم  ٍو

 ٧اثىا ما ٧ان؛ 
ُ
لت ، ولٗمغ هللا بن ناخب َظٍ الٗهبُت وخمُت ؤهل الجاهلُت ؤهِل  فهظه ٍَغ

٣ت إلاًمىن له الظمُّ  حُر  الٍُغ ظا خا٫  ال ًغضخى بها َم بن ؤناب ممضوٍح  بن ؤزُإ، ٚو ً هصر ، َو

 َُ ٤هَٟؿه و  .(569) (ضي لغقضٍ، وهللا اإلاٞى

ا ٞالٛاًت وال٣هض 
ً
 بط

ُ
  ٖباصة

ً
 }زالهت له وخضٍ ٦ما ٢ا٫ حٗالى:  هللا ٖباصة

َّ
ِمُغوا ِبال

ُ
َوَما ؤ

 ًَ ً ُه الّضِ
َ
ِلِهحَن ل

ْ
َ ُمس

َّ
ُبُضوا اَّلل ْٗ َُ  .{ِل

جي في  الكغاج٘ مً  اغي الهض١ ؤنَّ مُلىَب لُٗلم َالب الخ٤ وب): " الُٛاسي"٢ا٫ الجٍى

خهام بما ٣ًغبهم بلى  الاؾخمؿا٥ُ  : - خالث٤، ٖلى جٟجن اإلالل والُغاث٤ال بالضًً والخ٣ىي، والٖا

هللا ػلٟى، والدكمحر البخٛاء ما ًغضخي هللَا ج٣ضؽ وحٗالى، والا٦خٟاء بَبالٍٙ مً َظٍ الضهُا، 

ًٖ مؿال٪ اإلاجى، ول٨ً هللا حٗالى ُٞغ والىضب بلى الاه٨ٟاٝ ًٖ صواعي الهىي، والاهذجاػ 

ٍت وَؾضاص، ٞخٗل٣ذ الخ٩ال٠ُ مً 
َ
ٛ
ْ
ٟحن بُبل

َّ
ث ٖلى الدكٝى والكهىاث، وهاٍ ب٣اَء اإلا٩ل

َّ
الِجِبال

َظٍ الجملت باملخاٞٓت ٖلى جمهُض اإلاُالب واإلا٩اؾب، وجمُحز الخال٫ مً الخغام، وتهظًب 
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ضًً مجغي ال٣ىام والىٓام مً الظعاج٘ بلى مؿال٪ ألاخ٩ام ٖلى ٞغ١ ألاهام، ٞجغث الضهُا مً ال

  .(570)(جدهُل م٣انض الكغاج٘

ا ٢لذ: ٞالضهُا 
ً
 وؾُلت ومُُت, والٛاًت ب٢امت الضًً.بط

ا ؤو  ؤنَّ  ال٨ليُّ  ال٣ى٫ُ ): ؤًًا "الُٛاسي"٢ا٫ في ولهظا  الٛغَى اؾدب٣اُء ٢ىاِٖض ؤلاؾالم َٖى

 ًُ ا, واإلا٣هُض الضً  ً الضه, ول٨ىه إلاا اؾخمض اؾخمغاَعٍ م٦َغ
ً
ُت ، زم ُا, ٧اهذ َظٍ ال٣ًُت مٖغ

  .(571)(ال٩لُت اإلاخٗل٤ باألثمت ألامىُع 

ُت"و٢ا٫ ابً جُمُت في  ًِ  :بالىالًاث الىاظُب  اإلا٣هىصُ ): " الؿُاؾت الكٖغ  بنالُح صً

 
َ
 الخ
ْ
غوا زؿغاها مبِىا, ولم ًىٟٗهم ما وٗمىا به في الضهُا, وبنالُح ما ال هم زِؿ الظي متى ٞاتَ  ,٤ل

 .(572)(ًُ بال به مً ؤمِغ صهُاَم٣ًىم الضً

 ): " اإلا٣ضمت"٢ا٫ ابً زلضون في و 
 
ها وؤخىالها مُُت

َّ
ً ٣ٞض لآلزغة, وَم  اٖلم ؤن الضهُا ٧ل

 .(573)(اإلاُُت ٣ٞض الىنى٫ 

 : )" ؤلاخُاء"و٢ا٫ الٛؼالي في 
 
ت للضًً بال  في الضًً والضهُا, وال هٓامَ  م٣انض الخل٤ مجمٖى

 الضهُا مؼعٖ بىٓام الضهُا, ٞةنَّ 
ُ
اإلاىنلت بلى هللا ٖؼ وظل إلاً اجسظَا آلت,  ت آلازغة, وهي آلالت

 .(574)ومجزال إلاً ًخسظَا مؿخ٣غا ووَىا(

ٕ  ُٞه نالُح آلازغة صون الضهُا، ٞةنَّ )٢ا٫ ابً جُمُت:  ومً َىا ُع قغ َخَهىَّ ًُ آلازغة ال  ال 

ُٟ  ٫ِ لهالح الضهُا، ونالُخها ٚحُر الخىاوُ  في الضهُا مؿخلؼمٍت  ج٣ىم بال بإٖما٫ٍ   .(575)(ًىلهال

 ًُ ًىلها( ٧إهه ًضٞ٘ به ما ٢ض  ُٟ م مً اإلاىاٞاة بحن ما ٢لذ: ٢ىله )ونالُخها ٚحُر الخىاو٫ِ ل خَى

ُض في الضهُا.  ٢غعٍ وبحن ما جىاجغ في الكٕغ مً التَز

ن الٛؼالي في ٦خاب  ًَ بُان,  َظا ألامَغ  "الا٢خهاص"و٢ض بحَّ ه ما ٣ا٫ في باب ؤلامامت مىٞؤخؿ

ه ًَ  هٓامَ  بنَّ ): ههُّ ٞةن ٢ُل: ِلَم ٢لخم بنَّ هٓام الضًً ال  ٢ا٫:زم . ل بال بىٓام الضهُادهُ الضًً ال 

ان, والاقخٛا٫  ًدهل بال بىٓام الضهُا، بل ال ًدهل بال بسغاب الضهُا، ٞةنَّ الضًً والضهُا ِيضَّ

ضٍ بالضهُا آلان، ٢ٞلىا: َظا ٦الُم مَ  بٗماعة ؤخضَما زغاب آلازغ.  ً ال ًٟهم ما هٍغ
 
ةهه لٟٔ
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 ًُ  مكتَر٥ ٢ض 
َ
ُّٗ ُل ًُ ٤ ٖلى ًٞى٫ الخى اصة ٖلى الخاظت والًغوعة، و٢ض   م والخلظط والٍؼ

َ
٤ ٖلى ُل

هالضًً,  َما يضُّ ظمُ٘ ما َى مدخاط  بلُه ٢بل اإلاىث, وؤخُض 
ُ
ْغَ

َ
ِٛلِ مً ال وآلازغ ق ٌَ ٨ظا  ، َو

ت والٗب ٞى٣ى٫: هٓامُ  ,(576)ًمحز بحن مٗاوي ألالٟاّ اإلاكتر٦ت ًُ الضًً باإلاٗٞغ خىنل بلحهما اصة ال 

مً وألامً  اظاث مً ال٨ؿىة واإلاؿ٨ً وألا٢ىاثبال بصخت البضن وب٣اء الخُاة وؾالمت ٢ضع الخ

 آلاٞاث، ولٗمغي مً ؤنبذ آمىا في ؾغبه ُم  اظمَى 
ً
حزث له ًىمه ٩ٞإهما ِخ  ى في بضهه وله ٢ىُث ٗاف

 ًَ ا، ولِـ  ٨ىه و٢ىجه في ظمُ٘ ٖلى عوخه وبضهه وماله ومؿ ً ؤلاوؿاُن إَم الضهُا بدظاٞحَر

 ًُ ت، وبال بال بخد٤ُ٣ ألامً ٖلى َظٍ اإلاه ألاخىا٫ بل في بًٗها، ٞال ًيخٓم الضً ماث الًغوٍع

 ه مؿخٛغ ؤو٢اج ٞمً ٧ان ظمُ٘
ُ
لب ٢ ه مً وظٍى جِ ىْ ٢ا بدغاؾت هٟؿه مً ؾُٝى الٓلمت َو

ما وؾُلخاٍ بلى ؾٗاصة آلازغة، ٞةطن بَ ٞالٛلبت،  هٓام الضهُا، ن ؤ اَن متى ًخٟٙغ للٗلم والٗمل, َو

 
 
 .(577)(لىٓام الضًً ؤٖجي م٣اصًغ الخاظت قٍغ

٦خب ٖبض الغخُم الؼاَض ): في جغظمت ؤلامام سخىىن  لل٣اضخي ُٖاى "جغجِب اإلاضاع٥"وفي 

٪ بلى سخىىن إلاا ولي
ُ
ِهْضج َٖ  ّم هِ وقإُن هٟؿ٪ ٖلُ٪ ُم  ال٣ًاء: ؤما بٗض ٞةوي 

ُ
ِ َٗ ، ح

ّ
وجاصب  م الخحَر ل

٠ بحن ًضً٪  و٢ض ولُذ ؤمَغ  ٖلُه، وؤنبدَذ  َظٍ ألامت، جاصبهم ٖلى صهُاَم، ًظ٫ الكٍغ

  والىيُ٘, ٢ض اقتر٥ ُٞ٪ الٗضو والهض٤ً, ول٩ّلٍ 
ُّ
ه مً الٗض٫, ٞإي خالخُ٪ ؤًٞل: الخالت خٓ

 ألاولى ؤم الشاهُت؟ والؿالم.

ٞهمذ ما ط٦غث ُٞه، وؤوي ؤظُب ؤهه ال و ٨ٞخب بلُه سخىىن: ؤما بٗض ٞةهه ظاءوي ٦خاُب٪ 

ٞإما ما ٦خبذ ؤه٪ ٖهضججي وقإن   حٗالى، ٖلُه جى٧لذ وبلُه ؤهِب,شخيء بال باهلل خى٫ وال ٢ىة في

مهم، ؤٖلم الخحر وؤئصب ٖلُه، وؤنبدذ و٢ض ولُذ ؤمغ َظٍ ألامت، ؤئصبهم ٖلى  هٟسخي ٖليَّ 

                                              

ىت حٗحن 576) ( ٢لذ: ولهظا ٧ان مً قغوٍ الخٍٗغ٠ ٖىض اإلاىا٣َت زلىُنه مً ألالٟاّ اإلاكتر٦ت بال ؤن ج٩ىن ٢ٍغ

 اإلاٗجى اإلاغاص مً اللٟٔ اإلاكتر٥ ؤو ٩ًىن اإلاغاص بظل٪ اإلاكتر٥ ظمُ٘ اإلاٗاوي التي وي٘ لها.

ه في الخضوص إلظماله، والخضوُص مغاصة للبُان(.: ) 1/115 "ح املخهى٫ قغ "٢ا٫ ال٣غافي في  ُٖ  اإلاكتر٥ ًمخى٘ و٢ى

: )وؤما ألالٟاّ املجملت ٞال٨الم ٞحها بالىٟي وؤلازباث صون  2/217 "مجهاط الؿىت"ومً َىا ٢ا٫ ابً جُمُت في 

ى٢ِ٘ في الجهل والًال٫، والٟتن والخبا٫، وال٣ُل وال٣ا٫، و٢ض  ًُ ؤهثر ازخالف الٗلالء مً حهت اقتران ٢ُل: الاؾخٟها٫ 

 (.ألاؾماء

ؿاٍص : ) 8/101 "ؤلاخ٩ام"و٢ا٫ ابً خؼم في  ماء جسلُِ ٞو   ألانل في ٧ل بالء ٖو
ُ
ؤؾماء وو٢ٕى اؾم واخض  ازخالٍ

ض ؤخَض  ى ًٍغ   ٖلى مٗاوي ٦شحرة, ُٞسبر املخبر بظل٪ الاؾم َو
ُ
الظي  ه الؿام٘ ٖلى ٚحر طل٪ اإلاٗجىاإلاٗاوي التي جدخه, ُٞدمل

ٗت ؤيغُّ  ظا في الكَغ ٣ه هللا حٗالى(. )ػ( وؤقضٍ َال٧ا إلاً اٖخ٣ض الباََل  شخيٍء  ؤعاص املخبر, ٣ُٞ٘ البالء وؤلاق٩ا٫, َو  بال مً ٞو

خ٣اص )م ( 577)  (292 - 291الا٢خهاص في الٖا
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 رَّ , وفي نالح الضهُا بطا َص مً لم جهلح له صهُاه، فؿضث له ؤزغاهصهُاَم، ولٗمغي ؤهه 

  اإلاُُٗم 
َ
 ُح آلازغة, ٨ِٞ ب نال كغَ واإلا

َ
ً مخهل  ال  .باآلزغة  ألامٍغ

ها ، وصٞ٘ ْاإلاهم ًٖ مٓلىمهم،مٗاٌكهمصبهم في ؤ  ؤصب   : - وؤزظَم ألامىع مً وظَى

و٢ض خضزجي  .غتهم, وبٟؿاص الضهُا جٟؿض آلازغةزآ لهم جهلرزغتهم, ألن بهالح صهُاَم لهم آل 

ب ا، ٞةجها َوٗم اإلاُُت الضهُا، ٞاعجدلى "، ٢ا٫: الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤن -ٍ وعٞ٘ سخىىن ؾىَض  - ابً َو

. ولً جبلٜ الضهُا آلازغة مً ٖمل في الضهُا بٛحر الىاظب مً خ٤ هللا. وؤما ٢ىل٪: "جبل٨ٛم آلازغة

ؾىت، في ؤقٗاع اإلاؿلمحن ًىٟظ ٢ىلي، مىظ ؤعبٗحن  مبخلىولُذ ؤمغ َظٍ ألامت، ٞةوي لم ؤػ٫ 

م ب ؤن ٖب .وؤبكاَع ٞةطا  غ ٢ا٫: لً جؼالىا بسحر ما حٗلمخم,ً ؤبي ظٟٗض هللا بخضزجي ابً َو

. ٢ا٫ ابً ؤبي ظٟٗغ: ٞغؤًذ في اإلاىام، بهما اإلاٟتي ٢اى ن اخخُج بل٨ُم ٞاهٓغوا ٠ُ٦ ج٩ىهى 

 .(578)(والؿالم ,٪ٞإلؼم طل٪ هَٟؿ  ,إلاؿلمحن وؤمىالهم. ٞٗلُ٪ بالضٖاءًجىػ ٢ىله في ؤبكاع ا

ُٕ )ولهظا ٢ا٫ الكاَبي:  ًُ  بهما ظاء الكغ آلازغة مٗا، وبن ٧ان  ُم ؤمَغ الضهُا وؤمَغ ٣بما 

، ختى (579)ٍ بة٢امت الضهُا لآلزغة، ٞلِـ بساعٍط ًٖ ٧ىهه ٢انضا إل٢امت مهالر الضهُا٢هُض 

 
َّ
٤ِ ًخإح  .(580)(آلازغة ى ٞحها ؾلى٥ُ ٍَغ

٣ا بلى الٟىػ ٞحها بالىُٗم  ٍغ ا ؾبُال بلى آلازغة َو ٢لذ: ٞالىٓغ بلى الضهُا بهما َى باٖخباَع

ًِ }٢ا٫ حٗالى: اإلا٣ُم, 
َٖ ًْ ُػْخؼَِح  َم

َ
اَمِت ٞ َُ ٣ِ

ْ
ْىَم ال ًَ ْم 

ُ
ُظىَع٦

ُ
ْىَن ؤ

َّ
َىٞ
ُ
َما ج ْىِث َوِبهَّ

َ ْ
 اإلا

ُ
اِث٣َت

َ
ـٍ ط

ْٟ لُّ هَ
ُ
٧

ُغوعِ 
ُ
ٛ
ْ
ُٕ ال  َمَخا

َّ
ا ِبال َُ

ْ
ه  الضُّ

ُ
اة َُ َخ

ْ
اَػ َوَما ال

َ
٣َْض ٞ

َ
ٞ 
َ
ت َجىَّ

ْ
ْصِزَل ال

ُ
اِع َوؤ , ألن الخُاة الخ٤ هي الخُاة في {الىَّ

 }, ٦ما ٢ا٫ عبىا هلالج لج: ب٣اء ال صاع الٟىاءصاع ال
َ
ِزَغة

ْ
اَع آلا ب  َوِبنَّ الضَّ ِٗ

َ
ْهى  َول

َ
 ل
َّ
ا ِبال َُ

ْ
ه  الضُّ

ُ
اة َُ َخ

ْ
ٍِ ال ِظ

ََ َوَما 

 َُ َخ
ْ
ِهَي ال

َ
ُمىَن{, ل

َ
ل ْٗ ٌَ ىا 

ُ
اه
َ
ْى ٧

َ
ههم )٢ا٫ ابً ٖاقىع: َىاُن ل ٖلى ؤن الخُاة الضهُا ٧الخُا٫,  -حٗالى  -هبَّ

الن الظي َى نُٛت جىبئ ًٖ مٗجى وؤن الخُاة الشا َٗ َٟ هُت هي الخُاة الخ٤... ِٞهُٜ لها وػن ال

                                              

 58 - 4/57جغجِب اإلاضاع٥ ( 578)

ٗت إل٢امت مها( 579) لر الضهُا ا٢خطخى ؤن ٩ًىن في حٗالُمها ٢ا٫ الكُش دمحم الخًغ خؿحن حٗل٣ُا: )وعوص الكَغ

  ٧لُت جىضعط ٞحها ؤخ٩امُ  ٢ىاُٖض 
َ
ٗغى لؤلٞغاص والجماٖاث، ولِـ ٖلى الغاسخحن في الٗلم بها ؾىي الىٓغ في الى٢اج٘ التي ح

ىا لها مً جل٪ ال٣ىاٖض ال٣ُمت ُخ  دو ما ًترجب ٖلحها مً آزاع اإلاهالر واإلاٟاؾض ختى ًهٚى  الى٢اج٘ ٞو
ْ
٧ان  ما ٖاصال، وبطا٨

ضعؾىا قاوَن ٣ًىم ٖلى َظٍ الخ٣ُ٣ت، ٞمِ  ؤلاؾالمُ  ألامم ختى ج٩ىن  ً اإلاخٗحن ٖلى ٖلماثه ؤن ًبدشىا في خا٫ الاظخمإ، ٍو

ت في خ٨م ـُ  تٞخاوحهم مٟٚغ   وؾضاص، والغثِ
َ
 َم في صاثغةٍ هم ًٖ الخىى في مظاَب الؿُاؾت وخهغَ الظي ًداو٫ نٞغ

 ي٣ُت مً الخٗلُم بهما ًٟٗل ما ًٟٗل ظهال ب
َ
الٟلؿٟت،  د٣اث٤ ؤلاؾالم ؤو ٢هضا للٗبض بظل٪ الىٓام الظي بهغ ظهابظة

 ٞإَغ٢ىا لخ٨مخه زايٗحن( اَـ .

 78 - 2/77اإلاىا٣ٞاث ( 580)
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، ٞةن الخدغ٥ والايُغاب ؤماعة ٖلى ٢ىة  الخدغ٥ جىيُدا إلاٗجى ٦ما٫ الخُاة ب٣ضع اإلاخٗاٝع

ت في الصخيء مشل الٛلُان واللهبان  .(581)(الخٍُى

م، وما ب٣ي مجها،
ُ
 .(582)ٞإماوي ٢ا٫ ؤبى خاػم: ما الضهُا؟ ما مطخى مجها، ُٞدل

ا ؤوجحها عظل واخض ً ٖمغ بً الخُاب ٢ا٫: لى ؤن الخُاة الضهُا مً ؤولها بلى آزَغ زم  ،ٖو

ٌَ َم  ظاءٍ اإلاىث، ل٩ان بمجزلِت   .(583)ٍ زم اؾد٣ُٔ، ٞةطا لِـ في ًضٍ شخيءغُّ ُؿ ً عؤي في مىامه ما 

الم: ًا , ٢ُل لىىح ٖلُه الؿالضهُا مثل مىام, والِٗل فيها واألخالم)٢ا٫ ابً الجىػي: 

ُمًغا, ٠ُ٦ وظضَث الضهُا؟ ٢ا٫: ٦ضاٍع طاِث باَبْحن صزلذ مً باب وزغظذ مً  ُٖ ؤَى٫َ الىبُحن 

 .(584)(باب

٦ً في الضهُا ٧إه٪ ":  –و٢ض ؤزظ بَمى٨ِِبه  –ولهظا ٢ا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٗبض هللا بً ٖمغ امهنع هللا يضر 

ب  ؤو ٖابُغ   . عواٍ البساعي.ؾبُل" ٍٚغ

اإلاامً ال ًيبػي له ؤن  َظا الخضًض ؤنل  في ٢َِهغ ألامل في الضهُا، وؤنَّ )ابً عظب:  ٢ا٫

ىا ومؿ٨ىا، ُُٞمئن ٞحها، ول٨ً ًيبػي ؤن ٩ًىن ٞحها ٧إهه ٖلى ظىاِح  ؾٟغ: ًيهئ  ًخسظ الضهُا َو

٢ا٫ حٗالى خا٦ُا ًٖ مامً آ٫ ظهاٍػ للغخُل. و٢ض اج٣ٟذ ٖلى طل٪ وناًا ألاهبُاء وؤجباٖهم، 

ى  ٣ََغاعِ ن ؤهه ٢ا٫: }ٖٞغ
ْ
 ِهَي َصاُع ال

َ
ِزَغة

ْ
ٕ  َوِبنَّ آلا ا َمَخا َُ

ْ
ه  الضُّ

ُ
اة َُ َخ

ْ
ٍِ ال ِظ

ََ َما  ْىِم ِبهَّ
َ
ا٢ و٧ان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص  {,ًَ

... وبطا ٦ب ٢ا٫ في ْل شجغة زم عاح وجغ٦ها"ما لي وللضهُا بهما مشلي ومشل الضهُا ٦مشل عا"٣ًى٫: 

  لم ج٨ً الضهُا للمامً صاَع 
ُ
ىا، ُٞيبػي للمامً ؤن ٩ًىن خال ه ٞحها ٖلى ؤخض خالحن: ب٢امت وال َو

ب   ىه، ؤو ٩ًىن ٧إهه مؿاٞغ   ه التزوصُ في بلض ٚغبت، َمُّ  م٣ُم   بما ؤن ٩ًىن ٧إهه ٍٚغ  للغظٕى بلى َو

  م٣ٍُم  ٚحُر 
ُ
، ٌؿحر بلى بلض ؤلا٢امت، ٞلهظا وصخى الىبيُّ البخت، بل َى لُل ًَ ملسو هيلع هللا ىلص  ه وجهاٍع ٖمغ ؤن  اب

ًُ ٩ًىن في الضهُا ٖلى ؤخض َظًً الخالحن. ٞإخُض  ب  هَٟؿ  َما: ؤن ًتر٥ اإلاام في الضهُا  ه ٧إهه ٍٚغ

ِ  ًخسُل ؤلا٢امت، ل٨ً في بلض ٚغبت، ٞهى ٚحُر 
ّ
  ال٣لِب  ٤ِ مخٗل

ُ
ىه غبت، بل ٢لبُ ببلض الٛ ه مخٗل٤ بَى

 مَّ غَ في الضهُا ل٣ُطخي َم  الظي ًغظ٘ بلُه، وبهما َى م٣ُم  
َ
ىه... الخا٫  ظهاٍػ ت بلى الغظٕى بلى َو

 ًُ  الشاوي: ؤن 
َ
ًُ  ٫َ زِّ ج   ؤلبخت، وبهما َى ؾاثغ   ٚحر م٣ٍُم  ه في الضهُا ٧إهه مؿاٞغ  هَٟؿ  اإلاام

َ
 في ٢

ْ
ُ ِ٘ 

                                              

غ ( 581) غ والخىٍى  31 - 21/30الخدٍغ

 6/99( ؾحر ؤٖالم الىبالء 582)

ض والغ٢اث٤ ( 583) ت ألازال١ والَؼ  1/16مىؾٖى

 (313اإلاضَل )م ( 584)
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  مىاػ٫ الؿٟغ ختى ًيخهي به الؿُٟغ 
َ
ى اإلاىث. ومً ٧اهذ َظٍ خال ، َو ه في الضهُا، ٞهمخه بلى آزٍغ

  جدهُُل 
 
 .(585)(ؾخ٨شاع مً مخإ الضهُافي الا  الؼاص للؿٟغ، ولِـ له َمت

ما 
َّ
وال مً مجلـ ختى ًضٖى بهً: "٣ًىم هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عؾى٫ُ ٧ان ولهظا ٧ان مً الضٖىاث التي ٢ل

ِل الضهُا ؤ٦ب َٗ ْج
َ
ىا, وال َمبْ ج ّمِ

ََ  َر 
َ
ِمىا"ل

ْ
ل ِٖ  

 . ٦ما ؤزغط الترمظي في ظامٗه.َٜ

 ؤي: ال ججٗل َلب اإلاا٫ والجاٍ ؤ٦بَر  "ججٗل الضهُا ؤ٦بر َمىاوال ")٢ا٫ مال ٖلي ال٣اعي: 

 ٢هِض  ٢هضها ؤو خؼهىا، بل اظٗل ؤ٦بَر 
ً
 "وال مبلٜ ٖلمىافي ٖمل آلازغة... " اها ؤو خؼهىا مهغوٞ

ً في  :ٚاًت ٖلمىا، ؤي :ؤي ججٗلىا خُض ال وٗلم وال هخ٨ٟغ بال في ؤمىع الضهُا، بل اظٗلىا مخ٨ٍٟغ

الٛاًت التي  :واإلابلٜ ٤ باهلل حٗالى وبالضاع آلازغة.خٗلمً الٗلىم التي جؤخىا٫ آلازغة، مخٟدهحن 

 ًبلٛه اإلااشخي واملخاؾب ٠٣ُٞ ٖىضٍ, ٢ا٫ حٗالى: }
َّ
ِغْص ِبال ًُ ْم 

َ
ا َول

َ
ِغه
ْ
ًْ ِط٦ َٖ ى 

َّ
َىل
َ
ًْ ج ًْ َم َٖ ِغْى  ْٖ

َ
إ
َ
ٞ

ِم 
ْ
ل ِٗ
ْ
ًَ ال ُهْم ِم

ُ
ٛ
َ
ِلَ٪ َمْبل

َ
ا * ط َُ

ْ
ه  الضُّ

َ
اة َُ َخ

ْ
غً } :{, و٢ا٫ ٖؼ وظلال َِ ا

َ
ُمىَن ْ

َ
ل ْٗ ْم ٌَ َُ ا َو َُ

ْ
ه اِة الضُّ َُ َخ

ْ
ًَ ال ا ِم

ىَن 
ُ
ل ِٞ ا

َ
ْم ٚ َُ ِزَغِة 

ْ
ًِ آلا

َٖ})(586). 

بها ًٖ ألامىع التي ٖلُىا مً ؤصاء  هخمَّ جٞ "وال ججٗل الضهُا ؤ٦بر َمىا"و٢ا٫ ابً ٖالن: )

بإن ه٠٣ ٖىض ما ًهلخها وال هجاوػٍ إلاا ًهلخىا  بسضمخ٪, "وال مبلٜ ٖلمىا"ٖبىصًخ٪ وال٣ُام 

ها اؾخٛغ١ بلظات ,و٧ان مبلٜ ٖلمه َظٍ الضاع ,ًامً بضاع ال٣غاعةن ال٩اٞغ إلاا لم ٞ ,في آزغجىا

اوؾبذ في بداع قهىاتها, و٢ا٫: } َُ
ْ
ه َىا الضُّ

ُ
اج َُ  َخ

َّ
, ٞمً اؾخٛغ١ مً ؤعباب ؤلاًمان ؤو٢اجه {ِبْن ِهَي ِبال

ٟل ًٖ ٖماعة ؤزغاٍ ناع ً في ٖماعة صهُاٍ ٚو  .(587)(قبحها بإولئ٪ الخاؾٍغ

ُخْم }ً لم ٌؿإ٫ ؾىي نالح صهُاٍ, ٣ٞا٫ عبىا حٗالى: ظم مَ ب ال٣غآُن  ظاءولهظا  ِْ ًَ
َ
ا ٢

َ
ِةط
َ
ٞ

َىا آِجَىا فِ  ٣ُى٫ُ َعبَّ ًَ  ًْ اِؽ َم ًَ الىَّ ِم
َ
ًغا ٞ

ْ
ضَّ ِط٦

َ
ق
َ
ْو ؤ

َ
ْم ؤ

ُ
ْم آَباَء٦

ُ
ِغ٦

ْ
ِظ٦

َ
٦ َ

َّ
ُغوا اَّلل

ُ
٦
ْ
اط
َ
ْم ٞ

ُ
٨
َ
ا َمَىاِؾ٨ َُ

ْ
ه ي الضُّ

 ١ٍ
َ

ال
َ
ًْ ز ِزَغِة ِم

ْ
ُه ِفي آلا

َ
 َو٢َِىا َوَما ل

ً
ِزَغِة َخَؿَىت

ْ
 َوِفي آلا

ً
ا َخَؿَىت َُ

ْ
ه َىا آِجَىا ِفي الضُّ ٣ُى٫ُ َعبَّ ًَ  ًْ * َوِمْجُهْم َم

َؿبُ 
َ
ا ٦ ِهِب  ِممَّ

َ
ُهْم ه

َ
ِئَ٪ ل

َ
ول
ُ
اِع * ؤ اَب الىَّ

َ
ظ ِخَؿاِب{,َٖ

ْ
ُ٘ ال ُ َؾِغَ

َّ
 -حٗالى-ؤعقض )٢ا٫ ابً ٦شحر:  ىا َواَّلل

، ٞةهه مٓىت ؤلا  ى ُمِٗغى  بلى صٖاثه بٗض ٦ثرة ط٦ٍغ  ظابت، وطم مً ال ٌؿإله بال في ؤمغ صهُاٍ، َو

١ٍ ًٖ ؤزغاٍ، ٣ٞا٫: }
َ

ال
َ
ًْ ز ِزَغِة ِم

ْ
ُه ِفي آلا

َ
ا َوَما ل َُ

ْ
ه َىا آِجَىا ِفي الضُّ ٣ُى٫ُ َعبَّ ًَ  ًْ اِؽ َم ًَ الىَّ ِم

َ
ؤي: مً  ,{ٞ

                                              

: )٢ا٫ الُُبي: لِؿذ )ؤو( للك٪ بل للخسُحر " الٟخذ". و٢ا٫ الخاٞٔ في  381 - 2/377خ٨م ظام٘ الٗلىم وال( 585)

ه وال مؿ٨ً ٌؿ٨ىه,  وألاخؿًوؤلاباخت,  ب الظي لِـ له مؿ٨ً ًإٍو َه الىاؾَ٪ الؿال٪ بالٍٛغ ؤن ج٩ىن بمٗجى )بل(, ٞكبَّ

ب ٢ض ٌؿ٨ً في بلض الٛغب ت بسالٝ ٖابغ الؿبُل ال٣انض لبلض قاؾ٘ زم جغقى وؤيغب ٖىه بلى ٖابغ الؿبُل, ألن الٍٛغ

٤, ٞةنَّ مً قإهه ؤن ال ٣ًُم لخٓت وال ٌؿ٨ً ملخت(. ٞخذ الباعي   11/234وبُجهما ؤوصًت مغصًت ومٟاوػ مهل٨ت و٢ُإ ٍَغ

 335 - 9/334جدٟت ألاخىطي بكغح ظام٘ الترمظي للمباع٦ٟىعي , واهٓغ:  5/1728( مغ٢اة اإلاٟاجُذ 586)

 5/310( صلُل الٟالخحن 587)
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، ًٖ الدكبه بمً َى ٦ظل٪. ٢ا٫ ؾُٗض بً ظبحر الخىٟحَر  ههِب وال خٔ. وجًمً َظا الظمُّ 

غاب ًجُئىن بلى اإلاى٠٢، ٣ُٞىلىن: اللهم اظٗله ٖامَ  ًٖ ابً ٖباؽ: ٧ان ٢ىم   ُٚض  مً ألٖا

ام والص خؿً. ال ًظ٦غون مً ؤمغ آلازغة قِئا، ٞإهؼ٫ هللا ٞحهم: } ام زهب ٖو اِؽ ٖو ًَ الىَّ ِم
َ
ٞ

 ١ٍ
َ

ال
َ
ًْ ز ِزَغِة ِم

ْ
ُه ِفي آلا

َ
ا َوَما ل َُ

ْ
ه َىا آِجَىا ِفي الضُّ ٣ُى٫ُ َعبَّ ًَ  ًْ َم آزغون مً اإلاامىحن و٧ان ًجيء بَٗض  {,َم

اعِ ٣ُٞىلىن: } اَب الىَّ
َ
ظ َٖ  َو٢َِىا 

ً
ِزَغِة َخَؿَىت

ْ
 َوِفي آلا

ً
ا َخَؿَىت َُ

ْ
ه َىا آِجَىا ِفي الضُّ ُهْم ٞإهؼ٫ هللا: } ,{َعبَّ

َ
ِئَ٪ ل

َ
ول
ُ
ؤ

ِخَؿاِب 
ْ
ُ٘ ال ُ َؾِغَ

َّ
َؿُبىا َواَّلل

َ
ا ٦ ِهِب  ِممَّ

َ
َوِمْجُهْم ي، ٣ٞا٫: }ولهظا مضح مً ٌؿإله للضهُا وألازغ  ,{ه

اعِ  اَب الىَّ
َ
ظ َٖ  َو٢َِىا 

ً
ِزَغِة َخَؿَىت

ْ
 َوِفي آلا

ً
ا َخَؿَىت َُ

ْ
ه َىا آِجَىا ِفي الضُّ ٣ُى٫ُ َعبَّ ًَ  ًْ مٗذ َظٍ الضٖىة ٞج ,{َم

ذ ٧ل قغ في الضهُا زحرٍ  ٧لَّ  مً ٖاُٞت،  :صهُىي  مُلىٍب  ٞةن الخؿىت في الضهُا حكمل ٧لَّ  ,ونٞغ

مل نالر، ومغ٦ب َجيء، وزىاء ظمُل، وصاع عخبت، وػوظت خؿىت، و  لم هاٞ٘، ٖو عػ١ واؾ٘، ٖو

  بلى ٚحر طل٪ مما اقخملذ ٖلُه ٖباعاُث 
َ
ً، وال مىاٞاة   اإلاٟؿٍغ

َّ
ها مىضعظت في بُجها، ٞةجها ٧ل

مً مً الٟٕؼ الجىت وجىابٗه مً ألا  الخؿىت في الضهُا. وؤما الخؿىت في آلازغة ٞإٖلى طل٪ صزى٫ُ 

حر طل٪ مً ؤمىع آلازغة الهالخت، وؤما الىجاة مً الىاع  وجِؿحر ألا٦بر في الٗغناث الخؿاب ٚو

 .(588)(ً اظخىاب املخاعم وآلازام وجغ٥ الكبهاث والخغامؤؾبابه في الضهُا، مِ  ٞهى ٣ًخطخي جِؿحَر 

مً الدؿمذ, اإلاًاًٟت في  ٖلى ما٢لذ: وال ًسٟى ؤن مهلخت آلازغة ٞى١ مهلخت الضهُا, 

 ٫ ال٣اثل: الخد٤ُ٣ ؤنَّ ألامغ ٦ما ٢ا بط

ها َٗ  ؤمطخى مً ال
َ
 ؤلم جغ ؤن الؿ٠ُ ًى٣ُُو ٢ضُعٍ ... بطا ٢ُل بن الؿ٠ُ

 ): ٍ" ٢ىاٖض"في بً ٖبض الؿالم ٢ا٫ الٗؼ 
َ
بمهالح الضهُا ومفاؾضها بلى مهالح  ال وؿبت

مهالر آلازغة زلىُص الجىان وعيا الغخمً، م٘ الىٓغ بلى وظهه  ، ألنَّ آلازغة ومفاؾضها

م، ُٞا له مً و  ُٗم م٣ُم، ومٟاؾضَا زلىص الىحران وَس ال٨ٍغ
َ
ِ الضًان م٘ الدجب ًٖ الىٓغ خ

م، ُٞا له مً ٖظاب ؤلُم  .(589)(بلى وظهه ال٨ٍغ

ها ب): " اإلا٣ضمت"و٢ا٫ ابً زلضون في 
َّ
ن الخل٤ لِـ اإلا٣هىص بهم صهُاَم ٣ِٞ, ٞةجها ٧ل

, بط ٚاًُتها اإلاىث والٟىاُء, وهللا ٣ًى٫:   وباَل 
 
 }ٖبض

َ
َدِؿْبُخْم ؤ

َ
ٞ
َ
اؤ

ً
َبش َٖ ْم 

ُ
٣َْىا٦

َ
ل
َ
َما ز بهم  , ٞاإلا٣هىصُ {هَّ

ي بهم بلى الؿٗاصة في آزغتهم ٟطخِ
ُ
نغاٍ هللا الظي له ما في الؿمىاث وما  ,(590)بهما َى صًُجهم اإلا

                                              

 1/558 جٟؿحر ابً ٦شحر( 588)

 9 - ٢1/8ىاٖض ألاخ٩ام ( 589)

ت : )ب 3/94ولهظا ٢ا٫ ؤبى بسخا١ الكاَبي في "اإلاىا٣ٞاث" ( 590)  ٖلى اإلاهالر الضهٍُى
 
مت ن اإلاهالر الضًيُت م٣ضَّ

ال١( اَـ . )ػ(  ٖلى ؤلَا
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ُ٘ بَد  ختى في  ,ومٗاملت ً ٖباصةٍ مِ هم ٖلى طل٪ في ظمُ٘ ؤخىالهم لِ ْم في الاعى, ٞجاءث الكغاج

 
ُ
 اإلا
ْ
ُه ٖلى منهاج الضًًؤلاوؿاوي, لالظخمإ  الظي َى َبُعيٌّ  ًِ ل

ْ
ْحَغج

َ
ا بىٓغ فإ , ل٩ُىن ال٩لُّ َمُدَى

اَا َٞج  , ٞما ٧ان مىه بم٣خطخى ال٣هغ والخٛلب وبَما٫ ال٣ىة الٗهبُت في مٖغ ضوان  ع  ىْ الكإع ٖو

ها الخ٨مت الؿُاؾُت, وما ٧ان مىه بم٣خطخى الؿُاؾت وؤخ٩امِ  ىٖىضٍ ٦ما َى م٣خطخ ومظمىم  

الكإع  ألنَّ  ,ومً لم ًجٗل هللا له هىعا ٞما له مً هىع  ,ٛحر هىع هللاب ؤًًا ألهه هٓغ   ٞمظمىم  

َُّ  ؤٖلُم  البكغ ٧لها ٖاثضة ٖلحهم  ب ٖجهم مً ؤمىع آزغتهم, وؤٖما٫ُ بمهالر ال٩اٞت ُٞما َى مٛ

 في مٗاصَم مً ُم 
ْ
 الؿُاؾت بهما , وؤخ٩امُ "بهما هي ؤٖمال٨م جغص ٖل٨ُم" :٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص ,ؤو ٚحٍر ٍ٪ ل

َخ } ,جُل٘ ٖلى مهالر الضهُا ٣ِٞ
ْ
ًَ ال ًغا ِم َِ ا

َ
ُمىَن ْ

َ
ل ْٗ اٌَ َُ

ْ
ه اِة الضُّ الكإع بالىاؽ  وملهىصُ , {َُ

ُت في ؤخىا٫ صهُاَم ال٩اٞت ٖلى ألا  ٞىظب بم٣خطخى الكغاج٘ خمُل , آزغتهم نالُح  خ٩ام الكٖغ

م ألاهبُاء ومً ٢ام ُٞه م٣اَم  وآزغتهم, و٧ان َظا الخ٨ُم  ٗت َو م الخلٟاء... هم َوألَل الكَغ

ت  ال٩اٞت ٖلى م٣خطخى الىٓغِ  ُل ْم َخ  :والخالٞت هي الكغعي في مهالخهم ألازغوٍت والضهٍُى

ٌُ بط  ,الغاظٗت بلحها   ؤخىا
 
, ٞهي في ها ٖىض الكإع بلى اٖخباعها بمهالح آلازغةالضهُا جغح٘ ول

 
 
واٖخبٍر  ًٖ ناخب الكٕغ في خغاؾت الضًً وؾُاؾت الضهُا به, ٞاٞهم طل٪ الخ٣ُ٣ت: زالٞت

 .(591)(ُٞما هىعصٍ ٖلُ٪ مً بٗض, وهللا الخ٨ُم الٗلُم

ٗت ججغي  ٞةنَّ  ولهظا٢لذ:  خباع الضهُا  مهالَر  الكَغ  بمهالر آلازغة.ٖلى ٢ًُت الٖا

ضان:  م ٍػ ٣ًى٫ ال٣ُٟه  - "مهالح الضهُا مٗخبرة بمهالح آلازغة")٢ا٫ الكُش ٖبض ال٨ٍغ

اا الخُاة الضهُا  هما حٗخبر مً خُض جمامُ باإلاؿخضٞٗت  واإلاٟاؾُض  لكاَبي: "اإلاهالر املجخلبت قٖغ

اصًت ؤو صعء مٟاؾضَا الىٟىؽ في ظلب مهالخها الٗ زغي، ال مً خُض ؤَىاءُ للخُاة ألا 

 .الٗاصًت"

ٗه ألا ج٣ضًَغ ؤلا  ومٗجى َظا ال٨الم ؤنَّ  لخدهُلها،  واإلاىاهَج  خ٩امَ ؾالم إلاهالر الٗباص وحكَغ

 ِ
ّ
لِؿذ  الضهُا في الخ٣ُ٣ت , ٞمهالُر ٟٓغ بؿٗاصة آلازغةه تهُئتهم للبهما ٣ًهض مً طل٪ ٧ل

 
ً
 لظاتها مُلىبت

 
ٌٗاعى ٍْٟغ بؿٗاصة آلازغة ًجب ؤن  ٞإي شخيٍء  إلاهالر آلازغة, , وبهما هي وؾُلت

 ًُ ًُ ٣ضي بازغ، وؤي شخيء ًاّصِ تر٥ ؤو   لى ؾٗاصجه في آلازغة ًجب ؤن ًازظ ٍو
ُ
ِ  م، ٞال ًجىػ الخٍٟغ

ِةنَّ ا الؼاثلت، ٢ا٫ حٗالى: }ومىاٞٗهظل الضهُا باآلزغة مً ؤ
َ
ا * ٞ َُ

ْ
ه  الضُّ

َ
اة َُ َخ

ْ
َغ ال

َ
ى * َوآز

َ
ػ
َ
َ ًْ ا َم مَّ

َ
إ
َ
ٞ

َوي 
ْ
إ
َ ْ
َجِخَُم ِهَي اإلا

ْ
َوي *  ال

ْ
إ
َ ْ
 ِهَي اإلا

َ
ت َجىَّ

ْ
ِةنَّ ال

َ
َهَىي * ٞ

ْ
ًِ ال

َٖ ـَ  ْٟ َهى الىَّ
َ
ِه َوه  َم٣َاَم َعّبِ

َ
اٝ

َ
ًْ ز ا َم مَّ

َ
 {.َوؤ

                                              

 (239 - 238اإلا٣ضمت )م ( 591)
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 زغوٍت م٣ضَّ : "واإلاهالر واإلاٟاؾض ألا ي مىا٣ٞاجهمام الكاَبي فوفي َظا اإلاٗجى ٢ا٫ ؤلا 
 
في  مت

 ًَ ت باجٟا١، بط ال  خباع ٖلى اإلاهالر واإلا٣انض الضهٍُى  صه مهلخٍت  اٖخباُع  رُّ ِص الٖا
ُ
ت ج ل ِس ٍُى

 . ٩ٞان باَال" ,إلا٣هىص الكإع مىا٤ٍٞ  ن ما ًسل بمهالر آلازغة ٚحُر ؤ بمهالر آلازغة، ٞمٗلىم  

ُٕ الضهُا ٞاإلامىٕى بطن ج٣ضًُم    جدهَُل  ٖلى آلازغة، ولِـ اإلامىى
َ
ها لآلزغة، الضهُا واؾخٗمال

ا٢ا٫ حٗالى: } َُ
ْ
ه ًَ الضُّ ِهَِبَ٪ ِم

َ
ـَ ه

ْ
ي
َ
 ج

َ
 َوال

َ
ِزَغة

ْ
اَع آلا ُ الضَّ

َّ
ا٥َ اَّلل

َ
َُما آج ِٞ  ِٜ ٞالضهُا مؼعٖت  ،{َواْبَخ

ب اإلاؼعٖت، وال الخ لى وظه غوط مجها ٖآلازغة، ومخاٖها وؾُلت للىنى٫ بلحها، ٞال ًجىػ جسٍغ

ٟجي ٖمٍغ في طل٪، ول٨ً ٖلُه  وؿاَن ؤلا الٟغاع, ألنَّ  تزوص بؼاص الخ٣ىي ٍو ظاء بلحها لُٗمل الخحر ٍو

اًخه، و٢ض ؤعاصَا هللا وؾُلت لآلزالضهُا م٣هىصَ  ؤن ال ًيسخى َظٍ اإلاهمت ُٞجَٗل  غة وزاصمت ٍ ٚو

م الشاهُت ٖلى زغوٍت، يذ مهلخخه الضهُىٍت م٘ مهلخخه ألا طا حٗاع لها ال مؼاِخمت لها، ٞة ٢ضَّ

  مٛبىٍن  ألاولى ٚحَر آِؾ٠ٍ ٖلحها، ألهه ٚحُر 
ُ
٣ضم وال زاؾغ في َظا الخ٣ضًم، ألن اإلاهلخت ال٨بري ج

 ٖلى الهٛغي في هٓغ ؤلاؾالم وفي هٓغ ا
ُ
مً مهلخت الضهُا،  ٢ُٗا آلازغة ؤ٦بُر  ل٣ٗالء، ومهلخت

ٟٗت مً خُض ال٨م وال٠ُ٨، اإلاهلخت بهما ٩ًىن ب٣ضع ما ٞحها مً لظة وعاخت ومى ج٣َُُم  ألنَّ 

  وؿان، وال ق٪ ؤنَّ ها لئلوب٣ضع صوام
َ
الضهُا مً َاجحن آلازغة ؤُٖٓم مً مهلخت  مهلخت

  نَّ الىاخُخحن, طل٪ ؤ
َ
َ٘  ما في الضهُا مً لظاثظ ًُ  وعاخٍت  ومىاٞ  ال 

َ
ا وال ٦ُٟا، م  ٣اؽ بما في آلازغة ٦

 لظاثظ الضهُا َم  نَّ ٞة
ُ
 ك

 
ِ  ىبت

ّ
ل٨م وال٠ُ٨، ؤما آلازغة، ٞلظاثظَا هاث وجاٞهت مً خُض اباإلاىٛ

حها ما ال ٖحن عؤث وال  ها و٦ُُٟتها، ٞو ضة مً خُض هٖى ٍغ زالهت مً اإلاىٛهاث واإلا٨ضعاث، ٞو

م وال٣غب مىه في ؤ ت وظهه ال٨ٍغ حها عيىان هللا وعٍئ طن ؾمٗذ وال زُغ ٖلى ٢لب بكغ، ٞو

ؤما مً خُض و  وُٗم الضهُا, مجها ٧لُّ  ظىاث الىُٗم، و٧ل َظٍ ألامىع الٗٓام ال ٌؿاوي الِؿحَر 

الضهُا ولظاثظَا مى٣ُٗت  ُُٗم مى٣ُٗت، بِىما و ؾٗاصة آلازغة ولظاثظَا صاثمت ٚحُر  نَّ الضوام ٞة

ِ ؤلا ٢ُٗا، ٞهي ال جخجاوػ ٖمَغ 
ّ
ًت وؿبت بحن ؾٗاصة ه، وؤوؿان، بطا ٞغيىا ؤن ًدىٗم في ٖمٍغ ٧ل

ٚحر مخىاَُت؟ ٞاإلاؿلم  ةاثمت إلاضوؿان ال٣هحر اإلاخىاهي، وؾٗاصة آلازغة الضم٣ضعة بٗمغ ؤلا

 ًُ اب الكٕغ ًإمغ بخ٣ضًم آلازغة، والخؿ ، ألنَّ ٖلى آلازغة ؤبضا غ الضهُاازِ الٗا٢ل ال ًم٨ً ؤن 

ظا َى الخ٤, وماطا بٗض ٣ًخطخي َظا الخ٣ضًم، ومهلخت ؤلا وؿان جضٖى الى َظا الخ٣ضًم، َو

 .(592)(الخ٤ بال الًال٫ والجهل والخؿغان اإلابحن

                                              

ضان )م ( 592) م ٍػ  (304 - 303ؤنى٫ الضٖىة لٗبض ال٨ٍغ
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ي الكُش او٢ا٫  ٗت ؤلاؾالمُت زالر  و٢ض ط٦غ ؤنَّ –لبَى للمهلخت في الكَغ

مً اإلاهلخت واإلاٟؿضة  ٧ّلٍ  الخانت ألاولى: ؤن الؼمً الظي ًٓهغ ُٞه ؤزُغ ):  –(593)زهاثو

 َا بل م٩ىَّ لِـ مدهىعا في الضهُا وخَض 
 مً الضهُا وآلازغة مٗا. ن 

 –ؤزمغ لهاخبه مىٟٗت  ٖمٍل  وبُان طل٪ ؤن اإلاهلخت هي اإلاىٟٗت ؤو الىؾُلت بلحها. ٩ٞلُّ 

سخل٠ مضي  –وبن ظاءث الشمغة مخإزغة  آلزغ, ٣ٞض  ً ٖمٍل جإزغ الشمغة مِ ٌٗخبر ٖمال نالخا. ٍو

ًخإزغ بلى ٞترة ٢لُلت ٧اال٦دؿاب للغػ١, و٢ض ًخإزغ بلى ؤ٦ثر ٦ؼعٕ ألاعى لججي الشماع, و٢ض 

غ خا ٩ًىن الخإزغ ؤ٦ثَر  ظخه مً اإلاا٫ لؿً مً طل٪ ؤًًا ٦مً ٌصر ٖلى هٟؿه في الغػ١ لُٞى

الكُسىزت. و٧ل ٖمل ٌٛلب ٖلى ًْ ٞاٖله ؤهه ًشمغ في اإلاؿخ٣بل مىٟٗت عاجخت له ٌُٗى 

با  –خ٨م اإلاهلخت, ما صام ًغبُه باإلاؿخ٣بل  ٢ىي مً ألامل, ٚحر ؤن  خبل   –بُٗضا ٧ان ؤم ٢ٍغ

ان َظٍ, ً ٟٚلىا ًٖ خُاة ؤزغي مً بٗض اإلاىث, باهتهاء خُاة ؤلاوؿاإلاؿخ٣بل ًيخهي في هٓغ َم 

ما٫َ  ال٣ىي بلى  بال في مُٗاع الؼمً الضهُىي وخضٍ وال ًمخض بهم ألامُل  ولظا عؤًىاَم ال ًًٗىن ألٖا

ً آمً باهلل بًماها ناص٢ا, ال ج٣لُضًا ٖلى َم  ما بٗض اإلاىث بدا٫. ؤما مٗجى اإلاؿخ٣بل في ٣ًحِن 

 اللؿان, ٞهى وخضة ػمىُت جمخض امخضاصا قاؾٗا بلى ما بٗض اإلاىث, بدُض ج
ُ
 ًا٫ بلى ظاهبه ٢ُمت

ٗض مً بلى وظىص َظٍ الخُاة آلازغة َى مً ؤَم ما بُ  ا و٦ُٟا. والخىبُهُ َظٍ الخُاة الضهُا ٦م  

 هللا حٗالى ًٌُٟ بمسخل٠ ألاصلت والبراَحن ٖلى وظىص َظٍ الخُاة. وألاهبُاء, و٦خاُب  ؤظله الغؾُل 

ل مً الخُاجحن بىقُجت مخِىت, ٞةطا جبحن طل٪, ٣ٞض ؤعاصث خ٨مت هللا هلالج لج ؤن ًهل بحن ٧

هي وقُجت الؿبب واإلاؿبب, بط ؤمغ ٖباصٍ باجساط خُاتهم الضهُا وؾُلت للؿٗاصة في خُاتهم 

َُما آلازغة, ٣ٞا٫: } ِٞ  ِٜ  َواْبَخ
َ
ِزَغة

ْ
اَع آلا ُ الضَّ

َّ
ا٥َ اَّلل

َ
َى {, و٢ا٫: }آج َُ َحَها َو ْٗ َها َؾ

َ
 َوَؾَعى ل

َ
ِزَغة

ْ
َعاَص آلا

َ
ًْ ؤ َوَم

 
ُ
إ
َ
ٞ  ً ىًعاُمْاِم

ُ
٩
ْ
ُحُهْم َمك ْٗ اَن َؾ

َ
ِئَ٪ ٧

َ
ؾٗاصة آلازغة بةلؼامهم . زم بحن لهم ٦ُُٟت الدؿبب في بلٙى {ول

ٍٗت  ُٕ  بكَغ ًمً له في  ٧املت ًدبٗىجها, هي مجمى ما ًلخئم م٘ ُٞغة ؤلاوؿان الهاُٞت ألاولى ٍو

الث ال جلخئم مً الخا الؿٗاصة ال٩املت. ٚحر ؤجها في ٦شحرٍ  –ًٞال ًٖ الخُاة آلازغة  –خُاجه َظٍ 

ِ م٘ ما ٢ض عُ 
ّ
بالباَل,  مهظبت ًلبؿان ٖلُه الخ٤َّ  ظامدت وؤهاهُت ٚحرِ  ب في ؤلاوؿان مً قهىةٍ ٦

ٛكُان ؤماَم  ٗت بالجؼاء ألازغوي  ه ؾبَُل َو الُٟغة ألاولى وال٨ٟغ الؿلُم, ٟٞي بهاَت َظٍ الكَغ

                                              

وهدً ٢ض ط٦غها )ألاولى( ٣ِٞ ألجها هي التي جد٤٣ ٚغيىا َىا, ؤما )الشاهُت( ٞهي ؤن ٢ُمت اإلاهلخت لِؿذ ( 593)

اء بداظت ٧ل مً الغوح والجؿض ٖلى الؿىاء, بط بهما ٢ىام  مىدهغة ُٞما ججلبه مً لظة ماصًت, بل هي عاظٗت بلى الٞى

 ى ٧ل مهلخت. واعظ٘ بلى ال٨خاب ج٠٣ ٖلى بُان طل٪.ؤلاوؿان, وؤما )الشالشت( ٞهي ؤن مهلخت الضًً م٣ضمت ٖل
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 اإلاامً ًٖ جل٪ ألاَىاء وََ  ما ًبٗض ؤلاوؿاَن 
ُ
به, ٖلى ما ًجضٍ مً بٌٗ  غمِ كضٍ بلى الخمؿ٪ بما ؤ

 الكضة في مسالٟت هٟؿه.

ٗت ؤلاؾالمُت مً َظا الكمى٫  ٢ا٫: وبىاءً  ٖلى ما جخه٠ به اإلاهلخت واإلاٟؿضة في الكَغ

الىاؽ في  مً نٟاث الكغاج٘ ؤلالهُت بةظمإ ٖلماثه ؤجها ظاءث إلاا ُٞه نالُح  نٍٟت  ٧ان ؤبغُػ 

ٍٗت  الؿٗاصة لهم في صهُاَم  ها خهى٫ُ ًلؼم مً جُب٣ُ ٖاظلهم وآظلهم, ؤي: ظاءث بكَغ

 .(595)((594)وآزغتهم

 و٢ا٫ 
 
ٗت ؤلاؾالمُت مًبٍى بدُاحي الضهُا وآلازغة مٗا,  ؤًًا: )بن محزان اإلاهالر في الكَغ

 
 
 بؿالمت مهالر آلازغة, ومِ  بل الىٓغة بلى مهالر الضهُا مد٩ىمت

َ
اليُغابها بحن  ٞال مجا٫َ  مَّ ً ز

 ازخالٝ اإلاُى٫ وألاخاؾِـ.

تها محزان  ٖلى خحن ؤ صهُىي  ن اإلاحزان الظي اجسظٍ ٖلماء ألازال١ لًبِ اإلاهالر ومٗٞغ

م, ً نى٘ َم مجغص. بط اٖخبروا ؤن ؤمغ الضهُا وما ٞحها مً مٓاَغ اللظاثظ وآلاالم مِ  ً ٞحها وابخ٩اَع

  ٞهم ؤنُل 
ُ
ا وهي زمغة ؾٗحهم ٞحها. ٩ٞان ال بض ؤن ًهبذ محزان الخحر والكغ ٖىضَم مجغص  حٗمحَر

راث, ؤو ما ٌؿخ٣ل به ؤلاخؿاؽ بايٗىن ٖلُه, ؤو ما ًبضو لهم مً الخجاعب والخما ًخى 

                                              

ٗت ؤلاؾالمُت" آلاظل َىا بٗىا٢ب 594) ( ٢ا٫ في الهامل: )ٞؿغ الكُش َاَغ بً ٖاقىع في ٦خابه "م٣انض الكَغ

م في  ألامىع في الضهُا, ولم ًغجٌ ؤن ًٟؿٍغ ٦ما طَب بلُه ٚحٍر بالخُاة آلازغة, ٢ا٫: "ألن الكغاج٘ ال جدضص للىاؽ ؾحَر

ت ال ما٫ الضهٍُى خُاة آلازغة بل ظٗلها هللا ظؼاء ٖلى ألاخىا٫ التي ٧اهىا ٖلحها". ولؿىا هجضص مبرعا لهظا الخٟؿحر, ألن ٧ىن ألٖا

طاث زمغاث نالخت في آلازغة ال ٌؿخلؼم ؤن ج٩ىن الضاع آلازغة صاع ج٩ل٠ُ ٦ما َى واضر, ول٨ىه ٌؿخلؼم ؤن جهبذ َظٍ 

ت ٖلى نالر  ت مىٍُى ما٫ الضهٍُى  صهُىي وؤزغوي مٗا( اَـ .ألٖا

٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم في "٢ىاٖضٍ" : )مهالر آلازغة: الخهى٫ ٖلى الشىاب، والىجاة مً ال٣ٗاب، ٢لذ: و٢ض 

ه  ِ
ّ
ٗبر ًٖ طل٪ ٧ل ىاث الشىاب، َو ... وؤما مهالر الضهُا ٞما جضٕ بلُه باإلاهالح آلاحلتومٟاؾضَا الخهى٫ ٖلى ال٣ٗاب ٞو

اث ؤو الخاظاث وا ه الًغوٍع ِ
ّ
ر ًٖ طل٪ ٧ل ٗبَّ لخخماث والخ٨مالث. وؤما مٟاؾضَا ٟٞىاث طل٪ بالخهى٫ ٖلى ؤيضاصٍ، وَُ

 73 - 2/72 (. ٢ىاٖض ألاخ٩امباإلاهالح الٗاحلت

وصٞ٘  وآلازغةٞةن هللا حٗالى ؤعؾل الغؾل وؤهؼ٫ ال٨خب إل٢امت مهالر الضهُا و٢ا٫ في ٦خاب "الٟىاثض" : )

 (32انض )م الٟىاثض في ازخهاع اإلا٣مٟاؾضَما(. 

 إلاهالر الضهُا 
 
ٗت التي بٗض هللُا بها مدمًضا ملسو هيلع هللا ىلص ظامٗت (. مجمٕى وآلازغةو٢ا٫ ابً جُمُت: )الخد٤ُ٣ ؤن الكَغ

 19/308الٟخاوي 

ر به ؤخىا٫ُ الٗبض في الضهُا و٢ا٫ الكاَبي: )
ُ
هل

َ
(. ٖلى ؤجم الىظٍى وؤ٦ملها وآلازغةبن الكٕغ ٢ض ظاء ببُان ما ج

 ٣1/53اث اإلاىاٞ

خه وآلازغةبسحِر الضهُا  -ملسو هيلع هللا ىلص-وبالجملت ٞجاءَم و٢ا٫ ابً ال٣ُم: )  6/518(. بٖالم اإلاى٢ٗحن بُغمَّ

 (47 - 45( يىابِ اإلاهلخت )م 595)
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والىظضان البكغي, وهدً خُىما هخدضر ًٖ ٖلماء الٟلؿٟت وألازال١ بهما وٗجي بهم َاالء 

م وؤبداثهم ًٖ ٣ٖاثَض الظًً  الضًً ؤن  ظاخضة وبن ؾمدىا ل٩لمِت  ماصًٍت  ًهضعون في ؤ٩ٞاَع

 اإلاىاؾباث. جضوع ٖلى ؤلؿىتهم في بٌٗ

بحن ؤٞغاص الىاؽ جٟاوجا  مخٟاوث   –٦ما و٦ُٟا  –وبطا ٖلمىا ؤن الكٗىع باإلاىٟٗت ومضاَا 

 ؤصع٦ىا ؤي مشاعٍ  –٦بحرا, خؿب جٟاوث ٖاصاتهم وزبراتهم وز٣اٞاتهم, بل وؤمؼظتهم وؤٚغايهم 

اتهم,  ً الخحر والكغ لجمُ٘ ؤٖما٫ البكغ وجهٞغ م للخالٝ ٨ًمً في اؾخ٣اللهم بىي٘ مىاٍػ ٚع

.ً  ما ًبضو لضحهم مً مٓهغ ؤلاظمإ ٖلى اٖخباع ؤنل اإلاىٟٗت ظيؿا لهظٍ اإلاىاٍػ

ى مً ؤ٦بر الباخشحن في اإلاىٟٗت مً خُض هي محزان للخحر والكغ  – (بيخام)ول٣ض اٖتٝر  َو

 بسُىعة الخالٝ الظي اهخهى بلُه بدض ٖلماء الٟلؿٟت في َظا اإلاىيٕى ٣ٞا٫: "ول٣ض ٢لَّ  –

 ًُ إلاىٟٗت, ًٞال ًٖ ؤهه ناع مٗخبرا ٧إهه الغابِ الجام٘ بحن ألازال١ والؿُاؾت ٖلى ؤنل ا الُٗ

الىاؽ ازخلٟىا ازخالٞا ٦شحرا في ٞهم اإلاىٟٗت  ٣ِٞ, ٞةنَّ  قبه ؤلاظمإ َظا ْاَغيٌّ  بال ؤنَّ 

ا خ٤َّ  ا, ولظل٪ حكٗبذ م٣ضماتُ  وج٣ضًَغ  .(596)هم وجباٖضث هخاثجهم"٢ضَع

مً بٗضٍ في الخىبُه بلى ؤَمُت َظا الخالٝ  الظي ظاء (ؾخىاعث مل)ولم ًسخل٠ ٖىه 

ؤمضٍ لضي الٟالؾٟت ٢ضًما وخضًشا. ٣ًى٫ في مُل٘ ٦خابه "مظَب اإلاىٟٗت  ٫ِ ٗض ظظوعٍ وجُاوُ وبُ 

ى ؤؾاؽ ألازال١  –بن الخحر ألا٢صخى "الٗامت" :  ٧ان مشاعا للجض٫ مىظ ؤًام ؾ٣غاٍ  –َو

ِٞ َظٍ ا الكاب وبغوجاٚىعؽ الكُش. وحكٗب الباخشىن بػاءَ  صون ؤن جلخ٣ي  ٢ا ومضاعَؽ غَ إلاك٩لت 

ً   ٖىضَم وظهاُث  ت,  الىٓغ. بن اجٟا١ الباخشحن ٖلى هخاثج البدض مم٨ في الٗلىم الىٍٓغ

٘  –باإلياٞت بلى الٗملُت  مؿخدُل     طل٪ ألنَّ  –٧األزال١ والدكَغ
َ
ه مً ؤظل ؤلاوؿان ًإحي ؤٞٗال

  ٚاًٍت 
ُ
ًجب ؤن حؿخمض ٧ل َابٗها ونىعتها  بم٣خًاَا التي ٌؿحر الُٟٗل  حهضٝ بلحها, وال٣اٖضة

لخضبحر ؤٞٗا٫  مً َظٍ الٛاًت التي جسً٘ لها. ومً َىا وظب البضء بىي٘ ٚاًٍت 

 .(598)((597)ؤلاوؿان"

ظا اإلاحزان الضهىي املخٌ الظي ًؼهىن به اإلاهالر واإلاٟاؾض واإلاىاٞ٘ واإلاًاع,  ٢لذ: َو

ُغَم اؾخ٣ال٫َ ال٣ٗل بخ ه ُٗحنوج٣ٍغ ِ
ّ
 لؿٟت الٗلماهُت.ٞ َى نمُُم  : - طل٪ ٧ل

                                              

لى٫ م 596)  . 1ط  17( ؤنى٫ الكغاج٘ لبيخام جغظمت ؤخمض ٞخخي ٚػ

ل م 597) ٤ُ الٍُى  . 142( مظَب اإلاىٟٗت الٗامت للض٦خىع جٞى

 (26 - 25( يىابِ اإلاهلخت )م 598)
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اب ٢ا٫ خحن اهخ٣ل ) :في ٦خابه "الٗلماهُت الجؼثُت والٗلماهُت الكاملت"  اإلاؿحري  ٖبض الَى

ؼم ٢امىؽ ؤ٦ؿٟىعص هُٟؿ   :", ؤيsecularismه مً ٧لمت "ؾ٨ُىالع" بلى ٧لمت "ؾ٨ُىالٍع

ٟا قامال, واهخ٣ل  ٞها حٍٗغ الكاملت  مً الضاثغة الجؼثُت الهٛحرة بلى الضاثغة"الٗلماهُت", ٖغَّ

ُت. ٞالٗلماهُت  قاملت لل٩ىن جخٟٕغ مجها مىٓىماث   ألاوؾ٘, التي جىُىي ٖلى عئٍٍت  ٢ُمُت ومٗٞغ

ج٩ىن لهالر البكغ  خؿبما ظاء في ال٣امىؽ, هي "ال٣ُٗضة التي جظَب بلى ؤن ألازال١ ال بض ؤن

خباعاث ألازغي اإلاؿخمضة مً ؤلا في َظٍ الخُاة ]الضهُا[ اإلله ؤو الخُاة ًمان ب, واؾدبٗاص ٧ل الٖا

". )ول٨ً مً الظي ؾُدضص ما َى "نالر البكغ", ؤي: مً ؾُدضص الخحر ألازغي ]آلازغة[

ؿذ  ت: ؾ٨ُىالَع  .(599)(( َى اإلاامً بظل٪secularistوالكغ؟(. والٗلماوي )باإلهجلحًز

م٣ام الضًً ٖىض ؤجباٖه, ولهظا  ؤصخابها٣ٞض ٢امذ َظٍ الٗلماهُت الكاملت ٖىض ٢لذ: 

ت الؿُاؾتمى "ظاء في  ٌُ )لل٨ُالي:  "ؾٖى ىاث والؿخِىاث مً ال٣غن في الخمؿِ ٖٝغ البٗ

مىن ؤعون وؾُمىن ماعجً لُبؿذمشالخالي ) ً  ( ألا ل ٍع  .(600)ٖلماوي"( ًضًىلىظُت ٖلى ؤجها "صً

ُت ًُل٤ ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )و٢ض  الضًً: خ٣ُ٣خه في ألانل الجؼاء، زم ناع خ٣ُ٣ت ٖٞغ

ٗض الٗاملحن بها بالىُٗم واإلاٗغيحن ٖجها  ٖلى: مجمٕى ٣ٖاثض وؤٖما٫ ًل٣جها عؾى٫ مً ٖىض هللا َو

ماء الىاؽ مِ بال٣ٗاب.  ٌُ ٖػ ٖلله فخلتزمه  ً جللاِء ثم ؤَلم ٖلى ما ٌكبه طلً مما ًًٗه بٗ

 
 
 .(601)(مً الىاؽ َاثفت

ًِ و٢ا٫ ٖىض جٟؿحر ٢ىله حٗالى } ْم َوِلَي ِصً
ُ
ْم ِصًُى٨

ُ
٨
َ
ى { : )ل والضًً: ال٣ُٗضة واإلالت، َو

ه ٖلى م٣خًاَا، ٞلظل٪ ؾمي صًىا, ألنَّ مٗلى 
ُ
٣اثض ٌٗخ٣ضَا اإلاغء ٞخجغي ؤٖمال ؤنل  ماث ٖو

 .(602)(مٗجى الضًً اإلاٗاملت والجؼاء

                                              

 1/57( الٗلماهُت الجؼثُت والٗلماهُت الكاملت 599)

ت الؿُاؾت لل٨ُالي 600)  1/422( مىؾٖى

غ 601) غ والخىٍى  3/188( الخدٍغ

"  مً ٦الم ابً ٖاقىع ٖلى آلاًت اإلاظ٧ىعة: ٢ا٫ )فاثضة(.  30/584 الؿاب٤( 602) )و٢ض ؤعؾل :  30/584في "جٟؿحٍر

ى ؤظم٘ وؤوظؼ مً ٢ى٫ ٢ِـ بً الخُُم: َظا ال٨الم بعؾا٫ اإلا  شل, َو

 هدً بما ٖىضها وؤهذ بما ... ٖىض٥ عاٍى والغؤُي مسخل٠

ظاثؼ, ألهه حٗالى ما  ظغث ٖاصة الىاؽ بإن ًخمشلىا بهظٍ آلاًت ٖىض اإلاخاع٦ت, وطل٪ ٚحُر "َىا:  "جٟؿحر الٟسغ"وو٢٘ في 

ظا ٦الم   اَـ. "لُخمشل به بل لُخضبغ ُٞه زم ٌٗمل بمىظبه ؤهؼ٫ ال٣غآَن  بمىظبه,  ٚحر مدغع, ألن الخمشل به ال ًىافي الٗمَل  َو

ظا اإلا٣ضاع مً الخٟؿحر جغ٦ه الٟسغ في اإلاؿىصة(وما الخمشل به بال مً جمام بالٚخه   .اَـ  واؾخٗضاص للٗمل به. َو

ضاصي: )ومً ( في جغظمت ألاؾخاط ؤبي مىهىع ٖبض ال٣اَغ الب٢5/139ٛا٫ ابً الؿب٩ي في "َب٣اجه" )٢لذ: و٢ض 

 :  قٍٗغ



 

 181 

  َىال٪ ؤصًان  )٢ا٫ ؤبى الخؿً الىضوي: و 
َ
في هٟىطَا وؾلُاجها وال  لُّ ٣ِ بٛحر اؾم ألاصًان ال ج

بثها ب٣ٗى٫ ؤجباٖها وفي عجاثبها ًٖ ضواجها ٖو  ألاصًان ال٣ضًمت، وهي الىُّ  ج٣ل في ظىعَا ٖو
ُ
م ٓ

اُث  ًُ  الؿُاؾُت والىٍٓغ ًٍ الا٢خهاصًت التي  ىُت،  امً بها الىاُؽ ٦ضً وعؾالت، ٧الجيؿُت والَى

ُت، وهي ؤ٢لُّ    والضًمى٢غاَُت والاقترا٦ُت، والض٦خاجىعٍت والكُٖى
ً
إلاً ال ًضًً بها  مؿامدت

 ، والايُهاُص الؿُاسخي الُىمَ وؤقض ٢ؿىة ٖلى مىاٞؿحها، وؤي٤ُ ُٖٟا مً ألاصًان الجاَلُت

 ُ٘ ىُت ؤو ؾاص  مً الايُهاص الضًجي في ال٣غون اإلآلمت، ٞةطا حٛلب خؼب   ؤًٞ مً ألاخؼاب الَى

  ٤ ٤ في الاهخساب، ؾض في وظه مىاٞؿه  مبضؤ مً اإلاباصت الؿُاؾُت, ؤو اهخهغ ٍٞغ ٖلى ٍٞغ

ظبه ؤقضَّ  لت، وؾ٨ٟذ ٞحها  ؤؾباهُا ألاَلُت التي صامذ الٗظاب، وما خغُب  ألابىاَب ٖو مضة ٍَى

ُحن مً ؤَل الهحن، وخغب  غة، وما خغب الهحن التي ٢امذ بحن الجمهىعٍحن والكُٖى صماء ٍٚؼ

 ٍٝ في ال٣ُٗضة الؿُاؾُت  ٧ىعٍا التي ٢امذ بحن الجىىبُحن والكمالُحن، بال هدُجت ازخال

اث الا٢خهاصًت  .(603)(والىٍٓغ

ع اٖخ٣اصي.. ؤو بخٗبحر ؤص١ ؤهه جهىُّ  للخُاة بما بن ٧ل )صًً( َى مىهج  )و٢ا٫ ؾُض ٢ُب: 

خ٣اص  بل مً مىهج ًد٨م ٧لَّ  اظخماعي, ي وما ًىبش٤ مىه مً هٓاٍم بما ؤهه ٌكمل الخهىع الٖا

 ٍِ  ؤلاوؿان في َظٍ الخُاة الضهُا. وكا

ًُ ب٦ظل٪ ٨ٖـ َظٍ الٗباعة صخُذ..  مً  ظماٍٖت  ن ٧ل مىهج للخُاة َى )صًً(. ٞضً

 اة َظٍ الجماٖت.الظي ًهٝغ خُ البكغ َى اإلاىهُج 

                                                                                                                                             

ىي زم اٖتٝر  ًا مً ٖضي زم اٖخضي زم ا٢تٝر ... زم اهخهى زم اٖع

 ؤبكغ ب٣ى٫ هللا في آًاجه ... بن ًىتهىا ٌٟٛغ لهم ما ٢ض ؾل٠

ٌُ  َظا الا٢خباِؽ  ألاؾخاط ؤبي مىهىع مشَل  في اؾخٗما٫ مشِل  :٢لذ  في قٍٗغ ٞاثضة, ٞةهه ٢ضوة في الٗلم والضًً, وبٗ

ًُ ؤَل الٗلم ًىهى ٖ مه, والهىاب الجىاػ, زم ألاخؿ ه جإصبا م٘ ال٨خاب  ً مشل طل٪, وعبما قضص ُٞه وظىذ بلى جدٍغ
ُ
جغ٦

ؼ, وهٓحرُ  ًٌّ ال حؿمذ هٟـ ألاصًب بتر٦ه, والالث٤ بالخ٣ىي الٍٗؼ ظا ٞ ه في الى٨ذ ألاصبُت, َو
ُ
ل ٍ يغُب ألامشا٫ مً ال٣غآن وججًز

ت, وم٘ َظا ٣ٞض ٞٗله ٦شحر  مً ٣ٞهائهم ختى عؤًذ في ٦خاب اإلاضاع٥ في الىاؽ عؤًذ حكضصا في طل٪ اإلاال٨ُ ؤن ًتر٥, وؤ٦ثُر 

ى مً ٢ضماء ؤصخابهم, ؤهه ؾئل ًٖ مؿإلت مً سجىص الؿهى  ؤصخاب مال٪ لل٣اضخي ُٖاى في جغظمت ابً الُٗاع, َو

ِرْب{
َ
ت
ْ
ُه َواْسُجْض َوا٢ ْٗ ُِ

ُ
 ج

َ
ض ال٣اضخي ُٖاى طل٪ ٞإٞتى بالسجىص, ٣ٞا٫ الؿاثل: بن ؤنبٜ لم ًغ ٖلي سجىصا, ٣ٞا٫ }ال , ٖو

( اَـ . ِخه وهىاصٍع
َ
 ِمً ُمل

: )ط٦غ الؿمٗاوي ؤهه ٢ا٫: ٢ا٫ ؤصخابىا ببٛضاص: ٧ان الكُش ؤبى  1/433و٢ا٫ ابً ٦شحر في "َب٣اث الكاُٞٗت" 

كغبه بماء ا َو ًٟ ُ ت وله ٞحها نض٤ً، ٩ٞان ًثرص له ٚع  بسخا١ )َى الكحراػي( بطا ب٣ي مضة ال ًإ٧ل قًِئا نٗض بلى الىهٍغ

َـ . {( ا
 
اِؾَغة

َ
 ز
 
ة غَّ
َ
ا ٦

ً
َ٪ ِبط

ْ
، ٣ُٞى٫ الكُش ؤبى بسخا١: }ِجل  البا٢الء، ٞغبما نٗض بلُه و٢ض ٞٙغ

 (233( ماطا زؿغ الٗالم باهدُاٍ اإلاؿلمحن )م 603)
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مً جهىع  ؤي مىبش٣ا - هه بن ٧ان اإلاىهج الظي ًهٝغ َظٍ الجماٖت مً نى٘ هللاٚحر ؤ

اٖت ن ٧ان اإلاىهج الظي ًهٝغ خُاة َظٍ الجمبٞهظٍ الجماٖت في )صًً هللا(.. و  - اٖخ٣اصي عباوي

 
َ
ٞلؿٟت و مىبش٣ا مً مظَب ؤو جهىع ؤ :ؤي – و الكٗب٪ ؤو ألامحر ؤو ال٣بُلت ؤلِ مً نى٘ اإلا

ت  ؤو )صًً ال٣بُلت( ؤو )صًً الكٗب(,و )صًً ألامحر( ٞهظٍ الجماٖت في )صًً اإلال٪( ؤ – بكٍغ

 !.(604)مً صًً هللا، صون ؾىاٍ هللا، اإلاىبش٤ ابخضاءً  ألجها ال جدب٘ مىهَج  ,ولِؿذ في )صًً هللا(

اث والٟلؿٟاَض واملْخ  ٌَ زىن مً ؤصخاب اإلاظاَب والىٍٓغ ًُ ُٗ ث الاظخماُٖت لم   مىن ِج ْذ ىصوا 

  و ًخدغظىن ؤ
َ
ضون ؤزظ ٍغ ذ بهظٍ الخ٣ُ٣ت: وهي ؤجهم بهما ٣ًغعون )٣ٖاثض(, ٍو الىاؽ  مً الخهٍغ

ضو ؤو  بها في وا٢٘ الخُاة, ىُت ؤ َظٍ ال٣ٗاثِض  ن بخال٫َ جهم ًٍغ  و ال٣ىمُت مدلَّ الاظخماُٖت ؤو الَى

 ة الضًيُت.ال٣ُٗض

ُت لِؿذ مجغصَ  جهىع ٣ًىم ٖلى  اٖخ٣اصي, اظخماعي, بهما هي ٦ظل٪ جهىع   هٓاٍم  ٞالكُٖى

بلى ٧ل َظٍ اإلاخىا٢ًاث اإلااصًت  وظىص اإلاخىا٢ًاث في َظٍ اإلااصًت,ماصًت َظا ال٩ىن، و  ؤؾاِؽ 

ى ما ٌٗبر ٖىه باإلااصًت الجضلُت، ٦ما ٣ًىم ٖلى الخٟؿحر  الخُىعاث والاه٣الباث ُٞه, َو

ش، وعص الخُىعاث في الخُاة البك ت بلى جُىع ؤصاة ؤلا الا٢خهاصي للخاٍع ومً زم ٞهي  هخاط.. الخ,ٍغ

 - هه ٣ًىم ٖلُهؤو ًضعي ؤ - لِؿذ مجغص هٓام اظخماعي، بهما هي جهىع اٖخ٣اصي ٣ًىم ٖلُه

نل الخهىع وخ٣ُ٣ت الىٓام الظي ٣ًىم آلان مً هٓام اظخماعي, وطل٪ بٌٛ الىٓغ ٖما بحن ؤ

 ٞجىاث ضخام!

٣ىلىن: ٦ظل٪ ؾاثغ مىاهج الخُاة وؤهٓمتها الىا٢ُٗت، ٌؿمحها ؤصخابها )ٖ ٣اثض( ٍو

ىُت( ؤ   و )٣ُٖضجىا ال٣ىمُت(,)٣ُٖضجىا الاظخماُٖت( ؤو )٣ُٖضجىا الَى
ُّ
ها حٗبحراث ناص٢ت في و٧ل

غ خ٣ُ٣ ى ؤنَّ جهٍى ً للخُاة َى )صًً( َظٍ الخُاة، ومِ  هٓاٍم  و ٧لَّ للخُاة ؤ ٧ل مىهٍج  ت ألامغ: َو

 
َ
هم َى هم َى َظا اإلاىهج ؤو صًجُ ٪ الىٓام, صًجُ طلو في ْل ًً ٌِٗكىن في ْل َظا اإلاىهج ؤٞالظ مَّ ز

و هٓامه،  وهٓامه ٞهم في )صًً هللا(, وبن ٧اهىا في مىهج ٚحٍر ؤن ٧اهىا في مىهج هللاَظا الىٓام, ٞة

 .ٞهم في )صًً ٚحر هللا(

ض بُان  .(605)(وألامغ ُٞما هدؿب واضر ال ًدخاط بلى مٍؼ

                                              

 ( ًغاظ٘ بخىؾ٘ مٗجى ٧لمت "صًً" في ٦خاب اإلاهُلخاث ألاعبٗت لؤلؾخاط اإلاىصوصي.604)

 (15 - 13( اإلاؿخ٣بل لهظا الضًً )م 605)
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مُُت  ٖىضَاًً الؿماوي الض ًهحرالىٓم وال٣ٗاثض الىيُٗت و  اإلاىاهَج َظٍ  ٢لذ: بل بنَّ 

ا هي في , ٞخجٗل لبلٙى ما جغومه مً مهالر الضهُا ا مً جدذ هَٓغ اإلاهالر ج٣ضًغ ؤمٍغ ظاٍع

 وؾاثل جدهُلها. حُٗحنو 

مً زهاثو اإلاهلخت لضي ؤعباب الىٓم الىيُٗت ٖلى ازخالٝ مظاَبهم ولهظا ٧ان 

ي ا (606)ألازال٢ُت ٦ما ٢ا٫ الكُش البَى بهه ٌؿخٗان  :للمهلخت, ؤي: )اٖخباع الضًً ٖىضَم ٖٞغ

 
ُ
ِ به مً خُض ٧ىه

ّ
 ا في جىُٟظ وظٍى اإلاهلخت اإلاٗخبرة لضحهم.غً ه ماز

ٌُ اٖخباع  وال ق٪ ؤنَّ   الضًً ٦ظل٪ 
َ
ت  ٗض ؤمغا َبُُٗا باليؿبت إلاً ظٗل اإلاىٟٗت الضهٍُى

 
َ
ِ  َضٝ

ّ
 ألاَضاٝ ٧ل

َ
اًت تراٝ بىظىص هللا  ها ٚو الٛاًاث. ٞدتى الظًً ال ًجضون مىانا مً الٖا

٤ُ بحن بًماجهم َظا واجساط الضًً في هٟـ الى٢ذ وؤَ مُت صًىه, ال ًجضون نٗىبت في الخٞى

مً  ؾبُال الؾدشماع اإلاىاٞ٘ واإلاهالر التي جغو١ لهم. ٞهم ٣ًىلىن: بن عخمت هللا وخ٨مخه ؤظلُّ 

ب ؤن ْاَغ َظا ؤن حٗى٢ا مسلى٢اجِ  ه ًٖ هُل مىاٞٗهم ومالطَم في خُاتهم التي ٌِٗكىجها. وال ٍع

ٌُ ال٨ ؿإلىن ًٖ هٕى َظٍ اإلاىاٞ٘ الم ؾلُم, ول٨ً اإلاٛالُت ال٩امىت ُٞه جبضو للُٗان خُىما 

 ه لخد٣ُ٣ها.واإلاالط التي سخغ هللا صًىَ 

والىا٢٘ ؤن الظي ًغو١ لهم في الجىاب ٖلى َظا الؿاا٫ َى ؤن ٣ًىلىا: بن لهم ؤن 

لى الضًً ؤن ًظلل ال٣ٗباث  ,مهالخهم التي ًٟهمىجها ًسُُىا ؾبَُل   في َظا الؿبُل !!ٖو

ل٣ض ٣ٖض )بيخام( في ٦خابه ؤنى٫ الكغاج٘ ٞهال زانا ًٖ ٦ُُٟت وظىب اؾخٗما٫ اإلاازغ 

مً مؿال٪  ألازال١ وال٣اهىِن  الضًجي بل والخهٝغ ُٞه لالؾخٗاهت به في جد٤ُ٣ ما ًغاٍ ٖلماءُ 

ِٞ  الخحر والكغ, ٣ًى٫ ُٞه: "ًجب ؤن ٩ًىن ؾحُر  ضًاهت ٣ا إلا٣خطخى اإلاىٟٗت, ٞالالضًاهت مىا

ما٫ اإلاًغة  ا مازغا جتر٦ب مً ٣ٖاب وظؼاء, ٣ٗٞابها ًجب ؤن ٩ًىن مىظها يض ألٖا باٖخباَع

ظٍ هي  ما٫ التي جىٟٗها ٣ِٞ, َو ا ٖلى ألٖا ا ٩ًىن مى٢ٞى بالهُإة الاظخماُٖت ٣ِٞ, وظؼاَئ

٣ت الىخُضة في الخ٨م ٖلى ؾحر الضًاهت َى الىُٓغ  بلحها مً ظهت الخحر  ال٣اٖضة ألاولُت. والٍُغ

 .(607)الؿُاسخي في ألامت ٣ِٞ وما ٖضا طل٪ ال ًلخٟذ بلُه"

ت  , وقغخها في ٦خابه (ولُم ظُمـ) –ٖلى هُا١ واؾ٘  –ول٣ض جبجى َظٍ الىٍٓغ

  "البراظماجؼم" خُض صٖا بلى الخمؿ٪ ب٩ل ما مً قإهه ؤْن 
ً
, ختى ولى ؤزال٢ُت ؾلُمت ًد٤٣ ٚاًت

                                              

 (31( اهٓغ: يىابِ اإلاهلخت )م 606)

 مً ٦خاب ؤنى٫ الكغاج٘ لبيخام . 307( م 607)
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, بل وال ح ٍغ ُ٪ به باَال في ظَى ىبا ٧ان ألامُغ اإلاخمؿَّ هم خ٣ا ؤو باَال ما صام ؤهه ًد٤٣ هٟٗا مٚغ

 .(608)(ُٞه

 جل٪ ٢لذ: و٢ض ٧اهذ 
َ
ت جهم جل٣ٟها اللُبرالُىن  ُحن"البروحؿخاهد" هٖؼ م٘ الىهغاهُت, ٖو

 .الخاعظىن ًٖ اإلالل والكغاج٘

ؼ ٧امل الكُش٢ا٫  ٧ان ٖهضا  (الٗهض ال٣ضًم))ًامً ال٩ازىلُ٪ بإن الخىعاة ؤو  :ٖبض الٍٗؼ

 رُ حَ َم وقغاجٗهم وِؾ ُٟٞه ؤزباعُ  زانا بالحهىص,
ُ
ُٗذ لهم, و٢ض ٧ان َظا الٗهض َم والٗهىص التي ٢

زاصما لى٢خه وممهضا إلاا بٗضٍ خُض )الٗهض الجضًض( ؤو ؤلاهجُل,  –في هٓغ ال٩ازىلُ٪  –ال٣ضًم 

 
ُ
ألجبإ اإلاؿُذ )الكٗب املخخاع الجضًض( في  ظضًضةٍ  الحهىص ال٣ضًم بٗهىٍص  سخ به ٖهُض الظي و

 ؾماوي وعوحي. مل٩ىٍث 

واخض, ٞالىهاعي في اإلاظَب البروحؿخاهتي  وإلاا ظاء البروحؿخاهذ ظمٗىا الٗهضًً في ٖهٍض 

 
ُ
  َم وعزت

 
بلحها,  ًجب الاهخماءُ  الٗهضًً, ٞهم مسخاعون وال ًدخاظىن لبابا, ولِؿذ لهم ٦ىِؿت

 ه ال جمى٘ مٍ في )ال٨خاب اإلا٣ضؽ(, و٢ضاؾخُ ٨ٞغَ  َل مِ ْٗ ٌُ  في ؤْن  غٌّ وؤلاوؿان ُخ 
ُ
ؿخسغط مىه ً ؤن ح

الُث    الخإٍو
َ
 سُض والخٟؿحراث التي ج

َ
 ؤلاوؿان في صهُاٍ ؤوَّ  م مهلخت

ً
  ٢بل ؤزغاٍ.ال

ت لل٣ضاؾت, ٞاإلا٣ضؽ  ُُٟت الضهٍُى وظاء اللُبرالُىن ٞاؾخٟاصوا مً َظٍ الىٓغة الخْى

 ٌَ خه الٟغص وؾٗاصجِ  ً زضمخه إلاهلخِت مِ  –بن ب٣ُذ له ٢ضاؾت  –ه ؿخمض ٢ضاؾخَ ٖىضَم  ه وخٍغ

 .(609)(ؤن ًٟٗل ما ٌكاءفي 

ظا ٢لذ:   اإلا٨غ باإلؾالم في َظا الٗهغ. ما ًغومه ؤَُل  َىَو

ُاوي في مهغ ] - (٦غومغ)٣ٞض الخٔ  وظىَص  -[ م1907-1883َـ/1325-1301اإلاٗخمض البًر

ٍٝ قضًض بحن اإلاؿلمحن وبحن اإلاؿخٗمغ الٛغبي زال
ل  قتى, وطل٪ في ٞهٍل  في مجاالٍث  (610) ٍَى

ت  لٟه ٣ٖب مٛاصعجه إلاهغ, بٗض ؤن وي٘ ؤؾاَؽ ٣ٖضٍ في ٦خابه الظي ؤ الؿُاؾت ؤلاهجلحًز

 
ً
  وؤقٝغ ٖلى جىُٟظَا مضة
َ
ب مً عب٘ ٢غن. الخٔ ٦غومغ في َظا الٟهل ؤن َظٍ الخالٞاث ٣غُ ج

في وظىص َىة  في اوٗضام ز٣ت اإلاؿلم باإلاؿخٗمغ ألاوعبي وؾىء ْىه به, وهي الؿبُب  هي الؿبُب 

                                              

 (41 - 40( يىابِ اإلاهلخت )م 608)

 (66 - 65( مٗغ٦ت الشىابذ بحن ؤلاؾالم واللُبرالُت )م 609)

ٖضو ؤلاؾالم ألاو٫ َى الاؾخٗماع، ٞهى الظي َُإ لىبظ ؤخ٩امه واؾدبضا٫ ( ٢ا٫ ألاؾخاط ٖبض ال٣اصع ٖىصة: )610)

٣ىاهحن الىيُٗت به، وبجها لٗضاوة َبُُٗت، ٞما ٌؿخُُ٘ الاؾخٗماع ؤن ٠٣ً ٖلى ٢ضمُه في بلٍض ًُب٤ ؤخ٩اَم ؤلاؾالم(. ال

 ( . )ػ(134ؤلاؾالم وؤوياٖىا ال٣اهىهُت )م 
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َ
ت باإلاخاٖب, وصٖا مِ  جٗل مهمتجل بُجهما, و ِٟه واؾٗت ج ً ؤظل طل٪ بلى الٗمل اإلاؿخٗمغ مدٟٞى

 
َ
و٢ض الخٔ ٦غومغ  -َظٍ الهىة. و٧ان مً جل٪ الىؾاثل  ١َ ٞى  ٠ الىؾاثل ٖلى بىاء ٢ىُغةٍ بمسخل

ا ل٨جها ؤب٣ى آزاعا  ُغ ؤلاؾالِم هِٟؿه  -ؤجها ؤبُإ زماعا مً ٚحَر , بدُض (611)وبٖاصة جٟؿحٍر: جٍُى

حَر مخٗاعٍى ًبضو مخ٣ٟا م٘ الخًاعة الٛغ  با مجها، ٚو ًَ  بُت، ؤو ٢ٍغ  َو ُض بْ مٗها ٖلى ألا٢ل، بض٫ ؤن 

ٖضوا لها، ؤو مٗاعيا ل٣ُمها وؤؾالُبها
(612). 

 
َ
ظٍ الىؾُلت ٢ض ج سه لخغ٦ت ؤلانالح التي  ها اإلااعُر جَ َُّ بَ َو الىهغاوي ؤلبرث خىعاوي ٖىض جإٍع

٧اهذ َظٍ الخغ٦ت )ًت" : ٧ان عؤؾها دمحم ٖبضٍ, ٣ُٞى٫ في ٦خابه "ال٨ٟغ الٗغبي في ٖهغ الجه

 اإلاهملت في الترار ؤلاؾالمي, ٚحر ؤنَّ  ما ٧اهذ حٗخبٍر الٗىانَغ  "بنالخُت" ألجها اؾتهضٞذ بخُاءَ 

 
َ
جُا بلى جٟؿحرٍ  ٢ض جمذ جدذ جإزحرِ  َظا ؤلاخُاِء  ٖملُت ظضًض  ال٨ٟغ اللُبرالي ألاوعوبي, ٞإصث جضٍع

ىظهت لل٨ٟغ ألاوعوبي في طل٪ الخحن. للمٟاَُم ؤلاؾالمُت بُٛت ظٗلها مٗاصلت للمباصت اإلا

جُا بلى "جمضن" ٚحزو, و"مهلخت" ال٣ٟهاء اإلاال٨ُحن وابً جُمُت  "ٖمغان" ابً زلضون جدى٫ جضٍع

ت  جدى٫ بلى "مىٟٗت" ظىن ؾدُىاعث مل, و"بظمإ" ال٣ٟه ؤلاؾالمي بلى "الغؤي الٗام" في الىٍٓغ

ما  لبرإلااهُت", و٧اهذ هدُجت طل٪, لضيا الضًم٣غاَُت, و"ؤَل الخل وال٣ٗض" بلى "ؤًٖاء املجالـ

ة اإلاضهُت وصاثغة ؾمُىاٍ بالجىاح الٗلماوي إلاضعؾت دمحم ٖبضٍ, الٟهل الىا٢عي الخاؾم بحن صاثغ 

 .(613)(ال٣ىمُت الٗلماهُتظضًض ؤمام باب الضًً, زم ٞخذ 

ب بحو٢ا٫ ألاؾخاط دمحم دمحم خؿحن:  ن )اججه دمحم ٖبضٍ بٗض ٖىصجه مً اإلاىٟى بلى الخ٣ٍغ

ه َظا ؤق٩اال مسخلٟت. ٞٓهغ ؤخُاها في نىعة  َُ ؤلاؾالم وبحن الخًاعة الٛغبُت. واجسظ اججا

هغ جاعة  غ, ْو ت في الجام٘ ألاَػ ٘ ؤو بغامج جضٖى بلى بصزا٫ الٗلىم الٗهٍغ م٣االث ؤو مكاَع

ؤزغي في نىعة جٟؿحٍر لىهىم الضًً مً ٢غآن ؤو خضًض ًسال٠ ما ظغي ٖلُه الؿل٠ في 

ا، ل٣ُ مً  –بل بلى ؤ٦ثر مما جدخمله في بٌٗ ألاخُان  –غب بها بلى ؤ٢صخى ما جدخمله جٟؿحَر

خ٤ٟ م٘  ، ل٩ي ًهل آزَغ ألامغ بلى ؤن ؤلاؾالم ٌؿاًغ خًاعة الٛغب ٍو ِم الٛغب وج٨ٟحٍر َُ ْغٍب ل٣ِ
ُ
٢

 . (614)ؤؾالُب ج٨ٟحٍر ومظاَبه(

                                              

ي في م٣ضمت ٦خابه "يىابِ اإلاهلخت" )م ( 611)  (. )ػ(12 - 10و٢ض ؤقاع بلى َظا الكُش البَى

 (46 - 45بُت ملخمض دمحم خؿحن )م ؤلاؾالم والخًاعة الٛغ ( 612)

م ٖؼ٢ى٫, صاع الجهاع, م )613) (. بىاؾُت 411-410( ؤلبرث خىعاوي, ال٨ٟغ الٗغبي في ٖهغ الجهًت, جغظمت ٦ٍغ

 (٦11خاب: "ؾلُت الش٣اٞت الٛالبت" إلبغاَُم الؿ٨غان )م 

ىُت في ألاصب اإلاٗانغ ملخمض دمحم خؿحن 614)  1/337( الاججاَاث الَى
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 ٢ض ؤوظض ا -ب٣هض ؤو بضون ٢هض  -الكُش  بنَّ و٢ا٫ الكُش ؾٟغ الخىالي: )
َ
التي  ل٣اٖضة

ٌُ اعج٨ؼ ٖلحها َم   مَّ َؿ ً 
َ
  (615)ؤلانالح ىن صٖاة

ُّ
٤ بإطًا٫ الٛغب وب٢هاء ؤلاؾالم ًٖ جىظُه للخٗل

 
ً
ٖغوة، ختى ؤن اإلاٗغ٦ت آلان ؤنبدذ جضوع يض  الخُاة، بط ْلىا ًى٣ًىن ٖغي ؤلاؾالم ٖغوة

ٗت ؤلاؾالمُت واإلاح ى الب٣ُت الًئُلت مً آزاع الكَغ زة الاظخماُٖت ٢اهىن ألاخىا٫ الصخهُت، َو

 
ُ
. محز اإلاؿلَم التي ج  مً ٚحٍر

  لم ٨ًً دمحم ٖبضٍ ٖلماهُا، ول٨ً ؤ٩ٞاٍع جمشل بال قّ٪ٍ 
َ
بحن الٗلماهُت ألاوعوبُت  ونٍل  خل٣ت

 
َ
 م ؤلاؾالمي، ومِ والٗال

َ
٣ٞض باع٦ها املخُِ الحهىصي الهلُبي، واجسظَا ظؿغا ٖبر ٖلُه بلى  مَّ ً ز

 ؾالمي وجىدُت الضًً ًٖ الخُاة الاظخماُٖت باإلياٞتٖلماهُت الخٗلُم والخىظُه في الٗالم ؤلا 

اث  ٗت والخدا٦م بلى ال٣ىاهحن الجاَلُت اإلاؿخىعصة، واؾخحراص الىٍٓغ بلى ببُا٫ الٗمل بالكَغ

ى ما جم ظمُٗه جدذ ؾخاع ؤلانالح ؤًًا  .(617)((616)الاظخماُٖت الٛغبُت، َو

ت خضًشت في مهغ, ا إلاضًؿ ٖبضٍ ٧ان ماّؾِ  بن دمحمولهظا ٢ا٫ اللىعص ٦غومغ: ) عؾت ٨ٍٞغ

بِت  (. زم  (618)ه مً جل٪ التي ؤؾؿها الؿُض ؤخمض زانبَ الكَّ  ٢ٍغ في الهىض )ماؾـ ظامٗت ٖل٨ٍُغ

ب الهىة التي جٟهل بحن الٛغب وبحن  ٢ا٫: بن ؤَمُخه الؿُاؾُت جغظ٘ بلى ؤهه ٣ًىم بخ٣ٍغ

 ًُ ً مً الٗىن والدصجُ٘, ما ًم٨ م لهم ٧لُّ ٣ضَّ اإلاؿلمحن, وؤهه َى وجالمُظ مضعؾخه زل٣ُىن بإن 

 .(619)(ر ألاوعبيِل هْ ٞهم الخلٟاء الُبُُٗىن للُم 

  حٗالى ل٨ً هللا٢لذ: 
ُ
 : }ه الخ٣ً٤ى٫ و٢ىل

َّ
ُغوَن ِبال

ُ
ْىٓ ًَ َهْل 

َ
ِلِه ٞ َْ

َ
 ِبإ

َّ
ُئ ِبال ّحِ

ُغ الؿَّ
ْ
٨
َ ْ
ِد٤ُُ اإلا ًَ  

َ
َوال

 ًْ
َ
 َول

ً
ْبِضًال

َ
ِ ج
َّ
ِذ اَّلل

َّ
ِجَض ِلُؿي

َ
ًْ ج

َ
ل
َ
ِلحَن ٞ وَّ

َ ْ
َذ ألا

َّ
 ُؾي

ً
ْدِىٍال

َ
ِ ج
َّ
ِذ اَّلل

َّ
ِجَض ِلُؿي

َ
َىا {, و٢ا٫ هلالج لج: }ج

ْ
ل َٗ ِلَ٪ َظ

َ
ظ
َ
َو٦

                                              

٣خه في ؤلانالح مًٟال ٖلحها جُب٤ُ التربُت ي: ( ٢ا٫ الخىال615) مً ؤلاههاٝ ؤن هظ٦غ ؤن الكُش هضم ٖلى ٍَغ

( :ً  (.147الٟغصًت، اهٓغ: ٦خاب ال٣ٗاص وؤلاؾالم في ال٣غن الٗكٍغ

ىُت: )54اهٓغ: خى٫ آزاع ال٨ٟغ ؤلانالحي: ٚاػي الخىبت: )( ٢ا٫ الخىالي: 616) ( وؤؾالُب 355/ 1( والاججاَاث الَى

(، و٢ى٫ ظب ٖىه )٧ان جالمُظٍ الخ٣ُ٣ُىن مً نٟٝى الٗلماهُحن( صعاؾاث في خًاعة 205 - ٨201غي: )الٛؼو الٟ

 (.330ؤلاؾالم: )

 (579( الٗلماهُت )م 617)

( وما بٗضَا. و٦خاب: 34ال٨ٟغ ؤلاؾالمي الخضًض ونلخه باالؾخٗماع الٛغبي" ملخمض البهي )م "اهٓغ ٦خاب: ( 618)

 ( وما بٗضَا. )ػ(121 ؾُٗض زحر )م "مٟهىم ججضًض الضًً" لبؿُامي دمحم

(619 )Modern Egypt 2  :179 - 180  ىُت في ألاصب اإلاٗانغ" ملخمض دمحم خؿحن بىاؾُت ٦خاب: "الاججاَاث الَى

غ ٦غومغ الؿىىي ًٖ مهغ والؿىصان ؾىت  2/307 التي ٦خبها بمىاؾبت  15م  7في ال٣ٟغة  1905. ٢ا٫: وعاظ٘ ٦ظل٪ ج٣ٍغ

اة دمحم ٖبضٍ.  ٞو
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ُغوَن  ُٗ
ْ
ك ٌَ ِؿِهْم َوَما  ُٟ هْ

َ
 ِبإ

َّ
ُغوَن ِبال

ُ
ْم٨ ًَ حَها َوَما  ِٞ ُغوا 

ُ
ْم٨ َُ اِبَغ ُمْجِغِمحَها ِل

َ
٧
َ
ٍت ؤ ْغٍَ

َ
ّلِ ٢

ُ
{, و٢ا٫ ؾبداهه: ِفي ٧

{ 
َ
ُ ز

َّ
ُ َواَّلل

َّ
ُغ اَّلل

ُ
ْم٨ ٍَ ُغوَن َو

ُ
ْم٨ ٍَ ًَ َو ا٦ِِغٍ

َ ْ
 {.ْحُر اإلا

ٟي في ٦خابه "ال٣ٗلُت اللُبرالُت" : ) ؼ الٍُغ ؤما مىاظهت ؤلاؾالم ٢ا٫ الكُش ٖبض الٍٗؼ

ُش  باؾمه مهاعخت ٞهظا ما ال ؾبَُل  ٖلى مهإع ألا٩ٞاع املخالٟت له, ولهظا  قاَض   بلُه, والخاٍع

 ٌُ ؤلاؾالم وجىدُخه,   ًإبى جبضًَل ول٨ً ٢ًاء هللابال بةٖاصة ٢غاءجه",  ؤلاؾالمُ  ُر ٛحَّ وكإ مهُلر "ال 

ىَن }٢ا٫ حٗالى: 
ُ
ٓ ِٞ َخا

َ
ُه ل

َ
ا ل َغ َوِبهَّ

ْ
٦ ِ
ّ
َىا الظ

ْ
ل ؼَّ
َ
ًُ ه ْد

َ
ا ه  ما بلٜ اللُُل  {, و٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص: "لُبلًٛ َظا ألامُغ ِبهَّ

ذ والجهاع",  ومً هٓغ في ؾىت هللا اإلاايُت وفي ٦خب اإلالل والىدل, في آالٝ الُىاث٠ التي ناٖع

الم, ًجض ؤهه ما مً ٨ٍٞغ خاصٍر الُىَم بال وله ؤنل  في جل٪ الُىاث٠ وألا٩ٞاع, ٞاأل٩ٞاُع ؤلاؾ

الجضًضة حُٗض جغ٦َُب ألا٩ٞاع ال٣ضًمت وجًٓ ؤجها جإحي بجضًض, و٢ض ػالذ جل٪ ألا٩ٞاُع ال٣ضًمت 

ولم جُل ؤمضا, و٢ض ٢ا٫ مِكُل ٖٟل٤ في آزغ نغاٖه ال٨ٟغي في مىاظهت ؤلاؾالم: "ل٣ض هضمذ 

 ألاجبإ في الهغإ ف
َ
ي مىاظهت ؤلاؾالم وجمىِذ ؤوي لم ؤ٦ً مٗه في مىاظهت, ل٣ض ٣ٞضث هه٠

 .(620)(مٗه, ل٣ض عظٗىا بلُه"

 

 () كاهىن اٖخباع اإلالانض الٗامت واإلاهالح اليلُت في الجؼثُاث ()

 

بالٛا في بُان ٦ُُٟت  بدشافي ٦خاب "اإلاىا٣ٞاث"  -عخمه هللا-وبٗض َظا ٞاٖلم ؤن للكاَبي 

ال٩لُت ٖىض الىٓغ في الضلُل الجؼجي اإلاىنل بلى الٗلم بالخ٨م  غاٖاة اإلا٣انض الٗامت واإلاهالرم

َغ  ما, وال ق٪ ؤنَّ  الكغعي في مؿإلٍت   مً ألاَمُت, ال ؾُما بطا ٧ان ٦شحر   َظٍ اإلاؿإلت في جهاًٍت  جدٍغ

ا فيمً اإلاىخدلحن لباب اإلا٣انض ًسبُىن زبِ ٖكىاء    ٖىض اٖخباَع
َ
  مَ ؼِ الجؼثُاث, ٞل

َ
خملت

 الٗلم 
ُ
  يبِ

ً
ٗت ٖمىما َظا الباب ٞهما وجٟهُما, نُاهت مً  ,باب اإلا٣انض زهىناولِ  ,للكَغ

ل الجاَلحن واهخدا٫ اإلابُلحن,  لىٟاؾخه, الكاَبي في َظا بغمخه,  ولهظا آزغث ؤن ؤوعص ٦المَ جإٍو

٩ىن ل حٗل٣ُاٍث  هَامكوؾإزبذ في  لغا٢م للكُش ٖبض هللا صعاػ عخمه هللا في مىايٗها, ٍو

ُا لخ٤ َظا بن قاء هللا ؤًًا جبُِىا وج٨مُال للٛغى, زم بةزغ طل٪ وؿخ٨مل  حٗل٣ُاث   ما هغاٍ مٞى

٤ للهىاب.  الباب, وهللا اإلاٞى

                                              

 (60 - 59ال٣ٗلُت اللُبرالُت )م  (620)
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ه: في اإلاؿإلت ألاولى مً ٦خاب  "اإلاىا٣ٞاث" ٦خاب ٢ا٫ الكاَبي في ُت ما ههُّ  ألاصلت الكٖغ

 
ُ
ٗت اث والخاظُاث ٖلى ٢هض املخاٞٓت ٖلى اإلاغا )) إلاا اهبيذ الكَغ جب الشالر مً الًغوٍع

ٗت وؤصلتها، ٚحَر مسخهٍت بمدّلٍ (621)والخدؿِىاث  في ؤبىاب الكَغ
ً
ٍُ مبشىزت ، و٧اهذ َظٍ الىظى

ا ال  صون باب، وال ب٣اٖضةٍ  صون مدل، وال بباٍب  صون ٢اٖضة, ٧ان الىُٓغ الكغعي ٞحها ؤًًا ٖام 

ي ٖلى ٧ ًسخو بجؼثٍُت  ٣طخِ
َ
ّلِ ظؼجّيٍ جدتها, وؾىاء  ٖلُىا ؤ٧ان ظؼثُا صون ؤزغي, ألجها ٧لُاث  ج

ٗت، و٢ض  , بط لِـ ٞى١َ (622)بياُٞا ؤم خ٣ُ٣ُا َظٍ ال٩لُاِث ٦ليٌّ جيخهي بلُه، بل هي ؤنى٫ُ الكَغ

                                              

ت(ٞإما : ) 22 - 2/17( ٢ا٫ الكاَبي في "اإلاىا٣ٞاث" 621) ، ٞمٗىاَا ؤجها ال بض مجها في ٢ُام مهالر الضًً )الًغوٍع

ىث خُاة، وفي ألازغي ٞىث الىجاة  والضهُا، بدُض بطا ٣ٞضث لم ججغ مهالر الضهُا ٖلى اؾخ٣امت، بل ٖلى ٞؿاص وتهاعط ٞو

، ٞمٗىاَا ؤجها مٟخ٣غ بلحها مً خُض الخىؾٗت وعٞ٘ ال٤ًُ اإلااصي )الخاحُاث(وؤما (, )لغظٕى بالخؿغان اإلابحنوالىُٗم، وا

الخغط واإلاك٣ت،  -ٖلى الجملت -في الٛالب بلى الخغط واإلاك٣ت الالخ٣ت بٟىث اإلاُلىب، ٞةطا لم جغإ صزل ٖلى اإلا٩لٟحن

، ٞمٗىاَا ألازظ بما ًل٤ُ مً مداؾً )الخدؿِىاث(وؤما (, )الر الٗامتول٨ىه ال ًبلٜ مبلٜ الٟؿاص الٗاصي اإلاخى٢٘ في اإلاه

جم٘ طل٪ ٢ؿم م٩اعم ألازال١  ( اَـ .الٗاصاث، وججىب اإلاضوؿاث التي جإهٟها ال٣ٗى٫ الغاجخاث، ٍو

ٞهى ما ًغظ٘ بلى ب٢امت الىٓام ألانلي لىٕى  )الًغوعي(: ؤما  ٢2/161ا٫ ابً ٖاقىع في "خاقُت الخى٣ُذ" و 

ه ًٖ ؤلاوؿان
ُ
ى الظي به ًمخاػ خال التها. وؤما , َو  )الخاجي(ؤخىا٫ ؤهىإ ظيؿه امخُاػا ؤولُا, وطل٪ ال٩لُاث الخمـ وم٨ّمِ

سغِط ؤلاوؿاَن ًٖ  ًُ ه, ؤٖجي الظي  ٞهى الظي به ٢ىام الىٓام اإلاضوي الظي ًمخاػ اإلاخهٟىن به ًٖ الُب٣اث الؿاٞلت مً هٖى

ظا ٧البُ٘ وؤلاظاعة واقتراٍ الٗضالت, ٞةها لى ٞغيىا الىخكُت بلى ٧ىهه مضهُا مالٟا مً قٗىب و  اثالث, َو ٢باثل ٖو

 في الجملت باٖخماص ٧ّلٍ ٖلى هٟؿه في ظلب ما ًلؼمه مً صواعي الخُاة البؿُُت, ول٨ىه ٣ًٟض الىٓام 
ُٕ اوٗضاَمها الؾخ٣ام الىى

غقي ٞهى  )الخدؿُني(اإلاضوي اإلابجي ٖلى الخٗاون والخ٩اٞل في ؤنىاٝ اإلاىاٞ٘. وؤما  ا, ٍو الظي ٨ًمل اإلاضهُت في ؤظلى مٓاََغ

ؤلاوؿان ًٖ اإلاكابهت بإهىإ ظيؿه ٧لها بلى مكابهت اإلاالث٨ت, ٦م٩اعم ألازال١ وؾلب الٗبض ؤَلُت الكهاصة واإلاغؤة ؤَلُت 

ا١ وهٓام الٗاثلت مً و  ُت وؤلاٞع ٗاِعى ألانى٫َ الكٖغ
ُ
الًت وبًهاء. و٢ض ؤلاماعة واٖخباع ما ًغظ٘ بلى اإلاغوآث وآلاصاب التي ال ح

ا لخى٠٢ ٚحٍر ٖلُه ٦ما٫َ الخى٠٢ اَـ . )  (ػٌٗغى للخدؿُجي ما ًهحٍر خاظُا, ٦ما ٌٗغى للخاجي ما ًهحٍر يغوٍع

( ٢لذ: الجؼجي الخ٣ُ٣ي ٦ما ج٣غع في ٖلم اإلاى٤ُ َى الٟغص والصخو مً الخ٣ُ٣ت, ٞالخ٣ُ٣ت هي اإلاٟهىم 622)

ِر ٖجها بال٨لي, ٞاإلوؿان مشال مٟهىمه ٦ليٌّ ٢ابل  ال٨لي الظي ًهض١ ٖلى ؤٞغاٍص ٦شحرة, وجل٪ ألاٞ غاص ظؼثُاث  للخ٣ُ٣ت اإلاٗبَّ

للكغ٦ت ناص١  ٖلى ؤٞغاص ٦شحرة, وزالض  مً الىاؽ بُٗىه َى ظؼجيٌّ خ٣ُ٣ي مً ظؼثُاث خ٣ُ٣ت ؤلاوؿان, والجؼجي الخ٣ُ٣ي 

كاع٦ه ٞحها ٚحُرٍ, بسالٝ ون٠ ؤلاوؿاهُت ُٞه مٟهىُمه ال ٣ًبل الكغ٦ت ٦ما َى ْاَغ  في اإلاشا٫, ٞظاُث زالٍض اإلاظ٧ىع ال ٌ

ٞهى مكتر٥ بِىه وبحن ٧ل ٞغص مً ألاٞغاص التي ًهض١ ٖلحها مٟهىُم ؤلاوؿان, ولهظا ٣ًىلىن في حٍٗغ٠ ال٨لي: َى اإلاٟهىم 

٣ىلىن في الجؼجي الخ٣ُ٣ي: َى اإلاٟهىم الظي ًمى٘ هٟـ جهىعٍ مً  الظي ال ًمى٘ هٟـ جهىعٍ مً و٢ٕى الكغ٦ت ُٞه, ٍو

و٢ٕى الكغ٦ت ُٞه. ؤما الجؼجي ؤلايافي ٞهى ألازو مً شخيء, ؾمي ظؼثُا بياُٞا ألن ظؼثِخه خانلت باإلياٞت بلى ؤٖمَّ مىه 

ال بالخ٣ُ٣ت, ٣ٞض ٩ًىن ٧لُا باليؿبت بلى ؤزو مىه, ٧الخُىان ٞةهه ظؼجيٌّ باليؿبت بلى الجؿم الىامي, ٦ليٌّ باليؿبت بلى 

ُت لكُش ٖبض هللا صعاػ ٖلى َظا اإلاىي٘ ؤن مغاص الكاَبي بال٩لُاث )اإلازم الظي ًازظ مً حٗل٤ُ ا ؤلاوؿان. ٣انض الكٖغ

ُت(,  الٗامت( اث ؤو الخاظُاث ؤو الخدؿُيُاث, وؤما الجؼجي ؤلايافي ٞهى )ال٣ىاٖض الكٖغ ؾىاء ٧اهذ مً ظيـ الًغوٍع

َبي َى ؤن َظٍ ال٩لُاث ٖباعة ًٖ ٢لذ: والخانل ؤن مغاص الكا وؤما الجؼجي الخ٣ُ٣ي ٞهى )الضلُل الجؼجي الخٟهُلي(.
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ٟخ٣َغ بلى بزباتها ب٣ُاٍؽ ؤو ٚحٍر ًُ ها ختى  ًُ ٣َٟض بٗ ًُ ذ, ٞال ًصر ؤن  , ٞهي ال٩اُٞت في (623)جمَّ

ْم لى ٢ا٫: } حٗاهللا مهالر الخل٤ ٖمىما وزهىنا, ألنَّ 
ُ
ْم ِصًَى٨

ُ
٨
َ
ُذ ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
َما ا٫: }و٢ {,ال

ْيٍء 
َ

ًْ شخ ٨َِخاِب ِم
ْ
َىا ِفي ال

ْ
َ غَّ

َ
و٢ىله: "ال حهل٪ ٖلى  الخضًض,وفي الخضًض: "جغ٦خ٨م ٖلى الجاصة"  {,ٞ

 وهدى طل٪ مً ألاصلت الضالت ٖلى جمام ألامغ وبًًاح الؿبُل. ,هللا بال َال٪"

  وهي ؤنى٫ُ  (624)ذ الجؼثُاثوبطا ٧ان ٦ظل٪، و٧اه
 
ٗت ٞما جدتها مؿخمضة مً جل٪  الكَغ

ً , ٞمِ (626)مً ؤهىإ اإلاىظىاصاث ، قإن الجؼثُاث م٘ ٧لُاتها في ٧ل هىٍٕ (625)ألانى٫ ال٩لُت

                                                                                                                                             

ٗت, ولهظا ٞةجها ال حٗغى لها الجؼثُت مُل٣ا, ؾىاء ؤ٧اهذ  ألاظىاؽ الٗلُا التي لِـ ٞى٢ها شخيء, ٞهي ؤٖم شخيء في الكَغ

خباع, بسالٝ ما جدتها مً ألاظىاؽ ٞةجها وبن ٧اهذ ٧لُاث باٖخباع طاتها ل٨جها ظؼثُاث باٖخباع ما َى ٞى٢ها  بالظاث ؤم بااٖل

لى َظا ٩ٞل ما َى جدذ ألاظىاؽ الٗالُت ٌٗخبر ظؼثُاث بالىٓغ بلحها وبن ٧ان مجها ما َى ٦لي بالىٓغ بلى طاجه, و  ؤٖم مجها, ٖو

ومً َىا ناع الجيـ الٗالي ٢ايُا ٖلى ظمُ٘ ما جدخه مً الجؼثُاث, ألهه مً اإلاٗلىم ؤن ال٨لي ظؼء  مً ظؼثُه, ٞما مً 

ت ٖلى الجيـ ال م يغوعة.ظؼثُت بال وهي مىٍُى  ٗالي ألٖا

ُت ( ٢ا٫ صعاػ: 623) ها، وؤصلتها الكٖغ ِٖ غو ٗت ٞو  مً مؿاثل الكَغ
 
ؤي: بن اإلاغاجب الشالزت ال جسلى مجها ظؼثُت

اث الضًً وخاظُاجه وجدؿِىاجه، وال بحن ألامىع الٗاصًت  الخٟهُلُت مؿخٛغ٢ت لهظٍ الٟغوٕ والجؼثُاث، ال ٞغ١ بحن يغوٍع

ا، وال بحن ٢اٖضة الٛغع و٢اٖضة الغبا مشال، والٛغُى الخٗمُم،  والٗباصًت, ٞال ٞغ١ في طل٪ بحن حَر الهالة والبُ٘ وال٣ًاء ٚو

ما مً الاؾخدؿان واإلاهالر  وؤن ألاصلت الخٟهُلُت ٖامت قاملت، بن لم ج٨ً مً ال٨خاب, ٞمً الؿىت ؤو ؤلاظمإ, ؤو ٚحَر

ت جخٗل٤ بجؼثُاِث اإلاغاجب الشالر اإلاظ٧ىعة، و٦ما ؤن ألامغ اإلاغؾلت باٖخباع الجؼثُاث في جل٪ ألاصلت, ٞهظٍ ٧لها ؤصلت جٟهُلُ

ِزظث مً اؾخ٣غائها، هي ؤًًا ٖامت ل٩ل ما ًخٗل٤ بهظٍ اإلاغاجب 
ُ
٨َظا في ألاصلت الخٟهُلُت, ٞهى ٦ظل٪ ؤًًا في ٧لُاتها التي ؤ

ُت صون   جٟهُلُت جخٗل٤ ببٌٗ اإلاغاجب صون بٌٗ، وال بٌٗ ال٣ىاٖض الكٖغ
ً
بٌٗ، بل بجها ٧لُاث  الشالر، ال جسو ؤصلت

تزن بها ٍَغ٤  ُت اإلاؿماة ظؼثُا بياُٞا, ٞخًبِ م٣انضَا ٍو ٖامت ج٣٘ ٖلى ظمُ٘ ألاصلت الخٟهُلُت وال٣ىاٖض الكٖغ

ُت اإلاظ٧ىعة مبشىزت في ظمُ٘ ٞغوٕ  بظغائها والٗمل بها، ٨ٞما ؤن الجؼثُاث التي هي ألاصلت الخٟهُلُت وال٣ىاٖض الكٖغ

لى ؤٞغاص ألاصلت الخٟهُلُت التي اإلاغاجب الشالر, ٦ظل٪ َظٍ  ال٩لُاث اإلاإزىطة مً اؾخ٣غائها ٢ايُت ٖلى ٧ل الجؼثُاث ٖو

, ألن طل٪ بهما ٣ٌٗل في ٞغوٕ  ٌُ جل٪ ال٩لُاث ختى ًٟخ٣غ بلى بزباتها ب٣ُاؽ ؤو ٚحٍر ٣ٟض بٗ ًُ جىضعح جدتها, ٞال ًخإحى ؤن 

ُت جامت اَـ .  ألاخ٩ام ال في ؤنىلها، وبال؛ إلاا ٧اهذ الكٖغ

ؤي: الخ٣ُ٣ُت, ٦ىهىم ألاصلت الخٟهُلُت، ؤو ؤلاياُٞت, ٧ال٣ىاٖض ال٩لُت التي جىضعط جدذ ٧لُاث ٢ا٫ صعاػ:  (624)

ٗت ٞما جدتها" اَـ . م مجها, ٞلظا ٢ا٫: "وهي ؤنى٫ الكَغ  اإلاغاجب الشالر ألٖا

غا وجٟهُال للم٢٣ا٫ صعاػ: ( 625) ُت وما ؤزظ ٖجها مً ال٣ىاٖض بهما ظاء ج٣ٍغ ُت الٗامت ألن ألاصلت الكٖغ انض الكٖغ

 ٖلى َظٍ اإلاغاجب، التي بدٟٓها ًيخٓم ؤمُغ اإلاٗاف 
َ
ُٕ املخاٞٓت في اإلاغاجب الشالر، و٧ل ما ظاء مً طل٪ الخٔ ُٞه الكاع

 واإلاٗاص اَـ .

ُٕ اإلاغ٦ب مً ال٨لي ( 626) بط ٢ىام ٧ل ظؼجي خانل  باملجمٕى مً ال٨لي والدصخو, ٞسالض مشال ٢ىامه َى املجمى

ى ؤلاوؿاهُت, واإلاصخهاث التي جمحز ٧لَّ ٞغٍص ًٖ ُمكاع٦ِه في الخ٣ُ٣ت, ولهظا ٣ًىلىن: ٧ل ٦لي َى ظؼء  مً ظؼثُه, ألن  َو

غصا لهظا اإلاٗجى ُٞما هدً ُٞه ه٣ى٫: ٧ل خ٨م  خ٣ُ٣ت الجؼجي جتر٦ب مً ال٨لي واإلاصخهاث, ٞال٨لي ظؼء مً ظؼثُه, َو
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اٖخباُع جل٪ الجؼثُاث بهظٍ ال٩لُاث ٖىض بظغاء ألاصلت الخانت مً ال٨خاب والؿىت  الىاظِب 

  الجؼثُاُث  ؤن ج٩ىن  وؤلاظمإ وال٣ُاؽ, بط مدا٫  
ً
, ٞمً ؤزظ بىّوٍ مشال (627)ًٖ ٧لُاتها مؿخٛىُت

ه, ٣ٞض ؤزُإ.غِ ْٗ ُم  في ظؼجّيٍ  ِ
ُّ  يا ًٖ ٧ل

ه ٞهى مسُئ، ٦ظل٪ مً ؤزظ بال٨لي مٗغيا ٗغِ ً ؤزظ بالجؼجي ُم َم  و٦ما ؤنَّ  ِ
ُّ يا ًٖ ٧ل

 .(628)ًٖ ظؼثُه

َٖ  :وبُاُن طل٪ ي الٗلِم بال٨لي بهما َى ِمً   جل٣ِّ
غاِئها, وبال ٞال٨ليُّ مً ى الجؼثُاث واؾخ٣غْ ؤنَّ

، وألهه لِـ بمىظىٍص في الخاعط، وبهما َى (629)بالجؼثُاث خُض َى ٦ليٌّ ٚحُر مٗلىٍم لىا ٢بل الٗلِم 

  ً غاى ًٖ (630)في الجؼثُاث خؿبما ج٣غع في اإلا٣ٗىالث مًمَّ  م٘ ال٨لي م٘ ؤلٖا
ُ
ا الى٢ٝى

ً
, ٞةط

 م٘ شخيٍء لم ًخ٣غع الٗلُم 
 
 بالجؼجي، والجؼجي َى ُمِٓهُغ الٗلِم به. به بُٗض صون الٗلم الجؼجي و٢ٝى

ًُ  الجؼجيَّ  وؤًًا, ٞةنَّ  غاُى  ٘ ظؼثُا بال ل٩ىن ال٨ليِّ ىيَ لم   ُٞه ٖلى الخمام وبه ٢ىاُمه، ٞاإٖل

 .(632)، وطل٪ جىا٢ٌ(631)بٖغاى  ًٖ ال٨لي هِٟؿه في الخ٣ُ٣ت ًٖ الجؼجي مً خُض َى ظؼجيٌّ 

                                                                                                                                             

اث ؤو الخاظُاث ؤو قغعي ظؼجي ال بض ؤن ٩ًىن مكخمال ٖلى شخيء مً اإلا٣انض الكغ  ُٖت الٗامت بدؿب عجبخه مً الًغوٍع

 الخدؿُيُاث.  )ػ(

ما ومهالر, ٞةها ه٣ُ٘ بإهه ال ًم٨ً ؤن ًِىضَّ ( ٞىدً ٖىضما ًخ٣غع ٖىضها بال٣ُ٘ ؤن 627)
َ
للغب هلالج لج في ؤخ٩امه ِخ٨

ٕ  بها, زم هٓحر َظا في اإلا٣ٗى٫ ؤن الجؼجي خ٨م   ٌؿخدُل ؤن ٌٗغو ًٖ ال٨لي, ألن  ظؼجي ًٖ َظٍ ال٩لُت, ألن ٧لُتها م٣ُى

اهخٟاء ال٨لي ٌؿخلؼم اهخٟاء طاجه َى, ٞةن ال٨ليَّ ظؼء  مً م٣ىماث طاجه, واهخٟاء الجؼء ٌؿخلؼم اهخٟاء ال٩ل ٦ما َى مٗلىم, 

 ٞالٗكغة مشال بطا ه٣و مجها واخض  لم جب٤ ٖكغة.  )ػ(

ت ألاخ٩ام, ولىا ٠ُٖ ( وبهظا ٌٗلم بُالن صٖىي الاؾخٛىاء بالىٓغ في ال٩لُاث ًٖ الى628) ٓغ في الجؼثُاث إلاٗٞغ

 . )ػ(في زىاًا ال٨خابٖلحها 

٣ًى٫: ال٨لي ما ج٣غع بال بٗض جدب٘ الجؼثُاث وجهٟدها والى٢ٝى ٖلى وظىص ال٨لي ٞحها, ٞال ًصر بٗض طل٪ ( 629)

غ ألاخ٩ام الخٟهُلُت, ألن الجؼثُاث مجها ؤزظ ال٨لي, ُٞغخها َغح لل٨لي  غاى ًٖ الجؼجي لخ٣ٍغ ىاٍ مجها. )ػ(ؤلٖا  الظي ٖٞغ

مٗىاٍ ؤن ال٨لي ال ًىظض في الخاعط ٧لُا مجغصا ًٖ اإلاصخهاث, وبهما ًىظض في يمً الجؼجي الكامل له ( 630)

مَّ بن قئذ. )ػ( 
َ
 وللمصخهاث. ومؿإلت صزى٫ ال٩لُاث في الىظىص َغ٢ىاَا في ٦خابىا "الجىاَغ اإلاًُت" ٞغاظٗها ز

لؼم مً هٟي الجؼجي هٟي ال٨لي يغوعة لؼوم اهخٟاء ال٩ل الهخٟاء ألن ال٨لي ظؼء مً الجؼجي ٦ما ؾل٠( 631) , ٍو

لؼم مً اهخٟاء الخُىاهُت التي هي ظؼء  اهخٟاُء ؤلاوؿاهُت  الجؼء, ٞاإلوؿان مشال مغ٦ب مً مجمٕى الخُىاهُت والىا٣َُت, ٍو

 التي هي ٧ل. )ػ(

ظا وظه الخىا٢ٌ في ال٣ى٫ باٖخباع ال٨لي صون الجؼجي, َى ؤن ناخب َظ( 632) م اٖخباع ال٨لي, َو ا ال٣ى٫ ًٖؼ

, وطل٪ مً ظهت ٖضم اٖخباٍع للجؼجي اإلاكخمل ٖلى ال٨لي, ٞٗضم اٖخباٍع للجؼجي ًلؼم مىه  ْاَغ, زم بهه ٣ًغع ٖضَم اٖخباٍع

ظا ٖحن الخىا٢ٌ املخا٫, وهلل ص ً ُٞه, ٞغظ٘ ألامغ بلى ٧ىن ال٨لي مٗخبرا ٚحَر مٗخبر, َو ع ٢ُٗا ٖضُم اٖخباع ال٨لي اإلاخًمَّ

غ. )ػ(  الكاَبي في َظا الخ٣ٍغ
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 ًاصي بلى ال
ً
غاَى ًٖ الجؼجّيِ ظملت غاَى  ً ظهت ؤنَّ ك٪ في ال٨لي مِ وألنَّ ؤلٖا ٖىه بهما  ؤلٖا

َُّ ٩ًىن ٖىض مسالٟخِ  ا بهما هإزظٍ مً م٘ ؤهَّ  الجؼجيَّ  له، وبطا زال٠ ال٨ليُّ  املخالِٟت  ِم ه لل٨لي ؤو جى

ظؼءا مً  به, إلم٩ان ؤن ًخًمً طل٪ الجؼجيُّ  لم ًخد٤٣ الٗلُم  طل٪ ال٨ليَّ  الجؼجي, ص٫ ٖلى ؤنَّ 

، وبطا ؤم٨ً َظا, لم ٨ًً ُبضٌّ مً الغظٕى بلى الجؼجي في (633)ظؼءا مىه ُر ال٨لي لم ًإزظٍ اإلاٗخبِ 

ت ال٨لي، وص٫َّ طل٪ ٖلى ؤنَّ  ه ًا٦ض ل٪  مٗٞغ
ُّ
ظا ٧ل ٗخبر بةَال٢ه صون اٖخباع الجؼجي، َو ٌُ ال٨لي ال 

  اإلاُلىَب  ؤنَّ 
ُ
, ألنَّ  املخاٞٓت الجؼجي و ، (634)ه بلى طل٪ال٨لي بهما جغظ٘ خ٣ُ٣خُ  ٖلى ٢هض الكإع

ًٗ ٦ظل٪ ؤً ما م  ا في ٧ل مؿإلت.ًا؛ ٞال بض مً اٖخباَع

 ٧لُت، زم ؤحى الىوُّ ٖلى ظؼجّيٍ  ٞةطا زبذ باالؾخ٣غاِء 
 
 بىظٍه مً  ٢اٖضة

َ
ًسال٠ ال٣اٖضة

ُىوَّ ٖلى طل٪ الجؼجي بال م٘  وظٍى املخالٟت, ٞال بض مً الجم٘ في الىٓغ بُجهما, ألنَّ  ًَ الكإع لم 

 َظا م
ُ
ٗت, ٞال الخٟٔ ٖلى جل٪ ال٣ىاٖض، بط ٧لُت  بٗض ؤلاخاَت بم٣انض الكَغ

ً
 يغوعة

 
ٗلىمت

سَغم ال٣ىاُٖض بةلٛاء ما اٖخبٍر الكإع
ُ
 َظٍ ؤن ج

ُ
، وبطا زبذ َظا, لم ًم٨ً ؤن (635)ًم٨ً والخالت

 لػى الجؼجي.ٗخبر ال٨ليُّ وٍُ ٌُ 

ا، وبطا ٧ان ٦ظل٪ لم  ها ؤو ؤ٦ثَر ِ
ّ
ٞةن ٢ُل: ال٨لي ال ًشبذ ٧لُا بال مً اؾخ٣غاِء الجؼثُاث ٧ل

ى صازل  جدذ ال٨لي, ألنَّ ًم َٟغى ظؼجيٌّ بال َو ًُ مَّ  ٨ً ؤن 
َ
بلى  , ٞالىُٓغ (636)الاؾخ٣غاَء ٢ُعيٌّ بطا ج

 َٖ ْغُى مسالِٟخه ٚحُر صخُذ، ٦ما ؤهَّ (637)ىاءالجؼجي بٗض طل٪ 
َ
 ا بطا خهَّ ، ٞو

ْ
 ً خ٣ُ٣ِت ىا مِ ل

                                              

ه الخ٣ُ٣ي، و٢ىله: "لم ًإزظٍ اإلاٗخبر ظؼء مىه"؛ ؤي: مما اصعى ؤهه ٧لُه، ٌٗجي: ٞال ٩ًىن َى صعاػ: ( 633) ِ
ُّ ؤي: مً ٧ل

  ٧لُه اَـ .

ؤي: ألن اٖخباع ال٨لي ومالخٓخه ٖىض الىٓغ في الجؼثُاث بهما ٣ًهض مىه املخاٞٓت ٖلى م٣انض صعاػ: ( 634)

، وال    ٩ًىن طل٪ صون الىٓغ للجؼجي ؤًًا اَـ .الكإع

ؤي: مما جًمىخه ال٣ىاٖض، وبطا, ٞال٣ىاٖض مٗخبرة لم حهضمها َظا الىو في َظا الجؼجي، ول٨ً َظا ال صعاػ: ( 635)

لػي الجؼجي,  فال بض مً اٖخباع الىلي في غحر مىي٘ اإلاٗاعيت ختى ال ُيهَضع الىلي  وال ٣ًطخي باٖخباع ال٨لي وخضٍ مُغصا ٍو

 ، وؾُإحي له بُان  وجمشُل اَـ .الجؼجي

٢ا٫ بًٗهم: "وجمامه بالىٓغ في ألاصلت الجؼثُت، وما اهُىث ٖلُه مً الىظٍى الٗامت ٖلى خض الخىاجغ صعاػ: ( 636)

ها ؤمغ واخض ججخم٘  اإلاٗىىي الظي ال ًشبذ بضلُل زام، بل بإصلت ًىًاٝ بًٗها بلى بٌٗ، بدُض ًيخٓم مً مجمٖى

ٗت اٖخباع ال٣ُعي الٗام، وؤن جسل٠ بٌٗ الجؼثُاث ًٖ م٣خطخى ٖلُه جل٪ ألاصلت، و  ج٣ضم ؤن ألا٦ثري مٗخبر في الكَغ

ال٨لي ال ًسغظه ًٖ ٧ىهه ٧لُا؛ ألهه بطا زغط ًٖ يغوعي مشال، ٞةهما ًسغط لخاجي ؤو ٦مالي لٗاعى ال لظاجه، وال ًخجاوػ 

 ألانى٫ الشالزت" ا. َـ.

ها بالخهٟذ, ووظه الٗىاء ؤن الجؼجي ٢ض ظغي الىٓغ ألن الاؾخ٣غاء الخام َى ما ظغي ُٞه ( 637) ِ
ّ
جدب٘ الجؼثُاث ٧ل

ظا ٖبض. )ػ( فيُٞه يغوعة ٧ىن الاؾخ٣غاء جاما, ٞالىٓغ ُٞه بٗض طل٪ ؾعي    جدهُل الخانل, َو
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ىَظض بوؿان  بال و  ؤلاوؿاِن  ًُ ِصرَّ ؤن  ًَ َى خُىان, ٞالخ٨م مشال باالؾخ٣غاء مٗجى الخُىاهُت, لم 

ظض ؤو لم ًىظض, ٞال اٖخباَع به في الخ٨م بهظا ال٨لي مً ٖلُه بال٨لي خ٨م  ٢ُعيٌّ ال ًخسل٠، وُ 

خُض بهه ال ًىظض بال ٦ظل٪، ٞةطا ٞغيذ املخالٟت في بٌٗ الجؼثُاث, ٞلِـ بجؼجي له 

  ها ؤنَّ ْض َظ ٧الخمازُل وؤقباَها، ٨ٞظل٪ َىا, بطا وَ 
َ
ؤو اليؿل ؤو اإلاا٫  ٖلى الضًً ؤو الىٟـ الخٟٔ

ا، ووظضها طل٪ ٖىض اؾخ٣غاء ظؼثُاث ألاصلت, خهل لىا  اث مٗخبر  قٖغ ؤو ال٣ٗل في الًغوٍع

ُ٘ بدٟٔ طل٪، وؤهه اإلاٗخبر    ظؼجّيٍ  خُشما وظضهاٍ, ٞىد٨م به ٖلى ٧ّلِ ال٣ُ
ُ
إل ٞ غى ٖضُم الَا

ِٝ ما وي٘، } ٖلُه، ٞةهه ال ٩ًىن بال ٖلى طل٪ الِىػان، ال ًسالٟه ٖلى خا٫, بط ال ًىظض ْى بسال
َ
َول

ِشحًرا
َ
ا ٦

ً
ٞ
َ
ِخال

ْ
ُِه از ِٞ َىَظُضوا 

َ
ِ ل

َّ
ْحِر اَّلل

َ
ْىِض ٚ ِٖ  

ًْ اَن ِم
َ
٧ 

ُ
الجؼجي بٗض خهى٫ الٗلم  اٖخباعِ  {, ٞما ٞاثضة

 بال٨لي؟

 ؤنَّ  َم لِ ُٖ  َظا صخُذ  ٖلى الجملت، وؤما في الخٟهُل ٞٛحُر صخٍُذ، ٞةهه بْن  ٞالجىاب: ؤنَّ 

 
َ
اث مٗخ الخٟٔ ًَ َبر  ٖلى الًغوٍع َُّ  بجهِت  الٗلُم  ِل دهُ ، ٞلم  ا الخٟٔ اإلاٗ ًَ ىت, ٞةنَّ للخٟٔ وظى

 ًُ  صون خا٫، ؤو ػماٍن  ضع٦ها ال٣ُٗل و٢ض ال ًضع٦ها، وبطا ؤصع٦ها, ٣ٞض ًضع٦ها باليؿبت بلى خا٫ٍ ٢ض 

 صون ٖاصة, ٩ُٞىن اٖخباعُ  صون ػمان، ؤو ٖاصةٍ 
َ
ال١ ز ، ٦ما (638)ا لل٣اٖضة هِٟؿهاًم غْ َا ٖلى ؤلَا

غ ِه ال٣خل بال٣هام، بطا ا٢خُ  باُب  , لم ًيؿضَّ ل: بهه لى لم ٨ًً ُٞه ٢هام  ال٣خل باإلاش٣َّ ٢الىا في 

ى ال٣خُل  به ٖلى خالٍت  في اقترا٥ الجماٖت في ٢خل  ص، و٦ظل٪ الخ٨ُم باملخضَّ  واخضة, َو

 (639)الىاخض
ُ
ى وؾاثغ الغزو الهاصمت لٗؼاثم ألاوامغ في الهالة مشال م٘ اإلاغ  ه ال٣ُامُ ، وِمشل

                                              

الكإع ٦ما ٢غع اإلاهالر ال٩لُت ٣ٞض ٢غع َغاث٤ جدهُلها, ٩ُٞىن جًُِ٘ َغاث٤ الخدهُل مؿخلؼما ( ألن 638)

 اإلاهالر ال مدالت. )ػ(لخًُِ٘ جل٪ 

٣ٞض ٢اص ٖمغ مً زمؿت ؤو ؾبٗت في عظل واخض ٢خلٍى ُٚلت؛ ألهه هنع هللا يضر ؤصع٥ ظهت خٟٔ الىٟـ صعاػ: ( 639)

ظٍ ٢ض ٠٣ً ال٣ٗل صوجها؛ ُٟٞهم  بال٣هام، وؤهه لى لم ٣ًخل الجماٖت بالىاخض لم ًيؿض باب ال٣خل بد٨م ال٣هام، َو

لىٟـ؛ ٞهظا اظتهاص ٖمغ خُض ٢ا٫: "لى جماأل ٖلُه ؤَل نىٗاء ل٣خلتهم ؤن ٢خل ؾبٗت بصخو واخض لِـ خٟٓا ل

، ٖلى ؤهه هنع هللا يضر ٧ان مترصصا ُٞه ختى ٢ا٫ له ٖلي: ؤعؤًذ لى اقتر٥  ظمُٗا", ألهه ٞهم ظهت الخٟٔ التي ٢ض ٠٣ً ٞحها ٚحٍر

ل باإلاش٣ل ٣ٞض وعص ُٞه ٢هت الحهىصي ظماٖت في ؾغ٢ت، ؤ٦ىذ ج٣ُٗهم؟ ٢ا٫: وٗم. ٢ا٫: ٨ٞظا َىا"؛ ٞد٨م بال٣خل. ؤما ال٣خ

ً ٢خل بهما؛ ٞاهٓغ وظهَ  ت ٖلى ؤوياح لها بذجغ، ٞغضخ عؾى٫ هللا عؤؾه بذجٍغ ٍ م٘ ؤهه مىهىم، ط٦غِ  الظي ٢خل الجاٍع

ٍ٘ ًغظ٘ لخٟٔ الىٟـ، و٦ظل٪ ٢ا٫ ابً الخاظب: "بهه زبذ بال٣ُاؽ ٖلى املخضص"،  م ُٞه ٖضم ال٣هام إلااو زم ال ًخَى

ى و٧إهه لم ٨ًخ٠  بالىو الظي ؤقغها بلُه في الخضًض إلااو٘ في الخضًض، وال ٌٗترى بإهه مً باب ال٣ُاؽ في ألاؾباب، َو

ى ال٣خل الٗمض ا ؛ ألن الؿبب واخض َو  لٗضوان؛ ٞال ٢ُاؽ في الؿبب اَـ .ممىٕى
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اثوالىىا ُاث مً ال٣ىاٖض ، ومشل طل٪ اإلاؿخصىَ (640)هي بٖماال ل٣اٖضة الخاظُاث في الًغوٍع

، ٞلى اٖخبرها (641)اإلااوٗت ٧الٗغاًا، وال٣غاى، واإلاؿا٢اة، والؿلم، وال٣غى، وؤقباٍ طل٪

ها
َّ
اِث ٧ل اث ؤًًا (642)الًغوٍع ، ٞإما بطا اٖخبرها في ٧ل (643)ألزلَّ طل٪ بالخاظُاث ؤو بالًغوٍع

 ظؼثُاتِ  عجبٍت 
َ
 ها, ٧ان طل٪ مداٞ

ً
ا مً ال٩لُاث, ٞةنَّ  ٓت لى ٚحَر جل٪ اإلاغاجب  ٖلى جل٪ الغجبت ٖو

 
َ
ًُ سُض ًَ  الشالر ا، ٞةطا ٧ان ٦ظل٪, ٞال بض مً اٖخباع ال٩ّلِ م بٗ ًً ها بٗ ًُ ُو بٗ سّهِ  ها بًٗها وٍُ

 في مىاعصَا وبدؿب ؤخىالها.

ُٕ مً طل٪ ما ال جضع٦ه ال٣ٗى٫ُ بال بالى ٗخبر الكاع ٌَ ما  وهى ؤهثرُ ، (644)ٖلُه ّوِ وؤًًا, ٣ٞض 

ٗت في الجؼثُاث راث ٢ض ٧اهىا ًداٞٓىن ٖلى جل٪  , ألنَّ (645)صلذ ٖلُه الكَغ
َ
ت َٟ ال٣ٗالء في ال

ألاقُاء بم٣خطخى ؤهٓاع ٣ٖىلهم، ل٨ً ٖلى وظٍه لم ًخجهىا به بلى الٗض٫ في الخل٤ واإلاىانٟت 

وتهضم ٢اٖضة ؤزغي ؤو وا٢ٗا، واإلاهلخت جٟىث مهلخت ؤزغي،  بُجهم، بل ٧ان م٘ طل٪ الهغُط 

ن ِمً هَ ٢ىاٖض, ٞجاء الكإع باٖخباع اإلاهلخت والىَّ  ٟت اإلاُل٣ت في ٧ل خحن وفي ٧ل خا٫، وبحَّ

 
َ
غص وما ٌٗاعيه وظه  آز

َّ
، ٞلى  ُغ اإلاهالر ما ًُ مً اإلاهلخت، ٦ما في اؾخصىاء الٗغاًا وهدٍى

                                              

ى الضًً َىا, في الهالة مشال بطا ظغي ألامغ ٞحها لجهاًتها،صعاػ: ( 640) ولى ؤصي بلى  ٞاملخاٞٓت ٖلى الًغوعي, َو

اإلاك٣ت الٟاصخت مداٞٓت ٖلى َظا الًغوعي, ما ٧ان ًغزو في ال٣ٗىص مشال للمٍغٌ، ومشله ٣ًا٫ في ُٞغ عمًان 

لخٟذ بلحها في الاؾخيباٍ، وؤ٦خٟي بإنل الخٟٔ  للمٍغٌ ال٣اصع بمك٣ت، ٞلى لم ًىو الكإع ٖلى َظٍ الجؼثُاث ٍو

ٕى ٢ُٗا, ٣ٞض هٓغ بلى ٢اٖضة الخاظُاث في َظٍ للًغوعي إلاا ٧ان َظا الترزو، ولى لم ٨ًً ألصي  بلى ال٤ًُ والخغط اإلاٞغ

اث اَـ .  اإلاؿاثل م٘ ؤجها في مىيٕى الًغوٍع

َظا بىاء ٖلى ؤن البُ٘ وؤلاظاعة مً الًغوعي، ولم ًجغ املخاٞٓت ٖلى الًغوعي ٞحهما للجهاًت، بل ( صعاػ: 641)

٘ الخغط التي هي الخانُت للخاظُاث, ٞا ها ٧الٛغع في ال٣غاى ؤٖملذ ٢اٖضة ٞع َٗ ؾخصىِذ مً ال٣ىاٖض التي ج٣خطخي مى

٨ظا اَـ .  واإلاؿا٢اة، َو

اء بها في ٧ل ظؼثُاتها ألظل طل٪ بالخاظُاث في ٦شحر مً ظؼثُاتها؛ ٣ُٞ٘ الخغط ( صعاػ: 642) ؤي: بدُض هلتزم الٞى

ٗت، و٢ض ًسل طل٪ بالًغوعي هٟؿه اَـ .  اإلاىبىط في الكَغ

ظ باملخاٞٓت ٖلى يغوعي بلى ؤلازال٫ به هِٟؿه ؤو بًغوعي آزغ, مشا٫ ألاو٫ بطا لم ؤي: ٢ض ًاصي ألاز( صعاػ: 643)

اصجه؛ ٣ٞض ًاصي الىيىء بلى قضة اإلاغى ختى ال ٌؿخُُ٘ الهالة عؤؾا، ؤو ال  هبذ الخُمم للمٍغٌ زكُت اإلاغى ؤو ٍػ

 ٌؿخُُٗها باإلا٣ضاع الظي ٌؿخُُٗه لى جُمم، ومشا٫ الشاوي ْاَغ اَـ .

مً املخاٞٓت ٖلى اإلاغاجب في ظؼثُاتها ومىاعصَا ما ٌكدبه ؤمُغٍ ٖلى ال٣ٗل, وال ٌٗٝغ ظهت الخٟٔ  ؤي:صعاػ: ( 644)

 ُٞه بال بالىو اَـ .

ؿخٛجى ( 645) ٌُ ظٍ ٢انمت مً الكاَبي إلاىخدلي باب اإلا٣انض, وخانلها ؤن اإلا٣انض الٗامت واإلاهالر ال٩لُت ال  َو

٣ى٫ وبن اَخضث بلى ال٩لُاث ٦ما َى خا٫ ؤَل الٟتراث, ٞةجها ال حؿخ٣ل بها ًٖ جدب٘ ألاصلت الجؼثُت الخٟهُلُت, ألن الٗ

 بةصعا٥ َغ٢ها الخٟهُلُت. )ػ(
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  ٌ ى مىا٢ ،  إلا٣هىِص ؤٖغى ًٖ الجؼثُاث بةَال١, لضزلذ مٟاؾُض ولٟاجذ مهالر، َو الكإع

ًَ وألهه مِ  ًُ سُض ً ظملت املخاٞٓت ٖلى ال٩لُاث, ألجها   م بٗ
 
ً اٖخباع مِ  ها بًٗا، و٢لما جسلى ظؼثُت

ِلم ؤنَّ  ال٣ىاِٖض  ُٖ ن  في  الشالر ٞحها، و٢ض  بًٗها ٢ض ٌٗاعى بًٗا, ٣ُٞضم ألاَم خؿبما َى مبحَّ

  والىهىُم ٦خاب الترظُذ، 
ُ
 .(646)ىماٌاإلاٗخبرة جخًمً هظا ٖلى ال وألاكِؿت

ى ؤهه ال بض مِ  ٞالخانُل  ً اٖخباِع زهىِم الجؼثُاث م٘ اٖخباع ٧لُاتها، وبال٨ٗـ، َو

 .(647)املجتهضًً بةَال١، وبلُه ًيخهي َل٣هم في مغامي الاظتهاص مىخهى هٓغِ 

َع في الؿاا٫ ٖلى الجملت صخُذ, بط ال٨ليُّ  ّغِ
ُ
ال ًىسغم بجؼجّيٍ ما، والجؼجيُّ مد٩ىم   وما ٢

ؤلاوؿان  ل٨ً باليؿبت بلى طاث ال٨لي والجؼجي ال باليؿبت بلى ألامىع الخاعظت, ٞةنَّ  ٖلُه بال٨لي،

 مً مغٍى  زاعٍط  ٥ باإلعاصة، و٢ض ٣ًٟض طل٪ ألمغٍ مشال ٌكخمل ٖلى الخُىاهُت بالظاث، وهي الخدغُّ 

ان خ٣ُ٣ت ٘  مً ظٍغ  في هٟؿه، و٧ىُن ظؼجّيٍ مً ظؼثُاجه مىٗه ماو
, ٞال٨ليُّ صخُذ   ؤو ماو٘ ٚحٍر

اهه في الجؼجي ؤو ٖضم  ال٨لّيِ ُٞه ؤمغ  زاعط، ول٨ً الُبِب بهما ًىٓغ في ال٨لي بدؿب ظٍغ

٤ اإلااصي لظل٪ ىٓغ في الجؼجي مً خُض ًغصٍ بلى ال٨لي بالٍُغ اهه، ٍو , ٨ٞما ال ٌؿخ٣ل (648)ظٍغ

                                              

ال بض مً الغحٕى لجؼثُاث ألاصلت، وهي الىهىم وألاكِؿت، وال ًمىىه الاؾخغىاُء ٖنها ٞةطن صعاػ: ( 646)

ٕى ٖما ظاء في عواًت جٟانُل ٦الم الٗغب باليلُاث  مشال اَـ . ٦ما ٌؿخٛجى ب٩ل ٞاٖل مٞغ

ت صعاػ: ( 647) بط ًجمٗىن بحن الىٓغ للضلُل الخام وبحن ٧لُه اإلاىضعط جدذ اإلاغاجب الشالزت، ُٞهلىن بظل٪ إلاٗٞغ

 م٣هض الكإع في مشله ٖلى الٗمىم, ُٞىًبِ به ٢هضٍ بهظا الضلُل الخام ٖلى وظه الخهىم اَـ .

ول٨ً َل الصخو الظي ٌٗالجه جىظض  ٞالُبِب ٌٗٝغ ؤن مغى ٦ظا مصخهاجه ٦ظا وصواٍئ ٦ظا،صعاػ: ( 648)

ٝغ ؤن ال٨لي مخد٤٣ ُٞه، ال بض له مً الىٓغ  ُٞه الخىام الالػمت لهظا اإلاغى، َظا هٍٓغ ألاو٫، ٞةطا وظضَا ٦ظل٪ ٖو

٨ظا  ، َو للجؼجي ؤًًا هٓغة زاهُت: ؤلِـ ٖىضٍ مً اإلا٣اعهاث لهظا اإلاغى ما ًمى٘ مً َظا الضواء؛ ُٞس٠ٟ، ؤو ًمؼط بٛحٍر

ت؛ ٞال ًجغي ٖلُه الضواء اإلاٗغوٝ ل٨لي اإلاغى بمجغص ؤهه  ًىٓغ ُٞما ًغص َظا الجؼجي الخام بلى ما ًىاؾبه مً ٦لي ألاصٍو

 صواء ل٨لي مغيه، بل ال بض مً الىٓغ في خالت الصخو ؤوال؛ ٨ٞظا ألامغ َىا، و٢ض ؤخؿً ٧لَّ ؤلاخؿان في الخمشُل اَـ .

مىهُا ما هي؟ ٞإظبذ ):  (21)م  "لخضًصُتالٟخاوي ا"٢ا٫ ابً حجغ الهُخمي في ( :  فاثضة) 
َ
٣ وؾئلذ ًٖ خ٣ُ٣ت الؿَّ

ى  ظا َى الضواء اإلاكهىع باملخمىصة بحن الىاؽ، َو ب٣ىلي: الؿ٣مىهُا نمٜ شجغ ًاحى به مً ؤهُا٦ُت البلض اإلاكهىعة، َو

وعة َبِب خاط١, مً مؿهالث الهٟغاء زانت, والكغبت مىه م٣ضاع ٢حراَحن، وال ًيبػي ألخض ؤن ٌؿخٗمله بال بٗض مكا

و٦ظا ؾاثغ ما ًغي في ٦خب الُب, ًيبػي إلاً ًغاٍ ؤال ٣ًضم ٖلى اؾخٗماله بال بٗض مكاوعة الُبِب وبال ٞتر٦ه مخٗحن، ومً 

خُبىا ٢اجلت لل٣ٟهاء. ؤي: ٞةجهم ًغون مٟغصا ؤو مغ٦با في باب وؤهه ٌؿخٗمل ل٨ظا ُٞإزظوهه 
ُ
باء: ٦ م ٢ا٫ بٌٗ خظا١ ألَا

َ
ز

ؿخٗملىهه إلاا ون٠ غ لم ًظ٦غوَا في طل٪ الباب  َو
َ
ز
ُ
له في طل٪ الباب م٘ ٟٚلتهم ًٖ ٧ىن اؾخٗماله مكغوَا بكغوٍ ؤ

بل في ٚحٍر مً ال٩لُاث ؤو باب آزغ، والضواء بطا اؾخٗمل م٘ ٖضم اؾدُٟاء قغوٍ اؾخٗماله ٩ًىن مًغا يغعا ُٖٓما 

ء ولم ًًٍغ ألن طل٪ ٦مً عؤي مؿبٗت ٞساَغ ختى عبما ظغ بلى ال٣خل, وال ٌٛغن ؤلاوؿان ؤهه عبما هجم ٖلى اؾخٗما٫ شخي

ومغَّ ٞحها مغة ٞلم ًخٗغى له شخيء مً ؾباٖها ألمغ ٖغى لهم ٞاٚتر ومغ ٞحها مغة زاهُت ٞغؤٍو ٞاٞترؾٍى لٗضم ٖغوى جل٪ 

َـ .  (الٗىاعى التي ٖغيذ لها ؤوال, والخانل ؤن اإلاٛتر لِـ بمدمىص وبن ؾلم  ا
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الُبِب بالىٓغ في ال٨لي صون الىٓغ في الجؼجي مً خُض َى َبِب، و٦ظل٪ بال٨ٗـ, ٞالكإع 

ٗت في الٗؿل ؤنَّ َى الُب ٓم، و٢ض ظاء في الكَغ ، وجبحن لؤلَباء (649)ُٞه قٟاًء للىاؽ ِب ألٖا

، خهل َظا بالخجغبت الٗاصًت  ً ٖلل ٦شحرة, وؤنَّ اء  مِ َٟ ؤهه ِق  ُٞه ؤًًا يغعا مً بٌٗ الىظٍى

َض الٗلماُء طل٪ ٦ما ا٢خًخه الخجغبت، بىاءً  التي ؤظغاَا هللاُ  َُّ ُت ٖلى ٢اٖضة ٧ل في َظٍ الضاع, ٣ٞ

 ُٕ ت مً ٢ىاٖض الضًً، وهي امخىا ، م٘ ؤن الىو ال  يغوٍع ٗت زبر  بسالٝ مسَبٍر ؤن ًإحَي في الكَغ

ْٖ  ٣ًخطخي الخهَغ في ؤهه قٟاء    َم ٣ِٞ, ٞإ
َ
ُت ال٩لُت، وخ٨مىا بها ٖلى الجؼجي،  لىا ال٣اٖضة الكٖغ

، (650)لُه الهٟغاءى, ألنَّ الٗؿَل ياعٌّ إلاً ٚلبذ ٖواٖخبروا الجؼجيَّ ؤًًا في ٚحر اإلاىي٘ اإلاٗاعِ 

 ٞمً لم ٨ًً ٦ظل٪, ٞهى له قٟاء، ؤو ُٞه له قٟاء.

                                              

ى ( 649)
ُ
ًْ ُبُ ُغُط ِم

ْ
س ًَ اء  ٢ا٫ حٗالى: } َٟ ُِه ِق ِٞ اِؽ{. ٢ا٫ ابً ُُٖت: )٢ىله } اء  ِللىَّ َٟ ُِه ِق ِٞ ُه 

ُ
َىاه

ْ
ل
َ
 ؤ
 
َخِل٠

ْ
َغاب  ُمس

َ
ِجَها ق

اِؽ{ الًمحر للٗؿل، ٢اله الجمهىع, وال ٣ًخطخي الٗمىَم في ٧ل ٖلت وفي ٧ل بوؿان، بل َى زبر ًٖ ؤهه ٌكٟي ٦ما ٌكٟي  ِللىَّ

ٌٍ ٚحرُ  ت في بٗ لى خا٫ٍ  ٍ مً ألاصٍو   صون  صون بٌٗ ٖو
ُ
آلاًت بزباع مىبه مىه في ؤهه صواء ٦ما ٦ثر الكٟاء به  خا٫، ٟٞاثضة

ت في ألاقغبت واإلاٗاظحن(. املخغع الىظحز   3/406وناع زلُُا ومُٗىا لؤلصٍو

اِؽ{ ؤي: في الٗؿل قٟاء للىاؽ مً ؤصواء حٗغى لهم. ٢ا٫ بٌٗ مً ج٩لم  اء  ِللىَّ َٟ ُِه ِق ِٞ و٢ا٫ ابً ٦شحر: )٢ىله: }

اِؽ{ ؤي: ًهلر ل٩ل ؤخض مً  :: لى ٢ا٫ ُٞه: "الكٟاء للىاؽ" ل٩ان صواء ل٩ل صاء، ول٨ً ٢ا٫ٖلى الُب الىبىي  اء  ِللىَّ َٟ ُِه ِق ِٞ {

 4/582ؤصواء باعصة، ٞةهه خاع، والصخيء ًضاوي بًضٍ(. جٟؿحر ابً ٦شحر 

ٗؿل ٖلى وظه و٢ا٫ ابً ٖاقىع: )في الٗؿل زىام ٦شحرة اإلاىاٞ٘ مبِىت في ٖلم الُب. وظٗل الكٟاء مٓغوٞا في ال

ت ُت املجاٍػ للضاللت ٖلى جم٨ً مالبؿت الكٟاء بًاٍ، وبًماء بلى ؤهه ال ٣ًخطخي ؤن ًُغص الكٟاء به في ٧ل  ,وهي اإلاالبؿت ,الٓٞغ

ُت جهلر للضاللت ٖلى  ,عى جهحر ٚحر مالثم لها قغب الٗؿلخالت مً ؤخىا٫ ألامؼظت، ؤو ٢ض حٗغى لؤلمؼظت ٖىا ٞالٓٞغ

، ألن الٓٝغ ٩ًىن ؤوؾ٘ مً اإلآغوٝ ٚالبا. قبه جسل٠ اإلا٣اعهت في بٌٗ جسل٠ اإلآغوٝ ًٖ بٌٗ ؤظؼ  اء الٓٝغ

ٖلى  (الىاؽ)ٝ ومٓغوٞاتها، وبظل٪ ًب٣ى حٍٗغ٠ ألاخىا٫ ب٣لت ٦مُت اإلآغوٝ ًٖ ؾٗت الٓٝغ في بٌٗ ؤخىا٫ الٓغو 

 
ُّ
 ٖمىمه، وبهما الخسل

ُ
  في بٌٗ ألاخىا٫ الٗاعيت، ولىال الٗاعُى  ٠

ُّ
الخت لالؾدكٟاء بالٗؿل. وجى٨حر ها نل٩اهذ ألامؼظت ٧ل

ت ال ٞال  في ؾُا١ ؤلازباث ال ٣ًخطخي الٗمىمَ  (قٟاء) ُت املجاٍػ ٣ًخطخي ؤهه قٟاء مً ٧ل صاء، ٦ما ؤن مٟاص )في( مً الٓٞغ

مىم الخٍٗغ٠ في ٢ىله حٗالى:  ٣ًخطخي ٖمىمَ  اِؽ }ألاخىا٫. ٖو ىاؽ( بل لٟٔ )ال ,الكمىلي ل٩ل ٞغص ٞغص الٗمىمَ  ال ٣ًخطخي {ِللىَّ

غ  ,مىمه بضليٖ غ والخىٍى والكٟاء زابذ للٗؿل في ؤٞغاص الىاؽ بدؿب ازخالٝ خاظاث ألامؼظت بلى الاؾدكٟاء(. الخدٍغ

14/209 - 210 

ت في بٌٗ ألاشخام وبخضازه الًغع، ٢الىا: بن ال٨لي ال ًجغي اَغاُصٍ ٖلى صعاػ: ( 650) ٞبهظا الجؼجي مً الخجٍغ

ى ؤصخ َـ .اؾخ٣امت, ِٞؿدشجي مىي٘ اإلاٗاعيت, َو  مجهما ا
 

ال
ُ
 اب الهٟغاء مشال؛ ٣ٞض ؤٖملىا ٦
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  ٌ ضم اٖخباٍع مٗا, ألها ه٣ى٫: بن  وال ٣ًا٫: بن َظا جىا٢ ألهه ًاصي بلى اٖخباع الجؼجي ٖو

ٌُ (651)طل٪ مً ظهخحن ٗخبر ٧لُّ ظؼجي وفي ٧ل خا٫، بل اإلاغاص بظل٪ ؤهه ٌٗخبر ، وألهه ال ًلؼم ؤن 

ٗخبر ال٨لي في الجؼجي بطا لم جخد٤٣ اؾ خ٣امت الخ٨م بال٨لي ُٞه ٧الٗغاًا وؾاثِغ اإلاؿخصىُاث، َو

جسهُهه للٗام الجؼجي، ؤو ج٣ُُضٍ إلاُل٣ه، وما ؤقبه طل٪، بدُض ال ٩ًىن بزالال بالجؼجي ٖلى 

ال١ ظا مٗجى اٖخباع ؤخِضَما م٘ آلازغ، و٢ض مغَّ مىه ؤمشلت في ؤزىاء اإلاؿاثل.(652)ؤلَا  ، َو

غاٝ،  ٞال ًصر بَما٫ُ الىٓغ  الفلهفي َظٍ ألَا
َ
، وِمً ٖضِم الالخٟاِث بلحها فةن  فيها حملت

، وؤن جدب٘ ههىنه مُل٣ت وم٣ُضة ً ؤزُإ، وخ٣ُ٣خُ ؤزُإ َم  ه هٓغ  مُل٤ في م٣انض الكإع

ُل  دهل مجها نىع   ؤمغ واظب, ٞبظل٪ ًصر ججًز ٗت، ٍو اإلاؿاثل ٖلى م٣خطخى ٢ىاٖض الكَغ

 )) ٤ُ خباع، وباهلل الخٞى  .(653)اهخهى ٦الم الكاَبي بدغوٞهصخُدت الٖا

ؤي: ٞال بض مً الىٓغ اإلاُل٤ في م٣انض الكٕغ بىاؾُت )٢ا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ: 

ً مٗا جهضع مً  ِ٘ ً جدبُّ ال٩لُاث، وال بض مِ  الىهىِم ؤًًا م٘ طل٪, وهي الجؼثُاث، وباألمٍغ

 ، خباِع ٖىض الكإع  الٖا
ُ
ٖىن  وما ؤنَٗب هظا الٗمل! وبهالىاِْغ نىع  صخُدت ِٗغف اإلاض  ٌَ

 صٖىاهملالحتهاص مِ 
َ
 .(654)(ً هاالء ؤقباه الٗىام كُمت

 ): ؤًًا و٢ا٫
ُ
ا لجمُ٘ اإلاؿاثل ألانىلُت اإلاخٗللت باألصلت  هظه اإلاؿإلت حٗخبر ؤمًّ

ُت  الكٖغ
َ
ن بها قضة ُت الخٟهُلُت وال٣ىاٖض  ، بحَّ اعجباٍ َظٍ اإلاؿاثل ألانىلُت باألصلت الكٖغ

ُت، بدُض ال ًم٨ً اؾ ً مٗا, ٞال ٌؿخٛجي  خٛىاءُ الكٖغ اإلاؿخيِبِ لؤلخ٩ام ًٖ الىٓغ لؤلمٍغ

                                              

ى ظؼجي ؤن ًسال٠ خ٨م ال٨لي، ول٨ً مً صعاػ: ( 651) ٞٗضم اٖخباٍع مً خُض طاجه م٘ طاث ال٨لي؛ ألهه ال ًخإحى َو

خُض ؤمغ زاعط ٖىه ٢ض ًسال٠ خ٨مه، ٦ما ٢ُل في اإلاغى اإلا٣ترن به ٖلت ؤزغي؛ ٞةجها ججٗله ًىٓغ ُٞه بىٓغ آزغ 

 في اإلاشا٫ اَـ .٧الهٟغاء 

مٗجى اٖخباع الجؼجي ألازظ بالضلُل الخام وبن زغط ًٖ خ٨م ال٨لي الظي َى ال٣اٖضة ألانىلُت التي صعاػ: ( 652)

ؤزظث مً الاؾخ٣غاء لؤلصلت، ومٗجى اٖخباع ال٨لي جسهُهه للضلُل الكغعي الخٟهُلي الٗام ؤو ج٣ُُضٍ إلاُل٣ه، ٦ما في 

٤ الىاِعَص اإلاشا٫ الؿاب٤، خُض ؤٖملذ ال٣اٖضة ا
َ
, ٣ُٞضوا بها اإلاُل ُت زبر بسالٝ مسبٍر ل٩لُت, وهي امخىإ ؤن ًإحي في الكٖغ

 ِ٘  هٟ
ى ظؼجيُّ في هٟ٘ الٗؿل مً مغى ؤلاؾها٫، بدُض ال ٩ًىن بزالال بالضلُل اإلاُل٤ ؤو الٗام الىاعص في َظا الجؼجي، َو

افي ٧لمت الجؼجي املجٗى٫ نٟت له؛ ألن ٖمىمه ظاء له الٗؿل في ؤلاؾها٫، وال ٌكدبه ٖلُ٪ ألامُغ ٞخٟهَم ؤن ٧لمت الٗام جى

مً ٧ىن الضلُل الكغعي الخٟهُلي الىاعص ُٞه مً آًت ؤو خضًض وعص بلٟٔ ٖام، وظؼثِخه ظاءث له مً ٧ىهه مخٗل٣ا بجؼجي؛ 

صون باب؛ ٦هالة، ؤو ػ٧اة، ؤو بُ٘، ؤو ه٩اح، ؤو صاوء مغى ٦مشاله، بسالٝ ؤنل ال٣اٖضة ألانىلُت؛ ٞةجها ال جسو بابا 

عة اَـ . ها مدغَّ
َّ
 ٣٦اٖضة "ألامغ بالصخيء لِـ ؤمغا بالخىاب٘" مشال، وبه ًدبحن ؤن الٗباعة ٧ل

 183 - 3/171( اإلاىا٣ٞاث 653)

 3/183 الؿاب٤( 654)
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ًٖ الىٓغ في الى٢ذ هٟؿه لل٣اٖضة ألانىلُت التي  -ؤي ألاصلت الخٟهُلُت  -بالىٓغ في الجؼثُاث 

 
ُ
 ح

ً
الكإع في مشله؟ ٦ما ؤهه ال  َى، وما م٣هُض  مً ؤي مغجبٍت  لها, لُٗٝغ بها َظا الجؼجيَّ  ٗخبر ٧لُت

ُٞجغحها في الجؼثُاث صون ؤن ًىٓغ في الضلُل الخام بهظٍ الجؼثُت الىاعِص مً ٌؿخٛجي بال٩لُت 

ن وظَه خاظت  ال٨خاب والؿىت وما مٗهما، و٢ض ؾا١ اإلاهى٠ جمهُضا لظل٪ ؤو٫َ اإلاؿإلت، زم بحَّ

ن ٖضَم اؾخٛىاء ال٩لُاث ًٖ  الجؼثُاث بلى ال٩لُاث ب٣ىله: )وبطا ٧ان ٦ظل٪ ... بلخ(، زم بحَّ

ُ٘ الجؼثُاث ب٣ىل ـ في َظا الجاهب, ألهه مىي َٟ َُّ  ه: )و٦ما ؤن ... بلخ(، ومضَّ الىَّ ملخالٟخه  ,مالخى

 في مشله
َ
 .(655)(اإلاإلٝى

 )و٢ا٫ ؤًًا: 
ُ
٠ ِ

ّ
ض اإلاال   الؿاا٫ الظي ًٍغ

َ
لخد٣ُ٣ه َى ؤهه َل ًصر  ؤن ًجٗل َظٍ اإلاؿإلت

٨خٟي بال٩لُاث، للمجتهض ؤال ًىٓغ في الجؼثُاث وألاصلت الخٟهُلُت ٖىض اؾخيباٍ ألاخ٩ام, ٍو

ٕى ٖىض ٢غاءة  ٦ما َى الكإُن  جغي الخُب٤َُ في ٧ّلِ ٞاٍٖل ٖلى ؤهه مٞغ
ًُ في ٢ىاٖض اللٛت مشال، 

ِ  ٦الم الٗغب، بضون هٍٓغ بلى ؤنَّ 
ّ
ا؟  ِم َظا الٟاٖل بسهىنه وعص ًٖ الٗغبي اإلاخ٩ل ٖى به مٞغ

٨ظا ٩ًىن الكإُن    َىا, ٣ُٞا٫ مشال: بنَّ  َو
ُ
ا ٢ َم ٖلى الخاجي، وبن ٧ان ّضِ َظا الجؼجي بن ٧ان يغوٍع

 
ُ
اُث خاظُا ٢ م ٖلى ما بٗضٍ، والًغوٍع م ٖلى اإلاخٗل٤  ّضِ ّضِ

ُ
هُٟؿها ما ٧ان مجها مخٗل٣ا بالضًً ٢

٨ظا, ِٞؿخٛجى بالىٓغ في ال٩لُاث ًٖ الىٓغ في  ظا ٣ًضم ٖلى ما بٗضٍ مجها، َو بالىٟـ، َو

ً الىٓغ في الجؼثُاث الضلُل الكغعي الخام ٖلى َب٤ ٢ىاٖض الىدى مشال، و٦ظل٪ ٌؿخٛجى ٖ

 ؤلاياُٞت ا٦خٟاء بال٩لُاث؟

ًُّ  ألامَغ  ٩ٞان الجىاب ًٖ الؿاا٫ ؤنَّ 
َ
ٓ ًُ  لِـ ٖلى ما 

َّ َ
ا ، بل ال بض مجهما مٗا ٦ما بؿُه، وإلا

 
ُ
 مؿاثِل َظا الباب, ٞلله صَ  ٧اهذ َظٍ اإلاؿإلت

َ
ما ؤَؾضَّ  ٍُ عُّ ٧إنٍل ٖاّمٍ في ٦خاب ألاصلت ظٗلها ٞاجدت

  الىٓغَ  بن  "٣ًى٫ بٗض:  هَٓغٍ، ول٣ض نض١ ُٞما
ُ
غاف فُه حملت  .(656)("الفله في هظه ألَا

ًدخاط بلى  الفلُه الخاطق: )" ج٨ملت املجمٕى"ولهظا ٢ا٫ ج٣ي الضًً الؿب٩ي في ٢لذ: 

ال٣اٖضة ال٩لُت في ٧ل باب، زم ًىٓغ هٓغا زانا في ٧ل مؿإلت, وال ٣ًُ٘ قى٢ه ًٖ جل٪  ًِ ج٣ُُّ 

 
ُ
 ال٣اٖضة ٖلحها ؤو جمخاػ بما زبذ له جسهُُو  ًجب سخُب  ال٣اٖضة ختى ٌٗلم َل جل٪ اإلاؿإلت

اصة ؤو ه٣و  - خ٨ٍم  بال٣ىاٖض  ً واخٍض مخمؿٍ٪ , وفي َظا جخٟاوث عجب ال٣ٟهاء, ٨ٞم مِ  -في ٍػ

ِؼ٫ُّ في ؤصوى اإلاؿاثل، و٦م مِ  ًَ َغ مؿخ٨ثٍر في الٟغوٕ ٢لُِل اإلاماعؾت للٟغوٕ ومأزِظَا 
َ
ً آز

ها, ٟٚل ًٖ ٢اٖضٍة ٧لُت، ٞخسبُذ ٖلُه جل٪ اإلاضاع٥ وناع ومضاع٦ها, ٢ض ؤٞٙغ ظماَم طَىه ٞح

                                              

 3/171 الؿاب٤( 655)

 3/172( اإلاىا٣ٞاث 656)
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ٍض مً الٗىاًت خحران، وَم  ٣ه هللا بمٍؼ ً َ٘ َم َح ً ٞو ( اهخهى عؤَي الٗحن , ٞحري ألامَغ له بحن ألامٍغ

 .(657) "ألاقباٍ والىٓاثغ" هفي ٦خابالضًً جاط ى٣ل ولِضٍ ٦المه ب

 بالؿالمت مً  والخ٨َم  ٖضةِ ال٣ا اٖخباَع  و٢ض ؤقاع ال٣غافي في "الٟغو١" بلى ؤنَّ 
 
بها مكغوٍ

ضَع٥,الغاجر في الجؼثُت املخ٩ىِم ٖلحها, ٣ٞض ط٦غ ما  اإلاٗاِعِى 
ُ
ى٣ٌَ مً الخ٨م لٟؿاص اإلا ٣ٞا٫:  ًُ

ى الخ٨ُم )   َو
َ
ًُ  الظي زال٠ , ؤو ؤخَض ؤعبِٗت ؤمىع: بطا خ٨م ٖلى زالٝ ؤلاظمإ  ى٣ٌ ٢ًاٍئ

 ِٝ مً  لي الؿالم ًٖ اإلاٗاعى, ؤو ٢اٖضةٍ الج م ًٖ اإلاٗاعى, ؤو ال٣ُاِؽ الىو الؿالِ  زال

ِ٘ ، الؿاإلات ًٖ اإلاٗاعىال٣ىاٖض   في الجمُ
ً اقتراٍ الؿالمت ًٖ اإلاٗاعى, ؤي: مِ  وال ُبض 

، وبن ٧ان ٢ًاٍئ ٖلى اإلاٗاعى الغاجح ى٣ٌ ٢ًاٍئ ًُ , ٞةهه لى ٢طخي في ٣ٖض الغبا بالٟسخ لم 

َ٘ } :ه حٗالىزالٝ ٢ىلِ  ُْ َب
ْ
ُ ال

َّ
َخلَّ اَّلل

َ
م الغبا، و٦ظل٪  الضالِت  ى بالىهىِم ىعِ ُٖ  {, ألههَوؤ ٖلى جدٍغ

، وبن ٧ان ٖلى زالٝ ٢اٖضة بجالٝ اإلاشلُاث  لى ٢طخي في لبِن  ى٣ٌ ٢ًاٍئ ًُ اة بالشمً لم  َهغَّ
ُ
اإلا

 .(658)ؤن ًجب ظيُؿها, ألظل وعوص الىو في طل٪(

اًت  ال ُبضَّ ٞحها مً "٢اٖضة الاخخُاٍـ"ب َ٪ الخمؿُّ  : )اٖلم ؤنَّ ولهظا ٢ا٫ الٟسغ الغاػي  ٖع

 ًُ ُٕ ىَظ ص٣ُ٢ت, وهي ؤهه بطا لم  ده ٖلى الخ٨م, ٧ان الغظى بلى ٢اٖضة  ض في اإلاؿإلت هوٌّ ًض٫ بهٍغ

 .(659)ب٣اٖضة الاخخُاٍ لٛىا( مىظىصا, ٧ان الخمؿُ٪  را, ؤما بطا ٧ان الىوُّ الاخخُاٍ مٗخبَ 

ًِ هجُم جدذ ٢اٖضة "اإلاك٣ت ججلب الخِؿحر" : )اإلاك٣ت والخغط، بهما  وهدُىٍ: ٢ى٫ُ اب

ٍ٘ ٗخبَ ٌُ   .(660)ُٞه، وؤما م٘ الىو بسالٞه ٞال( ال هوَّ  ران في مىي

مكغوَا بٗضم اإلاٗاِعى الغاجر, و٢ض  ٞهظا ٌكهض إلاا ٢غعٍ ال٣غافي مً ٧ىن اٖخباع ال٣اٖضةِ 

ل٤ ٖلُه الكُش ٖبض هللا صعاػ ٣ٞا٫: )ٞ ه الكاَبيُّ ههَّ  ال٣ىاٖض في "ال٣اهىن" ٦ما ج٣ضم, ٖو

في َظا الجؼجي، ول٨ً َظا ال ٣ًطخي باٖخباع ال٨لي وخضٍ مُغصا  مٗخبرة لم حهضمها َظا الىوُّ 

لػي الجؼجي,   (. فال بض مً اٖخباع الىلي في غحر مىي٘ اإلاٗاعيت ختى ال ُيهَضع الىلي  وال الجؼجيٍو

  )بنَّ و٢ا٫ ؤًًا: 
َ
ٌَ  اإلاؿخيِبِ ُُ لؤلخ٩ام ال  جغحها في الجؼثُاث صون ؤن ًىٓغ ؿخٛجي بال٩لُت ٞ

 (.بهظٍ الجؼثُت الىاعِص مً ال٨خاب والؿىت وما مٗهما في الضلُل الخام

                                              

 309 - 1/308ألاقباٍ والىٓاثغ للخاط الؿب٩ي ( 657)

 )ٍ ٖالم ال٨خب( 4/40 ( الٟغو658١)

 ٖىض 490( . و٢ا٫ ؤًًا )م 444( مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي )م 659)
 
ا ؤن الخمؿ٪ ب٣اٖضة الاخخُاٍ قٍغ ىَّ َِّ ( : )ب

 ٖضم ٢ُام الضلُل ال٣ىي في ؤخض الجاهبحن(.

 (72ألاقباٍ والىٓاثغ )م ( 660)
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الىٓغ في ال٣ىاٖض وال٩لُاث والٗمىماث ال ًيبػي ؤن ٩ًىن بمٗؼ٫ٍ  ٞإهذ جغي ؤنَّ  وبالجملت

غ  في بٌٗ الجؼثُاث,  ألههٖما وعص في الجؼثُاث بإُٖاجها,  ِ
ّ
 ماز

ًىظب ٢ض ًسٟى ٖلى الىاِْغ ٞغ١ 

 .خ٨ما ًسال٠ ُخ٨َم ال٣اٖضة للمؿإلت

 ًُ ه اب ُج  ومً َىا ٣ٞض هبَّ ِغص الخسٍغ
َّ
ٖلحها, ٢ا٫ ابً  ص٤ُ٢ الُٗض ٖلى ؤن ال٣ىاٖض ال ًُ

الكُش ؤبي الُاَغ بً بكحر الخىىدي: )و٧ان عخمه هللا في جغظمت  "الضًباط اإلاظَب"ٞغخىن في 

 
 
٣ت لى َظا مصخى في ٦خابه "الخىبُه", وهي ٍَغ  ٌؿخيبِ ؤخ٩اَم الٟغوٕ مً ٢ىاٖض ؤنى٫ ال٣ٟه, ٖو

ُجها ٖلى  ِغُص جسٍغ
َّ
ُ ًَ ه الكُش ج٣ي الضًً بً ص٤ُ٢ الُٗض ؤجها ٚحر مسلهت, وؤن الٟغوٕ ال  هبَّ

 .(661)ال٣ىاٖض ألانىلُت(

ظا مٗجى ما ط٦ٍغ الكاَبي في  خهام"٢لذ: َو ِٛغ١ في ال٣ُاؽ بال ًٖ مال٪: ) "الٖا
ُ
ال ٩ًاص اإلا

 .(662)(ًٟاع١ الؿىت

اقخضث مسالٟخه  ٚل الغظل في ال٣ُاؽلما اقخض جى وهدً هغي ؤن ٢٧ا٫ ابً ال٣ُم: )و 

 .(663)(للؿجن

                                              

 1/266الضًباط اإلاظَب ( 661)

خهام 662)  1/187( الٖا

وال هغي مسالٟت الؿجن وآلازاع بال : )ؤًًا( 455 - 2/434)٢ٗحن" و٢ا٫ في "بٖالم اإلاى .  2/434( بٖالم اإلاى٢ٗحن 663)

ُلذ به؟ و٦م ِمً ؤزٍغ َصَعؽ خ٨ُمه بؿببه؟ ٞالؿجن  ُٖ دت ٢ض  ٖىض ؤصخاب الغؤي وال٣ُاؽ، ٞلله ٦م مً ؾىت صخُدت نٍغ

ت ٖلى ٖغوقها، مُٗلت ؤخ٩امها، مٗؼولت ًٖ ؾلُاجها ووالًتها ا وآلازاع ٖىض آلاعاثُحن وال٣ُاؾُحن زاٍو ، لها الاؾُم ولٛحَر

ا غ٥ خضًض الٗغاًا، وخضًض ٢ؿم الابخضاء, وؤن للؼوظت  الخ٨م، لها الؿ٨ت والخُبت، ولٛحَر
ُ
ألامُغ والىهي، وبال ٞلماطا ج

ب الؼاوي ٚحر املخهً، وخضًض  ت، وخضًض حٍٛغ خ٤ ال٣ٗض ؾب٘ لُا٫ بن ٧اهذ ب٨غا، وزالزا بن ٧اهذ زِبا زم ٣ًؿم بالؿٍى

غة في ؤن الاقتراٍ في الدج،  ، وخضًض اإلاسر ٖلى الجىعبحن، وخضًض ٖمغان بً خهحن وؤبي ٍَغ وظىاػ الخدلل بالكٍغ

ٟانها, وخضًض  اءَا وو٧اءَا ٖو ٦الم الىاسخي والجاَل ال ًبُل الهالة، وخضًض صٞ٘ الل٣ُت بلى مً ظاء ٞىن٠ ٖو

ت بحن الٗبُض بطا ؤٖخ٣ىا في اإلاغى ولم ًدملهم الشلض، وخ ضًض زُاع املجلـ، وخضًض بجمام اإلاهغاة، وخضًض ال٣ٖغ

الهىم إلاً ؤ٧ل هاؾُا، وخضًض بجمام نالة الهبذ إلاً َلٗذ ٖلُه الكمـ و٢ض نلى مجها ع٦ٗت، وخضًض الهىم ًٖ 

اإلاُذ، وخضًض الدج ًٖ اإلاٍغٌ اإلاإًىؽ مً بغثه، وخضًض الخ٨م بال٣اٞت، وخضًض مً وظض مخاٖه ٖىض عظل ٢ض ؤٞلـ، 

ب با لخمغ، وخضًض بُ٘ اإلاضبغ، وخضًض ال٣ًاء بالكاَض م٘ الُمحن، وخضًض الىلض للٟغاف بطا وخضًض الىهي ًٖ بُ٘ الَغ

ه بطا اٞتر٢ا، وخضًض ٢ُ٘ الؿاع١ في عب٘ صًىاع، وخضًض  ى ؾبب الخضًض، وخضًض جسُحر الٛالم بحن ؤبٍى ٧ان مً ؤمت، َو

ه, وخضًض: "ال ٣ًخل مامً ب٩اٞغ"، عظم ال٨خابُحن في الؼها، وخضًض مً جؼوط امغؤة ؤبُه ؤمغ بًغب ٖى٣ه وؤزظ مال

وخضًض: "لًٗ هللا املخلل واملخلل له"، وخضًض: "ال ه٩اح بال بىلي"، وخضًض اإلاُل٣ت زالزا ال ؾ٨جى لها وال ه٣ٟت، وخضًض: 

"ؤٖخ٤ نُٟت وظٗل ٖخ٣ها نضا٢ها"، وخضًض: "ؤنض٢ها ولى زاجما مً خضًض"، وخضًض بباخت لخىم الخُل، وخضًض: "٧ل 

ت واإلاؿا٢اة، وخضًض: "ط٧اة الجىحن ط٧اة مؿ٨غ خغام" , وخضًض: "لِـ ُٞما صون زمؿت ؤوؾ٤ نض٢ت"، وخضًض اإلاؼاٖع

ً مغ٧ىب ومدلىب"، وخضًض الىهي ًٖ جسلُل الخمغ، وخضًض ٢ؿمت الٛىُمت للغاظل ؾهم وللٟاعؽ  ؤمت", وخضًض: "الَغ
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غا١ في ال٣ُاؽ مٗىاٍ َغُصٍ في مدّلٍ وعصث الؿىت باؾخصىاثه لٟغ١ٍ  ألن٢لذ:  مازغ  ؤلٚا

 ًمى٘ الُغص, ؾىاء 
َ
 ٥ الٟغ١ ؤم زٟي.هغ طاؤْ

لىّوٍ زحرا مً  ججض ال٣اثلحن باالؾخدؿان الظي جغ٧ىا ُٞه ال٣ُاَؽ ولهظا ٢ا٫ ابً جُمُت: )

ولهظا ًغوي ًٖ ؤبي خىُٟت ؤهه ٢ا٫: "ال جإزظوا بم٣اًِـ  ,صوا ال٣ُاَؽ وجغ٧ىا الىوالظًً َغ 

 ػُ 
َ
غ ٧ان ٦شحَر الُغص  وخللخم الخغام", ٞةنَّ  مخم الخال٫َ غَّ ٞةه٨م بن ؤزظجم بم٣اًِؿه َخ  (664)َغ ٞ ٞػ

 ٍ بال٨ٗـ؛ ٧ان ؤٖلَم و٧ان ؤبى ًىؾ٠ هٓغُ  ه مً ال٣ُاؽ م٘ ٢لت ٖلمه بالىهىم,إلاا ًٓى

ًُ  ولهظا جىظض اإلاؿاثُل  ,(665)مىهبالخضًض  ُغ سالِ التي  ها ٢ُاؾُت وال ٩ًىن ه ٖامتُ ؤصخابَ  ٠ ٞحها ٞػ

                                                                                                                                             

ًض بقٗاع الهضي, وخضًض: "بطا لم ًجض املخغم زالزت، وخضًض: "ال جدغم اإلاهت واإلاهخان", وؤخاصًض خغم اإلاضًىت، وخض

ل"، وخضًض مى٘ الغظل مً جًُٟل بٌٗ ولضٍ ٖلى بٌٗ وؤهه ظىع ال ججىػ الكهاصة ٖلُه،  ؤلاػاع ٞلُلبـ الؿغاٍو

وخضًض: "ؤهذ ومال٪ ألبُ٪"، وخضًض ال٣ؿامت، وخضًض الىيىء مً لخىم ؤلابل، وؤخاصًض اإلاسر ٖلى الٗمامت، وخضًض 

لهالة إلاً نلى زل٠ اله٠ وخضٍ. وخضًض: مً صزل وؤلاماُم ًسُب ًهلي جدُت اإلاسجض، وخضًض الهالة ألامغ بةٖاصة ا

، وخضًض ال٩لب  به لىلضٍ وال ًغظ٘ ٚحٍر ٖلى الٛاثب، وخضًض الجهغ بأمحن في الهالة، وخضًض ظىاػ عظٕى ألاب ُٞما َو

ُض بٗض الؼوا٫، وخضًض هطر بى٫ الٛالم الظي لم ألاؾىص ٣ًُ٘ الهالة, وخضًض الخغوط بلى الُٗض مً الٛض بطا ٖلم بالٗ

ًإ٧ل الُٗام، وخضًض الهالة ٖلى ال٣بر، وخضًض: "مً ػعٕ في ؤعى ٢ىم بٛحر بطجهم ٞلِـ له مً الؼعٕ شخيء، وله ه٣ٟخه", 

، وخضًض الىهي ًٖ ظلىص الؿبإ، وخضًض: "ال ًمى٘ ؤخض٦م ظاٍع ؤن ٌٛغػ زكبت  وخضًض بُ٘ ظابغ بٗحٍر واقتراٍ ْهٍغ

ىا به ما اؾخدللخم به الٟغوط"، وخضًض: "مً بإ ٖبضا وله ما٫ ٞماله ف "، وخضًض: "بن ؤخ٤ الكغوٍ ؤن جٞى ي ظضاٍع

للباج٘"، وخضًض بطا ؤؾلم وجدخه ؤزخان ازخاع ؤًتهما قاء، وخضًض الىجغ ٖلى الغاخلت, وخضًض: "٧ل طي هاب مً الؿبإ 

الهالة، وخضًض: "ال ججؼت نالة ال ٣ًُم الغظل ٞحها نلبه مً خغام"، وخضًض مً الؿىت وي٘ الُمجى ٖلى الِؿغي في 

٘ مىه, وؤخاصًض الاؾخٟخاح، وخضًض ٧ان للىبي  ٘ الُضًً في الهالة ٖىض الغ٧ٕى والٞغ ه وسجىصٍ"، وؤخاصًض ٞع  -ملسو هيلع هللا ىلص-ع٧ٖى

مها الخ٨بحر وجدلُلها الدؿلُم", وخضًض خمل الهبُت ت,  ؾ٨خخان في الهالة، وخضًض: "جدٍغ في الهالة، وؤخاصًض ال٣ٖغ

وؤخاصًض ال٣ُ٣ٗت، وخضًض: "لى ؤن عظال اَل٘ ٖلُ٪ بٛحر بطه٪"، وخضًض: "ؤًضٕ ًضٍ في ُٞ٪ ج٣ًمها ٦ما ٣ًًم 

الٟدل"، وخضًض: "بن بالال ًاطن بلُل", وخضًض الىهي ًٖ نىم ًىم الجمٗت، وخضًض الىهي ًٖ الظبذ بالؿً والٟٓغ، 

ء، وخضًض الىهي ًٖ ٖؿب الٟدل، وخضًض: "املخغم بطا ماث لم ًسمغ عؤؾه ولم وخضًض نالة ال٨ؿٝى والاؾدؿ٣ا

 (.٣ًغب َُبا"، بلى ؤيٗاٝ طل٪ مً ألاخاصًض التي ٧ان جغ٦ها مً ؤظل ال٣ى٫ بال٣ُاؽ والغؤي؟

غ بً الهظًل بً ٢ِـ الٗىبري، مً جمُم، ؤبى الهظًل: ٣ُٞه ٦بحر، مً ؤصخاب ؤلامام ؤبي ( 664) ٢ا٫ الؼع٦لي: )ٞػ

الم خىُ ى ؤ٦بر جالمظجه، و٧ان ٢ا٫ الظَبي: )[ 3/45ٟت(. ]ألٖا َى مً بدىع ال٣ٟه، وؤط٦ُاء الى٢ذ. ج٣ٟه بإبي خىُٟت، َو

غ بال  اص اللالاي: ما عؤًذ ٣ٞحها ًىاْغ ٞػ خ٣ىه. ٢ا٫ الخؿً بً ٍػ ممً ظم٘ بحن الٗلم والٗمل، و٧ان ًضعي الخضًض ٍو

ى ٢ُاؽ ؤصخاب ٩ان: )[ و٢ا٫ ابً زل8/39(. ]ؾحر ؤٖالم الىبالء عخمخه ٧ان مً ؤصخاب الخضًض، زم ٚلب ٖلُه الغؤي، َو

ُان ؤبي خىُٟت هنع هللا يضر. ٢ا٫: جىفي في قٗبان ؾىت زمان وزمؿحن وماثت، عخمه هللا حٗالى ُاث ألٖا  [319 - 2/318(. ]ٞو

ُل بلى املخضزحن ٢ا٫ ؤخمض بً خىبل: ؤو٫ ما ٦خبذ الخضًض، ازخلٟذ بلى ؤبي ًىؾ٠، و٧ان ؤم( ٢ا٫ الظَبي: )665)

مً ؤبي خىُٟت ودمحم. ٢ا٫ ببغاَُم بً ؤبي صاوص البرلسخي: ؾمٗذ ابً مٗحن ٣ًى٫: ما عؤًذ في ؤصخاب الغؤي ؤزبذ في 
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وجىظض اإلاؿاثل التي ًسال٠ ٞحها ؤبى ًىؾ٠ ؤبا خىُٟت واجبٗه  ,بال ٢ُاؾا يُٟٗا ٖىض الخإمل

 ل بٗض مىث ؤبيَخ ؤبا ًىؾ٠ عَ  ألنَّ  ,وألا٢ِؿت الصخُدت ها اجب٘ ٞحها الىهىَم ٖلحها؛ ٖامتُ  مدمض  

ت و٧ان خىُٟت بلى الدجاػ واؾخٟاص مً ٖلم الؿجن التي ٧اهذ ٖىضَم ما لم  ج٨ً مكهىعة بال٩ٞى

 ِٗ لِ  ,(666)"لغظ٘ ٦ما عظٗذ عؤي ناخبي ما عؤًُذ لى ٣ًى٫: "
ْ
ًَ ناخبَ  ه بإنَّ مِ ل ض بال ٣ِه ه ما ٧ان 

 َٕ ٗت اجبا ًَ  ,الكَغ  بْ ل٨ً ٢ض ٩ًىن ٖىض ٚحٍر مً ٖلم الؿجن ما لم 
ُ
 ل
ْ
 .(667)(هٛ

ٍن  ما لم ًشبذ في مدّلٍ  َى ألانُل  ُٞغص ال٣ُاؽ  ىَّ ُؾ مٗحَّ
 
للمدل  ىظبوج جمى٘ الُغصَ  ت

ظا الٟغ١ ٢ض ًٓهغ و٢ض ًسٟى,  خ٨ما آزغ, ٞيؿخض٫ بظل٪ ٖلى الٟغ١ اإلاازغ في طل٪ املخل, َو

م.
َ
ل والِخ٨

َ
ل ِٗ  ٦ما َى قإن باب ال

 ًمابا ٖٖىض خضًض "البُٗان بالخُاع" ظى  "ٗمضةالقغح "٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض في  ظل٪ول

, ٞةنَّ ألانَل ًشُبذ ٍ بضٖىي مسالٟخه لؤلنى٫: )َعصَّ  َغصُّ ًُ  لؤلنى٫ 
َ
ُم ؤنَّ الخضًض املخاِل٠ ِ

ّ
َؿل

ُ
ال و

ٌَ  بالىهىم, والىهىُم  ُٕ ؤزغط بٗ اًت ما في الباب: ؤن ٩ًىن الكغ ىت, ٚو َُّ زابخت في الٟغوٕ اإلاٗ

ًضا ها، ؤو حٗبُّ ه(, ُٞجب ا(668)الجؼثُاث ًٖ ال٩لُاث إلاهلخٍت جسهُّ ُٖ  .(669)جبا

ظا الخسهُُو  غاص  لبٌٗ الٟغوٕ َى مٗجى ٖضم اَغاص ال٣اٖضة, ألنَّ  والاؾخصىاءُ  َو الَا

 ًَ ٕ   َط سغُ ٌؿخلؼم ؤن ال  ٞةطا ظاءث الؿىت في بٌٗ الٟغوٕ بما ٣ًخطخي لها ًٖ خ٨م ال٣اٖضة,  ٞغ

لىبي ًٖ اوهدً ال هغص ؾىت زابخت خ٨ما مسالٟا, ٞةن َغص ال٣اٖضة ٖىضثظ ٌؿخلؼم عص الخضًض, 

 ؤو ٢اٖضة. ألنٍل  تٟمسالِ  ٧اهذوبن ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                                                                                                             

الخضًض، وال ؤخٟٔ، وال ؤصر عواًت مً ؤبي ًىؾ٠. وعوي: ٖباؽ، ًٖ ابً مٗحن: ؤبى ًىؾ٠ ناخب خضًض، ناخب 

 537 - 8/536(. ؾحر ؤٖالم الىبالء ؾىت

ّمِ و ( 666)
َ
ىِت ما عوٍىاٍ آهٟا ِمً ط لهظا ٢ا٫ الكٗغاوي: )اٖخ٣اُصها واٖخ٣اُص ٧ّلِ ُمْىِه٠ٍ في ؤلامام ؤبي خىُٟت هنع هللا يضر ب٣ٍغ

اّ في  -الغؤي والخبري مىه, وِمً ج٣ضًمه الىوَّ ٖلى ال٣ُاؽ  َّٟ ٗت وبٗض عخُل الُخ  الكَغ
ُ
هذ ؤخاصًض : ؤهه لى ٖاف ختى ُصّوِ

لَّ في مظَب ٚحٍر ظمٗها مً البالص والشٛى 
َ
لَّ في مظَبه ٦ما ٢

َ
 بها وجغ٥ ٧لَّ ٢ُاٍؽ ٧ان ٢اؾه, و٧ان ال٣ُاُؽ ٢

َ
ظ
َ
غ بها ألز َٟ

َ
ع ْو

َر 
ُ
ث
َ
٢ت في ٖهٍغ م٘ الخابٗحن وجاب٘ الخابٗحن في اإلاضاثً وال٣غي والشٛىع ٦ غَّ َٟ ٗت ُم  الكَغ

ُ
باليؿبت بلُه, ل٨ً إلاا ٧اهذ ؤصلت

ألاثمت يغوعة لٗضم وظىص الىو في جل٪ اإلاؿاثل التي ٢اؽ ٞحها, بسالٝ ٚحٍر مً  ال٣ُاُؽ في مظَبه باليؿبت بلى ٚحٍر مً

ا ٞجاوبذ ؤخاصًض  م مً اإلاضاثً وال٣غي وصوهَى ألاثمت, ٞةنَّ الخٟاّ ٧اهىا ٢ض عخلىا في َلب ألاخاصًض وظمٗها في ٖهَغ

(. اإلا ٗت بًٗها بًٗا, ٞهظا ؾبب ٦ثرة ال٣ُاؽ في مظَبه و٢لخه في مظاَب ٚحٍر  228 - 1/227حزان الكَغ

 47 - 4/46مجمٕى الٟخاوي ( 667)

لى َظا ٞاالؾخصىاء ال ٩ًىن بال إلاهلخت, ؾىاء ٖلمىاَا ؤم ( 668) وال جيـ ؤن الخٗبض ما زٟي ُٞه وظه اإلاهلخت, ٖو

 ظهلىاَا. )ػ(

 107 - 2/106بخ٩ام ألاخ٩ام ( 669)
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٤ الى٣ل, وظب الخ٨ُم الؿمٗاوي: )ابً ٢ا٫  به وبن ٧ان  الخبُر بطا َصرَّ وزبذ مً ٍَغ

 .(670)مسالٟا إلاٗاوي ؤنى٫ِ ؾاثغ ألاخ٩ام(

عاجخت, ألن الكٕغ ال ًٟغ١ بحن  في َظا الٟٕغ بال إلاهلخٍت  ٢لذ: ألهه ما زىلٟذ ألانى٫ُ 

 خمازلحن.اإلا

َٕ  بنَّ ٢ا٫ ابً جُمُت: ) ًُ  خ٨ُم   الكاع ٟغ١ بحن اإلاخمازلحن، ٞال ج٩ىن الهىعجان ٖاص٫ ال 

 الُخ 
ُ
 مخمازلخحن، زم ًسال٠ بحن خ٨محهما، بل ازخالٝ

ْ
حن صلُل  ٖلى ازخالٝ الهىعجحن في مَ ٨

 . (671)(هٟـ ألامغ

 ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )و 
 
ألازغي بال إلاًٗجى  مً جل٪ الهىع بد٨مها صون الهىعة ما امخاػث نىعة

٢ام بها ؤوظب ازخهاَنها بظل٪ الخ٨م، وال اقتر٦ذ نىعجان في خ٨ٍم بال القترا٦هما في اإلاٗجى 

 ًَ ، ٦ما ال ًىٟ٘ اقترا٥ُ املخخلٟحن في مٗجى ال  غُّ ًُ اإلا٣خطخي لظل٪ الخ٨م، وال  هما في ٚحٍر
ُ
اٞترا٢

خباع في الجم٘ والٟغ١ بهما َى باإلاٗاوي الت  ًىظب الخ٨م, ٞااٖل
ُ
ذ جل٪ ألاخ٩ام ي ألظلها ق ٖغ

ضما  . (672)(وظىصا ٖو

َٕ ٢انضا إلاهالر الٗباص، وألاخ٩اُم الٗاصًت جضوع مٗه ٢ا٫ الكاَبي: )و  ا وظضها الكاع بهَّ

 ظاػ، 
 
مى٘ في خا٫ٍ ال ج٩ىن ُٞه مهلخت، ٞةطا ٧ان ُٞه مهلخت ًُ خُشما صاع، ٞتري الصخيَء الىاخَض 

م بلى ؤظٍل، ًمخى٘ في اإلاب م بالضَع ب بالُابـ، (673)اٌٗت٧الضَع جىػ في ال٣غى، وبُ٘ الَغ ، ٍو

جىػ بطا ٧ان ُٞه مهلخت  َص ٚغٍع وعبا مً ٚحر مهلخت، ٍو ًمخى٘ خُض ٩ًىن مجغَّ

عاجخت
(674))(675). 

ٌَ ًٖ شخيٍء إلاا ُٞه مً الًغع وؤباخه له  الُبَِب  ولى ؤنَّ و٢ا٫ ابً جُمُت: ) خمى اإلاٍغ

 ُٕ ؤَباُء ال٣لىب وألاصًان, وال بض بطا ؤخلَّ  هبُاءُ ال٣لىب, وألا  بُّ َِ  لخغط ًٖ ٢اهىن الُب, والكغ

                                              

 2/365 ٢ىاَ٘ ألاصلت( 670)

 2/195( ظام٘ اإلاؿاثل 671)

 43 - 2/42بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 672)

إلاا ٞحها مً اإلاكاخت واإلاٛالبت، و٢هض الاؾخٟاصة اإلاالُت بسالٝ ال٣غى الظي َى لىظه هللا زانت، ( صعاػ: 673)

٣٘ الخغط بطا مى٘ ال٣غى ؤًًا.  ُه جىِٟـ ٦غب الىاؽ، ٍو  ُٟٞه جؼ٦ُت هٟـ اإلا٣غى ٧الهض٢ت، ٞو

٘ الخغط والً( صعاػ: 674) غع ٖلى اإلاٗغي، بطا جغصص اإلاٗغي صازل بؿخاهه ٦ما في زمغ الٗغاًا جىؾٗت ٖلى الخل٤، ولٞغ

 وهسله، ٩ٞان مى٘ طل٪ ماصًا بلى ؤال ٌٗغي ؤخض ؤخضا هسله.

 2/520اإلاىا٣ٞاث ( 675)



 

 213 

 ًَ ُٕ قِئا مىه ؤن   الكغ
ُ
ًُ  وَّ س بما  ١ به بِىه وبحن َظا, ختى ٩ًىن ُٞه مٗجى زامٌّ ٟغَّ َظا بما 

ه(
َّ
 .(676)خغمه صون ما ؤخل

 ًَ  و٢ا٫ الٛؼالي: )واٖلم ؤهه ٦ما 
َّ
في اإلاٗالجاث ٌؿدبٗضَا  الخاط١ ٖلى ؤؾغاعٍ  ل٘ الُبُِب ُ

ؤَباء ال٣لىب والٗلماء بإؾباب الخُاة ألازغوٍت، ٞال جخد٨م ٖلى  ٞها, ٨ٞظل٪ ألاهبُاءُ مً ال ٌٗغ 

ه ؤن ًُلُه،  ًهِبه ٖاعى   ؾىجهم بم٣ٗىل٪ ٞتهل٪، ٨ٞم مً شخٍو 
ُ
في ؤنبٗه ٣ُٞخطخي ٣ٖل

ه ؤن ًُلي ال٠٨ مً الجاهب آلازغ مً البضن, ِٞؿدبٗض ٖالَظ  ختى ًىبهه الُبِب الخاط١ ؤنَّ 

 
َ
ٌَ الاؾد طل٪ ٚاًت  بٗاص مً خُض ال 

َ
 ٗل

َ
هاب ومىابتها ووظه الخٟاٞها ٖلى  م ٦ُُٟت اوكٗاب ألٖا

٤ آلازغة،  ض وفي صكاثم ؾجن الكٕغ وآصابهالبضن؟ ٞه٨ظا ألامغ في ٍَغ ، وفي ٣ٖاثضٍ التي حٗبَّ

 .(677)الىاَؽ بها, ؤؾغاع  ولُاث٠ لِؿذ في ؾٗت ال٣ٗل و٢ىجه ؤلاخاَت بها(

ًَ  ةنَّ ٢لذ: ولهظا ٞ ًَ ٢ض ؤٖاقىع  اب  م٣انض"ه في ٦خاب ٖلى ما عام جإؾَِؿ  صزل الَى

ٗت" و٢امذ ؤًًا ٢ا٫: )خُض بخمشُله إلاغاٖاة اإلا٣انض بغص مالٍ٪ لخضًض زُاع املجلـ,  الكَغ

 جَّ َض 
ُ
ْىٍ مً ؤ٢ىا٫ ؤَل الغؤي  الٗلماِء  ت َٟ

ْ
ل
َ
مساِلفا إلاا صٌ ٖلُه الجامٗحن بحن ألازغ والىٓغ ُٞما ؤ

ٗت اؾخلغاءُ  ٖلى ال٣اثلحن مً الؿل٠ بسُاع املجلـ في البُ٘,  غ مال٪  ؤه٨ ، ٦ماملانض الكَغ

إ: "ولِـ لهظا ٖىضها َخ  ٍغ ؤصخاُبه بإهه  مٗمى٫   مدضوص وال ؤمغ   ضٌّ ٣ٞا٫ في اإلاَى ؿَّ به ُٞه". ٞو

ٗت وؤهه ًىافي ملهَض املجلـ ال ًىًبِ،  ؤعاص ؤنَّ   .(678)مً او٣ٗاص ال٣ٗىص( الكَغ

إ خضًض: "البُٗان بالخُاع ما لم ًٟتر٢ا", زم و٢ا٫ في مىي٘ الخ٤: )ؤزغط مال٪ في اإلاَى

، ؤي: في ج٣ضًغ مضة ٖضم "به ُٞه مٗمى٫   وال ؤمغ   مدضوص   ولِـ لهظا ٖىضها خضٌّ "٣ٖبه ب٣ىله: 

ًَ (679)هما٢ِ جٟغُّ  للىا طل٪ بمىاٞاجه إلا٣هض الكإع مً بذ ال٣ٗىص,  به مال٪   ْل ٣ُ , ولم  في مظَبه, ٖو

ى نضوُع ٞمدمل الاٞترا١ ٖىضٍ ؤهه الاٞترا١ ب  .(680)البُ٘ ؤلاًجاب صون ال٣بى٫( نُِٛت  ال٣ى٫, َو

                                              

 34/210مجمٕى الٟخاوي ( 676)

 1/31( بخُاء ٖلىم الضًً 677)

ٗت ؤلاؾالمُت )م ( 678)  (44 - 43م٣انض الكَغ

مه "لِـ للخٟغ١ خض ٌٗلم"ىله ٞإما ٢: ) 3/121 ( ٢ا٫ الخُابي في "مٗالم الؿجن"679)  ,ٞلِـ ألامغ ٖلى ما جَى

هم ٞغ ٗخبر خا٫ اإلا٩ان الظي َما ُٞه مجخمٗان، ٞةطا ٧اها في بِذ  ,وألانل في َظا وهٓاثٍغ ؤن ًغظ٘ بلى ٖاصة الىاؽ ٖو َو

ؤو هدى طل٪  ولى٧اها في صاع واؾٗت ٞاهخ٣ل ؤخضَما ًٖ مجلؿه بلى بِذ ؤو نٟت ,ٞةن الخٟغ١ بهما ٣ً٘ بسغوط ؤخضَما مىه

اٞةهه ٢ض ٞاع١ ناخبه، وبن ٧اها في ؾى١ ؤو ٖلى خاهىث ٞهى بإن ً سُى زُىاث وهدَى ظا ٧الٗٝغ  .ىلي ًٖ ناخبه ٍو َو

ى ًسخل٠ في ألاقُاء، ٞمجها ما ٩ًىن بالخ٣ابٌ ُٞه بإن ًجٗل الصخيء في ًضٍ، ومجها  ,الجاعي والٗاصة اإلاٗلىمت في الخ٣ابٌ َو

ٚال١ ٩ىن باإل اإلابُ٘، و٦ظل٪ ألامغ في الخغػ الظي ًخٗل٤ به وظىب ٢ُ٘ الُض ٞةن مىه ما ًما ٩ًىن بالخسلُت بِىه وبحن 

اوألا  .ها خغػ ٖلى خؿب ما ظغث به الٗاصةو٧ل مج ,٢ٟا٫، ومىه ما ٩ًىن بِخا وحجابا، ومجها ما ٩ًىن بالكغاثذ وهدَى
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ْاَغ الخضًض ٖلى زالٝ ما  ؤنَّ  –٦ما ه٣ل ابً ٖاقىع  -هم ٦المِ  خانَل  ٞإهذ جغي ؤنَّ 

ٗت مً بذ ال٣ٗىص, وؤلاق٩ا٫ُ  ٣ًخًُه م٣هُض  في  ؤن البذ م٣هىص  ٢اَ٘ ٖلى  ال صلَُل  ؤهه الكَغ

ٗت ج ِلم مً الكَغ ُٖ ا, ٞغظ٘ ٌَ اسهُُهها بَٗظا ال٣ٗض بُٗىه, و٢ض  ل٣ٗىص بما ال ًُغص في ٚحَر

  ٕ ى ممىى تراى ٖلى الجؼثُاث بال٩لُاث, َو ا  , ألنَّ ٦ما ؾل٠ ألامغ بلى الٖا ٗت جهٞغ للكَغ

َ٘ بىٓغ الكإع بدؿب ما ج٣خًُه اإلاهلخت والاؾخصىاء بالخسهُو مً ٧ىن اإلاهلخت  , وال ماو

 .ال البذ في َظا ال٣ٗض زبىث الخُاع

ًدىط بلى  لئل٣ًإ في الىضم, والىضمُ  بنَّ البُ٘ ؾبب  : )" الانُالم"ٗاوي في ٢ا٫ ابً الؿم

 ُٕ  .(681)(ً لِؿلما مً الىضمًْ َض زُاَع املجلـ هٓغا للمخٗا٢ِ  الىٓغ, ٞإزبذ الكاع

  نَّ ب: )" قغح الٗمضة"في  و٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض
ً
. و٢ض ًدهل ّوٍ جغَ  ً ٚحرِ مِ  البُ٘ ٣ً٘ بٛخت

ُىاؾب بزباث الخُاع ل٩ل واخض مً اإلاخٗا٢ضًً، صٞٗا لًغع الىضم، الىضم بٗض الكغوٕ ُٞه. ٞ

 ُٖ  ُٞما لٗله ًخ٨غع و٢ى
ُ
٘  ه. ولم ًم٨ً بزباج لخ٨مت  ه مُل٣ا ُٞما بٗض الخٟغ١ و٢بله. ٞةهه ٞع

ظا مٗجً  خباع َظٍ اإلاهلخت. َو ما اٖل ، ٞجٗل مجلـ ال٣ٗض خٍغ ى ال٣ٗض والىزى١ بالخهٝغ

 .(682)(م٘ ما بٗضٍ مٗخبر. ال ٌؿخىي ُٞه ما ٢بل الخٟغ١ 

لى آله ؤزبذ هللا وؾالُم  : )بنَّ الكإع نلىاُث " بٖالم اإلاى٢ٗحن"في  ٢ا٫ ابً ال٣ُمو  ه ٖلُه ٖو

 املجلـ في البُ٘  زُاَع 
 
  خىمت

 
َغَه حٗالى  ، ولُدهل جمامُ ًًَض للمخٗاكِ  ومهلخت

َ
الغضخى الظي ق

ٗت في ال٣ُمت، ٞا٢ ُٞه, ٞةنَّ ال٣ٗض ٢ض ٣ً٘ بٛخت مً ٚحر جغو وال هٓغٍ  ًُ َظٍ الكَغ خًذ مداؾ

                                                                                                                                             

 ,وطل٪ مً مظَبه مٗغوٝ ,ال ٣ًى٫ بها ٚحٍر والٗٝغ ؤمغ ال ًى٨ٍغ مال٪ بل ٣ًى٫ به وعبما جغقى في اؾخٗماله بلى ؤقُاء

٠ُ٨ٞ ناع بلى جغ٦ه في ؤخ٤ اإلاىاي٘ به ختى ًتر٥ له الخضًض الصخُذ, وهللا ٌٟٛغ لىا وله, وبن ٧ان ابً ؤبي طثب ٌؿخٗٓم 

ضٍ بإمغ ال ؤخب ؤن ؤخ٨ُه, وال٣هت في طل٪ ٖىه مكهىعة  .اَـ  (َظا الهيُ٘ مً مال٪, و٧ان ًخٖى

اصتهم ُٞما ٌٗضوهه جٟغ٢ا؛ ألنَّ : ) 3/484إلاٛجي" و٢ا٫ ابً ٢ضامت في "ا الكإع  واإلاغظ٘ في الخٟغ١ بلى ٖٝغ الىاؽ ٖو

ه الىاؽ، ٧ال٣بٌ، وؤلاخغاػ  .اَـ  (ٖل٤ ٖلُه خ٨ما، ولم ًبِىه، ٞض٫ طل٪ ٖلى ؤهه ؤعاص ما ٌٗٞغ

َل للخٟغ١ اإلاظ٧ىع خض و٢ض ازخل٠ ال٣اثلىن بإن اإلاغاص ؤن ًخٟغ٢ا باألبضان : ) 4/329و٢ا٫ الخاٞٔ في "الٟخذ" 

ُٖ  ؟ًيخهى بلُه , ٩ٞل ما  ض في الٗٝغ جٟغ٢ا خ٨م به, وماال واإلاكهىع الغاجر مً مظَب الٗلماء في طل٪ ؤهه مى٧ى٫ بلى الٗٝغ

َـ  (ٞال, وهللا ؤٖلم  .ا

ٗت ؤلاؾالمُت )م ( 680)  (72 - 71م٣انض الكَغ

 4/332 ( ٞخذ الباعي 681)

 2/106بخ٩ام ألاخ٩ام ( 682)



 

 215 

ؿخضع٥ ٧لُّ واخٍض  ال٩املت ؤْن  ُٗضان الىٓغ، َو ما ًتروي ُٞه اإلاخباٌٗان، َو ًجٗل لل٣ٗض خٍغ

 ًَ ٤َ  مجهما ُٖبا ٧ان زُٟا, ٞال ؤخؿ  .(683)إلاهلخت الخل٤( مً َظا الخ٨م، وال ؤٞع

ذ, ٢لذ: ٞإهذ جغي ؤن ال٣ى٫ بسُاع املجلـ ٢ض جىاعص ٖلُه الخبر الصخُذ والغؤي الصخُ

بهه مً ؤ٢ىا٫ ؤَل )ٞاعجب بٗض َظا مً ٢ى٫ ابً ٖاقىع لهما ؤن ًجخمٗا وال ًخٟغ٢ا,  ٤َّ وُخ 

ٗت , ٖلى ؤن ابً ص٤ُ٢ الُٗض ٢ض ٢ا٫ في (الغؤي املخالٟت إلاا ص٫ ٖلُه اؾخ٣غاُء م٣انض الكَغ

الخضًض ًخٗل٤ بمؿإلت بزباث ٖىض خضًض "البُٗان بالخُاع ما لم ًخٟغ٢ا" : ) "قغح الٗمضة"

ى ًض٫ ٖلُه. وبه ٢ا٫ الكاٞعي  زُاع . وهٟاٍ مال٪ وفلهاء ؤصخاب الخضًثاملجلـ في البُ٘. َو

 ًُ , ٞالظاَبىن بلى الخضًض َم (684)(ً ؤزبخهال٪ َم خبِب مً ؤصخاب م وؤبى خىُٟت. ووا٤ٞ اب

 ال "ؤَل الغؤي" ٦ما ٢ا٫ ابً ٖاقىع."٣ٞهاء ؤصخاب الخضًض" ٦ما ٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض 

٢ض ؤ٦ثر اإلاخإزغون مً اإلاال٨ُحن والخىُٟحن مً : )" الخمهُض" لبر فيو٢ض ٢ا٫ ابً ٖبض ا

ال ًدهل مىه ٖلى  ه حكغُب  وؤهثرُ , (685)ٍالاخخجاط إلاظَبهما في عص َظا الخضًض بما ًُى٫ ط٦غُ 

َ٘  الػٍم  شخيٍء   .(686)(له ال مضٞ

                                              

 3/130ٗحن بٖالم اإلاى٢( 683)

 105 - 2/104بخ٩ام ألاخ٩ام ( 684)

ان ٖمل ؤَل اإلاضًىت بسالٞه, ( 685)  - ٢2/107ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض في "بخ٩ام ألاخ٩ام" ٢لذ: مً طل٪ صٖىي ظٍغ

ملهم. وما ٧ان ٦ظل٪ ٣ًضم ٖلُه الٗمل. : ) 108 خظاعاث: َظا خضًض مٗاعى إلظمإ ؤَل اإلاضًىت ٖو الىظه الغاب٘: مً الٖا

 .ولِـ لهظا ٖىضها خض مٗلىم. وال ؤمغ مٗمى٫ به ُٞه"" :٫: ٞؤلن مال٩ا ٢ا٫ ٣ُٖب عواًخهلُه الٗمل. ؤما ألاو ٞهظا ٣ًضم ٖ

تهم بالىاسخ  م، ومٗٞغ وؤما الشاوي: ٞلما ازخو به ؤَل اإلاضًىت مً ؾ٨ىاَم في مهبِ الىحي ووٞاة الغؾى٫ بحن ؤْهَغ

الٗمل به مً هاسخ ؤو صلُل عاجر، وال تهمت جلخ٣هم  ظب جغ٥َ هم بما ؤو ٞمسالٟتهم لبٌٗ ألازباع ج٣خطخي ٖلمَ  ,واإلايؿىر

 و٧ان طل٪ ؤعجر مً زبر الىاخض املخال٠ لٗملهم. ,ُٞخٗحن اجباٖهم

  وظىابه مً وظهحن:

ى ٧ى  ,ؤخضَما: مى٘ اإلا٣ضمت ألاولى   ن اإلاؿإلت مً بظمإ ؤَل اإلاضًىت.َو
َ
 وبُاهه مً زالزت ؤوظه: مجها: ؤها جإملىا لٟٔ

ٗٝغ طل٪ بالىٓغ في ؤلٟاْه. ومجها: ؤن َظا ؤلاظمإ بما ؤن ًغاص  ,ا بإن اإلاؿإلت بظمإ ؤَل اإلاضًىتمهغخ مال٪ ٞلم هجضٍ َو

 ,و٢ض ٧ان ًغي بزباث زُاع املجلـ ,عؤؽ اإلاٟخحن في اإلاضًىت في و٢خه وألاو٫ باَل؛ ألن ابً ٖمغ ,ٕ ؾاب٤ ؤو الخ٤به بظما

ه  مً ؤ٢غان -ٞةن ابً ؤبي طثب  ,والشاوي ؤًًا باَل  و٢ض ؤٚلٔ ٖلى مال٪ إلاا بلٛه مسالٟخه للخضًض. -مال٪ ومٗانٍغ

ى ؤن بظمإ ؤَل اإلاضًىت و  ,وزاهحهما: مى٘ اإلا٣ضمت الشاهُت ٞةن الخ٤ الظي ال  ,ٖملهم م٣ضم ٖلى زبر الىاخض مُل٣اَو

٣ه الاظتهاص والىٓغ؛ ألن الضلُل الٗانم لؤلمت مً الخُإ في الاظتهاص  ق٪ ُٞه: ؤن ٖملهم وبظماٖهم ال ٩ًىن حجت ُٞما ٍَغ

 ًَ عيىان هللا ٖلحهم  -و٠ُ٦ ًم٨ً ؤن ٣ًا٫: بإن مً ٧ان باإلاضًىت مً الصخابت  ,وال مؿدىض للٗهمت ؾىاٍ ,همال ًدىاو٫ بٗ

ٞةن ٢بى٫ زالٞه باٖخباع نٟاث ٢اثمت به  ,ٞةن َظا مدا٫ ٞةطا زغط ٖجها لم ٣ًبل زالٞه؟ ,٣ًبل زالٞه ما صام م٣ُما بها -

ً زغط مجها مً الصخابت، بٗض اؾخ٣غاع الىحي ومىث اإلاؿإلت ُٞما ازخل٠ ُٞه ؤَل اإلاضًىت م٘ بٌٗ َم  ٞخٟغى خُض خل.

٩ٞل ما ٢ُل مً جغظُذ أل٢ىا٫ ٖلماء ؤَل اإلاضًىت وما اظخم٘ لهم مً ألاوناٝ ٢ض ٧ان خانال لهظا  ,- ملسو هيلع هللا ىلص -الغؾى٫ 
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 ًَ ى ٖ ,طل٪ الى٢ذ باإلظمإ مً ؤَل الؿىتؤَل ػماهه في  ًىت ؤًُٞل و٢ض زغط مً اإلاض ,٫ ٖىه بسغوظهؼُ الصخابي، ولم  لي َو

ى ٧ان عؤؾهم َا بطا زالٟها ؤَُل ٠ُ٨ٞ ًم٨ً بَضاعُ  ,و٢ا٫ ؤ٢ىالا بالٗغا١ ,-هنع هللا يضر  -بً ؤبي َالب  و٦ظل٪ ابً  ,اإلاضًىت؟ َو

ما ٢ض زغظىا، و٢الىا ؤ٢ ,ومدله مً الٗلم مٗلىم - هنع هللا يضر -مؿٗىص  حَر ىالا. ٖلى ؤن بٌٗ الىاؽ ٣ًى٫: بن اإلاؿاثل املخخل٠ ٚو

 ٞحها زاعط اإلاضًىت مسخل٠ ٞحها باإلاضًىت واصعي الٗمىم في طل٪( اَـ .

ألن الازخالٝ  ,ال ًصر صٖىي بظمإ ؤَل اإلاضًىت في َظٍ اإلاؿإلت: ) 477 - 476/ 6و٢ا٫ ابً ٖبض البر في "الاؾخظ٧اع" 

في َظٍ اإلاؿإلت بطا ٧ان املخال٠ ٞحها مجهم ٖبض هللا بً ٖمغ وؾُٗض بً اإلاؿِب وبً  ٞحها باإلاضًىت مٗلىم, وؤي بظمإ ٩ًىن 

م حَر ل ظاء ٞحها مىهىنا الخالٝ بال ًٖ ؤبي الؼهاص وعبُٗت ومال٪ ومً جبٗه ,قهاب وبً ؤبي طثب ٚو و٢ض ازخل٠ ٞحها  ,َو

ى مً ظلت ٣ٞه -ؤًًا ًٖ عبُٗت ُٞما ط٦غ بٌٗ الكاُٞٗحن, و٢ا٫ بً ؤبي طثب  مً ٢ا٫ بن البُٗحن لِؿا " : - اء اإلاضًىتَو

ى مدّٟى ٖىض الٗلماء وظاء ب٣ى٫ٍ  ",بالخُاع ختى ًٟتر٢ا اؾخدُب ( اَـ . واهٓغ: املجمٕى للىىوي ُٞه زكىهت جغ٦ذ ط٦ٍغ َو

9/186 - 187 

به"  ٢ى٫ مال٪ ُٞه "ولِـ ٖىضها في َظا الخضًض خض مٗغوٝ وال ؤمغ مٗمى٫ : ) 845و٢ا٫ ابً الٗغبي في "ال٣بـ" 

٠ُ٨ٞ ًشبذ خ٨م بالكٕغ بما ال ًجىػ  ,ولى قٍغ الخُاع مضة مجهىلت لبُل بظماٖا ,اإلاضة بقاعة بلى ؤن املجلـ مجهى٫ُ 

ظا شخيء ال ًخًُٟ بلُه بال مشل مال٪, ًٞٓ الجها٫ُ  , َو ا في الكٕغ اإلاخىؾمىن بالٗلم مً ؤصخابىا ؤن مال٩ا بهما حٗل٤  قَغ

ظٍ ٚباوة ,ُٞه بٗمل ؤَل اإلاضًىت  ( اَـ .وبهما ٚام ٖلى ما ٢لىاٍ ,َو

غ ابً الٗغبي ٠ًُٗٞ, بط ٢ىله ) ولى قٍغ الخُاع مضة ٢لذ: هللا ؤٖلم ٖلى ما ٚام مال٪ عخمه هللا, وؤما ج٣ٍغ

ا في الكٕغ ت, ألن الظي زبذ به خ٨م مجهىلت لبُل بظماٖا, ٠ُ٨ٞ ًشبذ خ٨م بالكٕغ بما ال ًجىػ قَغ ( مٛالُت نٞغ

, ألن اإلامىٕى ظهالت قٍغ الخُاع, ألجها ظهالت مازغة, وؤما زُاع املجلـ ٞلى الكٕغ لِـ َى ما ال ًجىػ قغ  َا في الكٕغ

ٗت ال جمى٘ مُل٤ الجهالت ٦ما لم جمى٘ مُل٤ الٛغع, وبهما  بت ٌؿحرة ال ؤزغ لها, والكَغ ؾلمىا و٢ٕى الجهالت ُٞه ٞهي ٢ٍغ

ظا ٦ما ٢لىا ٖلى ٞغى الدؿلُم بى٢ٕى الجهالت وبال اإلامىٕى مجهما اإلاازغ الظي ًاو٫ بلى الك٣ا١ والجزإ املخغم في ال ضًً, َو

 ٞالظاَبىن بلى ٢ًُت الخضًض ٢ض ظٗلىا جدضًض طل٪ بلى ما ٣ً٘ في مخٗاَعٝ الىاؽ ٞال ظهالت.

( ال ًيبػي, ال ؾُما والٗباعة ٞحها بقٗاع  بهظا, وبن لم ًٞٓ الجها٫ اإلاخىؾمىن بالٗلم مً ؤصخابىا... الخزم ٢ىله )

دت, ظا اإلااػعي ٣ًى٫ في "بًًاح املخهى٫" )م  ج٨ً نٍغ ظع مال٪ في َظا ( : )406 - ٦405ما ٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض, َو ٖو

ؤهه عؤي الٗمَل مطخى بسالٞه، و٢ض ٢ا٫: "لِـ لظل٪ ٖىضها خض وال ؤمغ مٗمى٫ به"، ٞإقاع بلى ٧ىن الخضًض مسالٟا 

م.   ٖلى ٚحَر
 
َٕ ؤَِل اإلاضًىت، وؤهه حجت ٫ للٗمل، و٧ان ًغي اجبا ِ

ّ
ظ َٗ

ُ
ًُ اإلا ٣ت ٢ىم  مً ؤصخابه، ٞظ٦غ اب ِبٗه ٖلى َظٍ الٍُغ

َ
وج

ىن ؤًًا، وبلُه ؤقاع ؤبى الٟغط ؤًًا في ؤخض 
ُّ
ًُ اإلااِظك ؤنَّ اؾخمغاع الٗمل بسالٞه ٣ًخطخي ب٩ىهه ميؿىزا، وبلى َظا ؤقاع اب

 ( اَـ .ؤظىبخه ٖىه

٢الذ َاثٟت: َى : ) 4/330ٞٔ في "الٟخذ" . و٢ض ٢ا٫ الخا–وهللا ؤٖلم  –٢لذ: وبن ٧ان َظا مغظىخا ٦ما ج٣ضم 

مٗاَعى  بٗمل ؤَل اإلاضًىت, وه٣ل بً الخحن ًٖ ؤقهب بإهه مسال٠ لٗمل ؤَل م٨ت ؤًًا, وح٣ٗب بإهه ٢ا٫ به بً ٖمغ زم 

م وال ًدٟٔ ًٖ  االء مً ؤ٧ابغ ٖلماء ؤَل اإلاضًىت في ؤٖهاَع غي زم بً ؤبي طثب ٦ما مطخى َو ؾُٗض بً اإلاؿِب زم الَؼ

وؤما ؤَل م٨ت ٞال ٌٗٝغ ؤخض مجهم ال٣ى٫ بسالٞه ٣ٞض ؾب٤ ًٖ  ,لماء اإلاضًىت ال٣ى٫ بسالٞه ؾىي ًٖ عبُٗتؤخض مً ٖ

ما مً ؤَل م٨ت حَر اوؽ ٚو م مً اإلاال٨ُت ؤن مال٩ا جغ٥  ,ُٖاء َو و٢ض اقخض به٩اع بً ٖبض البر وبً الٗغبي ٖلى مً ٖػ

بهما لم ًإزظ به مال٪ ألن و٢ذ الخٟغ١ ٚحر مٗلىم ٞإقبه  :٢ا٫ بً الٗغبي ,الٗمل به ل٩ىن ٖمل ؤَل اإلاضًىت ٖلى زالٞه

وبإن الٛغع  ,وما اصٖاٍ مً الٛغع مىظىص ُٞه ,وح٣ٗب بإهه ٣ًى٫ بسُاع الكٍغ وال ًدضٍ بى٢ذ مٗحن ,بُٕى الٛغع ٧اإلاالمؿت

 . ( اَـفي زُاع املجلـ مٗضوم ألن ٦ال مجهما مخم٨ً مً بمًاء البُ٘ ؤو ٞسخه بال٣ى٫ ؤو بالٟٗل ٞال ٚغع 



 

 217 

 : )" قغح مؿلم"و٢ا٫ الىىوي في 
ُ
مً  زُاع املجلـ ل٩ل واخٍض  لشبىِث  صلُل   َظا الخضًض

 ٌِ الٗلماء  حماهحرُ حن بٗض او٣ٗاص البُ٘ ختى ًخٟغ٢ا مً طل٪ املجلـ بإبضاجهما, وبهظا ٢ا٫ َٗ اإلاخبا

َالب وبً ٖمغ وبً ٖباؽ  ي, ممً ٢ا٫ به ٖلي بً ؤب(687)مً الصخابت والخابٗحن ومً بٗضهم

ذ ال٣اضخي والخؿً  ُاء وقٍغ اوؽ وؾُٗض بً اإلاؿِب ٖو غة وؤبى بغػة ألاؾلمي َو وؤبى ٍَغ

غي وألاوػاعي وبً ؤبي طثب وؾُٟان بً ُِٖىت والكاٞعي وبً اإلاباع٥ البهغي و  الكٗبي والَؼ

ه وؤبى زىع وؤبى ٖبُض والبساعي وؾاثُغ  لي بً اإلاضًجي وؤخمض بً خىبل وبسخا١ بً عاٍَى  ٖو

 
ُ
ُ٘  ال ًشبذ زُاُع  :و٢ا٫ ؤبى خىُٟت ومال٪ ,حن وآزغونزِ ّضِ َخ امل بىٟـ ؤلاًجاب  املجلـ بل ًلؼم البُ

ى عواًت ًٖ الشىعي ,وخ٩ي ًٖ الىسعي ,وبه ٢ا٫ عبُٗت ,وال٣بى٫    ,َو
ُ
ظٍ ألاخاصًض الصخُدت  َو

  والهىاُب  ,صخُذ ولِـ لهم ٖجها ظىاب   ,جغص ٖلى َاالء
ُ
وهللا  ,ه ٦ما ٢اله الجمهىع زبىج

 .(688)(ؤٖلم

 خمشُله بلت ب ذ: زم بن ابً ٖاقىع ٢ض ػاص الُحن٢ل
ُ
و٢ض َعصَّ ٢ا٫: )خُض اة, غَّ هَ بغص خضًض اإلا

 اإلاهغاة
َ
ا عآٍ مس(689)ماِل٪  خضًض

َّ َ
، الٟا لؤلنى٫، ٞةهه ٢ض زال٠ ؤنَل "الخغاط بالًمان", إلا

 ٌَ  الصخيء بهما 
َ
 وألنَّ ُمخِل٠

ْ
 غَ ٛ

َ
 ه ؤو ٢ُمخه، وؤمَّ م مشل

ُ
غوى  مُ غْ ا ٚ ُٗ َغ مً الُٗام ؤو ال

َ
ـٍ آز ظي

 .(690)ٞال(

ظا ٢ض ه٣له مً الكاَبي في  ى خُض مشل به لبٌٗ ؤ٢ؿام  (691)"اإلاىا٣ٞاث"َو الخبر, َو

, (692)بال بق٩ا٫( ألنٍل ٢ُعي وال ٌكهض له ؤنل  ٢ُعي( و٢ا٫ ُٞه بهه )مغصوص   )الٓجي اإلاٗاِعُى 

                                                                                                                                             

 6/475, واهٓغ: الاؾخظ٧اع  14/11( الخمهُض 686)

(687 ) " طَب بلى ال٣ى٫ بم٣خطخى َظا الخضًِض الكاٞعيُّ وؤخمض بً خىبل : ) ٢2/269ا٫ ابً ٦شحر في "جٟؿحٍر

 .(وحمهىُع الؿلف والخلفوؤصخاُبهما، 

 10/173( قغح مؿلم 688)

ال٠ َىا: و٢ض عص مال٪ خضًض اإلاهغاة ٢ى٫ اإلادمحم الخبِب ابً الخىظت في َامل ال٨خاب: ) الكُش ٢ا٫( 689)

بقاعة مىه بلى ما وعص في اإلاىخ٣ى: ٢ا٫ ابً ال٣اؾم: ٢لذ إلاال٪: ؤجإزظ بدضًض اإلاهغاة؟ ٢ا٫: وٗم. ٢ا٫ ابً اإلاىاػ: ولم ًإزظ 

ى لى عصَا بُٗب و٢ض  به ؤقهب. و٢ا٫: ظاء ما ًًٟٗه ؤن الٛلت بالًمان، وؾإلذ ٖىه مال٩ا ٩ٞإهه يٟٗه. و٢ا٫ ؤقهب: َو

. وه٣ل ًٖ ألابي ٢ىله: ؤزظ مال٪ في اإلاكهىع ٖىه بهظا الخضًض، ولم ًإزظ به في 105/ 5ؤ٧ل لبجها ٞال شخيء ٖلُه. الباجي: 

٢ىله آلازغ الظي له في الٗخبُت ومسخهغ ابً ٖبض الخ٨م. و٢ا٫: ٢ض ظاء خضًض "الخغاط بالًمان". اَـ. ال٩اهضَلىي. ؤوظؼ 

غان: وؾاَـ  (377/ 11اإلاؿال٪:   ُجيء ؤن َظٍ الغواًت مى٨غة.. َػ

ٗت )م ( 690)  (75 - 73م٣انض الكَغ

 205 - 3/204( اإلاىا٣ٞاث 691)

 , ٢لذ: والخد٤ُ٣ ؤهه ال وظىَص له بال بق٩ا٫. )ػ( 3/186 الؿاب٤( 692)
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, و٢ا٫ ؤًًا: )ول٣ض اٖخمضٍ مال٪ بً ؤوـ (694)ؤنل  في الؿل٠ الهالر( (693)زم ٢ا٫: )وللمؿإلت

خباع( َ٘ ٦شحرة, لصخخه في الٖا  .(695)في مىاي

ما مشل به مً اإلاؿاثل , ٖلى ؤن ابً ٖاقىع  ٍا ط٦غ و٧ان مً ظملت ما مشل به لهظا ال٣ؿم م

 ٞغوٖا مدغعة  ٧ىهه ه بلىؤ٢غب مى بهما َى بلى ؤن ٌٗض مً الهىاث والؼالث
ً
بإن حؿدىج مجها  خ٣ُ٣ت

 اؾخضاللُت صخُدت. ٢ىاُٖض 

ظا الخإنُل ٢ض ؤزظٍ الكاَبي مً ٦الِم  إ  في ٦خاب "ال٣بـابً الٗغبي  َو في قغح مَى

الىاخض مٗاعيا ل٣اٖضٍة مً ٢ىاٖض الكٕغ َل ًجىػ  بطا ظاء زبُر : )خُض ٢ا٫, مال٪ بً ؤوـ"

به, وجغصص  به, و٢ا٫ الكاٞعي: ًجىػ الٗمُل  به ؤم ال؟ ٣ٞا٫ ؤبى خىُٟت: ال ًجىػ الٗمُل  الٗمُل 

  ؤنَّ  :٫ُ ه والظي ٖلُه اإلاٗىَّ ٢ىلِ  في اإلاؿإلت, ومكهىُع  مال٪  
َ
  الخضًض

 
ؤزغي ٢ا٫  بطا ًٖضجه ٢اٖضة

 به, وبن ٧ان وخ
ُ
 َضٍ جغ٦ه. ولهظا ٢ا٫ في مؿإلت ٚؿل ؤلاهاء مً ولٙى ال٩لب: ٢ض ظاء َظا الخضًض

  ه, ألنَّ وال ؤصعي ما خ٣ُ٣خُ 
َ
  َظا الخضًض

َ
ىا } :حن ُٖٓمحن, ؤخضَما: ٢ى٫ هللا حٗالىٖاَعى ؤنل

ُ
ل
ُ
٩
َ
ٞ

ْم 
ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ  ًَ

ْ
ْمَؿ٨

َ
ا ؤ ًُ ًا٧ل نُُض  مال٪:{, ٢ا٫ ِممَّ الُهاعة هي  ٖلت والشاوي: ؤنَّ  ه؟٨ٍغ لٗابُ ٍ ٠ُ٨ٞ 

 
 
 (696)في ال٩لب الخُاة, وهي ٢اثمت

ُ
 . وؤما خضًض الٗغاًا: ٞةْن نضمخه ٢اٖضة الغبا ًٖضجه ٢اٖضة

 .(697)(اإلاٗغوٝ

: )ه٣ل الكاَبيُّ ًٖ ابً الٗغبي ؤنَّ جد٤َُ٣ " خاقُت الخى٣ُذ"ولهظا ٢ا٫ ابً ٖاقىع في 

 ,
 
 ٢اٖضة

َ
ِض الخضًض ًُ ٗ ٌَ ٦دضًض الٗغاًا, ٞةهه وبن اإلاظَِب ج٣ضًُم ال٣ُاؽ ٖلى الخبر ما لم 

 اإلاٗغوٝ(
ُ
 الغبا, ًٖضجه ٢اٖضة

ُ
 .(698)نضمخه ٢اٖضة

ُغ  ه ٞاؾض, البدىاثه ٖلى م٣ضمخحن ٞاؾضجحن, ؤما ألاولى ٞهي صٖىي مسالٟت  ٢لذ: والخ٣ٍغ
ُّ
٧ل

 الخبر ألنٍل ٢ُعي, وؤما الشاهُت ٞهي صٖىي ٖضِم قهاصة ؤنٍل ٢ُعّيٍ للخبر.

                                              

ؿ٣ِِ اٖخباَع الٓجي(. ٢لذ: بكٍغ ٖضم قهاصة ؤنل ٢ُعي ٢ا٫ صعاػ: )( 693)
ُ
وهي ؤن مسالٟت الٓجي ألنٍل ٢ُعي ح

 و٢لىا بن َظا مدٌ ٞغى وج٣ضًغ ال جد٤٣ له في الخاعط. )ػ(آزغ للٓجي, 

 3/190اإلاىا٣ٞاث ( 694)

 3/195 الؿاب٤( 695)

(696 ) ًَ  مال٪ الخضًض بل ٖمل به ٦ما جغاٍ في ؤزىاء الى٣ىص الىاعصة ٖلى ؤمشلت الكاَبي. )ػ( صَّ غُ ٢لذ: لم 

 3/201, واهٓغ: اإلاىا٣ٞاث  1/812ال٣بـ ( 697)

 2/157خاقُت الخى٣ُذ ( 698)
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لُجض ؾبُال بلى ٦الم الكاَبي لىال ج٣لُُضٍ البً الٗغبي, والظي ؤعاٍ ؤن َظا الٟؿاص ما ٧ان 

ظا ؾخدبِىه مً زال٫ ما ؾىىعصٍ مً ٦الم الكاَبي هِٟؿ  غه, في ه٣َو , م٘ ضها لهظا الخ٣ٍغ

با في ال٣اهىن, ٞاعظ٘ بلُه بالىٓغ والخضبغ.  يمُمت ما ٢غعٍ ٢ٍغ

 ) بُان فؿاص اإلالضمت ألاولى (

 ًى٣ٌمخًمً لجىاب ٦لي  ل٨ىهمؿإلت اإلاهغاة,  عي فيإلاا اصُّ  زاناوهدً هظ٦غ ظىابا 

ـَ   زبرٍ  صٖىي مسالِٟت , ؤٖجي ٖلى الؿجن الصخُدت ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص هابى َظٍ الضٖىي اإلاٗترَ  ظي

 ألنٍل ٢ُعي. لىبي ملسو هيلع هللا ىلصًٖ اصخٍُذ 

ه ؾاِلم  ى٣ى٫: بنَّ ٞ مً  لصخيٍء  ٚحُر مسال٠ٍ مً اإلاٗاعى الخد٤ُ٣ في َظا الخضًض ؤهَّ

م طل٪ مً الخىُٟت ألانى٫, زالٞا إلاً ٖػ
(699). 

ى : )مً الخىُٟت " الٟخذ"٢ا٫ الخاٞٔ في  مً ٢ا٫: َى زبر واخض ال ًُٟض بال الًٓ, َو

 
 
ب بإنَّ  ألانى٫ اإلا٣ُٕى به, ٞال ًلؼم الٗمُل  ل٣ُاِؽ  مسال٠ ِ٣ّ

ُٗ   به, وحُ
 
 الخىك

َ
في زبر الىاخض  ف

ٌ بهما هى في مسالفت ألانٌى ال في مسا ظا الخبر بهما زال٠ ٢ُاَؽ لفت كُاِؽ ألانى , َو

ألانى٫, بضلُل ؤن ألانى٫: ال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ وال٣ُاؽ, وال٨خاب والؿىت في الخ٣ُ٣ت 

َغصُّ  ًُ  ٠ُ٨ٞ , , (700)بالٟٕغ ألانُل  َما ألانل, وآلازغان مغصوصان بلحهما, ٞالؿىت ؤنل  وال٣ُاُؽ ٕٞغ

 الصخُذ ؤنل  بىٟؿه, ٠ُ٨ٞ 
ُ
 . (701)٣ًا٫: بنَّ ألانَل ًسال٠ هَٟؿه؟(بل الخضًض

م ؤصخاُب و٢ا٫ ابً الؿمٗاوي: ) م  ٖلى ال٣ُاؽ, و٢ض  ٖػ ؤبي خىُٟت ؤن الخبر الىاخض م٣ضَّ

مىا ؤنَّ  , ول٨جهم ٖػ حٍر الخبر الىاخض بطا زال٠ ألانى٫َ  هو ٖلُه ؤبى خىُٟت في ٦خاب الهىم ٚو

٣َبل, وػٖمىا ؤنَّ  ًُ ت وزبر اإلاهغاة زال٠ لم  ألانى٫, و٦ظل٪ زبُر الكاَض والُمحن,  زبر ال٣ٖغ

 . زبر ال٣ه٣هت وزبر الىيىء بىبُظ الخمغ زال٠ ال٣ُاؽ وػٖمىا ؤنَّ 

 وٗىط باهلل مً الُم٘ ال٩اطب, ا ه٣ى٫: وبهَّ 
ُ
ألانٌى في هظه اإلاؿاثل التي  وؤًً مسالفت

ت, ؤو نىعة مؿإلت اإلاهغاة, ؤ كالىها؟ ٕ  به في نىعة مؿإلت ال٣ٖغ ل وعص ؤنل  م٣ُى و نىعة َو

 
ُ
هم: ؤنَّ ٢ىلِ  مؿإلت الكاَض والُمحن, بسالٝ مىاظب ألازباع الىاعصة في َظٍ اإلاؿاثل؟ وبهما ٚاًت

                                              

 ( ؤما اإلاال٨ُت ٞؿتري مظََبهم في خضًض اإلاهغاة ُٞما ًإحي. )ػ(699)

 مً ألانل( : )ب372( ٢ا٫ الكاٞعي في ٦خاب "الغؾالت" )م 700)
ُ
(, و٢ا٫ الغاػي في "املخهى٫" نَّ ال٣ُاَؽ ؤي٠ٗ

 (.الىوُّ ؤنُل ال٣ُاؽ، وألانل عاجر  ٖلى الٟٕغ: ) 5/462

 4/366 ٞخذ الباعي ( 701)
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ى ؤن ٩ًىن الخ٨م ٖلى زالٝ  الخ٨ُم  ٩ًىَن  ها ٣ًخطخي ؤْن ٖلى ؤمشالِ  ٢ُاَؽ َظٍ الخاصزِت  ٦ظا, َو

 .(702)(هل هظا بال عص  الخبر بمدٌ اللُاؽ؟ما وعص به الخبر, 

لى ؤجه٢ا٫: ) هم (703)ً َظا ما ؤه٨غوٍ مً مظَبىام ٢ض اؾخٗملىا في مظَبهم مِ ٖو
ُ
ى ٢بىل , َو

الخبَر في الىيىء بىبُظ الخمغ, وفي بًجاب الىيىء بال٣ه٣هت. والظي ٢الىا: بن طل٪ الخبر 

ٍ باَل, ألن صٖىي زالٝ ألانى٫ في اإلاؿاثل التي 
ًّ ظا ًسال٠ ألانى٫, جم ًسال٠ ال٣ُاؽ, َو

ٌُ ال٣ُاؽط٦غوَا ال ًصر بال مً خُ ى مد  .(704)(ض اإلاٗجى, َو

بٗض ط٦غ مؿإلت الخٗاعى بحن الخبر وال٣ُاؽ ٢ا٫:  "الخىيُذ"في  (705)ولهظا ٞةن خلىلى

ًُ  )وه٣ل الٟهغيُّ  ألانى٫ ًٖ  مىن ٢ُاَؽ ّضِ ٣َ ًٖ بٌٗ ؤصخابىا اإلاال٨ُت و٦ظا ًٖ الخىُٟت ؤجهم 

ت,   وهى مِ الخبر املخال٠, ٦دضًض اإلاهغاة وال٣ٖغ
َ
 . (706)(هً مٗنى ما كبل

 ؤي: مً مٗجى ج٣ضًم ال٣ُاؽ ٖلى الخبر.

ضون  وؤما ؤصخاُب الكحراػي: )ؤبى بسخا١ ومً َىا ٢ا٫  ؤبي خىُٟت ٣ُٞا٫ لهم: ما الظي جٍغ

ض به مٗاوي ألانى٫, ٞهى ٣٦ى٫ ؤصخاب مال٪ ا (707)بمسالٟت ألانى٫؟ ٞةن ٢الىا: هٍغ ىَّ َِّ , و٢ض ب

                                              

 377 - 2/374( ٢ىاَ٘ ألاصلت 702)

بماَم ٖهٍغ بال مضاٞٗت، ؤ٢غ له بظل٪ اإلاىا٤ٞ واملخال٠، و٧ان ( ٢ا٫ ابً زل٩ان في خ٤ ابً الؿمٗاوي: )٧ان 703)

ه بلى مظَب 
َ
هغ له بالدجاػ ما ا٢خطخى اهخ٣ال خىٟيَّ اإلاظَب مخُٗىا ٖىض ؤثمتهم، ٞذج في ؾىت ازيخحن وؾخحن وؤعبٗماثت ْو

الكاُٞٗت  ىا وحٗهبا قضًضا، ٞهبر ٖلى طل٪، وناع بمامَ َد ص بلى مغو ل٣ي بؿبب اهخ٣اله مِ ؤلامام الكاٞعي، هنع هللا يضر، ٞلما ٖا

ٟتي، ونى٠ في مظَب الكاٞعي هنع هللا يضر وفي ٚحٍر مً الٗلىم جهاه٠ُ ٦شحرة، مجها "مجهاط ؤَل الؿىت"  بٗض طل٪ ًضعؽ ٍو

او"الاهخ حَر ت" ٚو ٍب  ونى٠ في ألانى٫ "ال٣ىاَ٘" ,هاع" و"الغص ٖلى ال٣ضٍع ان" ٌكخمل ٖلى ٢ٍغ مً ؤل٠  وفي الخالٝ "البَر

ض الضبىسخي، وؤظاب ًٖ ألاؾغاع التي ظمٗها، وله جٟؿحُر  ال٣غآن  مؿإلت زالُٞت، و"ألاوؾِ" و"الانُالم" عص ُٞه ٖلى ؤبي ٍػ

ى ٦خاب هِٟـ ؼ، َو ُان ](. الٍٗؼ ُاث ألٖا الت والخالٝ ٖلى َظٍ الخو٢ض ٢ا٫ الؼع٦صخي في بٌٗ اإلاباخض: ).  [3/211ٞو

 في الخ٩اًت ًٖ الخىُٟت، ل٩ىهه ٧ان خىُٟا زم حكٟ٘(.  ",ال٣ىاَ٘"خ٩اٍ ابً الؿمٗاوي في 
 
ى ٖمضة حكي٠ُ اإلاؿام٘ ]َو

1/272] 

 2/378( ٢ىاَ٘ ألاصلت 704)

ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ٖبض الغخمً الحزلُُُجي ال٣غوي: ٖٝغ : ) 374 - 1/373( ٢ا٫ في "شجغة الىىع الؼ٦ُت" 705)

الم الخاٞٓحن لٟغوٕ اإلاظَب. جىلى ٢ًاء َغابلـ زم بدلىلى. ؤلامام ال ٗمضة املخ٤٣ 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. له قغخان ٖلى املخخهغ ٦بحر ونٛحر، وقغخا حَر ن ٖلى ؤنى٫ ابً الؿب٩ي, وقغح الخى٣ُذ ػعو١ وؤخمض بً خاجم ٚو

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

 2/686( الخىيُذ 706)

ُغ 707) في  مظَبهم ( اإلاال٨ُت لِؿىا ٖلى ٢ى٫ واخض في في مؿإلت ج٣ضًم ال٣ُاؽ ٖلى الخبر, وؾُإحي بن قاء هللا جدٍغ

 طل٪. )ػ(
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َ٘  َؽ ٞؿاَصٍ, وألجهم ها٢ًىا في َظا, ٞةجهم ًتر٧ىن ال٣ُا ؿمىهه مىي بسبر الىاخض, َو

ه بال ؤوي ؤجغ٦ه لخضًض مً ؤ٧ل هاؾُا بُل نىُم  ؤنَّ  الاؾخدؿان, ولهظا ٢ا٫ ؤبى خىُٟت: ال٣ُاُؽ 

غة, و٢الىا: ال٣ُاُؽ  ؤهه ال ًجىػ الخىيا بىبُظ الخمغ, ول٨ىا جغ٦ىاٍ لخضًض ابً مؿٗىص,  ؤبي ٍَغ

٨خاَب والؿىت وؤلاظمإ, وا٣ٞىاَم ٖلُه, بال وؤمشا٫ طل٪ ٖلى ؤنلهم ٦شحر. وبن ؤعاصوا باألنى٫ِ ال

َ٘ ال هخاَب فيها وال ؾىت وال بحمإؤجهم  ى في زبر اإلاهغاة والخٟلِـ ًظهغون طلً في مىاي , َو

) ت, ٞبُل ما ٢الٍى  . (708)وال٣ٖغ

جي: ) فإوِضخىا لىا ٣ًا٫ لهم: ؤنى٫ُ ال٣ُاِؽ: ال٨خاُب والؿىت وؤلاظمإ, و٢ا٫ الجٍى

 
َ
ظا ؤوضُر مِ  ىا لش يٍء منهامسالفخ ]ال[ دخاط ُٞه بلى بُان, وألاولى ؤن ًُ  ً ؤْن في مؿإلت اإلاهغاة, َو

 وكٛل ٦خابىا َظا 
ُ
ُل هظا الفً هاثر  بت َدّهِ ًُ  .(709)(مً ال 

واظبا بهظٍ ألازباع التي ط٦غوَا, ؤٖجي  والعجب ؤهه ٠ُ٦ ناع ال٣ى٫ُ ٢ا٫ ابً الؿمٗاوي: )

م٘ ي٠ٗ ؤؾاهُضَا, وبُل ال٣ى٫ُ باألزباع  في ال٣ه٣هت والىيىء بىبُظ الخمغ وما ؤقبه طل٪

ت وما ؤقبه طل٪, ٞهل َظا  ال بالصخُدت في مؿإلت اإلاهغاة والكاَض والُمحن والٗغاًا وال٣ٖغ

م  في الضًً, وازخُاُع ٢ى٫ٍ ٚحُرٍ ؤولى بإَل الٗلم وطوي ال٣ٗى٫ 
ُّ
 . (710)(جد٨

 ٢لذ: 
ُّ
اث م٣ضماٍث  ُم وؤعجب مىه ؤن ٩ًىن َظا الخد٨ ظٍ التَر اؾخيخاُط مجها  مًغاَو

ًُ  ؤنى٫ٍ  وجسل٘ ٖلحها ألال٣اب الٗالُت ٣طخى بها ٖلى ما ال ًدصخى مً الىهىم الىبىٍت؟! ٦باع 

ٟت مً هدى  م٘ ؤجها ال حٗضو ٧ىجها هخاثَج ٨ِٞغ َمً لم  اإلا٣انض ؤو اٖخباع اإلاهالر!!مغاٖاة الكٍغ

 َظا الًٟ, جإمل. ْل دّهِ ًُ 

اث, ٞةجها لِؿ ذ مً مىهىم ألاثمت ال٨باع وبهما هي مً وال ٨ًبرن ٖلُ٪ ونٟها بالتَر

 ً ظاء بٗضَم ووؿبها بلحهم.اؾخيباَاث َم 

ن ال٣ُٟه, َٞىظضوا بحن ٢ىاٖضٍ  ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )بنَّ و٢ض  هذ بٗض ؤن ُصّوِ ٢ىاٖض ألانى٫ ُصّوِ

ها في ٦شحرٍ  ُٖ غو مً اإلاؿاثل ٖلى ازخالٝ  وبحن ٞغوٕ ال٣ٟه حٗاُعيا, ٞلظا جسالٟذ ألانى٫ُ ٞو

ه وزال٠ ٞالن ؤنله, والبساعيُّ اإلاظاَب, 
َ
ٌٗبر ب٣ىله  ختى ؤنبدىا ٣ًىلىن: َغص ٞالن  ؤنل

(وفي الخلُلت ما زالف وال َغص, )ها٢ٌ( َل ألانُل مً بٗض الٟٕغ  .(711), وبهما جإنَّ

                                              

 (319 - 318( الخبهغة )م 708)

 320 - 3/319الخلخُو ( 709)

 2/378( ٢ىاَ٘ ألاصلت 710)

ب )م  (711)  (177ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

 



 

 212 

ًَ و  هم  ًَ ُٖ ٢ا٫ الضَلىي: )وظضُث بٗ الخالٝ بحن ؤبي خىُٟت والكاٞعي عخمهما  بىاءَ  م ؤنَّ ؼ

، وبهما الخ٤ُّ هللا ٖلى َظٍ ألانى٫ اإلا ؤ٦ثَرَا ؤنى٫  ُمسغَّظت  ؤنَّ  ظ٧ىعة في ٦خاب البزصوي وهدٍى

ىضي ؤنَّ  اصة وسخ،  اإلاؿإلت ال٣اثلت بإن الخام مبحن، وال ًلخ٣ه بُان، وؤنَّ  ٖلى ٢ىلهم, ٖو الٍؼ

ٚحر  بدضًِض  ب٨ثرة الغواًت، وؤهه ال ًجب الٗمُل  ال جغظَُذ  الٗام ٢ُعي ٧الخام، وؤْن  وؤنَّ 

وؿض باب الغؤي، وؤن ال ٖبرة بمٟهىم الكٍغ والىن٠ ؤنال, وؤن مىظب ألامغ َى ال٣ُٟه بطا ا

 ًٖ ؤبي 
 
الىظىب ؤلبخت, وؤمشا٫ طل٪ ؤنى٫  مسغَّظت ٖلى ٦الم ألاثمت، وؤهه ال جصر بها عواًت

 
ُّ
 خىُٟت وناخَبُه، وؤهه لِؿذ املخاٞٓت ٖلحها والخ٩ل

ُ
في ظىاب ما ًغص ٖلُه مً نىاج٘  ٠

حٍر ؤخ٤َّ مً املخاٞٓت ٖلى زالٞها والجىاب اإلاخ٣ضمحن في اؾخيب اَاتهم ٦ما ًٟٗله البزصوي ٚو

 ٖما ًغص ٖلُه.

لىا ؤنَّ  ه ؤجهم ؤنَّ
ُ
  مشال

َ
ظٍى مً نيُ٘ ألاواثل في ٢ىله غَّ الخام مبحن ٞال ًلخ٣ه البُان، وز

ىا َواْسُجُضوا}حٗالى:  ُٗ
َ
ْهٍغ في الغ٧ٕى  ال ججؼت نالة الغظل ختى ٣ًُم", و٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص: {اْع٦

ًُِت "والسجىص  بُاها لآلًت، ٞىعص ٖلحهم  , خُض لم ٣ًىلىا بٍٟغ
َ
مئىان، ولم ًجٗلىا الخضًض الَا

هم في ٢ىله حٗالى:  ُٗ ْم }نيُ
ُ
ه ملسو هيلع هللا ىلص ٖلى هانِخه خُض ظٗلٍى بُاها، , ومسخ{َواْمَسُخىا ِبُغُءوِؾ٨

اْظِلُض }و٢ىله حٗالى: 
َ
اِوي ٞ  َوالؼَّ

ُ
ت َُ اِه ىا}, و٢ىله حٗالى: {واالؼَّ ُٗ

َ
ُ
ْ
ا٢
َ
ٞ 
ُ
ت
َ
اِع٢ اِع١ُ َوالؿَّ آلاًت, و٢ىله  {َوالؿَّ

ْحَرٍُ }حٗالى: 
َ
ْى٨َِذ َػْوًظا ٚ

َ
ى ج ٟىا للجىاب ٦ما َى مظ٧ىع {َختَّ

َّ
, وما لخ٣ه مً البُان بٗض طل٪، ٞخ٩ل

حٗالى:  ٧الخام، وزغَّظٍى مً نيُ٘ ألاواثل في ٢ىله الٗام ٢ُعيٌّ  لىا ؤنَّ في ٦خبهم، وؤجهم ؤنَّ 

٣ُْغآِن }
ْ
ًَ ال َغ ِم ؿَّ َِ َغُءوا َما جَ

ْ
ا٢
َ
، خُض لم ًجٗلٍى "ال نالة بال بٟاجدت ال٣غآن", و٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص: {ٞ

لِـ ُٞما صون "الخضًض، و٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص:  "ُٞما ؾ٣ذ الُٗىن الٗكغ"مسهها، وفي ٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص: 

هٍى به, وهدى طل٪ مً اإلاىاص، زم وعص ٖلحهم ٢ىله حٗالى: ، خُض لم ًس"زمؿت ؤوا١ نض٢ت

َهْضيِ }
ْ
ًَ ال َؿَغ ِم ِْ َما اْؾَخ

َ
, وبهما َى الكاة ٞما ٞى٢ه ببُان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص، ٞخ٩لٟىا في الجىاب، {ٞ

ًْ }و٦ظل٪ ؤنلىا ؤن ال ٖبرة بمٟهىم الكٍغ والىن٠ وزغظٍى مً نيُٗهم في ٢ىله حٗالى:  َوَم

ْؿ  ٌَ ْم 
َ
 ل

ً
ْىال

َ
ْم َ

ُ
ْ٘ ِمْى٨ ُِ في ؤلابل الؿاثمت "مً نىاجٗهم ٣٦ىله ملسو هيلع هللا ىلص:  آلاًت, زم وعص ٖلحهم ٦شحر   {َخ

ال٣ُٟه بطا اوؿض به باب  ٚحرِ  بدضًِض  , ٞخ٩لٟىا في الجىاب، وؤنلىا ؤهه ال ًجب الٗمُل "ػ٧اة

  ,الغؤي
ُ
  وزغظٍى مً نيُٗهم في جغ٥ خضًض اإلاهغاة, زم وعص ٖلحهم خضًض

ُ
 ال٣ه٣هت وخضًض

ٞؿاص الهىم باأل٧ل هاؾُا، ٞخ٩لٟىا في الجىاب، وؤمشاله ما ط٦غها ٦شحرة ال جسٟى ٖلى  ٖضِم 

 
ُ
الت  ًٞال ًٖ ؤلاقاعة. اإلاخدب٘، ومً لم ًخدب٘ ال ج٨ُٟه ؤلَا



 

 213 

٨ُٟ٪ صلُال ٖلى َظا ٢ى٫ُ املخ٣٣حن في مؿإلت ال ًجب الٗمل بدضًض مً اقتهغ  ٍو

ِٖسخى بً  َظا مظَُب  ا اوؿض باب الغؤي ٦دضًض اإلاهغاة ؤنَّ بالًبِ والٗضالت صون ال٣ٟه بط

ً، وطَب ال٨غدي وجِبٗه ال٨شحر مً الٗلماء بلى ٖضم اقتراٍ  ببان، وازخاٍع ٦شحر   مً اإلاخإزٍغ

 ًُ ًٖ ؤصخابىا، بل اإلاى٣ى٫  ى٣ل َظا ال٣ى٫ُ ٣ٞه الغاوي لخ٣ضم الخبر ٖلى ال٣ُاؽ، ٢الىا: لم 

م ٖل زبَر  ٖجهم ؤنَّ  َٖ الىاخض م٣ضَّ غة في الهاثم بطا ؤ٧ل ى ال٣ُاؽ، ؤال جغي ؤجهم  ِملىا بسبر ؤبي ٍَغ

ؤو قغب هاؾُا، وبن ٧ان مسالٟا لل٣ُاؽ, ختى ٢ا٫ ؤبى خىُٟت عخمه هللا: لىال الغواًت ل٣لُذ 

جاث ؤزظا مً نىاجٗهم وعص بًٗهم  غقض٥ ؤًًا ازخالٞهم في ٦شحر مً الخسٍغ بال٣ُاؽ. ٍو

 .(712)ٖلى بٌٗ(

ُغصَّ خضًشا ؤو ؤزغا جُاب٤ ٖلُه ال٣ىم ل٣اٖضةٍ وال ًو٢ا٫ ؤًًا: ) ًَ اؾخسغظها َى ؤو  يبػي ؤن 

اًت الخضًض ؤوظُب مً  ه, ٦غص خضًض اإلاهغاة, و٧ةؾ٣اٍ ؾهم طوي ال٣غبى، ٞةنَّ ؤصخابُ  ٖع

اًت جل٪ ال٣اٖضة املخغَّظت, وبلى َظا اإلاٗجى ؤقاع الكاٞعيُّ خُض ٢ا٫: مهما ٢لُذ مً ٢ى٫ٍ   ٖع

ُذ 
ْ
ل  .(713)ٜ ًٖ الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص زالٝ ما ٢لذ ٞال٣ى٫ ما ٢اله ملسو هيلع هللا ىلص(مً ؤنٍل ٞبل ؤنَّ

التي هغص ما زالٟها  ٞهظان الخضًشان َما ألانى٫ُ ٢ا٫ ابً ال٣ُم في بٌٗ اإلاؿاثل: )و٢ض 

  ا ؤْن مً ال٣ُاؽ، ؤمَّ 
ُ
  َض ِّٗ ٣َ ه

ً
َظا َى ألانل, زم هغص الؿىت ألظل مسالٟت جل٪  :وه٣ى٫  ٢اٖضة

 ٖلُىا مً عص خضًٍض  ُى وعؾىله ؤٞغَ  ضة, ٞلٗمغ هللا لهضم ؤل٠ ٢اٖضة لم ًانلها هللاُ ال٣اٖ

 . (714)(واخض

دخمل ؤنَّ " اإلاحزان"و٢ا٫ الكٗغاوي في  م  : )ٍو ٣ّضِ
ًُ الظي ؤياٝ بلى ؤلامام ؤبي خىُٟت ؤهه 

ِ  ال٣ُاَؽ ٖلى الىو ْٟغ بظل٪ في ٦الِم 
ّ
هم بما وظضٍو ًٖ بمام ضًه الظًً ًلتزمىن الٗمَل م٣ل

 
َ
تر٧ىن الخضًض ُٖ  ,مٗظوع   الظي صر بٗض مىث ؤلامام, ٞاإلمامُ  مً ال٣ُاؽ ٍو  ه ٚحُر وؤجبا

ىا لم ًإزظ بهظا الخضًض, ال ًىتهٌ حجت, الخخما٫ ؤهه لم ًٟٓغ به, بماَم  مٗظوعًٍ, و٢ىلهم: بنَّ 

هم: بطا صر الخضًض ٞهى مظَبىا  ؤو ْٟغ به ل٨ً لم ًصر ٖىضٍ, و٢ض ج٣ضم ٢ى٫ُ  ِ
ّ
ألاثمت ٧ل

 مٗه ٢ُاؽ وال حجت بال َاٖت هللا حٗالى وعؾىله ملسو هيلع هللا ىلص بالدؿلُم له. ِـ ألخٍض ول

 
ً
ظا ألامغ الظي ط٦غهاٍ ٣ً٘ ُٞه ٦شحر  مً الىاؽ, ٞةطا وظضوا ًٖ ؤصخاب بماٍم مؿإلت َو

ى تهىُّ  ا مظَبا لظل٪ ؤلامام, َو   ع, ٞةنَّ ظٗلَى
ً
َى ما ٢اله ولم ًغظ٘ ٖىه بلى  مظَب ؤلامام خ٣ُ٣ت

                                              

 425 - 1/424 ال٨ٟغ الؿامي للدجىي , واهٓغ:  273 - 1/271حجت هللا البالٛت  (712)

 1/37حجت هللا البالٛت  (713)

 172 - 4/171( بٖالم اإلاى٢ٗحن 714)
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َ
الظي ٞهمٍى مً ٦المه,  طل٪ ألامَغ  ه مً ٦المه, ٣ٞض ال ًغضخى ؤلامامُ ه ؤصخابُ َم هِ ؤن ماث, ال ما ٞ

 وال ٣ًى٫ به لى ٖغيٍى ٖلُه.

ِلَم ؤن مً ٖؼا بلى ؤلامام ٧لَّ ما ٞهم مً ٦المه ٞهى ظاَل   ُٗ  .(715)بد٣ُ٣ت اإلاظاَب( ٞ

ج" وؾمٍى, َظا هدىنىٗىا في الٟغوٕ و٢ض ٢لذ:  بُان عؤي ؤلامام في : ), ومٗىاٍ"الخسٍغ

 ًَ ٤ بلخا٢ها بما ٌكبهها مً اإلاؿاثل اإلاغوٍت ٖىه ٞحها هوٌّ  صْ غِ اإلاؿاثل الجؼثُت التي لم  ، ًٖ ٍَغ

 .(716)(مً ٢ىاٖضٍ ٖىه، ؤو بةصزالها جدذ ٢اٖضةٍ 

ًُ  ٢ا٫ ال٣غافي: )ومٗلىم  ؤنَّ  َج ٢ض   الخسٍغ
َ
ألانل و٢ض ًسالٟها, ختى لى  ناخِب  ىا٤ٞ بعاصة

ِغى ٖلُه امل ظا مٗلىم  ُٖ , َو  .(717)بالًغوعة( خغَّط ٖلى ؤنله أله٨ٍغ

لَؼُم ما لم  ُٕ الٗاِلم في ٦شحٍر مً م٣انضٍ, وٍُ و٢ا٫ ابً الىػٍغ: )و٦م ًسخل٠ ؤجبا

٣ِهْضٍ( ًَ(718). 

َٗغٝ ؤعباُبها مً  ٢لذ: وألاهٓاع املخغَّظت ٌؿمحها ٣ٞهاءُ  ا وؤوُظًها, وَُ الكاُٞٗت وظَى

 ,  للكاٞعي, وألاوُظهُ  : )ألا٢ىا٫ُ " قغح اإلاهظب"ي في م٣ضمت ٢ا٫ الىىو ال٣ٟهاء بإصخاب الىظٍى

جتهضون في ألصخابه اإلاىدِؿ  ؿخيبُىجها مً ٢ىاٖضٍ, ٍو بحن بلى مظَبه, ًسغظىجها ٖلى ؤنىله, َو

 .(719)بًٗها وبن لم ًإزظٍو مً ؤنله(

ًُ  ال٣ى٫َ  ؤنَّ  ألاصرُّ : )"مٛجي املخخاط" ٢ا٫ الخُُب الكغبُجي في  اٞعي, ب للكيَؿ املخغَّط ال 

وظ٘ ُٞه ٞظ٦غ ٞاع٢ا، ٢اله اإلاهى٠ في م٣ضمت قغح اإلاهظب وفي الغويت في ألهه عبما عُ 

 .(720)ال٣ًاء(

 ): الجال٫ال٣لُىبي في خاقِخه ٖلى  الكهاب و٢ا٫
ُ
بلى ؤلامام  ِط املخغَّ  ال ًجىػ وؿبت

 .(721)الكاٞعي هنع هللا يضر(

ٌُ : )" البدغ املخُِ"و٢ا٫ الؼع٦صخي في  ًْ  للمجتهض ٢ى٫  ٝ ٗغَ مؿإلت: بطا لم  في اإلاؿإلت، ل٨

, ٞهى ال٣ى٫ُ 
ٗلم بُجهما ٞغ١  ٌُ ا ولم  ُج املخغَّ  له ٢ى٫  في هٓحَر خُض ؤم٨ً  ط ٞحها، وال ًجىػ الخسٍغ

                                              

 1/228ن للكٗغاوي اإلاحزا (715)

ج ٖىض ال٣ٟهاء وألانىلُحن ل٣ُٗىب الباخؿحن )م ( 716)  (12الخسٍغ

 1/35الظزحرة  (717)

 (405بًشاع الخ٤ ٖلى الخل٤ )م  (718)

 1/65املجمٕى قغح اإلاهظب ( 719)

 1/106( مٛجي املخخاط 720)

محرة 721)  3/328( خاقِخا ٢لُىبي ٖو
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 ًُ   الٟغ١، ٦ما ٢ا٫ اب
َ
ّجٍ ٦

حرُ  (722) بلى  "الخبهغة"َما، وؤقاع الكُش ؤبى بسخا١ في واإلااوعصي ٚو

ٍٝ ُٞه ٣ٞا٫: ال ًجىػ ٖلى الصخُذ زم ال ًجى  ػ ؤن ًيؿب للكاٞعي ما ًخسغط ٖلى ٢ىله زال

اإلاظَب لِـ بمظَب، والخخما٫ ؤن ٩ًىن بُجهما  الػمَ  ٖلى ؤنَّ  ُٞجٗل ٢ىال له ٖلى ألاصر، بىاءً 

 
 .ٞال ًًاٝ بلُه م٘ ٢ُام الاخخما٫ ٞغ١ 

": ألاوُظُه املخ٨ُت ًٖ ألاصخاب َل جيؿب بلى الكاٞعي؟ لم ؤع الؼع٦صخي زم ٢ا٫ : "ٕٞغ

كبه ,ٞحها ٦الما ُج  َو ٤ الترجِب، وؤولى باإلاى٘، ألجهم جسٍغ ٩ىن ٖلى ٍَغ ها ٖلى التي ٢بلها، ٍو

 .(723)(في اإلاظَب، وال٣ى٫ املخغط بهما ٩ًىن في نىع زانت ٖامٍت  ًسغظىجها ٖلى ٢ىاَٖض 

٤ٍ مً "مىاَب الجلُل" ٟي وؤما اإلاال٨ُت ٞ ت: َل ًجىػ ؤن ٣ًا٫ في ٍَغ : )ؾئل ابً ٖٞغ

 ب٣ىاِٖض اإلاظَب ومكهىِع ؤ٢ىاله والترظُذ نَّ َم الُغ١ َظا مظَُب مال٪؟ ٞإظاب بإ
 
ت ً له مٗٞغ

وال٣ُاؽ ًجىػ له طل٪ بٗض بظ٫ وؾٗه في جظ٦ٍغ في ٢ىاٖض اإلاظَب، ومً لم ٨ًً ٦ظل٪ ال 

م, ه٣ل طل٪ ٖىه البرػلي  حَر ه ٧اإلااػعي وابً عقض ٚو
َ
ًجىػ له طل٪ بال ؤن ٌٗؼوٍ بلى مً ٢اله ٢بل

 .(724)في ؤواثل ٦خابه(

ى ٚحُر قإن ٢ا٫ ابً ٖاقىع في ٣ٞض ُل٣ا, وبًٗهم مى٘ م الاؾخيباٍ مً ٦الم ألاثمت: )َو

 .(725)ظاثٍؼ ٦ما في ال٣اٖضة الشالشت ٢بل باب الهالة مً ٢ىاٖض اإلا٣غي(

ظٍ ٖباعة اإلا٣غي في   "٢ىاٖضٍ"٢لذ: َو
ُ
ج وؤلالؼاِم  , ٢ا٫: )ال ًجىػ وؿبت ٤  الخسٍغ بٍُغ

, إلم٩ان الٟٛلت, ؤو الٟاع١, ؤو الغظٕى ًٖ اإلاٟهىم ؤو ٚحٍر بلى ٚحر اإلاٗهىم ٖىض املخ٣٣حن

                                              

ؤثمت  ؾ٠ بً ٦ج ال٨جي الضًىىعي؛ ٧ان ؤخَض ؤبى ال٣اؾم ًىؾ٠ بً ؤخمض بً ًى ٢ا٫ ابً زل٩ان: )( 722)

اؾت الٗلم  ؼ الضاع٧ي، وظم٘ بحن ٍع الكاُٞٗت، صخب ؤبا الخؿحن ابً ال٣ُان، وخًغ مجلـ ؤبي ال٣اؾم ٖبض الٍٗؼ

، وله وظه   بت في ٖلمه وظىصة هٍٓغ في مظَب الكاٞعي  والضهُا، واعجدل الىاؽ بلُه مً آلاٞا١ لالقخٛا٫ ٖلُه بالضًىىع ٚع

، ونى٠ ٦خبا ٦شحرة اهخٟ٘ بها ال٣ٟهاء. ٢ا٫ ؤبى ؾٗض ابً الؿمٗاوي: إلاا اههٝغ ؤبى ٖلي الخؿحن بً قُٗب الؿىجي مً هنع هللا يضر

ًله، ٣ٞا٫ له: ًا ؤؾخاط، الاؾُم ٖىض الكُش ؤبي خامض ؤلاؾٟغاًجي اظخاػ به ٞغؤي ٖلَم  ل٪، ٣ٞا٫:  ألبي خامض والٗلُم  ه ٞو

ٗخه بٛضاص وخُخجي الضًىىع. وجى   طا٥ ٞع
 
٦شحرة. و٢خله الُٗاعون بالضًىىع في لُلت الؿاب٘  لى ال٣ًاء ببلضٍ، و٧اهذ له وٗمت

ً مً قهغ عمًان ؾىت زمـ وؤعبٗماثت، عخمه هللا حٗالى. و٦ج: ب٩اٝ مٟخىخت وظُم مكضصة. و٢ض ج٣ضم ال٨المُ   والٗكٍغ

ُاث ألا  اصة، وال٨جي: وؿبت بلى ظضٍ اإلاظ٧ىع( اَـ . ٞو  17/183, واهٓغ: ؾحر الىبالء  7/65ُٖان ٖلى الضًىىع ٞإٚجى ًٖ ؤلٖا

 143 - 8/142( البدغ املخُِ 723)

 39 - 1/38 مىاَب الجلُل (724)

ب )م  (725)  (173ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ
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ألانل ٖىض ؤلالؼام, ؤو الخ٣ُُض بما ًىُٟه, ؤو ببضاء مٗاعى في الؿ٩ىث ؤ٢ىي, ؤو ٖضم اٖخ٣اصٍ 

ٌُ ٗخَم ال٨ٗـ, بلى ٚحر طل٪, ٞال ٌُ   .(726)في الخالٝ( ضُّ َٗ ض في الخ٣لُض, وال 

ج  َظا مبجيٌّ ت: )٢ا٫ ابً جُمُت في بٌٗ اإلاُالب ال٣ٟهُ ٣ٞض, (727)ؤما الخىابلتو  ٖلى جسٍغ

 ًَ ٌُ ما لم   ؿمَّ خ٩لم ُٞه بىٟي وال بزباث, َل 
 
ى طل٪ مظَبا ؤو ال ٌؿمى؟ وألصخابىا ُٞه زالٝ

حُرَما ال ًجٗلىهه  ٫ وناخُبه ٚو
َّ

حُرَما ًجٗلىهه مظَبا له, والخال مكهىع, ٞاألزغم والخغقي ٚو

اإلاظَب اإلاىهىِم ٖىه, وال  ِـ بمجزلِت َظا ٢ُاُؽ ٢ىِله والػُم ٢ىِله, ٞل ؤنَّ  مظَبا له, والخد٤ُُ٣ 

 
 
 .(728)بحن مجزلخحن, َظا خُض ؤم٨ً ؤن ال ًالػمه( ؤًًا بمجزلت ما لِـ بالػم ٢ىله, بل َى مجزلت

غي مً اخخ ,ؤن ًيؿب بلُهيبػي ًال ٞةهه ٢لذ: بل لى ٢ُٗىا باللؼوم  ا ط٦ٍغ اإلا٣َّ
َ
ما٫ إلِا

 .(729)في وؿبيبيا ؤن ال٣ُ٘ ؤمغ   م٘الغظٕى ًٖ ألانل ٖىض ؤلالؼام, 

ُٞما لم  إلاخىعٖحن ؤن ال ٣ًىلىا: ٢ا٫ مال٪ و٢ا٫ الكاٞعي: )ٖاصة ا(730)٢ا٫ اإلااػعيولهظا 

شُبْذ   .(731)ٖىضَم( ًَ

                                              

 349 - 1/348ال٣ىاٖض للم٣غي  (726)

جي: )"٢ا٫ ( 727) ت بُجهما ُٞه، الؿٟاٍع ج" في انُالح ٣ٞهاِثىا: ه٣ل خ٨م مؿإلت بلى ما ٌكبهها والدؿٍى الخسٍغ

 الخ٨م مً مٟهىم ٦الم ؤلامام ؤو هدى طل٪(. ]و"
ُ
اٖلم ؤن بحن و٢ا٫ ابً بضعان: )[ 1/39ٚظاء ألالباب الىظه": اؾخيباٍ

ج ٩ًىن مً ال٣ىاٖض ال٩لُت لئلمام ؤو الكٕغ ؤو ال٣ٗل,  ج والى٣ل ٞغ٢ا مً خُض بن ألاو٫ ؤٖم مً الشاوي, ألن الخسٍغ الخسٍغ

لى ٢اٖضة ج٩ل٠ُ ما ال ألن خانل مٗىاٍ بىاء ٕٞغ ٖلى ؤنل بجام٘  ٤ اله٣ٟت ٞغوٖا ٦شحرة ٖو جىا ٖلى جٍٟغ مكتر٥, ٦خسٍغ

غوٖه, و٢ض ظٗل ٣ٞهائها طل٪ ٧إهه ًٞ مؿخ٣ل, ٞإل٠ ُٞه الخاٞٔ ٦خابه  ًُا١ ؤًًا ٞغوٖا ٦شحرة في ؤنى٫ ال٣ٟه ٞو

حٗالى, ل٨جهما لم ًخجاوػا في اإلاؿمى بال٣ىاٖض ال٣ٟهُت, وؤل٠ بٗضٍ في طل٪ ابً اللخام ٦ما ؾخٗلمه ُٞما ؾُإحي بن قاء هللا 

ج ال٣ىاٖض ال٩لُت ألانىلُت, وؤما الى٣ل ٞهى ؤن ًى٣ل الىو ًٖ ؤلامام, زم ًسغط ٖلُه ٞغوٖا, ُٞجٗل ٦الم ؤلامام  الخسٍغ

ا, وطل٪ ألانل مسخو بىهىم ؤلامام, ٞٓهغ الٟغ١ بُجهما(. ]اإلاضزل )م  ( , واهٓغ: قغح 136ؤنال وما ًسغظه ٖٞغ

 [3/645ي مسخهغ الغويت للُىف

 289 - 35/288 مجمٕى الٟخاوي ( 728)

 ( وما بٗضَا.229واهٓغ ٦خابىا: "الجىاَغ اإلاًُت" )م ( 729)

ى جلمُظٍ-( ٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى 730) ؤبى ٖبض هللا دمحم بً ؤبي الٟغط اإلااػعي اإلاٗغوٝ بالظ٧ي. ن٣لي ألانل. : ) -َو

هان بلى ؤن ماث بها ٞٗضاصٍ ٞحها. ٢ا٫: و٧ان ال٣اضخي وؾ٨ً ٢لٗت بجي خماص، زم زغط بلى الكغ١، ٞضزل الٗغا١، وؾ٨ً ؤنب

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

د -ٌٗجي اإلااػعي  -و٢ا٫ ابً الؿب٩ي: )َظا الغظل  َم طَىا بدُض اظترؤ ٖلى قغح ٧ان مً ؤط٧ى اإلاٛاعبت ٢ٍغ  وؤخّضِ
ً
ت

ام  ٖلى اإلاٗاوي زا٢ُب الظًَ  ى لٛؼ ألامت الظي ال ًدىم هدى خماٍ وال ًضهضن خى٫ مٛؼاٍ بال ٚىَّ ان إلمام الخغمحن, َو البَر

ػ في الٗلم(. ]َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري   [6/243ُمَبّرِ
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ْٗ ٢لذ: ل٨ً َظا الظي َم  ٣له, ٢ض ًيؿب بلى اإلاظَب ى ىا وؿبخه لئلمام ل٩ىهه لم ًهغح به ٍو

ه واؤلامام,  مً مىهىناِث  مغاصا به ما َى ؤٖمُّ 
ُ
  هؤصخابِ ؾخيباَاُث ُٞضزل ُٞه ؤ٢ىال

ُ
 املخغَّظت

٩ىن َظا ٣٦ىلىا مشال: مظَب اإلاال٨ُت ٦ظا. غوٖه, ٍو  ٖلى ؤنىله ٞو

٣خه.  ٢ا٫ الٗضوي في خاقِخه ٖلى الخغشخي: )اإلاغاص بمظَبه ما ٢اله َى وؤصخاُبه ٖلى ٍَغ

ِؿب بلُه مظَبا ل٩ىهه ًجغي ٖلى ٢ىاٖضٍ وؤنِله الظي بجي ٖلُه مظََبه، ولِـ اإلاغاُص ما 
ُ
وو

 .(732)ب بلُه وخَضٍ صون ٚحٍر مً ؤَل مظَبه(طَ

)اإلاظَب: ما طَب بلُه الكاٞعي وؤصخاُبه : "مٛجي املخخاط" و٢ا٫ الخُُب الكغبُجي في 

 .(733)مً ألاخ٩ام في اإلاؿاثل مجاػا ًٖ م٩ان الظَاب(

ض:  )ُٞم٨ً ؤن ٣ًا٫: خ٣ُ٣ت مظَب ؤلاوؿان: "ما ٢اله مٗخ٣ضا له و٢ا٫ الكُش ب٨غ ؤبى ٍػ

ما ظغي مجغي ٢ىله ؤو قملخه ٖلخه" وهللا ؤٖلم. ٣ٞىلىا: "ما ٢اله  ث ٖلُه، ؤوبضلُله وما

ى  مٗخ٣ضا له بضلُله وماث ٖلُه". َظا َى ال٣ضُع  اإلاخ٤ٟ ٖلُه ُٞما جصر وؿبخه للمجتهض َو

ى مً هاخُت بياٞت اإلاظَب بلُه , وما بلي فهى "اإلاظهب انُالخا"، (734)"اإلاظَب خ٣ُ٣ت" َو

                                                                                                                                             

َخَب اإلااػعيُّ قغخ
َ
ان" إلمام الخغمحن, ؤخضَما قغح  و٢ا٫ الكُش دمحم الٟايل ابً ٖاقىع: )٦ حن ٖلى ٦خاب "البَر

ى اإلاٗغوٝ بـ"قغح  كغح ظمُ٘ ما اقخمل ٖلُه ال٨خاب ظؼثُت ظؼثُت ومؿإلت مؿإلت, َو مؿخ٣صخى ًخدب٘ ألالٟاّ َو

ان لم ًخدب٘ ٞحها ٦خاَب بماِم الخغمحن ولم ى ؤما٫ ٖلى البَر ان" لئلمام اإلااػعي, وآلازغ َى ٦خاب "ألامالي", َو ٌؿاًغ  البَر

ٖباعجه ومباخشه, ول٨ىه ٖل٤ ٖلُه حٗل٣ُا جدهُلُا جلخُهُا في ٧ل مؿإلت مً اإلاؿاثل, ٞإملى زالنت اإلاظاَب وآلاعاء 

 ([354وزالنت الخ٨م الظي ٌؿدىض بلُه ٚالبا حًُٗضا إلمام الخغمحن(. ]مدايغاث )م 

ج٨ؿغ ؤًًا زم عاء، َظٍ اليؿبت بلى ماػع، واإلااػعي: بٟخذ اإلاُم وبٗضَا ؤل٠ زم ػاي مٟخىخت, و٢ض ٢ا٫ ابً زل٩ان: )

غة ن٣لُت(. ] ُان وهي بلُضة بجٍؼ ُاث ألٖا  . 536[ و٢ض جىفي ؾىت 4/285ٞو

ش ؤلاؾالم له ؤًًا  19/341ؾحر ؤٖالم الىبالء للظَبي ( 731)  35/121, وجاٍع

 1/35خاقُت الٗضوي ٖلى الخغشخي ( 732)

 1/102مٛجي املخخاط ( 733)

ه، وما ًخٗل٤ به، وبهما ٧ان ( ٢ا٫ الىجم الُىفي: )734) ُٗ  وظْم
ُ
ه الخضًض ًَ الغؤي، بل َمُّ )ؤلامام ؤخمض( ال ًغي جضٍو

ِغٝ به  ُٖ هه و ه، ٩ٞلُّ مً عوي مجهم ٖىه قِئا صوَّ خاٍو ٣ل اإلاىهىَم ٖىه ؤصخاُبه جل٣ُا ِمً ُٞه، مً ؤظىبخه في ؾاالاجه ٞو
َ
ه

م ٦مؿاثل ؤبي صاوص، وخغب ال٨غماوي، ومؿاثل خىبل، وابيُه: نالر ٖو حَر بض هللا، وبسخا١ بً مىهىع، واإلاغوطي، ٚو

م ٦شحر، وعوي ٖىه ؤ٦ثر مجهم، زم اهخضب لجم٘ طل٪ ؤبى ب٨غ الخال٫ في  م ؤبى ب٨غ في ؤو٫ "ػاص اإلاؿاٞغ" َو ممً ط٦َغ

ا مً ٖلم ؤلامام ؤخمض  ما َظم 
ْ
ل ِٖ مً ٚحر ؤن  - هنع هللا يضر -"ظامٗه ال٨بحر"، زم جلمُظٍ ؤبى ب٨غ في "ػاص اإلاؿاٞغ"، ٞدىي ال٨خابان 

٫ ٣ًى٫ في بٌٗ اإلاؿاثل: َظا ٢ى٫  ٢ضًم 
َّ

ٗلم مىه في آزغ خُاجه ؤلازباُع بصخُِذ مظَبه في جل٪ الٟغوٕ، ٚحَر ؤن الخال ٌُ

ه مجها، 
ُ
م خال

َ
ٗل ٌُ ِصح  لىا ؤن هجؼم بمظهب بماٍم ختى وٗلم ألخمض عظ٘ ٖىه، ل٨ً طل٪ ٌؿحر  باليؿبت بلى ما لم  ًَ وهدً ال 

هه مً جهاهُفه وماث ٖىه، ؤو ؤهه هو ٖلُه ؾاٖت مىجهؤهه آِزُغ م ، وال ؾبَُل لىا بلى طل٪ في مظَب ؤخمض، ا َصو 

ً الكُش ؤبى دمحم  والخصخُُذ الظي ُٞه، بهما َى مً اظتهاص ؤصخابه بٗضٍ، ٧ابً خامض، وال٣اضخي وؤصخابه، ومً اإلاخإزٍغ
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ت اإلاظَب ومما مً ظهت ال٣ُاؽ، والػم ا ٗله، وما بلى طل٪ مما هغاٍ في َغ١ مٗٞغ إلاظَب، ٞو

غ١ٍ  ناع لؤلصخاب مً مؿالَ٪  ج ٖلحها، ٞهي مدل  َو ل عواًاجه، والخسٍغ في ٞهم ٦المه، وججًز

 عؾمىا ل٨ِ  -ؤخؿً هللا بلحهم -ألاصخاب زالٝ في وؿبتها إلاظَب بمام اإلاظَب، زم بنَّ 
َ

 الىظهحن ال

َم في الازخُاع والترظُذ، وعؾمىا لها َغ٢ا، ًخٟٕغ مجها اظتهاصُ  مٗالم، وؤزبخىا لها ؤنىال،

ج مً مد٣٣ي اإلاظَب؛ ٞألذ ال٨ُُٟت  والخد٤ُ٣، والخى٣ُذ للمٗخمض مً اإلاظَب، زم الخسٍغ

 ٌُ خه مً ٦خب التي  ٤ ألاو٫: ؤزظ اإلاظَب ومٗٞغ ٣حن: الٍُغ ٗٝغ بها اإلاظَب اإلاٗخمض في ٍَغ

٤ ال ٣ت ألاصخاب في ٦خبهم ؤلامام، و٦خب الغواًت ٖىه. الٍُغ خه مً ٍَغ شاوي: ؤزظ اإلاظَب ومٗٞغ

 -ٞهاع ."بخٟهُل في الٟهلحن آلاجُحن في "اإلاضزل الؿاب٘ والخضًض ٖجها ,اإلاٗخمضة في اإلاظَب

ؤو طَب بلُه في ٦خبه، ؤو اإلاغوي ٖىه" َظا باإلظمإ، "ما مظَب ؤلامام ؤخمض، َى: " -مشال

ظٍ خ٣ُ٣ت: ," ٖلى الخالٖٝلى ٢ىله في اإلاؿاثل الاظتهاصًت املخغط "، وهي "اإلاظَب الخىبلي َو

ت( ل٩ل واخٍض   .(735)مً اإلاظاَب الشالزت اإلاخبٖى

لى َظا   ٖٞو
ُ
َظا اإلاكهىع "هم "َظا الغاجر في اإلاظَب" ؤو "َظا اإلاٗخمض في اإلاظَب" ؤو ٣ىل

ٖلى  الئلمام ؤو م٣ِؿ امىهىنً  ًخٗحن ٧ىههوهدى طا٥ مً ٖباعاتهم, ال  "ؤو ال٠ًُٗ

  ,اإلاىهىم
ُ
, ٩ٞل ً لمط ٖلى ٢ىاٖضٍ مما ّغِ بل ٌكمل طل٪ وما ز ىو ٖلُه بُٗىه ؤو ٖلى هٓحٍر

 طل٪ ٣ًا٫ له ٖلى ؾبُل اإلاىايٗت والانُالح: "اإلاظَب".

اإلاظَب, ٞمً  لهاخب ٢ى٫  ما وؿب للمظَب َى  ؤهه لِـ ٧لُّ  بلىه الخيبُّ  ًيبػي ومً َىا

 ًْ في ظمُ٘ ٞغوٕ اإلاظَب ؤجها لئلمام ٣ٞض ٚلِ.

ًَ ٢ا٫ ا ُٖ لضَلىي: )وظضث بٗ لت و٦خب ظمُ٘ ما ًىظض في َظٍ الكغ  م ؤنَّ هم ًؼ وح الٍُى

ًُ ؤبي خىُٟت ونا َى ٢ى٫ُ الٟخاوي الطخمت  ، وبحن ما َى ٢ى٫ ٟغ١ بحن ال٣ى٫ املخغطخبُه، وال 

ًُ في  ج الُداوي ٦ظا، وال ّهِ َد الخ٣ُ٣ت، وال  لى جسٍغ ج ال٨غدي ٦ظا، ٖو ل مٗجى ٢ىلهم ٖلى جسٍغ

م: ٢ا٫ ؤبى خىُٟت: ٦ظا، وبحن ٢ىلهم ظىاب اإلاؿإلت ٖلى مظَب ؤبي خىُٟت ؤو ٖلى ًمحز بحن ٢ىله

                                                                                                                                             

دُهل الىزى١ُ مً جصخُدهم إلاظَب ؤخمض، ٦ما اإلا٣ضسخي عخمت هللا ٖلحهم ؤظمٗحن، ل٨ً َاالء بالٛحن ما بلٛ ًَ ىا، ال 

ًدهل مً جصخُده َى إلاظَبه ٢ُٗا، ٞمً ٞغيىاٍ ظاء بٗض َاالء، وبلٜ مً الٗلم صعظتهم ؤو ٢اعبهم، ظاػ له ؤن 

مل صدر مجها ما ؤصي اظتهاُصٍ بلُه، وا٣ٞهم ؤو زالٟهم، ٖو هم، ٍو ِٞ  ًخهٝغ في ألا٢ىا٫ اإلاى٣ىلت ًٖ ناخب اإلاظَب ٦خهغُّ

ىا ؤلاماُم الٗاِلُم الٗالمت ج٣ي الضًً ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً جُمُت الخغاوي 
ُ
بظل٪ وؤٞتى. وفي ٖهغها مً َظا ال٣بُل قُس

ٟتي بما ٢ام ٖلُه الضلُُل  خغؾه هللا حٗالى، ٞةهه ال ًخى٠٢ في الٟخُا ٖلى ما صدخه ألاصخاُب مً اإلاظَب، بل ٌٗمل ٍو

 لىٟاؾخه. )ػ(( ٢ا٫: 382 - 381, وه٣له ابً بضعان في اإلاضزل )م  628 - 3/626(. قغح مسخهغ الغويت ٖىضٍ
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ؤنل ؤبي خىُٟت ٦ظا، وال ًهػي بلى ما ٢اله املخ٣٣ىن مً الخىُٟحن ٧ابً الهمام وابً الىجُم 

 -في مؿإلت الٗكغ في الٗكغ، ومشله مؿإلت اقتراٍ البٗض مً اإلااء مُال في الخُمم، وؤمشالهما 

م ؤن بىاء اإلاظَب ؤن طل٪ مً ج جاث ألاصخاب ولِـ مظَبا مً الخ٣ُ٣ت، وبًٗهم ًٖؼ سٍغ

ٖلى َظٍ املخاوعاث الجضلُت اإلاظ٧ىعة في مبؿٍى الؿغزسخي والهضاًت والخبُحن وهدى طل٪، وال 

مظَبهم، زم اؾخُاب طل٪  ٌٗلم ؤن ؤو٫ مً ؤْهغ طل٪ ٞحهم اإلاٗتزلت، ولِـ ٖلُه بىاءُ 

  .(736)الُالبحن ولى لٛحر طل٪ وهللا ؤٖلم( اإلاخإزغون جىؾٗا وحصخُظا ألطَان

غُب ولهظا ٢ا٫ الكُش دمحم ؾُٗض الباوي في قإن مخٗهبت اإلاظاَب: ) ٦شحرا مً  ؤنَّ  وألٚا

 
ً
بل ابخضٖها مىخدلى اإلاظَب مً هم, ًٖ بمامِ  اإلاؿاثل التي ًخمؿ٩ىن بها لِؿذ مإزىعة

ا في اإلاظَب. وال ًسٟى ؤنَّ مظََب املجتهض م ً, وخكَى ا ٢اله واٖخمضٍ ولم ًغظ٘ ٖىه, ال اإلاخإزٍغ

ّغِط ٖلى ٢ىاٖضٍ ؤو 
ُ
ً ٖىه بٗضة ؤظُا٫, ختى بنَّ ما ز ه, زهىنا بطا ٧اهىا مخإزٍغ ُٖ ما ٢اله ؤجبا

َذ مظَبه, بل َى الػُم مظَبه. ٢ا٫ الكُش الكٗغاوي في بخضي  ٗخبر نٍغ ٌُ ٢ِـ ٖلى ؤ٢ىاله ال 

ىه: بنَّ  ًَ  مىاٍػ  غظ٘ ٖىه بمظَب ؤلاوؿان ما ٢اله ولم 
ُ
ظا هِ لى ؤن ماث ال ما ٞ م مً ٦المه, َو

م, ٣ُٞىلىن: مظَُب  ٣ً٘ ُٞه ٦شحر   الجهُل  ؤصخاب ؤلامام  مً َلبت الٗلم, ًٞال ًٖ ٚحَر

َظا مً ؾىء الخهٝغ و٢لت  ٢ِ, و٧لُّ  لِـ له في جل٪ اإلاؿإلت ٦الم   ؤلامامَ  له, م٘ ؤنَّ  مظَب  

 
ُ
بما  ظَبا له ٦ما ٢ا٫, ٠ُ٨ٞ ال٣ى٫ُ م مً ٦المه لِـ مهِ الىعٕ في الضًً اَـ . ٞةطا ٧ان ما ٞ

ا  .(737)(خكاٍ اإلاخإزغون مما ال ًىُب٤ ٖلى ؤنىله و٢ىاٖضٍ ومؿاثله وؤقباَها وهٓاثَغ

ج والاؾخيباٍ مً ٦الم ألاواثل, ٢ا٫ الضَلىي: ) ومً َىا ؤما َاالء الباخشىن بالخسٍغ

ىن به، وهدً  اإلاىخدلىن مظََب اإلاىاْغة واملجاصلت، ٞال ًجُب ٖلُىا ؤن هىا٣ٞهم في ٧ّلِ  ما ًَٟى

م عظا٫، وألامُغ   .(738)بُيىا وبُجهم سجا٫( عظا٫ َو

ض و   -هللا حٗالىعخمه  -ابً ٢اؾم ٣ٖض الكُُش : )" اإلاضزل اإلاٟهل"في ٢ا٫ الكُش ب٨غ ؤبى ٍػ

 َظا ههُّ في م٣ضمت خاقِخه ٖلى "الغوى اإلاغب٘
ً
ً: "" ٞاثضة و٢ا٫ مجضص ها: "٦خب اإلاخإزٍغ

اب عخمه هللا: ؤ٦ثُر الضٖىة قُش ؤلاؾالم دمحم ب   ً ٖبض الَى
 
إلاظَب  ما في ؤلا٢ىإ واإلاىخهى مسال٠

ه، -ًهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٌٗٝغ طل٪ َم  عؾى٫ِ  ًٖ هّوِ  ه، ًٞالوهّهِ  ؤخمَض  و٢ا٫ هدى طل٪ في ٦خب  ٖٞغ

ً مً ؤَل اإلاظاَب. ولكُش ؤلاؾالم ًٖ ؤَ  ".ل ٖهٍغ هدى طل٪. ٠ُ٨ٞ ب٨خب ٖهغهااإلاخإزٍغ
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بىىجها ٖلى ما لم ٨ًً و٢ا٫ ابً ال٣" ىن في ههىم ألاثمت، ٍو ُم: اإلاخإزغون ًخهٞغ

 ًُ دىا٢له بٗ هم ًٖ بٌٗ، زم ًلؼمهم مً َغص لىاػم ألصخابها ببا٫، وال ظغي لهم في م٣ا٫، ٍو

م ال ٣ًىلىن  ٠ًُ طل٪ بلى ألاثمت، َو لؼم ال٣ى٫ بها، ٍو ال ٣ًى٫ بها ألاثمت، ٞمجهم مً ًُغصَا ٍو

د٨م بهبه؛ ٞحروط بحن الىاؽ بجا ٟتى به، ٍو   وؤلامامُ  ,ٍ ألاثمت، ٍو
َ
ٖلى  وَّ لم ٣ًله ٢ِ بل ٩ًىن ه

 زالٞه.

 ًَ ُل٤ ٖلُه ؤهه ٢ى٫، بمجغص ما ًغاٍ في بٌٗ  لُّ ِد و٢ا٫: ال  ؤن ًيؿب بلى بمامه ال٣ى٫، ٍو

ألاثمت  ال٨خب التي خٟٓها، ؤو َالٗها مً ٦الم اإلاىدؿبحن بلُه، ٞةهه ٢ض ازخلُذ ؤ٢ىا٫ُ 

خاوحهم، بإ٢ىا٫  ما في ٦خبهم مىهىنا ًٖ ألاثمت، بل  اإلاىدؿبحن بلحهم وازخُاعاتهم، ٞلِـ ٧لُّ ٞو

ًَ  لهم ُٞه، و٦شحر   مىه ال هوَّ  هم، و٦شحر  مىه ًسال٠ ههىنَ  ٦شحر   ط ٖلى ٞخاوحهم، و٦شحر سغُ مجهم 

مجهم ؤٞخىا به بلٟٓه، ؤو بمٗىاٍ، ٞال ًدل ألخض ؤن ٣ًى٫: َظا ٢ى٫ ٞالن ومظَبه، بال ؤن ٌٗلم 

 ٣ًُىا 
ُ
 ه ومظَبه. ا. َـؤهه ٢ىل

 
ُ
غيها ٖلى ال٨خاب والؿىت،  ٠ جل٪ ال٨خب، واؾخ٣غؤ خا٫َ ِه ىْ وبطا جدب٘ اإلا جل٪ ألاجبإ، ٖو

لى ؤنى٫ ألاثمت، وما صر ٖجهم، وظضَا ٦ما ٢الىا عخمهم هللا. و٢ض ًاّنِ  ُٖ ٖو هم ل ؤجبا

ٟهلىن ٖلى ما َى ًٖ مظاَب ؤثمتهم الصخُدت بمٗؼ٫، ٌٗٝغ طل٪ مً ٧ان زبحرا بإنىلهم  ٍو

 ًُ لخٟذ بلى ما وههىنهم، وم٘ طل٪، ٖىض بًٗهم: ٧ل بمام في ؤجباٖه بمجزلت الىبي في ؤمخه، ال 

 
ُ
 .(739)٧الكمـ في عابٗت الجهاع " اهخهى( ؾىاٍ، ولى ظاءجه الدجت

 ) َظٍ الُب٣ت مً ؤجبإ ألاثمت:خ٤ و٢ض ٢ا٫ ابً عقض في 
 
حكبه الٗىام مً  َهىا َاثٟت

م، ظهت، واملجتهضًً مً ظهت،  اإلاؿمىن في ػماهىا َظا ؤ٦ثر طل٪ بال٣ٟهاء، ُٞيبػى ؤن هىٓغ  -َو

م ؤن مغجبتهم مغجبت الهىٟحن ؤولى ؤن هلخ٣هم, في ؤي ى ْاَغ مً ؤمَغ  الٗىام، وؤجهم م٣لضون, َو

ً التي للمجتهضًً ُٞسبرون ٖجها الٗىام، مِ  والٟغ١ بحن َاالء وبحن الٗىام، ؤجهم ًدٟٓىن آلاعاءَ 

 ٚحر ؤن ج٩ىن ٖىضَ
ُ
 مغجبتهم في  الاظتهاص، ٩ٞإنَّ  م قغوٍ

ُ
ولى  الىا٢لحن ًٖ املجتهضًً, طل٪ مغجبت

ضيهم  وكفىا في هظا ليان ألامغُ 
 
ىلل فيها ًٖ ملل ًُ ؤقبه، لىً ًخٗضون فُلِؿىن ؤقُاَء لم 

, فُجٗلىن ؤنال ما لِـ بإنل، وٍُ  َل حِّ هَ خىم  ٖلى ما هلل ٖىه في طلً خىم   رون ؤكاٍو

 .(740)(تهاصهم، وهفى بهظا يالال وبضٖتاملجتهضًً ؤنىال الح
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وال٣ٟهاء ؤن اإلاٟتي ًجب ؤن ٩ًىن  في ؤنى٫ البزصوي: ؤظم٘ الٗلماءُ و٢ا٫ اإلاال ٖلي ال٣اعي: )

٤ الخ٩اًت، ُٞد٩ي  ِدلُّ له ؤن ًٟتي بال بٍُغ ًَ مً ؤَل الاظتهاص، ٞةن لم ٨ًً مً ؤَل الاظتهاص ال 

 ًَ َٟ ما   تي ُٞما ال ًدٟٔ ُٞه ٢ىال مً ؤ٢ىا٫ اإلاخ٣ضمحن.ٔ مً ؤ٢ىا٫ ال٣ٟهاء، وال ًدل له ؤن ًٟد

ت" : عوي ًٖ ؤبي خىُٟت ؤهه ٢ا٫: "ال ًدل ألخض ؤن ًٟتي ب٣ىلىا ما لم ٌٗلم مً ؤًً  وفي "الٓهحًر

 مً ٚحر صلُل في ألاخ٩ام، ٠ُ٨ٞ ًجىػ ج٣لُُض  ؤلاماِم  ٞةطا ٧ان ال ًجىػ ج٣لُُض  ٢لىا"، اهخهى.

ضًً الظًً ما ونلىا بلى م٣ام  ِ
ّ
 .(741)(!املجتهضًً؟اإلا٣ل

الىظٍى املخغَّظت ٖلى مىهىناث ألاثمت: )٢ض ؤقب٘ ال٣ى٫َ قإن في ٢ا٫ ألامحر الهىٗاوي و 

ٟها, ٢ا٫: وبلٛىا ًٖ بٌٗ  هل٣اؾم بً دمحم عخمه هللا في ٦خابفي بُالجها ؤلاماُم ا ٍَّ ؤلاعقاص وػ

 ٌُ ّغِط ٖلى ٢ىله, وال لِـ ب٣ى٫ٍ  ؤهه مسغَّط   ضُّ َٗ الٗلماء ؤهه ٧ان ٣ًى٫: َظا الخ٨ُم الظي 
ُ
للظي ز

٢ى٫ للظي زغَّظه مً ٦الم املجتهض, ٞدُيئظ ه٣ى٫: َظا ال٣ى٫ُ ال ٢اثَل به, ٠ُ٨ٞ ججغي ٖلُه 

ظٍ وعَت جىعٍ ٞحها ال٣ٟهاءُ  ل في طل٪. ٢لذ: و٢ض  الضًاهاث واإلاٗامالث, َو بغمتهم, و٦الُمه ٍَى

 َِّ جه ج٣لُض  له, وال ؤهه ٢ض ج٣غع ؤن املخّغَِط ل "خىاشخي يىء الجهاع"ا في ىَّ ب ِـ بمجتهض, وألازظ بخسٍغ

ذ هههم, ُٞدغم الٗمُل  ٚحرِ  ًجىػ ج٣لُُض   .(742)بها( املجتهض بهٍغ

هم َظا مً مىظباث جإزغ ٖلم ال٣ٟه,  و٢ض ظٗل
َ
ٞ ًُ ٖاقىع جهغُّ ٦خابه ٢ا٫ في خُض اب

ب" م ؤما ؤؾباب الخإزغ ٞهي: ألاو٫: الخٗهب للمظاَب وال٩ٗٝى ٖلى ٦ال ):  "ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

ُٕ ألاًمِت مظاََبهم بَغَبٍت  ى ؤجبا َّ٣
َ
, َٞخل بمام اإلاظَب واؾخيباٍ الخ٨م مىه بااللتزام ؤو هدٍى

مىٗتهم الىَٓغ في ال٣ٟه, بل ناع ٢هاعاَم ه٣ل الٟغوٕ وظم٘ الٛغاثب املخالٟت لل٣ُاؽ وه٣ل 

ىيىا طل٪ بااله َ٘ وعٞ٘ الخالٝ الظي َى الٛغُى مً الخ٣ٟه, ٖو خهاع الخالٝ, وؤبىا التراظ

ىا٣َٞهم ؤخض  بال بٗض ٖغى مظاَبهم  ًُ ذ ألاًمت بإن ال  للمظاَب ال ًلىون ٖلى ٚحر طل٪, م٘ جهٍغ

ٖلى ألانى٫, ٢ا٫ الباجي: "ال ؤٖلم ٢ىما ؤقض زالٞا ٖلى مال٪ مً ؤَل ألاهضلـ, ألن مال٩ا ال 

م ال ٌٗخمضون ٚحر طل٪", وفي "٢ىاٖض" اإلا٣غي : "٢اٖضة: ال ً ًجحز ج٣لَُض  الخٗهب جىػ الغواة َو

مً  ٧لَّ  نَّ أل  ,اإلاغظىخُت وؤجاط ٖلى الُغ١ الجضلُت م٘ اٖخ٣اص الخُإ للمظاَب بىي٘ الِد 

غ الدجاط ال ًغي الخ٤َّ  ا ال هغي مىهٟا في الخالٝ هَّ واخض, م٘ ؤ عظٍل  ؤبضا في ظهِت  حهخضي لخ٣ٍغ

ِٖ  ,ًيخهغ لٛحر مظَب ناخبه  م٘ 
ْ
ظا حُٗٓم   ,عاءآلا لخ٤ في بٌٗ ل خهىا بغئٍمِ ل ضًً  َو

َّ
للم٣ل

                                              

 (115( قم الٗىاعى في طم الغواٌٞ )م 741)

 (402 - 401)م  قغح بُٛت آلامل بظابت الؿاثل( 742)
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". و٢ض ط٦غوي َظا ٢ى٫ ٖٝغ الغظا٫ بالخ٤ا: "ٖلي٢ا٫  .ر الضًً, وبًشاع الهىي ٖلى الهضيبخد٣ح

 اإلاٗغي: 

م  .(743)(ٞمجاص٫ ونل الجضا٫ و٢ض صعي ... ؤن الخ٣ُ٣ت ُٞه لِـ ٦ما ٖػ

ج ٞغٍٕ  وبطا ٧ان ٧لُّ ٢لذ:   جغجىٖلى ٕٞغ ؤو ٕٞغ ٖلى ؤنل, ٠ُ٨ٞ  ما ٢ُل بهما َى في جسٍغ

 ؾالم
ُ
٤  ت ؟!   بىاء ؤنٍل في َظا الٍُغ  جإمل.ٖلى ٕٞغ

 ُٕ ذ الغواًت به ًٖ ؤلامام؟! ٦ما في عواًت عص مال٪ لخضًض لم جشبُ  ٠ُ٨ٞ بطا ٧ان الٟغ

ت التي  ًُ  ظلبهاالخهٍغ ر في مظَب اإلاال٨ُت الٗمل ظل٪ ٧ان ٖلى مغامه, ولقاَضا ٖاقىع  اب اإلاغجَّ

ت, ٣ٞض ظاء في  لذ: ؤ٧ان ماِل٪  ًإزظ بهظا الخضًض؟ ٢ا٫ ٢: )" مضوهت سخىىن "بدضًض الخهٍغ

َو ألخٍض في هظا الخضًِث ابً ال٣اؾم: ٢لذ إلاال٪: ؤجإزظ بهظا الخضًض؟ ٢ا٫: وٗم. ٢ا٫ مال٪: 
َ
ؤ

؟  ابً ال٣اؾم: وؤها آزظ به بال ؤن مال٩ا ٢ا٫ لي: وؤعي ألَل البلضان بطا هؼ٫ بهم َظا ؤْن  عؤي 

 ٌُ ْٗ 
ُ
  ىا الهإ مً ِٖكهم, ومهُغ ُ

ُ
  هي الخىُت

ُ
 .(744)(همِٖك

ازخل٠ ٢ى٫ُ مال٪ في ألازظ بدضًض اإلاهغاة ٖلى ما وعص، ٞمكهىُع و٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى: )

ى ٢ى٫ اللُض والكاٞعي وؤبي زىع وؤبي   به. و٢ا٫: ؤَو ألخٍض في َظا الخضًض عؤي؟ َو
ُ
٢ىِله ألازظ

ه. . ومغة لم ٣ًل بفلهاء ؤصخاب الخضًثًىؾ٠ وابً ؤبي لُلى في بخضي الغواًخحن ٖىه، و

ض الٗمَل به، ٢ا٫: و٢ض ظاء  إ وال الشابذ، ًٍغ ى ٢ى٫ُ "الخغاط بالًمان"و٢ا٫: لِـ باإلاَى ؤبي  , َو

ى  ُحن، و٢الىا: َى ميؿىر. وعؤي ماِل٪  ؤنَّ ألانى٫ جسالٟه مً الٛلت بالًمان، َو خىُٟت وال٩ٞى

 .(745)(٢ىله في الٗخبُت

ه ؾئل ًٖ ٢ى٫ عؾى٫ هللا ط٦غ الٗخبي مً ؾمإ ؤقهب ًٖ مال٪ ؤهو٢ا٫ ابً ٖبض البر: )

ً بٗض ؤن ًدلبها بن قاء ؤمؿ٨ها وبن قاء عصَا وناٖا  ملسو هيلع هللا ىلص: "مً ابخإ مهغاة ٞهى بسحر الىٍٓغ

إ ٖلُه, ولئن لم ٨ًً طل٪ ؤن له اللبن  مً جمغ", ٣ٞا٫: ٢ض ؾمٗذ طل٪ ولِـ بالشابذ وال اإلاَى

إ بما ؤٖل٠ ويمً, ٢ُل له: هغا٥ ج٠ًٗ الخضًض, ٣ٞا٫: ٧ ل شخيء ًىي٘ مىيٗه ولِـ باإلاَى

ما عواٍ ابً  ًٖ مالٍ٪  , والصخُُذ هظه عواًت مىىغةوال الشابذ و٢ض ؾمٗخه. ٢ا٫ ؤبى ٖمغ: 

 ٖىض ؤَل الٗلم بالخضًض صخُذ  مً ظهت الى٣ل(
ُ
 .(746)ال٣اؾم, والخضًض

                                              

ب )م 743)  (173 - 171( ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

 18/202, واهٓغ: الخمهُض البً ٖبض البر  3/309اإلاضوهت ( 744)

 5/145ب٦ما٫ اإلاٗلم ( 745)

 203 - 18/202الخمهُض ( 746)
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يَؿب  ًُ ِصرَّ  مالٍ٪ بلى ٢لذ: ٞاهٓغ عخم٪ هللا ٠ُ٦ 
َ
ت الغواًبه ؤنل  بىاًء ٖلى ٕٞغ لم ج

ًَ ٖىه غة ٦ما ٢ا٫ ابً ٖبض البر, ومشُل َظا الٟٕغ ال 
َ
 ه, بل هي مى٨

ُ
ِج ر ل ٖلُه,  صخٍُذ ٞغٍٕ  لخسٍغ

 ٠ُ٨ٞ ًبجى ٖلُه ؤنل  ًلؼم ٖلُه مً الٟغوٕ ما ال ًىدهغ؟!

 ) صٖىي كُُٗت كُاؽ ألانٌى ممىىٖت (

مٍىن ما بزم  , ولهظا إلاا اخخج َم  ٖػ لى ً مى٘ ال٣ُاَؽ ٖمً ٢ُُٗت ٢ُاؽ ألانى٫ ممىٕى

ٕ  به, وؤنَّ ما ٣ًخًُه ال٣ُاُؽ  الخبر املخال٠ ل٣ُاؽ ألانى٫ بإنَّ ما زبذ ب٣ُاؽ ألانى٫ م٣ُى

, ٞال ًجىػ ببُا٫ُ 
اإلا٣ُٕى به بإمغ مٓىىن, اٖتريهم ؤبى الىلُض الباجي ب٣ىله: )بن  مٓىىن 

 .(747)٢ىل٨م: "م٣ُٕى به في ٢ُاؽ ألانى٫" ٚحُر صخُذ, بل َى مٓىىن(

ه ٢ُعي ٧الٗمىم ال٣غآوي, في الخ٣ُ٣ت ألهه٢لذ: 
ُ
ر له زبىج

ُ
ه لجمُ٘ ما ًهل

َ
ًَّ اؾخٛغا٢ , ل٨

, ْجيٌّ  ولهظا ظٗل ال٣غافي في ٦خاب "ال٣ٗض اإلاىٓىم في الخهىم , ألنَّ اخخما٫َ الخسهُِو ٢اثم 

ؿدشجى مجها(ً زىاّمِ مؿمى نُٜ الٗمىم: )ؤجها ج٣بَ والٗمىم" مِ  ٌُ , و٢ا٫ ُٞه ؤًًا: (748)ل ؤْن 

٣بل الخسهُو( )الٗمىُم ْاَغ  في ٢ا٫ الؼع٦صخي: )مً , و (749)الاؾخٛغا١, ٣ُٞبل املجاػ ٍو

 
ُ
 للخسهُو( ؤ٢ؿام الٓاَغ: ؤلٟاّ

 
ت
َ
 في الاؾخٛغا١، ُمدخِمل

 
ولهظا , (750)الٗمىم، ٞةجها ْاَغة

 ظاػ جسهُُهه بسبر الىاخض.

هم ًٖ الٗمل بدضًض اإلاهغاة بـ ) ًُ  ؤهه مسالِ ولهظا إلاا اٖخظع بٗ
 
 لؤلنى٫, وألانى٫ُ  ٠

م  مخىا وؤما ٢ىل٨م: (, ؤظاب ال٣غافي: )ٖلى آلاخاص ٖىض الخٗاعى بظماٖا جغة, واإلاخىاجغ م٣ضَّ

, ٨ٞظل٪ جسهُُو  ",ألانى٫ مخىاجغة" ٞخسهُُو ال٣غآن اإلاخىاِجِغ بال٣ُاؽ وزبر الىاخض ظاثؼ 

 
ُ
 .(751)(مىه في الى٣ل مً ال٣غآن ألانى٫ التي هي ؤي٠ٗ

سبر الىاخض الصخُذ, ومً مى٘ طل٪ ال٣غآن ب ًجىػ ٖلى الصخُذ وسُخ بهه ٢لذ: بل 

 الشبىث ٞةنَّ  الىو ال٣غآوي وبن ٧ان ٢ُعيَّ  ألنَّ بذجت امخىإ وسخ ال٣ُعي بالٓجي ٞما خ٤٣, 

, بخ٩اَم  ل٨ىه سخ, ٧الٗمىم ال٣غآوي, ٞةهه ٢ُعي الشبىث ل٣ُام اخخما٫ اليه مٓىىن ال م٣ُٕى

                                              

 2/650بخ٩ام الٟهى٫ ( 747)

 1/240ال٣ٗض اإلاىٓىم في الخهىم والٗمىم ( 748)

 2/92 الؿاب٤( 749)

 5/36البدغ املخُِ ( 750)

 66 - 5/65( الظزحرة 751)
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ها ْػ لهظا ظىَّ ُو ٢اثم, و ألن اخخما٫ الخسه ظمُ٘ ألاٞغاص, الضاللت ٖلى اؾخٛغا١ ْاَُغ 

 ه بإزباع آلاخاص م٘ ٢ُُٗت زبىجه.جسهُهَ 

جي في  ان"٢ا٫ الجٍى ٗت َم ٘ بحن ألانىلُحن وَخ مٗجى اليسخ في الخىايُ : )" البَر لت الكَغ

 
َ
 مسخل

 
مى٣ىلت ًٖ ال٣ٟهاء ؤن اليسخ َى اللٟٔ الضا٫ ٖلى اهتهاء ؤمض  ٖباعةٍ  ُب ُٞه, ٞإ٢غَ  ٠

اليسخ في خ٨م البُان إلاٗجى  ه جغظ٘ بلى ؤنَّ عصٍ, ٢ا٫: وخ٣ُ٣خُ الخ٨م الكغعي م٘ جإزحٍر ًٖ مى 

ٟىن ٢بل وعوصٍ 
َّ
ًَ اللٟٔ, واإلا٩ل ِٔ  ٌِ لُٗىن بدىاوُ ال  ٌِ  اللف َ٘ ألاػمان ٖلى الخىهُو,  ألاو حمُ

لٗغ  وبهما ًدىاولها ْاهغا ُم  ٖىضَم جسهُُو اللٟٔ بالؼمان ٦ما ؤن ما  , ٞاليسُخ يا للخإٍو

 
ُ
الٗمىم في اإلاؿمُاث, و٢ض نغح ألاؾخاط ؤبى بسخا١ بإن اليسخ  اَغِ ْ ٌؿمى جسهُها َى بػالت

 .(752)الؼمان( جسهُُو 

غقض٥ بلى ظىاػ اليسخ بما صر مً " بعقاص الٟدى٫ "ولهظا ٢ا٫ الكى٧اوي في  ًُ ا  : )وِممَّ

آلاخاص إلاا َى ؤ٢ىي مخىا ؤو صاللت مجها: ؤن الىاسخ في الخ٣ُ٣ت بهما ظاء عاٞٗا الؾخمغاع خ٨م 

ه ٢ُُٗا، اإلايؿىر 
ُ
فاإلايؿىر بهما هى هظا الٓني، ال طلً وصوامه، وطل٪ ْجيٌّ وبن ٧ان صلُل

 .(753)، ٞخإمل َظا(اللُعي

جي َى زم الظي ًضٞ٘ الٟغ١ بُجهما ؤًًا  , و٢ض ؤقحر بلى َظا في ٢ى٫ الجٍى ؤجهما ظمُٗا بُان 

ِم مً  ان"اإلاخ٣ّضِ : " مُٛض الخل٤"ي فؤًًا : )اليسخ في خ٨م البُان إلاٗجى اللٟٔ(, و٢ا٫ " البَر

, بال ؤهه ٖباعة ًٖ  )اليسخ بُان, ألهه اهتهاُء ؤَمِض الٗباعة, ألن اليسخ في الخ٣ُ٣ت جسهُو 

ُان, ألن اليسخ بحَّ  ن ؤن ظمُ٘ ألاػمان لم ج٨ً جسهُو ألاػمان, وجسهُو الٗام جسهُو ألٖا

 
ً
َ٘ ألامغ بالهالة بلى بِذ اإلا٣ضؽ لم ًدىاو٫  جدذ ألامغ ٦ما بِىا ؤنَّ  صازلت ألاػمان وبهما ٧ان  ظمُ

ٌَ  ًبحن ؤنَّ  والخسهُُو ال لبٌٗ ألاػمان, مخىاوِ  ًَ  بٗ ُان لم   ألٖا
ُ
٢ىله  ل جدذ ألامغ ٦ما ؤنَّ ضز

ِغ٦ِحَن } :حٗالى
ْ
ك
ُ ْ
ىا اإلا

ُ
ُخل
ْ
َ٘  {ا٢ جسهُو,  اليسَخ  ؤُٖان ال٨ٟغة, ٞشبذ ؤنَّ  لم ًدىاو٫ ظمُ

 .(754)والخسهُو بُان(

 .(755)خ "بُان الخبضًل" اليس الخىُٟت ٌؿمىن  ولهظا ٞةنَّ ٢لذ: 

                                              

ان ( 752)  247 - 2/246البَر

 2/112, واهٓغ: خاقُت الُٗاع ٖلى املخلي  2/68بعقاص الٟدى٫ ( 753)

جي )م ( 754)  (77 - 76 ( , واهٓغ: ٞغو١ ألانى٫ البً ٦ما٫ باقا )م31مُٛض الخل٤ للجٍى

ذ  3/154( اهٓغ: ٦ك٠ ألاؾغاع 755) غ والخدبحر  2/62, والخىيُذ م٘ الخلٍى  3/40, والخ٣ٍغ
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ُ
اليسخ ٢انغا ٖىض الؿل٠ ٖلى اإلاٗجى اإلاخىاَي٘ ٖلُه ٖىض  ول٩ىن ال٩ل بُاها لم ٨ًً لٟٔ

ً, ٢ا٫ ابً الٗغبي: )بنَّ  ً ٧اهىا ٌؿمىن  اإلاخإزٍغ ٖلماء اإلاخ٣ضمحن مً ال٣ٟهاء واإلاٟؿٍغ

٘  لبٌٗ ما ًدىاوله الٗمىم, ومؿامدت، وظغي طل٪ في ؤل ؿىتهم ختى الخسهُو وسخا, ألهه ٞع

ًَ ً بَٗض ؤق٩ل طل٪ ٖلى َم  ظا  ٓهغ ٖىض مً اعجاى ب٨الم اإلاخ٣ضمحن ٦شحرا(َم، َو
(756). 

 اليسخ ٖلى ما ٌكمل الخسهَُو  اإلاخ٣ضمحن ٧اهىا ًُل٣ىن اؾَم  و٢ا٫ ابً ٖاقىع: )بنَّ 

 ٌُ   هاسخ ال٣غآن وميؿىزه, ٣ٞض ط٦غوا ؤنَّ ٗلم مً ٦خب ٦ما 
َ
ل٣ىله حٗالى  هاسخ   (757)مْظ الغَّ  خضًض

اِويالؼَّ }  َوالؼَّ
ُ
ت َُ دا( { م٘ ٧ىههاِه  .(758)جسهُها نٍغ

ًَ ٢ا٫ الكاَبي: )و  ال١ ؤٖمُّ مىه في  ٓهغ مً ٦الم اإلاخ٣ضمحن ؤنَّ الظي  اليسخ ٖىضَم في ؤلَا

لى جسهُو الٗمىم بضلٍُل  ُِل٣ىن ٖلى ج٣ُُض اإلاُل٤ وسخا، ٖو ًُ مخهل  ٦الم ألانىلُحن؛ ٣ٞض 

لى بُان اإلابهم واملجمل  ٘ الخ٨م الكغعي ؤو مىٟهل وسخا، ٖو وسخا، ٦ما ًُل٣ىن ٖلى ٞع

ى ؤن اليسخ في الانُالح ظمُ٘ طل٪ مكتر٥ في مٗجى واخض ألنَّ قغعي مخإزغ وسخا؛  بضلٍُل  ، َو

مَ  ألامَغ  اإلاخإزغ ا٢خطخى ؤنَّ   ما جيء به آزغا؛ ٞاألو٫ ٚحُر  في الخ٩ل٠ُ، وبهما اإلاغاصُ  ٚحُر مغاٍص  اإلاخ٣ّضِ

ظا اإلاٗجى ظاعٍ به، والشاوي َى اإلاٗمى٫ به مٗمى٫ٍ   مترو٥ُ  اإلاُل٤َ  في ج٣ُُض اإلاُل٤، ٞةنَّ  , َو

له في بَال٢ه، بل اإلاٗمل َى اإلا٣ُض، ٩ٞإن اإلاُل٤ لم ًٟض م٘  م٘ م٣ُضٍ؛ ٞال بٖما٫َ  الٓاَغِ 

الٗام  م٣ُضٍ قِئا؛ ٞهاع مشل الىاسخ واإلايؿىر، و٦ظل٪ الٗام م٘ الخام؛ بط ٧ان ْاَُغ 

اللٟٔ، ٞلما ظاء الخام ؤزغط خ٨َم ْاَغ الٗام ًٖ  ٣ًخطخي قمى٫َ الخ٨م لجمُ٘ ما ًدىاوله

خباع؛ ٞإقبه الىاسخ واإلايؿىر؛ بال ؤنَّ  َِمل مىه  الٖا
ُ
ه ظملت، وبهما ؤ

ُ
اللٟٔ الٗام لم ُحهَمل مضلىل

                                              

 1/276ؤخ٩ام ال٣غآن ( 756)

اط في "مٗاوي ال٣غآن" 757) ْخَهَىْحِن ال ًجب ؤن ًغظما بطا  2/178( ٢ا٫ الؼَّظَّ
ُ
: )ؤظمٗذ ال٣ٟهاء ؤن مً ٢ا٫: بن امل

ًٍ ٧اٞغ(.  ػهُا و٧اها ُخغَّ

ْخَهً ( 287)م  في "َى١ الخمامت"خؼم  و٢ا٫ ابً
ُ
: )و٢ض ؤظم٘ اإلاؿلمىن بظماٖا ال ًى٣ًه بال ملخض ؤن الؼاوي امل

 .(ٖلُه الغظُم ختى ًمىث

ب، ٞإظم٘ اإلاؿلمىن ٖلى ؤن خضٍ الغظم ختى : ) 313 - 1/312و٢ا٫ ابً عظب في "ظام٘ الخ٨م"  ِ
ِّ ٞإما ػها الشَ

ًُ ٖباؽ الغَّ (ًمىث ِشحًرا . ٢ا٫: )و٢ض اؾخيبِ اب
َ
ْم ٦

ُ
٨
َ
ُن ل َبّحِ

ًُ َىا 
ُ
ْم َعُؾىل

ُ
ْض َظاَء٦

َ
٨َِخاِب ٢

ْ
َل ال َْ ا ؤَ ًَ ْظَم مً ال٣غآن مً ٢ىله حٗالى: }

ِشحٍر{، ٢ا٫: ٞمً ٦ٟغ بالغظم، ٣ٞض ٦ٟغ بال٣غآن مً خُض ال ًددؿب، زم ج
َ
٦ ًْ َٖ ى  ُٟ ْٗ ََ ٨َِخاِب َو

ْ
ًَ ال ىَن ِم ُٟ

ْ
س
ُ
ْىُخْم ج

ُ
ا ٦ ال ِممَّ

 غظم مما ؤزٟىا. ؤزغظه اليؿاجي والخا٦م و٢ا٫: صخُذ ؤلاؾىاص(. )ػ(َظٍ آلاًت و٢ا٫: ٧ان ال

غ , واهٓغ ؤًًا:  1/270خاقُت الخى٣ُذ ( 758) غ والخىٍى  . 3/135الخدٍغ
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ما ص٫ ٖلُه الخام، وب٣ي الؿاثُغ ٖلى الخ٨م ألاو٫، واإلابحن م٘ اإلابهم ٧اإلا٣ُض م٘ اإلاُل٤، ٞلما 

ها بلى شخيء واخض(٧ان ٦ظل٪؛ اؾتهل بَال١ لٟ  . (759)ٔ اليسخ في ظملت َظٍ اإلاٗاوي لغظٖى

ى ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )و  ُ٘ الخ٨م بجملخه جاعة, َو ت الؿل٠ِ بالىاسخ واإلايؿىر ٞع مغاُص ٖامَّ

ُ٘  انُالُح  ً، وعٞ ا جاعة، بما بخسهٍُو  اإلاخإزٍغ حَر  ؤو ج٣ُُِض  صاللت الٗام واإلاُل٤ والٓاَغ ٚو

 والهٟت لجبُِىه, ختى بجهم وجٟؿحٍر و مُل٤ وخمله ٖلى اإلا٣ُض 
َ
ِؿمىن الاؾخصىاَء والكٍغ

َ٘ صاللت الٓاَغ وبُان اإلاغاص،  ًِ وسخا, لخًمُّ   طل٪ ٞع
ُ
  فاليسخ

ُ
 ٖىضهم وفي لؿانهم هى بُان

دصخى، ، وَم ٖىه اإلاغاص بغحر طلً اللفٔ، بل بإمٍغ زاعٍج  ًُ ً جإمل ٦الَمهم عؤي مً طل٪ ُٞه ما ال 

ِ ٦المهم ٖلى الانُالح الخاِص  وػا٫ ٖىه به بق٩االث  ؤوظبها خمُل 
ّ
 .(760)غ(ر اإلاخإز

لى ما ج٣ضم ٞةنَّ ٢لذ:   ,األنى٫ِ ما ُؾمي ب ٫َ جىاوُ  مٗجى ٖضم ٢ُُٗت ٢ُاؽ ألانى٫ َى ؤنَّ ٖو

 لِـ جىاوُ  ,إلاىعص الخضًض
ً
ِٔ ال ا به, بل َى ٦خىاو٫ اللٟ زام, ولهظا  خضًٍض  الٗام إلاىعِص   م٣ُٖى

لى ج٣ضًغ الدؿلُم ب٩ىن ٢ُ ًُ  اِؽ ٢ا٫ الخاٞٔ: )ٖو َ٘ وزبرِ ألانى٫  الىاخض ال ًُٟض بال  ُٟض ال٣ُ

َخّلِ َظا الخبِر الىاخِض 
َ
ه ًٖ طل٪  الًٓ, ٞخىاو٫ُ ألانِل مل ِ

ّ
ٚحُر م٣ُىٍٕ به, لجىاِػ اؾخصىاِء مدل

ٍ٪ به في الغص ٖلى َظا اإلا٣ام( ظا ؤ٢ىي مخمؿَّ  .(761)ألانل, ٢ا٫ بً ص٤ُ٢ الُٗض: َو

 ٢لذ: 
َ
 ٢ُاؽ ألانى٫ ال ؤنَّ  ٗلموبهظا ح

ُ
ت, لِـ مخىاوال رِ ظي اٖت ى به ٖلى خضًض الخهٍغ

ا له بد٨ٍم إلاىعص الخضًض جىاوال ٢ُُٗا, ٞلم ًهاِص  ًسال٠ خ٨َمه  ٝ زبُر الىاخض مدال م٣ُٖى

 ٍ.صُّ ختى ًلؼم عَ 

ا مجغي و٢ض ٢ا٫ الكاَبي: ) بنَّ ألانَل ال٨لي بطا اهخٓم في الاؾخ٣غاء ٩ًىن ٧لُا ظاٍع

 .(762)(الٗمىم في ألاٞغاص

 َما ٣ًبل الاؾخصىاء والخسهُو.٢لذ: ٨ٞال 

 ٧لُت، زم ؤحى في "ال٣اهىن" : )ؤًًا و٢ض ج٣ضم ٢ى٫ُ الكاَبي 
 
ٞةطا زبذ باالؾخ٣غاء ٢اٖضة

 بىظٍه مً وظٍى املخالٟت, ٞال بض مً الجم٘ في الىٓغ بُجهما, 
َ
الىوُّ ٖلى ظؼجي ًسال٠ ال٣اٖضة

ُىوَّ ٖلى طل٪ الجؼجي بال م٘ الخٟٔ ٖلى  ًَ  ألنَّ الكإع لم 
 
 َظا مٗلىمت

ُ
جل٪ ال٣ىاٖض، بط ٧لُت

                                              

 345 - 3/344اإلاىا٣ٞاث ( 759)

 2/66بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 760)

 4/366 ٞخذ الباعي ( 761)

 1/34( اإلاىا٣ٞاث 762)
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سَغم ال٣ىاُٖض بةلٛاء ما 
ُ
 َظٍ ؤن ج

ُ
ٗت, ٞال ًم٨ً والخالت  بٗض ؤلاخاَت بم٣انض الكَغ

ً
يغوعة

لػى الجؼجي ٗخبر ال٨ليُّ ٍو ٌُ ، وبطا زبذ َظا, لم ًم٨ً ؤن   (.اٖخبٍر الكإع

في َظا الجؼجي،  ٞال٣ىاٖض مٗخبرة لم حهضمها َظا الىو٢ا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ مٗل٣ا: )

لػي الجؼجي,  فال بض مً اٖخباع الىلي في غحر ول٨ً َظا ال ٣ًطخي باٖخباع ال٨لي وخضٍ مُغصا ٍو

 .(763)(مىي٘ اإلاٗاعيت ختى ال ُيهَضع الىلي  وال الجؼجي

 
ُ
ظٍ خ٣ُ٣ت  الاؾخصىاء والخسهُو. ٢لذ: َو

بي في   بنَّ : )" اإلاٟهم"ولهظا ٢ا٫ ال٣َغ
َ
ى مً جل٪ بىٟؿه، مؿدشجً  ص  مىٟغِ  اإلاهغاة ؤنل   خضًض

 
ُ
ت، والجٗل، وال٣غاى،  شجي يغُب ال٣ىاٖض، ٦ما ٢ض اؾد الضًت ٖلى الٗا٢لت، وصًت الجىحن، والٍٗغ

ت،  ًٖ ؤنى٫ٍ  ٌِ  الخاحِت  لضٖاِء ممىٖى . مهالَح زانٍت منها بلى هظه اإلاؿخثىُاث، ولخهى

ه في مؿإلت اإلاهغاة: ؤنَّ 
ُ
ٗت  ها بالهإ صٞٗالبجَ  ًَ مَّ الكٕغ بهما يَ  وبُاه للخهام، وؾضا لظَع

ت   ,اإلاىاٖػ
ُّ
م٣ضاع اللبن، ٞةهه ًسخل٠ بال٨ثرة وال٣لت، ولخٗظع جمُحز اللبن ال٩اثً في  ِِ بْ يَ  عِ لخٗظ

 ًَّ   مً الخاصر, ٕغْ ال
َ
هم، وونٟه ٢ىتِ  ٧اللبن، وبالخمغ؛ ألهه ؤٚلُب  ه بالُٗام؛ ألهه ٢ىث  هَّ وز

  "ال ؾمغاء"ب٣ىله: 
ُّ
ٗا للخغط في ج٩ل  ٠ الؿمغاء؛ ل٣ِ ٞع

َّ
  ,ها ٖىضَمتِ ل

َ
لى هظا: فلم ج  ٖو

ْ
  ِج غُ س

ُ
 اإلاهغاة

 .(764)(ًٖ كاهىن الالخفاث للمهالح

ُت"  في: )"٢اٖضة " ٢ىاٖضٍ"في بً ٖبض الؿالم ٢ا٫ الٗؼ و  اإلاؿخصىُاث مً ال٣ىاٖض الكٖغ

  ٢اٖضةٍ  ججم٘ ٧لَّ  ,ٖاظلت وآظلت في جدهُل مهالَر  اٖلم ؤن هللا قٕغ لٗباصٍ الؿعيَ 
 
 مجها ٖلت

 ؾدشجى مجها ما في ُم واخضة، زم ا
 
  البؿخه مك٣ت

ُ
ٖلى جل٪ اإلاهالر، و٦ظل٪  يغبقضًضة ؤو مٟؿضة ج

  ٢اٖضةٍ  َما ججم٘ ٧لَّ اخضبًٍ ؤو في في الضاعَ  قٕغ لهم الؿعي في صعء مٟاؾَض 
 
واخضة، زم  مجها ٖلت

 
ُ
  يغباؾدشجى مجها ما في اظخىابه مك٣ت قضًضة ؤو مهلخت ج

ً
 ٖلى جل٪ اإلاٟاؾض، و٧ل طل٪ عخمت

ه بما زال٠ ال٣ُاَؽ، وطل٪ ظاٍع في الٗباصاث الهم وع٣ٞ اوهٓغ  بٗباصٍ ِ
ّ
ر ًٖ طل٪ ٧ل ٗبَّ ، َو

 . (765)اث(ٞغواإلاٗاوياث وؾاثغ الخه

 مؿدشجى ًٖ ٢اٖضة ال٣ُاؽ، ؤو زاعط   اٖلم ؤن ٢ى٫ ال٣ٟهاء: َظا الخ٨ُم و٢ا٫ الُىفي: )

اإلاهلخت ختى  اةِ به ؤهه ججغص ًٖ مغاٖ ًٖ ال٣ُاؽ، ؤو زبذ ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ; لِـ اإلاغاصُ 

                                              

 لؤلخ٩ام ال)بنَّ و٢ا٫ ؤًًا: ( 763)
َ
جغحها في الجؼثُاث صون ؤن ًىٓغ في الضلُل الخام اإلاؿخيِبِ ُُ ؿخٛجي بال٩لُت ٞ ٌَ  

 (.بهظٍ الجؼثُت الىاعِص مً ال٨خاب والؿىت وما مٗهما

 372 - 4/371 ( اإلاٟهم764)

 162 - ٢2/161ىاٖض ألاخ٩ام ( 765)
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ُٖ  زال٠ ال٣ُاؽ، وبهما اإلاغاصُ  وؤزوَّ مً مهالر  ؤ٦مَل  ٫ به ًٖ هٓاثٍغ إلاهلخٍت ِض به ؤهه 

بُ٘ اإلاٗضوم، وظاػ طل٪ في  ٖضمُ  ال٣ُاَؽ  ً طل٪ ؤنَّ هٓاثٍغ ٖلى ظهت الاؾخدؿان الكغعي. ٞمِ 

 الؿَّ 
َ
 ل

ً
  م وؤلاظاعة جىؾٗت

َّ
  واخٍض  ٧لَّ  ال٣ُاؽ ؤنَّ  ٟحن. ومىه: ؤنَّ وجِؿحرا ٖلى اإلا٩ل

َ
 ًًمً ظىاًت

 هِٟؿ 
ُ
وجسُٟٟا ٖىه؛ ل٨ثرة و٢ٕى الخُإ مً الجىاة, و٦ظل٪  ٣ٞا بالجاوي٠ في صًت الخُإ ع ىلِ ه، وز

  ال٨المُ 
َّ َ
  ا ٧ان اللبُن في اإلاهغاة; إلا

َ
 املخخل

ُ
ه بمشله، ألٞطخى بلى الجزإ ب مجها مجهىال، ٞلى وظب يماه

 َ٘ ُٕ  لجهالت ال٣ضع اإلاًمىن، ٣ُٞ َٕ  الكاع ِٕ بُ الجزا   جمغٍ  جهم بةًجاب نا
 
 باظتهاصٍ، ألهه مًبٍى

جاعة ٩ًىن آزظا للهإ بخ٣ضًغ ٧ىهه  الصخَو  مٗلىم، و٧ان طل٪ مً باب الٗض٫ الٗام، ألنَّ 

ا لها، ٞما ٣ً٘ مً الخٟاوث بحن ٢ُمت الخمغ  باجٗا للمهغاة، وجاعة مإزىطا مىه بخ٣ضًغ ٧ىهه مكتًر

, "ال٣ىاٖض ال٨بري َظا في " و٢ض خ٣٣ُذ  ام,في جدهُل َظا الٗض٫ الٗ مٛخٟغ   و٢ُمت اللبن

ى  ًٖ ال٣ُاؽ في الكٕغ في ٚحر الخٗبضاث، ٞهى إلاهلخٍت  زاعٍط  ٧لَّ  ؤنَّ  والٛغُى  ؤ٦مل وؤزو، َو

 .(766)اؾخدؿان  قغعي(

 ى ا٢خطخى للخام خ٨ما ًسال٠ الٗام.إلاٗجً  ,٢لذ: ٩ُٞىن َظا يغبا مً الخسهُو

ط بالًمان" ٖام, وخضًض اإلاهغاة زام, خضًض "الخغا: )" املخهى٫ "في  ٢ا٫ ابً الٗغبي

ّبٍ ال٣ًاُء بالٗام ٖلى الخام, وال ٢ا٫ به ؤخض(
ُ
ىا ْخ ا لى عجَّ ٢ا٫ الغاػي: )ألهَّ , (767)وال ًصر لظي ل

لم ٨ًً  ٖلى الٗاّمِ  ٖلى الخام ل٩ان طل٪ ببُاال للخام بال٩لُت, ولى عجخىا الخامَّ  الٗامَّ 

 .(768)(طل٪ ببُاال للٗام بال٩لُت, ٩ٞان َظا ؤولى

إ"في ابً الٗغبي و٢ا٫    ؤقهَب  مً ٚغاثب مظَبىا ؤنَّ : )" قغح اإلاَى
ُ
 "الٗخبُت"٦غ ٖىه في ط

 ًَ ظا ٢ى٫  باَل مً وظهحن: ؤخضَما مٗها قِئا, ألنَّ  صَّ غُ ؤهه ٢ا٫: بن عصَا لم   :الخغاط بالًمان, َو

 لم ًصر مضاٍع ٖلى ٖاجكت, ل٨ً اإلاٗجى ُم  "الخغاط بالًمان"ؤن 
 
ه, ولى صر ٖلُ ٘  جَم خضًض

٤ بلى ٖاجكت  ى الجىاب الشاوي  -الٍُغ , والىو ال إلاا ٧ان ُٞه حجت, ألهه ٖمىم   -َو ظا هوٌّ , َو

غَ    ُب بالٗمىم باالجٟا١ مً ألامت, وؤقهَ  صُّ ًُ
َ
 ا وصًىا، وبهما هي مً مؿاثِل ًم هْ ؤَظلُّ ٢ضعا مً َظا ٞ

 
 
َّٟ  الٗخبُت التي لم جشبذ ٞحها عواًت, وبهما هي مى٣ىلت ها ٢ا٫ ٣ت مً البُىث, وفي مشلِ مً صخ٠ مل

                                              

 330 - 3/329( قغح مسخهغ الغويت 766)

 (98املخهى٫ )م ( 767)

 (172اإلاٗالم )م ( 768)
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 ُ٘ ـَ  مال٪: ال ًجىػ بُ وألاوعا١ التي ٧اهذ ج٨خب ٖىه, ٞإما ٦خاب  ٦خب ال٣ٟه, ٌٗجي ال٣غاَِ

 ُٗ  . (769)(ه بظماٖامدهل مغوي مًبٍى بالٟهى٫ وألانى٫ ٞةهه ًجىػ بُ

ان"في و٢ا٫ ألابُاعي  ُغصُّ م٘ لبن اإلاه و٢ض ٢ا٫ ؤقهُب : )" قغح البَر ًَ غاة مً ؤصخابىا: ال 

  قِئا, وػٖم ؤنَّ 
َ
, ض  ْٗ ب٣ىله ٖلُه الؿالم: "الخغاط بالًمان", وفي َظا اإلاظَب بُ  ميؿىر   الخضًض

 
ُ
 . (770)(مىه, وال ؾبُل بلى جغ٥ الخام للٗام اإلاهغاة ؤزوُّ  وخضًض

وؤقاع الُداوي بلى زبىث خضًض اإلاهغاة, وعواٍ : ) "قغح الخل٣حن"و٢ا٫ اإلااػعي في 

 ًً ميؿىزا بجهُه ًٖ الضَّ 
 
٠ ظا حٗؿُّ ل، في صٖىي اليسخ بهظا, وبطا ٧ان ٢ض  بالضًً, َو في الخإٍو

٣ت ؤقهُب  مً ؤصخاب مال٪، وؤقاع بلى ٧ىهه ميؿىزا ب٣ىله ٖلُه  ؾاَمه في َظٍ الٍُغ

 
َ
٠ خضًض َّٗ ا، وي حَر ى الظي ؤقاع بلُه ؤقهب في اإلاضوهت ٚو  الؿالم: "الخغاط بالًمان". َو

: بن خضًض َّٗ يَ مال٩ا  ً ؤظله، وط٦غ ؤنَّ اإلاهغاة مِ  ٨ظا ٢ا٫ ابً قٗبان في مسخهٍغ ٟه، َو

 ًَ إ ٖلى الٗمل، وال  إ، وال بالشابذ. ٌكحر بلى ؤهه لم ًخَى   شبِذ اإلاهغاة لِـ في اإلاَى
ُ
ال  .به ألازظ

 
ً
ٍ مً في عص خضًض اإلاهغاة، ومال٪ الظي ؤقاع بلى يٟٗه َى الظي عواٍ, وعواٍ ٚحرُ  ٌؿخ٣ل حجت

ما. و٢ىله: ؤصخاب الصخُذ ٧البساعي ومؿلم و  في اإلاهغاة  ؛ ٖامٌّ "الخغاط بالًمان"ٚحَر

ا، ٞال ًيسخ الٗامُّ  حَر  الخامَّ  ٚو
ُ
الخضًض  ٖىض ؤَل ألانى٫ مً ال٣ٟهاء جسهُُو  ، بل اإلاٗغوٝ

، م٘ ؤن اإلاىا٢ًت بدضًث ىاكًت خضًٍث واليسخ بهما ًىىن م٘ ُم الٗام بالخضًض الخام. 

ش ختى ٩ًىن ألازحُر    ؤًًا جٟخ٣غ بلى ٖلم الخاٍع
ُّ
ظا ٧ل ٌَ مجهما هاسخا لؤلو٫، َو ٍ في غ وظىصُ ُٗؿ ه 

 .(771)("الخغاط بالًمان"خضًض اإلاهغاة وخضًض: 

بي في  وال خضًض اإلاهغاة زام، وخضًض الخغاط بالًمان ٖام, : )" اإلاٟهم"و٢ا٫ ال٣َغ

ً   ، ألنَّ مٗاعيت بُنهما ى الصخُُذ  بجى الٗامُّ ًُ  بإْن  الجم٘ بُجهما مم٨ ٖلى ما  ٖلى الخام, َو

ًَ (772)هاٍ في ؤنى٫ ال٣ٟهْض هَّ م  , وخُيئظ 
ُ
م ؤنَّ ل ٢ى٫ُ َم بُ بدضًض  خضًض اإلاهغاة ميؿىر   ً ٖػ

 .(773)("الخغاط بالًمان"

                                              

 853 - 1/852ال٣بـ ( 769)

 3/684( الخد٤ُ٣ والبُان 770)

 998 - 2/997قغح الخل٣حن ( 771)

و٦خاب ؤبي ( في ؤزىاء ط٦ٍغ لجملت ال٨خب التي عظ٘ بلحها: )1/16م٣ضمت "البدغ املخُِ" )٢ا٫ الؼع٦صخي في ( 772)

بي قاعح مؿلم  (.الٗباؽ ال٣َغ

 4/371 اإلاٟهم( 773)
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داوي في مىاْغة له م٘ ؤبي ٖلي الهاٚاوي   (774)ولهظا إلاا اصعى ال٣اضخي الٍغ
َ
, ٗامب زاّمٍ  َخ ْس و

يسخ الخامَّ  ًَ , ٢ا٫ ابً بطا ٖاعيه( ال٣ى٫َ  ؟ وبهما ًيسخ ال٣ى٫ُ الٗامُّ  ٢ا٫ له الهاٚاوي: )و٠ُ٦ 

 .(776)ال٣اضخي( (775)الٗغبي: )ُٞبِهَذ 

٨ظا إلاا ٧ان ٦شحر     َو
َ
ه مما اخخج به الخىُٟت ٖلى عص خضًض "البُٗان بالخُاع" ال ٌٗضو ٧ىه

مىماٍث  ْىاََغ  ٌُ : )" الخمهُض", ٢ا٫ ابً ٖبض البر في ٖو مىم ال  ظٍ ْىاَغ ٖو ٗترى بمشلها ٖلى َو

مً الٓىاَغ والٗمىم م٘  واخخجىا ب٨شحرٍ : )" الاؾخظ٧اع"في  , و٢ا٫(777)(الخهىم والىهىم

 ٌُ  .(778)(الٗمىم بالخهىم وال بالٓىاَغ ٖلى الىهىم ٖلىى ٗترَ بظماٖهم ٖلى ؤهه ال 

 نَّ ًد٩ي ًٖ ؤبي خىُٟت ؤ ً ٢غؤ ألانى٫َ ٢ا٫ ابً الٗغبي: )وؤعجب لبٌٗ اإلاٛاعبت ممولهظا 

ظا م  .(779)ا ٢ا٫ به ٢ِ(الٗام ًيسخ الخام بطا ٧ان مخإزغا ٖىه، َو

  ظملت٢لذ: و 
ُ
 ٖلى خضًض اإلاهغاة عاظٗ ألانى٫ التي اٖترى بها الخىُٟت

 
بلى ظيـ ما  ت

ى ٧ىجُ  الخسهُو, ولهظا ٢ا٫  بلحها ُغ١ خً ها ٖمىماٍث اٖتريىا به ٖلى خضًض زُاع املجلـ, َو

 مساِلٟا الكى٧اوي: )
َ
م وال ًسٟى ٖلى مىه٠ٍ ؤنَّ َظٍ ال٣ىاَٖض التي ظٗلىا َظا الخضًض ِ

ّ
لها لى ُؾل

 
ُ
 ًٖ الهالخُت لخسهُهها، ُٞا هلل العجب مً  ؤجها ٢ض ٢امذ ٖلحها ألاصلت

ُ
٣ُهِغ الخضًض ًَ لم 

دت الصخُدت  ٢ىٍم ًبالٛىن في املخاماة ًٖ مظاَِب  ا ٖلى الؿىت اإلاُهغة الهٍغ ؤؾالٞهم وبًشاَع

ى٤ٟ في خهى٫ مشل َظٍ ال٣ًُت  مٗه في مشلها التي ٢ل َ -بلى َظا الخض الظي ٌؿغ به ببلِـ ٍو

                                              

 اإلا٣ضؽ. و٦الَما مً الٗلماء الظًً ل٣حهم ابً الٗغبي ببِذ( 774)

ٞٗل مبجي للمجهى٫ ٣ًا٫: بهخه ٞبهذ بمٗجى ؤعجٍؼ ًٖ الجىاب ٞعجؼ, ؤو ٞاظإٍ "ُبِهذ" ( ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )775)

َخْبَهُتُهْم{, و٢ا٫ ٖغوة
َ
ٞ 
ً
َخت
ْ
ِجحِهْم َبٛ

ْ
إ
َ
 الٗظعي:  بما لم ٌٗٝغ صٞٗه, ٢ا٫ حٗالى: }َبْل ج

 ٞما َى بال ؤن ؤعاَا ٞجاءة ... ٞإبهذ ختى ما ؤ٧اص ؤظُب

ى ال٨ظب الُٟٓ٘ الظي ًبهذ ؾامٗه ومىه غ البهخان, َو غ والخىٍى  3/34(. الخدٍغ

ل البً الٗغبي )م ( 776)  . 1/152( , واهٓغ: ؤخ٩ام ال٣غآن له ؤًًا ٢442اهىن الخإٍو

 14/11الخمهُض ( 777)

 6/477الاؾخظ٧اع ( 778)

ل )م ( 779) اث  ( . والخىُٟت في ؤنىلهم ال ًظ٦غون ًٖ ؤبي خىُٟت هها ف٢442اهىن الخإٍو ي طل٪, وبهما هي جهٞغ

ت, ألن الخلل في ألانل ٌؿخلؼم زلال ؤوؾ٘ في الٟغوٕ. اهٓغ ٦المهم  ٣ٞهُت جدخمل مأزظ مسخلٟت, وال٣ُ٘ بىاخٍض مجها مجاٞػ

ؼ البساعي  ظٍ اإلاؿإلت ٕٞغ ٖىضَم ٖلى مؿإلت ٢ُُٗت صاللت  292 - 1/291في طل٪ في "٦ك٠ ألاؾغاع" لٗبض الٍٗؼ . َو

هٍبا ٦الُم الضَلىي في ؤن َظا ألانل مً ظملت ألانى٫ التي الٗام, و٢ض ج٣ضم ٢غ  ُْ  ًٖ ؤبي خىُٟت وناِخَب
 
, ال جصر بها عواًت

جاث مً بَٗضَم. )ػ(  وبهما هي مً جسٍغ
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٨ظا ٞلخ٨ً زمغاث الخمظَباث ج٣لُض الغظا٫  -ال ؾُما مً ٖلماء ؤلاؾالم  الىٟـ والىِٟـ، َو

 .(780)(في مؿاثل الخغام والخال٫

ت بٗمىم خضًض "الخغاط بالًمان" ال ًصر. تراى ٖلى خضًض الخهٍغ  وبهظا حٗلم ؤن الٖا

 البً ال٣ُم هٓغً  ٖلى ؤنَّ 
َ
تراى, ٞةنَّ ا آز ٖلى ال٣ى٫  ما ٢ضمىاٍ مبجيٌّ  غ في ه٣ٌ َظا الٖا

الٗام وخ٨م الخام  الخسهُو بهما ًهاع بلُه ٖىضما ًخىاعص خ٨ُم  ؤنَّ  بالخسهُو, ومٗلىم  

 , (781)٢ا٫ اإلا٣غي: )ال ٩ًىن الخسهُو بال م٘ الخىا٢ٌ(واخض, ٦ما ٢ا٫  ٟان ٖلى مدّلٍ اإلاخسالِ 

 الخام مً ظملت ألاٞغاص التي اؾخ خ٨ِم  ا هسغط مىعصَ ولهظا ٞةهَّ 
ُ
, ولهظا (782)الٗام ٛغ٢ها اللٟٔ

جي في ٌِ  الخسهُو َى: )جمُحُز  ٢ا٫ الجٍى ا الظي ج٣ضم ٞ .(783)الجملت( بٗ
ً
مبجي ٖلى اهضعاط بط

ت  ت جدذ ٖمىم خضًض "الخغاط بالًمان", ل٨ً إلاا صر خضًض الخهٍغ مىعص خضًض الخهٍغ

  ة ٞهاع لها خ٨م  ٢ًِىا ٖلى الٗمىم بالخسهُو واؾخصىِىا مىه اإلاهغا
 
 لخ٨م الٗام. مسال٠

 مخىاو٫ٍ ؤنال للمهغاة. ٖمىم "الخغاح بالًمان" ٚحُر  ابً ال٣ُم ًغي ؤنَّ  ٚحر ؤن

ظٍ نىعة ٦المه مً ٦خابه   : )" بٖالم اإلاى٢ٗحن"َو
ُ
٨م: "الخغاط بالًمان" ٞهظا وؤما ٢ىل

الخضًض وبن ٧ان ٢ض عوي ٞدضًض اإلاهغاة ؤصر مىه باجٟا١ ؤَل الخضًض ٢اَبت، ٠ُ٨ٞ 

للٛلت مشل ٦ؿب الٗبض وؤظغة  اؾم   الخغاَط  بُجهما بدمض هللا, ٞةنَّ  َى ه ال حٗاعُ ٌٗاعى به, م٘ ؤه

اًت ما في الباب ٢ُاُؾه ٖلُه  ،(784)وؤما الىلض واللبن فال ٌؿمى زغاحاالضابت وهدى طل٪،  ٚو

 ِ٘ ى مِ  بجام ال٨ؿب الخاصر والٛلت لم ٨ًً  ً ؤٞؿض ال٣ُاؽ؛ ٞةنَّ ٧ىجهما مً الٟىاثض، َو

ال٣ٗض،  ٘، وبهما خضر بٗض ال٣بٌ، وؤما اللبن َهىا ٞةهه ٧ان مىظىصا خا٫َ البُ مىظىصا خا٫َ 

                                              

اع ( 780)  5/258هُل ألاَو

:  ٢2/93ا٫ ال٣غافي في ٦خاب "ال٣ٗض اإلاىٓىم في الخهىم والٗمىم" ( . 150ٖمل مً َب إلاً خب )م ( 781)

ه ؤن ٩ًىن مىاُٞا لٓاَغ الٗمىم, ٞما ال ًىاُٞه ال ٩ًىن مسهها )اٖلم ؤن ا و مً قَغ ل٣اٖضة اإلاخ٤ٟ ٖلحها ؤنَّ املخّهِ

ٌَ الصخيِء ال ًىاُٞه, ٞال ًسههه(. و بظ٦غ بًٗه, ألنَّ بٗ سهَّ ًُ  له. ولهظٍ ال٣اٖضة ٢ا٫ الجمهىع: بن الٗام ال 

(782 " ا لل٩ل, زم جبحن ؤهه ٚحر ناص١ في بن ٢ُل: بطا : ) 2/319( ٢ا٫ الٟسغ الغاػي في "جٟؿحٍر ٧ان اللٟٔ مىيٖى

, ٣ٞض ٌؿخٗمل مجاػا في ال٩ل, ٧ان َظا ٦ظبا، وطل٪  ًىظب الًُٗ في ال٣غآن، ٢لىا: لٟٔ ال٩ل ٦ما ؤهه ٌؿخٗمل في املجمٕى

 (.ألا٦ثر، وبطا ٧ان طل٪ مجاػا مكهىعا في اللٛت, لم ٨ًً اؾخٗما٫ُ اللٟٔ ُٞه ٦ظبا, وهللا ؤٖلم

: )و٢ض اؾخض٫ مً ال ٌٗخض به بما ال ٌٗخض به، ٣ٞا٫: بن الخسهُو  1/355وي في "بعقاص الٟدى٫" و٢ا٫ الكى٧ا

ه، وُعصَّ طل٪ بإن نض١ الىٟي بهما ٩ًىن ب٣ُض الٗمىم،  ُُ هُض١ هٟ َُ ىٟى ٞ ًُ ٌؿخلؼم ال٨ظب، ٦ما ٢ا٫ مً ٢ا٫ بىٟي املجاػ: بهه 

 ى مدل واخض(.ونض١ ؤلازباث ب٣ُض الخهىم، ٞلم ًخىاعص الىٟي وؤلازباث ٖل

 (39م٘ املخلي )م  الىع٢اث( 783)

بي في "اإلاٟهم" : )و٢ض  (784)  ٢ا٫ ال٣َغ
ُ
ِ َؿ ال و

ّ
 4/371(. اإلاٟهم زغاط   اللبَن  ؤنَّ  ُم ل
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ُٕ  ٞهى ظؼء   َٕ  مً اإلا٣ٗىص ٖلُه، والكاع ٖىيا ًٖ اللبن الخاصر، وبهما َى  لم ًجٗل الها

  ٖىى ًٖ اللبن اإلاىظىص و٢َذ 
ُ
، ًٞماه  .(785)(ه َى مدٌ الٗض٫ وال٣ُاؽال٣ٗض في الًٕغ

ً ؤن ال٣ى٫ بغص الخضًض املخال٠ ل٣ُاؽ ألانى٫ َى ٢لذ: و٦المه َظا ٌكهض إلاا ج٣ضم م

الٟاؾض ٦ما  بخ٣ضًم ال٣ُاؽ ٖلى الخبر, وهدً وٗلم ؤن الخبر بهما ٌٗاعيه ال٣ُاُؽ  ال٣ى٫ِ  ٖحُن 

الصخُذ, ألن ال٨خاب واإلاحزان ٦الَما مً  َىا, ؤما ال٣ُاؽ الصخُذ ٞمدا٫  ؤن ٌٗاعى الخبَر 

ى ال٣اثل: } اَن ٖىض هللا حٗالى َو
َ
ْى ٧

َ
ِشحًرا َول

َ
ا ٦

ً
ٞ
َ

ِخال
ْ
ُِه از ِٞ َىَظُضوا 

َ
ِ ل
َّ
ْحِر اَّلل

َ
ْىِض ٚ ِٖ  

ًْ  {.ِم

 صَّ ٩ا عَ مالِ  زم الظي ًخدهل لىا مً ٧ل ما ؾب٤ َى ؤن ظؼم ابً ٖاقىع جبٗا للكاَبي بإنَّ 

 
ً
ا ج٣ضم مً ٧ىجها عواًت

َ
ت, إلِا ا عآٍ مِ  مى٨غة, وؤبُٗض  خضًض اإلاهغاة مجاٞػ

َّ َ
ه: )إلا

ُ
ت ٢ىل ً َظٍ املجاٞػ

ه  مسالٟا
َ
 الصخيء بهما ٌٛغم مشل

َ
لؤلنى٫، ٞةهه ٢ض زال٠ ؤنَل "الخغاط بالًمان"، وألنَّ ُمخِل٠

غوى ٞال(, ٞةن مال٩ا ما عؤي َظا عخمه هللا,  ُٗ َغ مً الُٗام ؤو ال
َ
ـٍ آز ؤو ٢ُمخه، وؤما ٚغم ظي

ثمت وبهما عآٍ اإلاخإزغون, وما ؤ٦ثر اهدغاٞهم ًٖ ؤٚغاى ؤثمتهم, وخ٤ لهم طل٪, وبال لؼاخمىا ألا 

يَؿب ؤهٓاُع 
ُ
ً  ؤصخاب اإلاظاَب, وآلاٞت ؤن ج ًُٞٓ ؤجها مً بلى ألاثمت عخمهم هللا, اإلاخإزٍغ

غاتهم, وألامغ ٖلى زالٝ طل٪  .ج٣ٍغ

ذ ؤجها إلاا ويٗذ ٖلى  ٞإما صٖىي مسالٟت الخضًض ألنل "الخغاط بالًمان" ٣ٞض ٖٞغ

 وع مشل َظا ٖىه,٣ام ؤقهب ًٖ نضبهغظا, ختى بن ابً الٗغبي ٢ض هٍؼ م مد٪ الىٓغ ْهغث

 , وؤما الكاَبي وابً ٖاقىع ٞجٗالٍ عؤًا إلاال٪!وظٗلها مً اإلاغوٍاث التي لم جشبذ

َغ مً الُٗام 
َ
ـٍ آز ه ؤو ٢ُمخه، وؤما ٚغم ظي

َ
 الصخيء بهما ٌٛغم مشل

َ
وؤما ٢ىله: )وألنَّ ُمخِل٠

غوى ٞال( ٞمى٣ىى بإن الخ٣ؿَُم  ُٗ ُ٘  والجىاُب خانغ, ٢ا٫ الخاٞٔ: ) ٚحُر  ؤو ال  لخهغ, ٞةنَّ ا مى

 .(786)(ًًمً في صًخه باإلبل ولِؿذ مشال وال ٢ُمت غَّ الُخ 

بٛحر اإلاشل وال٣ُمت,  ؤزغي ٩ًىن ٞحها الًماُن  ٖلى ؤها ه٣ى٫: لى ؾلمىا ٖضم وظىص نىعةٍ 

 
ُ
ِت  ل٩ان خضًض   ه مبُال للخهغ, مؿخٛىُا بىٟؿه ًٖ قهاصة شخيٍء ىِٟؿ ب الخهٍغ

َ
له, وؾُإحي  َغ آز

 ٌُ ٍِ  ه٣ الٗلماء ٢ض بِىىا  ٖىض بُان ٞؿاص اإلا٣ضمت الشاهُت. وم٘ َظا ٞةنَّ ؿىت ٖلى ال َظا الاقترا

ِٕ  وظهَ  بي والُىفي, وؤن طل٪  الخًمحن بها الخمغ في مؿإلت اإلاهغاة ٦ما ؾب٤ في ٦الم ال٣َغ

 
 
ُض بُاٍن في ًٖ ٢اهىن الالخٟاث للمهالر عٍط از في ؾل٪ الخٗلُل ٚحُر  مىسٍغ , وؾُجيء لهظا مٍؼ

 املخل اإلاظ٧ىع.

                                              

 558 - 20/557, واهٓغ: مجمٕى الٟخاوي البً جُمُت  224 - 3/223بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 785)

 4/366ٞخذ الباعي ( 786)
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؛ ٞةهه ال ًم٨ً (787)غاًت الٗضٌوؤما جًمُىه بٛحر ظيؿه ٟٞي ٢ا٫ ابً ال٣ُم: ) ولهظا

  ه بمشله البخت، ٞةنَّ جًمُىُ 
 
ب ناع ٖغيت لِ ٚحر مٗغى للٟؿاص، ٞةطا ُخ  اللبن في الًٕغ مدّٟى

ؿاصٍ، ٞلى يمً اللبن الظي ٧ان في الً ٕ بلبن مدلىب في ؤلاهاء ٧ان ْلما جخجٍز غ لخمًه ٞو

ٗت ٖىه.  الكَغ

ٌُ  ا ٞةن اللبن الخاصر بٗض ال٣ٗض ازخلِ باللبن اإلاىظىص و٢َذ وؤًً ٝ ٗغَ ال٣ٗض، ٞلم 

 ؤ٢لَّ  مىه ؤو ؤ٦ثر ُٟٞطخي بلى الغبا؛ ألنَّ  ٍ ختى ًىظب هٓحٍر ٖلى اإلاكتري، و٢ض ٩ًىن ؤ٢لَّ م٣ضاعُ 

  ألا٢ؿام ؤْن 
ُ
 جهل اإلاؿاواة.ج

ما ؤو ج٣ضًغ ؤخضَما ل٨ثر الجزإ والخه َٟ وؤًًا ٞلى و٧لىاٍ بلى ج٣ضًَغ ل هَ ام بُجهما، ٞ

 ُٕ   -الخ٨ُم  الكاع
ُ
لى آله  نالة َٕ  -هللا وؾالمه ٖلُه ٖو ال ًخٗضًاهه ٢ُٗا  و٢ضٍع بدّضٍ  الجزا

ت، و٧ان ج٣ضًغُ  هال للمىاٖػ اإلاضًىت  ؤَِل  ألاقُاء بلى اللبن، ٞةهه ٢ىُث  ٍ بالخمغ ؤ٢غَب للخهىمت ٞو

ى َم   ٦ما ؤن اللبن م٨ُل؛ ٨ِٞ  ٨ُل  ٦ما ٧ان اللبن ٢ىجا لهم، َو
َ

م٣خاث م٨ُل، وؤًًا  َما مُٗىم  ال

ألاظىاؽ  ٨ٞالَما ٣ًخاث به بال نىٗت وال ٖالط، بسالٝ الخىُت والكٗحر وألاعػ، ٞالخمغ ؤ٢غُب 

 التي ٧اهىا ٣ًخاجىن بها بلى اللبن.

 َٕ  الخمغ في ٧ل م٩ان، ؾىاء ٧ان ٢ىجا لهم ؤو لم ٨ًً. ٞةن ٢ُل: ٞإهخم جىظبىن نا

ًُ  ٢ُل: َظا في مؿاثل الجزإ ومىاعص ًُ الاظتهاص، ٞمً الىاؽ مً  ىظب ىظب طل٪، ومجهم مً 

  -ملسو هيلع هللا ىلص-ه َظا حُِٗىُ  ناٖا مً ٢ىتهم، وهٓحُر  في ٧ل بلٍض 
َ
 ٧لَّ  الخمؿت في ػ٧اة الُٟغ وؤنَّ  ألانىاٝ

ظا ؤعجُر  ً ٢ىتهم م٣ضاَع سغظىن مِ ًُ  بلٍض  ؤَِل  ، وبال ٠ُ٨ٞ  وؤ٢غُب  الهإ، َو بلى ٢ىاٖض الكٕغ

 ًُ 
َّ
 ً ٠ َم ٩ل

ُ
٢ام الضلُُل  مشال ؤو ألاعػ الضزً بلى الخمغ، ولِـ َظا بإو٫ جسهٍُو  هم الؿمُ٪ ىتُ ٢

٤ُ(788)ٖلُه  .(789)(، وباهلل الخٞى

ظا الىٓغ مُاب٤  إلاا ج٣ضم ًٖ مال٪ عخمه هللا في   ."اإلاضوهت"٢لذ: َو

لى ٧ّلٍ   ٣ٞض جبحن ؤن الخضًض م ٖو
 
 .الغؤُي ال٠ًُٗه ول٨ً نضم وال ؤنل   ا نضمخه ٢اٖضة

 زبر الىاخض إلاا َى ٢ُعي. صٖىي مسالِٟت  بُالُن  ًدبحن وبهظا

                                              

, ٞٓهغ ؤن ما [34/210بً جُمُت ]مجمٕى الٟخاوي ض٫( ٦ما ٢ا٫ ا( ٢لذ: و)ال٣ُاؽ الصخُذ َى مً ال787ٗ)

 ال٣ُاؽ َى ٖحن ٢ًُت ال٣ُاؽ الصخُذ. )ػ(
َ
 ظٗلٍى زالٝ

٢لذ: ٌٗجي ؤن ْاَغ الىو ؤن نإ الخمغ واظب ٖلى ٧ل ؤخض, ل٨ىىا زههىاٍ بمً ٧ان الخمُغ ٚالَب ٢ىِتهم, ( 788)

 )ػ( وَمً ٖضاَم ًُٞمىىن ٚحَر الخمغ مما ٧ان ٚالَب ٢ىتهم.

 20/558, واهٓغ: مجمٕى الٟخاوي البً جُمُت  225 - 3/224بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 789)
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ُٖذ ٢ُُُٗخه,  الخبر إلاا َى ٢ُعي, وؤنَّ  مسالِٟت  ؤن الخد٤ُ٣ ٖضمُ  ٢غعها) جىبُه ( :  ما اصُّ

لُه ٞال حٗاعى ختى ه٣ى٫َ   ؤحهما ٣ًضم؟ خ٣ُ٣ُخه ٖمىم  مدخِمل  للخسهُو, ٞال ٢ُ٘, ٖو

 الظي ظغي  ٖلى َظا ٣ٞض ٩ًىن ال٣ؿُم  وبىاءً 
ُ
مً ٞغى ما ال ٩ًىن, ٣ٞض ٢ا٫  ُٞه الخالٝ

ؤن زبر الىاخض بطا اظخم٘ م٘  –عخمه هللا  -ابً ال٣هاع: )مظَب مال٪ ال٣اضخي ؤبى الخؿً 

هما حمُٗاال٣ُاؽ 
ُ
ْمِىً اؾخٗمال ًُ م ال٣ُاُؽ ٖىض بٌٗ ؤصخابىا( ولم  ّضِ

ُ
٢(790) . 

ما: ٢ُاُؽ ى: )و٢ا٫ خلىل حَر  . (791)(بطا حٗظع الجم٘ ألانى٫ ؤولى ٢ا٫ ؤبى الٟغط وألابهغي ٚو

م   عوي اإلاضهُىن واإلاٛاعبت ًٖ ؤلامام مال٪ ؤنَّ و٢ا٫ الكُش دمحم الخًغ خؿحن: ) الخبر م٣ضَّ

ُ٘ بُنها وبحن بها  اإلا٣ُىِٕ  ال٣اٖضةِ  ٖلى ال٣اٖضة، وعوي ٖىه البٛضاصًىن ج٣ضًَم  بطا حٗظع الجم

 .(792)(الخضًث

ظا بهما َى ٖلى ٞإهذ جغي ؤن مدل الجزإ ٖىض حٗظع الجم٘ بُجهما وا ؾخٗماِلهما ظمُٗا, َو

 ًُ  ًَ  خهىع ؤْن ؾبُل الٟغى والخ٣ضًغ, وبال ٞال 
َّ
ُ٘ خٗظ با وزام بحن ٖاّمٍ  ع الجم , ٦ما ج٣ضم ٢ٍغ

لُه ٞال ٩ًىن , (793)(بُجهما ٖىض املخ٣٣حن َى الٗام والخام: )ال حٗاعُ  ٢ا٫ الكاَبي في ولهظا ٖو

 لهظا ال٣ؿم جد٤٣  في الٟغوٕ.

ن  في ج٣ٍغ َٕ ْض وال بِ  ول٨ىه  غها َظا, ٣ٞض ٢ا٫ الٛؼالي في ٢ؿم اإلاىاِؾب الظي قهض له ؤنل  مٗحَّ

( : اث الكإع َٗهض ظيُؿه في جهٞغ ٌُ ب  ال ًالثم ؤي: ال  ًُ ٍٚغ ض في الكٕغ اٖخباُع مهلخٍت ىَظ ٢لما 

لى الفلُه ألامثلتزانت بال وللكغِٕ الخٟاث  بلى ظيؿها، و  .(794)(ٖلى ألانىلّيِ الخلؿُُم، ٖو

ب, وَعصَّ ؤمشلَخه بلى اإلاالثممىولهظا  ٘ الؿهغوعصي في "الخى٣ُداث" وظىَص اإلاىاؾب الٍٛغ
(795). 

ان"و٢ا٫ ألابُاعي في  ض ؤن ال ًىظض لها هٓحر  " قغح البَر ُٗ : )اٖلم ؤن اإلاٗاوي بطا ْهغث ُٞب

 .(796)وال مضان، بل ال ٩ًاص اإلاٗجى اإلاىاؾب ًىٟ٪ ًٖ هٓحٍر بدا٫(

                                              

 (110اإلا٣ضمت في ألانى٫ )م ( 790)

 2/686الخىيُذ ( 791)

 2/400اإلاىا٣ٞاث ( 792)

خهام 793)  5/342اإلاىا٣ٞاث . واهٓغ ؤًًا:  1/311( الٖا

( , والخد٤ُ٣ والبُان 189و  158و  153و  148, واهٓغ: قٟاء الٛلُل )م  7/276 البدغ املخُِ للؼع٦صخي( 794)

 3/130لؤلبُاعي 

 7/276 البدغ املخُِ للؼع٦صخي( 795)

 7/277, والبدغ املخُِ  3/130الخد٤ُ٣ والبُان ( 796)
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جي  ؤنَّ ومً َظا ؤًًا  ان"في ٢ا٫  إلااالجٍى ولى ؤعاص ال٣اٌـ ؤن ٌٗخبر ٢اٖضة ؤزغي : )" البَر

 .(797)(به ؤًًا ل مٗمى٫  ب٣اٖضة والًغوعة ال٩لُت ججمٗهما, ٞهظا مخ٣بَّ 

ت ٢ا٫ ألابُاعي: ) : ٦الم  ٖلى  -ما ط٦ٍغ ؤلامام مً صخت اٖخباع ٢اٖضٍة ب٣اٖضة يغوٍع

ٗت, ٞةنَّ  ٗت مكخملت ٖلى ج٣ضًغ ال٣ىاٖض  الخ٣ضًغ, ال بمٗجى ؤنَّ طل٪ مدخاط  بلُه في الكَغ الكَغ

ت, و٠ُ٦ ال ٩ًىن طل٪, وهللا حٗالى ٣ًى٫: } ْم الًغوٍع
ُ
ْم ِصًَى٨

ُ
٨
َ
ُذ ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
{؟ وما ًًُغ بلُه ال

ض   جٍؼ
ً
ؤَُل ٖهٍغ ٞةهه ًًُغ بلُه ؤَُل ٧ّلِ ٖهغ, و٢ض ب٣ي عؾى٫ُ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بحن ْهغاوي الىاِؽ مضة

ً ؾىت, ن ؤمُغَا؟ ٞهظا  ٖلى ٖكٍغ َبحَّ ًُ شُبْذ خ٨ُمها, ولم  ًَ ت لم   يغوٍع
 
ِصرُّ ؤن جب٣ى ٢اٖضة ًَ  ٠ُ٨ٞ

دخاط بلُه,  ٌٍ ًصر وٍُ ٌِ ٞغوٕ ال٣اٖضة ٖلى بٗ ع ٚحُر وا٢٘, وال ٣ً٘. وٗم, ٢ُاُؽ بٗ ٦الم  م٣ضَّ

ت بًٗها ببٌٗ ٞهظا مما ال ٩ًىن بدا٫  . (798)(ٞإما اٖخباع ال٣ىاٖض ال ؾُما الًغوٍع

ًُ  مًما ٞغيٍى  ؤًًاه ومى٢لذ:  م٨ً جد٤ُ٣ الخٗاعُى بحن ال٣ُاؽ والخبر, م٘ ؤهه ال 

الخبر املخال٠, ٞةطا  ٖضمُ  الصخُِذ  قٍغ ال٣ُاِؽ  ألنَّ مٗاعيٍت بحن ٢ُاٍؽ صخُذ وزبٍر صخُذ, 

 ظض الخبر املخالِ وُ 
ُ
 اإلاكغوٍ, ٞخشبُُذ  الكٍغ ٌؿخلؼم اهخٟاءَ  ال٣ُاؽ, واهخٟاءُ  ٠ اهخٟى قٍغ

ى مدا٫. ٠ جشبُذ  ملخالِ ال٣ُاؽ م٘ الخبر ا  للمخىا٢ًحن, َو

ظا ٖىضي ٖلى ج٣ضًغ وظىصٍ، وبال ٞما ر الباجي ج٣ضًَم الخبر مُل٣ا ٢ا٫: )ولهظا إلاا صدَّ  َو

 الىٓغ الصخَُذ مُ  ؤٖلم خضًشا ٌٗاعيه هٓغ  صخُذ، ألنَّ 
ً
صخُذ، وبهما ٌٗاعى  ى في خضًٍض لػ

ُل  ْىاََغ   .(799)(خُذًجم٘ بُجهما ٖلى الىظه الص ألاخاصًض, والخإٍو

صاللت ال٣ُاؽ الصخُذ جىا٤ٞ صاللت الىو, ٩ٞلُّ ٢ُاٍؽ زال٠ صاللت و٢ا٫ ابً جُمُت: )

ذ  ىَظض هوٌّ ًسال٠ ٢ُاؾا صخُدا, ٦ما ال ًىظض م٣ٗى٫  نٍغ ًُ الىو ٞهى ٢ُاؽ  ٞاؾض, وال 

 .(800)(ًسال٠ اإلاى٣ى٫َ الصخُذ

                                              

ان 797)  82 - 2/81( البَر

ولٗله ِمً ٦الم ألابُاعي َظا اؾخمض الكاَبيُّ ٦الَمه الظي ج٣ضم ط٦ُغٍ في . ٢لذ:  3/528( الخد٤ُ٣ والبُان 798)

ى ٢ىله: )"ا اث والخاظُاث ل٣اهىن" َو  ٖلى ٢هض املخاٞٓت ٖلى اإلاغاجب الشالر مً الًغوٍع
ُ
ٗت إلاا اهبيذ الكَغ

ٗت وؤصلتها، ٚحَر مسخهٍت بمدّلٍ صون مدل، وال بباٍب صون باب، وال   في ؤبىاب الكَغ
ً
ٍُ مبشىزت والخدؿِىاث، و٧اهذ َظٍ الىظى

ي ٖلى ٧ّلِ ظؼجّيٍ ب٣اٖضٍة صون ٢اٖضة, ٧ان الىُٓغ الكغعي ٞحها ؤً ٣طخِ
َ
ا ال ًسخو بجؼثٍُت صون ؤزغي, ألجها ٧لُاث  ج ًا ٖام 

ٗت، و٢ض  جدتها, وؾىاء  ٖلُىا ؤ٧ان ظؼثُا بياُٞا ؤم خ٣ُ٣ُا, بط لِـ ٞى١َ َظٍ ال٩لُاِث ٦ليٌّ جيخهي بلُه، بل هي ؤنى٫ُ الكَغ

غ بلى بزباتها ب٣ُاٍؽ ؤو ٚ
َ
ٟخ٣ ًُ ها ختى  ًُ ض بٗ

َ
٣ٟ ًُ ذ, ٞال ًصر ؤن  , ٞهي ال٩اُٞت في مهالر الخل٤ ٖمىما وزهىنا, ألنَّ جمَّ حٍر

ْم هللا حٗالى ٢ا٫: }
ُ
ْم ِصًَى٨

ُ
٨
َ
ُذ ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
ْيٍء {, و٢ا٫: }ال

َ
ًْ شخ ٨َِخاِب ِم

ْ
َىا ِفي ال

ْ
َ غَّ

َ
{, وفي الخضًض: "جغ٦خ٨م ٖلى الجاصة" َما ٞ

 ( اَـ . ٞخإمل.لضالت ٖلى جمام ألامغ وبًًاح الؿبُلالخضًض, و٢ىله: "ال حهل٪ ٖلى هللا بال َال٪", وهدى طل٪ مً ألاصلت ا

 2/967حكي٠ُ اإلاؿام٘ ( 799)
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سالِ ؤًًا: ومً َظا  ًُ  ٦خاَب هللا حٗالى, والكاٞٞغُيهم ؤن 
 
عي ٢ض ٢ا٫ في ٦خاب ٠ خضًض

 لغؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٦خاَب هللا بدا٫: )" الغؾالت"
 
 ؾىت

ُ
ساِل٠

ُ
ال جساِل٠ له و٢ا٫ ؤًًا: ) ,(801)(ال ج

 ؤبضا ٦خاَب هللا
 
 .(802)(ؾىت

٤ ٖلُه,  خ٣ي الؿب٩ي: )بنَّ ألاخاصًض الصخُدت لِـ ٞحها شخيء  له ُمٗاِعى  الولهظا ٢ا٫  َٟ مخ

ٕ   مخىاجغ ؤو كغآن   الىاخض بطا ٖاعيه زبر   زبرَ  ً ؤن  مِ  والظي ًلىله ألانىلُىن  ؤو  ؤو بحما

, ولِـ بش يٍء مً طلً واكٗاٖلل    .(803)(, بهما هى فغى 

 الخٗاعى بن و٢٘ ٟٞي طًَ الىاْغ ال في هٟـ ألامغ. نَّ ؤ ٗلمبه حو ٢لذ: 

ـِ ألامغ, ل٨ً ٢ض جخ٩اٞإ ٖىض الىاْ غ لٗضم ٢ا٫ ابً جُمُت: )ال ًجىػ ج٩اٞا ألاصلت في هٟ

 .(804)الترظُذ له( ْهىعِ 

ُؼ و٢ا٫ الكاَبي: ) ؤعاص الظاَبىن بلى طل٪  صلُالن مخٗاعيان، ٞةْن  ًإحَي  ؤْن  وؤما ججٍى

ٖلى ما ٢الٍى ظاثؼ، ول٨ً ال  في الٓاَغ وفي ؤهٓاع املجتهضًً ال في هٟـ ألامغ, ٞاألمُغ  الخٗاعَى 

ٗت، وبن ؤعاصوا ججى ٣ًطخي طل٪ بجىاػ الخٗاعُ  طل٪ في هٟـ ألامغ, ٞهظا ال  ٍَؼ ى في ؤصلت الكَغ

ٗت, لِ يخدله َم ًَ   .(805)ؤخضا مجهم ٣ًىله( ىعوص ما ج٣ضم مً ألاصلت ٖلُه، وال ؤًْ ؤنَّ ً ًٟهم الكَغ

ٗخبر مً ظهت ما في هٟـ ألامغ، وبما مً ظهت هٓغ املجتهض، ٌُ  بما ؤْن  الخٗاعُى و٢ا٫ ؤًًا: )

ًٍ  ؤما مً ظهت ما في هٟـ ألامغ؛ ٞٛحُر  ً  وؤما مِ بةَال١...  مم٨ بال  ً ظهت هٓغ املجتهض؛ ٞمم٨

ٍ٘  زالٝ، بال ؤجهم بهما هٓغوا ُٞه باليؿبت بلى ٧ّلِ  ُ٘  مىي ى  ال ًم٨ً ُٞه الجم بحن الضلُلحن، َو

 ُ٘ ٞال حٗاعى؛ ٧الٗام م٘ الخام، واإلاُل٤ م٘ اإلا٣ُض وؤقباٍ  نىاب؛ ٞةهه بن ؤم٨ً الجم

 .(806)طل٪(

٣ه الخخما٫ و٢ٕى الخٗاعى ٖىض ٖ "ظم٘ الجىام٘"ابً الؿب٩ي في  ٞةنَّ ولهظا  ىض جٍُغ

م ٣ٞا٫: )ٖض٫ , املجتهض َم  ٞةْن ًٖ الخٗبحر بالًٓ بلى الخٗبحر بالخَى ََّ َى
َ
ؤو  ٫َ ٞالخسُحُر الخٗاصُ  ج

 
ُ
ُٖ  "مى٘ اإلاىاو٘"زم ٢ا٫ في , ِ... ( الخالدؿا٢  : )وؤما 

ُ
م في ضول ىا ًٖ لٟٔ الًٓ بلى لٟٔ الخَى

                                                                                                                                             

 19/288 ( مجمٕى الٟخاوي 800)

 (546( الغؾالت )م 801)

 (198)م  الؿاب٤( 802)

 (142 - 141( , و٢ض ج٣ضم ٦المه بخمامه )م 115( مٗجى ٢ى٫ ؤلامام اإلاُلبي بطا صر الخضًض ٞهى مظَبي )م 803)

 10/477( مجمٕى الٟخاوي 804)

 74 - 5/73اإلاىا٣ٞاث ( 805)

 5/342 الؿاب٤( 806)
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ًَّ  الخٗاص٫, ٞؤلنَّ    الٓ
ُ
َب  ما ٩ًىن الُٝغ في خضًشحن,  في ؤهه ال ًغجر الخٗاعُى  ُٞه عاجخا, وال ٍع

ْ٘ مىه ملسو هيلع هللا ىلص خضًشان مخٗاعيان, مٗاط هللا, ٢ا٫ بمام ألاثمت ؤبى ب٨غ بً ألهَّ  ٣َ ًَ ٍ٘ بإهه لم  ا ٖلى ٢ُ

مت:  ً ٧ان ال ؤٖٝغ ؤهه عوي ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خضًشان بةؾىاصًً صخُدحن مخًاصًً, ٞم"زٍؼ

ٞلُإث به  ُٞه الخٗاعَى  َب ِؿ اهخهى, ٌٗجي ٞمً ٧ان ٖىضٍ ما َخ  "ٖىضٍ ٞلُإِث به ختى ؤئل٠ بُجهما

ذ طل٪, ٞاملجتهض  ختى ؤبحن زُإٍ في خؿباهه, وبال ٠ُ٨ٞ ًال٠ بحن مخٗاعيحن خ٣ُ٣ت, بطا ٖٞغ

 
َ
ٗلم ؤهه ال حٗاعَى بطا اقدبه ٖىضٍ ؤمُغ خضًش  مغ, وؤنَّ في هٟـ ألا  حن ٞهى ًدؿبهما مخٗاعيحن َو

 
َ
الؿىض ؤو ٚحر طل٪, وال حهخضي بلى حُٗحن جل٪  ٞهمه ؤو ازخال٫ِ  بما ًٖ ازخال٫ِ  ه هاشخئ  خؿباه

م الخٗاعى, وبطا وضر ل٪ َظا الَح  اؾخٗما٫  ؤنَّ  الجهت التي ؤحي مجها, ولى اَخضي بلحها لم ًخَى

م  ى ما ٩ًىن الجاهُب  -لٟٔ الخَى ََّ  َو لًٓ اَـ مً مى٘ مً لٟٔ ا زحر   -م ُٞه مغظىخا اإلاخى

 .(807)اإلاىاو٘(

: )ٞةن : )" حكي٠ُ اإلاؿام٘"ولهظا ٢ا٫ الؼع٦صخي في  م( ؤخؿً مً ٢ى٫ ٚحٍر ٢ىله: )ٞةن جَى

 .(808)(ألن الًٓ للُٝغ الغاجر, وال ًىظض طل٪, وبهما َى باليؿبت بلى ًْ املجتهض ,ًْ(

حؿاوي بي: )بيافي, ٢ا٫ الكاَ باليؿبت بلى املجتهضًً ؤمغ  في الظًَ  ُى زم َظا الخٗاعُ 

 ٌٍ ألاصلت ؤو ج٣اعُبها ؤمغ  بيافيٌّ باليؿبت بلى ؤهٓاع املجتهضًً, ُٞغبَّ صلُلحن ٩ًىهان ٖىض بٗ

ْحن ؤو مخ٣اعبحن, وال ٩ًىهان ٦ظل٪ ٖىض بٌٗ( مدؿاوٍَ
(809). 

 
ُ
م, بل ًمخى٘ اقترا٦ ه لؿاثَغ

ُ
لُه ٞال ًلؼم مً خهىِله لبًٗهم خهىل  ,هم ظمُٗا ُٞهٖو

ى مدا٫ ًالؾخلؼامه زٟاَء الخ٤ ٖ , وما لؼمه املخا٫ ٞهى مدا٫, ٞال ٌكدبه (810)مجمٕى ألامت, َو

 الخ٤ ٖلى مجمٕى ألامت وبن و٢٘ طل٪ لبًٗهم.

, وبال ٞما الٟغى الظي ال ٩ًىن  الُىفي في اإلاهلخت بال مً ظيـ َظا م٣الت٢لذ: وما ؤٖضُّ 

 
َ
ُ }ؤلالخاص,  ٢ٕغ باببال  مَّ ز

َّ
ِم اَّلل

َ
ُم ؤ

َ
ل ْٖ
َ
ُخْم ؤ

ْ
ه
َ
ؤ
َ
ْل ؤ

ُ
ِبحُر , }{٢

َ
خ
ْ
 ال

ُ
٠ُ ُِ

َّ
َى الل َُ ٤َ َو

َ
ل
َ
ًْ ز ُم َم

َ
ل ْٗ ٌَ  

َ
ال
َ
 .{ؤ

                                              

 4/201( آلاًاث البِىاث البً ٢اؾم الٗباصي 807)

 3/478( حكي٠ُ اإلاؿام٘ 808)

 1/165اإلاىا٣ٞاث ( 809)

(810 ً اب في "اإلالخو" : )جىاجغث ألازباُع ٖىه ملسو هيلع هللا ىلص ب٣ىله: "ال جؼا٫ َاثٟت مً ؤمتي ْاٍَغ ( ٢ا٫ ال٣اضخي ٖبض الَى

م زالٝ مً زالٟهم ختى ًإحي ؤمغ هللا", ٞإٖلَمىا ملسو هيلع هللا ىلص بظل٪ ؤهه ال ًسلى ٖهغ  مً ؤٖهاع اإلاؿلمحن ِمً ٖلى الخ ٤ ال ًًَغ

َغَط اإلاضح ألمخه, والخُِٗٓم 
ْ
 َمس

َ
 ما زغط ًٖ طل٪, و٢ض ؤزغط َظا الخضًض

ُ
ٍٕ بلى الهضي, َٞىَظَب بخالت ٢اثٍم هلل بالخ٤ِّ وصا

هم اهخهى(. الغص ٖلى لكإجها في ٧ل ٖهغ, وؤ ًُ هم بالخ٤ ؤو بٗ ُٗ سُغط ًٖ زالٞها بطا ازخلٟذ, ٞةما ؤن ٣ًىم ظمُ ًَ نَّ الخ٤َّ ال 

ي )م   197 - 1/194( , واهٓغ: ظام٘ الٗلىم والخ٨م البً عظب 36مً ؤزلض بلى ألاعى للؿَُى
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ومً ظملت ؤؾالُبهم الؼاثٟت في مداولت حُٛحر الكٕغ بم٣خطخى ال٩ىزغي: )الكُش ػاَض ٢ا٫ 

ًِ  ؤَىائهم ٢ى٫ُ  ا اإلاهلخت, ٞةطا زال٠ الىوُّ  هم: بنَّ بٗ ٘ في اإلاٗامالث وهدَى  مبجى الدكَغ

 
ً
ازظ باإلاهل ٥ الىوُّ ترَ ًُ  مهلخت  خت!ٍو

ًَ مَّ ُٞاللخُبت مِ   ً ُِ  ى
ُ
جٗلها ؤنال ًبج٤ لؿاه َٖ  يه بمشل َظٍ ال٩لمت ٍو ه الجضًض. ٖلُه قغ

 ٌِ ُٕ  وما َظا بال مداولت ه٣ َظا  ْل باؾم اإلاهلخت. َٞؿ  الكٕغ ؤلالهي بخدلُل ما خغمه الكغ

  الٟاظَغ 
ُ
ض بىاءَ  ما هي اإلاهلخت ِٖ  التي جٍغ ُت ٞلِـ إلاٗغ قغ ٞتها ٪ ٖلحها؟ بن ٧اهذ اإلاهلخت الكٖغ

  ٤ ًُ  ٍَغ د٨مىن ال٣ٗل, ٦ما ججض طل٪ ٚحر الىحي ختى ٖىض اإلاٗتزلت الظًً ٣ًا٫ ٖجهم بجهم 

 ال في "اإلاٗخمض قغح الٗمض ألبي الخؿحن البهغي اإلاٗتزلي" وفي ه٣ل هّهِ مٟهَّ 
ُ
ى٫, عاظ٘ ه َ

ض اإلاهلخت  ت ٖلى ازخالٝ ج٣ضًغ اإلا٣ّضِ "الكامل لئلج٣اوي". وبن ٦ىذ جٍغ ً ٞال اٖخباالضهٍُى  َع ٍع

 
ُ
٦شحرا ما ًًٓ اإلاٟؿضة مهلخت  الكغعي, بط ال٣ُٗل  م ٖىض مسالٟتها للىّوِ ؿلِ لها في هٓغ اإلا

, وؤما اإلاهلخت اإلاغؾلت وؾاثُغ  اإلاهالر اإلاظ٧ىعة في ٦خب ألانى٫ و٦خب ال٣ىاٖض  بسالٝ الكٕغ

ًُ  ُٟٞما ال هوَّ   خهىَّ ُٞه, باجٟا١ ٖلماء اإلاؿلمحن ٞال 
ُ
.بها ٖىض مسالٟتها لدجج  ع ألازظ  الكٕغ

ً ٞخذ باب َظا الكغ )قغ بلٛاء الىو باٖخباٍع مسالٟا للمهلخت( َى الىجم وؤو٫ َم 

اًت اإلاهلخت م٣ضَّ  مت ٖلى الُىفي الخىبلي, ٞةهه ٢ا٫ في قغح خضًض "ال يغع وال يغاع" : "بن ٖع

 الىو وؤلاظمإ ٖىض الخٗاعى".

 
 
ظٍ ٧لمت ًَ  َو ُِ لم    بها ؤخض   ٤ْ ى

َ
ًُ  ,همً اإلاؿلمحن ٢بل  ٍ بال َم ه بَٗض ْٗ خابِ ولم 

ُ
مىه.  ً َى ؤؾ٣ِ

,  الٗباصاث خ٤ٌّ  طل٪ في اإلاٗامالث صون الٗباصاث باٖخباع ؤنَّ  بظغاءَ  "بإنَّ  وال٣ى٫ُ  للكٕغ

 واإلاٗامالث بهما ويٗذ ؤخ٩اُم 
ؤن  هلل بضون ٞاع١, ألنَّ  ها إلاهالر الٗباص و٧اهذ هي اإلاٗخبرة" ٞغ١ 

ى الظي ن ؤمغُ بحن ؤن ٩ًى  ًإمغ بما قاء ُٞما قاء مً ٚحر ٞاع١ٍ  ٍ في الٗباصاث ؤو اإلاٗامالث, َو

 ؤباح ؤهىاٖا مً البُٕى وخغم ؤهىاٖا مجها, و٦ظا الؿَّ 
َ
ا مً ؤبىاب ل حَر م والهٝغ وؤلاظاعة ٚو

  . ٞةطا عاط َظا اإلا٨ُغ (811)ال٣ٟه
ُ
ِ جغي زضٌٗخَ  ّلِ ًِ مً َظا اإلا

ّ
ُٕ ه في ألابىاب ٧ل ٩ىن قغ هللا ؤزغا  ها ٍو

 .(812)(ًخم هىعٍ بٗض ٖحن, ول٨ً ؤبى هللا بال ؤن

                                              

ى بنَّ ٧لَّ خ٨ٍم قغعي لِـ بسا: ) 2/538في "اإلاىا٣ٞاث"  الكاَبي وما ؤخؿً ٢ى٫َ ( 811) ٫ٍ ًٖ خ٤ هللا حٗالى، َو

ه امخشا٫ُ ؤوامٍغ واظخىاُب هىاَُه بةَال١، ٞةن ظهت الخٗبض، ٞةن خ٤ هللا ٖلى الٗباص ؤن ٌٗبضٍو وال ٌكغ٧ىا 
ُ
باصج به قِئا، ٖو

ت (. و٢ض ٢ا٫ ظاء ما ْاَُغٍ ؤهه خ٤ٌّ للٗبض مجغصا ٞلِـ ٦ظل٪ بةَال١، بل ظاء ٖلى حٛلُب خ٤ الٗبض في ألاخ٩ام الضهٍُى

ى ؤمغُ : ))ٍ ٖالم ال٨خب(  1/141في في "الٟغو١" ال٣غا ُه خ٤ٌّ هلل حٗالى, َو ٍ بةًها٫ طل٪ الخ٤ بلى ما مً خ٤ٍّ للٗبض بال ٞو

 (. )ػ(مؿخد٣ه

 وما بٗضَا. (241( , واهٓغ ؤًًا: )م 101 - 100( م٣االث ال٩ىزغي )م 812)
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ُ
  ه بإنَّ ٢ا٫: )ومً الظي ًىُل٤ لؿاه

َ
هللا مً ال٨خاب والؿىت  ى حجَج ٢ض حٗاعِ  اإلاهلخت

ًغي ؤهه ؤصعي  َظا ال٣اثَل  ٖباصٍ, ٩ٞإنَّ  بإن هللا ال ٌٗلم مهالَر  بظل٪ ٢ى٫   وؤلاظمإ؟! وال٣ى٫ُ 

٩ام التي صلذ ٖلحها بمهالر الٗباص مً الخ٨ُم الخبحر هلالج لج ختى ًخهىع مٗاعيت مهالخهم لؤلخ

  ؤوامُغ 
َّ
ً ؤٖاع ؾمٗا إلاشل َظا وَم  –ؾبداه٪ َظا بلخاص ؤ٢ٕغ  –ٛت ٖلى لؿان عؾىله هللا اإلابل

ًَ  ال ٩ًىن له ههِب   ٫ِ الخ٣ىُّ  ُلىن بلى مشل طل٪ مِ مً الٗلم وال مً الٗؼة ال٣ىمُت. وفي الظًً 

 الغؤي ؤلالخاصي ًجضع ؤن ًيكض ٢ى٫ ال٣اثل: 

َمىا َٖ ْمُي ال٣لىب   ًٖ ٧ل ٞاثضة ... ألجهم ٦ٟغوا باهلل ج٣لُضا ُٖ

ل, بل ٞخىت ٞخذ بابَ ولِؿذ جل٪ ال٩لمت ٚلُت ٣ِٞ مً ٖالِ  ها م خؿً الىُت جدخمل الخإٍو

  ٢انُض 
َ
 .ٞتن غ ومشحُر ق

َٖ  ل مشَل ً ؤنَّ ٢ا٫: وَم  , ولِـ ُٞما   َل مِ طل٪ ألانل ال ٩ًىن بال ٢انضا الؾدئها٫ الكٕغ

, وبهما اإلاهلخت ُٞما هو ٖلُه (813)ٖضة جغ٥ الىو للمهلختالصخابت شخيء  ًبجى ٖلى ٢ا ٣ٞهاءُ 

 َٖ , ولِـ ما  ما ؾىي ظم٘ الصخابت  –هنع هللا يضر  –له ٖمغ مِ الكٕغ حَر في الُال١ الشالر ؤو اإلاخٗت ٚو

 
ُ
غ ما ؤ٢غجه ؤصلت , وخاقاَم ؤن ٣ًغعوا قِئا ٖلى زالٝ ما هو  للمكاوعة مٗهم وج٣ٍغ الكٕغ

حٍر , ٦ما قغخُذ ملسو هيلع هللا ىلص ٖلُه الغؾى٫ُ   .(814)(طل٪ في "ؤلاقٟا١ ٖلى ؤخ٩ام الُال١" ٚو

 ) بُان فؿاص اإلالضمت الثاهُت (

وعوِص زبٍر بد٨ٍم ال ًيخٓمه ؤنل  مً ؤنى٫  وخانل اإلا٣ضمت الشاهُت ٦ما ؾل٠ َى: ٞغُى 

ٗت.  الكَغ

ٕ  بما ط٦ٍغ الكاَبيُّ هُٟؿه في اإلا٣ضمت الخاؾٗت مً  ظا مضٞى ٞحها  , ٣ٞض ط٦غ"اإلاىا٣ٞاث"َو

ٗت و٧لُاتها ) ؤنى٫ِ  مً زىاّمِ  ؤنَّ  غاص(, ٢ا٫الكَغ  ألاخ٩امُ  ِث غَ ٞلظل٪ َظ : )الٗمىم والَا

َٟغى  ًُ ال١، وبن ٧اهذ آخاُصَا الخانت ال جدىاهى, ٞال ٖمَل  ٟحن ٖلى ؤلَا
َّ
ُت في ؤٞٗا٫ اإلا٩ل الكٖغ

 
ُ
ٗت عى، بال والكَغ ضَّ ًُ   وال خغ٦ت وال ؾ٩ىن 

 
ى  ٖلُه خا٦مت مٗجى ٧ىجها ٖامت، بٞغاصا وجغ٦ُبا، َو

 
ْ
  وبن

ُ
٘  بلى ٖمىمغِ ف ؛ ٧الٗغاًا، ويغب الضًت ى في ههىنها ؤو مٗلىلها زهىم  ما؛ فهى عاح

 ٖلى الٗا٢لت، وال٣غاى، واإلاؿا٢اة، والهإ في اإلاهغاة، وؤقباٍ طل٪؛ 
 
ٌٍ  فةنها عاحٗت بلى ؤنى

                                              

( 502الصخابت في )م ٞاث بٌٗ ٚلِ مً اؾخيخج مشل َظٍ ال٣اٖضة الٟاؾضة  مً جهغ ( اهٓغ الخىبُه ٖلى 813)

 مً َظا ال٨خاب. )ػ(وما بٗضَا, 

 (245 - 244( م٣االث ال٩ىزغي )م 814)
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 ًُ  خاحُت ؤو جدؿُيُت ؤو ما 
َ
 ّمِ ى

ُ
ى ٖامٌّ في ؛ ٞال زامَّ في الٓاَها، وهي ؤمىع ٖامتل غ بال َو

ن طل٪( ّبّحِ
ًُ خباُع في ؤبىاب ال٣ٟه   .(815)الخ٣ُ٣ت، والٖا

٢ا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ في حٗل٣ُه ٖلى ما مشل به الكاَبيُّ ما ٖضا مؿإلت اإلاهغاة: 

ؿاص اإلاٗامالث اإلاكخملت  ٞٗمىمُ ) ، ٞو ضم مؿئىلُت الصخو ًٖ ٞٗل ٚحٍر الىهي ًٖ الٛغع، ٖو

ألاظغة مشال، ٌكمل بٓاٍَغ َظٍ اإلاؿاثل، ول٨ً إلاا ٧ان لها في الىا٢٘  ٖلى الجهالت في الشمً ؤو

ٖلل  م٣ٗىلت ججٗل خ٨َمها مٛاًغا لخ٨م الٗمىماث اإلاظ٧ىعة، و٢ض ؤزظث خ٨مها اإلا٣ٗى٫ ٖلى 

وهي في زالٝ خ٨م ما ٧ان ٌكملها في الٓاَغ؛ ؤَل٣ىا ٖلحها ؤجها مؿخصىاة، و٢الىا: بجها زانت، 

ٗت الثالثتولُت ؤ الخلُلت كىاُٖض  ٌٍ مً ملانض الكَغ  .(816)(ًًا اهبيذ ٖلى ؤنى

اهٓغ وظَه هٓمه في َظا الؿل٪ م٘ ؤجهم ٢الىا: : )٣ٞا٫ ُٞه مشا٫ الهإ في اإلاهغاة وؤما

 .(817)بهه خ٨م حٗبضي مدٌ(

غ, ٢لذ: 
َ
بِىىا وظه الخًمحن ٢ض ؤقغها ُٞما ج٣ضم بلى ؤن الٗلماء  ٣ٞضلِـ ألامغ ٖلى ما ط٦

 اإلاهغاة, وخهَّ بهإ جمغ في مؿإلت 
ْ
بي والُىفي ؤن َظا الخًمحن ل مىسٍغ في ىا مً ٦الم ال٣َغ

وظلبىا ٦الم ابً ال٣ُم الظي ٢غع ُٞه زاعط ًٖ ٢اهىن الالخٟاث للمهالر,  ؾل٪ الخٗلُل ٚحُر 

ؤن َظا الخًمحن م٣ٗى٫   وٗؼػ ُٞهالظي  اإلاىيٖ٘لى َظا َىا٥ ؤخلىا (, زم في ٚاًت الٗض٫)ه ؤه

 .ال حٗبضي مدٌ

ٍٕ " قٟاء الٛلُل"في  لٛؼالي٢ا٫ ا مً جمغ ٖلى زالٝ  : )٢ضع الكٕغ بض٫ لبن اإلاهغاة بها

ٌُ طواث ال٣ُم وطواث ألامشا٫,  ُٕ  , بط اللبُن الؿبب واإلاهلخت وهى مٗلى  الظي اقخمل ٖلُه الًغ

 
َ
ال٣ٗض واهٟجغ مً الٗغو١ وازخلِ  ٍ, وما خضر ٣َُٖب ال٣ٗض جىاولخه اله٣ٟت ووظب عصُّ  خالت

 
 
ىا ٢ضَع  ٖلى به خاصر ٗٞغ ال٩اثً  مل٨ه ال ًغصٍ, ولى اظخم٘ ألاولىن وآلازغون ٖلى ؤن ًمحزوا َو

  ٕ   الضَغ, م٘ ؤنَّ  ال ًى٣ُ٘ ؤبَض  و٢ضع الالخ٤ لم ًُلٗىا ٖلُه, ُٞخٗل٤ به هؼا
َ
 الخ

ْ
ب,  َب ُ ُٞه ٢ٍغ

 ُٕ   والخُغ ٌؿحر, ٨ٟٞى الكغ
َ
٣ذ بلُه الخاظت,  َظٍ اإلااوهت ِلل طلًبخ٣ضًٍغ ؤَع ُٗ  . (818)(ف

 .(819)(فمٗلىلت اإلاٗنىوؤما مؿإلت اإلاهغاة : )" ؤلابهاط"٢ا٫ ابً الؿب٩ي في ولهظا 

                                              

 109 - 1/108اإلاىا٣ٞاث ( 815)

 1/109 الؿاب٤( 816)

 الؿاب٤.( 817)

 (658( قٟاء الٛلُل )م 818)

 3/97( ؤلابهاط 819)
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مً ؤصخابىا وؤصخاب  ظماٖت ممً ج٣ضم وجإزغ مً الٗلماء٢ض ٢ا٫ و٢ا٫ اإلااػعي: )

م: بن اللبن الظي ٧ان في الًٕغ ٖىض ال٣ٗض ًجب عصٍ م٘ الكاة ول٨ىه ًسخلِ به  حَر الكاٞعي ٚو

ى ٚلت، والٛالث ال جغص بطا عص اإلابُ٘ بالُٗب، والظي ٧ان ما خضر في الًٕغ في مل٪ اإلاكتر  ي، َو

ٍ, ٞلما لم ًخمحز مً اللبن ما ًجب في الًٕغ لِـ بٛلت، بل َى ٧اإلابُ٘ في خ٨م الخب٘، ُٞجب عصُّ 

 عصُّ 
َ
٘ ٖلُه الؿالم الخالٝ  ام والخضاعي بإن ظٗل ٖىَى هوالدكاظغ والخ ٍ مما ال ًجب عصٍ، ٞع

ـٍ حن ال٣ٗض ؤمغا مدضوصا ٧ال٣ُمت له، و٢ضَّ اللبن الظي ٧ان بالًٕغ خ  ٚحر ظيؿه لِؿلَم  ٍع بجي

٨ظا ٦ما ٢طخى مً الخٟايُ  في ٚغة الجىحن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ل بحن لبن ولبن ناع ٖىيا ًٖ اللبن ألاو٫, َو

 ًُ  -ٟغ١ بحن ٧ىن الجىحن ط٦غا ؤو ؤهثى، م٘ ازخالٝ صًت الظ٦غ وألاهثى, و٦ظل٪ بٗبض ؤو ولُضة، ولم 

  - ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
َ٘ الدكاظغ والخهام في ألاظىت، َل َم ط ٌِ ٞع  ٢هض بهظا الخدضًِض والخٍٗى
ْ
غان ؤو ٦

 .(820)بهار(

ًَ ٢لذ: وبهظا ْهغ ؤن في اإلاهغاة مٗجً   ى ا٢خطخى جسهَُهها بًغٍب مً الخًمحن ال 
َّ
غص في ُ

ا, للٟاع١ اإلاازغ. غي ؤهه مً هٓاثَغ ًُ ا مما   ٚحَر

ما اؾدشجي ًٖ ) ظيـمؿإلت عص الهإ في اإلاهغاة مً  "اإلاؿخهٟى"ولهظا ظٗل الٛؼالي في 

خُغق بلى اؾخثىاثه مٗنى٢اٖضة ؾاب٣ت,  ٍٕ  بًجاُب ٢ا٫: )و (, ٍو ِغْص  نا ًَ مً جمغ في لبن اإلاهغاة لم 

وال  ,الخاصر بال٩اثً في الًٕغ ٖىض البُ٘ َاصما لًمان اإلاشلُاث باإلاشل، ل٨ً إلاا ازخلِ اللبُن 

ت ال٣ضع, و٧ان مخٗل٣ا بمُٗىٍم بلى الخمُحز و  ؾبَُل  ٣ًغب ألامغ ُٞه, زلو الكإع  ال بلى مٗٞغ

 .(821)(اإلاخباٌٗحن مً وعَت الجهل بالخ٣ضًغ بهإ مً جمغ

ى مشلي  –لبن اإلاهغاة  ُر بْ َظ : )" ٢ٍىاٖض"في  بً ٖبض الؿالم و٢ا٫ الٗؼ  بالخمغ زاعط   –َو

ُان بال٣ُم وألامشا٫، وبهما ًٖ ظبر  ا ال وٗلم ما ازخلِ مً لبن الباج٘ بلبن م بظل٪ ألهَّ ٨ِ ُخ ألٖا

 ُٕ  .(822)(ٍ، بط ال ؾبُل لىا بلى ج٣ضًٍغج٣ضًغَ  اإلاكتري, ٞخىلى الكغ

اإلاشل ؤ٢غب بلى عص الٗحن  ألنَّ  ,ججبر ألامىا٫ اإلاشلُت بإمشالها: )" الٟغو١"و٢ا٫ ال٣غافي في 

ازخالٍ لبن الباج٘ و٢ض زىلٟذ َظٍ ال٣اٖضة في لبن اإلاهغاة ألظل  ,الظي َى ألانل مً ال٣ُمت

ضم جمُحز اإلا٣ضاع(  .(823)بلبن اإلاكتري ٖو

                                              

 209 - 18/208الخمهُض , واهٓغ:  2/996قغح الخل٣حن ( 820)

 (326( اإلاؿخهٟى )م 821)

 1/181( ٢ىاٖض ألاخ٩ام 822)

 . 3/303, و 5/66, و 8/290له ؤًًا  "الظزحرة", واهٓغ: )ٍ ٖالم ال٨خب( 1/214 ( الٟغو823١)
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ألانى٫  ال ًىافي اَغاصَ  َظا الخسهُِو  مشَل  ما ؤوعصهاٍ مً ٦الم الكاَبي ؤنَّ  وخانُل 

مىَم   ٖو
َ
في  مٗخبرَظا الٟٕغ اوؿل مً ٖمىٍم لُىسٍغ في ؾل٪ ٖمىم آزغ  ؤنَّ  مَّ ها, ٚاًت ما ز

ٗت م٣هىص, وما اوؿل بال إلاٗجى ُٞ مً ؤمًٗ الىٓغ جبحن  ه ٞاع١ به هٓاثَغٍ, ومً َىا ٞةنَّ الكَغ

ًُ ؤنال له ؤهه ما صزل   ختى 
َ
ضُم صزىله للٟغ١ اإلاازغ بِىه وبحن ؤٞغاص طل٪ د٨ م ٖلُه بالخغوط, ٖو

 و٦ال ألانلحن مُغص.
 
لى َظا ٨ِٞال الٗمىمحن مدّٟى  الٗمىم, ٖو

َو خاب "الغؾالت" : )في ٦َظا في بُ٘ الٗغاًا, ٣ٞض ٢ا٫  مشَل  و٢ض ازخاع الكاٞعيُّ  إلاا َعزَّ

 
ً
ِهَي ٖىه, ؤو  عؾى٫ُ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في بُ٘ الٗغاًا بالخمغ ٦ُال, لم حٗضوا الٗغاًا ؤن ج٩ىن عزهت

ُ
مً شخيء ه

ب بالخمغ بال م٣هىصا بهما بلى ٚحر الٗغاًا, ٩ُٞىن َظا مً  -لم ٨ًً الىهُي ٖىه: ًٖ اإلاؼابىت والَغ

 .(824)(ه الخامال٨الم الٗام الظي ًغاص ب

ؤن ًىىن ما ههي  -وهللا ؤٖلم  -ؤوالهما به ٖىضي ًدخمل وظهحن, و٢ا٫ في مىي٘ الخ٤: )

دخمل ؤن ٩ًىن ؤعزو ٞحها بٗض وظىبها في ظملت الىهي, ٖىه حملت ؤعاص به ما ؾىي الٗغاًا , ٍو

م ما خغموؤحهما ٧ان, ٞٗلُىا َاٖخُ   .(825)(ه بةخال٫ ما ؤخل وجدٍغ

ًُّ غؾالت" : )و٢ا٫ ؤًًا في ٦خاب "ال ُؿ ٍٔ َم  -ملسو هيلع هللا ىلص-وََ ِم شخيٍء سغَ بلٟ  بخدٍغ
ً
ؤو  ُظه ٖامٌّ ظملت

 الجملت، 
َ
ُؿً في ٚحٍر زالٝ ؿخض٫ ٖلى ؤههبخدلُله، وََ ُِ ، وال بما ؤخل  ٞ َم ما ؤَخل  ِغْص بما َخغ  ًُ لم 

 .(826)(ما خغم

 ًُ   وازخاع اب
َ
 ه في بُ٘ الؿَّ ال٣ُم مشل

َ
ؤَل  : )ؤب٣ى ؤ٦ثُر ًغ خؿحن٢ا٫ الكُش دمحم الخم ٣ٞض ل

 
َ
  الٗلم َظا الخضًض

ُ
ى ٢ىل ه ٖلُه الهالة والؿالم: "ال جب٘ ما لِـ ٖىض٥" ٖلى ما ٣ًخًُه َو

 
ُ
م مؿدشجً لٟٓ

َ
ل .ه مً الٗمىم، وظٗلىا الؿَّ  ى مىه باألصلت الضالت ٖلى ظىاٍػ

ًُ ال٣ُم في "بٖالم اإلاى٢ٗحن" بلى ؤنَّ  الٗحن  مً الخضًض الىهُي ًٖ بُ٘ اإلاغاصَ  وطَب اب

 ح بإنَّ غَّ اإلاُٗىت وهي لم جؼ٫ في مل٪ الٛحر، ؤو بُ٘ ما ال ٣ًضع ٖلى حؿلُمه وبن ٧ان في الظمت، ونَ 

 الؿَّ  َل ْٗ َظ 
َ
مل َُّ  .م صازال في الخضًض مً ٢بُل الخى

٣ت: ؤنَّ  ظٍ الٍُغ ٣ت الجمهىع َو  مً ٢بُل الٗام  والٟغ١ بحن ٍَغ
َ
ابً ال٣ُم ًجٗل الخضًض

ض به الخهىم، وال ٣ىلىن م٘ َظا: بنَّ الظي ؤٍع بحن  جمهىع ًجٗلىهه مً الٗام املخهىم، ٍو

ت وظهً  م وبحن ب٣ُت الهىع اإلامىٖى
َ
ل  الؿَّ

َ
ابً  في الخ٨م؛ ٨ٞالمُ  ا مً الٟغ١ ٌؿخضعي الازخالٝ

                                              

 (335 - 334( الغؾالت )م 824)

 (548)م  الؿاب٤( 825)

 (214)م  الؿاب٤( 826)
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 الؿَّ  ً نغح بإنَّ ال٣ُم بهما ًًُٗ في ٢ى٫ َم 
َ
 ل

 لل٣ُاؽ، وهٟى ؤن ٩ًىن َىا٥ ٞاع١ 
 
بحن  م مساِل٠

 .(827)(له وبحن اإلاًمىن في الظمت اإلا٣ضوِع ٖلى حؿلُمه ه وال َى م٣ضوع  بُ٘ ؤلاوؿان ما ال ًمل٨

  نَّ ٞة بالجملت٢لذ: و 
َ
 مً اإلاٗاعى. م  بىٟؿه ؾالِ  اإلاهغاة ؤنل   خضًض

 ؤنل  في هٟؿه(, زم ٢ا٫ في 
َ
ولهظا ٢ا٫ ابً ٖبض البر في خضًض اإلاهغاة: )بنَّ َظا الخضًض

ٌ ال ًلخفذ فيها بلى ما زالفها مً ألا اإلاهغاة: ) , ألنَّ خ٨َمها ؤنل  في هٟؿه لشبىث الخبر بها نى

 . (828)(ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٧الٗغاًا وما ؤقبهها, وهللا ؤٖلم

ً بُ٘ طَب بظَب ؤو و٢ا٫ ؤًًا: ) ً بالضًً ٖو ًْ الخىالت ؤنل  في هٟؿها زاعظت ًٖ الضَّ

ًٖ اإلاؼابىت, و٦ما ؤن ال٣ِغاى  الٗغاًا ؤنل  في هٟؿها زاعط   بىع١ ولِـ ًضا بُض, ٦ما ؤنَّ  ١ٍ عِ وَ 

٣َْه بن قاء  ْٟ
َ
 ٖلى َظٍ ألانى٫ ج

ْ
واإلاؿا٢اة ؤنالن في ؤهٟؿهما زاعظان ًٖ مٗجى ؤلاظاعاث, ٠٣ِٞ

 . (829)هللا(

  ذلِؿ الخبَر  نَّ ب :(830)٢لىا ٖلى الخجز٫ ٢لذ: زم لى 
 
ٍ ّصِ عَ لؼوَم ا همى٘ حًٗضٍ, ٞةهَّ  له ٢اٖضة

ضم ٢بىله,    ؤنل   ٩ًىن ل٩ل خ٨ٍم ألهه لِـ مً قٍغ الكٕغ ؤن ٖو
ُّ
 م  ًىا٣ٞه, ٞما َظا بال جد٨

 
 
َذ  ال ؤنَل  باَل   ٖلى الكٕغ واقتراٍ   ؤنَّ  له, و٢ض ٖٞغ

َ
 بىٟؿه. بطا صر ٞهى ؤنل   الخضًض

ًِ الؿمٗاوي: )٢ض و  ٤ الى٣ل, وظب الخ٨م به ج٣ضم ٢ى٫ُ اب الخبُر بطا َصرَّ وزبذ مً ٍَغ

 . (831)وبن ٧ان مسالٟا إلاٗاوي ؤنى٫ِ ؾاثغ ألاخ٩ام(

 ًُ , ٣ٞا٫ "ؤخ٩ام ال٣غآن"و "املخهى٫"الٗغبي هُٟؿه في ٦خاَبحن مً ٦خبه:  و٢ض نغح بهظا اب

( : )ٖىض ٖلماثىا بطا ظاء الخبُر  ألاو٫ في  , (832)مسالٟا لؤلنى٫ ٧ان ؤنال بىٟؿه مؿدشًجى مً ٚحٍر

غظ٘ ب: )الشاويو٢ا٫ في  لُه آلاًت ٖىضها ؤو الخضًض بطا ظاء بسالٝ ألانى٫ ٞهى ؤنل  بىٟؿه، ٍو

جغي ٖلى خ٨مه(  إلاال٪. .(833)في بابه، ٍو
ً
 ٞاهٓغ م٘ ما ٢غعٍ في "ال٣بـ" ٢اٖضة

                                              

 1/469 اإلاىا٣ٞاث( 827)

 209 - 18/208( الخمهُض 828)

 18/293 الؿاب٤( 829)
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 في خضًض اإلاهغاةال٣ُم ابً ٢ا٫ و 
ُ
ٗت و٢ىاٖضَا،  : )الخضًض ٤  ألنى٫ الكَغ ِٞ ولى مىا

ًُ زالفها ليان ؤنال بىفؿه ًَغب بٗ ًُ ها ، ٦ما ؤنَّ ٚحَرٍ ؤنل  بىٟؿه، وؤنى٫ُ الكٕغ ال 

ًُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  - هللا ببٌٗ، ٦ما ههى عؾى٫ُ  ًُ  ب ٦خاُب ًغَ ًٖ ؤن  ها هللا بٗ ُٖ ه ببٌٗ، بل ًجب اجبا

ه وزل٣ه، وما  َٖ ها مً ٖىض هللا الظي ؤج٣ً قغ
َّ
٣َغُّ ٧لٌّ مجها ٖلى ؤنله ومىيٗه, ٞةجها ٧ل ها، وٍُ ِ

ّ
٧ل

ذ  . (834)(ٖضا َظا ٞهى الخُإ الهٍغ

ل في ٢ىله: }ازخل٠ ؤَُل إلاا  هظاول ِْ الخإٍو  َب
ُ
َهاَصة

َ
ْىُث ِخحَن ق

َ ْ
ُم اإلا

ُ
َخَض٦

َ
َغ ؤ ًَ ا َخ

َ
ْم ِبط

ُ
ِى٨

ْم 
ُ
ْحِر٦

َ
ٚ ًْ َغاِن ِم

َ
ْو آز

َ
ْم ؤ

ُ
ْض٫ٍ ِمْى٨ َٖ َوا 

َ
َىاِن ط

ْ
ِت از َُّ َىِن

ْ
ٌُ  اإلاغاصُ  { َلال كهضَما؟ به ؤن ًىصخي بلحهما، ؤو 

ًُ ٦شحر الشاوي,  ًُ واؾخٓهغ اب غ ٧ىجَ  ٢ا٫: )و٢ض اؾدك٩ل اب َِ ظٍغ م ا ال وٗلألهَّ "٢ا٫:  ,ًًَض هما قا

 ًُ  َد خ٨ما 
َّ
ظا ال ."٠ ُٞه الكاَضل مت,  ًمى٘ الخ٨َم الظي جًمىخه َظٍ آلا َو  وهى خىم  ًت ال٨ٍغ

ا ٖلى كُاِؽ  ل  مؿخلِ   زامٌّ  َظا خ٨م   , ٖلى ؤنَّ حمُ٘ ألاخيام بىفؿه ال ًلؼم ؤن ًىىن حاٍع

ٌُ  غ ُٞه مً ألامىع ماِٟ و٢ض اٚخُ  ,زام ّلٍ َد في َم  ٍت زانَّ  بكهاصةٍ   لم 
َٟ  ٞ ,غ في ٚحٍرٛخ

ُ
ىت  ةطا ٢امذ ٢ٍغ

ِ ٍبت ُخ الغِّ 
ّ
مت(ظٍ آلا بم٣خطخى ما صلذ ٖلُه َ ٠ َظا الكاَُض ل  .(835)ًت ال٨ٍغ

ؤهه مسال٠ ع بًٗهم ًٖ الٗمل بدضًض اإلاهغاة بـ )ااٖخظ ًٖ ال٣غافي ٍ ظىاُب وهدىُ 

 : )٣ٞا٫(, لؤلنى٫ 
ْ
[, وبال لياهذ  لِـ مً قٍغ الكٕغ ؤن ال ٌكٕغ خىما ]مسالفا لألنٌى

 
 
ٗت ول  اثلتها مخمالكَغ

ُ
ى زالٝ غة الجىحن  , َو ُم وال٣ِغاى وؤلاظاعة والخمالت ٚو

َ
ل ؤلاظمإ, ٞالؿَّ

 ُٕ ها ٖلى زالٝ ألانى٫, ٞةطا ؤزبر الكغ
ُّ
ًٖ خ٨ٍم وظب اٖخ٣اُصٍ إلاً ٧ان ًامً  وظؼاء الهُض ٧ل

 .(836)(باهلل والُىم آلازغ

وال ألانى٫, ناع ؤنال مً  : )٢ا٫ بً الؿمٗاوي: متى زبذ الخبُر " الٟخذ"و٢ا٫ الخاٞٔ في 

 ًَ َٖ َما, ألهه , ألهه بن وا٣ٞه ٞظا٥, وبن زالٟه ٞال ًجىػ َعصُّ ؤخِض ه ٖلى ؤنٍل آزغِي غْ دخاج بلى 

مت ٖلى ال٣ُاِؽ بال زالٝ( ى مغصوص  باجٟا١, ٞةنَّ الؿىت م٣ضَّ َعصٌّ للخبر بال٣ُاؽ, َو
(837). 

كهض له آل٫ بىا ألامُغ  وكتٍر٢لذ: بل لى طَبىا  بلى بما  ل٩ل ؤنٍل ؤنال ًىا٣ٞه َو

 باَل, وما لؼمه الباَل ٞهى باَل مشله. و٦الَما, ٦ما ال ًسٟىوبما بلى الضوع الدؿلؿل 

                                              

 20/557, واهٓغ: مجمٕى الٟخاوي  3/221ٗحن بٖالم اإلاى٢( 834)

 2/217( جٟؿحر ابً ٦شحر 835)
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 بطا زبذ ناع ؤنال في هٟؿه, بال ؤهه عبما ال ٩ًىن له مً و٢ا٫ ابً الؿمٗاوي: )
َ
بنَّ الخضًض

,  خُض اإلاٗجى هٓحر   ضمُ في ؾاثغ ؤنى٫ الكٕغ ل خىَم  ٖو ُِ ب
ًُ ًُ الش يء الىٓحر ال  ُِ , وبهما  له ٖضُم ب

ناع  ؤنىال ل٣ُام الضاللت ٖلى صختها وزبىتها, ٞةطا زبذ الخبُر  الضلُل, وبهما ناعث ألانى٫ُ 

  ؾاثغِ  ؤنال مشَل 
ُ
ؾاثغ ألانى٫ به, ٞةطا لم  ؿاثغ ألانى٫ لىظب جغ٥ُ به ألانى٫, ٞلى وظب جغ٦

 .(838)(َما لم ًلؼم آلازغًلؼم ؤخُض 

حُرٍ مسال٠ له, ٞلِـ ببُا٫ُ  ٢لذ: ألن املخالٟت بياٞت, ٞهظا ألانل مسال٠ , ٚو  لٛحٍر

 .ببُا٫ آلازغؤخضَما ملخالٟخه آلازغ بإولى مً 

 م٣ٗىلت ٞحها(ولهظا ٢ا٫ الٛؼالي في ال٣َ 
ُ
ال٣اثل: بهه  و٢ا٫: )و٢ى٫ُ  زم ؤبضاَا ,ؿامت: )اإلاهلخت

ًسال٠ ؾاثَغ ألانى٫, ٢لىا: ألهه ًسال٠ ؾاثغ ألانى٫ بهىعجه ومهلخخه, ٞسالٟها بد٨مه, 

حُرَا باإلياٞت بلحها مساِل٠, ٦ما ؤجها باإلياٞت بلى اٖضة ٖلى خُالها هؿاثغ اللىاٖضوهي ك , ٚو

ا مساِلٟت(  .(839)ٚحَر

 ُٖ ل مٗىاٍ مسالٟا لل٣ُاؽ, ٣ِ بل بن الٛؼالي ٢ض مى٘ حؿمُت ما ٧ان مً ظيـ ال٣ؿامت مما 

ٌُ خُض   مٗضوال به ًٖ ا لل٣ُاؽ وال زاعظا ٖىه والًٟ مسالِ  ؿمى َظا ألازحُر ٢ا٫: )ٞال ًيبػي ؤن 

 
َ
 لِ ؾجن ال٣ُاؽ. و٢ض ٚ

َ
ِ  ٌُ   بٗ

ُ
ً ٞؿمى َظا زاعظا ًٖ ال٣ُاؽ, وميكإ ُِ  الىاٍْغ  ه اهٟغاصُ ٚل

 للٗلت, ٩ٞلُّ  لل٨ثرة وال لل٣لت, وبهما الخإزحُر  اإلاؿئلت بالخ٨م م٘ ٦ثرة اإلاؿاثل املخالٟت لها, وال جإزحَر 

ً ال٣ُاؽ, بط ًلؼم ؤن حؿمى ؤلاظاعة وال ٌؿمى زاعظا ٖ ,ال ًخإ٢ذ بٗلخه, ٞالى٩اُح  ص  مىٟغِ  ؤنٍل 

ه ًسال٠ ناخبَ  واخٍض  ًخإبض واإلاؿا٢اة جخإ٢ذ, و٧لُّ  غاُى الى٩اح, وال٣ِ  زاعظت ألجها جسال٠ ٢ُاَؽ 

ٖلى زالٝ ؾاثغ  ٢اٖضةٍ  ال٢خًاء اإلاٗجى اإلاٟاع١, ولِـ طل٪ ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ, و٧لُّ 

 .(840)ال٣ىاٖض(

ًُ مً َظٍ ال٣ىاٖض مٗجً  ل٩ل واخضةٍ و٢ا٫ ؤًًا: ) ُٞه، ٞلِـ  ىظض له هٓحر  ى مىٟغص به ال 

 ٌُ ًُ  البٗ جٗل آلازغ زاعظا ًٖ ٢ُاؾه بإولى مً ٨ٖؿهىيَ بإن  وال ًىٓغ ُٞه بلى  ,٘ ؤنال ٍو

 .(841)(٦ثرة الٗضص و٢لخه

                                              

 378 - 2/377 ( ٢ىاَ٘ ألاصلت838)

 (657 - 656( قٟاء الٛلُل )م 839)

ان 661 - 660)م  الؿاب٤( 840)  456 - 3/455( , ولؤلبُاعي ٦الم ًُاب٤ ما ٢غعٍ الٛؼالي, ٞاهٍٓغ في قغح البَر
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با, جدهُال إلاا ؤوعصهاٍ مً ٦الم الكاَبي في ٢لذ:  ظا َى الخد٤ُ٣, و٢ض ج٣ضم مٗىاٍ ٢ٍغ َو

مىمها.  اَغاص ألانى٫ ٖو

الى٢اج٘ جدذ ؤنٍل واخض وجخ٤ٟ في  جىضعط نىُع ا٫ الكُش دمحم الخًغ خؿحن: )٢ومً َىا 

 
ً
  وظٍه  ً ٧ّلِ مِ  الخ٨م بطا ٧اهذ مخمازلت

 
ٌُ اإلاؿاثل في  له مىاؾبت بالخ٨م، ٞةطا ازخل٠ بٗ

 َٖ  غَ الخ٨م؛ 
ْ
ٞ 

ً
  ىا ؤجها لم ج٨ً مخمازلت

ُ
ها في الخ٨م ٧ان لىظٍه ًٟغ١ بُجها في جماز

َ
ال جاما، وؤنَّ ازخالٞ

ٌِ  هٟـ  بٗ
ُ
 لل٣ُاؽ ؤو زاعظت ًٖ ألانل  ألامغ, َٞىْن٠

 
ال٣ٟهاء الٗغاًا وهدِىَا بإجها مساِلٟت

 . (842)(في باصت الىٓغال ًصر بال بطا ؤعاصوا ال٣ُاَؽ ؤو ألانَل الظي ًتراءي لهم 

ال٣ًاء ٖلى خ٨م بٌٗ الجؼثُاث بمسالٟت  ( لخٗلم ؤنَّ في باصت الىٓغ٢لذ: وجإمل ٢ىله )

ت اإلاظمىمت, وؤما الىُٓغ ا ألانى٫ َى ٖحُن  الصخُذ ٣ُٞطخي باثخالٝ الىهىم, وؤن  لٓاٍَغ

ا,  خ٨م مالها خ٨ما ًسال٠  ٣ًخطخيلخل٪ الجؼثُاث مً اإلاٗاوي ما  ولهظا ًتراءي ٧ىهه مً هٓاثَغ

: )عبما ازخل٠ مؿإلخان في " ٚاًت ؤلاخ٩ام في آصاب الٟهم وؤلاٞهام"٢ا٫ الكُش دمحم الُدالوي في 

ا وخ٨ كغ٧ان في الخ٨م(, الىا٢٘ مىيٖى ُِ ٗخ٣َض اجداُصَما, ٞ ُُ ٞ , ْغب 
ُ
هما ٢ ِٖ ًْ بحن مىيى ما, ل٨

ا )ِٞكغ٧ان في الخ٨م( بإن  للٗضم الخإم  ٢ا٫ ألامحر في قغخه: ))ُٞٗخ٣ض(  )اجداصَما( مىيٖى

ض الخإمل, لخدهل الؿالمت مً ًشبذ خ٨م ٧ّلٍ لؤلزغي م٘ خ٨مها, ٣ُٞ٘ الخُإ,  فال بض مً مٍؼ

 . (843)(مثل طلً

جب بٗض َظا ممً ًجٗل مً مٗاعيت الىهىم ويغب بًٗها ببٌٗ ٢ُاؾا وهٓغا ٞاع

ت, ٞ د٤ ٖلحهم ٢ى٫ُ ومغاٖاة للم٣انض, زم ًغمي ؤعباب البهغ الصخُذ والىٓغ الؿضًض بالٓاٍَغ

 .جي بضائها واوؿلذ"عمخالٗغب: "

م ناخبه ه ٖلى الخظع مً الىٓغ ألاو٫ الظي ٢ض و٢ض هبه الكاَبي هُٟؿ  ًى٢٘ في َو

, ٣ٞا٫ حٗاع  خهام"٦خاب في يا بحن صالثل الكٕغ ٗت ؤن ًى٢ً ؤهه ال " الٖا : )ٖلى الىاْغ في الكَغ

ُ٘  جًاصَّ  ت وال بحن ؤخضَما م٘ آلازغ، بل الجمُ ٖلى  ظاعٍ  بحن آًاث ال٣غآن وال بحن ألازباع الىبٍى

ٍٝ  بلى ْاَغِ  باصت الغؤيواخض، ومىخٓم بلى مٗجى واخض، ٞةطا ؤصاٍ  ٍ٘ َُ هْ َم  ٖلُه ؤن  ب  ٞىاظ ازخال

  حٗالى ٢ض قهض له ؤْن  هللاَ  ٌٗخ٣ض اهخٟاَء الازخالٝ، ألنَّ 
َ
 ُٞه، ٞل٣ُِ  ال ازخالٝ

ْ
٠  

َ
اإلاًُغ  و٢ٝى

ِ  الؿاثِل 
ّ
 م مً ٚحر اٖتراى، بن ٧ان اإلاىي٘ مما ال ًخٗل٤ به خ٨م  ًٖ وظه الجم٘، ؤو اإلاؿل

ًب٣ى باخشا بلى  ٖملي الخمـ املخغط ختى ٠٣ً ٖلى الخ٤ ال٣ُحن، ؤو ٖملي، ٞةن حٗل٤ به خ٨م  
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اإلاىث, وال ٖلُه مً طل٪، ٞةطا اجطر له اإلاٛؼي وجبِىذ له الىاضخت، ٞال بض له مً ؤن ًجٗلها 

ًٗها ههب ُٖيُه في ٧ل مُلب صًجي، ٦ما ٞٗل  ٓغ ٞحها,خا٦مت في ٧ل ما ٌٗغى له مً الى ٍو

  ىا ممً ؤزجى هللاُ َم ً ج٣ضَّ َم 
ُ
 .(844)ه ٖلحهم(وعؾىل

ًُ  مغاٖاجه: )بنَّ  زم ٢ا٫ في َظا ألامغ الىاظب ِٗ ٢ىما ؤٟٚلٍى ولم  ختى ازخل٠  مىا الىَٓغ ى

ظا  ٖلحهم الٟهُم في ال٣غآن والؿىت، ٞإخالىا باالزخالٝ ٖلحهما جدؿِىا للًٓ بالىٓغ ألاو٫، َو

خُض ٢ا٫: "٣ًغؤون ال٣غآن ال ًجاوػ  الخىاعجَى الظي ٖاب عؾى٫ُ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مً خا٫ 

م"، ٞىنٟهم بٗضم ىض طل٪ زغظىا ٖلى ؤَل ؤلاؾالم، بط ٢الىا: ال  خىاظَغ الٟهم لل٣غآن، ٖو

  خ٨َم 
َّ
ؤلاؾالم ٖبض هللا بً ٖباؽ امهنع هللا يضر  ُر بْ لهم َخ  َن صًً هللا، ختى بحَّ في  م الغظا٫َ بال هلل، و٢ض خ٨

ِ مٗجى ٢ىله حٗالى: }
َّ
 َّلِل

َّ
ُم ِبال

ْ
ُخ٨

ْ
٘ مجهم بلى ؤطًٖ بؿببه مجهم ؤلٟان، ؤو مً عظ { ٖلى وظٍه ِبِن ال

الخ٤، وجماصي البا٢ىن ٖلى ما ٧اهىا ٖلُه، اٖخماصا ـ وهللا ؤٖلم ـ ٖلى ٢ى٫ مً ٢ا٫ مجهم: ال 

ِهُمىَن جىاْغوٍ وال جسانمٍى ٞةهه مً الظًً ٢ا٫ هللا ٞحهم: }
َ
ْىم  ز

َ
ْم ٢ َُ {, ٞخإملىا عخم٨م َبْل 

ختى ازخلٟذ ٖلحهم  ؤلاق٩ا٫ ٌٗتري ؤ٢ىاما هم في ال٣غآن. زم لم ًؼ٫ َظاهللا ٠ُ٦ ٧ان ٞهُم 

. زم ط٦غ لظل٪ (845)وألاخاصًض، وجضاٞٗذ ٖلى ؤٞهامهم ٞذجىا به ٢بل بوٗام الىٓغ( آلاًاُث 

ا بن   قئذ.ٖكغة ؤمشلت ٞاهَٓغ

ٌَ  ًٍ ى٢ِ ُم  زم ٢ا٫: )بن الظي ٖلُه ٧لُّ  ٗت ؤهه ال جىا٢ م  بالكَغ ٞحها وال ازخالٝ، ٞمً جَى

 ًُ ِٗ طل٪ ٞحها ٞلم  ُغوَن ه، ولظل٪ ٢ا٫ هللا حٗالى: }خ٣َّ  هللا ؤُٖى وحيَ وال  الىَٓغ  ِم ى َخَضبَّ ًَ  
َ

ال
َ
ٞ
َ
ؤ

٣ُْغآَن 
ْ
ا ٞدًهم ٖلى الخضبغ ؤوال، زم ؤ٣ٖبه: } ,{ال

ً
ٞ
َ

ِخال
ْ
ُِه از ِٞ َىَظُضوا 

َ
ِ ل

َّ
ْحِر اَّلل

َ
ْىِض ٚ ِٖ  

ًْ اَن ِم
َ
ْى ٧

َ
َول

ِشحًرا
َ
٦ 

َ
 .(846)ٖلى جهض٤ً ما ؤزبر به(حن ِٗ ٌُ  ُغ ُٞه، والخضبُّ  {، ٞبحن ؤهه ال ازخالٝ

 َظا ول
 
ى  لكُش دمحم الخًغ خؿحن ؾل٠ بمام الخغمحن الجىٍجي, ٣ٞض نالر ُٞما ٢غعٍ, َو

ان"٢ا٫ في  غ اإلاؿاثل ويغب ألامشا٫:  ومما ًيبػي ؤن ًخيبه الىاُْغ : )" البَر له ٢بل ال٨الم في جدٍغ

ًُ لى اٖخُ  ألانى٫ِ  زىامَّ  ؤنَّ  ٨ً ا باإلياٞت بلى ألازغي, ولًٖ ْض بِ  زانٍُت  ها ببٌٗ ل٩اهذ ٧لُّ بر بٗ

  هُٓغ  لى اؾخضَّ 
َّ
َغ  الؿضًَض  الىَٓغ  جبحن له ؤنَّ  ,ٖلى ما َى ٖلُه شخيٍء  ٤ وعؤي ٧لَّ اإلاٞى ٣ًخطخي ج٣ٍغ
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ضمَ  زانٍُت  ٧ّلِ  ا... ٩ٞلُّ  ٖو ا بٛحَر َٕ  ٦الٍم  اٖخباَع ؿى٢ه ًسال٠ مىيى ه ال٣اٌـ َو جٍغ اإلاٗاملت  ًُ

  وبن ٧ان ًجض إلاا ط٦ٍغ قىاََض 
ً
 . (847)(خاثض ٞظل٪ ال٨المُ في ٚحر اإلاىي٘ الظي ًىٓغ ُٞه,  وؤمشلت

ه  ًُ َؿ ما ط٦ٍغ ؤلامام َهىا َخ ٢ا٫ ألابُاعي في قغخه: )  هَٓغ  بطا هٓغ ؤلاوؿاُن بالٜ, وطل٪ ؤهَّ

 ِٚ ًُ غَّ طي   ة, ٣ٞض 
َ
ُ٘  ل بلُه ؤنَّ َُّ س مىتهُا باإلاىث  ضا والى٩اُح مابَّ  ال٣ىاٖض ظاءث مخىا٢ًت, بط زبذ البُ

ظا ٖلى زالٝ وي٘ البُ٘, وؤلاظ  ؤو بالُال١, َو
ُ
  اعة

ُ
ت , ؤو  مًبَى اإلاىاٞ٘, بما بالٗمل اإلاىنٝى

 ًَ ظا ال    ٣بله ال البُ٘ وال الى٩اح, وال٣غاُى بالؼمً اإلاًغوب, َو
ُ
اإلاضة والٗمل,  ذ مجهى٫َ زبِ ؤ

 
 
ت ٌ   مخ٣اعبت. ٣ٞض ًًٓ ؤنَّ  ٞحهما ظمُٗا, وألانى٫ُ  واإلاؿا٢اة مًبَى وجضاٞ٘, ولِـ  َظا جىا٢

  ألامُغ 
َ
ُغ الخل ٦ظل٪, بل ال ٣ًخطخي مهلخت  هللا حٗالى ؤٖلُم  ٖلى َظا الىظه. ٞةنَّ  ٤ بال الخ٣ٍغ

 بمهالر ٖباصٍ وما ًهلخهم في صًجهم وصهُاَم: 

 
ُّ
ُان, بِط  َ٪ ٞمهلخت البُ٘ ال ج٣خطخي بال جمل ٞحها مىهٝغ بلى الٗحن  الٗىُى  اإلاىاٞ٘ وألٖا

 
ُ
 واإلاىاٞ٘, وؤلاظاعة هي اإلابُٗت, ٞلى ؤ

َ
٘, وطل٪ ًمى٘ صخت ظهل اإلابُ زبدذ مجهىلت, لخجز٫ طل٪ مجزلت

 البُ٘.

 
ُ
ى ه٩اح اإلاخٗت, ٞةهما ًلخئم ًىا٢ٌ م٣هىصَ  ما٢ذ, بل الخى٢ُُذ  زبذ ٚحَر والى٩اح ؤ ٍ, َو

 واخٍض  الاثخالٝ. وبطا ٧ان ٧لُّ  الصخبت, وبط طا٥ ًدهل م٣هىصُ  الؼوظحن, بطا اٖخ٣ضا صوامَ  ؤمُغ 

 م.مجهم ًخى٢٘ و٢خا ج٣٘ الٟغ٢ت ُٞه, لم ًدهل َظا اإلا٣هىص بهٟت الخما

  غاى, ٞةهه لِـ اإلا٣هىصُ في ظهل ٖمل ال٣ِ  ٢ا٫: و٦ظل٪ ال٣ى٫ُ 
َ
الخضمت, وبصامت  مىه ٦ثرة

٪ اإلاا٫, وبهما اإلا٣هىصُ  ألاعباح, وطل٪ ال ًىًبِ بالؼمان بدا٫,  مىه جىمُت اإلاا٫, وخهى٫ُ  جدٍغ

ًَ  بط ٢ض جخدى٫ ألاؾٗاُع  ل, ٩ٞان الخى٢ُُذ  في الؼمً ال٣هحر, و٢ض ٌؿخمغ ال٨ؿاص الؼم ُٞه  الٍُى

 بم٣هىصٍ, ولِؿذ اإلاؿا٢اة ٦ظل٪, بط الٗمل ٞحها م٣هىص, والًبِ ُٞه ٨ًمل م٣هىصٍ. لُّ ِس ًُ 

٢ا٫: ٞهظا بُان ج٣اعب َظٍ ال٣ىاٖض في زهاثو َظٍ اإلاهالر, وبن ٧اهذ ٧لها جىدى بلى 

 ٞلله الخمض ٖلى ما ؤوٗم مً َظٍ الىٗم اإلاخٓاَغة.واخض.  هدىٍ 

ًاء خهى٫ُ  ٖلم الُب, ٞاإلا٣هىصُ بال بمشابت  ولِـ َظا في الخمشُِل   مً مضاواة ظمُ٘ ألٖا

ا صواءَ  الصخت, ول٨ً ٩ًىن للٗحن صواء   الؿً, بل لى ٖىلج بٌٗ  ًسخو بها, ولِـ صواَئ

ًاء بما ٌٗالج به ٚحرُ   ألٖا
َ
بال٩ي وال٣ٟإ, وبن ٧ان ٌٗالج  ٠, ٦مً ؤعاص ؤن ٌٗالج الٗحَن لِ ٍ لٟؿض وج

 الؿل٘ والضمامُل بظل٪. ٨ٞظل٪ جهغُّ 
ُ
ٝ  

ُّ
ٗت في َظٍ ال٣ىاٖض, ٧ل  الكَغ

 
ت بمهالر الٗباص,  ها مىَى

 ُٖ َٖ ول٨ً جسخل٠ ؤويا ُٗ عُ ّضِ ٣َ ه ُم َم لِ ها ٖلى خؿب ما   ها.َا وواي

                                              

ان 847)  73 - 2/72( البَر
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٤ عؤي ٧لَّ  ؤلامام: بهه بطا اؾخض هُٓغ  ٞهظا مٗجى ٢ى٫ِ   ٖلى ؤ٦مل ما ٩ًىن. شخيٍء  اإلاٞى

ض ؤهه زا بٌٗ ال٣ىاٖض زاعط   مً ٣ًى٫: بنَّ  ٣ٞى٫ُ  ,  ًٖ ٢ُاِؽ  عط  ًٖ ال٣ُاؽ بن ؤٍع ٚحٍر

ض به ؤن الخ٨مت ال ج٣خًُه ٞلِـ ألامُغ , (848)ًٖ ٢ُاؾه ٞهى صخُذ, ٦ما ؤهه زاعط    وبن ؤٍع

  حٗالى بد٨ٍم  ٦ظل٪, بل ما خ٨م هللاُ 
َ
مهالر الخل٤... ٞال ًشبذ طل٪ بدا٫. ٢ا٫ هللا  ِت ًَ ٖلى مىا٢

حَن حٗالى: } ِ
َ
اإلا َٗ

ْ
 ِلل
ً
 َعْخَمت

َّ
َىا٥َ ِبال

ْ
ْعَؾل

َ
  .(849)({َوَما ؤ

ٗت " و٢ا٫ ابً ال٣ُم ٖلى زالٝ َظا في ظىاب مً ٢ا٫ في بٌٗ ما ظاءث به الكَغ

َٕ  ؤنَّ  بن ؤعصَث : )" ال٣ُاؽ اؾدىض  خ٨ٍم  بِىه وبحن ألانل, ٩ٞلُّ  وظب الٟغ١َ ؤ ازخو بىن٠ٍ  الٟغ

 ، اللُاؽ الفاؾض ٖلى زالِف الصخُذ ٞهى  بلى َظا الٟغ١ِ 
ْ
ا  ألانَل  ؤعصث ؤن   وبن والفٕغ اؾخٍى

  هما, فهظا باَل  ي واإلااو٘ وازخلف خىُم في اإلالخض 
 
ٗت مىه مؿإلت  كُٗا، لِـ في الكَغ

اع٢ه في ون٠ٍ  ٍ في ون٠ٍ بطا قابه ٚحرَ  ، والصخيءُ واخضة   ٞو
ُ
هما في الخ٨م باٖخباع ٧ان ازخالٞ

ظا َى ال٣ُاُؽ  ى  الٟاع١ مسالٟا الؾخىائهما باٖخباع الجام٘، َو ٨ؿا، َو الصخُذ َغصا ٖو

 
ُ
ت حن, وؤما الدؿىٍت بُجهما في الخ٨م م٘ اٞترا٢هما ُٞما َٟ بحن املخخلِ  ن والٟغ١ُ بحن اإلاخمازلح الدؿٍى

ُٕ  ؤو ًمىٗه, ٞهظا َى ال٣ُاُؽ  ٣ًخطخي الخ٨َم  صاثما بةبُاله، ٦ما ؤبُل  الٟاؾض الظي ظاء الكغ

نىام، ٖلى ألا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الغبا ٖلى البُ٘، و٢ُاؽ اإلاُخت ٖلى اإلاظ٧ى، و٢ُاؽ اإلاؿُذ ِٖسخى  ٢ُاَؽ 

ؤوٗم ٖلُه بٗبىصًخه وعؾالخه، ٠ُ٨ٞ ٌٗظبه بٗباصة ٚحٍر له م٘ جهُه ًٖ  ن الٟاع١ بإهه ٖبض  وبحَّ 

ٗت جإحي بسالٝ ال٣ُاؽ الظي َى  ضم عياٍ به؟ بسالٝ ألانىام؛ ٞمً ٢ا٫: بن الكَغ طل٪ ٖو

ى مِ  ها واقخمالها ٖلى الٗض٫ واإلاهلخت والخ٨مت، ومً ً ٦مالِ مً َظا الجيـ, ٣ٞض ؤناب، َو

مىظىصًً القترا٦هما  بحن ٧ّلِ  مً ألامىع ًلؼمه ؤن ٌؿىَي  ي بحن الكِئحن القترا٦هما في ؤمغٍ ؾىَّ 

ظا   مِ في مؿمى الىظىص، َو
َ
 ً ؤٖٓم الٛ
َ
ِ وال٣ُاؽ الٟاؾض الظي طمه الؿل٠، و٢الىا: ؤو٫ مً ل

 ُٖ ـُ ٢اؽ ببلِـ، وما  ى ال٣ُاؽ الظي اٖتٝر ؤَل (850)وال٣مغ بال باإلا٣اًِـ بضث الكم ، َو

                                              

حُرٍ زاعط  ًٖ ٢ُاؾه َى. )ػ(848) , ٚو  ( ؤي: َى زاعط ًٖ ٢ُاؽ ٚحٍر

 482 - 3/477البُان ( الخد٤ُ٣ و 849)

ى ؤو٫ مً ٢اؽ. و٢ا٫ دمحم  ٢1/72ا٫ ابً ٦شحر في "البضاًت والجهاًت" ( 850) : )٢ا٫ الخؿً البهغي: ٢اؽ ببلِـ َو

ً: ؤو٫ مً ٢اؽ ب ج. ومٗجى َظا ؤهه هٓغ هٟؿه ببلِـ, وما ٖبضث الكمـ وال ال٣مغ بً ؾحًر ال باإلا٣اًِـ. عواَما ابً ظٍغ

٤ اإلا٣اٌؿت بِىه وبحن آصم , ٞغؤي هٟؿه ؤقٝغ مً آصم, ٞامخى٘ مً السجىص له م٘ وظىص ألامغ له ولؿاثغ اإلاالث٨ت بٍُغ

ُ٘ وزحر مً الىاع, ٞةن  خباع, زم َى ٞاؾض  في هٟؿه, ٞةنَّ الُحن ؤهٟ بالسجىص, وال٣ُاؽ بطا ٧ان م٣اَبال بالىو ٧ان ٞاؾَض الٖا

ت وؤلاخغا١( اَـ .الُحن ُٞه الغػاهت والخلم وألاهت والىمى, والىاع ٞحها الُِل وال  خٟت والؿٖغ
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حَن اع في الىاع ببُالهه خُض ٢الىا: }الى ِ
َ
اإلا َٗ

ْ
ْم ِبَغّبِ ال

ُ
٨ٍ َؿّىِ

ُ
 و
ْ
٫ٍ ُمِبحٍن * ِبط

َ
ي َيال ِٟ

َ
ا ل ىَّ

ُ
ِ ِبْن ٦

َّ
اَّلل

َ
 ,{ج

  وطم هللاُ 
َ
ىَن ه ب٣ىله: }ؤَل

ُ
ِضل ْٗ ٌَ ِهْم  ُغوا ِبَغّبِ

َٟ َ٦ ًَ ِظً
َّ
مَّ ال

ُ
ؿىون بِىه :{ ؤيز وبحن  ٣ًِؿىهه ٖلى ٚحٍر َو

  و٧ل بضٖت وم٣الت ت.ٚحٍر في ؤلالهُت والٗبىصً
ُ
ها مً ال٣ُاؽ ٞاؾضة في ؤصًان الغؾل ٞإنل

 
ُ
لٍى ٖلى زل٣ه واؾخىاءٍ ٖلى ٖغقه  الٟاؾض، ٞما ؤه٨غث الجهمُت نٟاث الغب وؤٞٗاله ٖو

ت  خه في الضاع آلازغة بال مً ال٣ُاؽ الٟاؾض، وما ؤه٨غث ال٣ضٍع و٦المه وج٩لُمه لٗباصٍ وعٍئ

ا ال ٌكاء وؤهه ٌكاء ما ال ٩ًىن بال بال٣ُاؽ الٟاؾض، ٢ضعجه ومكُئخه وظٗلذ في مل٨ه م ٖمىمَ 

اصوا زُاَع  م بال بال٣ُاؽ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الخل٤ و٦ٟغوا ؤصخاب دمحم  وما يلذ الغاًٞت ٖو وؾبَى

ت مٗاصَ  ي الضهُا و٢الذ  الٟاؾض، وما ؤه٨غث الؼهاص٢ت والضٍَغ ألاظؿام واوك٣ا١ الؿماواث َو

ٟاؾض، وما ٞؿض ما ٞؿض مً ؤمغ الٗالم وزغب ما زغب مىه بال ب٣ضم الٗالم بال بال٣ُاؽ ال

خه مً (851)الٟاؾض صخي به ال٣ُاُؽ ُٖ  بال٣ُاؽ الٟاؾض، وؤو٫ طهٍب  ى الظي ظغ ٖلى آصم وطٍع ، َو

ظٍ قغ الضهُا وآلازغة ظمُ ناخب َظا ال٣ُاؽ ما ظغ، ٞإنُل  ٗه مً َظا ال٣ُاؽ الٟاؾض، َو

  ٕ  .(852)في الكٕغ وال٣ضع( ىاظب والىا٢٘, وله ٣ٞه  ٖلى ال خ٨مت ال ًضعحها بال مً له اَال

 الىلض الىاعص ٖلى جمثُل الكاَبي ( جىمُل) 

ث : )" اإلاىا٣ٞاث"في الكظوط ٢ى٫ُ الكاَبي في  وؤصزُل مً ألامشلت زم ؤوهى مما ج٣ضم  َعصَّ

 
ُ
ًُ  ٖاجكت غة في ٚؿل الُضًً ٢بل بصزالهما في ؤلاهاء؛  واب اؾدىاصا بلى ؤنٍل ٖباؽ زبَر ؤبي ٍَغ

                                                                                                                                             

ٞاثضة: اٖلم ؤن ؤو٫ مً ٢اؽ ٢ُاؾا ( : )446ولهظا ٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي في "مظ٦غة ؤنى٫ ال٣ٟه" )م 

خباع: ببلِـ, خُض ٖاعى الىو ا ذ الظي َى السجىص آلصم بإن ٢ٞاؾَض الٖا ، و٢اؽ آصم ٖلى لهٍغ اؽ هٟؿه ٖلى ٖىهٍغ

، ٞإهخج مً طل٪ ؤهه ز ٍ له اإلاىهىم ٖلُه مً هللا. و٢ُاؽ ببلِـ وؤن ٧ىهه زحرا مً آصم ًمى٘ سجىصَ  ,حر مً آصمٖىهٍغ

خباع َظا مغصوص    ملخالٟت الىو. والشاوي: مى٘ ٧ىن الىاع زحرا مً ,مً زالزت ؤوظه: ألاو٫: َى ما ط٦غ مً ٧ىهه ٞاؾض الٖا

نالح، جىصٖه الخبت حن َبُٗخه الغػاهت وؤلا ٤، وؤن الُوالُِل والاٞؿاص والخٍٟغ الُحن، بإن الىاع َبُٗتها الخٟت

ىع  ,٨ُُُٗٞها ؾيبلت والىىاة ٨ُُُٗٞها هسلت، وبطا هٓغث بلى ما في البؿاجحن الجمُلت مً ؤهىإ الٟىا٦ه والخبىب والَؼ

ذ ؤن الُحن زحر مً الىاع. الشالض: ؤها لى ؾلمىا ظضلُا ؤنَّ  , الىاع زحر  مً الُحن، ٞكٝغ ألانل ال ٌؿخلؼم قٝغ ا ٖٞغ لٟٕغ

ه ويُ٘. ٖغ ُ٘ ٞو  ٨ٞم مً ؤنل ٞع

 بطا اٞخسغث بأباء لهم قٝغ ... ٢لىا نض٢ذ ول٨ً بئـ ما ولضوا( اَـ .

ا اؾدبضاُصٍ بالغؤي ( ٢ا٫ الكهغؾخاوي: )851) اٖلم ؤن ؤو٫ قبهت و٢ٗذ في الخل٣ُت: قبهت ببلِـ لٗىه هللا، ومهضَع

ٍ باإلااصة التي زل٤ مجها وهي الىاع ٖلى ماصة آصم ٖلُه الؿالم في م٣ابلت الىو، وازخُاٍع الهىي في مٗاعيت ألامغ، واؾخ٨باعُ 

 1/14(. اإلالل والىدل وهي الُحن

 206 - 3/205( بٖالم اإلاى٢ٗحن 852)
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ٍٕ به ُ٘ ملُى ى ٞع   ، َو
َ
ًً؛ ٞلظل٪ ٢اال: "٠ُ٨ٞ ًهى٘ به ًٖ الّضِ  الخغط وما ال َا٢ت

 .(853)باإلاهغاؽ"؟(

ت ظا البىاء ٖلى قٟا ظٝغ َاع, بط ٢لذ: ٞاهٓغ عخم٪ هللا بلى َظٍ املجاٞػ ٠ُ٦ , َو

ـ غة مً قّغِ ٢اثله؟!ٖلى الاؾخضال٫  ؤنى٫ُ  جاؾَّ  مشل َظا ال٨الم الظي اؾخٗاط ؤبى ٍَغ

غة ٢ا٫: ٢ا٫ ؤلامام ؤخمض  ٟٞي مؿىض ٦م مً بطا اؾد٣ُٔ ؤخُض عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ًٖ ؤبي ٍَغ

 
َ
ـ   ,"مغاث، ٞةهه ال ًضعي ؤًً باجذ ًضٍ هىمه ٞلُٟٙغ ٖلى ًضًه مً بهاثه زالر ألاشجعي:  ٣ٞا٫ ٢ِ

غة، ٠ُ٨ٞ بطا ظاء مهغاُؾ   .(854) ؤٖىط باهلل مً قغ٥ ًا ٢ِـ""٨م؟ ٢ا٫: ًا ؤبا ٍَغ

مؿخُُل ُٖٓم ٧الخىى ًخىيإ مىه الىاؽ،  مى٣ىع   اؽ ٦ما ٢ا٫ ألانمعي: حجغ  واإلاهغ 

 ًَ ٨هع ؤخُض ٣ِض ال   .(855)٦م ٖلى جدٍغ

َا وهدى طل٪، زم بهه ٖمل ختى ًؼو٫ ٢كغُ  هغؽ ُٞه الخبىُب تُ  اإلاهغاؽ: بهاء  و٢ا٫ ال٣غافي: )

 ًُ جخم٘ الىاُؽ مؤل ماءً للىيىء،    ، ٍو
َ
هغاؾىا؟ ؤي: ه ُٞخىيئىن، ٞلظل٪ ٢ا٫: ما ًهى٘ بمخىل

ى ٦بحر    .(856)(ٖلى طل٪ ٠ُ٦ حؿخُُ٘ ؤن ج٣لبه َو

غة ظىاب   : وظىاُب ٢لذ ٘   ؤبي ٍَغ إلاً ٖاعى الؿىت بالغؤي السخ٠ُ, ألهه  بظمالي ُٞه ج٣َغ

ى ؤمغ  يغب ألامشا٫ للؿىت ظيـمً  غ. , َو
َ
 مى٨

غةولهظا  ب: و٢ا٫ مال٪ في الظي ٢ا٫ ألبي ٍَغ ٠ُ٦ باإلاهغاؽ, ٣ٞا٫ مال٪:  :٢ا٫ ابً َو

ؤ٦ٍغ ؤن ٌٗاعى مشل َظا مً ٢ى٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
(857). 

ب"٢ا٫ الٗغاقي في و  في " "في ويىثه"في عواًت مؿلم بض٫ ٢ىله  ج٣ضم ؤنَّ : )" َغح الخثًر

ى ًض٫ ٖلى ؤنَّ "في ؤلاهاء"وفي عواًت  "بهاثه باألواوي صون البر٥، والخُاى  مسهىم   الىهيَ  ، َو

ساٝ ٞؿاُص مائه ًُ ا بٛمـ الُض ٞحها ٖلى ج٣ضًغ هجاؾتها, ولظل٪ ٢ا٫ ٢ِـ ألاشجعي ألبي التي ال 

غة: ؤٖىط  غة خحن خضر بهظا: ٠ُ٨ٞ بطا ظئىا مهغاؾ٨م َظا, ٠ُ٨ٞ ههى٘ به؟ ٣ٞا٫ ؤبى ٍَغ ٍَغ

                                              

 3/192( اإلاىا٣ٞاث 853)

وعواٍ ؤبى ٌٗلى ؤًًا في مؿىضٍ, وصدخه ألاعهاوٍ, و٢ا٫ ألالباوي في ؤلاعواء: ؾىضٍ خؿً. و٢ا٫ خؿحن ( 854)

 ً.ؾلُم ؤؾض: بؾىاصٍ خؿ

غة ٢الىا: ٠ُ٦  وفي مهى٠ ابً ؤبي قِبت ًٖ ببغاَُم ٢ا٫: "٧ان ؤصخاب ٖبض هللا بطا ط٦غ ٖىضَم خضًض ؤبي ٍَغ

غة باإلاهغاؽ الظي باإلاضًىت؟".  ًهى٘ ؤبى ٍَغ

 1/78الؿجن ال٨بري للبحه٣ي ( 855)

 7/2990( هٟاجـ ألانى٫ 856)

 18/260الخمهُض البً ٖبض البر ( 857)
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غة َيْغَب  ِغٍ ؤبى ٍَغ
َ
ألامشا٫ للخضًض، و٦ظل٪ ما عواٍ الضاع٢ُجي  باهلل مً قغ٥. عواٍ البحه٣ي, ٨ٞ

ًُ ً ٖمغ في َظا الخضًض ٣ٞا٫ له عظل: ؤعؤًذ بن ٧ان خىيا, ٞدهَ والبحه٣ي مً خضًض اب به اب

 
ُ
ًُ ٖمغ يغَب  وج٣ى٫: ؤعؤًَذ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ر٥ ًٖ عؾى٫ هللا زبِ ٖمغ و٢ا٫: ؤ ِغٍ اب

َ
بن ٧ان خىيا, ٨ٞ

 .(858), و٧ان قضًَض الاجبإ لؤلزغ( -ملسو هيلع هللا ىلص  -ألامشا٫ بدضًشه 

ٌُ ومِ ٢ا٫ الغاػي: )اؾدكهاص  بما ال ًصر قاَضا, ولهظا ن نيُ٘ الكاَبي ؤ ٖلى ٗلم ً ؤًً 

لظل٪  الخبَر  الُضًً مً طل٪ ؤلاهاء ختى ٩ًىن ٢ض عصَّ  طخي ٚؿَل خألانى٫ ٣ً ٢ُاَؽ  ؤنَّ 

: )ٖلى ؤهه ال ٢ُاَؽ ًىافي وظىَب ٚؿل الُض ٢بل ؤلاصزا٫ في ابً ؤمحر خاط٢ا٫ , و (859)(ال٣ُاؽ

. و٢ض ٢ا٫ ابً الهمام في َظا اإلاشا٫: )لِـ (860)ُض مً اإلاهغاؽ(ؤلاهاء, وال ٢ُاَؽ ٣ًخطخي ٚؿَل ال

 .(861)مً مدل الجزإ(

ج٣ضم في اإلاك٣اث ولهظا ٣ٞض ح٣ٗب الكُش ٖبض هللا صعاػ الكاَبيَّ في َظا الخمشُل ٣ٞا٫: )

ؤلاهاء ال ًٓهغ ٞحها طل٪؛  في مشل الٗمل اإلاٟغوى، ومشُل بمالِت  ج٣ُُُضَا بإن ج٩ىن ٚحَر مٗخاصةٍ 

٢ض ج٩ىن ؤ٢لَّ مً البدض ًٖ اإلااء للىيىء مشال، واؾخسغاظه مً البئر الٗم٣ُت بإصواث  ٞةجها

ومك٣اث؛ ٣ٞض ٣ًا٫: بن َظا مً ال٣ؿم الشاوي الظي لم ًخد٤٣ ٧ىهه ٢ُُٗا؛ ألن طل٪ بهما 

ًشبذ ب٩ىن َظا مً الخغوط ٢ُٗا، و٢ض ٖلمذ ما ُٞه، و٢ىلهما: ٠ُ٨ٞ ًهى٘ باإلاهغاؽ؟ بطا 

  ٦شحرا ٞلِـ بهاءَ  ءً ٧ان َى ما ٌؿ٘ ما
ُ
الخضًض في  ه للخغط, ألنَّ ا٢خًاثِ  ويىء؛ ٞال جٓهغ قبهت

ى الظي ٌؿ٘ ماءً  اإلاٗخاِص  ؤلاهاِء  ًَ  للىيىء، َو  لُّ ُد ٢لُال ًم٨ً ؤن ًدهل له الخٛحر مً ٢لُل ما 

مً ٦خب الخضًض، وبهما الظي ٢اله له  لغصَما ٖلُه في شخيٍء  و٢ض ٢ا٫ الخاٞٔ: ال وظىصَ  .ُٞه

غ" في مؿإلت "مٗاعيت ال٣ُاؽ لخبر ٣ًا عظل   ٫ له ٢حن ألاشجعي، عاظ٘ "قغح الخدٍغ

 .(862)الىاخض"(

٤ الخ٣مِل َظٍ التي ؾل٨ها الكاَبيُّ جإؾِؿا ألنى٫ٍ ٢ض ٞةهه ومً َىا  ب مً ٍَغ خعجَّ ًُ

 
 
ُ٘ مً م٣ضماٍث  ٢غع َى في نضع ٦خابه ؤجها خ٣ُ٣ت ؿخيَخج ال٣ُ ٌُ  خ٣ُ٣تهابال٣ُ٘, ٠ُ٨ٞ 

ٌَ اٖتراياث ؤبي خىُٟت عخمهما هللا. وبه ون٠ الخسمحن؟!  الكاٞعيُّ بٗ

                                              

ب 858)  45 - 2/44( َغح الخثًر

 4/434املخهى٫ ( 859)

غ والخدبحر ( 860)  2/300الخ٣ٍغ

غ ( 861)  3/118جِؿحر الخدٍغ

 3/192اإلاىا٣ٞاث ( 862)
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في الغص ٖلى ؤبي خىُٟت في  "ألام"٦خابا في  ٢ا٫ الؼع٦صخي: )نى٠ الكاٞعيُّ ٣ٞض 

ٗحن: ؤعؤًذ لى ٧اها ٌاباملجلـ بحن اإلاخ ٢ا٫ ؤبى خىُٟت إلاا عص زُاَع "الاؾخدؿان، و٢ا٫ مً ظملخه: 

 الصخُذ بهظا 
َ
واإلاغاص: ؤهه عؤي  مجغص ٚحُر مؿدىض بلى  .(863)("الخسمحنفي ؾُٟىت، ٞتر٥ الخضًض

 .(864)صلُل

ؾُٟان بً ُِٖىت ٢ا٫: ٧ان ؤبى خىُٟت ًًغب لخضًض  البً ٖبض البر ًٖ "الاهخ٣اء"وفي 

, ً عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص "البُٗان بالخُاع ما لم ًٟتر٢ا"ٞحرصٍ بٗلمه, خضزخه ٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألامشا٫َ 

 بى خىُٟت: ؤعؤًخم بن ٧اهىا في ؾُٟىت ٠ُ٦ ًٟتر٢ىن؟ ٢ا٫ ؾُٟان: َل ؾمٗخم بِ ٣ٞا٫ ؤ
َ
ّغٍ مً ك

 .(865)َظا

ؤبى خىُٟت  صَّ عَ )الكاَبي ؤًًا:  ٢ى٫ُ مً ألامشلت الىاَُت  ًسغط ًٖ ظيـ ما ج٣ضمال زم 

ساِل٠ ألانى٫َ، ألنَّ ألانى٫َ ٢ُُٗت, وزبر الىاخض ْجي، والٗخ٤ َخلَّ في ًُ ت, ألهه  َاالء  زبَر ال٣ٖغ

ُٕ مى٣ٗض   ًُ  الٗخ٤َ  ٖلى ؤنَّ  الٗبُض، وؤلاظما ٍ, ٞلظل٪ عصٍ. ٦ظا م٨ً عصُّ بٗض ما هؼ٫ في املخل ال 

 . (866)(٢الىا

ٞةن ٧ان ًغاٍ باَال, ٞـ)الخ٤ ال ًدخاط بلى حكٍُِض  ؟ه )٦ظا ٢الىا(٢لذ: واهٓغ ما وظُه ٢ىلِ 

اإلا٣ام م٣اُم جد٤ٍُ٣ وبىاِء ؤنى٫ٍ  , وبن ٧ان ًغاٍ خ٣ا ٞلُلتزمه ولُُغح )٦ظا ٢الىا(, بط(867)بباَل(

 ٦باع.

                                              

 8/103البدغ املخُِ ( 863)

 ٢ا٫ ابً ال٣ُم: ) (864)
َ
ان: ؤخضَما: عؤي مجغص ال صلُل ٖلُه، بل َى ز وجسمحن، ٞهظا الظي ؤٖاط  م  غْ بن الغؤي هٖى

ىض بلى اؾخضال٫ واؾخيباٍ مً الىو وخضٍ، ؤو مً هو آزغ مٗه، ٞهظا مً هللا الهض٤ً والصخابت مىه. والشاوي: عؤي مؿد

 ًُ , وؾُجيء في مدله  2/154ه في ال٨اللت ؤجها ما ٖضا الىالض والىلض(. بٖالم اإلاى٢ٗحن ؤل٠ُ ٞهم الىهىم وؤص٢ه، ومىه عؤ

 اإلاىاؾب بن قاء هللا.

 5/446( , واهٓغ: الؿجن ال٨بري للبحه٣ي 149الاهخ٣اء )م ( 865)

 201 - 3/200اإلاىا٣ٞاث  (866)

ه في خاقِخه ٖلى 462)م  "جلبِـ ببلِـ" ( ٦ما ٢ا٫ ابً الجىػي في867)
ُ
تهظًب "( , ومً صعع ابً ال٣ُم ٢ىل

وؤما الخضًض الظي عواٍ بً ماظه في ؾيىه مً خضًض ٖبض الؿالم بً نالر ًٖ ٖلي بً مغسخي الغيا ًٖ ؤبُه : )"الؿجن

ت بال٣لب و٢ى٫ ًٖ ظٟٗغ بً دمحم ًٖ ؤبُه ًٖ ٖلي بً ا لخؿً ًٖ ؤبُه ًٖ ٖلي ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ؤلاًمان مٗٞغ

مل باألع٧ان". ٢ا٫ ٖبض الؿالم بً نالر: لى ٢غت َظا ؤلاؾىاص ٖلى مجىىن لبرؤ, ٞهظا خضًض مىيٕى لِـ مً  باللؿان ٖو

ى اإلاتهم بهؾلم م٦الم عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, ٢ا٫ بٌٗ ؤثمت الخضًض: لى  , ولى وفي الخم ما ٌغني ًٖ الباَل .ً ٖبض الؿالم َو

 ٌَ ؿخدله لغوظىا َظا الخضًض وط٦غها بٗ وٗىط باهلل مً هظه مً ؤزجى ٖلى ٖبض الؿالم, ول٨ً  ٦ىا ممً ًدخج بالباَل َو

لت ٣ت ج٠ًُٗ الخضًض الشابذ وحٗلُله بطا زال٠ ٢ى٫َ بماٍم مٗحن, وباهللالٍُغ ٤ُ , ٦ما وٗىط به مً ٍَغ (. خاقُت الخٞى

 . 12/294ال٣ُم ٖلى تهظًب الؿجن  ابً
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ت ُمسغَّط في صخُذ مؿلم  عظال ؤٖخ٤ ؾخت  ؤنَّ  ًٖ ٖمغان بً خهحنوخضًض ال٣ٖغ

م، ٞضٖا بهم عؾى٫ُ  مملى٦حن له ٖىض مىجه، لم ٨ًً له ما٫   هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٞجؼؤَم ؤزالزا، زم  ٚحَر

 .٢ىال قضًضا، و٢ا٫ له ؤ٢ٕغ بُجهم، ٞإٖخ٤ ازىحن، وؤع١ ؤعبٗت

بي في  في  ؛ َظا هوٌّ ، وؤع١ ؤعبٗت"زىحن، ٞإٖخ٤ امزم ؤ٢ٕغ بُجه: "٢ىله: )" اإلاٟهم"٢ا٫ ال٣َغ

 
 
ى حجت ا, َو ت قٖغ ٖلى ؤبي  ,، وبسخا١للجمهىع: مال٪، والكاٞعي، وؤخمض صخت اٖخباع ال٣ٖغ

 ، وال ٣ًغ خىُٟت خُض ٣ًى٫: بهه ٌٗخ٤ مً ٧ل واخض مجهم زلشه
 
ظا مسال٠ ىو ل ٕ بُجهم، َو

 
َ
 له بإن ٣ًى٫: بن َظا الخضًض مسالِ  الخضًض، وال حجت

 
ا ٢ض ٗمل به؛ ألهَّ ٌُ ٞال  لل٣ُاؽ ٠

ه لِـ بٟاؾض . ولى ؾلمىا ؤهالىي٘ في م٣ابلت الىو ٞاؾُض  ل٣ُاَؽ ا : ؤنَّ ؤوضخىا في ألانى٫ 

  ،حنيَ لىي٘ ل٩اها ٧الضلُلحن اإلاخٗاعِ ا
ُ
ي االث ف؛ ل٨ثرة الاخخمبالخضًض ؤولى وخُيىظ ٩ًىن ألازظ

 .(868)(، ٦ما بِىاٍ في ألانى٫ ال٣ُاؽ و٢لتها في الخضًض

ظا مِ   ٢لذ: َو
ْ
َم لخضًض الخٟلِـ, ش إ واللٟٔ له ُل َعّصِ ى ما زغظه مال٪ في اإلاَى َو

غة ؤن عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫: "ؤًما عظل ؤٞلـ، ٞإصع٥ الغظل والكُسان في صخُدحهما  ًٖ ؤبي ٍَغ

".ماله بُٗىه، ٞهى ؤخ٤ به مً ٚح  ٍر

حن مِ  خضًض الخٟلِـ خضًض صخُذ  : )" الاؾخظ٧اع"٢ا٫ ابً ٖبض البر في  ً ه٣ل الدجاٍػ

حن عواٍ الٗ  ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص,  ضو٫ُ والبهٍغ
 
ه مً الٗغا٢ُحن مجهم ؤبى خىُٟت وؤصخابُ  وصٞٗه َاثٟت

ُحن وؾاثُغ  ِٖ  ,ٖلحها ِ٘ املجخَم  وعصٍو بال٣ُاؽ ٖلى ألانى٫ِ  ,ال٩ٞى ظا مما  ُٖ َُو ٖلحهم مً  ضَّ بىا به و

ا بٛحرِ  وبهما  ,له خُض ال مضزَل  والىَٓغ  ألجهم ؤصزلىا ال٣ُاَؽ  ,ناعوا بلحها ؾىٍت  الؿجن التي عصَو

خباُع   والىٓغ ٖىض ٖضم آلازاع. ًصر الٖا

وهظا ال بها ٦ؿاثغ ماله,  الؿلٗت مً اإلاكتري وزمجها في طمخه, ٞٛغماٍئ ؤخ٤ُّ  هم ؤنَّ وحجتُ 

 ًَ 
ُ
لى طل٪ مً ً الاه٣ُاص بلى الؿىت ؤولى , ول٨مه ٖالِ جهل مٗاعيتها بالغؤي ٖىض ؤَل الٗلم, ٖو

 .(869)(الٗلماء

حن خضًض صخُذ : )" الخمهُض"و٢ا٫ في  حن والبهٍغ خضًض الخٟلِـ َظا مً عواًت الدجاٍػ

حن وؤَُل  ألازغ ٖلى ال٣ى٫ بجملخه وبن ازخلٟىا في  ٖىض ؤَل الى٣ل زابذ, وؤظم٘ ٣ٞهاء الدجاٍػ

                                              

 4/357اإلاٟهم ( 868)

 6/504( الاؾخظ٧اع 869)
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ُحن وعصٍومً ٞ ؤقُاءَ  ى (870)غوٖه, وصٞٗه مً ؤَل الٗغا١ ؤبى خىُٟت وؤصخابه وؾاثغ ال٩ٞى , َو

 ٌُ ا بٛحر ؾىت ناعوا بلحها, وؤصزلىا الىٓغ خُض ال مضزل له مما  ٗض ٖلحهم مً الؿجن التي عصَو

للىٓغ م٘ صخُذ ألازغ, وحجتهم ؤن الؿلٗت مل٪ اإلاكتري, وزمجها في طمخه,  ُٞه, وال مضزَل 

ظا ما ال ًسٟى ٖلى ؤخٍض لىال ؤنَّ  ٞٛغماٍئ ؤخ٤ بها ٗت ظٗل  ناخَب  ٦ؿاثغ ماله, َو الكَغ

 لهاخب الؿلٗت بطا 
ْ
 وظضَا بُٗجها ؤز
َ
ْمًغا }َا, ظ

َ
ُه ؤ

ُ
ُ َوَعُؾىل

َّ
ى اَّلل طخَ

َ
ا ٢

َ
 ُمْاِمَىٍت ِبط

َ
ًٍ َوال ْاِم

ُ
اَن إلِا

َ
َوَما ٧

ْم  َِ ْمِغ
َ
ًْ ؤ  ِم

ُ
ِخَحَرة

ْ
ُهُم ال

َ
ىَن ل

ُ
٩ ًَ ْن 

َ
 } ,{ؤ

َ
َ٪ ال  َوَعّبِ

َ
ال
َ
ٞ  

َ
مَّ ال

ُ
َجُهْم ز ُْ َجَغ َب

َ
َُما ش ِٞ ُمى٥َ  ِ

ّ
َد٨ ًُ ى  ْاِمُىىَن َختَّ ًُ

ْؿِلًُما
َ
ُمىا ح ِ

ّ
َؿل َُ َذ َو ِْ ًَ َ

ا ٢ ِؿِهْم َخَغًظا ِممَّ ُٟ هْ
َ
ِجُضوا ِفي ؤ ًَ} 

ُ
َظٍ الؿىت  مشُل  صَّ غّ , ولى ظاػ ؤن ج

م بإنَّ  حَر َم  اإلاكهىعة ٖىض ٖلماء اإلاضًىت ٚو   الَى
َ
ً   والٛلِ ؾاثغ الؿجن  ٞحها لجاػ طل٪ في مم٨

ظٍ الؿىت ؤنل  في هٟؿها, ٞال  ختى ال جب٣ى بإًضي اإلاؿلمحن ؾىت بال ٢لُل   مما اظخم٘ ٖلُه... َو

  ؤْن  ؾبَُل 
ُ
ا, ألنَّ  صَّ غَ ج ُٕ  ألانى٫ ال جى٣اؽ, وبهما جى٣اُؽ  بلى ٚحَر عصا ٖلى ؤنىلها( الٟغو

(871). 

بي في و  ل ؤخاص: )" اإلاٟهم"٢ا٫ ال٣َغ ًض ؤلاٞالؽ و٢ض حٗؿ٠ بٌٗ الخىُٟت في جإٍو

الٍث ال ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ، وال جخمصخى ٖلى لٛت وال ٢ُاؽ,  ًَغْب ًٖ طهغها، لىيىح جإٍو ُُ فل

 .(872)(فؿاصها

  الىاَُت التي ظلبها الكاَبيُّ  الكىاَضومً 
ُ
في  -ٌٗجي مال٩ا  -)ؤال جغي بلى ٢ىله ه: ؤًًا ٢ىل

"، و٧ان ًًٟٗه ٣خه؟الخضًض وال ؤصعي ما خ٣ُخضًض ٚؿل ؤلاهاء مً ولٙى ال٩لب ؾبٗا: "ظاء 

٣ى٫: "ًا٧ل نُُض  ًَ ٍو ه في خضًض زُاع ٍ, ٠ُ٨ٞ ه٨ٍغ لٗابه؟". وبلى َظا اإلاٗجى ؤًًا 
ُ
غظ٘ ٢ىل

 .(873)املجلـ(

 مٗاعيخه ألنٍل ٢ُعيٍّ صٖىي  وبُاُن ؤنَّ  ُٞه ٣ض ج٣ضم ال٨المُ ٢لذ: ؤما زُاع املجلـ ٞ

ت, ولهظا ٧ان ال٣ى٫ به مظَب )٣ٞهاء ؤصخاب الخضًض( ٦ما ٢ا٫  في  ابً ص٤ُ٢ الُٗضممىٖى

 (874)"قغح الٗمضة"
َ
بي , و٢بل  .(875)في "اإلاٟهم"ه ؤبى الٗباؽ ال٣َغ

                                              

ت ؾلٟا في َظٍ اإلاؿإلت بال ما عواٍ ٢خاصة ًٖ زالؽ بً ٖمغو ًٖ ( ٢ا٫ ابً ٖبض البر: )870) وال ؤٖلم ألَل ال٩ٞى

ُه بؾىة الٛغماء بطا وظضَا بُٗجها, وؤخاص -هنع هللا يضر  -ٖلي  يُٟٗت ٖىض ؤَل الٗلم بالخضًض, ال  -هنع هللا يضر  -ًض زالؽ ًٖ ٖلي ٢ا٫ ٞو

ًغون في شخيء مجها بطا اهٟغص بها حجت. وعوي الشىعي ًٖ مٛحرة ًٖ ببغاَُم ٢ا٫: َى والٛغماء ُٞه قٕغ ؾىاء, ولِـ ٢ى٫ 

كبه ٢ىله في َظٍ اإلاؿإلت ٢ىله في اإلاؿ٨غ(. الاؾخظ٧اع   505 - 6/504ببغاَُم حجت ٖىض الجمهىع, َو

 412 - 8/410( الخمهُض 871)

 4/433 ( اإلاٟهم872)

 196 - 3/195اإلاىا٣ٞاث ( 873)

 2/104بخ٩ام ألاخ٩ام ( اهٓغ: 874)
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ه ما ج٣ضم مً ٢ى٫ِ ابً الٗغبي في وؤما ٦الُم 
َ
: )مكهىُع ٢ى٫ِ مال٪ " ال٣بـ"ه ألاو٫ ٞةنَّ ؤنل

 )اإلاٗاعِ 
َ
٫ُ ؤنَّ الخضًض  ؤزغي  ل٣اٖضةٍ  َى والظي ٖلُه اإلاٗىَّ

 
( بطا ًٖضجه ٢اٖضة مً ٢ىاٖض الكٕغ

٢ض ظاء َظا "٢ا٫ به, وبن ٧ان وخَضٍ جغ٦ه, ولهظا ٢ا٫ في مؿإلت ٚؿل ؤلاهاء مً ولٙى ال٩لب: 

  , ألنَّ "الخضًض وال ؤصعي ما خ٣ُ٣خه
َ
  ٖاَعَى  َظا الخضًض

َ
ن ُٖٓمحن, ؤخضَما: ٢ى٫ هللا حْ ؤنل

ْم حٗالى: }
ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ  ًَ

ْ
ْمَؿ٨

َ
ا ؤ ىا ِممَّ

ُ
ل
ُ
٩
َ
ٞ ًُ ًُ ا٧ل نُُض {, ٢ا٫ مال٪:  ٖلت  ه؟ والشاوي: ؤنَّ ٨ٍغ لٗابُ ٍ ٠ُ٨ٞ 

 
 
في ال٩لب, وؤما خضًض الٗغاًا: ٞةْن نضمخه ٢اٖضة الغبا ًٖضجه  الُهاعة هي الخُاة, وهي ٢اثمت

 .(876)(٢اٖضة اإلاٗغوٝ

اَُغ  غ ْو   ٩ا عصَّ مال ابً الٗغبي ؤنَّ  ج٣ٍغ
َ
ٗت ألهه زال٠ ؤنلحن  الخضًض مً ؤنى٫ الكَغ

خباع, بسالٝ خضًض الٗغ  ولِـ له ؤنل     اًا ٞةهه وبن زال٠ ؤنَل ٌكهض له بااٖل
َ
 َض هِ الغبا ٣ٞض ق

ٗت, ٞهاع للخضًِض  له ؤنُل  اٖخباع  مً َظا الىظه,  اإلاٗغوٝ واإلاىاؾاة وؾض الخلت في الكَغ

َِّ  َظا الخإنُُل و  ت ؿبخُ ووِ ٍ وؤهه ال ٣ًىم ٖلى ؾا١, ا ٞؿاصَ ىَّ ٢ض ب ه بلى مال٪ ٞحها ما ٞحها مً املجاٞػ

 .ٚؿل ؤلاهاء مً ولٙى ال٩لبفي زهىم مؿإلت ل٨ً ب٣ي َىا ال٨الُم والغظم بالُٛب, 

 
َ
ىا في نُٛت ألامغ ُٞه ؤهي للىظىب ؤم  ٞى٣ى٫: بن اإلاال٨ُت لم ًغصوا الخضًض وبهما جىاٖػ

ًُ : )" الظزحرة"٢ا٫ ال٣غافي في للىضب؟  دمل ٖلى الىضب ؤو الىظىب ٢ىالن, ٢ىله "ٞلُٛؿله" َل 

خه ٖىه ألامَغ  بما ألنَّ   .(877)(, وبما للخالٝ في نُٛت ألامغللىظىب ل٨ً َهىا ٢غاثً نٞغ

بٛؿل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -في ؤمغ الىبي  -عخمه هللا  -مال٪  ازخل٠ ٢ى٫ُ و٢ض ٢ا٫ الباجي في "اإلاىخ٣ى" : )

 -ٍ ؤمغُ  الىظىِب  ٞىظهُ  ,ومغة خمله ٖلى الىضب ,ٞمغة خمله ٖلى الىظىب ,ؤلاهاء مً ولٙى ال٩لب

ؤلاهاء مً  ٞلم ًجب ٚؿُل  ,ووظه الىضب ؤهه خُىان ,٣ًخطخي الىظىَب  وألامُغ  ,بٛؿله –ملسو هيلع هللا ىلص 

ه  .(878)(ولٚى

ً رغجَّ واإلا: ٢لذ ًُ  ٖىض اإلاخإزٍغ  ؾبٗا وال ًجب. ؤلاهاِء  ىضب ٚؿُل ؤهه 

م ال٣ُاَؽ ٖلى  هم مً ؤهه ٢ضَّ ًُ مه بٗ ولهظا ٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي: )وما ٖػ

ٖلى  هه لم ًتر٥ ٞحها الخبَر لل٣ُاؽ, وبهما خمل ألامَغ الىو في مؿإلت ولٙى ال٩لب ٚحُر صخُذ, أل 

ْم هللا حٗالى ٣ًى٫: } ن ألاصلت, ألنَّ الىضب للجم٘ بح
ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ  ًَ

ْ
ْمَؿ٨

َ
ا ؤ ىا ِممَّ

ُ
ل
ُ
٩
َ
ولم ًإمغ بٛؿل ما  {ٞ

                                                                                                                                             

 4/370 ( اإلاٟهم875)

 3/201, واهٓغ: اإلاىا٣ٞاث  1/812ال٣بـ ( 876)

 1/181الظزحرة ( 877)

 1/73اإلاىخ٣ى ( 878)



 

 257 

ه لٗاُب ال٩لب, ٞض٫ ٖلى ؤهه ٚحُر هجـ, واٖخًض طل٪ ب٣اٖضةٍ  هي: ؤن الخُاة ٖلت  مؿَّ

الُهاعة(
(879). 

ل٨ً في ٦الم الكُش هٓغ  مً ل٪ ٢لىا بن وؿبت طا٥ الخإنُل إلاال٪ ٞحها ما ٞحها, ولظ٢لذ: 

 ظهخحن: 

ٗت ؤن الٛؿل ال  ألاولى: ؤن ٖضم الىجاؾت ال حؿخلؼم ٖضم وظىب الٛؿل, ٞإًً في الكَغ

طل٪ ال ًض٫ ٖلى ٖضم ٞلى ؾلمىا ٢ُام الضلُل ٖلى ٖضم الىجاؾت ٞةن  ؟ًجب بال للىجاؾت

ىت نالخت لهٝغ ألامغ بلى الىضب. الخانلوظىب الٛؿل. ٞ  ؤن ٖضم الىجاؾت لِؿذ ٢ٍغ

ْم ألن هللا حٗالى ٣ًى٫: }) ه ٢ا٫ؤهالشاهُت: 
ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ  ًَ

ْ
ْمَؿ٨

َ
ا ؤ ىا ِممَّ

ُ
ل
ُ
٩
َ
, ولم ًإمغ بٛؿل ما مؿه {ٞ

 (.لٗاب ال٩لب

ظا ؤًًا ال  , ألن (880)ٌؿخلؼم ٖضم وظىبهبط ٖضم الىو ٖلُه في ال٣غآن ال ُٞه,  لؼومَو

اصة ب حؿخ٣لالؿىت ٢ض  ث ٦شحر   ؤقُاء ٚحر مىهىنت فيبًجاب ٍؼ ل ُعصَّ مً الؿجن بال  ال٣غآن, َو

 ؟!بمشل َظٍ الضٖىي 

والُمحن م٘ ٢ا٫ ابً ٖبض البر في ظىاب مً عص ؾىت الُمحن م٘ الكاَض بمشل َظا: ) ظل٪ول

 
ُ
اصة لى زالتها م٘  عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٦جهُه ًٖ ه٩اح اإلاغؤة ٖلىٖلى لؿان  خ٨ٍم  الكاَض ٍػ ٖمتها ٖو

ْم } :٢ى٫ هللا
ُ
ِل٨
َ
ْم َما َوَعاَء ط

ُ
٨
َ
ِخلَّ ل

ُ
, و٦جهُه ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ ؤ٧ل لخىم الخمغ و٧ل طي هاب مً الؿبإ {َوؤ

ُمهُ } :م٘ ٢ى٫ هللا ٖؼ وظل َٗ
ْ
ُ ًَ ٍم  ِٖ ا

َ
ى َ

َ
ل َٖ ًما  يَّ ُمَدغَّ

َ
وِحَي ِبل

ُ
ِظُض ِفي َما ؤ

َ
 ؤ
َ
ْل ال

ُ
آلاًت, و٧اإلاسر ٖلى  {٢

 َظا ٦شحر, ولى ظاػ ؤن ٣ًا٫: بنَّ  بهما وعص بٛؿل الغظلحن ؤو مسخهما, ومشُل  لخٟحن وال٣غآُن ا

 :عؾى٫ هللا بالُمحن م٘ الكاَض, لجاػ ؤن ٣ًا٫ بن ال٣غآن في ٢ىله ٖؼ وظل ال٣غآن وسخ خ٨َم 

َبا} َم الّغِ
َ٘ َوَخغَّ ُْ َب

ْ
ُ ال

َّ
َخلَّ اَّلل

َ
ىَن ِجَجاعَ } :وفي ٢ىله {َوؤ

ُ
٩
َ
ْن ج

َ
 ؤ
َّ
ْم ِبال

ُ
َغاٍى ِمْى٨

َ
ًْ ج َٖ  

ً
لجهُه نلى  هاسخ   {ة

, ولجاػ  هللا ٖلُه وؾلم ًٖ اإلاؼابىت وبُ٘ الٛغع وبُ٘ ما لم ًسل٤ بلى ؾاثغ ما ههى ٖىه في البُٕى

 } :٢ى٫ هللا ٖؼ وظلبن  :ؤن ٣ًا٫
ً
ت
َ
ْمَىاِلِهْم َنَض٢

َ
ًْ ؤ  ِم

ْ
ظ
ُ
ل٣ى٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه  هاسخ   {ز

ظا ال ٌؿٙى ألخض, ألنَّ "والغ٤ُ٢ ال نض٢ت في الخُل" :وؾلم   , َو
 
ٖلُه  الؿىت مبِىت لل٨خاب ػاثضة

                                              

٣ِ ُٞه الٗمل بالخبر, بل خمل ألامغ ُٞه ٖلى و٢ا٫ خلىلى: )وؤما مؿإلت الىلٙى ٞلم ٌؿ,  2/444( هثر الىعوص 879)

[ . ٢لذ: 685 - 2/684الىضب, إلاٗاعيخه لل٣ُاؽ, ٞهى مً باب الجم٘ بحن الضلُلحن, ال مً باب ج٣ضًم ال٣ُاؽ(. ]الخىيُذ 

ؤما مٗاعيت ال٣ُاؽ ٞالخضًض الصخُذ ال ٌٗاعيه بال ٢ُاؽ ٞاؾض, زم لى ؾلمىا مٗاعيخه لل٣ُاؽ ٞإًً ٢ام الضلُل ٖلى 

ت. ت بلى الىضب؟ ٞاإلا٣ضمت ممىٖى  ؤن نُٛت ألامغ في الخضًض املخال٠ لل٣ُاؽ مىهٞغ

 1/63واهٓغ: بٖالم ألاهام لىىع الضًً ٖتر ( 880)
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َىا } :وهللا ٖؼ وظل ٣ًى٫  لغؾىله ملسو هيلع هللا ىلص في الخ٨م به, ولى ظاػ طل٪ العجٟ٘ البُان, ما ؤطن هللاُ 
ْ
َؼل
ْ
ه
َ
َوؤ

اِؽ َما  َن ِللىَّ َغ ِلُخَبّحِ
ْ
٦ ِ
ّ
َ٪ الظ ُْ ْحِهْم ِبلَ

َ
ّؼ٫َِ ِبل

ُ
لى لؿان عؾىله ما , وهللا ٖؼ و {ه ظل ًٟترى في ٦خابه ٖو

قاء, و٢ض ؤمغ هللا بُاٖت عؾىله ؤمغا مُل٣ا, وؤزبر ؤهه ال ًى٤ُ ًٖ الهىي بن َى بال وحي ًىحى, 

ِ } :, و٢ا٫ ٖؼ وظل"ؤوجِذ ال٨خاب ومشله مٗه" :و٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص
َّ
اِث اَّلل ًَ ًْ آ ًَّ ِم

ُ
ىِج٨ ُُ ى ِفي ُب

َ
ْخل ًُ ْغَن َما 

ُ
٦
ْ
َواط

 
ْ
َمِت َوال

ْ
 .ال٣غآن والؿىت :, ٢الىا{ِخ٨

  وما ط٦غوا مً ؤنَّ ٢ا٫: 
َ
اصة  مِ  الٍؼ

 
بأًت الضًً ًيخ٣ٌ  ً خ٨م الىبي ٖلُه الؿالم ميؿىزت

ت في الخُُان ٞةجهم  ,ٖلحهم باإل٢غاع والى٩ى٫ ومٗا٢غ ال٣مِ وؤههاب اللبن والجظٕو اإلاىيٖى

ضوا ٖلى الىو  ٞةطا اؾخجاػوا ؤن ,٢ض خ٨مىا ب٩ل طل٪ ولِـ مظ٧ىعا في آلاًت ٍؼ ٌؿخدؿىىا ٍو

 
َّ
 طل٪ ٧ل

َ
اصة ً الخلٟاء  ه اؾخدؿاها, ٠ُ٨ٞ ًى٨غون الٍؼ ٖلُه باألزباع الشابخت ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٖو

ُما  ,وألامغ في َظا ؤوضر مً ؤن ًدخاط ُٞه بلى ب٦شاع ,وظمهىع الٗلماء وصخُذ ألازغ والىٓغ ٞو

٤ُ ,ط٦غها مىه ٦ٟاًت إلاً ٞهم  .(881)(وباهلل الخٞى

و٢ض بحن هللا حٗالى ما خغم مً  ,ألانى٫ وؤ٢ىاَا َى ال٨خاب ؤنَل  نَّ بو٢ا٫ ابً الؿمٗاوي: )

ضَّ  ْم{ ,صٍ حٗضًضااليؿاء ٖو
ُ
ِل٨
َ
ْم َما َوَعاَء ط

ُ
٨
َ
ِخلَّ ل

ُ
الؿل٠ والخل٠  ٞلم ًمخى٘ ٖلماءُ  ,زم ٢ا٫: }َوؤ

م ه٩اح يمً ٢بى٫ الخبر ف لى زالتها جدٍغ  سالِ ًُ ؤهه  ان الٓاَُغ ن ٧وب ,اإلاغؤة ٖلى ٖمتها ٖو
ُ
 .آلاًت ٠

ْو َصم
َ
 ؤ
ً
َخت ُْ ىَن َم

ُ
٩ ًَ ْن 

َ
 ؤ

َّ
ُمُه ِبال َٗ

ْ
ُ ًَ ٍم  ِٖ ا

َ
ى َ

َ
ل َٖ  

ً
ما يَّ ُمَدغَّ

َ
وِحَي ِبل

ُ
ِظُض ِفي َما ؤ

َ
ْل ال ؤ

ُ
 و٢ا٫ حٗالى: }٢

ً
ا

ِزًٍغ{
ْ
ْخَم ِزج

َ
ْو ل

َ
 ؤ
ً
ىخا ُٟ م ٧ل ط يالٗغا١ ف و٦ظل٪ ؤَُل  ٣ٞبلىا هدً الخبَر  ,َمْؿ هاب مً  يجدٍغ

  .مسلب مً الُحر يإ و٧ل طالؿب
َ
  ل ٖمُغ بِ و٢

َ
الجىحن  يخمل بً مال٪ بً الىابٛت ف هنع هللا يضر خضًض

له ٣ٖن ٧ان مسالٟا إلاا ب٣ٞبل الخضًض و  ."َظا ل٣ًِىا ُٞه بٛحٍر وؿم٘لى لم " :و٢طخى به و٢ا٫

 الىبى ملسو هيلع هللا ىلص ؤوظب فى ال ألانى٫ َى ؤنَّ  يوطل٪ اإلاٗجى ف .ألانى٫  يمً مٗاو
ً
ٞال  ,مً ؤلابل ىٟـ ماثت

بال ؤهه  ,ءيؤو ٩ًىن مُخا ٞال ٩ًىن ُٞه شخ ,مً ؤلابل ُٞه ماثتٌٗضو الجىحن ؤن ٩ًىن خُا ٩ُٞىن 

و٢بل  .ألانى٫  هٟؿه ٣ٞبله ولم ًًغب به ؾاثَغ  يًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عآٍ ؤنال ف إلاا بلٛه الخبُر 

  ,اإلاغؤة مً صًت ػوظهاجىعٍض  يف يؤًًا زبر الطخا٥ بً ؾُٟان ال٨الب
َ
 و٢ض ٧ان ًغي زالٝ

 طل٪ جمؿُّ 
ً
ُخْم{ ْاَغُ  وطل٪ ألنَّ  ,ا بٓاَغ ال٣غآن٩

ْ
َغ٦
َ
ا ج ُ٘ ِممَّ ُب ًَّ الغُّ ُه

َ
ؤجها  يٍ ٣ًخطخ٢ىله حٗالى: }َول

 .(882)(ألجها وظبذ بمىجه ,والؼوط لم ًمل٪ الضًت ٢ِ ,مل٨ه الؼوطًبهما جغر ما ٧ان 

                                              

 156 - 2/155 الخمهُض( 881)

 380 - 2/378( ٢ىاَ٘ ألاصلت 882)
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ها بُاها, و٢ا٫ الُىفي: )بنَّ الؿىت لم ج٨ً م ًُ ٣هىعة ٖلى بُان ال٨خاب ٣ِٞ, بل ٧ان بٗ

)  .(883)وبًٗها مؿخ٣ال بىٟؿه لِـ بُاها لٛحٍر

و٢ا٫ الكى٧اوي: )اٖلم ؤهه ٢ض اج٤ٟ مً ٌٗخض به مً ؤَل الٗلم ٖلى ؤن الؿىت اإلاُهغة 

م الخغام, و٢ض زبذ ٖىه نلى هللا  ٘ ألاخ٩ام, وؤجها ٧ال٣غآن في جدلُل الخال٫ وجدٍغ مؿخ٣لت بدكَغ

ٖلُه وؾلم ؤهه ٢ا٫: "ؤال وؤوي ؤوجِذ ال٣غآن ومشله مٗه", ؤي: ؤوجِذ ال٣غآن وؤوجِذ مشله مً 

م ٧ل طي هاب مً  م لخىم الخمغ ألاَلُت وجدٍغ الؿىت التي لم ًى٤ُ بها ال٣غآن, وطل٪ ٦خدٍغ

حر طل٪ مما لم ًإث ٖلُه الخهغ(  .(884)الؿبإ ومسلب مً الُحر ٚو

ؤال َل ٖسخى عظل " :: ٢ا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلصمٗض ٨ًغب ٢ا٫رمظي ًٖ اإلا٣ضام بً و٢ض عوي الت

٨خه ٣ُٞى٫ بُيىا وبِى٨م ٦خاب هللا ٞما وظضها ُٞه خالال  ى مخ٩ئ ٖلى ؤٍع ًبلٛه الخضًض ٖجي َو

بً ٢ا٫ ا .(885)"هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٦ما خغم هللا وبن ما خغم عؾى٫ُ  ,اؾخدللىاٍ وما وظضها ُٞه خغاما خغمىاٍ

                                              

 (510اله٣ٗت الًٛبُت )م ( 883)

 1/96 ( بعقاص الٟدى٫ 884)

ضون : ) 227 - ٢1/223ا٫ ابً بُت في "ؤلاباهت ال٨بري" ( 885) ولُٗلم اإلاامىىن مً ؤَل ال٣ٗل والٗلم ؤنَّ ٢ىما ًٍغ

ىن ٖلى َمً ٢لَّ ٖلُمه وي٠ٗ ٢لبه بإجهم ًضٖىن بلى ٦خاب هللا  ٗت وصعوَؽ آزاع الٗلم والؿىت، ٞهم ًمَى ببُا٫َ الكَغ

ىه ًضبغون، وله ًسالٟىن, وطل٪ ؤجهم بطا ؾمٗىا م مً ٦خاب هللا حهغبىن ٖو ٗملىن به، َو ؾىت عوٍذ ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  َو

عواَا ألا٧ابغ ًٖ ألا٧ابغ وه٣لها ؤَُل الٗضالت وألاماهت، وَمً ٧ان مىي٘ ال٣ضوة وألاماهت وؤظم٘ ؤثمت اإلاؿلمحن ٖلى صختها ؤو 

ا بالغص لها، و٢الىا إلاً عواَا ٖىضَم: ججض َ م بها، ٖاعيىا جل٪ الؿىت بالخالٝ ٖلحها وجل٣َى ظا في ٦خاب هللا؟ خ٨م ٣ٞهاَئ

ل هؼ٫ َظا في ال٣غآن؟ واجىوي بأًت مً ٦خاب هللا ختى ؤنض١ بهظا. ٞاٖلمىا عخم٨م هللا ؤن ٢اثل َظٍ اإلا٣الت بهما جغ٤٢  َو

جخضٍ بؿٍغ  ٓهغ ؤلاؾالم بضٖىاٍ ٍو ًُ ت اإلالخضًً،  ًمغ ٖلى ٍَى ؿغ زبِئا في بعبٛاء ًخدلى بدلُت اإلاؿلمحن ٍو ًٖ نبىح َو

ىاٍ، ٞؿبُُل الٗا٢ ل الٗالم بطا ؾم٘ ٢اثَل َظٍ اإلا٣الت ؤن ٣ًى٫ له: ًا ظاَال في الخ٤، زبِشا في الباًَ، ًا مً زُئ به َو

٤ الغقاص وؾبُل ؤَل الؿضاص، بن ٦ىذ جامً ب٨خاب هللا، وؤهه مجز٫ مً ٖىض هللا، وؤن ما ؤمغ٥ هللا به وما جها٥ ٖىه  ٍَغ

ه، ٞةن هللا ؤمغ٥ بُاٖت عؾىله و٢بى٫ ؾ
ُ
يخه، ألن هللا ٖؼ وظل بهما ط٦غ ٞغاثًه وؤوامٍغ بسُاب ؤظمله، ٞغى  ٖلُ٪ ٢بىل

ى٠٢ ألامت ٖلى خضوص  و٦الٍم ازخهٍغ وؤصعظه، صٖا زل٣ه بلى ٞغاثٌ ط٦غ ؤؾماَءَا، وؤمغ هبُه بإن ًبحن للىاؽ مٗاهحها، ٍو

َن ِللىَّ  َغ ِلُخَبّحِ
ْ
٦ ِ
ّ
َ٪ الظ ُْ َىا ِبلَ

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ُغوَن{, ٞغبىا حٗالى َى قغاجٗها ومغاجبها، ٣ٞا٫ جباع٥ وحٗالى: }َوؤ

َّ
٨ َٟ َخ ًَ ُهْم 

َّ
ل َٗ
َ
ْحِهْم َول

َ
ّؼ٫َِ ِبل

ُ
اِؽ َما ه

 َٖ  ِ
َّ
{، و٢ا٫: }َوَّلِل

َ
اة
َ
٧ ىا الؼَّ

ُ
 َوآج

َ
ة
َ

ال ٢ُُِمىا الهَّ
َ
ِذ{, و٢ا٫: اإلاجز٫، وهبِىا ملسو هيلع هللا ىلص َى اإلابحن ٢ا٫ هللا ٖؼ وظل: }َوؤ ِْ َب

ْ
اِؽ ِحجُّ ال ى الىَّ

َ
ل

َدجَّ 
ْ
ىا ال ِجمُّ

َ
ْم{, ٞلى ٖاعي٪ مً َى في }َوؤ

ُ
ْبِل٨

َ
٢ ًْ ًَ ِم ِظً

َّ
ى ال

َ
ل َٖ ِخَب 

ُ
َما ٦

َ
اُم ٦ َُ ُم الّهِ

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ ِخَب 

ُ
{، و٢ا٫: }٦ ِ

َّ
 َّلِل

َ
ْمَغة ُٗ

ْ
ٜ  َوال الَؼ

َال٪، و٢ا٫ ل٪: بن الهالة التي صٖاوي هللا بلى ب٢امتها بهما هي نالة في ٖمغي ؤو نالة واخضة في ٧ل ًىم، ؤو ٖاعي٪ في 

ث الخمـ، ٣ٞا٫: بن نالة الٓهغ ع٦ٗخان، ؤو نالة الٗهغ زالر ع٦ٗاث، ؤو ٢ا٫ ل٪: بن التي حؿغ ال٣غاءة بخضي الهلىا

ٞحها مً نالة الجهاع ؾبُل٪ ؤن ججهغ به , وما ججهغ به في نالة اللُل والٟجغ ؾبُل٪ ؤن جساٞذ به، ؤو ٢ا٫ ل٪: بن هللا 

 
ْ
ْىِم ال ًَ  ًْ ِة ِم

َ
ال ىِصَي ِللهَّ

ُ
ا ه
َ
{، ٣ٞا٫: بهما ؤمغوي هللا بالؿعي والظ٦غ حٗالى ٢ا٫: }ِبط َ٘ ُْ َب

ْ
ُعوا ال

َ
ِ َوط

َّ
ِغ اَّلل

ْ
ى ِط٦

َ
ْىا ِبل َٗ اْؾ

َ
ِت ٞ َٗ ُجُم

، ؤو ٢ا٫ ل٪: بن الهالة ًىم الجمٗت ؤعب٘ ع٦ٗاث ٦ؿاثغ ألاًام  ولِـ ججب ٖلي نالة، وبهما ؤط٦غ هللا بلؿاوي، وؤههٝغ
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نالة الغ٦ٗخحن والجهغ ٞحهما بال٣غاءة في ٦خاب هللا مىيٗا، ؤو مشل نالة الٓهغ مً ٚحر زُبت، وبال ٞإوظض لي للخُبت و 

٢ا٫ ل٪: بن هللا ؤمغوي بالؼ٧اة، وبهما ججب ٖلى مً مٗه ؤل٠ صًىاع في ٖمٍغ مغة واخضة صًىاع واخض، ؤو ٢ا٫ ل٪ ٢اثل: بهما 

ثم، وألاوٗام؟، ؤو ٢ا٫ آزغ: بن الؼ٧اة في الظَب والىع١، وال ػ٧اة في الخبىب، وال البهاثم، ؤو ٠ُ٦ حُٗى الؼ٧اة مً البها

 ً الخُل والبٛا٫ والخمحر، وؤلاماء، والٗبُض، وال٣ٗاعاث، والؿًٟ، والشُاب الٟازغة، والجىاَغ، والُىا٢ُذ التي ًتًز

خجملىن بها مً هِٟـ ألامىا٫، وزُحر ال٣ٗض وألامال٥، ِٞلَم ال جاصي ػ٧اتها؟، ؤو ٢ا٫ ل٪ ٢اثل: بوي ؤحج بال  الىاؽ، ٍو

ال ؤزل٘ زُابي، وال ؤظخيب قِئا مما ًجخيبه املخغمىن، وال ؤمخى٘ مً ظمإ اليؿاء، وؤؾخٗمل الُُب، وال آحي بخغام، و 

ا هللا ٖؼ وظل بهما هي نالة ؤنلحها ؤو َضًت ؤَضحها، ؤو ٢ا٫  جي َىاٝ واخض وؾعي واخض، والٗمغة التي ط٦َغ جٍؼ اإلا٣ُاث، ٍو

ًان، و٢ا٫: بهما ٞغى ٖلى الىبي وؤصخابه، ٣ٞا٫: بن الكهغ الظي ٞغى ل٪: بن الجماع ال ؤعمحها، ؤو ٖاعي٪ في قهىع عم

نُامه بهما َى عمًان الظي ؤهؼ٫ ُٞه ال٣غآن، ؤو ٢ا٫ ل٪: بن الهىم ًٖ الُٗام والكغاب، ٞةن اؾخِٗ الغظل ؤو 

ؤو ٖاعي٪ آزغ اخخ٣ً، ؤو اػصعص ما ال ًا٧ل وال ٌكغب، مشل الخصخى والىىي والدجاعة، وما ؤقبهها لم ًٟؿض طل٪ نىمه، 

٣ٞا٫ ل٪: بن هللا ٖؼ وظل ظٗل محرار آلاباء لؤلبىاء وألاػواط والؼوظاث وؤلازىة وألازىاث، ٞإها ال ؤمى٘ ابىا ؤن ًغر ؤباٍ، 

وبن ٧ان الابً ٢اجال ؤو ٧اٞغا ؤو ٖبضا، وطل٪ الغظل ًغر ػوظخه الحهىصًت والىهغاهُت، وألامت ٞةن هللا ٖؼ وظل ؾماَا 

ْم{، وماطا ٦ىذ ٢اثال لغظل ٢ا٫ ل٪: بن هللا ٖؼ وظل ط٦غ املخغماث مً ػوظت، و٢ض ٢ا٫: }وَ 
ُ
ْػَواُظ٨

َ
َغ٥َ ؤ

َ
 َما ج

ُ
ْم ِهْه٠

ُ
٨
َ
ل

ْم{، ٞلم ًمىٗجي ؤن ؤظم٘ بحن اإلاغؤة وزالتها ؤو بحن اإلاغ 
ُ
ِل٨
َ
ْم َما َوَعاَء ط

ُ
٨
َ
ِخلَّ ل

ُ
ً: }َوؤ ؤة اليؿاء في ٦خابه، زم ٢ا٫ ٖىض آزَغ

مَّ 
ُ
متها، و٦ظل٪ ٢ا٫: }َوؤ ا بلبن، ٞما جهى٘ بباقي ٖو ِت{ ٞما خغم في ٦خابه ٚحَر َٖ َيا ًَ الغَّ ْم ِم

ُ
٨
ُ
َىاج

َ
ز
َ
ْم َوؤ

ُ
َى٨ ْٗ ْعَي

َ
ِحي ؤ

َّ
ُم الال

ُ
٨
ُ
َهاج

جؼي ؤًًا مً  املخغماث بالغيإ بمشلهً مً اليؿب، والىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٣ًى٫: "ًدغم مً الغيإ ما ًدغم مً اليؿب". وٗم ٍو

ٞٛحر مىظىص في ٦خاب هللا ٢ض ؤباح ٧ل ما ٧ان بٗض اإلاؿمُاث، وماطا ٖؿا٥ ٦ىذ ٢اثال إلاً ٢ا٫  لبن الٟدل مشله، و٧ل طل٪

ْىُث ِبْن 
َ ْ
ُم اإلا

ُ
َخَض٦

َ
َغ ؤ ًَ ا َخ

َ
اة ألبىي، وألا٢غب مً ٢غابتي، ٞةهه ٢ا٫: }ِبط ل٪: بن هللا ؤمغوي ؤن ؤظٗل ونُتي بن خًغججي الٞى

ًِ وَ 
ًْ َىاِلَض

ْ
 ِلل

ُ
ت َُّ َىِن

ْ
ْحًرا ال

َ
َغ٥َ ز

َ
٣ِحَن{؟ وما ؤهذ ٢اثل إلاً ٢ا٫ ل٪: بن هللا ٖؼ وظل ٢ا٫: ج خَّ

ُ ْ
ى اإلا

َ
ل َٖ ا  ِٝ َخ٣  ُغو

ْٗ َ َغِبحَن ِباإلاْ
ْ
٢
َ ْ
ألا

َؿَبا{ ٞمً ؾغ١ هىاة ٞما ٞى٢ها ٞهى ؾاع١، ٞإها ؤعي ٢ُ٘ ً
َ
ِضَحُهَما َظَؼاًء ِبَما ٦ ًْ

َ
ىا ؤ ُٗ

َ
ُ
ْ
ا٢
َ
ٞ 
ُ
ت
َ
اِع٢ اِع١ُ َوالؿَّ ضٍ مً خُض }َوالؿَّ

ٚحٍر ٞهى ؾاع١، و٢ا٫ ل٪ آزغ: الُض مً ألاهامل بلى اإلاى٨ب ٧لها ًض ٞإها ؤ٢ُ٘ الؿاع١ مً مى٨به، و٢ا٫ ؾغ٢ها مً خغػ ؤو 

ل٪ آزغ: ال ؤ٢ُ٘ بال ؤَغاٝ ؤهامله ". َظا وقبهه، وما لى اؾخ٣هِىاٍ لُا٫ ال٨خاب، و٦ثر ؤلاؾهاب، ٞبم بطا ؤهذ ٢اَ٘ 

ل ل٪ ملجإ جلجإ بلُه، ؤو  شخيء حٗى٫ ٖلُه ٚحر ؾىت عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص التي ٞغى هللا حجخه وصاعت ًٖ هٟؿ٪ زهىمخه؟ َو

 ٖلُ٪ َاٖخه ٞحها و٢بىلها والٗمل بها ٞةن ٢لذ: وما الؿىت التي َظا مىيٗها؟ ٢ُل ل٪ َى ما ؤمغ به عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وههى

ضي والتر٥ له ٖلى ؾبُل الٗىاص ٦ٟغ ويال٫، ٖىه، و٢اله ؤو ٞٗله، و٧ل طل٪ ٞىاظب ٖلُ٪ ٢بىله، والٗمل به ٞاجباٖه َ

غصون  جخضون م٣الخه، ٍو وعؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ض ٖلم ؤهه ؾ٩ُىن في آزغ الؼمان ؤَل بلخاص وػَٜ ويال٫ ٨ًظبىن ؾيخه ٍو

ٗخه، ٞلظل٪ ٢ا٫ ٞحهم ما ٢ا٫  ( اَـ .قَغ

ٟاؾض في ؤي ٢غآن وظض ؤن الٓهغ ؤعب٘ ع٦ٗاث ووؿإ٫ ٢اثل َظا ال٣ى٫ ال: ) 80 - 2/79و٢ا٫ ابً خؼم في "ؤلاخ٩ام" 

وؤن اإلاٛغب زالر ع٦ٗاث وؤن الغ٧ٕى ٖلى نٟت ٦ظا والسجىص ٖلى نٟت ٦ظا ونٟت ال٣غاءة ٞحها والؿالم وبُان ما ًجخيب 

ضاص اإلاإزىط مجها الؼ٧اة وم٣ضاع الؼ٧اة  في الهىم وبُان ٦ُُٟت ػ٧اة الظَب والًٟت والٛىم وؤلابل والب٣غ وم٣ضاع ألٖا

ت ونٟت الهالة بها وبمؼصلٟت وعمي الجماع ونٟت ؤلاخغام وما ًجخيب ا إلاإزىطة وبُان ؤٖما٫ الدج مً و٢ذ الى٢ٝى بٗٞغ

ُٞه و٢ُ٘ ًض الؿاع١ ونٟت الغيإ املخغم وما ًدغم مً اإلاأ٧ل ونٟت الظباثذ والطخاًا وؤخ٩ام الخضوص ونٟت و٢ٕى 

وبهما في  ,عي وؤلاًمان وألاخباؽ والٗمغي والهض٢اث وؾاثغ ؤهىإ ال٣ٟهالُال١ وؤخ٩ام البُٕى وبُان الغبا وألا٢ًُت والخضا

ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص و٦ظل٪ ؤلاظمإ بهما  وبهما اإلاغظٕى بلُه في ٧ل طل٪ الى٣ُل  ,ال٣غآن ظمل لى جغ٦ىا وبًاَا لم هضع ٠ُ٦ وٗمل ٞحها
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ل: "بن ما خغم لىدىي في م٣ضمت "البضع اإلاىحر" ا : )٢ا٫ ٖلُه الهالة والؿالم في خضًض ٍَى

ت، ؤوصٖه ألاثمت:  -عؾى٫ هللا ٦ما خغم هللا  ٖؼ وظل". خضًض صخُذ مً ٚحر ق٪ وال مٍغ

الترمظي في "ظامٗه" وخؿىه، والخا٦م في "مؿخضع٦ه" وصدخه، والبحه٣ي و٢ا٫: بؾىاصٍ 

 .(886)صخُذ(

غِ ٢ا٫ في جدٟ ٘   الخىبُه جىبُش   ٧لمِت  ت ألاخىطي: )٢ا٫ الُُبي: في ج٨ٍغ وكإ مً ًٍٚب  وج٣َغ

ر الغؤَي  ٍُٖٓم  ٖلى  ٖلى مً جغ٥ الؿىت والٗمَل بالخضًض اؾخٛىاًء بال٨خاب, ٠ُ٨ٞ بمً عجَّ

ُٓم  َر الخضًض اهخهى. ٢ا٫ ال٣اعت: لظا عجَّ  ا  ؤلاماُم ألٖا  ولى يُٟٗا ٖلى الغؤي ولى ٢ٍى
َ
الخضًض

 .(887)اهخهى(

ؤنىلُت مدًت, ب٣ُ٘ الىٓغ ًٖ  و٢ض ٧ان ٚغيىا بُان ما في ٦الم الكُش مً ظهٍت ٢لذ: 

ً عجخان ال٣ى٫ بىظىب الٛؿل ؤو هضبِخه, وبهما  عجخان ال٣ى٫ بىجاؾت ال٩لب ؤو ٖضمها ٖو

 ٧ان بدشىا في مإزظ الخ٨م ٦ما ؤوعصٍ الكُش.

( ٞهى ؤصعي ما خ٣ُ٣خه؟ ظاء الخضًض والالكاَبي ًٖ مال٪: )ابً الٗغبي و وؤما ما خ٩اٍ 

َل ٧ان مال٪ ٣ًى٫ ٌٛؿل ؤلاهاء ؾب٘ مغاث بطا ولٜ ال٩لب في خُض ٢ا٫ سخىىن: ) "اإلاضوهت"في 

وما ؤصعي ما ؤلاهاء في اللبن وفي اإلااء؟ ٢ا٫ ابً ال٣اؾم: ٢ا٫ مال٪: ٢ض ظاء َظا الخضًض 

الؿبإ, و٧ان  ، ٢ا٫: و٧إهه ٧ان ًغي ؤن ال٩لب ٧إهه مً ؤَل البِذ ولِـ ٦ٛحٍر مًخلُلخه

 . (888)(ووان ًًٗفه٣ًى٫: بن ٧ان ٌٛؿل ٟٞي اإلااء وخضٍ, 

بن ٧ان ٢ى٫ مال٪ )ال ؤصعي ما خ٣ُ٣خه؟( ٖباعة ًٖ ٖضم الاَخضاء للمٗجى الظي ى٣ى٫: ٞ

ِلب الٛؿُل 
ُ
 َخَمَل مال٪  َظا ألامَغ و٢ض ٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض: )والدؿبُ٘, ُٞد٤َّ له طل٪,  ألظله َ

خ٣اٖلى الخٗبُّ   ِص ض، اٖل
َ
خه ؤصخاُبه بظ٦غ َظا الٗضص املخهىم، اإلااء وؤلاهاء, وعبما عجَّ  ٍ َهاعة

ى الؿب٘  .(889)(َو

                                                                                                                                             

ى اإلاغؾى  ٞمً ؤعاص الى٢ٝى ٖلحها ٞلُُلبها  ,م ب٨خاب اإلاغاجبَى ٖلى مؿاثل ٌؿحرة ٢ض ظمٗىاَا ٧لها في ٦خاب واخض َو

 ,ل٩ان ٧اٞغا بةظمإ ألامت ,ال هإزظ بال ما وظضها في ال٣غآن :ولى ؤن امغؤ ٢ا٫ ,ٞال بض مً الغظٕى بلى الخضًض يغوعة ,َىال٪

٣٘ ٖلُه اؾم نالة ألن طل٪ َى ؤ٢ل ما ً ,ول٩ان ال ًلؼمه بال ع٦ٗت ما بحن صلى٥ الكمـ بلى ٚؿ٤ اللُل وؤزغي ٖىض الٟجغ

 ( اَـ .و٢اثل َظا ٧اٞغ مكغ٥ خال٫ الضم واإلاا٫ ,وال خض لؤل٦ثر في طل٪

 1/256( البضع اإلاىحر 886)

 7/356( جدٟت ألاخىطي 887)

 1/115اإلاضوهت ( 888)

 75 - 1/74( بخ٩ام ألاخ٩ام 889)
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٣ٞض هو زلُل في مسخهٍغ ٖلى هضب ٚؿل ؤلاهاء اإلاكهىع ٖىض اإلاال٨ُت, َى ٢لذ: و 

وبهما  ,٢ىله: )حٗبضا( اٖلم ؤن ٧ىن الٛؿل حٗبضا َى اإلاكهىع , ٢ا٫ الكُش دمحم الضؾىقي: ))حٗبضا(

غخ٨م ب٩ىه ْب الٛؿُل في الخجًز
َ
ُل ًُ  .(890)(ه حٗبضا لُهاعة ال٩لب, ولظل٪ لم 

ض وؤهه ٖباعة  ٢ا٫ ابً ولهظا , هًٖ زفاء اإلاٗنى ال ٖضمِ و٢ض ج٣ضم بُان خ٣ُ٣ت الخٗبُّ

ىا ٖلحها واَلٗىا ٖلحها ٞظا٥, وبال 
ْ
ٗت: )ٞةْن بَدش م التي ؤهُُذ بها ؤخ٩ام الكَغ

َ
ٖاقىع في الِخ٨

ُىا الخ٨َم حٗبضًا, ِل٘ ٖلى خ٨مخه( َؾمَّ
َّ
ُ
َ
٢ا٫ بًٗهم: )بطا عجؼ ال٣ُٟه ًٖ  و٢ض, (891)ؤي: لم ه

, وبطا عجؼ ٖىه  حٗلُل الخ٨م ٢ا٫: َظا حٗبضي, وبطا عجؼ ٖىه الىدىي ٢ا٫: َظا مؿمٕى

 .(892)الخ٨ُم ٢ا٫: َظا بالخانُت(

َٕ  مالٍ٪  اإلا٣هىُص مً بًغاص ٢ى٫ ل٨ً بن ٧ان  ظل٪ في خحز لٗضم ألازظ بالخضًض ٞبه  الخظع

مها مىظبا لتر٦ها للؼم جغ٥ُ ؾجٍن ٦شحرة بال مىظٍب  , بط لى ٧ان الجهُل ى٘اإلا
َ
 بمٗاوي الؿجن وِخ٨

ً  ًٞال ًٖ ٖالم, ٞحهاؾىي الجهل بالخ٨مت واإلاهلخت  ِ
ًّ ظا ال ٣ًىله َص م بهما الٗالِ  ألن, َو

١ جهاًت ما ٖىضٍ الجهل بالٟغ ٞالغاص للخضًض َىا ؤما و دجت مً ظهت الٗلم ال الجهل, الًىهب 

ه في ؤلاهاء,  بسالٝ ٚحٍر مً الخُىاهاث, اإلاازغ الظي ؤوظب لل٩لب خ٨ما بالٛؿل ؾبٗا مً ولٚى

: " الغؾالت"الكاٞعي في ٦خاب ؤلامام َم ٞغ١َّ, وفي َظا ٣ًى٫ وما ٞغ١َّ بِىه الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ال ٣ًا٫ ُٞه: لِ 

( ًُّ ُؿ ُما ًسال -ملسو هيلع هللا ىلص-وََ  ٞو
ً
ًُ في الصخيِء ؾىت  ٟه ؤزغي، ٞال 

َ
ِ س
ّ
ٌُ الؿامٗحن بحن  ُو ل ازخالف بٗ

ؿً ؾىت في هّوٍ  ًَّ اللخحن َؾ  الخالحن ؿً في مٗجً  ٞحهما. َو ى ًسالٟه مٗىاٍ، ُٞدٟٓها خاٞٔ، َو

جامٗه في مٗجىفي مٗجً    : -ى ٍو
ً
ٍ جل٪ الؿىت، ٞةطا ، ُٞدٟٔ ٚحرُ الزخالف الخالحنَا، ٚحرَ  ؾىت

ٌُ ِٟ ما َخ  ي ٧لٌّ ؤصَّ  حن ازخالٞا، ولِـ مىه شخيء مسخل٠... و٧ل ما ٧ان ٦ما الؿامٗ ٔ عآٍ بٗ

غ١َّ  ونٟذ ؤمطخي ٖلى ما ؾىه،
َ
ّغ١ِ بحن ما ٞ

ُ
بِىه مىه, و٧اهذ َاُٖخه في حكُٗبه ٖلى ما  ملسو هيلع هللا ىلصٞو

٣َْل: ما ٞغ١ بحن ٦ظا ٦ظا؟ ألنَّ ٢ى٫: "ما ٞغ١ بحن ٦ظا  ًُ , ولم 
ً
ه واظبت ؟" ُٞما ٞغ١َّ بِىه ٦ظاَؾىَّ

 هللا  :ال ٌٗضو ؤن- ملسو هيلع هللا ىلص عؾى٫ُ هللا
ُ
٩ًىن ظهال ممً ٢اله ؤو اعجُابا قغا مً الجهل, ولِـ ُٞه َاٖت

                                              

 86 - 1/85واهٓغ: الكغح الهٛحر م٘ خاقُت الهاوي ,  1/83( خاقُت الضؾىقي ٖلى الكغح ال٨بحر 890)

 (57ؤنى٫ الىٓام الاظخماعي في ؤلاؾالم )م  (891)

ي (892)  (407)م  ألاقباٍ والىٓاثغ للؿَُى
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لم ٨ًً ألخٍض بصزا٫ُ "ِلَم" وال "٠ُ٦" وال في ٦خاب "ازخالٝ الخضًض" : ) ٣ٍى٫ , و (893)(باجباٖه

 .(894)(قِئا مً الغؤي ٖلى الخبر ًٖ عؾى٫ هللا

 نْ و٢ض عوي ًٖ ؤبي ؾُٗض ؤلاِ 
َ
ُ 
ْ
ؤن عظال ٢ا٫ له: ؤًجىػ الاؾدىجاء بالٗٓم؟ ٢ا٫:  (895)غي س

, ٢ا٫: ٣ٞا٫ له: ؤلاوـ "بزىاه٨م مً الجً ى ػاصُ َ"؟ ٢ا٫: ألن عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫: َم ال, ٢ا٫: لِ 

ى ػاص ؤلاوـ, ٞجز٫ ٖلُه  َم ؤًٞل ؤم الجً؟ ٢ا٫: بل ؤلاوـ, ٢ا٫: ٞلِ  هجىػ الاؾدىجاء باإلااء, َو

 وؤزظ بدل٣ه
ُ
ى ٣ًى٫: ًا ػهض٤ً ح هللا ملسو هيلع هللا ىلص, وظٗل ًسى٣ه, ٞلىال ؤجهم ؤصع٧ٍى  ى عؾى٫َ ٗاعِ , َو

 .(896)ل٣خله

٢ا٫ ابً الجىػي: )متى عؤًذ ال٣ٗل ٣ًى٫: ِلَم؟ ٞإزغؾه بإن ج٣ى٫ له: ًا ٖاظؼ, ؤهذ ال و 

 
َ
تراى ٖلى اإلاالِ  حٗٝغ خ٣ُ٣ت  .(897)٪؟!(هِٟؿ٪، ٞما ل٪ والٖا

ٞالخانل مً مجمٕى ما ج٣ضم ؤن الصخابت عضخي هللا ٖجهم ي: )و٢ض ج٣ضم ٢ى٫ُ الكاَب

، ظغي  ِلُمىا مٗىاٍ ؤو َظِهلٍى َٖ ومً بٗضَم عضخي هللا ٖجهم لم ٌٗاعيىا ما ظاء في الؿىت بأعائهم، 

ى ال٣ٗل ـ ٖلى  َم الىا٢َو ـ َو ى اإلاُلىب مً ه٣له، لُٗخبر به مً ٢ضَّ لهم ٖلى مٗهىِصَم ؤو ال, َو

ى الكٕغ ـ  (.ال٩امل ـ َو

ه 
ُ
ُٕ طل٪ وامخشال لى َظا ٞلما ههب الكإع ولٙى ال٩لب ٖالمت ٖلى الٛؿل وظب اجبا ٖو

٠ ٖلى ِؾّغٍِوبن لم 
َ
ى٢ ه, ولهظا ٢ا٫ الٛؼالي: )بن الٗالماث اإلاىهىبت مً ظهت الكٕغ وخ٨مخِ  ًُ

ىاِؾب(
ُ
بٗت ؾىاء هاؾبذ ما هي ٖالمت ٖلُه ؤو لم ج  .(898)مخَّ

                                              

 (215 - 214( الغؾالت )م 893)

 8/591( ألام 894)

ض ؤلانُسغي، ٢ا٫ الظَبي: )( 895) ؤلامام، ال٣ضوة، الٗالمت، قُش ؤلاؾالم، ؤبى ؾُٗض الخؿً بً ؤخمض بً ًٍؼ

ج... ٢ا٫ ؤبى بسخا١ اإلاغوػي: إلاا صزلذ بٛضاص لم ٨ًً بها مً ٌؿخد٤ ؤن ًضعؽ  الكاٞعي، ٣ُٞه الٗغا١، وع٤ُٞ ابً ؾٍغ

ى ناخب وظه. و٢ا٫: ماث ؤلانُسغي في ظماصي آلازغة، ؾىت  ج وؤبى ؾُٗض ؤلانُسغي. ٢ا٫ الظَبي: َو ٖلُه بال ابً ؾٍغ

ً وزالر وماثت, وله ه٠ُ وزماهىن ؾىت كٍغ  252 - 15/250 (. ؾحر ؤٖالم الىبالء زمان ٖو

خذ الُاء اإلاهملت وؾ٩ىن الخاء اإلاعجمت  -وؤلانُسغي ٢ا٫ ابً زل٩ان: ) ب٨ؿغ الهمؼة وؾ٩ىن الهاص اإلاهملت ٞو

َظٍ اليؿبت بلى بنُسغ، وهي مً بالص ٞاعؽ، زغط مجها ظماٖت مً الٗلماء عخمهم هللا حٗالى، و٢ض ٢الىا في  -وبٗضَا عاء 

اصة الؼاي، ٦ ا في اليؿبت بلى مغو والغي ٣ٞالىا مغوػي وعاػي اليؿبت بلى بنُسغ بنُسغػي ؤًًا بٍؼ ُاث ما ػاصَو (. ٞو

ُان   2/75ألٖا

ي )م ( 896)  (118نىن اإلاى٤ُ وال٨الم للؿَُى

 (377( نُض الخاَغ )م 897)

 (292اء الٛلُل )م ٟ( ق898)
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ضم اإلاىاؾبت مٗىاَا ٖضُم ْهىع وظ ِغٝ ٖو ُٖ ه جإزحر الٗالمت في الخ٨م, ألن اإلاىاِؾب ما )

َذ ؤهه (899)وظُه جإزحٍر في الخ٨م( ٦ما ٢ا٫ الٛؼالي , وطل٪ الىظه َى اإلاهلخت والخ٨مت, و٢ض ٖٞغ

 ُٕ تها, ألنَّ  ال ًخى٠٢ الاجبا , ٢ا٫ الٛؼالي: )ما ٖٝغ ظٗل الكٕغ بًاٍ  بالخإزحرِ  الٗلَم  ٖلى مٗٞغ ٍٝ ٧ا

ٝغ جإزحُرٍ, ب ُٖ  ٣ٞض 
ً
, و٢ا٫ (900)ط ال مٗجى للخإزحر بال خهى٫ الخ٨م مً ؤزٍغ وبؿببه(ٖلت

بطا زبذ بالىو ؤو ؤلاظمإ ؤن الىن٠ ًازغ لم ًدخج بلى اإلاىاؾبت, ختى لى زبذ بهما الؼع٦صخي: )

ؤن بًالط الٟغط في الٟغط املخغم ًازغ في وظىب الخض، ووظضها َظا اإلاٗجى في الالثِ, خ٨مىا 

ِٔ بت خبالخض وبن لم هجض مىاَؾ   . (901)(ألاوؿاب ٟ

 ِٖ ِ ٢لذ: ولهظا ٣ٞض ج٣غع في باب ال٣ُاؽ ؤن اإلاٗجى الظي زبدذ 
ّ
٤ ؤلاًماء والخىبُه خُ َُّ ل ه بٍُغ

ىاِؾب, ؤي: وبن لم جٓهغ اإلاهلخت التي ألظلها ُظ  ًُ ٘  وبن لم  َب  ِٗ مخَّ
ُ
الصخُذ ٖلت, َظا  ل الىن٠

 .(902)الظي ٖلُه ألا٦ثر

ب الخ٨م ٖلى  ولهظا إلاا ط٦غ الٛؼالي في "قٟاء الٛلُل" غجَّ ًُ ؤنَّ مً ؤهىإ مؿل٪ الخىبُه ؤن 

ل 
َّ
الٟٗل بٟاء الخ٣ُٗب والدؿبِب, ٩ُٞىن جيبحها ٖلى حٗلُل الخ٨م بالٟٗل الظي عجب ٖلُه, ومش

اعِ }له ب٣ىله حٗالى:  اِع١ُ َوالؿَّ ِضَحُهَما{َوالؿَّ ًْ
َ
ىا ؤ ُٗ

َ
ُ
ْ
ا٢
َ
ٞ 
ُ
ت
َ
ْمخُ }ه: و٢ىلِ  ٢

ُ
ا ٢

َ
ِؿ ِبط

ْ
اٚ
َ
ِة ٞ

َ
ال ى الهَّ

َ
ىا{ْم ِبل

ُ
, ل

ل بالؿغ٢ت "مً ؤخحى ؤعيا مُخت ٞهي له"و٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص: 
َّ
حر طل٪. ٢ا٫: )ٞض٫ ٖلى ؤن ال٣ُ٘ مٗل . ٚو

ؾبب الىيىء الهالة... وؾبب مل٪ اإلاىاث ؤلاخُاء... ٩ٞلُّ طل٪ جىبُه  ٖلى  وؤجها ؾببه, وؤنَّ 

ال ٞحها( زم 
َ
ل ِٖ ْهِب ألاؾباِب 

َ
٢ا٫: )ٞةن ٢ُل: بم جى٨غون ٖلى مً بياٞت ألاخ٩ام بلى ألاؾباب, وه

 وؤلازالت وؤلاقٗاُع 
ُ
ِت الٗلِت اإلاىاَؾبت ظٍ  اإلاٗىىي, صون الخىبُِه  ٣ًى٫: مؿدَىُض مٗٞغ اللٟٓي, َو

 ُٗ ا ظمُ  ألاؾباُب التي ط٦غجمَى
 
ِهم الخٗلُُل لظل٪, ال للخىبُِه مً ظهت  ها مىاِؾبت ُٟ إلاؿبباتها, ٞ

 اللٟٔ؟

الهُٜ للخٗلُل باألؾباب اإلاظ٧ىعة وبن ٧اهذ ألاؾباُب ال  َظٍ ٦ظل٪, ٞةنَّ  ٢لىا: لِـ ألامُغ 

ظا ٣٦ىله ٖلُه الؿالم: "مً مـ ط٦ٍغ ٞلُخىيإ" ل, َو َُّ س
ُ
ٖلى حٗلُل الىيىء  ٞهى جىبُه   ,ج

ل َُّ س ًُ و٦ظل٪ بطا ٢ا٫: "مً ؤ٧ل قِئا مما مؿخه الىاع  .(903)باإلاـ وههبه ؾببا ُٞه, وبن ٧ان ال 

                                              

 (292اء الٛلُل )م ٟق (899)

 (145)م  الؿاب٤( 900)

 3/296( حكي٠ُ اإلاؿام٘ 901)

 2/313الجىام٘ م٘ خاقُت الُٗاع ( اهٓغ: قغح املخلي ٖلى ظم٘ 902)

ول٩ىن الؿبب ما ًشبذ الخ٨م ٣ُٖبه، ؤو ل٩ىن ما بٗض : ) 3/362( ٢ا٫ الُىفي في "قغح مسخهغ الغويت" 903)

الٟاء مؿببا إلاا ٢بلها في ٖٝغ اللٛت، في مشل َظٍ الهُٜ اإلاظ٧ىعة، " جٟهم الؿببُت م٘ ٖضم اإلاىاؾبت " ؤي: ًٟهم ٧ىن 
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٠ ؤو ؤم ,ٞلُخىيإ" , ٞةن ألا٧ل (904)ظي ٞلُخىيإ", ٩ٞل طل٪ ال مىاَؾبت ُٞهو"مً ٢اء ؤو ٖع

الىظه والُضًً, ٞةهه  واإلاـ ال ًىبئان ًٖ الىيىء, بل زغوط اإلاظي مً اإلاىٟظ ال ًىاؾب ٚؿَل 

 ظٗله بًاٍ ؾببا. –مً خُض الخىبُه  –ٟهم بالهُٛت الىجاؾت, وٍُ  مدّلِ  في ٚحرِ  ٚؿل  

 
ُ
ِٗ وبن ؤعصها ؤن ه ٠ِ ض في الخهىٍغ, ختى ال ًدكى ب

ُّ
اؾخيباٍ  ٝ مىؾىؽ  في ال٨ٟغة بلى ج٩ل

ِهم مىه الؿببُت مىاَؾ  ُٟ
َ
بٍت مً َظٍ الهىع, ٞلى ٢ا٫: مً مـ زىبا ؤو ظضاعا ؤو حجغا ٞلُخىيإ, ل

 ًُ  ٟهم مً َظٍ الهىع.٦ما 

 
 
هت ٖلى الخٗلُل, صون اإلاىاؾبت. ولؿىا هى٨غ ؤجها بطا ٧اهذ  ٞض٫ ؤن الهُٛت بىي٘ اللٛت ُمىّبِ

باظخالب َمإهِىت الىٟـ, ول٨ً ؤنل  في الًٓ وؤؾب٤ بلى الٟهم وؤظضَع  ْهَغ بت ٧ان طل٪ ؤمىاِؾ 

 .(905)الخٗلُل ال بض مً ٞهمه(

وال ًًٓ ؤن طل٪ ألظل اإلاىاؾبت, بل ألظل مً الٗلل: ) ىٕىولهظا ٢ا٫ ألابُاعي في َظا ال

ْاَغ اللٛت وم٣خطخى اللؿان, ختى ٣ًى٫ في ٢ىله: "مً مـ ط٦ٍغ ٞلُخىيإ", بن ؾبب الىيىء 

مـ الظ٦غ, و٦ظل٪ بطا ٢ا٫: "مً ؤ٧ل قِئا مؿخه الىاع ٞلُخىيإ", ٞةن َظا ًغظ٘ بلى هٟـ 

 .(906)(الغبِ بالٟاء

 ,ؤلاًماء :الشاوي: )مً باب ال٣ُاؽفي ٞهل "الضا٫ ٖلى الٗلت" و٢ا٫ ال٣غافي في "الخى٣ُذ" 

اْظِلُضواَى زمؿت: الٟاء هدى ٢ىله حٗالى: }و 
َ
اِوي ٞ  َوالؼَّ

ُ
ت َُ اِه غجِب الخ٨م ٖلى الىن٠ هدى , وج{الؼَّ

ؾىاء ٧ان مىاؾبا ؤو لم  :٢ا٫ ؤلامام ,"في قهغ عمًان يوا٢ٗذ ؤَل" :جغجِب ال٨ٟاعة ٖلى ٢ىله

ٌكحر بلى  ,ؤلامام ٞسغ الضًً ؾىاء ٧ان مىاؾبا ؤو لم ٨ًً ومٗجى ٢ى٫ِ (, زم ٢ا٫ في قغخه: )٨ًً

  ؤنَّ 
 
ؤ٦غم الجهالء  :ال٣اثل لى ٢ا٫ ةنَّ بالضاللت ٖلى الٗلُت، و٦ظل٪ الترجِب، ٞ اإلاىاؾبت مؿخ٣لت

  ؤه٨غ الؿامٗىن َظا ال٣ى٫َ  ,وؤًَ الٗلماء
َ
، ومضع٥ الاؾخ٣باح ؤجهم ٞ ابٍى مىا ؤهه ظٗل هِ ٖو

  الجهَل 
َ
في اٖخ٣اص الخٗلُل بال جغجِب الخ٨م  ض  ؤلا٦غام والٗلم ٖلت ؤلاَاهت، ولِـ لهم مؿدىَ  ٖلت

                                                                                                                                             

: مً مـ ط٦ٍغ ٞلُخىيإ، مً ؤ٧ل لخم -ٖلُه الؿالم  -ٖضم مىاؾبخه له، وطل٪ هدى ٢ىله الىن٠ ؾببا إلاا بٗضٍ م٘ 

 ( اَـ . الجؼوع ٞلُخىيإ، وهدى طل٪، بط ال مىاؾبت ُٞه بحن الخ٨م والىن٠، والؿببُت مٟهىمت

و٢ض ال م٣ٗىلُت ُٞه, بمٗجى ٖضم اَخضاء ال٣ٗل للمٗجى الظي ألظله ؤهُِ الخ٨م بظل٪ الؿبب,  :( ٢لذ: ؤي904)

( : )وٗجي باإلاىاَؾبت مٗجى م٣ٗىال ْاَغا في ال٣ٗل(. ٞٗضم اإلاىاؾبت ٖباعة ًٖ ٖضم ْهىع ٢143ا٫ الٛؼالي في مىي٘ آزغ )م 

 اإلاٗجى ال ٖضم اإلاٗجى, ٞخيبه!

 (272 - 271( , واهٓغ ؤًًا: )م 32 - 27قٟاء الٛلُل )م ( 905)

 146 - 5/145. واهٓغ: املخهى٫ للغاػي  3/141الخد٤ُ٣ والبُان ( 906)
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الترجِب ًض٫ ٖلى الٗلُت  ، ٞض٫ طل٪ ٖلى ؤنَّ اإلاىاؾبت م٣ٟىصة َىا ٖلى الىن٠ ال اإلاىاؾبت، ٞةنَّ 

 
ُ
 .(907)(ضث اإلاىاؾبت٣ِ وبن ٞ

ٌُ و٢ا٫ الُىفي: ) كتٍر في اؾخٟاصة الؿببُت مً جغجِب اٖلم ؤن ألانىلُحن ازخلٟىا: َل 

 مىاؾبا للخ٨م، ٦مىاؾبت الؼها للغظم وهدٍى ؤم ال؟ وال٨المُ  الخ٨م ٖلى الٟاء ؤن ٩ًىن الؿبُب 

ٌُ  ,ُٞما بطا ٧ان مىاؾبا ؤو ٚحَر مىاؾب ُٞما ٢ضمىاٍ في طل٪ ٖامٌّ  ى الصخُذ، واقتٍر بٗ  َو

 
ُ
ُٟ  كتٍر مىاؾبخه،ألانىلُحن ؤن ٩ًىن مىاؾبا، بط لى لم ح ضهِ ل ٞإ٧ل" ؤن  م مً ٢ىلىا: "نلى ٍػ

ا. لؤل٧ل، ل٨ىه باَل   الهالة ؾبب   ، ٞىظب ؤن ج٩ىن اإلاىاؾبت قَغ  في اللٛت والٗٝغ

ً ٢ا٫: ؤ٦غم الجها٫ وؤًَ بضلُل ؤن م ,ت وال الٗٝغوالجىاب: ال وؿلم بُالن طل٪ في اللٛ

ٖا٢ل، وما طا٥ بال ؤجهم ًٟهمىن ؾببُت الٗلم لئلَاهت والجهل  ; هٟغ مً ٦المه ٧لُّ الٗلماء

ى مما جإباٍ ال٣ٗى٫.  لئل٦غام، َو

ض ٞإ٧ل، وؤ٧ل ماٖؼ  غابيو٢ىل٨م: نلى ٍػ ٞىظب ٖلُه ال٨ٟاعة، و٢ام  ٞغظم، وبإ ألٖا

ما لِـ  ٖلى ٞهم ؾببُِت  طل٪; حجت ٖل٨ُم، أله٨م بهما ؤه٨غجمٍى بىاءً  الىبي ٞسجض، وؤقباٍ

 
َ
ًُ  بمىاؾب، بط لى لم جٟهمىا الؿببُت ٟهم مً ٢ى٫ ال٣اثل: نلى إلاا ؤه٨غجم َظا ال٨الم، وبهما لم 

في اإلاىاؾبت ال٣ٗلُت; بهما  مىاؾب ٣ٖال، ولِـ ال٨المُ  ٞإ٧ل، ؾببُت الهالة لؤل٧ل، ألهه ٚحُر 

 - ؤن الىبيَّ  صخٍُذ  ً وظٍه ة ال٨الم الؿببُت لٛت، وهدً ه٣ى٫ به، بط لى عوي لىا مِ ال٨الم في بٞاص

 نلى ٞإ٧ل، ؤو ؤ٧ل ٞسجض، وما قئخم مً َظا الباب، لَخ  -ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ٖلى ؤهه  ىا بالؿببُت ُٞه بىاءً ْم ٨

 
 
٪ مً ٢بُل في الىاظباث، ومىضوبت في اإلاىضوباث، وهجٗل طل ٞٗل طل٪، ومخابٗخه ٖلُىا واظبت

 .(908)(ألاؾباب الخٗبضًت، هدى: مً مـ ط٦ٍغ ٞلُخىيإ، و: مً ؤهؼ٫ اإلااء ٞلُٛدؿل. وؤقباٍ طل٪

٤ الىو ؤو  ٞمً اؾخض٫ ٖلى ٖلُِت ٖلى َظا ٢لذ: و  ون٠ٍ ما وجإزحِرٍ في الخ٨م بٍُغ

وَت حجُت الُغ١ اإلاظ٧ىعة لِؿذ مكغ  , ألنَّ (909)ال ًلؼمه ببضاُء اإلاىاؾبتٞةهه ؤلاظمإ ؤو ؤلاًماء 

٤  (910)باإلاىاؾبت   , وبهما اإلاىاؾبت ٍَغ
َ
٢ا٫ الٛؼالي: )اإلاىاؾبت بخضي للضاللت ٖلى الخٗلُل,  ُغ آز

ا ٧الىو وؤلاًماء( َٗغٝ بٛحَر ٌُ ٗٝغ بها ٧ىُن الىن٠ِ ٖالمت, و٢ض  ٌُ  .(911)الُغ١ التي 

                                              

 2/160قغح جى٣ُذ الٟهى٫ ( 907)

 365 - 3/364قغح مسخهغ الغويت ( 908)

ٗٝغ ههُبه ٖلت بضاللت الىو ؤو ؤلاًماء ؤو ( 909) ٌُ ٢ا٫ الٛؼالي: )بن ما ال ًىاِؾب ال ًجىػ ههُبه ٖلت بالغؤي, وبهما 

 (189 - 188ؤلاظمإ(. قٟاء الٛلُل )م 

 وال ًسٟى )( 910)
 
 مىاؾبت

ُ
كتَرٍ ٌُ (. اهٓغ: الُٗاع ٖلى املخلي ْاَغة، وبن ٧ان ال بض مجها في هٟـ ألامغ ؤنَّ اإلاغاَص ال 

 بهما َى باليؿبت بلى ؤهه َل ٌكتٍر . ولهظا ٢ا٫ الؼع٦صخي ُٞما ؤقغها بلُه مً الخالٝ: ) 2/313
َ
واٖلم ؤن َظا الخالٝ
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ُ٘ بهَّ ولهظا ال٣غافي في "قغح املخهى٫" : )   ا همى
ُّ
 جى٢

َ
ٗجي ٖلى اإلاىاؾبت؛ ٞةهه )ٌ ؤلاًماِء  ٠

الىن٠. ٢اله في  ال ًخى٠٢ ٖلى مىاؾبِت  الخ٨م ٖلى الىن٠ِ  جغجَِب  الغاػي( ٢ض ٢ا٫: بنَّ 

 .(912)(ٍ ٧اُٞاوخَض  ال٣ُاؽ. وبطا ا٦خٟى بمجغص الترجِب ٧ان ؤلاًماءُ 

م له ٧ىُن ٢ا٫ الٛؼالي: ) ومً َىا ِ
ّ
ُل بلى بْهاع وظه اإلاىاؾبت بٗضما ُؾل ِ

ّ
ولِـ ًدخاط اإلاٗل

غا في الخ٨ ِ
ّ
، الىن٠ ماز ٍ٘ ما, ألنَّ مٗجى ٧ىِهه مازغا َى: ؤن الخ٨م خهل به وِمً ؤزٍغ م في مىي

 مىظبت، و٢ض ٖٝغ طل٪ باإلظمإ، ٞهاع ٦ما لى ٖٝغ طل٪ بالىو 
ً
وؤنَّ الكإع ههبه ٖلت

ه ًٖ مىاؾبٍت ما.  وؤلاًماء.
ُ
ض اه٩ٟا٦ ُٗ ب ًَ ؿخٛجى ُٞه ًٖ ببضاء اإلاىاؾبت، وبن ٧ان  ٌُ ا ؤهه  ىَّ َِّ و٢ض ب

 ًُ اث الكٕغ -ىظض٣َٞلَّ ما  م الجامض املخٌ؛ ول٨ً: لى  -مً جهٞغ
ُّ
ما ًجغي ٖلى مظا١ الخد٨

وظض وظب اٖخباٍع في ٚحر مدل الىو، بد٨م الضلُل الظي ص٫ ٖلى ؤنل ال٣ُاؽ، و٧ان َظا 

٦ما لى ٢ا٫: ال جبُٗىا الخمغ بالخمغ ألهه خلى؛ ُٞٗتر الؼبِب به بجام٘ الخالوة، بٗض ؤن ٖٝغ 

٤ اإلاهالر. وبطا ٢ا٫: ال الكٕغ ٧ىهه ٖلت وبن ب مه مً ٍَغ لم حٗٝغ مىاؾبخه ووظه ا٢خًاء جدٍغ

بخه. ولم هلخٟذ بلى ٢ى٫ ال٣اثل: ٌُ؛ ٢ِـ ٖلُه ألاعػ وبن لم حٗٝغ مىاؾبجبُٗىا البر بالبر ألهه ؤ

.ب ، والخالوة ٖلت في الخمغ ال في ٚحٍر ى  -والؿبب في طل٪ ٧له ن البُاى ٖلت في البر ال في ٚحٍر َو

٤ الغص ٖغاى ًٖ املخا٫. ٞال ٞغ١ ال٣ٗى٫ باجبإ ألاؾباب، وؤلا  : ٢ًاءُ -ٖلى مى٨غي ال٣ُاؽ ٍَغ

ٗتَم في ٣ٖل َخ  : ا٢خلىا ما -لت الكَغ ٖؼا ألهه ػان؛ وبحن ؤن ٣ًى٫: ا٢خلٍى ألهه بحن ؤن ٣ًى٫ الكإع

ل ن ال٣خل في خ٤ ظمُ٘ الؼهاة وظمُل الُىا٫، وان اهخٟذ اإلاىاؾبت؛ أل  ا هُغص بًجاَب في ؤهَّ  -ٍَى

٤  اإلاىاَؾ  َٖ الىن٠ مىهىبا مِ  ٌٗٝغ بها ٧ىُن  بت ٍَغ  ً ظهت الكٕغ 
َ
 ًم ل

ً
لت له؛ وهي  ا ٖلى الخ٨م ٖو

 .(913)(صون الىو وؤلاظمإ، ٞةطا ْهغ بالىو ؤو ؤلاظمإ: ؤٚجى ًٖ بْهاع اإلاىاؾبت

: ال٣اجُل  ِهْمىا ؤنَّ  و٢ا٫ في مىي٘ الخ٤: )ٞةطا ٢ا٫ الكإع
َ
  ال٣خَل  ال ًغر, ٞ

ُ
غمان, الِخ  ٖالمت

ل ال ًغر, وألاؾىص ال ًغر, ل٨ىا ه٣ى٫: الُى٫ والؿىاص  هاؾبذ ؤو لم جىاؾب, ٞةهه لى ٢ا٫: الٍُى

ما ًخًمىان وظها في اإلاهلخت ال هُل٘ ٖلُه(  .(914)ٖالمت, َو

                                                                                                                                             

ّىِ ألا 
ُ
خ٩ام مً الخ٨مت بما وظىبا ؤو جًُٟال ْهىُع اإلاىاؾبت، وبال ٞال بضَّ مجها في هٟـ ألامغ ٢ُٗا, لالجٟا١ ٖلى امخىإ زل

 3/275(. حكي٠ُ اإلاؿام٘ ٖلى الخالٝ ال٨المي

 (302( قٟاء الٛلُل )م 911)

 9/3763هٟاجـ ألانى٫ ( 912)

 (141 - 140قٟاء الٛلُل )م ( 913)

 (312)م الؿاب٤( 914)
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َغ ) -٦ما ٢ا٫ الٛؼالي  -لخىبُه وؤلاًماء إلاا ٧ان مً ؤهىإ مؿل٪ امً َىا ٞةهه ٢لذ: و 
ُ
ظ٦ ًَ ؤن 

ُٕ في الخ٨م ونٟا، ول  الكاع
ُ
ٚحَر مازٍغ في  م ًهغح بالخٗلُل به، ول٨ً لى ٢ضع طل٪ الىن٠

 
َ
حَر ُمىظٍب له: ل٩ان زاعظا ًٖ ؤلاٞاصة، ولم ج غ لظ٦غ طل٪ الىن٠ ٞاثضة، ٩ُٞىن ٓهَ الخ٨م ٚو

ُع  ٧ان, (915)(ط٦غ الىن٠ جيبحها ٖلى ؤهه الٗلت ٤ِ الما بهظا  ون٠ٍ  لٗلُِت  اإلا٣ّغِ ٍب  ٍُغ
َ
 ٚحَر مُال

تراُى ٖلُه بٗضم اإلاىاؾبت, ولهظا إلاا , و بةبضاء اإلاىاؾبتؤًًا  ٢ا٫ ؤبى بسخا١ ال ًصر الٖا

"والشِب ؤخ٤ بىٟؿها مً  في ٢ى٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص (917)في مىاْغجه م٘ ؤبي اإلاٗالي الجىٍجي (916)الكحراػي 

 ولحها": )ِط 
ْ
ل٪ ط اٖتريه بماُم الخغمحن بإنَّ ٞبمجزلت الىو(,  , والخٗلُُل الهٟت في الخ٨م حٗلُل   ُغ ٦

ُٖ ط٦غ الهٟت في الخ٨م بهما ٩ًىن حٗلُال بطا ٧ان مىاِؾ  )لِـ بصخُذ, ألنَّ  ِ با للخ٨م الظي 
ّ
٤ ل

  ,في بًجاب ال٣ُ٘ ٧الؿغ٢ِت  ,ٖلُه
ُ
ُٖ  مىاؾبٍت  ٚحُر  والشُىبت ِ للخ٨م الظي 

ّ
 وهي ؤجها ؤخ٤ُّ  ,٤ ٖلحهال

  ,بىٟؿها, ٞال ًجىػ ؤن ج٩ىن ٖلت(
ُ
ألهه ال ًىاؾب  لِـ بخٗلٍُل "٪ ؤظابه الكحراػي ٣ٞا٫: )و٢ىل

ا٢ُٗىا  :في ٦الم الٗغب, ؤال جغي ؤهه بطا ٢ا٫ ط٦غ الهٟت في الخ٨م حٗلُل   ال ًصر, ألنَّ  "الخ٨م

٧ان مٗىاٍ لٗلمهم, و٢ىل٪ بهه بهما ًجىػ  ,الٗلماء ـِ ظالِ  :٧ان مٗىاٍ لؿغ٢خه, وبطا ٢ا٫ ,الؿاع١ 

 ب ال٣ُ٘ ال ًصر, ألنَّ ُٞما ًهلر ؤن ٩ًىن حٗلُال للخ٨م الظي ٖل٤ ٖلُه ٧الؿغ٢ت في بًجا

 ُٖ ِ الخٗلُل للخ٨م الظي 
ّ
٣ُ ل ًُ ٤ ٖلُه ٍَغ , وال   ه الكٕغ

َ
  غ في الكٕغ ؤْن ى٨

ُ
َٗ ج  ج

ُ
  ل الشُىبت

ً
 ٖلت

 ًُ  إلؾ٣اٍ الىالًت, ٦ما ال 
َ
 غ ؤن ججٗل الؿغ٢ت ٖلت إلًجاب ال٣ُ٘ والؼها للَج ى٨

ْ
 .(918)ض(ل

ه  -٣هض ٞال٢لذ:  ِ
ّ
ضم الى٢ٝى ٖلى الضٞ٘ في نضع الخضًض بضٖىي ٖ ؤنَّ  -بٗض َظا ٧ل

و٢ض ج٣ضم ًٖ ؤلامام الكاٞعي عخمه هللا ؤهه لم ًجٗل للٗمل ٞاؾض مغصوص,  ؾٍغ وخ٨مخه ؤمغ  

ا ؾىي صخخه, وؤن الخضًض  ًٍ بىفؿهبالخضًض قَغ ىه مؿخغ ه ْهىُع خ٨مت وال ًَى , ٞال ٣ًٍى

                                              

 (39)م  الؿاب٤( 915)

اء ابً ٣ُٖل: )( 916) اعؽ اإلاىاْغة وواخضَا, الكُش ؤبى بسخا١ الكحراػي، بمام الض٢ا٫ ؤبى الٞى هُا وػاَضَا، ٞو

 1/320ىٟاجه(. طًل َب٣اث الخىابلت ٧ان ٌٗلمجي اإلاىاْغة، واهخٟٗذ بمه

 بلى هِؿابىع جل٣اٍ الىاؽ إلاا ٢ضم، وخمل )٢ا٫ الؿمٗاوي: ( 917)
ً
ؾمٗذ ظماٖت ٣ًىلىن: إلاا ٢ضم ؤبى بسخا١ عؾىال

جي ٚاقُت ٞغؾه ومصخى بحن ًضًه،   1/434. َب٣اث الكاُٞٗت البً ٦شحر (و٢ا٫: ؤها ؤٞخسغ بهظاؤلامام ؤبى اإلاٗالي الجٍى

 مً ٢ا٫ ابً ٦شحر: )
ً
، و٢ضم ٖلُىا عؾىال ش َمضان: ؤبى بسخا١ الكحراػي بمام ٖهٍغ و٢ا٫ قحروٍه الضًلمي في جاٍع

مضان ٤ُ٣ ؤوخض ٣ٞحًها ػاًَضا في الضهُا ٖلى الخد و٧ان ز٣ت ,ؤمحر اإلاامىحن بلى الؿلُان مل٪ قاٍ، ؾمٗذ مىه ببٛضاص َو

ػماهه. ٢لذ: و٢ض اظخم٘ في عخلخه َظٍ بةمام الخغمحن إلاا وعص هِؿابىع ٦ما ج٣ضم، وخمل الٛاقُت بحن ًضي الكُش، و٢ا٫: ؤها 

٣ا٫: بجهما جىاْغا، ٞٗالٍ الكُش ؤبى بسخا١ بالدجت ٣ت الجض٫ والبدض، َظا م٘ احؿإ  ,ؤٞخسغ بهظا، ٍو ال٢خضاٍع ٖلى ٍَغ

 1/435ٟهاخت والخُابت والخدهُل(. الؿاب٤ بمام الخغمحن في الٗلم وال

 255 - 4/254َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري ( 918)
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لى َظا ٞما صر مً ؾيىه ملسو هيلع هللا ىلص ٞٗلى الغؤؽ والٗحن, وَخ  ا, ٖو ُ٘ والُاٖت, ْهغ لىا ا هُ ٣ُّ زٟاَئ لؿم

  ٖلى َظالى٣خهغ و وظه الخ٨مت ٞحها ؤم زٟي, 
 
 في بُان ٞؿاص َظٍ الضٖىي, ل٩ُىن لىا ٠ُٖ

ؾجي حهخضي بهضي  غج٨بهاال ً ؾٟؿُت بضُٖتٖلى طل٪ في مىي٘ الخ٤ بن قاء هللا, هبحن ُٞه ؤجها 

َٕ  عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, وؤنَّ  مخى٠٢ ٖلى صع٥ اإلاىاؾباث واإلاهالر ُٞما  مخدخم ٚحُر  واظب  له ملسو هيلع هللا ىلص  الاجبا

 .ٖىه ملسو هيلع هللا ىلص ًإمغ به ؤو ًىهى ٖىه بٗض زبىث ألامغ ؤو الىهي

ًِ  وؤما ٢ى٫ُ  : "الخيبحهاث"في ٦خاب  ال٣اضخي ُٖاى٢ا٫ ٣ض ( ٞو٧ان ًًٟٗهال٣اؾم ) اب

( 
ُ
  َٕ ىػِ ىُ ج

َ
 ْاَغُ  واخٍض  ألهه زبُر الخضًض  في َظا الًمحر ٦شحرا؛ ٣ُٞل: ؤعاص ج٠ًُٗ

ُ
 ٍ هجاؾت

 
َ
اعى ٢ىل ْم حٗالى: } هال٩لب، ٖو

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ  ًَ

ْ
ْمَؿ٨

َ
ا ؤ ىا ِممَّ

ُ
ل
ُ
٩
َ
و٢ُل:  الٛؿل, ٠ وظىَب َّٗ و٢ُل: يَ  {,ٞ

 الٗضص. ٠ جى٢َُذ َّٗ يَ 

ض٫ ٖلُه  ض به الىظىب, ٦ما هدا بلُه ال٣ابسخي, ٍو ٢ا٫ ال٣اضخي: وألاقبه ٖىضي ؤن ًٍغ

  ,جسهُُهه اإلااَء بظل٪
َ
ٓ ْٖ  الُٗام.وؤهه ؤ

َ
 َم بعا٢ت

فلِـ في هظا ما ٠ الخضًض ب٣ىله: "وال ؤصعي ما خ٣ُ٣خه"؛ َّٗ وال حجت إلاً ٢ا٫ بهه يَ 

 هص  غُ ًَ 
ُ
مً  مٗىاٍ وخ٨مت هللا في َظٍ الٗباصة. ؤو ٩ًىن َظا ٖلى مظَِب  , ولٗل اإلاغاص: ما خ٣ُ٣ت

ى مظَُب  مَ ٢ضَّ  ومً ؤثمخىا  مً ال٣ٟهاء ألانىلُحن ظماٍٖت  ال٣ُاَؽ ٖلى زبر الىاخض، َو

 البٛضاصًحن، وَخ 
َ
  ا ؤهه مظَُب ىْ ٩

َ
مً ْاَغ  مً ٢ىله في َظا ألانِل  مال٪، واؾخ٣غئوا الخالٝ

 ٖضَص في ؤٚؿا٫  ً مؿإلِت ٢ىله َظا ومِ 
َّ
ت ومؿإلت اإلاهغاة, وال٣ُاُؽ َىا ٖلى ألانى٫ ؤال ال٣ٖغ

 الىجاؾاث.

 
ُ
َل ٢ىل ض َظا الخإٍو ٍا ت": لِـ ٚؿُل ٍو غاث باألمغ الالػم. و٢ا٫: ؤلاهاء ؾب٘ م ه في "اإلابؿَى

ب ٖىه مً  ٌٛؿل، مً جإو٫ ٖلى مظَب مال٪ ؤن ٚؿله حٗبضا واظبا بٓاَغ ما في عواًت ابً َو

خه م٘ اإلااء ٞحها  .(919)(بعا٢ت الُٗام لدؿٍى

ْاَغ ٦ما ج٣ضم,  ٞٛحُر ٢لذ: ؤما ما ط٦ٍغ مً البىاء ٖلى ج٣ضًم ال٣ُاؽ ٖلى زبر الىاخض 

ظا ألانل لم جشبذ بىظٍه صخُذ  ؾُإحي الخ٣ا بن قاء هللا, زم عجبت  ٦ما, وؿبُخه بلى ؤلامامَو

بط ال مال٪ في ال٣ٟه ج٣خطخي ججزحهه ًٖ َظا ال٣ى٫, ألن خانله عص الخضًض بالجهالت والخسمحن, 

٘ َظا ألانل بحن ٢ًُت الخضًضالجهل بالٟغ١ بحن ألانل و  حجت لهاخب َظا ال٣ى٫ بال , وجَٟغ

 ًُ إ والصخُدحن للجهل الٟاؾض في مؿإلخىا ٣ًخطخي ؤن ال  ٣بل خضًض الىلٙى الشابذ في اإلاَى

ُ٘ الٛؿل, وألانُل ؤ ِلب حؿبُ
ُ
ٖلى  ا٢ُُٗ صلُال َلبذوؤهذ لى  ن ال ٖضص.بالخ٨مت التي ألظلها َ

                                              

 40 - 1/38( الخيبحهاث اإلاؿخيبُت 919)
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ِصرَّ مٗاعِ  َُ ا للخضًض ل٨ىذ ياعبا في خضًٍض باعص, ٖلى ؤن ما ط٦ٍغ ال٣اضخي ًُٟض يً ٖضم الدؿبُ٘ ل

ؤال ٖضص في ؤٚؿا٫ الىجاؾاث ٦ما ٢ا٫, ٢ًُت ال٣ُاؽ  ٖضم مسالٟت الخضًض لل٣ُاؽ, ألن

  ومال٪ ال ًغي هجاؾخه, ٞلم ٌٗاعِى 
ُ
 َغَص ال٣ُاؽ, جإمل. الخضًض

ٍ,  مً ال٣ىاٖض, ٞةن طل٪ ٚحُر  زم لى ؾلمىا مسالٟت َظا الخضًض ل٣اٖضةٍ  وبن مؿخلؼٍم عصَّ

 ٌُ اب: ؤن ٩ًىن الكٕغ ؤزغط ٚاًت ما في الب: )ُٞما ج٣ضم ل مٗىاٍ, و٦ما ٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض٣َٗ لم 

ضاجسهها،  بٌٗ الجؼثُاث ًٖ ال٩لُاث إلاهلخٍت  ولهظا ظٗل , (920)(ُٞجب اجباٖه ؤو حٗب 

ًَ  :ألابُاعي الىٕى الخامـ مً ؤهىإ مؿل٪ ؤلاًماء والخىبُه ُِ )ؤن  ُٕ ٣خ ا مً ٢اٖضة,  ٘ الكاع هٖى

ل٤ الا٢خُإ ٖلى ون٠, ُٞٓهغ ؤن الىن٠ َى ؾبب الا٢خُإ, وطل٪ ٦ما ا٢خ ُ٘ ال٣اجل ٖو

ِهَم ؤن طل٪ ألظل 
ُ
مً اإلاحرار بٗض ؤن ج٣غع الخىاعر بحن ال٣غاباث, ٞلما ٢ا٫: "ال٣اجل ال ًغر" ٞ

ل ال ًغر, وال ًًٓ ؤن طلً بؿبب اإلاىاؾبت٧ىهه ٢اجال,  ,  ٞةهه لى ٢ا٫: ألابٌُ ال ًغر, والٍُى

ُٕ ٞاهٓغ عخم٪ هللا وظىَب اجبا .(921)لٟهم ؤن اإلاٗجى لظل٪, زم ًىٓغ في الؿبر( ٕ ما ا٢خُٗه الكاع

ىاِؾب ؤي ًُ ٘, ما صام  هخِض وبن لم حَ  :مً ٢اٖضة وبن لم 
َ
ال٣ٗل لىظه الٟغ١ بحن ال٣اٖضة واإلا٣خُ

غام بٗض َظا صٞ٘ الٛؿل والدؿبُ٘ الشابذ بىو ٦الم  ًُ الٟغ١ زابخا بةًماء الكإع وجيبحهه, ٠ُ٨ٞ 

وال ,  -والخ٤ ؤهه ال ؤنَل ًسالٟه الخضًض  - مً ال٣ىاٖض الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص بضٖىي مسالٟخه ل٣اٖضةٍ 

, والُُٗب   مً ٣ٞهه وهٍٓغ
ٌّ
في اإلاخإزغ,  ق٪ ؤن وؿبت مشل َظا إلاال٪ عخمه هللا بػعاء  به وَخِ

ولهظا ٢لذ في نضع ال٨الم: )بن ٧ان , (922): "ٖضوٌّ ٖا٢ل زحر  مً نض٤ً ظاَل"٦ما ٢الىاو 

َٕ به لٗضم ألا  عخمه  إلاالٍ٪  ب اإلاغاصَ زظ بالخضًض الخ(, ٞلم ؤوُؿ اإلا٣هىُص مً بًغاص ٢ى٫ مالٍ٪ الخظع

 هللا, وبهما ظٗلخه مغاصا إلاً ؾا١ ٦الم مال٪ مدخجا به ٖلى مغامه.

حٗبضي, ٢ا٫ الخُاب في  م٣ٗى٫  الَظا و٢ض طَب ابً عقض بلى ؤن الٛؿل مً ولٙى ال٩لب 

ًُ : )"مىاَب الجلُل"  ِ٘  عقض ٧ىَن  وازخاع اب   اإلاى
َ
  مساٞت

َ
 ؤن ٩ًىن ال٩
ْ
  ُب ل

َ
٩ُٞىن ٢ض صازل  ,ابً لِ ٧

ٌُ  ً لٗابه اإلااءَ مِ  ل جدضًُض  :كبه الؿم ٢ا٫ما  ض٫ ٖلى صخت َظا الخإٍو الؿب٘ مً  ٍ بالؿب٘؛ ألنَّ ٍو

٣ُ  الٗضص مؿخدبٌّ  ًُ ُٞما ٧ان ٍَغ  -ي مغيه خىقى مىه الؿم، و٢ض ٢ا٫ فه الخضاوي ال ؾُما ُٞما 

                                              

 107 - 2/106بخ٩ام ألاخ٩ام ( 920)

 3/146الخد٤ُ٣ والبُان ( 921)

 (258عوى ألازُاع )م ( 922)
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٣ىا : "-ملسو هيلع هللا ىلص  ً جهبذ بؿب٘ جمغاث عجىة لم َم ل ؤو٦ُتهً"، و٢ا٫: "مً ؾب٘ ٢غب لم جدل ٖليَّ ٍَغ

 .(923)("ًًٍغ طل٪ الُىم ؾم، وال سخغ

 "اإلا٣ضماث"في ٦خاب  -عخمت هللا ٖلُه  -و٢ض طَب ظضي : )" بضاًت املجتهض" ٍ فيخُُٟض و٢ا٫ 

  بلى ؤنَّ 
َّ
ًُ ً ؾبب الىجاؾت. بل مِ اإلاٗجى لِـ مِ  م٣ٗى٫ُ  ل  َظا الخضًض مٗل خى٢٘ ؤن ً ؾبب ما 

 ٩ًىن 
َ
ا، ُٞساٝ مً طل٪ الؿم. ٢ا٫: ولظل٪ ظاء َظا الٗضص الظي بً لِ ال٩لب الظي ولٜ في ؤلاهاء ٧

َ٘ َى الؿب٘ في ٚؿله، ٞةن َظا الٗضص ٢ض اؾخُ  في الٗالط واإلاضاواة  ٦شحرة ٗمل في الكٕغ في مىاي

ظا الظي ٢ا٫  .مً ألامغاى ٣ِت  َى وظه   -عخمه هللا  -َو  ا بنَّ اإلاال٨ُت، ٞةهه بطا ٢لى خؿً ٖلى ٍَغ

 ٌُ  هجـ، ٞاألولى ؤْن  طل٪ اإلااء ٚحُر 
ً
  ٣ًى٫ بهه ٚحُر  ً ؤْن في ٚؿله مِ  ُٗى ٖلت

َّ
ظا َاَغ مٗل ل، َو

 
َ
 بىٟؿه، و٢ض اٖترى ٖلُه ُٞما بلٛجي بٌٗ الىاؽ بإن ٢ا٫: بن ال٩
ْ
 ل

َ
ب ال ٣ًغب اإلااء في لِ ب ال٩

ظا الظي ٢الٍى َى ٖىض اؾخد٩ام َظٍ الٗلت بال٨الب، ال في مباص حها وفي ؤو٫ خحن ٧لبه، َو

ترايهم. وؤًًا ٞةهه لِـ في الخضًض ط٦ُغ  ؤلاهاء،  اإلااء، وبهما ُٞه ط٦ُغ  خضوثها، ٞال مٗجى اٖل

 
ً
ٌُ  ولٗل في ؾاعٍ زانُت ؿدى٨غ مً َظا الىظه ياعة )ؤٖجي: ٢بل ؤن ٌؿخد٨م به ال٩لب(, وال 

، ٩ُٞىن َظا مً باب ما وعص في الظباب بطا و٢٘ في الُٗ مشِل  وعوصُ   ٌُ  ام ؤْن َظا في الكٕغ
ْ
ـ, َم ٛ

 .(925)((924)في ؤخض ظىاخُه صاًء وفي آلازغ صواء وحٗلُل طل٪ بإنَّ 

                                              

 1/177( مىاَب الجلُل 923)

ِه صاًء وفي آلازغ قٟاءً  ٞةنَّ في ؤخض"):  37 - 1/36"ؾبل الؿالم" ٢ا٫ ألامحر الهىٗاوي في ( 924) ُْ َظا حٗلُل  "ظىاَخ

"ؾما" )ؤزغظه البساعي  لؤلمغ بٛمؿه. وفي لٟٔ البساعي "زم لُُغخه ٞةنَّ في ؤخض ظىاًه قٟاًء وفي آلازغ صاء", وفي لٟٔ

ىض ؤخمض وابً ماظه: "وؤبى صاوص ّخ٣ِي بجىاخِه الظي ُٞه الضاء(. ٖو ًَ ُه 
ّ
ازغ الكٟاء". وػاص: وبه . ٢ا٫: وألامغ ؤهه ٣ًضم الؿم ٍو

 .اَـ  بٛمؿه لُسغط الكٟاء مىه ٦ما زغط الضاء مىه(

اٖلم ؤن في الظباب ٖىضَم ٢ىة ؾمُت ًض٫ ٖلحها الىعم، والخ٨ت الٗاعيت : ) 4/103ػاص اإلاٗاص" و٢ا٫ ابً ال٣ُم في "

ٞإمغ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤن ٣ًابل جل٪ الؿمُت بما ؤوصٖه هللا  ًٖ لؿٗه، وهي بمجزلت الؿالح، ٞةطا ؾ٣ِ ُٞما ًاطًه، اج٣اٍ بؿالخه،

ؾبداهه في ظىاخه آلازغ مً الكٟاء، ُٞٛمـ ٧له في اإلااء والُٗام، ٣ُٞابل اإلااصة الؿمُت اإلااصة الىاٞٗت، ٞحزو٫ يغعَا، 

باء وؤثمتهم، بل َى زاعط مً مك٩اة الىبىة، وم٘ َظا ظا َب ال حهخضي بلُه ٦باع ألَا ٤  َو ٞالُبِب الٗالم الٗاٝع اإلاٞى

ت. و٢ض  ض بىحي بلهي زاعط ًٖ ال٣ىي البكٍغ ال١، وؤهه مٍا ٣غ إلاً ظاء به بإهه ؤ٦مل الخل٤ ٖلى ؤلَا ًسً٘ لهظا الٗالط، ٍو

باء ؤن لؿ٘ الؼهبىع وال٣ٗغب بطا صل٪ مىيٗه بالظباب هٟ٘ مىه هٟٗا بِىا، وؾ٨ىه، وما طا٥ بال  ط٦غ ٚحر واخض مً ألَا

َـتي ُٞه مً الكٟاء، وبطا صل٪ به الىعم الظي ًسغط في قٗغ الٗحن اإلاؿمى قٗغة بٗض ٢ُ٘ عءوؽ الظباب ؤبغؤٍ(للماصة ال . ا

. واهٓغ ؤًًا: قغح مك٩ل  1/148, وجىيُذ ألاخ٩ام لٗبض هللا البؿام  78 - 1/77واهٓغ: بٖالم ألاهام لىىع الضًً ٖتر 

ل مسخل٠ الخضًض الب 8/342آلازاع للُداوي   (339 - 334ً ٢خِبت )م , وجإٍو

 182 - 1/181, واهٓغ: الظزحرة لل٣غافي  1/37( بضاًت املجتهض 925)
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 ؤص١َّ  وظها للخٗلُلن ًظ٦غون و اإلاٗانغ و ٢لذ: 
َ
غاث بَ , ج ٗا إلاا بلٛه ٖلم الُب مً ج٣ٍغ

 وؤبدار.

ِ ٢ا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ  ٣ٞض
ّ
: ) ه٣له الكاَبيُّ  ٣ا ٖلى مامٗل ٌٗجي  -٩ٞان في مؿإلت الىلٙى

 ًُ  -مال٩ا 
ُ
ى َهاعة ٞمه، وم٘ طل٪؛ ٞما با٫ الٗضص، وما با٫  ٠ًٗ الخضًض إلاٗاعيخه لل٣ُعي، َو

 هظا وكض ْهغ الىحهُ التراب، م٘ ؤجهما ال ًغاُٖان في ٚؿل الىجـ؟ 
ُ
ى ا٦دكاٝ اإلااصة  ، َو

الؿمُت في لٗاب ال٩لب بؿبب ل٣ٗه لضبٍغ بلؿاهه ٦شحرا، وفي بغاٍػ الجغزىمت اإلاغيُت 

 .(926)(تى اهخ٣ل مً خُىان بلى آزغ ؤيغ به"اإلا٨ُغوب" الظي م

ٌُ َلبت الُب في مهغ في م٣ا٫ٍ   "وكغجه  ٢لذ: و٢ض بؿِ ال٨الم في بُان َظا بٗ
ُ
 مجلت

غ وهجاؾت ال٩لب, و٢ض ظاء ُٞه ما ههُّ  َن , بحَّ "اإلاىاع م لخم الخجًز ب٣ي ٖلُىا ؤن ه: )ُٞه خ٨مت جدٍغ

  هخ٩لم في هجاؾت ال٩لب، ال ه٣ى٫: بن الؿبب في طل٪ َى
َ
 ؤهه ٖغيت لئلنابت بضاء ال٩
َ
 ب ٞةنَّ ل

 
َ
 َظا الضاء ال ًهاب به ال٩
ْ
حرُ ب وخَض ل َا، ومتى ٍ بل ٢ض جهاب به الهغة والب٣غة والخهان ٚو

ه الىاُؽ  ٗا ًٖ الخغ٦ت وؾهل ٢خله ,و٢خلٍى ؤنِب ال٩لب به ٖٞغ  ,ٞةهه متى ؤنِب به قل ؾَغ

ى٫ لٗابه في ظلض ؤلاوؿان. ٞلماطا ومجغص إلاؿه في َظٍ الخالت ال ٌٗضي بل ال بض مً الٌٗ وصز

ٗخبر ال٩لب هجؿا في ظمُ٘ ؤخىاله وال حٗخبر الب٣غة والخهان ٦ظل٪؟ الؿبب في طل٪ ما ًإحي: ٌُ 

 
 
ُُت نٛحرة ظضا َىلها  في ؤمٗاء ؤ٦ثر ال٨الب صوصة مللُمتراث حؿمى )جُيُا ب٨ًُىى٧ى٦ـ(  4قٍغ

ًاث ب٨ثرةٍ  ٞةطا عار ال٩لُب  مجها بالكٗغ الظي بال٣غب مً  ٦شحر  في الغور ُٞله٤  زغظذ البٍى

 ٞةطا ؤعاص ال٩لب ؤن ًى٠ٓ هَٟؿ  ,صبٍغ
ُ
 ه بلؿاهه ٦ما هي ٖاصج

ُ
مه بها واهدكغث في ه جلىر لؿاه ه ٞو

ظا ما ًدهل في ٧ل هىبت ، َو وبخ٨غاٍع ًهحر ظمُ٘ ؾُذ  ,ب٣ُت قٍٗغ بىاؾُت لؿاهه ؤو ٚحٍر

ض طل٪ بالىٓاعاث اإلا٨بر  ًاث ٦ما قَى ة. ٞةطا ولٜ ال٩لب في بهاء ؤو ظؿمه ملىزا بهظٍ البٍى

ٌُ  قغب ماء ؤو ٢بله بوؿان   َظٍ  ٦ما ًٟٗل ؤلاٞغهج ؤو إلاـ ظؿضٍ بُضٍ ؤو بلباؾه ٖل٣ذ بٗ

ًاث بخل٪ ألاقُاء وؾهل ونىلها بلى ؤ٧له ؤو قغبه ٞخهل بلى مٗضجه، وجسغط  ٞمه ؤزىاءَ  البٍى

ُت الضم ٞخهل بلى ؤًٖا مجها ألاظىت ٞخش٣ب ظضع اإلاٗضة ء الجؿم الغثِؿت وجهل بلى ؤٖو

ا حَر ىا٥ جخم َىع  ,ٚو هالث ٦بحرة ٞدؿمى َىا ؤ٦ُاؾا وهي  َو هالث، ول٨ً َظٍ الخٍى الخٍى

ًاء ألازغي ٧املخ وال٣لب والغثت، ووظىص َظٍ ألا٦ُاؽ جهِب ال٨بض  ٦شحرا وؤخُاها جهِب ألٖا

 الىعٍض ٞما ًهِب مجها ال٨بض ٢ض ًىلض اؾدؿ٣اء ػ٢ُا بًُٛها ٖلى ,ًدضر ؤٖغايا ٖضًضة

ىلض زغاظا في ال٨بض ,البابي ؤو ًغ٢اها وعبما اهٟخذ  ,و٢ض ًخ٣ُذ الؿاثل الظي في ٢لب ال٨ِـ ٍو
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خىوي خاص خىن ُٞيكإ ٖىه التهاب بٍغ ٠ البًر وبطا  ,ُٞمىث الصخو بؿببه َظا الخغاط في ججٍى

٠ البلىعي حؿبب ٖىه التهاب م٘ طل٪ مً اإلاًاع، وبطا خهل  اوؿ٩اب. بلى ٚحر اهٟخذ في ججٍى

٣ض قٗىع وبخؿاؽ وحكىجاث وقلل  ال٨ِـ في املخ وكإ ٖىه نضإَظا  قضًض وقيء مخىا٫ ٞو

ًاء ٖلى وبطا ؤناب ال٣لب عبما ٧ان ؾببا في جمؼ٢ه ُٞمىث  ,خؿب مىيٗه مً املخ بٌٗ ألٖا

  في الخا٫. الصخو

مُت؛ بل هي ؤقُاء قاَضَا ت وال جهىعاث َو ؤَباء ؤوعبا  ٧ل ما ٢لىاٍ لِـ جسُالث قٍٗغ

لمىا ؾببها بالخـ واإلاكاَضة. وهصخىا للىاؽ باالبخٗاصفي بالصَ ول٨ً ؤًً مً  ,ًٖ ال٩لب م ٖو

 ٌؿم٘ وال ؤمغا صًيُا ٌٗخ٣ض ٖىضَم، ُٞجهاَم؟

ًدخاط بلى ػمً  ظضا ألهه اَظا وإلاا ٧ان جمُحز ال٩لب اإلاهاب بهظٍ الضوصة مً ٚحٍر ٖؿحر 

٧ان اٖخباع الكإع  -الىاؽ  مً وبدض ص٤ُ٢ باإلاىٓاع اإلا٨بر الظي ال ٌٗٝغ اؾخٗماله بال ٢لُل

. ٖىه بًاٍ هجؿا َى ٖحن الخ٨مت والهىاب، ٞخبخٗض الىاُؽ   وجإمً مً قٍغ

ضٍ ٧لَّ  ٍا بالبراَحن  ًىٍم  ٞالخمض هلل الظي ظٗل صًيىا َاصًا لىا في ظمُ٘ ؤمىعها وؤًضٍ ٍو

ُل  طر للىاؽ ؤنَّ الخؿُت ختى ًخ ٓهغ جإٍو اِجَىا ِفي حٗالى: } ه٢ىلِ  الضًً ٖىض هللا ؤلاؾالم ٍو ًَ ِرحِهْم آ
ُ
َؾج

ْيٍء 
َ

ّلِ شخ
ُ
ى ٧

َ
ل َٖ ُه  هَّ

َ
َ٪ ؤ ٠ِ ِبَغّبِ

ْ
٨ ًَ ْم 

َ
َول
َ
َخ٤ُّ ؤ

ْ
ُه ال هَّ

َ
ُهْم ؤ

َ
َن ل َبحَّ

َ
د ًَ ى  ِؿِهْم َختَّ ُٟ هْ

َ
ا١ِ َوِفي ؤ

َ
ٞ
ْ
ِهُض  آلا

َ
اَـ مً  ({ق

 .(927)" اإلاىاعمجلت "

َٖ وَم ٢ا٫ الكُش دمحم عقُض عيا: )لهظا و  به ؾببا للضوصة ما زبذ في الُب مً ٧ىن لٗا َم لِ ً 

 ًُ ُُت, ٞله ؤن   .(928)(اإلابالٛت في الخُهحر مىه بها حٗلَُل  َر غّجِ الىخُضة ؤو الكٍغ

تراى ٖلى الىهىم بمسالفت ما  ٗت هى ٖحن )) الٖا صٌ ٖلُه اؾخلغاُء ملانض الكَغ

تراى ٖليها بمسالفت ألانٌى واللُاؽ   ((الٖا

ضٖىي الىهىم والٓىاَغ بؤن مٗاعيت ٞةه٪ جدبحن  بٗض ٧ل ما ج٣ضم مً بدض وهٓغزم 

٣ُاؽ, وهي صٖىي لل مٗاعيت الىهىم بضٖىي مسالٟتهااإلا٣انض هي ٖحن مغاٖاة اإلاهالر و 

 صون بزباتها زٍغ ال٣خاص.

هللا ؾبداهه ٢ض ؤهؼ٫ ال٨خاب واإلاحزان، ٨ٞالَما في ؤلاهؼا٫  ٢ض زبذ ؤنَّ ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )

ت ألاخ٩ام ق٣ُ٣ان، و٦ما ال ًدىا٢ٌ ا ل٨خاب في هٟؿه ٞاإلاحزان الصخُذ ال ؤزىان، وفي مٗٞغ
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ًدىا٢ٌ في هٟؿه, وال ًدىا٢ٌ ال٨خاب واإلاحزان، ٞال جدىا٢ٌ صاللت الىهىم الصخُدت، وال 

 
ُّ
ذ وال٣ُاؽ الصخُذ، بل ٧ل ها مخهاص٢ت صاللت ألا٢ِؿت الصخُدت، وال صاللت الىو الهٍغ

ًُ  ,مخٗايضة مخىانغة ًُ ًهض١ بٗ كهض بٗ ًُ ها بًٗا، َو  ٌ ال٣ُاُؽ ىا٢ها لبٌٗ, ٞال 

 .(929)الصخُذ الىوَّ الصخُذ ؤبضا(

  َغ بَّ ً جَض َم ٢ا٫ ابً جُمُت: )و 
َ
ُت: مىهىنَ  ألاصلت  ها ومؿخيبَ الكٖغ

َ
 ال٣ُاَؽ  ها، جبحن له ؤنَّ ُ

 
ُ
ت ى مً الٗض٫ الظي ؤمغ هللاُ  الصخُذ َى الدؿٍى   بحن اإلاخمازلحن، َو

ُ
ال  ه، وؤهه خ٤ٌّ به وعؾىل

ٌُ ِٗ  بُ ملسو هيلع هللا ىلص الغؾى٫َ  ًجىػ ؤن ٩ًىن باَال، ٞةنَّ  بال  بحن قِئحن في خ٨ٍم  ّىِ َؿ ض بالٗض٫، ٞلم 

 ًُ ت، ولم  بال الٞترا٢هما ُٞما ٣ًخطخي  ١ بحن ازىحن في خ٨ٍم ٟغِّ الؾخىائهما ُٞما ٣ًطخي جل٪ الدؿٍى

 ًَ  طل٪ الٟغ١، وال ًجىػ ؤن 
َ
ذ  ذ، ٦ما ال ًدىا٢ٌ م٣ٗى٫  صخُ صخُذ وهوٌّ  ٌ ٢ُاؽ  دىا٢ نٍغ

 صخُذ، بل بطا  ٣ى٫  ومى
َ
ْ ًَّ  ٌُ ً الػما: بما  الىو وال٣ُاؽ، ٧ان ؤخُض  َى الىاؽ حٗاعُ  بٗ ألامٍغ

  الىوَّ  ، وبما ؤنَّ ض  ٞاِؾ  ال٣ُاَؽ  ؤنَّ 
َ
 .(930)(له ال صاللت

َٖ ؤخ٤ الىاؽ بالخ٤ َم و٢ا٫ ؤًًا: )  ً 
َّ
ظا  ألاخ٩امَ  ٤َ ل . َو باإلاٗاوي التي ٖل٣ها بها الكإع

  ٘ ٌُ  جٟاوث ُٞه الىاُؽ  مىي ىا: َل  ؟ ؤو مً اإلاٗاوي مِ  ؿخٟاص طل٪وجىاٖػ ً زُاب الكإع

مىا ؤنَّ  ال٣ُاؾُت؟ ٣ٞىم   الكإع بل جدخاط بلى  ؤٞٗا٫ الٗباص ال ًدىاولها زُاُب  ؤخ٩اِم  ؤ٦ثَر  ٖػ

مىا ؤنَّ  و٢ىم   ,ال٣ُاؽ َ٘  ٖػ   ظمُ
 
  ؤخ٩امها زابخت

ُّ
ىا في حٗل هم بالٓاَغ ختى ؤه٨غوا ٣ِ بالىو وؤؾٞغ

 ٣٦ىله حٗالى: } هٞدىي الخُاب وجيبحهَ 
َ
ال
َ
ٞ ٍ

ّ
ٝ
ُ
ُهَما ؤ

َ
٣ُْل ل

َ
: بن َظا ال ًض٫ بال ٖلى الىهي و٢الىا ,{ج

 ًُ واصٖىا في ألالٟاّ  ,اإلاىاٍ جى٣َُذ وؤه٨غوا  ًٖ الًغب والكخم, ٟهم مىه الىهيُ ًٖ الخإ٠ُٞ ال 

  مىن ال٣ُاَؽ ّضِ ٣َ ًُ  مً الٓهىع ما ال جض٫ ٖلُه, و٢ىم  
ً
جامت ؤو ل٩ىهه  ل٩ىن صاللت الىو ٚحَر  جاعة

دىا٢ًىن  ٌٗاعيىن بحن الىو ىام  الىاخض, وؤ٢ زبَر  ٣ضمىن الىو ٍو  .وال٣ُاؽ ٍو

 َِّ ألاصلت الصخُدت ال جدىا٢ٌ, ٞال جدىا٢ٌ ألاصلت  ا في ٚحر َظا اإلاىي٘ ؤنَّ ىَّ وهدً ٢ض ب

 
ُ
ُت, وال جدىا٢ٌ صاللت ال٣ُاؽ بطا ٧اهذ صخُدت وصاللت الخُاب  الصخُدت ال٣ٗلُت والكٖغ

 الصخُذ خ ال٣ُاَؽ  بطا ٧اهذ صخُدت, ٞةنَّ 
ً
  ٣ُ٣ت

ُ
ت ظا َى الٗض٫ُ  الدؿٍى الظي  بحن اإلاخمازلحن, َو

ال ًإمغ بسالٝ الٗض٫, وال ًد٨م في قِئحن  وؤعؾل به الغؾل, والغؾى٫ُ  به ال٨خاَب  ؤهؼ٫ هللاُ 

 ًُ  ٍ.هٓحرَ  لُّ ِد وٍُ  م الصخيءَ دغِّ مخمازلحن بد٨محن مسخلٟحن, وال 
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 و٢ض جإمَّ 
ْ
 ل

َ
َ٘  ىا ٖامت ٞحها  الىّوِ  خ٨َم  وؤنَّ  ,الىوَّ  اعَى ٞحها ٖ ال٣ُاَؽ  التي ٢ُل: بنَّ  اإلاىاي

 ُٕ بد٨ٍم ًٖ هٓاثٍغ ٞةهما زهه به الزخهانه  ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ, ٞىظضها ما زهه الكاع

٦ما زو الٗغاًا بجىاػ بُٗها بمشلها زغنا لخٗظع ال٨ُل  ,بىن٠ٍ ؤوظب ازخهاَنه بالخ٨م

نل. ٞالخغم ٖىض بلى البض٫ ٖىض حٗظع ألا  والخاظت جىظب الاهخ٣ا٫َ  ,م٘ الخاظت بلى البُ٘

  ال٨ُل ٦ما ٣ًىم التراُب  الخاظت ٢ام م٣امَ 
ُ
  م٣ام اإلااء واإلاُخت

َّ
و٦ظل٪  ,ى ٖىض الخاظتم٣ام اإلاظ٧

ت وهدى طل٪ ٖلى زالٝ  ٢ى٫ُ  مً ٢ا٫: ال٣غى ؤو ؤلاظاعة ؤو ال٣غاى ؤو اإلاؿا٢اة ؤو اإلاؼاٖع

ها مسالٟا لخ٨م ما ٨ُم ؤوظبذ ؤن ٩ًىن خ ازخهذ بهٟاٍث  َظٍ ألاٞٗا٫َ  بن ؤعاص به ؤنَّ  ,ال٣ُاؽ

 
َ
ظا َى  ,٣ٞض نض١ ,هالِـ مشل م ٞحهما ٨ِ الٟٗلحن اإلاخمازلحن ُخ  وبن ؤعاص ؤنَّ  ,م٣خطخى ال٣ُاؽَو

ًُ ٨َم بُد  ول٨ً َظٍ  ى صون ألاهبُاء نلىاث هللا ٖلحهم,ً َجٍز ٖىه َم حن مسخلٟحن ٞهظا زُإ 

 
ُ
بَ ٣٦ُاؽ الظًً ٢الىا: } ,ألا٢ِؿت اإلاٗاعيت هي الٟاؾضة

ْ
َما ال َ٘ ِبهَّ ُْ َب

ْ
ُ ال

َّ
َخلَّ اَّلل

َ
َبا َوؤ ُل الّغِ

ْ
ُ٘ ِمش ُْ

َبا َم الّغِ
و٢ا٫ " ٌٗىىن اإلاُخت, ا ٢خلخم وال جإ٧لىن ما ٢خل هللا؟و٢ُاؽ الظًً ٢الىا "ؤجإ٧لىن م ,{َوَخغَّ

ْم ِبهَّ حٗالى: } َُ ُخُمى ْٗ
َ
َ
َ
ْم َوِبْن ؤ

ُ
ى٦
ُ
َجاِصل ُُ اِئِهْم ِل َُ ْوِل

َ
ى ؤ
َ
ىُخىَن ِبل ُُ

َ
حَن ل َِ ا

َُ ىَن َوِبنَّ الكَّ
ُ
ِغ٧

ْ
ك
ُ َ
ْم إلا

ُ
٨}. 

  ً عػ٢ه هللاُ ولٗل َم 
َ
  ا وآجاٍ مً لضهه ٖلما ًجضًم هْ ٞ

َ
  ٖامت

ُ
قغعي  ٗلم ب٣ُاٍؽ ألاخ٩ام التي ح

 الكغعي َى مىا٤ٞ   ٚاًت ما ًض٫ ٖلُه الخُاُب  الكغعي, ٦ما ؤنَّ  صخُذ ًض٫ ٖلحها الخُاُب 

 .(931)(للٗض٫ الظي َى مُلىُب ال٣ُاؽ الصخُذ

ُ٘ ال٣ُاؽ الصخ: )ؤًًاو٢ا٫  ى الجم ٗت, َو بحن اإلاخمازلحن  ُذ َى الظي وعصث به الكَغ

ى مً الٗض٫ الظي بٗض  :والشاوي ,٢ُاؽ الُغص :بحن املخخلٟحن, ألاو٫  والٟغ١ُ  ٢ُاؽ ال٨ٗـ, َو

ه. ٞال٣ُاُؽ 
َ
  هللُا به عؾىل

ُ
ُٖ  الصخُذ مشل ؤن ٩ًىن الٗلت   ل٤ بها الخ٨ُم التي 

ً
في  في ألانل مىظىصة

  ها, ومشُل ي الٟٕغ ًمى٘ خ٨َم ف ٍى ٗاعِ ً ٚحر ُم الٟٕغ مِ 
ُ
ٗت   َظا ال٣ُاؽ ال جإحي الكَغ

ُّ
, بسالٞه ٢ِ

  و٦ظل٪ ال٣ُاُؽ 
ى: ؤن ال ٩ًىن بحن الهىعجحن ٞغ١  ِ  بةلٛاء الٟاع١ َو

ّ
, ٞمشُل  غ  ماز َظا  في الكٕغ

  ال٣ُاِؽ 
ُ
ٗت ٗت بسالٞه, وخُض ظاءث الكَغ ٌِ ألاهىإ بد٨ٍم  ال جإحي الكَغ ٟاع١ ًُ  بازخهام بٗ

ًَ ٍ, ٞبه هٓاثغَ  ُٕ ال بض ؤن    سخو طل٪ الىى
َ
مى٘ مؿاواج ىظب ازخهاَنه بالخ٨م ٍو ًُ ه بىن٠ٍ 

, ل٨ً الىن٠ الظي ازخو به ٢ض ًٓهغ لبٌٗ الىاؽ و٢ض ال ًٓهغ, ولِـ مً قٍغ  لٛحٍر

ٗت مسالٟا لل٣ُاؽ  ٗلم صخَخه ٧لُّ ؤخض, ٞمً عؤي قِئا مً الكَغ ٌَ ال٣ُاؽ الصخُذ اإلاٗخض٫ ؤن 

 ٞةهما َى مسالِ 
 
لِـ مسالٟا لل٣ُاؽ الصخُذ الشابذ في هٟـ  ,او٣ٗض في هٟؿه لل٣ُاؽ الظي ٠

 َٖ َٖ  ىا ؤنَّ ْم لِ ألامغ, وخُض  بمٗنى ؤن ىا ٢ُٗا ؤهه ٢ُاؽ  ٞاؾض, ْم لِ الىوَّ ظاء بسالٝ ٢ُاؽ, 
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 ًُ  نىعة الىو امخاػث ًٖ جلً الهىع التي 
ُ
ؤوحب جسهَُو الكإع  ها بىنٍف ًٓ ؤنها مثل

ٗت ما ًلها بظلً الخىم  سال٠ ٢ُاؾا صخُدا, ل٨ً ٞحها ما ًسال٠ ال٣ُاَؽ , ٞلِـ في الكَغ

 .(932)ٍ(الٟاؾض, وبن ٧ان مً الىاؽ مً ال ٌٗلم ٞؿاصَ 

 ال٣ُاِؽ ٩ًىن قاَضا ٖلى ٞؿاص طل٪ ال٣ُاؽ, 
َ
ًٓ ٢ًُت ًُ ٢لذ: ٞالىوُّ ٖلى زالٝ ما 

نَّ صخَُذ : )ب" الغؾالت"ألهه لى ٧ان صخُدا لشبذ للٟٕغ خ٨م ألانل, ٢ا٫ الكاٞعي في ٦خاب 

ِمهال٣ُ
ْ
َم له بُد٨

ُ
د٨

َ
شبذ للٟٕغ زالٝ (933)(اؽ بطا ٢ِْؿَذ الصخيَء بالصخيء ؤن ج ًُ , ٞلما عؤًىا الكإع 

ا ٞؿاص ما  ىَّ َِّ الكإع ما ٞغ١ بُجهما في الخ٨م بال إلاٗجى  ٢ُاؾا, وؤنَّ  ْىىاٍما ؤزبخه لؤلنل جب

 ًُ  .ضاحٗبُّ  ٩ىن ألامُغ ى٠٢ ٖلُه و٢ض ًخٗظع طل٪ ُٞا٢خطخى طل٪, زم َظا اإلاٗجى ٢ض 

لى َظا ٩ًىن َغصُ   الكٕغ ما زال٠ بحن ال٣ُاؽ في مدل الىو ٢ُاؾا م٘ الٟاع١, ألنَّ  ٖو

َُ بال لٟالهىعجحن   مىهىٍم  كُاُؽ ألهه ٖىضثظ ال٣ُاؽ في طل٪ املخل,  اٖخباُع  ُض ُؿ ْٟ غ١ مازغ, ٞ

ى باَل  مساِلٍف له في الخىم ٖلى مىهىٍم  ُٕ  ال٣ُاَؽ  , ألنَّ , َو ًُ  ٖضِم  ٞغ م ٣ضَّ الىو, ٠ُ٨ٞ 

 ى الىو؟ٖل

ه٣ل ؤبى َالب ًٖ ؤخمض بً خىبل ؤهه ٢ا٫: ؤصخاب ؤبي خىُٟت بطا ٢الىا ٢ا٫ ابً جُمُت: )

 َُ مىن ؤهه الخ٤ َض قِئا زالٝ ال٣ُاؽ ٢الىا: وؿخدؿً َظا وهضٕ ال٣ُاؽ, ٞ ٖىن الظي ًٖؼ

ـُ  خضًٍض  باالؾخدؿان, ٢ا٫: وؤها ؤطَب بلى ٧ّلِ  : (934)ٖلُه, ٢ا٫ ال٣اضخي ؤبى ٌٗلى ظاء، وال ؤ٢ِ

ا  ٖلُه ٖلى اإلاىهىِم  اإلاىهىُم  ال ًلاُؽ َظا ٣ًخطخي ببُا٫َ ال٣ى٫ باالؾخدؿان، وؤهه  َُغ ْو

 .ٖلُه

ـُ  الىهىَم  ؤخمَض ؤوي ؤؾخٗمُل  ٢لذ: مغاصُ  ها، وال ؤ٢ِ
َّ
ٌُ  ٖلى ؤخِض  ٧ل ى ٗاعِ الىهحن ٢ُاؾا 

 
َ
َ٘ غ ٦ما ًٟٗل َم الىوَّ آلاز ، خُض ٣ًِؿىن ٖلى ؤخض الىهحن، زم ٌؿخصىىن مىي ً ط٦ٍغ

، وال٣ُاُؽ  ن بما لىّوٍ الاؾخدؿا   ؤو ٚحٍر
َ
الصخُدت، ُٞى٣ًىن الٗلت التي  ٖىضَم ًىظب الٗلت

ِ ٖىن صختَ ًضَّ 
ّ
 ها.ها م٘ حؿاوحها في مدال

                                              

 505 - 20/504 الؿاب٤( 932)

 (525الغؾالت )م  (933)

ل٤ ٖلُه ؤبى الخُاب ال٩لىطاوي في الخمهُض 5/1605في الٗضة ( 934) بٗضما ه٣ل ٦الم قُسه ؤبي ٌٗلى:  4/89. ٖو

ىضي ؤهه ؤه٨غ ٖلحهم مىن ؤهه الخ٤ باالؾخدؿان. ٞلى  ٖو الاؾخدؿان مً ٚحر صلُل، ولهظا ٢ا٫: ًتر٧ىن ال٣ُاؽ الظي ًٖؼ

، ألهه خ٤ ؤًًا. و٢ا٫: ؤها ؤطَ ب بلى ٧ل خضًض ظاء، وال ؤ٢ِـ، مٗىاٍ: ؤوي ٧ان الاؾخدؿان ًٖ صلٍُل طَبىا بلُه لم ٨ًٍغ

 ؤجغ٥ ال٣ُاؽ بالخبر. )َامل ظام٘ اإلاؿاثل(
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ظا مِ  ىظب َغَص الٗلت الصخُدت، وؤنَّ ًُ  ً ؤخمَض َو ًُ اهخ٣ايها م٘ حؿاوحها في  بحن ؤهه 

ىظب ٞؿاَصَا, ولهظا ٢ا٫: ال ؤ٢ِـ ٖلى ؤخض الىهحن ٢ُا ًُ ها  ِ
ّ
 ؾا ًى٣ًه الىوُّ آلازغ، ٞةنَّ مدال

 طل٪ ًض٫ ٖلى ٞؿاص ال٣ُاؽ.

ُه ٢ىله  ى ٌؿخٗمل مشَل َظا في مىاي٘، مشل خضًض ؤم ؾلمت, ٞو : "بطا ؤعاص -ملسو هيلع هللا ىلص  -َو

٦م ؤن ًًخي وصزل الٗكغ ٞال ًإزظ مً قٍٗغ وال مً بكغجه قِئا"، م٘ خضًض ٖاجكت: ؤخُض 

ى م٣ُم، ٞال ًدغم ٖلُه شخيء مما -ملسو هيلع هللا ىلص  -"٦ىذ ؤٞخل ٢الثض َضي عؾى٫ هللا  ، زم ًبٗض به َو

 ًدغم ٖلى املخغم".

 والىاؽ في َظا ٖلى زالزت ؤ٢ىا٫: 

٣ى٫: بطا ؤعؾل املخغم َضًا لم ًدل ختى  مجهم مً ٌؿىي بحن الهضي وألاضخُت في اإلاى٘، ٍو

. حٍر  ًىدغ، ٦ما ًغوي ًٖ ابً ٖباؽ ٚو

٣ى٫: بل اإلاًخي ال ًمى٘ ًٖ شخيء ٦ما ال ًمى٘ اإلاهضي، ومجهم مً ٌؿىي بُجهما في ؤلا  طن، ٍو

 ٣ُِٞؿىن ٖلى ؤخض الىهحن ما ٌٗاعى آلازغ.

َٖ  الخضًث فلهاءُ و م  حَر  مِ ٦ُدحى بً ؾُٗض والكاٞعي وؤخمض بً خىبل ٚو
ُ
ىا بالىهحن، ل

ًَ (935)ولم ٣ًِؿىا ؤخَضَما ٖلى آلازغ ؿلمىن اإلا ـِ ٣ِ ، ٦ما ؤن هللا إلاا ؤخل البُ٘ وخغم الغبا لم 

  َما ٖلى آلازغ، وبهما َظا ٢ُاُؽ ؤخَض 
ُ
 اإلاكغ٦حن, و٦ظل٪ إلاا ؤخل اإلا
َ
 ظ
َّ
م اإلاُخت لم ٣ًِؿىا ٧ ى وخغَّ

ت، وظاءا  اإلاكغ٦حن, و٦ظل٪ إلاا ظاء ال٨خاُب  َما ٖلى آلازغ، بل َظا ٢ُاُؽ ؤخَض  والؿىت بال٣ٖغ

ت، وخغَّ  م ال٣ماع, لم ٣ًِؿىا َظا ٖلى َظا، بل ؤظاػوا ال٣ٖغ غ والاؾخ٣ؿام مىا اإلاِؿبخدٍغ

                                              

ظا 935) وؤما ال٣ُاؽ ٖلى ؾجن عؾى٫ ( : )218 - 217مٗجى ٢ى٫ِ الكاٞعي في "الغؾالت" )م  -وهللا ؤٖلم  -( ٢لذ: َو

ه وظهان... الىظه الشاوي: ؤن ٩ًىن ؤخلَّ لهم قِ
ُ
ِدلىن الخال٫َ بالجملت هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٞإنل ُُ  وخغم مىه قِئا بُٗىه, ٞ

ً
ئا ظملت

دغمىن الصخيء بُٗىه وال ٣ًِؿىن ٖلُه ٖلى ألا٢ّلِ الخغاِم, ألن ألا٦ثر مىه خال٫, وال٣ُاؽ ٖلى ألا٦ثر ؤولى ؤن ٣ًاؽ ٖلُه  ٍو

 
َ
ها, و٦ظل٪ بن ٞغى قِئا وزوَّ عؾى٫ُ هللا الخس٠ُٟ ًَ (, ولهظا ٢ا٫ في في بًٗه مً ألا٢ل, و٦ظل٪ بن خغم ظملت وؤخلَّ بٗ

ب ( : )548 - 547مىي٘ الخ٤ مً "الغؾالت" )م  ههى عؾى٫ُ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ بُ٘ الخمغ بالخمغ بال مشال بمشل. وؾئل ًٖ الَغ

ب بطا ًبـ؟" ٣ُٞل: وٗم، ٞىهى ٖىه. وههى ًٖ اإلاؼابىت, وهي ٧ل ما ٖٝغ ٦ُله مما ُٞه عبا مً  بالخمغ؟ ٣ٞا٫: "ؤًى٣و الَغ

ها 
ُ
ظا ٧له مجخم٘ اإلاٗاوي. وعزو ؤن جبإ الٗغاًا بسغنها جمغا ًإ٧لها ؤَل الجيـ الىاخض بجؼاٝ ال ٌٗٝغ ٦ُله مىه, َو

م مدغما ٖاما في ٧ل  ب بالخمغ وصازلت في اإلاؼابىت بةعزانه, ٞإزبدىا الخدٍغ با, ٞغزهىا في الٗغاًا بةعزانه وهي بُ٘ الَغ َع

: للمؼابىت, وؤخللىا الٗغاًا زانت بةخالله مً الجملت التي خغم, -ًٗه ب٨ُل شخيء مً نى٠ واخض مإ٧ى٫ بًٗه ظؼاٝ ب

ً باآلزغ, ولم هجٗله كُاؾا ٖلُه  (. )ػ(ولم هبُل ؤخَض الخبًر
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ت مً ال٣ماع ؤو مً الاؾخ٣ؿام باألػالم، ولم ٌٗل٤ بها خ٨ما, باألػالم، بسالٝ َم  ً ظٗل ال٣ٖغ

َٖ  وؤخمُض ؤ٦ثُر  ا ٧ان ٖىضٍ ٞحها مً الىهىم وآلازاعَم ال٣ٟهاء 
َ
ت، إلِا  . (936)(ال بال٣ٖغ

 
ً
ن و٢ض ط٦غ ابً جُمُت ظملت عخمه  - مً الٟغوٕ التي ٢ُل ٞحها بجها ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ, وبحَّ

غ,  -هللا  ِ
ّ
ا بال لٟغ١ٍ ماز ِض٫َ بها ًٖ هٓاثَغ ُٖ وظَه اهخٓاِمها في ؾل٪ ال٣ُاؽ الصخُذ, وؤجها ما 

ه ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ؟ ٢ُل: ٢ض ٢ضَّ وو٢٘ في ؤزىاء ٦المه: )
ُّ
َٕ ازخو  ىا ؤنَّ ْم ٞةن ٢ُل: ٞهظا ٧ل الٟغ

ض صخُذ ٖلى زالٝ ال بىن٠ٍ ؤوظب الٟغ١َ بِىه وبحن ألانل, ٩ٞلُّ ٞغ١ٍ  ٣ُاؽ الٟاؾض, وبن ؤٍع

ا في اإلا٣خطخي واإلااو٘ وازخل٠ خ٨ُمهما, ٞهظا باَل ٢ُٗا. بظل٪ ؤنَّ   ألانل والٟٕغ اؾخٍى

  ٍ في ون٠ٍ ٚحرَ  هَ ٟٞي الجملت: الصخيء بطا قابَ 
ُ
اع٢ه في ون٠ ٧ان ازخالٞ هما في الخ٨م ٞو

٨ؿال٨ً َظا َى ال٣ُاؽ الصخُ ,باٖخباع الٟاع١ مسالٟا الؾخىائهما باٖخباع الجام٘  ,ذ َغصا ٖو

٤ بحن املخخلٟحن ى الدؿىٍت بحن اإلاخمازلحن والخٍٟغ وؤما الدؿىٍت بُجهما في الخ٨م م٘ اٞترا٢هما  ,َو

 ًُ مىٗه ىظب الخ٨َم ُٞما  ًُ  ,ٍو الٟاؾض, ٣٦ُاؽ  بُل ال٣ُاَؽ ٞهظا ٢ُاؽ ٞاؾض. والكٕغ صاثما 

ُل الغِّ ببلِـ و٢ُاؽ اإلاكغ٦حن الظًً ٢الىا: }
ْ
ُ٘ ِمش ُْ َب

ْ
َما ال {, والظًً ٢اؾىا اإلاُذ ٖلى اإلاظ٧ى, َباِبهَّ

  ",ؤجإ٧لىن ما ٢خلخم وال جإ٧لىن ما ٢خل هللا؟"و٢الىا: 
َ
 ,ه ٢خل آصميٞجٗلىا الٗلت في ألانل ٧ىه

اإلاؿُذ ٖلى ؤنىامهم ٣ٞالىا: إلاا ٧اهذ آلهخىا جضزل الىاع ألجها ٖبضث مً و٢ُاؽ الظًً ٢اؾىا 

ا ٢ا٫ هللا حٗالى: } ,اإلاؿُذ الىاعصون هللا ٨ٞظل٪ ًيبػي ؤن ًضزل 
َ
 ِبط

ً
ال
َ
َم َمش ًُ َمْغٍَ ا ُيِغَب اْب

َّ َ
َوإلا

ِهُم 
َ
ْىم  ز

َ
ْم ٢ َُ  َبْل 

ً
 َظَضال

َّ
َ٪ ِبال

َ
ٍُ ل َى َما َيَغُبى َُ ْم 

َ
ْحر  ؤ

َ
آِلَهُخَىا ز

َ
ىا ؤ

ُ
ال
َ
وَن * َو٢ ِهضُّ ًَ ْىُمَ٪ ِمْىُه 

َ
 ,{ىَن ٢

ظا ٧ان وظه مسانمت ابً الؼبٗغي إلاا ؤهؼ٫ هللا: } ْم َوَم َو
ُ
٨ َم ِبهَّ ِ َخَهُب َظَهىَّ

َّ
ًْ ُصوِن اَّلل ُبُضوَن ِم ْٗ

َ
ا ح

اِلُضوَن 
َ
حَها ز ِٞ لٌّ 

ُ
ا َو٧ ََ  َما َوَعُصو

ً
ِء آِلَهت

َ
ُاال ََ اَن 

َ
ْى ٧

َ
َها َواِعُصوَن * ل

َ
ُخْم ل

ْ
ه
َ
الخُاب للمكغ٦حن ال  ٞةن ,{ؤ

َوَما } واإلاغاص ب٣ىله: ,وبهما ٧اهىا ٌٗبضون ألانىام واإلاكغ٧ىن لم ٌٗبضوا اإلاؿَُذ  ألَل ال٨خاب,

ُبُضوَن  ْٗ
َ
مً ٢ا٫: بن آلاًت ٖامت  و٢ى٫ُ  ال لٟٓا وال مٗجى. ٞاآلًت لم جدىاو٫ اإلاؿَُذ  ,{ ألانىامح

  : - ول٨ً ؤزغ بُان جسهُهها جدىاو٫ اإلاؿَُذ 
َ
ٚ 
َ
 ل

 
 ولى ٧ان طل٪ صخُدا ل٩اهذ ُح  ,مىه ِ

ُ
 جت

ًُ َم  هت؛ ٞةنَّ اإلاكغ٦حن مخىّظِ  ٍ جىظه ن مغاصَ بحِّ ً زاَب بلٟٔ الٗام ًدىاو٫ خ٣ا وباَال لم 

تراُى  َم و٢ض ٢ا٫ حٗالى: } ,ٖلُه الٖا ًُ َمْغٍَ ا ُيِغَب اْب
َّ َ
 َوإلا

ً
ال
َ
ا َم { ؤي: َم يغبٍى مشال ٦ما ٢ا٫: }َمش

 
ً
 َظَضال

َّ
َ٪ ِبال

َ
ٍُ ل  ,اإلاٗاعيت ٣ٞاؾىا آلالهت ٖلُه وؤوعصٍو مىعصَ  ,{ ؤي: ظٗلٍى مشال آللهتهمَيَغُبى

ُٞجب ؤن ًضزل  ,في اإلاؿُذ ٞهظا اإلاٗجى مىظىص   ,ىصة٣ٞالىا: بطا صزلذ آلهخىا الىاع ل٩ىجها مٗب

ى ال ًضزل الىاع ,الىاع ظا ٢ُاؽ   ,ٞهي ال جضزل الىاع ,َو ه ٧ىهِ  الٗلت مجغصُ  لٓجهم ؤنَّ  ,ٞاؾض َو

                                              

 170 - 2/166( ظام٘ اإلاؿاثل 936)
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ؤو مٗبىص ال ْلم في بصزاله  ,لِـ مؿخد٣ا للشىاب بل الٗلت ؤهه مٗبىص   ,ولِـ ٦ظل٪ ,مٗبىصا

غ واإلاالث٨ت  الىاع, ُٖ ٞاإلاؿُذ والٍٗؼ م ممً  حَر ى مً ٖباص هللا الهالخحن بِ ٚو ض مً صون هللا َو

ضله وخ٨مخه ٞال ٌٗظب بظهب ٚحٍر ض هللا ٖو ى مؿخد٤ ل٨غامت هللا بٖى , ٞةهه ال جؼع واػعة وػع َو

 ,وؤولُاء هللا لهم ال٨غامت صون ؤلاَاهت ,واإلا٣هىص بةل٣اء ألانىام في الىاع بَاهت ٖابضحها ؤزغي,

ٗل٤ُ الخ٨م بظل٪ الجام٘. وألا٢ِؿت الٟاؾضة مً َظا الجيـ. ٞمً ٞهظا الٟاع١ بحن ٞؿاص ح

ٗت جإحي بسالٝ مشِل  ظا مِ  ,َظا ال٣ُاؽ ٣ٞض ؤناب ٢ا٫: بن الكَغ ٗت واقخمالها َو ً ٦ما٫ الكَغ

  والخ٨مت التي بٗض هللاُ ٖلى الٗض٫ 
َ
ومً لم ًسال٠ مشل َظٍ ألا٢ِؿت الٟاؾضة بل  ه,بها عؾىل

مً ألامىع لؼمه ؤن ٌؿىي بحن ٧ل مىظىصًً القترا٦هما في  في ؤمغٍ ؾىي بحن الكِئحن باقترا٦هما 

٩ُٞىن مً الظًً َم بغبهم  ,ِٞؿىي بحن عب الٗاإلاحن وبحن بٌٗ املخلى٢حن ,مؿمى الىظىص

كغ٧ىن  االء ٣ًىلىن: } ,ٞةن َظا مً ؤٖٓم ال٣ُاؽ الٟاؾض ,ٌٗضلىن َو ي َو ِٟ
َ
ا ل ىَّ

ُ
ِ ِبْن ٦

َّ
اَّلل

َ
ج

َؿ 
ُ
 و
ْ
٫ٍ ُمِبحٍن * ِبط

َ
حَن َيال ِ

َ
اإلا َٗ

ْ
ْم ِبَغّبِ ال

ُ
٨ٍ وما  ,ولهظا ٢ا٫ َاثٟت مً الؿل٠: ؤو٫ مً ٢اؽ ببلِـ ,{ّىِ

ـُ ُٖ  ٌَ  وال٣مُغ  بضث الكم بما  كدبه ٞحها الصخيءُ بال باإلا٣اًِـ, ؤي: بمشل َظٍ اإلا٣اًِـ التي 

 . (937)٧إ٢ِؿت اإلاكغ٦حن( ,ٟاع٢هًُ 

ُٖ ٢لذ:  ٗت  م ؤنَّ لِ وبهظا   ى زالٝ ال٣ُاؽ الصخُذ.شخيء  ٖلال ًم٨ً ؤن ٣ً٘ ٞحها الكَغ

: )٢ا٫ ؤبى الٗباؽ: لِـ شخيء مً " ال٣ىاٖض والٟىاثض ألانىلُت"٢ا٫ ابً اللخام في 

غ, وبِىه  ا الشابخت اإلاؿخ٣غ خ٨مها ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ, و٢غع طل٪ بإخؿً ج٣ٍغ حَر ال٣ٗىص ٚو

 .(938)بإخؿً بُان, لِـ َظا مىي٘ ط٦غ طل٪(

ٗت شخيء حن" ٞهال )و٢ض ٣ٖض ابً ال٣ُم في ٦خاب "بٖالم اإلاى٢ٗ في بُان ؤهه لِـ في الكَغ

ً الػم   ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ، وؤن ما ًًٓ مسالٟخه لل٣ُاؽ ٞإخُض  ُٞه وال بض: بما ؤن ٩ًىن  ألامٍغ

ؾإلذ و )(, ٢ا٫ في ؤوله: ال٣ُاؽ ٞاؾضا، ؤو ٩ًىن طل٪ الخ٨م لم ًشبذ بالىو ٧ىهه مً الكٕغ

  ٖما ٣ً٘ في ٦الم ٦شحرٍ  -٢ضؽ هللا عوخه  -قُسىا 
َ
ا مً ال٣ٟهاء مً ٢ىلهم "َظا زالٝ ال٣ُاؽ" إلِا

ٗا ٖلُه، ٣٦ىلهم: َهاعة اإلااء بطا زبذ بالىو ؤو ٢ى٫ الصخابت ؤو بًٗهم، وعبما ٧ان مجَم 

زالٝ ال٣ُاؽ، وجُهحر الىجاؾت ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ، والىيىء مً  ُٞه هجاؾت ٖلىو٢ٗذ 

ت، لخىم ؤلابل، والُٟغ بالدجامت، والؿلم، وؤلاظاعة، والخىالت ، وال٨خابت، واإلاًاعبت، واإلاؼاٖع

واإلاؿا٢اة، وال٣غى، وصخت نىم آلا٧ل الىاسخي، واإلاطخي في الدج الٟاؾض، ٧ل طل٪ ٖلى 

                                              

 542 - 20/539مجمٕى الٟخاوي ( 937)

 (163( ال٣ىاٖض والٟىاثض ألانىلُت )م 938)
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ٗت ما ًسال٠ ال٣ُاؽ، وؤها ؤط٦غ  زالٝ ال٣ُاؽ، ٞهل طل٪ نىاب ؤم ال؟ ٣ٞا٫: لِـ في الكَغ

 ما خهَّ 
ْ
ُُ  -ؾبداهه  -ه مً ظىابه بسُه ولٟٓه، وما ٞخذ هللا خُ ل بعقاصٍ، وبغ٦ت حٗلُمه،  ًِ ْم لي ب

 .(939)وخؿً بُاهه وجٟهُمه(

ًِ  زم ظلب ٦المَ  اصة ٖلُه والخهغُّ جُمُت م٘  قُسه اب , وؤما ٦الم ابً جُمُت ٝ في بًٗهالٍؼ

ً مً "مجمٕى الٟخاوي" مً )م ٞتراٍ بخمامه   .(940)(583( ختى )م 504في املجلض الٗكٍغ

بن الؿجن ووظٍى الخ٤ ": (941)ا٫ ؤبى الؼهاص٢): حٗل٣ُا البساعي ؤلامام في صخُذ ) جىبُه ( : 

ٌَ  ً طل٪ ؤنَّ ا مً اجباٖها، مِ ض  لخإحي ٦شحرا ٖلى زالٝ الغؤي، ٞما ًجض اإلاؿلمىن بُ  ج٣طخي  الخاث

 .("وال ج٣طخي الهالة الهُامَ 

٧إهه  "بنَّ الؿجن لخإحي ٦شحرا ٖلى زالٝ الغؤي"ؤبي الؼهاص  ٢ى٫ُ ): " الٟخذ"٢ا٫ الخاٞٔ في 

: ٌكحر بلى ٢ى٫ِ  ًُ "ٖلّيٍ . ؤزغظه "الخ٠ ؤخ٤َّ باإلاسر مً ؤٖالٍ لى ٧ان الضًً بالغؤي ل٩ان باَ

ُاث ٦شحر  .(942)(ؤخمض وؤبى صاوص والضاع٢ُجي, وعظا٫ُ بؾىاِصٍ ز٣اث, وهٓاثُغ طل٪ في الكٖغ

 ًُ جن جإحي ٖلى زالٝ ٢ًُت ال٣ِٗل  م مً َظا ؤنَّ ٟهَ ٢لذ: وال  ٞهظا , الصخُذ وال٣ُاِؽ  الؿُّ

 َِّ ِٖ  بم٩اِن  ا ٖضمَ ىَّ ٢ض جب ٗت, و٢ى ٗت ٖلى ٢ؿمحن: ٢ؿم  ؤخ٩امَ  ؤنَّ  وبهما الخد٤ُُ٣ ه في الكَغ الكَغ

  حهخضي ال٣ُٗل 
ُ
اه دبحن له ظٍغ ه ٖلى ال٣ُاؽ الصخُذ, و٢ؿم ًخى٠٢ ُٞه وال حهخضي بلى مٗاهُه ٍو

٤ ال٣ُاؽ, بلى وظه  اهه ٖلى ٞو  .والٗض٫ ول٨ىه ال ٣ًطخي ٖلُه بمسالٟت ال٣ُاؽ ظٍغ

م٨ً ؤن ه٣ى٫ بٗبا ٗتٍو ًُ  :عة ؤزغي: ؤخ٩ام الكَغ ها ِٞؿخدؿجها, مٗاهحَ  ٥ ال٣ُٗل ضعِ مجها ما 

 اؾدىاصاسٟى ٖلُه مٗاهحها ُٞض١ ٖىه وظه الخؿً الخٟهُلي, ٣ُٞطخي ٖلحها بالخؿً جومجها ما 

                                              

 3/165بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 939)

 (53اهٓغ: جِؿحر ال٣ٟه الجام٘ الزخُاعاث ابً جُمُت )م ( و 940)

٨جى ؤبا ٖبض الغخمً. ال٣ُٟه اإلاضوي مىلى ٢َغل، ٣ًا٢٫ا٫ الظَبي: )( 941) بهه ابً  :ٖبض هللا بً ط٧ىان ؤبى الؼهاص ٍو

بض هللا بً ظٟٗغ بً ؤبي َالب وؾ ُٗض بً اإلاؿِب ؤدي ؤبي لالاة ٢اجل ؤمحر اإلاامىحن ٖمغ. ؾم٘ ؤوؿا وؤبا ؤمامت بً ؾهل ٖو

غط ٞإ٦ثر ٖىه. عوي ٖىه مال٪ وقُٗب بً ؤبي خمؼة واللُض بً ؾٗض والؿُٟاهان وابىه ٖبض هللا بً ؤبي الؼهاص وزل٤  وألٖا

. ٢ا٫: زم لم ًلبض  الب قٗغ ونىٝى الم. ٢ا٫ اللُض: عؤًذ زلٟه زالزماثت جاب٘ مً َالب ٣ٞه َو ٦شحر. و٧ان ؤخض ألاثمت ألٖا

ى عبُٗت بً ؤبي ٖبض الغخمً. و٢ا٫ ؤبى خىُٟت: عؤًذ عبُٗت وؤبا الؼهاص و٧ان ؤبى الؼهاص ؤ٣ٞه الغظلحن. ؤن ب٣ي وخضٍ وؤ٢بلىا ٖل

وعوي اللُض ًٖ ٖبض عبه بً ؾُٗض ٢ا٫: عؤًذ ؤبا الؼهاص صزل مسجض عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومٗه مشل ما م٘ الؿلُان مً ألاجبإ 

ومً ؾاثل ًٖ الكٗغ ومً ؾاثل ًٖ الخضًض ومً ؾاثل ًٖ مًٗلت. ٞمً ؾاثل ًٖ ٍٞغًت ومً ؾاثل ًٖ الخؿاب 

غة. و٢ا٫ ؤخمض بً خىبل: َى ؤٖلم مً عبُٗت ٢ا٫: و٧ان  غط ًٖ ؤبي ٍَغ و٢ا٫ بٌٗ الى٣اص: ؤصر ألاؾاهُض: ؤبى الؼهاص ًٖ ألٖا

ش ؤلاؾالم ؾُٟان ٌؿمي ؤبا الؼهاص ؤمحر اإلاامىحن في الخضًض  8/461(. جاٍع

 4/192ٞخذ الباعي ( 942)
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ألن ما زبذ للجيـ لؼم زبىجه بلى الضلُل الجملي ال٣اضخي ب٩ىجها مً قٕغ هللا الخ٨ُم الخبحر, 

ن ال مدالت,  مً ألاخ٩ام لِـ في صخُذ الىٓغ ال٣ٗلي ما الشاوي ل٨ً َظا الًغب ل٩ل مٗحَّ

 ًضٞٗه ؤو ٌٗاعيه ؤو ٣ًطخي بدؿً يضٍ ؤو ه٣ًُه.

 ًُ ان: ؤزباع، خُض ٢ا٫: ) "بٖالم اإلاى٢ٗحن"ال٣ُم في  و٢ض بحن َظا اب ههىم الكإع هٖى

ٕ   ٍ ال جسال٠ ال٣َٗل ؤزباعَ  وؤوامغ، ٨ٞما ؤنَّ  ان: هى كهض ٖلى ما  ًىا٣ٞه الصخُذ، بل هي هٖى َو

ٌكهض به ظملت ؤو ظملت وجٟهُال، وهٕى ٌعجؼ ًٖ الاؾخ٣ال٫ بةصعا٥ جٟهُله وبن ؤصع٦ه مً 

ٕ  ٍ ؾبداهه خُض الجملت، ٞه٨ظا ؤوامغُ  ان: هى ٕ   ٌكهض به ال٣ُاُؽ  هٖى ال ٌؿخ٣ل  واإلاحزان، وهى

ًُ بالكهاصة به  ى وعوصُ  ,، ٦ما ؤن ال٣ؿم الشالض في ألازباع مدا٫  سالفهولىً ال  َا بما ًغصٍ َو

 .(944)(واإلاحزان الصخُذ لِـ فيها ما ًسالف اللُاَؽ  ٨ٞظل٪ ألاوامُغ  ,(943)الصخُذ ال٣ُٗل 

ٖلى مهلخخه  ٠٣ً ال٣ُٗل  بحن ما ال ولهظا ٢ا٫ الكُش دمحم الخًغ خؿحن: )الٟغ١ُ 

عاجر, ال ًسٟى بال ٖلى طي هٓغ ؾ٣ُم( الخانت, وما ًيبظٍ القخماله ٖلى ٞؿاٍص 
(945). 

بمسر ْاٍَغ َى  الا٦خٟاءَ  في اإلاسر ٖلى الخ٠ ًجض ؤنَّ  لظي ًمًٗ الىَٓغ ا ٖلى ؤنَّ ٢لذ: 

ًَ  اإلاىا٤ُٞ  ظا الظي ٧ان صاثما   للغؤي ال ال٨ٗـ, َو
ُ
 غ لي ٖىض ٖغوى خضًض ٖلي هنع هللا يضر, ختى عؤًُذ سُ

 مً الٗلماء مً ؤٞصر ٖىه.

غؤي وبن ا٢خطخى مسَخه و٢ض بحن ٖلي هنع هللا يضر ؤن ال: )في "قغح ٖمضة ال٣ٟه"  ٣ا٫ ابً جُمُتٞ

ً   م٘ ؤن  الؿىت ؤخ٤ُّ ؤن جدب٘،  ل٩ىهه مدلَّ الىسخ وألاطي بال ؤنَّ  , ا ًسالف الؿىت عؤي  فاؾضعؤ

 
ُ
ىت ِٓ ه م

َ
ض الُض مً ٚحر ٞاثضة, بط  مال٢اةِ  ألنَّ ؤؾٟل لِـ الىجاؾت و٦ثرة الىسخ, ُٟٞطخي بلى جلٍى

  اإلالهىصُ 
َ
ٌُ الىسخ ًٖ الخف بػالت  , ولهظا ال 

ُ
بل ٚؿله ٦ٛؿل الغؤؽ, وألن ه, كٕغ ٚؿل

)  .(946)اؾدُٗابه باإلاسر ًٟطخي بلى بزال٢ه وبجالٞه مً ٚحر ٞاثضة ٦ما ج٣ضم, وطل٪ ال ٌكٕغ

غاص مىه بال ): في "حجت هللا البالٛت"  و٢ا٫ الضَلىي  ًُ إلاا ٧ان اإلاسُر بب٣اًء لىمىطط الٛؿل ال 

 
ً
ض الخٟحن ٖىض اإلاصخي في ألاعى,  طل٪، و٧ان ألاؾٟل مٓىت ٖلى ْاهغهما صون  اإلاسُح  وانلخلٍى

                                              

 ( مً ٦خابىا َظا.74( اهٓغ َامل )م 943)

  90 - 3/89بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 944)

ٗت ؤلاؾالمُت نالخت ل٩ل ػمان وم٩ان )م 945)  (77( الكَغ

 (274 - 273قغح الٗمضة )م ( 946)
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، و٧ان هنع هللا يضر مً ؤٖلم الىاؽ بٗلم مٗاوي الكغاج٘ ٦ما ًٓهغ مً باَنهما مٗلىال ومىافلا بالغؤي

ُؿضَّ مضزَل  ٌَ به، ل٨ً ؤعاص ؤن 
َ
ُ
ُ
 ٖلى ؤهٟؿهم صًَجهم( ٦المه وز

ُ
ِٟؿض الٗامت ًُ  .(947)الغؤي, لئال 

، ٞةنَّ  "لى ٧ان الضًً بالغؤي"له: وفي ٢ى : )في "قغح ػاص اإلاؿخ٣ى٘"  و٢ا٫ ابً ٖشُمحن  بق٩ا٫ 

 ًُ ل الضً   الغؤي َى ال٣ٗل, َو
 
لل٣ٗل؟ الجىاب: ال، ول٨ً مغاص ٖلي هنع هللا يضر ـ بن صر وؿبخه  مسال٠

يِ بلُه ـ َى باصي الغؤي ٦ما ٢ا٫ حٗالى: }
ْ
ؤ َىا َباِصَي الغَّ

ُ
َعاِطل

َ
ْم ؤ َُ  ًَ ِظً

َّ
 ال

َّ
َ٪ ِبال َٗ َب َغا٥َ اجَّ

َ
ي {، ؤي: فَوَما ه

ى الظي ًض٫ ٖلُه  ؤٖلى مسَح  هجض ؤن   ِل ألهه ٖىض الخإم  ْاَغ ألامغ,  الخ٠ َى ألاولى، َو

ًُ  َظا اإلاسَر  ال٣ٗل، ألنَّ   ال 
ُ
ىا ْخ َس ، وبهما ًغاص به الخٗبض، ولى ؤهىا َم والخىلُت غاص به الخىُٓف

 له(
 
ض  .(948)ؤؾَٟل الخ٠ ل٩ان في طل٪ جلٍى

لى َظا  ًُ ٖٞو الٟغ١ بحن الهىم والهالة في ٢ًاء  ؤبي الؼهاص ؤنَّ م مً ٦الم ٟهَ ال ًيبػي ؤن 

ٗت جٟغ١ بحن اإلاخمازلحن, الخاثٌ ٖلى زالٝ ٢ًُت ال٣ٗل,   بل ٢ض ؤبضي الٗلماءُ ُٞلؼم ؤن الكَغ

ً بخجى ٖلُه الاٞترا١ُ في الخ٨م.ٞغ٢ا مىاؾبا بحن ألامٍغ ًُ دُؿً في ال٣ٗل ؤن  ًَ  , 

 الهالة جخ٨غع, ٞةًجاُب  ٗجى في طل٪: ؤنَّ مً اإلا ٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض: )الظي ط٦ٍغ الٗلماءُ 

ٌٍ بلى خغط ومك٣ت, ٟٞٗي ٖىه، بسالٝ الهىم, ٞةهه ٚحُر ٢ًائِ  ع, ٞال ًٟطخي ٢ًاٍئ مخ٨غِّ  ها ُمٟ

 .(949)بلى خغط(

 َٖ  مً ظيـ اإلاٗجى اإلاىاؾب, ٣ٞا٫: )و٦ظل٪ بطا ٢لىا: ُخ  َظا الٟغ١َ  الٛؼاليُّ  ضَّ و٢ض 
َّ
 ٢ًاءُ  ِ

الخغط واإلاك٣ت وال٩لٟت م٘ ج٨غع الهالة مغاعا في الُىم  الهلىاث ًٖ الخاثٌ, إلاا ُٞه مً

ال( َُّ  . (950)واللُلت, بسالٝ ٢ًاء الهىم, ٧ان َظا ال٨الم مىاِؾبا مس

ًَ  ومٗجى ٧ىهه مىاؾبا ؤهه م٣ٗى٫   ٢ا٫ الٛؼالي: الٟغ١ ٖلُه,  ً في ال٣ٗل بىاءُ دُؿ ْاَغ, 

 .(951))وٗجي باإلاىاؾبت مٗجى م٣ٗىال ْاَغا في ال٣ٗل(

ًُ و٢ا٫ الخا ظا ًض٫ ٖلى ؤن َظا مما ال  ٥ ضعَ ٞٔ ابً عظب في قغح ٦الم ؤبي الؼهاص: )َو

 .(952)بلى وظه الٟغ١ ُٞه بالغؤي، وال حهخضي الغؤُي 

                                              

 1/301حجت هللا البالٛت ( 947)

 260 - 1/259الكغح اإلامخ٘ ( 948)

 1/161بخ٩ام ألاخ٩ام ( 949)

 (147قٟاء الٛلُل )م ( 950)

 (143اء الٛلُل )م ( ق951ٟ)

ى ازخُاع بمام الخغمحن, ٣ٞض ٢ا٫ الخاٞٔ في "الٟخذ" 952) وازخاع بمام الخغمحن ؤن اإلاخب٘ في : ) 4/192( ٢لذ: َو

 (.طل٪ َى الىو, وؤن ٧ل شخيء ط٦غوٍ مً الٟغ١ ي٠ُٗ, وهللا ؤٖلم
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مً ال٣ٟهاء مً ؤصخابىا وؤصخاب الكاٞعي بحن ٢ًاء الهىم والهالة،  ٦شحر   ١َ و٢ض ٞغَّ 

ٌُ  بإنَّ  ـَ مغاث، والخُ ، ٞلى -ٚالبا  -ى مىه ٧لُّ قهغ ال ًسل الهالة جخ٨غع ٧لَّ ًىٍم ولُلٍت زم

 
ُ
ٌُ ؤ   مغث الخاث

ُ
ا بإصاء الهالة في ؤًام َ  ب٣ًاء الهالة م٘ ؤمَغ

َ
ا لك طل٪ ٖلحها، بسالٝ  ٤َّ هَغ

  الهُام, ٞةهه بهما ًجيءُ 
ً
. مغة  واخضة في الؿىت، ٞال ٌك٤ ٢ًاٍئ

ـُ  ُُ  الهالة ًخ٨غع في ٧ل ًىٍم  ومجهم مً ٢ا٫: ظي ا ٛجي طل٪ ًٖ ٢ًاء ممً ؤًام الُهغ، ٞ

جغ٦خه مجها في الخٌُ، بسالٝ نُام عمًان, ٞةهه قهغ  واخض في الؿىت ال ًخ٨غع ٞحها، ٞةطا 

َهغث الخاثٌ ؤمغث ب٣ًاء ما جغ٦خه ؤًاَم خًُها, لخإحي بخمام ٖضجه اإلاٟغويت في الؿىت، ٦ما 

 .(953)ًامغ بظل٪ مً ؤُٞغ لؿٟغ ؤو مغى(

ً جمام مداؾً لهالة ٞمِ الهىم ٖلى الخاثٌ صون ا وؤما بًجاُب و٢ا٫ ابً ال٣ُم: )

 
َّ
متها وعٖاًِتها إلاهالر اإلا٩ل

ْ
ٗت وِخ٨ ٌَ  ٟحن؛ ٞةنَّ الكَغ ٌُ  الخُ كٕغ ُٞه إلاا ٧ان مىاُٞا للٗباصة لم 

 
ُ
 الُهغ ما ٌٛىحها ًٖ نالة ؤًام الخٌُ، ُٞدهُ  ها، و٧ان في نالتها ؤًامَ ٞٗل

ُ
 ل لها مهلخت

ى قهغ  ًىم، بسالٝ الهىم،  َا ٧لَّ عِ الهالة في ػمً الُهغ؛ لخ٨غُّ  واخض في  ٞةهه ال ًخ٨غع، َو

 
ُ
اجذ ٖلحها  ٥ِ بلى جضاعُ  ه بالخٌُ لم ٨ًً لها ؾبُل  الٗام، ٞلى ؾ٣ِ ٖجها ٞٗل ، ٞو هٓحٍر

ا؛ لخُ  ه، ٞىظب ٖلحها ؤن جهىمَ مهلخخُ    َل ّهِ َد قهغا في َهَغ
َ
الهىم التي هي مً جمام  مهلخت

٤ُ ه، وباهلل الخٞى  . (954)(عخمت هللا بٗبضٍ وبخؿاهه بلُه بكٖغ

 ؛ ألنَّ كُاُؽ الهالة ٖلى الهىم كُاؽ  م٘ الفاعق ٢ا٫ الٗلماء: : )(955)هظا ٢ا٫ ال٩ىعاويول

 .(956)(الهالة ُٞه خغط، بسالٝ الهىم؛ ٞةهه في الؿىت مغة ٢ًاءَ 

لى َظا ٞةنَّ   الٟغ١  ٖضمَ  مً اصعى ٖو
َ
ٖضم ؾىي ه لم هجض مٗه ها م٣الخَ رْ بَ في مشل َظا بطا ز

 الاَخضاء بلى الٟغ١.

                                              

 2/134ٞخذ الباعي البً عظب  (953)

 2/46( بٖالم اإلاى٢ٗحن 954)

شمان ال٩ىعاوي، قهاب الضًً الكاٞعي زم الخىٟي: مٟؿغ. ٦غصي ألانل، مً ؤَل ؤخمض بً بؾماُٖل بً ٖ( 955)

قهغػوع. حٗلم بمهغ عخل بلى بالص التر٥ ٞٗهض بلُه الؿلُان مغاص بً ٖشمان بخٗلُم ولّي ٖهضٍ )دمحم الٟاجذ( وولي ال٣ًاء 

ض. له893في ؤًام الٟاجذ، وجىفي بال٣ؿُىُُيُت ؾىت ) ٦خب مجها "ٚاًت ألاماوي في جٟؿحر الؿب٘  (، ونلى ٖلُه الؿلُان باًٍؼ

ى قغح للبساعّي في ٖضة مجلضاث، و"قغح  اإلاشاوي", و"الضعع اللىام٘ في قغح ظم٘ الجىام٘ للؿب٩ي"، و"ال٩ىزغ الجاعي" َو

الم للؼع٦لي   [98 - 1/97ال٩اُٞت البً الخاظب". ]ألٖا

اى ؤخاصًض البساعي ( 956)  4/296ال٩ىزغ الجاعي بلى ٍع
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هٓغ ؤبى الؼهاص بلى الخٌُ ٞىظضٍ ماوٗا مً َاجحن ً بً اإلاىحر: )٢ا٫ الٍؼ و٢ض

 (957)الٗباصجحن
َ
الا٢خًاء, وما ًمى٘ صخت الٟٗل  اؾخدا٫ ؤن ًخىظه به زُاُب  , وما ؾلب ألاَلُت

 بحن الهالة والهىمًمى٘ الىظىب, ٞلظل٪ 
َ
, ٞإخا٫ بظل٪ ٖلى اجبإ الؿىت اؾدبٗض الفغق

ِض املخٌ  .(958)(والخٗبُّ

بٗضم الٟغ١, والدجت ج٣ىم بالٗلم ال  ما بحن اؾدبٗاِص الٟغ١ والٗلِم  ٢لذ: وبُٗض  

 لها. 
 
َم ٢ُاؽ  صخُذ مساِل٠

َ
ٗل ٌُ  باالؾدبٗاص, والؿىت بطا صخذ ال ًم٨ً ؤن 

  مً ٢ا٫ في شخيٍء  ؤنَّ  ٢ضمىا٢ض ٦ىا و 
َ
 الٟغ١َ  لم ًدبحِن ه بهه ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ ال ٌٗضو ٧ىه

 بحن الجؼثُت 
ُ
ا, ٞجهاًت ما ٖىضٍ ٖضم الٗلم بالٟغ١, بحن و ل٣ُاؽ ا اإلاضعى ٖلحها مسالٟت هٓاثَغ

 
غ١  بحن ٖضم الٗلم بالٟغ١ والٗلم بٗضم الٟغ١, ٞاألو٫ ظهل والشاوي ٖلم, )والجهل ال ٩ًىن  ٞو

 , ٞاٞهم.(959)حجت( ٦ما ٢ا٫ ال٣اضخي الضبىسخي

ً, بما ؤن الىافي ُٞما هٟاٍ ال ًسلى مً ؤخِض  ٢ا٫ ابً الؿمٗاوي: )بنَّ ومً َىا  ًضعي  ؤمٍغ

ًُ  بىٟي ما هٟاٍ ؤو ال ًضعي الٗلَم  الٗلَم   باهخٟاثه بل بهما 
َ
ِ سبر ًٖ ظهله وق
ّ
ه, ٞةن ٧ان ًسبر ًٖ ٨

  ٖىه ؾا٢ِ, ألنَّ  ظهله وق٨ه ٞالضلُُل 
ً
ًُ  ؤَل الىٓغ ٢اَبت  ىظبىن ٖلى مً ًضعي الك٪َّ ال 

عي  لظل٪ ب٢امت والجهل صلُال, وال ٣ًا٫ إلاً ظهل ؤو ق٪: ِلَم ظهلذ ؤو ق٨٨ذ؟ ولى عام اإلاضَّ

ًُ  صلٍُل  َٖ  ًضعي الٗلَم  يم٨ىه طل٪. وبن ٧ان الىافٖلُه لم   َذ ْم لِ بصخت ما هٟاٍ, ٣ُٞا٫: مً ؤًً 

 ما هُٟخَ  هَٟي 
َ
ؤو باؾخضال٫؟ وال ًم٨ىه صٖىي الًغوعة, ألهه لى ٧ان يغوعة لكاع٦ىاٍ  ايُغاعٍ بِ ه, ؤ

  ه, ؾئل ًٖ طل٪: َل َىما هُٟخُ  هَٟي  في طل٪, وبن ٢ا٫: بضلٍُل ٖلمُذ 
ُ
ؤو ؾم٘؟ ٞةن  ٣ٍٖل  حجت

ْن  بض مً صلٍُل ٣ًُمه.  طل٪, وبن ٢ا٫: ب٣ٗل, ٢لىا له: بحن طل٪. ٞض٫ ؤهه ال ٢ا٫: بؿم٘, ٢لىا: بّحِ

  واٖلم ؤهه ال زالَم 
َ
ظا باَل, ؤو بضٖىي لهم مً َظٍ اإلاُال بت بال بضٖىي ٖلم الًغوعة, َو

لبت ٖلى الَجَهلت, ٞإما جمجي ػوا٫ ظهله باهخٟاء ما هٟاٍ, ٞتزو٫ ٖىه اإلاُالبت ؤًًا, ألهه ال مُا

ع(  .(960)الدجت م٘ صٖىي وظىص الٗلم باهخٟاء اإلاىخٟي, ٚحُر مخهىَّ

                                              

مً ظملت ما َى زالٝ الغؤي ٢ًاُء الهىم, ٞةنَّ  :ؤي "مً طل٪"٢ىله ٨غماوي في قغح ٦الم ؤبي الؼهاص: )٢ا٫ ال( 957)

 جغ٦ذ لٗظع, ل٨ً ٢ًاء الهىم واظب ٣ِٞ
 
 مجهما ٖباصة

 
ال
ُ
حن في الخ٨م, ألنَّ ٦ ما مدؿاٍو (. م٣خًاٍ ؤن ٩ًىن ٢ًاَئ

 9/121ال٩ىا٦ب الضعاعي 

 4/192( ٞخذ الباعي 958)

م ألاص( 959)  (400لت )م ج٣ٍى

 (111 - 110صالثل الخىخُض لل٣اؾمي )م , واهٓغ:   386 - ٢3/384ىاَ٘ ألاصلت ( 960)
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ًُ  و٢ا٫ ابً جُمُت: )بنَّ  الضلُل ٖلى هُٟه، وبحن ما  حز بحن ما ًىُٟه ل٣ُاِم َم ٦شحرا مً الىاؽ ال 

 ًُ  لم 
ْ
ًَ بزباجِ  ه لٗضم صلُِل خْ بِ ش ه, ٩ُٞىهىن ٢ض ٢ٟىا ما ما لم ٌٗلمىا بز (961)ىن[ُٟ ىْ ه، بل جغاَم ]

َ
باج

ظا ٦شحر  مً ؤَل الاؾخضال٫ والىٓغ,  لِـ لهم به ٖلم، و٢الىا بإٞىاَهم ما لِـ لهم به ٖلم، َو

 .(962)وؤَِل ؤلاؾىاص والخبر(

 . (963)(ال ًلؼم مً ٖضم الضاللت وظىُص الضاللت ٖلى الٗضمولهظا ٢ا٫ ؤلاؾىىي: )

 .(964)ٖضم الضلُل لِـ صلُل الٗضم(و٢ا٫ ابً جُمُت: )

  ؤلاماِم  ههَب  ؤنَّ  (965)ابً اإلاُهغ الخلي اصعىولهظا إلاا 
َ
ؤظابه ابً  ،ُٞه اإلاٗهىم ال مٟؿضة

 جُمُت
َ
ظا الىُٟي الٗامُّ  في ههبه, : )ال وؿلم ؤهه ال مٟؿضة ال بض له مً صلُل، وال ٨ًٟي في طل٪  َو

 .(966)الٗلم لِـ ٖلما بالٗضم( مَ َٖض  الٗلم باإلاٟؿضة، ٞةنَّ  ٖضمُ 

ضُم الٗلم لِـ ٖلما بالٗضم, )ُٗيُت" : و٢ا٫ في "الدؿ الىُٟي بال صلٍُل ٢ى٫  بال ٖلم، ٖو

ب الٗلُم به والضلُُل ٖلُه، 
َ
ُل ًُ ىِظب اهخٟاَء اإلاُلىب الظي  ًُ ضم الضلُل ٖىضها ال  وهظا مً ٖو

 .(967)(ؤْهغ البضيهُاث

 .(968)بالٗضم( الٗلم ال ًُٟض الٗلَم  و٢ا٫ الٟسغ الغاػي: )ٖضمُ 

 لٗضم الشبىث ٞهى في ٚاًت ً و٢ا٫ الٛؼالي: )َم 
ً
ت ِخه الشبىَث مٗٞغ ظٗل ٖضَم مٗٞغ

 .(969)الٛباوة(

                                              

, وؤعاَا ال ٌؿخ٣ُم اإلاٗجى صوجها. )961)  (ػ( لِؿذ في اإلاُبٕى

 6/469( الجىاب الصخُذ إلاً بض٫ صًً اإلاؿُذ 962)

 2/845( جهاًت الؿى٫ 963)

 2/521 ( بُان جلبِـ الجهمُت964)

خؿحن بً ًىؾ٠ بً اإلاُهغ الخلي اإلاٗتزلي ظما٫ الضًً الكُعي, الػم الىهحر الُىسخي ال٢ا٫ ابً حجغ: )( 965)

واقخٛل في الٗلىم ال٣ٗلُت ٞمهغ ٞحها ونى٠ في ألانى٫ والخ٨مت, و٧ان عؤؽ الكُٗت بالخلت, واقتهغث جهاهُٟه,  ,مضة

ِْ  ّلِ ه ٖلى مسخهغ ابً الخاظب في ٚاًت الخؿً في َخ وجسغط به ظماٖت, وقغُخ  ب مٗاهُه, ونى٠ في ٣ٞه ه ؤلٟا وج٣ٍغ

 ُِّ  مً ؤلامامُت و٧ان ٢
ً
ًُ  صَّ في ؤلامامت عَ  بلُه, وله ٦خاب   ا بظل٪ صاُٖت جُمُت بال٨خاب اإلاكهىع اإلاؿمى بالغص ٖلى  ٖلُه ُٞه اب

اجه في قهغ املخغم ؾىت  ( اَـ . مسخهغا مً , و٢ُل اؾمه الخؿً بٟخدخحن725ؤو في آزغ ؾىت  726الغاٞطخي, و٧اهذ ٞو

 189 - 2/188ال٩امىت الضعع 

 473 - 6/472مجهاط الؿىت ( 966)

 6/533( , واهٓغ: الٟخاوي ال٨بري 714 - 713الدؿُٗيُت )م  (967)

 2/253( ألاعبٗحن في ؤنى٫ الضًً 968)

 (23ؤؾاؽ ال٣ُاؽ )م ( 969)
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ًُ و٢ا٫ ناخب ٦خاب "صؾخىع الٗلماء" : ) َُ ٖضم الضلُل ٖلى وظىص الصخيء ال   :ؤي ,هىظب هٟ

 وظىصٍ. هَٟي 

ً: بهه ًىظبه, ألنَّ  صلُل ٖضم وظىص الجبا٫ الكا٣َت بدًغجىا  و٢ا٫ بٌٗ ال٣انٍغ

ظا الجىاُػ َا لجاػ وظىصُ مضلىله ؤٖجي وظىصَ  مٗضوم, ٞلى لم ًجب هُٟي  باَل,  َا بدًغجىا, َو

َُ  وظىِص  ٖضم صلُِل  وظىصَا ٢ُٗا, ٞشبذ ؤنَّ  ٞةها وٗلم ٖضمَ   ه.الصخيء ًىظب هٟ

الضلُل ملؼوم, واإلاضلى٫ الػمه, واهخٟاء الالػم ال ٌؿخلؼم اهخٟاء اإلالؼوم,  ؤنَّ  والجىاب:

ض لجىاػ ٧ىن الالػم ؤٖمَّ  لىا بالبضاَت باالجٟا١ ال  م وظىص جل٪ الجبا٫ مٗلىم  مً ملؼومه, ٖو

َا مٗضوم, وظىِص  صلَُل  بٗضمها اؾخضاللُا بإن ٣ًا٫: بنَّ  بٗضم صلُل وظىصَا, وبال ل٩ان الٗلُم 

ضم الضلُل ًىظب ٖضم اإلاضلى٫, ٞٗضمها زابذ.  ٖو

ض به ؤهه ال صلَُل  ألامغ,  في هٟـ وؤًًا: ما اإلاغاص بٗضم الضلُل ٖلى وظىص الصخيء؟ بن ؤٍع

ض ؤهه ال صلَُل ٖضم الٗلم بالصخيء ال ٌؿخلؼم ٖضَم  مىٗىاٍ, ألنَّ  ٖىضها  ه في هٟـ ألامغ, وبن ؤٍع

 َؿ ُٞم 
َّ
  م, ل٨ً ال ًُٟض وظىَب ل

ُ
ه مىظىصا في هٟـ ألامغ وبن لم ٨ًً هُٟه, لجىاػ ؤن ٩ًىن صلُل

 .(970)ا لىا(مٗلىًم 

لى َظا: ٞةنَّ  ا مً املخٓىع ها لل٣ُاؽ بن ٧الجؼثُت التي ًضعى مسالٟتُ  ٖو ان اؾخصىاَئ

  ٞمضعي مسالِٟت 
ُ
خت ٖلى مٟؿضة الخٓغ,  ال٣ُاؽ ٢ض زُٟذ ٖلُه اإلاهلخت ٞمؿدىضٍ ٖضم اإلاغجَّ

ا وبن ٧ان وال حجت في َظا ٦ما ج٣غع, ٞب٣ُذ صٖىاٍ في خحز اإلاى٘, , الٗلم بخل٪ اإلاهلخت اؾخصىاَئ

خت  ٖلى مهلخت الجىاػ, مً الجىاػ ٞمضعي مسالٟت ال٣ُاؽ ٢ض زُٟذ ٖلُه اإلاٟؿضة اإلاغجَّ

 ٞمؿدىضٍ ٦مؿدىض ألاو٫, وخ٨مه خ٨مه.

 ) بًٗهم ًلٌى في الخٗبضي: بهه ٖلى زالف اللُاؽ (

ها: بجها ٖلى زالٝ 
ُ
لل زم اٖلم ؤن مً الٗلماء مً ٣ًى٫ في ألاخ٩ام التي ال جٓهغ مٗاهحها ٖو

صلُل طخى صخُدا اهتهٌ ٖلى زالٝ م٣خؤنىلُا ا ٢ُاًؾ  ألانل وزالٝ ال٣ُاؽ, ال بمٗجى ؤنَّ 

  , ول٨ً بمٗجى ؤنَّ ألانل
ُ
ى اإلا٣ٗىلُت  َظا الخ٨م ظغي ٖلى زالٝ ألانل في ألاخ٩ام َو

 .(971)والخٗلُل

                                              

 226 - 2/225( صؾخىع الٗلماء 970)

٣ُِجي في "الٟىاثض ال الخٗبض( : )ألانل في ألاخ٩ام اإلا٣ٗىلُت( 113)م ٢ا٫ اإلا٣غي في "٢ىاٖضٍ" ( 971)
ْ
, و٢ا٫ الُبل

ِٗت م٣ٗى٫ُ اإلاٗجى( : )ب144الجؿام" )م  : )متى صاع (  33)م ابً ص٤ُ٢ الُٗض في "بخ٩ام ؤلاخ٩ام"  ولهظا ٢ا٫(, نَّ ؤ٦ثَر الكَغ
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ٖلى ألانل في اؾخٗما٫ الٗلماء ٢ض ًُل٤ ) ٣ٞض ط٦غ الؼع٦صخي في "البدغ املخُِ" ؤنَّ 

٣َٗل مٗىاٍ ٣٦ىلهم: زغوط الىجاؾت مً مدل وبًجاب الُهاعة في  ٌُ مدل بعاصة البُٗض الظي ال 

 .(972)(آزغ ٖلى زالٝ ألانل

٣َٗل وط٦غ الٛؼالي في "قٟاء الٛلُل" في ظملت ألانى٫ التي ًمخى٘ ال٣ُاُؽ ٖلحها: )
ُ
ما ال ح

 وال ٖالمت مخ
 
٣ٗل اإلاٗجى: جل٣مىه ٖلت ٌُ الٗبض بال٣بى٫، ولم ًخهٝغ ُٞه. و٢ض  ىٗضًت؛ ٞةطا لم 

 .(973)(جغي ُٞه ال٣ُاؽٌٗبر ًٖ َ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٫: )

ل ؤهه زاعط  ًٖ مجاوؿت  ؿمى َظا الجيـ: زاعظا ًٖ ال٣ُاؽ، ٖلى جإٍو الا٢خهاُع ٖلُه، َو

ان له ٞحها، ال ملخّهِ  ال٣ُاَؽ  ألانى٫ اإلاٗلىلت: مً خُض ؤنَّ  ل٣ٟض  وماو٘، ول٨ً: ٍو ال ظٍغ

 .(974)(اإلاٗجى

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

 ًُ  .(975)(ه, ال ؤن ال٣ٗل ًىُٟه بةصعا٥ مً حجج هللا حٗالى, وال جىا٢ٌ ٞحها٥ مىاؾبخُ ضعَ ال 

م  اإلاهلخت واإلاىافلت لللُاؽ الصخُذ 
َ
 (()) خُث ثبذ الخىم الكغعي بضلُله فث

مدًت ؤو ٚالبت, وما ههى هللا ٖىه ٞهى  : )ما ؤمغ هللا به ٞهى إلاهلخٍت ٢ا٫ ابً جُمُت

 
 
  .(976)مدًت ؤو ٚالبت( مٟؿضة

٘  ؤن ٩ًىن ُمكخِمال ٖلى مىٍٟٗت زالهت و٢ا٫ ؤًًا: ) ه باَل  ممخى
ُ
ما ههى هللُا ٖىه وعؾىل

ؤو عاجخت(
(977). 

ت ؤو الغاجخت, وهىاَُه جدب٘ اإلاٟاؾض و٢ا٫ ال٣غافي: )بن ؤوامغ الكٕغ جدب٘ اإلاهالر الخاله

 .(978)الخالهت ؤو الغاجخت(

                                                                                                                                             

ه ٖلى ٧ىهه م٣ٗى٫َ اإلاٗجى ؤولى, لىضعة الخٗبض باليؿب
ُ
ت بلى ألاخ٩ام اإلا٣ٗىلت الخ٨م بحن ٧ىهه حٗبضا ؤو م٣ٗى٫َ اإلاٗجى ٧ان خمل

 31 - 1/30" بلٙى اإلاإمى٫ في جد٤ُ٣ مباصت ألانى٫ ٦خابىا "اإلاٗجى(. واهٓغ: 

 7/96 البدغ املخُِ( 972)

 (642( قٟاء الٛلُل )م 973)

 (653)م  الؿاب٤( 974)

 2/354ٞهى٫ البضاج٘ ( 975)

 27/91( مجمٕى الٟخاوي 976)

 11/348 الؿاب٤( 977)

 2/569( الٟغو١ 978)
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ٗت التي ٢ام الضلُُل ٖلى َلبها والخٗبُّ  مً ظؼثُاِث  ظؼجّيٍ  ٧لَّ  ٢ا٫ الكى٧اوي: )بنَّ و  بها  ِض الكَغ

ً ٖغفها مَ لل٩ل ؤو البٌٗ مُل٣ا ؤو م٣ُضا, ال بض ؤن ٌكخمل ٖلى ظلب مهلخت ؤو مهالر, 

ٗت الىاعصة بالىهي ًٖ ؤمٍغ ؤو ؤمىعٍ ٖغفها وَحِهلها َمً حهلها ال بض  , و٧لُّ ظؼجي مً ظؼثُاث الكَغ

ض الخدب  جىضٞ٘ بالىهي ٖجها,  َض ؤو مٟاِؾ  ال ٖلى مٟؿضةٍ ٖىه مكخمِ  اإلاىهيُّ  ؤن ٩ًىَن   وهثرةِ  ِ٘ وإلاٍؼ

 الخضب  
 
ٌ حلُلت غ في طلً مضزلُت , ال ؾُما م٘ اؾخدًاع الاؾخٗاهت باهلل والخى٧ل ٖلُه والخٍٟى

 .(979)(بلُه

َٗغٝ  ولهظا ٞةنَّ  ٌُ ها م٣هُض الكإع ألامَغ والىهي, ٣ٞا٫: مجالكاَبي ظٗل ؤو٫َ الجهاث التي 

خي، ٞةنَّ  بهه ٌٗٝغ مً ظهاث: بخضاَا: مجغصُ ) ؤهه  ألامغ مٗلىم   ألامغ والىهي الابخضاجي الخهٍغ

 ُٕ ، و٦ظل٪ للكإع الٟٗل ٖىض وظىص ألامغ به م٣هىص   بهما ٧ان ؤمغا ال٢خًاثه الٟٗل, ٞى٢ى

ٌٍ  الىهي مٗلىم   ِٖ  لىٟي الٟٗل ؤو ال٠٨ ٖىه, ٞٗضمُ  ؤهه م٣خ ُٖ  ه م٣هىص  و٢ى ه مسال٠ له، وب٣ًا

ْاَغ ٖام إلاً اٖخبر  إلا٣هىصٍ، ٦ما ؤن ٖضم ب٣ًإ اإلاإمىع به مسال٠ إلا٣هىصٍ, ٞهظا وظه  

ى ألانُل  مجغص ألامغ والىهي مً ٚحر هٓغٍ  . (980)عي(الكغ  بلى ٖلت، وإلاً اٖخبر الٗلل واإلاهالر، َو

. خي( ٞاهٍٓغ  زم بحن عخمه هللا وظه الخ٣ُُض بـ )الابخضاجي الخهٍغ

ألاوامغ والىىاهي باإلا٣انض واإلاهالر مضُٖا ٖلى الغب ظل  ُى ٗاعِ ُم  ٩ًىن هظا ب٢لذ: و 

م٣هىصٍ, ؤو ًىهى ًٖ م٣هىصٍ,  بسالٝظالله ما َى ؤٖٓم مً الٗبض, بط ٠ُ٦ ًإمغ الكإع 

ٖبشا ٠ُ٨ٞ بالٟٗل الٗاثض ٖلى اإلا٣هىص بالهضم والى٣ٌ؟! والٟٗل بطا ججغص ًٖ اإلا٣هض ٧ان 

 ؾبداه٪ َظا بهخان ُٖٓم.

لى َظا ٩ًىن مً الٗبض اَغاح الجؼثُاث بضٖىي مٗاعيتها لل٩لُاث, وؤهذ بطا جضبغَث  ٖو

ض َظا خ٤َّ الخضبغ وظضجه مُاب٣ا جمامَ  َّٗ له و٢ ٍ ؤلامام الكاَبي ُٞما وؾمىاٍ اإلاُاب٣ت إلاا ؤنَّ

 .م٘ بوٗام الىٓغ, ٞاعظ٘ بلُه اع اإلا٣انض الٗامت واإلاهالر ال٩لُت في الجؼثُاث()٢اهىن اٖخببـ

 مً ٧ىن الخٗاعُ  ٖلى ٣ًحٍن  َظا ٦ىَذ  بطا جد٣٣َذ و 
َ
ى بحن اإلا٣انض والىهىم خضًض

ٌُ  ٤َ زغاٞت, ال جد٣ُّ  ٍم  له في الخاعط البخت, وبهما َى مد ه  َو
ُّ
ُانطَان ألا مدل  .ال ألٖا

                                              

 (189 ؤصب الُلب )م( 979)

 3/134اإلاىا٣ٞاث ( 980)
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ِغٞ زم بنَّ  ُٖ ٗت وجهٟذ ظؼثُاتها ٦ما ج٣ضم.اإلا٣انض ما  ٘ الكَغ  ذ بال مً جدب٘ جٟاَع

ي الٗلِم بال٨لي بهما َى مً ٖغى الجؼثُاث ب): " اإلاىا٣ٞاث"٢ا٫ الكاَبي في   جل٣ِّ
نَّ

 .(981)(واؾخ٣غائها, وبال ٞال٨لي مً خُض َى ٦ليٌّ ٚحُر مٗلىٍم لىا ٢بل الٗلم بالجؼثُاث

٠ِ )ولهظا ٢ا٫ ابً ٖاقىع:  َ٘ جهاٍع غِقض ال٣َُٟه بلى م٣انضَا بنَّ جدبُّ ًُ  .(982)(ألاخ٩ام 

ىِعيذ الجؼثُاُث  ُٖ لى َظا ٞلى  ُٕ  ٖو بٗض طل٪ باإلا٣انض, ٧ان طل٪ ٖىصا ٖلى  والٟغو

اإلا٣انض بالهضم, ألجها ؤزظث مً الٟغوٕ, ٞةطا ؤبُلىا خ٨م الٟغوٕ ٧ان طل٪ ببُاال للم٣انض 

 هِٟؿ 
ُ
 .ل٣اهىن"في "ا بلى َظا في ٦الم الكاَبي ها, و٢ض و٢ٗذ ؤلاقاعة

ظا ِرى ٌكبه ما  َو
ُ
َم ال٣َٗل ٖلى الى٣ل, ٖلى َم به اٖت ضَّ

َ
نَّ طل٪ مؿخلؼم  لى٣ٌ ِمً ؤً ٢

 خ٨م ال٣ٗل هٟؿه.

 ٢ا٫ دمحم ابً الىػٍغ الُمجي: )ٞةن ٢ُل: ج٣ضًم ال٣ٗل ٖلى الؿم٘ ؤولى ٖىض الخٗاعى, ألنَّ 

 َ٘ ه, ولى بُل ال٣ُٗل  الؿم
ُ
ِلم بال٣ٗل, ٞهى ؤنل ُٖ  ُ٘ ظٍ مً ٢ىاٖض وال٣ٗ بُل الؿم ل مٗا, َو

ٌؿخدُل حٗاُعُيها في ال٣ٗل والؿم٘,  الٗلىمَ  ٢لىا: ٢ض اٖتريهم في طل٪ املخ٣٣ىن بإنَّ  اإلاخ٩لمحن.

 ٌٍ ُ٘ فخٗاُعيها جلضًُغ مدا ا  , ٞةهه لى بُل الؿم ًٗ ال م
َ
َبُ

َ
ؤًًا بٗض ؤن ص٫ ال٣ٗل ٖلى صخخه ل

ل,
ُ
ْبُ ًَ م بصخت الؿم٘ وؤهه ال 

َ
ِلمىا ببُالهه  ؤًًا, ألن ال٣ٗل ٢ض ٧ان َخ٨ َٖ ٞدحن بُل الؿم٘ 

بُالَن ألاخ٩ام ال٣ٗلُت, وممً ط٦غ طل٪ ابً جُمُت وابً ص٤ُ٢ الُٗض والؼع٦صخي في قغح ظم٘ 

 .(983)الجىام٘(

ٗت  في اإلا٣انض, ٞةنَّ  ٨َظا ال٣ى٫ُ و ٢لذ:  الٗلم بها خانل  بىاؾُِت الٗلم بخٟانُل الكَغ

باإلبُا٫, ٧ان طل٪ ببُاال للم٣انض  وظؼثُاث ؤخ٩امها, ٞلى ٖاصث اإلا٣انض ٖلى الجؼثُاث

 هٟؿها.

ذ ؤنَّ  ها مٗاعيت الىهىم بالغؤي  وبطا ٖٞغ
ُ
مٗاعيت الىهىم باإلا٣انض واإلاهالر ؤنل

ألن الىٓغ ال٣ٗلي الصخُذ بما ؤن ٌكهض  - ما عاظ٘ بلى الىٓغ ال٣ٗلي الؿ٣ُموال٣ُاؽ, و٦الَ

                                              

 175 - 3/174 الؿاب٤( 981)

ب )م 982) ى٠٢ ٖلحها و٢ا٫ الكُش ؤخمض الَغؿىوي: )( . 173( ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ ت اإلا٣انض ٌؿىضَا ٍو هٍٓغ

ٗت وههىنها في مسخل٠ مىاخحها ومجاالتها ؤصع٥ ال٨شحَر مً  ٗت، ٞةن مً جهٟذ ؤخ٩ام الكَغ اؾخ٣غاُء جٟانُِل الكَغ

 
َ
ل ِٖ مها و

َ
ا وهخاثجها عؤي ما وعاءَا مً مهالر ججلبها ومٟاؾض جضٞٗها. ومً جإمل في َظٍ ِخ٨ ِلها ومغامحها. ومً هٓغ في آزاَع

ت اإلا٣انض( اَـ .  ٗت ومغامحها. وجل٪ هي: هٍٓغ ت اإلا٣انض ٖىض وجل٪، زغط بخهىع قامل مخ٩امل ًٖ م٣انض الكَغ هٍٓغ

 (30الكاَبي )م 

 (118 - 117بًشاع الخ٤ ٖلى الخل٤ )م  (983)
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الكغعي  ٌٗاعى الخ٨َم للخ٨م الكغعي بالخؿً وبما ؤن ٌٛمٌ ٖىه وظه الخؿً, ول٨ً ؤن 

بهما هي مً ظيـ الُاٚىث , جبحن ل٪ ؤن َظٍ اإلاٗاعيت  - ٣ٖلي صخُذ ٞهظا ال ٩ًىن  هٓغ  

ى مٗاعيت الى٣ل بال٣ٗل."الهىا٤ٖ"٦خاب في  الغاب٘ الظي ط٦ٍغ ابً ال٣ُم  , َو

الٟهل الغاب٘ والٗكغون: في ط٦غ الُىاُٚذ ألاعب٘ التي َضم بها ): في ٦خابه ٢ا٣ٞ٫ض 

ِل الباَِل مٗا٢َل الضًً, واهته٩ىا بها خغمت ال٣غآن, ومدىا بها عؾىَم ؤلاًمان, وهي: ؤصخاُب ا  لخإٍو

 لُٟٓت ال جُٟض ٖلما وال ًدهل مجها ٣ًحن - 1
 
 .(984)٢ىلهم: بن ٦الم هللا و٦الم عؾىله ؤصلت

 و٢ىلهم: بن آًاث الهٟاث وؤخاصًض الهٟاث مجاػاث ال خ٣ُ٣ت لها. - 2

ضو٫ وجل٣تها ألامت بال٣بى٫ ال و٢ىلهم: بن ؤزباع ع  - 3 ُٗ ؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الصخُدت التي عواَا ال

اًتها ؤن جُٟض الًٓ. جُٟض الٗلَم   ٚو

 وههىُم الىحي, ؤزظها بال٣ٗل ولم هلخٟذ بلى الىحي. و٢ىلهم: بطا حٗاعى ال٣ُٗل  - 4

ؾىَمه وؤػالذ عُ  ْذ َد ٞهظٍ الُىاُٚذ ألاعب٘ هي التي ٞٗلذ باإلؾالم ما ٞٗلذ, وهي التي َم 

 
َ
ضمذ ٢ىاَٖض مٗاإلِا  ٍ, ه َو

َ
٤َ الىهىم مً الللىب وؤؾلُذ خغمت الًُٗ ٞحها  , وههجذ ٍَغ

هللا ؤو ؾىت عؾىله بال لجإ بلى  بذجٍت مً ٦خاِب  وملخض, ٞال ًدخج ٖلُه املخخجُّ  ػهض٤ًٍ  ل٩ّلِ 

 َاٚىٍث مً َظٍ الُىاُٚذ واٖخهم به واجسظٍ ُظىَّ 
ً
وهللا حٗالى بدىله  به ًٖ ؾبُل هللا, ضُّ هُ ًَ  ت

ًله ٢ض ٦ؿغ َظٍ الُىاُٚذ َاٚىجا َاٚىجا ٖلى ؤلؿىت زلٟاء عؾله ووعزت  ه ٞو و٢ىجه وَمّىِ

ُهب الىحي ؤهبُاثه, ٞلم ًؼ٫ ؤههاُع هللا وعؾىلِ 
ُ
غظمىجهم بك ه ًهُدىن بإَلها مً ؤ٢ُاع ألاعى ٍو

 .(985)الخ ٦المه (وؤصلت اإلا٣ٗى٫, وهدً هٟغص ال٨الَم ٖلحها َاٚىجا َاٚىجا

ٗتَرى به ٖلى الىهىم, ألجها وحي  خ٤, وماطا بٗض الخ٤ بال  ٌُ َذ ُبُالَن ٧ّلِ ما  و٢ض ٖٞغ

ل ؤنَل ال٣ُاؽ، ٞةهه  ٢ا٫ ابً ال٣ُم في ٢ىلهمالًال٫, ولهظا  ُِ ب
ًُ  ال٣ُاؽ( : )َظا 

ُ
)َظا زالٝ

ِلم ؤنَّ ال٣ُاؽ لِـ مً الخ٤، وؤهه ٖحُن الباَل،  ُٖ ٗت بسالٝ ال٣ُاؽ  ٞةنَّ بطا ظاػ وعوُص الكَغ

ِٝ الخ٤ِّ ؤنال( ِغص بسال
َ
ٗت ال ج  .(986)الكَغ

جي في ه٣ٌ ال٣ى٫ بإنَّ  زبر الىاخض بطا وعص مسالٟا لل٣ُاؽ ٧ان مغصوصا: )ال  و٢ا٫ الجٍى

  , ٞالىاظُب ؤنَل ال٣ُاِؽ الخبُر  ق٪َّ ؤنَّ 
ُ
ب اإلاىا٣ٞت

َ
ُل ًُ بحن الٟٕغ وألانل, بن ٧ان ال٣ُاؽ  ؤن 

ى الخبر, ٧ان م٣بىال, ه, ٞإمَّ  مىا٣ٞا لؤلنل, َو
ُ
ِلَم بُاله ُٖ  ًُ  ا ؤْن وبن ٧ان مسالٟا لؤلنل 

َ
ب ُل

                                              

 .( مً ٦خابىا "بلٙى اإلاإمى٫"48 - 45م  1ط ( اهٓغ: َامل )984)

 633 - 2/632الهىا٤ٖ اإلاغؾلت  (985)

 3/7 بٖالم اإلاى٢ٗحن( 986)
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ُ
َٕ  ألانِل  مىا٣ٞت   الٟغ

ُ
ُٕ  ٞظا٥ مؿخدُل   ,ٖلى الٟغوٕ ألانى٫ُ  ي ىَّ َؿ ختى ح  ٣ٖال وه٣ال, بل الٟغو

 .(987)حؿىي ٖلى ألانى٫ ؤبضا(

 ٢ا٫ ؤلامام الكاٞعي: )و٢ض 
ُ
ؿ٣ُِ وال ٣ًىم مٗه عؤي  وال  , -ملسو هيلع هللا ىلص  -٧لُّ شخيٍء زال٠ ؤمَغ الىبي  ٌَ

 .(988)(-ملسو هيلع هللا ىلص  -٢ُاؽ, ٞةنَّ هللا ٖؼ وظل ٢ُ٘ الٗظَع ب٣ىله 

 
 
عى ؤن الىوَّ ٖلى زالٞها, ٞهي مهلخت ضَّ ًُ ٨ظا ٧لُّ مهلخٍت  باَلت ؾا٢ُت ؤلٛتها  َو

 َٖ ٗت,  َٖ َم طل٪ م لِ الكَغ  هِ وَظ  هملِ ً 
َ
 .هً ظهلَم  هل

ُت التي ٢ام ٖلحها  مً املخا٫ ؤن ج٩ىن مٗاِعيت الضلُُل الصخُذ زم بن ألاخ٩ام الكٖغ

ٗتإلا٣انض  ٗت اإلا٣انض مإزىطة مً  , َظا ال ٩ًىن ؤبضا, ٣ٞض ؾل٠ ؤنَّ الكَغ ؤلٟاّ الكَغ

, ٞاإلا٣انض (989)(نَّ لؿان الٗغب َى اإلاترظم ًٖ م٣انض الكإعبو٢ض ٢ا٫ الكاَبي: ), هاههىنو 

 
 
ُت , وألاخ٩امُ للىهىم الػمت   الكٖغ

ُ
 َا الىهىم٦ظل٪ مإزظ

 
 لها ؤًًا, والىهىُم  , ٞهي الػمت

ت, ومدا٫  ؤن ًلؼم الخ٤َّ ؤمغان مخىاُٞان.  خ٤ٌّ بال مٍغ

 اؾخدالت اظخمإ الى٣ًُحن والًضًً, 
َ
ْهُض٢ان ظمُٗا, يغوعة ًَ ه: ؤن اإلاخىاُٞحن ال 

ُ
بُاه

لُه ُٞلؼم ٦ِظُب ؤخِضَما ال مدالت, زم الٟغُى  لؼم َظا الُٝغ ال٩اطب الػم  للخ٤, والالػم ً ؤنَّ  ٖو

ى مً ٞؿاصٍ ٞؿاُص ملؼومِ  ه ٦ما َى مٗلىم, ٞلى ٧ان َظا الػما للخ٤ للِؼَم بُالُن الخ٤, َو

  ٌ , ٞاؾخدا٫ ؤْن  جىا٢ ىا ظل جدىافى لىاػُم الخ٤, ولهظا ٢ا٫ عبُّ  مدا٫, وما لؼمه املخا٫ُ مدا٫ 

 }ظالله: 
َ
ا ٦

ً
ٞ
َ

ِخال
ْ
ُِه از ِٞ َىَظُضوا 

َ
ِ ل

َّ
ْحِر اَّلل

َ
ْىِض ٚ ِٖ  

ًْ اَن ِم
َ
ْى ٧

َ
ؤي: جٟاوجا وجىا٢ًا ٦شحرا، ٢اله , {ِشحًراَول

ؤي: لى ٧ان مً ٦الم البكغ لضزله ما في ٦الم البكغ مً )و٢ا٫ ابً ُُٖت:  ,(990)ابً ٖباؽ

 ٌُ هغ ُٞه الخىا٢ ه ال٣هىع، ْو ُٗ لِـ شخيء ), و٢ا٫ ابً ٦شحر: (991)(والخىافي الظي ال ًم٨ً ظم

                                              

جي )م ( 987)  (33مُٛض الخل٤ للجٍى

 2/250ألام  (988)

 5/401( اإلاىا٣ٞاث 989)

 2/254( جٟؿحر البٛىي 990)

ه بمضلى٫ )لى(, وون٠ الازخ). و٢ا٫ ابً ٖاقىع:  2/83( املخغع الىظحز 991) الٝ بال٨شحر في الُٝغ اإلامخى٘ و٢ٖى

وهظا اللُُض غحر مٗخبر في الُغف اإلالابل ً ؤنله ؤ٦بُر صلٍُل ٖلى ؤهه مً ٖىض هللا، الازخالٝ مِ  اهخٟاءَ  لُٗلم اإلاخضبغ ؤنَّ 

. (ٝ ُٞه ؤنال، ٞال ٣ًضع طل٪ الُٝغ م٣ُضا ب٣ىله: ٦شحرا, بل ٣ًضع ٨َظا: ل٨ىه مً ٖىض هللا, ٞال ازخال لجىاب )لى(

غ  غ والخىٍى  5/138الخدٍغ
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ًْ مً ٖىض هللا بمسخل٠ وال مخًاص ل٣ىله: } اَن ِم
َ
ْى ٧

َ
ا  َول

ً
ٞ
َ

ِخال
ْ
ُِه از ِٞ َىَظُضوا 

َ
ِ ل

َّ
ْحِر اَّلل

َ
ْىِض ٚ ِٖ

ِشحًرا
َ
٦})(992). 

ءا ًٖ الازخالٝ والخًاص، مبرَّ  وحٗالى ؤهؼ٫ ال٣غآَن بن هللا ؾبداهه و٢ا٫ الكاَبي: )

خباع، ٣ٞا٫ ؾبداهه وحٗالى: } غِ الخضبُّ  لُدهل ُٞه ٦ما٫ُ  ٣ُْغآَن والٖا
ْ
ُغوَن ال َخَضبَّ ًَ  

َ
ال
َ
ٞ
َ
ًْ  ؤ اَن ِم

َ
ْى ٧

َ
 َول

ِشحًرا
َ
ا ٦

ً
ٞ
َ
ِخال

ْ
ُِه از ِٞ َىَظُضوا 

َ
ِ ل

َّ
ْحِر اَّلل

َ
ْىِض ٚ مً الازخالٝ، ٞهى  {، ٞض٫ مٗجى آلاًت ٖلى ؤهه بغيء  ِٖ

ًُ  ١ُ ّضِ هَ ًُ  ًٗض بًٗه بًٗا، مً ظهت اللٟٔ ومً ظهت اإلاٗجى.بٗ   ه بًٗا، َو

بلى الٟهاخت ُٞه مخىاػعة مُغصة، بسالٝ ٦الم املخلى١، ٞةه٪ جغاٍ  ٞإما ظهت اللٟٔ ٞةنَّ 

مه بال و٢ض ٖغى له في الازخالٝ ما َى، ُٞإحي بالٟهل مً ال٨الم الجؼ٫ الٟهُذ ٞال ٩ًاص ًسخ

٨ظا ججض ال٣هُضة الىاخضة مجها ما ٩ًىن ٖلى  ؤزىاثه ما ٌٌٛ ٖلُه مً مىهب ٞهاخخه، َو

 وؿ٤ الٟهاخت الالث٣ت، ومجها ما ال ٩ًىن ٦ظل٪.

ا بدؿب م٣خًُاث ألاخىا٫ ؤو ٖلى ج٨ظهت اإلاٗجى، ٞةن مٗاوي ال٣غآن ٖلى ٦ثرتها  وؤما غاَع

 ٍِ بصخيء مجها، وال جًاص وال حٗاعى،  بلى ٚاًتها، مً ٚحر بزال٫ٍ  ٚاًت في اجهالها وبلىِٙ  ٖلى هم

، ولظل٪ إلاا َؾ    ه ؤَُل خْ َٗ مِ ٖلى وظه ال ؾبُل بلى البكغ ؤن ًضاهٍى
ُ
لى والٟهاخت و البالٚت ألا

، ولم ٌٛحروا م الٗغب ـ لم ٌٗاعيٍى في وظه بعجاٍػ بصخيء مما هٟى هللا حٗالى ٖىه،  ألانلُت ـ َو

م ؤخغُم    َو
َ
تراى ُٞه والٛ ِ ما ٧اهىا ٖلى الٖا

اًىىا مٗاهُه مً ظاهبه، زم إلاا ؤؾلمىا  ٌّ ٖو

 
ُ
  وج٨ٟغوا في ٚغاثبه، لم ًؼصَم البدض

ً
  بال بهحرة

َ
  في ؤهه ال ازخالٝ

ُ
٣ل ُٞه وال حٗاعى، والظي ه

  مً طل٪ ٌؿحر  
َ
 اإلاؿترِق  جى٢ٟىا ُٞه جى٠٢

َ
اإلاخشبذ في  ض ختى ًغقضوا بلى وظه الهىاب، ؤو جى٠٢

٤  .(993)(الٍُغ

ٖىه زبران مخىا٢ًان في  َع هُض ًَ  الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مٗهىم, ٞال ًجىػ ؤْن ولهظا ٢ا٫ ابً جُمُت: )

الىبي  وآلازغ ميؿىر, وؤما ٚحُر  َما هاسخ  الخ٣ُ٣ت, وال ؤمغان مخىا٢ًان في الخ٣ُ٣ت بال وؤخُض 

ً مخىا٢ًحن ولم ٌكٗغ ملسو هيلع هللا ىلص ً مخىا٢ًحن وؤمٍغ  ٞلِـ بمٗهىم, ُٞجىػ ؤن ٩ًىن ٢ض ٢ا٫ زبًر

 .(994)بالخىا٢ٌ(

                                              

  2/12( جٟؿحر ابً ٦شحر 992)

خهام ( 993)  269 - 3/268الٖا

ٟحن في بٌٗ مٗاهُه ؤو مؿاثله ال ٌؿخلؼم  ( . و٢ا٫ الكاَبي: )بنَّ 138ه٣ٌ اإلاى٤ُ )م ( 994)
َّ
الازخالٝ بحن اإلا٩ل

لُال ٖلى و٢ٕى الازخالٝ في هٟـ الىبىاث، ؤن ٩ًىن ُٞه هٟؿه ازخالٝ، ٣ٞض ازخلٟذ ألامم في الىبىاث ولم ٨ًً طل٪ ص

وازخلٟذ في مؿاثل ٦شحرة مً ٖلىم الخىخُض ولم ٨ًً ازخالٞهم صلُال ٖلى و٢ٕى الازخالٝ ُٞما ازخلٟىا ُٞه، ٨ٞظل٪ ما 

خهام   3/271هدً ُٞه(. الٖا
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ومً َىا ٧ان جىافي اللىاػم صلُال ٖلى جىافي اإلالؼوماث, ٢ا٫ الكُش دمحم الضؾىقي: )الخباًً في 

اللىاػم صلُل  ٖلى الخباًً في اإلالؼوماث(
(995). 

٤ الٟغ١ ٖ ٤ ٦ما ٢ا٫ الٛؼالي: )ؤنَّ  ىض ال٣ٟهاء, وخانُل وبلى َظا جغظ٘ ٍَغ  ٧لَّ  َظٍ الٍُغ

  قِئحن ُوظض
 
ى مٗجى الٟغ١, ٠ به ؤخُض ىنَ ًُ  زالض َما صون آلازغ ٞهما مخباًىان بالًغوعة, َو

ًَ  ٞةنَّ  الاه٣ؿام  والجؿم شخيء, و٢ض وظضها ٢بى٫َ  الىٟـ شخيء   وبُاهه: ؤنَّ  واخض. والاٞترا١َ  الخباً

ى شخيء   ًَ  َو  ْؿ للجؿم وَُ  ذشبُ زالض 
َ
وؤن  ,ب ًٖ الىٟـ, ُٞض٫ ٖلى الٟغ١ بحن الجؿم والىٟـل

ـُ  الاه٣ؿام الظي  ظؿما ل٩ان ٢بى٫ُ  الىٟـ لِؿذ بجؿم والجؿم لِـ بىٟـ, بط لى ٧ان الىٟ

ِلم بالًغوعة الٟغ١  اجه٠ به الجؿُم  ُٖ  .(996)(جخه٠ به الىٟـ, ٞلما لم جخه٠ به 

ه ٞال٩لمت الجامٗت هي ؤنَّ  ِ
ّ
ٗت بم٣انضَا, ؤو  ٢لذ: وبٗض َظا ٧ل مٗاعيت ٞغوٕ الكَغ

  ٌ غوٖها, ٧ل طل٪ في الخ٣ُ٣ت ه٣ الاؾخٛىاء بإخ٩ام ٧لُاتها وم٣انضَا ًٖ ؤخ٩ام ظؼثُاتها ٞو

غوٖها, ولهظا  ِٗت ؤنىِلها ٞو ٗت ٌؿل٪ هدى َظٍ ٞةها لجملت الكَغ هغي مً ًغوم ه٣ٌ الكَغ

ت. ٗت الٟاؾضة اإلا٨كٞى  الظَع

ي ٦الم الكُش دمحم الهالر بً مغاص خُض ٢ا٫ في ٦خابه و٢ض و٢ٗذ ؤلاقاعة بلى بٌٗ َظا ف

الهضم في جمهُضٍ مً اليسخ باآلعاء الٗاَلت اؾدىاصا  وؾاثَل  َن زم بحَّ ):  "اصضَّ اص ٖلى امغؤة الَخ َض الِخ "

ام باَلت ٦ما نغح نٟدت  ً ؾىت مً خُاة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في جإؾِـ  :بط ٢ا٫ 6ألَو "وهدى ٖكٍغ

ت ألاػلُت, ىَّ بىهىم وؤخ٩ام بإخ٩ام, اٖخباعا لهظٍ الؿُّ  ههىٍم  بل ؤوظبذ وسَخ ؤلاؾالم ٦ٟذ 

ألاظُا٫ وال٣غون اإلاخٗا٢بت بٗض بال اه٣ُإ وهدً ال  ٠ُ٨ٞ بطا و٢ٟىا باإلؾالم الخالض ؤمامَ 

 هدبض٫ وال هخٛحر".

ًَ  و٧إنَّ   َظا لم 
ْ
 ٞٗمض بلى ال٣ًاء ٖلى ,اص لُى٫ ػمً الهضم باليسخ في هٍٓغ٠ الخضَّ ٨

ت ٗت ٞٗال بؿٖغ ٌٍ  ِل ْٗ بَج  ,ؤخ٩ام الكَغ ٖامت ولم ٌٗخبر ما وعص فُه  ؤلاؾالم ملهىعا ٖلى ؤنى

٘ َ٘  مً الدكَغ طل٪ مً ٖالم الىظىص ٧إن جل٪ ألاخ٩ام لم ج٨ً قِئا مظ٧ىعا, بط  وؤؾ٣ِ ظمُ

ض ؤن ؤ٢ى٫ ًجب ؤن وٗخبر الٟغ١َ :  ٢6ا٫ في نٟدت  بحن ما ؤحى به  ال٨بحَر  "بٗباعة ؤص١ وؤوضر ؤٍع

ُٞب٣ى زالضا بسلىصٍ ٣ٗ٦ُضة الخىخُض وم٩اعم  وهى حىهغه ومٗىاهوظاء مً ؤظله  ؤلاؾالمُ 

وبحن ما  ,ألازال١ وب٢امت ٢ؿُاؽ الٗض٫ واإلاؿاواة بحن الىاؽ وما َى في مٗجى َظٍ ألانى٫ 

ت الخ".  وظضٍ مً ألاخىا٫ الٗاعيت للبكٍغ

                                              

 (179خاقُت الضؾىقي ٖلى قغح ؤم البراَحن للؿىىسخي )م ( 995)

 (29ؤؾاؽ ال٣ُاؽ )م ( 996)
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ى الظي ػاثضا  لم ًإث بصخيٍء  ؤلاؾالمَ  طل٪ جإًُضا بإنَّ بل بهه ػاص  ٖلى الكغاج٘ ألازغي, َو

بان جد٣َُ٣ ٌُ  خمجى الَغ  ه مىظ ػمان خُض ٗخبر مً ؤٖٓم مؼاًا ؤلاؾالم ٍو
َ
ٗت  ؤصزل الكَغ

"بن ٖامت الكغاج٘ :  ٣ٞ7ا٫ في نٟدت , ًٖ ؤخيامها ؤلاؾالمُت في ٖمىم الكغاج٘ كاَٗا الىٓغَ 

ً ُٖٓمحن: ألازال١ الٟايلت ا بلى ؤمٍغ َغ ومً  ,وؿان في الِٗلوخاظت ؤلا ,جغظ٘ في خ٣ُ٣ت ظَى

 ُِّ بٗشذ ألجمم م٩اعم  :ه البالٛت التي ظاء مً ؤظلها بط ٢ا٫ىا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خ٨مخَ ؤظل طل٪ ؤوضر هب

 ألازال١".

وؤن ما  ,ٖلُه الهالة والؿالم في هٓغ الخضاص ٗض به الىبيُّ اإلاهم الظي بُ  وطل٪ ًُٟض اإلا٣هَض 

مخممت ظاء بها ٖلى م٣خطخى طل٪ الؼمً الظي  ملسو هيلع هللا ىلص ؤمىع   ٖضا طل٪ مً ألاخ٩ام الىاعصة ًٖ الىبي

 ًَ غج٣ي, ٞللخضاص ؤْن  ل ُٞه ؤلاوؿاُن ٨ُم لم  يسخ وحهضم ما وعص ًٖ  ٍو ٌكٕغ ما قاء مً ألاخ٩ام ٍو

 .(997)(الكإع الخ٨ُم

ضم ٦ُاجها ٖلى الكُش ؤًًا: )و٢ا٫  ٗت َو اٖخمض ال٩اجب في الىنى٫ بلى خل وخضة الكَغ

وؤهه ال ؾبُل  ,ألا٩ٞاع ٢ض جُىعث والخىاصر ٢ض جبضلذ وحٛحرث الىاؽ وهي ؤنَّ  ٗلمها ٧لُّ ٌ قبهٍت 

 
ُ
ٗت ؤلاؾالمُت خُض و٠٢ بها ؤواثل ىحن مً ألاعوبُحن ىا. وهدً هغي اإلا٣ىِّ ألن هب٣ى وا٢ٟحن بالكَغ

ٌُ  ًىٍم  ٧لَّ   ٌؿخسغظىن ؤخ٩اما الث٣ت بؼماجهم 
ُ
الٗلمُت  ؿاًغون في طل٪ ما ج٣خًُه الخُاة

  ٨ٞما ؤنَّ  ,لٗملُت مٗاوا
 
في الاعج٣اء مً الجهخحن اإلاظ٧ىعجحن ٦ظل٪ ًجب في الخ٣ىحن  الخُاة آزظة

ما.  ؤن ٌؿاًَغ

مضجه في َظٍ الكبهت ؤصخاُب  ال٣ىاهحن الىيُٗت مً ألاعوبُحن بل ختى بٌٗ اإلاؿلمحن  ٖو

ضون ؤن ًجٗلىا الخ٣ىحن الى  ٍغ ٘ ؤلاؾالمي قِئا ٍو ش الدكَغ يعي الظًً ال ٌٗلمىن مً جاٍع

ضون ٧الؿماوي  ٍؼ َ٘  بُاها لخل٪ الضٖىي وجإًُضا بإنَّ , ٍو ل الدكَغ تَر ٨ٞما ؤن  ,ًبلى ٧الشىب ٍو

 ٘ الشىب البالي ال ًهلر لالؾخٗما٫ وال ًٟي باإلا٣هىص مً الخىقي مً الخغ والبرص ٨ٞظل٪ الدكَغ

الر نالر لالؾخٗما٫ وال ًدهل مىه اإلا٣هىص مً جىُٓم اإلاه بطا َا٫ ٖلُه الؼمً ًهحر ٚحَر 

 وجيؿ٣ُها جدذ خ٨مه وؾُُغجه.

ً   وسَخ  و٢ض ؤصي طل٪ الخضاص بلى ال٣ى٫ بإنَّ  بؿُِ, ولى ٧اهذ ألاخ٩ام  ألاخ٩ام مم٨

م ٖلى ؤنَّ مىهىنا ٖلحها ومهغَّ  ؿخض٫ لؿهىلت طل٪ بى٢ٕى  خا بها بالٚغ ت, َو ٗت ؾماٍو الكَغ

ٗت ؤلاؾال  ض ؤن ًيسخ الكَغ مُت بغؤًه بٗض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص, وال ًالخٔ اليسخ في خُاجه ملسو هيلع هللا ىلص, ٞهى ًٍغ

 َع ج٣غُّ 
َ
ها وال ًلخٟذ بلى ما ٣ًىله اإلاؿلمىن وؤظمٗىا ٖلُه, ٞخل٪ الىهىم في هٍٓغ َا و٦مال

                                              

اص )م ( الِخ 997)  (9 - 8َضاص ٖلى امغؤة الَخضَّ
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بها وججب مسالٟتها, وفي طل٪ مً الجهل وال٨ٟغ ما ال ًضزل  لِؿذ مً صًً هللا وال ًدل الٗمُل 

 وال ًدُِ به ٢ى٫. جدذ خهغٍ 

٣ ظٍ ٍَغ  َو
 
ىمت ما ٢اله  مجها وؤوضُر  مً َغ١ الهضم, وؤنغُح  ت في الىنى٫ للىدُجت اإلاٖؼ

 ٌُ ًَ َم  بٗ ٣ت لخل ٢ًاًا ؤلاؾالم ؤن ًيبظ اإلاؿلمىن ما  ه لئلؾالم بنَّ ب هَٟؿ يُؿ ً  ؤٖٓم ٍَغ

ؿخ٣بلىن الٗمل مً ظضًض. ىهه مً الضًً, َو  ٌٗٞغ

 
ُ
ِٗ  فغاًت ٗتحمُ ٤ ؤو في ْهىع وبن ازخلٟىا ف هم جغمي بلى الهضم وببُاٌ الكَغ ي الٍُغ

 .(998)(ال٣هض مً البضاًت ؤو زٟاثه

ًٖ  "اإلاىا٣ٞاث"ومً َظا الجيـ ما ط٦ٍغ الكُش ٖبض هللا صعاػ في حٗل٣ُه ٖلى ٢لذ: 

  بٌٗ مً ًضعي لىٟؿه الٟهَم )
َ
ًُ  والاؾخيباٍ ٗت في َظا الؼمان ؤهه ال  قغعي  ىظض خ٨م  في الكَغ

ى ٢ابل   ؿخ في ٚحر الٗباصاث بال َو ٩٦ىن ألاخ٩ام جخٛحر بخٛحر  ض٫ ٖلى طل٪ بإمىعٍ للخُٛحر، َو

الؼمان، و٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص: "بطا ؤمغج٨م بصخيء مً ؤمىع صهُا٦م، ٞةهما ؤها بكغ"، و٢ىلهم: صعء اإلاٟاؾض 

٨ظا ؤزظ بهظٍ ألامىع ٖلى ٚحر وظهتها، ولم ًغظ٘ بلى ؤَل الٗلم بها  م٣ضم ٖلى ظلب اإلاهالر، َو

 َُ   مَ َض فهَ مٗىاَا،  َم هَ ْٟ ل
َ
ٗت   بهظا الكَغ

 
ٗت ويٗذ  ، ولم ًب٤ بُضٍ مً ٧لُاتها ؾىي ؤنَّ هاول الكَغ

 لللمه
ُ
بٗا اإلاهلخت  هي ما ًىا٤ٞ َىاٍ، وما ًٓهغ له بباصت الغؤي؛ ألهه ال ًٟهم م٣انَض  خت، َو

مه َى م٣هضا ومهلخت ٗت بال ما ًٖؼ  .(999)(الكَغ

ت ال٣ٟهُت" إلاا هبهىا ٖلى بُالن صٖ الؿىت لِؿذ مهضعا  ؤنَّ  ىي ولهظا ٞةجهم في "اإلاىؾٖى

٘ ىا٥ ٞغ٢ت ؤزغي ال ج٣ل زُغا ًٖ َظٍ الٟغ٢ت ج٣ى٫: بهىا ه٣بل الؿىت ٢الىا: ), (1000)للدكَغ َو

                                              

اص )م 998)  (21( الِخَضاص ٖلى امغؤة الَخضَّ

 5/142اإلاىا٣ٞاث ( 999)

ب بالغواًت ٞهى ػهض٤ً". ]َب٣اث الخىابلت البً ؤبي ٌٗلى ( ٢ا٫ ؤلامام ؤخمض: "1000)
َّ
[ و٢ا٫ ابً جُمُت: 1/95مً ٦ظ

ى ًىٌٟ إلاا بلٜ ؤلامام ؤخمض ًٖ ابً ؤبي ٢خُلت ؤهه ط٦غ ٖىضٍ ؤَل ال) خضًض بم٨ت ٣ٞا٫: ٢ىم ؾىء. ٣ٞام ؤلامام ؤخمض َو

٣ى٫: ػهض٤ً ػهض٤ً ػهض٤ً. وصزل بِخه.  [ و٢ا٫ ؤبى ٖبض هللا الخا٦م: 4/96ٞةهه ٖٝغ مٛؼاٍ(. ]مجمٕى الٟخاوي زىبه ٍو

ى ًىاْغ عظال، ٣ٞا٫ الكُش: خضزىا ٞالن، ٣ٞا٫ له الغظل: صٖىا مً  ؾمٗذ الكُش ؤبا ب٨غ ؤخمض بً بسخا١ ال٣ُٟه َو

خضزىا، بلى متى خضزىا، ٣ٞا٫ له الكُش: "٢م ًا ٧اٞغ، وال ًدل ل٪ ؤن جضزل صاعي بٗض َظا"، زم الخٟذ بلُىا، ٣ٞا٫: "ما 

ت ٖلىم الخضًض )م ٢لذ ٢ِ ألخض ال جضزل صاعي بال لهظا" ال هإزظ بال ما  :ولى ؤن امغؤ ٢ا٫خؼم: ) ([ و٢ا٫ اب4ً. ]مٗٞغ

ت هي ع٦ً ؤلاًمان, و [ 2/80(. ]ؤلاخ٩ام ٕ ألامتل٩ان ٧اٞغا بةظما ,وظضها في ال٣غآن ٢ا٫ ابً الىػٍغ الُماوي: )آلازاع الىبٍى

لحها في ؤمىع ؤلاؾالم اإلاضاع(. ]الغوى الباؾم  ٢ا٫ الكى٧اوي: و [ 1/182وؤزذ ال٣غآن, وهي قٗاع ال٣ٟه والضزاع, ٖو

( 
 
٘ ألاخ٩ام يغوعة  له والخانل ؤن زبىث حجُت الؿىت اإلاُهغة واؾخ٣اللها بدكَغ

َّ
ساِل٠ في طل٪ بال مً ال خٔ ًُ صًيُت, وال 

ي: )1/97. ]بعقاص الٟدى٫ في صًً ؤلاؾالم( ؤن مً ؤه٨غ ٧ىَن خضًِض الىبي نلى هللا  -عخم٨م هللا  -اٖلمىا [ و٢ا٫ الؿَُى
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عي ُٞما ًخهل بالٗباصاث، ؤما ما ًخهل بإمىعِ  ٗاٍث  ٦مهضع حكَغ  ؤو ؾلى٥ٍ  الضهُا مً حكَغ

خٗل٣ىن بكبهٍت  ٞلِؿذ بذجٍت    ٖلُىا، ٍو
ُ
  الىسل، جإبحرِ  واَُت، وهي خاصزت

ُ
هللا  عؾى٫َ  ها ؤنَّ وخانل

ها ًابغون الىسل
َ
ًل٣دىن بهار الىسل بُل٘ ط٧ىعَا،  :ؤي ,ملسو هيلع هللا ىلص خُىما َاظغ بلى اإلاضًىت عؤي ؤَل

ى عصيء  ,ٞؿض وناع خمله قُها :٣ٞا٫ لهم: لى لم جٟٗلىا لهلر، ٞتر٧ٍى ٞكام؛ ؤي َو

. (1001)بإمغ صهُا٦م" ٢ا٫: "ؤهخم ؤٖلُم  ٦ظا و٦ظا، ٞمغ بهم ٣ٞا٫: ما لىسل٨م؟ ٢الىا: ٢لَذ  ,الخمغ

  ٞةهما ًض٫ ٖلى ؤنَّ  بن ص٫ ٖلى شخيٍء  َظا الخبُر 
َ
ت التي ال نلت ٘ جدلُال  ألامىع الضهٍُى لها بالدكَغ

بُت، ال جضزل جدَذ  ما ؤو صخت ؤو ٞؿاصا، بل هي مً ألامىع الخجٍغ الغؾى٫ نلى  مهمِت  ؤو جدٍغ

ِ بَ هللا ٖلُه وؾلم ٦ُم 
ّ
 ٍٜ ًٖ عبه، بل َظا الل

ُ
  ًض٫ ٖلى ؤنَّ  خضًض

 
للخجغبت،  مشل َظٍ ألامىع زايٗت

  والغؾى٫ُ 
ً
ِ ٖملُت لَخ  ملسو هيلع هللا ىلص بهظا ٧ان ٢ضوة

ّ
ت البدخت التي ال ٖال٢ت لها  ىا ٖلى ؤنَّ ش ألامىع الضهٍُى

٘ ًيبػي ٖلُىا ؤن هبظ٫ الجهَض  ِت  بالدكَغ ، وقخان بحن َظٍ  ما َى ألانلُر  في مٗٞغ مً ٚحٍر

َظا ألامغ مىظب لل٣ٗىبت ؤو  ؤو خغام، ؤو ؤنَّ  َظا خال٫   ًٖ الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ؤنَّ  صَ غِ ًَ  الخاصزت وبحن ؤن

ُِٟت  َظٍ الهىَع  ٚحر مىظب، ؤو ؤن َظا البُ٘ صخُذ ؤو ٚحر صخُذ؛ ألنَّ  الغؾى٫  مً نلب ْو

ه في ٧ل ما ًبلٜ ًٖ عبه(ٖلُىا َاٖخَ  ملسو هيلع هللا ىلص الظي ؤوظب هللاُ 
(1002) . 

                                                                                                                                             

غ وزغط ًٖ صاثغة ؤلاؾالم وُخِكغ م٘ الحهىص  َٟ ٦ ،
ً
ه اإلاٗغوٝ في ألانى٫ حجت والىهاعي ٖلُه وؾلم ٢ىال ٧ان ؤو ٞٗال بكَغ

: ؤج٣ى٫ به ًا ؤبا  َغ١ ال٨ٟغة. عوي ؤلامام الكاٞعي هنع هللا يضر ًىما خضًشا و٢ا٫: بهه صخُذ, ٣ٞا٫ له ٢اثل  ِٞ ؤو م٘ مً قاء هللا مً 

ٖبض هللا؟ ٞايُغب و٢ا٫: ًا َظا ؤعؤًخجي ههغاهُا؟ ؤعؤًخجي زاعظا مً ٦ىِؿت؟ ؤعؤًذ في وؾُي ػهاعا؟ ؤعوي خضًشا ًٖ 

 - 1/223البً بُت  "ؤلاباهت ال٨بري "([. واهٓغ: 6 - 5 وال ؤ٢ى٫ به(. ]مٟخاح الجىت في الاخخجاط بالؿىت )م عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 . )ػ( 227

هم في َظا الخضًض: )( 1001) ًُ ى مً ؤصلت الىبىة وؤٖالمها, ٞةن مً زٟي ٖلُه مشُل ٢ا٫ بٗ َظا مً ؤمغ الضًىا  َو

  وما ؤظغي هللاُ 
َ
ٞإزبر ٖما ٧ان  ,اء مً الٗلىم التي ال ًم٨ً البكغ ؤن ًُل٘ ٖلحها البخت بال بىحي مً هللازم ظ ,ه ٞحهابه ٖاصج

ً ُٚب الؿمىاث  ,وما ٩ًىن وما َى ٧اثً مً لضن زل٤ الٗالم بلى ؤن اؾخ٣غ ؤَل الجىت في الجىت وؤَل الىاع في الىاع ٖو

ً ,وألاعى ً ٧ل ؾبب ص٤ُ٢ ؤو ظلُل جىا٫ به ؾٗاصة الضاٍع ًو٧ل ؾبب ص ,ٖو ً  ,٤ُ٢ ؤو ظلُل جىا٫ به ق٣اوة الضاٍع ٖو

خه ,مهالر الضهُا وآلازغة وؤؾبابهما تهم بالضهُا وؤمىعَا وؤؾباب خهىلها ووظٍى جمامها ؤ٦ثر مً مٗٞغ ٦ما  ,م٘ ٧ىن مٗٞغ

 ًُ ماعة ألاعى وال٨خابت, ٞلى ٧ان ما ظاء به مما  ىا٫ بالخٗلم ؤجهم ؤٖٝغ بالخؿاب والهىضؾت والهىاٖاث والٟالخت ٖو

ًُ  ,ل٩اهىا ؤولى به مىه وؤؾب٤ بلُه لخ٨ٟغ والخُحر والُغ١ التي ٌؿل٨ها الىاُؽ وا ىا٫ بال٨ٟغ وال٨خابت والخؿاب ألن ؤؾباب ما 

 ؤىٓغ والهىاٖاث بإًضحهم, ٞهظا مً وال
ُ
َ٘ ؤو  ,ه وآًاث نض٢هجِ ىَّ بُ ٢ىي بغاَحن ه وال  ,للبكغ ُٞه البخت ن َظا الظي ظاء به ال نى

 ًُ بن َى بال وحي ًىحى ٖلمه قضًض ال٣ىي الظي ٌٗلم الؿغ في الؿمىاث وألاعى  ,٨ٞغ وهٓغىا٫ بؿعي و٦ؿب و َى مما 

 . )ػ( 268 - 2/267(. مٟخاح صاع الؿٗاصة البً ال٣ُم ؤهؼله ٖالم الُٛب ٞال ًٓهغ ٖلى ُٚبه ؤخضا بال مً اعجطخى مً عؾى٫ 

دُت ( 1002) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  46 - 1/45اإلاىؾٖى
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ظا الخضًض مما َىًُ الكُش ؤخمض قا٦غ في حٗل٣ُه ٖلى مؿىض ؤلامام ؤخمض: ) و٢ا٫ َو

ُ٘  مهَغ  وبه ملخُض  ً، ٞجٗلٍى ؤنالؤوعبا ٞحها، مً ٖبُض اإلاؿدكغ٢حن، وجالمظة اإلا ونىاج  بكٍغ

ٗت وخ َا وزضامَ الؿىت وؤههاعَ  ىن به ؤََل داظُّ ًُ  مً  ماتها، بطا ؤعاصوا ؤن ًىٟىا قِئاالكَغ

 الؿىت، وؤن ًى٨
ً
ٗت مىن  مً قغاج٘ ؤلاؾالم غوا قَغ ا، ًٖؼ حَر في اإلاٗامالث وقاون الاظخمإ ٚو

َظٍ مً قاون الضهُا، ًخمؿ٩ىن بغواًت ؤوـ: "ؤهخم ؤٖلم بإمغ صهُا٦م"، وهللا ٌٗلم ؤجهم ال  ؤنَّ 

ُت، وال بالغؾالت، وال ًهض٢ىن ال٣غآن في ٢غاعة هٟىؾهم، وَم بالضًً، وال  ًامىىن بإنِل  ً األلَى

امً ٢لبه ُٞما ًسُل بلُه، ال ًٖ ز٣ٍت  م ٞةهما ًامً لؿاهه ْاَغاآمً مجه مإهِىت، ول٨ً  ٍو َو

ٗت ٞةطا ما ظض الجض ,وزكُت ج٣لُضا  م٘ ما صعؾىا في مهَغ  -ال٨خاب والؿىت-، وحٗاعيذ الكَغ

 ًُ ًَّ ؤو في ؤوعبا، لم ًترصصوا في اإلاٟايلت، ولم   ذجمىا ًٖ الازخُاع، ٞ
ُ
ىا ما ؤزظٍو ًٖ ؾاصتهم، ل

 وازخ
ُ
 اعوا ما ؤ
ْ
 هم بٗض طل٪، ؤو ًيؿبهم الىاؽ بلى ؤلاؾالم!!.بىن هٟىَؾ هم! زم ًيُؿ ه ٢لىبُ خْ بَ غِ ق

ذ، ال ٌٗاعى هها، وال ًض٫ ٖلى ٖضم الاخخجاط بالؿىت في ٧ل قإن،  والخضًض واضر   نٍغ

٘:  عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال ًى٤ُ ًٖ الهىي، ٩ٞلُّ  ألنَّ  ٍُ َوبِ }ما ظاء ٖىه ٞهى قٕغ وحكَغ ى ُٗ ُ ُِ
ُ
ن ج

ٞهى لم ًإمغ  ,"٢ا٫ لهم: "ما ؤًْ طل٪ ٌٛجي قِئا ، وبهما ٧ان في ٢هت جل٣ُذ الىسل ؤن{َتْهَخُضوا

 ًَ ًُ (1003)هَ ىْ ولم  ٌَ ، ولم  في طل٪ ؾىت، ختى ًخىؾ٘ في َظا اإلاٗجى بلى ما حهضم  ًَّ ُؿ سبر ًٖ هللا، ولم 

٘، بل ًْ، زم اٖخظع ًٖ ْىه، ٢ا٫: "ٞال جاازظووي  بالًٓ"، ٞإًً َظا مما به ؤنل الدكَغ

 .(1004)(ًغمي بلُه ؤولئ٪؟ َضاها هللا وبًاَم ؾىاء الؿبُل" اَـ

 ٢لذ: وما َم 
َ
صخى:  ُل ش ٗت هللا بال ٦ما ٢ا٫ ألٖا  الؼهاص٢ت في ٦ُضَم لكَغ

ل ا وؤوهى ٢غهه الٖى  ٦ىاَذ صخغة ًىما ل٣ُلٗها ... ٞلم ًًَغ

 ؤو ٦ما ٢ا٫ الخؿً بً خمُض: 

 .. ؤق٤ٟ ٖلى الغؤؽ ال حك٤ٟ ٖلى الجبلًا هاَذ الجبل الٗالي ل٩ُلمه .

                                              

ى ملسو هيلع هللا ىلص إلاا عآَم ًل٣دىن الىسل ٢ا٫ لهم: واإلا٣هىص( ٢ا٫ ابً جُمُت: )1003) , َو ؿخٟاُص مجها قٕغ ٌُ َ٘ ؤ٢ىاِله  : ؤنَّ ظمُ

ول٨ً بطا خضزخ٨م ًٖ هللا ٞلً ؤ٦ظب ٖلى  ,زم ٢ا٫ لهم: "بهما ْىيذ ْىا ٞال جاازظووي بالًٓ -ٌٗجي قِئا  -ما ؤعي َظا 

ًَ صًى٨م ٞةليّ ٞما ٧ان مً ؤمغ  ,هللا", و٢ا٫: "ؤهخم ؤٖلم بإمىع صهُا٦م ى لم  ِلُىا في ْجهم ؤهه ", َو
َ
جههم ًٖ الخل٣ُذ ل٨ً َم ٚ

ِلِ في ْىه ؤنَّ  ,جهاَم
َ
ِلِ َمً ٚ

َ
  ٦ما ٚ

َ
 18/12مجمٕى الٟخاوي ألابٌُ والخُِ ألاؾىص َى الخبل ألابٌُ وألاؾىص(.  الخُِ

 (47 - 46خ٨م الجاَلُت )م ( 1004)
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اُص ٦خاَبه "امغؤجىا" : )هدً ال هسصخى ٖلى اإلاؿلمحن  ولهظا ٢ا٫ ابً باصٌـ ًىَم ؤْهغ الَخضَّ

غ  به، وبهما  مً صٖىجه قِئا, ألهه مً اإلاٗلىم الًغوعي ٖىضَم ؤنَّ  ْٟ
ُ
جخىَص شخيٍء مً ال٣غآن ٦

 .(1005)ل٨حن(هسصخى ٖلُه َى ؤن ٌؿخمغ ٖلى ٣ُٖضجه ٩ُٞىن مً الها

ْن 
َ
 ؤ
َّ
ُ ِبال

َّ
َبى اَّلل

ْ
إ ٍَ ِهْم َو َِ َىا

ْ
ٞ
َ
ِ ِبإ

َّ
ىَع اَّلل

ُ
ُئىا ه ِٟ

ْ
ُ ًُ ْن 

َ
ِغٍُضوَن ؤ ًُ ى ؤخؿً ال٣اثلحن: } و٢ض ٢ا٫ هللا َو

ُغوَن{, ٢ا٫ ابً ٖاقىع:  ِٞ ا
َ
٩
ْ
ٍَ ال ِغ

َ
ْى ٦

َ
ٍُ َول ىَع

ُ
ِخمَّ ه  بلى ؤنَّ )ًُ

 
 الىىِع بلى اؾِم الجاللِت بقاعة

ُ
 بياٞت

 بَٟاِثه 
َ
ٛىن ُمغاَصَم(مداولت

ُ
، وؤنَّ ؤصخاَب جل٪ املخاولت ال ًبل

 
َبض َٖ(1006). 

الىٓغ في اإلاهالر ال٩لُت ال ًيبػي ؤن ٩ًىن مىبخا ًٖ جٟانُل الكإع في  ٞالخانل ؤنَّ 

ٗت وبن ٧ان مضاعُ  الجؼثُاث, ٞةنَّ  ٟحن, ٞةجها لم ججٗل لهم الكَغ
َّ
َا ٖلى ظلب مهالر اإلا٩ل

غ١ جد الاؾدبضاصَ  غ مؿال٨ها َو  , وبال هُلهابخ٣ٍغ
ُ
ؿٟؿُىن ٌُ ألاواثل ؤًًا  ٣ٞض ٧ان الؼهاص٢ت

 بضٖىي الىٓغ بلى اإلا٣انض.

اإلاٗبىص بال٣لب,  ؤلاباخت ٢الىا: اإلا٣هىص مً الهالة حُُٗٓم  ؤََل  )بنَّ الغاػي: الٟسغ ٢ا٫ 

 
ُ
٠

َّ
 بإٖما٫ الهالة. زم بنَّ  ٞةطا ؤحى اإلا٩ل

ُ
الجمهىع ٢الىا:  بهظا اإلاٗجى ب٣لبه, ؾ٣ِ ٖىه الخ٩ل٠ُ

  ظا ٦ٟغ  َ
 
لم بال٣لب  الخُٗٓم ٦ما ؤهه مُلىب   ؤنَل  ًٖ ؤلاؾالم. وطل٪ ألنَّ  وزغوط   وػهض٢ت

 بالخُٗٓم ٖلى هظه الهىعة املخهىنت مُلىبا ؤًًا
ُ
ْض ؤن ًىىن ؤلاجُان ُٗ ب , بما (1007)ًَ

َٕ  القخمالها ٖلى خ٨مٍت   .(1008)لىا ٖلحها ؤو ج٨مُال إلاٗجى الخٗبض( ال اَال

                                              

 3/475آزاع ابً باصٌـ ( 1005)

غ ( 1006) غ والخىٍى  10/172الخدٍغ

 : ) 1/227( ٢ا٫ الضَلىي في "حجت هللا البالٛت" 1007)
َ
بالظ٦غ  ٧ان آزما وبن قٛل طل٪ الى٢َذ  و٢ٍذ  مً جغ٥ نالة

غ  مً طل٪ اإلاا٫ِ  وؾاثغ الُاٖاث، ومً جغ٥ ػ٧اة مٟغويت، ونٝغ ؤ٦ثَر  في وظٍى الخحر ٧ان آزما، و٦ظل٪ بن لبـ الخٍغ

 ًُ ه ال٣ٟ ٢لىِب  خهىع ٦ؿُغ والظَب في الخلىة خُض ال  ٧ان آزما,  -غاء وخمل الىاؽ ٖلى ؤلا٦شاع مً الضهُا ولم ٣ًهض به التٞر

السخِ مخٗل٣ان ٧ان آزما, ألن الغيا و  ,، وال جغ٥ نالةوي، ولم ٨ًً َىا٥ ٞؿاصو٦ظل٪ بن قغب الخمغ بيُت الخضا

لم ؤن ؾُاؾت ألامت ، ول٨ً الخ٤ ٖهم ًٖ الٟؿاص وخملهم ٖلى اإلاهالر، وبن ٧ان الٛغى ألانلي ٦بدٞإهٟـ َظٍ ألاقُاء

مها, ٞخىظه الغيا والسخ ، و٦خب طل٪ في اإلاؤل ِ بلى ؤهٟؿهاال جم٨ً في َظا الى٢ذ بال باًجاب ؤهٟـ َظٍ ألاقُاء وجدٍغ

لى, بسالٝ ما بطا لبـ الهٝى الٞغ غألٖا ٞةهه ال ًإزم بىٟـ  ,، واؾخٗمل ؤواوي الُا٢ىثُ٘ الظي َى ؤٖلى وؤٚلى مً الخٍغ

ه بٗض مً الغخمت ألظل جل٪ ، ول٨ً بن جدَظا الٟٗل ٤٣ ٦ؿغ ٢لىب ال٣ٟغاء وخمل الىاؽ ٖلى ٞٗل طل٪ ؤو ٢هض التٞر

 اإلاٟاؾض وبال ٞال( اَـ .

( : )"الُٝغ الخامـ في 47 - ٢46ا٫ الٛؼالي في "ًٞاثذ الباَىُت" )م .  (520( مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي )م 1008)

ُت" واإلاى٣ى٫ ٖجهم الاباخت ا  ه٩اُع بواؾدباخت املخٓىعاث واؾخداللها و إلاُل٣ت وعٞ٘ الدجاب اٖخ٣اصَم في الخ٩ال٠ُ الكٖغ

 بجهم بإظمٗهم ًى٨غون طل٪ ؤالكغاج٘, بال 
ُ
جهم ٣ًىلىن: ال بض مً ؤهما الظي ًصر مً مٗخ٣ضَم ُٞه بلحهم, و بؿب طا و

حَرمام مً ٚحر مخابٗالُٟه ٖلى الخٟهُل الظي ًٟهله ؤلا الاه٣ُاص للكٕغ في ج٩ طل٪ ن بما, و ت الكاٞعي وؤبي خىُٟت ٚو
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م ؤجها إلاهالر الٗباص، ٞهي ٖاثضة ٖلحهم بنَّ وَ ولهظا ٢ا٫ الكاَبي: ) ِ
ّ
ٗت بطا ُؾل َ٘ الكَغ ْي

ٍ، ال ٖلى م٣خطخى ؤَىائهم وقهىاتهم، ولظا ٧اهذ  لى الخض الظي خضَّ ، ٖو بدؿب ؤمغ الكإع

 ٖلى الىٟىؽ، والِخ 
ً
ُت ز٣ُلت  الكٖغ

ُ
 الخ٩ال٠ُ

 
 بظل٪، ٞاألوامُغ  ُـّ والٗاصة والخجغبت قاَضة

ٗه واؾترؾا٫ ؤٚغايه، ختى ًإزظَا مً جدذ الخض والىىاهي مسغظت له ًٖ صواعي َب

غاى ى ٖحن مسالٟت ألاَىاء وألٚا ظا َى اإلاغاص، َو  .(1009)(اإلاكغوٕ، َو

ٍ ٢ا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ: )و  اإلاٗخبُر في مهلخت الٗباص ما ٩ًىن ٖلى الخض الظي خضَّ

, ال ٖلى م٣خطخى ؤَىائهم وقهىاتهم، وال ًلؼم مً ٧ىن مهالر الخ٩ل٠ُ ٖا ُٕ  ٖلى الٗباص الكغ
ً
ثضة

ُٕ له( ه لها زاعظا ٖما َعَؾمه الكغ
ُ
 .(1010)ال ٚحر في الٗاظل وآلاظل ؤن ٩ًىن هُل

جي: )ال ًسٟى ٖلى َم و  ا مً الخد٤ُ٣ ؤنَّ ٢ا٫ الجٍى   ً قضا َٞغ
 
ت ٗت مًبَى  مأزظ الكَغ

مغظٗها بلى ٦خاب هللا حٗالى وؾىت عؾى٫ هللا نلى  مدهىعة, و٢ىاٖضَا مٗضوصة مدضوصة, ٞةنَّ 

ٖلُه وؾلم, وآلاُي اإلاكخملت ٖلى ألاخ٩ام وبُان الخال٫ والخغام مٗلىمت, وألازباُع اإلاخٗل٣ت هللا 

ى بلى طوي الغؤي وألاخالم ؤن ًٟٗلىا ما  ٟىَّ ًُ ٗت مخىاَُت, وهدً وٗلم ؤهه لم  بالخ٩ال٠ُ في الكَغ

 واعص  ٌؿخهىبىن, ٨ٞم مً ؤمٍغ ج٣طخي ال٣ٗى٫ُ بإهه الهىاُب في خ٨م ؤلاًالت والؿُاؾت, والكغ 
ُٕ

                                                                                                                                             

ن ًىالىا عجبت ال٨ما٫ في الٗلىم, ٞةطا ؤخاَىا مً ظهت ؤلامام بد٣اث٤ ألامىع واَلٗىا ؤلى بواظب ٖلى الخل٤ واإلاؿخجُبحن 

مً ؤٖما٫  اإلا٣هىصَ  نَّ ةُذ ٖجهم َظٍ الخ٩ال٠ُ الٗملُت, ٞواهد ,اهدلذ ٖجهم َظٍ ال٣ُىص ,ٖلى بىاًَ َظٍ الٓىاَغ

هما ج٩ل٠ُ بهىي, ِٞؿ٣ِ ٖىه ج٩ل٠ُ الجىاعح, و ب الٗلم, ٞةطا هاله اؾخٗض للؿٗاصة ال٣لُلال٣لب لُجهٌ  الجىاعط جىبُهُ 

ما٫ الكا٢ت, وؤما ألاطالجىاعح في خ٤ َم  ايتها بال باأٖل ٦ُاء واإلاضع٧ىن للخ٣اث٤ ً ًجغي بجهله مجغي الخمغ التي ال ًم٨ً ٍع

ُ٘ ؤهم ٞضعظتُ  ًٌّ  .مً طل٪ ٞع ظا ٞ ىاء قضًض   َو غيُ ٖلى ألاط٦ُاء مً ؤلٚا , ول٨ً ًساصٖىن ٧لَّ  هم َضمُ , ٚو  ٢ىاهحن الكٕغ

٤ٍ  ي٠ٍُٗ  ى في خ٨م يغب اإلاشا٫ بٍُغ ظا مً ؤلايال٫ الباعص, َو ل٤ُ به, َو ه ٍو  تَٗم٣٦ى٫ ال٣اثل: بن الاخخماء ًٖ ألا  ٌٍٛى

ٞال ًلبض ؤي و٢ذ قاء,  اإلاؼاح ٞلُىاْب ٖلى ؤ٧ل ما قاء ٞإما مً ا٦دؿب اٖخضا٫َ  ,هما ًجب ٖلى مً ٞؿض مؼاظهباإلاًغة 

 .اَـ  لى الهال٥(بؤن جخضاعى به  ىن ًمًٗ في اإلاُٗىماث اإلاًغة بلؤَظا الًال٫  ىلباإلاهػي 

م ؤهه ًهل بلى م٣اٍم ٌؿ٣ِ ٖىه ُٞه الخٗبض، ٞهى ػهض٤ً ٧اٞغ وَم : ) 125 - 1/124و٢ا٫ ابً ال٣ُم في "اإلاضاعط"  ً ٖػ

في مىاػ٫ الٗبىصًت ٧اهذ  مً صًىه، بل ٧لما جم٨ً الٗبُض  ِر ال٨ٟغ باهلل، والاوؿال  باهلل وبغؾىله، وبهما ونل بلى م٣اِم 

ٖلُه مجها ؤ٦بر وؤ٦ثر مً الىاظب ٖلى مً صوهه، ولهظا ٧ان الىاظب ٖلى عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بل ٖلى  ه ؤٖٓم، والىاظُب ٖبىصًخُ 

لى مً صوجهم، والىاظب ٖلى ظمُ٘ الغؾل ؤٖٓم مً الىاظب ٖلى ؤممهم، والىاظب ٖلى ؤولي الٗؼم ؤٖٓم مً الىاظب ٖ

 .اَـ  (ؤولي الٗلم ؤٖٓم مً الىاظب ٖلى مً صوجهم، و٧ل ؤخض بدؿب مغجبخه

 2/294( اإلاىا٣ٞاث 1009)

 2/8( الخٗل٤ُ ٖلى اإلاىا٣ٞاث 1010)
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مه  (1011)بخدٍغ
ُّ
 , ٞلؿىا هى٨غ حٗل

 
ٍٍ مً اإلاهالر, ول٨جها م٣هىعة ٖلى  ٤َ مؿاثِل الكٕغ بىظى

  ألانى٫ املخهىعة,
ً
 ٫ في ظمُ٘ وظٍى الاؾخهالح ومؿال٪ٖلى الاؾترؾا ولِؿذ زابخت

 .(1012)الاؾخهىاب(

ٍٕ بما ًغاه هى ٖضال, مً غحر اجمً اؾخدل ؤن ًد٨م بحن الىاؽ ولهظا ٢ا٫ ابً جُمُت: ) با

, فةهه ما مً ؤمٍت بال وهي جإمغ بالخىم بالٗضٌ في صًجها  ، و٢ض ٩ًىن الٗض٫ُ إلاا ؤهٌؼ هللا فهى وافغ 

ًُ ما عآٍ ؤ٧ابغُ  ؾبداهه  جزلها هللاُ َم، بل ٦شحر  مً اإلاىدؿبحن بلى ؤلاؾالم ًد٨مىن بٗاصاتهم التي لم 

به  ا َى الظي ًيبػي الخ٨ُم َظ غون ؤنَّ وحٗالى، ٦ؿىال٠ الباصًت، و٧إوامغ اإلاُاٖحن ٞحهم، وٍَ 

ظا َى ال٨ٟغ(  .(1013)صون ال٨خاب والؿىت, َو

ٗت    :ٞحها٢لذ: ٞإهذ جغي ؤن الاؾخمؿا٥ ب٩لُت الٗض٫ صون مغاٖاٍة لجؼثُاث الكَغ
ُ
, غ  ْٟ ٦

ٍغ غاى ٖجها اَغاخا لل٩لُت هٟؿها ٦ما ؾب٤ ج٣ٍغ ٩ىن اَغاح الجؼثُاث وؤلٖا , في "ال٣اهىن" ٍو

 ٌُ ُٕ ال ٚحر. ظ جٟانُِل مإزٗلم ؤن وبهظا   الٗض٫ِ الكغ

َٗغف الٗضٌ مً ؤلامامت بطا جغجبذ بالٗض٫ ٧اهذ ؤٖلى الٗباصاث,  ٢ا٫ الٛؼالي: )بنَّ  ٌُ وبهما 

َُ الٓلم بالكٕغ  , ٞل
ُ
٨ ًْ  ًُ ُٕ  صً  .(1014)هللا ملسو هيلع هللا ىلص َى اإلاٟٕؼ واإلاغظ٘ في ٧ل وعص ونضع( عؾى٫ِ  هللا وقغ

( ه ناخُب بَ ى الىٓام ألاؾض الظي عجَّ بهما ٩ًىن ٖل ٢ا٫ ابً الٗغبي: )الاهخٓامُ و   .(1015)الكٕغ

ض: )  في ب٢امت ال٣ؿِ والٗض٫:  ظاءث ؤخ٩امُ و٢ا٫ الكُش ب٨غ ؤبى ٍػ
ً
الٗضٌ الكٕغ ٚاًت

 طاُتها
ُ
ٗت ه الكَغ

َ
 .(1016)(الظي جغؾم مٗاإلِا

ِلَماِجِه }و٢ض ٢ا٫ هللا حٗالى: 
َ
٫َ ِل٩  ُمَبّضِ

َ
 ال

ً
ْضال َٖ ا َو

ً
َ٪ ِنْض٢ ِلَمُذ َعّبِ

َ
ْذ ٧ مَّ

َ
ُ٘  َوج ِمُ َى الؿَّ َُ َو

ِلُُم  َٗ
ْ
 {.ال

لِ ٢ىله: }٢ا٫ ابً ٦شحر: )
َ
ْذ ٧ مَّ

َ
 َوج

ً
ْضال َٖ ا َو

ً
َ٪ ِنْض٢ ضال َمُذ َعّبِ { ٢ا٫ ٢خاصة: نض٢ا ُٞما ٢ا٫ ٖو

ضال في الُلب، ٩ٞلُّ  ت ُٞه وال  ما ؤزبر به ٞد٤ٌّ  ُٞما خ٨م. ٣ًى٫: نض٢ا في ألازباع ٖو ال مٍغ

ٌُ  وول  ق٪،  ٌَ  الظي ال  ما ؤمغ به فهى الٗض ، و٧ل ما ههى ٖىه ٞباَل، ٞةهه ال ًىهى بال ؾىاه ٖض

                                              

ٗت لظل٪ ألامغ ٩ًىن صلُال ٖلى ؤن ٢ًُت ال٣ٗل لم ج٨ً ناثبت في هٟـ ألامغ بل في ٢لذ( 1011) م الكَغ : وجدٍغ

 باصت الىٓغ, ألهىا 
 
, ٞاخٟٔ َظا. ٢ض ٢غعها ؤهه ٌؿخدُل ؤن جصر ٢ًُت  )ػ( لل٣ٗل بسالٝ ٢ًُت الكٕغ

 (269الُٛاسي )م ( 1012)

 5/130مجهاط الؿىت ( 1013)

 (205ًٞاثذ الباَىُت )م ( 1014)

 (191الٗىانم مً ال٣ىانم )م ( 1015)

 1/77اإلاضزل اإلاٟهل إلاظَب ؤلامام ؤخمض ( 1016)
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ْحِهُم ٢ا٫: }ًٖ مٟؿضة، ٦ما 
َ
ل َٖ ُم  َدّغِ

ٍُ َباِث َو ِ
ُّ ُهُم الَُّ

َ
ِدلُّ ل ٍُ ِغ َو

َ
ْى٨
ُ ْ
ًِ اإلا

َٖ ْم  َُ ْجَها ٍَ ِٝ َو ُغو
ْٗ َ ْم ِباإلاْ َُ ُمُغ

ْ
إ ًَ

 
َ
َباِثض

َ
خ
ْ
ِلَماِجِه { بلى آزغ آلاًت. }ال

َ
٫َ ِل٩  ُمَبّضِ

َ
ه حٗالى ال في الضهُا وال في ٌٗلب خىَم  لِـ ؤخض  { ؤي: ال

ُ٘ ، }آلازغة ِمُ َى الؿَّ َُ ِلُُم { أل٢ىا٫ ٖباصٍ، }َو َٗ
ْ
 ٖامٍل  { بدغ٧اتهم وؾ٨ىاتهم، الظي ًجاػي ٧لَّ ال

 .(1017)بٗمله(

 ,فهى ْالم ؤو ٖمٍل  ؤو ؤمغٍ  ً زبرٍ ت مِ والؿى ً زالف الىخاَب َم  ول  ) ٢ا٫ ابً جُمُت:لهظا و 

  ٞةنَّ 
َ
  ومدمض   ,بال٣ؿِ الىاُؽ  مَ ه ل٣ُى هللا ؤعؾل عؾل

ُ
ؾبداهه له مً  و٢ض بحن هللاُ  ,همملسو هيلع هللا ىلص ؤًٞل

إمغ بما ال ًإمغ به  ,٣ًٍضع ٖلُه ٚحرَ ٍ ٖلى ما لم عَ وؤ٢َض  ,ال٣ؿِ ما لم ًبِىه لٛحٍر ٞهاع ًٟٗل ٍو

ٟٗله. ٚحرُ    وطلً ؤن بني آصم في هثحرٍ ٍ ٍو
َ
وال  ,اللؿِ مً اإلاىاي٘ كض ال ٌٗلمىن خلُلت

٣ت اإلاشلى٣ًض و٢ض بؿُىا  ,عون ٖلى ٞٗله بل ما ٧ان بلُه ؤ٢غب وبه ؤقبه ٧ان ؤمشل وهي الٍُغ

ِِ ٢ا٫ حٗالى: } ,َظا في مىاي٘ ٣ِْؿ
ْ
َىْػَن ِبال

ْ
٢ُُِمىا ال

َ
َهاو٢ا٫: } ,{َوؤ َٗ  ُوْؾ

َّ
ًؿا ِبال ْٟ ُ هَ

َّ
 اَّلل

ُ
٠ ِ

ّ
ل
َ
٩ ًُ  

َ
 ,{ال

ُخْم و٢ا٫: } ْٗ
َ
َ َما اْؾَخُ

َّ
٣ُىا اَّلل اجَّ

َ
 . (1018)("اؾخُٗخم جىا مىه ماٞا مغج٨م بإمغٍ "بطا ؤ: , و٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص{ٞ

ٗت جغمي بلى جد٤ُ٣ الٗض٫  الخانُل ٞ في جد٤ُ٣ مُٗىا في الجملت, زم بن لها هٓغا ؤن الكَغ

ظؼثُت في ٧ل  الكٕغ ٌكخمل ٖلى مهلخٍت  ٢ا٫ الٛؼالي: )بنَّ ٦ما  َظا ألامغ الجملي في الجؼثُاث,

لى مهلخٍت   .(1019)الجملت( ٧لُت في مؿإلت, ٖو

 ُٕ لخٟٔ اإلاهلخت ال٩لُت, وبال ياٖذ الجملت  الكٕغ في اإلاهالر الجؼثُت الػم   ٞاجبا

 نُل.اوالخٟ

ْض٫ِ }٢ىله حٗالى  ٍ ٖىضجٟؿحر  في٢ا٫ ابً ٖاقىع  ومً َىا َٗ
ْ
ُمُغ ِبال

ْ
إ ًَ  َ

َّ
ُ٘ : )آلاًت {ِبنَّ اَّلل ومغح

ٗت ٞهي بةظمالها  ,(1020)مٗتظا ولمت مجملت. ٞالٗض٫ َىا جفانُِل الٗضٌ بلى ؤصلت الكَغ

 بَ ىاِؾ ُم 
 
بحن الىاؽ في ؤنى٫  ع  بلى ؤخىا٫ اإلاؿلمحن خحن ٧اهىا بم٨ت، ُٞهاع ٞحها بلى ما َى م٣غَّ  ت

                                              

 3/322جٟؿحر ابً ٦شحر ( 1017)

 49 - 4/48( مجمٕى الٟخاوي 1018)

 3/123(  , واهٓغ: اإلاىا٣ٞاث للكاَبي 99ًٞاثذ الباَىُت )م ( 1019)

 ٖلى مٗان مخٗضصة, في البالٚت "( مً ؤهىإ ؤلاًجاػ 1020)
ُ
ى ؤن ًدخىي اللٟٔ ؤلاًجاُػ الجام٘", ٢ا٫ التهاهىي: )َو

ْخَؿاِن{ آلاًت، ٞةن الٗض٫ َى الهغاٍ ِ
ْ
ْض٫ِ َوؤلا َٗ

ْ
ُمُغ ِبال

ْ
إ ًَ  َ

َّ
اإلاؿخ٣ُم اإلاخىؾِ بحن َغفي ؤلاٞغاٍ والخٍٟغِ  هدى: }ِبنَّ اَّلل

خ٣اص وألازال١ والٗبىصًت، وؤلاخؿان َى ؤلازالم في واظباث الٗبىصًت, لخٟؿحٍر في  اإلااحى به بلى ظمُ٘ الىاظباث في الٖا

، وبًخاء طي ال٣غبى َى  ٖلى  الخضًض ب٣ىله: "ؤن حٗبض هللا ٧إه٪ جغاٍ", ؤي: حٗبضٍ مسلها في هِخ٪، وا٢ٟا في الخًٕى
ُ
اصة الٍؼ

الىاظب مً الىىاٞل. َظا في ألاوامغ، وؤما في الىىاهي ٞبالٟدكاء ؤلاقاعة بلى ال٣ىة الكهىاهُت، وباإلاى٨غ بلى ؤلاٞغاٍ 

مُت. ٢لذ: ولهظا ٢ا٫ ابً مؿٗىص:  ا، وبالبػي بلى الاؾخٗالء الٟاثٌ ًٖ الَى الخانل مً آزاع الًٛبُت، ؤو ٧ل مدغم قٖغ

 1/292الٟىىن  انُالخاث لخحر والكغ مً َظٍ آلاًت(. ٦كاٝما في ال٣غآن آًت ؤظم٘ ل
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ٗت مً البُان في مىاي٘ الخٟاء، ٞد٣ى١ُ  اإلاؿلمحن بًٗهم ٖلى  الكغاج٘ وبلى ما عؾمخه الكَغ

ٗت ؤلاؾال بٌٗ مً ألازىة والخىاصر ٢ض ؤنبدذ مً الٗض٫   .(1021)(مُتبىي٘ الكَغ

ٗت ٞظل٪  ومهما ٖض٫ الغؤُي   ٓلم وبن جغاءي له ٖضال.َى الًٖ عؾم الكَغ

ت اإلاإمىن ْهغ وفي صولت ؤبي الٗباؽ : )٢ا٫ ابً جُمُت َُّ ِم غَّ
ُ
ُٖ الخ  َب غِّ وهدُىَم مً اإلاىا٣ٞحن, و

الهابئحن, وعاؾل ملى٥َ  م٣االُث  مً ٦خب ألاواثل املجلىبت مً بالص الغوم ما اهدكغ بؿببه

م ختى ناع بِىه وبُجهم مىصة, ٞلما ْهغ ما ْهغ مً ال٨ٟغ والىٟا١ اإلاكغ  ٦حن مً الهىض وهدَى

في اإلاؿلمحن, و٢ىي ما ٢ىي مً خا٫ اإلاكغ٦حن وؤَل ال٨خاب, ٧ان مً ؤزغ طل٪: ما ْهغ مً 

م مً اإلاخٟلؿٟت,  ب الهابئت وهدَى م مً ؤَل الًال٫, وج٣ٍغ حَر اؾدُالء الجهمُت والغاًٞت ٚو

ضاله ناخبُ بُ دَؿ ًَ  عؤيٍ  وطل٪ بىىِٕ  لم وبهما هى حهل   ه ٖلال ٖو  ْو
ُ
ت بحن اإلاامً  , بط الدؿٍى

 .(1022)(الٓلم واإلاىا٤ٞ واإلاؿلم وال٩اٞغ ؤُٖٓم 

ت بُجهما٢لذ:   مٗضوصالجاَلُت اإلاٗانغة ٖٝغ في  م٘ ؤن الدؿٍى
 
ما ال الٗض٫ ٦نمُم مً  ة

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان الظيمىهىنا فطل٪  ٧انًسٟى, ختى  لجىت خ٣ى١ ويٗخه  ي ؤلٖا

 .الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضةبٗض ب٢غاٍع مً ٢بل  (1368)ْهغ ؾىت و  ؤلاوؿان,

ت ؤَٖٓم  ٘ ال٩اٞغ ٖلى اإلاؿلم  زم بطا ٧اهذ الدؿٍى  ؟وجىلُخه ٖلُهالٓلم ٞماطا ٣ًا٫ في ٞع

 وهللا حٗالى ٣ًى٫: }
َ ْ
ِئَ٪ ِفي ألا

َ
ول
ُ
ُه ؤ

َ
َ َوَعُؾىل

َّ
وَن اَّلل َداصُّ ًُ  ًَ ِظً

َّ
حَن ِبنَّ ال ِ

ّ
ل
َ
 ط

ُ
ل ِٗ ُظ ه ملسو هيلع هللا ىلص ٣ًى٫: "{, وعؾىل

ظىاًخه ٖلى ؤمغ  نَّ ٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم: )ب, (1023)"ٛاع ٖلى مً زال٠ ؤمغي الظلت والهَّ 

غجه وؤوظبذ بُ هِٟؿ   ه بال٨ٟغ ؤزَّ
ْ
هٛ ًَ(1024)  

َ
  .(1025)(ٛاعه، ٦ما ًٓهغ بالُٛاع وبْهاع الهَّ وبطالل

 طلُل ال٩اُٞغ ولهظا ٢ا٫ الٛؼالي: )
ُّ
ؼَّ الخد٨ ِٖ   .(1026)(ٖلى اإلاؿلم ِم , ٞال ٌؿخد٤ ؤن ًىا٫ 

ؼ عخمه هللا: ) "البضاًت والجهاًتو٢ض ٢ا٫ ابً ٦شحر في " و٦خب في جغظمت ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

ًَ  بلى ؾاثغ البالص ؤْن   غْ ال 
َ
حرِ  ب طميٌّ ٦ َم ٖلى ؾغط، وال ًلبـ ٢باء وال مً الحهىص والىهاعي ٚو

                                              

غ 1021) غ والخىٍى  14/255( الخدٍغ

 4/21 ( مجمٕى الٟخاوي 1022)

ا مىه, وصدخه ألالباوي في "ؤلاعواء" 1023) ل٤ البساعي في صخُده َٞغ  . 5/109( عواٍ ؤخمض في مؿىضٍ, ٖو

ًُ ن هللا ٖؼ ٢ا٫ ابً عقض: )ب( 1024) ْىًما 
َ
ِجُض ٢

َ
 ج

َ
َ وظل ٣ًى٫: }ال

َّ
ًْ َخاصَّ اَّلل وَن َم َىاصُّ ًُ ِزِغ 

ْ
ْىِم آلا َُ

ْ
ِ َوال

َّ
ِمُىىَن ِباَّلل

ْ
ا

بٌٛ ًُ ُه{، ٞىاظب  ٖلى ٧ل مؿلٍم ؤن 
َ
ه َوَعُؾىل

َ
ُب عؾىل ِ

ّ
ظ
َ
٨ جٗل مٗه بلها ٚحَرٍ وٍُ البُان (. -ملسو هيلع هللا ىلص  -في هللا َمً ٨ًٟغ به ٍو

 18/438والخدهُل 

 1/72 ٢ىاٖض ألاخ٩ام( 1025)

 2/315 ٖلىم الضًًبخُاء ( 1026)
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ل ى م٣غوُن  اعٍ هَّ مجهم بال بؼُ  حن ؤخض  وال ًمك ,َُلؿاها وال الؿغاٍو ظض ً وُ الىانُت، وَم  مً ظلض، َو

  مجهم في مجزله ؾالح  
ُ
ٌُ ِز ؤ ما٫ بال ؤَُل ظ مىه، و٦خب ؤًًا ؤن ال  ال٣غآن، ٞةن لم  ؿخٗمل ٖلى ألٖا

 .(1027)(َم ؤولى ؤن ال ٩ًىن ٖىضٍ زحرٞٛحرُ  ٨ًً ٖىضَم زحر  

 و٢ا٫ ابً ال٣ُم: )
ُ
  وإلاا ٧اهذ الخىلُت

َ
ًٖ ًت ٧اهذ جىلُتُ الىال  ق٣ُ٣ت ِ هم هى

ّ
حهم، و٢ض ا مً جىل

  خ٨م حٗالى بإن مً جىالَم ٞةهه مجهم، وال ًخم ؤلاًماُن 
ُ
جىافي البراءة،  بال بالبراءة مجهم، والىالًت

 
ُ
ال٨ٟغ ؤبضا، والىالًت  بٖؼاػ، ٞال ججخم٘ هي وبطال٫ُ  ٞال ججخم٘ البراءة والىالًت ؤبضا، والىالًت

 ِن 
َ
 ل

َ
  .(1028)(٩اٞغ ؤبضاال ت، ٞال ججام٘ مٗاصاة

 ابً ظماٖت: )البضع و٢ا٫ 
ُ
مً والًاث اإلاؿلمحن بال في ظباًت  في شخيٍء  الظمّيِ  وال ًجىػ جىلُت

ت مً ؤَل الظمت ؤو ظب ًُ الجٍؼ ًُ  ازظ مً ججاعاث اإلاكغ٦حن,اًت ما  ى مً اإلاؿلمحن مً جبَ ٞإما ما 

 حر طل٪ ؤو ٖكغ ؤو ٚ زغاٍط 
ُ
 الظمي ُٞه ٞال ًجىػ جىلُت

ُ
مً ؤمىع اإلاؿلمحن، ٢ا٫  ٍء شخي ، وال جىلُت

 حٗالى: }
ً

ْاِمِىحَن َؾِبُال
ُ ْ
ى اإلا

َ
ل َٖ  ًَ ِغٍ ِٞ ا

َ
٩
ْ
ُ ِلل

َّ
َل اَّلل َٗ ْج ًَ  ًْ

َ
  {,َول

َّ
٣ٞض ظٗل له  ى طمُا ٖلى مؿلٍم ومً ول

ًَ }: ال ٖلُه, و٢ا٫ حٗالىؾبُ  ًْ ٌٍ َوَم
ْٗ اُء َب َُ ْوِل

َ
ُهْم ؤ ًُ ْٗ اَء َب َُ ْوِل

َ
َهاَعي ؤ َحُهىَص َوالىَّ

ْ
وا ال

ُ
ِسظ خَّ

َ
 ج

َ
ُهْم ال

َّ
َخَىل

ُه ِمْجُهْم  ِةهَّ
َ
ْم ٞ

ُ
ٍ بالىالًت، وطل٪ ٞغ ٖلى اإلاؿلم جخًمً بٖالَءٍ ٖلُه، وبٖؼاػَ جىلُت ال٩ا ، وألنَّ {ِمْى٨

 
 
ٗت  مسال٠ اءَ , و٢ا٫ حٗالى: }هاوكىاِٖض للكَغ َُ ْوِل

َ
ْم ؤ

ُ
٦ ُضوَّ َٖ ي َو ُضّوِ

َٖ وا 
ُ
ِسظ خَّ

َ
 ج

َ
ووؿإ٫ هللا  {,ال

 . (1029)(الٗاُٞت في الضهُا وآلازغة

ْم : )٢ىله حٗالى: }" جٟؿحٍر"ابً ٦شحر في  و٢ا٫
ُ
ًْ ُصوِه٨  ِم

ً
ت
َ
اه
َ
وا ِبُ

ُ
ِسظ خَّ

َ
 ج
َ
مً ٚحر٦م مً  :{ ؤيال

 
ُ
  ؤَل ألاصًان, وبُاهت

ُ
 ؤَلِ  الغظل َم زانت

َّ
ٍ, و٢ض عوي البساعي ؤمغِ  ٗىن ٖلى صازلِت لِ ه الظًً ًُ

دحى بً ؾُٗض ومىسخى بً ٣ٖبت ما مً خضًض ظماٖت مجهم ًىوـ ٍو حَر وابً ؤبي  واليؿاجي ٚو

غي ًٖ ؤبي ؾلمت ًٖ ؤبي ؾُٗض ؤن عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫:  ما بٗض هللا مً هبي وال "ٖخ٤ُ ًٖ الَؼ

اؾخسل٠ مً زلُٟت بال ٧اهذ له بُاهخان: بُاهت جإمٍغ بالخحر وجدًه ٖلُه وبُاهت جإمٍغ 

زىا ؤبي خضزىا ؤبى , ... و٢ا٫ ابً ؤبي خاجم: خض"بالؿىء وجدًه ٖلُه واإلاٗهىم مً ٖهم هللا

الؼهبإ ًٖ ابً ؤبي ؤًىب دمحم بً الىػان خضزىا ِٖسخى بً ًىوـ ًٖ ؤبي خُان الخُمي ًٖ ؤبي 

ٞلى  ,: بن َهىا ٚالما مً ؤَل الخحرة خاٞٔ ٧اجب٢ُل لٗمغ بً الخُاب هنع هللا يضر: الض٣َاهت ٢ا٫

 ": , ٣ٞا٫اجسظجه ٧اجبا
ً
 ظا ألازغ م٘ َظٍ آلاًت صلُل  ٟٞي َ ".ا بُاهت مً صون اإلاامىحن٢ض اجسظث بط

                                              

 12/710البضاًت والجهاًت ( 1027)

 1/499 ؤخ٩ام ؤَل الظمت( 1028)

غ ألاخ٩ام في جضبحر ؤَل ؤلاؾالم )م 1029)  (147 - 146( جدٍغ
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 ؤَل الظمت ال ًجىػ  ٖلى ؤنَّ 
ُ
 اؾخٗمال

 
ٕ  ٖلى اإلاؿلمحن وا هم في ال٨خابت التي ٞحها اؾخُالت ٖلى  َال

 ًُ ًُ صوازل ؤمىعَم التي  ضاء مً ؤَل الخغب, ولهظا ٢ا٫ حٗالى: }سصخى ؤن  ا بلى ألٖا  ٟكَى
َ
ال

ْم  ِىخُّ َٖ وا َما  َوصُّ
ً
َباال

َ
ْم ز

ُ
٨
َ
ىه
ُ
ل
ْ
إ ًَ)}(1030). 

ًُ و٢  َى ا٫ ابً جُمُت: )ال ًجىػ ؤن 
َّ
 قِئا مً والًاث اإلاؿلمحن, ال ٖلى ظهاٍث  ى ال٨خابيُّ ل

ٌُ ؤمغاِثه ٧اجبا ههغاهُا: "وال ى بٗ
َّ
 ؾلُاهُت وال ؤزباع ألامغاء وال ٚحر, ٦ما ٢ا٫ ٖمغ هنع هللا يضر إلاا ول

م بٗض ب حٗؼوَم بٗض بط م بٗضؤطلهم هللا وال جإمىَى ؤ٦ظبهم هللا",  بط ط زىجهم هللا وال جهض٢َى

٧اجبه بالكام ؤن ٩ًىن ههغاهُا ألهه ال ًدؿً  في ؤمغِ  بالكام إلاا عاظٗه زالض   و٦خب بلى زالٍض 

 
َ
  ْع ٣ٞا٫ ٖمغ: "٢ّضِ  ,َمٚحرُ  ال٨خابت

َ
 . (1031)هللا زحرا مىه"( همً جغ٥ قِئا هلل ٖىيه, ٞمىج

 ,لي ؤن ًخسظ ٧اجبا طمُاباب ال ًيبػي لل٣اضخي وال للىا): " ال٨بري  الؿجن"٢ا٫ البحه٣ي في و٢ض 

 .(وال ًً٘ الظمي في مىي٘ ًخًٟل ُٞه مؿلما

ض بً زابذ ٢ا٫: في َظا البابومً ظملت ما عواٍ  ض بً زابذ: ؤمغوي  :ًٖ زاعظت بً ٍػ ٢ا٫ ٍػ

ٞلم  ,ٞخٗلمخه ,"ٖلى ٦خابي حهىصَ  ًُ وي وهللا ما آَم ب" :و٢ا٫ ,حهىص هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٞخٗلمذ له ٦خاَب  عؾى٫ُ 

٨ٞىذ ؤ٦خب له بطا  :٢ا٫ ؤبي ,ختى خظ٢خه - بال هه٠ قهغ :و٢ا٫ ؤبى صاوص -مغ بي هه٠ قهغ ً

 .٦خب وؤ٢غؤ له بطا ٦خب بلُه

٘ بلُه ما ٖمغ هنع هللا يضر ؤمغَ  ًٖ ُٖاى ألاقٗغي ًٖ ؤبي مىسخى هنع هللا يضر ؤنَّ ؤًًا وعوي ُٞه  ٍ ؤن ًٞغ

٘ بلُه طل٪ و٧ان ألبي مىسخى ٧اجب   ,واخض ؤزظ وما ؤُٖى في ؤصًٍم  ٞعجب ٖمغ هنع هللا يضر  ,ههغاوي ًٞغ

٢ا٫  ,ٞاصٖه ٞل٣ُغؤ - و٧ان ظاء مً الكام -بن لىا ٦خابا في اإلاسجض  :و٢ا٫ ,بن َظا لخاٞٔ :و٢ا٫

 ,ال بل ههغاوي :٢ا٫ ؟ؤظىب َى :٣ٞا٫ ٖمغ هنع هللا يضر ,بهه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًضزل اإلاسجض :ؤبى مىسخى

َهاَعي } :و٢غؤ ,زغظهؤ :ٞاهتهغوي ويغب ٞسظي و٢ا٫ :٢ا٫ َحُهىَص َوالىَّ
ْ
وا ال

ُ
ِسظ خَّ

َ
 ج
َ
ًَ آَمُىىا ال ِظً

َّ
َها ال حُّ

َ
اؤ ًَ

٣َْىمَ 
ْ
 َحْهِضي ال

َ
َ ال

َّ
ُه ِمْجُهْم ِبنَّ اَّلل ِةهَّ

َ
ْم ٞ

ُ
ُهْم ِمْى٨

َّ
َخَىل ًَ  ًْ ٌٍ َوَم

ْٗ اُء َب َُ ْوِل
َ
ُهْم ؤ ًُ ْٗ اَء َب َُ ْوِل

َ
حَن ؤ اإلِاِ

َّ
٢ا٫  ,{ الٓ

ال  ؟ً ٨ًخب ل٪في ؤَل ؤلاؾالم َم  ؤما وظضَث  :٢ا٫ ,بهما ٧ان ٨ًخب وهللا ما جىلُخه :ؤبى مىسخى

م بٗض بط ؤطلهم هللا ,جهم هللاى بط ز وال جإمجهم ,جضجهم بط ؤ٢هاَم هللا  .(1032)ٞإزغظه ,وال حَٗؼ

م بط ؤَاجهم هللاوفي عواًٍت ٢ا٫ ٖمغ: " م بط ؤ٢هاَم هللا ,ال ج٨غمَى م  ,وال جضهَى وال جإجمىَى

 ظل".بط زىجهم هللا ٖؼ و 

                                              

 107 - 2/106جٟؿحر ابً ٦شحر ( 1030)

ت1031)  (513 - 512)م  ( مسخهغ الٟخاوي اإلاهٍغ

 3/132( واهٓغ: جٟؿحر ابً ٦شحر 1032)
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ٌُ  ولهظا ب الىهغاوي, ألهه ٌؿدكاع, والىهغاوي ال ٌؿدكاع في ؤمىع ؿخ٨خَ ٢ا٫ مال٪: ال 

 .(1033)اإلاؿلمحن

عواٍ ؤخمض وابً ماظه, وصدخه البىنحري في  .ً"اجَم اإلاؿدكاع ُم ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫: " ٠ُ٦ والىبيُّ 

ًَ "الؼواثض" : َلب عؤ ه ُٞما ُٞه اإلاهلخت, , ٢ا٫ ٖلي ال٣اعي: )"بن اإلاؿدكاع": ِمً اؾدكاٍع

 ٌُ ؿإ٫ مً ألامىع، ٞال "ماجمً" اؾم مٟٗى٫ مً ألامً ؤو ألاماهت، ومٗىاٍ ؤن اإلاؿدكاع ؤمحن ُٞما 

 . (1034)ب٨خمان مهلخخه( ًيبػي ؤن ًسىن اإلاؿدكحَر 

جي في ومً ؤع٧ان الىالًت ألاماهت,  ولم وٟٛل ط٦غ الىعٕ نضعا في : )" الُٛاسي"٢ا٫ الجٍى

ًُ مِ  ًىاٍ ؤوضَر الٟهل ًٖ طَى٫، بل عؤ ًُ ً ؤن  ىز٤ دخاط بلى الاَخمام بالخىهُو ٖلُه، ٞمً ال 

ًُ ٣ْ به في با٢ت بَ   ل ٠ُ٦ 
ً

 للخل وال٣ٗض؟ و٠ُ٦ ًىٟظ ههبه ٖلى ؤَل الكغ١ والٛغب؟ ومً غي ؤَال

 
ُ
 اَم لم ًخ٤ هللا لم ج

ُ
 .(1035)ه لم جىٟٗه ًٞاثله(ه، ومً لم ًهً هَٟؿ ً ٚىاثل

, و٦ظبىا ٖلُه  ال٨خاب و٢ض زاهىا هللاَ  ٠ُ٨ٞ هإجمً ؤََل  ىا ٦المه وبضلٍى مً ٢بل, ٞدٞغ

لى عؾله.  ٖو

 والىهاعي في الخىعاة وؤلاهجُل؛ ألنَّ  ولؿىا ٖلى ٣ًحٍن مما ًضُٖه الحهىصُ ٢ا٫ ابً ٖبض البر: )

بإًضحهم زم ٣ًىلىن َظا مً ٖىض هللا لِكتروا  هللا ٢ض ؤزبرها في ٦خابه ٖجهم ؤجهم ٨ًخبىن ال٨خاَب 

٣ىلى  م ن َى مً ٖىض هللا وما َى به زمىا ٢لُال ٍو ٣ىلىن ٖلى هللا ال٨ظب َو مً ٖىض هللا ٍو

 .(1036)ً مً زان هللا و٦ظب ٖلُه وجخض واؾخ٨بر؟(ٌٗلمىن. ٠ُ٨ٞ ًاَم 

ضاءو٠ُ٦ ًاجمىىن   وؤقض الٗضاوة ٖضاوة الضًً ٦ما ال ًسٟى. ؟!و٢ض وٗتهم هللا باأٖل

ِه : }هللا حٗالى ٢ا٫
َ
ىا ه

ُ
وج
ُ
ًَ ؤ ِظً

َّ
ى ال

َ
َغ ِبل

َ
ْم ج

َ
ل
َ
ْن ؤ

َ
ِغٍُضوَن ؤ ٍُ  َو

َ
ت
َ
ل
َ

ال ًَّ ُروَن ال
َ
ت
ْ
ك ٌَ ٨َِخاِب 

ْ
ًَ ال ًِبا ِم

ِبَُل  ىا الؿَّ
ُّ
ل ًِ

َ
ِهحًرا*  ج

َ
ِ ه
َّ
ى ِباَّلل َٟ

َ
ا َو٦  ُ ِ َوِل

َّ
ى ِباَّلل َٟ

َ
ْم َو٦

ُ
َضاِث٨ ْٖ

َ
ُم ِبإ

َ
ل ْٖ
َ
ُ ؤ
َّ
 {.َواَّلل

ْم َوا})٢ا٫ البٛىي: 
ُ
َضاِث٨ ْٖ

َ
ُم ِبإ

َ
ل ْٖ
َ
ُ ؤ
َّ
م ٞةجهم ؤ ,{ مى٨مَّلل  .(1037)(ٖضائ٦مٞال حؿدىصخَى

ْم َواو٢ىله: }و٢ا٫ ابً ُُٖت: )
ُ
َضاِث٨ ْٖ

َ
ُم ِبإ

َ
ل ْٖ
َ
ُ ؤ
َّ
 .(1038)(مجهم مىه الخدظًُغ في ِي  { زبر  َّلل

                                              

 10/55الظزحرة لل٣غافي ( 1033)

 8/3166مغ٢اة اإلاٟاجُذ  (1034)

 (66الُٛاسي )م ( 1035)

ًله1036)  2/789 ( ظام٘ بُان الٗلم ٞو

 2/230جٟؿحر البٛىي ( 1037)

 2/61املخغع الىظحز ( 1038)
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ُم َواو٢ا٫ ال٣اؾمي: )}
َ
ل ْٖ
َ
ُ ؤ
َّ
ْم . }{ ؤي: مى٨مَّلل

ُ
َضاِث٨ ْٖ

َ
وتهم ل٨م، وما : و٢ض ؤزبر٦م بٗضا{ ؤيِبإ

م في ؤمىع٦م، وال حؿد ضون ب٨م، ٞاخظعوَم، وال حؿدىصخَى ا. }كحروَمًٍغ  ُ ِ َوِل
َّ
ى ِباَّلل َٟ

َ
{ ًلي َو٦

ِهحًرا٦م. }ؤمىَع 
َ
ِ ه
َّ
ى ِباَّلل َٟ

َ
: وال ٍ، ؤو{ ًىهغ٦م، ؤي: ٞش٣ىا بىالًخه وههغجه صوجهم، وال جخىلىا ٚحرَ َو٦

ض  َمَم وقغَّ ٨ُم م٨غَ ٨ٟ، ٞةهه حٗالى ًؿىمىه٨م مً الؿىءجبالىا بهم وبما ٌ  ، ُٟٞه ٖو

 .(1039)ووُٖض(

الظمت وبحن ٢اٖضة  ؤَِل  ّغِ بحن ٢اٖضة بِ " ٞغ٢ا هاٞٗا )ي ٦خابه "الٟغو١ال٣غافي ف ط٦غَظا و٢ض 

ى الٟغ١  ,(لهم ِص الخىصُّ  حٗالى مى٘ مً الخىصص ألَل  هللاَ  الخاؾ٘ ٖكغ واإلااثت, ٢ا٫ ُٞه: )اٖلم ؤنَّ َو

وْ } :الظمت ب٣ىله حٗالى
َ
ْم ؤ

ُ
٦ ُضوَّ َٖ ي َو ُضّوِ

َٖ وا 
ُ
ِسظ خَّ

َ
 ج
َ
ًَ آَمُىىا ال ِظً

َّ
َها ال حُّ

َ
اؤ ْض ًَ

َ
ِة َو٢ َىصَّ

َ ْ
ْحِهْم ِباإلا

َ
٣ُىَن ِبل

ْ
ل
ُ
اَء ج َُ ِل

َخ٤ِّ 
ْ
ًَ ال ْم ِم

ُ
ُغوا ِبَما َظاَء٦ َٟ

َ
  ,{ آلاًت٦

َ
ُ } :و٢ا٫ في آلاًت ألازغي  ,والخىصص ٞمى٘ اإلاىالاة

َّ
ُم اَّلل

ُ
ْجَها٦ ًَ  

َ
ال

ْم 
ُ
اِع٦ ًَ ًْ ِص ْم ِم

ُ
ِغُظى٦

ْ
س ًُ ْم 

َ
ًِ َول ً ْم ِفي الّضِ

ُ
ى٦
ُ
٣َاِجل ًُ ْم 

َ
ًَ ل ِظً

َّ
ًِ ال

ْم َٖ َُ و َبرُّ
َ
ْن ج

َ
و٢ا٫ في خ٤  ,{ آلاًتؤ

٤ آلازغ ًِ } :الٍٟغ ً ْم ِفي الّضِ
ُ
ى٦
ُ
ل
َ
اج
َ
٢ ًَ ِظً

َّ
ًِ ال

َٖ  ُ
َّ
ُم اَّلل

ُ
ْجَها٦ ًَ َما  اؾخىنىا : " -ملسو هيلع هللا ىلص  -و٢ا٫  { آلاًت,ِبهَّ

 .(1040)"اؾخىنىا بال٣بِ زحراو٢ا٫ في خضًض آزغ: " ,"بإَل الظمت زحرا

 صَ الخىصُّ  وؤنَّ  ألَل الظمت مُلىب   ؤلاخؿاَن  نَّ , وؤلىهىمٞال بض مً الجم٘ بحن َظٍ ا

 
َ
 ابان ملخبؿان ُٞدخاظان بلى الٟغ١.والب ,ٖجهما مىهيٌّ  واإلاىالاة

ألجهم في ظىاعها وفي زٟاعجىا وطمت هللا  ,الظمت ًىظب خ٣ى٢ا ٖلُىا لهم َض ٣ْ َٖ  ؤنَّ  الٟغ١ِ  غُّ وِؾ 

ِٚ  ىٍء ُؾ  ٞمً اٖخضي ٖلحهم ولى ب٩لمِت  ,ؾالموصًً ؤلا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حٗالى وطمت عؾىله  ِٖ  ُبٍت ؤو  غى في 

  َم ؤو هىٍٕ ؤخِض 
َ
نلى  -هللا حٗالى وطمت عؾىله  مً ؤهىإ ألاطًت ؤو ؤٖان ٖلى طل٪ ٣ٞض يُ٘ طمت

ًُ  وطمت صًً ؤلاؾالم. -هللا ٖلُه وؾلم  مً ٧ان في  خؼم في مغاجب ؤلاظمإ له ؤنَّ  و٦ظل٪ خ٩ى اب

ط ل٣خالهم بال٨غإ والؿالح هسغُ  ب بلى بالصها ٣ًهضوهه وظب ٖلُىا ؤْن الخغ  الظمت وظاء ؤَُل 

ه صون طل٪ حؿلَُم  ٞةنَّ ,  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وهمىث صون طل٪ نىها إلاً َى في طمت هللا حٗالى وطمت عؾىله 

َٕ  ,ل٣ٗض الظمت بَما٫   ٣ٞض ًاصي بلى بجالٝ الىٟىؽ وألامىا٫ نىها  ,ألامت وخ٩ى في طل٪ بظما

 .ًاٍ ًٖ الًُإ بهه لُٗٓمإلا٣خ

                                              

ل1039)  3/138 ( مداؾً الخإٍو

ٞاؾخىنىا بال٣بِ زحرا ٞةن لهم طمت  : "بطا اٞخخدخم مهغ٦ٗب بً مال٪ ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلصًٖ ( 1040)

غي: ٞالغخم ؤن ؤم بؾماُٖل مجهم. واهٓغ: الؿلؿلت  .ا"وعخم عواٍ الُبراوي والخا٦م وصدخه ووا٣ٞه الظَبي. ٢ا٫ الَؼ

 . 1/408. واهٓغ ؤًًا: ٌُٞ ال٣ضًغ للمىاوي  363 - 3/362الصخُدت 
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م ب٩ل ؤمغٍ  ٍ ًض٫ ٖلى ال ٩ًىن ْاَغُ  وبطا ٧ان ٣ٖض الظمت بهظٍ اإلاشابت وحٗحن ٖلُىا ؤن هبَر

 بَ ً ٢ِ ٞمتى ؤصي بلى ؤخض َظًً امخى٘ وناع مِ  ,مىصاث ال٣لىب وال حُٗٓم قٗاثغ ال٨ٟغ
ُ
هي ل ما ه

ا حَر خطر طل٪ باإلاشل .ٖىه في آلاًت ٚو لهم  ىض ٢ضومهم ٖلُىا وال٣ُامُ ٞةزالء املجالـ لهم ٖ ,ٍو

٘ قإن اإلاىاصي بها م باألؾماء الُٗٓمت اإلاىظبت لٞغ   ,خُيئظ وهضاَئ
ُّ
و٦ظل٪ بطا  ,ه خغامَظا ٧ل

٤ وؤزلُىا لهم واؾٗها وعخبها والؿهل مجها وجغ٦ىا ؤهٟؿىا في زؿِؿها  جال٢ُىا مٗهم في الٍُغ

ِـ والىلض م٘ الىالض والخ٣حر م٘ م٘ الغث وخؼجها وي٣ُها ٦ما ظغث الٗاصة ؤن ًٟٗل طل٪ اإلاغءُ 

إلاا ُٞه مً حُٗٓم قٗاثغ ال٨ٟغ وجد٣حر قٗاثغ هللا حٗالى وقٗاثغ  ,ٞةن َظا ممىٕى ,الكٍغ٠

هم مً الىالًاث والخهٝغ في ألامىع اإلاىظبت ل٣هغ مً هي ومً طل٪ جم٨ُجُ  ,صًىه واخخ٣اع ؤَله

  ,ٖلُه ؤو ْهىع الٗلى وؾلُان اإلاُالبت
ُّ
٤ وألاهاة ؤًًاه ممىٕى وبن ٞظل٪ ٧ل  ,٧ان في ٚاًت الٞغ

  ٕ ٤ وألاهاة في َظا الباب هى لى اإلاجزلت في اإلا٩اعم ألن الٞغ ٞهي صعظت  ,مً الغثاؾت والؿُاصة ٖو

 
َّ
ٓ ُٗت ؤونلىاَم بلحها ٖو اىاَم بؿببها وعٞٗىا ٢ضعَ ْم ٞع   ,َم بةًشاَع

ُّ
و٦ظل٪  ,ٖىه ه مىهيٌّ وطل٪ ٧ل

ىهىً (1041)ال ٩ًىن اإلاؿلم ٖىضَم زاصما وال ؤظحرا مجهم و٦ُال في  وال ٩ًىن ؤخض   ,امغ ٖلُه ٍو

 لؿلُاجهم ٖلى طل٪ اإلاؿلم. ٞةن طل٪ ؤًًا بزباث   ,املخا٦ماث ٖلى اإلاؿلمحن ٖىض والة ألامىع 

م ومً ٚحر مىصة باَىُت م  :وؤما ما ؤمغ به مً بَغ ٤ بًُٟٗهم وؾض زلت ٣ٞحَر ٞالٞغ

لل٠ُ لهم والغخمت ال ٖلى ؾبُل وبَٗام ظاجٗهم وب٦ؿاء ٖاعحهم ولحن ال٣ى٫ لهم ٖلى ؾبُل ا

ا وحُٗٓما ,الخٝى والظلت  ,واخخما٫ بطاًتهم في الجىاع م٘ ال٣ضعة ٖلى بػالخه لُٟا مىا بهم ال زٞى

وههُدتهم في ظمُ٘ ؤمىعَم في صًجهم  ,والضٖاء لهم بالهضاًت وؤن ًجٗلىا مً ؤَل الؿٗاصة

ُالهم وؤٖغايهم وظمُ٘ ونىن ؤمىاله ,ألطًتهم وخٟٔ ُٚبتهم بطا حٗغى ؤخض   ,وصهُاَم م ٖو

و٧ل زحر  ,وؤن ٌٗاهىا ٖلى صٞ٘ الٓلم ٖجهم وبًهالهم لجمُ٘ خ٣ى٢هم ,خ٣ى٢هم ومهالخهم

لى م٘ ألاؾٟل ؤن ًٟٗله ومً الٗضو ؤن ًٟٗله م٘ ٖضٍو ٞةن طل٪ مً م٩اعم  ًدؿً مً ألٖا

الٗؼة ٞجمُ٘ ما هٟٗله مٗهم مً طل٪ ًيبػي ؤن ٩ًىن مً َظا ال٣بُل ال ٖلى وظه  ,ألازال١

 .والجاللت مىا وال ٖلى وظه الخُٗٓم لهم وجد٣حر ؤهٟؿىا بظل٪ الهيُ٘ لهم

يبػي لىا ؤن وؿخدًغ في ٢لىبىا ما ُظ  ًِ ً بُ بلىا ٖلُه مِ ٍو وؤجهم لى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىا وج٨ظًب هبِىا ٛ

لغبىا  ً ؤقض الٗهاةوؤجهم مِ  ,٢ضعوا ٖلُىا الؾخإنلىا قإٞخىا واؾخىلىا ٖلى صماثىا وؤمىالىا

 ىا ٖؼ وظل.٨ِ ومالِ 

                                              

دُت ( 1041) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  289 - 1/288اهٓغ في َظا: اإلاىؾٖى
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  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍ امخشاال ألمغ عبىا ٖؼ وظل وؤمغ هبِىا م ط٦غُ زم وٗاملهم بٗض طل٪ بما ج٣ضَّ 
ً
 ال مدبت

  ,ٞحهم وال حُٗٓما لهم
ُ
ا في ٢لىبىا مً نٟاتهم الظمُمت ٓهغ آزاَع وال ه  ,جل٪ ألامىع التي وؿخدًَغ

ا ختى ًمىٗىا مً الىُ ٞيؿخد ,٣ٖض الٗهض ًمىٗىا مً طل٪ ألنَّ  الباًَ لهم واملخغم ٖلُىا  ّصِ ًَغ

 زانت.

  وإلاا ؤحى الكُُش 
ُّ
 غْ ؤبى الىلُض الُ

ُ
  -عخمه هللا  - (1042)ىشخيَ

َ
وظض ٖىضٍ وػٍغا  بمهَغ  الخلُٟت

و٧ان َى ممً  ,ىٟظ ٧لماجه اإلاؿمىمت في اإلاؿلمحنعاَبا وؾلم بلُه ٢ُاصٍ وؤزظ ٌؿم٘ عؤًه ٍو

  ه في نىعة اإلاًٛب والىػٍغ الغاَب بةػاثه ظالـ ؤوكضٍ:ٞلما صزل ٖلُ ,ٌؿم٘ ٢ىله ُٞه

 ًا ؤحها اإلال٪ الظي ظىصٍ ... ًُلبه ال٣انض والغاٚب

م َظا ؤهه ٧اطب ذ مً ؤظله ... ًٖؼ  بن الظي قٞغ

وؤ٢بل  ,وؤمغ بالغاَب ٞسخب ويغب و٢خل ,الخلُٟت ٖىض ؾمإ ألابُاث ٞاقخض ًُٚب 

 
َّ
ٓ  .ٖؼمه ٖلى بًظاثهمه بٗض ٖلى الكُش ؤبي الىلُض ٞإ٦غمه ٖو

َِ  ٞلما اؾخدًغ الخلُٟت ج٨ظًَب  ى ؾبُب  ,-ملسو هيلع هللا ىلص  -ب لغؾى٫ هللا الغا ه وقٝغ آباثه  َو قٞغ

ٗض ًٖ الؿ٩ىن بلُه واإلاىصة له وؤبٗضٍ ًٖ مىاػ٫ بٗشه طل٪ ٖلى البُ  ,وؤَل الؿمىاث وألاعيحن

 ِٗ  .ٛاعبلى ما ًل٤ُ به مً الظ٫ والهَّ  ّؼِ ال

غوي ًٖ ٖمغ  م" :ؤهه ٧ان ٣ًى٫ في ؤَل الظمت - هنع هللا يضر -ٍو م وال جٓلمَى و٦خب بلُه  ",ؤَُىَى

ًُ  -هنع هللا يضر  -ؤبى مىسخى ألاقٗغي   دِؿ ؤن عظال ههغاهُا بالبهغة ال 
َ
و٢هض  ,زغاظها بال َى ً يبِ

ً طل٪ ًجهاٍ ٖ -هنع هللا يضر  -٨ٞخب بلُه ٖمغ بً الخُاب  ,والًخه ٖلى ظباًت الخغاط لًغوعة حٗظع ٚحٍر

                                              

لُض بً دمحم بً زل٠ بً ؾلُمان بً ؤًىب ال٣غشخي الٟهغي ألاهضلسخي ؤبى ب٨غ دمحم بً الى ٢ا٫ ابً زل٩ان: )( 1042)

ىشخي ال٣ُٟه اإلاال٩ي الؼاَض، اإلاٗغوٝ بابً ؤبي عهض٢ت؛ صخب ؤبا الىلُض الباجي بمضًىت ؾغ٢ؿُت، وؤزظ ٖىه مؿاثل  الَُغ

غ١ ؾىت ؾذ وؾبٗحن الخالٝ وؾم٘ مىه، وؤظاػ له، و٢غؤ ألاصب ٖلى ؤبي دمحم ابً خؼم بمضًىت بقبُلُت، وعخل بلى اإلاك

وؤعبٗماثت وحج وصزل بٛضاص والبهغة، وج٣ٟه ٖلى ؤبي ب٨غ دمحم بً ؤخمض الكاشخي اإلاٗغوٝ باإلاؿخٓهغي ال٣ُٟه الكاٞعي 

لى ؤبي ؤخمض الجغظاوي، وؾ٨ً الكام مضة وصعؽ بها. و٧ان بماما ٖاإلاا ٧امال ػاَضا وعٖا صًىا مخىايٗا مخ٣كٟا مخ٣لال  ٖو

ٞباصع بإمغ ألازغي ًدهل ل٪ ؤمغ  ,صهُا وؤمغ ؤزغي ؤمغ لِؿحر، و٧ان ٣ًى٫: بطا ٖغى ل٪ ؤمغان مً الضهُا عايُا مجها با

ً وزمؿماثت ) ( بشٛغ 520الضهُا وألازغي. وجىفي زلض اللُل ألازحر مً لُلت الؿبذ ألعب٘ ب٣حن مً ظماصي ألاولى ؾىت ٖكٍغ

ىشخي: بًم الُاءًً اإلاهملخحن بُجهما عاء ؾا٦ىت ت. والَُغ وبٗضَا واو ؾا٦ىت زم قحن معجمت، َظٍ اليؿبت بلى  ؤلاؾ٨ىضٍع

ىقت، وهي مضًىت في آزغ بالص اإلاؿلمحن باألهضلـ ٖلى ؾاخل البدغ وهي قغ١ ألاهضلـ. وعهض٢ت: بٟخذ الغاء وؾ٩ىن  ََغ

خذ الضا٫ اإلاهملت وال٣اٝ، وهي لٟٓت ٞغهجُت، ؾإلذ بٌٗ الٟغهج ٖجها ٣ٞا٫: مٗىاَا عص حٗا٫( اَـ . مسخهغ  ا مً الىىن ٞو

ُان  ُاث ألٖا  496 - 19/490. واهٓغ: ؾحر ؤٖالم الىبالء  265 - 4/262ٞو



 

 319 

ماطا ٦ىذ جهى٘ خُيئظ  ,ه ماثيْ اٞغِ  :ؤي ",والؿالم ,ماث الىهغاوي" :و٢ا٫ له في ال٨خاب

 ٞانىٗه آلان.

 :ٞهما ٢اٖضجان ,ٖىه ووصَم وجىلحهم مىهيٌّ  ,به بلحهم مإمىع   َم وؤلاخؿاُن رُّ وبالجملت ٞبِ 

. ٞخإمل طل٪( ,شلو٢ض ؤوضخذ ل٪ الٟغ١ بُجهما بالبُان واإلا ,وألازغي مإمىع بها ,بخضاَما مدغمت

 .(1043)اهخهى ٦الُم ال٣غافي

  ال٩اَٞغ  ؤنَّ  ٢لذ: ٞالخانُل 
ٌّ
 ًٖ م٣ام الىالًت ٖلى اإلاؿلمحن. مىدِ

خ٣اص مً ؤنى٫ ؤلاؾالم, ٩ُٞىن ازخال٫ُ  بنَّ ٢ا٫ ابً ٖاقىع: ) ٚحر  اٖخ٣اِص  نالح الٖا

ٗت ًٖ ال٨ٟاءة لىالًت ؤمىع اإلاؿلمحن، بً ىِظ اإلاؿلم ُم  ه في هٓغ الكَغ
َ
 طل٪ الازخال٫َ  ألنَّ ا اهدُاَ

اجه بطا ؤؾىضث بلُه  .(1044)(ال ًىًبِ ٖىضها، ٞال هضعي م٣ضاَع ما ًىجؼ للجامٗت مً جهٞغ

ىا في ؤ٢ى٫:   في الضًً وزباجا ؤوعزذ َو
ً
ب بن لم جهاصٝ نالبت ِ

ّ
زم ال ق٪ ؤن ؾُىة اإلاخٛل

ُجغُّ هٓغ اإلاٛلىب ٢ض  ًَ  ٠ٍ َٖ ما ٖىض اإلاخٛلب, و٢ض ٦ث مىا٣ٞت ًغوم به بلى هٕى جدٍغ في  مَّ ر َظا و

 وهللا اإلاؿخٗان. ,ػماهىا

اإلاؿلمحن  : )ٖٝغ زلٟاءُ  "عؾالت الخىخُض"دمحم ٖبضٍ في و٢ض َا٫ عجبي مً ٢ى٫ الكُش 

 
ُ
ًٍ وملى٦ م مً اإلاهاعة في ٦شحرٍ  هم في ٧ل ػم حَر ما٫,  ما لبٌٗ ؤَل ال٨خاب بل ٚو مً ألٖا

م ونٗضوا بهم بلى   ىلى ختى ٧ان مجهم مً ج بؤٖلى اإلاىاِن ٞاؾخسضمَى
َ
في  الجِل كُاصة

 .(1045)بؾباهُا(

ا , ما ٌؿخىظب الظم همضَخ ٞاهٓغ عخم٪ هللا    الىهِج َظا ٖلى و٢ض ٧ان ًيبػي له ظٍغ
ُ
 ّطِ ىَ ْٗ اإلا

ُىَي ال ؤن  م ؾاثَغ  ًَ وصٞ٘ بًٗهم اؾخٗاهت بًٗهم بالىهاعي ٖلى خغب بٌٗ, مً مشل  مأزَغ

ت إلالى٥ الىهاعي  ا في ؤن ًدل البىاع بخل٪ الضًاع, ٧ان ؾببمً ٢بُذ ٞٗالهم ما ٚحر طل٪ و  ,الجٍؼ

 واؾدُالء الىهاعي ٖلحها.

٨ظا ٞةنَّ  اب ٖىضها ؤبى بال ؤن ًجٗل مشل َظٍ  َو خَّ
ُ
 مىا٢بمً  شالباإلااإلاٗاًب و بٌٗ ال٨

َش  ول٣ض لٟذ هَٓغ "الخًاعة ؤلاؾالمُت"!! ٣ٞا٫: ) الخًاعة  اإلااعزحن ألاوعوبُحن الظًً صعؾىا جاٍع

 
 
بت ال هٓ ؤلاؾالمُت ْاَغة هي ٦ثرة الغظا٫ ٚحر اإلاؿلمحن طوي  ,ؤزغي  لها في خًاعاٍث  حَر ٍٚغ

الىٟىط في ظهاػ الخ٨م ؤلاؾالمي, ٣ًى٫ آصم متز: "مً ألامىع التي حعجب لها ٦ثرة ٖضص الٗما٫ 

                                              

 )ٍ ٖالم ال٨خب( 16  - 3/14الٟغو١ ( 1043)

ٗت )م 1044)  (153 - 152( , وؤنى٫ الىٓام الاظخماعي في ؤلاؾالم )م 283( م٣انض الكَغ

 (186( عؾالت الخىخُض )م 1045)
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حن ٚحر اإلاؿلمحن في الضولت ؤلاؾالمُت, ٩ٞإن الىهاعي َم الظًً ًد٨مىن اإلاؿلمحن في  واإلاخهٞغ

 اإلاؿلمحن مً طل٪ ٦شحرا"., و٧ان حك٩ي (1046)بالص ؤلاؾالم

٩ي صعابغ: بن اإلاؿلمحن ألاولحن في ػمً الخلٟاء لم ٣ًخهغوا في مٗاملت  ٣ى٫ اإلااعر ألامٍغ ٍو

ؤَل الٗلم مً الىهاعي اإلاىٓىعًٍ ومً الحهىص ٖلى مجغص الاخترام, بل ٞىيىا لهم ٦شحرا مً 

م بلى اإلاىانب في الضولت, ختى بن َاعون الغقُض ما٫ الجؿام وع٢َى وي٘ ظمُ٘ اإلاضاعؽ  ألٖا

, (1047)جدذ مغا٢بت خىا مؿخه ٩ٞاهذ مٟىيت ؤخُاها بلى اليؿُىعٍحن وبلى الحهىص جاعة ؤزغي 

 .(1048)(مً الخلٟاء ٖضصا مً الحهىص والىهاعي  واؾخىػع ٖضص  

ؤمغ, و٢ض عؤًىا َىام  لِـ ُٞه ٦بحرمً ال٨خاب ؤن ًسغط َظا مً عؤؽ ٧اجب و ٢لذ: 

ؤخُان ٦شحرة ًؼاص له ون٠  "!! وفيم٨ٟغ بؾالمي"بخى٢ُ٘  املخخىمت٣االث اإلآُٖمت حؿىص بها 

ه "الكُش دمحم الٛؼالي في , ٦ما ٢ا٫ وما َى ب٨بحر "٦بحر"
ُ
باؾم ؤلاؾالم نضع م٣ا٫ٍ له ٖىىاه

ىىن الباَل  " ًٍؼ
 
ِ ؤو ؤَل٣ذ الصخ٠ ٖلى ٧ل  -مً الىاؽ ؤَل٣ىا ٖلى ؤهٟؿهم : )اظخم٘ َع

ِ جضمحُر : "م٨ٟغ بؾالمي ٦بحر"! مهمت َظ-واخض مجهم ُغ  ا الَغ  ؤخ٩اٍم  ؤلاؾالم مً الضازل, وج٣ٍغ

 .(1049)بها مً ؾلُان.!( ما ؤهؼ٫ هللاُ 

٨ُبر ٖليَّ الظي ل٨ً   جؤن َى  ًَ
ُ
 س

َّ
 مِ  ِ

ْ
٧ان له َبَهغ  بٗلىم ً َم ًمحُن  الؿ٣ُاِث َظٍ  َل ش

 ُٖ ٗت و ه ما ٦خبؤًًا ومً طل٪ , ٦ما و٢٘ في ٦الم الكُش دمحم ٖبضٍٝ بمٗاهاتها ومؼاولتها, غِ الكَغ

اؾدكاعة ٚحر ظىابا ًٖ ؾاا٫ وعصٍ في  (1050)"مجلت اإلاىاع"الكُش دمحم عقُض عيا في جلمُظٍ 

اإلاؿلمحن والاؾخٗاهت بهم في الخغب, ٩ٞان في آزغ ظىابه: )ؤهه ال ماو٘ مً اإلاكاوعة، وبنَّ مهلخت 

 
َّ
 مهلخت صولخىا في َظا الٗهغ ج٣خطخي مت في مشل َظٍ اإلاؿإلت, وال ق٪ ؤنَّ ألامت هي املخ٨

ظا  بقغا٥َ ظمُ٘ قٗىبها في اإلاكاوعة ووي٘ ظمُ٘ ال٣ىاهحن, ال ج٣ىم اإلاهلخت بضون طل٪، َو

ا( ٍٝ للجىاػ قٖغ  .وخَضٍ ٧ا

                                              

الهجغي ؤو ٖهغ الجهًت في ؤلاؾالم, جغظمت دمحم ٖبض الهاصي  آصم متز, الخًاعة ؤلاؾالمُت في ال٣غن الغاب٘( 1046)

ض,  ً, ؤَل ال٨خاب في املجخم٘ ؤلاؾالمُت 67, م 1(, ط 1967ط )ال٣اَغة: م٨خبت الخاهجي,  2ؤبى ٍػ . ه٣ال ًٖ: خؿً الٍؼ

 .110-109(, م 1986)بحروث: 

ً, اإلاهضع هٟؿه.( 1047)  الٍؼ

اث الٗامت في الضولت ؤلاؾالمُت )م 1048)  (292 - 291( الخٍغ

 1/31الخ٤ اإلاغ ( 1049)

 .م1909 -َـ/ؾبخمبر 1327 -قٗبان  الٗضص الهاصع في:( 1050)
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  ٨ًٟي في الجىاػ الكغعي ؤن جغي ألامت في ؤمغٍ  : -عخمه هللا  -٨َظا ًغمي بها 
َ
 ًد٤٣ه ما ٧ىه

ب !هي املخ٨مت مهلخت ألامتخ٩ىن لختها, لمه َِّ ٗت ومتى ٧اهذ ألامت مؿ ت ال زُام لها مً الكَغ

ل طل٪ بال عظٕى ال٣ه٣غي واعج٩اؽ في خمإة الجاَلُت باالؾخهالح؟  حؿخ٣لختى  وال ػمام َو

  ٚحُرٍوبال ٞلى اصعى  ؟مجها الىاؽالتي ظاء الىبي ملسو هيلع هللا ىلص لُسلو 
َ
َى ٖلى  في زالٝ ما ٢غعٍ اإلاهلخت

ٗت ختى ههحَر ٢ىله,  ًجٗل ٢ى٫ الكُش ؤولى م٧ًان , ما الظي لؿان ألامت ل صعؾذ الكَغ بلى  َو

ًُ  اؾخهالخاِث  وؤًً طَبذ هٟؿه بله ؤمخه,  الىاخُض مجهم ج٣ضًَغ مهلخِت  ًُ دِؿ البكغ الظًً ال 

٢ىاهحن ؤلاؾالم ختى وؿدكحر الٗلىط ؤو وكغ٦هم في وي٘ ال٣ىاهحن, و٢ض نض١ ؤبى ٞغاؽ خحن 

 ٢ا٫: 

جي الخال٫ مً   الخغامؤما مً ؤعجب ألاقُاء ٖلج ... ٌٗٞغ

٘ ووي٘ ألاخ٩ام ال َخ  ٦خاب "بلٙى اإلاإمى٫"في  بِىاو٢ض   ؤن م٣ام الدكَغ
َّ
وال٣ٟهاء  للٗلماِء  ٔ

الظلت الٟخىت و ٖلى ٧ل مً زال٠ ؤمغ الغؾى٫ ب ٍئ٢ًاءؾىت هللا و  اُٞه, ٠ُ٨ٞ بالٗلىط؟!! ول٨جه

ب ًٖ مبؿ٣ُم الغؤي, ٦ما ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )والهٛاع, ومً َلب الخ٤ في ٚحر الىحي ابخلي  ً ٚع

 .(1051)(الهضي بالىحي، ابخلي ب٨ىاؾت آلاعاء وػبالت ألاطَان ووسخ ألا٩ٞاع

ًىا٣ٞها  وألازغِ  ال٣غآنمً  ٖلى نغاثَذ  ـ  ط٦غهاٍ ماؾَّ  ؤن ٦الم الٗلماء الظي و٢ض عؤًَذ 

ُذ  ٍ٘ اإلاهلخت, وهدً مُل٤ ٞٗمضجه  اإلا٣ٗى٫ إلاً بهٍغ هللا, وؤما الكُش عقُض عيا نٍغ  ٖلى ٢ُ

, وؤن ما عآٍ الكُش مهلخت ما َى بال جاوػ ٢ًُت ال٨خاب والؿىتال ج لخ٣ُ٣ُتا بإن اإلاهلخت

ىمتمشل َظٍ اإلاهالر ظغاء ألامت مً  بلُه خا٫ُ  , وما آ٫َ في الضهُا وآلازغة اإلااخ٤ الٟؿاصُ   اإلاَى

ظ٫ ٍىاصي ٖلى بُالجها و ب ٌكهض ٞؿاصَا, وهللا اإلاؿاو٫ بًٟله ؤن ٌٗؼ ؤلاؾالم واإلاؿلمحن ٍو

 ٦حن.الكغ٥ واإلاكغ 

ُغ  ًُ  جٟانَُل  ؤنَّ  والظي ظغها بلى َظا َى ج٣ٍغ  الٗض٫ 
َّ
 بْ ٞحها يَ  ُ٘ بَ د

ُ
 اإلاخ٨ُٟل  ألهه, الكٕغ ِ

 ببُاجها.

ٌُ ٢ا٫ الب٣اعي: ) ٗخبر جاعة في اإلاٗجى ٞحراص به َُئت في ؤلاوؿان جُلب بها اإلاؿاواة، الٗض٫ 

َى الًٟل ٧له مً خُض وجاعة في ال٣ٗل ٞحراص به الخ٣ؿُِ ال٣اثم ٖلى الاؾخىاء، وجاعة ٣ًا٫: 

بهه ال ًسغط شخيء مً الًٟاثل ٖىه، وجاعة ٣ًا٫: َى ؤ٦مل الًٟاثل مً خُض بن ناخبه ٣ًضع 

ى محزاُن  ، َو   هللا اإلابرؤ مً ٧ل ػلت وبه ٌؿخدب ؤمُغ  ٖلى اؾخٗماله في هٟؿه وفي ٚحٍر
َ
م، وبه الٗال

  ٢امذ الؿماواُث 
 
ى وؾِ  .٧ل ؤَغاٞه ظىع  وألاعى، َو

                                              

 1/184مضاعط الؿال٨حن ( 1051)
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ُٕ  :وبالجملت ه الكغ
ُ
ٗغف خلاثل

ُ
، ومً اؾخ٣ام ٖلى ههج الخ٤ ٣ٞض َمجَم٘ الٗضٌ، وبه ح

ُه جلخُو"اللىام٘"ط٦ٍغ الغاػي في  -اؾخدب ٖلى مىهج الٗض٫    .(1052)(, ٞو

ُمْؿِلِمحَن حٗالى: } هللا ٢ا٫ و٢ض
ْ
َغي ِلل

ْ
 َوُبك

ً
ًضي َوَعْخَمت َُ ْيٍء َو

َ
ّلِ شخ

ُ
اًها ِل٩ َُ ٨َِخاَب ِجْب

ْ
َ٪ ال ُْ لَ َٖ َىا 

ْ
ل ؼَّ
َ
َوه

ْض٫ِ * بِ  َٗ
ْ
ُمُغ ِبال

ْ
إ ًَ  َ

َّ
 { آلاًت.نَّ اَّلل

ُمُغ ٢ا٫ ؤبى الؿٗىص: )}
ْ
إ ًَ  َ

َّ
ضي وعخمت وبكغي  جبُاها ليل ش يءُٞما هؼله  :{ ؤيِبنَّ اَّلل َو

ُما بٗضٍ إلٞاصة الخجضُّ  للمؿلمحن, وبًشاُع  ْض٫ِ ص والاؾخمغاع }نُٛت الاؾخ٣با٫ ُٞه ٞو َٗ
ْ
{ ِبال

ِبمغاٖاة الخىؾِ بحن َغفي ؤلاٞغاٍ والخٟ ِ  ,ٍغ
ّ
ى عؤؽ الًٟاثل ٧ل  .(1053)ها(َو

ُمُغ }٢ا٫ ال٣اؾمي: )و 
ْ
إ ًَ  َ

َّ
ْض٫ِ }ُٞما هؼله جبُاها ل٩ل شخيء  :ؤي {ِبنَّ اَّلل َٗ

ْ
ى ال٣ؿِ  {ِبال َو

ت في الخ٣ى١ ُٞما بِى٨م. وجغ٥ الٓلم وبًها٫ ٧ل طي خ٤ خ٣ه(  .(1054)والدؿٍى

 ج٩ىن ٢لذ: و٠ُ٦ ال 
ُ
ٗت  هللا  قَغ

ً
الظي َى الٗض٫ بخٟانُل الٗض٫ِ, واإلاحزاُن  واُٞت

 ب٩ىهه مجز٫ مً 
 
م, خُض ٣ًى٫ مىنٝى َؼ٫َ }حٗالى: ٖىض هللا حٗالى في ال٣غآن ال٨ٍغ

ْ
ه
َ
ِظي ؤ

َّ
ُ ال

َّ
اَّلل

حَزاَن  ِ
ْ
َخ٤ِّ َواإلا

ْ
٨َِخاَب ِبال

ْ
مت:  -حٗالى  -: )٢ىله  "ؤيىاء البُان"٢ا٫ في , {ال حَزاَن }في َظٍ آلاًت ال٨ٍغ ِ

ْ
 {َواإلا

ال  -ٌٗجي ؤن هللا   .(1055)وؤلاههاٝ( ظي ؤهؼ٫ اإلاحزان، واإلاغاص به الٗض٫ُ َى ال -ظل ٖو

اُؽ : }٣ٍى٫ هللا هلالج لجو  ٣ُىَم الىَّ َُ حَزاَن ِل ِ
ْ
٨َِخاَب َواإلا

ْ
ُهُم ال َٗ َىا َم

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
َىاِث َوؤ ِ

ِّ َب
ْ
َىا ِبال

َ
َىا ُعُؾل

ْ
ْعَؾل

َ
٣َْض ؤ

َ
ل

 ِِ ٣ِْؿ
ْ
ل ؤ٦ثر اإلاخإوِّ  ٢ا٫ ابً ُُٖت: )اإلاحزان: الٗض٫ُ , {ِبال  .(1056)لحن(في جإٍو

مما ٣ًخًُه  للٗض٫ بحن الىاؽ في بُٖاء خ٣ى٢هم, ألنَّ  و٢ا٫ ابً ٖاقىع: )اإلاحزان: مؿخٗاع  

ًُ  وظىصَ  اإلاحزاُن  حن   َٞغ
ُ
ت ج٩اٞ ُمىا هما، ٢ا٫ حٗالى: }ئِ غاص مٗٞغ

ُ
ْد٨

َ
ْن ج

َ
اِؽ ؤ ْمُخْم َبْحَن الىَّ

َ
ا َخ٨

َ
َوِبط

ْض٫ِ  َٗ
ْ
  {,ِبال

ُ
  وهظا اإلاحزان

ُ
 جبِىه ه
ُ
  ,لالَخمام بإمٍغ ٍ بسهىنه، ٞظ٦غُ الغؾل ُب خ

ُ
 ألهه وؾُلت

َعا٥َ }٣٦ىله حٗالى:  ,البكغ ؤمىعِ  اهخٓاِم 
َ
اِؽ ِبَما ؤ َم َبْحَن الىَّ

ُ
َخ٤ِّ ِلَخْد٨

ْ
٨َِخاَب ِبال

ْ
َ٪ ال ُْ َىا ِبلَ

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ا ؤ ِبهَّ

 ُ
َّ
 .(1057){(اَّلل

حَزاَن و٢ا٫ ابً ٦شحر: )} ِ
ْ
ى: الٗض٫. ٢اله مجاَض، و٢خاصَواإلا ى الخ٤ الظي { َو ما. َو حَر ة، ٚو

َىٍت ٟت لآلعاء الؿ٣ُمت، ٦ما ٢ا٫: }الصخُدت اإلاؿخ٣ُمت املخالِ  حكهض به ال٣ٗى٫ُ  ِ
ِّ ى َب

َ
ل َٖ اَن 

َ
٧ ًْ َم

َ
ٞ
َ
ؤ
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ض  ِمْىهُ  َِ ا
َ
ٍُ ق ى

ُ
ْخل ٍَ ِه َو  َعّبِ

ًْ ْحَها، و٢ا٫: }{ِم
َ
ل َٖ اَؽ  َغ الىَّ

َ
ُ
َ
ِتي ٞ

َّ
ِ ال

َّ
َغَث اَّلل

ْ
ُ َها ٫: }، و٢ا{ِٞ َٗ

َ
َماَء َعٞ َوالؿَّ

حَزاَن  ِ
ْ
َ٘ اإلا ِِ آلاًت: }ولهظا ٢ا٫ في َظٍ ؛ {َوَوَي ٣ِْؿ

ْ
اُؽ ِبال ٣ُىَم الىَّ َُ وهى:  ,{ ؤي: بالخ٤ والٗض٫ِل

 ُٕ اٖتُ  اجبا الظي  الظي حائوا به هى الخم   هم فُما ؤمغوا به، فةن  الغؾل فُما ؤزبروا به، َو

لِ ، ٦ما ٢ا٫: }ه خملِـ وعاءَ 
َ
ْذ ٧ مَّ

َ
 َوج

ً
ْضال َٖ ا َو

ً
َ٪ ِنْض٢ ضال في { ؤي: نض٢ا في ألازبَمُذ َعّبِ اع، ٖو

ألاوامغ والىىاهي. ولهظا ٣ًى٫ اإلاامىىن بطا جبىئوا ٚٝغ الجىاث، واإلاىاػ٫ الٗالُاث، والؿغع 

اث: } ٣َْض َظاَءْث ُعُؾُل َعبِّ اإلاهٟٞى
َ
ُ ل
َّ
ا اَّلل

َ
َضاه ََ ْن 

َ
 ؤ
َ
ْىال

َ
ا ِلَجْهَخِضَي ل ىَّ

ُ
ا َوَما ٦

َ
ا ِلَهظ

َ
َضاه ََ ِظي 

َّ
ِ ال

َّ
َخْمُض َّلِل

ْ
َىا ال

َخ٤ِّ 
ْ
 .(1058){(ِبال

  ألنَّ ٢لذ: 
َ
 ٣ٖىل

ُ
  هم ما ٧اهذ لتهخضي بلى جٟانُل اإلاهالر لىال عخمت

ُ
ًل ٖلحهم ه هللا ٞو

ُض  .بةعؾا٫ الغؾل وبهؼا٫ ال٨خب با بن قاء هللا. بُاٍن  وؾُجيء مٍؼ  لهظا ٢ٍغ

 اإلاغاصَ  : )ٞةن ٢ُل: ٢ض ازترجم ؤنَّ " ؤيىاء البُان"٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي في 

اإلاغاص باإلاحزان في  وؤلاههاٝ، وؤنَّ  َى الٗض٫ُ  - "الخضًض"وؾىعة  "الكىعي"باإلاحزان في ؾىعة 

لى َظا  َى آلت الىػن اإلاٗغوٞت، وط٦غجم هٓاثَغ  "الغخمً"ؾىعة  طل٪ مً آلاًاث ال٣غآهُت، ٖو

ك٩ِل الٟغ١ُ  ٌُ   بحن ال٨خاب واإلاحزان; ألنَّ  الظي ازترجم 
َّ
ت ٧ل  وبههاٝ. ها ٖض٫  ال٨خب الؿماٍو

 هحن: ٞالجىاب مً وظ

ُٖ  الصخيءَ  ً ؤنَّ ىا مغاعا مِ ْم ألاو٫ مجهما: َى ما ٢ضَّ  بر ٖىه بهٟخحن مسخلٟخحن ظاػ الىاخض بطا 

 ُٟ ًُ ه ٖلى هِٟؿ ُٖ ال للخٛا  ه ججًز
َ
الخٛاًغ في الظواث، ومً ؤمشلت طل٪ في  غ بحن الهٟاث مجزلت

٤َ : }-ٗالى ح -ال٣غآن ٢ىله 
َ
ل
َ
ِظي ز

َّ
ى * ال

َ
ل ْٖ
َ ْ
َ٪ ألا ِذ اْؾَم َعّبِ ِظي َؾّبِ

َّ
َهَضي * َوال

َ
َع ٞ ضَّ

َ
ِظي ٢

َّ
ي * َوال َؿىَّ

َ
ٞ

ْغَعى
َ ْ
َغَط اإلا

ْ
ز
َ
  ,ٞاإلاىنٝى واخض   {,ؤ

ُ
لخٛاًغ الهٟاث. وهٓحُر  والهٟاث مسخلٟت، و٢ض ؾاٙ ال٠ُٗ

 طل٪ مً ٦الم الٗغب ٢ى٫ُ الكاٖغ: 

 بلى اإلال٪ ال٣غم وابً الهمام ... ولُض ال٨خِبت في اإلاؼصخم

في "ؤٖالم اإلاى٢ٗحن"،  -عخمه هللا  -اع بلُه الٗالمت ابً ال٣ُم وؤما الىظه الشاوي: ٞهى ما ؤق

 مً اإلاٛاًغة في الجملت بحن ال٨خاب واإلاحزان.

ت. اإلاغاص بال٨خاب َى الٗض٫ُ  طل٪: ؤنَّ  وبًًاُح   وؤلاههاٝ اإلاهغَّح به في ال٨خب الؿماٍو

هغَّح به في ال٨خب الؿما ًُ ت، ول٨ىه وؤما اإلاحزان: ُٞهض١ بالٗض٫ وؤلاههاٝ الظي لم  ٍو

 ح به ٞحها.ّغِ مٗلىم  مما نُ 
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ُ
ٍ : }-حٗالى  -في ٢ىله  ٞالخإ٠ُٞ

ّ
ٝ
ُ
ُهَما ؤ

َ
٣ُْل ل

َ
 ج

َ
ال
َ
به في ال٨خاب،  ح  ; ألهه مهغَّ مً ال٨خاب {,ٞ

ومى٘ يغب الىالضًً مشال اإلاضلى٫ُ ٖلُه بالىهي ٖلى الخإ٠ُٞ مً اإلاحزان، ؤي مً الٗض٫ 

 وؤلاههاٝ الظي ؤهؼله هللا م٘ عؾله.

َوْي : }-حٗالى  -هاصة الٗضلحن في الغظٗت والُال١ اإلاىهىم في ٢ىله و٢بى٫ ق
َ
ِهُضوا ط

ْ
ق
َ
َوؤ

ْم 
ُ
ْض٫ٍ ِمْى٨ في طل٪  ٖضو٫ٍ  قهاصة ؤعبِٗت  به ُٞه. و٢بى٫ُ  ح  {, مً ال٨خاب الظي ؤهؼله هللا; ألهه مهغَّ َٖ

 مً اإلاحزان الظي ؤهؼله هللا م٘ عؾله.

م ؤ٧ل ما٫  َما بِ الُدُم اإلاظ٧ىع في ٢ىله: }وجدٍغ ًما ِبهَّ
ْ
ل
ُ
َخاَمى ْ َُ

ْ
ْمَىا٫َ ال

َ
ىَن ؤ

ُ
ل
ُ
٧
ْ
إ ًَ  ًَ ِظً

َّ
نَّ ال

اًعا
َ
ىِجِهْم ه

ُ
ىَن ِفي ُبُ

ُ
ل
ُ
٧
ْ
إ م بٚغا١ ما٫ الُدُم وبخغا٢ه اإلاٗغوٝ مً طل٪  -{ آلاًت ًَ مً ال٨خاب. وجدٍغ

 مً اإلاحزان الظي ؤهؼله هللا م٘ عؾله. -

اصجه، والخ٨م بٟؿ٣ه وظلض ال٣اطٝ الظ٦غ للمدهىت ألاهثى زماهحن ظلضة وعص قه

َماِهحَن اإلاىهىم في ٢ىله: }
َ
ْم ز َُ اْظِلُضو

َ
َهَضاَء ٞ

ُ
ِت ق َٗ ْعَب

َ
ىا ِبإ

ُ
ج
ْ
إ ًَ ْم 

َ
مَّ ل

ُ
ْخَهَىاِث ز

ُ ْ
ْغُمىَن امل ًَ  ًَ ِظً

َّ
َوال

 
ً
َضة

ْ
اُبىا}بلى ٢ىله  {َظل

َ
ًَ ج ِظً

َّ
 ال

َّ
٣ىبت ال٣اطٝ الظ٦غ  -{ آلاًت ِبال مً ال٨خاب الظي ؤهؼله هللا. ٖو

مً اإلاحزان  -ألاهثى ال٣اطٞت للظ٦غ ؤو ألهثى بمشل جل٪ ال٣ٗىبت اإلاىهىنت في ال٣غآن لظ٦غ مشله، و 

 اإلاظ٧ىع.

ال٢ه لها بٗض الضزى٫، اإلاىهىم  ت اإلاغؤة التي ٧اهذ مبخىجت، بؿبب ه٩اح ػوط زان َو َُّ ِ
ّ
وِخل

ا: } -حٗالى  -في ٢ىله  َٗ َراَظ
َ
ت ًَ ْن 

َ
ْحِهَما ؤ

َ
ل َٖ  ُظَىاَح 

َ
ال
َ
٣ََها ٞ

َّ
ل
َ
ِةْن َ

َ
ٞةن َل٣ها الؼوط الشاوي بٗض  :ؤي {ٞ

اإلاغؤة التي ٧اهذ مبخىجت، والؼوط  ٖلى ال ظىاَح  :ٞال ظىاح ٖلحهما، ؤي -الضزى٫ وطو١ الٗؿُلت 

ال٢ه لها  -الظي ٧اهذ خغاما ٖلُه  مً ال٨خاب الظي ؤهؼ٫ هللا.  -ؤن ًتراظٗا بٗض ه٩اح الشاوي َو

 الشاوي بٗض ؤن صزل بها و٧ان م وؤما بن ماث الؼوُط 
ُ
ها لؤلو٫ الظي ٧اهذ ه ٢بل ؤن ًُل٣ها، ٞدلُتُ ىج

 مً اإلاحزان الظي ؤهؼله هللا م٘ عؾله. -ا ٖلُه خغاًم 

في  "ألاهبُاء"مً ألامشلت لظل٪ في ؾىعة و٢ض ؤقغها بلى ٦الم ابً ال٣ُم اإلاظ٧ىع، وؤ٦ثرها 

ل ٖلى ٢ىله  َماِن }:  -حٗالى  -٦المىا الٍُى
ُ
ْد٨ ًَ  

ْ
َماَن ِبط ُْ

َ
َخْغِر  َوَصاُووَص َوُؾل

ْ
 . (1059)(آلاًت {ِفي ال

لى َظا ًم٨ىىا ؤن ه٣ى٫: بن ال٨خاب َى الٗض٫ُ ٢لذ:  اإلاىهىم ٖلُه اإلاهغح به, وؤما  ٖو

ض٫, ٞال ٩ًىن  خ٤ٌّ  ال٨خاَب  , ألنَّ مما لم ًهغح به اإلاىهىَم  الٗض٫َ اإلاحزان ٞهى ما لؼم طل٪  ٖو

                                              

 67 - 7/66ؤيىاء البُان ( 1059)



 

 315 

 الػُم 
َ
  اه خ٣  ه بال مشل

ً
ضال  , ولىاػمُ ٖض٫   الٗض٫ِ  , والػمُ خ٤ٌّ  ٤ِّ الخ , ٦ما ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )الػمُ ٖو

 .(1060)الخ٨مت مً الخ٨مت(

)بطا ْهغث ؤماعاُث الٗض٫ َظا ًخجز٫ ٢ى٫ُ ابً ال٣ُم في "الُغ١ الخ٨مُت" : هدٍى مً ٖلى و 

 
َ
٤ٍ ٧ان، ٞش ُٕ هللا وصًُىه( مَّ وؤؾٟغ وظُهه بإّيِ ٍَغ ض , ٞةهه(1061)قغ  الٗض٫ ال الٗض٫َ  وؾاثَل  ًٍغ

 مهما وظضها و  :هٟؿه, ؤي
ً
 ,في مؿإلٍت ما الظي ٢غعٍ الكإعجىنلىا بلى جد٤ُ٣ الٗض٫  ؾُلت

ظا هوُّ ٦المِ  وؾُا١ُ اؾخٗملىاَا,  بن هللا ؾبداهه ): ه اإلاظ٧ىع ٦المه في ٦خاب ه ًبحن مغاصٍ, َو

 
َ
ى الٗض٫ُ  ه، ل٣ُىم الىاُؽ ه، وؤهؼ٫ ٦خبَ ؤعؾل عؾل  الظي ٢امذ به ألاعُى  بال٣ؿِ، َو

٤ٍ  ه بإّيِ ض٫ وؤؾٟغ وظهُ الٗ والؿمىاث. ٞةطا ْهغث ؤماعاُث    ٍَغ
َ
ُٕ  مَّ ٧ان، ٞش ه، وهللا هللا وصًىُ  قغ

الٗض٫ وؤماعاجه وؤٖالمه بصخيء، زم ًىٟي ما َى  ؤن ًسو َغ١َ  وؤخ٨م، وؤٖض٫ُ  ؾبداهه ؤٖلُم 

ها بمىظبها، َا و٢ُامِ ٞال ًجٗله مجها، وال ًد٨م ٖىض وظىِص  ,مجها وؤ٢ىي صاللت، وؤبحن ؤماعة ؤْهُغ 

ه مً الُغ١، ؤنَّ بل ٢ض بحن ؾبداهه بم  م٣هىصَ  ا قٖغ
ُ
الٗض٫ بحن ٖباصٍ، و٢ُام الىاؽ  ٍ ب٢امت

٤ اؾخُ   ِ ٞهي مً الضًً، ولِؿذ مسالِ وال٣ؿ سغط بها الٗض٫ُ بال٣ؿِ، ٞإي ٍَغ
ً
ٞال  له, ٟت

ُٕ  ٣ًا٫: بنَّ  ِٞ الؿُاؾت الٗاصلت مسالٟت إلاا ه٤ُ به الكغ  ، بل هي مىا
 
 إلاا ظاء به، بل هي ظؼء   ٣ت

حها ؾُاؾت جبٗا إلاهُلخهم، وبهما هي ٖض٫ُ هللِا وعؾىله، ْهغ بهظٍ مً ؤظؼاثه، وهدً وؿم

ألاماعاث والٗالماث(
(1062). 

مً ظيـ اٖخباع م٣ضمت الىاظب و٢اٖضة َى اجبإ جل٪ ألاماعاث والٗالماث  وال ًسٟى ؤنَّ 

مً صاللت الالتزام, وهي صاللت ٣ٖلُت  ما ال ًخم الىاظب بال به ٞهى واظب, و٢ض ج٣غع ٧ىن طل٪

ُ  .٢ضمىا مً ٢بلت ٦ما قٖغ

دُهغ َغ١ الٗض٫ وؤصلخه، وؤماعاجه في هىٍٕ  ًَ و٢ض ٢ا٫ في "بٖالم اإلاى٢ٗحن" : )وهللا حٗالى لم 

ه مً الُغ١ ؤن  بُل ٚحَرٍ مً الُغ١ التي هي ؤ٢ىي مىه وؤص٫ وؤْهغ، بل بحن بما قٖغ واخض ٍو

٤ اؾُخسغِط ب ت م٣هىَصٍ ب٢امت الخ٤ والٗض٫ و٢ُام الىاؽ بال٣ؿِ, ٞإي ٍَغ ها الخ٤ُّ ومٗٞغ

غاص لظواتها، وبهما اإلاغاُص 
ُ
الٗض٫ وظب الخ٨ُم بمىظبها وم٣خًاَا, والُغ١ُ ؤؾباب  ووؾاثُل ال ج

٣ا  ه مً الُغ١ ٖلى ؤقباَها وؤمشالها, ولً ججض ٍَغ ٚاًاُتها التي هي اإلا٣انض، ول٨ً هبه بما قٖغ
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  مً
َ
ل ؾبُل   هٖغالُغ١ اإلاشبخت للخ٤ بال وفي ق ٗت ال٩املت زال ًُ  للضاللت ٖلحها, َو  ًٓ بالكَغ

ُ
ٝ 

 .(1063)طل٪؟(

ى الظي  وؤما الٗض٫ الظي ط٦ٍغ ابً جُمُت  ءُ ٞهى اؾخىا َا,٦ٟغ مٗه الضولت, ٖلى  ج٣ىمَو

الىاؽ حؿخ٣ُم في  وؤمىُع , ٢ا٫ ابً جُمُت: )وبظغاء الخ٣ى١ ٖلحهم ٞحهم في هٟىط ألاخ٩ام ؤَلها

ِٕ  الضهُا م٘ الٗض٫ الظي ُٞه الاقترا٥ُ   : ؤ٦ثر مما حؿخ٣ُم م٘ الٓلم في الخ٣ى١ وبْن ؤلازم في ؤهىا

وال ٣ًُم الٓاإلات بن هللا ٣ًُم الضولت الٗاصلت وبن ٧اهذ ٧اٞغة؛ "لم حكتر٥ في بزم؛ ولهظا ٢ُل: 

٣ا٫:  ",وبن ٧اهذ مؿلمت  .(1064)("وال جضوم م٘ الٓلم وؤلاؾالم ,الضهُا جضوم م٘ الٗض٫ وال٨ٟغ"ٍو

ظا  , ٞجغي (1065)ض ٢امذ به الؿماواث وألاعىالٗض٫ ال ج٣ىم به الضو٫ ٞدؿب بل ٢َو

٣ُه 
ْ
ل
َ
٤ٖلى  -حٗالى–ز ْعَى َوَما محزان ٖضله وخ٨مخه, ٢ا٫ حٗالى: } ٞو

َ ْ
َماَواِث َوألا ٣َْىا الؿَّ

َ
ل
َ
َوَما ز

َخ٤ِّ 
ْ
 ِبال

َّ
َجُهَما ِبال ُْ  مالثٍم  ؤخىاٌ املخلىكاث ٖلى هٓاٍم  بحغاءُ َىا َى  :{, ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )والخ٤ُّ َب

بت في الخحر والكغ، وال٨ما٫ والى٣و، والؿمى والخٌٟ، في ٧ل هٕى بما ًل٤ُ واإلاىاَؾ  للخىمت

 ًُ ًَ هِل بماَُخه وخ٣ُ٣خه وما   خه، وما 
ُ
الٗام ال بدؿب  ر َى له، بدؿب ما ٣ًخًُه الىٓامُ هل

واضر،  ٍ لىظىص مد٣ى٢ه ٞاألمُغ اإلاىنٝى م٣اعها وظىصُ  ألامُا٫ والكهىاث، ٞةطا الح طل٪ الخ٤ُّ 

 
ُّ
 وبطا الح جسل

ُ
 طل٪ مىاَؾ  وعاءَ  والبدض ًخطر ؤنَّ  ِل ًٖ مىاؾبت ٞبالخإمُّ  شخيٍء  ٠

ً
٢ًذ بخُُٗل  بت

ل ًٓهٍغ مى٢٘ آلاًت ٣ٖب ط٦غ  آزَغ  اإلا٣اعهت املخ٣ى٢ت، زم ال ًدبض٫ الخ٤ُّ  ظا الخإٍو ألامغ. َو

لمذ، ٞةنَّ  ؿاصَا، وؤجها وبن ؤمهلذ  طل٪ ظؼاء   ٣ٖاب ألامم التي َٛذ ْو مىاؾب جمغصَا ٞو

مً الٗالم ػماها ٞهي لم جٟلذ مً الٗظاب  اؾدب٣اء ٖمغان ظؼٍء  مً هللا لخ٨مِت  خُىا بغخمٍت 

ى مً الخ٤ ؤًًا   ,اإلاؿخد٤ لها، َو
ُ
الٗظاب بها بال خ٣ا  ها بال خ٣ا، وما ٧ان خلى٫ُ ٞما ٧ان بمهال

ى الخمغص ٖلى ؤهبُائهم. و٦ظل٪ ال٣ى٫ُ  في ظؼاء آلازغة ؤن حُٗل الجؼاء في  ٖىض خلى٫ ؤؾبابه، َو

 .(1066)ا بؿبب ُٖل ما ا٢خًخه الخ٨مت الٗامت ؤو الخانت(الضهُ

                                              

 154 - 3/153, واهٓغ: بضاج٘ الٟىاثض  6/513( بٖالم اإلاى٢ٗحن 1063)

 28/146مجمٕى الٟخاوي ( 1064)

بالخاؾت، ٧اإلاىػوهاث واإلاٗضوصاث واإلا٨ُالث، ٞالٗض٫ الٗض٫ والٗضًل ُٞما ًضع٥ ٢ا٫ الغاٚب ألانٟهاوي: )( 1065)

لى َظا عوي: َى ا جيبحها ؤهه لى ٧ان ع٦ً مً ألاع٧ان ألاعبٗت في  ",بالٗض٫ ٢امذ الؿمىاث وألاعى"لخ٣ؿُِ ٖلى ؾىاء، ٖو

 (552 - 551(. اإلاٟغصاث )م الٗالم ػاثضا ٖلى آلازغ، ؤو ها٢ها ٖىه ٖلى م٣خطخى الخ٨مت لم ٨ًً الٗالم مىخٓما

غ الخد( 1066) غ والخىٍى ( : )ٞهل: الىٕى الخاصي ٖكغ 198. و٢ا٫ ابً ال٣ُم في "قٟاء الٗلُل" )م  76 - 14/75ٍغ

م ؤهه لم ًسل٤ الخل٤ لٛاًت وال لخ٨مت { ,به٩اٍع ؾبداهه ٖلى مً ٖػ
ً
َبشا َٖ ْم 

ُ
٣َْىا٦

َ
ل
َ
َما ز هَّ

َ
َدِؿْبُخْم ؤ

َ
ٞ
َ
ْدَؿُب  ,٣٦ىله: }ؤ ًَ و٢ىله: }ؤَ

 
ْ
ت ًُ ْن 

َ
َؿاُن ؤ

ْ
{, والخ٤ُّ  ,َر٥َ ُؾضًي{ألِاو َخ٤ِّ

ْ
 ِبال

ّ
َما ِبال َُ ٣َْىا

َ
ل
َ
ِبحَن َما ز ِٖ َجُهَما ال ُْ ْعَى َوَما َب

َ
َماَواِث َوألا ٣َْىا الؿَّ

َ
ل
َ
ُم  و٢ىله: }َوَما ز

َ
َى الِخ٨
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ِبحَن ٢ا٫ حٗالى في مىي٘ آزغ: } ولهظا ِٖ
َ
َجُهَما ال ُْ ْعَى َوَما َب

َ ْ
َماَء َوألا ٣َْىا الؿَّ

َ
ل
َ
٢ا٫ ابً , {َوَما ز

ض جُمُت: )  مدمىصة ًٍغ
ً
ه ٦ٟٗل الالٖب الٗابض الظي ال ٣ًهض ٚاًت

ُ
ٍ هَٟؿه ؤن ٩ًىن ٞٗل ٞجزَّ

الظي ًجيء بالخ٤, ٦ما ٢ا٫ ببغاَُم إلاا آجاٍ هللا عقضٍ الجاص  َظا ُٞٗل  بلحها, ٞةنَّ الىؾاثل  ؾى١َ 

ىا } :مً ٢بل الخىعاة وال٣غآن
ُ
ال
َ
ىَن * ٢ ُٟ ا٦ِ َٖ َها 

َ
ُخْم ل

ْ
ه
َ
ِتي ؤ

َّ
َماِزُُل ال ٍِ الخَّ ِظ

ََ ْىِمِه َما 
َ
ِبُِه َو٢

َ
ا٫َ أِل

َ
٢ 
ْ
ِبط

 ًَ اِبِضً َٖ َها 
َ
ا ل
َ
ا آَباَءه

َ
 { بلى ٢ىله }َوَظْضه

َ
ْعِى ؤ

َ ْ
َماَواِث َوألا ْم َعبُّ الؿَّ

ُ
٨ ا٫َ َبْل َعبُّ

َ
ِبحَن * ٢ ِٖ

َّ
ًَ الال َذ ِم

ْ
ه
َ
ْم ؤ

 ًَ ِضً َِ ا
ًَ الكَّ ْم ِم

ُ
ِل٨
َ
ى ط

َ
ل َٖ ا 

َ
ه
َ
ًَّ َوؤ َُ َغ

َ
ُ
َ
ِظي ٞ

َّ
َذ } :ٞهى إلاا ٢ا٫ ما ٢ا٫ ٢الىا {,ال

ْ
ه
َ
ْم ؤ

َ
َخ٤ِّ ؤ

ْ
َىا ِبال

َ
ِظْئد

َ
ؤ

ِبحَن  ِٖ
َّ

ًَ الال إمغ بما ٞالظي ًإحي بالخ٤ زال  ,آلاًت {ِم ٝ الالٖب ٞةهه ٣ًهض ؤن ًسبر بهض١ ٍو

 .(1067)(بسالٝ الالٖب الٗابض ٞةهه لِـ م٣هىصٍ َظا بل اللهى واللٗب ,وهى الٗضٌ ,ًىٟ٘

مً  لهم الكَُغ  ٖلى ؤنَّ  –٦ما في صخُذ البساعي  –زُبر  حهىصَ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلاا نالر عؾى٫ُ و 

، و٧ان ٖبض هللا بً عواخت ًإجحهم في ٧ل ٖام ُٞسغنها ٧ل ػعٕ وشخيء، ما بضا لغؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 
َ
  ٖلحهم، زم ًًمجهم الكُغ، ٞك٩ىا بلى عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قضة

َ
، ٣ٞا٫ غْ ز نه، وؤعاصوا ؤن ًغقٍى

ٌُ بليَّ مً  ، وألهخم ؤبٛ ٖبض هللا: جُٗمىهجي السخذ، وهللا ل٣ض ظئخ٨م مً ؤخب الىاؽ بليَّ

ج٨م مً ضَّ غ، وال ًدملجي بٛطخي بًا٦م ٖلى ؤن ال ؤٖض٫ ٖل٨ُم، ٣ٞالىا: "بهظا  ِٖ ال٣غصة والخىاٍػ

 ٢امذ الؿماواث وألاعى".

ظا ٢ا٫ ؾُض ٢ُب في , حٗالىجباع٥ و  هللا ٦خاُب هؼ٫ به  ٢ضالٗض٫ الىٕى مً  ٢لذ: َو

  ال٨خاب بـ"الٗض٫"ظاء : )" جٟؿحٍر"
ً
خت زاب الظي ٨ًٟل ل٩ل ٞغص ول٩ل ظماٖت ول٩ل ٢ىم ٢اٖضة

                                                                                                                                             

  والٛاًاُث 
َّ
ٕ  املخمىصة التي ألظلها زل٤ طل٪ ٧ل ى ؤهىا ٌُ  :مجها ,٦شحرة ه, َو  ,ٞٗاله وآًاجهٗٝغ هللا حٗالى بإؾماثه ونٟاجه وؤؤن 

ُإ :ومجها ظ٦غ ٍو ك٨غ ٍو ٗبض َو كٕغ الكغاج٘ :ومجها ,ؤن ًدب َو ىهى َو برم ال٣ًاء  :ومجها ,ؤن ًإمغ ٍو ؤن ًضبغ ألامغ ٍو

اث خهٝغ في اإلامل٨ت بإهىإ الخهٞغ ٗا٢ب :ومجها ,ٍو ُٞىظض ؤزغ  ,ُٞجاػي املخؿً بةخؿاهه واإلاسخيء بةؾاءجه ,ؤن ًشِب َو

ًله مىظىصا مكهىصا ك٨غ ,ٖضله ٞو ؤن  :ومجها ,ؤن ٌٗلم زل٣ه ؤهه ال بله ٚحٍر وال عب ؾىاٍ :ومجها ,ُٞدمض ٖلى طل٪ َو

٨ظب ال٩اطب ٞحهُىه ها و٦ثرتها في الىظىص الظَجي  :ومجها ,ًهض١ الهاص١ ٨ُٞغمه ٍو ْهىع آزاع ؤؾماثه ونٟاجه ٖلى جىٖى

ا ومل٨ُها وؤهه قهاصة مسل :ومجها ,ُٞٗلم ٖباصٍ طل٪ ٖلما مُاب٣ا إلاا في الىا٢٘ ,والخاعجي اََغ ى٢اجه ٧لها بإهه وخضٍ عبها ٞو

ومً ٧ان طل٪ ٦ظل٪  ,ٞةهه حي ٢ضًغ ,ه٦مالِ  ٞةن الخل٤ والهى٘ الػمُ  ,وخضٍ بلهها ومٗبىصَا ومجها ْهىع ؤزغ ٦ماله اإلا٣ضؽ

ه ٖلى لومدمجها في مىيٗه الظي ًل٤ُ به  ؤن ًٓهغ ؤزغ خ٨مخه في املخلى٢اث بىي٘ ٧ل :ومجها ,لم ٨ًً بال ٞاٖال مسخاعا

ٟٛغ  :ومجها ,ٞدكهض خ٨مخه الباَغة ,الىظه الظي حكهض ال٣ٗى٫ والُٟغ بدؿىه ٟٗى َو ىٗم َو ؤهه ؾبداهه ًدب ؤن ًجىص ٍو

ؿامذ ا ,َو ٗٓم :ومجها ,وال بض مً لىاػم طل٪ زل٣ا وقٖغ ؿبذ َو مجض َو مضح ٍو ٦ثرة قىاَض  :ومجها ,ؤهه ًدب ؤن ًشجى ٖلُه ٍو

ٞسل٤ مسلى٢اجه بؿبب الخ٤ وألظل الخ٤ وزل٣ها  ,ى ٚحر طل٪ مً الخ٨م التي جًمجها الخل٤بل ,عبىبِخه ووخضاهِخه وبلهُخه

ى في ه ى ملخبـ بالخ٤ َو اًخه خ٤ َو  2/85خًمً للخ٤(. واهٓغ: مٟخاح صاع الؿٗاصة له ؤًًا مٟؿه خ٤ ٞمهضٍع خ٤ ٚو

 1/20ظام٘ الغؾاثل ( 1067)
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ً
ب، للههغ واليؿ للخٗامل، ال جمُل م٘ الهىي، وال جخإزغ بالىص والبٌٛ، وال جدبض٫ مجاعاة

  والٛجى وال٣ٟغ، وال٣ىة وال٠ًٗ,
َ
٣ها ج للجمُ٘، وجؼن  واخٍض  بم٨ُا٫ٍ  ُُل ٨ِ بهما جمطخي في ٍَغ

 .(1068)(واخض للجمُ٘ بمحزاٍن 

ٗت في عؾم مىاي٘  ؤهه والظي ًخدهل بٗض َظا مأزظٍ, وبال الٗض٫ و ال بض مً اجبإ الكَغ

 مجملت صٖاوي مجغص ب٣ي الٗض٫ 
ُ
 ٧لُّ ؤخض, ٦ما ٢ا٫ الكاٖغ:  ها٣ًىل

 و٧ل ًضعي ونال بلُلى ... ولُلى ال ج٣غ لهم بظا٧ا

ب جدضًُض : )" ؾ٩ُىلىظُت الجماَحر"٢ا٫ ٚىؾخاٝ لىبىن في ٦خابه  ُٗ ه ًَ اليلماث التي 

 ٖلى ال مٗاهيها بكيل صكُم
ً
خإزحر والٟٗل. هًغب ٖلى طل٪ مشال هي التي جمخل٪ ؤخُاها ٢ضعة

ت, بلخ..  فمٗاهيها مً الغمىى بدُث بهىا ال٩لماث الخالُت: صًم٣غاَُت, اقترا٦ُت, مؿاواة, خٍغ

ت بالٟٗل, ٦ما هدخاج بلى مجلضاث ضخمت لكغخها ها جمخل٪ ٢ىة سخٍغ
َ
. وم٘ طل٪ ٞةنَّ خغوٞ

 .(1069)(لى ؤجها جدخىي ٖلى خل ل٩ل اإلاكا٧ل

التي ًهٗب جدضًض مٗاهحها بك٩ل ص٤ُ٢( َى ؤلاظما٫ الظي ط٦غهاٍ,  ٣ٞىله )ال٩لماث٢لذ: 

ده بإن جل٪ ال٩لماث مٟخ٣غة بلى الخٟهُل الظي ٨ًك٠ خ٣ُ٣تها,  ةنَّ ٞلظل٪ و وؤهذ جغي جهٍغ

ت ٖىض الٛغبُحن وؤطهابهم مً الٗلماهُحن اإلاخٟغهجحن ت في صًً اإلاؿلمحن. ما َى خٍغ  لِـ َى الخٍغ

ت واإلاؿاواةىىاهه "٦خب ابً ٖاقىع م٣اال ٖ و٢ض ٢ا٫ في ؤوله:  "ؤزغ الضٖىة املخمضًت في الخٍغ

ٗت ؤلاؾالمُت,  ألاو٫  اإلا٣ام) ت واإلاؿاواة في الكَغ الت يٌؿخضع وهى ملام  في الخٍغ , قِئا مً ؤلَا

ت واإلاؿاواة  فال ًًٓ ؤخض  ؤن  ، مًبىٍ ش يٍء ُٞه ٖلى  ل٩ُىن الخ٨ُم  ؤلاؾالم صٖا بلى الخٍغ

الق ؤو ٖلى ؤلا  ًُ  , ألنَّ حماٌٖلى ؤلَا (, ها مدمىص وبًٗها ياعٌّ مظمىمَىال٪ خضوصا ص٣ُ٢ت بٗ

ض مً الخضًض ُٞه  ال ججض لٟٓازم ٢ا٫: ) م٘ ؤن  -تهىاٍ الىٟىؽ، وتهل لؿماٖه، وحؿتًز

ت. وما ؾبب طل٪ الخٗل٤ الٗام - اإلاغاص مىه مٗٓمهم ال ًًبِ ملضاعَ  ِٔ الخٍغ بال ؤن  ,مشَل لٟ

ًس٠ مدملها في هٟىؾهم.  َل ًى٣ُىن به ًدملىهه ٖلى مدامِ  ؤو مٗٓم مً ٌؿمٗىن َظا اللٟٔ

ت، ُٞس٠ ٖىضٍ ما ًى٨ٍغ الىاُؽ  مً و٢اخخه، والجغيء الٟاج٪  ٞالى٢ذ ًدؿب الى٢اخت خٍغ

الجغؤج نيُٗه بلحها، ُٞجض مً طل٪ مبرعا ًىمي ت مؿٚى لضٖىجه،  ه، ومدب الشىعة ٌٗض الخٍغ

خىن في اٖخ٣اصٍ ًضاٞ٘ الىا٢محن ٖلُه بإ ْٟ
َ
ال٣ُٗضة بلى ٚحر َاالء. ُٞا هلل لهظا اإلاٗجى  هه خغُّ واإلا

ِض٫ به ًٖ زحر ؾجن؟ ُٖ  الخؿً ماطا ل٣ي مً امِلَخً، وماطا 

                                              

 4/2190في ْال٫ ال٣غآن ( 1068)

 (116ؾ٩ُىلىظُت الجماَحر )م ( 1069)
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ت ؤن   والخدلُم  مً الاؾدؿالم بلى الٛحر  الخٍغ
ُ
ٗجى بها الؿالمت ٌُ بلضع ما حؿمذ به بهما 

ٗت ٍل  ( في ٦الٍم وألازال١ الٟايلت الكَغ   ٍَى
ُ
 .(1070)هومُالٗخُ  ٖلُه ًيبػي الى٢ٝى

: )ما ػا٫ ًخٗظع ٖلحهم )ٌٗجي الاجداصًحن " الى٨حر"٢ا٫ الكُش مهُٟى نبري في ٦خاب ولهظا 

 
ُ
وال ًُمئىىن بلى ؤن  ,الظي ؤٖلً ٢بل َظا وبحن الكٕغ ؤلاؾالميبحن الضؾخىع  في جغ٦ُا( الخإل٠ُ

 
ُ
ب ٣ٖىل ٣ٗى٫ هم ٩ً٦ىن ألاوعبُىن ز٣ت بمشل َظٍ الضولت اإلاكغوَت ؤلاؾالمُت, بط ال حؿخٖى

ت وبحن الضًً اإلا٣ُض, و٢ُىصٍ مؿدش٣لت ٖىضَم مً  ٤ُ بحن الخٍغ ألاوعبُحن ؤهه ٠ُ٦ ًم٨ً الخٞى

ظهت ٖضم مىا٣ٞخه للخ٩ىماث الؼمىُت ألاوعباثُت, ومً ظهت مٗاعيخه ألَىائهم ومٓاإلاهم في 

ش٣ل ؤٖىا٢هم صاثما, ألجهم في جاعاتهم وجُىعاتهم بطا  ,صازل اإلامل٨ت ٞالضًً ٌك٤ ٖلحهم ٍو

ت والخًاعة ز ا ٞالضًً ال ًسلحهم, ألن الخٍغ ت وخاولىا ؤن ٌؿحروا بؿحَر ًٗىا لخ٨م الخٍغ

ٖىضَم ٖباعة ٖما ًغي في ؤوعبا بمداؾجها ومؿاوحها خظو الىٗل بالىٗل, وبطا زلىا بلى َباٖهم 

تهم  ضواجهم, ٞهم وماو٘ ًمىٗهم في خٍغ الُاُٚت ٞالضًً ب٩ل ٢ىجه ًمىٗهم ًٖ َُٛاجهم ٖو

ىه بحن  .واؾدبضاصَم با في َو َظا مى٠٢ الضًً مىظ ٖضة ٦شحرة مً ؾىحن في ٖانمت جغ٦ُا, ٍٚغ

ؤبىائهم الظًً جغبىا بلبان اإلاٗاٝع ألاوعباثُت, وال ؾُما بٗض حك٩لهم في ق٩ل ؾُاسخي ًغمي بلى 

م الاجداصًىن وباَجهم البىائون ألاخغاع  .(1071)(َضٝ مٗحن ْاََغ

ذ ؤن لٟٔ "الٗض٫" وهدٍى ٢لذ:  الجامٗت مً ظيـ ألالٟاّ املجملت هما َى بزم بطا ٖٞغ

ٗت وبُاجها التي ًخى٠٢ جد٤ُُ٣   مً ٧اجٍب  , ٞةهه ًُى٫ العجُب الٛغى مجها ٖلى جٟهُل الكَغ

ًُّ  ًغي ؤنَّ "بؾالمي"!!  باٖخماص الٟهم اإلا٣انضي لئلؾالم بض٫ الٟهم )ال٣ٗالوي ًخمحز  ًَ الخض

  الىصخي, ٞالىهىُم 
ُ
 ٟهَ ًجب ؤن ج

ُ
ت,٣انض "٫ ٖلى يىء اإلااوَّ م وج  الٗض٫, الخىخُض, الخٍغ

ًُ ؤلاوؿاهُت"  , وههىم الخضًض 
َ
م ٖلى صختها ؤو يٟٗها ال بدؿب مىهج املخضزحن في د٨

 .(1072)(جد٤ُ٣ الغواًاث, وبهما بدؿب مىا٣ٞتها ؤو مسالٟتها للم٣انض

                                              

( واإلا٣ا٫ في مجلت الهضاًت ؤلاؾالمُت، الجؼء الخاؾ٘ والٗاقغ، املجلض الؿاصؽ، عبُ٘ ألاو٫ وعبُ٘ الشاوي 1070)

ت الشاهُت مً َـ , و٢ض ه٣له الكُش دمحم ببغا1353َُ اب الٗغبُت في الٗهغ الخضًض"م الخمض في املجمٖى خَّ
ُ
 ."م٣االث ل٨باع ٦

 (87 - 86ألاؾغاع الخُٟت )م ( 1071)

 (181 - 180)م لؿٗض الٗخُبي ٠٢ الاججاٍ ال٣ٗالوي ؤلاؾالمي اإلاٗانغ مً الىو الكغعي مى ( 1072)
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ول٣ض هٓغث في ٦خاب ٢ى٫َ ابً الٗغبي في ٦خاب "الٗىانم" : )٦الُمه ٦غوي طو٢ض ؤ

 الخل٣ت ونىٗت الُبُٗت، ص٢لُُاول في ؾغ 
ُ
عؤث، وال زُغ ٖلى  باٍ ما ال ٖحن  فغؤًذ مً الخ

 .(1073)(كلب مجىىن 

ُلب مٗجى ً ل٨ىذ ٧الظي ه٦الم مًلب ما جدذ لٟٔ "اإلا٣انض" ؤهذ لى طَبذ جُزم 

عج" م٣لىب "ظٟٗغ", ٞما زم بال الٗضم, ؤلم ٌؿب٤ ؤنَّ   الجؼثُاث ًلؼمه اَغاُح  اَغاَح  لٟٔ "ٞع

, وبهما ب٣ي  ٌؿخمؿ٪ به لم ًب٤ شخيء  ! ٞال٩لُاث يغوعة؟ املخٌ  ال٣ُٗل مً ظهت الكٕغ

 
ُّ
َم مً يبِ الىهىم, ٞاٖخباعُ  ِو والٗلماهُت الهلٗاء التي جخىؾل بهظا الخىٓحر للخمل

  : )ٖلى هدىٍ  -٦ما ٢ا٫ دمحم ٦ما٫ الضًً بمام  -للم٣انض بهما َى 
َ
 –الىهىم  ٌؿدبٗض ؾُاصة

ه في ٦خابه اإلاترظم بٗىىان ؤو ٖلى خض حٗبحر ؤع٧ىن هِٟؿ  – دمحم ؤع٧ىن في مٗٓم ٦خاباجه٦ما ٞٗل 

ت الهاعمت ألنى٫ ال٣ٟه, وطل٪  سُت ال٨ٟغ الٗغبي ؤلاؾالمي" ب٣هض "جس٠ُٟ خض الىٍٓغ "جاٍع

ًَ  باؾدبضالها بمٟهىٍم  ض لٗلم اإلا٣انض اإلاغج٣ب ؤن  ى ًٍغ ٗت", َو  َل ى٣ُ ظضًض َى م٣انض الكَغ

 
َ
"ؾاَم في  –ٖلى خض حٗبحٍر ؤًًا  –ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه  , ألنَّ (1074)مً هللا بلى ؤلاوؿان الؿُاصة

صٖم ال٨ٟغة ال٣اثلت بإن املجخم٘ ال ًدؿم بىٟؿه ؤي شخيء مً ألاقُاء اإلاخٗل٣ت بىعي وؾلى٥ 

ش الخانل زاعط الخضوص اإلاشبخت مً ٢بل هللا, ًاصي بلى اهدُاٍ املجخم٘  ألاٞغاص, وؤن الخاٍع

 ألاولى الظي ؤؾؿه الىبي".

ض دمحم ٨ظا ًٍغ ـَ  –ومٗه ؤٚلب ال٩اجبحن في اإلا٣انض مً اإلاش٣ٟحن  – ؤع٧ىن َو  ٖلٍم  جإؾِ

 ْد للم٣انض ٩ًىن بضًال لٗلم ؤنى٫ ال٣ٟه, وٍَ 
ُ
البكغي بُٗضا ًٖ نُٛت ألاخ٩ام  الؿلى٥َ  ُم ٨

 ًُ  الضًجي ؤلاؾالمي للخال٫ والخغام. ؤنى٫ ال٣ٟه اإلاٟهىمَ  شبذ بها ٖلُم ال٣ٟهُت الخمؿت التي 

                                              

 (183الٗىانم مً ال٣ىانم )م ( 1073)

٤ ٖلحها 1074) ِ
ّ
ظا مً نمُم الٗلماهُت, ٣ٞض و٢َٗذ ٖلى ٚاًت ال٣ىم, ولهظا ٢ا٫ مترظم ٦خب ؤع٧ىن واإلاٗل ( ٢لذ: َو

  ج٣ىم ٖلى الٗضم, )بن الٗلماهُت ال ججهٌ في الٟغاٙ والَاقم نالر: 
ُ
ت خضًثت هما  ثلافٍت  ًيبغي ؤن ٌؿبلها اهبثاق ٍغ جىٍى

لؿٟخه إلاا ججؿضث الٗلمىت في ٞغوؿا وا٢ٗا خُا في ؤوازغ ال٣غن خهل في الغغب ٨ٍغ ٞو غ ٞو , ٞلىال ز٣اٞت ٖهغ الخىٍى

ً. ٠ُ٨ٞ ًم٨ً للٗلماهُت بطن ؤن ججهٌ في املجخمٗاث الٗغبُت ؤو ؤلا  ؾالمُت ما صامذ الش٣اٞت الخاؾ٘ ٖكغ وؤواثل الٗكٍغ

لى ٢ؿٍم  ًىن مغاظٗت  الخ٣لُضًت هي اإلاهُمىت ٖلى ال٣ُاٖاث ألاوؾ٘ مً الكٗب؟ بل ٖو ٦بحر مً اإلاش٣ٟحن الظًً ًٞغ

ثلافت الٗلمىت ًيبغي ؤن جيكإ مً الضازل ومً نغإ الضازل م٘  ٣ًُيُاتهم اإلاظَبُت والُاثُٟت. ًًاٝ بلى طل٪ ؤنَّ 

٤ الاؾالضازل خحراص الؿهل والجاَؼ ٦ما ٞٗل ؤجاجىع٥(. "مً ُٞهل الخٟغ٢ت بلى ٞهل اإلا٣ا٫, ؤًً َى , ولِـ ًٖ ٍَغ

 ( . )ػ(194ال٨ٟغ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ" ملخمض ؤع٧ىن )م 
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 ىن وقُٗخُ وزالنت ما ٣ًهضٍ ؤع٧
ُ
الخدضًض بُٗضا ًٖ ال٣غآن والخضًض, ؤي:  ه َى ؾُاصة

ها ألانىلُىن, ٞهي ٖىضَم جضوع م٘  ٗت, وما ٣ًىله ؤع٧ىن م٣انض ال ٌٗٞغ اؾدبضا٫ ال٣ٗل بالكَغ

ُت  .(1075)(ألاصلت الكٖغ

ىن جدضًشه, بط َى ؤظىبي ٖجهم, ٢لذ:  ه ألانىلُىن ألجهم ال ٌٗٞغ ما ٣ًىله م٣انض ال ٌٗٞغ

 .التي ٦ٟغث باهلل وعؾله و٦خبه الخضازت الٛغبُتفي جدضًشه بلى ٞالغظل ًجٕز 

٢ا٫ دمحم ٖماعة: )ز٣اٞت الخضازت الٛغبُت, التي جخمدىع خى٫ ؤلاوؿان, بضال مً الخمدىع 

بضال مً ؤن ٩ًىن بوؿاها  –ؤي ظؼءا مً الُبُٗت  –خى٫ هللا. والتي ظٗلذ ؤلاوؿان "َبُُٗا" 

 عباهُا. َظٍ الش٣اٞت الخضازُت ٢ض 
ً
  ؤ٢امذ ٢ُُٗت

ُ
ٗت ُت م٘ اإلاىعور الضًجي, ومىه الكَغ  مٗٞغ

غ ؤلاوؿان والاظخمإ البكغي  –بالٗلماهُت  –ؤلالهُت, وطَبذ  بلى ٖؼ٫ الؿماء ًٖ ألاعى, وجدٍغ

لؿٟاث الكغاج٘ ؤلالهُت. وؤٖلىذ زىعة بهؼا٫ الضًً ًٖ ٖغقه,  مً يىابِ وؤخ٩ام ومٗاًحر ٞو

ٍ م٣ُاؾا وخَض  ماء. و٢الذ: "ل٣ض ؤنبذ ؤلاوؿاُن قغاج٘ الؿ وبخال٫ َُمىت ال٣ٗل مدلَّ 

لخ٣ضم ٖهغ ال٣ٗل  بممل٨ت هللا ًجزاح ل٩ي ًسلي اإلا٩اَن  لئلوؿان. ومىظ آلان ٞهاٖضا عاح ألامُل 

خالشخى ؤمام هٓام الُبُٗت" ُمىخه, وعاح هٓام الىٗمت ؤلالهُت ًىمخي ٍو  .(1077)!(!(1076)َو

ًُ ٢لذ:  عى ؤهه  ,باٍ بلى ؤلامام الكاَبيالخ طل٪ مشُل يؿب والجهل ًؼصاص جغ٦ُبا خحن  ضَّ ُُ ٞ

غ ٢ىاٖض  ؤؾـ مىهجا ظضًضا لالؾخيباٍ والاؾخضال٫ مباًىا للمىهج ألانىلي ال٣اثم ٖلى ج٣ٍغ

 اؾدشماع ألاخ٩ام مً الىهىم.

٢ض اؾدىٟض  (1078)بٗم٤ٍ ؤنَّ الاظتهاَص باألؾلىب ال٣ضًم ٣ُٞى٫ الجابغي: )ل٣ض وعى الكاَبيُّ 

"جإنُل  –بدؿب ٖباعجه  –ؤنبذ ًخُلب  باب الاظتهاص مً ظضًٍض  اَح اهٟخ بم٩اهُاجه, وؤنَّ  ٧لَّ 

ٗت وم٣انضَا بض٫َ  ألانى٫", وطل٪ باٖخماص ٧لُاِث  م مٗجى ؤلٟاّ الا٢خهاع ٖلى جٟهُّ  الكَغ

 .(1079)ُٞه( ٖلى خاصزت ُٞما ال هوَّ  خاصزٍت  الىهىم واؾخيباٍ ألاخ٩ام مجها, ؤو ٖلى ٢ُاِؽ 

                                              

 (8 - 7)م  103( اٞخخاخُت "مجلت اإلاؿلم اإلاٗانغ" الٗضص 1075)

ت, الٗلمىت : خغب قُغي ٞغوؿا ومبضؤ الخضازت( ميكىعاث ؾح( 1076) . باَعـ ؾىت بمُل بىال )الخٍغ م. 1987ٝر

 م.1993ماعؽ ؾىت  –ٖضص ٞبراًغ  –اإلاٛغب  –مجلت "الىخضة"  –اهٓغ َاقم نالر 

ٗت ؤلاؾالمُت نالخت ل٩ل ػمان وم٩ان" ملخمض الخًغ خؿحن )م 1077)  (5 - 4( م٣ضمت ٦خاب "الكَغ

ؿترط٫ لجىصجه وعصاءجه1078) ال ل٣ضمه  ( ٢ا٫ مال ٧اجب ظلبي في "٦ك٠ الٓىىن" : )بهما ٌؿخجاص الصخيء َو

 وخضوزه(. )ػ(

ٗت )م 1079)  (163( الضًً والضولت وجُب٤ُ الكَغ
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٣ى٫ ؤًًا: )صٖا الكاَبيُّ  ها ٖلى بىائِ  بىاء ألانى٫ ٖلى م٣انض الكٕغ بض٫َ  غوعةِ بلى ي ٍو

اؾدشماع ؤلٟاّ الىهىم الضًيُت ٦ما صؤب ٖلى الٗمل بظل٪ ٖلماُء ألانى٫ اهُال٢ا مً 

  الكاٞعي, وبظل٪ ٩ًىن الكاَبيُّ 
ً
٣ت الكاٞعي  ٢ض صقً ٢ُُٗت اًبؿدُمىلىظُت خ٣ُ٣ُت م٘ ٍَغ

 .(1080)ألانىلُحن الظًً ظاءوا بٗضٍ( و٧ّلِ 

ظ لها بال في ٣ٖله اإلا٣ٗى٫ ًٖ جدهُل ًٞ ألانى٫, وله بٗض  ٍ ال٣ُُٗت ال وظىصَ ٢لذ: َو

)مً ج٩لم في ٚحر طل٪ زبِ وجسلُِ لى اؾخ٣هِىاٍ لُا٫ اإلا٣ا٫, و٢ض نض١ ُٞه ٢ى٫ُ ال٣اثل: 

ه ؤحى بالعجاثب ّىِ
َ
ٞ)(1081). 

                                              

 (540( بيُت ال٣ٗل الٗغبي )م 1080)

ظٍ العجاثب هي مً ظيـ الش٣اٞت الخىىعٍت الخضًشت التي جمهض لجهىى الٗلمىت في املجخمٗاث الٗغبُت 1081) ( َو

ا ٖلى ؾجن الٛغب, ٦ما ؤقاع َاقم نالر  وؤلاؾالمُت, ل٩ُىن ألامُغ  با, ٞةن ز٣اٞت الٗلمىت ٦ما ٢ا٫: )ظاٍع ًيبغي ؤن جيكإ ٢ٍغ

مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي في خىاٍع له م٘ بٌٗ ال٨خاب في  -ئل الجابغي و٢ض ُؾ (. مً الضازل ومً نغإ الضازل م٘ الضازل

ؤؾئلت : )م٘ ٧ل َظا الُٗاء الٗلمي في مُضان الضعاؾاث الترازُت، م٣غوها بةَاللت ٚحر مى٣ُٗت ٖلى  - 278في ٖضصَا 

٤ بلى ٦ؿب مُالب ال٣ٗالهُت والخضازت والخ٣ضم جمغ خخما  الٗهغ وؤؾئلت ال٨ٟغ الخضًض، َل ما ػلذ م٣خىٗا بإن الٍُغ

بر عبِ الجؿىع باللخٓاث ه٪ ؤٞسخذ مجاال آزغ؟ ؤو جخٟهم طا٥ بالخُت والخ٣ضمُت في جغازىا؟ ؤم  ٖبر جبِئتها وجإنُلها ٖو

 ظ ؤزغي ٢هض َلب َظٍ ال٣ُم واإلاباصت، َبٗا صون اإلاغوع بمؿاثل الترار؟(.املجا٫ الظي ًم٨ً ؤن ٩ًىن ؾاخت إلاىاٞ

ٞإظاب الجابغي: )بن وظهت هٓغي في َظا اإلاىيٕى حٗبر ًٖ ا٢خىإ شخصخي لِـ ٣ِٞ مً زال٫ ججغبتي مىظ 

َٕ  بالُالب واإلاش٣ٟحن، بل ؤًًا ألنَّ  البضاًت، وؤها ٖلى اجها٫ٍ    َظا الا٢خىا
َ
ش الجهًت ؤؾاؾا ٦ىدُج ن لضيَّ ٩ىَّ ج ت الىٓغ في جاٍع

٣ُي ؤو  ,والخُاع اللُبرالي ,الخُاع الؿلٟي :الٗغبُت. ؤهذ حٗٝغ ؤهه ٧اهذ َىا٥ زالزت جُاعاث مٗغوٞت؛ هي والخُاع الخٞى

الخل٣ُٟي، وؤهذ حٗٝغ ؤن ججغبت ماثت ؾىت ٢ض ؤؾٟغث ًٖ ظمىص الخغ٦ت في َظٍ الخُاعاث، ٞال ؤخض مجها جُىع وخ٤٣ 

ىص ٖلى بضء مؿخمغ. ل٣ض اؾخيخجذ مً طل٪ جل٪ ؤَضاٞه، بل ٧ل ما خض  ,اللًُت ألاؾاؽ التي ؤصاف٘ ٖنهار َى اظتراع ٖو

باؾخضٖاثه واؾترظاٖه اؾترظاٖا مٗانًغا لىا، وفي الى٢ذ طاجه  الخجضًض ال ًمىً ؤن ًخم بال مً صازل جغاثىا وهي ؤن  

سُخه،  ظا َى الخجاوػ الٗلمي  ٘ الاخخفاّ بهختى هخمىً مً ججاوػه مبالخٟاّ له ٖلى مٗانغجه لىٟؿه ولخاٍع )!( َو

، ولِـ ٦ىسبت مدهىعة الٗضص مخهلت ببٌٗ  الجضلي. َظا َى ا٢خىاعي بطا ٦ىا ه٨ٟغ في ألامت الٗغبُت وؤلاؾالمُت ٦مجمٕى

ه َى ما ًغي في جل٪ اإلاغآة. َظا في خحن ؤن َظٍ ال
َّ
ىسبت مٓاَغ الخضازت، جىٓغ بلى هٟؿها في مغآتها وحٗخ٣ض ؤن الىظىص ٧ل

نٛحرة، ٢لُلت، يُٟٗت الدجت ؤمام الترازُحن. واإلاُلىب مىا في ما ًسو الخضازت لِـ ؤن ًدضر املخضزىن ؤهٟؿهم، بل 

ٍت  امت بالترار  ؤن ًيكغوا الخضازت ٖلى ؤوؾ٘ هُا١، والىُا١ ألاوؾ٘ َى هُا١ الترار. ٞةطا لم ه٨ً ٖلى مٗٞغ ص٣ُ٢ت ٖو

ً في مجاالجه(. اهٓغ: م٣ا٫  ٠ُ٨ٞ ًم٨ً ؤن هُم٘ في وكغ الخضازت ,وؤَله ُٞه، ؤن هجضص ُٞه، ؤن هضقً ٖهغ جضٍو

ٍ٘ ؾاب٤ مً َظا ال٨خاب " لاٖتراٞاث دمحم ؤع٧ىن " ؿلُمان الخغاشخي, وكٍغ مى٢٘ "نُض الٟىاثض". و٢ض ج٣ضم في مىي

ة الٛغبُت ؤن ٦غومغ ٧ان ًغي ؤن ؤظضي الىؾاثل لخد٤ُ٣ ٚغيه مً بػالت الهىة الخانلت بحن ؤلاؾالم والخًاع ( 185)م

َب٣ت. )ػ(
َ
َ ًٌّ

َ
. ٞىا٤ٞ ق غ ؤلاؾالم وبٖاصة جٟؿحٍر  هي جٍُى
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ن, ٞلم ًاؾـ مىهجا ظضًضا لالؾخضال٫ مباًىا إلاىهج ألانىلُح -عخمه هللا  -ؤما الكاَبي 

 ًَ الُب  ِٕ ضَّ ولم    َى طل٪, ٠ُ٦ ٚو
 
جي والٛؼالي وابً  مباخشه َى ٞحها ٖالت ٖلى مً ج٣ضمه ٧الجٍى

م مً ٞدى٫ ٖلماء ألانى٫, ٦ما َى  حَر ؼ الضًً بً ٖبض الؿالم وال٣غافي وألابُاعي ٚو الٗغبي ٖو

 ْاَغ  الثذ  إلاً َال٘ ٦خاَبه عخمه هللا.

ال اخخما٫َ ُٞه, و٢ض ٢غع ُٞه ؤنَّ الاؾخٛىاَء ًٖ  ن  و٦الُمه ُٞما وؾمىاٍ بـ"ال٣اهىن" ْاَغ  بحِّ 

 ٧االؾخٛىاء بالجؼثُاث ًٖ ال٩لُاث, ألنَّ 
 
ا في ال٩لُاث  الجؼثُاث بال٩لُاث ٚلِ ٗت جهٞغ للكَغ

 ٤ُ خِ  مً خُض الترجِب والخسهُو والخ٣ضًم والخإزحر ٖىض الخٗاعى, و٧ل طل٪ ٍَغ ه مٗٞغ

ٗت هِٟؿها.  ههىُم الكَغ

َهٟت اإلاُل٣ت في ٧ل و٢ض ٢ا٫ في "ال٣اهى  ه: )ظاء الكإع باٖخباع اإلاهلخت والىَّ ن" ما ههُّ

غص وما ٌٗاعيه وظه  آزغ مً اإلاهلخت، ٦ما في 
َّ
ن ِمً اإلاهالر ما ًُ خحن وفي ٧ل خا٫، وبحَّ

، ٞلى ؤٖغى ًٖ الجؼثُاث بةَال١, لضزلذ مٟاؾُض ولٟاجذ مهالر،  اؾخصىاء الٗغاًا وهدٍى

، و  ٌ  إلا٣هىص الكإع ى مىا٢ ها َو ًُ ألهه مً ظملت املخاٞٓت ٖلى ال٩لُاث, ألجها ًسضم بٗ

 مً اٖخباع ال٣ىاٖض 
 
اث والخاظُاث بًٗا، و٢لما جسلى ظؼثُت الشالر ٞحها )ٌٗجي الًغوٍع

ن  في ٦خاب  ِلم ؤنَّ بًٗها ٢ض ٌٗاعى بًٗا, ٣ُٞضم ألاَم خؿبما َى مبحَّ ُٖ والخدؿُيُاث(، و٢ض 

 (.(1082)جخًمً هظا ٖلى الىماٌوألاكِؿت اإلاٗخبرة  والىهىُم الترظُذ، 

 
 
ٗت في اٖخباع  ببُان مؿال٪ ٞاهٓغ جىهَُهه ٖلى ؤنَّ الىهىم وألا٢ِؿت واُٞت الكَغ

ُان.   اإلا٣انض وال٩لُاث في الجؼثُاث وألٖا

ًُ  نغح بهظاو٢ض  اٖخباع ملاصًغ واإلاهالح واإلافاؾض هى بمحزان : )ؤًًا ٣ٞا٫ جُمُت اب

ٗت ت  ٖلى اجبإ , ٞمتى ٢ضع ؤلاوؿاُن الكَغ ِٗض٫ْ ٖجها, والا اظتهض بغؤًه إلاٗٞغ ٌَ الىهىم لم 

 ألاقباٍ والىٓاثغ, 
ْ
ل  ؤن

َ
 .(1083)(مً ًىىن زبحرا بها وبضاللتها ٖلى ألاخيام حٗىػ الىهىُم  وك

ؿخِض٫َّ ٖلى ٚالب ألاخ٩ام : )ؤًًا و٢ا٫ ٌَ ُت ؤم٨ىه ؤن  مً ٧ان مخبدغا في ألاصلت الكٖغ

 .(1084)(بالىهىم وباأل٢ِؿت

                                              

ال بض مً الغحٕى لجؼثُاث ألاصلت، وهي الىهىم وألاكِؿت، وال ًمىىه ٞةطن صعاػ: )( ٢ا٫ الكُش ٖبض هللا 1082)

ٕى ٖما ظاء في عواًت جٟانُل ٦الم الٗغب مشال(  الاؾخغىاُء ٖنها باليلُاث  اَـ .٦ما ٌؿخٛجى ب٩ل ٞاٖل مٞغ

 28/129مجمٕى الٟخاوي ( 1083)

 19/289الؿاب٤ ( 1084)
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ؿخض٫ ٞحها بىّوٍ ظلي وال زٟي, ٞهظا وؤما ؤًًا: ) ا٫و٢ ٌُ مؿإلت مجغصة اج٣ٟىا ٖلى ؤهه ال 

ه(  .(1085)ما ال ؤٖٞغ

ه ٞهى مسُئ، ٦ظل٪ ولهظا ٢ا٫ الكاَبي بُٗض: ) ِ
ُّ و٦ما ؤن مً ؤزظ بالجؼجي مٗغيا ًٖ ٧ل

 (.مً ؤزظ بال٨لي مٗغيا ًٖ ظؼثُه

ه بل ٖمضجه ٖل
ُ
م ؤنى٫ ال٣ٟه, والجؼجي َى الضلُل الخٟهُلي, والىٓغ الصخُذ ُٞه قَغ

ٞمً اصعى الاؾخٛىاَء بالىٓغ في ال٩لُاث ًٖ مغاٖاة ٢ىاهحن ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه ٣ٞض يل ًٖ 

 ؾىاء الؿبُل, وؾل٪ في طل٪ مؿل٪ اإلابخضٖت.

خهام" في قإن اإلابخضٕ الظي ًغوم الاؾخضال٫َ بالؿىت  ٣ٞض ٢ا٫ الكاَبي هُٟؿه في "الٖا

حن ب٨الم الٗغب و٧لُاث  الىاظُب ٖلُه ؤن ًإزظ الاؾخضال٫َ ٖلى هدلخه: )  ؤَِله الٗاٞع
َ
مإزظ

ٛىا 
ُ
بل ًَ ٗت وم٣انضَا، ٦ما ٧ان الؿل٠ ألاو٫ ًإزظوجها, بال ؤنَّ َاالءـ ٦ما ًدبحن بُٗض ـ لم  الكَغ

ت ٦الم الٗغب والٗلم بم٣انضَا،  ً ٞحها بةَال١، بما لٗضم الغؾىر في مٗٞغ وبما مبلٜ الىاٍْغ

ُتلٗضم الغؾىر في الٗلم بلىاٖض ألانٌى ال ؿخيَبِ ألاخيام الكٖغ
ُ
، وبما تي مً حهتها ح

 
ً
َم لؤلصلت مساِلٟت

ُ
ً ظمُٗا، ٞبالخغي ؤن جهحَر مأِزظ َمهم ِمً املخ٣٣حن  لؤلمٍغ ٣َضَّ

َ
إلاإزِظ َمً ج

)ً  .(1086)لؤلمٍغ

َدهٞاهٓغ  ُت ال ٩ًىن بال مً ظهت ٢ىاٖض ألانى٫, بل ب جهٍغ إن اؾخيباٍ ألاخ٩ام الكٖغ

 بهه مخى٠٢ ٖلى الغؾىر ٞحها.

ً ي ٦المه ؤلاقاعة بلى ؤن وف ٦ما ٢ا٫ الكُش دمحم الخًغ  -مضاع قغاثِ الاظتهاص ٖلى ؤمٍغ

ت ظملت ال٣ىاٖض التي ههبتها  -خؿحن  ظا ًخد٤٣ بمٗٞغ ٗت, َو : )ؤخضَما: ٞهم م٣انض الكَغ

والخ٣ٟه في ٢ؿم ُٖٓم مً ألابىاب التي ٞهلذ ؤخ٩امها, و٢ض بهغ مجتهضو الصخابت عضخي هللا 

اٖض وألاخ٩ام مً الىٓغ في ال٣غآن وما ٌكهضون مً ؾىت الغؾى٫ ٖلُه الهالة ٖجهم بهظٍ ال٣ى 

ا مً  َى والؿالم, وجل٣ى ٖجهم الخابٗىن ما اؾخيبٍُى مً الٟغوٕ, وحٗلمىا مجهم ٠ُ٦ اهتٖز

ً ؤوجىا الٗلم مً ًالاؾخيباٍ, وحؿجى للظ ويىخا وجمهضث َغ١ُ  مأزظَا, ٞاػصاصث ال٣ىاُٖض 

ٟهلىا لها ؤخ٩اما جإزظ بمجام٘ اإلاهالر, وجىُب٤ ٖلى ما بٗضَم ؤن ًىٓغوا في الخىاص ر, ٍو

 حؿخضُٖه َبُٗت الؼمان واإلا٩ان.

                                              

 19/199 الؿاب٤( 1085)

خهام 1086)  2/5( الٖا
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زاهحهما: ال٣ضعة ٖلى اهتزإ ألاخ٩ام مً صالثلها اإلابشىزت في ال٨خاب والؿىت, وال ؾبُل لل٣ضعة 

٤ بزباتها, ويغوب صاللتها, وجٟاوث مغاجب ٍغ ت َظٍ الضالثل, َو ها, ووظٍى ٖلى الاؾخيباٍ بال بمٗٞغ

الترظُذ ٖىض حٗاعيها(
(1087). 

ظا ٢لذ:  الكٍغ ألاو٫  هو ُٞه ٖلى ؤنَّ لكاَبي في "اإلاىا٣ٞاث", بل ا ٢ض نغح بهَو

 ٖلى 
 
٠ ِ

ّ
دُهل بال به الشاويمخى٢ ًَ ظا ٦الُم ال  اإلاؿإلت الشاهُت: بهما جدهل ه في ٦خاب الاظتهاص: ), َو

ٗت ٖلى ٦مالها. َما: ٞهم م٣انض صعظت الاظتهاص إلاً اجه٠ بىنٟحن: ؤخُض  والشاوي: الكَغ

 خال
ُّ
 ٖلى ٞهمه ٞحها. ً مً الاؾخيباٍ بىاءً م٨

  ؤما ألاو٫؛ ٣ٞض مغ في ٦خاب اإلا٣انض ؤنَّ 
 
ٗت مبيُت ٖلى اٖخباع اإلاهالر، وؤن اإلاهالر  الكَغ

ُٕ َٗ يَ رث مً خُض وَ بِ بهما اٖخُ    ٦ظل٪، ال مً خُض بصعا٥ُ  ها الكاع
َّ
جسخل٠  ٠؛ بط اإلاهالُر اإلا٩ل

ِ ٖىض طل٪ ب
ّ
، واؾخ٣غ باالؾخ٣غاء الخام ؤن اإلاهالر ٖلى زالر مغاجب، (1088)ب وؤلاياٞاثَؿ الي

 
َ
ٗت، وفي ٧ل  ٍ في ٧ل مؿإلٍت ًٖ الكإع ُٞه ٢هَض  َم هِ ٞةطا بلٜ ؤلاوؿان مبلٛا، ٞ مً مؿاثل الكَغ

 
 
 لِ في ججزُّ  (1089)َى الؿبُب  باب مً ؤبىابها ٣ٞض خهل له ون٠

َ
 في للىبي ملسو هيلع هللا ىلص الخلُِٟت  ه مجزلت

 الخٗلُم والٟخُا والخ٨م بما ؤعاٍ هللا.

  الخم٨ً مً طل٪ بهما َى بىاؾُِت  وؤما الشاوي: ٞهى ٧الخاصم لؤلو٫؛ ٞةنَّ 
َ
 دخاٍط ُم  مٗاٝع

ٗت ؤوَّ  ال، ومً َىا ٧ان زاصما لؤلو٫، وفي اؾخيباٍ ألاخ٩ام زاهُا، ل٨ً ال جٓهغ بلحها في ٞهم الكَغ

ا زاهُا، وبهما ٧ان ألاو٫ُ ُظ زمغة الٟهم بال في الاؾخيباٍ؛ ٞلظل٪  َى الؿبب في بلٙى َظٍ  ٗل قَغ

 .(1090)(والشاوي وؾُلت ,اإلاغجبت؛ ألهه اإلا٣هىص

                                              

 (366خاب ؤلاؾالم وؤنى٫ الخ٨م )م ( ه٣ٌ 1087٦)

٦ما ج٣ضم له ؤجها ج٩ىن مىاٞ٘ ؤو مًاع في خا٫ صون خا٫، وو٢ذ صون و٢ذ، ( ٢ا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ: 1088)

غاى في ألامغ  الىاخض جسخل٠، بدُض بطا هٟظ ٚغى بٌٗ جًغع آزغ ملخالٟت ٚغيه؛ ولصخو صون شخو، وؤن ألٚا

 
َّ
ٗت ال ًصر ؤن ٩ًىن جبٗا إلاا ًغاٍ اإلا٩ل ٠ مهلخت؛ ألهه ال ٌؿخدب ألامغ م٘ طل٪، بل بدؿب ما عؾمه الكٕغ ٞىي٘ الكَغ

غاى } َخ٤ُّ مً ب٢امت الخُاة الضًىا للخُاة آلازغة، ولى هاٞذ ألاَىاء وألٚا
ْ
َ٘ ال َب ِى اجَّ

َ
ْعُى َول

َ ْ
َماَواُث َوألا َؿَضِث الؿَّ َٟ ْم لَ َُ َىاَء َْ

َ
{، ؤ

وج٣ضم الضلُل ٖلى طل٪، وؤن ال٣ٗالء في الٟتراث ٧اهىا ًداٞٓىن ٖلى اٖخباع اإلاهالر بدؿب ٣ٖىلهم، ل٨ً ٖلى وظه لم 

اء الكٕغ حهخضوا به بلى الىهٟت والٗض٫، بل م٘ الهغط، و٧اهذ اإلاهلخت جٟىث مهلخت ؤزغي، وتهضم ٢اٖضة ؤو ٢ىاٖض؛ ٞج

 باإلاحزان الظي ًجم٘ بحن اإلاهالر في ٧ل و٢ذ.

ا( ٢ا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ: 1089) ، وؾمى َظا ال ًىافي ؤهه ال بض مً الىنف آلازغ وهى الخمىً؛ ألهه حٗله قَغ

 ؾببا.

 44 - 5/41( اإلاىا٣ٞاث 1090)
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هُمها ًدخاط بلى شخيٍء مً بمٗان الىٓغ, والكاَُض مً ٦المه ٢لذ:  في َظٍ الجملت ألازحرة, ٞو

ٗت بهمٞحها ٣ًغع وهدً ه٣غبها ٞى٣ى٫: بن الكاَبي  ا ًخم بٗض ؤن الخم٨ً مً ٞهم م٣انض الكَغ

ٗت ٞهُم ٞهم  ٗت, واإلاغاص بٟهم الكَغ  -َا وههىنها, ألجها هي اإلاٗبرة ًٖ م٣انض هاؤلٟاْالكَغ

, و٢ا٫ (1091)(نَّ لؿان الٗغب َى اإلاترظم ًٖ م٣انض الكإعب)٦ما ٢ا٫ الكاَبي في مىي٘ آزغ: 

َٗغٝ بال٨خاب والؿىت وؤلاظمإالٛؼالي: )
ُ
ض نغاثَذ  بهما الكاَبيُّ و ,  - (1092)(م٣انُض الكٕغ ح ًٍغ

ت خ٨مه, ألن طل٪ ًجيء بدشه في  دخاط بلى مٗٞغ ٗت ومىهىناِتها ال ما ؾ٨خذ ٖىه وٍُ الكَغ

 هخدب٘ الهغاثَذ الغجبت الشاهُت وهي الاؾخيباٍ, ٞهى ًٟغ١ بحن الٟهم والاؾخيباٍ, ٞالٟهم ؤن 

ٗت في جل٪ ألاخ٩ام, وؤما الاؾ  والىهىم وهخٟهم مٗاهحها ل٣ُٟىا طل٪ ٖلى م٣انض الكَغ
ُ
 خيباٍ

٩ىن طل٪ بىاؾُت ظملت مٗاٝع ٞهى اؾخسغاط ؤخ٩اِم  دا ومىهىنا, ٍو ظٍ  ,ما لِـ نٍغ َو

جل٪ الكغاثِ ٦ما نغخىا ٖلُم  ألانىلُىن في قغاثِ الاظتهاص, وؤنُل اإلاٗاٝع هي ما ًظ٦ٍغ 

مً اؾخصخاب الٗلم بم٣انض الكٕغ التي ٖلمىاَا  جل٪ اإلاٗاٝعال بض م٘ زم  ,(1093)ؤنى٫ ال٣ٟه

ت خ٨م َا في مىاي٘ الاؾخيباٍ, لخ٩ىن واإلاىهىناث, ل٣ُ٘ اٖخباعُ  مً الهغاثذ ٖىها ٖلى مٗٞغ

ظا مٗجى ٢ىله ) ٗت ٞحها, َو ٗت (, ل٨ً ال جٓهغ زمغة الٟهم بال في الاؾخيباٍالكَغ ٞشمغة ٞهم الكَغ

                                              

ظا قإن اللٟٔ م٘ اإلاٗجى, ٢ا٫ ال٣غافي في "ال٣ٗض اإلاىٓىم" 5/401 الؿاب٤( 1091) : )بن اإلاٗجى َى  1/135 , َو

 وونلت بلُه(. و 
 
نَّ اللٛت ٞاثضُتها بٞهاُم اإلاغاص : )ب ٢1/295ا٫ ابً الؿمٗاوي في "ال٣ىاَ٘" ألانل واإلا٣هض, واللٟٔ َى وؾُلت

 له ًٖ اإلاغاص الظي
َ
ض ب٨المه بٞهاَم ٚحٍر وؤلاباهت في  بالخُاب, ألن اإلاخ٩لم ٌٗلم ما في هٟؿه وبن لم ًى٤ُ بلؿاهه, وبهما ًٍغ

 (. هٟؿه

 (179( اإلاؿخهٟى )م 1092)

ُم ألانى٫ 1093)
ْ
ل ِٖ ان" في قغوٍ اإلاٟتي: )و جي في "البَر غ ؤنُل الباب( ٢ا٫ الجٍى ِ

ّ
غا, وال ًاز م مازَّ , ختى ال ٣ًّضِ

ؿدبحن مغاجب ألاصلت والُدَجج(. ]الخد٤ُ٣ والبُان لؤلبُاعي  ما, َو  [4/550م٣ضَّ

ى عؤُؾها  و٢ا٫ ابً الىػٍغ الُماوي في ٦خابه "ال٣ىاٖض" ت ؤنى٫ ال٣ٟه, َو في قغاثِ الاظتهاص: )الكٍغ الشاوي: مٗٞغ

ها وؤؾاُؾها(. ]ٖو
ُ
 ([134 - 133بعقاص الى٣اص للهىٗاوي )م مىُصَا, بل ؤنل

٢ا٫ ؤلاؾىىي: )بهه الٗمضة في الاظتهاص, وؤَم ما ًخى٠٢ ٖلُه مً اإلاىاص, ٦ما هوَّ ٖلُه الٗلماُء وونٟه به ألاثمت و 

ج الٟغوٕ ٖلى ألانى٫ )م الًٟالء(. ]الخم  ([43هُض في جسٍغ

لُه و٢ا٫ الكى٧اوي في قغوٍ الاظتهاص: )  بلُه، ٖو
ُ
ُـّ الخاظت َم

َ
ؤن ٩ًىن ٖاإلاا بٗلم ؤنى٫ ال٣ٟه، القخماله ٖلى ما ج

الجه بما جبلٜ بلُه َا٢خه، ٞةنَّ َظا الٗلَم َى ٖماُص ٞ َ٘ ٖلى مسخهغاجه وُمُىَّ ِل
َّ
ُ َٕ ُٞه، وٍَ ٫َ البا ّىِ

َ
ُ ًُ ؿُاٍ الاظتهاص، ؤن 

غ في ٧ّلِ مؿإلٍت مً مؿاثله هٓغا ًىنله بلى ما َى الخ٤ُّ ٞحها، 
ُ
ىٓ ًَ لُه ؤًًا ؤن  وؤؾاُؾه الظي ج٣ىم ٖلُه ؤع٧اُن بىاِثه، ٖو

ب ٖلُه الغص، وزبِ ُٞه  ُٗ ٞةهه بطا ٞٗل طا٥ جم٨ً مً عص الٟغوٕ بلى ؤنىلها بإٌؿغ ٖمل، وبطا ٢هغ في َظا الًٟ َن

بعقاص : بنَّ ؤَمَّ الٗلىم للمجتهض ٖلُم ؤنى٫ ال٣ٟه. اهخهى(. ] -وما ؤخؿً ما ٢ا٫  -اػي في "املخهى٫" وزلِ, ٢ا٫ الٟسغ الغ 

 [(135, واهٓغ: بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م  2/209الٟدى٫ 
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ظا الٗلم جدهل ٞاثضجه ٖىض اٖخباٍع في اإلاىاي٘  ٫ُ ى خههي  الٗلم بم٣انضَا في ألاخ٩ام, َو

ى اؾخسغاط التي ال هو  , ٩ُٞىن طل٪ مُٗىا ٖلى صخت الاؾخيباٍ َو ٞحها مً ناخب الكٕغ

 الخ٨م الكغعي للمؿإلت.

ٗت الظي ؤو٢ٟىا ٖلى م٣انضَا في  والخانل ؤن جل٪ اإلاٗاٝع اخخُج بلحها ؤوال في ٞهم الكَغ

ٗت نغاخت,  ألاخ٩ام, زم اخخُج بلى جل٪ اإلاٗاٝع زاهُا ٖىض اؾخيباٍ خ٨م ما لم جىو ٖلُه الكَغ

ً ٖلى   ٧ّلٍ مً الىٍٓغ
ُ
٠

ُّ
ذ ؤن ؤَمها ؤنى٫ ال٣ٟه, ٞشبذ , جل٪ اإلاٗاٝعٞٓهغ جى٢ و٢ض ٖٞغ

ً ٖلى ؤنى٫ ال٣ٟه, ل٨ً في الىٓغ الشاوي, م٘ ؤنى٫ ال٣ٟه,  مً يمُمت ال بض جى٠٢ الىٍٓغ

ٗت, ختى ٩ًىن الاؾخيباٍ ٖلى ؤ٦مل وظه.  اٖخباع م٣انض الكَغ

غ الكاَب ٗت مخى٢ٟت ٖلى والظي حهمىا مً َظا البدض َى ج٣ٍغ ت م٣انض الكَغ ي ؤن مٗٞغ

لُه ٞمً عام اَغاح ٖلم ألانى٫ الخد٤٣ بٗلم ؤنى٫ ال٣ٟه,  ٗت  اَغاُح  لؼمهٖو م٣انض الكَغ

 يغوعة.

ولهظا ٞةن ال٣غافي في ه ومأله, ٢ىلِ  بد٣ُ٣ِت  ؤنى٫َ ال٣ٟه بال ظاَل   وبهظا ًدبحن ؤهه ال ٌُُٗب 

 "قغح املخهى٫" ٢ض 
َّ
َخه بما ًىاؾبه ٖلى مً طم ٖلم ألانى٫  َخِ َٗ

َ
البدض الشاوي في )"٣ٞا٫:  وو

ٖلى طمه واَخًامه وجد٣حٍر في هٟىؽ  اٌه  الُج مً ال٣ٟهاء  ًُٞلت َظا الٗلم" و٢ض ؤظم٘ ٢ىم  

 ًُ ٣ىلىن: بهما   الُلبت، بؿبب ظهلهم به، ٍو
َّ
اء، والؿمٗت، والخٛالب، والجضا٫، ال خٗل م للٍغ

َٖ صخُذ، بل للمًاعبت واإلاٛالبت،  ل٣هٍض  ٌُ ُم لِ وما  ًَ  ىا ؤهه لىال ؤنى  ثبُ الفله لم 
ْ
مً  ذ

ٗت كلُل  وال هثحر ، وصلٍُل ًض٫ ٖلُه  ، ٞةنَّ ٧لَّ خ٨ٍم قغعي ال بضَّ له مً ؾبٍب الكَغ مىيٕى

لى ؾببه،  ٌَ الفله ؤلغُىا ألاصلتٖو وال ؾبب، ٞةنَّ بزباَث  ، ٞال ًب٣ى لىا خ٨م  فةطا ؤلغُىا ؤنى

 ؤلاظمإ، ولٗلهم ال ٌٗبئىن باإلظمإ، ٞةهه  الكٕغ بٛحر ؤصلخه و٢ىاٖضَا بمجغص الهىي 
ُ
زالٝ

ِلمىا ؤهه ؤو٫ُ  َٖ ِضَمه مجتهض  لم ًىً مغاجب املجتهضًً،  مً ظملت ؤنى٫ ال٣ٟه، ؤو ما  َٖ فلى 

الصخابت والخابٗحن عضخي هللا ٖجهم لم ٩ًىهىا  ، ٚاًت ما في الباب ؤنَّ (1094)مجتهضا كُٗا

 .(1095)ذ ٖىضَم ٢ُٗا(ًخساَبىن بهظٍ الانُالخاث، ؤما اإلاٗاوي ٩ٞاه

                                              

جي في "الُٛاسي" ( 1094)  : )ال ًغقى اإلاغُء بلى مىهب الاؾخ٣ال٫ صون ؤلاخاَت بهظا الًٟ(.  (257)م ٢ا٫ الجٍى

 ال بض مً ؤنى٫ ال٣ٟه, ٞال اؾخ٣ال٫َ للىٓغ صوهه(. : ) (573اإلاىسى٫" )م في "و٢ا٫ الٛؼالي 

ضَّ : ) 1/5و٢ا٫ ابً الؿمٗاوي في م٣ضمت "ال٣ىاَ٘"  ُٖ ْىُج مً مىا٢٘ الخ٣لُض و ًَ  ؤنى٫َ مٗاوي ال٣ٟه لم 
ْ
ِٗغٝ ٌَ َمً لم 

 (. مً ظملت الٗىام

غُيه الخ٣لُض(.: ) (14)م و٢ا٫ ابً خمضان في "نٟت الٟخىي"  ه ٧ان خا٧َي ٣ٍٞه, ٞو
َ
 مً َظِهل

 (. َمً ال ًضعي ؤنى٫َ ال٣ٟه ًمخى٘ ٖلُه الٟخُا: ) (243)م  و٢ا٫ ال٣غافي في "ؤلاخ٩ام"
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ال٨الم في ؤنى٫ ال٣ٟه وج٣ؿُمها بلى: ال٨خاب؛ والؿىت؛  بنَّ )٢ا٫ ابً جُمُت: لهظا و 

ُت ٖلى ألاخ٩ام: ؤمغ   مٗغوٝ مً  وؤلاظمإ؛ واظتهاص الغؤي؛ وال٨الم في وظه صاللت ألاصلت الكٖغ

م ٧اهىا ؤ٢َٗض ً َم مِ ً بَٗض ػمً ؤصخاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والخابٗحن لهم بةخؿان؛ وَم   ؤثمت اإلاؿلمحن, َو

حٍر مً ٞىىن الٗلم الضًيُت ممً بٗضَم, و٢ض ٦خب ٖمُغ  بلى  -هنع هللا يضر  -بً الخُاب  بهظا الًٟ ٚو

 
ْ
ذ: "ا٢ ٞةن لم ٨ًً ٞبما  ,ٞةن لم ٨ًً ٞبما في ؾىت عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,بما في ٦خاب هللا ٌِ قٍغ

ما ٢طخى به الهالخىن؛ ٞةن لم ججض ٞةن قئذ ؤن ججتهض ٞب -وفي لٟٔ  - اظخم٘ ٖلُه الىاُؽ 

 مٗاٍط ِمً ؤقهغ ألاخاصًض ٖىض 
ُ
عؤً٪". و٦ظل٪ ٢ا٫ ابً مؿٗىص وابً ٖباؽ, وخضًض

  .(1096)(ألانىلُحن

 ٌُ م الجابغي بل ٧ان  الٗمَل  ٗلم ؤنَّ ٢لذ: وبهظا  ب٣ىاٖض ألانى٫ لم ًبضؤ م٘ الكاٞعي ٦ما ٖػ

 بٗضَم.بها مخ٣غعا ٖىض الصخابت ومً  الٗمُل 

  )٧ان الكاٞعيُّ ولهظا ٢ا٫ الكُش دمحم الٟايل ابً ٖاقىع: 
ُ
َ٘  َػ رِ بْ اإلا  ,لها لل٣ىاٖض ال الىاي

غ طل٪: بنَّ  ا٫ ؤلامامُ ٦ما ٢ ؤلامام الكاٞعي هنع هللا يضر ٧ان باليؿبت بلى ال٣ٟهاء ٦ما ٧ان  الغاػي في ج٣ٍغ

الِـ باليؿبت بلى الخ٨ماء( ؤعؾَُى
(1097).  

في الصخابت والخابٗحن وؤجبإ  ٞةن ٢لذ: ٢ض ٧اهذ الٗلماءُ : )الؿب٩يج٣ي الضًً ٢ا٫ و 

ونى٠ ُٞه, ٠ُ٨ٞ ججٗله  ختى ظاء الكاٞعيُّ  ولم ٨ًً َظا الٗلُم  ,الخابٗحن مً ؤ٧ابغ املجتهضًً

 
ُ
ا في الاظتهاص؟ ٢لذ: الصخابت حن به بُباٖهم قَغ حن  ,ومً بٗضَم ٧اهىا ٖاٞع ٦ما ٧اهىا ٖاٞع

ه, ٩ٞاهذ ؤلؿىتُ الخل يءبُباٖهم ٢بل مج الىدَى   ُل وؾِبٍى
ً
مت هم مؿخ٣ُمت, وؤطَاجُ  هم ٢ٍى

ه الظي ًازظ ٖجهم, وؤما بٗضَم ٣ٞض 
ُ
هُمهم لٓاَغ ٦الم الٗغب وص٣ُ٢ه ٖخُض, ألجهم ؤَل ٞو

 . (1098)ً وحٛحرث الٟهىم ُٞدخاط بلُه ٦ما ًدخاط بلى الىدى(ٞؿضث ألالُؿ 

                                                                                                                                             

ٗت مً ال٨خاب والؿىت وؤ٢ًُت  2/545و٢ا٫ في "الٟغو١"   اجه لىهىم الكَغ : )٦ما ؤن بمامه لى ٦ثرث مدْٟى

ج ٖلى اإلاىهىناث مً ٢بل ناخب الصخابت عضخي هللا ٖجهم, ولم ٨ًً ٖاإلا ا بإنى٫ ال٣ٟه, َخُغَم ٖلُه ال٣ُاُؽ والخسٍغ

 ,  مً ههىم الكإع
ُ
, بل َخُغم ٖلُه الاؾخيباٍ ُٕ مٗغفِت ؤنٌى الفلهالكٕغ  فغ

َ
... ٦ما ؤن بمامه لى ٞاجه ألن  الاؾخيباٍ

بها, ًهحر ُمَدّضِ  ٔ الىهىَم واؾخٖى ِٟ  ؤنى٫ِ ال٣ٟه وَخ
ُ
 ما مجتهضا(.زا ها٢ال ٣ِٞ ال بماقٍغ

 539 - 2/535. واهٓغ في ًٞل ٖلم ألانى٫ ٦خابىا "بلٙى اإلاإمى٫"  1/100( هٟاجـ ألانى٫ 1095)

 20/401مجمٕى الٟخاوي ( 1096)

 (62مدايغاث )م ( 1097)

 1/8ؤلابهاط ( 1098)
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  لَُل الٗلىم التي هدً هبدض وهضؤب ٞحها ال ؤ٦ثَر  و٢ا٫ ؤًًا: )بنَّ 
 
ٖىضَم  والجهاع خانلت

 )ٌٗجي الصخابت( بإنل الِخ 
ْ
  .(1099)ت مً اللٛت والىدى والخهٍغ٠ وؤنى٫ ال٣ٟه(٣َ ل

ًَّ  واٖلم ؤنَّ و٢ا٫ ابً زلضون: ) مً الٟىىن اإلاؿخدَضزت في )ٌٗجي ؤنى٫ ال٣ٟه( َظا الٟ

 
ُ
ت, و٧ان الؿل٠

َّ
ْىُت ٖىه بما ؤنَّ  اإلِال

ُ
ًُ  في ٚ َض مما اؾخٟاصة اإلاٗاوي مً ألالٟاّ ال  دخاط ٞحها بلى ؤٍػ

٨ت اللؿاهُت, 
َ
ل
َ
دخاج بليها في اؾخفاصة ألاخيام زهىنا,ٖىضَم مً اإلا ًُ  وؤما اللىاهحن التي 

ِزظ ُمُٗٓمها
ُ
  .(1100)(فمنهم ؤ

جي: )و  ألا٦غمحن، ٞإلُٟىاَم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ب عؾى٫ هللا ْخ ً َص ها ؤخىا٫َ اإلاٟخحن مِ رْ بَ َؾ ٢ا٫ الجٍى

ً ٖلى الىن ِ ؿخ٣ِ ى٫ بلى مضاع٥ ألاخ٩ام ومؿال٪ الخال٫ والخغام، ول٨جهم ٧اهىا ُم م٣خضٍع
ّ
حن ل

بالٗغبُت، ٞةنَّ ال٨خاب هؼ٫ بلؿاجهم، وما ٧ان ًسٟى ٖلحهم مً ٞدىي زُاب ال٨خاب والؿىت 

ِلمىا ؤنَّ  َٖ ٗت، و ،  زاُٞت، و٢ض ٖانغوا ناخَب الكَغ  الكٕغ
ُ
مٗٓم ؤٞٗاله وؤ٢ىاله مىاٍ

ٌَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بمغاظٗخه  واٖخىىا ٖلى اَخماٍم ناص١ٍ  ً  ؿىذ لهم مً اإلاك٨الث, ٢ا٫: ُٞما ٧ان   وؤما الف

ُم ما وَ 
ْ
ٓ
َ
ه ه

ُ
 هم, وَيم  ما بَ رِ حَ ً ِؾ ها مِ ْض َح اإلاترَحم بإنٌى الفله، فدانل

َ
 ل
َ
ً زبرهم، ىا مِ غ

ُ٘ ما اهخهى بلُىا مِ   وحم
َ
 ً هٓغهم، وج
َ
ِٖ ْٗ مِ ُ٘ ما َؾ ب  د ا الترجَِب، ، ولى ٧اهىا ٨ٖؿى رهمبَ ىا مً 

 .(1101)الجبٗىاَم(

حكبٗا,  ؤ٦ثَر  ٧لما ٧اهذ الٗلىمُ  ن ؤنَّ وبحَّ و٢ا٫ ابً عقض في م٣ضمت "مسخهغ اإلاؿخهٟى" : )

ً ج٣ضمهم, ٧اهذ الخاظت ًًُغ بلحها َم لم والىاْغون ٞحها مًُغون في الى٢ٝى ٖلحها بلى ؤمىع 

َن جدٍى ؤطَاجَ  ٢ىاهحَن  بلىٞحها  الهىاٖت اإلاىؾىمت بهىاٖت ال٣ٟه  ؤنَّ  هم ٖىض الىٓغ ٞحها ؤ٦ثر. وَبحَّ

اة عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجٟغُّ  ؤصخابه ٖلى البالص وازخالٝ  ١ِ في َظا الؼمان وفي ما ؾل٠ مً لضن ٞو

 
ُ
عضخي هللا ٖجهم بلى َظٍ الهىاٖت ٦ما  الى٣ل ٖىه ملسو هيلع هللا ىلص بهاجحن الخالخحن, ولظل٪ لم ًدخج الصخابت

غاُب  هم في ٦المهم وال في ؤوػاجهم. وبهظا الظي ٢لىاٍ ًىٟهم ٚغُى  بلى ٢ىاهحَن  لم ًدخج ألٖا  جدَى

 
ُ
ؿ٣ِ تراُى  َظٍ الهىاٖت, َو ً ٞحها, وبن ٦ىا ال  حها بإن لم ٨ًًٖل الٖا ؤَل الهضع اإلاخ٣ضم هاٍْغ

 
ُ
مً  بل هثحر  ن طل٪ مً ٞخىاَم عضخي هللا ٖجهم, ها, وؤهذ جدبحَّ تَ ىَّ هى٨غ ؤجهم ٧اهىا ٌؿخٗملىن ٢

                                              

 6/255 ( َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري 1099)

 (575م٣ضمت ابً زلضون )م ( 1100)

 (406 - 405الُٛاسي )م ( 1101)
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ت في هظه الهىاٖت بهما ُص اإلا خذ باالؾخلغاء مً فخىاهم مؿإلت ّدِ ٗاوي اليلُت اإلاىيٖى

  .(1102)(مؿإلت

ظا الاؾخ٣غاء َى الظي خ َل ٢لذ: َو َ٘  هَّ مً مؿاثل ألانى٫, ٢ا٫  في ٦شحرٍ  لؤلنىلُحن ال٣ُ

ان" : مؿاثُل  ضع٦ها ألانى٫ ٢ُُٗت، وال ٨ًٟي ٞحها الًٓ، وم ال٣غافي: )٢ا٫ ألابُاعي في "قغح البَر

َر  في ال٨خب، بل مٗجى ٢ى٫ِ  ٢ُعي، ول٨ىه لِـ اإلاؿُىَع 
ُ
ث
َ
الٗلماء: بجها ٢ُُٗت، ؤنَّ َمً ٦

ه ٖلى ؤ٢ًُت الصخابتاؾخ٣غ  ُٖ ٍ واَال
ُ
خاوحهم، ومىاعص ومىاْغاتِ  -عيىان هللا ٖلحهم  - ائ هم ٞو

ُ٘  الىهىم ا, خهل له ال٣ُ ُت ومهاصَع ب٣ىاٖض ألانى٫، ومً ٢هغ ًٖ طل٪ ال  الكٖغ

ُ٘ ه بال الًٓ، وبًدهل ل ٤ خهل ال٣ُ َما، ولى ى وهد بصجاٖت ٖلّيٍ وسخاوة خاجم هظا الٍُغ

 وخَض  بال في خ٩اًٍت  لم ٌؿم٘ لهما بظ٦غٍ  ؤلاوؿاَن  ؤنَّ 
َّ
 ا ٧ان ؤلاوؿاُن َا لم ًدهل له ال٣ُ٘، بل إلا

ًَ  َى٫َ  ُ٘ ص ٖلُه ؤزباعُ غِ ٖمٍغ   . (1103)بدالهما( َما خهل له بجمُ٘ طل٪ ال٣ُ

ًُ بٗض َظا َٞدُؿً  ه حٗالى }خلى ٖلى الجابغي ؤن 
ُ
ُبىَن وؤيغاِبه ٢ىل ََ

ْ
ظ
َ
ًَ ج ًْ

َ
إ
َ
ٞ.} 

 ًىىن مكغوٖا (
 
غي مهلخت ًُ  ) لِـ ول  ما 

ٟحن الاؾدبضاصَ 
َّ
ٗت لم ججٗل للم٩ل لى بخُٗحن جٟانُل اإلاهالر,  وظملت ال٣ى٫ ؤن الكَغ ٖو

٠ِ  َظا ٞما ٧لُّ 
َّ
  ما ًبضو للم٩ل

ً
 , وطل٪ ألمىع: ٩ًىن مكغوٖا مإطوها ُٞه ؤو مإمىعا به مهلخت

 .٦شحربُجها واإلاؼاخمت الخٟاوث  و٢ٕىمجها: ؤن اإلاهالر ٦شحرة, و 

اإلاهالر ٦شحرة مخٟاوجت آلازاع ٢ىة ويٟٗا في نالح ؤخىا٫ ألامت ؤو  نَّ ب)٢ا٫ ابً ٖاقىع: 

ا ؤو  الجماٖت، وهي ؤًًا مخٟاوجت بدؿب الٗىاعى الٗاعيت والخاٞت بها مً مًٗضاث آلزاَع

 ؤو بًٗا,  مبُالث لخل٪ آلازاع
 
ال
ُ
ٗت٦ ٗخبر منها ما هخدلم ؤهه ملهىص  للكَغ ٌُ  ، ألنَّ وبهما 

 
 
 مىبشت,  اإلاهالر ٦شحرة

ُ
ٗت بملانَض جىفي هثحرا مً ألاخىاٌ التي اٖخبرها  وكض حاءث الكَغ

م٣هض الكإع  وٗم بنَّ  مجها. ؤعجَر  ، وجشبذ ٖىيا ٖجها مهالَر في بٌٗ ألاػمان مهالح الٗلالءُ 

 .(1104)(مهلخت ٚحَر مهلخت، ول٨ىه لِـ ًلؼم ؤن ٩ًىن م٣هىصا مىه ٧لُّ ال ًجىػ ؤن ٩ًىن 

                                              

 (36 - 35الًغوعي )م ( 1102)

لل٣غافي  "ال٣ٗض اإلاىٓىم في الخهىم والٗمىم", واهٓغ ؤًًا:  1248 - 3/1247هٟاجـ ألانى٫ لل٣غافي ( 1103)

 500 - 1/499ؤًًا 

ٗت ؤلاؾالمُت )م 1104)  (230( م٣انض الكَغ
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ه )بن م٣هض الكإع ال ًجىػ ؤن ٩ًىن ٚحر مهلخت، ول٨ىه لِـ ًلؼم ؤن ٩ًىن 
َ
ٞخإمل ٢ىل

ُا مً ظهت  م٣هىصا مىه ٧لُّ مهلخت( لُدبحن ل٪ ؤهه لِـ ٧لُّ ما ًٓهغ لىا مهلخت ٩ًىن مٖغ

لُه ٞال ٌٗخبر مً اإلاهالر , ٖو خباع. الكإع  بال ما قهض له الكٕغ بااٖل

لها 
َّ
ولهظا ؤ٢غ الٛؼالي في "قٟاء الٛلُل" مً ٢ا٫: )٦م ِمً اإلاىاؾباِث وؤلازاالث التي ُٖ

م بمىظبها, وال ؤ٢ام لها في هٍٓغ وػها(
ُ
د٨ ًَ ذ بلحها, ولم  ِٟ لخ

ًَ , ولم   . (1105)الكٕغ

ب ؤَل الخدؿحن لىٟؿها، وبهما طل٪ مظَ اإلاىاؾبت ال ج٣خطخي الخ٨َم و٢ا٫ الكاَبي: )

همىا مً الكٕغ اٖخباعَ  ٍ في ا٢خًاء ألاخ٩ام، ٞدُيئظ والخ٣بُذ ال٣ٗلي، بل بطا ْهغ اإلاٗجى ٞو

 ُٕ  . (1106)(باٖخباع طل٪ اإلاٗجى، بل بغصٍ ٧ان مغصوصا باجٟا١ اإلاؿلمحن ه٣بله... ٞةطا لم ٌكهض الكغ

ؾبت ومُلم اإلاهلخت اإلاغؾلت ؤزو  مً مُلم اإلاىا مً اإلاٗلىم ؤنَّ و٢ا٫ ال٣غافي: )

 ُم  ، ألنَّ اإلاهلخت
َ
ًُ  م اإلاهلخِت ُل   ٦ما ج٣ضم في ػعاٖت الٗىب، ٞةنَّ  لغىكض 

َ
ج٣خطخي ؤن ال  اإلاىاؾبت

ُ٘ مً الخجاُوِع في  ٗت الخمغ، ل٨ً ؤظم٘ اإلاؿلمىن ٖلى بلٛاء طل٪، و٦ظل٪ اإلاى ؼَعٕ ؾضا لظَع ًُ

وع ة باليؿاء في الضُّ البُىث زكُت الؼها ٞةهه ُمىاِؾب، ل٨ً ؤظم٘ اإلاؿلمىن ٖلى ظىاػ املجاوع 

 ب٣ُض  ، ألنَّ خُيئظ ؤٖم  مً اإلاغؾلت فاإلاىاِؾُب الجامٗت وبلٛاِء َظا اإلاىاؾب، 
 
اإلاغؾلت مهلخت

 .(1108)(, ٞهي ؤزو(1107)الؿ٩ىِث ٖجها

ِغى ؤنَّ ُٞه ٞاثضة في الضهُا, ِٞمً قٍغ ٧ىجها )و٢ا٫ الكاَبي في بٌٗ اإلاؿاثل: 
ُ
... وبن ٞ

 الكٕغ لها بظل٪، 
ُ
 قهاصة

ً
ها ؤلاوؿان هظلً, ولِؿذ في ؤخيام  وفاثضةٍ  وهم مً لظةٍ ٞاثضة ض  ُٗ ٌَ

ٍِ الٟؿ٤ واإلاٗاصخي التي ًخٗل٤ بها الكٕغ بال ٖلى الًض , ٧الؼوى، وقغب الخمغ، وؾاثِغ وظى

 .(1109)(ٚغى  ٖاظل

الٛغى ببٌٗ ألامىع ال ٌؿخلؼم بباخَخه وبن ٧ان الٛغى  خهى٫ُ ): ٢ا٫ ابً جُمُتو 

  ٢ض طل٪ الَٟٗل  ٞةنَّ  مباخا,
 
  ٩ًىن ُٞه مٟؿضة

ُ
ٗت ظاءث بخدهُل  عاجخت ٖلى مهلخخه, والكَغ

ماث مً الكغ٥ والخمغ واإلاِؿغ  ُ٘ املخغَّ اإلاهالر وج٨مُلها وحُُٗل اإلاٟاؾض وج٣لُلها, وبال ٞجمُ

ُ٘ وم٣انض, ل٨ً إلاا ٧اهذ مٟاؾُضَا عاجخت ٖلى  والٟىاخل والٓلم ٢ض ًدُهل لهاخبه به مىاٞ

                                              

 (35( قٟاء الٛلُل للٛؼالي )م 1105)

خهام 1106)  3/8( الٖا

ذ ؤن ( 1107) ا قهاصة ألاصلت ال٩لُت لها. )ػ( ؤي: ؾ٩ىث ألاصلت الجؼثُت ٖجها, وبال ٣ٞض ٖٞغ  قٍغ اٖخباَع

 169 - 2/168قغح جى٣ُذ الٟهى٫ ( 1108)

 1/53 اإلاىا٣ٞاث( 1109)
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ألامىا٫ ٢ض  ٦شحرا مً ألامىع ٧الٗباصاث والجهاص وبهٟا١ِ  ا, ٦ما ؤنَّ مهالخها ههى هللُا وعؾىله ٖجه

, ٞهظا ؤنل  ًجب  ج٩ىن مًغة, ل٨ً إلاا ٧اهذ مهلخخه عاجخت ٖلى مٟؿضجه ؤمغ به الكإع

  .(1110)(اٖخباٍع

بن هللا بٗض الغؾل بخدهُل اإلاهالر وج٨مُلها وحُُٗل اإلاٟاؾض وج٣لُلها, ): ؤًًاو٢ا٫ 

 ْن ؿضجه ومىٟٗخه عاجخت ٖلى اإلاًغة وبؾىله ٞمهلخخه عاجخت ٖلى م٩ٟٞل ما ؤمغ هللا به وع 

خه الىٟىؽ, ٦ما ٢ا٫ حٗالى:  َُ }٦َغ َغ
ْ
٨
َ
ْن ج

َ
ى ؤ سخَ َٖ ْم َو

ُ
٨
َ
ٍ  ل ْغ

ُ
َى ٦ َُ ٣َِخا٫ُ َو

ْ
ُم ال

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ ِخَب 

ُ
َى ٦ َُ ًئا َو ِْ

َ
ىا ق

ْم 
ُ
٨
َ
ْحر  ل

َ
ٍ   {ز ى م٨غو ت ٖلى ما للىٟىؽ, ل٨ً مهلخخه ومىٟٗخه عاجخ آلاًت, ٞإمغ بالجهاص َو

ه لخدهل له الٗاُٞت ً ؤإلاه بمجزلت مً ٌكغب الضواءَ ًدهل للىٟىؽ مِ  مهلخت  ٞةنَّ  ,ال٨ٍغ

 
 
ؿهغ  يو٦ظل٪ الخاظغ الظ ,ٖلى ؤلم قغب الضواء خهى٫ الٗاُٞت له عاجخت ىه َو ًخٛغب ًٖ َو

خدمل َظٍ اإلا٨غوَاث ساٝ ٍو   :ٍو
ُ
  يالغبذ الظ مهلخت

 
, وف ًدهل له عاجخت  يٖلى َظٍ اإلا٩اٍع

  .(1111)"(وخٟذ الىاع بالكهىاث ,خٟذ الجىت باإلا٩اٍع" :ؤهه ٢ا٫ يخُدحن ًٖ الىبالص

٨ٟى اإلاؿلَم ) :٢ا٫ ًُ  ٌٗلم ؤنَّ  ؤنَّ  ٍو  هللا لم 
ُ
ه مدًت ؤو ٚالبت, وؤما ما دغم قِئا بال ومٟؿضج

ه, بط الغؾُل  ٧اهذ مهلخخه مدًت ؤو عاجخت ٞةنَّ  بٗشذ بخدهُل اإلاهالر وج٨مُلها  هللا قٖغ

 .(1112)(وج٣لُلهاؾض وحُُٗل اإلاٟا

 ,وبن ٧ان م٨غوَا للىٟىؽ ,اإلاهلخت ٖلى جغ٦ه ٧ل مإمىع به ٞهى عاجُر و٢ا٫ ابً ال٣ُم: )

ْن } :٢ا٫ حٗالى
َ
ى ؤ سخَ َٖ ْم َو

ُ
٨
َ
ْحر  ل

َ
َى ز َُ ًئا َو ِْ

َ
ىا ق َُ َغ

ْ
٨
َ
ْن ج

َ
ى ؤ سخَ َٖ ْم َو

ُ
٨
َ
ٍ  ل ْغ

ُ
َى ٦ َُ ٣َِخا٫ُ َو

ْ
ُم ال

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ ِخَب 

ُ
٦

غٌّ 
َ
َى ق َُ ًئا َو ِْ

َ
ىا ق ِدبُّ

ُ
ُمىَن ج

َ
ل ْٗ
َ
 ح
َ
ُخْم ال

ْ
ه
َ
ُم َوؤ

َ
ل ْٗ ٌَ  ُ

َّ
ْم َواَّلل

ُ
٨
َ
ؤن الجهاص الظي ؤمغوا به وبن ٧ان  ٞبحن {,ل

ى زحر لهم وؤخمض ٖا٢بت وؤٖٓم ٞاثضة مً  م٨غوَا للىٟىؽ قا٢ا ٖلحها ٞمهلخخه عاجخت َو

 .باليؿبت بلى ما جًمىه مً الخحر ٞالكغ الظي ُٞه مٛمىع   ,الخ٣اٖض ٖىه وبًشاع الب٣اء والغاخت

٨ظا ٧ل مىهي ٖىه ٞهى عاجُر  ٞمًغجه  ,اإلاٟؿضة وبن ٧ان مدبىبا للىٟىؽ مىا٣ٞا للهىي  َو

 ,وجل٪ اإلاىٟٗت واللظة مٛمىعة مؿتهل٨ت في ظىب مًغجه ,ومٟؿضجه ؤٖٓم مما ُٞه مً اإلاىٟٗت

ِهَما} :٦ما ٢ا٫ حٗالى ِٗ
ْٟ ًْ هَ َبُر ِم

ْ
٦
َ
ُمُهَما ؤ

ْ
ئً } :{, و٢ا٫َوِبز ِْ

َ
ىا ق ِدبُّ

ُ
ْن ج

َ
ى ؤ سخَ َٖ ْم َو

ُ
٨
َ
غٌّ ل

َ
َى ق َُ  . (1113)({ا َو

                                              

 265 - 1/264مجمٕى الٟخاوي ( 1110)

 279 - 24/278 الؿاب٤( 1111)

 27/178 الؿاب٤( 1112)

 2/15مٟخاح صاع الؿٗاصة ( 1113)
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ٞخًُٟ لخ٣ُ٣ت الضًً، واهٓغ ما اقخملذ ٖلُه ألاٞٗا٫ُ مً ): ُتابً جُم ولهظا ٢ا٫

ُت واإلاٟاؾض، بدُض حٗٝغ ما مغاجب اإلاٗغوٝ، ومغاجب اإلاى٨غ، ختى ج٣ضم ؤَمَّ  ها اإلاهالر الكٖغ

 
ُ
مُحز بحن ظيـ اإلاٗغوٝ الخ الٗلم بما ظاءث به الغؾل، ٞةنَّ  ٖىض الاػصخام، ٞةنَّ َظا خ٣ُ٣ت

حر الضلُل، ًخِؿغ ٦شحرا, ٞإما مغاجُب  اإلاٗغوٝ واإلاى٨غ،  وظيـ اإلاى٨غ، ؤو ظيـ الضلُل ٚو

 ًُ  ٣ضَّ ومغاجب الضلُل، بدُض 
ُ
غجر ؤ٢ىي  م ٖىض التزاخم ؤٖٝغ ً، ٍو ى٨غ ؤه٨غ اإلاى٨ٍغ اإلاٗغوٞحن ٍو

 .(1114)(زانت الٗلماء بهظا الضًًالضلُلحن، ٞةهه َى 

 ٞاهٓغ ٠ُ٦ ظٗله زانَّ 
َ
بهظا الضًً, ولى ٧ان في الىٓغ بلى مُل٤ اإلاهالر ٦ٟاًت,  الٗلماِء  ت

 البكغ. لكاع٦هم في طل٪ ٣ٖالءُ 

ب   –ومجها  ى ٢ٍغ مٟاؾض, هالر ال ج٩ىن زالهت, بل مكىبت بٖامت اإلا : ؤنَّ  –مما ٢بله  َو

٩ىن الخ٨ُم  ُٕ  , وبطا ٧ان ألامُغ مجهما ٛالببالىٓغ بلى ال ٍو ُٗاع الؿلُم بلى اإلا ٦ظل٪, وظب الغظى

ٗت. ى محزان الكَغ  وال٣ؿُاؽ اإلاؿخ٣ُم, َو

مجها  املخًت، وألا٦ثُر  اإلاهالر املخًت ٢لُلت, و٦ظل٪ اإلاٟاؾُض ): بً ٖبض الؿالم٢ا٫ الٗؼ 

 
ُ
ض٫ ٖلُه ٢ىل , وخٟذ ه ٖلُه الؿالم: "ُخ اقخمل ٖلى اإلاهالر واإلاٟاؾض, ٍو ٟذ الجىت باإلا٩اٍع

 .(1115)(الىاع بالكهىاث"

ٗت ٣ًخطخي ؤنَّ  خ٣غاءُ اؾ)٢ا٫ ال٣غافي: و    ما مً مهلخٍت  الكَغ
َ
حها مٟؿضة ولى ٢  بال ٞو
َّ
ذ ل

حها مهلخت وبن ٢لذ ٖلى البٗض, ولى في ال٨ٟغ, ٞةنَّ   ُٞه حَُٗٓم  ٖلى البٗض، وال مٟؿضة بال ٞو

لب صمه وماله, و٦ظل٪ ج٣ى٫ في ؤلاًمان،  ضاوة ؤَل الخ٤ له َو هابخه إلاً قاٌٗهم ٖو ؤَله ٖو

ما، و٢ض ٢ا٫ هللا حٗالى وبطا ٧ان َظا في ؤٖٓم  ألاقُاء مهلخت وؤٖٓمها مٟؿضة ٞما ْى٪ بٛحَر

ِهَما} :في الخمغ واإلاِؿغ ِٗ
ْٟ ًْ هَ َبُر ِم

ْ
٦
َ
ُمُهَما ؤ

ْ
اِؽ َوِبز ُ٘ ِللىَّ ِٞ ِبحر  َوَمَىا

َ
م  ٦

ْ
حِهَما ِبز ِٞ ْل 

ُ
٢})(1116). 

بِ ٢ا٫ هللا حٗالى في قإن الخمغ واإلاِؿغ: })٢ا٫ الُىفي: و 
َ
م  ٦

ْ
حِهَما ِبز ِٞ ْل 

ُ
اِؽ ٢ ُ٘ ِللىَّ ِٞ حر  َوَمَىا

ِهَما ِٗ
ْٟ ًْ هَ َبُر ِم

ْ
٦
َ
ُمُهَما ؤ

ْ
َ٘ َوِبز ى مهلخت، م٘ جًمُّ {، ٞإزبذ الىٟ ُ٘ ىِ , َو ى مٟؿضة، وهٟ ه لئلزم، َو

غي:  الخمغ ْاَغ    ال ًسٟى، ٦ما ٢ا٫ الخٍغ

 ٞةن اإلاضام ج٣ىي الٗٓام ... وحكٟي الؿ٣ام وجىٟي الترح

                                              

 2/127ا٢خًاء الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم ( 1114)

 1/14 ٢ىاٖض ألاخ٩ام( 1115)

 َه ٖبض الغئٝو ؾٗض.( ث: 87الٟهى٫ )م ح جى٣ُذ قغ ( 1116)
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باء ٦شحرا ما ًًٗىجها في ؤهىإ  ٌُ وألَا الٗلماء في الخضاوي  اإلاضاواة واإلاٗالجاث، وعزو بٗ

 بها.

ى ال٣ماع ُٗ  ,وؤما اإلاِؿغ، َو اإلاا٫، بط َى ججاعة مدغمت ٧الغبا، و٧اهىا في  ه ج٨شحُر ٞىٟ

٣ضم ٖلُه،  ، ٍو ظمىن مً ال ًدًٍغ الجاَلُت ًىؾٗىن بما ٌؿخُٟضون مىه ٖلى اإلاؿا٦حن، ٍو

ؿمىهه البرم، ؤي: البسُل.  َو

بإ٧ل اإلاا٫  ًُ ، ٞةٞؿاص ال٣ٗل في الخمغ، والخٛابُ ا التي جغجب ٖلحها ؤلازُم هموؤما مٟؿضتُ 

 .(1117)(بالباَل في اإلاِؿغ

ت  بنَّ ): الكاَبي٢ا٫ و    -اإلاهالر الضهٍُى
 
ها ال ًخسلو ٧ىجُ  - َىا مً خُض هي مىظىصة

ما ًغظ٘ بلى ٢ُام خُاة ؤلاوؿان وجمام ِٖكه، وهُله ما  :مدًت، وؤٖجي باإلاهالر مهالَر 

ظا في ج٣خ ال١، َو ال١، ختى ٩ًىن مىٗما ٖلى ؤلَا ه الكهىاهُت وال٣ٗلُت ٖلى ؤلَا
ُ
ًُه ؤوناٞ

خُاص ال ٩ًىن؛ ألنَّ  ذ ؤو ٦ثرث، ج٣ترن بها ؤو  مجغص الٖا
َّ
ل
َ
جل٪ اإلاهالر مكىبت بخ٩ال٠ُ ومكا١، ٢

حر طل٪، ٞةنَّ   حؿب٣ها ؤو جلخ٣ها، ٧األ٧ل، والكغب، واللبـ، والؿ٨جى، والغ٧ىب، والى٩اح، ٚو

  َظٍ ألامىَع 
ُ
ت لِؿذ بمٟاؾَض  اإلاٟاؾَض  ىا٫ بال ب٨ض وحٗب. ٦ما ؤنَّ ال ج مً خُض  مدًٍت  الضهٍُى

 ُ٘   الىظىص، بط ما مً مٟؿضةٍ  مىا٢
ُ
٣ترن بها ؤو ٌؿب٣ها ؤو ًدبٗها ٟغَ ج ت بال ٍو ى في الٗاصة الجاٍع

٤ والل٠ُ  ضل٪ ٖلى طل٪ ما َى ألانل، وطل٪ ؤن َظٍ الضامً الٞغ ع وهُل اللظاث ٦شحر، ٍو

حن والازخالٍ بحن ال٣بُلحن، ٞمً عام اؾخسالَم ِي وُ  ٞحها لم  ظهٍت  ٗذ ٖلى الامتزاط بحن الُٞغ

 
ُ
اه بىيٗها ٖلى  طل٪ ؤلازباُع  ه الخجغبت الخامت مً ظمُ٘ الخالث٤، وؤنُل ٣ًضع ٖلى طل٪، وبَغ

ْحِر الابخالء والازخباع والخمدُو، ٢ا٫ هللا حٗالى: }
َ
خ
ْ
ّغِ َوال

ْم ِبالكَّ
ُ
ى٦
ُ
ْبل
َ
 َوه

ً
ْخَىت ْم ، }{ِٞ

ُ
٨ ًُّ
َ
ْم ؤ

ُ
َى٦
ُ
ْبل َُ ِل

 
ً

َمال َٖ  ًُ ْخَؿ
َ
، وخٟذ الىاع  {، وما في َظا اإلاٗجى، و٢ض ظاء في الخضًض:ؤ "خٟذ الجىت باإلا٩اٍع

  بالكهىاث"، ٞلهظا لم ًسلو في الضهُا ألخٍض 
 
 زالُت مً قغ٦ت الجهت ألازغي. ظهت

  ٞةطا ٧ان ٦ظل٪، ٞاإلاهالر واإلاٟاؾض الغاظٗت بلى الضهُا بهما
ُ
م ٖلى م٣خطخى ما ٚلب، ٟهَ ج

  ٞةطا ٧ان الٛالُب 
َ
ا، وبطا ٚلبذ الجهت ألازغي، ٞهي  ظهت اإلاهلخت، ٞهي اإلاهلخت اإلاٟهىمت ٖٞغ

ا، ولظل٪ ٧ان الٟٗل طو الىظهحن ميؿىبا بلى الجهت الغاجخت، ٞةن  اإلاٟؿضة اإلاٟهىمت ٖٞغ

٣ا٫ ُٞه: بهه مهلخت، وبطا ٚلبذ ظهت اإلاٟؿض مهغوب ٖىه، ة، ٞعجخذ اإلاهلخت، ٞمُلىب، ٍو

                                              

 3/422قغح مسخهغ الغويت ( 1117)
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٣ا٫: بهه مٟؿضة،  هه مهلخت ؤو بٞال ٣ًا٫ ُٞه ، (1118)وبطا اظخم٘ ُٞه ألامغان ٖلى حؿاوٍ ٍو

 ٖلى ما ظغث به الٗاصاث في مشله. مٟؿضة

خُاص، ٞهي ٢ا٫:  ٞاإلاهلخت بطا ٧اهذ هي الٛالبت ٖىض مىاْغتها م٘ اإلاٟؿضة في خ٨م الٖا

ا، ولخدهُلها و٢٘ الُلُب  ٤ٍ اص، لُجغي ٢اهىجُ ٖلى الٗب اإلا٣هىصة قٖغ وؤَضي  ها ٖلى ؤ٢ىم ٍَغ

 
ُ
ت في  ها ؤجمَّ ؾبُل، ول٩ُىن خهىل وؤ٢غب وؤولى بيُل اإلا٣هىص ٖلى م٣خطخى الٗاصاث الجاٍع

  الضهُا، ٞةْن 
َ
 َٗ بِ ج

 
لبه. و٦ظل٪  ؤو مك٣ت، ٞلِؿذ بم٣هىصةٍ  ها مٟؿضة ُت طل٪ الٟٗل َو في قٖغ

 
ُ
خُاص، ٞغَ  بطا ٧اهذ هي الٛالبت بالىٓغ بلى اإلاهلخت في اإلاٟؿضة  خ٨م الٖا

ْ
ا،  ها َى اإلا٣هىصُ ُٗ ٞ قٖغ

 ُٗ  ُٞمشلها، خؿبما ٌكهض له ٧لُّ  ؤلام٩ان الٗاصي ها ٖلى ؤجم وظىٍِ وألظله و٢٘ الىهي، ل٩ُىن ٞع

  ٣ٖل ؾلُم، ٞةْن 
 
ؤو لظة، ٞلِؿذ هي اإلا٣هىصة بالىهي ًٖ طل٪ الٟٗل، بل  جبٗتها مهلخت

٣خطخى الىهي، ٦ما ٧اهذ ظهت اإلاٟؿضة اإلا٣هىص ما ٚلب في املخل، وما ؾىي طل٪ ملػى في م

 .(1119)(ملٛاة في ظهت ألامغ

  بنَّ ٢ا٫ ؤًًا: )و 
 
٠ مكىبت

َّ
  باإلاًاع ٖاصة، ٦ما ؤنَّ  اإلاىاٞ٘ الخانلت للم٩ل

 
ت  اإلاًاع مدٟٞى

ت ومُلىبت ؤلاخُاء، بدُض بطا صاع ألامُغ  ببٌٗ اإلاىاٞ٘، ٦ما ه٣ى٫: بنَّ  الىٟىؽ مدترمت مدْٟى

ا بحن بخُائها وبجالٝ اإلاا٫  ا ؤولى، ٞةن ٖغى بخُاَئ ٖلحها، ؤو بجالٞها وبخُاء اإلاا٫، ٧ان بخُاَئ

بماجت الضًً، ٧ان بخُاء الضًً ؤولى وبن ؤصي بلى بماجتها، ٦ما ظاء في ظهاص ال٨ٟاع، و٢خل اإلاغجض، 

حر طل٪، و٦ما بطا ٖاعى بخُاء هٟـ واخضة بماجت هٟىؽ ٦شحرة في املخاعب مشال، ٧ان بخُاء  ٚو

ُه مىٟٗت ْاَغة،  الىٟىؽ ال٨شحرة ؤولى، و٦ظل٪ بطا ٢لىا: ألا٧ل والكغب ُٞه بخُاء الىٟىؽ، ٞو

م٘ ؤن ُٞه مً اإلاكا١ وآلاالم في جدهُله ابخضاء وفي اؾخٗماله خاال وفي لىاػمه وجىابٗه اهتهاء 

                                              

٢ا٫ ابً ال٣ُم: )وؤما اإلاؿئلت الشاهُت وهي ما حؿاوث مهلخخه ومٟؿضجه, ٣ٞض ازُخِل٠ في وظىصٍ وخ٨مه, ( 1118)

, وهٟاٍ آزغون, والجىاُب َظا ال٣ؿم ال وظىَص له وبن خهٍغ الخ٣ؿُُم, بل ال خٟهُل: بما ؤن ٩ًىن ٞإزبذ وظىَصٍ ٢ىم 

ى عاجر اإلاٟؿضة, وؤما ٞٗل ٩ًىن خهىله ؤولى  ى عاجر اإلاهلخت, وبما ؤن ٩ًىن ٖضمه ؤولى به َو خهىله ؤولى بالٟاٖل, َو

ه, ٞةن  َُ ان ٞهظا مما لم ٣ًم صلُل ٖلى زبىجه, بل الضلُل ٣ًخطخي هٟ ضمه ؤولى به إلاٟؿضجه, و٦الَما مدؿاٍو به إلاهلخخه, ٖو

اإلاىٟٗت واإلاًغة, واللظة وألالم, بطا ج٣ابال ٞال بض ؤن ٌٛلب ؤخضَما آلازغ, ُٞهحر الخ٨م للٛالب, وؤما اإلاهلخت واإلاٟؿضة, و 

ى مدا٫,  خهاصما بدُض ال ٌٛلب ؤخضَما آلازغ ٞٛحر وا٢٘ ؤنال, ٞةهه بما ؤن ٣ًا٫: ًىظض ألازغان مٗا, َو ؤن ًخضاٞٗا ٍو

ى ممخى٘ ؤًًا, لىظىص م٣خًُه, وبما ؤن ٣ًا٫ لخهاصمها في املخل الىاخض, وبما ؤن ٣ًا٫: ًمخى٘ وظىص  ً, َو ٧ل مً ألازٍغ

ظا املخا٫ بهما وكإ مً  ً مً ٚحر مغجر, َو ى ممخى٘, ألهه جغظُذ ألخض الجاثٍؼ بىظضان ؤخضَما صون آلازغ م٘ حؿاوحهما, َو

ً وجهاصمهما, ٞهى مدا٫, ٞال بض ؤن ٣ًهغ ؤخضَما ناخبه ٩ُٞىن الخ٨م له(. مٟخ اح صاع الؿٗاصة ٞغى جضاٞ٘ اإلاازٍغ

 )ٍ املجم٘( . )ػ( 897 - 2/896

 46 - 2/44( اإلاىا٣ٞاث 1119)
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ٓم، وهى حهت اإلاهلخت التي هي ٖماص الضًً وم٘ طل٪، ٦شحرا.  فاإلاٗخبر بهما هى ألامغ ألٖا

بن الٗلالء كض اجفلىا ٖلى هظا الىٕى في الجملت، ختى , الىفىؽ ً خُث ؤهىاءُ والضهُا، ال م

 ًُ ، ٣ٞض اج٣ٟىا في الجملت ٖلى اٖخباع الكٕغ ما ؤحى به الكٕغ ضعهىا مً جفانُلها كبَل وبن لم 

ب٢امت الخُاة الضهُا لها ؤو لآلزغة، بدُض مىٗىا مً اجبإ ظملت مً ؤَىائهم بؿبب طل٪، َظا 

  ض الكٕغ ٖلى غحر ش يء،وبن واهىا بفل
 َ
هفالكٕغ إلا

 
ن هظا ول ٟحن ٖلُه ا حاء بح 

َّ
، وخمل اإلا٩ل

ا ل٣ُُمىا ؤمَغ  ا ؤو ٦َغ  .(1120)(صهُاَم آلزغتهم َٖى

  اٖلم ؤنَّ ): بً ٖبض الؿالم و٢ا٫ الٗؼ
ُ
ؼة اإلاأ٧ل  الىظىص، ٞةنَّ  اإلاهالر الخالهت ٍٖؼ

ن بها، ؤو ؾاب٤، ؤو بال بَىَهٍب م٣ترِ واإلاكاعب واإلاالبـ واإلاىا٦ذ واإلاغا٦ب واإلاؿا٦ً ال جدهل 

ِ  الخ٤، وؤنَّ 
ّ
ًُ  ها قا١ٌّ الؿعي في جدهُل َظٍ ألاقُاء ٧ل ىا٫ بال ب٨ض وحٗب، ٖلى مٗٓم الخل٤ ال 

ىٛهها، ٞخدهُُل  َظٍ ألاقُاء قا١. ؤما اإلاأ٧ل  ٞةطا خهلذ ا٢ترن بها مً آلاٞاث ما ًى٨ضَا ٍو

ؿعي في جدهُلها. زم ًخإلم بما ًهحر بلُه واإلاكاعب ُٞخإلم ؤلاوؿان بكهىتها، زم ًخإلم بال

الُٗام والكغاب مً الىجاؾت وألا٢ظاع ومٗالجت ٚؿله بُضٍ. وؤما اإلاالبـ ٞمٟاؾضَا مك٣ت 

ا٦دؿابها، وما ٣ًترن بها مً آٞاتها؛ ٧الخسغ١ والخٟخ٤ والبلى والاخترا١. وؤما اإلاىا٦ذ ُٞخإلم اإلاغء 

اإلاغا٦ب ٞمٟاؾضَا مك٣ت ا٦دؿابها والٗىاء في  بماجها وه٣ٟتها و٦ؿىتها وظمُ٘ خ٣ى٢ها. وؤما

ال٣ُام بٗلٟها وؾ٣حها وخٟٓها وؾُاؾتها، وما ٖؿاٍ ًلخ٣ها مً آلاٞاث، و٦ظل٪ الغ٤ُ٢ ُٞه 

َظٍ اإلاٟاؾض. وؤما اإلاؿا٦ً ٞال جدهل بال ب٨ض وههب، وج٣ترن بها آٞاتها مً الاجهضام والاخترا١ 

ال ٌؿخُُ٘ ي٣ُها، واحؿاٖها ٖلى مً ًخإلم  والتزلؼ٫ والخُٗب وؾىء الجاع، وال٤ًُ ٖلى مً

باحؿاٖها، وؾىء ن٣ٗها في الىزامت والضمامت والبٗض مً اإلااء ومجاوعة ألاجىهاث والخماماث 

 
ُّ
  إلاا ُٞه مً آلاالم، ٞال جدهُل  ه مٟاؾُض واإلاضابٜ طواث الغواثذ اإلاؿخسبشاث. والاقتهاء ٧ل

ُ
 لظة

 
ُّ
 ٧اهذ الُب٘ بخل٪ الكهىة، ٞةن  ِم قهىة بال بخإل

 
ٖاظلت ؤو آظلت ٣ٌٗبها ما  بلى مٟؿضةٍ  ماصًت

ظابا وبُال قهىةِ  بَّ ًيبجي ٖلحها مً اإلاٟاؾض الٗٓام، وُع  ال ٖو  .(1121)(ؾاٖت ؤوعزذ خؼها ٍَى

 ٢لذ: وفي َظا بقاعة بلى مالخٓت ٖىا٢ب ألامىع ومأالتها. 

  و٢ض ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )بنَّ 
َ
  :ال٣ِٗل  زانت

ُ
 .(1122)الٗىا٢ب( مالخٓت

                                              

 65 - 2/64( اإلاىا٣ٞاث 1120)

 8 - 1/7 ٢ىاٖض ألاخ٩ام( 1121)

 (104عويت املخبحن )م ( 1122)
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ُُ  ,الخُىان ًمحز بُبٗه بحن مىا٢٘ ما ًًٍغ وما ًىٟٗه بنَّ ): ؤًًاو٢ا٫  َ٘ اْ ٞ ٖلى  زغ الىاٞ

ًُ  ؤُٖي ال٣َٗل  الًاع, وؤلاوؿاُن  محز به بحن ما ًًٍغ وما ًىٟٗه, ؤو ٖٝغ لهظا اإلاٗجى, ٞةطا لم 

ًَ  طل٪ وآزغ ما ًًٍغ ٧ان خا٫ُ  ض٫ ٖلى طل٪ ؤنَّ  الخُىان البهُم ؤخؿ ً البهُمت جهِب مِ  مىه, ٍو

ًٖ ال٨ٟغ والهم, ولهظا  َجيء زا٫ٍ  ُٗم واإلاكغب واإلاى٨ذ ماال ًىاله ؤلاوؿان, م٘ ٍِٖل لظة اإلا

 
ُ
ا وهي مجهم٨ت ٖلى قهىاتها, ح ال ًىاله ما ًىاله  , وآلاصميُّ لفلضان الٗلم بالٗىاكبؿا١ بلى مىدَغ

حر طل٪, ٞلى ٧ان هُُل    الخُىان ل٣ىة ال٨ٟغ الكاٚل وي٠ٗ آلالت اإلاؿخٗملت ٚو
ً
 اإلاكخهى ًُٞلت

حر خٔ آلاصمي  ,إلاا بسـ مىه خ٤ آلاصمي الظي َى زالنت الٗالم ووٞغ مىه خٔ البهاثم وفي جٞى

ت ٖىى ًٖ طل٪  .(1123)(مً ال٣ٗل والٗلم واإلاٗٞغ

ٗت ٞةنَّ  ٨ظا الكَغ  لها هٓغا في اإلاأالث والٗىا٢ب جغاُٖه في ؤخ٩امها. ٢لذ: َو

ُت ما ٢ض ًبضو ُٞه  بنَّ ): ٢ا٫ ابً ٖاقىع   مً الخ٩ال٠ُ الكٖغ
َّ
ٟحن، خغط  وبيغاع  للم٩ل

ُذ  م بُٗها, ول٨ً اإلاخضبَغ  مهالَر  وجٍٟى م قغب الخمغ وجدٍغ بطا جضبغ في جل٪  ٖلحهم، ٦خدٍغ

ٗاث ْهغث له مهالُخها في ٖىا٢ب ألامىع    .(1124)(الدكَغ

ال  ,ُٞامغ بها ؤو جباح ,مٟاؾَض  اإلاهالِر  عبما ٧اهذ ؤؾباُب و٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم: )

 ل٩ىجها مٟاؾض بل ل
ً
هالر، وطل٪ ٣٦ُ٘ ألاًضي اإلاخأ٧لت خٟٓا لؤلعواح، اإلابلى  ٩ىجها ماصًت

 
ُّ
ُت ٧ل  و٧املخاَغة باألعواح في الجهاص، و٦ظل٪ ال٣ٗىباث الكٖغ

ً
 ل٩ىجها مٟاؾَض  ها لِؿذ مُلىبت

 اغَّ ٣٦ُ٘ الؿُّ  ,هاُتمً قٖغ اإلا٣هىصةِ  ألصائها بلى اإلاهالربل 
ُ
٤ و٢خل الجىاة ا١ُ و٢ ٕ الٍُغ

بهم,ة وظلوعظم الؼها غاث، ٧ل َظٍ مٟاؾض ؤوظبها الكٕغ لخدهُل ما  ضَم وحٍٛغ و٦ظل٪ الخٍٗؼ

ِ عُ 
ّ
 ب ٖلحها مً اإلاهالر الخ٣ُ٣ت، وحؿمُتها باإلاهالر مً مجاػ حؿمُت الؿبب باؾم اإلاؿبب. ج

ال ل٩ىجها مهالر بل ألصائها بلى  ,ٞىهى الكٕغ ٖجها ,مهالَر  اإلاٟاؾِض  وعبما ٧اهذ ؤؾباُب ٢ا٫: 

هاث بتر٥ اإلاٟاؾض, وطل٪ ٧ا لؿعي في جدهُل اللظاث املخغماث والكبهاث اإلا٨غوَاث والتٞر

ٖجها ال ل٩ىجها مهالر بل ألصائها بلى اإلاٟاؾض  ىهيٌّ م ٞةجها مهالُر  ,مكا١ الىاظباث واإلاىضوباث

 .(1125)(بوحؿمُتها مٟاؾض مً مجاػ حؿمُت الؿبب باؾم اإلاؿبَّ  ,تُالخ٣ُ٣

ِٞ  م٣هىص   ر  ٞٗا٫ مٗخبَ في مأالث ألا  الىُٓغ ): ٢ا٫ الكاَبيولهظا  ا, ٧اهذ ألاٞٗا٫ مىا ٣ت قٖغ

  ض ال ًد٨م ٖلى ٍٞٗل املجتهِ  ؤو مسالٟت، وطل٪ ؤنَّ 
َّ
ٟحن باإل٢ضام ؤو مً ألاٞٗا٫ الهاصعة ًٖ اإلا٩ل

                                              

 (472)م  الؿاب٤( 1123)

ٗت ؤلاؾالمُت )م 1124)  (36( م٣انض الكَغ

 1/14( ٢ىاٖض ألاخ٩ام 1125)
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ُٞه  مكغوٖا إلاهلخٍت ٣ٞض ٩ًىن باإلحجام بال بٗض هٍٓغ بلى ما ًاو٫ بلُه طل٪ الٟٗل، 

 
ُ
 ح

َ
  ب، ؤو إلاٟؿضة جضعؤ، ول٨ً له مأ٫  ؿخجل

ُ
مكغوٕ  هض ُٞه، و٢ض ٩ًىن ٚحَر ٖلى زالٝ ما ٢

ٖلى زالٝ طل٪، ٞةطا ؤَل٤ ال٣ى٫ في  جىضٞ٘ به، ول٨ً له مأ٫   جيكإ ٖىه ؤو مهلخٍت  إلاٟؿضةٍ 

ض  ألاو٫ باإلاكغوُٖت، ٞغبما ؤصي اؾخجالب اإلاهلخت ُٞه بلى اإلاٟؿضة حؿاوي اإلاهلخت ؤو جٍؼ

و٦ظل٪ بطا ؤَل٤ ال٣ى٫ في الشاوي بٗضم  ,ٖلحها، ٩ُٞىن َظا ماوٗا مً بَال١ ال٣ى٫ باإلاكغوُٖت

ض، ٞال ًصر بَال١ُ  ال٣ى٫  مكغوُٖت عبما ؤصي اؾخضٞإ اإلاٟؿضة بلى مٟؿضة حؿاوي ؤو جٍؼ

ى مجا٫   ,بٗضم اإلاكغوُٖت ِٛ  للمجتهض نٗب اإلاىعص، بال ؤهه ٖظب اإلاظا١ مدمىصُ  َو  ، ظاٍع ّب ال

ٗت  .(1126)(ٖلى م٣انض الكَغ

لر اإلاغؾلت ؤمغا الػما اض الىٓغ في باب اإلاهٖىٓت الٗا٢بت ومالخاإلاأ٫  اٖخباُع  ٧انومً َىا 

 واظبا.

ًجب في َظٍ اإلاؿإلت )ٌٗجي مؿإلت اإلاهلخت اإلاغؾلت( )٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي: 

ىا٢بها, ٞال ًد٨م املجتهُض  ه ٚحُر واخٍض ٣َ ٦ما خ٣َّ   مً املخ٣٣حن ؤن ًىدبه للىٓغ في مأالث ألامىع ٖو

 مً ؤٞٗا٫ ا ٖلى ٍٞٗل 
َّ
ٟحن باإل٢ضام ٖلُه ؤو ؤلاحجام ٖىه بال بٗض هٍٓغ ُٞما ًاو٫ بلُه, إلا٩ل

ٕ   ٞغبما ًٓهغ في ٍٞٗل    إلاهلخٍت  ؤهه مكغو
ُ
 ح

َ
جيكإ ٖىه, ل٨ً مأله  ٖىه إلاٟؿضةٍ  ب, ؤو مىهيٌّ ؿخجل

  .(1127)(ٖلى زالٝ طل٪

 في نىعجِ  الجهاصَ  ؤال جغي ؤنَّ ): ٢ا٫ ابً ٖاقىع 
ُ
ِٝ  ه مٟؿضة ى آًل  الىٟىؽ وألامىا٫، َو بجال

بلى خماًت البًُت وخٟٔ ؾالمت ألامت وب٣ائها في ؤمً, ٩ٞان مً ؤٖٓم الىاظباث، بط لى جغ٧ٍى 

 ًٟ
َ
ه جل

ُ
٣بهم جغ٦ هم الجهاص( اأٖل ُٟ ْخِل ًُ  .(1128)ؤَٖٓم ب٨شحٍر مما 

ىا}: هللا جباع٥ وحٗالىولهظا ٢ا٫  َُ َغ
ْ
٨
َ
ْن ج

َ
ى ؤ سخَ َٖ ْم َو

ُ
٨
َ
ٍ  ل ْغ

ُ
َى ٦ َُ ٣َِخا٫ُ َو

ْ
ُم ال

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ ِخَب 

ُ
ًئا  ٦ ِْ

َ
ق

ُمىَن 
َ
ل ْٗ
َ
 ح
َ
ُخْم ال

ْ
ه
َ
ُم َوؤ

َ
ل ْٗ ٌَ  ُ

َّ
ْم َواَّلل

ُ
٨
َ
غٌّ ل

َ
َى ق َُ ًئا َو ِْ

َ
ىا ق ِدبُّ

ُ
ْن ج

َ
ى ؤ سخَ َٖ ْم َو

ُ
٨
َ
ْحر  ل

َ
َى ز َُ  .{َو

ْم }٢ىله: )٢ا٫ ابً ٖاقىع: 
ُ
٨
َ
ٍ  ل ْغ

ُ
َى ٦ َُ ها بالىاو، ول٪ ؤن ، خا٫ الػمت, وهي ًجىػ ا٢تراجُ {َو

 
ً
ت ٖلى ظملت:  ججٗلها ظملت ٣َِخا٫ُ }زاهُت مُٗٞى

ْ
ُم ال

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ ِخَب 

ُ
بهظا إلاا ٧ان مٗلىما  الخبَر  ، بال ؤنَّ {٦

 
َ
مً ؤلازباع الػَم الٟاثضة، ؤٖجي ٦خبىاٍ ٖل٨ُم وهدً ٖاإلاىن ؤهه  بحن حٗحن ؤن ٩ًىن اإلاغاصُ للمساَ

ُم }ٖل٨ُم، وعبما عجر َظا الىظه ب٣ىله حٗالى بٗض َظا:  قا١ٌّ 
َ
ل ْٗ
َ
 ح

َ
ُخْم ال

ْ
ه
َ
ُم َوؤ

َ
ل ْٗ ٌَ  ُ

َّ
... {ىَن َواَّلل
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ِ٘  ؤنَّ  ومٗلىم   الخ٩ل٠ُ ال ًسلى ًٖ  ؤ٦ثَر  ا, ألنَّ يً به بغِ  ي الخ٩ل٠ُِ ال جىافي جل٣ِّ  الَٟٗل  ٦غاَُت الُب

َُ }... و٢ىله: (1129)مك٣ت َغ
ْ
٨
َ
ْن ج

َ
ى ؤ سخَ َٖ ْم َو

ُ
٨
َ
ْحر  ل

َ
َى ز َُ ًئا َو ِْ

َ
ُج بلُه لضٞ٘ اخخِ  جظًُل   {ىا ق

ُم }الاؾخٛغاب الىاشخئ ًٖ ٢ىله: 
ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ ِخَب 

ُ
٣ِ ٦

ْ
ْم ال

ُ
٨
َ
ٍ  ل ْغ

ُ
َى ٦ َُ ، ألهه بطا ٧ان م٨غوَا ٩ٞان {َخا٫ُ َو

ًَ  قإُن  ًَّ بَ ٨خُ عخمت هللا بسل٣ه ؤال  سخى)وظملت  بهظا لضٞ٘ طل٪. َل ه ٖلحهم, ٞظ ت ٖلى  (ٖو مُٗٞى

ى زحر ل٨م)، وظملت (٦خب ٖل٨ُم ال٣خا٫)ظملت  الصخُذ مً مجيء  ٖلى (قِئا)خالُت مً  (َو

ظا ال٨المُ  .الخا٫ مً الى٨غة   َو
ُّ
 جلُ

 
مً هللا حٗالى لغؾىله واإلاامىحن، وبن ٧ان ؾبداهه ٚىُا  ٠

 ًَ ُُ إُم ًٖ البُان والخٗلُل، ألهه  ًَّ غ ٞ ًٟ  ُإ، ول٨ ا مً مك٣ت الخ٩ل٠ُ، في بُان الخ٨مت جسُٟ

ُض  ُه حٍٗى   ٞو
َّ
ٗت مٗل  اإلاؿلمحن بخل٣ي الكَغ
َ
خ٨مت الخ٩ل٠ُ حٗخمض  ت مظللت, ٞإقاع بلى ؤنَّ ل

ُ٘ (1130)الءمت الُب٘ ومىاٞغجهحٗخمض ُم وصعء اإلاٟاؾض، وال  اإلاهالَر  ُه  ، بط ٨ًٍغ الُب قِئا ٞو

 ُٗ  هٟ
ُ
ُه َال٦ ٢ض ٩ًىن  الصخيءَ  ، ٞةنَّ وطلً باٖخباع الٗىاكب والغاًاثه، ه, و٢ض ًدب قِئا ٞو

 وقإُن  ن ٦غحها مىاٞغا وفي اعج٩ابه نالح,لظًظا مالثما ول٨ً اعج٩ابه ًٟطخي بلى الهال٥، و٢ض ٩ًى 

  ظمهىعِ 
ُ
 ًٖ  الىاؽ الٟٛلت

ُ
 َم هما، ٩ٞاهذ الكغاج٘ وَخ الٗا٢بت والٛاًت ؤو ظهل

َ
ها مً الٗلماء تُ ل

 
ُ
وهللا ٌٗلم )ٖلى ألاٞٗا٫ والترو٥ باٖخباع الٛاًاث والٗىا٢ب... وظملت  الىاَؽ  ُى غِّ َد والخ٨ماء ج

ان ص٫ ٖلحهما ما ٢بله (حٗلمىن )و (ٌٗلم)للجمُ٘، ومٟٗىال  جظًُل   (وؤهخم ال حٗلمىن   :ؤي ,مدظٞو

 ٖلى ما هي ٖلُه, والىاُؽ  هللا ٌٗلم ألاقُاءَ  وؤهخم ال حٗلمىجهما، ألنَّ  والكغَّ  الخحَر وهللا ٌٗلم 

ِٞ  َم ٌكدبه ٖلحهم الٗلم, ُٞٓىىن اإلاالثِ  اإلاؿلمحن  مً َظا حٗلُُم  واإلا٣هىصُ  ياعا. َغ هاٞٗا, واإلاىا

 ه مما لم جدبحن لىا نٟخُ  والخحر، وؤنَّ  ؤهه الهالُح  هللا حٗالى باٖخ٣اِص  جل٣ي ؤمغِ 
َّ
 ٠ِ ً ألاٞٗا٫ اإلا٩ل

 
ُ
  بإنَّ  ًُ ى٢ِ بها ه

ً
 بَ مىاِؾ  ُٞه نٟت

ً
لخ٨م الكٕغ ُٞه, ٞخُلبها ب٣ضع ؤلام٩ان ٖسخى ؤن هضع٦ها،  ت

  َٕ ّغِ َٟ لىُ 
َ
ضزل جدذ َظا مؿاثُل ٣ِ ٖلحها وه ًُ  مؿال٪ الٗلت، ألنَّ  ِـ, ٍو ٍ وجهُه جغي ؤمغَ هللا حٗالى ال 

٤ ٖلمه   .(1131)(بال ٖلى ٞو

                                              

" : ) ( ج٣ضم في بٌٗ َىامل ال٨خاب ٢ى٫ُ 1129) ٢ا٫ بٌٗ ؤَل اإلاٗاوي: َظا ال٨ٍغ مً خُض البٛىي في "جٟؿحٍر

ِغَىا ؤمَغ هللا حٗالى
َ
ا ُٞه مً ماهت اإلاا٫ ومك٣ت الىٟـ وزُغ الغوح، ال ؤجهم ٦

َ
 ٫ ال٣اؾمي فيى (. و٢هٟىُع الُب٘ ٖىه, إلِا

( : " ظا ال٨ٍغ بهما خهل مً خُض هٟىُع الُب٘ ًٖ ال٣خا٫"جٟؿحٍر إلاا ُٞه مً ماهت اإلاا٫، ومك٣ت الىٟـ، وزُغ الغوح  -َو

٠ به, ٧اإلاٍغٌ الكاعب للضواء البك٘ -والخٝى ِ
ّ
ل
ُ
 ال جىافي الّغِياَء بما ٧

 
 (. ٞال ًىافي ؤلاًماَن, ألنَّ ٦غاَت الُب٘ ظبلُت

ىا ما في واإلاٗجى ٖ( ٢ا٫ ابً ُُٖت: )1130) ى زحر ل٨م في ؤه٨م حٛلبىن وجٓهغون سخى ؤن ج٨َغ الجهاص مً اإلاك٣ت َو

ى قغ ل٨م في ؤه٨م حٛلبىن وجظلىن  سخى ؤن جدبىا الضٖت وجغ٥ ال٣خا٫ َو وحٛىمىن وجاظغون، ومً ماث ماث قهُضا، ٖو

ظَب ؤمغ٦م، وفي ٢ىله حٗالى } ُم ٍو
َ
ل ْٗ ٌَ  ُ

َّ
 ٢ىة ؤمغَواَّلل

َ
 1/289(. املخغع الىظحز  { آلاًت

غ( 1131) غ والخىٍى  323 - 2/319 الخدٍغ
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 ؾض ٢ض ٩ًىن وؿبُا بياُٞا.واإلاٟااإلاهالر  حُٗحن ومجها: ؤنَّ 

ه وبن ٧ان ًىا٤ٞ ال٣بُذ ٖلى ما ًسال٠ ٚغيَ  ؤلاوؿان ٢ض ًُل٤ اؾَم  بنَّ ٢ا٫ الٛؼالي: )

، ول٨ىه ال ًلخٟذ بلى الٛحر، ٩ٞلُّ  ٚغَى  ٍ٘  ٚحٍر لظل٪ ٞ ,مكٛٝى بىٟؿه ومؿخد٣غ ما ٖضاٍ َب

ه ؤهه ٢بُذ في خ٣ه ببُ هه ٢بُذ في ُٖىه، وؾب :٣ض ٣ًى٫ ٞ ,ًد٨م ٖلى الٟٗل مُل٣ا بإهه ٢بُذ

 ًَّ   ٧لُّ  اه ٧إجهؤٚغايَ  بمٗجى ؤهه مسال٠ لٛغيه، ول٨
َ
م ؤن املخال٠ لخ٣ه  ,م في خ٣هالٗال ُٞخَى

ال١؛ ٞهى  د٨م بااَل مهِب في ؤنل مسال٠ في هٟؿه، ٠ًُُٞ ال٣بذ بلى طاث الصخيء ٍو

ال١؛ وفي بياٞت ال٣بذ بلى طاث ال ئالاؾ٣باح ول٨ىه مسُ  ,صخيءفي خ٨مه بال٣بذ ٖلى الَا

، بل ًٖ الالخٟاث بلى بٌٗ ؤخىا٫ هٟؿه، ٞةهه ٢ض  وميكٍا ٟٚلخه ًٖ الالخٟاث بلى ٚحٍر

 . (1132)(ما ٌؿخ٣بده مهما اه٣لب مىا٣ٞا لٛغيه ٌؿخدؿً في بٌٗ ؤخىاله ٚحَر 

غاَى  بنَّ ٢ا٫ الكاَبي: )و  ى  في ألامغ الىاخض جسخل٠، بدُض بطا هٟظ ٚغُى  ألٚا , َو ٌٍ بٗ

ُ٘  مىخٟ٘ به, جًغع آزغ ملخالٟت ٚغَيه، ٞدهى٫ُ الازخالٝ في ألا٦ثر ًمى٘ مً ؤن ٩ًىن وي

٤ اإلاهالر مُل٣ا، وا٣ٞذ  غاى، وبهما ٌؿخدب ؤمُغَا بىيٗها ٖلى ٞو ٤ ألٚا ٗت ٖلى ٞو الكَغ

غاى ؤو زالٟتها(  . (1133)ألٚا

اإلاىاٞ٘ واإلاًاع ٖامتها ؤن ج٩ىن بياُٞت ال خ٣ُ٣ُت، ومٗجى ٧ىجها بياُٞت  : )بنَّ ؤًًا٢ا٫ و 

ؤو مًاع في خا٫ صون خا٫، وباليؿبت بلى شخو صون شخو، ؤو و٢ذ صون و٢ذ، ؤجها مىاٞ٘ 

وظىص صاُٖت ألا٧ل، و٧ىن اإلاخىاو٫ ٞاأل٧ل والكغب مشال مىٟٗت لئلوؿان ْاَغة، ول٨ً ٖىض 

لظًظا َُبا، ال ٦غحها وال مغا، و٧ىهه ال ًىلض يغعا ٖاظال وال آظال، وظهت ا٦دؿابه ال ًلخ٣ه به 

ظٍ ألامىع ٢لما يغع ٖاظل وال آظل، و  ال ًلخ٤ ٚحٍر بؿببه ؤًًا يغع ٖاظل وال آظل، َو

ججخم٘، ٨ٞشحر مً اإلاىاٞ٘ ج٩ىن يغعا ٖلى ٢ىم ال مىاٞ٘، ؤو ج٩ىن يغعا في و٢ذ ؤو خا٫، وال 

 ج٩ىن يغعا في آزغ. 
ُّ
ظا ٧ل ت إل٢امت َظٍ  ن  ه بحِّ َو في ٧ىن اإلاهالر واإلاٟاؾض مكغوٖت ؤو ممىٖى

 الخُاة، ال لىُل الكهىاث، 
ً
ت م٘ مخابٗت ألاَىاء،  لظل٪، لم ًدهل يغع   ولى ٧اهذ مىيٖى

  .(1134)(اإلاهالر واإلاٟاؾض ال جدب٘ ألاَىاء ول٨ً طل٪ ال ٩ًىن، ٞض٫ ٖلى ؤنَّ 

                                              

 (226الا٢خهاص )م  (1132)
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ُٕ يَ ن اإلاهالر بهما اٖخبرث مً خُض وَ : )بفي مىي٘ الخ٤ولهظا ٢ا٫  ٦ظل٪، ال  ٗها الكاع

 
َّ
 . (1135)يؿب وؤلاياٞاث(٠, بط اإلاهالر جسخل٠ ٖىض طل٪ بالمً خُض بصعا٥ اإلا٩ل

٦ما ج٣ضم له ؤجها ج٩ىن مىاٞ٘ ؤو مًاع في خا٫ صون خا٫، ٣ٞا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ: )

غاى في ألامغ الىاخض جسخل٠، بدُض بطا  وو٢ذ صون و٢ذ، ولصخو صون شخو، وؤنَّ  ألٚا

ٌٍ جًغع آزُغ ملخالٟت ٚغيه,  ٗت ال ًصح ؤن ًىىن جبٗا إلاا ًغاه ُ٘ يْ فىَ هٟظ ٚغُى بٗ  الكَغ

ف مهلخت, ألهه ال ٌؿخدب ألامُغ م٘ طلً، بل بدؿب ما عَ 
 
ُٕ َؾ اإلايل مً ب٢امت الخُاة  مه الكغ

غاى } ِذ ألاَىاَء وألٚا
َ
َماَواُث الضًىا للخُاة آلازغة، ولى هاٞ َؿَضِث الؿَّ َٟ ْم لَ َُ َىاَء َْ

َ
َخ٤ُّ ؤ

ْ
َ٘ ال َب ِى اجَّ

َ
َول

ْعُى 
َ ْ
داٞٓىن ٖلى اٖخباع اإلاهالر  ال٣ٗالء في {، وج٣ضم الضلُُل ٖلى طل٪، وؤنَّ َوألا ًُ الٟتراث ٧اهىا 

، بل م٘ الهغط، و٧اهذ (1136)ٟت والٗض٫هَ بدؿب ٣ٖىلهم، ل٨ً ٖلى وظٍه لم حهخضوا به بلى الىَّ 

ُٕ باإلاحزاناإلاهلخت جٟىث مهلخت ؤزغي، وتهضم ٢اٖضة ؤو ٢ىاٖض,  الظي ًجم٘ بحن  فجاء الكغ

 .(1137)اإلاهالر في ٧ل و٢ذ(

ِ  ٢لذ: ومما ٌٗؼػ ما ٢غعٍ مً
ّ
ض  َؿ ازخالٞها بالي ََ مً جٟاوث  ب وؤلاياٞاث ما َى مكا

 .ٟهىمالىاؽ في ال٣ٗى٫ وال

دباًىىن في جدهُل ما ًخ٣ىه مً  بت ال٣ٗل ٍو ٢ا٫ ابً الجىػي: )ال٣ٗالء ًخٟاوجىن في مَى

الخجاعب والٗلم(
(1138). 

م مسخلٟت, ولِ ـ و٢ا٫ ابً ال٣ُم: )مىاػ٫ الخل٤ مخٟاوجت في ال٣ٗل ؤٖٓم جٟاوث, وؤبهاَع

 .(1139)مً الىاؽ ؤو َاثٟت مُٗىت( ال٣ٗل بإؾٍغ في واخٍض 

غي ناخَبه ٚحَر الؿمٗاوي: )ابً و٢ا٫  ًُ وؤما صالثل ال٣ٗل ٣ٞلما جخ٤ٟ, بل ٣ٖل ٧ل واخض 

غي آلازغ( ًُ  .(1140)ما 

غ في ٦خاب  ٢بٌ عؾى٫ ًٖ ؤلامام مال٪ بً ؤوـ ؤهه ٢ا٫:  "تهظًب آلازاع"وط٦غ ابً ظٍغ

                                              

 5/42 الؿاب٤( 1135)

ي في 1136) ( و٢ض ج٣ضم ؤو٫َ ال٨خاب ؤن اإلاهلخت في ألانل جغظ٘ بلى ظلب )اإلاىٟٗت(, ٞغاظ٘ ما ط٦ٍغ الكُش البَى

هم في طل٪, ٞخدمض هللا ٖلى "يىابِ اإلاهلخت" جدذ جغظمت )زالٝ الٟالؾٟت في  م٣ُاؽ اإلاىٟٗت( لخ٠٣ ٖلى قضًض جىاٖػ

 ( . )ػ(30  - 24وٗمت ؤلاؾالم. عاظ٘ ال٨خاب اإلاظ٧ىع )م 

 5/42اإلاىا٣ٞاث ( 1137)

 ( 5ألاط٦ُاء )م ( 1138)

 3/817( الهىا٤ٖ اإلاغؾلت 1139)

 (47)م  ( الاهخهاع ألصخاب الخضًض1140)
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  جم َظا ألامغ واؾخ٨مل، ٞةهما ًيبػي ؤْن  هللا ملسو هيلع هللا ىلص و٢ض
ُ
 ج
َّ
عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال ًدب٘ الغؤي, ٞةن  آزاُع  َ٘ بَ د

ً ٚلب٪ اجبٗخه, آزغ ؤ٢ىي مىه في الغؤي ٞاجبٗه، ٞإهذ ٧لما ظاء٥ َم  متى اجب٘ الغؤي ظاء عظل  

 .(1141)ٞلم ًب٤ للكإع مًٗجى وال لخ٨مه اجباٖا

ُل ولهظا ظاجُمُت: )٢ا٫ ابً  بغص الىاؽ ٖىض الخىإػ بلى ال٨خاب والؿىت، ٦ما ٢ا٫  ء الخجًز

 } :حٗالى
َ

ُخْم ِفي شخ ْٖ َىاَػ
َ
ِةْن ج

َ
ْم ٞ

ُ
ْمِغ ِمْى٨

َ ْ
وِلي ألا

ُ
ُؾى٫َ َوؤ ىا الغَّ ُٗ ُ َِ

َ
َ َوؤ

َّ
ىا اَّلل ُٗ ُ َِ

َ
ًَ آَمُىىا ؤ ِظً

َّ
َها ال حُّ

َ
اؤ ْيٍء ًَ

ْامِ 
ُ
ْىُخْم ج

ُ
ُؾى٫ِ ِبْن ٦ ِ َوالغَّ

َّ
ى اَّلل

َ
ٍُ ِبل و ُغصُّ

َ
ٞ 

ً
ِوٍال

ْ
إ
َ
ًُ ج ْخَؿ

َ
ْحر  َوؤ

َ
ِلَ٪ ز

َ
ِزِغ ط

ْ
ْىِم آلا َُ

ْ
ِ َوال

َّ
 {، ٞإمغ هللاُ ُىىَن ِباَّلل

ظا َى الىاظب بط لى عُ  الخىإػ بالغص بلى اإلاامىحن ٖىض ىحٗال وا بلى ٚحر طل٪ مً صُّ هللا والغؾى٫... َو

وايُغابا، وق٩ا بال ازخالٞا  ٣ٖى٫ الغظا٫ وآعائهم وم٣اًِؿهم وبغاَُجهم لم ًؼصَم َظا الغصُّ 

َؼ٫َ } :واعجُابا, ولظل٪ ٢ا٫ حٗالى
ْ
ه
َ
ًَ َوؤ ًَ َوُمْىِظِعٍ ِغٍ ِ

ّ
حَن ُمَبك ِ

ُّ ِب ُ الىَّ
َّ
 اَّلل

َ
ض َٗ َب

َ
ٞ 
ً
 َواِخَضة

ً
ت مَّ

ُ
اُؽ ؤ اَن الىَّ

َ
٧

ُِه  ِٞ ىا 
ُٟ َخلَ

ْ
َُما از ِٞ اِؽ  َم َبْحَن الىَّ

ُ
ْد٨ َُ َخ٤ِّ ِل

ْ
٨َِخاَب ِبال

ْ
ُهُم ال َٗ حن الىاؽ خا٦ما ب {, ٞإهؼ٫ هللا ال٨خاَب َم

ال١ بال  ُٞما ازخلٟىا ُٞه، بط ال ًم٨ً الخ٨ُم  بحن الىاؽ في مىاعص الجزإ والازخالٝ ٖلى ؤلَا

 .(1142)(مً الؿماء ٫ٍ مجزَّ  ب٨خاٍب 

ِلم ما ٖلُه بىى  هللاَ  ؤما بٗض ٞةنَّ ) و٢ا٫ في زُبت ٦خابه "جىبُه الغظل الٗا٢ل" : َٖ ؾبداهه 

ًُ  آصمَ  ل٣ىا مِ  ًِ مً ٦ثرة الازخالٝ والاٞترا١, وجبا
ُ
 ال٣ٗى٫ وألازال١, خُض ز

ُ
َ٘ طاِث جىاٞ غ, ً َباج

 ُّٗ ً ومبِىحن لئلوؿاِن  الغؾَل  ب ألا٩ٞاع والخىاَغ, ٞبٗض هللاُ وابخلىا بدك ً ومىظٍع ما  مبكٍغ

م  ًله وحهضًه, وؤهؼ٫ مٗهم ال٨خاَب ًُ  بالخ٤ لُد٨م بحن الىاؽ ُٞما ازخلٟىا ُٞه, وؤمَغ

خهام به خظعا مً الخٟغ١ في الضًً ٖلى الغص بلُه وبلى عؾىله , وخًهم ٖىض الخىإػ بااٖل

 .(1143)(اإلابحن

غي  زم ًٞال ًٖ ازخالٝ ال٣ٗى٫ ٞةنَّ ٢لذ:  ًُ ناخَبه الُىَم ٚحر ما ؤعاٍ ال٣ٗل الىاخض ٢ض 

. ـِ  ؤم

                                              

و٢ض ط٦ٍغ الكاَبي ؤًًا في ( , 10ملخمض الهالر بً مغاص )م  "صاضَّ ضاص ٖلى امغؤة الَخ الِخ "( بىاؾُت ٦خاب: 1141)

خهام" ًله"( , وعواٍ ابً ٖبض البر في 1/186) "الٖا ٢بٌ عؾى٫ هللا نلى هللا ( ولٟٓه: )2/1069) "ظام٘ بُان الٗلم ٞو

ال ًدب٘ الغؤي؛ ٞةهه متى اجب٘ الغؤي ظاء ٖلُه وؾلم و٢ض جم َظا ألامغ واؾخ٨مل، ٞةهما ًيبػي ؤن جدب٘ آزاع عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص و 

 (.عظل آزغ ؤ٢ىي في الغؤي مى٪ ٞاجبٗخه، ٞإهذ ٧لما ظاء عظل ٚلب٪ اجبٗخه ؤعي َظا ال ًخم

 147 - 1/146( صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل 1142)

ت البً ٖبض الهاصي )م 3جىبُه الغظل الٗا٢ل )م ( 1143)  (46( , واهٓغ: ال٣ٗىص الضٍع
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به وبالٜ في ؤلاه٩اع ٖلى مسالٟه زم  ظؼم اإلاغءُ  ٦م مً اٖخ٣اٍص ٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم: )

 . (1144)ؼم بهىابه وخؿىه(جبحن له زٍُا و٢بده بٗض الج

م في ألامغ ؤهه ؤصع٦ه و٢خله ٖلما ال ًإحي ٖلُه الؼماُن )٢ا٫ الكاَبي: و  بال  ٞاإلوؿان وبن ٖػ

ٌكاَض  ؤخٍض  ً ٖلمه ما لم ٨ًً ؤصع٥ ٢بل طل٪, ٧لُّ و٢ض ٣ٖل ُٞه ما لم ٨ًً ٣ٖل, وؤصع٥ مِ 

 .(1145)(طل٪ مً هٟؿه ُٖاها

غخُم البِؿاوي بلى الٗماص ألانٟهاوي و٢ض ٦خب ؤؾخاط البلٛاء ال٣اضخي الٟايل ٖبض ال

ا ؤها ؤزبر٥ ٘ لي شخيء وما ؤصعي ؤو٢٘ ل٪ ؤم البهه ٢ض و٢" مٗخظعا ًٖ ٦الم اؾخضع٦ه ٖلُه:  ؟ َو

٦خابه في ًىمه بال ٢ا٫ في ٚضٍ: لى ٚحر َظا ل٩ان ؤخؿً  به وطل٪ ؤوي عؤًذ ؤهه ال ٨ًخب بوؿان  

ض ل٩ان ٌؿخدؿً ولى ٢ضم َظا ل٩ان ؤًٞل ولى ج ظا مً ؤٖٓم ولى ٍػ غ٥ َظا ل٩ان ؤظمل, َو

ى صلُل    .(1146)"  ٖلى اؾدُالء الى٣و ٖلى ظلت البكغ الٗبر, َو

 .(1147)الاؾخدؿان ؤن ال ٠٣ً بهاخبه ٖلى ؾا١( : )قإُن " ٢ٍىاٖض"و٢ض ٢ا٫ اإلا٣غي في 

ت ال٣ٟهُت"ظاء في  ومً َىا ه "اإلاىؾٖى جشاع في َظٍ ألاًام بحن الُٟىت والُٟىت ) :ما ههُّ

خم ٗاجىا, بذجت ؤنَّ صٖىي الٖا ٗت ؤلاؾالمُت بهما ظاءث لخحر  اص ٖلى اإلاهلخت في حكَغ الكَغ

ظٍ  ت، ٞما ٧ان زحرا ؤزظها به، وما ٧ان قغا ؤٖغيىا ٖىه. َو  البكٍغ
ُ
ض بها باَل خّمٍ  ولمت ، ؤٍع

٘ ؤلاؾالمي  ٞةنَّ    -ظملت وجٟهُال، ٖباصاث ومٗامالث  -الدكَغ
ُ
ض به مهلخت البكغ, ول٨ً  بهما ؤٍع

 ما هي َظ
ُ
ألاَىاء وجغيُت الىٟىؽ الجامدت؟ ؤم هي اإلاهلخت  ٍ اإلاهلخت؟ ؤهي مؿاًغة

ىمت  الىاؽ؟ زم ما الؿبُُل  الخ٣ُ٣ُت التي ٌؿخ٣ُم ٖلحها ؤمُغ  بلى الخٟغ٢ت بحن اإلاهلخت اإلاَى

 ُ٘ باج ه طا٥، الىاؽ ٦ما وٗلم ووكاَض مسخلِ  واإلاهلخت الخ٣ُ٣ُت؟ َو ٟت، ٞما ًدبه َظا ٨ًَغ

ه طا٥ ًدبه َ ظا، واملخب ال ًغي ُٞما ؤخب بال ظاهَب الخحر واإلاهلخت، وال٩اٍع ال ًغي وما ٨ًَغ

حُن  الغيا ًٖ ٧ل ُٖب ٧لُلت، ٦ما ؤن ٖحن السخِ جبضي  ُٞما ٨ًٍغ بال ظاهَب الكغ والًغ, ٖو

 
ُ
ا، و٢ض ا٢خًذ خ٨مت بالكغ في َظٍ الضهُا،  ًسخلِ الخحُر  هللا ؾبداهه وحٗالى ؤْن  اإلاؿاٍو

خت، ؤو مٟؿضة ٖلى مٟؿضة، ؤو م٣اعهت اإلاٟاؾض باإلاهالر وجغظُذ ٖلى مهل مهلخٍت  ٞترظُُذ 

في طل٪ ممً ًخجٍز ًٖ ألاَىاء  بخضاَا ٖلى ألازغي، ٧ل طل٪ ًخُلب ؤن ٩ًىن اإلاهضُع 

                                              

 1/19 ( ٢ىاٖض ألاخ٩ام1144)

خهام للكاَبي 1145)  287 - 3/286( الٖا

 1/17 ٦ك٠ الٓىىن ( 1146)

 (95( ال٣ىاٖض )م 1147)
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ى هللا ؾبداهه وحٗالى، ألهه الٛجيُّ  غاى، َو ض لٗباصٍ الِؿَغ  وألٚا ى الظي ًٍغ وال  ًٖ الٗاإلاحن، َو

ض بهم الٗؿغ(  .(1148)ًٍغ

 ل ًٖ الاهخضاء بلى حؼثُاث اإلاهلخت () عجؼ الٗل

 ُ٘ ه  زم ال٣اَ ِ
ّ
غ جٟانُل اإلاهالر بٗض َظا ٧ل ٟحن مً الاؾدبضاص بخ٣ٍغ

َّ
 في مى٘ اإلا٩ل

ُ
 َى بخالت

ت جٟانُل اإلاهلخت.  الٗاصِة اؾخ٣ال٫َ ال٣ٗل بمٗٞغ

ُٕ مً طل٪ ما ال جضع٦ه ال٣ٗى٫ُ بال : )في "ال٣اهىن"  و٢ض ؾل٠ ٢ى٫ُ الكاَبي ٗخبر الكاع ٌَ ٢ض 

ٗت في الجؼثُاثالىّوِ ٖلُه، ب راث ٢ض ٧اهىا  , ألنَّ وهى ؤهثُر ما صلذ ٖلُه الكَغ
َ
ت َٟ ال٣ٗالء في ال

ًداٞٓىن ٖلى جل٪ ألاقُاء بم٣خطخى ؤهٓاع ٣ٖىلهم، ل٨ً ٖلى وظٍه لم ًخجهىا به بلى الٗض٫ في 

تهضم جٟىث مهلخت ؤزغي، و  توا٢ٗا، واإلاهلخ الخل٤ واإلاىانٟت بُجهم، بل ٧ان م٘ طل٪ الَهَغُط 

 ُٕ ٟت اإلاُل٣ت في ٧ل خحن وفي ٧ل هَ باٖخباع اإلاهلخت والىَّ  ٢اٖضة ؤزغي ؤو ٢ىاٖض, ٞجاء الكاع

ن مً اإلاهالر ما ًُغص وما ٌٗاعيه وظه آزغ مً اإلاهلخت  .(خا٫، وبحَّ

خهام" ا ٖلى الٗباص بم٣خطخى الؿُاؾاث ال الٟتراث ويٗىا ؤخ٩اًم  ؤََل  : )بنَّ  و٢ا٫ في "الٖا

ما وال ٢اٖضة مُغصة م٘ الكٕغ بٗض ما ظاء، بل اؾخدؿىىا ؤمىعا ججض ججض ٞحها ؤنال مىخٓ

تراٝ  ال٣ٗى٫َ  ا، وجغمحها بالجهل والًال٫ والبهخان والخم٤، م٘ الٖا ا بالكٕغ جى٨َغ َغ بٗض جىٍى

ُٕ  بإجهم ؤصع٧ىا ب٣ٗىلهم ؤقُاءَ  ا وجصخُدها، وم٘ ؤجهم ٧اهىا ؤََل  ٢ض وا٣ٞذ وظاء الكغ  بة٢غاَع

لضهُاَم ٚامًت، ل٨جها باليؿبت بلى ما لم ًهِبىا ُٞه  ناثبت، وجضبحراٍث  ٣ٖى٫ واٞغة، وؤهٓاعٍ 

 ِ
ّ
ظاُع ٢لُلت، ٞؤلظل َظا ٧ل ً، لئال ٩ًىن  وؤلاهظاع، وبٗض هللاُ  ه و٢٘ ؤلٖا ً ومىظٍع الىبُحن مبكٍغ

 
 
  للىاؽ ٖلى هللا حجت

ُ
 البالٛت، والىٗمت الؿابٛت. بٗض الغؾل، وهلل الدجت

م في ألامغ ؤ ٞاإلوؿاُن  هه ؤصع٦ه و٢خله ٖلما ال ًإحي ٖلُه الؼمان بال و٢ض ٣ٖل ُٞه ما وبن ٖػ

ٌكاَض طل٪ مً هٟؿه  ؤخٍض  لم ٨ًً ٣ٖل، وؤصع٥ مً ٖلمه ما لم ٨ًً ؤصع٥ ٢بل طل٪، ٧لُّ 

ُٖاها، وال ًسخو طل٪ ٖىضٍ بمٗلىم صون مٗلىم، وال بظاث صون نٟت، وال ٞٗل صون خ٨م، 

ٕ  في ألاخ٩ام الكٖغ ٠ُ٨ٞ ًصر صٖىي الاؾخ٣ال٫ِ  الٗبض،  مً ؤهىإ ما ًخٗل٤ به ٖلُم  ُت ـ وهي هى

ُت ـ ألنَّ  له بلى صٖىي الاؾخ٣ال٫ ؤلبخت ختى ٌؿخٓهَغ  ال ؾبَُل   في مؿإلخه بالكٕغ ـ بن ٧اهذ قٖغ

 َٕ   ؤويا
 
ت ٤  الكإع ال جسل٠ ٞحها ؤلبخت، وال ٢هىع وال ه٣و، بل مباصحها مىيٖى ٖلى ٞو

 . (1149)(الٛاًاث، وهي مٗجى الخ٨مت

                                              

دُت 1148) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  (14, واهٓغ: م٣ضمت "يىابِ اإلاهلخت" )م  1/46( اإلاىؾٖى

خهام 1149)  287 - 3/286( الٖا
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 ى ٢ج٣ضم و 
ُ
  اإلاٗخبر بهما َى ألامُغ : ) "اإلاىا٣ٞاث"في  هل

ُ
ى ظهت ٓم، َو اإلاهلخت التي هي  ألٖا

الٗلالء كض اجفلىا ٖلى هظا الىٕى في  بن  ٖماُص الضًً والضهُا، ال مً خُض ؤَىاُء الىٟىؽ, ختى 

، ٣ٞض اج٣ٟىا في الجملت ما ؤحى به الكٕغ ، وبن لم ًضعهىا مً جفانُلها كبل الكغِٕ الجملت

مً ؤَىائهم بؿبب  خباع ب٢امت الخُاة الضهُا لها ؤو لآلزغة، بدُض مىٗىا مً اجبإ ظملٍت ٖلى اٖ

ُٕ طل٪، َظا  ه وبن واهىا بفلض الكٕغ ٖلى غحر ش يء، فالكغ
 
ن هظا ول  إلاا حاء بح 

َّ
ٟحن ، وخمل اإلا٩ل

ا ل٣ُُمىا ؤمَغ صهُاَم آلزغتهم(. ا ؤو ٦َغ  ٖلُه َٖى

 ؤلاظمالُت, وم٘  ال٣ٗالء ٌكاع٧ىن  ٢لذ: ٞإهذ جغي ؤنَّ 
َ
ت ِت اإلاهالر اإلاٗٞغ ت في مٗٞغ اإلادكٖغ

ت قِئا, ولم  ِخمَّ طل٪ ٞلم حًٛ ٖجهم جل٪ اإلاٗٞغ  اإلاُلىب. لهم بها الهالُح  ًَ

  ٞل٣ض ٦ىا ٢بَل : )" اإلاىا٣ٞاث"ولهظا ٢ا٫ الكاَبي في صًباظت 
َ
 قغو١ َظا الىىع ه
ْ
ِ بُ س

 
َ
  زبِ

ُ
ر الؿىاء, لًٟٗها ًٖ خمل َظٍ ىا في ا٢خىام مهالخىا ٖلى ٚحالٗكىاء، وججغي ٣ٖىل

باء، ومكاع٦ت ٖاظالث ألا  َىاء، ٖلى مُضان الىٟـ التي هي بحن اإلاى٣لبحن مضاع ألاؾىاء, ألٖا

ٞىً٘ الؿمىم ٖلى ألاصواء مىاي٘ الضواء، َالبحن للكٟاء، ٧ال٣ابٌ ٖلى اإلااء، وال ػلىا وؿبذ 

م ٞجهُم، ووؿغح مً ظهلىا بالضلُل في لُل  بهُم، ووؿخيخج ال٣ُاؽ ال٣ُٗم، بُجهما في بدغ الَى

وهُلب آزاع الصخت مً الجؿم الؿ٣ُم، وهمصخي ب٦بابا ٖلى الىظٍى وهًٓ ؤها همصخي ٖلى 

 .(1150)(الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم

ت ببُان الكٕغ الكافي والهاصي بلى َغاث٤ جدهُل جل٪  زم بمجحئ الغؾالت ٞاػ اإلادكٖغ

تهم ؤلا  ال٣ٗالء ٞةنَّ  ا ؾاثُغ , وؤمَّ ال٩لُت اإلاهالر   ظمالُت ال حٛجي ٖجهم قِئا, ألنَّ مٗٞغ
َ
هم ٣ٖىل

 
 
  ٢انغة

َ
ت مؿال٪ اٖخباع جل٪ ال٩لُاث في الجؼثُاث, ٞظل٪ مما ال ح  به ال٣ٗى٫. لُّ ٣ِ ؿخَ ًٖ مٗٞغ

خهام"٢ا٫ الكاَبي في ولهظا   بطا ْهغ اإلاٗجى, و: )" الٖا
َ
في  اٖخباَعه مً الكٕغ ىاْم هِ ف

ه، ٞةنَّ اإلاغاص ب
ُ
اًُخه في خ٤ الخل٤ مً ا٢خًاء ألاخ٩ام، ٞدُيئظ ه٣بل ِهَم ٖع

ُ
اإلاهلخت ٖىضها: ما ٞ

 .(1151)(ٖلى وحٍه ال ٌؿخلل الٗلل بضعهه ٖلى خاٌظلب اإلاهالر وصعء اإلاٟاؾض 

لى َظا ٞلِـ الكإُن   في ٧لُاث اإلاهالر, وبهما في ظؼثُاتها وجٟانُلها. ٢لذ: ٖو

ال٣ٗى٫ بنَّ ؤنى٫ اإلاهالر واإلاٟاؾض ٢ض ال ج٩اص جسٟى ٖلى ؤَل : )٢ا٫ ابً ٖاقىع 

ِ٘ في اظخالب نالخها وصعء ٞاؾضَا م٣ام  ؾهل، والامخشا٫ بلُه ٞحها  اإلاؿخ٣ُمت, ٞم٣اُم الكغاج

فإما صكاق اإلاهالح واإلافاؾض وآثاعها ووؾاثل َحن، واجٟا١ ٖلماء الكغاج٘ في قإجها ٌؿحر, 

                                              

 1/3( اإلاىا٣ٞاث 1150)

خهام 1151)  3/8( الٖا
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ٟلت، جدهُلها واهسغامها فظان اإلالام اإلاغجبً ُه جخٟاوث مضاع٥ ال٣ٗالء اَخضاء ٚو و٢بىال , ٞو

ُه ْهغ جٟاوث الكغاج٘،  ُه الخًُٟ للٗلل ويضٍ، ٞو وبٖغايا، ٞخُل٘ ُٞه الخُل والظعاج٘, ٞو

ٗت ؤلاؾالم ُٞه بإجها الهالخت للٗمىم والضوام( اػث قَغ ٞو
(1152).  

 
َ
مغاجب اإلاىاؾباث في الٓهىع زم ٢ا٫: )ٞإٖالَا ما ٣ً٘ في مغاجب  و٢ض ٢غع الٛؼالي  ازخالٝ

ى مً يغوعة الخل٤,  ٞةهه م٣هىصُ الًغوعاث, ٦دٟٔ الىٟىؽ,  , َو والٗلٌى مكحرة الكإع

ى الظي ال ًجىػ اه٩ٟا٥ُ قغٍٕ ٖىه(بلُه وكايُت به لىال وعوص الكغاج٘  .(1153), َو

ظا الهى٠ الًغوعي ٢لُُل الخٗغُّ و٢ا٫ ابً ٖاقىع: ) ٗت، ألنَّ  ِى َو البكغ  بلُه في الكَغ

في الُباج٘, ولم جسُل ظماٖت مً البكغ ٢ض ؤزظوا خُُتهم ألهٟؿهم مىظ ال٣ضم, ٞإنبذ مغ٧ىػا 

 .(1154)(الكغاج٘ بىُفُت وؾاثله وبهما جخفايُل طاث جمضن مً ؤزظ الخُُت له, 

وؾاثل الًغوعي, ٞمً باب ؤولى ؤن جخٟايل في الخاجي حُٗحن ةطا جٟايلذ في ٢ٞلذ: 

ت ٧ىن الكٕغ ٣ًهض بلى خٟٔ َظا الًغوعي  والخدؿُجي, ٞاخٟٔ َظا ٞةهه مهم, بط مٗٞغ

ت وؾُلت جد٣ُ٣ه وجدهُله.اإلا  ٗحن ؤو الخاجي ؤو الخدؿُجي ال ٌٛجي ًٖ جدب٘ الىهىم إلاٗٞغ

ُٖ : )في "ال٣اهىن"  و٢ض ؾلٟذ ؤلاقاعة بلى َظا في ٢ى٫ الكاَبي الخٟٔ ٖلى  م ؤنَّ لِ ٞةهه بن 

اث مٗخَبر،  ًَ الًغوٍع ُ   بجهِت  ل الٗلُم دهُ فلم  ًَ  , ٞةنَّ ىتالخفٔ اإلاٗ ًُ للخٟٔ وظى ضع٦ها ا ٢ض 

ل و٢ض ال ًضع٦ها، وبطا ؤصع٦ها, ٣ٞض ًضع٦ها باليؿبت بلى خا٫ صون خا٫، ؤو ػمان صون ػمان، ال٣ٗ

 ؤو ٖاصة صون ٖاصة(.

ؼي  ٤، وال بىاؾُِت ٧ّلِ : )(1155)ولهظا ٢ا٫ الخبًر  ب٩ّلِ ٍَغ
ً
بنَّ ٧لَّ مهلخٍت لِؿذ مُلىبت

 ًُ َٟ خ٨م، ٞاإلاا٫ُ املخّٟى  ، بدبؿه، بخٛغ د  ٍمه, ال ؾبَُل ٔ ًٖ الؿاع١ ب٣ُ٘ ًضٍ، بجلض ْهٍغ

الخٟٔ ال ًسخل٠ بإن ٩ًىن ألازظ ؾغ٢ت، ؤو م٩ابغة  مً طل٪ بالغؤي، زم م٣هىصُ  لخُٗحن شخيٍء 

 .(1156)(مً ٚحر ببُا٫ الخغػ، ؾىاء له ؤو باهٟغاص ؤو ؤجلٟه في الخغػ، ؤو ؤزغظه، والخ٨م مسخل٠

                                              

ٗت ؤلاؾالمُت )م 1152)  (258( م٣انض الكَغ

 (162ُل )م ( قٟاء الٛل1153)

ٗت ؤلاؾالمُت )م 1154)  (241( م٣انض الكَغ

ؼي الغاعاوي: ٣ُٞه قاٞعي. حٗلم ( َى 1155) مٟٓغ بً ؤبي الخحر )دمحم( ابً بؾماُٖل، ؤبى ؾٗض، ؤمحن الضًً الخبًر

( [. وؿبخه بلى )عاعان621ببٛضاص، وؤٖاص باإلاضعؾت الىٓامُت، وؤٞتى وهاْغ. و٢ضم مهغ، وؾاٞغ بلى قحراػ ٞماث بها ]ؾىت 

ر( لخهه مً الىظحز،  -مً ٢غي ؤنبهان. له ٦خب، مجها )ؾمِ الٟغاثض( في ال٣ٟه، زالر مجلضاث، و)املخخهغ في الٟغوٕ 

الم للؼع٦لي   7/257و)الخى٣ُذ( ازخهغ به )املخهى٫( في ؤنى٫ ال٣ٟه اَـ . ألٖا

 9/4088( هٟاجـ ألانى٫ لل٣غافي 1156)
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ِغٝ مً الكاعِٕ و٢ا٫ ابً ٢ضامت: )
ُٖ   ما 

ُ
٤, ولظ املخاٞٓت كَغِٕ ٖلى الضماء ب٩ّلِ ٍَغ

ٌَ ل٪ لم 

َغِٕ ال٣خَل في الؿغ٢ت وقغب الخمغ, ٞةطا زبذ 
ْ
ك ٌَ َٜ في الغصٕ والؼظغ، ولم  ، وبن ٧اهذ ؤبل

َ
ت
َ
ل
ْ
ش
ُ
اإلا

م ؤنَّ 
َ
ٗل ٌُ   خ٨ما إلاهلخٍت مً َظٍ اإلاهالر لم 

َ
 الكٕغ خاٞ

َ
ٖلى جل٪ اإلاهلخت بةزباث طل٪  ٔ

 .(1157)الخ٨م، ٧ان ويٗا للكٕغ بالغؤي، وخ٨ما بال٣ٗل املجغص(

ظا ٖحن  لى ٢ُل: قٕغ َظا الخ٨م إلاهلخت خٟٔ الىٟـ لم ما ج٣ضم ًٖ الؿٗض: )ختى َو

 ٦ما في رَّ ِص ًَ 
ً
, ألهه حٗلُل  باإلاىاِؾب صون اإلاالثم, ومجغُص خٟٔ الىٟـ ٢ض ال ٩ًىن مهلخت

 (.بل ال بض مً زهىنٍُت اٖخبرها الكإعالجهاص, 

ا ٢لذ: و٦ما ؤنَّ  ٗت هٓغا في حُٗحن وظٍى جدهُل جل٪ الًغوٍع ث, ٞةن لها هٓغا ؤًًا للكَغ

اث مخٟاوجت الغجب. في حُٗحن وظٍى الخ٣ضًم والخإزحر بُجها, ألنَّ   الًغوٍع

  بنَّ ٢ا٫ الكاَبي: )
ُ
اث بطا ج ضمه، ٞلِؿذ املذ وُ الًغوٍع ظضث ٖلى مغاجب في الخإ٦ُض ٖو

 
ُ
  مغجبت

ُ
 الىٟـ ٦مغجبت الضًً، ولظل٪ ح

َ
 ؿخهٛ

ُ
الىٟـ في ظىب خغمت الضًً، ُٞبُذ  غ خغمت

لضم، واملخاٞٓت ٖلى الضًً مبُذ لخٍٗغٌ الىٟـ لل٣خل وؤلاجالٝ؛ في ألامغ بمجاَضة ال٨ٟغ ا

٢خل الىٟـ  ال٨ٟاع واإلااع٢حن ًٖ الضًً. ومغجبت ال٣ٗل واإلاا٫ لِؿذ ٦مغجبت الىٟـ، ؤال جغي ؤنَّ 

ما ب٣ي. وبطا هٓغ في مغجبت الىٟـ  بال٣خل، بسالٝ ال٣ٗل واإلاا٫؟ و٦ظل٪ ؾاثُغ  ًبُذ ال٣هاَم 

ُ٘  جباًيذ   اإلاغاجب، ٞلِـ ٢ُ
ُّ
ظا ٧ل ه مدل بُاهه الًٗى ٧الظبذ، وال الخضف ٣٦ُ٘ الًٗى، َو

 .(1158)(ألانى٫ 

الكغاج٘ م٘ اجٟا٢ها في ال٩لُاث ٢ض ازخلٟذ َغاث٤ الخٟهُل ٞحها, ٢ا٫ الٛؼالي  ولهظا ٞةنَّ 

هاع باإلياٞت بلى الخٟهُل ولم جسخل٠ ازخلٟذ ٢ىاهحُن : )" اإلاؿخٓهغي "في  في  ألاهبُاء في ألٖا

 . (1159)(ؤنل الخ٩ل٠ُ وصٖىة الخل٤ ًٖ اجبإ الهىي بلى َاٖت ٢اهىن الكٕغ

ْم و٢ض ٢ا٫ هللا حٗالى في ؾىعة اليؿاء: }
ُ
ْبِل٨

َ
٢ ًْ ًَ ِم ِظً

َّ
َن ال

َ
ْم ُؾج

ُ
٨ ًَ ْم َوَحْهِض

ُ
٨
َ
َن ل َبّحِ

ُُ ُ ِل
َّ
ِغٍُض اَّلل ًُ

ِلُم  َخ٨ُِم   َٖ  ُ
َّ
ْم َواَّلل

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ ُخىَب  ٍَ  {َو

 مٗج٢ا٫ ابً ٖاقىع: )
ُ
ْم{ الهضاًت

ُ
ْبِل٨

َ
٢ ًْ ًَ ِم ِظً

َّ
َن ال

َ
ْم ُؾج

ُ
٨ ًَ ٌِ بلى  ى }َوَحْهِض ما نلر به  ؤنى

الكغاج٘ والخ٩ال٠ُ  ٞةنَّ لكغاج٘، وم٣انضَا. ٢ا٫ الٟسغ: "ألامم التي ؾب٣خىا، مً ٧لُاث ا خا٫ُ 
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خهام 1158)  2/356( الٖا

 (99( ًٞاثذ الباَىُت )م 1159)
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َٕ ، بال ؤجها مخ٣ٟت في باب اإلاهالر"وبن ٧اهذ مسخلٟت في هٟؿها َغ
َ
ْم  . ٢لذ: ٞهى ٣٦ىله حٗالى: }ق

ُ
٨
َ
ل

ىًخا{ آلاًت
ُ
ى ِبِه ه ًِ َما َوصخَّ ً  الّضِ

ًَ  .(1160)(ِم

ٞإهذ جغي ؤن الاجٟا١ في باب اإلاهالر وال٩لُاث واإلا٣انض ال ٌؿخلؼم الاجٟا١ في ظؼثُاث 

ٗت. ضٌّ الخ٩ال٠ُ, ٞلم ٨ًً بُ   مً اجبإ جٟانُل الكَغ

ًَ  الخد٤ُُ٣ ومً َىا ٢ا٫ الكُش دمحم الخًغ خؿحن: ) للكبهت ؤنَّ  ُٞه مدلٌّ  ٤َ بْ الظي لم 

 
 
ظٍ اإلاهالُر  ألاخ٩اَم ٢اثمت اًت مهالر الٗباص، َو هي التي ٌؿمىجها بالٗلل، ول٨ً حُٗحن  ٖلى ٖع

خللى مً الكإعالٗلت  ًُ دا( وهُفُت مغاٖاتها بهما   . (1161)هها ؤو جلٍى

ُٕ ٢ا٫ الكُش دمحم الدجىي: )و  م بلى ما هي اإلاهالر وما هي اإلاًاع,  ؤعقضها الكغ وبلى ٍَغ

غِلِ في الُغق اإلاىنلت لها لضف٘, ألن  الجلب وا ٌَ , ٞالكٕغ خ٨ُم, ٧الُبِب ؤلاوؿان كض 

 ٤ الٗاٝع ب٣ىاهحن خٟٔ الصخت وصٞ٘ اإلاغى, وصلُل  مغقض بلى ما هي اللظة الخ٣ُ٣ُت, والٍُغ

غقض بلى ال٣ضع الظي ال ًًغ مجها لُدىاولها باٖخضا٫؛  الخ٣ُ٣ي اإلاىنل لجلبها, ُٞإمغ بها, ٍو

ما, و٧ةباخت الخىُٗم ٧ةباخخه الا٦دؿ اب, وجهُه ًٖ الكٍغ والجك٘ والٛل والخضلِـ وهدَى

، مشل الُبِب الظي ًىهى ًٖ الكب٘ زٝى الخسمت، ومغقض بلى ما  بالُُباث, وجهُه ًٖ الؿٝغ

ظٍ اإلاهالُر  ٤ اإلاىنل بلى صٞٗه، َو  هي ِخ  َى ألالم الخ٣ُ٣ي, والٍُغ
َ
ألاخ٩ام اإلاغجبت ٖلى  ُم ٨

 
ُ
 .(1162)الخ٨م( ٕغالٗلل التي ألظلها ق

جي في  ظا َى مٗجى ٢ى٫ الجٍى في جٟانُل اإلاؿاثل ال جغقض  : )ألاخ٩امُ " الُٛاسي"٢لذ: َو

 .(1163)بلحها ال٣ٗى٫(

ُٗ ٢ا٫ ابً جُمُت: )و  َم املجغص َى , وزبرُ لىم ما ال ٌٗلمه غحُر ألاهبُاء بال بسبر ألاهبُاءمً ال

اإلاالث٨ت والٗغف والجىت والىاع, صلُل ؾمعي, مشل جٟانُل ما ؤزبروا به مً ألامىع ؤلالهُت و 

ًُ  وجفانُِل   .(1164)ىهى ٖىه(غ به وٍُ اَم ما 

                                              

غ 1160) غ والخىٍى  5/20( الخدٍغ

 2/11 اإلاىا٣ٞاث( 1161)

 1/140 ( ال٨ٟغ الؿامي1162)

 (70الُٛاسي )م ( 1163)

 13/138مجمٕى الٟخاوي ( 1164)
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ٟهم ما  -ؾبداهه  -بن هللا و٢ا٫ ؤًًا: )  بِىه وبحن ٖباصٍ في حٍٗغ
َ
ظٗل الغؾَل وؾاثِ

هِلخهم في مٗاقهم ومٗاصَم، وُبٗشىا ظمُٗا بالضٖىة بلى  ًُ م، وج٨مُِل ما  ًىٟٗهم وما ًًَغ

 
ُ
٤ اإلا ٠ِ الٍُغ  ىِنل بلُه، وبُان خالهم بٗض الىنى٫ بلُه.هللا، وحٍٗغ

ألاو٫ ًخًمً بزباث الهٟاث والخىخُض وال٣ضع، وط٦غ ؤًام هللا في ؤولُاثه  ٞاألنُل 

 وؤٖضاثه، وهي ال٣هو التي ٢هها ٖلى ٖباصٍ، وألامشا٫ التي يغبها لهم.

 وما ، وبُان ما ًدبه هللاجفهُل الكغاج٘، وألامغ والىهي وؤلاباختوألانل الشاوي ًخًمً 

ه.  ٨ًَغ

 وألانل الشالض ًخًمً ؤلاًمان بالُىم آلازغ، والجىت والىاع، والشىاب وال٣ٗاب.

ت ٖلحها،  لى َظٍ ألانى٫ الشالزت مضاُع الخل٤ وألامغ، والؿٗاصة والٟالح مى٢ٞى  وال ؾبَُل ٖو

 ، وبنالٗلل ال يهخضي بلى جفانُلها ومٗغفت خلاثلها بلى مٗغفتها بال مً حهت الغؾل، فةن  

٧ان ٢ض ًضع٥ وظَه الًغوعة بلحها مً خُض الجملت، ٧اإلاٍغٌ الظي ًضع٥ وظه الخاظت بلى 

ل الضواء ٖلُه( ه، وال حهخضي بلى جٟانُل اإلاغى وججًز  .(1165)الُب ومً ًضاٍو

الكإع وي٘ الكغاج٘ وؤلؼم الخل٤ الجغَي ٖلى ؾىجها, وناع َى  نَّ ب): و٢ا٫ الكاَبي

 اإلاىٟغص بظل٪, ألهه َخ 
َ
ُ٘ لخل٤ ُٞما ٧اهىا ُٞه ًسخلٟىن, بحن ا َم ٨ مً مضعواث  وبال فلى وان الدكَغ

  ٣٘, ولم ًجٌز الكغاج٘الخلم لم ج
ُ
وال اخخُج بلى بٗث الغؾل ٖليهم بحن الىاؽ,  الخالٝ

 .(1166)(الؿالم

و٢ض ٖلمذ ؤحها الىاْغ ؤهه لِـ ٧لُّ ما ٣ًطخي به ال٣ُٗل ٩ًىن خ٣ا, ولظل٪ ): ؤًًاو٢ا٫ 

غظٗىن ٖىه ٚضا, زم ًهحرون بٗض ٍٚض بلى عؤي زالض, جغاَم ًغجًىن الُىَم مظَ ولى وان ول  با ٍو

ما ًلض ي به خلا لىفى في بنالح مٗاف الخلم ومٗاصهم, ولم ًىً لبٗثت الغؾل ٖليهم 

َٖ الؿالم فاثضة  الغؾل 
ُ
ض ْٗ  بَ , ول٩ان ٖلى َظا ألانِل َب

ً
, ٞما ؤصي بلُه ش ه باَل 

ُّ
ى ٧ل ا ال مٗجى له, َو

ه
ُ
 .(1167)(ِمشل

ٗت بؾٗاٞا للىاؽ بما حعجؼ ٢لذ: و   لهظا ٧اهذ الكَغ
ُ
خه والاَخضاء بلُه, ٣ٖىل هم ًٖ مٗٞغ

ًِ  ما ط٦ٍغو٢ض ؤقغها بلى َظا حٗل٣ُا ٖلى  ا ٢ىله حٗالى: }ِمً  ٦شحر اب
َ
َضاه ََ ِظي 

َّ
ِ ال

َّ
َخْمُض َّلِل

ْ
ىا ال

ُ
ال
َ
َو٢

٣َْض َظ 
َ
ُ ل
َّ
ا اَّلل

َ
َضاه ََ ْن 

َ
 ؤ
َ
ْىال

َ
ا ِلَجْهَخِضَي ل ىَّ

ُ
ا َوَما ٦

َ
َخ٤ِّ ِلَهظ

ْ
َىا ِبال  {.اَءْث ُعُؾُل َعّبِ

                                              

 96 - 19/95( مجمٕى الٟخاوي 1165)

خهام ( 1166)  1/68الٖا

 1/245 الؿاب٤( 1167)
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  بنَّ ٢ا٫ الٟاعابي: )
ُ
  ه ؤْن ؤلاوؿان بهما ؾبُل

ُ
  ٍ اإلالُل َُٟض ج

ُ
ًُ بالىحي ما قإه  ه ؤن ال 

َ
ه ب٣ٗله ضع٦

ما ٧ان ٌٗلمه وما  وما ًسىع ٣ٖله ٖىه, وبال ٞال مٗجى للىحي وال ٞاثضة بطا ٧ان بهما ًُٟض ؤلاوؿاَن 

  ى ٧ان ٦ظل٪ لى٧ل الىاُؽ ًم٨ً بطا جإمله ؤن ًضع٦ه ب٣ٗله. ول
 
 بلى ٣ٖىلهم, وإلاا ٧اهذ بهم خاظت

 ًُ ٍ اإلالل مً الٗلىم ما ٟٗل بهم طل٪, ٞلظل٪ ًيبػي ؤن ٩ًىن ما جُُٟض بلى هبىة وال بلى وحي, ل٨ً لم 

 
ُ
 . (1168)(هلِـ في َا٢ت ٣ٖىلىا بصعا٦

ـ في بما لًِ قاء مً الىاؽ باإلهباء الىبىة: ازخهاُم هللا ٖؼ وظل َم )و٢ا٫ ابً خؼم: 

  كىةِ 
ْ
ٞىا به، ولِـ طل٪ ألخٍض  ٌٗغفىه هىٖه ؤن غَّ َٗ ٌُ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وزاجم ؤهبُاثه  عؾى٫ِ  بٗض مدمٍض  ختى 

 .(1169)(ٖلحهم الؿالم

ض  الىبي( ٞةهه ٌٗجيوؤما حُٗحن ما ًإحي به ): )في "الٗىانم"  و٢ا٫ ابً الٗغبي ِٗ مٗلىم  ؤهه ُب

ا٫ آلازغة التي ال حهخضي ال٣ُٗل بلى جٟهُلها، وال ًخم٨ً مً مً ؤَى  اإلاىجُِت  ٗا٫ِ ٞرقض بلى ألا لحُ 

في الضهُا، وؤخ٩ام آظلت في آلازغة، وطل٪ مما ال  ٖاظلٍت  جدهُلها، وطل٪ ًغظ٘ بلى جٟانَُل 

 .(1170)(ٖىههالظي ًضَّ  ٌؿخ٣ل به الخاَُغ 

ل" :  ٣ِه  ال حؿخ٣ل بضع٥ الٗلىم ختى ًهُٟي هللا ِمً ال٣ٗى٫َ  )بنَّ و٢ا٫ في "٢اهىن الخإٍو
ْ
ل
َ
ز

ل٣ي بلُه ما ٣ًهغ ال٣ٗل ًٖ صع٦ه، ل٨ىه بطا ٖغيه ٖلُه ٧الغظل ًيسخى آلاًت ؤو اإلاؿإلت ؤو  ًُ َمً 

 
ُ
َٖ ٦ِ الصخو, ٞةطا ٢غثذ ٖلُه ؤو ط  غَ غث له ؤو عآٍ 

َ
 .(1171)ه(ٞ

ؼي: ) ُ٘ و٢ا٫ اإلا٣ٍغ ت بةصعان حٗالى  بهما ؤهؼلها هللاُ  الكغاج لٗضم اؾخلالٌ الٗلٌى البكٍغ

 .(1172)(ا هي ٖلُه في ٖلم هللاخلاثم ألاقُاء ٖلى م

الغؾالت في الانُالح هي: ؾٟاعة الٗبض بحن هللا وبحن طوي ال٣ٗى٫, ): " صؾخىع الٗلماء"وفي 

ِٖ لحُ  ل بها   ًز
َ
 ل
َ
ٗلمهم ل  هم, َو

ُ
 .(1173)(مً مهالر الضهُا وآلازغة همما كهغث ٖىه ٖلىل

 لم َحْهَخِض ال٣ُٗل بلى ولهظا ٢ا٫ ابً جُمُت: )
ُ
الىاٞ٘ والًاّعِ في اإلاٗاف  جفانُللىال الغؾالت

 .(1174)واإلاٗاص(

                                              

 (88 - 87بخهاء الٗلىم )م ( 1168)

 4/414( عؾاثل ابً خؼم 1169)

 (181الٗىانم مً ال٣ىانم )م ( 1170)

ل )م ( 1171)  (٢646اهىن الخإٍو

خباع( 1172)  4/196 اإلاىأٖ والٖا

خاقُت , و  1/1019( , و٦كاٝ انُالخاث الٟىىن 524ال٩لُاث )م , واهٓغ:  2/97صؾخىع الٗلماء ( 1173)

  2/472الُٗاع ٖلى املخلي 
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ت بال الجزُع و٢ا٫ الكاَبي: ) اث الضهٍُى  لِـ لل٣ٗى٫ مً بصعا٥ اإلاىاٞ٘ واإلاًاع في الخهٞغ

 .(1175)(ٖلى الجملت والخٟهُل ألازغوٍت ؤبُٗض في الِؿحر، وهي 

 
ُ
ي ٧البهغ ال ًغ  ّغِٝ للىٟ٘ والًغ, وال٣ُٗل َٗ و٢ا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم: )الكٕغ َى اإلا

 َ٘ ( الىٟ  .(1176)والًغ بال في هىع الكٕغ

 و٢ا٫ الٛؼالي: )
ُ
ؼة )ٌٗجي ال٣ٗل( بلى الٗلىم ٦يؿبت الٗحن بلى الغئٍت, ووؿبت  وؿبت َظٍ الٍٛغ

ؼة في ؾُا٢ها بلى اه٨كاٝ الٗلىم لها ٦يؿبت هىع الكمـ بلى  ال٣غآن والكٕغ بلى َظٍ الٍٛغ

ؼة( َٟهم َظٍ الٍٛغ
ُ
 .(1177)البهغ, ٞه٨ظا ًيبػي ؤن ج

ت ؤلاله ؾبداهه, الىِّ  ابً الجىػي: )ؤُٖٓم  و٢ا٫ ٗم ٖلى ؤلاوؿان ال٣ٗل, ألهه آلالت في مٗٞغ

جَهٌ ب٩ل اإلاغاص مً الٗبض ُبٗشذ  ًَ والؿبب الظي ًخىنل به بلى جهض٤ً الغؾل, بال ؤهه إلاا لم 

وؤهؼلذ ال٨خب, ٞمشا٫ الكٕغ الكمـ, ومشا٫ ال٣ٗل الٗحن, ٞةطا ٞخدذ و٧اهذ ؾلُمت  الغؾُل 

م بلحهم, عؤث الكم
َّ
ـ, وإلاا زبذ ٖىض ال٣ٗل ؤ٢ىا٫ُ ألاهبُاء الهاص٢ت بضالثل اإلاعجؼاث الخاع٢ت َؾل

 .(1178)واٖخمض ُٞما ًسٟى ٖىه ٖلحهم(

خ"٢ا٫ الكاَبي في و  بن هللا حٗالى بٗض بلُىا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص عخمت للٗاإلاحن خؿبما ): " هامالٖا

ٓم ال جهخضي ؾبُال, وال وٗٝغ مً مهالخىا  ؤزبر في ٦خابه, و٢ض ٦ىا ٢بل َلٕى طل٪ الىىع  ألٖا

ت بال ٢لُال ٖلى ٚحر ٦ما٫, وال مً مهالخىا ألازغوٍت ٢لُال وال ٦شحرا, بل ٧ان ٧لُّ   ؤخٍض  الضهٍُى

 
ُ
ُغح َىي ٚحٍر ٞال ًلخٟذ بلُه, ٞال ًؼا٫ الازخالٝ بُجهم  ًغ٦ب َىاٍ وبن ٧ان ُٞه ما ُٞه, ٍو

ٗم ختى بٗض هللاُ  والٟؿاصُ  َُّ  ٞحهم ًسو َو ه ملسو هيلع هللا ىلص لؼوا٫ الٍغب والالخباؽ واعجٟإ الخالٝ هب

حَن الىا٢٘ بحن الىاؽ, ٦ما ٢ا٫ هللا حٗالى: } ِ
ُّ ِب ُ الىَّ

َّ
 اَّلل

َ
ض َٗ َب

َ
ٞ 
ً
 َواِخَضة

ً
ت مَّ

ُ
اُؽ ؤ اَن الىَّ

َ
{ بلى ٢ىله: ٧

َخ٤ِّ ِبةِ }
ْ
ًَ ال ُِه ِم ِٞ ىا 

ُٟ َخلَ
ْ
ا از

َ
ًَ آَمُىىا إلِا ِظً

َّ
ُ ال

َّ
َهَضي اَّلل

َ
ِهِه ٞ

ْ
 و٢ىله: } ,{ط

ً
 َواِخَضة

ً
ت مَّ

ُ
 ؤ
َّ
اُؽ ِبال اَن الىَّ

َ
َوَما ٧

ىا ُٟ
َ
َخل
ْ
از

َ
  {, ولم ٨ًً خا٦ما بُجهمٞ

ُ
هم ُٞما ازخلٟىا ُٞه بال و٢ض ظاءَم بما ًيخٓم به قمل

                                                                                                                                             

ضان: ).  19/100مجمٕى الٟخاوي ( 1174) م ٍػ ؤلاوؿان ٖاظؼ  بُبُٗخه ًٖ بصعا٥ اإلاهالر ٢ا٫ الكُش ٖبض ال٨ٍغ

ت مهالخه في آلازغة  ٤ الىنى٫ بلحها في الضهُا وآلازغة، وبطا ؤصع٥ بًٗها في الضهُا, ٞةهه ٖاظؼ ًٖ مٗٞغ ٍغ الخ٣ُ٣ُت َو

ٗت واؾدىاع بىىعَا وو٠٢ ٖىض خضوصَا ووػن ألامىع  ٤ الىنى٫ الحها، وبهما ٌؿخُُ٘ طل٪ بطا ؾاع زل٠ الكَغ ٍغ َو

 (302ا(. ؤنى٫ الضٖىة )م بمحزاجه

 4/334اإلاىا٣ٞاث ( 1175)

اًت )م ( 1176)  (68م٣انض الٖغ

 1/85بخُاء ٖلىم الضًً  (1177)

 (3جلبِـ ببلِـ )م  (1178)
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٘  وججخم٘ به ٧لمتُ  ى ما ٌٗىص ٖلحهم بالهالح في  هم, وطل٪ عاظ بلى الجهت التي مً ؤظلها ازخلٟىا, َو

ضعؤ ٖجهم الٟؿاصَ الٗاظل وآلاظل  ال١,  ٍو  ٓفدفاهٖلى ؤلَا
ُ
والضماء والٗلل  ذ ألاصًان

 وألاوؿاب وألامىاٌ مِ 
ُ
  غٍق ً َ

َ
, وطل٪ ال٣غآن اإلاجز٫ ٖلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٢ىال ها الٗلماءُ ٌٗغف مأزظ

مال وب٢غاعا,  ًُ ٖو وا بلى جضبحر ؤهفؿهم, للٗلم بإنهم ال ٌؿخُُٗىن طلً وال ٌؿخللىن ص  غَ ولم 

 .(1179)(وال جضبحر ؤهٟؿهم ضعن مهالخهمب

ُٖ ): ؤًًاو٢ا٫  ت في الٗالم مً ؤو٫ الضهُا بلى الُىم ؤنَّ لِ ٢ض   م بالخجاعب والخبرة الؿاٍع

ت ؤو  ٚحُر  ال٣ٗى٫َ  مؿخ٣لت بمهالخها اؾخجالبا لها ؤو مٟاؾضَا اؾخضٞاٖا لها, ألجها بما صهٍُى

ت ٞال ٌؿخ٣ل باؾخضعا٦ها ٖلى الخ ال وال ٟهُل البخت ال في ابخضاء ويٗها ؤوَّ ؤزغوٍت, ٞإما الضهٍُى

٣ها بما في الؿىاب٤ وبما في اللىاخ٤, ألنَّ  ال لم ويٗها ؤوَّ  في اؾخضعا٥ ما ٖسخى ؤن ٌٗغى في ٍَغ

  ألنَّ ٨ًً بال بخٗلُم هللا حٗالى, 
ُ
ُٖ آصم ٖلُه الؿالم إلاا ؤ ِ هؼ٫ بلى ألاعى 

ّ
 م ٠ُ٦ ٌؿخجلب مهالَر ل

جدذ م٣خطخى ٢ى٫  ال بال ٖلى ٢ى٫ مً ٢ا٫ : بن طل٪ صازل  ؤوَّ  هً مٗلىمصهُاٍ بط لم ٨ًً طل٪ مِ 

َها: } حٗالىهللا
َّ
ل
ُ
ْؾَماَء ٧

َ ْ
َم آَصَم ألا

َّ
ل َٖ ىض ,{َو خه ٦ظل٪  ,٣ٖلي طل٪ ٩ًىن حٗلُما ٚحَر  ٖو زم جىاعزخه طٍع

ذ ال٣ٗى٫ُ  ,في الجملت   ل٨ً ٖٞغ
َ
م اؾخ٣الل ٗا جخَى ها به, وصزل في ألانى٫ مً ؤنىلها جَٟغ

 خؿبم الضوازُل 
َ
لىظىص  ,الٟتراث ٖلى اؾخ٣امت مهالُر  غِ ْج ا ؤْهغث طل٪ ؤػمىت الٟتراث بط لم ج

هىع ؤوظه الٟؿاص, ٞلىال ؤْن  ٖلى الخل٤ ببٗشت ألاهبُاء لم حؿخ٣م لهم  هللاُ  ًَّ َم  الٟتن والهغط ْو

 
 
  خُاة

ُ
ظا مٗلىم  وال ظغث ؤخىال ً,  هم ٖلى ٦ما٫ مهالخهم, َو بالىٓغ في ؤزباع ألاولحن وآلازٍغ

 ,ًٖ مهالر اإلا٣ٗى٫ مً ظهت وي٘ ؤؾبابها وهي الٗباصاث مشال ألازغوٍت ٞإبُٗض  اإلاهالُر  وؤما

ٞةن ال٣ٗل ال ٌكٗغ بها ٖلى الجملت ًٞال ًٖ الٗلم بها ٖلى الخٟهُل, ومً ظهت جهىع الضاع 

ما٫  مً طل٪ مجغصُ  الظي ًضع٥ ال٣ُٗل  ٞةنَّ  ,ألازغي و٧ىجها آجُت ٞال بض وؤجها صاع ظؼاء ٖلى ألٖا

م٩ان ؤن ٌكٗغ بها, وال ٌٛترن طو الخجى بإخىا٫ الٟالؾٟت اإلاضٖحن إلصعا٥ ألاخىا٫ ألازغوٍت ؤلا 

في  صٖىاَم بإلؿىتهم في اإلاؿإلت بسالٝ ما ٖلُه ألامُغ  ٞةنَّ  ,بمجغص ال٣ٗل ٢بل الىٓغ في الكٕغ

  ألنَّ  ,هٟؿه
ً
لىا وألاهبُاء ؤًًا لم ًؼا ,ٖلى بجي آصم مً ظهت الغؾل الكغاج٘ لم جؼ٫ واعصة

م ؤ٦ثر ٗت  ,مىظىصًً في الٗالم َو و٧ل طل٪ مً لضن آصم ٖلُه الؿالم بلى ؤن اهتهذ بهظٍ الكَغ

ٗت ٧اهذ بطا ؤزظث في الضعوؽ بٗض هللا هبُا مً ؤهبُاثه ًبحن للىاؽ ما  املخمضًت, ٚحر ؤنَّ  الكَغ

 
ُ
ى الخٗبض هللز ٗت اإلاٟغويت ما بحن ػماِن  ,ل٣ىا ألظله َو ؤزظَا في  ٞال بض ؤن ًب٣ى مً الكَغ

ٌُ  الاهضعاؽ وبحن بهؼا٫ِ  ٗت بٗضَا ـ بٗ   الكَغ
ُ
بلى جل٪ ألانى٫  ألانى٫ اإلاٗلىمت, ٞإحى الٟالؾٟت

                                              

خهام ( 1179)  200 -1/199الٖا
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ا ؤو جل٣ٟىا مجها ٞإعاصوا ؤن ًسغظٍى ٖلى م٣خطخى ٣ٖىلهم وظٗلىا طل٪ ٣ٖلُا ال  ٞخل٣َٟى

ُا مىا, ٞال٣ُٗل  ولِـ ألامُغ  ,(1180)قٖغ   ٚحر مؿخ٣ّلٍ  ٦ما ٖػ
َ
بجي ل وبهما ًبجي ٖلى ٚحر ؤنوال ً البخت

 
َّ
ال١ٖلى ؤنل مخ٣ضم مؿل   ؤنٍل جهىُع ٨ً في ؤخىا٫ آلازغة ٢بلهم موال ً ,م ٖلى ؤلَا

َّ
م بال مؿل

 
 
٤ الىحي, ولهظا اإلاٗجى بؿِ ٌُ  :ؾُإحي بن قاء هللا, ٞٗلى الجملت مً ٍَغ ال حؿخلل  الٗلى

 .(1181)(بةصعان مهالخها صون الىحي

ال٣ٗى٫ في الضهُا بةصعا٥ مهالخها  الٗاصة جدُُل اؾخ٣ال٫َ : )" اإلاىا٣ٞاث"و٢ا٫ في 

 .(1182)(الخفهُلومٟاؾضَا ٖلى 

ال و ٢لذ:  ه ظل ٖو
َ
ض:جإمل ٢ىل ِ } في ٢ؿمت اإلاىاٍع

ّ
ُل َخٔ

ْ
ِغ ِمش

َ
٦
َّ
ْم ِللظ

ُ
ِص٦

َ
ْوال

َ
ُ ِفي ؤ

َّ
ُم اَّلل

ُ
ىِن٨ُ ًُ

َغ٥َ َوِبْن 
َ
ا َما ج

َ
ش
ُ
ل
ُ
ًَّ ز ُه

َ
ل
َ
َخْحِن ٞ

َ
ي
ْ
ْى١َ از

َ
ًَّ ِوَؿاًء ٞ

ُ
ِةْن ٦

َ
ْحِن ٞ َُ

َ
ص
ْ
ه
ُ ْ
ّلِ ألا

ُ
ِه ِل٩ ٍْ َبَى

َ
 َوأِل

ُ
ْه٠ َها الّىِ

َ
ل
َ
ٞ 
ً
ْذ َواِخَضة

َ
اه
َ
٧

ّمِ 
ُ
ؤِل
َ
ٞ ٍُ َبَىا

َ
ُه ؤ

َ
ض  َوَوِعز

َ
ُه َول

َ
ًْ ل

ُ
٨ ًَ ْم 

َ
ِةْن ل

َ
ض  ٞ

َ
ُه َول

َ
اَن ل

َ
َغ٥َ ِبْن ٧

َ
ا ج ُضُؽ ِممَّ ِةْن َواِخٍض ِمْجُهَما الؿُّ

َ
ٞ 
ُ
ض
ُ
ل
ُّ
ِه الش

 ْٗ ًْ َب ُضُؽ ِم ِه الؿُّ ّمِ
ُ
ؤِل
َ
ٞ 
 
َىة

ْ
ُه ِبز

َ
اَن ل

َ
ُهْم ٧ حُّ

َ
ْضُعوَن ؤ

َ
 ج

َ
ْم ال

ُ
٦
ُ
ْبَىائ

َ
ْم َوؤ

ُ
٦
ُ
ًٍ آَبائ

ًْ ْو َص
َ
ي ِبَها ؤ ىصخِ

ًُ ٍت  َُّ ِض َوِن

ِ ِبنَّ ا
َّ
ًَ اَّلل  ِم

ً
ت ًَ ِغٍ

َ
ا ٞ ًٗ ْٟ

َ
ْم ه

ُ
٨
َ
َغُب ل

ْ
٢
َ
ِلًُما َخ٨ًُِما{ؤ َٖ اَن 

َ
٧ َ

َّ
 .َّلل

٣ت باألوالص والىا)٢ا٫ ابً ٖاقىع:  ِ
ّ
ٌَ اإلاخٗل ٌ لضًً، وهي ؤنى٫ُ الٟغاثزخم َظٍ الٟغاث

ْم ب٣ىله: }
ُ
٦
ُ
ْبَىائ

َ
ْم َوؤ

ُ
٦
ُ
ؤي: ال حٗلمىن ؤحهم ؤهٟ٘ ل٨م في الضًً )٢ا٫ البٛىي: , (1183)(آلاًت {آَبائ

والضهُا, ٞمى٨م مً ًًٓ ؤن ألاب ؤهٟ٘ له، ٩ُٞىن الابً ؤهٟ٘ له، ومى٨م مً ًًٓ ؤن الابً ؤهٟ٘ 

                                              

( : )وؤما الىٓغ مٗهم في ألاًالت الٗاثضة 109 - ٢107ا٫ ابً الٗغبي في "الٗىانم مً ال٣ىانم" )م ( 1180)

مً البضن، والٗالم الٗام، الخل٤، ٞهى ٢اهىن ٖل٣ٍى مً الكغاج٘ الؿالٟت مبضال، وعجبٍى  إلاهلخت الٗالم الخام،

ىشخي، ؤزبروي الباجي ؤهه مصخىها سخاٞت وزلال، بطا ٢غؤث لهم مىه مؿُىعا، عؤًخه متهاٞخا مى٩ىعا،  ؤزبروي ال٣ُٟه الَُغ

اجمً، و٧ان ًخٟلؿ٠ وظاطبه طًل الخضًض، ٣ٞا٫ له: ب باإلا٧ان ًىما في باظت ؤخمض بً َىص ًيخٓغ بطهه ٞجالؿه ابىه اإلال٣َّ 

. ٢ا٫ ال٣اضخي ؤبى ب٨غ -ملسو هيلع هللا ىلص  -َل ٢غؤث ؤصب الىٟـ ألٞالَىن؟ ٢ا٫ له الباجي: بهما ٢غؤث ؤصب الىٟـ ملخمض بً ٖبض هللا 

جي الباجي ب٣ىله: ؤصب الىٟـ ملخمض، ما جًم ٗت مً ٢غآن وؾىت، في هنع هللا يضر: الظي عؤًذ ألٞالَىن ػظغ الىٟـ، ٖو ىذ الكَغ

ا مؿاع٢ت ل٣ىاهحن الكغاج٘، مغ٦بت ٖلى الكهىاث َضاًت الؿجن، وبًًاح الؿجن ، وال٣ىم ٦ما ط٦غها ل٨م، بهما عجبَى

في الٗىا٢ب الصخُدت اإلاُٟضة( اَـ .  واللظاث، م٣غوهت بم٩اعم خؿبما ج٣خًُه ألاَىاء وجمُل بلُه الىٟىؽ، مً ٚحر هٓغٍ 

 ( . )ػ(175 - 171ؤًًا )م  واهٓغ: "الٗىانم"

خهام ( 1181)  63 - 1/61الٖا

 2/78( اإلاىا٣ٞاث 1182)

غ( 1183) غ والخىٍى  4/262 الخدٍغ
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ُ٘ ل٨م، و٢ض صبغث ؤمَغ٦م  ٖلى ما ُٞه اإلاهلخت له ٩ُٞىن ألاب ؤهٟ٘ له، وؤها الٗالُم بمً َى ؤهٟ

 .(1184)(ٞاجبٍٗى

ُ٘ ؤي: ال حٗلمىن َم )و٢ا٫ ال٣اؾمي:  غو٨ٖم في  ً ؤهٟ ل٨م ممً ًغز٨م مً ؤنىل٨م ٞو

ٖاظل٨م وآظل٨م. واإلاٗجى: ٞغى هللا الٟغاثٌ، ٖلى ما َى، ٖلى خ٨مت, ولى و٧ل طل٪ بل٨ُم لم 

في الؿهام بخٟاوث  ٖلى ٚحر خ٨مت, والخٟاوُث  حٗلمىا ؤحهم ؤهٟ٘ ل٨م, ٞىيٗخم ؤهخم ألامىا٫َ 

  ها, ٞخىلى هللاُ اإلاىاٞ٘, وؤهخم ال جضعون جٟاوتَ 
َ
 ًْ طل٪ ٞ

ً
ها بلى اظتهاص٦م لعجؼ٦م ًٖ ال

ْ
٩ِل ًَ  مىه, ولم 

ت اإلا٣اصًغ   .(1185)(مٗٞغ

ا هللا في ؤزىاء بُان ٞغاثٌ ؤلاعر )و٢ا٫ الكُش دمحم الهالر بً مغاص:  جل٪ آلاًت التي ط٦َغ

ٍٕ ل٩ّلِ  م ؤنَّ  ؤ٦بُر عاص  ا مً ًخَى
َ
  الىظه الظي ٢ؿمه هللاُ  لى و٢ٗذ ٖلى ٚحرِ  ل٣ؿمت

َ
ٖلُه  وَّ وه

 ًَ َ٘  ل٩اهذ ؤخؿ ًَ  ؤو ؤنلر, ٞإه٨غ ؾبداهه ٖلى ٧ّلِ  وؤهٟ  مً 
ْ
 س

ُ
ُ 

ُ
ما ظاء في ال٨خاب  غ بباله زالٝ

ً, ٩ٞإهه حٗالى ٢ا٫ ,اإلاجز٫ بالخ٤ ٣ٖىل٨م ال جدُِ  :مكحرا بلى ٢هىع ؤطَان ؤولئ٪ ال٣انٍغ

غو٨ٖم, ٞاجغ٧ىا ج٣ضًَغ  بمهالخ٨م ٞال حٗلمىن مً َى  ؤهٟ٘ ل٨م ممً ًغز٨م مً ؤنىل٨م ٞو

 ٌٍ ض التي حؿخدؿىىجها ب٣ٗىل٨م وال حٗمضوا بلى جًُٟل بٗ وخغمان بٌٗ, و٧ىهىا  اإلاىاٍع

ا هللا ؾبداهه, ٞةهه الٗالِ  َُّ  ُم مُُٗحن ألمغ هللا في َظٍ الخ٣ضًغاث التي ٢ضَع باث ألامىع بمٛ

ىا٢بها ووظه  ى الٗلُم الخ٨ُمالخ٨مت ُٞما ٢ضٍع وصبغ ٖو  .(1186)(ٍ, َو

ًَ و٢ىله: })و٢ا٫ ابً ٦شحر:  ِغٍ
َ
ٞ ِ

َّ
ًَ اَّلل  ِم

ً
{ ؤي: َظا الظي ط٦غهاٍ مً جٟهُل اإلاحرار، ت

م به و٢ًاٍ، وهللا ٖلُم خ٨ُم, 
َ
وبُٖاء بٌٗ الىعزت ؤ٦ثَر مً بٌٗ, َى ٞغى  مً هللا, َخ٨

 ما ٌؿخد٣ه بدؿبه, و  الظي ًً٘ ألاقُاءَ 
 

ال
ُ
ُٗي ٦ ها، َو ِ

ّ
ِلًُما لهظا ٢ا٫: }في مدال َٖ اَن 

َ
٧ َ

َّ
ِبنَّ اَّلل

 .(1187)({َخ٨ًُِما

ِلًُماِبنَّ ا}٢ا٫ ال٣اؾمي: ) َٖ اَن 
َ
٧ َ

َّ
  {َّلل

َ
ج ؤي: في ٧ل ما ٢طخى  {َخ٨ًُِماب }ؤي: باإلاهالر والغُّ

ع  . (1188)(و٢ضَّ

ِلًُما َخ٨ًُِماوالخظًُل ب٣ىله: })ولهظا ٢ا٫ ابً ٖاقىع:  َٖ اَن 
َ
٧ َ واضُر  {ِبنَّ اَّللَّ

                                              

 2/178جٟؿحر البٛىي ( 1184)

ل ( 1185)  3/42مداؾً الخإٍو

اص )م 1186)  (79( الِخضاص ٖلى امغؤة الَخضَّ

 2/229جٟؿحر ابً ٦شحر ( 1187)

ل ( 1188)  3/42مداؾً الخإٍو
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  .(1189)(اإلاىاؾبت

ها): " جٟؿحٍر"٢ا٫ ابً ٖاقىع في  ) فاثضة ( : ِٗ  مً الاَخمام بهظٍ ألاخ٩ام جهضًُغ حكَغ

ُم ب٣ىله: }
ُ
ىِن٨ُ ُه اَخماُم آلاِمغِ  ألنَّ  {,ًُ ُ٘ اإلاإمىع, ٞو لكضة نالخه،  الىناًت هي ألامُغ بما ُٞه هٟ

ٗهَ  ٌَ ًُ  ض به ؤلاوؿاُن ولظل٪ ؾمي ما   هى٘ بإبىاثه وبماله وبظاجه بُٗٞما 
ً
 .(1190)(ض اإلاىث ونُت

ٌُ ): " جٟؿحٍر"و٢ا٫ ابً ٦شحر في  ُ ألاط٦ُاء مً ٢ىله حٗالى: } و٢ض اؾخيبِ بٗ
َّ
ُم اَّلل

ُ
ىِن٨ُ ًُ

 
َ
٦
َّ
ْم ِللظ

ُ
ِص٦

َ
ْوال

َ
ْحِن ِفي ؤ َُ

َ
ص
ْ
ه
ُ ْ
ِ ألا

ّ
ُل َخٔ

ْ
بسل٣ه مً الىالض بىلضٍ، خُض ؤوصخى  { ؤهه حٗالى ؤعخُم ِغ ِمش

 ُٗ و٢ض عؤي امغؤة  (1191)جهم، ٦ما ظاء في الخضًض الصخُذبهم م م ؤهه ؤعخُم لِ الىالضًً بإوالصَم، ٞ

ا وؤعيٗخه. ٣ٞا٫ عؾى٫ هللا  مً الؿبي جضوع ٖلى ولضَا، ٞلما وظضجه ؤزظجه ٞإله٣خه بهضَع

٢الىا: ال ًا عؾى٫ هللا:  ,"لضَا في الىاع وهي ج٣ضع ٖلى طل٪؟ملسو هيلع هللا ىلص ألصخابه: "ؤجغون َظٍ َاعخت و 

 ُ
َّ َ
 .(1192)(ً َظٍ بىلضَا"خُم بٗباصٍ مِ ؤع  ٢ا٫: "ٞىهللِا َّلل

غة هنع هللا يضر: وفي خضًض آزغ:  ٧ان عظل  مً ألاههاع ٖىض عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومٗه نبيٌّ ٢ا٫ ؤبى ٍَغ

غخمه، ٣ٞا٫ له عؾى٫ُ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ؤجغخمه؟"، ٢ا٫: وٗم ًا عؾى٫  له، ٢ا٫: ٞجٗل ًًمه بلُه ٍو

ى ؤعخُم  ؤعخُم  هللا، ٢ا٫: "ٞاهللُ   .(1193)الغاخمحن" به مى٪، َو

ًَّ  ًُ ْؿ وبن ٧ان ٢ض ج٣غع ٖىضٍ ُخ  ال٣َٗل  ٢لذ: ٞإهذ جغي ؤنَّ   الٗض٫ مً خُض الجملت, ل٨

ًُ بلى جٟانُل م الاَخضاءَ  ض  -د٤٣ الٗض٫ ا   بلُه مما ال ؾبَُل  -ومىه ٢ؿمت اإلاىاٍع
َ
له  , بط ال َا٢ت

 .به

 ): ٢ا٫ ابً ال٣ُم
ُ
ًُ  ٚاًت ُٕ بخٟإل ضع٥ باال٣ٗل ؤن  ًَ ما ؤحى الكغ ه, ُله ؤو ٢بَد هظما٫ ُخْؿ

ُٕ  ُٞضع٦ه ال٣ُٗل  إحي الكغ ظا ٦ما ؤنَّ  ظملت, ٍو ًَ  بخٟهُله, َو الٗضٌ, وؤما  الٗلل ًضعن خؿ

 
ُ
ِن  هظا الفِٗل  هىن َٖ  ًٖ بصعاهه في ول فٍٗل  ٖضال ؤو ْلما, فهظا مما ٌعجؼ الٗلُل  اإلاٗح   و

ْ
, ضل

ُ٘ بلى ؤ هبدو٢ ؿً ٧ّلِ ٍٞٗل و٦ظل٪ ٌعجؼ ًٖ بصعا٥ ُخ  ىه, وما ُبخٟهُل طل٪ وجبِ ن جإحي الكغاج

, وما ٧ان خؿىا في و٢ٍذ  ٍغ ذ مً طل٪ ؤجذ الكغاج٘ بخ٣ٍغ ٢بُدا في و٢ذ ولم  ؤصع٦ه ال٣ٗل الهٍغ

ؿىه مً و٢ذ ٢بده ؤجذ الكغاج٘ باألمغ به في و٢ذ خؿىه وبالىهي ٖىه في لى٢ذ ُخ  حهخض ال٣ُٗل 

                                              

غ ( 1189) غ والخىٍى  4/262الخدٍغ

 4/256الؿاب٤( 1190)

ى مخ٤ٟ ٖلُه.1191)  ( َو

 226 - 2/225( جٟؿحر ابً ٦شحر 1192)

( عواٍ اليؿاجي في "ال٨بري" والبساعي في "ألاصب اإلاٟغص" والبحه٣ي في "قٗب ؤلاًمان" واللٟٔ له, وصدخه 1193)

 ألالباوي.
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 وال حٗلم ال٣ٗى٫ُ  ,لى مهلخت ومٟؿضة, و٦ظل٪ الٟٗل ٩ًىن مكخمال ٖ(1194)و٢ذ ٢بده

 ُ٘ ببُان طل٪ وجإمغ بغاجر  مٟؿضجه ؤعجر ؤم مهلخخه, ُٞخى٠٢ ال٣ٗل في طل٪, ٞخإحي الكغاج

 , اإلاهلخت وجىهى ًٖ عاجر اإلاٟؿضة, و٦ظل٪ الٟٗل ٩ًىن مهلخت لصخو مٟؿضة لٛحٍر

هى ٖىه مً َى وال٣ٗل ال ًضع٥ طل٪, ٞخإحي الكغاج٘ ببُاهه, ٞخإمغ به مً َى مهلخت له وجى

 مٟؿضة في خ٣ه, و٦ظل٪ الٟٗل ٩ًىن مٟؿضة في الٓاَغ وفي يمىِ 
 
ُٓمت ال حهخضي ٖ ه مهلخت

 بلحها ال٣ٗل, ٞال 
ُ
٩ىن في الٓاَغ مهلخت وفي يمىه ح , ٧الجهاص وال٣خل في هللا, ٍو ٗلم بال بالكٕغ

ُ٘  ,مٟؿضة ُٖٓمت ال حهخضي بلحها ال٣ٗل خت واإلاٟؿضة ببُان ما في يمىه مً اإلاهل ٞخجيء الكغاج

 
ُ
ضع٦ه الغاجخت, َظا م٘ ؤن ما ٌعجؼ ال٣ٗل ًٖ بصعا٦ه مً خؿً ألاٞٗا٫ و٢بدها لِـ بضون ما ج

 .(1195)(مً طل٪

٢ا٫ دمحم ابً الىػٍغ الُماوي: )لىظ٦غ ؾبب و٢ٕى اإلادكابه ٖلى ال٣ٗى٫ مً خُض لهظا و 

اصة في مك٣ت الخ٩ل٠ُ با ؾببه الابخالءُ  ب هللا حٗالى ؤوال, واإلاكهىع ؤنَّ االخ٨مت والض٢ت في ٦خ لٍؼ

ظا ؤوؿُب   ٖلِم  باإلادكابه مً خُض اللٟٔ, وؤما ؤها ٞى٢٘ لي ؤنَّ  لخُٗٓم الشىاب, َو
ُ
اصة ؾببه ٍػ

بُت وألاصلت الؿمُٗت صلذ ٖلى امخىإ الاجفاق  فةن  , (1196)هللا ٖلى ٖلم الخل٤ الٗىاثض الخجٍغ

م وجفانُل 
َ
 , ولظل٪ و٢٘ الازالخدؿحن والخلبُذفي جفانُل الِخى

ُ
بحن ؤَل الٗهمت مً  خالٝ

 }اإلاالث٨ت وألاهبُاء ٦ما ٢ا٫ حٗالى خا٦ُا ًٖ عؾى٫ هللا: 
ْ
ى ِبط

َ
ل ْٖ
َ ْ
ِ ألا

َ
ئل
َ ْ
ٍم ِباإلا

ْ
ل ِٖ  

ًْ اَن ِلَي ِم
َ
َما ٧

َخِهُمىَن 
ْ
س   , وخ٩ى هللاُ {ًَ

َ
اعون, ومىسخى والخًغ, وصر  حٗالى ازخالٝ ؾلُمان وصاوص, ومىسخى َو

 
ُ
  في الخضًض ازخالٝ

ُ
اإلاالث٨ت في خ٨م ٢اجل اإلااثت هٟـ, بلى ؤمشا٫ لظل٪  مىسخى وآصم, وازخالٝ

                                              

ان" 1194) جي في "البَر م ا: ) 2/250( ولهظا ٢ا٫ الجٍى ملخالٟىن ؤهه خؿً ال٣ى٫ في اليسخ ٚحُر مٟغوٍى ُٞما ًٖؼ

ُٕ ال لُٗىه ؤو ٢بُذ لُٗىه, وبهما جٟغى مؿاثُل اليسخ في  ها الكغ
َ
الخفانُل التي جخفم ؤعباُب الٗلٌى ٖلى ؤن  مضاعه

 .(اَـ غحر

 2/117 ( مٟخاح صاع الؿٗاصة1195)

ؾبُال بلى اٖلم ؤن هللا ظٗل لل٣ٗى٫ في بصعا٦ها خضا جيخهي بلُه ال جخٗضاٍ، ولم ًجٗل لها ( ٢ا٫ الكاَبي: )1196)

مُ٘ ما ٧ان وما ٩ًىن وما ال ٩ًىن بط لى ٧ان ؤلاصعا٥ في ٧ل مُلىب، ولى ٧اهذ ٦ظل٪ الؾخىث م٘ الباعي حٗالى في بصعا٥ ظ

ٞمٗلىماث هللا ال جدىاهى، ومٗلىماث الٗبض مخىاَُت، واإلاخىاهي ال ٌؿاوي ما ال ًدىاهى. و٢ض صزل في َظٍ  ,٠ُ٦ ٧ان ٩ًىن 

وجٟهُال، ونٟاتها وؤخىالها وؤٞٗالها وؤخ٩امها ظملت وجٟهُال، وؤًًا ٞالصخيء الىاخض مً ال٩لُت طواث ألاقُاء ظملت 

ظملت ألاقُاء ٌٗلمه الباعي حٗالى ٖلى الخمام وال٨ما٫، بدُض ال ٌٗؼب ًٖ ٖلمه مش٣ا٫ طعة ال في طاجه وال في نٟاجه وال في 

٢و، حٗل٤ بظاجه ؤو نٟاجه ؤو ؤٞٗاله ؤو ؤخىاله ؤو ؤخىاله وال في ؤخ٩امه، بسالٝ الٗبض ٞةن ٖلمه بظل٪ الصخيء ٢انغ ها

ا ؤلاوؿان في هٟؿه ى في ؤلاوؿان ؤمغ مكاَض مدؿىؽ ال ًغجاب ُٞه ٖا٢ل جسغظه الخجغبت بطا اٖخبَر (. ؤخ٩امه، َو

خهام   . )ػ( 3/282الٖا
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ِٝ  ٢ض ؤٞغصتها لبُان امخىإ الاجٟا١ في هدى طل٪, وؤنَّ  ً في الٗلم, ٞىظب مِ  الخٟايُل  ٖلت الازخال

مه ما حؿخ٣بده ٣ٖى٫ُ البكغ
َ
هللا حٗالى لى  , ألنَّ (1197)طل٪ ؤن ٩ًىن في ؤخ٩ام هللا حٗالى وِخ٨

م, ص٫ ٖلى ممازلخه لىا في الٗلِم مازلىا في ظمُ٘ ألاخ٩ام والِخ 
َ
٨  ِ

ّ
 ه٤ بظل٪ وفي ماصاٍ ولُاثٟاإلاخٗل

غوٖه, ولظل٪ ججض ألامشا٫ والىٓغاء في الٗلىم ؤ٢لَّ ازخالٞا زهىنا مً اإلا٣لضًً,  وؤنىله ٞو

 وبهما ٖٓم الازخالٝ بحن الخًغ ومىسخى إلاا زو به الخًغ ٖلحهما الؿالم.

ظٍ ٞاثضة هِٟؿت ظضا, وبها ٩ًىن  لى نض١ ؤهبُاثه, وعوص َو اإلادكابه ؤص٫َّ ٖلى هللا حٗالى ٖو

ًُ  ألنَّ  َٕ ٦ما َى صً ُ٘  ال٨ظابحن بهما ًإجىن بما ًىا٤ٞ الُبا  ال٣غامُت والؼهاص٢ت, و٢ض ؤقاع الؿم

ًَّ }بلى طل٪ ب٣ىله حٗالى:  حِه ِٞ  
ًْ ْعُى َوَم

َ ْ
َماَواُث َوألا َؿَضِث الؿَّ َٟ ْم لَ َُ َىاَء َْ

َ
َخ٤ُّ ؤ

ْ
َ٘ ال َب ِى اجَّ

َ
و٢ا٫ في , {َول

ْم }عؾى٫ هللا:  ِىخُّ َٗ
َ
ْمِغ ل

َ ْ
ًَ ألا ِشحٍر ِم

َ
ْم ِفي ٦

ُ
٨ ُٗ ُ ُِ

ًُ ْى 
َ
 .(1198){ل

ُ٘  و٠ُ٦ ٌؿدى٨غ ازخالٝ ؤلاوؿان الٓلىم الجهى٫, الم الُٛىب الظي ظمُ مٗاٝع  ٖو

ٓم حن في ٖلمه مشل ما ؤزظٍ الٗهٟىع في مى٣اٍع مً البدغ ألٖا الٗاٞع
, بل ٠ُ٦ ال ًسخو (1199)

ٓم بمٗ َظا الغبُّ  م اللُُٟت التي ٌؿخلؼم جٟغُّ ألٖا
َ
ه مً الِخ٨ ت ما ال وٗٞغ تها ؤن ًخٟغص صُ ٞغ ٍ بمٗٞغ

له, وبهظا ًيكغح ن ت ُخْؿً ما حٗل٣ذ به وجإٍو ًمان الٗاٝع لئلًمان باإلادكابه وؤلا  ضُع بمٗٞغ

له(  .(1200)بالُٛب في جإٍو

                                              

ؿخ٣بذ, ٞ (1197) ٌُ ظا ؤٖمُّ مً ؤن  ال ًلؼم الاؾخ٣باح, ٢لذ: الالػُم َى ؤن ٩ًىن في ؤخ٩امه ما ال جهخضي بلى خؿىه, َو

 جإمل. )ػ(

" "٢ا٫ ابً ٦شحر في  (1198) ِ ٢ىله: }: ) 7/372جٟؿحٍر
َّ
ْم َعُؾى٫َ اَّلل

ُ
٨ُ ِٞ  

نَّ
َ
ُمىا ؤ

َ
ل ْٖ { ؤي: اٖلمىا ؤن بحن ؤْهغ٦م عؾى٫ َوا

 ، ًُ ٖل٨ُم مى٨م،  ، وؤق٤ُٟ بمهالخىم فةهه ؤٖلُم هللا ٞٗٓمٍى وو٢غوٍ، وجإصبىا مٗه، واه٣اصوا ألمٍغ  مً ه فُىم ؤجم  وعؤ

ِؿِهْم ، ٦ما ٢ا٫ حٗالى: }عؤًىم ألهفؿىم ُٟ هْ
َ
ًْ ؤ ِمِىحَن ِم

ْ
ا
ُ ْ
ى ِباإلا

َ
ْول
َ
ِبيُّ ؤ ن حٗالى ؤن  {. زم الىَّ  باليؿبت بلى مغاٖاة  بح 

 
عؤَيهم سخُف

ْم ٣ٞا٫: } مهالخهم ِىخُّ َٗ
َ
ْمِغ ل

َ ْ
ًَ ألا ِشحٍر ِم

َ
ْم ِفي ٦

ُ
٨ ُٗ ُ ُِ

ًُ ْى 
َ
َٖ { ؤي: لى ؤَا٨ٖم في ظمُ٘ ما جسخاعوهه ألصي طل٪ بل ٨م خِ ىَ لى 

 وخغظ٨م، ٦ما ٢ا٫ حٗالى: }
َ
ْم ٞ َِ ِغ

ْ
ْم ِبِظ٦ َُ َىا ِْ

َ
ج
َ
ًَّ َبْل ؤ حِه ِٞ  

ًْ ْعُى َوَم
َ ْ
َماَواُث َوألا َؿَضِث الؿَّ َٟ ْم لَ َُ َىاَء َْ

َ
َخ٤ُّ ؤ

ْ
َ٘ ال َب ِى اجَّ

َ
ًْ َول َٖ ُهْم 

ِغُيىَن  ْٗ ْم ُم َِ ِغ
ْ
 {( اَـ .ِط٦

مىسخى م٘  خ٩اًت زبرفي ؤزىاء -هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ًى٫  عؾى٫َ  ؤهه ؾم٘ هنع هللا يضر  ؤبي بً ٦ٗبًٖ  "الصخُدحن"في ( 1199)

ِٖ  -الخًغ  : "وظاء ٖهٟىع ٞى٢٘ ٖلى خٝغ الؿُٟىت ٞى٣غ في البدغ ه٣غة، ٣ٞا٫ له الخًغ: ما 
ْ
لُم ل ٪ مً ٖلم هللا بال مي ٖو

 مً َظا البدغ". )ػ( مشل ما ه٣و َظا الٗهٟىُع 

 (87 - 86 بًشاع الخ٤ ٖلى الخل٤ )م (1200)
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ت ل  (في الضهُا وآلازغة لخلم هالح ا) الخاحت بلى الغؾالت وهىُنها يغوٍع

 ال٣ٗل وعجؼُ  بحن ل٪ ٢هىُع وبطا ج
َ
ه مٗاِق  ٍ ًٖ الاَخضاء بلى جٟانُل ما ًد٤٣ له مهلخت

ت  الخاظِت  ومٗاصٍ, جبحن ل٪ قضًُض  لهالح الخل٤ في اإلاٗاف بلى الغؾالت والىبىة, وؤجها يغوٍع

 .واإلاٗاص

)... ٧اإلاٍغٌ الظي ًضع٥ وظَه الخاظت بلى الُب  :ولهظا إلاا ٢ا٫ ابً جُمُت ُٞما ه٣لىاٍ آهٟا

ل الضواء ٖلُهو  ه، وال حهخضي بلى جٟانُل اإلاغى وججًز  ( ٢ا٫ بٗضٍمً ًضاٍو
ُ
الٗبض بلى  : )وخاظت

ًُ  َغ آِز  ً خاظت اإلاٍغٌ بلى الُب, ٞةنَّ مِ  ب٨شحرٍ  الغؾالت ؤُٖٓم   ع بٗضم الُبِب مىُث ٣ضَّ ما 

  ألابضان، وؤما بطا لم ًدهل للٗبض هىُع 
ُ
 الغؾالت وخُاتها ماث ٢لُبه مىجا ال ج

ُ
مٗه  غجى الخُاة

٣َِي ق٣اوة ال ؾٗاصة مٗها ؤبضا, ٞال ٞالح بال باجبإ الغؾى٫((1201)ؤبضا
َ
 .(1202)، ؤو ق

تالخاظ): ٢ا٫ ابً ال٣ُمو    ٧ّلِ  بل هي ٞى١َ  ,ت بلى الغؾل يغوٍع
َ
بلى  ُم خاظت, ٞلِـ الٗال

ًُ  شخيٍء   ؤخىط مجهم بلى اإلاغؾلحن نلىاث هللا ٖلحهم ؤظمٗحن, ولهظا 
َ
ِ ظ
ّ
ه غ ؾبداهه ٖباصٍ وٗمَ ٦

 طل٪ ٖلحهم مً ؤٖٓم اإلاِ  ضُّ ُٗ م بغؾىله وََ ٖلحه
َ
ولخى٠٢ مهالخهم  ,لكضة خاظتهم بلُه ,ن مىهج

٢ض ؤصع٥  ٞةطا ٧ان ال٣ُٗل , الجؼثُت وال٩لُت ٖلُه, وؤهه الؾٗاصة لهم وال ٞالح وال ٢ُام بال بالغؾل

 ٞمِ  ,هابٌٗ ألاٞٗا٫ و٢بَد  ًَ ْؿ ُخ 
ُ
ت  ا آالثههللا حٗالى بإؾماثه ونٟاجه و  ً ؤًً له مٗٞغ

َ
 غَّ َٗ لتي ح

َ
ٝ 

  ؟لؿىت عؾلهؤٖباصٍ ٖلى  ىبل بها هللاُ 
ُ
  جفانُِل  ومً ؤًً له مٗغفت

َ
ه ِٖ غْ ق ه وصًىه الظي قٖغ

ت  ؟ومً ؤًً له جٟانُل مىا٢٘ مدبخه وعياٍ وسخُه و٦غاَخه ؟لٗباصه ومً ؤًً له مٗٞغ

٣ابه وما ؤٖض ألولُاثه وما جٟانُل زىا ضاثهؤبه ٖو ُٟتهما وم٣اصًغ الشىاب وال٣ٗاب و٦ُ ,ٖض أٖل

ًُ  ؟وصعظاتهما ت الُٛب الظي لم  ٓهغ هللا ٖلُه ؤخضا مً زل٣ه بال مً اعجًاٍ ومً ؤًً له مٗٞغ

٤   ,ٚحر طل٪ مما ظاءث به الغؾل وبلٛخه ًٖ هللا ىبل ؟مً عؾله خه ىبل ولِـ في ال٣ٗل ٍَغ  .مٗٞغ

ت خؿً بٌٗ ألاٞٗا٫ و٢بدها بال٣ٗل مٛىُا ٖما ظاءث به الغؾل  .٠ُ٨ٞ ٩ًىن مٗٞغ

  الىبىاُث لىال ٢ٞا٫: 
َ
وال نالح في  ,نالر وال ٖمل   ,هاٞ٘ البخت م ٖلم  لم ٨ًً في الٗال

ت التي  ,ال ٢ىام إلامل٨تو  ت,مِٗك ول٩ان الىاؽ بمجزلت البهاثم والؿبإ الٗاصًت وال٨الب الًاٍع

 ًُ   ًٍ ٍْ ػَ  و٧لُّ  ,ها ٖلى بٌٌٗٗضو بٗ
َ
و٢٘ في الٗالم ؤو ؾ٣ُ٘  نو٧ل قح ,م ٞمً آزاع الىبىةفي الٗال

                                              

٤ آلازغة( َب ال٣لىب وألاعواح اإلاخىنل به بلى الٛؼالي: )ؤلامام ( و٢ض ٢ا٫ 1201) زمغة َظا الٗلم )ٌٗجي ٖلم ٍَغ

(. بخُاء ٖلىم خُاٍة جضوم ؤبض آلاباص, ٞإًً مىه الُب الظي ٌٗالج به ألاظؿاص وهي مٗغيت بالًغوعة للٟؿاص في ؤ٢غب آلاماص

 1/4الضًً 

 97 - 19/96 ( مجمٕى الٟخاوي 1202)
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  ,ٞبؿبب زٟاء آزاع الىبىة وصعوؾها
َ
للجؿض بضون  وال ٢ُامَ  ,ه الىبىةعوُخ ظؿض  م خُيئظ ٞالٗال

  ,عوخه
ُ
  ولهظا بطا جم اه٨ؿاٝ

َ
ا البختآمً  ولم ًب٤ في ألاعى شخيء   ,مقمـ الىبىة مً الٗال  ,زاَع

اوك٣ذ ؾماٍئ واهخثرث ٧ىا٦به و٧ىعث قمؿه وزؿٟذ ٢مٍغ ووؿٟذ ظباله وػلؼلذ ؤعيه 

ٍ٘  ولهظا ٧ان ٧لُّ  ,زاع الىبىة, ٞال ٢ُام للٗالم بال بأً ٖلحهاوؤَل٪ م ْهغث ُٞه آزاع الىبىة  مىي

 
ُ
اٞإَل   .ه ؤخؿً خاال وؤنلر باال مً اإلاىي٘ الظي ًسٟى ُٞه آزاَع

ُ
 ىلم بلالٗا وبالجملت ٞداظت

  وؤٖٓم مً خاظتهم بلى ,مً خاظتهم بلى هىع الكمـ الىبىة ؤُٖٓم 
َ
 اإلااء والهىاء الظي ال خُاة

 .(1203)(لهم بضوهه

خهام بالغؾالت، وبُان ؤنَّ والبً جُمُت عخمه هللا: )" الؿٗاصة  ٢اٖضة هاٞٗت" في وظىب الٖا

في الىظىص، بما  زحرٍ  ٧لَّ  وؤنَّ  ,الًال٫ والك٣اء في مسالٟخه وؤنَّ  ,والهضي في مخابٗت الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص

الٗالم مسخو بالٗبض ٞؿببه  وؤن ٧ل قغ في ,ٖام وبما زام ٞميكٍا مً ظهت الغؾى٫ 

(, وؤن ؾٗاصة الٗباص في مٗاقهم ومٗاصَم باجبإ الغؾالت ,مسالٟت الغؾى٫ ؤو الجهل بما ظاء به

ت للٗباص، ال بض لهم مجها، وخاظتُ ٢ا٫ ٞحها: ) خاظتهم بلى ٧ل شخيء.  هم بلحها ٞى١َ الغؾالت يغوٍع

 
ُ
 عوُح الٗالم، وهىُعٍ، وخُاجه. ٞإيُّ نالٍح للٗ والغؾالت

َ
َٖ ال  ؟م الغوح والخُاة والىىع ِض م بطا 

ـُ  ما لم حكغ١ في ٢لبه  الغؾالت. و٦ظل٪ الٗبُض  والضهُا مٓلمت ملٗىهت بال ما َلٗذ ٖلُه قم

ىاله مً خُاتها وعوخها،  ـُ الغؾالت، ٍو ى مً ألامىاثقم ًْ ٢ا٫ حٗالى: } ,ٞهى في ْلمت، َو َوَم
َ
ؤ

هُ 
َ
َىا ل

ْ
ل َٗ ٍُ َوَظ َىا ِْ َُ ْخ

َ
إ
َ
ًخا ٞ ُْ اَن َم

َ
اعٍِط ِمْجَها ٧

َ
ـَ ِبس ِْ َماِث لَ

ُ
ل
ُّ
ُه ِفي الٓ

ُ
ل
َ
ًْ َمش َم

َ
اِؽ ٦ ي ِبِه ِفي الىَّ ْمصخِ

ًَ ىًعا 
ُ
{، ه

، وظٗل ٞإخُاٍ هللا بغوح الغؾالت وهىع ؤلاًمان ٞهظا ون٠ اإلاامً، ٧ان مُخا في ْلمت الجهل،

عؾالخه عوخا, وؾمى هللا حٗالى  .ما ال٩اٞغ ٞمُذ ال٣لب في الٓلماثوؤ ,له هىعا ًمصخي به في الىاؽ

ْىَذ الخُاة, ٢ا٫ هللا حٗالى: }والغوُح بطا ٖضم ٣ٞض ٣ٞضث 
ُ
ا َما ٦

َ
ْمِغه

َ
ًْ ؤ َ٪ ُعوًخا ِم ُْ َىا ِبلَ ُْ ْوَخ

َ
ِلَ٪ ؤ

َ
ظ
َ
َو٦

ا
َ
َباِصه ِٖ  

ًْ اُء ِم
َ
ك
َ
ًْ و ىًعا َجْهِضي ِبِه َم

ُ
ٍُ ه َىا

ْ
ل َٗ ًْ َظ ٨ِ

َ
ًَماُن َول ِ

ْ
 ؤلا

َ
٨َِخاُب َوال

ْ
ْضِعي َما ال

َ
َىا  {, ٞظ٦غج

ما: الغوح والىىع, ٞالغوح الخُاة والىىع الىىع. و٦ظل٪ ًًغب هللا ألامشا٫َ ألانلح للىحي  ن َو

 
ً
لها باإلااء الظي ًجزله مً الؿماء خُاة لؤلعى وبالىاع التي ًدهل لل٣لىب وهىعا  الظي ؤهؼله خُاة

ظا ٦ما في ٢ىله حٗالى: } ًَ بها الىىع, َو ْوِص
َ
ْذ ؤ

َ
َؿال

َ
َماِء َماًء ٞ ًَ الؿَّ َؼ٫َ ِم

ْ
ه
َ
ُل ؤ ُْ اْخَخَمَل الؿَّ

َ
ا ٞ ََ  ِب٣ََضِع

 
ت

ِغُب  ًْ ًَ ِلَ٪ 
َ
ظ
َ
ُه ٦

ُ
ل
ْ
ٍٕ َػَبض  ِمش ْو َمَخا

َ
ٍت ؤ َُ

ْ
اَء ِخل

َ
اِع اْبِخٛ ِه ِفي الىَّ ُْ

َ
ل َٖ ى٢ُِضوَن  ًُ ا  ا َوِممَّ ًُ َخ٤َّ  َػَبًضا َعاِب

ْ
ُ ال

َّ
اَّلل

ُ٘ ال َٟ ْى ًَ ا َما  مَّ
َ
اًء َوؤ َٟ ُب ُظ ََ ظْ َُ

َ
َبُض ٞ ا الؼَّ مَّ

َ
إ
َ
َل ٞ َِ َبا

ْ
ُ َوال

َّ
ِغُب اَّلل ًْ ًَ ِلَ٪ 

َ
ظ
َ
ْعِى ٦

َ ْ
 ِفي ألا

ُ
ض

ُ
ْم٨ َُ

َ
اَؽ ٞ ىَّ

ا٫َ 
َ
ْمش
َ ْ
  {. ٞكبه الٗلم باإلااء اإلاجز٫ مً الؿماء؛ ألنَّ بهألا

َ
 ال٣لىب ٦ما ؤن باإلااء خُاة

َ
ألابضان,  خُاة

                                              

 864 - 2/863)ٍ املجم٘( , واهٓغ ؤًًا:  1156 - 2/1153ٟخاح صاع الؿٗاصة ( م1203)
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الٗلم ٦ما ؤن ألاوصًت مدل اإلااء, ٣ٞلب ٌؿ٘ ٖلما ٦شحرا وواص  وقبه ال٣لىب باألوصًت ألجها مدلُّ 

 .(1204)ء ٦شحرا, و٢لب ٌؿ٘ ٖلما ٢لُال وواص ٌؿ٘ ماء ٢لُال(ٌؿ٘ ما

ت في بنالح الٗبض في مٗاقه ومٗاصٍ, ): ٞحها ؤًًاو٢ا٫  فىما ؤهه ال نالح الغؾالت يغوٍع

 ؛ ٞةنَّ له في آزغجه بال باجبإ الغؾالت, فىظلً ال نالح له في مٗاقه وصهُاه بال باجبإ الغؾالت

؛ ٞةهه مًُغٌّ  ؤلاوؿاَن  ا ًىٟٗه؛ وخغ٦ت ًضٞ٘ بها ما بحن خغ٦خحن: خغ٦ت ًجلب بها م بلى الكٕغ

, ُٕ  ًًٍغ   ,َى الىىع الظي ًبحن ما ًىٟٗه وما ًًٍغ والكغ
ُ
ضل ه بحن والكٕغ هىع هللا في ؤعيه ٖو

ً صزله ٧ان آمىا. ولِـ اإلاغاص بالكٕغ الخمُحز بحن الًاع والىاٞ٘ ه الظي َم ىُ هْ ٖباصٍ وِخ 

 ,الخماع والجمل ًمحز به بحن الكٗحر والتراب العجم؛ ٞةنَّ بالخـ؛ ٞةن طل٪ ًدهل للخُىاهاث 

 
َ
ها في مٗاقه ومٗاصٍ ٦ىٟ٘ ؤلاًمان والخىخُض؛ والٗض٫ بل الخمُحز بحن ألاٞٗا٫ التي جًغ ٞاٖل

والبر والخهض١ وؤلاخؿان؛ وألاماهت والٟٗت؛ والصجاٖت والخلم؛ والهبر وألامغ باإلاٗغوٝ 

الىالضًً وؤلاخؿان بلى اإلامالُ٪ والجاع؛ وؤصاء الخ٣ى١؛ والىهي ًٖ اإلاى٨غ ونلت ألاعخام وبغ 

وبزالم الٗمل هلل والخى٧ل ٖلُه؛ والاؾخٗاهت به والغيا بمىا٢٘ ال٣ضع به؛ والدؿلُم لخ٨مه 

؛ ومىالاة ؤولُاثه ومٗاصاة ؤٖضاثه؛ وزكِخه في الُٛب والكهاصة؛ والخ٣ىي بلُه  والاه٣ُاص ألمٍغ

خدؿاب الشىاب ٖىضٍ؛ وجهض٣ًه وجهض٤ً عؾله في ٧ل ما بإصاء ٞغاثًه واظخىاب مداعمه؛ وا

  ٘ اٖخه في ٧ل ما ؤمغوا به؛ مما َى هٟ للٗبض في صهُاٍ وآزغجه؛ وفي يض طل٪  ونالح   ؤزبروا به؛ َو

 
ُ
 ق٣اوج

ُ
بلى جٟانُل الىاٞ٘ والًاع في  ال٣ُٗل  هخِض لم حَ  ه ومًغجه في صهُاٍ وآزغجه. ولىال الغؾالت

 اإلاٗاف واإلاٗاص, ٞمً ؤٖٓم و
َ
ه؛ وؤهؼ٫ ٗم هللا ٖلى ٖباصٍ وؤقٝغ مىت ٖلحهم: ؤن ؤعؾل بلحهم عؾل

 ه؛ وبحَّ ٖلحهم ٦خبَ 
َ
ولىال طل٪ ل٩اهىا بمجزلت ألاوٗام والبهاثم بل ؤقغ خاال  ,اإلاؿخ٣ُم ن لهم الهغاٍ

 َٞم  ,مجها
َ
 بِ ً ٢

َ
ت ل عؾالت ومً عصَا وزغط ٖجها ٞهى مً قغ  ,هللا واؾخ٣ام ٖلحها ٞهى مً زحر البًر

ت و  غ والخُىان البهُم. وفي الصخُذ مً خضًض ؤبي مىسخى هنع هللا يضر البًر ؤؾىؤ خاال مً ال٩لب والخجًز

ؤناب ؤعيا ٩ٞاهذ مجها  مشل ما بٗشجي هللا به مً الهضي والٗلم ٦مشل ٍُٚض "الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫:  ًٖ

إلااء ٞىٟ٘ هللا بها و٧ان مجها ؤظاصب ؤمؿ٨ذ ا ,إلااء ٞإهبدذ ال٨ؤل والٗكب ال٨شحرَاثٟت ٢بلذ ا

ىاال وؤناب َاثٟت مجها ؤزغي بهما هي ٢ُٗان ال جمؿ٪ ماء وال  ,ىاؽ ٞكغبىا مجها واهخٟٗىا وػٖع

لم ,جىبذ ٦ؤل ومشل مً لم  ,ٞظل٪ مشل مً ٣ٞه في صًً هللا حٗالى وهٟٗه ما بٗشجي هللا به ٞٗلم ٖو

٘ بظل٪ عؤؾا  ه. ٞالخمض هلل الظي مخ٤ٟ ٖلى صخخ ",ولم ٣ًبل َضي هللا الظي ؤعؾلذ بهًٞغ

ٗلمىا ال٨خاب والخ٨مت وبن ٦ىا مً ؤعؾل بلُىا عؾىال مً ؤهٟؿىا  ؼ٦ُىا َو ًخلى ٖلُىا آًاث هللا ٍو
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ْن ٢بل لٟي يال٫ مبحن و٢ا٫ ؤَل الجىت: }
َ
 ؤ

َ
ْىال

َ
ا ِلَجْهَخِضَي ل ىَّ

ُ
ا َوَما ٦

َ
ا ِلَهظ

َ
َضاه ََ ِظي 

َّ
ِ ال

َّ
َخْمُض َّلِل

ْ
ال

٣َْض َظاَءْث 
َ
ُ ل
َّ
ا اَّلل

َ
َضاه ََ } َخ٤ِّ

ْ
َىا ِبال ما ؤقغ٢ذ ٖلُه  . والضهُا ٧لها ملٗىهت ملٗىن ما ٞحها بالُعُؾُل َعّبِ

وال ب٣اء ألَل ألاعى بال ما صامذ آزاع الغؾل مىظىصة ٞحهم,  ,قمـ الغؾالت وؤؾـ بيُاهه ٖلحها

ٞةطا صعؾذ آزاع الغؾل مً ألاعى واهمدذ بال٩لُت زغب هللا الٗالم الٗلىي والؿٟلي وؤ٢ام 

اح واإلاُغ ال٣ُ امت. ولِؿذ خاظت ؤَل ألاعى بلى الغؾى٫ ٦داظتهم بلى الكمـ وال٣مغ؛ والٍغ

وال ٦داظت ؤلاوؿان بلى خُاجه؛ وال ٦داظت الٗحن بلى يىئها والجؿم بلى الُٗام والكغاب؛ بل 

سُغ بالبا٫, ٞالغؾل وؾاثِ بحن هللا وبحن  ؤٖٓم مً طل٪؛ وؤقض خاظت مً ٧ل ما ٣ًضع ٍو

م الؿٟغاء بِىه وبحن ٖباصٍزل٣ه في ؤمٍغ وج و٧ان زاجمهم وؾُضَم وؤ٦غمهم ٖلى عبه: دمحم  ,هُه َو

 و٢ا٫ هللا حٗالى: } ",ؤحها الىاؽ بهما ؤها عخمت مهضاة ًا"هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ًى٫:  بً ٖبض
َّ
َىا٥َ ِبال

ْ
ْعَؾل

َ
َوَما ؤ

حَن  ِ
َ
اإلا َٗ

ْ
 ِلل

ً
 هٓغ بلى ؤَل ألاعى ٞم٣تهم ٖغبهم بن هللا" :و٢ا٫ نلىاث هللا وؾالمه ٖلُه ,{َعْخَمت

٘ هللا ٖجهم َظا  ",وعجمهم بال ب٣اًا مً ؤَل ال٨خاب ظا اإلا٣ذ ٧ان لٗضم َضاًتهم بالغؾل, ٞٞغ َو

 ,ٞبٗشه عخمت للٗاإلاحن ومذجت للؿال٨حن وحجت ٖلى الخالث٤ ؤظمٗحن ,اإلا٣ذ بغؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٍغ  وؾض بلُه ظمُ٘  ,وجى٢حٍر وال٣ُام بإصاء خ٣ى٢هواٞترى ٖلى الٗباص َاٖخه ومدبخه وحٍٗؼ

٣ه, وؤزظ الٗهىص واإلاىاز٤ُ باإلًمان به واجباٖه ٖلى ظمُ٘  الُغ١ ٞلم ًٟخذ ألخض بال مً ٍَغ

ا ٖلى مً اجبٗهم مً اإلاامىحن. ؤعؾله هللا بالهضي وصًً  م ؤن ًإزظَو ألاهبُاء واإلاغؾلحن وؤمَغ

لى هللا بةطهه وؾغاظا مىحرا ٞسخم به الغؾالت؛ الخ٤ بحن ًضي الؿاٖت بكحرا وهظًغا وصاُٖا ب

لم به مً الجهالت ضي به مً الًاللت؛ ٖو خذ بغؾالخه ؤُٖىا ٖمُا وآطاها نما و٢لىبا ٚلٟا ,َو  ,ٞو

 ,ٞإ٢ام بها اإلالت الٗىظاء ,ٞإقغ٢ذ بغؾالخه ألاعى بٗض ْلماتها؛ وجإلٟذ بها ال٣لىب بٗض قخاتها

؛ وظٗل الظلت وقغح له ن ,وؤوضر بها اإلاذجت البًُاء ؛ وعٞ٘ ط٦ٍغ ؛ ووي٘ ٖىه وػٍع ضٍع

مً ال٨خب خحن خٝغ  مً الغؾل وصعوٍؽ  ؤعؾله ٖلى خحن ٞترةٍ  ,والهٛاع ٖلى مً زال٠ ؤمٍغ

٢ىم بلى ؤْلم آعائهم وخ٨مىا ٖلى هللا وبحن ٖباصٍ بم٣االتهم  ال٩لم وبضلذ الكغاج٘ واؾدىض ٧لُّ 

٤ وؤزغط به الىاؽ مً الٓلماث بلى ٞهضي هللا به الخالث٤ وؤوضر ب ,الٟاؾضة وؤَىائهم ه الٍُغ

غ١ ما بحن ألابغاع  ,الىىع؛ وؤبهغ به مً الٗمى؛ وؤعقض به مً الػي وظٗله ٢ؿُم الجىت والىاع ٞو

. والٟجاع؛ وظٗل الهضي والٟالح في اجباٖه ومىا٣ٞخه والًال٫ والك٣اء في مٗهِخه ومسالٟخه

ًاحى الٗبض في ٢بٍر " ,مؿئىلىن وبه ممخدىىن ال٣بىع ٖىه وامخدً به الخالث٤ في ٢بىعَم ٞهم في 

٣ُٞا٫: ما ٦ىذ ج٣ى٫ في َظا الغظل الظي بٗض ٨ُٞم؟ ٞإما اإلاامً ٣ُٞى٫: ؤقهض ؤهه ٖبض هللا 

لُه  لُه مذ ٖو ظاءها بالبِىاث والهضي ٞأمىا به واجبٗىاٍ ٣ُٞا٫ له: نض٢ذ ٖلى َظا خُِذ ٖو
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ىىع له  ,ؤَله بلُه جبٗض بن قاء هللا هم هىمت الٗغوؽ ال ًى٢ٓه بال ؤخب زم ًٟسر له في ٢بٍر ٍو

ٟخذ له باب بلى الجىت ٞحزصاص ٚبُت وؾغوعا وؤما ال٩اٞغ واإلاىا٤ٞ ٣ُٞى٫: ال ؤصعي ؾمٗذ  ,ُٞه ٍو

لُه  لُه مذ ٖو لى طل٪ خُِذ ٖو الىاؽ ٣ًىلىن قِئا ٣ٞلخه ٣ُٞا٫ له: ٢ض ٦ىا وٗلم طل٪ ٖو

. ت ٌؿمٗها ٧ل شخيء بال ؤلاوؿان"نُدبمغػبت مً خضًض ُٞهُذ جبٗض بن قاء هللا زم ًًغب 

و٢ض ؤمغ هللا بُاٖت عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص في ؤ٦ثر مً زالزحن مىيٗا مً ال٣غآن و٢غن َاٖخه بُاٖخه و٢غن 

 -ٞال ًظ٦غ هللا بال ط٦غ مٗه ٢ا٫ ابً ٖباؽ  ,بحن مسالٟخه ومسالٟخه ٦ما ٢غن بحن اؾمه واؾمه

ْٗ } :في ٢ىله حٗالى -هنع هللا يضر 
َ
َغ٥َ َوَعٞ

ْ
َ٪ ِط٦

َ
ظا ٧الدكهض والخُب َىا ل { ٢ا٫: ال ؤط٦غ بال ط٦غث معي. َو

بال بظ٦ٍغ والكهاصة  ٞال ًصر ؤلاؾالم ,وألاطان ؤقهض ؤن ال بله بال هللا وؤقهض ؤن دمحما عؾى٫ هللا

وال جصر الهالة بال بظ٦ٍغ  ,و٦ظل٪ ال ًصر ألاطان بال بظ٦ٍغ والكهاصة له له بالغؾالت,

جصر الخُبت بال بظ٦ٍغ والكهاصة له. وخظع هللا ؾبداهه وحٗالى مً الٗظاب  وال ,والكهاصة له

ُم وال٨ٟغ إلاً زالٟه ٢ا٫ حٗالى: }
َ
ل ْٗ ٌَ ْض 

َ
ا ٢ ًً ْٗ ْم َب

ُ
٨ ًِ

ْٗ اِء َب َٖ ُض
َ
ْم ٦

ُ
َى٨ ِْ ُؾى٫ِ َب اَء الغَّ َٖ ىا ُص

ُ
ل َٗ ْج

َ
 ج

َ
ال

ِظ 
َّ
ِع ال

َ
ْدظ َُ لْ

َ
ا ٞ

ً
ْم ِلَىاط

ُ
ىَن ِمْى٨

ُ
ل
َّ
َؿل

َ
د ًَ  ًَ ِظً

َّ
ُ ال

َّ
ِهَُبُهْم اَّلل ًُ ْو 

َ
 ؤ
 
ْخَىت ِٞ ِهَُبُهْم 

ُ
ْن ج

َ
ٍِ ؤ ْمِغ

َ
ًْ ؤ َٖ ىَن  ُٟ اِل

َ
س ًُ  ًَ ً

ِلُم  
َ
اب  ؤ

َ
ظ  بهما هي ال٨ٟغ. و٦ظل٪ ؤلبـ هللاُ  ؤي ٞخىت هي؟ -عخمه هللا حٗالى  -٢ا٫ ؤلامام ؤخمض  ,{َٖ

 
َ
ٛاع إلاً زال٠ ؤمٍغ ٦ما في مؿىض ؤلامام ؤخمض مً خضًض ٖبض هللا بً والهَّ  ؾبداهه الظلت

٪ له"بي ملسو هيلع هللا ىلص ؤهه ٢ا٫: غ؛ ًٖ الىٖم وظٗل  ,بٗشذ بحن ًضي الؿاٖت ختى ٌٗبض هللا وخضٍ ال قٍغ

. "ومً حكبه ب٣ىم ٞهى مجهم ,وظٗلذ الظلت والهٛاع ٖلى مً زال٠ ؤمغي  ,عػقي جدذ ْل عمخي

ما ظاء به  اصاٍ َى الك٣ي الهال٪ ٨ٞظل٪ مً ؤٖغى ٖىه ٖو و٦ما ؤن مً زالٟه وقا٢ه ٖو

غاى ٖىه وفي وا َمإن بلى ٚحٍر وعضخي به بضال مىه َى َال٪ ؤًًا. ٞالك٣اء والًال٫ في ؤلٖا

ٞاأل٢ؿام زالزت  ,والهضي والٟالح في ؤلا٢با٫ ٖلى ما ظاء به وج٣ضًمه ٖلى ٧ل ما ؾىاٍ ,ج٨ظًبه

ى: اإلاخب٘ ا واإلاٗغى ٖم ,واإلاٗاصي له واإلاىابظ له ,له املخب له اإلا٣ضم له ٖلى ٚحٍر اإلاامً به َو

ٞاألو٫ َى الؿُٗض وآلازغان َما الهال٩ان. ٞيؿإ٫ هللا الُٗٓم ؤن ًجٗلىا مً اإلاخبٗحن  ,ظاء به

اها ٖلحها ال ًٟغ١ بُيىا وبُجها بهه ؾمُ٘ الضٖاء وؤَل  خٞى له اإلاامىحن به وؤن ًدُِىا ٖلى ؾيخه ٍو

ى خؿبىا ووٗم الى٦ُل والخمض هلل عب الٗاإلاحن ونلى هللا ٖلى ؾُضها دمحم  وآله الغظاء َو

ً  .(1205)(وؤصخابه الُُبحن الُاٍَغ

الخاظت بلى )جدذ جغظمت في ٦خابه "الضٖىة بلى ؤلانالح" و٢ا٫ الكُش دمحم الخًغ الخؿحن 

ٌَ  (الضٖىة  
 
والباَل,  بها الخ٤َّ  هُ ٣َ ْٟ وٍَ الهالح والٟؿاص  ل بها َغ١َ ٣ِٗ : )في ُٞغة ؤلاوؿان ٢ىة
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ز اإلاٗغوٝ مً اإلاى٨غ, ولِـ مً قإجها ؤن جُل٘ َا بخمُحول٨ً َظٍ ال٣ىة الٗا٢لت ال حؿخ٣ل وخَض 

 
ُ
وبن بلٛذ في ؤلاصعا٥  –ال ٖىط ُٞه, ٞةجها  البكغ ٖلى هٓاٍم  ضبغ ؤٖما٫َ ٖلى ٧ل خ٣ُ٣ت, وال ؤن ج

ٗؼب ٖجها وظه اإلاهلخت, وال تهخضي بلى ٖا٢بت الٗمل, وعبما  –ؤقضَا  ٢ض جيبى ًٖ الخ٤, َو

 
ً
, و٢ض ًتراءي لها الكغ في قبه مً الخحر ٞخخل٣اٍ لى ٞخدؿبها ؾِئتْج َع  ؤل٣ذ ٖلى الخؿىت هٓغة

و٢ض جهضي عظا٫ مً ؤصخاب َظٍ ال٣ىي الٗا٢لت للبدض في وكإة الخل٣ُت, ٩ٞاهذ  بال٣بى٫.

  ٖا٢بت بدثهم ؤن زغوا لؤلحجاع ؤو ال٩ىا٦ب ؤو الخُىان سجضا !.
ُ
 وجهضي آزغون إلوكاء ه

ُ
 ٍم ٓ

 ,٤ ٨بى بها في زؿاع.اظخماُٖت, ٞىيٗىا ما ًظَب بالجماٖت في ٚحر ٍَغ وؤمشلت َاالء  ٍو

ش ٢ضًما. ولِـ ال٣اهىن الظي ٌؿُٜ اإلا٣اجلت  مكهىصة خضًشا, ومًغوبت في ٦خب الخاٍع

٣ت في الهمجُت. –اإلاباعػة  –الصخهُت  ولِـ ال٣اهىن الظي ٌؿاٖض الٟخُاث  بال نى٘ هٟـ ٍٖغ

ض في نُاهت ؤٖغايهً بال هً, والَؼ ٚمغجه  ٣ٍٖل   ولَُض ٖلى بعا٢ت ماء الخُاء والٗؼة مً وظَى

 –ى الدجاط بً ًىؾ٠ َو  –وؤعاص طو ٣ٖل ٦بحر  ؤو خٟذ به الكهىاث مً ٧ل هاخُت.الٛباوة, 

مت اعج٨بها بٌٗ طوي ٢غابخه, ٞضاٞٗه ب٣ىله حٗالى: } مٗا٢بت شخٍو   ِوْػَع ٖلى ظٍغ
 
ِؼُع َواِػَعة

َ
 ج

َ
َوال

َغي 
ْ
ز
ُ
ىي!ؤ  {, ٞما ٧ان بال ؤن اؾخم٘ لآلًت واٖع

الخحر ؤو الكغ, ٣ٞض ٌؿاوعٍ الًٛب, ؤو  ال٣ىة الٗا٢لت ٖلى وظهطا و٠٢ ناخب بو 

حؿُُغ ٖلُه اللظة, ُٞتر٥ الهالر ؤو ًإحي اإلاى٨غ, وال ًبالي بما ًى٢ٗه به التهاون بالهالخاث, ؤو 

و٢ض جسلو الىٟىؽ مً جسبِ الًٛب ؤو ؤؾغ الكهىاث, زم  اعج٩اب اإلاى٨غاث مً ق٣اء بُٗض.

اإلاضاع٥ جخٟاوث, بما بدؿب ُٞغتها,  صون ؤن ًيكب بُجهم هؼإ, ٞةنَّ  ها الب٣اءَ ال ٌؿخُُ٘ ؤصخابُ 

وبما بالىٓغ بلى اؾخٗضاصَا اإلا٨دؿب مً الخجاعب, ٞتري الغظل ٌؿخدؿً ٖحن ما ٌؿخ٣بده 

. خؿىا في خا٫, ٞةن لم ًىا٤ٞ ٚغيها في و٢ذ آزغ  بل الىٟـ الىاخضة ٢ض ًبضو لها ألامُغ  ٚحٍر

ض في الىا٢٘ ٖلى وظَه  حرا ما ٌكخمل ألامُغ و٦ش اه٣لب في عؤحها قِئا ه٨غا. ي ؤلازم واإلاىٟٗت, ٞحًر

 ًُ ب آزغ في صعء مٟؿضجه ُٞلىي ٖىه نٟدا. هم ظلَب بٗ ٚغ , ٍو ٍغ وعبما  مىٟٗخه ِٞؿعى في ج٣ٍغ

ا  ٌكاَض ؤلاوؿاُن  الخاصزت ججز٫ ٣ُٞطخي ٖلحها بغؤي, ولى ٖغيذ له في هٟؿه وؤصع٥ م٣ضاع جإزحَر

 مما ٢طخى به ؤوال ؤو ؤصوى.لٗاص بلى الخ٨م ٖلحها بإقض 

 ج٣هُ  وإلاا ٧اهذ ألاهٓاُع 
ُ
 غ وألاَىاء جخٛلب, وال٣ٗى٫ جخٟاوث وجسخل٠, اقخضث خاظت

ام, وحهضحهم الؿبَُل هلر بلهي ًُل٤ هٟىَؾ الىاؽ بلى ُم  بلى ما ُٞه زحر,  هم مً ٢ُىص ألاَو

ٗلمهم ٠ُ٦ ًخدامىن الٟخىت بطا ازخلٟى  م ٖا٢بت الاجهما٥ في اللظاثظ, َو ىظَع  ا.ٍو
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مً خ٨مت بٗشت ألاهبُاء ٖلحهم الؿالم, ونٗىصَم بالىاؽ بلى مغاقي الؿٗاصة,  َظا وظه  

 وب٢امتهم ال٣ًاء ٖلى ؤؾـ ٖاصلت.

ٞبهظٍ الضٖىة ؤلالهُت لبؿذ الىٟىؽ ؤصبا ياُٞا, وؤزظ املجخم٘ ؾىت مىخٓمت, وبهغث 

 .(1206)(ال٣ٗى٫ بد٣اث٤ ٧اهذ ٚامًت

ٗت مِ   ) الكَغ
 
 ى
 
 ( عباهُتووٗمت  بلهُت ت

 هللا ٖلُه. تٖلى ُٖٓم وٗم ِٝ لٗبض بابا ُٖٓما مً ؤبىاب الخٗغُّ لًٟخذ  َظاوال ق٪ ؤن 

ًُ ٦ما ج٣ضم مً ٢ى٫ ابً ال٣ُم: )  ولهظا 
َ
ِ ظ
ّ
 ضُّ ُٗ وََ  ,ه ٖلحهم بغؾىلهغ ؾبداهه ٖباصٍ وَٗم ٦

 طل٪ ٖلحهم مً ؤٖٓم اإلاِ 
َ
ن مىه, لكضة خاظتهم بلُه, ولخى٠٢ مهالخهم الجؼثُت وال٩لُت ٖلُه, ج

ابً جُمُت: )مً ؤٖٓم وٗم هللا ٖلى ى٫ و٢(, ه الؾٗاصة لهم وال ٞالح وال ٢ُام بال بالغؾلوؤه

  - ٖباصٍ وؤقٝغ مىت ٖلحهم
َ
 : ؤن ؤعؾل بلحهم عؾل

َ
 ه؛ وؤهؼ٫ ٖلحهم ٦خبه؛ وبحن لهم الهغاٍ

 اإلاؿخ٣ُم(.

  مً اإلاٗلىم ؤنَّ ٢ا٫ املجض الٟحروػآباصي: )و 
 
٠

ْ
ُ
ُ
مً  بعؾا٫ الغؾل ٖلحهم الؿالم بهما َى ل

 
 
  هللا حٗالى بسل٣ه، وعخمت

ُ
ٗت دبحن لهم خا٫ُ َمٗاِصَم, ٞدكخمل الكَغ هم، ٍو

ُ
ِخمَّ لهم مٗاق َُ  لهم، ل

ؼَّ  -يغوعة ٖلى اإلاٗخ٣ضاث الصخُدت التي ًجب الخهض٤ً بها، والٗباصاث اإلا٣غبت بلى هللا  َٖ

ه 
ُ
طاثل مما ًجب به واإلاىاْبت ٖلُه, وألامغ بالًٟاثل والىهي ًٖ الغ  مما ًجب ال٣ُامُ  -قإه

 .(1207)٢بىله(

دمحم، نلىاث هللا وؾالمه ٖلُه،  مً عخمت هللا حٗالى بالٗباص بعؾا٫ُ و٢ا٫ ابً ٦شحر: )ٞ

ِٟ بلحهم، زم مِ   . (1208)(الضًً الخى٠ُ له ألاهبُاء واإلاغؾلحن به، وب٦ما٫ُ  ه لهم زخُم ً حكٍغ

 }هلالج لج:  ىاعبو٢ض ٢ا٫ 
ْ
ج
َ
ْم َوؤ

ُ
ْم ِصًَى٨

ُ
٨
َ
ُذ ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
َم ال

َ
ْؾال ِ

ْ
ُم ؤلا

ُ
٨
َ
َمِتي َوَعِيُِذ ل ْٗ ْم ِو

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ َمْمُذ 

 .{ِصًًىا

هم ٞال صًجَ  ، خُض ؤ٦مل حٗالى لهمهللا حٗالى ٖلى َظٍ ألامت ِم َٗ وِ  بُر ٢ا٫ ابً ٦شحر: )َظٍ ؤ٦

ا ظٗله هللا حٗالى زاجم ؛ ولهظحر هبحهم نلىاث هللا وؾالمه ٖلُه، وال بلى ًٚدخاظىن بلى صًً ٚحٍر

بال ما ، وال صًً وبٗشه بلى ؤلاوـ والجً، ٞال خال٫ بال ما ؤخله، وال خغام بال ما خغمه ألاهبُاء،

ه لِ } :، ٦ما ٢ا٫ حٗالىٞهى خ٤ ونض١ ال ٦ظب ُٞه وال زل٠ ، و٧ل شخيء ؤزبر بهقٖغ
َ
ْذ ٧ مَّ

َ
َمُذ َوج

                                              

 (22 - 19( الضٖىة بلى ؤلانالح )م 1206)

ؼ ( 1207)  1/55بهاثغ طوي الخمُحز في لُاث٠ ال٨خاب الٍٗؼ

 6/430جٟؿحر ابً ٦شحر ( 1208)
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ً
ْضال َٖ ا َو

ً
َ٪ ِنْض٢ ضال في ألاوامغ والىىاهي {َعّبِ ًَ  ، ٞلما ؤ٦ملؤي: نض٢ا في ألازباع، ٖو جمذ  لهم الضً

ُم } :؛ ولهظا ٢ا٫ حٗالىٖلحهم الىٗمت
ُ
٨
َ
َمِتي َوَعِيُِذ ل ْٗ ْم ِو

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ َمْمُذ 

ْ
ج
َ
ْم َوؤ

ُ
ْم ِصًَى٨

ُ
٨
َ
ُذ ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ

ْ
ال

َم ِصًًىا
َ

ْؾال ِ
ْ
، وبٗض به ؤًٞل ٞةهه الضًً الظي ؤخبه هللا وعيُه؛ : ٞاعيٍى ؤهخم ألهٟؿ٨مؤي {ؤلا

ىْ }٢ىله ": ٢ا٫ ٖلي بً ؤبي َلخت ًٖ ابً ٖباؽ، و ٦خبه غؾل ال٨غام، وؤهؼ٫ به ؤقٝغال َُ
ْ
َم ال

ْم 
ُ
ْم ِصًَى٨

ُ
٨
َ
ُذ ل

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ى ؤلاؾالم {ؤ مان ٞال ؤزبر هللا هبُه ملسو هيلع هللا ىلص واإلاامىحن ؤهه ؤ٦مل لهم ؤلاً ,َو

اصة ؤبضا، و٢ض ؤجمه هللا ٞال ًى٣هه ؤبضا، و٢ض عيُه هللا ٞال ٌسخُه ؤبضا  .(1209)("ًدخاظىن بلى ٍػ

ًَ ال٣ُم: )٢ا٫ ابً  الظي ازخاٍع لهم بال٨ما٫, والىٗمت التي  وجإمل ٠ُ٦ ون٠ الضً

ا ًٖ زاعًظ  وال شخيءَ  وال زلَل  ُٞه وال َُٖب  ؾبٛها ٖلحهم بالخمام, بًظاها في الضًً بإهه ال ه٣َو ؤ

 ؿىه وظاللخه, وونَ في ُخ  , بل َى ال٩امُل الخ٨مت بىظٍه 
َ
الىٗمت بالخمام بًظاها بضوامها  ٠

ٌَ واجه  ْؿ الها وؤهه ال 
ُ
ا بل ًخمها لهم بالضوام في َظٍ الضاع وفي صاع ل بهم بًاَا بٗض بط ؤُٖاَمَى

لحهم بال٣غاع. وجإمل خؿً ا٢تران الخمام بالىٗمت, وخؿً ا٢تران ال٨ما٫ بالضًً, وبياٞت الضًً 

بها ٖلحهم,  ؿضحها واإلاىُٗم ها وُم بط َم ال٣اثمىن به اإلا٣ُمىن له, وؤياٝ الىٗمت بلُه بط َى ولحُّ 

ا. وؤحى في ؤلا٦ما٫ بالالم اإلااطهت باالزخهام وؤهه شخيء  ٞهي وٗمخُ  م ٢ابلَى   ه خ٣ا َو
ُ
ىا به هُّ ز

َمْمُذ{ في 
ْ
ج
َ
صون ألامم, وفي بجمام الىٗمت بـ"ٖلى" اإلااطهت باالؾخٗالء والاقخما٫ وؤلاخاَت, ٞجاء }ؤ

ْم{, و}وِ 
ُ
٨
َ
ْم{ في م٣ابلت }ل

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ ُذ{, و}

ْ
َمل
ْ
٦
َ
ْم{, وؤ٦ض طل٪ وػاصٍ م٣ابلت }ؤ

ُ
َمِتي{ في م٣ابلت }ِصًَى٨ ْٗ

َم ِصًًىا{, و٧ان بٌٗ الؿل٠ ٣ًى٫: 
َ

ْؾال ِ
ْ
ُم ؤلا

ُ
٨
َ
غا و٦ماال وبجماما للىٗمت ب٣ىله: }َوَعِيُِذ ل ج٣ٍغ

 . (1210)("ًاله مً صًً لى ؤن له عظاال"

الٗىاًت مً جمام  ؤنَّ  )"بُاُن :  "صالثل الخىخُض"٦خاب ال٣اؾمي في  و٢ا٫ الكُش ظما٫ الضًً

 باإلاىظىصاث بٗشت ألاهبُاء ٖلحهم الهلىاث والدؿلُماث" : ٢ا٫ الكُش الغثِـ: مً اإلاٗلىم ؤنَّ 

 َٕ ٍٕ  ؤلاوؿان مدخاط   هى اِث  بلى اظخما ه ٩ًىن  وقغ٦ت في يغوٍع خاظاجه م٨ُٟا في آزغ مً هٖى

ان بُجهما ًٟٙغ ٧ل واخض  طل٪ آلازغ ؤًًا م٨ُٟا به, وال جخم الكغ٦ت بال بمٗاملت ومٗاويت ًجٍغ

 ٍت ىَّ ً ُؾ مجهما ناخبه ًٖ مهم لى جىالٍ بىٟؿه الػصخم ٖلى الىاخض ٦شحر, وال بض في اإلاٗاملت مِ 

ض٫, وال بض مً ؾاّنٍ  لؼمهم الؿىت, ٞال بض  ,مٗض٫ ٖو وال بض مً ؤن ٩ًىن بدُض ًساَب الىاؽ, ٍو

 ًُ غ مً ؤن ٩ًىن بوؿاها, وال ًجىػ ؤن  ٧ل واخض مجهم  ي تر٥ الىاؽ وآعاءَم في طل٪, ُٞسخلٟىن ٍو

 ُٕ لما, ٞالخاظت بلى َظا ؤلاوؿان في ؤن ًب٣ى هى مً  ؤلاوؿان ؤقضُّ  ما له ٖضال وما ٖلُه ظىعا ْو

                                              

 3/26جٟؿحر ابً ٦شحر ( 1209)

 )ٍ املجم٘( 855 - 2/854( مٟخاح صاع الؿٗاصة 1210)
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الخاظت بلى بهباث الكٗغ ٖلى ألاقٟاع والخاظبحن, ٞال ًجىػ ؤن ج٩ىن الٗىاًت ألاولى ج٣خطخي 

هٓام ألامغ الًغوعي ؤمشا٫ جل٪ اإلاىاٞ٘ وال ج٣خطخي َظٍ التي ؤزبتها, وال ؤن ٩ًىن ما ٌٗلمه في 

, بل ٠ُ٦ ًجىػ ؤن ال ًىظض وما َى مخٗل٤ بىظىصٍ مبجي خهىله لخمهُض هٓام الخحر ال ًىظض

مخمحز مً بحن ؾاثغ الىاؽ بأًاث جض٫ ٖلى ؤجها مً  ٖلى وظىصٍ, ٞال بض بطن مً هبي َى بوؿان  

ؿً لهم الكغاج٘ وألاخ٩ام مىٗهم مً الكغ٥, َو م بلى الخىخُض, ٍو ٖىض عبه ًضَٖى
دثهم (1211) , ٍو

بهم في آلازغة وزىابها, زم ٨ًغع ٖلحهم  ٚغ جهاَم ًٖ الخباٌٚ والخداؾض, ٍو ٖلى م٩اعم ألازال١ ٍو

غاى  الٗباصاث لُدهل لهم جظ٦ُغ  غ, واؾخٟاصة مل٨ت الالخٟاث بلى الخ٤ وؤلٖا اإلاٗبىص بالخ٨ٍغ

 ًٖ الباَل اَـ .

لبت قهىاتهم, و٦ ثرة ظهلهم, وقضة و٢ا٫ الجاخٔ: لى جغ٥ الىاؽ و٢ىي ٣ٖىلهم, ٚو

ُٛحهم, ختى ٩ًىهىا َم الظًً ًدخجغون مً ٧ل ما ؤٞؿضَم ب٣ضع  هؼوٖهم بلى ما ًغصحهم ٍو

ظًت  ىا ًٞل ما بحن الضاء والضواء, وألٚا ٗٞغ ٢ىاَم, وختى ٣ًٟىا ٖلى خض الًاع والىاٞ٘, َو

م وقٛلهم ًٖ َاٖخه التي هي ؤظضي  -والؿمىم  : ٧ان ٢ض ٧لٟهم قُُا, وؤؾلمهم بلى ٖضَو

واهٟٗالهم, ومً ؤظلها ٖض٫ التر٦ُب وؾىي البيُت, وؤزغظهم مً خض الُٟىلُت ألامىع ٖلحهم 

{ : خضا٫ والصخت وجمام ؤلاعاصة وآلالت, ولظل٪ ٢ا٫ ٖؼ ط٦ٍغ ٣ُْذ والجهل بلى البلٙى والٖا
َ
ل
َ
َوَما ز

ُبُضوِن  ْٗ َُ  ِل
َّ
ـَ ِبال

ْ
و ِ
ْ
ًَّ َوؤلا ِج

ْ
خُض زل٤ الٗالم وؾ٩اهه {, ٞلما ٧ان طل٪ ٦ظل٪ ٖلمىا ؤن هللا حٗالى ال

لم ًسل٣هم بال لهالخهم, وال ًجىػ نالخهم بال بدب٣ُتهم, ولىال ألامغ والىهي ما ٧ان للخب٣ُت 

وحٗضًل الُٟغة مٗجى. وإلاا ؤن ٧ان ال بض للٗباص مً ؤن ٩ًىهىا مإمىعًٍ مجهُحن بحن ٖضو ٖام 

َىائهم بال بالؼظغ ومُُ٘ ولي, ٖلمىا ؤن الىاؽ ال ٌؿخُُٗىن مضاٞٗت َباجٗهم ومسالٟت ؤ

٠ ألا٢صخى, وبطا  ض بال٣ٗاب ألالُم في آلاظل بط ٧ان قإجهم بًشاع ألاصوى وحؿٍى الكضًض والخٖى

 َ٘ مهالخهم في صهُاَم, ٞهم ًٖ مهالر صًجهم ؤعجؼ, ٞلما ٧ان  ٧اهذ ٣ٖى٫ الىاؽ ال جبلٜ ظمُ

                                              

ا ٞباٖخباع ه٣لها ًٖ هللا, ولظل٪ ٣ًىلىن: هبِىا َى ( 1211)  هبِىا ب٩ىهه قاٖع
ُ
٢ا٫ الكُش ؤخمض الهاوي: )ؤما ون٠

غة )م  واملجاػ ([ ٢ا٫ الكُش ٖلي ألاظهىعي: )اإلاغاص بالخ٣ُ٣ت 64الكإع املجاػي, وهللا َى الكإع الخ٣ُ٣ي(. ]قغح الجَى

 ٣ٖلُت, وبؾىاصٍ بلى 
 
َىا ال٣ٗلُان, ألنَّ بؾىاَص الكٕغ بمٗجى الخبُحن هلل حٗالى مً باب بؾىاص الصخيء إلاا َى له, ٞهى خ٣ُ٣ت

بحن ٞهى اإلاالىبي ملسو هيلع هللا ىلص مً باب بؾىاص الصخيء لٛحر ما َى له, ٞهى مجاػ ٣ٖلي, ألن بُان ألاخ٩ام بال٣غآن, وآلاحي به َى هللا حٗالى, 

٣ا ُٞه ٣ا في البُان, ٞإؾىض بلُه بمٗجى جبُحن ألاخ٩ام ل٩ىهه ٍَغ (. خ٣ُ٣ت, وإلاا ٧ان ال٣غآن مجزال ٖلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٧ان ٍَغ

ض للباظىعي )م   ([ . )ػ(41]َامل جدٟت اإلاٍغ
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َ٘  طل٪ ٦ظل٪ ٖلمىا ؤهه ال بض للىاؽ مً بماٍم  هم ظمُ الغؾى٫. مهالخهم, وطل٪ َى  ٌٗٞغ

٣ُم الىاؽ ٖلى خمل مغاقضَم اَـ . بخضت اإلالت, ٍو ٗت, ٍو  .(1212)(ٞالغؾى٫ َى الظي ٌكٕغ الكَغ

, وؤما جٟانُلها ٞال لهاَم وُظ  اإلاهالر ؤنى٫ ٢لذ: ٞالخالنت ؤن ال٣ٗى٫ بهما تهخضي بلى 

 الخبحر بظل٪. الٗلُُم ٍ وخَض  هللاَ  ؾبُل بلى الى٢ٝى ٖلحها بال مً ظهت الىحي, ألنَّ 

م واإلاهالر ٢ا٫: ) ٍغ ٣ٍغ ج بٗض ٞةن الضَلىي ولهظا 
َ
ُت ٖلى الِخ٨ ال اقخما٫َ ألاخ٩ام الكٖغ

ت جل٪ اإلاهالر, لٗضم   في امخشا٫ ؤخ٩ام الكٕغ بطا صخذ بها الغواًت ٖلى مٗٞغ
َ
٠

َّ
خى٢ ًُ ِدلُّ ؤن  ًَ

ت ٦شحٍر مً اإلاهالر، ول٩ىن الىبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص ؤوز٤َ ٖىضها مً  اؾخ٣ال٫ ٣ٖى٫ِ ٦شحٍر مً الىاؽ في مٗٞغ

 .(1213)٣ٖىلىا(

ٗت وباٖض الغؾى٫ ٖلُه الؿالم ومغجب ألاوامغ والىىاهي  ٢ا٫ ابً خؼم: )ٞكإع الكَغ

مه, وباخض  ٤ الخ٤ وؤصعي بٗىا٢ب الؿالمت ومٛباث الىجاة مً ٧ل هاٍْغ لىٟؿه بٖؼ ؤٖلُم بٍُغ

 .(1214)ب٣ُاؾه في ْىه(

ص ناٖا مً جمغ وال ًغص زمً ًغ  ولهظا ٢ا٫ ؤلامام الكاٞعي: خا٦ُا ٖمً ؾإله ٣ٞا٫: ٠ُ٦

؟ ٢ا٫: وٗم، ٢لذ: ما زبذ ٖىه ٞلِـ ُٞه بال الدؿلُم، الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟ ٢لذ: ؤًشبذ َظا ًٖاللبن

 
ُ
ل آلاصمُحن الظًً  "٠ُ٦"زُإ، و "؟؟ و٠ُ٦ِلَم "ٚحر٥ ُٞه:  ٪ و٢ى٫ُ و٢ىل بهما ٩ًىن أل٢اٍو

  ٘ هم جب
ُ
، ولى ظاػ في ال٣ى٫ الالػم  ٢ىل ًُ  "٠ُ٦"ال مخبٕى ٣ٖل، لم  ؤو ُٞغةِ  ل ٖلى ٢ُاٍؽ دَم ختى 

  ٨ًً لل٣ى٫ِ 
 
  ٚاًت

 
 .(1215)ًيخهي بلحها ؾ٣ِ ال٣ُاؽ ًيخهي بلحها، وبطا لم ٨ًً له ٚاًت

 ًُ كهض لهظا ما عواٍ اب غة ٢ا٫ لغظل: ماظه  َو ًا ابً ؤدي، بطا "ًٖ ؤبي ؾلمت ؤن ؤبا ٍَغ

 .(1216)"له ألامشا٫ خضزخ٪ ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خضًشا، ٞال جًغب

 
َ
ى مٗجى ما ط  َو
َ
غ ؤبان بً ِٖسخى بً صًىاع ًٖ ؤبُه ًٖ ابً ال٣اؾم ًٖ مال٪ ًٖ ابً ٦

 .(1217)"صٖىا الؿىت جمطخي، ال حٗغيىا لها بالغؤي"قهاب ٢ا٫: 

ظا ألانُل  ضم اٖترايها بالغؤي ويغب ألامشا٫, ولؼوم  َو مً وظىب اجبإ الؿىت ٖو

٠ٍ ٖلى مٗٞغ
ُّ
مها, الدؿلُم لها مً ٚحر جى٢

َ
ِغص   ع  مخ٣غِّ ت ٖللها وِخ٨

َّ
ى وُمُ خ٣اص, َو في الٗمل والٖا

                                              

 (142 - 140( صالثل الخىخُض )م 1212)

 1/30 حجت هللا البالٛت( 1213)

 (179َى١ الخمامت )م ( 1214)

 1/547 ( ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه1215)

 14 - 1/13خؿىه ألالباوي. واهٓغ: خاقُت الؿىضي ٖلى ابً ماظه ( 1216)

 1/59بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1217)
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٢ا٫ , الٟغ٢ان بحن ؤَل الخضًض والؿىت ومسالٟحهم مً ؤَل البضٕ وألاَىاء والغؤي اإلاظمىم

م الغؤَي ٖلى الخضًض امخى٘ ؤن ٣ًا٫ بهه مً ؤصخاب الخضًض(الغاػي: )َم  ٢ا٫ و , (1218)ً ٢ضَّ

ه  ًدؿمى بالؿجيالُُبي: )عجبُذ ممً  ًَ ر عؤ وبطا ؾم٘ ؾىت مً ؾىت عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وله عؤي  عجَّ

 ٞهى بضٖت (1219)ٖلحها، وؤيُّ ٞغ١ٍ بِىه وبحن اإلابخِضٕ؟(
َ
, و٢ا٫ الكاَبي: )الغؤُي بطا ٖاعى الؿىت

مٗاعيت ؤ٢ىا٫ ألاهبُاء بأعاء الغظا٫، وج٣ضًم طل٪ ٖلحها، َى ٢ا٫ ابً جُمُت: ), بل (1220)وياللت(

 ٧ّلِ ٦ٟغ، ٦ما ٢ا٫ الكهغؾخاوي في ؤو٫ ٦خابه اإلاٗغوٝ مً ٞٗل 
ُٕ اإلا٨ظبحن للغؾل، بل َى ظما

 , باإلالل والىدل ما مٗىاٍ: ؤنل ٧ل قغ َى مً مٗاعيت الىو بالغؤي، وج٣ضًم الهىي ٖلى الكٕغ

ى ٦ما ٢ا٫ اٖلم ؤن ؤو٫ قبهت و٢ٗذ في الخل٣ُت: قبهت . ٢لذ: َظٍ ٖباعة الكهغؾخاوي: )(1221)(َو

ا اؾدبضاُصٍ بالغؤي في م٣ابلت الىو، وازخُاٍع الهىي في مٗاعيت  ببلِـ لٗىه هللا، ومهضَع

  .(1222) (ألامغ، واؾخ٨باُعٍ باإلااصة التي زل٤ مجها وهي الىاع ٖلى ماصة آصم ٖلُه الؿالم وهي الُحن

ا اٖلم ؤن الخُت الٟانلت بُيىا وبحن ٧ل مسال٠: ؤهَّ ٢ا٫ ابً الؿمٗاوي في "ال٣ىاَ٘" : )و و 

والؿىت, ووؿخسغط ما وؿخسغط مجهما, وهبجي ما ؾىاَما ٖلحهما, وال  ىا ال٨خاَب َل مظَبِ هجٗل ؤن

 ٖلى ؤنى٫ الكٕغ ختى ه٣َُم 
َ
ِ
ُّ
ىاظَؿىا, هغي ألهٟؿىا الدؿل ها ٖلى ما ًىا٤ٞ آعاَءها وزىاََغها َو

بل هُلب اإلاٗاوي, ٞةن وظضهاَا ٖلى مىا٣ٞت ألانى٫ مً ال٨خاب والؿىت ؤزظها بظل٪ وَخِمضها 

 حٗالى ٖلى طل٪, وبن ػاٙ بىا ػاجٜ يٟٗىا ًٖ ؾىاء نغاٍ الؿىت, وعؤًىا ؤهٟؿىا ٢ض ع٦بذ هللا

ىا بالعجؼ, وؤمؿ٨ىا  الثمتالبيُان وجغ٦ذ الُجَضص, اتهمىا آعاءها, ٞغظٗىا بال ٖلى هٟىؾىا, واٖتٞر

 
َّ
ىا لل٨خاب ْم ٖىان ال٣ٗل لئال ًخىعٍ بىا في اإلاهال٪ واإلاهاوي, وال ٌٗغيىا للمٗاَب واإلاخال٠, وؾل

ىا ؤن ٢ى٫ ؾلٟىا خ٤ٌّ  ٞغ لبىا الؿالمت, ٖو   ؤلاؾالمَ  "بنَّ  والؿىت, وؤُُٖىا اإلا٣اصة, َو
 
  ٢ىُغة

ُ
ر ٗبَ ال ح

 بال بالدؿلُم".

وؤما مسالٟىها ٞجٗلىا ٢اٖضة مظاَبهم اإلا٣ٗىالث وآلاعاء, وبىىا ال٨خاب والؿىت ٖلحها, 

ت, وع٦بىا ٧لَّ نٗب وطلى٫, الث اإلاؿخ٨َغ لبىا الخإٍو غ وؾهل, وؤَل٣ىا ؤٖىت  َو وؾل٩ىا ٧لَّ ٖو

ل  ثرث بهم ٧ل ٖشاع, زم بطا لم ًجضوا وظها للخإٍو ال١, ٞهجمذ بهم ٧ل مهجم, ٖو ٣ٖىلهم ٧لَّ ؤلَا

                                              

 (394( مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي )م 1218)

 4/1139ال٩اق٠ ًٖ خ٣اث٤ الؿجن ( 1219)

خهام 1220)  3/304( الٖا

 5/204صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل  (1221)

 1/14اإلالل والىدل  (1222)
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٨ًُضوجها, لِؿخ٣ُم وظُه عؤحهم ووظهت م٣ٗىلهم,  َلبىا عصَّ الؿجن ب٩ل خُلت ًدخالىجها, وم٨ُضةٍ 

غيىا ألاخا ىا ألاهىإ, ٖو ا, وؤؾاءوا الًٓ ٣ٞؿمىا ألا٢ؿام وهٖى صًض ٖلحها, ٞما لم ًىا٣ٞها عصَو

هم هللُا حٗالى ٖىه م بما هَؼ ِتها, وعمَى
َ
 .(1223)(بَى٣َل

ظا وبن ٧ان ُٞه ما ُٞه, ل٨ً لٗله في ؤمغ الٟغوٕ ؤؾهل, والكٕغ ُٞه ؤؾمذ, وبهما ٢ا٫: ) َو

ال٣ًاء  وؤمغِ  -ٖؼَّ اؾُمه  -الكإن ُٞما ًغظ٘ بلى ال٣ٗاثض في ؤنى٫ الخىخُض ونٟاث الباعي 

ً ٧ل مؿإلت. وهللا حٗالى  ٗمي البهغ, ول٩ل مغجبت, ٖو ىض طل٪ ًإحي ما ًهم الؿم٘ َو وال٣ضع, ٖو

ىا, ؤو ًجٗل 
َ
٣ىل ى ؤخ٨م مً ؤن ٌٗلم يٟٗىا و٢هىَع عؤًىا و٢لت ؤٞهامىا زم ًسلُىا ٖو ؤٖلم, َو

 ؾبُِله. ووؿإ٫ هللا حٗالى الٗهمت, ٞهى اإلاؿخٗان, ومىه 
َ
الخإًُض طل٪ ؤنَل صًِىه و٢اٖضة

٤ُ بمىه  . (1224)(والخٞى

ما بُيىا وبحن  فهَل  ولهظا ٢ا٫ في ٦خاب "الاهخهاع ألصخاب الخضًض" : )واٖلم ؤنَّ 

َٕ , ٞةجهم ؤؾَّ اإلابخضٖت هى مؿإلت الٗلل واإلاإزىع جبٗا  ؿىا صًَجهم ٖلى اإلا٣ٗى٫, وظٗلىا الاجبا

الضًً ٖلى  لى ٧ان ؤؾاُؽ واإلا٣ٗى٫ جب٘, و  ,الاجبإ الؿىت ٢الىا: ألانُل  للم٣ٗى٫, وؤما ؤَُل 

ً ألاهبُاء نلىاث هللا ٖلحهم, ولبُل مٗجى ألامغ والىهي,  اإلا٣ٗى٫ الؾخٛجى الخل٤ ًٖ الىحي ٖو

ول٣ا٫ مً قاء ما قاء, ولى ٧ان الضًً بجي ٖلى اإلا٣ٗى٫ وظب ؤال ًجىػ للمامحن ؤن ٣ًبلىا قِئا 

نٟاث هللا ٖؼ وظل وما حٗبض  ختى ٣ٌٗلىا, وهدً بطا جضبغها ٖامت ما ظاء في ؤمغ الضًً مً ط٦غ

الىاؽ به مً اٖخ٣اصٍ و٦ظل٪ ما ْهغ بحن اإلاؿلمحن وجضاولٍى بُجهم وه٣لٍى ًٖ ؾلٟهم بلى ؤن 

ؤؾىضٍو بلى عؾى٫ هللا مً ط٦غ ٖظاب ال٣بر وؾاا٫ اإلال٨حن والخىى واإلاحزان والهغاٍ ونٟاث 

٣حن ٞحهما ؤمىع ال هضع٥ خ٣اث٣ها ب ٣ٗىلىا وبهما وعص ألامغ الجىت ونٟاث الىاع وجسلُض الٍٟغ

همىاٍ ٞلله الخمض في طل٪  ٣لىاٍ ٞو ب٣بىلها وؤلاًمان بها, ٞةطا ؾمٗىا قِئا مً ؤمىع الضًً ٖو

 
ُ
٤ُ, وما لم ًم٨ىا بصعا٦ همُ والك٨غ ومىه الخٞى  ه ٞو

ُ
ىا آمىا به ونض٢ىا واٖخ٣ضها ه ولم جبلٛه ٣ٖىل

ومكُئخه, و٢ا٫ حٗالى في مشل َظا: ل عبىبِخه و٢ضعجه وا٦خُٟىا في طل٪ بٗلمه بَ ً ٢ِ َظا مِ  ؤنَّ 

{, و٢ا٫ هللا ح
ً

ِلُال
َ
٢ 

َّ
ِم ِبال

ْ
ل ِٗ
ْ
ًَ ال وِجُِخْم ِم

ُ
ي َوَما ؤ ْمِغ َعّبِ

َ
ًْ ؤ وُح ِم ِل الغُّ

ُ
وِح ٢ ًِ الغُّ

َٖ  ٪َ
َ
ىه
ُ
ل
َ
ْؿإ ََ ٗالى: }َو

اَء{.
َ
 ِبَما ق

َّ
ِمِه ِبال

ْ
ل ِٖ  

ًْ ْيٍء ِم
َ

ىَن ِبصخ
ُ
ِدُُ ًُ  

َ
 }َوال

ىا ٖلى ال٣ٗل وؤِمغها باجباٖه  الظي ٣ًى٫  -زم ه٣ى٫ لهظا ال٣اثل 
ُ
: ؤزِبْرها بطا ؤجا٥  -ُبجي صًي

اَمغ, ٞةن ٢ا٫: بالظي 
ُ
٪, ٞبإحهما جإزظ, بالظي ح٣ِٗل ؤو بالظي ج

َ
ؤمغ  مً هللا حٗالى ًسال٠ ٣ٖل

                                              

 412 - ٢2/411ىاَ٘ ألاصلت ( 1223)

 2/413 الؿاب٤( 1224)

 



 

 371 

ؤ٣ٖل, ٣ٞض ؤزُإ وجغ٥ ؾبَُل ؤلاؾالم, وبن ٢ا٫: بهما آزظ بالظي ظاء مً ٖىض هللا, ٣ٞض جغ٥ 

ه, وبهما ٖلُىا ؤن
َ
ه٣بل ما ٣ٖلىاٍ بًماها وجهض٣ًا, وما لم و٣ٗله ٢بلىاٍ حؿلُما واؾدؿالما,  ٢ىل

ظا مٗجى ٢ى٫ ال٣اثل مً ؤَل الؿىت: "بن ؤلاؾالم ٢ىُغة ال حٗبر بال بالدؿلُم"(  .(1225)َو

ه مً نٟاجه لِـ  و٢ا٫ ابً جُمُت: )وظىُب 
ُ
جهض٤ً ٧ّلِ مؿلٍم بما ؤزبر هللُا به وعؾىل

ا ٖلى ؤن ٣ًىمَ  ٗلم بااليُغاع مً ٖلُه صل مى٢ٞى ٌُ ُل  ٣ٖلي ٖلى جل٪ الهٟت بُٗجها, ٞةهه مما 

مً نٟاث هللا حٗالى وظب ٖلُىا الخهض٤ًُ به وبن  الغؾى٫َ ملسو هيلع هللا ىلص بطا ؤزبَرها بصخيٍء  صًً ؤلاؾالم ؤنَّ 

٣ِغَّ بما ظاء به الغؾى٫ ختى ٌٗلَمه ب٣ٗله ٣ٞض ؤقبه الظًً ٢ ًُ ه ب٣ٗىلىا, ومً لم 
َ
ا٫ لم وٗلم زبىج

خَ 
َ
ُل ِعَؾال َٗ ْج ًَ  

ُ
ض ُْ ُم َخ

َ
ل ْٖ
َ
ُ ؤ
َّ
ِ اَّلل

َّ
وِحَي ُعُؾُل اَّلل

ُ
َل َما ؤ

ْ
ى ِمش

َ
ْاح
ُ
ى ه ًَ َختَّ ْاِم

ُ
ًْ ه

َ
ىا ل

ُ
ال
َ
ُه{, ومً هللا ٖجهم: }٢

ٞهى في الخ٣ُ٣ت لِـ مامىا بالغؾى٫ وال مخل٣ُا ٖىه ألازباَع بكإن الغبىبُت,  ؾل٪ َظا الؿبَُل 

سِبر الغؾ ًُ ى٫ بصخيء مً طل٪ ؤو لم ًسبر به, ٞةن ما ؤزبر به ال ٣ًغ به بل وال ٞغ١ ٖىضٍ بحن ؤن 

ًخإوله ؤو ًٟىيه, وما لم ًسبر به بن ِٖلمه ب٣ٗله آمً به, وبال ٞال ٞغ١ ٖىض مً ؾل٪ َظا 

, و٧ان ما ًظ٦ٍغ مً ال٣غآن  ضم بزباٍع الؿبُل بحن وظىص الغؾى٫ وبزباٍع وبحن ٖضم الغؾى٫ ٖو

٤(والخضًض وؤلاظمإ في َظا الباب ٖ ظا ٢ض نغح به ؤثمت َظا الٍُغ  .(1226)ضًَم ألازغ ٖىضٍ, َو

ال ًجىػ ٖلُه ؤن ًسال٠ قِئا مً الخ٤ وال ًسبر بما جدُله  الغؾى٫َ  و٢ا٫ ؤًًا: )بنَّ 

خه, ُٞسبر بمداعاث ال٣ٗى٫ ال بمداالث  ال٣ٗى٫ُ  وجىُٟه، ول٨ً ًسبر بما حعجؼ ال٣ٗى٫ُ ًٖ مٗٞغ

الخه في الؿىت التي عواَا ٖبضوؽ ابً مال٪ الُٗاع , ولهظا ٢ا٫ ؤلامام ؤخمض في عؾ(1227)ال٣ٗى٫ 

ه و٢ى٫ُ ؾاثِغ 
ُ
٢ا٫: "لِـ في الؿىت ٢ُاؽ، وال ًًغب لها ألامشا٫، وال جضع٥ بال٣ٗى٫", َظا ٢ىل

ملسو هيلع هللا ىلص ال جضع٦ه ٧لُّ الىاِؽ ب٣ٗىلهم، ولى  ما ظاء به الغؾى٫ُ  ؤثمت اإلاؿلمحن، ٞةجهم مخ٣ٟىن ٖلى ؤنَّ 

م الؾخٛىىا ًٖ الغؾى٫، وال ًجىػ ؤن ٌٗاَعَى باألمشا٫ اإلاًغوبت له، ٞال ًجىػ ؤصع٧ٍى ب٣ٗىله

ب٣ٗىلهم، وال ًضع٧ىهه ب٣ٗىلهم، ٞمً ٢ا٫ للغؾى٫: ؤها ؤنض٢٪ بطا لم  ؤن ٌٗاِعيه الىاُؽ 

ػ ٖلى الغؾى٫  َجّىِ
ًُ جسال٠ ٣ٖلي، ؤو ؤهذ ناص١ ُٞما لم جسال٠ ُٞه الضلَُل ال٣ٗلي، ٞةن ٧ان 

م ٖلى ٦المه صلُال ٣ٖلُا لِـ ؤن ًسال٠ صلُال ٖ ٣لُا صخُدا لم ٨ًً مامىا به, وبن ٢ضَّ

 ًَ ( رَّ ِص بصخُذ لم ٨ًً مامىا به، ٞامخى٘ ؤن   .(1228)ؤلاًماُن بالغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص م٘ َظا الكٍغ

                                              

 (83 - 81( الاهخهاع ألصخاب الخضًض )م 1225)

 (36 - 35قغح ال٣ُٗضة ألانٟهاهُت )م  (1226)

 ( مً ٦خابىا َظا.74واهٓغ َامل )م ( 1227)
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ما ٌؿخسغظه الىاؽ ب٣ٗىلهم ؤمغ  ال ٚاًت له، ؾىاء ٧ان خ٣ا ؤو باَال،  بنَّ و٢ا٫ ؤًًا: )

ًُ  جىُػ امل َػ ىَّ ٞةطا َظ  مً ؤزباع  ىا٢ٌ زبَر الغؾى٫ لم ًش٤ بصخيٍء ؤن ٩ًىن في اإلا٣ٗىالث ما 

ُض ما ًىا٢ٌ ما ؤزبر به الغؾى٫. ومً  ْٗ الغؾى٫، لجىاػ ؤن ٩ًىن في اإلا٣ٗىالث التي لم جٓهغ له َب

٢ا٫: ؤها ؤ٢غ مً الهٟاث بما لم ًىٟه ال٣ٗل، ؤو ؤزبذ مً الؿمُٗاث ما لم ًسالٟه ال٣ٗل، لم 

 له وال مىخهى، وما ٧ان جهض٣ًَ  يابِ، ٞةنَّ ٨ًً ل٣ىله 
َ
ـٍ ال يابِ  بٗضم ظي

 
ه بالؿم٘ مكغوٍ

مكغوَا بٗضم ما ال ًىًبِ لم ًىًبِ، ٞال ًب٣ى م٘ َظا ألانل بًمان. ٢ا٫: ٟٞي الجملت: ال 

٩ًىن الغظل مامىا ختى ًامً بالغؾى٫ بًماها ظاػما، لِـ مكغوَا بٗضم مٗاعى، ٞمتى ٢ا٫: 

ٍ لم ٨ًً مامىا به، ٞهظا ؤنل  ُٖٓم  ججب ًضٞ٘ زبرَ  ًٓهغ له مٗاعى   ؤئمً بسبٍر بال ؤن

خُ  ٗت ؤلالخاص والىٟا١ ه، ٞةنَّ مٗٞغ  .(1229)(َظا ال٨الم َى طَع

لِـ شخيء  ؤقض : ) -وما ؤخؿً ما ٢ا٫  -٢ا٫ الخاعر املخاؾبي في "آصاب الىٟىؽ" و٢ض 

٪ ؾبَُل الؿىت بال٣ٗل تهمت وال ؤ٦ثر يغعا ٖلى الؿىت مً ال٣ٗل, ٞمتى ؤعاص الٗبُض ؤن 
ُ
ؿل ٌَ

٣ها ًَ , (1230)(والٟهم زالٟها وؤزظ في ٚحر ٍَغ ضً
َ
ولهظا ٢ا٫ في "عؾالت اإلاؿترقضًً": )واخظع ؤن ج

٢ا٫ الكُش ٖبض الٟخاح ؤبى ٚضة مٗل٣ا: )الٓاَغ ؤن مٗىاٍ: ؤن ج٣ىم بُاٖخه حٗالى  ,هلل بال٣ٗل(

باصجه ٖلى ؾبُل املخاؾبت واإلا٣ابلت. ؤو اإلاٗجى: اخظع ؤ ُى٪ له ٖو ًُّ ن ٩ًىن بًماه٪ باهلل حٗالى وجَض

 
َ
٪ مً ؤوامٍغ )٣ٖالهُا( : ال ًخٗضي بال بلى جىُٟظ ما ٢ِبل

ُ
٘  ه ٣ٖل للكٕغ  وهىاَُه, ٞال٣ٗل جَب

َخه ؤو لم ح٣ٗله –ال ٨ٖؿه  –الصخُذ 
ْ
ما صر  , في خحن ؤنَّ (1231)في ٧ل ما ؤَمغ ؤو هَهى ٖىه, ٣َٖل

ًَ ًٖ الكٕغ ال ًسال٠ ال٣َٗل الؿلُم الخه٠ُ  .(1232)ِض١ُّ ٖىه(, ول٨ً ٢ض 
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ُ٘ الغَّ  (1231) ِب
َّ
د ًَ  ًْ َم َم

َ
ل ْٗ  ِلَى

َّ
ْحَها ِبال

َ
ل َٖ ْىَذ 

ُ
ِتي ٦

َّ
 ال

َ
ت
َ
٣ِْبل

ْ
َىا ال

ْ
ل َٗ ًْ ٢ا٫ ابً ٦شحر في جٟؿحر ٢ىله حٗالى }َوَما َظ ُؾى٫َ ِممَّ

 : } ُ
َّ
َضي اَّلل ََ  ًَ ِظً

َّ
ى ال

َ
ل َٖ  

َّ
 ِبال

ً
ِبحَرة

َ
٨
َ
ْذ ل

َ
اه
َ
ِه َوِبْن ٧ ُْ ٣َِب َٖ ى 

َ
ل َٖ ِلُب 

َ
ْى٣ ًَ( ْٖ ىا ل٪ ًا دمحم الخىظَه ؤوال بلى بِذ اإلا٣ضؽ زم بهما قَغ

ىا٥ ٖجها بلى ال٨ٗبت ؿخ٣بل مٗ٪ خُشما جىظهذ ممً ًى٣لب ٖلى ٣ٖبُه لُٓهغ خا٫ُ  ,نٞغ ُُٗ٪ َو ؤي:  ,مً ًدبٗ٪ ٍو

 }مغجضا ًٖ صًىه, 
ً
ِبحَرة

َ
٨
َ
ْذ ل

َ
اه
َ
  {َوِبْن ٧

ُ
ى نٝغ ان َظا الخىظه ًٖ بِذ اإلا٣ضؽ بلى ال٨ٗبت، ؤي: وبن ٧ ؤي: َظٍ الٟٗلت، َو

ما ظاء به ٞهى الخ٤ الظي ال  ٧لَّ  ألامغ ُٖٓما في الىٟىؽ، بال ٖلى الظًً َضي هللا ٢لىَبهم، وؤ٣ًىىا بخهض٤ً الغؾى٫، وؤنَّ 

ض، ٞله ؤن ٩ًل٠ ٖباصَ غْ مِ  د٨م ما ًٍغ يسخ ما ٌكاء، وله الخ٨مت الخامت ٍت ُٞه، وؤن هللا ًٟٗل ما ٌكاء ٍو ٍ بما قاء، ٍو

ؤخضر لهم ق٩ا، ٦ما ًدهل للظًً  طل٪، بسالٝ الظًً في ٢لىبهم مغى، ٞةهه ٧لما خضر ؤمغ  والدجت البالٛت في ظمُ٘ 

ًَ آَمُىىا }آمىىا ب٣ًان وجهض٤ً، ٦ما ٢ا٫ هللا حٗالى:  ِظً
َّ
ا ال مَّ

َ
إ
َ
ٍِ ِبًَماًها ٞ ِظ

ََ ُه 
ْ
ْم َػاَصج

ُ
٨ ًُّ
َ
٣ُى٫ُ ؤ ًَ  ًْ ِمْجُهْم َم

َ
ٞ 
 
ْذ ُؾىَعة

َ
ِؼل
ْ
ه
ُ
ا َما ؤ

َ
َوِبط

َؼاَصْتُهْم بِ 
َ
َؼاَصتْ ٞ

َ
ىِبِهْم َمَغى  ٞ

ُ
ل
ُ
ًَ ِفي ٢ ِظً

َّ
ا ال مَّ

َ
ْؿَخْبِكُغوَن * َوؤ ٌَ ْم  َُ ى ِعْظِؿِهْم ًَماًها َو

َ
ًَ آَمُىىا }, و٢ا٫ حٗالى: {ُهْم ِعْظًؿا ِبل ِظً

َّ
َى ِلل َُ ْل 

ُ
٢

اِجِهْم وَ 
َ
ِمُىىَن ِفي آط

ْ
ا ًُ  

َ
ًَ ال ِظً

َّ
اء  َوال َٟ ًضي َوِق ًمىَُ َٖ ْحِهْم 

َ
ل َٖ َى  َُ غ  َو

ْ
 }ٗالى: , و٢ا٫ ح{٢

 
اء  َوَعْخَمت َٟ َى ِق َُ ٣ُْغآِن َما 

ْ
ًَ ال ٫ُ ِم ّزِ

َ
ج
ُ
َوه
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  ؾإلذولهظا إلاا ٢لذ: 
ُ
ما با٫ الخاثٌ ج٣طخي الهىم، وال ؤمَّ اإلاامىحن ٖاجكت:  مٗاطة

ت، ول٨جي ؤؾإ٫, ت ؤهذ؟ ٢الذ: لؿذ بدغوٍع ٧ان ٢الذ:  ج٣طخي الهالة؟ ٢الذ ٖاجكت: ؤخغوٍع

 ًهِبىا طل٪، ٞىامغ ب٣ًاء الهىم، وال هامغ ب٣ًاء الهالة. عواٍ مؿلم.

ؤه٨غث ٖلحها ٖاجكت الؿاا٫, وزكِذ ٖلحها ؤن ج٩ىن جل٣ىخه ): " الٟخذ"في  ا٢ٔٞا٫ الخ

 هم باٖتراى الؿجن بأعائهمالخىاعج الظًً حغث ٖاصتُ مً 
َ
َا ٖلى الخىالت ٖلى الىو, صْ ؼِ , ولم ج

ى الاه٣ُاُص بلى  و٧إجها ٢الذ لها: صعي الؿاا٫َ ًٖ الٗلت بلى ما َى ؤَمُّ  تها, َو مً مٗٞغ

 . (1233)(الكإع

مظَب الخىاعط ؤن الخاثٌ ج٣طخي الهالة,  ٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض: )وبهما ٢الذ طل٪ ألنَّ و 

ها ٢ض ص، بل نُٛتُ الؿاا٫ املجغَّ  مٗاطة ؤوعصث الؿاا٫ ٖلى ٚحر ظهِت  وبهما ط٦غث طل٪ ؤًًا: ألنَّ 

 
ُ
ت ؤهذ؟" ٞإظابتها بإن ٢الذ: "ال، ول٨جي  ,ؤو به٩اع كٗغ بخعجٍب ح ٣ٞالذ لها ٖاجكت "ؤخغوٍع

ؤؾإ٫ ؾاالا مجغصا ًٖ ؤلاه٩اع والخعجب، بل لُلب مجغص الٗلم بالخ٨م. ٞإظابتها  :" ؤيؤؾإ٫

 ُٜ ً وؤ٢ىي في الغصٕ ًٖ مظَب الخىاعط، وؤ٢ُ٘ إلا ٖاجكت بالىو. ولم جخٗغى للمٗجى؛ ألهه ؤبل

ُٖ  ,ٌٗاعى، بسالٝ اإلاٗاوي اإلاىاؾبت غيت للمٗاعيت(ٞةجها 
(1234). 

)في قغح الُُبي: ٢ُل: الجىاب مً ألاؾلىب : " قغح اإلاك٩اة"و٢ا٫ اإلاباع٦ٟىعي في 

.  :ؤي ,الخ٨ُم صعي الؿاا٫ ًٖ الٗلت بلى ما َى ؤَم مجها مً مخابٗت الىو والاه٣ُاص للكإع

بن الؿجن ووظٍى الخ٤  :وط٦غ البساعي في ٦خاب الهُام مً صخُده ًٖ ؤبي الؼهاص ؤهه ٢ا٫

 ين الخاثٌ ج٣طخؤ ً اجباٖها, مً طل٪ا مض  اإلاؿلمىن بُ  ٞما ًجض ,لخإحي ٦شحرا ٖلى زالٝ الغؤي

ُت التي جغص  ألامىَع  واإلا٣هىص مىه ؤنَّ ٢ا٫ الُٗجي: ), (1235)اهخهى(-الهالة يالهُام وال ج٣طخ الكٖغ

                                                                                                                                             

ِؼٍُض  ًَ  
َ
ِمِىحَن َوال

ْ
ُما

ْ
َؿاًعاِلل

َ
 ز

َّ
حَن ِبال اإلِاِ

َّ
ً زبذ ٖلى جهض٤ً الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص واجباٖه في طل٪، وجىظه خُض ؤمٍغ هللا , ولهظا ٧ان َم {الٓ

ب، مً ؾاصاث الصخابت  1/457. جٟؿحر ابً ٦شحر اَـ  (مً ٚحر ق٪ وال ٍع

 (166عؾالت اإلاؿترقضًً م٘ حٗل٤ُ ٖبض الٟخاح ؤبى ٚضة )م  (1232)

 4/192ٞخذ الباعي ( 1233)

 1/161بخ٩ام ألاخ٩ام ( 1234)

اة اإلاٟاجُذ ( 1235) ا٦خٟاء ٖاجكت في الاؾخضال٫ ٖلى بؾ٣اٍ ال٣ًاء ب٩ىهه لم ). و٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض:  7/26مٖغ

 ًدخمل وظهحن: ؤخضَما: ؤ ,ًامغ به
َ
٩ىن مجغصُ  ن ج٩ىن ؤزظث بؾ٣اٍ ؾ٣ٍى ألاصاء صلُال  ال٣ًاء مً بؾ٣اٍ ألاصاء, ٍو

ى ألامُغ  ى ألا٢غب بن  ٖلى ؾ٣ٍى ال٣ًاء، ُٞخمؿ٪ به ختى ًىظض اإلاٗاعى, َو بال٣ًاء ٦ما في الهىم. والشاوي ٢ا٫: َو

ه، وخُض لم الخاظت صاُٖت بلى بُان َظا الخ٨م لخ٨غع الخٌُ مجهً ٖىضٍ ملسو هيلع هللا ىلص، ٞلى 
ُ
وظب ٢ًاء الهالة ُٞه لىظب بُاه

ىت ؤزغي وهي ألامغ ب٣ًاء الهىم وجسهُو الخ٨م به َـ .  (ًبحن ص٫ ٖلى ٖضم الىظىب, ال ؾُما و٢ض ا٢ترن بظل٪ ٢ٍغ ا

 )الؿاب٤(
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 ٌُ  ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ وال 
َ
ُٕ  ,الخ٨مت ٞحها م وظهُ ٗل ،  ًجب الاجبا ٩ل ألامغ ٞحها بلى الكإع بها، ٍو

خٗبض بها وال ٌٗترى، وال ٣ًى٫: ِلَم ٧ا ٢ا٫: خضزخجي مٗاطة  ظا؟ ؤال جغي ؤن في خضًض ٢خاصةن ٦ٍو

ت ؤهذ؟ ٦ىا هدٌُ  ؤن امغؤة ٢الذ لٗاجكت: ؤججؼيء بخضاها نالتها، بطا َهغث؟ ٢الذ: ؤخغوٍع

 والخانل مً ٦المه ؤنَّ و٢ا٫ ؤًًا: ), (1236)(م٘ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٞال ًإمغها به، ؤو ٢الذ: ٞال هٟٗله

ُت التي جإحي ٖ ًُ ألامىع الكٖغ  لى زالٝ الغؤي وال٣ُاؽ ال 
َ
ًُ  ب ٞحها وظهُ ُل ض بها، خٗبَّ الخ٨مت، بل 

ى٧ل ؤمغُ  ٌَ  ألن  َا بلى هللا حٗالى، ٍو هللا حٗالى ال جسلى ًٖ خىمت، ولىً غالبها جسفى ٖلى  ؤفٗا

 ٌ  .(1237)(الىاؽ وال جضعهها الٗلى

ٗت  ٢لذ: و٢ض ج٣ضم ٖىض الخٗل٤ُ ٖلى ؤزغ ؤبي الؼهاص بُاُن  يء ٖلى زالٝ جج بهماؤن الكَغ

ُع الغؤي ال٠ًُٗ وال٣ُاؽ الٟاؾض, ؤما الصخُذ مجهما ٞال  خهىَّ
ُ
ٗت, وؤن ل مٗاعيُخه ج لكَغ

 ألامغ٢ًاء الهُام صون الهالة, وبن ٧ان مجهم مً ًغي  مؿإلتالٗلماء ٢ض بدشىا اإلاىاؾبت في 

لى ٧ّلٍ  جي, ٖو ُٕ  حٗبضًا ٧الجٍى  .م جٓهغلؾىاء ؤْهغث اإلاىاؾبت ؤم  خخم   واظب   الؿىِت  ٞاجبا

٢ا٫ الكُش ؤخمض قا٦غ في حٗل٣ُه ٖلى ؾجن الترمظي: )وؤمغ الخاثٌ ب٣ًاء الهىم 

ا ب٣ًاء الهالة، بهما َى حٗبض    غْ ِن  وجغ٥ ؤمَغ
 
ت خ٨مخه، ٞةْن  ٝ ؤصع٦ىاَا  ال ًخى٠٢ ٖلى مٗٞغ

ٗت، ال ٦ما ًٟٗل  ٖلى الٗحن والغؤؽ، و٦ظل٪ الكإُن  ٞظا٥، وبال ٞاألمُغ  في ظمُ٘ ؤمىع الكَغ

ضون ؤْن الخىاع  ِ َد ًُ  ط، وال ٦ما ًٟٗل ٦شحر  مً ؤَل َظا الٗهغ، ًٍغ
ّ
 ُم ٨

َ
مً  قإٍن  هم في ٧ّلِ ىا ٣ٖىل

، وما ع ٞهمه وبصعا٦ه ؤه٨غوٍ وؤٖغيىا ٖىه، وقاٖذ  جؼث ًٖقئىن الضًً, ٞما ٢بلخه ٢بلٍى

ٌُ َظٍ آلاعاء اإلاى٨غة بحن الىاؽ، وزانت اإلاخٗلمحن مجهم، ختى ل٩ُاص ؤ٦ثرُ  مً  ٗغى ًٖ ٦شحرٍ َم 

ى٨غ ؤ٦ثَر ا ٗت في اإلاٗامالث، اجباٖاؤخ٩ لٗباصاث، ٍو مىن ؤن  للهىي،  ام الكَغ ٖؼ هظا هى ما  ٍو

٘ ٌؿمىهه عوَح  ٘، ؤو خىمت الدكَغ  ، وبهه لُسصخى ٖلى مً ًظَب َظا اإلاظَب الغصي ؤْن الدكَغ

ط مً ؾاخت ؤلاؾالم اإلاىحرة بلى ْالم ال٨ٟغ والغصة، والُٗاط باهلل مً طل٪، ووؿإ٫ هللا سغُ ًَ 

 .(1238)بداهه وحٗالى ؤن ٌٗهمىا باجبإ ال٨خاب والؿىت، والاَخضاء بهضحهما(ؾ

الِٕ ٖلى جد٤ُ٣ : )" نُض الخاَغ"٢ا٫ ابً الجىػي في و٢ض  ِمً ؤعَجِب ألامىِع َلُب الَا

ان لظاث هللا  ل -الٗٞغ ت بالجملت، ول٣ض ؤٚو حهاث، لِـ بال اإلاٗٞغ ٖؼ وظل، ونٟاجه وؤٞٗاله! َو

م بلى الدؿلُم.اإلاخ٩لمىن، ٞما و٢ٗىا  ، مالىا بلى وهظلً ؤصخاب الغؤي بصخيء، ٞغظ٘ ٣ٖالَئ

                                              

 11/57( ٖمضة ال٣اعي 1236)

 .( الؿاب1237٤)

 1/235قغح ؾجن الترمظي ( 1238)
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ال٣ُاؽ، ٞةطا ؤقُاء ٦شحرة ب٨ٗـ مغاصَم، ٞلم ًجضوا ملجإ بال الدؿلُم، ٞؿمىا ما زالٟهم 

م٨ًِ، ٞةطا عجؼ، اؾخُغح للدؿلُم، َظا قإُن الٗبُض. ٞإما  ًُ َل بما 
َّ
ل َٖ اؾخدؿاها. ٞال٣ُٟه َمً 

ًَ مً ٣ًى٫: ِلَم ٞٗل ٦ظا؟   وما مٗجى ٦ظا؟ ٞةهه 
ُ
 ُل

َ
َٕ ٖلى ؾغ اإلا ال ٪، وما ًجض بلى طل٪ لِ ب الَا

مه ًٖ الخل٤. والشاوي: ؤن لِـ في ٢ىي ؾبُال، لىظهحن: ؤخضَما: ؤن هللا 
َ
حٗالى ؾتر ٦شحرا مً ِخ٨

ها, ٞال ًب٣ى م٘ اإلاٗترِ  البكغ بصعا٥ُ  ِ
ّ
م هللا حٗالى ٧ل

َ
تراى املخغط بلى ال٨ٟغ: ِخ٨ ى ؾىي الٖا

ْم } َُ
ْ
ل
َ
ٞ 

ُ
ُٔ ِٛ

ٌَ ٍُ َما  ُض ُْ
َ
َبنَّ ٦ َِ

ْ
ظ ًُ ْل  ََ ْغ 

ُ
ْىٓ َُ

ْ
ل
َ
ٞ ْ٘

َ
ُ٣ْ َُ

ْ
مَّ ل

ُ
َماِء ز ى الؿَّ

َ
{، واإلاٗجى: مً عضخي ُضْص ِبَؿَبٍب ِبل

ض بإٞٗالي، وبال، ٞلُسى٤ هٟؿه، ٞما ؤٞٗل بال  .(1239)(ما ؤٍع

  ه باألصلت ال٣اَٗت، ٞغبما عؤًذ الصخيءَ : )٢ض زبدذ خ٨مخُ ؤًًاو٢ا٫ 
ً
 ؤنَّ  , والخ٤ُّ مهلخت

جاطي في الٓاَغ  مً ؤقُاءَ  خ٨مت ال ج٣خًُه، و٢ض ًسٟى وظُه الخ٨مت ُٞما ًٟٗله الُبُِب ال

 .(1240)٣ًهض بها اإلاهلخت(

 و٢ا٫ ابً جُمُت: )
ُ
في ٦شحٍر مً جٟانُل ألامىع التي ًخضبغوجها،  والىاؽ جٓهغ لهم الخ٨مت

ظوبت ماء الٟم، ومغاعة طن، وملىخت ماء ماء ألا  ٦ما جٓهغ لهم الخ٨مت في ملىخت ماء الٗحن، ٖو

ا في الىدى ؤو  البدغ, وطل٪ ًضلهم ٖلى الخ٨مت ُٞما لم ٌٗلمىا خ٨مَخه، ٞةنَّ  مً عؤي بوؿاها باٖع

ِلم ؤهه ؤٖلُم  َٖ ٌُ ٦الِمه ٞلم  الُب ؤو الخؿاب ؤو ال٣ٟه، و مىه بظل٪، بطا ؤق٩ل ٖلُه بٗ

م طل٪ بلُه,
َّ
خمُخه، الظي ؤخاٍ ب٩ل الٗاإلاحن الظي َبَهغث ال٣ٗى٫َ خ٨مُخه وع َٞغبُّ  ًٟهمه، ؾل

ى ؤعخم الغاخمحن، وؤخ٨م الخا٦محن، وؤعخم بٗباصٍ مً  شخيء ٖلما، وؤخصخى ٧لَّ شخيء ٖضصا، َو

ِلمه مجها( َٖ م ما َظِهله مً خ٨مخه بلى ما  ِ
ّ
ؿل ٌُ ِجُب ٖلى الٗبض ؤن  ًَ  .(1241)الىالضة بىلضَا، ٠ُ٦ ال 

ًَ و٢ا٫ ابً ال٣ُم: ) ٣َ
ْ
ج
َ
ِظي ؤ

َّ
ِ ال

َّ
َ٘ اَّلل ْيٍء{. وبطا ٧ان ؾبداهه ٢ا٫ حٗالى: }ُنْى

َ
لَّ شخ

ُ
٢ض ؤج٣ً  ٧

مً ؤلاج٣ان وؤلاخ٩ام ؤولى  ٍ ٖلى ٚاًٍت زل٣ه ٚاًت ؤلاج٣ان، وؤخ٨مه ٚاًت ؤلاخ٩ام، ٞؤلن ٩ًىن ؤمغُ 

ٌَ وؤخغي، وَم   غِ ْٗ ً لم 
ْ
ٌَ طل٪ مٟهَّ  ٝ  ْٗ َؿ ال لم 

ُ
ه بد٨مت هللا في ه ؤن ًى٨ٍغ مجمال، وال ٩ًىن ظهل

ا له به٩اٍع في هٟـ ألامغ.ٗمدٌ ال ًزل٣ه وؤمٍغ وبج٣اهه ٦ظل٪ ونضوعٍ ٖ  لم والخ٨مت مؿٚى

ناخب نىاٖت  وؾبدان هللا ما ؤٖٓم ْلم ؤلاوؿان وظهله! ٞةهه لى اٖترى ٖلى ؤّيِ 

خُ   ٧اهذ مما ج٣هغ ٖجها مٗٞغ
ُ
ه مً ألاؾباب ه ٖلى طل٪ وؾإله ٖما ازخهذ به نىاٖخُ ه وبصعا٦

ٖلى الىظه الظي َى ٖلُه ال ؤ٦بر وال و٠ُ٦ ٧ان ٧ل شخيء مً طل٪  ,وآلاالث وألاٞٗا٫ واإلا٣اصًغ

                                              

 (348( نُض الخاَغ )م 1239)

 (83 - 82)م  الؿاب٤( 1240)

 416 - 5/415( مجهاط الؿىت 1241)
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خهٌسخغ مىه، وحهؼؤ ب ,ؤنٛغ وال ٖلى ق٩ل ٚحر طل٪  .ه، وعجب مً سخ٠ ٣ٖله و٢لت مٗٞغ

اصة ٖلُه والاؾخضعا٥  َظا م٘ تهُئخه إلاكاع٦خه له في نىاٖخه وونىله ٞحها بلى ما ونل بلُه والٍؼ

ضم ؤلاخاَت مضٕٞى ًٖ العج ٖلُه ٞحها، َظا م٘ ؤن ناخب جل٪ الهىاٖت ٚحُر  ؼ وال٣هىع ٖو

تراٝ بد٨مخه، وب٢غاٍع  والجهل، بل طل٪ ٖىضٍ ٖخُض خايغ، زم ال ٌؿٗه بال الدؿلُُم  له، والٖا

ه طل٪ م٘ ؤخ٨م الخا٦محن وؤٖلم الٗاإلاحن َٗ ِؾ بجهله، وعجٍؼ ٖما ونل بلُه مً طل٪، ٞهال وَ 

٤ الخ٨مت واإلاهلخت؟  .(1242)(ومً ؤج٣ً ٧ل شخيء ٞإخ٨مه وؤو٢ٗه ٖلى ٞو

  -ٖلحهم الؿالم  -اإلاالث٨ت  نَّ ابً الىػٍغ: )بو٢ا٫ 
َ
ىا خ٨مت ُٗحن في هللا حٗالى ٖلى الخ ما ٖٞغ

حَها }حٗالى ًٖ طل٪ ٣ٞالىا:  في ألاعى, وؾإلىا هللاَ  --اؾخسالٞه آلصم  ِٞ ِؿُض 
ْٟ ًُ  ًْ حَها َم ِٞ ُل 

َٗ ْج
َ
ج
َ
ؤ

 ٪َ
َ
ُؽ ل ٣َّضِ

ُ
ُذ ِبَدْمِض٥َ َوه َؿّبِ

ُ
ًُ و ْد

َ
َماَء َوه ُ٪ الّضِ ِٟ ْؿ

ََ م حٗالى بىظه الخ٨مت ٖلى {َو , ٞلم ًسبَر

ُمىَن }الّخُٗحن, بل ؤظاب ٖلحهم بالجىاب الجملي, ٣ٞا٫ حٗالى: 
َ
ل ْٗ
َ
 ح

َ
ُم َما ال

َ
ل ْٖ
َ
ي ؤ ِ

ّ
٦ٟى  , ٞةطا{ِبو

 
َ
 .(1243)الجملي ٦ٟى ٦شحرا مً اإلاؿلمحن( الجىاُب  اإلاالث٨ت

َٗ إلاا اٖتريذ اإلاالث٨ت ٖلى زل٤ ؤلاوؿان و٢الىا: }و٢ا٫ ابً ال٣ُم: ) ْج
َ
ج
َ
ِؿ ؤ ْٟ ًُ  ًْ حَها َم ِٞ ُض ُل 

َماءَ  ُ٪ الّضِ ِٟ ْؿ
ََ حَها َو ِم واإلاهالر ما ال حٗلمه اإلاالث٨ت, ِٞ

َ
{ ؤظابهم ؾبداهه بإنَّ في زل٣ه ِمً الِخ٨

ًُ  والخاِل٤ُ ؾبداهه ٌٗلمه, وبطا ٧اهذ اإلاالث٨ت ال حٗلم ما في زل٤ َظا ؤلاوؿاِن  ٟؿض في الظي 

م واإلاهالر ٞٛ
َ
ؿٟ٪ الضماء مً الِخ٨  .(1244)(حُرَم ؤولى ؤن ال ًدُِ به ٖلماألاعى َو

 ,وؾٟ٪ الضماء اؾخسلٟذ في ألاعى زلُٟت ٧ان مىه الٟؿاصُ  ٧إجهم ٢الىا: بِن و٢ا٫ ؤًًا: )

٣ضؽ ل٪ ,وخ٨مخ٪ ج٣خطخي ؤن ال جٟٗل طل٪  ,وبن ظٗلذ ٞحها ٞخجٗل ٞحها مً ٌؿبذ بدمض٥ ٍو

في ظٗل َظا الخلُٟت في له مً الخ٨مت  ٞإظابهم حٗالى ًٖ َظا الؿاا٫ بإنَّ  ,وهدً هٟٗل طل٪

مخم مً الٟؿاص مهالَر  وعاءَ  وبنَّ  ,ألاعى ما ال حٗلمه اإلاالث٨ت  وِخ  ما ٖػ
َ
و٢ض  ,ا ال حٗلمىجها ؤهخمًم ٨

با مِ    ً ؤعبٗحَن ط٦غها مجها ٢ٍغ
ً
ٞاؾخسغط حٗالى مً َظا الخلُٟت  ,"الخدٟت اإلا٨ُت"في ٦خاب  خ٨مت

خه ألاهبُاءَ  َٖ  وطٍع   ,بهم الجىت َغ مَّ والغؾل وألاولُاء واإلاامىحن و
َ
خه مً الُُب م ومحز الخبِض ً طٍع

زم بهه  ,و٧ان في يمً طل٪ مً الخ٨م واإلاهالر ما لم ٨ًً للمالث٨ت حٗلمه ,ٞٗمغ بهم الىاع

م  ,ؾبداهه ؤْهغ ًٞل الخلُٟت ٖلحهم بما زو به مً الٗلم الظي لم حٗلمه اإلاالث٨ت وؤمَغ

ما له وحُٗٓما له وبْهاع لًٟلهبالسجىص له ج٨ وفي يمً طل٪ مً الخ٨م ما ال ٌٗلمه بال  ,ٍغ

                                              

 349 - 3/348بٖالم اإلاى٢ٗحن  (1242)

 447 - 2/446 الغوى الباؾم( 1243)

 2/193( , واهٓغ: مضاعط الؿال٨حن 249( قٟاء الٗلُل )م 1244)
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ؿٟ٪ الضماءٞمجها امخداجُ  ,هللا مىا ؤهه ًٟؿض في ألاعى َو ٞإسجضَم له  ,هم بالسجىص إلاً ٖػ

٦ما ٞٗل ؾبداهه طل٪ بمىسخى إلاا  ,وؤْهغ ًٞله ٖلحهم إلاا ؤزىىا ٖلى ؤهٟؿهم وطمىا الخلُٟت

 ,مٗه في جل٪ الى٢اج٘ الشالرؤَل ألاعى ٞامخدىه بالخًغ وعجٍؼ  ؤزبر ًٖ هٟؿه ؤهه ؤٖلُم 

ى الخ٨ُم الٗلُم. ظٍ ؾيخه حٗالى في زل٣ُخه َو بٍر لهظا الخلُٟت وابخضاٍئ له باإل٦غام ظومجها  َو

زم  ,ٞابخضؤٍ بالجبر والًٟل ,وؤلاوٗام إلاا ٖلم مما ًدهل له مً الاه٨ؿاع واإلاهِبت واملخىت

٩ٞاهذ اإلاهِبت التي  ,ًٟل وؤلاخؿانر والحو٧اهذ ٖا٢بتها بلى الخ ,ظاءث املخىت والبلُت والظ٫

 
ً
ت خه اإلاامىحن ههِب   ,بوٗام ٢بلها وبٗضَا :بةوٗامحن لخ٣خه مدٟٞى ٞةن هللا  ,مما ألبحهم ولظٍع

ٞما ؤنابهم بحن طل٪ مً الظهىب  ,حٗالى ؤوٗم ٖلحهم باإلًمان ابخضاء وظٗل الٗا٢بت لهم

ت بةوٗام ٢بلها وبوٗام بٗضَا ه ومجها اؾخسغاُظ   عب الٗاإلاحن.ٞخباع٥ هللا ,واإلاهاثب ٞهي مدٟٞى

 ,حٗالى ما ٧ان ٧امىا في هٟـ ٖضٍو ببلِـ مً ال٨بر واإلاٗهُت الظي ْهغ ٖىض ؤمٍغ بالسجىص

وهللا حٗالى ٧ان ٌٗلم  ,ٞاؾخد٤ اللٗىت والُغص وؤلابٗاص ٖلى ما ٧ان ٧امىا في هٟؿه ٖىض بْهاٍع

لٗىه ٖلى ٖلمه ُٞه بل ٖلى و٢ٕى ممىه ولم  ٩ٞان ؤمٍغ بالسجىص له م٘  ه,ٗلىم٨ًً لُٗا٢به ٍو

ٞإْهغ لهم ؾبداهه  ,ولم ج٨ً اإلاالث٨ت حٗلمه ,اإلاالث٨ت مٓهغا للخبض وال٨ٟغ الظي ٧ان ٧امىا ُٞه

ما لخلُٟخه الظي  ,ما ٧ان ٌٗلمه و٧ان زاُٞا ٖجهم مً ؤمٍغ ٩ٞان في ألامغ بالسجىص له ج٨ٍغ

م بجٗله في ألاعى وظبرا له وجإصًبا للمالث٨ت وبْها  ,عا إلاا ٧ان مؿخسُٟا في هٟـ ببلِـؤزبَر

ظا مً بٌٗ ِخ  ,و٧ان طل٪ ؾببا لخمُحز الخبِض مً الُُب  َو
َ
زم  ,ه حٗالى في بسجاصَم آلصممِ ٨

بهه ؾبداهه إلاا ٖلم ؤصم ما ٖلمه زم امخدً اإلاالث٨ت بٗلمه ٞلم ٌٗلمٍى ٞإهبإَم به آصم و٧ان في 

ؿٟ٪ َي طل٪ ظىابا لهم ًٖ ٧ىن َظا الخلُٟت ال ٞاثضة في ظٗ له في ألاعى ٞةهه ًٟؿض ٞحها َو

  ,الضماء
َ
لمه زالٝ  .(1245)(ما ٧ان في ْجهم ٞإعاَم مً ًٞله ٖو

ٞهل: "خ٨مت هللا ؤوفى مً ٧ل خ٨ُم", عؤًذ ٦شحرا : )" نُض الخاَغ"و٢ا٫ ابً الجىػي في 

 َّٟ حهم َم  (1246)لحنمً اإلاٛ   ً ٢لَّ ًٓهغ ٖلحهم السخِ باأل٢ضاع، ٞو
ُ
حهم مًبًماه  ه، ٞإزظ ٌٗترى! ٞو

ضام بٗض ؤلاًجاص، والابخالء ممً  زغط بلى ال٨ٟغ، وعؤي ؤن ما ًجغي ٧الٗبض، و٢ا٫: ما ٞاثضة ؤلٖا

 َى ٚجي ًٖ ؤطاها؟!

                                              

 139 - 4/137( بضاج٘ الٟىاثض 1245)

ل٤ بٗض بزباجه, ( : )العجب ممً ٌٗترى ٖلى الخا64)م  "ؤزباع الخم٣ى واإلاٟٛلحن"٢ا٫ ابً الجىػي في  (1246)

, حٗالى هللا ًٖ حُٟٛل َاالء(.  ٞإما الجاخض ٣ٞض اؾتراح, ؤجغاٍ زل٤ لهاالء ٣ٖىال ٧املت وفي نٟاجه َى ه٣و 
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ُخ٪، وبن ٦ىذ جخ٩لم  ٣ٞلذ لبٌٗ مً ٧ان ًغمؼ بلى َظا: بْن 
ْ
ز ٪ و٢لُب٪، خضَّ

ُ
َغ ٣ٖل ًَ َخ

 
ُ
 مٗ٪ ياج٘. بمجغص وا٢ٗ٪، مً ٚحر هٓغ وبههاٝ، ٞالخضًض

ْغ ٣ٖ ًِ د٪! ؤْخ ٪! واؾم٘ ما ؤ٢ى٫: ؤلِـ ٢ض زبذ ؤنَّ ٍو
َ
٪، وللمال٪ ؾبداهه مالِ  الخ٤َّ  ل

 ؤن ًخهٝغ ٠ُ٦ ٌكاء؟! ؤلِـ ٢ض زبذ ؤهه خ٨ُم، والخ٨ُم ال ٌٗبض؟!

في هٟؿ٪ مً َظٍ ال٩لمت قِئا، ٞةهه ٢ض ؾمٗىا ًٖ ظالُىىؽ ؤهه ٢ا٫: ما  وؤها ؤٖلم ؤنَّ 

ٖلى  ه٣ًا بٗض بخ٩ام، ٣ٞاؽ الخا٫َ  ؤهه عؤي ,م َى ؤم ال؟! والؿبب في ٢ىله َظاؤصعي، ؤخ٨ُ

ى ؤنَّ  ؤن  -لى ٧ان خايغا-مً بجى زم ه٣ٌ ال إلاٗجى؛ ٞلِـ بد٨ُم. وظىابه  ؤخىا٫ الخل٤، َو

ُ٘  ٣ًا٫: بماطا بان ل٪ ؤنَّ  به الهاو ل٪؟ و٠ُ٦ حهب  الى٣ٌ لِـ بد٨مت؟ ؤلِـ ب٣ٗل٪ الظي َو

 ًَ ٟىجه َى ال٨ما٫؟! ل٪ الظَ  ال٩امل، ٍو

ظٍ هي املخىت التي   َو
َ
َٖ  ظغث إلبلِـ، ٞةهه ؤزظ ٌُٗب الخ٨مت  ؤنَّ  َم لِ ب٣ٗله، ٞلى ج٨ٟغ، 

فى مً ٧ل خ٨ُم؛ ألهه بد٨مخه الخامت ؤوكإ خ٨مخه ؤو وؤنَّ ال٣ٗل ؤٖلى مً ال٣ٗل،  واََب 

َظا في ٢ىله  ال٣ٗى٫. ٞهظا بطا جإمله اإلاىه٠، ػا٫ ٖىه الك٪، و٢ض ؤقاع ؾبداهه بلى هدىِ 

َبَىاُث وَ حٗالى: }
ْ
ُه ال

َ
ْم ل

َ
َبُىىَن ؤ

ْ
ُم ال

ُ
٨
َ
ؤظٗل لىٟؿه الىا٢هاث، وؤُٖا٦م ال٩املحن؟! ٞلم ًب٤  {، ؤي:ل

خ٨ُم، ول٨ً ما ًبحن  ٖالٍم  ًٖ ٞهم ما ًجغي بلى هٟؿىا، وه٣ى٫: َظا ُٞٗل  بال ؤن ه٠ًُ العجَؼ 

 لىا مٗىاٍ.

الخ٨مت في ه٣ٌ الؿُٟىت  مىسخى ٖلُه الؿالم زٟي ٖلُه وظهُ  ولِـ َظا بعجب، ٞةنَّ 

الخ٨مت، ؤطًٖ. ٞلى٨ً م٘ الخال٤  وظهَ  الٛالم الجمُل، ٞلما بحن له الخًُغ  الصخُدت، و٢خِل 

 ٦مىسخى م٘ الخًغ.

 ُ٘٠ ٣ً ؤولؿىا هغي اإلااثضة اإلاؿخدؿىت بما ٖلحها مً ٞىىن الُٗام الى٠ُٓ الٍٓغ

هحر بلى ما وٗلمو  له، لٗلمىا  جل٪ ألاٞٗا٫، وال جى٨غ ؤلاٞؿاصَ  ، ولؿىا همل٪ جغ٥َ ٍمًٜ، ٍو

ُ٘  ,اَىت ُٞهباإلاهلخت الب ً   ؤن ٩ًىن ُٞٗل  ٞما اإلااو  ال وٗلمه؟! الخ٤ ؾبداهه له باَ

 ه الدؿلُُم ٞغيَ  غ مىالٍ، ٞةنَّ اإلاملى٥ بطا َلب ؤن ًُل٘ ٖلى ِؾ  ا٫ الٗبُض هَّ الُج  ِل ً ؤظهَ ومِ 

تراى ُٕ  ,ال الٖا بال ؤن ٣ًهض بطٖان ال٣ٗل وحؿلُمه،  ولى لم ٨ًً في الابخالء بما جى٨ٍغ الُبا

 . (1247)(ل٨ٟى

ٗت" ٦خاب في (1248)الكاشخيال٣ٟا٫ ا٫ ؤبى ب٨غ ٢و  ٤ُ  -٣ًا٫ ): " مداؾً الكَغ  -وباهلل الخٞى

غوٖها, ٣ٞا٫ الىاؽ ٢ض  في البدض ًٖ ٖلل ألاقُاء: بنَّ  ناعوا بلى طل٪ في ؤنى٫ الضًاهاث ٞو

                                              

 (288 - 287نُض الخاَغ )م ( 1247)
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  َم ٢اثلىن: لِ 
َ
م بٗض ؤن لم ٨ًً؟ و٢ا٫ ٢اثل: لم بٗض هللا الغؾل؟ و٢الىا: لم زل٤ زل٤ هللا الٗال

ل.هللا ٟا٫؟ وهدى َظٍ ألا٢اٍو   ألَا

ولى ٢ُل ٖلى َظا الىمِ: لم زل٤ هللا ال٣ٗل في الىاؽ؟ ولم ظٗل بًٗهم ٦ظا, ولم 

ت والتربت  ظًت وألالؿىت واإلاُاٍ وألاٍَى ًسال٠ بحن الهىع وألالىان وال٣ضوص وال٣اماث وألٚا

ا؟ ل٩ان ٢ىال, زم ٧لٌّ   ال ًغظ٘ ُٞه بلى ٦شحر مٗجى. وهدَى

ضا للخحر  ,٦ىخم جشبخىن لؤلقُاء ناوٗا خ٨ُما ٢اصعا ول٣ُل لهم: بن ٞهى ال ٩ًىن بال مٍغ

لى مىا٣ٞت ما ع٦ب في غ لٗباصٍ, مج ٍا لهم ٖلى الؿُاؾت الٟايلت الٗاثضة باؾخهالخهم, ٖو

ً,  ه ؤخ٨ُم , والظي َظٍ نٟخُ ٣ٖىلهم وظبل ٖلى اٖخُاص َباجٗهم الخا٦محن, وؤ٢ضع ال٣اصٍع

ىُاء.  وؤٚجى ألٚا

ٟهم ٞسبروها ًٖ ؤ م في حٍٗغ ٞايل ملى٦ىا َل ججضوجهم ٌؿىون بحن مً َى جدذ جضبحَر

ىهه, وبٖالمهم ظمُ٘ ما ٌٗلمىهه, وبَالٖهم ٖلى ما ًجغون ٖلُه ؾُاؾتَ  هم في ٧ل ما ٌٗٞغ

ؤهٟؿهم وفي مىاػلهم ختى ال ٌٗلمىن في نىٗت لهم ٢ُما بال ؤزبروا مً جدذ ؤًضحهم بالؿبب في 

وال جىهٝغ بهم ألاخىا٫ في مُاٖمهم ومكاعبهم ومالبؿهم بال طل٪, واإلاٗجى الظي ٢هغوٍ ُٞه, 

 ؟و٢ٍٟى ٖلى ؤٚغايهم ُٞه

وال ق٪ ؤن َظا مٗضوم, ٠ُ٨ٞ ؤوظبخم ؤن ٩ًىن هللا حٗالى ًسبر ٖباصٍ ب٩ل ما ٌٗلمه؟ 

لى اإلا٣انض في نٛحر ما طعؤ وبغؤ مً زل٣ُخه  ضٍ؟ ٖو ى٢ٟهم ٖلى وظه جضبحٍر في ٧ل ما ًٍغ ٍو

؟  و٦بحٍر

ٖؼ وظل ًُىي مٗاوي ٦شحرة مً نىٗه ًٖ ظمُ٘ زل٣ه ٞال  ؤن ٩ًىن هللاُ و٠ُ٦ ؤخلخم 

 ًُل٘ ٖلى طل٪ مل٩ا م٣غبا, وال هبُا مغؾال ؤو ال ًُل٘ ٖلُه بال ؤهبُاءٍ ؤو مالث٨خه ؤو بًٗهم؟

 مً ألاقُاء؟ بٗلم الخ٣ُ٣ت في شخيٍء  هللاُ  ولم ؤوظبخم ؤال ٌؿخإزَغ 

ظا بطا خ٤٣ ٖلحهم لم ٌٗخهمىا ُٞه بصخيء م٣ى ٘, ولم ًدهلىا بال ٖلى الكهىاث بل َو

 وال٣ى٫ بالضَغ وبزغاط الىاؽ. جهاًت طل٪ ٖىض اإلاخ٣ضمحن مجهم الخُُُٗل  ٖلى الخغاٞاث, ألنَّ 

                                                                                                                                             

ُان" ( 1248) ُاث ألٖا : )ؤبى ب٨غ دمحم بً ٖلي بً بؾماُٖل، ال٣ٟا٫ الكاشخي ال٣ُٟه  201 - ٢4/200ا٫ في "ٞو

ا قاٖغا، لم ٨ًً بما وعاء الجهغ للكاُٞٗحن مشله في و٢خه، الكاٞعي، بمام ٖهغ  ٍ بال مضاٞٗت، ٧ان ٣ٞحها مدضزا ؤنىلُا لٍٛى

ج، وله مهىٟاث  عخل بلى زغاؾان والٗغا١ والدجاػ والكام والشٛىع، وؾاع ط٦ُغٍ في البالص، وؤزظ ال٣ٟه ًٖ ابً ؾٍغ

ى ؤو٫ مً نى٠ الجض٫ الخؿً مً ال٣ٟهاء، وله ٦خاب ف ىه اهدكغ مظَب ٦شحرة، َو ي ؤنى٫ ال٣ٟه، وله قغح الغؾالت، ٖو

وهي مضًىت وعاء جهغ ؾُدىن، زغط  -بكِىحن معجمخحن بُجهما ؤل٠  -والكاشخي: وؿبت بلى الكاف الكاٞعي في بالصٍ. ٢ا٫: 

اجه ؾىت )مجها ظماٖت مً الٗلماء  . 285 - 16/283(. واهٓغ: ؾحر ؤٖالم الىبالء 365( اَـ . ٞو
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ـَ  ً ؤنَّ وألانل في َظا الباب ما ط٦غهاٍ مِ  الخ٨ُم مىا بطا زبذ خ٨مخه وابخٛاٍئ  الؿاٌ

ؼ٫, ؤو ُٞما ًضبغ لىٟؿه ؤو الهالح إلاً جدذ ًضٍ ٦ٟى طل٪ ًٖ جدب٘ م٣انضٍ بمً ًىلي ؤو ٌٗ

  ,ؤَله وعُٖخه
 
ومؿاٙ في اإلاهلخت, ٞدُيئظ  بال ؤن ًبلٜ ألامغ في طل٪ مبلٛا ال ًىظض لٟٗله مىٟظ

 ًسغط ناخبه الٟاٖل ًٖ اؾخد٣ا١ نٟت الخ٨ُم.

 َض ٨ٞظل٪ بطا زبذ بضالثل ال٣ٗى٫ َخ 
ُ
  ر

َ
م وؤن له مدضزا خ٨ُما ٦ٟى ُٞما وعاء َظا الٗال

ىا ٖ  لُه مً ألاخىا٫ مؿاٙ في الخ٨مت والهالح.ؤن ٩ًىن إلاا جهٞغ

ٗت, ومً حٗبض بإمغ بلى  ٗت بلى قَغ زم ٨َظا بطا ازخلٟذ ألاخىا٫ مىه في الخى٣ل مً قَغ

وظض ل٩ل مً طل٪ مىٟظا ومجاال في الاؾخهالح ؤٚجى ًٖ جدب٘ ما وعاءٍ مً اإلاٗاوي  ,حٗبض بأزغ

 التي جخٗل٤ بها اإلاهالر.

٩ىن الجىاب ٖما ٌؿإله مً الٗ لت في الصخيء الخافي ٖلُىا مٗىاٍ الخام به في هٟؿه ؤهه ٍو

مٗلى٫ بالٗلت الٗامت التي هي اإلاهلخت, ٞى٣ى٫: ٞٗل هللا ٦ظا إلاا ٖلم لٗباصٍ ُٞه مً الهالح 

وألامغ بلى وعاء َظا مما ٌؿخإزغ هللا به مً ٖلم الُٛب ُٞه, وما و٢ٟىا ُٞه ٖلى الٗلت الخانت 

الٗلخحن واػصصها ُٞه اؾدبهاعا, ٦ما لى ٞٗل مً َظًً خ٨ماء  التي ؤزبرها مكاًسىا وظمٗىا بحن

 .(1249)(مكاًسىا قِئا قِئا ٧اهذ َظٍ خالىا في ٧ل واخض مجهما

ظا  ٢لذ: ى الدؿلُُم ؤٞٗا٫ِ الغب هلالج لج ْي في بابَ  ُٖٓم   ؤنل  َو إلاا ًهضع ٖىه وَعصُّ   وؤخ٩اِمه, َو

 ُٖ مه بلى ما 
َ
ٖلى  ص١ٞمهما الخ٨ُم الٗلُم ؾبداهه,  لم بال٣ُ٘ ِمً ٧ىههما زٟي مً ص٢اث٤ ِخ٨

ٖلى عجؼ ال٣ٗل و٢هىعٍ, ٦ما ٢ا٫ ابً  ت طل٪مً الخ٨م واإلاهالر وظب بخالشخيء الىاْغ 

ًيبػي للٗا٢ل الظي ٢ض زبذ ٖىضٍ وظىُصٍ باألصلت الٓاَغة الجىػي في قإن ؤٞٗا٫ الغب حٗالى: )

 
َّ
 ٢ض زبذ ؤهه مال٪ الجلُت ؤال

ْ
, بط

ً
ت
َّ
ل ِٖ تراى ٖلُه في ؤٞٗاله، وال ًُلَب لها  ه مً الٖا

َ
ً ٣ٖل ِ

ّ
َم٨ ًُ  

هىمىا
ُ
 .(1250)(وخ٨ُم، ٞةطا زٟي ٖلُىا وظُه الخ٨مت في ٞٗله، وؿبىا طل٪ العجؼ بلى ٞ

 صُّ ؤبي ظىض٫ ؤعُ  ٖلى الضًً، ٞل٣ض عؤًخجي ًىمَ  اتهمىا الغؤَي هنع هللا يضر:  بً الخُاب ولهظا ٢ا٫ ٖمغ

ؤمَغ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بغؤَي, وما ؤلىث ًٖ الخ٤، بن عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٧ان ٨ًخب بِىه وبحن ؤَل م٨ت 

، ٣ٞالىا: لى هغي طل٪ نض٢ىا٥ بما ج٣ى٫، ول٨ً ا٦خب "ميحرلا نمحرلا هللا مسب"٣ٞا٫: ا٦خب 

                                              

(1249 )ٗ ًُ ال٣ُم في "مٟخاح صاع الؿٗاصة" 27 - 25ت )م مداؾً الكَغ )ٍ  862 - 2/859( , و٢ض ه٣ل ٦الَمه اب

 املجم٘(

 (377نُض الخاَغ )م ( 1250)

 



 

 381 

ًا ٖمغ جغاوي ٢ض " وؤبِذ، ختى ٢ا٫ لي: ٦ما ه٨خب: باؾم٪ اللهم، ٢ا٫: ٞغضخي عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1251)٢ا٫: ٞغيِذ. عواٍ البزاع, و٢ا٫ الهُشمي: عظاله عظا٫ الصخُذ ",عيِذ وجإبى ؤهذ؟

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞلذ: ؤلؿذ هبي هللا  ٢ا٫ ٖمغ بً الخُاب: ٞإجِذ هبيَّ  :٢لذ: وفي صخُذ البساعي 

ضوها ٖلى الباَل، ٢ا٫: ، ٢لذ: ؤلؿىا ٖلى "بلى"خ٣ا، ٢ا٫:  وُٗي  َم ، ٢لذ: ٞلِ "بلى"الخ٤، ٖو

ى هانغي بوي ع "الضهُت في صًيىا بطا؟ ٢ا٫:  ، ٢لذ: ؤولِـ ٦ىذ "ؾى٫ هللا، ولؿذ ؤٖهُه، َو

، ٢ا٫: ٢لذ: ال، ٢ا٫: ؟"لى، ٞإزبرج٪ ؤها هإجُه الٗامب"جدضزىا ؤها ؾىإحي البِذ ٞىُٝى به؟ ٢ا٫: 

ؤبا ب٨غ ٣ٞلذ: ًا ؤبا ب٨غ ؤلِـ َظا هبي هللا خ٣ا؟ ٢ا٫:  ، ٢ا٫: ٞإجِذ"ٞةه٪ آجُه ومُٝى به"

ضوها ٖلى الباَل؟ ٢ا٫: بلى، ٢لذ: ٞلِ  وُٗي الضهُت في صًيىا بطا؟  َم بلى، ٢لذ: ؤلؿىا ٖلى الخ٤ ٖو

ى هانغُ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولِـ ٌٗصخي عبَّ  ٢ا٫: ؤحها الغظل بهه لغؾى٫ُ  بٛغػٍ، ٞىهللا  ْ٪ ٍ، ٞاؾخمِؿ ه، َو

ى الخ٤، ٢لذ: ؤلِـ ٧ان ًدضزىا ؤها ؾىإحي البِذ وهُٝى به؟ ٢ا٫: بلى، ؤٞإزبر٥ ؤه٪ بهه ٖل

غي: ٢ا٫ ٖمغ  -جإجُه الٗام؟ ٢لذ: ال، ٢ا٫: ٞةه٪ آجُه ومُٝى به،  َٗ -٢ا٫ الَؼ  مِ : ٞ
ْ
لظل٪  ُذ ل

 .ؤٖماال

  بنَّ ٢ا٫ ابً جُمُت: )
َ
لمىن هدى ؤل٠ مً الهجغة ومٗه اإلاؿ ؾّذٍ  الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٢ض اٖخمغ ؾىت

م الظًً باٌٍٗى جدذ الصجغة ,وؤعبٗماثت و٧ان ٢ض نالر اإلاكغ٦حن بٗض مغاظٗت ظغث بِىه  ,َو

ٗخمغ مً الٗام ال٣ابل ُٕ  ,وبُجهم ٖلى ؤن ًغظ٘ في طل٪ الٗام َو وقٍغ لهم قغوَا ٞحها هى

ؤٖلَم ووان هللُا وعؾىله ٞك٤ طل٪ ٖلى ٦شحٍر مً اإلاؿلمحن,  ,ًٚايٍت ٖلى اإلاؿلمحن في الٓاَغ

 .(1252)(وؤخىَم بما في طلً مً اإلاهلخت

لم ًظ٦غ ٖمغ ؤهه عاظ٘ ؤخضا في طل٪  "ٞإجِذ ؤبا ب٨غ"٢ىله : )" الٟخذ"٢ا٫ الخاٞٔ في و 

بٗض عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٚحر ؤبي ب٨غ الهض٤ً, وطل٪ لجاللت ٢ضٍع وؾٗت ٖلمه ٖىضٍ, وفي ظىاب ؤبي 

 ُٗ  ملسو هيلع هللا ىلص ما ؤظابه الىبيُّ  بىٓحرِ  َغ َم ب٨غ ل
 
هم بإخىا٫   ؾىاء صاللت

َ
ٖلى ؤهه ٧ان ؤ٦مَل الصخابت وؤٖٞغ

ُذ  في َظا  عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وؤٖلمهم بإمىع الضًً وؤقضَم مىا٣ٞت ألمغ هللا حٗالى, و٢ض و٢٘ الخهٍغ

هغ م اإلاؿلمحن اؾدى٨غوا الهلَر  الخضًض بإنَّ  ً َظا اإلاظ٧ىَع و٧اهىا ٖلى عؤي ٖمغ في طل٪, ْو

                                              

 ."الٟخذ", وؾ٨ذ ٖىه الخاٞٔ في  6/146( مجم٘ الؼواثض 1251)

 206 - 11/205( مجمٕى الٟخاوي 1252)
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الهض٤ً لم ٨ًً في طل٪ مىا٣ٞا لهم بل ٧ان ٢لُبه ٖلى ٢لب عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  الٟهل ؤنَّ 

 .(1253)ؾىاء(

لَبْدَغ١ الُمجي: )٢ا٫ الٗلماء: وال ًسٟى ما في َظٍ ال٣هت مً وظىب  "خضاث٤ ألاهىاع"وفي 

، وبْن   زال٠ ْاَُغ طل٪  َاٖخه ملسو هيلع هللا ىلص، والاه٣ُاص ألمٍغ
َ
ه الىٟىؽ، خْ ََ غِ م٣خطخى ال٣ُاؽ، ؤو ٦

 
َّ
الهالح، اإلاخًمً لؿٗاصة  الخحر ُٞما ؤمغ به، وؤهه ٖحُن  ٌٗخ٣ض ؤنَّ  ؤْن  ٠ٍ ُٞجب ٖلى ٧ل م٩ل

ال٣ٗى٫ ٢هغث ًٖ بصعا٥  ؤ٦ثَر  ؤنَّ  ٖلى ؤجم الىظٍى وؤ٦ملها، ٚحَر  الضهُا وآلازغة، وؤهه ظاعٍ 

) ا٢بت ؤمٍغ  .(1254)ٚاًخه ٖو

خها ؾهل بً خى٠ُ ٢ا٫ ًىم نٟحن وخ٨م  و٢ض صر ؤنَّ م" : )و٢ا٫ الكاَبي في "الٖا

٨م، ٞل٣ض عؤًدىا م٘ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًىم ؤبي ظىض٫ ولى وؿخُُ٘ الخ٨محن: ًا ؤحها الىاؽ اتهمىا عؤًَ 

 
َ
ىا مً ٖلى ٖىاج٣ىا مىظ ؤن هغص ٖلى عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؤمٍغ لغصصهاٍ، واًم هللا ما ويٗىا ؾُٞى

 هَ ؤْؾ ًٟٓٗىا بال  لمىا ألمغٍ ؤؾ
ْ
ه ـ الخضًض. ًَ ل  بىا بلى ؤمغ وٗٞغ

يت الٓىاَغ في ٚالب ألامغ عؤي  مٗاعَ  ٞىظه الكاَض مىه ؤمغان: ٢ىله: "اتهمىا الغؤي", ٞةنَّ 

ى الى٨خت في الباب: "وهللا ما ويٗىا  ٖلى ؤنٍل  بجيٍّ َم  ٚحُر  ًغظ٘ بلُه، و٢ىله في الخضًض َو

، ٞةن مٗ ىا" بلى آزٍغ ًُ  ىاٍ: ؤنَّ ؾُٞى هاصم الغؤَي ٞةهه خ٤ٌّ ٧ل ما وعص ٖلحهم في قٕغ هللا مما 

ج   فؿاُص طلً الغؤي ختى ًٓهغَ ًدبحن ٖلى الخضٍع
ً
ٖغيذ وبق٩اال ًيبػي ؤن ال  ، وؤهه ٧ان قبهت

، ٞةهه بن لم ًدبحن الُىمَ ًُ  ٗخمض ٖلى ما ظاء في الكٕغ ولى جبحن ٚضا،  لخٟذ بلُه، بل ًتهم ؤوال َو

 .(1255)(بحن ؤبضا فال خغج، فةهه مخمؿً بالٗغوة الىثلىفغى ؤهه ال ًد

                                              

ضٚىت ون٠ ؤبا ب٨غ الهض٤ً بىٓحر ما وؾُإحي في الهجغة ؤن بً ال. ٢ا٫ الخاٞٔ: ) 5/346( ٞخذ الباعي 1253)

حر طل٪, ٞلما ٧اهذ  ٗحن ٖلى هىاثب الخ٤ ٚو دمل ال٩ل َو  عؾى٫َ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؾىاء مً ٧ىهه ًهل الغخم ٍو
ُ
ونٟذ به زضًجت

مت وؾ٩ىن َى بٟخذ الٛحن اإلاعج "ٞاؾخمؿ٪ بٛغػٍ" :ؤبي ب٨غ هما مدكابهت مً الابخضاء اؾخمغ طل٪ بلى الاهتهاء, و٢ى٫ُ نٟاتُ 

ى ؤي الٛغػ لئلبل بمجزلت الغ٦ب للٟغؽ, واإلاغاص به الخمؿُ٪  ,الغاء بٗضَا ػاي ٧الظي ًمؿ٪ بغ٦ب  ,املخالٟت له بإمٍغ وجغ٥ُ  َو

غي " :٢ىله .الٟاعؽ ٞال ًٟاع٢ه غي بالؿىض اإلاظ٧ىع  "ٞٗملذ لظل٪ ؤٖماال :٢ا٫ ٖمغ :٢ا٫ الَؼ ى  ,َى مىنى٫ بلى الَؼ َو

مغ, ٢ا غي ٖو ما٫ُ مى٣ُ٘ بحن الَؼ  ,الهالخت ل٨ُٟغ ٖىه ما مطخى مً الخى٠٢ في الامخشا٫ ابخضاء ٫ الخاٞٔ: اإلاغاص به ألٖا

ُذ  ما ػلذ ؤجهض١ وؤنىم " :و٧ان ٖمغ ٣ًى٫  :ٟٞي عواًت بً بسخا١ ",ؤٖماال" :بمغاصٍ ب٣ىله و٢ض وعص ًٖ ٖمغ الخهٍغ

ىض الىا"مساٞت ٦المي الظي ج٩لمذ به ,وؤنلي وؤٖخ٤ مً الظي نىٗذ ًىمئظ  :٢ا٫ ٖمغ :٢ضي مً خضًض بً ٖباؽ, ٖو

 )الؿاب٤( .اَـ  ("ونمذ صَغا ,ل٣ض ؤٖخ٣ذ بؿبب طل٪ ع٢ابا"

 (329 - 328خضاث٤ ألاهىاع ومُال٘ ألاؾغاع في ؾحرة الىبي املخخاع )م ( 1254)

خهام 1255)  270 - 3/269( الٖا
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 ًٖ عاٞ٘ بً زضًج ٢ا٫: "٦ىا هدا٢ل ألاعَى  "صخُده"٢لذ: واهٓغ ما زغظه مؿلم في 

مً  عظل   ًىٍم  ٖلى ٖهض عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٞى٨غحها بالشلض والغب٘، والُٗام اإلاؿمى، ٞجاءها طاَث 

 ٧ان لىا هاٞٗا،  ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ ؤمغٍ هللا  ٖمىمتي، ٣ٞا٫: جهاها عؾى٫ُ 
ُ
ىاُٖت ُ٘ هللا وعؾىلِ  َو ، لىا ه ؤهف

جهاها ؤن هدا٢ل باألعى ٞى٨غحها ٖلى الشلض والغب٘، والُٗام اإلاؿمى، وؤمغ عب ألاعى ؤن ًؼعٖها، 

 ؤو ًؼعٖها، و٦ٍغ ٦غاءَا وما ؾىي طل٪".

ت ٖلى ظٗل بُجه ٞالصخابت ال٨غام ظغي الٗمُل ٢ا٫ الكُش ٖلي الؿالىؽ: ) م في اإلاؼاٖع

٨حن, ولِـ  ب٣ٍٗت  بُٗجها لهاخب ألاعى, وهي ما ٖلى ظضاو٫ اإلااء, وظٗل ٢ضع مدضص ألخض الكٍغ

ا, واٖخبروٍ وؿبت قاجٗت مما جسغظه ألاعى, واؾخ٣غ ؤمغُ  َم ٖلى َظا, وؤنبذ مٗغوٞا مإلٞى

  ٞاهتهىا.هم, زم ظاء بٗض َظا ههُي عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلصمد٣٣ا للمهلخت ومِؿغا ٖلحهم خُاتَ 

٠: ومما ًازظ مً َظا   الخضًض الكٍغ

تراَى  ٢ى٫ُ  - ٖلى خ٨م عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, وخاقاَم, ول٨ً ٌٗجي  الصخابت ال٨غام ال ٌٗجي الٖا

مهلخت لهم, ٞلما ظاءَم الىهي ؤصع٧ىا ؤن اإلاهلخت في زالٝ ما ؤجهم ٧اهىا ًٓىىن ما اٖخاصٍو 

 نضع بهما ٧ان ًٖ اإلاٗهىم ملسو هيلع هللا ىلص.َم ٖلُه, ألن ما 

-  
ُ
ُ٘ ٢ىل الىهي بهما نضع ًٖ الغؾى٫ وخضٍ, ًض٫  لىا" م٘ ؤنَّ  هم: "َىاُٖت هللا وعؾىله ؤهٟ

ُٖ  بًج هللا ٖلى لؿان عؾىله, وؤجها وحي   ٖلى ؤجهم ًضع٧ىن ؤن الؿىت بُاُن  ه, ولظل٪ ٢ا٫ عبىا اجبا

ُؾى : } -ٖؼ وظل  – ُم الغَّ
ُ
ا٦
َ
َتُهىاَوَما آج

ْ
اه
َ
ْىُه ٞ َٖ ْم 
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َ
ُه ٞ

َ
َ َوَعُؾىل

َّ
ِو اَّلل ْٗ ٌَ {, بلى ٚحر طل٪ مً آلاًاث ًْ 

ٟت, و٢ض بُيُذ  َظا بالخٟهُل في ٦خابي "٢هت الهجىم ٖلى  ال٨شحرة, و٦ظل٪ ألاخاصًض الكٍغ

 الؿىت".

شحرا مً الٗباعاث اإلاخضاولت اإلاكهىعة بحن الىاؽ: "خُشما ٧اهذ اإلاهلخت ٞشم قٕغ هللا", و٦ -

 ما هغي َظٍ الٗباعة جىي٘ في ٚحر مىيٗها, وحؿخٗمل اؾخٗماال زاَئا.

ُت, ؤما بطا وظض الىو,  ٞهظا ال ًجىػ ؤن ٣ًا٫ بال في اإلاهلخت اإلاغؾلت بًىابُها الكٖغ

لم قٕغ هللا, ُٞىاُٖت هللا وعؾىله ؤهٟ٘ لىا, ولظل٪ ٣ًا٫ صاثما وؤبضا: خُشما ٧ان قٕغ هللا  ٖو

 .(1256)(ٞشم اإلاهلخت

                                              

ت ال٣ًاًا ال٣ٟهُت اإلاٗانغة والا٢خهاص ؤلاؾالمي ( 1256)  (163 - 162)م لٗلي الؿالىؽ مىؾٖى
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ت وبهما يغب   لِـ مُل٤َ  الخضًضَظا في ٖىه  ٖلم ؤن اإلاىهيَّ ا: و ٢لذ مجها ٧ان عاثجا  اإلاؼاٖع

ى ما بِىه الكُش في نضع ٦المه, ولهظا ٢ا٫ ابً جُمُت: )  ٖىضَم, َو
َ
ت ظاثؼة في ؤصر ٢ىل ي اإلاؼاٖع

هض زلٟاثه الغاقضًً وهي ٖمُل  ,الٗلماء لحها ٖمُل  ,اإلاؿلمحن ٖلى ٖهض هبحهم ٖو غ آ٫ ؤبي ب٨ ٖو

ً م مً بُىث اإلاهاظٍغ حَر ؤ٧ابغ الصخابت ٧ابً  وهي ٢ى٫ُ  ,وآ٫ ٖمغ وآ٫ ٖشمان وآ٫ ٖلي ٚو

ه؛ وصاوص بً ٖلي؛ فلهاء الخضًث مظهُب وهي  ,مؿٗىص : ٧إخمض بً خىبل؛ وبسخا١ بً عاٍَى

م حَر مت؛ وؤبي ب٨غ بً اإلاىظع ٚو ومظَب اللُض بً ؾٗض؛  ,والبساعي؛ ودمحم بً بسخا١ بً زٍؼ

م مً ٣ٞهاء اإلاؿلمحن. و٧ان الىبيُّ  وابً ؤبي لُلى؛ حَر نلى هللا  وؤبي ًىؾ٠؛ ودمحم بً الخؿً ٚو

ولم جؼ٫ جل٪  ,(1257)زُبر بكُغ ما ًسغط مجها مً زمغ وػٕع ختى ماث ل ؤََل مٖلُه وؾلم ٢ض ٖا

 
ُ
هم ؤن ٌٗمغوَا مً ؤمىالهم و٧ان البظع مجهم  ختى ؤظالَم ٖمُغ  اإلاٗاملت ًٖ زُبر و٧ان ٢ض قاَع

ولهظا ٧ان الصخُذ مً ٢ىلي الٗلماء ؤن البظع ًجىػ ؤن ٩ًىن مً الٗامل؛ بل  ,ملسو هيلع هللا ىلصال مً الىبي 

ملسو هيلع هللا ىلص مً املخابغة  َاثٟت مً الصخابت ٢الىا: ال ٩ًىن البظع بال مً الٗامل. والظي ههى ٖىه الىبيُّ 

َٕ و٦غاء ألاعى ٢ض ظاء مٟؿَّ  ىن لغب ألاعى ػع َظا  ومشُل  ,مُٗىت ب٣ٍٗت  غا بإجهم ٧اهىا ٌكتَر

ى ٦ما لى قٍغ في اإلاًاعبت لغب اإلاا٫ صعاََم  ,بالىو وبظمإ الٗلماء الكٍغ باَل   َُّ  َو  ,ىتمٗ

ظٍ اإلاٗامالث مً ظيـ  ,اإلاٗاملت مبىاَا ٖلى الٗض٫ َظا ال ًجىػ باالجٟا١؛ ألنَّ  ٞةنَّ  َو

٨حن ظؼء   ٞةطا  ,ج٘ ٧الشلض والىه٠قا اإلاكاع٧اث؛ واإلاكاع٦ت بهما ج٩ىن بطا ٧ان ل٩ل مً الكٍغ

  ع  م٣ضَّ  ل ألخضَما شخيء  ِٗ ُظ 
 
مً الٗلماء ؤن  لم ٨ًً طل٪ ٖضال؛ بل ٧ان ْلما. و٢ض ًْ َاثٟت

َم  مجهى٫؛ ٣ٞالىا: ال٣ُاُؽ  َظٍ اإلاكاع٧اث مً باب ؤلاظاعاث بٗىٍى   .(1258)(ها٣ًخطخي جدٍغ

ؿا٢اة الظًً ٢الىا: اإلاًاعبت واإلا)٣ا٫: ٞضٖىي َظٍ الو٢ض بحن في مىي٘ آزغ ٞؿاَص 

ت ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ: ْىىا ؤنَّ   ,بٗىى ألجها ٖمل   ,مً ظيـ ؤلاظاعة َظٍ ال٣ٗىصَ  واإلاؼاٖع

ٞلما عؤوا الٗمل في َظٍ ال٣ٗىص ٚحر مٗلىم  ,وؤلاظاعة ٌكتٍر ٞحها الٗلم بالٗىى واإلاٗىى

ظا مً ٚلُهم؛ ٞةن َظٍ ال٣ٗىص مً ظيـ  والغبذ ٞحها ٚحر مٗلىم ٢الىا: جسال٠ ال٣ُاؽ, َو

                                              

( في جغظمت ؤبي دمحم ألانُلي: )٢ا٫ اإلاهلب: و٧ان 7/141( ولهظا ظاء في "جغجِب اإلاضاع٥" لل٣اضخي ُٖاى )1257)

ها، وحجُخه  ِٟ ٣ى٫: هي ؤلحن مؿاثِلىا وؤيٗ غي طل٪ وال ٣ًى٫ بمىٗها في اإلاظَب، ٍو ت ٖلى الشلض والغب٘. ٍو ٌٗمل باإلاؼاٖع

 مٗاملت الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤََل ز
ُ
 ُبر، وؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٖاَم خضًض

َ
ا ولهم قُُغ ل ٗملَى ا َو ما ًسغط مجها، وما خ٩ي ًٖ  هم في ؤن ًؼعَٖى

ا:  ,ٖمغ وظماٖت ؤَل اإلاضًىت(. ٢لذ: وؤبى دمحم ألانُلي مً ٦باع ألاثمت اإلاال٨ُحن, وجغظمخه في "جغجِب اإلاضاع٥" خاٞلت ٞاهَٓغ

حها: )145 - 7/135) (. ٌٗجي ًىم الخمِـ، إلخضي ٖكغة لُلت ب٣ُذ مً طي الدجت، ؾىت ازيخحن وحؿٗحن جىفي عخمه هللا( , ٞو

(392. ) 

 84 - 28/82( مجمٕى الٟخاوي 1258)

 



 

 384 

ع٧اث ال مً ظيـ اإلاٗاوياث الخانت التي ٌكتٍر ٞحها الٗلم بالٗىيحن, واإلاكاع٧اث اإلاكا

ـ   ـِ  ٚحُر  ظي الٗمل الظي  اإلاٗاويت وبن ٢ُل بن ٞحها قىب اإلاٗاويت... وبًًاح َظا: ؤنَّ  ظي

 ٣هض به اإلاا٫ زالزت ؤهىإ: ًُ 

 الالػمت. ٞهظٍ ؤلاظاعة  ,٣هىصا مٗلىما؛ م٣ضوعا ٖلى حؿلُمهؤخضَا: ؤن ٩ًىن الٗمل م

٣ٖض ظاثؼ  وهي ,ٞهظٍ الجٗالت ,والشاوي: ؤن ٩ًىن الٗمل م٣هىصا ل٨ىه مجهى٫ ؤو ٚغع 

و٢ض ًغصٍ  ,٣ٞض ٣ًضع ٖلى عصٍ و٢ض ال ٣ًضع ,لِـ بالػم, ٞةطا ٢ا٫: مً عص ٖبضي آلاب٤ ٞله ماثت

 
ً
ب و٢ض ًغصٍ مً م٩ان بُٗض؛ ٞلهظا لم ج٨ً الػمت ٞةن ٖمل َظا  ,ل٨ً هي ظاثؼة مً م٩ان ٢ٍغ

جىػ ؤن ٩ًىن الجٗل ٞحها بطا خهل بالٗمل ظؼءا قاجٗا؛  ,لٗمل اؾخد٤ الجٗل وبال ٞالا ٍو

 ,ومجهىال ظهالت ال جمى٘ الدؿلُم مشل ؤن ٣ًى٫ ؤمحر الٛؼو: مً ص٫ ٖلى خهً ٞله زلض ما ُٞه

ت التي ٌؿغحها: ل٪ زمـ ما حٛىمحن ؤو عبٗه. ٣ى٫ للؿٍغ  ٍو

لى قٟاء اإلاٍغٌ ظاػ ٦ما ؤزظ ؤصخاب ً َظا الباب بطا ظٗل للُبِب ظٗال ٖومِ ٢ا٫: 

ٞغ٢اٍ بًٗهم ختى بغت ٞإزظوا ال٣ُُ٘؛  ,الىبي ملسو هيلع هللا ىلص الظًً ظٗل لهم ٢ُُ٘ ٖلى قٟاء ؾُض الخي

ولى اؾخإظغ َبِبا بظاعة الػمت ٖلى الكٟاء لم  ,ل ٧ان ٖلى الكٟاء ال ٖلى ال٣غاءةٞةن الجٗ

ٞهظا وهدٍى مما ججىػ ُٞه  ,هللا و٢ض ال ٌكُٟه٣ٞض ٌكُٟه  ,م٣ضوع له ًجؼ؛ ألن الكٟاء ٚحُر 

 الجٗالت صون ؤلاظاعة الالػمت. 

ى اإلاًاعبت ,وؤما الىٕى الشالض: ٞهى ما ال ٣ًهض ُٞه الٗمل؛ بل اإلا٣هىص اإلاا٫ ٞةن عب  ,َو

اإلاا٫ لِـ له ٢هض في هٟـ ٖمل الٗامل ٦ما للجاٖل واإلاؿخإظغ ٢هض في ٖمل الٗامل؛ ولهظا 

وبن ؾمي َظا ظٗالت بجؼء مما ًدهل بالٗمل  ,ًغبذ قِئا لم ٨ًً له شخيءلى ٖمل ما ٖمل ولم 

ظا بىٟ٘ ماله ,بل َظٍ مكاع٦ت ,٧ان هؼاٖا لُٟٓا وما ٢ؿم هللا مً الغبذ ٧ان  ,َظا بىٟ٘ بضهه َو

بُجهما ٖلى ؤلاقاٖت؛ ولهظا ال ًجىػ ؤن ًسو ؤخضَما بغبذ م٣ضع؛ ألن َظا ًسغظهما ًٖ الٗض٫ 

 الىاظب في الكغ٦ت.

َٕ َو ىن لغب اإلاا٫ ػع ت, ٞةجهم ٧اهىا ٌكَغ  ,بُٗجها ب٣ٍٗت  ظا َى الظي ههى ٖىه ملسو هيلع هللا ىلص مً اإلاؼاٖع

ى ما ًىبذ ٖلى اإلااطًاهاث وب٢با٫ الجضاو٫ وهدى طل٪, ٞىهى الىبيُّ  ولهظا ٢ا٫  ,ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ طل٪ َو

حرُ  بطا هٓغ ُٞه طو البهغ بالخال٫ والخغام  َى ؤمغ   ٍ: بن الظي ههى ٖىه ملسو هيلع هللا ىلصاللُض بً ؾٗض ٚو

  ٞبحن ؤن الىهي ًٖ طل٪ مىظب ال٣ُاؽ, ٞةنَّ  ,٢ا٫ مام ؤهه ال ًجىػ؛ ؤو ٦لِ َٖ 
ُ
ٍغ مشل َظا لى ق

 ًَ ٨حن, ٞةطا زو ؤخضَما بغبذ  ؼ؛ ألنَّ ُج في اإلاًاعبت لم  مبجى اإلاكاع٧اث ٖلى الٗض٫ بحن الكٍغ

قاج٘ ٞةجهما ٌكتر٧ان في اإلاٛىم  بطا ٧ان ل٩ل مجهما ظؼء  صون آلازغ لم ٨ًً َظا ٖضال, بسالٝ ما 
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وبن لم ًدهل عبذ اقتر٧ا في الخغمان, وطَب هٟ٘  ,اقتر٧ا في اإلاٛىم وفي اإلاٛغم, ٞةن خهل عبذ  

بضن َظا ٦ما طَب هٟ٘ ما٫ َظا, ولهظا ٧اهذ الىيُٗت ٖلى اإلاا٫, ألن طل٪ في م٣ابلت طَاب هٟ٘ 

 . (1259)(الٗامل

غِ مً  ٢لذ: والكاَُض  َٕ  ؤنَّ  َظا الخ٣ٍغ ال٣ُاؽ الصخُذ ال  ؤنَّ واإلاهلخت نىىان, و  الكغ

ِ ىَ الصخُذ ُم  ىا الخبَر ْٗ بال مىا٣ٞا للخبر الصخُذ, ٞمهما اجبَ  ٣ً٘
ّ
مً الٟهم الصخُذ,  هُ خ٣َّ  هُ ُىَ ٞ

ٖلى زالٝ ٢ًُت  ُاؽ  ٞشمت اإلاهلخت وال٣ُاؽ الصخُذ, ومهما زُغث لىا مهلخت ؤو ٢

 الىو, ٞما طل
 
ىمت ٪ بال مهلخت  ٞاؾض. و٢ُاؽ   مَى

تها " اإلاىا٣ٞاث"٢ا٫ الكاَبي في  ها خ٤َّ مٗٞغ : )اإلاهالر التي ج٣ىم بها ؤخىا٫ُ الٗبض ال ٌٗٞغ

, والظي ًسٟى ٖلُه مجها ؤ٦ثُر  ها, ولِـ للٗبض بها ٖلم  بال مً بٌٗ الىظٍى ُٗ مً  بال زال٣ُها وواي

ىنله بلحها, ؤو ًىنله بلحها هٟؿه مً وظٍه ال ً الظي ًبضو له, ٣ٞض ٩ًىن ؾاُٖا في مهلخِت 

ي فى اإلاىاػهت ٖلى بٖاظال ال آظال, ؤو ًىنله بلحها ها٢هت ال ٧املت, ؤو ٩ًىن ٞحها مٟؿضة جغ 

ا, و٦م ِمً مضبٍغ ؤمغا ال ًخم له ٖلى ٦ماله ؤنال, وال ًججي مىه  ا بكَغ اإلاهلخت, ٞال ٣ًىم زحَر

ض بحن ال٣ٗالء, ٞلهظا بٗض هللا ََ ى مٗلىم  مكا ً, ٞةطا ٧ان زمغة ؤنال, َو ً ومىظٍع  الىبُحن مبكٍغ

ُٕ ٦ظل٪,  ُٕ  فالغحى ٕ  بلى وحِه  بلى الىحه الظي ويٗه الكاع ٌِ  عحى والخس٠ُٟ  اإلاهلخت خهى

  .(1260)ٖلى ال٨ما٫, بسالٝ الغظٕى بلى ما زالٟه(

ٗت, ألجها هي الىظٍى التي بها جخد٤٣  ٢لذ: ومٗجى َظا ؤن اإلاهلخت في لؼوم جٟانُل الكَغ

 .اإلاهالر ٧لُاُث 

م اللُاؽ في الىٓغ ٖلى الالخفاث بلى ؤحىاؽ اإلاهالح (  ) جلض 

ذ جٟهُلي صلٍُل ًجضوا ِمً مهما  ال٣ٟهاءَ  ولهظا ٞةنَّ  مً ال٨خاب والؿىت ٞةجهم ال  نٍغ

ه بلخا١ُ ٌَ 
ُ
هم صلُل  جٟهُلي مً ال٣ُاؽ الظي خانل

َ
 ٗضلىن به قِئا, ٞةن لم ًجضوا ٧ان مخمؿ٨

َىوَّ ٖلُه بىٓح ًُ  الٟٕغ الظي لم 
ُ
ٍ خ٨َمه, وال٣ُاُؽ ٖىضَم ٍر مً الٟغوٕ اإلاىهىنت وبُٖائ

م  ٖلى   .بلى ؤظىاؽ اإلاهالر الالخٟاثم٣ضَّ

                                              

 508 - 20/506مجمٕى الٟخاوي ( 1259)

 538 - 1/537 ( اإلاىا٣ٞاث1260)
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٣ِض الىوُّ حكىَّ الٛؼالي: ) ٢ا٫
ُ
ه, ٞةن ٞ

ُ
ُٕ ٖلى ؤمٍغ وظب مغاٖاج  بطا هوَّ الكاع

ْ
ىا بلى صع٥ ٞ

 الخ٨م بها, ٞةْن عجؼها حكىَّ  وبزباِث  ٖلِت اإلاىهىِم 
ْ
ًاهي ظىا بلى مهاِل ٞ

ُ
ـَ مهالِر َر ج ي

)  .(1261)الكٕغ

ى في الخ٣ُ٣ت  ٣ِض ٧ان اإلاهحُر بلى ال٣ُاؽ, َو
ُ
ذ, ٞةن ٞ ٣ٞض ظٗل الغجبت ألاولى للىو الهٍغ

ٕ  للىّوِ  ِضَم الىو وال٣ُاُؽ ٧ان الىُٓغ في هِٟؿ  اجبا ُٖ ِده, ٞةن  ٍُ ال نٍغ ه ل٨ً مً ظهت مٗىا

.  اإلاهلخت املجاوؿت إلاهالر الكٕغ

لى َظا ٞىظىصُ   لر, بل ٩ًىن ال٣ُاُؽ ااإلاه ؤظىاؽبلى  ًمى٘ اإلاهحَر الصخُذ  ال٣ُاِؽ  ٖو

 قاَضا ٖلى بلٛاء اإلاهلخت املخالٟت الصخُذ ٖىضثظ
ُ
 ٍ للمهلخت اإلاغؾلت ٖضمُ غِ , بط ٢ض ق

ُٖ  الكاَِض   , جإمل.(1262)م الكٍغِض ٖلى ؤلالٛاء, و٢ض 

و٢ض ٢ا٫ الكُش مهُٟى الؼع٢ا: )اإلاهلخت اإلاغؾلت هي التي جخ٤ٟ واإلا٣انض الٗامت 

ٗت , صون ؤن ٩ًىن َىا٥ هوٌّ قغعي ٖلحها ؤو ما ًمازلها بدُض ًم٨ً ؤن ج٣اؽ ٖلُه. للكَغ

ٞاإلاٟغوى بطن في ألامىع وألاخ٩ام التي ًبىحها الاظتهاُص ال٣ٟهي ٖلى ٢اٖضة اإلاهالر ؤهه ال ًىظض 

 ممازلت بدُض ًم٨ً ؤن ج٣اؽ ٖلُه, بط لى ٧ان 
 
ها به ٖلت ُٗ هوٌّ قغعي ًإمغ بها, ؤو ًإمغ بإمٍغ ججم

ا بلُه ؤو بلى ال٣ُاؽ اإلابجي م
ً
شُل َظا الىّوِ مىظىصا في اإلاىيٕى ل٩ان الخ٨ُم اإلاُلىب مًاٞ

اًَتها بىظٍه ٖام( ُٕ ؤلاؾالمي ٖع  .(1263)ٖلُه ال بلى مجغص اإلاهلخت التي ؤوظب الكغ

 مٗجى ٧ىجِ ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )و 
ً
 بها خ٨ما  ؤنَّ  ها مغؾلت

ْ
ِىِ

ُ
ٗت ؤعؾلتها ٞلم ج ىاالكَغ َُّ ، وال مٗ

لٟى ن   ًُ ٗت لها هٓحر  مٗحَّ قغعي ٞخ٣اُؽ هي ٖلُه, ٞهي بطن ٧الٟغؽ اإلاغَؾل ٚحر  له خ٨م   في الكَغ

ض( َُّ  .(1264)اإلا٣

لُه ٞاإلاهلخت التي زبذ الىوُّ  ا ٣ِٞؿذ ٖلُه لِؿذ مغؾلت بل هي م٣ُضة  ٖو في هٓحَر

 
ُ
 ؿم٘ صٖىي اإلاهلخت في زالٞها.مىزى٢ت بىزا١ هو ألانل, ٞال ح

ي ف ي "يىابِ اإلاهلخت" : )الًابِ الغاب٘: ٖضم مٗاعيتها ولهظا ٢ا٫ الكُش البَى

٢ا٫ في زاجمخه: )والخالنت ؤن اإلاهلخت ال ٖبرة بها بطا ٖاعيها ٢ُاؽ  و  ,(1265)لل٣ُاؽ(

 .(1266)صخُذ(

                                              

 (220قٟاء الٛلُل )م ( 1261)

 (35)م واهٓغ: ؤزغ ألاصلت املخخل٠ ٞحها في ال٣ٟه ؤلاؾالمي إلاهُٟى البٛا ( 1262)

 1/127( اإلاضزل ال٣ٟهي الٗام 1263)

ٗت ؤلاؾالمُت )م 1264)  (245( م٣انض الكَغ
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 لضلُِل ألانِل مً الىو, الصخُذ هي م ٢لذ: ألنَّ مٗاَعيت اإلاهلخت لل٣ُاِؽ 
 
بط ٗاَعيت

 (1267)و الؿىتمً ال٨خاب ؤ بلى الىو خ٣ُ٣ت ال٣ُاؽ عاظٗت
ُ
لكٍغ ٖضم  , ٞغظ٘ َظا الكٍغ

 مٗاعيت اإلاهلخت للىو.

٤ الض باوي ًولهظا ٢ا٫ ال٣ُٟه مٞى
َ
ًُ : )البٛضاصيً الُال : (1268)"الٟهى٫ "٣ُٖل في  ط٦غ اب

٧ىهه مىػون ظيـ، ُٞخٗضي بلى ٧ل مىػون،  ًدغم في بُ٘ ؤخض الى٣ضًً بمشله بٗلِت  الخٟايَل  ؤنَّ 

م ؤهه ؤظاػ  ,الى٣ضًً في الخضًض والغنام والىداؽولى ٧ان ٦ما ط٦غ إلاا ظاػ بؾالُم  و٢ض ٖػ

 ًَ ظا ال ٌؿخ٣ُم, ألهه  ُٖ طل٪ اؾخدؿاها, َو  بةًماِء  م ؤنَّ ؼ
ً
ه ٖلت

ُ
،  الىػن زبذ ٧ىه ناخب الكٕغ

مت ٖلى الاؾخدؿان بةظمإ ال٣ٟهاء(  .(1269)وهي م٣ضَّ

 ٖلى الخإنُل ٢لذ: 
ْ
ُت مجغي الخمشُل٠٣ِٞ  الٟٖغ

َ
ْظِغ اإلاؿإلت

َ
 , وؤ

ُ
ًِ ح ٣ًُٞت  ٗلُِل اب

ُ٘ الؿَّ   ٣ُٖل مى
َ
٦ِغ  م في الخضًض والغنام والىداؽ, ألنَّ ل

ُ
َظا الػُم َغِص الٗلت, ل٨ىه اؾدشجى ما ط

تراُى  ٌُ  ؤنَّ ٖلُه مً ظهت الاؾخدؿان, والٖا مؿل٪ الخٗلَُل اإلاإزىط مً  ٗاِعُى الاؾخدؿان ال 

٣خطخي ج اإلاىاَؾبت ومغاٖاة اإلاهلخت ؤنَّ بال اصٖاَء  َىااالؾخدؿان ب ال ٩ًىن اإلاغاصُ , و اجٟا٢اًماء ؤلا 

ومٗجى الاؾخدؿان في ؤ٦ثر ألاخىا٫ َى ٢ا٫ ابً عقض في "بضاًت املجتهض" : ), آزغخ٨ما  لمؿدشجىل

                                                                                                                                             

 (216( يىابِ اإلاهلخت )م 1265)

 (246)م  الؿاب٤( 1266)

هاع خ٨م الٟٕغ 1267) : )بن مٓهغ ال٣ُاؽ ومؿا٢ه بهما َى إْل في صاللت  الىمحن( ٢ا٫ الكُش خؿىحن دمحم مسلٝى

ل(. ]بلٙى الؿى٫ )م 
َّ
 ([127الىو اإلاٗل

لِخ٤ به ٚحُرٍ، الكى٧اوي: )أل و٢ا٫ 
ُ
ه الىو  نَّ ألانَل بطا اؾُخيِبِ مىه مًٗجى، وؤ

ْ
ْم ًدىاول

َ
بعقاص ، بل جىاوله(. ]ال ًلاٌ: ل

 [2/24 الٟدى٫ 

: )ولهظا  ّجٍ
َ
ٗلم بٓاَغ، وبًٗها حمُ٘ ألاخيام ٖلى مغاجبها مٗلىمت بالىو٢ا٫ ؤبى ال٣اؾم ابً ٦ ٌُ ، ل٨ً بًٗها 

ى ال٣ُاؽ  [7/16 البدغ املخُِ للؼع٦صخي(. ]ٌٗلم باؾخيباٍ, َو

ؤو بمٗىاه ومٗلىله، وهى بما ؤن ًض٫ ٖلى الخ٨م بهُٛخه ومىٓىمه، ؤو بٟدىاٍ ومٟهىمه،  اللفٔوو٢ا٫ الٛؼالي: )

 [(180اإلاؿخهٟى )م . ](الاكخباؽ الظي ٌؿمى كُاؾا

: )وؤزغ ال٣ُاؽ في الخ٣ُ٣ت بهما َى  فلِـ و٦ُُٟت صاللخه,  ىوفي جىؾُ٘ صاثغة الو٢ا٫ الكُش خؿىحن دمحم مسلٝى

, بل ال بض ؤن ٩ًىن مؿدِىضا للىو في بزباِث خ٨م الٟٕغ وقٛل طمت اإلا٩ل٠ به(. ]بلٙى اللُاؽ زاعحا ًٖ الىهىم

 ([ . )ػ(131الؿى٫ )م 

ؿمى "٦ٟاًت اإلاٟتي" في ٢ا٫ ابً عظب في الظًل في جغظمت ابً ٣ُٖل: )( 1268) وله في ال٣ٟه ٦خاب "الٟهى٫"، َو

 1/345ًل َب٣اث الخىابلت (. طٖكغ مجلضاث

 262 - 3/261( طًل َب٣اث الخىابلت البً عظب 1269)
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: )الاؾخدؿان َى  "ؤلاقاعاث ؤلالهُت" الُىفي في٢ا٫ , و (1270)(والٗض٫ بلى اإلاهلخت الالخٟاُث 

ا إلاٗجً  ولهظا ٢ا٫ الكُش دمحم , (1271)(ى ؤو مهلخٍت ؤعجرالٗضو٫ باإلاؿإلت ًٖ خ٨م هٓاثَغ

 .(1273), بل في الاؾخدؿاِن مىه((1272)ما صزل في الاؾخضال٫ ً ظملِت مِ  اإلاهالر اإلاغؾلت: )الدجىي 

 ُ٘ َٕ  مً الالخٟاث بلى اإلاهلخت َىا َى ؤنَّ  واإلااو الكٕغ ٖلى زالٞها ٩ًىن قاَضا بًماء  و٢ى

خباع,  ضم الٖا  ٖلحها باإللٛاء ٖو
ُ
اإلاهالر اإلاغؾلت بلى خحز اإلاهالر  زِ حِّ ً َخ بهظا مِ  ٞخسغط اإلاهلخت

٤ ؤلاًماءاإلاٗجى الشابذ اإلالٛاة, ؤما  خباع. ,الاجبإ واظُب ٞةهه  بٍُغ  لكهاصة الكٕغ له بال٣بى٫ والٖا

 
َ
ًَ ِه ٢ا٫ ألابُاعي: )ٞإما ما ق

َ
ٗت ض ب٣بىله, ٞال بض مً بٖماله, وبال ٧ان في طل٪ مىا٢  للكَغ

 
ت

 ُٞه, ومشاله ما ط٦غهاٍ في ال٣هام ؤهه 
ُ
 ق

ً
للىٟىؽ, و٦ظل٪ في ال٣ُ٘ في الؿغ٢ت, والؼها  ٕغ نُاهت

دا  , وؾاثغ ما صلذ الىهىم ٖلُه جهٍغ حٍر  .(1274)(وبًماءٚو

ُٕ  للٗلت بٗض ؤن زبذ ؤنُل  الكغِٕ  ُى و٢ا٫ ؤًًا: )بطا زبذ حٗغُّ  اإلاىهىب  ال٣ُاؽ, لؼم اجبا

ذ  ٖلى ؤهه لم  صلُل   ٫َّ ُض ًَ  , بال ؤْن ؤو ٖلى وحه ؤلاًماء والخىبُهٖلت, ؾىاء ٧ان ٖلى وظه الخهٍغ

 ًُ 
ْ
 ظ
َ
ل( ْغ ٦  .(1275)إلا٣هض الخٗلُل, ٣ُٞ٘ طل٪ في ؤبىاب الخإٍو

                                              

 3/201( بضاًت املجتهض 1270)

 1/211( ؤلاقاعاث ؤلالهُت بلى اإلاباخض ألانىلُت 1271)

الاؾخضال٫ في الانُالح: مكتر٥، ٞةهه ًُل٤ ٖلى ط٦غ الضلُل ؾىاء ؤ٧ان هها ؤم ( ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: )1272)

ُل٤ ما، ٍو ى اإلا٣هىصُ  ٖلى هىٍٕ  بظماٖا ؤم ٚحَر   زام مً ؤهىإ ألاصلت، َو
ُ
٣ِض الباب. واٖلم ؤنَّ بُاه ُٖ ٖلماء ألامت  ه َىا، وله 

. و٢ا٫ ٢ىم: َى الاؾخصخاب. و٢ا٫ ٢ىم: َى ٚحر ما ج٣ضم، وازخلٟىا في حصخُههؤظمٗىا ٖلى ؤهه زم صلُل قغعي 

ما، و٢ض ٖلمذ جىاعص "اؾخٟٗل"  الاؾخدؿان. و٢ا٫ ٢ىم: َى اإلاهالر اإلاغؾلت، وهدى طل٪ مً ٖمل ال٣ى٫  والخالػم وهدَى

ىضي ؤنَّ  مجها في مهُلر ألانىلُحن الاجساط، واإلاٗجى ؤن َظا باب ما اجسظٍو صلُال، والؿغ في ظٗل َظا  اإلا٣هىصَ  في اللٛت. ٖو

 ُ٘ خبرون في شخيء مجها، ٖلحها، ولم ًدىإػ اإلاٗ الباب مخسظا صون ال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ وال٣ُاؽ؛ ألن جل٪ ألاصلت ٢ام ال٣اَ

و٧إن ٢ُامها لم ًيكإ ًٖ نيُٗهم واظتهاصَم، بل ؤمغ ْاَغ. وؤما ما ٣ٖض له َظا الباب، ٞهى شخيء ٢اله ٧ل بمام بم٣خطخى 

جإصًت اظتهاصٍ، ٩ٞإهه اجسضٍ صلُال، ٦ما ج٣ى٫: الكاٞعي ٌؿخض٫ باالؾخصخاب، ومال٪ باإلاهالر اإلاغؾلت، وؤبى خىُٟت 

ظا مٗجى ملُذ  باالؾخدؿان، ؤي: ًخسظ مً  في ؾبب حؿمُخه بـ "الاؾخضال٫"،  ٦المهم طل٪ صلُال، ٦ما ج٣ى٫: ًدخج ب٨ظا، َو

ٟه، ٣ُٞل: ما لِـ بىو وال بظمإ وال ٢ُاؽ، و٢ُل: ما لِـ بىو وال بظمإ وال ٢ُاؽ ٖلت، ُٞضزل وازخُ  ل٠ في حٍٗغ

ى الظي ؾماٍ: "ال٣ُاؽ في مٗجى ألان جدذ الاؾخضال٫ خُيئظ هُٟي  ى بزباث الٟاع١، َو ل", والخالػم ؤي: ٢ُاؽ الخالػم، َو

ى الظي ؾماٍ "٢ُاؽ ألاصلت" ٘ الخاظب ؤخض مىظبي الٗلت باآلزغ لخالػمهما، َو  482 - 4/481(. ٞع

 مً اإلاهالر : ) ٢1/34ا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ في الخٗل٤ُ ٖلى "اإلاىا٣ٞاث" .  1/155( ال٨ٟغ الؿامي 1273)
 

ال
ُ
بن ٦

ال٫  بإنٍل ٦لّيٍ ٖلى ٞغٍٕ زام، والٟغ١ُ بُجهما: ؤن الشاوي جسهُو  لضلٍُل باإلاهلخت، وألاو٫ اإلاغؾلت والاؾخدؿان اؾخض

ِغْص ُٞه صلُل  زام(. ٢لذ:  ًَ خهام" بوكاُء صلٍُل باإلاهلخت ٖلى ما لم  ى مٗجى ٢ى٫ِ الكاَبي في "الٖا بجهم نىعوا : ) 3/51َو

 (. )ػ(اإلاغؾلتالاؾخدؿاَن جهىَع الاؾخصىاء مً ال٣ىاٖض, بسالٝ اإلاهالر 

 126 - 3/125( الخد٤ُ٣ والبُان 1274)
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وؤلاًماء ؤ٢ىي مً  الىوَّ  مً ٚحر قٍغ اإلاىاؾبت, ألنَّ  ٘  بَ مخَّ  باإلًماء الخٗلَُل  و٢ض ج٣ضم ؤنَّ 

 ٌُ  مُل٤ اإلاىاؾبت, وبهظا 
َ
 والاؾخدؿان ٖلى ال٣ُاؽ. ج٣ضًِم الاؾخهالِح  م ٞؿاصُ ٗل

ن ُٞه  "الغؾالت"ظا ؤلاماُم الكاٞعي في ٦خاب و٢ض ٖغى له خُض ٣ٖض بابا لالؾخدؿان بحَّ

ى باَل   ه ج٣ضًُم الاؾخدؿان ٖلى الخبر, َو
َ
بُالَن ج٣ضًِم الاؾخدؿان ٖلى ال٣ُاؽ, ألنَّ خانل

 ٢ُٗا.

ه: ) املخل اإلاظ٧ىع ظاء في  ٢ا٫: َظا ٦ما ٢لَذ، والاظتهاُص ال ٩ًىن بال ٖلى مُلىب، ما ههُّ

٣َهض بها بلحها، ؤو حكبٍُه ٖلى ٖحٍن  ال ٩ًىن ؤبًضا بال ٖلى ٖحٍن ٢اثمٍت  واإلاُلىُب  ًُ ب بضاللٍت 
َ
ُل

ُ
ج

ظا ًبحن ؤنَّ خغاما ٖلى ؤخٍض ؤن ٣ًى٫ باالؾخدؿان بطا زال٠ الاؾخدؿاُن الخبر،  ٢اثمت، َو

هَِبه، ٦ما البُِذ ًخإزا -مً ال٨خاب والؿىت  -والخبُر  ُُ ى مٗىاَا املجتهُض ل خإدَّ ًَ ٍ مً ٚاب ٖحن  

ٖىه لُهِبه، ؤو ٢هضٍ بال٣ُاؽ، وؤْن لِـ ألخٍض ؤن ٣ًى٫ بال مً ظهت الاظتهاص، والاظتهاُص ما 

, بٛحر ٢ُاؽ؟ ٣ٞلذ: ال ًجىػ  ًُ ونَٟذ مً َلب الخ٤. ٞهل ججحز ؤهذ ؤن ٣ًى٫ الغظل: ؤؾخدِؿ

م ألخٍض، وبهما ٧ان -وهللا ؤٖلم  -َظا ٖىضي  ىلىا في الخبر ألن ٣ً ألَل الٗلم ؤن ٣ًىلىا صون ٚحَر

لِـ ُٞه الخبُر بال٣ُاِؽ ٖلى الخبر, ولى ظاػ حُُُٗل ال٣ُاؽ, ظاػ ألَل  (1276)باجباٖه ُٞما

م مً الاؾخدؿان ال٣ٗى٫ مً ٚحر ؤَل الٗلم ؤن ٣ًىلىا ُٞما لِـ ُٞه زبر   , (1277)بما ًدًَغ

ٛحُر ظاثؼ، بما ط٦غث مً ٦خاب هللا وؾىت عؾىله، وال
َ
في  وبن ال٣ى٫ بٛحر زبر وال ٢ُاٍؽ ل

ال٣ُاؽ. ٣ٞا٫: ؤما ال٨خاب والؿىت ُٞضالن ٖلى طل٪، ألهه بطا ؤمغ الىبي باالظتهاص، ٞاالظتهاص ؤبضا 

لب الصخيء ال ٩ًىن بال بضالثل، والضالثل هي ال٣ُاؽ... وبطا ٧ان  ال ٩ًىن بال ٖلى َلب شخيء، َو

 الٗلِم ال -َظا ٨َظا، ٧ان ٖلى الٗالم ؤن ال ٣ًى٫َ بال مً ظهت الٗلم، 
ُ
بال٣ُاؽ  -خبُر الالػم وظهت

الب الخبر بال٣ُاؽ، ٦ما  بالضالثل ٖلى الهىاب ختى ٩ًىن ناخب الٗلم ؤبضا مخبٗا زبرا، َو

                                                                                                                                             

 3/147 الؿاب٤( 1275)

ض ؤن ( 1276) ُما( والىاو لِؿذ في ألانل, والهىاب خظٞها, ألهه ًٍغ ٢ا٫ الكُش ؤخمض قا٦غ: في ؾاثغ اليسخ )ٞو

ىهىن مخبٗحن ؤَل الٗلم َم الظًً لهم وخَضَم ؤن ٣ًِؿىا, بإن ٣ًىلىا ُٞما لِـ ُٞه هوٌّ بال٣ُاؽ ٖلى الىو, وبظل٪ ٩ً

٤ ب٣ىله )باجباٖه(. ِ
ّ
 الخبر, بط ؤزظوا بما اؾخيبٍُى مىه. ٣ٞىله )ُٞما( مخٗل

بل زغط ألامغ في َظٍ الٗهىع ًٖ خضٍ, غ: ٢ض ٧ان ما زصخي الكاٞعي ؤن ٩ًىن, ( ٢ا٫ الكُش ؤخمض قا1277٦)

م لىٟؿه ؤهه ًٟتي في الضًً والٗلم, وؤهه ؤٖ لم به مً ؤَله, وزانت مً ٞهغها هغي ٧لَّ مً ٖٝغ قِئا مً اإلاٗاٝع ٖػ

٘, وزغظىا  لى الخ٤ في الدكَغ مىن ؤن ٣ٖىلهم تهضحهم بلى بنالح الضًً !! ٚو ٣اثضَا, ًٖؼ ؤقغبىا في ٢لىبهم ٖلتم ؤوعبت ٖو

ً ال٣ُاؽ, بلى الغؤي والهىي, ختى لى٩اص هسصخى ؤن جسغط بالص اإلاؿلمحن ًٖ ؤلاؾالم ظملت, والٗلماء ؾاَىن  ًٖ الخبر ٖو

ساٞىن ٧لمت الخ٤, ٞةها هلل وبها بلُه عاظٗىن. واهٓغ ألام )ط الَىن, ؤو مؿخً  ( .273م  7ٟٗىن, ًساٞىن الىاؽ, ٍو
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جِٗل هللُا ألخٍض  ًَ الم مجتهضا... ولم  الب ٢هضٍ باالؾخضال٫ باأٖل ٩ًىن مخب٘ البِذ بالُٗان، َو

 الٗلم ب
ُ
ه، وظهت

َ
ُٗض: ال٨خاب والؿىت بٗض عؾى٫ هللا ؤن ٣ًى٫َ بال مً ظهت ٖلٍم مطخى ٢بل

 .(1278)(وؤلاظمإ وآلازاع، وما ونُٟذ مً ال٣ُاؽ ٖلحها

َى مٗجى الىو ومضلىله, ٞهى الػمه, والػم الخ٤ ال ٩ًىن بال ٢لذ: ألن ال٣ُاؽ الصخُذ 

 خ٣ا, وزالٝ الخ٤ ال ٩ًىن بال باَال.

ه بال جىا٢ًا، ٞةنَّ ال٣ُاؽ الصخ الصخُذ٢ا٫ ابً جُمُت: )ال٣ُاؽ 
ُ
ُذ َى ال ٩ًىن زالٞ

 
ُ
ت ُ٘  بحن اإلاخمازلحن والٟغ١ُ  الدؿٍى وعؾىله بُجها  بحن ألاقُاء ُٞما ظم٘ هللاُ  بحن املخخلٟحن، والجم

بُجهما ُٞما ٞغ١ هللا وعؾىله بُجها ُٞه. وال٣ُاؽ َى اٖخباع اإلاٗجى الجام٘ اإلاكتر٥  ُٞه والٟغ١ُ 

 ُٕ ؤًًا،  (1279)غعي ٖاموظٗله مىاَا للخ٨م، وطل٪ اإلاٗجى ٢ض ٩ًىن لٟٔ ق الظي اٖخبٍر الكاع

 َِّ  ألاخ٩امَ  ؤنَّ  (1280)ا في ٚحر َظا اإلاىي٘ىَّ ٩ُٞىن الخ٨م زابخا بٗمىم لٟٔ الكإع ومٗىاٍ. و٢ض ب

 
ُ
ها بلٟٔ الكإع ومٗىاٍ، ٞإلٟاْ

َّ
َ٘ ٧ل ألاخ٩ام، وألاخ٩ام ٧لها مٗللت باإلاٗاوي اإلاازغة،  ه جىاولذ ظمُ

جى مً لم ٌٗٝغ اللٟٔ الٗام، و٢ض ٞمٗاهُه ؤًًا مخىاولت لجمُ٘ ألاخ٩ام, ل٨ً ٢ض ًٟهم اإلاٗ

ٌٗٝغ اللٟٔ الٗام وصاللخه مً لم ًٟهم الٗلت الٗامت, و٦شحرا ما ٌٛلِ مً ًٓىه ٢ا٫ لٟٓا ولم 

٩ىن مغاص الكإع زالٝ طل٪، ٦ما ٌٛلِ مً ًىٟي لٟٓا ٢اله،  ٣ًله، ؤو ًجٗله ٖاما ؤو زانا ٍو

، ؤو ؤلػى مٗجى و٢ ، وهدى طل٪(و٦ما ٌٛلِ مً ًٓىه اٖخبر مٗجى لم ٌٗخبٍر  .(1281)ض اٖخبٍر

خباع ٖلى الاؾخدؿان والالخٟاث   في الٖا
 
مت زم ٧ىُن الٗلِت الشابخت بةًماء ناخب الكٕغ م٣ضَّ

 
 
ت مً ج٣ضًمهم للٗلت الشابخت بمؿل٪ ؤلاًماء ٖلى ؤًًا بلى اإلاهالر اإلاغؾلت مإزىط ٤ ألاولٍى بٍُغ

٤ اإلاىاؾبت.الٗلت اإلاإزىطة   مً ٍَغ

                                              

 (508 - 504( الغؾالت )م 1278)

٘. )َامل ظام٘ اإلاؿاثل(( 1279)  ٦ظا في ألانل ال٩لماث الشالر بالٞغ

٦غ ؤن الهىاب وما بٗضَا، ٣ٞض ط 19/280اهٓغ "٢اٖضة في قمى٫ الىهىم لؤلخ٩ام"، ومجمٕى الٟخاوي ( 1280)

الظي ٖلُه ظمهىع ؤثمت اإلاؿلمحن ؤن الىهىم واُٞت بجمهىع ؤخ٩ام ؤٞٗا٫ الٗباص، ومً ؤه٨غ طل٪ لم ًٟهم مٗاوي 

هللا وعؾىله وقمىلها ألخ٩ام ؤٞٗا٫ الٗباص. زم مشل بلٟٔ "الخمغ" و"اإلاِؿغ" و"الغبا"  الىهىم الٗامت التي هي ؤ٢ىا٫ُ 

ا، ٣ٞا٫ ًٖ الخمغ حَر م ٧ل مؿ٨غ بالىو الٗام وال٩لمت الجامٗت ال  :و"ألاًمان" ٚو بجها جىاولذ ٧ل مؿ٨غ، ٞهاع جدٍغ

ُت ؤم٨ىه ؤن ٌؿخض٫ ٖلى ٚالب  بال٣ُاؽ وخضٍ، وبن ٧ان ال٣ُاُؽ  صلُال آزغ ًىا٤ٞ الىو. ومً ٧ان مخبدغا في ألاصلت الكٖغ

 ألاخ٩ام بالىهىم وباأل٢ِؿت. )َامل ظام٘ اإلاؿاثل(

 207 - 2/206ظام٘ اإلاؿاثل ( 1281)
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زم  ضمت )وهي ج٣ضًم ؤلاًماء ٖلى اإلاىاؾبت في الترظُذ بحن الٗلل(,ظ٦غ ما ٣ًغع َظٍ اإلا٣ٞلى

٤ ألاولى ٖلى جشبُذ مُلىبىا هبحن وظهَ   .صاللِتها بٍُغ

 ) عجخان الٗلت الثابخت بمؿلً ؤلاًماء ٖلى ما ثبذ بمؿلً اإلاىاؾبت (

جي في ٦خاب ال٣ُاؽ مً ان" ٢ا٫ الجٍى ْهُض الكإع في: )" البَر
َ
ٍٔ ْاٍَغ ٢  بطا زبذ بلٟ

ٍ٪ به في مؿال٪ الٓىىن, ٞةنَّ  حٗلُِل   اإلاؿخيِبِ بطا اٖخمض بًًاَح  خ٨ٍم بصخيء, ٞهظا ؤ٢ىي مخمؿَّ

ؤلازالت وبزباث اإلاىاؾبت وجضعط مىه بلى جدهُل الًٓ, ٞةن صخب الغؾى٫ ٖلُه الؿالم ٧اهىا 

اع بإن في ؤلاقٗ ٞالظي ًخًمىه وهٓىه ؤبُٗض  ل٣ىن ألاخ٩ام بإمشا٫ َظٍ اإلاٗاوي,عضخي هللا ٖجهم ٌٗ

ٍٔ  ما اؾخيبُه مىهىُب  ٌٍ للخٗلُل. الكإع مً لٟ  مى٣ى٫ ًٖ الغؾى٫ ٖلُه الؿالم م٣خ

ًخ٣ضم ٖلى ما  ما ًٓهغ مً ٢ى٫ الغؾى٫ ٖلُه الؿالم في هدى وظهٍت  ؤنَّ  :الىظحز وال٣ى٫ُ 

٤ الغؤي, إلاا ج٣غع مً ج٣ضًم الخبر ٖلى ال٣ُاِؽ   واخٍض  اإلآىىن, ٞةطا جُغ١ بلى ٧ّلِ  ًٓهغ مً ٍَغ

ًُّ مج ُٜ (1282)إلاىهبه واؾخإزغ الغؤي م الخبُر واهدؿم ال٣ُ٘, ج٣ضَّ  هما الٓ   الخٗلُِل  , ونُ
 
في  ْاَغة

 ٢هض ناخب اللٟٔ بلى الخٗلُل.

 ُٕ ل: ؤهه بطا ٢هض الكاع هغ في نُٛت  خ٨ٍم  حٗمَُم  و٢ض ط٦غث في ٦خاب الخإٍو والح طل٪ ْو

 ْٜ ُؿ ٌَ   ٦المه, لم 
ُ
ها مً َظٍ الجملت في ٦خاب مٓىىن, و٢ض ط٦غ  م٣خطخى الٗمىم ب٣ُاٍؽ  مضاٞٗت

ل ما هدً آلان ُٞه ا ٞال ًجىػ ما ًٓهغ ٢هُض الخٗلُل ُٞه وبن لم ٨ًً هه   وؤوضخىا ؤنَّ  ,الخإٍو

 
ُ
محن ال ٌؿدىض بلى حٗلُل الكإع ْاَغا, ٞةها لى ٞٗلىا طل٪ ٦ىا م٣ّضِ  الخٗلُل ب٣ُاٍؽ  ْاَغِ  بػالت

 ًَّ ظا م ناخب الغؤي ٖلى ما ْهغ ُٞه ٢هُض  ْ , َو  دا٫.الكإع

  وبن اؾدىض ٢ُاُؽ 
َ
َغ في الخٗلُل ًسال٠ ما ُٞه  ْاَغِ  مً ًداو٫ بػالت

َ
الخٗلُل بلى ْاٍَغ آز

 َِ َغها في اإلاخٗاعِ ٍْ غَ ال٨الم, ُٞىٓغ بط طا٥ في الٓا
َ
ٓ
َ
حن ٦ما ؾُإحي في ٦خاب الترظُذ بن قاء يَ ً ه

 .(1283)هللا حٗالى(

صبتها, و٢ض ج٣ضم  ومما ًخٗل٤ بالترظُذ في اإلاٗاويزم ٢ا٫ في ٦خاب الترظُذ: ) ًُ الىُٓغ ُٞما 

. والشاوي: ؤلازالت  ال٣ى٫ُ في مشبخاِث اإلاٗاوي, وعظ٘ الخانُل  بلى مؿل٨حن: ؤخضَما: بًماء الكإع

 م٘ الؿالمت.

                                              

ًَّ بنَّ ( ٢ا٫ الُىفي: )1282) اإلاؿخٟاص مً ٦الم ناخب الكٕغ ؤ٢ىي مً الًٓ اإلاؿخٟاص مً ال٣ُاؽ والغؤي(.  الٓ

 3/469 قغح مسخهغ الغويت

ان 1283)  2/33( البَر
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م    في لٟٔ الكإع ٖلحها, والؿبُب ُٞه  وما ًشبخه بًماُء الكٕغ م٣ضَّ
َ
ٖلى ؤلازالت التي ال صاللت

ُٕ  ؤنَّ  َؿ بلى الخٗلُ ما ؤقاع الكاع
 
 مً الىكٕى في ُمد

َ
ًَ اإلاؿخيِبِ ٘ اإلاهالح التي ال ل به ؤم 

ٗت  الكَغ
ُ
ظا ؤمغ  ُٖٓم في الاظتهاص, ًدُهغها يبِ وهى مدظوع الُخظاق مً ؤهل , َو

 .(1284)(الىٓغ

ان" : )بنَّ  ِ ال٣ُُٟه ٖلَخه ال الخغوط ًٖ الٓاَغ ب٣ُاٍؽ اؾخيبَ  و٢ا٫ اإلااػعي في "قغح البَر

دُؿً, ألنَّ  ًَ  ًَّ ٍ ا الٓ
ًّ إلاؿخٟاص مً ه٤ُ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مً ظهت صاللت اللٟٔ والهُٜ ؤولى مً ْ

 
َ
ؿخٟاص مً ٢ُاٍؽ مؿدِىٍض بلى ٖلٍت ْ , وؾِخطر َظا ٖىض  ًَّ ٌُ ال٣ُُٟه ؤجها مغاُص ناخب الكٕغ

اللٟٔ بطا ٧ان ْاَُغٍ  ب٢امت الضاللت ٖلى ج٣ضمت الخبر ٖلى ال٣ُاؽ. و٢ض ط٦غ ؤبى اإلاٗالي ؤنَّ 

ض ب٣ُاٍؽ اؾخيبُه ال٣ُٟه, ألظل َظٍ الٗلت التي ٗلُل ولم ٨ًً هها ُٞه ال الخ ًِ
ُٖ ٍل  تر٥ بخإٍو ًُ

ْهىا ٖلحها(  .(1285)هبَّ

ُذ ابً ص٤ُ٢ الُٗض ٖىض خضًض ٖاجكت إلاٗاطة بإن )  و٢ض ج٣ضم جهٍغ
 
غيت ُٖ اإلاٗاوي اإلاىاؾبت 

 (.يتللمٗاعَ 

ي مجغص اإلاىاؾبت، ٞلِؿذ بن َظٍ اإلاٗاوي اإلاؿخيبُت بطا لم ٨ًً ٞحها ؾى : )و٢ا٫ ؤًًا

 .(1286)(بظل٪ ألامغ ال٣ىي 

ِٖ  الجمهىع اج٣ٟىا ٖلى ؤنَّ  بنَّ ) : ٢ا٫ الغاػي في "املخهى٫"و  ِ ما ْهغث 
ّ
ه باإلًماء عاجر  خُ َُ ل

 .(1287)ٖلى ما ْهغث ٖلُخه بالىظٍى ال٣ٗلُت مً اإلاىاؾبت والضوعان والؿبر(

: ؤنَّ "قغخه" ٢ا٫ ال٣غافي في  ٍغ ٖلى  لىظٍى ال٣ٗلُت ما ؤصع٥ ال٣ُٗل ٍ َاَىا بامغاصَ  : )ج٣ٍغ

ا، ال ما َى ٢ُعي، وال٣ُعيُّ  حَر للٟهم مً ألاصلت  َى اإلاخباصُع  ؾبُل الىٓغ مً اإلاىاؾبت ٚو

ًُ  ,ال٣ٗلُت   ؤلاًماءَ  الخ٣ضًم ؤنَّ  ٍ، وؤما وظهُ صْ غِ ولم 
 
ميؿىبت بلى الؿم٘، واإلاىاؾبت ال٣ٗلُت  صاللت

ا هي اظتهاص     مً ال٣ٗل في ٢ىاٖض الكٕغ وهدَى
ُ
ا مً الؿمُٗاث اإلا ال٩لُت، وعٖاًت حَر هالر ٚو

ًُ م٣ضَّ  ُت ٖلى اظتهاصاث ال٣ٗى٫، ولظل٪  الىاخض ٖلى ال٣ُاؽ  م الخبُر ٣ضَّ مت في ألاخ٩ام الكٖغ

 .(1288)(الجمهىع ؤًًا، ٞهظا َى مضع٥ الترظُذ عبما َى ٢ى٫ُ  ٖلى ٢ى٫ٍ 

                                              

 1259 - 2/1258 الؿاب٤( 1284)

 (415 - 414( بًًاح املخهى٫ )م 1285)

 1/79( بخ٩ام ألاخ٩ام 1286)

 454 - 5/453املخهى٫ ( 1287)
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٤ ؤلاًماء وال ر  ٢لذ: و٢ض ج٣غع ؾاب٣ا ؤن اإلاٗجى الظي زبدذ ٖلُخه بٍُغ وبن لم  خىبُه ُمغجَّ

ىاِؾْب   , ؤي: وبن لم جٓهغ اإلاهلخت التي ألظلها ظٗل الىن٠ ٖلت.ًُ

ظا ُٞه هٓغ, وطل٪ ٣ٞض ؤبٗض الغاػي خحن ٢ا٫ بةزغ ه٣ل ما اج٤ٟ ٖلُه الجمهىع: )ولهظا  َو

  ؤلاًماءَ  ألنَّ 
َّ َ
ًُ إلا   ْض ىَظ ا لم 

 
  ؤمغ  ٖلى ٖلُخه  ٞال بض وؤن ٩ًىن الضا٫َّ  ,ًض٫ ٖلى الٗلُت ُٞه لٟٔ

َ
 ُغ آز

 َد ؾىي اللٟٔ, وإلاا بَ 
ْ
 ىَ ش

َ
 ,والضوعان ,زالزت: اإلاىاؾبت ؤمىعٍ  قِئا ًض٫ ٖلى ٖلُتها بال ؤخَض  ْض ِج ا لم ه

ؤخِض َظٍ  ؤلاًماءاث ال جض٫ بال بىاؾُِت  ٖلى ما مغ طل٪ في باب ؤلاًماءاث. وبطا زبذ ؤنَّ  ,ربْ والؿَّ 

  الُغ١ الشالزت, ٧ان ألانُل 
َ
, ٞ ال مدالت مً َظٍ الشالزت ؤ٢ىي مً  واخٍض  ٩ان ٧لُّ ؤ٢ىي مً الٟٕغ

 .(1289)(ؤلاًماءاث

  الىَٓغ  جغي ؤنَّ ٞإهذ 
َّ
ًُ ٖلى  ه مبجيٌّ ٧ل  ىَظ ٞغى ٧ىن ؤلاًماء ال 

 
ًض٫ ٖلى الٗلُت,  ض ُٞه لٟٔ

ظا الٟغى ٞاؾض, ألنَّ  ذُلامً اللٟٔ وؤؾ ؤلاًماء بلى الٗلت مؿخٟاص   َو  ب الٗغب في الخلٍى

ِٔ  حؿمُخه بًماءً  ٞما وظهُ  , وبال٦ما ج٣ضم في مدله باإلاٗاوي   ما ًىمئ بلى الٗلت؟! بن لم ٨ًً في اللٟ

٠, ٢ض ٢ا٫ في "قٟاء الٛلُل" :  الٛؼاليَّ  بل بنَّ  )ال ٞغ١ بحن الىو وؤلاًماء في بٞاصة الخٍٗغ

 ٤ُ ٠ ُٞه, وللخٍٗغ٠ َغ١, مً ظملتها: الى٤ُ والخىهُو ٖلى  وبهما ٍَغ
َ
الخٍٗغ٠ َى املخخل

ٍت  له في ألانل, والتر٦ُب في َظا الجيـ ًُاب٤ اإلاٟغصاث, وال ًخجضص  اإلا٣هىص بٗباعة مىيٖى

 بالىٓم بال جغ٦ُب اإلاٟغصاث.

ت في  ٠ اإلا٣هىص صون الى٤ُ بالٗباعة اإلاىيٖى وللٗغب وعاء طل٪ ٖاصاث  في البُان وحٍٗغ

ت  ٠ بالُغ١ اإلاٗخاصة في البُان ٧الخٍٗغ٠ بظ٦غ ألاؾامي اإلاىيٖى ألانل للضاللت ٖلُه. ٞالخٍٗغ

ػاء اإلاؿمُاث(بة
مً ٢ىلىا:  ًخعجب ؤلاوؿاُن  , زم ط٦غ قىاََض طل٪ ختى ٢ا٫: )وال ًيبػي ؤْن (1290)

, وبن لم ٨ًً طل٪ ه٣ُا  ؤلاًماء بلى الىن٠ الظي ؤي٠ُ الخ٨ُم  بنَّ  بلُه, هوٌّ في اٖخباٍع

دا(  .(1291)نٍغ

ضَّ ؤلاًماَء مً ؤ٢ؿام الاؾخيباٍ بل ظٗله ٢ؿُما ُٗ ٌَ له بط  ولهظا ٞةهه في "اإلاؿخهٟى" لم 

٤ الى٣ل الغاظ٘ بلى ؤلٟاّ ال٨خاب والؿىت, ٣ٞا٫: ) وظملت ٖضٍ مً ظيـ الٗلل الشابخت بٍُغ

ُت جغظ٘ بلى ؤلٟاّ ال٨خاب والؿىت ٞىدهٍغ في زالزت  ,والاؾخيباٍ ,وؤلاظمإ ,ألاصلت الكٖغ

                                              

 5/454املخهى٫ ( 1289)

 (106قٟاء الٛلُل )م ( 1290)

 (109)م  الؿاب٤( 1291)
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ذ الى٤ُ ؤو مً  :ؤ٢ؿام: ال٣ؿم ألاو٫  بزباث الٗلت بإصلت ه٣لُت: وطل٪ بهما ٌؿخٟاص مً نٍغ

 .(1292)(ًماء ؤو مً الخىبُه ٖلى ألاؾبابؤلا 

ًُ  وجبٗه مجها  ,مؿل٪ الىو في الخٗلُل ٖلى مغاجبٞجٗل  ٍ"مسخهغ "في الخاظب  اب

ذ( ومجها )الخىبُه وؤلاًماء  .(1294)((1293))الهٍغ

: ما ص٫ مً ال٨خاب  -َىا  -واإلاٗجى به ولهظا إلاا ط٦غ مؿل٪ الىو, ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: )

 .(1295)(ن بالهغاخت، ؤم باإلًماءوالؿىت ٖلى الٗلُت، ؾىاء ؤ٧ا

ذ ٚاًت ما و   الشاويوؤما , (1296)(َى ما ًض٫ بالىي٘ ٖلى الٗلُت)وؤلاًماء ؤن ألاو٫ بحن الهٍغ

٤ ٞهى ما ص٫ ٖلى الٗلُت ؤلاًماء  :اإلاؿل٪ الشالض: )في مؿال٪ الٗلت ٢ا٫ الؼع٦صخي ,اللؼوم بٍُغ

 ًُ ى ًض٫ ٖلى الٗلُت بااللتزام، ألهه  ظهت اإلاٗجى ال اللٟٔ، وبال ل٩ان ٟهمها مً والخىبُه, َو

دا  .(1297)(نٍغ

ذ وؤلاًماء  -و٦الَما  ٘  بلى اللٟٔ,  -ؤٖجي الهٍغ ألهه ًٟهمها مً ظهت اإلاٗجى ال و٢ىله )عاظ

ض به ؤن اإلاٗجى لِـ مإزىطا مً صاللت اللٟٔ ٤ اللٟٔ اإلاُاب٣ُت( ًٍغ , ألن اإلاٗجى اإلاإزىط مً ٍَغ

للمٗجى اإلاىيٕى له اللٟٔ,  ؤولُا, وبهما َى الػم  ؤلاًماء والخىبُه لم ًىي٘ له اللٟٔ ويٗا 

ظٍ الىاؾُت ال جمى٘ ٧ىن الضاللت لُٟٓت, ٞالضاللت جغظ٘ بلى اللٟٔ ل٨ً بىاؾُت,  و٦ظل٪ َو

 ابً الؿمٗاوي في "ال٣ىاَ٘" ظٗل الخىبُهَ  ولهظا ٞةنَّ ٖضَا الٛؼالي في "اإلاؿخهٟى" ٦ما عؤًذ, 

ت الٗلت مً ظهت اللٟٔ ال الا  ٣ا بلى مٗٞغ   اٖلم ؤنَّ ؾخيباٍ, ٣ٞا٫: )ٍَغ
ُ
ُت َ ٢ا غُ للٗلل الكٖغ

 
ً
٤  ٦شحرة , و٢ض ٩ًىن طل٪ مً ظهت اللٟٔ, و٢ض ٩ًىن مً ظهت الاؾخيباٍ, ٞإما الٍُغ في الكٕغ

ذ و٢ض ٩ًىن مً ظهت الخىبُه لى ٧ّلٍ ٞةنَّ , (1298)(مً ظهت اللٟٔ ٣ٞض ٩ًىن مً ظهه الهٍغ  ٖو

 
َ
ِ  ٚحُر  الضاللت

ّ
 اإلاىاؾبت والضوعان والؿبر(.ً )ٖلى ما ط٦ٍغ الغاػي م ٍٟت مخى٢

                                              

 (308اإلاؿخهٟى )م ( 1292)

 523 - 2/522الغصوص والى٣ىص (. ولٗلهما متراصٞان٢ا٫ البابغحي: )( 1293)

٘ الخاظب 1294)  316 - 4/312( اهٓغ: ٞع

٘ الخاظب 1295)  4/312( ٞع

 3/88( بُان املخخهغ 1296)

الًغب الشاوي مً بزباث الٗلت : ) 3/361. و٢ا٫ الُىفي في "قغح مسخهغ الغويت"  7/251( البدغ املخُِ 1297)

ى يغب  مً ؤلاقاعة، والٟغ١ُ بِىه وبحن الىو ؤن الىو ًض٫ ٖلى الٗلت بىنٟه لها، وؤلاًماء ًض٫  بضلُل ه٣لي "ؤلاًماء": َو

٤ الالتزام  (.ٖلحها بٍُغ

 4/162( ٢ىاَ٘ ألاصلت 1298)



 

 395 

٣ٞا٫:  َظا اإلاىي٘ في" قغح املخهى٫ "٢ض ح٣ٗبه ال٣غافي في و , عخمه هللا ٍببٗاِص  هظا وظهُ ٞ

"ؤلاًماء بهما ًض٫ بىاؾُت اإلاىاؾب ُٞه هٓغ؛ ألنَّ ٢ىله: ") ا، وألانل م٣ضم ٖلى الٟٕغ حَر ص غِ ًَ  ت ٚو

ُٕ  الضا٫َّ  ٖلُه ؤنَّ  ، وما ص٫ ٖلُه مجمى ً ؤولى مً الظي ًض٫ ٖلُه ؤخُض  َى املجمٕى َما ؤمٍغ

 ٣ِٞ، م٘ ؤهَّ 
ُّ
 ا همى٘ جى٢

َ
ؤلاًماء ٖلى اإلاىاؾبت؛ ٞةهه ٢ض ٢ا٫: بن جغجِب الخ٨م ٖلى الىن٠ ال  ٠

وخضٍ  ًخى٠٢ ٖلى مىاؾبت الىن٠. ٢اله في ال٣ُاؽ. وبطا ا٦خٟى بمجغص الترجِب ٧ان ؤلاًماءُ 

 .(1299)(٧اُٞا

ٍغخُض ٢ا٫ وح٣ٗبه ابً الؿب٩ي ؤًًا في "ؤلابهاط"  مً وظهحن:  بهه مضزى٫  : )في قإن ج٣ٍغ

ى اؾخ٣باُح  -ؤخضَما: ؤنَّ ما ط٦ٍغ َى مً الضلُل  َِ  ,الجاََل  ؤ٦غِم " َو  ٖلى ؤنَّ  - "مالٗالِ  ًِ وؤ

ِٗ جغجِب الخ٨م ٖلى الىن٠ ُم  صاللت ؤلاًماء  َظٍ الشالزت, ٞلم ًلؼم اٞخ٣اُع  ٚحُر  بالٗلُت صلُل   غ  ك

  الُغ١ِ   ًلؼم ٧ىُن الُغ١ الشالزت, ٞال بلى ؤخِض 
ً
الُغ١ ال٣ٗلُت   لها, ٞال ًلؼم عجخاُن ال٣ٗلُت ؤنال

ٍِ  ٖلحها. وزاهحهما: ؤهه ازخاع ٖضمَ  اإلاىاؾبت في الىن٠ اإلاىمى بلُه, ولم ٌكتٍر ُٞه  اقترا

ا٢ا, ٞجاػ وظضان ٖلُخه بضون َظٍ ألامىع الشالزت  .(1300)(الضوعان والؿبر ٞو

جي التي و٢ٗذ في ٦الم الجزم بن ؤلازالت  , ٢ا٫ الؼع٦صخي في ههُٟؿ  هي مؿل٪ اإلاىاؾبتٍى

ر " البدغ املخُِ" ٗبَّ : )اإلاؿل٪ الخامـ في بزباث الٗلُت: اإلاىاؾبت, وهي مً الُغ١ اإلا٣ٗىلت، َو

ؿمى اؾخسغاُظ  اًت اإلا٣انض(, َو َج ٖجها بـ )ؤلازالت( وبـ )اإلاهلخت( وبـ )الاؾخضال٫( وبـ )ٖع ها )جسٍغ

ٍِ ا مغجه ومدل ٚمىيه وويىخه. اإلاىاٍ(, ألهه ببضاُء مىا لخ٨م. وهي ٖمضة ٦خاب ال٣ُاؽ ٚو

ى حُٗحن الٗلت بمجغص ببضاء اإلاىاؾبت، ؤي: اإلاىاؾبت اللٛىٍت التي هي اإلاالءمت(  .(1301)َو

ى اؾخسغاط الٗلت بمؿل٪ اإلاىاؾبت )و٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي:  ج اإلاىاٍ: َو جسٍغ

 .(1302)(وؤلازالت

ى ، َو  .(1303)الغبِ, ؾمي به الىن٠ للمبالٛت واإلاىاٍ اؾم م٩ان الىٍى

 ؾمُذ مىاَؾ )٢ا٫ املخلي: و 
ُ
سا٫  بت ًُ ًٓ  :ؤي -الىن٠ باإلزالت, ألنَّ بها    ؤنَّ  -ًُ

َ
 الىن٠

 .(1304)(ٖلت

                                              

 9/3763هٟاجـ ألانى٫ ( 1299)

 3/244ؤلابهاط ( 1300)

 7/262البدغ املخُِ ( 1301)

 (382)م مظ٦غة ؤنى٫ ال٣ٟه ( 1302)

 2/317خاقُت الُٗاع ٖلى املخلي ( 1303)

 2/316قغح املخلي ٖلى ظم٘ الجىام٘ م٘ خاقُت الُٗاع ( 1304)
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ؤلازالت واإلاىاؾبت هي اإلاالًمت للُب٘ بجلب لظة ؤو صٞ٘ ؤلم مما الدجىي: )الكُش دمحم و٢ا٫ 

ي وجدؿُجي، ٞةنَّ اإلاهلخت باٖخباع ٢ىتها في التي جى٣ؿم بلى يغوعي وخاج َى مً م٣انض الكٕغ

طاتها جى٣ؿم بلى ما َى في عجبت الًغوعاث، وبلى ما َى في عجبت الخاظُاث، وبلى ما ًخٗل٤ 

  .(1305)بالخدؿِىاث(

, ٞةجها  :: )ؤَم مؿال٪ الٗلت اإلاؿخيَبُِت " خاقُت الخى٣ُذ"و٢ا٫ ابً ٖاقىع في 
ُ
اإلاىاؾبت

 ُ٘ إلزباث الخٗلُل في ال٣ُاؽ ٖلى ؤنل, وحؿمى خُيئظ  ٤ٍ  مؿال٪ الاؾخيباٍ, ألجها َغ  ؤوؾ

  ٤ ٍغ َج اإلاىاٍ, َو ُٕ ٞحها بصخيء, ولِـ لها  جسٍغ ُىوَّ الكغ ًَ ؤًًا إلزباث ؤخ٩ام ألاقُاء التي لم 

 .(1306)ؤنى٫  ج٣اُؽ ٖلحها... وحؿمى خُيئظ ؤلازالت(

هىنت اإلاكخملت اإلاغاص باألنى٫ِ الجؼثُاُث اإلاى "ولِـ لها ؤنى٫  ج٣اُؽ ٖلحها٢لذ: ٢ىله "

ُٕ ٞحها بصخيء, ولِـ اإلاغاص  ُىوَّ الكغ ًَ ٖلى ألاوناٝ التي ًم٨ً ؤن حكاع٦ها ٞحها ألاقُاُء التي لم 

ُت, وبال لخغط ال٣ى٫ُ  باألنى٫ اإلاىُِٟت  ٗت, بط ال ػمام لها ٖىضثظ  مُل٤َ ألاصلت الكٖغ بها ًٖ الكَغ

ٗت, ٞال جصر وؿبتها بلحها.  مً الكَغ

لى َظا ٞ ٤ُ ابً ٖاقىع: ؤنَّ ٣ًُت انُالح ٖو إللخا١ ظؼجي باإلاهلخت  ؤلازالت هي الٍُغ

٤  الٗامت ال٩لُت اإلاىاؾبت له, وؤما اإلاىاَؾ  مً َغ١ ال٣ُاؽ ألانىلي  بت باإلاٗجى ألازو ٞهي ٍَغ

م ٖلى ؤلازالت بهظا اإلاٗجى. ذ ؤن ال٣ُاؽ م٣ضَّ  اإلاٗغوٝ. و٢ض ٖٞغ

ت عجخان ؤلاًماء ٖلى اإلاىاؾب اإلاغؾل (  ) ؤولٍى

٤  الشابخت بةًماءعجخان الٗلت  وؤما ؤنَّ  ٗت ٖلى الٗلت اإلاؿخسغظت بٍُغ ناخب الكَغ

٤ ألاولى ٖلى عجخاجها ٖلى  ه ؤن اإلاىاؾب اإلاغؾل مً اإلاىاؾب اإلاغؾل, ٞىظهُ اإلاىاؾبت ًض٫ بٍُغ

٤ اإلاىاؾبت, ألنَّ  ٕ  ٦ما ج٣ضم في ٦الم الكاَبي,  ظيـ الٗلل الشابخت بٍُغ ٢ا٫ و اإلاىاؾبت ؤهىا

ضمها بلى زالزت ؤ٢ؿام، اإلاىاالؼع٦صخي: ) ؾبت جى٣ؿم باٖخباع قهاصة الكٕغ لها باإلاالثمت والخإزحر ٖو

ٗلم واخض  مجهما( ٌُ ، ؤو ٌٗلم ؤهه ؤلٛاٍ، ؤو ال  ٗلم ؤن الكإع اٖخبٍر ٌُ . زم ٢ا٫ في (1307)ألهه بما ؤن 

ى  خباع، َو ٗت بااٖل ن  مً ؤنى٫ الكَغ َظا ال٣ؿم الشالض: )َى الظي ال ٌكهض له ؤنل  مٗحَّ

 .(1308)ؿمى بـ "اإلاهالر اإلاغؾلت"(اإلا
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زبدذ اإلاغظىخُت لجيـ  و٢ضمً ؤ٢ؿام اإلاىاؾبت,  او٢ؿم ااإلاىاؾب اإلاغؾل هٖىلما ٧ان ٞ

 ًشبذما اإلاىاؾبت بالىٓغ بلى ؤلاًماء, لؼم زبىث اإلاغظىخُت لجمُ٘ ؤهىإ ألاوناٝ اإلاىاؾبت, ألن 

ها ال مدالت, بل بن اإلاىاؾب اإلاغ ًم ِؿ ٣ْ للَم  ِ
ّ
 ًُ بهما ؾل شبذ لؤل٢ؿام ٧ل

َ
ٖىضَم, غ في طًل ألاهىإ ظ٦

 بدؿب ال٣ىة والدجُت, ط٦غ 
َ
َبت ولهظا إلاا ط٦غ الهٟي ألانٟهاوي في "ه٨خه" ؤ٢ؿاَم اإلاىاِؾب مغجَّ

ى اإلاغؾل،  ب, زم ٢ا٫: )ولِـ بٗضٍ بال اإلاىاؾب الٗاعي ًٖ ألانل، َو في طًلها اإلاىاِؾَب الٍٛغ

 .(1309)َى حجت ٖىض مال٪ ولِـ بذجٍت ٖىضها. اهخهى(

ُغ  ِ
ّ
ى ما ص٫ مؿل٪  ه٣لي ٖلى اٖخباع ُِٖىه  –و٢ا٫ الٛؼالي في "قٟاء الٛلُل" : )ٞاإلااز  –َو

ب( م  ٖلى الٍٛغ م  ٖلى اإلاىاِؾب اإلاالثم, واإلاالثُم م٣ضَّ . زم بٗض جمام ٚغيه مً بُان (1310)م٣ضَّ

ب قٕغ في بُان اإلاىاؾب اإلاغؾل ده مً(1311)اإلاىاؾب اإلاالثم والٍٛغ ٢بُل  . و٢ض و٢َٟذ ٖلى جهٍغ

غ باإلاُلىب هها ؤو ٢ُاؾا. َٟ
َّ
 بإن الدكٝى بلى ؤظىاؽ اإلاهالر بهما ٣ً٘ ٖىَض ٖضِم الٓ

  ٞةطا ٧ان اإلاىاؾُب 
َ
مً ؾاثغ ؤهىإ ألاوناٝ اإلاىاؾبت ٞمً باب ؤولى ؤن  اإلاغؾل ؤي٠ٗ

 
َ
  مً الىن٠ الظي زبذ بمؿل٪ ؤلاًماء, ألنَّ  ٩ًىن ؤي٠ٗ

َ
 :مً شخيء مً ألاي٠ِٗ  ألاي٠ٗ

 
ُ
ؤ٢ىي مً طل٪ الصخيء, َظا وظه  :صخيء, ٦ما ؤن ألا٢ىي مً ألا٢ىي مً شخيٍء مً طل٪ ال ؤي٠ٗ

ت.  ألاولٍى

ُغٍ ٖى ظا الترجِب في ال٣ىة ٢ض ج٣ضم ج٣ٍغ ط٦غ ؤهىإ ألاوناٝ اإلاٗخبرة, وطل٪ ببُان ؤن  ضَو

 بِ ما اٖخُ 
ُ
ُٖ  ر ظيُؿه في ظيؿه ؤي٠ٗ همما اٖخبر هى ه في ظيؿه ؤو ال٨ٗـ, وؤن  ,ه في هٖى ؤو هٖى

٧لما ٧ان الىن٠ والخ٨م ؤزوَّ ٢ا٫ الغاػي: )٢ض و في طل٪ َى ال٣غب والبٗض, ان الغجخمُٗاع 

ض
َ
ًُّ ٧ىن طل٪ الىن٠ مٗخَبرا في خ٤ طل٪ الخ٨م آ٦ ٩ُٞىن ال مدالت م٣ضما ٖلى ما  ،٧ان ْ

, ٠ُ٨ٞ باإلاىاؾب اإلاغؾل الظي َى ؤبٗض مً الىن٠ الظي اٖخبر ظيؿه في (1312)(٩ًىن ؤٖمَّ مىه

ُب  صُ َظا اإلاغا ظيؿه, ألنَّ   , وؤما اإلاغؾل ٞالبُٗض, وما ٧ان ؤبٗض ٞهى ؤي٠ٗ.بجيؿه ال٣ٍغ

في الخ٣ُ٣ت اإلاهالر اإلاغؾلت لِؿذ  هدبحن ؤنَّ زم هدً بالخإمل ُٞما مطخى ًم٨ىىا ؤن 

ٕ  , ٢ؿُمت لل٣ُاؽ َذ  بل هي هى ها مً ؾاثغ ألاهىإ. مً ؤهىاٖه, و٢ض ٖٞغ
َّ
 مدل
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ب الىنى٫" جغظُداث ألا٢ِؿت مً ٦خولهظا ٢ا٫ ابً ظؼي في باب  م ٢ُاُؽ : )ابه "ج٣ٍغ ٣ضَّ ًُ

 .(1313)(الٗلت ٖلى ٢ُاؽ اإلاىاؾبت

ى ٌٗجي ب٣ُاؽ اإلاىاؾبت الاظتهاصَ  اإلابجي ٖلى مغاٖاة اإلاهلخت, ألهه ٢ا٫ ٢بل طل٪:  َو

حن) ًُ  :ًى٣ؿم ال٣ُاؽ بلى هٖى َبه. زم ٢ا٫: وػاص بٗ
َ
 ,هم ٢ُاَؽ اإلاىاؾبت٢ُاؽ ٖلت، و٢ُاؽ ق

ى اإلاب   ومً طل٪ ما ٞٗله ٖمُغ . ٢ا٫: )(1314)(و صٞ٘ مٟؿضةجي ٖلى جدهُل مهلخت ؤَو
َّ
عضخي اَّلل

حر طل٪  .(1315)(ٖىه مً الضًىان وبخضار السجً ٚو

 ًٖ )و٢ض نغح 
 
ٗت" بإن اإلاهلخت اإلاغؾلت ٖباعة ًُ ٖاقىع في "م٣انض الكَغ ٢ُاِؽ اب

ٗت ب َٗغٝ لها خ٨م  ٖلى ٧لٍُت زابٍذ اٖخباُعَا في الكَغ ٌُ اؾخ٣غاء مهلخٍت ٧لُت خاصزت في ألامت ال 

ٗت(  .(1316)ؤصلت الكَغ

ٕ  اإلاغؾلت ولهظا ٞةن اإلاهالر   جظ٦غ في ٦خب ألانى٫ مغجحن, مغة يمً باب ال٣ُاؽ ألجها هى

, ومغة في باب الاؾخضال٫ وما الٗلتمً مؿال٪ ؤهىإ ألاوناٝ اإلابدىزت في مؿل٪ اإلاىاؾبت مً 

ا.ألاعبٗت  ؤلخ٤ باألصلت  الزخالٝ الٗلماء في اٖخباَع

 
ُ
ؤلالخا١ باإلاٗاوي الجؼثُت, ٞهى  ٢ض ٚلب بَال٢ه ٖلىال٣ُاؽ في الٗٝغ  وبن ٧ان لٟٔ

حن ظؼثُحن في الخ٨م القترا٦هما في اإلاهلخت الجؼثُت, بسالٝ اٖخباع اإلاهلخت  ت بحن ٖٞغ حؿٍى

ِـ املخل اإلاىٓىع ُٞه, وألانل ٞحها لهي ؤٖم وؤٖلى مً و  ,في مهلخت ٧لُت اإلاغؾلت, ٞةهه هٓغ  

ا ظؼثُا وبهما ؤمغ   : )الكُش  ٫ُ ى ٢و٢ض ج٣ضم ٖام ٦لي,  ٖٞغ الفغق بحن ؤنل خؿىحن دمحم مسلٝى

اللُاؽ والاؾخدؿان ؤن  ؤنل اللُاؽ ال بض ؤن ًىىن مُٗىا مىهىنا, بسالف ؤنل 

ُٕ  , ٞةنَّ اإلاضاَع الاؾخدؿان ُٕ اإلاهلخت ؤو ظيُؿها مما اٖخبٍر الكاع في مىاعصٍ,  ُٞه ٖلى ؤن ٩ًىن هى

ًُ  اٖخباع الكإع والخٟاجه ألنَّ  ًَّ اٖخباِعٍ في جل٪ اإلاهلخت الخانت, ٞةطا هٓغ لصخيٍء ٦ظل٪  ىظب ْ

ً ؤنَّ  في خ٨م خاصزٍت  املجتهُض    ْو
ً
ُٕ  ُٞه مهلخت ها  ٚالبت ٖلى اإلاٟؿضة, وؤجها مما اٖخبر الكاع َٖ هى

ا, والٗمُل َظٍ اإلاهلخت في َظا الخ٨م مٗخبَ  ؤو ظيؿها في مىاعصٍ, ًْ ؤنَّ   بالًٓ واظب(. رة قٖغ

خباع اإلاهالر اإلاغؾلت ؤمشلخهؤوعص ؾاالا ٖلى  ٢ضالٛؼالي في "قٟاء الٛلُل"  ولهظا ٞةنَّ  , اٖل

 
ُ
ًَ ؤن ه: خانل ظام٘، ولِـ طل٪  ٍب ى مىاِؾ بلى ؤنل، بمٗجً  ٞغٍٕ  ّصِ عَ بلى  ٘ الىُٓغ غِظ في بًٗها )
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ُُ ٞاؾخضالال مغؾال(,   خهىع بًغاصُ ٣ا٫ في الجىاب: )٧ل مهلخت مالثمت، ٞ
َ
 ٢ُاٍؽ  ِب َا في ٢ال

 ٍ٘ ٠م بجم
َّ
ت في ٢ًٍُت  خ٩ل بما  ٖامت ال جخٗغى لٗحن الخ٨م؛ ٞةن ؤعاص الؿاثُل  ٌٗخمض الدؿٍى

ضٍ باالؾخضال٫  -مً عص الٟٕغ بلى ألانل، بمٗجى مىاؾب  -ط٦ٍغ  َظا ال٣ضع، ٞهى الظي هٍغ

م٨ً ؤن ٣ًا٫: َظٍ مهلخت ٖلى وظِه   اإلاغؾل. و٠ُ٦ ال ًيخٓم َظا الك٩ل: وما مً مؿئلت بال ٍو

جغاعى ٢ُاؾا ٖلى مؿئلت ٦ظا؛ واإلاهلخت ٖباعة حكخمل ٢ًاًا مسخلٟت؛ ُٞىضعط  ٦ظا، ُٞيبػي ؤن

 ِٖ  جدتها اإلاخبا
ُ
غ ٞحها نىعة ظا ٚحُر  ضاث، وجيخٓم بالخدٍغ ه في الاؾخضال٫  ال٣ُاؽ. َو

ُ
اه ٍغ ظٍغ

َ
مى٨

 خ٨ٍم بُٗىه مً مدل الىو :اإلاغؾل. وبهما وٗجي بال٣ُاؽ
َ
بٗلت هي  -بلى ٚحر مدل الىو  حٗضًت

ظا ال ٌؿاٖض في مشل َظٍ ألامشلت، وال ًمخى٘ اإلاىظبت ل ها مؿاٖضتِ  بٗضِم  -لخ٨م في مدل الىو. َو

 .(1317)(الاؾخضال٫ُ. ٞهظا َى اإلاغاص -

ضزم الظي  , َى ؤن َظٍ ألاظىاؽ الٗامت للمهالرٖلى اٖخباع  ال٣ُاِؽ  عجخاِن بُاَن  به هٍؼ

َه املجتهضًًال حُٛب ًٖ با٫  ألاظىاَؽ 
ْ
تها , ولِـ الَلبت الٗلم َبل ٦ما ؾل٠ وج٣غع, كإن في مٗٞغ

ت ٦ُُٟت وبهما الكإن في  ا في الجؼثُاث ومٗٞغ , ومً َىا ٧ان هاٞح هاجد٣ُ٣يبِ َغاث٤ اٖخباَع

, وهي ؤنَّ  إلاؿخِٗمل ال٣ُاِؽ 
 
ت  بمغاٖاة هٓحر الجؼجي , وطل٪٪لله ما ٌؿاٖضٍ ٖلى جد٤ُ٣ ط مٍؼ

ٗت لؤلمغ ااإلاىٓىع ُٞه وبهظا ٩ًىن ل٨لي في هٓحر َظا الجؼجي, , ٩ٞإنَّ له مشاال ٖلى اٖخباع الكَغ

ٗت ٖلى هٓحر ما ًبدشه, وؤ٢ىي,  ٍ ؤؾضَّ هٓغُ  ٣ٞض  َظازالٝ  اصعىومً ألن له جى٢ُٟا مً الكَغ

٨ـ ال٣ًُت  .٢لب اإلاىيٕى ٖو

ظا َى مٗجى ج٣ضًمِ  م هم ألازوَّ َو ٧لما ٧ان الؿٗض الخٟخاػاوي: ) ٢ى٫ُ  م٦ما ج٣ض ٖلى ألٖا

ـُ ؤ٢غَب بلى الىن٠ ؤي: ؤ  ٧ان ال٣ُاُؽ ؤ٢ىي وبال٣بى٫ الجي
ً
 وؤقضَّ زهىنُت

ً
٢لَّ واؾُت

ؤخغي, ل٩ىهه بالخإزحر ؤوؿب وبلى اٖخباع الكٕغ ؤ٢غب، ٢ا٫ آلامضي في ألاخ٩ام: ... وال ق٪ ؤنَّ 

ًَّ الخانَل باٖخباع زهىم الىن٠ في زهىم الخ٨م ل٨ثرة ما به الاقترا٥ُ ؤ٢ىي مً  الٓ

ىم، ٞما ٧ان الاقترا٥ ُٞه بالجيـ الؿاٞل ٞهى الًٓ الخانل مً اٖخباع الٗمىم في الٗم

 ٖلى الترجِب 
 
ؤٚلب ٖلى الًٓ، وما ٧ان بالٗالي ٞهى ؤبٗض, وما ٧ان اإلاخىؾِ باإلاخىؾِ ٞمخىؾِ

 في الهٗىص والجزو٫(.

م٘  ب اإلاغَؾِل اإلاٗخَبر بإخىاله اإلاٗغوٞت ٖلى اإلاىاِؾ  َب مىا اإلاىاِؾ ٢ضَّ ٞةجهم ومً َىا 

خباع, ولِـ اإلاغاص اقترا٦هما في الخجغص ًٖ ا لخىهُو, بط اإلاٗخَبر َى ما قهض له الكٕغ بااٖل

وَّ  بكهاصة الكٕغ له جىهَُهه ٖلُه, ألنَّ 
ُ
٤ ؤلازالت واإلاىاؾبت, ولى ه ال٨الم في بزباث الٗلت بٍُغ
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ُ
خباع بًغاُص ٖلُه ل٩ان زبىج ٤  الىو ال اإلاىاؾبت, ولهظا ٢ا٫ الؼع٦صخي: )واإلاغاص بااٖل ه مً ٍَغ

 مً الخ٨م ٖلى ٞو
ً
ت مؿخٟاصة َُّ ِ

ّ
ل ِٗ ٣ه، ال الخىهُُو ٖلُه وال ؤلاًماُء بلُه، وبال لم ج٨ً ال

ن. ٢ا٫ الٛؼالي في "قٟاء الٛلُل" : اإلاٗجى بكهاصة  ِهض له ؤنل  مٗحَّ
َ
ى اإلاغاص ب٣ىلهم: ق اإلاىاؾبت، َو

٣ِه(
ْ
ا ٖلى َوٞ  مىه، مً خُض بن الخ٨م ؤزبذ قٖغ

 
ٍن للىن٠ ؤهه ُمؿخيَبِ  .(1318)ؤنٍل مٗحَّ

ظا الخ٣ضًم ْاَغ  ٢لذ  ألهه ال ًسٟى ؤهه ٧لما ٧اهذ اإلاهلخت ؤبٗض ٧لما احؿ٘ مجا٫ُ  ,: َو

 ُٕ ظا ًلؼمه احؿا , َو ـُ والاقدباٍ الٛلِ اخخما٫ِ  الىٓغ في جد٤ُ٣ مىاَها في الٟٕغ , ٩ٞلما ٖال ظي

الٛلِ الحؿإ صاثغة الًٓ والغؤي, و٧لما ا٢ترب الجيـ ٧لما ٢ل طل٪  اإلاهلخت ٧لما ػاص اخخما٫ُ 

 الا 
َّ
الغؤُي ٧لما ٧اهذ ؤلانابت ؤ٢غب ٦ما ال  ب مً الغؤي والى٣ل, و٧لما ٢لَّ خخما٫, ألن الىٓغ مغ٦

ًسٟى, ألن الًٓ اإلاؿخٟاص مً الكٕغ ؤ٢ىي ال مدالت مً الًٓ اإلاؿخٟاص مً الغؤي, ولهظا ٧ان 

٣ُاؽ: ؤعجَر مً ال٣ُاؽ ٖىض الٗلماء, و٢ض ٢ا٫ الباجي في نضص بُان عجخان الخبر ٖلى ال الىوُّ 

ِ والؿهى(
َ
ل
َ
٣ِلُّ ُٞه الاظتهاُص ؤولى, ألهه ؤؾلُم مً الٛ ًَ  . (1319))واإلاهحر بلى ما 

٧لما ٧ان الىن٠ ؤزو  :ٞالخانل ؤهه في باب اإلاىاؾبت اإلاٗضوص مً الىظٍى ال٣ٗلُت

ُت وؤ٢غب ٧لما ٧ان يبِ اإلاهلخت    ٖىضثظ ٩ًىن ؤ٢لَّ  ال٣ِٗل  ألن هَٓغ ؤجم, الكٖغ
َ
 وجى٠ُ٢

ٗت ؤ٦ثر, ٞة  الكَغ
َ
  لَّ هه ٧لما احؿ٘ هٓغ ال٣ٗل ٧لما ٢

ُ
ا, لخٟاوث ال٣ٗى٫ في اإلاىاؾبت يبِ  .ؤهٓاَع

,  اإلاهلختٖلى ؤن  وطل٪ إلاا ال ًىاٍ بها الخ٨م, ٢ض التي جد٣٣ىا ٢هَضَا مً ٢بل الكإع

ِٗغى له َٗض٫ُ ٖجه, ٞمً ٖضم الاهًباٍ اٌَ  .َلبا للًبِ, ابلى مٓىته اُُ

ْاَغا مىًبُا, و٢ض ال ٩ًىن, بضلُل صخت اه٣ؿامه  اإلاىاِؾب ٢ض ٩ًىن  ٢ا٫ ؤلاؾىىي: )بنَّ 

 ٍِ بلحهما، خُض ٢الىا: بن ٧ان ْاَغا مىًبُا اُٖخبر في هٟؿه، وبن ٧ان زُٟا ؤو ٚحَر مىًب

 .(1320)اُٖخبرث مٓىخه(

 
َّ َ
ا ط٦غ الٛؼالي اإلاغجبت الشاهُت التي ٩ًىن ٞحها اإلاىاِؾُب وا٢ٗا في مدل الخاظت ٢ا٫: ولهظا إلا

ـِ في َظا زم للكٕغ ) ُٕ  الجي ى: بصاعة الخ٨م ٖلى ؤماعة , ٞال ًيبػي ؤن وٟٛل ٖىه ٝجهغُّ  هى َو

ام، وخاظخه لهٍٛغ مهلخت الهبي لخاظخه بلى ٢ىَّ  اإلاهلخت؛ ٞةنَّ  وظِه  ِ٘ اإلاهلخت مً ٚحر جدبُّ 

 
ُ
 وي٠ٗ ٣ٖله؛ و٢ض ٣ًىي ٣ٖل

ُ
؛ ول٨ً ٣ًُ٘ الكٕغ ٚ ت ؤلاق٩ا٫ ًٖ مَّ ه ٖىض مغا٣َت البلٙى

مغة ٖلى ٖحن  ٚالبا؛ ُٞضاع الخ٨ُم الهٛغ الظي َى ؤماعة اإلاهلخت  إجبؤَغاٝ ألاخىا٫، با

                                              

 2/856, واهٓغ: جهاًت الؿى٫ لئلؾىىي  (189, وقٟاء الٛلُل )م  7/273البدغ املخُِ ( 1318)

 2/674بخ٩ام الٟهى٫ ( 1319)

 ( ٍ ال٨خب الٗلمُت.325)م  جهاًت الؿى٫ ( 1320)
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. وفي اطل٪ مِ  اإلاهلخت. و٧لُّ  إلاهلخت، وؤزغي ٖلى ؤماعةِ ا ُٕ  -ؤًًا-جبإ ألاماعة ً هٓغ الكٕغ  هى

ى:  ُو مىاؾبت، َو
َ
ِٝ ٖلى ٖحن الخاظت؛ ٦ما ؤصًغث الغُّز ْؿُغ الى٢ى

ٖلى الؿٟغ ال ٖلى ٖحن  ُٖ

ًُ ال٣غابت ال ٖلى الك٣ٟت؛ ٞةًت ٖلى اإلاك٣ت، وؤصًغث الىال   جها ال 
َ
 ى٢

ُ
 . (1321)(ٖلحها ٠

 
ُ
َا, وبهاَت  و٢ا٫ ج٣ي الضًً الخهجي: )بطا ٧اهذ الخ٨مت

ُ
ٚحَر مىًبُت, ٞال٣اٖضة: بلٛائ

غ, ٞلما لم ج٨ً هْ اإلاك٣ت في الؿٟغ هي الخ٨مت في ظىاػ ال٣َ  الخ٨م بما ًىًبِ, ؤال جغي ؤنَّ 

 
َ
 مىًبُت ؤلُٛىاَا وؤه

ْ
ى الؿٟغ( ىا الخ٨َم ُ  .(1322)باإلآىت, َو

 و٢ا٫ الُىفي: )
ُ
  يابِ

ُ
ُٕ  الخ٨مت َى الىن٠ ٖلُه الخ٨م، وعبُه به  الظي عجب الكاع

ُُ  . زم الخ٨مت ٢ض ًم٨ً اٖخباُع (1323)لخدهُلها ها خ٣ُ٣تها الهًباَها في هٟؿها، ٞ
ُ
ٗخبر خهىل

، ٦هُاهت الىٟىؽ الخانِل 
ً
، ٦غبِ مً بًجاب ال٣هام، و٢ض ال ًم٨ً ُٞٗخبر بمٓىتها خ٣ُ٣ت

 . (1324)(ظىاػ الترزو بالؿٟغ ل٩ىهه مٓىت اإلاك٣ت اإلابُدت للترزو

  بنَّ و٢ا٫ آلامضي: )
ُ
ت  ٞت للؿببُت لِـ مُل٤َ غِّ َٗ الخ٨مت اإلا خ٨مت بل الخ٨مت اإلاًبَى

ت للخ٨م، ٞةجها بطا ٧اهذ زُٟت ٚحَر   بالىن٠ اإلا٣ترن بالخ٨م، ٞال ج٩ىن بمجغصَا مٗٞغ

ٍت  ٠ الخ٨م بها لٗضم الى٢ٝى ٖلى ما بىٟؿها وال بملؼومها مً ال مًبَى ىن٠، ٞال ًم٨ً حٍٗغ

 
ُ
٠   به الخٍٗغ

ُ
 ه ٞضؤُب اليُغابها وازخالٞها بازخالٝ ألاشخام وألاخىا٫ وألاػمان، وما َظا قإه

  الىاِؽ  صُّ الكإع ُٞه عَ 
َ
 بلى اإلا

َ
الخخما٫ الخ٨مت صٞٗا للٗؿغ  الٓاَغة اإلاىًبُت اإلاؿخلؼمِت  اّنِ ٓ

 .(1325)(والخغط ٖجهم

بطا ٧اهذ الخ٨مت زُٟت مًُغبت مسخلٟت بازخالٝ الهىع وألاشخام ) و٢ا٫ ؤًًا:

 
ُ
ت ما َى مىاٍ الخ٨م مجها والى٢ٝى ٖلُه بال بٗؿغ وخغط،  وألاػمان وألاخىا٫ ٞال ًم٨ً مٗٞغ

الكإع ُٞما َظا قإهه ٖلى ما ؤلٟىاٍ مىه بهما َى عص الىاؽ ُٞه بلى اإلآان الٓاَغة  وصؤُب 

والخسبِ في ألاخ٩ام، ولهظا ٞةها وٗلم ؤن الكإع بهما ٢طخى الجلُت صٞٗا للٗؿغ ًٖ الىاؽ 

                                              

 (168قٟاء الٛلُل )م ( 1321)

 (353)م  ( ٦ٟاًت ألازُاع1322)

ويابِ الخ٨مت ؤجها هي: اإلاٗجى الظي مً ؤظله ناع الىن٠ : ) (60 - 59( ٢ا٫ الكى٣ُُي في "اإلاظ٦غة" )م 1323)

م الخمغ مشال ؤلاؾ٩اع، وخ٨مخه خٟٔ ال٣ٗل, ألن خٟٔ ال٣ٗل َى الظي ناع مً ؤظله ؤلاؾ٩اع ٖلت  ٖلت, ٞٗلت جدٍغ

م في الخمغ، ٢ا٫ ناخب مغاقي الؿٗىص في حٍٗغ٠ الخ٨مت:   للخدٍغ

 وهي التي مً ؤظلها الىن٠ ظغي ... ٖلت خ٨م ٖىض ٧ل مً صعي(.

 389 - 3/388( قغح مسخهغ الغويت 1324)

 1/129ؤلاخ٩ام  (1325)
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ل بلى م٣هض مٗحن، ولم ٌٗل٣ها  ت بالؿٟغ الٍُى بالترزو في الؿٟغ صٞٗا للمك٣ت اإلاًبَى

سخل٠، ولهظا ٞةهه لم ًغزو للخما٫ اإلاك٣ى١ ٖلُه في  بىٟـ اإلاك٣ت إلاا ٧اهذ مما ًًُغب ٍو

ض ٖلى مك٣ت اإلاؿاٞ غ في ٧ل ًىم ٞغسخا، وبن ٧ان في ٚاًت الخًغ وبن ًْ ؤن مك٣خه جٍؼ

ًُغب اَُت والضٖت؛ إلاا ٧ان طل٪ مما ًسخل٠ ٍو  .(1326)(الٞغ

ى  (1327)هر مالػُم بِ ، اٖخُ زُٟا ؤو ٚحر مىًبِ)اإلاىاؾب( و٢ا٫ ابً الخاظب: )ٞةن ٧ان  َو

ا بالٗمض في ؛ ٧الؿٟغ للمك٣ت؛ ألن الُٛب ال ٌٗٝغ الُٛباإلآىت ، والٟٗل اإلا٣طخي ٖلُه ٖٞغ

 الٗمضًت(.

اٖخبر  زُٟا ؤو ٚحر مىًبِ"الىن٠ اإلاظ٧ىع  "ٞةن ٧ان"٢ا٫ ابً الؿب٩ي في قغخه: )

ا للخ٨م، "مالػمه ى ون٠ ْاَغ مىًبِ مالػمه، ُٞجٗل مٗٞغ ى اإلآىت"، َو ، ُٞىظض "َو

ٗضم بٗضمه ٌُ ؛ أل ؾىاء ؤ٧اهذ اإلاالػمت ٣ٖلُت ؤم ال، وبهما لم ٌٗخبر َى، بىظىصٍ، َو  هه ال 
َ
، مٗل

ٞةن ؛ "، ٧الؿٟغ للمك٣تألن الُٛب ال ٌٗٝغ الُٛب"؟ وبلُه ؤقاع ب٣ىله: ٠ُ٨ٞ ٌٗلم به الخ٨م

ا في هٟؿها مخٗظع؛ لٗضم اهًباَها، ٞىُِ الترزو اإلاك٣ت مىاؾبت لترجِب الترزو ، واٖخباَع

ى الؿٟغبمالػمها ا بالٗمض في الٗمضًت" .، َو ال٣خل الٗمض  بإنَّ  "والٟٗل اإلا٣طخي ٖلُه ٖٞغ

ضمه ؤمغ   ؛ ألنَّ ام، ل٨ً ون٠ الٗمض زٟيلكٕغ ال٣ه ب  الٗضوان مىاِؾ  ٣ًُجي ال  ال٣هض ٖو

 ، ٞىِ مىه ًضع٥ شخيء  
َ
بالٗٝغ ٖلحها  ىمسهىنت ٣ًطخ بما ًالػم الٗمضًت مً ؤٞٗا٫ٍ  ال٣هاُم  ُِ

 .(1328)(ب٩ىجها ٖمضا

ٌُ و٢ا٫ الضَلىي: )   ٗخض به مً الٗلماء ٖلى ؤنَّ و٢ض اج٤ٟ مً 
َ
  خ٣ُ٣ت

ُ
خ٨م  ال٣ُاؽ حٗضًت

ا،  ألانل بلى الٟٕغ لٗلت مكتر٦ت ال ظٗل مٓىت مهلخت ٖلت ؤو ظٗل شخيء مىاؾب ع٦ىا ؤو قَغ

ت ؤصًغ ٖلحها الخ٨م، ٞال  لى ؤهه ال ًهلر ال٣ُاؽ لىظىص اإلاهلخت، ول٨ً لىظىص ٖلت مًبَى ٖو

٣اؽ م٣ُم  به َخَغط  ٖلى اإلاؿاٞغ في عزو الهالة والهىم, ٞةن صٞ٘ الخغط مهلخت الترزُو  ًُ

 .(1329)الٗلت هي الؿٟغ( ال ٖلت ال٣هغ وؤلاُٞاع، وبهما

                                              

 3/203 الؿاب٤ (1326)

ى الؿٟغ في اإلاشا٫, ٩ُٞىن الخٗلُل  :٢ىله: )اٖخبر مالػمه( ؤي( ٢ا٫ الُٗاع: )1327) ٖاصة, واإلاغاص باإلاالػم اإلالؼوم، َو

 2/319(. خاقُت الُٗاع ٖلى املخلي به ال بالالػم الظي َى اإلاك٣ت, لٗضم اهًباَه

٘ الخاظب 1328)  332 - 4/331( ٞع

 1/226 ( حجت هللا البالٛت1329)
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ه ال  ر  و٢ا٫ ال٣غافي في "الٟغو١" : )الىن٠ الظي َى مٗخبَ 
ُ
في الخ٨م بن ؤم٨ً اهًباَ

حر طل٪ مً ألاوناٝ  م في الخمغ بالؿ٨غ, والغبا بال٣ىث, ٚو , ٦خٗلُل الخدٍغ َٗض٫ ٖىه بلى ٚحٍر ٌُ

 ًَ  ه م٣اَمه.ؤ٢ُمذ مٓىخُ  ٍِ بِ اإلاٗخبرة في ألاخ٩ام، وبن ٧ان ٚحَر مى

٠ في الخٗلُل بها, وما الٟغ١ بحن لِ بحن اإلآىت والخ٨مت التي ازخُ  ٞةن ٢لذ: ما الٟغ١ُ  ٢ا٫:

 الشالزت: الىن٠ واإلآىت والخ٨مت؟

 مٗخبَ 
ً
 رَ ٢لذ: الخ٨مت هي التي جىظب ٧ىَن الىن٠ِ ٖلت

 
 (1330)في الخ٨م ة

ُ
ه , ٞةطا زبذ ٧ىه

٣امه، وبن لم ٨ًً مىًبُا ج٣ام م مٗخبرا في الخ٨م بن ٧ان مىًبُا اُٖخِمض ٖلُه مً ٚحر مٓىٍت 

، والىن٠ في الغجبت الشاهُت, واإلآىت في (1331)ه, ٞالخ٨مت في الغجبت ألاولىؤ٢ُمذ مٓىخه م٣اَم 

 الغجبت الشالشت.

  ؤنَّ  :ومشا٫ الشالزت في اإلابُ٘
َّ
  ٠ِ خاظت اإلا٩ل

ُ
 بلى ما في ًضٍ مً الشمً ؤو اإلاشمً َى اإلاهلخت

 اإلاىِظ 
ُ
خباع الغيا، وهي اإلا  رَ حِّ هَ بت اٖل

ُ
ٞالخاظت هي  ,ؤلاًجاب وال٣بى٫  خهومٓى ,له ؾببا لالهخ٣ا٫ ة

خباع الغيا ُٖ  ,في الغجبت ألاولى؛ ألجها هي اإلاىظبت اٖل ؤلاًجاب وال٣بى٫  واٖخباُع  ,هاٞاٖخباع الغيا ٞغ

 ُٕ  الغيا. اٖخباعِ  ٞغ

 ونالح ظؿمه ًىظب ؤنَّ  مهلخت اإلا٩ل٠ في عاخخه ؤنَّ  :ومشا٫ الشالزت ؤًًا في الؿٟغ

بطا ٖغيذ جىظب ٖىه جس٠ُٟ الٗباصة لئال حٗٓم اإلاك٣ت ٞخًُ٘ مهالخه بةيٗاٝ اإلاك٣ت 

خباع  ,٥ ٢ىجهاهجظؿمه وب حر ٢ىجه َى اإلاهلخت والخ٨مت اإلاىظبت اٖل ٞدٟٔ صخت الجؿم وجٞى

واإلآىت  ,ون٠ اإلاك٣ت بؿبب الترزو، ٞاإلاك٣ت في الغجبت الشاهُت مجها؛ ألن ألازغ ٕٞغ اإلاازغ

ا ٕٞغ ,اإلاك٣ت  اٖخباع اإلاك٣ت ٞهي في الغجبت الشالشت. واٖخباَع

ُٕ  :ومشا٫ الخ٨مت والىن٠ مً ٚحر مٓىت ُٞما َى مىًبِ   الغيا
 
مىظب  ون٠

م م  ,وخ٨مخه ؤهه ًهحر ظؼء اإلاغؤة الظي َى اللبن ظؼء الهبي الغيإ ,للخدٍغ ٞىاؾب الخدٍغ

مثها ظؼء الهبي نلى هللا  -ا٫ ظل٪ ٢ٞلما ٧ان الغيإ ٦ ,بظل٪ إلاكابهخه لليؿب؛ ألن مىحها َو

                                              

الخ٨مت هي التي ألظلها ناع الىن٠ ٖلت، ٦ظَاب ال٣ٗل اإلاىظب لجٗل : ) ٢2/182ا٫ في "قغح الخى٣ُذ" ( 1330)

ؤلاؾ٩اع ٖلت. ومً الخ٨مت ازخالٍ ألاوؿاب، ٞةهه ؾبب ظٗل ون٠ الؼها ؾبب وظىب الجلض، و٦ًُإ اإلاا٫ اإلاىظب 

الخ٨مت هي ٖلت ٖلُت الٗلت، ٧ةجالٝ اإلاا٫ في  وج٣ضم ؤن: ) ٢2/199ا٫ في مىي٘ الخ٤ (. و لجٗل ون٠ الؿغ٢ت ؾبب ال٣ُ٘

 (.الؿغ٢ت، وازخالٍ ألاوؿاب في الؼها

: )والخ٨مت هي الٗلت في الخ٣ُ٣ت, ؤال جغي ؤن اإلاهى٠  2/182( ولهظا ٢ا٫ ابً ٖاقىع في "خاقُت الخى٣ُذ" 1331)

ا, ٚحر ؤنَّ  ٍغ ؾماَا ؤنال وؾمى الٗلت ٖٞغ   في ج٣ٍغ
َ
ٗت ح ا ٫ جاعة ًٖ الخٗلُل ِض ْٗ الكَغ بالخ٨مت بلى مؿاوحها ومٓهَغ

.)ِ  لالهًباٍ, صٞٗا الزخالٝ الىاؽ بحن بٞغاٍ وجٍٟغ
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 ,وهي في الغجبت ألاولى ,ٞالجؼثُت هي الخ٨مت "الغيإ لخمت ٦لخمت اليؿب",:  –ٖلُه وؾلم 

وخ٨مخه اإلاىظبت  ,ّضِ وون٠ الؼها مىظب للَخ . لظي َى الىن٠ في الغجبت الشاهُتوالغيإ ا

 
ُ
الؼها في وون٠  ,ٞازخالٍ ألاوؿاب في الغجبت ألاولى وهي الخ٨مت ,ألاوؿاب ل٩ىهه ٦ظل٪ ازخالٍ

ًُٞإ اإلاا٫  ,ال٣ُ٘ و٦ظل٪ يُإ اإلاا٫ َى اإلاىظب ل٩ىن ون٠ الؿغ٢ت ؾبَب . الغجبت الشاهُت

 .وون٠ الؿغ٢ت في الغجبت الشاهُت في الغجبت ألاولى،

وإلاا ٧ان ون٠ الغيإ والؼها والؿغ٢ت مىًبُا لم ًدخج بلى مٓىت ج٣ىم م٣ام َظٍ 

لؼم مًٞلم ًدخج لل ,ألاوناٝ ظىاػ الخٗلُل بالخ٨مت ؤن ًلؼم ؤهه لى ؤ٧ل نبي  غجبت الشاهُت، ٍو

 ولم ٣ًل به ؤخض, ولى وظض بوؿان   ,مً لخم امغؤة ٢ُٗت ؤن جدغم ٖلُه؛ ألن ظؼؤَا ناع ظؼؤٍ

 ٌُ إحي بهم ٦باعا بدُض ال  ىن بٗض طل٪ ؤن ٣ًام ٖلُه خض ًإزظ الهبُان مً ؤمهاتهم نٛاعا ٍو ٗٞغ

 
َ
٣ل به ؤخض, وؤن مً يُ٘ اإلاا٫ بالٛهب ألاوؿاب، ولم ً الؼها بؿبب ؤهه ؤوظب ازخالٍ

, وألظل َظٍ اإلاٗاوي زال٠ (1333), ولم ٣ًل به ؤخض(1332)والٗضوان ؤن ًجب ٖلُه خض الؿغ٢ت

 .ىت والىن٠ والخ٨مت مً َظا الىظه٣ٞض ْهغ الٟغ١ بحن اإلآبالخ٨مت, لخٗلُل الجمهىع با

 
بٗضمها ال ٣ًضح الخ٨مت بطا ٢ُٗىا  مً وظه آزغ، وطل٪ ؤنَّ  وبحن الخ٨مت واإلآىت ٞغ١ 

, ٦ما بطا ٢ُٗىا بٗضم ازخالٍ ألاوؿاب مً الؼها بإن جدٌُ اإلاغؤة (1334)ب الخ٨مطل٪ في جغجُّ 

ٓهغ ٖضم خملها, وم٘ طل٪ ه٣ُم الخض, وهإزظ اإلاا٫ اإلاؿغو١ مً الؿاع١، وهجؼم بٗضم يُا ٕ ٍو

                                              

٢ا٫ الكُش دمحم الخًغ خؿحن: )مً جد٤٣ في الىٓغ بلى ظىاًت الؿغ٢ت وظضَا مٟؿضة ٌٗؿغ جالٞحها, بط ال  (1332)

ا ًٖ الخل٠ والًُإ بإ٦ثر مً ويٗها في صوع ٢اثمت هىهَى ظضعاجها مىنضة ؤبىابها  ًم٨ً للىاؽ ؤن ًدغػوا ؤمخٗتهم ٍو

خٗظع ٖلى ناخب اإلاخإ اإلاىاْبت ٖلى خغاؾت مخاٖه بىٟؿه نباخا ومؿاء, وال ًخِؿغ ل٩ل ؤخٍض ؤن ًخسظ  مؼععة ؤ٢ٟالها, ٍو

خغاؾا ٨ًٟىهه قغَّ ؤَل الخُاهاث, ؤو ًجٗل صون ماله ؾضا ال ٌؿخُُٗىن ؤن ًٓهغوٍ وال ٌؿخُُٗىن له ه٣با, والؿاع١ 

٣ل٘ ألابىاب ؤو ٨ًؿغ ًترنض ؤو٢اث الخلىة  ا ٍو دؿىع ظضاَع سغ١ الضاع ٍو باألمخٗت, ُٞظَب بلحها في خا٫ جى٨غ وازخٟاء ٍو

ىهٝغ آمىا مُمئىا مً اٞخ٩ا٥ ما ؤزظ مىه ؤو ب٢امت البِىت ٖلُه, بسالٝ الٛانب ؤو اإلاىتهب,  ؤ٢ٟالها زم ًمؤل خ٣ُبخه ٍو

ه مىه بال٣ىة ؤو با ُٖ ا وؤظلب للخلل في ٞةهه ًإزظ اإلاا٫ مجاَغة, ُٞم٨ً اؾترظا إلقهاص ٖلُه, ولهظا ٧اهذ الؿغ٢ت ؤ٦ثَر و٢ٖى

ُ٘ الجاعخت التي  الىٓام, ٞاؾخد٤ ناخُبها حكضًَض ال٣ٗىبت ٖلُه, ل٣ُ٘ ظغزىمت ٞؿاصَا ًٖ الىاؽ, وؤل٤ُُ ال٣ٗىباث به ٢ُ

ت في ؤلاؾالم )م  باقغ بها الجىاًت ٖلى ألامىا٫ اإلاٗهىمت(. الخٍغ  (47 - 46ًخىؾل بها بلى ؤلاطاًت ٍو

م الجؼثُاث ٢ض ًسخل٠ م٘ الاقترا٥ في ال٩لُاث, ٞهىعجا الٛهب والؿغ٢ت ازخل٠ ( 1333)
ْ
ٞإهذ جغي ؤن ُخ٨

ى  ى خٟٔ اإلاا٫, ونىعجا الؼها وزلِ الهبُان ازخل٠ خ٨مهما م٘ اقترا٦هما في ال٨لي َو خ٨مهما م٘ اجٟا٢هما في ال٨لي َو

ظا قاَض  آزغ ل٩ىن الىٓغ في ال٩لُاث م٘  ٗت خٟٔ اليؿب, َو غاى ًٖ الجؼثُاث يال٫  ًٖ ؾىاء الؿبُل, ٞللكَغ ؤلٖا

م والك٣ي مً ٖاعى و٢ا٫
َّ
٣لي. )ػ( :ٚىع وجض٤ُ٢ ج٣هغ ٖىه ٣ٖى٫ البكغ, ٞالؿُٗض مً ؾل  عؤَي ٖو

 ن اإلآىت ًجىػ الخٗلُل بها م٘ الٗلم باهخٟاء خ٨متها(.: )ب ٢3/305ا٫ ال٨ما٫ ابً الهمام في "ٞخذ ال٣ضًغ" ( 1334)
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الب في مىاعص بٗضم اإلآىىن ٞالٛبطا ٢ُٗىا ٞحها وؤما اإلآىت , اإلاا٫، وم٘ طل٪ ه٣ُم خض الؿغ٢ت

ٗت ٖضم اٖخباع اإلآىت، وطل٪ ُٞمً ؤ٦ٍغ ٖلى ال٨ٟغ ؤو ال٣ٗىص الىا٢لت لؤلمال٥ ؤو  الكَغ

حر طل٪ ا باإل٦غاٍ وال ًترجب ٖلحها  ,اإلاىظبت للُال١ والٗخا١ ٚو ٞةن جل٪ اإلآان ٌؿ٣ِ اٖخباَع

الخ٨مت مً ٖضم ؤلا٦غاٍ, ٞهظا ٞغ١ آزغ بحن اإلآىت و ٖىض شخيء ؤلبخت مما قإهه ؤن ًترجب ٖلُه 

 .وال٣ُ٘ بٗضم مٓىىن اإلآىت ٣ًضح ظهت ؤن ال٣ُ٘ بٗضم الخ٨مت ال ٣ًضح،

 ًُ يبػي ؤن  ظٍ الخٟانُلٍو َظا الٟغ١  ٞهي وبن اهبجى ٖلحها بُاُن  ,خًُٟ لهظٍ ال٣اٖضة َو

٦شحرا في مىاعص ال٣ٟه والترظُذ والخٗلُل( -عخمهم هللا  - ٞهي ًدخاط بلحها ال٣ٟهاءُ 
(1335). 

في بلخا١ ظؼجي بجؼجي, ٞمً باب ؤولى ؤن ًضزلها  ال جىًبِإلاىاؾبت ٢لذ: ٞةطا ٧اهذ ا

 الًبِ في بلخا١ ظؼجي ب٨لي, جإمل. ٖضمُ 

الجؼثُاِث هي ألاٞغاُص الخاعظُت املخؿىؾت التي جهض١ ٖلحها  وقاَُض َظا مً اإلا٣ٗى٫ ؤنَّ 

حر ال٩لُاث, وؤما ال٩لُاث ٞهي م٣ٗىلت ٚحر مدؿىؾت, ٣ٞض خ٤٣ ٚحُر واخض ؤن ال٩لُاث ٚ

اث, ومٗلىم   ـُ باملخؿىؾاث مجها  مىظىصة في الخاعط, وال وظىص بال للجٍؼ
َ
ؤن الىٟىؽ آو

باإلا٣ٗىالث, ٞاملخؿىؽ ؤ٢غُب للخهىع مً اإلا٣ٗى٫ ٦ما ال ًسٟى, ٞاٖخبر َظا ُٞما هدً ُٞه مً 

ها الجؼثُت.  اإلاهالر ال٩لُت ووظَى

٘ والخٟغ و٢ض ٢ا٫ ابً ٖاقىع: ) َ٘ بلى ال٣ُاؽ ٖلى الىٓاثغ وبهما َٕغ ال٣ٟهاُء في الدكَغ

بت، وال بلى الٟدو ًٖ بزباث  والجؼثُاث، ولم ٌٗمضوا بلى الٟدو ًٖ اإلاٗاوي ال٩لُاث ال٣ٍغ

 الىٓحر ٖلى هٓحٍر ؤ٢غَب 
َ
ما اإلاهلخت واإلاٟؿضة، ألجهم عؤوا صاللت ْحن, َو َُ ْحن الٗاِل َُ ِ

ّ
وظىص ال٩ل

 باٖخباٍع في هٓحر 
ُٕ ًُّ بعقاصا بلى اإلاٗجى الظي نغَّح الكاع ٍ، ؤو ؤومإ بلى اٖخباٍع ُٞه، ؤو ؤونل الٓ

بإن الكإع ما عاعى في خ٨م الىٓحر بال طل٪ اإلاٗجى, ٞةنَّ صاللت الىٓحر ٖلى اإلاٗجى اإلاغعي للكإع 

م له بد٨ٍم ما 
َ
 مًبىَت ْاهغةخحن َخ٨

 
 .(1336)مصخىبت بمشالها( صاللت

ً بزباث وبن ٧ان ما وؿبه بلى ال٣ٟهاء مً ٖضم الٟدو ًٖ اإلاٗاوي ال٩لُا بت ٖو ث ال٣ٍغ

م مجتهضون؟! ول٨جهم ؤهاَىا ؤخ٩امهم بالجؼثُاث :  -اإلاهلخت واإلاٟؿضة  صٖىي مجغصة, ٠ُ٦ َو

هاب اإلاغاص, وؤما ال٩لُاث وؤنى٫ اإلاهالر واإلاٟاؾض ٞمجغص الىٓغ ٞحها ال  ًُ ألنَّ طل٪ ؤصوى ؤن 

دت ال٣ٗل مً ٚحر جى٠ٍ٢ ٖلى قٕغ  ًُٟض بٞاصة جامت, بط ٢ض ٧ان الٗلُم ب٨شحٍر مجها مضَع٧ا ب٣ٍغ

                                              

 612  - 2/609( الٟغو١ 1335)

ٗت ؤلاؾالمُت )م 1336)  (314 - 313( م٣انض الكَغ
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َّ َ
ه, وإلا

ُ
ه وبؿُ

ُ
ا ٧ان الكإن في الخٟانُل جُلبىا ظؼثُاث ألاصلت مً ؤنال, ٦ما ٢ض ؾل٠ بُاه

 الىهىم وألا٢ِؿت.

ت ٣ٞض  زم ت ؤو خاظُت في خ٨م الًغوٍع ٦الم ابً  ج٣ضمبن ٧اهذ اإلاهلخت ٧لُت يغوٍع

ا لِـ مً ظيـ الاؾخضال٫ اإلاغؾل وما الضالثل,  نغاثذ صلذ ٖلحها٢ض بل , الؿب٩ي في ؤن اٖخباَع

٢ض ؤعظ٘ اٖخباَعَا  الكاَبيَّ  ٧ان ٦ظل٪ ٞال ًخهىع مجيء ٢ُاؽ صخُذ بسالٞه, ٦ما ج٣ضم ؤن

, ٦ما ج٣غع  صاللت الالتزام صازلت في ؤهىا٢ٕاٖضة ما ال ًخم الىاظب بال به ٞهى واظب, وهي  بلى

 
ً
لُه ٞخ٩ىن جل٪ اإلاهلخت الػمت َذ ؤن ال٣ ٖو

ْ
َغٞ َٖ ُاؽ الصخُذ الػم  للىو ؤًًا, للىو, وبطا 

ٗاِعى مشَل َظٍ اإلاهلخِت ٢ُاؽ  صخُذ, ألن لىاػم الخ٤ ال  ٦ىَذ ٖلى ٣ًحٍن  ٌُ مً اؾخدالت ؤن 

, ٦ما 
ً
 .ؾل٠جدىافى يغوعة

 ) خلُلت الاؾخدؿان, وهل هى ملضم ٖلى اللُاؽ ؟ (

ال مٗاعيت بحن ما ج٣غع مً ج٣ضًم ال٣ُاؽ الصخُذ ٖلى الاؾخدؿان هه اٖلم ؤو 

غؾخهالح وبحن ما جغاٍ في والا  ٗجى الاؾخدؿان وبعظإ خ٣ُ٣خه بلى ج٣ضًم إلاالكاَبي  ج٣ٍغ

َ٘  الاؾخضال٫ اإلاغؾل ٖلى ال٣ُاؽ, ألنَّ  ٘  بلى اؾخضال٫ٍ بالىهىم, ٞهى  ظمُ ما اؾدكهض به عاظ

ًُ  ٖضو٫   ظا ال  , م٘ ما جد٤٣ ؾاب٣ا مً ٧ىن الٗضو٫ ٕ ُٞه ؤخضىاِػ ًٖ ٢ًُت ال٣ُاؽ للىو, َو

ال٣ُاؽ الصخُذ والىوَّ ال  للىو في خ٣ُ٣خه ٖضو٫  ًٖ ال٣ُاؽ الٟاؾض, ألنَّ ًٖ ال٣ُاؽ 

 ًخٗاعيان البخت.

ظا ٦المُ  ى ٢ا٫ في الاؾخدؿان: )خُض , "اإلاىا٣ٞاث"في  الكاَبي َو  -في مظَب مال٪  -َو

 
ُ
ُٕ  لت صلٍُل ظؼثُت في م٣ابَ  بمهلخٍت  ألازظ ل ٖلى بلى ج٣ضًم الاؾخضال٫ اإلاغَؾ  ٦لي، وم٣خًاٍ الغظى

ًَ َم  ال٣ُاؽ، ٞةنَّ  ُٖ  ْ٘ غِظ ً اؾخدؿً لم  مً ٢هض  َم لِ بلى مجغص طو٢ه وحكهُه، وبهما عظ٘ بلى ما 

الكإع في الجملت في ؤمشا٫ جل٪ ألاقُاء اإلاٟغويت، ٧اإلاؿاثل التي ٣ًخطخي ال٣ُاُؽ ٞحها ؤمغا، بال 

ما ًخ٤ٟ  ار ٦ظل٪، و٦شح مٟؿضةٍ  ً ظهت ؤزغي، ؤو ظلِب مهلخٍت مِ  ًاصي بلى ٞىِث  طل٪ ألامَغ  ؤنَّ 

ال٣ُاؽ مُل٣ا في  والخاجي م٘ الخ٨مُلي، ٩ُٞىن بظغاءُ  ,َظا في ألانل الًغوعي م٘ الخاجي

ُ٘ الخغط، و٦ظل٪ في الخاجي  الًغوعي ًاصي بلى خغٍط  ؿدشَجى مىي ُِ ومك٣ت في بٌٗ مىاعصٍ، ٞ

ى ْاَغ.  م٘ الخ٨مُلي، ؤو الًغوعي م٘ الخ٨مُلي, َو

 
 
م بلى بً مشال، ٞةهه عِ ٧ال٣غى  ,٦شحرة وله في الكٕغ ؤمشلت م بالضَع ا في ألانل؛ ألهه الضَع

٣ت والخىؾٗت ٖلى املخخاظحن، بدُض لى ب٣ي ٖلى ؤنِل  اإلاى٘  ؤظل، ول٨ىه ؤبُذ إلاا ُٞه مً اإلاٞغ

 
َ
ت بس ٟحن، ومشله بُ٘ الٍٗغ

َّ
ب بالُابـ، ِن غْ ل٩ان في طل٪ ِي٤ُ  ٖلى اإلا٩ل ها جمغا، ٞةهه بُ٘ الَغ
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٤ و  عٞ٘ الخغط باليؿبت بلى اإلاٗغي واإلاٗغي، ولى امخى٘ مُل٣ا، ل٩ان ل٨ىه ؤبُذ إلاا ُٞه مً الٞغ

غاء، ٦ما ؤن عبا اليؿِئت لى امخى٘ في ال٣غى المخى٘ ؤنُل   إلاى٘ ؤلٖا
ً
٤ مً َظا الىظه. وؾُلت  الٞغ

ُغ في 
ْ
ُ ِٟ ْهُغ الهالة وال

َ
ه الجم٘ بحن اإلاٛغب والٗكاء للمُغ وظم٘ اإلاؿاٞغ، و٢

ُ
وِمشل

ل، ونالة الخٝى خ٣ُ٣تها جغظ٘  ، وؾاثغ الترزهاث التي ٖلى َظا الؿبُل، ٞةنَّ الؿٟغ الٍُى

الٗام  بلى اٖخباع اإلاأ٫ في جدهُل اإلاهالر ؤو صعء اإلاٟاؾض ٖلى الخهىم، خُض ٧ان الضلُُل 

َ٘ طل٪؛ ألها لى ب٣ُىا م٘ ؤنِل  ٘ ما ا٢خًاٍ طل٪ الضلُُل مً  الضلُل الٗاّمِ  ٣ًخطخي مى ألصي بلى ٞع

ُٕ اإلاهلخت، ٩ٞان مً الىاظب عَ  ال ٖلى الٗىعاث في الخضاوي،  ْعُي طل٪ اإلاأ٫ بلى ؤ٢هاٍ، ومشله الَا

 الٗام ٣ًخطخي اإلاى٘، وؤقُاء مً َظا ال٣بُل ٦شحرة. وال٣غاى، واإلاؿا٢اة، وبن ٧ان الضلُُل 

لحها بجى ماِل٪    مً ألاصلت الضالت ٖلى صخت ال٣ى٫ بهظٍ ال٣اٖضة، ٖو
 
َظا همِ

 .(1337)(وؤصخاُبه

ٞهظٍ اإلاؿاثل ٞحها جسهُُو الضلُل ٖلى اإلاى٘ باإلاهلخت اػ: )٢ا٫ الكُش ٖبض هللا صع 

 الجؼثُت، ٞبجى ٖلحها مال٪ وؤصخابُ 
َ
  ه صخت

َ
 ها، وؾمٍى باالؾخدؿان، ٞهظٍ اإلاؿاثُل ما ٩ًىن مشل

 
ُ
ها مىهىنت

 
 .(1338)(ألاصلت لِؿذ مً باب الاؾخدؿان, ألنها ول

 ٢لذ: بال ؤن ٌؿمى جهغُّ 
ُ
ىايٗت والانُالح, ٣ٞض ٞحها اؾخدؿاها ٖلى ظهت اإلا الكاعِٕ  ٝ

 ٣ًا٫ ُٞه: ال مكاخت.

ؼ مىضاص مٗجى الاؾخدؿان الظي طَب بلُه ؤصخاُب مال٪: )٢ا٫ الباجي:  ط٦غ دمحم بً زٍى

اٝ  ب بالخمغ، وجسهُو الٖغ َى ال٣ى٫ُ بإ٢ىي الضلُلحن، ٦خسهُو بُ٘ الٗغاًا مً بُ٘ الَغ

ِغْص ؾى
َ
اٝ ل٩ان في خ٨م صون ال٣يء بالبىاء، للخضًض ُٞه، وطل٪ ألهه لى لم ج  بالبىاء في الٖغ

 
ت

َ٘ الهالة، ٞةطا وعصث الؿىت في الغزهت  ال٣يء في ؤهه ال ًصر البىاء، ألنَّ ال٣ُاَؽ ٣ًخطخي جخاُب

ظا الظي طَب بلُه  بتر٥ الخخاب٘ في بٌٗ اإلاىاي٘ ِنْغها بلُه، وؤب٣ُىا الباقي ٖلى ألانل. ٢ا٫: َو

 .(1339). اهخهى(الدؿمُتَى الضلُل، ٞةن ؾماٍ اؾخدؿاها ٞال مكاخت في 

ظا هدُى ٢لذ:   لخىُٟت في الاؾخدؿان.ما ًظ٦ٍغ ا َو

                                              

 196 - 5/193( اإلاىا٣ٞاث 1337)

 5/195 الؿاب٤( 1338)

ٗت ؤلاؾالمُت نالخت ل٩ل ػمان , و  2/693, واهٓغ: بخ٩ام الٟهى٫  8/97البدغ املخُِ للؼع٦صخي ( 1339) الكَغ

 (82 - 80وم٩ان ملخمض الخًغ خؿحن )م 
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ض الضبىسخي م ألاصلت"  ٣ٞض ٢ا٫ ؤبى ٍػ ؤما الاؾخدؿان لٛت: ٞىظىص الصخيء : )في "ج٣ٍى

ٌُ  :خؿىا، ٣ًا٫ ً َظا ًْ بٗ  اؾخدؿيذ ٦ظا، اٖخ٣ضجه خؿىا واؾخ٣بدخه ٖلى يضٍ، ٖو

ُت باؾخدؿاهِ  اَؽ ً ٢ا٫ باالؾخدؿان ٣ٞض جغ٥ ال٣ُال٣ٟهاء ؤن م  ه جغْ والدجت الكٖغ
َ
ً ها مِ ٦

ُت ٚحر حجٍت  ٞإما ٖىض  الاؾخدؿان لٛت. وبهما َظا جٟؿحُر  ,ًُٞٗ بهظا ٖلى ٖلماثىا ,قٖغ

الجلي، ختى ٧ان ال٣ُاؽ  ٌٗاعى ال٣ُاَؽ  صلٍُل  لًغِب  ال٣ٟهاء الظًً ٢الىا باالؾخدؿان: ٞاؾم  

ؤو  ال٣ُاِؽ  ا الاؾم الؾخدؿاجهم جغ٥َ ى، و٧إجهم ؾمٍى بهظٚحر الاؾخدؿان ٖلى ؾبُل الخٗاعُ 

ِ  الى٠٢ ًٖ الٗمل به بضلٍُل 
ّ
ولم  ,غ ؤو مشله، وبن ٧ان ؤزٟى مىه بصعا٧اآزغ ٞى٢ه في اإلاٗجى اإلااز

  الٓاََغ  ًغوا ال٣ُاَؽ 
ً
٢اَٗت لٓهىعٍ وال عؤوا الٓهىع عجخاها بل هٓغوا بلى ٢ىة الضلُل في  حجت

هم مً َظٍ الدؿمُت وهللا ؤٖلم بال ٚغيُ  هٟؿه مً الىظه الظي ًخٗل٤ به صخخه. ولم ٨ًً

الٓاَغ، وبحن الخ٨م اإلاما٫ ًٖ جل٪ الؿجن  لُمحزوا بحن الخ٨م ألانلي الظي ًض٫ ٖلُه ال٣ُاُؽ 

 ,ٞؿمىا الظي ًب٣ى ٖلى ألانل ٢ُاؾا، والظي ًما٫ اؾخدؿاها ,ؤوظب ؤلامالت الٓاَغة بضلٍُل 

ظا  :َظا ٦ما ٢ا٫ ؤَل الىدى ظا ٖلى َظا ههب ٖلى الخٟؿحر، َو ههب ٖلى الٓغوٝ، َو

ظا ألهه مٟٗى٫  ظا ٖلى الخعجب، َو لُم٨جهم الخمُحز بحن ألاصواث الىانبت, و٢ا٫  ,اإلاهضع، َو

ظا مً اإلاخ٣اعب في ؤقباٍ لهظٍ  :ؤَل الٗغوى ظا مً اإلاضًض، َو ل، َو َظا مً البدغ الٍُى

انلت.  ٦شحرة، وؾمىا ؤخٝغ الخ٣ُُ٘ ؾببا ووجضا ٞو

٣ُ  ْاَغ   َما عؤي  ن في خ٨م الخاصزت وؤخُض ٢ا٫: ٞمتى حٗاعى الضلُال    ه واضر  ٍَغ
ُ
ه ؾبُل

، ٞالٓاَُغ  ، ؾغ زبٍر ٢ُاؽ وآلازغ اؾخدؿان، والترظُذ بُجهما بالُغ١ التي  وآلازغ زٟي ؤزٍغ

  ,مغث في باب مغاجب ال٣ُاؽ وؾاثغ ألاصلت
ُ
بالغاجر مجهما، ٞهاع الٟهل  واظب   وألازظ

٤ اإلاؿخدَؿ  قغعي ال بهىي الىٟـ ٞةهه  الٓاَغ بلى الخٟي بضلٍُل ً َى اإلاما٫ بد٨مه ًٖ الٍُغ

ٞلما ٧ان  ,الٓاَغ بالخٟي الظي جغجر ٖلُه ٦ٟغ. وبهما ؾمٍى بهظا الاؾم الؾخدؿاجهم جغ٥َ 

ا ؾمىا الضلَُل  الٗمُل  و٧ان اؾما مؿخٗاعا ٧الهالة ؾمُذ باؾم ما ٞحها  ,به به مؿخدؿىا قٖغ

 والهىم ؾمي  ,مً الهالة، وهي الضٖاء والشىاء
َ
َظا  ضَّ ُٗ باؾم ما ُٞه مً ؤلامؿا٥. ولهظا لم و

ا ٚحُر مًل الاؾَم  ىَّ َِّ لت, ألهه ٖلى الىظه الظي ب ًِ
ُ
 . (1340)(في ألاؾماء اإلا

: الاؾخدؿان ٖىضها ؤخُض صوي البز ٢ا٫ : )" قغح مسخهغ الغويت"و٢ا٫ الُىفي في 

 الٗمل باآلزغ ظاثؼ.ال٣ُاؾحن، ل٨ً ؾمي اؾخدؿاها بقاعة بلى ؤهه الىظه ألاولى في الٗمل، وؤن 

 ٢ا٫: و٧لُّ واخٍض مً ال٣ُاؽ والاؾخدؿان ٖلى وظهحن: ... 

                                              

م ألاصلت )م 1340)  (405 - 404( ج٣ٍى
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. ، والشاوي ما ْهغ ٞؿاصٍ، واؾخترث صخخه وؤزٍغ  ٞإخض هىعي ال٣ُاؽ ما ي٠ٗ ؤزٍغ

، وزٟي ٞؿاصُ   ٍ.وؤخض هىعي الاؾخدؿان ما ٢ىي ؤزٍغ وبن ٧ان زُٟا، والشاوي ما ْهغ ؤزٍغ

ا ال بٓهىعَا، ؾمُىا ما ي٠ٗ ؤزٍغ ٢ُاؾا، وما ٢ىي ٢ا٫: وإلاا ٧اهذ الٗلت ٖىضها ٖلت  بإزَغ

مىا الشاوي وبن ٧ان زُٟا  وبن ٧ان  -ٖلى ألاو٫  -ؤزٍغ اؾخدؿاها، ؤي: ٢ُاؾا مؿخدَؿىا، و٢ضَّ

 .(1341)ظلُا, ألن الٗبرة ب٣ىة ألازغ صون الجالء والٓهىع(

 ٢ا٫ الُىفي: )
 
ى  َظٍ ظملت ً   ظُض   -٦ما جغاٍ  -نالخت مً ٦المه بمٗىاٍ، َو  ال ٚباَع  خؿ

وا ٖلحهم في ال٣ى٫ باالؾخدؿان،  ٖلُه، ٞٓهغ مىه ؤنَّ  ألانىلُحن لم ًٟهمىا م٣هىَصَم خُض عصُّ

ىا بإجهم ٌٗىىن به ؤ٢ىي ال٣ُاؾحن وؤْهَغَما ؤزغا.  بط ٢ض اٖتٞر

٨ظا خ٩ى ابً اإلاٗماع البٛضاصي مً ؤصخابىا، ٢ ا٫: الاؾخدؿان حجت ٖىض ؤبي ٢لذ: َو

  وفي ٧ىهه حجت ,خىُٟت
َ
َى ؤ٢ىي مىه. زم  بلى ٢ُاٍؽ  ٢ُاٍؽ  ٥ُ غْ ٖىض ؤخمض ٢ىالن، وخ٣ُ٣خه ؤهه ج

َى  ًٖ مىظب ال٣ُاؽ بلى صلٍُل  الاؾخدؿان َى الٗضو٫ُ  ٢ا٫ بٗض: وم٣خطخى ٦الِم ؤخمض ؤنَّ 

 ؤ٢ىي مىه.

الاؾخدؿان: جغ٥ُ م٣خطخى ال٣ُاؽ بلى صلٍُل ؤ٢ىي، ؤٖم مً ٢ىلهم:  و٢ض بان بهظا ؤنَّ ... 

 .(1342)بلى آلازغ( جغ٥ ؤخض ال٣ُاؾحن

ٗت في  ال٣ُاُؽ خُض ٢ا٫: ) "الخىيُذ"م٘ قغخه  "الخى٣ُذ"٢لذ: و٢ض بحن َظا نضُع الكَغ

ظليٌّ وزٟي, ٞالخٟي ٌؿمى باالؾخدؿان, ل٨ىه ؤٖمُّ مً ال٣ُاؽ الخٟي( ٞةنَّ ٧لَّ ٢ُاٍؽ زّٟيٍ 

, ولِـ ٧لُّ اؾخدؿاٍن  ٤ ٖلى ٚح ا زُٟا, ألنَّ ٢ُاًؾ  اؾخدؿان 
َ
ُل ًُ ر ال٣ُاؽ الاؾخدؿان ٢ض 

ض به  الخٟي ؤًًا ٦ما ط٦غ في اإلاتن, ل٨ً الٛالب في ٦خب ؤصخابىا ؤهه بطا ط٦غ الاؾخدؿان ؤٍع

ى , (1343)ال٣ُاؽ الخٟي َظا جٟؿحُر  ,٣ًابل ال٣ُاؽ الجليَّ الظي ٌؿب٤ بلُه ألاٞهام( صلُل  )َو

ى ؤهه  ه الصخُذ َظا، َو ُٟ ٟه، وحٍٗغ ٌُ الىاؽ جدحروا في حٍٗغ ل٘ في صلُل  ًالاؾخدؿان, وبٗ

 .(1344)اَـ  ملابلت اللُاؽ الجلي

 . (1345)لضلُل( ؤما الاؾخدؿان ٞاإلاكهىع مً مٗاهُه ؤهه مسالٟت ال٣ُاِؽ و٢ا٫ ابً جُمُت: )

                                              

 200 - 3/199قغح مسخهغ الغويت ( 1341)

 203 - 3/201الؿاب٤ ( 1342)

ٗت في "الخىيُذ" : )1343) ض به ال٣ُاؽ الجلي, وبطا ط٦غها ( ولهظا ٢ا٫ نضع الكَغ واٖلم ؤها بطا ط٦غها ال٣ُاَؽ هٍغ

ض به ال٣ُاَؽ الخٟي, ٞال جيـ َظا الانُالح ذ  (.الاؾخدؿان هٍغ  2/164الخىيُذ م٘ الخلٍى

ذ الخىيُذ م٘ الخ( 1344)  162 - 2/161لٍى

 2/163ظام٘ اإلاؿاثل ( 1345)
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ى ٢ىله ) بقاعة بلى ؤهه ٢ا٫ م٣ُضٍ: ب٣ي ؤن في ٖباعة البزصوي اإلاى٣ىلت ما ًدخاط بلى بُان, َو

ؼ البساعي  ( ٣ٞض ٢ا٫الىظه ألاولى في الٗمل، وؤن الٗمل باآلزغ ظاثؼ ْاَُغ : )قاعخه ٖبض الٍٗؼ

م ؤنَّ  َِ ى
ًُ ظاثؼ ل٨ً الٗمل باالؾخدؿان  الٗمل بال٣ُاؽ الظي ٖاعيه اؾخدؿان   َظا ال٨الم 

ؤولى، وؤن الٗمل بالُغص ظاثؼ، وبن ٧ان ألازغ ؤي الٗمل باإلاازغ ؤولى مً الٗمل بالُغص, ولِـ 

ً مً ؤصخابىا  ٣ه ؤنَّ ط٦غ في ؤنى٫ الٟ -عخمه هللا  -قمـ ألاثمت  ٦ظل٪, ٞةنَّ  بٌٗ اإلاخإزٍغ

ًَّ ؤنَّ  الٗمل باالؾخدؿان ؤولى م٘ ظىاػ الٗمل بال٣ُاؽ في مىي٘ الاؾخدؿان, وقبه طل٪  ْ

بالُغص م٘ اإلاازغ، و٢ا٫: الٗمل باإلاازغ ؤولى، وبن ٧ان الٗمل بالُغص ظاثؼا, ٢ا٫ قمـ ألاثمت: 

م ٖىضي, ٞةن اللٟٔ اإلاظ٧ىع في ٖامت ال٨خب )بال ؤ ظا َو ها جغ٦ىا َظا ال٣ُاؽ(, واإلاترو٥ ال َو

ا  ًجىػ الٗمل به, وعبما ٢ُل )بال ؤوي ؤؾخ٣بذ طل٪(, وما ًجىػ الٗمل به مً الضلُل قٖغ

ىا ؤنَّ ٞاؾخ٣باُخ   في مٗاعيت الاؾخدؿان ؤنال، وؤنَّ  مترو٥   ال٣ُاَؽ  ه ٩ًىن ٦ٟغا, ٞٗٞغ

 
َ
 ٌؿ٣ِ في م٣ابلت ألا٢ىي. ألاي٠ٗ

بٗضٍ بإؾُغ ما ًىا٤ٞ َظا خُض ٢ا٫: )ٞؿ٣ِ خ٨م  –ٌٗجي البزصوي  –و٢ض ط٦غ الكُش 

ال٣ُاؽ بمٗاعيت الاؾخدؿان لٗضمه في الخ٣ضًغ( و٢ا٫: )ٞهاع َظا باَىا ًىٗضم طل٪ الٓاَغ 

٨ظا خ٨م الُغص م٘ ألازغ, ٞةن الُغص لِـ بذجت,  في م٣ابلخه ٞؿ٣ِ خ٨م الٓاَغ لٗضمه(, َو

ت ما َى حجت, بل الٗمل باألزغ وألازغ حجت, ٠ُ٨ٞ ًجىػ الٗمل بما لِـ بذجت في م٣ابل

ظا َى الخ٨م في ٧ل مٗاعيت, ٞةنَّ الضلُلحن بطا (1346)واظب ، والُغص بم٣ابلخه ؾا٢ِ، َو

هغ ألخضَما عجخان   به وؾ٣ِ آلازغ ؤنال, ٨ٞظل٪ في  ٖلى آلازغ, وظب الٗمُل  حٗاعيا, ْو

في الٗمل به( ؤهه  ال٣ُاؽ م٘ الاؾخدؿان, وبطا زبذ َظا ٧ان اإلاغاص مً ٢ىله )بهه الىظه ألاولى

، ومً ٢ىله )بن الٗمل باآلزغ ظاثؼ( ؤن الٗمل بال٣ُاؽ ظاثؼ   َى الىظه اإلاإزىط به صون ٚحٍر

ٖىض ؾالمخه ًٖ مٗاعيت الاؾخدؿان الظي َى ؤ٢ىي مىه، و٦ظل٪ َظا في الُغص م٘ ألازغ, 

ٞاإلاٗمى٫ َى ألازُغ, به بطا ٧ان مالثما، وبطا ْهغ ألازغ  ٌٗجي بطا لم ٌٗاعى الُغَص ؤزغ  ظاػ الٗمُل 

 ْاَِغ اللٟٔ  -والُغُص ؾا٢ِ، و٧ان الخمل ٖلى ما ط٦غها 
َ
ؤولى مً خمله ٖلى  -وبن ٧ان زالٝ

 .(1347)اإلاىا٢ًت(

                                              

ض الضبىسخي: )( 1346) با ٢ى٫ُ ؤبي ٍػ  واظب  بالغاجر مجهماو٢ض ج٣ضم ٢ٍغ
ُ
 (.وألازظ

 5 - 4/4 ٦ك٠ ألاؾغاع( 1347)



 

 411 

ذ"ولهظا ٢ا٫ الؿٗض في  ُن الٗمل بالغاجر  :مٗجى الغجخاِن َاَىا الصخُذ ؤنَّ : )" الخلٍى حٗحُّ

اَُغ ٦الم ٞسغ ؤلاؾالم  ت, ختى ًجىػ  -مه هللا حٗالى عخ -وجغ٥ِ الٗمل باإلاغظىح، ْو ؤهه ألاولٍى

 .(1348)(الٗمل باإلاغظىح

خه  و٢ض بحن قاعح البزصوي ؤنَّ ٦المه ًخٗحن خمله ٖلى وظىب الٗمل بالغاجر ال ؤولٍى

ه, زم َظا َى ٢ًُت بظماٖهم ٖلى وظىب الٗمل 
َ
بمٗىاَا اإلاخباصع, وبال ها٢ٌ آزُغ ٦الِمه ؤول

ه, ولهظا ٢ا٫ ال
ُ
, ٞدُشما ناع نحر بلُه، كاَبي: )بالغاجر ٦ما ؾل٠ ه٣ل ُ٘ َب بن الضلُل َى اإلاخَّ

ر للمجتهض ؤخُض الضلُلحن ٖلى آلازغ  ُل ٖلُه  -ولى بإصوى وظٍى الترظُذ  -ومتى ما جغجَّ َوَظَب الخٍٗى

ع  في ألانى٫   . (1349)(وبلٛاُء ما ؾىاٍ، ٖلى ما َى ُم٣غَّ

لضلٍُل ؤ٢ىي,  في اإلاؿإلِت  ًٖ ال٣ُاِؽ  الاؾخدؿان ٖىضَم َى الٗضو٫ُ  ٢لذ: ٞالخانل ؤنَّ 

ت في ٧ىهه صخُدا. ظا اإلاٗجى ال مىاٖػ  َو

بن ٧ان الاؾخدؿان َى الخ٨م بإ٢ىي الضلُلحن مً ٦خاب ؤو ولهظا ٢ا٫ ابً الؿمٗاوي: )

ؾىت ؤو بظمإ ؤو ٢ُاٍؽ ؤ٢ىي مً ٢ُاؽ, ٞال مٗجى لدؿمُتهم طل٪ اؾخدؿاها, وبن ٧ان َظا 

 الكغِٕ اؾخدؿان  
, ٞال مٗجى لخسهُو طل٪ ببٌٗ اإلاىاي٘ صون الىٕى اؾخدؿاها, ٩ٞلُّ

 البٌٗ.

ٖلى  مغظ٘ الخالٝ مٗهم في َظٍ اإلاؿإلت بلى هٟـ الدؿمُت, ٞةنَّ الاؾخدؿاَن  واٖلم ؤنَّ 

ٌُ ؤصخابىا مً مظَبهم ال ٣ًىلىن به , والظي ٣ًىلىهه لخٟؿحر (1350)الىظه الظي ْىه بٗ

, ل٨ً َظا الاؾم َى ؤ في الخ٨م مً صلٍُل بلى صلٍُل  مظَبهم: بهه الٗضو٫ُ  ٢ىي مىه, ٞهظا ال هى٨ٍغ

ه اؾما إلاا ٣ًا٫ به إلاشل َظا الضلُل.  ال وٗٞغ

 
 
لى الجملت ال مٗجى لهظٍ الدؿمُت, وهي حؿمُت َا بدّضٍ صخُذ جسخو ال ًم٨ً َخ  ٢ا٫: ٖو

ضُّ

َم الظي ًٟؿغوهه ٞىدً ٢اثلىن بظل٪, ولِـ مما ًخدهل ُٞه زالٝ... ولِـ به, وؤما جٟؿحرُ 

                                              

ذ1348)  2/164 ( الخلٍى

خهام 1349)  3/57( الٖا

اٍ ابً والخالٝ ٖلى َظٍ الخالت خ٩: ) 1/272 "حكي٠ُ اإلاؿام٘مً " ٢ا٫ الؼع٦صخي في بٌٗ اإلاباخض (1350)

 في الخ٩اًت ًٖ الخىُٟت، ل٩ىهه ٧ان خىُٟا زم حكٟ٘( ",ال٣ىاَ٘"الؿمٗاوي في 
 
ى ٖمضة جغظمخه ٢ا٫ ابً زل٩ان في و. اَـ  َو

ُانمً " ُاث ألٖا هغ له : ) 3/211 "ٞو ٧ان خىٟيَّ اإلاظَب مخُٗىا ٖىض ؤثمتهم، ٞذج في ؾىت ازيخحن وؾخحن وؤعبٗماثت ْو

ه بلى 
َ
مظَب ؤلامام الكاٞعي، هنع هللا يضر، ٞلما ٖاص بلى مغو ل٣ي بؿبب اهخ٣اله مدىا وحٗهبا قضًضا، بالدجاػ ما ا٢خطخى اهخ٣ال

ٟتي، ونى٠ في مظَب الكاٞعي هنع هللا يضر وفي ٚحٍر مً الٗلىم  ٞهبر ٖلى طل٪، وناع بمام الكاُٞٗت بٗض طل٪ ًضعؽ ٍو

 )ػ( .اَـ  (جهاه٠ُ ٦شحرة

 



 

 412 

جٗل طل٪ ؤنال مً ألانى٫ جبجى مخىِ َظا اللٟٔ بم ًُ غ ؤن 
َ
ٍ٘ في بٌٗ اإلاىاي٘, وبهما اإلاؿدى٨

سال٠ بِىه وبحن ؾاثغ ألاصلت  .(1351)(ٖلُه ألاخ٩ام, ٍو

ه ٧اللخميو٢ا٫ الكُش دمحم الدجىي: ) بإهه: ٧ىن الخاصزت  "الخبهغة"في  (1352)وؤما مً ٖٞغ

زغ ؤبٗض, ُٞٗض٫ ًٖ ال٣ُاؽ ٖلى َما ؤ٢ىي بها قبها ؤو ؤ٢غب بلحها, وآلا مترصصة بحن ؤنلحن ؤخُض 

ه, ؤو يغب مً اإلاهلخت, ؤو زٝى  ان ٖٞغ ب بلى ال٣ُاؽ ٖلى ألانل البُٗض لجٍغ ألانل ال٣ٍغ

ه بإهه: الٗضو٫ ًٖ  ً، و٦ظل٪ مً ٖٞغ مٟؿضة, ؤو يغب مً الًغع، ٦ما ه٣له الدؿىلي في الَغ

ب ٢ُاؽ بلى ٢ُاؽ ؤ٢ىي، ؤو جسهُو ٢ُاؽ بإ٢ىي مىه؛ ٦خسهُو الٗغاًا مً م ى٘ بُ٘ الَغ

ى مٗجى ٢ى٫ ابً الٗغبي في  الاؾخدؿان  : اج٤ٟ اإلاال٨ُت والخىُٟت ٖلى ؤنَّ " ألاخ٩ام"بالخمغ، َو

 . (1353)(ألازظ بإ٢ىي الضلُلحن, وهدٍى للباجي, ٞهظا م٣بى٫  اجٟا٢ا ممً ٣ًى٫ بال٣ُاؽ

عيحن جغظَُذ ؤخِض الضلُلحن اإلاخٗا و٢ا٫ الكُش دمحم الخًغ خؿحن: )وبطا ٧ان الاؾخدؿاُن 

 اُٞما ًتراءي للمجتهض ؤو الى
 
 .(1354)بحن ؤَل الٗلم( ْغ ال ًيبػي ؤن ًجغي في صخخه ازخالٝ

لهم في ولهظا ٢ا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ ٖىض ؤو٫ مؿإلت الاؾخدؿان في ٦الم الكاَبي: )

بإ٢ىي  ٢ُاٍؽ  بلى ٢ُاؽ ؤ٢ىي، ومجها جسهُُو  ًٖ ٢ُاٍؽ  ؤهه الٗضو٫ُ  الاؾخدؿان ٖباعاث: مجها

ُا ػاثضا، ومجهامىه، و  ًى٣ضح في  صلُل   :ٖلى َظًً ال ًسال٠ ُٞه ؤخض، بال ؤهه لِـ صلُال قٖغ

 ٌَ ٖىه، ٞةن ٧ان بمٗجى ؤهه ماص بلى الك٪ ُٞه، ٞباَل ؤن ٩ًىن  غ ٖلُه الخٗبحُر ُٗؿ طًَ املجتهض 

ًٖ خ٨م الضلُل  الٗضو٫ُ  :صلُال، وبن ٧ان ٖلى ؤهه زابذ مخد٤٣، ٞلِـ بؼاثض ًٖ ألاصلت، ومجها

ى الٗاصة إلاهلخت الىاؽ، ٦ضزى٫ الخمام، والكغب مً الؿ٣اء، مما ال ًدضص ُٞه ػمان بل

الاهخٟإ وال م٣ضاع اإلاإزىط مً اإلااء، ٣ُٞل ٖلُه: بن ٧اهذ الٗاصة زابخت في ػمىه ٖلُه الؿالم، 

مجهم  بالؿىت ال باالؾخدؿان، وبن ٧اهذ في ٖهغ الصخابت مً ٚحر به٩اعٍ  ٣ٞض زبذ الخ٨ُم 

                                              

 522 - 4/520( ٢ىاَ٘ ألاصلت 1351)

 ٣ُٞه مال٩ي، ٢حرواوي ألانل. هؼ٫ نٟا٢ـ وجىفي بها.لخؿً ٖلي بً دمحم الغبعي اإلاٗغوٝ باللخمي. ؤبى ا( 1352)

ه. ٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى: )و٧ان ؤبى الخؿً ٣ٞحها ٞايال صًىا مٟخُا مخٟىىا، طا خٔ مً ألاصب  اعث ٞخاٍو ْهغ في ؤًامه. َو

ٗض الىاؽ نِخا في بلضٍ. وب٣ي بٗض ؤصخابه، ٞداػ والخضًض، ظُض الىٓغ، خؿً ال٣ٟه، ظُض الٟهم. و٧ان ٣ُٞه و٢خه، ؤب

ج الخالٝ في  ى مٛغي بخسٍغ ٣ُت ظملت. ٢ا٫: وله حٗل٤ُ ٦بحر ٖلى اإلاضوهت ؾماٍ بـ"الخبهغة"، مُٟض خؿً، َو عثاؾت بالص بٍٞغ

٢ىاٖض جه في ال٨شحر ًٖ ااإلاظَب واؾخ٣غاء ألا٢ىا٫، وعبما اجب٘ هَٓغٍ ٞسال٠ اإلاظَب ُٞما جغجر ٖىضٍ, ٞسغظذ ازخُاع 

 ًَ الم  8/109( عخمه هللا(. جغجِب اإلاضاع٥ 478الخل٤ مكهىع اإلاظَب، جىفي ؾىت زمان وؾبٗحن ) اإلاظَب. و٧ان خؿ , وألٖا

 4/328للؼع٦لي 

 150 - 1/149 ( ال٨ٟغ الؿامي1353)

ٗت ؤلاؾالمُت نالخت ل٩ل ػمان وم٩ان )م 1354)  (83( الكَغ
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 ,ن ٧اهذ ٚحٍر ٖاصة، ٞةن ٧ان هها ؤو ٢ُاؾا مما زبدذ حجُخه، ٣ٞض زبذ بظل٪ٞةظمإ، وب

ت وظم٘ الهالجحن، و٦ظا ؾاثغ الترزهاث التي  ٠ مً ال٣غى والٍٗغ ِ
ّ
ا اإلاال ٧األمشلت التي ط٦َغ

 
 
مً ألاصلت ... بلخ"، و٢ىله: "وله  وعصث ؤصلتها بالىو ؤو ال٣ُاؽ، وبه حٗلم ما في ٢ىله: "َظا همِ

مشلت ... بلخ" الظي ًُٟض ْاَُغٍ ؤن َظٍ اإلاىاي٘ مما ُٞه ج٣ضًُم الاؾخضال٫ اإلاغؾل في الكٕغ ؤ

بط هي زابخت بالىو، وؤما بن ٧ان قِئا آزغ لم ًشبذ حجُخه، ٞهى  ,ٖلى ال٣ُاؽ، ولِـ ٦ظل٪

 ي مغصوص، ٢ا٫ الباجي: "الاؾخدؿان الظي طَب بلُه ؤصخاب مال٪ َى الٗضو٫ بلى ؤ٢ى 

ظا َى الضلُل، ٞةن الضلُلحن، ٦خسهُو بُ٘ ع  ب بالخمغ"، ٢ا٫: "َو َب الٗغاًا مً بُ٘ الَغ

٠  ؾمٍى اؾخدؿاها، ٞال مكاخت في الدؿمُت"... ٢ا٫ ابً الخاظب: "ال ًخد٤٣ اؾخدؿان  
َ
مسخل

 . (1355)(ًٍ بَٗض ُٞه"، وجبٗه ٖلى طل٪ َم 

ُٕ ٢ا٫ الؿٗض: )و  في  والخ٤ ؤهه ال ًىظض في الاؾخدؿان ما ًهلر مدال للجزإ, بط لِـ الجزا

 . (1356)(الدؿمُت, ألهه انُالح

٤ ٖلُه هها ٧ان ؤو بظماٖا ؤو  ِث غَّ وبٗضما اؾخ٣َ ٢ا٫: ) َٟ آلاعاُء ٖلى ؤهه اؾم  لضلٍُل مخ

ـِ الضلُل مً ٚحر  ٤ُ ٖلى هٟ
َ
ُل ًُ ٢ُاؾا زُٟا بطا و٢٘ في م٣ابلت ٢ُاٍؽ حؿب٤ بلُه ألاٞهاُم ختى ال 

م بهه ٚلب في انُالح ألانى٫ ٖلى زالٝ, ز عِ م٣ابلت, ٞهى حجت ٖىض الجمُ٘ مً ٚحر جهىُّ 

 .(1357)(ال٣ُاؽ الخٟي زانت, ٦ما ٚلب اؾُم ال٣ُاؽ ٖلى ال٣ُاؽ الجلي, جمُحزا بحن ال٣ُاؾحن

ًُ  الخ٤َّ  و٢ض جلخو مً َظٍ اإلاؿإلت ؤنَّ : )"جهاًت الؿى٫" و٢ا٫ ؤلاؾىىي في   ما ٢اله اب

 ُٞه الخاظب، وؤقاع بلُه آلامضيُّ 
 
٠

َ
 .(1358)(ؤهه ال ًخد٤٣ اؾخدؿان  مسخل

٢لذ: َظا مً خُض الخإنُل والخ٣ؿُم ألانىلي, زم ٢ض ًجغي الخالٝ بحن ال٣ٟهاء ٖىض 

٘ ٌِ الجملت مً : )" اللم٘", ولهظا ٢ا٫ الكحراػي في (1359)الخَٟغ بن ٧ان الاؾخدؿان جسهَُو بٗ

 
ُ
ى٨ٍِغ ؤخض, ِٞؿ٣ِ الخالٝ ًُ ها ؤو الخ٨م بإ٢ىي الضلُلحن, ٞهظا مما ال  هُّ

ُ
س ًَ  في الجملت بضلٍُل 

دهُ   اإلاؿإلت, ٍو
ُ
  ل الخالٝ

 
مىن ؤجها ؤصلت   في ؤُٖان ألاصلت التي ًٖؼ

َ
ىا بها الجملت ؤو صلُل هُّ ز

 .(1360)ؤ٢ىي مً صلُل(

                                              

 5/193( اإلاىا٣ٞاث 1355)

ذ( 1356)  2/162 الخلٍى

 2/163الؿاب٤ ( 1357)

 ( ٍ ال٨خب الٗلمُت.367)م  جهاًت الؿى٫ ( 1358)

 (245( واهٓغ: يىابِ اإلاهلخت )م 1359)

 (121اللم٘ )م ( 1360)
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٘ ال ٌؿخلؼم ازخالٞا في  ى ؤن الازخالٝ في الخَٟغ ظا ٌٗؼػ ما ٢غعهاٍ ؾاب٣ا, َو ٢لذ: َو

ا نالخا ألانى٫, ولهظا ٞةن الخاٞٔ ابً ٖبض البر الظي ه٣لىا  ه في حجُت الؿىت مً ٦المَٞغ

ٍغ لهظا ألانل  ا مً ألانى٫ بط ٧ل ؾىت ؤنل بظاتها, م٘ ج٣ٍغ ٢ض اٖترى ٞةهه وبن زالٟذ ٚحَر

ىتؾىت  َُّ ظٍ الؿىت هي ما ؤزغظه الترمظي في  مٗ ًٖ  "ؾيىه"بإجها زالٟذ ؤنىال ُمجَمٗا ٖلحها, َو

غة ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "الٓهغ ًغ٦ب بطا ٧ان ىها, ولبن الضع ٌكغب بطا ٧ان  ؤبي ٍَغ مَغ

ه  كغب ه٣ٟخه". ٢ا٫ الترمظي: )َظا خضًض خؿً صخُذ ال وٗٞغ لى الظي ًغ٦ب َو ىها, ٖو مَغ

غة, و٢ض عوي ٚحر واخض َظا الخضًض ًٖ  ا بال مً خضًض ٖامغ الكٗبي ًٖ ؤبي ٍَغ ٖى مٞغ

ا, والٗمل ٖلى َظا الخضًض ٖىض بٌٗ  غة مى٢ٞى مل ًٖ ؤبي نالر ًٖ ؤبي ٍَغ ؤَل الٗلم, ألٖا

ً بصخيء(. ى ٢ى٫ ؤخمض وبسخ٤, و٢ا٫ بٌٗ ؤَل الٗلم: لِـ له ؤن ًيخٟ٘ مً الَغ  َو

ُٕ " جدٟت ألاخىطي"٢ا٫ ناخب  ُه حجت إلاً ٢ا٫: ًجىػ للمغتهً الاهخٟا ً بطا  : )ٞو بالَغ

ى ٢ى٫ُ  اثٟت ٢الىا ؤًيخ ٢ام بمهلخخه ولى لم ًإطن له اإلاال٪, َو ٟ٘ اإلاغتهً مً ؤخمض وبسخا١, َو

 ً ماخبالغ٧ىب والالَغ إلاٟهىم الخضًض, وؤما صٖىي ؤلاظما٫  ,لب ب٣ضع الى٣ٟت وال ًيخٟ٘ بٛحَر

ظا ًسخو باإلاغتهً ,٣ٞض ص٫ بمىُى٢ه ٖلى بباخت الاهخٟإ في م٣ابلت الاهٟا١ ألن الخضًض  ,َو

ىن ل٩ىهه مال٪ ع٢بخه ال ل٩ىهه  ,وبن ٧ان مجمال ل٨ىه ًسخو باإلاغتهً ألن اهخٟإ الغاًَ باإلاَغ

 ٖلُه بسالٝ اإلاغتهً.مى٣ٟا 

 
َ
ىن بصخيء, وجإولىا الخضًض ل٩ىهه وعص ٖلى  وطَب الجمهىع بلى ؤن اإلاغتهً ال ًيخٟ٘ مً اإلاَغ

 زالٝ ال٣ُاؽ مً وظهحن: 

كغب بٛحر بطهه. ؼ لٛحر اإلاال٪ ؤن ًغ٦ب َو  ؤخضَما: الخجٍى

 جًمُىه طل٪ بالى٣ٟت ال بال٣ُمت. :والشاوي

 
ُ
٘  ٖلحها وآزاع  زابخت ال ٖىض ظمه ٢ا٫ بً ٖبض البر: َظا الخضًض ىع ال٣ٟهاء ًغصٍ ؤنى٫  ُمجَم

 ًُ 
َ
ًِ ٖمغ: سخل  ب

ُ
ض٫ ٖلى وسخه خضًض عواٍ  ."ال جدلب ماقُت امغت بٛحر بطهه"٠ في صختها, ٍو

 اهخهى. .البساعي 

ا  و٢ا٫ الكاٞعي: ٌكبه ؤن ٩ًىن اإلاغاصُ  هغ لم ًمى٘ الغاًَ مً صَع ً طاث صع ْو مً َع

ا, ٞهي مدلىبت ومغ٧ىبت  هَغ ً, واٖتريه الُداوي بما عواٍ َكُم ًٖ ْو له ٦ما ٧اهذ ٢بل الَغ

ىهت ٞٗلى اإلاغتهً ٖلٟها" الخضًض, ٢ا٫:  ا في َظا الخضًض ولٟٓه: "بطا ٧اهذ الضابت مَغ ػ٦ٍغ

م  ٞخٗحن ؤن اإلاغاص اإلاغتهً ال الغاًَ, زم ؤظاب ًٖ الخضًض بإهه مدمى٫   ٖلى ؤهه ٧ان ٢بل جدٍغ
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 الغبا, ٞلما خغم الغبا اعجٟ٘ م
ُ
٣ٗب بإن اليسخ ال ًشبذ باالخخما٫, ا ؤبُذ في َظا للمغتهً, وح

 ُ٘ ش في َظا مخٗظع, والجم  بحن ألاخاصًض مم٨ً. والخاٍع

و٢ض طَب ألاوػاعي واللُض وؤبى زىع بلى خمله ٖلى ما بطا امخى٘ الغاًَ مً ؤلاهٟا١ ٖلى 

ىن, ُٞباح خُيئظ للمغتهً ؤلاهٟا١ ٖلى الخُىان خٟٓا لخُاجه وإلب٣ اء اإلاالُت ُٞه, وظٗل له اإلاَغ

ض ٢ضع طل٪ ؤو ٢ُمخه ٖلى ٢ضع  في م٣ابلت ه٣ٟخه الاهخٟإ بالغ٧ىب ؤو بكغب اللبن بكٍغ ؤال ًٍؼ

 ."ٞخذ الباعي "ٖلٟه, وهي مً ظملت مؿاثل الٟٓغ, ٦ظا ؤٞاص الخاٞٔ في 

  ٢لذ: خمُل 
ُ
ىن زالٝ الٓاَغ,  الخضًض ٖلى ما بطا امخى٘ الغاًَ مً ؤلاهٟا١ ٖلى اإلاَغ

ًُ  : بهه ج٣ُُض  " ؾبل الؿالم"في  و٢ا٫ ُِّ للخضًض بما لم  . وؤما ٢ى٫ُ ٣ بً ٖبض البر: ًض٫  ض به الكإع

ٖلى وسخه خضًض بً ٖمغ: "ال جدلب ماقُت امغت بٛحر بطهه" ُٟٞه ما ٢ا٫ الخاٞٔ في ظىاب 

ش في َظا مخٗظع, والجم٘ بحن الخضًشحن  الُداوي ِمً ؤنَّ اليسخ ال ًشبذ باالخخما٫, والخاٍع

ش, ٖلى ؤهه ال ًدمل ٖلُه بال بطا " الؿبل"م٨ً, و٢ا٫ في م ت الخاٍع : ؤما اليسخ ٞال بض له مً مٗٞغ

 ًُ  حٗظع الجم٘, وال حٗظع َىا, بط 
َ
ىهت اهخهى. ٖمىمُ  وُّ س  الىهي باإلاَغ

 
ُ
  ه بإنَّ وؤما ٢ىل

َ
 ؤًًا  ٘  جَم ًغصٍ ؤنى٫  ُم  الخضًض

َ
ٖلحها وآزاع زابخت ُٟٞه ؤنَّ َظا الخضًض

ُ٘ ؤنل  مً ؤنى  ٗت, والجم بحن َظا ألانل وجل٪ ألانى٫ املجم٘ ٖلحها وجل٪ آلازاع  ٫ الكَغ

 الشابخت التي ؤقاع بلحها مم٨ً.

وؤما ٢ى٫ الجمهىع بإن الخضًض وعص ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ مً وظهحن الخ, ُٟٞه ما ٢ا٫ 

ى ٢ىله : ومً طل٪ ٢ى٫ُ " ؤٖالم اإلاى٢ٗحن"الخاٞٔ بً ال٣ُم في   بًٗهم بن الخضًض الصخُذ َو

دلب الى٣ٟت" ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ لى الظي ًغ٦ب ٍو ً مغ٧ىب ومدلىب, ٖو ػ لٛحر  ,"الَغ ٞةهه َظىَّ

دلبها ويمىه طل٪ بالى٣ٟت, ٞهى مسال٠ لل٣ُاؽ مً وظهحن,  اإلاال٪ ؤن ًغ٦ب الضابت ٍو

  والهىاب ما ص٫ ٖلُه الخضًض, و٢ىاُٖض 
ُ
ٗت وؤنىل ً بطا ٧ان  ها ال ج٣خطخي ؾىاٍ, ٞةنَّ الكَغ الَغ

وللمغتهً خ٤ الىز٣ُت,  ,ُٞه خ٤ اإلال٪ للمال٪و  ,خ٤ هللا ؾبداههلمدترم في هٟؿه هى ٞخُىاها 

ً م٣بىيا بُض اإلاغتهً, ٞةطا ٧ان بُضٍ ٞلم ًغ٦به ولم ًدلبه طَب  و٢ض قٕغ هللا ؾبداهه الَغ

هٟٗه باَال, وبن م٨ً ناخبه مً ع٧ىبه زغط ًٖ ًضٍ وجىز٣ُه, وبن ٧ل٠ ناخبه ٧ل و٢ذ ؤن 

٤ ٖلُه ٚاًت اإلاك٣ت, وال ؾُما م٘ بٗض اإلاؿاٞت, وبن ٧ل٠ اإلاغتهً بُ٘ اللبن ًإحي ًإزظ لبىه ق

وخٟٔ زمىه للغاًَ ق٤ ٖلُه, ٩ٞان بم٣خطخى الٗض٫ وال٣ُاؽ ومهلخت الغاًَ واإلاغتهً 

  ٘ ٗىى ٖجهما بالى٣ٟت, ٟٞي َظا ظم بحن  والخُىان ؤن ٌؿخىفي اإلاغتهً مىٟٗت الغ٧ىب والخلب َو

حر الخ٣حن,    ٞةنَّ اإلاهلخخحن وجٞى
 
ٖلى ناخبه, واإلاغتهً بطا ؤه٤ٟ ٖلُه ؤصي  ه٣ٟت الخُىان واظبت
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ٖىه واظبا وله ُٞه خ٤, ٞله ؤن ًغظ٘ ببضله, ومىٟٗت الغ٧ىب والخلب ًصر ؤن ٩ًىها بضال, 

لؼم بٗىى ما ؤه٤ٟ اإلاغتهً, وبن ٢ُل للمغتهً ال  :ٞإزظَا زحر  مً ؤن تهضع ٖلى ناخبها باَال, ٍو

ولم حؿمذ هٟؿه بالى٣ٟت ٖلى الخُىان, ٩ٞان ما ظاءث به  ,به غاع  بيطل٪ ٧ان في  ,عظٕى ل٪

ٗت َى الٛاًت التي ما ٞى٢ها في الٗض٫ والخ٨مت واإلاهلخت شخيء ًسخاع, زم ط٦غ بً ال٣ُم  الكَغ

الم"٦الما خؿىا مُٟضا مً قاء الى٢ٝى ٖلُه ٞلحرظ٘ بلى   ."ألٖا

ٟت َظا الخضًض الصخُذ جاب ًٖ صٖىي مسال: وٍُ " الىُل"و٢ا٫ ال٣اضخي الكى٧اوي في 

ٍى ؤعجَر مجها بٗض حٗظع ٞال جغص بال بمٗاعِ  ,الؿىت الصخُدت مً ظملت ألانى٫  لؤلنى٫ بإنَّ 

ً خضًض بً ٖمغ بإهه ٖامٌّ وخضًض الباب زام, ُٞبجى الٗام ٖلى الخام, واليسخ  الجم٘, ٖو

الاخخما٫ م٘ ال ًشبذ بال بضلُل ٣ًطخي بخإزغ الىاسخ ٖلى وظه ًخٗظع مٗه الجم٘, ال بمجغص 

 ؤلام٩ان, اهخهى ٦الم الكى٧اوي.

  ؤنَّ  ٞالخانُل 
َ
  الباب صخُذ   خضًض

َ
مً ؤنى٫  م, لِـ بميؿىر, وال ًغصٍ ؤنل  مد٨

ى صلُل   ٗت وال ؤزغ مً آلازاع الشابخت, َو ىهت بى٣ٟتها  الكَغ ذ في ظىاػ الغ٧ىب ٖلى الضابت اإلاَغ نٍغ

ى ٢ى٫ ؤخمض وبس ىهت بى٣ٟتها, َو خا١ ٦ما ط٦ٍغ الترمظي, وؤما ٢ُاؽ وقغب لبن الضع اإلاَغ

ىهت ٣ُٞاؽ  م٘ الٟاع١, َظا ما ٖىضي, وهللا حٗالى  ىهت والضع اإلاَغ ىهت ٖلى الضابت اإلاَغ ألاعى اإلاَغ

 .(1361)ت" خدٟ"الؤٖلم( اهخهى ٦الم ناخب 

٢لذ: زم الظي ًٓهغ بٗض بمٗان الىٓغ في مؿمى الاؾخدؿان ؤهه لِـ صلُال, بل َى 

 لل٣ُٟه, ٞاإلاؿم
 
ٝ ا جهغُّ بلى ُٞما ًٓهغ ى اؾخدؿاها َى ٖضو٫ ال٣ُٟه باإلاؿإلت ًٖ خ٨م هٓاثَغ

ُا ٖلى الٟغ١ اإلاازغ ٧ان اؾخدؿاها  خ٨م آزغ, ٞةن ٧ان لل٣ُٟه صلُل   والخالٝ صخُدا, قٖغ

ى َذ ال ًًغ, ولهظا ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: ) مٗه ٖىضثظ في الدؿمُت ٞدؿب, َو   ؤنَّ  ٖٞغ
َ
 الخالٝ

٘   لٟٓيٌّ  غ ٖىضها بهما َى ظُٗل بلى هٟـ الدؿمُت،  عاظ
َ
  وؤنَّ اإلاى٨

ً
 مً ؤنى٫ الاؾخدؿان ؤنال

ٗت مٛاًغا لؿاثغ ألاصلت, وؤما اؾخٗما٫ُ  , وبن لم ٨ًً (1362)(لٟٔ الاؾخدؿان ٞلؿىا هى٨ٍغ الكَغ

لى َظا ٞما صر  خالٝله صلُل صخُذ, ٧ان اؾخدؿاها ٞاؾضا, وال مٗه في الدؿمُت واإلاٗجى, ٖو

اؾخضال٫  مً يغوب الاؾخضال٫, و٧لُّ  ٤ وبهما َى يغب  مً الاؾخدؿان لِـ َى صلُال ٦ما ؾب

ه: بزباُث 
ُ
  اإلاُلىب لؼوِم  قغعي خانل

ُ
ظٍ ال٩لُت ٗت, َو   لىهىم الكَغ

 
ٖلى ظمُ٘  ٢ايُت

ٍغ ؤن الاؾخدؿان لِـ قِئا ػاثضا ٖلى  الاؾخدؿاهاث, ولهظا ٢ا٫ الًٗض ؤلاًجي بٗض ج٣ٍغ

                                              

 387 - 4/385جدٟت ألاخىطي ( 1361)

٘ الخاظب ( 1362)  4/524ٞع
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 ال للجزإ, ٢لىا له في هُٟه: بهه ال صلَُل اؾخدؿاها ًهلر مد ألانى٫ ألاعبٗت: )ٞةطا ؤْهغ الخهُم 

 ُُ  (1363)هًض٫ ٖلُه, ٞىظب هٟ
َ
َٖ , إلِا ُت ُم  ٖضمَ  ؤنَّ  َذ ْم لِ ا   ٥  عَ ْض الضلُل في هٟي ألاخ٩ام الكٖغ

 .(1364)قغعي(

ض َظا ؤجهم ٢ض ط٦غوا ؤ٢ؿامَ  ٍا ٤ زبىجه, ٣ٞا٫  مضع٦هالاؾخدؿان مً خُض  ٍو ٍغ َو

  ظ٘ بلحها في الاؾخدؿان ٞهي ال٨خاُب والدجت التي ًغ : )في "الٗضة"  ال٣اضخي ؤبى ٌٗلى
ً
، والؿىت جاعة

 . (1365)(ؤزغي، وؤلاظمإ زالشت

ى ما زبذ باألزغ, مشل الؿلم وؤلاظاعة وب٣اء الهىم و٢ا٫ البزصوي: ) لالؾخدؿان ؤ٢ؿام, َو

ى جُهحر  ى الاؾخهىإ، ومىه ما زبذ بالًغوعة، َو م٘ ٞٗل الىاسخي, ومىه ما زبذ باإلظمإ, َو

 .(1366)(وألاواويالخُاى وآلاباع 

ى ٣ًخطخي الخسهَُو مشل الخاظت، ٢ُل: َظا ٣ًى٫ به بطا ؤبضوا مٗجً ٢ا٫ ابً جُمُت: )

 ُ٘ ُ٘  ظمُ ٖلماء الؿىت، مشل بباخت اإلاُخت للمًُغ للًغوعة، ونالة اإلاٍغٌ  ألامت، بل ظمُ

 .(1367)(٢اٖضا للخاظت، وهدى طل٪

                                              

ؿَىض بلى صلُل ٞهى مى٣ىى(.  (1363) ٌُ ٢ا٫ ؤبى ب٨غ ال٣ٟا٫ الكاشخي: )بنَّ م٣ٗىال ٖىض ؤَل الىٓغ ؤنَّ ٧لَّ ٢ى٫ٍ لم 

ٗت )م ]مدا  ([20ؾً الكَغ

جي: )و  ا, ٞالظي ًخمؿ٪ به  ؤظمٗذ ألامت ٢اَبت ٖلى ؤن مً ٢ا٫ ٢ىال بٛحر صلُل ؤو ؤماعة مىهىبٍت ٢ا٫ الجٍى قٖغ

 [3/314الخلخُو ] (.باَل

ي:  ٌُ  ٖلُه، ٞةهه مغصوص   ال صلَُل  ٢ى٫ٍ  ٧لُّ )و٢ا٫ الؿَُى ل اإلاىاَب في] .(به ضُّ ٗخَ ال   [(45)م  ازخالٝ اإلاظاَب ظٍؼ

ال ًلؼم ِمً ٖضم الضلُِل ٖضُم اإلاضلى٫، ٦ما ال ًلؼم مً ٖضم اإلالؼوم ٖضُم الالػم، ألنَّ الضلُل َى ابً جُمُت: )٢ا٫ و 

ً الػما لآلزغ ملؼوما له، ٧الخ٨م الكغعي والضلُل  اإلالؼوم، بال ؤن ج٩ىن اإلاالػمت مً الجاهبحن، بدُض ٩ًىن ٧لٌّ مً ألامٍغ

زبذ الخ٨ُم الكغعي، وبطا زبذ الخ٨م الكغعي ٞال بض له مً صلٍُل قغعي, ٞلما ٧ان الكغعي، ٞةهه بطا زبذ الضلُُل الكغعي 

 [2/286ظام٘ اإلاؿاثل ]الخالػم مً الجاهبحن ظاػ الاؾخضال٫ُ بصبىِث ٧ّلٍ مجها ٖلى زبىث آلازغ، وباهخٟاثه ٖلى اهخٟاثه(. 

ظا ؤن ٣ًا٫: الخ٨م الكغعي ال ًشبذ بال بضً مؿال٪ هٟي الخ٨م: )ط٦غ مِ لهظا و  لُله، والضلُل مىخ٠، ٞال ًشبذ. َو

ظا مًمىهه ؤن زبىث الخ٨م في خ٣ىا بضون صلُل مىخ٠، والضلُل مىخ٠، ُٞيخٟي الخ٨م،  ٌؿمى خهغ اإلاضاع٥ وهٟحها، َو

 ًَ ذ الصخيُء بضون صلُله، ٞهظا مما لِـ ٖلُىا شبُ وبطا اهخٟى ؤخُض الى٣ًُحن زبذ آلازغ. والضلُُل وبن ٧ان ال ًى٨ٗـ، بل ٢ض 

ها، ٞال جشبذ بضون صلُلهامٗٞغ  [2/284ظام٘ اإلاؿاثل ](. ُخه. وؤما ألاخ٩اُم التي هي ألامُغ والىهي، التي ٖلُىا ؤن وٗٞغ

ى ألاصلت ألاعبٗت الخ٨َم  نَّ )ب٢ا٫ الكهاب اإلاغظاوي: و   [(409)م  هاْىعة الخ٤] .(الكغعي ًيخٟي باهخٟاء ُمْضَع٦ِه, َو

 3/576( قغح مسخهغ ابً الخاظب لئلًجي 1364)

 5/1607( الٗضة 1365)

 6 - 4/5( ٦ك٠ ألاؾغاع 1366)

 2/178( ظام٘ اإلاؿاثل 1367)
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ِهض مً  ٖلى قِئا ػاثضاؤن ما ؾمي اؾخدؿاها لِـ  ُٞخدهل ُٖ ٗتما  َٟ  ؤصلت الكَغ ٤ اإلاخ

 ٖلحها.

ً  اٖلم ؤن الظي اؾخ٣غ ٖلُه عؤُي : )في خاقِخه ٖلى الًٗض ٢ا٫ الؿٗض َى ؤنَّ اإلاخإزٍغ

ى حجت, ألنَّ   ًٖ صلٍُل ٣ًابل ال٣ُاَؽ الجلي الظي حؿب٤ بلُه ألاٞهام, َو
 
الاؾخدؿاَن ٖباعة

 بظماٖا, ألهه بما باألزغ ٧الؿلم وؤلا 
 
ه بالضالثل التي هي حجت

َ
ظاعة وب٣اء الهىم في اليؿُان, زبىج

وبما باإلظمإ ٧االؾخهىإ, وبما بالًغوعة ٦ُهاعة الخُاى وآلاباع, وبما بال٣ُاؽ الخٟي 

وؤمشلخه ٦شحرة, واإلاغاُص باالؾخدؿان في الٛالب ٢ُاؽ  زٟي ٣ًابل ٢ُاؾا ظلُا, وؤهذ زبحر  بإهه 

٦ِغ مً ألاصلت
ُ
 . (1368)(ٖلى َظٍ الخٟاؾحر لِـ صلُال زاعظا ٖما ط

ى ْىه مىاؾبا ؤو مكابها, ٞةهه بن ٧ان مىعص الاؾخدؿان َى ؤًًا مٗجً ٢ا٫ ابً جُمُت: )و 

 ًُ ذ طل٪ باألصلت الضالت ٖلى جإزحر طل٪ الىن٠، ٞال ٩ًىن ٢ض جغ٥ شبِ ًدخاط خُيئظ بلى ؤن 

 ًُ بُجها وبحن  ىظب الٟغ١َ ال٣ُاَؽ بال ل٣ُاٍؽ ؤ٢ىي مىه، الزخهام نىعة الاؾخدؿان بما 

ا، ٞال ًَ  ٚحَر  . (1369)(ؤو ٢ُاؽ ط ًٖ هّوٍ سغُ ٩ًىن خُيئظ لىا اؾخدؿان  

خهام"و٢ا٫ الكاَبي في  ى بما ال٣ُٗل  الاؾخدؿاَن  بنَّ : )" الٖا  ال ٩ًىن بال بمؿخدِؿً، َو

ُٕ  ,ؤو الكٕغ   ؤما الكغ
ُ
غِٙ مجهما، ألنَّ ه واؾخ٣باُخ ٞاؾخدؿاه

ُ
ألاصلت ا٢خًذ طل٪، ٞال  ه ٢ض ٞ

 
َ
ٖلى ال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ وما ًيكإ  جغظمٍت له ػاثضةٍ  ِ٘ لدؿمُخه اؾخدؿاها، وال لىي ٞاثضة

ٖجهما مً ال٣ُاؽ والاؾخضال٫, ٞلم ًب٤ بال ال٣ٗل َى اإلاؿخدؿً، ٞةن ٧ان بضلٍُل ٞال ٞاثضة 

ا، وبن ٧ان بٛحر صلُل ٞظل٪ َى البضٖت التي  ه بلى ألاصلت ال بلى ٚحَر لهظٍ الدؿمُت، لغظٖى

 
ُ
 .(1370)ً(ؿخدَؿ ح

ًٖ م٣خطخى ال٣ُاؽ في  وؤما الٗضو٫ُ ٢ا٫ ابً عقض: )لهىي, ولهظا ٢لذ: والبضٖت بيذ ا

ٍ٘ مً اإلاىاي٘ اؾخدؿاها إلاًٗجى ال جإزحَر له في الخ٨م، ٞهى مما ال ًجىػ بةظمإ, ألهه مً  مىي

ِم  ل، ٢ا٫ ٖؼ وظل: } الخ٨م بالهىي املخغَّ ْعِى بىّوِ الخجًز
َ ْ
 ِفي ألا

ً
ت َٟ ِلُ

َ
َىا٥َ ز

ْ
ل َٗ ا َظ اَصاُووُص ِبهَّ ًَ

اْخ 
َ
ٞ ِ

َّ
ًْ َؾِبُِل اَّلل َٖ  ٪َ

َّ
ل ًِ

ُُ َهَىي َٞ
ْ
ِ٘ ال ِب

َّ
د
َ
 ج
َ
َخ٤ِّ َوال

ْ
اِؽ ِبال ْم َبْحَن الىَّ

ُ
  .(1371){ آلاًت(٨

                                              

 577 - 3/576خاقُت الؿٗض ٖلى الكغح الًٗضي ( 1368)

 2/197ظام٘ اإلاؿاثل ( 1369)

خهام 1370)  3/44( الٖا

 4/157البُان والخدهُل ( 1371)
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ُ٘ ولظل٪ ٢ا٫ ؤبى ب٨غ الغاػي الجهام في "الٟهى٫" : ) ما ٣ًى٫ ُٞه ؤصخاُبىا  ظمُ

 . (1372)(ىي باالؾخدؿان ٞةجهم بهما ٢الٍى م٣غوها بضالثله وحججه, ال ٖلى ظهت الكهىة واجبإ اله

لى َظا   مازغ ًمى٘ َغصَ  ال ًجىػ الٗضو٫ُ ٖٞو
 ًٖ ال٣ُاؽ بال في مدّلٍ ْهغ ُٞه ٞغ١ 

ظا مٗجى ٢ى٫ِ  ت ال٣ُاؽ, ٢ا٫ ابً جُمُت: )َو لل٣ًاء ما اؾخ٣ام  ـْ : "٢ِ (1373)بًاؽ بً مٗاٍو

جمى٘  مٟاؾَض  بدهى٫ِ  ً", ٞإمغ بمسالٟت ال٣ُاؽ بطا حٛحر ألامُغ ال٣ُاؽ، ٞةطا ٞؿض ٞاؾخدِؿ 

ظا مً باب ال٣ُاؽ ا، َو حَر . وؤخمض ٢ا٫ باالؾخدؿان ألظل الٟاع١ بحن نىعة الاؾخدؿان ٚو

 ِ
ّ
ظا خ٤ٌّ جسهُو الٗلت للٟاع١ اإلااز ذ الٗلت مً ٚحر (1374)غ، َو هَّ

ُ
, وؤه٨غ الاؾخدؿاَن بطا ز

                                              

 4/226( الٟهى٫ في ألانى٫ 1372)

ت ؤبى وازلت اإلاؼوي ٢اضخي البهغة، الٗالمت، ؤبى وازلت... بًاؽ بً مٗاٍو: ) 155 /٢5ا٫ الظَبي في ؾحر الىبالء ( 1373)

ب قُسىا اإلاؼي ؤزباَعٍ في "تهظًبه"، وابً ٖؿا٦غ  ٧ان ًًغب به اإلاشل في الظ٧اء، والضَاء، والؿاصص، وال٣ٗل... واؾخٖى

ً وماثت، ٦هال كٍغ  (.٢بله. جىفي: ؾىت بخضي ٖو

خ٨م ًٖ الٗلت م٘ وظىصٍ َى اإلال٣ب بالى٣ٌ ؤو ( : )جسل٠ ال458اء الٛلُل" )م ٟ( ٢ا٫ الٛؼالي في "ق1374)

ٞإ٦ثر بضون  جسهُو الٗلت: ٖباعة ًٖ وظىصَا في نىعةٍ : ) 5/1938و٢ا٫ ال٣غافي في "قغح املخهى٫" جسهُو الٗلت(. 

ى اإلاؿمى بالى٣ٌ ٖلى الٗلت(.  ال مٗجى لخسهُو الٗلت بال : ) 1/434و٢ا٫ الُىفي في "قغح مسخهغ الغويت" خ٨مها، َو

ى ٖضمُ وظىص خ غاص(. ٨مها في بٌٗ نىع وظىصَا صون بٌٗ، َو مؿإلت: : )( 332)م و٢ا٫ الٛؼالي في "اإلاؿخهٟى"  الَا

الٗلت واهخ٣ايها ؤو ًب٣حها ٖلت ول٨ً  م٘ وظىص الٗلت ًبحن ٞؿاصَ  الخ٨ِم  ٣َٞض  ازخلٟىا في جسهُو الٗلت, ومٗىاٍ ؤنَّ 

 مى٢ٗها(. سههها بما وعاءَ ًُ 

  الخامت التي وهي ,به الٗلت اإلاىظبت ىلت ٢ض ٌٗجمؿمى الٗو٢ا٫ ابً جُمُت: )
ُّ
 ًمخى٘ جسل

ُ
٠  ًُ خهىع الخ٨م ٖجها, ٞهظٍ ال 

ضزل ٞحها ما ٌؿمى ظؼءَ جسهُهُ  ضم اإلااو٘, ٞؿاثُغ  ها, ومتى اهخ٣ًذ ٞؿضث, ٍو ما ًخى٠٢  الٗلت؛ وقٍغ الخ٨م؛ ٖو

ُلبه ى ٣ًخطخي الخ٨َم ُٞه مٗجً  ٌٗجي: ؤنَّ  ,م٣خًُا للخ٨مبالٗلت: ما ٧ان  ىٖلُه ًضزل ٞحها, و٢ض ٌٗج الخ٨ُم  وبن لم ٨ًً  ,ٍو

ٍٍ ُٞمخى٘ جسل٠ الخ٨م ٖىه, ٞهظٍ ٢ض ٠٣ً خ٨مُ  مىظبا   ها ٖلى زبىث قغو
ُّ
 واهخٟاء مىاو٘, ٞةطا جسههذ ٩ٞان جسل

ُ
٠ 

لى َظا ُٞىجبر الى٣ُو  بالٟغ١, وبن ٧ان الخسل٠ ٖجها ال لٟىاث  الخ٨م ٖجها ل٣ٟضان قٍغ ؤو وظىص ماو٘ لم ٣ًضح ٞحها, ٖو

 ق
 
جامت بطا ٢ضع ؤجها ظمُٗها بكغوَها  ٍغ وال وظىص ماو٘ ٧ان طل٪ صلُال ٖلى ؤجها لِؿذ بٗلت؛ بط هي بهظا الخ٣ضًغ ٖلت

ضم مىاوٗها مىظىصة خ٨ما, والٗلت الخامت ًمخى٘ جسل٠ الخ٨م ٖجها (. مجمٕى ٞخسلٟه ًض٫ ٖلى ؤجها لِؿذ ٖلت جامت ,ٖو

 168 - 20/167الٟخاوي 

، ٞهظٍ متى د٤ُ٣ في َظا الباب ؤن الٗلت ج٣ا٫ ٖلى الٗلت الخامت، وهي اإلاؿخلؼمت إلاٗلىلهاالخو٢ا٫ في مىي٘ آزغ: )

ؿمى الؿبب صالا وصلُل الٗلت وهدى طل٪. ٞهظٍ بطا  ,، وحؿمى اإلاازغةوج٣ا٫ ٖلى الٗلت اإلا٣خًُت ,اهخ٣ًذ بُلذ باالجٟا١ َو

ا مً الهىع لم جٟ حَر ؿض. زم بطا ٧اهذ نىعة الٟٕغ التي هي نىعة اهخ٣ًذ لٟغ١ مازغ ًٟغ١ ُٞه بحن نىعة الى٣ٌ ٚو

الجزإ في مٗجى نىعة الى٣ٌ ؤلخ٣ذ بها، وبن ٧اهذ في مٗجى نىعة ألانل ؤلخ٣ذ بها. ٞمً ٢ا٫: بن الٗلت ال ًجىػ 

  ,ها مُل٣ا ال لٟىاث قٍغ وال لىظىص ماو٘جسهُهُ 
ُ
ِ ٞهظا مسُئ ٢ُٗا، و٢ىل

ّ
هم ألاثمت ألاعبٗت ه مسال٠ إلظمإ الؿل٠ ٧ل

م حَر  ٚو
ُّ
ًُ  هم في طل٪ ؤ٦ثُر ى ًىظب الٟغ١، و٦الُم هم ٣ًىلىن بخسهُو الٗلت إلاٗجً ، ٞةجهم ٧ل ظا مٗجى ٢ى٫ِ دهَ مً ؤن   غ. َو

 186 - 2/185(. ظام٘ اإلاؿاثل ألاثمت ألاعبٗت ها مظَُب مً ٢ا٫: جسهُهُ 
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َضٖىن ال٣ُاَؽ الظي َى خ٤ٌّ  ٞاع١ٍ  ًَ ظا ؤًًا َى  مازغ، ولظا ٢ا٫: " ٖىضَم لالؾخدؿان"، َو

حرُ  ؤه٨ٍغ الكاٞعيُّ  الظي الاؾخدؿاُن   ٚو
َ
ى مى٨ وما ٖض٫  َظا الاؾخدؿاَن  ٦ما ؤه٨غوٍ, ٞةنَّ  غ  ٍ، َو

٠ له ٣ًخطخي ٞغ٢ا وظمٗا بحن الهىعجحن بال صلٍُل قغعي، بل بالغؤي ٖىه مً ال٣ُاؽ املخالِ 

 ُ٘ الكٕغ ؤبضا، و٢ض ٢ا٫  الظي ال ٌؿدىض بلى بُاِن هللا وعؾىله وؤمغ هللا وعؾىله، ٞهى لِـ له وي

ُ }حٗالى: 
َّ
ْن ِبِه اَّلل

َ
ط
ْ
إ ًَ ْم 

َ
ًِ َما ل ً  الّضِ

ًَ ُهْم ِم
َ
ىا ل ُٖ َغ

َ
اُء ق

َ
َغ٧

ُ
ُهْم ق

َ
ْم ل

َ
 .(1375)({ؤ

 الاؾخدؿاَن  ٢ا٫ الؼع٦صخي في الاؾخدؿان: )و٢ض هىػٕ في ط٦ٍغ في ظملت ألاصلت بإنَّ لهظا و 

، والاؾخدؿاُن  ال٣ٗلي ال مجا٫َ  ؟ . الكغعي ال ًسغط ٖما ط٦غهاٍ، ٞما وظهُ  له في الكٕغ .. ط٦ٍغ

ُت،  بذجٍت  ولهظا ٢ا٫ الكاٞعي: ال٣ى٫ باالؾخدؿان باَل، ٞةهه ال ًىبئ ًٖ اهخدا٫ مظٍَب  قٖغ

 
ُ
ًُ  وما ا٢خًخه الدجت ُت َى الضً  . (1376)ه ؤم ال(ه هُٟؿ خؾىاء اؾخدؿي الكٖغ

ؤٞغؤًذ بطا ٢ا٫ الخا٦م واإلاٟتى في الىاػلت لِـ ٞحها هو : ) "ألام"الكاٞعي في  ؤلامام ٢ا٫

م ؤن ظاثؼا لٛحٍر ؤن ٌؿخدؿً زالٞه, ٣ُٞى٫ ٧ل زبر وال ٢ُاؽ و٢ا ٫: ؤؾخدؿً, ٞال بض ؤن ًٖؼ

ٞةن  ,مً الخ٨م والٟخُا الىاخض بًغوٍب  يء٣ُٞا٫ في الصخ ,خا٦م في بلض ومٟذ بما ٌؿخدؿً

وبن ٧ان ي٣ُا ٞال ًجىػ ؤن  ,هم ٞد٨مىا خُض قاءوا٧ان َظا ظاثؼا ٖىضَم ٣ٞض ؤَملىا ؤهَٟؿ 

ُٕ  :ال٣ُاؽ ي مجهم جغ٥َ ًغ  ين ٢ا٫ الظبو  ,ًضزلىا ُٞه ً ؤمغ َم  :٢ُل له ,ما ٢لذ بل ٖلى الىاؽ اجبا

 ُٖ ج٣ى٫ ال م ؤجُُٗه ؤ ,٥ َظابن اصعى ٖلُ٪ ٚحرُ  عؤًَذ  ٪؟ ؤَو بُاٖخ٪ ختى ٩ًىن ٖلى الىاؽ اجبا

ِمْغُث بُاٖخه
ُ
  ؟ ٨ٞظل٪ ال َاٖت ل٪ ٖلى ؤخٍض ؤَُ٘ بال مً ؤ

ُ
  إلاً ؤمغ هللاُ  وبهما الُاٖت

ُ
ه ؤو عؾىل

وعؾىله ٖلُه هها ؤو اؾخيباَا  وعؾىله باجباٖه وص٫ هللاُ  ٤ ُٞما ؤمغ هللاُ والخ ,بُاٖخه

 .(1377)بضالثل(

جي: ) ه٣ى٫ ل٩ل ُمؿخدِؿً: بم جى٨غ ٖلى مً ٌؿخدؿً ِيضَّ ما ولهظا ٢ا٫ الجٍى

َذ؟ ٞال ًجض له مضٞٗا, ٞةْن 
ْ
  اؾخدؿي

ُ
والاؾخضال٫، ٣ٞض زغط ًٖ  الترظُِذ  ١َ غُ ؾل٪ َ

 . (1378)الاؾخدؿان بلى َلب الضلُل(

اص بلى الدجت والضلُل, و"ؤ٫" في ٢ىلىا )الضلُل( ٖهضًت وٗجي بها الضلَُل   ٢لذ: ٞضاع ألامغ ٖو

ه ألاعبٗت اإلاكهىعة, و٦المُ  ُٖ ٖلى ؤن الاؾخدؿان زاعط ًٖ  الكاٞعي بىاء   اإلاخ٤ٟ ٖلُه, وؤهىا

                                              

 196 - 2/195ظام٘ اإلاؿاثل ( 1375)

 8/95البدغ املخُِ ( 1376)

 7/316( ألام 1377)

 3/314الخلخُو ( 1378)
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ب هُا١ الضلُل, ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )وؤخؿب ؤنَّ 
َّ
بُاَن  الكاٞعي ٢ض ٢ا٫ َظٍ ال٩لمت بٗض ؤن جُل

ضاص ؤؾماء  ِٖ اإلاغاِص مً الاؾخدؿان ٖىضما ط٦غوٍ في ؤصلت الٟغوٕ, وبٗض ؤن ٖغيهم به ٖلى 

ع  اٖخظع به املخالٟىن خحن 
ْ
ظ ُٖ ألاصلت اإلاخٗاَعٞت في ألانى٫ والجض٫ ٞلم ًجض م٣ىٗا, ٞجؼم بإهه 

 .(1379)عجؼوا ًٖ الاؾخضال٫, ٞلظل٪ ٢ا٫ ما ٢ا٫(

  بطا ْهغ عجخاُن الاؾخدؿاِن في ٞغٍٕ ثم 
ُ
 بلُه, ْهغ ٧ىُن  ه, وحٗحن اإلاهحُر ما, والح صلُل

  ال٣ُاِؽ 
 
خباع, ألهه مسال٠ , ٦ما ًٟؿُض غاجرلضلُل الاؾخدؿان ال اإلاٗضو٫ ٖىه ٢ُاؾا ٞاؾَض الٖا

ظا ٦ما ؤن ما زبذ بالخبر الصخُذ  ر ٖلُه اجٟا٢ا, َو اٖخباُعٍ ملخالٟخه الخبَر الصخُذ اإلاغجَّ

عي ُٞه مسالٟخه لل٣ُاؽ, خ٣ُ٣خ ه ؤهه زال٠ ال٣ُاؽ الٟاؾض ال الصخُذ, ألن الدجج واصُّ

خباع, ومٗجى  الصخُدت ال جخٗاعى وال جخًاص, ٞال ًسال٠ الخبَر الصخُذ بال ٢ُاؽ  ٞاؾض الٖا

َظا ؤن الٟٕغ اإلاىهىم ٖلُه بما ًسال٠ ٢ًُت ال٣ُاؽ ٖىض باصت الغؤي ٢ض جًمً ٞغ٢ا مازغا 

ت بحن زٟي ٖلى الىاْغ, وؤن بلخا١ َظا الٟٕغ بما ْهغ  ؤهه هٓحر له بلخا١ ٞاؾض, ألهه حؿٍى

مخسالٟحن, ٞالكٕغ ما صام ٢ض زال٠ بُجهما في الخ٨م ٞةهما و٢٘ طل٪ للخسال٠ في اإلاٗجى, ؾىاء 

ٖلمىا طل٪ اإلاٗجى ؤم زٟي ٖلُىا, ٢ا٫ الكُش دمحم ؾُٗض الباوي: )ما مً ج٩ل٠ٍُ بال وله خ٨مت, 

 .(1380)ؾىاء ْهغث ؤو لم جٓهغ(

  الصخُُذ  ُيئظ ٞال ٩ًىن الاؾخدؿاُن وخ٢ا٫ ابً جُمُت: )
ً
 ًٖ ٢ُاٍؽ صخُذ، ٖضوال

٠  ًجىػ الٗضو٫ُ  وال٣ُاُؽ الصخُذ ال ظا َى الهىاب، ٦ما ٢ض بؿُىاٍ في مهىَّ ٖىه بدا٫, َو

 .(1382)((1381)ُمَٟغص، بمىاؾبت ؤهه لِـ في الكٕغ شخيء  بسالٝ ال٣ُاؽ الصخُذ ؤنال

والاؾخدؿان, ٞةن لم ٨ًً بُجهما  والخد٤ُ٣ في طل٪ ؤهه بطا حٗاعى ال٣ُاُؽ و٢ا٫ ؤًًا: )

 
َ
 ؤخِض  بُالُن  مَ ؼِ ٞغ١، وبال ل

ُ
ى مؿإلت جسهُو الٗلت بُٗجها, ٞةن لم ٨ًً بحن الهىعة  َما، َو

                                              

 2/228( خاقُت الخى٣ُذ 1379)

 (95( ٖمضة الخد٤ُ٣ )م 1380)

ت الغؾاثل ال٨بري بال٣اَغة ( 1381) ، 1323ٌكحر اإلاال٠ َىا بلى "عؾالت في مٗجى ال٣ُاؽ"، و٢ض وكغث في مجمٖى

ت بٗىىان "ال٣ُاؽ في الكٕغ ؤلاؾالمي" بال٣اَغة  اى( 1346زم في مجمٖى . 584 -20/504، زم في "مجمٕى الٟخاوي" )الٍغ

ىىاجه ت )مٖو غ ال٣ُاؽ في مؿاثل ٖضة، والغص ٖلى مً ٣ًى٫: 1356، ٍ. ال٣اَغة 45ا ٦ما في ال٣ٗىص الضٍع ( : "٢اٖضة في ج٣ٍغ

مٗٓم َظٍ الغؾالت م٘ الخٗل٤ُ  38 -2/3زم  401 -1/383هي ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ". و٢ض ه٣ل ابً ال٣ُم في بٖالم اإلاى٢ٗحن 

، ٞإظاب ٖلُه بهظٍ الغؾالت. )َامل ظام٘ ٫ قُش ؤلا إفي مىاي٘، وؤٞاص بإهه َى الظي ؾ ٖلحها ؾالم في َظا اإلاىيٕى

 اإلاؿاثل(

 198 - 2/197( ظام٘ اإلاؿاثل 1382)
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َ
 ل
ا ٞغ١  حَر ت، وخُيئظ ٞةما ؤن ج٩ىن الٗلت باَلت، وبما ؤن ٩ًىن  مَ ؼِ املخهىنت ٚو الدؿٍى

ه جسهُُو  ِ
ّ
ظا َى الهىاب في َظا ٧ل  .(1383)(جل٪ الهىعة باَال, َو

ما ٢ُل ُٞه بهه زال٠ ال٣ُاَؽ في نىع الاؾخدؿان ٞال بض ؤن ٩ًىن ٢ُاُؾه و٢ا٫ ؤًًا: )

ظا َى  ٞاؾضا، ؤو ؤن ٩ًىن جسهُُهه باالؾخدؿان ٞاؾضا، بطا لم ٨ًً َىا٥ ٞغ١ مازغ, َو

 .(1384)(الهىاب في َظا الباب

ٌُ  ٦ىذ ٢ض ٢لذ ُٞما ج٣ضم:) جىبُه ( :  ؿاها ٖلى ٝ الكإع ٞحها اؾخدؿمى جهغُّ )بال ؤن 

وؤلاقاعة بـ )٢ض( بلى اخخما٫ اإلاكاخت,  ,ظهت اإلاىايٗت والانُالح, ٣ٞض ٣ًا٫ ُٞه: ال مكاخت(

ومً َىا , "الاؾخدؿان"ألهه ال ًٓهغ وظه  ٣ًخطخي جسهَُو َظا الًغب مً الاؾخضال٫ بل٣ب 

 مً الٗلماء.
َ
 ٣ٞض عؤًَذ في ؤزىاء البدض َمً مى٘ َظٍ الدؿمُت

ٌُ  ال هى٨غ الخ٨َم : )ؿخهٟى" في "اإلا ٢ا٫ الٛؼاليو٢ض  ؿمى بالضلُل، ول٨ً ال ًيبػي ؤن 

ٌُ ألاصلت  الٗضو٫ بد٨م , و٢ا٫ في حٍٗغ٠ ال٨غدي لالؾخدؿان بإهه (1385)("اؾخدؿاها"بٗ

ا بضلُل زام ًَ : )اإلاؿإلت ًٖ هٓاثَغ غ، وبهما 
َ
ى٨ ًُ ظا مما ال  بلى اللٟٔ  غظ٘ الاؾدى٩اُع َو

 .(1386)(دؿاها مً بحن ؾاثغ ألاصلتَظا الىٕى مً الضلُل بدؿمُخه اؾخ وجسهُِو 

بإن اإلاغاص  -ؤي الخىُٟت  -: )وؤظاب اإلاخإزغون مجهم " خاقُت الخى٣ُذ"و٢ا٫ ابً ٖاقىع في 

ى  مً الاؾخدؿان في ٦الم ال٣ٟهاء َى ٧لُّ  صلُل ٚحر ٢ُاؽ ظلي ختى ال٨خاب والؿىت, َو

ب ؤظاب به في  ذ"انُالح  ٍٚغ  وبن وان ال مكاخ   والانُالُح , "الخلٍى
َ
  فُه بال ؤن   ت

َ
 مىاؾبت

جُضع باإلاهُِل  الاؾِم  ًَ  .(1387)(حن اٖخباُعهِخ للمؿمى مما 

 ) صخت اللُاؽ ٖلى "اإلاٗضٌو به ًٖ اللُاؽ" (

زم اٖلم ؤهه مما ًا٦ض عجخاَن ال٣ُاِؽ الصخُذ ٖلى الالخٟاث بلى : ٢ا٫ عا٢مه ٖٟا هللا ٖىه

:  - (1388)اإلاٗبر ٖجها بإ٢ِؿت ألانى٫  للمهالر وألا٢ِؿت ال٩لُت الٗالُتألاظىاؽ اإلا٣انض الٗامت و 

                                              

 2/202 الؿاب٤( 1383)

 2/204 الؿاب٤( 1384)

 (173( اإلاؿخهٟى )م 1385)

 الؿاب٤.( 1386)

 (246 - 245, واهٓغ: يىابِ اإلاهلخت )م  229 - 2/228( خاقُت الخى٣ُذ 1387)

٘  بلى مؿإلت ( وال حٟٛل َىا ٖما ٢غعها1388) ٍ ؾاب٣ا مً ؤن ٦شحرا مً قىاَض اٖتراى الىهىم باإلا٣انض عاظ

اٖتراى زبر الىاخض ب٣ُاؽ ألانى٫, و٢ض جبحن ٞؿاص طل٪ وحجُت الؿىت مُل٣ا, مً ٚحر قٍغ وال ٢ُض ؾىي الصخت 

 والشبىث. )ػ(
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 ما ٖلىل٣ُاؽ, ٣ٞض ظٗلىا ال٣ُاَؽ الجؼجي م٣ضَّ ل املخاِل٠جغظُُدهم لصخت ال٣ُاؽ ٖلى 

ِر ٖىه ب٣ُاؽ ألانى٫.  ال٣ُاؽ ال٨لي اإلاٗبَّ

ؼ البساعي في  : )الخانل ؤنَّ الكٕغ بطا وعص بما ًسال٠ في " البزصوي قغح "٢ا٫ ٖبض الٍٗؼ

ل٣ُاُؽ ٖلُه بطا ٧ان له مًٗجى ًخٗضاٍ ٖىض ٖامت ؤصخابىا, مجهم ال٣اضخي هِٟؿه ألانى٫َ ًجىػ ا

امت  ً, وبلُه طَب ٖامت ؤصخاب الكاٞعي ٖو ض والكُسان ومً جابٗهم مً اإلاخإزٍغ ؤلامام ؤبى ٍػ

 .(1389)(اإلاخ٩لمحن، ولِـ َظا مً ٢بُل اإلاٗضو٫ به ًٖ ال٣ُاؽ

ٌُ ٢لذ:  ىَظض ألن اإلاٗضو٫ به ًٖ ؾجن ال٣ُاؽ ٖىضَم َى: ما لم  ًُ ٣ل ولم  ُٖ ٣ٗل مٗىاٍ, ؤو 

, واإلاغاص بم٣ٗىلُت مٗىاٍ ؤن جضع٥ ٖلخه وخ٨مخه التي  في مدل آزغ, ٞلم ًخٗض خ٨ُمه بلى ٚحٍر

٢ا٫ قاعخه:  ,(, و٢ض ٢ا٫ البزصوي: )وؤما ألانل بطا ٖاعيه ؤنى٫ ٞال ٌؿمى مٗضوال(1390)قٕغ لها

ُه مٗجى م٣ٗى٫  بىو )٢ىله: )وؤما ألانل بطا ٖاعيه ؤنى٫( ٌٗجي بطا زبذ خ٨م   بال ؤهه  ، ٞو

 :ؤي ,مٗضوال به ًٖ ال٣ُاؽ ؤزغي جسالٟه ٞال ٌؿمى طل٪ ألانُل  ؤنى٫   ٌٗاعى طل٪ ألانَل 

 
ُ
 .(1391)ه(مسالٟا له ختى ظاػ حٗلُل

ؼ البساعي  ًٖ بٌٗ ؤصخابىا  وخ٩ي: )سال٠ في هٟؿه ألانى٫ ًُٞما ما  ٢ا٫ ٖبض الٍٗؼ

 ًُ ً الكُش ؤلا  ػوا ال٣ُاَؽ ىِّ َج ؤجهم لم   ال٣ُاِؽ  مام ؤبي الخؿً ال٨غدي ؤهه مى٘ ظىاَػ ٖلُه, ٖو

ٖلل ؾاع الهغة بإجها مً  -ٖلُه الؿالم  -ٖلُه بال بطا ٧اهذ ٖلت مىهىنت مشل ما عوي ؤهه 

ؤو ٧اهذ ألامت  ,بىظىب ال٣ُاؽ الُىاٞحن ٖل٨ُم والُىاٞاث؛ ألن الىو ٖلى الٗلت جىهُو  

 جمِ ُم 
ً
ل٪ الخ٨م مىا٣ٞا لبٌٗ ألانى٫، وبن ٧ان ٖلى حٗلُله؛ ألن ؤلاظمإ ٧الىو, ؤو ٧ان ط ٗت

 
ُ
ٖىض ازخالٝ اإلاخباٌٗحن ٞةهه وبن ٧ان مسالٟا ل٣ُاؽ ألانى٫  ٠ِ مسالٟا للبٌٗ ٦سبر الخدال

ى ؤن ما ًمل٪ ٖلى الٛحر ٧ان ال٣ى٫ ٢ىله ُٞه  مً وظٍه  ل٨ىه إلاا ٧ان مىا٣ٞا لبٌٗ ألانى٫، َو

ً دمحم بً شجإ البلذي ؤن الخ٨م   املخال٠ لل٣ُاؽ بن زبذ بضلٍُل ٢ِـ ٖلُه ؤلاظاعة, ٖو

 .(1392)ٖلُه وبال ٞال( به ظاػ ال٣ُاُؽ  م٣ُىٍٕ 
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ٖلى ؤنٍل مساِل٠ٍ في هٟؿه ألانى٫َ بٗض ؤن ٩ًىن  ًجىػ ال٣ُاُؽ ٢ا٫ ابً الؿمٗاوي: )و 

 . (1393)(طل٪ ألانُل وعص به الكٕغ وص٫ ٖلُه الضلُل

٢ا٫:  ا لل٣ُاؽ.ما وعص به الخبر مسالٟو٢ا٫ ؤبى الىلُض الباجي: )ًجىػ ال٣ُاؽ ٖلى 

ؿخيَبِ مىه مٗجً  ؤنل  ًجب الٗمُل  ما وعص به الخبُر  والضلُل ٖلى ما ه٣ىله ؤنَّ  ٌُ ى به, ٞجاػ ؤن 

ساِل٠ِ  ًُ  . (1394)ال٣ُاؽ( ٣ًاؽ ٖلُه, ٦ما ًجىػ طل٪ بطا لم 

ٖلُه،  بن ما وعص به ألازغ ٢ض ناع ؤنال بىٟؿه، ٞىظب ال٣ُاُؽ و٢ا٫ ال٣اضخي ؤبى ٌٗلى: )

َعصُّ َظا ألانل ملخالٟت جل٪ ألانى٫ بإولى مً عص ألانى٫ ملخالٟت َظا  ٦ؿاثغ ألانى٫, ولِـ

 .(1395)(مجهما في م٣خًاٍ وبظغاٍئ ٖلى خ٨مه ألانل، ٞىظب بٖما٫ُ ٧ّلِ واخٍض 

سغط مً ال٣ُاؽ ما وعص ُٞه, وما ٖضاٍ و٢ا٫ الٟسغ الغاػي: ) ًُ اخخج الخهُم بإنَّ الخبَر 

زغح ما وعص ُٞه, وصلذ ؤماعة ٖلى ٖلُخه, ا٢خطخى با١ٍ ٖلى ٢ُاؽ ألانى٫, والجىاب ؤهه بطا ؤ

َبهه باألنى٫ ؤولى مً ؤن ًسغط لكبهه 
َ
سُغَط لك ًَ بزغاَط ما قاع٦ه في جل٪ الٗلت, زم لِـ بإن ال 

 .(1396)(باإلاىهىم ٖلُه

ان ؤنَّ مظََب ؤَل٤ ابً بَ و٢ا٫ الؼع٦صخي: ) ِض٫ ُٞه  :ؤصخابىا َغ ُٖ ظىاُػ ال٣ُاؽ ٖلى ما 

 . (1397)(ًٖ ؾجن ال٣ُاؽ

خُغ١ بلى اؾخصىاثه مٗجً  ما اؾدشجي ًٖ ٢اٖضةٍ : )في "اإلاؿخهٟى"  ا٫ الٛؼاليو٢ ى، ؾاب٣ت ٍو

صاعث بحن اإلاؿدشجى واإلاؿدب٣ى وقاع٥ اإلاؿدشجى في ٖلت الاؾخصىاء،  مؿإلٍت  ٞهظا ٣ًاؽ ٖلُه ٧لُّ 

ًَ  مشاله اؾخصىاءُ    صْ غِ الٗغاًا، ٞةهه لم 
ُ
اظت، شجي للخهاسخا ل٣اٖضة الغبا وال َاصما لها ل٨ً اؾد

 ٖلى الغُّ  ٞى٣ِـ الٗىَب 
َ
 . (1398)(ا هغاٍ في مٗىاٍب؛ ألهَّ َ

ب و٢ا٫ الؼع٦صخي: )
َ
َ ما اؾدشجي مً ٢اٖضٍة ٖامت ل٨ً اإلاؿدشجى م٣ٗى٫ُ اإلاٗجى، ٦بُ٘ الغُّ

ج, و٢اؽ  ٘ ٖجها بداظت املخاٍو ُِ بالخمغ في الٗغاًا، ٞةهه ٖلى زالٝ ٢اٖضة الغبا ٖىضها, وا٢ُخ

ب، ألهه في مٗىاٍظمهىُع ؤصخابىا الٗىَب ٖلى ال  . (1399)(َغ
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 و٢ا٫ الٛؼالي في "قٟاء الٛلُل" : )
ً
ٞؿُدت ٖامت، وا٢خُ٘ ٖجها  بطا مهض الكٕغ ٢اٖضة

 
ُ
ها وزههه بى٣ٌُ خ٨م ال٣اٖضة؛ ٞةن لم ح  َٞغ

ُ
ُٖ  ٣ٗل ٖلت المخه، ؤو  ٣لذ ولم الازخهام ٖو

٧ل ما في طل٪ بط لى ؾاٙ طل٪ اللخد٤ به  ,امخى٘ ال٣ُاؽ -ٌكاع٦ه في اإلا٣ٗى٫  ىظض له هٓحر  ًُ 

ىض طل٪ ًبُل الاؾخصىاء واإلاؿدشجى ٖىه.  الباب، ختى ال ًب٣ى مً ألانل شخيء   لخد٤ به. ٖو بال ٍو

ا بلى الخسهُو، ٣ٞض وبن ٧ان املخل املخهىم باالؾخصىاء ٌكخمل ٖلى مٗجً  ًُ ى ْهغ ٧ىهه صاٖ

 
ُ
 ج

 
جلخد٤ جضوع بحن ؤن جب٣ى جدذ ٖمىم ال٣اٖضة، وبحن ؤن  ,ٖلحها ٚحر مىهىٍم  ٟغى مؿئلت

الخد٤ به،  -الخهىم في الؿبب الضاعي بلى الخسهُو  ٞةن قاع٦ذ مدلَّ  ,بمدل الخهىم

ٖلى خ٨م الٗمىم. ألهه ٦ما ٞهم ٖلت ال٣اٖضة،  يوبن قاع٦ه في الٗلت ب٣ ,واه٣ُ٘ مً الٗمىم

كاع٥  ا ٖلت الاؾخصىاء. والضاثغ بحن املخلحن ٚاًخه: ؤن ٌكاع٥ املخهىم في ٖلخه، َو ًً ٞهم ؤً

ا في ٖلخه، وهي الٗلت الٗامت، ٩ُٞىن اهجظابه بلى املخهىم مً وظهحن، املخهى  ًً م مىه ؤً

خماص ٖلى اظخمإ الكبهحن ؤولى  .(1400)(واهجظابه بلى املخهىم مىه مً وظه واخض. والٖا

ًُ و٢ا٫ ابً جُمُت: ) ٣اؽ ٖلحها ٖىض ُنَىُع الاؾخدؿاِن اإلاٗضو٫ُ بها ًٖ ؾجن ال٣ُاؽ 

ِغٝ اإلاٗجى الظي ألظله زبذ الخ٨ُم ؤصخاب مال٪ والكاٞعي وؤخمض  ُٖ م بطا  حَر ٞحها, وط٦غوا  ٚو

٣اؽ ٖلحها ًُ  . (1401)(ًٖ ؤصخاب ؤبي خىُٟت ؤهه ال 

ًُ  ٢ض عؤًَذ بل ٢لذ:  جىػون ال٣ُاؽ ٖلى ما زال٠ ألانى٫ وال٣ُاؽ بطا ؤن ٖامت الخىُٟت 

ٟغ٢ىن بِىه وبحن اإلاٗضو٫ به ًٖ ؾجن ال٣ُاؽ ب٣ل اإلاٗجى وُو ُٖ  إن ًجٗلىا ظض في مدل آزغ, ٍو

ظا الشاوي ًىا٣ٞهم الجمهىُع ٖلى مى٘ ال٣ُاؽ ُٞه  ٣ل ولم ًخٗض, َو ُٖ الشاوي ما لم ٣ٌٗل مٗىاٍ ؤو 

 ٦ما ؾتري.

طَب َاثٟت مً ال٣ٟهاء بلى ؤن ما زبذ ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ ال ؤًًا: )ابً جُمُت و٢ا٫ 

ظا  ,٣ًاؽ ٖلُه د٩ى َظا ًٖ ؤصخاب ؤبي خىُٟت. والجمهىع ؤهه ٣ًاؽ ٖلُه, َو َى الظي ٍو

حرِ  الكاٞعي وؤخمَض  ط٦ٍغ ؤصخاُب  ًُ ٚو  َما. و٢الىا: بهما 
َ
ٍِ ىٓ ُٖ  ,ال٣ُاؽ غ بلى قغو ذ ٖلخه َم لِ ٞما 

 ًُ ُٖ  ,ل٣َ ؤلخ٣ىا به ما قاع٦ه في الٗلت ؾىاء ٢ُل: بهه ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ ؤو لم  لم و٦ظل٪ ما 

 وؤما بطا لم ٣ًم صلُل   ,والجم٘ بضلُل الٗلت ٧الجم٘ بالٗلت ,الٟاع١ ُٞه بحن ألانل والٟٕغ اهخٟاءُ 
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٤ ال٣ُاؽ ؤو زالٞه  ,ٖلى ؤن الٟٕغ ٧األنل ٞهظا ال ًجىػ ُٞه ال٣ُاؽ ؾىاء ٢ُل: بهه ٖلى ٞو

ًُ الٗ ؤنَّ  ولهظا ٧ان الصخُُذ   . (1402)(٤ بها ما ٧ان في مٗىاَالَخ غاًا 

٣ٗل مٗىاٍ، ؤي: : )" قغح مسخهغ الغويت"و٢ا٫ الُىفي في  ٌُ اإلاٗضو٫ ًٖ ال٣ُاؽ بما ؤن 

 .لظي ٖض٫ ًٖ ال٣ُاؽ ألظله، ؤو الٗجى ا٣ٌٗل اإلا

ت الٗىب ٖلى ٞةن ٞهمىا ٖلخه، ظاػ ؤن ًلخ٤ به ما ب في مٗىاٍ، ٣٦ُاؽ ٍٖغ ت الَغ  ,ٍٖغ

ٞىجحز بُ٘ الٗىب بالؼبِب ُٞما صون زمؿت ؤوؾ٤ عزهت للىاؽ، وجىؾٗت ٖلحهم بطا اخخاظىا 

ى مكتر٥ بُجهما، و٣٦ُ ب لهظا اإلاٗجى زبدذ، َو ت الَغ اؽ ؤ٧ل ب٣ُت املخغماث ٖلى بلُه، ألن ٍٖغ

٣اؽ ٖلُه اإلا٨َغٍ ٖلى ؤ٧لها، ألهه في مٗجى  ؤ٧ل اإلاُخت للًغوعة بجام٘ اؾدب٣اء الىٟـ بظل٪، ٍو

 اإلاًُغ بلى الخٛظي بها بالجام٘.

، ألنَّ  مٗخمض ؤلالخاق  وبن لم جٟهم ٖلخه، ؤي: ٖلت اإلاٗضو٫ ًٖ ال٣ُاؽ، لم هلخ٤ به ٚحٍر

بةظؼاء ظظٖت اإلاٗؼ في  -هنع هللا يضر  -وطل٪ ٦خسهُو ؤبي بغصة  ,ُاؽوخُض ال ٞهم، ٞال ٢، فهم اإلاٗنى

مت بً زابذ  ، وجسهُو زٍؼ ؤي: بة٢امت قهاصجه م٣ام  ,ب٨ماله بِىت -هنع هللا يضر  -ألاضخُت صون ٚحٍر

 ًُ ظٍ الخسهُهاث مما ال  وَّ بها، و٦ظا  ٟهم مٗىاَا، ٞال ًلخ٤ بها ٚحُر قهاصجحن... َو
ُ
مً ز

٤ بحن بى٫  تالخٍٟغ  الٛالم والجاٍع
َّ َ
ٌُ ; إلا ًُ  ل الٟغ١ُ ٣َٗ ا لم  نٛاع البهاثم  ٤ بهما ط٧ىُع لَخ بُجهما، لم 

 وبهاثها.

ا خُث فهمىا اإلاٗنى، ؤلخلىا، وخُث ال فال٢لذ: 
 
 .(1403)(اإلالهىص هاهىا ؤه

ضم ٢ض ٖلى ؤن ألابُاعي  ا١ ٖلى الخسهُو ٖو ٞغ١ بحن الهىعجحن ألازحرجحن م٘ الٞى

ظا هوُّ ٦المه: )الخٗضًت, والٟغ١ ؤن اإلاٗ شِجَي مً ٢اٖضة جى م٣ٗى٫  في ألاولى صون الشاهُت, َو
ُ
ما اؾد

، بط ٠ُ٦ ٣ًاؽ ٖلُه ٚحرُ  ٍ في ٖامت, وزبذ ازخهاُم اإلاؿدشجى بد٨مه، ٞال ٣ًاؽ ٖلُه ٚحٍر

ِهم مً الكٕغ الازخهاُم باملخل اإلاؿدشجى, وفي ال٣ُاؽ ببُا٫ُ الازخهام 
ُ
حٗضًت الخ٨م ٞو

ظ ٌُ اإلاٟهىم مً الىو. َو ٞحهما  ٣ٗل مٗىاٍ وبلى ما ال ٣ٌٗل مٗىاٍ, وال٣ُاُؽ ا ًى٣ؿم بلى ما 

 
َ
, إلِا ُٖ ظمُٗا ممىٕى ٣ٗل مٗىاٍ ٩ٞازخهام لِ ا  ٌُ م مً ٢هض الازخهام والا٢خهاع. ٞإما ما ال 

مت ب٣بى٫  ٣ٗل مٗىاٍ ٨ٞجىاػ الخطخُت بٗىا١ ألبي بغصة بً هُاع قهاصجه وخَض زٍؼ ٌُ ٍ, وؤما ما 
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 ًُ ، وال    ٍ, للىّوِ خ٤ بظل٪ ٚحرُ لهٓغا بلى ٣ٍٞغ
ُ
ى ٢ىل ه: "ججؼث٪ وال ججؼت ًٖ ؤخٍض الشابذ ُٞه, َو

 .(1404)(بَٗض٥"

٣ٗل اإلاٗجى  :ٖلى ألانل ولهظا ٣ٞض ظٗل الٛؼالي مً اإلاىاي٘ التي ًمخى٘ ٞحها ال٣ُاُؽ  ٌُ )ؤن 

جغي طل٪ مجغي الٗلت  لٟى مكاِع٥  للمىهىم في اإلاٗجى, ُٞمخى٘ ؤلالخا١, ٍو ًُ ول٨ً ال 

 .(1405)ال٣انغة(

لى َظا ٩ُٞىن مدلُّ ؤلالخا١ ؤزوَّ مما ط٦ٍغ الُىفي, ٩ُٞىن ؤلالخا١ مكغوَا  ٢لذ: ٖو

إلاا ٢غعٍ ٖامت  وؤهذ جغي ؤن َظا مُاب٤  مكاع٥ِ ألانل في طل٪ اإلاٗجى.  بضع٥ اإلاٗجى ووظىص

 الخىُٟت ٦ما ؾل٠ ٖجهم.

 ٌُ لِـ  (1406)(ؽٍ ٖلُه ال ٣ًاما زبذ ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ ٞٛحرُ )مً ٢ا٫:  ٢ى٫َ  ٗلم ؤنَّ وبهظا 

ذ.  ٖلى بَال٢ه, إلاا ٖٞغ

َظا بَال١  )٢ى٫ ال٣ٟهاء: الخاعط ًٖ ال٣ُاؽ ال ٣ًاؽ ٖلُه( : ) ٢ا٫ الؼع٦صخي في ولهظا

 , و٢ا٫ الٛؼالي: )(1407)(ُمجَمل
ُ
 َظا مما ؤ

ْ
 . (1408)(دخاط بلى جٟهُل٤ وٍَ لِ َ

ُب 
َ
ُل ًُ ٌ  ) مً كاٌ   وهلُض هالمه ( ,الترحُُذ بحن اللُاؽ الجؼجي وكُاؽ ألانى

ٖلُه ٩ًىن  ناع ؤنال بىٟؿه, ٞال٣ُاُؽ  ما وعص به الخبُر  ؤنَّ  بً الؿمٗاوي: )واإلاٗخمُض ٢ا٫ ا

ٖلى ؾاثغ  ٖلى َظا ألانل, و٢ُاؽ   ٧ال٣ُاؽ ٖلى ؾاثغ ألانى٫. ٣ٞض حٗاعى ٢ُاؾان: ٢ُاؽ  

ًُ َما ًجىػ آلازغ, زم ٖلى املجتهِ ألانى٫, ٨ٞما ًجىػ ؤخُض  حن ٖلى ناخبه, غجر ؤخَض ال٣ُاَؾ ض ؤن 

جىػ  ًُ ٍو  ٖلى ؾاثغ ألانى٫ ٖلى ال٣ُاؽ ٖلى َظا ألانل بطا ٧ان َظا ألانُل  غجر ال٣ُاَؽ ؤن 

٣ُ  ال٣ُاَؽ  زبذ ال بضلٍُل م٣ُٕى به, ألنَّ  ؤولى مً ال٣ُاؽ ٖلى ما ًُٟض  ه ًُٟض الٗلَم ٖلى ما ٍَغ

 ًَّ ٖلُه وال جغظَُذ بما  به ٣ٞض صر ال٣ُاُؽ  م٣ُىٍٕ  زبذ بضلٍُل  , ٞإما بطا ٧ان َظا ألانُل الٓ

  ٢لىا, ألنَّ 
ُ
ظا ألنَّ  الترظَُذ  ُب ال٩لَّ زبذ بضلٍُل ًُٟض الٗلم, ٞىُل   ؤنى٫َ  بضلُل آزغ, َو

َّ
ها الكٕغ ٧ل

                                              

 7/124, واهٓغ: البدغ املخُِ  3/450الخد٤ُ٣ والبُان  (1404)

 ه.( مى654واهٓغ ؤًًا: )م  , (643 - 642قٟاء الٛلُل )م  (1405)

 505 - 1/502ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت وجُب٣ُاتها في اإلاظاَب ألاعبٗت ملخمض الؼخُلي ( اهٓغ: 1406)

( ٣ٞض ؤَا٫ الىٟـ في بُان 662 - 642, واهٓغ: ٦الم الٛؼالي في قٟاء الٛلُل )م  7/119( البدغ املخُِ 1407)

ان لؤلبُاعي   . 456 - 3/449طل٪, واهٓغ ؤًًا: قغح البَر

 (325( اإلاؿخهٟى )م 1408)
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٩ىن ال٣ُاُؽ  ٖلى ال٩ل  ؾمُٗت, ٞٗلى َظا ال ٞغ١ بحن َظا ألانل وبحن ؾاثغ ألانى٫, ٍو

 .(1409)واخضا(

٣ا٫ في الًابِ: ما زبذ ٖ ًُ لى زالٝ ألانى٫ و٢ض ؤظمله الهٟيُّ الهىضي ٣ٞا٫: )ألاولى ؤن 

٣ِل مٗىاٍ وُوِظض في ٚحٍر ظاػ ال٣ُاُؽ  ُٖ ٖلُه ما لم ًٓهغ مً الكإع ٢هُض جسهُِو الخ٨م  و

ٌُ ألا٢ِؿت ٖلى  بظل٪ املخل وما لم ًترجر ٢ُاُؽ ألانى٫ ٖلُه، ٞةْن َعَجر بما ًترجر به بٗ

 ٌٍ ْر  بٗ
ُ
هل ًَ ُجؼ ال٣ُاُؽ ٖلُه, لخهى٫ اإلاٗاِعى الغاجر، ال ألهه لم  ًَ ٣اؽ ٖلُه( ؤْن  لم  ًُ(1410). 

 ض َظا اإلاٗجى في نىعةٍ ِظ ٢لذ: وال٨الم ُٞه هٓغ, ألهه بطا ٧اهذ مسالٟت ألانى٫ إلاٗجى, وُو 

ألانى٫, ألهه ٌؿخلؼم بلخا١َ ٞغٍٕ م٘ الٟغ١ اإلاازغ, ٩ُٞىن  ٢ُاِؽ  ؤزغي, ٣ٞض امخى٘ عجخاُن 

ى باَل   حن, َو َٟ َٖ  ٢ُٗا, ٞال٣ُاُؽ  ٢ُاَؽ مخساِل ٘  بحن اإلاخمازلحن, وهدً   و٢ض, اإلاازغ ىا الٟغ١ مْ لِ ظم

ِهحُر ٧لُّ ما ُوظضث ُٞه  ه٣ل ابً الؿمٗاوي ًٖ ؤصخاب ؤبي خىُٟت ؤهه )بطا وعص الىوُّ  ًَ ال 
َّ
مٗل

ـَ ٖلُه ٧لَّ ما قاع٦ه في الٗلت,  جل٪ الٗلت ٧اإلاىهىم ٖلُه, و٧إنَّ الىبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ٢ض ؤمغها ؤن ه٣ِ

ه ٖلُه مً ٢ُاؽ ألانى٫(  .(1411)ٞهاع ههُّ

ى مخد٣ِّ ٞةن ٢لَذ  في  ٤  : مغاُصَم الٗلت اإلاىهىنت, ٢لىا: ال ٞغ١, بط ٨ًٟي الغجخان, َو

 .اؾخيباَا صخُدا ُتاإلاؿخيبَ 

وَّ ٖلى حٗلُله ظاػ ال٣ُاؽ ٖلُه, ٞةطا زبذ  ولهظا ٢ا٫ الكحراػي: )ما وعص به الخبُر 
ُ
لى ه

ه بضلٍُل مً ظهت الاؾخيباٍ وظب ؤن ًجىَػ 
ُ
ما زبذ بالضلُل بمجزلت  ٖلُه, ألنَّ  ال٣ُاُؽ  حٗلُل

 .(1412)اإلاىهىم ٖلُه(

ِ  و٢ا٫ الٛؼالي:
ّ
غة ٞمىاؾبتها صلُل  ٖلى جغجِب )الٗلت اإلاؿخيبُت بن ٧اهذ مىاِؾبت وماز

 . (1413)الخ٨م ٖلحها واجباٖها ؤًىما وظضث(

حٍر مً وظٍى الضالالث ٨ٞظل٪ ٖلخُ  ه حؿخٟاص مً الىو زم ٦ما ًشبذ الخ٨م بالىو ٚو

 ٖلحها ومً ٚحر طل٪.

                                              

( , وازخاٍع البًُاوي في 364 - 5/363, وهدٍى ما ٢غعٍ الغاػي في "املخهى٫" ) 137 - ٢4/136ىاَ٘ ألاصلت ( 1409)

(. اهٓغ: جهاًت الؿى٫   . 928 - 2/926"اإلاجهاط" ٣ٞا٫: )والخ٤ ؤهه ًُلب الترظُذ بِىه وبحن ٚحٍر

 7/128البدغ املخُِ للؼع٦صخي ( 1410)

 ٢4/135ىاَ٘ ألاصلت ( 1411)

 2/650( , واهٓغ: بخ٩ام الٟهى٫ للباجي 449م الخبهغة )( 1412)

 (640( قٟاء الٛلُل )م 1413)
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ُت ٢ض ًجىػ ٧ىجُ  ا٫ ؤبى الخؿحن البهغي في "اإلاٗخمض" : )اٖلم ؤنَّ ٢ ها مٗلىمت, الٗلت الكٖغ

جىػ ؤن ٩ًىن مٓىىها ٧ىجها  ٣ها هها مً هللا ؤو مً عؾىله ؤو مً ألامت مخىاجغا, ٍو ٩ُٞىن ٍَغ

ُت مٓىىهتٖلت,  ٣ُها ؤماعث مٓىىهت, وال ٞغ١ بحن (1414)وؤهثُر الٗلل الكٖغ , ُٞجب ؤن ٩ًىن ٍَغ

٧ل طل٪ ًاصي بلى الًٓ  ٩ًىن هها مى٣ىال باآلخاص ؤو جىبَُه هّوٍ َظٍ ؾبُله ؤو اؾخيباَا, ألنَّ ؤن 

 .(1415)الظي َى اإلاُلىب في الٗلل(

، ولم جىدهغ : ) "اء الٛلُل٢ا٫ الٛؼالي في "قٟو  ُت مٗلىمت بالكٕغ وإلاا ٧اهذ الٗلت الكٖغ

ُت في البُان والخٍٗغ٠ ٖلى الىهىم  غ٢ه الخيبحهاُث، ومً َغ٢ه ً َبل مِ  -الُغ١ُ الكٖغ

 
ُ
ٍّ  -والىٓغ  الاؾخيباٍ ٠ الكٕغ بإلٟا  بخٍٗغ

ً
ٗٝغ ٧ىُن الصخيء ٖلت ٌُ  هَ بِّ ىَ وؤٞٗا٫ هي ُم  : ظاػ ؤن 

 
 ت

 ٌُ دا به, وظاػ ؤن  ألاخ٩ام في  ٗٝغ بُغ١ الىٓغ والاؾخيباٍ، ٦ما ؤنَّ ٖلى الٗلت وبن لم ٨ًً نٍغ

تُ  ُت: ظاػ مٗٞغ  خ٨م  ِمً ظهت ها بجمُ٘ َظٍ الُؤهٟؿها إلاا ٧اهذ قٖغ
ً
غ١، َٞىْهُب الصخيِء ٖلت

، ٦ما ؤنَّ  , ٞجاػ ؤن حٗٝغ  ّلِ الخغمت والِخ  بزباَث  الكٕغ في ٍٞٗل مً ألاٞٗا٫ خ٨م مً ظهت الكٕغ

٤ حٗٝغ به ألاخ٩ام  . (1416)(ب٩ل ٍَغ

هم ل٣ُُٗت ال٣ُاؽ املخال٠ ل٣ُاؽ ألانى٫  مبجي ٖلى م٣ضمت ٞاؾضة ٞ ٢لذ: وؤما قَغ

َِّ ٢ُُٗت ٢ُاؽ ألانى٫ صٖىي وهي  , ٞلخ٨ً الخىالت َىا ٖلى طل٪ هابُالجَ  ا مً ٢بُل ىَّ , و٢ض ب

َع املخل 
َ
 لخ٨غاع.ا َخظ

مَّ ومما ٢غعهاٍ 
َ
ٚاًت ٢ُاؽ ألانى٫ ؤن ٩ًىن ٧الٗمىم ال٣غآوي ٢ُعي الشبىث ْجي  ؤنَّ  ز

 ال٣ُاؽ. بالخسهُو ٢اثم, ولهظا هسهو ٖمىم ال٣غآن بسبر الىاخض و  اخخما٫َ  ألنَّ  ,الضاللت

ٕ  به, وما ى بسخا١ ؤبولهظا ٢ا٫  الكحراػي: )اخخجىا بإن ما زبذ ب٣ُاؽ ألانى٫ م٣ُى

ل  به بإمغٍ  اإلا٣ُىِٕ  ٣ًخًُه َظا ال٣ُاُؽ مٓىىن, ٞال ًجىػ ببُا٫ُ 
ُ
ْبُ ًَ مٓىىن. ٢لىا: َظا 

 ٖلُه, وبن ٧ان ُٞه ببُا٫ُ  باملخهىم مً ٖمىم ال٣غآن بسبر الىاخض, ٞةهه ًجىػ ال٣ُاُؽ 

ب به بإمغٍ  م٣ُىٍٕ   مٓىىن, ٍو
َّ
ى مٗل ًَ ُل ؤًًا بالخبر بطا وعص مسالٟا لؤلنى٫ َو ذ مً شبُ ل, ٞةهه 

 ًُ ٤ الًٓ, زم  تر٥ له ٢ُاُؽ ٣اؽ ٚحرُ ٍَغ ٣ُ  ٍ ٖلُه ٍو  .(1417)ه ال٣ُ٘(ألانى٫ الظي ٍَغ

                                              

 ٢2/165ا٫ ابً ٖاقىع: )الخىهُو ٖلى الخٗلُل ٢لُل(. خاقُت الخى٣ُذ ( 1414)

 2/250اإلاٗخمض ( 1415)

 (26( قٟاء الٛلُل )م 1416)

 2/650( , واهٓغ: بخ٩ام الٟهى٫ للباجي 449الخبهغة )م ( 1417)
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ًُ ( .. الخ ٖلى ؤن ٢ىله )وبن ٧ان ُٞه ببُا٫ُ م٣ُىٍٕ به بإمغ مٓىىن  ؤهه ل ٖلى دَم ًيبػي ؤن 

اعى بحن زام ال حٗ ؤهه مىاالخسهَُو بُان  ال ببُا٫, و٢ض الخجز٫, وبال ٞةنَّ ظغي ُٞه ٖلى 

ام ٖلى الخد٤ُ٣, م٘ ما ؤ٦ضهاٍ  صاللت مً ٧ىن البدض بهما َى في الضاللت ال الشبىث, و  َىاٖو

 للًٓ ٖلى ال٣ُ٘. لِـ َىا٥ ج٣ضًم   ظل٪, ولال ٢ُُٗت ْىُت ٢ُاؽ ألانى٫ 

ؾىاء ؤ٧ان ْىُا ؤم  ظاثؼ والخانل ؤن ال٣ُاؽ ٖلى ألانل املخال٠ لل٣ُاؽ صخُذ  

 ٢ُُٗا.

ظٗل ألابُاعي ما هدً بهضصٍ مى٣ؿما بلى ٢ؿمحن, ٢ؿم ٩ًىن بلخا١ الٟٕغ ُٞه  و٢ض

 ر ال٣ُاؽ في ال٣ؿمحن.باألنل مٗلىما, و٢ؿم مٓىىن, زم صدَّ 

ظٍ ٖباعجه في  ان"َو ال٣ؿم الشاوي: ما اؾدشجي مً ٢اٖضٍة ٖامت, وجُغ١ بلى : )" قغح البَر

ُٕ مًٗجى, ظا ٖىضها ًى٣ؿم  اإلاؿدشجى هى ُض٫َّ صلُل  ٖلى وظىب ال٣هغ ٖلى مىي٘ الاؾخصىاء. َو ًَ ولم 

 ٢ؿمحن: 

 ٍ
ُ
 الٗلم, وب٣ائ

ُ
ُٕ وؿبُخه بلى الىٕى اإلا٣خُ٘ وؿبت ُٕ الظي ُٞه الجزا ؤخضَما: ؤن ٩ًىن الٟغ

ه 
ُ
ًٌّ ٖلما, وبلخا٢ ٗاعى ْ ٌُ ه بمىي٘ الاؾخصىاء, بط ال 

ُ
جدذ ال٣اٖضة مٓىىن, ٞهظا ًجب بلخا٢

ظا مما ال  –لى ُظّغِص الىُٓغ بلُه  –ل مٗلىم, وب٣اٍئ جدذ م٣خطخى ال٣اٖضة باألن مٓىىن, َو

 ًخجه ُٞه زالٝ.

ت  ت الٗىب بٍٗغ ب بالخمغ مً الٗغاًا, ٞةها هلخ٤ ٢ُٗا ٍٖغ مشاله: ما اؾدشجي مً بُ٘ الَغ

ت الخمغ, لل٣ُ٘ باإلاؿاواة. ب, وبن ٧ان الىو واعصا في ٍٖغ  الَغ

 ُ٘ ظل٪, ول٨ً ْىىا, ٞةها ه٨خٟي ؤًًا بظل٪ في ؤلالخا١, بطا زبذ ؤنَّ ب ؤما بطا لم ٣ً٘ ال٣ُ

ه ٖلُه, بىعوص الخ٨م ٖلى (1418)مٗجى ال٣اٖضة مى٣ىى
ُ
, وحٗاعى م٘ الاؾخصىاء, وجبحن عجخاه

م ٖىض طوي الخد٤ُ٣, و٢ض ؤبضي  ٣ه, ٣ُٞ٘ َظا في باب حٗاعى الخام والٗام, والخامُّ م٣ضَّ ٞو

ٌُ ألانىلُحن في طل٪ زالٞا, و  ٢ض ط٦غهاٍ في باب جسهُو الٗمىم, وما هدً ُٞه مً طل٪ بٗ

 .(1419)(الىٕى

ه هجغي ُٞه ٖلى ؾبُل الخجزُّ  : اٖلم ؤنَّ زم بها ه٣ى٫ 
َّ
ى حؿلُُم َظا ٧ل زبرا ما  ىا ؤنَّ ٫, َو

ٖلى ما ٖلُه الصخُذ  ال٣ُاِؽ  صخُدا وعص ٖلى زالٝ ٢ُاؽ ألانى٫, وم٘ َظا ٢غعها عجخاَن 

ٍ٘ مِ ألانى٫, ٠ُ٨ٞ ب ٢ُل بهه ٢ُاُؽ   ما و٢٘ ُٞه الخجز٫, جإمل. ً ٞؿاِص طا ٦ىا ٖلى ٢ُ

                                              

ه الخسهُُو بض( 1418)
َ
َغ٢
َ
 لُل ألانل اإلا٣ِـ ٖلُه. )ػ(ؤي: َ

 453 - 3/452الخد٤ُ٣ والبُان  (1419)
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كَغٕ شخيء  ٖلى زالٝ ولهظا ٢ا٫ ابً جُمُت في َظٍ اإلاؿإلت:  ٌُ )وخ٣ُ٣ت ألامغ ؤهه لم 

بل ما ٢ُل: بهه ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ: ٞال بض مً اجهاٞه بىن٠ٍ امخاػ به ًٖ  ,ال٣ُاؽ الصخُذ

 ألامىع التي زالٟها وا٢خطخى مٟاع٢خه لها في الخ٨
ُ
بن قاع٦ه  م, وبطا ٧ان ٦ظل٪, ٞظل٪ الىن٠

 .(1420)(ٚحُرٍ ُٞه ٞد٨ُمه ٦د٨مه, وبال ٧ان مً ألامىع اإلاٟاع٢ت له

ضِعي َمً ًضعي ٞحها مً الىاؽ ؤجها جشبذ و٢ا٫ ؤًًا: ) ًَ و٢ض جضبغُث ٖامت َظٍ اإلاىاي٘ التي 

  ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ الصخُذ، ؤو ؤنَّ 
ُ
ُت الصخُدت ز غعي مً ٞىاث ق بال ٞغ١ٍ  ْذ هَّ الٗلت الكٖغ

٩ًىن ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ الصخُذ مً ٚحر  الصخَُذ  الاؾخدؿاَن  قٍغ ؤو وظىص ماو٘، ؤو ؤنَّ 

ما، وبن  ألامَغ بسالٝ طل٪، ٦ما ٢اله ؤ٦ثُر  قغعي، ٞىظضُث  ٞغ١ٍ  حَر ألاثمت ٧الكاٞعي وؤخمض ٚو

٢ض مً َاالء ٢ض ًدىا٢ٌ ؤًًا، ُٞسو ما ًجٗله ٖلت بال ٞاع١ مازغ، ٦ما ؤهه  ٧ان الىاخُض 

 ٣ًِـ بال ٖلت مازغة.

  ٞاإلا٣هىصُ 
ُ
ٗت لِـ ٞحها  ؤنَّ  ال٣ٟه ال٩لُت اإلاُغصة اإلاى٨ٗؿت، وبُاُن  ؤنى٫ِ  يبِ الكَغ

 
ُ
ٌ  ؤنال، وال٣ُاُؽ الصخُذ ال ٩ًىن زالٞ ه بال جىا٢ًا، ٞةنَّ ال٣ُاَؽ الصخُذ َى جىا٢

ت بحن اإلاخمازلحن والٟغ١ بحن املخخلٟحن، والجم٘ بحن ألاقُاء ُٞما ظم٘ هللا وعؾىله بُجها  الدؿٍى

 .(1421)(ُٞه، والٟغ١ بُجهما ُٞما ٞغ١ هللا وعؾىله بُجها ُٞه

ؿىوي في الترحُذ بحن اللُاؽ واإلالانض الٗامتؤخمض بدث م٘ الكُش  )  ( الَغ

م   ؤنَّ َى ٞجملت ما بدشىاٍ و٢غعهاٍ  ,وبُٗض  ألاظىاؽ ٖلى الالخٟاث بلى  ال٣ُاؽ الصخُذ م٣ضَّ

٣ِض الىو ل ٦ما ج٣ضم –الٗالُت للمهالر 
ُ
ه, ٞةن ٞ

ُ
ُٕ ٖلى ؤمٍغ وظب مغاٖاج لٛؼالي: )بطا هوَّ الكاع

ىا بلى صع٥ ٖلت اإلاىهىم وبزباث الخ٨م بها,   حكٞى
ْ
 ؼْ َج َع  فةن

َ
 ها ح

َ
 ى  ك

ْ
جًاهي  ىا بلى مهاِلَح ف

 ) ـَ مهالر الكٕغ ٗاِعَى  –ظي ٌُ  ٧لُت وم٣هضا ٖاما  ٢ُاؽ  صخُذ   وؤهه ال ًم٨ً ؤن 
ً
مهلخت

ٗت, ٚحر ؤوي عؤًذ ت اإلا٣انض" ٦الما ل للكَغ ؿىوي في ٦خابه "هٍٓغ وا٢ٗا ٖلى لكُش ؤخمض الَغ

ٌَ ب اؾدكهاص  ُٞه , و زالٝ َظا هدبٗه ببُان ما ُٞه, وهللا ه زم ض, وهدً هىعص ٦الَم كهَ ما ال 

 اإلاؿخٗان.

  هبُاه زال٫في الكُش ٢ا٫ 
َ
وؤما ما ٢غؤٍ الكُش للم٣انض الٗامت: ) ِض مغاٖاة املجتهِ  يغوعة

ال٩لُت  وي، ه٣ال ًٖ الٛؼالي، مً ٧ىن ؤلامام الكاٞعي ٧ان ًالخٔ ال٣ىاَٖض صعاػ ٖىض الكى٧ا

٣ضمها ٖلى الجؼثُاث، ٣ٞض ؤوعصٍ الٛؼالي في "اإلاىسى٫، م:  ". ومٗلىم ؤن اإلاىسى٫ 367-366ٍو

                                              

 20/556( مجمٕى الٟخاوي 1420)

 2/206( ظام٘ اإلاؿاثل 1421)
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جيُّ  مإزىط ٗال ٣ٞض ؤوعص الجٍى ه ًٖ بمام الخغمحن. ٞو

ُّ
ان، خُض ط٦غ  ٧ل َظٍ اإلاؿإلت في البَر

ٖىض الكاٞعي، وؤهه ٌٗخمض ٖلى ال٨خاب، زم ألازباع اإلاخىاجغة، زم آلاخاص، زم الاظتهاص  مهاصَع 

ِضَم  ْىاَغ ال٨خاب بال ؤن ج٩ىن مسههت، زم ْىاَغ ألازباع، اإلاخىاجغة ٞاآلخاص، زم ٢ا٫: "ٞةْن  َٖ

 ًَ  اإلاُلىَب في َظٍ الضعظاث، لم 
ُ
ًَ  ٌْ س  في ال٣ُاؽ بُٗض، ول٨ىه 

ُ
غ في ٧لُاث الكٕغ ومهالخها ىٓ

َٖ الٗامت َُ  مً َظا الًٟ: ال٣هام في اإلاش٣ل، ٞةنَّ  الكاٞعيُّ  ضَّ . و   (1422)ههٟ
ْ
س ِغُم ٢اٖضة الؼظغ. ًَ

 ًَ ِضَم طل٪ زاى في  ْض ِج زم بطا لم  َٖ  ٖامت، الخٟذ بلى مىاي٘ ؤلاظمإ. ٞةْن 
ً
في الىا٢ٗت مهلخت

 .(1423)ال٣ُاؽ"

َظا الترجِب  لؤلصلت، وج٣ضًم بًٗها ٖلى بٌٗ، وما بن ٧ان وال حهمجي آلان َظا الترجُِب 

إلمام الخغمحن، وبهما  اؾخيخاط   -٣ِٞ-ًمشل خ٣ُ٣ت ألامغ في اظتهاص ؤلامام الكاٞعي، ؤم ؤهه 

في اظتهاصٍ "ًىٓغ في ٧لُاث الكٕغ -الظي حهمجي في َظا الىو، َى ؤن ؤلامام الكاٞعي ٧ان 

بج -بٗباعة ؤزغي -ومهالخها الٗامت" ؤي: ؤهه  ٗت، ٍو ي ٖلحها ًىٓغ في اإلا٣انض الٗامت للكَغ

ألاثمت ألاعبٗت اٖخماصا ٖلى اإلاهالر  الكاٞعي َى ؤ٢لُّ  ؤلامامَ  ٍ. َظا م٘ الٗلم ؤنَّ اظتهاصَ 

 .(1424)واإلا٣انض

وجىهُو ألانىلُحن الكاُٞٗت ٖلى َظا اإلاؿل٪ الاظتهاصي ٖىض ؤلامام الكاٞعي، َى 

 
 
ٗت ويغوعة مغاٖاتها والبىاء ٖلحها. اقتراٍ ت م٣انض الكَغ  يمجي إلاٗٞغ

ت بطا  ً ؤنَّ الخغمحن مِ  جم م٘ َظا اإلاؿل٪، ما طَب بلُه بمامُ ومما ًيس اإلاهالر الًغوٍع

اث. ٢ا٫:   الًغوٍع
َ
مذ ٖلُه ال٣ىاُٖض الٗامت التي ج٣خطخي خٟٔ ّضِ

ُ
ِغ٥ و٢

ُ
ظاء ال٣ُاُؽ بسالٞها، ج

بطا ناصم ال٣اٖضة ال٩لُت،  -اُ  لِ وبن ٧ان َظ -ُٞه  "ومً زهاثو َظا الًغب ؤنَّ ال٣ُاَؽ الجؼجيَّ 

 
ُ
 .(1425)ِغ٥ ال٣ُاُؽ الجليُّ لل٣اٖضة ال٩لُت"ج

 و٢ض َم 
َّ
 ش

ُ
الظي ٣ًخطخي اإلامازلت "الىٟـ  ال٣ُاِؽ  ل َظا ب٣خل الجماٖت بالىاخض، ٞةهه زالٝ

، ا٢خطخى ٢خَل  الجماٖت بطا  بالىٟـ"، ول٨ً خٟٔ ألاهٟـ، الظي َى مً ؤبغػ م٣انض الكإع

ًُ  واخض, اقتر٧ىا في ٢خِل  ا باللجىء بلى ال٣خل اإلاكترَ لىا، ل٩ان طل٪ م٣ٛخَ ألهه لى لم  با مً ٥، تهغُّ ٍغ

                                              

ُه ( 1422) ٤" ال ٢هام ُٞه، ٞو ٌكحر بلى مظَب ؤبي خىُٟت ال٣اثل بإن ال٣خل باإلاش٣ل "٧الدجغ، والٗها، والخٍٛغ

غ. وؤن ال٣هام بهما َى في ال٣خل باملخضص "الؿ٨ح ما مً ألاصواث الخاصة". )َامل ال٨خاب(الخٍٗؼ حَر  ن والؿ٠ُ ٚو

ان ( 1423)  2/1338البَر

ت. )ػ(( 1424)  ٢لذ: َظٍ الضٖىي ممىٖى

ان ( 1425)  2/927البَر
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ظا اٖخماص   ت وج٣ضًم   ال٣هام. َو لها ٖلى ال٣ُاؽ الجؼجي، ولى  واضر ٖلى اإلا٣انض الًغوٍع

ؿىوي( ٧ان ظلُا  .(1426)اهخهى ٦الم الكُش الَغ

ٗت إلاىهب الاظتهاص زاعط  ًٖ مدل  ٢لذ: ال ًسٟى ؤن اقتراٍ الضعاًت بم٣انض الكَغ

ه, ألن ؾىء الىي٘ ُٞه ٌؿخلؼم  دضالبالجزإ, وبهما 
ُ
في جغجِب ألاصلت, ٞهظا الظي ًيبػي يبُ

.٘  ازخالال ٦بحرا في الخَٟغ

جي, ألاولى مً ٦خاب الاظتهاص, والشاهُت  -خٟٓه هللا  -والكُش  ؤوعص ظملخحن مً ٦الم الجٍى

 مً ٦خاب ال٣ُاؽ, وهدً هبحن ما في الشاهُت زم و٠ُٗ ٖلى ألاولى ببُان ما ٞحها ؤًًا.

ت ٞالجملت الشاهُت هي ٢ى٫ الكُش: )  ما طَب بلُه بمام الخغمحن مً ؤن اإلاهالر الًغوٍع

اث.   الًغوٍع
َ
مذ ٖلُه ال٣ىاُٖض الٗامت التي ج٣خطخي خٟٔ ّضِ

ُ
ِغ٥ و٢

ُ
بطا ظاء ال٣ُاُؽ بسالٞها، ج

بطا ناصم ال٣اٖضة  -وبن ٧ان ظلُا-٢ا٫: "ومً زهاثو َظا الًغب ؤنَّ ال٣ُاَؽ الجؼجي ُٞه 

ِغ٥ ال٣ُاُؽ الجليُّ لل٣اٖضة ال٩لُت"ال٩لُ
ُ
 (.ت، ج

جي ٨َظا صون بُاٍن إلاغاصٍ بال٣اٖضة ال٩لُت وال٣ُاؽ  ىَعص ٦الُم الجٍى ًُ ٢لذ: ما ٧ان ًيبػي ؤن 

جي  ِٗ  -عخمه هللا  -الجؼجي, ٞالجٍى  بهضص بُان ؤهىإ ال
َ
, و٢ض ظٗلها ل التي ؤهُُذ بها ألانى٫ُ ل

ى ما ٧ان مً اإلاٗاوي َى ها َىا زمؿت ؤ٢ؿام, والظي ًخد٤٣ به ٚغُيىا مج ال٣ؿُم ألاو٫, َو

ت,  ا للوبُاهه ؤهه الًغوٍع ٗت ؤن الصخيء بطا ٧ان يغوٍع اث الكَغ ٢٠ض ْهغ مً جهٞغ
َّ
بدُض  م٩ل

  مٗهال ًيخٓم  به ًلؼم مً ٞىاجه لخى١ُ يغٍع قضًٍض 
ُ
ؤو مٟؿضٍة ُٖٓمت جىظب ٞىاث  ,همٗاق

جي لهظا بمكغوُٖت ال٣هام ؾٗاصة آلازغة, ٞةهه ٩ًىن مكغوٖا صعءا إلاا ط٦غ,  و٢ض مشل الجٍى

 ؤن ٩ًىن لل٣ُٟه اٖخباع  لهظا اإلاٗجى ٖىض الىٓغ في اإلاؿاثل. والبُ٘, والٛغُى 

جيء ٦الُمه بدغوٞه بن قاء هللا, وؤما الك٤  جي, ٍو ٞهظٍ ظملت الك٤ ألاو٫ مً ٦الم الجٍى

ٍغالشاوي ٞهى  ِر ٖجها بال٣ُاؽ الجؼج ج٣ٍغ ٌَ ؤن َغص ٢اٖضة الباب اإلاٗبَّ  اإلاهلخِت  ي بن اؾخلؼم ه٣

ِت    ٖجها بال٣اٖضةِ  رِ اإلاٗبَّ  الًغوٍع
ُ
 ال٩لُت, ٢

ُ
  ضمذ مغاٖاة

ُ
مً ٢اٖضة  الًغوعة, واؾخصىِذ الهىعة

 الباب.

جي في ظٍ ٖباعة الجٍى ان" ٦خاب ال٣ُاؽ مً َو الباب الشالض: في ج٣اؾُم الٗلل : )" البَر

 وألانى٫.

ٗت, وهدً ه٣  ؿمها زمؿت ؤ٢ؿام.َظا الظي ط٦ٍغ َاالء ؤنى٫ُ الكَغ

                                              

ت اإلا٣انض ٖىض ؤلامام الكاَبي )م 1426) ( . و٢ض ٖغى لهظا ؤًًا في م٣ا٫ له ٖىىاهه: "اإلا٣انض 329 - 328( هٍٓغ

ُت وصوعَا في اؾخيباٍ ألاخ٩ام" وك ى مىظىص ٖلى الكب٨ت.الكٖغ  غجه مجلت اإلاؿلم اإلاٗانغ, َو
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 ٌُ ئى٫ اإلاٗجى اإلا٣ٗى٫ُ ٣َٗ ؤخضَا: ما  ى ؤنل, ٍو مىه بلى ؤمٍغ يغوعي ال بض مىه م٘  ل مٗىاٍ, َو

ظا بمجزلت ٢ًاء الكٕغ بىظىب ال٣هام في  غ ٚاًت ؤلاًالت ال٩لُت والؿُاؾُت الٗامُت, َو ج٣ٍغ

ل  بخد٤٣ الٗهمت في الضماء املخ٣ىهت والؼظغ ًٖ الخهجُّ 
َّ
ٖلحها, ٞةطا وضر  ِم ؤواهه, ٞهى مٗل

 جهغَّ  ,طل٪ في ؤنل ال٣هام ِِ اإلاؿخيبِ  للىاْغِ 
َ
اٍ بلى خُض ًخد٤٣ ؤنُل َظا اإلاٗجى  ٝ ضَّ ُٞه ٖو

ى الظي ٌؿهل حٗلُُل  لخد٤ به جصخُذ البُ٘, ٞةنَّ  ,هؤنلِ  ُٞه, َو الىاؽ لى لم ًدباصلىا ما  ٍو

ِ٘  ُض بإًضحهم لَجغَّ طل٪ يغوعة ْاَغة, ٞمؿدىَ    البُ
ً
ل  بلى بط ًِ الًغوعة الغاظٗت بلى الىٕى والجملت, ا آ

ٗت ؤنَّ  َا ٞال هٓغ بلى َلب جد٤ُ٣ مٗىاَا في آخاص ألانى٫ بطا زبدذ ٢ىاُٖض  زم ٢ض جمهض في الكَغ

ظا يغب   , َو  .(1427)مً الًغوب الخمؿت( الىٕى

وهدً آلان و٠ُٗ ٖلحها وهظ٦غ في ٧ّلِ ؤنٍل ما ًل٤ُ بمظَب ال٣ُاؾحن زم ٢ا٫ الجىٍجي: )

 .(1428)(ٗالىبن قاء هللا ح

ال٣ُاَؽ الجؼجيَّ ُٞه وبن ٧ان ظلُا بطا  ومً زهاثو َظا الًغب )ٌٗجي ألاو٫( ؤنَّ ٢ا٫: )

ِغ٥ ال٣ُاُؽ الجليُّ لل٣اٖضة ال٩لُت.
ُ
 ال٩لُت ج

َ
 ناصم ال٣اٖضة

  :ن ال٣هام مٗضوص  مً خ٣ى١ آلاصمُحن, و٢ُاُؾهاؤوبُاُن طل٪ باإلاشا٫: 
ُ
اًت   ٖع

ُ
ٖىض  ِل الخماز

 بالىاخض,  الخ٣ابل, ٖلى خؿب ما
ُ
٣َخل الجماٖت

ُ
ظا ال٣ُاُؽ ٣ًخطخي ؤال ج ًل٤ُ بم٣هىص الباب, َو

ًْ في َغصٍ واإلاهحرِ  مت في  ول٨
َ
ل
َّ
 الًغوعة, ٞةنَّ اؾخٗاهت الٓ

ُ
ًت

َ
بلُه َضُم ال٣اٖضة ال٩لُت, ومىا٢

ْغُم ؤنِل الباب.
َ
 ال٣خل لِـ ٖؿحرا, وفي صعء ال٣هام ٖىض ٞغى الاظخمإ ز

 الصخيِء  وخانُل ال٣ى٫ في طل٪ ًئى٫ُ 
َ
ا, ٞهظا  بلى ؤنَّ م٣ابلت سِغم ؤمغا يغوٍع ًَ بإ٦ثَر مىه لِـ 

مٗجى حؿمُدىا لهظا ظؼثُا, وبال ٞالخمازُل في الخ٣ى١ اإلاٛغبت بلى آلاصمُحن مً ألامىع ال٩لُت في 

ٗت, ٚحر ؤنَّ   َا ؤمغ  يغوعي, والخمازُل ُض ال٣اٖضة التي ؾمُىاَا ٧لُت في َظا الًغب مؿدىَ  الكَغ

 بطا لم ج٨ً يغوعةؤمغ  مهفي الخ٣ابل 
ُ
 .(1429)(ظؼء  باإلياٞت بلى الًغوعة لخي, واإلاهلخت

ض بال٣اٖضة ال٩لُت  ٍغ ه, ٍو
َ
ض بال٣ُاؽ الجؼجي ٢اٖضة الباب وؤنل جي ًٍغ ٢لذ: ٞالجٍى

ت, ٞهى ٣ًغع ؤن َغص ٢اٖضة الباب في مؿإلٍت مسهىنت بن اؾخلؼم ٞىاث  اإلاهلخت الًغوٍع

ت, ٞةها همى٘ الُغص في  زهىم جل٪ اإلاؿإلت ختى ال ًلؼم زغُم ؤنٍل يغوعي. مهلخت يغوٍع

                                              

ان  (1427)  2/79البَر

 2/80الؿاب٤  (1428)

ان  (1429)  81 - 2/80البَر
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َا الخدب٘ لٟغوٕ الباب 
ُ
َر ٖجها بال٣ُاؽ الجؼجي مإزظ زم ال ًسٟى ؤن جل٪ ال٣اٖضة اإلاٗبَّ

ضٍ  ٍا جي بال٣ُاؽ, ٍو ضٍ الجٍى ُ٪ ٧ّلِ ؤنٍل ويابِ و٢اٖضة, ٞهظا ما ًٍغ
َ
ومؿاثله, ٦ما َى مؿل

ه في ال٣ؿم الشاوي مً 
ُ
ى ) نى٫ ج٣اؾُم الٗلل وألا ٢ىل ما ًخٗل٤ بالخاظت الٗامت وال ًيخهي بلى َو

ل له بخصخُذ ؤلاظاعة
َّ
  وهدً هغي ؤْن ), زم ٢ا٫: (1430)خض الًغوعة( ومش

ُ
 ه
َ
٢بل جبُحن ال٣ى٫ِ ُٞه  هَ بِّ ي

ى ؤنَّ    ٖلى ؤمغ, َو
َ
ئت في ال٣ؿم ألاو٫, ٞةنَّ  ؤلاظاعة  ًٖ ألا٢ِؿت التي ؾمُىاَا ظٍؼ

ً
ظاػث زاعظت

في اإلاٗاوياث, ٞةنَّ ٢ُاَؾها  ًٖ ال٣ُاؽ اإلاغعيِّ  لٗىى اإلاٗضوم زاعط  م٣ابلت الٗىى اإلاىظىص با

ل طل٪ في ؤلاظاعة إلا٩ان الخاظت, و٢ض ط٦غها ؤنَّ الخاظت مِ بال مىظىصان, ول٨ً اخخُ  ؤال ًخ٣ابَل 

ت ججز٫ مجزلت الًغوعة الخانت في خ٤ آخاص ألاشخام, والبُ٘ ًلخد٤ ب٣اٖضة الًغوعة  الٗامَّ

ـِ    ٫ الٗغوى, والٗغوُى ت بلى جباصُ الخاظ مً ظهت مؿِ
ُ
ُاجها وبهما جغاص إلاىاٞٗها, ٗجَ ال ح ى أٖل

ُان َم  اث الخل٤ في ألٖا ِٗ  دا٫ُّ ومخٗل٤ جهٞغ هم مجها, وبطا ؤَل٤ ال٣ُٟه مل٪ الٗحن ؤعاص به مىاٞ

ا  الاؾخم٩ان مً الخهٝغ الكغعي ٖلى خؿب ؤلاعاصة ما ب٣ُذ الٗحن, زم اإلاىاٞ٘ بطا ٢ضعث هٖى

هغ ا الخد٤ َظا باألنى٫  مً الٗغوى ْو حَر مؿِـ الخاظت بلحها في اإلاؿا٦ً واإلاغا٦ب ٚو

واقتراٍ م٣ابلت اإلاىظىص باإلاىظىص مً باب الاؾخهالح والخمل ٖلى ألاعقض وألانلر, وال  ,ال٩لُت

 ًُ 
ُّ
  ٤ُ ًٓ حٗل

َ
اه ه في َظا الًٟ بالخاظت, ولهظا ٌؿمى ال٣ُاؽ الجؼجي, ولِـ اإلاغاص ب٩ىهه ظؼثُا ظٍغ

اًخه الًغوعة زم الخاظت والاؾخهالح في خ٨م شخو ؤو ظؼء,  ول٨ً ألانل الظي ال بض مً ٖع

ٞةطا ال٣ُاؽ ٖلى ؤلاظاعة  ,الىظٍى الخانت في خ٨م الجؼء ٖىض الىٓغ في خ٨م الًىابِ ال٩لُت

ظا  بطا اؾخجم٘ الكغاثِ ال ًضعئٍ بال الاؾخهالح الجؼجي في م٣ابلت اإلاىظىص باإلاىظىص, َو

 ٖلى ؤلاظاعة. وظه الخاظت بلُه٪ الى٩اح مشال في ٣٦ُاؾ

في ٢ىله, ٞةجها بن زغظذ  ومً ٢ا٫: ؤلاظاعة زاعظت ًٖ ال٣ُاؽ, ٞلِـ ٖلى بهحرةٍ 

 
 
ت ٖلى م٣خطخى الخاظت, والخاظت هي ألانل, والاؾخهالح  بسغوظها ًٖ الاؾخهالح ٞهي ظاٍع

)  .(1431)باإلياٞت بلحها ٕٞغ

                                              

٢ا٫: )ٞةجها مبيُت ٖلى مؿِـ الخاظت بلى اإلاؿا٦ً م٘ ال٣هىع ًٖ جمل٨ها ويىت مال٦ها بها ٖلى ؾبُل  (1430)

ت, ٞهظٍ خاظت ْاَغة ٚحر بالٍٛت  َٜ  الٗاٍع , ول٨ً خاظت الجيـ ٢ض جبلٜ مبلٜ يغوعة الًغوعة اإلاٟغويت  مبل حٍر في البُ٘ ٚو

الصخو الىاخض مً خُض بن ال٩اٞت لى مىٗىا ٖما جٓهغ الخاظت ُٞه للجيـ لىا٫ آخاص الجيـ يغاع ال مدالت جبلٜ مبلٜ 

ض ؤزغ طل٪ في الًغع الغاظ٘ بلى الجيـ ما ًىا٫ آلاخاص باليؿبت بلى الجيـ  (.الًغوعة في خ٤ الىاخض, و٢ض ًٍؼ

ان  (1431)  83 - 2/82البَر
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جي ًهغح بإن ؤلاظاعة لِؿذ زاعظ ط ت ًٖ ال٣ُاؽ, ألجها لم جسغُ ٢لذ: ٞإهذ جغي ؤن الجٍى

ده في ؤو٫ ٦المه بإجها زاعظت ًٖ ألا٢ِؿت الجؼثُت,  ًٖ ؤنِل مغاٖاة الخاظت الٗامت, م٘ جهٍغ

ى ؤهه ٌٗجي به ٢اٖضة باب اإلاٗاوياث, وهي ) ؤال ًخ٣ابَل و٢ض ؤٞصر ًٖ مغاصٍ بال٣ُاؽ الجؼجي َو

ٚحر  ,إلاى٘ مً ال٣ٗض ٖلى اإلاٗضومؤن ؤلاظاعة وبن زغظذ ًٖ ٢اٖضة ا ٦المهومٗجى بال مىظىصان(, 

ٗت, التي ججغي مجغي الًغوعة ِذ للخاظت الٗامتصىِ اؾخُ  ؤجها ظا ؤنل  مٗخبر في الكَغ , َو

اجها ٖلى َظا ألانل ًمى٘ ٧ىَجها زاعظت ًٖ ال٣ُاؽ ٗت في جدهُل  ٞجٍغ ؤي ؤنى٫ الكَغ

اث والخاظُاث ملٟٔ , وؤهذ بن لم تهخض إلاٗاوي الًغوٍع ذ الخىا٢ٌ, وال ال٣ُاؽ في ٦المه جَى

م وكإ مً الاقترا٥ اللٟٓي, وما ؤ٦ثر الٛلِ به.  جىا٢ٌ, ألن الَى

ٚحُر  ؤال ًخ٣ابل بال مىظىصان, -ها و٢اٖضتها ؤي ؤنلِ  -ٖلى ؤن صٖىي ٧ىن ٢ُاؽ اإلاٗاوياث 

مت, 
َّ
مً ال٣ٗىص  واٖلم ؤهه ال ٌٗغي شخيء  : )ٍ" ٢ىاٖض"٣ٞض ٢ا٫ الٗؼ ابً ٖبض الؿالم في مؿل

 ٖحٍن بٗحن، و٢ض ٩ًىن  ظىاػ بًغاصٍ ٖلى مٗضوم، ٞةنَّ  ًٖواإلاٗاوياث 
َ
البُ٘ ٢ض ٩ًىن م٣ابلت

 ًُ ًُ ٣ابَ م٣ابلت ٖحن بضًً، و٢ض  و٦الَما ٖىض ال٣ٗض  ,بالضًً زم ًىٟ٘ الخ٣ابٌ في املجلـ ل الضً

مٗضوم. وؤما ؤلاظاعة ٞةن ٢ىبلذ اإلاىٟٗت بمىٟٗت ٧ان الٗىيان مٗضومحن، وبن ٢ىبلذ بٗحن 

ضومت. وؤما الؿلم ٞم٣ابلت مٗضوم بمىظىص بن ٧ان عؤؽ اإلاا٫ ُٖىا، ؤو بضًً ٧اهذ اإلاىاٞ٘ مٗ

٣ًبٌ في املجلـ بن ٧ان عؤؽ الؿلم صًىا. وؤما ال٣غى ٞم٣ابلت مىظىص بمٗضوم. وؤما الى٧الت 

و٦ظل٪ ألاعباح. وؤما اإلاؿا٢اة  ,في مٗضوم. وؤما اإلاًاعبت ٞٗمل الٗامل ٞحها مٗضوم ٞةطن  

ت اإلاخ٤ٟ ٖلح ٖمل الٟالح مٗضوم وههِبه مً الشمغ  هما ٞم٣ابلت مٗضوم بمٗضوم، ٞةنَّ واإلاؼاٖع

ٟي الصخت زالٝ. وؤما الجٗالت ٞ ,والؼعٕ مٗضوم، ٞةن و٢ٗذ اإلاؿا٢اة ٖلى الشمغ بٗض وظىصٍ

، وبن لم ٌُٗىه ٧ان م٣ابلت مٗضوم بمٗضوم. وؤما بمىظىص الجٗل ٧ان م٣ابلت مٗضوم َن ٖحَّ  ٞةْن 

ىاثض م إلاىاٞ٘ الى٠٢ ٞهى جملُ٪   اإلا٣ٟىص  جاعة إلاىظىص وجاعة إلا٣ٟىص، وجملُُ٪  ,٣ىصةٟمٗضومت ٞو

الى٠٢ بطا اه٣غيىا ناعث الٛالث  ؤخىا٫ الى٠٢، ٞةن اإلاؿخد٣حن اإلاىظىصًً و٢َذ  ؤُٖٓم 

لب ٖلُه جملُ٪ اإلاٗضوم للمٗضوم بط  ,واإلاىاٞ٘ اإلاٗضومت مؿخد٣ت بالى٠٢ بلى ًىم ال٣ُامت، ٞاأٚل

ت اى اظل للمى٢ٝى ٖلحهم، وفي آلاظل لله في الٗمهلخخُ ال جخم مهلخخه بال لظل٪، و  ٢ٟحن ظاٍع

ل ٌكتٍر ُٞه ؤن ٩ًىن ُٖىا  ً ٞال ًصر بال ٖلى صًً مٗلىم، َو ٖلحهم بلى ًىم الضًً. وؤما الَغ

ؤو ًجىػ ٖلى الضًً ٦ما ًجىػ ٖلى الٗحن؟ ُٞه زالٝ ًجغي في َبت الضًىن. وؤما الىنُت ٞخصر 

وهي مٗضومت. وؤما  ,ٞهي بباخت للمىاٞ٘ ي واإلاٗضومحن. وؤما الٗىاع مىظىصًً باإلاىظىص واإلاٗضوم لل

  .ٞهى م٣ابلت مىظىص بمٗضوم ,جملُ٪ اإلالخ٣ِ الل٣ُت بٗض اه٣ًاء الخى٫ 
ُ
ها وؤما الىصاج٘ ٞدٟٓ
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ًا ,مٗضوم في ابخضائها ٧ان طل٪ جمل٩ُا إلاىاٞ٘  ,زم ًىظض قِئا ٞكِئا. وؤما الى٩اح ٞةن ٧ان جٍٟى

 
ً
ضوم، وبن ٧ان بهضا١ مٗحن ٧ان طل٪ جمل٩ُا إلاٗضوم بمىظىص، وبن ٧ان ألمغ مٗ البً٘ وبباخت

الهضا١ في الظمت ٧ان جمل٩ُا إلاٗضوم بمٗضوم، و٦ظل٪ ما ًجب ٖلُه مً الى٣ٟت وال٨ؿىة 

 ٧ ,والؿ٨جى
ُّ
وؤما ما ًجب ٖلى اإلاغؤة مً  ,ه مٗضوم م٣ضع في طمخه ٢بل حؿلُمه ٦ؿاثغ الضًىن ل

 الخم٨حن والُىاُٖت ولؼوم اإلاؿ٨ً 
ُّ
ه مٗضوم. وؤما يمان الضًىن ٞالتزام إلاٗضوم، ٞةن ٢ُل: ٩ٞل

بطا ٧ان اإلاًمىن ماثخحن ٞهل ًشبذ في طمت الًامً ُٞهحر للمال٪ ؤعبٗماثت ًؼ٦حها بٗكغة 

؛ٌُ ن ال جشبذ في طمت الًامً، وبهما صعاَم؟ ٢لىا: املخخاع ؤن اإلااثخح  ؿخد٤ مُالبخه وببغاٍئ

دخمل ؤن جشبذ اإلااثخ ا ظمُ٘ ؤخ٩ام الضًىن. وؤما الخىالت ٞخخٗل٤ موال ًشبذ لهن في طمخه، اٍو

هغ ؤجها مً ألاخ٩ام  بضًً في م٣ابلت صًً، وهي مٗاويت ٖلى عؤي، و٢بٌ م٣ضع ٖلى عؤي، وألْا

مً وظه، وخ٨م اإلاٗاويت مً وظه. وؤما الهلر ٞال ًسغط ًٖ  ُٞشبذ لها خ٨م ال٣بٌ ,اإلاغ٦بت

 ٧ىهه بُٗا ؤو بظاعة ؤو ببغاء ؤو َبت.

ٗت  , م٘ ؤنَّ اإلاٗاويت ٖلى اإلاٗضوم ٖلى زالف ألانل لعجب ممً ٌٗخلض ؤن  وا الكَغ

اث، بل ألامُغ والىهي وؤلاباخت ال جخٗل٤ بال ب٨ؿٍب مٗضوم، و٦ظل٪   بها في ظمُ٘ الخهٞغ
 
َاٞدت

ىُص, ال جخٗل٤ بال بمٗضوم(  .(1432)مُٗٓم الىظوع والٖى

جي بال٣ُاؽ الجؼجي في ٦الم والخانل ؤنَّ  ه, مغاص الجٍى
ُ
 الباب وؤنل

ُ
٢ا٫ ابً  ٦ماه ٢اٖضة

امت ال٣ٟهاء اج٣ٟىا ٖلى ٢خل الجمُ٘ بالىاخض, وبن ٧ان ال٣ُم: ) ال٣هام  ؤنُل بنَّ الصخابت ٖو

 بلى الخٗاون ٖلى ؾٟ٪ الضماء
ً
ٗت  .(1433)(ًمى٘ طل٪, لئال ٩ًىَن ٖضُم ال٣هام طَع

ج٣ُُضي لهظا و٢ٟذ ٢لذ: َظا ما جبِىخه مً مٗجى ٦الم بمام الخغمحن عخمه هللا, زم بٗض 

ان, ٞغؤًخه ٣ًغع  ال٣اٖضة ال٩لُت اإلاغاُص مجها اإلاهلخت  ؤنَّ ؤًًا ُٞه ٖلى قغح ألابُاعي للبَر

ت   , ل٨ىه ظٗل ال٣ُاَؽ , وطل٪ ْاَغالًغوٍع
ً
جي ٖباعة ِل  الجؼجي في ٦الم الجٍى ًٖ ألامغ اإلا٨ّمِ

 لل٣اٖضة ال٩لُت.

ظٍ هي نىعة ما في  ان"َو له: "ومً زهاثو َظا ال٣ؿم ؤن وؤما ٢ى : )" قغخه ٖلى البَر

ال٣ُاؽ الجؼجي وبن ٧ان ظلُا بطا ٖاعى ال٣اٖضة ال٩لُت جغ٥ ال٣ُاؽ الجؼجي لل٣اٖضة ال٩لُت", 

ٌ ؤنلها ؤٞطخى اٖخباعُ  ج٨ملٍت  ٧لَّ  ؤنَّ ٞهظا صخُذ ٖلى الجملت. وجد٤ُ٣ ال٣ى٫ ُٞه:  َا بلى ٞع

خ٣غع طل٪ مً وظهحن: وظب اَغاُخ   ها. ٍو

                                              

 )ٍ صاع ال٣لم( 211 - 209 /2 ٢ىاٖض ألاخ٩ام (1432)

 5/21 بٖالم اإلاى٢ٗحن (1433)
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ُذ  ٫ ؤنلها ببُا٫َ في ببُا ؤخضَما: ؤنَّ  م٘ جدهُل ؤزغي, ؤولى مً  مهلخٍت  الخ٨ملت. ٞخٍٟى

تهما ظمُٗا.  جٍٟى

ت, اإلاهلخت الخ٨مُلُت جدهُ  عها ج٣ضًغا ؤنَّ الشاوي: ؤهه لى ٢ضَّ  ل م٘ ٞىاث اإلاهلخت الًغوٍع

ت ؤولى, إلاا بُجهما مً الخٟاوث.  ل٩ان مغاٖاة الًغوٍع

ي, وجدهُل اإلاؼاًا مؿخدؿً, ٞدغمذ ٦ل خٟٔ اإلاهجت مهمٌّ  وبُان طل٪ باإلاشا٫: ؤنَّ 

الىجاؾاث خٟٓا للمغوءاث, وخمال للخل٤ ٖلى ألاخؿً في الٗاصاث, ٞةن صٖذ الًغوعة بلى 

 
ُ
غاع  ه ؤولى. و٦ظل٪ ؤنُل بخُاء اإلاهج بدىاو٫ الصخيء الىجـ, ٧ان جىاول البُ٘ يغوعي, ومى٘ ألٚا

  ٘ ال١ في ؤ٢ؿام الاؾخهالح, ٞلى اقتٍر هُٟي  وا٢ ًَ  الهدؿم باُب  الٛغع ٖلى ؤلَا  ِص غِ البُ٘, ٞلم 

 ُٕ ٗت. باإلاى٘ مً مُل٤ الٛغع, و٦ظل٪ ال٣ى٫ُ  الكغ  في ب٣ُت الكَغ

 
ُ
ًُ  ٢ا٫: وما ط٦ٍغ مً اإلاشا٫ صخُذ, واقتراٍ  الخمازل 

ُ
 ىظب ؤن ال ج

ُ
 ,بالىاخض ٣خل الجماٖت

لِـ  لؤلنل اإلاهم, وبَما٫ الخمازل الخ٨ملِت  ؤنل الباب, ٞىظب اَغاُح  وفي اإلاهحر بلى طل٪ زغمُ 

 
ُ
ا, واقتراَ الًغوعي, ٖلى خؿب ما ٢غعهاٍ ٢بل َظا. ٞىظب  ه ًسغم ألامَغ ًسغم ؤمغا يغوٍع

 .ولؼم مً اٖخباٍع زغم ؤنل الباب ًٖ اقتراٍ الخمازل بن مؿذ الخاظت بلُه ؤلايغاُب 

وما ٞؿٍغ ؤلامام مً ٧ىن َظا ظؼثُا, جٟؿحر  خؿً, وؤعاص به ؤهه ٧الخخمت لل٣اٖضة, والخٗبحُر 

َص٫ُّ ٖلى الٛغى وؤبُٗض ًٖ اللبـ مً الخٗبحر ب٩ىهه ظؼءا, ول٨ً بطا ٖىه ب٩ى 
َ
 لل٣اٖضة ؤ

ً
هه جخمت

ِهم اإلاٗجى ٞال مكاخت في اللٟٔ
ُ
ٞ)(1434). 

ظا الٗضو٫ُ  جي انُالخا زانا في ال٣ُاؽ الجؼجي, َو ا١ ٖلى ؤن للجٍى ٢لذ: واإلاهم َىا الٞى

م ٖلى مً اؾخض ما ٫ ب٨الم الجىٍجي ٖلى ٚحر مىه ًٖ الانُالح اإلاكهىع َى الظي ؤصزل الَى

 .ؤعاصٍ

 ْؿ وبطا ٢ِ ٢ا٫ بزغ طل٪: )٢ض الجىٍجي  زم بنَّ 
َ
غاٝ ٖىض ٞغى الاقترا٥ في ٢ُٗها  ىا ألَا

ى الًغوعة في الهىن, م٘ اظخمإ  بالىٟىؽ ٧ان طل٪ وا٢ٗا ظلُا مٗخًضا باإلاٗجى ألانلي, َو

 
ً
غاٝ والىٟىؽ في ٧ىجها مهىهت ظا في جهاًت الىيى  ألَا  .(1435)(حبال٣هام, َو

ٌُ  م٣هىصُ ٣ٞا٫ ألابُاعي: )   ٗخ٣ض ؤنَّ ؤلامام بهظا ال٨الم ؤهه ال ًيبػي ؤن 
َ
  مسالٟت

ُ
ل في الخماز

ٖلى  ٖلُه, بل َى ظاعٍ  ه ًٖ ال٣ُاؽ, ختى ًمخى٘ ال٣ُاُؽ بالىاخض ٣ًخطخي زغوَظ  ٢خل الجماِٖت 

ىاُث  ٢ُاِؽ  َغٍ. ظليٌّ مى٣اؽ, و٢ض ط٦غها  الخ٨ملت خٟٓا ألنل ال٣اٖضة ؤنل ال٣اٖضة, ٞو ج٣ٍغ

                                              

 523 - 3/520الخد٤ُ٣ والبُان  (1434)

ان  (1435)  2/81البَر
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ه ٖلى اإلاٗاوي, ؤم٨ً ال٣ُاُؽ ٖلُه, بطا احؿ٤ الجام٘, ُٞجىػ خُيئظ ٢ُاُؽ 
ُ
اه ٞةطا وضر ظٍغ

ه وجغ٦ه, ٞةنَّ طل٪ باَل  في ال٣ُاؽ, بل 
ُ
غاٝ ٖلى الىٟىؽ, ولِـ اإلاغاُص بالجاثؼ ما ٌؿٙى ٞٗل ألَا

ٗت, وظب اإلاهحُر بلُه ه في الكَغ ى ال٣ُاُؽ ٖلى قَغ
َّ
 .(1436)(متى جإح

َد ٢لذ: ٞاهٓ ه بإن ٢خل الجماٖت بالىاخض ٚحر زاعط ًٖ ؾجن ال٣ُاؽ, وؤن طل٪ غ جهٍغ

جي  ى اإلاٗاوي وال ججمض ٖلى ألالٟاّ.لوبن لم ٌؿخٗمل لٟٔ ال٣ُاؽ, ٠٣ٞ ٖ (1437)مغاُص الجٍى

 ْم ٖلى الهىع ال ًخجاوػَا بلى الخ٣اث٤، ٞهُ  َم ٢انغ  ؤ٦ثر الىاؽ هٓغُ ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )

 َُّ  .(1438)(ضون ب٣ُىص الٗباعاثمدبىؾىن في سجً ألالٟاّ، م٣

ت اإلاٗاوي و٢ض ج٣ضم ٢ى٫ُ الٛؼالي: ) ٞالٗباعاث هي التي جدب٘ اإلاٗاوي وحؿىي ٖلحها؛ ٞإما حؿٍى

 (.ٞهى مً صواعي الخبِ، وظىالب الًال٫ -ٖلى الٗباعاث

 : )" ٚاًت ؤلاخ٩ام"الُدالوي في  دمحم٢ا٫ الكُش  ولهظا
َ
 جٟهَُم  اإلاٗاوي وؤعصَث  َذ ْم هِ ٞةطا ٞ

خه مً  أصاُب ٚحر٥, ٞ طل٪ ؤن جبحن اإلاٗاوي الضازلت جدذ ألالٟاّ، زم اإلاٗاوي الض٣ُ٢ت بما ٖٞغ

 ِ٘  .(1439)(، ٞمً جدبٗها لم ًإث مىه ٞاثضةألا٢ىا٫َ  آلاصاب، وال جدب

٢ا٫ ألامحر في قغخه: ))وال جدب٘ ألا٢ىا٫( ٢بل جٟهُم ما ؤهذ ُٞه )ٞمً جدبٗها( وظٗلها ُظلَّ 

٫ ٖلُه مجها )لم ًإث مىه بٟاثضة((٢هضٍ ٢بل ؤن ًٟهم ما َى ُٞه, و   . (1440)لم ٌٗلم اإلاٗىَّ

جي لِـ َى مدل بدشِ  ِلَم ؤن اإلاٗجى الظي ؤعاصٍ الجٍى ُٖ ال٣ُاؽ الظي  ىا, ألنَّ وبٗض َظا ٣ٞض 

ى  هدً بهضص مى٘ مٗاعيخه باإلا٣انض َى ال٣ُاُؽ  :  - ٦ما ٢ا٫ الٛؼالي -ألانىلي اإلاٗغوٝ, َو

جي: )ال٣ُاؽ , و (1441)ٕ القترا٦هما في ٖلت الخ٨م()ٖباعة ًٖ بزباث خ٨م ألانل في الٟغ  ٢ا٫ الجٍى

٣اؽ  غ في الٟٕغ اإلاخىاَػٕ ُٞه, ٍو
َ
ىٓ ًُ ِلم ؤنَّ الخ٨َم في ألانل ألّيِ مًٗجى زبذ, زم  ُٖ بهما ًشبذ بطا 

 .(1442)(الٟٕغ ٖلى طل٪ ألانل

  إًً زبذ بمشل َظا ال٣ُاؽ ؤنَّ ٞ
َ
به  هاالجماٖت ال ج٣خل بالىاخض؟ لَخِصرَّ صٖىي ؤنَّ ٢خل

 لل٣ُاؽ.
 
 ُمساِل٠

                                              

 3/524الخد٤ُ٣ والبُان  (1436)

جي هِٟؿه في ؤلاظاعة, و٢ض ٢ضمىا ه٣ل (1437) جي َىا مُاب٤  ل٨الم الجٍى غ ألابُاعي ل٨الم الجٍى با. )ػ( وج٣ٍغ  ه ٢ٍغ

 6/97 بٖالم اإلاى٢ٗحن( 1438)

 (68( ٚاًت ؤلاخ٩ام في آصاب الٟهم وؤلاٞهام )م 1439)

 (129( زمغ الشمام )م 1440)

 (18قٟاء الٛلُل )م  (1441)

 (42مُٛض الخل٤ )م  (1442)
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ى اإلامازلت,   ألنل ال٣هام, َو
 
ت في ؤن ٢خل الجماٖت بالىاخض مساِل٠ بل ال جبٗض اإلاىاٖػ

َٗ أل  ٟ ًُ ل باملججي ٖلُه, ٢ا٫ الغاٚب ألانٟهاوي: نَّ اإلامازلت اإلا٣هىصة هي ؤن  َٗ
َ
ل بالجاوي مشُل ما ٞ

٠ الجغظاوي: , و٢ا(1443)(خ٣ُ٣ت ال٣هام: ؤن ًٟٗل بال٣اجل والجاعح مشل ما ٞٗال) ٫ الكٍغ

ٟٗل بالٟاٖل مشُل ما ٞٗل) ًُ اإلا٣هىص مً , ولهظا ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )(1444)(ال٣هام: َى ؤن 

ال٣هام: مجاػاة اإلاٗخضي بمشل ما اٖخضي به، واهؼظاُع ٚحِر اإلاٗخضي ًٖ ؤن ٌٗخضي 

لى َظا ٞلما صر مً ٧ّلِ واخٍض مً الُجىاِة الُٟٗل اإلاؿخ٣ل بال٣خل, ٞاألنُل , (1445)(بمشله  ٖو

ل ب٩ّلٍ مشُل ما ٞٗل, ٩ُٞىن َظا َى٣ًطخي 
َٗ ٟ ًُ  ٢ًُت اإلامازلت الصخُدت, جإمل. بإن 

 دّهِ الصخُذ ٞحها ُم  ها, وظٗلىا الىَٓغ الجمهىع ٢ض اؾخضلىا بأًت ال٣هام هِٟؿ  زم بنَّ 
ً

 ال

إلاُلىبهم, ولم ًظَبىا في الاؾخضال٫ بلى ؤظىاٍؽ مً اإلاهالر ٚحر اإلاهلخت اإلاٟهىمت مً الىو 

  نَّ ؤ ٖلى ه.هٟؿ
َ
ِلمىا نُاهت َٖ ُٟ  الٗلماء ما  ٗت لؤله خٟٓها مً ظلُل اإلا٣انض بال مً  ـ وؤنَّ الكَغ

عى بٗض طل٪ ؤنَّ  ضَّ ًُ ِلم  الٓاََغ  مشل مكغوُٖت ال٣هام, ٠ُ٨ٞ  ُٖ  إلاا 
 
مً آًت ال٣هام مساِل٠

ٗت؟!  مً م٣انض الكَغ

ْظ ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )ب ٍم ُٖٓمت: مجها الؼَّ
َ
غِٕ لِخ٨

ُ
َم ال٣هام ق

ْ
ُغ، ومجها َظْبُر زاَغ نَّ ُخ٨

ض اإلاٗخضي ٖلحهم لالهخ٣ام مً اإلاٗخضًً ؤو مً  اإلاٗخَضي ٖلُه، ومجها الخٟاصي مً جغنُّ

 .(1446)ؤ٢ىامهم(

 ٢ا٫ ؾُض ٢ُب: )
َ
به ؤن ًتروي  ظضًغ   ً ٣ًخلَم  ه زمىا لخُاةٞالظي ًى٢ً ؤهه ًضٞ٘ خُاج

ترصص, ٨ٟغ ٍو ل بالٟٗل. قٟائها مً ٦ما جىبش٤ مً قٟاء نضوع ؤولُاء الضم ٖىض و٢ٕى ال٣خ ٍو

بت في الشإع  . (1447)(الخ٣ض والٚغ

ى لخ٨مت الغصٕ والؼظغ(. ى م٣ٗى٫, َو جي في خ٨م ال٣هام: )َو  و٢ض ج٣ضم ٢ى٫ الجٍى

                                              

ل  (1443)  2/4مداؾً الخإٍو

ٟاث )م  (1444)  (176الخٍٗغ

ٗت ؤلاؾالمُت )م  (1445)  (47َامل ٦خاب م٣انض الكَغ

غ وا (1446) ٌٍ لخ٨مت . ٢ا٫ ابً ٖاقىع: ) 6/217ٍغ لخىى الخدٍغ ُب في ؤزظ ما٫ الهلر والٟٗى بىا٢ ولِـ التٚر

ال٣هام, ألن الاػصظاع ًدهل بخسُحر الىلي في ٢بى٫ الضًت, ٞال ًُمئن مًمغ ال٣خل بلى ٖٟى الىلي بال هاصعا, و٦ٟى بهظا في 

 2/145(. الؿاب٤ الاػصظاع

 1/165في ْال٫ ال٣غآن  (1447)



 

 441 

ؤوظب هللا ال٣هام في هو ٦خابه ػظغا للجىاة و٦ٟا لهم, وؤقٗغ بظل٪ ٢ىله و٢ا٫ ؤًًا: )

{, واج٤ٟ اإلاؿلمى 
 
اة َُ ٣َِهاِم َخ

ْ
ْم ِفي ال

ُ
٨
َ
ًُ حٗالى: }َول ا مً َب٣اتهم ن ٖلى َظٍ ال٣اٖضة, ولم  ى٨َغ

 . (1448)(غى٨ِ ُم 

ي بلى الدؿإع بلى ال٣خل به، ولهظا ٢ا٫ ابً ٢ضامت: )ب نَّ ال٣هام لى ؾ٣ِ باالقترا٥، ؤصَّ

 .(1449)(ُٞاصي بلى بؾ٣اٍ خ٨مت الغصٕ والؼظغ

 و٢ا٫ ابً عقض الخُٟض: )
ُ
  ٖمضة

َ
ه ، ٞةه(1450)بلى اإلاهلخت الىُٓغ  مً ٢خل بالىاخض الجماٖت

َه ٖلُه ال٨خاُب في ٢ىله حٗالى: } مٟهىم  ؤنَّ  غِٕ لىٟي ال٣خل, ٦ما هبَّ
ُ
٣َِهاِم ال٣خل بهما ق

ْ
ْم ِفي ال

ُ
٨
َ
َول

َباِب 
ْ
ل
َ ْ
وِلي ألا

ُ
اؤ ًَ  

 
اة َُ َٕ الىاُؽ بلى  {, وبطا ٧ان طل٪ ٦ظل٪,َخ خظعَّ

َ
 بالىاخض ل

ُ
٣خِل الجماٖت

ُ
ٞلى لم ج

ا٫ ابً ٢اؾم: )وألنَّ الدكٟي والؼظَغ ال , ٢(1451)ال٣خل بإن ًخٗمضوا ٢خَل الىاخض بالجماٖت(

 .(1452)ًدهل بال ب٣خل ال٩ل(

َٖ و٢ا٫ الكى٧اوي: ) ُٞه للىاؽ  ىا مً الخ٨مت في مكغوُٖت ال٣هام بحن الٗباص ؤنَّ مْ لِ ٢ض 

{، ولى ٧ان اظخمإ ظماٍٖت ٖلى ٢خل واخٍض ال 
 
اة َُ ٣َِهاِم َخ

ْ
ْم ِفي ال

ُ
٨
َ
 ٦ما ٢ا٫ ٖؼ وظل: }َول

ً
خُاة

ٓم ٣ًخطخي زبىَث ال٣ خظعَّٕ به بلى ٢خل الىٟىؽ, ٞةنَّ الؼاظغ ألٖا ًُ هام مجهم ل٩ان َظا ؾببا 

ؿهل ؤًًا ٖلى ال٣ٟغاء, ألجهم  بهما َى ال٣خُل ال الضًت, ٞةن طل٪ ٌؿهل ٖلى ؤَل ألامىا٫, َو

م, ٞةطا ٧ان ال٣خُل زبذ ٢خله بٟٗلهم ظمُٗا ٦ما ؾُظ٦ٍغ  ٌٗظعون ًٖ الضًت بؿبب ٣َٞغ

٠, ٞاال٢خهاُم مج  اإلاهّىِ
ُ
ُت الشابخت في ٦خاب هللا ٖؼ وظل,  هم َى الظي ج٣خًُه الخ٨مت الكٖغ

ه هللُا ؾبداهه ٢اِجَل الىٟـ بمً ٢خل الىاَؽ  بَّ
َ
ظمُٗا, وعخم هللا ٖمغ بً الخُاب  ولهظا ق

ه بما ُٞه اإلاهلخت الضًيُت الٗاثضة ٖلى  ُت وؤٖٞغ وعضخي ٖىه ما ٧ان ؤبهَغٍ باإلاؿال٪ الكٖغ

زبذ ٖىه ؤهه ٢خل ؾبٗت بىاخض جمالىا ٖلى ٢خله, و٢ا٫: لى جماأل  الٗباص بإٖٓم الٟاثضة, ٣ٞض

ٖلُه ؤَل نىٗاء ل٣خلتهم ظمُٗا, ٢ا٫ البساعي في الصخُذ: ٢ا٫ لي ابً بكاع: خضزىا ًدحى ًٖ 

                                              

ان (1448)  2/207 البَر

 8/290اإلاٛجي  (1449)

غِٕ ؤي: اإلاهلخت الجؼثُت الخانت ال الجيـ الٗالي للمهلخت, بضلُل ٢ىله: ) (1450)
ُ
ٞةهه مٟهىم  ؤن ال٣خل بهما ق

ى ال٣هام( هُٟي ال٣خل. لىٟي ال٣خل ْم ِفي }وظٗل طل٪ مؿخٟاصا مً جىبُه ٢ىله حٗالى: (, ٌٗجي ؤن مهلخت ال٣خل )َو
ُ
٨
َ
َول

 
ُ
اؤ ًَ  

 
اة َُ ٣َِهاِم َخ

ْ
َباِب ال

ْ
ل
َ ْ
ى مٗجى آلاًت خ٣ا, {وِلي ألا ُٕ . َو ٖلى ال٣خل ماوٗا مً ال٣هام إلاا ٧ان في  بط لى ٧ان الاظخما

 ال٣هام خُاة, جإمل. )ػ(

 4/182 بضاًت املجتهض (1451)

 7/180خاقُت الغوى  (1452)
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٣ٞا٫ ُٞه ٖمغ: "لى اقتر٥ ُٞه ؤَل  ,ٖبُض هللا ًٖ هاٞ٘ ًٖ ابً ٖمغ ؤن ٚالما ٢خل ُٚلت

إ ى في اإلاَى ى٣َل ًٖ ؤخٍض مً الصخابت ؤهه زال٠  نىٗاء ل٣خلتهم به", َو ًُ بإَى٫ مً َظا, ولم 

لؼم ؾ٣ٍى ال٣هام إلاؿإلت م٣ضوع  ٖمَغ في طل٪, والعجب ممً ٌٗخمض في صٞ٘ َظٍ اإلاؿإلت ٍو

ً وهي ؤَىن ٖلى اإلادكٕغ مً قغا٥ وٗله( بحن ٢اصٍع
(1453). 

ًَ  مً عجر ال٣ى٫َ  ٢لذ: ٞإهذ جغي ؤنَّ  ه, ط ًٖ ٢ًُت الىو هِٟؿ سغُ ب٣خل الجماٖت لم 

ُ٘ ال٣ٟهاء َظا ٖلُه هِٟؿ  اإلاىهىِم  ومهلخِت  ـٍ مً اإلاهالر ؤبٗض, ونيُ ه, ولم ًظَب بلى ظي

ىت حؿخلؼم اإلاهلخت ال٩لُت بال ٨ٖـ,  ؤ٢ٗض وؤؾض وؤ٢ىي, ألنَّ  َُّ بط ألازو اإلاهلخت الجؼثُت اإلاٗ

ٞما ط٦غوٍ ؤزوُّ وؤ٢غب مً الاؾخضال٫ باإلا٣انض الٗامت َى اإلاؿخلؼم لؤلٖم ال ال٨ٗـ, 

ب ؤن الضلُل مهما ٧ان ؤزو وؤصوى بلى اإلاُلىب ٞهى ؤ٢ىي في الضاللت و  اإلاهالر ال٩لُت, وال ٍع

ُبا ٖىض ؤَل  ةؽ البُٗضاظىٖلُه, ٦ما ال ًسٟى, ومً َىا ٧ان اؾخٗما٫ُ ألا  ِٗ  .الىٓغفي الخضوص َم

 
ُّ
 في في الاؾخضال٫ م٘ ٢غب اإلاإزظ وؾهىلخه, بط الىُٓغ  ٠ِ ولهظا ًُى٫ العجب مً َظا الخ٩ل

ب,  ٤ٍ ؾهٍل ٢ٍغ ل  للمُلىب مً ٍَغ ل والخ٣ُٗض؟ وطل٪ بإنل ما اإلاىِظُب ٞآلاًت ُمدّهِ عى لخٍُى ضَّ ًُ 

 , زم  -وال٣ُاُؽ الصخُذ ال ٣ًطخي بٗضم ال٣خل  -٣ًطخي بٗضم ال٣خل  ٢ُاؽ  في اإلاؿإلت 
َ
٠

َّ
ل
َ
َخ٩ ًُ

ـٍ ٖا٫ٍ مً اإلاهالر  الٗضو٫ُ  بت الٛىاء وال٨ -ٖىه بجي ظا  -ٟاًت وفي اإلاهلخت الجؼثُت ال٣ٍغ , َو

غ ل الٖى ٤ الٍُى  الظي لم  الٍُغ
ُ
 دِىْظىا ج

ُ
ٗت اؾخدؿاها ؤو  بلُه ٢ض ٌؿمُه ؾال٨ه الكَغ

ُه ر حكبُاؾخضالال مغؾال في م٣ابلت ٢ُاؽ ؤو ج٣ضًما للم٣انض الٗامت ٖلى ال٣ُاؽ, ٞص

ؤن ٍ ٖلى عؤؾه ومضَا بلى ؤطهه ب٩لٟت, و٢ض ٧ان ًم٨ىه بمً ٢ُل له: ؤًً ؤطه٪؟ ٞإصاع ًَض ) ناخبه

ى ؤ٢غب وؤؾهل(  .(1454)ًىنلها بلى ؤطهه مً جدذ عؤؾه, َو

, مىًبُت ٚحُر زم ٢ض ٣ًا٫ بٗض الدؿلُم ب٩ىن الخ٨مت هي الغصٕ والؼظغ: َظٍ الخ٨مت 

 والؼظغ باٖخباعاث ٖضة, ٞلخٟاوُ 
ُٕ دُهل به الغص ًَ ْاَغ  بلى ون٠ٍ  ٖىضثظ اإلاهحُر  خٗحنُث ما 

 ًُ ٩ىن مٓىت لخد٣مىاؾب مىًبِ   َى ال٣خُل َظا الىن٠ ٤ُ جل٪ الخ٨مت, و ىاٍ به الخ٨م, ٍو

 ه, ٩ُٞىن ال٣خل َى ٖلت ال٣هام وؾببه.هُٟؿ 

 ًُ ِم  و٢ض ؤقاع بلى َظا اب جي اإلاخ٣ّضِ خُض  الؿمٗاوي ٖىض حٗل٣ُه ٖلى مىاي٘ مً ٦الم الجٍى

ُغ في وحىب اللهام بلى ؾبب اللهاِم : )" ال٣ىاَ٘"٢ا٫ في 
َ
ىٓ ًُ ال بلى خىمت  بهما 

                                              

 (879)م الؿُل الجغاع  (1453)

 9/208 "لٟخاوي مجمٕى ا"الٗباعة بحن الهاللحن ا٢خبؿىاَا مً ٦الم ابً جُمُت في ( 1454)
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م, و٧لُّ  بنَّ : ), و٢ا٫ ؤًًا(1455)(اللهام
َ
 :ما ؤقحر بلُه ألاخ٩ام بهما جىاٍ باألؾباب ال بالِخ٨

 وظىِب ال٣َ 
ُ
 . (1456)(ص, وبالخ٨مت في الىاظب ال ًجب الىاظب, بهما ًجب بالؿبب الىاظبىَ خ٨مت

يو  ال٣هام بال٣خل ٖلى ٢خل مشله, ٞجٗل  ٖل٤ هللا في آلاًخحن خ٨َم ) :٢ا٫ الكُش البَى

 
ً
َُّ  ال٣خل ٖلت ل  خُ لل٣هام, ٖو

 
٤ِ  ه زابخت   الىو, ألنَّ  بٍُغ

 
ٖلحها بباء الؿببُت, ٞمٗجى  آلاًت صالت

 
ُ
بهما َى الٟٗل الظي ًاصي  ٣خل الىٟـ ب٣خل الىٟـ, ؤو ٣ًخل الخغ ب٣خله الخغ, وال٣خُل آلاًت: ج

ب ُٞه ؤنَّ  ا١ الغوح, ومما ال ٍع مً الجماٖت التي اقتر٦ذ في ٢خل الىاخض ٢ام  ٞغٍص  ٧لَّ  بلى بَػ

ول٨ً  – (1457)بط َظٍ هي نىعة البدض –٤ للغوح لى لم ٌكاع٦ه في ٞٗله ؤخض بالٟٗل اإلاَؼ

                                              

 4/446( ٢ىاَ٘ ألاصلت 1455)

 4/449 الؿاب٤( 1456)

ي في  (1457)  : )مدل ال٣ى٫ ب٣خل الجماٖت بالىاخض ؤن ًىظض مً ٧ل واخض مجهم ٞٗل  الهامل٢ا٫ الكُش البَى

, ؤو ال ٩ًىن ُٞٗل  ّضٍ وَخّؼٍ
َ
٤ للغوح ٣٦ ٣ا في ؤنله, ول٨ىه ٩ًىن بدُض لى اهٟغص ألٞطخى بلى ال٣خل. عاظ٘  ٧ّلٍ  مَؼ جهاًت مَؼ

 ٍ الخلبي( اَـ . 15 - 14م  7املخخاط للغملي ط

ت ال٣ٟهُت"  ه: ) 116 - ٢14/114لذ: ظاء في "اإلاىؾٖى ظمهىع ال٣ٟهاء بٗض اجٟا٢هم في الجملت ٖلى )٢خل ما ههُّ

ى (الخىفُت)٣ٞا٫  الجماٖت بالىاخض( ازخلٟىا في الخٟهُل. ١ : ٣ًخل ظم٘ بمٟغص بن ظغح ٧ل واخض ظغخا مهل٩ا مٗا؛ ألن َػ

غاٝ، واقترا٥ الجماٖت ُٞما ال ًخجؼؤ ًىظب الخ٩امل في خ٤ ٧ل  الغوح ًخد٤٣ باإلاكاع٦ت؛ ألهه ٚحر مخجؼت بسالٝ ألَا

واخض مجهم، ًُٞاٝ بلى ٧ل واخض مجهم ٦مال ٧إهه لِـ مٗه ٚحٍر ٧ىالًت ؤلاه٩اح، ٞةن ٧ان ظغح البٌٗ مهل٩ا، وظغح 

ً ٚحر مهل٪، ٞال٣ىص ٖلى طي الجغح اإلاهل٪،  غ، والضًت آلازٍغ ً الخٍٗؼ لى آلازٍغ لخٗمضَم، ؤما بطا باقغ  -في الٓاَغ  -ٖو

ً ٞال ٢ىص وال صًت ] : ٣ًخل (اإلاالىُت)و٢ا٫  [.5/357عص املخخاع ٖلى الضع املخخاع ال٣خل بًٗهم و٧ان آلازغون هٓاعة ؤو مٍٛغ

، ؤو بؿٍى مً ؤخضَم وؾ ٨ظا ختى الجم٘ اإلاخمالئىن ٖلى ٢خل شخو بن جمالئىا بًغبه بىدى ؾُٝى ٍى مً آزغ، َو

ماث ٣ُٞخلىن به؛ لخضًض ٖمغ هنع هللا يضر، َظا بطا ٧ان ظمُ٘ اإلاخمالئحن م٩لٟحن، ٞةن اقتر٥ م٩ل٠ م٘ نبي في ٢خل مٗهىم 

لى ٖا٢لت الهبي هه٠ الضًت بن جماآل ٖلى ٢خله. ىضَم: ؤهه بن حٗضص مً باقغوا  الضم، ٞٗلى اإلا٩ل٠ ال٣هام، ٖو ٖو

لٗضوان الظي وكإ ٖىه اإلاىث، ٞةن ٧اهىا جمالئىا ٖلى ٢خله، ٣ًخل الجمُ٘ ب٣خل واخض بن ماث الًغب ؤو الجغح الٗمض ا

، وبن لم ج٨ً مماألة ٖلى ٢خله، بإن ٢هض ٧ل مجهم ٢خله  حٍر ٘ مٛمىعا ختى ماث، ال ٞغ١ بحن ألا٢ىي يغبا ٚو م٩اهه، ؤو ٞع

، ؤو ٢هض ٧ل مجهم يغبه بال ٢هض ٢خل  ٞماث... ٢ضم ألا٢ىي ٞٗال خُض جمحزث ؤٞٗالهم باهٟغاصٍ مً ٚحر اجٟا١ م٘ ٚحٍر

اصب مً لم ًجغح، ٞةن لم جخمحز الًغباث بإن حؿاوث ؤو لم ٌٗلم ألا٢ىي ٢خل  ٣خو ممً ظغح ؤو ٢ُ٘، ٍو ٣ُٞخل، ٍو

، وظىاَغ 249 - 4/245اقُت الضؾىقي ٖلى الكغح ال٨بحر الجمُ٘ بن ماث م٩اهه خ٣ُ٣ت ؤو خ٨ما، وبال ٞىاخض ب٣ؿامت ]خ

: ٣ًخل الجم٘ بىاخض وبن جٟايلذ الجغاخاث في الٗضص، والٟدل، وألاعف، (الكافُٗت)و٢ا٫  [.258 - ٧2/257لُل ؤلا

ى١ ؾىاء ؤ٢خلٍى بمدضص، ؤم بمش٣ل، ؤم ؤل٣ٍى مً قا٤َ، ؤو في بدغ؛ ألن ال٣هام ٣ٖىبت  خُض ٧ان لها صزل في الَؼ

ً الضماء، ٞلى لم ًجب ٖىض الاقترا٥ الجسظ للىاخض ٖلى الىاخض ُٞجب له ٖلى الجماٖت ٦دض ال٣ظٝ؛ وألهه قٕغ لخ٣

ٗت بلى ؾ٨ٟها؛ ولخضًض ٖمغ هنع هللا يضر. ى١ ب٣ى٫ ؤَل الخبرة ٞال ٌٗخبر. ولى يغبٍى  طَع ؤما مً لِـ لجغخه ؤو يغبه صزل في الَؼ

لؿُاٍ بؿُاٍ، ؤو ٖها زُٟٟت ٣ٞخلٍى ويغب ٧ل مجهم ال ٣ًخل، ٢خلىا بن جىاَئىا ؤي اج٣ٟىا ٖلى يغبه. و٧اهذ ظملت ا

، ٞالضًت ججب ٖلحهم باٖخباع ٖضص الًغباث بن  بدُض ٣ًهض بها الهال٥. وبن و٢٘ مهاصٞت ولم ٌٗلم اإلاخإزغ يغب ٚحٍر
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 الكبهت جدىم 
ُّ
واخض,  ها ٖلى مٗلى٫ٍ َىا للبٌٗ, ألن َظٍ الٗلل الهاصعة مً ال٣اجلحن جىاعصث ٧ل

م مجه ٧ّلٍ  ٞال ًٓهغ ؤزُغ  لت  –ا ٖلى اهٟغاص, وطل٪ ًَى ؤن لِـ زمت بال ٖلت واخضة وبن  –ألو٫ َو

 .حٗضص ال٣اجلىن 

ٚحر ؤن ظمهىع ٖلماء ألانى٫ مخ٣ٟىن ٖلى صخت جىاعص ؤ٦ثر مً ٖلت ٖلى مٗلى٫ واخض في 

ُاث, وبًٗهم ؤظاػ طل٪ في الٗلل ال٣ٗلُت ؤًًا.  الكٖغ

ومٗجى َظا ؤن ألازغ الكغعي للٗلت ال ًسخل٠, ؾىاء اهٟغصث في حٗل٣ها باإلاٗلى٫ ؤو قاع٦ها 

لى خل٠ ؤن ال ٣ًخل شخها زم اقتر٥ م٘  ُٞه ٖلل ؤزغي, ولظل٪ اج٤ٟ ٖامت ال٣ٟهاء ٖلى ؤهه

ً في ٢خله خىض في ًمُىه, ؤي: ٞلى خل٠ ظمُٗهم خىض ال٩ل.  آزٍغ

 ًُ  ٞةن ٢ُل: ٞلماطا ال 
َ
 ب ٧ل مجهم بالضًت ٧املت ٖىض ٖٟى ولي اإلا٣خى٫ ٖلحها؟ ُال

ٞالجىاب: ؤن الضًت بهما هي لهُاهت اإلا٣خى٫ ًٖ ؤن ًظَب صمه َضعا, ال ؤجها ظؼاء ٖلى 

 ال٣خل.

                                                                                                                                             

وبهما لم ٌٗخبر الخىاَا في الجغاخاث  ٖلم ٣ًُىا، ٞةن ظهل ؤو ق٪ ُٞه ٞالخىػَ٘ ٖلى الغءوؽ ٧الخىػَ٘ في الجغاح.

٣هض بها الهال٥ مُل٣ا، والًغب الخ٠ُٟ ال ًٓهغ ُٞه ٢هض والًغباث اإلاهل٪ ٧ل مجها لى اهٟغص؛ ألجها ٢ا جلت في هٟؿها ٍو

، ويغب  ؤلاَال٥ مُل٣ا بال باإلاىالاة مً واخض واإلاىاَئ مً ظم٘. ولى يغب ازىان شخها بؿُاٍ ؤو ٖها زُٟٟت ٣ٞخلٍى

ا مشال، زم جبٗه ال ًغب الظي ال ٣ًخل ؤخضَما ٣ًخل، ويغب آلازغ ال ٣ًخل، ٞةن ؾب٤ الًغب الظي ٣ًخل ٦سمؿحن ؾَى

حن خالت ؤإلاه مً يغب ألاو٫، و٧ان الًاعب الشاوي ٖاإلاا بًغب ألاو٫ ا٢خو مجهما، ٞةن ٧ان ظاَال به ٞال ٢هام،  ٦ؿَى

لى الشاوي ٦ظل٪ مً صًت قبهه باٖخباع الًغباث. لى ألاو٫ مجهما خهت يغبه مً صًت الٗمض، ٖو وبن ؾب٤ الًغب الظي  ٖو

ا٫ ألالم، وال جىاَا، ٞال ٢ىص ٖلى واخض مجهما، بل ًجب ٖلى الًاعب ألاو٫ خهت يغبه مً ال ٣ًخل، زم جبٗه الظي ٣ًخل خ

لى الشاوي خهت يغبه مً صًت الٗمض باٖخباع الًغباث ] ، وخاقُت الجمل ٖلى 7/261جهاًت املخخاط صًت قبه الٗمض، ٖو

٧ل واخض مجهم ال٣هام، بطا ٧ان ٧ل واخض  : بن الجماٖت بطا ٢خلىا واخضا ٞٗلى(الخىابلت)و٢ا٫  .[26 - 5/25قغح اإلاىهج 

لي، واإلاٛحرة بً قٗبت،  -بٗض طل٪  -٢ا٫ ابً ٢ضامت:  مجهم لى اهٟغص بٟٗله وظب ٖلُه ال٣هام. عوي طل٪ ًٖ ٖمغ، ٖو

ى مظَب مال٪، والشىعي، وألاوػاعي،  ُاء، و٢خاصة. َو وابً ٖباؽ، وبه ٢ا٫ ؾُٗض بً اإلاؿِب، والخؿً، وؤبى ؾلمت، ٖو

في وظىب ال٣هام ٖلى اإلاكتر٦حن الدؿاوي في  -ٖىض الخىابلت  -وال ٌٗخبر  وبسخا١، وؤبي زىع، وؤصخاب الغؤي.والكاٞعي، 

ؾببه، ٞلى ظغخه عظل ظغخا، وآلازغ ماثت ٞماث، ٧اها ؾىاء في ال٣هام والضًت؛ ألن اٖخباع الدؿاوي ًٟطخي بلى ؾ٣ٍى 

ان مً ٧ل و  ظه، ولى اخخمل الدؿاوي لم ًشبذ الخ٨م؛ ألن الكٍغ ٌٗخبر ال٣هام ًٖ اإلاكتر٦حن بط ال ٩ًاص ظغخان ًدؿاٍو

الٗلم بىظىصٍ وال ٨ًخٟى باخخما٫ الىظىص، بل الجهل بىظىصٍ ٧الٗلم بٗضمه في اهخٟاء الخ٨م؛ وألن الجغح الىاخض ٢ض 

ا، ٩ٞان خ٨م الجماٖت ٦د٨م الىاخ ض، ؤال ًمىث مىه صون اإلااثت؛ وألن الجغاح بطا ؤًٞذ بلى ٢خل الىٟـ ؾ٣ِ اٖخباَع

ه ٞماث ]  ( اَـ ..[672 - 7/671اإلاٛجي جغي ؤهه لى ٢ُ٘ ؤَغاٞه ٧لها ٞماث وظبذ صًت واخضة، ٦ما لى ٢ُ٘ َٞغ
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ه ٢اثال: "... وفي الخُإ ًجب ٖلى ٧ل واخض مجهم و  ل٣ض ؤوضر الؿغزسخي َظا في مبؿَى

ال٨ٟاعة ٧املت وال ججب ال٨ٟاعة بال ب٣خل ٧امل, ٞإما الضًت بم٣ابلت املخل ٞلهُاهخه ًٖ ؤلاَضاع 

 ال ؤن ٩ًىن طل٪ ظؼاء الٟٗل, واملخل واخض, ٞال ًجب بم٣ابلخه بال صًت واخضة".

  ؤنَّ  ٞةطا جبحن َظا, اجطر
َ
  آًت

 
الجماٖت ج٣خل بالىاخض, بد٨م  ٖلى ؤنَّ  ال٣هام صالت

 
ً
مً ؤٞغاص الجماٖت ٖلى خضة, ٠ُ٨ٞ  في ٧ّلٍ  جىهُهها ٖلى الٗلت, وبد٨م وظىص الٗلت ٧املت

ت وبٌٗ  ٣ًا٫ ًٖ َظا الخ٨م الظي ٢طخى به ٖمُغ  وؤظم٘ ٖلُه ٖامت ال٣ٟهاء ما ٖضا الٓاٍَغ

ٌُ مٗاعى للىو؟ بل  الخىابلت: بهه خ٨م   بن صلُله الاؾخدؿان ؤو  ولٗمغي ٠ُ٦ ٣ًى٫ البٗ

 .(1458)(اإلاهلخت اإلاغؾلت؟

٢لذ: َظا ما ًخٗل٤ ببُان ما في الجملت الشاهُت مً ٦الم الجىٍجي في ٦خاب ال٣ُاؽ مً 

ان"  ."البَر

ان"وؤما الجملت ألاولى مً ٦خاب الاظتهاص, ٞىدً هىعصَا بخمامها مً ٦خاب  , ٢ا٫ " البَر

جي: ) ٞعي في "الغؾالت" جغجِبا خؿىا, ٣ٞا٫: بطا و٢ٗذ وا٢ٗت, ٞإخىط املجتهض بلى ط٦غ الكاالجٍى

َلب الخ٨م ٞحها, ُٞىٓغ ؤوال في ههىم ال٨خاب, ٞةن وظض مؿل٩ا صالا ٖلى الخ٨م, ٞهى اإلاغاص, 

وبن ؤٖىػٍ اهدضع بلى ههىم ألازباع اإلاخىاجغة, ٞةن وظضٍ وبال اهدِ بلى ههىم ؤزباع آلاخاص, 

اٍ وبال او٠ُٗ ٖلى ْىاَغ ال٨خاب, ٞةن وظض ْاَغا لم ٌٗمل بمىظبه ختى ٞةن ٖثر ٖلى مٛؼ 

بٟدىي الٓاَغ, وبن لم ًدبحن  جغ٥ الٗمَل  و  الح له مسّهِ  ًبدض ًٖ املخههاث, ٞةْن 

بم٣خًاٍ, زم بن لم ًجض في ال٨خاب ْاَغا, هؼ٫ ٖىه بلى ْىاَغ ألازباع  الٗمَل  صَ مسهو َغَ 

 بلى ؤزباع آلاخاص.اإلاخىاجغة, م٘ اهخٟاء املخخو, زم 

ًَ  م اإلاُلىَب ِض َٖ  ٞةْن   في َظٍ الضعظاث, لم 
ُ
ٌ في ال٣ُاؽ بٗض, ول٨ىه ًىٓغ في ٧لُاث س

 الكٕغ ومهالخها الٗامت.

 َٖ َُ  ال٣هام في اإلاش٣ل, ٞةنَّ  مً َظا الًٟ بًجاَب  الكاٞعيُّ  ضَّ و  هٟ
َ
الؼظغ, زم  ه ًسغم ٢اٖضة

 
ً
وظضَم ؤَب٣ىا ٖلى  اي٘ ؤلاظمإ, ٞةْن ٖامت, الخٟذ بلى مى  بطا لم ًجض في الىا٢ٗت مهلخت

  خ٨ٍم 
َ
 .(1459)(البدض والٟدو, ٞةن ٖضم طل٪ زاى في ال٣ُاؽ ههىا ٖلُه, ٣ٞض ٦ٍٟى ماهت

ٖجي بالترجِب مٗىاٍ, وبال وؤ٢لذ: ال وظىص لهظا الترجِب في الغؾالت الجضًضة اإلاخضاولت, 

جي ال الكاٞعي ٞاأللٟاّ ْاَغ    الجٍى
ُ
ويٗه ٖلى  "اإلاىسى٫ "ؤزبخه في  ل٨ً الٛؼالي إلاا. ؤجها ؤلٟاّ

                                              

 (357( واهٓغ ؤًًا: )م 150 - 149( يىابِ اإلاهلخت )م 1458)

ان  556 - 4/555( الخد٤ُ٣ والبُان لؤلبُاعي 1459)  .(1338 - 2/1337الضًب  )ٍ, و٦خاب البَر
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غ  ًسال٠ ْاََغ  جغجٍِب  جي َىا, ل٨ىه مُاب٤ إلاا ؾب٤ في ج٣ٍغ ٦الم مً لجملت الشاهُت ها لٖباعة الجٍى

 بمام الخغمحن.

ظٍ ٖباعة الٛؼالي في  ه" بِجي ٦ُُٟت ؾغص الاظتهاص ومغاٖاة جغ الٟهل الشاوي ف: )"" اإلاىسى٫ "َو

 َٗ ِٞ  ٢ا٫ الكاٞعي هنع هللا يضر: بطا ُع
 
َُ  ذ بلُه وا٢ٗت ٖىػٍ ٞٗلى ؤ ْن ةها ٖلى ههىم ال٨خاب, ٞيْ غِ ْٗ ٞل

اؽ بل ًلخٟذ بلى ٖىػٍ لم ًسٌ في ال٣ُؤن ةبطا ٞٗلى آلاخاص, ٞ ٍٖىػ ؤن ةألازباع اإلاخىاجغة, ٞ

ًها ةْاَِغ ال٣غآن, ٞ ن وظض ْاَغا هٓغ في املخههاث مً ٢ُاٍؽ وزبر, ٞةن لم ًجض مسّهِ

ٍٔ م ضَا مجمٗا ٖلحها ن وظةً ٦خاب وال ؾىت هٓغ بلى اإلاظاَب, ٞخ٨م به, وان لم ٌٗثر ٖلى لٟ

الخٔ ال٣ىاَٖض بن لم ًجض باجب٘ ؤلاظمإ, و  ٣ضمها ٖلى وَّ ؤال٩لُت  ظماٖا زاى في ال٣ُاؽ, ٍو ال ٍو

ن ٖضم ٢اٖضة ٧لُت ة, ٞتلضم ٢اٖضة الغصٕ ٖلى مغاٖاة آلا٦ما في ال٣خل باإلاش٣ل, ٣ً ,الجؼثُاث

 ال اهدضع بلى ٢ُاٍؽ بو  ,لخ٤ بهؤى واخض ن وظضَا في مٗجً ةٕ, ٞهٓغ في الىهىم ومىا٢٘ ؤلاظما

ٗٝغ مأزظ ب ٖىػٍ جمؿ٪ بالكبه, وال ٌٗى٫ ٖلى َغٍص ؤن ةمسُل, ٞ ؼ َو ن ٧ان ًامً باهلل الٍٗؼ

ُج  , َظا جضٍع َٕ الىٓغ ٖلى ما ٢اله الكاٞعي هنع هللا يضر, ول٣ض ؤزَّ  الكٕغ  زحُر إًٖ ألازباع, وطا٥ ج غ ؤلاظما

ن مؿدىضٍ ٢بى٫ ةم, ول٨ً الخبر ًخ٣ضم في اإلاغجبت ٖلُه ٞبه م٣ضَّ  ٖمل, بط الٗمُل  زحرإمغجبت ال ج

بعقاص "والكى٧اويُّ في  "البدغ املخُِ". و٢ض ه٣ل ٦الَمه َظا الؼع٦صخيُّ في (1460)(ؤلاظمإ

 ."الٟدى٫ 

ه ًٖ بمام الخغمحنو)
ُّ
 ٧ل

 
( ٦ما ج٣ضم للكُش الَغؿىوي, و٢ض ط٦غ مٗلىم ؤن اإلاىسى٫ مإزىط

"اإلاىسى٫" في  ٞةنَّ  . ٢ا٫:م٣ى٫  ٖلى لؿان ؤلامام) :الٛؼالي ُٞه ٦المَ  ؿً الُٗاع ؤنَّ الكُش خ

ان"الخ٣ُ٣ت جلخُُو  بـ"اإلاىسى٫ مً حٗل٤ُ ألانى٫"  خهلئلمام ٦ما ًض٫ ٖلُه حؿمُ "البَر

ُذ حجت ؤلاؾالم في آزٍغ بإهه لم ًؼص ُٞه ٖلى ما في حٗل٤ُ ؤلامام ٌٗجي  ان"وجهٍغ  .(1461)("البَر

  ؤنَّ في ٦الم الٛؼالي ي ؤهذ جغ و 
َ
٘  في ال٩لُت وج٣ضًَم  ال٣ىاِٖض  مالخٓت ها ٖلى الجؼثُاث وا٢

غ ال٣ُاؽ هِٟؿ  ظا ما بِىاٍ في ج٣ٍغ َم, َو ِ
َّ ُى
ُ
َغ ٖلى ال٣ُاؽ زاعٍط ٖىه ٦ما ج

َ
ه, ولِـ ج٣ضًَم شخيٍء آز

جي م٘ بُان انُالخه في ال٣اٖضة ال٩لُت وال٣ُاؽ الجؼجي.  الجملت الشاهُت مً ٦الم الجٍى

ا٦ضٍ ؤنَّ  كهض لهظا ٍو جي ٖغى إلاؿإلت ال٣هام في ال٣خل باإلاش٣ل في باب جغظُذ  َو الجٍى

ان"ألا٢ِؿت مً  ظا ٦الُمه ُٞه: )"البَر ٞةطا ججضص الٗهض بما ط٦غهاٍ ٞىدً هغؾم بٗضٍ مغاجب , َو

                                              

  (576 - 575اإلاىسى٫ )م ( 1460)

. ٢لذ: ل٨جي عؤًذ الكُش خؿً الُٗاع في بٌٗ اإلاىاًَ ًيؿب للٛؼالي  1/268( خاقُت الُٗاع ٖلى املخلي 1461)

 ال٣ى٫َ في بٌٗ اإلاؿاثل اؾدىاصا بلى ٦المه في "اإلاىسى٫".
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 مضع٦ها ٖلى خ٣اث٣ها مكٝغ ٖلى َٝغ اإلاٗاوي, مغجبت مجزلتها, وهغي ؤنَّ  في ؤلازاالث, وهجز٫ ٧لَّ 

, ٞالىظه ؤن هخسظ ؤنال مً  ت في َظا املجمٕى اء باؾدُٗاب ؤمشلت ألا٢ِؿت اإلاٗىٍى ٞةطا ٖؿغ الٞى

ٗت ٌكخمل ٖلى مجام٘ ال٣ى٫ في وظٍى ؤلازاالث ٍَ  ,ؤنى٫ الكَغ الترجِب ٞحها وما  وهبحن ُٞه وظى

َٟ  , زم ٣ًِـ٣ً٘ في الغجبت الٗلُا والغجبت التي جلحها بلى اؾدُٗاب مضاع٥ ال٣ٟه ومٗاهحها ٖلى  ًُ ُِ ال

 ما هغؾمه ٞحها ما ًضاهحها.

ٞى٣ى٫:  ,اإلاغجبت ألاولى: ٞل٣ُ٘ ال٨الم في ال٣هام وما ٣ًخطخى بًجابه وما ًىظب اهضٞاٖه

ْم ِفي في هو ٦خابه ػظغا للجىاة و٦ٟا لهم, وؤقٗغ بظل٪ ٢ىله حٗالى: }وَ  ال٣هاَم  ؤوظب هللاُ 
ُ
٨
َ
ل

}
 
اة َُ ٣َِهاِم َخ

ْ
ا مً َب٣اتهم ُمى٨ِغ. لاٖضةال, واج٤ٟ اإلاؿلمىن ٖلى َظٍ ال  ولم ًى٨َغ

ٗت: ٧لُّ  ان واؾترؾا٫  زم ٢ا٫ ؤثمت الكَغ مؿل٪ ًُغ١ بلى الضماء الهغط ٖلى ظٍغ

اإلا٣هىص اإلاخ٤ٟ ٖلُه مً  واؾخم٩ان مً ٚحر خاظت بلى ؤمغ هاصع ومٗاهاة قا٢ت ٞهى مغصوص, ٞةنَّ 

 
ُ
  ال٣هام نُاهت

ُ
له, والشالض  ها٢ٌىجه ج, ٞمً زال٠ َظا ٞهى لى ٢ضع زبَه الضماء وخٟٔ اإلا

 هها وبظماٖا ال ؾبُل بلى ه٣ًه.

ٍٝ في مجغاٍ  ٞةطا جمهض طل٪ ىا٣ٞها مً ٚحر ازخال ٩ٞل مٗجى ٌؿدىض بلى َظٍ ال٣اٖضة ٍو

 ٞهى ٖلى اإلاغجبت الٗلُا مً ؤ٢ِؿت اإلاٗاوي.

ُل بال٣ى٫ في ال٣خل باإلاش٣ل.
َّ
َمش ًُ ظا   َو

ٌ  لل٣اٖضةَم  وال ق٪ ؤنَّ  بلى ال٣خل بهظٍ  ال٣هَض  ؤنَّ  ً ظهِت مِ  ً هٟى ال٣هاَم به مىا٢ِ

ً   آلاالِث  ى مم٨ ْؿَغ في ب٣ًاٖه, ولِـ ال٣خُل  ؤمغ  زابذ, َو ُٖ ىُضع, ٞةطا لم ٌٗؿغ ولم  ال  ًَ به مما 

ٗت , ٩ٞان هٟي ال٣هام بال٣خل بها مًاصاًىضع  .في اللهام لخىمت الكَغ

َّٟ  ٞةطا ها٦غ الخهُم   الٗمضًت في ال٣خل بهظٍ آلاالث ؾ
َ
ٌؿخٟض به بًًاح ٖؿغ  ه ولمه ٣ٖل

 ال٣خل.

ب بخٗبُّ  بَّ
َ
الخٗبض م٘ ما جمهض  ج٣ضًَغ  ٧ان طل٪ في خ٨م الٗبض, ٞةنَّ ال٣هام  ٍض في آلِت وبن ق

َ٘ الخٗبض. ُت في الٗهمت, ٞلُٟهم الٟاَم مىا٢  مً الخ٨مت ًىا٢ٌ الخ٨مت اإلاٖغ

طا ؤَل٪ وبن جمؿ٪ بهىعٍة في ال٨ٗـ و٢ا٫: الجغح الظي ال ٌٛلب ا٢خًاٍئ بلى الهال٥ ب

ض الٛىع وبم٩ان  ؤوظب ال٣هام, ٧ان َظا ٚاًت في زالٝ الخ٤, ٞةنَّ  الجغح الزخهانه بمٍؼ

ان بطا ا٢خطخى ال٣هاُم  ا إلااصة الجىاًت وعصٖا للمٗخضًً, ٠ُ٨ٞ ٌؿخجحز طو الضًً خؿًم  الؿٍغ

 
َ
 ال٣هام بال٣خل الظي ٣ً٘ باألؾباب التي ج٣خل ال مدالت؟ ؤن ًبجى ٖلُه بؾ٣اٍ
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وؤٖلى مغجبت ٞحها, ٞةهه ال خاظت  ؤكِؿت اإلاٗاويٞةهه ؤظلى  ,بر ًٖ َظا ألانلولُٗخبر اإلاٗخ

غفي عبُه بال٣اٖضة بلى ج ب وجدٍغ غ ؤو ج٣ٍغ ٠ٍ ؤو ج٣ٍغ
ُّ
٣ا ولِـ ملَخ ولى ٢ُل: َى ألانُل بُٗىه  ,٩ل

 .به لم ٨ًً بُٗضا

 ما ٣ً٘ في َظٍ اإلاغجبت ماثل  ًٖ الخ٤ ٖلى ٢ُ٘, ولِـ ال٣ى٫ُ ٞحها صاث
ُ
ًغا في ٞىىن وُمساِل٠

 اَـ . (1462)الٓىىن, وما ٩ًىن بهظٍ الهٟت ال ًخهىع ؤن ٌٗاعيه مٗاعى(

٢لذ: ٞاهٓغ ٠ُ٦ ظٗل صاللت آلاًت ٖلى ال٣هام في ال٣خل باإلاش٣ل ٢ُُٗت, وطل٪ لٗضم 

٣ا للغوح اإلاٗهىمت, ولهظا لم ٌؿدبِٗض  َِ ص واإلاش٣ل في ٧ىن ٧ّلٍ مجهما مؼ
ال٣ى٫َ  الٟغ١ بحن املخضَّ

 بإن الضاللت ٖ
 
 لُٟٓت ال ٢ُاؾُت. لُه صاللت

لى َظا ه٣ى٫ إلاً ظٗل َظا مً باب ج٣ضًم اإلا٣انض ٖلى ال٣ُاؽ, ؤًً ال٣ُاُؽ الٓاَغ  ٖو

في هٟي ال٣هام, ل٩ُىن في ال٣ى٫ بةًجاب ال٣هاِم ٖضو٫  ًٖ ال٣ُاؽ وزغوط  ًٖ الٓاَغ؟ 

ل ال٣ُاُؽ الصخُذ بال بًجاُب ال٣هام,  مً قغوٍ  الخاظب إلاا ٢غع ؤنَّ ابً ولهظا ٞةن َو

مشا٫  ٢ا٫ في ,ه خ٨م ألانل ُٞما ٣ًهض مً ٖحن ؤو ظيـ(ؤن ٌؿاوي خ٨ُم الٟٕغ في ال٣ُاؽ )

وظىب  (, ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: )ٞةنَّ ٧ال٣هام في الىٟـ في اإلاش٣ل ٖلى املخضص) :إلاؿاواة في الٗحنا

 .(1463)ال٣هام باملخضص( ال٣هام باإلاش٣ل بُٗىه ٌؿاوي وظىَب 

ذ الؿىت ما  ٖلى ؤنَّ  ًٖ ؤوـ هنع هللا يضر ؤن  "الصخُدحن"ٌكهض إلاظَب الجمهىع, ٟٞي في نٍغ

ت ٖلى ؤوياٍح  ؤ٢خل٪ "لها، ٣ٞخلها بذجغ، ٞجيء بها بلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وبها عم٤، ٣ٞا٫:  حهىصًا ٢خل ظاٍع

ٞإقاعث بغؤؾها: ؤن ال، زم ٢ا٫ الشاهُت، ٞإقاعث بغؤؾها: ؤن ال، زم ؾإلها الشالشت،  "ٞالن؟

ً. ٞإقاعث  بغؤؾها: ؤن وٗم، ٣ٞخله الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بذجٍغ

, و٢ا٫ الكى٧اوي: )ُٞه (1464)بٛحر الؿ٠ُ( ً ؤه٨غ ال٣هاَم ٖلى َم  ٢ا٫ اإلااػعي: )ُٞه الغصُّ 

 .(1465)صلُل  ٖلى ؤهه ًشبذ ال٣هاُم في ال٣خل باإلاش٣ل(

ذ ال خاظت لل٣ُاؽ م٘ صالخضًض ٞةهه ال ٩ًىن مبٗضا مً ٣ًى٫:  لى ٞغيىا ٖضمَ و  اللت نٍغ

 ه الٗلماء مً خ٨مت ال٣هام.آلاًت وما ؤظم٘ ٖلُ

                                              

ان ( 1462)  208 - 2/207البَر

٘ الخاظب 1463)  4/309( ٞع

 12/199ٞخذ الباعي ( 1464)

اع  هُل( 1465)  7/26ألاَو
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لى ٧ّلٍ ٞاملخلُّ  ض الىٓغ في اإلاهالر ال٩لُت واإلا٣انض الٗامت, بط الىٓغ  ٖو دىِط بلى ججٍغ ًُ  -ال 

٢ُاؾُت, والخ٤ ؤهه ال ٢ُاؽ, ألن آلاًت لم  ؤزغي مترصص بحن صاللت لُٟٓت و  -م٘ ٞغى ٖضم الؿىت 

ال٣خل, ٩ٞلُّ ٢خٍل صازل  في مضلى٫  ههذ ٖلى٩ًىن اإلاش٣ل ملخ٣ا, بل آلاًت ختى ص ٖلى املخضَّ  وَّ جىُ 

ُل املخضص ؤنال  ْٗ ى باَل.آلاًت, وظ  صون اإلاش٣ل مدٌ جد٨م, َو

 الضماء مً ٢ا٫ الكى٧اوي: )
ُ
الغاجر ما طَب بلُه الجمهىع, ألنَّ اإلا٣هىص بال٣هام نُاهت

ص في بجال  جب به ال٣هاُم ٧ان طل٪ ؤلاَضاع، وال٣خُل باإلاش٣ل ٧ال٣خل باملخضَّ ًَ ٝ الىٟىؽ، ٞلى لم 

ا١ ألاعواح، وألاصلت ال٩لُت ال٣ايُت بىظىب ال٣هام ٦خابا وؾىت وعصث مُل٣ت  ٗت بلى بَػ طَع

 .(1466)(ٚحر م٣ُضة بمدضص ؤو ٚحٍر

ُِّ و  ضها جب جي عخمه هللا في َظٍ اإلاؿإلت مً ال٣اٖضة ال٩لُت وال٣ُاؽ الجؼجي, ٍٍؼ ىا إلاغاص الجٍى

ما و٢٘ له في ٦خاب "مُٛض  : - الجماٖت بالىاخضٖلى وؿ٤ ٦المه في مؿإلت ٢خل  وؤن ٦المه َىا

ن ؤنى٫َ مظَب الكاٞعي وهٓغَ  ٍ في جغجِب ألاصلت زم ٢ا٫: )زم ؤخؿً هٍٓغ في الخل٤", خُض بحَّ

ً ُٖٓمحن: ؤخضَما:  , و٦ظل٪ جلضًم اللىاٖض اليلُت ٖلى ألاكِؿت الجؼثُتالٟغوٕ وعجبه ألمٍغ

ٗت بلى بَضاع الضماء(ؤوظب ال٣خل باإلا , والشاوي ال ًخٗل٤ به ٚغيىا (1467)ش٣ل زُٟت اهخهابه طَع

 َىا.

ه ٖلى 
َ
زم بهه بحن في مىي٘ الخ٤ ص٤َُ٢ هِٓغ الكاٞعي في زهىم َظٍ اإلاؿإلت وعجخاه

 هٓغ ؤبي خىُٟت, ٣ٞا٫: )
ُ
ؤَبها ٕغ بهما قٕغ نُاهت للضماء في ٢ا٫ الكاٞعي هنع هللا يضر: ال٣هام خُض ق

وؤولي  ًٖ ؤصخاب املجىن ٟىؽ في ههبها, وعصٖا للٛىاة وػظغا للجىاة, وخ٣ىا للضماء وخٟٓا للى

الٗغامت في مُغص الٗٝغ ومؿخ٣غ الٗاصة. َظٍ هي الخ٨مت ال٩لُت واإلاهلخت الجلُت, ٢ا٫ هللا ٖؼ 

 } وظل: 
 
اة َُ ٣َِهاِم َخ

ْ
ْم ِفي ال

ُ
٨
َ
 َول

َّ
 غ في هٟؿه وصبَّ {, مٗىاٍ ؤن الغظل بطا ٨ٞ

َ
 غ في ز
َ
َٖ ٍ, ِض ل م ؤهه بطا لِ و

 
َ
٢ 

ُ
ظا مٗجى ال٣هام والؼظغ  ,خل, امخى٘ مً ال٣خلخل ٢ ُٞب٣ى َى خُا واإلاهمىم ب٣خله خُا, َو

خباع بال٣هض  والغصٕ, و٢ض ًٕؼ هللا حٗالى بالؿلُان ما ال ًٕؼ بال٣غآن. زم ًبجى ٖلى َظا بإنَّ  الٖا

, ال ًم٨ً الى٢ٝى ٧ل مىي٘ وظض ُٞه ال٣هض بلى ال٣خل وظب ال٣ىص زم ٢ا٫ ال٣هض ٧امً باًَ

ٖلُه, ول٨ً بطا ٧ان بألت ٌٛلب ٖلى الًٓ ؤهه ًمىث مىه ًلؼمه ال٣هام, وال ظغم ال٣خل باإلاش٣ل 

ان, ؾُما بطا ؤصاع حجغ  ,ًلؼمه ال٣ىص ى١ الغوح ٌؿخٍى ألن اإلاش٣ل واملخضص في ؤلاًٞاء بلى َػ

ا الىظه, ٢لى ٢لىا الغخا ٖلى نلبه ؤو عؤؾه ؤو زى٣ه ؤو نلبه, ومٗٓم ال٣خل بهما ٣ً٘ ٖلى َظ

                                              

 7/28 ب٤الؿا( 1466)

 (51( مُٛض الخل٤ في جغظُذ ال٣ى٫ الخ٤ )م 1467)
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َٖ  مؿلٍم  امغٍت  مً ؤعاص ٢خَل  ٧لَّ  بن ال٣خل باإلاش٣ل ال ًىظب ال٣هام ألصي بلى ؤنَّ  ذ له ىَّ بٗضاوة 

٣خله وال ٌؿخد٤  و٢ا٫  ال٣هام, ٞخبُل خ٨مت الغصٕ والؼظغ.ًمُل ًٖ املخضص بلى اإلاش٣ل, ٍو

ٟ ,ألن الجغح لم ًىظض ,ؤبى خىُٟت: ال٣خل باإلاش٣ل ال ًىظب ال٣هام ل ًٖ ال٣اٖضة بإن ٚو

ا١  الجغح لم ٨ًً مىظبا لل٣هام بُٗىه وطاجه وزىام نٟاجه, ول٨ً ألهه ًٟطخي ٚالبا بلى بَػ

 ٌٍ ا١ الغوح, ٞلى لم  الغوح, والخى٤ والهلب والًغب بالضبابِـ والٗمض ؤًًا مٟ بلى بَػ

امت, ألصي بلى الهغط واإلاغط وحؿلُِ ؤولي الٗغامت ٖلى ؾٟ٪ صماء نلخاء الٗ ىظب ال٣هاَم ًُ 

ظا ًىا٢ٌ م٣هىصَ  . ٞض٣ُ٢ت ؤبي خىُٟت هنع هللا يضر جىا٢ٌ ال٣اٖضة باإلبُا٫ والاؾدئها٫,   َو الكٕغ

 .(1468)(وص٣ُ٢ت الكاٞعي هنع هللا يضر جالثم ألانل, ٩ٞاهذ ؤولى وؤخ٤

لت وظىبه مهلخت ال٣هام ٢لذ: ٞإهذ جغي ؤهه هٓغ  في زهىِم  ال في اإلا٣انض  ٖو

عى,  ضَّ ًُ ٗت ٦ما   ًجغي ٖلى هدى ما ج٣ضم في مؿإلت ٢خل الجماٖت بالىاخض. وال٨المُ الٗامت للكَغ

 
َّ َ
جي في ٦خاب الاظتهاص مً وإلا ان"ا ٧ان ٦الُم الجٍى  َظا "البَر

َ
ما زالٝ ال ؾُما م٘  ,مَى

ب في ال٣ُاؽ الجؼجي, ٣ٞض اؾدك٩ل الكُش ٖبض هللا صعاػ ٢ى٫َ ال٣غافي  بن )انُالخه الٍٛغ

جي, ٣ٞا٫ في حٗل٣ُه (اٖض الٗامتت ٖلى ال٣ى َم ألاصلت الخانت م٣ضَّ  غ الجٍى , وظٗله مسالٟا لخ٣ٍغ

" للكى٧اوي ه٣ل الٛؼالي ًٖ 258عؤًذ في "بعقاص الٟدى٫" "م: )" اإلاىا٣ٞاث"ٖلى ٦خاب 

الِخٔ ال٣ىاٖض ال٩لُت ؤوال،  بٗض بُاٍن  -الكاٞعي  مُٟض ًيبػي للمجتهض ؤن ٌٗمله؛ ٢ا٫: "وٍُ

ئاث، ٦ما في ال٣خل ب ٣ضمها ٖلى الجٍؼ اإلاش٣ل، ٞخ٣ضم ٢اٖضة الغصٕ ٖلى مغاٖاة الاؾم، ٞةن ٍو

  مَ ِض َٖ 
ً
 َىا  ٢اٖضة

ُ
٠ ِ

ّ
ظا بُٗىه ما ٌكحر بلُه اإلاال ٧لُت هٓغ في الىهىم ومىا٢٘ ؤلاظمإ" ا.َـ. َو

؛ بال ؤهه ًب٣ى ال٨الُم ُٞما ه٣له في (1469)وؤوضخه بًًاخا ٧اُٞا في اإلاؿإلت ألاولى مً ٦خاب ألاصلت

                                              

 (72 - 70مُٛض الخل٤ )م  (1468)

  ( ٢لذ: الظي ؤقاع بلُه الكاَبيُّ 1469)
ُّ
 َىا َى جى٢

ُ
ٗت, مً ٚحر بقٗاٍع بترجٍِب  ٠  الاظتهاص ٖلى ٞهم م٣انض الكَغ

 زام, زالٞا إلاا 
ُ
ظٍ ٖباعة الكاَبي َىا: )ج صعظت الاظتهاص إلاً اجه٠ بىنٟحن:  بهما جدهلِٟهُمه ٖباعة الكُش صعاػ, َو

ٗت ٖلى ٦مالها. والشاوي: الؤخضَما: ٞهم م٣انض   -ُٞما ج٣ضم  -و٢ض ٢غعهاَا (, ٖلى ٞهمه ٞحها م٨ً مً الاؾخيباٍ بىاءً خالكَغ

ىا ب ألاصلت ٞهي التي جغظموؤما اإلاؿإلت ألاولى مً ٦خا( مً َظا ال٨خاب, 327 - 325بما ًى٢ٟ٪ ٖلى الٛغى مجها, ٞاهٓغ )م 

)٢اهىن اٖخباع اإلا٣انض الٗامت واإلاهالر ال٩لُت في الجؼثُاث(. ولِـ في طل٪ "ال٣اهىن" ما ًىظب ج٣ضًم ال٣ىاٖض ال٩لُت لها بـ

 ُٞه  ُع ٖلى الجؼثُاث, بل اإلا٣غَّ 
ُ
:  زالٝ مَّ

َ
 ٧لُت، زم ؤحى الىوُّ ٖلى )طل٪, و٢ض ٢ا٫ الكاَبي ز

 
ٞةطا زبذ باالؾخ٣غاء ٢اٖضة

 
َ
ُىوَّ ٖلى طل٪ الجؼجي بال ظؼجي ًسال٠ ال٣اٖضة ًَ بىظٍه مً وظٍى املخالٟت, ٞال بض مً الجم٘ في الىٓغ بُجهما, ألنَّ الكإع لم 

 َظٍ ؤن 
ُ
ٗت, ٞال ًم٨ً والخالت  بٗض ؤلاخاَت بم٣انض الكَغ

ً
 يغوعة

 
 َظا مٗلىمت

ُ
م٘ الخٟٔ ٖلى جل٪ ال٣ىاٖض، بط ٧لُت

، وبطا زبذ سَغم ال٣ىاُٖض بةلٛاء ما اٖخبٍر الكإع
ُ
لػى الجؼجي ج ٗخبر ال٨ليُّ ٍو ٌُ (. و٢ا٫ الكُش ٖبض هللا صعاػ َظا, لم ًم٨ً ؤن 

لػي َىا٥ مٗل٣ا: ) ٞال٣ىاٖض مٗخبرة لم حهضمها َظا الىو في َظا الجؼجي، ول٨ً َظا ال ٣ًطخي باٖخباع ال٨لي وخضٍ مُغصا ٍو
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غخىن" ًٖ ال٣غافي في ه٣ٌ خ٨م الخا٦م بطا زال٠ ال٣ُاَؽ والىوَّ البً ٞ - 1/56"الخبهغة" "

وال٣ىاَٖض، خُض ٢ا٫: "ما لم ٨ًً َىا٥ مٗاِعى  لها؛ ٞال ًى٣ٌ الخ٨م بظماٖا، ٦ما في صخت 

ا؛ ٞةجها ٖلى زالٝ ٢ىاٖض الكٕغ والىهىم  ٣ٖض ال٣غاى، واإلاؿا٢اة والؿلم والخىالت وهدَى

 وال٣ُاؽ، ول٨ً ألاصلت الخانت م٣ضَّ 
ُ
مت ٖلى ال٣ىاٖض والىهىم وألا٢ِؿت"، وال ًسٟى مسالٟت

٣ا٫:  ًُ َظا إلاا ٢غعٍ اإلاال٠ َىا، وما بؿُه ؾاب٣ا، وما ه٣له الٛؼالي ًٖ الكاٞعي، اللهم بال ؤن 

مٗجى ج٣ضًم الضلُل الخام ٖلى ال٣ىاٖض في ٦الم ال٣غافي جسهُُهه لها، وألازظ به في مىي٘ 

لخ٨م بال٨لي ُٞه؛ ٧الٗغاًا وؾاثغ اإلاؿخصىُاث، ٦ما ج٣ضم اإلاٗاعيت بطا لم جخد٤٣ اؾخ٣امت ا

٠ َىا٥ ِ
ّ
 .(1470)(للمال

ٖضم الاَخضاء النُالح الجىٍجي, ٢َِبل ً مِ  و٢٘ الاؾدك٩ا٫والخ٤ ؤهه ال مسالٟت, وبهما 

 ًَّ
ُ
اإلاٗغوٝ, وطا٥ صلُل  زام بال بق٩ا٫, ٣ًُٞت  مغاَصٍ بال٣ُاِؽ الجؼجي ال٣ُاُؽ  ؤنَّ  خُض ْ

جي مً ج٣ضًم ال٣اٖضة م٣ضَّ  ٦الم ال٣غافي ؤهه ٍٝ إلاا ٢غعٍ الجٍى ظا مىا م ٖلى ال٣اٖضة الٗامت, َو

ت,  ُت الًغوٍع  الكٖغ
َ
جي بال٣اٖضة الٗامِت اإلاهلخت ذ ؤن مغاص الجٍى الٗامت ٖلُه, وؤهذ بطا ٖٞغ

 اإلا٨ّمِ 
َ
ه ٖلى ما ؾب٤, وبال٣ُاؽ الجؼجّيِ اإلاهلخت

َ
 الباب وؤنل

َ
ت ؤو ٢اٖضة لت للمهلخت الًغوٍع

جي  جبحن ل٪ وهللا ٞال هؼإ وال زالٝ, لم ًخىاعص م٘ ٦الم ال٣غافي ٖلى شخيء واخض, ؤن ٦الم الجٍى

 الهاصي للهىاب.

جي في ٦خاب جغظُذ ألا٢ِؿت مً  ؤوعص ٦المَ  "ال٣ىاَ٘"ابً الؿمٗاوي في  ب٣ي ؤنَّ  الجٍى

ان" , زم " البَر ى الظي ج٣ضم لىا ط٦ٍغ ٍغ, َو  ٖلحهدُؿ ًَ  ه٣ىصا ؤوعص ٖلى ج٣ٍغ
ُ
 ا.ً الى٢ٝى

ٌُ : )ابً الؿمٗاوي٢ا٫  ىا ٖىض ط٦غ ال٨الم في جغظُداث مخإزغي ؤصخابِ  و٢ض ط٦غ بٗ

 ٌَ  حكخمل ٖلى ط٦غ مغاجب ألا٢ِؿت, وؾمى البٗ
ً
ها ٖلى بٌٗ م٣ضمت ًِ  ٢ُاَؽ  ألا٢ِؿت بٗ

ا مً  ,وؾمى البٌٗ ٢ُاؽ الكبه ,اإلاٗجى وؾمى البٌٗ ٢ُاؽ ألاصلت, وهدً عؤًىا ؤن هظ٦غ َٞغ

َ٘ ال٨الم ٖلُهطل٪ وهخ٩لم ٖلى بٌٗ م (, زم خ٩ى ٦الَمه الظي ج٣ضم, زم ٢ا٫: ا ٩ًىن مىي

ىضي ؤنَّ ) غ خاثض  ًٖ ه٨ َظا ال٨المَ  ٖو في مؿإلت ال٣خل باإلاش٣ل, ألنَّ  الخالٝ ختبهظا الخ٣ٍغ

                                                                                                                                             

ٞاعظ٘ بلى "ال٣اهىن" وما ٖل٣ىاٍ (. وال الجؼجي الجؼجي, ٞال بض مً اٖخباع ال٨لي في ٚحر مىي٘ اإلاٗاعيت ختى ال ُحهَضع ال٨ليُّ 

٣ا٫: مٗجى ج٣ضًم ولهظا ٧ان الهىاب َىا َى ما ٢غعٍ آزَغ اؾدك٩اله خُض ٢ا٫: )ٖلُه وط٦غهاٍ بةزٍغ جخد٤٣.  ًُ اللهم بال ؤن 

امت الخ٨م الضلُل الخام ٖلى ال٣ىاٖض في ٦الم ال٣غافي جسهُُهه لها، وألازظ به في مىي٘ اإلاٗاعيت بطا لم جخد٤٣ اؾخ٣

٠ َىا٥ ِ
ّ
 (. )ػ(بال٨لي ُٞه؛ ٧الٗغاًا وؾاثغ اإلاؿخصىُاث، ٦ما ج٣ضم للمال

 5/41( اإلاىا٣ٞاث 1470)
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ظض في مؿإلت اإلاش٣ل ؤم ال؟ ٞالخهم ٣ًى٫: لم ؾبب ال٣َىص َل وُ  الخالٝ بُيىا وبحن الخهم ؤنَّ 

ىَظض, ألهه ًضعي قبه ًُ 
ً
ُ٘  .ظض وؤهه ال قبهتالؿبب ٢ض وُ  ؤنَّ  يفي الؿبب, وهدً هضع ت  وبطا ٧ان مىي

وظىصَا في َظا  ص, وبُاُن ىَ الخ٨مت في بًجاب ال٣َ  وظِه  ُغ ٍالخالٝ َظا, ومىه وكإ ما وكإ, ٞخ٣غ 

زم بطا  .ما ًضٖىهه مً الكبهت يفي بُان الؿبب وهٟ املخل ال ًىٟ٘, وبهما ًيبػي ؤن ٩ًىن ال٨المُ 

ِغٝ زبذ طل٪ ُٖ وؤما . للٟاثضة التي ط٦غهاَا ,في الكٕغ اؾخَمغَّ وظىُب ال٣هام بالؿبب اإلاٗهىص ,و

ؤخضا مً املخالٟحن ط٦غ َظا اللٟٔ في آلت ال٣هام,  الخٗبض في آلت ال٣هام ٞلؿذ ؤٖٝغ ؤنَّ 

ا ؿ  وبهما اصٖىا الكبهت ٖىض وظىص ال٣خل باإلاش٣ل في اؾدُٟاء ال٣هام, ٢الىا: بهه آلت ال٣خل ِخ 

ا بضلُل اإلاغجض, ومً خُض اإلاٗجى اصٖىا ؤنو  ولِـ  .ال٣خل به ؤٌؿغ وؤؾهل, ٩ٞان ؤولى قٖغ

 .ىا ٖلى َظاهم في اإلاؿإلخحن ختى ٩ًىن ٦الُم ٦المِ  بحن وظهَ هول٨ً  ,اإلاظ٧ىع للظب ًٖ املخالٟحن

و٢لىا: بن اٖخباع باإلاش٣ل, صٖىاَم الكبهت في ال٣خل  وهدً ٢ض ط٦غها في زالُٞاث الٟغوٕ ٞؿاصَ 

  ً   صللىا ٖلى طل٪ بضالثَل , و مكغوٕ اإلامازلت في الاؾدُٟاء مً ٧ل وظه مم٨
ُ
ل ؤلاق٩ا٫َ ج  يوجىٟ ٍؼ

خماصُ  ذ  و٢ض ط٦غها ؤنَّ  .ٖلى طل٪ الكبهت, ٞل٨ًُ الٖا ذ الخُاة, وجٍٟى الٟٗل ًهحر ٢خال بخٍٟى

ضم ٗلؤو  الجغحقبهت ٖضم ال٣خل بما بٗضم  ي, والخهم ًضع(1471)ص واإلاش٣ل واخضالخُاة باملخضَّ 

 ُٖ   ضُّ ٝغ َخ آلت ال٣خل, ومتى 
ُ
بن آلت ال٣خل  :همال٣خل ؾ٣ِ صٖىي قبهت ٖضمه, وؾ٣ِ ؤًًا ٢ىل

وؤًًا ٞةن  .بٛحر آلت ال٣خلوظىص ال٣خل , ٞال ًخهىع يءما ًىظض به الصخ يءلم جىظض, ألن آلت الصخ

ال٣خل ٞٗل مدؿىؽ, والٟٗل املخؿىؽ متى وظض ال ًخهىع ؤن ال ًىظض مً وظه, بل بطا وظض 

الٓهىع ٖلى املخالٟحن, ل٨ً مً َظا  واإلاؿإلت في جهاًِت  .وظه ما ًهحر مىظىصا مً ٧ل الىظٍى مً

٤ بُان ٞاثضة ال٣هام, و٢ض بِىا ؤهه  ُغ في وحىب اللهام بلى ؾبب الىظه ال مً ٍَغ
َ
ىٓ ًُ بهما 

 .(1472)(اللهام ال بلى خىمت اللهام

َغ  بنَّ )٢لذ: ل٨ً ٢ىله   , ُٞه هٓغ, ألنَّ (ٚحُر مٍُٟض َىا صىَ وظه الخ٨مت في بًجاب ال٣َ  ج٣ٍغ

ل م٘ بًٞاثه بلى ال٣خل خخما ٦ما في الًغب بالدجغ ال٨بحر ٖلى اصٖاء الكبهت في ال٣خل باإلاش٣َّ 

ظا  ,مشال الغؤؽ بال ًٟخذ باب الهغط وال٣خل م٘ ألامً مً ال٣هام اٖخهاما بضٖىي الكبهت, َو

ٍب    ٍع
ُ
ٌ  إلاا ألظله ق غِغ ها٢ِ  مُٟض؟ َظا ٚحَر  ٕ ال٣هام, ٠ُ٨ٞ ٩ًىن ج٣ٍغ

جي في ٦خاب الاظتهاص: )مً ناع في ال٣ٗىباث آلاًلت بلى خ٣ى١ آلاصمي, مشل  ولهظا ٢ا٫ الجٍى

ظلها زبذ ال٣هام خُض ٢ا٫ ال٣هام بلى بؾ٣اَه باإلاش٣ل, ٣ٞض زغظذ ال٣اٖضة التي أل 

                                              

جي في "مُٛض الخل٤" ٦ما ج٣ضم. )ػ(( 1471) ظا ؤقاع بلُه الجٍى  ٢لذ: َو

 444 - 4/441( ٢ىاَ٘ ألاصلت 1472)
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 حٗالى: }
 
اة َُ ٣َِهاِم َخ

ْ
ْم ِفي ال

ُ
٨
َ
 . (1473)({َول

جلضًُم  ؤحىاؽ اإلاهالحاٖخباع صخُذ ٖلى اللُاؽ الاٖخباع ًلؼم مً جلضًِم  ))

ت الىهىم ٖلى اٖخباعها م ألاولٍى  (( بٍُغ

غ  في الترجِب ًٖ اٖخباع ال٣ُاؽ, بطا جد٣َّ بٗض َظا, زم  ِ
ّ
٤ ؤنَّ اٖخباَع اإلاهلخت اإلاغؾلت مخإز

ٗاَعى الىهىُم غِ ٞهظا مؿخلؼم لخإزُّ 
ُ
 بضٖاوي اإلاهالر واإلا٣انض, ألنَّ  َا ًٖ الىهىم, ٞال ح

مَ  ال٣ُاَؽ  الىو ٖىضثظ ٩ًىن قاَضا ٖلى  ال ٖبرة به ٖىض الٟٓغ بالىو, ٞةنَّ  ٖلحها اإلا٣ضَّ

 ٞؿاصٍ, ٦ما ٧ان في باب اإلاهالر قاَضا ٖلى بلٛاء اإلاهلخت.

ال ًجىػ ٖىض ؤخٍض ممً ٢ا٫ به بال في عص الٟغوٕ بلى ؤنىلها، ال  ٢ا٫ ابً ٖبض البر: )ال٣ُاُؽ 

اَن }الىوُّ مً ال٨خاب وألازغ بُل ال٣ُاُؽ والىٓغ, بالغؤي والًٓ، وبطا صر  في عص ألانى٫ِ 
َ
َوَما ٧

 
ُ
ِخَحَرة

ْ
ُهُم ال

َ
ىَن ل

ُ
٩ ًَ ْن 

َ
ْمًغا ؤ

َ
ُه ؤ

ُ
ُ َوَعُؾىل

َّ
ى اَّلل طخَ

َ
ا ٢

َ
 ُمْاِمَىٍت ِبط

َ
ًٍ َوال ْاِم

ُ
 . (1474)آلاًت( {إلِا

ُٕ  آلاخاص ًجب الٗمُل  ؤزباُع و٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى: ) ٖىض ٖضم ال٨خاب بلحها  بها والغظى

مت ٖلى ال٣ُاؽ, إلظمإ الصخابت ٖلى الٟهلحنوالخىاجغ , وجغ٦ِهم هَٓغ ؤهٟؿهم (1475), وهي م٣ضَّ

ٍٝ مجهم في طل٪(  .(1476)متى بلٛهم زبُر ز٣ٍت ًٖ الىبي ٖلُه الؿالم, وامخشاِلهم م٣خًاٍ, صون زال

هم ٖلى طّمِ الغؤي وال٣ُاؽ املخاِل٠ِ لل٨خاب ولهظا ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )
َٗ بنَّ الؿل٠ ظمُ

ِدلُّ الٗمُل به ال ٞخُا وال ٢ًاء(والؿىت, وؤ ًَ  .(1477)هه ال 

ؼ بلى الىاؽ:  ٢ض ٦خبو  ها عؾى٫ُ هللا جَّ بهه ال عؤَي ألخٍض م٘ ؾىٍت َؾ "ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

 .(1478)"ملسو هيلع هللا ىلص

ًُ الؿمٗاوي مً ؤنى٫ ؤلامام الكاٞعي ؤهه )ٌ ؿخمغ ٖلى ألازباع بطا وظضَا و٢ض ٖضَّ اب

دب٘ الصخَُذ اؾخمغاعا صخُدا مؿخ٣ُما,  َٗ  ٍو َضٕ الغؤَي خحن ًجضٍ, ٞال ًإمغ ب ى غْ مجها, وٍَ

                                              

 4/554والبُان لؤلبُاعي ( الخد٤ُ٣ 1473)

 895 - 2/894ظام٘ بُان الٗلم ( 1474)

 ٦ظا في ألانى٫. ٢لذ: وفي اإلاُبٕى مً الضًباط اإلاظَب: )ألانلحن(. ( ٢ا٫ مد٤٣ ال٨خاب:1475)

 1/80, والضًباط اإلاظَب  1/88( جغجِب اإلاضاع٥ 1476)

 1/61( بٖالم اإلاى٢ٗحن 1477)

حٍر مً ٦خاب 407(, و٢ض ط٦غ في )م 405( مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي للغاػي )م 1478) ( ؤهه ه٣ل َظا ألازغ ٚو

 . 1/508 خاب الخضًض البً الؿمٗاوي, وألازغ في ٦خاب ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه ؤًًا للخُُب البٛضاصيالاهخهاع ألص
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مً  وظضٍ مٗتريا ٖلى زبرٍ  ٖلى ٢ُاؽ, ول٨ً ًإمغ بٗغى ال٣ُاؽ ٖلى ألاخاصًض, ٞةْن  خضًٍض 

 طل٪ َخ 
َ
م الخضًض٨  .(1479)(م بغصٍ و٢ضَّ

تَر٥ بالىو, ٢ا٫:  "ؤنىله"في  (1480)وط٦غ الؿغزسخي ًُ  )ؤنَّ ال٣ُاَؽ 
ُ
ه بالىو ٞهى ٞإما جغ٦

ُٞما ؤقاع بلُه ؤبى خىُٟت عخمه هللا في ؤ٧ل الىاسخي للهىم: "لىال ٢ى٫ُ الىاؽ ل٣لُذ ٣ًطخي", 

ى هوٌّ ًجب الٗمُل به بٗض زبىجه, واٖخ٣اُص البُالن في   ألازغ ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, َو
َ
ٌٗجي به عواًت

ظا اللٟٔ هٓحُر ما ٢ا٫ ٖمُغ  ي ٢هت الجىحن: "ل٣ض ٦ضها ؤن وٗمل بغؤًىا هنع هللا يضر ف ٧ّلِ ٢ُاٍؽ ًسالٟه, َو

 .(1481)(ُٞما ُٞه ؤزغ"

ض الضبىسخي في   اإلاغويَّ  الخبَر  : )ألانُل ٖىض ٖلماثىا الشالزت: ؤنَّ " جإؾِـ الىٓغ"و٢ا٫ ؤبى ٍػ

م   ٤ آلاخاص م٣ضَّ  .(1482)ٖلى ال٣ُاؽ الصخُذ( ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مً ٍَغ

 و٢ا٫ قضاص بً خ٨ُم ًٖ ػُ 
َ
ًِ  َغ ٞ ظًل: )بهما هإزظ بالغؤي ما لم هجض ألازغ، ٞةطا ظاء هُ ال ب

 .(1483)ألازغ جغ٦ىا الغؤي، وؤزظها باألزغ(

                                              

  177 - 5/176( ٢ىاَ٘ ألاصلت 1479)

ٍ في "الهضاًت", ؤلامام ال٨بحر, قمـ دمحم بً ؤخمض بً ؤبي ؾهل ؤبى ب٨غ الؿغزسخي, ج٨غع ط٦غُ ( ٢ا٫ ال٣غشخي: )1480)

, ؤخض الٟد حٍر " ٚو ى٫ ألاثمت ال٨باع ؤصخاب الٟىىن, ٧ان بماما ٖالمت حجت مخ٩لما ٣ٞحها ؤنىلُا ألاثمت, ناخب "اإلابؿٍى

ؼ الخلىاوي ختى جسغط به وناع ؤهَٓغ ؤَِل ػماهه, وؤزظ في الخهي٠ُ  مىاْغا, لؼم ؤلاماَم قمـ ألاثمت ؤبا دمحم ٖبض الٍٗؼ

ً في السجً بإوػحىض مدبىؽؤمأل اإلابؿىٍ هدى زؿمت ٖكغ مجلضا وهى وهاْغ ألا٢غان, ٞٓهغ اؾُمه وقإ زبُرٍ,  , ٖو

٤َ  ؤؾباب الخالم في الضهُا مإًىؽ, بؿبب ٧لمٍت  الغاسخحن, ل٩ُىن له طزحرة بلى  ٧ان ٞحها مً الىاصخحن, ؾال٩ا ٞحها ٍَغ

ى ًخىلى الهالخحن, وال حهضي ٦َُض  املخؿىحن, ٢ا٫ في  الخاثىحن, وال ًًُ٘ ؤظَغ  ًىم الضًً, وبهما ًخ٣بل هللا مً اإلاخ٣حن, َو

املخبىؽ ًٖ  ٍؿٍى ٖىض ٞغاٚه مً قغح الٗباصاث: َظا آزغ قغح الٗباصاث بإوضر اإلاٗاوي وؤوظؼ الٗباعاث ؤمال اإلاب

املخبىؽ ًٖ  ١ٍ اإلاىزغ مً اإلاٗاوي الض٢ا١ ؤمال الجمٗت والجماٖاث, و٢ا٫ في آزغ ٦خاب الُال١: َظا آزغ ٦خاب الُال 

ا١ نالة بلى هللا ٖلُه وآله وصخبه ؤَل الخحر والؿهُال١ اإلابخلى بىخكت الٟغا١ مهلُا ٖلى ناخب البرا١ نالا 

خا١ مً مؿاًل , و٢ا٫ فى آزغ ٦خاب الٗخا١: اهخهى قغح الٗالبري مً الىٟا١جخًا٠ٖ وجضوم بلى ًىم الخال١ ٦خبه الٗبض 

ا١ ؤمال  خىا١ املخهىع فٍ اإلاالخالٝ والٞى خبِب  َغ١ مً آلاٞا١ خامضا للمهُمً الغػا١ ومهلُا ٖلى يؿخ٣بل للمدً بااٖل

ا١, و٢ا٫ فى آزغ قغح ؤلا٢غاع: اهخهى قغح ٦خاب  لى آله وصخبه زحر الصخب والٞغ الخال١ ومغججى بلى ل٣اثه باألقىا١ ٖو

مىي٘ ألاقغاع مهلُا ٖلى الىبي املخخاع. ماث فى خضوص  يا َى ؾغ ألاؾغاع وؤمؤل املخبىؽ فؤلا٢غاع اإلاكخمل مً اإلاٗاوي م

 [29 - 2/28الجىاَغ اإلاًُت في َب٣اث الخىُٟت ]الدؿٗحن وؤعب٘ ماثت( عخمه هللا. 

 2/202( ؤنى٫ الؿغزسخي 1481)

( . ٢لذ: ٣ًا٫ ٖلى 416 - 415ؤزغ الازخالٝ في ال٣ىاٖض ألانىلُت في ازخالٝ ال٣ٟهاء إلاهُٟى الخً )م ( 1482)

ض  ظا. )ػ(َ بُانبل ال ٌٗاعيه بال ٢ُاؽ ٞاؾض, و٢ض ج٣ضم  ,بن الخبر ال ٌٗاعيه ٢ُاؽ صخُذ البخت :٦الم ؤبي ٍػ

 1/510, وال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه للخُُب البٛضاصي  1/534, والجىاَغ اإلاًُت لل٣غشخي  2/202بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1483)
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بطا ظاء الخضًض الصخُذ ؤلاؾىاص )و٢ا٫ ؤبى خمؼة الؿ٨غي: ؾمٗذ ؤبا خىُٟت ٣ًى٫: 

ُضٍ ْٗ
َ
 .(1484)(ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤزظها به ولم و

 بً زا ٧ان الىٗماُن )الخؿً بً نالر:  ٢ا٫و 
َ
ما ٖاإلاا مخشبخا في ٖلمه, بطا صر ٖىضٍ هِ بذ ٞ

ُضٍ بلى ٚحٍر الخبُر  ْٗ ٌَ  .(1485)(ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم 

 .(1486)(٧ان ؤبى خىُٟت ال ًغص خضًشا زبذ ٖىضٍ ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص)الخ٨م بً َكام: و٢ا٫ 

ت مً ٢غي و٢ض عوي ؤلامام ؤبى ظٟٗغ الكحز )لكٗغاوي: ل "حزان"اإلاوفي  اماعي وؿبت بلى ٢ٍغ

ً ٣ًى٫ ٖىا بلخ بؿىضٍ اإلاخهل بلى ؤلامام ؤبي خىُٟت هنع هللا يضر ؤهه ٧ان ٣ًى٫: ٦ظب وهللا واٞتري ٖلُىا َم 

 
ُ
ًُ  ٣ضم ال٣ُاَؽ بهىا ه ل   .(1487)(دخاط بٗض الىو بلى ٢ُاؽ؟!ٖلى الىو, َو

لُه بل ٢لذ:  م  ٖلى ال٣ُاؽ والغؤي, ٖو  ؤظم٘ ؤصخاُبه.بنَّ ي٠ُٗ الخضًض ٖىضٍ م٣ضَّ

  الٗغا١ ٖلى ؤنَّ  ٢ا٫ ال٩ىزغي: )ؤظم٘ ٣ٞهاءُ 
َ
ًُ  الخضًض ر ٖلى ال٣ُاؽ, ٦ما غجَّ ال٠ًُٗ 

 
ُ
 .(1488)بحن َىاث٠ ال٣ٟهاء( عواٍ ابً خؼم ٖجهم, وجابٗهم في طل٪ الخىابلت

 ؤبي خىُٟت ؤنَّ  مظََب  جمٗىن ٖلى ؤنَّ ؤبي خىُٟت عخمه هللا ُم  ؤصخاُب و٢ا٫ ابً ال٣ُم: )

 
َ
لى طل٪ بجى مظَبَ  الخضًض ي٠ُٗ   مَ ه، ٦ما ٢ضَّ ٖىضٍ ؤولى مً ال٣ُاؽ والغؤي، ٖو

َ
 خضًض

م خضًض الىيىء بىبُظ الخمغ في الؿٟغ م٘ يٟٗه ه ٖلى ال٣ُاؽ والغؤي، و٢ضَّ ِٟ ْٗ ال٣ه٣هت م٘ يَ 

 َ٘   ,مً ٖكغة صعاَم ؤ٢لَّ  الؿاع١ بؿغ٢ِت  ٖلى الغؤي وال٣ُاؽ، ومى٘ ٢ُ
ُ
ُٞه ي٠ُٗ،  والخضًض

 الخٌُ ٖكغ  وظٗل ؤ٦ثَر 
َ
  ,ؤًام ة

ُ
 ,ُٞه ي٠ُٗ، وقٍغ في ب٢امت الجمٗت اإلاهغ والخضًض

                                              

 ( 144( الاهخ٣اء البً ٖبض البر )م 1484)

 ( 128)م  الؿاب٤( 1485)

 (169)م  الؿاب٤( 1486)

دخمل ؤ . و٢ض ج٣ضم ٢ى٫ُ  1/224اإلاحزان للكٗغاوي ( 1487) ن الظي ؤياٝ بلى ؤلامام ؤبي الكٗغاوي في "اإلاحزان" : )ٍو

ضًه الظًً ًلتزمىن الٗمَل بما وظضٍو ًٖ بمامهم مً ال٣ُاؽ  ِ
ّ
م ال٣ُاَؽ ٖلى الىو ْٟغ بظل٪ في ٦الم م٣ل ٣ّضِ

ًُ خىُٟت ؤهه 

ه ٚحر مٗظوعًٍ, و٢ىلهم: بن بمامىا لم ًإزظ بهظا  ُٖ , وؤجبا  الظي صر بٗض مىث ؤلامام, ٞاإلماُم مٗظوع 
َ
تر٧ىن الخضًض ٍو

هم: بطا صر  الخضًض, ِ
ّ
ال ًىتهٌ حجت, الخخما٫ ؤهه لم ًٟٓغ به, ؤو ْٟغ به ل٨ً لم ًصر ٖىضٍ, و٢ض ج٣ضم ٢ى٫ُ ألاثمت ٧ل

ظا ألامغ الظي ط٦غه اٍ الخضًض ٞهى مظَبىا ولِـ ألخٍض مٗه ٢ُاؽ وال حجت بال َاٖت هللا حٗالى وعؾىله ملسو هيلع هللا ىلص بالدؿلُم له. َو

ع, ٞةنَّ مظَب ؤلامام ٣ً٘ ُٞه ٦شحر  مً الىاؽ, ٞة ى تهىُّ ا مظَبا لظل٪ ؤلامام, َو  ظٗلَى
ً
طا وظضوا ًٖ ؤصخاب بماٍم مؿإلت

ِهَمه ؤصخاُبه مً ٦المه, ٣ٞض ال ًغضخى ؤلاماُم طل٪ ألامَغ الظي ٞهمٍى 
َ
خ٣ُ٣ت َى ما ٢اله ولم ًغظ٘ ٖىه بلى ؤن ماث, ال ما ٞ

ِلَم ؤن مً ٖؼ  ُٗ  ا بلى ؤلامام ٧لَّ ما ٞهم مً ٦المه ٞهى ظاَل  بد٣ُ٣ت اإلاظاَب(. )ػ(مً ٦المه, وال ٣ًى٫ به لى ٖغيٍى ٖلُه. ٞ

 ( 315 - 314( جإهِب الخُُب )م 1488)
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ت وجغ٥ ال٣ُاؽ املخٌ في مؿاثل آلاباع آلزاعٍ  ,والخضًض ُٞه ٦ظل٪ ٖى  ٞخ٣ضًُم  .ٞحها ٚحر مٞغ

 
ُ
 ؤخمض. ؤلاماِم  ه، و٢ى٫ُ الخضًض ال٠ًُٗ وآزاع الصخابت ٖلى ال٣ُاؽ والغؤي ٢ىل

ً،  بالخضًض ال٠ًُٗ في انُالح الؿل٠ ولِـ اإلاغاصُ  َى ال٠ًُٗ في انُالح اإلاخإزٍغ

 .(1489)(ىا ٢ض ٌؿمُه اإلاخ٣ضمىن يُٟٗا ٦ما ج٣ضم بُاههَؿ بل ما ٌؿمُه اإلاخإزغون َخ 

 ٌُ ٗت ٖلى ألاخاصًض الًُٟٗت التي لِؿذ ٗخَم ٢ا٫ ابً جُمُت: )وال ًجىػ ؤن  ض في الكَغ

 
ً
ًُ  ... ولم ٣ًل ؤخض  (1490)وال خؿىت صخُدت ظبا ؤو مؿخدبا وا جٗل الصخيءُ مً ألاثمت بهه ًجىػ ؤن 

ظا ٦ما ؤهه ال ًجىػ ؤن ًدغم (1492), ومً ٢ا٫ َظا ٣ٞض زال٠ ؤلاظمإ(1491)بدضًض ي٠ُٗ , َو

                                              

,  59 - 2/55ججضٍ في "بٖالم اإلاى٢ٗحن"  , واإلاىي٘ الظي ج٣ضم ُٞه البُاُن  146 - 2/145( بٖالم اإلاى٢ٗحن 1489)

خ٩ى الكُش قهاب : ) 7/47في "البدغ املخُِ"  ( . و٢ا٫ الؼع٦صخي265 - 264واهٓغ: ٦خاب "الٟغوؾُت" له ؤًًا )م 

اء بً ٣ُٖل في عخلخه بلى الٗغا١  الضًً ؤبى قامت في ٦خاب "الجهغ بالبؿملت" ًٖ ال٣اضخي ابً الٗغبي ؤهه ؾم٘ ؤبا الٞى

لت مً ؤخمض ال جل٤ُ بمىهبه، ٞةنَّ  ي٠ُٗ ألازغ زحر   ٣ًى٫: مظَب ؤخمض ؤنَّ  ظٍ َو  مً ٢ىي الىٓغ. ٢ا٫ ابً الٗغبي: َو

 
َ
ٌُ  ي٠ُٗ دخج به مُل٣ا. و٢ا٫ بٗ ًُ ً: َظا ما خ٩اٍ ًٖ ؤخمَض  ألازغ ال  ابُىه ٖبض هللا، ط٦ٍغ في  ؤثمت الخىابلت اإلاخإزٍغ

  ,مؿاثله
َ
 ومغاُصٍ بال٠ًُٗ ٚحُر ما انُ
َ
 ل

ُ
٢ؿمان:  ر ٖلُه اإلاخإزغون مً ٢ؿم الصخُذ والخؿً، بل ٖىضٍ الخضًض

 ( اَـ .وبن ٧ان خؿىا صخُذ وي٠ُٗ، وال٠ًُٗ ما اهدِ ٖلى صعظت الصخُذ،

(. ٞخذ ال٣ضًغ  (1490) ٍٝ  ٧ا
ًُ  ال جخى٠٢ ٖلى الصخت بل الُخؿ

ُ
 ٢1/41ا٫ ال٨ما٫ ابً الهمام: )الدجُت

ُب ولهظا ٢ا٫ ابً جُمُت: ) (1491) ٢ى٫ ؤخمض بً خىبل: بطا ظاء الخال٫ والخغام قضصها في ألاؾاهُض؛ وبطا ظاء التٚر

ُب حؿاَلىا في ألاؾاهُض؛ و٦ظل٪ ما ٖلُه ما٫: لِـ مٗىاٍ  والتَر الٗلماء مً الٗمل بالخضًض ال٠ًُٗ في ًٞاثل ألٖا

ومً ؤزبر ًٖ هللا  ,ٞال ًشبذ بال بضلُل قغعي ,قغعي خ٨م   الاؾخدباَب  بزباث الاؾخدباب بالخضًض الظي ال ًدخج به؛ ٞةنَّ 

 ًُ ما٫ مً ٚحر صلُل قغعي ٣ٞض قٕغ مً الضًً ما لم ًإطن به هللا ٦ما لىؤهه  م؛  دب ٖمال مً ألٖا ؤزبذ ؤلاًجاب ؤو الخدٍغ

َم بظل٪: ؤن ٩ًىن بل َى ؤنل الضًً اإلاكغوٕ. وبهما مغاصُ  ,في الاؾخدباب ٦ما ًسخلٟىن في ٚحٍر ولهظا ًسخل٠ الٗلماءُ 

ه هللا بىو ؤو بظمإ الٗمُل  ٦خالوة ال٣غآن؛ والدؿبُذ والضٖاء؛ والهض٢ت  ,مما ٢ض زبذ ؤهه مما ًدبه هللا ؤو مما ٨ًَغ

  ,ؿان بلى الىاؽ؛ و٦غاَت ال٨ظب والخُاهت؛ وهدى طل٪والٗخ٤؛ وؤلاخ
 
ما٫ اإلاؿخدبت  ٞةطا عوي خضًض في ًٞل بٌٗ ألٖا

 
 
٣ابها: ٞم٣اصًغ الشىاب وال٣ٗاب وؤهىاٖه بطا عوي ٞحها خضًض ما٫ ٖو ال وٗلم ؤهه مىيٕى ظاػث  وزىابها و٦غاَت بٌٗ ألٖا

٦غظل ٌٗلم ؤن الخجاعة جغبذ ل٨ً بلٛه ؤجها  ,طل٪ ال٣ٗاب عواًخه والٗمل به بمٗجى: ؤن الىٟـ جغظى طل٪ الشىاب ؤو جساٝ

ُب باإلؾغاثُلُاث؛ واإلاىاماث و٧لماث  ,جغبذ عبدا ٦شحرا ُب والتَر ؛ ومشا٫ طل٪ التٚر ٞهظا بن نض١ هٟٗه وبن ٦ظب لم ًًٍغ

ول٨ً ًجىػ ؤن  ,حٍرقغعي؛ ال اؾخدباب وال ٚ خ٨ٍم  الؿل٠ والٗلماء؛ وو٢اج٘ الٗلماء وهدى طل٪ مما ال ًجىػ بمجغصٍ بزباُث 

 ُٖ ٠. ٞما  ُب؛ والترظُت والخسٍى ُب والتَر وؾىاء  ,ه ؤو ٢بده بإصلت الكٕغ ٞةن طل٪ ًىٟ٘ وال ًًغم خؿىُ لِ ًظ٦غ في التٚر

وبطا زبذ ؤهه  ,ٞما ٖلم ؤهه باَل مىيٕى لم ًجؼ الالخٟاث بلُه؛ ٞةن ال٨ظب ال ًُٟض قِئا ,٧ان في هٟـ ألامغ خ٣ا ؤو باَال

ً عوي إلم٩ان نض٢ه ولٗضم اإلاًغة في ٦ظبه ,خ٩امصخُذ ؤزبدذ به ألا  وؤخمض بهما ٢ا٫: بطا ظاء  ,وبطا اخخمل ألامٍغ

 ًُ ا مً الش٣اث الظًً  ُب حؿاَلىا في ألاؾاهُض. ومٗىاٍ: ؤها هغوي في طل٪ باألؾاهُض وبن لم ٨ًً مدضزَى ُب والتَر دخج التٚر

 66 - 18/65 (. مجمٕى الٟخاوي بهم
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لِـ  يشخيء بال بضلُل قغعي... ومً ه٣ل ًٖ ؤخمض ؤهه ٧ان ًدخج بالخضًض ال٠ًُٗ الظ

ُٖ  بصخٍُذ  ِلِ ٖلُه, ول٨ً ٧ان في 
َ
 ؤخمض بً خبىل وَم  ِٝ غْ وال خؿً ٣ٞض ٚ

َ
 ه مً الٗلماء ؤنَّ ً ٢بل

 
َ
حن الخضًض   ,صخُذ :ًى٣ؿم بلى هٖى

ُ
مترو٥ ال  ٖىضَم ًى٣ؿم بلى ي٠ٍُٗ  وي٠ُٗ, وال٠ًُٗ

  ٦ما ؤنَّ  ,ًَؿ َخ  وبلى ي٠ٍُٗ  ,ًدخج به
َ
ؤلاوؿان باإلاغى ًى٣ؿم بلى مغى مسٝى ًمى٘  ي٠ٗ

ُٖ َم  وبلى ي٠ُٗ ز٠ُٟ ال ًمى٘ مً طل٪, وؤو٫ُ  ,الخبٕر مً عؤؽ اإلاا٫ ٝغ ؤهه ٢ؿم الخضًض ً 

َى ؤبى ِٖسخى الترمظي في ظامٗه, والخؿً ٖىضٍ ما  : - وي٠ُٗ ,وخؿً ,ذصخُ :زالزت ؤ٢ؿام

 
ُ
  هم  واجه متَّ ه ولم ٨ًً في عُ حٗضصث َغ٢

ُ
  ولِـ بكاط, ٞهظا الخضًض

ُ
يُٟٗا  ه ٌؿمُه ؤخمُض وؤمشال

دخج به, ولهظا مشل ؤخمض الخضًض ال٠ًُٗ الظي ًدخج به بدضًض ٖمغو بً قُٗب وخضًض  ٍو

ما, َو  ببغاَُم الهجغي وهدَى
 
 .(1493)في مىيٗه( ظا مبؿٍى

 ولهظا ٢ا٫ في "مجهاط الؿىت" : )
ُ
مً الغؤي،  الخضًض ال٠ًُٗ زحر   ىا: بنَّ وؤما هدً ٣ٞىل

  لِـ اإلاغاصُ 
َ
اإلاترو٥، ل٨ً اإلاغاص به الخؿً، ٦دضًض ٖمغو بً قُٗب ًٖ ؤبُه ًٖ  به ال٠ًُٗ

 ًُ   ؿً الترمظيُّ َد ظضٍ، وخضًض ببغاَُم الهجغي، وؤمشالهما ممً 
َ
ًصدخه. و٧ان  ه ؤوخضًش

 
ُ
ان: ي٠ُٗ  الخضًض في انُالح ما ٢بل الترمظي: بما صخُدا وبما يُٟٗا، وال٠ًُٗ هٖى

 
ُ
ً لم ٌٗٝغ بال الخضًض بظل٪ الانُالح، ٞجاء َم  مترو٥، وي٠ُٗ لِـ بمترو٥، ٞخ٩لم ؤثمت

مً ال٣ُاؽ، ًٞٓ ؤهه  بليَّ  بٌٗ ألاثمت: الخضًض ال٠ًُٗ ؤخبُّ  الترمظي ; ٞؿم٘ ٢ى٫َ  انُالَح 

 . (1494)(الترمظي خج بالخضًض الظي ًًٟٗه مشُل ًد

 مَ مً ألاثمت ألاعبٗت بال و٢ض ٢ضَّ  لِـ ؤخض  : )في "بٖالم اإلاى٢ٗحن"  و٢ض ٢ا٫ ابً ال٣ُم

 
َ
 طل٪ ٞغاظٗها َىا٥. زم ط٦غ قىاََض , (1495)(ال٠ًُٗ ٖلى ال٣ُاؽ الخضًض

 ً َم ٢ا٫ ابً جُمُت: ) ومً َىا
َ
ؤجهم ًخٗمضون  بإبي خىُٟت ؤو ٚحٍر مً ؤثمت اإلاؿلمحن ًَّ ْ

 ٍ
ًّ م بما بٓ

َّ
وبما بهىي, ٞهظا ؤبى  مسالٟت الخضًض الصخُذ ل٣ُاٍؽ ؤو ٚحٍر ٣ٞض ؤزُإ ٖلحهم, وج٩ل

                                                                                                                                             

بن ألاثمت ال ًغوون ًٖ الًٟٗاء قِئا ًدخجىن به ٖلى اهٟغاصٍ في : ) 1/126ؿلم" ( ٢ا٫ الىىوي في "قغح م1492)

م مً الٗلماء, وؤما ُٞٗل  ال ًٟٗله بمام   َظا شخيء   ألاخ٩ام, ٞةنَّ  ً مً ال٣ٟهاء ؤو  مً ؤثمت املخضزحن وال مد٤٣ مً ٚحَر ٦شحًر

م طل٪ واٖخماصُ  َٟ بل ٢بُذ ظضا, وطل٪ ألهه بن  َم ٖلُه ٞلِـ بهىاٍب ؤ٦ثَر ِدلَّ له ؤن ًدخج به, ٞةجهم ٧ان ٌٗٝغ يٗ ًَ ه لم 

 ًُ َٟ مخ٣ٟىن ٖلى ؤهه ال  ًَ دخج بال٠ًُٗ في ألاخ٩ام, وبن ٧ان ال ٌٗٝغ يٗ له ؤن ًهجم ٖلى الاخخجاط به مً ٚحر  لَّ ِد ه لم 

ا, وهللا ؤٖلم ا ؤو بؿاا٫ ؤَل الٗلم به بن لم ٨ًً ٖاٞع  (.بدٍض ٖلُه بالخٟخِل ٖىه بن ٧ان ٖاٞع

 252 - 1/250الٟخاوي ( مجمٕى 1493)

ت 1494)  (57, واهٓغ: م٣االث ال٩ىزغي )م  342 - 4/341( مجهاط الؿىت الىبٍى

 2/56( بٖالم اإلاى٢ٗحن 1495)
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ً
ال٣ه٣هت في الهالة  لل٣ُاؽ, وبدضًِض  خىُٟت ٌٗمل بدضًض الخىضخي بالىبُظ في الؿٟغ مسالٟت

خ٣اِص   م٘ مسالٟخه لل٣ُاؽ, اٖل
ُ
ًُ  ٍ صخَتهما وبن ٧ان ؤثمت مالخضًض لم  و٢ض بِىا َظا , اصدخَى

الم" وبِىا ؤن ؤخضا مً ؤثمت ؤلاؾالم ال ًسال٠ خضًشا  ٘ اإلاالم ًٖ ألاثمت ألٖا في عؾالت "ٞع

ً ٖظعا ,صخُدا بٛحر ٖظع  .(1496)(بل لهم هدى مً ٖكٍغ

ٞةهما ؤزظهاٍ اؾخضالال بال٨خاب والؿىت  وؤما ال٣ُاُؽ : )"الغؾالت"و٢ا٫ الكاٞعي في 

  ا ؤْن وآلازاع, وؤمَّ 
ُ
ًُ -شا ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص زابخا ٖىه٠ خضًسالِ ه ازظ طل٪ ٖلُىا بن : ٞإعظى ؤن ال 

 ًَ  قاء هللا, ولِـ طل٪ ألخض, ول٨ً ٢ض 
َ
َمض  جهل الغظُل الؿىت َٖ ٩ُٞىن له ٢ى٫  ًسالٟها ال ؤهه 

ل اإلاغءُ  ُٟ ٛ ٌَ ها, و٢ض 
َ
ل( زالٞ سُئ في الخإٍو  . (1497)ٍو

 ًٖ الىبي ) :" اإلاضوهت"بً ال٣اؾم في ٖبض الغخمً و٢ا٫ 
ُ
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -لِـ إلاا ٢امذ به الؿىت

 .(1498)(٢ُاؽ  وال هٓغ

بطا ظالذ ٞغؾان ألاخاصًض في "ومً ٦المه: )٢ا٫ ابً زل٩ان في جغظمت بل٨ُا الهغاسخي: و 

اح  .(1499)("مُاصًً ال٨ٟاح، َاعث عئوؽ اإلا٣اًِـ في مهاب الٍغ

بي: )بهما الغؤُي  ْٗ َتها( بمجزلت اإلاُخت بطا و٢ا٫ الكَّ
ْ
ل
َ
 .(1500)اخخْجَذ بلحها ؤ٧

ِدلُّ ال٣ُاُؽ والخبُر ولهظا ظٗل الكاٞعي اإلاهحَر بلى ال٣ُاؽ ) ًَ مجزلت يغوعة( ٢ا٫: )ألهه ال 

 
ً
  مىظىص، ٦ما ٩ًىن الخُمم َهاعة

ً
ىاػ مً اإلااء، وال ٩ًىن َهاعة ظض اإلااء، بطا وُ  في الؿٟغ ٖىض ؤلٖا

 
ً
ىاػ بهما ٩ًىن َهاعة  .(1501)(في ؤلٖا

٢ا٫ ؤلامام ؤخمض في ٦خاب الخال٫: ؾإلذ الكاٞعي ًٖ ال٣ُاؽ، ٣ٞا٫: ٣ُم: )و٢ا٫ ابً ال

 .(1502)بهما ًهاع بلُه ٖىض الًغوعة، ؤو ما َظا مٗىاٍ(

  اإلاهحَر  والخانل ؤنَّ : )" الٟخذ"و٢ا٫ الخاٞٔ في 
َ
الىو, وبلى  ِض ٣ْ بلى الغؤي بهما ٩ًىن ٖىض ٞ

بً خىبل: ؾمٗذ  خُذ بلى ؤخمَض ص بؿىٍض  َظا ًىمئ ٢ى٫ُ الكاٞعي ُٞما ؤزغظه البحه٣يُّ 

 .(1503)٣ًى٫: ال٣ُاؽ ٖىض الًغوعة( الكاٞعيَّ 

                                              

 305 - 20/304 مجمٕى الٟخاوي ( 1496)

 (219 - 218الغؾالت )م ( 1497)

 2/215( اإلاضوهت 1498)

ُان 1499) ُاث ألٖا  22/55 , والىافي للهٟضي 3/287( ٞو

 1/216قغح الؿىت للبٛىي ( 1500)

 (600 - 599الغؾالت )م ( 1501)

 10/77, واهٓغ: ؾحر ؤٖالم الىبالء  1/26بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1502)
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ٕ  ٖىض و٢ا٫ الخاٞٔ ؤًًا: )و  اإلاظَُب اإلاٗخض٫ ما ٢اله الكاٞعي بن ال٣ُاؽ مكغو

 .(1504)(الًغوعة, ال ؤهه ؤنل  بغؤؾه

 ًُ ظا ال٣ُم مً ؤنى٫ ؤلامام ؤخمض )ألا  و٢ض ٖض اب زظ بال٣ُاؽ ٖىض الًغوعة(, ٢ا٫: )َو

ب    .(1505)(مً ؤنى٫ الكاٞعي, بل َما ٖلُه مخ٣ٟان ٢ٍغ

ًُ )الؿمٗاوي:  ابًو٢ا٫   ٢ا٫ بٗ
ُ
, وال ًجىػ ؤن ٩ًىن ألانُل  والغؤُي  ؤنل   هم: الخضًض  ٕٞغ

, وال خالهما في الغجبت والخ٣ضمت واخضة, ؤال جغي بلى ٢ىله إلاٗاط بً ظبل خحن بٗشه بلى والٟٕغ ؾىاءً 

ٞةن لم ججض؟ ٢ا٫: بؿىت عؾى٫ هللا, ٢ا٫: ٞةن لم ججض؟ الُمً: بم جد٨م؟ ٢ا٫: ب٨خاب هللا, ٢ا٫: 

٤ عؾى٫َ "٢ا٫: ؤظتهض عؤَي, ٢ا٫:  . ٩ٞان اإلاهحر بلى الخضًض بمجزلت "عؾى٫ هللا الخمض هلل الظي ٞو

والغؤي بمجزلت التراب, وبهما ًهاع بلى التراب ٖىض ٖضم اإلااء, ٦ظل٪ ال  اإلااء في الُهاعاث, وال٣ُاُؽ 

 ض ٖضم الخضًض, ٩ٞان َم ًهاع بلى الغؤي بال ٖى
َ
مهما ٖلى الخضًض  وال٣ُاَؽ  مً آزغ الغؤَي  ُل ش و٢ضَّ

ازغ الخُمم بالتراب الظي وُ  وألازغ مشَل  ي٘ مً ٌٗض٫ ًٖ الُهاعة باإلااء في و٢ذ الؿٗت ٍو

 .(1506)(للًغوعة والٗضم

غي ًٖ ؾُٗض بً اإلاؿِب ٢ا٫: ٧ان ٖمُغ   و٢ض عوي ؤبى صاوص والترمظي وابً ماظه ًٖ الَؼ

ُاب: ٣ًى٫: الضًت للٗا٢لت، وال جغر اإلاغؤة مً صًت ػوظها قِئا، ختى ٢ا٫ له الطخا٥ بً بً الخ

 .(1507)هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؤن ؤوعر امغؤة ؤقُم الًبابي مً صًت ػوظها. ٞغظ٘ ٖمغ ؾُٟان: ٦خب بليَّ عؾى٫ُ 

ُه مً ال٣ٟه ؤنَّ  َر الجلَُل ٢ضالٗالِ  الغظَل  ٢ا٫ ابً ٖبض البر : )ٞو ّحِ
َ
ًسٟى ٖلُه مً  م الخ

 
َ
آلاخاص ٖلم زانت ال ًى٨غ ؤن  ه في الٗلم, وؤزباُع الؿجن والٗلم ما ٩ًىن ٖىض ٚحٍر ممً َى صوه

ُه ؤنَّ  ًسٟى مىه الصخيءُ  , ٞو ى ٖىض ٚحٍر ٌُ  ال٣ُاَؽ  ٖلى الٗالم َو ل م٘ وظىص الخبر ؿخٗمَ ال 

٢ض ٧ان ٖىضٍ في  ي ٖمَغ له في الٗلم م٘ زبىث الؿىت بسالٞه, ؤال جغ  ال مضزَل  الغؤَي  وصخخه, وؤنَّ 

                                                                                                                                             

 13/289( ٞخذ الباعي 1503)

 13/298 الؿاب٤( 1504)

 4/32( بضاج٘ الٟىاثض 1505)

 (409, واهٓغ: مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي للغاػي )م ( 12 - 11)م  الاهخهاع ألصخاب الخضًض (1506)

إاإلا"في عواٍ مال٪ و  (1507) ًٖ ابً قهاب ؤن ٖمغ بً الخُاب وكض الىاؽ بمجى: مً ٧ان ٖىضٍ ٖلم  مً الضًت  "َى

, ؤن ًسبروي, ٣ٞام الطخا٥ بً ؾُٟان ال٨البي ٣ٞا٫: ٦خب بليَّ عؾى٫ُ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؤن ؤوعر امغؤة ؤقُم الًبابي مً صًت ػوظها

ٖمغ بً الخُاب ؤزبٍر الطخا٥, ٣ٞطخى بظل٪ ٖمغ بً  ٣ٞا٫ له ٖمغ بً الخُاب: اصزل الخباء ختى آجُ٪, ٞلما هؼ٫ 

 الخُاب.
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 ًُ مً ٣ٌٗل ًغر الضًت, ٞلما ؤزبٍر الطخا٥ بما ؤزبٍر عظ٘ بلُه و٢طخى به واَغح  ه ؤنَّ عؤ

 ًَ   .(1508)ه(عؤ

اب ًٖ ًدحى بً ؾُٗض ًٖ : )" الغؾالت"٢ا٫ الكاٞعي في ٦خاب و  بض الَى ؤزبرها ؾُٟان ٖو

التي جلحها بٗكغ وفي  ٖمغ بً الخُاب ٢طخى في ؤلابهام بسمـ ٖكغة وفي ؾُٗض بً اإلاؿِب: ؤنَّ 

 الىؾُى بٗكغ وفي التي جلي الخىهغ بدؿ٘ وفي الخىهغ بؿذ.

 ,الىبي ٢طخى في الُض بسمؿحن ٖىض ٖمغ ؤنَّ  -وهللا ؤٖلم  - ٢ا٫ الكاٞعي: إلاا ٧ان مٗغوٞا

ٞد٨م ل٩ل واخض مً  ,: هؼلها مىاػلها-و٧اهذ الُض زمؿت ؤَغاٝ مسخلٟت الجما٫ واإلاىاٞ٘

غاٝ ب٣ضٍع مً صًت  آ٫ ٖمغو بً خؼم ُٞه:  ها ٦خاَب ْض ٖلى الخبر, ٞلما وَظ  ٞهظا ٢ُاؽ   ,ال٠٨ألَا

 لىا ٦خاَب " ناعوا بلُه, ولم ٣ًبَ لوفي ٧ل بنب٘ مما َىال٪ ٖكغ مً ؤلابهللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫: " عؾى٫َ  ؤنَّ 

 عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ختى ًشبذ لهم ؤهه ٦خاُب  -وهللا ؤٖلم  -آ٫ ٖمغو بً خؼم 

 ًُ ٣بل الخبر في الى٢ذ الظي ًشبذ وفي الخضًض صاللخان: ؤخضَما: ٢بى٫ الخبر. وآلازغ: ؤن 

 مً ألاثمت بمشل الخبر الظي ٢بلىا. ُٞه وبن لم ًمطخي ٖمل  

 
 
ظض زبرا ًٖ الىبي ًسال٠ مً ألاثمت زم وَ  مً ؤخٍض  هه لى مطخى ؤًًا ٖمل  لى ؤٖ وصاللت

 
َ
 -ه ٖمل

َ
 .ر عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلصه لخب: لتر٥ ٖمل

 
 
  ٖلى ؤنَّ  وصاللت

َ
ًَ  خضًض  ٍ بٗضٍ.ه ال بٗمل ٚحرِ ىِٟؿ بذ شبُ عؾى٫ هللا 

 ًَ َٖ  ِل ٣ُ ولم  ً وألاههاع ولم جظ٦غوا  ل ُٞىا ٖمُغ مِ اإلاؿلمىن ٢ض  بسالٝ َظا بحن اإلاهاظٍغ

بل ناعوا بلى ما وظب ٖلحهم مً ٢بى٫ الخبر ًٖ عؾى٫ هللا  ,ٖىض٦م زالٞه وال ٚحر٦م ؤهخم ؤنَّ 

 ٧ل ٖمل زالٟه.وجغ٥ 

بخ٣ىاٍ  ,َظا ناع بلُه بن قاء هللا ٦ما ناع بلى ٚحٍر ُٞما بلٛه ًٖ عؾى٫ هللا ولى بلٜ ٖمَغ 

لمه هلل وجإصًخه الىاظَب   ,وبإن لِـ ألخض م٘ عؾى٫ هللا ؤمغ ,ٖلُه في اجبإ ؤمغ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖو

 .وؤن َاٖت هللا في اجبإ ؤمغ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 َٖ ًٖ عؾى٫ هللا نلى  قِئا زم ناع بلى ٚحٍر بسبرٍ  َل مِ ٞةن ٢ا٫ ٢اثل: ٞاصللجي ٖلى ؤن ٖمغ 

 .هللا ٖلُه وؾلم

 ٢لذ: ٞةن ؤوظضج٨ه؟

ً: ؤخضَما: ؤهه ٢ض ٣ًى٫ مً ظهت الغؤي بطا  ٢ا٫: ٟٞي بًجاص٥ بًاي طل٪ صلُل   ٖلى ؤمٍغ

ه ووظب ٖلى الىاؽ هِٟؿ  ٖمِل  وآلازغ: ؤن الؿىت بطا وظضث وظب ٖلُه جغ٥ُ  ,لم جىظض ؾىت

                                              

 12/121( الخمهُض 1508)
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 ٧ل ٖمل وُ  جغ٥ُ 
ُ
لم ؤهه ال  (1509)بسالٞه وببُا٫ ؤن الؿىت ال جشبذ بال بسبر بٗضَا ظضث الؿىت ٖو

جها شخيء   ن زالٟها.بًَى

غي ًٖ ؾُٗض بً اإلاؿِب: ؤن ٖمغ بً الخُاب ٧ان ٣ًى٫: " ٢لذ: ؤزبرها ؾُٟان ًٖ الَؼ

 عؾى٫ هللا ٍر الطخا٥ بً ؾُٟان ؤنَّ ختى ؤزب ,الضًت للٗا٢لت وال جغر اإلاغؤة مً صًت ػوظها قِئا

٦خب بلُه: ؤن ًىعر امغؤة ؤقُم الًبابي مً صًخه ٞغظ٘ بلُه ٖمغ". و٢ض ٞؿغث َظا الخضًض 

 ٢بل َظا اإلاىي٘.

مغؤ ؾم٘ ٖمغ ٢ا٫: ؤط٦غ هللا ا "ؤنَّ  ؾُٟان ًٖ ٖمغو بً صًىاع وابً َاوؽ ًٖ َاوؽ:

ٌٗجي  -٪ بً الىابٛت ٣ٞا٫: ٦ىذ بحن ظاعجحن لي ؟ ٣ٞام خمل بً مالمً الىبي في الجىحن قِئا

هللا نلى هللا  ٣ٞطخى ُٞه عؾى٫ُ  ,ًٞغبذ بخضاَما ألازغي بمؿُذ ٞإل٣ذ ظىِىا مُخا -يغجحن 

 
ُ
:مغ: لى لم ؤؾم٘ ُٞه ل٣ًِىا بٛحٍرغة. ٣ٞا٫ ٖٖلُه وؾلم بٛ بن ٦ضها ؤن ه٣طخي في " ". و٢ا٫ ٚحٍر

 مشل َظا بغؤًىا".

به لخضًض الطخا٥ بلى ؤن زال٠ خ٨م هٟؿه وؤزبر في ٣ٞض عظ٘ ٖمغ ٖما ٧ان ٣ًطخي 

 الجىحن ؤهه لى لم ٌؿم٘ َظا ل٣طخى ُٞه بٛحٍر و٢ا٫: بن ٦ضها ؤن ه٣طخي في مشل َظا بغؤًىا.

ؤن الؿىت بطا ٧اهذ مىظىصة بإن في الىٟـ ماثت مً ؤلابل  - وهللا ؤٖلم -٢ا٫ الكاٞعي: ًسبر

ً ؤلابل ؤو مُخا ٞال شخيء ُٞه, ٞلما ؤزبر ٞال ٌٗضو الجىحن ؤن ٩ًىن خُا ٩ُٞىن ُٞه ماثت م

ُما ٧ان  ب٣ًاء عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُٞه ؾلم له ولم ًجٗل لىٟؿه بال اجباٖه ُٞما مطخى بسالٞه ٞو

عؤًا مىه لم ًبلٛه ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُٞه شخيء, ٞلما بلٛه زالٝ ٞٗله ناع بلى خ٨م عؾى٫ هللا 

, و٦ظل٪ ًلؼمُ  ,، وجغ٥ خ٨م هٟؿهملسو هيلع هللا ىلص  . (1510)ؤن ٩ًىهىا( الىاَؽ  و٦ظل٪ ٧ان في ٧ل ؤمٍغ

ُٕ و٢ا٫ ؤبى الىلُض الباجي في الاخخجاط لخ٣ضًم الخبر ٖلى ال٣ُاؽ:  ض٫ ٖلى طل٪ بظما  )ٍو

ؤهه جغ٥ ال٣ُاؽ في  –هنع هللا يضر  –ولظل٪ ًغوي ًٖ ٖمغ لؤلزباع,  الصخابت, ٞةجهم ٧اهىا ًتر٧ىن الٗمَل 

". وعوي ٖىه الجى ؤهه  –هنع هللا يضر  –حن بدضًض خمل بً مال٪ الىابٛت, و٢ا٫: "لىال َظا ل٣ًِىا بٛحٍر

ؤهه ٢ا٫: "في ٧ل  –ملسو هيلع هللا ىلص  –٧ان ٣ًؿم صًاث ألاناب٘ ٖلى ٢ضع مىاٞٗها, زم جغ٥ طل٪ إلاا عوي ٖىه 

                                              

٢ا٫ ؤخمض قا٦غ: ؤي ببُا٫ ٢ى٫ مً طَب بلى ؤن الؿىت ال ًازظ بها بال بطا ٖمل بها ؤخض بٗض الىبي نلى  (1509)

ظا ٢ى٫ ٢ضًم مٗغوٝ, ؤقاع بلُه الكاٞعي ؤًًا في ال٣ٟغة ) ح َظا ٞةن الىاسخحن لم (. وم٘ ويى 1166هللا ٖلُه وؾلم, َو

ى تهاٞذ ال مٗجى له. وؤما وسخت ابً ظماٖت ٞهي  ت ٧لمت "ج٣ضمها" بض٫ "بٗضَا", َو , ٞإزبخىا في اليسخ اإلاُبٖى ًضع٧ٍى

لحها ٖالمت وسخت  .اَـ  ٧األنل, ول٨ً ٦خب بداقُتها ٧لمت "ج٣ضمها" ٖو

 (429 - 422( الغؾالت )م 1510)
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ل٣ى٫ باإلاخٗت لخضًض ؤنب٘ مما َىال٪ ٖكغ مً ؤلابل", ولم ًى٨غ ٖلُه ؤخض. وجغ٥ ابً ٖباؽ ا

ً لخىم الخمحر ألاَلُت". و٢ا٫ ٖلي ٖلي امهنع هللا يضر : "ههى عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًىم زُبر ًٖ مخٗت اليؿاء ٖو

, ول٨ً عؤًذ عؾى٫  هنع هللا يضر: " لى ٧ان الضًً ًازظ بال٣ُاؽ ل٩ان باًَ الخ٠ ؤولى باإلاسر مً ْاٍَغ

", ٞإزظ الصخابت مً خضًشههللا ملسو هيلع هللا ىلص ًمسر ْ  . (1511)(اٍَغ

ؼو٢ا٫  َم زبَر الىاخض ٖلى ال٣ُاؽ : )" ٦ك٠ ألاؾغاع"البساعي في  ٖبض الٍٗؼ اخخجَّ مً ٢ضَّ

, ٞةجهم ٧اهىا ًتر٧ىن ؤخ٩اَمهم بال٣ُاؽ بطا ؾمٗىا زبَر  -عضخي هللا ٖجهم  -بةظمإ الصخابت 

 -ُه بغؤًه لخضًٍض ؾمٗه مً بال٫, وجغ٥ ٖمغ ه٣ٌ خ٨ما خ٨م ٞ -هنع هللا يضر  -الىاخض, ٞةن ؤبا ب٨غ 

 عؾى٫  -هنع هللا يضر 
ُ
ُه ؾىت ه في الجىحن وفي صًت ألاناب٘ بالخضًض ختى ٢ا٫: ٦ضها ه٣طخي ُٞه بغؤًىا ٞو ًَ عؤ

, وجغ٥ عؤًه في ٖضم جىعٍض اإلاغؤة مً صًت ػوظها بالخضًض الظي عواٍ  -ٖلُه الؿالم  -هللا 

ت بالخضًض الظي ؾمٗه مً عاٞ٘ بً  -امهنع هللا يضر  -الطخا٥ بً مؼاخم, وجغ٥ ابً ٖمغ  عؤًه في اإلاؼاٖع

ؼ ما خ٨م به مً عص الٛلت ٖلى الباج٘ ٖىض الغص بالُٗب بما ع  وي زضًج, وه٣ٌ ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

 .(1512), وفي هٓاثٍغ ٦ثرة("الخغاط بالًمان"ؤن  -ٖلُه الؿالم  -ًٖ الىبي 

 مً ألانل نَّ : )ب" الغؾالت٦خاب "٢ا٫ الكاٞعي في و٢ض 
ُ
 .(1513)(ال٣ُاَؽ ؤي٠ٗ

ان: الغاػي الٟسغ و٢ا٫  ماء هؼ٫ مً الؿماء, وماء هب٘ مً : )٢ا٫ بٌٗ الٗلماء: اإلااء هٖى

لى لىن واخض في  ألاعى. ٞاإلااء الىاػ٫ مً الؿماء ٩ًىن ٖلى َٗم واخض في اللظة والُُب ٖو

غ واخض في الُهاعة والىٓاٞت, و٦ظا الٗلم لى ظَى الىاػ٫ مً الؿماء ٩ًىن  الهٟاء والى٣اء, ٖو

َاَغا ه٣ُا مً قىاثب الكبهاث ومماػظت ال٨ضوعاث والٓلماث, وؤما اإلااء الظي ًيب٘ مً ألاعى, 

بٗه, بدؿب ازخالٝ اإلاٗاصن, ٞخاعة ٩ًىن َُبا, وجاعة  ٞةهه ًسخل٠ َٗمه ولىهه وعاثدخه َو

هغ مً الغؤي وال٣ُاؽ, ٩ًىن مىدىا, وجاعة ٩ًىن لُُٟا, وؤزغي ٩ًىن ٦شُٟا, و٦ظا الٗلم الظي ًٓ

 .(1514)(٩ًىن هاٞٗا ل٨ً ٠ُ٦ ٧ان ٞةن الىٟ٘ ُٞه ٢لُل. وهللا ؤٖلمجاعة ٩ًىن ٞاؾضا, وجاعة 

ده، وال٣ُاؽ ب: )البٛضاصي٢ا٫ الخُُب و  ن الخبر ًض٫ ٖلى ٢هض ناخب الكٕغ بهٍغ

ذ ؤ٢ىي، ٞىظب ؤن ٩ًىن   .(1515)الخ٣ضًم ؤولى(بًض٫ ٖلى ٢هضٍ باالؾخضال٫، والهٍغ

                                              

 674 - 2/673( بخ٩ام الٟهى٫ 1511)

 2/378ألاؾغاع ٦ك٠ ( 1512)

 (372( الغؾالت )م 1513)

 (409( مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي )م 1514)

 1/361 واإلاخ٣ٟه ال٣ُٟه (1515)
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الًٓ اإلاؿخٟاص مً ٦الم ناخب الكٕغ ؤ٢ىي مً الًٓ اإلاؿخٟاص مً : )و٢ا٫ الُىفي

 . (1516)ال٣ُاؽ والغؤي(

بإنله, وبهما صزلذ الكبهت في ه٣له, والغؤي مدخمل  بإنله  بنَّ الخبر ٣ًحن  و٢ا٫ البزصوي: )

 في ٧ل ون٠ ٖلى الخهىم, ٩ٞان الاخخما٫ُ في الغؤي ؤنال, وفي الخضًض ٖاعيا(.

ؼٖبض الٗ الكاعح٢ا٫  ٖلُه الؿالم  -البساعي: )بن الخبر ٣ًحن  بإنله, ألهه ٢ى٫ُ الغؾى٫  ٍؼ

ى الى٣ل, ولهظا لى اعجٟٗذ الكبهت ٧ان حجت  - ٣ه َو ال اخخما٫َ للخُإ ُٞه, وبهما الكبهت في ٍَغ

بإنله في ٧ل ون٠, ؤي: ٧ل ون٠  مدخمل   , والغؤُي  -ٖلُه الؿالم  -٢ُٗا بمجزلت اإلاؿمٕى مىه 

دخمل ؤن ال ٩ًىن, ٩ٞان الاخخما٫ُ مً ؤوناٝ الىو ًد  خمل ؤن ٩ًىن َى اإلاازغ في الخ٨م، ٍو

٤ بٗض الخ٣ًُ باألنل, ٩ٞان ألازظ بما َى  الشابذ في ألانل ؤ٢ىي مً الاخخما٫ الشابذ في الٍُغ

ى الخبر ؤولى, و٢ىله )٩ٞان الاخخما٫ في الغؤي ؤنال( ٌٗجي ألانل في الغؤي  ؤي٠ٗ اخخماال َو

ضم ال٣ُ حن, ألن الى٢ٝى ٖلى الىن٠ الظي َى مىاٍ الخ٨م ال ًخد٤٣ بٍُغ٤ الاخخما٫ ٖو

الخ٣ًُ بال بالىو ؤو باإلظمإ، وطل٪ ؤمغ ٖاعى, وال٣ُحن في الخبر ؤنل, ألهه ال٨الم اإلاؿمٕى 

ى حجت بال قبهت, وبهما جد٣٣ذ الكبهت بٗاعى الى٣ل وجسلل الىاؾُت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مً الغؾى٫  , َو

ِ واليؿُان, ٩ٞان الاخخما٫ ُٞه ٖاعيا, والاخخما٫ ألانلي ؤ٢ىي مً الاخخما٫ واخخما٫ الٛل

الٗاعى
 .(1518), ٞلهظا ٧ان الٗمل بالخبر ؤولى((1517)

الىاخض ًخى٠٢ ٖلى م٣ضمخحن, بخضاَما: عواًخه, والشاهُت: صاللت  ٢ا٫ الغاػي: )وؤًًا زبُر 

ضا٫ ٖلى زبىث طل٪ الخ٨م في ؤلٟاْه, وؤما ال٣ُاؽ ٞهاجان اإلا٣ضمخان مٗخبرجان في الضلُل ال

زم بُان ؤجها  ,ؤنل طل٪ ال٣ُاؽ, وؤما ؾاثغ اإلا٣ضماث وهي حٗلُل الخ٨م في ألانل بٗلت مُٗىت

الشابذ  ٩ٞلها ػاثضة, ٞىظب ؤن ٩ًىن الخ٨ُم  ,زم بُان اهخٟاء اإلااو٘ في الٟٕغ ,خانلت في الٟٕغ

بالخبر الىاخض ؤ٢ىي, ٩ُٞىن عاجخا(
(1519). 

                                              

 3/469( قغح مسخهغ الغويت 1516)

غ الُىفي )( ٢لذ: 1517) ظا ٢ٍغب مً ج٣ٍغ ؤن الخُإ وبن ٧ان مخُغ٢ا بلى الاظتهاص والخبر ظمُٗا، ٚحر ؤن اخخما٫ َو

ى: جد٤ُ٣ الجام٘ في ال٣ُاؽ، وبلخا١ الٟٕغ باألنل بىاؾُخه، ولِـ اخخما٫ الخُإ في  الخُإ في خ٣ُ٣ت الاظتهاص، َو

٤ الخبر، بإن ٩ًىن ُٞه عاو ي٠ُٗ ؤو ٖلت ما، وما ٧ان  خ٣ُ٣ت الخبر; ألهه ٢ى٫ اإلاٗهىم، وبهما اخخما٫ الخُإ في ٍَغ

 2/241(. قغح مسخهغ الغويت الخُإ مخُغ٢ا بلى ؤمغ زاعط ٖىه، ٩ًىن ؤولى بالخ٣ضًم مما ٧ان الخُإ مخُغ٢ا بلى خ٣ُ٣خه

 379 - ٦2/378ك٠ ألاؾغاع ( 1518)

 (152( اإلاٗالم )م 1519)
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ْذ م٣ضماجه; ٩ُٞىن ؤولى و٢ا٫ الُىفي: )الخُإ 
َّ
ه ؤٚلُب مىه ُٞما ٢ل

ُ
َرْث م٣ضماج

ُ
ُٞما ٦ث

 . (1520)بالخ٣ضًم(

ر ج٣ضًَم الخبر ٖلى ال٣ُاؽ ؤنَّ الخبر ًدخاط بلى الىٓغ في : )٢ا٫ الكى٧اويو  غّجِ
ًُ ومما 

ً: ٖضالت الغاوي وصاللت الخبر, وال٣ُاؽ ًدخاط بلى الىٓغ في ؾخت ؤمىع: خ٨م ألانل  ؤمٍغ

جملت وحٗحن الىن٠ الظي به الخٗلُل ووظىص طل٪ الىن٠ في الٟٕغ وهٟي وحٗلُله في ال

, َظا بطا لم ٨ًً صلُل ألانل زبرا, ٞةن ٧ان زبرا ٧ان الىٓغ  اإلاٗاعى في ألانل وهُٟه في الٟٕغ

في زماهُت ؤمىع: الؿخت اإلاظ٧ىعة م٘ الازىحن اإلاظ٧ىعًٍ في الخبر, وال ق٪ ؤن ما ٧ان ًدخاط بلى 

 .(1521)حرة ٧ان اخخما٫ُ الخُإ ُٞه ؤ٦ثَر مما ًدخاط بلى الىٓغ في ؤ٢ل مجها(الىٓغ في ؤمىع ٦ش

الؿهى والٛلِ ًجىػ  : )الهىاب ج٣ضًم زبر الىاخض الٗض٫, ألنَّ " اإلاىخ٣ى"٢ا٫ الباجي في و 

ؤخ٩ام "ُٞه ٖلى الىاْغ املجتهض ؤ٦ثر مما ًجىػ ٖلى الىا٢ل الخاٞٔ ال٣ُٟه, و٢ض بُيذ طل٪ في 

 .(1522)("الٟهى٫ 

ُت(ابً جُمُت: )جُغُّ ٢ا٫ و  ١ُ الخُإ بلى آعاء الٗلماء ؤ٦ثُر مً جُغ٢ه بلى ألاصلت الكٖغ
(1523). 

ٗاِعى للىو ما 
ُ
ؤزغط الُداوي مً : )٢اله الخاٞٔ في "الٟخذ" ٢لذ: ومشا٫ ال٣ُاؽ اإلا

٤ ٖبض هللا بً دمحم بً ؤبي ب٨غ ٢ا٫: ؾإلُذ    ٍَغ
ُ
ل َى غِ ْخ ؤوؿا ًٖ ه٩اح امل م, ٣ٞا٫: ال بإؽ به, َو

, و٧إنَّ ؤوؿا لم في ملابل الىو فال ٖبرة به لىىه كُاؽ  ٧البُ٘. وبؾىاصٍ ٢ىي, ٢ا٫ الخاٞٔ: بال 

 ٖشمان(
ُ
ه خضًض

ْ
ٛ
ُ
ْبل ًَ(1524). 

 ُؾْاَع الِهّغِ حجت ؤخؿً مً : ) "الخمهُض"٢اله ابً ٖبض البر ومشاله ؤًًا ما 
ٍَ ِغ
َ
ال ؤٖلم إلاً ٦

 ؤبي َ
ُ
 ؤبي ٢خاصة, وبلٛه خضًض

ُ
ه خضًض

ْ
ٛ
ُ
ْبل ًَ غة في ال٩لب, ٣ٞاؽ الِهغَّ ٖلى ال٩لب, ؤهه لم  وكض ٍغ

 
ُ
كذ الؿىت بحن الهغ وال٩لب في باب الخٗبض وظمٗذ بُجهما ٖلى خؿب ما ٢ضمىا ط٦ٍغ مً باب  فغ 

خباع والىٓغ, و  زهمخه, وما زالفها مُغوحالٖا
ُ
ه الؿىت

ْ
خ ٤ُ(َمً َحج   .(1525), وباهلل الخٞى

                                              

 2/241قغح مسخهغ الغويت ( 1520)

ى  (45)م " الخمهُض"و٢ض ٢ا٫ ؤلاؾىىي في .  153 - 1/152 بعقاص الٟدى٫ ( 1521) : )وؤما قغاثِ ال٣ُاؽ, َو

ج٣ضًم بًٗها ٖلى بٌٗ ٖىض الخٗاعى, ٞهى باب  ال٨الم في قغاثِ ألانل والٟٕغ وقغاثِ الٗلت وؤ٢ؿامها ومبُالتها و 

٘  جخٟاوث ُٞه الٗلماُء جٟاوجا ٦شحرا, ومىه   ًدهل الازخالٝ ٚالبا(.واؾ

 4/262اإلاىخ٣ى ( 1522)

 20/250 مجمٕى الٟخاوي ( 1523)

 9/166ٞخذ الباعي ( 1524)

 1/325الخمهُض ( 1525)
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, و٧لُّ مً ؤلخ٤ ٧ل ٢ُاٍؽ ص٫ الىوُّ ٖلى ٞؿاص٢ٍا٫ ابً جُمُت: ) مىهىنا  ٞهى ٞاؾض 

بمىهىٍم ًسال٠ خ٨َمه ٣ُٞاُؾه ٞاؾض, و٧لُّ مً ؾىي بحن قِئحن ؤو ٞغ١ بحن قِئحن بٛحر 

ٗلم صخخه, ومىه  ٌُ ألاوناٝ اإلاٗخبرة في خ٨م هللا وعؾىله ٣ُٞاُؾه ٞاؾض, ل٨ً مً ال٣ُاؽ ما 

, ٞمً ؤبُل ال٣ُاَؽ  ه باَل, ومً اؾخض٫  مُل٣ا ما ٌٗلم ٞؿاصٍ, ومىه ما لم ًدبحن ؤمٍغ
ُ
٣ٞىل

 
ُ
ٖلى صخخه ٣ٞض  ه باَل, ومً اؾخض٫ ب٣ُاٍؽ لم ٣ًم الضلُُل بال٣ُاؽ املخال٠ للكٕغ ٣ٞىل

اؾخض٫ بما ال ٌٗلم صخخه بمجزلت مً اؾخض٫ بغواًت عظل مجهى٫ ال ٌٗلم ٖضالخه, ٞالدجج 

ت جى٣ؿم بلى: ما ٌٗلم صخخه ت والىٍٓغ مى٢ٝى ختى ٣ًىم وبلى ما َى  ,وبلى ما ٌٗلم ٞؿاصٍ ,ألازٍغ

  الضلُُل 
ُ
  ٖلى ؤخضَما. ولٟٔ

ُ
ال٨خاب والؿىت ؾىاء ٧ان اللٟٔ صاللخه  الىو ًغاص به جاعة ؤلٟاّ

ظا َى اإلاغاصُ  ,٢ُُٗت ؤو ْاَغة ٟحن, جدىاو٫ ؤخ٩امَ  هىُم مً ٢ى٫ مً ٢ا٫: الى َو
َّ
 ؤٞٗا٫ اإلا٩ل

غاص بالىو ما صاللخه ٢ُُٗت ال جدخمل   } :الى٣ٌُ ٣٦ىلهٍو
 
َغة

َ
ك َٖ  ٪َ

ْ
  ِجل

 
ت
َ
اِمل

َ
َؼ٫َ }{ و٧

ْ
ه
َ
ِظي ؤ

َّ
ُ ال

َّ
اَّلل

حَزاَن  ِ
ْ
َخ٤ِّ َواإلا

ْ
٨َِخاَب ِبال

ْ
واإلاحزان َى الٗض٫, وال٣ُاؽ الصخُذ مً باب  ,ٞال٨خاب َى الىو ,{ال

٤ بحن املخخلٟحن, وصاللت ال٣ُاؽ الصخُذ جىا٤ٞ صاللت  ت بحن اإلاخمازلحن وجٍٟغ الٗض٫, ٞةهه حؿٍى

ى ٢ُاؽ ٞاؾض, وال ًىظض هو ًسال٠ ٢ُاؾا الىو, ٩ٞل ٢ُاؽ زال٠ صاللت الىو ٞه

ذ ًسال٠ اإلاى٣ى٫ الصخُذ(  .(1526)صخُدا, ٦ما ال ًىظض م٣ٗى٫ نٍغ

مٗضوما,  ٢ا٫ الخُُب البٛضاصي: )لِـ مً قٍغ ال٣ُاؽ ؤن ٩ًىن الىوُّ  ( : جىبُه) 

ه ؤن ال ٩ًىن مسالِ  ٟا للىو, ٞةطا لم ٨ًً مسالٟا للىو َصرَّ ال٣ُاؽ, م٘ وظىص وبهما مً قَغ

 . (1527)و, وم٘ ٖضمه(الى

ؿخَض٫ به و  ٌُ هم ٣ًى٫: ال  ًُ ظا  -ٌٗجي ال٣ُاؽ  -٢ا٫ ابً جُمُت: )وبٗ م٘ وظىص الىو, َو

مخى٘ الاؾخضال٫ُ به, ٞةنَّ  ًَ ِغى وظىُص ٢ُاٍؽ ًىا٤ٞ م٣خطخى الىو لم 
ُ
لِـ بصخيء, ٞةهه لى ٞ

ت والًُٟٗت ٖلى مضلى٫ٍ واخض لِـ بممخى٘, بهما ال٣ُاُؽ ال باَل ما زال٠ جىاُعَص ألاصلت ال٣ٍى

 .(1528)م٣خطخى الىو ال ما وا٣ٞه(

                                              

 288 - 19/287مجمٕى الٟخاوي ( 1526)

 1/501ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه ( 1527)

 (12ه الغظل الٗا٢ل )م ( جىب1528ُ)
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خهام بىهىم الىحي هخابا وؾىت (  ) الٖا

٢لذ: بطا ج٣غع ؤن ال٣ُاؽ م٣ضم ٖلى الىٓغ في اإلاهالر ال٩لُت, ل٩ىهه ؤ٢ىي وؤص٫ ٖلى 

ٗت ٢ض ًسُئ ٢ُاُؾه لىعوص الىو  اإلاُلىب, و٢ض عؤًذ ؤن ال٣ُٟه املجتهض الٗالم بم٣انض الكَغ

ى في هٟـ ألامغ بسالٝ طل٪, ٠ُ٨ٞ  بسالٞه, و٢ض ٣ًى٫  في شخيء: َظا ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ, َو

التي ال ُحهخَضي بلى جٟانُلها بال  واإلا٣انض الٗامتاإلاهالر ال٩لُت مُل٤ ٩ًىن خا٫ الىاْغ في 

خباع. , ولهظا ٞاإلاٗهىم مً اٖخهم بالىهىم ووٞاَا خ٣ها مً الىٓغ والٖا  بالكٕغ

( : ج٣ضًغ اإلاهالر وجدضًضَا ٖلى الىظه اإلاكغوٕ في  بنَّ ٢ا٫ الكُش خؿىحن دمحم مسلٝى

 ِٕ  زُحر, والحؿا
ؤَل ألاَىاء والجض٫, جىؾ٘  محزاهه و٦ثرةِ ه وايُغاب مُضاهِ  ؤخ٩ام الضًً ؤمغ 

 
ُ
 ألازظ

ُ
 ُٞه ٦شحر  مً الىاؽ ختى و٢ٗىا في مهىاة الخدٍغ٠ والخبضًل في ؤخ٩ام هللا, ٞاالخخُاٍ

ٗت ب٣ضع ؤلام٩ان(بضاللت الىهىِم ومحزاجها اإلاًبٍى م٘ م  .(1529)غاٖاة م٣انض الكَغ

ً باإلا٣انض واإلاهالر ؤقبه شخيء بهيُ٘  ٢لذ: ونيُ٘ َاالء املخّغِٞت واإلابضلت اإلادؿتًر

حن, ٞاؾدبضلىا بإخ٩ام ال٨خاب والؿىت ؤخ٩امَ  ً بٗباعاث الٗاٞع هم  الؼهاص٢ت اإلادؿتًر ٦كٞى

م التي هي في الخ٣ُ٣ت ػبالت مهالخهم وم٣انضَ هم اؾدبضلىا بها ؤخ٩امَ وبلهاماتهم, وبزىاجُ 

م.  ؤطَاجهم و٦ىاؾت ؤ٩ٞاَع

٢ا٫ ابً ال٣ُم: )٧ل ناخِب باٍَل ال ًخم٨ً مً جغوٍج باَله بال بةزغاظه في ٢الب 

 .(1530)خ٤(

ىن بالخٗبحر ٖلى اإلاٗاوي الٟلؿُٟت بالٗباعاث ؤلاؾالمُت(  .(1531)و٢ا٫ ابً جُمُت: )ًمَى

ب ؤنَّ ٢ا٫ ؤًًا: )و  اث ؤلاؾالمُت ال٣غآهُت والؿيُت ٞجٗلىا ال٣ىم ؤزظوا الٗباع  وال ٍع

جٗلىن مغاص هللا حٗالى وعؾىله نلى هللا َض ًًٗىن لها مٗاوي جىا٤ٞ مٗخ٣َ  َم, زم ًساَبىن بها ٍو

ٖلُه وؾلم مً ظيـ ما ؤعاصوا, ٞدهل بهظا مً الخلبِـ ٖلى ٦شحر مً ؤَل اإلالت ومً جدٍغ٠ 

ًاجه ما هللا به ٖلُم, ولهظا ٢ض ًىا٣ٞىن ال٩لم ًٖ مىايٗه ومً ؤلالخاص في ؤؾماء هللا حٗالى وآ

 .(1532)(اإلاؿلمحن في الٓاَغ ول٨جهم في الباًَ ػهاص٢ت مىا٣ٞىن 

                                              

 (113( بلٙى الؿى٫ في مضزل ٖلم ألانى٫ )م 1529)

 2/82 بٚازت اللهٟان( 1530)

 6/139ظام٘ اإلاؿاثل ( 1531)

 (236 - 235بُٛت اإلاغجاص )م ( 1532)
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 : )بنَّ  الضًً البساعي الخىٟي في عؾالخه "ٞاضخت اإلالخضًً وهاصخت اإلاىخضًً"٢ا٫ ٖالء و 

حن باهلل ًدؿترون بها في ػهض٢تهم, ُٞيب روا ًٖ ياللتهم بٗباعاث الٗاٞع ػي الخظُع مً اإلاالخضة ٖبَّ

م  حن  –طل٪, ٢ا٫: َو  ٞهي ػهض٢ت, وؤهه  ٧لَّ خ٣ُ٣ٍت  ُمهّغِخىن بإنَّ  –ٌٗجي الٗاٞع
ُٕ َا الكغ ُغصُّ ًَ

ٍ ٨ًمل  , وِؾغُّ ِخمُّ بٓاٍَغ ًَ ٗت  , بل باًَ الكَغ ت شخيء  ًىا٢ٌ ْاََغ الكٕغ لِـ في ؤؾغاع اإلاٗٞغ

َده, ولهظا بطا اه٨كٟذ ٖلى ؤَل الخ٣ُ٣ت ؤؾغاُع ألامىع ٖلى م ا هي ٖلُه هٓغوا بلى ألالٟاّ نٍغ

ٍى بما ًُاب٤ الكٕغ ٧اآلًاث 
ُ
ل , وما زال٠ ؤوَّ عٍو , ٞما وا٤ٞ ما قاَضٍو ٢غَّ الىاعصة في الكٕغ

 ُٕ حن ٦ما ؤنَّ  اإلادكابهت, وال ٌؿدبٗض و٢ى و٢ٕى اإلادكابه  اإلادكابه في ال٨ك٠ ابخالًء ل٣لىب الٗاٞع

 .(1533)في الكٕغ ابخالء  ل٣لىب الغاسخحن(

في جغظمت الكُش ؤبي الخؿً الكاطلي: )و٧ان هنع هللا يضر في "الُب٣اث ال٨بري" وي ٢ا٫ الكٗغاو 

ْل لىٟؿ٪: 
ُ
، و٢

َ
ِٕ ال٨ك٠ ْ٪ بال٨خاب والؿىت وَص ٪ ال٨خاَب والؿىت ٞخمؿَّ ُٟ ٣ًى٫: بطا ٖاعى ٦ك

 مِ بن هللا حٗالى ٢ض يَ 
َ
ال٨ك٠ وال  في ال٨خاب والؿىت ولم ًًمجها لي في ظاهب ً لي الٗهمت

بال٨ك٠ وال ؤلالهام وال اإلاكاَضة  م٘ ؤجهم ؤظمٗىا ٖلى ؤهه ال ًيبػي الٗمُل  . اإلاكاَضةؤلالهام وال

 .(1534)بال بٗض ٖغيه ٖلى ال٨خاب والؿىت(

٠ٍ ؤو زُاب  : )لم ٌٗبإ الىاُؽ " اإلاىا٣ٞاث"و٢ا٫ الكاَبي في 
ْ
ك
َ
م ب٩ّلِ ٦ حَر مً ألاولُاء ٚو

وا ؤهه مً الكُُان( ، بل ٖضُّ َٕ  اإلاكغو
َ
٠

َ
 .(1535)زال

خهام"في  و٢ا٫ ت اإلاٗخبرون في َظا الكإن ال ًسلى: بما ؤن : )" الٖا ٧ل ما ٖمل به اإلاخهٞى

ٗت ؤو ال، ٞةن ٧ان له ؤنل   ٩ًىن مما زبذ له ؤنل   ٞهم زل٣اء به، ٦ما ؤن الؿل٠ مً  في الكَغ

ٗت ٞال ٖمَل  الصخابت والخابٗحن زل٣اء بظل٪، وبن لم ٨ًً له ؤنل   الؿىت  ٖلُه، ألنَّ  في الكَغ

  ؤخٍض  لى ظمُ٘ ألامت، ولِـ ٖمُل حجت ٖ
ً
ٖلى الؿىت، ألن الؿىت مٗهىمت ًٖ  مً ألامت حجت

 
 
بال م٘ بظماٖهم زانت، وبطا  الخُإ، وناخبها مٗهىم، وؾاثغ ألامت لم جشبذ لهم ٖهمت

ُا، ٦ما ج٣ضم الخىبُهُ اظخمٗىا جًمَّ  هم صلُال قٖغ ُٖ م ممً لم  ً بظما ُت ٦ٛحَر ٖلُه, ٞالهٞى

 له الٗهمت، ٞ ْذ جشبُ 
ُ
هم ال ُجىػ ٖلحهم الخُإ واليؿُان واإلاٗهُت ٦بحرتها ونٛحرتها، ٞإٖمال

ً، ولظل٪ ٢ا٫ الٗلماء: ٧ل ٦الم مىه مإزىط ومترو٥، بال ما ٧ان مً ٦الم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص.  حٗضو ألامٍغ

                                              

( . ولىا ٠ُٖ ٖلى )ال٨ك٠ وما ًخٗل٤ به( بالبؿِ والبُان في ٦خاب 188 - 186( جىبُه الٛبي للب٣اعي )م 1533)

ؿغ."٦غاماث ألاولُاء و   مىذ ألانُٟاء" بن قاء هللا َو

 2/9 ( الُب٣اث ال٨بري 1534)

 2/469 ( اإلاىا٣ٞاث1535)
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ٞالىاظب ٖلُىا ؤن ه٠٣ م٘ الا٢خضاء بمً ًمخى٘ ٖلُه الخُإ، وه٠٣ ًٖ الا٢خضاء ٢ا٫: 

خى٘ ٖلُه الخُإ، بطا ْهغ في الا٢خضاء به بق٩ا٫، بل وٗغى ما ظاء ًٖ ألاثمت ٖلى بمً ال ًم

 
َ
ٖلى اجبإ  الٍ ٢بلىاٍ، وما لم ٣ًبالٍ جغ٦ىاٍ، وال ٖلُىا بطا ٢ام لىا الضلُُل بِ ال٨خاب والؿىت، ٞما ٢

 ًَ ، ولم  ُت وؤٖمالهم بال بٗض ٖغيها، وبظل٪ وصخى م لىا صلُل  ٣ُ الكٕغ  ٖلى اجبإ ؤ٢ىا٫ الهٞى

 
ُ
هم، وبن ٧ل ما ظاء به ناخب الىظض والظو١ مً ألاخىا٫ والٗلىم والٟهىم، ٞلُٗغى قُىز

 .(1536)ٖلى ال٨خاب والؿىت، ٞةن ٢بالٍ صر، وبال لم ًصر(

حن في ال٨كٝى هي م٣الت ال٣ٟهاء في  , ٞلم الاؾخهالح والاؾخدؿان٢لذ: وم٣الت الٗاٞع

 
ُ
ٝى واإلاىاظُض وألاطوا١ والاؾخدؿاهاث الٗض٫ لل٨ك ً الٗهمت لٛحر الىحي, ٞهى اإلاحزاُن ًَم ج

 , وحٗلى وال ٌٗلى ٖلحها.ٞالىهىم ج٣طخي وال ٣ًطخى ٖلحهاوالاؾخهالخاث, 

خهام"  ى مً ؤصخاب الجىُض والىىعي  -: )٢ا٫ ؤبى ٖمغ الؼظاجي ٢ا٫ الكاَبي في "الٖا َو

ما  حَر هم, ٞجاء  : ٧ان الىاُؽ  -ٚو ُٗ باج هم َو
ُ
نلى  الىبيُّ في الجاَلُت ًدبٗىن ما حؿخدؿىه ٣ٖىل

ٗت والاجبإ, ٞال٣ُٗل الصخُذ الظي ٌؿخدؿً ما ٌؿخدؿىه صَّ هللا ٖلُه وؾلم ٞغَ  َم بلى الكَغ

 ُٕ ؿخ٣بذ ما ٌؿخ٣بده( الكغ  .(1537)َو

 : )" الٟىىن "و٢ا٫ ابً ٣ُٖل في ٦خاب 
َ
َ٘ َمِعَي َنْبًراللؿٟحر: }غ ًِ ٢ا٫ الخ ُ ُِ ْؿَخ

َ
ًْ ح

َ
َ٪ ل  ,{ِبهَّ

ًه ال ًدب٘، ألهه ٢ض بان ل٪ بىو ال٣غآن ؤنَّ اؾخدؿاَن ٣ِٖل مؿخدؿىا بغؤًه ومؿخ٣بدا بغؤ ألنَّ 

ِك٠ له ًٖ الٗظع ُٞما ٧ان 
ُ
الؿٟحر ال٩لُم واؾخ٣باَخه, ما ٧ان ٖلى ال٣اهىن الصخُذ، ختى ٦

 .(1538)(اؾخ٣بده

ذ الكاَبي بإنَّ    و٢ض ج٣ضم جهٍغ
 
ُت واُٞت ٤  بُانب الىهىم وألا٢ِؿت الكٖغ ٍَغ

ٗت في اٖخباع اإلا٣انض واإلاه وما ٌٗغى لها ٖىض اإلاٗاعيت مً الترظُذ بخ٣ضًم ألاَم, الر الكَغ

 (.والىهىم وألاكِؿت اإلاٗخبرة جخًمً هظا ٖلى الىماٌخُض ٢ا٫: )

ٗت: )ؤًًا ٫ ابً جُمُتى ٢وج٣ضم  , اٖخباع ملاصًغ واإلاهالح واإلافاؾض هى بمحزان الكَغ

ِٗض٫ْ ٖجها, والا اظتهض ب ٞمتى ٢ضع ؤلاوؿاُن  ٌَ ت ألاقباٍ والىٓاثغ, ٖلى اجبإ الىهىم لم  غؤًه إلاٗٞغ

ل  ؤن حٗىػ الىهىم مً ًىىن زبحرا بها وبضاللتها ٖلى ألاخيام
َ
 .(وك

                                              

خهام 1536)  367 - 1/366( الٖا

 1/155 الؿاب٤( 1537)

 8/68( صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل 1538)
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ٌَ : )و٢ىله ؤًًا ُت ؤم٨ىه ؤن  ٖلى ٚالب ألاخ٩ام  ٫َّ ؿخِض مً ٧ان مخبدغا في ألاصلت الكٖغ

 .(بالىهىم وباأل٢ِؿت

ؿخض٫ ٞحها بىّوٍ : )و٢ىله ٌُ ظلي وال زٟي, ٞهظا ما ال وؤما مؿإلت مجغصة اج٣ٟىا ٖلى ؤهه ال 

ه(.  ؤٖٞغ

خه بالىهىم ؤوؾ٘ ٧ان ٢ُاُؾه   ؤنىب.اظتهاصٍ و  ؤ٢ىمولهظا ٞمً ٧اهذ صاثغة مٗٞغ

٢ُاؾا ؤَُل  الىاِؽ  ؤصرَّ  و٢ض ج٣ضم مغاعا ؤنَّ ٢ا٫ ابً ال٣ُم في "بٖالم اإلاى٢ٗحن" : )

الخضًض ؤبٗض الخضًض، و٧لما ٧ان الغظُل بلى الخضًض ؤ٢غَب ٧ان ٢ُاُؾه ؤصر، و٧لما ٧ان ًٖ 

 .(1539)(٧ان ٢ُاُؾه ؤٞؿض

جي: )ؤْهغ ؤصخاُب الخضًض الى٨حَر ٖلى ؤبي خىُٟت عخمه هللا, ولم ٨ًً طل٪  و٢ا٫ الجٍى

ِت  ه في ال٣ُاؽ وزغوظه ًٖ الخض, صون اؾخ٣هاِء ِٗ ل٣ىله بال٣ُاؽ, وبهما ٧ان لخىؾُّ  اإلاأزظ  مٗٞغ

ى ال٣ُاؽ(التي هي ألاؾاُؽ  َّ٣
َ
خل ًُ  .(1540), ومجها 

 بً جُمُت في ال٣ُاؽ: )ولهظا ٢ا٫ ا
 
ٖىض ظماَحر ال٣ٟهاء, ل٨ً ٦شحرا مً ؤَل  َى حجت

الغؤي ؤؾٝغ ُٞه ختى اؾخٗمله ٢بل البدض ًٖ الىو, وختى عص به الىهىم, وختى اؾخٗمل 

مىه الٟاؾض, ومً ؤَل ال٨الم وؤَل الخضًض وؤَل ال٣ُاؽ مً ًى٨ٍغ عؤؾا, وهي مؿإلت ٦بحرة, 

 . (1541)الى٣و(والخ٤ ٞحها مخىؾِ بحن ؤلاؾغاٝ و 

وال٣غآن َما ؤنُل الغؤي والُٗاُع  الؿجَن  واٖلم ًا ؤدي ؤنَّ ٢ا٫ الخاٞٔ ابً ٖبض البر: )و 

َٕ بالُٗاع ٖلى الؿىت, بل الؿىت ُٖاع  ٖلُه،  ٖلُه, ولِـ الغؤُي  ِهِب الفغ ًُ وَمً َحِهَل ألانَل لم 

ب: خضزجي مال٪ ؤنَّ ؤبضا ت ٢ا٫ لغبُٗت: بنَّ  ، و٢ا٫ ابً َو الصخيء بطا بجي ٖلى ٖىط  بًاؽ بً مٗاٍو

ض بظل٪ اإلاٟتي الظي ًخ٩لم ٖلى ٚحر ؤنٍل ًبجي ٖلُه ٦الَمه(  .(1542)لم ٨ًض ٌٗخض٫, ٢ا٫ مال٪: ًٍغ

ٖلى دمحم بً  وبهظا الىظه اخخج الكاٞعيُّ ): " جغجِب اإلاضاع٥"و٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى في 

ه الكاٞعي: الخؿً في جغظُذ ٖلم مال٪ ٖلى ٖلم ؤبي خىُٟت خحن جىاْغا في طل٪, ٣ٞا٫ ل

ض ؤم اإلا٩ابغة؟ ٢ا٫: ؤلا   جٍغ
َ
ب٨خاب هللا  ً ؤٖلُم مَ ههاٝ، ٢ا٫ الكاٞعي: هاقضج٪ هللا ؤلاههاٝ

ٞمً هاقضج٪ هللا ٢ا٫ الكاٞعي:  ,ا٫ دمحم ابً الخؿً: اللهم ناخب٨م٢ ؟وهاسخه وميؿىزه

                                              

 4/168( بٖالم اإلاى٢ٗحن 1539)

جي )م 1540)  (36( مُٛض الخل٤ للجٍى

 11/341مجمٕى الٟخاوي ( 1541)

ًله 1542)  2/1134( ظام٘ بُان الٗلم ٞو
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ؤٖلم بإ٢ىا٫ ؤصخاب ٞمً  :اللهم ناخب٨م، ٢ا٫ الكاٞعي :له ٢ا٫ ؟ؤٖلم بؿىت عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ًَ  :اللهم ناخب٨م، ٢ا٫ الكاٞعي :٢ا٫ ؟عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىا ناخبُ  :٢ا٫ دمحم ,بال ال٣ُاؽ ٤َ بْ ٞلم 

 :زم ٢ا٫ الكاٞعي ٣ِـ؟ج شخيٍء  , ٞٗلى ؤّيِ ال ٩ًىن بال بهظٍ ألاقُاء ال٣ُاُؽ  :ؤ٢ِـ، ٢ا٫ الكاٞعي

ناخبىا لم ًظَب ٖلُه ال٣ُاؽ و  :عواًت ٖىهه لهاخب٨م، وفيوهدً هضعي لهاخبىا ما ال جضَّ 

ض الخإسخي  ول٨ً ٍغ خدغي ٍو  مً ج٣ضمه.ب٧ان ًخىقى ٍو

ٞغخم هللا الكاٞعي ودمحم بً الخؿً ٞل٣ض ؤههٟا, والظي ٢اله الكاٞعي َى خ٤ ال٣ُحن, 

, فمً وان ؤٖلَم  واللُاَؽ  الاحتهاصَ  فةن   ٌ ب والاؾخيباٍ بهما ًىىن ٖلى ألانٌى وان  األنى

 
ُ
خُ ح  وكُاُؾه ؤخمه ؤصاؾخيباَ ه باألنى٫ ٢اؽ ٖلى اٚتراع، وبجى ٖلى , وبال ٞمتى ازخلذ مٗٞغ

 .َاع ٍٝ غُ قٟا ُظ 

م في  و٢ض اخخج بهظٍ الخ٩اًت ؤلامامُ  ؤبى بسخا١ الكحراػي ٖلى الخغاؾاهُحن في ا٢خهاَع

ج ال٨الم ٞحها ومض ؤهٟاؽ ُالىٓغ ٖلى اإلاؿاثل ال٣ُاؾُاث اإلاؿماة ٖىضَم بالُبىلُاث لخىد

ى ٢ى٫ ظماَحر الٗلماءبحن ؤَلها، وبطا ٧ان باا٫ الجض ن الاظتهاص ال ب :جٟا١ ما ٢اله الكاٞعي َو

جه مً ٖلم ال٨خاب والؿىت, وؤخ٨م طل٪ ٖلى ما ًجب، زم ظم٘ ال٣ُاؽ بال إلاً ظم٘ آالال ًصر و 

 ِٚ ٟها ما ال  هم ألالٟاّ واإلاٗاوي وجهٍغ  َ٘ ى له ٖىه، زم ٖٝغ مىايجً بلى طل٪ مً آالث الاظتهاص ٞو

امً طل٪ ٧ان  م شخيء  ؤلاظمإ والاجٟا١ ومؿاثل الخالٝ والجزإ, ٞمتى ازخل ٖلى الٗالِ 
 
مً  َخُ

 ًَ بال باظخمإ طل٪,  ,في الضًً له الاظتهاص, وال ؾاٙ له الىُٓغ  رَّ ِص بمامخه وه٣ها مً ٦ماله، ولم 

 ًَ ن اإلاؿلمحن وال له الاظتهاص في الضًً وال الٟخىي بح لُّ ِد ومتى ؤزل بإخض َظٍ ال٣ىاٖض ٞال 

 .(1543)(ال٣ُاؽ ٖلى ما ًبلٛه

و٢ا٫ ؤلامام ؤخمض: )بهما َى الؿىت والاجبإ، وبهما ال٣ُاُؽ ؤن ه٣ِـ ٖلى ؤنل، ٞإما ؤن 

٧ان َظا ال٣ُاؽ؟ ٢ُل ألبي ٖبض  شخيٍء  ججيء بلى ألانل ٞتهضمه، زم ج٣ى٫ َظا ٢ُاؽ، ٞٗلى ؤّيِ 

٠ُ٦ ٌكبه الصخيء بالصخيء, ٣ٞا٫: ؤظل، ال هللا: ٞال ًيبػي ؤن ٣ًِـ بال عظل  ٖالم ٦بحر، ٌٗٝغ 

 .(1544)ًيبػي(

ال ٣ًِـ بال مً ظم٘ آالث ال٣ُاؽ, وهي الٗلم باألخ٩ام مً ٦خاب هللا )و٢ا٫ الكاٞعي: 

ؿخض٫ ٖلى ما اخخمل  امه وزانه وبعقاصٍ وهضبه، َو ٞغيه وؤصبه وهاسخه وميؿىزه ٖو

َل  محن, ٞةطا لم ٨ًً ؾىت وال بظمإ, ٞال٣ُاؽ ٖلى مىه بؿجن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وبةظمإ اإلاؿل الخإٍو

                                              

 84 - 1/82( جغجِب اإلاضاع٥ 1543)

 1/500 ( ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه1544)
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٦خاب هللا، ٞةن لم ٨ًً ٞال٣ُاؽ ٖلى ؾىت عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٞةن لم ٨ًً ٞال٣ُاؽ ٖلى ٢ى٫ 

 ٌَ  ْٗ ٖامت الؿل٠ الظًً ال 
َ
مً الٗلم بال مً َظٍ ألاوظه  في شخيٍء  م لهم مسالٟا, وال ًجىػ ال٣ى٫ُ ل

ـَ  ىن ألخٍض ؤو مً ال٣ُاؽ ٖلحها, وال ٩ً   ؤن ٣ًِ
َ
ل ختى ٩ًىن ٖاإلاا بما مطخى ٢بل ه مً الؿجن وؤ٢اٍو

٩ىن صخَُذ  ال٣ٗل ختى ًٟغ١ بحن اإلاكدبه،  الؿل٠ وبظمإ الىاؽ وازخالٞهم ولؿان الٗغب, ٍو

وال ًمخى٘ مً الاؾخمإ ممً زالٟه, ألن له في طل٪ جيبحها ٖلى ٟٚلت عبما ٧اهذ  ,وال ٌعجل بال٣ى٫ 

 مىه ؤو جيبحها ٖلى ًٞ
ُ
لُه بلٙى   ل ما اٖخ٣ض مً الهىاب, ٖو

ُ
مً هٟؿه  ٖامت ظهضٍ، وؤلاههاٝ

 ِؾ وازخلٟىا وَ  ً له ال٣ُاُؽ ختى ٌٗٝغ مً ؤًً ٢ا٫ ما ٣ًىله، ٢ا٫: ٞةطا ٢اؽ َم 
ُ
٦ ٘ 
 

 ؤن ٣ًى٫ ال

ُٕ ٚحٍر ُٞما ؤصَّ  ٍ، والازخالٝ ٖلى وظهحن, ٞما ٧ان اٍ بلُه اظتهاصُ بمبلٜ اظتهاصٍ ولم ٌؿٗه اجبا

 ًَ َل  لَّ ِد مىهىنا لم  ؤو ًضع٥ ٢ُاؾا ٞظَب اإلاخإو٫ ؤو  ُٞه الازخالٝ، وما ٧ان ًدخمل الخإٍو

, لم ؤ٢ل: بهه ٤ًًُ ٖلُه ي٤ُ الازخالٝ في اإلاىهىم  (.ال٣اٌـ بلى مٗجى ًدخمل, وزالٟه ٚحٍر

 .(1545)(٢ض ؤحى الكاٞعي عخمه هللا في َظا الباب بما ُٞه ٦ٟاًت وقٟاء)بً ٖبض البر: ا٢ا٫ 

 هاص () الىلل ٖمضة الاحت

تومً َىا ٧اه  الى٣ل ٖمضة الاظتهاص. ذ مٗٞغ

 : )" اإلا٣ضمت"٢ا٫ ابً زلضون في 
ُ
ٗت بهما ج  الكَغ

َ
ً ٧ان ٢لَُل ظ مً ال٨خاب والؿىت, وَم از

ه وعواًخه والجض والدكمحر في طل٪, لُإزظ الضًً ًٖ البًاٖت مً الخضًض ُٞخٗحن ٖلُه َلبُ 

خل٣ى ألاخ٩امَ  ؤنى٫ٍ  ِ  صخُدت, ٍو
ّ
 .(1546)ٜ لها(ًٖ ناخبها اإلابل

 َم "ولهظا ٢ا٫ الكاٞعي: 
َ
 .(1547)"هخُ جَّ ٍذ ُح ىِ ً ٦خب الخضًض، ٢

 .(1548)"الؿجن الؿجن, ٞةن الؿجن ٢ىام الضًً"و٧ان َكام بً ٖغوة ٣ًى٫: 

 .(1549)"بهما الضًً آلازاع" و٢ا٫ ؾُٟان:

ٓم في باب الاظتهاص): خؼم٢ا٫ ابً و    :الغ٦ً ألٖا
ُ
ت  .(1550)(الى٣ل مٗٞغ

م إلاٗاهحها وؤصعاَم َم الىاؽ  : )ؤٖلُم ؤًًاو٢ا٫  هم لها وؤط٦َغ
َ
هم للؿجن وؤيبُ َٗ ً ٧ان ؤظم

 .(1551)بصختها وبما ؤظم٘ ٖلُه الىاُؽ مما ازخلٟىا ُٞه(

                                              

 ( .560( و)م 511 - 509واهٓغ: الغؾالت )م  , 858 - 2/857ن الٗلم ظام٘ بُا( 1545)

 (561( اإلا٣ضمت )م 1546)

 10/24( ؾحر الىبالء 1547)

 2/1051 ظام٘ بُان الٗلم( 1548)

 1/782الؿاب٤ ( 1549)

 (5)م  ( الىاسخ واإلايؿىر1550)
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٢ا٫ ابً خُان: ٧ان : )في جغظمت ؤبي دمحم ألانُلي "جغجِب اإلاضاع٥"ال٣اضخي ُٖاى في و٢ا٫ 

ت الغظا٫، وؤلاج٣ان للى٣ل، والبهغ با لى٣ض، والخٟٔ ؤبى دمحم في خٟٔ الخضًض، ومٗٞغ

لؤلنى٫، والخظ١ بغؤي ؤَل اإلاضًىت، وال٣ُام بمظَب اإلاال٨ُت، والجض٫ ُٞه ٖلى ؤنى٫ 

ؤهه وظض في ٦خب الضاع٢ُجي: خضزجي  وظهله في ػماهه. بلٛجي مً ٚحر  البٛضاصًحن، ٞغصا ال هٓحَر 

: ٧اولم ؤع مشله.  -ؤبى دمحم ألانُلي  م ٖلى خ٩لن ألانُلي مً خٟاّ عؤي مال٪، وال٢ا٫ ٚحٍر

دٌ ؤصخابَ ألانى٫ وجغ٥ الخ٣لُض، مِ  م بٗلله وعظاله، ٍو ه ً ؤٖلم الىاؽ في الخضًض، وؤبهَغ

 .(1552)(ً ٖلمه فليها ٖلى خاًٌ زال مِ َم  وال ًغي ؤن  ٖلُه، 

ى : )" ٖلىم الخضًض٦خابه "و٢ا٫ ابً الهالح في نضع  مً ؤ٦ثر )ٌٗجي ًٞ الخضًض( َو

 الٗلىم جىلجا في ٞىىجها، ال ؾُما ال٣ٟه 
َ
 الظي َى بوؿان ُٖىجها, ولظل٪ ٦ثر ٚ
َ
 ل

ُ
الٗاَلحن مىه  ِ

هغ الخلُل    مً مهىٟي ال٣ٟهاء، ْو
ُ
ِ ِخ في ٦الم امل

ّ
 .(1553)حن به مً الٗلماء(ل

م ال ٌٗغظىن مً  ٞةنَّ  والىٓغ وؤما ؤَل ال٣ٟه: ) "ٗالم"اإلاو٢ا٫ الخُابي في م٣ضمت  ؤ٦ثَر

ىن ظُضٍ مً عصًئهوال ٩ًاصون ًمحزون صخُده مً ؾ٣ُم ,الخضًض بال ٖلى ؤ٢له  ,ه، وال ٌٗٞغ

وال ٌٗباون بما بلٛهم مىه ؤن ًدخجىا به ٖلى زهىمهم بطا وا٤ٞ مظاَبهم التي ًيخدلىجها 

بُجهم في ٢بى٫ الخبر ال٠ًُٗ  ووا٤ٞ آعاءَم التي ٌٗخ٣ضوجها, و٢ض انُلخىا ٖلى مىايٍٗت 

جهم مً ٚحر زبذ ُٞه والخضًض اإلاى٣ُ٘ بطا ٧ان طل٪ ٢ض اقتهغ ٖىضَم وحٗاوعجه ألالؿً ُٞما بُ

بىا ُٞه ٣ىا هللا وبًاَم لى خ٩ي لهم ًٖ  ,ؤو ٣ًحن ٖلم به، ٩ٞان طل٪ يلت مً الغؤي ٚو االء ٞو َو

ا ُٞه الش٣ت ل هٟؿه َلبى بَ ً ٢ِ مِ  ٣ًىله باظتهاٍص  مً عئؾاء مظاَبهم وػٖماء هدلهم ٢ى٫   واخٍض 

ا ٧ان مً عواًت ابً ٞخجض ؤصخاب مال٪ ال ٌٗخمضون مً مظَبه بال م ,واؾخبرئوا له الٗهضة

ٞةطا وظضث عواًت ٖبض هللا بً ٖبض الخ٨م  ,ال٣اؾم وألاقهب ويغبائهم مً جالص ؤصخابه

وجغي ؤصخاب ؤبي خىُٟت ال ٣ًبلىن مً الغواًت ٖىه بال ما خ٩اٍ , م َاثالوؤيغابه لم ج٨ً ٖىضَ

ً الخؿً ٞةن ظاءَم ٖ ,ؤبى ًىؾ٠ ودمحم بً الخؿً والٗلُت مً ؤصخابه وألاظلت مً جالمظجه

ه عواًت ٢ اص اللالاي وطٍو و٦ظل٪ ججض ؤصخاب , ى٫ بسالٞه لم ٣ًبلٍى ولم ٌٗخمضٍوبً ٍػ

ٞةطا ظاءث عواًت  ,الكاٞعي بهما ٌٗىلىن في مظَبه ٖلى عواًت اإلاؼوي والغبُ٘ بً ؾلُمان اإلاغاصي

له لى َظا ٖاصة ,خغملت والجحزي وؤمشالهما لم ًلخٟخىا بلحها ولم ٌٗخضوا بها في ؤ٢اٍو ٧ل ٞغ٢ت مً  ٖو
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ٞةطا ٧ان َظا صؤبهم و٧اهىا ال ٣ًىٗىن في ؤمغ َظٍ  الٗلماء في ؤخ٩ام مظاَب ؤثمتهم وؤؾخاطحهم.

٠ُ٨ٞ ًجىػ لهم ؤن ًدؿاَلىا في  (1554)الٟغوٕ وعواًتها ًٖ َاالء الكُىر بال بالىز٣ُت والشبذ

ٓم وؤن ًخىا٧لىا الغواًت والى٣ل ًٖ بمام ألاثمت وعؾ ى٫ عب الٗؼة، ألامغ ألاَم والخُب ألٖا

لخ٨مه والاه٣ُاص ألمٍغ مً خُض ال  الىاظب خ٨مه الالػمت َاٖخه، الظي ًجب ٖلُىا الدؿلُُم 

ؤعؤًخم بطا ٧ان  هجض في ؤهٟؿىا خغظا مما ٢ًاٍ وال في نضوعها ٚال مً شخيء مما ؤبغمه وؤمًاٍ.

٠ َوهِٟؿ  للغظل ؤن ًدؿاَل في ؤمغِ  دؿامذ ًٖ ٚغماثه في خ٣ه ُٞإزظ مجهم الٍؼ ٛطخي لهم ه ٍو

ًٖ الُٗب َل ًجىػ له ؤن ًٟٗل طل٪ في خ٤ ٚحٍر بطا ٧ان هاثبا ٖىه ٧ىلي ال٠ًُٗ ووصخي 

ل ٩ًىن طل٪ مىه بطا ٞٗله بال زُاهت للٗهض وبزٟاعا للظمت ,الُدُم وو٦ُل الٛاثب ٞهظا َى  ,َو

 .(1555)طا٥(

 ألامُغ  ٞماػا٫ ,في ٢ضًم الؼمان َم ؤَل ال٣غآن والخضًض و٢ا٫ ابً الجىػي: )٧ان ال٣ٟهاءُ 

وؤن وٗخمض ٖلى ال٨خب  ,٨ًُٟىا ؤن وٗٝغ آًاث ألاخ٩ام مً ال٣غآن :ًدىا٢ٌ ختى ٢ا٫ اإلاخإزغون

ا َم ًدخج زم اؾتهاهىا بهظا ألامغ ؤًًا وناع ؤخُض  ,اإلاكهىعة في الخضًض ٦ؿجن ؤبي صاوص وهدَى

يه ٌٗاع  وعبما اٖخمض ٖلى ٢ُاٍؽ  ,بأًت ال ٌٗٝغ مٗىاَا وبدضًض ال ًضعي ؤصخُذ َى ؤم ال

ت الى٣ل مً الىخاب  اؾخسغاج   وبهما الفلهُ  ,خضًض صخُذ وال ٌٗلم ل٣لت الخٟاجه بلى مٗٞغ

ٖلى خضًض ال ًضعي  خ٨ٍم  ً ال٣بُذ حٗل٤ُُ ومِ  ,ال ٌٗغفه ً ش يٍء فىُف ٌؿخسغج مِ  ,والؿىت

ُٗ  ,ؤصخُذ َى ؤم ال ت َظا جه ل والخٗب ول٣ض ٧اهذ مٗٞغ دخاط ؤلاوؿان بلى الؿٟغ الٍُى ب ٍو

ٝغ الصخُذ مً الؿ٣ُم ,حٗٝغ طل٪ال٨شحر ختى  ول٨ً  ,ٞهىٟذ ال٨خب وج٣غعث الؿجن ٖو

 
َ
ً ال٨ ٌَ  ,باإلاغة ًٖ ؤن ًُالٗىا ٖلم الخضًض ُل َؿ ٚلب ٖلى اإلاخإزٍغ ألا٧ابغ مً  ختى ؤوي عؤًذ بٗ

 ,هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫ َظا ال ًجىػ ؤن ٩ًىن عؾى٫ُ  :ال٣ٟهاء ٣ًى٫ في جهيُٟه ًٖ ؤلٟاّ في الصخاح

  :٣ُٞى٫  ًدخج في مؿإلٍت  وعؤًخه
ُ
ًُ صلُل جٗل الجىاب  ,عؾى٫ هللا ٢ا٫ ٦ظا هم ؤنَّ ىا ما عوي بٗ ٍو

  ,َظا الخضًض ال ٌٗٝغ :ه ؤن ٣ًى٫ ًٖ خضًض صخُذ ٢ض اخخج به زهُم 
ُّ
ظا ٧ل ه ظىاًت ٖلى َو

 .(1556)ؤلاؾالم(

                                              

: )ال ٣ًخىٗىن بال بالش٣ت الشبذ بلخ َظا م٘  ٢2/201ا٫ الكُش دمحم الدجىي في َامل "ال٨ٟغ الؿامي" ( 1554)

ىن، و٢ٕى الازخالٍ في اإلاظاَب، و٦ثرة الغواًاث والغواة، ٞإصخاب الكاٞعي البٛضاصي ًى٣لىن ؤ٢ىالا ٚحر  ما ًى٣له اإلاهٍغ

حن وال٣غوٍحن، هو ٖلى طل٪ ناخب "اإلاُٗاع" ه٣ال ًٖ ابً  حن واإلاهٍغ ٣ت الٗغا٢ُحن والدجاٍػ ٨ظا اإلاال٨ُت لهم ٍَغ َو

 مغػو١ في هىاػ٫ الهالة(.

  5 - 1/3( مٗالم الؿجن 1555)

 (103( جلبِـ ببلِـ )م 1556)
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  نَّ بو٢ا٫ الكى٧اوي: )
 
ى ما ٢ض نغح  ,مً ٖلم الؿىت بال ال٣لُل مىه ٖلم ال٣ٟه مإزىط َو

م ٞما ًهى٘ طو الٟىىن بٟىىهه بطا لم ٨ًً ٖاإلاا بٗلم الخضًض مخ٣ىا له  ,بد٨مه ال٣غآن ال٨ٍغ

مً  مٗىال ٖلى اإلاهىٟاث اإلاضوهت ُٞه, وبهظٍ الٗلت ججض اإلاهىٟحن في ٖلم ال٣ٟه ٌٗىلىن في ٦شحرٍ 

م ال ٌكٗغون ؤنَّ  ضوهىهه في مهىٟاتهم َو في طل٪ ؾىت صخُدت  اإلاؿاثل ٖلى مدٌ الغؤي ٍو

ٞها ؤ٢ل َالب لٗلم الخضًض, و٢ض ٦ثر َظا ظضا مً اإلاكخٛلحن بال٣ٟه ٖلى جٟا٢م قٍغ ٌٗغ 

لى اإلاؿلمحن ,وحٗاْم يغعٍ ٗت ٖو لى الكَغ وبطا ق٨٨ذ في شخيء مً َظا  ,وظىىا ٖلى ؤهٟؿهم ٖو

الٗه ججض ال٨شحر الىاؾ٘(  .(1557)ٞسظ ؤي ٦خاب قئذ مً ال٨خب اإلاهىٟت في ال٣ٟه َو

ُٖ و٢ا٫ الىىوي في قغح م٣ضمت م ؼ والؿجن اإلاغوٍاث, ؿلم: )قغ ىا مبجي ٖلى ال٨خاب الٍٗؼ

لى الؿجن مضاُع ؤهثرِ  الث وبُاجها في , ٞةنَّ ؤ٦ثر آلاًاث الٟغوُٖاث مجَم ألاخيام الفلهُاث ٖو

 .(1558)الؿجن املخ٨ماث(

ال ًيبػي في الاؾخيباٍ مً ال٣غآن الا٢خهاُع ٖلُه صون الىٓغ في قغخه و٢ا٫ الكاَبي: )

ى الؿى ُه ؤمىع  وبُاهه َو ظملُت ٦ما في قإن الهالة والؼ٧اة والدج  ت, ألهه بطا ٧ان ٧لُا ٞو

ا؛ ٞال مدَُو   .(1559)ًٖ الىٓغ في بُاهه( والهىم وهدَى

الؿىت ٦ما جبحن جىضر املجمل، وج٣ُض اإلاُل٤، وجسهو الٗمىم,  بنَّ : )ؤًًاو٢ا٫ 

 . (1560)(ٞخسغط ٦شحرا مً الهُٜ ال٣غآهُت ًٖ ْاَغ مٟهىِمها في ؤنل اللٛت

م بالؿجن, ٞةنَّ  -ٌٗجي بال٣غآن  -هاؾا ًجاصلىه٨م  ٢ا٫ ٖمغ: "بنَّ ولهظا   ؤصخاَب  ٞسظَو

اى" ٢ا٫ الخٟاجي في ط٦ٍغ ال٣اضخي ُٖاى في "الكٟا",  .ب٨خاب هللا" الؿجن ؤٖلُم  : "وؿُم الٍغ

: "و٢ا٫" ٖمغ, هنع هللا يضر, في ؤزغ آزغ عواٍ ًٖ الضاعمي "بن هاؾا ًجاصلىه٨م ٌٗجي بال٣غآن" ؤي)

ىه٨م في بٌٗ ألاخ٩ام التي ٢لخم بها, ٣ُٞى٫: ال٣غآن ُٞه ما ًسال٨ٟم هٓغا  ىاٖػ ًسانمىه٨م ٍو

م "بالؿجن"  م واٚلبَى م" ؤهخم حجَى لٓاٍَغ مما بُيخه ؤو زههخه ؤو وسخخه الؿىت, "ٞسظَو

" ؤي: الىاعصة ٖىه ملسو هيلع هللا ىلص, "ٞةن ؤصخاب الؿجن" ؤي: ٖلماء الخضًض وه٣اصٍ "ؤٖلم ب٨خاب هللا

                                              

 (80ؤصب الُلب )م ( 1557)

 1/4قغح مؿلم للىىوي ( 1558)

 4/183( اإلاىا٣ٞاث 1559)

 4/334 الؿاب٤( 1560)
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تهم بىاسخه وميؿىزه ومسههه وماوله, بمٗاوي  ال٣غآن ممً ًخمؿ٪ بٓاَغ ال٣غآن, إلاٗٞغ

 . (1561)(ٞةن جٟؿحر ال٣غآن بهما ٌٗلم مً الؿىت

ي: ) ى ٚحُر ومً العجب َم و٢ا٫ الؿَُى ِ  ً ٌؿخض٫ بأًاث ال٣غآن َو
ّ
مً الخضًض،  ٍ٘ مخًل

بلى الؿىت جبِىه  و٧ل مً الشالزت مدخاط  في ال٣غآن: املجمل واإلابهم واملخخمل،  ومً اإلاٗلىم ؤنَّ 

بهه ؾُإحي ٢ىم ًجاصلىه٨م بكبهاث مىه، و٢ض ٢ا٫ ٖمغ بً الخُاب: " وحُٗىه وجىضر اإلاغاصَ 

م بالؿجن، ٞةنَّ  ". وؤزغط ابً ؾٗض ًٖ ابً ب٨خاب هللا ؤٖلُم ؤصخاب الؿجن  ال٣غآن، ٞسظَو

لحهم ٞسانمهم وال جداججهم ٖلي بً ؤبي َالب ؤعؾله بلى الخىاعط ٣ٞا٫: اطَب ب ٖباؽ ؤنَّ 

، ول٨ً زانمهم بالؿىت، ٣ٞا٫ له ابً ٖباؽ: ًا ؤمحر اإلاامىحن ؤها ؤٖلم  بال٣غآن ٞةهه طو وظٍى

٣ىلىن،  ,ب٨خاب هللا مجهم في بُىجىا هؼ٫، ٢ا٫: نض٢ذ ول٨ً ال٣غآن خما٫ طو وظٍى ج٣ى٫ ٍو

بالؿجن ٞلم جب٤ لً ًجضوا ٖجها مدُها، ٞسغط بلحهم ٞداظهم ول٨ً خاججهم بالؿجن ٞةجهم 

 .(1562)بإًضحهم حجت، و٢ا٫ ًدحى بً ؤبي ٦شحر: الؿىت ٢ايُت ٖلى ال٣غآن ؤي: مبِىت له ومٟؿغة(

ض )، ٢ا٫ ابً ٖبض البر: و٢ا٫ ألاوػاعي: "ال٨خاب ؤخىط بلى الؿىت مً الؿىت بلى ال٨خاب" ًٍغ

 .(1563)(مىه ؤجها ج٣طخي ٖلُه وجبحن اإلاغاصَ 

ُٕ  ٢ا٫ ؤبى قامت: )ؤثمت الخضًض َمولهظا  بلحهم  اإلاٗخبرون ال٣ضوة في ٞجهم, ٞىظب الغظى

غى آعاء ال٣ٟهاء ٖلى الؿجن وآلازاع الصخُدت, ٞما ؾاٖضٍ ألازُغ  ٞهى اإلاٗخبر, وبال  في طل٪ ٖو

 .(1564)بالغؤي( ٞال هبُل الخبَر 

ت ما ظاء به الغؾى٫ُ  الىاِؽ  ؤَل الٗلم بالخضًض ؤزوُّ : )و٢ا٫ ابً جُمُت ت  بمٗٞغ ومٗٞغ

ُ٘ ؤ٢ىا٫ الصخابت و  في َظا الباب ال بلى مً َى ؤظىبي ًٖ  الخابٗحن لهم بةخؿان, ٞةلحهم اإلاغظ

ت بظل٪( خه لِـ له مٗٞغ  .(1565)مٗٞغ

َاثٟت ُٞما ًخدلىن به مً نٟاث  ؤَل الخضًض ٌكاع٧ىن ٧لَّ  مً اإلاٗلىم ؤنَّ : )ؤًًاو٢ا٫ 

مخاػون ٖجهم بما لِـ ٖىضَم ,ال٨ما٫ الٟهم ُٞه ٞةن اإلاىإػ لهم ال بض ؤن ًظ٦غ ُٞما ًس ,ٍو

٣ا ؤزغي؛ مشل اإلا٣ٗى٫ وال٣ُاؽ والغؤي وال٨الم والىٓغ والاؾخضال٫ واملخاظت واملجاصلت  ٍَغ

                                              

اى ( 1561)  4/402وؿُم الٍغ

ي )م  (1562)  2/148( , والخاوي للٟخاوي له ؤًًا 35بجمام الىٗمت في ازخهام ؤلاؾالم بهظٍ ألامت للؿَُى

 4/345اإلاىا٣ٞاث ( 1563)

 (55 مسخهغ اإلاامل )م( 1564)

 7/32صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل ( 1565)
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و٧ل َظٍ الُغ١ ألَل الخضًض نٟىتها  ,املخاَبت والىظض والظو١ وهدى طل٪واإلا٩اقٟت و 

وؤصخهم  ,وؤؾضَم ٦الما ,وؤنىبهم عؤًا ,الىاؽ ٣ٖال؛ وؤٖضلهم ٢ُاؾا وزالنتها: ٞهم ؤ٦مُل 

وؤخضَم بهغا  ,وؤنض٢هم بلهاما ,وؤجمهم ٞغاؾت ,وؤ٢ىمهم ظضال ,وؤَضاَم اؾخضالال ,اهٓغ 

 .(1566)وؤٖٓمهم وؤخؿجهم وظضا وطو٢ا( ,وؤنىبهم ؾمٗا ومساَبت ,وم٩اقٟت

ام في بداع ال٣ٟه دمحم ٖبض الخي الل٨ىىي: )و٢ا٫ الكُش  ومً هٓغ بىٓغ ؤلاههاٝ، ٚو

دؿاٝ، ٌٗلم ٖلما ٣ًُيُ ُت وألانلُت التي ازخل٠  ا ؤنَّ وألانى٫ مخجىبا الٖا ؤ٦ثر اإلاؿاثل الٟٖغ

م، وبوي ٧لما ؤؾحر في قٗب  ٞحها، ٞمظَُب  الٗلماءُ  املخضزحن ٞحها ؤ٢ىي مً مظاَب ٚحَر

م، و  الازخالٝ ؤظض ٢ى٫َ  با مً ؤلاههاٝ، ٞلله صَع م  ,َمٖلُه ق٨غُ املخضزحن ُٞه ٢ٍغ ٠ُ٦ ال َو

 وع 
ُ
 ، َخ ٖه نض٢االىبي ملسو هيلع هللا ىلص خ٣ا، وهىاب قغ  زت

َ
، وؤماجىا ٖلى خبهم غها هللا في ػمغتهمك

 .(1567)ؾحرتهم(و 

ٞحها البهغ  ٞت, وبهما ؤَُل غْ الغواًت الّهِ  لِؿىا ؤََل  بإَل الخضًضى ؤن اإلاغاص ٢لذ: وال ًسٟ

 والىٓغ والٗمل.

ً ٖلى ؾماٖه ؤو ٦خابخه ؤو عواًخه : )٢ا٫ ابً جُمُت وهدً ال وٗجي بإَل الخضًض اإلا٣خهٍغ

اَغا ً ٧ان ؤخ٤َّ َم  هم: ٧لَّ بل وٗجي ب همه ْاَغا وباَىا واجباٖه باَىا ْو خه ٞو  ,بدٟٓه ومٗٞغ

 ً و٦ظل٪ ؤَل ال٣غآن. وؤصوى زهلت في َاالء: مدبت ال٣غآن والخضًض والبدض ٖجهما ٖو

م الخضًض ؤزبُر  مٗاهحهما والٗمل بما ٖلمٍى مً مىظبهما. ٣ٟٞهاءُ   ,بالغؾى٫ مً ٣ٞهاء ٚحَر

ُتهم ؤجب٘ للغؾى  مونٞى ُت ٚحَر م ,٫ مً نٞى ت مً ٚحَر م ؤخ٤ بالؿُاؾت الىبٍى  ,وؤمغاَئ

م( امتهم ؤخ٤ بمىالاة الغؾى٫ مً ٚحَر   .(1568)ٖو

لى َظا٢لذ:  في  الخض ٖلى جدب٘ الىهىم ولؼومها لِـ اإلاغاص به ؤن ٩ًىن الىُٓغ ٞ ٖو

 ٌُ  خ٣َّ ؤلٟاْها مىبخا ًٖ الىٓغ في مٗاهحها ومغامحها, وبهما َى هٓغ  
َ
ٗجى خ٣ه, ٦ما ه واإلاُٗي اللٟٔ

ه"  .(1569)٢ا٫ ؾُٟان بً ُِٖىت: "الٗاِلُم الظي ٌُٗي ٧لَّ خضًٍض خ٣َّ

ُٕ ألاخ٩اَم مً ألالٟاّ  ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )واإلا٣هىص ؤنَّ  ٤ ٖلُه الكاع
َّ
الىاظب ُٞما ٖل

خجاوػ بإلٟاْها ومٗاهحها، وال ٣ًهغ بها،  ًُ ُٗواإلاٗاوي ؤن ال    ىَو
ُ
ه اللفٔ

 
ه, واإلاٗنى خل

 
 .خل

                                              

 10 - 4/9 مجمٕى الٟخاوي ( 1566)

 (20مؼال٤ ألانىلُحن للهىٗاوي )م ٦خاب م٣ضمت , و  548 - 1/547خُدت لؤللباوي الؿلؿلت الص( 1567)

 4/95 مجمٕى الٟخاوي ( 1568)

ًله( 1569)  2/816 ظام٘ بُان الٗلم ٞو
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ؤن  هللا حٗالى ؤََل الاؾخيباٍ في ٦خابه، وؤزبر ؤجهم ؤَل الٗلم؛ ومٗلىم  و٢ض مضح 

 
ُ
اإلاٗاوي والٗلل ووؿبت بًٗها بلى بٌٗ، ُٞٗخبر ما ًصر مجها  الاؾخيباٍ بهما َى اؾخيباٍ

 ٌَ لػى ما ال ًصر، َظا الظي  ، ٍو مً الاؾخيباٍ؛ ٢ا٫  له الىاُؽ ٣ِٗ بصخت مشله ومكبهه وهٓحٍر

غي: الاؾخيباٍ ٧ا ؤن طل٪ ٢ضع ػاثض ٖلى مجغص ٞهم اللٟٔ، ٞةن طل٪  الؾخسغاط؛ ومٗلىم  الجَى

اث ألالٟاّ ال جىا٫ باالؾخيباٍ، وبهما جىا٫ به الٗلل  ٣ت الاؾخيباٍ؛ بط مىيٖى لِـ ٍَغ

واإلاٗاوي وألاقباٍ والىٓاثغ وم٣انض اإلاخ٩لم؛ وهللا ؾبداهه طم مً ؾم٘ ْاَغا مجغصا ٞإطاٖه 

 ي الٗلم خ٣ُ٣خه ومٗىاٍ.وؤٞكاٍ، وخمض مً اؾخيبِ مً ؤول

  ًىضخه ؤنَّ 
َ
ه، ومىه ُِ ألامغ الظي مً قإهه ؤن ًسٟى ٖلى ٚحر مؿخيبِ  اؾخسغاُط  الاؾخيباٍ

 
ُ
، و٢ض ؾئل: َل -هنع هللا يضر-ٖلي بً ؤبي َالب  ً َظا ٢ى٫ُ اإلااء مً ؤعى البئر والٗحن؛ ومِ  اؾخيباٍ

 غَ ال، والظي ٞل٤ الخبت وبَ "٫: صون الىاؽ؟ ٣ٞا بصخيٍء  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  زه٨م عؾى٫ُ 
َّ
مت، بال ٞهما َؿ ؤ الي

ت مىيٕى اللٟٔ ؤو ٖمىمه  ػاثض   ٢ضع   ومٗلىم ؤن َظا الٟهَم  ."ًاجُه هللا ٖبضا في ٦خابه ٖلى مٗٞغ

ً ٌٗٝغ لٛت الٗغب، وبهما َظا ٞهم لىاػم مكتر٥ بحن ؾاثغ َم  َظا ٢ضع   ؤو زهىنه، ٞةنَّ 

، ومغاص اإلاخ٩لم ب٨الم ت خضوص ٦المه، بدُض ال ًضزل ٞحها ٚحر اإلاغاص، وال اإلاٗجى وهٓاثٍغ ه، ومٗٞغ

 . (1570)(ًسغط مجها شخيء مً اإلاغاص

ْل ٢ى٫َ ؤلامام الكاٞعي في ؤو٫ ٦خاب ٢لذ:  َم ؤخ٩ام هللا " الغؾالت"وجإمَّ
ْ
ل ِٖ  َمً ؤصع٥ 

: )بنَّ

ِلم مىه: ٞاػ بالًُٟلت في  َٖ صًىه وصهُاٍ، في ٦خابه هها واؾخضالال، وو٣ٞه هللا لل٣ى٫ والٗمل بما 

َ٘ ؤلامامت ُب وهىعث في ٢لبه الخ٨مت، واؾخىظب في الضًً مىي ٍَ
 .(1571)(واهخٟذ ٖىه الّغِ

ؤهه ال بض ؤن ٩ًىن مدُُا  والخانُل في قغوٍ املجتهض: )في "البدغ املخُِ" ٢ا٫ الؼع٦صخي 

بها، 
َ
ا بد٣اث٣ها وُعج ٖاإلاا بإصلت الكٕغ في ٚالب ألامغ، مخم٨ىا مً ا٢خباؽ ألاخ٩ام مجها، ٖاٞع

ر الكاٞعيُّ  ها بٗباعة  -عخمه هللا  -بخ٣ضًم ما ًخ٣ضم مجها وجإزحر ما ًخإزغ, و٢ض ٖبَّ ِ
ّ
ًٖ الكغوٍ ٧ل

 في الضًً"( هها واؾخيباَاوظحزة ظامٗت ٣ٞا٫: "مً ٖٝغ ٦خاَب هللا 
َ
 .(1572)اؾخد٤ ؤلامامت

)٢ا٫ ابً ؾغا٢ت في ٦خابه في ألانى٫: خ٣ُ٣ت ال٣ٟه ٖىضي: و٢ا٫ في "ال٣ىاٖض" : 

ُه ِمْجُهْم{. و٦ظل٪ ٢ا٫ ابً الؿمٗاوي في الاؾخيباٍ
َ
ىه
ُ
ِبُ

ْ
ْؿَخي ٌَ  ًَ ِظً

َّ
ِلَمُه ال َٗ

َ
, ٢ا٫ هللا حٗالى: }ل

 "ال٣ىاَ٘" : َى 
ُ
: "ُعبَّ خامِل ٣ٍٞه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -خ٨م اإلاك٩ِِل مً الىاضر, ٢ا٫ عؾى٫ هللا  اؾخيباٍ

                                              

 2/397بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1570)

 (19الغؾالت )م ( 1571)

 8/237( البدغ املخُِ 1572)
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دِمُل ا ًَ لغواًت مً ٚحر ؤن ٩ًىن له اؾخضال٫  ٚحر ٣ُٞه" ؤي: ٚحر مؿخيِبِ، ومٗىاٍ ؤهه 

 مجها(
 
 .(1573)واؾخيباٍ

ُه بُاُن )الخضًض:  َظا في "ٞهغؾخه" في ٣ٞه (1574)زحرو٢ا٫ ابً  َى  ال٣ٟهَ  ؤنَّ  ٞو

 
ُ
٤ الخٟهُّ  الاؾخيباٍ وظىب الخ٣ٟه  وفي يمىه بُاُن  ,موالاؾخضعا٥ في مٗاوي ال٨الم مً ٍَغ

 .(1575)(ؾٍغ ًوالبدض ٖلى مٗاوي الخضًض واؾخسغاط اإلا٨ىىن مِ 

الاؾخيباٍ والاؾخضال٫ ٖلى الصخيء  اؾُم والضلُل ٖلى ؤن ال٣ٟه )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 هللا ٖىضها ه

ُ
اصها ٣ٞا٫: "ز٩لخءَ بىاؤه ث٣غ ٣غؤٍ وه  ن ٦ىُذ ب ,٪ ؤم٪ ًا ٍػ

ون الخىعاة ئ والىهاعي ٣ًغ  ؤو لِـ الحهىصُ  ,باإلاضًىت ٣ٞه عظٍل ؤألعا٥ مً ٣ٞهاء اإلاضًىت ؤو مً 

ٖض٥ مً ٣ٞهاء اإلاضًىت" ٖلى ؤن ٦ىذ بٞض٫ ٢ىله: ", (1576)ء مما ٞحهما"يهجُل وال ٌٗلمىن بصخوؤلا 

 
َّ َ
ٌَ ؤهه إلا اء ال٨خاب بما قاَضٍ مً ػوا٫ ق٩ل ٖلُه مً طَاب الٗلم م٘ ب٣ؤما  ِ ٖلَم ؿخيبِ ا لم 

 ٞهظا ًض٫ ٖلى ما ,غط ًٖ ال٣ٟهز ,هجُل ٖىضَمالٗلم ًٖ الحهىص والىهاعي م٘ ب٣اء الخىعاة وؤلا 

 .(1577)(ط٦غهاٍ مً ؤن ال٣ٟه َى اؾخيباٍ خ٨م اإلاك٩ل مً الىاضر

ت الىهىم بل ال بض مً يمُمت ال٣ٟه ٞحها خبحن ؤن ٢لذ: ٞ الٗلم لِـ ٢انغا ٖلى مٗٞغ

رِ  ى الاؾخسغاط اإلاىبئ ًٖ ٚمىٍى  اإلاٗبَّ هض ٣هَ ًُ  ُٞما وزٟاٍء  ٖىه باالؾخيباٍ, َو
ُ
, وصزل جدهُل

 
ُ
 بىٓحٍر اإلاىُى١. اإلاؿ٩ىِث  ه بلخا١ُ ُٞه ال٣ُاُؽ الظي خانل

                                              

 68 - 1/67اإلاىشىع في ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ( 1573)

ً ٖمغ بً زلُٟت اللمخىوي ألامىي ؤلاقبُلي، ؤبى ب٨غ: م٣غت، مً خٟاّ الخضًض، لٛىي دمحم بً زحر بَى:  (1574)

( ٣ًا٫ له )ألامىي( بٟخذ الهمؼة واإلاُم، وؿبت بلى )ؤمه( وهي ظبل باإلاٛغب. ب٣ي مً جهيُٟه Sevilleؤصًب. مً ؤَل بقبُلُت )

في ؤلاج٣ان.  لى ألازمان، ولم ٨ًً له هٓحر  )ٞهغؾت ما عواٍ ًٖ قُىزه( ٢ا٫ ابً هانغ الضًً: بُٗذ ٦خبه لصختها بإٚ

ت بٟاؽ، ٧اهذ مً ٦خب ابً زحر، و٢ض  وون٠ ال٨خاوي )في ٞهغؽ الٟهاعؽ( وسخت 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] 

 (178َالب الٗلم )م خلُت  (1575)

 ( عواٍ ؤخمض وابً ماظه والخا٦م وصدخه. و٦ظا ألالباوي وألاعهاوٍ.1576)

 11 - 1/10 ال٣ىاَ٘ (1577)
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جي في قغوٍ اإلاٟتي: ) بروا ًٖ ظملت طل٪ ٢ا٫ الجٍى ت ٖو بإن اإلاٟتي مً ٌؿخ٣ل بمٗٞغ

ٗت هها واؾخيباَا. ٣ٞىلهم: هها, ٌكح ت اللٛت والخٟؿحر والخضًض. ؤخ٩ام الكَغ ر بلى مٗٞغ

٣ه الىٟـ غ٢ها, ٞو ت ألانى٫ وألا٢ِؿت َو  .(1578)(و٢ىلهم: اؾخيباَا, ٌكحر بلى مٗٞغ

ً ب٨غ بً دمحم ؤهه ؾإ٫ ؤلامامَ  ؤخمض ًٖ الغظل مً ؤَل الٗلم ًدخج بالخضًض، ٞحرص  ٖو

 .(1579)ٖلُىا بالصخيء ًدخاط ُٞه بلى ال٣ُاؽ؟ ٢ا٫: ال ٌؿخٛجي ؤخض  ًٖ ال٣ُاؽ

الغؤي  : )٢ا٫ ؤخمض بً خىبل: "ما ػلىا هلًٗ ؤََل " جغجِب اإلاضاع٥"٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى في و 

ٗلىىهىا ختى ظاء الكاٞعيُّ  ض ؤهه جمؿ٪ بصخُذ آلازاع واؾخٗملها، زم ؤعاَم  .ٞمؼط بُيىا" َو ًٍغ

ًُ  ؤنَّ  ٕ   دخاط بلُه وجيبجي ؤخ٩امُ مً الغؤي ما  مجها. الكٕغ ٖلُه، وؤهه ٢ُاؽ  ٖلى ؤنىلها ومىتَز

 
َ
ِٖ  وؤعاَم ٦ُُٟت   (1580)هااهتزا

ُّ
 والخٗل

َّ
الغؤي  صخَُذ  الخضًض ؤنَّ  ؤصخاَب  َم ٤ بٗللها وجيبحهاتها. ٞٗل

 ُٕ   ٞغ
َّ
ل ى ًٖ ج٣ضًم الؿجن م ؤصخاب الغؤي ؤهه ال ٕٞغ بال بٗض ألانل، وؤهه ال ٚجً ألانل، ٖو

ب:  ال. وهدى َظا في َظا الٟهل ٢ى٫ُ وصخُذ آلازاع ؤوَّ  ولىال  بال للٗلماء,"الخضًض مًلت ابً َو

 .(1581)("مال٪ واللُض لًللىا

 ,عؤًذ ؤََل الٗلم في ػماهىا ٢ض خهلىا خؼبحن: )" ٗالم"اإلاو٢ا٫ الخُابي في م٣ضمت 

ؤصخاب خضًض وؤزغ، وؤَل ٣ٞه وهٓغ، و٧ل واخضة مجهما ال جخمحز ًٖ  ,واه٣ؿمىا بلى ٞغ٢خحن

الخضًض بمجزلت  بُٛت وؤلاعاصة، ألنَّ وال حؿخٛجي ٖجها في صع٥ ما جىدٍى مً ال ,ؤزتها في الخاظت

، و٧لُّ  ًُ  بىاٍء  ألاؾاؽ الظي َى ألانل، وال٣ٟه بمجزلت البىاء الظي َى له ٧الٟٕغ ىي٘ ٖلى لم 

ماعة ٞهى ٢ٟغ وزغاب  .(1582)(٢اٖضة وؤؾاؽ ٞهى مجهاع، و٧ل ؤؾاؽ زال ًٖ بىاء ٖو

 .(1583)"، بهحرا بالغؤيبطا ٧ان ٖاإلاا باألزغ"٢ُل البً اإلاباع٥: متى ًٟتي الغظل؟ ٢ا٫: ٢ض و 

بطا ٧ان بهحرا بالغؤي بهحرا ": متى ًجب للغظل ؤن ًٟتي؟ ٣ٞا٫: (1584)و٢ُل لُدحى بً ؤ٦شم

 .(1585)"باألزغ

                                              

 (572, واهٓغ: اإلاىسى٫ للٛؼالي )م  4/551( الخد٤ُ٣ والبُان لؤلبُاعي 1578)

 1/500( ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه 1579)

ذ ما ال٣ُاؽلعخم هللا ا"دمحم بً ٖبض هللا بً ٖبض الخ٨م: ٢ا٫ ( 1580)  ظام٘ بُان الٗلم]. "كاٞعي، لىالٍ ما ٖٞغ

ىن مٗاوي ؤخاصًض عؾى٫ هللا  ما ٧ان ؤصخاُب "ؤخمض: ؤلامام و٢ا٫ [ 2/974 جها لهم -ملسو هيلع هللا ىلص  -الخضًض ٌٗٞغ َُّ تهظًب ] ."ٞب

 [1/61 للىىوي ألاؾماء واللٛاث

 1/91جغجِب اإلاضاع٥ ( 1581)

 1/3( مٗالم الؿجن 1582)

ًله , و  2/332اإلاخ٣ٟه ( ال٣ُٟه و 1583)  (33, وب٣ًاّ الهمم )م  2/818ظام٘ بُان الٗلم ٞو
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ضان بالغؤِي ال٣ُاَؽ الصخَُذ  ٤  ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )ًٍغ
َّ
واإلاٗاوي والٗلل الصخُدت التي ٖل

٨ؿا( ُٕ بها ألاخ٩اَم وظٗلها مازغة ٞحها َغصا ٖو  .(1586)الكاع

ال ٩ًىن بماما في ٣ى٫: ٧اهىا ٣ًىلىن: "ض اإلال٪ بً خبِب: ؾمٗذ ابً اإلااظكىن ًو٢ا٫ ٖب

ال٣ٟه مً لم ٨ًً بماما في ال٣غآن وآلازاع, وال ٩ًىن بماما في آلازاع مً لم ٨ًً بماما في 

 .(1587)"ال٣ٟه

ان الضًً  قُش الخىُٟتا٫ و٢ ُىاوي في بَغ في ٝ غِ ُٖ  الاظتهاص ٦الم   ّضِ في َخ : )" الهضاًت"اإلاٚغ

  ,ؤنى٫ ال٣ٟه
ُ
  خضًٍض  ه ؤن ٩ًىن ناخَب وخانل

 
ت بال٣ٟه لُٗٝغ مٗاوي آلازاع, ؤو  له مٗٞغ

  ٣ٍٞه  ناخَب 
 
ت  .(1588)بالخضًض لئال ٌكخٛل بال٣ُاؽ في اإلاىهىم ٖلُه( له مٗٞغ

ت بال٣ٟه( ؤيٖلي ال٣اعي: )اإلاال ٢ا٫  ميؿىب بلى  :مٗجى ٢ىله: )ناخب خضًض له مٗٞغ

اصة ٖلمه وصعؾه ُٞه ًْ الخضًض لٍؼ ؤًًا ولِـ َى ب٣ضع ٖلمه في الخضًض، ؤو  له ٣ٞه   ، ول٨

ت به( ؤي ميؿىب بلى ال٣ٟه، ول٨ً له ٖلم بالخضًض ؤًًا, ولِـ َى  :)ناخب ٣ٞه له مٗٞغ

 
ُ
ًدٟٔ ]ال[ ه ؤهه ال ٩ًىن ٣ٞحها مجغصا ب٣ضع ٖلمه بال٣ٟه، ٦ظا ط٦ٍغ ابً الًُاء. ومجمل

 .(1589)بل ٩ًىن ظامٗا بُجهما في باب الهضاًت(الغواًت، وال مدضزا زالُا ًٖ ال٣ٟه والضعاًت، 

 . (1590)"ال ٌؿخ٣ُم عؤي  بال بغواًت، وال عواًت بال بغؤيغاَُم الىسعي: "و٢ا٫ بب

ال ٚجى بال٣ٗل ًٖ الؿمإ, وال ٚجى بالؿمإ ًٖ ال٣ٗل, ٞالضاعي بلى ٢ا٫ الٛؼالي: )و 

ؤهىاع ال٣غآن والؿىت مدٌ الخ٣لُض م٘ ٖؼ٫ ال٣ٗل بال٩لُت ظاَل, واإلا٨خٟي بمجغص ال٣ٗل ًٖ 

٣حن, و٦ً ظامٗا بحن ألانلحن(  .(1591)مٛغوع, ٞةًا٥ ؤن ج٩ىن مً ؤخض الٍٟغ

                                                                                                                                             

ًدحى بً ؤ٦شم بً دمحم بً ٢ًُ الخمُمي ٢اضخي ال٣ًاة، ال٣ُٟه، الٗالمت، ؤبى دمحم الخمُمي، ٢ا٫ الظَبي: )( 1584)

م: مً هٓغ في )الخىبُه( له، . ٢ا٫ الخا٦وله جهاه٠ُ، مجها ٦خاب )الخىبُه(اإلاغوػي، زم البٛضاصي... ٧ان مً ؤثمت الاظتهاص، 

َ٘ َم ٖٝغ ج٣ضُّ  ألاصب، خؿً الٗاعيت، ٢اثما ب٩ل مًٗلت...  الٗلم بال٣ٟه، ٦شحَر  ه في الٗلىم. و٢ا٫ َلخت الكاَض: ٧ان واؾ

ه مً الدج، ًىم الجمٗت، في طي الدجت، ؾىت ازيخحن وؤعبٗحن وماثخحن. ٢ا٫  سه( : ماث بالغبظة، مىهٞغ ٢ا٫ الؿغاط في )جاٍع

 15 - 12/5(. ؾحر ؤٖالم الىبالء ه: بلٜ زالزا وزماهحن ؾىتابً ؤزخ

 2/88اإلاى٢ٗحن ( بٖالم 1585)

 الؿاب٤.( 1586)

ًله ( 1587)  2/818ظام٘ بُان الٗلم ٞو

 3/101 الهضاًت في قغح بضاًت اإلابخضي( 1588)

 (117( قم الٗىاعى في طم الغواٌٞ )م 1589)

 4/225عواٍ ٖىه ؤبى وُٗم في الخلُت ( 1590)

 3/17ً بخُاء ٖلىم الضً (1591)
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ٌُ  الغؤَي  الاؾخضال٫ باإلاى٣ىالث ال بض ُٞه مً الىٓغ، ٦ما ؤنَّ  و٢ا٫ الكاَبي: )بنَّ  ٗخبر ال 

ا بال بطا اؾدىض بلى الى٣ل(  .(1592)قٖغ

  الاظتهاصَ  دمحم الٟايل ابً ٖاقىع: )بنَّ الكُش و٢ا٫ 
َّ َ
ا ٧ان اؾخضالال باألصلت ؤلاظمالُت التي إلا

  ,٢ىلُت هي ههىم  
ً
مً الىٓغ  ٞةهه ال مىاَم  ,طَىُت ا مً جل٪ ألاصلت بخ٣ضًغاٍث و٧ان اؾخيباَ

 
َ
٦ 
ُ
  َر ث

َ
ما , ولظل٪ ٞةنَّ لَّ ؤو ٢ ً َو ؤو الغواًت  ,ؤو ألازغ والىٓغ ,الغؤي والخضًض :َظًً الٗىهٍغ

ان ل٩ّلِ  ,والضعاًت  . (1593)اظتهاصي ٣ٞهي( مٍل ٖ َما ٖىهغان يغوٍع

: ال ٌؿخ٣ُم "ؤصب ال٣اضخي"في ٦خاب  -عخمه هللا حٗالى  -٢ا٫ دمحم ): " ؤنى٫ البزصوي "وفي 

 
ُ
 بال بالخضًض(. بال بالغؤي, وال ٌؿخ٣ُم الغؤُي  الخضًض

ؼ٢ا٫  ؤي:  "ال ٌؿخ٣ُم الخضًض بال بالغؤي"٢ىله )البساعي في قغح البزصوي:  ٖبض الٍٗؼ

 باؾخٗما٫ الغؤي ُٞه
ُ
ُت التي هي مىاٍ وال ٌؿخ٣ُم الغؤي بال "ألاخ٩ام,  , بإن ًضع٥ مٗاهُه الكٖغ

 , ؤي: ال ٌؿخ٣ُم الٗمل بالغؤي وألازظ به بال باهًمام الخضًض بلُه."بالخضًض

قاة, َل زبدذ بُجهما  مً ؤَل الخضًض ًٖ نبُحن اعجًٗا لبَن  مشا٫ ألاو٫: ؤهه ؾئل واخض  

٧ل نبُحن اظخمٗا ٖلى زضي : " -ٖلُه الؿالم  -مال ب٣ىله ٖ ,خغمت الغيإ؟ ٞإظاب بإجها زبدذ

ى ؤهه لم ًخإمل ؤنَّ "واخض خغم ؤخضَما ٖلى آلازغ الخ٨م مخٗل٤  , ٞإزُإ لٟىاث الغؤي, َو

 -بالجؼثُت والبًُٗت، وطل٪ بهما ًشبذ بحن آلاصمُحن ال بحن الكاة وآلاصمي، وؾمٗذ ًٖ قُذي 

ًُ مً ؤصخ ؤهه ٢ا٫: ٧ان واخض   -عخمه هللا  ٖلُه  -ٖمال ب٣ىله  ,ىجغ بٗض الاؾدىجاءاب الخضًض 

 ."مً اؾدىجى ٞلُىجغ: " -الؿالم 

  وهٓحر الشاوي: ؤنَّ 
ُ
بال٣ه٣هت في الهالة, ألجها لِؿذ  الغؤي ٣ًخطخي ؤن ال جيخ٣ٌ الُهاعة

غابي ؤجها  خضر, بساعظٍت هجؿت ٦ما هي لِؿذ بدضر زاعط الهالة, ل٨ً زبذ بدضًِض ألٖا

ه به، و 
ُ
ولِـ  ٣اء في الهىم ال ٩ًىن ها٢ًا له بم٣خطخى الغؤي, ألهه زاعط  ٦ظل٪ الاؾخٞىظب جغ٦

 .ؤهه مٟؿض للهىم, ُٞتر٥ الغؤي بهبضازل, والهىم بهما ًٟؿض مما ًضزل, ل٨ً زبذ بالخضًض 

 ٧لَّ واخٍض ال ٌؿخ٣ُم بضون آلازغ. ٞشبذ ؤنَّ 

م بٌٗ ا م٪ ما و٢٘ في َو ال ُم الخضًض بال ٌؿخ٣"لُلبت ؤن ٢ىله وال ًخسالجً في َو

ٌٍ للضوع, ٩ُٞىن باَال, ألنَّ  "بالغؤي وال الغؤي بال بالخضًض ًُ  ُم٣خ  واخٍض  جٗل ٧لُّ مٗجى الضوع ؤن 

وال الٗىب بال  ,ال ًىظض الخمغ بال بالٗىب :مجهما في وظىصٍ مٟخ٣غا بلى آلازغ, ٦ما بطا ٢ُل

                                              

 3/227اإلاىا٣ٞاث ( 1592)

 (57مدايغاث )م ( 1593)
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وال  ,في وظىصٍ بلى الخضًض الغؤي لِـ بمٟخ٣غٍ  ٦ظل٪ َهىا, ألنَّ  بالخمغ, ُٞبُل, ولِـ ألامُغ 

الخ٨م الكغعي في  آزغ َى بزباُث  بلى آلازغ في ؤمغٍ  واخٍض  ٧ّلِ  الخضًض بلى الغؤي, ول٨ً اٞخ٣اُع 

بلى آلازغ في بزباث الخ٨م, ولِـ َظا مً الضوع  ون٠ٍ  ًٟخ٣غ ٧لُّ  ,طاث ونٟحن الخاصزت, ٦ٗلٍت 

ى ٦ما ٣ًا٫: ال ًهحر الؿ٨غ ؾ٨ىجبِىا بال بالخل, وال ًهحر الخل ٦ظل٪ بال بالؿ٨غ,  في شخيء, َو

 
ُّ
 ٩ٞان جى٢

ُ
مجهما ٖلى آلازغ في نحروعجه ؾ٨ىجبِىا ال في وظىصٍ, ٨ٞظا َهىا, ٞهاع  واخٍض  ٧ّلِ  ٠

ضًض وال الغؤي بال بالخ ,ال ٌؿخ٣ُم الخضًض بال بالغؤي إلزباث الخ٨م الكغعي :مٗجى ال٨الم

 .(1594)(صوع ٦ما جغي  إلزباث الخ٨م ؤًًا, ولِـ ُٞه

الغؤي الظي مً ظيـ الغؤي املخمىص: ) ؤنَّ  "بٖالم اإلاى٢ٗحن"ط٦غ ابً ال٣ُم في لهظا و ٢لذ: 

بحن وظهَ  ٣غعَا وٍُ  ًٟؿغ الىهىم، ٍو ٤َ ىضر مداؾجها، وَُ الضاللت مجها، ٍو الاؾخيباٍ  ؿهل ٍَغ

ل٨ًُ الظي حٗخمض ٖلُه ألازغ، وزظ "مجها، ٦ما ٢ا٫ ٖبضان: ؾمٗذ ٖبض هللا بً اإلاباع٥ ٣ًى٫: 

ظا َى الٟهُم "ما ًٟؿغ ل٪ الخضًض مً الغؤي الظي ًسخو هللا ؾبداهه به مً ٌكاء مً  ، َو

 ٖباصٍ.

َٗ  -عضخي هللا ٖجهم  -الصخابت  عؤُي  :َظا ومشا٫ُ  ٫ في الٟغاثٌ ٖىض جؼاخم الٟغوى، ىْ في ال

ً ػوٍط  هم في مؿإلِت وعؤحُ    ؤنَّ  :وؤبىًٍ وامغؤة وؤبٍى
َ
 هم فيما ب٣ي بٗض ٞغى الؼوظحن، وعؤحُ  لؤلم زلض

ْخ جىعٍض اإلابخىجت في مغى اإلاىث، وعؤحُ 
ُ
ِغم ٣ً٘ ٖلى ؤَله هم في مؿإلت ظغ الىالء، وعؤحهم في امل

بٟؿاص حجه ووظىب اإلاطخي ُٞه وال٣ًاء والهضي مً ٢ابل، وعؤحهم في الخامل واإلاغي٘ بطا 

زاٞخا ٖلى ولضحهما ؤُٞغجا و٢ًخا وؤَٗمخا ل٩ل ًىم مؿ٨ُىا، وعؤحهم في الخاثٌ جُهغ ٢بل 

الٟجغ جهلي اإلاٛغب والٗكاء، وبن َهغث ٢بل الٛغوب نلذ الٓهغ والٗهغ، وعؤحهم في َلٕى 

حر طل٪.  ال٨اللت، ٚو

ض بً َاعون ؤها ٖانم ألاخى٫ ًٖ الكٗبي ٢ا٫: ؾئل ؤبى ب٨غ ًٖ  ٢ا٫ ؤلامام ؤخمض: زىا ًٍؼ

ً بوي ؾإ٢ى٫ ٞحها بغؤَي، ٞةن ٨ًً نىابا ٞمً هللا، وبن ٨ًً زُإ ٞمجي وم"ال٨اللت، ٣ٞا٫: 

 ."الكُُان، ؤعاٍ ما زال الىالض والىلض

ج٣لجي ؤي ؾماء جٓلجي؟ وؤي ؤعى خم٘ َظا م٘ ما صر ٖىه مً ٢ىله: "ٞةن ٢ُل: ٠ُ٦ ًج

 بن ٢لذ في ٦خاب هللا بغؤَي
َ
آن بغؤًه مً ٢ا٫ في ال٣غ " :الظي ج٣ضم "، و٠ُ٦ ًجام٘ َظا الخضًض

 ؟ . ٞلُدبىؤ م٣ٗضٍ مً الىاع"
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ان:   ٞالجىاب ؤن الغؤي هٖى

  مجغص ال صلَُل  َما: عؤي  ؤخض
َ
 الهض٤ًَ  وجسمحن، ٞهظا الظي ؤٖاط هللاُ  م  غْ ٖلُه، بل َى ز

 والصخابت مىه.

  وخضٍ ؤو مً هّوٍ  ض بلى اؾخضال٫ واؾخيباٍ مً الىّوِ والشاوي: عؤي مؿدىِ 
َ
مٗه، ٞهظا  َغ آز

ًُ  ً ؤل٠ُِ مِ  ةن هللا والىلض، ٞ ه في ال٨اللت ؤجها ما ٖضا الىالَض ٞهم الىهىم وؤص٢ه، ومىه عؤ

ؾبداهه ط٦غ ال٨اللت في مىيٗحن مً ال٣غآن؛ ٟٞي ؤخض اإلاىيٗحن وعر مٗها ألار وألازذ مً 

ً ؤو  ب ؤن َظٍ ال٨اللت ما ٖضا الىالض والىلض، واإلاىي٘ الشاوي وعر مٗها ولض ألابٍى ألام، وال ٍع

الظي ال الهض٤ً  ألاب الىه٠ ؤو الشلشحن، ٞازخل٠ الىاؽ في َظٍ ال٨اللت، والصخُذ ٞحها ٢ى٫ُ 

ى اإلاىا٤ٞ للٛت الٗغب ٦ما ٢ا٫: ,ؾىاٍ ٢ى٫َ    َو

اقم  وعزخم ٢ىاة املجض ال ًٖ ٦اللت ... ًٖ ابجي مىاٝ ٖبض قمـ َو

لى َظا ٞال ًغر ولض  :ؤي ا ًٖ آلاباء وألاظضاص، ال ًٖ خىاشخي اليؿب، ٖو بهما وعزخمَى

ً ال م٘ ؤب وال م٘ ظض، ٦ما لم ًغزىا م٘ الابً وال ابىه،  وبهما وعزىا م٘ البىاث؛ ألجهم ألاب وألابٍى

 .(1595)ٖهبت ٞلهم ما ًٞل ًٖ الٟغوى(

" ٖىض الُغ١ الخ٨مُتو٢٘ البً ال٣ُم في ٦خاب "ؤًًا بما  ً َىا الخمشُُل دُؿ ٍَ و ٢لذ: 

ٞما ٧ان مً ٦خاب هللا  الُمحن ٖلى الُالب بطا ه٩ل اإلاُلىُب  صُّ )وؤما عَ  :مىا٢كخه ل٣ى٫ ابً خؼم

 ٦ما بحن الؿماء وألاعى(, حٗالى وال في ؾىت عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص
ً ٞغ١  ٢ا٫ ابً ال٣ُم: ٣ٞض , ٞبحن ألامٍغ

 عؾىلِ 
ُ
في ظاهب  ٞةهه ؾبداهه قٕغ ألاًماَن  :ه, ؤما ال٨خاُب )٣ُٞا٫: بل ؤعقض بلُه ٦خاُب هللا وؾىت

اإلاضعي بطا اخخاط بلى طل٪ وحٗظعث ٖلُه ب٢امت البِىت وقهضث ال٣غاثً بهض٢ه, ٦ما في اللٗان, 

َٖ و  ه في الخضوص التي جضعؤ بالكبهاث, قٕغ ٖظاب اإلاغؤة بالخض بى٩ىلها م٘ ًمُىه, ٞةطا ٧ان َظا قغ

 
ُ
 غْ مِ و٢ض ؤ

َ َ
َٕ ٌُ  ْن ها بضعئها ما اؾخُٗىا, ٞؤل م  الخ٨ُم  كغ بها بُمحن اإلاضعي م٘ ه٩ى٫ اإلاضعى ٖلُه في صَع

ًْ وزىب وهدى طل٪ ؤولى وؤخغي,  اإلاٗاوي اٖخباع  اَب وا ٖلى هفىؾهم بض  ؤبى دمحم وؤصخابه َؾ  لى

 والِخ 
َ
ُٕ ى  الُخ  م التي ٖلم بها الكاع

ْ
 ُٖٓم مً الٗلمى

 
, ٦ما ؤن الظًً م, ففاتهم بظلً خٔ

ُٕ بال٣بى٫ صزلىا في باٍَل  ٞخدىا ٖلى هٟىؾهم باَب ألا٢ِؿت والٗلل التي لم ٌكهض لها الكاع

اتهم خ٤ٌّ ٦شحر,   .فالُاثفخان في حاهب بفغاٍ وجفٍغ٦ِشحر, ٞو

ٞالىبي ملسو هيلع هللا ىلص ظٗل الُمحن في ظاهب اإلاضعي بطا ؤ٢ام قاَضا  :الؿىت بلى طل٪وؤما بعقاص 

واخضا, ل٣ىة ظاهبه بالكاَض, وم٨ىه مً الُمحن بٛحر بظ٫ زهمه وعياٍ وخ٨م له بها م٘ 
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قاَضٍ, ٞؤلن ًد٨م له بالُمحن التي ًبظلها زهمه م٘ ٢ىة ظاهبه بى٩ى٫ زهمه ؤولى وؤخغي, 

 
ُ
ك ٌَ ظا مما ال  ذ ألاًمان َو للها وم٣انضَا, ولهظا قٖغ ٗت ٖو م الكَغ

َ
٪ ُٞه َمً له زىى  في ِخ٨

ظٍ هي اإلاىاي٘ الشالزت التي اؾصىاَا مى٨غو  ,في ال٣ؿامت في ظاهب اإلاضعي ل٣ىة ظاهبه باللىر, َو

 ال٣ُاؽ.

لُم  الصخابت عضخي هللا ٖجهم ٞى١َ  وإلاا ٧اهذ ؤٞهامُ  هم بم٣انض هبحهم ؤٞهام ظمُ٘ ألامت, ٖو

ه ؤجمَّ ملسو هيلع هللا ىلص لىا ًٖ طل٪ بلى ٚحر َظٍ َض َٖ  : - مً ظاء بٗضَم ٧ّلِ  مً ٖلِم   و٢ىاٖض صًىه وقٖغ

ظا مً ٦ما٫ و ى٩ى٫ البو  ,اإلاىاي٘ الشالزت, وخ٨مىا بالغص م٘ الى٩ى٫ في مىي٘ خضٍ في مىي٘, َو

م واإلاىاؾباث, ولم ًغجًىا ألهٟؿهم ٖباعاِث 
َ
لمهم بالجام٘ والٟاع١ والِخ٨ ً  ٞهمهم ٖو اإلاخإزٍغ

 
ُّ
  ٟاتهم, ٞهم ٧اهىا ؤٖم٤َ وانُالخاتهم وج٩ل

َّ
هم ج٩لٟا, واإلاخإزغون ٨ٖؿهم في ألامت ٖلما وؤ٢ل

)ً  .(1596)ألامٍغ

 بغص ال٣ُاؽ مُل٣ا ٢ىال مغطوال مُغوخا. َىا ٧ان ال٣ى٫ُ  ٢لذ: ومً

ٖلى الٟاؾض مىه, وؤما الصخُذ مً  ؤزغ ًٖ الؿل٠ في طم الغؤي وال٣ُاؽ ٞهى واعص  ما ما ؤو 

 طل٪ ٞٗلُه ٖمُل الجماَحر ؾلٟا وزلٟا.

ى اإلاكخمل ٖلى ظمُ٘ الكغاثِ,  ال٣ُاَؽ  بنَّ ٢ا٫ ال٨غماوي: ) حن: صخُذ, َو ٖلى هٖى

ى بسالٝ طل٪, ٞاإلاظمىم َى الٟاؾض, وؤما الصخُذ ٞال مظمت ُٞه بل َى مإمىع   , َو اؾض   ٞو

 .(1597)به(

م الغؤي وج٩ل٠ ال٣ُاؽ( : ٖىض ٢ى٫ البساعي )باب ما ًظ٦غ مً ط "الٟخذ"و٢ا٫ الخاٞٔ في 

ى ًهض١ ٖلى ما ًىا٤ٞ ٢ىله )باب ما ًظ٦غ مً طم الغؤي( ؤي: الٟخىي بما ًاصي بلُه الىُٓغ ) , َو

لى ما ًسالٟه, واإلاظمىمُ  الىوَّ  ٌَ  وؤقاع ب٣ىله )مً( بلى ؤنَّ  .بسالٞه مىه ما ًىظض الىوُّ  ٖو  بٗ

 
ُ
 الٟخىي بالغؤي ال ج
َ
ًُ ظ ى بطا لم  و٢ىله )وج٩ل٠  .ؤو ؾىت ؤو بظمإ اٍب مً ٦خ ض الىوُّ ىَظ م, َو

الشالزت واخخاط بلى ال٣ُاؽ ٞال ًخ٩لٟه بل ٌؿخٗمله ٖلى  ال٣ُاؽ( ؤي: بطا لم ًجض ألامىَع 

ؤوياٖه وال ًخٗؿ٠ في بزباث الٗلت الجامٗت التي هي مً ؤع٧ان ال٣ُاؽ, بل بطا لم ج٨ً الٗلت 

ضزل في ج٩ل٠  ال٣ُاؽ ما بطا اؾخٗمله ٖلى الجامٗت واضخت ٞلُخمؿ٪ بالبراءة ألانلُت, ٍو
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كخض الظم  ؤوياٖه م٘ وظىص الىو, وما بطا وظض الىو ٞسالٟه وجإو٫ ملخالٟخه قِئا بُٗضا, َو

 .(1598)(ُٞه إلاً ًيخهغ إلاً ٣ًلضٍ م٘ اخخما٫ ؤن ال ٩ًىن ألاو٫ اَل٘ ٖلى الىو

 }٢لذ: و٢ض ٢ا٫ البساعي في جمام جغظمت الباب اإلاظ٧ىع: "
ُ
٠٣ْ

َ
 ج
َ
َ٪ ِبِه  َما{ ال ج٣ل }َوال

َ
ـَ ل ِْ لَ

م  
ْ
ل {", زم عوي بةؾىاصٍ بلى ٖغوة ٢ا٫: حج ٖلُىا ٖبض هللا بً ٖمغو ٞؿمٗخه ٣ًى٫: ؾمٗذ ِٖ

ه مجهم م٘ ٢بٌ "الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٣ًى٫:  بن هللا ال ًجٕز الٗلم بٗض ؤن ؤُٖا٦مٍى اهتزاٖا ول٨ً ًىتٖز

ًلىن  ,ُٞب٣ى هاؽ ظها٫ ٌؿخٟخىن ُٟٞخىن بغؤحهم ,الٗلماء بٗلمهم , ٞدضزذ به "ًُٞلىن ٍو

 
َ
٣ٞالذ: ًا ابً ؤزتي اهُل٤ بلى ٖبض هللا  ٖبض هللا بً ٖمغو حج بُٗض  الىبي ملسو هيلع هللا ىلص, زم بنَّ  ػوَط  ٖاجكت

ٞاؾخصبذ لي مىه الظي خضزخجي ٖىه, ٞجئخه ٞؿإلخه ٞدضزجي به ٦ىدى ما خضزجي, ٞإجِذ ٖاجكت 

 بض هللا بً ٖمغو.٣ٞالذ: وهللا ل٣ض خٟٔ ٖ ,ٞإزبرتها, ٞعجبذ

٤ُ بحن آلاًت والخضًض في طم الٗمل بالغؤي): " الٟخذ"في  الخاٞٔ ٢ا٫  ,٢ا٫ بً بُا٫: الخٞى

 
ُ
آلاًت طمَّ ال٣ى٫َ بٛحر ٖلم, ٞسو به مً  هوَّ  مً اؾخيباٍ ألاخ٩ام: ؤنَّ  وبحن ما ٞٗله الؿل٠

الجهل, ولظل٪ ونٟهم ًٖ اؾدىاٍص بلى ؤنل, ومٗجى الخضًض طمُّ مً ؤٞتى م٘  ٍص ج٩لم بغؤي مجغَّ 

ُه }ً اؾخيبِ مً ألانل ل٣ىله بالًال٫ وؤلايال٫, وبال ٣ٞض ُمِضح َم 
َ
ىه
ُ
ِبُ

ْ
ْؿَخي ٌَ  ًَ ِظً

َّ
ِلَمُه ال َٗ

َ
ل

, ٞالغؤُي بطا ٧ان مؿدِىضا بلى ؤنٍل مً ال٨خاب ؤو الؿىت ؤو ؤلاظمإ ٞهى املخمىص, وبطا ٧ان {ِمْجُهْم 

 .(1599)(ال ٌؿدىض بلى شخيء مجها ٞهى اإلاظمىم

 ,ؾهل بً خى٠ُ ٢ا٫: ًا ؤحها الىاؽ اتهمىا عؤ٨ًم ٖلى صًى٨معوي البساعي بةؾىاصٍ بلى زم 

وما ويٗىا  ,ل٣ض عؤًخجي ًىم ؤبي ظىض٫ ولى ؤؾخُُ٘ ؤن ؤعص ؤمغ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖلُه لغصصجه

ىا ٖلى ٖىاج٣ىا بلى ؤمغ ًٟٓٗىا بال ؤْؾ   هَ ؾُٞى
ْ
ه ٚحر َظا ألامغ ًَ ل  .بىا بلى ؤمغ وٗٞغ

ًَ )٢ا٫ الخاٞٔ:  ص ٢ىله )اتهمىا عؤ ٨م ٖلى صًى٨م( ؤي: ال حٗملىا في ؤمغ الضًً بالغؤي املجغَّ

اج٣ىا الغؤي "ؾهل ولٟٓه:  ٢ى٫ِ  هدُى  مً الضًً. ٢ا٫: و٢ض ظاء ًٖ ٖمَغ  الظي ال ٌؿدىض بلى ؤنٍل 

ال . ؤزغظه البحه٣ي في اإلاضزل ٨َظا مسخهغا, وؤزغظه َى والُبري والُبراوي مُى "في صًى٨م

اتهمىا الغؤي ٖلى الضًً ٞل٣ض عؤًخجي ؤعص ؤمغ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بغؤَي اظتهاصا ٞىهللا ما آلى "بلٟٔ: 

 .(1600)("ختى ٢ا٫ لي عؾى٫ُ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: جغاوي ؤعضخى وجإبى ,وطل٪ ًىم ؤبي ظىض٫ ,ًٖ الخ٤
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مغ بً الخُاب وبن )و٢ا٫ ابً بُا٫:  ٧ان ًض٫ ٖلى طم الغؤي وخضًض ؾهل بً خى٠ُ ٖو

يا للىو, ٩ٞإهه ٢ا٫: اتهمىا الغؤي بطا زال٠ الؿىت, ٦ما و٢٘ ل٨ىه مسهىم  بما بطا ٧ان مٗاعِ 

 غَ لىا خُض ؤَم 
َ
  ا عؾى٫ُ ه

ُّ
بلى ؤلاخغام وؤعصها ال٣خا٫ لى٨مل وؿ٨ىا  ل ٞإخببىا الاؾخمغاَع هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالخدل

مُغ وه٣هغ ٖضوها, وزٟي ٖىا خُيئظ ما ْهغ  َى الظي ٦خب بلى  للىبي ملسو هيلع هللا ىلص مما خمضث ٣ٖباٍ, ٖو

ذ: "اهٓغ ما جبحن ل٪ مً ٦خاب هللا ٞال حؿإ٫ ٖىه ؤخضا, ٞةن لم ًدبحن ل٪ مً ٦خاب هللا  قٍغ

 ًَ ٪", َظٍ عواًت ؾُاع ٞاجب٘ ُٞه ؾىت عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, وما لم ًدبحن ل٪ مً الؿىت ٞاظتهض ُٞه عؤ

: ًٖ الك ذ ؤن ٖمغ ٦خب بلُه هدٍى و٢ا٫ في آزٍغ ٗبي, وفي عواًت الكِباوي ًٖ الكٗبي ًٖ قٍغ

ٞةن لم ٨ًً ٞبما في ؾىت عؾى٫ هللا, ٞةن لم ٨ًً ٞبما ٢طخى به  ,"ا٢ٌ بما في ٦خاب هللا

وال ؤعي الخإزغ بال زحرا ل٪", ٞهظا  ,الهالخىن, ٞةن لم ٨ًً ٞةن قئذ ٞخ٣ضم وبن قئذ ٞخإزغ

اص, ٞض٫ ٖلى ؤن الغؤي الظي طمه ما زال٠ ال٨خاب ؤو الؿىت, وؤزغط بً ؤبي ٖمغ ؤمغ باالظته

: "ٞةن  قِبت بؿىض صخُذ ًٖ بً مؿٗىص هدى خضًض ٖمغ مً عواًت الكِباوي, و٢ا٫ في آزٍغ

ب٪ بلى ما ال  ظاءٍ ما لِـ في طل٪ ٞلُجتهض عؤًه ٞةن الخال٫ بحن والخغام بحن ٞضٕ ما ًٍغ

ب٪"  .(1601)(ًٍغ

مً  غط البحه٣ي في اإلاضزل وبً ٖبض البر في بُان الٗلم ًٖ ظماٍٖت وؤز)٢ا٫ الخاٞٔ: 

ذ والكٗبي والىسعي بإؾاهَُض  ً وقٍغ بالغؤي املجغص,  ال٣ى٫ِ  طمَّ  ظُاٍص  الخابٗحن ٧الخؿً وبً ؾحًر

 
ُ
ه خضًض

َّ
جم٘ طل٪ ٧ل غة:  ٍو , ؤزغظه "ال ًامً ؤخض٦م ختى ٩ًىن َىاٍ جبٗا إلاا ظئذ به"ؤبي ٍَغ

حر   ٍ, وعظاله ز٣اث, و٢ض صدخه الىىوي في آزغ ألاعبٗحن.الخؿً بً ؾُٟان ٚو

ض ًٖ ٖمغ ٢ا٫:  ٤ الكٗبي ًٖ ٖمغو بً خٍغ بًا٦م "وؤما ما ؤزغظه البحه٣ي مً ٍَغ

ا ٣ٞالىا بالغؤي ًٞلىا  وؤصخاب الغؤي ٞاجهم ؤٖضاء الؿجن ؤُٖتهم ألاخاصًض ؤن ًدَٟٓى

ٟاله الخى٣َُب مً ٢ا٫ بالغؤي م٘ وظىص ال , ٞٓاَغ  في ؤهه ؤعاص طمَّ "وؤيلىا  ىو مً الخضًض, إٚل

َٖ ا ًالم, وؤولى مىه باللىم َم ظٖلُه ٞه ل بما ٖاعيه مً الغؤي وج٩ل٠ لغصٍ مِ ً ٖٝغ الىو و

ل, وبلى طل٪ ؤلاقاعة ب٣ىله في الترظمت )وج٩ل٠ ال٣ُاؽ(, وهللا ؤٖلم  .(1602)(بالخإٍو

لي وا الغؤيِ  في طّمِ و٢ا٫ ابً جُمُت: ) شمان ٖو بً ٖباؽ وابً ٖمغ آزاع  مكهىعة ًٖ ٖمغ ٖو

م، و٦ظل٪ ًٖ الخابٗحن بٗضَم بةخؿان، ٞحها بُاُن ؤنَّ  حَر   ٚو
َ
دغم  ألازظ بالغؤي ًدلل الخغام ٍو

٣َهض بها اظتهاُص الغؤي ٖلى ألانى٫ مً ال٨خاب  ومٗلىم   ,الخال٫ ًُ ؤن َظٍ آلازاع الظامت للغؤي لم 
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ٍَ  لم جىظض في ٦خاب وال ؾىت وال بظمإ والؿىت وؤلاظمإ في خاصزٍت  ِٗغٝ ألاقبا ٌَ والىٓاثغ  ممً 

٣َْه مٗاوي ألاخ٩ام, ٣ُِٞـ ٢ُاَؽ  ِٞ حٗلُل وجإنُل ٢ُاؾا لم ٌٗاعيه  حكبُه وجمشُل ؤو ٢ُاَؽ  و

ؤصلت ظىاػ َظا اإلاٟتي لٛحٍر والٗامل لىٟؿه ووظىبه ٖلى الخا٦م وؤلامام  ما َى ؤولى مىه، ٞةنَّ 

 
ُ
 ؤقهُغ مً ؤن ج

َ
م  ال٣ُاؽ جدلُل  إلاغ َىا، ولِـ في َظا ظ٦ إلاا خلله  ا خغمه هللا ؾبداهه, وال جدٍغ

دغم الخال٫ ما ٖاعى ال٨خاَب  والغؤي الظي حهضم ؤلاؾالمَ  هللا, وبهما ال٣ُاُؽ  دلل الخغام ٍو  ٍو

 
ُ
زم مسالٟخه لهظٍ ألانى٫ ٖلى . ألامت، ؤو مٗاوي طل٪ اإلاٗخبرة والؿىت، ؤو ما ٧ان ٖلُه ؾل٠

بضون ؤنٍل آزغ, ٞهظا ال ٣ً٘ ِمً مٍٟذ بال ٢ؿمحن: ؤخضَما: ؤن ًسال٠ ؤنال مسالٟت ْاَغة 

ٌُ الؿجن  ُمه, ٦ما َى الىا٢٘ مً ٦شحٍر مً ألاثمت, لم ًبلٛهم بٗ
ْ
ل ِٖ ه 

ْ
ٛ
ُ
ْبل ًَ بطا ٧ان ألانُل مما لم 

ا زُإ, وؤما ألانى٫ اإلاكهىعة ٞال ًسالٟها مؿلم  زالٞا ْاَغا مً ٚحر مٗاعيٍت بإنٍل  ٞسالَٟى

ٌُ اإلاكهى  ى آزغ ًٞال ًٖ ؤن ًسالٟها بٗ ٍل َو عًٍ بالٟخُا. الشاوي: ؤن ًسال٠ ألانل بىىِٕ جإٍو

غاعي ُٞه مجغص اللٟٔ  ُٞه مسُئ, بإن ًً٘ الاؾَم ٖلى ٚحر مىيٗه، ؤو ٖلى بٌٗ مىيٗه, ٍو

 .(1603)(صون اٖخباع اإلا٣هىص واإلاٗجى ؤو ٚحر طل٪

و٢ا٫ ابً ٖبض البر: )وؤما ما عوي ًٖ الؿل٠ في طم ال٣ُاؽ ٞهى ٖىضها ٢ُاؽ  ٖلى ٚحر 

غَ ؤن ًُ , )و٢ا٫ ظمهىع الٗلماء وؾاثغ ال٣ٟهاء في َظٍ آلازاع وما ٧ان (1604)ص به ؤنل(ل، ؤو ٢ُاؽ  

في صًً هللا بالًٓ, ؤال جغي بلى ٢ى٫ مً  ٖلى ٚحر ؤنل، وال٣ى٫ُ  مشلها في طم ال٣ُاؽ: بهه ال٣ُاُؽ 

ممً  ٍض ال ًجىػ ٖىض ؤخ ٢ا٫ مجهم: ؤو٫ مً ٢اؽ ببلِـ, عص ؤنل الٗلم بالغؤي الٟاؾض, وال٣ُاُؽ 

مً ال٨خاب  ٢ا٫ به بال في عص الٟغوٕ بلى ؤنىلها، ال في عص ألانى٫ بالغؤي والًٓ، وبطا صر الىوُّ 

ُهُم }والىٓغ,  وألازغ بُل ال٣ُاُؽ 
َ
ىَن ل

ُ
٩ ًَ ْن 

َ
ْمًغا ؤ

َ
ُه ؤ

ُ
ُ َوَعُؾىل

َّ
ى اَّلل طخَ

َ
ا ٢

َ
 ُمْاِمَىٍت ِبط

َ
ًٍ َوال ْاِم

ُ
اَن إلِا

َ
َوَما ٧

 
ُ
ِخَحَرة

ْ
ى الٗالِ  ؤنٍل  آلاًت، وؤيُّ  {ال م بما زل٤ مىه ؤ٢ىي مً ؤمغ هللا حٗالى إلبلِـ بالسجىص، َو

  آصمَ 
َ
 وما ز
َ
ً ؤن ًإمٍغ مِ  لِؿذ بماوٍٗت  مىه ببلِـ، زم ؤمٍغ بالسجىص له ٞإبى واؾخ٨بر لٗلٍت  ٤َ ل

 ًَ ه ال 
ُ
ل
ْ
للصخيء بد٨م  ٖلى ألانى٫ والخ٨ُم  وال ًجىػ, وؤما ال٣ُاُؽ  لُّ ِد هللا بما ٌكاء؟ ٞهظا وِمش

ٞ , ساِل٠ ُٞه ؤخض  مً الؿل٠، بل ٧لُّ مً عُ هٓحٍر ًُ ال٣ُاؽ ٢ض ُوِظض له  وي ٖىه طمُّ هظا ما لم 

٠ للؿل٠ في ال٣ُاُؽ الصخُذ مىهىنا, ال ًضٞ٘ َظا بال ظاَل  ؤو مخجاَل مسالِ 

 .(1605)ألاخ٩ام(
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٢ض ظاء ًٖ الصخابت عضخي هللا ٖجهم مً اظتهاص الغؤي وال٣ى٫ بال٣ُاؽ ٖلى ): ؤًًاو٢ا٫ 

 . (1606)(ٍ, وؾتري مىه ما ٨ًٟي في ٦خابىا َظا بن قاء هللا حٗالىضمها ما ًُى٫ ط٦غُ ألانى٫ ٖىض ٖ

زم ال٣ُاؽ آِزغا, بط بهما ًلجإ بلُه ٖىض ٖضم )جغجِب ألاصلت: بُان و٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى في 

ٗخبر ألاقباٍ مجها, ٖلى ما مطخى ٖلُه ٖمُل   َظٍ ألانى٫ في الىاػلت, ِٞؿخيبِ مً صلُلها, َو

ُٖ بَٗض ً الصخابت وَم   .(1607)(م مً مظَبهم ؤظمٗحنلِ َم مً الؿل٠ اإلاغيُحن و

 ): " اإلا٣ضمت"و٢ا٫ ابً زلضون في 
َ
ها في َغ١ اؾخضال٫ الصخابت والؿل٠ بال٨خاب غْ هٓ

 ٍَ ىاْغون ألامشا٫َ  والؿىت ٞةطا َم ٣ًِؿىن ألاقبا ٍٕ مجهم  باألقباٍ مجهما, ٍو باألمشا٫ بةظما

ًِ  وحؿلُِم  ا مً الىا٢ٗاث بٗضٍ نلىاث هللا وؾالمه ٖلُه لم ٦شحر  هم لبٌٗ في طل٪, ٞةنَّ بٗ

 ٍٍ ا بما هو ٖلُه بكغو ا بما زبذ وؤلخ٣َى في طل٪ ؤلالخا١  جىضعط في الىهىم الشابخت, ٣ٞاؾَى

 
ُ
هللا حٗالى ٞحهما  خ٨َم  ر جل٪ اإلاؿاواة بحن الكبحهحن ؤو اإلاشلحن ختى ٌٛلب ٖلى الًٓ ؤنَّ ّدِ َص ج

ُا بةظماٖهم  ى عاب٘ ألاصلتواخض, وناع طل٪ صلُال قٖغ ى ال٣ُاؽ, َو  .(1608)(ٖلُه, َو

لم ظغا اؾخٗملىا اإلا٣اًِـ في  ال٣ٟهاءُ )٢ا٫ اإلاؼوي: و  مً ٖهغ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بلى ًىمىا َو

, وهٓحر الباَل باَل, خ٤ٌّ  الخ٤ِّ  هٓحَر  ال٣ٟه في ظمُ٘ ألاخ٩ام مً ؤمغ صًجهم، ٢ا٫: وؤظمٗىا ؤنَّ 

 .(1609)(اؽ, ألهه الدكبُه باألمىع والخمشُل ٖلحهاٞال ًجىػ ألخٍض به٩اُع ال٣ُ

حَزاَن و})و٢ا٫ ابً جُمُت:  ِ
ْ
َخ٤ِّ َواإلا

ْ
٨َِخاَب ِبال

ْ
َؼ٫َ ال

ْ
ه
َ
ِظي ؤ

َّ
ُ ال

َّ
{, ٞال٨خاب َى الىو, واإلاحزان اَّلل

 
 
ت ٤ بحن  َى الٗض٫, وال٣ُاؽ الصخُذ مً باب الٗض٫, ٞةهه حؿٍى بحن اإلاخمازلحن وجٍٟغ

 .(1610)(املخخلٟحن

ٗخه ؾبداهه ؤنَّ )٣ُم: و٢ا٫ ابً ال خ٨م الصخيء خ٨م مشله، ٞال جٟغ١  و٢ض اؾخ٣غث قَغ

 
َ
ٗخه بحن مخمازلحن ؤبضا، وال ججم٘ بحن مخًاصًً، ومً ًْ زالٝ طل٪، ٞةما ل٣لت ٖلمه  قَغ

 
ُ
ت الخماز ٗت، وبما لخ٣هحٍر في مٗٞغ ٗخه ما لم ًجز٫ به  ِل بالكَغ والازخالٝ، وبما ليؿبخه بلى قَغ

 ؾلُاها، بل ٩ًىن مً آ
َ
ضله ْهغ ز  عاء الغظا٫، ٞبد٨مخه ٖو
ْ
 ٣ُ ل

َ
ه، وبالٗض٫ واإلاحزان ٢ام ُٖ غْ ه وق

٤ بحن املخخلٟحن الخل٤ُ  ى الدؿىٍت بحن اإلاخمازلحن، والخٍٟغ ، َو  .(1611)(والكٕغ
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 صًيىا ٖامٌّ  ال٣ُاؽ ؤنل  مً حجج الضًً, ألنَّ ):  "خاقُت الخى٣ُذ"و٢ا٫ ابً ٖاقىع في 

 وصاثم.

ا ٖمىُمه ٞبىو } عْ ؤمَّ
َ
اِؽ َوَما ؤ  ِللىَّ

ً
ت
َّ
اٞ
َ
٧ 

َّ
َىا٥َ ِبال

ْ
 و٢ض جإ٦ض ْهىُع  ,ٖام "الىاؽ"ٞةن  {,َؾل

 
ْ
  صاللخه ٖلى الاؾخٛغا١ بط
ُ
ِ ؤ
ّ
 }ب٣ىله  َض ٦

ً
ت
َّ
اٞ
َ
ل ٞحهما بهُٛت ال٣هغ,  اخخما٫ٍ  ٢ض اهخٟى ٧لُّ  {٧ وجإٍو

 مدل في خالت الغؾالت ال ألنل وظىصَا, ألنَّ  ٞةهه إلاا ٧ان ٢هغا بياُٞا جبحن ؤهه لغص اٖخ٣اٍص 

ًُ  ,"بال"ال٣هغ َى ما بٗض  ًُغؤ بٗض حؿلُم ؤنل الغؾالت بال اٖخ٣اص ؤجها  خهىع اٖخ٣اص  وال 

ا َى الظي  َغ ظا الظي الح لىا في ج٣ٍغ م, َو ت وهدَى زانت بالٗغب ٦ما ٢الخه الحهىص اإلاِؿاٍو

ِ وؤما صوامه ٞبىو } .ماءٖغيذ في آلاًت لبٌٗ الٗل جىضٞ٘ به جى٢ٗاث  
َّ
ًْ َعُؾى٫َ اَّلل ٨ِ

َ
َم  َول

َ
اج
َ
َوز

حَن  ِ
ُّ ِب  {.الىَّ

  صَ والٗمىم والضوام ٣ًخًُان ججضُّ 
ُ
ب الٗهىع ألاخ٩ام ٖلى ازخالٝ ؤخىا٫ ألا٢ىام وحٗا٢

 
َ
 وألاًام, وبطا ا٢خهغها ٖلى ال٨خاب والؿىت الصخُدت وظضهاَما مخىاَُحن, ووظضها الخىاصر

  لخُٗلذ ؤخ٩ام   مخىاَُت, ٞلى لم ٨ًً ال٣ُاُؽ  ٚحَر 
 
بلى  , ؤو و٧ل الىاُؽ ألقُاء ٦شحرة ٦شحرة

 ٤ ٍٝ ل٩ّلٍ مً الضوام والٗمىم, ٞخٗحن ؤال ٍَغ قهىاتهم, ؤو اخخُج بلى ججضًض عؾالت, و٧ل طل٪ مىا

لخد٨ُم الكٕغ ُٞما لم ًىو ٖلُه بال بةزباث خ٨م ما هو ٖلُه ألقبه ألاقُاء به في ٖلت 

 
ُ
اب اإلا٣انض ٖلى ؤن ٧لَّ ٕغ ألظلها, الجٟا١ ال٣ٟهاء الظي خ٩اٍ ٖجهم الكاَبي في ٦خالخ٨م التي ق

 
 
 ٖلُه, ومغظ٘ طل٪ للمهلخت واإلاٟؿضة وعجخاجهما وجإ٦ضَما  خ٨م قغعي له خ٨مت

ُ
هي الباٖض

ت والخلمؿاوي وألابُاعي  ؤو يٟٗهما, جًٟال مً هللا وع٣ٞا بٗباصٍ ٦ما نىبه آلامضي وابً ٖٞغ

 .(1612)(والكاَبي

ٗت"و٢ا٫ في ٦خاب  في ٢بى٫ ألاخ٩ام لل٣ُاؽ  ال ؤخؿب إلاً ًخُغ٢ه ق٪ٌّ ): " م٣انض الكَغ

ٗت، وال ؤٖضٍ بال ٖا٦ٟا ٖلى جل٣ي الجؼثُاث اإلاإزىعة صون قٗىعٍ   خؿابا مً ؾٗت الىٓغ في الكَغ

لهىع وؤٖما٫  بجهاث الاجداص بحن مخمازلها في ألاخ٩ام، وال ؤخؿبه بال مخدحرا ٖىض جُلب ؤخ٩اٍم 

ه مًُغا لل٣ُاؽ، وبطا اٞخ٣ض ض هَٟؿ لها، وؤهه ال ًلبض بال ؤن ًج ٚحِر زابخت في آلازاع ؤخ٩ام  

اتها ٢ض ؤ٦ؿب ٣ٞهاَء ألامت ٣ًُىا  هَٟؿه وظض هَٟؿه ٢ض ٢اؽ, ٞةنَّ  ٗت في جهٞغ اؾخ٣غاء الكَغ

ث في ظيـ خ٨م مً ألاخ٩ام ظؼثُاث مخ٩ازغة بال ولخل٪ الجؼثُاِث  اقترا٥  في ون٠ٍ  بإجها ما ؾىَّ

 ًخٗحن ٖىضَم ؤن ٩ًىن َى مىظب بُٖاِئها ُخ 
ْ
 ال, ومِ ا مخمازًم ٨

َ
اؾخ٣ام لهم مً ٖهض  مَّ ً ز

 ٌَ ـَ  الصخابت بلى َلم ظغا ؤن ٣ًِؿىا بٗ ىا باإلا٣ِؿت هٟ ألاخ٩ام  ألاقُاء ٖلى بٌٗ، ُٞىَى

                                              

 154 - 2/153( خاقُت الخى٣ُذ 1612)
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ٍِ  التي ؤهبئىا ؤجها ؾبُب الشابخت بالكٕغ للم٣ِـ ٖلحها في ألاوناٝ   الخ٨م، وؤجها م٣هىصُ  هى

 
ُ
بت ؾمُ الكإع مً ؤخ٩امه, ٞةن ٧اهذ جل٪ ألاوناٝ ُت ٢ٍغ ىاَا ٖلال مشل ؤلاؾ٩اع، وبن ٖٞغ

بت مشل خٟٔ ال٣ٗل، وبن ٧اهذ ٧لُاث ٖالُت ؾمُىاَا  ٧اهذ ٧لُاث ؾمُىاَا م٣انض ٢ٍغ

ان مهلخت ومٟؿضة, م٣انض ٖالُت  .(1613)(وهي هٖى

ٌَ  الٗلُم ٢ا٫ ابً جُمُت: )ولهظا  اؾضٍ مً ؤَظّلِ الٗلىم, وبهما  ٝ طل٪ ٗغِ بصخُذ ال٣ُاؽ ٞو

 ً ٧ان زبحرا بإؾغاع الكٕغ ومَم 
ُ
ٗت ؤلاؾالم مً املخاؾً التي  ٣انضٍ وما اقخملذ ٖلُه قَغ

جٟى١ الخٗضاص وما جًمىخه مً مهالر الٗباص في اإلاٗاف واإلاٗاص وما ٞحها مً الخ٨مت البالٛت 

 .(1614)والغخمت الؿابٛت والٗض٫ الخام(

ٌَ مً الفغوٕ ) بدث  ( في صزٌى الغلِ ٖلى مً ٌؿخيخج ألانى

 ًٖ اإلا٣انض واإلاهالر بابن في ٦شحرا مً الخاثًح م ؤنَّ اٖلزم 
ً
, ًظ٦غون ظؼثُاٍث مإزىعة

ىن مجها ؤنال ٧لُا في  , وج٩ىن جل٪ الٟغوٕ مدخِملت َظا الباببٌٗ ٦باع الصخابت, زم ًىتٖز

٣ت ٚحُر   ؤزغي ٚحر ما ط٦غوٍ, و٢ض ؤقغث في ٦خابي "الجىاَغ اإلاًُت" بلى ؤن َظٍ الٍُغ
َ
 إلاأِزظ

 مت, وطل٪ بيؿبت ؤنى٫ٍ لهم ال ٣ًىلىن بها.بط ٨ًثر ٞحها الٛلِ ٖلى ألاثمغيُت, 

: )٢ا٫ الكُش ؤبى خامض: ْاَُغ ٢ى٫ِ الكاٞعي " البدغ املخُِ"٢ا٫ الؼع٦صخي في و٢ض 

ى الصخُُذ مً اإلاظَب، و٢ا٫  ٣ًخطخي ؤنَّ  ألامَغ ٖلى الترادي ٖلى خؿب ما ٢اله في الدج، َو

ى  ٍُ بلى ٢ى٫ الكاٞعي, َو ْؼُو َٖ ٗاجه بال٣ٟه وبن لم بمام الخغمحن وابً ال٣كحري:  الالث٤ُ بخَٟغ

اجه في ألانى٫. و٢ا٫ ابً بَ  هّغِح به في مجمٖى ان في "الىظحز"ًُ ى٣َْل ًٖ الكاٞعي وال ؤبي  َغ ًُ : لم 

٣ِل ٖجهما,خىُٟت ه٣ل  في اإلاؿإلت، وبهما 
ُ
هما جض٫ ٖلى ما ه ُٖ  في ه٣ل اإلاظاَب،  ٞغو

 
ظا زُإ ٢ا٫: َو

 بط 
ُ
ُٕ ج  .(1615)(بنى ٖلى ألانٌى ال الٗىـالفغو

: )اٖلم ؤن بمام الخغمحن ٦شحرا ما ٌؿخيخج مً ال٣ٟه مظََب  "ؾالؾل الظَب"و٢ا٫ في 

الكاٞعي في ؤنى٫ ال٣ٟه ٣٦ىله: بن الكاٞعي ًغي ؤن ال٣غاءة الكاطة لِؿذ بذجت ؤزظا مً 

 َ٘  : الٟغوٕ مدىت ألانى٫." الجهاًت"في ٦ٟاعة. و٢ا٫ في ٦خاب الغظٗت مً  ٖضم بًجابه الخخاب

ٞعي في ٦خاب الُهاعة ًٖ ال٣اضخي الخؿحن و٢ض ٕٞغ ٢ىلحن ٖلى وظهحن, و٢ض و٢ا٫ الغا

 ىَظ ًُ 
ُ
٣ت ظٍ ٍَغ الخىُٟت في ٦خبهم ألانىلُت,  ض الخالٝ في ألانى٫ مً الخالٝ في الٟغوٕ, َو

                                              

ٗت )م ( 1613)  (313م٣انض الكَغ

 20/583( مجمٕى الٟخاوي 1614)

 3/328البدغ املخُِ ( 1615)
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ُِّ وٍُ  لت غحرُ ألانىلُت,  ون مجها ال٣ىاَٖض ُض ٣ كاثال  ًجىػ ؤن ًىىن الفلُهُ , ٞةهه مغيُت وهظه الٍُغ

 آزَغ ا٢خطخى ٖىضٍ ال٣ى٫َ بظل٪. لي وال ًلٌى بمالػمه في الفغوٕ إلاٗاعٍى باإلاضعن ألانى 

ان  ًُ  - "الىظحز"في  -و٢ا٫ ابً بَغ ل ًٖ ى٣َ في ج٨غاع ألامغ َل ٣ًخطخي الٟىع ؤم ال ؟ : لم 

, وهظا زُإ في هلل اإلاظاهبالكاٞعي وؤبي خىُٟت هوٌّ في طل٪, ول٨ً ٞغوٖهم جض٫ ٖلى طل٪, 

َٕ  فةن     الفغو
ُ
ٌُ  بنى ٖلىج ْبِن  ناخَب  , ٞلٗلَّ ٖلى الفغوٕ ألانٌى وال جبنى ألانى ًَ اإلا٣الت لم 

ه ٖلى َظا ألانل وبهما بىاَا ٖلى ؤصلٍت 
َ
ٌُ زانت,  مؿاثل مً  ض ٖلُه في هثحرٍ ٗخمَ وهى ؤنل  

 .(1616)(اإلاؿاثل الضًيُت

ى مً ٦باع الكاُٞٗت وؤصخاب الىظٍى ٖىضَم  -ال٣اضخي خؿِىا  ٢لذ: ولهظا ٞةنَّ   -َو

ٗؼو ال٣ى٫َ بالترادي في زهىم الدج إلاضع٥ زام,  بإن ألامَغ  ى٫َ ًصدر ال٣ ًُٟض الٟىعٍت, َو

: بهه )ٌٗجي ال٣ى٫ بإن  : )٢ا٫ ال٣اضخي الخؿحن في باب الدج مً "حٗل٣ُه"" البدغ املخُِ"ٟٞي 

ػها جإزحَر الدج بضلٍُل مً ألامغ ٣ًخطخي الٟىع( الصخُُذ مً مظَبىا, ٢ا٫:  وبهما حى 

 .(1617)(زاعج

 في اإلاضع٥ ال٨لي.ٞإهذ ج
ً
 غي ؤن مسالٟت الٗاِلم في اإلاؿإلت الجؼثُت ال حؿخلؼم مسالٟت

٣ت اؾخيخاط ألانى٫ مً الٟغوٕ ؤه٪ جغي في  ت "ولهظا ٧ان مً ٚغاثب ٍَغ اإلاىؾٖى

ه: )في مؿإلت َل ًجب الدج ٖل "ال٣ٟهُت م  –اؾخض٫ الكاُٞٗت ى الٟىع ؤم ال؟ ما ههُّ َو

ِ ؤن ألامغ بالدج في ٢ىله حٗالى: } -وَمً مٗهم بما ًلي: ؤ  –ال٣اثلىن بٗضم الىظىب ٖلى الٟىع 
َّ
َوَّلِل

ِذ  ِْ َب
ْ
اِؽ ِحجُّ ال ى الىَّ

َ
ل َٖ 

َ
َُ ًٖ حُٗحن  ٤  { مُل  ؤصاٍئ في ؤي و٢ذ، ٞال ًشبذ ؤلالؼامُ  رُّ ِص الى٢ذ، ٞ

وهظا بىاء ٖلى َظا ج٣ُُض  للىو، وال ًجىػ ج٣ُُضٍ بال بضلُل، وال صلُل ٖلى طل٪.  بالٟىع، ألنَّ 

 .(1618)(ٖلى الفىع ؤو للتراخي ألامغَ  لخالف ؤن  ا

ه "جهاًت الؿى٫ "زم جغي في 
َ
: )ألامغ املجغص ًٖ ال٣غاثً بن ٢لىا: بهه ًض٫ ٖلى لئلؾىىي ٢ىل

؟ خ٩ى اإلاهى٠ الخ٨غاع ٞهل ًض٫ ٖلى الٟىع ؤم الالخ٨غاع ص٫ ٖلى الٟىع، وبن ٢لىا: ال ًض٫ ٖلى 

 ُٞه ؤعبٗت مظاَب, ٢ا٫: 
ُ
, ولهظا ٢ا٫ (1619)(ظه اإلاؿإلت هالُمهم في الدجالخالف في ه وميكإ

                                              

ان في ٦خابه 91 - 89ؾالؾل الظَب )م ( 1616)  150 - 1/148 "الىنى٫ بلى ألانى٫ "( , و٦الم ابً بَغ

 3/326البدغ املخُِ ( 1617)

دُت ( 1618) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  17/25اإلاىؾٖى

   427 - 1/426جهاًت الؿى٫ لئلؾىىي ( 1619)

 



 

 492 

اإلاإمىع به ٖلى الٟىع ٣ُٖب ألامغ,  ألامغ اإلاُل٤ ٣ًخطخي َٞٗل ) " :الٗضة"ال٣اضخي ؤبى ٌٗلى في 

ظا ْاَُغ   .(1620)(ألهه ٣ًى٫: الدج ٖلى الٟىع  -عخمه هللا-٦الم ؤخمض  َو

ا, وف ي ألانى٫ ظٗلذ ٟٞي ال٣ٟه ُظٗلذ اإلاؿإلت ألانىلُت ؤنال واإلاؿإلت ال٣ٟهُت ٖٞغ

ظا ٖحُن الضوع املخا٫. ا, َو  مؿإلت ال٣ٟه ؤنال ومؿإلت ألانى٫ ٖٞغ

ا ازخلٟىا في الىاسخ بطا هؼ٫, َل ٩ًىن وسخا في خ٤ مً لم ًبلٛه؟ و٢ا٫
َّ َ
ؤبى  ولهظا إلا

في الى٦ُل: "ًىٗؼ٫ بٗؼ٫  –ٌٗجي ؤلامام ؤخمض  –الخُاب: )ًخسغَّط ؤن ٩ًىن وسخا, بىاًء ٖلى ٢ىله 

ج صوعي: )" مسخهغ الغويت"٢ا٫ الُىفي في , (1621)لم ٌٗلم"( اإلاى٧ل وبن ى جسٍغ (, ٢ا٫ في َو

ج ؤبي الخُاب لهظٍ اإلاؿإلت ٖلى مؿإلت اوٗؼا٫ الى٦ُل ًلؼم مىه الضوع, ألنَّ : )" قغخه"  ؤي: جسٍغ

ُتَظٍ اإلاؿإلت  ٕ   ,ؤنىلُت، ومؿإلت ٖؼ٫ الى٦ُل ٖٞغ الٗاصة  ألنَّ  ,ٖلى مؿإلت اليسخ ٞهي ٞغ

ج الٟغو  ْظىا َظا ألانَل اإلاظ٧ىع في اليسخ ٖلى الٟٕغ اإلاظ٧ىع في  ,ٖلى ألانى٫  ُٕ جسٍغ ٞلى زغَّ

ُٞهحر مً باب جى٠٢ الصخيء ٖلى  ,٠٢ ألانل ٖلى الٟٕغ اإلاخى٠٢ ٖلُهالى٧الت، لؼم الضوع، لخى 

 .(1622)(هٟؿه بىاؾُت

ـِ زم مِ   خالٟت في اإلاؿإلت الجؼثُت ال حؿخلؼم املً ٧ىن ما ج٣ضم مِ  ً ظي
َ
اإلاضع٥  في املخالٟت

 اإلاال٨ُت للجمهىع ال٨لي: 
ُ
٢ىلهم بى٣ٌ الىيىء بالك٪ في الخضر, م٘ اجٟا١ ال٩ّلِ ٖلى و مسالٟت

ل ال٣اٖضة ٖلى  ل٨ً, و (ال٣اٖضة اإلاكهىعة )ال٣ُحن ال ًؼو٫ بالك٪ خهل الخالٝ في ظهت ججًز

ن, و٢ض بحن طل٪ ال٣غافي في ٦خاب "الظزحرة",  ُٞه لِـ  ٧لُّ مك٩ى٥ٍ ): خُض ٢ا٫َظا الٟٕغ اإلاٗحَّ

جب اٖخباُع    ألانل الؿاب٤ ٖلى الك٪, ٞةْن  بمٗخَبر, ٍو
َ
 ق٨
ْ
٨ 

ُ
ب, ؤو في ىا في الؿبب لم ه غجب اإلاؿبَّ

 
ُ
 الكٍغ لم ه

َ
٘  ٖليها ال جيخلٌ, الخ٨م,  ٠ِ ىْ غجب اإلاكغوٍ, ؤو في اإلااو٘ لم ه فهظه اللاٖضة مجَم

 
ُ
هللا ٣ًى٫: الُهاعة عخمه  , ٞالكاٞعيُّ لهابحن الٗلماء في وحه اؾخٗما وبهما وك٘ الخالف

 ,ً ى, ٞيؿخصخبها, مال٪ عخمه هللا ٣ًى٫: قٛل الظمت بالهالة مخ٣َُّ
ً
ىت, واإلاك٩ى٥ ُٞه ملػ مخ٣َُّ

ًدخاط بلى ؾبب مبرت, والك٪ في الكٍغ ًىظب الك٪ في اإلاكغوٍ, ٣ُٞ٘ الك٪ في الهالة 

خصخب قٛل الىا٢ٗت بالُهاعة اإلاك٩ى٥ ٞحها, وهي الؿبب اإلابرت, واإلاك٩ى٥ ُٞه ملػى, ِٞؿ

 .(1623)الظمت(

                                              

   1/281الٗضة في ؤنى٫ ال٣ٟه ( 1620)

 1/256عويت الىاْغ ( 1621)

 310 - 2/309( قغح مسخهغ الغويت 1622)

 1/219الظزحرة ( 1623)
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بغص الخضًض املخال٠ لل٣ُاؽ ببٌٗ آلازاع  َمً ٢ا٫ً َظا ؤًًا ؤهه إلاا اؾكهض ومِ 

ؼ٢ا٫  ,الؿلُٟت   ٖبض الٍٗؼ
ُ
َم زبَر الىاخض ٦ِ البساعي: )وؤما ما ط  ٖاعيٍت  فظلً ألؾباٍب غ ِمً عّصِ

 .(1624)(ال لترحُدهم اللُاَؽ ٖلُه

لم ًلخٟخىا بلى ال٣ُاؽ وال  بطا ظاءَم الخبُر و٢ض ٧ان الصخابت الخابٗىن و٢ا٫ الكى٧اوي: )

ه ٚحُر صخُذ، ًىٓغوا ُٞه، وما عوي ًٖ بًٗهم مِ  ًُ ً ج٣ضًم ال٣ُاؽ في بٌٗ اإلاىاًَ ٞبٗ

 ًَ ( الخبُر  ِذ شبُ وبًٗه مدمى٫  ٖلى ؤهه لم  م ال٣ُاَؽ بىظٍه مً الىظٍى  .(1625)ٖىض مً ٢ضَّ

 
ُّ
 ِٟ ومىه ؤًًا ما جإِزٍغ اإلاٗتزلت ًٖ بٌٗ الصخابت مً جى٢

َ
ىٍت  هم في ؤخاصًض َُّ مً  مٗ

 
ً
  ؤخاصًض آلاخاص, ِٞؿخيخجىن مً طل٪ ٢اٖضة

ُ
ها ٖضم حجُت آلاخاص في ألاخ٩ام, ٧لُت خانل

 والخد٤ُ٣ ؤن الخى٠٢ في جل٪ ألاخاصًض املخهىنت له وظٍى ؤزغي ٚحر ما ٢غعجه اإلاٗتزلت.

ي: )وللمٗتزلت في عص زبر الىاخض ُحَجج: مجها ٢هت طي الُضًً، و  ٧ىن الىبي ٢ا٫ الؿَُى

ملسو هيلع هللا ىلص جى٠٢ في زبٍر ختى جابٗه ٖلُه ٚحُرٍ، و٢هت ؤبي ب٨غ خحن جى٠٢ في زبر اإلاٛحرة في محرار 

الجضة ختى جابٗه دمحم بً مؿلمت، و٢هت ٖمغ خحن جى٠٢ ًٖ زبر ؤبي مىسخى في الاؾدئظان 

 ختى جابٗه ؤبى ؾُٗض.

ه:  ِ
ّ
 وؤظُب ًٖ طل٪ ٧ل

ْمُغ ٞإما ٢هت طي الُضًً، ٞةهما خ
َ
؛ ألهه ؤزبٍر ًٖ ٞٗله ملسو هيلع هللا ىلص، وؤ هل الخى٠٢ في زبٍر

، بل ولى بلٛىا خض الخىاجغ، ٞلٗله بهما جظ٦غ ٖىض بزباع  الهالة ال ًغظ٘ اإلاهلي ُٞه بلى زبر ٚحٍر

, و٢ض بٗض ملسو هيلع هللا ىلص عؾله واخضا واخضا بلى اإلالى٥ ووٞض ٖلُه آلاخاص مً ال٣باثل ٞإعؾله بلى  ٚحٍر

م ٖىه م٘ ٖضم اقتراٍ الخٗضص.  ٢باثلهم، و٧اهذ الدجت ٢اثمت بةزباَع

 
ً
اصة في الخىز٤ وؤما ٢هت ؤبي ب٨غ ٞةهما جى٠٢ بعاصة ِبَل زبَر ٖاجكت وخَضَا (1626)للٍؼ

َ
، و٢ض ٢

 في ٢ضع ٦ًٟ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص.

 

 

                                              

 ٦2/378ك٠ ألاؾغاع ( 1624)

 1/152 بعقاص الٟدى٫ ( 1625)

ٞغوي بً  ,و٧ان ؤو٫ مً اخخاٍ في ٢بى٫ ألازباع: ) 1/9 "جظ٦غة الخٟاّ"ظا ٢ا٫ الظَبي في جغظمخه مً ( وله1626)

ب ؤن الجضة ظاءث بلى ؤبي ب٨غ جلخمـ ؤن جىعر ٣ٞا٫: ما ؤظض ل٪ في ٦خاب هللا قِئا وما ٖلمذ  ,قهاب ًٖ ٢بُهت بً طٍو

٣ٞا٫ له: َل  , ٌُٗحها الؿضؽهللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٣ٞام اإلاٛحرة ٣ٞا٫: خًغث عؾى٫َ  لىاَؽ زم ؾإ٫ ا ,ؤن عؾى٫ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ط٦غ ل٪ قِئا

 ٞإهٟظٍ لها ؤبى ب٨غ هنع هللا يضر( اَـ . )ػ( ,مٗ٪ ؤخض؟ ٞكهض دمحم بً مؿلمت بمشل طل٪
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َٖ  وؤما ٢هت ٖمغ ٞةنَّ  ٣َِب به٩اٍع ٖلُه عظى َٖ ه، ٞإعاص ؤبا مىسخى ؤزبٍر بظل٪ الخضًض 

ت مً املجىؽ، وفي الغظٕى (1627)في طل٪ َذ الخشبُّ  ًِ ٖٝى وخَضٍ في ؤزظ الجٍؼ ِبَل زبَر اب
َ
، و٢ض ٢

م( امغؤةِ  ًٖ البلض الظي ٞحها الُاٖىن، وزبَر الطخا٥ بً ؾُٟان في جىعٍِض  ُْ
َ
ق
ُ
 .(1628)ؤ

 خض بشاٍن ال جسغظه ًٖ خض آلاخاص.اٖخًاص عواًت الىا ٢لذ: ٖلى ؤنَّ 

ا زبر الىاخض ٞهى ما لم ًىظض ُٞه قغوٍ اإلاخىاجغ ؾىاء ٧ان الغاوي له وؤم٢ا٫ الىىوي: )

 .(1629)واخضا ؤو ؤ٦ثر(

زبر الىاخض في الانُالح زالٝ اإلاخىاجغ ؾىاء ٧ان مً عواًت ٢ا٫ الخاٞٔ ابً حجغ: )و 

 .(1630)شخو واخض ؤو ؤ٦ثر(

الىبي  ولهظا ٢ا٫ الُٗجي في قغح البساعي ٖىض خضًض ابً ٖباؽ عضخي هللا حٗالى ٖجهما ؤنَّ 

ظىب الٗمل به، ٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص بٗض مٗاطا عضخي هللا حٗالى ٖىه بلى الُمً: )ُٞه ٢بى٫ُ زبِر الىاخض وو 

ُه هٓغ   ناخب "الخلىٍذ" لى  مً خُض بنَّ  : ٞو ؤبا مىسخى ٧ان مٗه، ٞلِـ زبَر واخٍض ٖلى َظا، ٖو

سغُ ٍ هٓغ  ٢ى٫ ؤبي ٖمغ: ٧اهىا زمؿت. ٢لذ: في هٓغِ  ًَ  .(1631)ط ًٖ ٧ىهه زبَر واخض(، ألهه ال 

زم ألامشلت والكىاَض ٖلى هدى َظا الخبِ في ج٣ُٗض ال٣ىاٖض ٦شحرة مىدكغة, ٨ًٞ مً َظا 

 ٖلى ط٦غ وخظع.

                                              

ى الظي ؾً للمدضزحن الخشبذ: ) 1/11 "جظ٦غة الخٟاّ"( ولهظا ٢ا٫ الظَبي في جغظمخه مً 1627)  ,في الى٣ل َو

غي ًٖ ؤبي هًغة ًٖ ؤبي ؾُٗض ؤن ؤبا مىسخى ؾلم ٖلى ٖمغ مً  ,وعبما ٧ان ًخى٠٢ في زبر الىاخض بطا اعجاب ٞغوي الجٍغ

٢ا٫: ؾمٗذ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ًى٫: "بطا  ,ٞإعؾل ٖمغ في ؤزٍغ ٣ٞا٫: لم عظٗذ ,وعاء الباب زالر مغاث ٞلم ًاطن له، ٞغظ٘

ٞجاءها ؤبى مىسخى ممخ٣ٗا لىهه وهدً  ,٢ا٫: لخإجُجي ٖلى طل٪ بِىت ؤو ألٞٗلً ب٪ ,لم ًجب ٞلحرظ٘"ؾلم ؤخض٦م زالزا ٞ

ٞإعؾلىا مٗه عظال مجهم ختى ؤحى ٖمغ  ,ظلىؽ ٣ٞلىا: ما قإه٪؟ ٞإزبرها و٢ا٫: ٞهل ؾم٘ ؤخض مى٨م؟ ٣ٞلىا: وٗم ٧لىا ؾمٗه

. ؤخب ٖمغ ؤن ًخإ٦ض ٖىضٍ زبر ؤبي مىسخى ب٣ى٫ ناخٍب  ٖلى ؤن الخبر بطا عواٍ ز٣خان ٧ان  ٟٞي َظا صلُل   ,آزغ ٞإزبٍر

ؤ٢ىي وؤعجر مما اهٟغص به واخض، وفي طل٪ خٌ ٖلى ج٨شحر َغ١ الخضًض؛ ل٩ي ًغج٣ي ًٖ صعظت الًٓ بلى صعظت الٗلم؛ بط 

َـ . )ػ( م وال ٩ًاص ًجىػ طل٪ ٖلى ز٣خحن لم ًسالٟهما ؤخض( ا  الىاخض ًجىػ ٖلُه اليؿُان والَى

ب الغاوي ( 1628)  (435 - 432, واهٓغ: الغؾالت للكاٞعي )م  74 - 1/72جضٍع

 1/131 قغح صخُذ مؿلم( 1629)

 13/322ٞخذ الباعي ( 1630)

 8/236ٖمضة ال٣اعي ( 1631)
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 ) الترحُذ بحن الخبر واللُاؽ ٖىض اإلاالىُت (

ولهظا إلاا ٖؼا البزصويُّ ال٣ى٫َ بغص زبر آلاخاص املخاِل٠ لل٣ُاؽ بلى ؤلامام مالٍ٪ اخخاٍ 

ى ٖىه -عخمه هللا  -ا٫ مال٪ ٣ٞا٫: )و٢
َ
دي ًُ م   : بل ال٣ُاُؽ فُما  ًِ (1632)ٖلُه( م٣ضَّ  , وهدُىٍ ٢ى٫ُ اب

ًِ (1633): )وُخ٩ِي ًٖ مال٪(" الغويت"٢ضامت في  ِؼي : )و" قغح املخخهغ"في  الؿب٩ّيِ  , و٢ى٫ُ اب ُٖ 

 .(1634)بلى مال٪(

كتَهغ َظا اإلاظَب ٖىه, ٢ا٫ ناخب  ٌُ : و٢ض " اَ٘ال٣ى "٢ا٫ قاعح البزصوي: )ؤعاص ؤهه لم 

ظا ال٣ى٫ُ باَل  َؾِمج  مؿخ٣َبذ   ٣َبل, َو ًُ ٠ ال٣ُاَؽ ال 
َ
ُخ٩ِي ًٖ مالٍ٪ ؤنَّ زبر الىاخض بطا زال

ه مىه(
ُ
ضَعي زبىج ًُ  مالٍ٪ ًٖ مشل َظا ال٣ى٫, وال 

َ
ِظلُّ مجزلت

ُ
, ٢ا٫ ابً الؿب٩ي: (1635)ُٖٓم، وؤها ؤ

ُض  ٍا اب اإلاال٩ي في )ٍو حهم ٖلى ما عؤًىاٍ مً ج٣ضًم مِ خ٣ّضِ ؤنَّ م "اإلالخو"ٍ ه٣ُل ال٣اضخي ٖبض الَى

 .(1636)الخبر، ٞةهه ٣ًضح في صخت اإلاى٣ى٫ ًٖ مال٪(

 َخ : )" خى٣ُذالقغح "٢ا٫ ال٣غافي في و 
َ
وابً عقض في  "الخيبحهاث"ى ال٣اضخي ُٖاى في ٩

 .(1637)في مظَب مال٪ في ج٣ضًم ال٣ُاؽ ٖلى زبر الىاخض ٢ىلحن( "اإلا٣ضماث"

٫ ال٣اضخي , ٞغوي اإلاضهُىن ٖىه ج٣ضًَم الخبر, ٢اًٖ مال٪ و٢ا٫ خلىلى: )ازخل٠ الى٣ُل 

ى مكهىُع مظَبه  . (1638)ه(ال٣ُاؽ, و٢ا٫ الٗغا٢ُىن: َى مظَبُ  وعوي ٖىه ج٣ضًُم  ,ُٖاى: َو

 (1639)"ال٨خاب"و٢ا٫ ال٣غافي في خضًض اإلاهغاة: )وفي 
ُ
لِـ ُٞه عؤي  ألخض,  : َظا الخضًض

ظا ًض٫ ٖلى ج٣ضًمه الخبَر ٖل" الخيبحهاث"٢ا٫ ناخب  ى مكهىُع مظَبه, : َو ى ال٣ُاؽ, َو

 . (1640)زالٝ ما خ٩اٍ ٖىه البٛضاصًىن(

ظٍ ٖباعة ال٣اضخي ُٖاى في ٦خابه  في  ألخٍض  , ٢ا٫: )و٢ىله في َظٍ اإلاؿإلت: "ؤَو "الخيبحهاث"َو

 وبن زالٟذ ألانى٫ُ  " َى ٖلى ؤ٦ثر مظَبه ومكهىعٍ مً ج٣ضًم ؤزباع آلاخاصَظا الخضًض عؤي  

                                              

 2/378 ( ٦ك٠ ألاؾغاع1632)

 1/371 ( عويت الىاْغ1633)

٘ الخاظب 1634)  2/452( ٞع

 ٦3/378ك٠ ألاؾغاع ( 1635)

٘ الخاظب ( 1636)  2/452ٞع

 2/156قىع ( قغح الخى٣ُذ م٘ خاقُت ابً ٖا1637)

 2/684الخىيُذ ( 1638)

 1/191( ٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي: )ال٨خاب في انُالح ٣ٞهاء اإلاال٨ُت: "اإلاضوهت"(. ؤيىاء البُان 1639)

 5/64الظزحرة ( 1640)
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َ
ى مظَب ؤ٦ثر ال٣ٟهاء، زالٞاالٟت لهٖلى ألانى٫ املخ ألا٢ِؿت ٌُ  ا، َو البٛضاصًحن  إلاا خ٩اٍ بٗ

ى مظَُب ٖىه وطَبىا بلُه مً ج٣ضًم ألا٢ِؿت في مش ه، وبهما وؤصخابِ  ؤبي خىُٟت ل َظا ٖلحها، َو

٣ٞض ٢ا٫ في ٦خاب ابً ٖبض الخ٨م: ًتر٥  ,ه في َظٍ ألازباعً ازخالٝ ٢ىلِ مِ  ابخضٖىا َظا اإلاظََب 

ى ٢ى٫ ؤقهب، و٦ما عوي له في ج٠ًُٗ ال٣ى٫ بهظا الخضً ض، وؤهه ًغصٍ الٛلت بالًمان، َو

ل ٢ىله َىا٥، خضًض ٚؿل ؤلاهاء مً ولٙى ال٩لب، و٢ض ج٣ضم ال٨المُ  و٦ظل٪ في  ُٞه، وفي جإٍو

  ول٨ً مكهىُع  ,خضًض اإلاسر ٖلى الخٟحن
ُ
ه ما ط٦غهاٍ مً اجبإ ألازغ وج٣ضًمه مظَبه ومٗغوٞ

 . (1641)ٖلى ال٣ُاؽ(

ه في بٌٗ الٟغوٕ, ولِـ َظا  ٢لذ: ٞاهٓغ َده بإجهم اؾخٟاصوا َظا ألانَل مً جهٞغ جهٍغ

 ألانُل مً مىهىناجه.

ِزظ له ال٣ىالن مً "اإلاضوهت", ٞإزظ له 
ُ
ه: )وؤ

َ
و٢ض ه٣ل خلىلى ًٖ ال٣اضخي ُٖاى ؤًًا ٢ىل

 . (1642)الخبر مً ألازظ بدضًض اإلاهغاة, وج٣ضًم ال٣ُاؽ مً مؿإلت ولٙى ال٩لب(

ؤما اإلاهغاة ٟٞي الخضًض: لحرصَا وناٖا مً جمغ بما خلبها, وال٣ُاُؽ ؤن ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )

: ًا٧ل نُضٍ ٠ُ٨ٞ " اإلاضوهت"الخغاط بالًمان, وؤما مؿإلت ولٙى ال٩لب ٣ٞض ٢ا٫ مال٪ في 

٣ه مً خضًض ألامغ بالٛؿل بطها( ٨ًٍغ لٗابه, ولم ٌٗخبر هجاؾت ٍع
(1643) . 

 لٙى بما ٌٛجي ًٖ بٖاصجه, ٞلحرظ٘ بلُه.٢لذ: و٢ض ج٣ضم ُٞما مطخى ال٨الُم ٖلى خضًض الى 

: )بهه ألاصر  - "حكي٠ُ اإلاؿام٘"٦ما في  -و٢ا٫ ؤبى الىلُض الباجي في ال٣ى٫ بخ٣ضًم الخبر 

في َظا الخضًض عؤي،  ٖىضي مً ٢ى٫ مال٪، ٞةهه ؾئل ًٖ خضًض اإلاهغاة، ٣ٞا٫: ؤو ألخٍض 

ظا ٖىضي ٖلى ج٣ضًغ وظىصٍ، وبال ٞما ؤٖلُم   الىَٓغ  اعيه هٓغ  صخُذ، ألنَّ خضًشا ٌٗ و٢ا٫: َو

  الصخَُذ 
ً
ل ًجم٘ بُجهما ٖلى  ,ى في خضًٍض صخُذ، وبهما ٌٗاعى ْىاَغ ألاخاصًضملػ والخإٍو

 .(1644)الىظه الصخُذ(

                                              

 3/1288الخيبحهاث اإلاؿخيبُت ٖلى ال٨خب اإلاضوهت واملخخلُت ( 1641)

ؿإلت ولٙى ال٩لب ال ٌؿخلؼم ٢ىله بخ٣ضًم ال٣ُاؽ . و٢ض ٢ضمىا ُٞما مطخى ؤن ٢ىله في م 2/684الخىيُذ ( 1642)

 ٖلى الخبر. )ػ(

 2/157خاقُت الخى٣ُذ ( 1643)

 2/967حكي٠ُ اإلاؿام٘ ( 1644)
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والظي ٖىضي ؤن الخبر م٣ضم ٖلى ال٣ُاؽ وؤهه ال ٠٣ً ):  "بخ٩ام الٟهى٫ "و٢ا٫ في 

لخبر بُل الاخخجاط به, و٢ض هو بالخبر بطا ٖىعى بال٣ُاؽ. ٞةن ٖىعى ال٣ُاؽ با الاخخجاُط 

 .(1645)(في ٦خبه –عخمه هللا  –ٖلى َظا ال٣ى٫ ؤًًا ال٣اضخي ؤبى ب٨غ 

بي في  حٍر مً املخ٣٣حن( : )َظا َى الصخُُذ " اإلاٟهم"و٢ا٫ ال٣َغ  .(1646)مً مظَب مال٪ ٚو

: )ج٣ضمت زبر الىاخض ٖلى ٢ُاؽ ألانى٫ اإلاخ٤ٟ " ب٦ما٫ اإلاٗلم"و٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى في 

امت ال٣ٟهاء وألانىلُحن( مكهىُع ٖلحها َى   . (1647)مظَب مال٪ وؤصخابه، ٖو

في َظا  –ٌٗجي ابً ٢ضامت  –: )و٢ىله " مظ٦غجه"و٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي في 

م ٖلُه( َظا الظي ط٦غ ًٖ مال٪ بهُٛت خ٩ي َى ٣ضَّ ًُ  ال٣ُاَؽ  ًٖ مال٪ ؤنَّ  يالٟهل )وخ٩

ع في ؤنى٫ ال٣ٟه اإلاال٩ي ٣ضٍ ف ,اإلا٣غَّ  ي اإلاغاقي ب٣ىله في ؤو٫ ٦خاب ال٣ُاؽ: ٖو

ى ٢بل ما عواٍ الىاخض  والخامل اإلاُل٤ واإلا٣ُض ... َو

ٖلى زبر الىاخض, ل٨ً ٞغوٕ مظَبه ج٣خطخي زالٝ  ٖىض مالٍ٪  م  م٣ضَّ  ال٣ُاَؽ  ٌٗجي ؤنَّ 

٦خ٣ضًمه زبر نإ الخمغ في اإلاهغاة ٖلى ال٣ُاؽ  ,وؤهه ٣ًضم زبر الىاخض ٖلى ال٣ُاؽ ,َظا

ظا َى الظي  ,بمشله يال٣ُاؽ يمان اإلاشل ألنَّ  ,ص مشل اللبن املخلىب مً اإلاهغاةالظي َى ع  َو

زال٠ هها مً ٦خاب ؤو  ٢ُاٍؽ  ٧لَّ  نَّ اإلا٣غع في ؤنىله ؤًًا ؤ , م٘ ؤنَّ همظَبِ  ًض٫ ٖلُه اؾخ٣غاءُ 

خباع"بال٣اصح اإلاؿمى في انُالح ؤَل ألانى٫  ؾىت ٞهى باَل   ٣ضٍ ,"ٞؿاص الٖا في اإلاغاقي  ٖو

 ه في ال٣ىاصح: ب٣ىل

خباع ٧لُّ مً وعى  والخل٠ للىو ؤو اظمإ صٖا ... ٞؿاَص الٖا

ظا ال٣ى٫ُ  ال٣ُاؽ ال ًجىػ م٘ وظىص الىو مً الىبي  ُٞه, ألنَّ  الظي ال ق٪َّ  َى الخ٤ُّ  َو

 . (1648)ملسو هيلع هللا ىلص(

 : )الغواًت الصخُدت ًٖ مالٍ٪ عواً" هثر الىعوص"و٢ا٫ في قغخه ٖلى اإلاغاقي اإلاؿمى 
ُ
ت

م  ٖلى ال٣ُاؽ( اإلاضهُحن ؤنَّ   . (1649)زبَر الىاخض ُم٣ضَّ

                                              

 2/673بخ٩ام الٟهى٫ ( 1645)

 4/372 اإلاٟهم( 1646)

 5/145ب٦ما٫ اإلاٗلم ( 1647)

 (226مظ٦غة ؤنى٫ ال٣ٟه )م ( 1648)

 444 - 2/443هثر الىعوص ( 1649)
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ٌُ ٢ا٫ الخُاب: ) , وابً هاٞ٘,  :كاع بهم بلىاإلاضهُىن  ابً ٦ىاهت, وابً اإلااظكىن, ومُٝغ

وابً مؿلمت, وهٓغائهم. والٗغا٢ُىن ٌكاع بهم بلى: ال٣اضخي بؾماُٖل, وال٣اضخي ؤبي الخؿً بً 

َاب, وال٣اضخي ؤبي الٟغط, والكُش ؤبي ب٨غ ألابهغي, ال٣هاع, وابً الجالب, وال٣اضخي ٖبض الى 

 .(1650)(وهٓغائهم

ه  "اإلالخو"٢ا٫ خلىلى: )في و 
َ
ِبل
َ
اب: زبر الىاخض بطا زال٠ ألانى٫ ٢ لل٣اضخي ٖبض الَى

حرُ  ؤولى بطا حٗظع  ألانى٫ِ  َما: ٢ُاُؽ اإلاخ٣ضمىن مً اإلاال٨ُت, و٢ا٫ ؤبى الٟغط وألابهغي ٚو

 .(1651)الجم٘(

: )٢ا٫ ؤبى الٟغط ال٣اضخي وؤبى ب٨غ ألابهغي اإلاال٨ُان: ال٣ُاُؽ " خ٩امؤلا "٢ا٫ ابً خؼم في و 

ٍم ًغي ٢بى٫َ زبر الىاخض لِ ْؿ ؤولى مً زبر الىاخض اإلاؿَىض واإلاغَؾل, وما وٗلم َظا ال٣ى٫َ ًٖ ُم 

 
َ
ْبل
َ
 .(1652)هما(٢

ا ٖلى ما صدخه مً ج٣ضًم مالٍ٪ للخبر ٖلى  "اإلاظ٦غة"و٢ض ط٦غ ناخُب  قاَضا ٢ٍى

حُرٍ مً الٗلماء الخبَر ٖلى هىِٕ ال٣ُاؽ اإلاؿمى ٖىض الكاٞعي ٣ا٫ٞال٣ُاؽ,   ٚو
م مال٪  : )٢ضَّ

ى مٟهىم اإلاىا٣ٞت -بال٣ُاؽ في مٗجى ألانل  ى اإلاٗغوٝ بدى٣ُذ اإلاىاٍ, َو في نىعٍة ال  - (1653)َو

ا في ٦خابىا  ٩ًاص ال٣ُٗل  ىَّ َِّ ؤيىاء "الؿلُم ٌؿدؿُٜ ٞحها ج٣ضًَم الخبر ٖلى ال٣ُاؽ اإلاظ٧ىع, و٢ض ب

طل٪ ال ًم٨ً ُٞما ًٓهغ لىا, ٦ما ؤه٨ٍغ عبُٗت ابً ؤبي ٖبض  في ؾىعة بجي بؾغاثُل ؤنَّ  "البُان

إ"الغخمً, وطل٪ َى ما عواٍ مال٪ في    "اإلاَى
َ
ؤهه ٢ا٫ بً ؤبي ٖبض الغخمً  والبحه٣ي ًٖ عبُٗت

 :٢ا٫ ؟٨ٞم في بنبٗحن :٢لذ ,ٖكغ مً ؤلابل :٢ا٫ ؟نب٘ اإلاغؤةؤلؿُٗض بً اإلاؿِب: ٦م في 

٨ٞم في ؤعبٗت  :٢لذ ؟زالزىن مً ؤلابل :٢ا٫ ؟٨ٞم في زالزت ؤناب٘ :٢لذ ,غون مً ؤلابلٖك

٢ا٫  ؟خحن ٖٓم ظغخها واقخضث مهِبتها ه٣و ٣ٖلها :٢لذ ,ٖكغون مً ؤلابل :٢ا٫ ؟ؤناب٘

 هي الؿىت ًا ابً ؤدي. :٢ا٫ ,ل مخٗلمخشبذ ؤو ظاَمبل ٖالم  :٢لذ ؟ؤٖغاقي ؤهذ :ؾُٗض

٣ل ؤعبٗت ؤناب٘ مً  ,ً ؤناب٘ اإلاغؤة زالزحن مً الابل٩ٞىن ٣ٖل زالزت ؤناب٘ م نابٗها ؤٖو

ً مً ؤلابل ُٖ  : - ٖكٍغ ِٗ الكٕغ  م مً خ٨مِت لِ ًىافي ما  م ووي ِٖ  ه ألامىَع ال٨ٍغ ها في مىايٗها وا٣ًا

لى اإلاغاص  في مىا٢ٗها ٦ما بِىاٍ في ٦خابىا اإلاظ٧ىع, وج٩لمىا ٖلى ؾىض الخضًض اإلا٣خطخي لظل٪ ٖو

                                              

 1/40 مىاَب الجلُل( 1650)

 2/686ىيُذ قغح الخى٣ُذ الخ( 1651)

ذ( 5/34, والبدغ املخُِ للؼع٦صخي  7/54بخ٩ام ألاخ٩ام في ؤنى٫ ألاخ٩ام ( 1652)  )ٍ ال٩ٍى

 ( . )ػ(132 - 129( اهٓغ: قٟاء الٛلُل للٛؼالي )م 1653)
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زالزحن مً ؤلابل في  وبالجملت ٞلؼومُ  ,"هي الؿىت ًا ابً ؤدي" :ُض بً اإلاؿِببالؿىت في ٢ى٫ ؾٗ

ن ؤعبٗت ؤناب٘ ؤ اإلاٗغوٝ بال٣ُاؽ في مٗجى ألانل يخغو زت ؤناب٘ ٣ًخطخي ب٣ُاؽ الخى٣ُذ ألا زال

٣ِلَّ صًتها ًٖ طل٪ ألجها مكخملت ٖلى الشالزت وػٍاصة ؤنب٘
َ
 .(1654)(ال ًم٨ً ؤن ج

 ما طَب بلُه مال٪: )َظا ال٣ى٫ُ مك٩ل ظضا, ألهه ٣ًخطخي ؤنَّ ُٞ "ؤيىاء البُان"٢ا٫ في و 

  اإلاغؤة بْن 
ُ
٢ 

ُ
ها زالزحن مً ؤلابل ٧إناب٘ الغظل، ألجها صون ؤناب٘ ٧اهذ صًتُ  ُٗذ مً ًضَا زالزت

  الشلض، وبْن 
ُ
ً مً ؤلابل، ألجها ػاصث ٖلى الشلض ٢ ُٗذ مً ًضَا ؤعبٗت ؤناب٘ ٧اهذ صًتها ٖكٍغ

لغظل، و٧ىن صًت ألاناب٘ الشالزت زالزحن مً ؤلابل، وصًت ألاناب٘ ٞهاعث ٖلى الىه٠ مً صًت ا

ً  ؤلاق٩ا٫ ٦ما جغي. في ٚاًِت  ,ألاعبٗت ٖكٍغ

 
ُ
َظا َى  بً ؤبي ٖبض الغخمً ٖلى ؾُٗض بً اإلاؿِب، ٞإظابه بإنَّ  و٢ض اؾدك٩ل َظا عبُٗت

إ و٢ا٫:  .الؿىت اَُغ زم ط٦غ الكُش خضًض اإلاَى ت الىبي نلى مً ؾىَظا  ٦الم ؾُٗض َظا: ؤنَّ  ْو

٘ ٞةهه مغؾل, ألنَّ  َظا له خ٨ُم  ولى ٢لىا: بنَّ  ,هللا ٖلُه وؾلم ًُ  الٞغ ًَ ؾُٗضا لم  الىبي  ضع٥ ػم

 , م٘ ؤنَّ (ألاوٗام)ٖلحها مؿخىفى في ؾىعة  بً اإلاؿِب ٢ض ٢ضمىا ال٨المَ  ؾُِٗض  ملسو هيلع هللا ىلص، ومغاؾُُل 

 ٌَ  مغاصَ  ؤَل الٗلم ٢ا٫: بنَّ  بٗ
ُ
 اإلاضًىت. ِل ؤَ ٍ بالؿىت َىا ؾىت

ًٖ بؾماُٖل  ها ِٖسخى بً ًىوـ ٢ا٫: خضزىا خمؼةو٢ا٫ اليؿاجي عخمه هللا في ؾيىه: ؤزبر 

ج ًٖ ٖمغو بً قُٗب ًٖ ؤبُه ًٖ ظضٍ بً ُٖاف ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا نلى هللا  ًٖ ابً ظٍغ

ظا ًٌٗض ٢ى٫َ  ـاَ "٣ٖل اإلاغؤة مشل ٣ٖل الغظل ختى ًبلٜ الشلض مً صًتها" :ٖلُه وؾلم  ؾُٗض: َو

 بن َظا َى الؿىت.

  ٍ ٖٟا هللا ٖىه: بؾىاصُ ٢ا٫ م٣ُُض 
 
 بخضاَما: ؤنَّ  ُٞما ًٓهغ مً ظهخحن. اليؿاجي َظا ي٠ُٗ

ج، وعواًت بؾماُٖل اإلاظ٧ىع ًٖ ٚحر الكامُحن يُٟٗت  بؾماُٖل بً ُٖاف عواٍ ًٖ ابً ظٍغ

ج لِـ بكامي، بل َى حجاػي م٩ي.٦ما ٢ضمىا بًًاَخ  ج ٖىٗىه ابً  الشاهُت: ؤنَّ  ه، وابً ظٍغ ظٍغ

ىٗىت اإلاضلـ ال ًدخج بها ما لم ًشبذ  ج عخمه هللا مضلـ، ٖو ًٖ ٖمغو بً قُٗب، وابً ظٍغ

 ُٕ ٤ٍ  الؿما ال٫َ (1655)ؤزغي ٦ما ج٣غع في ٖلىم الخضًض مً ٍَغ ض َظا ؤلٖا ٍا ما ٢اله الترمظي  ، ٍو

                                              

 (228 - 227مظ٦غة ؤنى٫ ال٣ٟه )م ( 1654)

٨ظا  (1655) ٤ بؾماُٖل بً : )ؤزغظه اليؿاجي والض ٢7/309ا٫ الكُش ألالباوي في "ؤلاعواء" َو اع٢ُجي مً ٍَغ

ج, ٞةهه مضلـ.  ظا بؾىاص ي٠ُٗ, وله ٖلخان: ألاولى: ٖىٗىت ابً ظٍغ ج ًٖ ٖمغو بً قُٗب به. ٢لذ: َو ُٖاف ًٖ ابً ظٍغ

ظٍ مجها( حن, َو  .وألازغي: ي٠ٗ بؾماُٖل بً ُٖاف في عواًخه ًٖ الدجاٍػ
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ج لم ٌؿم٘ مً ٖم -ٌٗجي البساعي  -عخمه هللا: مً ؤن دمحم بً بؾماُٖل   غو ب٢ًا٫: بن ابً ظٍغ

ج اإلاظ٧ىع. "تهظًب التهظًب"قُٗب، ٦ما ه٣له ٖىه ابً حجغ في   في جغظمت ابً ظٍغ

مت لهظا الخضًض ٚحُر  وبما ط٦غها حٗلم ؤنَّ  ًُ  صخُذ، وبْن  جصخُذ ابً زٍؼ  ه٣له ٖىه اب

 وؾ٨ذ ٖلُه، وهللا ؤٖلم. "بلٙى اإلاغام"حجغ في 

 
ُ
ظا م٘ ما ج٣ضم مً ٧ىن ما جًمىه َظا الخضًض ٩ىن في زالزت ؤناب٘ مً ًلؼمه ؤن ً َو

 ُٖ  إلاا 
 
ظا مساِل٠ ً خ٨مت َظا الكٕغ ض مِ هِ ؤناب٘ اإلاغؤة زالزىن، وفي ؤعبٗت ؤناب٘ ٖكغون، َو

م ٦ما جغي، اللهم بال ؤن ٣ًا٫: بن ظٗل اإلاغؤة  لض ٖلى الىه٠ مً الغظل ُٞما بلٜ الشال٨ٍغ

زىن، ٩ُٞىن ٞهاٖضا ؤهه في الؼاثض ٣ِٞ، ٩ُٞىن في ؤعبٗت ؤناب٘ مً ؤنابٗها زمـ وزال

اَغ، والخضًض ُم  ظا م٣ٗى٫  ْو  .(1656)ل له، وهللا ؤٖلم(دخمِ الى٣و في الٗكغة الغابٗت ٣ِٞ، َو

ى ما ٢غعٍ الكى٧اوي في "هُل  اعَو ٞاألولى ؤن ًد٨م في الجىاًاث خُض ٢ا٫: ) "ألاَو

ًُ و اإلاخٗضصة بمشل ؤعف الغظل في الشلض ٞما صون،  ض د٨م بدىه٠ُ الؼاثض ٖلى الشلبٗض املجاوػة 

 . (1657)(في م٤ًُ مسال٠ للٗض٫ وال٣ٗل وال٣ُاؽ بال حجت هحرة لئال ًخ٣دم ؤلاوؿاُن  ,٣ِٞ

ٕ   َظا الىَٓغ  ل٨ً ًب٣ى ؤنَّ ٢لذ:  ذ ما ُٞ زبىثًٖ  ٞغ ه, وؤما ؤزغ خضًض اليؿاجي, و٢ض ٖٞغ

٘ ٞهى ٢ا٫ الكى٧اوي: )ؾُٗض بً اإلاؿِب ٣ٞض  لى حؿلُم ؤن ٢ىله: مً الؿىت، ًض٫ ٖلى الٞغ ٖو

٢ا٫ الكاٞعي ُٞما ؤزغظه ٖىه البحه٣ي: "بن ٢ى٫ ؾُٗض: مً الؿىت، ٌكبه ؤن ٩ًىن مغؾل. و٢ض 

مً ؤصخابه", زم ٢ا٫: "و٢ض ٦ىا ه٣ى٫: بهه ٖلى َظا اإلاٗجى زم  ؤو ًٖ ٖامت -ملسو هيلع هللا ىلص  -ًٖ الىبي 

ا و٢ٟذ ٖىه وؤؾإ٫ هللا الخحر ألها ٢ض هجض مجهم مً ٣ًى٫ الؿىت زم ال ججض ل٣ىله الؿىت هٟاط

وال٣ُاؽ ؤولى بىا ٞحها". وعوي ناخب الخلخُو ًٖ الكاٞعي ؤهه ٢ا٫:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بجها ًٖ الىبي 

ض ؤهه ؾىت  "٧ان مال٪ ًظ٦غ ؤهه الؿىت, و٦ىذ ؤجابٗه ٖلُه وفي هٟسخي مىه شخيء, زم ٖلمذ ؤهه ًٍغ

في الضًت,  زبذمُل٣ا ٦ما ٣ٞض ٣ًا٫ ٖلى َظا: ألانل الخىه٠ُ  .(1658)(ؤَل اإلاضًىت ٞغظٗذ ٖىه

  ؤظمٗىا ٖلى ؤنَّ ٢ا٫ ابً ٖبض البر في "الاؾخظ٧اع" : )ولهظا 
َ
  اإلاغؤةِ  صًت

ُ
 واللُاُؽ صًت الغظل,  هه٠

  ها هظلًٖلى ؤن ًىىن حغاُخ 
َ
 بن لم ج
ْ
 ًجب الدؿلُُم لها( ْذ بُ ش

 
 .(1659)ؾىت

                                              

 115 - 3/114ؤيىاء البُان ( 1656)

اع  (1657)  83 - 7/82هُل ألاَو

 7/81 لؿاب٤ا (1658)

 8/67الاؾخظ٧اع  (1659)
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لى ٧ّلٍ ٣ٞض ٧ان ٚغُى الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي مً ط٦غ ؤزغ ابً اإلاؿِب ٢لذ:  ٖو

ه ج٣ضًَم الخبر ٖلى ال٣ُاؽ, ولهظا ٞبٞا
َ
ال٣ُٟه "٣ض عواٍ الخُُب البٛضاصي في ٦خابه صج

  "واإلاخ٣ٟه
َ
ظا ٦الُم  ال٣ُاَؽ  مَ ضَّ مدخجا به ٖلى مً ٢ ه ٖلى ألازغ, ٢ا٫: ٖلى الخبر مً اإلاال٨ُت, َو

٣ٖل ظغاخاث اإلاغؤة مشل ٣ٖل  ل٣ٟهاء ؤَل اإلاضًىت، َى: ؤنَّ  مبيُت ٖلى ؤنٍل  َظٍ اإلاؿإلت)

ظا ال غظل بلى زلض الضًت، ٞةطا بلٛذ زلض الضًت ٞهاٖضا ٧اهذ ٖلى الىه٠ مً صًت الغظل, َو

غوة بً الؼبحر،  ٢ى٫   عوي ًٖ ٖمغ بً الخُاب، وػٍض بً زابذ، وبلُه طَب ابً اإلاؿِب، ٖو

غي، وؤَل اإلاضًىت بطا عؤوا الٗمل بها ٖلى شخيء ٢الىا: َى  ؼ، وابً قهاب الَؼ مغ بً ٖبض الٍٗؼ ٖو

اجه، وهدً ؾىت، ًٍغ ضون ؤن طل٪ الٗمل بهما جل٣ي مً عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ل٩ىهه باإلاضًىت بلى خحن ٞو

اخخجاظىا مً زبر ابً اإلاؿِب بهما َى  وبن ٦ىا هظَب في َظٍ اإلاؿإلت بلى ٚحر ٢ىلهم، ٞةنَّ 

اصة في ال٣ٗل ٖلى  بتر٦ه ما ًىظبه ال٣ُاَؽ مً ؤنَّ  ما ه٣ٌ الجغاخاث ٧لما ٦ثرث ا٢خًذ الٍؼ

ًَ  ٖجها، وؤنَّ  ا عؤي ؤهه الؿىت اب
َ
 ٢لذ: و٢ض جبٗه مال٪ ٖلى طل٪.. (1660)(اإلاؿِب جغ٥ ال٣ُاَؽ إلِا

  الخانُل ٞ
ُ
 قضًض. هٓغٍ  بلى مال٪ مً ج٣ضًم ال٣ُاؽ ٖلى الخبر مدلُّ  َب ِؿ ؤن ما و

ما  : )اٖلم ؤنَّ "ؤيىاء البُان" مىي٘ الخ٤ مً في  ولهظا ٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي

ٌُ ًظ م ًٖ ؤلامام مال٪ مً ؤهه ٣ًضم ال٣ُاَؽ  ٦ٍغ بٗ حَر ٖلى  ٖلماء ألانى٫ مً اإلاال٨ُت ٚو

 
ُ
مظَبه  آلاخاص ٖلى ال٣ُاؽ، واؾخ٣غاءُ  الخد٤ُ٣. والخد٤ُ٣: ؤهه ٣ًضم ؤزباَع  ؤزباع آلاخاص زالٝ

 
ً
واضخت، ولظل٪ ؤزظ بدضًض اإلاهغاة في صٞ٘ نإ الخمغ ٖىى اللبن. ومً  ًض٫ ٖلى طل٪ صاللت

َٕ ؤنغح  في زالزت ؤناب٘ مً ؤناب٘ اإلاغؤة زالزحن مً  بٗضَا في طل٪ ؤهه ٣ًى٫: بنَّ  ألاصلت التي ال هؼا

ً مً ؤلابل. ٦ما ٢ضمىاٍ مؿخىفى في  بجي "ؾىعة ؤلابل، وفي ؤعبٗت ؤناب٘ مً ؤنابٗها ٖكٍغ

. وال شخيء ؤقض مسالٟت لل٣ُاؽ مً َظا ٦ما ٢ا٫ عبُٗت بً ؤبي ٖبض الغخمً لؿُٗض "بؾغاثُل

في  . ومال٪ زال٠ ال٣ُاَؽ ؟"خحن ٖٓم ظغخها، واقخضث مهِبتها: ه٣و ٣ٖلها" :إلاؿِببً ا

 ؤن ٣ًى٫: بنَّ  ، ٦ما ج٣ضم. وبٗض َظا ٞال ًم٨ً ألخٍض "بهه الؿىت"ؾُٗض بً اإلاؿِب:  َظا ل٣ى٫ 

 .(1661)ٖلى الىو( مال٩ا ٣ًضم ال٣ُاَؽ 

ال٣ُاؽ ٖلى  وؤما ج٣ضًُم ): في "ال٨ٟغ الؿامي"  و٢ا٫ الكُش دمحم الدجىي الٟاسخي

الخضًض، ٞلِـ ؤنال في مظَب مال٪، وما و٢٘ لآلمضي في "ؤلاخ٩ام" مً وؿبت طل٪ له، ٞال 

ٍٕ في اإلاظَب، ٦تر٥ مالٍ٪ للٗمل   ٞغو
ٌُ ٍُ بٗ ُمه، واٚتر به ال٣غافيُّ في "الخى٣ُذ" ٦ما ٚغَّ ِ

ّ
َؾل

ُ
ؤ

                                              

 1/361 ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه( 1660)
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، ولِـ بىاضر... ؤما ال٣ُاُؽ  ًَ ٞداقا مال٩ا وال ؤبا خ بسُاع بُ٘ املجلـ وهدٍى ا ىُٟت ؤن  ُغصَّ

خضًشا صخُدا ٖىضَما ؾاإلاا مً الٗلت واإلاٗاِعى ألا٢ىي بال٣ُاؽ الظي َى عؤي  لهما, م٘ ما في 

ا, ألهه ٩ًىن  حَر ىت في مدلها مً "بخ٩ام آلامضي" ٚو َِّ ال٣ُاؽ مً اخخماالِث الى٣ٌ والٟؿاِص اإلاب

َٕ ٖلى ؤنَّ  ٞاؾَض الىي٘، و٢ض خ٩ى الكاٞعيُّ    مً اؾدباهذ له ؤلاظما
ُ
ها  الؿىت

َ
ال ًجىػ له ؤن ًتر٦

غة في الهاثم بطا ؤ٧ل ؤو قغب هاؾُا,  ِمل بدضًض ؤبي ٍَغ َٖ للغؤي، وزبذ ًٖ ؤبي خىُٟت ؤهه 

م  ٖلى  و٢ا٫: لىال الغواًت ل٣لذ بال٣ُاؽ. واملخ٣٣ىن مً الخىُٟت ؤنَّ  زبر الىاخض ٖىضَم م٣ضَّ

 َظا ال٣ى٫. اهٓغ ٖ
َ
مً عؾالت "ؤلاههاٝ"  26ضص ال٣ُاؽ، وؤه٨غوا ٖلى مً ه٣ل ٖجهم زالٝ

ظا ما ؤٖخ٣ضٍ في ؤثمت ؤلاؾالم(  .(1662)لىلي هللا الضَلىي, َو

 ) الغلِ ٖلى الصخابت في باب اإلالانض واإلاهالح (

اب بـ"ومً ظيـ َظٍ ألاهٓاع الًُٟٗت في اؾخيباٍ ألانى٫ مً الٟغوٕ مما ًخٗل٤ ب٢لذ: 

عى ٖلى ٖمغ هنع هللا يضر : اإلا٣انض واإلاهالر"  ضَّ ًُ ؤهه ٖض٫ ًٖ مىظب ٖمىم ال٣غآن ال٣اضخي ب٣ؿم ما 

ألاعاضخي اإلاٟخىخت ٦ؿاثغ ما ٌٛىمه املجاَضون, إلاُل٤ اإلاهلخت, ٞلم ٣ًؿمها وؤو٢ٟها ٖلى 

٦ِغ بقٗاع ُٞه باالبدىاءٞٗل ٖمغ هنع هللا يضر ال والخ٤ ؤن اإلاؿلمحن. 
ُ
 .ٖلى ما ط

 ًَ ٛىىمت ٖلى الٛاهمحن, وبهما اإلا ألاعَى  ٖمُغ  ْم ٣ِؿ ٢ا٫ الكُش دمحم ألامحن الكى٣ُُي: )لم 

 َُ ِٟ جغ٦ها ل   َ٘ يخ
ُ
ُ٘ اإلاؿلمحن في اإلاؿخ٣بل, ألجها لى ٢ ًَ ِؿ بها ظمُ زغاط  ٨ًٟي الجُىَف  ٤َ بْ مذ لم 

لخماًت بالص اإلاؿلمحن, ولظا صر ًٖ ٖمغ بً الخُاب هنع هللا يضر ؤهه ٢ا٫: "لىال آزغ اإلاؿلمحن ما 

ت بال ٢ؿمتها بحن ؤَلها ٦ما ٢ؿم الىبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص زُبر"، وفي لٟٔ في الصخُذ ًٖ ٖمغ هنع هللا يضر:  ٞخدذ ٢ٍغ

 
ُ
ت بال ٢ؿمتها "والظي هٟسخي بُضٍ لىال ؤن ؤجغ٥ آزغ اإلاؿلمحن لِـ لهم شخيء ما ٞ خدذ ٖليَّ ٢ٍغ

 ٖمغ هنع هللا يضر لِـ مٗىاٍ ؤنَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص زُبر, ول٨ً ؤجغ٦ها زؼاهت لهم ٣ًدؿمىجها" ٦ما ٢ؿم الىبيُّ 
َ
و هَّ  ز

 ٌُ  بمهلخٍت مغؾلت ٦ما ًٓىه بٗ
َ
ُمَؿُه{ آلاًت

ُ
ِ ز

َّ
نَّ َّلِل

َ
إ
َ
ْيٍء ٞ

َ
ًْ شخ ِىْمُخْم ِم

َ
َما ٚ هَّ

َ
ُمىا ؤ

َ
ل ْٖ ٖمىَم }َوا

ذ  في ؤهه ًغي ؤنَّ  ماعؾىا ال٨خاَب والؿىت، ألنَّ ٦الَم ٖمغ هنع هللا يضر نٍغ ًُ ر   ؤلامامَ  اإلاخٗلمحن الظًً لم  مسحَّ

ٖلى الٛاهمحن، وبحن اؾدب٣ائها الهخٟإ ظمُ٘ اإلاؿلمحن, ألنَّ طل٪  بحن ٢ؿم ألاعى اإلاٛىىمت

ملسو هيلع هللا ىلص ٢ؿم ألاعى اإلاٛىىمت جاعة وجغ٥ ٢ؿمتها  الىبيَّ  مٟهىم  مً ٞٗله ملسو هيلع هللا ىلص، و٢ض خًٍغ ٖمُغ هنع هللا يضر, ألنَّ 

 ظىاػ ٦ِ  ٖلىؤزغي، ٞض٫ طل٪ 
َ

ً، ٣ٞض ٢ؿم بٌٗ ؤعى زُبر وجال غ٥ بًٗها، و٢ؿم  ألامٍغ

ٓت ولم ٣ًؿم م٨ت.  ؤعى ٢ٍغ

                                              

 532 - 2/530ال٨ٟغ الؿامي ( 1662)



 

 513 

ى الظي ٢ؿم، وبًٗها ؤزظ ولم ًىظ٠ ٖلُه  ٞةن ٢ُل: ؤعى زُبر ؤزظ بًٗها ٖىىة َو

ى الظي لم ٣ًؿم. ٢لىا: ٢ؿم ؤعى زُبر وجغ٥ ٢ؿم ؤعى م٨ت ٦الَما ال هؼإ  بسُل وال ع٧اب َو

ى ٨ًٟي ملخل الكاَض.  ُٞه، َو

: "مً صزل صاع ؤبي ؾُٟان ٞهى آمً، ومً ؤل٣ى ٞةن ٢ُل: م٨ت ٞخدذ نلخا ل٣ىله ملسو هيلع هللا ىلص

٢لىا: بن الخد٤ُ٣ ؤن  الؿالح ٞهى آمً، ومً ؤٚل٤ بابه ٞهى آمً", ٦ما زبذ في صخُذ مؿلم.

ًَ  ,م٨ت ٞخدذ ٖىىة ال نلخا, ولظل٪ ؤصلت واضخت   الىبيَّ  ؤنَّ  ل ؤخض  ى٣ُ مجها ؤهه لم 
َ
ها ملسو هيلع هللا ىلص نالر ؤَل

 ًَ  الٟخذ  ػم
ُ
دذ نلخا لم ٣ًل مً صزل خِ وبهما ظاءٍ ؤبى ؾُٟان ٞإُٖاٍ ألامان، ولى ٧اهذ ٢ض ٞ

ومجها خضًض:  الٗام. الهلر ٣ًخطخي ألاماَن  ٞهى آمً, ٞةنَّ  ه، ؤو صزل اإلاسجَض ٍ ؤو ؤٚل٤ بابَ صاعَ 

" 
َ
ه واإلاامىحن وؤهه ؤطن لي ٞحها ؾاٖت مً جهاع"، بن هللا خبـ ًٖ م٨ت الُٟل وؾلِ ٖلحها عؾىل

 وفي لٟ
َ
٢بلي وال جدل ألخض بٗضي، وبهما ؤخلذ لي ؾاٖت مً جهاع"، وفي  ألخٍض  لَّ ِد ٔ: "بجها لم ج

وبهما  ,لٟٔ: "ٞةن ؤخض جغزو ب٣خا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞىلىا: بن هللا ؤطن لغؾىله ولم ًإطن ل٨م

بذ في الصخُذ ؤهه ومجها ؤهه ز ٦دغمتها باألمـ". ؤطن لي ؾاٖت مً جهاع، و٢ض ٖاصث خغمتها الُىمَ 

بً الىلُض ٖلى املجىبت الُمجى وظٗل الؼبحر ٖلى املجىبت الِؿغي،  م٨ت ظٗل زالَض  ٞخِذ  ًىمَ 

غة اَخ٠ لي باألههاع" ,وظٗل ؤبا ٖبُضة ٖلى الخؿغ  ,ٞإزظوا بًُ الىاصي زم ٢ا٫: "ًا ؤبا ٍَغ

٢ا٫:  ,ا: وٗم٢الى  ,"ألاههاع َل جغون بلى ؤوباف ٢َغل؟ٞجائوا حهغولىن، ٣ٞا٫: "ًا مٗكغ 

م خهضا". م ٚضا ؤن جدهضَو ذ في ؤن م٨ت ٞخدذ ٖىىة، و٢خل  "اهٓغوا بطا ل٣ُخمَى ى نٍغ َو

ى  حن ٦ما َى مٗغوٝ, وعظؼ خماؽ بً ٢ِـ ًساَب امغؤجه مكهىع في طل٪, َو ٞحها مً الُٞغ

 ٢ىله: 

غ ٨ٖغمت  به٪ لى قهضث ًىم الخىضمت ... بط ٞغ نٟىان ٞو

مهمت واؾخ٣بلخىا بالؿُٝى اإلاؿلمت ...  لهم جهُذ زلٟىا َو

 ٣ًًُٗ ٧ل ؾاٖض وظمجمت ... يغبا ٞال حؿم٘ بال ٚمٛمت

 لم جى٣ُي باللىم ؤصوى ٧لمت

ومجها ؤًًا ؤن ؤم َاوئ بيذ ؤبي َالب اهنع هللا يضر ؤظاعث عظال, ٞإعاص ٖلي هنع هللا يضر ٢خله, ٣ٞا٫ عؾى٫ هللا 

ل٪ ًىم الٟخذ، ومجها ؤهه ملسو هيلع هللا ىلص ؤمغ ب٣خل م٣ِـ بً ملسو هيلع هللا ىلص: "٢ض ؤظغها مً ؤظغث ًا ؤم َاوئ", وط

خحن، ولى ٧اهذ ٞخدذ نلخا لم ًإمغ ب٣خل ؤخٍض مً ؤَلها، ول٩ان ط٦غ  نبابت وابً زُل وظاٍع

ه 
ُ
َاالء مؿدشجى مً ٣ٖض الهلر، بلى ٚحر طل٪ مً ألاصلت الضالت ٖلى ؤن م٨ت ٞخدذ ٖىىة, ٞتر٦

ٓت ًض٫ ٖلى ظىاػ ملسو هيلع هللا ىلص ٢ْؿَم ؤعِي  ٌِ ؤعى زُبر و٢ؿُم بٌٗ ؤعى زُبر وؤعى ٢ٍغ ها وبٗ
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ً ًَّ (1663)ألامٍغ ً اؾدىاصا  ل ؤخَض , وؤن طل٪ َى الظي الخٓه ٖمغ, ل٨ً ٖمغ هنع هللا يضر ٞ ً الجاثٍؼ ألامٍغ

 .(1664)بلى اإلاهلخت اإلاغؾلت(

ى مٗجى ٢ىلِ   هم: )جهغُّ ٢لذ: َو
ُ
ُت َم  ؤلاماِم  ٝ  ٖلى الٖغ

 
 .(1665)باإلاهلخت( ىٍى

  ظا ٢ا٫ ابً جُمُت: )بنَّ وله
َ
ِ جسُحر ولي ألامغ بحن ال٣خل والاؾتر٢ا١ واإلا
والٟضاء لِـ جسُحَر  ًّ

بل جسُحر عؤٍي ومهلخت, ٞٗلُه ؤن ًسخاع ألانلر( قهىةٍ 
(1666). 

 ٢ا٫ الكُش ؤخمض الؼع٢ا: )
 
ُت مىٍى ؤي: بن هٟاط جهٝغ باإلاهلخت،  الخهٝغ ٖلى الٖغ

ُت ولؼومه ٖلحهم قائوا  ٤  الغاعي ٖلى الٖغ
َّ
  ؤو ؤبىا مٗل

 
ٖلى وظىص الشمغة واإلاىٟٗت في  ومخى٠٢

ت. ٞةْن ِٞ يمً جهغُّ    ه، صًيُت ٧اهذ ؤو صهٍُى
ُ
، ألنَّ جًمً مىٟٗت ما وظب ٖلحهم جىُٟظ ٍ، وبال ُعصَّ

 ِْ ه خُيئظ مترصص بحن الًغع والٗبض, و٦الَما لِـ مً الىٓغ في شخيءالغاعَي ها ، وجهٞغ  .غ 

ٓم، ؤو زانا ً ولي َم  واإلاغاص بالغاعي: ٧لُّ  ؤمغا مً ؤمىع الٗامت، ٖاما ٧ان ٧الؿلُان ألٖا

  ٦مً صوهه مً الٗما٫، ٞةنَّ 
َ
اِث  هٟاط ٖلى وظىص اإلاىٟٗت في  مجهم ٖلى الٗامت مترجب   ٧ّلٍ  جهٞغ

َّٖ ًَ  ؤْن ل الكإع بَ ٢ِ  ًمِ  ، ألهه مإمىع  (1667)يمجها هم بالىصر، ومخى ه ٖلى جغ٥ طل٪ لِ بَ ً ٢ِ مِ  ض  دَى

                                              

ى مظَب الكاٞعي  -ألاعى بطا ٞخدذ ٖىىة ٞحها للٗلماء زالزت ؤ٢ىا٫. ؤخضَا ( ٢ا٫ ابً جُمُت: )1663) ؤهه ًجب  -َو

" ؤهه لى خ٨م خا٦م بى٢ٟها مً ٚحر َُب ؤهٟؿهم وط٦غ في "ألام ,٢ؿمها بحن الٛاهمحن بال ؤن ٌؿخُُب ؤهٟؿهم ٣ُٟٞها

بً  ه٣ٌ خ٨مه؛ ألن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٢ؿم زُبر بحن الٛاهمحن؛ ل٨ً ظمهىع ألاثمت زالٟىا الكاٞعي في طل٪ وعؤوا ؤن ما ٞٗله ٖمُغ 

ً  الخُاب مِ  ُابت ؤهٟـ الٛاهمحن. وال هؼإ ؤن وؤن ٖمغ خبؿها بضون اؾخ ,ظاثؼ ً ظٗل ألاعى اإلاٟخىخت ٖىىة ُٞئا خؿ

ا لم ٣ًؿمها ٖمغ بحن الٛاهمحن وبهما ٢ؿم اإلاى٣ىالث حَر ل٨ً ٢ا٫  ,٧ل ؤعى ٞخدها ٖمغ بالكام ٖىىة. والٗغا١ ومهغ ٚو

اثٟت  ى ال٣ى٫ الشاوي  -مال٪ َو اإلاال٨ُت في طل٪ بما  بً بسخا١ بمامُ  ؤجها مسخهت بإَل الخضًبُت. و٢ض نى٠ بؾماُُٖل  -َو

ً ؤلامام ؤخمض ٧ال٣ىلحن؛ ل٨ً اإلاكهىع في مظَبه َى ال٣ى٫ الشالض,  هإػ به الكاٞعي في َظٍ اإلاؿإلت وج٩لم ٖلى حججه. ٖو

ى ؤن ؤلامام ًٟٗل ٞحها ما َى ؤنلُر  ً؛ ؤبي خىُٟت وؤصخابه والشىعي وؤبي ٖبُض: َو ى مظَب ألا٦ثًر للمؿلمحن مً  َو

 زُبر ٞٗل, وبن عؤي ؤن ًضٖها ُٞئا للمؿلمحن ٞٗل ٦ما ٞٗل ٖمغ عؤي ٢ؿمها ٦ما ٢ؿم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٢ؿمها ؤو خبؿها؛ ٞةْن 

ملسو هيلع هللا ىلص ٞٗل بىه٠ زُبر وؤهه ٢ؿم ههٟها وخبـ ههٟها لىىاثبه, وؤهه ٞخذ م٨ت ٖىىة ولم ٣ًؿمها بحن  و٦ما عوي ؤن الىبيَّ 

 ُٗ جىػ جغ٥ ٢ؿمها. و٢ضلِ الٛاهمحن. ٞ (. مجمٕى الٟخاوي نى٠ في طل٪ مهىٟا ٦بحرا م ؤن ؤعى الٗىىة ًجىػ ٢ؿمها ٍو

 . )ػ( 28/581

دُت ٍ املجم٘ (45 - 43( اإلاهالر اإلاغؾلت ملخمض ألامحن الكى٣ُُي )م 1664) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى , واهٓغ: اإلاىؾٖى

3/118 - 119 . 

جسُحر  , واهٓغ في 496 - 1/493 ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت وجُب٣ُاتها في اإلاظاَب ألاعبٗت ملخمض الؼخُلي( اهٓغ: 1665)

 707 - 2/704ؤلامام: الٟغو١ لل٣غافي 

, وألاقباٍ والىٓاثغ  310 - 1/309, واهٓغ: اإلاىشىع في ال٣ىاٖض للؼع٦صخي  10/470الٟخاوي مجمٕى ( 1666)

ي )م   ( 121للؿَُى

ٌُ : )" ؤنىله"٢ا٫ ال٨غدي في ( 1667) ه بالى٣ٌ وؤلابُا٫(.ألانل ؤن الصخيء   ٗخبر ما لم ٌٗض ٖلى مىيٖى
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 بإٖٓ
ُ
ُض، ولٟٔ مً ولي مً ؤمىع َظٍ ألامت ٖمال ٞلم ًدُها بىصر لم خضًض ؤو مٗىاٍ: "ال م ٖو

  ْح ِغ ًَ 
َ
 .(1668)(الجىت" عاثدت

 ٞخهغُّ  ٖلى خ٤ٍّ  ًٍ ٢ا٫ ابً ٖاقىع: )٧لُّ ماجَم 
ُ
 باإلاهلخت بدؿب اظتهاصٍ ٞ

 
ه ُٞه مىٍى

ه ظباعا وال  اإلاؿدِىض بلى الىؾاثل اإلاٗغوٞت في اؾخجالب اإلاهالر, ٞلِـ له ؤن ٩ًىن في جهٞغ

ِٝ حٗالى لؤلػواط: }٣ٞض ٢ا٫ هللا  ًُاٖا,م ُغو
ْٗ َ ًَّ ِباإلاْ َُ اِقُغو َٖ ْم {، و٢ا٫ لؤلونُاء: }َو َُ ى

ُ
اِلُ

َ
س
ُ
َوِبْن ج

ْم 
ُ
٨
ُ
َىاه

ْ
ِةز

َ
ً واإلااثخحن: "ؤن ٧ل مً ولي والًت مً  {. و٢ض بحن ال٣غافي فيٞ الٟغ١ الشالض والٗكٍغ

 ًَ ؤو صعء مٟؿضة. ٞهم مٗؼولىن  له ؤن ًخهٝغ بال بجلب مهلخت لُّ ِد الخالٞت بلى الىنُت ال 

ت و ًٖ اإلاٟؿضة الغاجخت واإلاهلخت اإلاغظىخت وا ولهظا ٢ا٫  ال مٟؿضة ُٞه وال مهلخت,ما إلاؿاٍو

  ,ناٖا بهإ الكاٞعي: ال ًبُ٘ الىصخيُّ 
َ
 .(1669)في طل٪" اَـ( ألهه ال ٞاثضة

ًُ ٢لذ: ومً ألاهٓاع الىاَُت ؤًًا ما  خض الؿغ٢ت, إل٢امت  هنع هللا يضر مً جغ٥ ٖمغ همؤزظٍ بٗ

 اؾخيخج مىه ؤن ٖمغ ٖض٫ ًٖ ٢ًُت الىو للمهلخت.خُض 

ت  بنَّ ): " اإلاىاع"ناخب  هٓغ ٢ى٫َ اٞ وهي ما ٌٗبر -ألاخ٩ام الؿُاؾُت وال٣ًاثُت وؤلاصاٍع

ٗت ؤلاؾالمُت ٖلى ٢اٖضة صعء اإلاٟاؾض وخٟٔ اإلاهالر مضاعُ  -ٖجها ٖلمائها باإلاٗامالث َا في الكَغ

 ؤو ظلبها، واؾدكهضها ٖلى ط
َ
حٍر مً الصخابت ب٢امت الخضوص ؤخُاها ألظل  ل٪ بتر٥ ؾُضها ٖمغ ٚو

 
ُ
م ٖلى ال٣َ اإلاهلخت، ٞض٫ طل٪ ٖلى ؤجها ج  .(1670)(ىوضَّ

٘ الش٣ت بالىهىم وطَاب خغمتها, ل٢لذ: ٞاعجب لهظا ال٨الم اإلاؿخلؼم  و٢ض ؾل٠ ٞغ

ا ٞؿضث اإلا٣ضمت , وبطالتي بجى ٖلحها ناخب اإلاىاع م٣الخه ال٩ىزغي في بُان ٞؿاص اإلا٣ضمت ٦المُ 

 لم جشمغ ؾىي هدُجت ٞاؾضة مشلها.

                                                                                                                                             

 : )٢اٖضة: ٧ل جهٝغ ج٣اٖض ًٖ جدهُل م٣هىصٍ ٞهى باَل(. 2/143" ٢ىاٖضٍ"في بض الؿالم بً ٖو٢ا٫ الٗؼ 

ا(. و٢ا٫ ؤًًا  2/598و٢ا٫ ال٣غافي في الٟغو١  : )ال٣اٖضة ؤن الىؾُلت بطا لم ًدهل م٣هضَا ؾ٣ِ اٖخباَع

ا(. 2/599  : )بن الىؾُلت بطا لم جٌٟ بلى م٣هىصَا ؾ٣ِ اٖخباَع

ت مجهاط"٢ا٫ ابً جُمُت في و  : )وبطا ٧ان اإلا٣هىص به ممخىٗا لم ٨ًً في بزباث الىؾُلت ٞاثضة  1/90" الؿىت الىبٍى

 .َا مً باب الؿٟه والٗبض(ؤنال, بل ٧ان بزباث الىؾُلت التي ال ًدهل بها م٣هىصُ 

 (309( قغح ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت )م 1668)

ٗت ؤلاؾالمُت )م ( م٣انض 1669)  (535 - 534الكَغ

مبر 1324 -ٚغة قىا٫ لهاصع في: مجلت اإلاىاع", الٗضص ا( "1670)  م.1906 -َـ/هٞى
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ى الى٢اٝ ٖىض ٦خاب هللا  –خاقا ٖمغ هنع هللا يضر و  ٠ُ٦ ؤو مهلخت,  ؤن ٌٗاعى الىحي بغؤيٍ  –َو

ى ال٣اثُل  با: "اتهمىا الغؤي ٖلى الضًً",  َو والتهىع في  ,آلاٞت في ؾىء الٟهم ل٨ًو ٦ما ج٣ضم ٢ٍغ

ٗت ىُم ٣خًُه ههحن ما جبال ٞهيُ٘ ٖمغ َى ٖجإنُل ألانى٫, و   .ٖلى الخد٤ُ٣ الكَغ

: )و٢ض وا٤ٞ ؤخمَض ٖلى ؾ٣ٍى ال٣ُ٘ في املجاٖت " بٖالم اإلاى٢ٗحن"٢ا٫ ابً ال٣ُم في 

ىَ  , ٞةنَّ الؿَّ ٌُ ال٣ُاؽ، وم٣خطخى ٢ىاٖض الكٕغ ظا مد ، َو  ألاوػاعيُّ
َ
 مجاٍٖت ىَ بطا ٧اهذ َؾ  ت

َ
ت

 والًغوعة، ٞال 
ُ
َب ٖلى الىاؽ الخاظت

َ
ل
َ
ٍة, ٚ ً يغوعٍة جضٍٖى بلى ما ٩ًاص ٌؿلم الؿاع١ُ مِ وِقضَّ

جب ٖلى ناخب اإلاا٫ بظ٫ُ طل٪ له، بما بالشمً ؤو مجاها، ٖلى الخالٝ في به عم٣َ  ضُّ ُؿ ٌَ  ه، ٍو

ه مجاها, لىظىب اإلاىاؾاة وبخُاء الىٟىؽ م٘ ال٣ضعة ٖلى طل٪, بظلِ  وظىُب  طل٪, والصخُُذ 

 
 
ظٍ قبهت  ٢ى  وؤلاًشاع بالًٟل م٘ يغوعة املخخاط، َو

َ
َ٘ ًٖ املخخاط، وهي ؤ٢ىي مً ٍت ج ضعؤ ال٣ُ

 
ُ
َبه التي ًظ٦   ُغَا ٦شحر  ٦شحٍر مً الكُّ

ْ
بحن َظٍ الكبهت وبحن ما ًظ٦غوهه  َذ مً ال٣ٟهاء، بل بطا واػه

 ٌُ ؿٕغ بلُه الٟؿاص، و٧ىن ؤنله ٖلى ؤلاباخت ْهغ ل٪ الخٟاوث، ٞإًً قبهت ٧ىن اإلاؿغو١ مما 

ي مل٨ه بال بِىت، وقبهت بجالٞه في الخغػ بإ٧ل ؤو ٧اإلااء، وقبهت ال٣ُ٘ به مغة، وقبهت صٖى 

، وقبهت ه٣هان مالُخه في الخغػ بظبٍذ  حر طل٪ مً  اخخالب مً الًٕغ ٤ زم بزغاظه، ٚو ؤو جدٍغ

 له في مٛالبت ناخب اإلاا٫ بَ الكُّ 
ى مإطون  ت؟ ال ؾُما َو ه الًُٟٗت ظضا بلى َظٍ الكبهت ال٣ٍى

 ٌَ امُ ٣َ َم عَ  ضُّ ُؿ ٖلى ؤزظ ما  ًَ املجا ه, ٖو ج واإلاًُغون، وال ًخمحز اإلاؿخٛجي مجهم ٖت  ٨ثر ُٞه املخاٍو

، ٞاقدبه َم  والؿاع١ لٛحر خاظٍت  ً ًجب ٖلُه الخضُّ بمً ال ًجب ٖلُه، ٞضعت. وٗم بطا مً ٚحٍر

٘( بان ؤنَّ  ُِ
ُ
ًٍ ًٖ الؿغ٢ت ٢ ى مؿخٛ  .(1671)الؿاع١ ال خاظت به َو

ٗت ٖل بىاءً  للخض قغوَا ٦ما ٢غع ال٣ٟهاء ٢لذ: ٞإهذ جغي ؤنَّ  ى ما وعص مً ههىم الكَغ

هخٟاء ال  مؿخلؼم  اهخٟاء الكٍغ  ؤنَّ  الكبهت, ومٗلىم   اهخٟاءُ  , ومً جل٪ الكغوٍ(1672)في َظا الباب

لُه ٞٓهىع الكبهت ٌؿخلؼم اهخٟاءَ  ؤظم٘ ٧لُّ مً هدٟٔ ٖىه ٢ا٫ ابً اإلاىظع: )الخض,  اإلاكغوٍ, ٖو

َبه مً ؤَل الٗلم ؤنَّ  ْضَعؤ بالكُّ
ُ
مً الايُغاع الظي ؤهاٍ هللا  قبهت ؤْهُغ  وؤيُّ , (1673)(الخضوص ج

ْخَم }: ؾبداهه ماث ال٣ُُٗاث, ٣ٞا٫ِ٫ املخغَّ به ظىاَػ جىاوُ حٗالى 
َ
َم َول  َوالضَّ

َ
َخت ُْ

َ ْ
ُم اإلا

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ َم  َما َخغَّ ِبهَّ

                                              

 18 - 3/17بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1671)

ت ال٣ٟهُت" 1672) ٣ًى٫ ال٩اؾاوي: بن الخض ٣ٖىبت مخ٩املت ِٞؿخضعي ظىاًت مخ٩املت، ٞةطا : ) 4/303( في "اإلاىؾٖى

 (.٧اهذ َىا٥ قبهت ٧اهذ الجىاًت ٚحر مخ٩املت

ا الٗهمت, ٞال حؿدباح م٘ وظىص ما ي: ). و٢ا٫ الكى٧او 9/57( اإلاٛجي البً ٢ضامت 1673) ألانل في الضماء وهدَى

 (840(. الؿُل الجغاع )م ًض٫ ٖلى ؾ٣ٍى الخض
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ْ
 ِبز

َ
ال
َ
اٍص ٞ َٖ  

َ
ٍٙ َوال ْحَر َبا

َ
غَّ ٚ

ُ
ًِ اْيُ َم

َ
ٞ ِ

َّ
ْحِر اَّلل

َ
لَّ ِبِه ِلٛ َِ

ُ
ِزًِغ َوَما ؤ

ْ
ِخج
ْ
ىع  عَ ال

ُٟ َٚ َ
َّ
ِه ِبنَّ اَّلل ُْ

َ
ل َٖ {َم  , ِخُم 

 }: هلالج لج و٢ا٫
َ
ٍم ٞ

ْ
ز ْحَر ُمَخَجاِه٠ٍ إِلِ

َ
َمَهٍت ٚ

ْ
غَّ ِفي َمس

ُ
ًِ اْيُ َم

َ
ٞ} ىع  َعِخُم 

ُٟ َٚ َ
َّ
, ولهظا ٢ا٫ اإلا٣غي ِةنَّ اَّلل

َ٘ (1674): )مً ألا٢ىا٫ الجمهىعٍت: "الًغوعاث جبُذ املخٓىعاث"(" ٢ىاٖضٍ"في  ظا ٌؿخلؼم ٞع  , َو

ت وألازغوٍت, ألنَّ ا ت الضهٍُى  ؤلاباخت جىافي ال٣ٗىبت. ل٣ٍٗى

حرُ " اإلاىاع"ٞإًً َظا الخإنُل مً ٢ى٫ ناخب  ٍ مً الصخابت ب٢امت : )جغ٥ ؾُضها ٖمغ ٚو

 (.م ٖلى الىوؤخُاها ألظل اإلاهلخت، ٞض٫ طل٪ ٖلى ؤجها ج٣ضَّ  الخضوِص 

)ومً ٞخاوي ٖشمان هنع هللا يضر ما  :" ال٨ٟغ الؿامي"الكُش دمحم الدجىي في  َظا ٢ى٫ُ  ٢لذ: ومشُل 

لخضًض  ,غ ببال مغؾلت جىاجج ال ًمؿها ؤخضعواٍ مال٪ ؤن يىا٫ ؤلابل ٧اهذ في ػمً ٖم

ض بً زالض الجنهي, ؤن عظال ؾإ٫ الىبي  ها ؾىت,  -ملسو هيلع هللا ىلص-الصخُدحن ًٖ ٍػ ًٖ الل٣ُت ٣ٞا٫: "ٖٞغ

عبها ٞإصَا بلُه" ٣ٞا٫: ًٞالت الٛىم؟ ٢ا٫:  ٖٝغ ٖٟانها وو٧اءَا, زم اؾخمخ٘ بها, ٞةن ظاءازم 

ا  "زظَا ٞةهما هي ل٪ ؤو ألزُ٪ ؤو للظثب", ٢ا٫: ًٞالت ؤلابل؟ ٣ٞا٫: "مال٪ ولها مٗها خظاَئ

ٟها زم جبإ, ٞةن ظاء ناخبها  تها وحٍٗغ ختى ًل٣اَا عبها", ختى بطا ٧ان ػمً ٖشمان ؤمغ بمٗٞغ

 ؤُٖي زمجها.

 مىه باإلاهالر اإلاغؾلت,
 
ظا ؤزظ وا  م٘ ؤجها في م٣ابلت الىو الؿاب٤, ألهه عؤي الىاَؽ  َو َمضُّ

ظا مً ُح  جج ؤًضَحهم بلى يىا٫ ؤلابل, ٞجٗل عاُٖا ًجمٗها زم جبإ باإلاهلخت اإلاغؾلت الٗامت, َو

  .(1675)مال٩ا ال ًإزظ بها م٘ وظىص هّوٍ ًسالٟها( مال٪ في طل٪, ٖلى ؤنَّ 

 وجإمل الخىا٢ٌ في ٢ىله )َظا ٦المه, 
 
ظا ؤزظ ىه باإلاهالر اإلاغؾلت, م٘ ؤجها في م٣ابلت م َو

 ( بط ٠ُ٦ ج٩ىن مغؾلت م٘ مسالٟتها للىو؟!الىو الؿاب٤

( ؤ٢ى٫: وال ؤخض مً الٗلماء ٖلى ؤن مال٩ا ال ًإزظ بها م٘ وظىص هّوٍ ًسالٟهازم ٢ىله )

, ٞهظا م٣ام ال ًخ٣دمه بال ظاَل بمأزظ ألاخ٩ام و٢ىاهحن الىٓغ الكغعي, وإلاا ٧ان ٣ًى٫ بظل٪

لصخابت ؤ٣ٞه ألامت ٣ٞض ٧اهىا ؤبٗض الىاؽ ًٖ َظٍ الؿبُل, ولِـ في نيُ٘ ٖشمان هنع هللا يضر ما ا

الىٓغ الصخُذ في خض ٌكهض إلاٗاعيت الىو باإلاهلخت, وخاقاٍ مً طل٪, بل بهه لم ًجاوػ 

ض بً زالض هنع هللا يضر.  خضًض ٍػ

                                              

 ( 422( ٢ىاٖض اإلا٣غي )م 1674)

 304 - 1/303 ال٨ٟغ الؿامي( 1675)
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ه لٟٓا ومٗواإلاغاص بالىٓغ الصخُذ في الخضًض َى  اُء بد٣ِّ الىٓغ في ٖلت وطل٪ ب ,ًجىالٞى

 ألامغ بالخ٣اٍ ا
َ
َِّ ىَ لٛ لت اإلاى٘ مً الخ٣اٍ ؤلابل, ٞةطا جب وظُه هٓغ ٖشمان هنع هللا يضر, ا ٖلت ٧ّلٍ ْهغ ىَّ م ٖو

 ٖلى زالٝ ٢ًُت الىو.
 
 مً اصعى بإن اإلاهلخت وا٢ٗت

ُ
ٟلت  ٚو

فُه ٖلى  هوكض هب  ابً ص٤ُ٢ الُٗض: )الخضًض ًض٫ ٖلى الخ٣اَها, ؤما يالت الٛىم ٣ٞا٫ 

  الٗلت,
ُ
ًَ  الًُإ ٖليها وهي زىف  بن لم 

ْ
 ٣ِ خَ ل

ْ
ُ 

 
, (1676)ها ٖلى مال٨ها(تِ َُّ إلاالِ  ها ؤخض, وفي طل٪ بجالٝ

 
َ
 َم و٢ا٫ الُُبي: )هبه بظل٪ ٖلى ظىاػ الخ٣اَها وج

ُّ
لى ما َى الٗلت لها، وهي ٧ىجها ُم ٨ِ ل يت غَّ َٗ ها، ٖو

ُت بٛحر عإل خُىان ٌعجؼ ًٖ للًُإ, لُض٫ ٖلى اَغاص َظا الخ٨م في ٧ ُّٟ  الٖغ ًٖ  ِٔ والخد

: )٢ىله "ل٪ ؤو ألزُ٪ ؤو للظثب" ُٞه بقاعة بلى ظىاػ ابً حجغ, و٢ا٫ (1677)بإ(نٛاع الّؿِ 

صة بحن ؤن جإزظَا ؤهذ ؤو يت للهال٥ مترّصِ غَّ َٗ ؤزظَا ٧إهه ٢ا٫: هي يُٟٗت لٗضم الاؾخ٣ال٫ ُم 

ـُ آزغ,  ٍِ مً ناخبها ؤو مً ملخ٣ِ  ؤزى٥, واإلاغاص به ما َى ؤٖمُّ  ًَ  واإلاغاص بالظثب ظي  ما 
ُ
ل إ٧

 
َ
  الكاة

ٌّ
ُه خض َٖ  مً الؿبإ, ٞو ؤهه بن لم ًإزظَا ب٣ُذ للظثب, ٧ان  َم لِ له ٖلى ؤزظَا, ألهه بطا 

  .(1678)طل٪ ؤصعى له بلى ؤزظَا(

  ٞٓهغ ؤنَّ 
َّ
ضم يُاٖهاد٣ِّ ب٩ىهه ُم  ل  ألامغ بااللخ٣اٍ مٗل ٢ا٫ , ٣ا لخٟٓها ٖلى ناخبها ٖو

وفي يالت  ,"هي ل٪ ؤو ألزُ٪ او للظثب" :ؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في يالت الٛىمفي ٢ى٫ ع ابً ٖبض البر: )

ا" الخضًض, صلُل   :الابل ا وؾ٣اَئ   "مال٪ ولها مٗها خظاَئ
ُ
 واضر ٖلى ؤن الٗلت في طل٪ زٝى

 الخَّ 
َ
٠ والظَاب ال ظيـ الىاَب, ٞال ٞغ١ بحن ما يل بىٟؿه وما لم ًًل بىٟؿه, وال بحن ل

حر  ه ٖلى ناخبه وزٝى طَابه ٖىه... وهللا ؤٖلم بما  ٍ, ألنَّ الخُىان ٚو
ُ
ه خٟٓ ِ

ّ
اإلاغاص مً طل٪ ٧ل

 , (1679)(ؤعاص ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
 ألهه اإلاخٗحِّ  ٞةهما وظب الالخ٣اٍ

ُ
لى َظا ٞلى ؤ ً الًُإ والهال٥ مِ ن للخٟٔ, ٖو

ؤو ألزُ٪ ؤو هي ل٪ " :٦ما ال ًسٟى, ولهظا ٢ا٫ الخُابي: )و٢ىله في يالت الٛىم ؾ٣ِ الىظىُب 

ًساٝ ٖلحها الظثاب  ٞالةٍ  ظضث بإعٍى ٖلى ؤهه بهما ظٗل َظا خ٨َمها بطا وُ  ُٞه صلُل   ,"للظثب

٠, بط ٧ان مٗلىما  ها ؾبُُل الل٣ُت في الخٍٗغ
ُ
ت وبحن ْهغاوي ٖماعة ٞؿبُل ٞحها, ٞةطا وظضث في ٢ٍغ

 .(1680)ؤن الظثاب ال جإوي بلى ألامهاع وال٣غي(

                                              

 2/160بخ٩ام ألاخ٩ام ( 1676)

 7/2236ال٩اق٠ ًٖ خ٣اث٤ الؿجن ( 1677)

 5/82 ٞخذ الباعي ( 1678)

 248 - 7/247الاؾخظ٧اع ( 1679)

 5/85 ٖىن اإلاٗبىص, و  2/88( مٗالم الؿجن 1680)
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٢ا٫ الٗلماء: خ٨مت الىهي ًٖ الخ٣اٍ : )" الٟخذ"خاٞٔ في ٢ا٫ ال٣ٞض وؤما يالت ؤلابل 

 َا خُض َي ب٣اءَ  ؤلابل ؤنَّ 
َّ
 بلى وظضان مال٨ها لها مِ  ذ ؤ٢غُب ل

َ
 ً ج

َ
ُ 
ُّ
به لها في عخا٫ الىاؽ, و٢الىا: ل

وبالجملت ٞاإلاغاص : )٢ا٫ ال٣ؿُالوي, (1681)(جه ًٖ نٛاع الؿبإىَّ في مٗجى ؤلابل ٧لُّ ما امخى٘ ب٣ُ 

  الخٗغُّى لها, ألنَّ  بهظا: الىهُي ًٖ
َ
بهما َى للخٟٔ ٖلى ناخبها بما بدٟٔ الٗحن ؤو بدٟٔ  ألازظ

٤ هللُا ٞحها مً ال٣ىة واإلاىٗت وما ٌؿغ 
َ
ل
َ
ت بما ز , ألجها مدْٟى ٍٔ ظٍ ال جدخاط بلى خٟ ال٣ُمت، َو

 .(1682) لها مً ألا٧ل والكغب(

 
َّ
لى لخ٤ ناخب ؤلابل, ا ًٗ ب٩ىن الالخ٣اٍ مًُِّ  ل  ٞاإلاى٘ بطا مً الخ٣اٍ يالت ؤلابل مٗل ٖو

 َظا ٞةطا وُ 
 
  ظضث خالت

ُ
َٖ  ال ٩ًىن ٞحها الالخ٣اٍ ٖلت اإلاى٘ ٢ض  ىا ؤنَّ ْم لِ مًُٗا لخ٤ ناخب ؤلابل 

ِ  ػالذ, ُٞلؼم مجها ػوا٫ُ 
ّ
ى اإلاى٘ مً الالخ٣اٍ, زم بهىا َىا هىهب صاللت الخ٨م اإلاترج ب ٖلحها َو

ى ٦ما ٢ا٫ املخلي , (1683)(شله لخٗا٦ؿهما في الٗلتبزباث ٨ٖـ خ٨م شخيء إلا) :٢ُاؽ ال٨ٗـ َو

ى ٨ٖـ اإلاى٘, لٗلت خٟٔ اإلاا٫ وهي ٨ٖـ جٟىٍخه وبياٖخه,  ٦ما ٞى٣طخي بىظىب الالخ٣اٍ َو

 ؤجها 
ُ
 غ بالخ٣اٍ يالت الٛىم.مِ هي التي ألظلها ؤ

ل ال جيبٗض، ٞةجها بمجزلت الٛىم التي ٢ُل ٞحها: ولهظا ٢ا٫ الخُابي: ) ٞةن ٧اهذ ؤلابل مهاٍػ

 . (1684)("و للظثبؤ "هي ل٪ ؤو ألزُ٪

واخترػث ب٣ىلي في ؤلِابل بطا اؾخٛىذ ب٣ىتها ًٖ خٟٓها, ؤما بطا ٧اهذ و٢ا٫ ابً الىدىي: )

ِهُل مجها ٞةهه ٧الكاة َٟ ً ال  . (1685)(مهؼولت ال جيبٗض ٞةجها ٧الٛىم ٦ما قغح به الخُابي ٖو

ت والٟغ١ بحن و٢ض ؤظاػ الكاُٞٗت الخ٣اٍ الًىا٫ في الٗمغان, ٢ا٫ الخ٣ي الخهجي: ) البًر

والٗمغان ؤجها في الٗمغان جخُغ١ بلحها ؤًضي الىاؽ ٞال جتر٥, ٞغبما ياٖذ ٖلى مال٨ها بإزظ 

ت, ٞةنَّ  وهظا بإن حؿغح وجغص اإلااء,  َغو١ الىاؽ بها ال ٌٗم, ولها اؾخٛىاء   زاثً, بسالٝ البًر

                                              

 5/80 ( ٞخذ الباعي 1681)

ىن اإلاٗبىص  4/243( بعقاص الؿاعي 1682)  5/86, ٖو

: )٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص: "ؤعؤًذ لى ويٗها  ٢1/237ا٫ ابً عظب في "ظام٘ الٗلىم والخ٨م" .  2/383املخلي م٘ الُٗاع ( 1683)

ٗها في الخال٫ ٧ان له ؤظغ", َظا ٌؿمى ٖىض ألانىلُحن ٢ُاؽ ال٨ٗـ, ومىه ٢ى٫ في الخغام ؤ٧ان ٖلُه وػع, ٨ٞظل٪ بطا وي

اث ال ٌكغ٥ ابً مؿٗىص هنع هللا يضر: "٢ا٫ الىبي  ملسو هيلع هللا ىلص  ٧لمت و٢لذ ؤها ؤزغي, ٢ا٫: مً ماث ٌكغ٥ باهلل قِئا صزل الىاع, و٢لذ: مً م

 باهلل صزل الجىت"(.

اى ألاٞهام للٟا٦هاوي ( 1684)  4/506ٍع

الم بٟىاثض ٖمضة ألاخ٩ام ( 1685)  7/531ؤلٖا
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, ؤما بطافي الٗمغان اإلاٗنى مفلىص   ًٍ ًَ جهٍب  , ومدلُّ الخالٝ بطا ٧ان الؼماُن ػماَن ؤم ٧ان ػم

حُرٍ ا, ٢اله اإلاخىلي ٚو حَر ؿاص ُٞجىػ ٢ُٗا في الصخغاء ٚو  .(1686)(ٞو

جي الخىبلي: ) با مً و٢ا٫ الؿٟاٍع ه بمهل٨ت، ٧إعى مؿبٗت، ؤو ٢ٍغ
ُ
م  الخ٣اَ لى ُوِظض ُمَدغَّ

 
َ
ه ؤمىال

ُ
ت ال ماءَ صاع خغب، ؤو بمىي٘ ٌؿخدل ؤَل  ٞحها وال مغعى،  ىا، ؤو ببًر

ُ
ه ؤزِظ  فاألولى حىاػ

. وفي "قغح لى كُل: بىحىبه بطا، ليان له وحه، اؾدى٣اطا ال ل٣ُت. وفي "ؤلاههاٝ": ٓهلخف

  اإلا٣ى٘": ألاولى ظىاػ ؤزظَا للخٟٔ، وال يمان ٖلى آزظَا؛ ألنَّ 
َ
َا مً الهال٥، ُٞه به٣اط

 جسلُهَ  ٞإقبهَ 
َّ
٤، ٞةطا خهلذ في ًضٍ، ؾل مها بلى هاثب ؤلامام، وبغيء مً ها مً ٚغ١ ؤو خٍغ

 . (1687)(ال ًمل٨ها بالخٍٗغ٠؛ ألن الكٕغ لم ًغص بظل٪ ٞحهايماجها، و 

ًُ  هنع هللا يضر ٢لذ: وبهظا حٗلم ؤن ٖشمان   مْ ّضِ ٣َ لم 
ً
ٖلى الىو, وبهما عاعى الٗلت التي ألظلها  مهلخت

 
ُ
, ٞلما ٧ان الىهي ًٖ الخ٣اٍ يالت ؤلابل مٗلال ب٩ىهه مًُٗا إلاا٫ اإلاىهىم ٕغ الخ٨مق

ى ٞمىخُٟت في و٢خه,  اإلاؿلم, وعؤي ٖشمان ؤن الٗلت لؼم مً طل٪ اهخٟاء الخ٨م اإلاغجب ٖلحها َو

 به ًدهل الخٟٔ. الػم الخٗلُل ؤن ًجب ألازظ, ألن بلاإلاى٘, 

ظا ٧ان خ٨م يىا٫ ؤلابل في ػمً الىبي ولهظا ٢ا٫ الباجي في اإلاى٘ مً ؤزظ يىا٫ ؤلابل: ) َو

مغ  -ملسو هيلع هللا ىلص  - لي  - امهنع هللا يضر -وفي ػمً ؤبي ب٨غ ٖو  -امهنع هللا يضر  -إلاا ٧ان ًامً ٖلحها، ٞلما ٧ان في ػمً ٖشمان ٖو

و٦ثر حٗضحهم ٖلحها ؤباخىا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولم ًامً ٖلحهما إلاا ٦ثر في اإلاؿلمحن ممً لم ًصخب الىبي 

 ًَ ؤمغ َا بلى مىيٗها، و٢ض ٧ان ٖمغ بً الخُاب وا عصَّ غَ ؤزظَا إلاً الخ٣ُها وعٞٗها بلحهم ولم 

ٟها زم ؤباح له عصَّ  وبهما ازخلفذ ألاخيام في طلً َا بلى مىيٗها، زابَذ بً الطخا٥ بخٍٗغ

ُٞمً وظض بٗحرا ٞلُإث به ؤلامام ًبُٗه ًجٗل زمىه في  . و٢ض ٢ا٫ مال٪  (1688)الزخالف ألاخىاٌ

                                              

 (319 - ٦318ٟاًت ألازُاع )م ( 1686)

 ٦5/147ك٠ اللشام ( 1687)

في ؤنل الل٣ُت ؤنَّ خ٨َمها ًسخل٠ بازخالٝ ألاشخام ( 5/92)ولهظا ازخاع ابً حجغ في "ٞخذ الباعي" ( 1688)

ًإزظَا مً ال ٌؿخد٤( ٦ظا لؤل٦ثر, وؾ٣ُذ ٢ىله )باب َل ًإزظ الل٣ُت وال ًضٖها جًُ٘ ختى ال وألاخىا٫, خُض ٢ا٫: )

ه, وؤًْ الىاو ؾ٣ُذ مً ٢بل "ختى", واإلاٗجى: ال ًضٖها ٞخًُ٘ وال ًضٖها ختى ًإزظَا مً ال  "ال" بٗض "ختى" ٖىض بً قبٍى

ا: "يالت اإلاؿلم خغ١ الى ٖى  الجاعوص مٞغ
ُ
ِغٍ الل٣ُت, ومً حجتهم خضًض

َ
اع", ٌؿخد٤, وؤقاع بهظٍ الترظمت بلى الغص ٖلى مً ٦

ض بً زالض ٖىض مؿلم: "مً آوي  ها, وحجُتهم خضًض ٍػ
ْ
ّغِٞ
َٗ ٌُ ؤزغظه اليؿاجي بةؾىاص صخُذ, وخمل الجمهىُع طل٪ ٖلى مً ال 

ٍ الهغة, ٞض٫ ٖ
َ
ى٨ِغ ٖلى ؤبّي ؤزظ ًُ ها", وؤما ما ؤزظٍ مً خضًض الباب ٞمً ظهت ؤهه ملسو هيلع هللا ىلص لم  لى الًالت ٞهى يا٫ ما لم ٌٗٞغ

ا في مل٪ الٛحر, وجل٪ اإلاهلخت جدهل بدٟٓها ونُاهتها ؤهه ظاثؼ  قغ  ؿخلؼم اقخماله ٖلى اإلاهلخت وبال ٧ان جهٞغ ٖا, َو

ٟها لخهل بلى ناخبها, ومً زم ٧ان  ألاعجح مً مظاهب الٗلماء ؤن طلً ًسخلف بازخالف ألاشخام ًٖ الخىهت وحٍٗغ

, وبال ٞهى ظاثؼ, ٞمتى عجر ؤزظَا وظب ؤو اؾخدب, ومتى عجر جغ٦ها خغم ؤو وألاخىاٌ  .اَـ  (٦ٍغ
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ها في بِذ اإلاا٫, ٢ا٫ ؤقهب: بطا ٧ان ؤلامام ٖضال, ومٗجى طل٪ ؤهه ؤمً ٖلحها مً ًخٗضي ٞحها ُٞتر٦

ؿخٛجى ًٖ ؤلاهٟا١ ٖلحها  مىيٗها ؤًٞل؛ ألهه ًامً ٖلحها يُاٖها مً ٚحر َظا الىظه, َو

ا مىه ؤٌؿغ ٖلُه مً َلبها في آلاٞا١  والخمىن لها, و٢هض ناخبها بلى طل٪ اإلاىي٘ وجدب٘ ؤزَغ

ب الضاع، ؤو بُٗضَا, ٞةن زاٝ ٖلحها مخٗضًا ًخل٠ ُٖجها  ٧ان البُٗضة؛ ألهه ال ًضعي مً ؤواَا ٢ٍغ

ظا  ؤزظَا وعٞٗها بلى ؤلامام ًىٓغ ٞحها لهاخبها ؤًٞل له وآمً ٖلُه, وهللا ؤٖلم وؤخ٨م، َو

ؼ:  ًدضر للىاؽ ؤ٢ًُت ب٣ضع ما ؤخضزىا مً "مٗجى ما عوي ًٖ ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

 . (1689)("الٟجىع 

ًٖ مال٪ ًٖ ًدحى بً ؾُٗض  عوي ال٣ٗىبيو٢ا٫ ابً الىدىي في قغح البساعي: )جىبُه: 

هًٖ ؾلُما  ,ن بً ٌؿاع ؤن زابذ بً الطخا٥ وظض بٗحرا ياال بالخغة، ٣ٞا٫ له ٖمغ: ٖٞغ

ه زالر مغاث، زم ظاء بلى ٖمغ، ٣ٞا٫: ٢ض قٛلجي ًٖ يُٗتي، ٣ٞا٫ له ٖمغ: ؤل٤ زُام ه ٞٗٞغ

ً ؤن عظال ؾإ٫ ابً ٖمغ، ٣ٞا٫: بوي ٢ض  زم ؤعؾله خُض وظضجه. وعوي َمام ًٖ هاٞ٘ وابً ؾحًر

ها ، ٣ٞا٫: اصٞٗها بلى الىالي. و٢ا٫ مال٪: ؤنبذ ها٢ت، ٣ٞا٫: ٖٞغ تها ٞلم حٗٝغ ، ٣ٞا٫: ٖٞغ

ؾمٗذ ابً قهاب ٣ًى٫: ٧اهذ يىا٫ ؤلابل في ػمان ٖمغ ببال مابلت جىا٦ذ ال ًمؿها ؤخض ختى 

ٟها زم جبإ، ٞةطا ظاء ناخبها ؤُٖي زمجها.  بطا ٧ان ػمً ٖشمان ؤمغ بخٍٗغ

ض، ٣ُٞل: بنَّ    ؤزظَا بطا ز٠ُ ٖلحها، وؤنَّ ُٞه بقاعة ؤهه ًجىػ  وؤما خضًض ٍػ
ْ
 ؤز
َ
َا ظ

 ْٟ لهاخبها وِخ 
َ
ى مٗجى  ,ُٞه بهما َى إلاً ًإزظَا لُإ٧لها ها ٖلُه ؤولى مً جغ٦ها، واإلاٗجىٓ َو

الخضًض الؿال٠: "ال ًإوي الًالت بال يا٫". ٦ظا ٧ان في ؤو٫ ؤلاؾالم واؾخمغ ػمً ؤبي ب٨غ 

لي و٦ثر الٟؿاص عؤًا الخ٣ مغ، ٞلما ٧ان ػمً ٖشمان ٖو  ٖو
َ
 ها، اَ

 
ه منهم وفاء  بملهىص وهظا ول

ِمً ٖلحها الهال٥ُ وب٣ُذ خُض جخم٨ً مما ، ٞةنَّ م٣هىصَ الخضًث في الخلاٍ ؤلابل
ُ
ٍ ؤجها بطا ؤ

ٌِٗكها ٞال ًخٗغى لها ؤخض، ٞلى حٗظع شخيء مً طل٪ وز٠ُ ٖلحها الهال٥ الخ٣ُذ لخدٟٔ؛ 

 .(1690)(مؿلم ألجها ما٫ُ 

اُء  بالىو هِٟؿه و, بل َى الٗمُل والخانل ؤهه ال مهلخت م٣ضمت ٖلى الى والٞى

, وازخالٝ الخ٨م عاظ٘ بلى جد٤ُ٣ اإلاىاٍ الظي ٖبر ٖىه الباجي بازخالٝ ألاخىا٫, بم٣هىصٍ

ؼ: "ًدضر للىاؽ ؤ٢ًُت ب٣ضع ما ؤخضزىا مً وؤعظ٘ بلُه ما عوي ًٖ  ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

لى َظا ٩ُٞىن َظا ؤلاخضار ٖباعة ًٖ حٛحر الخ٨م جبٗا  ولهظا لخٛحر مىاَه وؾببه, الٟجىع", ٖو

                                              

 144 - 6/143, واهٓغ ؤًًا:  6/140اإلاىخ٣ى ( 1689)

 529 - 15/528الخىيُذ لكغح الجام٘ الصخُذ ( 1690)
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ِغْص " الٟغو١"٢ا٫ ال٣غافي في  ًُ الزخالف وسَخ خ٨ٍم بل املجتَهض ُٞه ًيخ٣ل له الاظتهاص  -هنع هللا يضر  -: )لم 

ُٕ و٢ا٫ في مىي٘ الخ٤: ), (1691)(ألاؾباب ٞحها ؤمىعا لم ج٨ً ٢بل  ؤي: ًدضزىا ؤؾبابا ٣ًخطخي الكغ

 .(1692)مخجضص( طل٪ ألظل ٖضم ؾببها ٢بل طل٪ ال ألجها قٕغ

٣ت ٚحر ٢ا٫ الهىٗاوي: ) َٕ ٍَغ َغ
ْ
ك ٌَ ٗت ؤن لِـ لخلٍُٟت عاقٍض ؤن  ومٗلىم مً ٢ىاٖض الكَغ

 . (1693)ما ٧ان ٖلحها الىبي ملسو هيلع هللا ىلص(

خهام" : ) ى ٖاصي وبهما ٦الم ٖمغ ـ بٗض حؿلُم ال٣ُاؽ ٖلُه ـ في مٗجً و٢ا٫ الكاَبي في "الٖا

 
ُ
م؛ ٦خًمحن الهىإ واقتراٍ الخلُت ؤو الٓىت في ما ج٣ضُٞ الشابِذ  الخ٨ِم  ًسخل٠ ُٞه مىاٍ

ٌُ  جىظُه ألاًمان ألاخ٩ام لصخت  صون مجغص الضٖاوي، ٣ُٞى٫: بن ألاولحن جىظهذ ٖلحهم بٗ

 ألاماهت والضًاهت والًُٟلت، ٞلما خضزذ ؤيضاصُ 
ُ
  ,َا ازخل٠ اإلاىاٍ

ُ
ى  ٞىظب ازخالٝ الخ٨م، َو

 .(1694)(مىاؾب اإلاٗجى ْاَغ  عاصٕ ؤَل الباَل ًٖ باَلهم، ٞإزغ َظا  خ٨م  

ه٣ل ًٖ الكُش ٖؼ الضًً بً ٖبض الؿالم ؤهه ٢ا٫: : " البدغ املخُِ"الؼع٦صخي في و٢ا٫ 

، و٢ض ًخإًض َظا بما في البساعي ًٖ ٖاجكت "ًدضر للىاؽ في ٧ل ػمان مً ألاخ٩ام ما ًىاؾبهم"

و٢ى٫ ٖمغ ، (1695)"إلاىٗهً مً اإلاؿاظض ما ؤخضزخه اليؿاء بٗضٍ -ملسو هيلع هللا ىلص  -لى ٖلم الىبي "ؤجها ٢الذ: 

ؼ ًجضصون ؤؾبابا  :ؤي ,"ًدضر للىاؽ ؤ٢ًُت ٖلى ٢ضع ما ؤخضزىا مً الٟجىع" :بً ٖبض الٍٗؼ

                                              

 )ٍ ٖالم ال٨خب( 4/179الٟغو١ ( 1691)

 4/251الؿاب٤ ( 1692)

 1/345 ؾبل الؿالم( 1693)

خهام 1694)  2/294( الٖا

٧ان ًغزو في بٌٗ ما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بلى ؤن الىبي  -اهنع هللا يضر  - حكحر ٖاجكت: ) ٢8/41ا٫ ابً عظب في "ٞخذ الباعي" له  (1695)

دضر بٗضٍ، ٞلى ؤصع٥  ، تما خضر بٗضٍ إلاا اؾخمغ ٖلى الغزهًغزو ُٞه خُض لم ٨ًً في ػمىه ٞؿاص، زم ًُغؤ الٟؿاص ٍو

ىهى ًٖ الٟؿاص. وقبُه  بهظا: ما ٧ان في ٖه مغ مً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ض الىبي بل ههى ٖىه؛ ٞةهه بهما ًإمغ بالهالح، ٍو هض ؤبي ب٨غ ٖو ٖو

زغوط ؤلاماء بلى ألاؾىا١ بٛحر زماع ختى ٧ان ٖمغ ًًغب ألامت بطا عآَا مىخ٣بت ؤو مؿخترة، وطل٪ لٛلبت الؿالمت في طل٪ 

هغ الٟؿاُص واهدكغ، ٞال ًغزو خُيئظ ُٞما ٧اهىا ًغزهىن ُٞه جغ في "ٞخذ و٢ا٫ ابً ح ( اَـ .الؼمان، زم ػا٫ طل٪ ْو

ًُ : ) 2/349الباعي"  ُه هٓغ ,هم ب٣ى٫ ٖاجكت في مى٘ اليؿاء مُل٣اوجمؿ٪ بٗ ألجها  ,بط ال ًترجب ٖلى طل٪ حٛحر الخ٨م ,ٞو

ختى ؤن  ,ٞاؾخمغ الخ٨م ,لم ًغ ولم ًمى٘ :٣ُٞا٫ ٖلُه ,لى عؤي إلاى٘ :ٖل٣خه ٖلى قٍغ لم ًىظض بىاء ٖلى ًْ ْىخه ٣ٞالذ

َٖ  ,ن ٦المها ٌكٗغ بإجها ٧اهذ جغي اإلاىٖ٘اجكت لم جهغح باإلاى٘ وبن ٧ا ٞما ؤوحى بلى  ,ؾبداهه ما ؾُدضزً هللاُ  َم لِ وؤًًا ٣ٞض 

ا ٧األؾىا١ ؤولى ,هبُه بمىٗهً وؤًًا ٞاإلخضار بهما  ,ولى ٧ان ما ؤخضزً ٌؿخلؼم مىٗهً مً اإلاؿاظض ل٩ان مىٗهً مً ٚحَر

ًُ  ,ؤخضزذٞةن حٗحن اإلاى٘ ٞل٨ًُ إلاً  ,و٢٘ مً بٌٗ اليؿاء ال مً ظمُٗهً ىٓغ بلى ما ًسصخى مىه الٟؿاص وألاولى ؤن 

ىت و٦ظل٪ الخ٣ُض باللُل ٦ما ؾب٤ ,ُٞجخيب الخمهُض البً ٖبض البر  :واهٓغ ( اَـ .إلقاعجه ملسو هيلع هللا ىلص بلى طل٪ بمى٘ الخُُب والٍؼ

 . )ػ( 407 - 23/394
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 ُٕ ٞحها ؤمىعا لم ج٨ً ٢بل طل٪؛ ألظل ٖضمه مجها ٢بل طل٪، ال ألجها قٕغ مجضص. ٞال  ٣ًطخي الكغ

الخاصزت. و٢ا٫ الكُش هجم الضًً  جخٛحر بخٛحر الؼمان بل بازخالٝ الهىعة ألاخ٩امَ  ه٣ى٫: بنَّ 

  ٍ بإنَّ البالسخي: و٦ىذ ؤهٟغ مً َظا ال٣ى٫، وؤٖلل ٞؿاصَ 
َ
ا مؿخمغا بلى غَ ناخب الكٕغ ق ٕ قٖغ

في "الجهاًت" ٢ض ٢غع ما في هٟسخي، ٣ٞا٫ ٢ضؽ  ألامغ ٞحهم, زم عؤًُذ  ٢ُام الؿاٖت م٘ ٖلمه بٟؿاص

 لى ٧اهذ ٢ًاًا الكٕغ جسخل٠ بازخالٝ الىاؽ "هللا عوخه: 
ُ
 وجىاسخ الٗهىع الهدل عباٍ

ظا ًىا٢ٌ بلى ما َى املخظوع مً ازخهام ٧ل ٖهغ وص وعظ٘ ألامُغ , (1696)الكٕغ َغ بغؤي. َو

ٗت في خمل الخل٤ ٖلى الضٖىة الىاخضة"  .(1697)خ٨مت الكَغ

  -٢ا٫ ابً ال٣ُم: )الظي ؤوظبه هللا و٢ض 
ُ
ه ٖلى الصخابت والخابٗحن وجابٗحهم حٗالى وعؾىل

مً بٗضَم بلى ًىم ال٣ُامت، ال ًسخل٠ الىاظُب وال ًدبض٫، وبن ازخلٟذ َى الظي ؤوظبه ٖلى 

٘  إلاا ؤوظبه هللا  ,٦ُُٟخه ؤو ٢ضٍع بازخالٝ ال٣ضعة والعجؼ والؼمان واإلا٩ان والخا٫ ٞظل٪ ؤًًا جاب

 .(1698)وعؾىله(

زبذ لىا ب٣ى٫ هللا ؤو ب٣ى٫ عؾىله ؤو بةظمإ ؤو ٢ُاؽ ٞهى  خ٨ٍم  ٧لُّ ٢ا٫ الؼع٦صخي: )و 

 .(1699)(ى ًىم ال٣ُامتبل صاثم  

ؼاإلايؿىبت ل٩لمت ال٢لذ: وإلاا ٧اهذ    ٗمغ بً ٖبض الٍٗؼ
 
 : - ٞاؾضإلاٗجى  مً خُض هي مدخملت

ا ابً خؼم في "ؤلاخ٩ام" به٩اعا قضًضا ٣ٞض  بن ٖمغ بً  :٣ٞا٫ وؤحى بًٗهم بُٗٓمٍت )٣ا٫: ٞؤه٨َغ

ؼ ٢ا٫ َظا مً  :ؤبى دمحم٢ا٫  ",ًدضر للىاؽ ؤخ٩ام بم٣ضاع ما ؤخضزىا مً الٟجىع " :ٖبض الٍٗؼ

 ًَ ولى ٢ا٫ ٖمغ طل٪ ل٩ان مغجضا ًٖ ؤلاؾالم, و٢ض ؤٖاطٍ هللا حٗالى مً طل٪  ,له جىلُض مً ال صً

 ًُ ؼ ما  الضًً بال ٧اٞغ, والصخُُذ  ؤخ٩اِم  حز جبضًَل ِج وبغؤٍ مىه, ٞةهه ال  ًٖ ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

ي ًٖ الٟغبغي ًٖ خضزىاٍ خمام بً ؤخمض ًٖ ٖبض هللا بً ببغاَُم ًٖ ؤبي ؤخمض الجغظاو

ؼ بً مؿلم ًٖ ٖبض هللا بً صًىاع ٢ا٫ ٦خب  :البساعي زىا الٗالء بً ٖبض الجباع زىا ٖبض الٍٗؼ

ؼ بلى ؤبي ب٨غ بً خؼم اهٓغ ما ٧ان مً خضًض عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٞا٦خبه ٞةوي " :ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

 ." ملسو هيلع هللا ىلصزٟذ صعوؽ الٗلم وطَاب الٗلماء وال ٣ًبل بال خضًض عؾى٫ هللا

                                              

 220 - 1/219( البدغ املخُِ 1696)

جي مً 1697) ىا ٖباعة الجٍى
ْ
ل  17/364 "ًت اإلاُلبجها"( ٦مَّ

 4/202بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1698)

 1/217البدغ املخُِ ( 1699)
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ؼ ال ًإمغ وال ًجحز بال خضًض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وخضٍ, وعوي  ٢ا٫ ؤبى دمحم: ٞهظا ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

ؼ ٦خب بلُه ٖضي بً ٖضي ال٨ىضي ٖامله ٖلى اإلاىنل ٣ًى٫  ؤًًا ؤنَّ   يبو :ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

٨ٞخب بلُه ٖمغ بً ٖبض  ؟٨م بمغ الخ٤ؤٞأزظَم بالٓىت ؤم ؤخ ,وظضتها ؤ٦ثر البالص ؾغ٢ا وه٣با

ؼ ٞما زغظذ مجها بال  :٢ا٫ ,"ٞمً لم ًهلخه الخ٤ ٞال ؤنلخه هللا ,م بمغ الخ٤َن زظؤ" :الٍٗؼ

 وهي ؤنلر البالص.

ؼ ال ًسلى مً ؤخض وظهحن:  ٢ا٫ ؤبى دمحم: والظي ازتٕر َظٍ ال٨ظبت ٖلى ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

ما ؤزغط  م الخباثل, ؤو ٩ًىن ظاَال لم ًضع٥ م٣ضاَع بما بن ٩ًىن ٧اٞغا ؤو ػهض٣ًا ًىهب لئلؾال 

مً عؤؾه, ألنَّ بخضار ألاخ٩ام ال ًسلى مً ؤخض ؤعبٗت ؤوظه: بما بؾ٣اٍ ٞغى الػم ٧ةؾ٣اٍ 

خض الؼوى ؤو خض  ٌؤو بٌٗ الؼ٧اة ؤو بٌٗ الدج ؤو بٗبٌٗ الهالة ؤو بٌٗ الهُام 

اصة في شخيء مجها بخضار ٞغى ظضًض, وبما بخال٫ ؤو  ,ال٣ظٝ, ؤو بؾ٣اٍ ظمُ٘ طل٪, وبما ٍػ

م لخم ال٨بل وما ؤقبه  م مدلل ٦خدٍغ غ والخمغ واإلاُخت, وبما جدٍغ مدغم ٦خدلُل لخم الخجًز

طل٪, وؤي َظٍ الىظٍى ٧ان ٞال٣اثل به مكغ٥ الخ٤ بالحهىص والىهاعي, والٟغى ٖلى ٧ل مؿلم 

ماله لبِذ ما٫  ٢خل مً ؤظاػ قِئا مً َظا صون اؾدخابت وال ٢بى٫ جىبت بن جاب واؾخهٟاء

)"  .(1700)اإلاؿلمحن, ألهه مبض٫ لضًىه و٢ض ٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص: "مً بض٫ صًىه ٞا٢خلٍى

ؼ في ٖلى ٦المه و٢ض ٖل٤ الكُش ؤخمض قا٦غ  ٣ٞا٫: )َظٍ ال٩لمت لٗمغ بً ٖبض الٍٗؼ

"جدضر للىاؽ ؤ٢ًُت ب٣ضع ما ؤخضزىا مً الٟجىع", وال ؤط٦غ ؤًً ٢غؤتها  :خٟٓي بلٟٔ

٤, وهي ٧لمت خ٨ُمت ظلُلت, وخٟٓتها, و  ال ؤٖلم ٢ىة بؾىاصَا, و٢ض خاولذ ؤن ؤظض طل٪ ٞلم ؤٞو

 
َ
ًُ هِ ال ٦ما ٞ ىا ؤلىاها مً ؤلازم والٟجىع والٗضوان  الىاَؽ  مٗىاَا ؤنَّ  خؼم, ٞةنَّ  م اب بطا ازتٖر

غ اؾخدضر لهم خ٩اُم  مما ظٗل هللا مً ؾلُان  –هم ؤهىاٖا مً ال٣ٗىباث وألا٢ًُت والخٍٗؼ

ب٣ضع ما ابخضٖىا مً اإلاٟاؾض, ل٩ُىن ػظغا لهم وه٩اال( –لئلمام 
(1701). 

اص بً ؤبُه ألَل البهغة في زُبخه الكهحرة: ٢ض ؤخضزخم  ٢لذ: ٩ُٞىن َظا )٦ما ٢ا٫ ٍػ

 .(1702)(ل٩ل طهٍب ٣ٖىبت لم ج٨ً, و٢ض ؤخضزُذ ؤخضازا 

غ ال , ألهه ٣ٖىبت ُٞما لم والخٍٗؼ له  عج٣ض زالٝ ُٞه بحن الٗلماء, ولِـ ُٞه حُٛحر للكٕغ

ٗت ٣ٖىبت مُٗىت ُت ما ًىاؾب الخا٫، ُٞجب ٖلى , ٞـ)الكَغ ًسخاع ال٣اضخي مً ال٣ٗىباث الكٖغ

                                              

 110 - 6/109ؤلاخ٩ام ( 1700)

 6/109 الؿاب٤( 1701)

 1/72 ال٨ٟغ الؿامي( 1702)
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غ الاظتهاص في ازخُاع ألانلر، الزخالٝ طل٪ بازخالٝ مغاجب الىاؽ،  الظًً لهم ؾلُت الخٍٗؼ

 .(1703)وبازخالٝ اإلاٗاصخي(

, في خحز ؤلاظما٫ للمٗجى الٟاؾض مما ال ًم٨ً صٞٗه, ٞخب٣ى ال٩لمت ٚحر ؤن بحهام ال٩لمت

و٢ض ٢ا٫ ابً جُمُت: )وؤما ألالٟاّ املجملت ٞال٨الم ٞحها بالىٟي وؤلازباث صون الاؾخٟها٫ ًى٢٘ 

 .(1704)في الجهل والًال٫، والٟتن والخبا٫، وال٣ُل وال٣ا٫(

خهام"٢ا٫ الكاَبي في و  ؼ ٞلم ؤٍع زابخا مً " الٖا : )وؤما ما ًغوي ًٖ ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

٤ صخُذ، وبْن  : بما ألنل اإلاهالر اإلاغؾلت, وبما لباب جد٤ُ٣ اإلاىاٍ(ٍَغ  ٘ َم ٞغاظ ِ
ّ
 .(1705)ُؾل

٘   ٖمَغ  وؤما الاخخما٫ الٟاؾض ٞدا٫ُ  ؼ ٢اَ , و٢ض ج٣ضم في َظا ال٨خاب بىُٟه بً ٖبض الٍٗؼ

ٍٝ مً طل٪ بُاُن َغ
(1706). 

حر واخض مً ؤَل: " البضاًت والجهاًت"٢ا٫ ابً ٦شحر في و٢ض   )عوي الُبراوي والضاع٢ُجي ٚو

ؼ ؤهه ٦خب بلى ٖامل له ؤما بٗض ٞةوي ؤونُ٪ بخ٣ىي  :الٗلم بإؾاهُضَم بلى ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

ً ٢ض خاعب ؾيخه هللا واجبإ ؾىت عؾىله والا٢خهاص في ؤمٍغ وجغ٥ ما ؤخضر املخضزىن بٗضٍ مم

 او٦ٟىا ماهخه, زم 
َ
ٖلى بُالجها ؤو ٢ا٫  ها ما َى صلُل  ٖلم ؤهه لم ج٨ً بضٖت بال و٢ض مطخى ٢بل

َٖ ت ٞةهه بهما ؾجها َم ٞٗلُ٪ لؼوم الؿى ,صلُل ٖلحها ٜ والؼلل لِ ً ٢ض  م ما في زالٞها مً الَؼ

لى الٗمل الكضًض ؤقض، وبهما  ,والخم٤ والخُإ والخٗم٤ ولهم ٧اهىا ٖلى ٦ك٠ ألامىع ؤ٢ىي، ٖو

ل٩اهىا ُٞه ؤخغي، وبلُه ؤظغي،  ٧ان ٖملهم ٖلى ألاؾض، ولى ٧ان ُٞما جدملىن ؤهٟؿ٨م ًٞل  

م الؿاب٣ىن بلى ٧ل زحر، ٞان ٢لذ: ٢ض خضر بٗضَم زحر، ٞاٖلم ؤهه بهما ؤخضزه مً ٢ض ألجه

٣هم، وعٚبذ هٟؿه ٖجهم، ول٣ض ج٩لمىا مىه ما ٨ًٟ ، ياجب٘ ٚحر ؾبُل اإلاامىحن، وخاص ًٖ ٍَغ

٢هغ  ، ٞإًً ال ؤًً، ٞمً صوجهم م٣هغ، ومً ٞى٢هم ٚحر مدؿً، ول٣ضيوونٟىا مىه ما ٌكٟ

 َمذ ٖجهم آزغون ٞٛلىا.ؤ٢ىام صًجهم ٞدٟىا و 

ؼ ما ؤخؿً َظا ال٣ى٫ الظي ما ًسغط بال مً ٢لب ٢ض امخؤل  ٞغخم هللا ابً ٖبض الٍٗؼ

ٞمً الظي ٌؿخُُ٘ ؤن ٣ًى٫ مشل َظا مً ال٣ٟهاء  ,باإلاخابٗت ومدبت ما ٧ان ٖلُه الصخابت

م حَر ٟا ٖىه. ؟ٚو  ٞغخمه هللا ٖو

                                              

دُت ( 1703) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  255 - 12/254اإلاىؾٖى

 217 - 2/216مجهاط الؿىت ( 1704)

خهام ( 1705)  1/320الٖا

 .( مً َظا ال٨خاب133 - 132اهٓغ: )م ( 1706)
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٤ ٣ٌٗىب بً ؾُٟان الخاٞ م وعوي الخُُب البٛضاصي مً ٍَغ ٔ ًٖ ؾُٗض بً ؤبي مٍغ

ؼ ٢ا٫ :ًٖ عقُض بً ؾُٗض ٢ا٫ ؾً عؾى٫ هللا  :خضزجي ٣ُٖل ًٖ قهاب ًٖ ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

  ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
لُاٖت هللا لِـ ٖلى ؤخض  ل٨خاب هللا واؾخٗما٫   بها جهض٤ً   وزلٟاٍئ بٗضٍ ؾيىا ألازظ

ا وال جبضًلها وال الىٓغ في ع حُٛ ومً اؾدبهغ بها  ي,ي بما ؾب٤ َضي مً زالٟها, ٞمً ا٢خضؤحَر

ومً زالٟها واجب٘ ٚحر ؾبُل اإلاامىحن والٍ هللا ما جىلى وؤنالٍ ظهىم وؾاءث  ,ؤبهغ

 .(1707)مهحرا(

 ُِ ؼ ٖلى ٞغى زب٢لذ: والخانل ؤهه ال حجت للمب ىتها ٖىه, لحن في ٧لمت ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

له ٖلى ٚحر ما ولًٗ ٧لَّ ػهض٤ًٍ ٨ًُض للضًً باهخدا عخمه هللا وؤظؼ٫ مشىبخه, ٫ ٦الم الٗلماء وججًز

.  ؤعاصٍو

دِمل ٦الَم ؤخٍض مً الىاؽ بال ٖلى ما ٖٝغ ؤهه ؤعاصٍ ٢ا٫ ابً جُمُت: )و٢ض  ًَ لِـ ألخٍض ؤن 

 .(1708)ال ٖلى ما ًدخمله طل٪ اللٟٔ في ٦الم ٧ّلِ ؤخض(

غ ٢ا٫ ابً ال٣ُم: )و  ض بها ؤخُضَما ؤَٖٓم الباَل، ٍو ٍض بها ال٩لمت الىاخضة ٣ًىلها ازىان، ًٍغ

ىاْغ  ٣ت ال٣اثل وؾحرجه ومظَبه وما ًضٖى بلُه ٍو خباُع بٍُغ ٌَ الخ٤، والٖا آلازُغ مد

 .(1709)(ٖلُه

٢ا٫ ؤبى بؾماُٖل ٖبض هللا بً دمحم ألاههاعي مال٠ ٦خاب و٢ا٫ الظَبي في "ؾحر الىبالء" : )

اجم بً "طم ال٨الم" : ؾمٗذ ٖبض الهمض بً دمحم بً دمحم، ؾمٗذ ؤبي ٣ًى٫: ؤه٨غوا ٖلى ؤبي خ

، ٞد٨مىا ٖلُه بالؼهض٢ت، هجغ، و٦خب ُٞه بلى الخلُٟت، "الىبىة: الٗلم والٗمل"خبان ٢ىله: 

 ٨ٞخب ب٣خله.

                                              

ب مىه ما ط٦ٍغ ًٖ مدمىص ػه٩ي خُض ٢ا٫: . )ٍ ال٨ٟغ(  217 - 9/216البضاًت والجهاًت ( 1707) و٦خب بلُه )و٢ٍغ

م به مً شخيء امخشلٍى  ، ٞما ؤمَغ  -الكُش ٖمغ اإلاالء مً اإلاىنل، و٧ان ٢ض ؤمغ الىالة بها ؤن ال ًٟهلىا بها ؤمغا ختى ٌٗلمٍى

ٌؿخ٣غى مىه في ٧ل قهغ عمًان ما ًُٟغ ٖلُه، ٩ٞان ًغؾل بلُه بٟخِذ و٧ان مً الهالخحن الؼاَضًً، و٧ان هىع الضًً 

دخاط بلى هٕى ؾُاؾت، ومشل َظا ال ًجيء بال ب٣خل ونلب  -وع٢ا١ ُُٟٞغ ٖلُه  ٦خب بلُه: بن اإلاٟؿضًً ٢ض ٦ثروا ٍو

ت، مً ًجيء ِٞكهض له؟ ٨ٞخب اإلال٪ هىع الضًً ٖلى ْهغ ال٨خاب:  بن هللا زل٤ الخل٤ ويغب، وبطا ؤزظ ما٫ بوؿان في البًر

ى ؤٖلم بما ًهلخهم، ولى ٖلم ؤن في  ٗت َو اصة ٖلى وقٕغ لهم قَغ ها، ٞما لىا خاظت بلى الٍؼ اصة في اإلاهلخت لكٖغ ٗت ٍػ الكَغ

٣ى٫: اهٓغوا بلى ٦خاب الؼاَض  ه هللا حٗالى. ٢ا٫: ٞجم٘ الكُش ٖمغ اإلاالء ظم٘ الىاؽ باإلاىنل وؤ٢غؤَم ال٨خاب، ٍو ما قٖغ

 .هجغ()ٍ  16/489(. البضاًت والجهاًت ب اإلال٪ بلى الؼاَض!بلى اإلال٪، و٦خا

 7/36مجمٕى الٟخاوي ( 1708)

 3/481مضاعط الؿال٨حن ( 1709)
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 ًُ بت، واب ً ٦باع ألاثمت، ولؿىا هضعي ُٞه الٗهمت مً خبان ٞمِ  ٢لذ: َظٍ خ٩اًت ٍٚغ

ُل٣ها الؼهض٤ً الُٟلؿٝى  .الخُإ، ل٨ً َظٍ ال٩لمت التي ؤَل٣ها، ٢ض ًُل٣ها اإلاؿلم، ٍو

ٞةَال١ اإلاؿلم لها ال ًيبػي، ل٨ً ٌٗخظع ٖىه، ٞى٣ى٫: لم ًغص خهغ اإلابخضؤ في الخبر، 

ت", ومٗلىم  -ٖلُه الهالة والؿالم  -وهٓحر طل٪ ٢ىله  ؤن الخاطَّ ال ًهحر بمجغص  : "الدج ٖٞغ

ا، بل ب٣ي ٖلُه ٞغوى  وواظباث، وبهما ط٦غ مهم الدج. و٦ظا َظا ط٦غ  ت خاظ  الى٢ٝى بٗٞغ

ىة، بط مً ؤ٦مل نٟاث الىبي ٦ما٫ الٗلم والٗمل، ٞال ٩ًىن ؤخض هبُا بال بىظىصَما، مهم الىب

بت مً الخ٤  ، ال خُلت للٗبض في ا٦دؿابها، -حٗالى  -ولِـ ٧ل مً بغػ ٞحهما هبُا، ألن الىبىة مَى

 بل بها ًخىلض الٗلم اللضوي والٗمل الهالر.

ضٍ ؤبى وؤما الُٟلؿٝى ٣ُٞى٫: الىبىة م٨دؿبت ًيخجها الٗلم  والٗمل، ٞهظا ٦ٟغ، وال ًٍغ

 .(1710)خاجم ؤنال، وخاقاٍ(

بت ً طَب بلى ؤن الىبىة م٨دَؿ ٢لذ: وفي "اإلاىاَب اللضهُت" لل٣ؿُالوي: )٢ا٫ ابً خبان: َم 

ه(
ُ
 .(1711)ال جى٣ُ٘، ؤو بلى ؤن الىلي ؤًٞل مً الىبي، ٞهى ػهض٤ً ًجب ٢خل

اءً بهما ٧ان شمان هنع هللا يضر ًٖ ٖ َغ ما ؤزِ  ؤنَّ  بُاَن  مما ج٣ضمىا و٢ض ٧ان ٚغيُ  َظا بم٣هىص  ٞو

صٖىي ج٣ضًم بحن و  ,الٗلماء جإنُلمً  ج٣ضمما الىو ٦ما ٢ا٫ ابً الىدىي, ٞكخان بحن 

 اإلاهلخت ٖلى الىو؟!

جي  ظا ًد٤٣ ما ج٣ضم للجٍى ى ؤهه ال ًيؿل ًٖ  َظا ال٨خاب,وابً ال٣ُم في والٛؼالي َو َو

ٗت بال ظاَل    بمداؾجها وِخ  يبِ الكَغ
َ
ً ج٣ضًُم ومٗاهحها مها٨ َٕ في مشل َظا اإلاَى ضَّ ًُ  , ٞلم 

دت ًٖ الىنى٫ بلى مٗجى الىواإلاهلخت ٖلى الىو بال  مً ؤمًٗ الىٓغ في ٞ, وبال لجمىص ال٣ٍغ

 الىو ووٞاٍ خ٣ه لم ًدخج بلى جل٪ الضٖىي الٟاؾضة اإلاتهاٞخت.

ُ٘  :ج٣ضمما ِمً ظيـ و ٢لذ:  ٟت ٢لىُبهم, خنيُ
َّ
ُض ؤؾ٣ِ ؾهمهم في ٖمغ هنع هللا يضر م٘ اإلاال

, ال مً ظهت ج٣ضًم اإلاهلخت ٖلى الىو ٦ما ٢ض ً م مً لم ًدهلٖهٍغ , وبهما ل٩ىهه عؤي ٖؼ

 
َ
ضما, ٞاهخٟى الخ٨م الخ٨م ٚحَر مخد٣ِّ  مىاٍ , والخ٨م ًضوع م٘ ٖلخه وظىصا ٖو ٤ٍ في ٖهٍغ

 إلاهلخت.ُل٤ االهخٟاء ٖلخه ال إلا

                                              

خضا٫  3/90, واهٓغ: جظ٦غة الخٟاّ  97 - 16/95( ؾحر ؤٖالم الىبالء 1710)  . 508 - 3/507, ومحزان الٖا

جي , واهٓغ: لىام٘ ألا  8/399قغح الؼع٢اوي ٖلى اإلاىاَب اللضهُت ( 1711) ب٦ٟاع , و  269 - 2/267هىاع البهُت للؿٟاٍع

 ( .116 - 115اإلالخضًً لل٨كمحري )م 
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ا ٧ان نٝغ الؼ٧اة بلحهم بال لخإل٠ُ وؤما اإلاالٟت ٢لىُبهم ٞم٢ا٫ الكُش ػاَض ال٩ىزغي: )

٢لىبهم ٖىض الخاظت بلى طل٪, وبٗض ؤن ؤلٟذ ٢لىبهم وػالذ الخاظت بلى الخإل٠ُ, ال ًب٣ى ؤي صإ 

م, ألنَّ حٗل٤ُ الخ٨م باإلاكخ٤ ًُٟض ٖلُت مإزظ الاقخ٣ا١,  ها بلحهم بىو ال٨خاب ال٨ٍغ بلى نٞغ

ٗىص الخ٨م بٗىصة الٗلت, ٦ما ججض قغح طل٪ في "بضاج٘ الهىاج٘"  ٞبزوا٫ الٗلت ًؼو٫ الخ٨م َو

حٍر  .(1712)(ٚو

ي: )و  ْض مخد٣٣ا في ٢ا٫ الكُش البَى ُٗ ٌَ  خ٤ِّ َاالء في الؼ٧اة لم 
َ
ول٣ض جبحن لٗمغ هنع هللا يضر ؤنَّ مىاٍ

ؼة ال ًدخاط مٗهما بلى ؤن ًسُب وصَم باإلاا٫, ٞإلػى ُٖاءَم,  ٖهضٍ, ٞاإلؾالُم في مىٗت ٖو

 ُٖائِ  خ٤َّ  مىا٣ٞت لىو آلاًت التي عبُذ
ُّ
َظا لِـ ُٞه ؤصوى  اإلاؿلمحن بًاَم, ومشُل  ٠ِ هم بخإل

 
 
 له ٖلى الىظه اإلاكغوٕ, ٦ما ًماعؽ اإلاؿلُم  مؿاؽ بالخ٨م مً خُض طاجه, وبهما َى مماعؾت

ضما, ولظل٪ ٢ا٫ ناخب مؿلم الشبىث  خا٫ِ  الخُمم بباخت ومىٗا خؿَب  خ٨َم  الٗلت وظىصا ٖو

هتهاء الخ٨م الهتهاء الٗلت, و٢ا٫ الكاعح: وفي الخٗبحر ٖجهم ًٖ خ٨م ٖمغ في َظا: بهه مً ٢بُل ا

 .(1713)(هم بقاعة بلى طل٪باإلاالٟت ٢لىبُ 

  ٖلى ؤنَّ ): " اإلاٛجي"٢لذ: ولهظا ٢ا٫ ابً ٢ضامت في 
َ
بِىه وبحن  ما ط٦غوٍ مً اإلاٗجى ال زالٝ

جَ  ِٛ  ال
ىِظ ال٨خاب والؿىت، ٞةنَّ ًُ َ٘ خ٨مِ ى ٖجهم ال  َُّ ب ٞع م خا٫َ الٛجى ٖجهم، هتَ هم، وبهما ًمى٘ ُٖ

 
ُ
ُ٘ ألانىاٝ، بطا ٖضم مجهم نى٠ في  ٞمتى صٖذ الخاظت ىا، ٨ٞظل٪ ظمُ

ُ
ُٖ

ُ
بلى بُٖائهم ؤ

 .(1714)(بٌٗ الؼمان، ؾ٣ِ خ٨مه في طل٪ الؼمً زانت، ٞةطا وظض ٖاص خ٨مه، ٦ظا َىا

اع"و٢ا٫ الكى٧اوي في   .(1715)(والٓاَغ ظىاُػ الخإل٠ُ ٖىض الخاظت بلُه): " هُل ألاَو

 ٞالخ٨م ٖل
 
 بالخاظت, ومتى وظضث الٗلت وظض مٗلىلها, ومتى ٖضمذ ٖضم. ى َظا مىٍى

ِ زم 
ّ
واؾخدؿان  اؾخهالح   ما نىٗه ٖمُغ  ٖلى الخجز٫: بنَّ ُٞما ج٣ضم لى ٢لىا ه بٗض َظا ٧ل

ا ٧ان في طل٪ ُح  : - زال٠ به م٣خطخى الىو
َ َ
٤ إلا

ْ
ل
َ
جت, ٞةن هللا لم ًجٗل اؾخهالَح ؤخٍض مً الخ

 في صًىه مىظبا ال 
ً
 َغاح ههىم الىحي.حجت

با  ؼ: )ميؿىبا لولهظا ٢ا٫ الكاَبي ُٞما ج٣ضم ٢ٍغ ٖمغ بً ٖبض  ٦المَ  بنَّ ٗمغ بً ٖبض الٍٗؼ

  ٕ ؼ ٞغ ُٞه؛ ٦ما ًم٨ً ؤن ًهِب،  ئًم٨ً ؤن ًسُ (1716)ٍض مجتهِ  اظتهاصي ظاء ًٖ عظٍل  الٍٗؼ

                                              

 (246م٣االث ال٩ىزغي )م ( 1712)

 (144يىابِ اإلاهلخت )م ( 1713)

 2/497 اإلاٛجي( 1714)

اع ( 1715)  4/198هُل ألاَو
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ُ
ظا لِـ ًٖ واخٍض ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص، ؤو ًٖ ؤهل ؤلاحمإ ؤن ًإحَي  ألانِل  وبهما خلُلت  ، َو

 .(1717)(مجهما

٨ظا ٣ًا٫ في خ٤ ظضٍ ٖمغ بً الخُاب هنع هللا يضر.  ٢لذ: َو

ُه الىحُي ٖلى لؿان : )" الٟىىن "٢ا٫ ابً ٣ُٖل في ٦خاب 
ْ
٢ َهّضِ

ًُ لى ه٤ُ ٖمغ بغؤًه ولم 

 ِٞ ُٕ ٖلى  بخجى الكغ ًُ ذ بلى وا٢ٗخه، وال  ِٟ  .(1718)(غاؾخهالؿٟحر، إلاا الُخ

هَ  و٢ا٫ ابً خؼم ِٟ ٤ هوَّ ٢غآن ؤو ؾىت,  : )بنَّ ل" في "ال ِٞ ىا
ًُ  ختى 

َ
لَؼم ألامت ًَ ٞٗل ٖمغ هنع هللا يضر ال 

مُغ ٦ؿاثغ الصخابت عضخي هللا ٖجهم, ال ًجىػ ؤن ًسهه بىظىب اجباٖه صون ٚحٍر مً  ٖو

 .(1719)الصخابت عضخي هللا ٖجهم(

, له: ؤنبَذ  بل )٧ان ٣ًى٫ ال٣ى٫َ ٣ُٞا٫ ,٢لذ: ألهه لم ٨ًً مٗهىما وال ٧لُّ ما ٢اله نىابا

و)٦خب ٧اجبه ًىما: َظا ما ؤعي هللُا , (1720)ؤم ؤزُإٍ؟( ٣ُٞى٫: وهللا ما ًضعي ٖمغ ؤناب الخ٤َّ 

 
ُ
ه وا٦خب: َظا ما عؤي ٖمغ بً الخُاب ٞةن ٧ان ُد ْم ؤمحَر اإلاامىحن ٖمغ بً الخُاب, ٣ٞا٫: ال, ا

ل٨اللت: ؤ٢ى٫ ٞحها نىابا ٞمً هللا, وبن ٧ان زُإ ٞمً ٖمغ, وهللا وعؾىله مىه بغيء, و٢ا٫ في ا

 .(1721)بغؤَى ٞةن ٨ًً نىابا ٞمً هللا وبن ٨ًً زُإ ٞمجي ومً الكُُان(

  ٧ان ٖمُغ : )٢ا٫ ابً جُمُتو 
َّ
اٞا ٖىض ٦خاب هللا, و٧ان ؤبى ب٨غ الهض٤ً ًبحن بً الخُاب و٢

ىَم مىِث الىبي ملسو هيلع هللا ىلص و جسال٠ ما ٣ً٘ له, ٦ما بحَّ  له ؤقُاءَ  ٍىَم ٢خا٫ ماوعي ن له ًىَم الخضًبُت ٍو

حر طل٪, و٧ان ٖمغ بً الخُاب ٌكاوع الصخابت, ٞخاعة ًغظ٘ بلحهم وجاعة ًغظٗىن بلُه,  الؼ٧اة ٚو

 
َ
 رُ وعبما ٢ا٫ ال٣ى٫َ ٞت

 
ه وجبحن له الخ٤َّ  صُّ ٖلُه امغؤة

َ
ه ٦ما  مً اإلاؿلمحن ٢ىل

َ
ضٕ ٢ىل ٞحرظ٘ بلحها ٍو

  .(1722)٢ضع الهضا١( في

                                                                                                                                             

ؼ: )( 1716) عخمت هللا  - و٧ان مً ؤثمت الاظتهاص، ومً الخلٟاء الغاقض٢ًًا٫ الظَبي في جغظمت ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

 5/114(. ؾحر ؤٖالم الىبالء -ٖلُه 

خهام ( 1717)  2/293الٖا

 65 - 8/64( صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل البً جُمُت 1718)

َهل1719) ِٟ  4/130 ( ال

 2/226 ( مجمٕى الٟخاوي 1720)

 1/64 مضاعط الؿال٨حن( 1721)

 2/226 ( مجمٕى الٟخاوي 1722)
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ب بً مىبه ًٖ الخ٨م بً  زم ًغظ٘ ٖىه, ٢لذ: و٧ان ٣ًى٫ ال٣ى٫َ  عوي الضاعمي ًٖ َو

مؿٗىص ٢ا٫: ؤجِىا ٖمغ في اإلاكغ٦ت ٞلم ٌكغ٥, زم ؤجِىاٍ الٗاَم اإلا٣بل ٞكغ٥, ٣ٞلىا له, ٣ٞا٫: 

ظٍ ٖلى ما ٢ًِىا  .(1723)جل٪ ٖلى ما ٢ًِىاٍ, َو

 َخ )٢ا٫ ابً جُمُت: 
َ
٪, وفي الٗام  ؤو٫َ  ٖمُغ  َم ٨ ت بٗضم الدكٍغ ًت الخماٍع ٖام في الٍٟغ

ظٍ ٖلى ما  الشاوي ٪ في وا٢ٗت مشل ألاولى, وإلاا ؾئل ًٖ طل٪ ٢ا٫: جل٪ ٖلى ما ٢ًِىا َو بالدكٍغ

 . (1724)(ه٣طخي

َُ  ٧ان ٖمُغ ): ؤًًاو٢ا٫ ابً جُمُت  ى ما ٣ً٘ له ٖلى ما غِ ْٗ هنع هللا يضر ًٟٗل ما َى الىاظب ٖلُه، ٞ

، ٦ما هؼ٫ ال٣غآن بمىا٣ٞخه ٚحر ملسو هيلع هللا ىلص، ٞخاعة ًىا٣ٞه ٩ُٞىن طل٪ مً ًٞاثل ٖمغ ظاء به الغؾى٫ُ 

 
َّ َ
ا ٧ان ٢ض عؤي مداعبت مغة، وجاعة ًسالٟه ٞحرظ٘ ٖمغ ًٖ طل٪، ٦ما عظ٘ ًىَم الخضًبُت إلا

 
 
 مٗغوٝ

ُ
، ٞةنَّ  اإلاكغ٦حن، والخضًض حٍر الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٢ض اٖخمغ ؾىت ؾذ مً الهجغة،  في البساعي ٚو

م الظً ً باٌٍٗى جدذ الصجغة، و٧ان ٢ض نالر ومٗه اإلاؿلمىن هدى ؤل٠ وؤعبٗماثت، َو

ٗخمغ مً الٗام ال٣ابل،  اإلاكغ٦حن بٗض مغاظٍٗت ظغث بِىه وبُجهم، ٖلى ؤن ًغظ٘ في طل٪ الٗام، َو

 
َ
ٚ ُٕ  ًايٍت ٖلى اإلاؿلمحن في الٓاَوقَغٍ لهم قغوَا ٞحها هى

َ
مً  طل٪ ٖلى ٦شحرٍ  ٤َّ غ، ٞك

  ووان هللاُ  -اإلاؿلمحن 
ُ
  ٧ان ٖمُغ ,  - ً مً اإلاهلخته ؤٖلَم وؤخىَم بما في طلوعؾىل

َ
ٍ غِ ُٞمً ٦

ضوها ٖلى الباَل؟ ٢ا٫: بلىلىبي ملسو هيلع هللا ىلص: ًا عؾى٫ هللا ؤلؿىا ٖللطل٪ ختى ٢ا٫  ، ٢ا٫: ى الخ٤ ٖو

٫ له ، ٢ا٫: ٞٗالم وُٗي الضهُت في صًيىا؟ ٣ٞاَم في الىاع؟ ٢ا٫: بلىؤٞلِـ ٢خالها في الجىت و٢خال 

ى هانغي، ولؿذ ؤٖهُهي بوالىبي ملسو هيلع هللا ىلص:  هإحي البِذ , زم ٢ا٫: ؤٞلم ج٨ً جدضزىا ؤها عؾى٫ هللا َو

. ٝ بهبه٪ آجُه ومُى وهُٝى به، ٢ا٫: بلى، ٢ا٫: ؤ٢لذ ل٪: به٪ جإجُه الٗام؟ ٢ا٫: ال، ٢ا٫: 

٨غ مشل ظىاب الىبي ٖلُه ؤبى ب صَّ ٞظَب ٖمغ بلى ؤبي ب٨غ امهنع هللا يضر ٣ٞا٫ له مشل ما ٢ا٫ للىبي ملسو هيلع هللا ىلص، وَع 

  ملسو هيلع هللا ىلص، ولم ٨ًً ؤبى ب٨غ ٌؿم٘ ظىاَب 
َ
 هلل وللىبي ملسو هيلع هللا ىلص مِ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص, ٩ٞان ؤبى ب٨غ هنع هللا يضر ؤ٦مَل مىاٞ

ً
ً ٣ت

مُغ هنع هللا يضر عظ٘ ًٖ طل٪، و٢ا٫ َٗ  :ٖمَغ، ٖو  مِ ٞ
ْ
ى هللا ٖلُه، نل لظل٪ ؤٖماال. و٦ظل٪ إلاا ماث الىبيُّ  ُذ ل

ال، ٞلما ٢ا٫ ؤبى ب٨غ: بهه ماث, عظ٘ ٖمغ ًٖ طل٪, و٦ظل٪ في ٢خا٫ ماوعي ؤه٨غ ٖمغ مىجه ؤوَّ 

ؤمغث ؤن "لى هللا وؾلم: الؼ٧اة ٢ا٫ ٖمغ ألبي ب٨غ: ٠ُ٦ ه٣اجل الىاؽ و٢ض ٢ا٫ عؾى٫ هللا ن

ا مجي صمائهم مى ؤ٢اجل الىاؽ ختى ٌكهضوا ؤن ال بله ؤال هللا وؤوي عؾى٫ هللا، ٞةطا ٞٗلىا طل٪ ٖه

ٞةن الؼ٧اة مً خ٣ها، وهللا لى  ",بال بد٣ها"ؤبى ب٨غ هنع هللا يضر: ؤلم ٣ًل: ٣ٞا٫ له  ",وؤمىالهم بال بد٣ها

                                              

 ( ٢ا٫ خؿحن ؾلُم ؤؾض: بؾىاصٍ ظُض.1723)

 19/122مجمٕى الٟخاوي ( 1724)
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مىٗىوي ٖىا٢ا ٧اهىا ًاصوجها بلى عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ل٣خلتهم ٖلى مىٗها. ٢ا٫ ٖمغ: ٞىهللا ما َى بال ؤن 

  .(1725)(ٞٗلمذ ؤهه الخ٤ عؤًذ ٢ض قغح نضع ؤبي ب٨غ لل٣خا٫،

إلاا ؤعاص ؤبى ب٨غ هنع هللا يضر ٢خا٫ ماوعي الؼ٧اة اخخجىا ٖلُه بالخضًض اإلاكهىع، و٢ا٫ الكاَبي: )

٣ٞا٫: الؼ٧اة خ٤ اإلاا٫ ـ  "بال بد٣ها",ٞغص ٖلحهم ما اؾخضلىا به بٗحن ما اؾخضلىا به وطل٪ ٢ىله: 

 ."ه بلى عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ل٣اجلتهم ٖلُهوهللا لى مىٗىوي ٣ٖاال ؤو ٖىا٢ا ٧اهىا ًاصوه"زم ٢ا٫: 

  ُٞه ه٨خخحن مما هدً ُٞه: ٞخإملىا َظا اإلاٗجى ٞةنَّ 

ان ألامغ في ػماهه ٖلى ٚحر ما ٧ان ًجغي في  بخضاَما: ؤهه لم ًجٗل ألخٍض  ؾبُال بلى ظٍغ

ل، ألنَّ  ال، وفي َظا مً اإلا مً لم ًغجضَّ  ػمان عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وبن ٧ان بخإٍو اوٗحن بهما مى٘ جإٍو

 ُٕ ل والجهل،  الصخابت ال ُٞمً بحن ال٣ؿم و٢٘ الجزا اعجض عؤؾا، ول٨ً ؤبا ب٨غ لم ٌٗظع بالخإٍو

ختى ٢ا٫: وهللا لى مىٗىوي ٣ٖاال ... بلى  ,ُٞلبه بلى ؤ٢هاٍ ,ٖلُه وهٓغ بلى خ٣ُ٣ت ما ٧ان ألامُغ 

، م٘ ؤن الظًً ؤقاعوا ٖلُه بتر٥ ٢خالهم بهما ٍ حًُٗض  ْاَغٍ  يٍّ مهلِخ  ؤقاعوا ٖلُه بإمغٍ  آزٍغ

ُت، و٢ىاُٖض  مؿاثُل  ًَّ  قٖغ   الضلَُل  ؤنىلُت، ل٨
َ
ذ ٧ان ٖىضٍ ْاَغا، ٞلم ج  َى ٣ْ الكغعي الهٍغ

  الغظا٫ ؤْن  ٖىضٍ آعاءُ 
ُ
تر٥ بلى صخت الٓاَغ، ٞالتزمه، زم عظ٘ اإلاكحرون ٖلُه بال ى الضلَُل ٗاعِ ح

. صلُله ج٣ضًما للخا٦م ى الكٕغ  الخ٤، َو

ًَ  لشاهُت: ؤنَّ وا  ؤبا ب٨غ هنع هللا يضر لم ًلخٟذ بلى ما 
ْ
٤ َلب ما َلب بط إلاا ٣َ ل ى َى واإلاؿلمىن في ٍَغ

ال٥ مً قاء هللا مً الٟغ٢خحن، وصزى٫ اإلاك٣ت ٖلى اإلاؿلمحن في  امخىٗىا ناع مٓىت لل٣خا٫ َو

 ول٨ىه هنع هللا يضر  ,ألاهٟـ وألامىا٫ وألاوالص
َ
 اإلاِ  لم ٌٗخبر بال ب٢امت

َّ
لى خؿب ما ٧اهذ ٢بل، ٩ٞان طل٪ ت ٖل

: ؤلاؾالم، هٓحر ما ٢ا٫ هللا حٗالىالُاعثت في ب٢امت الضًً وقٗاثغ  ؤنال في ؤهه ال حٗخبر الٗىاعُى 

َؿىْ }
َ
ٞ 
ً
ت
َ
ل ُْ َٖ ُخْم  ْٟ ا َوِبْن ِز

َ
ظ ََ اِمِهْم  َٖ َض  ْٗ َخَغاَم َب

ْ
ْسِجَض ال

َ ْ
٣َْغُبىا اإلا ًَ  

َ
ال
َ
ـ  ٞ َج

َ
ىَن ه

ُ
ِغ٧

ْ
ك
ُ ْ
َما اإلا  ِبهَّ

َ
ٝ

ىِ 
ْ
ٛ اءَ ٌُ

َ
ِلِه ِبْن ق ًْ

َ
ٞ ًْ ُ ِم

َّ
ُم اَّلل

ُ
م في جغ٥ مى٘ اإلاكغ٦حن زٝى الُٗلت ٞةن هللا لم ,آلاًت {٨ُ  ,ٌٗظَع

 ٌَ ؤبى ب٨غ ما ًل٣ى اإلاؿلمىن مً اإلاك٣ت ٖظعا ًتر٥ به اإلاُالبت بة٢امت قٗاثغ  ضَّ ُٗ ٨ٞظل٪ لم 

الصخابت ؤقاعوا ٖلُه بغص البٗض  وظاء في ال٣هت ؤنَّ ي ػمان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص, الضًً خؿبما ٧اهذ ف

ض هللا ملسو هيلع هللا ىلص م٘ ؤؾا الظي بٗشه عؾى٫ُ  ل٩ُىهىا مٗه ٖىها   -مًىا لىظهتهم  ولم ٩ًىهىا بُٗض  -مت بً ٍػ

عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٞى٠٢ م٘ ٖلى ٢خا٫ ؤَل الغصة، ٞإبى مً طل٪، و٢ا٫: ما ٦ىذ ألعص بٗشا ؤهٟظٍ 

ًُ  قٕغ هللا ِ َد ولم 
ّ
 . (1726)(ٍٚحرَ  ْم ٨

                                              

 (70 - 68)م  الٟغ٢ان بحن ؤولُاء الغخمً وؤولُاء الكُُان( 1725)

خهام 1726)  331 - 3/329( الٖا
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٤ً والٟاعو١ في ٢خا٫ ماوعي ٌٗجي : )وفي ال٣هت )" الٟخذ"في الخاٞٔ ٢ا٫ و  ٢هت الهّضِ

  ٖلى ؤنَّ  الؼ٧اة( صلُل  
َّ
ُ ال َم, ولهظا ٘ ٖلحها آخاصُ لِ الؿىت ٢ض جسٟى ٖلى بٌٗ ؤ٧ابغ الصخابت ٍو

ذ م٘ وحىص ؾىٍت جسالفها ِىٍَ
َ
ذ بلى آلاعاء ولى ك

َ
لخف طا ٖلى ٞالن؟ وهللا  , وال ٣ًا٫: ٠ُ٦ زٟيًُ

)٤   .(1727)اإلاٞى

ِٝ ) ؤنَّ ؤلامام ؤخمض ابً ال٣ُمولهظا ط٦غ  لخضًض  ,في اإلابخىجت ٖمَغ  لم ًلخٟذ بلى زال

في  هزالٞبلى لخضًض ٖماع بً ًاؾغ، وال  ,ٞاَمت بيذ ٢ِـ، وال بلى زالٞه في الخُمم للجىب

 
ُ
بلى ٖاجكت في طل٪، وال لصخت خضًض  ,الظي جُُب به ٢بل بخغامه م الَُُب خغِ اؾخضامت امل

 .(1728)(لصخت ؤخاصًض الٟسخ ,ن مً الٟسخ بلى الخمخ٘ص وال٣اعِ زالٞه في مى٘ اإلاٟغِ 

 ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص, ُٞٗمل به وٍَ ٢ا٫ ابً جُمُت: )
 
غ له خضًض

َ
ظ٦ ُُ  ُٕ َض وعبما ًغي )ٖمغ( عؤًا ٞ

ٌَ الؿُّ  ه, و٧ان ًإزظ بٗ ًَ  . (1729)ت ٖمً َى صوهه في ٢ًاًا مخٗضصة(ىَّ عؤ

م في الخاٞٔ في خضًض البساعي و٢ا٫  ًٖ اإلاٛحرة بً قٗبت ًٖ ٖمغ هنع هللا يضر: ؤهه اؾدكاَع

ُه ؤنَّ )بمالم اإلاغؤة، ٣ٞا٫ اإلاٛحرة: "٢طخى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بالٛغة، ٖبض ؤو ؤمت" :  الى٢اج٘ الخانت  ٞو

ٗلمها مً صوجهم, وفي طل٪ عَ  ِ ٖلى اإلا٣ صٌّ ٢ض جسٟى ٖلى ألا٧ابغ َو
ّ
ًسالٟه,  ض بطا اؾُخِض٫َّ ٖلُه بسبرٍ ل

 َٗ طل٪ بطا ظاػ زٟاٍئ ًٖ مشل ٖمغ ٞسٟاٍئ ٖمً  مه ٞالن مشال, ٞةنَّ لِ ُٞجُب: لى ٧ان صخُدا ل

  .(1730)(بٗضٍ ؤظىػ 

 ٢ا٫ الكاٞعي: ٢ا٫ لي ٢اثل: صُ ): " بٖالم اإلاى٢ٗحن"٢ا٫ ابً ال٣ُم في و 
َّ
َٖ  جي ٖلى ؤنَّ ل ل مِ ٖمغ 

غي ًٖ ابً اإلاؿِب ؤنَّ  قِئا زم ناع بلى ٚحٍر لخبرٍ  ٖمغ  هبىي، ٢لذ له: خضزىا ؾُٟان ًٖ الَؼ

٧ان ٣ًى٫: الضًت للٗا٢لت، وال جغر اإلاغؤة مً صًت ػوظها، ختى ؤزبٍر الطخا٥ بً ؾُٟان ؤن 

ٞغظ٘ بلُه ٖمغ، وؤزبرها ابً  ,ه ؤن ًىعر امغؤة الًبابي مً صًخه٦خب بلُ -ملسو هيلع هللا ىلص  -عؾى٫ هللا 

في الجىحن قِئا،  - ملسو هيلع هللا ىلص -وابً َاوؽ ؤن ٖمغ ٢ا٫: ؤط٦غ هللا امغؤ ؾم٘ مً الىبي  ُِٖىت ًٖ ٖمغو 

خحن لي، ًٞغبذ بخضاَما ألازغي بمؿُذ، ٣ٞام  خمل بً مال٪ بً الىابٛت ٣ٞا٫: ٦ىذ بحن ظاٍع

                                              

 1/76ٞخذ الباعي ( 1727)

 51 - 2/50بٖالم اإلاى٢ٗحن ( 1728)

 2/226 ( مجمٕى الٟخاوي 1729)

 12/251ٞخذ الباعي ( 1730)
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م٘ ُٞه َظا ، ٣ٞا٫ ٖمغ: لى لم وؿبٛغة -ملسو هيلع هللا ىلص  - ٞإل٣ذ ظىِىا مُخا، ٣ٞطخى ُٞه عؾى٫ هللا

 .(1731)(للىو -هنع هللا يضر  -فترن احتهاَصه  و ٢ا٫: بن ٦ضها لى٣طخي ُٞه بغؤًىا.ل٣ًِىا ُٞه بٛحر َظا، ؤ

ًٖ َكام بً ًدحى املخؼومي: ؤن وعوي الخُُب البٛضاصي في ٦خاب "ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه" 

م عظال مً ز٠ُ٣ ؤحى ٖمغ بً الخُاب ٞؿإله ًٖ امغؤة خايذ و٢ض ٧اهذ ػاعث البِذ ًى 

َغ ٢بل ؤن جُُهغ؟ ٣ٞا٫ ٖمغ: ال, ٣ٞا٫ له الش٣ٟي: ٞةنَّ  ِٟ ْى
َ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؤٞخاوي في  عؾى٫َ  الىدغ: ؤلها ؤن ج

٣ى٫: لم حؿخٟخجي في شخيء  مشل َظٍ اإلاغؤة بٛحر ما ؤٞخِذ, ٢ا٫: ٣ٞام بلُه ٖمغ ًًغبه بالضعة ٍو

 .(1732)هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ض ؤٞتى ُٞه عؾى٫ُ 

 "املخخاعة"والًُاء اإلا٣ضسخي في  "الؿجن"والبحه٣ي في  "مؿىضٍ"ى ٌٗلى اإلاىنلي في وعوي ؤب

ب مىلى ابً ٖباؽ، ًٖ ٖبض هللا بً ٖباؽ ٢ا٫: ظلؿذ م٘ ٖمغ بً الخُاب ٣ٞا٫ لي:  ًٖ ٦ٍغ

ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قِئا ؤمغ به اإلاؿلم بطا ؾها في نالجه، ٠ُ٦  ًا ابً ٖباؽ، َل ؾمَٗذ 

اإلاامىحن مً عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في طل٪ قِئا؟  ٢ا٫: ٣ٞلذ: ال وهللا، ؤوما ؾمٗذ ؤهذ ًا ؤمحَر ًهى٘؟ 

الغخمً بً ٖٝى ٣ٞا٫: ُٞم ؤهخما؟ ٢ا٫: ٣ٞا٫  ٢ا٫: ٣ٞا٫: ال وهللا، ٞبِىما هدً في طل٪ ؤحى ٖبُض 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًإمغ  له ٖمغ: ؾإلخه، ٞإزبٍر ٖما ؾإله، ٣ٞا٫ له ٖبض الغخمً: ل٨جي ٢ض ؾمٗذ عؾى٫َ 

مً عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ ٢ا٫: ٣ٞا٫ ٖبض  في طل٪، ٣ٞا٫ له ٖمغ: ٞإهذ ٖىضها ٖض٫، ٞماطا ؾمَٗذ 

بطا ؾها ؤخض٦م في نالجه ختى ال ًضعي ؤػاص ؤم ه٣و، "هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ًى٫:  الغخمً: ؾمٗذ عؾى٫ 

لُجٗلها واخضة، وبطا ق٪ في الشيخحن ؤو الشالزت ٞلُجٗلها ٞةن ٧ان ق٪ في الىاخضة والشيخحن ٞ

اصة، زم ٌسجض  م في الٍؼ زيخحن، وبطا ق٪ في الشالزت وألاعب٘ ٞلُجٗلها زالزا ختى ٩ًىن الَى

ى ظالـ ٢بل ؤن ٌؿلم، زم ٌؿلمسجضجح  . (1733)وؤنل الخضًض ٖىض الترمظي في "الجام٘" ."ن َو

ـٍ  :٫ًٖ ؤبي ؾُٗض الخضعي ٢ا البساعي صخُذ وفي  مً مجالـ ألاههاع بط  ٦ىذ في مجل

ما  :٣ٞا٫ ,اؾخإطهذ ٖلى ٖمغ زالزا ٞلم ًاطن لي ٞغظٗذ :٣ٞا٫ ,ظاء ؤبى مىسخى ٧إهه مظٖىع 

خض٦م بطا اؾخإطن ؤ"و٢ا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  ,اؾخإطهذ زالزا ٞلم ًاطن لي ٞغظٗذ :مىٗ٪ ؟ ٢لذ

مٗه مً الىبي نلى هللا ؾ ؤمى٨م ؤخض   ,٣ُمً ٖلُه بِىتوهللا لخ :. ٣ٞا٫زالزا ٞلم ًاطن له ٞلحرظ٘"

؟ ٣ٞا٫ ؤبي بً ٦ٗب: وهللا ال ٣ًىم مٗ٪ بال ؤنٛغ ال٣ىم, ٨ٞىذ ؤنٛغ ال٣ىم ٖلُه وؾلم

 ٣ٞمذ مٗه ٞإزبرث ٖمغ ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫ طل٪.

                                              

 8/591" واهٓغ: "ازخالٝ الخضًض" للكاٞعي م٘ ٦خاب "ألام,   4/42( بٖالم اإلاى٢ٗحن 1731)

 1/507ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه ( 1732)

 . 342 - 3/341, والؿلؿلت الصخُدت لؤللباوي  1/71واهٓغ: ؾحر ؤٖالم الىبالء ( 1733)
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ُه: ؤنَّ )٢ا٫ ابً بُا٫:  مه مً َى مً الٗلم ما ٌٗلم اإلاؿدبدغ ٢ض ًسٟى ٖلُه الٗالِ  ٞو

 
َ
 ه، وؤلا صوه

ُ
  .(1734)(هلل وخضٍ خاَت

ى٫ِ  وبطا ٧ان ٖمُغ )و٢ا٫ ابً ٖبض البر:  مجالؿخه و٢ُامه  م٘ لؼومه لغؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َو

َظا مً خضًض الاؾدئظان وصًت الجىحن ومحرار اإلاغؤة مً صًت  و٢ٗىصٍ مٗه ًسٟى ٖلُه مشُل 

 ٍ٘ حر طل٪ مما ٢ض ط٦غهاٍ في ٚحر مىي مً ٦خابىا, ٠ُ٨ٞ ًجىػ ألخٍض ؤن ٣ًى٫ في شخيء  ػوظها ٚو

 ,مً الؿجن ٞهظا ال ًسٟى ٖلى بمام ومٗلم َظا ال ٣ًىله بال مً ال جدهُل له وال ٌكخٛل ب٣ىله

 ًُ  ألن الٗلم ال 
ُ
, وال ُٖب ٖلى مً ٞاجه ألا٢لُّ  دُِ بطا ٧ان ٖىضٍ ألا٦ثر, وباهلل  بجمُٗه ؤخض 

٤ُ   .(1735)(الخٞى

٘ "و٢ا٫ ابً جُمُت في  لم ؾىت و٦ظل٪ ٖمغ بً الخُاب هنع هللا يضر لم ٨ًً ٌٗ): " اإلاالمٞع

مُغ  ,بى مىسخى واؾدكهض باألههاعالاؾدئظان ختى ؤزبٍر بها ؤ  .ممً خضزه بهظٍ الؿىت ؤٖلُم  ٖو

بل ًغي ؤن الضًت للٗا٢لت ختى ٦خب  ,اإلاغؤة جغر مً صًت ػوظها ولم ٨ًً ٖمغ ؤًًا ٌٗلم ؤنَّ 

ى ؤمحب لغؾى٫ هللا ٖلى بٌٗ البىاصي ًسبٍر ؤن عؾى٫ هللا وعر  ر  لُه الطخا٥ بً ؾُٟان َو

 .لى لم وؿم٘ بهظا ل٣ًِىا بسالٞه :و٢ا٫ ,ٞتر٥ عؤًه لظل٪ ,مً صًت ػوظها يامغؤة اقُم الًباب

ت ختى ؤزبٍر ٖبض الغخمً بً ٖٝى امهنع هللا يضر ؤن عؾى٫  ولم ٨ًً ٌٗلم خ٨م املجىؽ فى الجٍؼ

 ".ابؾىىا بهم ؾىت ؤَل ال٨خ" :هللا ٢ا٫

ً ألاولحن الظًً مٗه زم  وإلاا ٢ضم ؾٙغ وبلٛه ؤن الُاٖىن بالكام اؾدكاع اإلاهاظٍغ

ختى ٢ضم ٖبض الغخمً  ,ىٍت بُؿ  ٖلُه بما عؤي ولم ًسبٍر ؤخض   قاع ٧لٌّ , ٞإألاههاع زم مؿلمت الٟخذ

بطا و٢٘ بإعى وؤهخم بها ٞال جسغظىا " :الُاٖىن وؤهه ٢ا٫ يزبٍر بؿىت عؾى٫ هللا فإبً ٖٝى ٞ

 ".غاعا مىه وبطا ؾمٗخم به باعى ٞال ج٣ضمىا ٖلُهٞ

ى طل٪ خت ي ٌك٪ في نالجه ٞلم ٨ًً ٢ض بلٛخه الؿىت فيالظ وجظا٦غ َى وابً ٖباؽ ؤمَغ 

بجي ٖلى ما اؾد٣ًُ :٢ا٫ ٖبض الغخمً بً ٖٝى ًٖ الىبي  .بهه ًُغح الك٪ ٍو

ذ   و٧ان مغة في ذ :ٞجٗل ٣ًى٫  الؿٟغ ٞهاظذ ٍع غة٢ا٫ ؤب ,مً ًدضزىا ًٖ الٍغ  :ى ٍَغ

اث الىاؽ يوؤها ف يٞبلٛج ٖىض َبىب  يٞدضزخه بما ؤمغ به الىب ,ختى ؤصع٦خه يٞدشصذ عاخلت ,ؤزٍغ

ذ  .الٍغ

 بٍ مىاي٘ لم ٨ًً ٌٗلمها ختى بلٛه ٞهظ
َ
 .هًاَا مً لِـ مشل
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مشل ما ٢طخى  ,ومىاي٘ ؤزغ لم ًبلٛه ما ٞحها مً الؿىت ٣ٞطخى ٞحها ؤو ؤٞتى ٞحها بٛحر طل٪

ما صوهه  -مىسخى وابً ٖباؽ  يو٢ض ٧ان ٖىض ؤب ,ا مسخلٟت بدؿب مىاٞٗهاصًت ألاناب٘ ؤجه يف َو

 ِٖ  -الٗلم  يف ب٨شحرٍ 
ْ
ظٍ ؾىاء" :٢ا٫ بإن الىبي م  ل ظٍ ٞبلٛذ َ ,ٌٗجي الابهام والخىهغ ,"َظٍ َو

ت هنع هللا يضر في  ولم ٨ًً ُٖبا في ,ا مً اجبإ طل٪ض  ولم ًجض اإلاؿلمىن بُ  ,بماعجه ٣ٞطخى بها الؿىت إلاٗاٍو

 .ٖمغ هنع هللا يضر خُض لم ًبلٛه الخضًض

 
ُ
ُُّ غِ ْخ و٦ظل٪ ٧ان ًىهى امل لى م٨ت بٗض عمي ظمغة ب ٢بل ؤلاخغام و٢بل ؤلاٞايت بم ًٖ الخُ

ما مً ؤَل الًٟل حَر   ,ال٣ٗبت َى وابىه ٖبضهللا امهنع هللا يضر ٚو
ُ
َُبذ " :ٖاجكت اهنع هللا يضر ولم ًبلٛهم خضًض

 ".ولخله ٢بل ؤن ًُٝىن ًدغم ؤخغامه ٢بل عؾى٫ هللا إل 

واجبٗه ٖلى طل٪  ,لى ؤن ًسلٗه مً ٚحر جى٢ُذبن ًمسر ٖلُه ؤو٧ان ًإمغ البـ الخ٠ 

 َاثٟت مً الؿل٠
ُ
 , ولم جبل
ْ
 هم ؤٛ

ُ
  يالخى٢ُذ الت خاصًض

َ
 يهم فصخذ ٖىض بٌٗ مً لِـ مشل

ٍٍ  يو٢ض عوي طل٪ ًٖ الىب ,الٗلم  .(1736)(مخٗضصة صخُدت مً وظى

: خضزىا " ازخالٝ الخضًض"٢ا٫ الكاٞعي في ٦خاب ): " املمسخهغ اإلا"٢ا٫ ؤبى قامت في و 

ؾُٟان ًٖ ٖمغو بً صًىاع ًٖ ؾالم بً ٖبض هللا بً ٖمغ وعبما ٢ا٫ ًٖ ؤبُه وعبما لم ٣ًله ؤن 

اعة البِذ وبٗض الجمغة, ٢ا٫ ؾالم  :٣ٞالذ ٖاجكت :ٖمغ بً الخُاب ههى ًٖ الخُُب ٢بل ٍػ

َاجحن إلخغامه ٢بل ؤن ًدغم ولخله ٢بل ؤن ًُٝى بالبِذ, ٢ا٫ َُبذ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بُضي 

 وؾىت عؾى٫ هللا ؤخ٤ ؤن جدب٘. :ؾالم

 ّضِ َظ  ٢ى٫َ  ٢ا٫ الكاٞعي: ٞتر٥ ؾالم  
َ
  ,ٖاجكت ل ٢ى٫َ بِ ٍ ٖمغ في بمامخه و٢

ُ
عؾى٫ هللا  وؾىت

 وطل٪ الظي ًجب ٖلُه. ,ملسو هيلع هللا ىلص ؤخ٤

مً الؿىت  ض٤ً ومً بٗضٍ ًسٟى ٖلحهم شخيء  وما ػا٫ ؤ٧ابغ الصخابت مشل ؤبي ب٨غ اله

٦محرار الجضة وجىعٍض اإلاغؤة مً صًت ػوظها ووي٘ الُضًً ٖلى الغ٦بخحن في الهالة, زٟي ألاو٫ 

َم, ولظل٪ ٖلى ؤبي ب٨غ, والشاوي ٖلى ٖمغ, والشالض ٖلى ابً مؿٗىص, ختى هبههم ٖلى طل٪ ٚحرُ 

 .(1737)(ؤمشلت ٦شحرة

بً الخُاب في لؼومه عؾى٫  ٧ان ٖمُغ الٝ الخضًض" : )في ٦خاب "ازخؤًًا ٢ا٫ الكاٞعي و 

ً بم٨ت  هللا خايغا ومؿاٞغا، وصخبخه له وم٩اهه مً ؤلاؾالم، وؤهه لم ًؼاًل اإلاهاظٍغ

ً وألاههاع باإلاضًىت، ولم ًؼاًله ٖامت مجهم في ؾٟغ له، وؤهه م٣ضم ٖىضَم في الٗلم  واإلاهاظٍغ

                                              

 237 - 20/234مجمٕى الٟخاوي ( 1736)

 (70 - 69مسخهغ اإلاامل )م ( 1737)
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ما ٖلمىا ٣ُٞبله مً ٧ل مً ظاء به، وؤهه ٌٗلم ؤن والغؤي و٦ثرة الاؾدكاعة لهم، وؤجهم ًبضءوهه ب

م ؤنَّ  في ؤلابهام  ٢ىله خ٨م ًىٟظ ٖلى الىاؽ في الضماء وألامىا٫ والٟغوط، ًد٨م بحن ؤْهَغ

زمـ ٖكغة مً ؤلابل، وفي اإلاؿبدت والىؾُى ٖكغا ٖكغا، وفي التي جلي الخىهغ حؿٗا، وفي 

ماهه، والىاؽ ٖلُه ختى وظض ٦خاب الخىهغ ؾخا، ٞمطخى ٖلى طل٪ ٦شحر ممً خ٩ى ٖىه في ػ 

٧ل ؤنب٘ مما َىال٪ ٖكغ مً  وفي"هللا لٗمغو بً خؼم ُٞه:  ٖىض آ٫ ٖمغو بً خؼم ٦خبه عؾى٫ُ 

مما ونٟذ، وؾىوا بحن الخىهغ التي ٢طخى  بلُه وجغ٧ىا ما ٢طخى به ٖمُغ  ٞهاع الىاُؽ  ",ؤلابل

ولى ٖلمه ٖمغ ٦ما  ,حهمٞحها ٖمغ بؿذ وؤلابهام التي ٢طخى ٞحها بسمـ ٖكغة، و٦ظل٪ ًجب ٖل

 َٖ م ُٞه ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٚحر ما لِ ٖلمٍى ل٣بله وجغ٥ ما خ٨م به بن قاء هللا، ٦ما ٞٗل في ٚحٍر مما 

 
َ
و٦ظل٪ ًجب ٖلُه. ٢ا٫ الكاٞعي:  ,ه بسبر ناص١ ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص٧ان َى ٣ًى٫، ٞتر٥ ٢ىل

م، بال  وال ؤخؿبه ٢ا٫ بما ٢ا٫ مً طل٪ و٢بل حَر طل٪ مً ٢بله مً اإلا٣طخي له واإلا٣طخي ٖلُه ٚو

ِلمىا ؤنَّ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢طخى في الُض بسمؿحن مً ؤلابل، و٧اهذ الُض زمؿت  َٖ ؤهه وبًاَم ٢ض 

ؤَغاٝ, ٞاظتهض ٞحها ٖلى ٢ضع مىاٞٗها وظمالها، ًٟٞل بًٗها ٖلى بٌٗ، ولى لم ٨ًً ًٖ 

لمىا ؤن الخىهغ ال حكبه في ٧ل ؤنب٘  عؾى٫ هللا ؤنَّ  ٖكغا نغها بلى ما ٢ا٫ ٖمغ ؤو ما ؤقبهه، ٖو

ؤلابهام في الجما٫ وال اإلاىٟٗت، وفي َظا صلُل  ٖلى ما ٢لذ مً ؤن الخبر ًٖ عؾى٫ هللا ٌؿخٛجي 

 ِ
ّ
، وؤن بالىاؽ ٧ل ىه بن زالٟه ٚحٍر ضٍ ٚحُرٍ بن وا٣ٞه وال ًَى ، وال ًٍؼ هم بىٟؿه وال ًدخاط بلى ٚحٍر

ٕ   الخاظت بلُه ال جاب٘، وؤن خ٨م بٌٗ ؤصخاب عؾى٫ هللا بن ٧ان  والخبر ٖىه، ٞةهه مخبى

ًسالٟه ٞٗلى الىاؽ ؤن ًهحروا بلى الخبر ًٖ عؾى٫ هللا وؤن ًتر٧ىا ما ًسالٟه، وصلُل  ٖلى ؤن 

ُٗؼب ٖلى اإلا ٌَ ِم ًهحروا بلى الخبر ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وؤن ًتر٧ىا ما ًسالٟه، وصلُل  ٖلى ؤهه  خ٣ّضِ

ُمه ٚحُرٍ
َ
ل ْٗ ٌَ ِ٘ الٗلِم الصخيُء   .(1738)(الصخبِت الىاؾ

لى ٖبض الغخمً الكاٞعي في الغؾالت التي ؤعؾلها ب٢ا٫ ):  "ب٣ًاّ الهمم"و٢ا٫ الٟالوي في 

ض ًٖ ؤبُه ٢ا٫ؤؾُٟان بً ُِٖىت ًٖ ٖبُض هللا بً ؤزبرها  :بً مهضي ؾله ٖمغ بً ؤع  :بي ًٍؼ

ٞؿإ٫ ًٖ ولُضة مً  ,لى ٖمغبٞظَبذ مٗه  ,َغة ٧ان ٌؿ٨ً صاعهالى قُش مً ػ بالخُاب هنع هللا يضر 

نض٢ذ ول٨ً عؾى٫ هللا  :٣ٞا٫ ,ؤما الٟغاف ٞلٟالن وؤما الىُٟت ٞلٟالن :٣ٞا٫ ,والثض الجاَلُت

 ملسو هيلع هللا ىلص ٢طخى بالٟغاف.

 :ؤزبروي مسلض بً زٟاٝ ٢ا٫ :٢ا٫ الكاٞعي: وؤزبروي مً ال ؤتهم ًٖ ابً ؤبي طثب ٢ا٫

ؼبٞسانمذ ُٞه  ,ٚالما ٞاؾخٛللخه زم ْهغث مىه ٖلى ُٖب ابخٗذ  ,لى ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ
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ؤعوح بلُه الٗكُت ٞإزبٍر ؤن  :٣ٞا٫ ,ٞإجِذ ٖغوة ٞإزبرجه ,٣ٞطخى لي بغصٍ و٢طخى ٖلي بغص ٚلخه

لى ٖمغ بٞعجلذ  ,ٖاجكت ؤزبرججي ؤن عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢طخى في مشل َظا ؤن الخغاط بالًمان

ؼ ,جه بما ؤزبروي به ٖغوة ًٖ ٖاجكت ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلصٞإزبر  ٞما " :٣ٞا٫ ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

ؤٌؿغ ٖلي مً ٢ًاء ٢ًِخه وهللا ٌٗلم ؤوي لم ؤعص ُٞه بال الخ٤ ٞبلٛخجي ُٞه ؾىت ًٖ عؾى٫ هللا 

اح بلُه ٖغوة ٣ٞطخى لي ؤن آزظ الخغاط مً ٞغ  ",ملسو هيلع هللا ىلص ٞإعص ٢ًاء ٖمغ وؤهٟظ ؾىت عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 الظي ٢طخى به ٖلي له.

٢طخى ؾٗض ابً  :٢ا٫ الكاٞعي: وؤزبروي مً ال ؤتهم مً ؤَل اإلاضًىت ًٖ ابً ؤبي طثب ٢ا٫

ٞإزبرجه ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بسالٝ ما  ,بغؤي عبُٗت بً ؤبي ٖبض الغخمً بغاَُم ٖلى عظل ب٣ًٍُت ب

ى ٖىضي ز٣ت ًسبروي ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بسالٝ ما  :ٗت٣ٞا٫ ؾٗض لغبُ ,٢طخى به َظا ابً ؤبي طثب َو

ؤهٟظ ٢ًاء ؾٗض  ,واعجبا :٣ٞا٫ ؾٗض ,هضث ومطخى خ٨م٪ت٢ض اظ :٣ٞا٫ له عبُٗت ,٢ًِذ به

هٟظ ٢ًاء عؾى٫ هللا ؤم ؾٗض و ؤبل ؤعص ٢ًاء ؾٗض بً  ,عص ٢ًاء عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلصؤؤم ؾٗض و  ابً

 ٞضعى ؾٗض ب٨خاب ال٣ًُت ٞك٣ه و٢طخى للم٣طخي ٖلُه. ,ملسو هيلع هللا ىلص

خضزجي ابً ؤبي طثب  :بى خىُٟت ؾما٥ بً الًٟل الكهابي ٢ا٫ؤو٢ا٫ الكاٞعي: ؤزبرها 

ذ ال٨ٗبي ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫ ٖام الٟخذ مً ٢خل له ٢خُل ٞهى بسحر " :ًٖ اإلا٣بري ًٖ ؤبي قٍغ

ً ؤن ؤخب ؤزظ ال  :بً ؤبي طثب٣ٞلذ ال  :٢ا٫ ؤبى خىُٟت ",٣ٗل وان ؤخب ٞله ال٣ىصالىٍٓغ

ؤخضز٪ ًٖ  :ًٞغب نضعي وناح ٖلي نُاخا ٦شحرا وها٫ مجي و٢ا٫ ,ؤجإزظ بهظا ًا ؤبا الخغر

لى مً ؾمٗه ؟عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وج٣ى٫ ؤجإزظ به ن هللا جباع٥ ب ,وٗم آزظ به وطل٪ الٟغى ٖلي ٖو

لى لؿاهه ملسو هيلع هللا ىلصوحٗالى ازخاع دمحما  لى ًضًه وازخاع لهم ما ازخاع له ٖو  ,مً الىاؽ ٞهضاَم به ٖو

ً ال مسغط إلاؿلم مً طل٪ وما ؾ٨ذ ختى جمىِذ ؤن  ,ٞٗلى الخل٤ ؤن ًدبٍٗى َاجٗحن ؤو صازٍغ

 ٌؿ٨ذ اهخهى.

َٗل  ٢لذ: جإمل َٞٗل  َٗل  ٖمغ بً الخُاب ٞو ؼ ٞو ؾٗض بً ابغاَُم  ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

ىض ؾاثغ ًٓهغ ل ٪ ؤن اإلاٗغوٝ ٖىض الصخابت والخابٗحن ومً جبٗهم بةخؿان الى ًىم الضًً ٖو

نلى ٦خاب هللا حٗالى ؤو ؾىت عؾىله  الٗلماء اإلاؿلمحن ؤن خ٨م الخا٦م املجتهض بطا زال٠ هوَّ 

ًُ  هللا ٖلُه وؾلم ٌُ  ,ه ومى٘ هٟىطٍوظب ه٣ ال٨خاب والؿىت باالخخماالث ال٣ٗلُت  ى هوُّ ٗاعَ وال 

لٗل َظا املجتهض ٢ض اَل٘ ٖلى َظا  :الث الىٟؿاهُت والٗهبُت الكُُاهُت بإن ٣ًا٫والخُا
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لهج به ٞغ١ ال٣ٟهاء  وهدى َظا مما ,لٗله ْهغث له ؤو ؤهه اَل٘ ٖلى صلُل آزغ ,الىو وجغ٦ه

 .(1739)(ٞاٞهم ,َب٤ ٖلُه ظهلت اإلا٣لضًًاإلاخٗهبحن وؤ

ال  هم اإلاخهضع في مىهٍب : )٣ًى٫ اإلاخدظل٤ مج" مسخهغ اإلاامل"و٢ا٫ ؤبى قامت في 

ٌَ ٌؿخد٣ه: ؤَم   ٗغِ ا ٧ان َاالء ألاثمت 
َ
 هم, ٞحرصّهِ ٞىن َظا الخضًض الصخُذ الىاعص ٖلى زالٝ ه

 
َ
 بمشل َظا الهظًان الظي لى ٨ٞغ ُٞه ؤؾ٨خه ٖىه, ألن زهمه في مشل َظا عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خضًض

ه, ٣ٞض ونلىا بلى خضًشه ٞال هغصٍ بلى ت عؾىلِ وعؾىله, ألن هللا حٗالى اٞترى ٖلُىا َاٖ َى هللاُ 

 ؤخض. ٢ى٫ِ 

ضما ألنله الظي مهضٍ بماُم  زم بنَّ  الكاٞعي  ه وؤؾؿه, وطل٪ ؤنَّ في طل٪ ببُاال إلاظَبه َو

بهما حٗهب ٖلى مً ٧ان ٢بله مً ألاثمت بمشل طل٪ مً صالالث ال٨خاب والؿىت مما ْىه زٟي 

ىن َظا وؤولئ٪ اإلاخ٣ضمىن ؤولى ٖلى مً ؾب٣ه, و٧ان مً اإلام٨ً ؤن ٣ًا٫ له  ؤما ٧ان ؤولئ٪ ٌٗٞغ

ً للُالب ؤن ٩ًىن  ٞلى ؾم٘ مشل َظا الهظًان لبُلذ اإلاظاَب, بل ًيبػي ,بظل٪ مً اإلاخإزٍغ

امً ؤًىما وظضَا بضا في َلب اػصًاص ٖلم ما لم ٌٗلمه مً ؤي شخو ٧ان, ٞالخ٨مت يالت اإلاؤ

لُه ؤلا  هِب بال مً قهضث ههاٝ وجغ٥ الخ٣لُض واجبإ الضلؤزظَا, ٖو ُل, ٩ٞل ؤخض ًسُئ ٍو

ى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص( ٗت بالٗهمت َو  .(1740)له الكَغ

بال وجظَب  : )٢ا٫ الكاٞعي عخمه هللا حٗالى: ما مً ؤخٍض " ب٣ًاّ الهمم"٢ا٫ الٟالوي في و 

 
 
ًُ  ٖلُه ؾىت حٗالى اإلاؿاثَل التي ص٤ُ٢ الُٗض عخمه هللا  لغؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحٗؼب ٖىه. و٢ض ظم٘ اب

  ٧ّلٍ  زال٠ مظَُب 
َ
 ,الصخُذ اهٟغاصا واظخماٖا في مجلض ضخم واخض مً ألاثمت ألاعبٗت الخضًض

وط٦غ في ؤوله ؤن وؿبت َظٍ اإلاؿاثل بلى ألاثمت املجتهضًً خغام, وؤهه ًجب ٖلى ال٣ٟهاء اإلا٣لضًً 

تُ  ه٣لخه مً جظ٦غة  ,مُظٍ ألاصٞىي ها لئال ٌٗؼوَا بلحهم ٨ُٞظبىا ٖلحهم, ٨َظا ه٣له ٖىه جللهم مٗٞغ

اة عخمه هللا حٗالى( الكُش ِٖسخى الشٗالبي الجٟٗغي الجؼاثغي ميكإ اإلا٩ي ٞو
(1741). 

ُٕ ٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض: )للؼع٦صخي:  "البدغ املخُِ"وفي  ى اَال و٢ض و٢٘ ٦شحر  مً َظا، َو

 ٌِ ًَ  بٗ  املجتهضًً ٖلى خضًٍض لم 
َّ
 .(1742)ٖلُه ٚحُرٍ( ْ٘ لِ ُ

                                              

 ( م٘ حٗل٤ُ ؤخمض قا٦غ.452 - 448( , واهٓغ: الغؾالت للكاٞعي )م 9 - 6( ب٣ًاّ الهمم )م 1739)

 (69 - 68مسخهغ اإلاامل )م ( 1740)

 (99ب٣ًاّ الهمم )م ( 1741)

 6/138 ( البدغ املخ1742ُِ)
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 ًُ ب الىنى٫" بابا في ؤؾباب الخالٝ بحن  ولهظا إلاا ٣ٖض اب ظؼي في ٦خابه "ج٣ٍغ

٢ا٫ في ًٚىهه: )الؿبب الشاوي: الجهل بالضلُل, وؤ٦ثر ما ًجيء في ألازباع، ألنَّ  (1743)املجتهضًً

ٛه الخضًض ٣ُٞطخي به، وبًٗهم ال ًبلٛه ٣ُٞطخي بسالٞه، ُٞيبػي 
ُ
بٌٗ املجتهضًً ًبل

ت. ٨ثَر مً خٟٔ الخضًض وعواًُ  للمجتهض ؤْن  ه ٖلى م٣خطخى ألاخاصًض الىبٍى
ُ
ًخه، لخ٩ىن ؤ٢ىال

رْث مسالٟت ؤبي خىُٟت عخمه هللا للخضًض، ل٣لت عواًخه له، ٞغظ٘ بلى ال٣ُاؽ، بسالٝ 
ُ
ولظل٪ ٦ث

َ٘ الغواًت للخضًض، ٞاٖخمض ٖلُه وجغ٥ ال٣ُاؽ، وؤما مال٪  ؤخمض بً خىبل ٞةهه ٧ان مدؿ

حن، و٢ض ٢ا٫ الكا  ٞهى مظَبي(والكاٞعي ٞةجهما ؤزظا بالُٞغ
ُ
 . (1744)ٞعي: بطا َصرَّ الخضًض

م" : )و
َّ

ال َٗ :  ٞاثضة َامت:في "جِؿحر ال ٢ا٫ الهىٗاوي ٖىض ازخالٝ الٗلماء في نالة الخٝى

ى( الخضًض بطا صر ٞهى مظَبي, صر ًٖ ؤلامام الكاٞعي, وصر ؤًًا ًٖ ؤبي  )َظا ال٣ى٫ )َو

 ؤهه لؿاُن خا٫ِ ٧ّلِ 
مامً, ٞةهه بطا صر ًٖ عؾى٫ هللا خىُٟت ومال٪ وؤخمض, بل َظا مٗلىم 

ه ٢ىال ًسالٟه, ٞةنَّ 
َ
م ٖلى ٧ل ما ؾىاٍ بىو  عؾى٫ِ  ٦المَ  ملسو هيلع هللا ىلص شخيء, و٢ض ٢ا٫ َمً َظِهل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ًضَّ

َتُهىا}
ْ
اه
َ
ْىُه ٞ َٖ ْم 

ُ
ٍُ َوَما َجَها٦ و

ُ
ظ
ُ
س
َ
ُؾى٫ُ ٞ ُم الغَّ

ُ
ا٦
َ
لت والىبىة, وفي , بل طل٪ مٗجى ؤلاًمان بالغؾا{َوَما آج

ى مٗلىم   ِدُُىا بما ظاء ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, َو ًُ م صلُل  ٖلى ؤجهم لم  حَر  ٦الم ألاثمت ألاعبٗت ٚو

ضًً ًإهٟىن مً ؤن ٣ًا٫: بنَّ هَ َظ  ٢ُٗا, بال ؤنَّ  ِ
ّ
ونل بلُه الخضًض الظي ]ما[ بماَمهم  لت اإلا٣ل

ٝغ ؤهه م ه ٖو ظاع التي ًسال٠ مظَبهم, بل ٣ًىلىن: ٢ض ٖٞغ يؿىر ؤو ماو٫ ؤو هدى طل٪ مً ألٖا

بسالٝ ما ٢اله  ٢ض زبذ الىوُّ  ال جى٤ٟ ٖىض الى٣اص, ولهظا ؤ٢ى٫: بن مً جب٘ بمامه في مؿإلٍت 

ٍ٘  ه ٞحها ٞةهه ٚحُر بماُم  ًُ  جاب  .(1745)(اَـ. ٘ في ٢ىله بطا زال٠ الىوخابَ إلمامه, ألهه ٢ض نغح بإهه ال 

ومً ؤعجب  : -٢ا٫ الكُش دمحم خُاة الؿىضي  -): " ب٣ًاّ الهمم"و٢ا٫ الٟالوي في 

ر ولم بمً الخ العجاثب ؤجهم بطا بلٛهم ًٖ بٌٗ الصخابت عضخي هللا ٖجهم ما ًسال٠ الصخَُذ 

ظا َى الهىاب ,لُه ولم ًش٣ل طل٪ ٖلحهمببلٙى الخضًض  ًجضوا له مدمال ظىػوا ٖضمَ  طا بو  ,َو

 
 
ب والبُٗضمً ٣ًلضوهه اظتهضوا في جإٍو ًسال٠ ٢ى٫َ  بلٛهم خضًض وؾٗىا في مدامله  ,له ال٣ٍغ

ىا ال٩لم ًٖ مىايٗه ,الىاثُت والضاهُت طا ٢ُل لهم ٖىض ٖضم وظىص املخامل بو  ,وعبما خٞغ

ؤ٢امىا ٖلى ال٣اثل ال٣ُامت وقىٗىا ٖلُه ؤقض  ,لٗل مً ج٣لضوهه لم ًبلٛه الخبر :اإلاٗخبرة

لى َاالء بغ ؤحها الٗا٢ل ٞاهٓ ,وز٣ل طل٪ ٖلحهم ,وعبما ظٗلٍى مً ؤَل البكاٖت ,الكىاٖت

                                              

م ٞاثضجه، ولم ًظ٦ٍغ ؤَُل ألانى٫ في 1743٦)
َ
ٓ ِٗ  خبهم(.( ٢ا٫: )ٖلى ؤنَّ َظا الباب اهَٟغْصها بظ٦ٍغ ل

ب الىنى٫ )م 1744)  (495 - 493( ج٣ٍغ

 1/354( جِؿحر الٗالم قغح ٖمضة ألاخ٩ام للبؿام 1745)
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اإلاؿا٦حن ًجىػون ٖضم بلٙى الخضًض في خ٤ ؤبي ب٨غ الهض٤ً ألا٦بر وبزىاهه وال ًجىػون طل٪ 

٣حن ٦ما بحن الؿماء وألاعى وجغاَم ٣ًغؤون ٦خب  ,في ؤعباب اإلاظاَب م٘ ؤن البىن بحن الٍٟغ

ضعؾىجها ال لُٗلمىا بها بل لُٗلمىا صالثل مً ٢لض ُالٗىجها ٍو ل ما زال٠ الخضًض ٍو ٍو وجإٍو

بالٛىن في املخامل البُٗضة ,٢ىله  ,ٖلم مىا بالخضًضؤمً ٢لضها  :واطا عجؼوا ًٖ املخمل ٢الىا ,ٍو

وال ٌؿخىي الٗالم والجاَل في جغ٥  ,ؤو ال ٌٗلمىن ؤجهم ٣ًُمىن حجت هللا حٗالى ٖلحهم بظل٪

 بو  ,الٗمل بالدجت
 
 بمً ٢لضٍو اهبؿُىا و  ًىا٤ٞ ٢ى٫َ  طا مغ ٖلحهم خضًض

 
 طا مغ ٖلحهم خضًض

 
َ
ْاِمُىىَن هللا } ه ؤو ًىا٤ٞ مظَب ٚحٍر عبما اه٣بًىا ولم ٌؿمٗىا ٢ى٫َ ًسال٠ ٢ىل ًُ  

َ
َ٪ ال  َوَعّبِ

َ
ال
َ
ٞ

ُمىا  ِ
ّ
َؿل َُ َذ َو ِْ ًَ َ

ا ٢ ِؿِهْم َخَغًظا ِممَّ ُٟ هْ
َ
ِجُضوا ِفي ؤ ًَ  

َ
مَّ ال

ُ
َجُهْم ز ُْ َجَغ َب

َ
َُما ش ِٞ ُمى٥َ  ِ

ّ
َد٨ ًُ ى  َختَّ

ْؿِلًُما
َ
 .(1746)({ح

ابً ٖبض البر في "الاؾخظ٧اع" : )ال ؤٖلم ؤخضا مً الصخابت بال و٢ض قظ ٖىه بحن ٖلم  و٢ا٫

, وطل٪ ٖلى مً بٗضَم ؤظىػ, وؤلاخاَت ممخىٗت  الخانت واعصة بى٣ل آلاخاص ؤقُاء خٟٓها ٚحٍر

 .(1747)ٖلى ٧ل ؤخض(

 : )" الخمهُض"و٢ا٫ في 
ُ
حر ه٨حر ؤن ًسٟى ٖلى الهاخب والهاخبحن والشالزت الؿىت  ٚو

ؤال جغي ؤن ٖمغ في ؾٗت ٖلمه و٦ثرة لؼومه لغؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ض زٟي  ,إزىعة ًٖ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلصاإلا

ما ؤخغي ؤن جسٟى ٖلُه الؿىت  ,ٖلُه مً جىعٍض اإلاغؤة مً صًت ػوظها وخضًض صًت الجىحن ٞٛحَر

م عضخي هللا ٖ ,في زىام ألاخ٩ام ًُ  ,جهمولِـ شخيء مً َظا ؤًًا بًاثَغ قهاب  و٢ض ٧ان اب

ى َخ  -٣ًى٫  مً  طي هاٍب  بالىهي ًٖ ؤ٧ل ٧ّلِ  ما ؾمُٗذ :  -مً ؤخباع َظا الضًً  ُٖٓم   ر  بْ َو

والٗلم الخام ال ًى٨غ ؤن ًسٟى ٖلى الٗالم خُىا, خضزىا ًىوـ بً  .الكام الؿبإ ختى صزلُذ 

ت ٢ا٫ خضزىا ظٟٗغ بً دمحم الٍٟغ :ٖبض هللا ٢ا٫ خضزىا دمحم بً  :ابي ٢ا٫خضزىا دمحم بً مٗاٍو

ـ الخىالوي ًٖ ؤبي سٗلبت  :الهباح ٢ا٫ غي ًٖ ؤبي بصَع خضزىا ؾُٟان بً ُِٖىت ًٖ الَؼ

غي  :٢ا٫ ؾُٟان ",ههى ًٖ ؤ٧ل ٧ل طي هاب مً الؿبإ"الخكجي ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص  ولم  :٢ا٫ الَؼ

 .(1748)ؤؾم٘ َظا ختى ؤجِذ الكام(

 : )٢ا٫ الخاٞٔ في "الٟخذ" 
ُ
غي: ولم ؤؾم٘ طل٪ مً  ٍم لِ ْؿ وإلا مً عواًت ًىوـ ًٖ الَؼ

غيَّ  ٖلماثىا بالدجاػ ختى خضزجي ؤبى بصَعـ و٧ان مً ٣ٞهاء ؤَل الكام, و٧إنَّ  ًَ  الَؼ  بْ لم 
ُ
 ل
ْ
ه ٛ

                                              

 (71)م  ب٣ًاّ الهمم( 1746)

 1/23( الاؾخظ٧اع 1747)

 1/160الخمهُض ( 1748)
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ُ
ى مضوي  -ٖبُضة بً ؾُٟان  خضًض غة -َو ى صخُذ   ,ًٖ ؤبي ٍَغ ٣ه َو  ,ؤزغظه مؿلم مً ٍَغ

 
ُ
٤ مُمىن بً مهغان ًٖ بً "٧ل طي هاب مً الؿبإ ٞإ٧له خغام"ه: ولٟٓ , وإلاؿلم ؤًًا مً ٍَغ

 .(1749)("ههى عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ ٧ل طي هاب مً الؿبإ و٧ل طي مسلب مً الُحر"ٖباؽ: 

ض ًٖ اإلاشجى بً ؾُٗض ًٖ ؤبي و٢ا٫ ابً ال٣ُم: ) ط٦غ البحه٣ي مً خضًض خماص بً ٍػ

ل  لؤلجبإ مً ٖثراث  الٗالم، ٢ُل: و٠ُ٦ طا٥ ًا ؤبا الٗباؽ؟ الٗالُت ٢ا٫: ٢ا٫ ابً ٖباؽ: ٍو

 ًٖ الىبي 
َ
ُٞضٕ ما ٧ان ٖلُه، وفي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -٢ا٫: ٣ًى٫ الٗاِلم ِمً ٢َِبل عؤًه، زم ٌؿم٘ الخضًض

ُٕ بما  –ملسو هيلع هللا ىلص  -بغؾى٫ هللا  ً َى ؤٖلُم لٟٔ: ُٞل٣ى َم  ٣طخي ألاجبا مىه, ُٞسبٍر ٞحرظ٘, ٍو

 .(1750)خ٨م(

ًُ خؼم في "ؤلاخ٩ام", زم ٢ا٫:  ٢لذ: وعواٍ ض: خضزىا الىٗمان بً )ؤًًا اب ٢ا٫ خماص بً ٍػ

غي عبما ؤملى ٖليَّ ختى بطا ظاء الغؤُي وو٢ٟخه ٖلُه ٞإ٦خبه ٣ُٞى٫: ا٦ُخْب بهه  عاقض ٢ا٫: ٧ان الَؼ

ًِ قهاب, وبهه لٗل٪ ؤن ًبلٛ٪ الصخيُء ٣ُٞى٫: ما ٢اله ابً قهاب بال بإزغ, ٞلُٗلم ؤهه  عؤُي اب

 .(عؤَي

ًُ ٖباؽ ؤنَّ ٧اِجَب عؤِي ؤبى دمحم٢ا٫  َضٖا امهنع هللا يضر مً البُان قِئا بال ؤجُا به, ٞإٖلم٪ اب ًَ : )لم 

ل, وؤنَّ  ِظ الٗاِلم وآلاِز  طل٪ الغؤي بطا ؾم٘ ًٖ الىبي  ٣ًى٫ بغؤًه وؤهه ًلؼمه جغ٥ُ  َم الٗالِ  به له الٍى

غيُّ ؤهه ٣ًى٫  ه, وؤٖلم٪ الَؼ
َ
جها٥ ًٖ ؤن ج٣ى٫ ُٞما ؤجا٥ ٖىه: بهه لم ٣ًله بال ملسو هيلع هللا ىلص زالٞ بغؤًه ٍو

الن بال بٗلٍم ٧ان  الن ٞو ٨ظا ًٟٗل َاالء الجها٫, ٞةجهم ٣ًىلىن: لم ٣ًل َظا مال٪  ٞو بإزغ, َو

تر٧ىن ال٣ُحن, وٗىط باهلل د٨مىن بالًٓ ٍو ٨ِظبىن ٖلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٍو َُ  مً ٖىضَم ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص, ٞ

 .(1751)الخظالن(

و٢ض عوٍىا ًٖ ؤلامام ؤخمض بً خىبل م٘ ٧ىهه َاٝ الكغ١ والٛغب في ): ابً الجىػي و٢ا٫

: ٧ان له ؤن الىبي ٖلُه الهالة والؿالم؟ ٞظ٦غ : ما ٦خبذ ًٖ ٞالنَلب الخضًض ؤهه ٢ا٫ البىه

غظ٘ مً  ٤ ٍو  ىَّ , ُؾ ا هللبهَّ "٣ٞا٫ ؤلامام ؤخمض بً خىبل:  ؤزغي,ًسغط ًىم الُٗض مً ٍَغ
 
مً ؾجن  ت

ه م٘ ب٦شاٍع وظمٗه"عؾى٫ هللا لم جبلٛجي
ُ
ظا ٢ىل  .(1752)(, َو

                                              

 9/657ٞخذ الباعي ( 1749)

ًله", وعواٍ ٦ظل٪ ابً ٖبض البر في  3/455( بٖالم اإلاى٢ٗحن 1750) ظا2/984) "ظام٘ بُان الٗلم ٞو ًل لٟٓه: ) ( َو

لؤلجبإ مً ٖثراث الٗالم، ٢ُل: ٠ُ٦ طل٪؟ ٢ا٫: ٣ًى٫ الٗالم قِئا بغؤًه زم ًجض مً َى ؤٖلم بغؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مىه ُٞتر٥ 

 (.٢ىله طل٪ زم ًمطخي ألاجبإ

 100 - 6/99 ؤلاخ٩ام( 1751)

 (290( جلبِـ ببلِـ )م 1752)
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وال وٗلم ؾىت ؤلامام ؤخمض: )خ٤ خحن ٢ا٫ في ٢لذ: ولهظا ٣ٞض ؤٚغب الخاٞٔ ابً عظب 

 ؤًًا و٢ا٫ ,صخُدت ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بال و٢ض ؤخاٍ بها ٖلما(
ُ
 ّضِ َد : )بًا٥ زم بًا٥ ؤن ج

َ
٪ هَٟؿ  ر

ًَ ؤه٪ ٢ض   اَلَٗذ ٖلى ما لم 
َّ
 .(1753)ٖلُه ؤلامام( ْ٘ لِ ُ

ًُ مىه  وؤٚغُب  مت عخمه هللا, ٣ٞض ٢ا٫ما  في "تهظًب ألاؾماء  الىىوي ازغ ًٖ ؤلامام ابً زٍؼ

مت، و٧ان مً خٟٔ  و٢ض عوٍىا ًٖ بمام ألاثمت ؤبي: )واللٛاث"  ب٨غ دمحم بً بسخا١ بً زٍؼ

ت الؿىت بالٛاًت الٗالُت، ؤهه ؾئل  ل ؾىت صخُدت لم ًىصٖها الكاٞعيُّ : َالخضًض ومٗٞغ

 
ُ
ل٩ىن ؤلاخاَت ممخىٗت ٖلى  ,عخمه هللا وم٘ َظا ٞاخخاٍ الكاٞعي٢ا٫ الىىوي: . ه؟ ٢ا٫: البَ خُ ٦

البكغ، ٣ٞا٫ ما َى زابذ ٖىه مً ؤوُظٍه ِمً ونِخه بالٗمل بالخضًض الصخُذ وجغ٥ِ ٢ىِله 

ذ  .(1754)(املخاِل٠ِ للىو الشابذ الهٍغ

٢ا٫ ًدحى بً مىهىع ال٣اضخي: ؾمٗذ في "ؾحر ؤٖالم الىبالء" : )لهظا إلاا ط٦غ الظَبي و 

مت ٣ًى٫: و٢لذ له: َل حٗٝغ ؾىت لغؾى٫ هللا  في الخال٫ والخغام لم  -ملسو هيلع هللا ىلص-بمام ألاثمت ابً زٍؼ

 ٢ا٫ اإلاٗل٤ ٖلى "الؿحر" : ), (1755)(ه؟ ٢ا٫: الًىصٖها الكاٞعي ٦خبَ 
ُ
ظٍ مبالٛت ال ح  َؿ َو

َّ
م ل٣اثلها ل

٣اعن بحن ما ظاء ٞحها مً الؿجن، وبحن وال  ًغضخى ٖجها الكاٞعي، ٞةن مً ًُال٘ ٦خب الكاٞعي ٍو

 
ُ
 .(1756)(طل٪ ما َى مضون مً اإلاؿاهُض والؿجن ًدبحن له زالٝ

 و٢ا٫ الكُش ٖبض الغخمً اإلاٗلمي الُماوي: )
 
ال٘ ٦خَب  مً ٧ان له مماعؾت  للؿىت َو

ِلَم ٣ًُىا ؤنَّ ٦شحرا مً  َٖ ، ؤو بلٛخه مً (1757)ألاخاصًض الشابخت لم جبلٛه البختالكاٞعي عخمه هللا 

  وظٍه 
 
َغ  ال ًشبذ، وهي زابخت

َ
ز
ُ
وبن ٧ان ٢ض بلٛه وزبذ ٖىضٍ مً ألاخاصًض ما  ,ٖىض ٚحٍر مً ؤوظه ؤ

 
ُ
ا ؤو لم ٌٗٝغ زبىجه، ٦ما بلٜ ٦

ً
ٍ ماِل٩

َ
 لم ًبلٜ ؤؾخاط

 
 مجهما وزبذ ٖىضٍ ؤقُاء لم جبلٜ ؤبا خىُٟت ال

 .(1758)وما لم ٌٗٝغ زبىجه(

                                              

 632 - 2/631ٕى عؾاثل ابً عظب / مجممً اجب٘ ٚحر اإلاظاَب ألاعبٗت  ( الغص ٖلى1753)

 1/239, وط٦ٍغ ابً حجغ ؤًًا في حعجُل اإلاىٟٗت  1/51( تهظًب ألاؾماء واللٛاث 1754)

 10/54( ؾحر ؤٖالم الىبالء 1755)

 ( الؿاب٤.1756)

ظا ًغص ٖلى ٢ى٫ ( 1757) مت خُض ٢ا٫ ابً ٦شحرَو و٢ض ؾئل بمام ألاثمت دمحم بً : )ُٞما ٢غع به ٖباعة ابً زٍؼ

مت:    :٢لذ .م ؾىت لم جبلٜ الكاٞعي؟ ٣ٞا٫: الَل حٗلبسخا١ بً زٍؼ
َ
  مَّ ومٗجى َظا ؤهه لِـ ز

 
ٖلحها في ألانى٫  مٗخمض   ؾىت

 والٟغوٕ بال و٢ض بلٛذ الكاٞعي، ل٨ً ٢ض جبلٛه مً وظه ال ًغجًُه، ٞلظل٪ ٠٣ً في بًٗها، ؤو ٌٗض٫ ٖجها، ؤو ٌٗل٤ ال٣ى٫َ 

 . )ػ( 1/39 (. َب٣اث الكاُٞٗتٖلى صختها، وهللا ؤٖلم

 19/315( آزاع اإلاٗلمي 1758)
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 ًِ ( و٢ض ج٣ضم ٢ى٫ُ اب  بجمُٗه ؤخض 
ُ
دُِ ًُ , و٢ىله ٖبض البر في "الاؾخظ٧اع" : )بنَّ الٗلم ال 

 ؤًًا: )وؤلاخاَت ممخىٗت ٖلى ٧ل ؤخض(.

ٞلم ًظَب مجها  ال وٗلم عظال ظم٘ الؿجَن ه في ٦خاب "الغؾالت" : )٢ا٫ الكاٞعي هُٟؿ ٢ض و 

الؿجن، وبطا ٞغ١ ٖلم ٧ل واخض مجهم  ٖلُه شخيء. ٞةطا ظم٘ ٖلم ٖامت ؤَل الٗلم بها ؤحى ٖلى

م في الٗلم َب٣اث مجهم  . َو طَب ٖلُه الصخيء مجها، زم ما ٧ان طَب ٖلُه مجها مىظىصا ٖىض ٚحٍر

. ولِـ ٢لُل ما طَب  ، وبن طَب ٖلُه بًٗه، ومجهم الجام٘ أل٢ل مما ظم٘ ٚحٍر الجام٘ أل٦ثٍر

ا: صلُال ٖلى ؤن ًُلب ٖلمه ٖى ض ٚحر َب٣خه مً ؤَل الٗلم، بل مً الؿجن ٖلى مً ظم٘ ؤ٦ثَر

ُٞخٟغص  -بإبي َى وؤمي  -ًُلب ًٖ هٓغاثه ما طَب ٖلُه ختى ًاحى ٖلى ظمُ٘ ؾجن عؾى٫ هللا 

ىا مجها( م صعظاث ُٞما ٖو  .(1759)ظملت الٗلماء بجمٗها، َو

ه: لكُش ؤخمض بً الهض٤ً الٛماعي وفي "الٟخاوي والغؾاثل الهٛغي" ل٢لذ:  ما ههُّ

ال ًم٨ً ؤن ًسٟى ٖلُه هو مً لى ًٖ ٢ى٫ ٚالة اإلا٣لضة: بإن ؤلامام )وؾئل عخمه هللا حٗا

ٗت, ألهه مجتهض. ومً قٍغ املجتهض ؤن ًدُِ ٖلمه ب٩ل شخيء, ولظل٪ هغي ؤن  ههىم الكَغ

 الاظتهاص بٗض ألاثمت ألاعبٗت اه٣ُ٘, ألهه ال ًىظض مً ؤخاٍ ٖلمه ب٩ل شخيء.

َٟ  ٣ٞا٫ عخمه هللا حٗالى بظابت ًٖ َظا الهغاء: بنَّ   ؤخ
َ
بً خىبل هنع هللا يضر بال هؼإ  ألاثمت ؤخمُض  ٔ

 
ُ
 بحن ؤَل الٗلم, ٣ٞض ٢ُل: بهه ٧ان ًدٟٔ ؤل٠ ؤل٠ خضًض, وم٘ طل٪ ٣ٞض زٟي ٖلُه ؤخاصًض

ه ٖبض هللا في ػواثضٍ ٖلى ه وم٣لضجه, بل عواَا ابىُ ٦شحرة ما عواَا وال ؾم٘ بها, و٢ض عواَا ؤصخابُ 

  ه, ٠ُ٨ٞ بمالٍ٪ ٦خب ؤبُه, وجلمُظٍ ؤبى صاوص في ؾيى
ُ
خضًض ؤخمض  ه ٖكَغ الظي لم ًبلٜ خضًش

ا به, ٞةنَّ ظؼما م٣ُ   ٖى
ُ
مً  ؤهه ٧ان ًدٟٔ ؤعبٗحن ؤل٠ خضًض, ٞهى ؤ٢لُّ  ل ًٖ مالٍ٪ ٣ِ ؤ٦ثر ما ه

, بط هه٠ ٖكغ ؤل٠ ؤل٠ زمؿىن ؤلٟا.  ٖكغ ما ٧ان ًدٟٓه ؤخمض, بل ؤ٢ل مً هه٠ ٖكٍغ

اٝ ألاوؾبب طل٪ ؤن ؤخمض  ٢ُاع وصزل مضن الٗغا١ والدجاػ عخل في َلب الخضًض, َو

اث. ومال٪ لم  اث واإلا٣ُٖى ا, وؤ٦ثر مً الكُىر, واإلاخىن والُغ١, واإلاى٢ٞى حَر والكام والُمً ٚو

ًغخل مً اإلاضًىت بال بلى م٨ت, ولم ٨ًً ٖىضٍ بال ؤخاصًض ؤَل الدجاػ, ٖلى ٖضم ب٦شاٍع مً 

سخاع مً ًغوي ٖ قُىر الدجاػ ؤًًا, ألهه ٧ان ًيخ٣ي الكُىَر   ىه, و٧ان الخضًض في و٢خه ٚحَر ٍو

َم الىاؽ قُىزا وؤبُٗض  ٢ا ٖىض الغظا٫, ٩ٞان ؤ٦ثُر في مهىٟاث بهما ٧ان مٟغَّ  مضون وال مجمىٍٕ 

 َم خضًشا.عخلت ؤ٦ثرَ 

                                              

 (43 - 42( الغؾالت )م 1759)
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َ
ٛا ُٞه, وبن ٧اهذ عخلت ؤخمض وصٕ ٖى٪ َظا ٣ٞض ٩ًىن ٧ل ما ه٣ل ًٖ مال٪ وؤخمض مبال

ا به, ٧ال٣ُ٘ بىظىصَما, ول٨ً َظا م٣ُ ضم عخلت مال٪ و٢لت قُىزه ؤمغاو٦ثرة قُىزه, ٖو ٖى

إ مال٪ بحن  ٕى زانت, ومَى مؿىض ؤخمض بحن ؤْهغها ُٞه هدى ؤعبٗحن ؤل٠ خضًض مً اإلاٞغ

ا, وبن اؾخٛغبذ في َظا ٞمؿىض  ٖى كغون خضًشا مٞغ ؤًضًىا ؤًًا ُٞه ؾخماثت خضًض وه٠ُ ٖو

إ زمان مغاث. ض ظم٘ الضاع٢ُجي و٢ ؤخمض في ؾخت مجلضاث ضخام, ٧ل مجلض مجها ٢ضع اإلاَى

ا ٦ظب ومىيٕى ٖلى مال٪, ما  بت التي ؤ٦ثَر والخُُب وابً ٖؿا٦غ ب٣ُت ؤخاصًض مال٪ الٍٛغ

إ ٞلم ؾمٗه وال عواٍ وال خضر به, وظم٘ ٚحرُ  َم مؿىض خضًض مال٪ الصخُذ مما لِـ في اإلاَى

إ وباقي الٛغاثب مجلضا واخضا مً مجلضاث ؤخمض الؿخت, و٢ض ٧ان ٖبض هللا  بً ًبلٜ َى واإلاَى

 
ُ
ب جلمُظ   َو

َ
مىه ب٨شحر, وخضًشه ؤ٦ثر مً خضًض مال٪ بمغاث ٖضًضة, و٢ض ٧ان  مال٪ ؤخٟٔ

ب ٢ض وعص في َظا خضًض بسالٝ ما ط٦غجه,  :مال٪ ًظ٦غ له الخ٨م في اإلاؿإلت ٣ُٞى٫ له ابً َو

: ؾبدان عبي الُٗٓم  زم ًدضزه به, ٞحرظ٘ مال٪ بلُه في الخا٫. مً طل٪: ٢ى٫ اإلاهلي في الغ٧ٕى

ب بالخضًض زال لى زالزا, ٞةن مال٩ا ؤه٨غ طل٪ ختى خضزه ابً َو زا وفي السجىص: ؾبدان عبي ألٖا

 ومً طل٪ و٢اج٘ ؤزغي يَ  الىاعص ُٞه ٞحرظ٘ بلُه مال٪.
َّ
٘  (1760)ذ ٖىا آلانل  , ولِـ مٗىا مغظ

خ٣ا٫. وؤ٢غُب    هغظ٘ بلُه لىظىصها في الٖا
ُ
٤ جى٢ٟ٪ ٖلى ال٨شحر مً َظا ٢غاءة مضوهت سخىىن,  ٍَغ

 ٞة
َ
مسالٟت لظل٪ ًغوحها ًٖ ابً  هه ًى٣ل ًٖ ابً ال٣اؾم ًٖ مال٪ ؤ٢ىالا زم ٣ٌٗبها بإخاصًض

غيُ  ب ٚالبا, ٚو   ه بظل٪ الخىبُهُ َو
َ
ُذ ٖلى مال٪, وطل٪ مما ًض٫ ٖلى ٦ظب ما ه٣لٍى ِٟ ٖلى ؤجها ز

ص ٖىه مً ؤهه ٢ا٫: لىال مال٪ لًللىا. بل ؤعجب مً َظا ٧له ؤن مال٩ا عخمه هللا حٗالى ؤه٨غ وظى 

ـ ال٣غوي الظي َى ؤقهغ مً وظىص الدجاط بً ًىؾ٠ الش٣ٟي, ولِـ العجب مً مجغص  ؤَو

ـ ط٦ٍغ  به٩اٍع وظىص عظل لم ٌؿم٘ به, وال ُٞه مؿِـ مما هدً ُٞه, وبهما العجب مً ٧ىن ؤَو

                                              

خضزىا ٖبض الغخمً ها ؤخمض بً ٖبض الغخمً بً ؤدي بً : ) ٢1/31ا٫ ابً ؤبي خاجم في "الجغح والخٗضًل"  (1760)

ب ٢ا٫: ؾمٗذ ٖمي ٣ًى٫: ؾمٗذ مال٩ا ؾئل ًٖ جسلُل ؤناب٘ الغظلحن في الىيىء ٣ٞا٫: لِـ طل٪ ٖلى الىاؽ  :٢ا٫ ,َو

مغو بً  :٣ٞا٫ ,ٖىضها في طل٪ ؾىت :٣ٞلذ له ,تى ز٠ الىاؽٞتر٦خه خ وما هي؟ ٢لذ: خضزىا اللُض بً ؾٗض وابً لهُٗت ٖو

ض بً ٖمغو اإلاٗاٞغي ًٖ ؤبي ٖبض الغخمً الخبلي ًٖ اإلاؿخىعص بً قضاص ال٣غشخي ٢ا٫:  عؤًذ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص "الخاعر ًٖ ًٍؼ

٪ بسىهٍغ ما بحن ؤناب٘ عظلُه
ُ
وما ؾمٗذ به ٢ِ بال الؿاٖت, زم ؾمٗخه بٗض طل٪  ,٣ٞا٫: بن َظا الخضًض خؿً, "ًضل

اؾخدب مال٪ ؤن ٣ًغؤ ٞحهما ( : )٢ا٫ الباجي: 72و٢ا٫ الٛماعي في "مؿال٪ الضاللت" )م  ؿإ٫ ُٞإمغ بخسلُل ألاناب٘( اَـ .ٌُ 

٣غآن ؤم ال", ٞةن ْاٍَغ ٣ًخطخي ؤهه ٧ان ال )ٌٗجي ع٦ٗتي الٟجغ( بإم ال٣غآن زانت, ل٣ى٫ ٖاجكت: "ختى بوي أل٢ى٫ ؤ٢غؤ بإم ال

ب "ؤن الىبي  ا, و٢ض عوي ابً ال٣اؾم ًٖ مال٪ ٣ًغؤ ٞحها بإم ال٣غآن وؾىعة مً ٢هاع اإلاٟهل وعوي ابً َو ملسو هيلع هللا ىلص  -٣ًغؤ بٛحَر

 )ػ( (.٢غؤ ٞحها ب٣ل ًا ؤحها ال٩اٞغون و٢ل َى هللا ؤخض", وط٦غ الخضًض إلاال٪ ٞإعجبه اَـ -
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الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في ؤخاصًض صخُدت مكهىعة مسغط بًٗها في صخُذ مؿلم, ٞةطا زُٟذ ٖلُه 

اؤخاصًض م ت, ٞما بال٪ بٛحَر ت يغوٍع ه ٖىام الىاؽ مٗٞغ ! ٠ُ٨ٞ  خًمىت لظ٦غ عظل ٩ًاص ٌٗٞغ

 ًضعي ظهلت اإلا٣لضة م٘ َظا ؤن ال جسٟى ٖلُه زاُٞت.

. وؤبى (1761)زم بنَّ ؤلاماَم الكاٞعي هنع هللا يضر ؤ٢لُّ خضًشا مً مال٪ وبن ٧ان ؤ٣َٞه وؤٖلَم مىه ب٨شحر

ت ال ل٣مت إلاا طَب في َظا خىُٟت ؤ٢ل الجمُ٘, وؤبٗضَم مً مٗٞغ ؿىت, ولىال خماص وببغاَُم ٖو

الباب وال ظاء, وبهما َى الغؤي وال٣ُاؽ. ٞاعجب بٗض َظا لٓجهم الٟاؾض في ؤثمتهم. وؤًًا ٞةها 

ى ؤًًا  سُئه, ووظضها دمحم بً الخؿً ناخب ؤبي خىُٟت َو هجض مال٩ا ًغص ٖلى ؤبي خىُٟت ٍو

سُئه, ووظضها ا ظ٦غ لهم مً ألاصلت بمام مجتهض ًغص ٖلى مال٪ ٍو سُئهم, ٍو لكاٞعي ًغص ٖلحهم ٍو

                                              

ؤزبرها ؤبى الخؿً ٖلي بً ؤبي ٖلي اإلاهغظاوي : ) 167 - 1/166" مىا٢ب الكاٞعي"ا٫ البحه٣ي في ٦خاب ٢ (1761)

ؾئل ؤخمض بً خىبل ًٖ مال٪ "خضزىا ؤبى ب٨غ دمحم بً ٖبض هللا بً ببغاَُم الكاٞعي ٢ا٫: ؾمٗذ ببغاَُم الخغبي ٣ًى٫: 

خضًض ي٠ُٗ وعؤي ي٠ُٗ. وؾئل ًٖ الكاٞعي بً ؤوـ ٣ٞا٫: خضًض صخُذ وعؤي ي٠ُٗ. وؾئل ًٖ ألاوػاعي ٣ٞا٫: 

 ."٣ٞا٫: خضًض صخُذ وعؤي صخُذ. وؾئل ًٖ ؤبي ٞالن ٣ٞا٫: ال عؤي وال خضًض

ٗمل بٗمل ؤَل  ٢لذ: بهما ٢ا٫ طل٪ ؤخمض بً خىبل في مال٪، عخمهما هللا؛ ألهه ٧ان ًتر٥ خضًشه الصخُذ، َو

ألهه ٧ان ًدخج باإلا٣اَُ٘ واإلاغاؾُل في بٌٗ اإلاؿاثل، زم ٣ًِـ  اإلاضًىت في بٌٗ اإلاؿاثل. و٢ا٫ طل٪ في ألاوػاعي عخمه هللا؛

َٕ  ٖلحها. و٢ا٫ طل٪ في الكاٞعي عخمه هللا؛ ألهه ٧ان ال ًغي الاخخجاَط  ٖلى  بال بالخضًض الصخُذ اإلاٗغوٝ، زم ٣ًِـ الٟغو

 
ُ
م عخمهم هللا؛ ألهه ٧انما زبذ ؤنل ٣ًى٫ بالخضًض ال٠ًُٗ  ها بال٨خاب والؿىت الصخُدت وؤلاظمإ. و٢ا٫ طل٪ في ٚحَر

ظا ألهه  تر٦ه باالؾخدؿان ؤزغي؛ َو تر٥ الصخُذ اإلاٗغوٝ بال٣ُاؽ ؤزغي، ٣ُٞى٫ بال٣ُاؽ مغة، ٍو صون ال٣ُاؽ مغة، ٍو

٧ان ًغي الدجت ج٣ىم بسبر املجهى٫، وبالخضًض اإلاى٣ُ٘؛ ٞما و٢٘ بلُه مً طل٪ مً خضًض بلضٍ ٢ا٫ به وجغ٥ ال٣ُاؽ 

ُذ خضًض بلضٍ، ؤو و٢٘ بلُه ٞلم ًش٤، ٢ا٫ ُٞه بال٣ُاؽ، ؤو الاؾخدؿان. و٢ىله بالخضًض ألظله، وما لم ٣ً٘ بلُه مً صخ

ًض٫  -اإلاى٣ُ٘، وعواًت املجهى٫ ما لم ٌٗلم ظغخه، وج٣لُضٍ الصخابي الىاخض بسالٝ ال٣ُاؽ ُٞما بلٛه مً خضًض بلضٍ 

ٚحٍر زُإ؛ لٗىاع اإلاى٣ُ٘، وي٠ٗ عواًت  ٖىض َظا ال٣ى٫َ  ٚحر ؤنَّ  ,ٖلى صخت ؤنل اٖخ٣اصٍ في مخابٗت ألازباع وآلازاع

، ولم ًغزو لىا في جغ٦ها  ٤ ألازباع، ولم هامغ بإزظَا ٖمً ال ٌٗٝغ ٣ه ٍَغ املجهى٫. وبها ؤمغها بالٗض٫ والخشبذ ُٞما ٍَغ

ٖلى مً ٌٗٝغ بال بمشلها، بإن ٩ًىن هاسخا لها ؤو مسهها. ولم ًجغ ٖلى َظا ألانل الصخُذ بال اإلاُلبي، عخمه هللا، 

 .  7/114الء واهٓغ: ؾحر ؤٖالم الىب. اَـ  (ظل٪ ٢ا٫ ؤخمض بً خىبل ما ٢ا٫ٞل

في قإن َظا البٛضاصي في ٦خاب "الغص ٖلى ؤبي ب٨غ الخُُب البٛضاصي" ابً الىجاع مدب الضًً  الخاٞٔ ٢ا٫و٢ض 

ًَ ألازغ  ,كاٞعي صخُدا وزالٟه ٦ٟغال َي ألهه بطا ظٗل عؤ ,به ًٖ ؤخمض بً خىبل، وبن صر ٞال اٖخضاصَ  رُّ ِص : )َظا ال ٩ًاص 

ش بٛضاص  في ٦شحرٍ  ًسال٠ الكاٞعيَّ  ؤخمَض  وال ق٪ ؤنَّ   22/96مً ألا٢ىا٫(. جاٍع

ظٍ ٟٚلت مىه, ٞاإلاغاص بالغؤي ؤنى٫ الىٓغ والاؾخضال٫, ٞهى ًخ٩لم في ألانى٫ التي ًبجي ٖلحها ال٣ُٟهُ  ٍ هٓغَ  ٢لذ: َو

غ البحه٣ي ل٨الم ؤخمض ْاَغ  في الخٟا جه بلى ال٣ىاٖض ال الٟغوٕ, ومٗلىم ؤن الخالٝ في الٟغوٕ ال ًىافي واظتهاصٍ, وج٣ٍغ

الاجٟا١ في ألانى٫, ٞمسالٟت ؤخمض للكاٞعي خهلذ في الٟغوٕ ال ألانى٫, جإمل. ولظل٪ ٧ان ؤخمض مٗضوصا في ؤصخاب 

ضُّ ٢ىِله وظها في مظَب الكاٞعي ٦ما ٢غع ابً ٦شحر والضَلىي زالٞ َٖ ا للىىوي, واهٓغ في طل٪ الكاٞعي الٗغا٢ُحن, وال ًبٗض 
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ه مجتهض مشلهم, ٦ما ؤها  ما لم ًبلٛهم ؤو لم ًٟهمىمه مً ال٣غآن, ٠ُ٨ٞ زٟي ٖلحهم ما ٖٞغ

ظ٦غ له ما لم ًبلٛه مً  سُئه, ٍو وظضها مً ؤصخابه وؤصخاب ؤبي خىُٟت مً ًغص ٖلُه ٍو

ب ؤصخاب ؤبي خىُٟت وؤصخاب الخضًض والؿىت, ومً ق٪ ٞل٣ُغؤ ٦خب ؤلامام الكاٞعي و٦خ

ؿاص  مال٪ وؤصخاب الكاٞعي مً ألاثمت ال٨باع ؤَل ال٣غن الشالض والغاب٘ ختى ًخد٤٣ بجهله ٞو

ىه  .(1762)(اٖخ٣اصٍ ْو

ؼي في و٢ض  هللا ٖؼ وظل إلاا بٗض هبِىا دمحما عؾىال بلى ٧اٞت  : )اٖلم ؤنَّ " الِخُِ"٢ا٫ اإلا٣ٍغ

م ٧لهم ؤَل ق باصة لٛحر هللا حٗالى بال ب٣اًا مً ؤَل الىاؽ ظمُٗا ٖغبهم وعجمهم، َو غ٥ ٖو

ل ما ٧ان ختى َاظغ مً م٨ت بلى اإلاضًىت، ٩ٞاهذ الصخابت  ال٨خاب، ٧ان مً ؤمٍغ م٘ ٢َغ

ىن بلُه في ٧ل و٢ذ م٘ ما ٧اهىا ُٞه مً يى٪ اإلاِٗكت و٢لت ٗعيىان هللا ٖلحهم خىله ًجخم

دًغ عؾى٫ هللا ال٣ىث، ٞمجهم مً ٧ان ًدتٝر في ألاؾىا١، ومجهم مً ٧ان ٣ًى  م ٖلى هسله، ٍو

في ٧ل و٢ذ، ومجهم َاثٟت ٖىضما ججض ؤصوى ٞغاٙ مما َم بؿبُله مً َلب ال٣ىث، ٞةطا ؾئل 

اٍ مً خًغ ٖىضٍ مً ئعؾى٫ هللا ًٖ مؿإلت، ؤو خ٨م بد٨م، ؤو ؤمغ بصخيء، ؤو ٞٗل قِ ا ٖو

 ِٖ اث مً ٚاب ٖىه   الصخابت، ٞو
ْ
 ٢ض زٟي ٖلُه ما ٖمغ بً الخُاب هنع هللا يضر طل٪، ؤال جغي ؤنَّ  ُم ل

غاب مً َظًل، في صًت الجىحن وزٟي ٖلُه. و٧ان ًٟتي َم لِ َٖ  ه خمل بً مال٪ بً الىابٛت، مً ألٖا

بض هللا بً  بض الغخمً بً ٖٝى ٖو لي ٖو شمان ٖو مغ ٖو في ػمً الىبي مً الصخابت ؤبى ب٨غ ٖو

ماع بً ًاؾغ وخظًٟت بً الُمان وػٍض بً زابذ وؤبى  مؿٗىص وؤبي بً ٦ٗب ومٗاط بً ظبل ٖو

 الضعاء وؤبى مىسخى ألاقٗغي وؾلمان الٟاعسخي عضخي هللا ٖجهم.ٞلما ماث عؾى٫ هللا واؾخُ 
ْ
٠ لِ س

ؤبى ب٨غ الهض٤ً هنع هللا يضر، جٟغ٢ذ الصخابت عضخي هللا ٖجهم، ٞمجهم مً زغط ل٣خا٫ مؿُلمت وؤَل 

ب٣ي مً الصخابت الغصة، ومجهم مً زغط ل٣خا٫ ؤَل الكام، ومجهم مً زغط ل٣خا٫ ؤَل الٗغا١، و 

باإلاضًىت م٘ ؤبي ب٨غ هنع هللا يضر ٖضة، ٩ٞاهذ ال٣ًُت بطا هؼلذ بإبي ب٨غ هنع هللا يضر ٢طخى ٞحها بما ٖىضٍ مً 

٦خاب هللا وال مً ؾىت  مً ، ٞةن لم ٨ًً ٖىضٍ ٞحها ٖلم  ٗلم ب٨خاب هللا ؤو ؾىت عؾى٫ هللاال

طل٪، ٞةن وظض ٖىضَم ٖلما ، ؾإ٫ مً بدًغجه مً الصخابت عضخي هللا ٖجهم ًٖ عؾى٫ هللا

بً  ألامت مً بٗضٍ ٖمُغ  مً طل٪ عظ٘ بلُه وبال اظتهض في الخ٨م. وإلاا ماث ؤبى ب٨غ وولي ؤمَغ 

الخُاب هنع هللا يضر، ٞخدذ ألامهاع وػاص جٟغ١ الصخابت عضخي هللا ٖجهم ُٞما اٞخخدٍى مً ألا٢ُاع، 

ا مً البالص، ٞةن ٧ان ً لها في ٖىض الصخابت الخاي ٩ٞاهذ الخ٩ىمت ججز٫ باإلاضًىت ؤو ٚحَر ٍغ

جل٪ البلضة في طل٪، و٢ض ٩ًىن في جل٪  ، خ٨م به، وبال اظتهض ؤمحُر طل٪ ؤزغ ًٖ عؾى٫ هللا
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آزغ، و٢ض خًغ اإلاضوي ما لم ًدًغ اإلاهغي،  ٖىض ناخٍب  ًٖ الىبي مىظىص   ال٣ًُت خ٨م  

لبهغي وخًغ اإلاهغي ما لم ًدًغ الكامي، وخًغ الكامي ما لم ًدًغ البهغي، وخًغ ا

ُما ٖلم  ما لم ًدًغ ال٩ىفي، وخًغ ال٩ىفي ما لم ًدًغ اإلاضوي. ٧ل َظا مىظىص في آلازاع، ٞو

. زم مُٛب الظي  مً مُٛب بٌٗ الصخابت ًٖ مجلـ الىبي في بٌٗ ألاو٢اث، وخًىع ٚحٍر

ٟىجه ما ٚاب ٖىه، ٞمطخى  خًغ ؤمـ وخًىع الظي ٚاب، ُٞضعي ٧ل واخض مجهم ما خًغ، ٍو

ٖجهم ٖلى ما ط٦غها، زم زل٠ بٗضَم الخابٗىن آلازغون ٖجهم و٧ل َب٣ت مً  الصخابت عضخي هللا

ا، ٞةهما ج٣ٟهىا م٘ مً ٧ان ٖىضَم مً الصخابت، ٩ٞاهىا ال  الخابٗحن في البالص التي ج٣ضم ط٦َغ

صَم مً الصخابت عضخي هللا ٖجهم، ًخٗضون ٞخاوحهم بال الِؿحر مما بلٛهم ًٖ ٚحر مً ٧ان في بال 

ت في ألا٦ثر ٞخاوي ٖبض جبإ ؤَل اإلاضًا٧ ىت في ؤ٦ثر ٞخاوي ٖبض هللا بً ٖمغ امهنع هللا يضر، واجبإ ؤَل ال٩ٞى

هللا بً مؿٗىص هنع هللا يضر، واجبإ ؤَل م٨ت في ألا٦ثر ٞخاوي ٖبض هللا بً ٖباؽ امهنع هللا يضر، واجبإ ؤَل مهغ 

حى مً بٗض الخابٗحن عضخي هللا ٖجهم ٣ٞهاء في ألا٦ثر ٞخاوي ٖبض هللا بً ٖمغو بً الٗام امهنع هللا يضر، زم ؤ

ج بم٨ت، ومال٪ وابً اإلااظكىن  ت، وابً ظٍغ ألامهاع، ٧إبي خىُٟت وؾُٟان وابً ؤبي لُلى بال٩ٞى

شمان البتي وؾىاع بالبهغة، وألاوػاعي بالكام، واللُض بً ؾٗض بمهغ، ٞجغوا ٖلى  باإلاضًىت، ٖو

٤ مِ  ن مً ؤَل بلضٍ، ُٞما ٧ان ٖىضَم واظتهاصَم مجهم ًٖ الخابٗح واخٍض  ً ؤزظ ٧ّلِ جل٪ الٍُغ

م( ى مىظىص ٖىض ٚحَر  . (1763)ُٞما لم ًجضوا ٖىضَم، َو

لجم٘ الخضًض الىبىي وج٣ُُضٍ، ٩ٞان ؤو٫ مً صون الٗلم دمحم  بلى ؤن ٢ا٫: )واهخضب ؤ٢ىام  

غي، و٧ان ؤو٫ مً نى٠ وبىب ؾُٗض بً ٖغوبت والغبُ٘ بً نبُذ بالبهغة،  بً قهاب الَؼ

ج بم٨ت، زم ؾُٟانقض ومٗمغ بً عا ت، وخماص بً ؾلمت  بالُمً، وابً ظٍغ الشىعي بال٩ٞى

بض هللا بً اإلاباع٥ بمغو  غ بً ٖبض الخمُض بالغي، ٖو بالبهغة، والىلُض بً مؿلم بالكام، وظٍغ

ت ؤبى ب٨غ بً ؤبي قِبت بخ٨شحر ألابىاب  كُم بً بكحر بىاؾِ، وجٟغص بال٩ٞى وزغاؾان، َو

 وظىصة الخهي٠ُ وخؿً الخإلُ
ُ
عؾى٫ هللا مً البالص البُٗضة بلى مً لم  ٠، ٞىنلذ ؤخاصًض

مجها، وظمٗذ ألاخاصًض اإلابِىت لصخت ؤخض  ج٨ً ٖىضٍ، و٢امذ الدجت ٖلى مً بلٛه شخيء  

ٝغ الصخُذ مً الؿ٣ُم، وػ٠ٍ الاظتهاص الث اإلاخإولت مً ألاخاصًض، ٖو اإلااصي بلى زالٝ  الخإٍو

ه بلُه، ، وبلى جغ٥ ٖمله، وؾ٣ِ ال٦ٗالم عؾى٫ هللا ظع ٖمً زال٠ ما بلٛه مً الؿجن ببلٚى

 .(1764)و٢ُام الدجت ٖلُه(
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و٢ض ٧ان الٗلماء في الهضع ألاو٫ مٗظوعًٍ في جغ٥ ): " مسخهغ اإلاامل"٢ا٫ ؤبى قامت في 

 ًَ هت, بهما ٧اهذ جخل٣ى مً ألاخاصًض لم ج٨ً خُيئظ بُجهم مضوَّ  ٟىا ٖلُه مً الخضًض, ألنَّ ٣ِ ما لم 

م مخٟ غ٢ىن في البالص, ولى ٧ان الكاٞعي وظض في ػماهه ٦خابا في ؤخ٩ام الؿجن ؤٞىاٍ الغظا٫ َو

إ لخٟٓه مًاٞا بلى ما جل٣اٍ مً ؤٞىاٍ مكاًسه, ٞلهظا ٧ان الكاٞعي بالٗغا١  ؤ٦بَر مً اإلاَى

 
َ
ٖلُه, وفي عواًت: بطا صر ٖىض٦م  ْغ ِن ٣ًى٫ ألخمض بً خىبل: ؤٖلمىوي بالخضًض الصخُذ ؤ

  ٖلُه و ؾلم ٣ٞىلىا لي ختى ؤطَب بلُه.الخضًض ًٖ عؾى٫ هللا نلى هللا

 
ُ
  زم ظم٘ الخٟاّ

َ
٤ بلحها جَّ املخخَ  ألاخاصًض ا وؾهلىا الٍُغ ا و٢ؿمَى َى  ,بها في ال٨خب وهٖى

 
َ
ا وبِىىا ي٠ٗ ا وجغظمَى وج٩لمىا في ٖضالت الغظا٫ وظغح املجغوح  ,مجها وصخخه ٦شحرٍ  ٞبىبَى

 ًَ  .(1765)(ًخٗلل بهىا للمكخٛل قِئا ُٖ َض مجهم وفي ٖلل ألاخاصًض ولم 

في ؤلامام ؤبي خىُٟت هنع هللا يضر  ٠ٍ ِه ىْ ُم  ٧ّلِ  ها واٖخ٣اصُ " : )واٖخ٣اصُ اإلاحزان"ولهظا ٢ا٫ الكٗغاوي في 

ىِت   ما عوٍىاٍ آهٟا مِ  ب٣ٍغ
َ
ٖلى ال٣ُاؽ: ؤهه لى ٖاف  ً ج٣ضًمه الىوَّ الغؤي والخبري مىه, ومِ  ّمِ ً ط

 وِّ ختى صُ 
ُ
ٗت وبٗض عخُل الُخ  هذ ؤخاصًض  اَّٟ الكَغ

َ
 َٟ ّ في ظمٗها مً البالص والشٛىع ْو

َ
 غ بها ألز
َ
 ظ

  ٧ان ٢اؾه, و٧ان ال٣ُاُؽ  ٢ُاٍؽ  بها وجغ٥ ٧لَّ 
َ
  لَّ ٢

َ
في مظَب ٚحٍر باليؿبت بلُه,  لَّ في مظَبه ٦ما ٢

 
ُ
ٗت ُم  ل٨ً إلاا ٧اهذ ؤصلت ٢ت في ٖهٍغ م٘ الخابٗحن وجاب٘ الخابٗحن في اإلاضاثً وال٣غي غَّ َٟ الكَغ

 
َ
 والشٛىع ٦
ُ
ي مظَبه باليؿبت بلى ٚحٍر مً ألاثمت يغوعة لٗضم وظىص الىو في جل٪ ف ال٣ُاُؽ  َر ث

الخٟاّ ٧اهىا ٢ض عخلىا في َلب ألاخاصًض  ٞةنَّ  ,بسالٝ ٚحٍر مً ألاثمت ,اإلاؿاثل التي ٢اؽ ٞحها

ٗت بًٗها بًٗا, ٞهظا  ا ٞجاوبذ ؤخاصًض الكَغ م مً اإلاضاثً وال٣غي وصوهَى وظمٗها في ٖهَغ

(ؾبب ٦ثرة ال٣ُاؽ في مظَب  .(1766)ه و٢لخه في مظاَب ٚحٍر

ي:  ( : فاثضة ) ه، اُٖخِمض )٢ا٫ الؿَُى بطا ٢ا٫ الخاٞٔ اإلاُل٘ الىا٢ض في خضًض: ال ؤٖٞغ

 طل٪ في هُٟه، ٦ما ط٦غ قُش ؤلاؾالم )ٌٗجي ابً حجغ(.

غي ٞإه٨ٍغ  ٞةن ٢ُل: ٌٗاعى َظا ما خ٩ي ًٖ ؤبي خاػم: ؤهه عوي خضًشا بدًغة الَؼ

 ِٟ ه: ؤَخ و٢ا٫: ال ؤٖٝغ َظا، ٣ُٞل ل
ْ
ه؟ ٢ا٫: ال ، ٢ا٫:  َذ ٓ

َّ
 ٖلُه ٧ل

ّ
 نلى اَّلل

ّ
 عؾى٫ اَّلل

ً
خضًض

غي ٞىهٟه؟ ٢ا٫: ؤعظى، ٢ا٫: اظٗل َظا مً الى ى الَؼ ه، َظا َو ٪ ، ٞما ْىُّ ه٠ الظي لم حٗٞغ

 ًُ ب  مىه ما ؤؾىضٍ اب , و٢ٍغ سه"الىجاع في  بٛحٍر " ًٖ ابً ؤبي ٖاجكت ٢ا٫: ج٩لم قاب ًىما جاٍع
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٧ل الٗلم ؾمٗذ؟ ٢ا٫: ال، ٢ا٫:  :، ٣ٞا٫ الكاب: ما ؾمٗىا بهظاٗبي، ٣ٞا٫ الكٖىض الكٗبي

؟ ٢ا٫: ال، ٢ا٫: ٞاظٗل َظا في الكُغ الظي لم حؿمٗه، ٞإٞدم الكٗبي.  ٞكٍُغ

ً ألازباع في ال٨خب، ٩ٞان بط طا٥ ٖىض بٌٗ  ٢لىا: ؤظُب ًٖ طل٪ بإهه ٧ان ٢بل جضٍو

ً والغظٕى  إل الغواة ما لِـ ٖىض الخٟاّ، وؤما بٗض الخضٍو ض ٖضُم الَا ُٗ بلى ال٨خب اإلاهىٟت ُٞب

 َِ  .(1767)(ٖضُمه ُغ مً الخاٞٔ الجهبظ ٖلى ما ًىعصٍ ٚحُرٍ, ٞالٓا

ل بكإن اإلالانض في عف٘ الازخالف وجدلُم ال ٖلى ما وك٘  :جىبُه)  بً ٖاقىع مً التهٍى

  الاثخالف (

ًَّ وهدً وبن ٦ىا ال هى٨غ مضزلُت مغاٖاة اإلا٣انض في جصخُذ الىٓغ ال٣ٟهي الاظت  هاصي, ل٨

 بلىلها  جدمؿه ظٍغلها وظها في ٦الم ابً ٖاقىع, والتي  هغإلابالٛت التي لم بلى اه  ها َىا مىظَّ ه٣َض 

ُٖ  التزام لىاػمَ   .ه ٞحها ؤًًاهىاػ

لخ٩ىن هبراؾا ت: )٣ُٖانض الكغ اإلافي  بدضالزىى ٚماع ٖلى  هباٖشٞهى ٣ًى٫ في بُان 

هاع، وجىؾال بلى ب٢ال٫ للمخ٣ٟهحن في الضًً، ومغظٗا بُجهم ٖىض ازخ الٝ ألاهٓاع وجبض٫ ألٖا

ٗت" (.الازخالٝ بحن ٣ٞهاء ألامهاع ظا ٢اله في صًباظت ٦خابه "م٣انض الكَغ و٢ا٫ في , (1768)َو

ا ؤنال  ما حهم اإلاخ٣ٟهحن بًجاصُ  ؤَٖٓم  وبنَّ ؤزىاء ال٨خاب: ) زلت مً اإلا٣انض ال٣ُُٗت، لُجٗلَى

ا: )بهما ؤعصث ؤن ج٩ىن زلت مً ال٣ىاٖض ال٣ُُٗت و٢ا٫ ؤًً ,(1769)(هاع بلُه في ال٣ٟه والجض٫ًُ 

ملجإ هلجإ بلُه ٖىض الازخالٝ واإلا٩ابغة، وؤن ما ًدهل مً جل٪ ال٣ىاٖض َى ما وؿمُه ٖلم 

ٗت، ولِـ طل٪ بٗلم ؤنى٫ ال٣ٟه(  .(1770)م٣انض الكَغ

ِغ ال٣ٟه: )بَما٫ الىٓغ بلى  ب" مً ؤؾباب جإزُّ و٢ض ظٗل في ٦خاب "ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

ظا مىظب الخالٝ ؾىاء ٧ان زالٞا ٖالُا م٣انض ال ٗت مً ؤخ٩امها, ٢ا٫: َو ؤي بحن  -كَغ

 .(1771)(-ؤي في اإلاظَب الىاخض  -م هاػال  ؤ -اإلاظاَب 

ٗت" : ) و٢ا٫ ُٖ في م٣ضمت "م٣انض الكَغ غ ْؿ صٖاوي بلى نٝغ الهمت بلُه ما عؤًذ مً 

ٗت، بط ٧اهىا ال ًىتهىن فالاخخجاط بحن املخخلِ  ت،  ي حجاظهم بلى ؤصلٍت ٟحن في مؿاثل الكَغ يغوٍع
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بٍت  ًُ  ؤو ٢ٍغ ِٖ ظ
ًُ   مجها، 

ُ
٩اِبُغ وحهخضي بها اإلاكبه ٖلُه، ٦ما ًيخهي ؤَُل الٗلىم ال٣ٗلُت في بلحها اإلا

ت؛ ُٞى٣ُ٘  اث واإلاكاَضاث وألانى٫ اإلاىيٖى حجاظهم اإلاى٣ُي والٟلؿٟي بلى ألاصلت الًغوٍع

غجٟ٘ مً ؤَل الجض٫ ما َم ُٞه  ٗت بظل٪  مً لجاط, وعؤًذ ٖلماءَ بحن الجمُ٘ الِدجاط، ٍو الكَغ

 .(1772)(ؤولى، ولآلزغة زحر مً ألاولى

إ٢ى٫: ؤما اهتهاء ؤَل الٗلىم ال٣ٗلُت في حجاظهم اإلاى٣ُي والٟلؿٟي بلى ما ٣ًُ٘ الجزإ ٞ

ها بال في ق٣ا١ 
َ
ٞال ؤصعي ؤًً و٢٘ ٖلُه الكُش, وبال ٨ٞخب ال٨الم والٟلؿٟت مبظولت, ولم هغ ؤَل

ل خاع مً خاع مً اإلاخ٩لمحن بال , "ازُبر ج٣له"ٞـ, "املخهل" للٟسغ الغاػي  وصوه٪ ٦خاببُٗض,  َو

٣هم,  واٚىزاٍ باهلل، اطا ٧ان الظًً ٢ض اهخضبىا للغص ٖلى ٢ا٫ الظَبي: )و٢ض مً ؾلى٥ ٍَغ

و٢ض ه٣لىا في "بلٙى , (1773)(الٟالؾٟت ٢ض خاعوا ولخ٣تهم ٦ؿٟت، ٞما الًٓ باإلاغصوص ٖلحهم؟!

ا نالخا  ٢ا٫ ابً ٖاقىع هُٟؿه في مً ٦الم ؤؾاَحن اإلاخ٩لمحن في طل٪, و٢ض اإلاإمى٫" َٞغ

( : " ُ٘ ؤزُاء ؤَل الًاللت في الجاَلُت وألاصًان اإلاايُت حؿغي بلى ٣ٖىلهم مً "جٟؿحٍر وظمُ

ىاثضَم  هم ٖو ِٞ الىٓغ الؿ٣ُم وألا٢ِؿت الٟاؾضة وج٣ضًغ الخ٣اث٤ الٗالُت بم٣اصًِغ ُمخٗاَع

ض,  ََ َغ١ِ اإلاؿلمحن في َظٍ اإلاؿال٪ لىال ؤجهم ًىتهىن و٢ُاِؽ الٛاثب ٖلى اإلاكا ِٞ و٢ض يلَّ ٦شحر  مً 

ت مً الضًً حٗهمهم ٖىض الٛاًت ًٖ الخغوط ًٖ صاثغة ؤلاؾالم, و٢ض ظاء  بلى مٗلىماٍث يغوٍع

٤ الدؿلُم للىحي وال٠٨ ًٖ (1774)بًٗهم وؤوق٪ ؤن ٣ً٘( هم بلى ٍَغ َٖ مَّ عظى
َ
, و٢ض ه٣لىا ز

ٗ  ت بالخىى ُٞه. الخىى ُٞما لم جإُمِغ الكَغ

ٗت ؤن حؿدِىض بلى ال٣ُ٘ والًغوعة التي ال جدخمل  زم مً طا الظي قٍغ إلاؿاثل الكَغ

 ٌَ ىا في ٚحر ؤنى٫ بىظه, و٢ض ٢ا٫ ابً ٖاقىع هُٟؿ  الى٣ُ َٟ
َّ
" : )والخ٤ُّ ؤنَّ هللا ما ٧ل ه في "جٟؿحٍر

خ٣اص بإ٦ثَر ِمً خهى٫ الًٓ اإلاؿدِىض بلى ألاصلت(  .  (1775)الٖا

ٗت" و٢ض نغح بهظا  هىا ٚحُر ملتزمحن لل٣ُ٘ وما ب٢ا٫: )خُض في م٣ضمت "م٣انض الكَغ

 بال٣ًٓغُ ًَ 
 
٘، بط َى مىٍى  .(1776)(ب مىه في الدكَغ
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ِلم } غاصاإلاو  َٖ ِمل بما  َٖ ِمَل به ٣ٞض  َٖ  بالًٓ الغجخاُن اإلاؿدِىُض للضلُل, ومً 
َّ
ا ِبال

َ
ِهْضه

َ
َوَما ق

ح ِٓ ِٞ ِب َخا
ُْ َٛ
ْ
ا ِلل ىَّ

ُ
ِلْمَىا َوَما ٦ َٖ  {.َن ِبَما 

ظا ٖلى ما في مهُلر "ال٣ُ٘" مً قاثبت بظما٫, لٗل ما ط٦غهاٍ في "بلٙى اإلاإمى٫" ًإحي  َو

٠ الضلُل وما بٗضٍ ختىٖلى بُاجها وجٟهُلها, ٞاعظ٘ بلُه ٖىض  مؿإلت اقتراٍ ٢ُُٗت  حٍٗغ

 ٢ىاٖض ألانى٫.

بي: )َظا الغجخان جخٟاوث عجبه ٢ىة ويٟٗا, زم  ال٣ىة  الًٓ ٖلى مغاجب في نَّ ب٢ا٫ ال٣َغ

مغاجب الٓىىن في الىٟي وؤلازباث جسخل٠ باألقض وألاي٠ٗ , و٢ا٫ الكاَبي: )(1777)(وال٠ًٗ

ا١ في مىا٢٘ الٓىىن, , (1778)ختى جيخهي؛ بما بلى الٗلم، وبما بلى الك٪( ولِـ ببٍُٗض ؤن ٣ً٘ الٞى

, (1779)(عوؤما الٓجي ٣ٞض ٩ًىن ظلُا ال جسخل٠ ُٞه ألاٞهام وال جدباًً ُٞه ألاهٓا٢ا٫ الكى٧اوي: )

و٢ا٫ ابً ٖاقىع: )الخالٝ مغ٧ىػ في الجبلت, بُض ؤن هللا حٗالى ٢ض ظٗل ؤًًا في ال٣ٗى٫ ؤنىال 

با مً ال٣ُ٘ به حؿخُُ٘ ال٣ٗى٫ ؤن حٗحن الخ٤ مً مسخل٠  ت ٢ُُٗت ؤو ْىُت ْىا ٢ٍغ يغوٍع

الث البُٗضة التي جدمل ٖلحها اإلا٩ابغة ؤو ٦ غاَُت آلاعاء، ٞما نٝغ الىاؽ ًٖ اجباٖه بال الخإٍو

غاى، ؤو الؿعي بلى ٖغى ٖاظل مً ُت، ؤو خب اإلاضخت مً ألاقُإ وؤَْهىع اإلاٛلىب ل ألٚا

 .(1780)الضهُا(

"بٖالم اإلاى٢ٗحن" : )اإلاؿاثل التي ازخل٠ ٞحها الؿل٠ والخل٠ و٢ض في و٢ض ٢ا٫ ابً ال٣ُم 

, مشل ٧ىن الخامل حٗخض بىي٘ الخمل، وؤن ب  ؤخِض ال٣ىلحن ٞحها ٦شحر 
َ
ا صخت ىَّ نابت الؼوط ج٣َُّ

 
 
ًجب بمجغص ؤلاًالط وبن لم ًجز٫، وؤن عبا الًٟل خغام،  الٛؿَل  في خلها لؤلو٫، وؤنَّ  الشاوي قٍغ

وؤن اإلاخٗت خغام، وؤن الىبُظ اإلاؿ٨غ خغام، وؤن اإلاؿلم ال ٣ًخل ب٩اٞغ، وؤن اإلاسر ٖلى الخٟحن 

٘ ظاثؼ خًغا وؾٟغا، وؤن الؿىت في الغ٧ٕى وي٘ الُضًً ٖلى الغ٦بخحن صون ا لخُب٤ُ، وؤن ٞع

٘ مىه ؾىت، وؤن الكٟٗت زابخت في ألاعى وال٣ٗاع صخُذ  ٠وؤن الى٢ ,الُضًً ٖىض الغ٧ٕى والٞغ

الػم، وؤن صًت ألاناب٘ ؾىاء، وؤن ًض الؿاع١ ج٣ُ٘ في زالزت صعاَم، وؤن الخاجم مً خضًض ًجىػ 

حن بًغبت واخضة ظاثؼ، وؤن نُام الىل ي ًٖ اإلاُذ ؤن ٩ًىن نضا٢ا، وؤن الخُمم بلى ال٩ٖى

ًلبي ختى ًغمي ظمغة ال٣ٗبت، وؤن املخغم له اؾخضامت الُُب صون  الخاطَّ  ًجؼت ٖىه، وؤنَّ 
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ً ٌؿاٍع  ,الؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا :ابخضاثه، وؤن الؿىت ؤن ٌؿلم في الهالة ًٖ ًمُىه ٖو

اللبن  الؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا, وؤن زُاع املجلـ زابذ في البُ٘، وؤن اإلاهغاة ًغص مٗها ٖىى

حن في محن، بلى  ناٖا مً جمغ، وؤن نالة ال٨ؿٝى بغ٧ٖى ٧ل ع٦ٗت، وؤن ال٣ًاء ظاثؼ بكاَض ٍو

 ؤيٗاٝ ؤيٗاٝ طل٪ مً اإلاؿاثل، ولهظا نغح ألاثمت بى٣ٌ ُخ 
ْ
 ِم َمً َخ ٨

َ
م بسالٝ ٦شحٍر مً ٨

ًٍ مجهم ٖلى َمً ٢ا٫ بها(َظٍ اإلاؿاثل،  مً ٚحر َٗ
(1781). 

َظٍ اإلاؿاثل بهما َى الىهىم ال اإلا٣انض,  ٢لذ: وؤهذ جغي ؤن الظي خ٤٣ الصخت في

هما, وهبظ الخٗهب ٞالظي ٌؿاٖض ٖلى ج٣لُل الخالٝ  بهما َى الٗىاًت باألصلت الى٣لُت ظمٗا ٞو

٤٣ باإلههاٝ والٗض٫, والخُٗٓم ألمغ هللا وعؾىله للمظاَب والتزام املخاماة ٖجها مُل٣ا, والخد

 ملسو هيلع هللا ىلص.

 ٞانض الٗامت اإلا٣مُل٤ الغص بلى وؤما 
ُ
ض الخالٝ بال حكٗبا واهدكاعا, ألجها مأزظ ٧لُت  لً ًٍؼ

, و٢ض عؤًىا ُٞما مً الىهىم الجؼثُت ُحن, بط الخُٗحن بهما ٣ً٘ باألصلتٖالُت بُٗضة ًٖ الخٗ

ج٣ضم ٚحَر بٍُٗض ًٖ ٖمغ هنع هللا يضر ؤن الظي عصٍ بلى الهىاب في اإلاؿاثل التي ؤزُإ ٞحها بهما َى 

ى مً ؤثمت الصخابت في الاظتهاص, وم٘ طل٪ ٞةجها الىهىم, ؤما ا إلا٣انض ٞهى الخبحر بها, ٠ُ٦ َو

ظا َى وظه حكبض الؼهاص٢ت بباب اإلا٣انض, ألجها ٧لُاث ٖامت مجملت  لم جٟضٍ في الجؼثُاث. َو

لها ٖلى ؤي ٚغى,  ظا صؤب اإلابخضٖت في اؾخٗمالهم ما ال ًىًبِ مً ًم٨ً الخهٝغ في ججًز َو

ال جىًبِ؛ ألنها مً هٓغ بلى َغ١ ؤَل البضٕ في الاؾخضال٫ ٖٝغ ؤجها كاَبي: )٢ا٫ الألاصلت ٦ما 

لى وظٍه  ؾُالت ٍٜ  رُّ ِص ًَ  ال ج٠٣ ٖىض خض، ٖو ؛ ختى  و٧اٞغٍ  ل٩ل ػاج ٛه و٦ٍٟغ ؤن ٌؿخض٫ ٖلى َػ

 ب الىِّ يُؿ ًَ 
ْ
ٗت دلت ٗت لم ج٨خ٠ بال٩لُاث بل ج٨ٟلذ , (1782)(التي التزمها بلى الكَغ ولهظا ٞةن الكَغ

 ٦خابىا َظا. و٧ل طل٪ ٢ض بِىاٍ في ,ث٤ جدهُلهاببُان َغا

الث  ٢ض ج٩لٟىا ل٨شحرٍ  مخٗهبت اإلا٣لضةبطا ٧ان زم  مً الىهىم الٓاَغة الجلُت الخإٍو

 
َّ
ِضحهم, ٞؿ٩ُىن ؤَىن ٖلحهم الخهٝغ في ؤنى٫ اإلاهالر ٟت البُٗضة اإلاخ٩ل

َّ
جصخُدا إلاظاَب م٣ل

 َٕ  مظَبهم. و٧لُاث اإلا٣انض بما ًىاؾب ٞغو

 للمخ٣ٟهحن مً الخالٝ: اإلاخ٣ٟهىن في ه٣ى٫ ؤًًو 
ً
ا في ه٣ٌ صٖىاٍ ؤنَّ في اإلا٣انض ٖهمت

ٗت ؤنىال و   ٞغوٖاالضًً َم املجتهضون, ومل٨ت الاظتهاص ال جدهل إلاً لم ًغجى مً ٖلم الكَغ

ت اإلا٣انض مً  وظغث مىه اإلا٣انض مجغي الضم مً البضن, وم٘ طل٪ لم حٗهمهم مٗٞغ
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ت ال٣ىاٖض واإلا٣انض,  -لىا ٦ما ٢ - الكإَن  نَّ الازخالٝ, أل  ٣ض ٧ان الصخابت ؤٖلَم ٞلِـ في مٗٞغ

ج٣ضمذ ؤلاقاعة بلى َظا في و٢ض  -وم٣انض عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص  الخل٤ ٧اٞت بم٣انض الغب هلالج لج في ٦خابه

٧ان ٢اثما ٖلى ؾا١, ومىاْغاتهم مٗلىمت بُجهم وم٘ َظا ٞالخالٝ ال٣ٟهي  - ًٚىن ال٨خاب

خماصُ مكهىعة, و٧ان  هم ٞحها بلى الىهىم ال ؾُما ههىم الؿىت, ٞلى ٧ان الٖا مُل٤ ٖلى  ٖٞؼ

٤ِ بخد٤ُ٣ َظا الٛغى, ٞلما وظضها 
ْ
ل
َ
اإلا٣انض ٢اَٗا للجزإ عاٞٗا للخالٝ ل٩اهىا ؤخ٤َّ الخ

ان َظا ٖلى مً  ِلْمىا ٞؿاَص َظٍ الضٖىي وبُالجها, ألها ه٣ُ٘ بإن ظٍغ َٖ الخالٝ بُجهم ٢اثما, 

 .بٗضَم ؤخ٤ وؤولى

ٗه, ُٞد٤٣ ما لم جد٣٣ه  ومً هإػ في َظا ٞلُحِرها جُب٤ُ َظا اإلاىهج ٖلى ٞغوٕ الخالٝ لحٞر

هاع وألامهاع ًَ  , ٖلى ؤنَّ ظهابظة الاظتهاص وؤثمت الاؾخيباٍ ٖلى ازخالٝ ألٖا ٍٕ  اب  ٖاقىع في ٞغو

ما٫   ها ظضم٘ ؤج٦خبىا ٖلحها ه٣ىصا جبحن ما ٞحها, اإلا٣انض ٢ض مٗضوصة ؾا٢ها جمشُال إٖل
 
إن ب ًغة

ُض ٩ىن له بها ً  ه مً ال٨خاب.ىاؾب ٚغيَ ً ٖىاًٍت مٍؼ

 زم بن ٦شحرا مً اإلا٣انض وال٣ىاٖض ال ًسٟى ٖلى َلبت الٗلم بله املجتهضًً.

ه للم٣انض وال٣ىاٖض ال٣ُُٗت خُض ٣ًى٫: )
َ
مباع٦ت مً  ٧لماث   ول٣ض ٞايذواهٓغ جمشُل

  بٌٗ ؤثمت الضًً، ؤمؿذ ٢ىاَٖض 
ً
  للخ٣ٟه، بال ؤنَّ  ٢ُُٗت

ُ
ها في ؤزىاء َا واوٛماعَ غَ جىاز َا بى٢ٖى

ً ٢ض ًيخٟ٘ بها ٖىض الخاظت بلحها. ٖلى ظؼثُاث، ٌؿإع طل٪ بلحها بةبٗاصَا ًٖ طا٦غة َم  اؾخضال٫ٍ 

 ظٍ مِ َو
ْ
ؼ: "جدُض  ، و٢ى٫ ٢ىلهم: "ال يغع وال يغاع" ُل ش  ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

 
ب٣ضع  ر للىاؽ ؤ٢ًُت

إما ؤخضزىا مً الٟجىع", و٢ى٫  و٢ىله ؤًًا في ما ظاء في  ,: "وصًً هللا ٌؿغ"مال٪ في اإلاَى

ًَ الِخ   ُبت: "وجٟؿحر ٢ى٫ عؾى٫ هللا: "ال 
ُ
ن ًسُب الغظل ُبت ؤزُه" : ؤ٦م ٖلى ِز ب ؤخُض سُ

خ٣ٟان ٖلى نضا١ واخض مٗلىم، و٢ض جغايُا. ٞهي حكتٍر ٖلُه لىٟؿها. اإلاغؤة ٞتر٦ً بلُه  ٍو

الغظل اإلاغؤة ٞلم  بظل٪ بطا زُب ًِ ْٗ ٌَ . ولم ى ؤن ًسُبها الغظل ٖلى زُبت ؤزُهٞخل٪ التي هه

 . ٞهظا باب ٞؿاص ًضزل ٖلى الىاؽ"ؤن ال ًسُبها ؤخض ًىا٣ٞها ؤمٍغ ولم جغ٦ً بلُه
َ
 ٤َ ِخ . ول

ؼ هٟىَؾ  بإولئ٪ ؤٞظاط، ؤخؿب ؤنَّ  هم ظاقذ بمداولت َظا الهيُ٘، مشل: ٖؼ الضًً ٖبض الٍٗؼ

ـ ال٣غافي اإلاهغي  ، وقهاب الضًً"٢ىاٖضٍ"الكاٞعي في بً ٖبض الؿالم اإلاهغي  ؤخمض بً بصَع

ُت("الٟغو١"اإلاال٩ي في ٦خابه   .(1783)؛ ٞل٣ض خاوال ٚحر مغة جإؾِـ اإلا٣انض الكٖغ

 الٗلماء عاظٗا 
ُ
وؤهذ زبحر بإن ما ط٦ٍغ مٗلىم  مكتهغ ال ًسٟى ٖلى ٖالم, ولِـ ازخالٝ

ٍٝ في مشل ٢ىلهم  إ: "وصًً هللا وؤ "ال يغع وال يغاع"بلى زال ل٩ُىن ,  ٌؿغ"٢ى٫ مال٪ في اإلاَى

                                              

ٗت (1783)  (27 - 23)م  م٣انض الكَغ
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ا١ ٖل ا١ ٖلحها ٢اثم, والخالٝ في الٟغوٕ ٢اثم,  ى َظٍ ال٣ىاٖضالٞى و٢ض عاٞٗا للخالٝ, بل الٞى

٘, بل ب ل والخَٟغ  نَّ ج٣ضم في ال٨خاب هماطط مً اجٟا١ ال٣ٟهاء في ال٣اٖضة م٘ ازخالٞهم في الخجًز

غاث٤ مؿال٨ها  ٢ض ازخلٟذ في تها,٧لُاو  اإلاهالرؤنى٫ ٖلى  م٘ اجٟا٢هاقغاج٘ ألاهبُاء  َو

هاع )٦ما ٢ا٫ الٛؼالي ُٞما مغ في زىاًا ال٨خاب: جدهُلها,  ازخلٟذ ٢ىاهحن ألاهبُاء في ألٖا

باإلياٞت بلى الخٟهُل ولم جسخل٠ في ؤنل الخ٩ل٠ُ وصٖىة الخل٤ ًٖ اجبإ الهىي بلى َاٖت 

 (.٢اهىن الكٕغ

 الخىُٟت  ولهظا ٣ٞض ج٣ضم ؤن
َّ َ
 الخٟلِـ ب ىاا اٖتريإلا

َ
ؤن الؿلٗت مً اإلاكتري  ذجتخضًض

ه وزمجها في طمخه, ٞٛغماٍئ ؤخ٤ بها ٦ؿاثغ ماِله, ٢ا٫ ابً ٖبض البر في "الاؾخظ٧اع" : )
ُ
جهل ًَ وهظا ال 

لى طل٪ الٗلماءٖاِلم (, , ول٨ً الاه٣ُاَص بلى الؿىت ؤولى بمٗاعياتها بالغؤي ٖىض ؤَل الٗلم, ٖو

ٗت ظٗل لهاخب , لى وهظا ما ال ًسفى ٖلى ؤخٍض و٢ا٫ في "الخمهُض" : ) ال ؤنَّ ناخَب الكَغ

َا
َ
ظ
ْ
 .(الؿلٗت بطا وظضَا بُٗجها ؤز

 اإلاهغاة ملخالٟخه ؤنَل  ابً ٖاقىع ما ط٦ٍغ في  ٣ًا٢٫لذ: ومشل طل٪ 
َ
مً عص مالٍ٪ خضًض

 .(1784)"الخغاط بالًمان"

زُٟذ َظٍ ال٣اٖضة  ٞلُذ قٗغي َل٢اٖضة "الخغاط بالًمان" ًدٟٓها نٛاع الُلبت, و 

م٣خطخى الخضًض؟ّ! ٖلى ؤن مال٩ا لم ًغص َظا الخبر بل الغواًت ٖىه بظل٪ ٖلى مً طَب بلى 

بحن الٗلماء ؤهه ال ولى صخذ الغواًت إلاا ؾلم له طل٪ ٦ما لم ٌؿلم للخىُٟت, و٢ض مى٨غة, 

 ال٨خاب. ٖلى الخد٤ُ٣, و٧ل طل٪ ج٣ضم في نلب مٗاعيت بحن الخضًض وال٣اٖضة

َظٍ ألاهٓاع الؿ٣ُمت اإلاؿخيخجت مً  ٣ًطخي اللبُِب مىه العجب َى ؤهه بمشلوالظي 

٘ الخالٝ وجدهُل الاثخالٝ. غام ٞع ًُ  ٞغوٕ واَُت يُٟٗت 

ل مً ابً ٖاقىع زم  ألانىلُحن بضٖىي في ػ اٚمؤلا ٢ض ظٍغ بلى بكإن اإلا٣انض َظا التهٍى

 .بمبدض اإلا٣انض ج٨ً لهم الٗىاًت اإلاُلىبتلم  ؤهه

ٗت" : ) ل ؤنى٫ ال٣ٟه ال جغظ٘ بلى زضمت بن مٗٓم مؿاث٣ٞا٫ في م٣ضمت "م٣انض الكَغ

ٗت وم٣هضَا، ول٨جها جضوع خى٫ مدىع اؾخيباٍ ألاخ٩ام مً ؤلٟاّ الكإع  خ٨مت الكَغ

 ٍٝ جاطن بها جل٪  بىاؾُت ٢ىاٖض جم٨ً الٗاٝع بها مً اهتزإ الٟغوٕ مجها، ؤو مً اهتزإ ؤونا

 
ُ
  ألالٟاّ

ُ
 ًم٨ً ؤن ج

ُ
ٕ   جٗل جل٪ ألاوناٝ ٘، ٞخ٣اؽ ٞغو ٦شحرة ٖلى مىعص لٟٔ  باٖشا ٖلى الدكَغ

 ِ
ّ
،  ها ٖلى الىن٠ الظي اٖخ٣ضوا ؤهه مغاص  مجها، باٖخ٣اص اقخما٫ جل٪ الٟغوٕ ٧ل مً لٟٔ الكإع

                                              

 (75 - 73)م  الؿاب٤ (1784)
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ُ
ى الىن٠ لى اإلاٗاوي التي اإلاؿمى بالٗلت, ٢ا٫: ٞهم ٢هغوا مباخثَ  َو ٗت، ٖو هم ٖلى ؤلٟاّ الكَغ

 .(1785)(ألاخ٩ام ال٣ُاؾُت ؤهبإث ٖجها ألالٟاّ، وهي ٖلُل 

                                              

ٗت )م 1785) ب" في ٦خابه "ؤلِـ الهب ( . وهدى طل٪ ٖخُبه10 - 8( م٣انض الكَغ ٖلى ألانىلُحن ( 177)مذ ب٣ٍغ

هم لباب اإلا٣انض في مهىٟاتهم, 
َ
خُض ٖض الؿبب الغاب٘ مً ألاؾباب اإلاىظبت ازخالال في حٗاَي ؤنى٫ ال٣ٟه: )الٟٛلت بٟٚال

ا في ألانى٫ بهما ؤزبخىا قِئا ٢لُال في مؿال٪ الٗلت, مشل مبدض اإلاىاؾبت وؤلازالت  ٗت, ٢ا٫: ٞلم ًضوهَى ًٖ م٣انض الكَغ

٤ هللا بلحها ؤبا بسخا١ واإلا  ٦بحر, و٢ض ٞو
 
هلخت اإلاغؾلت, و٧ان ألاولى ؤن ج٩ىن ألانل ألاو٫ لؤلنى٫, ألن بها ًغجٟ٘ زالٝ

 الكاَبي ٞسهها ب٣ؿٍم مً ٦خابه "اإلاىا٣ٞاث"( اَـ .

باٍ ؤن الؾخيو٢ض ج٣ضمه بلى َظٍ اإلاالمت الكُش ٖبض هللا صعاػ في م٣ضمخه ل٨خاب "اإلاىا٣ٞاث", ٞةهه بٗض ؤن ٢غع 

ٗت وم٣انضَا. ٢ا٫: )وإلاا ٧ان الغ٦ً ألاو٫  ٗت ع٦ىحن: ؤخضَما: ٖلم لؿان الٗغب. وزاهحهما: ٖلم ؤؾغاع الكَغ ؤخ٩ام الكَغ

٤ مباقغ مما ٢غعٍ ؤثمت اللٛت، ختى  َى الخظ١ في اللٛت الٗغبُت؛ ؤصعظىا في َظا الًٟ ما جمـ بلُه خاظت الاؾخيباٍ بٍُغ

 َٕ ى ٚالب ما نى٠ في ؤنى٫ ال٣ٟه، وؤياٞىا بلى طل٪ ما ًخٗل٤ بخهىع ألاخ٩ام، وقِئا مً ال٣ىاٖض َ به٪ لتري َظا الىى

خباع مِ  -في ظمُ٘ ما صوهٍى  - مً م٣ضماث ٖلم ال٨الم ومؿاثله. و٧ان ألاظضُع  ب ألانى٫ َى ما ًخٗل٤ بال٨خاب بااٖل
ْ
ً ُنل

ًَ  ول٨جهموالؿىت مً بٌٗ هىاخحهما، زم ما ًخٗل٤ باإلظمإ وال٣ُاؽ والاظتهاص.  الشاوي بٟٚاال, ٞلم ًخ٩لمىا ٖلى  ؤٟٚلىا الغ٦

، اللهم بال بقاعة وعصث في باب ال٣ُاؽ ٖىض ج٣ؿُم الٗلت بدؿب م٣انض الكإع وبدؿب ؤلاًٞاء بلحها،  م٣انض الكإع

اث، وخاظُاث، وجدؿِىاث ... بلخ، م٘ ؤنَّ  َظا ٧ان ؤولى بالٗىاًت والخٟهُل  وؤجها بدؿب ألاو٫ زالزت ؤ٢ؿام: يغوٍع

ً مً ٦شحٍر مً اإلاؿاثل التي ُظِلَبذ بلى ألانى٫ مً ٖلىم ؤزغي. و  ًُّ الاؾخ٣هاء والخضٍو مىظ ال٣غن الخامـ  و٢ض و٠٢ الٟ

ٖىض خضوص ما ج٩ىن مىه في مباخض الكُغ ألاو٫، وما ججضص مً ال٨خب بٗض طل٪، صاثغ  بحن جلخُو وقغح, ووي٘ له في 

٨ظا ب٣ي ٖلُم  ما ُٖٓما َى قُغ الٗلم الباخض ًٖ ؤخض ع٦ىُه؛ ختى َُإ هللا ألانى٫ ٞا٢ضا ٢ؿ ٢ىالب مسخلٟت. َو

ؾبداهه وحٗالى ؤبا بسخا١ الكاَبي في ال٣غن الشامً الهجغي لخضاع٥ َظا الى٣و، وبوكاء َظٍ الٗماعة ال٨بري في َظا 

 ًُ غاٝ في هىاحي َظا الٗلم الجلُل, ٞدلل َظٍ اإلا٣انض بلى ؤعبٗت ؤهىإ، زم ؤزظ  ٟهل ٧لَّ هٕى مجها, الٟغاٙ اإلاترامي ألَا

٠ في الخ٩ل٠ُ، وبؿِ َظا الجاهب مً الٗلم في ازيخحن وؾخحن مؿإلت وحؿٗت وؤعبٗحن ٞهال مً 
َّ
وؤياٝ بلحها م٣انض اإلا٩ل

ٗت مبيُت ٖلى مغاٖاة اإلاهالر، وؤجها هٓام ٖام لجمُ٘ البكغ صاثم ؤبضي لى  ٦خابه "اإلاىا٣ٞاث"، ججلى بها ٠ُ٦ ٧اهذ الكَغ

ى ٚحر جهاًت, ألجها مغاًعى ٞحها مجغي الٗىاثض اإلاؿخمغة، وؤن ازخالٝ ألاخ٩ام ٖىض ازخالٝ الٗىاثض لِـ ٞغى ب٣اء الضهُا بل

ازخالٞا في الخُاب الكغعي هٟؿه، بل ٖىض ازخالٝ الٗىاثض جغظ٘ ٧ل ٖاصة بلى ؤنل قغعي ًد٨م به ٖلحها، وؤن َظٍ 

ٗت  ٤، جدمل الجم -٦ما ٣ًى٫ -الكَغ بُا( زانُتها الؿماح، وقإجها الٞغ ا، وتهضي ال٩اٞت؛ ٞهُما ٚو اء الٟٛحر؛ يُٟٗا و٢ٍى

 ([7]م٣ضمت مكهىع بً خؿً ل٨خاب اإلاىا٣ٞاث )م  اَـ .

ا, ٞاألمت لم ًى٣ُ٘ ًٖ ٖهٍغ مً ٖهىعَا ؤثمت مجتهضون ج٣ىم بهم  و٦المه ُٞه مً اإلابالٛت ما لم ؤظض له مؿٚى

لمه ٣ًهغ ًٖ ٖلىمهم, ٞلُذ قٗغي َل ٧اهذ ؤَلُتهم ها٢هت  حجت هللا ٖلى الخل٤, ٢بل ؤن ًً٘ الكاَبي ما وي٘, ٖو

ٗت مبيُت ٖلى مغاٖاة اإلاهالر؟! و٢ض ط٦غها ؤن  ا بخدهُل ٦خاب الكاَبي؟! ؤم ٧اهىا ظاَلحن ب٩ىن الكَغ ختى ٌؿخ٨ملَى

ٗت  ل ًسٟى ٖلى مؿلم "ؤن َظٍ الكَغ  -٦ما ٣ًى٫ -الكاَبي في ٚالب مباخشه ٖالت ٖلى مً ج٣ضمه مً ؤثمت ألانى٫, َو

ت ألاخ٩ام الجؼثُت, وؤما لى زانُت ٤"؟! بل بن ما ٢غعٍ ألانىلُىن ؤٖلى, بط به ًخىنل بلى مٗٞغ ها الؿماح، وقإجها الٞغ

الخٟخىا بلى مُل٤ اإلا٣انض وال٣ىاٖض ال٩لُت ب٣ُ٘ الىٓغ ًٖ ألاصلت الجؼثُت, إلاا و٢ٗىا ٖلى ٦بحر َاثل, ٦ما ٧ان خا٫ ؤَل 

 ٍٝ َغ
َ
هم ٖلى َ

ُ
 مً ٧لُاث اإلاهالر. )ػ( الٟتراث الظًً ؤو٢ٟتهم ٣ٖىل
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 ُٗ ب, ؤ٢ى٫: نيُ ل ٞهم ٣ًخطخي اإلاضح ال الخثًر ل ٧ان حٍٗى هل اإلاضاع بال ٖلى الىهىم, َو

ل شخيء ؤز٣ل ٖلى الؼهاص٢ت مً  ٠ِ في مىاْغاتهم ومباخشاتهم بال ٖلى الىهىم, َو
َ
ل الؿَّ

ل جضزغ مً جضزغ مجهم بٗلم اإلا٣انض بال للخملو مً يبِ الىهىم.  الىهىم, َو

ٗت وم٣هضَا في الجؼثُاث  وؤما تها بال ب٣ىاهحن الٞخ٨مت الكَغ  ًخىنل بلى مٗٞغ

 
ُ
ٗت وم٣هضَا َى ههىُنها وؤلٟاْ ٢ا٫ الكاَبي: ٦ما ها, الاؾخيباٍ, ألن اإلاٗبر ًٖ خ٨مت الكَغ

 .(1786)(نَّ لؿان الٗغب َى اإلاترظم ًٖ م٣انض الكإعب)

 زم ال ًلؼم ؤن ٩ًىن 
ُ
ٗت بلى مٓىتها,  مىاٍ الخ٨م الخ٨مت بُٗجها, بل ٦شحرا ما حٗض٫ الكَغ

ُغٍلٛاًت ا ظا ؾب٤ ج٣ٍغ غاص, َو  .في زىاًا ال٨خاب لًبِ والَا

ٞهي مٗلىمت مً الضًً بالًغوعة , وهي ألاظىاؽ الٗلُا للمهالر, وؤما اإلا٣انض ال٩لُت

خه الخىام. ها الٗام والخام, وألانى٫ ُوِيٗذ إلاا ٌؿخ٣ل بمٗٞغ  ٌٗٞغ

ى٫ ٞخل٪ ال ٟهوؤما اإلا٣انض الٗامت التي هي صون ألاظىاؽ الٗالُت, ٣٦ىاٖض ألابىاب وال

, ٖلى ؤن ويٗها ٧ان بٗض اؾخ٣غاء الٟغوٕ اإلاؿخيبُت مً ٦ما ج٣ضم جسٟى ٖلى نٛاع الُلبت

٢ىاٖض ال٣ٟه مخإزغة ًٖ ال٣ٟه اإلاخإزغ ًٖ ٧اهذ صلت بىاؾُت ٢ىاٖض ألانى٫, ولظل٪ ألا 

 .(1787)ألانى٫ 

ىا للٗمل بال٣ىاِٖض زم بجهم   مً اإلاٗاعِ  ٢ض قَغ
َ
ُٗىت, وبال ى الغاجر في الجؼثُت اإلاالؿالمت

 ٘ وبن زال٠ ال٣اٖضة, بَ ظؼجي ٖلى خ٨مها ٞهى اإلاخَّ  ٞلى ٢ام صلُل  
ُ
ظا ؤًًا ج٣ضم بدش ه في نلب َو

  ال٣ىاَٖض  ألنَّ ال٨خاب, 
 
  وألانى٫ُ ًٖ ؤنى٫,  ٖباعة

ُ
ًَ ؿخصَخ ح ٖلى الاؾخصىاء,  م الضلُُل ٣ُ ب ما لم 

ُان عة ٖىض الٗلماء مً هدى: ألانل في ألاقُألانى٫ اإلا٣غَّ  ٦ما َى قإُن  اء ؤلاباخت, وفي ألٖا

م, وفي ال٨الم الخ٣ُ٣ت... الخ, الُهاعة, وفي ألابًإ الخ لالؾخصىاء  و٧ل ؤنل مجها مدخمل  دٍغ

بال  ال ًُُٟض  الخمؿُ٪ باألنِل بالضلُل الىا٢ل ًٖ ألانل, ولهظا ٢ا٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض: )

ي في "ألا  ٞةه٪ مً َىاو , لالخخما٫ اإلاظ٧ىع طل٪ و , (1788)(الًٓ َٖ جغي الؿَُى َب ٣ِ قباٍ والىٓاثغ" 

 
ُ
ظ٦ ًَ شجي مجها مً الٟغوٕ.٧ّلِ ٢اٖضٍة 

ُ
 غ ما اؾد

 ,و٢ض ٢ا٫ الكُش مهُٟى الؼع٢ا: )َظٍ ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت هي: ؤخ٩ام  ؤٚلبُت ٚحر مُغصة

ألجها بهما جهىع ال٨ٟغة ال٣ٟهُت اإلابضثُت التي حٗبر ًٖ اإلاجهاط ال٣ُاسخي الٗام في خلى٫ ال٣ًاًا 

                                              

 5/401 ( اإلاىا٣ٞاث1786)

 436 - 1/435( وعاظ٘ في َظا ٦خابىا "بلٙى اإلاإمى٫" 1787)

 6/138البدغ املخُِ ( 1788)
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َٗض٫ ٖىه في بٌٗ اإلاؿاثل بلى خلى٫ اؾخدؿاهُت . واوجغجِب ؤخ٩امها ل٣ُاؽ ٦شحرا ما ًىسغم وَُ

ًَ وؤ٢غب بلى  اؾخصىاثُت إلا٣خًُاٍث زانت بخل٪ اإلاؿاثل, ججٗل الخ٨َم الاؾخصىاجي ٞحها ؤخؿ

ٗت في جد٤ُ٣ الٗضالت وظلب اإلاهالر وصعء اإلاٟاؾض وصٞ٘ الخغط. ولظل٪ ٧اهذ  م٣انض الكَغ

سلى بخضاَا مً مؿخصىُاٍث في ٞغوٕ ألاخ٩ام الخُب٣ُُت زاعظٍت جل٪ ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ٢لما ج

ج ٖلى ٢اٖضة ؤزغي,  ٖجها, بط ًغي ال٣ٟهاُء ؤنَّ جل٪ الٟغوٕ اإلاؿخصىاة مً ال٣اٖضة هي ؤل٤ُ بالخسٍغ

 ؤو ؤجها حؿخضعي ؤخ٩اما اؾخدؿاهُت زانت.

٢ىاٖض ال٣ٟه ٢ا٫ مهظب ٞغو١ ال٣غافي ه٣ال ًٖ الٗالمت ألامحر: "مً اإلاٗلىم ؤنَّ ؤ٦ثَر 

 ؤٚلبُت".

َؿّىِٙ املجلت ؤن ٣ًخهغ ال٣ًاة في ؤخ٩امهم ٖلى الاؾدىاص بلى شخيء مً َظٍ 
ُ
مَّ لم ح

َ
وِمً ز

ال٣ىاٖض ال٩لُت ٣ِٞ صون هو آزغ زام ؤو ٖام ٌكمل بٗمىمه الخاصزت اإلا٣طخي ٞحها, ألنَّ 

 اإلاؿخصىُاث, 
 
ٞهي صؾاجحُر للخ٣ُٟه, ال جل٪ ال٣ىاٖض ال٩لُت ٖلى ما لها مً ٢ُمٍت واٖخباع, هي ٦شحرة

 . (1789)(ههىم  لل٣ًاء

 

لبلى  -٦ما جغي  -ٞٗاص ألامغ  ضم الاؾخٛىاء ٖجها الجؼثُ ٖلى الىهىم في الخٍٗى اث ٖو

  , زم الىٓغ الصخُُذ بال٩لُاث
 
َٖ ٖلى ٖلم ألانى٫, َٞم  في الىهىم مخى٠٢ ٣ٞض  ألانى٫َ  مَ ِض ً 

 ا ٢غع ؤثمت اإلا٣ٗى٫ ومجهم اؾخمض الكاَبيُّ الجؼثُاث التي ًلؼم مً ٖضمها ٖضُم ال٩لُاث ٦م مَ ِض َٖ 

لى َظا ِٞمً صون ٖلم ألانى٫ ال  غ طل٪ في "ال٣اهىن", ٖو  .(1790)ًب٣ى شخيء, جإملفي ج٣ٍغ

 ( :  فاثضجان) 

و٢ض ): " ؤلاقٟا١ ٖلى ؤخ٩ام الُال١"٢ا٫ الكُش دمحم ػاَض ال٩ىزغي في ٦خابه ) ألاولى ( : 

 ًُ   ط٦غ اب
ً
بُان مك٩ل "٦خاب )ٌٗجي  -في ٦خابه اإلاظ٧ىع  َغ َم ُٖ  هِٟؿت في ؤ٢ًُِت  عظب ٞاثضة

, وال ًم٨ىجي ؤن ؤٞىتها مً ٚحر ؤن ؤقحر بلحها  -"( ألاخاصًض الىاعصة في ؤن الُال١ الشالر واخضة

َمُغ ٖلى ٢ؿمحن:  وهي )ؤنَّ  ُٖ  ما ٢طخى به 

 ٌُ حن: ؤخضَما: ما لم  ظا ٖلى هٖى ؤخضَما: ما ظم٘ ُٞه ٗلم للىبي ملسو هيلع هللا ىلص ُٞه ٢ًاء  بال٩لُت, َو

خحن,  , ٧الٗمٍغ  وقاوعَم ُٞه وؤظمٗىا مٗه ٖلُه, ٞهظا ال ٌك٪ ُٞه ؤخض  ؤهه الخ٤ُّ
َ
ٖمُغ الصخابت

 ًَ  و٣٦ًاثه ُٞمً ظام٘ في بخغامه ؤن 
ُ
لُه ال٣ًاءُ ُؿ مطخي في و والهضي, ومؿاثل ٦شحرة.  ٨ه ٖو

                                              

 967 - 2/966اإلاضزل ال٣ٟهي الٗام  (1789)

ٗت كلُل  وال هثحرال٣غافي: ) ( و٢ض ج٣ضم ٢ى٫ُ 1790)  مً الكَغ
ْ
ثُبذ ًَ ٌُ الفله لم   (.لىال ؤنى
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ظا ٌؿٙى ُٞه والشاوي: ما لم ًجم٘ الصخابت ُٞه م٘ ٖمغ بل ب٣ىا مسخلٟحن ُٞه في ػمى ه, َو

 الازخالٝ ٦مؿاثل الجض م٘ ؤلازىة.

ى ٖلى ؤعبٗت ؤهىإ:   وال٣ؿم الشاوي: ما عوي ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ُٞه ٢ًاء  بسالٝ ٢ًاء ٖمغ, َو

ظا ال ٖبرة ُٞه ب٣ى٫ ٖمغ ألاو٫.   ؤخضَا: ما عظ٘ ُٞه ٖمغ بلى ٢ًاء الىبي ملسو هيلع هللا ىلص, َو

الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ُٞه خ٨مان, ؤخضَما: مىا٤ٞ ل٣ًاء ٖمغ, ٞةن الىاسخ مً  والشاوي: ما عوي ًٖ

 الىهحن ما ٖمل به ٖمغ.

والشالض: ما صر ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤهه عزو في ؤهىإ مً ظيـ الٗباصاث ُٞسخاع ٖمغ للىاؽ 

لؼمهم, ٞهظا ال ًمى٘ الٗمَل   ٖمغ.بٛحر ما ازخاٍع  ما َى ألاًٞل وألانلر ٍو

والغاب٘: ما ٧ان ٢ًاء الىبي ملسو هيلع هللا ىلص لٗلت ٞؼالذ الٗلت ٞؼا٫ الخ٨م بؼوالها ) ٧اإلاالٟت ( ؤو وظض 

 .(1791)ماو٘ ًمى٘ مً طل٪( اَـ 

)٢ض :  "ؤنى٫ ؤلاٞخاء وآصابه"٢ا٫ الكُش دمحم ج٣ي الٗشماوي في ٦خابه ) الفاثضة الثاهُت ( : 

ولِـ َظا ألانل ٧لُا بإن ًخٛحر به الؼمان.  رِ م جخٛحر بخٛحُّ ألاخ٩ا ٖٝغ في ٖباعاث ال٣ٟهاء ؤنَّ 

 ُ٘ ٌُ  ظمُ مه بٗ ُت, ٦ما ٖػ بٌٗ  بهظا ألانل ؤنَّ  ؤلاباخُحن في ٖهغها, وبهما اإلاغاصُ  ألاخ٩ام الكٖغ

 بإخض الىظٍى ألاعبٗت آلاجُت:  ألاخ٩ام جخٛحر بخٛحر الؼمان, وبهما ٣ً٘ َظا الخٛحُر 

 بٗلت, ٞةن ٞاجذ الٗلت بخٛحر الؼمان, حٛحر الخ٨م بٟىاتها.ألاو٫: ؤن ٩ًىن الخ٨م مٗلىال 

ظا في  الشاوي: ؤن ٩ًىن الخ٨م مبيُا ٖلى الٗٝغ والٗاصة, ٞلى حٛحر الٗٝغ حٛحر الخ٨م. َو

مٗلىال بن ٧ان الخ٨م الؿاب٤  ألن حٛحر الٗٝغ بهما ٌٛحر الخ٨َم  ,ًغظ٘ بلى الىظه ألاو٫ الخ٣ُ٣ت 

.  بالٗٝغ

٣٘ الخٛحر ب٣ضع الًغوعة. م لًغوعةٍ والشالض: ؤن ًخٛحر الخ٨  قضًضة ؤو لٗمىم بلىي. ٍو

 والغاب٘: ؤن ًخٛحر الخ٨م لؿض الظعاج٘.

ض َهىا ؤن وكغَح  ٍَ  وهٍغ ٤ للهىاب َظٍ الىظى  (.ألاعبٗت بصخيء مً الخٟهُل. وهللا اإلاٞى

 الهلت ببدشىا. ألهه مىي٘ ,٢لذ: وهدً ؾى٣خهغ ٖلى ٦المه في الىظه ألاو٫ 

 ً اإلاَؿ مِ )٢ا٫ عخمه هللا: 
َّ
ضما, ٞةن  م لضي ال٣ٟهاء ؤنَّ ل الخ٨م ًضوع ٖلى الٗلت وظىصا ٖو

زم ٢ض ج٩ىن ٖلت الخ٨م صاثمت ال جى٣ُ٘  بذ الخ٨م وبن اوٗضمذ اهخٟى الخ٨م,وظضث الٗلت ز

ًٍ  ,ؤبضا ٦دغمت الؼها والؿغ٢ت وقغب الخمغ وؤ٧ل  ,مً ألاػمان وخُيئظ ال ًخٛحر الخ٨م في ػم

                                              

 (44 - 43ام الُال١ )م ؤلاقٟا١ ٖلى ؤخ٩( 1791)
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غ في ٚحر خاالث الا    ضا,ٞةن ٖلل َظٍ ألاخ٩ام صاثمت ال جى٣ُ٘ ؤب ,يُغاعالخجًز
ُ
 و٢ض ج٩ىن ٖلت

 
ً
ا. الخ٨م ٢ابلت  للخٛحر والاه٣ُإ ٞدُيئظ ًخٛحر الخ٨م بخٛحَر

 
ُ
ت ُت  ,مهم ؤنٍل  ول٨ً ًجب َهىا مٗٞغ ى ؤن الخ٨م الكغعي بهما ًضوع ٖلى ٖلخه الكٖغ َو

م ؤن ٣ٞضان  ,٨مت ٖلتًُٞٓ الخ ,ال ٖلى خ٨مخه. وعبما ًلخبـ ٖلى بٌٗ الىاؽ ألامُغ  ٖؼ ٍو

,م٘ ؤن بحن الٗلت والخ٨مت ٞغ٢ا ُٖٓما ال بض مً ا ,في حٛحر الخ٨م الخ٨مت مازغ   ى  ؾخدًاٍع َو

 
 
ًُ  ٩ًىن ٖالمت لىظىص الخ٨م, ؤن الٗلت ون٠  وؤما الخ٨مت ٞهي الٟاثضة التي 

ُ
مً ها خى٢٘ خهىل

ظا مشل خغمت قغب الخمغ, ٞةن خغمت الكغب خ٨م   الٗمل بالخ٨م, ٧ىن اإلاكغوب زمغ و  ,َو

 ًُ الخغمت ٖلى ٖلخه ٌٗجي ٧ىن  ظَب ٣ٖله خ٨مت, ُٞضوع خ٨ُم ٖلت, ونُاهت ؤلاوؿان ٖما 

وال ًضوع م٘ الخ٨مت, ٞلى وظض عظل ال  ,اإلاكغوب زمغا, ٞمهما وظضث الخمغ زبذ خ٨م الخغمت

هي ٧ىن اإلاكغوب زمغا ألن الٗلت و  ,ًظَب ٣ٖله بكغب الخمغ ال ًيخٟي خ٨م الخغمت في خ٣ه

وخ٨مخه الاختراػ ًٖ اإلاك٣ت, ُٞضوع الخ٨م  ,ٖلخه الؿٟغ ,و٦ظل٪ خ٨م ٢هغ الهالة ا٢ُت,ب

ى الؿٟغ صون خ٨مخه وهي اإلاك٣ت, ٞلى وظض مؿاٞغ لم جدهل له ؤًت مك٣ت ٦ما  ٖلى ٖلخه َو

ٗت ال ًيخٟي خ٨م ال٣هغ , ألن الٗلت ٣ً٘ ٦شحرا في ٖهغها في ؾٟغ الُاثغاث والؿُاعاث الؿَغ

  وبال٨ٗـ لى خهلذ لغظٍل  ,با٢ُت وهي الؿٟغ
 
ىه ألانلي ال ًجىػ  مك٣ت قضًضة في بلضٍ ؤو َو

 ألن الٗلت مىخُٟت وهي الؿٟغ. ,له ؤن ٣ًهغ الهالة

خطر  ى ؤهىا هغي في ٖهغها ٖلى ملخ٣ُاث الكىإع  طل٪ بمشا٫ خسخي,ٍو  بقاعاٍث َو

٧ل ؾُاعة  ٞال٣اهىن ًٟغى ٖلى طل٪ لًبِ هٓام اإلاغوع,و  ,٦هغباثُت جدمغ جاعة وجسًغ ؤزغي 

 
ً
ٞاألمغ بالى٢ٝى ٖىض عئٍت ؤلاقاعة  ,خمغاء وحؿحر بطا عؤتها زًغاء ؤن ج٠٣ ٧لما عؤث بقاعة

 نُاهت اإلاغوع ًٖ خىاصر الانُضام, وخ٨مت َظا الخ٨م ,و٧ىجها خمغاء ٖلت ,الخمغاء خ٨م

ٞلى  اعة صون خ٨مخه وهي مٓىت الانُضام,ٞد٨م الى٢ٝى بهما ًضوع ٖلى ٖلخه وهي خمغة ؤلاق

ا ول٨جها عؤث بقاعة خمغاء وظب ٖلحها الى٢ٝى وبن ظا ءث ؾُاعة ولِـ ٖلى الكإع ؾُاعة ٚحَر

 لم جىظض الخ٨مت في زهىم َظٍ الىا٢ٗت.

ٞخبحن مما ط٦غها ؤن الخ٨م ال ًخٛحر ب٣ٟضان الخ٨مت في زهىم بٌٗ الجؼثُاث وبهما 

 .ًخٛحر ب٣ٟضان الٗلت

ٚحر ؤن اإلاهلخت  ,ال بالخ٨مت واإلاهلختالخ٨م الكغعي ًىاٍ بالٗلت ٢ا٫: وبالجملت, ٞةن 

ت ٖلت الخ٨م بطا لم ج٨ً الٗلت مىهىنت في ٦ال  .والخ٨مت عبما جُٟضان في مٗٞغ  م الكإع
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ً اإلاخجضصًً الظًً ًضَّ  ٦شحرٍ  ٞبُل بهظا ٢ى٫ُ  ُت ألا  ٖىن حُٛحَر مً اإلاٗانٍغ خ٩ام الكٖغ

ُ٘  وبن َظا شخيء   بخٛحر بٌٗ مهالخها, ُتألاخ٩ام  زُحر جخُٗل به ظمُ ٞةهه ًم٨ً  ,الكٖغ

وخُض جدهل لي َظا الغظٕى ٢لبُا لم  ,بن الهالة خ٨متها الغظٕى بلى هللا حٗالى :ؤن ٣ًى٫  لغظٍل 

ُت ,جب٤ الهالة مٟغويت ٖليَّ  م٨ً لغظل ؤن  ,٦ما ٣ًى٫ بٌٗ الجهلت اإلاىخدلحن بلى الهٞى ٍو

ذ إلخضار الىخضة والخىُٓم ُٞما بح وإلاا  ,ن اإلاؿلمحن٣ًى٫: بن الجماٖت في الهالة بهما قٖغ

٤ آزغ ٞال خاظت بلى الجماٖت والُٗاط باهلل حٗالى ؿخُُ٘ عظل  ,خهلذ َظٍ اإلاهلخت بٍُغ َو

غ في طل٪ الٗهض :زالض ؤن ٣ًى٫  غ ٧اهذ لضهاؾت الخىاٍػ غ  ,بن خغمت الخجًز وخُض وظضث الخىاٍػ

ؤن مشل  ٢ـ ٖلى َظا, وال ق٪و ٞلم جب٤ خغمتها الُىم,  ,الُىم هُٟٓت وكإث في ظى نخي ه٠ُٓ

 َظٍ ألا٢ىا٫ يالالث وٗىط باهلل مجها.

ُت وبُان م٣انضَا  ,و٢ض ؤل٠ ظماٖت مً الٗلماء ٦خبا في بُان مهالر ألاخ٩ام الكٖغ

ت صاثما ب٣ُ٘ الىٓغ  ولِـ ٚغيهم ؤن ج٩ىن َظٍ اإلا٣انض واإلاهالر هي مىاٍ ألاخ٩ام الكٖغ

ُت هىم مً ألاخ٩ام ختى بل م٣هىصَم بُان اإلاهالر إلاا ظاء في الى ,ًٖ الىهىم الكٖغ

ٗت لم حكٕغ خ٨ما بال ووعاءٍ مهلخت للٗباص في الضهُا ؤو آلازغة وؤن جازظ َظٍ  ,ًدبحن ؤن الكَغ

خباع في اإلاباخاث و ول٨ً الخا٦م في ٧ىهه  في ألامىع التي لِـ ٞحها هو قغعي,اإلا٣انض في ٖحن الٖا

٪ ألن َظٍ اإلا٣انض مشل وطل ون ال٣ٗل املجغص ؤو ؤَىاء الىٟىؽ,مهلخت َى الكٕغ وههىنه ص

بل الخ٤ ٦ما  ,وفي ظمُ٘ ألاخىا٫ ,الخٟاّ ٖلى الىٟـ واإلاا٫ والٗغى لِؿذ مُلىبت مُل٣ا

ومٗجى  ٢ا٫ الكاَبي عخمه هللا حٗالى: "ؤن اإلاىاٞ٘ واإلاًاع ٖامتها ؤن ج٩ىن بياُٞت ال خ٣ُ٣ُت.

ن شخو ؤو و٢ذ ٧ىجها بياُٞت ؤجها مىاٞ٘ ؤو مًاع في خا٫ صون خا٫ وباليؿبت بلى شخو صو 

ٞاإلاهلخت الٓاَغة  ,صون و٢ذ". ٞالظي ًد٨م في ؤمغ ؤهه مىٟٗت ؤو مًغة َى قٕغ هللا ٖؼ وظل

َىي  التي حٗاعى هها مً ههىم الكٕغ لِؿذ مهلخت وال مىٟٗت في الخ٣ُ٣ت, وبهما َى ولُُض 

ٗت إلبُا٫ اجباٖه.  الىٟىؽ الظي ظاءث الكَغ

ا ؤمامَ ًخمؿ٩ىن ب٩لمت "ا و٢ض ْهغ في ػماهىا هاؽ   ضون ؤن ٣ًُمَى ٍغ ُت" ٍو  إلا٣انض الكٖغ

ُت بذجت ؤن اإلا٣هىص مً َظٍ ألاخ٩ام اإلاىهىنت ب٢امت بٌٗ اإلاهالر  ,الىهىم الكٖغ

وبما ؤن َظٍ اإلاهالر واإلا٣انض جسخل في الٓاَغ بالٗمل ٖلى ْىاَغ  ,وجد٤ُ٣ بٌٗ اإلا٣انض

وبن مشل  ْىاَغ الىهىم,واإلاهالر صون اجبإ ٞةهىا مإمىعون باجبإ َظٍ اإلا٣انض  ,الىهىم

ٗت ٧لها وزل٘ عب٣ت الخ٩ل٠ُ ٖلى ؤؾاؽ اإلاهالر  ,َظٍ ال٣ٗلُت ال جاصي بال بلى َضم الكَغ

مت ه هللا ؾبداهه وحٗالى في صًيىا  ,واإلا٣انض اإلآىىهت ؤو اإلاخَى ٖلى مبجي والخ٤ ؤن ٧ل ما قٖغ
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ُٞه ٖبض ؤو يغع ٞةن هللا ؾبداهه وحٗالى لم ٌكٕغ خ٨ما  مهالر وم٣انض ال ٌك٪ ُٞه ؤخض,

٩ٞل مً ًىٓغ في ٢ًاًا الخُاة ب٣ٗله  ,ول٨ً اإلاهالر واإلا٣انض ٧لماث مبهمت ًٟٞايت ,لخل٣ه

م آزغ ؤهه لِـ م في شخيء ؤهه مً اإلاهالر واإلا٣انض بِىما ًٖؼ مً اإلاهلخت وال مً  املجغص ًٖؼ

بلى مُٗاع  ٞال٣ٗل املجغص الظي ال ًبجي هٟؿه ٖلى الىحي ؤلالهي ال ٩ًاص ًهل م٣انض الخُاة,

 ٌٗخمض ٖلُه ٖاإلاُا لخدضًض َظٍ اإلاهالر واإلا٣انض.

ُت لِـ ٖلى بَال٢ه وبهما له خضوص    وبالخالي ٞةن ٧ل ما ٌٗخبر مً اإلا٣انض الكٖغ

ٗت ,ويىابِ ول٨ً ال ٌؿخُُ٘  ,مشل الخٟٔ ٖلى الىٟـ: ال ق٪ ؤهه مً ؤَم م٣انض الكَغ

ؿخٛله لهُ ظا َى  ,اهت هٟؿه ًٖ ال٣هام٢اجل هٟـ ؤن ًخمؿ٪ بهظا اإلا٣هض الكغعي َو َو

ٞالؿاا٫ ألاؾاسخي باليؿبت بلى َظٍ اإلا٣انض: مً َى الظي ٌٗحن َظٍ  لخا٫ في ظمُ٘ اإلا٣انض.ا

ا؟ ٞلى ٞىيىا َظا  اإلا٣انض؟ ومً َى الظي ًدض الخضوص التي حٗمل َظٍ اإلا٣انض في بَاَع

ٗت في ٞىضخى ٗت بهما  ,الخُٗحن بلى ال٣ٗل املجغص لى٢ٗذ الكَغ جإحي بإخ٩ام مىًبُت ٞةن الكَغ

ٞلى ٧ان ال٣ٗل البكغي ٧اُٞا لهظا  املجغص بلى الهىاب,في ألامىع التي عبما ال حهخضي ٞحها ال٣ٗل 

 ٍٕ ت ؤلالهُت,بلى بعؾا٫ الغؾل وال الخُٗحن إلاا ٧ان َىا٥ صا ل ال٨خب الؿماٍو ٞالخ٤ الىاضر   لخجًز

ُت مً ال٣غآن بلى حُٗحن َظٍ اإلا٣انض وجدضًضَا بال بالغظٕى  ؤهه ال ؾبَُل  بلى الىهىم الكٖغ

م ؾىت عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٞال وؿخُُ٘ بطا ؤن ه٣ُم بٌٗ اإلا٣انض الًٟٟايت ؤمام  ,ال٨ٍغ

دت الشابخت ؾىاء ؤ٧اهذ ههىم ٦خاب هللا ؤم ههىنا مً عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص وال ؤن  ,الىهىم الهٍغ

 ٘ وهلىي الىهىم ٖلى ؤؾاؾها. والخ٤ ؤن هخسظ اإلا٣انض واإلاهالر مإزظا ؤؾاؾُا للدكَغ

ٞهي اإلاهلخت صون  اإلاهالر واإلا٣انض بهما جازظ مً الىهىم ٞما ظٗله هللا وعؾىله مهلخت

مه مهلخت ٗت مشل الكاَبي  ما هٖؼ خؿب آعاثىا الصخهُت. و٢ض اج٤ٟ ٖلماء م٣انض الكَغ

٩ام جضوع ٖلى الٗلل ولِـ والٛؼالي والكُش ولي هللا الضَلىي عخمهم هللا حٗالى ٧لهم ٖلى ؤن ألاخ

 ٖلى الِخ 
َ
ٗت لِؿذ بال ما ؾماٍ ال٣غآن  وؤنَّ  ,م٨ الخ٨م واإلاهالر اإلاٗاعيت لىهىم الكَغ

ُت ى الغاثض في بُان اإلا٣انض الكٖغ م "ألاَىاء". ٣ًى٫ ؤلامام الكاَبي عخمه هللا حٗالى َو : ال٨ٍغ

ٗت بهما ظاءث لخسغط اإلا٩لٟحن ًٖ صواعي ؤَىائهم ختى ٩ًىهىا ظا اإلاٗجى بطا  "الكَغ ُٖاصا هلل. َو

لب مىاٞٗها  ٤ ؤَىاء الىٟىؽ َو ٗت ٖلى ٞو زبذ ال ًجخم٘ م٘ ٞغى ؤن ٩ًىن وي٘ الكَغ

َماَواُث و٢ض ٢ا٫ عبىا ؾبداهه: } ,الٗاظلت ٠ُ٦ ٧اهذ َؿَضِث الؿَّ َٟ ْم لَ َُ َىاَء َْ
َ
َخ٤ُّ ؤ

ْ
َ٘ ال َب ِى اجَّ

َ
َول

 ًَّ حِه ِٞ  
ًْ ْعُى َوَم

َ ْ
 الضَلىي عخمه هللا حٗالى: "وٗم, ٦ما ؤوظبذ الؿىت {". و٢ا٫ الٗالمت ولي هللاَوألا

م ؾبب   هؼو٫َ  َظٍ واو٣ٗض ٖلحها ؤلاظمإ, ٣ٞض ؤوظبذ ؤًًا ؤنَّ  ُٖٓم  ال٣ًاء باإلًجاب والخدٍغ
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٣اب الٗاصخي... وؤوظبذ ؤًًا ؤهه ال  في هٟؿه م٘ ٢ُ٘ الىٓغ ًٖ جل٪ اإلاهالر إلزابت اإلاُُ٘ ٖو

ت جل٪ اإلاهالر".(  ًدل ؤن ًخى٠٢ في امخشا٫ ؤخ٩ام الكٕغ اهخهى بطا صخذ بها الغواًت ٖلى مٗٞغ

 
َ
 .(1792)الكُش دمحم ج٣ي الٗشماويه مً ٦الم ما عمىا ه٣ل

ل ٦ما  -ب٨المه, ألهه  و٦ىذ ٢ض اٚخبُُذ  ٢ض ظم٘ ؤَغاٞا ٦شحرة مما َى مً  -ًٓهغ للمخإّمِ

 
ُ
 مً مباخشه. ال٨خاب, ٩ٞان ٧املخخهغ اإلاُٟض ل٨شحرٍ  آِزَغ باب ٞهى٫ َظا ال٨خاب, و٢ض ناصٝ ل

ى اإلاؿاو٫ بًٟله وعخمخه ؤن ًخ٣بل َظا الٗمل  َظا وهلل الخمض مً ٢بل ومً بٗض, َو

ٟٗى ٖما ُٞه مً ػلل, ؾبداه٪ ال ؤخصخي زىاء ٖلُ٪ ؤهذ ٦ما ؤزىِذ ٖلى هٟؿ٪.  َو

ذ مً جبٌُِ ٦خاب "حؿضًض الىٓغ"  ٖكغ مً قهغ هللا  الخاؾ٘الخمِـ  ًىمو٢ض ٞٚغ

 وؾلم ٖلى ؾُضها دمحم وآله وصخبه, والخمض هلل عب الٗاإلاحن. , ونلى هللا1438املخغم ؾىت 

 

 

                                              

 (248 - 240ؤنى٫ ؤلاٞخاء وآصابه )م ( 1792)
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 املصادر واملراجعألغلب فهرس 

 

 -حرف الهمزة    -
الُبٗت ألاولى، , صاع ٖالم الٟىاثضالُماوي,  اإلاٗلميالكُش ٖبض الغخمً بً ًدحى آزاع  -

1434. 

م٨ت, الُبٗت ألاولى,  -ملخمض ألامحن الكى٣ُُي, صاع ٖالم الٟىاثض  آصاب البدض واإلاىاْغة -

ٟي.1427 ؼ الٍٗغ  , جد٤ُ٣ ؾٗىص بً ٖبض الٍٗؼ

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. 

 . 1404ال٣اَغة, الُبٗت ألاولى،  -ؤلاخ٩ام في ؤنى٫ ألاخ٩ام البً خؼم, صاع الخضًض  -

: ٖبض الغػا١ , جد٤٣صمك٤ -اإلا٨خب ؤلاؾالمي، بحروث, آلمضيل ؤلاخ٩ام في ؤنى٫ ألاخ٩ام -

 .ُٖٟٟي

 ٩ٞاع الضولُت.بخ٩ام ألاخ٩ام في قغح ٖمضة ألاخ٩ام البً ص٤ُ٢ الُٗض, بِذ ألا  -

, جد٤ُ٣:  1418ألاولى،  الُبٗت, الضمام –عماصي لليكغ البً ال٣ُم,  ؤخ٩ام ؤَل الظمت -

٤ُ الٗاعوعي و ًىؾ٠ بً ؤخمض الب٨غي   .قا٦غ بً جٞى

  .1424الشالشت،  الُبٗت, لبىان –صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث , البً الٗغبي ؤخ٩ام ال٣غآن -

ت بخُاء ٖلىم الضًً للٛؼالي, ص -  ث.بحرو –اع اإلاٗٞغ

 .م٨خبت الخُاة, لماوعصيل ؤصب الضهُا والضًً -

الُبٗت , بحروث –صاع ابً خؼم , خمض بً ٖلي الكى٧اويمل ؤصب الُلب ومىخهى ألاصب -

خيُد٣, ج 1419ألاولى،   .٤: ٖبض هللا ًدحى الؿٍغ

 .م٨خبت الٛؼالي, الجىػيالبً  ألاط٦ُاء -

صاع , خمض بً ٖلي الكى٧اوي الُمجي, ملٖلم ألانى٫  بعقاص الٟدى٫ بلي جد٤ُ٣ الخ٤ مً -

 .٤: ؤخمض ٖىاًتُد٣, ج 1419 ,الُبٗت ألاولى, ال٨خاب الٗغبي

 .1421الُبٗت ألاولى، , بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت , البً ٖبض البر الاؾخظ٧اع -
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الى٨حر , صعاؾت خى٫ ٦خاب "ٗشماهُتألاؾغاع الخُٟت وعاء بلٛاء الخالٞت ال ألاؾغاع الخُٟت -

بحروث,  –, صاع ال٨خب الٗلمُت إلاهُٟى خلمي ٖلى مى٨غي الىٗمت مً الضًً والخالٞت وألامت"

 .1425الُبٗت ألاولى, 

ا ألاههاعي م٘ خاقُت الغملي,  في قغح عوى الُالبؤؾجى اإلاُالب  - صاع ال٨خاب لؼ٦ٍغ

 .ؤلاؾالمي

 –خضًشت للُباٖت واليكغ , الٟاعو١ الللُىفي ؤلاقاعاث ؤلالهُت بلى اإلاباخض ألانىلُت -

 .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 ألاقباٍ والىٓاثغ -  . 1411الُبٗت ألاولى، , صاع ال٨خب الٗلمُت ,جال٫ الضًً الؿَُى

ضانل ؤنى٫ الضٖىة - م ٍػ  . 1421الُبٗت الخاؾٗت , ماؾؿت الغؾالت, ٗبض ال٨ٍغ

, ظامٗت ؤلامام دمحم بً لكٗالنٗبض الغخمً ال "ؤصلخه الى٣لُت"ؤنى٫ ٣ٞه ؤلامام مال٪  -

 .1424ؾٗىص ؤلاؾالمُت, الُبٗت ألاولى, 

, الكغ٦ت الخىوؿُت ملخمض الُاَغ ابً ٖاقىع  ؤلاؾالم في ؤنى٫ الىٓام الاظخماعي -

ىُت لل٨خاب  –للخىػَ٘   الجؼاثغ, الُبٗت الشاهُت. –جىوـ, اإلااؾؿت الَى

 , بحروث –صاع ال٨ٟغ , ملخمض ألامحن الكى٣ُُي ؤيىاء البُان في بًًاح ال٣غآن بال٣غآن -

1415. 

خهام لل - , مل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتصاع ابً الجىػي لليكغ والخىػَ٘، اإلا, كاَبيالٖا

 , جد٤ُ٣ ظماٖت. 1429الُبٗت ألاولى، 

الم لخحر الضًً الؼع٦لي, صاع الٗلم للمالًحن  -  م.1980بحروث, الُبٗت الخامؿت,  -ألٖا

اإلامل٨ت الٗغبُت  - بٖالم اإلاى٢ٗحن ًٖ عب الٗاإلاحن البً ال٣ُم, صاع ابً الجىػي -

 .مكهىع بً خؿً آ٫ ؾلمان: ـ, جد٤ُ٣َ 1423الُبٗت ألاولى، , الؿٗىصًت

خ٣اص للٛؼالي, صاع اإلاجهاط  - , بٗىاًت: ؤوـ  1429بحروث, الُبٗت ألاولى,  -الا٢خهاص في الٖا

اوي.  الكٞغ

 – صاع ٖالم ال٨خب, بً جُمُتال  ا٢خًاء الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم ملخالٟت ؤصخاب الجخُم -

م ال٣ٗل, جد1419٤ُ٣الُبٗت الؿابٗت، , بحروث  .: هانغ ٖبض ال٨ٍغ
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اث الضًً ملخمض ؤهىع قاٍ ال٨كمحري, بصاعة ال٣غآن والٗلىم  - ب٦ٟاع اإلالخضًً في يغوٍع

 . 1424با٦ؿخان, الُبٗت الشالشت,  –ؤلاؾالمُت 

 ب٦ما٫ ب٦ما٫ اإلاٗلم لؤلبي اإلاال٩ي, صاع ال٨خب الٗلمُت. -

اء ب٦ما٫ اإلاٗلم بٟىاثض مؿلم لل٣اضخي ُٖاى,  -  .1419ألاولى،  الُبٗت, مهغ –صاع الٞى

ب ملخمض الُاَغ ابً ٖاقىع  - ال٣اَغة, الُبٗت ألاولى,  –, صاع الؿالم ؤلِـ الهبذ ب٣ٍغ

1427 . 

 –م٨خبت ؤيىاء اإلاىاع  ,مٗاويابً الؿَّ  اإلآٟغ يبأل الاهخهاع ألصخاب الخضًض -

 .٤: دمحم بً خؿحن بً خؿً الجحزاويُد٣, ج1417الُبٗت ألاولى، , الؿٗىصًت

 .بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت  ,بً ٖبض البرال زت ألاثمت ال٣ٟهاء الاهخ٣اء في ًٞاثل الشال -

 بً الىػٍغال  بًشاع الخ٤ ٖلى الخل٤ في عص الخالٞاث بلى اإلاظَب الخ٤ مً ؤنى٫ الخىخُض -

 . م1987الُبٗت الشاهُت، , بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت  ,الُمجي

 بحروث. –اع الخضًض , صؤلاًًاح في اإلاىاؾ٪ للىىوي م٘ خاقُت ابً حجغ الهُخمي -

ىع  بًًاح اإلابهم مً مٗاوي الؿلم - ,  1421صمك٤, الُبٗت ألاولى,  –للضمجهىعي, صاع الٟٞغ

 جد٤ُ٣: ٖبض الؿالم قىاع.

ً وألاههاع - ويلهالر  ب٣ًاّ َمم ؤولي ألابهاع لال٢خضاء بؿُض اإلاهاظٍغ
َّ

ال ُٟ ت , ال صاع اإلاٗٞغ

 .بحروث –

 –, مُبٗت حجاػي ملخمض بً ٖلي الؿىىسخي ال٣غآنب٣ًاّ الىؾىان في الٗمل بالؿىت و  -

 .1357ال٣اَغة, الُبٗت ألاولى, 

 -حرف الباء    -
 . 1414ألاولى،  الُبٗت, صاع ال٨خبيللؼع٦صخي, في ؤنى٫ ال٣ٟه البدغ املخُِ  -

بي الخُٟضاالىلُض  يب, ألبضاًت املجتهض وجهاًت اإلا٣خهض -  –صاع الخضًض  ,بً عقض ال٣َغ

 . 1425, ال٣اَغة

 .بحروث – صاع ال٨خاب الٗغبي, بضاج٘ الٟىاثض البً ال٣ُم -

 .1407 ,صاع ال٨ٟغالبً ٦شحر,  البضاًت والجهاًت -

جد٤ُ٣: ٖبض هللا بً ٖبض املخؿً , 1418الُبٗت ألاولى، , صاع هجغ, البضاًت والجهاًت= 

 .التر٧ي

ت , لكى٧اويل البضع الُال٘ بمداؾً مً بٗض ال٣غن الؿاب٘ -   .بحروث –صاع اإلاٗٞغ
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جي,  - ان في ؤنى٫ ال٣ٟه للجٍى اء البَر , جد٤ُ٣: ص. 1418مهغ, الُبٗت الغابٗت ،  -الٞى

 ٖبض الُٗٓم الضًب.

م٨خُت الٗلىم , بً جُمُتال  بُٛت اإلاغجاص في الغص ٖلى اإلاخٟلؿٟت وال٣غامُت والباَىُت -

لُد٣, ج 1415الشالشت،  الُبٗتاإلاضًىت اإلاىىعة،  - والخ٨م  .٤: مىسخى الضَو

بيُت ال٣ٗل الٗغبي ملخمض ٖابض الجابغي, مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت, الُبٗت  -

 .2009الخاؾٗت, 

صاع الٛغب , بً عقضال  البُان والخدهُل والكغح والخىظُه والخٗلُل إلاؿاثل اإلاؿخسغظت -

 .1408الُبٗت الشاهُت، , بحروث – ؤلاؾالمي

مجم٘ اإلال٪ ٞهض لُباٖت , بً جُمُتال  ,بُان جلبِـ الجهمُت في جإؾِـ بضٖهم ال٨المُت -

 , جد٤ُ٣ ظماٖت. 1426ألاولى،  الُبٗت, اإلاصخ٠ الكٍغ٠

 – صاع اإلاضوي ,كمـ الضًً ألانٟهاويل بُان املخخهغ قغح مسخهغ ابً الخاظب -

 .: دمحم مٓهغ ب٣ا, جد1406٤ُ٣الُبٗت ألاولى، , الؿٗىصًت

 - حرف التاء  -
ش ؤلاؾالم ووُٞاث اإلاكاَحر و  - المجاٍع الُبٗت , بحروث - صاع ال٨خاب الٗغبي, لظَبيل ألٖا

 .٤: ٖمغ ٖبض الؿالم الخضمغي ُد٣, ج 1413الشاهُت، 

, جد٤ُ٣: دمحم خؿً 1403الُبٗت ألاولى، , صمك٤ –صاع ال٨ٟغ , الخبهغة للكحراػي  -

 َُخى.

م٨خبت  ,بً ٞغخىن الُٗمغي , ال جبهغة الخ٩ام في ؤنى٫ ألا٢ًُت ومىاهج ألاخ٩ام -

تال٩لُ ٍغ  . 1406الُبٗت ألاولى، , اث ألاَػ

الخجضًض ألانىلي هدى نُاٚت ججضًضًت لٗلم ؤنى٫ ال٣ٟه, بٖضاص ظماعي بةقغاٝ  -

ؿىوي, صاع ال٩لمت, الُبٗت ألاولى,   .1436ؤخمض الَغ

غ ال٣ٗل الجضًض مً جٟؿحر ال٨خاب املجُض - غ اإلاٗجى الؿضًض وجىٍى غ  جدٍغ )الخدٍغ

غ  . 1984جىوـ,  -اقىع, الضاع الخىوؿُت لليكغ ملخمض الُاَغ بً ٖ (والخىٍى

 بحروث. -جدٟت ألاخىطي بكغح ظام٘ الترمظي للمباع٦ٟىعي, صاع ال٨خب الٗلمُت  -

ض قغح ظ - غة الخىخُض إلبغاَُم الباظىعي,جدٟت اإلاٍغ صمك٤, الُبٗت  –صاع البحروحي  َى

 , جد٤ُ٣: ٖبض الؿالم قىاع. 1422ألاولى, 
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ان لؤلبُاعي الخد٤ُ٣ والبُان في قغ  - ت, الُبٗت ألاولى ح البَر , وػاعة ألاو٢اٝ ال٣ٍُغ

 . جد٤ُ٣: ٖلي بً ٖبض الغخمً الجؼاثغي.1434

لخاجم باي, مجلت الىعي  الخد٤ُ٣ في مؿاثل ألانى٫ التي ازخل٠ الى٣ل ٞحها ًٖ مال٪ -

 .1432ؤلاؾالمي, الُبٗت ألاولى, 

ب الىىاوي  - ب الغاوي في قغح ج٣ٍغ يجال٫ الضًً ال جضٍع ٤: ؤبى ُد٣, جصاع َُبت ,لؿَُى

ابي  .٢خِبت هٓغ دمحم الٟاٍع

ب اإلاؿال٪ -  –ل٣اضخي ُٖاى بً مىسخى الُدهبي, مُبٗت ًٞالت ل جغجِب اإلاضاع٥ وج٣ٍغ

 , جد٤ُ٣ ظماٖت.اإلاٛغب

اى, الُبٗت ألاولى,  –البً جُمُت, م٨خبت اإلاٗاٝع الدؿُٗيُت  - , جد٤ُ٣: ص.  1420الٍغ

 دمحم بً ببغاَُم العجالن.

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

 ببغاَُم ألابُاعي.

م الُىفي الهغنغي، ل ُحن في قغح ألاعبٗحنالخٗ - ؿلُمان بً ٖبض ال٣ىي بً ٖبض ال٨ٍغ

ان   .1419ألاولى،  الُبٗت , بحروث –ماؾؿت الٍغ

الُبٗت الشاهُت , الىاقغ: صاع َُبت لليكغ والخىػَ٘ البً ٦شحر, جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم -

 .٤: ؾامي بً دمحم ؾالمتُد٣, ج1420

غ الاؾدىاص في جٟؿحر الا  - يل ظتهاصج٣ٍغ ت –صاع الضٖىة  ,جال٫ الضًً الؿَُى , الاؾ٨ىضٍع

 .1403ألاولى،  الُبٗت

غ والخدبحر -  .1403الُبٗت الشاهُت، , صاع ال٨خب الٗلمُت, ابً ؤمحر خاط الخ٣ٍغ

 . 1421الُبٗت ألاولى، , ثوبحر - صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ ,الجىػي البً جلبِـ ببلِـ -

 .مهغ -م٨خبت نبُذ ؿٗض الخٟخاػاوي, ُذ للىيالخٖلى الخلىٍذ  -

ج الٟغوٕ ٖلى ألانى٫  - الُبٗت , بحروث –ماؾؿت الغؾالت , ئلؾىىي ل 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,1387 اإلاٛغب، -ؤلاؾالمُت 
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 –لل٣اضخي ُٖاى, صاع ابً خؼم  الخيبحهاث اإلاؿخيبُت ٖلى ال٨خب اإلاضوهت واملخخلُت -

بض الىُٗم خمُتي.1432بحروث, الُبٗت ألاولى،   , جد٤ُ٣: دمحم الىز٤ُ، ٖو

, ظامٗت ؤم ٗاٝع بً مؿٟغ اإلاال٩يالخىظه اإلا٣انضي وؤزٍغ في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ل -

 .1435م٨ت,  –ال٣غي 

 , ظامٗت ؤم ال٣غي.لخلىلىفي قغح الخى٣ُذ الخىيُذ  -

 , خلُل بً بسخا١ الجىضي اإلاهغي ل الخىيُذ في قغح املخخهغ الٟغعي البً الخاظب -

اث وزضمت الترار ه للمسَُى  .1429الُبٗت ألاولى، , مغ٦ؼ هجُبٍى

غ -  .1351 ,مهغ – الخلبيمهُٟى البابي , صقاٍمحر باأل  جِؿحر الخدٍغ

م الغخمً في جٟؿحر ٦الم اإلاىان - ماؾؿت , ٗبض الغخمً بً هانغ الؿٗضيل جِؿحر ال٨ٍغ

د٤ُد٣, ج1420الُبٗت ألاولى , الغؾالت  .٤: ٖبض الغخمً بً مٗال اللٍى

 - الثاءحرف    -
ٗت ؤلاؾالمُت لٗابض الؿُٟاوي - م٨ت,  –ال٣غي  , ظامٗت ؤمالشباث والكمى٫ في الكَغ

1407. 

ظضة, الُبٗت  –, صاع اإلاجهاط لؤلمحر زمغ الشمام قغح ٚاًت ؤلاخ٩ام في آصاب الٟهم وؤلاٞهام -

 .1430ألاولى, 

 -حرف الجيم    -
ًله البً ٖبض البر, صاع ابً الجىػي  - الؿٗىصًت, الُبٗت ألاولى,  -ظام٘ بُان الٗلم ٞو

حري. ي, جد٤ُ٣: ؤب1414  ألاقبا٫ الَؼ

بحروث, الُبٗت الؿابٗت,  -الٗلىم والخ٨م البً عظب الخىبلي, ماؾؿت الغؾالت  ظام٘ -

 ببغاَُم باظـ.و , جد٤ُ٣: قُٗب ألاعهائوٍ 1417

, 1422الُبٗت ألاولى، , صاع ٖالم الٟىاثض لليكغ والخىػَ٘, ظام٘ اإلاؿاثل البً جُمُت -

غ قمـ  .جد٤ُ٣ : دمحم ٍٖؼ

ت ظالء الُٗىحن في مدا٦مت ألاخمضًً لىٗ -  –مان بً مدمىص آلالىسخي, اإلا٨خبت 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
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 -حرف الحاء    -
الُبٗت الشاهُت، , بحروث – صاع ال٨ٟغ, عص املخخاع ٖلى الضع املخخاعابً ٖابضًً خاقُت  -

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.

 –قُت الخىيُذ والخصخُذ إلاك٨الث ٦خاب الخى٣ُذ البً ٖاقىع, مُبٗت الجهًت خا -

 . 1341جىوـ, الُبٗت ألاولى 

ت خاقُت الضُّ  -  . 1426بحروث,  –ؾىقي ٖلى قغح ؤم البراَحن للؿىىسخي, اإلا٨خبت الٗهٍغ

ْعصًغ,  خاقُت الضؾىقي ٖلى الكغح ال٨بحر -  .صاع ال٨ٟغللضَّ

خُاب للىع٢اث )٢غة الٗحن(, اإلاُبٗت الخىوؿُت, الُبٗت خاقُت الؿىسخي ٖلى قغح ال -

 .1351الشالشت, 

ت  - ٍغ ا ألاههاعي, اإلا٨خبت ألاَػ خاقُت الكُش دمحم ٖلِل ٖلى اإلاُل٘ قغح بٌؿاٚىجي لؼ٦ٍغ

 للترار.

-  
َ
 للضعصًغ, مُبٗت مهُٟى البابي الخلبي وؤوالصٍ. ٍضةغِ خاقُت الهاوي ٖلى قغح الخ

الؿلم للملىي, مُبٗت البابي الخلبي بمهغ, الُبٗت الشاهُت, خاقُت الهبان ٖلى قغح  -

1357 . 

 .صاع ال٨خب الٗلمُت, خاقُت الُٗاع ٖلى قغح الجال٫ املخلي ٖلى ظم٘ الجىام٘ -

,  1426ألاولى،  الُبٗت, بحروث – صاع الجُل, لكاٍ ولي هللا الضَلىي لحجت هللا البالٛت  -

 .٤: الؿُض ؾاب٤ُد٣ج

جىوـ, الُبٗت  –, اإلاُبٗت الخىوؿُت اص ملخمض الهالر بً مغاصضَّ ؤة الَخ ضاص ٖلى امغ الِخ  -

 ألاولى.

ا ألاههاعي, صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ  - ٟاث الض٣ُ٢ت لؼ٦ٍغ بحروث,  -الخضوص ألاه٣ُت والخٍٗغ

 , جد٤ُ٣: ص. ماػن اإلاباع1411.٥الُبٗت ألاولى، 

 م.2005ؤ٦خىبغ  جهًت مهغ, الُبٗت الؿابٗت,صاع الخ٤ اإلاغ ملخمض الٛؼالي,  -

 , م٨خبت الؿىت.ألخمض قا٦غ خ٨م الجاَلُت -
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 -حرف الدال    -
ٗت لُىؾ٠ ال٣غياوي  -  .صعاؾت في ٣ٞه م٣انض الكَغ

ظامٗت ؤلامام دمحم بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت، الُبٗت:  ,بً جُمُتال  صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل -

 .جد٤ُ٣: الض٦خىع دمحم عقاص ؾالم,  1411الشاهُت، 

مجلـ صاثغة اإلاٗاٝع البً حجغ الٗؿ٣الوي,  مىت في ؤُٖان اإلااثت الشامىتالضعع ال٩ا -

 .1392الُبٗت الشاهُت، , الهىض ,باصآُضع خ -الٗشماهُت 

 . 1421الُبٗت ألاولى، , بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت , ؤلخمض ه٨غي لصؾخىع الٗلماء  -

روث, الُبٗت ألاولى, بح –لجما٫ الضًً ال٣اؾمي, صاع ال٨خب الٗلمُت  صالثل الخىخُض -

1405 . 

اى الهالخحن - ت للُباٖت واليكغ , بً ٖالنال  صلُل الٟالخحن لُغ١ ٍع صاع اإلاٗٞغ

 .زلُل مإمىن قُدا, جد٤ُ٣:  1425الُبٗت الغابٗت، , بحروث – والخىػَ٘

ت ؤُٖان ٖلماء اإلاظَب -  بً ٞغخىن، صاع الترار للُب٘ واليكغال  الضًباط اإلاظَب في مٗٞغ

 .جد٤ُ٣ وحٗل٤ُ: دمحم ألاخمضي ؤبى الىىع  ,ال٣اَغة –

ٗت - ملخمض ٖابض الجابغي, مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت,  الضًً والضولت وجُب٤ُ الكَغ

 .1996الُبٗت ألاولى, 

 -حرف الذال    -
٤: زالض ُد٣, ج  1418 , الُبٗت ألاولى, صاع ال٨خاب الٗغبي, الجىػي البً طم الهىي  -

 .الٗلمي

اى –م٨خبت الٗب٩ُان , بً عظب الخىبليال  ابلتطًل َب٣اث الخى - الُبٗت ألاولى، , الٍغ

 .٤: ص ٖبض الغخمً بً ؾلُمان الٗشُمحنُد٣, ج 1425

 -حرف الراء    -
 ال٣اَغة. –, صاع ابً جُمُت لكى٣ُُيخمض ألامحن الى بِذ هللا الخغام ملبالدج  تعخل -

الُبٗت , صمك٤ –إمىن للترار صاع اإلا, ٗلي ال٣اعي ل الغص ٖلى ال٣اثلحن بىخضة الىظىص -

 .٤: ٖلي عيا بً ٖبض هللا بً ٖلي عياُد٣, ج 1415ألاولى، 

ي الغص ٖلى مً ؤزلض بلى آلاعى وظهل ؤن الاظتهاص في ٧ل ٖهغ ٞغى - , م٨خبت للؿَُى

 ال٣اَغة. –الش٣اٞت الضًيُت 
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هان البً الغص ٖلى اإلاى٣ُُحن اإلاؿمى ؤًًا ههُدت ؤَل ؤلاًمان في الغص ٖلى مى٤ُ الُى  -

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، 

 .٤: بخؿان ٖباؽُد٣, جاإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغعؾاثل ابً خؼم,  -

 بحروث, جد٤ُ٣ وقغح: ؤخمض دمحم قا٦غ. -لغؾالت للكاٞعي, صاع ال٨خب الٗلمُت ا -

 –عؾالت الخىخُض ملخمض ٖبضٍ م٘ حٗل٣ُاث دمحم عقُض عيا, ٦خاب الش٣اٞت الجضًضة  -

 الهُئت الٗامت ل٣هىع الش٣اٞت.

اث ؤلاؾالمُت للخاعر بً ؤؾض املخاؾبي,  عؾالت اإلاؿترقضًً - , خلب –م٨خب اإلاُبٖى

 .٤: ٖبض الٟخاح ؤبى ٚضةُد٣, ج 1391الشاهُت،  تالُبٗ

٘ الخاظب ًٖ مسخهغ ابً الخاظب - , بحروث –ٖالم ال٨خب , خاط الضًً الؿب٩يل ٞع

 .٤: ٖلي دمحم مٗىى، ٖاص٫ ؤخمض ٖبض اإلاىظىصُد٣, ج 1419الُبٗت ألاولى، 

 .بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت , بً ٢ُم الجىػٍتال الغوح  -

صاع ٖالم الٟىاثض , الُمجيبً الىػٍغ لظب ًٖ ؾىت ؤبي ال٣اؾم ملسو هيلع هللا ىلص ال الغوى الباؾم في ا -

 .ٖلي بً دمحم الٗمغان, جد٤ُ٣: لليكغ والخىػَ٘

ت اإلاكخا٢حن -  . 1412بحروث ،  -صاع ال٨خب الٗلمُت البً ال٣ُم,  عويت املخبحن وهَؼ

غ البً ٢ضامت اإلا٣ضسخي,  عويت الىاْغ - ِْ ىا
ُ
ت اإلا انماؾؿوُظىَّ الُبٗت الشاهُت , ت الٍغ

1423 . 

 -حرف السين    -
م٨خبت , خمض بً بؾماُٖل ألامحر الهىٗاوي, ملاإلاىنلت بلى بلٙى اإلاغام ؾبل الؿالم -

 . 1379 ,الُبٗت الغابٗت, مهُٟى البابي الخلبي

, جد٤ُ٣: دمحم املخخاع بً  1423ؾالؾل الظَب لبضع الضًً الؼع٦صخي, الُبٗت الشاهُت,  -

 محن الكى٣ُُي.دمحم ألا 

اى. -الؿلؿلت الصخُدت ملخمض هانغ الضًً ألالباوي, م٨خبت اإلاٗاٝع  -  الٍغ

 ظماٖت٤ ُد٣, ج 1405الُبٗت الشالشت، , ماؾؿت الغؾالت, لظَبيل ؾحر ؤٖالم الىبالء -

 .بةقغاٝ الكُش قُٗب ألاعهائوٍ
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, جغظمت 1991ؾ٩ُىلىظُت الجماَحر لٛىؾخاٝ لىبىن, صاع الؿاقي, الُبٗت ألاولى  -

 وج٣ضًم: َاقم نالر.

اع للكى٧اوي, صاع ابً خؼم -  .الُبٗت ألاولى, الؿُل الجغاع اإلاخض٤ٞ ٖلى خضاث٤ ألاَػ

 -حرف الشين    -
 – صاع ال٨خب الٗلمُت, خمض ابً ؾالم مسلٝىمل شجغة الىىع الؼ٦ُت في َب٣اث اإلاال٨ُت -

 .1424الُبٗت ألاولى، , لبىان

غة في الخىخُض لله - صمك٤, الُبٗت الشاهُت, جد٤ُ٣: ص.  –اوي, صاع ابً ٦شحر قغح الجَى

 ٖبض الٟخاح البزم.

اى –م٨خبت الغقض , قغح صخُذ البساعي البً بُا٫ -  .1423الشاهُت،  الُبٗت, الٍغ

 .1392بحروث, الُبٗت الشاهُت،  -قغح صخُذ مؿلم للىىوي, صاع بخُاء الترار الٗغبي  -

 . 1424قُه, صاع ال٨خب الٗلمُت, الُبٗت ألاولى, م٘ خىا قغح الًٗض ٖلى ابً الخاظب -

ت , بً جُمُتال  قغح ال٣ُٗضة ألانٟهاهُت - ,  1425 ,الُبٗت ألاولى, بحروث -اإلا٨خبت الٗهٍغ

اى ألاخمضُد٣ج  .٤: دمحم بً ٍع

اى,  -قغح ال٩ى٦ب اإلاىحر للٟخىحي, م٨خبت الٗب٩ُان  - , جد٤ُ٣: ص. دمحم الؼخُلي, 1413الٍغ

ه خماصو   .ص. هٍؼ

, ماؾؿت الغؾالت, ؾلُمان بً ٖبض ال٣ىي ىجم الضًً الُىفي ل قغح مسخهغ الغويت -

 .٤ : ٖبض هللا بً ٖبض املخؿً التر٧يُد٣, ج 1407ألاولى ،  الُبٗت

, 1419بحروث, الُبٗت الشاهُت,  –قغح اإلا٣انض لؿٗض الضًً الخٟخاػاوي, ٖالم ال٨خب  -

 جد٤ُ٣: ص. ٖبض الغخمً ٖمحرة.

تالبً ال٣ُم,  ل في مؿاثل ال٣ًاء وال٣ضع والخ٨مت والخٗلُلقٟاء الٗلُ -  – صاع اإلاٗٞغ

 .1398 ,بحروث

, بٛضاص –مُبٗت ؤلاعقاص , لٛؼاليل قٟاء الٛلُل في بُان الكبه واملخُل ومؿال٪ الخٗلُل -

 خمض ال٨بِسخي. :, جد1390٤ُ٣الُبٗت ألاولى، 

, لٟغ٢ان للضعاؾاث ؤلاؾالمُتمغ٦ؼ اللمال ٖلي ال٣اعي,  قم الٗىاعى في طم الغواٌٞ -

 .1425الُبٗت ألاولى، 
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 -حرف الصاد    -
اى, الُبٗت  -الهىا٤ٖ اإلاغؾلت ٖلى الجهمُت واإلاُٗلت البً ال٣ُم, صاع الٗانمت  - الٍغ

 , جد٤ُ٣: ص. ٖلي بً دمحم الضزُل هللا.1418الشالشت، 

: خؿً , جد1425٤ُ٣, الُبٗت ألاولى, صمك٤ –صاع ال٣لم , الجىػي البً نُض الخاَغ -

ضان  .اإلاؿاحي ؾٍى

 -حرف الضاد    -
الُبٗت  ,بحروث – صاع الٛغب ؤلاؾالمي, بً عقض الخُٟضال الًغوعي في ؤنى٫ ال٣ٟه  -

 .جد٤ُ٣: ظما٫ الضًً الٗلىي , م1994ألاولى، 

ي, ماؾؿت الغؾالت. يىابِ اإلاهلخت -  ملخمض ؾُٗض عمًان البَى

 -حرف الطاء    -
ت َب٣اث الخىابلت البً ؤبي  -  بحروث, جد٤ُ٣: دمحم خامض ال٣ٟي. -ٌٗلى, صاع اإلاٗٞغ

بحروث, جد٤ُ٣: ٖبض الخُٟٔ  –َب٣اث الكاُٞٗت البً ٦شحر, صاع اإلاضاع ؤلاؾالمي  -

 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 –صاع ال٨خب الٗلمُت , َب٣اث الهٞى

ب  - ب في قغح الخ٣ٍغ ً الضًً ٖبض الغخُم بً  يؤب للخاٞٔ الٗغاقيَغح الخثًر الًٟل ٍػ

خُاء الترار صاع ب, ابً الٗغاقي ؤخمض بً ٖبض الغخُم ؤبى ػعٖت ولي الضًًولضٍ ؤ٦مله , و الخؿحن

 بحروث. - الٗغبي

 -حرف العين    -
في جًُٟل الخ٤ ٖلى آلاباء واإلاكاًش لهالر بً مهضي اإلا٣بلي, الُبٗت  الٗلم الكامش -

 . 1328ألاولى بمهغ, 

صمك٤, الُبٗت  –ملخمض ؾُٗض الباوي, صاع ال٣اصعي  ٖمضة الخد٤ُ٣ في الخ٣لُض والخل٤ُٟ -

 .1418الشاهُت, 

 –صاع بخُاء الترار الٗغبي ي, بضع الضًً الُٗجل خُذ البساعي ٖمضة ال٣اعي قغح ص -

 .بحروث
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 . 1424ألبي ٖبض هللا اإلا٣غي, صاع ال٨خب الٗلمُت, الُبٗت ألاولى,  ٖمل مً َب إلاً خب -

ال٣اَغة, جد٤ُ٣: ٖماع  –الٗىانم مً ال٣ىانم ألبي ب٨غ ابً الٗغبي, م٨خبت صاع الترار  -

 الُالبي.

 -جن ؤبي صاوص لكمـ الخ٤ الُٗٓم آباصي, صاع ال٨خب الٗلمُت ٖىن اإلاٗبىص قغح ؾ -

 . 1415بحروث, الُبٗت الشاهُت، 

 –حرف الغين    -
 الُبٗت, صاع ال٨خب الٗلمُت ,لخمىي ل ٚمؼ ُٖىن البهاثغ في قغح ألاقباٍ والىٓاثغ -

 .1405ألاولى، 

اع الضٖىة, الُبٗت , صإلمام الخغمحن الجىٍجي) الُٛاسي (  ُٚار ألامم في الخُار الٓلم -

 الشالشت, جد٤ُ٣: ص. مهُٟى خلمي و ص. ٞااص ٖبض اإلاىٗم ؤخمض.

, ىلي الضًً ؤبي ػعٖت ؤخمض بً ٖبض الغخُم الٗغاقيل الُٛض الهام٘ قغح ظم٘ الجىام٘ -

 .1425ألاولى،  الُبٗت, صاع ال٨خب الٗلمُت

 -حرف الف اء    -
 .صاع ال٨ٟغ, بً حجغ الهُخميال  الٟخاوي الخضًصُت -

 . 1408ألاولى،  الُبٗت, صاع ال٨خب الٗلمُت, البً 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

 . 1355مهغ,  -ٞخذ الٟٛاع بكغح اإلاىاع البً هجُم, َبٗت مهُٟى البابي الخلبي  -

, جد٤ُ٣: ص. دمحم ؤخمض ؾغاط 1421 ,ولىالُبٗت ألا  ال٣اَغة, -الٟغو١ لل٣غافي, صاع الؿالم  -

 و ص. ٖلي ظمٗت.

بصعاع الكغو١ ٖلى ؤهىاع الٟغو١, ومٗهما الٟغو١ لل٣غافي, ومٗه خاقُت ابً الكاٍ  =

 ٖالم ال٨خب., تهظًب الٟغو١ وال٣ىاٖض الؿيُت في ألاؾغاع ال٣ٟهُت ملخمض بً ٖلي بً خؿحن

َهل في اإلالل وألاَىاء والىدل البً خؼم, م - ِٟ  ال٣اَغة. -٨خبت الخاهجي ال
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 – الىاقغ: م٨خبت صاع البُان, بً جُمُتال  الٟغ٢ان بحن ؤولُاء الغخمً وؤولُاء الكُُان -

 .٤: ٖبض ال٣اصع ألاعهائوٍُد٣, ج 1405, صمك٤

ذ –ماؾؿت صاع ال٨خب الش٣اُٞت , للٛؼالي ًٞاثذ الباَىُت -  .ال٩ٍى

 .جاؾغ ٖىصةل٣ٞه اإلا٣انض  -

الؿٗىصًت, الُبٗت الشاهُت،  –خُُب البٛضاصي, صاع ابً الجىػي لل ال٣ُٟه واإلاخ٣ٟه -

 , جد٤ُ٣: ؤبى ٖبض الغخمً ٖاص٫ بً ًىؾ٠ الٛغاػي. 1421

ش ال٣ٟه ؤلاؾالمي -  -صاع ال٨خب الٗلمُت , خمض الدجىي الٟاسخيمل ال٨ٟغ الؿامي في جاٍع

 . 1416 ,الُبٗت: ألاولى, بحروث

ؼ بً ٖبض الؿالم الضًً ٗؼل الٟىاثض في ازخهاع اإلا٣انض -  –صاع ال٨ٟغ , ٖبض الٍٗؼ

 .1416ألاولى،  الُبٗت, صمك٤

وػاعة ألاو٢اٝ والكاون , للبل٣ُجي ٖلى ٢ىاٖض ابً ٖبض الؿالمالٟىاثض الجؿام  -

 .1434ألاولى،  الُبٗت, ٢ُغ – ؤلاؾالمُت

 –صاع ال٨خب الٗلمُت ملخمض ؤهىع قاٍ ال٨كمحري,  ٌُٞ الباعي ٖلى صخُذ البساعي  -

 . 1426الُبٗت ألاولى، , وثبحر

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  ,٣ٌٗىب الٟحروػآباصي جض الضًً دمحم بًمل ال٣امىؽ املخُِ -

 . 1426الُبٗت الشامىت، 

ل لل٣اضخي  - , ةظض – تصاع ال٣بلت للش٣اٞت ؤلاؾالمُ, ب٨غ بً الٗغبي يؤب٢اهىن الخإٍو

 .لُماويجد٤ُ٣: دمحم الؿ, 1406الُبٗت ألاولى، 

مٗاويبي اإلآٟغ ابً ا٢ىاَ٘ ألاصلت أل - , جد٤ُ٣  1419ولى, , م٨خبت الخىبت, الُبٗت ألا لؿَّ

 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
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 . 1424صمك٤, الُبٗت ألاولى,  –, صاع البحروحي ػعو١ خمض ٢ىاٖض الخهٝى أل  -

, صمك٤ –صاع ال٨ٟغ , الؼخُليخمض مل ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت وجُب٣ُاتها في اإلاظاَب ألاعبٗت -

 .1427ألاولى،  الُبٗت

, 1375ال٣اَغة،  -ال٣ىاٖض والٟىاثض ألانىلُت البً اللخام, مُبٗت الؿىت املخمضًت  -

 جد٤ُ٣: دمحم خامض ال٣ٟي.

 -حرف الكاف    -
ى مك٩اة اإلاهابُذ للُُبي, م٨خبت هؼاع مهُٟى ال٩اق٠ ًٖ خ٣اث٤ الؿجن قغح ٖل -

 ., جد٤ُ٣: ص. ٖبض الخمُض َىضاوي  1417م٨ت اإلا٨غمت, الُبٗت ألاولى،  -الباػ 

 الُبٗت, بحروث –م٨خبت لبىان هاقغون للتهاهىي,  ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن والٗلىم -

 .جد٤ُ٣: ص. ٖلي صخغوط,  م1996 ,ألاولى

ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغو بً ؤخمض  يبأل ًلال٨كاٝ ًٖ خ٣اث٤ ٚىامٌ الخجز  -

 . 1407 ,الُبٗت الشالشت, بحروث –صاع ال٨خاب الٗغبي  ,الؼمسكغي 

ؼ ل ٦ك٠ ألاؾغاع قغح ؤنى٫ البزصوي  -  .صاع ال٨خاب ؤلاؾالمي, البساعي الخىٟيٗبض الٍٗؼ

 . 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    -
جي، ٖالم ال٨خب إلمام الخغمحن  إلا٘ ألاصلت في ٢ىاٖض ٣ٖاثض ؤَل الؿىت والجماٖت -  –الجٍى

 .مىص٤: ٞى٢ُت خؿحن مدُد٣, ج1407الُبٗت الشاهُت، , لبىان

 -حرف الميم    -
 –م٨خبت ؤلاًمان، اإلاىهىعة , الىضوي الخؿً  يبألماطا زؿغ الٗالم باهدُاٍ اإلاؿلمحن  -

 .مهغ

ىُت لل٨خاب, ٗبض الخمُض دمحم بً باصٌـل مباصت ألانى٫  -   الُبٗت الشاهُت،, الكغ٦ت الَى

 .ٖماع الُالبي, جد٤ُ٣: 1988

اى.مجمٕى الٟخاوي البً جُمُت, ظم٘ وجغجِب ٖبض  -  الغخمً بً دمحم بً ٢اؾم, َبٗت الٍغ
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ت عؾاثل الخاٞٔ ابً عظب الخىبلي, الٟاعو١ الخضًشت للُباٖت واليكغ, جد٤ُ٣:  - مجمٖى

 ؤبي مهٗب َلٗذ بً ٞااص الخلىاوي.

ل -  ,الُبٗت ألاولى, بحروث – تصاع ال٨خب الٗلمُ ,جما٫ الضًً ال٣اؾميل مداؾً الخإٍو

 .لؿىص: دمحم باؾل ُٖىن ا, جد٤ُ٣ 1418

 .1999جىوـ,  –مدايغاث ملخمض الٟايل ابً ٖاقىع, مغ٦ؼ اليكغ الجامعي  -

ألاعصن, الُبٗت ألاولى،  -املخهى٫ في ؤنى٫ ال٣ٟه ألبي ب٨غ ابً الٗغبي, صاع البُاع١  -

 , جد٤ُ٣: خؿحن ٖلي الُضعي.1420

 –ُت املخهى٫ في ٖلم ألانى٫ للٟسغ الغاػي, ظامٗت ؤلامام دمحم بً ؾٗىص ؤلاؾالم -

اى  , جد٤ُ٣: َه ظابغ ُٞاى الٗلىاوي.1400الُبٗت ألاولى، , الٍغ

, الُبٗت صمك٤ –مسخاع الصخاح ملخمض بً ؤبي ب٨غ الغاػي, صاع الٗلىم ؤلاوؿاهُت  -

 . 1409الشالشت, 

 –م٨خبت الصخىة ؤلاؾالمُت  ,بي قامت اإلا٣ضسخيأل مسخهغ اإلاامل في الغص بلى ألامغ ألاو٫  -

ذ  .نالح الضًً م٣بى٫ ؤخمض٤ُ: , جد1403٣, ال٩ٍى

 –مضاعط الؿال٨حن بحن مىاػ٫ بًا٥ وٗبض وبًا٥ وؿخٗحن البً ال٣ُم, صاع ال٨خاب الٗغبي  -

 , جد٤ُ٣: دمحم خامض ال٣ٟي.1393بحروث, الُبٗت الشاهُت، 

 .1418صمك٤, الُبٗت ألاولى  –, صاع ال٣لم اإلاضزل ال٣ٟهي الٗام إلاهُٟى الؼع٢ا -

ذ –صاع الخلٟاء لل٨خاب ؤلاؾالمي , ب٨غ البحه٣ي يبأل ال٨بري اإلاضزل بلى الؿجن  - , ال٩ٍى

ٓميجد٤ُ٣:   .دمحم يُاء الغخمً ألٖا

, ألاولى, الُبٗت م٨ت - صاع ٖالم الٟىاثضمظ٦غة ؤنى٫ ال٣ٟه ملخمض ألامحن الكى٣ُُي,  -

1426. 

ت ألاولى، الُبٗ, بحروث - صاع ال٨ٟغ, ٗلي ال٣اعي ل مغ٢اة اإلاٟاجُذ قغح مك٩اة اإلاهابُذ -

1422 . 

, 1413بحروث, الُبٗت ألاولى،  -اإلاؿخهٟى في ألانى٫ للٛؼالي, صاع ال٨خب الٗلمُت  -

 جد٤ُ٣: دمحم ٖبض الؿالم ٖبض الكافي.

 بحروث. -اإلاهباح اإلاىحر للُٟىمي, اإلا٨خبت الٗلمُت  -

ل في جٟؿحر ال٣غآن  - لليكغ صاع َُبت  ,دمحم الخؿحن بً مؿٗىص البٛىي  يبألمٗالم الخجًز

 , جد٤ُ٣ ظماٖت. 1417الُبٗت الغابٗت، , والخىػَ٘
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 . 1351خلب, الُبٗت ألاولى,  –لمُت مٗالم الؿجن ألبي ؾلُمان الخُابي, اإلاُبٗت الٗ -

, بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت , الخؿحن البهغي اإلاٗتزلي يبألاإلاٗخمض في ؤنى٫ ال٣ٟه  -

 .: زلُل اإلاِـ, جد1403٤ُ٣الُبٗت ألاولى، 

 لخ٣ي الضًً الؿب٩ي. جى ٢ى٫ ؤلامام اإلاُلبي بطا صر الخضًض ٞهى مظَبيمٗ -

اب لل٣اضخي اإلاٗىهت ٖلى مظَب ٖالم اإلاضًىت  - اإلا٨خبت , البٛضاصي اإلاال٩يٖبض الَى

ت، مهُٟى ؤخمض الباػ   .: خمِل ٖبض الخ٤, جد٤ُ٣م٨ت اإلا٨غمت -الخجاٍع

 . 1405لى, بحروث, الُبٗت ألاو  -اإلاٛجي البً ٢ضامت, صاع ال٨ٟغ  -

ت, الُبٗت  - جي, اإلاُبٗت اإلاهٍغ مُٛض الخل٤ في جغظُذ ال٣ى٫ الخ٤ إلمام الخغمحن الجٍى

 .1352ألاولى, 

يل مٟخاح الجىت في الاخخجاط بالؿىت - اإلاضًىت  - الجامٗت ؤلاؾالمُت, جال٫ الضًً الؿَُى

 . 1409الُبٗت الشالشت، , اإلاىىعة

 .بحروث –ل٨خب الٗلمُت صاع االبً ال٣ُم,  مٟخاح صاع الؿٗاصة -

 .املجمٍ٘ , مٟخاح صاع الؿٗاصة= 

اث الٗلىم - ألخمض بً مهضفى الكهحر  مٟخاح الؿٗاصة ومهباح الؿُاصة في مىيٖى

 .1405لبىان, الُبٗت ألاولى,  –بُاف ٦بري ػاصٍ, صاع ال٨خب الٗلمُت 

بي, صاع ال٩لم  اإلاٟهم إلاا ؤق٩ل مً جلخُو ٦خاب مؿلم - الُُب وصاع ألبي الٗباؽ ال٣َغ

 , خ٣٣ه ظماٖت.1417صمك٤, الُبٗت ألاولى,  –ابً ٦شحر 

اًت  - ؼ بً ٖبض الؿالم ٗؼلم٣انض الٖغ  الُبٗت, صمك٤ –صاع ال٨ٟغ , الضًً ٖبض الٍٗؼ

 .1416ألاولى، 

ٗت ؤلاؾالمُت البً ٖاقىع,  - , وػاعة ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت، ٢ُغم٣انض الكَغ

 .الخىظت دمحم الخبِب ابً, جد٤ُ٣: 1425

ٗت ؤلاؾالمُت وم٩اعمها لٗال٫ الٟاسخي, صاع الٛغب ؤلاؾالمي, الُبٗت  - م٣انض الكَغ

 .1993الخامؿت, 

 مهغ. –, اإلا٨خبت الخى٢ُُٟت م٣االث ال٩ىزغي  -

 .1421بحروث,  -م٣ضمت ابً زلضون, صاع ال٨ٟغ  -

ت ؤهىإ ٖلىم الخضًض)  م٣ضمت ابً الهالح -  -صاع ال٨ٟغ, ابً الهالح ٖمغو ي ب( أل مٗٞغ

 .٤: هىع الضًً ٖترُد٣, ج 1406, بحروث –ؾىعٍا، صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ 
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, صاع مً ُٞهل الخٟغ٢ت بلى ٞهل اإلا٣ا٫, ؤًً َى ال٨ٟغ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ملخمض ؤع٧ىن  -

 الؿاقي, جغظمت وحٗل٤ُ: َاقم نالر.

ٍذ, الُبٗت ال٩ى  -اإلاىشىع في ال٣ىاٖض للؼع٦صخي, وػاعة ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت  -

 , جد٤ُ٣: ص. جِؿحر ٞاث٤ ؤخمض مدمىص.1405الشاهُت، 

الُبٗت الشالشت،  ,صمك٤ –صاع ال٨ٟغ  ,خامض الٛؼالي يبأل اإلاىسى٫ مً حٗل٣ُاث ألانى٫  -

 .دمحم خؿً َُخى, جد٤ُ٣: 1419

ت  - ٍغ ال٣اَغة, الُبٗت  –مىا٢ب ؤلامام الكاٞعي لٟسغ الضًً الغاػي, م٨خبت ال٩لُاث ألاَػ

 .1406ى, ألاول

 .1390ألاولى،  الُبٗت, ال٣اَغة –م٨خبت صاع الترار  ,مىا٢ب الكاٞعي للبحه٣ي -

بحروث, الُبٗت  –, صاع البكاثغ ؤلاؾالمُت مى٘ اإلاىاو٘ ًٖ ظم٘ الجىام٘ البً الؿب٩ي -

 , جد٤ُ٣: ؾُٗض بً ٖلي دمحم الخمحري.1420ألاولى, 

ت في ه٣ٌ ٦الم الكُٗت ال٣ضع  - ظامٗت ؤلامام دمحم بً , بً جُمُتال  ٍتمجهاط الؿىت الىبٍى

 .: دمحم عقاص ؾالم, جد1406٤ُ٣الُبٗت ألاولى، , ؾٗىص ؤلاؾالمُت

خباع بظ٦غ الخُِ وآلازاع - ؼي ل اإلاىأٖ والٖا , بحروث – صاع ال٨خب الٗلمُت, لم٣ٍغ

 . 1418الُبٗت ألاولى، 

: مكهىع بً خؿً آ٫ ٤ُد٣, ج 1417 ,الُبٗت ألاولى, صاع ابً ٖٟان ,لكاَبيل اإلاىا٣ٞاث -

 .ؾلمان

ُٖجي اإلاال٩يل مىاَب الجلُل في قغح مسخهغ زلُل - الُبٗت , صاع ال٨ٟغ, لخُاب الغُّ

 .1412الشالشت، 

ما٫ - ت ألٖا  .1431ال٩املت لئلمام دمحم الخًغ خؿحن, صاع الىىاصع, الُبٗت ألاولى,  مىؾٖى

دُت - ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى ذ, َبٗت  بنضاع وػاعة ألاو٢اٝ والكاون ,اإلاىؾٖى ؤلاؾالمُت بال٩ٍى

ذ, الُبٗت الشاهُت,  -طاث الؿالؾل   . 1404ال٩ٍى

اب الكٗغاوي, ٖالم ال٨خب, الُبٗت ألاولى,  - , جد٤ُ٣: ٖبض الغخمً 1409اإلاحزان لٗبض الَى

 ٖمحرة.

 -حرف النون    -
بحروث, الُبٗت  –, صاع ابً خؼم هثر الىعوص ٖلى مغاقي الؿٗىص ملخمض ألامحن الكى٣ُُي -

 , جد٤ُ٣ وب٦ما٫: ص. دمحم ولض ؾُضي ولض خبِب الكى٣ُُي. 1423لشالشت, ا
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 ٖلى مغاقي الؿٗىص لؿُضي ٖبض هللا بً ببغاَُم الٗلىي الكى٣ُُي. وكغ البىىص -

ٗت بحن قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت وظمهىع ألانىلُحن لٗبضالغخمً  - ت م٣انض الكَغ هٍٓغ

 م.2000, ظامٗت ال٣اَغة, ال٣غياوي 

ت اإلا - ؿىويأل  ٣انض ٖىض ؤلامام الكاَبيهٍٓغ , الضاع الٗاإلاُت لل٨خاب ؤلاؾالمي, خمض الَغ

 .1412 ,الُبٗت الشاهُت

 .ال٣اَغة - خاب ؤلاؾالميللب٣اعي, صاع ال٨ هٓم الضعع في جىاؾب آلاًاث والؿىع  -

, 1416هٟاجـ ألانى٫ في قغح املخهى٫ لل٣غافي, م٨خبت هؼاع الباػ, الُبٗت ألاولى,  -

 ٖلي دمحم مٗىى.و اص٫ ؤخمض ٖبض اإلاىظىص, جد٤ُ٣: ٖ

, صاع ه٣ٌ ٦خاب ؤلاؾالم وؤنى٫ الخ٨م ملخمض الخًغ خؿحن بٗىاًت دمحم ٖماعة -

 .1410ال٣اَغة,  –الكغو١ 

ى٫ في قغح مجهاط - بحروث,  -الىنى٫ بلى ٖلم ألانى٫ للبًُاوي, صاع ابً خؼم  جهاًت الؿُّ

  بؾماُٖل., جد٤ُ٣: ص. قٗبان دمحم 1420الُبٗت ألاولى, 

اع  -  .1413ألاولى،  الُبٗت, مهغ – صاع الخضًض, لكى٧اويلهُل ألاَو

 -حرف الواو    -
٘ ؤلاؾالمي ملخمض خؿً َُخى, ماؾؿت الغؾالت  - بحروث,  -الىظحز في ؤنى٫ الدكَغ

 . 1410الُبٗت الشالشت, 

ُان البً زل٩ان, صاع ناصع  - ُاث ألٖا  م, جد٤ُ٣: بخؿان ٖباؽ.1971بحروث,  -ٞو
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 115 ................................................................................... طم بًشاع هٓغ ال٣ٗل ٖلى آزاع الىبي ملسو هيلع هللا ىلص

 116 ............................................................................ الغؤي بطا ٖاعى الؿىت ٞهى بضٖت وياللت

ا ألاَىاُء والكهىاث َع ٣ّضِ
ُ
ٗت لم جتر٥ْ ؤمَغ اإلاهالر واإلاٟاؾض ُؾًضي ج  117 ........................... الكَغ
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 لِـ ٢اثال بصبىث الخ٨م بمجغص اإلاهلخت اإلاهالر اإلاغؾلتال٣اثل ب

 118 ................................................................................... خت اإلاؿدِىضة بلى ؤنٍل قغعيبل باإلاهل

 ب ٢ى٫ ابً جُمُت:
ُّ
ِ

َ
٢ 
ً
ٗت ال ُتهِمُل مهلخت  119 ................................................................. ن الكَغ

  مغاؾم٢ى٫ الٛؼالي: بن 
 
ت  119.............................................  لجمُ٘ اإلاهالر ومٛؼاَا الكٕغ خاٍو

 120 ........................................................................................................................ بق٩ا٫  وظىاُبه

ُل ٢ى٫ ألابُاعي:   125.........  ال ًدىاهى ٠ُ٦ ًىضعط جدذ اإلاخىاهي؟ ٦الم  ال خانَل لهبإن ما  التهٍى

 
 
 126 ...........................................................................................  حٗالىهلل ًٖ خ٨ٍم  ال جسلى وا٢ٗت

 
ُّ
م لها بإخِض زمؿت ؤخ٩امؤٞٗا٫ اإلا٩لٟحن ٧ل

َ
د٨ ًُ  127..................................................  ها ال ُبضَّ ؤن 

 128 .................................................................................................................................. آًت وهٓغ

ٗت  130 ............................................................................................................ الؿُاؾت مً الكَغ

  :ال٣ٟهُ ٢ى٫ الُىفي: 
 
ُت ؾُاؾت  130 ...................................................................................... قٖغ

ٗت ؾُاؾت بلهُت٢ى٫ ابً الجىػي: بن   131........................................................ ................. الكَغ

  ؤن ٣ً٘ في ؾُاؾِت  دا٫  ُم 
َ
 129.......................................  اط مٗه بلى ؾُاؾت الخل٤ًدخ ل  ؤلاله زل

جي: ى ٢ ًَ ٫ الجٍى  بَمداؾىهبْ يؿل ًٖ يَ بهما 
ْ
ِدِ ًُ  131........... ........................... ِ الكٕغ َمً لم 

اصة وال الى٣هانبن ٫ الكاَبي: ى ٢ ٗت ظاءث ٧املت ال جدخمل الٍؼ  135..............................  الكَغ

 ل٣اثٍل ٢ىال؟٢ى٫ ابً ٣ُٖل: 
ُ
ٗت ل ؤْب٣َِذ الكَغ  136 .................................................................. َو

ان ال ًخُغ١ بلحهما جسهُو ت الىبي ملسو هيلع هللا ىلصعؾال  137 ............................................ ٖمىمان مدْٟى

ٗت ال صلَُل عاجخت ؤو زالهت ٞغُى مهلخٍت   ٖلحها مً الكَغ

 138................ .................................................................................. بهما َى مً ٞغى ما ال ٩ًىن 

 139 ......................................................................................... اإلاهلخت لِؿذ ؤنال ٢اثما بغؤؾه

  ا٫ اإلاؿخهلخحن بٛحر َضي مً الىحيخ

 141 ................................................................ ٦دا٫ ؤَل الغؤي اإلاظمىم ٖلى ؤلؿىت ؤثمت الؿل٠

 141 ................................................................................ َحهاث الُٟٓغ بما ٌٗاعى صخَُذ الؿىت

 ٢ى٫ الخ٣ي الؿب٩ي: 
َ
 141............  مخ٤ٟ ٖلُه الصخُدت لِـ ٞحها شخيء  له ُمٗاِعى   بنَّ ألاخاصًض

 146...................  ؾخهالَح والغؤَي اإلاىَبذَّ ًٖ الضلُل الكغعي َى ٖحن الهىي ٖلى الخد٤ُ٣بنَّ الا 

 146 ....................................................................... الهىي َى ما ًمُل بلُه ؤلاوؿاُن مً ٚحر صلُل

مَّ في َظا الباب بال الكٕغ ؤو الهىي, ب
َ
 146..................................................  ط ال واؾُت بُجهماما ز
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َ٪ } هٟـي لؤل للغؾى٫ ٞهى َىً  ما لِـ بُاٍٖت  ٧لُّ 
َ
ْؿَخِجُُبىا ل ٌَ ْم 

َ
ِةْن ل

َ
ٞ  ............................ }...146 

ْب٤َ له بال الهىي بطا لم ٨ًً ُم  نَّ ال٣َٗل ب٢ى٫ الكاَبي:  ًَ  147.................  والكهىة خبٗا للكٕغ لم 

٠ِ ًٖ صاُِٖت َىاٍ
َّ
ٗت بزغاُط اإلا٩ل  148......................................  اإلا٣هض الكغعي مً وي٘ الكَغ

 148..............................................  ؤََُبها ٖىضٍ مؿإلٍت  لِـ للٗامي ؤن ًيخ٣ي مً اإلاظاَب في ٧ّلِ 

 149ض ألاًٞل ؟ ...................................................................................................... َل ًجب ج٣لُ

غ اإلا٣ام ................................................................................................................  150............ جدٍغ

ٍن في ٧ّلِ 
 151 ......................................................... ؟ وا٢ٗت َل ًجب ٖلى الٗامي التزاُم ج٣لُِض مٗحَّ

ىِظِب هللُا حٗالى ٖلى ؤخٍض التزاَم مظٍَب مٗحن مً مظاَب املجتهضًً بسهىنه ًُ  151............  لم 

 154 ........................................................................................... له ال مظََب  الٗاميَّ  و٢ض قإ ؤنَّ 

 155 ............................................................................................................ؾبب الجزوٕ بلى الهىي 

ٗت نٗب    155 .............................................................. ٖلى الىٟـ الضزى٫ُ جدذ ج٩ال٠ُ الكَغ

"٢ى٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص:   156..........................................  "ُحجبذ الىاع بالكهىاث وحجبذ الجىت باإلا٩اٍع

 157 ..................................................................................ؤي: مك٣ت  الخ٩ل٠ُ: َلب ما ُٞه ٧لٟت

٘ الخغط في الضًً ظا ال ًىافي ما ٖلم بالًغوعة مً ٞع  157........................................................  َو

 
ُ
 158................ .......... ؤقُاَء ٦شحرٍة هاٞٗت م٨غوَت، وؤقُاء ٦شحرة ياعة مدبىبت في ظِٗل  الخ٨مت

ا  159 .................................................................... ما ٧لُّ مكخًهى مدبىٍب بلى الىٟـ مظمىم  قٖغ

 
ُ
 161......................................................................  وبن ٧ان مىا٣ٞا للهىي  الخ٤ِّ  اإلا٣هىص مىا٣ٞت

 162 ................................................................................................. خ٣ُ٣ت الهىي وال٣ى٫ِ في طمه

 
ُ
ٗت َى ٖباصة  163 ...................................................................................... هللا حٗالى م٣هض الكَغ

غ الىاِؽ مً ِع١ِّ الهىي ا ٗت جغمي بلى جدٍغ ت ..................................... لكَغ ظا خ٣ُ٣ت الخٍغ  166, َو

 169.............................................................................  الضهُا وؾُلت ومُُت, والٛاًت ب٢امت الضًً

 169..........................................................................  ال بىٓام الضهُاللضًً ب ال هٓامَ ٢ى٫ الٛؼالي: 

ٕ  ُٞه نالُح آلازغة صون الضهُا٢ى٫ ابً جُمُت:  ُع قغ َخَهىَّ ًُ  169................................................  ال 

ا ؾبُال بلى  آلازغة الىٓغ بلى الضهُا بهما َى باٖخباَع

٣ا بلى الٟىػ ٞحها بالىُٗم اإلا٣ُم ٍغ  171 ...................................................................................... َو

 175 ..................................................................................... مهالر الضهُا مٗخبرة بمهالر آلازغة

تها محزان  صهُىي مجغص ..............   178اإلاحزان الظي اجسظٍ ٞالؾٟت ألازال١ لًبِ اإلاهالر ومٗٞغ
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 179.........................................................................................................  ٞلؿٟت الٗلماهُت نمُُم 

ت "البروحؿخاهدال م اإلاهلخي للضًً ........................................ ٖىض ا "تُجٖز  184للُبرالُحن في هَٓغ

 185اللىعص ٦غومغ وبٖاصة جٟؿحر ؤلاؾالم ..................................................................................... 

 187..........................................  ُاث()كاهىن اٖخباع اإلالانض الٗامت واإلاهالح اليلُت في الجؼث

 بالؿالمت مً اإلاٗاِعِى ى اٖخباع ال٣
 
 198 .................................... الغاجر اٖض والخ٨م بها مكغوٍ

ُج ٖلحها ِغص الخسٍغ
َّ
 199 .............................................................................................. ال٣ىاٖض ال ًُ

ِٛغ١ في ال٣ُاؽ بال ًٟاع١ الؿىت٢ى٫ ؤلامام مال٪: 
ُ
 199................................................  ال ٩ًاص اإلا

 لىّوٍ  ججض ال٣اثلحن باالؾخدؿان الظي جغ٧ىا ُٞه ال٣ُاَؽ ٢ى٫ ابً جُمُت: 

 200....................................................................... ... زحرا مً الظًً َغصوا ال٣ُاَؽ وجغ٧ىا الىو

 201...................................................  لغظ٘ ٦ما عظٗذ لى عؤي ناخبي ما عؤًُذ ٢ى٫ ؤبي ًىؾ٠: 

 الُخ 
ُ
 ازخالٝ

ْ
 202............................. ................ حن صلُل  ٖلى ازخالٝ الهىعجحن في هٟـ ألامغَم ٨

 203................................................  بغص مالٍ٪ لخضًض زُاع املجلـاهخ٣اص ابً ٖاقىع في جمشُله 

اةزم  َهغَّ
ُ
 207 ................................................................................................. جمشُله بغص خضًض اإلا

ُم  ْٖ  َػ
 
 ٢اٖضة

َ
ِض الخضًض ًُ ٗ ٌَ  208............  ابً الٗغبي ؤنَّ اإلاظَِب ج٣ضًُم ال٣ُاؽ ٖلى الخبر ما لم 

 208... بُان ٞؿاص َظا ألانل .........................................................................................................

ً ............................................................................. ٚال  211ب ؤنى٫ اإلاظاَب مً وي٘ اإلاخإزٍغ

ج ٖىض ال٣ٟهاء .........................................................................................................  214..... الخسٍغ

ًُ  غافي: ومٗلىم  ؤنَّ ٫ ال٣ى ٢ َج ٢ض   الخسٍغ
َ
 214....................  ألانل و٢ض ًسالٟها ناخِب  ىا٤ٞ بعاصة

ا وؤوُظًها ألاهٓاع املخغَّظت ٌؿمحها ٣ٞهاءُ   214.......................................................  الكاُٞٗت وظَى

 214؟ ......................................................  َل جيؿب ألا٢ىا٫ املخغظت بلى ؤلامام ناخب اإلاظَب

 218...........................................................  لِـ ٧لُّ ما وؿب للمظَب َى ٢ى٫  لهاخب اإلاظَب

ت  223 ................................................................................... صٖىي ٢ُُٗت ٢ُاؽ ألانى٫ ممىٖى

ؿدشجى مجهاً زىاّمِ مؿمى نُٜ الٗمىم: ؤجها ج٣بَ مِ  ٌُ  223...................................................  ل ؤْن 

 223 .................................................................................................... الٗمىُم ْاَغ  في الاؾخٛغا١

 223 ....................................................................................؟  ال٣غآن بسبر الىاخض ًجىػ وسُخ َل 

 224 ................................................................................. اليسخ "بُان الخبضًل" الخىُٟت ٌؿمىن 

ال١ ؤٖمُّ مىه في ٦الم ألانىلُحن اإلاخ٣ضمحن اليسخ ٖىض  225...............................................  في ؤلَا
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 226 ........................................................................................... مٗجى ٖضم ٢ُُٗت ٢ُاؽ ألانى٫ 

ُت"اإلاؿ في"٢اٖضة   227 ....................................................................... خصىُاث مً ال٣ىاٖض الكٖغ

ت  232....................................  ظؼم ابً ٖاقىع جبٗا للكاَبي بإنَّ ماِل٩ا َعصَّ خضًض اإلاهغاة مجاٞػ

 
 
 233.........................  ضمه الغؤُي ال٠ًُٗول٨ً ن وال ؤنل   جبحن ؤن الخضًض ما نضمخه ٢اٖضة

  ٢ض ٩ًىن ال٣ؿُم 
ُ
 234............................................  مً ٞغى ما ال ٩ًىن  الظي ظغي ُٞه الخالٝ

غَظا الفي  َٕ ْض ال بِ   234 ............................................................................................................. خ٣ٍغ

 لغؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٦خاَب هللا بدا٢٫ى٫ الكاٞعي: 
 
 ؾىت

ُ
ساِل٠

ُ
 236.............................................  ال ج

ـِ ألامغ  236 ........................................................................................ ال ًجىػ ج٩اٞا ألاصلت في هٟ

 237 ...................................................... ال ٌكدبه الخ٤ ٖلى مجمٕى ألامت وبن و٢٘ طل٪ لبًٗهم

هم: بنَّ ٞؿاص  ًِ ا اإلاهلختمبجى الدكغ  ٢ى٫ بٗ  َ٘ في اإلاٗامالث وهدَى

ازظ باإلاهلخت! تَر٥ الىوُّ ٍو ًُ  
ً
 238....................................................  ٞةطا زال٠ الىوُّ مهلخت

مىَمها َاال ًىافي اَغاصَ  ألانى٫  جسهُو  239.........................................................................  ٖو

ٗت شخيء ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ الصخُذ ..................................  249....................... ال ٩ًىن في الكَغ

 250 ................................................................................ ج٨مُل الى٣ض الىاعص ٖلى جمشُل الكاَبي

 261.....................................................  ؟ ظاء الخضًض وال ؤصعي ما خ٣ُ٣خهمال٪: ال٨الم في ٢ى٫ 

 262........................................  بطا عجؼ ال٣ُٟه ًٖ حٗلُل الخ٨م ٢ا٫: َظا حٗبضي٢ا٫ بًٗهم: 

َغصُّ الؿجن بجهل مٗاهحها ...............................................................................................
ُ
 262....... ال ج

  ٖجهم ومً بٗضَم عضخي هللا ٖجهمن الصخابت عضخي هللاب٢ى٫ الكاَبي: 

ِلُمىا مٗىاٍ ؤو َظِهلٍى َٖ  263................................................  لم ٌٗاعيىا ما ظاء في الؿىت بأعائهم، 

بٗتبن الٗالما٫ الٛؼالي: ى ٢  ث اإلاىهىبت مً ظهت الكٕغ مخَّ

ىا
ُ
 263.......................................................................  ِؾبؾىاء هاؾبذ ما هي ٖالمت ٖلُه ؤو لم ج

ىاِؾب ًُ ٘  وبن لم  َب ٤ ؤلاًماء والخىبُه مخَّ ُخه بٍُغ َُّ ِ
ّ
ل ِٖ  264...................................  اإلاٗجى الظي زبدذ 

 270...................................... ..... طَب ابً عقض بلى ؤن الٛؿل مً ولٙى ال٩لب م٣ٗى٫  ال حٗبضي

تراى ٖلى الىهىم بمسالٟت ما  ٗت الٖا  ص٫ ٖلُه اؾخ٣غاُء م٣انض الكَغ

تراى ٖلحها بمسالٟت ألانى٫ وال٣ُاؽ  273 ............................................................... َى ٖحن الٖا

 ًُ  274 ................................................................. ذ ؤبضاالصخُذ الىوَّ الصخُ ىا٢ٌ ال٣ُاُؽ ال 
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ُ
ت  بحن اإلاخمازلحن ال٣ُاَؽ الصخُذ َى الدؿٍى

ه
ُ
ى مً الٗض٫ الظي ؤمغ هللُا به وعؾىل  274 ............................................................................... َو

ٗتال٣ُاؽ الصخُذ   275 ...................................................................... َى الظي وعصث به الكَغ

  الصخُذ ال٣ُاؽ
ُ
ٗت   ال جإحي الكَغ

ُّ
 275 ......................................................................بسالٞه ٢ِ

ِلْمىا ؤنَّ  َٖ َٖ الىوَّ ظاء بسالٝ ٢ُا خُض   275..............................  ىا ٢ُٗا ؤهه ٢ُاؽ  ٞاؾضْم لِ ؽ, 

 276..................................................  مساِل٠ٍ له في الخ٨م باَل   ٢ُاُؽ مىهىٍم ٖلى مىهىٍم 

ٗت ال ًم٨ً ؤن ٣ً٘ ٞحها شخيء  ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ الصخُذ نَّ ب  279............. ....................... الكَغ

 280" ................................ الؼهاص: "بن الؿجن ووظٍى الخ٤ لخإحي ٦شحرا ٖلى زالٝ الغؤي يؤب٢ى٫ 

ٕ   الكإع ؤوامُغ  ان: هى  واإلاحزان ٌكهض به ال٣ُاُؽ  هٖى

  ٕ ًُ ال ٌؿخ٣ل بالكهاصة به  وهى  281 ......................................................................... سالٟهول٨ً ال 

 لها
 
َم ٢ُاؽ  صخُذ مساِل٠

َ
ٗل ٌُ  284..............................................  الؿىت بطا صخذ ال ًم٨ً ؤن 

 285 ................................................................................................ ٖضم الضلُل لِـ صلُل الٗضم

 285 ............................................................................................ بالٗضم الٗلم ال ًُٟض الٗلَم  ٖضمُ 

 لٗضم الشبىثً ظٗل ٖضَم مٗغ الٛؼالي: َم ٢ى٫ 
ً
ت  285.......  ٞهى في ٚاًت الٛباوة ِٞخه الشبىَث مٗٞغ

 286 ................................................................ ضي: بهه ٖلى زالٝ ال٣ُاؽبًٗهم ٣ًى٫ في الخٗب

مَّ اإلاهلخت واإلاىا٣ٞت لل٣ُاؽ الصخُذ
َ
 287 ....................... خُض زبذ الخ٨م الكغعي بضلُله ٞش

ُ  ت التي ٢ام ٖلحها الضلُُل الصخُذألاخ٩ام الكٖغ

ٗتمً املخا٫ ؤن ج٩ىن مٗاعِ   291 ...................................................................... يت إلا٣انض الكَغ

 296 ................................................................................. بإمغ صهُا٦م" "ؤهخم ؤٖلُم ٢ى٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

ٗت وبن ٧ان  بنَّ  ٟحنَا ٖلى ظلب مهالمضاعُ الكَغ
َّ
 ر اإلا٩ل

غ١ جدهُلها غ مؿال٨ها َو  298............................................  ٞةجها لم ججٗل لهم الاؾدبضاَص بخ٣ٍغ

 ُٕ ٍ الكغ  299.............................................  اإلاٗخبُر في مهلخت الٗباص ما ٩ًىن ٖلى الخض الظي خضَّ

َٗغٝ الٗض٫ مً الٓلم بالكٕغؼالي: ٢ى٫ الٛ ٌُ  300 ................................................................. بهما 

 301 ......................................... ً زبٍر ؤو ؤمٍغ ؤو ٖمٍل ٞهى ْالموالؿىت مِ  ً زال٠ ال٨خاَب َم  ٧لُّ 

 ُٕ  301................................................  لخٟٔ اإلاهلخت ال٩لُت الكٕغ في اإلاهالر الجؼثُت الػم   اجبا

ٗت٢ى٫ ابً ٖاقىع:  ُ٘ جٟانُِل الٗض٫ بلى ؤصلت الكَغ  301 .................................................. ومغظ

 
ُ
ت  302................................. ................. بحن اإلاامً واإلاىا٤ٞ واإلاؿلم وال٩اٞغ ؤُٖٓم الٓلم الدؿٍى
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ِم ٖلى اإلاؿلم٫ الٛؼالي: ى ٢
ُّ
ؼَّ الخد٨ ِٖ  302...............................  ال٩اُٞغ طلُل, ٞال ٌؿخد٤ ؤن ًىا٫ 

 ٢ى٫ ابً ال٣ُم: 
ُ
 الىالًت الخىلُت

َ
 303 .................................................................................. ق٣ُ٣ت

ْم ٢ىله حٗالى: }
ُ
ًْ ُصوِه٨  ِم

ً
ت
َ
اه
َ
وا ِبُ

ُ
ِسظ خَّ

َ
 ج
َ
 303...............................................................................  {ال

ِص لهمالٟغ١   306 ....................................................... بحن ٢اٖضة ِبّغِ ؤَِل الظمت وبحن ٢اٖضة الخىصُّ

ٗٝغ خ٣اث٣ُه
ُ
ُٕ َمجَم٘ الٗض٫، وبه ح  312 ............................................................................... الكغ

ت ٖىض الٛغبُحن وؤطهابهم مً الٗلماهُحن اإلاخٟغهجحن  ما َى خٍغ

ت في صًً اإلاؿلمحن  318 ........................................................................................... لِـ َى الخٍغ

 اهخدا٫ اإلابُلحن للم٣انض 
ُّ
 320.....................................................  مً يبِ الىهىم ِو للخمل

 321...................................... ز٣اٞت الخضازت الٛغبُت ......................................................مدهى٫ 

 321 ..............................................................................................................الاٞتراء ٖلى الكاَبي 

 ًٖ مغاٖاة ٢ىاهحن ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟهمً اصعى الاؾخٛىاَء بالىٓغ في ال٩لُاث 

 324 .................................................................................................... ً ؾىاء الؿبُل٣ٞض يل ٖ

ٗت مخى٢ٟت ٖلى الخد٤٣ بٗلم ؤنى٫ ال٣ٟه ........................................  ت م٣انض الكَغ  327مٗٞغ

 327 .............................................................٢ىِله ومأله  ال ٌُُٗب ؤنى٫َ ال٣ٟه بال ظاَل  بد٣ُ٣ِت 

 328.........  مٗغوٝ مً ػمً ؤصخاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والخابٗحن لهم بةخؿان ال٨الم في ؤنى٫ ال٣ٟه ؤمغ  

  ٧ان الكاٞعيُّ الكُش دمحم الٟايل ابً ٖاقىع: ٢ى٫ 
ُ
َ٘ لل٣ىاٖض ال الىا َػ رِ بْ اإلا  328................  لها ي

 ٩ًىن مكغوٖا
ً
غي مهلخت ًُ  330 ................................................................................. لِـ ٧لُّ ما 

ٟحن الاؾدبضاَص بخُٗحن جٟانُل اإلاهالرب
َّ
ٗت لم ججٗل للم٩ل  330....................................  ن الكَغ

 331 ................................................................ لىٟؿها اإلاىاؾبت ال ج٣خطخي الخ٨َم ٫ الكاَبي: ى ٢

 331 .............................................. اإلاهلخت اإلاغؾلت ؤزوُّ مً مُل٤ اإلاىاؾبت ومُل٤ اإلاهلخت

َا ؤلاوؿان ٦ظ ٦م مً لظةٍ  ضُّ ُٗ ٌَ اثضٍة   331 .............. ل٪, ولِؿذ في ؤخ٩ام الكٕغ بال ٖلى الًضٞو

 333 ............................................................................................... ٖامت اإلاهالر ال ج٩ىن زالهت

  بنَّ 
َ
  :ال٣ِٗل  زانت

ُ
 336.................................................. ..................................... الٗىا٢ب مالخٓت

ا الىُٓغ   337 ........................................................................ في مأالث ألاٞٗا٫ مٗخَبر  م٣هىص  قٖغ

 340............................... .................................... ؾض ٢ض ٩ًىن وؿبُا بياُٞاحُٗحن اإلاهالر واإلاٟا

ُٕ يَ ن اإلاهالر بهما اٖخبرث مً خُض وَ ب   ٗها الكاع
َّ
 341..........  ٦٠ظل٪، ال مً خُض بصعا٥ اإلا٩ل

٠ مهلخت ُ٘ يْ وَ 
َّ
ٗت ال ًصر ؤن ٩ًىن جبٗا إلاا ًغاٍ اإلا٩ل  341 ................................................ الكَغ
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 343..................................................................  ن ال ٠٣ً بهاخبه ٖلى ؾا١الاؾخدؿان ؤ قإُن 

 
ُ
ض بها باَل خ٤ٍّ  ٧لمت  343 ........................................................................................................... ؤٍع

 344 ..................................................................... ى ظؼثُاث اإلاهلختعجؼ ال٣ٗل ًٖ الاَخضاء بل

 345..................................................  في ٧لُاث اإلاهالر, وبهما في ظؼثُاتها وجٟانُلها لِـ الكإُن 

 347...................................  خٟهُل ٞحهاالكغاج٘ م٘ اجٟا٢ها في ال٩لُاث ٢ض ازخلٟذ َغاث٤ ال بنَّ 

 348..........  الاجٟا١ في باب اإلاهالر وال٩لُاث واإلا٣انض ال ٌؿخلؼم الاجٟا١ في ظؼثُاث الخ٩ال٠ُ

جي:   348..........................................  في جٟانُل اإلاؿاثل ال جغقض بلحها ال٣ٗى٫  ألاخ٩امُ ٢ى٫ الجٍى

ُٗ مً ا  348 ............................................................... لىم ما ال ٌٗلمه ٚحُر ألاهبُاء بال بسبر ألاهبُاءل

ُ٘ ٢ى٫ الكاَبي:   349 ..................................... مً مضع٧اث الخل٤ لم ججز٫ الكغاج٘ لى ٧ان الدكَغ

 لم حَ ٢ى٫ ابً جُمُت: 
ُ
 350...الىاٞ٘ والًاّعِ في اإلاٗاف واإلاٗاص جفانُلْهَخِض ال٣ُٗل بلى لىال الغؾالت

ّغِٝ للىٟ٘ والًغ٢ى٫ 
َٗ  351 ................................................... الٗؼ بً ٖبض الؿالم: الكٕغ َى اإلاُ

 353 .......... الٗاصة جدُُل اؾخ٣ال٫َ ال٣ٗى٫ في الضهُا بةصعا٥ مهالخها ومٟاؾضَا ٖلى الخٟهُل

ا٢ىله حٗالى: } ًٗ ْٟ
َ
ْم ه

ُ
٨
َ
َغُب ل

ْ
٢
َ
ُهْم ؤ حُّ

َ
ْضُعوَن ؤ

َ
 ج
َ
 353 ..........................................................................{ ال

ٌُ  هاؾخيبُما   ألاط٦ُاء مً ٢ىله حٗالى:  بٗ

 
َ
٦
َّ
ْم ِللظ

ُ
ِص٦

َ
ْوال

َ
ُ ِفي ؤ

َّ
ُم اَّلل

ُ
ىِن٨ُ ًُ { 

ُ ْ
ِ ألا

ّ
ُل َخٔ

ْ
ْحِن ِغ ِمش َُ

َ
ص
ْ
 355..............................................................  {ه

ًَ  نَّ ب٢ى٫ ابً ال٣ُم:  ِن  َظا الِٟٗل  الٗض٫ وؤما ٧ىُن  ال٣ٗل ًضع٥ خؿ  ٖضال ؤو ْلما اإلاٗحَّ

َٖ  ًٖ بصعا٦ه في ٧ل ٍٞٗل  ٞهظا مما ٌعجؼ ال٣ُٗل   355 ............................................................. ض٣ْ و

 356....................  ب هللا حٗالىاؾبب و٢ٕى اإلادكابه ٖلى ال٣ٗى٫ مً خُض الخ٨مت والض٢ت في ٦خ

م وجٟانُل  بنَّ 
َ
بُت وألاصلت الؿمُٗت صلذ ٖلى امخىإ الاجٟا١ في جٟانُل الِخ٨ الٗىاثض الخجٍغ

 356 .................................................................................................................. الخدؿحن والخ٣بُذ

ت لهالح الخل٤ في الضهُا وآلازغة  358 ..................................... الخاظت بلى الغؾالت و٧ىُجها يغوٍع

ٗت مِ   ىَّ الكَغ
 
 364 ............................................................................................ عباهُتووٗمت  بلهُت ت

ٗت ٚحر مكغوٍ بضع٥ الخ٨م واإلاهالر ..................................................   367وظىب اجبإ الكَغ

م الغؤَي ٖلى الخضًض امخى٘ ؤن ٣ًا٫ بهه مً ؤصخاب الخضًضَم   368................ .................. ً ٢ضَّ

 ٞهى بضٖت وياللت
َ
 368 ............................................................................ الغؤُي بطا ٖاعى الؿىت

 368.................................  اٖلم ؤن الخُت الٟانلت بُيىا وبحن ٧ل مسال٠و ٢ى٫ ابً الؿمٗاوي: 
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 371...........................  ـ شخيء  ؤقض تهمت وال ؤ٦ثر يغعا ٖلى الؿىت مً ال٣ٗلل٢ِى٫ املخاؾبي: 

ًَ هلل بال٣ٗل٢ىله ؤًًا:  ضً
َ
 371 .................................................................................. واخظع ؤن ج

ت ؤهذاهنع هللا يضر ٖاجكت٢ى٫   372 .............................................................................................. ؟ : ؤخغوٍع

ٗت   373.........................................  ججيء ٖلى زالٝ الغؤي ال٠ًُٗ وال٣ُاؽ الٟاؾض بهماالكَغ

 374 .........................................................................................................الٗهمت في باب الخٗلُل 

 379 .................................................................................... ٖلى الضًً اتهمىا الغؤَي ٢ى٫ ٖمغ هنع هللا يضر: 

 380 ............................. مً اإلاهلخت و٧ان هللُا وعؾىله ؤٖلَم وؤخ٨َم بما في طل٪٢ى٫ ابً جُمُت: 

 380 ...................................................................................................مىا٣ٞت ؤبي ب٨غ هنع هللا يضر للىبي ملسو هيلع هللا ىلص 

  ًٖ ؤمٍغ ٧ان لىا هاٞٗاهللا ملسو هيلع هللا ىلص جهاها عؾى٫ُ : هنع هللا يضر بً زضًجعاٞ٘ ٢ى٫ 

ُ٘ لىا  هللا وعؾىِله ؤهٟ
ُ
ىاُٖت  382 ................................................................................................ َو

ت اإلاىهيُّ   383........................................ ....................................................... ٖىه لِـ مُل٤َ اإلاؼاٖع

ت ٖلى زالٝ ال٣ُاؽٞؿاص صٖىي ؤن   383........................................  اإلاًاعبت واإلاؿا٢اة واإلاؼاٖع

 هالر التي ج٣ىم بها ؤخىا٫ُ الٗبضاإلا٢ى٫ الكاَبي: 

ها ُٗ تها بال زال٣ُها وواي ها خ٤َّ مٗٞغ  385............................................................ ................ ال ٌٗٞغ

م ال٣ُاؽ في الىٓغ ٖلى الالخٟاث بلى ؤظىاؽ اإلاهالر  385 .................................................... ج٣ضُّ

 386......................... ............................ بلى ؤظىاؽ اإلاهالر الصخُذ ًمى٘ اإلاهحَر  ال٣ُاِؽ  وظىصُ 

 386.................................................................  ن اإلاهلخت ال ٖبرة بها بطا ٖاعيها ٢ُاؽ  صخُذب

ه بال جىا٢ًا الصخُذال٣ُاؽ ابً جُمُت: ٢ى٫ 
ُ
 390...............................................  ال ٩ًىن زالٞ

 391 ...................................... ن الٗلت الشابخت بمؿل٪ ؤلاًماء ٖلى ما زبذ بمؿل٪ اإلاىاؾبتعجخا

ٞلِؿذ  لم ٨ًً ٞحها ؾىي مجغص اإلاىاؾبت، بن َظٍ اإلاٗاوي اإلاؿخيبُت بطا٢ى٫ ابً ص٤ُ٢ الُٗض 

 392 ................................................................................................................... بظل٪ ألامغ ال٣ىي 

ت عجخان ؤلاًماء ٖلى اإلاىاؾب اإلاغؾل ٤ ألاولٍى  396 ............................................................. بٍُغ

ُت ؤجم  400........... ................... ٧لما ٧ان الىن٠ ؤزو وؤ٢غب ٧لما ٧ان يبِ اإلاهلخت الكٖغ

 400ال ًلؼم بهاَت الخ٨م الكغعي باإلاهلخت والخ٨مت .................................................................. 

 
ُ
َا, وبهاَت الخ٨م بما ًىًبِ بطا ٧اهذ الخ٨مت

ُ
 401.................  ٚحَر مىًبُت, ٞال٣اٖضة: بلٛائ

 ؟ ٠ في الخٗلُل بهالتي ازُخلِ بحن اإلآىت والخ٨مت ا ما الٟغ١ُ 

 403...............................................................  ؟ وما الٟغ١ بحن الشالزت: الىن٠ واإلآىت والخ٨مت
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 404 ............................................................ِؾغُّ وظىب الخض في الؿغ٢ت صون الٛهب ؟ )َامل( 

ل َى م٣ضم ٖلى ال٣ُاؽ ؟خ٣  406 ............................................................... ٣ُت الاؾخدؿان, َو

٠ ُٞه"، وجبٗه ٖلى طل٪ َمً بَٗضٍ ٢ا٫ ابً الخاظب: "ال ًخد٤٣ اؾخدؿان  
َ
 413.............  مسخل

٘ ال ٌؿخلؼم ازخالٞا في ألانى٫   414 ................................................................ الازخالٝ في الخَٟغ

 لل٣ُٟه
 
ٝ  416 ...................................................................... لِـ الاؾخدؿان صلُال, بل َى جهغُّ

ؿخدَؿ٢ًى٫ الكاَبي: الاؾخدؿان بٛحر صلُل َى البضٖت 
ُ
 418 ........................................ التي ح

 418 ................................................................................................................ والبضٖت بيذ الهىي 

 مازغ ًمى٘ َغَص ال٣ُاؽ
 419..................  ال ًجىػ الٗضو٫ُ ًٖ ال٣ُاؽ بال في مدّلٍ ْهغ ُٞه ٞغ١ 

ـْ لل٣ًاء ما اؾخ٣ام ال٣ُاؽ، ٞةطا ٞؿض ٞاؾخدِؿ ى مٗجى َو ت: ٢ِ  419...٢ًى٫ِ بًاؽ بً مٗاٍو

غ ِ
ّ
 419)م٘ الهامل( ..........................................................................  جسهُو الٗلت للٟاع١ اإلااز

 422 .....................................................................ما زال٠ ألانى٫ وال٣ُاؽ صخت ال٣ُاؽ ٖلى 

 427........................  ( لِـ ٖلى بَال٢هٍ ٖلُه ال ٣ًاؽما زبذ ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ ٞٛحرُ )٢ىلهم: 

ُب الترظُُذ بحن ال٣ُاؽ الجؼجي و٢ُاؽ ألانى٫ 
َ
ُل ًُ  427 ............................. وه٣ُض ٦المه ,مً ٢ا٫ 

كَغٕ شخيء  ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ الصخُذى٫ ابً جُمُت: ٢ ٌُ  431................................................  لم 

ؿىوي في الترظُذ بحن ال٣ُاؽ واإلا٣انض الٗامت  431 .......................... بدض م٘ الكُش ؤخمض الَغ

هالر ج٣ضًُم الىهىم ٖلى ًلؼم مً ج٣ضًِم اٖخباع ال٣ُاؽ الصخُذ ٖلى اٖخباع ؤظىاؽ اإلا

ت ٤ ألاولٍى ا بٍُغ  453 ......................................................................................................... اٖخباَع

 453 ......................................................... بطا صر الىوُّ مً ال٨خاب وألازغ بُل ال٣ُاُؽ والىٓغ

هم ٖلى طّمِ الغؤي وال٣ُاؽ املخاِل٠ِ لل٨خاب والؿىت
َٗ  453.................................  بنَّ الؿل٠ ظمُ

  الٗغا١ ٖلى ؤنَّ  ؤظم٘ ٣ٞهاءُ 
َ
ًُ  الخضًض  455......................................  ر ٖلى ال٣ُاؽغجَّ ال٠ًُٗ 

 456 ....................................................................................................... بالخضًض ال٠ًُٗ اإلاغاصُ 

 458.................................................................  مجزلت يغوعة(اإلاهحَر بلى ال٣ُاؽ ) ظٗل الكاٞعيُّ 

 
ُ
 459 ....................................................................................................... ٕٞغ والغؤُي  ؤنل   الخضًض

  نَّ ٢ى٫ الكاٞعي: ب
َ
ًَ  خضًض  460..................................  ٍ بٗضٍه ال بٗمل ٚحرِ ىِٟؿ بذ شبُ عؾى٫ هللا 

َم زبَر الىاخض ٖلى ال٣ُاؽ بةظمإ الصخابت عضخي  461...........................  هللا ٖجهم اخخجَّ مً ٢ضَّ

ْذ م٣ضماجه
َّ
ه ؤٚلُب مىه ُٞما ٢ل

ُ
َرْث م٣ضماج

ُ
 464....................................................  الخُإ ُٞما ٦ث

ٗاِعى للىو
ُ
 464 ................................................................................................. مشا٫ ال٣ُاؽ اإلا
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 465...... ٧ل ٢ُاؽ زال٠ صاللت الىو ٞهى ٢ُاؽ ٞاؾض, وال ًىظض هو ًسال٠ ٢ُاؾا صخُدا

 مٗضوما لِـ مً قٍغ ال٣ُاؽ ؤن ٩ًىن الىوُّ 

ه ؤن ال ٩ًىن مساِلٟا للىو  465 ............................................................................ وبهما مً قَغ

خهام بىهىم الىحي ٦خابا وؾىت  466 ................................................................................... الٖا

خه بالىهىم ؤوؾ٘ ٧ان ٢ُاُؾه ؤ٢ىم واظتهاصٍ ؤنىب  469.......................  مً ٧اهذ صاثغة مٗٞغ

 470 ................................................................ آالث ال٣ُاؽ الكاٞعي: ال ٣ًِـ بال مً ظم٢٘ى٫ 

 471 ............................................................................................................... الى٣ل ٖمضة الاظتهاص

 مً ٖلم الؿىت بال
 
 474 ............................................................. ال٣لُل مىه بنَّ ٖلم ال٣ٟه مإزىط

ه  476.......................................................................................  الٗاِلُم الظي ٌُٗي ٧لَّ خضًٍض خ٣َّ

 في"
َ
 477...........................................  الضًً" مً ٖٝغ ٦خاَب هللا هها واؾخيباَا اؾخد٤ ؤلامامت

 479 ...................................................................... ال ٌؿخٛجي ؤخض  ًٖ ال٣ُاؽ٢ى٫ ؤلامام ؤخمض: 

 480.................... ............... ببغاَُم الىسعي: "ال ٌؿخ٣ُم عؤي  بال بغواًت، وال عواًت بال بغؤي"٢ى٫ 

 ٢ى٫ دمحم بً الخؿً: 
ُ
 481...........  بال بالخضًض بال بالغؤي, وال ٌؿخ٣ُم الغؤُي  ال ٌؿخ٣ُم الخضًض

ان  483 ............................................................................................................................ الغؤي هٖى

حن  484.................................................................................................................  ال٣ُاؽ ٖلى هٖى

 490 .................................................. بدض في صزى٫ الٛلِ ٖلى مً ٌؿخيخج ألانى٫َ مً الٟغوٕ

 في اإلاضع٥ ال٨ليمسالٟت الٗا
ً
 491.................................  ِلم في اإلاؿإلت الجؼثُت ال حؿخلؼم مسالٟت

 495 ............................................................................... الترظُذ بحن الخبر وال٣ُاؽ ٖىض اإلاال٨ُت

 502 ..................................................................... الرالٛلِ ٖلى الصخابت في باب اإلا٣انض واإلاه

 502. ٖضم ٢ؿم ٖمغ هنع هللا يضر لؤلعاضخي اإلاٟخىخت ...................................................................................

 505 ............................................................................................ جغ٥ ٖمغ هنع هللا يضر إل٢امت خض الؿغ٢ت

 507 ...................................................................................... ًىا٫ ؤلابلٖضم بعؾا٫ ٖشمان هنع هللا يضر ل

 511 ............................................................. الٟجىع""ًدضر للىاؽ ؤ٢ًُت ب٣ضع ما ؤخضزىا مً 

ض بها ؤخُضَما ؤَٖٓم الباَل،   ال٩لمت الىاخضة ٣ًىلها ازىان، ًٍغ

ٌَ الخ٤ ض بها آلازُغ مد ٍغ  516 ................................................................................................... ٍو

مها ومٗاهحها
َ
ٗت بال ظاَل  بمداؾجها وِخ٨  517 ...................................... ال ًيؿل ًٖ يبِ الكَغ

ٟت ٢لىُبهم
َّ
ُ٘ ٖمغ هنع هللا يضر م٘ اإلاال  517............................................................................................  نيُ
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غاح ههىم الىحي بن  في صًىه مىظبا اَل
ً
٤ حجت

ْ
ل
َ
 518...... هللا لم ًجٗل اؾخهالَح ؤخٍض مً الخ

 519 ..................................................................... لم ٨ًً مٗهىما وال ٧لُّ ما ٢اله نىاباٖمغ هنع هللا يضر 

اٞا ٖىض ٦خاب هللا هنع هللا يضر ٧ان ٖمُغ 
َّ
 519...........................................................................................  و٢

 520 ......................................................................................... ٣ًى٫ ال٣ى٫َ زم ًغظ٘ ٖىههنع هللا يضر و٧ان 

 520 ................................................................. ملسو هيلع هللا ىلص ٖلى ما ظاء به الغؾى٫ُ  ى ما ٣ً٘ لهغِ ْٗ ٌَ و٧ان 

ذ م٘ وظىص ؾىٍت جسالٟها ِىٍَ
َ
ذ بلى آلاعاء ولى ٢ َٟ لخ ًُ  522 ............................................................. ال 

ِٝ ماُم ؤخمض ٞحها ؤلا ًلخٟذ مؿاثُل لم   522هنع هللا يضر ...........................................................  ٖمَغ  بلى زال

ههنع هللا يضر  ًغي ٖمغ٧ان عبما  ًَ  عؤ
ُٕ َض  ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص, ُٞٗمل به وٍَ

 
غ له خضًض

َ
ظ٦ ُُ  522....................  عؤًا ٞ

 525.................................  ً الؿىت ٣ٞطخى ٞحها ؤو ؤٞتى ٞحها بٛحر طل٪مىاي٘ لم ًبلٛه ما ٞحها م

 525..........  مً الؿىت ما ػا٫ ؤ٧ابغ الصخابت مشل ؤبي ب٨غ الهض٤ً ومً بٗضٍ ًسٟى ٖلحهم شخيء  

  ما مً ؤخٍض ٢ى٫ الكاٞعي: 
 
 528................. ..... لغؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحٗؼب ٖىه بال وجظَب ٖلُه ؾىت

ال ًم٨ً ؤن ًسٟى ٖلُه هو مً ههىم ًٖ ٢ى٫ ٚالة اإلا٣لضة: بإن ؤلامام ظىاب الٛماعي 

ٗت   533 ..................................................................................................................................الكَغ

٘ الازخالٝ ال و٢٘ جىبُه: ٖلى ما  ل بكإن اإلا٣انض في ٞع  بً ٖاقىع مً التهٍى

 539 .................................................................................................................... وجد٤ُ٣ الاثخالٝ

َمَغ ٞاثضة  ُٖ  547 .........................................................................................................هنع هللا يضر  في ؤ٢ًُِت 

 548....................................................  الؼمان رِ ألاخ٩ام جخٛحر بخٛحُّ  نَّ بٞاثضة في بُان مٗجى ٢ىلهم: 

 548 ...........................................وهي ٞاثضة هاٞٗت ٖامت ٢ض خىث ظملت مً مُالب َظا ال٨خاب 

ُت ال ٖلى خ٨مخه   549 ................................................الخ٨م الكغعي بهما ًضوع ٖلى ٖلخه الكٖغ

 550 ............................................................الخا٦م في ٧ىن الصخيء مهلخت َى الكٕغ وههىنه 

ا ؤماَم  ضون ؤن ٣ًُمَى ٍغ ُت" ٍو و٢ض ْهغ في ػماهىا هاؽ  ًخمؿ٩ىن ب٩لمت "اإلا٣انض الكٖغ

ُت   550 ................................................................................................................الىهىم الكٖغ

ٗت ٧لها بن مشل َظٍ ال٣ٗلُت ال جاصي بال بلى َضم ال  550 ........................................................كَغ

ُت لِـ ٖلى بَال٢ه وبهما له خضوص  ويىابِ ....................   ٧551ل ما ٌٗخبر مً اإلا٣انض الكٖغ

 551 ..........................................................................اإلاهالر واإلا٣انض بهما جازظ مً الىهىم 

ٗت  بنَّ الخ٨م واإلاهالر اإلاٗاعيت لىهىم الكَغ

م "ألاَىاء"   551 ...........................................................................لِؿذ بال ما ؾماٍ ال٣غآن ال٨ٍغ

 


