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 :ملخق

ـــضعؽ اإلاهـــالر  ت اإلاهـــالر اإلاغؾـــلت وصوعهـــا فـــي ؤخ٩ـــام اإلاؿـــخجضاث اإلاٗانـــغة. ٍو ُّ ٌٗـــالج هـــظا البدـــض ٢ًـــ

ُٗا زهـــبا ل . و٢ــــض اإلاغؾـــلت باٖخباعهـــا مىهجـــا حكـــَغ لىٓـــغ فـــي اإلاؿـــخجضاث اإلاٗانـــغة ٖلـــى م٣خطـــخى ؤنـــى٫ الكـــٕغ

ــت  ُّ عّيِ صون الســىى فــي بُــان ؤخ٩ــام آخــاص اإلاؿــاثل ال٣ٟه كــَغ
ّ
ؾــعى البدــض بلــى الّخإنــُل ال٣ٟهــّي لهــظا ألانــل الد

بها. وبّحن البدض ؤهه ًم٨ً مً زال٫ جُب٤ُ هظه ال٣اٖضة ٖـالط ٦شحـر  ّٗ ت اإلاٗانغة؛ ل٨ثرتها وقمىلها وحك ُّ الٟٖغ

٘ ؤلاؾــــالمي مــــ كــــَغ
ّ
ً اإلاؿــــخجضاث الؿُاؾــــُت والا٢خهــــاصًت والش٣اُٞــــت والاظخماُٖــــت؛ ممــــا ًــــض٫ّ ٖلــــى قــــمى٫ الد

ٔ والاخخُاٍ في الٗمل باإلاهـالر اإلاغؾـلت ختـى ًخد٣ـ٤ الٗمـل بهـا ٖلـى  ّٟ ومغوهخه. وهّبه البدض ٖلى وظىب الخد

ــت واإلا٩ ُّ ــغوٝ الّؼماه
ُّ
ــت فــي اؾــخيباٍ ألاخ٩ــام التــي ٩ًــىن وظــه قــغعي صــخُذ. وفــي البدــض صٖــىة بلــى مغاٖــاة الٓ ُّ اه

ــر مــضع٥ الخ٨ــم  مــا مــغصُّ طلــ٪ بلــى حٛحُّ
ّ
مبىاهــا اإلاهــلخت؛ وؤّن الازــخالٝ لــِـ ايــُغابا فــي ألاخ٩ــام وجباًىــا ٞحهــا وبه

ُت صخُدت.  إلاهالر مٗخبرة وؤنى٫ قٖغ
ً
 وما بجي ٖلُه هدُجت

 ، ؤنى٫ ال٣ٟه: اإلاهالر اإلاغؾلت، اإلاؿخجضاث ال٣ٟهُت، الاظتهاصاليلماث املفخاخُت

Abstract 

This paper deals with the legal Islamic principle Masalih Mursala and its role in the 

provisions of contemporary Islamic issues. It examines this legal principle as a 

fertile legislative base to approach the contemporary developments of Islamic 

jurisprudence. The paper sought to root this principle with reference to its legislative 

origin without going into detailed contemporary jurisprudential issues. It indicated 

that, through its legitimate application, many political, economic, cultural and social 

developments can be addressed, which demonstrates the comprehensiveness and 

flexibility of Islamic legislation. However, the paper insisted that this principle 

should be tackled properly with an extreme awareness of its limitation. At the end, 

the paper emphasized the observation of the temporal and spatial conditions in 

devising Maslahi judgments, with reference to the changing ruling-conditions and 

its understanding and application. 

Keywords: Masalih Mursala, jurisprudence developments, Ijtihad, principles of 

jurisprudence 
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بّن مؿإلت اإلاهالر اإلاغؾلت مً اإلاؿاثل الّض٣ُ٢ت والهاّمت في آن مٗا؛ طل٪ ؤّجها ص٣ُ٢ت مً خُض بٖىاُم جمهُذ:

اء بإخ٩ام ال٣ًاًا  ت إلاغوهت ال٣ٟه ؤلاؾالمي، ومؿاًغاجه للٞى عها، وهاّمت مً خُض ٧ىجها يغوعٍّ يبُها وجهىُّ

في ظملخه ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ اٖخباع مهالر الٗباص وصعء  التي حؿخجضُّ في ٧ّلِ الٗهىع وألاػمىت، وال٣ٟه ؤلاؾالميُّ 

ت بُلبها، وما ُٞه مٟؿضة ٞمىهي ٖىه 
ّ
اإلاٟاؾض ٖجهم، ٞما ُٞه مهلخت لؤلّمت ٞهى مُلىب وظاءث ألاصل

تها ل٩ّلِ ػماٍن وم٩اٍن، وؤّجها ٢اصعة  ُّ ٗت نالخ َغ
ّ

مت ٖىض ٣ٞهاء الك
ّ
ت بمىٗه.وبّن مً ال٣ًاًا اإلاؿل

ّ
وظاءث ألاصل

ما هي خ٣ُ٣ت زابخت ٖلى مٗال
ّ
جت مك٨الث ٧ّلِ ٖهغ ومهغ؛ ولِؿذ هظه مجّغص صٖىي ًّضٖحها ال٣ٟهاء، وبه

ٗت  َغ
ّ

ٗت؛ وطل٪ ؤّن ؤخ٩ام هظه الك َغ
ّ

ٗت طاتها، وهي زابخت ٦ظل٪ بُبُٗت مهاصع هظه الك َغ
ّ

بإنى٫ هظه الك

ت ٧ىظىب جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن:  ُّ ٖغ
ّ

هىم الك الّهالة والّؼ٧اة  ال٣ؿم ألاو٫: ألاخ٩ام التي مهضعها الىُّ

غاء، وج٣ضًغ 
ّ

ض١ وؤلازالم في ال٣ى٫ والٗمل وؤصاء ألاماهاث، وبباخت البُ٘ والك ، والّهِ ُام والدّجِ والّهِ

وع. ها وقغب السمغ، وؤ٧ل اإلاُخت وقهاصة الؼُّ ض، وخغمت الّغِبا والّؼِ وهظا ال٣ؿم ًمخى٘ بدا٫ ؤن ًخُّغ١  اإلاىاٍع

ه ز
ّ
ابذ بىّوٍ ٢ُعّيٍ ال ًم٨ً ؤن ًخّٛحر ًٖ خالت واخضة، ومّما ًض٫ُّ ٖلى طل٪ ٢ى٫ بلُه الّخُٛحر ؤو الّخبضًل؛ أله

ِلُُم" َٗ
ْ
ُ٘ ال ِمُ ِلَماِجِه َوُهَى الؿَّ

َ
٫َ ِل٩  ُمَبّضِ

َ
 ال

ً
ْضال َٖ ا َو

ً
َ٪ ِنْض٢ ِلَمُذ َعّبِ

َ
ْذ ٧ مَّ

َ
 ( 115/ 6ؾىعة ألاوٗام: ) هللا حٗالى: "َوج

ُْ و٢ىله 
َ
ل َٖ ـَ  ِْ  لَ

ً
َمال َٖ ِمَل  َٖ  ًْ ": "َم ُهَى َعصٌّ

َ
ا ٞ

َ
ْمُغه

َ
ُهَى  (1)ِه ؤ

َ
ُِه ٞ ِٞ ـَ  ِْ ا َما لَ

َ
ا َهظ

َ
ْمِغه

َ
 ِفي ؤ

َ
ْخَضر

َ
ًْ ؤ وفي عواًت: "َم

" َعصٌّ
(2)"ًً . و٢ا٫ (3). ٢ا٫ الكُش الّؿالمي: "هظا الخضًض مٗضوص مً ؤنى٫ ؤلاؾالم، و٢اٖضة مً ٢ىاٖض الّضِ

ن لؤلٖما٫ في ْاهغها...، ٩ّٞل مً ؤخضر ابً عظب: "هظا الخضًض ؤنل ُٖٓم مً ؤنى٫ ؤلاؾالم، وهى محزا

ًً ما لم ًإطن به هللا وعؾىله، ٞلِـ مً الضًً في شخيء" ضا هظه الخ٣ُ٣ت: "بطا  .(4)في الّضِ ِ
ّ
و٢ا٫ ابً خؼم ما٦

ٍٕ ؤّن طل٪ الخ٨م ٢ض اهخ٣ل ؤو  ابخت في ؤمغ ما ٖلى خ٨م ما، زّم اّصعى مّض
ّ
ّىت الش وعص الّىوُّ مً ال٣غآن ؤو الؿُّ

٫ ػماهه ؤو لخبض٫ م٩اهه، ٞٗلى بُل مً ؤظ ه اهخ٣ل طل٪ الصخيء اإلاد٩ىم ُٞه ًٖ بٌٗ ؤخىاله، ؤو لخبضُّ
ّ
ل ؤه

زابخت ٖلى ؤّن  مّضعي اهخ٣ا٫ الخ٨م مً ؤظل طل٪ ؤن ًإحي ببرهان مً هّوِ ٢غآن ؤو ؾّىت ًٖ عؾى٫ هللا 

ا اّصعى مً طل٪، طل٪ الخ٨م ٢ض اهخ٣ل ؤو بُل، ٞةن ظاء به صّر ٢ىله وبن لم ًإث به ٞهى مبُل ُٞم

ه 
ّ
يء اإلاد٩ىم ُٞه ٖلُه؛ أله

ّ
باث ٖلى ما ظاء به الّىوُّ ما صام ًب٣ى اؾم طل٪ الصخ

ّ
والٟغى ٖلى الجمُ٘ الش

.وال٣ؿم (5)ال٣ُحن والّى٣لت صٖىي وقٕغ لم ًإطن هللا حٗالى به، ٞهما مغصوصان ٧اطبان ختى ًإحي الىو بهما"

ت ٖلى  ُّ ت اإلابي ًّ اوي: ألاخ٩ام الاظتهاص
ّ
اإلاهلخت ؤو ٖلى ال٣ُاؽ ؤو الٗٝغ ؤو الٗاصة. وهظا ال٣ؿم ًم٨ً ؤن الش

                                                 
اِم 19( م49اب: الىالًت وؤلاماعة، ع٢م: )ؤزغظه الّغبُ٘، الجام٘ الصخُذ، ب (1)

َ
ْخ٩

َ ْ
ٌِ ألا ٣ْ

َ
ِت، باب: ه َُ

ًِ
ْ
٢
َ ْ
، ومؿلم، صخُذ مؿلم، ٦خاب: ألا

ُمىِع، ع٢م: )
ُ ْ
اِث ألا

َ
ِت َوَعّصِ ُمْدَضز

َ
ل َِ َبا

ْ
.1343، م3( ط1718ال  
ِر َظ  (2)

ْ
ى ُنل

َ
ل َٖ ُخىا 

َ
ل
َ
ا اْنُ

َ
ِر، باب: ِبط

ْ
ل ُر َمْغُصوٌص، ع٢م: )ؤزغظه البساعي، صخُذ البساعي، ٦خاب: الهُّ

ْ
ل الهُّ

َ
، ومؿلم، 959، م2( ط2550ْىٍع ٞ

ُمىِع، ع٢م: )
ُ ْ
اِث ألا

َ
ِت َوَعّصِ ُمْدَضز

َ
ل َِ َبا

ْ
اِم ال

َ
ْخ٩

َ ْ
ِت، باب: ألا َُ

ًِ
ْ
٢
َ ْ
.1343، م3( ط1718صخُذ مؿلم، ٦خاب: ألا  

.86، م1الؿالمي، قغح الجام٘ الصخُذ، ط (3)  
.59ابً عظب ظام٘ الٗلىم والخ٨م، م (4)  
.5، م5ابً خؼم، ؤلاخ٩ام، ط( 5)  
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. وفي بُان 
ً
ا ر ؾىاٌء ؤ٧ان مهلخت ؤم ٖاصة ؤم ٖٞغ بجى ٖلُه ؤنل مخّٛحِ ًُ ًخّٛحر خؿب اإلاهلخت ألّن ألانل الظي 

حن مً هىعي ألاخ٩ام ٣ًى٫ ؤبى اإلاازغ  : : "ٞإٖلمىا: ؤّن ظمُ٘ الخىاصر ٖلى مجزلخحن(1)وقغح هظًً الّىٖى

ٞمً ؤٞتى مً ال٣ٟهاء بخدلُل ما ٧ان  اإلاجزلت ألاولى مجها: ما ُٞه الدّجت في ٦خاب هللا وؾّىت عؾىله 

ه مً خغام ٞهى هال٪، و٦ظل٪ بطا خّغم قِئا مما 
ّ
خغاما في حّجت هللا ٞهى هال٪، ومً اؾخدّل ب٣ىله ما ؤخل

 ؤخّل هللا ب٣ىله.هى خال٫ ًٖ هللا، والدّجت ٢اثمت بخدلُله هل٪، وهل٪ مً خّغم ما 

واإلاجزلت الشاهُت: لِـ ُٞه حّجت، وهىما ال ٦خاب ُٞه وال ؾّىت، وهى مّما ٌؿ٘ اإلاؿلمحن ُٞه الّغؤي 

والازخالٝ، ٞغؤي ال٣ٟهاء في طل٪ م٣بى٫؛ ألّن هظا مّما ًجىػ ُٞه الازخالٝ بحن ال٣ٟهاء، وهم ٖلى والًت 

 .(2)بًٗهم بًٗا"

ت الٗمل باإلاهالر اإلاغؾلت، والتي جمضُّ ال٣ُٟه  بّن مً ؤنى٫ الّؿٗت واإلاغوهتهظا، و  ُّ ٗت ؤلاؾالم َغ
ّ

في الك

ٗت، وال ًدىاولها ال٣ُاؽ ٖلى ٖلل ألاخ٩ام  َغ
ّ

بإخ٩ام اإلاؿخجّضاث التي ال جضزل جدذ ٖمىم ههىم الك

ٟطخي بلى  حّٛحر الٟخىي بخّٛحر 
ُ
اإلاىهىم ٖلى خ٨مها، ولِـ هظا ٞدؿب بل بّن الٗمل باإلاهالر اإلاغؾلت ج

ر الؼّ  ٘ الخ٨م؛ وهظا مهُ٘ ال٣اٖضة اإلاٗغوٞت: "ال ًى٨غ حٛحُّ اة مً حكَغ
ّ
ر اإلاهلخت اإلاخىز مان واإلا٩ان؛ مغاٖاة لخّٛحِ

٫ ؛ (3)ألاخ٩ام بخُٛحر ال٣غاثً وألاػمان" تي جدبّض٫ بدبضُّ
ّ
٣ٟذ ٧لمت ال٣ٟهاء وألانىلُحن ٖلى ؤّن ألاخ٩ام ال

ّ
و٢ض اج

ت ا ًّ غاٝ هي ألاخ٩ام الاظتهاص ، ٚحر ؤّن الّخٗبحر باألخ٩ام هىا حٗبحر الّؼمان وألٖا ت ٖلى اإلاهلخت والٗٝغ ُّ إلابي

ر ألاخ٩ام  ٘ ٖجها ؤلاحهام، بإن ٣ًا٫ مشال: "ال ًى٨غ حٛحُّ مىهم؛ لظا ًيبػي ؤن ًًاٝ بلى ٖباعة هظه ال٣اٖضة ما ًٞغ

ر الّؼمان". ت ٖلى اإلاهلخت والٗٝغ بخٛحُّ ُّ ر ألاخ٩ام الاظتهؤو ٣ًا٫:  اإلابي ت بخٛحر الّؼمان" ؤو ٣ًا٫: "ال ًى٨غ حٛحُّ ًّ اص

ت؛ ختى ال ٌكمل ٧ّل ألاخ٩ام. ُّ ى
ّ
 الٓ

اصاتهم وؤخىالهم مً ػمً بلى آزغ، ؤو مً م٩ان بلى م٩ان،  ر ؤٖغاٝ الّىاؽ ٖو ومغاصهم بخٛحر الّؼمان حٛحُّ

ما الظي ًُغؤ ٖلحهم الّخٛح
ّ
ر هم الّىاؽ وبؾىاص الخُٛحر للّؼمان وللم٩ان مجاػ؛ ألّن الّؼمً زابذ ال ًخّٛحر، وبه

ب ٖلُه 
ّ
ترج ي بلى وظىص ٖٝغ ٖاّمٍ ؤو زاّمٍ ٍو اصاتهم وؾلى٦هم، مّما ًاّصِ بدُض جخّٛحر ؤ٩ٞاعهم ونٟاتهم ٖو

ت اإلاؿخيبُت بال٣ُاؽ ؤو اإلاهلخت ؤو  ًّ غاٝ والٗاصاث مً ٧ل ألاخ٩ام الاظتهاص ت ٖلى ألٖا ُّ ٫ ألاخ٩ام اإلابي جبضُّ

ت. ُّ ت الّخبٗ
ّ
 الاؾخدؿان ؤو ٚحرها مً ألاصل

ف باملفالر املشظلت:ا ٍّش
ّ
 ملبدث ألاّوٌ: الخ

: ٕىيُّ
ُّ
ف الل ٍّش

ّ
 املىلب ألاّوٌ: الخ

ف املفالر لٕت:  الفُش ألاّوٌ: حٍّش

                                                 
ـىعي فـي بم (1) الـض بٗمـان، و٧ـان مـً ؤصـخاب الكُّ

ّ
، مـً ؤبـغػ ٣ٞهـاء ال٣ـغن الش

ً
، الُبهلـىي مؿـ٨ىا

ً
امـت ؤبى اإلاازغ: هى الّهلذ بً زمِـ السغوصخي وؿبا

ـض بـً مدبـىب، وهبهـان بـً ٖشمـان. مـ851ًهـ/ 237الّهلذ بً زمِـ) ـٟاث،  م( خمل الٗلم ًٖ ؤ٧ـابغ ٖلمـاء ٖهـغه ٦مدمَّ مالٟاجـه: ألاخـضار والّهِ

ــُغ: مدمــض هانــغ والكــِباوي، معجــم ؤٖــالم ؤلابايــُت، ٢ؿــم اإلاكــغ١، م
َ
ْىٓ ًُ ، 1، والؿــحر والجىابــاث، ط248و٦خــاب البُــان والبرهــان، ولــه ٖــّضة ؾــحر. 

 .269، م2، وط254، م155م
 .205 - 204، م1ابً ظٟٗغ، ظام٘ ابً ظٟٗغ، ط (2)
 .227ت، مالؼع٢ا، قغح ال٣ىاٖض ال٣ٟهُ (3)
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٘ إلاٗجى لٟٓت اإلاهالر ؤّجها جغص بمٗىُحن:  ًغي اإلاخدّبِ

، ٞخُل٤ بَال٢ا خ٣ُ٣ا ٖلى ؤخض مٗىُحن: ، وآلازغ: مجاػيٌّ  اإلاٗجى ألاّو٫: خ٣ُ٣يٌّ

ها في اإلااضخي واإلاًإع بمٗجى  ألاّو٫: ؤّجها مهضع  ُر، بٟخذ ٖحن الٟٗل ويّمِ
ُ
ْهل ًَ مُمي للٟٗل َنلَر 

ا٫ َٗ
َ
. ومً هىا ٢ا٫ (2). والشاوي: ؤّن اإلاهالر ظم٘ مهلخت(1)الّهالح الظي هى مهضع ؾماعيٌّ ٖلى وػن ٞ

 ومٗجى؛ وطل٪ ؤّجها جُل٤ جاعة ٖلى واخضة اإلا
ً
ا
َ
ِت وْػه َٗ َ

ْىٟ
َ ْ
ِت واخضة اإلاىاٞ٘، الٗلماء: بّن اإلاهلخت ٧اإلا َٗ َ

ْىٟ
َ ْ
هالر، ٧اإلا

: "واإلاهلخت واخضة  . ٢ا٫ الجىهغيُّ َ٘ َ
ٟ

َ
ِت بمٗجى الّىٟ٘ مهضع للٟٗل ه َٗ َ

ْىٟ
َ ْ
َر ٧اإلا

َ
وجاعة ٖلى مهضع الٟٗل َنل

. و٢ا٫ ابً مىٓىع طا٦غا لهظًً اإلاٗىُحن: "اإلاهلخت الّهالح، واإلاهلخت واخضة اإلاهالر، (3)اإلاهالر"

يء بٗض ٞؿاصه ؤ٢امه"والاؾخهالح ه٣ٌُ الاؾخٟ
ّ

ح  (5). وؤلانالح ه٣ٌُ ؤلاٞؿاص(4)ؿاص، وؤنلر الصخ
َ
ال "والهَّ

ت مضلى٫ اإلاهلخت بال ب٩ىهه ه٣ٌُ اإلاٟؿضة، ولم جًبُه بصخيء (6)ه٣ٌُ الٟؿاص" ٛىٍّ
ُّ
. ولم جدضص اإلاهاصع الل

اصاته  م.آزغ مما ًض٫ُّ ٖلى ؤّن جدضًض ما هى مهلخت وما هى مٟؿضة عاظ٘ بلى ؤٖغاٝ الّىاؽ ٖو

ت الّضالت ٖلى 
َ
ل َٗ ْٟ َ ؛ ولظل٪ اقخ٣ّذ لها نُٛت اإلاْ وط٦غ ابً ٖاقىع ؤّن اإلاهلخت "شخيء ُٞه نالح ٢ىيٌّ

لُه ٞاإلاهلخت شخيء ُٞه نالح (7)"اؾم اإلا٩ان الظي ٨ًثر ُٞه ما مىه اقخ٣ا٢ه، وهى هىا م٩ان مجاػي  . ٖو

غ ٖلى ما ٢اله الٗالمت ابً ٖاقىع؛ ؤّن طل٪ ٢ ِ
ّ
، ٚحر ؤّن ما ٨ٌٗ لت اإلاهٙى مً ألاؾماء ٢ىيٌّ َٗ ْٟ انغ ٖلى وػن َم

ؾىص، 
ُ
َىبت، للم٩ان الظي ج٨ثر ُٞه ألا ْٗ ىت وَم

َ
َبت وَمْذَجغة وَم٣ُْ

َ
ؤ
ْ
َؾَضة وَمْؿَبٗت وَمظ

ْ
ت؛ ٣٦ىلهم َمإ ُّ الز

ُّ
الجامضة الش

ثاب والدجغ وال٣ًُ والٗىب ِ
ّ
بإ، والظ  . (8) والّؿِ

،  وؤّما اإلاٗجى اإلاجاػيُّ للٟٓت اإلاهالر ٞةَال٢ها ٖلى
ٌ
ألاٞٗا٫ التي ٞحها نالح ٣٦ىلىا: َلُب الٗلم مهلخت

جاعة مهلخت؛ وهظا مً باب بَال١ اؾم اإلاؿّبب ٖلى الّؿبب؛ وطل٪ ؤّن ٦ال مً َلِب الٗلم  ومماعؾت الّخِ

ت ًّ
ت واإلااّصِ جاعة ؾبب للمىاٞ٘ اإلاٗىىٍّ  .(9)ومؼاولت الّخِ

                                                 
ٟا٫ بلبان مٗاوي المُت ألاٞٗا٫، م (1) ُغ: مجها٫ الغظا٫ ومغاي٘ ألَا

َ
ْىٓ ًُ167. 

ُغ: الجىهغي، صخاح الجىهغي، ط( 2)
َ
ْىٓ  517، م2، ابً مىٓىع، لؿان الٗغب، ط341، م1ًُ

 .341، م1الجىهغي، صخاح الجىهغي، ط (3)
 .517، م2ابً مىٓىع، لؿان الٗغب، ط (4)
ُغ: ألاػه( 5)

َ
ْىٓ  .517، م2، ابً مىٓىع، لؿان الٗغب، ط341، م1، الجىهغي، صخاح الجىهغي، ط142، م4غي، تهظًب اللٛت، طًُ

 .142، م4ألاػهغي، تهظًب اللٛت، ط (6)
ٗت ؤلاؾالمُت، م (7)  .278ابً ٖاقىع، م٣انض الكَغ
ُغ: ٖباؽ خؿً، الىدى الىافي، ط (8)

َ
ْىٓ  .248، الهغعي، مىاهل الغظا٫، م314م – 313، م3ًُ

ت، واإلاٗهض ال٨ٟغ ؤلاؾالمي) (9) ُّ ت، الّضاع الٗاإلا ُّ ٗت ؤلاؾالم َغ
ّ

ُغ: الٗالم: ًىؾ٠ خامض، اإلا٣انض الٗاّمت للك
َ
ْىٓ  م(.1981هـ/ 1401ًُ
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ف املشظلت لٕت: ٛت  الفُش الثاوي: حٍّش
ُّ
ْغَؾل في الل

ُ ْ
اؾُم مٟٗى٫ٍ مكخ٤ مً ؤلاعؾا٫ "وؤلاعؾا٫:  اإلا

ْىِظُهُ  ال١ وؤلاهما٫ والخَّ  وؤلَا
ُ
ْؿلُِ

َّ
اثغ بطا ؤَل٣خه مً ٚحر ج٣ُُض؛ ٢ا٫ ابً ؾُضه)ث:  (1)"الد

ّ
٣ًا٫: ؤعؾلُذ الُ

ه"1066هـ/ 458ؾُضه)ث: 
َ
ْهَمل

َ
َل٣ه وؤ

َ
يء: ؤ

ّ
ْعَؾَل الصخ

َ
. و٢ا٫ ابً ٞاعؽ في ماصة (2)م( وجابٗه ابً مىٓىع: "ؤ

غٌص ُمْى٣اؽ، ًض٫ُّ ٖلى الاهبٗار والامخضاص"َعَؾَل: "ال
ّ
م ؤنٌل واخٌض مُ

ّ
حن والال ِػّي: (3)ّغاء والّؿِ ّغِ

َ
ُ

ُ
. و٢ا٫ اإلا

ُِض  ُِ ٣ْ
 الخَّ

ُ
ٝ

َ
ْعَؾا٫ِ ِزال ِ

ْ
ًْ ؤلا ْؾَباِبَها، ِم

َ
ُبُذ ِبُضوِن ؤ

ْ
ش
َ
ِتي ج

َّ
 ال

ُ
ت

َ
٣

َ
ل
ْ
ُ

ُ ْ
 ِهَي اإلا

ُ
ت

َ
ْغَؾل

ُ ْ
٥ُ اإلا

َ
ْمال

َ ْ
 ِبا"َوألا

ُ
ت َُّ َىِن

ْ
ا٫ِ ، َوِمْىُه ال

َ ْ
إلا

" ِ٘ ُب
ْو الغُّ

َ
ِض ؤ

ُ
ل
ُّ
ِت الش

َ
ِض ِبِهٟ َُّ َ

٣
ُ ْ
ْحَر اإلا

َ
ٚ ٤َ

َ
ل
ْ
ُ

ُ ْ
ِجي اإلا ْٗ ٌَ ْغَؾِل 

ُ ْ
 .(4)اإلا

ىالحي للمفالر املشظلت: ف الـا ٍّش
ّ
 املىلب الثاوي: الخ

ف املفلخت: : حٍّش  الفُش ألاٌو

 
ّ

؛ إلاا لٗلماء ؤنى٫ ال٣ٟه ٖىاًت ٦بحرة واهخمام بالٜ ببُان خ٣ُ٣ت اإلاهلخت في الانُالح الك غعّيِ

اًاتها، واؾخيباٍ ؤخ٩امها ويبِ  ٗت ٚو َغ
ّ

ت م٣انض الك عها وبُان خ٣ُ٣تها مً ؤزغ ٦بحر في مٗٞغ لخهىُّ

غح والّخٟهُل مً زال٫ بُاجهم ؤهىاٖها اإلاسخلٟت؛ بط بّن اإلاهلخت جى٣ؿم بلى ٖضة 
ّ

ؤ٢ِؿتها؛ ولظا جىاولىها بالك

ت، وخاظُت وجدؿُيُت. ومً خُض  ؤ٢ؿام باٖخباعاث مسخلٟت، ٞهي جى٣ؿم مً خُض ٢ىتها في طاتها بلى: يغوٍع

اٖخباع الكإع لها بلى مٗخبرة وملٛاة ومغؾلت. و٢ض جىالىا الخضًض ٖجها في مىيٗحن: اإلاىي٘ ألاو٫: في مباخض 

ت، وهى اإلاىاؾب ؤو ؤلازالت
ّ
ت مً ال٣ُاؽ باٖخباعها مؿل٩ا مً مؿال٪ الٗل

ّ
؛ ولظا ٢ا٫ ابً الخاظب في (5)الٗل

. واإلاىي٘ (7): "ج٣ضمذ"(6)خهى في ٦المه ٖلى اإلاهالر اإلاغؾلت بٗض ٦المه ٖلى اإلاىاؾبت وؤلازالتمسخهغ اإلاى

ت ؤو لِؿذ بُذّجت. ُّ ٖغ
ّ

ت جشبذ بها ألاخ٩ام الك  الشاوي: هى اإلاىي٘ الظي ّٞهلىا ال٣ى٫ بالبدض في ٧ىجها ُحجَّ

ي مٗجى اإلاهلخت في  ِ
ّ
جل

ُ
غعي ٖمىما؛ لِؿهل وخغيٌّ بىا ٢بل حٍٗغ٠ اإلاهلخت اإلاغؾلت ؤْن ه

ّ
الانُالح الك

ت ب٩ىجها مغؾلت. ت مضلى٫ اإلاهلخت اإلاىنٞى  لىا بٗض طل٪ مٗٞغ

اإلاهلخت ٧لمت مٗغوٞت الضاللت؛ ٚحر ؤّن ؤهٓاع الّىاؽ جسخل٠ في ج٣ضًغ اإلاهالر واٖخباع ما هى مهلخت 

ى ٧لُّ طل٪ ٖجهم وما هى مٟؿضة؛ وطل٪ عاظ٘ بلى ازخالٝ بِئاتهم وؤهىائهم ومُىلهم وعٚباتهم؛ وبن اهخٟ

ٗت ببُان اإلاهلخت  َغ
ّ

ِجي ٖلماء الك ُٖ ٞال٣ٗل وخضه ال ٌؿخ٣لُّ بخ٣ضًغ اإلاهلخت واإلاٟؿضة ل٣هىعه؛ ولظا 

ُت وؤخ٩امها في ؤبىاب ال٣ٟه اإلاسخلٟت، وها ؤها ؤي٘ بحن  ٖغ
ّ

ت الك
ّ
باإلاُٗاع الكغعي، بدؿب اؾخ٣غائهم لؤلصل

ٟاث اإلاهلخت لٗلم ً، وهي ٦ُٟلت ًضً٪ في هظا الٟٕغ بًٗا مً حٍٗغ محن مجهم واإلاٗانٍغ اء ألانى٫ اإلاخ٣ّضِ

 بةًًاخها وبُان خ٣ُ٣تها، زم ؤعصٝ هظا ببُان اإلاهلخت اإلاغؾلت:

                                                 
.1300، م1الٟحروػ آباصي، ال٣امىؽ اإلادُِ، ط (1)  
ٓم، ط (2)  .285، م11، وابً مىٓىع، لؿان الٗغب، ط474، م8ابً ؾُضه، اإلاد٨م واإلادُِ ألٖا
 .463، م1ابً ٞاعؽ، معجم م٣اًِـ اللٛت، ط (3)
ِػّي، اإلاٛغب في جغجِب اإلاٗغب، ط( 4) ّغِ

َ
ُ

ُ
 .223، م2اإلا

 .1084، م2ابً الخاظب، مسخهغ مىخهى الؿا٫ وألامل في ٖلمي ألانى٫ والجض٫، ط (5)
 .1084، م2اإلاغظ٘ هٟؿه، ط (6)
 .1200، م2اإلاغظ٘ هٟؿه، ط (7)
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ّٖغٝ الٛؼاليُّ اإلاهلخت في ٦خابه قٟاء الٛلُل ب٣ىله: "اإلاهلخت جغظ٘ بلى ظلب مىٟٗت ؤو صٞ٘ مًّغة.  -1

اًت ؤمغ  ت لها ؤّن اإلاىاؾبت جغظ٘ بلى ٖع . وػاص هظا الّخٍٗغ٠ بًًاخا في ٦خابه (1)م٣هىص" والٗباعة الخاٍو

اإلاؿخهٟى خُض ٢ا٫: "ؤّما اإلاهلخت ٞهي ٖباعة في ألانل ًٖ ظلب مىٟٗت ؤو صٞ٘ مًّغة، ولؿىا وٗجي به 

طل٪؛ ٞةّن ظلب اإلاىٟٗت وصٞ٘ اإلاًّغة م٣انض السل٤، ونالح السل٤ في جدهُل م٣انضهم، ل٨ّىا وٗجي 

٣لهم ووؿلهم باإلاهلخت اإلاداٞٓت ٖلى م٣هىص ا ٕغ مً السل٤، وهى ؤن ًدٟٔ ٖلحهم صًجهم وهٟؿهم ٖو
َّ

لك

ومالهم. ٩ٞلُّ ما ًخًّمً خٟٔ هظه ألانى٫ ٞهى مهلخت، و٧لُّ ما ًّٟىِث هظه ألانى٫ ٞهى مٟؿضة، وصٞٗه 

٠ بّحن الٛؼاليُّ ؤّن اإلاهلخت في ألانل  .(2)مهلخت" ٝغ ُٞما ًٓهغ  -ٟٞي هظا الّخٍٗغ ُٗ ٗجي به ال  هي ظلب -َو

ون  ر ؤّن الىاؽ عّبما ٌٗضُّ ه ال ٌٗجي باإلاهلخت هظا اإلاٗجى الٗغفّي؛ وهى بهظا ًىّضِ
ّ
غع، زم نّغح ؤه ًّ الّىٟ٘ وصٞ٘ ال

إع مهلخت؛ بط ال جالػم بحن 
ّ

وهه مٟؿضة وهى في هٓغ الك ، و٢ض ٌٗضُّ
ٌ
إع مٟؿضة

ّ
، وهى في هٓغ الك

ً
ألامغ مىٟٗت

 
ّ

٘ ؤلاؾالمّيِ هي اإلاداٞٓت ٖلى ما اإلاٟؿضة واإلاهلخت في ٖٝغ الّىاؽ وفي هٓغ الك كَغ
ّ
؛ ٞاإلاهلخت في الد ٕغ

ٗه ألاخ٩ام، ولى زالٟذ ؤهىاء الّىاؽ وعٚباتهم؛ ٞةّن الّىاؽ عّبما ّٖضوا اإلاٟاؾض  إع مً حكَغ
ّ

٣ًهضه الك

يذ لهم طل٪. زم ًىعص الٛؼاليُّ  مهالر واإلاهالر مٟاؾض بؿبب ؤهىائهم وقهىاتهم، ومإلٝى ٖاصاتهم التي َػٍّ

ٕغ الّخٗ
ّ

ٕغ مً السل٤" زم ؤوضر ؤّن م٣هىص الك
ّ

غعّي للمهلخت ب٣ىله: "اإلاداٞٓت ٖلى م٣هىص الك
ّ

٠ الك ٍغ

اث السمـ. ُّ ِغٝ بال٩ل ُٖ  مً السل٤ وهى ؤْن ًدٟٔ ٖلحهم ما 

 ، ــــغوعيُّ ًّ ــــه ا٢خهــــغ ٖلــــى ٢ؿــــم واخــــض مــــً اإلاهــــالر وهــــى ال
ّ
ــــ٠ الٛؼالــــّيِ ؤه و٢ــــض ؤوعص ال٣غيــــاويُّ ٖلــــى حٍٗغ

ــإع بلــى جد٣ُ٣هــا فــي خُــاة الّىــاؽ، زــم ٢ــا٫: وؤهمــل الخــاجّي والّخدؿــ
ّ

ُجّي، و٦الهمــا مــً اإلاهــالر التــي ٣ًهــض الك

اث ٚحـر  ـغوعٍّ ًّ ًّ ٢ْهـغ م٣هـىصه ٖلـى خٟـٔ ال ـٕغ صـخُذ، ول٨ـ
ّ

ـ٠ اإلاهـلخت باإلاداٞٓـت ٖلـى م٣هـىص الك "ٞخٍٗغ

م"
ّ
 .  (3)ُمؿل

ُمـا ح٣ّٗـب بـه ال٣غيـاويُّ الٛؼالـّي هٓـغ؛ وطلـ٪ ؤّن ٦ـالم الٛؼالـّيِ لـِـ ُٞـه مـ ْهـِغه اإلاهــلخت ٞو
َ
ا ًـض٫ُّ ٖلـى ٢

٣لهـــم ووؿـــلهم  : "وهـــى ؤن ًدٟـــٔ ٖلـــحهم صًـــجهم وهٟؿـــهم ٖو اث السمــــ ٣ٞـــِ، وهـــوُّ ٖبـــاعة الٛؼالـــّيِ ـــغوعٍّ ًّ فـــي ال

ت ٞةّجهـــــا جدٟـــــٔ باإلاهـــــالر التـــــي فـــــي عجبـــــت  ـــــغوعٍّ ًّ دٟـــــٔ باإلاهـــــالر ال
ُ
ُـــــاث السمــــــ ٦مـــــا ج ِ

ّ
ومـــــالهم" وهـــــظه هـــــي ال٩ل

اث. ُّ اث والّخدؿُي ُّ  الخاظ

ــــاَب
ّ

ــــٝغ الك اًخــــه فــــي خــــ٤ِّ السلــــ٤، مــــً ظلــــب ٖو ِهــــم ٖع
ُ
ي اإلاهــــلخت ب٣ىلــــه: "اإلاــــغاص باإلاهــــلخت ٖىــــضها: مــــا ٞ

ـٕغ باٖخبـاع طلـ٪ اإلاٗجـى 
ّ

اإلاهالر وصعء اإلاٟاؾض، ٖلى وظه ال ٌؿخ٣لُّ ال٣ٗل بضع٦ه ٖلى خا٫، ٞـةطا لـم ٌكـهض الك

ٟا١ اإلاؿلمحن" ِ
ّ
ه ٧ان مغصوصا باج  .(4)بل ًغصُّ

                                                 
 .159الٛؼالي، قٟاء الٛلُل، م (1)
.174، م1اإلاؿخهٟى في ٖلم ألانى٫، طالٛؼالي،  (2)  
ت، م (3) ُّ ٗت ؤلاؾالم َغ

ّ
ٗت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت 41ال٣غياوي، ٖىامل الّؿٗت واإلاغوهت في الك ظامٗت ٢ُغ  –، بدض ميكىع في مجلت خىلُت الكَغ

 م( .1982هـ/ 1402الٗضص الشاوي ) –٢ُغ 
خهام، ط( 4)  .373، م1الكاَبي، الٖا
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ـ٠ الٛؼالـي اإلاهـلخت بإّجهــا: " اًـت ؤْمــٍغ م٣هـىص"وحٍٗغ ٟهــا ؤّجهـا: "اإلاداٞٓـت ٖلــى (1)جغظـ٘ بلـى ٖع . و٢ىلـه فـي حٍٗغ

ـــ٤ٌ مىــه  ـــٕغ مـــً السلـــ٤" جٍٟغ
ّ

وهمـــا مٟهىمـــان ٢ـــض  -بـــحن مٟهـــىمي اإلاهــالر واإلا٣انـــض  -ُٞمـــا ًٓهـــغ  –م٣هــىص الك

ٗت ٞهــ -ًخــضزالن ٖىــض بٗــٌ ألانــىلُحن  ــَغ
ّ

، وؤّمــا م٣انــض الك ــٕغ
ّ

ي ٞاإلاهــالر: ٧ــلُّ مــا خــاٞٔ ٖلــى م٣هــىص الك

ــــض  ِ
ــــإع ٖىــــض ٧ــــّلِ خ٨ــــم مــــً ؤخ٩امهــــا؛ ولــــظا ٢ــــا٫ الؼع٢ــــاء: "٩ٞــــل مــــا ًاٍّ

ّ
الٛاًــــت مجهــــا، وألاؾــــغاع التــــي ويــــٗها الك

ــا ؤو يــُٟٗا بدؿــب مى٢ٗهــا مــً جلــ٪  ؿــاٖض ٖلــى جد٣ُ٣هــا ٞهــى مهــلخت مُلىبــت َلبــا ٢ٍى ُت َو اإلا٣انــض الكــٖغ

اث والخاظُـاث والخدؿــُيُاث  –ألا٢ؿـام ال٩لُــت الشالزــت  ــت مىٗــا  و٧ــل مــا –الًــغوٍع ًىاٞحهـا ٞهــى مٟؿــضة ممىٖى

ــه ؤبــان ؤّن اإلاصــخلت (2)قــضًضا ؤو يــُٟٗا بدؿــب هــٕى اإلا٣هــض الكــغعي الــظي جســل بــه"
ّ
ــاَبّيِ ٞةه

ّ
ــ٠ الك .ؤّمــا حٍٗغ

ـــإع لـــه فـــي خـــ٤ِّ السلـــ٤، مـــً ظلـــب اإلاهـــالر لهـــم، وصعء اإلاٟاؾـــض ٖـــجهم، ومدـــاٞٓتهم 
ّ

اًـــت الك ِهـــم ٖع
ُ
هـــي طاُث مـــا ٞ

ـإع لـه خخمـا، زـم ٖلـى ال٣ُـام بـظل٪ اإلا٣هـىص بامخ
ّ

اًـت الك شالـه والاجُـان بـه ٖلـى الىظـه اإلاكـغوٕ هـى مّمـا ٞهـم ٖع

ــاَبي ؤّن ال٣ٗـل ال ٌؿــخ٣لُّ بــةصعا٥ اإلاهـلخت، وال ًم٨ــً بيــٟاء ونـ٠ اإلاهــلخت واإلاٟؿــضة ٖلــى 
ّ

 الك
ُ

ــ٠ بـّحن حٍٗغ

ت. ُّ ــــٖغ
ّ

ــــإع لــــظل٪ الىنــــ٠، وهــــظا يــــابِ مهــــم لخ٣ُ٣ــــت اإلاهــــلخت الك
ّ

يء بال بكــــهاصة مــــً الك
ّ

ٖــــّغٝ و٢ــــض  الصــــخ

ـــٝغ ٞهـــي الؿـــبب اإلاـــاّصي بلـــى  ُٗ ها بدؿـــب ال ٟهـــا لٛـــت ٣ٞـــا٫: "وؤّمـــا خـــضُّ ا بٗـــض حٍٗغ ـــا وقـــٖغ ـــىفي اإلاهـــلخت ٖٞغ
ُّ
الُ

 ؤو 
ً
؛ ٖبـاصة ـإع

ّ
: هـي الؿـبب اإلاـاصي بلـى م٣هـىص الك ـٕغ

ّ
ًـت بلـى الـّغِبذ، وبدؿـب الك جاعة اإلااّصِ الّهالح والّىٟ٘، ٧الّخِ

"
ً
ٟـــاث  .وؤّمـــا اإلاٗانـــغون ٞـــةّجهم ويـــٗىا ظملـــت(3)ٖـــاصة ٟـــاث للمهـــلخت وهـــي ال جســـغط ٖـــً مٗـــاوي الّخٍٗغ مـــً الّخٍٗغ

 للٟٗــل 
ٌ

ٓهــغ لــي ؤْن وّٗغِٞهــا بإّجهــا: ونــ٠ هــا بــه ابــً ٖاقــىع خُــض ٢ــا٫: "ٍو التــي ط٦غتهــا ؾــاب٣ا، ومــً طلــ٪ مــا ٖٞغ

ـــغ  .(4)ًدهـــل بـــه الّهـــالح، ؤي الّىٟـــ٘ مىـــه صاثمـــا ؤو ٚالبـــا للجمهـــىع ؤو لآلخـــاص"
ْ
ٟـــه بز و٢ـــض قـــغح ابـــً ٖاقـــىع حٍٗغ

غاصه لـــه ٣ٞـــا٫: "٣ٞـــىلي: "صاثمـــا" ٌكـــحر بلـــى اإلاهـــلخت السالهـــت واإلاُـــغصة. و٢ـــىلي: "ؤو ٚالبـــا" ٌكـــحر بلـــى اإلاهـــلخت بًـــ

 التـي (5)الّغاجخت فـي ٚالـب ألاخـىا٫. و٢ـىلي: "للجمهـىع ؤو لآلخـاص" بلـى ؤجهـا ٢ؿـمان"
ُ
يُّ بإّجهـا: "اإلاىٟٗـت ّغٞهـا البـَى .ٖو

ـــــإع الخ٨ـــــُم لٗبـــــاصه، مـــــً خٟـــــٔ صًـــــجهم وه
ّ

٣ـــــىلهم، ووؿـــــلهم وؤمـــــىالهم، َبـــــ٤ جغجِـــــب ٢هـــــضها الك ٟىؾـــــهم، ٖو

، باٖخبــــاع ؤّجهــــا لــــظة مىا٣ٞــــت لهــــىي (6)مٗــــّحن" ٘ ؤلاؾــــالمّيِ كــــَغ
ّ
ىٓــــغ بلحهــــا فــــي الد ًُ بــــت ٖلــــى الٟٗــــل ال  ِ

ّ
. ٞاإلاىٟٗــــت اإلاترج

٘ ال  كـَغ
ّ
ـت، والد ٖـت وألاهـىاء مخىاٖػ بـاث البكـغ مسخلٟـت ومخىّىِ ت؛ ألّن ٚع ًّ

باتها اإلااّصِ لت لٚغ ٟىؽ، مدّهِ ًسًـ٘  الىُّ

ــَماَواُث  َؿــَضِث الؿَّ
َ
ٟ

َ
ْهــَىاَءُهْم ل

َ
َخــ٤ُّ ؤ

ْ
َ٘ ال ــ َب ــِى اجَّ

َ
ن، ٣ًــى٫ هللا حٗــالى: "َول ٟــىؽ؛ إلاــا فــي طلــ٪ مــً الٟؿــاص البــّحِ  لهــىي الىُّ

" )ؾىعة اإلاامىىن:  ًَّ حِه ِٞ  
ًْ ْعُى َوَم

َ ْ
هُا؛ بدُـض 71/ 23َوألا ًً والـضُّ ِغٖذ الهخٓام ؤمـغ الـّضِ

ُ
ما ًىٓغ بلحها بإّجها ق

ّ
( وبه

 
ُ
خـّضِ مـً قـهىاتها، ج

ْ
ٟـىؽ ب٨ـبذ ظماخهـا وال لم، وج٣ُُـض الىُّ

ُّ
٠ في صهُاه وآزغجه، وجضٞ٘ الٓ

ّ
ٟطخي بلى ؾٗاصة اإلا٩ل

ٟـــاث ألانـــىلُحن للم٣انـــض ٗت؛ ولـــظا ظـــاءث ؤ٦ثـــر حٍٗغ ـــت بم٣انـــض الكـــَغ ظـــاءث جدـــذ  ٞاإلاهـــلخت طاث نـــلت ٢ٍى

                                                 
 .159ي، قٟاء الٛلُل، مالٛؼال (1)
 .43الؼع٢اء، الاؾخهالح، م (2)
 .239الخُٗحن في قغح ألاعبٗحن للُىفي، م (3)
ٗت، م (4)  .278ابً ٖاقىع، م٣انض الكَغ
 .278اإلاغظ٘ هٟؿه، م (5)
ي، يىابِ اإلاهلخت، م (6)  .23البَى
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ــت ٖىـضهم هـي(1)بـاب خٟـٔ اإلاهــالر ُّ ــإع  . ٣ًـى٫ ًىؾـ٠ الٗــالم: "ٞاإلاهـلخت اإلاٗى
ّ

مــا ٧اهـذ عاظٗـت بلــى ٢هـض الك

ــٕغ وخــضه؛ ألّجهــا لــى عظٗــذ بلــى ؤهــىاء الّىــاؽ 
ّ

ــ٠ اإلاجــغص؛ ألّن اإلاهــالر حٗخبــر مــً خُــض عؾــم الك
ّ
ال بلــى ٢هــض اإلا٩ل

بـــا و٢ْخـــل  ٗت مـــً ؤؾاؾـــها؛ ألّن ؤلاوؿـــان ٢ـــض ًـــغي اإلاهـــلخت فـــي قـــغب السمـــغ وؤ٧ـــل الّغِ ـــَغ
ّ

وقـــهىاتهم لى٣ًـــذ الك

ـــا
ّ

ٟـــحن ٖـــً صاُٖـــت ؤهـــىائهم؛ ألّن فـــي الـــّىٟـ، وهـــظا ًىـــا٢ٌ ٢هـــض الك
ّ
٘ الـــظي ويـــٗه إلزـــغاط اإلا٩ل كـــَغ

ّ
ٕع مـــً الد

 ًْ ْعُى َوَمــ
َ ْ
ــَماَواُث َوألا َؿــَضِث الؿَّ

َ
ٟ

َ
ْهــَىاَءُهْم ل

َ
َخــ٤ُّ ؤ

ْ
َ٘ ال َبــ ــِى اجَّ

َ
بــإ ؤهــىائهم مٟؿــضة، و٢ــض ٢ــا٫ هللا حٗــالى: "َول ِ

ّ
" اج ًَّ ــحِه ِٞ  

الىاخــض وال جخٟــ٤ بال فــي الىــاصع، و٢ــض ٩ًــىن ألامــغ هاٞٗــا  ( وألن ألاهــىاء جسخلــ٠ فــي ألامــغ 71/ 23)ؾــىعة اإلاامىــىن: 

 .(2)لصسو صون آزغ ٦ما ٩ًىن هاٞٗا في و٢ذ صون و٢ذ؛ ألن اإلاىاٞ٘ واإلاًاع باليؿبت للخُاة الضهُا بياُٞت"

، ٞاإلًجابيُّ هى بًجاص اإلاىٟٗت، والجاهب الؿـلبيُّ هـى صٞـ٘  واإلاهلخت لها ظاهبان: ظاهب بًجابيٌّ وآزغ ؾلبيٌّ

٣ْـــَغن مٗهـــا صعء اإلاٟؿـــضة، ٦مـــا فـــي ٢ـــى٫ ال٣ٟهـــاء: اإلا ُُ ٟؿـــضة، و٢ـــض جُلـــ٤ اإلاهـــلخت ٖلـــى ظاهبهـــا ؤلاًجـــابّيِ ٣ٞـــِ ٞ

 .(4)و٢ىلهم: "صعء اإلاٟاؾض ؤولى مً ظلب اإلاهالر" (3)"صٞ٘ اإلاٟؿضة م٣ّضم ٖلى ظلب اإلاهلخت"

ف املفلخت املشظلت:  الفُش الثاوي: حٍّش

ـــــغ؛ بط ٌؿــــمحه
َ
ز

ُ
ُلــــ٤ ٖلُـــــه  (5)ا بٗـــــٌ ٖلمــــاء ألانـــــى٫ اإلاىاؾــــب اإلاغؾـــــلللمهــــلخت اإلاغؾـــــلت حؿــــمُاث ؤ ٍو

جيُّ الاؾـــخضال٫ (7)؛ وآزـــغون ٌؿـــّمىهه الاؾـــخضال٫ اإلاغؾـــل(6)بًٗـــهم اؾـــم الاؾخهـــالح . ٢ـــا٫ (8)واَلـــ٤ ٖلحهـــا الجـــٍى

ــإع ؤو ؤلٛــاُه وال٨ــالُم ُٞمــا ظهــل، ؤي ؾــ٨ذ 
ّ

: "٢ــض مــّغ ال٨ــالُم فــي ال٣ُــاؽ فــي اإلاىاؾــب الــظي اٖخبــرُه الك الّؼع٦صــخيُّ

ــــ
َّ

ْذ الك َُ
ــــُب باالؾــــخضال٫ِ اإلاغؾــــِل؛ ولهــــظا ُؾــــّمِ َّ٣

َ
ل ــــر ٖىــــه باإلاهــــالِر اإلاغؾــــلِت، وٍُ ٕغ ٖــــً اٖخبــــاعه وبهــــضاعه وهــــى اإلاٗبَّ

ــــــَر ٖىــــــه  بَّ َٖ ــــــمٗاوّيِ ٖلُــــــه اْؾــــــَم الاْؾــــــِخْضال٫ِ، َو ، وؤَلــــــ٤ بمــــــام الخــــــغمحن وابــــــً الؿَّ
َ
ٗخبــــــر ولــــــم جلــــــٜ

ُ
 ؤي لــــــم ح

ً
ت

َ
ُمْغَؾــــــل

اِفي باالؾ
َ
٩

ْ
َىاِعْػِميَّ في ال

ُ
س

ْ
 .(9)خهالِح"ال

ٗـــــىص ازـــــخالٝ هـــــظه الدؿـــــمُاث  بلـــــى ازـــــخالٝ الّىٓـــــغ بلـــــى الخ٨ـــــم الـــــظي ٩ًـــــىن مؿـــــدىضه  -ُٞمـــــا ًٓهـــــغ  -َو

بــت ٖلــى بىــاء الخ٨ــم ُٞــه ٖلــى اإلاهــلخت؛ ومــً  ِ
ّ
ــه ًصــرُّ الّىٓــغ بلُــه مــً ظهــت اإلاهــلخت اإلاترج

ّ
اإلاهــلخت اإلاغؾــلت، ٞةه

لُل هٟؿـه اؾـم اإلاهـالر اإلاغؾـلت، و  ٍصـرُّ ؤن ًخىّظـه الّىٓـغ بلُـه مـً ظهـت الىنـ٠ هىا ًصـر ؤن ًُلـ٤ ٖلـى الـّضِ

٣ِـه بلـى جد٣ُـ٤ جلـ٪ اإلاهـلخت، ومـً هىـا ظـاء بَـال١ اإلاىاؾـب اإلاغؾـل، وؤّمـا 
ْ
الظي ؤّصي بلـى جغجِـب الخ٨ـم ٖلـى ِوٞ

 .(10)حؿمُتها باالؾخهالح ٞبالىٓغ بلى بىاء الخ٨م ٖلى اإلاهلخت هٟؿها
                                                 

ٗت ٖىض ؤلامام الٛؼالي، م (1)  .48ًىٓغ: الؿُٗضاث، م٣انض الكَغ
ت، مالٗالم، ا (2) ُّ ٗت ؤلاؾالم  .140م – 139إلا٣انض الٗامت للكَغ
 .234،  م3، ابً الؿب٩ي، ؤلابهاط، ط143، م2، ابً حجغ، ٞخذ الباعي، ط434، م1الؿالمي، قغح الجام٘ الصخُذ، ط (3)
ي، ألاقباه والىٓاثغ، ط272، م4، الكاَبي، اإلاىا٣ٞاث، ط369، م4ال٣غافي، الٟغو١، ط( 4)  .87، م1، الؿَُى
، الًٗـــض، قـــغح الًٗـــض ٖلـــى 1099م - 1098، م2، ابـــً الخاظـــب، مسخهـــغ اإلاىخهـــى، ط308، م4مـــضي، ؤلاخ٩ـــام فـــي ؤنـــى٫ ألاخ٩ـــام، طآلا  (5)

 .342، م2مسخهغ مىخهى الؿا٫ وألامل، ط
جي، ط( 6) ُغ: الجٍى

َ
ْىٓ  .139، م1، والٛؼالي، اإلاؿخهٟى، ط 260، م2، والّؿمٗاوي، ط721، م2ًُ

ُغ: الٛؼالي، قٟاء (7)
َ
ْىٓ  .286، م2، وابً بغهان، الىنى٫ بلى ألانى٫، ط207الٛلُل، م ًُ

جي، البرهان، ط (8) ُغ: الجٍى
َ
ْىٓ  .783، م2ًُ

 .377، م4الؼع٦صخي، البدغ اإلادُِ، ط (9)
 .427الاظتهاص بالغؤي في مضعؾت الدجاػ ال٣ٟهُت، م (10)
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ي خ٣ُ٣تها، و٢ض ّٖغٝ ألانىلُىن اإلاهالر اإلاغؾلت بجملت مً الّخٗغ  ِ
ّ
ا مجها مّما ًجل ٍٟاث وؾإط٦غ َٞغ

ي اإلاهالر اإلاغؾلت  ه ٌؿّمِ
ّ
ٟه لالؾخضال٫ و٢ض مطخى بُان ؤه جي خُض ٢ا٫ في حٍٗغ ومً طل٪: ما ّٖغٞها به الجٍى

ٌغ بالخ٨م مىاؾٌب له ُٞما ٣ًخًُه ال٨ٟغ ال٣ٗليُّ مً ٚحر وظضان ؤنٍل مّخ٤ٍٟ  ِٗ باالؾخضال٫: "وهى مٗجى ُمك

ه (1)اإلاىهىب ظاع ُٞه" ٖلُه، والّخٗلُل
ّ
ت صون ؤلاقاعة بلى ؤه

ّ
٠ ه٣له الّؿمٗاويُّ في ٢ىاَ٘ ألاصل . وهظا الّخٍٗغ

جيِّ  ٤ بمجّغص اإلاهلخت مً ٚحر اؾدكهاص بإنل مّٗحن"(2)للجٍى
ُّ
ّغٞها الٛؼاليُّ بإّجها: "الخٗل في  -.  و٢ا٫ الغاػيُّ (3). ٖو

٤ِ ؤخ٩ام ؤزغ وقهاصة ألانل ٖلى  في مٗغى ٦المه ٖلى ؤ٢ؿام الىن٠ باٖخباع اإلاالءمت وو٢ٕى الخ٨م ٖلى ٞو

ه اٖخبر ظيؿه في  –ؤعبٗت ؤ٢ؿام 
ّ
خباع، ٌٗجى ؤه ٟها: "وزالثها مىاؾب مالثم ال ٌكهض له ؤنل مّٗحٌن بااٖل في حٍٗغ

ه، وهظا هى اإلاهالر اإلاغؾلت" ه في هٖى . و٢ا٫ الًٗض: (4)ظيؿه ل٨ً لم ًىظض له ؤنل ًض٫ُّ ٖلى اٖخباع هٖى

، وبن ٧اهذ ٖلى َؾجن اإلاهالر وجل٣ّتها ال٣ٗى٫ "اإلاهالر اإلاغ  ٕغ
ّ

خباع في الك ؾلت مهالر ال ٌكهض لها ؤنل بااٖل

ٕغ وال باإللٛاء، وبن ٧اهذ ٖلى (5)بال٣بى٫"
ّ

خباع في الك ّغٞها ؤمحر باص قاه بإّجها: "التي ال ٌكهض لها ؤنل بااٖل . ٖو

اَبي (6)َؾجن اإلاهالر وجل٣ّتها ال٣ٗى٫ بال٣بى٫"
ّ

ٝغ الك الاؾخضال٫ اإلاغؾل بٗض ظٗله له في ال٣ؿم الشالض . ٖو

خباع  -مً ؤ٢ؿام اإلاٗجى اإلاىاؾب  ىاهض السانت بااٖل
ّ

ٞاث  -وهى ما ؾ٨خذ ٖىه الك ب٣ىله: "ؤْن ًالثم جهغُّ

إع في الجملت بٛحر صلُل مّٗحن، وهى الاؾخضال٫ اإلاغؾل 
ّ

، وهى ؤن ًىظض لظل٪ اإلاٗجى ظيـ اٖخبره الك ٕغ
ّ

الك

ٗت وبن لم ٌكهض له ؤنل (7)ر اإلاغؾلت"اإلاؿّمى باإلاهال َغ
ّ

. و٢ا٫ في اإلاىا٣ٞاث: "الاظتهاص اإلاالثم ل٣ىاٖض الك

ٗت ٢ٌُض ال ُبّض (8)مّٗحن، وهى الظي ٌؿمى اإلاهالر اإلاغؾلت" َغ
ّ

، و٢ىاٖض الك ٕغ
ّ

اث الك .ٞمالءمت اإلاهلخت لخّهٞغ

اها اإلاجتهض مهلخت مغؾلت، زم ّٞؿغ مغاصه
ّ
ٞاث  مىه لخ٩ىن اإلاهلخت التي ًخىز باإلاالءمت بحن الىن٠ وجهغُّ

إع في الجملت بٛحر صلٍُل مٗحٍن.و٢ض عا١ لجماٖت مً ٖلماء 
ّ

ٕغ بإْن ًىظض لظل٪ اإلاٗجى ظيـ مٗخبر مً الك
ّ

الك

ٕغ و٢ىاٖضه ل٩ُىن حّجت جبجى ٖلُه ألاخ٩ام التي ال 
ّ

اث الك الٗهغ هظا الّغبِ بحن اإلاٗجى اإلاهلخي وبحن جهٞغ

لظا ٢ا٫ ؤبى ػهغة في حٍٗغ٠ اإلاهالر اإلاغؾلت: "هي اإلاهالر اإلاالثمت إلا٣انض الكإع ؛ و (9)هّو ٞحها و ال ٢ُاؽ

خباع ؤو ؤلالٛاء" ، و ال ٌكهض لها ؤنل زامٌّ بااٖل ٟها: "الىن٠ (10)ؤلاؾالمّيِ . و٢ا٫ بضعان ؤبى الُٗىحن في حٍٗغ

٘ الخ٨م مٗه جدهُل مىٟٗت ؤو صٞ٘ مًّغة،  ب ٖلى حكَغ
ّ
ولم ٣ًم صلُل مّٗحن ٖلى اإلاىاؾب اإلاالثم الظي ًترج

                                                 
جي، البرهان، ط (1) .721، م2الجٍى  
.259، م2طالؿمٗاوي، ٢ىاَ٘ ألاصلت في ألانى٫،  (2)  
 .207الٛؼالي، قٟاء الٛلُل، م (3)
 .231، م5الغاػي، اإلادهى٫، ط (4)
 .289، م2الًٗض، قغح الًٗض ٖلى مسخهغ مىخهى الؿا٫ وألامل، ط( 5)
غ، ط( 6)  .249، م4ؤمحر باص قاه، جِؿحر الخدٍغ
خهام، ط (7) ىٓغ: الكاَبي، اإلاىا٣ٞاث، ط114، م2الكاَبي، الٖا  . 285، م3. ٍو
 .41، م3َبي، اإلاىا٣ٞاث، طالكا (8)
 .41، م3اإلاغظ٘ هٟؿه،ط (9)
 .279ؤبى ػهغة، ؤنى٫ ال٣ٟه، م (10)
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ٟها: "٧ل مىٟٗت صازلت في م٣انض الكإع صون (1)اٖخباع جل٪ اإلاهلخت ؤو اٖخباع الٛائها" ي في حٍٗغ . و٢ا٫ البَى

خباع ؤو ؤلالٛاء"  .(2)ؤن ٩ًىن لها قاهض بااٖل

ـــــإع ظيؿـــــها، صون ؤْن ٌكـــــهض لُٗجهـــــا ؤنـــــل مٗـــــّحن 
ّ

وبهـــــظا ًٓهـــــغ ؤّن اإلاهـــــلخت اإلاغؾـــــلت مهـــــلخت اٖخبـــــر الك

ـــٕغ الٗاّمـــت جـــض٫ُّ ٖلـــى مغاٖـــاة ظـــيـ هـــظه اإلاهـــلخت، ول٨ّىىـــا ال هجـــض هّهـــا زاّنـــا 
ّ

خبـــاع؛ ؤي ؤّن ههـــىم الك بااٖل

ن بسهىنه؛ ولى وظـضها ؤنـال زاّنـا وؤم٨ـً ال٣ُـاؽ ٖلُـه ل٩اهـذ  ٖلى جد٤ُ٣ هظه اإلاهلخت بهظا الخ٨م اإلاّٗحِ

ـٕغ وجٟؿـحر اإلاهـلخت اإلاغؾـلت باإلاهملـت ؤ مً الّىٕى الشاوي، وهـى ال٣ُـاؽ.
ّ

و اإلاؿـ٩ىث ٖجهـا ُٞـه هٓـغ؛ وطلـ٪ ؤّن الك

ـــاهغ ؤن ٢ـــىلهم: اإلاغؾـــلت، إلزـــغاط 
ّ
مـــا ؤهمـــل اإلاهـــالر اإلاخىّهمـــت، والٓ

ّ
ـــت، وبه ُّ لـــم حهمـــل قـــِئا مـــً اإلاهـــالر الخ٣ُ٣

لُـه ٞاإلاهـلخت اإلاغؾـلت ال جسخلـ٠  خبـاع، وؤم٨ـً ال٣ُـاؽ ٖلحهـا، ٖو ضة، وهـي التـي قـهض لهـا ؤنـل زـام بااٖل ُّ اإلا٣

ما ٧ان الّضلُل ٖلى الخاصزت زاّنا ٧ـان ؤ٢ـىي، ؤّمـا اإلاغؾـلت ٞـضلُلها ًٖ اإلاٗخبرة بال ف
ّ
خه، ٩ٞل ُّ ي ٢ىة الّضلُل وهٖى

ي: ولِؿــذ "اإلاهـــالر اإلاغؾــلت مجـــّغصة ٖــً ؤّي صلُـــل  ٖــاٌم ٖلــى الجملـــت، وصلُــل اإلاٗخبـــرة زــامٌّ مٗـــحن. ٢ــا٫ البـــَى

ؤم٨ــً للمجتهــض ظٗلهــا صلــُال ٖلــى خ٨ــم حؿــدىض بلُــه، ٦مــا ؤّجهــا مجــّغصة ٖــً ؤي صلُــل ًلٛحهــا، ٞلــى ٧اهــذ ٦ــظل٪ إلاــا 

ًً صازلــت جدــذ ؤمـغ هللا وجهُــه، ٨ُٞــ٠ ٩ًــىن مـا ال نــلت لــه البخــت  ٗت بدــا٫؛ بط ؤّن ؤخ٩ـام الــّضِ ــَغ
ّ

مـً ؤخ٩ــام الك

ال ظغم بطن ؤّن اإلاهالر اإلاغؾلت ال ُبّض ؤن ج٩ـىن مؿـدىضة بلـى صلُـل مـا ٢ـض  بإمغ هللا وجهُه صازال يمً ؤخضهما؟

ــــإع ٚحــــر ؤ
ّ

مــــا ًدىــــاو٫ الجــــيـ البُٗــــض لهــــا، اٖخبــــره الك
ّ
ــــه صلُــــل ال ًدىــــاو٫ ؤُٖــــان هــــظه اإلاهــــالر بسهىنــــها، وبه

ّ
ه

٦ـــىجـ خٟـــٔ ألاعواح وال٣ٗـــى٫ وألاوؿـــاب ...، ؤي ٞهـــى ٢انـــغ ٖـــً صلُـــل ال٣ُـــاؽ الـــظي ًدىـــاو٫ ٖـــحن الىنـــ٠ 

٣ـــه ٦مـــا فـــي  ـــان خ٨ـــم الكـــإع ٖلـــى ٞو اإلاىاؾـــب بىاؾـــُت الـــىو ٖلُـــه ٦مـــا فـــي الىنـــ٠ اإلاـــازغ، ؤو بىاؾـــُت ظٍغ

  .(3)إلاالثم"ا

ررررُش لهررررا:
ّ

جى٣ؿــــم اإلاهــــلخت باإليــــاٞت بلــــى قــــهاصة  الفررررُش الثالررررث: أكعررررام املفررررلخت باِخبرررراس ؼررررهادة الؽ

ٟــا١، ومهــلخت  ِ
ّ
ا باج ًٖ ٟــا١، ومهــلخت ملٛــاة قــغ ِ

ّ
ا باج ًٖ ــٕغ واٖخبــاعه لهــا بلــى زالزــت ؤ٢ؿــام: مهــلخت مٗخبــرة قــغ

َّ
الك

ٕغ باٖخبـاع وال بةلٛـاء
ّ

ـٕغ باٖخباعهـا بـىّوٍ ؤو بظمـإ، ؤو .ٞاإلاهـلخت اإلا(4)لم ٌكهض لها الك
ّ

ٗخبـرة: هـي التـي قـهض الك

٣هــا بــىّوٍ ؤو بظمــإ، وهــظه ُحّجـت؛ بط: "ًغظــ٘ خانــلها بلــى ال٣ُــاؽ، وهــى ا٢خبــاؽ الخ٨ــم 
ْ
بترجِـب الخ٨ــم ٖلــى ٞو

ـــٕغ وؤّجهـــا (5)مـــً م٣ٗـــى٫ الـــّىو وؤلاظمـــإ"
ّ

. ٢ـــا٫ الـــغاػيُّ فـــي مٗـــغى ج٣ؿـــُمه للمهـــالر باإليـــاٞت بلـــى قـــهاصة الك

ـٕغ باٖخبــاعه وهـى ال٣ُـاؽ" زالزـت
ّ

ـه مهــلخت (6)ؤ٢ؿـام: "ؤخــضها: مـا قــهض الك
ّ
. ومشــا٫ هـظا الّىــٕى خٟـٔ ال٣ٗــل ٞةه

م ٧ــــّل مؿــــ٨غ.  م السمــــغ؛ خٟٓــــا لل٣ٗــــل، ٣ُٞــــاؽ ٖلُــــه فــــي الّخدــــٍغ ــــإع جدــــٍغ
ّ

ــــب الك
ّ
وحؿــــّمى فــــي ٖــــٝغ مٗخبــــرة عج

 ألانىلُحن اإلاىاؾب اإلاٗخبر.

                                                 
 .210بضعان، ؤبى الُٗىحن بضعان، ؤنى٫ ال٣ٟه ؤلاؾالمي، م (1)
ي، يىابِ اإلاهلخت، م (2)  .330البَى
ي، يىابِ اإلاهلخت، م (3)  .217م – 216البَى
ُغ: الٛؼالي، اإلاؿخهٟى، ط، م (4)

َ
ْىٓ زحرة، ط219، م6اإلادهى٫، طلّغاػي، ، وا173ًُ

ّ
 .150، م1، وال٣غافي، الظ

 .173م  - 172الٛؼالي، اإلاؿخهٟى، ط، م  (5)
 .219، م6اإلادهى٫، طالغاػي،   (6)
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ــٕغ بةلٛا
ّ

 -ئهــا، وهــي باَلــت بــال زــالٝ، ٞــال ًجــىػ بىــاء ألاخ٩ــام ٖلحهـــا وؤّمــا اإلاهــلخت اإلالٛــاة: ٞمــا قــهض الك

٠ بىٓغه ال٣انغ 
ّ
بط اإلاىاؾبت ال ج٣خطخى الخ٨م لىٟؿها؛ وألّن ٞخذ هـظا البـاب  ؤّن ٞحها نالخا؛ -وبن ْهغ للم٩ل

ٗاث، وهـــى ٚحـــر ظـــاثؼ ٢ُٗـــا كـــَغ
ّ
ي بلـــى حُٛحـــر عؾـــىم ظمُـــ٘ الد . ومشـــا٫ طلـــ٪: اإلاىـــ٘ مـــً ػعاٖـــت الٗىـــب لـــئال (1)ًـــاّصِ

. واإلاشـــا٫ اإلاكـــهىع ٖلـــى طلـــ٪ مـــا ط٦ـــغه الٛؼالـــي وجابٗـــه ٖلُـــه ظـــل ألانـــىلُحن مـــً بٗـــضه وهـــى (2)ٗهـــغ مىـــه السمـــغٌ

ً مخخـابٗحن.  ٞخىي ًدحى اللُثي لؿلُان ألاهـضلـ خُـض ؾـإله ٖـً الى٢ـإ فـي جهـاع عمًـان، ٞإٞخـاه بهـُام قـهٍغ

بت ٠ُ٦ ٌٗض٫ له بلى الّهـىم، والهـىم "ٞلّما زغط ٖىه عاظٗه بٌٗ ال٣ٟهاء و٢الىا له: ال٣اصع ٖلى اٖخا١ الّغ٢

 ٚحـــر مدهـــىعًٍ؟عع ٣ٞـــا٫ لهـــم: لـــى ٢لـــُذ لـــه ٖلُـــ٪ بٖخـــا١ ع٢بـــت ال 
ً
ً، وهـــظا اإلالـــ٪ ًملـــ٪ ٖبُـــضا ُٟـــت اإلاٗؿـــٍغ ْو

ً مخخابٗحن" ؼظغه نىم قهٍغ ، ٞال ًؼظغه بٖخا١ الّغ٢بت ٍو
ً
 مغاعا

ً
 .(3)ؾخد٣غ طل٪ وؤٖخ٤ ٖبُضا

ـــا
ّ
٘ ال٨ٟـــاعة الّؼظـــغ، واإلالـــ٪ ال ٞمـــا ؤٞتـــى بـــه اللُثـــيُّ مٗجـــى مىاؾـــب بدؿـــب الٓ هغ؛ ألّن اإلا٣هـــىص مـــً حكـــَغ

ًّ هــــظه الٟخــــىي ٚحــــر صــــخُدت؛ ألّجهــــا  ــــُام، ل٨ــــ مــــا ًؼظــــغه الّهِ
ّ
ًجزظــــغ بــــالٗخ٤؛ ل٨ثــــرة مــــا ٖىــــضه مــــً اإلامالُــــ٪، وبه

ــــُام فــــي ؤخاصًــــض ٦ٟــــاعة الجمــــإ فــــي جهــــاع  ــــغعّي فــــي اإلاؿــــإلت؛ وطلــــ٪ ؤّن الٗخــــ٤ م٣ــــّضم ٖلـــى الّهِ
ّ

جســـال٠ الــــّىو الك

عمًــان
ؿــبت (4) ِ

ّ
رجِــب، وال ٢اثــل بخ٣ــضًم الهــُام بالي

ّ
ــاعة بــحن ٢اثــل بــالّخسُحر، و٢اثــل بالت ّٟ .والٗلمــاء فــي زهــا٫ ال٨

ــ٤ الٛؼالــي ٖلــى هــظه الٟخــىي ٢ــاثال: "ٞهــظا ٢ــى٫ باَــل، ومســال٠ لــىّوِ ال٨خــاب باإلاهــلخت، (5)بلــى الٛجــي
ّ
. و٢ــض ٖل

ــغاج٘ وههىنــها ب
ّ

ي بلــى حُٛحـر ظمُــ٘ خــضوص الك ـخذ هــظا البــاب ًــاّصِ ــِغٝ طلــ٪ مــً ٞو ُٖ ؿــبب حّٛحـر ألاخــىا٫، زــم بطا 

ـــــ٠ مـــــً ظهـــــتهم  ـــــىا ؤّن ٧ـــــّل مـــــا ًٟخـــــىن بـــــه ٞهـــــى جدٍغ ىُّ ٣ـــــت للملـــــى٥ بٟخـــــىاهم، ْو ِ
ّ
نـــــيُ٘ الٗلمـــــاء لـــــم جدهـــــل الش

هــىم الساّنــت ال . (6)بــالّغؤي" وحؿــّمى فــي ٖــٝغ ألانــىلُحن اإلاىاؾــب اإلالػى.وؤمــا اإلاهــلخت التــي لــم حكــهض لهــا الىُّ

خبــاع وال باإللٛــاء  ، وهــظا الّىــٕى ًلخــ٤ بااٖل ــإع
ّ

ٞاث الك ــان: ألاو٫: ؤن ٩ًــىن هــظا اإلاٗجــى ٚحــر مالثــم لخهــغُّ ٞهــي هٖى

هــىم حكــهض ٖلُــه باإللٛــاء.  ــه وبن لــم ٌكــهض لــه هــوٌّ زــاٌم باإللٛــاء ٚحــر ؤّن مجمــٕى الىُّ
ّ
باإلاهــلخت اإلالٛــاة؛ ٞةه

ـٌ اٖخبره  ٕغ وهى ؤْن ٩ًىن لظل٪ اإلاٗجى ظي
ّ

ٞاث الك اوي: ؤن ًالثم جهغُّ
ّ
ـإع فـي الجملـت بٛحـر صلُـل مٗـّحن، والش

ّ
الك

مــــا ٢ُــــل لهــــا مغؾــــلت إلعؾــــالها؛ ؤي: بَال٢هــــا ٖــــً  (7)وهــــظا هــــى الاؾــــخضال٫ اإلاغؾــــل، اإلاؿــــّمى باإلاهــــالر اإلاغؾــــلت
ّ
وبه

ُما ًلي بُان خ٨م الاخخجاط بها.  خباع ؤو باإلهضاع. ٞو ض طل٪ الىن٠ بااٖل ُّ  الّضلُل الساّمِ الظي ٣ً

                                                 
 .173الٛؼالي، اإلاؿخهٟى، ط، م  (1)
ُغ:   (2)

َ
ْىٓ زحرة، طًُ

ّ
 .150، م1ال٣غافي، الظ

خهام، ط (3) ُغ: الٛؼال .113، م2الكاَبي، الٖا
َ
ْىٓ  219، م6اإلادهى٫، طالغاػي،  173ي، اإلاؿخهٟى، ط، مًُ

(4)  
َ
َغة َبي ُهَغٍْ

َ
لى الخسُحر و٦الهما مً عواًت ؤ : وألاولى: ٖىض البساعي ومؿلم، والشاهُت: ٖىض الغبُ٘ وطل٪ ؤّن عواًاث الباب ظاءث ٖلى الترجِب ٖو

ِب  ْىَض الىَّ ِٖ ىٌؽ 
ُ
ًُ ُظل ْد

َ
َىَما ه ِْ ِحي  ّيِ ومال٪، ولٟٓه: ٖىض البساعي: "َب

َ
ى اْمَغؤ

َ
ل َٖ ُذ  ْٗ َ

ا٫َ: َو٢
َ
َ٪؟ع ٢

َ
ا٫َ َما ل

َ
ُذ. ٢

ْ
٨

َ
ِه َهل

َّ
ا َعُؾى٫َ الل ًَ ٣َا٫َ: 

َ
 َظاَءُه َعُظٌل ٞ

ْ
ِبط

ِه 
َّ
٣َا٫َ َعُؾى٫ُ الل

َ
ا َناِثٌم. ٞ

َ
ه
َ
ًِ ُمخَ  َوؤ

ْهَغٍْ
َ

ُهىَم ق
َ
ْن ج

َ
ُ٘ ؤ ُ ُِ ْؿَخ

َ
َهْل ح

َ
ا٫َ ٞ

َ
٢ .

َ
ا٫َ: ال

َ
ِخ٣َُها؟ ٢ ْٗ ُ

 ح
ً
َبت

َ
ِجُض َع٢

َ
اَم َهْل ج َٗ

ْ
ِجُض ِبَ

َ
َهْل ج

َ
٣َا٫َ: ٞ

َ
ٞ .

َ
ا٫َ: ال

َ
ْحِن؟. ٢ َٗ َخاِب

غة ٢ا٫: ؤُٞغ عظل في عمًان ٖلى ٖهض عؾى٫ هللا  . ... الخضًض. ولٟٓه ٖىض الغبُ٘ ًٖ ؤبي هٍغ
َ

ا٫َ: ال
َ
حَن ِمْؿ٨ًُِىا. ٢  ٞإمغه عؾى٫ هللا   ِؾّخِ

ً مخخابٗحن ؤو بَٗام ؾخحن مؿ٨ُىا ٖلى ٢ ُغ: ضع ما ٌؿخُُ٘ طل٪. بٗخ٤ ع٢بت ؤو نُام قهٍغ
َ
ْىٓ إ 129الغبُ٘، الجام٘ الصخُذ، مًُ ، ومال٪، مَى

 ، 781، م2صخُذ مؿلم، ط ، ومؿلم،684، م2، والبساعي، صخُذ البساعي، ط296، م1مال٪، ط
ُغ: الؿالمي، قغح الجام٘ الصخُذ، ط (5)

َ
ْىٓ  .23، م2ًُ

 .174الٛؼالي، اإلاؿخهٟى، ط، م  (6)
ُغ: الكاَبي، الا  (7)

َ
ْىٓ  ٞما بٗضها. 114، م2ٖخهام، طًُ
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 ملفالر املشظلت:املبدث الثاوي: خىم الّمل با

ت املفالر املشظلت: ُّ : ِشك مزاهب الّلماء في حج  املىلب ألاٌو

 املفلخت املشظلت ُحّجت جبجى ِليها ألاخيام مىللا:
ّ
 اللٌى ألاّوٌ: أن

ِؿــب هــظا ال٣ــى٫ بلــى مالــ٪
ُ
: "وؤٞــٍغ ؤلامــام بمــام صاع الهجــغة مالــ٪ بــً ؤوـــ فــي ال٣ــى٫ (1)وو جيُّ . ٢ــا٫ الجــٍى

ٗت، وظـــّغه طلـــ٪ بلـــى باالؾـــخضال٫، ٞـــغؤي ًشبـــ ـــَغ
ّ

ـــت واإلاٗـــاوي اإلاٗغوٞـــت فـــي الك ذ مهـــالر بُٗـــضة ٖـــً اإلاهـــالر اإلاإلٞى

، وبن لــــم ًجــــض لخلــــ٪ اإلاهــــالر مؿــــدىضا بلــــى  ِ
ًّ ــــ

ّ
اؾــــخدضار ال٣خــــل وؤزــــظ اإلاــــا٫ بمهــــالر ج٣خًــــحها فــــي ٚالــــب الٓ

ـغاى" هم وألٚا . وجابٗـه ٖلـى (2)ؤنى٫، زم ال و٢ٝى ٖىضه بل الـغؤي عؤًـه مـا اؾـدىض هٓـغه واهـخ٣ٌ ٖـً ؤويـاع الـتُّ

جيُّ ؤًًــا: "ومالــ٪ (3)هــظا الّؿــمٗاويُّ  ؼه ألهــل ؤلاًــاالث . و٢ــا٫ الجــٍى هم  (4)التــزم مشــل هــظا فــي ججــٍى ال٣خــل فــي الــتُّ

ــه ٢ــا٫: ؤهــا ؤ٢خــل زلــض ألاّمــت الؾــدب٣اء زلشحهــا"
ّ
٣ــاث ؤه ِ

ّ
. و٢ــا٫ ابــً ٢ضامــت: "ُخ٩ِــَي ؤّن (5)الُٗٓمــت ختــى ه٣ــل ٖىــه الش

 
ُّ
 ٢ا٫: ًجىػ ٢خل الش

ً
لشحن"مال٩ا

ُّ
 .(6)لض مً السل٤ الؾخهالح الش

يؿــب بلُــه مــً ظــىاػ ٢ْخــل  ًُ ووؿــبت ال٣ــى٫ باألزــظ باإلاهــالر اإلاغؾــلت بــةَال١ بلــى مالــ٪ ُٞــه هٓــغ؛ وؤّمــا مــا 

ـــت ُّ  مـــً اإلاال٨
ٌ
لشـــحن ٞٛحـــر صـــخُذ، و٢ـــض ؤه٨ـــغه ظماٖـــت

ُّ
لـــض مـــً السلـــ٤ الؾخهـــالح الش

ُّ
: "مـــا ه٣لـــه (7)الش . ٢ـــا٫ ال٣غافـــيُّ

ــت ًى٨ــغون طلــ٪ به٩ــاعا قــضًضا، ولــم مــً  ؤلامــام فــي البرهــان ُّ لشــحن، اإلاال٨
ُّ
جحــز ٢خــل زلــض ألاّمــت لهــالح الش ًُ ؤّن مال٩ــا 

ما هـى فـي اإلاسـال٠ لهـم، ًى٣لـه ٖـجهم، وهـم لـم ًجـضوه ؤنـال"
ّ
 (9). وه٣ـل خلىلـى ٖـً ألابُـاعي (8)ًىظض في ٦خبهم، وبه

ح زلشحهــــا ٢ــــض ؤه٨ــــغه ٢ىلــــه: "ومــــا وؿــــبه بمــــام الخــــغمحن بلــــى مالــــ٪ مــــً ظــــىاػ ٢خــــل زلــــض ألاّمــــت الؾخهــــال  (9)ألابُــــاعي 

مـــا هـــى فـــي ٦خـــب اإلاســـالٟحن لهـــم، و٦ـــظل٪ مـــا ط٦ـــغ مـــً ؤّن مال٩ـــا ًبـــُذ فـــي 
ّ
ـــت، وال ًىظـــض طلـــ٪ فـــي ٦خـــبهم، وبه ُّ اإلاال٨

ًاء لِـ بصخُذ؛ ألّن هظا مّما ًض٫ُّ الّضلُل ٖلى بهضاعه"  .(10)ال٣ٗىباث ٢ُ٘ ألٖا

                                                 
جي، البرهان، ط (1) ُغ: الجٍى

َ
ْىٓ ، ؤلاؾىىي، 178، م3، وابً الؿب٩ي، ؤلابهاط، ط286، م2، وابً بغهان، الىنى٫ بلى ألانى٫، ط721، م2ًُ

ا٫، ط  .364، م2جهاًت الؿُّ
جي، البرهان، ط (2)  .721، م2الجٍى
 .259، م2الّؿمٗاوي، ٢ىاَ٘ ألاصلت في ألانى٫، ط (3)
ُاؾت، (4) ب الخضًض، ط ؤلاًاالث مٟغصها ِبًالت وهي الّؿِ ُغ: ابً ٢خِبت، ٍٚغ

َ
ْىٓ ًُ ًُ الِاًالت بطا ٧ان خَؿً ال٣ُام ٖلى ماله.  ، ٣ً2ا٫: ٞالن َخَؿ

 .535م
جي، البرهان، ط (5)  .733، م2الجٍى
 .345، م1ابً ٢ضامت، عويت الىاْغ وظىت اإلاىاْغ، ط (6)
ُغ: ال٣غافي، هٟاج (7)

َ
ْىٓ ، مغ٢ىن بم٨خبتي، 950، م4، وخلىلى: الخىيُذ في قغح الخى٣ُذ، ط4092، م9ـ ألانى٫ في قغح اإلادهى٫، طًُ

 .184، م2، والكى٧اوي، بعقاص الٟدى٫، ط378، م4والؼع٦صخي، البدغ اإلادُِ في ؤنى٫ ال٣ٟه، ط
 .4092، م9ال٣غافي، هٟاجـ ألانى٫ في قغح اإلادهى٫، ط (8)
م( هدىي، مدضر، جىفي بضمك٤. له ظؼء في الغص 1412هـ/ 814بً ٖلي بً ؾلُمان، ال٣اهغي، زم الضمك٣ي)ث:  ألابُاعي: هى ٖلي بً ؾ٠ُ( 9)

الم، ط ُغ: الؼع٦لي، ألٖا
َ
ْىٓ ًُ  .293، م4ٖلى ح٣ٗباث ؤبي خُان ل٨الم ابً مال٪. 

 .950، م4خلىلى: الخىيُذ في قغح الخى٣ُذ، ط (10)
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٪ الٗمـــل باإلاهـــالر اإلاغؾــــلت؛ بط وط٦ـــغ آلامـــضيُّ ؤّن ؤصـــخاب مالـــ٪ ًى٨ـــغون وؿـــبت ال٣ـــى٫ بلـــى بمـــامهم مالـــ

حرهم ٖلى امخىإ الّخمؿ٪ بـه  ت ٚو ُّ اُٞٗت والخىٟ
ّ

٤ٟ ال٣ٟهاء مً الك
ّ
 - (1)ٌٗجـي اإلاىاؾـب اإلاغؾـل –٢ا٫: "و٢ض اج

ــــــه ٣ًــــــى٫ بــــــه، مــــــ٘ به٩ــــــاع ؤصــــــخابه لــــــظل٪ ٖىــــــه" -
ّ
٣ِــــــل ٖــــــً مالــــــ٪ ؤه

ُ
، بال مــــــا ه . وجابٗــــــه ٖلــــــى طلــــــ٪ (2)وهــــــى الخــــــ٤ُّ

ى٧اويُّ 
ّ

 .(3)الك

ـ٘ فـي الٗمـل بمهـالر وفي هظا هٌٓغ؛ ٞة ّن ما ًى٨غه ؤصـخاب مالـ٪ ٖىـه هـى ؤلاٞـغاٍ فـي الاؾترؾـا٫ والّخىؾُّ

ٗت، ومــا جٟــّغٕ ٖــً وؿــبت ج٣ُٗــض هــظا ألانــل لــه مــً اؾــخدضار ال٣خــل،  ــَغ
ّ

بُٗــضة ٖــً اإلاهــالر اإلاٗغوٞــت فــي الك

ـغ مـظهب مالـ٪ خُـض ٢ـ . و٢ض ؤخؿً ابً بغهان في جدٍغ ِ
ًّ ّ
ظ اإلاا٫ بمهالر ٣ًخًحها ٚالب الٓ

ْ
ا٫ ُٞمـا ه٣لـه واز

بــ٘ اإلاهــالر الجامــضة 
ْ
بُٗتهــا، ُٞد تها َو ُّ ٟـ ٖلــى َســج ْغؾــل الــىَّ ًُ ًُّ بمالــ٪ ٖلــى ظاللخــه ؤن  : "ال ًٓــ ٖىــه الّؼع٦صــخيُّ

ــه بجــى ألاخ٩ــام ٖلــى 
ّ
ىا ؤه ُٗ ــّيٍ وال ٖلــى ُظْؼِجــّيٍ بال ؤّن ؤصــخابه َؾــِم ِ

ّ
ل

ُ
ــٕغ بدــا٫ ال ٖلــى ٦

َّ
ِىُض بلــى ؤنــى٫ الك

َ
ْؿــد

َ
التــي ال ح

ـــغ مـــظهب بمامـــه فـــي ألازـــظ باإلاهـــالر (4)ٞـــإَل٣ىا الّى٣ـــل ٖىـــه فـــي طلـــ٪"اإلاهـــالر اإلاُل٣ـــت  ـــاَبيُّ فـــي جدٍغ
ّ

. و٢ـــا٫ الك

ــإع 
ّ

ت وٗــم مــ٘ مغاٖــاة م٣هــىص الك ُّ ــ٤ فــي ٞهــم اإلاٗــاوي اإلاهــلخ ــه اؾترؾــل ُٞــه اؾترؾــا٫ اإلاــض٫ِّ الٍٗغ
ّ
اإلاغؾــلت: "به

 
ً
 مــً ؤنــىله، ختــى ل٣ــض اؾدكــى٘ الٗلمــاء ٦شحــرا

ً
مــً وظــىه اؾترؾــاله ػاٖمــحن  ؤن ال ًســغط ٖىــه وال ًىــا٢ٌ ؤنــال

٘، وهحهاث ما ؤبٗضه مً طل٪ع عخمه هللا" كَغ
ّ
خذ باب الد ه زل٘ الّغِب٣ت، ٞو

ّ
 .(5)ؤه

ـــٗه فـــي الٗمـــل باإلاهـــالر اإلاغؾـــلت وبن لـــم ٨ًـــً لهـــا مؿـــدىض، ٖـــؼاه  جي بلـــى مالـــ٪ مـــً جىّؾِ ومـــا وؿـــبه الجـــٍى

اٞعّيِ في ٢ىله ال٣ضًم
ّ

 . (6)بًٗهم بلى الك

ـ٤ بمجـغص اإلاهـلخت مـً و٢ا٫ الٛؼاليُّ بٗض وؿب
ّ
ت ال٣ى٫ بلى مال٪ بالٗمل باإلاهالر اإلاغؾلت التي هي: "الخٗل

ص" (7)ٚحر اؾدكهاص بإنل مٗحن" اٞعّيِ ُٞه جغصُّ
َّ

٣ِل ًٖ الك
ُ
 .(8)٢ا٫: "وه

ــاوي: 
ّ
جّيِ خُــض ٢ــا٫: "والش ؤي ال٣ــى٫  -وال٣ــى٫ بــإّن اإلاىاؾــب اإلاغؾــل حّجــت مُل٣ــا ٖــؼاه ؤلاؾــىىي بلــى الجــٍى

ه  -الشاوي 
ّ
 .(9)حّجت مُل٣ا وهى مكهىع ًٖ مال٪، وازخاعه بمام الخغمحن"ؤه

اوي: 
ّ
ت، ٞال ًجىػ الٗمل بها مُل٣ا:اللٌى الث  ؤّن اإلاهلخت اإلاغؾلت لِؿذ بذجُّ

ً (10)وهظا ال٣ى٫ ٖؼاه ٚحر واخض مً ألانىلُحن بلى الجمهىع   .(11)ووؿبه بًٗهم بلى ألا٦ثًر

                                                 
ه: "ما لم ٌكهض (1)

ّ
ُغ: آلامضي، ؤلاخ٩ام، ط ّٞؿغ اإلاىاؾب اإلاغؾل بإه

َ
ْىٓ ًُ ٕغ لها باٖخباع وال بلٛاء". 

ّ
 .167، م4الك

 .308، م4آلامضي، ؤلاخ٩ام، ط (2)
 .242الكى٧اوي، بعقاص الٟدى٫، م (3)
 .379، م4الؼع٦صخي، البدغ اإلادُِ في ؤنى٫ ال٣ٟه، ط (4)
خهام، ط (5)  .388، م2الكاَبي، الٖا
 .378، م٫4 ال٣ٟه، طًىٓغ: الؼع٦صخي، البدغ اإلادُِ في ؤنى  (6)
 .207الٛؼالي، قٟاء الٛلُل، م (7)
 .207اإلاغظ٘ هٟؿه، م (8)
 .244، م2ؤلاؾىىي، جهاًت الؿا٫ ط (9)
ُغ: ابً ٖبض الك٩ىع، ٞىاجذ الغخمىث بكغح مؿلم الشبىث  (10)

َ
ْىٓ ، 2، والكى٧اوي، بعقاص الٟدى٫، ط266، م2ط –مُبٕى م٘ اإلاؿخهٟى  –ًُ

 .184م
ُغ: ابً ا( 11)

َ
ْىٓ  .377،  م4، والؼع٦صخي، البدغ اإلادُِ في ؤنى٫ ال٣ٟه، ط178، م3لؿب٩ي، ؤلابهاط، طًُ
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ــه (1)وبــه ٢ــا٫ البــا٢الويُّ 
ّ
"وآلامــضيُّ وونــٟه بإه . (4)والًٗــض (3). وهــى اإلاسخــاع ٖىــض ابــً الخاظــب(2): "هــى الخــ٤ُّ

غي الخىابلت (5). وبلُه طهب ابً ٢ضامت(4)والًٗض ِ
ّ
ؼاه بلى مخإز ت ٖو ُّ ًً ابً جُم  .(6)ومجض الّضِ

ــــــاٞعيِّ 
ّ

ــــــه ال٣ــــــى٫ ال٣ــــــضًم ٖىــــــه (7)وخ٩ــــــاه بًٗــــــهم ٖــــــً الك
ّ
ــــــى (8)وونــــــٟه بًٗــــــهم بإه ــــــؼاه الّؼِهجــــــاويُّ بل . ٖو

ت ُّ  .(9)الخىٟ

ـــ٪ بهـــا وه٣ـــل آلامـــضيُّ  ـــت ٖلـــى ؤّن اإلاهـــلخت اإلاغؾـــلت ال ًصـــرُّ الّخمؿُّ ُّ ت والخىٟ ُّ ـــاٞٗ
ّ

ٟـــا١ ال٣ٟهـــاء مـــً الك ِ
ّ
اج

حـرهم ٖلـى امخىـإ الّخمؿـ٪ بـه  ـت ٚو ُّ ـاُٞٗت والخىٟ
ّ

٤ٟ ال٣ٟهاء مً الك
ّ
 -ٌٗجـي اإلاىاؾـب اإلاغؾـل  –خُض ٢ا٫: "اج

" جيُّ ٖجهم(10)وهى الخ٤ُّ  .(11). وهظا ه٣ٌُ ما ه٣له الجٍى

ابخــت، وبن لــم حؿــدىض بلــى ؤنــل : الاللررٌى الثالررث
ّ
بــت مــً ألانــى٫ الش ٗمــل باإلاهــالر اإلاغؾــلت بن ٧اهــذ ٢ٍغ

ت ٢ـــاثم بظاجـــه. ُّ ـــت(12)وبهـــظا ٢ـــا٫ ؤلابايـــ ُّ ـــؼاه ابـــً الهمـــام بلـــى الخىٟ ـــاٞعّيِ ومٗٓـــم (13). ٖو
ّ

جيُّ بلـــى الك ـــؼاه الجـــٍى .ٖو

ؿـــبت الّؿـــمٗاوي ِ
ّ
ـــت وجابٗـــه فـــي هـــظه الي ُّ ـــاٞعيُّ (14)الخىٟ

ّ
جي: "وطهـــب الك ومٗٓـــم ؤصـــخاب ؤبـــي خىُٟـــت  . ٢ـــا٫ الجـــٍى

عضــخي هللا ٖجهمــا بلــى اٖخمــاص الاؾــخضال٫ وبن لــم ٌؿــدىض بلــى خ٨ــم مّخٟــ٤ ٖلُــه فــي ؤنــل، ول٨ّىــه ال ٌؿــخجحز الّىــإي 

ا٢ـــــا، وباإلاهـــــالر  مـــــا ٌؿـــــّىِٙ حٗلُـــــ٤ ألاخ٩ـــــام بمهـــــالر ًغاهـــــا قـــــبحهت باإلاهـــــالر اإلاٗخبـــــرة ٞو
ّ
والبٗـــــض وؤلاٞـــــغاٍ، وبه

ٗت"اإلاؿـــــدىضة بلـــــى ؤخ٩ـــــام زابخـــــت ألانـــــى٫ ٢ـــــ ـــــَغ
ّ

: "وؤّمـــــا الـــــظي ًـــــض٫ُّ ٖلُـــــه مـــــظهب (15)اّعة فـــــي الك . و٢ـــــا٫ الّؿـــــمٗاويُّ

غبـه مـً مٗـاوى 
ُ
اٞعّيِ عخمت هللا ٖلُه هى ٧ـىن الاؾـخضال٫ حجـت، وبن لـم ٌؿـدىض بلـى ؤنـل ول٨ـً مـً قـٍغ ٢

ّ
الك

" ــٕغ
ّ

ــت فــي الك ــ٪ ب(16)ألانــى٫ اإلاٗهــىصة اإلاإلٞى ــاٞعيُّ بلــى ؤّن الّخمؿُّ
ّ

اإلاهــالر اإلاؿــدىضة . و٢ــا٫ الّؼِهجــاوي: "طهــب الك

ٕغ وبن لم ج٨ً مؿدىضة بلى الجؼثُاث الساّنت اإلاُٗىت ظاثؼ"
ّ

ّيِ الك ِ
ّ
 .(17)بلى ٦ل

                                                 
جي، البرهان، ط( 1) ُغ: الجٍى

َ
ْىٓ ، والؼع٦صخي، 947، م4، وخلىلى، الّخىيُذ، ط259، م2، الؿمٗاوي، ٢ىاَ٘ ألاصلت في ألانى٫، ط721، م2ًُ

 .377، م4البدغ اإلادُِ في ؤنى٫ ال٣ٟه، ط
 .1200، م2هغ مىخهى الؿا٫ وألامل، طابً الخاظب، مسخ (2)
 .1200، م2اإلاغظ٘ هٟؿه،ط (3)
 .289، م2الًٗض، قغح مسخهغ مىخهى الؿا٫ وألامل، ط (4)
 .1200، م2ابً الخاظب، مسخهغ مىخهى الؿا٫ وألامل، ط (5)
ت، اإلاؿّىصة، م (6) ُّ ُغ: آ٫ جُم

َ
ْىٓ ًُ401. 

 .377،  م4الؼع٦صخي، البدغ اإلادُِ في ؤنى٫ ال٣ٟه، ط (7)
غ، ط378،  م4اإلاغظ٘ هٟؿه،ط (8)  .249، م4، ؤمحر باص قاه، جِؿحر الخدٍغ
ج الٟغوٕ ٖلى ألانى٫، ط (9)  .323، م1الؼهجاوي، جسٍغ
 .308، م4آلامضي، ؤلاخ٩ام، ط (10)
جي، البرهان في ؤنى٫ ال٣ٟه، ط( 11)  .721، م2الجٍى
مـ قغح قمـ ألانى٫، ط (12)

ّ
ُغ: الؿالمي، َلٗت الك

َ
ْىٓ  .219، م2ًُ

غ  (13) ُغ: ابً الهمام، الخدٍغ
َ
ْىٓ غ  –ًُ  .249، م4ط -م٘ قغخه جِؿحر الخدٍغ

جي، البرهان في ؤنى٫ ال٣ٟه، ط( 14) ُغ: الجٍى
َ
ْىٓ  259، م2، والؿمٗاوي، ٢ىاَ٘ ألاصلت في ألانى٫، ط721، م2ًُ

جي، البرهان في ؤنى٫ ال٣ٟه، ط( 15)  .721، م2الجٍى
.259م ،2الؿمٗاوي، ٢ىاَ٘ ألاصلت في ألانى٫، ط (16)  
ج الٟغوٕ ٖلى ألانى٫، م (17) .320الّؼِهجاوي، جسٍغ  
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ت اإلاهلخت اإلاغؾـلت هـظا اإلاـظهب بلـى الّصـخابت بـل بّن بًٗـهم  ُّ ً ممً ًغون حج يؿب بٌٗ اإلاٗانٍغ ٍو

ٟــــا١ الّصــــخابت ٖلُــــه، ووؿــــبىا بلــــى ألاثّمــــت ألاعبٗــــت ؤّجهــــم ٢ــــض اؾخهــــلخىا، و  ِ
ّ
بن وعصث ٖــــجهم ألازبــــاع بــــغّصِ ًد٩ــــي اج

ٟــــــــا١ الّصـــــــخابت والخــــــــابٗحن وألاثّمــــــــت  ِ
ّ
: "اإلاهــــــــالر اإلاغؾـــــــلت م٣بىلــــــــت ... باج يُّ ؛ ٣ًـــــــى٫ البــــــــَى

ً
الاؾخهـــــــالح بال مال٩ــــــــا

ألاعبٗت"
(1). 

ــــإع ولــــم حٗــــاعى ؤنــــال زابخــــا. وهــــى اإلاٗخمــــض ٖىــــض  اللررررٌى الّشابررررْ:
ّ

ٞاث الك ٢بىلهــــا بن ٧اهــــذ مالثمــــت لخهــــغُّ

ت ُّ  .(2)اإلاال٨

ـــــت. وهــــى مـــــا طهـــــب بلُـــــه البًُـــــاويُّ  الخررررامغ: ُّ ـــــت ٧ل ُّ ت ٢ُٗ ـــــب٩ّيِ  (3)٢بىلهـــــا بن ٧اهـــــذ يـــــغوعٍّ . (4)وابـــــً الؿُّ

 .(6)وؤلاؾىىيُّ بلى الٛؼاليِّ  (5)ووؿبه ابً الخاظب

ــغوٍ لل٣ُــ٘ ب٩ىجهــا حّجــت ٖىــض الجمُــ٘؛ ولــظا 
ُّ

ــه ٌكــتٍر جلــ٪ الك
ّ
ًّ الّىــاْغ فــي ٦ــالم الٛؼالــي ًٓهــغ لــه ؤه ل٨ــ

ــــب٩ي: "ولــــِـ ها الٛؼالــــيُّ  –ؤي اإلاىاؾــــب اإلاغؾــــل  –مىــــه  ٢ــــا٫ ابــــً الؿُّ ــــت، واقــــتَر ُّ ــــت ٢ُٗ ُّ ت ٧ل مهــــلخت يــــغوعٍّ

غوٍ لل٣ى٫ بها. (7)لل٣ُ٘ بال٣ى٫ به، ال ألنل ال٣ى٫ به"
ُّ

 ؤّما البًُاويُّ ِٞكتٍر جل٪ الك

ؿـــــب. 
ّ
ًً وال٣ٗـــــل والـــــّىٟـ واإلاـــــا٫ والي اث السمــــــ ؤٖجـــــي الـــــّضِ ـــــغوعٍّ ًّ ت مـــــا ج٩ـــــىن فـــــي ال غوعٍّ ًّ واإلاـــــغاص بــــــ"ال

ت هـي التـي ج٩ـىن مىظبـت لٟاثـضة حٗـمُّ ظمُـ٘ اإلاؿـلمحن. ومشـل وا ُّ ت التي ججؼم بدهى٫ اإلاهلخت ٞحها. وال٩ل ُّ ل٣ُٗ

ــا لــى امخىٗىــا ٖــً الختــرُّؽ لٗــضمىها 
ّ
ــاع خــا٫ الخدــام الخــغب بإؾــاعي اإلاؿــلمحن و٢ُٗىــا بإه ّٟ طلــ٪ بمــا بطا جتــّرؽ ال٨

مـت نـضعث مىـه ُٞجـىػ واؾخىلىا ٖلى صًاعها و٢خلىا ٧اٞت اإلاؿلمحن، ولى عمُىا ال رؽ ل٣خلىا مؿلما مً صون ظٍغ
ُّ
ت

 .(8)والخالت هظه عمُه"

زاُ: ِ
ّ
ش مدّلِ الج : جدٍش  الفُش ألاٌو

ــل فــي هــظه ألا٢ــىا٫ ؤّجهــا عاظٗــت بلــى مــظهبحن ازىــحن، وبُــان طلــ٪ ؤّن ال٣ــى٫ بالٗمــل باإلاهــلخت  ًٓهــغ للمخإّمِ

ًــه ٖلمـاء اإلا وه اإلاغؾـلت بــةَال١ وهــى ال٣ــى٫ اإلايؿـىب بلــى مالــ٪ ٞع ــت وعصُّ ُّ وؤّمـا ٢ــى٫ مــً ٢ــا٫  –٦مــا عؤًــَذ  –ال٨

ــــزإ ُٞمــــا ًٓهــــغ؛ وطلــــ٪ ؤّن هــــظه  ِ
ّ
ــــت ٞهــــظا لــــِـ صازــــال فــــي مدــــّلِ الج ُّ ــــت ٧ل ُّ ت ٢ُٗ بالٗمــــل بهــــا بن ٧اهــــذ يــــغوعٍّ

لُــــه ٞهــــي جــــضزل فــــي ٢ؿــــم اإلاىاؾــــب اإلاٗخبــــر ال اإلاىاؾــــب اإلاغؾــــل، وبصعاظهــــا جدــــذ  ٟا٢ــــا؛ ٖو ِ
ّ
اإلاهــــلخت م٣بىلــــت اج

 ٘.اإلاىاؾب اإلاغؾل جىّؾ 

همــا بلــى ٢ــى٫ واخــض وهــى الٗمــل باإلاهــالر اإلاغؾــلت بن ٧اهــذ مالثمــت  الــض والّغابــ٘ ٞــُم٨ً عصُّ
ّ
ؤّمــا ال٣ــى٫ الش

بت ؤم بُٗضة، وبظا جغظ٘ جل٪ ألا٢ىا٫ السمؿت بلى ٢ىلحن: إع ؾىاء ٧اهذ جل٪ اإلاالءمت ٢ٍغ
ّ

ٞاث الك  لخهغُّ

                                                 
ي، يىابِ اإلاهلخت، م (1)  .407البَى
خهام، ط (2) ُغ: الكاَبي، الٖا

َ
ْىٓ  .114، م2ًُ

ُغ: البًُاوي، اإلاجهاط  (3)
َ
ْىٓ  .178، م3م٘ قغخه ؤلابهاط، ط –ًُ

ُغ: ابً الؿب٩ي، ؤلابهاط، ط (4)
َ
ْىٓ  .178، م3ًُ

ُغ:ابً الخ (5)
َ
ْىٓ  .1100، م2اظب، مىخهى الؿى٫ وألامل، طًُ

ُغ: ؤلاؾىىي، جهاًت الّؿى٫ قغح مجهاط الىنى٫، ط (6)
َ
ْىٓ  .364، م2ًُ

 .285، م2ابً الؿب٩ي، ظم٘ الجىام٘ م٘ قغح اإلادلي، ط (7)
 .178، م3ابً الؿب٩ي، ؤلابهاط، ط (8)
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:  ؤّن اإلاهالر اإلاغؾلت لِؿذ بذّجت. اللٌى ألاٌو

ــــىابِ،  :واللررررٌى الثرررراوي ًّ ــــت وال ُّ ؤّن اإلاهــــالر اإلاغؾــــلت حّجــــت جبجــــى ٖلحهــــا ألاخ٩ــــام، وبن ازخلٟــــىا فــــي ال٨ُٟ

غه إلاـظهب مالـ٪: "و٢ـا٫ البٛـضاصيُّ  ه ٢ا٫ في جدٍغ
ّ
غ ما ه٣له الّؼع٦صخيُّ ًٖ البٛضاصّيِ ؤه ومّما ًض٫ُّ ٖلى هظا الّخدٍغ

ـاٞعّيِ إلاالـ٪ فـي اإلاهـالر، ٞـ (1)في ظّىـت الىـاْغ
ّ

ةّن مال٩ـا ٣ًـى٫: بّن اإلاجتهـض بطا اؾـخ٣غؤ مـىاعص "ال جٓهـغ مسالٟـت الك

اتهـا، وؤن ال مهـلخت بال وهـي مٗخبـرة فـي  ُّ اتهـا و٧ل ُّ اًت اإلاهالر فـي ظؼث ٕغ ومهاصعه ؤٞطخى هٓغه بلى الٗلم بٖغ
ّ

الك

ٗت. ٢ــــا٫: ومــــا خ٩ــــاه  ــــَغ
ّ

ظيؿــــها، ل٨ّىــــه اؾــــدشجى مــــً هــــظه ال٣اٖــــضة ٧ــــّل مهــــلخت نــــاصمها ؤنــــل مــــً ؤنــــى٫ الك

ـاٞعّيِ ٖ
ّ

ىـه ال ٌٗـضو هـظه اإلا٣الـت؛ بط ال ؤزـّو مجهـا بال ألازـظ باإلاهـلخت اإلاٗخبـرة بإنـل مٗـّحن، وطلــ٪ ؤصـخاب الك

مٛاًغ لالؾترؾا٫ الظي اٖخ٣ضوه مظهبا، ٞبان ؤّن مً ؤزـظ باإلاهـلخت ٚحـر اإلاٗخبـرة ٣ٞـض ؤزـظ باإلاغؾـلت التـي ٢ـا٫ 

 .  (2)بها مال٪ بط ال واؾُت بحن اإلاظهبحن"

ـاٞعيُّ هــى ٖــحن مــظهب مالــ٪، و٢ــض عام ؤلامــام وه٣ـل خلىلــى ٖــً ألابُــاعي ٢ىلــه: "مــ
ّ

ٌٗجــي  –ا طهــب بلُــه الك

" -بمــام الخــغمحن 
ً
 ؤبــضا

ً
ــ٤ بــحن اإلاــظهبحن، وهــى ال ًجــض بلــى طلــ٪ ؾــبُال جي مــ٘ ٧ىهــه ٖــّض (3)الّخٍٟغ ؛ ولــظا ٞــةّن الجــٍى

ــاٞعّيِ ومٗٓــم ؤصــخاب ؤبــي خىُٟــت، ل٨ّىــه ٖــاص 
ّ

فــي بــاب ٢ــى٫ مالــ٪ فــي اإلاهــالر اإلاغؾــلت ٢ــىال مسالٟــا ل٣ــى٫ الك

ًّ طلــ٪  ــ٤ ٖىــضها ب٩ــّلِ مهــلخت، ولــم ًــغ طلــ٪ ؤخــٌض مــً الٗلمــاء، ومــً ْــ
ُّ
جــغظُذ ألا٢ِؿــت ٣ٞــا٫: "وال ًجــىػ الّخٗل

: "وؤّمـــــا اإلاهـــــلخت اإلاغؾـــــلت ٞـــــاإلاى٣ى٫ ؤّجهـــــا زاّنـــــت بىـــــا، وبطا اٞخ٣ـــــْضَث (4)٣ٞـــــض ؤزُـــــإ" بمالـــــ٪  . و٢ـــــا٫ ال٣غافـــــيُّ

ّغ٢ـىا بـحن ا خبـاع لـظل٪ اإلاٗجـى الـظي بـه اإلاظاهب وظْضَتهم بطا ٢اؾىا ؤو ظمٗـىا ٞو  بااٖل
ً
إلاؿـإلخحن ال ًُلبـىن قـاهضا

 .  (5)ظمٗىا ؤو ّٞغ٢ىا، بل ٨ًخٟىن بمُل٤ اإلاىاؾبت، وهظه هي اإلاهلخت اإلاغؾلت، ٞهي خُيئٍظ في ظمُ٘ اإلاظاهب"

 .  (5)اإلاظاهب"

ــــه اٖخبــــاع الٗىاثــــض واإلاهــــلخت اإلاغؾــــلت وؾــــّض  وؤ٦ــــض هــــظا اإلاٗجــــى ٢ــــاثال: "ًى٣ــــل ٖــــً مــــظهبىا ؤّن مــــً زىاّنِ

عاج٘
ّ
ولــِـ ٦ــظل٪، ؤّمــا الٗــٝغ ٞمكــتر٥ بــحن اإلاــظاهب، ومــً اؾــخ٣غؤها وظــضهم ًهــّغِخىن بــظل٪ ٞحهــا، وؤمــا  الــظ

لــىن بمُلــ٤ اإلاهــلخت، وال ًُــالبىن  ِ
ّ
ــ٘ ججــضهم ٌٗل اإلاهــلخت اإلاغؾــلت ٞٛحرهــا ًهــّغِح بةه٩اعهــا، ول٨ــّجهم ٖىــض الّخَٟغ

خبــــاع، بــــل ٌٗخمــــض ــــاهض لهــــا بااٖل
ّ

ون ٖلــــى مجــــّغص اإلاىاؾــــبت وهــــظا هــــى ؤهٟؿــــهم ٖىــــض الٟــــىاع١ والجىامــــ٘ بةبــــضاء الك

جي  –. و٢ـا٫ ابـً الخاظـب: "وبن ٧ـان مالثمـا، ٣ٞـض نـّغح ؤلامـام (6)اإلاهلخت اإلاغؾـلت"  -ٌٗجـي بمـام الخـغمحن الجـٍى

" اٞعّيِ
ّ

 .(7)والٛؼالي ب٣بىله، وط٦غ ًٖ مال٪ والك

 الفُش الثاوي: أظباب الخالف:

                                                 
اإلاّجي. له جهاه٠ُ في السالٝ مجها ٦خابه َظّىت الىاْغ وُظّىت اإلاىاْغ في  البٛضاصي: هى بؾماُٖل بً ٖلي بً الخؿحن الخىبلي، اإلاكهىع بٛالم ابً (1)

 .28، م22م( ًىٓغ: الظهبي، ؾحر ؤٖالم الىبالء، ط1214هـ/ 610الجض٫. جىفي ؾىت: )
 .379م – 378، م4الؼع٦صخي، البدغ اإلادُِ في ؤنى٫ ال٣ٟه، ط (2)
جي، البرهان في ؤنى٫ ال٣ٟه، ط( 3)  .783، م2الجٍى
 .783، م2غظ٘ هٟؿه،طاإلا( 4)
 .394ال٣غافي، قغح جى٣ُذ الىنى٫، م( 5)
 .394اإلاغظ٘ هٟؿه، م( 6)
 .1099، م2ابً الخاظب، مسخهغ مىخهى الؿا٫ وألامل، ط (7)
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ٓهـغ لـه ظملـت مـً ألاؾـباب ؤّصث بلـى السـالٝ فـي هـظه الّىاْغ في ما خّغعه ألانىلُىن في اإلاهـالر اإلاغؾـلت ج

 اإلاؿإلت وبلى الايُغاب في ٖؼو ألا٢ىا٫ بلى ؤصخابها وهي:

ؤوال: بَـــال١ ألاؾــــماء ٖلــــى ٚحـــر مؿــــّمُاتها ٖىــــض ؤصــــخابها، وهـــظا مــــا ٌكــــحر بلُــــه الٛؼالـــيُّ ب٣ىلــــه: "وفــــي ٦ــــالم 

راظم واإلاٗا٢ـــض صون  ألانـــىلُحن ؤًًـــا هـــٕى ايـــُغاب، ومٗٓـــم الٛمـــىى فـــي هـــظه ال٣ىاٖـــض ميكـــاه
ّ
الا٦خٟـــاء بـــالت

ت ْهغ طل٪ له (1)الّتهظًب باألمشلت"
ّ
ٟاث اإلااوٗحن وما ؾا٢ىه مً ؤصل  .(2)ومً جإّمل في حٍٗغ

زاهُـــا: ٖـــضم جدضًـــض اإلا٣هـــىص مـــً اٖخبـــاع اإلاهـــالر اإلاغؾـــلت ؤزىـــاء صعاؾـــتها، ؤهـــي ؤنـــٌل مؿـــخ٣لٌّ مـــً ؤنـــى٫ 

٘، ؤم ؤّجهـا حٗـىص بلـى ؤنـل مـً ألانـى٫ اإلاخّ  كـَغ
ّ
تهـا ٖىـض الجمهـىع ٧ال٣ُـاؽ، ؤم ؤّجهـا صازلـت جدـذ الد ُّ ٟـ٤ ٖلـى حج

ٗت ٦مــــا هــــى الخــــا٫ ٖىــــض الٛؼالــــي؛ وهــــظا مــــا ٌكــــحر بلُــــه ٢ىلــــه: "بن ٢ُــــل ٣ٞــــض ملــــخم فــــي ؤ٦ثــــر هــــظه  ــــَغ
ّ

م٣انــــض الك

اإلاؿـــــاثل بلـــــى ال٣ـــــى٫ باإلاهـــــالر، زـــــم ؤوعصجـــــم هـــــظا ألانـــــل فـــــي ظملـــــت ألانـــــى٫ اإلاىهىمـــــت ٞلُلخـــــ٤ هـــــظا باألنـــــى٫ 

ـّىت وؤلاظمـإ وال٣ٗـل. ٢لىـا: هـظا مـً ألانـى٫ اإلاىهىمـت بط مـً الّصخُدت لُهحر  ؤنال زامؿا بٗـض ال٨خـاب والؿُّ

ــــٕغ حٗــــٝغ 
ّ

، وم٣انــــض الك ــــٕغ
ّ

ــــا عصصهــــا اإلاهــــلخت بلــــى خٟــــٔ م٣انــــض الك
ّ
ـٌ ٣ٞــــض ؤزُــــإ؛ أله ــــه ؤنــــٌل زــــام

ّ
ًّ ؤه ْــــ

ّىت وؤلاظمإ" سـاط ال٣ـى٫ باإلاهـ(3)بال٨خاب والؿُّ ِ
ّ
ٝ بٗـٌ ؤهـل الٗلـم مـً اج الر اإلاغؾـلت وؾـُلت لل٣ـى٫ .زالشـا: جسـىُّ

ــلُان، وفــي بُــان طلــ٪ ٣ًــى٫  كــهي والهــىي والــّغؤي اإلاجــّغص، وجد٣ُــ٤ مهــالر اإلالــى٥ وطوي الؿُّ
ّ
فــي ؤخ٩ــام هللا بالد

دا مــ٘ اٖخبــاعهم ٧لهــم لــه ٦مــا ٢ــا٫  ــغا نــٍغ ــغ هــظا ألانــل ج٣ٍغ مــا ٞــّغ ؤ٦ثــر ٖلمــاء ألاّمــت مــً ج٣ٍغ
ّ
نــاخب اإلاىــاع: "به

ساط ؤثّمـ ِ
ّ
ا مً اج بـإ ؤهـىائهم وبعيـاء اؾـدبضاصهم فـي ؤمـىا٫ الّىـاؽ وصمـائهم، ال٣غافي؛ زٞى ِ

ّ
ت الجـىع بًـاه حّجـت الج

ـــت، ٞجٗلـــىا مؿـــإلت  ُّ هـــىم ولـــى بًـــغب مـــً ألا٢ِؿـــت السٟ ـــىا طلـــ٪ بةعظـــإ ظمُـــ٘ ألاخ٩ـــام بلـــى الىُّ ٞـــغؤوا ؤن ًخ٣ُّ

ىهــا باظتهــاص ألامــغاء والخ٩ــا ــت فــي ال٣ُــاؽ، ولــم ًىَى
ّ
م. وهــظا الســٝى فــي اإلاهــالر اإلاغؾــلت مــً ؤص١ِّ مؿــال٪ الٗل

ـىء مـً  ـام ٦مـا ًيبػـي، بط ٧ـان ًىظـض فـي ٖهـض ٧ـّلِ ْـالم مـً ٖلمـاء الؿُّ
ّ
ه، ول٨ً لم ٤ًِ ألاّمـت مـً ؤهـىاء الخ٩ ِ

ّ
مدل

بـــإ الهـــىي" ِ
ّ
ـــض مـــً اج ـــ٤ ولـــى لـــبٌٗ مـــا ًٍغ ٍغ

ّ
ـــض لـــه الُ الفرررُش  املىلرررب الثررراوي: أدلرررت املرررزاهب ومىاكؽرررتها: .(4)ًمّهِ

 املفال
ّ
ت اللائلحن بأن

ّ
: أدل اؾخض٫ّ ال٣ـاثلىن بـإّن اإلاهـالر اإلاغؾـلت لِؿـذ بذّجـت ر املشظلت لِعذ بذّجت:ألاٌو

هـــــا مـــــا ًلـــــي: ـــــت ؤهمُّ
ّ
خبـــــاع مـــــً ٢بـــــل  بجملـــــت مـــــً ألاصل الـــــضلُل ألاو٫: ؤّن اإلاهـــــلخت اإلاغؾـــــلت ال صلُـــــل ٌكـــــهض لهـــــا بااٖل

 ِِّ جيُّ مب ت، ٣ًــى٫ الجــٍى ُّ ــٖغ
ّ

؛ ولــظل٪ ال ًصــرُّ ؤن ججٗــل صلــُال جبجــى ٖلحهــا ألاخ٩ــام الك ــإع
ّ

ىــا وظــه هــظا الــّضلُل الك

: "ؤّمــــا الاؾــــخضال٫ ٣ٞؿــــم ال ٌكــــهض لــــه ؤنــــل مــــً ألانــــى٫ الشالزــــت  ٌٗجــــي ال٨خــــاب  –الــــظي ٖــــّى٫ ٖلُــــه البــــا٢الويُّ

ــــــّىت وؤلاظمــــــإ  ــــــت ال٣ٗــــــى٫ ٖلــــــى مــــــضلىالتها، ٞاهخٟــــــاء الــــــّضلُل ٖلــــــى الٗمــــــل   -والؿُّ
ّ
ولــــــِـ ًــــــض٫ُّ لُٗىــــــه صاللــــــت ؤصل

 .  (6)ما ّٖى٫ ٖلُه ابً الخاظب في عّصِ الٗمل باإلاهالر اإلاغؾلت . وهى (5)باالؾخضال٫ صلُل اهخٟاء الٗمل به"

                                                 
 .208م – 207الٛؼالي، قٟاء الٛلُل، م (1)
ُغ: آلامضي، ؤلاخ٩ام، ط (2)

َ
ْىٓ  .308، وابً الخاظب، مىخهى الىنى٫، م167، م4، وط311، م3ًُ

 .179، م1الٛؼالي، اإلاؿخهٟى، ط (3)
 .165، م7عقُض عيا، جٟؿحر اإلاىاع، ط( 4)
جي، البرهان ط (5)  .722، م2الجٍى
 .1200، م2ابً الخاظب، مسخهغ مىخهى الؿا٫ وألامل، ط (6)
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خباع ٚحر ؤّجها ٚحر  ت الساّنت بااٖل ُّ ٖغ
ّ

هىم الك والجىاب: ؤّن اإلاهلخت اإلاغؾلت وبن لم حكهض لها الىُّ

خباع. ٗت و٢ىاٖضها لجيؿها بااٖل َغ
ّ

هىم ومباصت الك  مّٗغاة مً قهاصة الىُّ

هض مىه بلٛائها، وهظا الضلُل الشاوي: ؤّن "اإلاهالر...  ُٖ إع اٖخباعها، وبلى ما 
ّ

ِهض مً الك ُٖ مى٣ؿمت بلى ما 

ص بحن طًى٪ ال٣ؿمحن، ولِـ الخا٢ه بإخضهما ؤولى مً آلازغ، ٞامخى٘ الاخخجاط به صون قاهض  ال٣ؿم مترّصِ

خباع ٌٗٝغ ؤهه مً ٢بُل اإلاٗخبر صون اإلالػى"  .(1)بااٖل

م ؤّن اإلاهالر اإلا
ّ
ا ال وؿل

ّ
خباع وؤلالٛاء، بل بّن والجىاب: ؤه إع بااٖل

ّ
صة بحن ما قهض له الك غؾلت مترّصِ

 ، إع
ّ

اإلاهالر اإلاغؾلت ملخ٣ت باإلاٗخبر مجها؛ وطل٪ ؤّن مً قٍغ اإلاهالر اإلاغؾلت ؤن ج٩ىن مالثمت لخهّغٞاث الك

خباع. وفي هظا ما ًض٫ُّ  ت بااٖل ُّ ٗت و٢ىاٖضها ال٩ل َغ
ّ

ٖلى ؤّن  وال ج٩ىن ٦ظل٪ صون ؤن حكهض لجيؿها ههىم الك

بت، ال ٖلى اإلاهالر اإلاغؾلت، ٦ما ؤقغُث بلى طل٪ ؾاب٣ا.  ما ط٦غوه ًهض١ ٖلى اإلاهالر الٍٛغ

ٝ طوي  ٗت بخهغُّ َغ
ّ

ت ؤخ٩ام الك ُّ ٟطخي بلى بهضاع ٢ضؾ ًُ الضلُل الشالض: ؤّن ألازظ باإلاهالر اإلاغؾلت 

هحر ال٣ى٫ في ؤخ٩ا ٗت اإلاهلخت، ٍو اًاتهم بظَع ٣ا ألهىائهم ٚو م هللا حٗالى بدؿب الّغٚباث ألاهىاء ٞحها ٞو

: "بّن الاؾخضال٫ لى ٢ُل  ب، وفي هظا ٣ًى٫ البا٢الويُّ كهي، وهظه مٟؿضة ُٖٓمت وال ٍع
ّ
ط والد

ُّ
وألاهىاء والّخلظ

ٗت" َغ
ّ

ٗت ٞىضخى بحن ال٣ٗالء ًخجاطبىن بٓىىجهم ؤَغاٞها مً ٚحر الخٟاث بلى الك َغ
ّ

 .(2)به لهاعث الك

إع ظيؿه؛ لظا ٞةّن هظا والجىاب: ؤّن الٗمل باإلاهالر اإلاغؾ
ّ

ما هى ٖمل بضلُلها الظي اٖخبر الك
ّ
لت به

ما ًماعؾه الٗلماء 
ّ
٘ ألاخ٩ام بىاء ٖلى اإلاهالر اإلاغؾلت به اإلادظوع مىخ٠ٍ خخما؛ مً وظهحن: ؤخضهما: ؤّن جَٟغ

ٗت في مىايٗها ا َغ
ّ

ت الك
ّ
ىن وي٘ ألاصل لّصخُدت. ألامىاء ٖلى صًً هللا حٗالى الّغاسسىن في الٗلم الظًً ٌٗٞغ

ٗت للٗمل باإلاهالر اإلاغؾلت ٦ُٟلت بمى٘ الى٢ٕى في هظا اإلاؼل٤  َغ
ّ

وزاهحهما: ؤّن الًىابِ التي ٢ّغعها ٖلماء الك

 السُحر. 

ت اللائلحن بذجُت املفالر املشظلت:
ّ
 الفُش الثاوي: أدل

 
ُ
ت، مجها:الضلُل ألاو٫: قهاصة

ّ
ت اإلاهلخت اإلاغؾلت بجملت مً ألاصل ُّ هىم اؾخض٫ اإلاشبخىن لدج ظملت الىُّ

ىا هظا اإلاٗجى: "٧لُّ ؤنٍل قغعّيٍ لم ٌكهض له هوٌّ  ِ
ِّ ت ٖلى الٗمل باإلاهالر اإلاغؾلت، ٣ًى٫ الكاَبي مب ُّ ٖغ

ّ
الك

غظ٘ بلُه، بطا ٧ان  بجى ٖلُه ٍو ًُ خه ٞهى صخُذ 
ّ
ٕغ ومإزىطا مٗىاه مً ؤصل

ّ
ٞاث الك مّٗحٌن و٧ان مالثما لخهغُّ

خه م٣ُىٖا
ّ
ت ال ًلؼم ؤن جض٫ّ ٖلى ال٣ُ٘ بالخ٨م باهٟغاصها صون  طل٪ ألانل ٢ض ناع بمجمٕى ؤصل

ّ
به؛ ألّن ألاصل

ضزل جدذ هظا يغب الاؾخضال٫ اإلاغؾل الظي ؤٖخمضه مال٪  ع ٍو ِ
ّ
اهًمام ٚحرها بلحها؛ ألن طل٪ ٧اإلاخٗظ

ه وبن لم ٌكهض للٟٕغ ؤنل
ّ
؛ ٞةه يُّ بطا ٧ان ٢ُُٗا والكاٞعيُّ

ُّ
يٌّ وألانل ال٨ل

ُّ
٢ض  مّٗحن ٣ٞض قهض له ؤنٌل ٦ل

ه ٢ض ٩ًىن مغظىخا في بٌٗ 
ّ
ٌؿاوي ألانل اإلاّٗحن و٢ض ًغبى ٖلُه بدؿب ٢ّىة ألانل اإلاّٗحن ويٟٗه، ٦ما ؤه

رظُذ و٦ظل٪ ؤنل الاؾخدؿان ٖلى عؤي مال٪ ًيبجي 
ّ
اإلاؿاثل خ٨م ؾاثغ ألانى٫ اإلاُٗىت اإلاخٗاعيت في باب الت

 .(3)"ى ال٣ُاؽ ٦ما هى مظ٧ىع في مىيٗهٖلى هظا ألانل ألّن مٗىاه ًغظ٘ بلى ج٣ضًم الاؾخضال٫ اإلاغؾل ٖل
                                                 

.168م – 167، م4آلامضي، ؤلاخ٩ام، ط (1)  
جي، البرهان، ط355الٛؼالي، اإلاىسى٫، م (2) ىٓغ: الجٍى .722، م2. ٍو  
 .40م – 39، م1الكاَبي، اإلاىا٣ٞاث، ط (3)



79 الّذد   

لُت     2019حٍى  

ISSN 1112-4652 ىاه مت  -الجضائش – مجلت دساظاث لجامّت ِماس زلُجي ألٔا
ّ
 -مجلت دولُت مدى

 

 
49 

ْبَهـــاِع" )ؾـــىعة الخكـــغ: 
َ ْ
وِلـــي ألا

ُ
ـــا ؤ ًَ َخِبُروا  ْٖ ـــا

َ
( و٢ـــض ؤبـــان الـــغاػيُّ وظـــه 2/ 59الـــضلُل الشـــاوي: ٢ىلـــه حٗـــالى: "ٞ

الاؾخضال٫ باآلًت ٖلى اإلاغاص بٗض ط٦غه لهـا ٣ٞـا٫: "ؤمـغ باإلاجـاوػة والاؾـخضال٫ ب٩ىهـه مهـلخت ٖلـى ٧ىهـه مكـغوٖا 

"مجـــــاوػة ٞىظـــــ صة مخّٛحـــــرة، والخـــــىاصر ال (1)ب صزىلـــــه جدـــــذ الـــــّىّوِ .الـــــضلُل الشالـــــض: ؤّن مهـــــالر الىـــــاؽ مخجـــــّضِ

لـــل ال٣ُـــاؽ مدـــضوصة، واإلادـــضوص ال ًٟـــي بٛحـــر  ٟت وؤلاظمـــإ ٖو ـــٍغ
ّ

ـــّىت الك م والؿُّ جيخهـــي، وههـــىم ال٣ـــغآن  ال٨ـــٍغ

ـل ٦شحـر اإلادضوص، ٩ٞاهذ اإلاهلخت اإلاغؾلت مدخاظا بلحها في بزباث ألاخ٩ام التي لم ًـغص ٞ
ّ
، وبال حُٗ يٌّ ِ

حهـا صلُـل هصـخّ

: "لـــى اهدهـــغث مأزـــظ  جيُّ ٘ ٖـــً مؿـــاًغة الـــّؼمً. وفـــي هـــظا اإلاٗجـــى ٣ًـــى٫ الجـــٍى كـــَغ
ّ
مــً مهـــالر الّىـــاؽ، وَظُمـــض الد

ؿــ٘ بــاب الاظتهــاص ٞــةّن اإلاىهىنــاث ومٗاهحهــا اإلاٗــؼّوة بلحهــا ال 
ّ
ــا اح

َ َ
ألاخ٩ــام فــي اإلاىهىنــاث واإلاٗــاوي اإلاشــاعة مجهــا؛ إلا

ؿـــ٘ 
ّ
ـــت مـــً بدـــغ، ولـــى لـــم ًخمّؿـــ٪ اإلاايـــىن بمٗـــان فـــي و٢ـــاج٘ لـــم ٌٗهـــضوا ؤمشالهـــا ل٩ـــان ج٣ـــ٘ مـــً مد ٗت ٚٞغ ـــَغ

ّ
الك

غا لم ًبـ٤ إلاى٨ـغي الاؾـخضال٫ مًـُغبا" اجهم. وهظا بطا ناصٝ ج٣ٍغ ض ٖلى ظٍغ هم ًٖ الخ٨م ًٍؼ الـضلُل  .(2)و٢ٞى

ــــه زبــــذ ٖــــً الّصــــخابت 
ّ
ت، ولــــِـ لهــــا صلُــــل بال  الغابــــ٘: ؤه ُّ ــــٖغ

ّ
اإلاهــــلخت اإلاغؾــــلت، صون ٦شحــــر مــــً ألاخ٩ــــام الك

اٖتراى واخض مجهم ٖلى طل٪، ٩ٞان طل٪ بظماٖا مجهم ٖلى اٖخباعها والاؾـخضال٫ بهـا. ٢ـا٫ الٛؼالـيُّ فـي اإلاىسـى٫: 

لم ٢ُٗـا اٖخمـاصهم ٖلـى اإلاهـالر مـ٘ ؤّجهـم لـم ًىدهـغوا ٖلحهـا  "بّن الّصخابت  هم ٢ضوة ألاّمت في ال٣ُاؽ، ٖو

ؾترؾاال ٖاّما؛ بط اإلاهالر ٧اهذ جى٣ؿم لضحهم بلـى اإلاتـرو٥ وبلـى مٗمـى٫ في بٌٗ اإلاؿاثل ولم ٌؿترؾلىا ؤًًا ا

ىهـــا، واإلاهـــالر قـــّتى و٢ـــض  ىا بةبـــضائها بٗـــض ؤن ٖٞغ ًُّ بهـــم ؤّجهـــم يـــىُّ بـــه، ولـــم ًًـــبُىا لىـــا مـــا هخمّؿـــ٪ بـــه وال ًٓـــ

: "الخانـــــل ؤّن الّصـــــخابت (3)ُٖؿـــــغث اإلاأزـــــظ و٢هـــــغث ٖـــــً الّضاللـــــت ٖلـــــى يـــــبُها" ىا ٧ـــــاه . و٢ـــــا٫ الكـــــى٣ُُيُّ

ت، وؤّن  ٣ــــىن باإلاهــــالر اإلاغؾــــلت التــــي لــــم ًــــض٫ّ صلُــــل ٖلــــى بلٛائهــــا، ولــــم حٗاعيــــها مٟؿــــضة عاجخــــت ؤو مؿــــاٍو
ّ
ًخٗل

ــــغوٕ  مــــىا الّخباٖــــض مجهــــا. ومــــً جدبــــ٘ و٢ــــاج٘ الّصــــخابت ٞو ــــ٤ ؤهلهــــا باإلاهــــالر اإلاغؾــــلت، وبن ٖػ
ّ
ظمُــــ٘ اإلاــــظاهب ًخٗل

مؿـإلت الٗمـل باإلاهـالر واإلاغؾـلت، ومـا ؤ٣ٖبهـا  بٗض ْٖغى مظاهب ٖلماء ألاّمت فـي . (4)اإلاظاهب ٖلم صّخت طل٪"

غها، ومـا جـال طلـ٪ مـً  زإ وبُان ؤؾباب السالٝ وايُغاب وؿبت ألا٢ىا٫ في ألازظ بها وجدٍغ ِ
ّ
ٍغ إلادّلِ الج مً جدٍغ

ٟـ ـت الىُّ
ّ
يُخه ؾـاب٣ا مـً ؤّن ؤصل ُّ ا ب

َ
ه ًٓهغ عجخان ال٣ى٫ بالٗمل باإلاهالر اإلاغؾلت، إلِا

ّ
ت ٧ّلِ مظهب؛ ٞةه

ّ
اة ؾْى١ ؤصل

مـــا هـــى زابـــذ 
ّ
ابـــذ بهـــا به

ّ
ـــزإ؛  وؤّن الخ٨ــــم الش ِ

ّ
خبـــاعلـــم جـــغص ٖلـــى مدـــّلِ الج املىلررررب . بالــــّضلُل الـــظي قـــهض لهـــا بااٖل

هظه الًىابِ جً٘ مُٗـاعا ص٣ُ٢ـا للٗمـل باإلاهـلخت اإلاغؾـلت، وهـى  الثالث: لىابي الّمل باملفالر املشظلت:

٣هـا
ْ
٘ ألاخ٩ام ٖلـى ٞو ا في خا٫ جَٟغ ؛ بط لِؿـذ اإلاهـلخت اإلاغؾـلت صلـُال مؿـخ٣ال ٧ال٨خـاب ؤمٌغ ججب مغاٖاجه قٖغ

ــيٌّ اؾــخسلو مــً مجمــٕى ظؼثُــاث 
ُّ
مــا هــي "مٗجــى ٦ل

ّ
ــ٘ ؤخ٩ــام الى٢ــاج٘ ٖلحهــا وخــضها، وبه ــّىت ختــى ًصــّر جَٟغ والؿُّ

ت" ُّ ـــــٖغ
ّ

تهـــــا الك
ّ
وبّن مّمـــــا ًاؾـــــ٠ لـــــه خ٣ـــــا مـــــا ًدـــــضر مـــــً حٗلُـــــل بًٗـــــهم ؤلاٞخـــــاء  (5)ألاخ٩ـــــام اإلاـــــإزىطة مـــــً ؤصل

                                                 
 .225م – 224، م6الغاػي، اإلادهى٫، ط (1)
جي، البرهان ط (2)  .723، م2الجٍى
 .453الٛؼالي، اإلاىسى٫، م (3)
ىٓغ: مظ٦غة الكى٣ُُي، م21الكى٣ُُي، اإلاهالر اإلاغؾلت، م (4)  .170. ٍو
ي، يىابِ اإلاهلخت، م (5)  .115البَى
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ت؛ ولــظا ويــ٘ الٗلمــاء  باإلاهــلخت فــي ٚحــر  ُّ ــٖغ
ّ

هــىم الك ــه؛ ؤزــظا بضاُٖــت هــىي الــّىٟـ مــً ٚحــر مغاٖــاة للىُّ ِ
ّ
مدل

غوٍ بازخهاع:
ُّ

غوٍ للٗمل باإلاهلخت اإلاغؾلت ، وهظه ؤهم جل٪ الك
ُّ

 الٗاملىن ظملت مً الك

، مً ٦خاب ؤو ؾّىت ؤو بظمإ. -1
ً
 مٗخبرا

ً
ُا  قٖغ

ً
 ؤن ال حٗاعى اإلاهلخت ؤنال

ٗت؛ مّخ٣ٟـــت مـــ٘ اإلاهـــالر التـــي ٢هـــض الكـــإع بلحهـــا بدُـــض ج٩ـــىن مـــً ؤن ج٩ـــىن مالثمـــت إلا٣انـــض ا -2 لكـــَغ

بت ٖجها.  ظيؿها ولِؿذ ٍٚغ

ؤن ج٩ــــــىن مهــــــلخت خ٣ُ٣ُــــــت مهــــــلخت ال مهــــــلخت مىهىمــــــت؛ بدُــــــض ج٩ــــــىن مٟاؾــــــضها ٚالبــــــت ٖلــــــى  -3

ؼ  ـــغ الخ٨ـــم بـــةػاء اإلاٟاؾـــض اإلاترجبــــت ٖلحهـــا فـــي خ٨ـــم ألاوهـــام، ٦خجــــٍى مهـــالخها؛ ٞخٗـــض اإلاهـــلخت اإلاغظـــىة مــــً ج٣ٍغ

 ؾخيؿار.الا 

ؤن ج٩ـــىن اإلاهـــلخت لٗاّمـــت الّىــــاؽ، بدُـــض ًدهـــل مــــً بىـــاء الخ٨ـــم ٖلحهـــا هٟــــ٘ للّىـــاؽ ؤو صٞـــ٘ يــــغع  -4

٘ خ٨م لهالر خا٦م ؤو ؾلُت. ىت، ٦دكَغ ُّ  ٖجهم، وال ج٩ىن زانت لٟغص ؤو ٞئت مٗ

ت،  -5 ُّ ؤن ج٩ـىن ُٞمـا ٣ٌٗــل مٗىـاه صون مــا ال ٣ٌٗـل مجهــا، ٞـال مـضزل لهــا فـي الٗبــاصاث واإلا٣ـّضعاث الكــٖغ

 
ّ
مـــا مدـــل الٗمـــل بهـــا فـــي اإلاٗـــامالث وهدىهـــا، ممـــا هـــى مـــً ٢بُـــل الٗـــاصاث؛ وطلـــ٪ ؤّن ألانـــل فـــي هـــظا الّىـــٕى مـــً به

 ألاخ٩ام الالخٟاث بلى اإلاٗاوي والبىاٖض التي بىِذ ٖلحها ألاخ٩ام.

 املبدث الثالث: وحىه الّمل باملفالر املشظلت في أخيام املعخجّذاث:

ٗتمطخى ال٣ى٫ ؤّن الٗمل باإلاهالر اإلاغؾ َغ
ّ

ت لت مً ؤنى٫ الّؿٗت واإلاغوهت في الك ُّ ؛ وطل٪ ؤّن ؤلاؾالم

ت له زالزت مجاالث: الاظتهاص البُاوي، والاظتهاص ال٣ُاسخي، والاظتهاص  ُّ ٖغ
ّ

الاظتهاص بالّغؤي في اؾخسغاط ألاخ٩ام الك

ه متى ٖغيذ للمجتهض وا٢ٗت، ولم ًجض لبُان خ٨مها هها وال بظماٖا، هٓغ بلى 
ّ
مشُالتها مّما الاؾخهالحي؛ ٞةه

ت 
ّ
هىم ببُان ؤخ٩امها ٣ٞاؾها ٖلحها، وؤلخ٤ اإلاؿ٩ىث ٖىه باإلاىُى١ به في خ٨مه خحن جّخدض الٗل ظاءث الىُّ

 بحن اإلا٣ِـ واإلا٣ِـ ٖلُه.

إع الخ٨ُم، اظتهض في اؾخيباٍ خ٨مها بٗغيها ٖلى مباصت 
ّ

ت اٖخبرها الك
ّ
ٞةن لم جخد٤٣ّ ٞحها ٖل

ٗت وم٣انضها و٢ىاٖضها الٗاّم  َغ
ّ

بت ٖلى جل٪ الىا٢ٗت، واإلاىاػهت الك ِ
ّ
ت، وطل٪ بالّىٓغ في اإلاهالر واإلاٟاؾض اإلاترج

ب ٖلحها مً مهالر ومٟاؾض 
ّ
ّم حٗاعى بُجهما  -بحن ما ًترج

َ
وجغظُذ بًٗها ٖلى بٌٗ، ٞةن الح له  -بن ٧ان ز

هغ له مال ٘ الخ٨م مٗه جدهُل مىٟٗت ؤو صٞ٘ مٟؿضة، ْو ب ٖلى حكَغ
ّ
 ًترج

ٌ
ءمخه في جل٪ الىا٢ٗت ون٠

ٗت  َغ
ّ

، و٢ىاٖض الك ٕغ
ّ

اث الك ـٌ مٗخبٌر مً  -لخّهٞغ وهى بإْن ًىظض لظل٪ اإلاٗجى الظي بجى اظتهاصه ٖلُه ظي

ٗت  َغ
ّ

خباع. وهظا ما ًجٗل للك إع في الجملت بجى خ٨مه ٖلُه؛ وبن لم  ٌكهض لها ؤنل زامٌّ بااٖل
ّ

الك

مىمها ووٞائها بجمُ٘ ؤخ٩ام ما ٌؿ ت زلىصها ٖو ُّ ت زهىن ُّ  خجضُّ مً خىاصر، وما ٣ً٘ مً هىاػ٫.ؤلاؾالم

والىـــاْغ فـــي ؤهــــىإ هـــظه الاظتهــــاصاث ْهـــغ لــــ٪ ؤّن الاظتهـــاص الاؾخهـــالحّي ؤوؾــــ٘ هـــظه ألاهــــىإ فـــي اؾــــخيباٍ 

ؤخ٩ــــام اإلاؿــــخجضاث ؤزـــــغا، وؤ٦ثــــر ؤنــــى٫ الاظتهـــــاص زــــغاء فــــي بُـــــان ؤخ٩ــــام الّىــــىاػ٫ التـــــي جشحرهــــا الخُــــاة اإلاٗانـــــغة، 

هــاعي مــا ًبظلــه اإلاجتهــض هــى مداولــت  وؤٚؼعهـا ُٖــاء، وطلــ٪ ؤّن الاظتهــاص
ُ
مــا ٢

ّ
ــض بــالّىو ال ٌٗـضوه، وبه ُّ البُــاوّي م٣

 :ً ، وبصعا٥ وظىه صاللخه ومدامله، وجٟؿحر مغاصه؛ بىاء ٖلى ؤمٍغ م مٗاوي الّىّوِ  جٟهُّ
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ّىت ظاءث بلؿان  ت مً ال٨خاب والؿُّ ُّ ٖغ
ّ

هىم الك ت طاتها؛ وطل٪ ؤّن الىُّ ُّ ٛت الٗغب
ُّ
ؤخضهما: َبُٗت الل

ت جى٣ؿم بلى: ٖغبّيٍ  ُّ  مبحن، وألالٟاّ الٗغب

. -ؤ
ً
ال ت الّضاللت ٖلى مٗىاها، بدُض ال مجا٫ لٟهم مٗجى ٚحره وال جدخمل جإٍو ُّ  ؤلٟاّ ٢ُٗ

دخمل ؤن  -ب ٟٔ الظي ًدخمل ؤ٦ثر مً مٗجى ٍو
ّ
ت الّضاللت ٖلى اإلاٗجى اإلاغاص مجها، وهي الل ُّ

وؤلٟاّ ّْىِ

هٝغ بلى مٗجى آزغ، وفي هظا ال٣ؿ هىم.ًاّو٫ ٍو  م مجا٫ لالظتهاص في ٞهم الىُّ

اهغ، والّىّو، واإلاّٟؿغ، واإلاد٨م،  -ط
ّ
حر واضخت، والىاضر ٌكمل الٓ وجى٣ؿم ألالٟاّ بلى واضخت ٚو

حر الىاضر ٌكمل السّٟي، واإلاك٩ل، واإلاجمل، واإلادكابه.  ٚو

ٟٔ ٖلى الخ٨م جاعة ج٩ىن باإلاىُى١ وؤزغي باإلاٟهىم، واإلاىُى١ مىه ما ه -ص
ّ
ذ، ومىه وصاللت الل ى نٍغ

ذ، ًى٣ؿم بلى صاللت ا٢خًاء، وصاللت بًماء، وصاللت بقاعة. وؤّما  ذ، واإلاىُى١ ٚحر الّهٍغ مىُى١ ٚحر نٍغ

 اإلاٟهىم، ٞمىه مٟهىم مىا٣ٞت ومىه مٟهىم مسالٟت، ومٟهىم اإلاسالٟت، ًى٣ؿم بلى ّٖضة ؤ٢ؿام.

٘ هٟؿه، والظي "هى ههىٌم طاث صالالث ومٟا كَغ
ّ
هُم وم٣انض، ال ٨ًٟي مى٤ُ وزاهحهما: َبُٗت الد

إع مجها"
ّ

ٛت وخضه في جبُحن بعاصة الك
ُّ
هىم؛ اؾدشماعا  (1)الل بل ٖلى اإلاجتهض بظ٫ الجهض ال٣ٗلّيِ في جل٪ الىُّ

ما بطا ٧ان الّىوُّ  ُّ إع مىه، ال ؾ
ّ

ت صالالجه ٖلى مٗاهُه وؤخ٩امه، وجدضًضا إلاغاص الك
ّ
لُا٢اث الّىّوِ في ٧اٞ

خماص ٖلى ألا  ، و٢ض ًلجإ بلى ٚامًا، بااٖل ه اإلاغاص مً الّىّوِ
ّ
ِ ؤه

ًّ ّ
رظُذ بما ٌٛلب ٖلى الٓ

ّ
ت وال٣غاثً، زّم الت

ّ
صل

ٕغ خ٨م الّىّوِ م٘ مغاٖاة "مغخلت الّخُب٤ُ ٖلى الى٢اج٘ التي ججب صعاؾتها 
ُ

٘ التي مً ؤظلها ق كَغ
ّ
خ٨مت الد

ٗت لهظ
ّ
غوٞها، زم الّخبهغ بالّىخاثج اإلاخى٢  .(2)ا الّخُب٤ُ"وجدلُلها، وجبُحن ٖىانغها ْو

ت ٦بحرة في بُان ؤخ٩ام ٦شحر مً الى٢اج٘، ومّضِ ال٣ُٟه بدّلِ   ُّ وؤّما الاظتهاص ال٣ُاسخيُّ ٞم٘ ما له مً ؤهم

ه: "مُضان الٟدى٫، 
ّ
هىم؛ ولظا ونٟه ابً الؿب٩ّيِ بإه ظملت مً ال٣ًاًا؛ بط بلُه اإلاٟٕؼ بطا ٣ٞضث الىُّ

 . (3)ء"ومحزان ألانى٫، ومىاٍ آلاعاء، وعٍايت الٗلما

اٞعيُّ في ٦خابه الّغِؾالت 
ّ

ت ال٣ُاؽ وصوعه في بُان ؤخ٩ام الى٢اج٘ ما هّو ٖلُه الك ُّ ومّما ًض٫ُّ ٖلى ؤهم

؛ بالّىٓغ بلى ٞهم مغاص  (4)مً ؤّن الاظتهاص هى ال٣ُاؽ ه ٩ًىن ُٞما ُٞه هوٌّ
ّ
م٘ ؤّن الاظتهاص ؤٖمُّ مً ال٣ُاؽ؛ أله

ُم ت وص٢اث٤ ؤلٟاْها، ٞو
ّ
إع مً ألاصل

ّ
لى طل٪ ٩ٞلُّ ٢ُاٍؽ اظتهاص ولِـ ال٨ٗـ.الك  ا ال هّو ُٞه، ٖو

 -ٚحر ؤّن الاظتهاص ال٣ُاسخّي وبن ظاوػ الّىّو بخٗضًت الخ٨م مً الهىعة التي ظاء الّىوُّ ببُان خ٨مها 

ت الخ٨م  -وهي اإلاٗغوٞت باألنل 
ّ
٤ قغوٍ ؤع٧ان  -وهي الٟٕغ  -بلى نىعٍة ؤزغي مّخدضة مٗها في ٖل بٗض جد٣ِّ

ت، ٚحر ؤّن الخ٨م الظي جىّنل بلُه اإلاجتهض هى هٟـ الخ٨م الظي في ال٣ُاؽ 
ّ
في ٧ّلٍ مً ألانل والٟٕغ والٗل

ت خ٨مه"
ّ
 .(5)نىعة ألانل؛ بط ال٣ُاؽ هى: "بزباث خ٨م ألانل في الٟٕغ إلاكاع٦خه له في ٖل

                                                 
جي، اإلاىاهج  (1) ٘ ؤلاؾالمي، مالضٍع  .39ألانىلُت في الاظتهاص بالغؤي في الدكَغ
 .39اإلاغظ٘ هٟؿه، م (2)
ب٩ي، ألاقباه والىٓاثغ، ط (3)  .261، م2ابً الؿُّ
ُغ: الكاٞعي، الّغِؾالت، م (4)

َ
ْىٓ ًُ477. 

 .206، م2ؤبى الخؿحن، اإلاٗخمض، ط (5)
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عيٌّ زهب ُمكِب٘ لخاظت الّىاؽ في ٧ّلِ ػمان ه مىهج حكَغ
ّ
امل  ؤما الاظتهاص الاؾخهالحيُّ ٞةه وم٩ان، ٖو

 ٤ ٗمل به ٞو ٌُ ه في الى٢ذ هٟؿه ج٨خىٟه زُىعة ٦بحرة بطا لم 
ّ
ٗت، ٚحر ؤه َغ

ّ
ت الك ؤؾاسخي لئلب٣اء ٖلى خُىٍّ

ت الٗمل باإلاهالر اإلاغؾلت في  ُّ ىابِ وصون م٣ُاؽ ًبّحن السُإ ُٞه مً الّهىاب والخ٤ّ مً الباَل.وألهم ًّ ال

ت ؤخ٩ام اإلاؿخجّضاث ٣ٞض عؤي ابً ٖاقىع ؤّن اإلاىاؾب ت و٦ظا اإلاهالر اإلاغؾلت خغٍّ
ّ
ت وؤلاخالت مً مباخض الٗل

ت، ٣ًى٫ ابً ٖاقىع بٗض ٦الم  ُّ ت في ٖلم ألانى٫ ًتر٦ها يئُلت ميؿ بإن حّٗض في ٖلم اإلا٣انض؛ ألّن ب٣اءها زاٍو

ٗت وم٣انضها: "ومً وعاء طل٪ زباًا  َغ
ّ

له خى٫ ؤّن ُظّل مؿاثل ؤنى٫ ال٣ٟه ال حٗىص بلى زضمت خ٨مت الك

ؤو اإلاملىلت جغؾب في ؤوازغ  –ٖىض اإلاضاعؾت  –مؿاثل ؤنى٫ ال٣ٟه ؤو في مٛمىع ؤبىابها اإلاهجىعة  في بٌٗ

مىن بال الظًً ُعِػ٢ىا الّهبر ٖلى ؤلاصامت، ٞب٣ُذ  ِ
ّ
٦خب ألانى٫، ال ًهل بلحها اإلاالٟىن بال ًٖ ؾأمت، وال اإلاخٗل

ت. وهظه هي م ت، وهي بإن حّٗض في ٖلم اإلا٣انض خغٍّ ُّ ت، يئُلت وميؿ
ّ
باخض اإلاىاؾبت وؤلازالت في مؿال٪ الٗل

دض 
ّ
ض بطا اج ُّ غوعة، ومبدض خمل اإلاُل٤ ٖلى اإلا٣ ًّ ومبدض اإلاهالر اإلاغؾلت، ومبدض الّخىاجغ، واإلاٗلىم بال

ت الٗمل باإلاهالر اإلاغؾلت في بُان ؤخ٩ام الخىاصر ب٣ىله: "لى  .(1)اإلاىظب ؤو ازخلٟا" ُّ جّي ؤهم و٢ض ؤبان الجٍى

ؿ٘ باب الاظتهاص؛ ٞةّن اإلاىهىناث اهدهغث مأزظ ألا 
ّ
خ٩ام في اإلاىهىناث واإلاٗاوي اإلاؿدشاعة مجها إلاا اح

ت مً بدغ، ولى لم ًخمّؿ٪ اإلاايىن بمٗان في و٢اج٘ لم  ٗت ٚٞغ َغ
ّ

ؿ٘ الك
ّ
ومٗاهحها اإلاٗؼّوة بلحها ال ج٣٘ مً مد

غ  اجهم، وهظا بطا ناصٝ ج٣ٍغ ض ٖلى ظٍغ هم ًٖ الخ٨م ًٍؼ ا لم ًب٤ إلاى٨غي الاؾخضال٫ ٌٗهضوا ؤمشالها ل٩ان و٢ٞى

ُه بُان  .(2)مًُغبا" اٞعّيِ مؿخضال ٖلى صّخت الٗمل باإلاهالر اإلاغؾلت، ٞو
ّ

٣ى٫ الّؼِهجاويُّ ٖلى لؿان الك ٍو

ت ال جهاًت لها، و٦ظل٪ ؤخ٩ام الى٢اج٘ ال  ُّ تها في بُان ؤخ٩ام الّىىاػ٫ واإلاؿخّجضاث: "بّن الى٢اج٘ الجؼث ُّ ألهم

 ُّ ت التي ج٣خبـ مجها اإلاٗاوي والٗلل مدهىعة مخىاهُت، اإلاخىاهي ال ًٟي بٛحر اإلاخىاهي، خْهغ لها، وألانى٫ الجؼث

٪ باإلاهالر اإلاؿدىضة بلى ؤويإ  ت، وهي الّخمؿُّ ُّ خىّنل بها بلى بزباث ألاخ٩ام الجؼث ًُ ٤ آزغ  ٞال ُبّض بطا مً ٍَغ

ّيٍ وبن لم ٌؿدىض بلى ؤنل ُظؼجّيٍ" ِ
ّ
ل

ُ
ٕغ وم٣انضه ٖلى هدى ٦

ّ
يبدض صوع اإلاهلخت اإلاغؾلت في ؤخ٩ام وؾ .(3)الك

:اإلاؿخجّضاث مً زالزت ؤوظه م٣ّؿمت بلى زالزت مُالب: ال  بمضاصها ال٣ُٟه بد٨م اإلاؿإلت ابخضاء: املىلب ألاٌو

ٞهم في مىاحي الخُاة  ٩ًاص ًسلى ٖهغ مً الٗهىع مً ْهىع ٢ًاًا ظضًضة في مٗامالث الّىاؽ، وجهغُّ

غعي ٞحها؛ ل٩ُىن اإلاسخلٟت، وجباصلهم اإلاىاٞ٘، لم ج
ّ

٨ً مٗهىصة ٖىض مً ؾب٣ىهم، ٞخدخاط بلى بُان الخ٨م الك

ض جل٪ اإلاؿخجّضاث 
ْ
متى زلذ  -الّىاؽ ٖلى بهحرة مً ؤْمغ ِصًجهم، و٢ض ٧اهذ اإلاهالر اإلاغؾلت مهضعا لَغٞ

هىم وألا٢ِؿت الّصخُدت لها  ت بدؿب ؤهٓاع ؤثّمت ؤلاؾالم  -الىا٢ٗت مً جىاو٫ الىُّ ُّ باألخ٩ام ال٣ٟه

ٕغ وؤؾغاعه بهاثغهم، ٞمىظ 
ّ

ٗت ؤ٢ضامهم، واإلاؿدىحرة بم٣انض الك َغ
ّ

الم، الّغاسست في ٖلىم الك وظهابظجه ألٖا

٠، وهي 
ّ
الّهضع ألاو٫ مً ْٖهغ الّصخابت ال٨غام عيىان هللا ٖلحهم والخىاصر جتري، واإلاؿخجّضاث ال جخى٢

، وبدؿبي ؤْن ؤط٦غ بًٗا  مً اإلاؿاثل التي و٢ٗذ في ٖهغ الّصخابت مؿاثل حٗؼُّ ًٖ الخهغ وججلُّ ًٖ الّٗضِ

٦إمشلت ٖلى زهىبت اإلاهالر اإلاغؾلت في بُان ؤخ٩ام الخىاصر الجضًضة، ويغوعة جُٟٗل الٗمل بها في 
                                                 

ٗت ؤلاؾالمُت، م (1)  .168م – 167ابً ٖاقىع، م٣انض الكَغ
جي، البرهان، طال (2)  .723، م2جٍى
ج الٟغوٕ ٖلى ألانى٫، م (3)  .322الؼهجاوي، جسٍغ
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 ٖلى الّىاؽ، وعٞٗا للخغط ٖجهم في خضوص 
ً
ت ألازظ بها؛ جىؾٗت ُّ ٢ًاًاها اإلاٗانغة، وحصجُ٘ ال٣ٟهاء ٖلى ؤهم

خُذ مً الٗلماء ألامىاء الّغاسسحن في الٗلم، و٢ض قملذ جل٪ الخىاصر ؤ٦ثر ما ٌؿمذ به الّىٓغ ال٣ٟهيُّ الّص 

ت، وصوه٪ بًٗا مً ألامشلت ٖلى طل٪ مً ٖمل الّصخابت بازخهاع: ُّ  مىاحي الخُاة ؤلاوؿاه

 ملذاس املّذة التي ٌُٕب فيها املجاهذ ًِ أهل بِخه: -1

ألّن اإلاغؤة ٌٗٓم  مً ؤعبٗت ؤقهغ؛ بإن ال ٌُٛب مجاهض ًٖ ؤهل بِخه ؤ٦ثر  ٢طخى ٖمغ بً السُاب 

اِب 
َّ
ُ

َ
س

ْ
ًَ ال َمَغ ْب ُٖ نَّ 

َ
ْخَىا٫َ  يغعها بطا ػاص ٖلى طل٪؛ ٣ٞض ُعِوَي ؤ

َ
 ؤ

َ
ِغٝ ْٗ َُ ِضًَىِت ِل

َ ْ
ٍت ِباإلا

َ
ل ُْ

َ
اَث ل

َ
 ط

ُ
ٝى

ُ
ُ ًَ اَن 

َ
٧

٣ُى٫ُ:
َ
ٍة ج

َ
حَها َنْىَث اْمَغؤ ِٞ  

َ٘ َؿِم
َ
َمغَّ ِبَضاٍع ٞ

َ
َخاَظاِث ٞ

ْ
ِوي ال

َ
 ط

 
َ
ا٫َ َهظ

َ
َ 

َ
ال

َ
ُل َواْػَوعَّ َظاِهُبْه ؤ ُْ ُبهْ   ا اللَّ ِٖ

َ
ال

ُ
ِلـٌُل ؤ

َ
ى َظْىِبي ز

َ
ـَ ِبل ِْ  َولَ

ْحَرُه 
َ
ـْيَء ٚ

َ
 ق

َ
ُه ال

َّ
 الل

َ
ْىال

َ
ِه ل

َّ
َىالل

َ
ِغٍِغ َظَىاِهُبهْ   ٞ ا الؿَّ

َ
ًْ َهظ َٕ ِم ِؼ ْٖ ُؼ

َ
 ل

ي  ّجِ
َّٟ ُ
٨ ًَ اُء  َُ َخ

ْ
ي َوال  َعّبِ

ُ
ـت

َ
اٞ

َ
َىا٫َ َم      َمس

ُ
ْن ج

َ
ِغُم َػْوِجي ؤ

ْ
٦

ُ
 َغا٦ُِبهْ َوؤ

ا ِبِيَؿاٍء َعَج  َٖ ْنَبَذ َص
َ
ا ؤ مَّ

َ
ل
َ
ِجَهاِص، ٞ

ْ
ِض ال ْٗ ْجَها َػْوُظَها ِفي َب َٖ اَب 

َ
ْض ٚ

َ
َها ٢ جَّ

َ
٦َِغ ؤ

ُ
ظ

َ
ْجَها ٞ َٖ  ٫َ

َ
َؿإ

َ
ْم ٞ

َ
٦ : ًَّ ُه

َ
ل
َ
اِثَؼ َوَؾإ

ْبُر،  ٣ِلُّ الهَّ ًَ اِلِض 
َّ
ًِ َوِفي الش

ْهَغٍْ
َ

: ق ًَ ْ
٣ُل

َ
ُظِل؟ ٞ ًِ الغَّ

َٖ  
ُ
ة
َ
ْغؤ

َ ْ
ْهِبُر اإلا

َ
 ج

َ
ت َٗ ْعَب

َ
َجاِهِض ؤ

ُ ْ
َظِل اإلا

َ
َغَب أِل ًَ َ

ُض، ٞ
َ
ْىٟ ًَ  ِ٘ اِب

َوِفي الغَّ

هُ 
ْ

ق
َ
ِت ؤ َٗ ْعَب

َ
ًْ ؤ َر ِم

َ
ث
ْ
٦

َ
ِجِه ؤ

َ
ًِ اْمَغؤ

َٖ  
ً

ْدِبُؿىا َعُظال
َ
 ج

َ
ْن ال

َ
ْظَىاِص: "ؤ

َ ْ
َمَغاِء ألا

ُ
ى ؤ

َ
َخَب ِبل

َ
ُهٍغ، َو٦

ْ
ق

َ
واًاث ؤ ٍغ". ووعص في بٌٗ الّغِ

ه ؾإ٫ ًٖ نبر 
ّ
 .(1)اإلاغؤة ًٖ ػوظها ابيخه خٟهتؾّخت ؤقهغ. و٢ُل: به

هاب وال٣ٟى٫.
ّ
هغان للظ

ّ
ٛغ، والك

ّ
واًخحن بإّن ألاعبٗت مّضة م٨ض اإلاجاهض في الش  وُظم٘ بحن الّغِ

ما مؿدىضه الّىٓغ اإلاهلخي؛ 
ّ
ض ًٖ هظا اإلا٣ضاع به ٞإْمغ ٖمغ بٗضم ُٚاب اإلاجاهض ًٖ ؤهل بِخه مّضة جٍؼ

م ٨ًً ُٚاب اإلاجاهضًً َُلت هظه اإلاّضة مىظىصا في ٖهغ بط لِـ في مً هّوٍ زاّمٍ ببُان خ٨مها؛ بط ل

 ؛ ألّن الضاعي له لم ٨ًً مىظىصا.الّغؾى٫ 

لت والكا بائىا في مشك املىث: – 2
ّ
 جىسٍث املشأة املىل

ّىت وآلازاع ًٖ الىبي  خ٨ٌم في جىعٍض مً َل٣ّها ػوظها في مغى مىجه َال٢ا  لم جى٣ل لىا ٦خب الؿُّ

ؤّن عظال بّذ َال١ ػوظخه وهى في مغى مىجه في ٖهغ الىبي ٖلُه الّهالة والّؿالم؛ ولّٗل باثىا؛ بط لم ًبلٛىا 

ًجي في ٢لىب الّىاؽ في ٖهغ الغؾى٫  ٝ في ػمً  طل٪ عاظ٘ بلى ٢ّىة الىإػ الّضِ ٞلّما ْهغ طل٪ الّخهغُّ

غَ  (2)الّصخابت خ٨م ٖمغ بخىعٍثها مً ػوظها وجابٗه ٖلى طل٪ ظم٘ مً الّصخابت
ُ

ًْ ق َٗ ٞ 
ُ
ْغَوة ُٖ اِوي 

َ
ج
َ
ا٫َ: "ؤ

َ
ٍذ ٢ ٍْ

ُه َما َصاَمْذ فِ 
ُ
ِغز

َ
َها ج جَّ

َ
ا ِفي َمَغِيِه: ؤ

ً
ز
َ
ال

َ
ُه ز

َ
ج
َ
٤ُ اْمَغؤ ِ

ّ
ل
َ
ُ ًُ ُظِل  َمَغ؛ ِفي الغَّ ُٖ ْىِض  ِٖ  

ًْ َباِعِقيُّ ِم
ْ
ِغُثَها"ال ًَ  

َ
ِة َوال ضَّ ِٗ

ْ
 .(3)ي ال

                                                 
ـــُغ: ؤَٟـــِل، قـــغح الىُـــل وقـــٟاء الٗلُـــل، ط (1)

َ
ْىٓ ج 339، م10، واإلاـــاوعصي، الخـــاوي ال٨بحـــر، ط247، م14ًُ ، وابـــً اإلال٣ـــً، البـــضع اإلاىحـــر فـــي جســـٍغ

 .232، م٢7ضامت، اإلاٛجي، ط، وابً 139، م8ألاخاصًض وآلازاع الىا٢ٗت في الكغح ال٨بحر، ط
زــىن اإلابخىجــت فــي هــظه اإلاؿــإلت ٖلــى زالزــت ؤ٢ــىا٫: ؤخــضها: ؤّجهــا جغزــه مــا صامــذ فــي الٗــضة ٞــةطا اه٣ًــذ ٖــضتها لــم  (2) جغزـــه. ازخلــ٠ الٗلمــاء الــظًً ًىّعِ

ـُغ: وآلازغ: ؤّجها جغزه بٗض اه٣ًاء الٗضة ما لم جـى٨ذ ٞـةن ه٨دـذ ٞـال جغزـه. والشالـض: ؤّجهـا ٞغ٢ـت ال جغزـه بٗـ
َ
ْىٓ ًُ ض اه٣ًـاء الٗـضة جؼوظـذ ؤم لـم جتـزوط. 

 .346، م5، والشمُجي، الّخاط اإلاىٓىم، ط115، م6ابً ٖبض البر، الاؾخظ٧اع، ط
 .217، م5ابً ؤبي قِبت، مهى٠ ابً ؤبي قِبت، ط( 3)



79 الّذد   

لُت     2019حٍى  

ISSN 1112-4652 ىاه مت  -الجضائش – مجلت دساظاث لجامّت ِماس زلُجي ألٔا
ّ
 -مجلت دولُت مدى

 

 
54 

 ِوَؿاَء ا
َ

ر اَن َوعَّ َّٟ َٖ  ًَ َماَن ْب
ْ
ش ُٖ نَّ 

َ
َغِط ؤ ْٖ َ ًْ ألاْ َٖ ٌٌ و ًَّ َوُهَى َمِغٍ ُه

َ
٣

َّ
ل
َ
اَن َ

َ
ِمٍل ِمْىُه َو٧

ْ
ًِ ُم٨ ْب

ً ُٖاء ؤّن (1) . ٖو

٪ بن مّذ ٢بل ؤن 
ّ
امغؤة ٖبض الغخمً بً ٖٝى ٧اهذ ٖىضه ٖلى جُل٣ُت ٞإباجها ٞإجاه ٖشمان ٣ٞا٫: اٖلم ؤه

٣تها ٞغاعا مً ٦خاب هللا
ّ
٪ بن جى٣طخي ّٖضتها وّعزتها مى٪. ٣ٞا٫: ًا ؤمحر اإلاامىحن بوي وهللا ما َل

ّ
. ٢ا٫: اٖلم ؤه

 .(2)مّذ ٢بل ؤن جى٣طخي ّٖضتها وعزتها مى٪"

ووظه اإلاهلخت ؤّن الُال١ الباثً في مغى اإلاىث لى ٧ان ماوٗا مً ؤلاعر للجإ يٗاٝ ؤلاًمان بلى هظا 

لى اإلاجخم٘ ما ال ًسٟى. غع ٖلى اإلاغؤة ٖو ًّ هً في ؤلاعر، وفي هظا مً ال  اإلاؿل٪ لخغمان وؿائهم مً خ٣ِّ

ىىا اللاجل:كخل ا -3 ِ
ُّ ؤّو٫ وا٢ٗت جّم ُٞه ٢خل الجماٖت بصسو واخض  لجماِت بالىاخذ ئرا لم ٌّ

في وا٢ٗت مكهىعة جمإأل ٞحها ظماٖت مً ألاشسام ٖلى ٢خل شسو  ٧اهذ في ٖهض ٖمغ بً السُاب 

حرهم بلى ٢خلهم ظمُٗا، م٘(3)واخض لي وابً ٖباؽ واإلاٛحرة بً قٗبت ٚو ؤّن  ؛ ٞظهب ظمهىع الّصخابت ٦ٗمغ ٖو

ْاهغ ال٣غآن ٖضم ٢خل ظماٖت مً ألاشسام بىاخض؛ ألّن هللا حٗالى قٍغ اإلاؿاوة في ال٣هام، ٣ٞا٫ هللا 

َن 
ُ
ط
ُ ْ
٠ِ َوألا

ْ
ه
َ ْ
 ِباأل

َ
٠

ْ
ه
َ ْ
ْحِن َوألا َٗ

ْ
ْحَن ِبال َٗ

ْ
ـِ َوال

ْٟ ـَ ِبالىَّ ْٟ نَّ الىَّ
َ
حَها ؤ ِٞ ْحِهْم 

َ
ل َٖ َخْبَىا 

َ
ِ  حٗالى: "َو٦

ًّ
ًَّ ِبالّؿِ

ِن َوالّؿِ
ُ
ط
ُ ْ
 ِباأل

ُجُغوَح ٢َِهاٌم" )ؾىعة اإلااثضة: 
ْ
ى ( 45/ 5َوال

َ
ْخل

َ
٣

ْ
٣َِهاُم ِفي ال

ْ
ُم ال

ُ
٨ ُْ لَ َٖ ِخَب 

ُ
ًَ آَمُىىا ٦ ِظً

َّ
َها ال حُّ

َ
ا ؤ ًَ . و٢ا٫ حٗالى: "

ى" )ؾىعة الب٣غة: 
َ
ث
ْ
ه
ُ ْ
ى ِباأل

َ
ث
ْ
ه
ُ ْ
ْبِض َوألا َٗ ْ

ْبُض ِبال َٗ ْ
ُخّغِ َوال

ْ
ُخغُّ ِبال

ْ
ه  ( 178/ 2ال

ّ
ال ًازظ وم٣خطخى هاجحن آلاًخحن ؤه

. ٢ا٫ ابً اإلاىظع: "ال حّجت م٘ مً ؤوظب (4)بالّىٟـ ؤ٦ثر مً هٟـ واخضة؛ بط ال مؿاوة بحن الجماٖت والىاخض

.ومؿدىض الّصخابت في ٢خل الجماٖت بالىاخض هى اإلاهلخت اإلاغؾلت؛ بط ال هّو ٖلى ٖحن (5)٢خل ظماٖت بىاخض"

ِخل ٖ
ُ
ساط اإلاؿإلت "ووظه اإلاهلخت ؤّن ال٣خُل مٗهىٌم، و٢ض ٢ ِ

ّ
ٍٕ بلى زْغم ؤنل ال٣هام، واج مضا ٞةهضاعه صا

ه ال ٢هام ُٞه"
ّ
ٗت بلى الّؿعي بال٣خل بطا ٖلم ؤه . ٢ا٫ ابً عقض: "ٖمضة مً ٢خل (6)الاؾخٗاهت والاقترا٥ طَع

غِٕ لىٟي ال٣خل ٦ما هّبه ٖلُه ال٨خاب في 
ُ

ما ق
ّ
ه مٟهىم ؤّن ال٣خل به

ّ
بالىاخض الجماٖت الّىٓغ بلى اإلاهلخت؛ ٞةه

َباِب" )ؾىعة الب٣غة:  ٢ىله
ْ
ل
َ
وِلي ألا

ُ
ا ؤ ًَ  

ٌ
اة َُ ٣َِهاِم َخ

ْ
ْم ِفي ال

ُ
٨

َ
وبطا ٧ان طل٪ ٦ظل٪ ٞلى لم  ( 179/ 2حٗالى: "َول

 .(7)ج٣خل الجماٖت بالىاخض لخظّعٕ الّىاؽ بلى ال٣خل بإن ًخّٗمضوا ٢خل الىاخض بالجماٖت

باء ئرا أخىأوا بخلفحر منهم: -4
ّ
بِب  خ٨م ؤلامام ٖلي ٦غم  جممحن ألاو

ّ
مان ٖلى الُ ًّ هللا وظهه بال

ًت، ًٞٗ الّطخا٥ بً مؼاخم ٢ا٫: زُب ٖلٌي  ٌ بخ٣هحر مىه، ٞإوظب ٖلُه صٞ٘ الّضِ بن ؤزُإ في ٖالط اإلاٍغ

بحن مً ٖالج مى٨م بوؿاها ؤو صاّبت ٞلُإزظ لىٟؿه البراءة؛  باء والبُاَغة واإلاخُّبِ ِ
ّ
الّىاؽ ٣ٞا٫: ًا مٗكغ ألَا

ه بن ٖالج قِئا ولم ًإ
ّ
 .(8)زظ لىٟؿه البراءة ُٞٗب ٞهى يامًٞةه

                                                 
إ مال٪، ط( 1)  .823، م4مال٪، مَى
ش اإلاضًىت، ط (2) .102، م2الّىمحري، جاٍع  
ُغ: ابً حجغ، ا (3)

َ
ْىٓ .65، م4لخلسُو الخبحر، طًُ  

ُغ: ابً عقض، بضاًت اإلاجتهض، ط (4)
َ
ْىٓ  .400، م2ًُ

 .230، م8ابً ٢ضامت، اإلاٛجي، ط (5)
خهام، ط (6)  .125، م2الكاَبي، الٖا
 .400، م2ابً عقض، بضاًت اإلاجتهض، ط (7)
 .471، م9ٖبض الّغػا١، مهّى٠ ٖبض الغّػا١، ط (8)
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ــبُان ٣ُٞــ٘  ن الّهِ ِ
ّ
ــً ؤبــي ٢البــت ٖــً ؤبــي اإلالــُذ بــً ؤؾــامت ؤّن ٖمــغ بــً السُــاب يــّمً عظــال ٧ــان ًســت ٖو

ت ًّٞمجها ٖمغ(1)مً ط٦غ الّهبّيِ ًّٞمىه ؿاء ٞإٖىدذ ظاٍع ِ
ّ
 .(2). وظاء في عواًت ؤّن امغؤة ٧اهذ جسٌٟ الي

ًه طل٪" ٢ا٫ ابً ٖبض البر: "ؤظم٘ الٗلماء  .(3)ٖلى ؤّن اإلاضاوي بطا حّٗضي ما ؤمغ به يِمً ما ؤجل٠ بخّٗضِ

ـــه لـــى لـــم ٌٗلمـــىا بلـــؼوم طلـــ٪ 
ّ
ـــمان فـــي خـــا٫ زبـــىث ج٣هـــحرهم هـــى ؤه ًّ بـــاء بال

ّ
ووظـــه اإلاهـــلخت فـــي بلـــؼام ألَا

ضم الخُُت في ٖالط مغياهم مّما ًاصي بلى جل٠ ألاعواح.  ٖلحهم ألّصي بهم طل٪ بلى الّتهاون ٖو

بت ا -5  لّؽىس:لٍش

جــــاعة، ؤزــــظ  ت وصزــــل اإلاؿــــلمىن بــــالص اإلاكــــغ٦حن مــــً ؤهــــل الخــــغب للّخِ ُّ ؿــــٗذ ع٢ٗــــت الّضولــــت ؤلاؾــــالم
ّ
إلاــــا اح

ْؿـِلمِ 
ُ ْ
ـاَع اإلا جَّ

ُ
ْجُهَمـا ٢ـاثال: "ِبنَّ ج َٖ ـُه 

َّ
َى الل َمـَغ َعضـخِ ُٖ ـى 

َ
ى ِبل ُبـى ُمىسـخَ

َ
َخـَب ؤ

َ
ا اإلاكغ٧ىن مـً ؤمـىا٫ اإلاؿـلمحن الٗكـغ ٨ٞ

َ
حَن ِبط

َخغْ 
ْ
ىا َصاَع ال

ُ
ل
َ
ـَغ، وَ َصز

ْ
ك ُٗ ْ

ِلـَ٪ ال
َ
ـَل ط

ْ
َىـا ِمش ُْ ـىا ِبلَ

ُ
ل
َ
ا َصز

َ
 ِمـْجُهْم ِبط

ْ
ـظ

ُ
َمـُغ: "ز ُٖ ـِه  ُْ

َ
َخَب ِبل

َ
٨

َ
َغ؟. ٞ

ْ
ك ُٗ ْ

وا ِمْجُهُم ال
ُ
ظ

َ
ز

َ
وا ِب ؤ

ُ
ـظ

ُ
ز

ِغ"
ْ

ك ُٗ ْ
 ال

َ
ِت ِهْه٠ مَّ ِ

ّ
ْهِل الظ

َ
اِع ؤ جَّ

ُ
ًَ ج  .(4)ِم

ما هى خ٨م مالثم 
ّ
، وبه ؛ ألهه خ٨ـم ٞهظا الخ٨م في هظه الىا٢ٗت لم ٌكهض له هوٌّ زامٌّ إلا٣هىص الكإع

 ًىضعط جدذ مبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل.

 جسهُهها للٗمىماث: املىلب الثاوي:

ت ؾـــــىي بٗـــــٌ 
ّ
هـــــاث اإلاىٟهـــــلت اإلاؿـــــخ٣ل لـــــم ًـــــظ٦غ ؤخـــــض مـــــً ألانـــــىلُحن اإلاهـــــلخت اإلاغؾـــــلت مـــــً اإلاسّهِ

ً ٍغ ِ
ّ
ًّ طلــــ٪ ال ًــــض٫ُّ ٖلــــى هٟــــي بٖمــــا٫ ظمُــــ٘ ال٣ٟهــــاء للمهــــلخت اإلاغؾــــلت فــــي جسهــــُو  (5)اإلاخــــإز الٗمىمــــاث ل٨ــــ

ـّ والـّضلُل الّؿـمعي  هاث اإلاىٟهـلت فـي زالزـت: ال٣ٗـل والخـ ت بةَال١؛ ٞةّن بٌٗ ألانىلُحن خهغ اإلاسّهِ ُّ
ّىِ
ّ
الٓ

هــــاث ٖلــــى مــــظهب الجمهــــىع  (6)مــــ٘ ؤّن الخهــــغ ٚحــــر زابــــذ ـــــل (7)ولــــم ًــــظ٦غوا ال٣ُــــاؽ وهــــى مــــً اإلاسّهِ
ّ
. و٢ــــض ٖل

ــــى٧اوي ٖــــضم ط٦ــــغهم ال٣ُــــاؽ اؾــــخ٣الال ب٣ىلــــه: "ولٗــــّل ال٣ا
ّ

الزــــت الك
ّ
هــــاث اإلاىٟهــــلت فــــي الش ثــــل باهدهــــاع اإلاسّهِ

"  .(8)اإلاظ٧ىعة ًجٗل الّخسهُو بال٣ُاؽ مىضعظا جدذ الّضلُل الّؿمعّيِ

ـُٜ بطا وعصث وهـى  ٣ـان: "ؤخـضهما: الّهِ ُٛت ٞدؿب بل بّن الٗمىم له ٍَغ والٗمىم ال ًشبذ مً ظهت الّهِ

ـيٌّ ٖـامٌّ ُٞجـغي اإلاكهىع فى ٦الم ؤهل ألانى٫. والشاوي: اؾخ٣غاء مىا٢٘ اإلاٗجـ
ُّ
هً ؤمـغ ٦ل ِ

ّ
ى ختـى ًدهـل مىـه فـي الـظ

 .(9)في الخ٨م مجغي الٗمىم اإلاؿخٟاص مً الهُٜ"

                                                 
 .471، م9اإلاغظ٘ هٟؿه، ط (1)
ُغ: ابً ٖبض البر، الاؾخظ٧اع، ط421، م5، وابً ؤبي قِبت، مهى٠ ابً ؤبي قِبت، ط471، م9غظ٘ هٟؿه، طاإلا (2)

َ
ْىٓ  .63، م8. وٍُ

 .64، م8ابً ٖبض البر، الاؾخظ٧اع، ط( 3)
 .210، م9، والبحه٣ي، الؿجن ال٨بري، ط198ال٣غشخي، السغاط، م ( 4)
جي، اإلاىاهج ألانىلُت، م (5) ٍع ُغ: الضُّ

َ
ْىٓ ًُ477. 

ُغ: الؼع٦صخي، البدغ اإلادُِ، ط (6)
َ
ْىٓ  .382، م1، والكى٧اوي، بعقاص الٟدى٫، ط490، م2ًُ

ُغ: آلامضي، ؤلاخ٩ام، ط( 7)
َ
ْىٓ  .148، م3، والغاػي، اإلادهى٫، ط361، م2ًُ

 .382، م1الكى٧اوي، بعقاص الٟدى٫، ط( 8)
 .298، م 34الكاَبي، اإلاىا٣ٞاث،  (9)
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واإلاــغاص بالّخسهــُو باإلاهــلخت اإلاغؾــلت: هــى بزــغاط بٗــٌ ؤٞــغاص خ٨ــم الٗــام مــً جىــاو٫ خ٨ــم الٗمــىم لــه 

ـــغوعي  ًّ ـــإع مــــً (2)ؤو فـــي عجبـــت الخـــاجيِّ  (1)بـــضلُل اإلاهـــلخت اإلاغؾـــلت التـــي ج٩ـــىن فـــي عجبـــت ال
ّ

؛ جد٣ُ٣ـــا إلا٣هـــىص الك

مــا هــى فــي "الىا٢ــ٘ بمــا حؿــدىض بلُــه هــظه اإلاهــلخت مــً ؤنــل 
ّ
جــّيِ به

ّ
الخ٨ــم. ٞاالؾــخصىاء بهــا مــً الــّضلُل الٗــاّمِ الٓ

" ــ٘ مــا ا٢خًــاه طلــ٪ الــّضلُل مــً اإلاهــلخت، ٩ٞــان مــً (3)ٖــاّمٍ ــا لــى ب٣ُىــا مــ٘ ؤنــل الــّضلُل الٗــاّمِ ألّصي بلــى ٞع
ّ
؛ "أله

ـــإل ٖلـــى الٗـــىعاث فـــي الّخـــضاوي وال٣ِـــغاى واإلاؿـــا٢اة، وبن ٧ـــان الىاظـــب ععـــي طلـــ٪ اإلاـــأ ٫ بلـــى ؤ٢هـــاه، ومشلـــه الَا

زغظـــذ مـــً الٗمـــىم بـــضلُل اٖخبـــاع  (4)الـــّضلُل الٗـــام ٣ًخطـــخي اإلاىـــ٘"
ُ
ـــىعة التـــي ؤ ُٞب٣ـــى الٗمـــل بالٗـــام فـــي ٚحـــر الهُّ

جي: "ؤن ًب٣ى الٗمل بالّىّوِ في مىي٘ الـّىّوِ  الـظي زّههـخه اإلاهـلخت، ظيـ اإلاهلخت ٖلى خاله، ٣ًى٫ الّضٍع

" عاج٘ ؤو الٗٝغ
ّ
، بما مً اؾخدؿان ؤو ؾّضِ الظ ٕغ

ّ
 .(5)والتي قهض لها صلٌُل مً الك

ىـــا ؤّن جُبُـــ٤ الـــّىّوِ  ِ
ِّ ـــه بطا ْهـــغ للمجتهـــض ْهـــىعا ب

ّ
ٞاألنـــل جُبُـــ٤ الـــّىّوِ ٖلـــى ٖمىمـــه بـــال زـــالٝ ٚحـــر ؤه

ي بلى مٟؿضة ؤٖٓم مً مهلخت الٗمل به؛ وطل٪ متى ْهغ  ـإع فـي ظلـب اإلاهـالر الٗاّمِ ًاّصِ
ّ

له ؤّن م٣هىص الك

ـه ٌٗـض٫ 
ّ
ـِ مغاٖاجه لخل٪ اإلاهلخت؛ ٞةه وصٞ٘ اإلاٟاؾض ٣ًطخي بةزغاط بٌٗ ألاٞغاص ًٖ خ٨م الٗاّم؛ بضلُِل ظي

ـىعة هـى اإلا٣هــىص  ب٣ـى الٗمـل بـه فـي ٚحـر هـظه الهُّ ٖىـه ٖىـض مـً ًـغي ظـىاػ جسهـُو الٗمىمـاث بهـا بلـى ٚحــره، ٍو

عاج٘. بالّخسهـــُو، وهـــظا هـــى ؤنـــل الّىٓـــ
ّ
ـــذ ٖىـــه ٢اٖـــضجا الاؾخدؿـــان وؾـــضُّ الـــظ غ فـــي مـــأالث ألاٞٗـــا٫، و٢ـــض جٟٖغ

ــان  ٟــه لالؾخدؿــان وبُاهــه ألهىاٖــه وؤّن "مال٩ــا وؤبــا خىُٟــت ًٍغ ــاَبيُّ بٗــض ؤن ه٣ــل ٖــً ابــً الٗغبــّيِ حٍٗغ
ّ

٢ــا٫ الك

ؿخدؿــً ؤبــى  ؿخدؿــً مالــ٪ ؤن ًســّو باإلاهــلخت َو  جسهــُو الٗمــىم بــإّي صلُــل ٧ــان، مــً ْــاهغ ؤو مٗجــى، َو

: "وهــظا الــظي ٢ــا٫ هــى هٓــٌغ فــي مــأالث (6)خىُٟــت ؤن ًســو ب٣ــى٫ الىاخــض مــً الّصــخابت الــىاعص بســالٝ ال٣ُــاؽ"

" . زــم ٢ــا٫: "وفــي اإلاــظهب اإلاــال٩ي مــً هــظا (7)ألاخ٩ـام مــً ٚحــر ا٢خهــاع ٖلــى م٣خطــخى الــّضلُل الٗــاّمِ وال٣ُــاؽ الٗــاّمِ

 .(8)اإلاٗجى ٦شحرا ظضا"

ي مأآلث ألاٞٗا٫؛ ألّن الّىّو الٗـاّم لـى خ٣ّـ٤ م٣هـىصه فـي هاجُـ٪ ٞمبجى الّخسهُو باإلاهلخت هى الّىٓغ ف

ٟـــذ قـــغوٍ الٗــاّمِ وحّٛحـــر مىاَــه بؿـــبب ْــغوٝ زاعظـــت ٖـــً 
ّ
ــا ؤْن جسل

ّ َ
ألاٞــغاص إلاـــا اخخجىــا بلـــى الاؾــخصىاء، ول٨ـــً إلا

ـــىعة مـــً خ٨ـــم  ؤنـــل السُـــاب لىخٓـــذ ٖىـــض جُبُـــ٤ ٖمـــىم الـــّىّوِ ؤو ألانـــل الٗـــاّمِ لجإهـــا بلـــى بزـــغاط جلـــ٪ الهُّ

 ٗمىم، وؤيُٟىا ٖلحها مً الخ٨م ما ٣ًطخي به صلُل اإلاهلخت اإلاغؾلت.ال

                                                 
(1)  

ّ
ٟىؽ ٧ىظىب جىُٓم الّؿحر، وب٣ًإ ال٣ٗىبت ٖلى اإلاسالٟحن.وهي التي قهضث لها م٣انض الك ٗت وبٟىاتها تهل٪ الىُّ  َغ

ىت ٖلى الٗمل بها لخاظت الّىاؽ بل (2) ُّ ٗت، وبٟىاتها ٣ً٘ الّىاؽ في خغط ومك٣ّت هدى بظباع ؤهل نىاٖاث مٗ َغ
ّ

حها وهي التي قهضث لها م٣انض الك

 بإظغة اإلاشل.
جي، اإلاىاهج ألانىلُت،  (3)  .477مالضٍع
 .207، م4الكاَبي، اإلاىا٣ٞاث، ط (4)
جي، اإلاىاهج ؤلانىلُت، م (5)  .123الضٍع
 .279م - 278، م2ابً الٗغبي، ؤخ٩ام ال٣غآن، ط( 6)
 .209، م4الكاَبي، اإلاىا٣ٞاث، ط( 7)
 .209، م4اإلاغظ٘ هٟؿه،ط( 8)
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ــت هــظا الّىــٕى مــً  ُّ ــت ومأالتهــا؛ وألهم
ّ
مــا هــى هٓــٌغ بلــى لــىاػم ألاصل

ّ
ــت وبه

ّ
وهــظا ؤمــغ ٚحــر زــاعط ٖــً م٣خطــخى ألاصل

ي بلــــى مٟاع٢ــــت وظــــه بنــــابت الّهــــىا ــــغا١ فــــي ال٣ُــــاؽ ٩ًــــاص ًــــاّصِ ب فــــي الاظتهــــاص بــــالٜ بًٗــــهم خُىمــــا اٖخبــــر ؤّن ؤلٚا

ـه: "ألازـظ بمهـلخت ظؼثُـت (1)الخ٨م؛ ولظا ٢ُل: "الاؾخدؿان ٖماص الٗلم"
ّ
ـاَبي الاؾخدؿـان بإه

ّ
. و٢ـض ّٞؿـغ الك

ظـــٕى بلـــى ج٣ـــضًم الاؾـــخضال٫ اإلاغؾـــل ٖلـــى ال٣ُـــاؽ؛ ٞـــةّن مـــً اؾخدؿـــً لـــم  ، وم٣خًـــاه الغُّ ـــّيٍ ِ
ّ
فـــي م٣ابلـــت صلُـــٍل ٦ل

مـــا عظـــ٘ بلـــى مـــا ٖلـــم مـــً
ّ
ه، وبه ُّ ـــإع فـــي الجملـــت فـــي ؤمشـــا٫ جلـــ٪ ألاقـــُاء  ًغظـــ٘ بلـــى مجـــّغص طو٢ـــه وحكـــه

ّ
٢ْهـــض الك

ي بلـى ٞـْىث مهـلخت مـً ظهـت ؤزـغي،  اإلاٟغويت، ٧اإلاؿاثل التي ٣ًخطـخى ال٣ُـاؽ ٞحهـا ؤمـغا بال ؤّن طلـ٪ ألامـغ ًـاّصِ

. و٢ـــض ؤقـــاع بلـــى مؿـــإلت جسهـــُو الٗمـــىم باإلاهـــلخت ابـــً الٗغبـــي، وطلـــ٪ فـــي ٖغيـــه (2)ؤو ظلـــب مٟؿـــضة ٦ـــظل٪"

ت الّهــُض بطا نــاصه الخــال٫ فــي الخــّلِ زــم ظــاء بــه بلــى الخــغم، هــل ًجــىػ لــه ؤن ًخهــّغٝ أل٢ــىا٫ الٗلمــاء فــي مؿــإل

بذ وألا٧ــل ؤو ال ًجــىػ لــه طلــ٪، زــم ط٦ــغ مؿــدىض ال٣ــاثلحن بــالجىاػ ٣ٞــا٫: "٢ــا٫ ٖلمائهــا: وألّن اإلا٣ــام فــي 
ّ
ُٞــه بالــظ

مـت، ٞؿـ٣ِ الّخ٩لُـ٠ ٖىـه الخغم ًضوم وؤلاخغام ًى٣ُ٘، ٞلـى خّغمىـا ٖلُـه طلـ٪ فـي الخـغم ألّصي بلـى مكـ٣ّت ُٖٓ

ُٞـــه لـــظل٪. وهـــظا مـــً بـــاب جسهـــُو الٗمـــىم باإلاهـــالر، و٢ـــض مهـــضهاه فـــي ؤنـــى٫ ال٣ٟـــه، واإلاهـــلخت مـــً ؤ٢ـــىي 

ِصِهــْم (3)ؤهــىإ ال٣ُــاؽ"
َ

ْوال
َ
ْخــَل ؤ

َ
ــِغ٦ِحَن ٢

ْ
ك

ُ ْ
ًَ اإلا ِشحــٍر ِمــ

َ
ًَ ِل٨ ــ ِلَ٪ َػٍَّ

َ
ــظ

َ
.  وط٦ــغ هدــى طلــ٪ ٖىــض جٟؿــحر ٢ــى٫ هللا حٗــالى: "َو٦

ُهْم ِلحُ 
ُ
ائ

َ
َغ٧

ُ
ْحِهْم ِصًَجُهْم" )ؾىعة ألاوٗام: ق

َ
ل َٖ ِبُؿىا 

ْ
ل َُ ىا وظه ال٣ـى٫ باالؾخدؿـان خُـض ٢ـا٫:  ( 137/ 6ْرُصوُهْم َوِل ِ

ِّ مب

ــان جسهــُو الٗمــىم بــإّي صلُــل ٧ــان مــً  ــغص ٞــةّن مال٩ــا وؤبــا خىُٟــت ًٍغ
ّ
"بّن الٗمــىم بطا اؾــخمّغ وال٣ُــاؽ بطا اَ

ؿ ؿخدؿــــً مالــــ٪ ؤن ًســــّو باإلاهــــلخت َو خدؿــــً ؤبــــى خىُٟــــت ؤن ًســــو ب٣ــــى٫ الىاخــــض مــــً ْــــاهغ ؤو مٗجــــى، َو

ــت و٢ــض 
ّ
ٗت مــً لــم ًد٨ــم باإلاهــلخت وال عؤي جسهــُو الٗل ــَغ

ّ
الّصــخابت الــىاعص بســالٝ ال٣ُــاؽ... ولــم ًٟهــم الك

ىسـخّي 
ُّ
اويـذ الُ غة التـي هـي هسبـت ٣ُٖضجـه وهسُلـت ٨ٞغجـه ٞلـم ٌؿـخُٗه، ٞو ِ

ّ
جيُّ عّص طل٪ في ٦خبه اإلاخـإز عام الجٍى

ختــى و٢ــ٠، و٢ــض بُيــُذ طلــ٪ فــي اإلادهــى٫ والاؾــدُٟاء بمــا فــي جدهــُله قــٟاء بن قــاء  ألا٦بــر فــي طلــ٪ وعاظٗخــه

خهـام ولـم ًخ٣ّٗبـه (4)هللا حٗالى .و٢ض ه٣ل الكاَبي ًٖ ابً الٗغبي هظا الّىو في ٧ّلٍ مـً ٦خابُـه اإلاىا٣ٞـاث والٖا

ــ(5)ًخ٣ّٗبــه بصــخيء ــل لــه: بخًــمحن ألاظح
ّ
ر اإلاكــتر٥، . وط٦ــغ ؤّن مــً ؤهــىإ الاؾخدؿــان جــغ٥ الــّضلُل للمهــلخت، ومش

ــه مــاجمً
ّ
ٞاث الكــإع  .(6)مـ٘ ؤّن الــضلُل ٣ًخطــخي ؤه وهــظا جسهـُو للٗمىمــاث باإلاهــلخت اإلاغؾــلت اإلاالثمــت لخهــغُّ

ـــض بدــض وبؿـــِ وحكــاوع بــحن ؤهـــل الٗلــم لـــم ًدؿــً لــي ال٣ُـــام بــه ٖلـــى  وم٣انــضه، وهــظه اإلاؿـــإلت جدخــاط بلــى مٍؼ

ؿــ
ّ
٘ لـه هــظا اإلا٣ـام، والـظي ًٓهــغ لـي آلان ؤّن جسهــُو الىظـه الـظي ؤعاه ٧اُٞــا للغ٧ـىن ُٞــه بلـى عؤي مٗـحن، وال ًد

اإلاصـــخلت للٗمىمـــاث مدـــل اظتهـــاص، وؤّن الّىٓـــغ ٌؿـــّىِٙ ألازـــظ بهـــا مـــ٘ مغاٖـــاة الاخخُـــاٍ بىيـــ٘ يـــىابِ لهـــا مـــً 

هــىم الٗاّمــت وال٣ىاٖــض  ىــا، بخًــاٞغ قــهاصة الىُّ ِ
ِّ خُــض ٢ــىة ْهــىع وظــه اإلاهــلخت فــي اإلاؿــإلت اإلاؿــخصىاة ْهــىعا ب

                                                 
 .211، م4الكاَبي، اإلاىا٣ٞاث، ط( 1)
 .207م – 206، م 4الكاَبي، اإلاىا٣ٞاث، ط (2)
 .202، م2ابً الٗغبي، ؤخ٩ام ال٣غآن، ط( 3)
 .279م - 278، م2ابً الٗغبي، ؤخ٩ام ال٣غآن، ط( 4)
خهام، ط209، م 4الكاَبي، اإلاىا٣ٞاث، ط (5)  .138، م2، والٖا
 .131ابً الٗغبي، اإلادهى٫، م( 6)
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ت لظل٪ اإلا ُّ ىعة ؤو اإلاؿإلت اإلاؿـخصىاة مـً ال٩ل  الٗمىم ٦ضزى٫ الّخسهُو ٖلُه، ؤو ٧ىن جل٪ الهُّ
ُ

ٗجى، وي٠ٗ

ت الاظتهاص الجماعّيِ لؤلزظ بظل٪. ُّ زى٫ في ٖمىم الّىّوِ ؤو ال٣ُاؽ، م٘ ؤهم  ألاٞغاص الّىاصعة الضُّ

 وهظه بٌٗ اإلاؿاثل مّٟغٖت ٖلى هظا الّخإنُل:

 جىصَْ ألاسك ِلى الفاجدحن: -1

٣ُْغَبـــى ْـــاهغ ٖمـــى 
ْ
ُؾـــى٫ِ َوِلـــِظي ال ُمَؿـــُه َوِللغَّ

ُ
ـــِه ز

َّ
نَّ ِلل

َ
ـــإ

َ
ْيٍء ٞ

َ
ًْ شـــخ ِىْمـــُخْم ِمـــ

َ
َمـــا ٚ هَّ

َ
ُمـــىا ؤ

َ
ل ْٖ م ٢ـــى٫ هللا حٗـــالى: "َوا

ــِبُِل" )ألاهٟــا٫:  ًِ الؿَّ َؿــا٦ِحِن َواْبــ
َ ْ
َخــاَمى َواإلا َُ ٣ــاع م٣ؿــىم بُــجهم  ( 41/ 8َوالْ ؤّن مــا ٌٛىمــه اإلاؿــلمىن مــً مى٣ــى٫ ٖو

ـُغ٥َ آِزـَغ  ى مـا ٞٗلـه ٖلى هظا الّىدى، وه
ْ
ج
َ
ْن ؤ

َ
 ؤ

َ
ـْىال

َ
ـِضِه، ل َُ ي ِب سـخِ ْٟ ـِظي هَ

َّ
َمـا َوال

َ
خـحن ٞـخذ زُبـر؛ ولـظا ٢ـا٫ ٖمـغ: "ؤ

اًهــا ــاِؽ َببَّ ِبــيُّ  (1)الىَّ َؿــَم الىَّ
َ
َمــا ٢

َ
َؿــْمُتَها ٦

َ
٢ 

َّ
 ِبال

ٌ
ــت ْغٍَ

َ
ــيَّ ٢

َ
ل َٖ ِخَدــْذ 

ُ
ْيٌء، َمــا ٞ

َ
ُهــْم شــخ

َ
ـَ ل ِْ ــ

َ
َهــا ِز  ل

ُ
ُغ٦

ْ
ج
َ
ــي ؤ ٨ِّجِ

َ
َبــَر، َول ُْ

َ
 ز

ً
ــت

َ
َؼاه

ِؿُمىَجَها"
َ
٣ْد ًَ ُهْم 

َ
ر ؾبب امخىاٖه مً ٢ؿـمت ألاعاضـخي ٖلـى الٟـاجدحن بٗـض ؤن ؤقـاع ٖلُـه ٣ٞهـاء  (2)ل وهى بهظا ًىّضِ

الّصـــخابت بـــظل٪؛ ٣ٞـــض عوي ؤبـــى ٖبُـــض ؤّن ٖمـــغ بـــً السُـــاب ٢ـــضم الجابُـــت ٞـــإعاص ٢ؿـــمت ألاعى بـــحن اإلاؿـــلمحن, 

تها الُــىم نــاع الّغَــ٘ الٗٓــُم فــي ؤًــضي ال٣ــىم، زــم ًبُــضون ٣ٞــا٫ لــه مٗــاط: وهللا ل٩ُــىهً مــا ج٨ــغه، بهــ٪ لــى ٢ؿــم

ا، وهـم ال ًجـضون قـًِئا،  ُٞهحر طل٪ بلى الغظل الىاخض واإلاغؤة، زم ًإحي بٗـضهم ٢ـىم ٌؿـضون مـً ؤلاؾـالم مؿـضا

. وط٦ــغ ؤبــى ًىؾــ٠ ؤّن الــظي ؤقــاع ٖلــى ٖمــغ بتــر٥ (3)ٞــاهٓغ ؤمــًغا ٌؿــ٘ ؤولهــم وآزــغهم، ٞهــاع ٖمــغ بلــى ٢ــى٫ مٗــاط

ـــام هـــى ٖبــــض الـــغخمً بـــً ٖـــٝى٢ؿـــمت ؤع 
ّ

ٞى٢ـــ٠ ٖمــــغ ظمُـــ٘ ألاعاضـــخي التـــي ٞخدـــذ ٖىــــىة  (4)اضـــخي الٗـــغا١ والك

 بالكام والٗغا١، ومهغ.

ـــٌل لـــه ٢ـــاثم ٖلـــى مغاٖـــاة اإلاهـــلخت وحٛحـــر  وهـــظا الاظتهـــاص مـــً الّصـــخابت فـــي هـــظا اإلا٣ـــام جٟؿـــحٌر للـــّىّوِ وجإٍو

غوٝ ٦ما ًغاه بٌٗ الٗلماء.
ُّ
 بٌٗ الٓ

ْهـــــــِل ال٨خـــــــاب بطا ٧ـــــــاهىا خغبـــــــا ط الرررررررضواج بالىخابُررررررراث: -2
َ
ِدـــــــلُّ ه٩ـــــــاح وؿـــــــاء ؤ ًَ ـــــــه ال 

ّ
ت بلـــــــى ؤه ُّ هـــــــب ؤلابايـــــــ

ــت ْهــَل ِطمَّ
َ
دــلُّ طلــ٪ مــجهم بطا ٧ــاهىا ؤ َخـــلَّ (5)للمؿــلمحن، ٍو

َ
: "ال ًجــىػ ... ه٩ــاح اإلاكــغ٧اث ... بال مــا ؤ ِىيُّ َُ ِبْؿــ

ْ
. ٢ــا٫ ال

 
ْ
ْهــــــِل ال٨خــــــاب، بطا ٧ــــــاهىا ِؾــــــل

َ
زوٍج باإلادهــــــىاث ِمــــــً وؿــــــاء ؤ

َّ
 ٞيؿــــــائهم هللا بــــــالت

ً
 للمؿــــــلمحن، وبطا ٧ــــــاهىا خغبــــــا

ً
ما

ـا َمـً خـاعب ِمـً (6)خغام" ــت، وؤمَّ مَّ ِ
ّ
ًَّ فـي الٗهـض والظ ـ

ُ
ـاث مـا ٦ َُّ جـىػ ه٩ـاح ال٨خاب : "ٍو اِجيُّ

َّ
ْغُؾـُ ُٟ ـاؽ الْ . و٢ا٫ ؤبـى الٗبَّ

ِدلُّ ه٩اخها" ًَ ْهِل ال٨خاب ٞال 
َ
اٍؽ (7)وؿاء ؤ بَّ َٖ  .(1). وهى مظهب ابً 

                                                 
حرهمــا، ٣ًــا٫ هــظا وهــظا ببــان واخــض، ؤي شــخ (1) يء واخــض، واإلاــغاص بــه هىــا: الاؾــخىاء فــي ال٣ٟــغ والخاظــت؛ ل٣ىلــه: البّبــان: الاؾــخىاء فــي ال٣ٟــغ ؤو الٛجــى ٚو

اًها ـُغ: الخـاٞٔ الخمُـضي، جٟؿـحر  "َببَّ
َ
ْىٓ ًُ ْيٌء" ؤي ال طزحرة لهم ًغظٗىن بلحها ولظل٪ ٢ا٫ ول٨جي ؤجغ٦ها لهم زؼاهت ٣ًؿمىجها. 

َ
ُهْم شخ

َ
ـَ ل ِْ ـب مـا فـى  لَ ٍٚغ

 .9، م1الصخُدحن، ط
َبَر، طؤزغظه: البساعي، صخُذ البساع  (2) ُْ

َ
ْؼَوِة ز

َ
اِػي، باب: ٚ

َ
ٛ
َ ْ
 (.3994، ع٢م: )1548، م4ي، ٦خاب: اإلا

 .59ؤبى ٖبُض، ألامىا٫، م (3)
 .26ؤبى ًىؾ٠، السغاط، م (4)
ـــُغ: البؿــــُىي، مسخهــــغ البؿـــُىي، م (5)

َ
ْىٓ ٩ــــاح، 268م - 267، وؤبــــى الغبُــــ٘، الخدــــ٠ اإلاسؼوهـــت، م183، م19، م14ًُ ــــاووي، ٦خــــاب الّىِ ، الجىَّ

29٣م  .13ُضة الجىاووي، م، ٖو
 .19البؿُىي، مسخهغ البؿُىي، م (6)
اؽ  (7) اِجي، ٦خاب ؤبي مؿإلت، مؤبى الٗبَّ

َّ
ْغُؾُ ُٟ  .157م - 156الْ
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٣ُغْ 
ْ
َهَب بلُه ال

َ
"وبلُه ط ِدـلُّ ًَ ْهـِل ال٨خـاب بطا ٧ـاهىا خغبـا ٞـال 

َ
ـا ه٩ـاح ؤ ؛ بط ٢ا٫: "وؤمَّ ِبيُّ

ُ
. وهـظا ُٞمـا ًٓهـغ (2)َ

ـــــْم 
ُ
٨

َ
٨َِخـــــاَب ِخـــــلٌّ ل

ْ
ـــــىا ال

ُ
وج

ُ
ًَ ؤ ـــــِظً

َّ
ـــــاُم ال َٗ

َ
َبـــــاُث َوَ ِ

ُّ ـــــُم الَُّ
ُ
٨

َ
ِخـــــلَّ ل

ُ
ـــــْىَم ؤ َُ

ْ
 جسهـــــٌُو مـــــجهم لٗمـــــىم ٢ـــــى٫ هللا حٗـــــالى: "ال

ْدَهــىَ 
ُ ْ
ُهـْم َواإلا

َ
ْم ِخــلٌّ ل

ُ
ـاُم٨ َٗ

َ
ْم" )ؾــىعة اإلااثــضة: َوَ

ُ
ـْبِل٨

َ
٢ ًْ ٨َِخـاَب ِمــ

ْ
ــىا ال

ُ
وج

ُ
ًَ ؤ ــِظً

َّ
ًَ ال ْدَهــَىاُث ِمـ

ُ ْ
ِمَىـاِث َواإلا

ْ
ا
ُ ْ
ًَ اإلا اُث ِمــ

ــــت، ال ًدهــــل مٗهــــا  -1( باإلاهــــلخت اإلاغؾــــلت، ووظــــه طلــــ٪:5/ 5 َُّ خغب
ْ
ــــت ال َُّ ؤنَّ ٢ُــــام الٗــــضاوة بــــحن اإلاؿــــلم وال٨خاب

ــظان همــا ٢ــىام م٣انــض الىَّ 
َّ
ة الل ــىصَّ

ْ
ــ٨ً واإلا ْن الؿَّ

َ
اِجــِه ؤ ًَ ًْ آ ــر طلــ٪ ٢ــى٫ الخــ٤ِّ جبــاع٥ وحٗــالى: "َوِمــ ٩ــاح، ٦مــا ًىّضِ

" )ؾــىعة الــغوم: 
ً
 َوَعْخَمــت

ً
ة ْم َمــَىصَّ

ُ
ــَى٨ ِْ ــَل َب َٗ ْحَهــا َوَظ

َ
ُىىا ِبل

ُ
ْؿــ٨

َ
ْػَواًظــا ِلد

َ
ْم ؤ

ُ
ِؿــ٨ ُٟ هْ

َ
ًْ ؤ ــْم ِمــ

ُ
٨

َ
ــ٤َ ل

َ
ل
َ
ــى ِلهــظه 21/ 30ز

َّ
( وؤو

ـــ٩ىن ؤْن ٩ًـــىن،  ـــ٤، وهـــظا الؿُّ ة ؤن جخد٣َّ  اإلاـــىصَّ
َ

ًَ ال ـــِظً
َّ
ىا ال

ُ
ـــاِجل

َ
واإلاؿـــلم مساَـــب فـــي خـــا٫ الخـــغب ب٣ىلـــه حٗـــالى: "٢

 
ْ
ًَ ال ِضًُىىَن ِصً ًَ  

َ
ُه َوال

ُ
ُه َوَعُؾىل

َّ
َم الل َدّغُِمىَن َما َخغَّ ًُ  

َ
ِزِغ َوال

ْ
ْىِم آلا َُ  ِبالْ

َ
ِه َوال

َّ
ِمُىىَن ِبالل

ْ
ا ٨َِخـاَب ًُ

ْ
ـىا ال

ُ
وج

ُ
ًَ ؤ ـِظً

َّ
ًَ ال َخ٤ِّ ِمـ

ِجْؼٍَ 
ْ
ىا ال

ُ
ُ ْٗ ٌُ ى  ُغوَن" )ؾـىعة الخىبـت: َختَّ ِٚ ٍض َوُهْم َنا ًَ  ًْ َٖ  

َ
ـت 29/ 9ت َُّ ْبـ٤َ بال َخْمـُل آًـت ؤلاباخـت ٖلـى ال٨خاب ًَ ( ٞلـم 

ت. َُّ ــــ ّمِ ِ
ّ
ـــت ؤلاؾـــالم، وال  -2الظ

َّ
هـــم ٖلـــى ٚحـــر مل يكـــئت؛ ٞٗىـــضما ج٩ـــىن ؤمُّ ربُـــت والخَّ

َّ
صـــخى ٖلـــى ألابىـــاء ِمـــً ؾـــىء الت

ْ
س ًُ مـــا 

ت وع٢ َُّ ولــــت ؤلاؾــــالم ــــ هم ٖلــــى ج٩ــــىن جدــــذ ؾــــُُغة الضَّ ِ
ّ

ــــ٤َ هىاهــــا، وجيك
ْ
حهم ٞو ــــَغّبِ

ُ
ي بلــــى ؤْن ج ابتهــــا؛ ٞــــةنَّ طلــــ٪ ًــــاّصِ

ْهـــِل 
َ
ِغ ألابىـــاء.، وهـــى ظـــاثٌؼ ٖىـــض ظماٖـــت مـــً ؤ

َ
ما فـــي خـــا٫ مـــىث ألاب، وِنـــٛ َُّ تهـــا، ال ؾـــ

َّ
لـــى خؿـــب مل ٣ُٖـــضتها، ٖو

ــــا ُّ ؤي ٞحهــــا ْــــاهغا ظل ــــِم بْن ٧ــــان َوْظــــُه الــــغَّ
ْ
ل ِٗ

ْ
طهــــب  م فرررري الجررررشاح:كبررررٌى ؼررررهادة الفررررهُان ِلررررى بّمرررره -3 .(3)ال

ت ُّ ــــت (4)ؤلابايـــ ُّ ــــبُان فــــي ظـــغاح بًٗــــهم ٢بــــل ؤن ًخّٟغ٢ـــىا، بن لــــم ًدًــــغ مٗهــــم  (5)واإلاال٨ بلــــى ٢بـــى٫ قــــهاصة الّهِ

 ًْ ًِ ِمــــ
ًْ ــــِهَُض

َ
ــــِهُضوا ق

ْ
ك

َ
ؾــــىاهم مــــً البــــالٛحن، و٢بــــى٫ الكــــهاصة مــــجهم ٌٗخبــــر اؾــــخصىاء مــــً ٢ــــى٫ هللا حٗــــالى: "َواْؾد

ا عَ 
َ
ىه

ُ
٩ ًَ ْم 

َ
ِةْن ل

َ
ْم ٞ

ُ
ـَهَضاِء" )ؾـىعة الب٣ـغة: ِعَظاِل٨

ُّ
ًَ الك ْغَيْىَن ِم

َ
ًْ ج اِن ِممَّ

َ
ج
َ
َغُظٌل َواْمَغؤ

َ
ْحِن ٞ

َ
( و٢ىلـه حٗـالى: 282/ 2ُظل

ْم" )ؾىعة الُال١: 
ُ
ْض٫ٍ ِمْى٨ َٖ َوْي 

َ
ِهُضوا ط

ْ
ق

َ
ْم" ؤي مـً عظـال٨م البـالٛحن؛ ألّن 2/ 65"َوؤ

ُ
ًْ ِعَظـاِل٨ ( ٣ٞىله حٗالى: " ِم

ــبُان جسهــُو مــً هــظا الٗمــىم ؤّن الٗضالــت والبلــٙى الُٟــل ال ٣ًــا٫ لــه عظــل، ووظــه اٖخ بــاع ٢بــى٫ قــهاصة الّهِ

ـــــبُان فــــي ظمُـــــ٘ الخـــــاالث، وال٣ـــــى٫  ـــــهاصة بةظمـــــإ الٗلمــــاء، وم٣خًـــــاه ٖـــــضم ٢بــــى٫ قـــــهاصة الّهِ
ّ

قــــٍغ ألصاء الك

ىـا ٖلـ ماء ٞلـى ظٍغ ى ب٣بىلها ٖلى جل٪ ال٨ُُٟت اؾـخصىاء لهـا مـً هـظا الٗمـىم. وصلُـل هـظا الاؾـخصىاء هـى خٟـٔ الـّضِ

ٟـا٫، وهـظه  ماء التـي ج٣ـ٘ بـحن ألَا ىا ل٣بى٫ الكهاصة البلٙى بـةَال١؛ ألهـضعث الـّضِ ْاهغ ٖمىم لٟٔ آلاًت واقتَر

ماء. ٢ـــا٫ ابـــً عقـــض:  مـــا قـــهض لجيؿـــها نـــُاهت الخ٣ـــى١ وخٟـــٔ الـــّضِ
ّ
، وبه مهـــلخت لـــم ٌكـــهض لُٗجهـــا صلُـــل زـــامٌّ

ِلـــيٌّ . و٢ـــا٫ البــ(6)"وبظــاػة مالـــ٪ لـــظل٪ هــى مـــً بـــاب بظاػجــه ٢ُـــاؽ اإلاهـــلخت" َٖ ـــِه  ُْ
َ
َهـــَب ِبل

َ
ـــى َمــا ط

َ
ل َٖ ِلُُل  اجي: "َوالـــضَّ

 
َ
اِلــِب ؤ

َ
اُن ِفــي ٚ َُ ــْب َهــا، َوالّهِ

َ
 ل

ُ
ــاٍ َُ ِجــُب الِاْخِخ ًَ َماَء  نَّ الــّضِ

َ
ًْ ؤ َىا ِمــ

ُ
ىز ُُ ــ

ُ
ــُه َمــا اْخــَخجَّ ِبــِه ق َٗ اَب

َ
ًْ ج ــِغُصوَن ِفــي َوَمــ

َ
ْىٟ ًَ ْخــَىاِلِهْم 

هُ 
َ
ـاِلُ

َ
س ًُ ْن 

َ
ــاَص ؤ

َ
٩ ًَ  

َ
ـى ال ـِبِهْم َختَّ ِٖ

َ
ِجــَغاِح َمال

ْ
ْخـِل َوال

َ
٣

ْ
ـاَن َؾــَبًبا ِلل

َ
َمـا ٧ َراِمـي َمــا ُعبَّ

َّ
ـِب َوالت ِٗ

َّ
ًْ الل ـَجُهْم ِمــ ُْ ْجــِغي َب ٍَ ْحـُرُهْم، َو

َ
ْم ٚ

                                                                                                                                                                
ــُغ: ؤبــى ٖبُــض، الىاســخ واإلايؿــىر، مــج (1)

َ
ْىٓ ــام، ؤخ٩ــام ال٣ــغآن، 130، م12ًُ ت، والجهَّ َُّ ــت وؤلاؾــالم َُّ ش الٗلــىم الٗغب ، يــمً ميكــىعاث مٗهــض جــاٍع

بي، ظام٘ ؤخ٩ام ال٣غآن، ط296، م1، وابً ُُٖت، اإلادغع الىظحز، ط326، م3ط  .117، م11، والغاػي، الخٟؿحر ال٨بحر، ط69، م3، وال٣َغ
ُغ: ابً ُُٖت، اإلادغع الىظحز، ط (2)

َ
ْىٓ بي، ظام٘ ؤخ٩ام ال٣غآن، ط296، م1ًُ  .69، م3، وال٣َغ

ُغ: ال٨كمحري، ٌُٞ الباعي قغح صخُذ البساعي، ط (3)
َ
ْىٓ  م(.2005، صاع ال٨خب الٗلمُت/ بحروث/ )...هـ/ 49، م4، وط179م، 2ًُ

 .125م – 124، م13، واَِٟل، قغح الىُل، ط125م – 124، م13ط –م٘ قغخه  –، والىُل، 130الشمُجي، الىعص البّؿام، م (4)
إ مال٪، ط (5)  .726، م2مال٪، مَى
 .463، م2ابً عقض، بضاًت اإلاجتهض، ط (6)



79 الّذد   

لُت     2019حٍى  

ISSN 1112-4652 ىاه مت  -الجضائش – مجلت دساظاث لجامّت ِماس زلُجي ألٔا
ّ
 -مجلت دولُت مدى

 

 
60 

ـى َهــْضِع ِصَمـاِئِهْم َوِظــَغاِخِهْم،
َ
ِلــَ٪ ِبل

َ
ي ط صَّ

َ َ
ــْض٫ِ أل َٗ

ْ
ْهـُل ال

َ
٨َِبــاُع، َوؤ

ْ
 ال

َّ
ــَجُهْم ِبال ُْ ٣َْبـْل َب ًُ ــْم 

َ
ـْى ل

َ
ل
َ
ـ ٞ

َ
ــْذ ق

َ
٣ُِبل

َ
ــى ٞ

َ
ل َٖ ــَجُهْم  ُْ َهاَصُتُهْم َب

َخا٫ِ"
ْ
اِلِب ال

َ
ِت ِفي ٚ خَّ ى الّصِ

َ
ل َٖ  ُ٘ َ

٣ ًَ ِظي 
َّ
َىْظِه ال

ْ
 .(1)ال

ر املفلخت التي ُبِجي ِليها الخىم: ر الفخىي بخٕحُّ  املىلب الثالث: حٕحُّ

ـــت ٖلـــى اإلاهـــلخت ؤو ٖلـــى ال ُّ ٣ُـــاؽ ؤو بّن ٖلـــى ال٣ٟهـــاء بّبـــان اظتهـــاصهم ال٣ٟهـــّيِ لبُـــان ؤخ٩ـــام اإلاؿـــاثل اإلابي

ــر الىا٢ــ٘ اإلادــُِ بخلــ٪ اإلاؿــاثل، ؾــىاء ٧ــان حٛحــرا  ــغاٝ التــي ٢ــض جخّٛحــر بخٛحُّ ٫ اإلاهــالر وألٖا الٗــٝغ الّىٓــَغ فــي جبــضُّ

 لــظل٪ مغاٖــاة هــظا الّخّٛحــر فــي ٞخــىاه وخ٨مــه 
ً
لــى اإلاجتهــض جبٗــا ــغوٝ، ٖو

ُّ
ػماهُــا ؤم م٩اهُــا ؤم حٛحــرا فــي ألاخــىا٫ والٓ

ــــر ألاويــــإ  بن عؤه طا ؤزـــغ ٖلــــى خ٨ــــم جلـــ٪ اإلاؿــــإلت؛ غ بخٛحُّ
ّ
ـــت جخــــإز ًّ ت الاظتهاص ُّ ــــٖغ

ّ
 مـــً ألاخ٩ــــام الك

ً
وطلــــ٪ ؤّن ٦شحــــرا

ٗت ظمُٗـــا تهـــضٝ بلـــى ب٢امـــت الٗـــض٫ وظلـــب اإلاهـــالر وصعء اإلاٟاؾـــض،  ـــَغ
ّ

ـــت؛ ٞإخ٩ـــام الك ُّ ـــت والبُئ ُّ وألاخــىا٫ الّؼمى

ــت وبــاألزال١ الٗاّمـــت.٨ٞم مــً ُّ  ؤو  ومــً هىــا ٞةّجهـــا طاث اعجبــاٍ وزُـــ٤ باألويــإ والىؾـــاثل الّؼمى
ً
خ٨ـــم ٧ــان جـــضبحرا

ي الٛــغى اإلا٣هــىص مىــه، بــل عّبمــا ؤنــبذ   هاظٗــا لبِئــت فــي ػمــً مٗــّحن، ٞإنــبذ بٗــض ظُــل ؤو ؤظُــا٫ ال ًــاّصِ
ً
ٖالظــا

ً مـــً مسخلـــ٠ اإلاـــظاهب  ٍغ ِ
ّ
ـــر ألاويـــإ والىؾـــاثل وألازـــال١؛ ولـــظل٪ جـــغي ال٣ٟهـــاء اإلاخـــإز ٟطـــخي بلـــى ٨ٖؿـــه بخٛحُّ ًُ

ـــــت ٖلـــــى ا ُّ ـــــت ًٟخـــــىن فـــــي اإلاؿـــــاثل اإلابي ُّ إلاهـــــالر والٗـــــٝغ بســـــالٝ مـــــا ؤٞتـــــى بـــــه ؤؾـــــالٞهم بن ازخلٟـــــذ جلـــــ٪ ال٣ٟه

ـر ألاخ٩ـام بخُٛحـر ال٣ـغاثً اإلاهالر؛  ٘ الخ٨م؛ ولظل٪ ٢الىا: "ال ًى٨ـغ حٛحُّ اة مً حكَغ
ّ
ر اإلاهلخت اإلاخىز مغاٖاة لخّٛحِ

ع ؤن ٖاف ؤولئـ٪ الٗلمـا (2)وألاػمان" ه لى ٢ضُّ
ّ
ء فـي ٖهـغ وهم بهظا لِؿىا مسالٟحن إلاً ؾب٣ىهم مً الٗلماء؛ ٞةه

ــىا ازــخالٝ الّؼمــان وؤويــإ الّىــاؽ إلاــا وؾــٗهم بال ؤن ًٟخــىا بمــا ؤٞتــى بــه مــً ظــاء بٗــضهم.ومً طلــ٪  ٞغ هــاالء ٖو

ـه م٩ـان للٗبـاصة ًيبػـي ؤن ال ٌٛلـ٤، وبهمـا 
ّ
مشال ظىاػ بٚال١ ؤبىاب اإلاؿاظض في ٚحر ؤو٢اث الّهالة في ػماهىا مـ٘ ؤه

ال١ نُاهت للمسجض مـً الّؿـغ٢ت وال َػ ؤلٚا ٗبـض؛ ولـظا ٢ـا٫ ابـً ال٣ـُم: "ومـً ؤٞتـى الّىـاؽ بمجـغص اإلاى٣ـى٫ فـي ُظّىِ

ىاثــضهم وؤػمىــتهم وؤخــىالهم و٢ــغاثً ؤخــىالهم ٣ٞــض يــّل وؤيــّل، و٧اهــذ ظىاًخــه  هم ٖو ال٨خــب ٖلــى ازــخالٝ ٖــٞغ

بـاجٗهم بمـا فـي  ىاثـضهم وؤػمىـتهم َو هـم ٖلـى ازـخالٝ بالصهـم ٖو
ّ
ًً ؤٖٓم مً ظىاًت مً َّبب الّىاؽ ٧ل ٖلى الّضِ

بِــب الجاهـــل، وهــظا اإلاٟتــي الجاهـــل ؤيــّغ ٖلـــى ؤصًــان الّىـــاؽ ٦خــاب 
ّ
ــب ٖلـــى ؤبــضاجهم، بــل هـــظا الُ ِ

ّ
مــً ٦خـــب الُ

ـــر الخ٨ـــم الاظتهـــاصّيِ مــً وا٢ٗـــت بلـــى وا٢ٗـــت بؿـــبب حٛحـــر اإلاهـــلخت  . (3)وؤبــضاجهم، وهللا اإلاؿـــخٗان" ولـــِـ مٗجـــى حٛحُّ

ت ؤّن ألاخ٩ام مًـُغبت ومخب ُّ ت واإلا٩اه ُّ غوٝ الّؼماه
ُّ
 للٓ

ً
كـهي مغاٖاة

ّ
اًىـت، ؤو ؤّن الٟخـىي جخٛحـر بدؿـب الهـىي والد

ــغعّي الػم لٗلخــه وؾــببه وظــاٍع مٗــه، ٞٗىــض 
ّ

مــا مــغصُّ طلــ٪ بلــى ؤّن الخ٨ــم الك
ّ
واؾخدؿــان الٗبــاص واؾــخ٣باخهم، وبه

ـت الخ٨ـم وؾـببه ُٞخٛحـر الخ٨ـم بىـاًء ٖلُـه, وؤّن 
ّ
ازخالٝ اإلاهالر التي ٞغيتها ؤخىا٫ الّؼمان والّىاؽ جسخل٠ ٖل

مــــا هــــى م٣هــــىع ٖلــــى الٗلمــــاء حّٛحــــر ا
ّ
ُــــت. وهــــظا به  إلاهــــالر مٗخبــــرة وؤنــــى٫ مٖغ

ً
ــــر مــــضع٦ها هدُجــــت  لخٛحُّ

ً
لٟخــــىي جبٗــــا

ر اإلاهلخت:  ألامىاء مً ؤهل الاظتهاص والٟخىي. وها ؤها ؤؾى١ ل٪ مشالحن مما حٛحر ُٞه الخ٨م بؿبب حٛحُّ

                                                 
 .220، م7ط الباجي، اإلاىخ٣ى، (1)
 .227الؼع٢ا، قغح ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت، م (2)
 .78، م3ابً ال٣ُم، ؤٖالم اإلاى٢ٗحن، ط ( 3)
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اُ:  -1
ّ
ى  جممحن الفُّ

  لم ٨ًً في ػمً اإلاهُٟى 
ُ
ّىإ وألا يء فـي ؤًـضحهم؛ ألّجهـم مدؿـىىن، يمان ٖلى الهُّ

ّ
َظـغاء بطا جلـ٠ الصـخ

ًْ َؾـِبٍُل" )ؾـىعة الخىبـت:  ْدِؿـِىحَن ِمـ
ُ ْ
ى اإلا

َ
ل َٖ ِ بإمـاهتهم فـي 91/ 9وهللا حٗالى ٣ًى٫: "َما 

ًّ ـ
ّ
.( وطا٥ بؿـبب خؿـً الٓ

سـاط الخُُـت مـً ٧ـّلِ مـا مـً قـإهه ؤن ٌؿـبب جلٟـا ألمـىا٫ الّىـا ِ
ّ
ـضم الّتهـاون فـي اج ؽ، ٞلّمـا خٟٔ ؤمـىا٫ الّىـاؽ ٖو

 أل٧ـــل ؤمـــىا٫ 
ً
ٗـــت ـــّىإ مـــً جهـــض٣ًهم وز٣ـــت الّىـــاؽ بإمـــاهتهم طَع ســـظ الهُّ

ّ
ًجيُّ واج ـــذ ألاماهـــت ويـــ٠ٗ الـــىإػ الـــّضِ

ّ
٢ل

الّىـــاؽ بالباَـــل اؾـــخضٖذ اإلاهـــلخت جًـــمُجهم؛ نـــُاهت ألمـــىا٫ الّىـــاؽ مـــ٘ ؤن ؤْنـــل ؤلاظـــاعِة ٖلـــى ألاماهـــت، و٢ـــض 

ــاَؽ ٢طــخى السلٟــاء الغاقــضون بخًــمُجهم؛ ولــظا ًــغوي ٖــً ؤلامــ ْهــِلُر الىَّ ًُ ام ٖلــي ٢ىلــه فــي بُــان وظــه اإلاؿــإلت: "ال 

ا٥َ"
َ
 ط

َّ
ــــه يـــإ لؼمــــه (1)بال

ّ
. ٣ًـــى٫ الٗالمــــت مدمـــض بــــً ببـــغاهُم ال٨ىــــضي: "اٖلـــم ؤّن ٧ــــّل نـــاو٘ ب٨ــــغاء بطا اخـــخّج ؤه

ـ٤، ؤو ٚـغ١، ؤو ؾـغ٢ت ٞٗىـض طلـ٪ ًهـض١ ؤهـه  يماُن ٚغمه بال ؤن ًصر الؿبب الظي ٖىاه، مشـل ٚهـب ؤو خٍغ

 ال (2)ًلؼمه ٚغمجل٠ وال 
ً
ـلٗت بطا ٧ـان ه٣هـاها . و٢ا٫ ؤًًا: "٧ل ٖامل بُضه بال٨غاء ٞهى يامً إلاا ه٣و مً الّؿِ

"ً  .(3)ًدخمله ما بحن اإلا٩اًُل واإلاىاٍػ

ّىإ، وهم ٌُٛبىن ًٖ ألامخٗـت فـي ٚالـب ألاخـىا٫،  ووظه اإلاهلخت واضر ٞـةّن "الّىاؽ لهم خاظت بلى الهُّ

ِ وجـــغ٥  لـــب ٖلـــحهم الّخٟـــٍغ الخٟـــٔ، ٞلـــى لـــم ًشبـــذ جًـــمُجهم مـــ٘ مؿـــِـ الخاظـــت بلـــى اؾـــخٗمالهم ألٞطـــخى وألٚا

ً: بمــا جــغ٥ الاؾخهــىإ بال٩لُــت، وطلــ٪ قــا١ ٖلــى السلــ٤، وبمــا ؤن ٌٗملــىا وال ًًــمىىا طلــ٪  طلــ٪ بلــى خــض ؤمــٍغ

٣ــل الاختــراػ، وجخُـغ١ السُاهــت، ٩ٞاهـذ اإلاهــلخت الخًــمحن" ؛ (4)بـضٖىاهم الهــال٥ والًـُإ، ٞخًــُ٘ ألامـىا٫، ٍو

ٗت"ول  .(5)ظا ٢ا٫ ابً عقض في بُان صلُل اإلاؿإلت: "ومً يّمىه ٞال صلُل له بال الّىٓغ بلى اإلاهلخت وؾض الظَع

هــىم الّضالــت ٖلــى طلــ٪ ٦شحــرة ظــضا؛ ولــظا  -2 ــه ال ًجــىػ مىــ٘ الٗلــم واخخ٩ــاعه بدــا٫، والىُّ
ّ
مــً اإلاٗلــىم ؤه

:هّو ال٣ٟهاء ٖلى ظىاػ وسخ ٦خب الٗلم ولى مى٘ ؤصخابها مً وسسها، و  في طل٪ ٣ًى٫ ؤلامام الّؿالميُّ

 بن اؾخٗغجه مً ألاصخاب  وظاثؼ وسس٪ لل٨خاب 

 (6)جإزظه الٗلم الظي ٢ض عؾما  لى مىٗىا مً وسسه ألهما

بِىما طهب ال٣ٟهاء اإلاٗانغون بلـى زـالٝ طلـ٪؛ ٣ٞـض ٢ـّغع مجمـ٘ ال٣ٟـه ؤلاؾـالمي ؤّن الخـإل٠ُ والازتـرإ 

بذ لهـــا فـــي الٗـــٝغ اإلاٗانـــغ ٢ُمــت مالُـــت مٗخبـــرة لخمـــى٫ الىـــاؽ لهـــا. ؤو الابخ٩ــاع هـــي خ٣ـــى١ زاّنـــت ألصـــخابها، ؤنــ

خـــضاء ٖلحهـــا. وؤن خ٣ـــى١ الخـــإل٠ُ والازتـــرإ ؤو الابخ٩ـــاع مهـــىهت  ، ٞـــال ًجـــىػ الٖا
ً
ا وهـــظه الخ٣ـــى١ ٌٗخـــض بهـــا قـــٖغ

خضاء ٖلحها ، وألصخابها خ٤ الخهٝغ ٞحها، وال ًجىػ الٖا
ً
ا  .(7)قٖغ

 الخاجمت والاظخيخاحاث:
                                                 

 .147، م3ابً حجغ، الخلسُو الخبحر، ط (1)
، ط (2)  .472، م40ال٨ىضي، بُان الكٕغ
 .405، م40اإلاغظ٘ هٟؿه،ط (3)
خهام، ط (4)  .119، م2الكاَبي، الٖا
 .232م ،2ابً عقض، بضاًت اإلاجتهض، ط (5)
 .39، م3الؿالمي، ظىهغ الىٓام، ط (6)
 .2267، م3مجلت اإلاجم٘ الٗضص السامـ، ط (7)
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عيٌّ زهـب ُمكـِب٘ لخاظـت الّىـاؽ فـي ٧ـّلِ جبّحن لىا بىيـ -  ىح ال زٟـاء ُٞـه ؤّن اإلاهـالر اإلاغؾـلت مـىهج حكـَغ

ٞاث السلٟـاء الّغاقـضًً ٞمـً  ُما ؾ٣ىاه مً جهـغُّ ٗت، ٞو َغ
ّ

ت الك امل ؤؾاسخيٌّ لئلب٣اء ٖلى خُىٍّ ػمان وم٩ان، ٖو

ـــ٤ اإلا هـــالر اإلاغؾـــلت لضاللـــت بٗـــضهم مـــً ؾـــل٠ هـــظه ألاّمـــت ألازُـــاع فـــي ٖـــالط اإلاؿـــخجضاث التـــي واظهـــتهم ٖـــً ٍَغ

ُٗت فــي ٖــالط ال٣ًـــاًا التــي حؿــخجض فـــي ؤي ٖهــغ مــً الٗهـــىع،  كـــَغ
ّ
ــت الٗمـــل بهــظه ال٣اٖــضة الد ُّ ــت ٖلــى ؤهم ُّ ظل

ومهـــغ مـــً ألامهـــاع، وؤّجهـــا زحـــر وؾـــُلت وؤهجـــ٘ مـــىهج لٗـــالط مـــا ًجـــز٫ باإلاؿـــلمحن مـــً خـــىاصر ًدخـــاظىن بلـــى جبـــحن 

ــــغعي ٞحهــــا، وبن ٢ُهــــغث هــــظه ال٣اٖــــضة ٖــــً ا
ّ

ــــت ٟٞــــي اإلاهــــاصع الخ٨ـــم الك ُّ ــــاء بمٗالجــــت بٗــــٌ الّىــــىاػ٫ ال٣ٟه لٞى

غعي ٞحها.
ّ

 الّخبُٗت ألازغي مً ما ًٟي ببُان الخ٨م الك

ــــت  - ُّ عّيِ صون الســــىى فــــي بُــــان ؤخ٩ــــام آخــــاص اإلاؿــــاثل ال٣ٟه كــــَغ
ّ
آزغهــــا الّخإنــــُل ال٣ٟهــــّي لهــــظا ألانــــل الد

ت اإلاٗانغة؛ ل٨ثرتها مً هاخُت خُـض حكـمل ظمُـ٘ مىـاحي الخُـاة ُّ مـً ٢ًـاًا َبُـت و٢ًـاًا فـي اإلاٗـامالث  الٟٖغ

 اإلاالُت، ولُى٫ ال٨الم ٖلحها بما ال ًم٨ً بدا٫ مً اؾخ٣هاء البدض ٞحها، وال٨الم ٖلحها.

ًم٨ــً مــً زــال٫ جُبُــ٤ ٢اٖــضة اإلاهــالر اإلاغؾــلت ٖــالط ٦شحــر مــً اإلاؿــخجضاث فــي خُــاة اإلاؿــلمحن، ؾــىاء  -

ؤم اظخماُٖــــت؛ طلــــ٪ ؤّن مجــــا٫ اإلاهــــلخت اإلاغؾــــلت ؤ٧اهــــذ جلــــ٪ اإلاؿــــخجضاث ؾُاؾــــُت ؤم ا٢خهــــاصًت ؤم ز٣اُٞــــت 

ـت اٖخبرتهـا  ُّ ـإع و٢ىاٖـضه ال٩ل
ّ

خبـاع ؤو ؤلالٛـاء، ٞـةن الءمـذ م٣هـىص الك الىىاػ٫ التي لم ًغص ٞحها هوٌّ زـامٌّ بااٖل

٘ ؤلاؾــالمي، والــظي هــى ِؾــٌغ مــً  كــَغ
ّ
وصٖــذ بلحهــا، وبن زالٟــذ ؤلٛتهــا وؤبُلتهــا؛ وبهــظا ًخد٣ّــ٤ قــمى٫ ومغوهــت الد

ٗت. ؤؾغاع ز َغ
ّ

 لىص هظه الك

ت ؤو زغوظــا ٖلحهــا، ؤو خ٨مــا بالّغٚبــت  - ُّ ــٖغ
ّ

هــىم الك بن الٗمــل باإلاهــالر اإلاغؾــلت لــِـ اهٟالجــا مــً الىُّ

ــل لىهــا مــً  ِ
ّ
باعتهــا، وهــى ًمش هــىم وم٣انــضها بلــى ظــىاع ؤلٟاْهــا ٖو مــا هــي خ٨ــٌم بــغوح الىُّ

ّ
كــهي، وبه

ّ
والهــىي والد

هىم لِـ في ٖباعتها ومبىاه  ا ول٨ً في م٣انضها ومٗىاها.ال٣ُاؽ ٖلى الىُّ

اًــــت الخــــظع مــــً ٚلبــــت ألاهــــىاء؛ ختــــى  - الٗمــــل باإلاهــــالر اإلاغؾــــلت ؤمــــغ ًجــــب ُٞــــه الــــخدٟٔ والاخخُــــاٍ ٚو

ًخد٣ـــ٤ الٗمـــل بهـــا ٖلـــى وظـــه قـــغعي صـــخُذ؛ وطلـــ٪ ال ٩ًـــىن بال بمغاٖـــاة قـــغوٍ صـــّخت الٗمـــل بهـــا؛ ٣ًـــى٫ ابـــً 

الاؾترؾـا٫ ٞحهـا وجد٣ُ٣هـا مدخـاط بلـى هٓـغ ؾـضًض،  ص٤ُ٢ الُٗض: "لؿُذ ؤه٨غ ٖلى مً اٖخبر ؤنل اإلاهالر، ل٨ـً

ًّ (1)وعبمـــا ًســـغط ٖـــً الخـــض" ـــغه لصـــخت بىـــاء ألاخ٩ـــام ٖلـــى اإلاهـــلخت اإلاغؾـــلت: "ل٨ـــ ٣ـــى٫ الكـــى٣ُُي بٗـــض ج٣ٍغ . ٍو

ـضم  اًت الخظع ختى ًخد٣ـ٤ صـخت اإلاهـلخت ٖو الّخد٤ُ٣ ؤّن الٗمل باإلاهلخت اإلاغؾلت ؤمغ ًجب ُٞه الخدٟٔ ٚو

ضم جإصًتها بلى مٟؿضة في زاوي خا٫"مٗاعيتها إلاهلخت ؤعجر م ت لها، ٖو  .(2)جها ؤو مٟؿضة ؤعجر مجها ؤو مؿاٍو

ـت بّبـان اظتهـاصهم فـي اؾـخيباٍ ألاخ٩ـام التـي ٩ًـىن مبىاهـا  - ُّ ـت واإلا٩اه ُّ غوٝ الّؼماه
ُّ
ٖلى ال٣ٟهاء مغاٖاة الٓ

مـا مـغصُّ 
ّ
ـر مـضع٥ الخ٨ـم ومـا  اإلاهلخت؛ وؤّن طل٪ الازخالٝ لـِـ ايـُغابا فـي ألاخ٩ـام وجباًىـا ٞحهـا وبه طلـ٪ بلـى حٛحُّ

ُت صخُدت.  إلاهالر مٗخبرة وؤنى٫ قٖغ
ً
 بجي ٖلُه هدُجت

 

                                                 
 .186، م2الكى٧اوي،بعقاص الٟدى٫ ط (1)
 .21الكى٣ُُي، اإلاهالر اإلاغؾلت، م (2)
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 املفادس واملشاحْ:

ًً)ث:  -1 م( ؤلاخ٩ـــام فـــي ؤنـــى٫ ألاخ٩ـــام، جد٣ُـــ٤: 1233هــــ/ 631آلامـــضي: ٖلـــي بـــً مدمـــض، الخٛلبـــي، ؾـــ٠ُ الـــّضِ

 ..م(.هـ/ .1404ؾُض الجمُلي، صاع ال٨خاب الٗغبي/ بحروث، الُبٗت: ألاولى)

ـض ٖبـض م( 1081هــ/ 474الباجي: ؾلُمان بً زل٠، ؤبى الىلُض )ث:  -2 ـإ مالـ٪، جد٣ُـ٤: مدمَّ ْىَخ٣ـى قـغح مَى
ُ ْ
اإلا

ـــــــــض ٖلـــــــــي بًُـــــــــىن، الُبٗـــــــــت:  ـــــــــت/ بحـــــــــروث/ لبىـــــــــان/ ميكـــــــــىعاث مدمَّ َُّ ال٣ـــــــــاصع ؤخمـــــــــض ُٖـــــــــا، صاع ال٨خـــــــــب الٗلم

 م(.1999هـ/ 1420ألاولى)

م( صــــخُذ البســــاعي، 870هـــــ/ 256بــــى ٖبــــضهللا، الجٟٗــــي)ث: البســــاعي: مدمــــض بــــً بؾــــماُٖل بــــً ببــــغاهُم، ؤ -3

 (.1987/ 1407جد٤ُ٣: مهُٟى صًب البٛا، صاع ابً ٦شحر, الُمامت/ بحروث/  الُبٗت: الشالشت)

ـــض بـــً ٖلـــي البؿـــُىي )حـــي فـــي:  -4 م( ظـــام٘ ؤبـــي الخؿـــً البؿـــُىي، وػاعة 973هــــ/ 363البؿـــُىي: ٖلـــي بـــً مدمَّ

 م(.1984هـ/ 1404مان )الترار ال٣ىمي والش٣اٞت بؿلُىت ٖ

ؼ بً ببغاهُم)ث:  -5   م(1808هـ/ 1223الشمُجي، ٖبض الٍٗؼ

ٟي،  ـــاط اإلاىٓـــىم ِمـــً صعع اإلاجهـــاط اإلاٗلـــىم، جد٣ُـــ٤: مدمـــض بـــً مىســـخى بابـــا ٖمـــي، ومهـــُٟى بـــً مدمـــض قــــٍغ الخَّ

 م(.200هـ/ 1421الُبٗت: ألاولى)

اى ألاخ٩ام، وػاعة الترار ال٣ىمي والش٣اٞت  م(1985هـ/ 1405)الىعص البّؿام في ٍع

غ: مدمض بً ظٟٗغ ألاػ٧ىي، ؤبـى ظـابغ)حي:  -6
َ
ٟ ْٗ ـغ، جد٣ُـ٤: ٖبـض اإلاـىٗم 890هــ/ 277ابً َظ

َ
ٟ ْٗ م( ظـام٘ ابـً َظ

 ٖامغ، وػاعة الترار ال٣ىمي والش٣اٞت بؿلُىت ٖمان.

ِجي: ٖبــض اإلالــ٪ بــً ٖبــض هللا، ؤبــى اإلاٗــالي، بمــام الخــغمحن)ث:  -7 ٍْ ُجــَى
ْ
ؤنــى٫ ال٣ٟــه،  م( البرهــان فــي1085هـــ/478ال

اء/ اإلاىهىعة/ مهغ ٍ:   هـ/ ...م(.1418) 4جد٤ُ٣: ٖبض الُٗٓم مدمىص الّضًب، الٞى

م( اإلاٗخمــض فــي ؤنــى٫ ال٣ٟــه، جد٣ُــ٤: 1044هـــ/ 436ؤبــى الخؿــحن: مدمــض بــً ٖلــي بــً الُُــب البهــغي )ث:  -8

 م(.1982هـ/ 1403زلُل اإلاِـ، صاع ال٨خب الٗلمُت/ بحروث/ الُبٗت: ألاولى)

م( ؤلاخ٩ــام فــي ؤنــى٫ ألاخ٩ــام، 1064هـــ/ 456ْؼم: ٖلــي بــً ؤخمــض بــً ؾــُٗض بــً خــؼم، ؤبــى مدمــض )ث: ابــً َخــ -9

 هـ/ ...م(.1404صاع الخضًض/ ال٣اهغة/  الُبٗت: ألاولى)

م(  بضاًـــت اإلاجتهـــض وجهاًـــت 1198هــــ/ 595ابـــً عقـــض: مدمـــض بـــً ؤخمـــض بـــً مدمـــض، ؤبـــى الىلُـــض )الخُٟـــض()ث:  -10

 ث.اإلا٣خهض، صاع ال٨ٟغ/ بحرو

ًً)ث:  -11 ي: مدمــض بــً بهــاصع بــً ٖبــض هللا، بــضع الــّضِ صــخِ
َ
ْع٦ م( البدــغ اإلادــُِ فــي ؤنــى٫ ال٣ٟــه، 1392هـــ/ 794الؼَّ

 م(.2000هـ/ 1421جد٤ُ٣: مدمض مدمض جامغ، صاع ال٨خب الٗلمُت/ لبىان/ بحروث/ الُبٗت: ألاولى)

ج الٟغوٕ ٖ -12 لى ألانى٫ جد٤ُ٣: مدمض ؤصًب الؼهداوي: مدمىص بً ؤخمض الؼهجاوي ؤبى اإلاىا٢ب، جسٍغ

 هـ/ ...(1398نالر ماؾؿت الغؾالت/ بحروث/ الُبٗت الشاهُت )

 م( 1914هـ/ 1332الؿالمي، ٖبض هللا بً خمُض)ث:  -13

 قغح الجام٘ الصخُذ، اإلاُاب٘ الٗاإلاُت/ ؾلُىت ٖمان.
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 م(2008ألاولى ) َلٗت الكمـ، جد٤ُ٣: ٖمغ خؿً ال٣ُام، م٨خبت ؤلامام الؿالمي، صاع الغاقض، الُبٗت

ٓـــام فـــي ٖلمـــي ألاصًـــان وألاخ٩ـــام، حٗلُـــ٤: ؤبـــي بســـخا١ ؤَٟـــِل، وببـــغاهُم الٗبـــري، الُبٗـــت: الخاصًـــت  ظـــىهغ الّىِ

 م(1989هـ/ 1410ٖكغة)

اوي: مىفررررىس بررررً مدمررررذ، أبررررى املٍفررررش -14 َّ ررررْم ــــت فــــي ألانــــى٫، جد٣ُـــــ٤: 1096هـــــ/ 489)ث: العَّ
َّ
م( ٢ىاَــــ٘ ألاصل

ــــــ
َّ

ــــــت/ بحــــــروث/ الُبٗــــــت: ألاولــــــى)مدمــــــض خؿــــــً مدمــــــض خؿــــــً بؾــــــماُٖل الك َُّ هـــــــ/ 1418اٞعي، صاع ال٨خــــــب الٗلم

 م(.1997

َضه اإلاغســـــخي، ؤبـــــى الخؿـــــً)ث:  -15 ُْ م( اإلاد٨ـــــم واإلادـــــُِ 1066هــــــ/ 458ابـــــً ِؾـــــَُضه: ٖلـــــي بـــــً بؾـــــماُٖل بـــــً ِؾـــــ

ٓم، جذ: ٖبض الخمُض هىضاوي، صاع ال٨خب الٗلمُت/ بحروث/ ٍ:   م(.2000)...هـ/  1ألٖا

اَبي: ببغا -16
َّ

سمي، الٛغهاَيالك
َّ
 م(1388هـ/ 790)ث: هُم بً مىسخى الل

ت/ بحروث.  اإلاىا٣ٞاث في ؤنى٫ ال٣ٟه، جذ: ٖبض هللا صعاػ، صاع اإلاٗٞغ

ت ال٨بري/ مهغ. خهام، اإلا٨خبت الخجاٍع  الٖا

الكـــى٧اوي: مدمـــض بـــً ٖلـــي بـــً، بعقـــاص الٟدـــى٫ بلـــي جد٣ُـــ٤ الخـــ٤ مـــً ٖلـــم ألانـــى٫، جد٣ُـــ٤: ؤخمـــض ٖـــؼو  -17

 م.1999هـ/ 1419اب الٗغبي، الُبٗت ألاولى: ٖىاًت، صاع ال٨خ

اِجي: ؤخمــــض -18
َّ
ْغُؾــــُ ُٟ ــــاؽ الْ ٟىســــخي)ث:  بــــً مدمــــض ؤبــــى الٗبَّ م( ٦خــــاب ؤبــــي مؿــــإلت، 1111هـــــ/ 504بــــً ب٨ــــغ، الىَّ

كــــــــغ/ ٢ؿـــــــــىُُىت/ الجؼاثــــــــغ/ الُبٗـــــــــت: 
َّ
جد٣ُــــــــ٤: مدمــــــــض نـــــــــضقي والؿــــــــب٘ ببــــــــغاهُم، صاع البٗـــــــــض للُباٖــــــــت والي

 م(.1984هـ/ 1404ألاولى)

م( الاؾـخظ٧اع الجـام٘ ل٣ٟهـاء 1071هــ/ 463ً ٖبـض البـّر: ًىؾـ٠ بـً ٖبـض هللا بـً مدمـض بـً ٖبـض البـر)ث: اب -19

مـــظاهب ألامهـــاع، جد٣ُـــ٤: ؾـــالم مدمـــض ُٖـــا، ومدمـــض ٖلـــي مٗـــىى، صاع ال٨خـــب الٗلمُـــت/ بحـــروث/ الُبٗــــت: 

 م(.2000هـ/ 1420ألاولى)

ـىٗاوي،  -20 ا١ بـً همـام الهَّ ػَّ ا١: ٖبض الغَّ ػَّ ا١، جد٣ُـ٤: 827هــ/ 211ؤبـى ب٨ـغ)ث: ٖبض الغَّ ػَّ م( مهـى٠ ٖبـض الـغَّ

ٓمي، اإلا٨خب ؤلاؾالمي/ بحروث/ الُبٗت: الشاهُت )  هـ/ ...م(.1403خبِب الغَّخمً ألٖا

َغبي: مدمض بً ٖبض هللا بً مدمض اإلاٗاٞغي، ؤلاقبُلي)ث:  -21 َٗ ْ
 م(1148هـ/ 543ابً ال

لــي الُــضعي، وحٗلُــ٤: ؾــُٗض ٖبــض اللُُــ٠ ٞــىصة، صاع اإلادهــى٫ فــي ؤنــى٫ ال٣ٟــه، ؤزغظــه واٖخجــى بــه خؿــحن ٖ

ان/ ولبىان/ بحروث/  الُبٗت: ألاولى)  م(.1999هـ/ 1420البُاع١، ألاعصن/ ٖمَّ

 ؤخ٩ام ال٣غآن، جد٤ُ٣: مدمض ٖبض ال٣اصع ُٖا، صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ/ لبىان.

ىسخي، الٛؼالي)ث:  -22
ُّ
 م(111هـ/ 505الٛؼالي: مدّمض بً مدّمض الُ

ؿخهـٟى مــً ٖلــم ألانــى٫، جد٣ُـ٤: مدمــض ٖبــض الؿــالم ٖبــض الكـافي، صاع ال٨خــب الٗلمُــت/ بحــروث/ الُبٗــت: اإلا

 هـ/ ...م(.1413ألاولى)

قٟاء الٛلُـل فـي بُـان الكـبه واإلاسُـل ومؿـال٪ الخٗلُـل، جد٣ُـ٤: خمـض ال٨بِسـخي، الجمهىعٍـت الٗغا٢ُـت، عثاؾـت 

 صًىان ألاو٢اٝ، بخُاء الترار ؤلاؾالمي.
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ًً)ث: ابً ٢ -23 ٤ الّضِ  م(1223هـ/ 620ضامت: ٖبض هللا بً مدمض بً ٢ضامت، مٞى

 هـ/ ...م(.1405اإلاٛجي، صاع ال٨ٟغ/ بحروث/ الُبٗت: ألاولى)

اْغ وظىت اإلاىاْغ  صاع ابـً خـؼم/ بحـروث/ لبىـان/ م٨خبـت الهـضي/  –م٘ قغخها هؼهت الساَغ الٗـاَغ  –عويت الىَّ

 م(.1995هـ/ 1415هُت)ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة/ الُبٗت: الشا

 م(2005ال٨كمحري: ٌُٞ الباعي قغح صخُذ البساعي، صاع ال٨خب الٗلمُت/ بحروث)...هـ/  -24

م( بُـــان الكـــٕغ الجـــام٘ لؤلنـــل 1114هــــ/ 508ال٨ىـــضي: مدمـــض بـــً ببـــغاهُم بـــً ؾـــلُمان، ؤبـــى ٖبـــض هللا)ث:  -25

، جد٤ُ٣: لجىت مً الٗلماء، وػاعة الترار ال٣ىمي والش٣اٞت   م(.1982هـ/ 1402بؿلُىت ٖمان)والٟٕغ

إ مال٪، جد٤ُ٣: مدمض ٞـااص ٖبـض البـاقي، 795هـ/ 179مال٪: مال٪ بً ؤوـ بً مال٪ ألانبخي)ث:  -26 م( مَى

 صاع بخُاء الترار الٗغبي/ مهغ.

اط ال٣كحري، ؤبى الخؿحن)ث:  -27 دجَّ
ْ
م( صخُذ مؿـلم، جد٣ُـ٤: مدمـض ٞـااص 875هـ/ 261مؿلم: مؿلم بً ال

 صاع بخُاء الترار الٗغبي/ بحروث.ٖبض الباقي، 

م( لؿــــــان الٗــــــغب، صاع نــــــاصع/ بحــــــروث/ 1311هـــــــ/ 711ابــــــً مىٓــــــىع: مدمــــــض بــــــً م٨ــــــّغم، ؤبــــــى الًٟــــــل)ث:  -28

 الُبٗت: ألاولى.

ـــض)ث: الّىمحـــري:  -29 ش اإلاضًىـــت، م( 841هــــ/ 262ٖمـــغ بـــً قـــبت البهـــغي، ؤبـــى ٍػ جد٣ُـــ٤: ٖلـــي مدمـــض صهـــض٫، جـــاٍع

ًً بُان، صاع  اؾحن ؾٗض الّضِ ت/ بحروث) ٍو ُّ  م(.1996هـ/ 1417ال٨خب الٗلم

  


