
 

 

 

 

 فقه املعرفة





 فقه املعرفة

دراسةٌ يف االدلةِ وضوابِط االستنباط 

كحاا واال 

 

 
 تٖفٔػ

 رضؽٚم ـريؿ ـٚطؿ ادقشقي افدـتقر 

 



 
 بَِؽ ْٕ ْر فَِذ ٍِ ٌْ َّٓ اَّللَُّ َواْشَت َٓ إَِفَف إِ ُف  َّٕ ْؿ َأ َِ َؾْٚظ

ْؿ  ُُ َب َِّ ََ ُؿ ُمَت َِ ًْ ِمَِْٚت َواَّللَُّ َي ْٗ ِمَِْغ َواْدُ ْٗ ُّ ِْ َوفِ

ْؿ  ـُ  (:99)شقرة حمّد َوَمْثَقا



 مَدمٜ

 بسؿ اَّلل افرمحـ افرحٔؿ

ُف اًمٙمريؿ وومرىم٤مٟمُف اًمٕمٔمٞمؿ ، وصغم اهلل قمغم حمٛمٍد أشمـؿِّ سمريتف ظمػمًا وومْمالً يمت٤مسمَ احلٛمُد هلل يمام اومتتَح 

رهؿ ُمـ إدٟم٤مس ،  ، وأـمٞمبٝمؿ ومرقم٤ًم واصالً ، وقمغم آًمف اًمذيـ أذه٥م قمٜمٝمؿ إرضم٤مس ، وـمٝمَّ

شمـٝمؿ ومرو٤ًم قمغم اًمٜم٤مس .  وضمٕمؾ ُمقدَّ

 وسمٕمـُد :

اًمنميٕم٦م آؾمالُمٞم٦م قمٚمؿ وقمٛمؾ وهذا ُم٤م ٓ خيتٚمػ ومٞمف اصمٜم٤من، وًمذًمؽ طمرص اعمسٚمٛمقن يمؾ     

احلرص قمغم ُمٕمرومتٝم٤م ، وسمٞم٤من اعمقىمػ اًمٕمٛمكم واًمقفمٞمٗم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل يريده٤م اهلل قمز وضمؾ 

روا قمـ ؾمقاقمدهؿ، ومقوٕمقا اًمٕمٚمقم، وأؾمسقا ُمٜم٤مه٩م اًمبح٨م، وووٕمقا ُمقازيـ  ُمٜمٝمؿ، ومِمٛمَّ

 يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ان يٙمقن ًمف دوٌر ذم اسمراء اًمذُم٦م اُم٤مم اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.آؾمتٜمب٤مط، ومدرؾمقا 

وُمـ ظمالل دراؾمتل ًمٚمٗم٘مف وطمدوده وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف وضمدت أن سمٕمْمٝمؿ ي٘مٍم اًمٗم٘مف قمغم    

آومٕم٤مل، وُم٤م ًمديٜم٤م ُمـ شمراث ديٜمل يٛمٜمع ذًمؽ، ويذه٥م امم اسمٕمد ُمـ ذًمؽ طمتك ىم٤مًمقا: إن ًمٙمؾ 

قن ذم قمٚمؿ اًمٙمالم وسمٕمض اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م أٟمف واىمٕم٦ٍم طمٙمؿ ، وُمـ اًمٖمري٥م اهنؿ ي٘مقًم

جي٥م اقمت٘م٤مد يمذا، وحيرم اقمت٘م٤مد يمذا ، ويٙمره اخلقض ذم يمذا ، وم٠موىمٗمٜمل هذا آُمر ، وىمٚم٧م 

أشمقضمد ًمٚمٛمٕم٤مرف )أصقل اًمديـ( أطمٙم٤مم يمام ًمألومٕم٤مل؟ وهٜم٤م سمدأ شمٓمٚمٕمل ًمٚمٙمت٤مسم٦م ذم هذا آُمر 

آ ُم٤م سملم آؾمٓمر، طمتك اهنؿ مل يٗمردوا ًمف ووضمدت ان هذا آُمر مل يٙمت٥م ومٞمف ، ومل ي١مؾمس ًمف 

سم٤مسم٤م ، سمؾ ان سمٕمْمٝمؿ اقمؽمض اؿمد آقمؽماض قمغم ان يٙمقن ًمٚمٛمٕم٤مرف وم٘مف ٕن احلٙمؿ قمغم طمد 

شمٕمبػمهؿ ٓ يتٕمٚمؼ آ سم٤مٕومٕم٤مل، أُم٤م آُمقر اًم٘مٚمبٞم٦م ومال يتٕمٚمؼ هب٤م، وقمؼم اعمراضمٕم٦م ًمبٕمض اعمراضمع 

هري اًمذي قمرو٧م قمٚمٞمف اعمنموع وسم٤مرك ومٞمف اًمٙمرام اداُمٝمؿ اهلل يمآي٦م اهلل اًمِمٞمخ طمسـ اجلقا

وىم٤مل: إٟمف ُمـ اعمقوققم٤مت اًمبٙمر اًمتل مل شمدرس قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م ، وراضمٕم٧م آي٦م اهلل اًمِمٞمخ 



 

حمٛمد اًمسٜمد اًمذي اؿم٤مر ذم سمٕمض اسم٤مطمثف امم شم٠مؾمٞمس وقاسمط ٓؾمتٜمب٤مط اًمٕم٘م٤مئد ، وقمرو٧م قمٚمٞمف 

٘م٤مء اعمتٙمرر وآيمثر ُمع اًمِمٞمخ آي٦م اعمقوقع ومب٤مرك ذًمؽ واقم٤مٟمٜمل ذم سمٕمض اعمٓم٤مًم٥م ، صمؿ يم٤من اًمٚم

اهلل وم٤موؾ اًمّمٗم٤مر اًمذي ذع هق سمتدريس هذه اعمٓم٤مًم٥م ذم اًمبح٨م اخل٤مرج قمغم ـمٚمبتف ذم 

احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم يمرسمالء اعم٘مدؾم٦م ، وأيْم٤م اقم٤مٟمٜمل ذم يمثػم ُمـ آُمقر اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٜمٞم٦م، سمٕمد 

ورة اجي٤مد قمٚمؿ وم٘مف ذًمؽ اـمٚمٕم٧م قمغم رأي ًمٚمسٞمد آي٦م اهلل يمامل احلٞمدري يتٜم٤مول ومٞمف رض

ًمٚمٛمٕم٤مرف ، وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٘مقاقمد آصقل اًمتل أؾمسٝم٤م قمٚمامء آصقل ، وآوم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم اجي٤مد 

يمٚمٞم٤مت ًمٕمٚمؿ اًمٕم٘م٤مئد يستٓمٞمع اًمٗم٘مٞمف اًمسػم قمٚمٞمٝم٤م يمام ذم قمٚمؿ اًمٗم٘مف، وهٙمذا سمدأ هذا اًمِمٕمقر 

تؼموه ىم٤مٟمقٟم٤م واًمرهمب٦م سم٤مًمتٜم٤مُمل وظم٤مص٦م سمٕمدُم٤م فمٗمرت سمٙمثػم ُمـ آؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًمتل شمزقمزع ُم٤م اقم

ودؾمتقرا ٓ خيرم، واًمذي اقم٤مق هذه اًمدراؾم٦م هق قمدم وضمقد ُمّم٤مدر وُمراضمع هلذه اعم٤مدة ، إذ مل 

شمتقاومر أي يمت٥م أو جمالت أو ُم٘م٤مٓت أو همػمه٤م ، ُم٤م قمدا ُم٤م اؾمتٓم٤مع اًمب٤مطم٨م ُمـ اؾمتخراضمف 

ع ُمـ سملم ـمٞم٤مت اًمٙمت٥م ، وُمع ذًمؽ وضمدت ان حم٤موٓت يمثػمة يم٤مٟم٧م هتدف امم اجي٤مد هذا اًمٜمق

ُمـ اًمٗم٘مف ُمتٛمثال سم٤مًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م إذ يم٤مٟمقا ُيّمدرون يمتبٝمؿ سمام جي٥م ان يٕمت٘مدوه ، وُم٤م 

هل اًمقاضمب٤مت ذم آقمت٘م٤مد، وهق ُم٤م ؾمٞمتؿ سمٞم٤مٟمف ذم آـمروطم٦م ، ًمٙمـ آٟمحراف اعمٜمٝمجل  

واعمقوققمل  ًمٕمٚمؿ اًمٙمالم ضمٕمؾ ُمـ هذا اًمٗم٘مف يٜمدصمر ومل يَر اًمٜمقر، سمؾ اصبح قمٚمام ًمٚمخ٤مص٦م ، 

ًمٚمٕم٤مُم٦م طمظ ومٞمف، اذ سمدأ خيقض قمغم طمد شمٕمبػم أطمدهؿ سم٤معم٤مهٞم٦م واجلقهر واًمٕمرض وًمٞمس 

واحلريم٦م واًمسٙمقن ، وُم٤م امم ذًمؽ ُمتٜم٤مؾمٞم٤م ذًمؽ اعمٙمٚمػ اًمبسٞمط اًمذي يريد ُمٜمف اىم٤مُم٦م شمٚمؽ 

آقمت٘م٤مدات قمغم اًمقضمف اًمّمحٞمح ، يمٞمػ وهق ٓ يستٓمٞمع طمتك ان يٗمٝمؿ اسمسط شمٚمؽ 

ن قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة أىمؾ ُم١مٟم٦م وان أدًمتف قم٘مٚمٞم٦م يِمؽمك اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل يدقمل سمٕمْمٝمؿ يمام ؾمٞم٠ميت أ

 هب٤م يمؾ اًمٜم٤مس أيـ هذا ويمٞمػ ؟
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وؾمب٥م شمسٛمٞمتف سمٗم٘مف اعمٕمروم٦م هق ًمتّمدر ُمس٠مًم٦م  -ومٛمـ هٜم٤م ضم٤مءت احل٤مضم٦م امم اجي٤مد وم٘مف اعمٕمروم٦م     

ُمٕمروم٦م اهلل قمز وضمؾ ُمس٤مئٚمف، وؾمٞم٠ميت ؾمب٥م اًمتسٛمٞم٦م، ويمٞمػ ان يمتب٤م يمثػمة ؾمٛمٞم٧م هبذا آؾمؿ ، 

ٕن اعمٙمتب٦م  -ف ًمدى اًمٕمٚمامء واعمتب٤مدر امم اذه٤مهنؿ هل شمٚمؽ آصقل اًمٕم٘مدي٦م سمؾ ان اعمٕمرو

آؾمالُمٞم٦م شمٗمت٘مر امم هذا اعمنموع اًمذي يبلّم اًمتٙم٤مًمٞمػ آقمت٘م٤مدي٦م أي ُم٤م جي٥م وُم٤م حيرم قمغم 

اعمٙمٚمػ اقمت٘م٤مده ، ورسمام يتقهؿ سمٕمْمٝمؿ ان هذا اعمّمٓمٚمح يِمؽمك ُمع قمٚمؿ اًمٙمالم ، واًمقاىمع 

قمٚمؿ اًمٙمالم هل اصمب٤مت اًمٕم٘م٤مئد وٟمٍمهت٤م، ومٙم٤من قمٛمؾ اًمب٤مطم٨م يؽميمز ظمالف ذًمؽ ٓن ُمٝمٛم٦م 

قمغم اصمب٤مت أُمقر  ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م هذا اًمٗم٘مف وظمّم٤مئّمف ، صمؿ سمٞم٤من اًمْمقاسمط اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م 

آؾمتٜمب٤مط هلذا اًمٗم٘مف ، وقمرض آدًم٦م اًمتل هل حمقر قمٛمٚمٞم٦م آؾمتٜمب٤مط ، وذيمر اُمثٚم٦م شمٓمبٞم٘مٞم٦م ذم 

ح٨م ان شمٙمقن آـمروطم٦م ذم ُم٘مدُم٦م وومّمقل صمالصم٦م، وظم٤ممت٦م سمٕمض اعمقارد. وم٤مىمتْم٧م ُمٜمٝمجٞم٦م اًمب

سم٠مهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصؾ اًمٞمٝم٤م اًمبح٨م، صمؿ يمِمػ سم٤معمّم٤مدر واعمراضمع اًمتل اؾمتٕم٤من هب٤م اًمبح٨م. 

 صمؿ ُمٚمخص ًمألـمروطم٦م سمٚمٖم٦م آٟمٙمٚمٞمزي٦م.

أُم٤م اًمٗمّمؾ آول اًمذي ؾمٛمٞمتف سمـ )ُمب٤مدئ شمّمقري٦م قمـ وم٘مف اعمٕمروم٦م(  ىُمسؿ قمغم ُمب٤مطم٨م      

ضم٤مء اعمبح٨م آول ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٗم٘مف ذم اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح وُم٤م ُاصمػمت ُمـ اؿمٙم٤مًمٞم٤مت صمالصم٦م ، 

طمقًمف ، وسمٞم٤من اًمراضمح ُمـ آىمقال ُمع اًمدًمٞمؾ ، صمؿ شمٕمرو٧م امم ُمٕمٜمك وم٘مف اعمٕمروم٦م سمٕمد سمٞم٤من 

ُمٕمٜمك اعمٕمروم٦م ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م ، وسمٞم٤من ُم٤م ي١ميد ُم٤م ذه٥م اًمٞمف اًمب٤مطم٨م ُمـ ان اعمٕمروم٦م هل ُمس٤مئؾ 

٤م وومروقمٝم٤م، ويم٤من اعمبح٨م اًمث٤م ي حلؾ ُم٤م اؿمٙمؾ ُمـ اُمٙم٤من اًمتٕمبد سم٤محلٙمؿ اًمٕم٘مٞمدة أصقهل

اًمنمقمل ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي ، ُمتٜم٤موٓ ُمٕمٜمك احلٙمؿ واعمس٤مطم٦م اًمتل يٛمتد اًمٞمٝم٤م احلٙمؿ ، وسمٞم٤من 

آىمقال ذم اُمٙم٤من اًمتٕمبد وقمدُمف ُمع قمرض ادًم٦م يمؾ ومريؼ وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م وسمٞم٤من اًمراضمح ُمٜمٝم٤م ، 

اًمب٤مطم٨م ظمّم٤مئص احلٙمؿ اًمنمقمل ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي ذم ُمبح٨م  وسمٕمد سمٞم٤من اُمٙم٤من اًمتٕمبد سملمّ 

 صم٤مًم٨م ، وُم٤م يٛمٞمزه قمـ احلٙمؿ اًمنمقمل ذم اًمٗمرقمٞم٤مت، وهبذا اٟمتٝمك اًمٗمّمؾ آول .



 

أُم٤م اًمٗمّمؾ اًمث٤م ي وم٘مد يم٤من ُمٞمداٟم٤م قمٛمٚمٞم٤م ًمٕمرض أدًم٦م وم٘مف اعمٕمروم٦م ، وـمبٞمٕم٦م يمؾ دًمٞمؾ ،     

اد ان يتح٘مؼ ُمـ ٟمت٤مئ٩م شمٚمؽ ووقاسمط آؾمتٜمب٤مط اًمتل يٛمٙمـ ان شمٙمقن ُمرضمٕم٤م ًمٙمؾ ُمـ ار

آؾمتٜمب٤مـم٤مت ، وسمٕمد ذًمؽ سمٞم٤من ـمري٘م٦م آؾمتٜمب٤مط ُمٜمٝم٤م وقمرض أُمثٚم٦م شمٓمبٞم٘مٞم٦م قمـ يمؾ أصؾ 

ديٜمل أو ُمس٠مًم٦م أصقًمٞم٦م ، ويم٤من ذم ُمب٤مطم٨م ارسمٕم٦م ، آول شمٜم٤مول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م 

شمٜم٤مول آمج٤مع  وُمّمدر طمجٞمتف، واًمث٤م ي شمٜم٤مول اًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م، وُمٕمٜم٤مه٤م ، واىمس٤مُمٝم٤م، واًمث٤مًم٨م

ُمٕمٜم٤مه ، واىمس٤مُمف ، واحلج٦م ُمٜمف ، وآىمقال اًمتل أظمتٚمٗم٧م ومٞمف، واًمراسمع شمٜم٤مول اًمٕم٘مؾ، وهق 

اعمّمدر اًمذي اٟمٞمٓم٧م سمف يمثػم ُمـ ُمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة سمؾ ذه٥م سمٕمْمٝمؿ امم اٟمف ٓ يتبٕمد سمٌمء ُمـ 

 اًمنمع ذم اًمٕم٘م٤مئد ، وان آصؾ ذم اًمٕم٘م٤مئد هق اًمٕم٘مؾ . 

ان )أطمٙم٤مم ُمـ وم٘مف اعمٕمروم٦م( إذ شمٜم٤مول اًمبح٨م جمٛمقع آطمٙم٤مم واًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م يم٤من سمٕمٜمق    

اًمٕم٤مُم٦م واعمٝمٛم٦م ، و ي١ميمد اًمب٤مطم٨م أن هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ آطمٙم٤مم اًمتل مل يستٓمع شمٜم٤موهل٤م ودراؾمتٝم٤م، 

ٓن اًمتٕمٚمٞمامت اجل٤مُمٕم٦م طمددت قمدد صٗمح٤مت آـمروطم٦م ، وهذا ُم٤م طمدى سم٤مًمب٤مطم٨م أن جيٕمؾ 

٤مذا مل شمتٜم٤مول اهمٚم٥م ان مل ٟم٘مؾ يمؾ اطمٙم٤مم يمٚمٛم٦م )ُمـ( طمتك ٓ يٕمؽمض ُمٕمؽمض وي٘مقل عم

 اعمٕمروم٦م ، وآ هٜم٤مك ُم٤م ٓ يٕمد وٓ حيَم ُمـ آطمٙم٤مم وأصم٤مر اًمتل شمبتٜمل قمغم اعمٕمروم٦م. 

وسمٕمد ذًمؽ ظمتٛم٧م هذه اًمرطمٚم٦م سمخ٤ممت٦م شمٕمرو٧م ومٞمٝم٤م ٓهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل يٛمٙمـ ان شمسٝمؿ ذم     

وآظمر دقمقاٟم٤م ان احلٛمد هلل رب اصمراء اًمٗمٙمر آؾمالُمل اًمذي ٟمٕمد اٟمٗمسٜم٤م ُم٘مٍميـ ادم٤مهف ، 

 .اًمٕم٤معملم ، واًمّمالة واًمسالم قمغم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم وآًمف اًمٓمٞمبلم اًمٓم٤مهريـ

 

 اعم١مًمػ                                                                                                         

 رضهم٤مم يمريؿ يم٤مفمؿ اعمقؾمقي                                                                                                         

  



 افٍهؾ آول

 مبٚدئ تهقريٜ ظـ ؾَف ادًرؾٜ

 

 وؾٔف مبٚحٞ

 ادبحٞ آول : مٍٓقم ؾَف ادًرؾٜ فٌٜ واصىالحٚ وخهٚئهف.

 بٚحلُؿ افؼظل دم افبحٞ افًَدي.ادبحٞ افثٚين: اصُٚفٜٔ افتًبد 

 ادبحٞ افثٚفٞ: ضبًٜٔ وخهٚئص آحُٚم افؼظٜٔ دم افبحٞ افًَدي.

 

  



  



 ادبحٞ إول

 مٍٓقم ؾَف ادًرؾٜ فٌٜ و اصىالحٚ وخهٚئهف

إّن ُمّمٓمٚمح وم٘مف اعمٕمروم٦م ُمريم٥م او٤مذم يت٠مًمػ ُمـ ًمٗمٔمتلم مه٤م اًمٗم٘مف واعمٕمروم٦م، وعمٕمرومتف ٓ سمد        

ُمـ ُمٕمروم٦م ه٤مشملم اعمٗمردشملم ذم اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح ، صمؿ اًمتٕمري٩م قمٚمٞمف يم٤مؾمؿ اصٓمالطمل. وًمبٞم٤من 

 -ذًمؽ يٜمتٔمؿ اعمبح٨م ذم أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م ويمام ي٠ميت:

 اصىالحٚ:ادىِٛ إول: تًريػ افٍَف فٌٜ و       

، (1) اشمٗمؼ اًمٚمٖمقيقن قمغم أن اًمٗم٘مف : هق اًمٗمٝمؿ واًمٕمٚمؿ سم٤مًمٌمء، واًمٗمٓمٜم٦مافٍَف دم افٌِٜ:  -أوٓ     

ـْ فَِسٚيِن  :وقمٚمٞمف اًمتٜمزيؾ: يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ ٟمبل اهلل ُمقؾمك  َدًة ِم َْ ْؾ ُظ ُِ  َواْح

قا َؿْقِل  ُٓ ََ ٍْ َي
ُٚدوَن : أي يٗمٝمٛمقا ىمقزم. وىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من اًمٙمٗم٤مر:  (2)  َُ ْقِم ٓ َي ََ ِٓء اْف ُٗ َؾََمِل َه

قَن َحِديثًٚ  ُٓ ََ ٍْ َي
ٍء وىمقًمف شمٕم٤ممم : (3)  ـْ َرْ َـّ َوإِْن ِم ِٓ ـْ ؾِٔ َْرُض َوَم ْٕ بُْع َوا ََمَواُت افسَّ ُتَسبُِّح َفُف افسَّ

                                                           

اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، شمح: امحد قمبد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر. ( ظ: اجلقهري: اؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد: 1)

. و اسمـ ُمٜمٔمقر: مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ 2243: 6م، ـمبع وٟمنم: دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم. سمػموت ًمبٜم٤من 1987 -4ط

. واًمٗمٞمقُمل: أمحد سمـ 264:3إيران -هـ، ٟمنم وـمبع: ٟمنم أدب احلقزة، ىمؿ 1445-1ُمٙمرم: ًمس٤من اًمٕمرب، ط

: 2هـ، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ًمبٜم٤من 1414 -1٘مري: اعمّمب٤مح اعمٜمػم طحمٛمد سمـ قمكم اعم

م، ـمبع وٟمنم: دار اطمٞم٤مء اًمؽماث 2443-1.واًمٗمػموز آسم٤مدي: حمٛمد سمـ يٕم٘مقب: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ، ط427

 . وهمػمه٤م ُمـ اعمٕم٤مضمؿ.1151اًمٕمريب:

 .28-27( ؾمقرة ـمف: 2)

 . 78( ؾمقرة اًمٜمس٤مء : 3)



 

ـْ ٓ 
ِدِه َوَفُِ ّْ َّٓ ُيَسبُِّح بَِح قراً إِ ٍُ َٚن َحًَِِٔم َؽ ـَ ُف  َّٕ ْؿ إِ ُٓ قَن َتْسبَِٔح ُٓ ََ ٍْ َت

، وم٤مٔي٦م شمدُل قَمغَم َٟمْٗمِل (1)

 اًْمَٗمْٝمِؿ ُُمْٓمَٚمً٘م٤م .

 َيرد اًمٗم٘مف ذم آصٓمالح قمغم َُمْٕمٜمََٞملْمِ : افٍَف دم آصىالح: -ثٕٚٔٚ    

      : ٚ ٞم٦َِّم اًْمَقارِ  أحدُُهَ
قِمٞم٦َِّم اًْمَٕمَٛمٚمِ ْ ٜم٦َِّم ، َأْو ورد اإلمْج٤َمُع اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطْْمَٙم٤مِم اًمنمَّ َدِة ذِم اًْمٙمَِت٤مِب َأِو اًمسُّ

قَمَٚمْٞمَٝم٤م، َأِو اؾْمُتٜمْبَِٓم٧ْم سمَِٓمِريِؼ اًمٕم٘مؾ أو اًْمِ٘مَٞم٤مِس قمٜمد ُمـ قمده طمج٦م ، َأْو سم٠َِميِّ َدًمِٞمٍؾ آظَمَر َيْرضِمُع إمَِم 

تَِٝم٤م َأْم سمُِدو ٦ِم ، ؾَمَقاٌء َأطمّمٚم٧م َهِذِه إطْمَٙم٤مُم سم٠َِمِدًمَّ . ومٝمذا آـمالق يٓمٚمؼ قمغم ٟمٗمس (2)هِن٤َمَهِذِه إِْدًمَّ

 اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م .

ٞم٦َِّم . َوَهَذا اإلـْْمالَُق  آخر :     
قِمٞم٦َِّم اًْمَٕمَٛمٚمِ ْ َأنَّ اًْمِٗمْ٘مَف ُيْٓمَٚمُؼ قَمغَم جَمُْٛمققَم٦ِم إطْْمَٙم٤مِم َواعمََْس٤مِئؾ اًمنمَّ

ـْ ىَمبِٞمؾ إـِْماَلِق اعْمَّْمَدِر َوإَِراَدِة احْل٤َمِص  ُِْؼ اَّللَِّ ؾ سمِِف ، يَمَ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم : ُِم َهَذا َخ
. (4) َأْي خَمُْٚمقىُمفُ (3) 

٦ِم اًمتَّْٗمِّمٞم ـْ إِْدًمَّ ِة ُِم ٞم٦َِّم اعمُْْسَتَٛمدَّ
قِمٞم٦َِّم اًْمَٗمْرقِمٞم٦َِّم اًْمَٕمَٛمٚمِ ْ ٞم٦َّمِ وم٤مًمٗم٘مف اًمٞمقم هق اًمٕمٚمؿ سم٤ِمٕطْْمَٙم٤مِم اًمنمَّ

. (5) ٚمِ

شم٘متٍم قمغم إُمقر اًمٗمرقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م، مم٤م ادى امم  واعمالطمظ قمغم هذا اًمتٕمريػ أن ًمٗمٔم٦م اًمٗم٘مف

ظمروج يمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ُمـ دائرشمف يمٕمٚمؿ اًمٙمالم وآظمالق واًمٕمٚمقم أًمٞم٦م. وؾمٞم٠ميت 

 سمٞم٤مٟمف .

 مْٚؿنٜ افتًريػ:

                                                           

 .44ء : ( ؾمقرة آها1)

 .44( ظ: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م ، يمت٤مب اًمٙمؽمو ي .2)

 .11ؾمقرة ًم٘مامن : ( 3)

 .244: 12ظ: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م : ُم٤مدة وم٘مف . (4)

هـ ، ـمبع وٟمنم : دار 1434 -1ظ: اًم٘مٛمل : أسمق اًم٘م٤مؾمؿ: اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م : حت٘مٞمؼ رو٤م طمسلم صبح ،ط (5)

 دار: وٟمنم ـمبع، م1988-2ط،  اًمٗم٘مٝمل اًم٘م٤مُمقس:  ؾمٕمدي:  طمبٞم٥م اسمق و. 36:  ًمبٜم٤من –اعمرشم٣م ، سمػموت 

 .289:   ؾمقري٤م – دُمِمؼ،  اًمٗمٙمر
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ٓ يٕمٜمٞمٜم٤م هؾ اًمٗم٘مف هق ٟمٗمس آطمٙم٤مم أم اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم ؟ ٕٟمف ظمالف ًمٖمقي ًمٞمس آّ،        

هل ذاهت٤م ، ٓ شمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اي صمٛمرة ، إذ آٟمٗمٙم٤مك سمٞمٜمٝمام همػم ُمتّمقر. اُم٤م ُم٤م ٓن اًمٕمٚمؿ هب٤م أو 

يٕمٜمٞمٜم٤م هق ُم٤م ُأصمػم طمقًمف ُمـ إؿمٙم٤مًمٞم٦م ، وهل أن هذا اًمتٕمريػ أظمرج ُمـ دائرة اًمٗم٘مف آُمقر 

. وهذا اإلؿمٙم٤مل صحٞمح ، إذ (1)آقمت٘م٤مدي٦م، وآُمقر آظمالىمٞم٦م، واىمتٍم قمغم إُمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م

در إول يٓمٚمؼ قمغم ومٝمؿ أطمٙم٤مم اًمديـ مجٞمٕمٝم٤م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإليامن يم٤من اًمٗم٘مف ذم اًمّم

أو اًمٕم٘مٞمدة وُم٤م يتّمؾ هب٤م، أم ُمتٕمٚم٘م٦م سم٠مطمٙم٤مم اًمٕمب٤مدات ُمـ اًمّمالة واًمّمٞم٤مم أو سم٤معمٕم٤مُمالت ُمـ 

ّٓ وهق ظم٤موع امم ُمبدأ آطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،  سمٞمع واضم٤مرة أو احلدود وهمػمه٤م . وان ُم٤م ُمـ رء إ

اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتٗم٘مف ذم اًمديـ ي١ميمد جمٞمئٝم٤م قمغم ٟمحق آـمالق ، وقمدم وأن شمتبع اًمٜمّمقص 

اىمتّم٤مره٤م قمغم جمٛمققم٦م آُمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م، أي ضمٕمٚم٧م اًمديـ جمٛمققم٦م ُمـ آُمقر اًمٕم٘مدي٦م ، 

وآُمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م ، وآُمقر آظمالىمٞم٦م ، ومٝمذا آـمالق يقؾمع دائرة اًمٗم٘مف ، وٓ جيٕمٚمف ُم٘متٍما 

ن اًمتخّمٞمص ي١مدي امم قمزل اًمٙمثػم ُمـ آُمقر اًمٕم٘مدي٦م ، وآُمقر قمغم آُمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م ، ٓ

آظمالىمٞم٦م ُمـ ؾم٤مطم٦م اًمٗم٘مف، وزقمٛمٝمؿ ان قمٚمؿ أطمٙم٤مم أصقل اًمديـ وأصقل اًمٗم٘مف وهمػمه٤م ًمٞمس 

وم٘مًٝم٤م، ٕهن٤م أطمٙم٤مم ذقمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م وًمٞمس٧م قمٛمٚمٞم٦م، أو أن آضمتٝم٤مد يت٠مـمر وٛمـ اعمقاوع اًمتل 

اًمث٤مسمت٦م ، سمؾ خيتص سم٤مٕطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦م اًمٔمٜمٞم٦م ًمٞمس هل٤م أطمٙم٤مم ىمٓمٕمٞم٦م شمدل قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمّمقص 

 اعمستٜمبٓم٦م .

واحلؼ ان آُمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م ختْمع عمبدأ آطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ، ومال ومرق سمٞمٜمٝمام ، يمام أٟمف       

ٓ ومرق سملم آطمٙم٤مم اًم٘مٓمٕمٞم٦م واًمٔمٜمٞم٦م، ذم اهن٤م سمٓمبٞمٕمتٝم٤م اًمذاشمٞم٦م هل٤م شمقصٞمػ وم٘مٝمل إُم٤م أن شمقضم٥م 

آطمٙم٤مم ، وم٢مهن٤م ٓ خترج ُمـ دائرة آطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ، ٕن ُم٤م ُمـ رء  أو حترم أو همػم ذًمؽ ُمـ

                                                           

 .39. ايران –م، اعمٓمبٕم٦م: ؾمت٤مرة، اًمٜم٤مذ: دار ومراىمد. ىمؿ 2444 -1احلسـ: ـمالل: اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ، ط(1) 



 

آ وًمف شمقصٞمػ وم٘مٝمل، وآ ومام ُمٕمٜمك ىمقهلؿ ذم اًمٕم٘م٤مئد وهمػمه٤م جي٥م يمذا ، وحيرم يمذا ، ويٙمره 

 يمذا.. و همػمه٤م يمام ؾمٞمتبلم.

، وقمٚمؿ  يمام أن قمٚمؿ اًمٗم٘مف حيت٤مج ذم ومٝمٛمف امم جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف يمٕمٚمؿ آصقل      

اًمرضم٤مل ، وقمٚمؿ اعمٜمٓمؼ ، وقمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ٟمحق وسف وسمالهم٦م . اًمتل يٙمقن طمٙمؿ ُمٕمرومتٝم٤م 

ُمـ سم٤مب اعم٘مدُم٦م أو همػمه٤م. وُم٤م طمٙمٛمٝم٤م آ وم٘مف ٕٟمف حيدد احلٙمؿ هل٤م أو اًمقفمٞمٗم٦م. ومب٤مت ُمٕمٜمك 

ُمـ اًمتٗم٘مف اعمقضمقد ذم اًمدراؾم٤مت اًمديٜمٞم٦م وآيم٤مديٛمٞم٦م : هق اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م 

أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م سم٤مٓؾمتدٓل ، ومٝمق يسٕمك إلقمداد وم٘مٞمف ُمتخّمص ذم سمٞم٤من آطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 

قمـ ادًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ، ذم آُمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م ، ومام هذا آ شمْمٞمٞمؼ وختّمٞمص عمٕمٜمك اًمٗم٘مف و اًمتٗم٘مف 

هق اًمقارد ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م. اذًا اًمٗم٘مف ًمٞمس جمرد شمٗم٘مف ذم آطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ، يمام 

قمٚمٞمف اعمّمٓمٚمح اًمٞمقم ، وإٟمام ٓسمد ُمـ ضمٕمؾ اعمح٤مور اًمثالصم٦م اعمت٘مدُم٦م ًمٚمديـ، وآًمٞم٤مت شمٚمؽ 

اعمح٤مور هل شم٤مسمٕم٦م امم ُمبدأ اًمٗم٘مف و اًمتٗم٘مف، وان ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م ُمقىمٗم٤م ذقمٞم٤م، ٓن اًمٕم٘مٞمدَة ُم٤م هل آ 

يٙمقن : )ُمتٕمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ ىمد يٙمقن قمٚمام وىمد (1) هـ(726ومٙمٌر وؾمٚمقك، ي٘مقل اًمٕمالُم٦م احلكم )ت

، أي ان اًمنميٕم٦م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم شمٙم٤مًمٞمػ قمٚمٛمٞم٦م وهل اًمٕم٘م٤مئد ، وشمٙم٤مًمٞمػ قمٛمٚمٞم٦م وهل (2) قمٛمال (

اًمٗمروع ، وًمٙمثػم ُمـ اًمتقوٞمح  ٟمٜم٘مؾ يمالم اًمِمٞمخ حمٛمد رو٤م اًمٜمجٗمل إصٗمٝم٤م ي 

                                                           

هق اسمق ُمٜمّمقر احلسـ سمـ يقؾمػ سمـ اعمٓمٝمر، قم٤ممل اًمِمٞمٕم٦م وإُم٤مُمٝمؿ وُمّمٜمٗمٝمؿ ويم٤من آي٦م ذم اًمذيم٤مء ، وًمف  (1)

ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت اًمتل ٟم٤مًم٧م يمؾ ومـ وقمٚمؿ، واؿمتٝمرت شمّم٤مٟمٞمٗمف ذم طمٞم٤مشمف وهق اًمذي رد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مسمف 

ٚمٖمف سمٕمض يمت٤مب اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اعمٕمروف سم٤مًمرد قمغم اًمراوميض: ويم٤من اسمـ اعمٓمٝمر ُمِمتٝمر اًمذيمر وطمسـ إظمالق وعم٤م سم

هـ قمـ صمامٟملم ؾمٜم٦م ويم٤من ذم آظمر قمٛمره اٟم٘مٓمع ذم احلٚم٦م 726ىم٤مل: ًمق يم٤من يٗمٝمؿ ُم٤م أىمقل أضمبتف وُم٤مت ذم اعمحرم 

 .  399: 5إمم أن ُم٤مت .ظ: آُملم : حمسـ : اقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م 

وٟمنم : ُم١مؾمس٦م  هـ ، ـمبع1417 -7احلكُم : احلسـ سمـ يقؾمػ : يمِمػ اعمراد ذم ذح دمريد آقمت٘م٤مد : ط ( 2)

 .442ايران :  -اًمٜمنم اإلؾمالُمل . ىمؿ
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:إذ ي٘مقل )ُمتٕمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ ىمد يٙمقن ُمـ أومٕم٤مل اًم٘مٚم٥م ، وىمد يٙمقن ُمـ أومٕم٤مل (1) هـ(1362)ت

ُمقوققمف ؿمخّمٞم٤م يم٢ميمرام زيد ، أو يمٚمٞم٤م يم٢ميمرام اًمٕمٚمامء ، وىمد يٙمقن ومٕمال اجلقارح ، وىمد يٙمقن 

اسمتدائٞم٤م ًمٚمٛمٙمٚمػ وىمد يٙمقن شمقًمٞمدي٤م ، وىمد يٙمقن ُمتٕمٚم٘م٤م ًمف سمٕمٜمقان يم٤مًمتٙمٚمؿ ، وىمد يٙمقن 

سم٤مٟمٓمب٤مق قمٜمقان آظمر قمٚمٞمف يم٤مًمٖمٜم٤مء ، وىمد يٙمقن ُمرشمبٓم٤م سم٤مًمٖمػم يم٤مًمرضب ، وىمد ٓ يٙمقن يم٤مًم٘مٞم٤مم ، 

: )ان حتقيؾ اًمٕم٘م٤مئد يمٚمٝم٤م ُمـ اًمٕمٛمؾ (3). وي٘مقل طمٜمٗمل(2) ُمتٕمٚم٘مف (هذا سم٤مقمتب٤مر يمؾ شمٙمٚمٞمػ ُمع 

امم اًمٜمٔمر هلق ظمروج قمـ اًم٘مّمد ُمـ اًمٕم٘م٤مئد . وم٤مًمٕم٘م٤مئد ًمٞمس٧م ٟمٔمري٤مت سم٘مدر ُم٤م هل دواومع 

، يمام ٓ شمٜمٗمؽ َأوْمَٕم٤مل اجْلََقاِرِح قمـ آطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، يَمُحْرَُم٦ِم (4)ًمٚمسٚمقك، وسمقاقم٨م قمغم اًمٕمٛمؾ(

 َواًْمٙمِؼْمِ 
ِ
َي٤مء طَْمَٙم٤مِم ااًمرِّ ْٕ ـْ ا تِل شَمتَِّّمُؾ ، َويَمِحؾِّ اًمتََّقاُوِع َوطُم٥مِّ اخْلػَْمِ ًمِْٚمَٖمػْمِ َوهمػمه٤م، ُِم ًمَّ

ظَْماَلِق  ْٕ  . سم٤ِم

 ويدل قمغم ُم٤م ذه٥م اًمٞمف اًمب٤مطم٨م  ُم٤م ي٠ميت:

                                                           

هق حمٛمد رو٤م سمـ حمٛمد طمسلم سمـ حمٛمد سم٤مىمر سمـ حمٛمد شم٘مل آيقان يمٞمٗمل اًمرازي آصبٝم٤م ي وًمد سم٤مًمٜمجػ  (1)

، ويم٤من جمتٝمدا ذم اًمٗم٘مف، حمٞمٓم٤م سم٠مصقًمف وومروقمف، ُمتبحرا ذم إصقل، ُمت٘مٜم٤م  ه1287إذف ؿمٝمر حمرم ؾمٜم٦م 

تْمٚمٕم٤م ذم اًمٗمٚمسٗم٦م ظمبػما سم٤مًمتٗمسػم، سم٤مرقم٤م ذم اًمٙمالم واًمٕمٚمقم اًمري٤موٞم٦م، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: أداء عمب٤مطمثف وُمس٤مئٚمف، ُم

اعمٗمروض، وإرضمقزة، اؾمتٞمْم٤مح اعمراد، شمٜمبٞمٝم٤مت دًمٞمؾ آٟمسداد، وهق ومّمؾ ُمـ يمت٤مسمف اًمٙمبػم )وىم٤مي٦م 

٤مًم٦م: ُمٕمجؿ إذه٤من(. وضمٚمٞم٦م احل٤مل، وهق يم٤معمدظمؾ ًمٙمت٤مسمف اًمٙمبػم ذم إصقل ) وىم٤مي٦م إذه٤من ( ظ: يمح

 .163: 4اعم١مًمٗملم  

هـ ، اعمٓمبٕم٦م : ُمٝمر . ٟمنم: ُم١مؾمس٦م آل 1413 -1إصٗمٝم٤م ي: أيب حمٛمد رو٤م اًمٜمجٗمل: وىم٤مي٦م إذه٤من .ط (2)

 .344ايران:  -( إلطمٞم٤مء اًمؽماث. ىمؿاًمبٞم٧م )

سم٤مًم٘مْم٤مي٤م يم٤مشم٥م ُمٕم٤مس ُمٖمريب . سمٛمرشمب٦م اؾمت٤مذ ديمتقر. واؾمت٤مذا ضم٤مُمٕمٞم٤م ًمف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت اًمتل شمٕمٜمك ( 3)

 آؾمالُمٞم٦م.

م .ـمبع وٟمنم : دار اًمتٜمقير، واعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب . 1988 -1طمٜمٗمل: طمسـ: ُمـ اًمٕم٘مٞمدة امم اًمثقرة ، ط (4)

1 :64-65. 



 

َِْقٓ ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:   -1      ًٜ َؾ ٚؾَّ ـَ ُروا  ٍِ َْْٔ
ِمُْقَن فِ ْٗ َٚن اْدُ ـَ ٍٜ َوَمٚ  ؾِّ ؾِْرَؿ ـُ ـْ  َر ِم ٍَ َٕ

ْؿ ََيَْذُرونَ  ُٓ َِّ ًَ ْؿ َف ِٓ قا إَِفْٔ ًُ ْؿ إَِذا َرَج ُٓ ُِْْٔذُروا َؿْقَم
ـِ َوفِ ي قا دِم افدِّ ُٓ ََّ ٍَ ََٔت

ٌٜ فِ ٍَ ْؿ َضٚئِ ُٓ ِمْْ
(1). 

ان اًمتٗم٘مف يٕمٜمل اًمتبٍم سم٠مُمقر اًمديـ إقمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.   وجف آشتدٓل :      

ـَ قمب٤مرٌة قمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ واإلًمزاُم٤مت  وان اًمٕمٛمقم ـِ ٓن اًمدي ُمستٗم٤مٌد ُمـ يمٚمٛم٦م اًمدي

اًمتل ٓ شم٘متٍم قمغم ضم٤مٟم٥م واطمد ، وان اعمٓمٚمقب هق اًمتٗم٘مف ومٞمف ، ومل حيدد ؿمٞمئ٤م ظم٤مص٤م سمٕمٞمٜمف 

، ويٗمُن آُم٤مُم اسمق  (2)طمتك خيرَج قمـ اًمٜمِص . يمام ان احلذَر ٓ يٙمقن وم٘مط ذم اجل٤مٟم٥ِم اًمٕمٛمكم

إَٕم أراد هذا اًمٜمَص قمٜمدُم٤م سملّم ُمٕمٜمك )اظمتالف اُمتل رمح٦م( سم٘مقًمف : )) قمبد اهلل اًمّم٤مدق 

ؾِقٓ ٍٕر مـ ـؾ ؾرؿٜ مْٓؿ ضٚئٍٜ فٔتٍَٓقا دم افديـ وفْٔذروا ؿقمٓؿ  ؿقل اَّلل ظّز وجّؾ : 

ؾٔتًِّقا، ثؿ ، ؾٖمرهؿ أن يٍْروا إػ رشقل اَّلل  إذا رجًقا إفٔٓؿ فًِٓؿ َيذرون 

يرجًقا إػ ؿقمٓؿ ؾًِّٔقهؿ ، إَٕم أراد اختالؾٓؿ مـ افبِدان، ٓ اختالؾٚ دم ديـ اَّلل، إَٕم 

. ومٝمذا احلدي٨م فم٤مهٌر ذم ان ُمراَد اهللِ ُمـ اًمتٗم٘مف هق قمٛمقم (3)((افديـ واحد ، إَٕم افديـ واحد

امم  (4)هـ(545)تأواُمر اًمنميٕم٦م وشمٕم٤مًمٞمٛمٝم٤م ٓ ظمّمقص آُمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م . وىمد اؿم٤مر اًمٖمزازم 

                                                           

 .122( ؾمقرة اًمتقسم٦م:1)

ظ : اًمٓمؼمد : ايب قمكم اًمٗمْمؾ سمـ احلسـ : شمٗمسػم جمٛمع اًمبٞم٤من : شمح : جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء واعمح٘م٘ملم  (2)

 .144: 5 ًمبٜم٤من – سمػموت –م ، ـمبع : ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت 1995- 1ط إظمّم٤مئٞملم ،

هـ ، حت٘مٞمؼ : حمٛمد ص٤مدق سمحر اًمٕمٚمقم . 1385 -1( اًمّمدوق : حمٛمد سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل : قمٚمؾ اًمنمائع . ط3)

 .4ح، 79ب. 85: 1. اًمٕمراق –ـمبع وٟمنم : اعمٙمتب٦م احلٞمدري٦م ، اًمٜمجػ 

أمحد زيـ اًمديـ أسمق طم٤مُمد اًمٓمقد اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل يم٤مٟم٧م وٓدشمف ذم ؾمٜم٦م ( هق حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ 4)

مخسلم وأرسمع ُم٤مئ٦م ، اؿمتٖمؾ ذم ُمبدأ أُمره سمٓمقس قمغم أمحد اًمراديم٤م ي صمؿ ىمدم ٟمٞمس٤مسمقر واظمتٚمػ إمم دروس أُم٤مم 

احلرُملم وضمد ذم آؿمٖم٤مل طمتك خترج ذم ُمدة ىمريب٦م وص٤مر ُمـ إقمٞم٤من ذم زُمـ اؾمت٤مذه ، وُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف 

تّمٗمك ذم أصقل اًمٗم٘مف واعمٜمخقل واًمٚمب٤مب وسمداي٦م اهلداي٦م ويمٞمٛمٞم٤مء اًمسٕم٤مدة واعمآظمذ واًمتحّملم واعمٕمت٘مد اعمس
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هذا اعمٕمٜمك سم٘مقًمف: )وًم٘مد يم٤من اؾمؿ اًمٗم٘مف ذم اًمٕمٍم إول ُمٓمٚم٘م٤م قمغم قمٚمؿ ـمريؼ أظمرة 

وُمٕمروم٦م دىم٤مئؼ آوم٤مت اًمٜمٗمقس وُمٗمسدات إقمامل وىمقة اإلطم٤مـم٦م سمح٘م٤مرة اًمدٟمٞم٤م وؿمدة اًمتٓمٚمع 

َٚن ادُْ إمم ٟمٕمٞمؿ أظمرة واؾمتٞمالء اخلقف قمغم اًم٘مٚم٥م ويدًمؽ قمٚمٞمف ىمقًمف قمز وضمؾ:  ـَ ِمُْقَن َوَمٚ  ْٗ

ُِْْٔذُروا َؿقْ 
ـِ َوفِ ي قا دِم افدِّ ُٓ ََّ ٍَ ََٔت

ٌٜ فِ ٍَ ْؿ َضٚئِ ُٓ ٍٜ ِمْْ ؾِّ ؾِْرَؿ ـُ ـْ  َر ِم ٍَ َٕ ْقٓ  َِ ًٜ َؾ ٚؾَّ ـَ ُروا  ٍِ َْْٔ
ًُقا فِ ْؿ إَِذا َرَج ُٓ َم

ْؿ ََيَْذُرونَ  ُٓ َِّ ًَ ْؿ َف ِٓ ْٔ إَِف
، وُم٤م حيّمؾ سمف اإلٟمذار واًمتخقيػ هق هذا اًمٗم٘مف دون شمٗمريٕم٤مت (1)

الق واًمٕمت٤مق واًمٚمٕم٤من واًمسٚمؿ واإلضم٤مرة ، ومذًمؽ ٓ حيّمؾ سمف إٟمذار وٓ ختقيػ ، سمؾ اًمٓم

. ويذيمر اعمح٘مؼ اًمٙمريمل (2)اًمتجرد ًمف قمغم اًمدوام ي٘مز اًم٘مٚم٥م ويٜمزع اخلِمٞم٦م ُمٜمف(

: أن ُمٕمٜمك اًمتٗم٘مف يم٤من واؾمٕم٤م وقم٤مُم٤م ًمٕمٚمقم اًمنميٕم٦م وسمٕمد ذًمؽ ىَمٍُم وختّمص (3)هـ(944)ت

اؾمتٕمامًمف ومّم٤مر يٕمرف سم٠مٟمف قمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕمب٤مداِت ُمـ صالة وصٞم٤مم 

                                                                                                                                                    

واجل٤مم اًمٕمقام واًمرد قمغم اًمب٤مـمٜمٞم٦م وُم٘م٤مصد اًمٗمالؾمٗم٦م وهت٤موم٧م اًمٗمالؾمٗم٦م وضمقاهر اًم٘مرآن واًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى، 

ظ: اسمـ ظمٚمٙم٤من : وومٞم٤مت شمقذم يقم آصمٜملم راسمع قمنم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م مخس ومخس ُم٤مئ٦م سم٤مًمٓم٤مسمران. 

 . 219: 4آقمٞم٤من

 .122( ؾمقرة اًمتقسم٦م:1)

: 1اًم٘م٤مهرة. -م، ـمبع: ُم١مؾمس٦م اعمخت٤مر، ُمٍم2444 -1اًمٖمزازم: حمٛمد سمـ حمٛمد: اطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ، ط( 2)

47. 

هـ، 868هق قمكم سمـ احلسلم سمـ قمبد اًمٕم٤مزم اًمٕم٤مُمكم اًمٙمريمل واعمٚم٘م٥م سم٤معمح٘مؼ اًمث٤م ي، وًمد ذم يمرك ٟمقح قم٤مم  (3)

رس ومٞمٝم٤م وه٤مضمر امم ُمٍم ًمدراؾم٦م اعمذاه٥م آرسمٕم٦م، وطمّمؾ قمغم آضم٤مزات ُمـ ؿمٞمقظمٝم٤م سم٤مًمرواي٦م، صمؿ ود

هـ 944ه٤مضمر امم اًمٜمجػ، طمتك ص٤مر ٟم٤مدر زُم٤مٟمف، صمؿ ه٤مضمر امم ايران واىم٤مم ومٞمٝم٤م، وعم٤م شمقمم اًمِم٤مه ـمٝمامؾم٥م ؾمٜم٦م 

٤مًم٦م اجلٕمٗمري٦م، اًمرؾم٤مًم٦م احلٙمؿ، ىمرسمف وُمٜمحف ًم٘م٥م ٟم٤مئ٥م آُم٤مم، ُمـ اسمرز ُمّمٜمٗم٤مشمف: ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد، اًمرؾم

هجري٦م. ظ: اًمٓمٝمرا ي:  944اخلراضمٞم٦م، اًمرؾم٤مًم٦م اًمرو٤مقمٞم٦م، وطمقار يمت٤مب اًمنمائع، وهمػمه٤م. شمقذم ؾمٜم٦م 

 .78: 13اًمذريٕم٦م 



 

: )اًمذى (2)هـ(965. وذم هذا اًمِم٠من ىم٤مل اًمِمٝمٞمد اًمث٤م ي)ت(1)وُمٕم٤مُمالت وومروض وطمدود

..... ًمق مل يتٕمٚمؿ هذه اًمٕمٚمقم ًمتٕمٓمٚم٧م  -أي اًمٗم٘مف  -ونحيّمؾ سمف آٟمذار همػم هذا اًمٕمٚمؿ اعمد

. (3)ُمٕمروم٦م آطمٙم٤مم، إٓ أهن٤م ًمٞمس٧م اعمٜمجٞم٦م سمٜمٗمسٝم٤م، يمام طمررٟم٤مه سمؾ هل ُم٘مدُم٦م ًمٚمٛم٘مّمد اًمذايت(

: )ًمٞمس اعمراد سم٤مًمٗم٘مف اًمٗمٝمؿ وٓ اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م (4)هـ(1431وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمبٝم٤مئل )ت

ف ُمٕمٜمك ُمستحدث، سمؾ اعمراد سمف اًمبّمػمة ذم أُمر اًمديـ واًمٗم٘مف اًمٕمٛمٚمٞم٦م قمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ، وم٢مٟم

 . (5)أيمثر ُم٤م ي٠ميت ذم احلدي٨م هبذا اعمٕمٜمك..(

                                                           

( هـ ،شمح و ٟمنم: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م )1448-1اًمٙمريمل : قمكم سمـ احلسلم : ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد، طظ: ( 1)

 .12: 1ران. اي -إلطمٞم٤مء اًمؽماث ، اعمٓمبٕم٦م : اعمٝمدي٦م ، ىمؿ

هـ ، و 911( هق زيـ اًمديـ سمـ قمكم سمـ امحد  اجلبٕمل اًمٕم٤مُمكم اًمِم٤مُمل اعمٕمروف سم٤مًمِمٝمٞمد اًمث٤م ي ، وًمد ؾمٜم٦م 2)

ىمبض قمٚمٞمف ذم اعمسجد احلرام سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ صالة اًمٕمٍم ، واظمرضمقه امم سمٕمض دور ُمٙم٦م، وسم٘مك حمبقؾم٤م هٜم٤مك 

ؼ اًمبحر امم اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜم٦م وىمتٚمقه هب٤م وسم٘مل ُمٓمروطم٤م ؿمٝمرا وقمنمة اي٤مم، صمؿ اظمرضمقه ُمـ ُمٙم٦م وؾم٤مروا سمف قمغم ـمري

 .157: 7صمالصم٦م اي٤مم ، صمؿ اًم٘مقا ضمثامٟمف اًمٓم٤مهر ذم اًمبحر. ظ:  اقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م 

م ، 2414 -1( اًمِمٝمٞمد اًمث٤م ي : زيـ اًمديـ سمـ قمكم اًمٕم٤مُمكم : ُمٜمٞم٦م اعمريد ذم آداب اعمٗمٞمد و اعمستٗمٞمد، ط3)

 .57ًمبٜم٤من.  -ُمٓمبٕم٦م: آُمػمة ، سمػموت 

هق حمٛمد سمـ قمز اًمديـ طمسلم سمـ قمبد اًمّمٛمد سمـ حمٛمد اًمٕم٤مُمكم اجلبٕمل هب٤مء اًمديـ احل٤مرصمل اهلٛمدا ي رئٞمس ( 4)

هـ. ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف أطمٙم٤مم 1431هـ وشمقذم سم٠مصبٝم٤من ؾمٜم٦م 853قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م سم٠مصبٝم٤من وًمد سمٕمٚمبؽ ؾمٜم٦م 

 .273: 2اًمديـ ذم إطم٤مدي٨م اًمّمح٤مح واحلس٤من. ظ: هداي٦م اًمٕمروملم

ـمبع وٟمنم : دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  -هـ 1421 -1را ي : حمٛمد ص٤مًمح : ذح اصقل اًمٙم٤مذم . طاعم٤مزٟمد( 5)

 .29: 2. ًمبٜم٤من –. سمػموت 
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هـ(: )ان اعمراد سم٤مًمتٗم٘مف شمٗمٝمؿ مجٞمع اعمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦م ُمـ 1442)ت (1)وىم٤مل اًمسٞمد اًمٓمب٤مـمب٤مئل

 .(2)أصقل و ومروع ٓ ظمّمقص إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م و هق اًمٗم٘مف اعمّمٓمٚمح قمٚمٞمف قمٜمد اعمتنمقم٦م(

َّٕضَّ اَّللّ امرءًا شّع مّْٚ : )) وُمـ اًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م ُم٤م اؾمتٗم٤مض ُمـ ىمقل اًمرؾمقل -2    

ٌِِّف ؽره، ؾربَّ حٚمؾ ؾَف إػ مـ هق أؾَف مْف، وربَّ حٚمؾ ؾَف فٔس  ًٚ ؾحٍيف حتك ُيب حديث

 . (3)((بٍَٔف

عمّمٓمٚمح قمٚمٞمف ذم اًمٔم٤مهر ُمـ طمدي٨م اًمرؾمقل أٟمف مل يٙمـ خمتّم٤ًم سم٤مًمٗم٘مف اوجف آشتدٓل :       

. إذ دًٓم٦م اًمٜمٙمرة  (4)ذم اعمج٤مٓت اعمختٚمٗم٦م اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة، سمؾ يٕمؿُّ يمؾَّ ُم٤م ي١مصمر قمـ اًمٜمبل 

ذم يمٚمٛم٦م )طمديث٤م( شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم ، واهن٤م مل ختص ٟمقع احلدي٨م ، وضم٤مءت ُمٓمٚم٘م٦م ، ومام يٜم٘مؾ قمـ 

اًمرؾمقل هق طمدي٨م ؾمقاء أيم٤من قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٕم٘مدي ، أم قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٕمٛمكم أو آظمالىمل ، 

                                                           

هق حمٛمد طمسلم سمـ ايب شمراب اًمٓمب٤مـمب٤مئل ُمـ قمٚمامء أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم وأوائؾ اًم٘مرن اًمراسمع قمنم،  (1)

رع ذم اًمٗمٚمسٗم٦م واعمٜمٓمؼ ، ُمـ اسمرز ُم١مًمٗم٤مشمف اعمٞمزان ذم وًمد ذم شمؼميز ، صمؿ ه٤مضمر امم اًمٜمجػ صمؿ رضمع امم ىمؿ ، سم

 .255: 9شمٗمسػم اًم٘مرآن ، واصقل اًمٗمٚمسٗم٦م ويمت٥م ذم اعمٜمٓمؼ ، وآهلٞم٤مت وهمػمه٤م .ظ: آُملم : اقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م : 

م، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل، 1997-1اًمٓمب٤مـمب٤مئل: حمٛمد طمسلم: اعمٞمزان ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، ط (2)

 .419: 9سمػموت ًمبٜم٤من . 

احلر اًمٕم٤مُمكم: حمٛمد سمـ احلسـ: وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م امم حتّمٞمؾ ُمس٤مئؾ اًمنميٕم٦م، . و444: 1اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم (3)

سم٤مب  .89: 27ًمبٜم٤من.  -إلطمٞم٤مء اًمؽماث ، سمػموت  هـ ، شمح وٟمنم وـمبع : ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م 1414-2ط

 .2، حُم٤م اُمر سمف اًمٜمبل 

 ُم١مؾمس٦م:  اًمٜم٤مذ،  اقمتامد:  اعمٓمبٕم٦م،  هـ1412 – 1ظ : اًمسبح٤م ي : ضمٕمٗمر : ُمقؾمققم٦م ـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ، ط (4)

 . 22: 2 ايران –( ، ىمؿ ) اًمّم٤مدق اإلُم٤مم



 

: سـ يمام أن اًمٜمبل آيمرم ؾمامه )وم٘مٝم٤م(، وُمثٚمف ذم وصٞم٦م آُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم ًمقًمده احل

 .(9)))وتٍَف يٚ بْك دم افديـ..((

اعمالطمظ قمغم يمت٥م اًمٗم٘مف ذم اًمّمدر آول أهن٤م يم٤مٟم٧م شمبدأ سمام جي٥م أن يٕمت٘مده اعمٙمٚمػ ُمـ  -3    

وهمػمه٤م ُمـ آُمقر آقمت٘م٤مدي٦م،  إذ اهن٤م مل شمٗمرد اًمبح٨م ذم  ،واإلُم٤مُم٦م ،واًمٜمبقة ،أُمقر اًمتقطمٞمد

ُمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة قمـ ُمس٤مئؾ اًمٗمروع ، واٟمام سمحثتٝم٤م ذم ُمستقى واطمد ، سم٤مقمتب٤مر ُم٤م جي٥م وُم٤م حيرم 

قمغم اعمٙمٚمػ ُمـ أُمقر ؾمقاء أيم٤من ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي أم اًمبح٨م اًمٕمٛمكم ، يمام ذم يمت٤مب 

 . (5)هـ(413ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد)ت (4)ٕم٦م ذم اًمٗم٘مف، ويمت٤مب اعم٘مٜم(3)هـ(381ًمٚمّمدوق)ت(2)اهلداي٦م

 ،   (6)هـ(447ويمت٤مب اًمٙم٤مذم ًمٚمحٚمبل )ت

                                                           

هـ ، اعمٓمبٕم٦م :اًمٜمٝمْم٦م ، 1412 -1( آُم٤مم قمكم: هن٩م اًمبالهم٦م، مجع اًمنميػ اًمريض ، ذح حمٛمد قمبده ، ط1)

 .39: 3ايران  -ىمؿ 

 –م، ـمبع وٟمنم: دار اعمحج٦م اًمبٞمْم٤مء، سمػموت 1993 -1ظ : اًمّمدوق: حمٛمد سمـ قمكم: اهلداي٦م، ط( 2)

 .247.ًمبٜم٤من

( هق حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ ُمقؾمك سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل، ويٕمرف سم٤مًمِمٞمخ اًمّمدوق: حمدث إُم٤مُمل يمبػم، مل ير 3)

 اًمري ودومـ ومٞمٝم٤م. ًمف ٟمحق صمالصمٛمئ٦م هـ ذم381ذم اًم٘مٛمٞملم ُمثٚمف. ٟمزل سم٤مًمري وارشمٗمع ؿم٠مٟمف ذم ظمراؾم٤من، وشمقذم ؾمٜم٦م 

: 6(.ظ: آقمالم: اًمزريمكم ُمّمٜمػ، ُمٜمٝم٤م: آقمت٘م٤مدات، وُمٕم٤م ي آظمب٤مر، وآُم٤مزم، وقمٞمقن أظمب٤مر اًمرو٤م )

274. 

هـ، اعمٓمبٕم٦م: فمٝمقر، ٟمنم: دار 1431-1( ظ: اعمٗمٞمد: حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن: اعم٘مٜمٕم٦م ذم اًمٗم٘مف، ط4)

 .29اهلدى.

هق حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ قمبد اًمسالم اًمٕمٙمؼمي، يرضمع ٟمسبف إمم ىمحٓم٤من، أسمق قمبد اهلل، اعمٗمٞمد،  (5)

ويٕمرف سم٤مسمـ اعمٕمٚمؿ: حم٘مؼ وم٘مٞمف، اصقزم، ُمتٙمٚمؿ إُم٤مُمل، اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اًمِمٞمٕم٦م ذم وىمتف. وًمد ذم قمٙمؼما ُمـ 

 ٝم٤م آقمالمهـ. ًمف ٟمحق ُمئتل ُمّمٜمػ، ُمٜم413اقمامل اًمدضمٞمؾ، وٟمِم٠م سمبٖمداد وشمقذم ومٞمٝم٤م

 .38: ايران –( اًمٕم٤مُم٦م، اصٗمٝم٤من ظ: احلٚمبل: شم٘مل اًمديـ سمـ ٟمجؿ: اًمٙم٤مذم ، ، ٟمنم: ُمٙمتب٦م أُمػم اعم١مُمٜملم )(6) 
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 . (1)هـ(464ويمت٤مب آىمتّم٤مد ًمٚمِمٞمخ اًمٓمقد)ت

وسمٕمد هذا اًمٕمرض هلذه آدًم٦م اًمتل شمدل قمغم ؾمٕم٦م وؿمٛمقل دائرة اًمٗم٘مف اًمتل يٜمِمده٤م       

اًمبح٨م ، وم٤مٕومم محٚمف قمغم اًمٕمٛمقم يمام شم٘مدم وقمدم ختّمٞمّمف سم٤مُٕمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م طمتك ي١مشمك ايمٚمف ، 

 ٓن هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ آًمزاُم٤مت حتت٤مج امم سمٞم٤من ُمقىمػ اًمنمع ُمٜمٝم٤م .

 اصىالحٚ: ادىِٛ افثٚين: ادًرؾٜ فٌٜ و 

 ادًرؾٜ دم افٌِٜ: -وٓأ     

ـُ سمٞم٤من  ادًرؾٜ فٌٜ : -9     ُمّمدُر اًمٗمٕمؾ )قَمَرَف(، وىمد اظمتٚمػ أقمالُم اًمٚمٖم٦ِم ذم شمٕمريٗمٝم٤م، ويٛمٙم

 اعمٕمٜمك اًمدٓزم ًمٚمٛمٗمردة ُمـ ظمالل أىمقاهلؿ سمام ي٠ميت: 

هـ( : سم٠من اعمٕمروم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ 124)ت(2)وٟم٘مؾ اسمق هالل اًمٕمسٙمري ىمقٓ قمـ اًمزهري - أ

 .(3)قِمروم٤مِن اًمداِر وهل آصم٤مُره٤م اًمتل شُمٕمرُف هِب٤م

وم٘مد قمّرومٝم٤م: سم٠مهن٤م ؾُمٙمقُن اًمٜمَّٗمِس امم اًمٌمء ، ٕنَّ َُمـ  (4)هـ(395أُم٤م اسمـ وم٤مرس )ت -ب      

َش ُمٜمف وَٟمَب٤م قمٜمْف  .  (5)أٟمٙمَر ؿمٞمئ٤ًم شمقطمَّ

                                                           

 .92ايران. -هـ، ُمٓمبٕم٦م: اخلٞم٤مم، ىمؿ 1444-1ظ: اًمٓمقد: حمٛمد سمـ احلسـ: آىمتّم٤مد اهل٤مدي، ط(1) 

 .18: 5اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت  هق حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ سمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ زهرة. ظ :(2)

هـ ، شمح وٟمنم: 1412-1ظ : اسمق هالل اًمٕمسٙمري: احلسـ سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمٝمؾ: اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م، ط(3) 

 .544. ايران –ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم آؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم. ىمؿ 

ٛمدا ي شمقذم ؾمٜم٦م هق أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م سمـ حمٛمد اسمـ طمبٞم٥م اًمرازي أسمق احلسـ اًمٚمٖمقي اعم٤مًمٙمل اهل (4)

 .193: 1هـ ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف اظمتالف اًمٜمح٤مة. أظمالق اًمٜمبل. اًمزريمكم: آقمالم 394هـ وىمٞمؾ ؾمٜم٦م  395

هـ ، ـمبع وٟمنم: 1444 -1ظ : اسمـ وم٤مرس : امحد: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ، شمح: قمبد اًمسالم ه٤مرون ، ط (5)

 .281: 4ايران.  -ُمٙمت٥م آقمالم آؾمالُمل، ىمؿ 



 

. (1)ؾمقاههـ(: سم٠مهن٤م قمٚمؿ سمٕملم اًمٌمء ُمٗمّمال قمام 444وقمّرومٝم٤م اسمق هالل اًمٕمسٙمري)ت -ج      

 ومل يذيمْر هذا اًمتٛمٞمز هؾ هق سمذاشمٞم٤مت اًمٌمء أم سمآصم٤مره؟

هـ( : سم٠مهن٤م إدراُك اًمٌمء سمتٗمٙمٍر وشمدسمٍر ٕصمره ، وهل أظمُص ُمـ 542وقمّرومٝم٤م اًمراهم٥ُم )ت -د     

 . (2)اًمٕمٚمِؿ ، ويْم٤مدُه٤م آٟمٙم٤مُر، وي٘م٤مُل: قمروم٧ُم اهللَ ، وٓ ي٘م٤مُل قمٚمٛمُتف

ـُ ُمٜمٔمقر)ت -هـ        .  (3)( : سمام شَمْٕمِرومف اًمٜمٗمُس ُمـ اخلػْم وشم٠مٟمس سمفهـ711وقمّرومٝم٤م اسم

هـ( وم٘مد قمرومٝم٤م سم٤مهن٤م : إدراك اًمٌمء قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف ، وهل ُمسبقىم٦م 816أُم٤م اجلرضم٤م ي)ت -و 

سمجٝمؾ ، وًمذا وم٤مٟمف سف اـمالق اعمٕمروم٦م قمـ اهلل قمز وضمؾ ومال ي٘م٤مل قمٜمف قم٤مرف ٓؾمتح٤مًم٦م 

 .(4)اجلٝمؾ قمٚمٞمف ؾمبح٤مٟمف

هـ( سم٠مهن٤م: اًمٕمٚمؿ، إذ ي٘مقل: )قَمَروَمف َيْٕمِروُمف َُمْٕمِروَم٦ًم وقِمْروم٤مٟم٤ًم 1245واًمزسمٞمدي قمرومٝم٤م )ت -ز     

 :
ِ
َدَة اًمٗم٤مء َعلَِمه (وقِمْروَم٦ًم سم٤مًمٙمِن ومٞمٝمام وقِمِروم٤مٟم٤ًم سمٙمَنشَملْمِ ُُمَِمدَّ

(5)
.  

وذم اعمٕمجِؿ اًمقؾمٞمط ىمٍمت قمغم ُم٤م ُيٕمٚمُؿ سم٤محلقاِس، وم٘مد قمروم٧م سم٠من: )ُم٤م أدريمتف  -ح      

 ، ومٝمق ُمٕمروم٦م. (1)ؾم٦ٍم ُمـ طمقاؾِمؽ..(سمح٤م

                                                                                                                                                    

 . 544اًمٕمسٙمري: اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م :اسمق هالل  ظ : (3)

 . 544اسمق هالل اًمٕمسٙمري: اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م : ظ : (1)

هـ ، 1444-2ظ: آصٗمٝم٤م ي: احلسلم سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مًمراهم٥م: اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن، ط (2)

 331ايران.  -اًمٜم٤مذ: دومؽم ٟمنم اًمٙمت٤مب، ـمٝمران 

  .264:3ظ: اسمـ ُمٜمٔمقر: ًمس٤من اًمٕمرب  (3)

. ًمبٜم٤من –م ، ـمبع: دار اطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت 2443 -1رضم٤م ي: قمكم سمـ حمٛمد: اًمتٕمريٗم٤مت، طظ: اجل (4)

179. 

م، شمح : قمكم ؿمػمي، ـمبع 1994 -1( اًمزسمٞمدي : حمٛمد ُمرشم٣م: شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، ط5)

 .374: 12ًمبٜم٤من.  -وٟمنم: دار اًمٗمٙمر، سمػموت 
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 افٍرق بغ ادًرؾٜ و افًِؿ: - 2

سمسب٥م اًمتداظمؾ سملم ُمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ، وٕن يمال ُمٜمٝمام يٕمٜمك ادراك اًمٌمء ًمٙمـ قمغم       

ٟمحق ظم٤مص ، ٟمجد ان هٜم٤مك ظمٚمٌط يمبػٌم وىمع سمٞمٜمٝمام ، طمتك أٟمف اـمٚمؼ أطمدمه٤م قمغم أظمر ، 

واظمتٚمٗم٧م يمٚمامُت آقمالم  ذم سمٞم٤مهن٤م هؾ هل ُمرادوم٦م ًمٚمٕمٚمؿ؟ أم أهن٤م أوؾمع ُمٜمف، أو أن اًمٕمٚمؿ 

ـَ ًمٙمؾ فم٤مهرٍة هل٤م أصمٌر ذم أوؾمع ؟ وسم سب٥م اًمدىم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم شمراصمِٜم٤َم ٟمجد أن قمٚمامَءٟم٤م وىمٗمقا ُُمؽمصدي

إصمراء سمحثٝمؿ سم٤مجلدة واعمقوققمٞم٦م ، ومٙم٤مٟم٧م هذه اعمٗمردة ُمـ شمٚمؽ اًمٔمقاهر اًمتل قمٜمقا هب٤م سم٤مًمبح٨م 

ّٓ وهل٤م ُمٓمٚم٥م، أو ُمبح٨م، ومح٤مصؾ آىمقال اًمس٤مسم٘م٦م وضمقد صمالصم٦م  واًمتدىمٞمؼ ، ٕنَّ ُم٤م ُمـ ُمقرد إ

 آراء رئٞمس٦م : 

 .(2)انَّ اعمٕمروم٦َم أقمؿُّ ، واهن٤م ُمستٖمرىم٦ٌم ًمٚمٕمٚمؿ آول:     

 .  (3)ان اًمٕمٚمؿ أوؾمع ُمـ اعمٕمروم٦م وؿم٤مُمؾ هل٤م افثٚين:    

 . (4)اًمذي ٓ يٗمرق سمٞمٜمٝمام، و حيٛمٚمٝم٤م قمغم ُمٕمٜمك واطمد افثٚفٞ:    

                                                                                                                                                    

م ، ـمبع وٟمنم وشمقزيع : دار 1989 -1ُمّمٓمٗمك: اسمراهٞمؿ ، واًمزي٤مت : أمحد طمسـ : اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، ط(1) 

 .595: 2. شمريمٞم٤م –اًمدقمقة ، اؾمت٤مٟمبقل 

 وهؿ اهمٚم٥م اعمت٠مظمريـ اًمذيـ ؾمٞمذيمرهؿ اًمبح٨م . (2)

 .544. واسمق هالل: اًمٗمروق:331ظ : آصٗمٝم٤م ي : اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن :  (3)

م، شمح: ظمرض حمٛمد ٟمبٝم٤من، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م 2412 -1ظ: اًم٘م٤ميض: قمبد اجلب٤مر: اعمٖمٜمل. ط (4)

هـ، شمح 1429 -1سلم سمـ ُمقؾمك: اًمذريٕم٦م، طاحل سمـ قمكم: واعمرشم٣م.36: 12 ًمبٜم٤من –اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

: حمٛمد سمـ قمكم: طمزم واسمـ. 526. ايران –(، ىمؿ وـمبع: اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُم١مؾمس٦م آُم٤مم اًمّم٤مدق )

 آىمتّم٤مد: واًمٓمقد. 68:  5اًم٘م٤مهرة -ُمٍم، اخل٤مٟمجل ُمٙمتب٦م: اًمٜمنم دار، واًمٜمحؾ وآهقاء اعمٚمؾ ذم اًمٗمّمؾ

 .374: 12. واًمزسمٞمدي: شم٤مج اًمٕمروس 771ز آسم٤مدي: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: واًمٗمػمو. 92:اًمرؿم٤مد ـمريؼ امم اهل٤مدي



 

أُم٤مم شمٚمؽ  واحلؼ أن ُمـ اًمٕمسػم ضمدا ووع طمد وم٤مصؾ سملم طمدود اعمٕمروم٦م وطمدود اًمٕمٚمؿ     

ٕن طمجؿ آشمّم٤مل ٓ ي٘مؾ قمـ طمجؿ آٟمٗمّم٤مل،  -ُمع وضمقد ومقارق ضمقهري٦م  -اًمتداظمالت 

قمغم أن قمٚمامَءٟم٤م اؾمتٕمٛمٚمقا اطمدامه٤م ُمٙم٤من إظمرى ذم سمحقصمٝمؿ، وًمٙمـ ُمـ ظمالل قمرض اىمقال 

اؾم٤مـملم اًمٕمٚمؿ يٛمٙمـ اخلروج سمٜمتٞمج٦م شمتٛمثؾ ذم أن اعمٕمروم٦م أوؾمع ُمـ اًمٕمٚمؿ، وأّن اًمٕمٚمَؿ ُمـ 

ـُ ُمٕم٤مروَم٤م قمٚمٛمٞم٦ًم، وأظمرى همػم قمٚمٛمٞم٦م، وقمٚمٞمف أن يمَؾ قمٚمٍؿ ُمّم٤مديِؼ اعم ٕمروم٦ِم، ٕن اعمٕمروم٦َم شمتْمٛم

، واًمديمتقر قمبد اهل٤مدي (1)ُمٕمروم٦ٌم وٓ يّمح اًمٕمٙمس. وممـ ذه٥م امم هذا: اًمديمتقر أمحد سمدر

، (4)، واًمسٞمد احلٞمدري سم٘مقًمف: سمٞمٜمٝمام قمٛمقم وظمّمقص ُمٓمٚمؼ(3). واًمديمتقر مجٞمؾ صٚمٞمب٤م(2)اًمٗمْمكم

(: ان اًمٕمٚمؿ هق ُمٕمروم٦م ُمٜمس٘م٦م ، واٟمف ومرع ُمـ ومروع Webster'sىم٤مُمقس ويبسؽم )وضم٤مء ذم 

، ومٞمٗمٝمؿ ُمٜمف ان اعمٕمروم٦م اقمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ، ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمٜمسؼ وهق اًمٕمٚمؿ وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق همػم (5)اعمٕمروم٦م

 ُمٜمسؼ.

ان اًمتٕم٤مريػ اًمس٤مسم٘م٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م مل متٜمحٝم٤م ؿمٛمقًمٞم٦م ذم ذًمؽ، سمؾ اىمتٍمت  مْٚؿنٜ و ترجٔح:      

ٟم٥ٍم واطمٍد ُمٜمٝم٤م، إذ أهن٤م ًمٞمس٧م ؾمٙمقن اًمٜمٗمس ، ٕن ؾمٙمقن اًمٜمٗمس ٟمتٞمجتٝم٤م، يمام أهن٤م قمغم ضم٤م

ًمٞمس٧م ادرايم٤م ُمـ ضمٝم٦م أصم٤مر واًمدًمٞمؾ وم٘مط ، وٓ دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ، وذيمر ذًمؽ أسمق 

                                                           

 .17ويم٤مًم٦م اعمٓمبققم٤مت، اًمٙمقي٧م. م، ٟمنم: 1987-4ظ: سمدر: أمحد: أصقل اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل وُمٜم٤مهجف، ط(1) 

 .ًمبٜم٤من –م، ـمبع: دار اعم١مرخ اًمٕمريب، سمػموت 1992 -1ظ: اًمٗمْمكم: قمبد اهل٤مدي : أصقل اًمبح٨م، ط (2)

28. 

 .392: 2ايران.  -م، اعمٓمبٕم٦م: ؾمٚمٞمامن زاده، ىمؿ 2446 -1ظ: صٚمٞمب٤م: مجٞمؾ: اعمٕمجؿ اًمٗمٚمسٗمل، ط(3) 

 –م . دار اعمرشم٣م ، سمػموت 2414 -1ظ: احلسـ: ـمالل: ُمٕمروم٦م اهلل ، اسمح٤مث اًمسٞمد يمامل احلٞمدري ط(4) 

 .171: 1. ًمبٜم٤من

(5)Webster's New Twentieth Century Dictionary of English Language ,1964,p.1622. 
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، يمام اهن٤م ٓ شم٘متٍم قمغم ؾمٙمقن اًمٜمٗمس وم٘مط ، سمؾ ىمد شمّمؾ امم ُمرشمب٦م اًمٞم٘ملم  (1)هـ(444هالل)ت

ٞم٘ملم ، يمام ذم يمثػم ُمـ ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م يم٤مٓؾمت٘مراء اًمت٤مم ، يمام اهن٤م مل إن يم٤مٟم٧م ُمـ ُمّم٤مدر شمقًّمد اًم

شمٙمـ ُمٗمّمٚم٦م ًمٚمٌمء قمام ؾمقاه ، سمؾ ُمـ اعمٕمروم٦م ُم٤م هق امج٤مزم يمام هق شمٗمّمٞمكم ، واًمٙمالم ٟمٗمسف ذم 

، وهذا واوح ُمـ  (2)إدراك اًمٌمء قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف . أُم٤م شمّمقُر اًمؽمادِف سمٞمٜمٝم٤م وسملَم اًمٕمٚمِؿ سمٕمٞمدٌ 

اًمٕمرب واًم٘مرآن هل٤م ، ٕن ـمرق اًمٕمٚمؿ وان اؿمؽميم٧م ُمع ـمرق اعمٕمروم٦م ُمـ ضمٝم٦م  ظمالل اؾمتٕمامل

إّٓ أهن٤م ختتٚمػ قمٜمٝم٤م. يمام أن ختّمٞمص اعمٕمروم٦م ذم ُم٤م يٕمرف قمـ ـمريؼ احلقاس وم٤مٟمف يٕم٘م٥م قمٚمٞمف 

سم٠من هٜم٤مك اُمقٌر يمثػمٌة ٓ شمدرك قمـ ـمريؼ احلقاس، يمام ذم ُم٤م وراء اًمٓمبٞمٕم٦م واحلدؾمٞم٤مت ، 

 ٛمـ اعمٕمروم٦م .وهمػمه٤م، آ اهن٤م شمدظمؾ و

وُمـ ظمالل قمرض هذه اًمتٕم٤مريػ يتبلم أن قمٚمامء اًمٚمٖم٦م اظمتٚمٗمقا ذم شمبٞملم ُم٤م اعمراد ُمـ        

: اعمٕمروم٦م ، وًمٙمـ يٛمٙمـ أن ٟمالطمَظ اًم٘مدَر اعمِمؽمَك واجل٤مُمَع هلذِه اًمتٕم٤مريػ وهق أن اعمٕمروم٦َم 

عمٕمتؼمة ، ؾمقاٌء ُادِريَم٧م قمٛمٚمٞم٦ُم ادراٍك ًمألؿمٞم٤مء ، ومتٞمٞمزه٤م قمام ؾمقاه٤م ُمـ اًمٓمرِق اعمٕمتؼمة، أو همػم ا

ذاُت اعمٕمٚمقِم أو مل شُمدرْك ، وم٤معمٕمروم٦م شم٘م٤مل ومٞمام يٕمرف ذم يمقٟمف ُمقضمقدا أو همػم ُمقضمقد ، ومٝمل أقمؿ 

ُمـ اًمٕمٚمؿ ، ٓؿمتامهل٤م قمغم ُم٤م هق ُمٕمتؼم ُمـ ـمرق اًمٕمٚمؿ وهمػم اعمٕمتؼم ، ومٙمؾ قمٚمؿ ُمٕمروم٦م ، وًمٞمس 

 يمؾ ُمٕمروم٦م قمٚمؿ . 

رف اًمديـ شمٜمتٔمؿ ذم أىمس٤مم صمالصم٦م، ىمسؿ ُمرشمبط سم٤مًمٕم٘م٤مئد، سمام أن ُمٕم٤م ثٕٚٔٚ: ادًرؾٜ اصىالحٚ:    

وآظمر سم٤مًمٗم٘مف، وآظمػم سم٤مٕظمالق. يمام ان هلذه آىمس٤مم قمٚمقم ُمتٕمٚمؼ هب٤م إُم٤م ُمـ سم٤مب اعم٘مدُم٦م أو 

ُمـ سم٤مب اعمب٤مدئ ، وم٤من اسمح٤مث اعمٕمروم٦م اظمتٚمٗم٧م شمبٕم٤م ًمٚم٘مسؿ اًمذي شمبح٨م ومٞمف . ًمٙمـ سم٤مت ُمـ 

اعمٕمروم٦م ذم اًمقىم٧م احل٤مزم ظم٤مٌص وُم٘مّمقٌر قمغم ُمٕمروم٦م اهلل اعُمَسٚمَّؿ سمف واعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف أن ُمٕمٜمك 

                                                           

 .94ظ: اسمق هالل اًمٕمسٙمري: اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م :(1) 

اًمؽمادف ذم اًمٚمٖم٦م، وقمغم رأس هذه اًمٓم٤مئٗم٦م صمٕمٚم٥م، وأسمق قمغم اًمٗم٤مرد، واسمـ  وُمـ قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ٟمٗمك (2)

 .44وم٤مرس، وأسمق هالل اًمٕمسٙمري. ظ: ُمٕمجؿ أؾمامء إؿمٞم٤مء اعمسٛمك: اًمٚمٓم٤مئػ ذم اًمٚمٖم٦م:



 

. وُمـ ظمالل اؾمت٘مراء ًمٗمظ (1)قمزو ضمؾ، وُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمس٤مئؾ آقمت٘م٤مد، وهق اعمتب٤مدر امم اًمذهـ

اعمٕمروم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م ٟمستٓمٞمع اًمقىمقف قمغم ُمٕم٤م ي اعمٕمروم٦م  ذم آصٓمالح 

 وُم٤م شمدل قمٚمٞمف وهل يم٤مٓيت:

ًم٘مد وردت ًمٗمٔم٦ُم اعمٕمروم٦م وُمِمت٘م٤مهت٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أيمثر ُمـ  ًرؾٜ دم افَرآن افُريؿ :اد -9     

، وُمـ ظمالل شمتبع اؾمتٕمامل اًم٘مرآن هلذه اعمٗمردة ُمـ أؾمامء واومٕم٤مٍل وم٤معمالطمظ ان (2)قمنميـ ُمرة

ام أهن٤م اًم٘مرآَن مل يٜمس٥ْم اعمٕمروم٦َم ذم أي ُمـ اعمقارد امم اهللِ قمز وضمؾ، واٟمام شمٕمٚم٘م٧م سم٤مإلٟمس٤من وم٘مط ، يم

خترج قمـ اصؾ ووٕمٝم٤م ذم اًمٚمٖم٦م، أي اهن٤م ادراك اًمٌمء وآـمالع قمٚمٞمف، واًمٕمٚمؿ  مل

سمخّمقصٞم٤مشمف ، و سمآصم٤مره ، ُمـ ـمرق ؿمتك ، وهل أقمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ، وان آٟمٙم٤مر ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ، ىم٤مل 

ْؿ َوُهْؿ فَُف ُمُُِْْروَن  شمٕم٤ممم :  ُٓ َرَؾ ًَ ِْٔف َؾ َِ ُِقا َظ َوَجَٚء إِْخَقُة ُيقُشَػ َؾَدَخ
َأْم ََلْ   وىمقًمف شمٕم٤ممم :   (3)

ْؿ َفُف ُمُُِْْرونَ  ُٓ ْؿ َؾ ِرُؾقا َرُشقََلُ ًْ . أُم٤م اًمٕمٚمؿ وم٘مد ٟمس٥م امم اهلل قمز وضمؾ وامم همػمه ، وي٘م٤مسمٚمف  (4) َي

ُِقَن  اجلٝمؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ُتْؿ َجِٚه ْٕ ُٔقُشَػ َوَأِخِٔف إِْذ َأ تُْؿ بِ ِْ ًَ ُتْؿ َمٚ َؾ ّْ
َؿَٚل َهْؾ َظِِ

وم٘م٤مسمؾ (5)

 . (6)سم٤مجلٝمؾ ظمالف اعمقـمـ آول وم٘مد ىم٤مسمؾ اعمٕمروم٦م سم٤مإلٟمٙم٤مرقمٚمٛمٝمؿ 

                                                           

هـ ، اعمٓمبٕم٦م: اقمتامد، 1423 -5ظ: طمسـ حمٛمد ُمٙمل: آهلٞم٤مت، حم٤مرضات اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمسبح٤م ي. ط (1)

 .24: 1،  ايران –، ىمؿ  اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمّم٤مدق 

م،ـمبع وٟمنم: دار 1996-1ظ: قمبد اًمب٤مىمل: حمٛمد وم١ماد : اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.ط (2)

 ُمٍم. ُم٤مدة )قمرف(. -احلدي٨م ، اًم٘م٤مهر

 .58ؾمقرة يقؾمػ : (3) 

 .69ؾمقرة اعم١مُمٜمقن :  (4)

 .89ؾمقرة يقؾمػ :  (5)

م، اعمٓمبٕم٦م: اقمتامد، اًمٜم٤مذ: ُمريمز 2446 -1ظ : ُمّمٓمٗمقي: طمسـ: اًمتح٘مٞمؼ ذم يمٚمامت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ط (6)

 .117: 8ايران. -ٟمنم آصم٤مر اًمٕمالُم٦م اعمّمٓمٗمقي. ـمٝمران
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ومٜمجد أن اًمسٜم٦م شمٕمرو٧م امم ذيمر ُمٗمردة اعمٕمروم٦م ذم جمٛمققم٤مت ادًرؾٜ دم افسْٜ افؼيٍٜ:  -2     

يمثػمة ُمـ اًمرواي٤مت، وقمغم مجٞمع آصٕمدة، عم٤م هلذه اعمٗمردة ُمـ اؾمتٕمامٍٓت قمدٍة ، وهٜم٤م ٟمقرد 

: ثالث ؿٚل رشقل اَّلل ىم٤مل: ))  ي٦م اعمٕمتؼمة قمـ ايب قمبد اهللاُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ، ومٛمٜمٝم٤م اًمروا

. (1)((أخٚؾٓـ بًدي ظذ امتل افوالفٜ بًد ادًرؾٜ، وموالت افٍتـ، وصٓقة افبىـ وافٍرج

ََمُل هـ( : ))44)توُمٜمٝم٤م ىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم  ـَ ِرَؾُتُف َو  ًْ ـِ َم ي ُل َافدِّ ِرَؾتِِف َافتَّْهِديُؼ بِفِ َأوَّ ًْ  (2)((َم

 ىم٤مل: ىم٤مل آُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر اًمب٤مىمر   وذم صحٞمح٦م زيد اًمزراد قمـ أيب قمبد اهلل اًمّم٤مدق 

)) يٚ بْل أظرف مْٚزل افنًٜٔ ظذ ؿدر روايتٓؿ ومًرؾتٓؿ، ؾ٘ن ادًرؾٜ هل هـ(: 114)ت

افدرايٜ فِروايٜ و بٚفدرايٚت فِروايٚت يًِق ادٗمـ إػ أؿل درجٚت آيَمن، إين ٕيرت دم 

ؾقجدت دم افُتٚب أن ؿّٜٔ ـؾ أمرئ وؿدره مًرؾتف ، إن اَّلل تبٚرك وتًٚػ  ـتٍٚب فًع 

. وقمـ رزيؼ ، قمـ أيب قمبد اهلل (3)َيٚشٛ افْٚس ظذ ؿدر مٚ آتٚهؿ مـ افًَقل دم دار افدٕٔٚ ((

)) ؿِٝ فف : أي إظَمل أؾوؾ بًد ادًرؾٜ ؟ ؾَٚل: مٚ مـ هـ( ىم٤مل : 148)ت اًمّم٤مدق 

.  (4)هذه افهالة، وٓ بًد ادًرؾٜ وافهالة رء يًدل افزـٚة....((رء بًد ادًرؾٜ يًدل 

إذا ؿٚم دم  : إين رأيٝ ظع بـ احلسغ  )) ؿِٝ ٕيب ظبداَّلل وقمـ أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م ىم٤مل : 

ِرُف افذي يَقم بغ  ًْ افهالة ؽنك فقٕف فقن آخر ، ؾَٚل ل : واَّلل إن ظع بـ احلسغ ـٚن َي

                                                           

، 5، ح22، ب254: 15احلر اًمٕم٤مُمكم : حمٛمد سمـ حلسـ : وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م امم حتّمٞمؾ ُمس٤مئؾ اًمنميٕم٦م (1) 

 .43864اًمٕمامل احلدي٨م واعمت٘مل اهلٜمدي : ذم يمٜمز 

 . 14: 1آُم٤مم قمكم: هن٩م اًمبالهم٦م: مجع اًمنميػ اًمريض ، ذح حمٛمد قمبده (2) 

هـ ، اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم آؾمالُمل اًمت٤مع 1379 -1، ط1اًمّمدوق : حمٛمد سمـ قمكم : ُمٕم٤م ي آظمب٤مر : (3)

 .2ح 1ب. 2:  ايران –جلامقم٦م اعمدرؾملم ، ىمؿ 

 .34، ح1. ب27: 1احلر اًمٕم٤مُمكم: اًمقؾم٤مئؾ (4) 



 

( يَقل ٓ يَبؾ اَّلل ظّال إٓ ))شًّٝ أبٚ ظبد اَّلل )ٞم٘مؾ ىم٤مل : . وقمـ احلسـ اًمّم(1)يديف((

بًّرؾٜ و ٓ مًرؾٜ إٓ بًّؾ و مـ يًّؾ دفتف ادًرؾٜ ظذ افًّؾ و مـ َل يًّؾ ؾال مًرؾٜ فف إَٕم 

)) ٓ ىم٤مل:  . وقمـ اعمٕمغم سمـ ظمٜمٞمس قمـ اًمب٤مىمر أو اًمّم٤مدق (2)اإليَمن بًوف مـ بًض((

ـِٓؿ، وإمٚم زمٕٚف، ويرد إفٔف،  وإئّٜ  يُقن افًبد مٗمْٚ حتك يًرف اَّلل، ورشقفف 

هـ(أٟمف دظمؾ اعمسجد ومقضمد ومٞمٝم٤م 183)ت . وقمـ آُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ (3)ويسِؿ فف((

)) يٚ ابٚ ظع، ًمف :   رضمال قم٤مسمدا زاهدا اؾمٛمف احلسـ سمـ قمبد اهلل ومرآه وم٠موُم٠م إًمٞمف وم٠مشم٤مه وم٘م٤مل 

إل مٚ إٔٝ ؾٔف وأرسين إٓ إٔف فٔسٝ فؽ مًرؾٜ، ؾٚضِٛ ادًرؾٜ ، ؿٚل: جًِٝ ؾداك  مٚ أحٛ

وقمـ صٗمقان سمـ حيٞمك قمـ آُم٤مم  . (4)ومٚ ادًرؾٜ ؟ ؿٚل: اذهٛ ؾتٍَف واضِٛ احلديٞ ..((

ظـ ادًرؾٜ هؾ فًِبٚد  )) شٖفٝ افرضٚ هـ( ىم٤مل: 244)ت قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م 

: ًٕؿ تىقل ظِٔٓؿ بٚدًرؾٜ وتىقل  َلؿ ؾٔٓٚ أجر؟ ؿٚل  : ٓ. ؿِٝ: ؾٔٓٚ صْع ؟ ؿٚل 

هـ( 244)ت . وقمـ اًمٗمتح يزيد اجلرضم٤م ي قمـ أيب احلسـ اًمرو٤م   (5)ظِٔٓؿ بٚفهقاب((

أفتف ادٕك ادًرؾٜ ؿٚل: آؿرار بٕٚف ٓ إفف ؽره وٓ صبٔف وٓ ٕير فف ، وإف مثبٝ .)) سىم٤مل: 

                                                           

 .4، ح1سم٤مب ومٕم٤مل اًمّمالة ب .474: 5اعمّمدر ٟمٗمسف  (1) 

هـ، شمح: ضمالل اًمديـ احلسٞمٜمل، اًمٜم٤مذ: دار 1374 -1اًمؼمىمل: امحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد: اعمح٤مؾمـ، ط(2) 

 .198: 1. ايران –اًمٙمت٥م آؾمالُمٞم٦م ، ىمؿ 

 .5، ح7. ب64: 27احلر اًمٕم٤مُمكم: اًمقؾم٤مئؾ (3) 

هـ ،شمح: طمسـ يمقضمف سم٤مهمل ، اعمٓمبٕم٦م: آمحدي، 1444-1اًمّمٗم٤مر: حمٛمد سمـ احلسـ: سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ط (4)

 .275.  ايران –اًمٜم٤مذ : إقمٚمٛمل ، ـمٝمران 

هـ ، شمح : قمكم أيمؼم 1444 -2احلرا ي: احلسـ سمـ قمكم سمـ احلسلم : حتػ اًمٕم٘مقل قمـ آل اًمرؾمقل، ط (5)

 .445.ايران –جلامقم٦م اعمدرؾملم ، ىمؿ  اًمٖمٗم٤مري ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اًمت٤مسمٕم٦م



 | 11 

.وهمػمه٤م ُمـ آطم٤مدي٨م اًمٙمثػمة اًمتل ورد (1)رء((ؿديؿ مقجقد ؽر ؾَٔد وإف فٔس ـّثِف 

 ومٞمٝم٤م ذيمر اعمٕمروم٦م .

وسمٕمد هذا اًمٕمرض عم٤مدة )اعمٕمروم٦م( ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م خيرج اًمب٤مطم٨م        

 سمٜمتٞمجتلم:

إّن اًم٘مرآَن مل يٜمس٥ْم اعمٕمروم٦َم ذم أي ُمـ اعمقارد امم اهللِ قمز وضمؾ، وإٟمام شمٕمٚم٘م٧م  آوػ:       

وم٘مط ، أُم٤م اعمٕمروم٦م ذم اًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م مل شم٘متٍم قمغم آٟمس٤من وطمس٥م ، سمؾ ٟمسب٧م امم اهلل  سم٤مإلٟمس٤من

قمز وضمؾ ، وُاظمتُٚمَِػ ذم هذا آـمالق ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ اضم٤مزه وُمٜمٝمؿ ُمـ ُمٜمٕمف. واعمجٞمزون اظمتٚمٗمقا، 

هـ( امم: ان ٟمسب٦م اعمٕمروم٦م هل رضب ُمـ اعمج٤مز وًمٞمس 395ومذه٥م أسمق هالل اًمٕمسٙمري)ت

 -ؾمبح٤مٟمف  -أـمٚمؼ اعمٕمروم٦م قمٚمٞمف  -آُم٤مم قمكم سمـ احلسلم -شمٕم٤ممم، ىم٤مل: )وم٢مٟمف طم٘مٞم٘م٦م ذم طمؼ اهلل 

هـ( اـمالىمٝم٤م قمغم اهلل قمزو ضمؾ 774، وأضم٤مز اًمٗمٞمقُمل )ت(2)ويٛمٙمـ أن يراد هب٤م اًمٕمٚمؿ هٜم٤م دمّقزا(

٤َم َأطَمُد اًْمِٕمْٚمَٛملْمِ َواًْمٗمَ  هَنَّ
ِٕ ْرُق سَمْٞمٜمَُٝماَم اْصٓماَِلطِملٌّ سم٘مقًمف : ) َوُأـْمٚمَِ٘م٧ْم اعمَْْٕمِروَم٦ُم قَمغَم اهللَِّ شَمَٕم٤ممَم 

ِ٘مِٝماَم( ظْمتاَِلِف شَمَٕمٚمُّ امم ضمقازه سم٘مقًمف : )و ىمد ورد ذم يمالم  (4)هـ(1458، وذه٥م اًمٓمرحيل )ت(3)ِٓ

. وأهن٤م مل (5)إـمالق اعمٕمروم٦م قمٚمٞمف شمٕم٤ممم، و سمف سمٓمالن ىمقل زاقمٛمل قمدم صح٦م ذًمؽ( قمكم 

اهن٤م ادراك اًمٌمء وآـمالع قمٚمٞمف، خترج قمـ اصؾ ووٕمٝم٤م ذم اًمٚمٖم٦م، ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، أي 

                                                           

شمح: قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري، ُمٓمبٕم٦م: طمٞمدري، ٟمنم: دار هـ ، 1444 -5اًمٙمٚمٞمٜمل: حمٛمد سمـ يٕم٘مقب: اًمٙم٤مذم، ط(1) 

 .86: 1 .ايران –اًمٙمت٥م آؾمالُمٞم٦م، ـمٝمران 

 .544اسمق هالل : اًمٗمروق :(2) 

 .427: 2اًمٗمٞمقُمل : اعمّمب٤مح اعمٜمػم(3) 

هق ومخر اًمديـ سمـ حمٛمد قمكم سمـ امحد سمـ قمكم سمـ امحد سمـ ـمريح، اًمٜمجٗمل. وم٘مٞمف، اصقزم، حمدث، ُم١مرخ،  (4)

 .55: 8ًمٖمقي، ُمٗمن، ادي٥م. وًمد سم٤مًمٜمجػ، وشمقذم سم٤مًمرُم٤مطمٞم٦م. ًمف ُمّمٜمٗم٤مت يمثػمة. ظ: يمح٤مًم٦م: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم

 .163: 3اًمٓمرحيل: جمٛمع اًمبحريـ (5) 



 

واًمٕمٚمؿ سمخّمقصٞم٤مشمف ، و سمآصم٤مره، ُمـ ـمرق ؿمتك، وهل أقمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ، وان آٟمٙم٤مر ي٘م٤مسمٚمٝم٤م، 

ظمالوم٤م ًمٚمٕمٚمؿ وم٘مد ٟمس٥م امم اهلل قمز وضمؾ وامم همػمه، وي٘م٤مسمٚمف اجلٝمؾ ، وُمٜمف يتبلم ان ًمٗمظ 

ٝم٤م ُم٤م هق أقمغم اعمراشم٥م )اعمٕمروم٦م( ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٗمٝمقم ُمَِمَٙمؽ ًمف اؾمتٕمامٓت قمديدة، ومٛمٜم

، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق أدٟمك ُمـ ذًمؽ يم٤مًم٘م٤مئؿ قمغم اًمدًمٞمؾ ،   اعمتٛمثؾ ذم اـمالىمٝم٤م قمغم قمٚمؿ اًمٜمبٞملم

 أو ىم٤مئؿ قمغم شمدسمر إصمر ، أو ىم٤مئؿ قمغم احلس، أو قمغم احلدس. 

إّن اعمٕمروم٦م ُمقزقم٦م قمغم خمتٚمػ اعمستقي٤مت، ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق قمغم اعمستقى اًمٕم٘مدي، وُمٜمٝم٤م  افثٕٜٚٔ:       

ُم٤م هق قمغم اعمستقى آظمالىمل، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق قمغم اعمستقى اًمٕمٛمكم، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق قمغم ؾمبٞمؾ 

اًمقصقل امم آطمٙم٤مم، يم٤مًمٕمٚمقم أًمٞم٦م يمٕمٚمؿ إصقل واًمدراي٦م واًمرواي٦م وهمػمه٤م، وُمـ هذا 

دائرة اًمتل شمِمٖمٚمٝم٤م اعمٕمروم٦م ذم اعمٗمٝمقم آؾمالُمل. ومتٜمقع إـمالىم٤مت اعمٕمروم٦م ذم يتبلم ؾمٕم٦م ويمؼم اًم

اًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م شمبلم اهن٤م يم٤مٟم٧م شم١مؾمس هلذه اعمٗمردة، وان هذا آؾمتٕمامل ُم٘مّمقد، ومٚمؿ ي٠مِت ُمـ 

، ومراغ، سمؾ يم٤مٟم٧م شمبلم ُمراشمبٝم٤م قمؼم اًم٘مرائـ، وآو٤موم٦م عم٤م شمتٕمٚمؼ سمف يمام ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل

ُمـ ظمالل قمرض هذه اعمٗمردة ذم اًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م، وضِمَد شمٕمدد صقره٤م  . ًمٙمـوآئٛم٦م 

وادواره٤م وُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م، همػم ان اًمٖم٤مًم٥م ذم اؾمتٕمامهل٤م اهن٤م شمٓمٚمؼ قمغم ُمٕمروم٦م اهلل وُمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة 

 . وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م، وٟمجد ُمـ سمٕمض اًمرواي٤مت ان اعمٕمروم٦م أريد هب٤م مجٚم٦م أُمقر اًمديـ يمام شم٘مدم

اؾم٦م اعمٕمٜمك اعمتب٤مدر واعمٕمروف اًمذي يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمقر واعمس٤مئؾ اًمب٤مطم٨م حي٤مول دروان        

اًمٕم٘مدي٦م ، إذ اٟمف ٓ يريد ُمٕم٤مٟمك اعمٕمروم٦م اعمت٘مدُم٦م مجٞمٕم٤م ، وٓ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي وإن يم٤من يدرس 

وٛمٜم٤م ذم وضمقب ُمٕمروم٦م اهلل قمز وضمؾ وسمٕمض آُمقر اًمٕم٘مدي٦م ، وم٤معمٕمروم٦م هل جمٛمقع اعمس٤مئؾ 

ُمٜمٝم٤م ، اًمتل هل٤م شمقصٞمػ وم٘مٝمل ُمـ ىمبؾ اًمِم٤مرع ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مدي٦م وإصقل اخلٛمس٦م وُم٤م يتٗمرع 

 اإلًمزاُم٤مت . 
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وُم٤م يٕمزز ُم٤م ذه٥م اًمٞمف اًمبح٨م ان هٜم٤مك يمثػم ُمـ اعم١مًمٗم٤مت وؾمٛم٧م هبذا آؾمؿ )اعمٕمروم٦م( ،     

واهن٤م شمٜم٤موًم٧م اعمس٤مئؾ اًمٙمالُمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م آصمب٤مت واًمرد ، وًمٞمس ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، يمٙمت٤مب 

 ًمٓم٤مق، )اعمٕمروم٦م( ٕيب ضمٕمٗمر ُم١مُمـ ا

. ويمت٤مب )اعمٕمروم٦م( ٕيب حمٛمد (1)هـ(199حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمٜمٕمامن اسمـ أيب ـمريٗم٦م اًمبجكم )ت

هـ( اًمراوي قمـ آُم٤مم اًمّم٤مدق 119ؿمٞمخ ُمتٙمٚمٛمل اًمِمٞمٕم٦م هِم٤مم سمـ احلٙمؿ اًمٙمقذم )ت

. و)يمت٤مب اعمٕمروم٦م( ٕيب ضمٕمٗمر اًمٞم٘مٓمٞمٜمل حمٛمد سمـ قمٞمسك سمـ قمبٞمد سمـ (2)واًمٙم٤مفمؿ

 وأُمػم اعم١مُمٜملم واحلسـ واحلسلم ويمت٤مب )اعمٕمروم٦م( ذم ومْمؾ اًمٜمبل،  (3)هـ(368ي٘مٓملم)ت

  ًمٚمِمٞمخ اًمّمدوق أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ ُمقؾمك سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل ،

. ويمت٤مب )شم٘مري٥م اعمٕم٤مرف( ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ًمٚمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ أسمك اًمّمالح اسمـ  (4)هـ(381)ت

. ويمت٤مب )قمج٤مًم٦م  (5)واًمنميػ اعمرشم٣م هـ( شمٚمٛمٞمذ اًمِمٞمخ اًمٓمقد447ٟمجؿ اًمديـ احلٚمبك)ت

اعمٕمروم٦م( ذم اصقل اًمديـ شم٠مًمٞمػ: اًمِمٞمخ آُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ هب٦م اهلل اًمراوٟمدي ، ُمـ 

. وممـ ذيمر هذا اعمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مسيـ اًمسٞمد حمٛمد اًمِمػمازي  (6)أقمالم اًم٘مرن اًمس٤مدس اهلجري

                                                           

: 21سمال، دار آوقاء، سمػموت ، ًمبٜم٤من  -2 شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمٞمٕم٦م: طاًمٓمٝمرا ي: آهم٤م سمزرك: اًمذريٕم٦م اممظ: (1) 

245. 

 .245: 21ظ: اًمٓمٝمرا ي : آهم٤م سمزرك . اًمذريٕم٦م امم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمٞمٕم٦م  (2)

 .245: 21اعمّمدر ٟمٗمسف (3) 

 .245: 21اعمّمدر ٟمٗمسف  (4)

.  ايران –ىمؿ  هـ ،1417 -1ظ: احلٚمبل: شم٘مل اًمديـ سمـ ٟمجؿ: شم٘مري٥م اعمٕم٤مرف، شمح : وم٤مرس شمؼميزي٤من .ط (5)

47. 

هـ ، اعمٓمبٕم٦م 1417 -1ظ: اًمراوٟمدي : حمٛمد ؾمٕمٞمد : قمج٤مًم٦م اعمٕمروم٦م .شمح: حمٛمد رو٤م احلسٞمٜمل اجلالل . ط(6) 

 . 1. ايران –( ٓطمٞم٤مء اًمؽماث . ىمؿ : ؾمت٤مرة ، اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م )



 

سم٘مقًمف: )ويٕمٜمقن سم٤معمٕمروم٦م : اًمٕم٘مٞمدة ، واًمِمٞمخ قمبد اهل٤مدي اًمٗمْمكم  (1)ذم يمت٤مسمف )اًمٗم٘مف اًمٕم٘م٤مئد(

 . (2)...وٓن اًمٕمٛمؾ سمٓمبٞمٕمتف ي٘مقم قمغم اعمٕمروم٦م ؾمٛمٞم٧م ُمٗم٤مهٞمؿ واطمٙم٤مم اعمٕمروم٦م سم٠مصقل اًمديـ(

: هل آُمقر اًمٕم٘مدي٦م ، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م أُمٝم٤مت إصقل أم يم٤مٟم٧م ُمـ ؾًّْك ادًرؾٜ ادْنقدة       

شمقطمٞمد ، وقمدل وٟمبقة ، واُم٤مُم٦م ومروقمٝم٤م ، وم٤معمٕمروم٦م شمِمٛمؾ ُم٤م يدور قمٚمٞمف اًمبح٨م اًمٕم٘مدي ُمـ 

وُمٕم٤مد ، واعمٞمزان واًمٍماط واجلٜم٦م واًمٜم٤مر وهمػمه٤م ، ًمٙمـ ٓ يمام يبحثف ارسم٤مب قمٚمؿ اًمٙمالم ، واٟمام 

يبح٨م سمجٜمب٦م وم٘مٝمٞم٦م ظمالوم٤م عم٤م اقمت٤مده اصح٤مب قمٚمؿ اًمٙمالم ُمـ اًمبح٨م ذم اصمب٤مت اًمرسمقسمٞم٦م ، 

 اعمٓم٤مًم٥م آشمٞم٦م .واًمٜمبقة وهمػمه٤م ، ّٕن وم٘مف اعمٕمروم٦م ُمت٠مظمر رشمب٦م يمام يتبلم ذم 

 ادىِٛ افثٚفٞ: تًريػ ؾَف ادًرؾٜ:

 -اًمٗم٘مف واعمٕمروم٦م  -سمٕمد أن اـمٚمٕمٜم٤م قمغم ُمٕمٜمك ضمزئل اعمريم٥م آو٤مذم   تًريػ ؾَف ادًرؾٜ :      

          قمـ يمقٟمف ضمزءا ُمـ ٓ خيرجذم اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح ٟمستٓمٞمع أن ٟم٘مقل إّن وم٘مف اعمٕمروم٦م اعمٜمِمقد 

) اًمٗم٘مف اًمٕم٤مم(، وًمٙمٜمف وم٘مف ًمف ظمّمقصٞمتف وُمقوققمف وُمِمٙمالشمف اعمتٛمٞمزة، وان مل يٓمرح سمٕمٜمقان 

يٛمٞمزه ًمدى اًمٗم٘مٝم٤مء اًمس٤مسم٘ملم إّٓ اٟمف طم٤مرٌض ذم ُمتٜم٤مصمر يمٚمامهتؿ. وم٤مذا يم٤من قمٜمدٟم٤م ذم اًمنميٕم٦م ُم٤م 

يٛمٙمـ أن ٟمسٛمٞمف سمـ )وم٘مف اًمٓم٥م( اعمتٕمٚمؼ سم٤معمرض، وقمالج إُمراض، واعمِمٙمالت اخل٤مص٦م 

سمـ ) وم٘مف آىمتّم٤مد( وهق اعمتٕمٚمؼ سمِم١مون  وشمٓمقره وُمستجداشمف . ويم٤من قمٜمدٟم٤م ُم٤م يسٛمكسم٤مًمٓم٥م 

سمـ ) وم٘مف  اعم٤مل وآىمتّم٤مد واًمزيم٤مة واعمٕم٤مُمالت واعمّم٤مرف وهمػمه٤م .  ويمذًمؽ قمٜمدٟم٤م ُم٤م يسٛمك

    اًمسٞم٤مؾم٦م( وهق ُم٤م يتٕمٚمؼ سمبٜم٤مء اًمدوًم٦م اعمسٚمٛم٦م وُم١مؾمس٤مهت٤م وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م، ومٚمامذا ٓ يٙمقن قمٜمدٟم٤م

                                                           

 –، سمػموت آقمٔمؿم، ـمبع:ُمريمز اًمرؾمقل 2444-1اًمِمػمازي: حمٛمد احلسٞمٜمل: اًمٗم٘مف اًمٕم٘م٤مئد،ط (1)

 .167:ًمبٜم٤من

هـ، ـمبع وٟمنم: دار اًمتٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، 1448 -1اًمٗمْمكم: قمبد اهل٤مدي: ظمالص٦م قمٚمؿ اًمٙمالم، ط (2)

 .11ؾمقري٤م:
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عمٕمروم٦م( اًمذي هيتؿ سمٕمالج ُمِمٙمالهت٤م وآضم٤مسم٦م قمـ اًمتس٤مؤٓت اًمتل شمتٕمٚمؼ هب٤م، وسمٞم٤من )وم٘مف ا

اعمقىمػ اًمنمقمل ُمٜمٝم٤م. وان يم٤مٟم٧م يمؾ هذه آٟمقاع ُمـ اًمٗم٘مف هل٤م ضمذور ذم وم٘مٝمٜم٤م آؾمالُمل ، 

وًمٙمٜمٝم٤م همػم ُمٜمٔمٛم٦م ، أو جمٛمٚم٦م همػم ُمٗمّمٚم٦م ، أو ٟم٤مىمّم٦م همػم يم٤مُمٚم٦م ، أو ُمٜم٤مؾمب٦م ًمٕمٍمه٤م وسمٞمئتٝم٤م ، 

بٞمٕم٦م اًمٗم٘مف، و ٓ يتّمقر ُمـ وم٘مف أن يٕم٤مًم٩م ىمْم٤مي٤م قمٍم مل شمٜمِم٠م قمٜمده أو مل خيٓمر سمب٤مل ٕن هذه ـم

  أهٚمف طمدوصمٝم٤م.

وم٤معمٕمروم٦م اًمتل هل ُمقوقع هذا اًمٗم٘مف هل ُمس٤مئؾ آقمت٘م٤مد اًمتل هل٤م شمقصٞمػ وم٘مٝمل، سمام ومٞمٝم٤م        

و ُمـ اًمزاُم٤مت وواضمب٤مت ُمٓمٚمقسم٦م ُمـ اعمٙمٚمػ ٕن ُمتٕمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ ٓ خيٚمق ان يٙمقن قمٚمام أ

قمٛمال أو أظمالىم٤م ، وهذا اًمبح٨م ُمٜمّم٥م قمغم اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ويٛمٙمـ صٞم٤مهم٦م شمٕمريػ ًمٗم٘مف 

ؾَف ادًرؾٜ(: اعمٕمروم٦م ُمـ ظمالل شمتبع اؾمتٕمامهل٤م ذم ُمستقي٤مت اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، وهق أن اعمراد سمـ )

هق مٚ يبحٞ ؾٔف ظـ إحُٚم افؼظٜٔ فُؾ مٚ يتًِؼ بٖمقر افًَٔدة مـ افتقحٔد وافًدل 

أو هق جمّقظٜ افدراشٚت افؼظٜٔ ادستْدة فألدفٜ آصقفٜٔ  وآمٚمٜ وادًٚد . وافْبقة

 آشٚشٜٔ أو آجتٓٚديٜ افتل تًْك بٚدًٚرف آَلٜٔ و أحُٚمٓٚ .

وقمغم هذا وم٤من هم٤مي٦م هذا اًمٗم٘مف اسمراز اًمتٙم٤مًمٞمػ وادًمتٝم٤م ذم اعمستقى اًمٕم٘مدي ، ومٛمقوقع وم٘مف        

٘م٦م سم٘مْم٤مي٤م اعمٕمت٘مد ، وأٟمف يٖم٤مير قمٚمؿ اًمٙمالم أو أصقل اًمديـ ذم اعمٕمروم٦م أذا هق اًمتٙم٤مًمٞمػ اعمتٕمٚم

اعمٜمٝم٩م ، وذم اًمدًمٞمؾ ، وذم ـمرق آؾمتٜمب٤مط ، إذ إن آظمػم يمام ؾمٞم٠ميت هيدف امم اصمب٤مت اًمٕم٘م٤مئد 

 سم٤ميراد احلج٩م ، واًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م ، إذ هم٤ميتف دوم٤مقمٞم٦م شمٜمقيري٦م ، حتٛمؾ آٟمس٤من قمغم شم٘مقي٦م ايامٟمف.

 َف ادًرؾٜ: ادىِٛ افرابع: خهٚئص ؾ

 ان هذا اًمٗم٘مف ٓ حي٘مؼ ُمبتٖم٤مه ، وأهداومف، طمتك يراقمل جمٛمققم٦م ُمـ اخلّم٤مئص شمتٛمثؾ سمام ي٠ميت :



 

إٟمف ي٘مقم قمغم ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف إؾم٤مس طم٤مًمف طم٤مل أي ُمس٠مًم٦م ذم اًمٗم٘مف ، ومٝمق يستٛمد أدًمتف ُمـ  -1

طم٤مل وم٘مد  اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وآمج٤مع واًمٕم٘مؾ. يمام اذا اؾمتقضم٥م إُمر وم٤مٟمف حيدد ًمف وفمٞمٗم٦م ذقمٞم٦م

 اًمدًمٞمؾ. وهذا يتْمح ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص أُمرة سمٛمٕمت٘مد ، أو شمبٜمل ومٙمرة أو ىمْمٞم٦م أو همػمه٤م .

إّن هذا اًمٗم٘مف ٓ يتج٤موز اًمؽماث آؾمالُمل اًمٗم٘مٝمل ، عم٤م ًمف ُمـ شمريم٦م ه٤مئٚم٦م أٟمتجتٝم٤م قم٘مقل  -2

ضمب٤مرة ظمالل أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤م ، ومٝمق يٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمؽماث ًمرؤي٦م ُمٕم٤مسة عمقىمػ اًمنميٕم٦م ُمـ 

اعمٕمروم٦م )اًمٕم٘م٤مئد( اًمتل هم٤مب قمٜمٝم٤م اًمبح٨م اًمٗم٘مٝمل ، واًمت٠مؾمٞمس ًمٕمٚمؿ دوم٤مقمل ود ُمـ حي٤مول 

إصم٤مرة آؿمٙم٤مًمٞم٤مت ، ُمبتٕمدا قمـ اًمٗمرد داظمؾ اعمٜمٔمقُم٦م آؾمالُمٞم٦م ، طمتك سم٤مت قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة أو 

أصقل اًمديـ قمٚمام ٟمٔمري٤م دمريدي٤م سمٕمٞمدا قمـ اًمقاىمع مهف ـمرح ٟمٔمري٤مت إلصمب٤مت اهلل ًمٚمٛمٕم٤مٟمد شم٤مريم٤م 

 اعمسٚمؿ ًم٘مٛم٦م ؾم٤مئٖم٦م ًمٚمتٞم٤مرات اعمٜمحروم٦م.اًمٗمرد 

إّن وم٘مف اعمٕمروم٦م ٟم٤مسمع ُمـ روح آؾمالم اًمذي يتّمدى ًمٙمؾ ُم٤م يقاضمف طمٞم٤مة آٟمس٤من،  -3

وسم٤مقمتب٤مره ُمٕم٤مجل٤م عم٤م يتٕمرض ًمف اعمجتٛمع ُمـ أُمراض اًمتخٚمػ ، واجلٝمؾ. ومٙمٞمػ خيٚمق أو هيٛمؾ 

 اهؿ ىمْمٞم٦م وهل ىمْمٞم٦م آًمزاُم٤مت ذم ضم٤مٟم٥م اعمٕمت٘مد .

ُمـ احلٗم٤مظ قمغم روح اًمنمع، إذ يقازن سملم اًمٜمٔمر امم ٟمّمقص اًمنمع اجلزئٞم٦م ، إّٟمف يٜمٓمٚمؼ  -4

 وُم٘م٤مصده اًمٙمٚمٞم٦م ومال يٖمٗمؾ ٟم٤مطمٞم٦م حلس٤مب ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى.

 يراقمل اعمٕم٤مدًم٦م اًمّمٕمب٦م : احلٗم٤مظ قمغم اًمثقاسم٧م اُم٤مم اًمثقرة اجلب٤مرة ُمـ اًمتٓمقر واعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م. -5

  افٍرق بغ أصقل افديـ وؾَف ادًرؾٜ:ادىِٛ اخلٚمس: 

اعمٗمروض أن ي٘متٍم قمٚمؿ اًمٙمالم قمغم قمرض اعمٗم٤مهٞمؿ آقمت٘م٤مدي٦م اًمتل جي٥م قمغم اعمسٚمؿ ان      

ي١مُمـ هب٤م، ًمٙمـ اعمالطمظ ان اًمٕمٚمامء سمحثقا ذم قمٚمؿ اًمٙمالم قمـ اًمقضمقد واعم٤مهٞم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م ، 

وسمحثقا قمـ اجلقهر واًمٕمرض ، واجلزء اًمذي ٓ يتجزأ واحلريم٦م واًمسٙمقن واًمٙمٛمقن واًمٓمٗمرة 

وآًمقان واًمٓمٕمقم واًمروائح ، وسمحثقا قمـ اًمدًمٞمؾ واىمس٤مُمف وذائٓمف، وقمـ اًمٕمٚمؿ  واًمتداظمؾ
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اًمرضوري واًمٙمسبل، وهمػم ذًمؽ مم٤م ضمٕمٚمف قمٚمام ًمٚمخ٤مص٦م ُمع اٟمف قمٚمؿ جلٛمٞمع اًمٜم٤مس قمٚمامء 

وهمػمهؿ، ُمتٜم٤مؾملم إهداف إؾم٤مس وراء دراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة اًمتل ذم إصؾ سمٞم٤من ُم٤م جي٥م قمغم 

 ًٓمزاُم٤مت اًمتل دم٥م قمغم اًمٗمرد اعمسٚمؿ.اعمٙمٚمػ آقمت٘م٤مد سمف وافمٝم٤مر ا

ز قمٚمُؿ اًمٙمالم او         ومٛمـ هٜم٤م ضم٤مءت احل٤مضم٦م امم اجي٤مد وم٘مف خيتص سمٛمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة، ومبٕمد أن ريمَّ

اًمٕم٘مٞمدة ذم اذه٤من اعمِمتٖمٚملم سمٛمب٤مطمثف اعمٕمرووم٦م ، اىمتْم٧م اًمرضورة سم٢مجي٤مد ُم٤م يِمٖمؾ هذا اًمٗمراغ سمام 

ر آؿمؽماك أو اًمؽمادف سملم وم٘مف اعمٕمروم٦م ، وقمٚمؿ ٟمّمٓمٚمح قمٚمٞمف )وم٘مف اعمٕمروم٦م(. ومٛمـ اخلٓم٠م شمّمق

اًمٙمالم أو اصقل اًمديـ ، إذ اعمتتبع ًمتٕم٤مريػ اًمٕمٚمامء ذم حتديد ُمٗمٝمقم قمٚمؿ اًمٙمالم وُمقوققمف، 

ووم٤مئدشمف ، وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سمام حي٤مول اًمبح٨م شم٘مديٛمف ُمـ وم٘مف اعمٕمروم٦م ، جيد اًمٗم٤مرق واوح٤م ضمٚمٞم٤ًم دون 

أىمقال اًمٕمٚمامء ذم شمٕمريػ قمٚمؿ اًمٙمالم ، وُمقوققمف قمٜم٤مء أو ـمقل شم٠مُمؾ، وقمٚمٞمف ٓ سمّد ُمـ شمتبع 

ووم٤مئدشمف يمل يتجغم اًمٗم٤مرق سملم أصقل اًمديـ وسملم وم٘مف اعمٕمروم٦م . وًمٚمقىمقف قمغم هذا اًمٗم٤مرق ومال 

 سمد ُمـ ُمالطمٔم٦م اًمتٕمريػ واعمقوقع واًمٗم٤مئدة ، وهذا يٙمقن وٛمـ ُمستقي٤مت وهل :

ـ ظمالل ُمراضمٕم٦م اعم١مًمٗم٤مت وهق اًمٜم٤مفمر امم اًمتٕمريػ، إذ اعمالطمظ ُم ادستقى آول :      

اًمٙمالُمٞم٦م قمغم اظمتالومٝم٤م أن قمٚمامء اًمٙمالم ىمٍموا شمٕمريػ قمٚمؿ اًمٙمالم قمغم اظمتالومٝمؿ ذم اًمتٕمبػم 

قمغم أطمد أُمريـ، ويٛمٙمـ ُمـ ظمالل هذه اًمتٕم٤مريػ اًمقىمقف قمغم ادم٤مهلم رئٞمسٞملم ذم هذا 

 اعمج٤مل مه٤م :

وإجيل  (1)هـ(339تواسمرز ُمـ ُمثٚمف، اعمٕمٚمؿ اًمث٤م ي اًمٗم٤مرايب ) آجتٚه آول:     

وؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ ايب مجٝمقر  (2)هـ(848، واسمـ ظمٚمدون )ت (1)هـ(756)ت

                                                           

هق أسمق ٟمٍم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ـمرظم٤من سمـ أوزًمغ اًمٗم٤مرايب ، وًمد ذم وم٤مراب، شمريمل آصؾ ، يٕمرف سم٤معمٕمٚمؿ  (1)

اًمث٤م ي ، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ذم اعمٜمٓمؼ واعمقؾمٞم٘مك وهمػممه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم، وهق أيمؼم ومالؾمٗم٦م اعمسٚمٛملم، ومل يٙمـ 

 .24: 7ومٞمٝمؿ ُمـ سمٚمغ رشمبتف ذم ومٜمقٟمف . ظ: اًمزريمكم : آقمالم 



 

، يمام هق احل٤مل ذم  بٕٚف ظِؿ آل ؾَط.إذ قمرومقه:  (4)، واًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري(3)هـ(884آطمس٤مئل)ت

 قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ، وقمٚمؿ اًمٜمحق، سمٛمٕمٜمك أن اًمٖم٤مي٦م ُمٜمف اًمدوم٤مع قمـ اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة. 

وقمغم هذا آؾم٤مس وم٤من اًمٖم٤مي٦م ُمـ هذا اًمٕمٚمؿ ًمٞمس حتّمٞمؾ اعمٕمروم٦م، واٟمام اًمدوم٤مع قمـ جمٛمؾ      

 اعمٕم٤مرف اعمست٘م٤مة ُمـ اًمقطمل اإلهلل وإصمب٤مهت٤م واًمؼمهٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م. 

                                                                                                                                                    

د اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ قمبد اًمٖمٗم٤مر اًم٘م٤ميض قمْمد اًمديـ إجيل وًمد سمـ )اي٩م( ُمـ ٟمقاطمل ؿمػماز سمٕمد هق قمب (1)

اًمسبٕمامئ٦م وأظمذ قمـ ُمِم٤مئخ قمٍمه وٓزم اًمِمٞمخ زيـ اًمديـ اهلٜمٙمل شمٚمٛمٞمذ اًمبٞمْم٤موي وهمػمه ويم٤مٟم٧م أيمثر 

٤مئاًم سم٤مٕصقل واعمٕم٤م ي واًمٕمرسمٞم٦م اىم٤مُمتف سم٤مًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م صمؿ وزم ذم أي٤مم أيب ؾمٕمٞمد ىمْم٤مء اعمامًمؽ ويم٤من إُم٤مُم٤ًم ذم اعمٕم٘مقل ىم

: 5ُمِم٤مريم٤ًم ذم اًمٗمٜمقن وًمف ذح اعمختٍم واعمقاىمػ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم وهمػم ذًمؽ .ظ: يمح٤مًم٦م : ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 

119. 

هق قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمدون أسمق زيد ومم اًمديـ احلرضُمك إؿمبٞمغم اًمٗمٚمٞمسقف اعم١مرخ  (2)

يقان اعمبتدأ واخلؼم رم شم٤مريخ اًمٕمرب واًمٕمجؿ واًمؼمسمر(. ظ: اًم٘مٛمل: اًمٙمٜمك اًمٕم٤ممل اؿمتٝمر سمٙمت٤مسمف: )اًمٕمؼم ود

 .277: 1وآًم٘م٤مب 

هق حمٛمد سمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أيب مجٝمقر آطمس٤مئل: يم٤من قم٤معم٤م ، وم٤موال، راوي٦م، ًمف يمت٥م، ُمٜمٝم٤م: يمت٤مب (3) 

ذح اًمب٤مب احل٤مدي قمنم، همقازم اًممزم، يمت٤مب آطم٤مدي٨م اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمغم ُمذه٥م آُم٤مُمٞم٦م، يمت٤مب ُمٕملم اعمٕملم، 

يمت٤مب زاد اعمس٤مومريـ ذم أصقل اًمديـ. ُمـ أقمالم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجري، ظ: اخلقئل: ُمٕمجؿ رضم٤مل 

 .318: 17احلدي٨م

هق ُمرشم٣م حمٛمد طمسلم اعمٓمٝمري، وًمد ذم ىمري٦م ومريامن ذم ُمِمٝمد، ودرس ومٞمٝم٤م، واٟمت٘مؾ امم ىمؿ، ومدرس (4) 

ـمٝمران واٟمِم٤مء هٜم٤مك طمقزة ومدّرس ومٞمٝم٤م اًمٗمٚمسٗم٦م. ودرس ذم  ًمدى ايم٤مسمر اًمٕمٚمامء، دّرس ذم احلقزة، ه٤مضمر امم

ضم٤مُمٕم٦م ـمٝمران ذم يمٚمٞم٦م آهلٞم٤مت واعمٕم٤مرف آؾمالُمٞم٦م، وؿمٖمؾ ُمٜمّم٥م رئٞمس ىمسؿ اًمٗمٚمسٗم٦م. يم٤من ُمـ اىمٓم٤مب 

م، ُمـ آصم٤مره: اؾمب٤مب اعمٞمؾ ٟمحق اعم٤مدي٦م ذم 1979/ 5/2اًمثقرة آيراٟمٞم٦م، اهمتٞمؾ سمٕمٞمد اٟمتّم٤مر اًمثقرة ذم ـمٝمران

واًم٘مٞم٤مدة رم آؾمالم، ٟمٔم٤مم طم٘مقق اعمرأة ذم آؾمالم، احلج٤مب، اًمٕمدل آهلل. ظ: احلسٞمٜمل:  ايران، آدارة

 .816: 2أمحد: شمراضمؿ اًمرضم٤مل
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هـ( ي٘مقل : )صٜم٤مقم٦م اًمٙمالم ُمٚمٙم٦م ي٘متدر هب٤م آٟمس٤من قمغم ٟمٍمة أراء 339وم٤مًمٗم٤مرايب)ت      

 .   (1)٤م واوٕمق اعمٚم٦م وشمزيٞمػ يمؾ ُم٤م ظم٤مًمػ ُمـ آىمقال(وإومٕم٤مل اعمحدودة اًمتل سح هب

هـ( سم٘مقًمف : )واًمٙمالم قمٚمؿ ي٘متدر ُمٕمف قمغم إصمب٤مت اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م 756وقمرومف إجيل )ت     

 . (2)سم٢ميراد احلج٩م ودومع اًمِمبف(

هـ( ومٞم٘مقل ذم شمٕمريػ قمٚمؿ اًمٙمالم  ذم ُم٘مدُمتف إّن : )قمٚمؿ اًمٙمالم 848اُم٤م اسمـ ظمٚمدون )ت      

يتْمٛمـ احلج٤مج قمـ اًمٕم٘م٤مئد اإليامٟمٞم٦م سم٤مٕدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمرد قمغم اعمبتدقم٦م اعمٜمحروملم ذم  هق قمٚمؿ

، وشمٕمريػ اسمـ ظمٚمدون شمْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمدوم٤مع  (3)آقمت٘م٤مدات قمـ ُمذاه٥م اًمسٚمػ وأهؾ اًمسٜم٦م(

قمـ اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م، وإن يم٤من شم٘مٞمٞمده سم٠مٟمف قمغم ُمذه٥م اًمسٚمػ وأهؾ اًمسٜم٦م، ٕن هذا إُمر 

 (4)خ٤مًمػ ذم يمثػم ُمـ إصقل اًمديٜمٞم٦م واعمذهبٞم٦م. وقمرومف اًم٘مٜمقضململ يتؿ ًمقضمقد اعم

هـ(: )هق قمٚمؿ ي٘متدر ُمٕمف قمغم إصمب٤مت اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م سم٢ميراد احلج٩م قمٚمٞمٝم٤م ودومع 1347)ت

                                                           

 ُمٙمتب٦م: ـمبع،  أُملم قمثامن. د حت٘مٞمؼ،  م1986 – 3اًمٗم٤مرايب: أسمق ٟمٍم حمٛمد سمـ حمٛمد: اطمّم٤مء اًمٕمٚمقم .ط (1)

 .131:  اعمٍمي٦م آٟمجٚمق

م ، حت٘مٞمؼ : د. قمبد اًمرمحـ 1997 -1اإلجيل : قمْمد اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد : ذح اعمقاىمػ ،ط(2) 

 31: 1.  سمػموت –قمٛمػمة ، اًمٜم٤مذ : دار اجلٞمؾ 

: 1سمػموت –اًمٜم٤مذ: دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  -4اسمـ ظمٚمدون: قمبد اًمرمحـ: شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ط ظ:(3) 

458. 

هـ ، وٟمِم٠م 1248سمـ قمكم اسمـ ًمٓمػ اهلل احلسٞمٜمل اًمبخ٤مري اًم٘مٜمقضمل، وًمد هق حمٛمد صديؼ ظم٤من سمـ طمسـ  (4)

ذم ىمٜمقج سم٤مهلٜمد، وشمٕمٚمؿ ذم دهلل. ؾم٤مومر إمم هبقپ٤مل ـمٚمب٤م ًمٚمٛمٕمٞمِم٦م، ومٗم٤مز سمثروة واومرة، وشمزوج سمٛمٚمٙم٦م هبقي٤مل، 

سقة ، وًم٘م٥م سمٜمقاب قم٤مزم اجل٤مه أُمػم اعمٚمؽ هب٤مدر. ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: طمسـ آؾمقة ذم ُم٤م صمب٧م قمـ اهلل ورؾمقًمف ذم اًمٜم

 .167: 6و أسمجد اًمٕمٚمقم ، وومتح اًمبٞم٤من ذم ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن. ظ: اًمزريمكم : آقمالم 



 

، وم٘مٍم اًمتٕمريػ قمغم اصمب٤مت اًمٕم٘م٤مئد ودومع اًمِمبٝم٤مت . ومٚمؿ يتٕمرض عم٤م جي٥م قمغم  (1)اًمِمبف قمٜمٝم٤م(

 ام آًمٞم٤م، واٟمف ُم٘مّمقر قمغم ارسم٤مب هذا اًمٕمٚمؿ.اعمٙمٚمػ ُمـ اقمت٘م٤مدات ، وضمٕمؾ ُمٜمف قمٚم

وهق خي٤مًمػ آدم٤مه آول ُمـ ضمٝم٦م ُمٜمح قمٚمؿ اًمٙمالم دوًرا أيمؼم إذ مل ي٘مٍمه  آجتٚه افثٚين :      

قمغم ُمٝمٛم٦م اًمدوم٤مع ، وإٟمام جيٕمؾ ُمٜمف قمٚمام ذا ـم٤مسمع ُمٕمرذم، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف ُمٜمتج٤م ًمٚمٛمٕمروم٦م يمس٤مئر 

اًمٕمٚمقم، إذ يتقاومر قمغم ُمٜمٝمجٞم٦م ظم٤مص٦م ذم جم٤مل حتّمٞمؾ اعمٕمروم٦م وًمف ُمب٤مدئف وُمس٤مئٚم٦م وُمقوققمف 

إذ يرى ان قمٚمؿ اًمٙمالم  (2)هـ(464ز ُمـ شمبٜمك هذا آدم٤مه اًمِمٞمخ اًمٓمقد )تاخل٤مص ، وُمـ أسمر

. وممـ ذه٥م امم هذا (3)يبح٨م قمـ ذات اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف واعمبدأ واعمٕم٤مد قمغم ىم٤مٟمقن اًمنمع

هـ( وهق اًمٔم٤مهر ُمـ شمٕمريٗمف إذ ي٘مقل : هق قمٚمؿ اعمقضمقد سمام 545آدم٤مه أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم )ت

هـ( إذ ضمٕمؾ ُمٜمف اًمٕمٚمؿ 973)ت (1)ُمٜمف شمٕمريػ ؾمٕمد اًمديـ اًمتٗمت٤مزا ي.  وىمري٥م (4)هق ُمقضمقد 

  . (2)سم٤مًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م آقمت٘م٤مدي٦م اعمٙمتس٥م ُمـ ادًمتٝم٤م اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م

                                                           

هـ، شمح: امحد ؿمٛمس اًمديـ، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م 1424 -1اًم٘مٜمقضمل: صديؼ طمسـ: أسمجد اًمٕمٚمقم،ط (1)

 .59:  2ًمبٜم٤من -اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت

جمتٝمد، ُمتٙمٚمؿ، حمدث، ُمٗمن. ؿمٞمخ هق حمٛمد سمـ احلسـ سمـ قمكم اًمٓمقد )أسمق ضمٕمٗمر(. وم٘مٞمف، اصقزم، (2)

آُم٤مُمٞم٦م ، ورئٞمس اًمٓم٤مئٗم٦م، وًمد سمٓمقس ذم رُمْم٤من، وه٤مضمر إمم اًمٕمراق ومٝمبط سمٖمداد، أظمذ اًمٙمالم وآصقل 

قمـ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد رأس آُم٤مُمٞم٦م، ويم٤من يسٙمـ سم٤مًمٙمرخ، صمؿ حتقل إمم اًمٙمقوم٦م وأىم٤مم سم٤معمِمٝمد يدرس وي١مًمػ، 

 .242: 9، يمح٤مًم٦م : ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم216: 6روو٤مت اجلٜم٤متهـ. صٜمػ ذم يمؾ ومـ. ظ: 464وشمقذم ذم اعمحرم 

 .237: 1ايران –اًمٓمقد: ذح اًمٕمب٤مرات اعمّمٓمٚمح٦م، ، حت٘مٞمؼ: امحد داٟمش سمزوه، ُمِمٝمد ظ: (3) 

 -2اًمٖمزازم: حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك ُمـ قمٚمؿ آصقل، حت٘مٞمؼ : د. حمٛمد ؾمٚمٞمامن آؿم٘مر،طظ:  (4)

 .36: 1، ًمبٜم٤من –ًم٦م ، سمػموت م ، ـمبع وٟمنم : دار اًمرؾم٤م2412
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)وهق قمٚمؿ يبح٨م ومٞمف قمـ ذات اهلل شمٕم٤ممم  هـ( إذ ي٘مقل :816وخمت٤مر اجلرضم٤م ي ذم شمٕمريٗمف )ت     

 .(3)ن اإلؾمالم(وصٗم٤مشمف وأطمقال اعمٛمٙمٜم٤مت ُمـ اعمبدأ واعمٕم٤مد قمغم ىم٤مٟمق

 مْٚؿنٜ وترجٔح:      

ُمـ ظمالل قمرض هذه اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل طمدد اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م ُم٤مهٞم٦م قمٚمؿ اصقل اًمديـ، ٟمستٓمٞمع      

ان ٟمٛمٞمز سمٞمٜمف وسملم وم٘مف اعمٕمروم٦م، اًمس٤مقمل امم اسمراز ُم٤م ُمٓمٚمقب ُمـ اعمٙمٚمػ ؾمقاء أيم٤من قمغم ٟمحق 

يتبلم اًمٗم٤مرق قمغم ُمستقى اًمتٕمريػ إذ آجي٤مد أو اإلقمدام، ومٛمـ ظمالل اإلظمتالف ذم اعمٗمٝمقم. 

قُمّد قمٚمُؿ اًمٙمالِم ُمّمدرًا إلصمب٤مت اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م، واًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م، سمٞمٜمام وم٘مف اعمٕمروم٦م يبح٨م قمـ 

اعمقىمػ اًمٗم٘مٝمل عمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة، وهٜم٤م شمٙمٛمـ ٟم٘مٓم٦م آومؽماق، ومٕمٚمؿ اًمٙمالم ٓ ُيدرس ًمٚمتٕمبد قمغم 

ام وم٘مف اعمٕمروم٦م هق ًمٚمتٕمبد واًمتزام اواُمر ُمستقى اًمٗمرد، واٟمف ُم٘مّمقر قمغم قمٚمامء هذا اًمٗمـ سمٞمٜم

هـ( ي٘مقل : يمؾ قمٚمؿ ذقمل ـمٚمبف اًمِم٤مرع إٟمام 794وٟمقاهل اهلل اًمٕم٘مدي٦م . ومٝمذا اًمِم٤مـمبل)ت

يٙمقن ُمـ طمٞم٨م هق وؾمٞمٚم٦م إمم اًمتٕمبد سمف هلل شمٕم٤ممم، ٓ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، وم٢من فمٝمر ومٞمف اقمتب٤مر ضمٝم٦م 

 .(4)أظمرى: ومب٤مًمتبع واًم٘مّمد اًمث٤م ي، ٓ سم٤مًم٘مّمد إول

                                                                                                                                                    

هـ( ؾمٕمد اًمديـ: ُمـ أئٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمبٞم٤من  793 - 712) ُمسٕمقد سمـ قمٛمر سمـ قمبد اهلل اًمتٗمت٤مزاٟمك،هق  (1)

واعمٜمٓمؼ. وًمد سمتٗمت٤مزان )ُمـ سمالد ظمراؾم٤من( وأىم٤مم سمنظمس، وأسمٕمده شمٞمٛمقرًمٜمؽ إمم ؾمٛمرىمٜمد، ومتقرم ومٞمٝم٤م، ودومـ 

 .219: 7ذم هظمس. ظ: اًمزريمكم : آقمالم 

هـ ، ـمبع وٟمنم: دار اعمٕم٤مرف 1981 -1ظ: اًمتٗمت٤مزا ي: ُمسٕمقد سمـ قمٛمر سمـ قمبد اهلل: ذح اعم٘م٤مصد ، ط (2)

 .6: 1اًمٜمٕمامٟمٞم٦م ، اًمب٤ميمست٤من 

 .154اجلرضم٤م ي : قمكم سمـ حمٛمد : اًمتٕمريٗم٤مت : (3)

 -1ذم اصقل اًمنميٕم٦م، ط ظ: اًمِم٤مـمبل: اسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اعم٤مًمٙمل: اعمقاوم٘م٤مت (4)

 .35ًمبٜم٤من:  -هـ، شمح: قمبد اًمسالم قمبد اًمِم٤مذم، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت1425



 

ومٝمذه اًمتٕم٤مريػ يمٚمٝم٤م ُمٜمّمب٦م قمغم اًمٖمرض ُمـ هذا اًمٕمٚمؿ، واٟمف ُي٘مرر سمف أو ُيثب٧م سمف ُم٤م مل يثب٧م      

ُمـ اصقل اًمديـ ، أُم٤م وم٘مف اعمٕمروم٦م وم٤مٟمف ٓ يتٕمرض امم هذه اًم٘مْم٤مي٤م، وإٟمام هق ذم ُمرطمٚم٦م ُمت٠مظمرة 

، قمـ ُمرطمٚم٦م اإلصمب٤مت واًمت٘مرير أو اًمدوم٤مع، ومٝمق يٙمقن داظمؾ اعمٜمٔمقُم٦م آؾمالُمٞم٦م سمام هق صم٤مسم٧م

وسمام هق ُمتٕمٚمؼ سم٤معمٙمٚمػ ُمـ ضمٝم٦م آقمت٘م٤مد، ويبلم اإلًمزاُم٤مت اًمتل ٓ سمد ان ي٠ميت هب٤م اعمٙمٚمػ قمغم 

 اًمقضمف اعمٓمٚمقب ذم اًمنميٕم٦م. ومٝمق ُمت٠مظمر رشمب٦م قمـ قمٚمؿ اًمٙمالم .

هق اًمٜم٤مفمر امم اعمقوقع، إذ ٟمجد آظمتالف سمٞمٜمٝمام ُمـ ضمٝم٦م اعمقوقع أيْم٤م، ادستقى افثٚين:       

تالف هق أىمقال اًمٕمٚمامء اًمذيـ سمٞمٜمقا ُمقوقع قمٚمؿ اًمٙمالم، ٕن ديدن واًمذي يبلم هذا آظم

هـ( : 726اًمٕمٚمامء هق سمٞم٤من اعمقوقع ىمبؾ اًمنموع ذم ُمس٤مئٚمف وهل يم٤مٔيت: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م احلكم)

)قمٚمؿ اًمٙمالم يٜمٔمر ومٞمف ذم أقمّؿ إؿمٞم٤مء ، وهق اًمقضمقد . يٜم٘مسؿ اًمقضمقد أّوًٓ إمم ىمديؿ وحمدث ، 

هر وقمرض ، صمؿ ي٘مسؿ اًمٕمرض إمم ُمنموط سم٤محلٞم٤مة وهمػم ُمنموط . صمؿ ُي٘مسؿ اعمحدث إمم ضمق

أي ُمقوقع  –هـ(: ) وهق 756. إجيل)ت ( 1)وي٘مسؿ اجلقهر إمم طمٞمقان وٟمب٤مت ومج٤مد..(

. وىم٤مل (2)اعمٕمٚمقم ُمـ طمٞم٨م يتٕمٚمؼ سمف اصمب٤مت اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م شمٕمٚم٘م٤م ىمريب٤م أو سمٕمٞمدا( –اًمٙمالم 

هـ(: )ٕن ُمس٤مئؾ هذا اًمٕمٚمؿ إُم٤م قم٘م٤مئد ديٜمٞم٦م يم٢مصمب٤مت اًم٘مدم واًمقطمدة 816اجلرضم٤م ي)ت

ًمٚمّم٤مٟمع وإصمب٤مت احلدوث وصح٦م اإلقم٤مدة ًمألضمس٤مم وإُم٤م ىمْم٤مي٤م شمتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م شمٚمؽ اًمٕم٘م٤مئد 

يمؽميم٥م إضمس٤مم ُمـ اجلقاهر اًمٗمردة وضمقاز اخلالء ويم٤مٟمتٗم٤مء احل٤مل وقمدم مت٤ميز اعمٕمدوُم٤مت 

ذم اقمت٘م٤مد يمقن صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم ُمتٕمددة ُمقضمقدة ذم ذاشمف واًمِم٤مُمؾ عمقوققم٤مت هذه اعمحت٤مج إًمٞمٝمام 

اعمس٤مئؾ هق اعمٕمٚمقم اعمتٜم٤مول ًمٚمٛمقضمقد واعمٕمدوم واحل٤مل وم٢من طمٙمؿ قمغم اعمٕمٚمقم سمام هق اًمٕم٘م٤مئد 

                                                           

، شمح: وم٤موؾ اًمٕمروم٤من،   ه1434-2احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ سمـ اعمٓمٝمر: هن٤مي٦م اعمرام ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، ط(1) 

 .11: 1. ايران –(. ىمؿ إذاف: اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمسبح٤م ي، اعمٓمبٕم٦م: اقمتامد، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م آُم٤مم اًمّم٤مدق )

 .35: 1اإلجيل: قمْمد اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد : ذح اعمقاىمػ (2)
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اًمديٜمٞم٦م شمٕمٚمؼ سمف إصمب٤مهت٤م شمٕمٚم٘م٤م ىمريب٤م وإن طمٙمؿ قمٚمٞمف سمام هق وؾمٞمٚم٦م إًمٞمٝم٤م شمٕمٚمؼ سمف إصمب٤مهت٤م شمٕمٚم٘م٤م سمٕمٞمدا 

 . (1)ٕمد ُمراشم٥م ُمتٗم٤موشم٦م(وًمٚمب

وُمـ اعمٕم٤مسيـ ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ طمسـ ُمٙمل اًمٕم٤مُمكم سم٘مقًمف: ان ُمقوقع قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة هق:       

اصمب٤مت وضمقد اهلل شمٕم٤ممم، وصٗم٤مشمف اًمثبقشمٞم٦م واًمسٚمبٞم٦م، قمداًم٦م اهلل، وهل وان يم٤مٟم٧م ُمـ صٗم٤مشمف 

راده٤م، واصمب٤مت ٟمبقة اًمثبقشمٞم٦م، همػم ان آظمتالف ومٞمٝم٤م سملم اعمسٚمٛملم، وؾمٕم٦م ُمٓم٤مًمبٝم٤م داع امم اوم

. واصمب٤مت آُم٤مُم٦م وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ شمٕمٞملم آُم٤مم ، وظم٤مص٦م ٟمبقة اخل٤مشمؿ حمٛمدآٟمبٞم٤مء 

 .(2)واصمب٤مت اعمٕم٤مد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مواخلٚمٞمٗم٦م سمٕمد اًمٜمبل 

 مْٚؿنٜ:     

يالطمظ قمغم ُمستقى اعمقوقع ان ُمقوقع قمٚمؿ اًمٙمالم ُمتٙمٗمؾ ذم اصمب٤مت وضمقد اهلل واًمٜمبقة     

وهمػمه٤م ُمـ ُمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة، ومٝمق ٓ يتٕمرض عم٤م جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ اقمت٘م٤مده، واٟمام ىمٍم ُمقوققمف 

قمغم اصمب٤مت هذه آُمقر، ومٝمق ٓ يتٙمٚمؿ ُمع اومراد اعمٜمٔمقُم٦م اًمقاطمدة، وأٟمف وإن شمٙمٚمؿ ومٝمق قمغم ٟمقع 

، وهق يريد ان يقصؾ اومٙم٤مره وُمٕمت٘مداشمف امم ظم٤مرج اعمٜمٔمقُم٦م، ويبلم أن هٜم٤مك ظم٤مًمؼ، وان  ُمٕملم

هٜم٤مك ٟمبل، وُمٕم٤مد. وهذا ٓ ظمالف ومٞمف اذا يم٤من ذم سمدء اًمدقمقة ، أو ذم طم٤مل اًمتبِمػم واًمٜمنم. 

ًمٙمـ ُم٤م هق ُمقىمػ اًمٗمرد اًمذي اٟمتٛمك ودظمؾ هذه اعمٜمٔمقُم٦م وىم٣م ردطم٤ًم ُمـ اًمزُمـ ٓ يٕمرف ُم٤م 

٤م ٓ جي٥م ُمـ ُمس٤مئؾ آقمت٘م٤مد ، أٓ جي٥م ان ُٟمبلم ًمف ُمقىمػ اًمٗم٘مٝمل ادم٤مه جي٥م قمٚمٞمف وُم

آًمزاُم٤مت اًمٕم٘مدي٦م. ومٝمٜم٤م ٟمجد ان ُمقوقع وم٘مف اعمٕم٤مرف هق اًمذي يبلم ُمقىمػ اعمٙمٚمػ اًمٗم٘مٝمل، 

ٕن ُمقوققمف هق اعمٙمٚمػ واعمٙمٚمػ سمف وُم٤م يتٕمٚمؼ هبام ُمـ اًمزاُم٤مت، ومٛمقوققمف آطمٙم٤مم اًمتل 

                                                           

م، شمح: حمٛمقد قمٛمر اًمدُمٞم٤مـمل، ـمبع وٟمنم: دار 2411-2اجلرضم٤م ي: قمكم سمـ حمٛمد: ذح اعمقاىمػ، ط (1)

 .44: 1اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ًمبٜم٤من 

هـ، ـمبع وٟمنم: 1413 -1اًمٕم٤مُمكم: طمسـ حمٛمد ُمٙمل: سمداي٦م اعمٕمروم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م طمديث٦م ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، طظ: (2) 

 .13. ًمبٜم٤من –اًمدار آؾمالُمٞم٦م، سمػموت 



 

ومٛمـ هذا ٟمستٓمٞمع ان ٟمٛمٞمز سملم قمٚمؿ  اًمٙمراه٦م ، وآسم٤مطم٦م.هل اًمقضمقب واًمٜمدب، احلرُم٦م ،و

 اًمٙمالم وسملم وم٘مف اعمٕمروم٦م اًمذي ٟمحـ سم٠مُمس احل٤مضم٦م اًمٞمف .

: وهق آظمتالف سملم وم٘مف اعمٕمروم٦م وقمٚمؿ اًمٙمالم ُمـ ضمٝم٦م  افْٚطر اػ افٍٚئدة ادستقى افثٚفٞ :      

اًمٗم٤مئدة، إذ يرؾمؿ ويٛمٞمز طمدود يمؾ ُمٜمٝمام ، ومٝمذه مجٚم٦م ُمـ آىمقال طمقل وم٤مئدة قمٚمؿ اًمٙمالم اًمتل 

 ُمٜمٝم٤م:

ُمٕمروم٦م اصقل اًمديـ قمغم ٟمحق اًمتح٘مٞمؼ، واًمؽمىمل ُمـ طمْمٞمض اًمت٘مٚمٞمد إمم ذروة اإلي٘م٤من  -1     

ـَ ُأوتُ َيْرَؾِع اَّللَُّ افَّ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ْؿ َوافَِّذي ُُ ـَ َآَمُْقا ِمْْ َؿ َدَرَجٍٚت َواَّللَّ ِذي ِْ ًِ ظمص اًمٕمٚمامء (9 ) قا اْف

اعمقىمٜملم سم٤مًمذيمر ُمع اٟمدراضمٝمؿ ذم اعم١مُمٜملم رومٕم٤م عمٜمزًمتٝمؿ يم٠مٟمف ىم٤مل وظمّمقص٤م ه١مٓء إقمالم 

 . (2)ُمٜمٙمؿ. وهذا سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمِمخص ذم ىمقشمف اًمٜمٔمري٦م

إرؿم٤مد اعمسؽمؿمديـ سم٢ميْم٤مح اًمٓمريؼ هلؿ إمم قم٘م٤مئد اًمديـ ، وإًمزام اعمٕم٤مٟمديـ سم٢مىم٤مُم٦م  -2      

احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ، وم٢من هذا اإلًمزام اعمِمتٛمؾ قمغم شمٗمْمٞمح اعمٕم٤مٟمد رسمام ضمّره إمم اإلذقم٤من وآؾمؽمؿم٤مد 

 . (3)ومٞمٙمقن ٟم٤مومٕم٤م ًمف وُمٙمٛمال إي٤مه. وهذا سم٤مًمٜمٔمر إمم شمٙمٛمٞمؾ اًمٖمػم

ظ ىمقاقمد اًمديـ ، وهل قم٘م٤مئده ودومع ؿمبف اعمبٓمٚملم قمـ أن شمزًمزهل٤م اًم٘مدرة قمغم طمٗم -3     

، (4)وشمدظمؾ اًمري٥م ذم ىمٚم٥م اعمسٚمؿ. ّٕن اًمِمبف دمد ًمٜمٗمسٝم٤م ذم يمؾ وىم٧م ُمتٜمٗمس، قمغم يد اعمبٓمٚملم

 وهٜم٤مك ؿُمَبف ٓ يٛمٙمـ ًمٕمقام اًمٜم٤مس رده٤م واهن٤م شمزقمزع صم٘متٝمؿ سم٤مًمديـ.

                                                           

 .11ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م : ُمـ أي٦م (1) 

 .12، واًمٗمْمكم : قمبد اهل٤مدي : ظمالص٦م قمٚمؿ اًمٙمالم : 44: 1إجيل: اعمقاىمػ ظ: (2) 

 .12واًمٗمْمكم : قمبد اهل٤مدي : ظمالص٦م قمٚمؿ اًمٙمالم :  .41: 1ظ: آجيل : اعمقاىمػ (3)

. واًمٕم٤مُمكم: طمسـ ُمٙمل: سمداي٦م اعمٕمروم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م طمديث٦م 12اًمٗمْمكم: قمبد اهل٤مدي: ظمالص٦م قمٚمؿ اًمٙمالم: ظ:  (4)

 .16ذم قمٚمؿ اًمٙمالم: 
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ٚمٞمف وم٢مْن ُهدُم٧م ُهِدم اًمديـ، ومٝمل يبٜمك إّن اصقل اًمديـ اصؾ اًمٗمروع، وإهن٤م شُمبٜمك قم -4     

قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م قمداه، وم٢مهن٤م أؾم٤مؾمٝم٤م وإًمٞمف ي١مول أظمذه٤م واىمتب٤مؾمٝم٤م وم٢مٟمف ُم٤م مل يثب٧م وضمقد ص٤مٟمع قم٤ممل 

ىم٤مدر ُمٙمٚمػ ُمرؾمؾ ًمٚمرؾمؾ ُمٜمزل ًمٚمٙمت٥م مل يتّمقر قمٚمؿ شمٗمسػم وطمدي٨م وٓ قمٚمؿ وم٘مف وأصقًمف 

يمٛمـ سمٜمك قمغم همػم أٍس، وإذا ومٙمٚمٝم٤م ُمتقىمٗم٦م قمغم قمٚمؿ اًمٙمالم ُم٘متبس٦م ُمٜمف وم٤مٔظمذ ومٞمٝم٤م سمدوٟمف 

ؾمئؾ قمام هق ومٞمف مل ي٘مدر قمغم سمره٤من وٓ ىمٞم٤مس سمخالف اعمستٜمبٓملم هل٤م وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا قم٤معملم 

سمح٘مٞم٘متف وإن مل شمٙمـ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ هذه آصٓمالطم٤مت اعمستحدصم٦م ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م يمام ذم قمٚمؿ اًمٗم٘مف 

 .(1)سمٕمٞمٜمف

ظمٚمص قمٛمٚمف ، وم٢من  ىمقشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم  شم٘مقي٦م إيامن اًمِمخص اًمذي يمٚمام زادت ُمٕمرومتف سمرسمِّف -5      

إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕومٕم٤مل، ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ صح٦م اًمٜمٞم٦م واإلظمالص ومٞمٝم٤م ، وم٢من اإلظمالص ذم 

إقمامل، شم٤مسمع ًمّمح٦م آقمت٘م٤مد، إذ هب٤م ، أي : هبذه اًمّمح٦م ذم اًمٜمّٞم٦م وآقمت٘م٤مد يرضمك ىمبقل 

 .(2)اًمٕمٛمؾ وشمرشم٥م اًمثقاب قمٚمٞمف 

 قمٚمؿ اًمٙمالم ٟمجد اٟمف ٓ خيرج قمـ اُمريـ :  ُمـ ظمالل اًمقىمقف قمغم وم٤مئدة مْٚؿنٜ :

ان ًمف وم٤مئدة شمٜمقيري٦م ذم شم٘مقي٦م ايامن اًمٗمرد، واٟمف يٙمقن قمغم ُم٘مرسم٦م ُمـ اهلل قمز وضمؾ .  أحدُهٚ:     

واٟمف يمٚمام زاد ايامٟمف يمٚمام ظمٚمص قمٛمٚمف . وهذا ٓ يبلم ُم٤م قمغم اعمٙمٚمػ ومٕمٚمف وم٤مٟمف وان قمرف ان 

ًمٚمٙمقن ظم٤مًم٘م٤م ، وُمدسمرا وأّن هٜم٤مك ٟمبٞم٤م ُمرؾمال، وهمػمه٤م ُمـ ُمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة ، آ أن هٜم٤مك 

اضمب٤مت ادم٤مه هذه آصقل. وان قمٚمؿ اًمٙمالم اهنٛمؽ ذم سمٞم٤من طم٤مًم٦م اعم٤مدة ُمـ طمدوث طم٘مقىم٤م ، وو

وشمٖمػم ، وؾمٙمقن ، وطمريم٦م ، ومل يتٕمرض عم٤م جي٥م اقمت٘م٤مده . واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ اي يمت٤مب 

اًمتٛمستف ُمـ يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد طمتك ان سمٕمْمٝمؿ اقم٤مب قمغم ُمـ اٟمتٝم٩م اًمٓمري٘م٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم إصمب٤مت 

                                                           

 .17، واًمٕم٤مُمكم: طمسـ: سمداي٦م اعمٕمروم٦م : 44: 1ظ: اإلجيل: اعمقاىمػ: (1)

 .18، واًمٕم٤مُمكم: طمسـ: سمداي٦م اعمٕمروم٦م : 41: 1ظ: اإلجيل: اعمقاىمػ: (2)



 

اًمٕم٘مٚمٞملم ذم إصمب٤مت ُم٤م يذه٥م إًمٞمف. يمام ومٕمؾ إؿم٤مقمرة، اًمٕم٘م٤مئد وٟمجده يرضمع امم ُمٜمٝم٩م 

 ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م ذم يمثػم ُمـ يمتبٝمؿ. قنآظمب٤مريو

: وهل اًمٕمٜمقان اعمٜمٓمبؼ مت٤مُم٤م قمغم وم٤مئدة قمٚمؿ اًمٙمالم اًمذي فمؾ ُمـ  آخر: افٍٚئدة افدؾٚظٜٔ     

قن ادظم٤مل أول يقم فمٝمر ومٞمف امم يقُمٜم٤م هذا يداومع ويثب٧م ويرد ، قمـ ُمس٤مئٚمف اًمتل طم٤مول اعمبٓمٚم

اًمريب٦م واًمِمؽ اًمٞمٝم٤م ، وهذا ٓ خيتٚمػ ومٞمف اصمٜم٤من ُمـ اعمسٚمٛملم . وطمتك اًمبح٨م ٓ يٕمؽمض قمغم 

هذه اًمٗم٤مئدة اًمدوم٤مقمٞم٦م ، وًمٙمـ ي٘مقل: ُم٤م هل اطمٙم٤مم اعمٕم٤مرف اًمتل دم٥م، وُم٤م اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ، ُم٤م 

سمٗم٘مف هق اًمقاضم٥م ُمـ ُمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة ، ويمثػم ُمـ اًمتس٤مؤٓت اًمتل ٓ يٛمٙمـ أن جي٤مب قمٜمٝم٤م آ 

 اعمٕمروم٦م ، اًمذي حي٤مول أن يبلم اعمقىمػ اًمٗم٘مٝمل ًمٚمٛمٙمٚمػ ُمـ شمٚمؽ اإلًمزاُم٤مت.
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 ادبحٞ افثٚين

 اصُٚفٜٔ افتًبد بٚحلُؿ افؼظل دم افبحٞ افًَدي

قم٘مد هذا اعمبح٨م ًمدراؾم٦م اُمٙم٤من اًمتٕمبد سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي، ّٕن مم٤م أصمػم       

 ُمـ اؿمٙم٤مًمٞم٤مت طمقل هذا اعمقوقع أٟمف ٓ يٛمٙمـ اًمتٕمبد سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي

، وُمٗم٤مده يمٞمػ ُيَٙمٚمِّػ ُمـ مل يثب٧م وضمقده سمقضمقب رء أو طمرُمتف ؟ (1)ٕٟمف يستٚمزم اًمدور

 . (2)مم ذًمؽ ىمقهلؿ أن آطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ٓ شمتٕمٚمؼ سم٤معمٕمروم٦م، واٟمام شمتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملماو٤موم٦م ا

ومٕمغم هذا هؾ اإلًمزاُم٤مت اعمقضمقدة ذم اعمٕم٤مرف ختْمع عمبدأ آطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ؟ يمام ختْمع هل٤م       

آومٕم٤مل، أي: هؾ شمقضمد أطمٙم٤مم واىمٕمٞم٦م وفم٤مهري٦م وهمػمه٤م ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي يمام ذم اًمٗمروع ؟ 

ٕمب٤مرة أظمرى هؾ شمقضمد اطمٙم٤مم ذقمٞم٦م ًمإلًمزاُم٤مت اًمٕم٘مدي٦م، يمقضمقب آيامن سمٌمء ُم٤م، سم

يم٤مإليامن سم٤مهلل واًمٜمبقة واًمٕمدل أو سم٤مًمرضمٕم٦م أو همػمه٤م ُمـ اعمس٤مئؾ أو طمرُم٦م آقمت٘م٤مد سمٌمء. وهؾ 

 ىمقاقمد آؾمتٜمب٤مط آصقزم ومٞمٝم٤م ؟ يٛمٙمـ ان دمرى 

ٙمؿ اوٓ صمؿ سمٞم٤من اىمس٤مُمف صمؿ ٟمبلم وًمإلضم٤مسم٦م قمـ هذه آؾمئٚم٦م ٓسمد ُمـ اًمقىمقف قمغم ُمٕمٜمك احل

 إُمٙم٤من أو قمدم إُمٙم٤من اًمتٕمبد سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي، وضم٤مء هذا سمٛمٓم٤مًم٥م هل :

                                                           

ظ: اًمدور: سمسٙمقن اًمقاو ُمّمدر دار، وهق قمقد اًمٌمء إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف . واصٓمالطم٤م : اطمتٞم٤مج يمؾ واطمد  (1)

 .211ذم وضمقده أو شمّمقره ًممظمر. ظ: ىمٚمٕمجل: حمٛمد رواس : ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء : 

م، شمح: امحد ومريد 2443 -1ؾم٤ممل : أسمٙم٤مر آومٙم٤مر ذم اصقل اًمديـ ،طظ: أُمدي :قمكم سمـ حمٛمد سمـ (2) 

 .141: 1اعمزيدي ، ـمبع وٟمنم : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ًمبٜم٤من 



 

 ادىِٛ آول: مًْك احلُؿ فٌٜ واصىالحٚ :

: سمْمؿ احل٤مء ُمّمدر طمٙمؿ، وهق اعمٜمع، وُمٜمف ىمٞمؾ ًمٚم٘مْم٤مء طمٙمؿ ٕٟمف ُمـ همػم  اوٓ: احلُؿ فٌٜ     

اعم٘ميض سمف ي٘م٤مل طمٙمٛم٧م قمٚمٞمف سمٙمذا : اذا ُمٜمٕمتف ُمـ ظمالومف ، أي اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٕمدل، وُمٜمف طمٙمٛم٦م 

 .(1)اًمداسم٦م وهل آًم٦م متٜمُع اًمداسم٦م ُمـ اجلامح

، واو٤مف (2)هق ظمٓم٤مب اهلل اعمتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم ـمٚمب٤ًم أو ختٞمػماً  ثٕٚٔٚ: ودم آصىالح:      

، وي٠ميت سمٞم٤مٟمف. وؾمجؾ قمغم هذا (3)سمٕمْمٝمؿ ىمٞمدا آظمر: أو ووٕم٤م إلدظم٤مل آطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م

 -اًمتٕمريػ قمدة إؿمٙم٤مًمٞم٤مت ُمـ أمهٝم٤م :

ان احلٙمؿ ًمٞمس هق اخلٓم٤مب ، سمؾ اعمستٗم٤مد ُمٜمف ، وم٤من احلٙمؿ ًمٞمس ىمقل اًمِم٤مرع :  - أ

 (،)أوضمب٧م قمٚمٞمؽ

، وسمام ان اخلٓم٤مَب قم٤مٌم وأٟمف اًمقضمقب أو (4)سمؾ هق ٟمٗمس اًمقضمقب اعمستٗم٤مد ُمـ ذًمؽ اخلٓم٤مب 

اًمٜمٝمل وم٘مد يِمٛمؾ جمٛمققم٦م ُمـ آُمقر، ومٝمق همػم ُم٘مّمقر قمغم اومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم ، سمؾ يِمٛمؾ 

 أىمقاهلؿ وُمٕمت٘مداهتؿ ٓن اخلٓم٤مب ُمتٜمقع. 

                                                           

، ، وومتح 85، واًمرازي :حمٛمد سمـ قمبد اًم٘م٤مدر: خمت٤مر اًمّمح٤مح: 144: 12ظ: اسمـ ُمٜمٔمقر: ًمس٤من اًمٕمرب  (1)

 .165اهلل: امحد: ُمٕمجؿ أًمٗم٤مظ اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري: 

م، شمح: حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر 1999-1ظ: اًمرازي: حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلسـ :اعمحّمقل ذم قمٚمؿ آصقل ،ط (2)

 .8: 1ًمبٜم٤من،  -قمٓم٤م ، ـمبع وٟمنم : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

م، شمح: 1999 -1ظ: اًمِمقيم٤م ي: حمٛمد سمـ قمكم: ارؿم٤مد اًمٗمحقل امم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ آصقل .ط(3) 

 .35: 1ًمبٜم٤من.  -وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت  حمٛمد طمسـ حمٛمد طمسـ، ـمبع

هـ، شمح: اًمِمٞمخ 1427-1ظ: احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ سمـ اعمٓمٝمر: هن٤مي٦م اًمقصقل امم قمٚمؿ آصقل : ط (4)

 .443: 3ايران. -(. ىمؿاسمراهٞمؿ اًمبٝم٤مدري، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م آُم٤مم اًمّم٤مدق )
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ََِ انَّ ًمٗمظ اخلٓم٤مب يِمٛمؾ ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -ب      ُِقَن واَّلل َخ َّ ًْ ْؿ وَمٚ َت ُُ
وم٤مٟمف ظمٓم٤مب  (1)

 . (2)اًمنمع ُمتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم وًمٞمس طمٙمام امج٤مقم٤م

ضمٕمؾ احلٙمؿ اًمنمقمل ُمتٕمٚم٘م٤م سمٗمٕمؾ اعمٙمٚمػ، وهذا همػم ُمٓمرد، ومت٤مرة يٙمقن احلٙمؿ  -ج     

ُمتٕمٚم٘م٤ًم سمٗمٕمؾ اعمٙمّٚمػ يمخٓم٤مب: )ٓ شمنق(، وُأظمرى سمذواشمف وأؿمٞم٤مء أظمرى يم٤مًمزوضمٞم٦م واعمٚمٙمٞم٦م 

وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، يمام أٟمف يتٕمٚمؼ سمٛمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة ، وُمس٤مئؾ آظمالق. وم٤مًمتٕمريػ همػم ضم٤مُمع . 

هـ( يٍمح هبذا سم٘مقًمف : )أىمقل: ُمتٕمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ ىمد يٙمقن قمٚمام وىمد 726تواًمٕمالُم٦م احلكم)

يٙمقن قمٛمال، أُم٤م اًمٕمٚمؿ وم٘مد يٙمقن قم٘مٚمٞم٤م حمْم٤م ٟمحق اًمٕمٚمؿ سمقضمقد اهلل شمٕم٤ممم ويمقٟمف ىم٤مدرا قم٤معم٤م إمم 

 (3)همػم ذًمؽ ُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل يتقىمػ اًمسٛمع قمٚمٞمٝم٤م، وىمد يٙمقن ؾمٛمٕمٞم٤م ٟمحق اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمسٛمٕمٞم٦م(

: )وسم٘مٞمد اعمتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم اخلٓم٤مب  (4)هـ(٥1254م اًمٗمّمقل)ت. وىمري٥م ُمٜمف ىمقل ص٤مطم

اعمتٕمٚمؼ سمٖمػم إومٕم٤مل يم٤مًمذوات أو سم٠مومٕم٤مل همػم اعمٙمٚمٗملم يمٗمٕمٚمف شمٕم٤ممم ويٜمبٖمل أن يراد سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٤م 

                                                           

 .96ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت : (1) 

م،ـمبع وٟمنم: اعم١مؾمس٦م اًمدوًمٞم٦م ، 2441 -4: آصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن، طظ: احلٙمٞمؿ: حمٛمد شم٘مل (2) 

 .52ًمبٜم٤من :  -سمػموت

حت٘مٞمؼ : آي٦م اهلل طمسـ زاده  يمِمػ اعمراد ذم ذح دمريد آقمت٘م٤مد.احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ سمـ اعمٓمٝمر:  (3)

 .442. ايران –م، ـمبع وٟمنم : ُم١مؾمس٦م ٟمنم اإلؾمالُمل . ىمؿ 1417 -7أُمكم. ط

هق حمٛمد طمسلم سمـ حمٛمد رطمٞمؿ آيقاٟمٙمٞمٗمل اًمقارُمٞمٜمل، اًمٓمٝمرا ي، آصٗمٝم٤م ي، احل٤مئري قم٤ممل. وًمد ذم  (4)

ايقان يمٞمػ، وٟمِم٠م هب٤م، وأظمذ ُم٘مدُم٤مت اًمٕمٚمقم ذم ـمٝمران قمـ ًمٗمٞمػ ُمـ آوم٤موؾ، وطمرض قمغم ؿم٘مٞم٘مف حمٛمد 

: يمح٤مًم٦م : ُمٕمجؿ شم٘مل صمؿ ه٤مضمر إمم اًمٕمراق، ومسٙمـ يمرسمالء ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م ذم آصقل. ظ

 . 256: 9اعم١مًمٗملم



 

. وىم٤مل اعمػمزا أؿمتٞم٤م ي (1)يتٜم٤مول اًمؽمك وأومٕم٤مل اًم٘مٚم٥م ًمٞمدظمؾ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م هبام(

عمراد ُمـ احلٙمؿ اًمنمقمل ُم٤م سمّٞمٜمقه ذم أّول قمٚمؿ اًمٗم٘مف ومٞمِمٛمؾ إصقل :)ا (2)هـ(1319)ت

آقمت٘م٤مدّي٦م واًمٕمٛمٚمّٞم٦م وإطمٙم٤مم اًمٗمرقمّٞم٦م وُم٤م يتبٕمٝم٤م ذم احلٙمؿ و خيرج قمٜمف اعمقوققم٤مت اًمٍّموم٦م 

ذيمر هذا آؿمٙم٤مل سم٘مقًمف: )ان  (4)هـ(1444. يمذًمؽ اًمسٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر)ت (3)وُم٤م يٚمح٘مٝم٤م(

سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم دائام، سمؾ ىمد يتٕمٚمؼ سمذواهتؿ أو سم٠مؿمٞم٤مء اظمرى شمرشمبط  احلٙمؿ اًمنمقمل ٓ يتٕمٚمؼ

هبؿ، ٓن اهلدف ُمـ احلٙمؿ اًمنمقمل شمٜمٔمٞمؿ طمٞم٤مة آٟمس٤من، وهذا اهلدف يمام حيّمؾ سمخٓم٤مب 

يمذًمؽ حيّمؾ  "ٓ شمنمب اخلٛمر"و  "صؿ"و  "صؾ"ُمتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم يمخٓم٤مب 

هتؿ ُمـ ىمبٞمؾ آطمٙم٤مم واخلٓم٤مسم٤مت اًمتل سمخٓم٤مب ُمتٕمٚمؼ سمذواهتؿ أو سم٠مؿمٞم٤مء أظمرى شمدظمؾ ذم طمٞم٤م

شمٜمٔمؿ قمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م وشمٕمتؼم اعمرأة زوضم٦م ًمٚمرضمؾ ذم فمؾ ذوط ُمٕمٞمٜم٦م، او شمٜمٔمٞمؿ قمالىم٦م اعمٚمٙمٞم٦م 

وشمٕمتؼم اًمِمخص ُم٤مًمٙم٤م ًمٚمامل ذم فمؾ ذوط ُمٕمٞمٜمف، وم٤من هذه آطمٙم٤مم ًمٞمس٧م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٠مومٕم٤مل 

                                                           

هـ ، اًمٜم٤مذ: دار اطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم آؾمالُمٞم٦م 1444آصٗمٝم٤م ي: حمٛمد طمسلم: اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م .ـمبع طمجر . (1)

 .336. ايران –. ىمؿ 

هق حمٛمد طمسـ سمـ ضمٕمٗمر أؿمتٞم٤م ي : وم٘مٞمف إُم٤مُمل ُمـ أهؾ ـمٝمران. شمٕمٚمؿ ذم اًمٜمجػ وصٜمػ يمتب٤م ُمٓمبققم٦م،  (2)

ُمٜمٝم٤م : سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمرؾم٤مئؾ، وآضمزاء، وأطمٙم٤مم آوا ي ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م، وإزاطم٦م اًمِمٙمقك قمـ 

 .49: 14اًمٚمب٤مس اعمِمٙمقك. شمقذم سمٓمٝمران ودومـ سم٤مًمٜمجػ. ظ: ُمقؾمققم٦م ـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء 

 .2: 1آؿمتٞم٤م ي : حمٛمد طمسـ : سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد  (3)

هـ، قمرف سم٤مًمٜمبقغ اعمبٙمر 1353هق اًمسٞمد حمٛمد سم٤مىمر سمـ طمٞمدر سمـ اؾمامقمٞمؾ اًمّمدر وًمد ذم اًمٙم٤مفمٛمٞم٦م  (4)

واشمسؿ سم٤مٕص٤مًم٦م واحلري٦م اًمٗمٙمري٦م ووصؾ ذم ُمرشمب٦م آؾم٤مشمذة اًمٙمب٤مر ذم ؾمـ مل يٕمٝمد ُمثٚمف قم٤مدة ذم احلقزات، 

ؾم٦م ومٙمري٦م اصٞمٚم٦م اشمسٛم٧م سم٤مًمِمٛمقل.  واوضمد طمريم٦م آؾمالُمٞم٦م، طمقًم٧م اًمسٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ، اؾمس ُمدر

مج٤مد أظمرة قم٤مم  24ًمٙمٜمٝم٤م مل شمٜمجح، سمٕمد ذًمؽ ٓ طم٘متف اًمسٚمٓم٦م احل٤ميمٛم٦م وم٤مؾمتِمٝمد سمٕمد اًم٘مبض قمٚمٞمف ذم 

ؾمت٘مراء هـ. ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: ُمٕم٤ممل آصقل ذم صمالث طمٚم٘م٤مت، اىمتّم٤مدٟم٤م، ومٚمسٗمتٜم٤م، آؾمس اعمٜمٓم٘مٞم٦م ًمال1444

 .587: 1وهمػمه٤م. ظ: إٟمّم٤مري: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م
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امم شمٕمريػ ٓ شم٘مع ومٞمف هذه  . ومم٤م طمدا سمبٕمض اًمٕمٚمامء اًمٕمدول قمـ هذا اًمتٕمريػ (1)اعمٙمٚمٗملم(

هـ( سم٘مقًمف: )هق اًمتنميع اًمّم٤مدر ُمـ اهلل 1444آؿمٙم٤مًمٞم٤مت يمام ذم شمٕمريػ اًمسٞمد اًمّمدر )ت

.  (2)ًمتٜمٔمٞمؿ طمٞم٤مة آٟمس٤من ؾمقاء يم٤من ُمتٕمٚم٘م٤م سم٠مومٕم٤مًمف أو سمذاشمف أو سم٠مؿمٞم٤مء أظمرى داظمٚم٦م ذم طمٞم٤مشمف(

ُمـ آؿمٙم٤مًمٞم٤مت ومبٙمٚمٛم٦م وهق اظمتٞم٤مر اًمبح٨م، إذ ُمـ اًم٘مٞمقد اًمتل ذم اًمتٕمريػ ٟمستٓمٞمع اًمتخٚمص 

)اًمتنميع( ىمد سملّم أهّن٤م ًمٞمس٧م ظمٓم٤مسم٤مت ومحس٥م، سمؾ هل ىمقاٟملم قمدة، وُمٜمسقسم٦م إمم اهلل، وسم٘مٞمد 

)سمتٜمٔمٞمؿ طمٞم٤مة اإلٟمس٤من( ؿمٛمؾ يمؾ ُمتٕمٚم٘م٤مشمف ويمؾ ُم٤م ًمف دظمؾ ذم طمٞم٤مشمف، وُمٕمٜمك )اًمنمقمل( هق 

 اعمٜمسقب إمم اًمنمع اًمذي ذقمف اهلل شمٕم٤ممم. 

 ظل: ادىِٛ افثٚين: اؿسٚم احلُؿ افؼ

 ي٘مسؿ احلٙمؿ اًمنمقمل قمغم اىمس٤مم قمديدة سم٤مقمتب٤مرات ُمٜمٝم٤م:

 اوٓ: يَسؿ بٚظتبٚر احلٚـؿ اػ حُؿ ذظل وحُؿ ظَع:      

هق احلٙمؿ اًمذي يستٛمده آٟمس٤من ُمـ قم٘مٚمف، يم٘مبح اًمٔمٚمؿ وطمسـ رد  احلُؿ افًَع : -9      

ـ ىمبٞمؾ وضمقب أُمر اًمقديٕم٦م ، ويستٙمِمػ ُمٜمف أطمٞم٤مٟم٤م طمٙمؿ قم٘مكم ذقمل، قمـ ـمريؼ اعمالزُم٦م، ُم

 .  (3)يستٚمزم وضمقب ُم٘مدُمتف ويٜم٘مسؿ امم قمٛمكم وامم ٟمٔمري

وهل آطمٙم٤مم اًمتل وصٚمتٜم٤م قمـ ـمريؼ اًمنمع، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ىمبؾ  احلُؿ افؼظل : -2      

اًمنمع وأىمره٤م سمٕمد اًمبٕمث٦م أو اًمتل مل شمٙمـ، وؾمقاء أدل قمٚمٞمٝم٤م آي٦م أو رواي٦م أو امج٤مع، واهن٤م شمقىمٞمٗمٞم٦م 

 . (1)ٓ جيقز اصمب٤مت او ٟمٗمل رء ُمٜمٝم٤م إّٓ سمحج٦م ذقمٞم٦م

                                                           

 .52: 1اًمّمدر: حمٛمد سم٤مىمر : دروس ذم قمٚمؿ آصقل(1) 

 .53: 1اعمّمدر ٟمٗمسف (2) 

هـ ، اعمٓمبٕم٦م : ٟمػموا، اًمٜم٤مذ: اعمنمق 1428 -1اًمبدري : حتسلم : ُمٕمجؿ ُمٗمردات أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن ،ط(3) 

 .135ايران،  -ًمٚمث٘م٤موم٦م . ىمؿ



 

اإلًمزاُم٤مت اعمقضمقدة ذم اًمنميٕم٦م ُمـ اعمٙمٚمػ اجي٤مده ُمـ  ثٕٚٔٚ: يَسؿ بٚظتبٚر مٚ هق مىِقب     

 اًمسٛمح٦م إمم :

وهل آطمٙم٤مم آقمت٘م٤مدي٦م، وهل اًمتل يٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م آقمت٘م٤مد  أحُٚم ذظٜٔ ظَديٜ: -9     

سمٛمجٛمققم٦م أُمقر اًمتل شمسٛمك سم٠مصقل اًمديـ، يمقضمقب آقمت٘م٤مد سم٤مًمتقطمٞمد واًمٕمدل واًمٜمبقة 

ن سم٤مًمبٕم٨م واًمٜمِمقر واعمالئٙم٦م، ، ُمـ اعمس٤مئؾ اًمٙمالُمٞم٦م، ُمثؾ آيام (2)وآُم٤مُم٦م واعمٕم٤مد وهمػمه٤م

 واًمٍماط، وهمػمه٤م. وهذه إطمٙم٤مم هل اعمبحقث ومٞمٝم٤م.

وهل إطمٙم٤مم اعمٜمّمب٦م قمغم ومروع اًمديـ وُم٤م يرضمع اًمٞمٝم٤م، ُمـ  آحُٚم افؼظٜٔ افٍرظٜٔ: -2     

 . (3)قمب٤مدات وُمٕم٤مُمالت، وهمػمه٤م، وهذه آطمٙم٤مم ظم٤مرضم٦م اًمبح٨م

وهل آطمٙم٤مم اعمٜمّمب٦م قمغم آظمالق اًمقاضم٥م  بٕٚخالق:آحُٚم افؼظٜٔ ادتًَِٜ  -3    

، وهل ايْم٤م ظم٤مرضم٦م قمـ حمؾ اًمبح٨م. واًمبح٨م يٙمقن  (4)آًمتزام هب٤م واًمسػم قمغم ُم٘متْم٤مه٤م

 ُمٜمّم٥م قمغم اًم٘مسؿ آول ُمـ هذه آىمس٤مم دون همػمه٤م.

سٞمؿ وهذا اًمت٘م .(9)حٍُؿ تٍُِٔل وحٍُؿ وضًل، ُي٘مسؿ امم: ثٚفثٚ: بٚظتبٚر تًَِف بًٍؾ ادُِػ 

سم٤مقمتب٤مر ُم٤م يقضمف امم اعمٙمٚمػ ُمب٤مذة، واٟمف يرشمبط سمف ارشمب٤مـم٤م ُمب٤مذة، وهذا يتٛمثؾ ذم احلٙمؿ 

                                                                                                                                                    

 .134ر ٟمٗمسف : اعمّمد (1)

م، حت٘مٞمؼ : جلٜم٦م اطمٞم٤مء اًمؽماث 2448 -1ظ: آؿمتٞم٤م ي: حمٛمد طمسـ: سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد ، ط (2)

 .11: 1اًمٕمريب ،ـمبع: ُم١مؾمس٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب. 

هـ ، ُمٓمبٕم٦م : اًمنور ، ٟمنم : دار 1421 -1ظ: اعمٓمٝمري: ُمرشم٣م: ُمدظمؾ امم اًمٕمٚمقم آؾمالُمٞم٦م ط (3)

 .5ايران :  -ىمؿ  اًمٙمت٤مب آؾمالُمل ،

( ، اًمٜم٤مذ: حمبلم هـ ، اعمٓمبٕم٦م : صم٤مُمـ احلج٩م)1429-1ظ: اًمسالُمل : قمب٤مس : ُمب٤مطم٨م آضمتٝم٤مد ،ط (4)

 .15ايران .  -ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، ىمؿ
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اًمتٙمٚمٞمٗمل، وظمالومف احلٙمؿ اًمقوٕمل . وهٜم٤م ٓ سمدَّ ُمـ سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًم٘مسٛملم وأهؿ اىمس٤مُمٝمام ، 

 وهذا ُم٤م شم٘متْمٞمف ُمٜمٝمجٞم٦م اًمبح٨م ، وهق يم٤مٔيت :

ٞم٤من اُمٙم٤من شمّمقر احلٙمؿ اًمنمقمل أو قمدُمف ٓسمد : وىمبؾ اًمنموع ذم سماحلُؿ افتٍُِٔل  -9      

ف ًمسٚمقيمف  ُمٜمٝمجٞم٤م ُمـ سمٞم٤من ُمٗمٝمقم احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل: هق اخلٓم٤مب اعمتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل آٟمس٤من واعمقضمِّ

ُمب٤مذة ذم خمتٚمػ ضمقاٟم٥م طمٞم٤مشمف اًمِمخّمٞم٦م واًمٕمب٤مدي٦م واًمٕم٤مئٚمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م ، اًمتل 

خلٛمر ووضمقب اًمّمالة ووضمقب آٟمٗم٤مق قم٤مجلتٝم٤م اًمنميٕم٦م وٟمٔمٛمتٝم٤م مجٞمٕم٤م ، يمحرُم٦م ذب ا

. وًمف شم٘مسٞمامت قمدة ، (2)قمغم سمٕمض إىم٤مرب وإسم٤مطم٦م إطمٞم٤مء إرض ووضمقب اًمٕمدل قمغم احل٤ميمؿ

 سم٤مقمتب٤مرات ُمٜمٝم٤م :

سم٤مقمتب٤مر ُم٤م هق ُمٓمٚمقب ُمـ اعمٙمٚمػ امم آطمٙم٤مم اخلٛمس٦م : وهل : اًمقضمقب ، واحلرُم٦م ،  -أ      

 واًمٜمدب ، واًمٙمراه٦م ، وآسم٤مطم٦م .

هق اًمٗمٕمؾ اًمذي ومروف اهلل قمغم اًمٕمب٤مد ومل يرظمص هلؿ ذم شمريمف ، أو هق اًمٗمٕمؾ  ؾٚفقجقب:        

 .  (3)اًمذي أًمزم اًمِم٤مرع سم٤مإلشمٞم٤من سمف

 .(4)هق ُم٤م أًمزم اًمِم٤مرع سمؽميمف ومل يرظمص ومٞمف قمغم ٟمحق يذم وم٤مقمٚمف وادحرم:      

                                                                                                                                                    

 -هـ ، ُمٓمبٕم٦م اًمٜمٕمامن ، اًمٜمجػ آذف 1395 -2ظ: اًمّمدر: حمٛمد سم٤مىمر : اعمٕم٤ممل اجلديدة ًمألصقل ،ط (1)

 .144اًمٕمراق  :

اًمسٕمقدي٦م  -م ، اعمٓمبٕم٦م: اعمدوظمؾ، اًمدُم٤مم1995 -1ظ: ومتح اهلل : أمحد : ُمٕمجؿ اًمٗم٤مظ اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري ،ط (2)

.166. 

 .73ظ: احلٙمٞمؿ : حمٛمد شم٘مل : آصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن :(3) 

 –هـ، ـمبع وٟمنم : دار احلدي٨م ، اًم٘م٤مهرة 2443 -7ظ: ظمالف: قمبد اًمقه٤مب: قمٚمؿ اصقل اًمٗم٘مف،ط (4)

 .131: ُمٍم



 

ٟمحق يث٤مب وم٤مقمٚمف ، وٓ  ويراد سمف ُم٤م دقم٤م اًمِم٤مرع إمم ومٕمؾ ُمتٕمٚم٘مف ومل يٚمزم سمف ، قمغم وافْدب:     

 . (1)يٕم٤مىم٥م أو يذم شم٤مريمف

 . (2)وهل ردع اًمِم٤مرع ًمٚمٛمٙمٚمػ قمـ آشمٞم٤من سمٌمء ُمع شمرظمٞمّمف سمٗمٕمٚمف وافُراهٜ :      

ويراد هب٤م ختٞمػم اًمِم٤مرع اعمٙمٚمٗملم سملم اشمٞم٤من ومٕمؾ وشمريمف دون شمرضمٞمح ُمـ ىمبٚمف  وآبٚحٜ:      

 .(3)ٓطمدمه٤م قمغم أظمر

، وهذا  (4)تٍُِٔل طٚهري، وطمٙمؿ  تٍُِٔل واؿًلوي٘مسؿ احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل امم طمٙمؿ  -ب     

اًمت٘مسٞمؿ سم٤مقمتب٤مر اًمدًمٞمؾ وم٢مْن يم٤من ىمٓمٕمٞم٤م وم٤محلٙمؿ واىمٕمٞم٤م ، وإْن يم٤من فمٜمٞم٤م وم٤محلٙمؿ فم٤مهري٤م. وي٘مسؿ 

 احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل امم ىمسٛملم ايْم٤م :

ؼ ىمٓمٕمل أو ادًم٦م اضمتٝم٤مدي٦م : هق يمؾ طمٙمؿ اؾمتٜمد امم ـمريأحدُهٚ: احلُؿ افقاؿًل         

،  (5)يم٤مُٕم٤مرات واًمٓمرق اًمٔمٜمٞم٦م اًمتل ىم٤مم قمغم اقمتب٤مره٤م دًمٞمكم ىمٓمٕمل ُمـ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م

. ومٝمق اًمذي يٙمِمػ قمـ واىمع آؿمٞم٤مء (6)ٕٟمف ٟم٤مفمر امم احلٙمؿ اعمجٕمقل ًمٚمٌمء أوٓ وسم٤مًمذات

ٙمؿ اًمقاىمٕمل امم سم٤مًمنميٕم٦م سم٤مجلٕمؾ آوزم ، يمقضمقب اًمّمالة وطمرُم٦م اخلٛمر وهمػمه٤م ، وىمسؿ احل

: وهق يمؾ طمٙمؿ ضُمٕمؾ ذم اًمنميٕم٦م أوٓ وسم٤مًمذات دون  احلُؿ افقاؿًل آولىمسٛملم أيْم٤م مه٤م : 

                                                           

 .62ظ: احلٙمٞمؿ : حمٛمد شم٘مل : آصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن : (1)

 -م، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م ىمرـمب٦م، سمػموت1987-6ظ: زيدان: قمبد اًمٙمريؿ: اًمقضمٞمز ذم اصقل اًمٗم٘مف، ط (2)

 .38ًمبٜم٤من:  

 .62ظ: احلٙمٞمؿ : حمٛمد شم٘مل : آصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن : (3)

 .14اًمّمدر : دروس ذم قمٚمؿ آصقل: . و 5: 1ف ظ: اعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م : اصقل اًمٗم٘م (4)

 ذ يمر اًمسٞمد احلٙمٞمؿ ُمٜمٝمؿ ُمـ قمّد آُم٤مرات ُمـ آطمٙم٤مم اًمٔم٤مهري٦م ، وًمٞمس٧م ُمـ آطمٙم٤مم اًمقاىمٕمٞم٦م. (5)

 .62ظ: احلٙمٞمؿ : حمٛمد شم٘مل : آصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن : (6)
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حُؿ واؿًل أن يالطمظ  ُم٤م يٓمرأ قمٚمٞمف ُمـ قمقارض ، وفمروف وُم١مصمرات ظم٤مرضمٞم٦م . وامم 

 .(1): وهق ُم٤م ضمٕمؾ سم٤مًمٜمٔمر امم ُم٤م يٓمرأ قمغم اعمقوقع ُمـ ُم١مصمرات وقمقارض ثٕٚقي

قمغم طمد شمٕمبػم اًمسٞمد حمٛمد شم٘مل  -وًمف اـمالىم٤من  احلُؿ افيٚهري:أخر:       

 : -هـ( 1424احلٙمٞمؿ)

: سم٤مٟمف احلٙمؿ اعمستٗم٤مد ُمـ إدًم٦م اًمٔمٜمٞم٦م اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ىمٓمٕمل ، وهق هبذا آول      

   اإلـمالق يٙمقن ُمـ ضمٜمس إطمٙم٤مم اًمقاىمٕمٞم٦م. 

. ومٝمق قمغم اعمٕمٜمك  (2)ة يم٤مٟم٧م أو أصؾ: هق ُم٤م يستٗم٤مد ُمـ إدًم٦م همػم اًم٘مٓمٕمٞم٦م أُم٤مرافثٚين      

آظمػم: احلٙمؿ اعمجٕمقل ًمٚمٌمء قمٜمد اجلٝمؾ سمحٙمٛمف اًمقاىمٕمل، وم٤مًمِمؽ ُم٠مظمقذ ذم ُمقوققمف. 

ُمثؾ احلٙمؿ سمٓمٝم٤مرة آٟم٤مء اًمذي مل شمٕمٚمؿ ٟمج٤مؾمتف. وهل يمثػم آ ان اعمِمٝمقر ارسمٕم٦م : 

 آؾمتّمح٤مب واًمؼماءة وآطمتٞم٤مط واًمتخٞمػم.

. واًمتٕمريػ (3)٤مٟمف ظمٓم٤مب اهلل اًمذي ٓ يتْمٛمـ ـمٚمب٤م أو ختٞمػماوقمرف سم احلُؿ افقضًل: -2       

آيمثر دىم٦م هق: احلٙمؿ اًمذي ٓ يتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم ُمب٤مذة، سمؾ ينمع ووٕم٤م ظم٤مص٤م ًمف شم٠مصمػم 

. واحلٙمؿ (4)همػم ُمب٤مذ قمغم ؾمٚمقك آٟمس٤من ، ويٙمقن سمٛمث٤مسم٦م اعمقوقع ًمٚمحٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل

 اًمقوٕمل ايْم٤م ًمف اىمس٤مم هل :

                                                           

 .٤73مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن :، واحلٙمٞمؿ: آصقل اًمٕم124ظ: اعمِمٙمٞمٜمل: قمكم: اصٓمالطم٤مت آصقل: (1)

 .74ظ: احلٙمٞمؿ : حمٛمد شم٘مل: آصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن : (2) 

 .73اعمّمدر ٟمٗمسف : (3)

 .136ًمبدري : حتسلم : ُمٕمجؿ ُمٗمردات أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن: ا (4)



 

هق ُم٤م يٚمزم ُمـ وضمقده  واصىالحٚ: ، (1)واًمسب٥م ًمٖم٦م ُم٤م شمقصؾ سمف إمم همػمه سبٛ:اف -أ       

وضمقد اعمسب٥م وُمـ قمدُمف قمدُُمف ًمذاشمف، يمزوال اًمِمٛمس وم٢مٟمف ؾمب٥م ذم وضمقب صالة اًمٔمٝمر ، 

 . (2)ويمٛمٚمؽ اًمٜمّم٤مب وم٢مٟمف ؾمب٥م ذم وضمقب اًمزيم٤مة

: ُم٤م يتقىمػ قمغم قمدُمف قمدم احلٙمؿ ،  ودم آصىالح . (3)واًمنمط ًمٖم٦م اًمٕمالُم٦مافؼط:  -ب      

وٓ يٚمزم ُمـ وضمقده وضمقد احلٙمؿ وٓ قمدم ًمذاشمف. يم٤مًمٓمٝم٤مرة ُمثال وم٢مهن٤م ذط ذم صح٦م اًمّمالة 

ومٞمٚمزم ُمـ قمدم وضمقد اًمٓمٝم٤مرة قمدم وضمقد اًمّمالة اًمنمقمٞم٦م، وٓ يٚمزم ُمـ وضمقد اًمٓمٝم٤مرة 

 .(4)، وٓ يّمكموضمقد اًمّمالة، إذ ىمد يٙمقن اإلٟمس٤من ُمتٓمٝمراً 

: هق ُم٤م يٚمزم ُمـ وضمقده قمدم احلٙمؿ، وٓ اصىالحًٚ ، و (5)واعمٜمع ًمٖم٦م: احل٤مضمز ٕٚع:اد -ج      

، يم٤مًم٘متؾ ذم اعمػماث، واحلٞمض ذم اًمّمالة، وم٢من  (6)يٚمزم ُمـ قمدُمف وضمقد احلٙمؿ، وٓ قمدم ًمذاشمف

وضمد اًم٘متؾ اُمتٜمع اعمػماث، وإن وضمد احلٞمض اُمتٜمٕم٧م اًمّمالة وىمد يٜمٕمدُم٤من وٓ يٚمزم ُمػماث 

وٓ صالة، ومٝمق سمخالف اًمنمط إذ اًمنمط يتقىمػ وضمقد اعمنموط قمغم وضمقده، واعم٤مٟمع يٜمٗمك 

 وضمقده. 

                                                           

 .412: 1ظ: اسمـ ُمٜمٔمقر: ًمس٤من اًمٕمرب  (1)

 .136ظ: ظمالف :قمبد اًمقه٤مب : قمٚمؿ اصقل اًمٗم٘مف : (2) 

 .1136: 3اجلقهري : اًمّمح٤مح ظ: (3) 

 .138ظ: ظمالف :قمبد اًمقه٤مب : قمٚمؿ اصقل اًمٗم٘مف : (4) 

 .343: 8ظ: اسمـ ُمٜمٔمقر: ًمس٤من اًمٕمرب  (5)

 .139ظ: ظمالف :قمبد اًمقه٤مب : قمٚمؿ اصقل اًمٗم٘مف :  (6)
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ن، وقمدوه٤م ُمـ أىمس٤مم احلٙمؿ واو٤مف سمٕمْمٝمؿ اًمٕمزيٛم٦م واًمرظمّم٦م واًمّمح٦م واًمبٓمال      

 . (1)اًمقوٕمل

وم٧م اًمٕمزيٛم٦م : سم٠مهن٤م )ُم٤م ذقمف اهلل أص٤مًم٦م ُمـ آطمٙم٤مم اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ٓ ختتص سمح٤مل دون       وقُمرِّ

. واًمرظمّم٦م: وهل ) ُم٤م ذقمف اهلل ُمـ آطمٙم٤مم ختٗمٞمٗم٤م قمغم  (2)طم٤مل وٓ سمٛمٙمٚمػ دون ُمٙمٚمػ(

 .  (3)اعمٙمٚمػ ذم طم٤مٓت ظم٤مص٦م شم٘متيض هذا اًمتخٗمٞمػ (

واًمٔم٤مهر ُمـ يمالم اًمسٞمد حمٛمد شم٘مل احلٙمٞمؿ : ان رضمققمٝمام هبذيـ اًمتٕمريٗملم إمم آطمٙم٤مم      

ّٓ احلٙمؿ اعمجٕمقل ًمٚمٌمء سمٕمٜمقاٟمف آوزم ،  اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ُمـ أووح آُمقر، ومٚمٞمس٧م اًمٕمزيٛم٦م إ

وًمٞمس٧م اًمرظمّم٦م آ ضمٕمؾ آسم٤مطم٦م ًمٚمٌمء سمٕمٜمقاٟمف اًمث٤مٟمقي ، ومه٤م ٓ خيرضم٤من قمـ شمٕمريػ 

 . وهق ُم٤م يذه٥م اًمٞمف اًمب٤مطم٨م. (4)ٞم٦م سمح٤ملآطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗم

وم٧م اًمّمح٦م: سم٠مهن٤م شمرشم٥م آصم٤مر اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م، وان اًمّمحٞمح ُمـ آومٕم٤مل سمٛمٕمٜمك        وقُمرِّ

. وذم ومقائد آصقل: قمرومٝم٤م  (5)أهن٤م جمزي٦م وُمؼمئ٦م  ًمٚمذُم٦م وُمس٘مٓم٦م ًمٚم٘مْم٤مء ومٞمام ومٞمف ىمْم٤مء

 .  (6)اعمتٙمٚمٛمقن سمام واومؼ اًمنميٕم٦م وقمدُمف

                                                           

:اعمستّمٗمك (1) :قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل: آطمٙم٤مم ذم أصقل آطمٙم٤مم، ط148: 1ظ: اًمٖمزازمِّ -5.وأُمديِّ

 .   113: 1.ًمبٜم٤من –، شمح: اسمراهٞمؿ اًمٕمجقز. ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت هـ1426

 .142ظ: ظمالف :قمبد اًمقه٤مب : قمٚمؿ اصقل اًمٗم٘مف : (2) 

 .142اعمّمدر ٟمٗمسف : (3) 

 .74ظ: احلٙمٞمؿ : حمٛمد شم٘مل: آصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن :  (4)

هـ،شمح: قمبد اًمسالم 1425 -1ظ: اًمِم٤مـمبل : إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمٚمخٛمل : اعمقاوم٘م٤مت ذم اصقل اًمٗم٘مف ،ط (5)

 .177: 1ًمبٜم٤من -قمبد اًمِم٤مذم، ـمبع وٟمنم : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت

هـ، 1444 -1ظ: اًمٙم٤مفمٛمل: حمٛمد قمكم اخلراؾم٤م ي: ومقائد إصقل، شمح: آهم٤م وٞم٤مء اًمديـ اًمٕمراىمل،ط (6)

 .64: 1ايران  -اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم. ىمؿ اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م 



 

ف اًمبٓمالن: سم٤مٟمف قمدم شمرشم٥م آصم٤مر اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م يمام ٟم٘مقل ذم اًمٕمب٤مدات إهن٤م همػم وقمُ        رِّ

 . (1)جمزي٦م وٓ ُمؼمئ٦م ًمٚمذُم٦م وٓ ُمس٘مٓمف ًمٚم٘مْم٤مء

إنَّ قمدَّ اًمّمح٦م واًمبٓمالن ُمـ آطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م همػم صحٞمح ، قمغم طمد شمٕمبػم اًمسٞمد احلٙمٞمؿ      

صح٦م واىمٕمٞم٦م، ويراد ُمٜمٝم٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٗمٕمؾ ًمٚمٛم٠مُمقر سمف واىمٕم٤م، وهل  أحدُهٚ:ٓن اًمّمح٦م ٟمققم٤من: 

شم٤مسمٕم٦م ًمقاىمٕمٝم٤م. وان اجلٕمؾ ٓ يتٜم٤مول آُمقر اًمقاىمٕمٞم٦م ، ويمذًمؽ اًمٗمس٤مد . وُم٘مت٣م ذًمؽ ُمثال هق 

 قمدم وضمقب اإلقم٤مدة واًم٘مْم٤مء عم٤م شمؿ ووم٘م٤م عم٤م اُمرت سمف اًمنميٕم٦م.

عمِمٙمقك ومٞمٝم٤م سمٕمد اًمٗمراغ، اؾمتٜم٤مد امم هق اًمّمح٦م اًمٔم٤مهري٦م يم٤محلٙمؿ سمّمح٦م اًمّمالة ا وآخر:      

، ومٝمل اًمتل شمٙمقن ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمجٕمؾ وآقمتب٤مر، ويمذًمؽ احلٙمؿ فم٤مهرا قمٜمد اًمِمؽ ذم  (2)ىم٤مقمدة اًمٗمراغ

 . (3)اًمّمالة اًمثٜم٤مئٞم٦م ُمثال

  اخلالصٜ وافسجٔح :

ـ إنَّ اًمتٙمٚمٞمػ أقمؿ ُمـ أْن يتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم، ٕنَّ هٜم٤مك أُمقر يمثػمة شمٓمٚمبٝم٤م اًمنميٕم٦م ُم     

آٟمس٤من وشمريده ان يقىمٕمٝم٤م قمغم ٟمحق ُمٕملم ُمٜمٝم٤م آقمت٘م٤مد، وان آصقًمٞملم واًمٗم٘مٝم٤مء ضمٕمٚمقا 

آطمٙم٤مم خمتّم٦م سم٤مٕومٕم٤مل، وان ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٓقمت٘م٤مد ٓ يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمف طمٙمام، طمتك ىمْمٞم٦م اٟمف ٓ 

طمٙمؿ ىمبؾ ورود اًمنمع وم٘مط يم٤من ُمٜمحٍما قمغم آومٕم٤مل ٓ قمغم آقمت٘م٤مدات قمغم إقمتب٤مر أّن 

ٞمس٧م ُمـ صٗم٤مت آومٕم٤مل، وقمٜمد ُمت٤مسمٕم٦م أىمقال اًمٕمٚمامء وُم٤م ذيمره اًمبح٨م فمٝمر ان اعمٕمروم٦م ًم

آطمٙم٤مم أقمؿ ُمـ أن ختص آومٕم٤مل، ّٕن احلٙمؿ يمام يتٕمٚمؼ سم٤مٕومٕم٤مل يم٢مجي٤مب اًمّمالة واًمزيم٤مة 

                                                           

  .178: 1ظ: اًمِم٤مـمبل : اعمقاوم٘م٤مت  (1)

ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة هق احلٙمؿ سمّمح٦م اًمٕمٛمؾ اعمريم٥م اًمذي ؿمؽ ذم صحتف سمٕمد اًمٗمراغ قمٜمف يم٤مًمِمؽ ذم صح٦م  (2)

ب٤مدات سمؾ اعمٕم٤مُمالت. ظ: اًمّمالة ) ٓطمتامل اخلٚمؾ ( وٓ ختتص اًم٘م٤مقمدة سم٤مًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة سمؾ شمٕمؿ مجٞمع اًمٕم

 .145ُمّمٓمٗمقي: حمٛمد يم٤مفمؿ: ُم٤مئ٦م ىم٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م : 

 .67ظ: احلٙمٞمؿ : حمٛمد شم٘مل: آصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن :  (3)
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واحل٩م يتٕمٚمؼ سم٤مٕىمقال يمتحريؿ اًمٖمٞمب٦م واًمٜمٛمٞمٛم٦م ويتٕمٚمؼ سم٤مٓقمت٘م٤مد ُمثؾ اقمت٘م٤مد وطمداٟمٞم٦م اهلل 

 شم٘متٍم قمغم ُم٤م صدر ُمـ اعمٙمٚمػ ُمـ أومٕم٤مل سمؾ يِمٛمؾ ُم٤م ي٘م٤مسمٚمف ُمـ ىمقل واضم٥م. وم٤من آومٕم٤مل ٓ

واقمت٘م٤مد، وهل ُمرشمبٓم٦م سمٙمؾ ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م طمٞم٤مة آٟمس٤من اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م وآظمالىمٞم٦م. 

ومتخّمٞمص آطمٙم٤مم سم٤مٕومٕم٤مل ُمـ آضمح٤مف ذم طمؼ اًمنميٕم٦م، اًمتل متثؾ دؾمتقرا وُمٜمٝم٤مضم٤م 

ونَ مَ آٟمس٤من ُمع ؿمٛمقًمٞمتٝم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم:حلٞم٤مة  ِْؿ َُيَْؼُ ٍء ُثؿَّ إَِػ َرِّبِّ ـْ َرْ ْضَْٚ دِم اْفَُِتِٚب ِم ٚ َؾرَّ
(1). 

يمام ان احلٙمؿ اًمقوٕمل جم٤مل ٓ يٛمٙمـ شمٖم٤موٞمف ذم اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م، ٓن آطمٙم٤مم       

اًمقوٕمٞم٦م شمتٕمٚمؼ ذم اعمٙمٚمػ قمغم طمد ؾمقاء ذم اًمٗمروع وآصقل ، واهن٤م دمري ذم طمؼ اعمٙمٚمػ، 

هق ؾمب٥م ًمتقضمف اًمتٙم٤مًمٞمػ وهق ُمـ آطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م اًمتل ٓ شمِمتٛمؾ قمغم  -ُمثال -وم٤مًمبٚمقغ

ًمٕم٘مؾ ذٌط ذم شمقضمف اًمتٙمٚمٞمػ ، واجلٜمقن ُم٤مٟمع ُمـ اعم١ماظمذة ، وم٤من احلٙمؿ اُمر أو هنل ، وان ا

ذقمل ُمٜمف.  اًمقوٕمل يمام جيري ذم اًمٗمرقمٞم٤مت وم٤مٟمف جيري ذم آصقل وٓ حمذور قم٘مكم أو

 .ويمذًمؽ اًمّمح٦م واًمٗمس٤مد 

 

 ادىِٛ افثٚفٞ : إمُٕٜٚٔ افتًبد بٚحلُؿ افؼظل: 

وصؾ اًمٙمالم إمم إُمٙم٤من اًمتٕمبد سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ذم اًمٕم٘م٤مئد وقمدُمف، وفمٝمر سمِم٠من هذا      

 اعمقوقع جمٛمققم٦م أىمقال أسمرزه٤م :

 افَقل آول: إمتْٚع افتًبد بٚحلُؿ افؼظل دم افًَٚئد مىَِٚ: 

                                                           

 .38ؾمقرة آٟمٕم٤مم : (1) 



 

أي قمدم اُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٕمبد سم٤مًمٜم٘مؾ ذم اًمتقطمٞمد واًمٕمدل واًمٜمبقة، وإُمٙم٤مٟمف ذم سم٤مىمل اعمس٤مئؾ      

هـ(: ) أن يمؾ ُم٤م يتقىمػ 726. ي٘مقل اًمٕمالُم٦م احلكُم )ت (1)اًمٕم٘مدي٦م، واًمذي قمٚمٞمف ضُمؾ آُم٤مُمٞم٦م

 . أي: أن ادًم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اعمٓمٝمرة ومرع(2)قمغم صدق اًمرؾمقل مل جيْز إصمب٤مشمف سم٤مًمٜم٘مؾ(

قمت٘م٤مد هبام، وطمٞمٜمئذ وم٤مًمٕمٛمدة ذم اًمدًمٞمؾ قمغم اًمقضمقب هق طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ. ِٓ  ا

، سم٘مقهلؿ اٟمف ٓ يثب٧م وٓ يتٕمبد سمٌمء ُمـ اعمٕم٤مرف آ  (3)اعمٕمتزًم٦م وممـ ذه٥م امم هذا اًم٘مقل

 .(4)سم٤مًمٕم٘مؾ، وان ضم٤مء رٌء ُمـ اًمٜم٘مؾ ومٝمق ُم١ميمد ، أُم٤م سم٤مىمل اعمس٤مئؾ وم٢مهن٤م ممٙمـ أن شمثب٧َم سم٤مًمٜم٘مؾ

أٟمف ىم٤مل: )ٓ قمذر :  (1)هـ(154ايمثر آطمٜم٤مف واعمٜم٘مقل قمـ ايب طمٜمٞمٗم٦م )تواًمذي قمٚمٞمف        

ٕطمد ذم اجلٝمؾ سمخ٤مًم٘مف عم٤م يرى ُمـ ظمٚمؼ اًمساموات وإرض وظمٚمؼ ٟمٗمسف وؾم٤مئر ظمٚمؼ رسمف أُم٤م 

                                                           

، ٟمنم: 1419 -2ظ: اعمرشم٣م : قمكم سمـ احلسلم: ذح مجؾ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ، شمح: يٕم٘مقب ضمٕمٗمري ، ط (1)

، 32 -26، واًمٓمقد: حمٛمد سمـ احلسـ : آىمتّم٤مد ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٓقمت٘م٤مد : 125ايران:  -دار آؾمقة، ـمٝمران 

هـ، اعمٓمبٕم٦م: ؾمت٤مرة ، 1421-1واحلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ : هن٩م احلؼ ويمِمػ اًمّمدق ، شمح: رو٤م اًمّمدر ، ط

ٓهلٞم٦م ذم . واخلرازي: حمسـ : سمداي٦م اعمٕم٤مرف ا52ايران:-اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م اًمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم دار اهلجرة ، ىمؿ

 .12ايران:-هـ ، حت٘مٞمؼ وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم آؾمالُمل ، ىمؿ1428 -16ذح قم٘م٤مئد آُم٤مُمٞم٦م ، ط

-1احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ : ُمٜمٝم٤مج اًمٞم٘ملم ذم اصقل اًمديـ ، شمح: يٕم٘مقب اجلٕمٗمري اعمراهمل، ط (2)

 .193ايران:-هـ ، ـمبع وٟمنم : دار آؾمقة ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، ىمؿ1415

٦م إؾمالُمٞم٦م، همّٚمب٧م اًمٕم٘مؾ قمغم إصقل وإدًّم٦م واًم٘مٞم٤مؾم٤مت إظمرى، وىمد ؿمٖمٚم٧م اًمٗمٙمر اعمٕمتزًم٦م ومرىم (3)

هـ(قمغم أؿمٝمر 131اإلؾمالُمل ذم اًمٕمٍم اًمٕمب٤مد ردطًم٤م ـمقياًل ُمـ اًمزُمـ. وُم١مؾمسٝم٤م هق واصؾ سمـ قمٓم٤مء )

ُٓمر إىمقال، شم٘مقم اصقهلؿ قمغم مخس٦م: اًمتقطمٞمد واًمٕمدل ، واًمققمد واًمققمٞمد، واعمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم ، وا

 .26سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر. ظ: اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم آدي٤من: 

 .94: 17ظ: اًم٘م٤ميض : قمبد اجلب٤مر : اعمٖمٜمل ذم اسمقاب اًمتقطمٞمد واًمٕمدل (4) 
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. وروي قمٜمف أٟمف ىم٤مل: ) ًمق مل يبٕم٨م اهلل رؾمقٓ (2)ذم اًمنمائع ومٛمٕمذور طمتك شم٘مقم قمٚمٞمف احلج٦م(

 .(3) اخلٚمؼ ُمٕمرومتف سمٕم٘مقهلؿ(ًمقضم٥م قمغم

. إذ ي٘مقل: ) ان طمٙمؿ ُمس٤مئؾ  (4)هـ(324اسمق احلسـ آؿمٕمري)توممـ اظمت٤مر هذا اًم٘مقل       

اًمنمع اًمتل ـمري٘مٝم٤م اًمسٛمع أن شمٙمقن ُمردودة امم أصقل اًمنمع اًمتل ـمري٘مٝم٤م اًمسٛمع، وطمٙمؿ 

ؿمٕمري مل يستٓمع . وم٤من آ(5)ُمس٤مئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٤مت واعمحسقؾم٤مت ان يرد يمؾ رء ُمـ ذًمؽ امم سم٤مسمف(

اًمتخكم اًمت٤مم قمـ آقمتزال ، ومب٘م٧م سمٕمض ُمالُمح آقمتزال ذم ومٙمره. ومٝمؿ خي٤مًمٗمقن ُمذه٥م اهؾ 

اًمسٜم٦م واجلامقم٦م ذم شم٘مسٞمٛمٝمؿ أدًم٦م اًمٕم٘مٞمدة امم )ادًم٦م قم٘مٚمٞم٦م( وشمِمٛمؾ أيمثر آهلٞم٤مت ، يم٤مًمتقطمٞمد 

                                                                                                                                                    

هق اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م سمـ زوـمك سمـ ُم٤مه اًمٗم٘مٞمف اًمٙمقذم، ُمقمم شمٞمؿ اهلل اسمـ صمٕمٚمب٦م: يم٤من ظمزازًا يبٞمع اخلز، وضمده  (1)

زوـمك ُمـ أهؾ يم٤مسمؾ، واًمٞمف يٜمس٥م اعمذه٥م احلٜمٗمل ، ويم٤من يٕمد ُمـ ائٛم٦م اًم٘مٞم٤مس واًمرأي ، وُم٤مت سمبٖمداد 

 .89: 27هـ. ظ: اًمّمٗمدي : اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت 154

 -1اًمديـ قمبد اًمٕمزيز سمـ امحد: يمِمػ آهار قمـ اصقل ومخر آؾمالم اًمبزدوي، طظ: اًمبخ٤مري :قمالء  (2)

 .269: 1ًمبٜم٤من .  -م، ـمبع وٟمنم : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت1997

 .269: 1اعمّمدر ٟمٗمسف  (3)

هق قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق، أسمق احلسـ، ُمـ ٟمسؾ أيب ُمقؾمك آؿمٕمري: ُم١مؾمس ُمذه٥م آؿم٤مقمرة.  (4)

هـ ، وشمٚم٘مك ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م وشم٘مدم ومٞمٝمؿ صمؿ رضمع وضم٤مهر ٦264م اعمتٙمٚمٛملم. وًمد ذم اًمبٍمة يم٤من ُمـ آئٛم

هـ ، ُمـ اهؿ ُمّمٜمٗم٤مشمف : إُم٤مُم٦م اًمّمديؼ واًمرد قمغم اعمجسٛم٦م ، وُم٘م٤مٓت  324سمخالومٝمؿ. وشمقذم سمبٖمداد

اوٟمدي. آؾمالُمٞملم وآسم٤مٟم٦م قمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦م، ورؾم٤مًم٦م ذم آيامن وُم٘م٤مٓت اعمٚمحديـ واًمرد قمغم اسمـ اًمر

 .263: 4واؾمتحس٤من اخلقض ذم اًمٙمالم. ظ: اًمزريمكم: آقمالم 

م. 1957-آؿمٕمري: اسمق احلسـ قمكم سمـ اؾمامقمٞمؾ: رؾم٤مًم٦م ذم اؾمتحس٤من اخلقض ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، ط سمال  (5)

 .25ًمبٜم٤من:  -اعمٓمبٕم٦م: اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م . سمػموت



 

إصؾ ذم . وىمرروا أن  (1)واًمٜمبقة. و)أدًم٦م ؾمٛمٕمٞم٦م( شمِمٛمؾ اًمّمٗم٤مت. وأُمقر أظمرة وًمقاطم٘مٝم٤م

يمام قمـ  (2)هـ(443اعمٕم٤مرف هق اًمٕم٘مؾ، وذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٜم٘مؾ. وممـ ذه٥م امم ذًمؽ اًمب٤مىمال ي)ت

إذ ي٘مقل: )ـمريؼ ُمٕمروم٦م إصقل اًمٕم٘مؾ  (4)هـ(476أسمق إؾمح٤مق اًمِمػمازي)تو ، (3)اعمٜمخقل

إذ ي٘مقل: )أنَّ ُم٤م  (6)هـ(478واجلقيٜمل)ت .(5)وُم٤م يتقصؾ سمف إمم ُمٕمروم٦م إصقل هق اًمٕم٘مؾ(

ومٞمف يمالم اًمٕمٚمامء يٜم٘مسؿ امم اعمس٤مئؾ اًم٘مٓمٕمٞم٦م وامم اعمس٤مئؾ آضمتٝم٤مدي٦م اًمٕم٤مري٦م قمـ ادًم٦م  جيري

                                                           

م، اًمٜم٤مذ : اعمؼمة اخلػمي٦م ًمٕمٚمقم 2447 -1اجل٤مؾمؿ : ومٞمّمؾ سمـ ىمزار: آؿم٤مقمرة ذم ُمٞمزان أهؾ اًمسٜم٦م .ط (1)

 .74اًم٘مرآن واًمسٜم٦م ، اًمٙمقي٧م :

هـ، ُمـ يمب٤مر قمٚمامء اًمٙمالم. 338هق حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، أسمق سمٙمر اًم٘م٤مض، وًمد ذم اًمبٍمة  (2)

  .176: 6هـ.آقمالم : اًمزريمكم443اٟمتٝم٧م إًمٞمف ري٤مؾم٦م اعمذه٥م إؿمٕمري، وؾمٙمـ سمٖمداد وشمقذم ومٞمٝم٤م

هـ ، 1419 -3اًمٖمزازم: حمٛمد سمـ حمٛمد : اعمٜمخقل ُمـ شمٕمٚمٞم٘م٤مت آصقل : شمح: حمٛمد طمسـ هٞمتق،طظ: (3) 

 .245ًمبٜم٤من. -ـمبع وٟمنم: دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، سمػموت 

هـ 393هق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمٗمػموزآسم٤مدي اًمِمػمازي، أسمق إؾمح٤مق: وًمد ذم ومػموزاسم٤مد سمٗم٤مرس (4) 

هـ وم٠مشمؿ ُم٤م سمدأ سمف ُمـ  ٤415م. واٟمٍمف إمم اًمبٍمة وُمٜمٝم٤م إمم سمٖمداد ؾمٜم٦م واٟمت٘مؾ إمم ؿمػماز وم٘مرأ قمغم قمٚمامئٝم

اًمدرس واًمبح٨م. ٟمبغ ذم قمٚمقم اًمنميٕم٦م آؾمالُمٞم٦م، وسمٜمك ًمف اًمقزير ٟمٔم٤مم اعمٚمؽ اعمدرؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م قمغم ؿم٤مـمئ 

ٞم٦م، دضمٚم٦م، ومٙم٤من يدرس ومٞمٝم٤م ويديره٤م. وُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف : اًمتٜمبٞمف واعمٝمذب ذم اًمٗم٘مف، واًمتبٍمة ذم أصقل اًمِم٤مومٕم

 وـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء، واًمٚمٛمع

 -1أسمق إؾمح٤مق: إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمٗمػموزآسم٤مدي اًمِمػمازي : اًمتبٍمة ذم أصقل اًمٗم٘مف ، ط(5) 

 .442-441. دُمِمؼ –هـ ، حت٘مٞمؼ : د. حمٛمد طمسـ هٞمتق، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر 1443

واؿمتٝمر سم٢مُم٤مم احلرُملم. وًمد ذم ضمقيـ هق قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد اجلقيٜمل، أسمق اعمٕم٤مزم، (6) 

اؿمتٝمر سمٕمٚمٛمف ، شمٗم٘مف قمغم واًمده، وأشمك قمغم مجٞمع ُمّمٜمٗم٤مشمف وشمٍمف ومٞمٝم٤م طمتك زاد قمٚمٞمف ذم اًمتح٘مٞمؼ واًمتدىمٞمؼ. 

ضم٤مور ُمٙم٦م أرسمع ؾمٜملم واعمديٜم٦م يدرس ويٗمتل، وقمٚمٞمف ًم٘م٥م سم٢مُم٤مم احلرُملم. ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ذم دراي٦م 

 .164: 4 أصقل اًمديـ، واًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف. ظ: اًمزريمكم: آقمالماعمذه٥م، واًمِم٤مُمؾ واإلرؿم٤مد ذم
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اًم٘مٓمع وم٠مُم٤م اعمس٤مئؾ اًم٘مٓمٕمٞم٦م ومتٜم٘مسؿ امم اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمسٛمٕمٞم٦م وم٠مُم٤م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ومٝمل اًمتل شمٜمتّم٥م ومٞمٝم٤م 

ادًم٦م اًم٘مٓمع قمغم آؾمت٘مالل وشمٗميض امم اعمٓمٚم٥م ُمـ همػم اومت٘م٤مر امم شم٘مرير اًمنمع وذًمؽ ُمٕمٔمؿ 

هـ( سم٘مقًمف : )اًْمَٕمْ٘مُؾ َيُدلَّ قَمغَم ِصْدِق اًمٜمَّبِلِّ . صُمؿَّ 545. واسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم )ت(1)٤مئؾ اًمٕم٘م٤مئد(ُمس

ظِم  ْٔ ـْ اًمٜمَّبِلِّ سم٤ِمًْمَ٘مُبقِل َُم٤م َيُ٘مقًُمُف ذِم اهللَِّ َواًْمٞمَْقِم ا ك ُِم ُف َيَتَٚم٘مَّ ُف سم٠َِمٟمَّ ِر مِم٤َّم ٓ َيْستَِ٘مؾُّ َيْٕمِزُل َٟمْٗمَسُف َوَيْٕمؽَمِ

، واًمٔم٤مهر أٟمف  (3). صمؿ سمٕمد ذًمؽ ي٘مقل ان مل يقضمد ظمٓم٤مب ُمـ اًمِم٤مرع ومال طمٙمؿ (2)َٕمْ٘مُؾ سمَِدَريمِِف(اًمْ 

أراد ُمـ ىمقًمف إول ذم إصقل واعمٕم٤مرف واًمث٤م ي ذم اًمٗمروع، ٕٟمف قمرف اخلٓم٤مب سمٙمقٟمف ُم٤م 

شمٕمٚمؼ سمٗمٕمؾ اعمٙمٚمٗملم، يمام أٟمف ُمـ اًمٜم٤موملم ًمٚمحسـ واًم٘مبح اًمٕم٘مٚمٞملم، وآ يٙمقن هذا شمٜم٤مىمض 

ىم٤مل اًمسبٙمل: )ويم٤من ؿمٞمخٜم٤م أسمق احلسـ اًمب٤مضمل  (4)هـ(714فم٤مهر. وأسمق احلسـ اًمب٤مضمل)ت

خيت٤مر أن ىمٞمد اًمٕمٛمٚمٞم٦م اطمؽماز قمـ أصقل اًمديـ ٕن ُمٜمف ُم٤م يثب٧م سم٤مًمٕم٘مؾ وطمده يمقضمقد اًمب٤مري 

شمٕم٤ممم وُمٜمف ُم٤م يثب٧م سمٙمؾ واطمد ُمـ اًمٕم٘مؾ واًمسٛمع، يم٤مًمقطمداٟمٞم٦م وُمٜمف وضمقب اقمت٘م٤مد ذًمؽ 

 .  (5)سم٤مًمسٛمع ًم٘مّمقر اًمٕم٘مؾ قمـ ُمٕمرومتف(وُمٜمف ُم٤م ٓ يثب٧م إٓ 

                                                           

هـ، شمح: د. 1448 -1اجلقيٜمل :قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد اهلل: آضمتٝم٤مد ُمـ يمت٤مب اًمتٚمخٞمص إلُم٤مم احلرُملم ، ط(1) 

 .233: سمػموت –قمبد احلٛمٞمد أسمق زٟمٞمد ، ـمبع : دار اًم٘مٚمؿ ، اًمٜم٤مذ: دارة اًمٕمٚمقم اًمث٘م٤مومٞم٦م : دُمِمؼ 

 .37: 1اًمٖمزازم : اعمستّمٗمك (2) 

 .112: 1اعمّمدر ٟمٗمسف (3) 

هـ ، وم٘مٞمف 714هـ ، وشمقذم ؾمٜم٦م 631هق اسمق احلسـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ ظمٓم٤مب قمالء اًمديـ اًمب٤مضمل ، وًمد ؾمٜم٦م (4) 

ؿم٤مومٕمل أصقزم، قم٤معم٤م سمٕمٚمؿ اًمٙمالم، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف خمتٍم اعمحرر ذم اًمٗم٘مف، وخمتٍم اعمحّمقل ذم آصقل . ظ : 

 .39: 4 ذم ظمؼم ُمـ همؼم اًمذهبل : اًمٕمؼم

م، شمح: د. ؿمٕمب٤من 1981 -1اًمسبٙمل : قمكم سمـ قمبد اًمٙم٤مذم ، وقمبد اًمقه٤مب : آهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج .ط (5) 

 .36ُمٍم :  -حمٛمد اؾمامقمٞمؾ ،اًمٜم٤مذ : ُمٙمتب٦م اًمٙمٚمٞم٤مت آزهري٦م ، اًم٘م٤مهرة 



 

سم٘مقًمف : )إنَّ اصقل اًمديـ ُمٜمف ُم٤م صمب٧م  (1)(هـ794وذه٥م امم ذًمؽ سمدر اًمديـ اًمزريمٌم)ت

سم٤مًمٕم٘مؾ وطمده يمقضمقد اًمب٤مري، وُمٜمف ُم٤م صمب٧م سمٙمؾ ُمـ اًمٕم٘مؾ واًمسٛمع يم٤مًمقطمداٟمٞم٦م ، .....، وُمٜمف 

ّٓ سم٤مًمسٛمع يمٛمس٠مًم٦م أن اجلٜم٦م خمٚمقىم٦م، وأن اًمٍماط طمؼ وهذا ُمٜمٝم٩م آؿم٤مقمرة  .(2)( ُم٤مٓ يثب٧م إ

 إٓ ان سمٕمْمٝمؿ ُمـ اعمت٠مظمريـ قمدل قمـ هذا اعمسٚمؽ وقمٛمد امم ُمسٚمؽ مجٝمقر اًمٕم٤مُم٦م.اعمت٘مدُملم 

هـ( سم٘مقًمف : )اًمٜم٘مؾ ُمستٜمد امم صدق اًمرؾمقل ، ومام 848)ت (3)وُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م اسمـ ظمٚمدون       

، اُم٤م قم٤مُم٤م يم٤مًمٕم٤مدي٤مت أو شمقىمػ قمٚمٞمف اًمٕمٚمؿ سمف ومال يثب٧م سم٤مًمٜم٘مؾ، وُم٤م جيقز قم٘مال يثب٧م وىمققمف سمف 

 .(4)ظم٤مص٤م يم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، وُم٤م قمدامه٤م واخل٤مرج قمـ اًم٘مسٛملم يثب٧م سم٤مجلٛمٚم٦م هبام(

: )إنَّ ُمـ اخلؼم طم٘م٤م وسم٤مـمال، وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ  (5)هـ(456وُمـ اًمٔم٤مهري٦م ىمقل اسمـ طمزم)ت     

سمد ُمـ سمٓمؾ أن يٕمٚمؿ صح٦م اخلؼم سمٜمٗمسف، إذ ٓ ومرق سملم صقرة احلؼ ُمٜمف وصقرة اًمب٤مـمؾ ومال 

                                                           

ؿم٤مومٕمل أصقزم. شمريمل إصؾ، وًمد  هق حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمبد اهلل أسمق قمبد اهلل سمدر اًمديـ اًمزريمٌم. وم٘مٞمف (1)

هـ. ًمف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة ُمٜمٝم٤م: اًمبحر اعمحٞمط  ذم أصقل اًمٗم٘مف وقمالم اًمس٤مضمد 794هـ وشمقذم ومٞمٝم٤م 745ذم ُمٍم

 . 286: 6سم٠مطمٙم٤مم اعمس٤مضمد، اًمديب٤مج ذم شمقوٞمح اعمٜمٝم٤مج. ظ: آقمالم 

م ، طم٘م٘مف مجع 2445-3حٞمط ،طاًمزريمٌم: حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمبد اهلل أسمق قمبد اهلل سمدر اًمديـ: اًمبحر اعم (2)

 .34: 1. ُمٍم –ُمـ قمٚمامء آزهر ـمبٕم٦م: دار اًمٙمتبل ، اًم٘م٤مهرة 

هق وزم اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ احلسـ سمـ حمٛمد سمـ ضم٤مسمر احلرضُمل آؿمبٞمكم اعمٕمروف  (3)

، وُم٘مدُم٦م اسمـ هـ، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف : اًمت٤مريخ اًمٙمبػم 848هـ، سمتقٟمس وشمقذم ؾمٜم٦م 772سم٤مسمـ ظمٚمدون ، وًمد ؾمٜم٦م 

 .334: 3ظمٚمدون ، ورطمٚم٦م اسمـ ظمٚمدون ، وهذا اًمٙمت٤مب . ظ: اًمزريمكم: آقمالم 

هـ، شمح: امحد ومريد 1425-1اسمـ ظمٚمدون :قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد : ًمب٤مب اعمحّمؾ ذم أصقل اًمديـ ، ط (4)

 .342اعمزيدي . ـمبع وٟمنم : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ًمبٜم٤من. 

هق قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم، إٟمدًمز، اًمٔم٤مهري، ؿم٤مقمر ويم٤مشم٥م وومٞمٚمسقف ووم٘مٞمف. وًمد ذم ُمديٜم٦م  (5)

هـ، ويم٤من يٚم٘م٥م اًم٘مرـمبل إؿم٤مرة إمم ُمقًمده وٟمِم٠مشمف. ذع ذم صب٤مه سم٤مًمدرس واًمتحّمٞمؾ، وٟمِم٠م  384ىمرـمب٦م 

إهقاء واًمٜمَِّحؾ: ورؾم٤مًمتف ذم ؿم٤مومٕمل اعمذه٥م صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اعمذه٥م اًمٔم٤مهري. وُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: اًمِٗمَّمؾ ذم اعمَِٚمْؾ و
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. أُم٤م اًمنمقمٞم٤مت  (1)دًمٞمؾ يٗمرق سمٞمٜمٝمام، وًمٞمس ذًمؽ إٓ حلج٦م اًمٕم٘مؾ اعمٗمرىم٦م سملم احلؼ واًمب٤مـمؾ(

 ومال ـمريَؼ اًمٞمٝم٤م آ اًمسٛمع .

 أدفٜ افَقل آول:

اؾمتدًم٧م آُم٤مُمٞم٦م سمٕمدة أدًم٦م أسمرزه٤م وأمهٝم٤م هق: انَّ قمدم اُمٙم٤من اًمتٕمبد سم٤محلٙمؿ اًمقاىمٕمل ذم       

اًمتقطمٞمد ، واًمٕمدل واًمٜمبقة وقمدم صمبقت ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م  سم٤مًمنمع ، يرضمع امم وضمقد اعمحذور اًمٕم٘مكم 

ام اّن ، إذ ٓ يٛمٙمـ أْن يٗمرض اهلل قمز وضمؾ ؿمٞمئ٤َم وهق مل يثب٧م ًمدهيؿ سمٕمد . يم (2)أٓ وهق اًمدور

اًمدوَر شمّمُؾ ٟمقسمُتُف امم اًمٜمبقِة ، إذ يمٞمػ ي١مُمٜمقن سمام ضم٤مء سمف اًمٜمبُل ، وهؿ مل ي١مُمٜمقا سمف أصال ، يمام اّن 

اًمٜمبقة سم٤مًمؽمشمٞم٥م اعمٜمٓم٘مل ُمت٘مدُم٦م رشمب٦م قمغم اًمتقطمٞمد ، إذ شمثب٧م هل أوٓ صمؿ يثب٧م سمٕمده٤م اًمتقطمٞمد 

قمت٘م٤مد، أو ُمـ سم٤مب احل٤مق اًمٜمبقة وهمػمه ُمـ اعمس٤مئؾ ، قمغم اقمتب٤مر اهن٤م احلٚم٘م٦م آومم ذم ؾمٚمسٚم٦م آ

 . (3)سم٤مًمتقطمٞمد قمغم اقمتب٤مر أن اًمٕمٚمَؿ سم٤مًمنمائع ومرٌع قمغم اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل قمز وضمؾ

ومٛمٜمف يتبلم أّن هذا اًم٘مقل ٓ يتٕمبد سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل اًمقاىمٕمل ذم اًمتقطمٞمد واًمٜمبقة . ويٕمداهنام       

امم ُم٤م ي٘مدُمف آٟمبٞم٤مء ُمـ أدًم٦م  ُمـ آُمقر اًمتل ٓ ختْمع امم اًمنمع أو اًمٜم٘مؾ ، وإٟمام اًمٜمٗمس شمٜم٘م٤مد

وسمراهلم شمْمٓمر اًمٜمٗمس امم ىمبقهل٤م ، ومٝمؿ جيٕمٚمقن اصؾ اعمٕم٤مرف قم٘مٚمٞم٤م ، ومال يثب٧م اًم٘مرآن ًمٜمٗمسف 

                                                                                                                                                    

سمٞم٤من ومْمؾ إٟمدًمس: اإلُم٤مُم٦م واخلالوم٦م: إظمالق واًمسػم ذم ُمداواة اًمٜمٗمقس واعمحغّم سم٤مٔصم٤مر: اإلطمٙم٤مم ذم 

 .254: 4أصقل إطمٙم٤مم. اًمزريمكم : آقمالم 

ـمبع م، شمح: حمٛمد شم٤مُمر ، 2444 -1اسمـ طمزم : قمكم سمـ حمٛمد سمـ امحد : آطمٙم٤مم ذم اصقل آطمٙم٤مم ، ط(1) 

 .16: 1.  ًمبٜم٤من –وٟمنم : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت 

ظ: اعمرقمٌم: ٟمقر اهلل احلسٞمٜمل: ذح اطم٘م٤مق احلؼ وازه٤مق اًمب٤مـمؾ. ط: سمال ، شمح: ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمرقمٌم. (2) 

 .164: 1ايران.  -اًمٜم٤مذ: ُمٜمِمقرات ُمٙمتب٦م آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم، ىمؿ

هـ ، 1421 1: ضمٕمٗمر أوقاء قمغم قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م، ط. واًمسبح٤م ي153اًمٓمقد: آقمت٘م٤مد :ظ:  (3)

 . 644 - 599. ايران –( . ىمؿ ـمبع وٟمنم : ُم١مؾمس٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ) 



 

احلجٞم٦م، يمام أن اًمسٜم٦م ٓ شمثب٧م ًمٜمٗمسٝم٤م احلجٞم٦م، آ ُمـ دًمٞمؾ ظم٤مرج قمٜمٝمام. وان هذا ُمبٜمل قمغم 

يٙمقن وضمقب اًمٜمٔمر وأّن وضمقسمف  اًم٘مقل سمٛمس٠مًم٦م احلسـ واًم٘مبح اًمٕم٘مٚمٞملم. إذ سمت٘مرير هذا آصؾ

 قم٘مكٌم ، ظمالوم٤م ًمألؿم٤مقمرة .

أُم٤م سم٤مىمل اعمس٤مئؾ اًمتل ًمٞمس٧م سم٠مُمٝم٤مت آصقل جيقز اًمتٕمبد ومٞمٝم٤م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمنمقمل واًمرضمقع        

سمٕمد أْن شمثب٧م اًمرؾم٤مًم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ وآقمت٘م٤مد ٕظمذ سم٘مٞم٦م آطمٙم٤مم ،  ومٞمٝم٤م امم ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م 

وُمّمدريتف ذم اًمتنميع واًمتبٚمٞمغ قمـ اهلل قمز وضمؾ ومال ُم٤مٟمع ُمـ  ومبٕمد آقمت٘م٤مد سمٜمبقة اخل٤مشمؿ 

ُمٜمتٍػ، ومٞمٙمقن اًمٜم٘مؾ واًمسٛمع هق  -اًمدور -اًمتٕمبد سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ٓن اعمحذور اًمٕم٘مكم 

اعمرضمع ذم ُمٕمروم٦م اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م يمٛمٕمروم٦م صٗم٤مت اهلل وُم٘مدار هذه اعمٕمروم٦م ، وُمٕمروم٦م ُم٤م جيقز 

ُمـ  ُمـ طم٘مقق ، وُم٤م ًمٚمٛمٕمّمقم  ُم٤م ًمٚمٜمبل  وُم٤م ٓ جيقز ذم طمؼ هلل شمٕم٤ممم ، وُمٕمروم٦م

طم٘مقق ، وشمٕمٞملم آُم٤مم واخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمد اًمٜمبل ، وهذا ُمقوع اشمٗم٤مق آُم٤مُمٞم٦م يمام يذيمره اًمٕمالُم٦م 

. وُمـ (1)هـ( سم٘مقًمف : ) إنَّ آُم٤مم جي٥م اْن يٙمقن ُمٜمّمقص٤ًم قمٚمٞمف هذا اشمٗم٤مق آُم٤مُمٞم٦م(726)ت

ممٙمـ ،  -اعمٕم٤مد  -٤مب احل٤مدي قمنم: ) وٕٟمف اعمس٤مئؾ اًمٙمالُمٞم٦م ُمٕمروم٦م اعمٕم٤مد ضم٤مء ذم ذح اًمب

وقمّمٛمتف ، صمب٧م أٟمف ص٤مدق  عم٤م صمب٧م ٟمبقة ٟمبٞمٜم٤م صمؿ ي٘مقل : ) . (2)ىمد اظمؼم سمف ( واًمّم٤مدق 

ذم يمؾ ُم٤م أظمؼم سمقىمققمف ؾمقاء يم٤من ؾم٤مسم٘م٤م قمغم زُم٤مٟمف ، يم٢مظمب٤مره قمـ إٟمبٞم٤مء اًمس٤مًمٗملم وأممٝمؿ 

اًمقاضمب٤مت وحتريؿ اعمحرُم٤مت وٟمدب  واًم٘مرون اعم٤موٞم٦م وهمػمه٤م، أو ذم زُم٤مٟمف يم٢مظمب٤مره سمقضمقب

اعمٜمدوسم٤مت واًمٜمص قمغم إئٛم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ إظمب٤مر ، أو سمٕمد زُم٤مٟمف . وم٠مُم٤م ذم دار اًمتٙمٚمٞمػ 

((. أو سمٕمد اًمتٙمٚمٞمػ  شتَٚتؾ بًدي افْٚـثغ وافَٚشىغ وادٚرؿغ: ))ًمٕمكم يم٘مقًمف

إٟمٓم٤مق اجلقارح ، يم٠مطمقال اعمقت وُم٤م سمٕمده ، ومٛمـ ذًمؽ قمذاب اًم٘مؼم ، واعمٞمزان واحلس٤مب ، و

                                                           

 .452احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ : ُمٜمٝم٤مج اًمٞم٘ملم ذم اصقل اًمديـ :  (1)

هـ، شمح: 1412 -1اًمسٞمقري: اعم٘مداد سمـ قمبد اهلل: اًمٜم٤مومع يقم احلنم ذم ذح اًمب٤مب احل٤مدي قمنم، ط (2)

  .52ايران،  -ُمٝمدي حم٘مؼ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م: احلرضة اًمروقي٦م اعم٘مدؾم٦م، ُمِمٝمد
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وشمٓم٤مير اًمٙمت٥م وأطمقال اًم٘مٞم٤مُم٦م ويمٞمٗمٞم٦م طمنم إضمس٤مم وأطمقال اعمٙمٚمٗملم ذم اًمبٕم٨م ، وجي٥م 

آىمرار سمذًمؽ أمجع واًمتّمديؼ سمف ٕن ذًمؽ يمٚمف أُمر ممٙمـ ٓ اؾمتح٤مًم٦م ومٞمف وىمد أظمؼم 

  .(1)سمقىمققمف ومٞمٙمقن طم٘م٤م(اًمّم٤مدق

وم٤من هذه اعمس٤مئؾ حتت٤مج امم سمٞم٤من ُمـ اًمنمع ومال يست٘مؾ اًمٕم٘مؾ سمٛمٕمرومتٝم٤م، وُم٤م يبٞمٜمف آٟمبٞم٤مء ذم       

هذا اعم٘م٤مم ُم٤م هل إّٓ أطمٙم٤مم ُمـ اًمنميٕم٦م شمست٘مك ُمب٤مذة سم٤مًمٕمٚمؿ ُمثؾ اًمسامع واعمِم٤مهدة، أو 

 سم٤مًمٜم٘مؾ ، ؾمقاء أيم٤من قمغم اعمستقى اًمٕم٘مدي أم قمغم اعمستقى اًمٕمٛمكم.

تزًم٦م ي٘م٤مرب ُم٤م اؾمتدل سمف آُم٤مُمٞم٦م، ُمـ اؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمدور، ضم٤مء ذم اعمٖمٜمل: ) ٕن دًمٞمؾ اعمٕمو       

ذًمؽ يقضم٥م يمقن اًمٗمرع دآ قمغم اصٚمف، وذًمؽ يتٜم٤مىمض ، ٕن ُمـ طمؼ اًمدًٓم٦م ان شمٙمقن 

يم٤مٕصؾ عم٤م شمدل قمٚمٞمف ، وم٤مذا يم٤من اعمدًمقل أصال ًمٚمدًٓم٦م أدى امم أن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام أصؾ 

ٕمٚم٦م ٓ جيقز أن يدل اخلٓم٤مب قمغم اًمتقطمٞمد واًمٕمدل ًمّم٤مطمبف، وذًمؽ يتٜم٤مىمض، ومٚمٝمذه اًم

 . (2)وُم٘مدُم٤مهتام (

وان إحل٤مق اًمٜمبقة سم٤مًمتقطمٞمد يرضمع امم اًمسب٥م ذاشمف وهق اًمدور، إذ ي٘مقل: )إنَّ اًمٜمٔمر ذم       

. يريد اٟمف (3)اًمٜمبقات جيري جمرى اًمٜمٔمر آول ذم اًمتٙمٚمٞمػ ٕٟمف ٓسمد ُمـ ان خيقومف اًمرؾمقل ...(

تّمديؼ سم٤مًمٜمبقة قمـ ـمريؼ اًمنمع، واٟمف يثب٧م يمام صمب٧م ذم اًمٜمٔمر ذم اًمتقطمٞمد. ٓ يٛمٙمـ ان يٙمقن اًم

وىمد قمٚمٚمقا ذًمؽ أن طمٍم اًمتقطمٞمد واًمٜمبقة ذم اًمنمع يٗميض إمم إومح٤مم اًمرؾمؾ قمٜمد دقم٤مئٝمؿ إمم 

اًمٜمٔمر، ٕٟمٜم٤م ُم٤م مل ٟمٕمٚمؿ وضمقب اًمٜمٔمر مل ٟمٜمٔمر، و ُم٤م مل ٟمٜمٔمر مل ٟمتح٘مؼ دقمقى اًمِم٤مرع ومٞمام دقم٤م إًمٞمف، 

دقمقاه ومال ؾمبٞمؾ إمم اإليامن سمام دقم٤م إًمٞمف ؾمقاء يم٤من اعمدقمق إًمٞمف، ذم ٟمٗمسف طم٘م٤م أو مل  و ُم٤م مل ٟمتح٘مؼ

                                                           

 .54: اًمسٞمقري: اعم٘مداد سمـ قمبد اهلل: اًمٜم٤مومع يقم احلنم ذم ذح اًمب٤مب احل٤مدي قمنم(1) 

 .94: 17اجلب٤مر : اعمٖمٜمل : اًم٘م٤ميض : قمبد (2) 

 .97: 15اعمّمدر ٟمٗمسف : (3) 



 

. وإن ُم٤م شم٘مدم ُمـ رأي اعمٕمتزًم٦م وم٤مٟمف (1)يٙمـ ٓ ؾمبٞمؾ ًمٜم٤م قمغم هذا اًمقضمف إمم طمّمقل اًمٕمٚمؿ سمف

ُمبٜمل قمغم ُم٘مقًم٦م احلسـ واًم٘مبح اًمٕم٘مٚمٞملم، اًمٚمذيـ يقضمب٤من اًمٜمٔمر قم٘مال. ٕن سم٤مًمٜمٔمر شمثب٧م 

٤مٟمٕمدام اًمٜمٔمر شمٜمٕمدم اًمنمائع، واٟمف ٓ شمٙمٚمٞمػ ٕن اًمتٙمٚمٞمػ يٙمقن سمٕمد أْن شمذقمـ اًمنمائع ومب

 اًمٜمٗمس قمـ ـمريؼ اًمٜمٔمر سم٤من هذا طمؼ وجي٥م اشمب٤مقمف . 

اُم٤م اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اًمتل ًمٞمس٧م ُمـ أُمٝم٤مت آصقل ومال ُم٤مٟمع ُمـ اًمتٕمبد هب٤م، ٓن اًمدور       

واًمّمٗم٤مت، ي٘مقل اًم٘م٤ميض قمبد  ُمٜمتػ، وان رشمبتٝم٤م ُمت٠مظمرة ذم اًمتّمديؼ، يمام ذم رؤي٦م اهلل

هـ(: )يمؾ ُمس٠مًم٦م ٓ شم٘مػ قمٚمٞمٝم٤م صح٦م اًمسٛمع وم٤مٓؾمتدٓل قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمسٛمع ممٙمـ، 415اجلب٤مر)ت

 .(2)وهلذا ضمقزٟم٤م آؾمتدٓل سم٤مًمسٛمع قمغم يمقٟمف طمٞم٤ًم(

أُم٤م اسمٜم٤مء اًمٕم٤مُم٦م اًمذيـ يٛمثٚمقن آدم٤مه آؿمٕمري اًمذي فمؾ ُمت٠مصمرا سمٜمزقم٦م آقمتزال، وم٤مهنؿ ىمد       

 اؾمتدًمقا قمغم هذا اًم٘مقل سمٛمجٛمققم٦م ُمـ آدًم٦م : 

: وىمقع اًمدور، ٕن أيمثر ُمس٤مئؾ اصقل اًمديـ ٓ يٛمٙمـ اصمب٤مهت٤م سم٤مٕدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م: ُمثؾ مْٓٚ      

اصمب٤مشم٤ًم ًمٚمٌمء سمذاشمف، وجي٥م أْن يدل قمٚمٞمٝم٤م رء ُمـ طمجٞم٦م اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، وإّٓ يم٤من ذًمؽ 

اخل٤مرج ، وإذا مل يقضمد ُم٤م يدل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ٟمص أو ظمؼم ، شمٕملم أْن يٙمقن اًمٕم٘مؾ دًمٞمال قمغم شمٚمؽ 

 . (3)ق اًمدًمٞمؾ واعمرضمع ذم شمٚمؽ اعمس٤مئؾاعمس٤مئؾ ، قمٚمام أنَّ اًمٕم٘مؾ اصٌؾ ًمٚمٜم٘مؾ ، واذا يم٤من يمذًمؽ ومٝم

سم٦م ُمـ مجٞمع اًمٜم٤مس، ومال سمد ان شمٙمقن أدًمتٝم٤م ُمـ آُمقر اًمتل إّن اصقل اًمديـ ُمٓمٚمق ومْٓٚ :      

يِمؽمك ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م ، واًمٕم٘مؾ يِمؽمك ومٞمف اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م ومال سمد أْن شمٙمقن أدًم٦م آصقل 

                                                           

 .95: 15: اًم٘م٤ميض : قمبد اجلب٤مر : اعمٖمٜمل(1) 

م . ـمبع وٟمنم: 1996 -3اًم٘م٤ميض : قمبد اجلب٤مر : ذح آصقل اخلٛمس٦م. شمح: قمبد اًمٙمريؿ قمثامن ،ط(2) 

 .233ُمٍم :  -ُمٙمتب٦م وهب٦م . اًم٘م٤مهرة 

 9: 1أمحد: اعمقاىمػظ: اإلجيل: قمْمد اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ  (3)
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. ومٖم٤مي٦م ُم٤م يم٤من يثبتقٟمف هق اًمرد قمغم ُمـ مل ي٘مؾ سمحجٞم٦م اًمٕم٘مؾ أهنؿ ي٘مقًمقن عمـ رومض هذا (1)قم٘مٚمٞم٦م

وهذا ٓ جيقز ، وم٢مْن أضم٤مب سمٕم٘مكم ومٝمق اعمٓمٚمقب ، وإْن اضم٤مب  اعمبٜمك: يمٞمػ قمروم٧م أن هذا جيقز ،

 سمٖمػم ذًمؽ ُاًمزم اًمدًمٞمؾ وٓ دًمٞمؾ. 

إّن إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م أدًم٦م ًمٗمٔمٞم٦م وهل ٓ شمٗمٞمد اًمٞم٘ملم ّٕن آؾمتدٓل هب٤م ُمقىمقف قمغم  ومْٓٚ :     

، وًمذا مل ُم٘مدُم٤مت فمٜمٞم٦م ، واعمٓمٚمقب ذم إصقل اًمٕم٘مدي٦م اًم٘مٓمع واًمٞم٘ملم، وشمٜمخرم سم٠مدٟمك اطمتامل 

  . (2)يبؼ إّٓ آؾمتدٓل ومٞمٝم٤م سم٤مًمٕم٘مؾ

اؾمتدل سم٤مًمٜم٘مؾ، وىم٤مل: إّن اهلل شمٕم٤ممم وسمخَّ اًمٙمٗم٤مر قمغم شمريمٝمؿ آؾمتدٓل  (3)وان سمٕمْمٝمؿ      

سمٕم٘مقهلؿ قمغم وطمداٟمٞمتف ورسمقسمٞمتف سمام يِم٤مهدوٟمف ذم أٟمٗمسٝمؿ واًمٙمقن وهمػمهؿ ُمـ اعمخٚمقىم٤مت 

ُوِل  أي٤مت اًمتل اؾمتدل هب٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:اًمتل شمدل قمغم ظم٤مًمؼ وُمدسمر أوضمده٤م ، ومٛمـ  ِٕ ََيٍٚت  َٔ

َْفَبٚب ْٕ ا
ك ، وىمقًمف:  (4) َٓ ُوِل افُّْ ِٕ


ُِقنَ وىمقًمف: (5) َِ

ًْ َأَؾاَل َت
ْقٍم  وىمقًمف: (6) ََ فِ

ُِقنَ  َِ
ًْ َي

ٌٛ  :  وىمقًمف(7) ِْ َٚن َفُف َؿ ـَ ـْ  َرى دَِ ـْ إِنَّ دِم َذفَِؽ َفِذ
أي: قم٘مؾ وىم٤مل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤م قمـ   (9)

ًِرِ أهؾ اًمٜم٤مر: 
َّْٚ دِم َأْصَحِٚب افسَّ ـُ ُؾ َمٚ  َِ

ًْ َٕ ُع َأْو  َّ ْس َٕ  َّْٚ ـُ َوَؿُٚفقا َفْق 
(2). 

                                                           

اًمِمػمازي: اسمق اؾمح٤مق اسمراهٞمؿ سمـ قمكم: اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف. شمح: حمٞمل اًمديـ دي٥م، يقؾمػ قمكم ظ:  (1)

 .384ؾمقري٤م: -هـ، ـمبع وٟمنم: دار اسمـ يمثػم، دُمِمؼ1416 -1سمديقي، ط

 .247: 1. اإلجيل: قمْمد اًمديـ: اعمقاىمػ247: 1. واًمسبٙمل: آهب٤مج : 23: 2ظ: اًمٖمزازم : اعمستّمٗمك  (2)

م، شمح: حمٛمد طمسـ، ـمبع 1997 -1ظ: اًمسٛمٕم٤م ي : ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمبد اجلب٤مر: ىمقاـمع آدًم٦م ، ط(3) 

 .817: 2ًمبٜم٤من.  -وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت 

 .194ؾمقرة آل قمٛمران : (4)

 .54ؾمقرة ـمف:  (5)

 ، وهمػمه٤م . 44ؾمقرة اًمب٘مرة :  (6)

 ، وهمػمه٤م . 164ؾمقرة اًمب٘مرة :  (7)



 

واّن هذا آؾمتدٓل آظمػم يرد قمٚمٞمف سم٠مٟمف أيْم٤م يٚمزم اًمدور، ومٝمق ايْم٤م اؾمتدٓل سم٤مًمٜم٘مؾ       

 واًمٜمص قمغم أصؾ صمبقت اًمنمائع.

  اخلالصٜ:      

إنَّ أصقل اعمٕم٤مرف يمسبٞم٦م وٓ يتٕمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ هب٤م. أُم٤م اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م وم٤من اًمٜمّمقص شمٙمقن      

ومٞمٝم٤م طمج٦م اذا يم٤مٟم٧م فم٤مهرة ذم اًمقضمقب. وم٤مًمتٕمبد سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ذم اإلُم٤مُم٦م وسم٤مق اعمس٤مئؾ 

 ممٙمـ، ٕٟمف ُمت٠مظمر رشمب٦م قمـ اًمتقطمٞمد واًمٜمبقة، وأّن اؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمدور ومٞمٝم٤م ُمٜمتٗمٞم٦ًم، واإلًمزاُم٤مت ذم

اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م هل قملم آًمزاُم٤مت اًمنمقمٞم٦م، همػم أّن آىمتْم٤مء ومٞمٝم٤م ُُمٜمّم٥ٌم قمغم اًمٕمٚمؿ 

 وآقمت٘م٤مد ٓ قمغم اجلقارح.

  افَقل افثٚين : امُٚن افتًبد بٚحلُؿ افؼظل دم افًَٚئد بؼط:

إُمٙم٤من اًمتٕمبد ذقم٤م سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ذم آقمت٘م٤مدات ُمٓمٚم٘م٤م طمتك اًمتقطمٞمد، سمنمط ان يٙمقن 

وذه٥م اًمٞمف ضمؾ آظمب٤مري٦م ُمـ آُم٤مُمٞم٦م. ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد اُملم  اعمٕمّمقماًمسٛمع قمـ 

: )وإّٟمف ٓ ؾمبٞمؾ ًمٜم٤م ومٞمام ٓ ٟمٕمٚمٛمف ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م (3)هـ(1433آؾمؽمآسم٤مدي)ت

. وأٟمف ٓ جيقز اؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم اًمٜمٔمري٦م ُمـ أصٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م أو ومرقمٞم٦م إٓ اًمسامع ُمـ اًمّم٤مدىملم

سمؾ  ُمـ فمقاهر اًمسٜمـ اًمٜمبقي٦م ُم٤م مل يٕمٚمؿ أطمقاهلام ُمـ ضمٝم٦م أهؾ اًمذيمر فمقاهر يمت٤مب اهلل وٓ 

، همػم أٟمف ذم اًمٙمت٤مب ٟمٗمسف ي٘مرر ان اعمٕمروم٦م اًمتل يتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م (4)جي٥م اًمتقىمػ وآطمتٞم٤مط ومٞمٝمام(

                                                                                                                                                    

 .34ؾمقرة  ق :  (1)

 .14ؾمقرة اعمٚمؽ : (2)

هق حمٛمد أُملم سمـ حمٛمد ذيػ آؾمؽماسم٤مدي وم٘مٞمف، وحمدث، وحم٘مؼ اظمب٤مري يٕمد ُم١مؾمس٦م احلريم٦م  (3)

ؿمٞم٦م قمغم ذح اعمدارك، ذح اًمتٝمذي٥م، ذح هـ(. ُمـ آصم٤مره: طم٤م1433آظمب٤مري٦م احلديث٦م ، شمقذم سمٛمٙم٦م )

 .79:  9آؾمتبّم٤مر مل يتؿ، اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م، ورؾم٤مًم٦م ذم ـمٝم٤مرة اخلٛمر. ظ: يمح٤مًم٦م : ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم

 .334، 144ظ: آؾمؽماسم٤مدي : حمٛمد أُملم : اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م :  (4)
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طمجٞم٦م إدًم٦م اًمسٛمٕمٞم٦م أُمر حيدث ذم ىمٚم٥م ُمـ اراد اهلل شمٕم٤ممم شمٕمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ سمف سمٓمرق آوٓمرار 

 .  (1)ٟمحق ٓ يٛمٙمٜمف أن يدومٕمٝم٤م قمـ ٟمٗمسف صمؿ سمٕمد ذًمؽ يتٕمٚمؼ سمف اًمتٙم٤مًمٞمػ سمسب٥م اعمٕمجزة ، قمغم

وُم٤م يستٗم٤مد ُمـ اًم٘مقًملم: إّٟمف ٓ شمٕمبد سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم اول اًمنمع وذم أصقل اعمٕم٤مرف،        

ٓن آذقم٤من حيّمؾ اوٓمرارًا سمسب٥م اعمٕمجزة صمؿ شمتٕمٚمؼ سمٕمد ذًمؽ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م، وُمـ هذه 

صح٤مب اًم٘مقل آول ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م، وخي٤مًمٗمٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م اهنؿ ٓ ي٘مقًمقن اجلٝم٦م ي٘م٤مرب سمف ا

سمحجٞم٦م اًمٕم٘مقل. وٓ فمقاهر اًم٘مرآن آ قمـ ـمريؼ اعمٕمّمقم ، أوػ امم ذًمؽ اهنؿ ي٘مقًمقن 

 .  (2)سمّمح٦م مجٞمع ُم٤م ذم اًمٙمت٥م آرسمٕم٦م

ذم يمت٤مسمف اًمٕم٘م٤مئد، اذ ي٘مرر ان اعمٕم٤مرف  (3)هـ(1111وممـ ذه٥م امم هذا اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز)ت      

ٕٟمَّف اًمٓمريؼ  مجٞمٕم٤م ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ذم آصقل أو اًمٗمروع ٓ سمد ان شمٙمقن قمـ ـمريؼ اعمٕمّمقم 

 ، (4)اعمقصؾ امم أطمٙم٤مم اهلل

 .(1)، وهق ُم٤م ٟمسبف اًمٞمف ص٤مطم٥م أٟمقار اهلداي٦م(5)هـ(1112واًمسٞمد ٟمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري )

                                                           

 .574اعمّمدر ٟمٗمسف : (1) 

 .254، 242:  دٟمٞم٦مظ: آؾمؽماسم٤مدي : حمٛمد أُملم : اًمٗمقائد اعم(2) 

هـ( قمالُم٦م اُم٤مُمل يم٤من 1111-1437هق حمٛمد سم٤مىمر سمـ حمٛمد شم٘مل سمـ ُم٘مّمقد قمكم اًمِمٝمػم سم٤معمجٚمز، ) (3)

اُم٤مُم٤م ذم وىمتف قم٤معم٤م ذم قمٚمؿ احلدي٨م وؾم٤مئر اًمٕمٚمقم، ؿمٞمخ آؾمالم سم٠مصٗمٝم٤من، زقمٞمؿ اًمرئ٤مؾم٦م اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م، 

 .48: 6، وُمرآة اًمٕم٘مقل وهمػمه٤م .ظ: اًمزريمكم : آقمالم واُم٤مم اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م ، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: سمح٤مر آٟمقار 

هـ ، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اهلدى 1424 -1ظ: اعمجٚمز : حمٛمد سم٤مىمر: اًمٕم٘م٤مئد، حت٘مٞمؼ : طمسـ دريم٤مهل ، ط (4)

 .23-22ايران. -ًمٚمٜمنم ، ىمؿ

قم٤ممل،  هق ٟمٕمٛم٦م اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ طمسلم احلسٞمٜمل، اجلزائري، اًمِمقؿمؽمي، اًمِمٞمٕمل آُم٤مُمل. (5)

هـ ، وىمرأ هب٤م، صمؿ سمِمػماز، وم٠مصٗمٝم٤من، وقم٤مد إمم 1454ادي٥م، ُمـ أهؾ ضمزائر اًمبٍمة. وًمد ذم ىمري٦م اًمّمب٤مهمٞم٦م

هـ .ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: آٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمِم٠مة آٟمس٤مٟمٞم٦م، ري٤مض آسمرار ذم 1112ىمري٦م ضم٤ميدر. شمقذم 



 

 ويٛمٙمـ امج٤مهل٤م سمام ي٠ميت :أدفٜ اصحٚب هذا افَقل :    

سمحرُم٦م آقمتامد قمغم ُم٘مت٣م أومٙم٤مر  إٟمَّف ىمد شمقاشمرت إظمب٤مر قمـ إئٛم٦م إـمٝم٤مر -1     

اًمٕم٘مقل. ومب٢مؾمٜم٤مد حمٛمد سمـ حيٞمك، قمـ أمحد سمـ حمٛمد، قمـ اسمـ ومّْم٤مل، قمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ُمٞمٛمقن، 

ؾٔف اثْٚن إٓ  مٚ مـ أمر خيتِػ: )) قمٛمـ طمدصمف، قمـ اعمٕمغم سمـ ظمٜمٞمس ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمبداهلل 

. واًمرواي٦م ُمرؾمٚم٦م، وأّن (2)((وفف أصؾ دم ـتٚب اَّلل ظز وجؾ وفُـ ٓ تبٌِف ظَقل افرجٚل

ّٓ أهنؿ يّمححقن مجٞمع ُم٤م ذم اًمٙمت٥م آرسمٕم٦م. وهل طمج٦م  آرؾم٤مل ذم ىمقًمف )قمٛمـ طمدصمف(، إ

 ٚمف.ًمدهيؿ حيتجقن هب٤م قمغم قمدم اص٤مسم٦م اًمٕم٘مقل عم٤م ذم يمت٤مب اهلل ، وهذا ومٞمف يمالم ي٠ميت ذم حم

ُؿ هـ( سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 1111ُمـ أدًمتٝمؿ ُم٤م اؾمتدل سمف اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز )ت -2     ـُ َوَمٚ َآَتٚ

ِٚب  ََ ًِ قا اَّللََّ إِنَّ اَّللََّ َصِديُد اْف َُ قا َواتَّ ُٓ َت ْٕ ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ ََنَٚ افرَّ
، ووضمف آؾمتدٓل (3)

ذم مت٤مم آُمقر ذم آصقل اًمديٜمٞم٦م وذم اًمٗمروع ، اشمب٤مع اًمٜمبل  -سمٜمص أي٦م  -أٟمف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م 

ومال سمد ُمـ اًمتٛمسؽ سم٠مظمب٤مرهؿ  اودع ُمٕم٤مرومف وقمٚمقُمف قمٜمد أهؾ اًمبٞم٧م  وان اًمٜمبل 

 . (4)واًمتدسمر ذم آصم٤مرهؿ

                                                                                                                                                    

ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمج٤مة ذم ذح آؾمامء واًمّمٗم٤مت،  ُمٜم٤مىم٥م آئٛم٦م آـمٝم٤مر، ُم٘مّمقد آٟم٤مم ذم ذح هتذي٥م آطمٙم٤مم،

 .29: 8وُمٗمت٤مح اًمٚمبٞم٥م ذم ذح اًمتٝمذي٥م. اًمزريمكم: آقمالم 

 -1ظ: اخلٛمٞمٜمل: اٟمقار اهلداي٦م ، ٟمس٥م اًمسٞمد اخلٛمٞمٜمل هذا اًم٘مقل امم اًمسٞمد ٟمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري. ط (1)

 .142: 1ايران.  -هـ ،ـمبع :ُمٙمت٥م آقمالم آؾمالُمل ،ىمؿ 1413

 .64: 1اًمٙم٤مذم  اًمٙمٚمٞمٜمل :(2) 

 . 7ؾمقرة احلنم : ُمـ أي٦م (3) 

 .23-22ظ: اعمجٚمز : حمٛمد سم٤مىمر: اًمٕم٘م٤مئد: (4)
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متسُتؿ بف فـ توِقا : ـتٚب  إين تٚرك ؾُٔؿ مٚ إن: ))وُمـ اًمسٜم٦م وم٘مد اؾمتدل سم٘مقًمف       

 .(1) (( اَّلل ، وظسيت أهؾ بٔتل ، وأَنَم فـ يٍسؿٚ حتك يردا ظع احلقض

إنَّ هٜم٤مك رواي٤مت وردت سمحرُم٦م شمٕمٚمؿ ومـ اًمٙمالم وشمٕمٚمٞمٛمف ، إٓ اًمٙمالم اعم١مًمػ ُمـ  -3    

ؾَِٝ فف : جًِٝ ؾداك ىم٤مل : ))  قمـ يقٟمس سمـ يٕم٘مقب ، قمـ أيب قمبداهلل  . يمالُمٝمؿ 

اين شًّتؽ تْٓك ظـ افُالم وتَقل : ويؾ ٕصحٚب افُالم يَقفقن : هذا يَْٚد ، وهذا ٓ 

: إَٕم يَْٚد ، وهذا يْسٚق وهذا ٓ يْسٚق ، وهذا ًَِٕف وهذا ٓ ًَِٕف ، ؾَٚل أبق ظبداَّلل 

ـمقيؾ اىمتٍم قمغم . واحلدي٨م (2)((ؿِٝ : ويؾ َلؿ ان ترـقا مٚ أؿقل ، وذهبقا إػ مٚ يريدون

 ُمقـمـ احل٤مضم٦م ، واحلدي٨م ايْم٤م ُمرؾمؾ .

إنَّ هٜم٤مك رواي٤مت وردت سمحرُم٦م آقمتامد قمغم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م همػم اعم٠مظمقذة  -3     

أٟمف  . ُمٜمٝم٤م : ُم٤م رواه رسمٕمل سمـ قمبداهلل، قمـ أيب قمبداهلل ُمـ يمالم أصح٤مب اًمٕمّمٛم٦م 

، ؾجًؾ فُؾ رء شببٚ وجًؾ فُؾ شبٛ ذحٚ أبك اَّلل أن جيري آصٔٚء إٓ بٖشبٚبىم٤مل: )) 

وجًؾ فُؾ ذح ظَِم، وجًؾ فُؾ ظِؿ بٚبٚ ٕٚضَٚ، ظرؾف مـ ظرؾف، وجِٓف مـ جِٓف، ذاك 

 .(3)((وٕحـ رشقل اَّلل 

إّن اعمٕمروم٦م اًمتل شمتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م طمجٞم٦م إدًم٦م اًمسٛمٕمٞم٦م حتدث ذم ىمٚمقب ُمـ أراد اهلل شمٕمٚمٞمؼ  -4     

اًمتٙم٤مًمٞمػ سمف اوٓمرارا، سمحٞم٨م ٓ ي٘مدر قمغم دومٕمٝم٤م قمـ ىمٚمبف إُم٤م ُمـ همػم شمقىمػ قمغم فمٝمقر 

                                                           

 .23-22ظ: اعمجٚمز : حمٛمد سم٤مىمر: اًمٕم٘م٤مئد: (1)

 .171: 1اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم  (2)

 .183: 1اعمّمدر ٟمٗمسف  (3)



 

 ُمٕمجزة وهل ُمٕمروم٦م أن ًمٜم٤م ص٤مٟمٕم٤م، أو سمٛمٕمقٟمتٝم٤م وهل ُمٕمروم٦م أن حمٛمدا رؾمقل اهلل إًمٞمٜم٤م

 .(1)شمستٗم٤مد ُمـ يمالم أصح٤مب اًمٕمّمٛم٦م  وسم٤مىمل إُمقر

يمام واؾمتدًمقا ُمـ ـمريؼ اًمٕم٘مؾ أٟمف ًمق اؾمتٗمدٟم٤م ُمٕمت٘مدٟم٤م وأُمقر ديٜمٜم٤م سم٠مومٙم٤مرٟم٤م وواومؼ احلؼ  -5    

 .(2)ذم اًمقاىمع ٓ أضمر ًمٜم٤م ومٞمف ، وٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذقم٤م

  اخلالصٜ :    

ن ؾمٛمٕمٞم٤م، واٟمام يٙمقن إنَّ اصح٤مب هذا اًم٘مقل يذهبقن امم: أنَّ ُم٤م يثب٧م سمف اًمديـ ٓ يٙمق     

سم٤موٓمرار اًمٜمٗمس سمسب٥م اعمٕمجزة ، وأنَّ ُم٤م ي٘مع اوٓمرارا ٓ ي٘مع اًمتٙمٚمٞمػ سمف، وأُم٤م ُم٤م ٓ يثب٧م سمف 

اًمديـ وم٤مهنؿ يٕمتٛمدون آظمب٤مر ذم آصقل واًمٗمروع ، يمام اهنؿ مل ي٘متٍموا قمغم احلدي٨م 

ُم٦م اًمّمحٞمح سمؾ ؿمٛمؾ طمدي٨م أطم٤مد، ويمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٙمت٥م آرسمٕم٦م ، إذ ي٘مقل اًمٕمال

هـ( : )أُم٤م آُم٤مُمٞم٦م وم٢مٓظمب٤مريقن ُمٜمٝمؿ، ُمع ان يمثرهتؿ ذم ىمديؿ اًمزُم٤من ُم٤م يم٤مٟم٧م 726احلكم)ت

أظمب٤مر أطم٤مد اعمروي٦م قمـ  آ ُمٜمٝمؿ، مل يٕمقًمقا ذم أصقل اًمديـ وومروقمف إٓ قمغم

 .))(3)آئٛم٦م

  افَقل افثٚفٞ : امُٚن افتًبد بٚحلُؿ افؼظل دم افًَٚئد مىَِٚ:

يذه٥م اصح٤مب هذا اًم٘مقل امم: أّن ُم٤م ُمـ رء آّ وـمري٘مف اًمنمع، وأن اخلٓم٤مب اًمنمقمل ٓ 

ي٘متٍم قمغم اًمٗمروع سمؾ قمغم ُمس٤مئؾ آصقل، وم٤من اًمتٕمبد سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل جيري ذم آصقل 

واًمٗمروع قمغم طمٍد ؾمقاء، آّ أن اخلٓم٤مب اًمنمقمل ذم آصقل واعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م يٛمت٤مز 

وم٤م ًمٚمخٓم٤مب ذم اًمٗمروع، وأّن ُمـ اخلٓم٠م إقمتامد أؾم٤مًمٞم٥م اإلصمب٤مت سم٤مٕؾمٚمقب اًمؼمه٤م ي ظمال

                                                           

 .569ظ: آؾمؽماسم٤مدي : اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م :  (1)

 .571اعمّمدر ٟمٗمسف :  (2)

 .443: 3احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ سمـ اعمٓمٝمر: هن٤مي٦م اًمقصقل امم قمٚمؿ آصقل (3) 
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إظمرى، ُمثؾ قمٚمؿ اًمٙمالم، اًمتل اقمتٛمده٤م سمٕمض اعمسٚمٛملم ذم اصمب٤مت ىمْم٤مي٤م اًمٕم٘مٞمدة ، وممـ 

ذه٥م امم هذا اًم٘مقل ُمت٠مظمري آؿم٤مقمرة، وأيمثر اسمٜم٤مء اًمٕم٤مُم٦م وقمٛمقم اًمسٚمٗمٞم٦م. ي٘مقل 

ف ٓ ـمريؼ امم ُمٕمروم٦م اهلل آ اًمٜمٔمر سمؾ اُمٙمـ : ذم سم٤مب اعمٕمروم٦م ٓ ٟمسٚمؿ اٟم (1)هـ(631أُمدي)ت

، وذم سم٤مب آطمٙم٤مم )اٟمف ٓ طمٙمؿ ىمبؾ ورود (2)طمّمقهل٤م قمـ ُمـ خيؼمٟم٤م ُمـ ٓ ٟمِمؽ ذم صدىمف

: )وم٢مٟمف وإن يم٤من ئمـ ـمقائػ ُمـ اعمتٙمٚمٛملم  (4)هـ(728. وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م)ت(3)اًمسٛمع(

قىمقوم٦م قمغم اًمٕمٚمؿ سمّمدق اعمخؼم واعمتٗمٚمسٗم٦م أن اًمنمع إٟمام يدل سمٓمريؼ اخلؼم اًمّم٤مدق ومدًٓمتف ُم

وجيٕمٚمقن ُم٤م يبٜمك قمٚمٞمف صدق اعمخؼم ُمٕم٘مقٓت حمْم٦م وم٘مد همٚمٓمقا ذم ذًمؽ همٚمٓم٤م قمٔمٞمام سمؾ وٚمقا 

والٓ ُمبٞمٜم٤م ذم فمٜمٝمؿ أن دًٓم٦م اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م إٟمام هل سمٓمريؼ اخلؼم اعمجرد سمؾ إُمر ُم٤م قمٚمٞمف 

 سملم ُمـ إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليامن ُمـ أن اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

حيت٤مج إًمٞمٝم٤م ذم اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ ُم٤م ٓ ي٘مدر أطمد ُمـ ه١مٓء ىمدره وهن٤مي٦م ُم٤م يذيمروٟمف ضم٤مء اًم٘مرآن 

                                                           

هق قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل اًمتٖمٚمبل، اعمِمٝمقر سمسٞمػ اًمديـ أُمدي: أصقزم، سم٤مطم٨م. أصٚمف ُمـ آُمد )دي٤مر (1) 

هـ ، وشمٕمٚمؿ ذم سمٖمداد واًمِم٤مم. واٟمت٘مؾ إمم اًم٘م٤مهرة، ومدرس ومٞمٝم٤م واؿمتٝمر، وطمسده سمٕمض  551سمٙمر( وًمد هب٤م

ٗم٘مٝم٤مء ومتٕمّمبقا قمٚمٞمف وٟمسبقا ًمف ومس٤مد اًم٘مٕمٞمدة واًمتٕمٓمٞمؾ وُمذه٥م اًمٗمالؾمٗم٦م، ومخرج ُمستخٗمٞم٤م إمم مح٤مة وُمٜمٝم٤م اًم

هـ ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف :آطمٙم٤مم ذم أصقل آطمٙم٤مم ، ُمٜمتٝمك اًمسقل، أسمٙم٤مر آومٙم٤مر، 631إمم دُمِمؼ ومتقذم ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م

 .332: 4. ظ: آقمالم : اًمزريمكم ًمب٤مب آًمب٤مب، دىم٤مئؼ احل٘م٤مئؼ اعمبلم ذم ذح ُمٕم٤م ي احلٙمامء واعمتٙمٚمٛملم

 .95: 1ظ: أُمدي : أسمٙم٤مر آومٙم٤مر ذم اصقل اًمديـ (2) 

 .574: 1اعمّمدر ٟمٗمسف (3) 

هـ ، 661هق أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم اسمـ قمبد اهلل احلٜمبكم، اعمِمٝمقر سم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وًمد ذم طمران (4) 

ُمـ أضمؾ ومتقى أومتك هب٤م، وم٘مّمده٤م، ومسجـ ُمدة، وٟم٘مؾ  وحتقل سمف أسمقه إمم دُمِمؼ ومٜمبغ واؿمتٝمر. وـمٚم٥م إمم ُمٍم

هـ وأـمٚمؼ، صمؿ أقمٞمد، وُم٤مت 724هـ، واقمت٘مؾ هب٤م ؾمٜم٦م  712إمم آؾمٙمٜمدري٦م. صمؿ أـمٚمؼ ومس٤مومر إمم دُمِمؼ ؾمٜم٦م 

ُمٕمت٘مال سم٘مٚمٕم٦م دُمِمؼ. ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: اجلقاُمع، واًمٗمت٤موى، وآيامن ، واجلٛمع سملم اًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ. وهمػمه٤م اًمٙمثػم 

 .144: 1قمالم : ظ: اًمزريمكم: آ



 

هـ(: )وأن اًمٕم٘م٤مئد جي٥م أن شم١مظمذ ُمـ 759. وي٘مقل آجيل)ت(1)سمخالصتف قمغم أطمسـ وضمف(

هٝمٜم٤م قمغم اًمتحّمٞمؾ اًمنمع ًمٞمٕمتد هب٤م وإن يم٤مٟم٧م مم٤م يست٘مؾ اًمٕم٘مؾ ومٞمف، وٓ جيقز محؾ اإلصمب٤مت 

 .(2)وآيمتس٤مب إذ يٚمزم ُمٜمف أن يٙمقن اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕم٘م٤مئد ظم٤مرضم٤م قمـ قمٚمؿ اًمٙمالم(

 : أدفٜ اصحٚب هذا افَقل

 وىمد اؾمتدًمقا سمٛمجٛمققم٦م ُمـ آُمقر ُمٜمٝم٤م :

 اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل حت٨م قمغم ُم٤م ي٠ميت : -1

س ذم اًم٘مرآن ُمـ يمؾ آؾمت٘مراء: ُمـ ظمالل اؾمت٘مراء أدًم٦م اًمنمع ٟمجد أّن اهلل رضب ًمٚمٜم٤م -أ     

ُمثؾ وسملم آىمٞمس٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعم٘مبقًم٦م سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٍميح، وسملم هلؿ ُم٘مٞم٤مس اًمتسقي٦م سملم اعمتامصمٚملم ، 

ـَ آَمُْقا ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: (3)واًمتٗمريؼ سملم اعمختٚمٗملم، واٟمٙمر قمغم ُمـ ظمرج قمـ ذًمؽ ُؾ افَِّذي ًَ ْج َٕ َأْم 

 َ ْٕ ـَ دِم ا ِسِدي ٍْ ْٚدُ ـَ ِٚت  ٚحِلَ ُِقا افهَّ ِّ َغ  ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (4)ْرضِ َوَظ ِّ ُؾ اْدُْسِِ ًَ َأَؾَْْج

ْٚدُْجِرِمغَ  ـَ
(5). 

اًمتٛمسؽ سمٔمقاهر اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم اًمٜمٔمر واًمتدسمر، اًمتل ضم٤مءت سمف اًمنميٕم٦م وم٢مذا أراد  -ب     

، (6)اًمٜمٔمر وآقمتب٤مر ذم إدًم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ُمـ همػم شمٕمٞملم ُمٓمٚمقب ومذًمؽ اًمٜمٔمر ذم يمت٤مب اهلل وشمدسمره

ـْ إَِفٌف َؽْرُ اَّللَِّىمقًمف شمٕم٤ممم:ُمٜمٝم٤م  ْؿ َم ُُ قبِ ُِ ْؿ َوَخَتَؿ َظَذ ُؿ ـُ ْؿ َوَأْبَهَٚر ُُ ًَ ّْ  ُؿْؾ َأَرَأْيُتْؿ إِْن َأَخَذ اَّللَُّ َش

                                                           

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ: درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ، وبٓمف وصححف: قمبد اًمٚمٓمٞمػ قمبد (1) 

 .18: 1ًمبٜم٤من .  -م، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 2449 -2اًمرمحـ ، ط

 .33: 1اإلجيل : قمْمد اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد: اعمقاىمػ(2) 

 .243: 9اًمٗمت٤موى ظ: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : جمٛمقع (3) 

 .28ؾمقرة ص : (4) 

 .35ؾمقرة اًم٘مٚمؿ : (5) 

 .36: 4ظ: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : جمٛمقع اًمٗمت٤موى (6) 
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ََيِٚت ُثؿَّ ُهْؿ َيْهِدُؾقنَ  ْٔ ُف ا َُٕكِّ َْٔػ  ـَ ُيْر  ْٕ ْؿ بِِف ا ُُ ْٖتِٔ َي
َْرِض ،وىمقًمف شمٕم٤ممم: (9) ْٕ ُؿْؾ ِشُروا دِم ا

ٍء َؿِديرٌ  ؾِّ َرْ ـُ َِخَرَة إِنَّ اَّللََّ َظَذ  ْٔ ََٖة ا َِْؼ ُثؿَّ اَّللَُّ ُيِْْنُئ افَّْْن َْٔػ َبَدَأ اخْلَ ـَ ُيُروا  ْٕ َؾٚ
(2).  

ْبَْٚ ان آُمث٤مل اًمقاردة ذم اًم٘مرآن ُم٤م هل آ أىمٞمس٦م قم٘مٚمٞم٦م ، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -ج      ْد رَضَ ََ َوَف

ِس دِم َهَذا  َّٓ فَِِّْٚ ُتْؿ إِ ْٕ ُروا إِْن َأ ٍَ ـَ ـَ  َـّ افَِّذي قَف َُ َٔ  َف
ٍٜ ْؿ بَِآَي ُٓ ـْ ِجْئَت

ؾِّ َمثٍَؾ َوَفئِ ـُ ـْ  ْرَآِن ِم َُ اْف

ُِقنَ  ُمْبىِ
ْؿ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: (3) ُٓ َِّ ًَ ؾِّ َمثٍَؾ َف ـُ ـْ  ْرَآِن ِم َُ ِس دِم َهَذا اْف ْبَْٚ فَِِّْٚ ْد رَضَ ََ َوَف

ُرونَ  َـّ َيَتَذ
(4). 

ذم أيتلم أّن اهلل رضب ذم هذا اًم٘مرآن ًمٙمؾ رء ُمثال، واًمٔم٤مهر ان ُم٤م  آشتدٓلووجف        

 ُمـ رء يتٕمٚمؼ سم٤مإلٟمس٤من إّٓ وًمف ذيمر، وم٤من ُمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة ُمـ شمٚمؽ آُمقر وٓ خترج قمٜمٝم٤م ،

 . (5)واًم٘مرآن يسقىمٝم٤م قمغم ٟمحق آؾمتدٓل واؾمت٘مراء آي٤مشمف 

َّْٚ دِم َأْصَحِٚب آؾمتدٓل سمحٙم٤مي٦م اًمٙم٤مومريـ سم٘مقهلؿ:  -د     ـُ ُؾ َمٚ  َِ
ًْ َٕ ُع َأْو  َّ ْس َٕ  َّْٚ ـُ َوَؿُٚفقا َفْق 

ًِرِ 
افسَّ

َْْٔٚ وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (6) َٝ إَِف ِْ َٓ َأْرَش َْٚ َفْق ُٚفقا َربَّ ََ ـْ َؿْبِِِف َف َذاٍب ِم ًَ َُْٚهْؿ بِ ُْ َِ ٚ َأْه َّٕ َوَفْق َأ

ِذلَّ  َٕ ـْ َؿبِْؾ َأْن  ًٓ َؾَْتَّبَِع َآَيٚتَِؽ ِم َْٕخَزى َرُشق َو
(7). 

                                                           

 .46ؾمقرة آٟمٕم٤مم :  (1)

 .24ؾمقرة اًمٕمٜمٙمبقت :  (2)

 .58ؾمقرة اًمروم :  (3)

 .27ؾمقرة اًمزُمر:  (4)

 .19: 1ظ: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ  (5)

 .14ؾمقرة اعمٚمؽ :  (6)

 .134ؾمقرة ـمف :  (7)



 

: ذم أي٦م آومم أظمؼم ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أّن اًمٙم٤مومريـ ًمق ؾمٛمٕمقا وقم٘مٚمقا ُم٤م  وجف آشتدٓل     

يم٤مٟمقا ذم اعمٕمذسملم ، وهٜم٤م اًمسٛمع شم٘مدم قمغم اًمتٕم٘مؾ اعمِمتٛمؾ ًمف ، وذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أن احلج٦م شمٙمقن 

هَبؿ اهلل قمز وضمؾ ىمبؾ ارؾم٤مل اًمرؾمؾ ، مم٤م يدل قمغم ان اًمٕم٘مؾ ٓ يدل قمغم رء ُمـ  هلؿ ًمق قمذَّ

 . (1) يم٤من يم٤مومٞم٤م ذم اىم٤مُم٦م احلج٦مذًمؽ ، وإّٓ 

اًمتل ومٞمٝم٤م ُمـ آدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٙمثػم، اًمتل وُمـ اًمّسٜم٦م اؾمتدًمقا سم٠مطم٤مدي٨م اًمرؾمقل -2      

 سم٠مين اًمٓمرق اعمقصٚم٦م امم اًمتّمديؼ، وم٢مّن آٟمبٞم٤مء  شمٚمزم اًمٕم٘مؾ سم٤مإلذقم٤من سمام ضم٤مء سمف 

هدوا اًمٜم٤مس   تالف وم٢مّن آٟمبٞم٤مءرضسمقا ًمٚمٜم٤مس آُمث٤مل اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل يٕمرومقن هب٤م اًمتامصمؾ وآظم

يستدل هب٤م قمغم  اًمتلوارؿمدوهؿ امم ُم٤م سمف يٕمرومقن اًمٕمدل ويٕمرومقن إىمٞمس٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م 

. وم٤مًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م اًمنميٗم٦م وُم٤م اؿمتٛمٚمتف ُمـ أدًم٦م قم٘مٚمٞم٦م شمٚمزم آذقم٤من واإلٟم٘مٞم٤مد (2) اعمٓم٤مًم٥م اًمديٜمٞم٦م

 خي٤مًمٗمف.هل٤م، وأّن اًمٕم٘مؾ اًمٍميح ُمقاومؼ ًمٚمرؾمقل دائام ٓ 

إّن ؾمٚمػ آُم٦م وائٛمتٝم٤م اؾمتدًمقا سم٤مٕدًم٦م اًمسٛمٕمٞم٦م ، واؾمتٕمٛمٚمقا اًم٘مٞم٤مس اًمٕم٘مكم . ُمـ  -3    

 .(3)ظمالل ُمقاوم٘م٦م اعمٕم٘مقل اًمٍميح امم اعمٜم٘مقل اًمّمحٞمح

 اخلالصٜ : 

إّن هذا اًم٘مقل ي١ميمد قمغم أن ُم٤م ذم اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م أو إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م اًمنميٗم٦م      

وسمراهلم يم٤مٍف إلىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس، واهن٤م مل خترج قمـ ُم٠مًمقف ًمٖم٦م ُمـ أدًم٦م قم٘مٚمٞم٦م 

اًمتخ٤مـم٥م واحلقار ، وإّٟمام ضم٤مء اًمٜمص ُمٚمزُم٤م سمذاشمف ، وًمف ُمـ اعم٘مقُم٤مت اًمتل دمٕمٚمف ىم٤مدرا قمغم اداء 

                                                           

 . 1219: 1هـ، شمح: امحد سمـ قمكم1414 -2اًمٗمراء : ايب يٕمغم : اًمٕمدة ذم اصقل اًمٗم٘مف ،ط (1)

 .242: 9ظ: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (2)

 .326: 1اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : آؾمت٘م٤مُم٦م ظ:  (3)
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ُمٝمٛمتف ، وهق ُم٤م يٕمرف سم٤معمدوٟم٦م اعمٖمٚم٘م٦م، إذ هب٤م ُم٤م يٙمٗمل ُمـ احلجٞم٦م قمغم اخلّمؿ . وان هذا يٜمبع 

 .ُمٕمجزا وإّٓ مل يستٓمع ان يثب٧م ٟمبقة اًمرؾمقل ُمـ يمقن اًم٘مرآن 

: ويذه٥م امم اُمٙم٤من شمّمقر آطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد ُمٓمٚم٘م٤م، إّٓ وضمقب  افَقل افرابع      

اعمٕمروم٦م إْن ُأريد هب٤م وضمقب اًمٗمحص، ومٝمل واضم٥م قم٘مكم حمض. وهق ُم٤م ذه٥م اًمٞمف اًمِمٞمخ حمٛمد 

دل سمٛمجٛمققم٦م ُمـ آدًم٦م حي٤مول ومٞمٝم٤م اصمب٤مت . واؾمت(1)اًمسٜمد ُمـ آُم٤مُمٞم٦م اعمٕم٤مسيـ ذم اسمح٤مصمف

 اُمٙم٤من ذًمؽ وقمدم وضمقد اعم٤مٟمع ُمٜمف : وهل يم٤مٔيت :

. وان آيامن (2)يٜمقع احلٙمامء اًمٕم٘مؾ ذم وقء شمٜمقع ُمدريم٤مشمف امم قم٘مؾ ٟمٔمري وقم٘مؾ قمٛمكم - 1      

اًمذي حيّمؾ ًمدى اًمٗمرد هق ُمـ وفمٞمٗم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم، ٓن آيامن هق قم٘مد اًم٘مٚم٥م قمغم رء، 

آذقم٤من واًمتسٚمٞمؿ سمذًمؽ اًمٌمء، وهبذا يٙمقن ومٕمال ُمـ أومٕم٤مل اًمٜمٗمس. اإلدراك ُمـ وفمٞمٗم٦م  أي :

اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري، واإلدراك حيّمؾ شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم سمٕمد طمّمقل ُم٘مدُم٤مشمف ُمـ إدًم٦م واًمؼماهلم وٓ يٙمقن 

اظمتٞم٤مري٤م، وًمٞمس يمؾ ادراك يستتبٕمف اًمتسٚمٞمؿ ُمـ اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ىمد حيّمؾ ادراك سمح٘مٞم٘م٦م ُم٤م، 

 شمسٚمؿ سمف ويتٍمف اإلٟمس٤من قمغم ظمالومف.   وًمٙمـ اًمٜمٗمس ٓ

وقمٚمٞمف وم٤من آطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ٓ يٙمقن ُمتٕمٚم٘مٝم٤م آدراك وٓ اًمٗمحص قمـ ُم٘مدُم٤مشمف، وإّٟمام       

ُمتٕمٚم٘مٝم٤م هق اًمٗمٕمؾ اًم٘مٚمبل اًمذي ي٘مقم سمف اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم، وهٜم٤م يٙمٛمـ ُمقوع آؿمتب٤مه إذ إّن 

أْدِرك رسمؽ "٥م اًمِم٤مرع اًمٗمرد: سمٕمْمٝمؿ شمّمقر أن ُمتٕمٚمؼ احلٙمؿ اًمنمقمل هق آدراك سم٠من خي٤مـم

ومتّمقر اًمدور، وسمام ان آيامن وفمٞمٗم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم، ومسقف يٙمقن اًمؽمهمٞم٥م  "او اقْمِرف رسمؽ

                                                           

م ، 2449-1ط ظ: احلٙمٞمؿ: قمامد: سمحقث ذم ىمراءة اًمٜمص اًمديٜمل: شم٘مريرات اسمح٤مث اًمِمٞمخ حمٛمد اًمسٜمد ، (1)

 .49ايران. -ُمٓمبٕم٦م : ووم٤مء، ٟمنم: اًمب٤مىمٞم٤مت ، ىمؿ

آصٗمٝم٤م ي: حمٛمد طمسلم: هن٤مي٦م اًمدراي٦م ذم ذح و، 167: 5ظ: اًمسبزواري: ُمال ه٤مدي اعمٜمٔمقُم٦م  (2)

. واًمّمدر : حمٛمد سم٤مىمر: دروس ذم قمٚمؿ آصقل احلٚم٘م٦م  215: 1اًمٙمٗم٤مي٦م ، واعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م : أصقل اًمٗم٘مف 

 .116: 1سمق رهمٞمػ : قمامر : آؾمس اًمٕم٘مٚمٞم٦م . وا288اًمث٤مًمث٦م: 



 

واًمؽمهٞم٥م ُم١مصمرا ذم اًمٜمٗمس طمتك شمٜم٘م٤مد اًم٘مقى اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمألدًم٦م اًمّمحٞمح٦م واًمؼماهلم اًمس٤مـمٕم٦م 

ٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم، إذ ان اًمتل ادريمتٝم٤م اًم٘مقى اًمٜمٔمري٦م. وم٤مًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ٟم٤مومع ًمٚمٜمٗمس سمٚمح٤مظ اًم

 .(1)اًمذم واعمدح ي١مصمر ذم آرادة وآومٕم٤مل اجل٤مٟمح٦م

ـ ٓ يتّمقر ورود اؿمٙم٤مل اًمدور ذم  اًمتٕمبد سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ذم اًمٕم٘م٤مئد اذا قمرف ان احلٙمؿ  2     

هق همػم آدراك، ٓن احلٙمؿ هق آذقم٤من اعمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مْم٤مي٤م، أُم٤م آدراك ومٝمق طمّمقل صقرة 

اًمٌمء ًمدى اًمٕم٘مؾ، وهذا اًمتّمقر شم٤مرة يٙمقن يم٤مؿمٗم٤ًم شم٤مُم٤ًم سمحٞم٨م يتقًمد ُمٜمف اذقم٤من اًمٜمٗمس، وهق 

ّمديؼ، وشم٤مرة ٓ يقًمد آذقم٤من وهق اًمتّمقر اًمس٤مذج، وم٤مإلدراك ومٕمؾ ىمقة اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري، اًمت

وآذقم٤من ومٕمؾ ىمقة اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم، ويمؾ ُمـ هذيـ اًمٗمٕمٚملم اظمتٞم٤مران ًمٚمٜمٗمس، ومٛمٜمٝم٤م شمتٝمٞم٠م 

اًمٜمٗمس إلدراك اعم٘مدُم٤مت وُمـ صمؿ ادراك اًمٜمتٞمج٦م. هذا واحل٤مل ان اًمٜمٗمس ؾمٚمٞمٛم٦م ُمـ آُمراض . 

اعمريْم٦م ٓ يتقًمد ًمدهيؿ اذقم٤من طمتك ًمق يم٤من اًمتّمقر ُمبٜمٞم٤ًم قمغم ادًم٦م  أُم٤م اصح٤مب اًمٜمٗمقس

طم٘مٞم٘مٞم٦م وذًمؽ ًمٚمُحُج٥م اعم٤مٟمٕم٦م أو إُمراض اًمٜمٗمس٤مٟمٞم٦م آدرايمٞم٦م أو اًمٕمٛمٚمٞم٦م ٟمٔمػم اًمقؾمقؾم٦م 

واًمٕمٜم٤مد واًمٚمج٤مج واًمٕمّمبٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ طمّمقل اًمتّمديؼ، ًمذا جي٥م قمغم اًمب٤مطم٨م واعمستدل أن 

تٝمذي٥م يٙمقن سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م.  وم٠من ىمقام احلٙمؿ اًمنمقمل يٕمٛمؾ قمغم هتذي٥م اًمٜمٗمس. وهذا اًم

اًمقاىمٕمل هق يمقن ُمتٕمٚم٘مف ومٕمال اظمتٞم٤مري٤ًم وجيٕمؾ قمغم اُمتث٤مًمف اًمثقاب وقمغم شمريمف اًمٕم٘م٤مب، ويمال 

))آيَمُن ظٌّؾ : ((اًمريمٜملم ُمتقومرا ذم آيامن سم٤مًمتقطمٞمد ، وإًمٞمف آؿم٤مرة ذم ىمقل اًمّم٤مدق

ُف(( ُِ ٥م ذم  . وُمـ هٜم٤م يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مٟمف (2)ـ ُمـ اًمٚمٓمػ آهلل اًمقاضم٥م أن ي٠مُمر احلؼ وأن يرهمِّ

                                                           

. وسمحر 49احلٙمٞمؿ: قمامد: سمحقث ذم ىمراءة اًمٜمص اًمديٜمل: شم٘مريرات اسمح٤مث اًمِمٞمخ آي٦م اهلل حمٛمد اًمسٜمد:ظ:  (1)

هـ ، ُمٜمِمقرات: 1434 -2اًمٕمٚمقم: حمٛمد قمكم: آُم٤مُم٦م آهلٞم٦م: سمحقث ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ آي٦م اهلل حمٛمد اًمسٜمد ،ط

 .22: 1ايران  -آضمتٝم٤مد ، ىمؿ

 .5، 12احلدي٨م:  54اًمٙم٤مذم: يمت٤مب اًمتقطمٞمد اًمب٤مب (2) 
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شمقطمٞمده وأن يٜمٝمك ويره٥م ُمـ اًمنمك سمف، وهذا إُمر يٗمن ًمٜم٤م آطم٤مدي٨م اًمقاردة سم٠من قمغم اهلل 

 . (1)اعمٕمروم٦م واًمبٞم٤من وقمغم اًمٕمبد آيامن واًمتسٚمٞمؿ

، سمؾ هق ومٕمؾ اًمٜمٗمس إّن هذه اًمؼماهلم هل٤م وفمٞمٗم٦م اقمدادي٦م سمٛمٕمٜمك اهن٤م ٓ شمقًمد اًمٞم٘ملم واجلزم - 3

ٟمتٞمج٦م إلقمداد وهتٞمئ٦م شمٚمؽ آدًم٦م ، وسمام أّن ذًمؽ ومٕمؾ اًمٜمٗمس يٙمقن إلقمداد اًمٜمٗمس وهتذيبٝم٤م اصمر 

 ومٕم٤مل ذم شمقًمد اًمٞم٘ملم ُمـ آدًم٦م اًمّمحٞمح٦م. 

وأؿمٙمؾ قمٚمٞمف أّن اًمؼماهلم وإدًم٦م اعمتٙمقٟم٦م ُمـ اًمّمٖمرى واًمٙمؼمى قمٚم٦م وم٤مقمٚمٞم٦م ًمٚمٜمتٞمج٦م      

 . واحلٙمؿ ، واهن٤م ٓ شمتخٚمػ قمٜمٝمام

ويرد قمغم هذه اًمِمبٝم٦م : سم٤من اًمٗمالؾمٗم٦م يٕمؽمومقن ان شمٚمؽ آدًم٦م ٓ شمقرث اًمٞم٘ملم سمؾ اًمٔمـ      

وًمذًمؽ ي٘مقًمقن: إٟمف اذا طمّمؾ اذقم٤من وشمسٚمٞمؿ ُمـ اًمٜمٗمس وم٢من هذا يم٤مف ذم اعم٘م٤مم ، وىمد ُمدح 

افذيـ ييْقن اَنؿ مالؿقا رِّبؿاحلؼ شمٕم٤ممم: 
، ومٛمع أّٟمف ُمـ ضمٝم٦م اإلدراك فمـ ، ًمٙمـ ُمـ (2)

 . (3)آذقم٤من واًمتسٚمٞمؿ ٓ يقضمد ًمدهيؿ شمرددضمٝم٦م 

  اخلالصٜ :

إّن احلٙمؿ اًمنمقمل يٕمؿ يمؾ اعمٕم٤مرف آهلٞم٦م طمتك اًمتقطمٞمد ، وم٤مُمٙمـ شمّمقير احلٙمؿ اًمنمقمل       

اًمٗم٘مٝمل ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي. عم٤م شم٘مدم ُمـ أّن اإلدراك حيّمؾ شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم سمٕمد طمّمقل ُم٘مدُم٤مشمف ُمـ 

وأّن اإليامن وفمٞمٗم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم، وعم٤َِم شمقومره إدًم٦م ُمـ إدًم٦م واًمؼماهلم وٓ يٙمقن اظمتٞم٤مري٤م ، 

ىمدرة إلقمداد ًمٚمٜمٗمس ًمٚم٘مبقل وآذقم٤من ، يمام اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م حي٨م اًمٜمٗمس امم اًمٗمحص 

 واًمبح٨م. 

                                                           

 .22: 1. وسمحر اًمٕمٚمقم: حمٛمد قمكم: آُم٤مُم٦م آهلٞم٦م 49احلٙمٞمؿ: قمامد: سمحقث ذم ىمراءة اًمٜمص اًمديٜمل:ظ: (1) 

 .46ؾمقرة اًمب٘مرة:  (2)

 .24: 1ظ: سمحر اًمٕمٚمقم: حمٛمد قمكم: آُم٤مُم٦م آهلٞم٦م  (3)



 

 مْٚؿنٜ وترجٔح :  

 ٓ خيتٚمػ اصمٜم٤من سم٤من اًمتٙم٤مًمٞمػ قمٚمٛمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م يمام شم٘مدم، ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٓمٚم٥م قمٚمام، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ي      

، وأن ُم٤م يريد اًمبح٨م اصمب٤مشمف قمغم ظمالف ُم٤م شم٘مدم ُمـ إىمقال، ّٕٟمف حي٤مول اصمب٤مت (1)ـمٚم٥م قمٛمال

أن هٜم٤مك وم٘مف أؾمٛمف )وم٘مف اعمٕمروم٦م( وأّن هذا اًمٗم٘مف طم٤مًمف طم٤مل اًمٗم٘مف اعمٕمروف، وًمٙمٜمف خيتص 

سم٘مْم٤مي٤م اعمٕمروم٦م واًمٕم٘مٞمدة. وم٘مْمٞم٦م شمّمقر آطمٙم٤مم ًمديف شمٙمقن ُمٖم٤ميرة عم٤م شم٘مدم ُمـ إىمقال، ّٕن 

 اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد ىمد ُمّر سمٛمرطمٚمتلم: شمّمقر آطمٙم٤مم

  ادرحِٜ آوػ :

ُمـ أدًم٦م وسمراهلم شمّمؾ ُمرطمٚم٦م اًمت٠مؾمٞمس وهل اعمرطمٚم٦م اًمتل شم٘مقم قمغم ُم٤م ي٘مدُمف آٟمبٞم٤مء      

سم٤مإلٟمس٤من امم درضم٦م اإلذقم٤من، واإلىمرار، وهذه اعمرطمٚم٦م يمام يبٞمٜمٝم٤م اًمٕمالُم٦م احلكم سم٘مقًمف: ) ٓسمد ذم 

إلؾمتح٤مًم٦م يمقن اعم٘مدُم٦م دًمٞمال قمغم ٟمٗمسٝم٤م، وم٤معم٘مدُمت٤من إُم٤م قم٘مٚمٞمت٤من، وإُم٤م يمؾ دًمٞمؾ ُمـ ُم٘مدُمتلم 

أن يٙمقن إطمدامه٤م قم٘مٚمٞم٦م وآظمرى ؾمٛمٕمٞم٦م ، و ٓ جيقز أن يٙمقن اًمدًمٞمؾ ُمريمب٤م ُمـ اًمسٛمٕمل 

اعمحض ، وم٤من إطمدى اعم٘مدُم٤مت يمقن اًمٜمبل ص٤مدىم٤م وهق ٓ يستٗم٤مد ُمـ اًمسٛمع وآ ًمزم 

 . (2)اًمدور(

إلصمب٤مت اًمٕم٘م٤مئد ظم٤مرج وداظمؾ اعمٜمٔمقُم٦م، وهذه اعمرطمٚم٦م يتٙمٗمٚمٝم٤م قمٚمؿ وهذه اعمرطمٚم٦م شمٙمقن       

اًمٙمالم أو اصقل اًمديـ، ّٓن هم٤ميتف اصمب٤مت اًمديـ واًمدوم٤مع قمٜمف وآٟمتّم٤مر ًمف، وهذه اعمرطمٚم٦م 

شمٙمقن ومٞمٝم٤م اًمتٙم٤مًمٞمػ أهمٚمبٝم٤م قم٘مٚمٞم٦م، وهق ُم٤م قمٚمٞمف أهمٚم٥م اعمذاه٥م آؾمالُمٞم٦م وهق اعمِمٝمقر، 

اصقل اًمٗم٘مف، إذ ًمق مت٧م اعم٘مدُم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م مت٧م ًمقازُمٝم٤م ، وهل أىمرب امم سم٤مب اًم٘مٓمع ذم قمٚمؿ 

                                                           

هـ، اعمٓمبٕم٦م: اهؾ اًمبٞم٧م 1434 -2اًمت٘مريرات، شم٘مرير سمح٨م اًمٜم٤مئٞمٜمل، طاضمقد ظ: اخلقئل: اسمق اًم٘م٤مؾمؿ:  (1)

(اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م ُمٓمبققم٤مت ديٜمل، ىمؿ ،)- .وؿمٚمتقت: حمٛمقد: آؾمالم قم٘مٞمدة وذيٕم٦م ، 242: 2ايران ،

 .63م، دار اًمنموق اًم٘م٤مهرة ُمٍم. 2447 -9ط

 .193احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ : ُمٜمٝم٤مج اًمٞم٘ملم ذم اصقل اًمديـ: ظ: (2) 
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وُمـ ًمقازُمٝم٤م آُمتث٤مل واًمٓم٤مقم٦م. وهذا ظم٤مرج قمـ اًمبح٨م وًمٞمس ُمٜمف ذم رء، وأّٟمف ٓ يتٕمٚمؼ 

 سمٗم٘مف اعمٕمروم٦م، وإّٟمام يتٕمٚمؼ سمٕمٚمؿ اًمٙمالم.

   ادرحِٜ افثٕٜٚٔ :

ىمد اؾمت٘مر، وحتددت  وهل اعمرطمٚم٦م اًمتل شم٠ميت سمٕمد ُمرطمٚم٦م اًمت٠مؾمٞمس، ويٙمقن ومٞمٝم٤م اًمديـ     

ُمٕم٤معمف، إذ يمثػم ُمـ اطمٙم٤مُمف سم٤مشم٧م شُمَٕمد ُمـ اًمرضوري٤مت، ومال اؿمٙم٤مل هٜم٤م ذم شمّمقر إطمٙم٤مم 

اًمنمقمٞم٦م سمٕمد صمبقت اًمتقطمٞمد واًمٜمبقة، ّٕن اًمٙمالم يٙمقن داظمؾ اعمٜمٔمقُم٦م اًمقاطمدة ، وان اعمرطمٚم٦م 

ومال حمذور قم٘مكم  ُمت٠مظمرة قمـ ُمرطمٚم٦م اصمب٤مت اًمٕم٘مٞمدة ، ومٝمل ُمرطمٚم٦م سمٞم٤من ُم٤م قمغم اعمٙمٚمػ اقمت٘م٤مده ،

وٓ ذقمل ُمـ شمقضمٞمف اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م امم اعمٙمٚمػ، وقمغم يمؾ اعمستقي٤مت، وهق اًمذي اطمقضمٜم٤م 

امم اًمبح٨م قمـ وم٘مف اعمٕمروم٦م، وظمػم دًمٞمؾ قمغم اُمٙم٤مٟمٞم٦م ذًمؽ ُمراضمٕم٦م اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل 

صٞم٤مهم٦م دمده٤م زاظمرة سم٠مواُمر اًمتقطمٞمد واًمٜمبقة وآُم٤مُم٦م واعمٕم٤مد، واًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م. ومٞمٛمٙمـ 

ـَ  وم٘مف ًمٚمٛمٕمروم٦م ُمـ ظمالل آطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمقضمقد ذم أي٤مت اًمقاردة سمّمٞمٖم٦م:  َٚ افَِّذي َيٚ َأُّيُّ

ـْ َؿبُْؾ  َزَل ِم ْٕ َل َظَذ َرُشقفِِف َوافَُِْتِٚب افَِّذي َأ زَّ َٕ ـْ َآَمُْقا َآِمُْقا بَِّٚللَِّ َوَرُشقفِِف َواْفُِتَِٚب افَِّذي   َوَم

ْر بَِّٚللَِّ َومَ  ٍُ ُْ ًٔداَي ًِ ًٓ َب ْد َضؾَّ َضاَل ََ َِخِر َؾ ْٔ َْٔقِم ا ُتبِِف َوُرُشِِِف َواْف ـُ تِِف َو َُ اَلئِ
. وهمػمه٤م مم٤م  (1)

وهمػمه٤م ُمـ اؿمتٛمٚم٧م قمغم اطمٙم٤مم ذقمٞم٦م ًمقضمقب اًمتقطمٞمد، واًمّمٗم٤مت واًمتزام أُمر اًمٜمبل

اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م. إذ شمٙمقن هذه إواُمر ُمقًمقي٦م ًمقضمقب ـم٤مقم٦م اهلل وآيامن سمف وشمقطمٞمده. اُم٤م 

ْٕيُُروا َمَٚذا دِم  أي٤مت اًمقاردة سمقضمقب اًمٗمحص واًمتٗمٙمػم واعمٕمروم٦م ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُؿِؾ ا

ـْ َؿقْ  ََيُٚت َوافُُّْذُر َظ ْٔ ِْل ا ٌْ َْرِض َوَمٚ ُت ْٕ ََمَواِت َوا ِمُْقَن افسَّ ْٗ َٓ ُي ٍم 
، وهمػمه٤م ومٝمل أواُمر (2)

                                                           

 .136ؾمقرة اًمٜمس٤مء :  (1)

 .141ؾمقرة يقٟمس :  (2)



 

إرؿم٤مدي٦م شمرؿمد إمم وضمقب اًمٗمحص اًمذي ادريمف اًمٕم٘مؾ إذ إّن اًمٗمحص ُم٘مدُم٦م ًمإلدراك، 

 واإلدراك ُمت٘مدم قمغم آذقم٤من.

وهذا إُمر جيري قمغم شمٗم٤مصٞمؾ اإلقمت٘م٤مدات أيْم٤ًم ، وآدًم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة اًمتل شمدل قمغم      

ًمٕمٚمؿ هب٤م، وم٤محلٙمؿ ُمٕمٚمؼ قمغم ىمٞم٤مم اًمٕمٚمؿ أو احلج٦م اعمٕمتؼمة قمغم وضمقب آقمت٘م٤مد هب٤م اذا طمّمؾ ا

شمٚمؽ اًمتٗم٤مصٞمؾ وم٤مٓقمت٘م٤مد وآيامن هب٤م واضم٥م طمٞمٜمئذ. سمؾ اًمتسٚمٞمؿ اًمت٤مم سمام اٟمزًمف اهلل قمز وضمؾ 

قا َواتَّ  ىم٤مل شمٕم٤ممم: وُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل  ُٓ َت ْٕ ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ ََنَٚ ُؿ افرَّ ـُ َُقا َوَمٚ َآَتٚ

ِٚب  ََ ًِ اَّللََّ إِنَّ اَّللََّ َصِديُد اْف
(1)  . 

: ان )ُم٤م( هٜم٤م اؾمؿ ُمقصقل ، وهٜم٤م يٗمٞمد اًمٕمٛمقم أي يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف ووجف آشتدٓل بٚٔيٜ     

 .اًمٜمبل 

ومٚمٚمقهٚم٦م آومم ئمـ اًم٘م٤مرئ ان هذا اًمرأي ُمـ ُمتٗمردات ُمذه٥م أو ومرىم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمٙمـ ُمـ       

ظمالل اًمٜمٔمر ذم أىمقال اًمٕمٚمامء فمٝمر ان هذا اًمراي ىمديؿ آ اٟمف مل يدرس أو ئمٝمر امم اًمس٤مطم٦م 

سمسب٥م آٟمحراف اعمٜمٝمجل ًمٕمٚمؿ اًمٙمالم اًمذي قمٜمل سم٤مًمدوم٤مع وآصمب٤مت، واٟمف مل يتٕمرض امم هذه 

٦م طمتك طمّمؾ اخلٚمط سملم آصمب٤مت ًمٚمنمع، واًمثبقت اًمذي جيقز ومٞمف اًمرضمقع امم اعمس٠مًم

 اًمٜمّمقص.

  

                                                           

 .7ؾمقرة احلنم : ُمـ أي٦م :  (1)
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 ادبحٞ افثٚفٞ

 ضبًٜٔ وخهٚئص إحُٚم افؼظٜٔ دم افبحٞ افًَدي

سمٕمد ان شم٘مرر اُمٙم٤من اًمتٕمبد سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي حي٤مول سمٞم٤من ـمبٞمٕم٦م      

 وظمّم٤مئص إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ومٞمف ويٙمقن ذًمؽ ذم ُمٓم٤مًم٥م هل:

 ادىِٛ آول: إحُٚم افًَديٜ ئَْٜٔ:

ٓ خيٗمك ان اًمدًمٞمؾ إُم٤م ان يٙمِمػ قمـ اًمقاىمع يمِمٗم٤م شم٤مُم٤م وهق اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل ، واُم٤م ان      

٤م ٟم٤مىمّم٤م، وهق اًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمل ، وأٟمف ٓ ظمالف ذم طمجٞم٦م اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل ، وشمبلم يٙمِمػ يمِمٗم

اُمٙم٤مٟمف ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي، ًمٙمـ وىمع ظمالف ذم اًمتٕمبد سم٤مٕطمٙم٤مم اًمٔمٜمٞم٦م ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي 

قمغم اقمتب٤مر ان اعمٓمٚمقب ومٞمٝم٤م هق اًمٞم٘ملم وأن إطمٙم٤مم اًمٔمٜمٞم٦م ٓ شمٗمٞمد اًمٞم٘ملم، واٟمف ًمق اقمٓمك 

اًمٔمٜمقن هؾ يٛمٙمـ ان شمٙمقن طمج٦م وأدًم٦م ًمألطمٙم٤مم اًم٘مٕمدي٦م ؟ وىمبؾ  اًمنمع طمجٞم٦م ًمبٕمض اٟمقاع

اخلقض ذم اطمٙم٤مم اًمٔمـ ذم اًمٕم٘مٞمدة ٓسمد ُمـ سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٔمـ ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م ، واىمس٤مُمف صمؿ 

 اًمنموع ذم اطمٙم٤مُمف :

 اوٓ: مٍٓقم افيـ فٌٜ واصىالحٚ:

ومٝمق اًمٓمرف اًمراضمح ُمـ . (1)هق اًمؽمدد اًمراضمح سملم ـمرذم اإلقمت٘م٤مد همػم اجل٤مزم افيـ فٌٜ: -9      

ـمرذم اًمؽمديد ذم اًمذهـ. آ ان آؾمتٕمامل اًم٘مرآن ضم٤مء هب٤م قمغم وضمٝملم : فمـ قمٚمؿ ، وفمـ 

ًُقنَ  :، ومٔمـ اًمٕمٚمؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم (2)ؿمؽ ِْٔف َراِج ُْؿ إَِف ِْؿ َوَأَنَّ ُْؿ ُماَلُؿق َرِّبِّ ـَ َيُيُّْقَن َأَنَّ ، (3)افَِّذي

                                                           

 .363: 18ظ: اًمزسمٞمدي : شم٤مج اًمٕمروس  (1)

هـ ، اعمٓمبٕم٦م : دومؽم 1448 -2ظ: اًمٓمرحيل: ومخر اًمديـ: جمٛمع اًمبحريـ: حت٘مٞمؼ: اًمسٞمد أمحد احلسٞمٜمل، ط (2)

 .319: 4ايران -ٟمنم، اًمٜم٤مذ : ُمٙمت٥م اًمٜمنم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. ىمؿ 

 .46ؾمقرة اًمب٘مرة :  (3)



 

َٚن َييُ وفمـ اًمِمؽ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ ـْ  ٍٛ إَِػ َم ُدْد بَِسَب ّْ َٔ ِْ َِخَرِة َؾ ْٔ َٔٚ َوا ْٕ ُه اَّللَُّ دِم افدُّ ـْ َيُْْكَ ُـّ َأْن َف

ىَْع ... َْ ََمِء ُثؿَّ فَِٔ  . (4)افسَّ

 .(5)))إٔٚ ظْد طـ ظبدي ادٗمـ..(( :وذم اًمّسٜم٦م اًمنميٗم٦م اؾمتٕمٛمٚم٧م سمٛمٕمٜمك اًمٞم٘ملم       

ـ اًمٔمـ اعمٜمٓم٘مل واًمِمؽ واإلطمتامل : يٓمٚمؼ اًمٔمـ قمغم إقمؿ ُمافيـ دم آصىالح -2    

( قمٜمد إصقًمٞملم ٓ (6)اعمٜمٓم٘مٞملم ، ومٛمٓمٚمؼ ُم٤م ًمٞمس سمٞم٘ملم ُيٕمؼمَّ قمٜمف قمٜمدهؿ سم٤مًمٔمـ َـّ .  ومٙمٚمٛم٦م )فم

شمٗمٞمد إٓ ُمدًمقهل٤م اًمٚمٖمقي إذ اهن٤م وردت ُمقوققم٦م هلذا اعمٕمٜمك وم٘مط. وًمٞمس هٜم٤مك ذم اؾمتٕمامٓهت٤م 

ل أو شمْم٤مد. ومٚمؿ شمٜم٘مؾ يمٚمٛم٦م )فمـ( ُمـ ُمـ ٟم٘مؾ أو جم٤مز يمام أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ُمـ اؿمؽماك أو إمج٤م

ُمدًمقهل٤م اًمٚمٖمقي اًمقوٕمل إمم ُمدًمقل ذقمل، ُمثؾ يمٚمٛم٦م صالة وصٞم٤مم وطم٩م وزيم٤مة. يمام أهن٤م مل 

 شمستٕمٛمؾ سم٤مًمٓمري٘م٦م اعمج٤مزي٦م.

 وي٘مسؿ اًمٔمـ قمٜمد إصقًمٞملم سم٤مقمتب٤مرات قمدة ُمٜمٝم٤م: ثٕٚٔٚ: اؿسٚم افيـ افًٚمٜ: 

 :تَسّٔف إػ افيـ ادىِؼ وافيـ اخلٚص -9

رات افيـ ادىِؼ  -أ        ـّ اعمٜمٓم٘مل، وهق احل٤مصؾ ُمـ أي ُمٜمِم٠م، ؾمقاء ٟمِم٠م قمـ ُمؼمِّ : هق اًمٔم

رات ؿمخّمّٞم٦م . وُمٜمٝمؿ ُمـ قمرومف سم٤مٟمف (1)قم٘مالئّٞم٦م يمخؼم اًمث٘م٦م أو اإلمج٤مع أو اًمِمٝمرة أو ٟمِم٠م قمـ ُمؼمِّ

                                                           

 .15ؾمقرة :  (4)

 .229:  15احلر : اًمٕم٤مُمكم : وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (5)

 .721ايران.  -هـ ، اعمٓمبٕم٦م: قمؽمة ، ىمؿ1421-1: اعمٕمجؿ إصقزم ،طظ: صٜم٘مقر : حمٛمد  (6)

 .721ظ: صٜم٘مقر : حمٛمد : اعمٕمجؿ إصقزم :  (1)
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ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف اًمٔمـ  (3)، وُمٕمقٟم٦م ُم٘مدُم٤مت احلٙمٛم٦م(2)اًمٔمـ اًمذى صمبت٧م طمجٞمتف سمدًمٞمؾ آٟمسداد

 اإلٟمسدادي ايْم٤م.

ـّ احل٤مصؾ ُمـ إُم٤مرات افيـ اخلٚص : -ب      اًمتل ىم٤مم اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل قمغم (4)وهق اًمٔم

طمجّٞمتٝم٤م يم٤مًمٔمـ اًمٜم٤مؿمئ قمـ ظمؼم اًمث٘م٦م أو اخلؼم اعمقصمقق أو سمٕمض اؿمٙم٤مل آمج٤مع واًمِمٝمرة ، 

ظم٤مص ُمـ قم٘مؾ أو  وؾمػمة اًمٕم٘مالء ، وؾمػمة اعمتنمقم٦م . أي هق يمؾ فمـ دل قمغم طمجٞمتف دًمٞمؾ

 .(1)ٟم٘مؾ ، يم٤مًمٔمـ سمريمٕم٤مت اًمّمالة أو ظمؼم اًمٕمدل واًمث٘م٦م

 تَسّٔف إػ افيـ افنخيص وافيـ افْقظل :  -2

وهق اًمٔمـ اًمٚمٖمقي وهق صٗم٦م ٟمٗمس٤مٟمٞم٦م شمٜم٘مدح ذم اًمٜمٗمس ٟمٔمػم اًمٕمٚمؿ  افيـ افنخيص: -أ       

 اًمٗمٕمكم.. وهذا هق اعمراد هم٤مًمب٤م ُمـ اـمالق ُمٗمردة اًمٔمـ ، ويدقمك اًمٔمـ  (2)واًمِمؽ

وهق احل٤مصؾ ُمـ أؾمب٤مب شمٙمقن هم٤مًمب٤م ؾمبب٤م ًمتقًمٞمد اًمٔمـ اًمِمخيص قمٜمد  افيـ افْقظل: -ب       

اهمٚم٥م اًمٜم٤مس وٟمققمٝمؿ، أي ان آُم٤مرة شمٙمقن ُمـ ؿم٠مهن٤م أن شمٗمٞمد اًمٔمـ قمٜمد أهمٚم٥م اًمٜم٤مس 

وٟمققمٝمؿ ، واقمتب٤مره٤م قمٜمد اًمِم٤مرع اٟمام يٙمقن ُمـ هذه اجلٝم٦م ، يمخؼم اًمٕمدل واًمث٘م٦م واإلمج٤مع 

                                                           

آٟمسداد هق شمٕمذر اًمقصقل إمم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م واًمٔم٤مهري٦م ويسٛمك اٟمسداد سم٤مب اًمٕمٚمؿ إذا يم٤من  (2)

ان يم٤من هٜم٤مك اٟمسداد ذم ـمريؼ اًمٕمٚمٛمل أي اًمٔمـ ، هٜم٤مك اٟمسداد ذم ـمريؼ اًمٕمٚمؿ ، ويسٛمك اٟمسداد سم٤مب اًمٕمٚمٛمل 

 ويسٛمك اٟمسداد سم٤مب اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمٛمل ان يم٤من آٟمسداد طم٤مصال ذم يمال اًمٓمري٘ملم . 

يمقن اعمتٙمٚمؿ  -1ُم٘مدُم٤مت احلٙمٛم٦م هل اًم٘مرائـ اًمتل حتػ سم٤مًمٚمٗمظ، واًمتل يستٗم٤مد آـمالق ُمٜمٝم٤م وهل صمالصم٦م  (3)

قمدم وضمقد اًم٘مدر -3ك ىمريٜم٦م شمٍمف اًمٚمٗمظ إمم سمٕمض آومراد .أن ٓ يٙمقن هٜم٤م -2ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من مت٤مم اعمراد. 

 .285اعمتٞم٘مـ ذم ُم٘م٤مم اًمتخ٤مـم٥م. ظ: اًمبدري : ُمٕمجؿ ُمّمٓمٚمح٤مت إصقل: 

وهل اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م همػم ُم٘مٓمققم٦م اًمّمدور، أي اظمب٤مر أطم٤مد، وشمدقمك إدًم٦م اًمٔمٜمٞم٦م، واًمٜم٤مىمّم٦م،  (4)

 .81ُمّمٓمٚمح٤مت إصقل:  واًمٔمٜمقن آضمتٝم٤مدي٦م، واًمٓمرق اًمٔمٜمٞم٦م. ظ: اًمبدري: ُمٕمجؿ

 .161ايران : -هـ، ـمبٕم٦م: اهل٤مدي، ىمؿ 1413-5ظ: اعمِمٙمٞمٜمل: قمكم: اصٓمالطم٤مت إصقل .ط(1) 

 .161اعمّمدر ٟمٗمسف :(2) 



 

يمقن اًمٌمء ُمتٞم٘مـ اًمقضمقد ذم اًمس٤مسمؼ وٟمحقه٤م ، ومتسٛمك سم٤مًمٔمٜمقن اًمٜمققمٞم٦م ، واًمٗمرق اعمٜم٘مقل و

 . (1)هم٤مًمب٤مسملم اًمٜمققملم ان اًمٔمـ اًمِمخيص يٗمٞمد اًمٔمـ دائام ، واًمٔمـ اًمٜمققمل يٗمٞمد اًمٔمـ 

أطمدمه٤م ُم٤مٟمٕم٤م  مه٤م اًمٔمٜم٤من اعمٓمٚم٘م٤من اًمٚمذان يٙمقنتَسّٔف إػ افيـ ادٕٚع وافيـ ادّْقع:  -3

، ُمثال إذا طمّمؾ ًمٚمٛمٙمٚمػ اًم٘م٤مئؾ سم٤مٟٓمسداد فمـ  (2)حلجٞم٦م أظمر، وأظمر ممٜمققم٤م ُمـ احلجٞم٦م

ُمـ ىمقل اًمّمبك أو اًمٗم٤مؾمؼ سمقضمقب صالة اجلٛمٕم٦م وطمّمؾ ًمف فمـ آظمر سمٕمدم طمجٞم٦م اًمٔمـ 

احل٤مصؾ ُمـ ىمقل اًمّمبك واًمٗم٤مؾمؼ، يٓمٚمؼ قمغم اًمٔمـ إول اعمٛمٜمقع وقمغم اًمث٤م ي اعم٤مٟمع ورم 

 ٤م أو يمٚمٞمٝمام أىمقال: طمجٞم٦م اطمدمه

 طمجٞم٦م اعم٤مٟمع دون اعمٛمٜمقع ٕهنام يم٤مًمِمؽ اًمسببل واعمسببل ذم آؾمتّمح٤مب.  -أ    

طمجٞم٦م اعمٛمٜمقع دون اعم٤مٟمع ٕن إول فمـ سم٤محلٙمؿ اًمٗمرقمل وهق اًمقضمقب واًمث٤م ي فمـ  -ب    

  وم٘مط. سم٤محلٙمؿ إصقزم وهك احلجٞم٦م واعمت٘ملم ُمـ دًمٞمؾ آٟمسداد طمجٞم٦م إول 

 .  (3)م اظمتٞم٤مر أىمقامه٤م ًمق يم٤من وإٓ وم٤مًمتس٤مىمط ًمٕمدم اًمؽمضمٞمحًمزو -ج    

 تَسّٔف إػ افيـ افىريَل وافيـ ادقضقظل: -4

وهق اًمٔمـ اًمذي يٙمقن ـمري٘مـ٤م حمْمـ٤م إمم واىمـع حمٗمـقظ ، ُمــ دون يمقٟمـف  افيـ افىريَل: -أ     

ُم٠مظمقذا ذم ُمقوقع طمٙمؿ ، يمام ذم اًم٘مٓمع اًمٓمري٘مل ُمـ همػم ومرق سمٞمٜمٝمام إٓ ذم يمقن ـمري٘مٞم٦م اًم٘مٓمع 

ذاشمٞم٦م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمجٕمؾ ذقم٤م ، وـمري٘مٞم٦م اًمٔمـ قمروٞم٦م جمٕمقًمـ٦م ُمــ اًمِمـ٤مرع : يمحجٞمـ٦م اإلُمـ٤مرة 

 . (4)يم٤مًمٔمـ اإلٟمسدادي قمغم احلٙمقُم٦م ذقم٤م سمٜمحق اًمٓمري٘مٞم٦م، أو اًمٕم٘مؾ ،

                                                           

 .186ظ: اًمبدري: حتسلم : ُمٕمجؿ ُمٗمردات أصقل اًمٗم٘مف: (1) 

 .185ظ: اعمّمدر ٟمٗمسف : (2) 

 .162ظ: اعمِمٙمٞمٜمل: قمكم : اصٓمالطم٤مت إصقل: (3)

ظ: اًم٘مزويٜمل: قمكم اعمقؾمقي: شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم ُمٕم٤ممل إصقل، شمح: اًمسٞمد قمبد اًمرطمٞمؿ اجلزُمئل اًم٘مزويٜمل،  (4)

 .13: 5ايران.  -هـ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ 1423-1ط
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: هق اًمٔمـ اًمذي ًمف دظمؾ ذم طمٙمؿ ذقمل، سمٛمٕمٜمك يمقٟمف ُم٠مظمقذا ذم افيـ ادقضقظل -ب     

ُمقوققمف ، يمام إذا فمٜمٜم٤م سمقضمقب صالة اجلٛمٕم٦م ُمـ اظمب٤مر صبك أو وم٤مؾمؼ ومٝمؾ هل قمٚمٞمٜم٤م واضمب٦م 

قمـ اًم٘مٓمع،  أو هل حمرُم٦م ؟ وم٤مًمٔمـ هٜم٤م ُمقوقع ًمقضمقب صالة اجلٛمٕم٦م ، وؿم٠من اًمٔمـ خيتٚمػ

وم٘مد ىمٞمؾ ذم اًم٘مٓمع سمٕمدم اُمٙم٤من اظمذه ذم ُمقوقع احلٙمؿ ًمٚمزوم اًمدور أو همػمه ُمـ اعمح٤مذير. أُم٤م 

ذم اًمٔمـ اعم٠مظمقذ ذم ُمقوقع احلٙمؿ اًمنمقمل ضمقز آظمذ سمف اذا يم٤من همػم ُمٕمتؼم، وهمػم ضم٤مئز اذا 

٤م ؿمخّمٞم٤م ، يم٤من ُمٕمتؼما، ٕن اًمقاىمع ُمٜمجٌز ذم ُمقرد اًمٔمـ اعمٕمتؼم ؾمقاء فمـ سمف أم مل ئمـ سمف فمٜم

وآ ًمزم اضمتامع احلٙمٛملم اعمتامصمٚملم أو اعمت٘م٤مسمٚملم، وهق سم٤مـمؾ ، سمٞمٜمام ذم ُمقرد اًمٔمـ همػم اعمٕمتؼم 

 . (1)يٙمقن اًمقاىمع همػم ُمٜمجز ومٞمجقز أظمذه ذم ُمقوقع احلٙمؿ

وسمٕمد هذا اًمٕمرض عمٕمٜمك اًمٔمـ واىمس٤مُمف ٟمتٕمرف قمغم  ثٚفثٚ: أحُٚم افيـ ادىِؼ وافيـ اخلٚص:

أطمٙم٤مم اًمٔمـ اعمٓمٚمؼ، واًمٔمـ اخل٤مص اًمتل شم٘مدم ذيمره٤م ، وهٜم٤م ٟمٗمرد طمٙمؿ يمؾ فمـ، ٕن ًمٙمؾ 

 ُمـ اًمٔمٜملم ذوط ظم٤مص٦م ذم آقمتب٤مر وقمدُمف .

 ان اعمس٠مًم٦م دىمٞم٘م٦م وحتت٤مج امم سمٞم٤من رأي يمؾ ومريؼ قمغم اٟمٗمراد :حُؿ افيـ ادىِؼ:   -9    

 : واظمتٚمػ آُم٤مُمٞم٦م ذم طمجٞم٦م اًمٔمـ قمغم أىمقال ارسمٕم٦م هل : مٚمٜٔآ -أ    

. (2): وهق ُمِمٝمقر آُم٤مُمٞم٦م قمدم اًمتٕمبد سم٤مًمٔمـ اعمٓمٚمؼ واخل٤مص ذم اًمٕم٘مدي٤متافَقل آول     

وىم٤مًمقا ان اًمٔمـ اعمٓمٚمؼ )اإلٟمسدادي( ًمٞمس سمحج٦م ذم إصقل اإلقمت٘م٤مدي٦م ُمٓمٚم٘م٤م، ٕن ُم٘مدُم٤مت 

وهق ُم٤م شمس٤ممل  -، وهٜم٤م اًمٓمريؼ همػم ُمٜمسد ٤من حتّمٞمؾ اًمقاىمعهمػم ُمتح٘م٘م٦م ومٞمٝم٤م إلُمٙم (3)آٟمسداد

                                                           

 .186ظ: اًمبدري : حتسلم : ُمٕمجؿ ُمٗمردات أصقل اًمٗم٘مف،  (1)

 .186: 2. اًمِمػمازي : سمٞم٤من إصقل اًم٘مٓمع واًمٔمـ 564: 1صقل ظ: آٟمّم٤مري : ومرائد إ (2)

 - 2اًمٕمٚمؿ إمج٤مٓ سمتٙم٤مًمٞمػ ذم اًمنمقمٞم٦م ،  - 1وهل اعمٕمرووم٦م سمدًمٞمؾ آٟمسداد اعمريم٥م ُمـ ُم٘مدُم٤مت هل : (3)

ىمبح  - 5قمدم وضمقب آطمتٞم٤مط سمؾ قمدم ضمقازه،  - 4قمدم ضمقاز إمه٤مهل٤م رأؾم٤م  - 3قمدم ىمٞم٤مم طمج٦م قمٚمٞمٝم٤م، 



 

وان اًمٔمـ  ًمٞمس ُمٕمروم٦م وٓ قمٚمام، إلُمٙم٤من قم٘مد اًم٘مٚم٥م قمغم ُم٤م هق اًمقاىمع،  -قمٚمٞمف قمٚمامء إصقل 

وسمذًمؽ شمٗم٤مرق اًمٕم٘مٞمدة اًمٕمٛمؾ، سم٢مُمٙم٤من حتّمٞمؾ  . (1)وٓ سمٛمرشمب٦م وًمق وٕمٞمٗم٦م ُمـ ُمراشم٥م اًمٕمٚمؿ

وىمد ذه٥م اًمسٞمد ص٤مدق اًمِمػمازي امم ان اًمٔمـ  اًمقاىمع ومٞمٝم٤م سمٕم٘مد اًم٘مٚم٥م قمغم ُم٤م هق اًمقاىمع.

اإلٟمسدادي يٛمٙمـ آطمتٞم٤مط ذم ُم٤م جي٥م اًمبٜم٤مء وقم٘مد اًم٘مٚم٥م قمٚمٞمف، يمٛمجٛمؾ أطمقال اًمؼمزخ 

يثب٧م وضمقب اًمبٜم٤مء قمٚمٞمف يمبٕمض واحلنم واجلٜم٦م واًمٜم٤مر وٟمحقمه٤م ، سمام هق اًمقاىمع. واُم٤م ُم٤م مل 

أطمقال اًمؼمزخ واًم٘مٞم٤مُم٦م مم٤م دًم٧م آدًم٦م همػم اًمث٤مسم٧م اقمتب٤مره٤م، إذ ٓ يٕمٚمؿ اهن٤م ذيمرت قمغم ٟمحق 

احل٘م٤مئؼ اًمٙمقٟمٞم٦م أم قمغم ٟمحق جي٥م اإلقمت٘م٤مد هب٤م. ي٘مقل اهن٤م ُمـ اًمِمبٝم٤مت احلٙمٛمٞم٦م ، واهن٤م اذا مل 

 . (2)شمثب٧م وم٤مٕصؾ اًمؼماءة

: وهق اعمحٙمل قمـ مج٤مقم٦م ، ُمٜمٝمؿ اعمح٘مؼ ٟمّمػم اًمديـ يـ مىَِٚـٍٚيٜ اف افَقل افثٚين:      

 (4)هـ(993، وقمـ اعمح٘مؼ إردسمٞمكم)ت (3)هـ( ذم سمٕمض اًمرؾم٤مئؾ اعمٜمسقسم٦م إًمٞمف672اًمٓمقد)ت

 . 

وهذا اًم٘مقل ذه٥م اًمٞمف يمؾ ُمـ ىم٤مل سمدًمٞمؾ آٟمسداد، اًمذي يٕمٜمل ان اًمقصقل امم 

 .  (1)٤م يرضمع امم اًمٔمـ يمدًمٞمؾ قمغم إطمٙم٤ممإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م واًمٔم٤مهري٦م ُمتٕمذر، ومٕمٜمده

                                                                                                                                                    

غم اًمراضمح، سم٠مظمذ اعمِمٙمقك، أو اعمقهقم، ومٞمتح٘مؼ سمٕمد صمبقت هذه اعم٘مدُم٤مت طمجٞم٦م اًمٔمـ .ظ شمرضمٞمح اعمرضمقح قم

 .285: اًمبدري : ُمٕمجؿ ُمٗمردات اصقل اًمٗم٘مف : 

 .144: 2ظ: اًمِمػمازي: ص٤مدق : سمٞم٤من إصقل اًم٘مٓمع واًمٔمـ  (1)

 .148: 2اًمِمػمازي : ص٤مدق: سمٞم٤من إصقل   (2)

 .554: 1مل أقمثر قمغم اعمّمدر ، واٟمام ٟمسبف اًمٞمف اًمِمٞمخ آٟمّم٤مري ذم اًمٗمرائد  (3)

هـ، شمح: احل٤مج آهم٤م جمتبك اًمٕمراىمل، اًمِمٞمخ قمكم 1443-1ظ: إردسمٞمكم: أمحد: جمٛمع اًمٗم٤مئدة: اعمح٘مؼ، ط (4)

جلامقم٦م  پٜم٤مه آؿمتٝم٤مردي، احل٤مج آهم٤م طمسلم اًمٞمزدي إصٗمٝم٤م ي، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م

 .183: 2. ايران –اعمدرؾملم سم٘مؿ 
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: ٟمسبف اًمِمٞمخ افَقل افثٚفٞ : ـٍٚيٜ افيـ ادستٍٚد مـ افْير وآشتدٓل دون افتَِٔد      

 . (2)هـ(1431هـ( امم اًمِمٞمخ اًمبٝم٤مئل)ت1281إٟمّم٤مري)ت

: وهق ُم٤م ٟمسبف اًمٕمالُم٦م ـٍٚيٜ افيـ ادستٍٚد مـ أخبٚر أحٚد افَقل افرابع :      

هـ( ذم اًمٜمٝم٤مي٦م امم اإلظمب٤مريلم: ُمـ أهنؿ مل يٕمقًمقا ذم أصقل اًمديـ وومروقمف إٓ 726احلكم)ت

 . (3)قمغم أظمب٤مر أطم٤مد

: وومرىمقا سملم اًمٔمـ اًمذي ٓ يٜمِم٠م ُمـ ُم٘مدُم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ، وسملم اًمٔمـ اًمذي ابْٚء افًٚمٜ -ب    

 سم٘مقًمف اّن اًمٔمـ ىمسامن:  (4)هـ(671ذيمره اًم٘مرـمبّل )تيٜمِم٠م ُمـ ُم٘مدُم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ، ُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م 

: أن ي٘مع ذم اًمٜمّٗمس رء ُمـ همػم دًٓم٦م ، ومال يٙمقن ذًمؽ أومم ُمـ وّده، ومٝمذا هق أحدُهٚ       

ثِرًا اًمِّمّؽ، ومال جيقز احلٙمؿ سمف، وهق اعمٜمٝمّل قمٜمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ ـَ آَمُْقا اْجَتُِْبقا  ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيُّ

ِـّ  ـَ افيَّ مِّ
(5)  ، 

ـّ أـذب احلديٞ )): وذم ىمقًمف  ، ؾّ٘ن افّي ـّ  .  (1) ((إّيٚـؿ وافّي

                                                                                                                                                    

 .285ظ : اًمبدري : ُمٕمجؿ ُمٗمردات اصقل اًمٗم٘مف :  (1)

 .554: 1ظ: آٟمّم٤مري: ومرائد إصقل  (2)

 .443: 3ظ: احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ سمـ اعمٓمٝمر: هن٤مي٦م اًمقصقل امم قمٚمؿ إصقل  (3)

هق حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح آٟمّم٤مري اخلزرضمل آٟمدًمز، أسمق قمبد اهلل، اًم٘مرـمبل: ُمـ يمب٤مر  (4)

اعمٗمنيـ. ص٤مًمح ُمتٕمبد. ُمـ أهؾ ىمرـمب٦م. رطمؾ إمم اًمنمق واؾمت٘مر سمٛمٜمٞم٦م اسمـ ظمّمٞم٥م ذم ؿمامزم أؾمٞمقط، سمٛمٍم 

ىمٛمع احلرص سم٤مًمزهد واًم٘مٜم٤مقم٦م يٕمرف سمتٗمسػم اًم٘مرـمبل، و هـ . ُمـ يمتبف: اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن671وشمقذم ومٞمٝم٤م

وآؾمٜمك ذم ذح أؾمامء اهلل احلسٜمك واًمتذيم٤مر ذم أومْمؾ آذيم٤مر، و اًمت٘مري٥م ًمٙمت٤مب اًمتٛمٝمٞمد .ظ: اًمزريمكم : 

 .322: 5آقمالم 

 .12ؾمقرة احلجرات : ُمـ أي٦م  (5)



 

هق ُم٤م يٕمرف وي٘مقى سمقضمف ُمـ وضمقه إدًّم٦م ومٞمجقز احلٙمؿ سمف ، وأيمثر أطمٙم٤مم  أخر:      

ـّ ، يم٤مًم٘مٞم٤مس وظمؼم اًمقاطمد ، وهمػم ذًمؽ ُمـ ىمٞمؿ اعمتٚمٗم٤مت وأروش  اًمنّميٕم٦م ُمبٜمٞم٦ّم قمغم همٚمب٦م اًمّٔم

 . (2)طاجلٜم٤مي٤مشم

هـ( أن اًمٔمـ قمغم ٟمققملم : فمـ يستٜمد إمم أصؾ ىمٓمٕمل وهذه هل 794وذيمر اًمِم٤مـمبل )ت     

اًمٔمٜمقن اعمٕمٛمقل قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمنميٕم٦م أيٜمام طمّمٚم٧م ٕهن٤م اؾمتٜمدت إمم أصؾ ُمٕمٚمقم ومٝمل ُمـ ىمبٞمؾ 

 اعمٕمٚمقم ضمٜمسف.

 وفمـ ٓ يستٜمد إمم ىمٓمٕمل سمؾ إُم٤م ُمستٜمد إمم همػم رء أصال وهق ُمذُمقم.      

ذم أصقل اًمديـ وم٤مٟمف ي٘مقل: ان اًمٔمـ ذم أصقل اًمديـ ٓ يٖمٜمك قمٜمد اًمٕمٚمامء  أُم٤م اًمٔمـ      

ٓطمتامًمف اًمٜم٘مٞمض قمٜمد اًمّٔم٤من سمخالف اًمٔمـ ذم اًمٗمروع، وم٢مٟمف ُمٕمٛمقل سمف قمٜمد أهؾ اًمنميٕم٦م 

  .(3)ًمٚمدًمٞمؾ اًمدال قمغم إقمامًمف ومٙم٤من اًمٔمـ ُمذُمقُم٤م إٓ ُم٤م شمٕمٚمؼ ُمٜمف سم٤مًمٗمروع

 مْٚؿنٜ وترجٔح:

قمغم ُمستقى اًمٗمري٘ملم ٟمجد ان هٜم٤مك ٟمققم٤من ُمـ اًمٔمـ مه٤م : اًمٔمـ  ُمـ ظمالل قمرض آىمقال     

اعمٓمٚمؼ اًمذي ٓ يٕمتٛمد قمغم أصؾ ُمٕمرذم. وهذا اًمٔمـ يمام شم٘مدم أظمتٚمػ ومٞمف، واحل٘مٞم٘م٦م أن هذا 

اًمٔمـ هق ُمٜمِم٠م اًمتحريؽ وآٟمبٕم٤مث ًمدى آٟمس٤من ًمٙمؾ ُمٕمروم٦م، وم٤مٟمف يٙمقن طمج٦م ذم اصؾ 

ُمـ خمتّم٤مت قمٚمؿ اًمٙمالم، ٕن آؾمتج٤مسم٦م آصمب٤مت وهذا ًمٞمس ُمـ خمتّم٤مت اًمبح٨م، ٕن هذا 

                                                                                                                                                    

: 3هـ، ـمبع وٟمنم : دار اًمٗمٙمر 1441اًمبخ٤مري : حمٛمد سمـ اؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ : صحٞمح اًمبخ٤مري ،  (1)

188. 

ظ: اًم٘مرـمبل: حمٛمد سمـ امحد آٟمّم٤مري : اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ : شمّمحٞمح : أمحد قمبد اًمٕمٚمٞمؿ  (2)

 .332: 16.ًمبٜم٤من –سمػموت  -م ـمبع وٟمنم : دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  1985اًمؼمدو ي ، 

هـ، شمح: أمحد قمبد اًمِم٤مذم، 1448 -1اًمِم٤مـمبل: إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل: اإلقمتّم٤مم، طظ:  (3)

 .171: 1.سمػموت –ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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ًمدقمقة اًمرؾمؾ شمٙمقن اُم٤م قمـ ي٘ملم أو قمـ ـمريؼ اًمٔمـ أو قمـ ـمريؼ اًمِمؽ طمتك يتح٘مؼ آيامن 

اًمت٤مم، وهذا ُم٤م قمٚمٞمف اًمسػمة، وان اعم٘م٤مم هٜم٤م ًمبٞم٤من ُم٤م هق طمج٦م وُم٤م هق ًمٞمس سمحج٦م، ومت٠مؾمٞمس٤م ٓ 

اًمؼماءة ٕٟمف ٓ يقضمد ٟمص أو يٙمقن اًمٔمـ اعمٓمٚمؼ طمج٦م ذم وم٘مف اعمٕمروم٦م، ٕن آصؾ يستدقمل 

 طمٙمؿ ُمٕملم ًمٚمقاىمٕم٦م.

أُم٤م اًمٔمـ اخل٤مص وم٤مٟمف يٙمقن طمج٦م إذا صح ـمري٘مف وؾمٜمده، ويم٤من فم٤مهرا ذم احلٙمؿ، وم٤من طم٤مًمف     

طم٤مل إطمٙم٤مم آظمرى، اًمتل شمثب٧م ًمٚمٛمٙمٚمػ، ٕن اعم٘م٤مم هق سمٞم٤من ُم٤م جي٥م وُم٤م ٓ جي٥م قمغم 

اًمدي٤مٟم٦م ، وان وم٘مف اعمٕمروم٦م ُمت٠مظمر رشمب٦م اعمٙمٚمػ ذم سم٤مب اًمٕم٘م٤مئد، وًمٞمس إلصمب٤مت اًمٕم٘مٞمدة وأصقل 

قمـ قمٚمؿ اًمٙمالم، واٟمف يبلم اإلًمزاُم٤مت داظمؾ اعمٜمٔمقُم٦م، وان اًمٔمٜمقن اخل٤مص٦م ُمتٛمثٚم٦م سم٤مخلؼم 

 اًمقاطمد واًمِمٝمرة، واًمسػمة ، وىمقل اًمٚمٖمقي.

 ادىِٛ افثٚين: إحُٚم دم افبحٞ افًَدي تَسؿ اػ أصقل وؾروع: 

ان اعمس٤مئؾ وإُمقر اإلقمت٘م٤مدي٦م ًمٞمس٧م قمغم درضم٦م واطمدة ُمـ آمهٞم٦م، واٟمام هل قمغم        

، وم٤معمالطمظ  (1)درضم٤مت، سمؾ ان شمٚمؽ اًم٘مْم٤مي٤م واعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٘مدي٦م ومٞمٝم٤م ُم٤م هق آهؿ، وُم٤م هق اعمٝمؿ

ذم هذه اًمتٙم٤مًمٞمػ أهن٤م ُمرة شمٜمٔمر امم ُم٤م هق ُمٓمٚمقب سم٤مًمذات وسمف شمتح٘مؼ هقي٦م اًمديـ، ويٛمٙمـ أن 

 قمٜمٝم٤م سم٤مٕصقل آم، وأظمرى ُم٤م ٓ حيٛمؾ هذه اًمّمٗم٦م ٕهن٤م ُمتقًمدة قمٜمٝم٤م وومرع هل٤م ، واهن٤م ٓ ٟمٕمؼم

وان اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمقىمقف قمغم هذا اًمت٘مسٞمؿ هق أن اًمٕمٚمامء ىمسٛمقا اًمٕم٘م٤مئد امم  شمرض سم٤مإليامن.

ىمسٛملم: ىمسؿ ٓ جيقز ومٞمف اًمتٕمبد سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل. وىمسؿ جيقز ومٞمف اًمتٕمبد سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل، 

همػم ممٙمـ ذم أُمٝم٤مت إصقل ، وممٙمٜم٤م ذم شمٗم٤مصٞمؾ إصقل.  وهٜم٤م اٟم٘مؾ ٟمص يمالم  ومجٕمٚمقه

                                                           

 .123ظ: احلٞمدري : يمامل : اًمتٗم٘مف سم٤مًمديـ : (1) 



 

إذ ي٘مقل: )وأُّم٤م احلٙمٛم٦م اًمنمقمّٞم٦م، ومتٜم٘مسؿ إمم  (1)هـ(1276اًمسٞمد طمسلم اًمؼموضمردي)ت

أصقًمّٞم٦م وومروقمّٞم٦م، واعمراد سم٤مٕومم اعمس٤مئؾ اإلقمت٘م٤مدي٦م اًمَّتل ٓ شمتٕمٚمَّؼ سمٙمٞمٗمّٞم٦م اًمٕمٛمؾ ؾمقاء وضم٥م 

ذم اًمنميٕم٦م قمغم قم٤مُّم٦م اًمٜم٤مس سمحٞم٨م ٓ يٕمذر ضم٤مهٚمٝم٤م، وهل أصقل إصقل أو ٓ اإلقمت٘م٤مد هب٤م 

جي٥م ُمٕمرومتٝم٤م مجٞمع ـمب٘م٤مت اًمٜم٤مس ٓظمتالف أومٝم٤مُمٝمؿ وُمراشمبٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، وهل ومروع 

إصقل، ومٙمّؾ ُمـ إصقل اخلٛمس٦م اإلؾمالُمّٞم٦م سمؾ اإليامّٟمٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م قمـ أصقل إصقل 

ـّ اعمب٤مطم٨م اعمتٕمٚمَّ٘م٦م سم ٙمّؾ ُمٜمٝم٤م سمٕمد آشّمٗم٤مق قمغم إصقل يم٤مًمبح٨م قمـ اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦ّم ًمٙم

واًمٗمٕمٚمّٞم٦م واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام وشمٕمٞملم يمّؾ ُمٜمٝمام واًمبح٨م قمـ ظمّمقص يمّؾ ُمـ اًمّمٗم٤مت ومٞمف ؾمبح٤مٟمف 

وسملم اًمسٞمد اًمؼموضمردي  .(2)وآؿمؽماك اًمٚمٗمٔمل وهمػمه٤م ُمـ اعمب٤مطم٨م يمٚمَّٝم٤م ُمـ ومروع إصقل(

هق أن إصقل ٓ يٕمذر ومٞمٝم٤م اجلٝمؾ، ظمالوم٤م ًمٚمٗمروع، وهذا وم٤مرىم٤م ُمٝمام سملم إصقل و اًمٗمروع، و

ُمـ أهؿ اًمثٛمرات اًمتل شمؽمشم٥م قمغم شم٘مسٞمؿ اعمس٤مئؾ اًمٙمالُمٞم٦م امم أصقل وومروع. ومٝمٜم٤م شُمٚمجئ 

 احل٤مضم٦م امم سمٞم٤من اعمقىمػ اًمٗم٘مٝمل ُمـ شمٚمؽ إصقل .

ٓصؾ وُمث٤مل إصقل آم، أصؾ اًمتقطمٞمد ومٝمق أهؿ ىمْمٞم٦م قمغم آـمالق ، وم٤مذا اٟمتٗمك ذًمؽ ا    

ـَ قمٜمد ؿمخص ، وم٤من سم٤مىمل إصقل واًمٗمروع شمٜمٝمدم وٓ وم٤مئدة ُمٜمٝم٤م ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْؾ ِم َّ ًْ ـْ َي َوَم

                                                           

هـ، ُمـ  1276قم٤مرف سم٤مًمرضم٤مل. هق طمسلم سمـ رو٤م احلسٞمٜمل، اًمؼموضمردي وم٘مٞمف، أصقزم، ُمتٙمٚمؿ، ُمٗمن، (1) 

ُم١مًمٗم٤مشمف: زسمدة اعم٘م٤مل أو ٟمخب٦م اعم٘م٤مل ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل، رؾم٤مًم٦م ذم اًمٙمٜمك وآًم٘م٤مب، واًمٍماط اعمست٘مٞمؿ ذم شمٗمسػم 

اًم٘مرآن. وىم٤مل قمٜمف ص٤مطم٥م ـمرائػ اعم٘م٤مل : )يم٤من قم٤معم٤م ضمٚمٞمال ووم٘مٞمٝم٤م ٟمبٞمال جمتٝمدا ذم إصقل واًمٗم٘مف واًمرضم٤مل ، 

. واًمؼموضمردي : قمغم ـمرائؼ 7: 4، ذم هم٤مي٦م اًمزهد(. ظ: يمح٤مًم٦م ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  سمؾ اًمتٗمسػم وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم

 .44: 1اعم٘م٤مل 

اًمؼموضمردي: طمسلم: شمٗمسػم اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ، شمح: اًمِمٞمخ همالم رو٤م سمـ قمكم أيمؼم ُمقٟٓم٤م اًمؼموضمردي،  (2)

: 1ايران.  -ؿم، اعمٓمبٕم٦م : اًمّمدر، اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م أٟمّم٤مري٤من ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم. ىم 1995 -هـ 1416-1ط

176. 
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ًرا َِ َٕ قَن  ُّ َِ َٓ ُيْي َٜ َو َّْ ُِقَن اْْلَ ُٖوَفئَِؽ َيْدُخ ـٌ َؾ ِم ْٗ َثك َوُهَق ُم ْٕ ٍر َأْو ُأ ـَ ـْ َذ ِٚت ِم ٚحِلَ افهَّ
، وىمقًمف (1)

َٓ َهْوًَم  شمٕم٤ممم:  ًَم َو ِْ ـٌ َؾاَل خَيَُٚف ُط ِم ْٗ ِٚت َوُهَق ُم ٚحِلَ ـَ افهَّ ْؾ ِم َّ ًْ ـْ َي َوَم
(2). 

ووضمف آؾمتدٓل سم٤مٔيتلم ان آقمامل ٓ شم٘مبؾ ان مل يٙمـ هٜم٤مك إيامن، وأن اًمٓم٤مقم٦م ٓ شمٜمٗمع      

 .  (3)٤مُمـ دون اإليامن، وان اصؾ ىمبقل آقمامل هق آيامن، وم٤مًمتقطمٞمد اصؾ ًمٙمؾ قمٛمؾ سمٕمده

وُمث٤مل آظمر قمغم أصقل وومروع اًمٕم٘م٤مئد، ان آُم٤مُم٦م ٓ شم٘مع ُمس٤مئٚمٝم٤م قمغم ُمستقى واطمد        

ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م هق أصؾ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ومرع . وآول يٚمزم ُمـ اٟمٙم٤مره اخلروج قمـ ُمذه٥م وُمدرؾم٦م 

، ُمثؾ اإلقمت٘م٤مد سم٠مصؾ آُم٤مُم٦م وم٢مهن٤م ُمـ إصقل اإلقمت٘م٤مدي٦م قمٜمد آُم٤مُمٞم٦م  أهؾ اًمبٞم٧م

، سمخالف  ، ومٝمل ُم٘مٞم٤مس اًمدظمقل واخلروج ُمـ ُمدرؾم٦م أهؾ اًمبٞم٧م  وُمدرؾم٦م أهؾ اًمبٞم٧م 

اًم٘مسؿ آظمر اًمذي ٓ يستٚمزم اخلروج قمـ ُمدرؾم٦م أهؾ اًمبٞم٧م سم٢مٟمٙم٤مره ُمثؾ قمٚمؿ آُم٤مم 

 . (4)سم٤مًمٖمٞم٥م ، وم٢مهن٤م ًمٞمس٧م ُمـ رضوري٤مت اعمذه٥م

 -، ذم ذًمؽ هـ(هذا اًمٚمح٤مظ سم٘مقًمف : وأُم٤م ُم٤م ورد قمٜمف 965وىمد ذيمر اًمِمٝمٞمد اًمث٤م ي)ت      

ُمـ ـمريؼ أطم٤مد ومال جي٥م اًمتّمديؼ سمف ُمٓمٚم٘م٤م ، وإن يم٤من ـمري٘مف  -شمٗم٤مصٞمؾ اًمؼمزخ واعمٕم٤مد

صحٞمح٤م، ٕن اخلؼم اًمقاطمد فمٜمل، وىمد اظمتٚمػ ذم ضمقاز اًمٕمٛمؾ سمف ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٔمٜمٞم٦م، 

هـ( ذم اًمٗمرائد. 1281. ويمذًمؽ اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري)ت (5)٤مٕطمٙم٤مم اإلقمت٘م٤مدي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦مومٙمٞمػ سم

 إذ ىمّسؿ اًمٕم٘م٤مئد امم ىمسٛملم : 

                                                           

 .124ؾمقرة اًمٜمس٤مء :  (1)

 .112ؾمقرة ـمف :  (2)

 .198: 3ظ: اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن  (3)

 .125ظ: احلٞمدري : يمامل : اًمتٗم٘مف سم٤مًمديـ :  (4)

ظ: اًمِمٝمٞمد اًمث٤م ي: زيـ اًمديـ سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕم٤مُمكم اجلبٕمل: اعم٘م٤مصد اًمٕمٚمٞم٦م ذم ذح اًمرؾم٤مًم٦م  (5)

 .25ايران :  -هـ، ـمبع وٟمنم: ُمريمز اًمٜمنم اًمت٤مسمع عمٙمت٥م آقمالم آؾمالُمل، ىمؿ 1424 -1ٞم٦م ،طآًمٗم



 

ُم٤م جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ اإلقمت٘م٤مد واًمتديـ سمف همػم ُمنموط سمحّمقل اًمٕمٚمؿ، يم٠مصقل  احدُهٚ:       

 اعمٕم٤مرف . ويٙمقن حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ سم٤مب اعم٘مدُم٦م . 

 (1)ُم٤م جي٥م اإلقمت٘م٤مد واًمتديـ سمف إذا اشمٗمؼ طمّمقل اًمٕمٚمؿ سمف، يمبٕمض شمٗم٤مصٞمؾ اعمٕم٤مرف أخر :     

 . (3)، واًمسٞمد يمامل احلٞمدري (2). وُمـ اعمٕم٤مسيـ اًمسٞمد ص٤مدق اًمِمػمازي

ومت٠مؾمٞمس٤م يٛمٙمـ شم٘مسٞمؿ إصقل اًمٕم٘مدي٦م امم أصقل شُمَٕمد أُمٝم٤مت اًمٕم٘م٤مئد، وأصقل متثؾ      

 اعمس٤مئؾ اًمٗمرقمٞم٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد. 

ٙمـ ُم٤م هق اعم٤مئز ذم حتديد أُمٝم٤مت إصقل قمـ اًمٗمروع ؟ يٛمٙمـ ُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدم ان ًم     

 ٟمجٛمٚمٝم٤م سمام ي٠ميت :

إّن أُمٝم٤مت إصقل اذا اظمتؾ أطمده٤م ي١مدي امم وم٘مدان اهلقي٦م احل٘مٞم٘م٦م ًمٚمديـ، ويِّمقه  -1    

 صقرشمف، ويٗم٘مد اًمديـ حمتقاه. ٕن يمؾ ُمس٤مئٚمف وومروقمف شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م . 

ًمٕم٘مدي٦م اًمٗمرقمٞم٦م وم٢مْن ضُمِٝمؾ سمٕمْمٝم٤م ٓ يرض ذم إيامن اًمٗمرد ، وٓ خترضمف قمـ دائرة أُم٤م اعمس٤مئؾ ا      

يمتٗم٤مصٞمؾ وضمزئٞم٤مت اعمبدأ واعمٕم٤مد. ويٚمحؼ سمذًمؽ اًمٔمـ اعمتٕمٚمؼ سمٖمػمه٤م ُمـ إُمقر اإلؾمالم، 

اًمٙمقٟمٞم٦م، واًمت٠مرخيٞم٦م، يم٠مطمقال قم٤ممل اًمذر، واًم٘مرون اعم٤موٞم٦م، وإيمقان اعمقضمقدة، واعمٚمؽ واجلـ 

 .  (4)ٟمحقمه٤مواًمِمٞم٤مـملم و

اّن إصقل إم جي٥م اإلقمت٘م٤مد واًمتديـ هب٤م ًمذاهت٤م، وًمذًمؽ يٜمبٖمل ًمف حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سمف  -2      

 ُم٘مدُم٦م حلّمقل هذا اإلقمت٘م٤مد، يمام ذم اصؾ اًمتقطمٞمد واًمٜمبقة واإلُم٤مُم٦م واعمٕم٤مد.    

                                                           

 .555: 1ظ: آٟمّم٤مري : ومرائد إصقل  (1)

 .144: 2اًمِمػمازي : ص٤مدق : سمٞم٤من إصقل اًم٘مٓمع واًمٔمـ ظ:  (2)

 .125ظ: احلٞمدري : يمامل : اًمتٗم٘مف سم٤مًمديـ :  (3)

 .143: 2إصقل اًمِمػمازي : ص٤مدق : سمٞم٤من ظ:  (4)
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اُم٤م اًمٗمروع ُمـ إصقل، وم٢مهن٤م جي٥م اإلقمت٘م٤مد واًمتديـ سمف إذا طمّمؾ اًمٕمٚمؿ هب٤م ، ومال جي٥م        

اإلقمت٘م٤مد هب٤م أوٓ وسم٤مًمذات ، ٟمٕمؿ ًمق طمّمؾ اًمٕمٚمؿ هب٤م وضم٥م اإلقمت٘م٤مد هب٤م . وُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ 

 . (1)شمٗم٤مصٞمؾ اعمٕم٤مرف، يم٤مًمتٗم٤مصٞمؾ اعمذيمقرة ذم اًمتقطمٞمد واعمٕم٤مد واًمٜمبقة واإلُم٤مُم٦م

ّن أُمٝم٤مت إصقل يٙمقن اصمب٤مهت٤م قمـ ـمريؼ اًمٕم٘مؾ، سمقاؾمٓم٦م اًمٜمٔمر، ٕٟمف يٚمزم اًمدور، ا -3      

 ّٕن اًمنمع ٓ يثب٧م سم٤مًمنمع ، ُم٤م مل يٙمـ هٜم٤مك دًمٞمال ظم٤مرضمٞم٤م، يثب٧م ذًمؽ. 

أُم٤م ُمس٤مئؾ إصقل يٛمٙمـ اْن شمثب٧م قمـ ـمريؼ اًمٜم٘مؾ، وهذا ُمـ ظمالل ُمت٤مسمٕم٦م صمبقت اصؾ        

 سم٤مًمٜم٘مؾ، إٟمام اعمرضمع ومٞمٝم٤م هق اًمٕم٘مؾ يمام ي٠ميت ذم اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م.  وم٢مهن٤م ٓ شمثب٧م اًمتقطمٞمد واًمٜمبقة .

ومٗمروع إصقل يٛمٙمـ قمغم طمد شمٕمبػم اًمٕمٚمامء أن شمثب٧م سم٤مًمٜم٘مؾ اًمّمحٞمح ٕهن٤م ُمت٠مظمرة رشمب٦م         

قمـ أُمٝم٤مت إصقل ، واهن٤م ومروع اإلقمت٘م٤مد هب٤م ، واّن اعمحذور اًمٕم٘مكم ُمٜمتٍػ. وضمّقز سمٕمْمٝمؿ 

، وأيمثر ُمت٠مظمري  (2)ٔطم٤مد، وهق اًمذي قمٚمٞمف ضمؾ اإلظمب٤مري٦ماًمتٕمبد هب٤م طمتك ذم ظمؼم ا

هـ( هذا اًمرأي امم 1281. سمؾ يمٗم٤مي٦م اًمٔمـ اعمٓمٚمؼ، وٟمسبف اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري)ت (3)إصقًمٞملم

 . (2). ذم اًمٗمرائد(1)هـ(993، واعمح٘مؼ آردسمٞمكم)ت(4)هـ(672اعمح٘مؼ ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد)ت

                                                           

 .555: 1ظ: آٟمّم٤مري : ومرائد إصقل  (1)

هـ، شمح: رمح٦م اهلل اًمرمحتل آرايمل ، ـمبع 1429 -3ظ: آؾمؽماسم٤مدي: حمٛمد أُملم: اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م، ط (2)

 .334 و144 ايران –وٟمنم : ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم آؾمالُمل ، ىمؿ 

. 147: 2و اًمِمػمازي : ص٤مدق : سمٞم٤من إصقل  .339ظ:اخلراؾم٤م ي: حمٛمد يم٤مفمؿ : يمٗم٤مي٦م إصقل  (3)

 .59واحلٙمٞمؿ :قمامد ، سمحقث ذم اًمٜمص اًمديٜمل : شم٘مريرات اًمِمٞمخ اًمسٜمد : 

هـ . ودرس قمٚمقم 597هق حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ احلسـ، أسمق ضمٕمٗمر، ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد، وًمد سمٓمقس ؾمٜم٦م  (4)

م، وأشم٘مـ قمٚمقم اًمري٤موٞم٤مت وهق ؿمب٤مسمف. اًمٚمٖم٦م، وشمٗمّ٘مف وؾمٛمع احلدي٨م، وؿُمٖمػ سمٕمٚمؿ اعم٘م٤مٓت، صمؿ سمٕمٚمؿ اًمٙمال

طمتك يم٤من رأؾم٤م ذم اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م، قماّلُم٦م سم٤مإلرص٤مد واعمجسٓمل. وسمحٙمٛم٦م طمٜمٙمتف وُم٘مدراشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

ىمّرسمف هقٓيمق وقمٔمؿ حمّٚمف قمٜمده، ومٙم٤من يٓمٞمٕمف ومٞمام يِمػم سمف قمٚمٞمف، ومح٤مول ضمٝمده أن حيٗمظ ًمإلؾمالم شمراصمف وقمٚمامءه، 



 

 مْٚؿنٜ وترجٔح :

سمٕمد هذا اًمٕمرض اًمذي شمٜم٤مول شم٘مسٞمؿ إصقل امم ُمس٤مئؾ شُمٕمد أُمٝم٤مت إصقل، وأظمرى       

شُمٕمد ومروقم٤م ًمألصقل . ومٝمؾ هذا اعمقوقع يٜمس٤مق امم وم٘مف اعمٕمروم٦م؟ وهؾ خيْمع اًم٘مسامن أم 

أطمدمه٤م امم ُم٤م يتبٜم٤مه اًمبح٨م ُمـ إىم٤مُم٦م وم٘مف ًمٚمٛمٕم٤مرف ؟ وأّن هذه اعمس٤مئؾ أصقهل٤م وومروقمٝم٤م هل٤م 

 ؾ يٛمٙمـ اًمتٕمبد هب٤م سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ؟أطمٙم٤مم ؟ أي ه

 واًمٙمالم هٜم٤م يٙمقن قمغم ُمستقيلم:      

اًمٔم٤مهر ُمـ يمالم إقمالم ان إصقل ُمـ اًمٕم٘م٤مئد ٓ شمثب٧م هل٤م  إول : دم أمٓٚت إصقل :     

أطمٙم٤مم ُمـ اًمنمع ٕهن٤م ُمـ اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م ، واعمس٤مئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م ٓ شمثب٧م سم٤مًمٜم٘مؾ يمام هق ُم٘مرر. ومام 

ُٕمقر اًمتل شمٕمُد أصقٓ ًمٕمٚمؿ إصقل ؟ أًمٞمس ذم يمؾ واىمٕم٦م طمٙمؿ ؟ هؾ يب٘مك هق طمٙمؿ ا

طمٙمٛمٝم٤م اهن٤م اُمقر قم٘مٚمٞم٦م ٓ شمٜم٤مهل٤م يد اًمِم٤مرع ؟ وأّن اًمٜمّمقص اًمتل ذيمره٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م 

اعمٓمٝمرة ُمع اعمس٤مطم٦م اًمٙمبػمة هلذه اًمٜمّمقص ٟم٠ميت وٟم٘مقل: إّن أدًم٦م أصقل اًمٕم٘م٤مئد هل قم٘مٚمٞم٦م ، 

سم٤مًمٜم٘مؾ ، وُم٤م ُمٝمٛم٦م هذه اًمٜمّمقص اًمتل ًمق ٟمٔمرٟم٤م امم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمقضمدٟم٤م وأٟمف ٓ يثب٧م رء 

                                                                                                                                                    

اعمٖمقل اًمذيـ قم٤مصمقا ذم سمالد اعمسٚمٛملم ومس٤مدًا ، ومٙم٤من ًمٚمٛمسٚمٛملم سمف ٟمٗمع ظمّمقص٤ًم اًمِمٞمٕم٦م وأن يدومع قمٜمٝمام قم٤مدي٦م 

واًمٕمٚمقيلم واحلٙمامء وهمػمهؿ، ويم٤من يؼّمهؿ وي٘ميض أؿمٖم٤مهلؿ، وحيٛمل أوىم٤مومٝمؿ شمقذّم سمبٖمداد ذم يقم اًمٖمدير 

ُم٤مُملم اًمٙم٤مفمٛملم 672 ِٓ : 7: آقمالم  . واًمزريمكم182: 1. ظ: اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤متهـ، ودومـ ذم ضمقار ُمرىمد ا

34. 

س آَردسمٞمكم، أطمد يمب٤مر جمتٝمدي قمٚمامء  (1) هق أمحد سمـ حمٛمد آَردسمٞمكم اًمٜمجٗمل، اًمِمٝمػم سم٤معمحّ٘مؼ وسم٤معم٘مدَّ

ُم٤مُمٞم٦م ورسّم٤مٟمٞمٞمٝمؿ. وًمد ذم أردسمٞمؾ، وٟمِم٠م هب٤م. ودرس سمِمػماز اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م. وارحتؾ إمم اًمٜمجػ آَذف،  ِٓ ا

صقل وهمػممه٤م، وسمرع ذم اًمٕمٚمقم ٓؾمٞمام ذم اًمٗم٘مف، طمتك سمٚمغ درضم٦م وأىم٤مم هب٤م، وأيمٛمؾ دراؾمتف ذم اًمٗم٘مف وإ

وُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: زسمدة اًمبٞم٤من ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من، هـ ، 993شمقذم ذم يمرسمالء آضمتٝم٤مد، 

 .234: 1طمدي٘م٦م اًمِمٞمٕم٦م ، طم٤مؿمٞم٦م قمغم إهلٞم٤مت .ظ: اًمزريمكم : آقمالم 
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أّن آي٤مت اًمتقطمٞمد واًمٜمبقة هل اًمٖم٤مًمب٦م قمغم ـم٤مسمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم طملم ٟمرى آي٤مت إطمٙم٤مم 

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م ٓ شمتج٤موز اخلٛمسامئ٦م آي٦م وُمع طمذف اعمتٙمرر يب٘مك صمالصمامئ٦م آي٦م .

ُمـ سمزوغ ومجر آؾمالم ٟم٠ميت وٟم٘مقل أدًم٦م أصقل اًمديـ  وم٤مٔن وسمٕمد ُميض أًمػ وارسمٕمامئ٦م ؾمٜم٦م     

قم٘مٚمٞم٦م ،  ان هذا اًمٙمالم يٙمقن ؾمٚمٞمام ومٞمام اذا اردٟم٤م اْن ٟمثب٧م اًمديـ آؾمالم قمغم همػم اعمسٚمؿ ، 

وُٟمٚمزم ُمـ مل ي١مُمـ سم٤مًمٜمص، وم٤مذا يم٤من آصمب٤مت قمغم ُمـ هق ظم٤مرج اعمٜمٔمقُم٦م ٟمرضمع امم شمٚمؽ آدًم٦م 

اطمدة سمٕمد اْن اصبح٧م طمجٞم٦م اًم٘مرآن ُمـ اعمسٚمامت سمؾ ُمـ اًمٕم٘مٚمٞم٦م، اُم٤م ذم داظمؾ اعمٜمٔمقُم٦م اًمق

رضوري٤مت اًمديـ ، ومل ي٘مؾ أطمد قمغم طمد قمٚمؿ واقمت٘م٤مد اًمب٤مطم٨م ُمـ اعمسٚمٛملم ظمالف ذًمؽ ، سمؾ 

اٟمف اعمرضمع اًمقطمٞمد ًمدهيؿ إلصمب٤مت يمؾ ُم٤م دوٟمف ُمـ إدًم٦م ، طمتك سم٤مت ُمـ اعُمّسٚمؿ سمف ُمـ ضم٤مء 

 سمحٙمؿ ي٘مقًمقن ًمف : هؾ ًمف أصؾ ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م ؟

وم٤مًمذي خيت٤مره اًمبح٨م ويذه٥م اًمٞمف : هق ُم٤م شم٘مقم ومٙمرة آـمروطم٦م قمٚمٞمف : أن وم٘مف اعمٕمروم٦م        

قمٚمؿ ىمد أهمٗمؾ قمٜمف، واٟمجر اًمٕمٚمامء امم اعمٜم٤مىمِم٤مت واعمج٤مدٓت اًمتل مل شمريمز قمغم هذا اجل٤مٟم٥م 

اعمٝمؿ ُمـ شمِمٙمٞمؾ اإلٟمس٤من اعم١مُمـ، إذ ٟمجد صمٖمرة ذم هذا اجل٤مٟم٥م اعمٝمؿ ، إذ ٓ يقضمد ُم١مًمػ أو 

ت٤مب ذم وقء دراؾمتل وسمحثل هلذا اًمٜمقع ُمـ اًمٗم٘مف ، سمؾ هل يمٚمامت هٜم٤م وهٜم٤مك رسمام ٓ شمتج٤موز يم

اًمسٓمر اًمقاطمد، وٟمجد أّن اًمٗم٘مف ىمد ؿمٖمؾ مجٞمع اجلقاٟم٥م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإلٟمس٤من، طمتك يمؾ ُم٤م يستجد 

ُمـ اعمس٤مئؾ ، وأّن هذا اجل٤مٟم٥م اعمٝمؿ مل يٙمـ ذم طمس٤مسم٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ، وطم٤موًمقا قمزل اًمٗم٘مف قمـ 

د، وطمٍم اًمٗم٘مف سم٤مٕومٕم٤مل، ذم طملم ٟمجد سمٕمض اعم١مًمٗم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٛمت٘مدُملم يم٤مٟم٧م شمبدأ سمام اعمٕمت٘م

جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ اقمت٘م٤مده ومٚمؿ شمٜمٗمؽ قمـ يمت٥م اًمٗم٘مف يمام شم٘مدم ذم اعمبح٨م آول، وأهن٤م يم٤مٟم٧م 

 ُمت٘مدُم٦م قمغم أسمقاب اًمٗم٘مف. قمغم اقمتب٤مر أهن٤م آؾم٤مس ذم ىمبقل ُم٤م سمٕمده٤م ُمـ إطمٙم٤مم . 

وهذا ًمٞمس ادقم٤مء ، واٟمام ًمق ٟمٔمر يمؾ  -اًمٗم٘مف  -قل ٓ خترج قمـ هذه اًمدائرة وم٠مُمٝم٤مت إص     

ؿمخص ًمقضَمَد اًمّمقاب ومٞمام ذه٥م اًمبح٨م اًمٞمف. وهذا يتجسد ُمـ ظمالل ُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمّمقص اًمتل 

حت٨م قمغم اإليامن واًمتقطمٞمد سمجٛمٞمع ُمستقي٤مشمف، وأي٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمبقة ، وإّٓ ُمـ اعمجحػ اْن 



 

اًمٕم٘مدي٦م هل ُم١ميمدة ، وم٤مًمذي يٜمٔمر امم أؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وؾمػمة ٟم٘مقل: إّن آي٤مت اًم٘مرآن 

ذم اصمب٤مت اًمٕم٘مٞمدة مل ي٘متٍم قمغم آؾمٚمقب اًمٕم٘مكم ، وقمغم ومرض أٟمف اشمبع  اًمرؾمقل إيمرم

آؾمٚمقب اًمٕم٘مكم هؾ هذا آؾمٚمقب جيري ذم يمؾ قمٍم؟ سم٤مًمت٠ميمٞمد ٓ ، ٕن آؾمالم يريد 

 ٞم٤مء هل اًمتقصٞمؾ ٓ اًمت٠مويؾ .وصقل إطمٙم٤مم امم اعمٙمٚمػ ، ومٛمٝمٛم٦م إٟمب

أنَّ اًمٗمروع ُمـ إصقل ؾمٝمٚم٦م اعم١مٟم٦م ٕهن٤م ومرع قمٜمٝم٤م،  ادستقى افثٚين : وهق ؾروع إصقل:      

واذا صمب٧م احلٙمؿ ًمألصؾ صمب٧م ًمٚمٗمرع سم٤معمالزُم٦م وإوًمقي٦م ، يمام أّٟمف يٛمٙمـ أن شمثب٧م سم٤مٕدًم٦م 

اهن٤م ُمتك ُم٤م طمّمٚم٧م وضم٥م ، طمتك أّن اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ىم٤مل :  (1)اًمنمقمٞم٦م يمام قمـ سمٕمْمٝمؿ

 .  (2)اإلقمت٘م٤مد هب٤م ، وًمٙمـ ٓ جي٥م ـمٚمبٝم٤م

 ادىِٛ افثٚفٞ: إحُٚم افًَديٜ ٕسبٜٔ: 

ُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل وىمع اخلالف ومٞمٝم٤م ُمس٠مًم٦م ٟمسبٞم٦م إطمٙم٤مم، وهل شمبتٜمل قمغم اعمٓمٚم٥م اعمت٘مدم ،      

واعمراد ُمٜمف هؾ اعمٕمروم٦م سمٛمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة جي٥م ان يٙمقن قمغم ٟمحق اًمتٗمّمٞمؾ أم قمغم ٟمحق آمج٤مل 

 . ؟ وهؾ اعمس٠مًم٦م اًمقاطمدة يتس٤موى ومٞمٝم٤م مجٞمع اعمٙمٚمٗملم أم شمتٗم٤موت ُمـ ُمٙمٚمػ امم آظمر يمؾ سمحسبف

 وسمرزت إدم٤مه٤مت قمدة إزاء هذه اعمس٠مًم٦م متثٚم٧م سمام ي٠ميت:

اًمٜمٔمر امم اؾمتٕمداد اعمٙمٚمػ وىمدراشمف، وهق ُم٤م ذه٥م اًمٞمف اًمِمٞمخ اًمٓمقد  آجتٚه آول:      

هـ( اًمذي ٟمٔمر امم طم٤مل اعمٙمٚمػ، ّٕن ُمٜمٝمؿ ُم٤م يٙمٗمٞمف اًمٌمء اًمٞمسػم، وُمٜمٝمؿ ُمـ حيت٤مج 464)ت

ه طمتك يزيد سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض إمم أْن يبٚمغ إمم طمد ٓ إمم أيمثر ُمٜمف سمحس٥م ذيم٤مئف وومٓمٜمتف وظم٤مـمر

 جيقز ًمف اإلىمتّم٤مر قمغم اًمٕمٚمؿ آمج٤مزم ،

                                                           

. 59. وقمامد احلٙمٞمؿ ، سمحقث ذم اًمٜمص اًمديٜمل : 147: 2ظ: اًمِمػمازي : ص٤مدق : سمٞم٤من إصقل  (1)

 .54واحلٞمدري : يمامل اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ : 

 .555: 1إٟمّم٤مري : ُمرشم٣م: ومرائد إصقلظ:  (2)



 | 11 

. وأّن اًمّمٜمػ إول هق أيمثر اًمٕمقام، (1)سمؾ يٚمزُمف قمغم اًمتٗمّمٞمؾ ًمٙمثرة ظمقاـمره وشمقاشمر ؿمبٝم٤مشمف 

وأصح٤مب اعمٕم٤ميش واعمؽموملم، وم٢مهّنؿ ٓ يٚمتٗمتقن امم اًمِمبف أو يتّمقرهن٤م، سمؾ ىمد يستٖمٜمقا قمـ 

 ؾمامقمٝم٤م وايراده٤م.

اًمذي يرى أّن إصقل اإلقمت٘م٤مدي٦م جي٥م أْن شمٙمقن قمغم ٟمحق اًمتٗمّمٞمؾ، ومتثؾ  آجتٚه افثٚين:     

هـ(، إذ ادقمك آمج٤مع قمغم وضمقب ُمٕمروم٦م هذه 726هذا آدم٤مه ُمـ آُم٤مُمٞم٦م سم٤مًمٕمالُم٦م احلكم )

اًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل، اعمس٤مئؾ سم٤مًمدًمٞمؾ ٓ سم٤مًمت٘مٚمٞمد. يمام ذم ُمس٤مئؾ اًمتقطمٞمد، وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ 

 وُمراشم٥م اًمتٜمزيف وهمػمه٤م. 

وإّن اًمٜمبقة مل شمٙمـ ظم٤مرضم٦م قمـ هذا اًمتقضمٞمف، وان يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمبقة جي٥م ُمٕمرومتف، ُمثؾ       

اًمٕمّمٛم٦م، وأّٟمف اومْمؾ أهؾ زُم٤مٟمف، وٟمزاهتف قمـ دٟم٤مءة أسم٤مء وقمٝمر إُمٝم٤مت وهمػمه٤م ُمـ 

ُمـ اًمٕمّمٛم٦م، واًمٜمص، ويمقٟمف أومْمؾ  اًمرذائؾ. واعمتٓمٚمع امم ُمبح٨م اإلُم٤مُم٦م وم٢مّن اعمٕمٜمك ذاشمف

 . اًمرقمٞم٦م واضم٥م ذم طمؼ اعمٕمّمقم 

 .(2)ويتٕمدى إُمر امم اعمٕم٤مد ، وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُمـ أُمقر جي٥م قمغم اعمسٚمؿ ُمٕمرومتٝم٤م      

سمٕمد أْن ضمٕمؾ إؾم٤مس ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمدًمٞمؾ اًمذي جي٥م   (3)هـ(965وذه٥م اًمٞمف اًمِمٝمٞمد اًمث٤م ي)ت 

أْن يٙمقن ُم٤م شمٓمٛمئـ سمف اًمٜمٗمس وسمحس٥م اؾمتٕمداده٤م ، ومٝمق يرى أّن اًمدًمٞمؾ اإلمج٤مزم همػم يم٤مف ذم 

                                                           

 .16ظ: اًمٓمقد : آىمتّم٤مد :  (1)

 .19 -17ظ: اًمسٞمقري: اعم٘مداد سمـ قمبد اهلل: اًمٜم٤مومع يقم احلنم:  (2)

هـ، 911هق زيـ اًمديـ سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕم٤مُمكم اجلبٕمل: قم٤ممل سم٤محلدي٨م، سمح٤مث، إُم٤مُمل. وًمد ذم ضمبع ًمبٜم٤من  (3)

ورطمؾ إمم ُمٞمس، وُمٜمٝم٤م إمم يمرك ٟمقح. صمؿ ىمّمد ُمٍم، وم٤محلج٤مز، وم٤مًمٕمراق، ومبالد اًمروم. وضمٕمؾ ُمدرؾم٤م 

ٔؾمت٤مٟم٦م حمٗمقفم٤م، وم٘متٚمف ًمٚمٛمدرؾم٦م اًمٜمقري٦م سمبٕمٚمبؽ وم٘مدُمٝم٤م، ومقؿمك سمف واش إمم اًمسٚمٓم٤من، ومٓمٚمبف، ومٕم٤مد إمم ا

هـ وأشمك اًمسٚمٓم٤من سمرأؾمف، وم٘متؾ اًمسٚمٓم٤من ىم٤مشمٚمف. ُمـ يمتبف: ُمٜمٞم٦م اعمريد، وٓىمتّم٤مد ذم ُمٕمروم٦م 965اعمح٤مومظ قمٚمٞمف

اعمبدأ واعمٕم٤مد، وآيامن وآؾمالم ، وهمٜمٞم٦م اًم٘م٤مصديـ ذم اصٓمالح اعمحدصملم، وُمٜم٤مر اًم٘م٤مصديـ ذم أهار ُمٕم٤ممل 



 

آيامن، واٟمف ٓ خيٚمق ُمـ ُمس٤محم٦م، وأّن ُمـ أراد اًمدًمٞمؾ اإلمج٤مزم إّٟمام أراد شمرشمٞم٥م اعم٘مدُم٤مت اًمتل 

 . (1)يتقصؾ هب٤م امم اصمب٤مت اًمٌمء

وذه٥م امم هذا اًمرأي أيمثر اعمٕمتزًم٦م ، ٕهنؿ يٜمٙمرون اْن يٙمقن اًمتٙمٚمٞمػ ُم٤م ذم وؾمع اعمٙمٚمػ     

ّٓ مل ي٠مُمـ يمقٟمف ضمٝمال  . (2)ومٕمٚمف ، وإّٟمام يٙمقن قمـ اًمٜمٔمر ذم إدًم٦م ، وا

 ُمـ اخلقارج ، (3)اًمبٞمٝمسٞم٦ّموممـ ذه٥م امم هذا        

واّٟمف هبذه اعمٕمروم٦م يدظمؾ آٟمس٤من ذم  وم٤مهنؿ ىمرروا ًمزوم ُمٕمروم٦م مجٞمع اًمٕم٘م٤مئد آؾمالُمٞم٦م شمٗمّمٞمالً  

 . (4)قِمداد اعمسٚمٛملم

، ىم٤مل حمّٛمد سمـ ؾمٕمد اًمٙمدُمل ـ وهق ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن  (5)و ممـ ذه٥م امم هذا ُمـ إسم٤موٞم٦م     

ويمذًمؽ ُمـ دقم٤م إمم ديـ اهلل سمٕمد ُمقت  اًمراسمع: )اقمٚمٛمقا أّن اجلٛمٚم٦م اًمتل دقم٤م إًمٞمٝم٤م حمّٛمد

                                                                                                                                                    

ًمٜمحق، وذح اًمنمائع، وذح آًمٗمٞم٦م، روض اجلٜم٤من، واًمروو٦م اًمديـ. واًمرضم٤مل واًمٜمس٥م، وُمٜمٔمقُم٦م ذم ا

 .64: 3اًمبٝمٞم٦م، وُمس٤مًمؽ آومٝم٤مم، ويمِمػ اًمريب٦م قمـ أطمٙم٤مم اًمٖمٞمب٦م، وهمػمه٤م اًمٙمثػم. ظ: اًمزريمكم: آقمالم

ظ: اًمِمٝمٞمد اًمث٤م ي: زيـ اًمديـ سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕم٤مُمكم اجلبٕمل : طم٘م٤مئؼ اإليامن ، شمح: حت٘مٞمؼ : اًمسٞمد ُمٝمدي  (1)

( ، اًمٜم٤مذ : ُمٙمتب٦م آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم هـ ، اعمٓمبٕم٦م : ُمٓمبٕم٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء )1449 -1اًمرضم٤مئل، ط

 .143ايران .  -اًمٜمجٗمل اًمٕم٤مُم٦م ، ىمؿ 

 .454: 12: اعمٖمٜمل ذم اسمقاب اًمتقطمٞمد واًمٕمدل ظ: اًم٘م٤ميض : قمبد اجلب٤مر  (2)

اًمبٞمٝمسٞم٦م: أصح٤مب أيب سمٞمٝمس هٞمّمؿ سمـ ضم٤مسمر، ىم٤مًمقا: اإليامن هق اإلىمرار واًمٕمٚمؿ سم٤مهلل، وسمام ضم٤مء سمف اًمرؾمقل  (3)

 .39قمٚمٞمف اًمسالم، وواوم٘مقا اًم٘مدري٦م سم٢مؾمٜم٤مد أومٕم٤مل اًمٕمب٤مد إًمٞمٝمؿ. ظ: اجلرضم٤م ي: اًمتٕمريٗم٤مت: 

 .44ؾ واًمٜمحؾ : يراضمع اًمٗمّمؾ اًمت٤مؾمع: اًمٗمرىم٦م اًمث٤مًمث٦م: اًمبٞمٝمسٞم٦م:ظ: اًمسبح٤م ي: ضمٕمٗمر : اعمٚم (4)

آسم٤موٞم٦م: هؿ ومرىم٦م ُمـ اخلقارج ، يٜمسبقن إمم قمبد اهلل سمـ إسم٤مض، ىم٤مًمقا: خم٤مًمٗمقٟم٤م ُمـ أهؾ اًم٘مبٚم٦م يمٗم٤مر،  (5)

وأيمثر  - -وُمرشمٙم٥م اًمٙمبػمة ُمقطمد همػم ُم١مُمـ، سمٜم٤مًء قمغم إقمامل اًمداظمٚم٦م ذم اإليامن، ويمّٗمروا قمٚمٞم٤ًّم 

 .7ّمح٤مسم٦م. ظ: اجلرضم٤م ي :اًمتٕمريٗم٤مت : اًم



 | 303 

، مم٤ّم ٓ يسع اًمٜم٤مس ضمٝمٚمف، و هق اإلىمرار سم٤مهلل، اّٟمف واطمد، و اّٟمف ًمٞمس يمٛمثٚمف رء، رؾمقل اهلل

واّن حمّٛمدًا قمبده و رؾمقًمف، واّن مجٞمع ُم٤م ضم٤مء سمف حمّٛمد قمـ اهلل ومٝمق احلؼ، ومٝمذا اًّمذي ٓ يسع 

    . (1)ضمٝمٚمف ذم طم٤مل ُمـ آطمقال(

وهذا اإلدم٤مه أؿمٙمؾ قمغم اًمٕمالُم٦م احلكُم هذا اًمٚمقن ُمـ اعمٕمروم٦م ، وأّٟمف ٓ دًمٞمؾ  ه افثٚفٞ :آجتٚ     

قمغم ًمزوم اعمٕمروم٦م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ، يمام أّن يمثػما ُمـ اعمٓم٤مًم٥م اًمتل ذيمره٤م اًمٕمالُم٦م ، يتقىمػ قمٜمده٤م 

اًمٕم٤ممل آعمٕمل ُمـ اًمٕمٚمامء اعمختّملم. وإّٟمام ظمص اعمٕمروم٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م سم٤مًمقاضمب٤مت اًمرضوري٦م 

٘مٚمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع اًمذهٜمٞم٤مت سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُمستقي٤مهت٤م، يم٤مًمتقطمٞمد واًمٜمبقة، وٓ جي٥م اًمٕم

وان ُم٤م ٓ دًٓم٦م قمغم وضمقسمف ُمـ  ُمٕمروم٦م همػم ُم٤م ذيمر آ ُم٤م وضم٥م سم٤مًمنمع ،يمٛمٕمروم٦م آُم٤مم 

 .  (2)اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ يم٤من اصٚمف اًمؼماءة

ومٛمٜمف ئمٝمر ان اعمٕمروم٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق شمٗمّمٞمكم، وهذا جي٥م ان شمٙمقن ُمٕمرومتف شمٗمّمٞمٚمٞم٦م، وُمٜمف ُم٤م      

شمٙمقن ُمٕمرومتف امج٤مًمٞم٦م، وهذا جي٥م ُمٕمرومتف امج٤مٓ، يم٤مًمٜمنم واحلنم، وأّٟمف ٓ جيقز اْن يٜمٙمره أو 

 جيحدُه. 

٤مت اهلل قمز يمام أّن سمٕمض اعمٕمروم٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ٓ شمٙمقن آ قمـ ـمريؼ اًمسٛمع، يمام ذم صٗم        

وضمؾ، وأصؾ اًمٕمّمٛم٦م ُمع همض اًمٜمٔمر قمـ شمٗم٤مصٞمٝم٤م، واعمٕم٤مد، وم٤من ُمثؾ هذه إُمقر ٓ يٛمٙمـ 

 ًمٚمٕم٘مؾ اعمجرد اْن يست٘مؾ سمٛمٕمرومتٝم٤م، وإّٟمام هل ُمـ ؿم٠من اًمدًمٞمؾ اًمٜم٘مكم.

                                                           

 .145:  1اًمٙمدُمل: أسمق ؾمٕمٞمد: اعمٕمتؼم ، ُمـ ُمٜمِمقرات وزارة اًمؽماث اًم٘مقُمل و اًمث٘م٤موم٦م ًمسٚمٓمٜم٦م قمامن .  (1)

 -1ظ: إٟمّم٤مري: ُمرشم٣م: ومرائد إصقل : شمح : إقمداد : جلٜم٦م حت٘مٞمؼ شمراث اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ، ط (2)

 .559: 1ايران  -ع اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ىمؿهـ، اعمٓمبٕم٦م : سم٤مىمري ، اًمٜم٤مذ : جمٛم1419



 

إذ ي٘مقل : ) ًم٘مد ذيمر  ، (1)هـ(1281ومتثؾ هذا آدم٤مه سم٤مًمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري )ت      

٤مدي قمنم ذم ُم٤م جي٥م ُمٕمرومتف قمغم يمّؾ ُمٙمّٚمػ ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ اًمتقطمٞمد و ذم اًمب٤مب احل اًمٕمالُم٦م 

اًمٜمبّقة و آُم٤مُم٦م و اعمٕم٤مد ُاُمقرًا ٓ دًمٞمؾ قمغم وضمقهب٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم، ُمدقمٞم٤ًم اّن اجل٤مهؾ هب٤م قمـ ٟمٔمر و 

  .(2)اؾمتدٓل ظم٤مرج قمـ رسم٘م٦م اإلؾمالم ُمستحّؼ ًمٚمٕم٘م٤مب اًمدائؿ و هق ذم هم٤مي٦م آؿمٙم٤مل(

، إذ ي٘مقل: إّٟمف جي٥م حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ذم (3)هـ(1329خلراؾم٤م ي)ت وهق ُم٤م اظمت٤مره اًمِمٞمخ ا      

سمٕمض اإلقمت٘م٤مدات اًمتل يست٘مؾ اًمٕم٘مؾ هب٤م إذا أُمٙمـ، ُمـ سم٤مب وضمقب اعمٕمروم٦م ًمٜمٗمسٝم٤م، يمٛمٕمروم٦م 

، وٓ جي٥م قم٘مال ُمٕمروم٦م همػم ُم٤م ذيمر، إٓ ُم٤م اًمقاضم٥م شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف  وُمٕمروم٦م اًمٜمبل وآُم٤مم 

وممـ ذه٥م امم ذًمؽ اًمِمٞمخ وٞم٤مء اًمديـ . (4)وضم٥م ذقم٤م ُمٕمرومتف، يمٛمٕمروم٦م آُم٤مم

 .. وأهمٚم٥م اعمت٠مظمريـ ُمـ أصقزم اإلُم٤مُمٞم٦م(6)ذم شم٘مريراشمف (5)هـ(1361اًمٕمراىمل)ت

                                                           

هق ُمرشم٣م سمـ حمٛمد أُملم آٟمّم٤مري اًمتسؽمي، اًمدزومقزم، اًمٜمجٗمل. وم٘مٞمف ،وأصقزم اُم٤مُمل ، ورع. وًمد  (1)

هـ . ُمـ آصم٤مره: ومقائد 1281مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م 18هـ، وأىم٤مم ذم اًم٘مرى سم٤مًمٕمراق، وشمقذم سم٤مًمٜمجػ ذم 1214سمدزومقل

عمت٤مضمرة ويٕمرف سم٤معمٙم٤مؾم٥م، يمت٤مب ذم اًمٓمٝم٤مرة، يمت٤مب ذم اًمّمالة، إصقل اعمٕمروف سم٤مًمرؾم٤مئؾ، يمت٤مب ذم ا

 .241: 7ويمت٤مب ذم اًمٜمٙم٤مح. ظ: آقمالم 

 .559: 1إٟمّم٤مري : ُمرشم٣م: ومرائد إصقل (2)

هـ، واىم٤مم سمٓمٝمران، وؾمٙمـ 1255هق حمٛمد يم٤مفمؿ اخلراؾم٤م ي، وم٘مٞمف، ُمـ جمتٝمدي آُم٤مُمٞم٦م. وًمد سمٓمقس (3)

هـ ، ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: اًمٙمٗم٤مي٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف، اًمٗمقائد إصقًمٞم٦م 1329اًمٜمجػ وخترج قمغم يده اًمٙمثػمون. شمقذم 

 .36: 2واًمٗم٘مٝمٞم٦م، وشمٙمٛمٚم٦م اًمتبٍمة ذم اًمٗم٘مف. ظ: اًمٓمٝمرا ي: أقمالم اًمِمٞمٕم٦م

هـ، 1449 -1اًمؽماث، ط 2خلراؾم٤م ي: حمٛمد يم٤مفمؿ : يمٗم٤مي٦م إصقل. شمح: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م ظ:ا (4)

 .334:  ايران –إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ىمؿ  اعمٓمبٕم٦م: ُمٝمر، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م 

هق قمكم سمـ حمٛمد قمكم اًمٕمراىمل، وٞم٤مء اًمديـ: وم٘مٞمف ُمت٠مدب ُمـ ؿمٞمقخ اًمٜمجػ. ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: سمدائع  (5)

 .19: 5ُٕم٤مزم و اًم٘مْم٤مة . ظ: اًمزريمكم آومٙم٤مر، و روائع ا

 .533: 3ظ: إجيل: قمْمد اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد: اعمقاىمػ (6)
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وممـ ذه٥م امم هذا أيمثر آؿم٤مقمرة، وأهمٚم٥م اًمٕم٤مُم٦م إذ إهّنؿ أوضمبقا ُم٤م ومٞمف اًمتٗمّمٞمؾ أن        

 . (1)شمٙمقن اعمٕمروم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م ، وُم٤م يم٤مٟم٧م جمٛمٚم٦م وم٤معمٕمروم٦م ومٞمف جمٛمٚم٦م

 : جٔح افس

إّن اإلًمزاُم٤مت ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي ُمتٗم٤موشم٦م، وان هذا اًمتٗم٤موت يرضمع ُمرة امم ـمبٞمٕم٦م اًمتٙمٚمٞمػ       

وىمدرة آطم٤مـم٦م سمف، وأظمرى يرضمع امم ـمبٞمٕم٦م اخلٓم٤مب ٕٟمف خي٤مـم٥م خمتٚمػ اًمٓمب٘م٤مت ُمـ 

اًمٜم٤مس، وم٤مإلًمزاُم٤مت ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي ًمٞمس٧م قمغم ٟمسؼ واطمد، وهذا اًمتٗم٤موت يٙمقن ُمرة ذم 

اًمقاطمد، وأظمرى ذم اعمستقي٤مت اعمٓمٚمقسم٦م. ومٗمل اعمستقى اًمقاطمد ٟمجد اًمتٙمٚمٞمػ ُمرة اعمستقى 

يٓمٚم٥م قمغم وضمف اًمتٗمّمٞمؾ، وأظمرى قمغم ٟمحق آمج٤مل، وهذا ًمٞمس شمٕم٤مرو٤م أو شمٜم٤مىمْم٤م، واٟمام هق 

ُمراقم٤مة اعمٙمٚمػ ٟمٗمسف، ٕن اًم٘مدرات ختتٚمػ ُمـ ومرد امم آظمر، ومٛمٜمٝمؿ ًمف طمظ ذم اًمٕمٚمؿ ويستٓمٞمع 

 أدًم٦م اعمس٤مئؾ، وآظمر ٓ طمظ ًمف ُمـ اًمٕمٚمؿ اُم٤م سمسب٥م ُمِم٤مهمٚمف ذم آؾمتدٓل واًمقىمقف قمغم

اًمٙمس٥م أو اسمتٕم٤مده قمـ ُمقاـمـ اًمٕمٚمؿ، أو شمتٗم٤موت اًم٘مدرات ذاهت٤م. يمام ان اعمرطمٚم٦م هل٤م دور ذم 

يم٤من ي٘مبؾ إؾمالم ُمـ أىمرَّ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ًمٗمٔم٤ًم طم٤ميمٞم٤ًم إذ ٟمجد أّن اًمٜمبل إيمرمحتديد اًمتٙم٤مًمٞمػ، 

قمـ اإلقمت٘م٤مد سمف، و هذا يدّل قمغم أّٟمف يٙمٗمل ذم دظمقل آٟمس٤من ذم قمداد اعمسٚمٛملم، آىمرار هبام 

 وٓ دم٥م ُمٕمروم٦م شمٗم٤مصٞمؾ اعمٕم٤مرف و اًمٕم٘م٤مئد. 

قم ي)) ؿٚل رشقل اَّللو ي١مّيد ُم٤م ذه٥م اًمٞمف اًمبح٨م ُم٤م رواه ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ىم٤مل :        

ّٛ اَّلل و رشقفف يٍتح اَّلل ظذ يديف. ؿٚل ظّر بـ  خٔز: ُٓظىّغ ؽدًا هذه افرايٜ رجالً َي

اخلىٚب: مٚ أحببٝ آمٚرة إّٓ يقمئذ، ؿٚل: ؾتسٚورت َلٚ رجٚء أن ُادظك َلٚ، ؿٚل: ؾدظٚ 

ظع بـ أيب ضٚفٛ ؾٖظىٚه إّيٚهٚ و ؿٚل: امِش و ٓ تِتٍٝ حتك يٍتح اَّلل ظِٔؽ. رشقل اَّلل

: سٚر ظٌع صٔئًٚ ثؿَّ وؿػ و َل يِتٍٝ و سخ: يٚ رشقَل اَّللِ ظذ مٚذا ُاؿٚتؾ افَْٚس؟ ؿٚلؾ

                                                           

 .533: 3ظ: إجيل: قمْمد اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد: اعمقاىمػ (1)



 

دًا رشقل اَّلل ؾ٘ذا ؾًِقا ذفؽ ؾَد مًْقا مْؽ  ّّ ؿٚتِٓؿ حتك ينٓدوا أن ٓ إفف إّٓ اَّلل و أّن حم

ٓٚ، و حسِّٚبؿ ظذ اَّلل (( َّ ٤مدشملم يم٤مومٞم٤ًم ذم . وم٢مذا يم٤من آىمرار سم٤مًمِمٝم (9)دمٚءهؿ و أمقاَلؿ إّٓ بح

وصػ اعم٘مر ُمسٚماًم و ُم١مُمٜم٤ًم، ومٞمدل سم٤معمالزُم٦م قمغم قمدم ًمزوم ُمٕمروم٦م ُم٤م ؾمقامه٤م. وهذا ذم اعمراطمؾ 

ًمٙمـ سمٕمد ذًمؽ هٜم٤مك ُاُمقر ذم اًمنميٕم٦م أصبح٧م رضوري٦م اًمثبقت ُمـ آومم ُمـ اًمدقمقة . 

 وقمغم اعمٙمٚمػ ُمٕمرومتٝم٤م يمؾ سمحسبف ، ويٕمتؼم ذم حتّ٘مؼ اإلؾمالم قمدم اٟمٙم٤مره٤م. اًمٜمبل

أُم٤م ومٞمام سملم اعمستقي٤مت اعمٓمٚمقسم٦م وم٢مّن اعمٕمروم٦م ايْم٤م شمتٗم٤موت، ّٕن سمٕمْمٝم٤م حيت٤مج اجلزم واًمٞم٘ملم         

وقم٘مد اًم٘مٚم٥م قمٚمٞمف، يمام ذم اًمتقطمٞمد، واًمٜمبقة ، وأهّن٤م ٓ جم٤مل ومٞمٝم٤م ًمٚمٔمـ أو اًمِمؽ، وهذا اعمستقى 

رد آذقم٤من يمٙمثػم ٓ يٙمٗمل ومٞمف آ اًمٕمٚمؿ، ٕٟمف ٓ يّمح آ ُمع اإلقمت٘م٤مد، وسمٕمْمٝم٤م يٙمٗمل ومٞمف جم

ُمـ ُمس٤مئؾ اإلقمت٘م٤مد، ُمـ همػم إٟمٙم٤مر هل٤م ، وسمٕمْمٝم٤م يٙمٗمل ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ آمج٤مزم يم٤مًمّمٗم٤مت آهلٞم٦م، 

 وسمٕمْمٝم٤م ٓ يرض اجلٝمؾ هب٤م وٟمٙمراهن٤م، يمام ذم اطمقال ُم٤م سمٕمد اعمقت ، وُمقاىمػ احلس٤مب.

 ادىِٛ افرابع: إحُٚم افًَديٜ خزيٜ: 

ُمـ اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًمتل أصمػمت طمقل اعمس٤مئؾ واًمتٙم٤مًمٞمػ ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي هؾ هل ظمؼمي٦م أم 

إٟمِم٤مئٞم٦م ؟ وىمبؾ احلدي٨م قمـ ذًمؽ ٓ سمّد ُمـ سمٞم٤من ُمٕمٜمك اخلؼمي٦م ، وُم٤مذا ي٘م٤مسمٚمٝم٤م . صمؿ اًمتٕمرض امم 

 ًمقازم اعمس٤مئؾ اخلؼمي٦م. 

٤م اًمت٤مُم٦م أُم٤م أْن شمٙمقن إٟمِم٤مًء اّن اجلٛمٚم٦م أو اًم٘مْم٤مي مًْك اخلز واإلٕنٚء فٌٜ واصىالحٚ : أوٓ:    

، واصٓمالطم٤م: اًمٙمالم اًمذي ًمٞمس ًمٜمسبتف (2)أو ظمؼًما، واعمراد ُمـ آٟمِم٤مء: ًمٖم٦م آسمتداء وآجي٤مد

                                                           

: 7ًمبٜم٤من  -اًمٜمٞمس٤مسمقري: ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج اسمـ ُمسٚمؿ: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ، ـمبع وٟمنم: دار اًمٗمٙمر، سمػموت (1) 

121. 

 .174: 1ظ: اسمـ ُمٜمٔمقر: ًمس٤من اًمٕمرب  (2)
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. واإلٟمِم٤مء رضسم٤من:  (2)، أو يمالم ٓ حيتٛمؾ صدىم٤م أو يمذسم٤م ًمذاشمف (1)ظم٤مرٌج شمٓم٤مسم٘مف أو ٓ شمٓم٤مسم٘مف

طم٤مصؾ وىم٧م اًمٓمٚم٥م ُٓمتٜم٤مع حتّمٞمؾ ـمٚمبل وهمػم ـمٚمبل، واًمٓمٚمبل: هق ُم٤م يستدقمل ُمٓمٚمقسم٤ًم همػم 

احل٤مصؾ وهق اعم٘مّمقد سم٤مًمٜمٔمر ه٤مهٜم٤م، وأٟمقاقمف يمثػمة، ُمٜمٝم٤م: إُمر، واًمٜمٝمل، وآؾمتٗمٝم٤مم، 

اًمتٛمٜمل، واًمٜمداء، وهمػم اًمٓمٚم٥م: ُم٤م ٓ يستدقمل ُمٓمٚمقسم٤م همػم طم٤مصؾ وىم٧م اًمٓمٚم٥م ، ويٙمقن 

: اًمٜمب٠م فٌٜ . وُمٕمٜمك اخلؼم(3)سمّمٞمغ اعمدح ، واًمذم وصٞمغ اًمٕم٘مقد واًم٘مسؿ واًمتٕمج٥م واًمرضم٤مء

سم٤مًمتحريؽ واطمد إظمب٤مر، واخلؼم ُم٤م أشم٤مك ُمـ ٟمب٠م قمٛمـ شمستخؼم. وأصؾ اخلؼم ُمـ اخلب٤مر وهق 

: هق  واصىالحٚ. (4)آرض اًمرظمقة، اًمتل شمثػم اًمٖمب٤مر اذا ىمرقمٝم٤م احل٤مومر ومٙمذا اخلؼم يثػم اًمٗم٤مئدة

٘متف ًمٚمقاىمع، . ُمثؾ : اًمٕمٚمؿ ٟمقر. واعمراد ُمـ صدىمف هق ُمٓم٤مسم (5)ُم٤م حيتٛمؾ اًمّمدق واًمٙمذب ًمذاشمف

واًمٙمذب هق قمدم ُمٓم٤مسم٘متف ًمٚمقاىمع.  واّن اخلؼم ٓ يٙمقن ؾمبب٤م ًمقضمقد ُمتٕمٚم٘مف وإّٟمام هق طمٙم٤مي٦م 

قمٜمف، ظمالوم٤م ًمٚمٓمٚم٥م وم٢مّٟمف ؾمب٥م ًمقضمقد ُمتٕمٚم٘مف يمام ذم إُمر، واًمٜمٝمل، وهمػمه٤م ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م 

 اًمٓمٚم٥م. 

 : ثٕٚٔٚ : دم بٔٚن ادراد مـ ادسٚئؾ إصقفٜٔ خزيٜ    

سمٕمد أْن شمبلم اًمٗم٤مرق سملم اجلٛمٚم٦م اخلؼمي٦م، واجلٛمٚم٦م اإلٟمِم٤مئٞم٦م اًمٓمٚمبٞم٦م، شمبلم ُمرادهؿ أّن     

اًمٜمّمقص وآظمب٤مر اًمتل شمبلم أطمٙم٤مم أصقل اًمديـ هل قمغم ٟمحق اإلظمب٤مر، أي ًمٞمس ومٞمٝم٤م طم٨م 

وطمض إلجي٤مد شمٚمؽ اعمس٤مئؾ، وأهّن٤م ًمٞمس٧م قمغم ؾمبٞمؾ اًمٓمٚم٥م واحل٨م ، يمام ذم اًمٗمروع. وممـ 

                                                           

 .34ظ: اجلرضم٤م ي : اًمتٕمريٗم٤مت :  (1)

هـ، اعمٓمبٕم٦م: أُمػم.اًمٜم٤مذ : 1379 -1اهل٤مؿمٛمل: امحد: ضمقاهر اًمبالهم٦م ذم اعمٕم٤م ي واًمبٞم٤من واًمبديع، طظ:  (2)

 .62ىمؿ:  -(. ايرانُم١مؾمس٦م اًمّم٤مدق )

 .63ن واًمبديع. ظ: اهل٤مؿمٛمل: امحد: ضمقاهر اًمبالهم٦م ذم اعمٕم٤م ي واًمبٞم٤م (3)

 .227: 4ظ: اسمـ ُمٜمٔمقر : ًمس٤من اًمٕمرب ُم٤مدة ) ظمؼم(  (4)

 .94: 1ظ: قمبد اعمٜمٕمؿ: حمٛمقد قمبد اًمرمحـ: ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت وإًمٗم٤مظ اًمٗم٘مٝمٞم٦م   (5)



 

هـ( )أُم٤م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمديـ ويمِمٗمف، وم٤مًمديـ ٟمققم٤من: أُمقر ظمؼمي٦م 728اسمـ شمٞمٛمٞم٦م)تذه٥م امم هذا 

اقمت٘م٤مدي٦م وأُمقر ـمٚمبٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م . وم٤مٕول يم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مهلل ، وُمالئٙمتف ، ويمتبف ورؾمٚمف ، واًمٞمقم أظمر ، 

ويدظمؾ ذم ذًمؽ أظمب٤مر إٟمبٞم٤مء وأممٝمؿ وُمراشمبٝمؿ ذم اًمٗمْم٤مئؾ، وأطمقال اعمالئٙم٦م وصٗم٤مهتؿ 

ذم ذًمؽ صٗم٦م اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، وُم٤م ذم إقمامل ُمـ اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ، وأطمقال وأقمامهلؿ ، ويدظمؾ 

 . (1)إوًمٞم٤مء واًمّمح٤مسم٦م وومْم٤مئٚمٝمؿ وُمراشمبٝمؿ وهمػم ذًمؽ. وىمد يسٛمك هذا اًمٜمقع أصقل ديـ(

هـ( يذيمر : أّن ُم٤م يثب٧م سم٤مًمٕم٘مؾ وطمده يمقضمقد اًمب٤مري، أو ُم٤م يثب٧م سمٙمؾ 756واًمسبٙمل)ت     

، ويٕم٘م٥م  (2)ُمـ اًمسٛمع واًمٕم٘مؾ يم٤مًمقطمداٟمٞم٦م، ووضمقب اإلقمت٘م٤مد سمٌمء، ٓ رء ُمٜمٝم٤م سم٢مٟمِم٤مء

وي٘مقل: )أُم٤م وضمقب اقمت٘م٤مد ذًمؽ ومٝمق طمٙمؿ ذقمل اٟمِم٤مئل، وم٤من يم٤من ذًمؽ ٓ يسٛمك وم٘مٝم٤م ومال 

 . (3) سمد ُمـ اظمراضمف(

 مْٚؿنٜ وترجٔح:

ان هذا اًمٙمالم ومٞمف ٟمٔمر، ٕن اعمتتبع ذم اًمٜمّمقص جيد ُمـ اعمس٤مئؾ إصقًمٞم٦م ُم٤م هق ُمٓمٚمقب     

اقمت٘م٤مده وقم٘مد اًم٘مٚم٥م قمٚمٞمف، وان اًمنميٕم٦م ومٞمٝم٤م اًمزاُم٤مت قمغم اعمستقى اًمٕم٘مدي وقمغم اعمستقى 

ٝم٤م أُمر اًمٕمٛمكم، وقمغم اعمستقى آظمالىمل، ومٙمٞمػ ٟمٍمف شمٚمؽ اًمٜمّمقص امم اخلؼمي٦م، أًمٞمس ومٞم

َُِؿ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًْ ِمَِْٚت َواَّللَُّ َي ْٗ ِمَِْغ َواْدُ ْٗ ُّ ِْ بَِؽ َوفِ ْٕ ْر فَِذ ٍِ ٌْ َّٓ اَّللَُّ َواْشتَ َٓ إِفََف إِ ُف  َّٕ ْؿ َأ َِ َؾْٚظ

ؿْ  ـُ ْؿ َوَمْثَقا ُُ بَ َِّ ََ ُمَت
(4) . 

                                                           

 .335: 11اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: جمٛمققم٦م اًمٗمت٤موى ، ـمبٕم٦م اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ.(1) 
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ويٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِم٦م هذا اًم٘مقل سم٠مّن يمثػما ُمـ اعمس٤مئؾ اًمٗمرقمٞم٦م ضم٤مء قمغم ٟمحق اإلظمب٤مر، وأّن قمٚمامء       

َواْفَقافَِداُت  أصقل اًمٗم٘مف اؾمتٗم٤مدوا ُمٜمٝم٤م دًٓم٦م ، وقمدوه٤م ُمـ صٞمغ إُمر: يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـْ َأَراَد َأْن ُيتِؿَّ  َِْغِ دَِ ِٚم ـَ َـّ َحْقَفْغِ  َدُه َٓ ـَ َأْو ًْ َٜ  ُيْرِض َضَٚظ افرَّ
ُٚت   ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: (1) ََ َِّ َواْدَُى

َـّ  ِٓ ََِؼ اَّللَُّ دِم َأْرَحِٚم ـَ َمٚ َخ ّْ تُ ُْ َـّ َأْن َي َٓ ََيِؾُّ ََلُ َٜ ُؿُروٍء َو َـّ َثاَلَث ِٓ ِس ٍُ ْٕ َٖ ـَ بِ ْه بَّ َيَسَ
. يمذًمؽ  (2)

ديٜم٤م، وأهّن٤م ُمـ ُمٕم٤ممل ُمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة اًمتل ضم٤مءت قمغم ٟمحق اخلؼم، وم٢مّن اهلل قمز وضمؾ ىمد روٞمٝم٤م 

ّٓ ُم٤م اًمٗم٤مئدة ُمـ ذيمره٤م سمؾ ان سمٕمْمٝم٤م ذيمر ُمرارا ذم اًم٘مرآن  اًمديـ، وأوضم٥م اًمتٕمبد هب٤م ، وإ

 اًمٙمريؿ ، وقمغم ًمس٤من اًمرؾمقل آقمٔمؿ.

يمام أّٟمف ٓ يقضمد دًمٞمؾ قمغم أّن اعمس٤مئؾ إصقًمٞم٦م ظمؼمي٦م ، واعمس٤مئؾ اًمٗمرقمٞم٦م ـمٚمبٞم٦م، وإّٓ ذيمر       

 اًمٕمٚمامء ذًمؽ اًمدًمٞمؾ.

ّٓ ُم٤م       ومت٠مؾمٞمس٤م ان ُمس٤مئؾ أصقل اًمديـ هل٤م ُم٤م ًمٚمٛمس٤مئؾ اًمٗمرقمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م اإلًمزام وقمدُمف إ

ظمرج سمدًمٞمؾ ، وم٢مّن قمّد ُمس٤مئؾ أصقل اًمديـ ُمـ اخلؼمي٤مت اظمراج ىمدر يمبػم ُمـ إواُمر 

واًمٜمقاهل ُمـ ؾم٤مطم٦م اًمنميٕم٦م ، وشمٕمٓمٞمؾ أي٤مت واًمٜمّمقص اًمتل شمتٕمٚمؼ هب٤م ، وصمب٧م ذم قمٚمؿ 

 ر صٞمغ يمثػمة، واٟمف مل ي٘متٍم قمغم اؾمٚمقب اًمٓمٚم٥م.أصقل اًمٗم٘مف ان ًمألُم

  ادىِٛ اخلٚمس : إحُٚم افًَديٜ بغ ادقفقيٜ واإلرصٚديٜ:

إّن ُمس٠مًم٦م ضمٕمؾ سمٕمض إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمقًمقي٦م وسمٕمْمٝم٤م إرؿم٤مدي٦م، يرضمع ذم سمٕمض        

ضمقاٟمبف امم ُمس٠مًم٦م اًمدور، اًمتل حتّمؾ ُمـ شمٙم٤مًمٞمػ اإلـم٤مقم٦م هلل واًمرؾمقل ذم أول اًمدقمقة، واًمتل 

ٓ يٛمٙمـ ان شمثب٧م سم٤مًمنمع، وإّٟمام شمثب٧م سم٤مًمٕم٘مؾ. وم٘م٤مًمقا يمؾ ُم٤م ورد ذم ًمس٤من اًمنمع ُمـ إواُمر 

                                                           

 .233ؾمقرة اًمب٘مرة: ُمـ أي٦م (1) 

 .228ؾمقرة اًمب٘مرة: ُمـ أي٦م (2) 



 

ذم ُمقارد اعمست٘مالت اًمٕم٘مٚمٞم٦م  وم٤مّٟمف أُمر ارؿم٤مدي، ٕضمؾ اإلرؿم٤مد امم ُم٤م طمٙمؿ سمف واًمٜمقاهل 

 . (1)اًمٕم٘مؾ

ومٗمل هذا اعمٓمٚم٥م ٟمبلم احلٙمؿ اعمقًمقي واإلرؿم٤مد واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام واخلروج سمٜمتٞمج٦م شمبتٜمل قمٚمٞمٝم٤م      

 ُمس٤مئؾ يمثػمة وضم٤مء هذا اعمٓمٚم٥م سمٜم٘م٤مط هل:

 أوٓ: مًْك إوامر ادقفقيٜ واإلرصٚديٜ :

ُمٕمٜمك إُمر اعمقًمقي: ُمـ ظمالل شمتبع أىمقال إقمالم ٟمجد أّن إواُمر اإلرؿم٤مدي٦م هل٤م  -1     

 اؾمتٕمامٓت صمالصم٦م هل: 

 . (2)هق إٟمِم٤مء اًمٓمٚم٥م ًمإلرؿم٤مد امم ؿم٠من ظم٤مص -أ    

سم٠مّٟمف اٟمِم٤مء اًمٓمٚم٥م ٓ سمداقمل آرادة واًمٙمراه٦م اًم٘مٚمبٞم٦م ذم اًمٜمٗمس سمؾ ًمبٞم٤من اخلقاص  -ب    

 .(3)ٜم٤مومع واعمْم٤مر ، يمام ذم أواُمر اًمٓمبٞم٥موأصم٤مر واًمتٜمبٞمف قمغم اعم

هق إُمر اًمذي أُمر سمف اًمِم٤مرع سمٕمد ادراك اًمٕم٘مؾ سمحسـ ُمتٕمٚم٘مف، ودور اًمِم٤مرع ومٞمف هق   -ج    

 . (4)اإلرؿم٤مد امم ُم٤م طمٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ

واعم٘مّمقد ذم هذا اعم٘م٤مم هق اعمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م، وهق أّن إواُمر اعمتٕمٚمؼ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمٕم٘مدي٦م هل      

أواُمر ص٤مدرة ُمـ اعمقمم سمام هق ُمرؿمد امم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ: إذ هل سمٕم٨م صقري وًمٞمس٧م سمٓمٚم٥م 

                                                           

 .63ايران ،  -هـ، اعمٓمبٕم٦م: ووم٤م، ىمؿ1431 -2ظ: اًمبٝمسقدي: حمٛمد سم٤مىمر اًمٗم٤موكم: اًم٘مقاقمد واًمٗمروق، ط (1)

 .83أصقل اًمٗم٘مف: ظ: اًمبدري: حتسلم: ُمٕمجؿ ُمٗمردات (2) 

هـ، 1385-7ظ: اًمٗمػموز آسم٤مدي: ُمرشم٣م احلسٞمٜمل اًمٞمزدي: قمٜم٤مي٦م إصقل ذم ذح يمٗم٤مي٦م إصقل، ط(3) 
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 .59ؾمقرة اًمٜمس٤مء : ُمـ أي٦م (4) 
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قا اَّللََّ َوَأضِ  وأُمر طم٘مٞم٘مل سمؾ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًُ ـَ َآَمُْقا َأضِٔ ٚ افَِّذي َ ُشقَل َوُأوِل َيٚ َأُّيُّ قا افرَّ ًُ ٔ

ْؿ.. ُُ َْمِر ِمْْ ْٕ  . (1) ا

إواُمر اعمقًمقي٦م: هق اًمبٕم٨م واًمٓمٚم٥م احل٘مٞم٘مل عمّمٚمح٦م ُمقضمقدة ذم ُمتٕمٚم٘مف هم٤مًمب٤م، قمغم  -2    

ٟمحق حيٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمؽمشم٥م اؾمتح٘م٤مق اعمثقسم٦م قمغم ُمقاوم٘متف، واًمٕم٘مقسم٦م قمغم خم٤مًمٗمتف، ُمْم٤موم٤م امم 

 .(3)اًمّم٤مدرة ُمـ اهلل قمز وضمؾ سمام هق ُمقمم جي٥م اشمب٤مقمف ، ومٝمل إواُمر(2)ُمّمٚمح٦م اًمٗمٕمؾ اعمٓمٚمقب

 ثٕٚٔٚ: افٍٚرق بغ احلُؿ ادقفقي واإلرصٚدي:

 وضمٕمٚمقا جمٛمققم٦م ُمـ اًمٗمروق سملم إواُمر واًمٜمقاهل اإلرؿم٤مدي٦م واعمقًمقي٦م ُمٜمٝم٤م:      

، -٦م ًمق يم٤مٟم٧م إًمزاُمٞم -إّن اعمقًمقي٦م يؽمشم٥م قمغم اُمتث٤مهل٤م اًمثقاب، وقمغم قمّمٞم٤مهن٤م اًمٕم٘م٤مب  -1      

سمخالف اإلرؿم٤مدي٦م، وم٢مٟمف ٓ يؽمشم٥م قمغم اًمٕمٛمؾ هب٤م صمقاب وٓ قمغم خم٤مًمٗمتٝم٤م قم٘م٤مب، ٟمٕمؿ مه٤م 

يؽمشمب٤من قمغم اُمتث٤مل وقمّمٞم٤من إُمر اعمتٕمٚمؼ سمام أرؿمد إًمٞمف ، يم٤مُٕمر سم٤مًمّمالة ُمثال، وم٢مّن اًمٜمٝمل قمـ 

ّمالة، اًمّمالة ذم ضمٚمد ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف إرؿم٤مد إمم سمٓمالهن٤م، وذًمؽ يٕمٜمل قمدم اُمتث٤مل إُمر سم٤مًم

وم٤مؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب ُمـ ضمٝم٦م قمدم اُمتث٤مل إُمر سم٤مًمّمالة، ٓ ُمـ ضمٝم٦م قمدم اُمتث٤مل اًمٜمٝمل قمـ 

واإلُم٤مم . ًمٙمـ ئمٝمر ُمـ سمٕمْمٝمؿ : أن وضمقب إـم٤مقم٦م اًمٜمبل (4)اًمّمالة ومٞمام ٓ ي١ميمؾ حلٛمف

  وضمقب ُمقًمقي ٓ إرؿم٤مدي ، ومٛمثال ىم٤مل اًمٕمالُم٦م احلكم: )ٕن خم٤مًمٗم٦م اإلُم٤مم اًمقاضم٥م

. وم٤مًمٔم٤مهر ُمـ اًمٕمب٤مرة : أن قمدم اإلـم٤مقم٦م ٟمٗمسف ُمٕمّمٞم٦م يمبػمة، ُمع (5)اًمٓم٤مقم٦م ُمـ أقمٔمؿ اًمٙمب٤مئر (

                                                           

 .59ؾمقرة اًمٜمس٤مء : ُمـ أي٦م (1) 
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 .415: 2إيران



 

همض اًمٜمٔمر قمام يؽمشم٥م قمغم قمّمٞم٤من ُم٤م أُمر سمف أو ُم٤م هنك قمٜمف ُمـ اًمٕم٘م٤مب . وىم٤مل اًمسٞمد اخلقئل 

ص٤مدق ، إّٟمام ٟمب٠م قمـ اهلل شمٕم٤ممم، ومال ُمٜم٤مص ُمـ وضمقب إـم٤مقمتف  .. إن اًمٜمبلهـ(: ).1413)

 .(1)وطمرُم٦م ُمٕمّمٞمتف وضمقسم٤م ذقمٞم٤م ُمقًمقي٤م (

ي٘مقًمقن: إّن اإلرادة واًمٙمراه٦م اعمٜم٘مدطم٦م ذم ٟمٗمس أُمر شمٜمِمئ إواُمر اعمقًمقي٦م مْٚؿنٜ:      

اعمقضمب٦م اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب، أُم٤م إواُمر واًمٜمقاهل اإلرؿم٤مدي٦م ٓ شمقضمد ـمب٘مٝم٤م إرادة أو يمراه٦م 

ُمٜم٘مدطم٦م ذم ٟمٗمس أُمر أو اًمٜم٤مهل طمتل شمقضم٥م اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب، وًمٙمـ يٙمقن إٟمِم٤مؤمه٤م 

ٗمٕمؾ ُمـ اخلقاّص وأصم٤مر. ان هذا ُم٤م ٓ ي٘مبٚمف أطمد ي١مُمـ سم٤من اهلل عمحض اًمتٜمبٞمف قمغم ُم٤م ذم اًم

شمٕم٤ممم قم٤مدل ، ٕٟمف شمٕم٤ممم ٓ يٕمب٨م وٓ ينمع اقمتب٤مـم٤م، وٓ يتٙمٚمؿ سم٤مـمال، ومٛمـ اًمٖمري٥م أن ي٘مقل 

أطمد ان إواُمر اإلرؿم٤مدي٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ارادة أو يمراه٦م اًذا عم٤مذا ذيمره٤م اهلل ؟ هؾ هق قمبث٤م ؟ ام 

٤م هلذه آُم٦م، ومٙمؾ ُمـ اإلرؿم٤مدي واعمقًمقي ومٞمف صمقاب وقم٘م٤مب، ًمٕمرض اطمٙم٤مم شمب٘مك شمراصم

وم٤مخلٓم٤مب اًمنمقمل أظمذ اؿمٙم٤مٓ ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمبٞمؾ اًم٘مّمص ، وُمٜمٝم٤م قمغم ؾمبٞمؾ آُمث٤مل ، وُمٜمٝم٤م 

قمغم ؾمبٞمؾ احلٙمؿ . وأهّنؿ ذيمروا ُمث٤مٓ ًمذًمؽ اإلـم٤مقم٦م ، ومٛمـ اعمجٛمع قمٚمٞمف سمؾ ُمـ اًمرضوري٤مت 

 ُمـ أن يٕم٤مىم٥م قمغم اإلـم٤مقم٦م ، أوٓ يثٞم٥م قمغم اإلـم٤مقم٦م.  أّن خم٤مًمٗم٦م اًمٜمبل شمقضم٥م قم٘م٤مسم٤م، واهلل أيمرم

إّن إواُمر اعمقًمقي٦م ومٞمٝم٤م  ـمٚم٥م طم٘مٞم٘مل، ظمالوم٤م ًمألواُمر اإلرؿم٤مدي٦م وم٢مهن٤م ٓ ـمٚم٥م ومٞمٝم٤م،  -2    

 . (2)ومٝمق إظمب٤مر قمـ ُمّمٚمح٦م اًمٗمٕمؾ

  مْٚؿنٜ :    

واُمر اإلرؿم٤مدي٦م إّن اًمٜمزاع هٜم٤م ًمٗمٔمل ًمتقهؿ أّن اإلرؿم٤مد قم٤مر قمـ اإلًمزام، واًمّمحٞمح أّن إ    

ومٞمٝم٤م اًمزام سم٤مًمٜمٔمر امم جمٛمققم٦م ُمـ إُمقر ُمٜمٝم٤م: إن اهلل ذم ُم٘م٤مم اعمقًمقي٦م قمز وضمؾ، ان حمبقسمٞم٦م 

                                                           

اعمٓمبٕم٦م : اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٜم٤مذ :  -1اخلقئل: اسمق اًم٘م٤مؾمؿ: ُمّمب٤مح اًمٗم٘م٤مه٦م، شمح: ضمقاد اًم٘مٞمقُمل إصٗمٝم٤م ي، ط(1) 

 .284: 3. ايران –ُمٙمتب٦م اًمداوري، ىمؿ 

 .137ظ: هقيدي : حمٛمد:  اعمٕمجؿ اعمٕملم :  (2)
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اعمقمم قمز وضمؾ ًمٌمء داومع إلجي٤مده، أو قمّد ذًمؽ اًمسٚمقك ديٜم٤م وذقم٦م، أو ذيمر رء قمغم ٟمحق 

الُمٞم٦م وم٢مّن اعمدح، يٙمٗمل ذم شمّمقر وضمقد اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ومٞمف. طمتك اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م، واًمٙم

اًمٙمالم ومٞمٝم٤م سمٕمد صمبقت اًمٕم٘مٞمدة ، وهذا ًمٞمس ومرارا ُمـ اًمدور، واٟمام إطمٙم٤مم اًمتل ذيمرت ذم 

  اعمٕم٤مرف هل٤م صمقاب وقم٘م٤مب. أحي٤مؾم٥م اهلل قمغم اًمٙمٗمر وٓ يثٞم٥م قمغم آيامن.

 ،  (1)هـ(قمغم طمد شمٕمبػم ص٤مطم٥م اًمبدائع1281وذه٥م امم ذًمؽ اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري)ت       

 

 .(3)ذم شم٘مريراشمف (2)هـ(1312اًمٙمبػم)ت واعمػمزا اًمِمػمازي

إّن إُمر اعمقًمقي ووع عمّمٚمح٦م أظمروي٦م، سمٞمٜمام ووع إُمر اإلرؿم٤مدي عمّمٚمح٦م  -3      

 .(4)دٟمٞمقي٦م

 مْٚؿنٜ :

                                                           

 .266ظ: اًمرؿمتل : سمدائع آومٙم٤مر : (1) 

هق حمٛمد طمسـ سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمد اؾمامقمٞمؾ احلسٞمٜمل اًمِمػمازي، اًمٜمجٗمل وم٘مٞمف، أصقزم، جمتٝمد، حمدث،  (2)

هـ، وه٤مضمر إمم اًمٜمجػ وطمرض قمغم حمٛمد طمسـ ص٤مطم٥م 1234طمٙمٞمؿ، ُمتٙمٚمؿ، ُمٗمن، ٟمحقي، سذم. وًمد 

ُمـ هـ ، ومحؾ إمم اًمٜمجػ.  1312اجلقاهر وطمسـ آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء وُمرشم٣م آٟمّم٤مري، وشمقذم سمس٤مُمراء 

ُم١مًمٗم٤مشمف: طم٤مؿمٞم٦م قمغم ٟمج٤مة اًمٕمب٤مد، طم٤مؿمٞم٦م قمغم اًمٜمخب٦م، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، ورؾم٤مًم٦م ذم اضمتامع إُمر واًمٜمٝمل. ظ: 

 .221: 9يمح٤مًم٦م : ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 

هـ، اعمٓمبٕم٦م: ُمٝمر، حت٘مٞمؼ وٟمنم:  1449-1ظ: اًمروزدري: قمكم: شم٘مريرات آي٦م اهلل اعمجدد اًمِمػمازي، ط (3)

 .ايران–ىمؿ  -اث ( إلطمٞم٤مء اًمؽّم ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م )

ُمػمزا طمبٞم٥م اهلل سمدائع إومٙم٤مر، ـمبٕم٦م طمجري٦م، اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ظ: اًمرؿمتل:  (4)

 .266.  ايران –ىمؿ 



 

يٛمٙمـ اًمرد قمٚمٞمف سم٠مّٟمف ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أّن إواُمر اإلرؿم٤مدي٦م ووٕم٧م ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمدٟمٞمقي٦م، ٟم٘مقل:      

ّٓ ُمٞمدان ًمٙمس٥م أظمرة هذا ُمـ ضمٝم٦م ، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى أّن ىمبقل إقمامل  إّن اًمدٟمٞم٤م ُم٤م هل إ

ُمقىمقف قمغم يمثػم ُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل قمدت ُمـ إواُمر اإلرؿم٤مدي٦م يم٤مإلـم٤مقم٦م، ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞمس٧م 

بقت اًمديـ ورؾمقظمف، وم٢مّن أطمٙم٤مم اًمنمع ووٕم٧م مجٞمٕم٤م ًمٚمٛمّم٤مًمح إظمروي٦م، يمام يمذًمؽ سمٕمد صم

أّن سمٕمض إواُمر اعمقًمقي٦م ووٕم٧م عمّم٤مًمح دٟمٞمقي٦م ُمثؾ سمٕمض اعمٜمدوسم٤مت يم٤مُٕمر سمٖمسؾ اجلٛمٕم٦م 

حلٙمٛم٦م إزاًم٦م اًمرائح٦م اًمٙمرهي٦م ، ويم٤مُٕمر سم٤مًمسقاك عمٜم٤مومع قمديدة دٟمٞمقي٦م، ُمع أّن هٜم٤مك يمثػم ُمـ 

 ضمقسمٞم٦م واًمٜمدسمٞم٦م ووٕم٧م عمّم٤مًمح دٟمٞمقي٦م ، ومبٓمؾ اًمٗمرق اعمذيمقر. إواُمر اعمقًمقي٦م اًمق

إّن اعمّمٚمح٦م اًمداقمٞم٦م ًمألُمر سم٤مُٕمر اإلرؿم٤مدي طم٤مصٚم٦م ومٞمف ذم ٟمٗمس اًمٗمٕمؾ ذاشم٤م ُمقضمقدة  -4     

ىمبؾ إُمر سمٛمٕمٜمك: أن أيت سمذًمؽ اًمٗمٕمؾ يدرك شمٚمؽ اعمّمٚمح٦م، وإن مل ي٠مُمره سمف آُمر أو مل ي٠مشمف 

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد  قي شمٙمقن اعمّمٚمح٦م ومٞمف ُمقىمقوم٦م قمغم أُمر.سمداقمل إُمر. أُم٤م إُمر اعمقًم

هـ(: )إّن احل٤ميمؿ ذم شمٚمؽ اًمٜمٔمري٤مت هق اًمٕم٘مؾ ُمست٘مالً، وٓ 1373طمسلم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء)ت

ؾمبٞمؾ حلٙمؿ اًمنمع ومٞمٝم٤م إٓ شم٠ميمٞمدًا وإرؿم٤مدًا ، واًمٕم٘مؾ يست٘مؾ سمحسـ سمٕمض إومٕم٤مل وىمبح 

ٕم٤ممم ٕٟمف طمٙمٞمؿ، وومٕمؾ اًم٘مبٞمح ُمٜم٤مف ًمٚمحٙمٛم٦م اًمبٕمض أظمر، وحيٙمؿ سم٠من اًم٘مبٞمح حم٤مل قمغم اهلل شم

 . (1)، وشمٕمذي٥م اعمٓمٞمع فمٚمؿ ، واًمٔمٚمؿ ىمبٞمح ، وهق ٓ ي٘مع ُمٜمف شمٕم٤ممم (

هذا اًمٙمالم ؾمٚمٞمؿ ومٞمام ًمق يم٤من ذم أول سمدء اًمدقمقة أو إصمب٤مت أصقل اًمديـ، وهذا مْٚؿنٜ :       

دت ُمٕم٤ممل اًمديـ ، اًمٗم٤مرق ُمٜمٓمٚمؼ ُمـ سم٤مب احلسـ واًم٘مبح اًمٕم٘مٚمٞملم ، أُم٤م أن وسمٕمد أْن حتد

وووح٧م ُمّم٤مدر اإلًمزام ومٞمف، وم٤من ُم٤م ذم اًمٜمّمقص يٙمقن ُمٜمٝمال وُمقردا إلؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم 

 اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مصقل اًمديـ وهق ُم٤م ٟمٓمٚمؼ قمٚمٞمف )وم٘مف اعمٕمروم٦م( .

 افرأي ادختٚر: 

                                                           

يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء : حمٛمد احلسلم : أصؾ اًمِمٞمٕم٦م وأصقهل٤م ، شمح: قمالء آل ضمٕمٗمر ، اعمٓمبٕم٦م : ؾمت٤مرة، اًمٜم٤مذ : (1) 

 .229.  ايران –( ، ىمؿ ُم١مؾمس٦م : آُم٤مم قمكم )
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      َّٓ ّٓ وهق ُمقًمقي ، وأّن إواُمر اإلرؿم٤مدي٦م ُمقًمقي٦م ، وم٢مٟمف ُم٤م ُمـ أُمر ُمٜمٝم٤م إ  إّٟمف ُم٤م ُمـ طمٙمؿ إ

وومٞمف ُمّمٚمح٦م شمٕمقد إمم اعمٙمٚمَّٗملم وم٠مُمر اعمقمم إّٟمام هق ًمتبٚمٞمٖمٝمؿ سم٢مشمٞم٤مهن٤م إمم اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م 

واًمّدرضم٤مت اًمّرومٞمٕم٦م ومٝمل ُمـ هذه اجلٝم٦م شمٙمقن إرؿم٤مدي٦م وُمـ ضمٝم٦م حمبقسمٞم٦م ٟمٗمس اًمٗمٕمؾ ًمف شمٕم٤ممم 

 يٙمقن ُمقًمقي٦م وهبذا اإلقمتب٤مر يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب أيْم٤م.

  



 افٍهؾ افثٚين 

 أدفٜ ؾَف ادًرؾٜ

 وضقابط آشتْبٚط

 وؾٔف مبٚحٞ :

 ادبحٞ آول: افَرآن افُريؿ.

 ادبحٞ افثٚين : افسْٜ افْبقيٜ افؼيٍٜ.

 ادبحٞ افثٚفٞ : آمجٚع.

 ادبحٞ افرابع : افًَؾ



  



 

 آولادبحٞ 

 افَرآن افُريؿ

 ادىِٛ آول: افتًريػ بٚفَرآن افُريؿ :

أصٚمف ُمـ ُم٤مدة ىمرأ ، وهق اجلٛمع ، وُمٜمف ىمرأت اًمٌمء اذا مجٕمتف ، أوٓ : افَرآن فٌٜ :        

ووٛمٛم٧م سمٕمْمف امم سمٕمض ، وُمٜمف ىمقهلؿ : ُم٤م ىمرأت هذه اًمٜم٤مىم٦م ؾمغم ىمّط ، وُم٤م ىمرأت ضمٜمٞمٜم٤م، أي 

 .(1)مل شمْمؿ ذم رمحٝم٤م وًمد

: اٟمام ؾمٛمل اًم٘مرآن ىمرآٟم٤م ٕٟمف جيٛمع اًمسقر ومٞمْمٛمٝم٤م ، وشمٗمسػم  (2)هـ(249ىم٤مل اسمق قمبٞمدة )ت       

َٕفُ  ذًمؽ ذم آي٦م اًم٘مرآن، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :  ُف َوُؿْرَآ ًَ َْْٔٚ مَجْ َِ إِنَّ َظ
ُٚه َأي مَجَْٕمف وىِمراَءشمف وَم٢مِذا  (3) َٕ َؿَرْأ

َٕفُ  بِْع ُؿْرآ ؾٚتَّ
ان اًم٘مرآن اؾمؿ قمٚمؿ  (6)هـ(244. ويرى اًمِم٤مومٕمل)ت(5)ىِمراَءشَمفُ َأي اذا مجٕمٜم٤مه وم٤مشمبع  (4)

                                                           

 .65: 1اجلقهري : اًمّمح٤مح : ُم٤مدة ىمرأ  (1)

هـ وُم٤مت 114هق ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك اًمتٞمٛمل ُمقٓهؿ اًمبٍمي ، اًمٜمحقي ، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ، وًمد ؾمٜم٦م  (2)

 .445: 9هـ ، ظ: ؾمػم اقمالم اًمٜمبالء 249ؾمٜم٦م 

 .17ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م :  (3)

 .18ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م :  (4)

 .65: 1ظ: اسمـ ُمٜمٔمقر: ًمس٤من اًمٕمرب  (5)

هق حمٛمد سمـ ادريس سمـ اًمٕمب٤مس سمـ قمثامن اسمـ ؿم٤مومع اًم٘مرر، اعمٓمٚمبل، )أسمق قمبد اهلل( أطمد آئٛم٦م آرسمٕم٦م  (6)

هـ سمٗمٚمسٓملم، ومحؾ إمم ُمٙم٦م وهق اسمـ ؾمٜمتلم ومٜمِم٠م هب٤م 154قمٜمد أهؾ اًمسٜم٦م وإًمٞمف شمٜمس٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م. وًمد سمٖمزة 

هـ . ُمـ 244ُمرشملم وطمدث هب٤م، وظمرج إمم ُمٍم ومٜمزهل٤م إمم طملم ووم٤مشمف  ، وىمدم سمٖمدادوسمٛمديٜم٦م اًمرؾمقل 
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هـ(: ان اًم٘مرآن 443. ويذيمر اسمق سمٙمر اًمب٤مىمال ي )ت (1)ًمٙمت٤مب اهلل همػم ُمِمتؼ يم٤مًمتقراة وآٟمجٞمؾ

فُ  ُمّمدرا واؾمام، ُمّمدرا: يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: َٕ ُف َوُؿْرَآ ًَ َْْٔٚ مَجْ َِ إِنَّ َظ
َوإَِذا ، واؾمام يم٘مقل شمٕم٤ممم:  (2)

َِخَرِة ِحَجًٚبٚ َمْسُتقًرا ْٔ ِمُْقَن بِٚ ْٗ َٓ ُي ـَ  ََْْٔؽ َوَبْغَ افَِّذي َْٚ َب ِْ ًَ ْرَآَن َج َُ َؿَرْأَت اْف
. وىم٤مل  (3)

هـ(: اؾمؿ اًم٘مرآن واًمتقراة وآٟمجٞمؾ ًمٞمس ضم٤مُمدا: )واًمّمحٞمح آؿمت٘م٤مق ذم 761اًم٘مرـمبل)ت

 ُمـ اجلٛمع واًمْمؿ. . وُمـ اًمتٕمريٗم٤مت وم٤من اعمخت٤مر ًمدى اًمب٤مطم٨م اٟمف ُمِمتؼ (4)اجلٛمٞمع(

وهق اؾمٌؿ  قمبده ورؾمقًمف حمٛمد  قمغمهق يمالم اهلل شمٕم٤ممم اعمٜمزل ثٕٚٔٚ : افَرآن اصىالحٚ :      

ًمٙمت٤مب اهلل اعمٜمزل ظم٤مص٦م ، سم٠مًمٗم٤مفمف وُمٕم٤مٟمٞمف وشمرشمبف سمال زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من ًمثبقت ذًمؽ سم٤مًمٜم٘مؾ 

دظمؾ ذم  ٙمـ ًمٚمٜمبل ، وٓ يسٛمك سمف رٌء همػمه ُمـ ؾم٤مئر اًمٙمت٥م . ومل ي (5)اعمتقاشمر، سمؾ اًمٕم٘مؾ

 . (6)اٟمت٘م٤مء اًمٗم٤مفمف أو صٞم٤مهمتف ، وهذه إُمقر ىمد اشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م مجٞمع اعمسٚمٛملم

ّٜٔ افَرآن      : ان اًمبح٨م ذم طمجٞم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمٙمقن ُمـ ضمٝمتلم :ثٚفثٚ : حج

                                                                                                                                                    

شمّم٤مٟمٞمٗمف: آم ، اعمسٜمد ذم احلدي٨م، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، اظمتالف احلدي٨م، اصمب٤مت اًمٜمبقة واًمرد قمغم اًمؼمامه٦م، 

 .26: 6واعمبسقط ذم اًمٗم٘مف . ظ: اًمزريمكم : آقمالم 

 .298: 2ظ: اًم٘مرـمبل : اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن : (1)

 .17ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م :  (2)

 .45آهاء: ؾمقرة   (3)

 .298: 2اًم٘مرـمبل : اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن : (4)

اًمّمٗم٤مر: وم٤موؾ: أصقل اًمٗم٘مف وىمقاقمد . و93ظ: احلٙمٞمؿ: حمٛمد شم٘مل: إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن  (5)

 .76: 1هـ،ُمٜمِمقرات آضمتٝم٤مد1434-1آؾمتٜمب٤مط، ط

-2 -1. اخلرضي: حمٛمد : أصقل اًمٗم٘مف ، ط93ًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن احلٙمٞمؿ : حمٛمد شم٘مل : إصقل اظ:  (6)

 .247ُمٍم:  -م، ـمبع وٟمنم: دار احلدي٨م ، اًم٘م٤مهرة2443



 

: صدوره وٟمسبتف امم اهلل قمز وضمؾ ، وم٢مّن طمجٞم٦م اًم٘مرآن ُمـ إُمقر اًمتل اشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م  آوػ     

قن، سمؾ قمّدوه٤م ُمـ اًمرضوري٤مت ، وأّن طمجٞمتف ىمٓمٕمٞم٦م، واًم٘مٓمع طمج٦م سمذاشمف، وٓ حيت٤مج اعمسٚمٛم

 . (1)دًمٞمؾ امم

 ويٛمٙمـ شمّمقير طمجٞم٦م اًم٘مرآن سمٜم٘مٓمتلم :       

وصقًمف إًمٞمٜم٤م قمـ ـمريؼ اًمتقاشمر اًمذي يقضم٥م اًم٘مٓمع سمٛمْمٛمقٟمف ، وهذا ُم٤م ٓ يرشم٤مب ومٞمف  -أ      

 أطمد ُمـ اعمسٚمٛملم. 

صمبقت ٟمسبتف هلل قمز وضمؾ ، وذًمؽ سم٤مإلقمج٤مز اعمتح٘مؼ اًمذي صمب٧م سمٓمريؼ اًمٕم٘مؾ ، اًمذي  -ب      

جم٤مرشمف ذم اؾمٚمقسمف،  قمغمىمٓمع سمّمدوره قمـ اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.  ويٙمٗمل ذم اقمج٤مزه قمدم ىمدرهتؿ 

أن ي٠مشمقا سمٛمثٚمف وًمق سمسقرة. مم٤م ضمرهؿ امم اهمامد اًمسٜمتٝمؿ  قمغموُمْمٛمقٟمف، طمتك حتدى سمٚمٖم٤مءهؿ 

 وؿمٝمر ؾمٞمقومٝمؿ. 

: طمجٞمتف ُمـ ضمٝم٦م اًمدًٓم٦م ، وم٢مٟمف ًمٞمس ىمٓمٕمٞم٤م يمٚمف عم٤م ومٞمف ُمـ اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف،  افثٕٜٚٔ       

. وذه٥م اًمِمٞمخ اًمسبح٤م ي امم أن  (2)واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ ، واًمٕم٤مم واخل٤مص ، واعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد

دًٓمتف ٓ يٛمٙمـ ان شمٙمقن فمٜمٞم٦م ٕٟمف يٚمزم ُمـ ذًمؽ ان شمٙمقن طمجٞمتف فمٜمٞم٦م ، وُمٕمجزشمف همػم 

أؾم٤مس ُمـ اًم٘مٓمع واًمٞم٘ملم ، وان هذا يزول سم٤مًمت٠مُمؾ وآُمٕم٤من  قمغم، ُمع ان آقمج٤مز ي٘مقم ىمٓمٕمٞم٦م 

 . (3)ذم ٟمٗمس أي٦م وُم٤م اظمتص هب٤م ُمـ اًم٘مرائـ اًمٚمٗمٔمٞم٦م ومٕمٜمدئٍذ يتٛمٞمز اًمٔم٤مهر قمـ همػمه

                                                           

 .9: 1، إٟمّم٤مري :  ومرائد إصقل 293: 2ظ: اًمٕماّلُم٦م احلكم : هن٤مي٦م اًمقصقل  (1)

 –( ،سمػموت هـ ـمبع وٟمنم: دار اًمزهراء)1397 -1ظ: سمحر اًمٕمٚمقم: آضمتٝم٤مد أوًمف وأطمٙم٤مُمف، ط (2)

 .67:  ًمبٜم٤من

هـ ، اعمٓمبٕم٦م: اقمتامد اًمٜم٤مذ : 1422 -2ظ: اًمسبح٤م ي : ضمٕمٗمر : اعمٜم٤مه٩م اًمتٗمسػمي٦م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ،ط (3)

 .54:  ايران –( ، ىمؿ ُم١مؾمس٦م اًمّم٤مدق )
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ُمع اًمِمٞمخ اًمسبح٤م ي ذم ـمرطمف هذا ، ّٕٟمف أىمرب امم طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن ، وّٕن  ويتٍؼ افبٚحٞ     

 .(9)))اّن افُتٚب يهّدق بًوف بًوٚ((: اًم٘مرآن ي١ميد سمٕمْمف سمٕمْم٤م. ًم٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم 

 ادىِٛ افثٚين: افىبًٜٔ افذاتٜٔ فِخىٚب افَرآين: 

 إحٚء مْٓٚ : ظذاوٓ: افنّقل : وافنّقل يتهقر     

ٕٟمف يٛمثؾ دؾمتقر آُم٦م وىم٤مٟمقهن٤م تْٚوفف فُؾ مٚ َيتٚج افٔف إٓسٚن وفق بْحق آمجٚل :  -9    

ٟمحق آمج٤مل  قمغمومال سمد ان يٙمقن قم٤مُم٤م وؿم٤مُمال ذم دًٓمتف جلٛمٞمع ضمقاٟم٥م اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ، وًمق 

هل اًمتل شمبلم اجلزئٞم٤مت ، وأٟمف ٓ خيتص سمج٤مٟم٥م دون  -اًمسٜم٦م  -وم٤من ُمٝمٛم٦م ىمريٜمف وقمدًمف 

٥م، واًم٘مرآن هق ُمّمدر اًمنميٕم٦م، وآي٦م اًمرؾم٤مًم٦م، وهق اًمٓمريؼ امم اهلل، وٓ ٟمج٤مة سمٖمػمه، وهذا ضم٤مٟم

)) افَرآن طٚهره : ىم٤مل اإلُم٤مم قمكّم  ٓ حيت٤مج امم اؾمتدٓل، ٟٔمف ُمـ رضوري٤مت اًمّديـ.

.  (2)إٔٔؼ، وبٚضْف ظّٔؼ، ٓ تٍْك ظجٚئبف ، وٓ تَْيض ؽرائبف، وٓ تُنػ افيَِمت إّٓ بف((

وًمذ وم٤من ُمـ ؿم٠من هذا اًمتٜمزيؾ أٟمف هداي٦م ًمٚمٕم٤معملم ذم مجٞمع ُم٤م حيت٤مضمقن اًمٞمف ، ُمـ أُمقر ديٜمٝمؿ 

ودٟمٞم٤مهؿ ، ومال يٛمٙمـ طمٍمه سمٕمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ، يمام أّن آي٤مشمف ٓ ختتص سمح٤مدصم٦م أو سمٌمء 

 .(3)واؾمتدٓٓهتؿ جيد اهن٤م مل شمٜمحٍم ذم آي٤مت إطمٙم٤مم ُمٕملم ٕن اعمتٗمحص ًمسػمة آئٛم٦م 

وهذا يٕمٜمل ان اًم٘مرآن ُمقرٌد ٓؾمتٜمب٤مط مجٞمع آًمزاُم٤مت اًمنمقمٞم٦م، وًمذا ٟمجد يمؾ اهؾ قمٚمؿ 

                                                           

م، ـمبع وٟمنم: دار اًمٜمٕمامن 1966 - 1386 -1ايب ـم٤مًم٥م: آطمتج٤مج ،ط اًمٓمؼمد: أمحد سمـ قمغم سمـ (1)

 .386: 1اًمٕمراق  -اًمٜمجػ إذف -ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم 

 .55: 1هن٩م اًمبالهم٦م : مجع اًمنميػ اًمريض  اإلُم٤مم: قمكم : (2)

 –هـ، ـمبع وٟمنم: دار آوقاء، سمػموت 1419 -1ظ: اًمسبح٤م ي: ضمٕمٗمر: ُمّم٤مدر اًمتنميع آؾمالُمل، ط (3)

 .26: ًمبٜم٤من



 

يرضمٕمقن امم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٞمستٜمٓم٘مقه ًمٞمٙمقن دًمٞمال عمس٤مئٚمٝمؿ. وًمٞمٙمقن قمامدا ًمٙمؾ ُم٤م يٜمتس٥م 

امم اًمنميٕم٦م اًمسٛمح٦م: يم٤مًمٕم٘مٞمدة واًمٗم٘مف، واحلدي٨م وُمّمٓمٚمحف ، وأصقل اًمٗم٘مف ، وأداب 

ُم٤م يذه٥م اًمٞمف اًمبح٨م مجٚم٦م  قمغم. ومم٤م يدل  (1)ر آداري٦م واًم٘مٞم٤مدي٦م وهمػمه٤مواًمسٚمقك ، وإُمق

 ُمـ إدًم٦م ُمٜمٝم٤م :

ى  ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -أ      ًٜ َوُبْؼَ ٍء َوُهًدى َوَرمْحَ ؾِّ َرْ ُُ ٚ فِ ًٕ َٚٔ َْٔؽ افَُِْتَٚب تِْب َِ ْفَْٚ َظ زَّ َٕ َو

غَ  ِّ ْسِِ ُّ ِْ فِ
ُمٕمرومتف ؾمٕم٤مدة اًمٜم٤مس ذم دٟمٞم٤مهؿ و  قمغم. وم٢مّٟمف مل يؽمك ويٖمٗمؾ يمؾ ُم٤م يتقىمػ (2)

، ومٝمق سمٞم٤من عم٤م حيت٤مج اًمٞمف اًمٜم٤مس ُمـ ُمٕمروم٦م احلالل واحلرام  (3)ٟمحق اًمٙمٚمٞم٦م قمغمآظمرهتؿ وأّٟمف 

واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب اًمذي ٓ يتٕمٚمؼ وم٘مط سم٤مٕومٕم٤مل . وفم٤مهر أي٦م سيح، وان يم٤من هٜم٤مك ُم٤م 

 ًمٚمٗمٝمؿ .يتقىمػ قمٚمٞمف ومٝمؿ اًمٙمت٤مب ُمـ ؾُمٜم٦ٍم ُمبٞمٜم٦م ، وقمٚمقم سمٛمث٤مسم٦م اًمٕمدة 

ْضَْٚ  ىمقًمف شمٕم٤ممم:- ب ْؿ َمٚ َؾرَّ ُُ َّٓ ُأَمٌؿ َأْمَثٚفُ ِْٔف إِ َٓ َضٚئٍِر َيىُِر بَِجََْٚح َْرِض َو ْٕ ٍٜ دِم ا ـْ َدابَّ َوَمٚ ِم

ونَ  ِْؿ َُيَْؼُ ٍء ُثؿَّ إَِػ َرِّبِّ ـْ َرْ دِم افَُِْتِٚب ِم
(4) ، 

، وان يمٚمٛم٦م رء ٟمٙمرة شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم وم٤مٟمف  (5)ُم٤م ومرـمٜم٤م أي ُم٤م شمريمٜم٤م و ىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه ُم٤م ىمٍمٟم٤م- ت

 ضم٤مٟم٥م دون ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م اًمنمع اًمتل حيت٤مج اًمٞمٝم٤م آٟمس٤من. قمغممل ي٘متٍم 

                                                           

هـ ،ـمبع: 1428 -1ظ: اًمقهبل : ومٝمد سمـ ُمب٤مرك سمـ قمبد اهلل :ُمٜمٝم٩م آؾمتٜمب٤مط ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ط (1)

 .36: اًمسٕمقدي٦م –ُمريمز اًمدراؾم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ، ضمدة 

 .89ؾمقرة اًمٜمحؾ : (2) 

 .325: 12اًمٓمب٤مـمب٤مئل: اعمٞمزان ظ: (3) 

 .38ؾمقرة آٟمٕم٤مم : (4) 

 .49: 4جمٛمع اًمبٞم٤من اًمٓمؼمد : (5) 



 | 313 

ومئ٦م ُمٕمٞمٜم٦م ومٝمق خي٤مـم٥م اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م،  قمغم: وم٤مٟمف مل ي٘متٍم إف صٚمؾ مـ جٜٓ ادخٚضبغ -2      

ُؿ افَِّذي  :، ىم٤مل شمٕم٤ممم  (1)ويِمؽمك هبذا اخلٓم٤مب اًمٙم٤مومر واعم١مُمـ ُُ ُس اْظُبُدوا َربَّ َٚ افَّْٚ َيٚ َأُّيُّ

قَن  َُ ْؿ َتتَّ ُُ َِّ ًَ ْؿ فَ ُُ ـْ َؿبِِْ ـَ ِم ْؿ َوافَِّذي ُُ ََ َِ َخ
 . وهذا ُم٤م يٕمرف سمخٓم٤مب اًمٙمٗم٤مر سم٤مٕصقل . (2)

وُمٕمٜمك ذًمؽ أن آي٤مت اًم٘مرآن يمٚمٝم٤م حمؾ اؾمتٜمب٤مط ، وٓ خيتص ذًمؽ  شًٜ آؾٚق دٓفتف: -4    

ذيمر اًمٕمٚمامء أن آي٤مت اًم٘مرآن شمتٜمقع سمحس٥م ُمقوققمٝم٤م امم آي٤مت ُمققمٔم٦م  سمآي٤مت إطمٙم٤مم . وىمد

ّٓ أّن ذًمؽ  وأظمالق ، وىمّمص ، وأطمٙم٤مم  وهمػمه٤م ، وهذا اًمت٘مسؿ صحٞمح ُمـ ضمٝم٦م اعمقوقع إ

وإْن يم٤مٟم٧م ًمٞمس٧م ُمـ  -ٓ يٕمٜمل قمدم دًٓم٦م أي٦م ذم ذًمؽ اعمقوقع ، إذ يٛمٙمـ أْن شمدل أي٦م 

وم٘مٝمل أو همػمه٤م سمقضمف ُمـ وضمقه اًمدًٓم٦م اعمختٚمٗم٦م أو طمٙمؿ قم٘مدي ، أو  قمغم -آي٤مت إطمٙم٤مم 

ـْ شمتبع اؾمتدٓٓت أهؾ  قمغم. وإدًم٦م (3)سم٘م٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد آؾمتٜمب٤مط ُم٤م شم٘مدم يمثػمة، إذ إّن َُم

جيد يمثػمًا ُمـ إطمٙم٤مم مل شمستٜمبط ُمـ آي٤مت إطمٙم٤مم وم٘مط ُمٜمٝم٤م: اؾمتدٓل اإلُم٤مم  اًمبٞم٧م 

ـَِغ : سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:   (4)اهل٤مدي  َّْٚ بِِف ُمْؼِ ـُ ٚ بََِم  َٕ ْر ٍَ ـَ َْٖشَْٚ َؿُٚفقا َآَمَّْٚ بَِّٚللَِّ َوْحَدُه َو َمَّ َرَأْوا َب َِ َؾ

                                                           

هـ، 1424 -1، ط85: 2اًمرازي: حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلسـ سمـ احلسلم اًمتٞمٛمل: ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م (1)

هـ، 1384-1واًمسٞمقري: اعم٘مداد سمـ قمبد اهلل: يمٜمز اًمٕمروم٤من ذم وم٘مف اًم٘مرآن. شمٕمٚمٞمؼ: حمٛمد سم٤مىمر ذيػ زاده، ط

 .297: 1ل: اعمٞمزانـمٝمران، واًمٓمب٤مـمب٤مئ -اعمٓمبٕم٦م: طمٞمدري، اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م اًمروقي٦م

 .21ؾمقرة اًمب٘مرة :  (2)

. واًمقهبل: ومٝمد سمـ ُمب٤مرك سمـ قمبد اهلل :ُمٜمٝم٩م آؾمتٜمب٤مط ُمـ 25ظ: اًمسبح٤م ي : ضمٕمٗمر : ُمّم٤مدر اًمتنميع :  (3)

 .84اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :

،  هق قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم اسمـ ايب ـم٤مًم٥م  (4)

( ، وًم٘مبف اهل٤مدي ، قم٤مذ آئٛم٦م آصمٜمل قمنم قمٜمد (، يمٜمٞمتف اسمق احلسـ)عمٜمتج٥م وزم اعم١مُمٜملم)اإلُم٤مم ا



 

  َْدِم ِظَبٚدِِه َوَخِِسَ ُه ْٝ َِ َٜ اَّللَِّ افَّتِل َؿْد َخ ْؿ إِيََمَُنُْؿ دََّٚ َرَأْوا َبَْٖشَْٚ ُشَّْ ُٓ ًُ ٍَ ْؿ َيُؽ َيْْ َِ ٚفَِؽ َؾ

ٚؾُِرونَ  َُ اْف
، سم٘متؾ اًمٜمٍما ي اًمذي افمٝمر اؾمالُمف سمٕمد أْن ومجر سم٤مُمرأة ُمسٚمٛم٦م ، ومرارا ُمـ احلد ،  (9)

سم٤مًمٕمٗمق قمٜمف ّٕن  (3)هـ(242، ذم طملم طمٙمؿ حيٞمك سمـ ايمثؿ)ت (2)هـ(247ذم جمٚمس اعمتقيمؾ)ت

 آؾمالم جي٥م ُم٤م ىمبٚمف. 

اقمٓم٤مء احلجٞم٦م أي اٟمف اعمرضمع واحل٤ميمؿ ذم بٚؿل مهٚدر افتؼيع : ظذثٕٚٔٚ: حٚـّٜٔ افَرآن     

))شًّٝ أبٚ قمـ أيقب سمـ احلر ىم٤مل:  (4)ًمٖمػمه، وهق اعمرضمع ذم اًمتٕم٤مرض، ضم٤مء ذم اًمّمحٞمح

                                                                                                                                                    

هـ ُمـ اهلجرة وىمبض سمن ُمـ رأى ذم رضم٥م ؾمٜم٦م 212اإلُم٤مُمٞم٦م، وًمد سم٤معمديٜم٦م ًمٚمٜمّمػ ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م 

 .323: 4هـ، وًمف يقُمئذ اطمدى وارسمٕمقن ؾمٜم٦م وؾمبٕم٦م اؿمٝمر. اًمزريمكم : آقمالم 254

 .141: 28احلر اًمٕم٤مُمكم : اًمقؾم٤مئؾ  (1)

هـ ، 246هق ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ه٤مرون اًمٕمب٤مد اعمتقيمؾ قمغم اهلل ، أسمق اًمٗمْمؾ: ظمٚمٞمٗم٦م قمب٤مد. وًمد سمبٖمداد  (2)

هـ، ويم٤من ؿمديد اًمبٖمض ًمٚمتِمٞمع . وأُمر هبدم ىمؼم احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب  232وسمقيع سمٕمد ووم٤مة أظمٞمف اًمقاصمؼ ؾمٜم٦م 

ل واًمدور، واختذ ُمقوع ذًمؽ ُمزرقم٦م حُتَرث وشُمسَتٖمؾ. شمآُمر قمغم ىمتٚمف ىم٤مدة وُم٤م طمقًمف ُمـ اعمٜم٤مز ـم٤مًم٥م 

. 365: 7هـ. ظ: شم٤مريخ اًمٓمؼمي 247إشمراك واسمٜمف اعمٜمتٍم. وىمتؾ ًمٞمٚم٦م إرسمٕم٤مء ٕرسمع ظمٚمقن ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م 

 .127: 2واًمزريمكم : آقمالم 

ٛمد: ىم٤ميض، ُمِمٝمقر. وًمد سمٛمرو، هق حيٞمك سمـ أيمثؿ سمـ حمٛمد سمـ ىمٓمـ اًمتٛمٞمٛمل آؾمٞمدي اعمروزي، أسمق حم (3)

واشمّمؾ سم٤معم٠مُمقن أي٤مم ُم٘م٤مُمف هب٤م، ومقٓه ىمْم٤مء اًمبٍمة ، صمؿ ىمْم٤مء اًم٘مْم٤مة سمبٖمداد، وعم٤م ُم٤مت اعم٠مُمقن ووزم 

اعمٕمتّمؿ، قمزًمف قمـ اًم٘مْم٤مء، ومٚمزم سمٞمتف. وآل إُمر إمم اعمتقيمؾ ومرده إمم قمٛمٚمف. صمؿ قمزًمف، وأظمذ أُمقاًمف، وم٠مىم٤مم 

رطمؾ إًمٞمٝم٤م، ومبٚمٖمف أن اعمتقيمؾ صٗم٤م قمٚمٞمف، ومرضمع، ومٚمام يم٤من سم٤مًمرسمذة ُمرض ىمٚمٞمال، وقمزم قمغم اعمج٤مورة سمٛمٙم٦م، وم

 .138: 8وشمقذم ومٞمٝم٤م. اًمزريمكم : آقمالم 

 .282: 1ظ: ٓن ؾمٜمده مل ي٘مع ومٞمف آ اًمث٘م٦م . يمام ذم ُمرآة اًمٕم٘مقل ًمٚمٛمجٚمز  (4)
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ٍٞ ٓ يقاؾؼ ـتٚب  ظبداَّلل ظِٔف افسالم يَقل: ـؾ رء مردود إػ افُتٚب وافسْٜ، وـؾ حدي

 (9)اَّلل ؾٓق زخرف((

ظمالف اعمٕمٝمقد ًمٙم٤من خم٤مًمػ ًمٚمحٙمٛم٦م  قمغمإذ ًمقيم٤من ثٚفثٚ : اتبٚع ادتًٚرف دم فٌٜ افتخٚضٛ:     

اإلهلٞم٦م. ومٝمق مل خيرج قمـ ُم٠مًمقف ًمٖم٦م اخلٓم٤مب اًمٕم٤مم، طمتك يٗمٝمؿ اًمٜم٤مس ُمٜمف ُم٤م يمٚمٗمقا سمف ، وإّٓ 

ُِٔوؾُّ :  : ىم٤مل شمٕم٤ممم (2)يم٤من شمٙمٚمٞمٗم٤م سمام ٓ يٓم٤مق ْؿ َؾ َ ََلُ َُٔبغِّ
َّٓ بَِِِسِٚن َؿْقِمِف فِ ـْ َرُشقٍل إِ َْٚ ِم ِْ َوَمٚ َأْرَش

ُِٔؿُ اَّللَُّ مَ  ِزيُز احْلَ ًَ ـْ َيَنُٚء َوُهَق اْف ـْ َيَنُٚء َوَُّيِْدي َم
(3) . 

سمام أّن اًم٘مرآن يٛمثؾ اعمستٜمد اًم٘مٓمٕمل ًمٚمٜمبقة  رابًٚ: ؿبقل اخلىٚب افَرآين فٍِٓؿ وافتٍسر:      

اعمحٛمدي٦م قمٛمقُم٤م ودوُم٤م، وأّٟمف يٛمثؾ ُمّمدر اًمٗمٙمر اًمديٜمل. ُمـ هٜم٤م يم٤من ٓسّمد أن يٙمقن ىم٤مسمال 

َق ًمس٤من ٟمبٞمف :  قمغموإّٓ اٟمتٗم٧م هم٤مي٦م إٟمزاًمف ىم٤مل شمٕم٤ممم  ًمٚمٗمٝمؿ وًمق سمتقؾمط اعمٕمّمقم  ُِ َوَأْن َأْت

ََم  َّٕ ـِ اْهَتَدى َؾِ٘ َّ ْرَآَن َؾ َُ ـَ اْف ـَ اْدُِْْذِري ٚ ِم َٕ ََم َأ َّٕ ْؾ إِ َُ ـْ َضؾَّ َؾ ِسِف َوَم ٍْ  َُّيْتَِدي فَِْ
. ووضمف (4)

اًمٜم٤مس آهتداء سم٤مظمتٞم٤مر اشمب٤مقمف، أو اًمْمالل  قمغميتٚمق اًم٘مرآن وآؾمتدٓل: اّن اًمٜمبل 

َط آظمب٤مريقن شمقؾمط اعمٕمّمقم(5)سم٤مٓسمتٕم٤مد قمٜمف ذم سمٞم٤من ايمت٤مب اًمٕمزيز، يمام اهنؿ  . وإْن َذَ

 . (6)يرومْمقن طمجٞم٦م فمقاهر اًم٘مرآن

 

                                                           

 .111: 27احلر اًمٕم٤مُمكم : اًمقؾم٤مئؾ (1) 

  6:58ظ: اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمبٞم٤من (2) 

 .4إسمراهٞمؿ :  ؾمقرة(3) 

 .92ؾمقرة اًمٜمٛمؾ : (4) 

 .444: 15ظ: اًمٓمب٤مـمب٤مئل: اعمٞمزان  (5)

 .336ظ: آؾمؽماسم٤مدي: اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م :  (6)



 

 

 : مْٟٓ افَرآن افُريؿ دم تَرير ؾَف ادًرؾٜ: ادىِٛ افثٚفٞ

إذ إّن اعمتتبع خلٓم٤مسم٤مت اًم٘مرآن جيد أهّن٤م ُمِمحقٟم٦م سمآي٤مت اًمتقطمٞمد اوٓ: اخلىٚب ادبٚذ:     

ُشقُل واعمٕم٤مرف ، سمؾ ٓ شمٕمد وٓ حتَم: ومٛمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ِمُْقَن بَِّٚللَِّ َوافرَّ ْٗ َٓ ُت ْؿ  ُُ َوَمٚ َف

ِمِْغَ  ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ ْؿ إِْن  ُُ ْؿ َوَؿْد َأَخَذ ِمَٔثَٚؿ ُُ ِمُْقا بَِربِّ ْٗ ْؿ فُِت ـُ َيْدُظق
اًمتقطمٞمد،  قمغموهذا مل ي٘متٍم  .(1)

 وإّٟمام ؿمٛمؾ مجٞمع اعمٕم٤مرف، ويتْمح ذًمؽ قِمؼم اؾمت٘مراء أي٤مت اعمقضمقدة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.  

: إذ ُمـ ظمالل اًمٜمٔمر يستٓمٞمع آٟمس٤من ان  افْير وافتٍُر دم ادقجقدات ثٕٚٔٚ: افسـٔز ظذ     

َْرِض  ُؿؾِ يٜمتزع ُمٕم٤م ي شمقصٚمف امم سمٞم٤من سمٕمض احل٘م٤مئؼ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْٕ ََمَواِت َوا ُيُروا َمَٚذا دِم افسَّ ْٕ ا

ِمُْقنَ  ْٗ َٓ ُي ـْ َؿْقٍم  ََيُٚت َوافُُّْذُر َظ ْٔ ِْل ا ٌْ َوَمٚ ُت
أن ي٠مُمر اخلٚمؼ ، ومٝمٜم٤م أُمر اهلل شمٕم٤ممم ٟمبٞمف (2)

. وىمقًمف (3)سم٤مًمٜمّٔمر ّٕٟمف اًمٓمريؼ اعم١مدي إمم ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم. واًمٜمٔمر اعمراد ذم أي٦م اًمٗمٙمر وآقمتب٤مر

ءٍ شمٕم٤ممم:  ـْ َرْ ََِؼ اَّللَُّ ِم َْرِض َوَمٚ َخ ْٕ ََمَواِت َوا قِت افسَّ ُُ َِ ْ َيُْْيُروا دِم َم َأَوََل
 وىمقًمف شمٕم٤ممم: . (4)

 ْٝ ََ َْٔػ ُخِِ ـَ بِِؾ  ْٝ  َأَؾاَل َيْْيُُروَن إَِػ اإْلِ ًَ
َْٔػ ُرؾِ ـَ ََمِء  َْٔػ  َوإَِػ افسَّ ـَ َبِٚل  َوإَِػ اْْلِ

 ْٝ ِهَب ُٕ  ْٝ َْٔػ ُشىَِح ـَ َْرِض  ْٕ َوإَِػ ا
اًمتٗمٙمر يمثػمة ُمٜمٝم٤م ىم٤مل  قمغموأي٤مت اًمتل حت٨م  . (5)

                                                           

 .8ؾمقرة احلديد :  (1)

 .141ؾمقرة يقٟمس :  (2)

 .1: 5ظ: اًمٓمقد : اًمتبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن  (3)

 .185ؾمقرة آقمراف : (4) 

 .24 -17ؾمقرة اًمٖم٤مؿمٞم٦م :(5) 
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ـْ ِجَّْ شمٕم٤ممم: ْؿ ِم ُُ ُروا َمٚ بَِهِٚحبِ َُّ ٍَ قُمقا َّللَِِّ َمْثَْك َوُؾَراَدى ُثؿَّ َتَت َُ ْؿ بَِقاِحَدٍة َأْن َت ُُ ََم َأِظُي َّٕ ٍٜ ُؿْؾ إِ

ْؿ  ُُ ِذيٌر فَ َٕ  َّٓ َبْغَ َيَدْي َظَذاٍب َصِديدٍ إِْن ُهَق إِ
(1) . 

وهذه اعم٘م٤مرٟم٤مت شمٙمقن ُمـ ظمالل اؾمتٜمٓم٤مق اعمٕم٤مٟمديـ، يمام ذم اعم٘م٤مرٟم٦م ثٚفثٚ: ظَد ادَٚرٕٚت:      

سملم اهلل قمز وضمؾ وسملم إٟمداد، ىم٤مل  ًمس٤من اًمٜمبل يقؾمػ  قمغماًمتل ذيمره٤م اهلل قمز وضمؾ 

ـِ َأَأْرَبٌٚب شمٕم٤ممم :  ْج ٚرُ َيٚ َصِٚحَبِل افسِّ َّٓ ََ ُؿقَن َخْرٌ َأِم اَّللَُّ اْفَقاِحُد اْف رِّ ٍَ ضم٤مء ذم اعمٞمزان: أن . (4)ُمَت

شمٕمٞمٞمٜمف شمٕم٤ممم ًمٚمٕمب٤مدة إذا ومرض شمردد إُمر سمٞمٜمف و سملم ؾم٤مئر  قمغمهذا اًمٜمص ُمسقق ًمبٞم٤من احل٤مضم٦م 

إرسم٤مب، اًمتل شمدقمك ُمـ دون اهلل ٓ ًمبٞم٤من أٟمف شمٕم٤ممم هق احلؼ اعمقضمقد دون همػمه ُمـ إرسم٤مب 

:  أو أٟمف شمٕم٤ممم هق اإلًمف اًمذي شمٜمتٝمل إًمٞمف إؿمٞم٤مء سمدءا و قمقدا دوهن٤م أو همػم ذًمؽ، وم٘مقًمف 

د سمف اًمس١مال قمـ شمٕملم أطمد اًمٓمروملم ُمـ ضمٝم٦م إظمذ سمف و إظمذ أهق ظمػم أم ؾم٤مئر إرسم٤مب يري

ُد َّللَِِّ َوَشاَلٌم .  وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (2)سم٤مًمرب هق قمب٤مدشمف ّْ ٚ  ظذُؿِؾ احْلَ ك َآَّللَُّ َخْرٌ َأمَّ ٍَ ـَ اْصَى ِظَبِٚدِه افَِّذي

قنَ  ـُ ُيْؼِ
َُٖرويِن َمَٚذا وىمقًمف شمٕم٤ممم :  . (3) ُِْؼ اَّللَِّ َؾ ـْ ُدوِِٕف َبِؾ افيَّٚدُِقَن دِم َهَذا َخ ـَ ِم ََِؼ افَِّذي َخ

َضاَلٍل ُمبِغٍ 
. وم٤مٟمف ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن يروه ؿمٞمئ٤م ُمـ ظمٚمؼ آهلتٝمؿ إن يم٤مٟمقا آهل٦م و أرسم٤مسم٤م ، وم٢من مل  (4)

 . (5)إراءة رء صمب٧م سمذًمؽ وطمداٟمٞمتف شمٕم٤ممم ورسمقسمٞمتف قمغمي٘مدروا 

                                                           

 .46ؾمقرة ؾمب٠م : (1) 

 .39ؾمقرة يقؾمػ : (4)

 .175: 11ظ: اًمٓمب٤مـمب٤مئل : اعمٞمزان  (2)

 .59ؾمقرة اًمٜمٛمؾ : (3)

 .11ؾمقرة ًم٘مامن :  (4)

 .212: 16ظ: اًمٓمب٤مـمب٤مئل : اعمٞمزان  (5)



 

ٟمالطمظ ان اًم٘مرآن طم٤مول قمرض اًمٕم٘مٞمدة قمـ ـمريؼ اًمؽمهٞم٥م  رابًٚ: افتذـر بٕٚمؿ افسٚبَٜ :     

َٚن وذًمؽ ُمـ اًمٜمٔمر ذم آصم٤مر آُمؿ اًمس٤مًمٗم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ َْٔػ  ـَ ُيُروا  ْٕ َْرِض ُثؿَّ ا ْٕ ُؿْؾ ِشُروا دِم ا

بِغَ  ذِّ َُ ُٜ اْدُ َظٚؿَِب
دي٤مرهؿ، وآصم٤مرهؿ وظمالل شمٜم٘مٚمٝمؿ ُم٤م سملم اًمِم٤مم  قمغمإذ إهّنؿ يم٤مٟمقا يٛمرون  ، (9)

ْؿ ُمْهبِِحغَ :  واًمٞمٛمـ إذ هل سمٓمري٘مٝمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم ِٓ ْٔ َِ وَن َظ رُّ ُّ ْؿ َفتَ ُُ َّٕ َوإِ
(2) . 

ىمبؾ اخلقض ذم سمٞم٤من هذه ادىِٛ افثٚفٞ : ضقابط اشتْبٚط ؾَف ادًرؾٜ مـ افَرآن افُريؿ : 

 وآؾمتٜمب٤مط ًمتامم اًمٗم٤مئدة وهل :اًمْمقاسمط ٓ سمد ُمـ ُمٕمروم٦م ُمٕمٜمك اًمْم٤مسمط 

. (3)اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ وبط ، ومجٕمف وبٓم٦م ووب٤مط ، وهق احل٤مزم واحل٤مومظ و اعمت٘مـافوٚبط :      

 . (4)ضمزئٞم٤مشمف قمغموذم آصٓمالح: طمٙمؿ يمكم يٜمٓمبؼ 

وزن )ومٕمؾ( وهق اعم٤مء اًمذي خيرج ُمـ آرض أول احلٗمر،  قمغمأصٚمف ُمـ ٟمبط  آشتْبٚط :      

ا ٟمبع، وٟمبط اًمرضمؾ اعم٤مء اذا اؾمتخرضمف. واؾمتٜمبط ومٕمؾ ُمزيد سمثالصم٦م أطمرف ُمـ وٟمبط اعم٤مء اذ

ـَ  ، وقمٚمٞمف اًمتٜمزيؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  (5)اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل ٟمبط، وهق آؾمتخراج َوإَِذا َجَٚءُهْؿ َأْمٌر ِم

 َ ْٕ ُشقِل َوإَِػ ُأوِل ا وُه إَِػ افرَّ ْقِف َأَذاُظقا بِِف َوَفْق َردُّ ـِ َأِو اخْلَ َْم ْٕ َُٕف ا ـَ َيْسَتْْبُِىق ُف افَِّذي َّ
ِِ ًَ ْؿ َف ُٓ ْمِر ِمْْ

َّٓ َؿِِٔاًل  َْٔىَٚن إِ ُتُؿ افنَّ ًْ بَ تَّ َٓ ُتُف  ْؿ َوَرمْحَ ُُ ْٔ َِ َٓ َؾْوُؾ اَّللَِّ َظ ْؿ َوَفْق ُٓ ِمْْ
(6) . 

                                                           

 .11ؾمقرة آٟمٕم٤مم :  (1)

 .137ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت :  (2)

 .4: 3ظ: اًمٓمرحيل : جمٛمع اًمبحريـ (3) 

 .281. وىمٚمٕمجل : ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء :361ُمٕمجؿ أًمٗم٤مظ اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري: ظ: ومتح اهلل: أمحد : (4) 

 .411: 7ظ: اسمـ ُمٜمٔمقر : ًمس٤من اًمٕمرب ُم٤مدة ) ٟمبط( (5) 

 .83ؾمقرة اًمٜمس٤مء :(6)  
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،  (1): وم٤مٟمف أؾمتٕمٛمؾ ذم قمٛمٚمٞم٦م اؾمتخراج إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦مآصىالحأُم٤م ذم        

واعمقوققم٤مت اعمستٜمبٓم٦م وم٘مط ، ومٛمٜمف يٛمٙمـ ُمالطمٔم٦م اًمٗم٤مرق سملم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي واعمٕمٜمك 

 قمغمآصٓمالطمل إذ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي قم٤مم ، واعمٕمٜمك آصٓمالطمل ظم٤مص ، ٟٓمف ُم٘متٍم 

 اؾمتخراج رء ُمٕملم وهل آطمٙم٤مم. 

وُم٤م حي٤مول اًمب٤مطم٨م اصمب٤مشمف هق اقمتامد اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي، ٕن اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي يقؾمع ُمـ دائرة       

ُمٕمٜمك ًمٗمٔم٦م آؾمتٜمب٤مط وٓ حيٍم اؾمتٕمامهل٤م ذم ُم٤م يم٤من يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمؼ ، سمؾ حي٤مول ان يبح٨م أو 

ٟمحق شمٙمقن  قمغمُمس٤مئٚمف، و قمغمجيٕمؾ ىمقاقمد اؾمتٜمب٤مط ًمٕمٚمؿ أصقل اًمديـ ذم ُم٘م٤مم آؾمتدٓل 

 ىمسٛملم : قمغم٦م إصقًمٞم٦م ذم اًمٗم٘مف . وهل يم٤مًمْم٤مسمٓم

 ؾَٔم يتًِؼ بٚدستْبط . -9

ي   إّن اًمذي ًمٞمس ًمف إقمت٘م٤مد ٓ يتحرز ُمـ اًمٙمذب ىم٤مل شمٕم٤ممم :صحٜ اإلظتَٚد :  -أ     َسِ ٍْ ََم َي َّٕ إِ

ِٚذُبقنَ  َُ ِمُْقَن بَِآَيِٚت اَّللَِّ َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ اْف ْٗ َٓ ُي ـَ  ِذَب افَِّذي َُ اْف
. وم٤مإلقمت٘م٤مد اًمّمحٞمح يٙمقن  (2)

حتريػ  قمغمسم٤مقمث٤م ًمتجٜم٥م اًمٙمذب واإلسمتٕم٤مد قمـ ىمٚم٥م احل٘م٤مئؼ. واإلقمت٘م٤مد اًمٗم٤مؾمد حيٛمؾ ذويف 

 . (3)اًمٜمّمقص واخلٞم٤مٟم٦م ذم اًمٜم٘مؾ

إّن قمٚمؿ اًمتٗمسػم هق إصؾ ذم ومٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمدسمره، وقمٚمٞمف مًرؾٜ افتٍسر:  -ب     

. وم٤مًمتٗمسػم هق اًمٕمٚمؿ اًمذي ضمٕمؾ ًمٗمٝمؿ (4)واحلراميتقىمػ اؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم وُمٕمروم٦م احلالل 

                                                           

  .51ظ: ومتح اهلل: أمحد : ُمٕمجؿ أًمٗم٤مظ اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري:  (1)

 .145ؾمقرة اًمٜمحؾ :  (2)

 .321ُمٍم:  -سمال، اًمٜمنم: ُمٙمتب٦م وهب٦م اًم٘م٤مهرة -7ظ: ىمٓم٤من: ُمٜم٤مع: ُمب٤مطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن،ط (3)

 -هـ، ـمبع وٟمنم: دار اًمٚمقاء ، اًمري٤مض1447 -3اسمق ؿمٝمب٦م: حمٛمد : اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، طظ:  (4)

 .31اًمسٕمقدي٦م :



 

ُمراده قمز وضمؾ . ىم٤مل اًم٘مرـمبل :  قمغميمت٤مب اهلل ، وم٤من وم٘مد ٓ يستٓمٞمع قمٜمده٤م اعمٗمن ُمـ اًمقىمقف 

)ومٛمـ مل حيٙمؿ فم٤مهر اًمتٗمسػم وسم٤مدر امم اؾمتٜمب٤مط اعمٕم٤م ي سمٛمجرد ومٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م يمثر همٚمٓمف ودظمؾ ذم 

يمتٗم٤مء سمٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م همػم ضم٤مئز، ّٕن هٜم٤مك أُمقر . وان آ (1)زُمرة ُمـ ومن اًم٘مرآن سم٤مًمرأي(

 يمثػمة هل اًمتل حتدد اعمٕمٜمك ُمثؾ اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد واًمٕم٤مم واخل٤مص وهمػمه٤م.

ٓسمّد عمَِـ يريد أْن يستٜمبط ُمـ اًم٘مرآن أن يٕمرف قمٚمقم اًم٘مرآن وإّٓ مًرؾٜ ظِقم افَرآن:  -ج     

أّٟمف ىم٤مل  أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم قمـ ضمده  وىمع ذم اعمحذور ، وم٘مد روى اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

مراد اَّلل ظّز وجؾ  ظذ))هؾ تًرف افْٚشخ مـ ادْسقخ؟  ؿٚل: ٓ، ؿٚل: ؾٓؾ أذؾٝ ًم٘م٤مٍض: 

. وٓسمّد ُمـ اًمٜمّٔمر ذم همري٥م اًم٘مرآن و  (2)دم أمثٚل افَرآن؟ ؿٚل: ٓ، ؿٚل: إذًا هُِٝ وأهُِٝ((

اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف ، وإُمر واًمٜمّٝمل ، ٕمهٞم٦م ذًمؽ ذم آؾمتٜمب٤مط ، ومٗمل طمدي٨م يذم اإلُم٤مم اسمق 

))وترـُؿ افْير دم ؽرائٛ افَرآن مـ افتٍسر ُمـ شمرك هذه إُمقر سم٘مقًمف:  قمبد اهلل 

. وقمٚمٞمف ٓسمّد عمـ يريد ان يستٜمبط  (3)بٚفْٚشخ مـ ادْسقخ وادحُؿ وادتنٚبف وإمر وافْٓل((

سمٞمٜم٦م سمٕمٚمقم اًم٘مرآن )ُمـ اؾمب٤مب اًمٜمزول واعمٙمل واعمد ي(  قمغمُمـ اًم٘مرآن ان يٙمقن قم٤مروم٤م و

 وهمػمه٤م ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن اًمتل شمس٤مقمد ذم ومٝمؿ يمت٤مب اهلل.

ُمٕمروم٦م هذه اًمٚمٖم٦م ،  قمغمسمام أن اًم٘مرآن ٟمزل سمٚمٖم٦ِم اًمٕمرب ، وان ومٝمٛمف ُمتقىمػ افًِؿ بٚفٌِٜ :  -د      

ومال جيقز ٓطمد اخلقض ومٞمف ىمبؾ اًمتٛمٙمـ ُمـ ًمٖمتف اًمتل ٟمزل هب٤م وإّٓ يم٤من اًمٙمالم ومٞمف ُمـ أقمٔمؿ 

مجٞمع ومروع اًمٚمٖم٦م ٕن هذا ايْم٤م ُمتٕمن ، واٟمام اًم٘مدر  قمغمأسمقاب اخلٓم٠م، يمام ٓ يٕمٜمل ان آـمالع 

                                                           

 .34: 1اًم٘مرـمبل: اضم٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن (1) 

ؾمت٤مرة، حت٘مٞمؼ اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م هـ، اعمٓمبٕم٦م: 1419-1اًمٜمراىمل: امحد سمـ حمٛمد: ُمستٜمد اًمِمٞمٕم٦م. ط(2) 

(إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ىمؿ )-  25: 17ايران. 

 .69: 5اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم (3) 
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ّقا افًربٜٔ ؾَ٘نٚ ـالم : ))تًِأٟمف ىم٤مل اًمٙم٤مذم ذم ومٝمؿ هذا اخلٓم٤مب . ضم٤مء قمـ أيب قمبد اهلل 

. وذم اًمّمحٞمح قمـ مجٞمؾ سمـ  (9)اَّلل افذي تُِؿ بف خَِف، وٕيٍقا ادٚضٌغ، وبٌِقا بٚخلقاتٔؿ((

 . (2)أظربقا حديثْٚ ؾٕٚٚ ؿقم ؾهحٚء(( : ))دراج ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمبداهلل 

ٜم٦ًَم أنَّ هم٤مي٦م إّن روح اًمنميٕم٦م ُمبثقصم٦م ذم مجٞمع ٟمّمقصٝم٤م ُُمٕمٚمِ آضالع ظذ روح افؼيًٜ:  -هـ      

اًمنمع إّٟمام هق اعمّمٚمح٦م وطمٞمثام وضمدت اعمّمٚمح٦م ومثؿ ذع اهلل ، ٕن هٜم٤مك يمثػم ُمـ إُمقر 

اًمٕم٘مدي٦م ٓ ٟمص ومٞمٝم٤م ومٛمـ ظمالل ُمٕمروم٦م روح اًمنميٕم٦م ٟمستٓمٞمع ان ُٟمٗمٜمَِّد اًمٙمثػم ُمـ اًمٗمٝمؿ اخل٤مـمئ 

يٕمذب أطمد سمذٟم٥م ، ومٛمـ اًمٜمّمقص ٟمٕمٚمؿ أّن اهلل ٓ  (3)يمام ذم طمدي٨م شمٕمذي٥م اعمٞم٧م سمبٙم٤مء أهٚمف

َٓ آظمر ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٚ َو َٓ ْٔ َِ َّٓ َظ ٍس إِ ٍْ َٕ ؾُّ  ـُ  ُٛ ِس ُْ َٓ َت ٍء َو ـُؾِّ َرْ ٚ َوُهَق َربُّ  ٌِل َربًّ ُؿْؾ َأَؽْرَ اَّللَِّ َأْب

 ٍُ َتِِ ُْْتْؿ ؾِِٔف ََتْ ـُ ْؿ بََِم  ُُ َُْٔبِّئُ ْؿ َؾ ُُ ًُ ْؿ َمْرِج ُُ قَن َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ُثؿَّ إَِػ َربِّ
(4) . 

 افوقابط اخلٚصٜ بٚدًْك ادستْبط . -2

وىمبؾ سمٞم٤من هذه اًمْمقاسمط ٓسمد ُمـ ذيمر يمؼمى شمٙمقن آؾم٤مس ذم قمٛمٚمٞم٦م اؾمتٜمب٤مط آًمزاُم٤مت       

ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي أٓ وهل أن اًم٘مرآن قمب٤مرة قمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص ، وأن هذه اًمٜمّمقص 

ىمد ضمٕمؾ قمٚمامء إصقل جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد يرضمٕمقن إًمٞمٝم٤م ذم ومٝمؿ ُمراد اًمِم٤مرع، واؾمتٜمب٤مط 

ن هذه اًم٘مقاقمد ًمق ُرقِمٞم٧م هب٤م سمٕمض اجلقاٟم٥م اًمٕم٘مدي٦م ، وًمق ُٟمٔمَِر اًمٞمٝم٤م ُمـ اطمٙم٤مُمف ُمٜمٝم٤م، وا

زاوي٦م أظمرى، أُمٙمـ أْن شمٙمقن ُمٜمتج٦م ًمألطمٙم٤مم ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي، ّٕن قمٚمؿ إصقل قمٚمؿ آزم 

ظمدُمل يٛمٙمـ اقمتامده ٓؾمتٜمب٤مط إُمقر اًمٕم٘مدي٦م ، يمام ذم ُمس٠مًم٦م طمجٞم٦م اًمٔم٤مهر ُمثال، وم٢مهن٤م ٓ 

                                                           

 .84: 5احلر اًمٕم٤مُمكم : اًمقؾم٤مئؾ  (1)

 .83: 5اعمّمدر ٟمٗمسف  (2)

 .33. ذيؾ احلدي٨م  642: 2صحٞمح ُمسٚمؿ  (3)

 .164ؾمقرة آٟمٕم٤مم :  (4)



 

. ومٛمـ  (1)هل ُمس٠مًم٦م قم٤مُم٦م شمِمٛمؾ اإلقمت٘م٤مدات ، وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم ختتص سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت، واٟمام

 شمٚمؽ اًمْمقاسمط ُم٤م ي٠ميت:

وهذا ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف إدًم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م :  وأهؾ افبٔٝ آفتزام بَم روي ظـ افْبل  -أ     

قا اَّللََّ  واًمٜمبقي٦م ومٛمـ اًم٘مرآن ىمقًمف شمٕم٤ممم :  َُ قا َواتَّ ُٓ َت ْٕ ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ ََنَٚ ُؿ افرَّ ـُ َوَمٚ َآَتٚ

ِٚب  ََ ًِ إِنَّ اَّللََّ َصِديُد افْ
))إين تٚرك ؾُٔؿ أٟمف ىم٤مل:  ، وُمـ اًمسٜم٦ّم ُم٤م شمقاشمر ُمـ ىمقل اًمٜمبل (2)

، وأَنَم فـ يٍسؿٚ حتك يردا افثَِغ مٚ إن متسُتؿ ِّبَم فـ توِقا : ـتٚب اَّلل ، وظسيت أهؾ بٔتل 

. ومج٤مء ذم ، واًمرضمقع امم اًمٙمٚمٞم٤مت وإصقل اًمتل أىمره٤م أهؾ اًمبٞم٧م  (3)ظّع احلقض((

إفُٔؿ إصقل، وظُِٔؿ أن  ))إَٕم ظِْٔٚ أن َِٕل، أٟمف ىم٤مل : طمدي٨م أيب قمبداهلل 

 .(5)افتٍريع(()) ظِْٔٚ إفَٚء إصقل ، وظُِٔؿ أٟمف ىم٤مل :  .  وقمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م (4)((تٍرظقا

: أي ٓ يقضمد ٟمص ىمرآ ي أو ؾمٜم٦م ُمتقاشمرة شالمٜ ادًْك ادستْبط مـ مًٚرض ذظل -ب      

 اًمٜمبل قمغمضمقاز اًمذٟم٥م  قمغميٕم٤مرض اعمٕمٜمك اعمستٜمبط، يمام ذم ُمس٠مًم٦م اًمٕمّمٛم٦م ومٛمـ اؾمتدل 

َْٔؽ ُمـ ٟمّمقص ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َِ َتُف َظ َّ ًْ
َر َوُيتِؿَّ ِٕ َٖخَّ بَِؽ َوَمٚ َت ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ َر َفَؽ اَّللَُّ َمٚ َت ٍِ ٌْ َٔ

فِ

                                                           

 .56ظ: احلٞمدري : اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ :  (1)

 .7ؾمقرة احلنم : ُمـ أي٦م  (2)

 .34: 27احلر اًمٕم٤مُمكم : اًمقؾم٤مئؾ  (3)

 .62:  27احلر اًمٕم٤مُمكم : اًمقؾم٤مئؾ  (4)

 .62:  27اعمّمدر ٟمٗمسف  (5)
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ًَٔم  َِ اًضٚ ُمْسَت ِدَيَؽ ِسَ َوَُّيْ
َوَمٚ َيْْىُِؼ   . وم٤من هذا اًمٜمص ُمٕم٤مرض سمٜمص آظمر وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم:(9)

َقى ـِ اَْلَ َّٓ َوْحٌل ُيقَحكَظ إِْن ُهَق إِ
(2) . 

إّن اعم٘مّمقد سم٤معمحٙمؿ: هق اًمٚمٗمظ اًمقاوح اًمدًٓم٦م اًمذي ٓ  ارجٚع ادتنٚبف اػ ادحُؿ : -ج      

، وىمد يٙمقن اًمٚمٗمظ سمحد ذاشمف واوح اًمدًٓم٦م يمام ذم  (3)حيتٛمؾ ختّمٞمّم٤م ، وٓ شم٠مويال وٓ ٟمسخ٤م

ؿؾ هق اَّلل أحد  ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
هق اًمٚمٗمظ اًمذي حيتٛمؾ أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك واطمد ،  وادتنٚبف:.   (4)

، وهمػم  (5)ؾمقاء أيم٤من ُمِمؽميم٤م أو همػم ُمِمؽمك . وم٤معمِمؽمك ُمثؾ )اًم٘مرء( سملم اًمٓمٝمر واحلٞمض

 وافسَموات مىقيٚت بّْٔٔف اعمِمؽمك يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
وم٤من يٛمٞمٜمف حتتٛمؾ قمدة ُمٕم٤من ُمع أهّن٤م  . (6)

 همػم ُمِمؽمك سملم قمدة ُمٕم٤من .

طمٙمؿ اعمتِم٤مسمف ومٞمام خيص اًمذات اإلهلٞم٦م وطمس٥م اعمٕمت٘مد اإلُم٤مُمل وأهمٚم٥م اًمٕمدًمٞم٦م جي٥م أْن        

شمٗمن اًمٜمّمقص اًمتل ومٞمٝم٤م دمسٞمؿ أو اي صقرة ُمـ صقر اًمتِمبٞمف عم٤م يالئؿ اًمذات اإلهلٞم٦م . ىم٤مل 

هـ( : )وإظمب٤مر اًمتل يتقمهٝم٤م اجلٝم٤مل شمِمبٞمٝم٤م هلل شمٕم٤ممم سمخٚم٘مف ومٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م 381اًمِمٞمخ اًمّمدوق)ت

أي جي٥م شمٍميٗمٝم٤م وشمٗمسػمه٤م سمام يتالءم ُمـ يمؼمي٤مت  (7)ُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ ٟمٔم٤مئره٤م( قمغمٛمقًم٦م حم

                                                           

 .2ؾمقرة اًمٗمتح :  (1)

 .344ؾمقرة اًمٜمجؿ :  (2)

 .258ظ: اًمبدري : حتسلم : ُمٕمجؿ ُمٗمردات أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن :  (3)

 .1ؾمقرة اإلظمالص:  (4)

 .253ظ: اًمبدري : حتسلم : ُمٕمجؿ ُمٗمردات أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن :  (5)

 .67ؾمقرة اًمزُمر: ُمـ أي٦م  (6)

م، ـمبع : دار اجلقاديـ ، 2411 -1اًمّمدوق : حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل: اإلقمت٘م٤مدات ،ط (7)

 ًمبٜم٤من . -سمػموت 



 

ـُ  : اًمٜمّمقص اعمٜمزه٦م ًمٚمذات اًمنميٗم٦م. ومٛمثال ىمقًمف شمٕم٤ممم مْحَ ْرِش اْشَتَقى ظذافرَّ ًَ اْف
(9) . ٓ

َْٔس  :يستٜمبط ُمٜمف ُمٕمٜمك اجلٚمقس واًمتحٞمز ذم ُمٙم٤من ٕٟمف ُمتِم٤مسمف ويرضمع امم ىمقًمف شمٕم٤ممم ْثِِِف  َف ِّ ـَ

ُٔع اْفَبِهرُ  ِّ
ٌء َوُهَق افسَّ َرْ

ـْ َتَرايِن  وُمثٚمف رؤي٦م اهلل وم٤مٟمف ُمتِم٤مسمف ويرضمع امم ىمقًمف شمٕم٤ممم: (2) َؿَٚل َف

ُف  َِ ًَ َجَبِؾ َج ِْ ُف فِ ذَّ َربُّ َمَّ جَتَ َِ ُف َؾَسْقَف َتَرايِن َؾ َٕ ٚ َُ رَّ َم ََ َبِؾ َؾِِ٘ن اْشتَ ُيْر إَِػ اْْلَ ْٕ ـِ ا ٚ وَ َوَفُِ ًـّ َخرَّ ُمقَشك َد

ِمِْغَ  ْٗ ُل اْدُ ٚ َأوَّ َٕ َْٔؽ َوَأ ُٝ إَِف ََٕؽ ُتْب َمَّ َأَؾَٚق َؿَٚل ُشبَْحٚ َِ ٚ َؾ ًَ ًِ َص
(3) . 

همػم ُم٤م ٟمزل  قمغمواعمراد ُمٜمف اٟمٓمب٤مق أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن وآي٤مشمف اظتَمد مبدأ اْلري وافتىبٔؼ :  -د     

ومٞمف، وهق ُمـ ضمٜمس اًمتقؾمٕم٦م اعمّمداىمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م آزدي٤مد ذم اعمّم٤مديؼ، أو اًمتقؾمٕم٦م 

إذ ي٘مقل ذم ؿم٠من اًم٘مرآن:  . وان اإلصٓمالح ُم٠مظمقذ ُمـ رواي٦م قمـ اإلُم٤مم اًمب٤مىمر (4)اعمٗمٝمقُمٞم٦م

.ُمـ اُمثٚم٦م ذًمؽ اًمتقؾمع ذم ُمٗمٝمقم اًم٘مسٓم٤مس ذم ىمقًمف  (5))) جَيري ـَم جَتري افنّس وافَّر((

ِْٖوياًل شمٕم٤ممم:  ـُ َت ِٔؿ َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْحَس َِ ْسَىِٚس ادُْْسَت َِ ُٕقا بِْٚف َوِز
. امم اإلُم٤مم، يمام روي قمـ (6)

. وم٢مٟمَّف اًمٖمك ظمّمقصٞم٦م اًم٘مسٓم٤مس اًمتل شمٙمقن ُم٘مٞم٤مؾم٤م ٕوزان آُمتٕم٦م ، اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ 

 ن اًمذي يٙمقن ُم٘مٞم٤مؾم٤م ًمألقمامل.واًمتٕمدي سمف امم آٟمس٤م

                                                           

 .5ؾمقرة ـمف:  (1)

 .11ؾمقرة اًمِمقرى :  (2)

 .143ؾمقرة آقمراف :  (3)

هـ، ـمبع وٟمنم: اعمجٛمع اًمٕم٤معمل 1428 -1ظ: اعمٞمبدي: حمٛمد وم٤ميمر: ىمقاقمد اًمتٗمسػم ًمدى اًمِمٞمٕم٦م واًمسٜم٦م، ط (4)

 .312 -349ايران :  -ًمٚمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م آؾمالُمٞم٦م، ـمٝمران

 .196: 27احلر اًمٕم٤مُمكم : اًمقؾم٤مئؾ  (5)

 .35ؾمقرة آهاء :  (6)
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: جي٥م أْن يٙمقن سملم اعمٕمٜمك أن يُقن بغ ادًْك ادستْبط وبغ افٍِظ ارتبٚضٚ صحٔحٚ -هـ    

اعمستٜمبط واًمٚمٗمظ اًم٘مرآ ي ارشمب٤مـم٤م صحٞمح٤م، وآ ٓ يٛمٙمـ ادقم٤مء أٟمف اؾمتٜمب٤مط ، وهذا يٙمقن سم٠من 

اعمٕمٜمك سم٠مي وضمف ُمـ وضمقه اعمالزُم٦م ؾمقاء أيم٤من سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م أو اًمتْمٛمـ أو آًمتزام ،  قمغمشمدل أي٦م 

ذًمؽ. وُمث٤مل ذًمؽ  قمغموقمٜمد اظمتالل هذا اًمنمط ٓ حيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمّمح٦م ُم٤م مل ي٘مؿ دًمٞمؾ ىمٓمٕمل 

ُؿ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:   اًمٕمّمٛم٦م ٔل اًمبٞم٧م   قمغمُم٤م اؾمتدل سمف  ُُ َٛ َظْْ ُْٔذِه
ََم ُيِريُد اَّللَُّ فِ َّٕ ْجَس إِ افرِّ

ًرا ِٓ ْؿ َتىْ ـُ َر ِّٓ ِٝ َوُيىَ
ْٔ  َأْهَؾ اْفَب

. ٕن ٓزم اذه٤مب اًمرضمس هق اًمٕمّمٛم٦م واًمؽمومع قمـ درن (9)

 اًمذٟمقب.

ىمبؾ اإلضم٤مسم٦م قمـ أّن فمقاهر اًم٘مرآن هؾ هل طمج٦م ذم  افرجقع اػ طقاهر افَرآن : -و       

اًمبح٨م اًمٕم٘مدي أم ٓ ؟ ٟمبلم ُمٕمٜمك اًمٔمقاهر ، وهل شمٕمٜمل اعمٕمٜمك اًمذي يؼمز وئمٝمر ُمـ أًمٗم٤مظ 

 . (2)اًم٘مرآن ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ أي ىمريٜم٦م

امم طمجٞمتف وأيمثر  (3)أُم٤م طمجٞم٦م اًمٔم٤مهر ومٝمق خمتٚمػ ومٞمف وم٘مد ذه٥م إصقًمٞمقن اإلُم٤مُمٞم٦م    

. واًمذيـ ذهبقا امم طمجٞم٦م اًمٔمقاهر مل يذيمروا ضمري٤من هذا  (5)وُمٜمع ُمٜمٝم٤م آظمب٤مريقن ، (4)اًمٕم٤مُم٦م

 اًمٕمٛمٚمٞم٤مت وم٘مط. قمغمإُمر ذم اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م سمؾ اىمتٍموا 

                                                           

 .33ؾمقرة آطمزاب : (1) 

 .187ظ: اًمبدري : حتسلم : ُمٕمجؿ ُمٗمردات أصقل اًمٗم٘مف (2) 

 .286اخلراؾم٤م ي : حمٛمد يم٤مفمؿ : يمٗم٤مي٦م إصقل :  (3)

ؾمقري٤م  -هـ ـمبع: دار اًمٜم٘م٤مش ،دُمِمؼ 1414-3اًمٕمؽ : ظم٤مًمد قمبد اًمرمحـ : أصقل اًمتٗمسػم وىمقاقمده ،ط (4)

 :328. 

 .336آؾمؽماسم٤مدي : اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م : ظ:  (5)



 

امم طمجٞمتف . ًمٙمـ هٜم٤م اؿمٙم٤مل يتٛمثؾ ذم ان سمٕمض فم٤مهر اًم٘مرآن يقطمل امم وافبحٞ يذهٛ     

 اًمتجسٞمؿ واًمتِمبٞمف ومام هق ؾمبٞمؾ اخلروج ُمٜمٝم٤م ؟ 

وآضم٤مسم٦م قمـ هذا آؿمٙم٤مل: اّن هذا يزول سم٤مًمت٠مُمؾ وآُمٕم٤من ذم أؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمرب وًمٖمتٝمؿ      

هن٩م اًمٕمرسمٞم٦م هب٤م ُمـ  قمغموـمرق شم٠مدي٦م اعمٕمٜمك، وُم٤م اظمتص اًم٘مرآن سم٠مؾمٚمقب ظم٤مص سمف ، وإّٟمام ضم٤مء 

ـْ َرُشقاًم٘مرائـ اًمٚمٗمٔمٞم٦م ، وقمٜمدئٍذ يتٛمٞمز اًمٔم٤مهر قمـ همػمه. ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َْٚ ِم ِْ َّٓ َوَمٚ َأْرَش ٍل إِ

ُِٔؿُ  ِزيُز احْلَ ًَ ـْ َيَنُٚء َوُهَق اْف ـْ َيَنُٚء َوَُّيِْدي َم ْؿ َؾُِٔوؾُّ اَّللَُّ َم َ ََلُ َُٔبغِّ
بَِِِسِٚن َؿْقِمِف فِ

(1) ،  َوَفْق

ْفَُْٚه  زَّ َغ  ظذَٕ ِّ َْظَج ْٕ ًِْض ا ِمِْغَ  َب ْٗ ُٕقا بِِف ُم ٚ ـَ ْؿ َمٚ  ِٓ ْٔ َِ َرَأُه َظ ََ َؾ
(2) . 

 . (3)و ذه٥م امم هذا اًمرأي اًمسٞمد اًمٓمب٤مـمب٤مئل ذم شمٗمسػمه    

وقمرف اًمٕم٤مم : )سم٠مّٟمف اًمِمٛمقل وهي٤من اعمٗمٝمقم جلٛمٞمع ُم٤م يّمٚمح  اخلٚص : ظذمحؾ افًٚم  -ز      

امم: قم٤مم اؾمتٖمراىمل وهق اًمِمٛمقل ُمـ طمٞم٨م آومراد : يم٘مقًمف  (5). وي٘مسؿ اًمٕم٤مم (4)آٟمٓمب٤مق قمٚمٞمف(

ـْ دِم  شمٕم٤ممم: ؾُّ َم ـُ ـِ َظْبًداإِْن  مْحَ َّٓ َآيِت افرَّ َْرِض إِ ْٕ ََمَواِت َوا  افسَّ
، وقم٤مم جمٛمققمل: وهق  (6)

اًمِم٤مُمؾ عمجٛمققم٦م ُمـ اعمقوققم٤مت سمام هل جمٛمققم٦م ومل يٜمٔمر امم اومراده٤م ، يم٤مإليامن سمجٛمٞمع 

ُر إٟمبٞم٤مء، ومال جيقز اإليامن سمبٕمض، ىم٤مل شمٕم٤ممم يذم اًمٙم٤مومريـ: ٍُ ُْ َٕ ًٍْض َو ـُ بَِب ِم ْٗ ُٕ قُفقَن  َُ َوَي

                                                           

 .4ؾمقرة اسمراهٞمؿ :  (1)

 .199-198ؾمقرة اًمِمٕمراء : (2)

 .16: 12ظ: اًمٓمب٤مـمب٤مئل : اعمٞمزان  (3)

 .511: 1اًمٙم٤مفمٛمل : ومقائد إصقل  (4)

 .194 -189ظ: اًمبدري : حتسلم : ُمٕمجؿ ُمٗمردات أصقل اًمٗم٘مف  (5)

 .93ؾمقرة ُمريؿ :  (6)
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ًْضٍ  بَِب
ٟمحق اًمبدل، أي: يتح٘مؼ سمقضمقد اي  قمغم، وقم٤مم سمدزم: وهق اًمِم٤مُمؾ جلٛمٞمع آومراد  (1)

َْشََمُء  ُمّمداق ُمـ أومراده : يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ْٕ ُف ا َِ ٚ َمٚ َتْدُظقا َؾ ـَ َأيًّ مْحَ ُؿِؾ اْدُظقا اَّللََّ َأِو اْدُظقا افرَّ

ْسَْك احْلُ
(2). 

 .  (3)وطمٙمؿ اًمٕم٤مم : قمدم ضمقاز اًمٕمٛمؾ سمف إّٓ سمٕمد اًمٗمحص قمـ اعمخّمص    

ومرد أو ـم٤مئٗم٦م أو ٟمقع حمدد  قمغمو قمرف اخل٤مص سم٠مٟمف : يمؾ ًمٗمظ ووع سمقوع واطمد ًمٚمدًٓم٦م     

: هق أْن ادتهؾ. و (5)ٟمحقيـ: ُمتّمؾ وُمٜمٗمّمؾ قمغمويٙمقن اًمتخّمٞمص  . (4)وهمػم ؿم٤مُمؾ ًمٖمػمه

ل ُخِْسٍ : ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (6)ٟمٗمسفَيرَد اعمخّمص ذم اًمٙمالم  ٍِ َْٕسَٚن َف ـَ َآَمُْقا إِنَّ اإْلِ َّٓ افَِّذي إِ

ْزِ  ؼِّ َوَتَقاَصْقا بِٚفهَّ ِٚت َوَتَقاَصْقا بِٚحْلَ ٚحِلَ ُِقا افهَّ ِّ َوَظ
قِر . وىمقًمف شمٕم٤ممم: (7) َخ دِم افهُّ ٍِ ُٕ َو

َْرِض  ْٕ ـْ دِم ا ََمَواِت َوَم ـْ دِم افسَّ َؼ َم ًِ ـْ َصَٚء اَّللَُّ َؾَه َّٓ َم إِ
. وم٤مٓؾمتثٜم٤مء ذم )اًمذيـ آُمٜمقا( ،  (8)

: هق أْن يرد اعمخّمص ذم يمالم ادٍْهؾو)ُمـ ؿم٤مء( هق خمّمص وأظمِرضُمقا ُمـ احلٙمؿ اًمٕم٤مم. و

ِس  :، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم (9)آظمر ُمست٘مؾ َُِؽ فَِِّْٚ َـّ َؿَٚل إيِنِّ َجِٚظ ُٓ َّ َٖمَت ََِِمٍت َؾ َُ ُف بِ َوإِِذ اْبتََذ إِْبَراِهَٔؿ َربُّ

                                                           

 .154ؾمقرة اًمٜمس٤مء : ُمـ أي٦م  (1)

 .114ؾمقرة آهاء : ُمـ أي٦م  (2)

 .137: 1اعمٔمٗمر: أصقل اًمٗم٘مف . و373: 2ظ: احلكم : احلسـ سمـ يقؾمػ : هن٤مي٦م اًمقصقل  (3)

 .139ظ: اًمبدري : حتسلم : ُمٕمجؿ ُمٗمردات أصقل اًمٗم٘مف: (4)

 .124: 1ظ: اعمٔمٗمر : أصقل اًمٗم٘مف  (5)

 .124: 1اعمّمدر ٟمٗمسف  (6)

 .3-2ؾمقرة اًمٕمٍم:  (7)

 .68ؾمقرة اًمزُمر:  (8)

 .124: 1ظ: اعمٔمٗمر : أصقل اًمٗم٘مف  (9)



 

ِدي افيَّٚدَِِغ  ْٓ َٓ َيَُْٚل َظ تِل َؿَٚل  يَّ ـْ ُذرِّ إَِمًٚمٚ َؿَٚل َوِم
إذ سَملمَّ ُمٕمٜمك اًمٔمٚمؿ سمٜمص آظمر هق ىمقًمف  ، (9)

ٌؿ ظَ  شمٕم٤ممم:  ِْ َك َفيُ ْ ْك بَِّٚللَِّ إِنَّ افؼِّ َٓ ُتْؼِ ًُِيُف َيٚ ُبَْلَّ  ْبِِْف َوُهَق َي ِٓ ََمُن  َْ ئِؿٌ َوإِْذ َؿَٚل ُف
. وي١ميد  (2)

ًٚ ىم٤مل:  ذًمؽ رواي٦م هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل قمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد اًمّم٤مدق ّٔ بِ َٕ َٚن إِْبَراِهُٔؿ  ـَ )) َؿْد 

َْٔس بَِِ٘مٚم، َحتِّك َؿَٚل  َٚل اَّللُ َٓ َيَُْٚل اَّللُ:  َوَف ََ تِل، َؾ يَّ ـْ ُذرِّ ًٚ، َؿَٚل: َوِم ِس إَِمٚم َُِؽ فَِِّْٚ إيّن َجِٚظ

ِدي افيَّٚدِِغَ  ْٓ ًٚ((َظ قُن إَِمٚم ُُ ًٚ َٓ َي ـْ َظبََد َصًََْم َأْو َوَثْ  (3)، َم

 .(4)واحلٜمٗمٞم٦م ٓ يسّٛمقن اًمتخّمٞمص اعمٜمٗمّمؾ ختّمٞمّم٤م واٟمام ٟمسخ٤م     

ُمسامه احل٘مٞم٘مل اًمذي ووع ًمف ُم٤م مل شمٙمـ  قمغموطمٙمٛمف سم٠مّٟمف ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م   اخلٚص:حُؿ      

 هٜم٤مك ىمريٜم٦م شمٍمومف قمٜمف. اذا مل يرد ُم٤م يٍمومف قمـ اًمٕمٛمقم يب٘مك اًمٕم٤مم ىمٓمٕمل.

 وسم٘مٞم٧م ُمس٤مئؾ يٜمبٖمل ايْم٤مطمٝم٤م ، وهل :

 : اًمٗمرق سملم اخل٤مص اعمتّمؾ واخل٤مص اعمٜمٗمّمؾ يٙمقن ُمـ ضمٝم٦م اٟمٕم٘م٤مد اًمٔمٝمقر ذم آوػ     

اًمٕمٛمقم ، ومٗمل اعمتّمؾ ٓ يٜمٕم٘مد ًمٚمٙمالم فمٝمقر آ ذم اخلّمقص ، وذم اعمٜمٗمّمؾ يٜمٕم٘مد فمٝمقر 

 قمغماًمٕم٤مم ُمـ سم٤مب شم٘مديؿ آفمٝمر  قمغماًمٕم٤مم ذم قمٛمقُمف ، وّٕن فمٝمقر اخل٤مص أىمقى ، ومٞم٘مدم 

 .(5)ُمراد اعمتٙمٚمؿ قمغماًمٔم٤مهر ، أي أن ٓ ومرق سملم اًم٘مسٛملم ُمـ اهنام ىمريٜم٦م  قمغماًمٔم٤مهر ، أو اًمٜمص 

                                                           

 .124ؾمقرة اًمب٘مرة:  (1)

 .13ؾمقرة ًم٘مامن :  (2)

 .175: 1اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم (3) 

ًمبٜم٤من  -هـ، ـمبع: دار اجلٞمؾ سمػموت1417 -2احلٍمي: امحد حمٛمد: اؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم ُمـ اًمٜمّمقص ،ط(4) 

 :213.  

 .125: 1ظ: اعمٔمٗمر : أصقل اًمٗم٘مف (5) 
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، سمحثقا قماّم ي٘مع  (1)سمٕمد إشمٗم٤مىمٝمؿ سم٢مُمٙم٤من اًمتخّمٞمص ًمٚم٘مرآن افثٕٜٚٔ : دم خمهص افُتٚب:     

 خمّمّم٤م ًمٚم٘مرآن. وهل أُمقر:

 . وُمرت أُمثٚمتف . (2)وهق ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف اعمسٚمٛمقن َتهٔص افَرآن افُريؿ بٚفَرآن: -1     

سم٤مًمسٜم٦م اعمتقاشمرة ٓ اؿمٙم٤مل : ان ختّمٞمص اًم٘مرآن َتهٔص افَرآن افُريؿ بٚفّسْٜ افؼيٍٜ -2     

ومٞمف، واٟمام وىمع اخلالف ذم ختّمٞمص اًمٙمت٤مب سمخؼم اًمقاطمد، ويذه٥م اهمٚم٥م إصقًمٞملم امم 

 . (4)، وُمٜمٕمف سمٕمْمٝمؿ (3)اُمٙم٤مٟمف

: ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد رو٤م  َتهٔص ظّقم افَرآن افُريؿ بٚدٍٓقم -3     

 قمغم: ان اعمٗمٝمقم عم٤م يم٤من أظمص ُمـ اًمٕم٤مم طمس٥م اًمٗمرض ومٝمق ىمريٜم٦م قمروم٤م  (5)هـ(1383اعمٔمٗمر)ت

ذي اًم٘مريٜم٦م وشمٙمقن ُمٗمنة عم٤م يراد ُمـ ذي اًم٘مريٜم٦م ، وٓ  قمغماعمراد ُمـ اًمٕم٤مم ، واًم٘مريٜم٦م شم٘مدم 

يٕمتؼم أن يٙمقن فمٝمقره٤م أىمقى ُمـ فمٝمقر ذي اًم٘مريٜم٦م . ٟمٕمؿ ًمق ومرض أن اًمٕم٤مم يم٤من ٟمّم٤م ذم 

اعمراد ُمـ اجلٛمٚم٦م ذات اعمٗمٝمقم ومال يٙمقن هل٤م ُمٗمٝمقم طمٞمٜمئذ .  غمقماًمٕمٛمقم وم٤مٟمف يٙمقن هق ىمريٜم٦م 

                                                           

، واعمٞمبدي: حمٛمد وم٤ميمر: ىمقاقمد اًمتٗمسػم ًمدى اًمِمٞمٕم٦م واًمسٜم٦م: 475: 1 اًمِمقيم٤م ي : إرؿم٤مد اًمٗمحقلظ: (1) 

192. 

 .298: 2ظ: احلكم: هن٤مي٦م اًمقصقل امم قمٚمؿ إصقل(2) 

. واخلقئل: اسمق اًم٘م٤مؾمؿ : اًمبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن ، 298: 2ظ: احلكم: هن٤مي٦م اًمقصقل امم قمٚمؿ إصقل(3) 

 .444:  ًمبٜم٤من –م، اًمٜم٤مذ: دار اًمزهراء ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت 1975-4ط

 .284: 1وهق ُم٤م ذه٥م اًمٞمف اًمسٞمد اعمرشم٣م . ظ: اًمذريٕم٦م امم أصقل اًمنميٕم٦م : (4) 

٤م سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل اسمـ أمحد، ُمـ آل اعمٔمٗمر: وم٘مٞمف إُم٤مُمل، ُمـ أهؾ اًمٜمجػ. درس آدب حمٛمد روهق  (5)

واًمٗم٘مف وإصقل واًمٕم٘مٚمٞم٦م ومٞمٝم٤م ، أؾمس ُمع مج٤مقم٦م ُمـ اًمٗمْمالء مجٕمٞم٦م ُمٜمتدى اًمٜمنم، ويمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف، ُمـ 

 .127: 6ُمّمٜمٗم٤مشمف: أصقل اًمٗم٘مف، واًمس٘مٞمٗم٦م وقم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م ويمت٤مب ذم اعمٜمٓمؼ. اًمزريمكم : آقمالم 



 

ْٔئًٚ  ومٛمثال ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ؼِّ َص ـَ احْلَ ِْل ِم ٌْ َٓ ُي َـّ  إِنَّ افيَّ
قمدم اقمتب٤مر يمؾ فمـ  قمغماًمدال سمٕمٛمقُمف  (9)

ٚ  طمتك اًمٔمـ احل٤مصؾ ُمـ ظمؼم اًمٕم٤مدل . ىمد ظمص سمٛمٗمٝمقم اًمنمط ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  َ ـَ َيٚ َأُّيُّ افَِّذي

ٍٜ َؾتُْهبُِحق َٚف َٓ َُّْٔقا َأْن ُتِهُٔبقا َؿْقًمٚ بَِج ْؿ َؾِٚشٌؼ بََِْبٍ٘ َؾَتَب ـُ ِٚدِمغَ َآَمُْقا إِْن َجَٚء َٕ ُتْؿ  ِْ ًَ .   (2)ا ظذ َمٚ َؾ

 . (3)ضمقاز آظمذ سمخؼم همػم اًمٗم٤مؾمؼ سمٖمػم شمبلم قمغموم٘مد دل ُمٗمٝمقم اًمنمط 

اَّللَُّ : ُمث٤مل ذًمؽ ختّمٞمص ىمقًمف شمٕم٤ممم :َتهٔص ظّقم افَرآن افُريؿ بٚفًَؾ واحلس -4      

ٍء َوـٌِٔؾ  ـُؾِّ َرْ ٍء َوُهَق ظذ  ؾِّ َرْ ـُ َخٚفُِؼ 
قمـ ـمريؼ اًمٕم٘مؾ سم٠مٟمف ٓ يٛمٙمـ شمّمقر ان اهلل  (4)

ْؿ  إيِنِّ َوَجْدُت اْمَرَأةً ظم٤مًمؼ ًمٜمٗمسف وصٗم٤مشمف سم٤مًمرضورة. وقمـ ـمرق احلس ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ُٓ ُُ مَتِِْ

ٚ َظْرٌش َظئِؿٌ  ٍء َوََلَ ؾِّ َرْ ـُ ـْ  ْٝ ِم َٔ
وم٢مهن٤م مل شمٙمـ متٚمؽ يمؾ رء وظمروج اًمساموات   (5)َوُأوتِ

 . (6)وآرض طمس٤م

ّم٤مت يمثػمة ًمٙمـ آيمتٗم٤مء هبذا اًم٘مدر يبلم ان اًمتخّمٞمص يٛمٙمـ أْن جيري ذم        وهٜم٤مك خُمّمِّ

 إُمقر اًمٕم٘مدي٦م.

                                                           

 .36ؾمقرة يقٟمس : ُمـ أي٦م  (1)

  .6ؾمقرة احلجرات :  (2)

 .142: 1ظ: اعمٔمٗمر : أصقل اًمٗم٘مف  (3)

 .62ؾمقرة اًمزُمر:  (4)

 .23ؾمقرة اًمٜمٛمؾ :  (5)

 .282: 2ظ: احلكم : هن٤مي٦م اًمقصقل امم قمٚمؿ إصقل  (6)
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ان اَّلل بُؾ رء هٜم٤مك أُمقر ظم٤مرضم٦م قمـ اًمتخّمٞمص ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: افثٚفثٜ :       

ظِٔؿ
َهٚ ،وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (9) رَّ ََ ُؿ ُمْستَ َِ ًْ ٚ َوَي َٓ َّٓ ظذ اَّللَِّ ِرْزُؿ َْرِض إِ ْٕ ٍٜ دِم ا

ـْ َدابَّ َوَمٚ ِم

ـُؾٌّ دِم ـَِتٍٚب ُمبِغٍ   ٚ َٓ َوُمْسَتْقَدَظ
 .  (3)وـؾ ٍٕس ذائَٜ ادقت، وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (2)

ومرد ؿم٤مئع ذم ضمٜمسف  قمغم: واعم٘مّمقد سم٤معمٓمٚمؼ: هق ًمٗمظ ظم٤مص يدل محؾ ادىِؼ ظذ ادَٔد –ح      

ؿم٤مئع ذم ضمٜمسف أو هق ُم٤م  قمغم. واعم٘مٞمد ظمالومف ومٝمق ُم٤م ٓ يدل  (4)دون ىمٞمد ي٘مٚمؾ ُمـ هذا اًمِمٞمقع

ُم٤م  قمغماعم٘مٞمد: هق ومٝمؿ اًمدًمٞمؾ اعمٓمٚمؼ ًمٗمٔم٤م  قمغم. و اعمراد ُمـ محؾ اعمٓمٚمؼ  (5)أظمرج ُمـ اًمِمٞم٤مع

ي٘متْمٞمف اًمدًمٞمؾ اعم٘مٞمد ًمف ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك اًمنمقمل اعم٘مّمقد ُمـ اعمٓمٚمؼ هق اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد ُمـ 

ـَ إحزاب ؾٚفْٚر َمْقِظُدُه :اعم٘مٞمد. وُمث٤مًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ْر بِِف ِم ٍُ ُْ َوَمـ َي
، وم٘مٞمد ذم ُمقوع آظمر  (6)

ْؿ بِِف سمبٚمقغ هذا اًم٘مرآن، وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم:  قمٛمقم رؾم٤مًمتف  ـُ َوُأوِحَل إَِلَّ هذا افَرآن ُِٕٕذَر

َغ  َِ  َوَمـ َب
(7) . 

: هٜم٤مك صقر قمدة سم٤مقمتب٤مر احلٙمؿ ُمرة ، واظمرى سم٤مقمتب٤مر ُمقضم٥م حُؿ محؾ ادىِؼ ظذ ادَٔد       

 احلٙمؿ وؾمببف . وهٜم٤م صقٌر أرسمع هل : 

                                                           

 .232ؾمقرة اًمب٘مرة : ُمـ أي٦م  (1)

 .6ؾمقرة هقد :  (2)

 .185ؾمقرة آل قمٛمران : ُمـ أي٦م  (3)

 .275، و77ظ: اًمبدري : حتسلم : ُمٕمجؿ ُمٗمردات أصقل اًمٗم٘مف: (4)

 .154: 1ظ: اعمٔمٗمر : أصقل اًمٗم٘مف  (5)

 .17ؾمقرة هقد : (6) 

 . 19ؾمقرة إٟمٕم٤مم :  (7)



 

ُٜ ُمث٤مًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: أن يتحد احلٙمؿ واًمسب٥م ذم اعمقوٕملم،  -1      ْٔتَ ُؿ اْدَ ُُ ْٔ َِ ْٝ َظ َم ُحرِّ

مُ  َوافدَّ
ًمٚ ظذ َضِٚظٍؿ   .وذم ُمقوع آظمر ىم٤مل قمز وضمؾ:(9) َٓ َأِجُد دِم َمٚ ُأوِحَل إَِلَّ حُمَرَّ ُؿْؾ 

ق ٍُ ًٜ َأْو َدًمٚ َمْس َْٔت قَن َم ُُ َّٓ َأْن َي ُف إِ ُّ ًَ . وم٢من اًمدم أـمٚمؼ ذم اعمقوع إول، وىمٞمد ذم (2)ًحَٚيْى

 .(3)اعم٘مٞمد سم٤مشمٗم٤مق قمغماعمقوع اًمث٤م ي سمٙمقٟمف ُمسٗمقطم٤م. وذم هذه اًمّمقرة حيٛمؾ اعمٓمٚمؼ 

ِٚرُق أن خيتٚمػ احلٙمؿ واًمسب٥م: ُمث٤مًمف: ًمٗمظ إيدي ضم٤مء ُمٓمٚم٘م٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -2     َوافسَّ

ََم  قا َأْيِدَُّيُ ًُ ُٜ َؾْٚؿَى ِٚرَؿ ـَ اَّللَِّ َواَّللَُّ َظِزيٌز َحُِٔؿٌ َوافسَّ ًٓ ِم ٚ َُ َٕ َسَبٚ  ـَ َجَزاًء بََِم 
، وضم٤مء ُم٘مٞمدا ذم  (4)

ْؿ إَِػ اْدََراؾِِؼ  ىمقًمف:  ُُ ْؿ َوَأْيِدَي ُُ ُِقا ُوُجقَه اَلِة َؾْٚؽِس ُتْؿ إَِػ افهَّ ّْ ـَ َآَمُْقا إَِذا ُؿ ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيُّ
(5)  ،

ًمث٤مٟمٞم٦م اًمٖمسؾ، واًمسب٥م ذم إومم اًمنىم٦م وذم اًمث٤مٟمٞم٦م احلدث، واحلٙمؿ ذم إومم اًم٘مٓمع، وذم ا

 . (6)اعم٘مٞمد قمغموهٜم٤م ٓ حيٛمؾ اعمٓمٚمؼ 

ـَ ُيَيِٚهُروَن  أن يتحد احلٙمؿ وخيتٚمػ اًمسب٥م: ُمث٤مًمف : ًمٗمظ اًمرىمب٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  -3      َوافَِّذي

ْؿ ُتقَظُيقَن بِِف وَ  ُُ ٚ َذفِ ـْ َؿبِْؾ َأْن َيتَََمشَّ ٍٜ ِم قُدوَن دَِٚ َؿٚفُقا َؾَتْحِريُر َرَؿَب ًُ ْؿ ُثؿَّ َي ِٓ ـْ َِٕسٚئِ اَّللَُّ بََِم ِم

ُِقَن َخبٌِر  َّ ًْ َت
َّٓ َخ  وىمقًمف :  (7) ِمًْٚ إِ ْٗ ُتَؾ ُم َْ ـٍ َأْن َي ِم ْٗ َٚن دُِ ـَ ًٖ َوَمٚ  ِمًْٚ َخىَ ْٗ ـْ َؿَتَؾ ُم ًٖ َوَم َى

                                                           

 .3ؾمقرة اعم٤مئدة: (1)

 .145ؾمقرة آٟمٕم٤مم : ُمـ أي٦م  (2)

هـ، ـمبع وٟمنم: دار اعم١مرخ 1423 -1اًمبٝم٤مدزم: أمحد يم٤مفمؿ: ُمٗمت٤مح اًمقصقل امم قمٚمؿ إصقل، طظ:  (3)

 .458: 1. ًمبٜم٤من –اًمٕمريب ، سمػموت 

 .38ؾمقرة اعم٤مئدة:  (4)

 .6اعم٤مئدة: ؾمقرة (5) 

 .454: 1ظ: اًمبٝم٤مدزم: أمحد يم٤مفمؿ: ُمٗمت٤مح اًمقصقل امم قمٚمؿ إصقل(6) 

 .3ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: (7) 
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 ٍٜ ِمَْ ْٗ ٍٜ ُم َؾَتْحِريُر َرَؿَب
. وم٤محلٙمؿ واطمد وهق اًمٕمتؼ، واًمسب٥م خمتٚمػ، وهق ذم أي٦م إومم (1)

اعم٘مٞمد ًمٕمدم وضمقد  قمغماًمٔمٝم٤مر، وذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٘متؾ ظمٓم٠م. وذم هذه اًمّمقرة ٓ حيٛمؾ اعمٓمٚمؼ 

 .  (2)اعم٘متيض

ـَ َآَمُْقا  ان يتحد اًمسب٥م وخيتٚمػ احلٙمؿ : ُمث٤مًمف : ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمقوقء :  -4     ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيُّ

ْؿ إَِػ اْدََراؾِِؼ  ُُ ْؿ َوَأْيِدَي ُُ ُِقا ُوُجقَه اَلِة َؾْٚؽِس تُْؿ إَِػ افهَّ ّْ إَِذا ُؿ
(3) ، 

قا َمٚ    وىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمتٞمٛمؿ :  ُّ َِ ًْ َٚرى َحتَّك َت َُ ُتْؿ ُش ْٕ اَلَة َوَأ َرُبقا افهَّ َْ َٓ َت ـَ َآَمُْقا  ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيُّ

ٍر َأْو َجَٚء َأَحٌد  ٍَ ُْْتْؿ َمْرََض َأْو ظذ َش ـُ ُِقا َوإِْن  تَِس ٌْ َّٓ َظٚبِِري َشبٍِٔؾ َحتَّك َت َٓ ُجًُْبٚ إِ قُفقَن َو َُ  َت

ٚئِِط َأوْ  ٌَ ـَ اْف ْؿ ِم ُُ ْؿ  ِمْْ ُُ ًِّٔبٚ َؾْٚمَسُحقا بُِقُجقِه ًٔدا َض ًِ قا َص ُّ َّّ َٔ ْؿ جَتُِدوا َمًٚء َؾَت َِ َمْسُتُؿ افَِّْسَٚء َؾ َٓ

ْؿ إِنَّ  ُُ قًراَوَأْيِدي ٍُ ا َؽ قًّ ٍُ َٚن َظ ـَ اَّللََّ 
.  وم٤مٕومم ورد ومٞمٝم٤م ًمٗمظ أيديٙمؿ ُم٘مٞمدا سم٤معمراومؼ، واًمث٤مٟمٞم٦م  (4)

ورد ومٞمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤م، واحلٙمؿ ذم إومم اًمٖمسؾ، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م اعمسح سم٤مًمؽماب، واًمسب٥م واطمد وهق 

اعم٘مٞمد  قمغماحلدث أو إرادة رومع احلدث. وذم هذه اًمّمقرة ذه٥م سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م إمم محؾ اعمٓمٚمؼ 

قمدم شم٘مٞمٞمد اًمتٞمٛمؿ سم٤مًم٘مٞمد  قمغم. واجلٛمٝمقر  (5)إمم اعمروم٘ملمومٞمٝم٤م، وم٘م٤مًمقا ذم اًمتٞمٛمؿ يٛمسح يديف 

 . (6)اًمقارد ذم اًمقوقء، وهق اًمّمقاب: ٕٟمف شمقضمد أظمب٤مر ظم٤مص٦م شم٘مٞمده٤م

                                                           

 .92اًمٜمس٤مء: ؾمقرة (1) 

 .458: 1اًمبٝم٤مدزم: أمحد يم٤مفمؿ: ُمٗمت٤مح اًمقصقل امم قمٚمؿ إصقلظ: (2) 

 .6ؾمقرة اعم٤مئدة : ُمـ أي٦م (3) 

 .43ؾمقرة اًمٜمس٤مء: (4) 

 .45ظ: احلٍمي : امحد حمٛمد :اؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم ُمـ اًمٜمّمقص:  (5)

 .454: 1اًمبٝم٤مدزم: أمحد يم٤مفمؿ: ُمٗمت٤مح اًمقصقل امم قمٚمؿ إصقلظ: (6) 



 

وم٤من اًم٘مرآن ىمد اؿمتٛمؾ  اشتْبٚط إحُٚم مـ افْهقص أمرة وافْٚهٜٔ ـؾ بحسبف : –ط       

ُم٤م هق ُمقًمقي وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق إرؿم٤مدي . يمثػم ُمـ إواُمر واًمٜمقاهل ، وأّن هذا إواُمر ُمٜمٝم٤م ،  قمغم

إُمقر اًمٕم٘مدي٦م وم٢مهن٤م ًمٞمس همريب٦م قمـ اعمٜمٔمقُم٦م  قمغموأن أطمٙم٤مم إواُمر واًمٜمقاهل أهمٚمبٝم٤م شمٜمٓمبؼ 

اًمقضمقب اذا ضمرد ُمـ ىمريٜم٦م دمري ايْم٤م ذم اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م .  قمغمآؾمالُمٞم٦م. ومدًٓم٦م إُمر 

 .(1)رُم٦م وهٙمذااحل قمغمويمذًمؽ اًمٜمٝمل إذا وضمدت ىمريٜم٦م ص٤مروم٦م وم٢مّٟمف ٓ يدل 

ًم٘مد ذيمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ُمقارد يمثػمة قمٚمال عم٤م ذقمف، آشتٍٚدة مـ إحُٚم ادًِِٜ:  -ي     

َسَدَتٚ َؾُسبَْحَٚن اَّللَِّ َربِّ ومٛمثال يذيمر قمٚم٦م شمٕمدد أهل٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ٍَ َّٓ اَّللَُّ َف ٌٜ إِ ََم َآَِلَ ِٓ َٚن ؾِٔ ـَ َفْق 

قنَ  ٍُ ْرِش َظَمَّ َيِه ًَ ، اًمتل شم١مدي امم اًمٗمس٤مد ذم اًمٜمٔم٤مم واًمٙمقن ، ٕن يمؾ ُمٜمٝمام شمٙمقن ًمف   (2)اْف

ـُؾُّ ارادة ُمٖم٤ميرة . ويمذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   َٛ ـْ إِفٍَف إًِذا َفَذَه ُف ِم ًَ َٚن َم ـَ ـْ َوَفٍد َوَمٚ  َذ اَّللَُّ ِم َ َمٚ اَتَّ

ْؿ  ُٓ ُو ًْ اَل َب ًَ َؼ َوفَ َِ قنَ  ظذإَِفٍف بََِم َخ ٍُ ًٍْض ُشبَْحَٚن اَّللَِّ َظَمَّ َيِه َب
. ومٛمـ هذه اًم٘مقاٟملم ٟمستٓمٞمع  (3)

وومؼ هذه  قمغمأْن ٟمبٜمل جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م ًمٗم٘مف اعمٕمروم٦م، وان شمٙمقن ُمؼمرة وُمٕمٚمٚم٦م 

 اًمٜمّمقص وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م.

 افرأي ادختٚر: 

إّن ُم٤م اسمدقمف قمٚمامء إصقل ُمـ ىمقاقمد شمقصؾ امم ومٝمؿ اًمٜمص يٛمٙمـ أْن يٙمقن أداة وم٤مقمٚم٦م ذم     

سمٞم٤من اإلًمزاُم٤مت اًمنمقمٞم٦م ذم اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م ، وهب٤م ٟمستٓمٞمع أْن ٟمقضمد أصقٓ ٓؾمتٜمب٤مط وم٘مف 

إٟمسٞم٤مق قمٚمؿ اًمٙمالم  قمغماعمٕمروم٦م ، وُم٤م قمروف اًمبح٨م ُمـ سمٕمض أدوات آؾمتٜمب٤مط ظمػم دًمٞمؾ 

د قمٚمؿ إصقل، ّٕن ضمؾ ُم٤مدة اًمٕم٘مٞمدة هل ٟمّمقص وهذه اًمٜمّمقص شمٜمْمبط حت٧م امم ىمقاقم

                                                           

 .47حلٍمي : امحد حمٛمد :اؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم ُمـ اًمٜمّمقص: ظ: ا (1)

 .22ؾمقرة آٟمبٞم٤مء: (2) 

 .91ؾمقرة اعم١مُمٜمقن :  (3)
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هذه اًم٘مقاٟملم . وم٤من ُم٤م قمروف اًمب٤مطم٨م مل يٙمـ واومٞم٤م ذم مجٞمع اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ، ٕن هذا 

 اًمبح٨م أوٓ شم٠مؾمٞمز ، وصم٤مٟمٞم٤م : ٕٟمف يٛمٙمـ ان يٙمقن ًمقطمده اـمروطم٦م ديمتقراه.

٦م آوم٤مدة ُمـ قمٚمؿ إصقل ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمتٗمسػم وذه٥م امم هذا اًمرأي اعمتٛمثؾ سم٢مُمٙم٤مٟمٞم      

 . (2)، واًمِمٞمخ حمٛمد اًمسٜمد (1)وهمػمه٤م ُمـ اعمٕم٤مرف آؾمالُمٞم٦م اًمسٞمد يمامل احلٞمدري

 ادىِٛ افرابع : تىبَٔٚت ٓشتْبٚط ؾَف ادًرؾٜ:

وىمد وردت ٟمّمقص يمثػمة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أوٓ: مـ أدفٜ افتقحٔد دم افَرآن افُريؿ:       

شمقطمٞمد اهلل قمز وضمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  قمغماعمٙمٚمػ، وُمـ اُمثٚم٦م ُم٤م اؾمتدل سمف  قمغمشمثب٧م اًمتقطمٞمد 

 ُُؿ م َِ ًْ ِمَِْٚت َواَّللَُّ َي ْٗ ِمَِْغ َواْدُ ْٗ ُّ ِْ بَِؽ َوفِ ْٕ ْر فَِذ ٍِ ٌْ َّٓ اَّللَُّ َواْشَت َٓ إَِفَف إِ ُف  َّٕ ْؿ َأ َِ ُُ َؾْٚظ بَ َِّ ََ ْؿ تَ

ؿْ  ـُ َوَمْثَقا
 .  ووضمف آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م ُمـ وضمقه : (3)

إّن ومٕمؾ إُمر اًمذي شَمّمدر أي٦م مل حتتػ سمف ىمرائـ ص٤مرومف ًمف قمـ اعمراد، واٟمف يٗمٞمد  -1    

. وأّن اًمتقطمٞمد ُمدار اًمديـ وىمقاُمف ومال يتّمقر سومف امم  (4)اًمقضمقب يمام شم٘مرر ذم قمٚمؿ إصقل

اًمتقطمٞمد اعم٘مداد اًمسٞمقري سم٘مقًمف : ) واُم٤م اًمدًمٞمؾ  قمغماًمقضمقه آظمرى. وممـ اؾمتدل هبذه أي٦م 

 . (5)وإُمر ًمٚمقضمقب( ؾٚظِؿ إٔف ٓ إفف إٓ اَّلل :اًمسٛمٕمل ، ىمقًمف شمٕم٤ممم

                                                           

  .45ظ: احلٞمدري : يمامل : اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ : (1) 

 .25: 1ظ: سمحر اًمٕمٚمقم: حمٛمد قمكم : شم٘مريرات اًمِمٞمخ حمٛمد اًمسٜمد (2) 

 .15ؾمقرة حمٛمد : (3) 

 .58: 1ظ: اعمٔمٗمر: أصقل اًمٗم٘مف  (4)

 .19اًمسٞمقري: اعم٘مداد: اًمٜم٤مومع يقم احلنم (5) 



 

، وهق ُمـ  (1)إّٓ أّن اعمراد سمف مجٞمع اعمٙمٚمٗملم صحٞمح أّن اهلل قمز وضمؾ ظم٤مـم٥م سمف اًمٜمبل -2    

، يمام  (2)إؾم٤مًمٞم٥م اًمِم٤مئٕم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وّٕن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًمسب٥م 

 ان هذا إُمر هق هم٤مي٦م اًمديـ وُمٓمٚمبف.

 )) أن ـؾ افْٚس أمروا بٖن يَقفقا ٓ إفف إٓ اَّلل إٓ رشقلأٟمف ىم٤مل:  قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم -3    

ؾٖمر بٚفًِؿ ٓ  ؾٚظِؿ إٔف ٓ إفف إٓ اَّلل ؾٕ٘ف رؾع ؿدره ظـ ذفؽ و ؿٔؾ فف:اَّلل 

يٍّمح سم٠من اًمٜم٤مس أُمروا أن ي٘مقًمقا ٓ إًمف إّٓ اهلل ، وأّن هذا إُمر   . وهٜم٤م اإلُم٤مم (3)بٚفَقل((

  وطمداٟمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وأّٟمُف ٓ ذيؽ ًمف ذم اإلهلٞم٦م،  ىمقًمف شمٕم٤ممم: قمغمذقمل . ومم٤م ُاؾمُتِدَل سمف 

ِحُٔؿ  ـُ افرَّ مْحَ َّٓ ُهَق افرَّ َٓ إَِفَف إِ ْؿ إَِفٌف َواِحٌد  ُُ َوإََِلُ
ْؿ . وىمقًمف شمٕم٤ممم :  (4) ُُ ُِ ٚ َبَؼٌ ِمثْ َٕ ََم َأ َّٕ ُؿْؾ إِ

ـْ  َّ ْؿ إَِفٌف َواِحٌد َؾ ُُ ََم إََِلُ َّٕ َبَٚدةِ  ُيقَحك إَِلَّ َأ ًِ ْك بِ َٓ ُيْؼِ ٚ َو اًل َصٚحِلً َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َربِّ ََ َٚن َيْرُجق فِ ـَ

ِف َأَحًدا َربِّ
قنَ . وىمقًمف شمٕم٤ممم : (5) ُّ

ُتْؿ ُمْسِِ ْٕ ْؾ َأ َٓ ْؿ إَِفٌف َواِحٌد َؾ ُُ ََم إََِلُ َّٕ ََم ُيقَحك إَِلَّ َأ َّٕ ُؿْؾ إِ
(6)  ،

ذم ُم٘م٤مم  وم٢مّن فم٤مهر أي٤مت هق طمٍم إًمقهٞم٦م سم٤مهلل قمز وضمؾ وأٟمف ٓ إًمف آ اهلل، وأّن اًمٜمبل 

                                                           

 .174: 9ظ: اًمٓمؼمد: جمٛمع اًمبٞم٤من  (1)

هـ، اعمٓمبٕم٦م: ُم١مؾمس٦م اهل٤مدي، اًمٜم٤مذ: جمٛمع اًمٗمٙمر 1417-3ظ: احلٙمٞمؿ: حمٛمد سم٤مىمر: قمٚمقم اًم٘مرآن، ط (2)

 .42ايران.  -اإلؾمالُمل ىمؿ

هـ، شمح: حمٛمد أسمق 1429 -1اسمـ ايب احلديد: قمز اًمديـ اسمق طم٤مُمد قمبد احلٛمٞمد : ذح هن٩م اًمبالهم٦م،ط (3)

 .424: 24اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، ـمبٕم٦م: اًمدار اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٜمنم. 

 .163ؾمقرة اًمب٘مرة : (4) 

 114ؾمقرة اًمٙمٝمػ : (5) 

 .148ؾمقرة آٟمبٞم٤مء : (6) 
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ّٓ ٓ يؽمشم٥م  جمرد اإلظمب٤مر صمٛمرة ووم٤مئدة ، وم٢مّٟمُف ُيقطمٰك إًمٞمف أن  قمغماًمتبٚمٞمغ، ٓ ذم ُم٘م٤مم اإلظمب٤مر، وإ

 ذًمؽ آظمر أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م. قمغميقطمدوا اهلل . ويدل 

: هٜم٤مك صٗم٤مت شمتٕمٚمؼ سم٤مًمذات آهلٞم٦م ىمد صٍٚت اَّلل ظز وجؾ ظذثٕٚٔٚ : مـ أدفٜ افَرآن        

 اعمٙمٚمػ أْن يٕمٚمٛمٝم٤م ويٕمت٘مد هب٤م، وهل: قمغموردت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ جي٥م 

اهلل شمٕم٤ممم ُمتٙمٚمؿ ٓ سمج٤مرطم٦م، سمٛمٕمٜمك أٟمف اوضمد اًمٙمالم ذم ضمسؿ ُمـ آضمس٤مم إليّم٤مل   -1    

َؿ اَّللُ ُمقَشك َتََُِِٔم  ًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:، سمد (1)همروف إمم اخلٚمؼ َِّ ـَ َو
وومؼ اًمْمقاسمط أّن  قمغمو . (2)

ثِِِْف اًمٙمالم جمٛمؾ يرضمع ومٞمف إمم ٟمص ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٞمبٞمٜمف وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ِّ ـَ َْٔس  َف

ءٌ  َرْ
 ، طمتك ٓ يتّمقر أّن يمالُمف هق يمالم اًمبنم ٟمٗمسف. (3)

َوُهَق  اهلل شمٕم٤ممم ؾمٛمٞمع ٓ سم٠مذن، سمّمػم ٓ سمٕملم، ًمتٜمزهف قمـ اجل٤مرطم٦م، سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -2    

ُٔع اْفَبِهُر  ِّ
افسَّ

ِف ((: وي١ميده ىمقل اإلُم٤مم اًمرو٤م  . (4) َِ َبَكِ َخِ ـَ ُف َبهٌر ٓ  َّٕ . وايْم٤م  (5)))إِ

َْٔس  اًمرضمقع امم يمؼمى هذا اًمب٤مب أّٓ وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم: ءٌ َف ثِِِْف َرْ ِّ ـَ
(6)  . 

جي٥م اإلقمت٘م٤مد سم٠مّن اهلل شمٕم٤ممم ُمدرك، وأّٟمف شمٕم٤ممم يدرك ٓ سمج٤مرطم٦م ، سمؾ سمٛمٕمٜمك أّٟمف يٕمٚمؿ ُم٤م  -3    

َْبَهُٚر َوُهَق  سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1)يدرك سم٤محلقاس ، ٕٟمف ُمٜمزه قمـ اجلسؿ وًمقازُمف ْٕ ُف ا ـُ َٓ ُتْدِر

                                                           

 ايران – ىمؿ، اإلؾمالُمل اًمٜمنم ُم١مؾمس٦م: اًمٜم٤مذ، سمال–اًمٓمقد: حمٛمد سمـ احلسـ: اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمنم، ط (1) 

:96. 

 .164ؾمقرة اًمٜمس٤مء :  (2)

 .11ؾمقرة اًمِمقرى : ُمـ أي٦م (3) 

 .11ؾمقرة اًمِمقرى : ُمـ أي٦م (4) 

 .253اًمتقطمٞمد : اًمّمدوق : (5) 

 11ؾمقرة اًمِمقرى : ُمـ أي٦م (6) 



 

َْبَهَٚر َوُهَق  ْٕ بِرُ ُيْدِرُك ا َِّىُِٔػ اخْلَ اف
اؾمتح٤مًم٦م رؤيتف شمٕم٤ممم، ٕٟمف متدح  قمغموأي٦م  دًمٞمؾ  . (2)

 . (3)سمٜمٗمل اإلدراك قمـ ٟمٗمسف، ويمؾ متدح شمٕمٚمؼ سمٜمٗمل وم٢مصمب٤مشمف ٓ يٙمقن إّٓ ٟم٘مّم٤م

َٚػ :إٟمف ُمتٕم٤مل قمـ آؿمب٤مه وإٟمداد أي ُمتٜمزه يمام ىم٤مل -4     ًَ ؼِّ َت َْرَض بِٚحْلَ ْٕ ََمَواِت َوا ََِؼ افسَّ َخ

قنَ  ـُ َظَمَّ ُيْؼِ
 شمٜمزهيف قمـ اًمنميم٤مء اًمذيـ يدقمقهنؿ . قمغم، ضم٤مء ذم اعمٞمزان: إّن أي٦م شمدل  (4)

 . (5)وطمداٟمٞمتف شمٕم٤ممم ذم إًمقهٞم٦م و اًمرسمقسمٞم٦م ُمـ ضمٝمتل اخلٚمؼ و اًمتدسمػم مجٞمٕم٤م قمغماطمتج٤مج 

ُ اعمٙمٚمػ أْن يٕمت٘مد سم٠من اهلل شمٕم٤ممم قم٤مملٌ: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: قمغموجي٥م  -5    َٚدةِ َظَِٚل َٓ ِٛ َوافنَّ ْٔ ٌَ اْف

ٚلِ  ًَ بُِر اْدُتَ َُ اْف
ًمٕم٤ممل اًمٖمٞم٥م   ٗمل ُمٕم٤م ي آظمب٤مر يٜم٘مؾ شمٗمسػما قمـ أسمك ضمٕمٗمر اًمب٤مىمروم . (6)

 . (7)))افٌٔٛ مٚ َل يُـ وافنٓٚدة مٚ ـٚن((واًمِمٝم٤مدة إذ ي٘مقل : 

ٍء  ظذإِنَّ اَّللََّ اعمٙمٚمػ إقمت٘م٤مده اًم٘مدرة هلل شمٕم٤ممم سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: قمغمومم٤م جي٥م  -6     ؾِّ َرْ ـُ

َؿِديرٌ 
، وهمػمه٤م ُمـ آي٤مت يمثػمة ضم٤مءت سم٤معمٕمٜمك واًمٚمٗمظ ٟمٗمسف ، إذ دم٤موزت اخلٛمسلم آي٦م، وإْن  (8)

أٟمف ٓ يٛمتٜمع قمٜمف رء، وأّن يمٚمٛم٦م رء ٟمٙمرة وأهن٤م شمٗمٞمد  قمغمإظمتٚمػ ُمتٕمٚمؼ اًم٘مدرة إّٓ أهن٤م شمدل 

                                                                                                                                                    

هـ، شمح: إسمراهٞمؿ هب٤مدري، ـمبع وٟمنم: 1411-1اسمـ اًمؼماج: قمبد اًمٕمزيز اًم٘م٤ميض: ضمقاهر اًمٗم٘مف، طظ: (1) 

 .245. ايران –ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ 

 .143ؾمقرة آٟمٕم٤مم : (2) 

 .42ظ: اًمٓمقد : آىمتّم٤مد اهل٤مدي امم ـمريؼ اًمرؿم٤مد: (3) 

 .3ؾمقرة اًمٜمحؾ :  (4)

 .214: ٤12مـمب٤مئل: اعمٞمزان ظ: اًمٓمب (5)

 .9ؾمقرة اًمرقمد:  (6)

 146اًمّمدوق : ُمٕم٤م ي آظمب٤مر :  (7)

 .24ؾمقرة اًمب٘مرة : ُمـ أي٦م (8)
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،  (1)ُمب٤مًمٖم٦م ذم صٗم٦م اًم٘م٤مدر، واٟمف ىم٤مدر ًمذاشمفاًمٕمٛمقم، ومٙمؾ رء ظم٤موع ًم٘مقشمف، يمام أن ًمٗمظ اًم٘مدير 

، واخل٤مًم٘مٞم٦م وهمػمه٤م اًمتل جي٥م  وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمتل سمٞمٜم٧م صٗم٦م احلٞم٤مة، واًمنُمدي٦م واًمرازىمٞم٦م

 اعمٙمٚمػ إقمت٘م٤مده٤م ، ًمٙمـ ٓ يسع اًمبح٨م ذيمره٤م مجٞمٕم٤م. قمغم

ًم٘مد شمٜمققم٧م أدًم٦م اصمب٤مت اهلل قمز وضمؾ  ثٚفثٚ: أدفٜ إثبٚت وجقد اَّلل ظز وجؾ دم افَرآن افُريؿ:     

ّٕن اعمستقي٤مت اعمٕمرومٞم٦م ًمدى اًمٜم٤مس شمتٗم٤موت يمام أّن اعمرطمٚم٦م شمتٗم٤موت، وشم٘مدم ذيمره ذم اًمٗمّمؾ 

 آول، وهٜم٤م ٟمذيمر أدًم٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إلصمب٤مت وضمقد اهلل قمز وضمؾ وهل يم٤مٓيت:

إًمٞمف ذم ىمقًمف  وضمقده، يمام أؿم٤مر قمغماإلؾمتدٓل سمآصم٤مره اعمحقضم٦م إمم اًمسب٥م  -1     

ِػ بَِربَِّؽ :شمٕم٤ممم ُْ ْ َي ؼُّ َأَوََل ُف احْلَ َّٕ ْؿ َأ َ ََلُ ْؿ َحتَّك َيَتبَغَّ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ََؾِٚق َودِم َأ ْٔ ُف َظَذ  َشُِْرُّيِْؿ َآَيٚتَِْٚ دِم ا َّٕ َأ

ٌٔد  ِٓ ٍء َص ؾِّ َرْ ـُ
وم٢مٟمف اؾمتدل سم٤مٕومقل اًمذي هق اًمٖمٞمب٦م  ، وهق ـمريؼ إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ  (2)

عمـ  . وذم اخلؼم ذم اًمٜمبل (3)اعمستٚمزُم٦م ًمٚمحريم٦م اعمستٚمزُم٦م ًمٚمحدوث اعمستٚمزم ًمٚمّم٤مٟمع شمٕم٤ممم

ُوِل ؾمٛمع ىمقًمف شمٕم٤ممم: ِٕ ََيٍٚت  َٔ ِٚر  َٓ ِْٔؾ َوافَّْ َِّ َْرِض َواْختاَِلِف اف ْٕ ََمَواِت َوا ِِْؼ افسَّ إِنَّ دِم َخ

َْفَبِٚب  ْٕ ا
. وم٘مد (5)))ويؾ دـ ٓـٓٚ بغ ؾُٔف، وَل يتٖمؾ مٚ ؾٔٓٚ((: ،  ومل يتدسمره٤م، إذ ىم٤مل  (4)

شم٘مدير قمدم شمدسمره٤م، أي: قمدم آؾمتدٓل سمام شمْمٛمٜمتف أي٦م قمـ ذيمر إضمرام  قمغمرشم٥َّم اًمذم 

وضمقد ص٤مٟمٕمٝم٤م،  قمغماًمساموي٦م وإروٞم٦م سمام ومٞمٝم٤م ُمـ آصم٤مر اًمّمٜمع واًم٘مدرة واًمٕمٚمؿ سمذًمؽ اًمداًم٦م 

                                                           

 .51: 14.و 186: 6ظ: اًمٓمؼمد: جمٛمع اًمبٞم٤من  (1)

 .53ؾمقرة ومّمٚم٧م :  (2)

 .27اًمسٞمقري: اعم٘مداد : اًمٜم٤مومع يقم احلنم:ظ:  (3)

 .194ؾمقرة آل قمٛمران :  (4)

 .474: 2اًمٓمؼمد: جمٛمع اًمبٞم٤من :  (5)



 

 قمغموآظمر أي٦م يريمز  .(1)وقمٚمٛمف ، ومٞمٙمقن اًمٜمٔمر وآؾمتدٓل واضمب٤م وهق اعمٓمٚمقبوىمدرشمف 

اًمٜمٔمر ذم اًمقضمقد ٟمٗمسف ، واًمتٛمٞمٞمز سملم اًمقاضم٥م واعمٛمٙمـ طمتك يِمٝمد اًم٘مسٛم٦م سمقضمقد واضم٥م 

، وم٢مّٟمُف طم٤مرض ذم يمؾ اعمٛمٙمٜم٤مت  (2)صدر قمٜمف مجٞمع ُم٤م قمداه ُمـ اعمٛمٙمٜم٤مت وإًمٞمف اإلؿم٤مرة ذم اًمتٜمزيؾ

أهنؿ ٓ يٜمتٗمٕمقن  قمغماًمذي يٗمٞمده اًمسٞم٤مق أن ذم أي٦م شمٜمبٞمٝم٤م  ص٤مطم٥م اعمٞمزان:دوٟمف ، يذيمر 

يمؾ رء ، وهق أىمقى سمراهلم اًمتقطمٞمد و  قمغموطمداٟمٞمتف شمٕم٤ممم سمٙمقٟمف ؿمٝمٞمدا  قمغمسم٤مإلطمتج٤مج 

أووحٝم٤م عمـ شمٕم٘مؾ ٕهنؿ ذم ُمري٦م و ؿمؽ ُمـ ًم٘م٤مء رهبؿ ، وهق يمقٟمف شمٕم٤ممم همػم حمجقب سمّمٗم٤مشمف 

 . (3)وأومٕم٤مًمف قمـ رء ُمـ ظمٚم٘مف

َٚر آَيَتْغِ وضمقد اهلل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  قمغمومم٤م اؾمتدل سمف  -3     َْٔؾ وافَّْٓ َِّ َْٚ اف ِْ ًَ وَج
، ٕن (4)

شمٜم٤مؾم٘مٝمام وشمٕم٤مىمبٝمام ووم٘م٤م ًم٘مقاٟملم صم٤مسمت٦م، وٟمٔم٤مم دائؿ، ُمـ أًمقف اًمسٜملم ٓ خيتٚمػ ؾمٜم٦م قمـ ؾمٜم٦م ، 

. وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت (5)وضمقد ُمدسمر طمٙمٞمؿ ، وُمٝمٜمدس قمٚمٞمؿ قمغميمؾ ذًمؽ وُم٤م إًمٞمف دًمٞمؾ ىم٤مـمع 

 وضمقد ظم٤مًمؼ وُمدسمر ًمٚمٙمقن . قمغماًمتل شمدل 

اًمٕمدل ذم اًمٚمٖم٦م هق آؾمت٘م٤مُم٦م وآٟمّم٤مف افًدل آَلل: و ظذرابًٚ: مـ أدفٜ افَرآن افُريؿ      

، وذم اإلصٓمالح ُمٕمٜم٤مه قمدم ومٕمؾ اًم٘مبٞمح ، وقمدم اإلظمالل سم٤مًمقاضم٥م ، وقمدم  (6)واًمتقؾمط

                                                           

 .19ظ: اًمسٞمقري: اعم٘مداد : اًمٜم٤مومع يقم احلنم:(1) 

 .27ظ: اعمّمدر ٟمٗمسف :(2) 

 .445: 17اعمٞمزان ظ: اًمٓمب٤مـمب٤مئل: (3) 

 .12ؾمقرة آهاء: ُمـ أي٦م (4) 

 –م، ـمبع وٟمنم: دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت 1978 -2ُمٖمٜمٞم٦م: حمٛمد ضمقاد: اًمتٗمسػم اًمٙم٤مؿمػ، طظ:  (5)

 .26: 5ًمبٜم٤من

 .471: 15ظ: اًمزسمٞمدي : شم٤مج اًمٕمروس  (6)
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اهلل شمٕم٤ممم قم٤مدل ويستحٞمؾ أن ئمٚمؿ أطمدًا، ّٕن اًمٕمدل ُمـ  . وم٢منّ (1)اًمتٙمٚمٞمػ سمام ٓ ُمّمٚمح٦م ومٞمف

صٗم٤مت اخلػم، واًمٔمٚمؿ ُمـ صٗم٤مت اًمنم، وٓ يٚمتجئ إمم اًمٔمٚمؿ إّٓ اًمنمير واًمْمٕمٞمػ اًمذي 

يٕمجز قمـ حت٘مٞمؼ هدومف سم٤مًمٕمدل، سمٞمٜمام اإلًمف ُمّمدر اخلػم وُم٤مٟمح اًمقضمقد ًمألؿمٞم٤مء واعمخٚمقىم٤مت 

ـٍ قمٜمٝم٤م، ومال حيت٤مج إمم اًمٔمٚمؿ َِْؽ  ٞمؾ اًمٕمدل ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:. ودًم (2)وُمستٖم تِ

ؼِّ  َْٔؽ بِٚحْلَ َِ ُِقَهٚ َظ تْ َٕ ٚدَِغَ  َآَيُٚت اَّللَِّ  ًَ ِْ ًَم فِ ِْ َوَمٚ اَّللَُّ ُيِريُد ُط
ُتُؿ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:   (3) ْٕ ُس َأ َٚ افَّْٚ َيٚ َأُّيُّ

ُٔد  ِّ ِْلُّ احْلَ ٌَ َراُء إَِػ اَّللِ َواَّللُ ُهَق اْف ََ ٍُ اْف
ٍة َوإِْن َتُؽ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (4) َٚل َذرَّ ََ إِنَّ اَّللَ ٓ َييُِِْؿ ِمثْ

ُف َأْجرًا َظئَِمً  ْٕ ـْ َفُد ِت ِم ْٗ ٚ َوُي َٓ ٍْ ًٜ ُيَوِٚظ َحَسَْ
(5). 

 إّن ًمٚمٜمبقة طم٘مقىم٤م وشمٙم٤مًمٞمػ يمثػمة ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م : خٚمسٚ: مـ أدفٜ افْبقة دم افَرآن افُريؿ:      

ُم٘مروٟم٦م سمٓم٤مقم٦م  وضمف احلتؿ وآًمزام، وأّن ـم٤مقم٦م اًمٜمبل قمغمجي٥م إـم٤مقم٦م اًمٜمبل -1     

ْد أضَٚع اَّللَ:اهلل قمز وضمؾ سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ََ ـْ ُيىِِع افَرُشقَل َؾ َم
ْٚ وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (6) ِْ َومٚ أْرَش

                                                           

ًمبٜم٤من:  -هـ، ـمبٕم٦م: دار اًمتٕم٤مرف، سمػموت1448 -1ظ: اًمٗمْمكم: قمبد اهل٤مدي: ظمالص٦م قمٚمؿ اًمٙمالم،ط (1)

141. 

 .4ذم قمنمة دروس. يمت٤مب اًمٙمؽمو ي : اعمٙمتب٦م اًمِم٤مُمٚم٦م آصدار اًمث٤م ي: ظ: احلٙمٞمؿ : ري٤مض: اًمٕم٘مٞمدة  (2)

 .148ؾمقرة آل قمٛمران :  (3)

 .15ؾمقرة وم٤مـمر: (4)

 .44ؾمقرة اًمٜمس٤مء: (5)

 .84ؾمقرة اًمٜمس٤مء : ُمـ أي٦م  (6)



 

ـْ َرُشقٍل إّٓ فُِٔىَٚع بِِ٘ذِن اَّللِ  ِم
هلّل ُم٤م يم٤مَن اًمٜمبل (9) ِٓ ذُن ا ِٓ طم٤ميماًم وٓ ، ومٚمق مل يٙمـ ا

 . (2)ُُمٓم٤مقم٤مً 

َمٚ  :، سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم (3)ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾجي٥م اإلقمت٘م٤مد سم٤مّن اًمٜمّبل حمٛمد   -2      

َٚن  ـَ َِّٔغ َو ـْ َرُشقَل اَّللَِّ َوَخَٚتَؿ افَّْبِ
ْؿ َوَفُِ ُُ ـْ ِرَجٚفِ ٌد َأَبٚ َأَحٍد ِم َّّ َٚن حُمَ ٍء َظًَِِٔم ـَ ؾِّ َرْ ُُ اَّللَُّ بِ

(4). 

ُشقُل بََِم جي٥م اإليامن سمٛمبدأ اًمٜمبقة وأهّن٤م ؾمٜم٦ّم اهلل ذم اخلٚمؼ سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -3       ـَ افرَّ َآَم

ُق بَ  رِّ ٍَ ُٕ  َٓ ُتبِِف َوُرُشِِِف  ـُ تِِف َو َُ ـَ بَِّٚللَِّ َوَماَلئِ ؾٌّ َآَم ـُ ِمُْقَن  ْٗ ِف َواْدُ ـْ َربِّ ِْٔف ِم ِزَل إَِف ْٕ ـْ ُرُشِِِف ُأ ْغَ َأَحٍد ِم

َْٚ َوإَِفَْٔؽ ادَِْهرُ وَ  ََٕؽ َربَّ َرا ٍْ َْٚ ُؽ ًْ َْٚ َوَأَض ًْ
ِّ َؿُٚفقا َش

(5). 

وأّٟمف ٓ يٜمٓمؼ قمـ اهلقى، واٟمف ٓ جيقز قمٚمٞمف اًمسٝمق  جي٥م اإلقمت٘م٤مد سمٕمّمٛمتف -4     

َقى:واًمٜمسٞم٤من ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ـِ اَْلَ َّٓ َوْحٌل ُيقَحكَوَمٚ َيْْىُِؼ َظ إِْن ُهَق إِ
(6). 

ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  جي٥م اإلقمت٘م٤مد سمام ضم٤مء سمف اًمٜمبل -5       ُؿ افرَّ ـُ َوَمٚ َآَتٚ

قا ُٓ َت ْٕ ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ ََنَٚ
، وم٢مّن ُمٓمٚمؼ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمبل  (1). وأّن )ُم٤م( ُمـ اعمبٝمامت وأهّن٤م شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم(7)

 شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمبقة.جي٥م اإلًمتزام سمف. وهٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اإلًمزاُم٤مت اًمتل 

                                                           

 .64ؾمقرة اًمٜمس٤مء : ُمـ أي٦م  (1)

هـ، اعمٓمبٕم٦م : 1419 -1(، طظ: اًمسبح٤م ي: ضمٕمٗمر: اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م قمغم وقء ُمدرؾم٦م أهؾ اًمبٞم٧م )  (2)

 .57ايران:  -(، ىمؿ اقمتامد، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )

 .97اًمٓمقد : اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمنم :  (3)

 .44ؾمقرة آطمزاب :  (4)

 .285ؾمقرة اًمب٘مرة: (5) 

 .4-3ؾمقرة اًمٜمجؿ: (6) 

 .7حلنم: ُمـ أي٦م ؾمقرة ا(7) 
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إِنَّ  : سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: (2)ُمـ آذاه ومٝمق يم٤مومر عم٤م شمققمده سم٤مًمٕمذابو حيرم إيذاء اًمٜمبل -6     

 ًْٚٔ ِٓ ْؿ َظَذاًبٚ ُم َِخَرِة َوَأَظدَّ ََلُ ْٔ َٔٚ َوا ْٕ ُؿ اَّللَُّ دِم افدُّ ُٓ َْ ًَ ُذوَن اَّللََّ َوَرُشقَفُف َف ْٗ ـَ ُي افَِّذي
(3). 

اًمّمالة قمٚمٞمف إذا ُذيمر اؾمٛمف اًمنميػ، ومال يٜمبٖمل اؾمتّمٖم٤مر ىمدره، وٟمسٞم٤من ُم٘م٤مُمف وُمٜمزًمتف  -7     

ُِّقَن َظَذ افَّْبِّل : سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (4)قمٜمد اهلل ؾمبح٤مٟمف وُمالئٙم٦م اًمساموات َتُف ُيَه َُ إنَّ اَّللَّ َوَمالئِ

ِٔف  َِ ِّقا َظ ـَ َءاَمُْقا َص ٚ افَِّذي َ قا َتْسَِِٔمً َيٚ َأُّيُّ ُّ ِِّ َوَش
 قمغموأّٟمف ىمد ورد سحي٤ًم ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمّمالة  .(5)

))ـٔػ ومٚمام ٟمزًم٧م ىم٤مًمقا:  .ذم رواي٤مت ٓ حتَم ُمـ ـمرق اًمٕم٤مُّم٦م وأهؾ اًمبٞم٧ماًمٜمّبل

ٕهذ ظِٔؽ يٚ ٕبل اَّلل ؿٚل: ؿقفقا افِٓؿ صؾ ظذ حمّد وظذ آل حمّد ـَم صِٔٝ ظذ إبراهٔؿ 

جمٔد وبٚرك ظذ حمّد وظذ آل حمّد ـَم بٚرـٝ ظذ إبراهٔؿ وظذ وظذ آل إبراهٔؿ إؽ محٔد 

 . (6)آل إبراهٔؿ إؽ محٔد جمٔد((

ُِقا ُدظَٚء  يمدقم٤مء اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: قمدم دقم٤مئف  -8       ًَ ٓ جَتْ

ًْوًٚ  ْؿ َب ُُ ِو ًْ ُدظِٚء َب ـَ ْؿ  ُُ َْْٔ ُشقِل َب افرَّ
))يَقل ٓ تَقفقا يٚ ىم٤مل:  ومٕمـ اإلُم٤مم اًمب٤مىمر  .(7)

 .(9)حمّد وٓ يٚ أبٚ افَٚشؿ فُـ ؿقفقا يٚ ٕبل اَّلل و يٚ رشقل اَّلل((

                                                                                                                                                    

 .185: 3اًمرازي : اًمتٗمسػم اًمٙمبػم(1) 

 184: 8ظ: اًمٓمؼمد: جمٛمع اًمبٞم٤من (2) 

 .57ؾمقرة آطمزاب : (3) 

: 13. ايران –هـ ، ُمٓمبٕم٦م: ىمؿ 1434 -1اًمِمػمازي: ٟم٤مس ُمٙم٤مرم : آُمثؾ ذم شمٗمسػم يمت٤مب اهلل اعمٜمزل ،ط (4)

341. 

 .56ؾمقرة آطمزاب :  (5)

 244: 4اسمـ طمٜمبؾ : امحد: اعمسٜمد (6)

 .63ؾمقرة اًمٜمقر: ُمـ أي٦م  (7)



 

وقمدم اجلٝمر ًمف سم٤مًم٘مقل وُمٜم٤مداشمف ُمـ وراء احلجرات ـ قمدم رومع اًمّمقت ومقق صقشمف 9     

ْؿ َؾقَق سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُُ قا َأْصقاَت ًُ ـَ َءاَمُْقا ٓ َتْرَؾ ُروا فَُف َيٚ َأُّّيٚ افَِّذي َٓ َصقِت افَّْبّل وٓ جَتْ

ُرون ًُ تُْؿ ٓ َتْن ْٕ ْؿ َوَأ ُُ بََط َأظَمفُ ًٍْض أْن ََتْ ْؿ فِبَ ُُ ِو ًْ ِر َب ْٓ َج ـَ قِل  ََ قَن بٚف ٌُوُّ ـَ َي إِنَّ افَِّذي

رة  ٍِ ٌُ ْؿ َم َْقى ََلُ ْؿ فَِِت ُِقَِّبُ ـَ اَّللِّ ُؿ ـَ امتََح ْؿ ِظَْد َرُشقِل اَّللِّ ُأوفئَِؽ افَِّذي  َوَأْجر َظئِؿ َأصقاََتُ

ُِقن َِ
ًْ َثُرُهْؿ ٓ َي ـْ ـْ َوراِء احُلُجرات َأ ََٕؽ ِم ـَ ُيُْٚدو إِنَّ افَِّذي

. ضم٤مء ذم جمٛمع اًمبٞم٤من : ٕن ذم (2)

رومع اًمّمقت أطمد اًمِمٞمئلم إُم٤م ٟمقع اؾمتخٗم٤مف سمف ومٝمق اًمٙمٗمر، أو ؾمقء إدب ومٝمق ظمالف 

 .(3)اًمتٕمٔمٞمؿ اعم٠مُمقر سمف

ـَ َءاَمُْقا ٓ ُتَّدُمقاذم أُمر ىم٤مل شمٕم٤ممم: ـ قمدم اًمت٘مّدم قمٚمٞمف 14      ٚ افَِّذي َبَغ َيَدي اَّللّ  َيٚ أُّيُّ

ٌٔع َظِٔؿ ِّ قا اَّللَّ إنَّ اَّللَّ َش َُ وَرُشقَفف واتَّ
ضم٤مء ذم اعمٞمزان : أي ٓ حتٙمٛمقا إٓ سمحٙمؿ اهلل و  .(4)

 .(5)رؾمقًمف و ًمتٙمـ قمٚمٞمٙمؿ ؾمٛم٦م آشمب٤مع و آىمتٗم٤مء

 

ْؿ َأْن ُتَقُذوا َرُشقَل اَّللِّ ُمـ سمٕمده سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: قمدم ٟمٙم٤مح زوضم٤مشمف  -11      ُُ َمٚ ـَٚن َف

ْؿ ـَٚن ِظَْْد اَّللِّ َظئَمً  ُُ ِدِه َأَبدًا إِنَّ َذفِ ًْ ـْ َب وٓ َأْن َتُُْْحقا َأزواَجُف ِم
(6). 

                                                                                                                                                    

 .27: 17اعمجٚمز: سمح٤مر آٟمقار (1)

 .4-2ؾمقرة احلجرات :  (2)

 .217: 9ظ: اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمبٞم٤من  (3)

 .1ؾمقرة احلجرات:(4) 

 .346: 18ظ: اًمٓمب٤مـمب٤مئل: اعمٞمزان  (5)

 .53ؾمقرة آطمزاب : ُمـ أي٦م  (6)
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، سمدًمٞمؾ ىمقًمف (1)ٓ جيقز اإلٟمٍماف واخلروج ُمـ جمٚمس اعمِم٤مورة إّٓ سم٢مذٟمف -12   

ْ َيْذَهُبقا َحتّك :شمٕم٤ممم ُف ظذ َأمٍر جِٚمٍع ََل ًَ ُٕقا َم ـَ َءاَمُْقا بَِّٚللِّ َوَرُشقفِِف وإذا ـٚ ََّٕم ادُِٗمُْقَن افَِّذي إِ

ُٕقه ِْٖذ َيْسَت
(2). 

 شٚدشٚ: مـ أدفٜ اإلمٚمٜ دم افَرآن افُريؿ :

ََِِمٍت اإلقمت٘م٤مد سمٛمبدأ اإلُم٤مُم٦م، واؾمتدل قمٚمٞمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  -1     َُ ُف بِ َوإِِذ اْبَتَذ إِْبَراِهَٔؿ َربُّ

ِدي افيَّٚدِِغَ  ْٓ َٓ َيَُْٚل َظ تِل َؿَٚل  يَّ ـْ ُذرِّ ِس إَِمًٚمٚ َؿَٚل َوِم َُِؽ فَِِّْٚ َـّ َؿَٚل إيِنِّ َجِٚظ ُٓ َّ َٖمَت َؾ
. إذ إّن هذا (3)

سمٕمد اًمٜمبقة ، وم٤مىمت٣م اعمٖم٤ميرة هل٤م، سمؾ اومْمٚمٞمتٝم٤م، وأّٟمف ٟم٤مًمف سمٕمد اظمتب٤مره  اًمٕمٝمد ضمٕمؾ إلسمراهٞمؿ 

ْؿ أصؾ اإلُم٤مُم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم: قمغم، ومم٤م اؾمتدل سمف  (4)وٟمبقشمف ُٓ َِّ ًَ بِِف َف َِ ًٜ دِم َظ َٔ
ًٜ َبٚؿِ َّ

ِِ ـَ  ٚ َٓ َِ ًَ َوَج

ًُقنَ   َيْرِج
: اًمٙمٚمٛم٦م اًمب٤مىمٞم٦م ذم قم٘مبف هل  ، وم٘مد ضم٤مء ذم جمٛمع اًمبٞم٤من: قمـ أيب قمبد اهلل (5)

 . (6)اإلُم٤مُم٦م إمم يقم اًمديـ

                                                           

 .166: 15ظ: اًمٓمب٤مـمب٤مئل: اعمٞمزان  (1)

 .62ؾمقرة اًمٜمقر: ُمـ أي٦م  (2)

 .124ؾمقرة اًمب٘مرة :  (3)

هـ، ـمبٕم٦م: دار وُمٙمتب٦م اًمبّم٤مئر، سمػموت 1431 -1ظ: احلسٞمٜمل: طمسلم قمكم: اإلُم٤مُم٦م ذم ومٙمر اًمٕمالُم٦م، ط (4)

 .94.ًمبٜم٤من –

 .28ؾمقرة  اًمزظمرف :  (5)

 .76: 9اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمبٞم٤من  (6)



 

ِٝ :واؾمتدل قمٚمٞمٝم٤م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  افًهّٜ : -2     
ْجَس َأْهَؾ اْفَبْٔ ُؿ افرِّ ُُ َٛ َظْْ ََم ُيِريُد اَّللَُّ فُِْٔذِه َّٕ إِ

ًرا ِٓ ْؿ َتْى ـُ َر ِّٓ َوُيَى
. وإّن اًمٕمّمٛم٦م اؾمتٗمٞمدت ُمـ اعمالزُم٦م ذم أي٦م ، وإْن ذه٥م سمٕمْمٝمؿ امم (1)

 .(2)، طمتك ُمع قمدم اإلقمت٘م٤مد سمٕمّمٛمتٝمؿوضمقب اإلٟم٘مٞم٤مد هلؿ 

ـ َُّيِْدي ، سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:(3)وضمقب اإلقمت٘م٤مد سمٙمقن اإلُم٤مم أقمٚمؿ ُمـ آطم٤مد إُم٦م -3      َّ أَؾ

ـ َّٓ  ؼِّ َأَحؼُّ َأن ُيتََّبَع َأمَّ قنَ إَِػ احْلَ ُّ ُُ َْٔػ ََتْ ـَ ْؿ  ُُ َي إَِّٓ َأن ُُّيَْدى َؾََم فَ َُّيِدِّ
(4). 

سم٘مقًمف  سمٕمد ـم٤مقم٦م إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾ  وضمقب إـم٤مقم٦م اإلُم٤مم  قمغمواؾمتدل  -4       

ْؿ َؾِ٘ن :شمٕم٤ممم ُُ ُشقَل َوُأْوِل إَْمِر ِمْ قْا افرَّ ًُ ًُقْا اَّللََّ َوَأضِٔ ـَ آَمُْقْا َأضِٔ ٚ افَِّذي َ ٍء َيٚ َأُّيُّ َتََْٚزْظُتْؿ دِم َرْ

ِْٖويالً  ـُ َت َْٔقِم أِخِر َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْحَس ِمُْقَن بَِّٚللَِّ َواْف ْٗ ْتُْؿ ُت ـُ ُشقِل إِن  وُه إَِػ اَّللَِّ َوافرَّ َؾُردُّ
(5).  

إّن اًمٜمص اًم٘مرآ ي اًمٙمريؿ واوح وسيح، ومٝمق جيٕمؾ ـم٤مقم٦م اهلل أصال، : وجف آشتدٓل          

أصال  يمذًمؽ، وجيٕمؾ ـم٤مقم٦م أوزم إُمر، شمبٕم٤م ًمٓم٤مقم٦م اهلل وـم٤مقم٦م رؾمقًمف، وـم٤مقم٦م رؾمقًمف 

 .(6)وأن ـم٤مقم٦م أوزم إُمر، ُمستٛمدة ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل وـم٤مقم٦م رؾمقًمف

                                                           

 .33ؾمقرة آطمزاب : ُمـ أي٦م  (1)

 .44ظ: اًمِمٝمٞمد اًمث٤م ي : اعم٘م٤مصد اًمٕمٚمٞم٦م:  (2)

هـ، شمح: اًمسٞمد حمٛمد ص٤مدق سمحر 1385 -1ظ: اًمّمدوق : حمٛمد سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل: قمٚمؾ اًمنمائع،  ط (3)

 اًمٕمراق . -اًمٕمٚمقم، ـمبع وٟمنم: اعمٙمتب٦م احلٞمدري٦م، اًمٜمجػ إذف

 .35ؾمقرة يقٟمس : ُمـ أي٦م (4) 

 .59اًمٜمس٤مء:  ؾمقرة(5) 

هـ،اعمٓمبٕم٦م: هنْم٧م، اًمٜم٤مذ: ُمريمز اًمٖمدير 1415 -2ظ: ُمٝمران: حمٛمد سمٞمقُمل: اإلُم٤مُم٦م وأهؾ اًمبٞم٧م، ط (6)

 .119: 1ايران. -ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م. ىمؿ
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َٓ َأْش وجي٥م ان يٕمت٘مد طمبٝمؿ سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -5        َة دِم ُؿْؾ  َّٓ اْدََقدَّ ِْٔف َأْجًرا إِ َِ ْؿ َظ ُُ َُٖف

ْرَبك َُ اْف
أٟمف ظمٓم٥م اًمٜم٤مس وم٘م٤مل ذم  إذ ُروَي ذم اًمّمحٞمح قمـ اإلُم٤مم احلسـ سمـ قمكم  ،(9)

ؿؾ ٓ أشٖفُؿ  )) إٕٚ مـ أهؾ افبٔٝ افذيـ اؾسض اَّلل مقدَتؿ ظذ ـؾ مسِؿ ؾَٚل :ظمٓمبتف : 

ؾٚؿساف احلسْٜ مقدتْٚ  ظِٔف أجرا إٓ ادقدة دم افَربك و مـ يَسف حسْٜ ٕزد فف ؾٔٓٚ حسْٚ 

 .(2)أهؾ افبٔٝ((

وُمٕمٜمك اعمٕم٤مد هق اًمقضمقد اًمث٤م ي ًمألضمس٤مم وإقم٤مدهت٤م شٚبًٚ: مـ أدفٜ ادًٚد دم افَرآن افُريؿ :      

سمٕمد ُمقهت٤م وشمٗمرىمٝم٤م، أي أن اهلل شمٕم٤ممم ؾمقف يٕمٞمد إطمٞم٤مء اًمٜم٤مس سمٕمد ُمقهتؿ ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، ويتؿ 

اعمٙمٚمػ ذم هذا إصؾ  قمغمومم٤م جي٥م  .(3)أقمامهلؿ ومٞمٝم٤م، ويٜم٤مل يمؾ ؿمخص ضمزاءه قمغمطمس٤مهبؿ 

 أُمقر:

ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمقًمف  اعمٕم٤مد قمغمجي٥م اإليامن واإلقمت٘م٤مد هبذا إصؾ، ومم٤م اؾمتدًمقا سمف  -1     

ِّ  شمٕم٤ممم: َِخِر َوَظ ْٔ َْٔقِم ا ـَ بَِّٚللَِّ َواْف ـْ َآَم ٚبُِئقَن َوافََّْهَٚرى َم ـَ َهُٚدوا َوافهَّ ـَ َآَمُْقا َوافَِّذي َؾ إِنَّ افَِّذي

 ِٓ ْٔ َِ ٚ َؾاَل َخْقٌف َظ ُٕقنَ َصٚحِلً َٓ ُهْؿ ََيَْز ْؿ َو
ـْ ُي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ُم٠مُمقن ُمـ ومزع (4) . وم٢مّن َُم

 اًمٞمقم إيمؼم.

                                                           

 .23ؾمقرة اًمِمقرى: ُمـ أي٦م  (1)

 هـ، شمح: جلٜم٦م ُمـ أؾم٤مشمذة اًمٜمجػ إذف ـمبع1376-1اسمـ ؿمٝمر آؿمقب: ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م. ط (2)

 .174: 3اًمٕمراق. -وٟمنم: اعمٓمبٕم٦م احلٞمدري٦م، اًمٜمجػ إذف

 .28.، واحلٙمٞمؿ: ري٤مض: اًمٕم٘مٞمدة ذم قمنمة دروس 119ظ: اًمسٞمقري: اعم٘مداد: اًمٜم٤مومع يقم احلنم: (3)

 .69ؾمقرة اعم٤مئدة:  (4)



 

ََمَواِت إّن اًمٞمقم أظمر طمؼ وواىمع سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: -2      ـْ دِم افسَّ َؼ َم ًِ قِر َؾَه َخ دِم افهُّ ٍِ ُٕ َو

َخ  ٍِ ُٕ ـْ َصَٚء اَّللُ ُثؿَّ  َّٓ َم َْرِض إِ ْٕ ـْ دِم ا ؾِِٔف ُأْخَرى َؾَِ٘ذا ُهْؿ ؿٌَِٔٚم َيْْيُُرونَ  َوَم
ََم . وىمقًمف شمٕم٤ممم:(1) ـَ

قُدوَن  ًُ ْؿ َت ـُ َبَدَأ
َُِؼ :، وىمقًمف شمٕم٤ممم(2) ِٚدٍر ظذ َأْن خَيْ ََ َْرَض بِ ْٕ ََمَواِت َوا ََِؼ افسَّ َْٔس افَِّذي َخ َوَف

ِِٔؿُ  ًَ ُق اْف الَّ ْؿ َبَذ َوُهَق اخْلَ ُٓ َِ ِمْث
لِّ  :. وىمقًمف شمٕم٤ممم(3) ـَ احْلَ َٝ ِم ِّٔ ِرُج اْدَ ِٝ َوخُيْ

ِّٔ ـَ اْدَ لَّ ِم خُيِْرُج احْلَ

َرُجقنَ  َذفَِؽ َُتْ ـَ ٚ َو َد َمْقَِتَ ًْ َْرَض َب ْٕ ِٔل ا ُف ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: (6)َوَُيْ ََ ِْ َِٕزَ َخ َب َفَْٚ َمثاَلً َو َورَضَ

ًَِيَٚم َوِهَل َرِمٌٔؿ  ِٔل اْف ـْ َُيْ ٍِْؼ َظِِٔؿٌ  َؿَٚل َم ؾِّ َخ ُُ ٍة َوُهَق بِ َل َمرَّ ََٖهٚ َأوَّ َن ْٕ ٚ افَِّذي َأ َٓ ِٔٔ ُؿْؾ َُيْ
(4)  ،

يمٞمٗمٞم٦م آؾمتدٓل سمرد اًمٜمِم٠مة إظمرى  قمغمهذه أي٤مت أهن٤م ُمٜمٝم٩م ؾمٜمّف ؾمبح٤مٟمف  قمغمواعمالطمظ 

 . (5)إمم إومم واجلٛمع سمٞمٜمٝمام سمٕمٚم٦م احلدوث

 ثٚمْٚ: مسٚئؾ متٍرؿٜ مـ افًَٚئد: 

اإلقمت٘م٤مد سمقضمقد قم٤ممل صم٤مًم٨م سملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يسٛمك )اًمؼمزخ( شمذه٥م إًمٞمف  ظَٚل افززخ: -9    

ُثقَن  :روح اإلٟمس٤من سمٕمد اعمقت طمتك طمٚمقل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًَ ْؿ َبْرَزٌخ إَِػ َيْقِم ُيْب ِٓ ـْ َوَرائِ َوِم
(6) . 

                                                           

 .68ؾمقرة اًمزُمر: (1)

 .29ؾمقرة آقمراف: ُمـ أي٦م  (2)

 .81ؾمقرة يس:  (3)

 .19ؾمقرة اًمروم :  (6)

 .79ـ  78ؾمقرة ّيس:(4) 

هـ شمح: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ 1376-1ظ: اًمزريمٌم: سمدر اًمديـ حمٛمد: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن : ط(5) 

 .26: 2إسمراهٞمؿ، ، اًمٜم٤مذ : دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ، قمٞمسك اًمب٤ميب احلٚمبل وذيم٤مءه.

 .144ؾمقرة اعم١مُمٜمقن: ُمـ أي٦م (6) 



 | 317 

ـْ :، سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم وافُتٛ افسَمويٜ،  اإليَمن بٚدالئُٜ -2     ِزَل إَِفِْٔف ِم ْٕ ُشقُل بََِم ُأ ـَ افرَّ َآَم

ـْ ُرُشِِ  ُق َبْغَ َأَحٍد ِم رِّ ٍَ ُٕ  َٓ ُتبِِف َوُرُشِِِف  ـُ تِِف َو َُ ـَ بَِّٚللَِّ َوَماَلئِ ؾٌّ َآَم ـُ ِمُْقَن  ْٗ ِف َواْدُ َْٚ َربِّ ًْ
ِّ ِف َوَؿُٚفقا َش

َْٚ َوإَِفَْٔؽ ادَِْهُر  ََٕؽ َربَّ َرا ٍْ َْٚ ُؽ ًْ َوَأَض
َٚن ويٜمبٖمل قمدم ُمٕم٤مداهتؿ سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، (9) ـَ ـْ  َم

ـَ  ٚؾِِري َُ ِْ َٚل َؾِ٘نَّ اَّللََّ َظُدوٌّ فِ َُ يَؾ َوِمٔ تِِف َوُرُشِِِف َوِجْزِ َُ ا َّللَِِّ َوَماَلئِ َظُدوًّ
(2). 

ُٜ شمٕم٤ممم: سمدًمٞمؾ ىمقًمف آقمت٘م٤مد سمٛمبدأ اًمِمٗم٤مقم٦م  افنٍٚظٜ: -3      َٚظ ٍَ ُع افنَّ ٍَ َٓ َتْْ ـْ  َيْقَمئٍِذ  َّٓ َم إِ

 ًٓ ـُ َوَرِِضَ َفُف َؿْق مْحَ َأِذَن َفُف افرَّ
. ضم٤مء ذم جمٛمع اًمٚمبٞم٤من: ) ؿمٗم٤مقم٦م ُمـ أذن اهلل ًمف ذم أن يِمٗمع و ( 3)

 .(4)ريض ىمقًمف ومٞمٝم٤م ُمـ إٟمبٞم٤مء و إوًمٞم٤مء و اًمّم٤محللم و اًمّمدي٘ملم و اًمِمٝمداء(

٦م ٓ سمقاؾمٓم٦م ُمقازيـ ُمثؾ ُمقازيـ آقمت٘م٤مد سم٤من اقمامل اخلالئؼ شمقزن سم٠مداة ظم٤مّص ادٔزان :  -4      

اًمدٟمٞم٤م ، يٗمرق سملم اًمّم٤مًمح ُمـ اًمٓم٤مًمح ُمـ آقمامل ، ويٛمٙمـ أن شمٙمقن شمٚمؽ إداة ٟمٗمس وضمقد 

ْٝ َمَقاِزيُُْف : شمٕم٤ممم سمدًمٞمؾ ىمقًمف،  (5)إٟمبٞم٤مء وإئّٛم٦م واًمّم٤محللم َِ َُ ـْ َث َّ ؼُّ َؾ َواْفَقْزُن َيْقَمئٍِذ احْلَ

ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ  ُِِحقنَ َؾ ٍْ ُٕقا بَِآَيٚتَِْٚ اْدُ ٚ ـَ ْؿ بََِم  ُٓ َس ٍُ ْٕ وا َأ ـَ َخِِسُ ُٖوَفئَِؽ افَِّذي ْٝ َمَقاِزيُُْف َؾ ٍَّ ـْ َخ َوَم

قنَ  ُّ
َيْيِِ

 . وهٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٛمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة . (6)

  

                                                           

 .285ؾمقرة اًمب٘مرة: (1) 

 98ؾمقرة اًمب٘مرة: (2) 

 .149ؾمقرة ـمف: (3) 

 .58: 7اًمٓمؼمد: جمٛمع اًمبٞم٤من (4) 

 .574: 4آُمثؾ ذم شمٗمسػم يمت٤مِب اهللِ اعمُٜمَزل ظ: اًمِمػمازي: ٟم٤مس ُمٙم٤مرم: (5) 

 .9 -8ؾمقرة آقمراف : (6) 



 

 ادبحٞ افثٚين

 افسْٜ افْبقيٜ ادىٓرة

 ادىٓرة وحجٔتٓٚ:ادىِٛ إول: افتًريػ بٚفسْٜ 

 :  اوٓ : افسْٜ فٌٜ واصىالحٚ     

: اًمسػمة واًمٓمري٘م٦م طمسٜم٦م يم٤مٟم٧م او ىمبٞمح٦م، وُمٜمف ىمقل رؾمقل اهلل قمغمأُم٤م ًمٖم٦م: ومٝمل شمٓمٚمؼ     

))مـ شـ دم اإلشالم شْٜ حسْٜ ؾِف أجرهٚ وأجر مـ ظّؾ ِّبٚ بًده مـ ؽر أن يَْص مـ 

ِٔف وزرهٚ ووزر مـ ظّؾ ِّبٚ مـ بًده أجقرهؿ رء ، ومـ شـ دم اإلشالم شْٜ شٔئٜ ـٚن ظ

 . (9)مـ ؽر أن يَْص مـ أوزارهؿ رء((

وضمٝمل، إذا أرؾمٚمَتف إرؾم٤مًٓ ُمـ همػم  قمغم: ؾَمٜمَٜم٧ُْم اعم٤مء  آؾمتٛمرار واًمدوام يم٘مقًمٜم٤م قمغموشمٓمٚمؼ      

 .(2)رقم٤مي٦م اًمٌمء وُمٜمف ىمقهلؿ: ؾمٜمٜم٧م آسمؾ إذا رقمٞمتٝم٤م قمغمشمٗمريؼ. وشمٓمٚمؼ 

اعمٕمٜمٞملم  اممُمـ ظمالل ُمت٤مسمٕم٦م اًمبح٨م ًمٚمتٕم٤مريػ اًمٚمٖمقي٦م مل يتٓمرق أطمد ذم طمد قمٚمٛمل       

آظمػميـ ومه٤م آؾمتٛمرار واًمرقم٤مي٦م ُمع أن ىمقاُمٞمس اًمٚمٖم٦م شمذيمره٤م، وأّن ُمـ يمت٥م ذم اًمسٜم٦ّم 

هذيـ اعمٕمٜمٞملم عم٤م هلام ُمـ دًٓم٦م، إذ إّن  قمغماًمٓمري٘م٦م، وًمٙمـ ُمـ اعمٗمروض أْن ٟم٘مػ  قمغمإىمتٍم 

 قمغمي١ميمد  رار واًمرقم٤مي٦م ُمـ ًمقازم اًمسٜم٦ّم، وٓ يٜمٗمٙم٤من قمٜمٝم٤م وًمذًمؽ ٟمجد اًمرؾمقل آؾمتٛم

 هنجٝم٤م. قمغمًمزوُمٝمام وآؾمتٛمرار 

                                                           

 .87: 3اًمٜمٞمس٤مسمقري : ُمسٚمؿ: صحٞمح ُمسٚمؿ  (1)

 .226: 13. واسمـ ُمٜمٔمقر : ًمس٤من اًمٕمرب 2141: 5ظ: اجلقهري: اًمّمح٤مح  (2)
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اًمقاضم٥م  قمغموومٕمٚمف وشم٘مريره، وشمٓمٚمؼ سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم  وأُم٤م اصٓمالطم٤م ومٝمل: ىمقل اًمٜمبل        

ُم٤م ي٘م٤مسمؾ  قمغموهمػمه ذم قمرف أهؾ اًمٚمٖم٦م واحلدي٨م، وأُم٤م ذم قمرف أهؾ اًمٗم٘مف وم٢مهن٤م يٓمٚم٘مقهن٤م 

ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًمبدقم٦م اًمذي ظم٤مًمػ أصقل اًمنميٕم٦م:   قمغماًمقاضم٥م وهق اعمستح٥م ، وشمٓمٚمؼ أيْم٤م 

يم٘مقهلؿ: ومألنَّ ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م. واؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اًمٙمالُمٞمقن هبذا اعمٕمٜمك. وشمٓمٚمؼ اًمسٜم٦م قمٜمد قمٚمامء 

 .(1)ُمـ ىمقل وومٕمؾ وشم٘مرير اًمدًمٞمؾ اًمذي صدر قمـ اًمٜمبل قمغمإصقل 

ذم اًمسٜم٦م، وًمذا يٕمرومقهن٤م سم٤مهن٤م:  وهٜم٤م وؾّمع اإلُم٤مُمٞم٦م ُمـ ُمدًمقل اًمسٜم٦م سم٢مدظم٤مل اعمٕمّمقم     

 ذًمؽ أدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وهذا ًمٞمس حمٚمٝم٤م. قمغم. وهلؿ  (2)ىمقل اعمٕمّمقم وومٕمٚمف وشم٘مريره

طمد أدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمّمح٤ميب، وقمّد ُم٤م يّمدر ُمٜمٝمؿ ؾمٜم٦ّم ،  امموىمد وؾّمع اًمِم٤مـمبل ُمٗمٝمقم اًمسٜم٦م      

 .(3)وجيري قمٚمٞمف أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م احلجٞم٦م

واًمذي ي٘مّمده اًمبح٨م ُمـ اًمسٜم٦م هق يمؾ ُم٤م يؽمىم٥م أّن يٙمقن ُمرضمٕم٤ًم ذقمٞم٤ًم أو ُمٕمرومٞم٤م ديٜمٞم٤ًم،    

 ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًٓمزاُم٤مت اًمٕم٘مدي٦م.   قمٚمٛمٞم٤ًم يم٤من أو قمٛمٚمٞم٤ًم، وُمٓمٚمؼ ُم٤م صدر قمـ اعمٕمّمقم

: طمجٞم٦م اًمسٜم٦م سم٤مشم٧م ُمـ رضوري٤مت اًمديـ و ٓ خيتٚمػ ذم ذًمؽ أطمد،  ثٕٚٔٚ : حجٜٔ افسْٜ      

وٓ يتّمقر وضمقد ًمٚمديـ ًمقٓه٤م. إذ هب٤م اشمْمح٧م ُمٕم٤ممل اًمديـ وؾمٜمٜمف، وٕصبح اًم٘مرآن ُمٕمٓمال ، 

ومبٝم٤م قُمروم٧م اًمنميٕم٦م، وهب٤م ىم٤مم ريمـ اًمديـ . ىم٤مل اًمِمقيم٤م ي: )أن صمبقت طمجٞم٦م اًمسٜم٦م اعمٓمٝمرة 

تنميع إطمٙم٤مم رضورة ديٜمٞم٦م وٓ خي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ ُمـ ٓ طمظ ًمف ذم ديـ واؾمت٘مالهل٤م سم

                                                           

 .116، واحلٙمٞمؿ : إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن : 161: 1ظ: اًمِمقيم٤م ي: ارؿم٤مد اًمٗمحقل (1)

.واخلقئل: اسمق اًم٘م٤مؾمؿ: اضمقد اًمت٘مريرات: 62: 1ظ: اًمّمدر: حمٛمد سم٤مىمر: دروس ذم قمٚمؿ إصقل (2)

 .123: 2ايران -(، ىمؿ هـ،اعمٓمبٕم٦م: أهؾ اًمبٞم٧م)1414-2شم٘مريرات اًمِمٞمخ اًمٜم٤مئٞمٜمل،ط

 .724ل : اعمقاوم٘م٤مت : ظ: اًمِم٤مـمب (3)



 

ُشقَل َؾِْ٘ن  طمجٞمتٝم٤م ُمـ اًم٘مرآن ىمقًمف شمٕم٤ممم : قمغم. ومم٤م يدل (1)اإلؾمالم( قا اَّللََّ َوافرَّ ًُ ُؿْؾ َأضِٔ

ـَ  ٚؾِِري َُ ُّٛ اْف
َٓ َُيِ َتَقفَّْقا َؾِ٘نَّ اَّللََّ 

يقضم٥م  . وضمٕمؾ اهلل اًمتقزم وقمدم اـم٤مقم٦م اًمرؾمقل (2)

قا اَّللََّ إِنَّ اَّللََّ  :اًمٙمٗمر، وىمقًمف شمٕم٤ممم  َُ قا َواتَّ ُٓ َت ْٕ ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ ََنَٚ ُؿ افرَّ ـُ َوَمٚ َآَتٚ

ِٚب  ََ ًِ َصِديُد افْ
وشمققمد سم٤مًمٕم٘م٤مب اًمِمديد عمـ  . وهٜم٤م ضمٕمؾ اًمت٘مقى هق آظمذ قمـ اًمٜمبل (3)

َقى  . وىمقًمف شمٕم٤ممم: مل يٚمتزم سمام ضم٤مء سمف اًمٜمبل ـِ اَْلَ َّٓ َوْحٌل  َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ إِْن ُهَق إِ

ُيقَحك
ّٓ وطمل، يٜمزل اًمٞمف إُّم٤م سم٤مًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك وهق اًم٘مرآن، وإُّم٤م  (4) . وهٜم٤م سملّم أّن يمالُمف ُم٤م هق إ

 سم٤معمٕمٜمك واًمٚمٗمظ ُمـ اًمرؾمقل وهق اًمسٜم٦ّم اًمنميٗم٦م. 

، وًمٙمـ إذا  (5)أن احلجٞم٦م ُمـ ًمقازم اًمسٜم٦ّم قمغم: اؾمتدل همػم واطمد سم٤مإلمج٤مع ومـ اإلمجٚع    

ومٝمق سمذًمؽ يٙمقن ُمـ  طم٘مٞم٘م٦م اإلمج٤مع اًمذي هق يمِم٤مف قمـ رأي اًمٜمبل أو اعمٕمّمقم  اممرضمٕمٜم٤م 

اًمسٜم٦م، واًمسٜم٦م ٓ شمثب٧م ًمٜمٗمسٝم٤م رء، ٕٟمَّف يٚمزم اًمدور وهق سم٤مـمؾ. قمٚمام أن اًمتنميع هق ظم٤مص 

 سم٤مهلل وم٤مإلمج٤مع ُم٤م مل يٙمـ يم٤مؿمٗم٤م قمـ رأي اًمنمع ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف.

ظمّمقص اًمٕمّمٛم٦م ، اًمذي ُمـ ًمقازُمف قمدم صدور  قمغم: واعمراد ُمٜمف ُم٤م دل  وأمٚ افًَؾ    

واًمسٝمق، وُمقاوم٘م٦م آومٕم٤مل واًمتٍموم٤مت وإىمقال ًمٚمنميٕم٦م اًمسٛمح٦م.  اًمذٟم٥م واًمٖمٗمٚم٦م واخلٓم٠م

                                                           

 ،161: 1ظ: اًمِمقيم٤م ي: ارؿم٤مد اًمٗمحقل (1)

 .32ؾمقرة آل قمٛمران : (2)

 7ؾمقرة احلنم: ُمـ أي٦م  (3)

 .4-3ؾمقرة اًمٜمجؿ:  (4)

 .163وزيدان قمبد اًمٙمريؿ: اًمقضمٞمز ذم أصقل اًمٗم٘مف:.42ظ: ظمالف: قمبد اًمقه٤مب: أصقل اًمٗم٘مف: (5)
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إلُمٙم٤من ختٚمؾ اًمِمؽ عم٤م يّمدر قمٜمف .  وسمتخٚمػ اًمٕمّمٛم٦م ٓ يٛمٙمـ اًمقصمقق سمام ضم٤مء سمف اًمٜمبل

 . (1)ومال يٙمقن طمج٦م ، وًمذا ٓ سمد ُمـ وضمقد اًمٕمّمٛم٦م طمتك حيّمؾ آـمٛمئٜم٤من سمام ضم٤مء سمف اًمٜمبل

، وًمٙمـ هٜم٤مك ُمـ  (2)٤م ًمٚمٛمحذور اًمٕم٘مكم أّٓ وهق اًمدورٟمٗمسٝم قمغمومال شمٙمقن طمج٦م  أمٚ افسْٜ    

 . (3)طم٤مول إصمب٤مت اًمسٜم٦ّم سم٤مًمسٜم٦ّم

 ادىِٛ افثٚين: افىبًٜٔ افذاتٜٔ فِخىٚب افْبقي افؼيػ: 

 متٞمز اخلٓم٤مب اًمٜمبقي اًمنميػ سمسامت ُمٝمٛم٦م ُمٜمٝم٤م :      

َقى وىمد سح اًم٘مرآن سمذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  افسّْٜ وحٌل : -9      ـِ اَْلَ إِْن ُهَق  َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

َّٓ َوْحٌل ُيقَحك إِ
 . (5). وم٤من اًمٜمٓمؼ قم٤مم ويِمٛمؾ اًم٘مرآن واًمسٜم٦م  (4)

ُم٤م يثبتقن سمف طمٙمام ذقمٞم٤م،  قمغمًم٘مد ىمٍم إصقًمٞمقن اًمسٜم٦م مرجًٜٔ افسْٜ افنٚمِٜ:   -2      

اجل٤مٟم٥م اًمٕمٛمكم. إّٓ أنَّ هذا همػم صحٞمح ٕنَّ اًمسٜم٦َم هل٤م أومؼ  قمغمسم٤معمٕمٜمك اعمّمٓمٚمح وهق ُم٤م ي٘متٍم 

أوؾمع مم٤م أقمٓم٤مه إصقًمٞمقن ًمٚمّسٜم٦م ، ٕنَّ ُمرضمٕمٞم٦م اًمسٜم٦ّم ٓ ختتص سم٤مُٕمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م ، سمؾ اًمسٜم٦م 

طمد  قمغمشم١مؾمس ًمٚمٕم٘مدي٤مت وإظمالق واًمسٞم٤مؾم٤مت ويمؾ رء، وهذه إُمقر مم٤م ٓ يٜمدرج 

                                                           

 .122ظ: احلٙمٞمؿ : إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن :  (1)

 .122اعمّمدر ٟمٗمسف : (2)

هـ، 1339 -1ظ: ُمديمقر: حمٛمد ؾمالم: ُمٜم٤مه٩م آضمتٝم٤مد ذم اإلؾمالم ذم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئدي٦م، ط (3)

 .217: 1ـمبع وٟمنم: ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م . اًمٙمقي٧م 

 .4-3ؾمقرة اًمٜمجؿ : أي٦م  (4)

م، 2444 -هـ 1421-1ـ سمـ ٟم٤مس: شمٞمسػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم يمالم اعمٜم٤من، طظ: اًمسٕمدي: قمبد اًمرمح (5)

 .819ًمبٜم٤من :  -شمح: اسمـ قمثٞمٛملم، ـمبع وٟمنم : ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت 



 

٤م ؿم١م ون قمٚمٛمٞم٦م أو سمام هل ُمٗم٤مهٞمؿ أو ؾمٚمقك ٟمٗمز قم٘مدي شمٕمبػمهؿ سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل، ٕهنَّ

ًمٚم٘مٚم٥م. وم٤مًمتٕمريػ إصقزم خيّمص اًمسٜم٦م، ويْمٞمؼ ُمـ دائرهت٤م اعمرضمٕمٞم٦م ، وضمٕمٚمٝم٤م ُمٜمحٍمة 

سم٤مًمبٕمد اًمتنميٕمل، وم٠مُم٤م ان ٟمقؾمع اعمٗمٝمقم ًمألطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م يمام شم٘مدم، أو ٟمقؾمع ُمـ دائرة اًمسٜم٦م 

ضمع ًمٙمؾ قمٚمؿ، وم٤مٕومم شمقؾمٕم٦م ُمٗمٝمقم اًمنميٗم٦م، واًمسٜم٦م سمٓمبٞمٕمتٝم٤م هل ذات ىم٤مقمدة واؾمٕم٦م وُمر

 .(1)مجٞمع اعمستقي٤مت قمغماحلٙمؿ اًمنمقمل، طمتك شمدظمؾ ومٞمف يمؾ اإلًمزاُم٤مت و

 وُمـ أدًم٦م ؿمٛمقًمٞم٦م اًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م هل أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل حتدصم٧م قمـ ُمٝمٛم٦م اًمٜمبل    

َـّ اَّللَُّ  يمؾ اًمٜم٤مس: ىم٤مل شمٕم٤ممم:  امماًمذي مل يدظمر ضمٝمدا ذم ايّم٤مل اًمدقمقة  ْد َم ََ ِمَِْغ إِْذ  ظذَف ْٗ اْدُ

 َٜ َّ ُْ ُؿ اْفَُِتَٚب َواحْلِ ُٓ ُّ ِِّ ًَ ْؿ َوُي ِٓ ٔ ِـّ ْؿ َآَيٚتِِف َوُيَز ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ ْؿ َيتْ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ًٓ ِم ْؿ َرُشق ِٓ َٞ ؾِٔ ًَ  َوإِْن َب

ل َضاَلٍل ُمبِغٍ  ٍِ ـْ َؿبُْؾ َف ُٕقا ِم ٚ ـَ
(2). 

أطمد ُم٤م ًمٚمّسٜم٦م ُمـ دور ذم سمٞم٤من ُمراد اهلل قمز وضمؾ، ومٝمل اعمبٞمٜم٦م  قمغمٓ خيٗمك  افبٔٚن : -3     

ـْ َرُشقٍل طمتك سح اًم٘مرآن هبذه اعمٝمٛم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  (3)واًمِم٤مرطم٦م عم٤م ظمٗمل ُمٜمف َْٚ ِم ِْ َوَمٚ َأْرَش

ـْ َيَنُٚء  ـْ َيَنُٚء َوَُّيِْدي َم ْؿ َؾُِٔوؾُّ اَّللَُّ َم َ ََلُ َُٔبغِّ
َّٓ بَِِِسِٚن َؿْقِمِف فِ ُِٔؿُ إِ ِزيُز احْلَ ًَ َوُهَق اْف

، وىمقًمف  (4)

                                                           

م، ـمبع وٟمنم : ُم١مؾمس٦م آٟمتِم٤مر 2411 -1ظ: طم٥م اهلل : طمٞمدر : طمجٞم٦م اًمسٜم٦م ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل،ط (1)

 .37ًمبٜم٤من:  -اًمٕمريب ، سمػموت 

 .164آل قمٛمران  ؾمقرة(2) 

،شمح: 1973 -1ظ : اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م: حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب: إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم،ط(3) 

، واحلٙمٞمؿ: حمٛمد شم٘مل: إصقل اًمٕم٤مُم٦م  527: 2ُمٍم.  -قمّم٤مم اًمديـ اًمّمب٤مسمٓمل، ٟمنم: دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة

م، ـمبع وٟمنم : دار اًمٗمٙمر ، 2448-16اإلؾمالُمل،ط. واًمزطمٞمكم: وهب٦م : أصقل اًمٗم٘مف 242ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن: 

 .424: 1ؾمقري٤م  -دُمِمؼ

 .4ؾمقرة اسمراهٞمؿ: (4) 
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ُرونَ شمٕم٤ممم :  َُّ ٍَ ْؿ َيَت ُٓ َِّ ًَ ْؿ َوَف ِٓ َل إَِفْٔ ُٕزِّ ِس َمٚ  َ فَِِّْٚ َر فِتَُبغِّ ـْ َزْفَْٚ إَِفَْٔؽ افذِّ ْٕ َوَأ
 . وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1)

 َِ ُؿ افَِّذي اْخَت َ ََلُ َّٓ فُِتبَغِّ َْٔؽ اْفَُِتَٚب إِ َِ َزْفَْٚ َظ ْٕ ِمُْقنَ َوَمٚ َأ ْٗ ْقٍم ُي ََ ًٜ فِ قا ؾِِٔف َوُهًدى َوَرمْحَ ٍُ
(2) . 

ووفمٞمٗمتف هل اًمبٞم٤من واًمتبٚمٞمغ ًم٘مقُمف ،  سم٤مٔي٤مت اعمت٘مدُم٦م ان ُمٝمٛم٦م اًمٜمبل ووجف اإلشتدٓل     

يمام أّن أي٦م إومٰم سمٞمٜم٧م أنَّ ًمس٤من اًمتبٚمٞمغ هق ًمٖم٦م ىمقُمف، وُمع أنَّ اإلٟمذار ضم٤مء سمٚمٖمتٝمؿ، ضُمِٕمؾ 

اًمٜمبُل ُمبٞمٜم٤م عم٤َِم ضم٤مءهؿ ، طمتك شمٜم٘مٓمع مجٞمع احلج٩م. واًمسٜم٦م شمبلم اعمجٛمؾ وختّمص اًمٕم٤مم، وشم٘مٞمد 

عمتٕمٚمؼ هب٤م ضم٤مءت ذم اًم٘مرآن همػم ُمٗمّمٚم٦م وأنَّ اعمٓمٚمؼ. يمام ذم اًمّمالة ُمثال وم٢من إطمٙم٤مم ا

 (3)))خذوا ظْك مْٚشُُؿ وصِقا ـَم رأيتّقين اصع((: هق اًمذي ومّمٚمٝم٤م ىم٤مل اًمٜمبل

. 

إنَّ اًمنميٕم٦م اعم٘مدؾم٦م عم٤م ضم٤مءت يم٤من هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد  آموٚء: -4      

شمف اعمقضمقدة ذم ؿمبف اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ومٙم٤من ُمٜمٝم٤م ُم٤م رومْمتف ا ًمنميٕم٦م واسمٓمٚمتف ، وُمٜم٤م ُم٤م أىمرَّ

، وأّن اًمذي أىمّرشمف هق اًمذي ٟمسٛمٞمف سم٤مإلُمْم٤مء يمام ذم اًمبٞمع واًمنماء ويمثػم ُمـ اعمٕم٤مُمالت  (4)وأسم٘متف

 اًمتل ٓ ختتٚمػ قمـ روح اًمنميٕم٦م، ذم طملم هٜم٤مك يمثػم ُمـ إُمقر ُمٜمٕمتٝم٤م يمام ذم اًمرسم٤م ، همػمه. 

، وأهن٤م  (5)ان اًمّسٜم٦م اعمٓمٝمرة هل٤م اؾمت٘مالًمٞم٦م سمتنميع إطمٙم٤مم قمغمإشمٗمؼ اعمسٚمٛمقن  افتٖشٔس: -5     

٤م ذم قمرض اًم٘مرآن، وإّٟمام ذم ـمقًمف ، ومٝمل  يم٤مًم٘مرآن ذم حتٚمٞمؾ احلالل وحتريؿ احلرام ٓ سمٛمٕمٜمك أهنَّ

شمثب٧م وشمٜمِم٠م طمٙمام ؾمٙم٧م قمٜمف اًم٘مرآن ، ومٞمٙمقن هذا احلٙمؿ صم٤مسمت٤م ذم اًمسٜم٦م وٓ يدل قمٚمٞمف ٟمص ُمـ 

                                                           

 .44ؾمقرة اًمٜمحؾ : ُمـ أي٦م(1) 

 .64ؾمقرة اًمٜمحؾ :(2) 

 .155: 1صحٞمح اًمبخ٤مري (3) 

 .43.وظماّلف : أصقل اًمٗم٘مف : 242ظ : احلٙمٞمؿ: حمٛمد شم٘مل: إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن:  (4)

 .442: 1. واًمزطمٞمكم: وهب٦م : أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 43: أصقل اًمٗم٘مف : : ظماّلف ظ(5) 



 

َٙ اَّللَُّ َوَرُشقُفُف َأْمًرا َأْن قًمف شمٕم٤ممم : ذًمؽ ىم قمغماًم٘مرآن، وىمد دل  ٍٜ إَِذا َؿ ِمَْ ْٗ َٓ ُم ـٍ َو ِم ْٗ َٚن دُِ ـَ َوَمٚ 

ًٓ ُمبًِْٔٚ ْد َضؾَّ َضاَل ََ ًِْص اَّللََّ َوَرُشقفَُف َؾ ـْ َي ـْ َأْمِرِهْؿ َوَم ُة ِم َرَ
ُؿ اخْلِ قَن ََلُ ُُ َي

:  . وىمقًمف (9)

 . (2)))آ واين اوتٔٝ افَرآن ومثِف مًف((

 ادىِٛ افثٚفٞ: مْٟٓ افسْٜ دم تَرير افًَٚئد :

ًم٘مد شمٜمقع ُمٜمٝم٩م شم٘مرير اًمٕم٘م٤مئد شمبٕم٤م ًمٚمح٤مًم٦م اًمٜمٗمسٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م، ورب      

ُمٜمٝم٩م يٗمل ذم طم٤مل دون طم٤مل ، ومالسمّد ُمـ ُمراقم٤مة يمؾ طم٤مًم٦م سمحسبٝم٤م طمتك شم١ميت صمامره٤م ، ومٚمذا 

، وأّٟمف   اًمّمدر إول ُمـ اإلؾمالم طمتك آظمر آئٛم٦م ٟمجد أّن ُمٜمٝم٩م شم٘مرير اًمٕم٘مٞمدة اظمتٚمػ ذم

ذروشمف سمٗمرض اًمٕم٘مٞمدة سم٤مًم٘مقة واًمسٞمػ، ىم٤مل رؾمقل اهلل  اممُمّر سمٛمراطمؾ خمتٚمٗم٦م طمتك وصؾ 

(( : أمرت ان اؿٚتؾ افْٚس حتك يَقفقا ٓ إفف آ اَّلل ؾ٘ذا ؿٚفقهٚ ؾَد حرم ظّع دمٚؤهؿ

. ومٜمجد أّن ُمٜمٝم٩م شم٘مرير اًمٕم٘مٞمد ًمف صقر قمدة وخمتٚمٗم٦م شمٗمروٝم٤م احل٤مضم٦م ، ويٛمٙمـ  (3)وامقاَلؿ((

 امج٤مهل٤م سمام ي٠ميت: 

: وهذا اإلؾمتدٓل مل يٙمـ ُمٓمٚم٘م٤م، واٟمام يم٤من افرجقع إػ افَرآن افُريؿ واإلشتدٓل بف -9     

ا مل يتج٤موز اًم٘مرآن سمؾ أطم٤مًمق وأهؾ اًمبٞم٧م  داظمؾ اعمٜمٔمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وهٜم٤م ُمٜمٝم٩م اًمٜمبل

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم يمثػم ُمـ اعمس٤مئؾ ومٛمثال ُمس٠مًم٦م صٗم٤مت اهلل وم٢مّن اإلُم٤مم أسم٤م قمبد اهلل  اممأصح٤مهبؿ 

))إّن ادذهٛ افهحٔح دم جيٕمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق اعمرضمع ذم ُمٕمرومتٝم٤م ومٞم٘مقل:  اًمّم٤مدق 

                                                           

 .36ؾمقرة آطمزاب :  (1)

 .131: 4 ًمبٜم٤من –سمػموت  -ُمسٜمد امحد : اًمٜم٤مذ : دار ص٤مدر امحد اسمـ طمٜمبؾ :  (2)

( شمح: شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ: اًمِمٞمخ طمسلم اًمّمدوق: حمٛمد سمـ قمكم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل: قمٞمقن أظمب٤مر اًمرو٤م ) (3)

 .74: 1ًمبٜم٤من. -هـ ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل. سمػموت 1444-1إقمٚمٛمل، ط
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ؾال  افتقحٔد مٚ ٕزل بف افَرآن مـ صٍٚت اَّلل ظز وجؾ ؾِٕٚػ ظـ اَّلل تًٚػ افبىالَن وافتنبٔفَ 

ٍٕل وٓ تنبٔف هق اَّلل افثٚبٝ ادقجقد تًٚػ اَّلل ظَم يهٍف افقاصٍقن وٓ تًدوا افَرآن ؾتوِقا 

: مٚ ))ؿِٝ ٕيب ظبد اَّلل . وذم طمدي٨م آظمر قمـ هِم٤مم سمـ احلٙمؿ، ىم٤مل:  (1)بًد افبٔٚن((

َٔٓم فق ـٚن ؾأن اَّلل واحد؟ ؿٚل: اتهٚل افتدبر ومتٚم افهْع ـَم ؿٚل ظز وجؾ:  ظذافدفٔؾ 

آَلٜ إٓ اَّلل فٍسدتٚ
: ))وإذا شٖفقك ظـ افتقحٔد ؾَؾ ـَم  وذم طمدي٨م آظمر ي٘مقل   .(3)(((2)

وَل يُـ فف ـٍقا َل يِد وَل يقفد  اَّلل افهّدؿؾ هق اَّلل أحد ؿٚل اَّلل ظز وجؾ: 

أحد
فٔس ـّثِف رءوإذا شٖفقك ظـ افٍُٜٔٔ ؾَؾ ـَم ؿٚل اَّلل ظز وجؾ  (4)

، وإذا شٖفقك (5)

هق افسّٔع افًِٔؿظـ افسّع ؾَؾ ـَم ؿٚل اَّلل ظز وجؾ: 
. (7)ؾُِْؿ افَْٚس بَم يًرؾقن(( (6)

قمـ صٗم٤مت اهلل قمز وضمؾ  وذم طمدي٨م آظمر يس٠مل اعمٗمْمؾ أسم٤م احلسـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر 

 . (8)))ٓ جتٚوز مٚ دم افَرآن((ومٞم٘مقل ًمف: 

                                                           

 .144: 1اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم  (1)

هـ  شمح: ه٤مؿمؿ احلسٞمٜمل 1427 -9اًمّمدوق: حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل: اًمتقطمٞمد، ط(2) 

 .244ايران، -رؾملم. ىمؿهـ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمد1444-1اًمٓمٝمرا ي، ط

 .92اعمّمدر ٟمٗمسف : (3)

 .4-1ؾمقرة آظمالص :  (4)

 .11ؾمقرة اًمِمقرى : (5) 

 .76ؾمقرة اعم٤مئدة : ُمـ أي٦م (6) 

 .93اًمّمدوق : حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم : اًمتقطمٞمد :  (7)

 .142: 1اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم (8) 



 

وم٘مد ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ حمٛمد سمـ قمبٞمد، ىم٤مل: إتبٚع ادتًٚرف دم فٌٜ افتخٚضٛ:  -2    

، ؾَٚل ل: ؿؾ فًِبٚد: يُػ ظـ افُالم دم افتقحٔد وؽره، وُيُِؿ دخِٝ ظذ افرضٚ ))

افَْٚس بَم يًرؾقن، ويُػ ظَم يُْرون، وإذا شٖفقك ظـ افتقحٔد ؾَؾ ـَم ؿٚل اَّلل ظز وجؾ: 

 ؿؾ هق اَّلل أحد اَّلل افهّد  َل يِد وَل يقفد يُـ فف ـٍقا أحدوَل
وإذا شٖفقك  (9)

فٔس ـّثِف رءظـ افٍُٜٔٔ ؾَؾ ـَم ؿٚل اَّلل ظز وجؾ 
، وإذا شٖفقك ظـ افسّع ؾَؾ ـَم (2)

هق افسّٔع افًِٔؿؿٚل اَّلل ظز وجؾ: 
. واحلدي٨م هٜم٤م يٓمٚم٥م (4)ؾُِؿ افّْٚس بَم يًرؾقن(( (3)

 ٟمنم اعمٕم٤مرف هق إشمب٤مع ُم٤م يٕمرومف اًمٜم٤مس ٓ ُم٤م يٜمٙمرون ٕٟمَّف أضمدى ٟمٗمٕم٤م. اممممـ يدقمقا 

واعمٕمروم٦م اعم٘مّمقد هب٤م هق ُمٕمروم٦م اهلل قمز وضمؾ  افتَمس ادًرؾٜ : احلٞ وافتحؤض ظذ -3     

إذ  وآل اًمبٞم٧مويمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مصقل، وهذا يتبلم ُمـ ظمالل ُمت٤مسمٕم٦م أطم٤مدي٨م اًمٜمبل

ظمالل اًمتحذير ُمـ شمريمٝم٤م، أو قمدم آهتامم هب٤م ومٛمث٤مل ذًمؽ ٟمجدهؿ ـم٤معم٤م ي١مؾمسقن ًمٚمٛمٕمروم٦م ُمـ 

امتل افوالفٜ بًد ادًرؾٜ،  : ثالث أخٚؾٓـ بًدي ظذؿٚل رشقل اَّلل)): ىمقًمف

أٟمف  ، قمـ أيب قمبد اهلل اًمّم٤مدق  وقمـ رزيؼ ،(5)((وموالت افٍتـ، وصٓقة افبىـ وافٍرج

)) ؿِٝ فف: أي إظَمل أؾوؾ بًد ادًرؾٜ؟ ؾَٚل: مٚ مـ رء بًد ادًرؾٜ يًدل هذه ىم٤مل: 

                                                           

 .4-1ؾمقرة آظمالص : (1) 

 .11ؾمقرة اًمِمقرى :  (2)

 .76اعم٤مئدة : ُمـ أي٦م ؾمقرة (3) 

 .93اًمّمدوق : حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم : اًمتقطمٞمد : (4) 

. يمام اٟمف روي قمـ ـمريؼ اًمٕم٤مُم٦م اًمتؼميزي ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح : 254: 15احلر اًمٕم٤مُمكم: وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م (5) 

 .43864، واعمت٘مل اهلٜمدي : ذم يمٜمز اًمٕمامل احلدي٨م  3712احلدي٨م 
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. وقمـ احلسـ اًمّمٞم٘مؾ ىم٤مل: (9)افهالة، وٓ بًد ادًرؾٜ وافهالة رء يًدل افزـٚة....((

بًّؾ و مـ ( يَقل ٓ يَبؾ اَّلل ظّال إٓ بًّرؾٜ و ٓ مًرؾٜ إٓ ))شًّٝ أبٚ ظبد اَّلل )

. وقمـ (2)افًّؾ و مـ َل يًّؾ ؾال مًرؾٜ فف إَٕم اإليَمن بًوف مـ بًض(( ادًرؾٜ ظذيًّؾ دفتف 

))ٓ يُقن افًبد مٗمْٚ حتك يًرف اَّلل، ىم٤مل:  سمـ ظمٜمٞمس قمـ اًمب٤مىمر أو اًمّم٤مدق  ٕمغماعمُ 

  .(3)ـِٓؿ، وإمٚم زمٕٚف، ويرد إفٔف، ويسِؿ فف(( وإئّٜ ورشقفف

أُمثٚم٦م ُمـ اًمقاىمع ًمٞم٘مرب هلؿ ُمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة  إذ اؾمتٕمٛمؾ أهؾ اًمبٞم٧م  رضب آمثٚل : -4     

 ظذ))افبًرة تدّل عم٤م ؾمئؾ قمـ إصمب٤مت اًمّم٤مٟمع إذ ىم٤مل: ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ضمقاب اإلُم٤مم قمكم  قمغم

ادسر، ؾُٓٔؾ ظِقي ِّبذه افِىٚؾٜ  ظذاحلّر، وآثٚر افَدم يدّل  ظذافبًر، وافروثٜ تدّل 

. وُمثٚمف ىمقل رضمؾ ًمإلُم٤مم (4)(( افِىٔػ اخلبر ظذومرـز شٍع ِّبذه افُثٚؾٜ ـٔػ ٓ يدٓن 

اَّلل مٚ هق؟ ؾَد أـثر ظع ادجٚدفقن وحروين،  ظذ))يٚ ابـ رشقل اَّلل دفْل :  اًمّم٤مدق 

ؾَٚل فف: يٚ ظبد اَّلل هؾ رـبٝ شٍْٜٔ ؿط؟ ؿٚل: ًٕؿ ؿٚل: ؾٓؾ ـِس بؽ حٔٞ ٓ شٍْٜٔ 

تْجٔؽ وٓ شبٚحٜ تٌْٔؽ؟ ؿٚل: ًٕؿ ؿٚل: ؾٓؾ تًِؼ ؿِبؽ هْٚفؽ أن صٔئٚ مـ إصٔٚء ؿٚدر 

 ظذافقء هق اَّلل افَٚدر : ؾذفؽ  أن خيِهؽ مـ ورضتؽ؟ ؾَٚل ًٕؿ، ؿٚل افهٚدق  ظذ

. وهذه اًمّمقرة شمٙمقن أيمثر وم٤مقمٚمٞم٦م (5)اإلؽٚثٜ حٔٞ ٓ مٌٔٞ(( ظذإٓجٚء حٔٞ ٓ مْجل، و

                                                           

 .27: 1احلر اًمٕم٤مُمكم: اًمقؾم٤مئؾ (1) 

هـ، شمح: ضمالل اًمديـ احلسٞمٜمل .اًمٜم٤مذ: دار 1374 -1اًمؼمىمل: امحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد: اعمح٤مؾمـ. ط (2)

 .198: 1. ايران –اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م ، ىمؿ 

 .64: 27احلر اًمٕم٤مُمكم: اًمقؾم٤مئؾ  (3)

 .55: 3ًمبٜم٤من  -هـ، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمقوم٤مء، سمػموت 1443-2اعمجٚمز: حمٛمد سم٤مىمر: سمح٤مر آٟمقار، ط(4) 

 .225اًمّمدوق : اًمتقطمٞمد :  (5)



 

ذم ٟمٗمقس اًمٜم٤مس ٕٟمَّف ُمـ إُمقر اًمبدهيٞم٦م وأّن اًمتّمديؼ وآذقم٤من هل٤م حيّمؾ ُمـ ادٟمك شم٠مُمؾ 

 سمراهلم قم٘مٚمٞم٦م ُمٕم٘مدة. امموشمٗمٙمػم ، وٓ حيت٤مج 

 (1)ُمع اًمزٟم٤مدىم٦م : وهذا إؾمٚمقب اؾمتٕمٛمٚمف أهؾ اًمبٞم٧م آشتًٕٜٚ بٚحلجٟ افًَِٜٔ -5      

ؿ ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، وىمد شم٘مدم أّن إؾم٤مًمٞم٥م  قمغمهم٤مًمب٤م وهق ي٘مقم  سمراهلم قم٘مٚمٞم٦م، ٕهنَّ

ختتٚمػ يمؾ سمحسبف ، وأّن أومْمؾ اًمٓمرق إلصمب٤مت اًمٕم٘مٞمدة ُمع ه١مٓء هل إدًم٦م واًمؼماهلم 

ويم٤من اؾمٛمف  اًمٕم٘مٚمٞم٦م، ُمث٤مل ذًمؽ ضم٤مء زٟمديؼ ُمـ ُمٍم عم٤َِم ؾمٛمع قمـ ايب قمبد اهلل اًمّم٤مدق 

 ، وم٘م٤مل ًمف أسمققمبد اهلل  ومرضب يمتٗمف يمتػ أيب قمبداهلل قمبداعمٚمؽ ويمٜمٞمتف أسمققمبد اهلل 

))مٚ اشّؽ؟ ؾَٚل: اشّل ظبد ادِؽ، ؿٚل: ؾَم ـْٔتؽ؟ ؿٚل: ـْٔتل أبقظبد اَّلل، ؾَٚل فف :

: ؾّـ هذا ادِؽ افذي إٔٝ ظبده؟ أمـ مِقك آرض أم مـ مِقك افسَمء؟ أبقظبد اَّلل 

. واحلدي٨م (2)رض؟ ؿؾ: مٚ صئٝ َتهؿ((وأخزين ظـ ابْؽ ظبد إفف افسَمء أم ظبد إفف آ

ـمقيؾ أظمذ اإلُم٤مم يس٠مًمف وجي٥م طمتك أذقمـ قمجزه وأقمٚمـ إيامٟمف. وذم طمدي٨م آظمر ؾم٠مل زٟمديٌؼ 

أن صًٕٚٚ صًْٓٚ أٓ ترى  ظذ)) وجقد آؾٚظٔؾ دفٝ :وضمقد اهلل؟ وم٘م٤مل  قمغمُم٤م اًمدًمٞمؾ 

  .(3)بْٚء منٔد مبْل ظِّٝ أن فف بٕٚٔٚ وإن ـْٝ َل تر افبٚين وَل تنٚهده(( اػإٔؽ إذا ٕيرت 

                                                           

ـْ َهَذا سمِ  (1) ُ قَم ْهِر َواًْمَٕمَرُب شُمَٕمؼمِّ يَٕم٦ٍم َوَيُ٘مقُل سمَِدَواِم اًمدَّ ُؽ سمنَِمِ َٓ َيَتَٛمسَّ ِذي  ْٟمِديَؼ ُهَق اًمَّ ْؿ ُُمْٚمِحٌد َأْي َأنَّ اًمزِّ َ٘مْقهِلِ

َْدَي٤مِن َوىَم٤مَل ذِم اًْمَب٤مِرِع ِزْٟمِديٌؼ َوَزَٟم٤مِدىمَ  ْٕ ـٌ ذِم ا َْصِؾ . ظ: ـَم٤مقِم ْٕ ـْ يَماَلِم اًْمَٕمَرِب ذِم ا ٦ٌم َوَزَٟم٤مِديُؼ َوًَمْٞمَس َذًمَِؽ ُِم

 .141اًمٗمٞمقُمل : اعمّمب٤مح اعمٜمػم :

 .73: 1اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم  (2)

 .81: 1اعمّمدر ٟمٗمسف  (3)
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وٟمٔمػمه ُم٤م ؿم٤مع ُمـ ظمؼم اسمـ  :اشتًَمل افٌِٜ دم إثبٚت ؿوٚيٚ ظَديٜ -5      

ـْ ُدوِن سم٠من ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اًمٜمبل قمغمإذ اقمؽمض  (1)هـ(15اًمزسمٕمرى)ت ُبُدوَن ِم ًْ ْؿ َو مٚ َت ُُ َّٕ إِ

 ُٛ ٚ َواِرُدونَ اَّللَِّ َحَه ُتْؿ ََلَ ْٕ ََّْؿ َأ َٓ َج
واعمالئٙم٦م، ٕنَّ سمٕمض  ، يقضم٥م أْن يٕمذب قمٞمسك(2)

ومٚ : ي٤م همالم ُم٤م أضمٝمٚمؽ سمٚمٖم٦م ىمقُمؽ ٕ يَّ ىمٚم٧م:اًمٜم٤مس قمبدوهؿ دون اهلل وم٘م٤مل ًمف

 .(3)، أُم٤م ومٝمٛم٧م أن )ُم٤م( عم٤م ٓ يٕم٘مؾ، ومل أىمؾ: وُمـ شمٕمبدونتًبدون

وهل ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل يم٤من هل٤م اًمدور إٓىالق مـ ادبدأ إخالؿل افذي اتهٍقا بف:  -6   

جيد أهّن٤م ٓىم٧م ىمبقٓ ًمدى يمثػم ُمـ  ذم إىمرار اًمٕم٘مٞمدة ذم ٟمٗمقس اًمٜم٤مس، إذ إّن اعمتتبع ًمسػمهتؿ 

ْرِف  مجٞمع اعمستقي٤مت، وهذا يم٤من اٟمٓمالىم٤م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: قمغماًمٜم٤مس و ًُ َق َوْأُمْر بِْٚف ٍْ ًَ ُخِذ اْف

ِٚهَِِغ  ـِ اْْلَ َوَأْظِرْض َظ
َُْْٔف َظَداَوٌة  :، وىمقًمف شمٕم٤ممم (4) ََْْٔؽ َوَب ـُ َؾَِ٘ذا افَِّذي َب اْدَؾْع بِٚفَّتِل ِهَل َأْحَس

ُف َوِلٌّ مَحِٔؿٌ  َّٕ َٖ ـَ
ِٜ َوادَْ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: (5) َّ ُْ ْؿ بِٚفَّتِل اْدُع إَِػ َشبِِٔؾ َربَِّؽ بِٚحْلِ ِٜ َوَجِٚدَْلُ َسَْ ِٜ احْلَ ْقِظَي

ـَ  َتِدي ْٓ ُؿ بِْٚدُ َِ ـْ َشبِِِِٔف َوُهَق َأْظ ـْ َضؾَّ َظ َّ ُؿ بِ َِ ـُ إِنَّ َربََّؽ ُهَق َأْظ ِهَل َأْحَس
. وم٘مد إًمتزم (6)

أٟمف  هبذا اعمٜمٝم٩م اًم٘مرآ ي، وم٘مد ضم٤مء ذم اخلؼم قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  وآل اًمبٞم٧م اًمرؾمقل

                                                           

هق قمبد اهلل سمـ اًمزسمٕمرى سمـ ىمٞمس اًمسٝمٛمل اًم٘مرر، أسمق ؾمٕمد: ؿم٤مقمر ىمريش ذم اجل٤مهٚمٞم٦م. يم٤من ؿمديدا قمغم  (1)

ُمٙم٦م وم٠مؾمٚمؿ واقمتذر،  إممأسمٞم٤مشم٤م، ومٚمام سمٚمٖمتف قم٤مد  "طمس٤من  "ٟمجران، وم٘م٤مل ومٞمف  إممومتح ُمٙم٦م، ومٝمرب  إمماعمسٚمٛملم 

 .87: 4هـ.ظ: اًمزريمكم: آقمالم15وم٠مُمر ًمف سمحٚم٦م شمقذم  وُمدح اًمٜمبل 

 .98ؾمقرة إٟمبٞم٤مء: (2) 

 .335: 14. واًمٓمب٤مـمب٤مئل : حمٛمد طمسلم: اعمٞمزان 251: 8اعمجٚمز: سمح٤مر آٟمقار ظ: (3) 

 199ؾمقرة آقمراف : (4) 

 .34ومّمٚم٧م :  ؾمقرة (5)

 .125اًمٜمحؾ :  ؾمقرة(6) 



 

دٕٕٚر ؾتَٚضٚه ؾَٚل فف: يٚ ُّيقدي مٚ ظْدي مٚ رشقل اَّلل  ظذ))إن ُّيقديٚ ـٚن فف ىم٤مل: 

أظىٔؽ ؾَٚل: ؾ٘ين ٓ اؾٚرؿؽ يٚ حمّد حتك تَؤْل، ؾَٚل: إذن أجِس مًؽ، ؾجِس مًف 

حتك صذ دم ذفؽ ادقضع افيٓر وافًك وادٌرب وافًنٚء أخرة وافٌداة، وـٚن أصحٚب 

إفٔٓؿ ؾَٚل: مٚ افذي تهًْقن بف ؟ ويتقاظدوٕف، ؾْير رشقل اَّلليتٓددوٕف رشقل اَّلل

: َل يبًثْل ريب ظز وجؾ بٖن أطِؿ مًٚهدا وٓ ؾَٚفقا يٚ رشقل اَّلل ُّيقدي َيبسؽ ؟ ؾَٚل

ؽره، ؾَِم ظال افْٓٚر ؿٚل افٔٓقدي: أصٓد أن ٓ إفف إٓ اَّلل وأصٓد أن حمّدا ظبده ورشقفف، 

ًٕتؽ دم افتقراة، ؾ٘ين  اػواَّلل مٚ ؾًِٝ بؽ افذي ؾًِٝ إٓ ٕٕير وصىر مٚل دم شبٔؾ اَّلل، أمٚ 

ؿرأت ًٕتؽ دم افتقراة: حمّد بـ ظبد اَّلل مقفده بُّٜ ومٓٚجره بىٔبٜ، وفٔس بٍظ وٓ ؽِٔظ 

وٓ شخٚب، وٓ متزيـ بٚفٍحش، وٓ ؿقل اخلْآء، وإٔٚ أصٓد أن ٓ إفف إٓ اَّلل، وإٔؽ رشقل 

. وذم ظمؼم آظمر أٟمف يم٤من سم٤معمديٜم٦م رضمؾ ي١مذي  (1)ف بَم إٔزل اَّلل((، وهذا مٚل، ؾٚحُؿ ؾٔاَّلل

 ، وأراد سمٕمض اصح٤مب اإلُم٤مم ىمتٚمف. ومٜمٝم٤مهؿ ويِمتؿ قمٚمٞم٤م  اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

أؿمد اًمٜمٝمل، وؾم٠مل قمـ اًمرضمؾ، ومذيمر ًمف أٟمف يزرع سمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ٟمقاطمل اعمديٜم٦م، ومريم٥م إًمٞمف ومقضمده 

ضمؾ: ٓ شمٓم٠م زرقمٜم٤م. ومتقـم٠مه سم٤محلامر، ووصؾ اًمٞمف، ومٞمٝم٤م، ومدظمؾ اعمزرقم٦م سمحامره، ومّم٤مح سمف اًمر

ومٜمزل وضمٚمس قمٜمده، وو٤مطمٙمف، وىم٤مل ًمف: يمؿ همرُم٧م ذم زرقمؽ هذا؟ ىم٤مل ًمف: ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر. ىم٤مل: 

ومٙمؿ شمرضمق أن شمّمٞم٥م ومٞمف؟ ىم٤مل: ٓ أقمٚمؿ اًمٖمٞم٥م. ىم٤مل: إٟمام ىمٚم٧م ًمؽ: يمؿ شمرضمق ومٞمف؟ ىم٤مل: 

طم٤مًمف. وم٘م٤مم اًمرضمؾ وم٘مبؾ رأس  قمغمؽ أرضمق ُم٤مئت٤م ديٜم٤مر. وم٠مقمٓم٤مه صمالصمامئ٦م ديٜم٤مر، وىم٤مل: هذا زرقم

اعمسجد ومقضمد اًمرضمؾ ضم٤مًمس٤م، ومٚماّم ٟمٔمر إًمٞمف ىم٤مل: اهلل أقمٚمؿ  امموسمٕمد ُمدة دظمؾ اإلُم٤مم  اإلُم٤مم،

                                                           

 .217: 16ظ: اعمجٚمز: سمح٤مر آٟمقار  (1)
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طمٞم٨م جيٕمؾ رؾم٤مًمتف. ومقصم٥م أصح٤مسمف اإلُم٤مم وم٘م٤مًمقا ًمف: ُم٤م ىمّمتؽ؟ ىمد يمٜم٧م شم٘مقل ظمالف هذا! 

 . (1)يمٚمام دظمؾ وظمرج ومخ٤مصٛمٝمؿ وؾمبٝمؿ ، وضمٕمؾ يدقمق ٕيب احلسـ ُمقؾمك

إشمبع أؾمٚمقسم٤م يتقاومؼ ُمع هذا اًمرضمؾ، ومٝمٜم٤مك أؾم٤مًمٞم٥م قمدة ًمؽمهمٞم٥م  وُمٜمف ٟمجد أّن اإلُم٤مم      

 اًمٜم٤مس سمام ًمديؽ ُمـ ومٙمر شمريد ٟمنمه . 

  ادىِٛ افرابع: ضقابط اشتْبٚط ؾَف ادًرؾٜ مـ افسْٜ:

اإلؾمتٜمب٤مط ذم ضمٕمؾ اًمبح٨م يتٜمقع ٕنَّ ُمقارد  (2)ُمتقاشمر وظمؼم آطم٤مد اممإن شم٘مسٞمؿ إظمب٤مر      

اًم٘مسؿ إول عمـ ضمقز اًمتٕمبد سم٤مًمٜم٘مؾ ذم اًمٕم٘م٤مئد ٓ إؿمٙم٤مل قمٜمده، وأّٟمف هق اعمّمدر اًمث٤م ي سمٕمد 

اًم٘مرآن سمؾ هق ُمبلم عم٤م أمجؾ وخمّمص عم٤م قمّؿ وُم٘مٞمد عم٤م أـمٚمؼ، إّٟمام وىمع اإلظمتالف ذم اًم٘مسؿ 

 اًمث٤م ي آ وهق ظمؼم أطم٤مد. واًمبح٨م يبٞمٜمف يم٤مٓيت:

ىمبؾ اًمبح٨م قمـ وقاسمط اإلؾمتٜمب٤مط ُمـ احلدي٨م اعمتقاشمر ٓسمّد أْن ٟمبلم  اتر:أوٓ: اخلز ادتق      

: رواي٦م مجع ُمـ اًمٜم٤مس يٛمتٜمع واصىالحٚ،  (3)ُمٕمٜمك اًمتقاشمر. وم٢منَّ ُمٕمٜمك اًمتقاشمر ًمٖم٦م: هق اًمتت٤مسمع

 . (4)ُمٜمتٝم٤مه اممُمثٚمٝمؿ ُمـ أول اًمسٜمد  قمغماًمٙمذب  قمغمشمقاـم١مهؿ 

                                                           

هـ، شمح: ىمسؿ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، 1413-1ظ: اًمٓمؼمي حمٛمد سمـ ضمرير) اًمِمٞمٕمل(:  دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م، ط (1)

 .311ايران. -ُم١مؾمس٦م اًمبٕمث٦م، اًمٜم٤مذ: ُمريمز اًمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم ذم ُم١مؾمس٦م اًمبٕمث٦م، ىمؿ

ل هـ، اعمٓمبٕم٦م: سم٘مٞمع، اًمٜم٤مذ: ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًمٕم٤معم1426 -1ظ: ُم١مدب: رو٤م: قمٚمؿ اًمدراي٦م اعم٘م٤مرن، ط (2)

 .36ايران.  -ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،ىمؿ

 .276: 5ظ: اسمـ ُمٜمٔمقر: ًمس٤من اًمٕمرب (3)

. اًمبدري: حتسلم: ُمٕمجؿ ُمٗمردات أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن: 38ظ: ُم١مدب: رو٤م: قمٚمؿ اًمدراي٦م اعم٘م٤مرن: (4)

118. 



 

لم، وٓ إؿمٙم٤مل ذم ُمت٤مسمٕمتف سمؾ جي٥م اًمٕمٛمؾ سمف ذم وأنَّ احلدي٨م اعمتقاشمر يقضم٥م اًمٕمٚمؿ واًمٞم٘م    

 .  (1)اًمٗمروع وإصقل ٕٟمَّف يٙمِمػ قمـ احلٙمؿ اًمقاىمٕمل يمِمٗم٤م شم٤مُم٤م

 سمٕمد هذا اًمٕمرض اعمقضمز ي٠ميت اًمدور ًمبح٨م وقاسمط اإلؾمتٜمب٤مط ُمـ اعمتقاشمر وهل:     

 ))شًّٝ أبٚ ظبداَّلل ومٗمل اًمّمحٞمح قمـ أيقب سمـ احلر ىم٤مل:  افُتٚب : ظذافًرض  -9    

،  (2)افُتٚب وافسْٜ، وـؾ حديٞ ٓ يقاؾؼ ـتٚب اَّلل ؾٓق زخرف(( اػيَقل: ـؾ رء مردود 

بّْك،   خىٛ افْبل ، ىم٤مل : )) وُمثٚمف ذم صحٞمح٦م هِم٤مم سمـ احلٙمؿ قمـ أيب قمبداهلل 

ؾَٚل: أُّيٚ افْٚس، مٚ جٚءـؿ ظْل يقاؾؼ ـتٚب اَّلل ؾٖٕٚ ؿِتف ، ومٚ جٚءـؿ خيٚفػ ـتٚب اَّلل ؾِؿ 

 .(3)(( أؿِف

فمقاهر اًمٙمت٤مب، أو اًمٙمٚمٞم٤مت  اممهبذا احلدي٨م هق قمدم خم٤مًمٗم٦م إطم٤مدي٨م  ووجف اإلشتدٓل       

اًمتل ي١مؾمس هل٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م، وإْن يم٤من هٜم٤مك ُمـ أراد اّن اعم٘مّمقد ُمـ هذه 

.  (4)وأهّن٤م قمالج ًمٚمتٕم٤مرض إطم٤مدي٨م هق ظمّمقص ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م همػم ُمٕمٚمقم اًمّمدور قمٜمٝمؿ 

وًمٙمـ ٓ ُم٤مٟمع ُمـ أّن إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م شمتٗمؼ روطم٤م ُمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وم٤مًمٕمرض ًمٞمس ُم٘متٍما 

ضم٤مٟم٥م اًمتٕم٤مرض، سمؾ ُم٘مٞم٤مؾم٤م حلجٞم٦م احلدي٨م وأهٚمٞمتف ، وُم٤م يم٤من ُم٘مٞم٤مؾم٤م ًمٚمتٕم٤مرض ومٝمق  قمغم

 ًمتحديد أهٚمٞمتف أومم.

                                                           

: 1 . واًمزطمٞمكم: أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل43. وظماّلف: أصقل اًمٗم٘مف : 344: 3ظ: احلكم: هن٤مي٦م اًمقصقل (1)

442. 

 .69: 1اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم  (2)

 .69: 1اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم (3) 

 .245: 1آٟمّم٤مري : ومرائد إصقل (4) 
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اًمٜم٤مؾمخ  ٟمحق يٛمٙمـ حتديد قمغمجي٥م ُمٕمروم٦م إطم٤مدي٨م ادًرؾٜ افتٚمٜ بًِؿ احلديٞ:  -2     

واعمٜمسقخ واًمٕم٤مم واخل٤مص واعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد واعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف، ٕنَّ هذه إُمقر دمري ذم 

احلدي٨م اًمٜمبقي يمام دمري ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وضم٤مء ذم اًمّمحٞمح قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم قمـ 

مثؾ افَرآن ٕٚشخ ومْسقخ وخٚص وظٚم  ))ان أمر افْبل أّٟمف ىم٤مل :  أُمػم اعم١مُمٜملم 

افُالم فف وجٓٚن: ـالم ظٚم وـالم خٚص ومتنٚبف ؿد ـٚن يُقن مـ رشقل اَّلل وحمُؿ 

ؿِٝ فف: مٚ بٚل أؿقام . وُمثٚمف ُمقصم٘م٦م حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ قمـ أيب قمبد اهلل ىم٤مل: ))(1)((مثؾ افَرآن

، ٓ يتّٓقن بٚفُذب ، ؾٔجلء مُْؿ خالؾف ؟ يروون ظـ ؾالن وؾالن، ظـ رشقل اَّلل 

. ٕنَّ اًمسٜم٦م اًمّمحٞم٦م ختّمص قم٤مم اًم٘مرآن، (2)يْسخ ، افَرآن ((ؿٚل : إن احلديٞ يْسخ ـَم 

اًمٗمروع سمؾ يِمٛمؾ  قمغم. و هذا ٓ ي٘متٍم (3)وشم٘مٞمد ُمٓمٚم٘مف، وشمٗمّمؾ جمٛمٚمف، وشمبلم هم٤مُمْمف

ظـ  ))شٖفٝ أبٚ ظبداَّلل إصقل، ومٛمثال ذم اًمّمحٞمح قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ احلج٤مج ىم٤مل: 

افًرش اشتقى ظذافرمحـ  ؿقل اَّلل تًٚػ: 
ؾَٚل: اشتقى دم ـؾ رء ؾِٔس رء أؿرب  (4)

، اشتقى دم ـؾ رء ٌٛ  . (5)((إفٔف مـ رء، َل يبًد مْف بًٌٔد، وَل يَرب مْف ؿري

                                                           

 .64: 1اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم  (1)

 .64: 1اعمّمدر ٟمٗمسف  (2)

. واخلرضي: 232، واحلٙمٞمؿ: حمٛمد شم٘مل: إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن: 525: 2ظ: أُمدي: اإلطمٙم٤مم (3)

 .188م، ـمبٕم٦م اعمٙمتب٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى ، ُمٍم: 1969 -6حمٛمد: أصقل اًمٗم٘مف، ط

 .5ؾمقرة ـمف :  (4)

 .128: 1اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم (5) 



 

 ،  (1)أُم٤م ٟمسخ اًمسٜم٦م اعمتقاشمرة سمٛمثٚمٝم٤م شمٙم٤مد دمٛمع إُم٦م قمٚمٞمف      

اًمٜمسخ، . ًمٙمـ ُأظمتٚمػ ذم أي رء يٙمقن  (2)وأضم٤مز إطمٜم٤مف ٟمسخٝم٤م سم٤معمِمٝمقر ًم٘مرسمف ُمـ اعمتقاشمر

وم٘مد ذه٥م احلٜمٗمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م اٟمف ٓ جيقز ٟمسخ ُم٤م طُمسٜمُف ذايت يمقضمقب ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم، ووضمقب 

ؿمٙمر اعمٜمٕمؿ، يمام ٓ جيقز ٟمسخ ُم٤م ىَمُبَح ًمذاشمف يم٤مًمٙمٗمر واًمٔمٚمؿ واًمٙمذب، أُّم٤م ُم٤م ٓ يدرك طمسٜمف 

د . وذه٥م سمٕمْمٝمؿ أٟمف ٓ يٛمٙمـ شمّمقر اًمٜمسخ ذم اًم٘مقاقم(3)وىمبحف ومٞمجقز شم٘مدير اًمٜمسخ ومٞمف

،  (4)اًمٙمٚمٞم٦م ُمـ اًمرضوري٤مت ويمذًمؽ إظمب٤مر احلسٞم٦م وأظمب٤مر إُمؿ اعم٤موٞم٦م أو احل٤مصٚم٦م ذم احل٤مل

، أُم٤م  (5)وإؿم٤مقمرة جيقزون اًمٜمسخ ذم أي طمٙمؿ وجيقز اْن يٜمسخ مجٞمع اًمتٙم٤مًمٞمػ دون اؾمتثٜم٤مء

 . (6)هـ( وم٘مد ذيمر ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ان اًمٜمسخ جيقز ُمٓمٚم٘م٤م إّٓ ُم٤م ىمٓمع سمف726اًمٕمالُم٦م احلكم )ت

                                                           

، واخلقئل: اًمبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن: 94: 2اًمٗمحقل . واًمِمقيم٤م ي: ارؿم٤مد 83: 3ظ: احلكم : هن٤مي٦م اًمقصقل (1)

. واًمزطمٞمكم: 449. واحلٍمي: اؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم ُمـ اًمٜمّمقص: 224، وُمديمقر: ُمٜم٤مه٩م آضمتٝم٤مد: 345

 .264: 2وهب٦م : أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 

 225وُمديمقر: ُمٜم٤مه٩م آضمتٝم٤مد: ظ:  (2)

شمح: حمٛمد همزازم، ـمبٕم٦م: دار اًمبحقث  ظ: اسمـ رؿمٞمؼ : احلسلم : ًمب٤مب اعمحّمقل ذم قمٚمؿ إصقل، (3)

 .313: 1. ديب –ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م واطمٞم٤مء اًمؽماث، آُم٤مرات 

هـ، ـمبع 1424 -4. وقمبد اًمرمحـ: وم٤موؾ قمبد اًمقاطمد: أصقل اًمٗم٘مف، ط536اًمِم٤مـمبل : اعمقاوم٘م٤مت :  (4)

 .273: آردن –وٟمنم: دار اعمسػمة ، قمامن 

هـ ، ـمبع وٟمنم 1431 -1ظ: اًمِمتٞمقي: حمٛمد سمـ قمكم اجلٞمال ي: قمالىم٦م قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف سمٕمٚمؿ اًمٙمالم ، ط (5)

 -2. وزهػم: حمٛمد اسمق اًمٜمقر: أصقل اًمٗم٘مف،ط582ًمبٜم٤من. –وشمقزيع : ُمٙمتب٦م طمسـ اًمٕمٍمي٦م ، سمػموت 

 .144: 3ًمبٜم٤من –م، ـمبع وٟمنم: دار اعمدار اإلؾمالُمل، سمػموت 2444

 .83: 3هن٤مي٦م اًمقصقلظ: احلكم : (6) 
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 مْٚؿنٜ وترجٔح :

صحٞمح أنَّ هٜم٤مك أُمقر ٓ يٛمٙمـ أْن ي٘مع ومٞمٝم٤م اًمٜمسخ يمام ذم شمقطمٞمد اهلل قمز وضمؾ وصٗم٤مشمف،       

وقمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء وسمٕمض اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م، ٕنَّ اًمٜمسخ شمقىمٞم٧م ورومع ومال جيري ومٞمٝم٤م اًمٜمسخ، 

ٕمٛمؾ ًمٙمـ هٜم٤مك اُمقر قم٘مدي٦م يمثػمة يتٕمٚمؼ هب٤م اًمٜمسخ، ومٝمٜم٤م جي٥م ُمٕمروم٦م اًمٜمسخ طمتك ٓ يُ 

ٕنَّ اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ي٘مدم اعمت٠مظمر  رواي٤مت أهؾ اًمبٞم٧م  اممسم٤معمٜمسقخ، وهذا يٙمقن سم٤مًمرضمقع 

، زُمٜم٤م عمٕمروم٦م اعمٜمسقخ ، ٕنَّ اًمٜمسخ يٙمقن ذم اعمت٘مدم ُمٜمٝم٤م ٓ اعمت٠مظمر وهق أظمب٤مر آل اًمبٞم٧م 

سٜم٦م ، وُمـ اُمثٚم٦م ُم٤م وىمع سمف اًمٜمسخ ُمـ اًم (1)هـ( ذم شمذيمرشمف413وهذا ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد)ت

 . (2)))َنٔتُؿ ظـ زيٚرة افَبقر أٓ ؾزوروهٚ((:ىمقًمف

إّن احلدي٨م ومٞمف ُم٤م هق صدق وومٞمف ُم٤م هق يمذب ومال سمد ُمـ دراؾم٦م  افتٖـد مـ شْد افروايٜ: -3    

قمٝمد رؾمقل اهلل  قمغماعمتـ ىمبؾ اإلؾمتدٓل سم٤مًمرواي٤مت اعمقوققم٦م واًمْمٕمٞمٗم٦م، وم٢مّن اًمقوع يم٤من 

 قمّدوه ُمـ اعمتقاشمر ىمقًمفوم٘مد ضم٤مء ذم اعمستٗمٞمض اعمِمٝمقر سمؾ : مـ ـذب ظعَّ متًّدا((

. وهذا اعمٜمٝم٩م اشمبَّٕمف اًمٕمٚمامء ذم اًمٗمروع ، ومٙمٞمػ يٙمقن إُمر ُمع  (3)ؾِٔتبقأ مًَده مـ افْٚر((

 أصقل اًمديـ اًمتل يبتٜمل قمٚمٞمٝم٤م اًمديـ؟ 

ٕنَّ ومٝمذه اًمْم٤مسمٓم٦م ٓ يٛمٙمـ أْن يتج٤مهٚمٝم٤م ُمـ يريد اؾمتٜمب٤مط وم٘مف اعمٕمروم٦م ُمـ اًمسٜم٦ّم اًمنميٗم٦م     

 ىمٞمٛم٦م اًمرواي٦م ُمرشمبٓم٦م سمسٜمده٤م.

                                                           

هـ، شمح: ُمٝمدي ٟمجػ، اعمٓمبٕم٦م: 1431 -1ظ: اعمٗمٞمد: حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٜمٕمامن: اًمتذيمرة سم٠مصقل اًمٗم٘مف، ط (1)

 .43فمٝمقر . اًمٜم٤مذ اهلدى: 

 .174: 14، واحلر اًمٕم٤مُمكم : وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 38: 3اسمـ طمٜمبؾ : امحد : ُمسٜمد امحد  (2)

 .249: 11احلر اًمٕم٤مُمكم : وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م (3)



 

سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ حت٘مٞمؼ ؾمٜمد احلدي٨م وسمٞم٤من ُم٘مدار آقمتامد قمٚمٞمف،  ادًرؾٜ بٍَف احلديٞ: -4      

اًمب٤مطم٨م ُمٕمروم٦م اعمراد ودرك اعمٖمزى ُمـ اًمٙمالم، يمبٞم٤من ًمٗمظ همري٥م أو اؾمؿ ُمبٝمؿ مم٤م  قمغمومٞمج٥م 

أو ٟم٘مؾ ٟمف ًمٗمظ اعمٕمّمقم يتقىمػ قمٚمٞمف ومٝمؿ احلدي٨م، أو ُمٕمروم٦م ؾمب٥م ورود احلدي٨م، وا

همػمه٤م ُمـ اًمٗمقائد، اًمتل ٓ شمت٠مشمك  امماًمٔم٤مهر أم اعمراد رء آظمر؟   قمغمسم٤معمٕمٜمك، وهؾ هق حمٛمقل 

. ومٗم٘مف احلدي٨م يبلم ُم٤م هق ُمٗم٤مد احلدي٨م وُمْمٛمقٟمف وُم٤م يرشمبط  (1)إٓ سم٤مًمٜمٔمر ذم جمٛمقع اًمرواي٤مت

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة سمف ُمـ ُمٕم٤من هل٤م آصمر ذم سمٞم٤من ُمراد اًمرؾمقل . وُمث٤مل ُم٤م وىمع ومٞمف ًمبس ُم٤م روي قَم

ـْ اًمٜمَّبِلِّ  َؼ آَدَم  أٟمف ىم٤مل: قَم َِ ْٛ اْفَقْجَف َؾِ٘نَّ اَّللََّ َخ
ِ َْٔجَتْ ِْ ْؿ َؾ ـُ َب َأَحُد  ظذ))إَِذا رَضَ

صقرشمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم،  قمغم. وم٢مّن اًمقهٚم٦م إومٰم شمقطمل سم٤من اهلل قمز وضمؾ ظمٚمؼ آدم  (2)ُصقَرتِِف((

جمٛمقع إطم٤مدي٨م واًمٔمروف اًمتل اطم٤مـم٧م سم٤محلدي٨م ٟمٕمرف ان اًمْمٛمػم  اممًمٙمـ قمٜمدم ٟمرضمع 

))ؿٚتِٓؿ اَّللّ : اهلل قمز وضمؾ وم٘مد سمٞمٜمف ىمقل اإلُم٤مم اًمرو٤م  قمغم)اهل٤مء( ذم )صقرشمف(ٓ يٕمقد 

ل فهٚحبف: ؿّبح فَد حذؾقا أّول احلديٞ، اّن رشقل اَّللّ مّر برجِغ يتسّٚبٚن ؾسّع أحدُهٚ يَق

: يٚ ظبد اَّللّ ٓ تَؾ هذا ٕخٔؽ، ؾّٚن اَّللّ ظّز وجّؾ اَّللّ وجٓؽ ووجف مـ ينبٓؽ. ؾَٚل

. ومٗمٝمؿ احلدي٨م أُمر رضوري طمتك يتٛمٞمز ُمراد اعمٕمّمقم، وظم٤مص٦م أّن  (3)صقرتف(( ظذخِؼ آدم 

سمٕمض اًمرواة يروي ُمقـمـ طم٤مضمتف ، ويٖمٗمؾ قمـ إُمقر إظمرى ًمٚمحدي٨م ، أو أّن احلدي٨م 

 وومؼ اًمب٤مب أو اعمقوقع ومٝمٜم٤م خيتؾ اًمٗمٝمؿ . قمغماًمٓمقيؾ جيزأ 

                                                           

هـ،اعمٓمبٕم٦م: شم٤مسمش، اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم 1411-1ظ: همٗم٤مري: قمكم أيمؼم: دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م، ط (1)

 .247-243ايران.  -(. ـمٝمران اًمّم٤مدق )

 .244: 2اسمـ طمٜمبؾ : ُمسٜمد أمحد (2) 

 .148اًمّمدوق : اًمتقطمٞمد :(3) 
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ـمبٕم٤م هذا ٓ يٍٜ: إوامر وافْقاهل افتل وردت دم إحٚديٞ افْبقيٜ افؼ اػافرجقع  -5    

يٙمقن إّٓ سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمتجرد اًمٙمالم ُمـ اًم٘مرائـ اًمّم٤مروم٦م قمـ اًمقضمقب أو احلرُم٦م، وهذا شمٙمٗمٚمف 

قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ، إذ سملّم يمثػما ُمـ إُمقر اًمتل يٛمٙمـ اإلؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم اؾمتٜمب٤مط أطمٙم٤مم وم٘مف 

ّٓ ُم٤م شمٗمرد سمف اعمٕمروم٦م ، ٕنَّ اًمسٜم٦م ُم٤م هل آ ٟمّمقص، ومٝمل ختْمع ًم٘مقاٟملم قمٚمؿ إصقل إ

 قمغماًمبح٨م اًمٕم٘مدي ُمـ أُمث٤مل اًمّمٗم٤مت واًمتجسٞمؿ، وهمػمه٤م ُمـ اعمٕم٤م ي اًمتل ٓ يٛمٙمـ محٚمٝم٤م 

 .  (1)احل٘مٞم٘م٦م، وإّٟمام شم٠مول ُمع يمٚمٞم٤مت اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ واًمديـ احلٜمٞمػ

  ثٕٚٔٚ: خز أحٚد:

ىمقل حيتٛمؾ . واصٓمالطم٤م :  (2): اخلؼم ذم اًمٚمٖم٦م: اًمٜمب٠م مًْك خز أحٚد فٌٜ واصىالحٚ -9     

أُمر ُمـ إُمقر ٟمٗمٞم٤ًم أو  امم. وىمٞمؾ: يمالم يٗمٞمد سمٜمٗمسف إو٤موم٦م أُمر ُمـ إُمقر  (3)اًمّمدق واًمٙمذب

. وقُمِرف اعمريم٥م آو٤مذم يمٛمّمٓمٚمح ًمٜمقع ُمـ  (5). وأطم٤مد مجع أطمد سمٛمٕمٜمك اًمقاطمد (4)إصمب٤مشم٤مً 

، وهق شمٕمريػ سم٤معم٘م٤مسمؾ وذم شمٕمريػ اًمٌمء سمام ي٘م٤مسمٚمف ٟمقع دور،  (6)احلدي٨م سم٠مٟمف: ُم٤م قمدا اعمتقاشمر

ؿ ي٘مسٛمقن اخلؼم  قمغموٓ يّمٚمح هذا اًمتٕمريػ  صمالصم٦م أىمس٤مم: اعمتقاشمر  قمغماصٓمالح احلٜمٗمٞم٦م ٕهنَّ

                                                           

 .45ظ: احلٞمدري : اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ : (1) 

  .227: 4ظ: اسمـ ُمٜمٔمقر: ًمس٤من اًمٕمرب ُم٤مدة )ظمؼم(  (2)

 .145ظ: اعمٔمٗمر : اعمٜمٓمؼ : (3)

هـ، شمح: ظمٚمٞمؾ 1443 -1ظ: أسمق احلسلم: حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمٓمٞم٥م اًمبٍمي: اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف، ط (4)

 .544: 2ًمبٜم٤من -اعمٞمس، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

 .283: 1 اًمٗمػموزآسم٤مدي: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط (5)

 .48: 2ظ: أُمدي: اإلطمٙم٤مم  (6)



 

، وهذا شمٕمريػ ًمٚمٌمء  (2). وقمرومف آظمرون سم٠مٟمف: ظمؼم ٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ سمٜمٗمسف (1)وأطم٤مد واعمِمٝمقر

. وقُمِرف قمٜمد (3)٘مؾ أطمد ُمـ اًمٕم٘مالء: إن يمؾ ظمؼم آطم٤مد يٗمٞمد اًمٕمٚمؿسمالزُمف. أُم٤م قمـ ُمٗم٤مده ومٚمؿ ي

 . (4)اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م : سم٤مٟمف اخلؼم اًمذي مل يبٚمغ طمد اًمتقاشمر ذم يم٤موم٦م اًمٓمب٘م٤مت

 ىمقًملم: قمغماظمتٚمٗمقا ذم اوم٤مدة ظمؼم أطم٤مد اًمٕمٚمؿ  خز أحٚد واؾٚدة افًِؿ : -2     

 ، واؾمتدًمقا سم٠مدًم٦م أسمرزه٤م ُم٤م ي٠ميت: (5): إّٟمف ٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ُمٓمٚم٘م٤مً افَقل إول     

ُػ َمٚ :اإلؾمتدٓل سم٤مٔي٤مت اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔمـ أو سمٖمػم اًمٕمٚمؿ ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  -أ      َْ َٓ َت َو

 ًٓ َٚن َظُْْف َمْسُئق ـَ ؾُّ ُأوَفئَِؽ  ـُ اَد  َٗ ٍُ َع َواْفَبَكَ َواْف ّْ ٌؿ إِنَّ افسَّ ِْ َْٔس َفَؽ بِِف ِظ َف
. وىمقًمف  (6)

ًَ شمٕم٤ممم: ٍْ ْٔئًٚ إِنَّ اَّللََّ َظٌِِٔؿ بََِم َي ؼِّ َص ـَ احْلَ ِْل ِم ٌْ َٓ ُي َـّ  َّٓ َطًّْٚ إِنَّ افيَّ َثُرُهْؿ إِ ـْ ُِقنَ َوَمٚ َيتَّبُِع َأ
(7) .

ّم٤مت سمام يدل  ضمقاز اًمٕمٛمؾ سم٠مظمب٤مر أطم٤مد ، واقمتب٤مر اًمٕم٘مالء هذا  قمغموُيرد قمٚمٞمف سم٠من هٜم٤مك خُمَّمِّ

 ُمـ ضمٝم٦م شمرشم٥م آصم٤مر اًمٕمٚمؿ قمٚمٞمف.اًمٜمقع ُمـ اعمٕمروم٦م قمٚمام 

                                                           

 .37: 3ُمٍم   -هـ، ُمٓمبٕم٦م: ُمّمٓمٗمك اًمب٤ميب احلٚمبل، اًم٘م٤مهرة 1351 -1شمٞمسػم اًمتحرير، ط أُملم: حمٛمد :  (1)

 .37: 3اعمّمدر ٟمٗمسف  (2)

 هـ، شمح: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد، ُمٓمبٕم٦م: اعمد ي، اًم٘م٤مهرة1384آل شمٞمٛمٞم٦م: اعمسقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف،  (3)

 .244ُمٍم. : -

 .44ُم١مدب : رو٤م : قمٚمؿ اًمدراي٦م اعم٘م٤مرن : (4) 

-1، واخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي: أيب امحد سمـ قمكم: اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م ، ط517: 2ظ: اعمرشم٣م: اًمذريٕم٦م (5) 

: 1، واسمـ طمزم: اإلطمٙم٤مم 33ًمبٜم٤من : -هـ، شمح: أمحد قمٛمر ه٤مؿمؿ اًمٜم٤مذ : دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت1445

147. 

 .36ؾمقرة آهاء : (6) 

 .36ؾمقرة يقٟمس: (7) 
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اعمٜمع سمف، وان اإلمج٤مع ٓ يثب٧م هم٤مًمب٤م آ سم٠مظمب٤مر أطم٤مد ومٞمٚمزم  قمغماؾمتدًمقا سم٤مإلمج٤مع  -ب     

 . (1)اًمدور، وهق سم٤مـمؾ

وُمـ اًمٕم٘مؾ: أن أظمب٤مر أطم٤مد شمتٕم٤مرض، وُم٤م يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ٓ يتٕم٤مرض. يمام أن اًمقاطمد  -ج     

 .(2)سٞم٤من ومٙمذًمؽ ظمؼمهجيقز قمٚمٞمف اًمسٝمق واخلٓم٠م واًمٖمٚمط واًمٜم

 ، واؾمتدًمقا سمام ي٠ميت: (3): أن ظمؼم أطم٤مد ىمد يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ًمقضمقد ىمريٜم٦مافَقل افثٚين      

ُروا إذ اؾمتدًمقا سمآي٤مت ُمٜمٝم٤م آي٦م اًمٜمٗمر ىم٤مل شمٕم٤ممم: افَرآن افُريؿ: -أ       ٍِ َْْٔ
ِمُْقَن فِ ْٗ َٚن اْدُ ـَ َوَمٚ 

 ٍٜ ؾِّ ؾِْرَؿ ـُ ـْ  َر ِم ٍَ َٕ  َٓ ْق َِ ًٜ َؾ ٚؾَّ ْؿ  ـَ ِٓ قا إَِفْٔ ًُ ْؿ إَِذا َرَج ُٓ ُِْْٔذُروا َؿْقَم
ـِ َوفِ ي قا دِم افدِّ ُٓ ََّ ٍَ َٔتَ

ٌٜ فِ ٍَ ْؿ َضٚئِ ُٓ ِمْْ

ْؿ ََيَْذُرونَ  ُٓ َِّ ًَ َف
، إذ اوضم٥م احلذر سم٢مظمب٤مر اًمٓم٤مئٗم٦م وهل قمدد ٓ يٗمٞمد ىمقهلؿ اًمٕمٚمؿ، وىمقًمف  (4)

ٍٜ َؾُتْهبُِحقا:شمٕم٤ممم َٚف َٓ َُّْٔقا َأْن ُتِهٔبُقا َؿْقًمٚ بَِج ْؿ َؾِٚشٌؼ بََِْبٍ٘ َؾَتَب ـُ ـَ َآَمُْقا إِْن َجَٚء ٚ افَِّذي َ َمٚ  ظذ َيٚ َأُّيُّ

ِٚدِمغَ  َٕ ُتْؿ  ِْ ًَ َؾ
، وم٢مّن ُمٗمٝمقم اًمنمط ي٘ميض قمدم اًمتثب٧م ُمـ همػم اًمٗم٤مؾمؼ، وهٜم٤م أُّم٤م جي٥م  (5)

ـَ  احل٤مل أؾمقأ ُمـ طم٤مًم٦م اًمٗم٤مؾمؼ. وىمقًمف شمٕم٤ممم: اًم٘مبقل وهق اعمٓمٚمقب أو اًمرد ومٞمٙمقن إِنَّ افَِّذي

 ِْ ِس دِم افَُِْتِٚب ُأوَفئَِؽ َي ُه فَِِّْٚ ََّّْٚٔ ِد َمٚ َب ًْ ـْ َب َدى ِم َِِّْٔٚت َواَْلُ ـَ اْفَب َزْفَْٚ ِم ْٕ قَن َمٚ َأ ُّ ُت ُْ ُؿ اَّللَُّ َي ُٓ ُْ ًَ

                                                           

 .248ظ:احلٙمٞمؿ: حمٛمد شم٘مل: إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن: (1)

 . 84: 2ظ: اًمبٝم٤مدزم : ُمٗمت٤مح اًمقصقل (2) 

هـ، ـمبٕم٦م: دار 1418 -1ظ: اجلقيٜمل: اسمق اعمٕم٤ممم قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد اهلل: اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف، ط(3) 

. 371: 3، واحلكم: هن٤مي٦م اًمقصقل136: 2، واًمٖمزازم: اعمستّمٗمك228: ٤1منًمبٜم -اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

 .44ُم١مدب: رو٤م: قمٚمؿ اًمدراي٦م اعم٘م٤مرن: و

 .122ؾمقرة اًمتقسم٦م : (4) 

 .6ؾمقرة احلجرات : (5) 



 

ِظُْقَن  ُؿ افالَّ ُٓ ُْ ًَ ِْ َوَي
ُمـ يٙمتؿ اهلدى ومٞمج٥م افمٝم٤مره ، وُم٤م جي٥م افمٝم٤مره جي٥م  قمغم. إذ شمققمد  (1)

 ىمبقًمف.

ٕنَّ اإلمج٤مع إّٟمام  ف:، وهذا اإلؾمتدٓل ًمٞمس ًمف وضم (2)ٕنَّ ؾمػمة اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف اإلمجٚع: -ب     

يّمؾ اًمٞمٜم٤م قمـ ـمريؼ أطم٤مد ، ومٞمٙمقن ُمـ سم٤مب اًمدور اًمب٤مـمؾ ، وأّن اإلمج٤مع اعمٜم٘مقل ُمتقىمػ 

ُمستقى اعمذه٥م اًمقاطمد  قمغم أٟمف ٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م مجٞمع أراء طمجٞم٦م اخلؼم اًمقاطمد ، يمام قمغم

أطمد اعمجٛمٕملم أو أٟمف  . واؿمؽمط اإلُم٤مُمٞم٦م أْن يٙمقن اعمٕمّمقم (3)ومٙمٞمػ سمجٛمٞمع اعمذاه٥م

 .  (4)اًمسٜم٦ّم امميم٤مؿمػ قمـ رأيف ومػمضمع 

اًمٕم٘مؾ إّن اًمٕم٘مالء ٓ يٛمٜمٕمقن اًمٕمٛمؾ سمف ويقضمبقن اًمٕمٛمؾ سمف ذم اًمٕم٘مٚمٞم٤مت ، ٕنَّ افًَؾ :  -ج     

. يمام أٟمف ؾم٤مرت قمٚمٞمف ؾمػمت (5)يٕمٚمؿ وضمقب اًمتحرز ُمـ اعمْم٤مر ، وطُمسـ اضمتالب اعمٜم٤مومع

 اًمٕم٘مالء ذم ُمٕم٤مُمالهتؿ وطمٞم٤مهتؿ وشمٍموم٤مهتؿ .

اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ آطمتج٤مج سم٠مظمب٤مر آحتجٚج بٖخبٚر أحٚد دم إصقل :  -3   

 أىمقال يمثػمة: جيٛمٕمٝم٤م صمالصم٦م أىمقال: قمغمأطم٤مد ذم إصقل 

: إّن ظمؼم أطم٤مد ذم إصقل جي٥م ىمبقًمف ، وهذه رواي٦م قمـ أمحد اسمـ افَقل إول 

هذا اًم٘مقل، إذ  قمغمُم٤م يِمبف اإلمج٤مع  (2). وطمٙمك اسمـ قمبد اًمؼم(1)طمٜمبؾ وقمٚمٞمٝم٤م سمٕمض أصح٤مسمف

                                                           

 .159ؾمقرة اًمب٘مرة :  (1)

 -1.اهلروي : ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من : ذح خمتٍم اعمٜم٤مر،ط242: 1ظ: اًمِمقيم٤م ي: ارؿم٤مد اًمٗمحقل (2) 

 .348:  ًمبٜم٤من –هـ، شمح: اًمٞم٤مس ىمبالن ، ـمبع : دار ص٤مدر ، سمػموت 1327

 .245ظ:احلٙمٞمؿ: حمٛمد شم٘مل: إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن:(3) 

 .262اعمّمدر ٟمٗمسف :  (4)

 .445: 3 احلكم : هن٤مي٦م اًمقصقل(5) 
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ىم٤مل: )) ... أيمثر أهؾ اًمٗم٘مف وإصمر، ويمٚمٝمؿ يديـ سمخؼم اًمقاطمد اًمٕمدل ذم اإلقمت٘م٤مدات، ويٕم٤مدي 

. واظمت٤مر هذا (3)ذًمؽ مج٤مقم٦م أهؾ اًمسٜم٦م (( قمغمويقازم قمٚمٞمٝم٤م، وجيٕمٚمٝم٤م ذقم٤ًم وديٜم٤ًم ذم ُمٕمت٘مده، 

قا سمام . واؾمتدًم (6). واإلظمب٤مري٦م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م (5)وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م (4)اًم٘مقل سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م

 ي٠ميت:

وضمقب ىمبقل ظمؼم أطم٤مد ُمثؾ ىمقًمف  قمغم: اًمٕمٛمقُم٤مت اًمداًم٦م افدفٔؾ إول 

قا شمٕم٤ممم: ًُ ْؿ إَِذا َرَج ُٓ ُِْْٔذُروا َؿْقَم
ـِ َوفِ ي قا دِم افدِّ ُٓ ََّ ٍَ ََٔت

ٌٜ فِ ٍَ ْؿ َضٚئِ ُٓ ٍٜ ِمْْ ؾِّ ؾِْرَؿ ـُ ـْ  َر ِم ٍَ َٕ ْقٓ  َِ ْؿ َؾ ِٓ إَِفْٔ

ْؿ ََيَْذُرونَ  ُٓ َِّ ًَ َف
ـَ آَمُْقا إِْن ، وم٠موضم٥م احلذر سم٘مقل اًمقاطمد، وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (7) ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيُّ

                                                                                                                                                    

هـ، شمح: ؾمٞمد اسمراهٞمؿ، 1412 -1، واسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م: خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م، ط248اعمسقدة : ظ: (1) 

 -1ط، اعمٜمػم اًمٙمقيم٥م ذح: امحد سمـ حمٛمد: اًمٜمج٤مر واسمـ، 548: 2. ُمٍم –ـمبع : دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة 

 .352:  2 اًمسٕمقدي٦م -اًمري٤مض، اًمٕمبٞمٙم٤من ُمٙمتب٦م: اًمٜم٤مذ، مح٤مد وٟمزيف، اًمزطمٞمكم حمٛمد: شمح، هـ1413

هـ ،وشمقذم ؾمٜم٦م 368أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمؼم إٟمدًمز اًم٘مرـمبل: وًمد ؾمٜم٦م  (2)

هـ، وم٘مٞمف ُم٤مًمٙمل حمدث طم٤مومظ أصقزم. ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: آؾمتٞمٕم٤مب ذم أؾمامء اًمّمح٤مسم٦م، وآؾمتذيم٤مر، واًمٙم٤مذم 463

 .153 :18ذم اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل . ظ: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء 

حمٛمد قمبد اًمٙمبػم  اسمـ قمبد اًمؼم: اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤م ي وآؾم٤مٟمٞمد، شمح: ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمٕمٚمقي، (3) 

 .8: 1هـ، اعمٓمبٕم٦م: ومْم٤مًم٦م، اًمٜم٤مذ: وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م، اعمٖمرب 1442-2اًمبٙمري، ط

هـ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمٚمقم 1425 -4أصقل اًمٗم٘مف، طظ: اًمِمٜم٘مٞمٓمل: حمٛمد آُملم سمـ حمٛمد: اعمذيمرة ذم (4) 

 .141اًمسٕمقدي٦م:  -واحلٙمؿ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة

 .262: 4، واًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط 595: 2اًمِمػمازي: ذح اًمٚمٛمع  (5)

 . 147آؾمؽماسم٤مدي: اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م: (6) 

 .122ؾمقرة اًمتقسم٦م:(7) 



 

ٍٜ َؾتُْهبُِحقا  َٚف َٓ ًٚ بَِج َُّْٔقا َأْن ُتِهُٔبقا َؿْقم ْؿ َؾِٚشٌؼ بَِْبٍَٖ َؾَتَب ـُ ِٚدِمغَ  ظذَجَٚء َٕ ُتْؿ  ِْ ًَ َمٚ َؾ
، إذ ضمٕمؾ  (1)

 قمٚم٦م رد إظمب٤مر هل اًمٗمسؼ ٓ اًمقطمدة.

: إّن اهلل أوضم٥م ىمبقل أظمب٤مر أطم٤مد وهق قم٤مم ومٞمِمٛمؾ ىمبقهل٤م ذم دٓلووجف اإلشت 

 إصقل واًمٗمروع، ٕنَّ هذه آطم٤مًم٦م هل ذقمٞم٦م.

وطمّمؾ  (2)اإلؾمالم اممُمٚمقك زُم٤مٟمف يمتب٤ًم يدقمقهؿ ومٞمٝم٤م  امميرؾمؾ  : يم٤من اًمٜمبل افدفٔؾ افثٚين

ؿمخص واطمد همػم سمتٚمؽ اًمٙمت٥م إسمالغ اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل يمٚمٗمف اهلل هب٤م، واًمٙمت٤مب إٟمام شمقٓه 

يمؾ ُمٚمؽ مج٤مقم٦م  امم، وًمق يم٤من ظمؼم اًمقاطمد ٓ ي٘مبؾ ذم إصقل ًمٚمزُمف أن يبٕم٨م اًمٜمبل

مل يٗمٕمؾ هذا، وهذا أوم٤مد يمٗم٤ميتف ذم يبٚمٖمقن طمد اًمتقاشمر ًمٞمحّمؾ اًمٕمٚمؿ سمخؼمهؿ، واًمٜمبل 

 . (3)شمبٚمٞمغ إصقل ووضمقب آًمتزام سمخؼم اًمقاطمد ومٞمٝم٤م

اًمدقم٤مة ًمتبٚمٞمغ  مجٞمع أطمٙم٤مم اًمديـ ٞمدة إرؾم٤مل اًمٜمبل : إظمب٤مر اعمتقاشمرة اعمٗمافدفٔؾ افثٚفٞ 

أـمراف اًمبالد، سمؾ يم٤من ي٠مُمرهؿ سم٤مًمبداءة سم٠مصؾ إصقل وهق اًمتقطمٞمد يمام  اممأصقًٓ وومروقم٤ًم 

ًٚ أهؾ ـتٚب ؾُِٔـ أول مٚ : اًمٞمٛمـ ىم٤مل ًمف اممعم٤م سمٕمثف  (4)ذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ )) إٕؽ تٖيت ؿقم

                                                           

 .6ؾمقرة احلجرات: (1) 

 -2، واًمؽمُمذي: حمٛمد سمـ قمٞمسك: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، ط166: 5سٚمؿ اًمٜمٞمس٤مسمقري: ُمسٚمؿ: صحٞمح ُم(2) 

: 4.ًمبٜم٤من –هـ، شمح: قمبد اًمرمحـ حمٛمد قمثامن، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت 1443

168. 

 .614: 2، واسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م: خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م 296: 2ظ: أُمدي: اإلطمٙم٤مم  (3)

هـ سم٤مًمِم٤مم، صح٤ميب قم٤ممل 17ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ سمـ قمٛمرو إٟمّم٤مري اخلزرضمل: شمقذم ؾمٜم٦م أسمق قمبد اًمرمحـ (4) 

: 1، ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء 368: 3، اًمث٘م٤مت 244: 8سم٤محلالل واحلرام، ؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م. ظ: اجلرح واًمتٕمديؾ 

 .245: 2، اإلص٤مسم٦م 5
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أن يقحدوا اَّلل ؾ٘ن هؿ  اػ))((، وسمٕمده٤م شمدقمقهؿ: تدظقهؿ إفٔف صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اَّلل

، وم٘مدم  (9)أضٚظقك فذفؽ ؾٖخزهؿ أن اَّلل اؾسض ظِٔٓؿ مخس صِقات دم افٔقم وافِِٜٔ((

أريم٤من اإلؾمالم اًمٕمٔم٤مم، ومل يٜم٘مؾ أن أطمدًا ُمـ أوًمئؽ اًمرؾمؾ اىمتٍم  امماًمتقطمٞمد صمؿ  امماًمدقمقة 

 .(2)شمبٚمٞمغ اًمٗمروع وم٘مط قمغم

َٖفقا َأْهَؾ : ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: افدفٔؾ افرابع ْؿ َؾْٚش ِٓ ُٕقِحل إَِفْٔ ـْ َؿبَِِْؽ إِٓ ِرَجًٚٓ  َْٚ ِم ِْ َوَمٚ َأْرَش

قنَ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ ٓ َت ـُ ِر إِْن  ـْ افذِّ
(3) . 

: إّن اهلل أُمر سمس١مال إُم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ ، يمام أهّنؿ يم٤مٟمقا يتٚم٘مقن وجف اإلشتدٓل

واًمٗمروع ويثبتقهن٤م سمدون رد ٕي ُمٜمٝم٤م عمجرد يمقٟمف ظمؼم آطم٤مد ذم أظمب٤مر أطم٤مد ذم إصقل 

اعمس٤مئؾ إصقًمٞم٦م. ويدل قمغم ذًمؽ روايتٝمؿ ًمتٚمؽ إظمب٤مر وشمٜم٤مىمٚمٝم٤م وشمٚم٘مٞمٝم٤م وحتّمٞمٚمٝم٤م صمؿ 

آؿمتٖم٤مل سمٛمذايمرهت٤م وإصمب٤مهت٤م ذم اعم١مًمٗم٤مت. وأيْم٤ًم شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م وشمٗمسػمه٤م سمٛم٘مت٣م اًمٚمٖم٦م سمام يٚمٞمؼ هب٤م 

دظمٚمقا ُمٗم٤مد شمٚمؽ إظمب٤مر ذم ُمٕمت٘مداهتؿ وسطمقا سمتبديع أو شمٗمسٞمؼ واًم٘مقل سمٛمدًمقهل٤م، سمؾ أهنؿ أ

 . (4)أو ختٓمئ٦م خم٤مًمٗمٝم٤م

                                                           

ـمبع وٟمنم: دار اًمٗمٙمر هـ،  1441 -1اًمبخ٤مري: حمٛمد سمـ اؾمامقمٞمؾ سمـ اسمراهٞمؿ: صحٞمح اًمبخ٤مري:، ط(1) 

 .125: 2ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 

 .614: 2ظ: اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م: خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م  (2)

 .43ؾمقرة اًمٜمحؾ، أي٦م:  (3)

: 2، و: ظ: اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م: خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م 27: 3اًمبزدوي: يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري ظ: (4) 

648. 



 

ىمبقل أظمب٤مر أطم٤مد ذم اًمٗمروع، ومٙمذًمؽ شم٘مبؾ ذم  قمغم: إّن اإلمج٤مع ُمٜمٕم٘مد افدفٔؾ اخلٚمس

إصقل وإٓ ًمٚمزم ُمـ ذًمؽ رّد سمٕمض أظمب٤مر أطم٤مد وىمبقل سمٕمْمٝم٤م أظمر، وهذا شمٗمريؼ سملم 

 . (1)ُمتامصمٚملم

: إّن أظمب٤مر أطم٤مد ٓ شم٘مبؾ ذم إصقل ُمٓمٚم٘م٤ًم، وقمٚمٞمف أيمثر إصقًمٞملم، وقم٤مُم٦م افَقل افثٚين

 . واؾمتدًمقا سم٠مدًم٦م قمدة : (2)اعمتٙمٚمٛملم

: إّن أظمب٤مر أطم٤مد إّٟمام شمٗمٞمد اًمٔمـ، ومال شم٘مبؾ ذم إصقل ٕنَّ اعمٓمٚمقب ومٞمٝم٤م اًمٞم٘ملم افدفٔؾ إول

ـ ومٞمام جي٥م ُمٕمرومتف قم٘مال أو ذع ، وإذا مل يتٛمٙمـ . وأٟمف ٓ جيقز اإليمتٗم٤مء سم٤مًمٔم (3)وقم٘مد اًم٘مٚم٥م

 .         (4)اًمٔمـ سمؾ يٙمقن ُمٕمذورا إْن يم٤من ضم٤مهال ىم٤مسا اممُمـ حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ٓ يتٜمزل 

سم٠من أظمب٤مر أطم٤مد ذم إصقل ىمد اىمؽمن هب٤م ىمرائـ ضمٕمٚمتٝم٤م شمٗمٞمد اًمٞم٘ملم ُمـ ىمبقل  ويْٚؿش:

خم٤مًمٗمٝم٤م. وم٢مّن أدًم٦م وضمقب ىمبقل أظمب٤مر  اًمسٚمػ هل٤م وٟم٘مٚمٝم٤م وروايتٝم٤م واقمت٘م٤مد ُم٘متْم٤مه٤م وشمبديع

 أطم٤مد ىمٓمٕمٞم٦م ومال ُم٤مٟمع ُمـ اًمٕمٛمؾ هب٤م ذم اًم٘مٓمٕمٞم٤مت.

                                                           

 .154: 1، واًمٖمزازم: اعمستّمٗمك634و613: 2اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م: خمتٍم (1) 

: 2، وأُمدي: اإلطمٙم٤مم 432، واخلٓمٞم٥م: اًمٙمٗم٤مي٦م:142: 2اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مفظ: اسمق احلسلم :  (2)

 .337-334، واخلراؾم٤م ي: حمٛمد يم٤مفمؿ: يمٗم٤مي٦م إصقل:27: 3، واًمبزدوي: يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري 75

. واًمٕمقاُمل: ومٞمّمؾ: ىمْم٤مي٤م 432، واخلٓمٞم٥م: اًمٙمٗم٤مي٦م 142: 2 أصقل اًمٗم٘مف أسمق احلسلم: اعمٕمتٛمد ذم(3) 

 .31ًمبٜم٤من:  -هـ ، ـمبع : دار اهل٤مدي، سمػموت 1425 -1اعمٕمروم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ط

. واًمٕمقاُمل: ومٞمّمؾ: ىمْم٤مي٤م 432، واخلٓمٞم٥م: اًمٙمٗم٤مي٦م 142: 2أسمق احلسلم: اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف (3) 

 .31ًمبٜم٤من:  -هـ ، ـمبع : دار اهل٤مدي، سمػموت 1425 -1اإلؾمالُمل، طاعمٕمروم٦م ذم اًمٗم٘مف 

 .334اخلراؾم٤م ي: حمٛمد يم٤مفمؿ: يمٗم٤مي٦م إصقل : (4)
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: إٟمف ٓ يتّمقر أن ي٘مقم اًمرؾمقل سمتبٚمٞمغ واطمد ُمـ اًمٜم٤مس دون همػمه ، أصقل افدفٔؾ افثٚين

 .(1)اًمنمع ، ٕنَّ مجٞمع اًمٜم٤مس حمت٤مضمقن إًمٞمٝم٤م

ُمٝمٛمتف شمبٚمٞمغ اًمٜم٤مس، واٟمف  سم٠من اظمب٤مر ؿمخص ٓ يٕمٜمل ُمٜمع آظمريـ، ٕنَّ اًمٜمبل ويْٚؿش:

خي٤مـم٥م هب٤م  ٟمحق شمبٚمٞمغ آظمريـ، ومٙمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م يم٤من اًمرؾمقل  قمغمإذا سمٚمغ اًمٗمرد ومٝمق 

احل٤مرض أن  قمغمخيتؿ سمٕمض أطم٤مديثف سم٘مقًمف اؿمخ٤مص ُمٕمٞمٜملم، وًمٙمٜمف يريد اًمٕمٛمقم، يمام أٟمف 

 .(2)يبٚمغ اًمٖم٤مئ٥م

: إٟمف ًمق ىمبٚم٧م أظمب٤مر أطم٤مد ذم إصقل ًمٚمزم ُمٜمف اًمتسقي٦م سملم إصقل افثٚفٞ افدفٔؾ

 . (3)واًمٗمروع

 : ان يمال ُمٜمٝمام شمٙمٚمٞمػ ؾمقاء أيم٤من سمٕمٚمؿ أم سمٕمٛمؾ وم٤معمحّمٚم٦م هل اإلُمتث٤مل واإلًمتزام . ويْٚؿش   

: جي٥م ىمبقل ظمؼم أطم٤مد ذم إصقل إذا شمٚم٘متف إُم٦م سم٤مًم٘مبقل، اظمت٤مره سمٕمض افَقل افثٚفٞ

، واؾمتدًمقا سم٠من ظمؼم أطم٤مد اًمذي شمٚم٘متف إُم٦م سم٤مًم٘مبقل يٗمٞمد اًمٞم٘ملم واًم٘مٓمع سمٛمدًمقًمف،  (4)٤مسمٚم٦ماحلٜم

والًم٦م. وأن شمٚم٘مل إُم٦م إُم٤م سم٤مًمٜمص  قمغمصحتف وىمبقًمف وإُم٦م ٓ دمتٛمع  قمغمٕنَّ إُم٦م أمجٕم٧م 

قمٚمٞمف يمتٚم٘مٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م اًمّمحٞمحلم سم٤مًم٘مبقل، أو سم٤مًمسٙمقت قمـ شمْمٕمٞمٗمٝم٤م وإُم٦م ٓ شمسٙم٧م قمـ 

 . (5)وىمقع اخلٓم٠م ذم أطم٤مدي٨م اعمٕمّمقم 

                                                           

 .875: 3اًمٗمراء : اًمٕمدة (1) 

 .191: 2. واًمبخ٤مري : اًمّمحٞمح 187: 1اًمٙمٚمٞمٜمل: اًمٙم٤مذم (2) 

 .641: 2اًمٚمٛمع ، وذح 314، اًمِمػمازي: اًمتبٍمة ذم أصقل اًمٗم٘مف :875: 3اًمٗمراء : اًمٕمدة  (3)

 .352: 2ظ: اسمـ اًمٜمج٤مر: حمٛمد سمـ امحد: ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم  (4)

هـ، ـمبع وٟمنم: دار يمٜمقز اؿمبٞمٚمٞم٤م ، 1426-1ظ: اًمِمثري: ؾمٕمٞمد سمـ ٟم٤مس: إصقل واًمٗمروع، ط (5)

 .347-346 اًمسٕمقدي٦م –اًمري٤مض 



 

 قمغمإّن اًمتٙم٤مًمٞمػ ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي شمتّمقر  افَقل افرابع: افتٍهٔؾ دم افتُٚفٔػ افًَديٜ:     

 صمالصم٦م أىمس٤مم : 

أٟمف ٓ ُيتٕمبد سم٤مٕدًم٦م اًمٔمٜمٞم٦م ذم هذيـ إصٚملم وذًمؽ ًمٚمدور  افتُٚفٔػ بٚفتقحٔد وافْبقة: - أ      

رء طمجٞمتف ذاشمٞمف، أُّم٤م إذا يم٤مٟم٧م  امماحل٤مصؾ ومٞمف. ٕنَّ اإليامن سم٤مًمتقطمٞمد واًمٜمبقة جي٥م أْن يستٜمد 

دًمٞمؾ قم٘مكم اقمتؼمه اًمِم٤مرع،  اممُم٤م هق سم٤مًمذات، اي:  اممطمجٞمتف قمروٞم٦م ومٞمج٥م أْن يٜمتٝمل 

واًمٗمرض أّن اًمبح٨م ُم٤مزال ذم اًمتقطمٞمد ومٚمؿ يثب٧م اًمِم٤مرع سمٕمُد طمتك ٟمثب٧م اقمتب٤مر اًمِم٤مرع ًمف أو 

 . (2). وأصقزم اإلُم٤مُمٞم٦م (1)قمدُمف، وهذا اًم٘مقل قمٚمٞمف ضمؾ اعمٕمتزًم٦م

ضمقاز قمدم  قمغمشمس٤ممل اًمٗم٘مٝم٤مء ذم هذه إصقل  ب ـ افتًبد بٚفيـ دم اإلمٚمٜ وادًٚد وافًدل:      

اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمع. قمٚمام أّن  امماًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمل ذم إصمب٤مت اإلُم٤مُم٦م واعمٕم٤مد واًمرضمقع  قمغمآقمتامد 

ام ُمت٠مظمران قمـ سمح٨م اًمتقطمٞمد واًمٜمبقة  -اًمدور -اإلؿمٙم٤مل اًمس٤مسمؼ  همػم وارد هٜم٤م، وذًمؽ ٕهنَّ

وإذقم٤من اًمٜمٗمس هبام. واًمسب٥م ذم قمدم شمٕمبدهؿ سم٤مًمٔمـ هق أّن اًمقاضم٥م ذم أصقل اإلقمت٘م٤مدات 

اًمٔمـ ٓ ي١مُمـ  اممحرز واًمتحٗمظ قمـ اًمقىمقع ذم اًمْمالل، وهذا اًمقضمقب قم٘مكم واًمريمقن اًمت

 .  (3)هذا اجل٤مٟم٥م

 قمغمإّن شمٗم٤مصٞمؾ اإلقمت٘م٤مدات أيْم٤م شم٘مسؿ  ج ـ افتًبد بٚفيـ دم تٍٚصٔؾ ادًٚرف آَلٜٔ:       

 ىمسٛملم:

                                                           

 .94: 17ظ: اًم٘م٤ميض : قمبد اجلب٤مر : اعمٖمٜمل ذم اسمقاب اًمتقطمٞمد واًمٕمدل  (1)

. واخلرازي: حمسـ: سمداي٦م اعمٕم٤مرف 193ظ: احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ: ُمٜمٝم٤مج اًمٞم٘ملم ذم أصقل اًمديـ: (2)

 .12آهلٞم٦م ذم ذح قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م :

 28: 1ظ: سمحر اًمٕمٚمقم : حمٛمد قمكم : اإلُم٤مُم٦م آهلٞم٦م (3) 
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اعمٕم٤مرف اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٕم٤ممل اعم٤مدة وؿم١مون اًمدٟمٞم٤م ٟمحق: أّن حت٧م آرض يمذا أو ومقق  أحدُهٚ:       

اًمسامء يمذا، واًمٔمـ سم٠مطمقال اًم٘مرون اعم٤موٞم٦م ويمٞمػ يم٤مٟم٧م طمٞم٤مهتؿ ومل ي٘مؾ اطمد سمقضمقب 

وضمقب اًمٗمحص وإْن مل  امم. ًمٙمـ سمٕمْمٝمؿ ذه٥م  (1)اإلقمت٘م٤مد هب٤م طمتك وإْن طمّمؾ اًمٕمٚمؿ هب٤م

 . (2)يثب٧م وم٤مٕصؾ اًمؼماءة

اًمتٗم٤مصٞمؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مومٕم٤مل احلؼ ؾمبح٤مٟمف، ويمٞمٗمٞم٦م ظمٚم٘مف وٟمحق أومٕم٤مًمف، وُم٤م هق  أخر :        

ُمرشمبط سمٕم٤ممل اًمٖمٞم٥م ُمـ خمتٚمػ اعمٕم٤مرف، وهذه جي٥م اإلقمت٘م٤مد هب٤م، ًمٙمـ ذم طم٤مًم٦م طمّمقل اًمٕمٚمؿ 

ذًمؽ سم٤مٔي٤مت اًمتل شمقضم٥م اإليامن سم٤مهلل قمز وضمؾ  قمغم، واؾمتدًمقا  (3)أو ىمٞم٤مم احلج٦م اعمٕمتؼمة

وسمام ضم٤مء سمف، واإليامن سم٤مًمرضمٕم٦م وشمٗم٤مصٞمؾ  واإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م، واإليامن سم٤مًمٜمبل  وصٗم٤مشمف

 قمذاب اًم٘مؼم واًمؼمزخ ، واعمالئٙم٦م ، واجلـ.

 : افسجٔح

سمٕمد هذا اًمٕمرض يؽمضمح ًمدى اًمبح٨م أن آطمتج٤مج سم٠مظمب٤مر أطم٤مد اعمقصم٘م٦م ، واًمتل ىم٤مُم٧م       

 قمٚمٞمٝم٤م ىمرائـ شمٗمٞمد صحتٝم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمٜمّمقص اعمتقاشمرة، وذًمؽ ُٕمريـ :

:إّٟمٜم٤م ٟمتحدث قمـ اًمٕم٘مٞمدة سمٕمد ُمرور أيمثر ُمـ أًمػ وارسمٕمامئ٦م ؾمٜم٦م ُمـ فمٝمقر هذا أحدُهٚ       

عمدة أصبح٧م يمثػم ُمـ إُمقر أؿمبف سم٤مًمبدهّٞم٤مت، واّٟم٤م ٟمح٤مول اجي٤مد اًمديـ احلٜمٞمػ، ومبٕمد هذه ا

وم٘مف ًمٚمٛمٕم٤مرف ٓ إصمب٤مت ًمٚمٕم٘مٞمدة، وٓ دوم٤مع، وٓ جم٤مدًم٦م ظمّمؿ ، إّٟمام ٟمريد حتديد اعمقىمػ 

اًمنمقمل ًمٚمٛمٙمٚمػ ادم٤مه شمٚمؽ إواُمر اًمتل ؿمحـ هب٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م ومال ُم٤مٟمع 

 اًمٗم٘مف اًمٕمٛمكم وقمٚمٞمف إُم٦م. ُمـ اإلؾمتدٓل سمخؼم أطم٤مد يمام ذم

                                                           

 .28: 1. وسمحر اًمٕمٚمقم : حمٛمد قمكم : اإلُم٤مُم٦م آهلٞم٦م 556: 1ظ: آٟمّم٤مري: ُمرشم٣م : ومرائد إصقل  (1)

 .148: 2ظ: اًمِمػمازي : ص٤مدق : سمٞم٤من إصقل (2) 

 .28: 1ظ: سمحر اًمٕمٚمقم : حمٛمد قمكم : اإلُم٤مُم٦م آهلٞم٦م  (3)



 

إّن إؿمٙم٤مًمٞم٦م طمجٞم٦م اخلؼم اًمقاطمد ُمٜمتٗمٞم٦م عم٤م ًم٘مقة إدًم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م  أخر:      

ؾمقاه. وأّن اخلالف ذم آطمتج٤مج سم٠مظمب٤مر أطم٤مد ذم  قمغمذًمؽ، ووٕمػ ُم٤م يدل  قمغماًمنميٗم٦م 

رىمقن سمٞمٜمٝمام حيتجقن سم٠مظمب٤مر اًمتٗمريؼ سملم إصقل واًمٗمروع، وم٤مًمذيـ ٓ يٗم قمغمإصقل ُمبٜمل 

أطم٤مد ذم إصقل، أُم٤م اًمذيـ يٗمرىمقن وم٠ميمثرهؿ ٓ حيتجقن سم٠مظمب٤مر أطم٤مد ذم إصقل. وإْن 

يم٤من هٜم٤مك ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ٓ يرون صح٦م شمرشمٞم٥م اخلالف ذم طمجٞم٦م أظمب٤مر أطم٤مد ذم إصقل 

قر ُمٜمٝمؿ يرون ىمسٛملم: وم٤مجلٛمٝم قمغماخلالف ذم اًمتٗمريؼ سملم إصقل واًمٗمروع وه١مٓء  قمغم

صح٦م آطمتج٤مج سم٠مظمب٤مر أطم٤مد ذم إصقل واًمٗمروع ُمٕم٤ًم. وىمٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ ٓ يرى طمجٞم٦م أظمب٤مر 

 قمغمأطم٤مد ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم إصقل واًمٗمروع. ويٛمٙمـ أن جي٤مب قمـ ذًمؽ سم٠من شمرشمٞم٥م طمٙمؿ ذقمل 

اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام ذم هذه  قمغماًمتٗمريؼ سملم إصقل واًمٗمروع ٓ سمد ًمف ُمـ دًمٞمؾ ذقمل وٓ دًمٞمؾ 

 اعمتقاشمر دمري قمٚمٞمف، ٕٟمَّف ي٘مقم ُم٘م٤مُمف سم٤مًمتٕمبد . قمغمس٠مًم٦م. وأّن وقاسمط اإلؾمتٜمب٤مط اًمتل دمري اعم

 ادىِٛ اخلٚمس: تىبَٔٚت مـ اشتْبٚط ؾَف ادًرؾٜ:

، هق أصؾ إصقل اًمذي سمف ي٘مقم اًمديـ، ومٝمق اًمٜمداء إول ًمٚمرؾمقل افتقحٔد: -9     

ذم ُمستقي٤مت  ، ومام سمرطمقا ذم شم٘مريبف ًمٚمٜم٤مس وسمٞم٤مٟمف ومج٤مءت اطم٤مديثٝمؿ واعمٜمٝم٩م ٕهؾ اًمبٞم٧م

خمتٚمٗم٦م وُمراقمٞم٦م ًمٚمٜم٤مس وىمدراهتؿ. وهٜم٤م ٟمذيمر أُمثٚم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتقطمٞمد اًمتل ضم٤مءت 

 قمـ ـمريؼ اًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م ُمٜمٝم٤م:

إلؾمالم : أٟمف ؾُمِئؾ ُم٤م ااإليامن سم٤مهلل وقمدم اإلذاك سمف ومٗمل احلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل -أ      

 . (1)))أن تًبد اَّلل وٓ تؼك بف صٔئٚ......((ىم٤مل : 

                                                           

 .123: 84، وىمري٥م ُمٜمف ذم سمح٤مر آٟمقار  18: 1اًمبخ٤مري : اًمّمحٞمح (1)
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إّن أدٟمك ُم٤م جي٥م ُمٕمرومتف قمـ اهلل قمز وضمؾ هق اإلىمرار واإلقمؽماف سمقطمداٟمٞمتف ، وأّٟمف  -ب     

))شٖفتف ىم٤مل:  ُمتّمػ سمّمٗم٤مت اًمٙمامل، وم٘مد روى قمـ اًمٗمتح سمـ يزيد قمـ أيب احلسـ اًمرو٤م

 إفف ؽره وٓ صبف فف وٓ ٕير وإٔف ؿديؿ مثبٝ مقجقد ظـ أدٕك ادًرؾٜ ؾَٚل: اإلؿرار بٖٕف ٓ

: قمـ اًمذي ٓ جيتزئ سمدون ذًمؽ . وؾمئؾ اسمق ضمٕمٗمر (9)ؽر ؾَٔد وإٔف فٔس ـّثِف رء((

 . (2)))فٔس ـّثِف رء وٓ ينبٓف رء، َل يزل ظٚدٚ شًّٔٚ بهرا((ُمـ ُمٕمروم٦م اخل٤مًمؼ وم٘م٤مل: 

ٟمحق اًمتقهؿ ، ضم٤مء ذم اًمّمحٞمح قمـ اسمـ رئ٤مب وقمـ  قمغمٟمحق اًمتح٘مٞمؼ ٓ  قمغمقمب٤مدة اهلل  -ج      

))مـ ظبد اَّلل بٚفتقهؿ ؾَد ـٍر، ومـ ظبد آشؿ دون ىم٤مل :  همػم واطمد، قمـ أيب قمبد اهلل 

ادًْك ؾَد ـٍر، ومـ ظبد آشؿ وادًْك ؾَد أذك ، ومـ ظبد ادًْك، ب٘يَٚع إشَمء ظِٔف 

بف فسٕٚف دم رسائره وظالٕٔتف ؾٖوفئؽ  بهٍٚتف افتل وصػ ِّبٚ ٍٕسف ؾًَد ظِٔف ؿِبف وٕىؼ

 .(3)حَٚ(( أصحٚب أمر ادٗمْغ 

جي٥م ٟمٗمل اًمتِمبٞمف واًمتجسٞمؿ قمـ اهلل قمز وضمؾ، ضم٤مء ذم رواي٦م قمـ إسمراهٞمؿ سمـ أيب  -د      

: يٚ ابـ رشقل اَّلل مٚ تَقل دم احلديٞ افذي يرويف افْٚس ظـ )) ؿِٝ فِرضٚ حمٛمقد، ىم٤مل: 

: فًـ  افّسَمء افدٕٔٚ؟ ؾَٚل  اػاَّلل تبٚرك وتًٚػ يّْزل ـؾ فِٜٔ إٔف ؿٚل: إن  رشقل اَّلل 

: إن اَّلل ـذفؽ، إَٕم ؿٚل اَّلل ادحرؾغ افُِؿ ظـ مقاضًف، واَّلل مٚ ؿٚل رشقل اَّلل 

افسَمء افدٕٔٚ ـؾ فِٜٔ دم افثِٞ إخر، وفِٜٔ اْلًّٜ دم أول افِٔؾ  اػتبٚرك وتًٚػ ُيَِْزل مُِٚ 

ؾٖٔمره ؾْٔٚدي هؾ مـ شٚئؾ ؾٚظىٔف؟ هؾ مـ تٚئٛ ؾٖتقب ظِٔف؟ هؾ مـ مستٌٍر ؾٖؽٍر فف؟ يٚ 

ضٚفٛ اخلر أؿبؾ، يٚ ضٚفٛ افؼ اؿك، ؾال يزال يْٚدي ِّبذا حتك يىِع افٍجر، ؾ٘ذا ضِع 

                                                           

 .86: 1اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم (1) 

 .86: 1اعمّمدر ٟمٗمسف  (2)

 .87: 1اعمّمدر ٟمٗمسف  (3)



 

. واًمدًمٞمؾ ي١ميده اًمٕم٘مؾ ومٛمتك ظمال ُمٜمف ُمٙم٤من طمتك  (9)افسَمء(( حمِف مـ مُِقت اػافٍجر ظٚد 

))مـ أصٚر إفٔف ؾَد حده، ومـ حده ؾَد ظده، ومـ : يٙمقن ذم ُمٙم٤من. ي٘مقل اإلُم٤مم قمكم 

 . (2)ؿٚل: ؾٔؿ ؾَد ضّْف، ومـ ؿٚل: ظالم ؟ ؾَد أخال مْف((

ٓ جيقز اخلقض ذم ذات اهلل شمٕم٤ممم، ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمحٞمح قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ  -هـ      

ؾ٘ذا إتٓك  ربؽ ادْتٓك  اػوأن : إن اَّلل ظز وجؾ يَقل :))أبق ظبد اَّلل ظم٤مًمد ىم٤مل : 

ذات اهلل قمز وضمؾ. وأهّن٤م ٓ  قمغم. ٕنَّ اإلٟمس٤من ٓ يستٓمٞمع اًمقىمقف  (3)اَّلل ؾٖمسُقا(( اػافُالم 

 .  (4)شمزيده إّٓ حتػما. وذم شمٗمسػم آظمر وهق إٟمتٝم٤مء اخلالئؼ ورضمققمٝم٤م إًمٞمف

طم٥م اهلل قمزو ضمؾ: إذ ٓ يٛمٙمـ شمّمقر اًمٕمب٤مدة ، واًمٕمالىم٦م سملم اًمٕمبد ورسمف إْن مل شمٙمـ  -و      

ٚل ))ؿوضمقب طم٥م اهلل قمز وضمؾ ومٕمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل:  قمغماحل٥م، واًمدًمٞمؾ  قمغمُمبٜمٞم٦م 

: ثالث مـ ــ ؾٔف وجد حالوة اإليَمن: أن يُقن اَّلل ورشقفف أحٛ إفٔف ممٚ رشقل اَّلل 

شقاُهٚ، وأن َيٛ ادرء ٓ َيبف إٓ َّلل، وأن يُره أن يًقد دم افٍُر ـَم يُره أن يَذف دم 

))أحبقا اَّلل تًٚػ دٚ يٌذوـؿ بف مـ ًّٕٜ ودٚ : ىم٤مل رؾمقل اهلل  وذم طمدي٨م آظمر . (5)افْٚر((

                                                           

 .176اًمّمدوق : اًمتقطمٞمد : (1)

 .247: 4اعمجٚمز : اًمبح٤مر  (2)

 .92: 1اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم  (3)

هـ، شمح: ُمّمٓمٗمك صبحل 1433 -1ظ: اعمجٚمز: حمٛمد سم٤مىمر: ُمرآة اًمٕم٘مقل ذم ذح أظمب٤مر اًمرؾمقل: ط(4) 

 .374: 1ًمبٜم٤من. -وٟمنم: ُم١مؾمس٦م آقمٚمٛمل، سمػموتاخلرض، ـمبع 

 . سم٤مب طمالوة آيامن.14: 1اًمبخ٤مري: اًمّمحٞمح (5)
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. وهٜم٤م أيْم٤م أطمٙم٤مم يمثػمة ٓ يسع  (1)هق أهِف وأحبقين حلٛ اَّلل تًٚػ وأحبقا أهؾ بٔتل حلبل((

 اًمبح٨م ذيمره٤م مجٞمٕم٤م ، ومٝمٜم٤مك ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمٗم٤مت واإلصمب٤مت، وهمػمه٤م ُمـ ُمس٤مئؾ اًمتقطمٞمد.

وشم٘مدم سمٞم٤مٟمف ، ومم٤م يستدل سمف ُمـ اًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م قمغم أصؾ اًمٕمدل ُم٤م روى قمـ  افًدل: -2     

:))افتقحٔد أن ٓ تتقُهف وافًدل قمٜمدُم٤م ؾمئؾ قمـ اًمتقطمٞمد واًمٕمدل ىم٤ملاإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم 

أٟمف ىم٤مل:  . ومم٤م اؾمتدل سمف ُمـ اًمسٜم٦م ُم٤م روي قمـ اًمّمدوق قمـ اًمّم٤مدق  (2)أن ٓ تتّٓف((

. روي قمـ أيب قمبداهلل اًمّم٤مدق  (3)خٚفَؽ مٚ ٓمؽ ظِٔف(( اػٓ تْسٛ ))...، وأمٚ افًدل ؾٖن 

  :ؿٚل رشقل اَّلل ىم٤مل (( اَّلل،  ظذ: مـ زظؿ أّن اَّلل يٖمر بٚفسقء وافٍحنٚء ؾَد ـذب

ومـ زظؿ أن اخلر وافؼَّ بٌر منٔئٜ اَّلل ؾَد أخرج اَّلل مـ شِىٕٚف، ومـ زظؿ أّن ادًٚيص 

 .(4)اَّلل أدخِف اَّلل افْٚر(( ظذاَّلل، ومـ ـذب  ظذبٌر ؿّقة اَّلل ؾَد ـذب 

: وُمـ ظمالل اًمٜمٔمر ذم اًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م شمؽمؿمح جمٛمققم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل شمتٕمٚمؼ افْبقة -3    

سم٤مإلقمت٘م٤مد سم٤مًمٜمبقة، وهٜم٤م ٓسمّد ُمـ اإلؿم٤مرة إمم أّن ُمس٠مًم٦م اًمدور ُمٜمتٗمٞم٦م ، ٕنَّ اًمٙمالم ًمٞمس ذم 

ُم٤م ضم٤مء هب٤م ُمـ أطمٙم٤مم شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمبقة،  قمغمق اإلؾمتدٓل سم٤مًمسٜم٦ّم إصمب٤مت أصؾ اًمٜمبقة سم٤مًمسٜم٦ّم، وإّٟمام ه

 وان ُمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:   

                                                           

 .14: 17اعمجٚمز: اًمبح٤مر (1)

 .52: 5اعمجٚمز: اًمبح٤مر  (2)

، شمح: وٞم٤مء اًمديـ احلسٞمٜمل اعمٓمبٕم٦م : ـمب٤مقم٦م أومس٧م   ه1446-1اًمٙم٤مؿم٤م ي: حمٛمد حمسـ: اًمقاذم، طاًمٗمٞمض (3) 

 .441: 4.أصٗمٝم٤من –( اًمٕم٤مُم٦م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم )ٟمِم٤مط  اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م 

 .158: 1اًمٙمٚمٞمٜمل: اًمٙم٤مذم  (4)



 

: )ومٛمـ  (1)هـ(1228، ىم٤مل اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء)تجي٥م ُمٕمروم٦م اًمٜمبل -أ       

، وىم٤مل اًمِمٞمخ  (2)يمّؾ ُمٙمٚمَّػ أن جيّد وجيتٝمد ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمبّل اعمبٕمقث( قمغماًمقاضم٥م اًمٕمٞمٜمل 

ُمٕمروم٦م ؿمخّمف اًمٙمريؿ سم٤مًمٜمس٥م اعمٕمروف هـ(: ويٙمٗمل ذم ُمٕمرومتف 1281آٟمّم٤مري)ت

 . (3)اعمختص سمف

))أُّيٚ ذم اعمِمٝمقر سمؾ قمد ُمتقاشمرا: ، ًم٘مقًمفرؾمقل اهلل قمغمطمرُم٦م اًمٙمذب  -ب      

 .(4)افْٚس ؿد ـثرت َظَعَّ افُّذابٜ ؾّـ ـذب َظَعَّ متًّدًا ؾِٔتبقأ مًَده مـ افْٚر((

َّٛ إفٔف ِمـ مٚفِِف : طم٥م اًمٜمبل ىم٤مل رؾمقُل اهلل -ب       ـُ أحُدـؿ حّتك أـقَن أح ))ٓ يِٗم

))أحبقا اَّلل تًٚػ دٚ ىم٤مل: وذم طمدي٨م آظمر قمـ رؾمقل اهلل  .(5)وأْهِِِف وافِْٚس أمجًغ((

 .(6)يٌذوـؿ بف مـ ًّٕٜ ودٚ هق أهِف وأحبقين حلٛ اَّلل تًٚػ وأحبقا أهؾ بٔتل حلبل((

                                                           

هق ضمٕمٗمر سمـ ظمرض سمـ ؿمالل احلكم اجلٜم٤مضمل إصؾ، وم٘مٞمف وأصقل وُمتٙمٚمؿ إُم٤مُمل: يم٤من ؿمٞمخ ُمِم٤ميخ (1) 

وشمقذم هـ وهل اطمدى ىمرى اًمٕمذار ذم احلٚم٦م. وؾمٙمـ 1156اًمٜمجػ واحلٚم٦م ذم زُم٤مٟمف. وًمد ذم )ضمٜم٤مضم٦م( ذم قم٤مم 

ط( ، واحلؼ اعمبلم ذم اًمرد  -هـ ، أؿمٝمر شمّم٤مٟمٞمٗمف )يمِمػ اًمٖمٓم٤مء قمـ ُمبٝمامت اًمنميٕم٦م اًمٖمراء 1228ذم اًمٜمجػ 

 .124: 2قمغم آظمب٤مريلم. اًمزريمكم : آقمالم 

هـ،شمح:قمب٤مس اًمتؼميزي٤من 1422-1يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: ضمٕمٗمر: يمِمػ اًمٖمٓم٤مء قمـ ُمبٝمامت اًمنميٕم٦م اًمٖمراء، ط (2)

 د احلٚمٞمؿ احلكم، اعمٓمبٕم٦م: ُمٓمبٕم٦م ُمٙمت٥م اإلقمالم اإلؾمالُمل.، حمٛمد رو٤م اًمذايمري، وقمب

 .565: 1آٟمّم٤مري : اًمٗمرائد (3) 

 .62: 1اًمٙمٚمٞمٜمل: اًمٙم٤مذم  (4)

 –هـ، ـمبع: دار اًمٗمٙمر، سمػموت 1348-1اًمٜمس٤مئل: أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اخلراؾم٤م ي: ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل: ط(5) 

 .5415: احلدي٨م رىمؿ. 115: 8.ًمبٜم٤من

 .111: 27اًمبح٤مراعمجٚمز: (6) 
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طمرُم٦م إيذاء إٟمبٞم٤مء سم٤مًمس٥م أو اًم٘متؾ، طمتك أومتك اًمٗم٘مٝم٤مء سم٘متؾ ُمـ يس٥م  -ج       

 ))أخزين أيب أٟمف ىم٤مل: ، وُمستٜمده  ُمـ اًمسٜم٦ّم ُم٤م روى قمـ أيب قمبد اهلل  (1)اًمرؾمقل

ؿٚل: إن افْٚس دم أشقة شقاء مـ شّع أحدا يذـرين ؾٚفقاجٛ ظِٔف أن أن رشقل اَّلل 

افسِىٚن إذا رؾع إفٔف أن يَتؾ مـ ٕٚل  ظذافسِىٚن، وافقاجٛ  اػيَتؾ مـ صتّْل وٓ يرؾع 

)) أرأيٝ فق أن  إذ ىم٤مل ًمف: ، وذم رواي٦م أظمرى قمـ حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ قمـ أيب ضمٕمٗمر  (2)مْل((

. وذم طمدي٨م آظمر قمـ (3)ٍٕسؽ ؾٚؿتِف (( ظذأيَتؾ ؟ ؿٚل : إن َل َتػ رجال شٛ افْبل 

: أصد افْٚس ظذابٚ يقم افَٔٚمٜ رجؾ ؿتؾ ٕبٔٚ، اَّللَّ ))ؿٚل رشقل قمبد اهللَّ سمـ ُمسٕمقد ىم٤مل: 

 . (4)أو ؿتِف افْبل، أو رجؾ يوؾ افْٚس بٌر ظِؿ أو مهقر يهقر افتَمثٔؾ((

، وروى اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمسٜمـ، واًمبٞمٝم٘مل،  (5)ضمقاز سمؾ اؾمتحب٤مب زي٤مرة ىمؼمه اًمنميػ -د       

. وهذا  (9)وجبٝ فف صٍٚظتل(( ))َمـ زار ؿزيىم٤مل: وهمػممه٤م قمـ اسمـ قمٛمر أن رؾمقل اهلل

 وذم طمٞم٤مشمف.قمٝمد اًمرؾمقل  قمغمشم٠مؾمٞمس 

                                                           

ىمؿ، اًمٜم٤مذ: -هـ،اعمٓمبٕم٦م: أُمػم1449-2اعمح٘مؼ احلكم: ضمٕمٗمر سمـ احلسـ: ذائع اإلؾمالم: طظ:  (1)

-2(،ط، وُمٖمٜمٞم٦م: حمٛمد ضمقاد: وم٘مف اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق)948: 4ايران.  -اٟمتِم٤مرات اؾمت٘مالل، ـمٝمران 

 .277: 6ايران. -ىمؿهـ، اعمٓمبٕم٦م: اًمّمدر، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م أٟمّم٤مري٤من ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، 1421

 .267: 7اًمٙمٚمٞمٜمل: اًمٙم٤مذم (2) 

 .267: 7اعمّمدر ٟمٗمسف (3)

م، شمح: محدي قمبد اعمجٞمد اًمٜم٤مذ :  1985 -هـ 1446-2اًمٓمؼما ي: ؾمٚمٞمامن سمـ امحد: اعمٕمجؿ اًمٙمبػم، ط (4)

 .211: 14دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.

٘مٞمؼ وختري٩م: مجع ُمـ اًمٗمْمالء، هـ، شمح: حت1445-1احلكم: حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد: اجل٤مُمع ًمٚمنمائع، طظ:  (5)

 سمـ اهلل قمبد: ىمداُم٦م واسمـ. 124:  ايران ىمؿ. اًمٕمٚمٛمٞم٦م –اعمٓمبٕم٦م: اعمٓمبٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء 



 

اًمٜمبقي: أن رضمال رضير اًمبٍم  ضم٤مء ذم وأّٟمف مم٤م أؾمس ًمف اًمٜمّبل اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمبل -هـ     

))ادع اَّلل ل أن يًٚؾْٔل . ؾَٚل: إن صئٝ أخرت فؽ وهق خر. وإن وم٘م٤مل: أشمك اًمٜمبل

صئٝ دظقت. ؾَٚل: ادظف. ؾٖمره أن يتقضٖ ؾٔحسـ وضقءه. ويهذ رـًتغ. ويدظق ِّبذا 

 اػافدظٚء: افِٓؿ! إين أشٖفؽ، وأتقجف إفٔؽ بّحّد ٕبل افرمحٜ يٚ حمّد ! إين ؿد تقجٓٝ بؽ 

 .  (2)ف دم ((ربك دم حٚجتل هذه فتَٙ. افِٓؿ! ؾنًٍ

 قمغموىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ :أّن اًمٕمالُم٦م اعمٜم٤موي ىم٤مل ذم هذا احلدي٨م أٟمف يٜمبٖمل يمقٟمف ُم٘مّمقرا       

اهلل سمٖمػمه، وأن يٙمقن ُمـ ظمّم٤مئّمف. يمام ٟم٘مؾ رأي اًمسبٙمل سم٘مقًمف  قمغم، وأن ٓ ي٘مسؿ اًمٜمبل

رسمف، ومل يٜمٙمره أطمد ُمـ اًمسٚمػ وٓ اخلٚمػ، إٓ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وم٤مسمتدع ُم٤م  امم: حيسـ اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمبل 

 . (3)مل ي٘مٚمف قم٤ممل ىمبٚمف

: اإلقمت٘م٤مد سمٓمٝم٤مرة ٟمسٚمف، وأّٟمف ٓ يّمٞمبف قمٝمر اًمٜمس٤مء وٓ اًمسٗم٤مح، ىم٤مل رؾمقل اهلل -و     

 (4)أرحٚم ادىٓرات حتك أخرجْل دم ظٚدُؿ هذا(( اػ)َل يزل يَِْْل مـ أصالب افىٚهريـ، )

                                                                                                                                                    

 وٟمنم ـمبع، اًمسٞمد حمٛمد اًمسٞمد و اًمديـ ذف حمٛمد: شمح، هـ1425: اًمٓمبع ؾمٜم٦م، اعمٖمٜمل:  حمٛمد سمـ امحد

 .212: 5.ُمٍم - اًم٘م٤مهرة، احلدي٨م دار: وشمقزيع

هـ، ـمبع 1417-1اًمدارىمٓمٜمل: قمكم سمـ قمٛمر: ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل: شمح: جمدي سمـ ُمٜمّمقر ؾمٞمد اًمِمقري، ط (1)

 .244: 2.ًمبٜم٤من –وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

ظ: اسمـ ُم٤مضم٦م: حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل: ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م، شمح: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر  (2)

 .441: 1ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع.

م، ـمبع  1995 -هـ 1415اسمـ قم٤مسمديـ: حمٛمد اُملم: طم٤مؿمٞم٦م رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر: ؾمٜم٦م اًمٓمبع: ظ:  (3)

 .716: 6ًمبٜم٤من. -اًمتقزيع، سمػموت وٟمنم: دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم و

 .117: 15اعمجٚمز: اًمبح٤مر (4)
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آدم ، ُٕٚح ؽر شٍٚح َل  اػ))إين وأهؾ بٔتل فىْٜٔ مـ َتٝ افًرش : . وىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .(9)خيٚفىْٚ ُٕٚح اْلٚهِٜٔ((

ة صذ : شمٕمٔمٞمام ًمف ، ي٘مقل رؾمقل اهللاًمّمالة قمٚمٞمف قمٜمد ذيمره -ز     )) مـ صذ ظع مرَّ

ومـ صّذ ظعَّ مٚئٜ صّذ اَّلل  اَّلل ظِٔف ِّبٚ ظْؼًا ، مـ صذ ظعَّ ظؼة صذ اَّلل ظِٔف ِّبٚ مٚئٜ ،

 .(2)ظِٔف ِّبٚ أفًٍٚ ((

: ًم٘مد ورد ذم اًمِمٗم٤مقم٦م أطم٤مدي٨م يمثػمة صحٞمح٦م، وهل ُم١ميدة اإلقمت٘م٤مد سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمبل -ح    

 .(3)))صٍٚظتل ٕهؾ افُبٚئر مـ أمتل((:عم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف

ُمٝمؿ ، اإلُم٤مُم: اًمذي ُيْ٘مَتدى سمف، ومجٕمف َأيِٛم٦مُ ًمٖم٦م : ُمـ َأمَّ اًم٘مقَم وَأمَّ هبؿ  : اإلمٚمٜ -4       ، (4)شم٘مدَّ

واصٓمالطم٤م: )ري٤مؾم٦م قم٤مُم٦م ذم أُمقر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ًمِمخص ُمـ آؿمخ٤مص ٟمٞم٤مسم٦م قمـ 

 اإلُم٤مُم٦م وُمس٤مئٚمٝم٤م ُمـ اًمّسٜم٦م ُم٤م ي٠ميت: قمغم. ومم٤م اؾمتدل سمف  )(5)اًمٜمبل

اإلقمت٘م٤مد سمقضمقد ُمبدأ ذم اإلؾمالم اؾمٛمف اإلُم٤مُم٦م، ُمـ ظمالل ٓ سمدي٦م اإلُم٤مم اًمتل وردت  -أ       

: مـ مٚت )) ؿٚل رشقل اَّللىم٤مل:  ذم اطم٤مدي٨م يمثػمة ُمٜمٝم٤م: ُم٤م روي قمـ ايب قمبد اهلل 

؟ ؾَٚل: إي واَّلل ؿد وفٔس ظِٔف إمٚم ؾّٔتتف مٔتٜ جٚهِٜٔ، ؾَِٝ: ؿٚل ذفؽ رشقل اَّلل 

. ومٛمٜمف يتبلم  (6)ؾُؾ مـ مٚت وفٔس فف إمٚم ؾّٔتتف مٔتٜ جٚهِٜٔ ؟ ! ؿٚل : ًٕؿ(( ؿٚل، ؿِٝ :

                                                           

 .313: 34اعمّمدر ٟمٗمسف (1)

 .262: 2اسمـ طمبٞمؾ: ُمسٜمد اسمـ طمٜمبؾ  (2)

 .213: 3اعمّمدر ٟمٗمسف  (3)

 .24: 12ظ: اسمـ ُمٜمٔمقر: ًمس٤من اًمٕمرب  (4)

 . 46اًمب٤مب احل٤مدي قمنم احلكم: (5) 

 .376: 1اًمٙمٚمٞمٜمل: اًمٙم٤مذم  (6)



 

قمٔمٞمؿ ظمٓمر اإلُم٤مم اًمذي ٓسمّد ُمـ وضمقده، وإشمب٤مقمف ، وأنَّ طمدي٨م اًمرؾمقل ُمٓمٚمؼ ومل ي٘متٍم 

))ؿٚل افهٚدق جًٍر بـ وىم٧م دون وىم٧م. وذم طمدي٨م آظمر قمـ ُمروان سمـ ُمسٚمؿ ىم٤مل :  قمغم

ٌؿ ؾَٔمحمّد  َِ بغ اَّلل ظز وجؾ وبغ خَِف ؾّـ ظرؾف ـٚن مٗمْٚ، ومـ إُٔره ـٚن  : اإلمٚم َظ

 .(9)ـٚؾرا ((

وآظمذ قمٜمف : وىمد وردت أطم٤مدي٨م يمثػمة ُمٜمٝم٤م: ىم٤مل  اإلًمتزام سمام ضم٤مء قمـ اعمٕمّمقم  -ب      

))إين ؿد ترـٝ ؾُٔؿ أمريـ فـ توِقا بًدي مٚ إن متسُتؿ ِّبَم : ـتٚب اَّلل : رؾمقل اهلل

ؾ٘ن افِىٔػ اخلبر ؿد ظٓد إل أَنَم فـ يٍسؿٚ حتك يردا ظع احلقض  وظسيت أهؾ بٔتل ،

ؾتسبؼ  -ومجع بغ ادسبحٜ وافقشىك  -وٓ أؿقل ـٓٚتغ  -ومجع بغ مسبحتٔف  -ـٓٚتغ 

. وُمـ اعمالزُم٦م (2)إحداُهٚ إخرى ، ؾتّسُقا ِّبَم ٓ تزفقا وٓ توِقا وٓ تَدمقهؿ ؾتوِقا((

فِ َٓ سملم اًمٙمت٤مب اًمذي  ٍِ ِْ ـْ َخ َٓ ِم ـْ َبْغِ َيَدْيِف َو ْٖتِِٔف اْفبَٚضُِؾ ِم َي
وسملم اًمٕمؽمة اًمتل ٓ شمٜمٗمؽ  (3)

قمٜمف ، حُيٙمؿ سمٕمّمٛم٦م اًمٕمؽمة . ومٛمـ يم٤من هذه صٗمتف وضم٥م اإلًمتزام سمام ضم٤مء ُمـ أطمٙم٤مم ٕٟمَّف ٓ 

 يٗم٤مرق اًم٘مرآن .

 ذم اخلؼم اًمذي روى قمـ آسم٤مئف : قمـ أيب حمٛمد احلسـ سمـ قمكم وجقب مًرؾٜ اإلمٚم -ج      

خَِف ، وأن مـ مٚت وَل يًرف إمٚم زمٕٚف مٚت مٔتٜ  ظذ))ان إرض ٓ َتِق مـ حجٜ َّلل : 

 .(4)جٚهِٜٔ  ؾ٘ن مًرؾٜ اإلمٚم مْٚ واجبٜ ظِٔف((

                                                           

هـ، شمح: قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري، 1445 -1اًمّمدوق: حمٛمد سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل: يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م،  ، ط (1)

 .412. ايران –ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ 

 .415: 2اًمٙمٚمٞمٜمل: اًمٙم٤مذم  (2)

 .42ؾمقرة ومّمٚم٧م : ُمـ أي٦م  (3)

 .246: 16احلر اًمٕم٤مُمكم : وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م (4) 
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))... أٓ ومـ مٚت : : ىم٤مل رؾمقل اهلل  وافتقدد َلؿ وتًئّٓؿ حٛ آل افبٔٝ  -د        

د مٚت مٌٍقرًا فف(( ظذ ّّ ّٛ آل حم ))أحبقا اَّلل : وذم طمدي٨م آظمر ىم٤مل رؾمقل اهلل  .(9)ح

. (2)تًٚػ دٚ يٌذوـؿ بف مـ ًّٕٜ ودٚ هق أهِف وأحبقين حلٛ اَّلل تًٚػ وأحبقا أهؾ بٔتل حلبل((

شتٜ فًْتٓؿ فًْٓؿ اَّلل  ))ؿٚل رشقل اَّلل وذم شمٕمٔمٞمؿ طمؼ أهؾ اًمبٞم٧م قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م : 

وـؾ ٕبل جمٚب، ادُذب بَدر اَّلل وافزائد دم ـتٚب اَّلل وادتسِط بْٚلزوت يذل مـ أظز اَّلل 

 .(3)ويًز مـ أذل اَّلل وادستحؾ حلرم اَّلل وادستحؾ مـ ظسيت مٚ حرم اَّلل وافتٚرك فسْتل((

ذم طمؼ احلسـ اهلل  إُم٤مُمتٝمؿ ُمتح٘م٘م٦م ؾمقاء اٟمٕم٘مدت هلؿ أم مل شمٜمٕم٘مد: ىم٤مل رؾمقل -و      

 .(4)))احلسـ واحلسغ إمٚمٚن ؿٚمٚ أو ؿًدا((:  واحلسلم

، أُّم٤م ُم٤م دل قمٚمٞمف ُمـ اًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م ، وم٤مًمٙمثػم ُمـ اًمرواي٤مت ُمٜمٝم٤م: وىمد شم٘مدم سمٞم٤مٟمف ادًٚد: -5     

قمـ ؾم٠مل اًمٜمبل احلدي٨م اًمّمحٞمح اعمِمٝمقر اًمذي رواه ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف أن ضمؼميؾ 

))اإليَمن أن تٗمـ بَّٚلل ومالئُتف وـتبف ورشِف وافٔقم أخر وتٗمـ بٚفَدر اإليامن، وم٘م٤مل ًمف: 

 . ومٝمٜم٤م ضمٕمؾ اإلقمت٘م٤مد سم٤معمٕم٤مد ُمـ اإليامن. (5)خره وذه((

 ومه٤م جمٛمققم٦م ُمـ اعمس٤مئؾ إصقًمٞم٦م اًمتل اؾمتٗمٞمدت ُمـ اًمسٜم٦م وهل: مـ مسٚئؾ افًَٔدة:  -6    

                                                           

 .233: 23اعمجٚمز: حمٛمد سم٤مىمر: سمح٤مر آٟمقار  (1)

 .111: 27. واعمجٚمز: حمٛمد سم٤مىمر: سمح٤مر آٟمقار 3778،. رىمؿ احلدي٨م: 329: 5اًمؽمُمذي: اًمسٜمـ (2) 

هـ،شمح: أيب ه٤مضمر حمٛمد اًمسٕمٞمد سمـ سمسٞمق ي 1414 -1اًمبٞمٝم٘مل: أمحد سمـ احلسلم:  ؿمٕم٥م اإليامن، ط(3) 

 .433: 3ًمبٜم٤من. -اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت زهمٚمقل، ـمبع وٟمنم: دار 

 .2: 44اعمجٚمز: حمٛمد سم٤مىمر: سمح٤مر آٟمقار  (4)

 .29: 1صحٞمح ُمسٚمؿ(5) 



 

))وافذي ٍٕز بٔده فٔقصُـ أن يْزل : ٟمزول اعمسٞمح ذم آظمر اًمزُم٤من ىم٤مل رؾمقل اهلل  -أ      

ؾُٔؿ ابـ مريؿ حَُم ظدٓ ؾُِٔس افهِٔٛ ويَتؾ اخلْزير ويوع اْلزيٜ ويَتؾ افَرد وٓ يَبؾ 

 .(9)إٓ اإلشالم((

صٓد أن ٓ إفف إٓ اَّلل ))مـ : اعمسٚمؿ ُمـ ؿمٝمد أن ٓ إًمف إّٓ اهلل ، ىم٤مل رؾمقل اهلل   -ب       

 ظذواشتَبؾ ؿبِتْٚ وصذ صالتْٚ وأـؾ ذبٔحتْٚ ؾذفؽ ادسِؿ ، فف مٚ فِّسِؿ وظِٔف مٚ 

 .عم٤م يرشمبف اًمٞمقم سمٕمض ُمـ شمٙمٗمػم أظمريـ ٕشمٗمف آؾمب٤مب.(2)ادسِؿ((

))ٓ يٗمـ أحدـؿ حتك يٗمـ بٚفَدر خره : اإليامن سم٤مًم٘مدر: ىم٤مل رؾمقل اهلل  –ج       

 .(3)وحِقه ومره((وذه 

ىم٤مل:  اإلقمت٘م٤مد سمْمٖمٓم٦م اًم٘مؼم: حلدي٨م اًمسٙمق ي ، قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ، قمـ آسم٤مئف  -د     

ٚرة دٚ ـٚن مْف مـ تؤٔع افًْؿ(())ؿٚل رشقل اَّلل  ٍّ . وذم (4): ضٌىٜ افَز فِّٗمـ ـ

))وافَز روضٜ مـ ريٚض اْلْٜ أو : : ىم٤مل رؾمقل اهلل  رواي٦م أظمرى قمـ قمذاب اًم٘مؼم

 .(5)حٍرة مـ حٍر افْٚر((

)) : اإليامن سم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر ، ضم٤مء طمدي٨م قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل  -هـ      

مـ صٓد أن ٓ إفف إٓ اَّلل وحده ٓ ذيؽ فف ، وأن حمّدا ظبده ورشقفف ، وأن ظٔسك ظبد اَّلل 

                                                           

 44: 3صحٞمح اًمبخ٤مرياًمبخ٤مري:  (1)

 .143: 1اعمّمدر ٟمٗمسف (2) 

 .384اًمتقطمٞمد : اًمّمدوق:  (3)

 .221: 6اعمجٚمز: اًمبح٤مر (4)

 .545: 33اعمّمدر ٟمٗمسف  (5)
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مٚ  ظذحؼ ، أدخِف اَّلل اْلْٜ  مريؿ وروح مْف ، واْلْٜ حؼ ، وافْٚر اػورشقفف ، وـِّتف أفَٚهٚ 

 . (9)ـٚن مـ افًّؾ ((

وهٜم٤مك أطمٙم٤مم يمثػمة شمتٕمٚمؼ سمٛمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة أو ومروع اًمٕم٘مٞمدة ٓ يٛمٙمـ أْن شمٖمٓمٞمٝم٤م هذه   

 ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم واإلؾمت٘مراء. قمغماًمقرىم٤مت ، وإّٟمام ذيمر اًمب٤مطم٨م هذه اًمٜمامذج 

  

                                                           

 .139: 4اًمبخ٤مري: صحٞمح اًمبخ٤مري (1)
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 ادبحٞ افثٚفٞ  

 اإلمجٚع

ُمـ إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م اًمتل أظمتٚمػ ومٞمٝم٤م اإلمج٤مع، واًمذي يم٤من ُمنطم٤م ًمألظمذ واًمرد ـمقيال،        

واظمتٚمػ ومٞمف يمثػما، هؾ هق ُمّمدر ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع أو أٟمف يم٤مؿمػ قمـ اًمقاىمع؟ هذا ُمـ 

ضم٤مٟم٥م، وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر ًمق صمب٧م ًمف أٟمف دًمٞمؾ أو ًمف يم٤مؿمٗمٞم٦م قمـ دًمٞمؾ هؾ يٛمٙمـ اًمتٕمبد سمف ذم 

  اًمٕم٘م٤مئد أم ٓ؟ 

واًمس١مال آظمػم هق إصؾ ذم قم٘مد هذا اعمبح٨م، ًمٙمـ ُمٜمٝمجٞم٤م ٓسمّد ُمـ سمٞم٤من اإلمج٤مع        

 وطمجتف صمؿ اًمنموع سم٢مُمٙم٤من اًمتٕمبد سمف أو ٓ ذم اًمٕم٘م٤مئد ، وىمد ضم٤مء هذا اعمبح٨م ذم ُمٓم٤مًم٥م هل:

 ادىِٛ آول: افتًريػ بٚإلمجٚع وإمُٕٚف ومستْده:

اًمٕمزم، ي٘م٤مل:  أحدُهٚ:ُم٤م ًمٖم٦م: وم٤مٟمف يٓمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمٞملم: ا أوٓ: مًْك اإلمجٚع فٌٜ واصىالحٚ:     

قا َأْن  أمجع اًم٘مقم قمغم يمذا: اي قمزُمقا قمٚمٞمف. وقمٚمٞمف اًمتٜمزيؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًُ َّم َذَهُبقا بِِف َوَأمْجَ َِ َؾ

 ِّٛ ِٝ اُْل ُِقُه دِم َؽَٔٚب ًَ جَيْ
اإلشمٗم٤مق، ُمـ ىمقهلؿ: أمجٕمقا قمغم إُمر : أي  وأخر: ،أي قمزُمقا. (9)

 .  (2)اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف

وم٢منَّ اعمٕمٜمك آصٓمالطمل يٜم٤مؾم٥م اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي اًمث٤م ي اًمذي يٜمص قمغم  واصىالحٚ:     

آشمٗم٤مق، وًمٙمٜمف ٓ ُمٓمٚمؼ آشمٗم٤مق سمؾ هق اشمٗم٤مق ظم٤مص، وىمد وُمنِّ سمٛمٕم٤من ُمٜمٝم٤م: أٟمف اشمٗم٤مق 

                                                           

 . 15ؾمقرة يقؾمػ :  (1)

 .57: 8ظ: اسمـ ُمٜمٔمقر ًمس٤من اًمٕمرب ُم٤مدة مجع (2) 



 

، أو اشمٗم٤مق  (2)أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ُمـ اعمسٚمٛملم قمغم احلٙمؿ، أو اشمٗم٤مق  (1)اعمجتٝمديـ ُمـ هذه إُم٦م

، وقمغم اظمتالف اًمتٕمريٗم٤مت قمٜمدهؿ. وُمٝمام اظمتٚمٗم٧م هذه اًمتٕمبػمات  (3)قمغم احلٙمؿأُم٦م حمٛمد

وم٢مهن٤م شمٕمٜمل: اشمٗم٤مق مج٤مقم٦م ٓشمٗم٤مىمٝمؿ ؿم٠من ذم اًمٙمِمػ احلٙمؿ اًمنمقمل قمغم ُمبٜمك اإلُم٤مُمٞم٦م، وإصمب٤مشمف 

 .  (4)قمٜمد همػمهؿ

أٟمٙمر مج٤مقم٦م إُمٙم٤من اإلمج٤مع وؿمبٝمقه سم٢ممج٤مع اًمٜم٤مس ذم ُم٠ميمقل واطمد ذم ثٕٚٔٚ: إمُٕٜٚٔ اإلمجٚع:      

. وذه٥م مجٝمقر اعمسٚمٛملم (6)هـ(231إمم اًمٜمَّٔم٤مم)ت (5)هـ(478وىم٧م واطمد، وٟمسبف اجلقيٜمل)ت

سمـ .أُم٤م إُمٙم٤مٟمٞم٦م حتّمٞمؾ اإلمج٤مع وآـمالع قمٚمٞمف وم٘مد اظمتٚمػ ومٞمف، إذ ٟم٘مؾ قمـ أمحد  (7)إمم إُمٙم٤مٟمف

،واسمـ (9)هـ(478. وٟمس٥م اجلقيٜمل)ت(8)هـ( ُم٤م ي٘متيض إٟمٙم٤مره241طمٜمبؾ)ت

                                                           

هـ، ـمبع 1421 -1: قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد: ذح اًمٕمْمد قمغم خمتٍم اعمٜمتٝمك إصقزم: طظ: آجيل (1)

 . 147ًمبٜم٤من.  -وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت 

 . 4 :2اًمرازي : اعمحّمقل ظ: (2) 

 .325: 1اًمٖمزازم : اعمستّمٗمك ظ: (3) 

 .212: 1،و اًمّمٗم٤مر: وم٤موؾ : أصقل اًمٗم٘مف 142: 3اعمٔمٗمر: أصقل اًمٗم٘مف  (4)

 .261: 1ظ: اجلقيٜمل : اًمؼمه٤من (5) 

هق اسمق اؾمح٤مق اسمراهٞمؿ سمـ ؾمٞم٤مر سمـ ه٤مٟمئ اًمٜمٔم٤مم ، أطمد يمب٤مر اعمٕمتزًم٦م ذم اًمبٍمة وومرؾم٤من أهؾ اًمٜمٔمر (6) 

 هـ.1349هـ. ظ: اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي: شم٤مريخ سمٖمداد : ـمبٕم٦م اًم٘م٤مهرة 231اعمٕمتزًم٦م شمقذم واًمٙمالم قمغم ُمذه٥م 

، احلكم : هن٤مي٦م 168: 1. وأُمدي: اإلطمٙم٤مم326: 1. واًمٖمزازم: اعمستّمٗمك642: 2ظ: اًمٓمقد: اًمٕمدة (7)

 .257:  1. واًمِمقيم٤م ي382: 6. ظ: اًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط  128: 3اًمقصقل 

 .481: 2زي٦م : اقمالم اعمقىمٕملمظ: اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلق (8)

 .261: 1ظ: اجلقيٜمل: اًمؼمه٤من (9) 
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، وهمػمهؿ إمم اإلُم٤مُمٞم٦م سم٠مهن٤م شمٜمٙمر اإلمج٤مع، ٟمٕمؿ (1)هـ(756هـ(، واًمٕمْمدي)ت646احل٤مضم٥م)ت

يٜمٙمرون اإلمج٤مع إذا يم٤من سمٛمٕمٜمك دًمٞمؾ ُمست٘مؾ، سمخالف ُم٤م إذا يم٤من يم٤مؿمٗم٤م قمـ رأي اعمٕمّمقم. 

ق إُمٙم٤مٟمف. وأُّم٤م إُمٙم٤من اًمقىمقف وآـمالع قمٚمٞمف ومٚمإلُم٤مُمٞم٦م وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف. ومٛمِمٝمقر اإلُم٤مُمٞم٦م ه

 أخر: . (2):إُمٙم٤من اًمقىمقف واإلـمالع قمٚمٞمف، وهق رأي اعمِمٝمقر قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦مأحدُهٚ ىمقٓن : 

 1411قمدم إُمٙم٤من اًمقىمقف وآـمالع قمٚمٞمف، وهق اظمتٞم٤مر اًمِمٞمخ طمسـ مج٤مل اًمديـ اًمٕم٤مُمكم)ت

  (5)هـ(1494واًمسبزواري)،  (4)يمام ذم اعمٕم٤ممل (3)(  ه

 .(7)هـ(1111، واعمجٚمز)(6)ذم ذظمػمشمف

                                                           

 .148ظ: آجيل: ذح اًمٕمْمدي : (1) 

 .259.احلٙمٞمؿ: إصقل اًمٕم٤مُم٦م:128: 3، واحلكم : هن٤مي٦م اًمقصقل 642: 2ظ: اًمٓمقد: اًمٕمدة(2) 

ًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مُمل هق طمسـ سمـ زيـ اًمديـ سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ مج٤مل اًمديـ اًمٕم٤مُمكم، اجلبٕمل، ا(3) 

هـ، 1411هـ، وشمقذم هب٤م 959)مج٤مل اًمديـ، أسمق ُمٜمّمقر( وم٘مٞمف، أصقزم، حمدث، أدي٥م، ؿم٤مقمر. وًمد سمجبع ذم 

ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: ُمٜمت٘مل اجلامن، ُمٕم٤ممل اًمديـ وُمالذ اعمجتٝمديـ، اًمتحرير اًمٓم٤موود، ُمِمٙم٤مة اًم٘مقل اًمسديد ذم 

 .227: 3آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد. ظ: يمح٤مًم٦م : ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم

هـ، اعمٓمبٕم٦م : 1374 -1ظ: اًمٕم٤مُمكم: احلسـ سمـ زيـ اًمديـ: ُمٕم٤ممل اًمديـ وُمالذ اعمجتٝمديـ أصقل اًمٗم٘مف، ط(4) 

 .242. ايران –ىمدس ، اًمٜم٤مذ دار اًمٗمٙمر ، ىمؿ 

هق حمٛمد سم٤مىمر سمـ حمٛمد ُم١مُمـ اًمسبزواري اخلراؾم٤م ي. وم٘مٞمف. اصقزم. اًمِمٝمػم سم٤معمح٘مؼ، أصٚمف ُمـ ؾمبزوار،  (5)

اصبٝم٤من، وشمقذم ودومـ سم٤معمِمٝمد اًمروقي. ُمـ آصم٤مره: ذظمػمة اعمٕم٤مد ذم ذح آرؿم٤مد، وؾم٤مومر إمم اًمٕمراق، وؾمٙمـ 

 .48: 6ذح زسمدة إصقل، اًمروو٦م ذم آداب اعمٚمقك، رؾم٤مًم٦م ذم ؾمٛم٧م اًم٘مبٚم٦م. ظ: اًمزريمكم : آقمالم 

 .54: 1(، ـمبٕم٦م طمجري٦م. ظ: اًمسبزواري: حمٛمد سم٤مىمر: ذظمػمة اعمٕم٤مد، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م) (6)

 .23: 1ظ: اعمجٚمز: حمٛمد سم٤مىمر: ُمرآة اًمٕم٘مقل  (7)



 

هـ( وهق اعمٜم٘مقل قمـ شمالُمذشمف ٕنَّ يمتبف مل 154وممـ ذه٥م إمم إُمٙم٤مٟمف اسمق طمٜمٞمٗم٦م )ت       

هـ(وم٢من اعمِمٝمقر قمٜمف 179، أُم٤م ُم٤مًمؽ )ت (1)شمتٕمرض ٕصؾ اإلمج٤مع ًمٙمـ ٟم٘مٚمف شمالُمذشمف قمٜمف

.  (3)هـ(أّٟمف ممٙمـ وأٟمف طمج٦م244ُمـ ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل)تواًمٔم٤مهر  (2)اقمتب٤مر إمج٤مع أهؾ اعمديٜم٦م

ـْ ومّمؾ سملم ُم٤م يٙمقن طمٙم٤مي٦م قمـ ىمقل اًمٜمبل  ومج٤مئز، وُم٤م يم٤من رأي٤م ومٝمق سم٤مـمؾ ،  وُمٜمٝمؿ َُم

وأّن اجلقيٜمل ومرق سملم يمٚمٞم٤مت اًمديـ وأّٟمف ٓ يٛمتٜمع ومٞمٝم٤م، واعمس٤مئؾ اعمٔمٜمقٟم٦م ومال   (4)طمٙم٤مه اًمّمػمذم

ذه٥م إمم قمدم إُمٙم٤مٟمف اؾمتدل سم٤مٟمف اإلشمٗم٤مق ُمتٕمذر  ودًمٞمؾ ُمـ .(5)يتّمقر اإلمج٤مع قمٚمٞمٝم٤م قم٤مدة

إلشمس٤مع رىمٕم٦م اًمٕم٤ممل آؾمالُمل، واظمتالف اًمٗمٓمـ واًم٘مرائح واخلقاـمر سملم اًمٕمٚمامء، واظمتالف 

 اعمب٤م ي واعمذاه٥م، أو اُمتٜم٤مع ٟم٘مؾ ذًمؽ قمٜمٝمؿ ، ٕٟمَّف ٓ ـمريؼ إًمٞمف إّٓ سمٚم٘م٤مئٝمؿ أمجع.

مج٤مع هق اًمدًمٞمؾ اًمذي يٕمتٛمد قمٚمٞمف اعمجتٝمدون اعم٘مّمقد سمٛمستٜمد اإل ثٚفثٚ : مستْد اإلمجٚع :      

: ذه٥م أحدُهٚ ، واظمتٚمٗمقا ذم رضورة آقمتامد قمغم ُمستٜمد. قمغم ىمقًملم:  (6)ومٞمام أمجٕمقا قمٚمٞمف

هـ( وهمػمه قمـ سمٕمض 631سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م إمم أٟمف طمج٦م سمام هق اشمٗم٤مق، وطمٙمك أُمدي)ت

                                                           

هـ، شمح: زهػم 11413اإلمج٤مع دراؾم٦م ذم ومٙمرشمف ُمـ ظمالل حت٘مٞمؼ سم٤مب اإلمج٤مع، طظ: اجلّم٤مص: أسمق سمٙمر:  (1)

 .44ًمبٜم٤من.  -ؿمٗمٞمؼ زيمل، ـمبٕم٦م : دار اعمٜمتخ٥م اًمٕمريب، سمػموت 

 .351: 1ظ: اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك  (2)

هـ، شمح: قمبد اًمٖمٜمل قمبد اخل٤مًمؼ ـمبع وٟمنم: 1444-1أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،طظ: اًمِم٤مومٕمل: حمٛمد سمـ ادريس :  (3)

 .39: 1.ًمبٜم٤من –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. سمػموت 

 .382: 6اعمّمدر ٟمٗمسف (4)

 .261: 1اًمؼمه٤من ظ: اجلقيٜمل :  (5)

 .268ظ: اًمبدري : حتسلم : ُمٕمجؿ ُمٗمردات اصقل اًمٗم٘مف  (6)
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يقوم٘مٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ٓظمتٞم٤مر إصقًمٞملم أٟمف ٓ يِمؽمط اعمستٜمد، سمؾ جيقز صدوره قمـ شمقومٞمؼ سم٠من 

 . وأصؾ هذا اخلالف يرضمع إمم ُمس٠مًم٦م أظمرى وهل: هؾ اإلهل٤مم طمج٦م أم ٓ ؟  (1)اًمّمقاب

هـ(: 631، ىم٤مل أُمدي)ت (2)ٓسمّد ُمـ وضمقد ُمستٜمد وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر أخر:          

.  (3)اضمتامقمٝم٤م()اشمٗمؼ اًمٙمؾ قمغم أن إُم٦م ٓ دمتٛمع قمغم احلٙمؿ إٓ قمـ ُم٠مظمذ وُمستٜمد يقضم٥م 

وىم٤مل اخلرضي: )ٓ يٜمٕم٘مد اإلمج٤مع إٓ قمـ ُمستٜمد، ٕنَّ اًمٗمتقى سمدون اعمستٜمد ظمٓم٠م ًمٙمقٟمف ىمقٓ 

. إّن اإلمج٤مع قمغم وومؼ هذا اًمرأي ٓسمّد ًمف ُمـ  (4)ذم اًمديـ سمٖمػم قمٚمؿ، وإُم٦م ُمٕمّمقُم٦م قمـ اخلٓم٠م(

ق يم٤من أصال ُمست٘مال ُمستٜمد ٕٟمَّف ًمٞمس أصال ُمست٘مال سمٜمٗمسف، ىِمَب٤مل اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، وإّٓ ًم

ٟٓمتٗم٧م احل٤مضم٦م إمم إجي٤مد ُمستٜمد. وإذا مل يٙمـ قمـ ُمستٜمد يم٤من اومت٤مًء سمٖمػم قمٚمؿ ، وهق حمرم سم٢ممج٤مع 

آُم٦م، يمام ان اٟمٕم٘م٤مده ٓ قمـ ُمستٜمد يٙمقن اصمب٤مشم٤م ًمنمع سمٕمد اًمٜمبل وهذا سم٤مـمؾ . واظمتٚمػ 

 أصح٤مب هذا اًم٘مقل ذم اعمستٜمد إمم ىمسٛملم:

ٛمٝمقر وذهبقا إمم أّن ُمستٜمد اإلمج٤مع جيقز أْن يٙمقن دًمٞمال ىمٓمٕمٞم٤م : وهؿ أيمثر اجلافَسؿ آول      

 -، ىم٤مل اخلرضي: )صمؿ إّن هذا اًمسٜمد إُم٤م أن يٙمقن دًمٞمال ىمٓمٕمٞم٤م (5)أو فمٜمٞم٤م ُمـ ظمؼم آطم٤مد أو ىمٞم٤مس

                                                           

 .533: 1. واًمزطمٞمكم: وهب٦م: أصقل اًمٗم٘مف آؾمالُمل .221: 1ظ: أُمدي: اإلطمٙم٤مم (1)

. واحلكم: هن٤مي٦م إصقل إمم قمٚمؿ 617: 4، واسمـ طمزم: اإلطمٙم٤مم 734: 2ظ: اًمسٛمٕم٤م ي: ىمقاـمع إدًم٦م (2)

هـ، وبٓمف وصححف: قمبد اًم٘م٤مدر 1424 -1. وآؾمٜمقي: قمبد اًمرطمٞمؿ: هن٤مي٦م اًمس١مل، ط248: 3إصقل 

 .299.  ًمبٜم٤من –، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت حمٛمد قمكم

 .221: 1أُمدي : اإلطمٙم٤مم ذم اصقل آطمٙم٤مم  (3)

 .277اخلرضي: اصقل اًمٗم٘مف:  (4)

 .299.وآؾمٜمقي : هن٤مي٦م اًمسقل: 731: 2ظ: اًمسٛمٕم٤م ي : ىمقاـمع إدًم٦م (5) 



 

وأهمٚم٥م ُم٤م قمٚمٛمٜم٤مه ُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل مل يٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م ظمالف، أدًمتٝم٤م اًمتل اؾمتٜمد اإلمج٤مع إًمٞمٝم٤م 

 . (1)دًمٞمال فمٜمٞم٤م وهق ظمؼم اًمقاطمد أو اًم٘مٞم٤مس (وإُم٤م أن يٙمقن  -ىمٓمٕمٞم٦م

وهؿ ُمـ اؿمؽمـمقا ذم اعمستٜمد أْن يٙمقن دًمٞمال ىمٓمٕمٞم٤م وهق اًم٘مرآن واًمسٜم٦م  افَسؿ افثٚين:     

ؿ يٜمٙمرون  اعمتقاشمرة، وٓ يٜمٕم٘مد اإلمج٤مع سمخؼم اًمقاطمد واًم٘مٞم٤مس. ىم٤مًمف: اًمٔم٤مهري٦م ٕهنَّ

 . (4)اعمٕمتزًم٦م واًم٘م٤مؿم٤م ي ُمـ (3)هـ(314واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي)ت(2)اًم٘مٞم٤مس

و ذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م إمم اؿمؽماط اعمستٜمد ، وًمٙمـ هٜم٤مك ومرق سملم اعمستٜمد اًمذي يِمؽمـمف       

اًمٕم٤مُم٦م واعمستٜمد اًمذي يِمؽمـمف اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م إذ إهّنؿ يِمؽمـمقن أْن يٙمقن اعمستٜمد رأي 

 ومٚمق طمّمؾ اشمٗم٤مق قمغم طمٙمؿ ذقمل، ويم٤من ذًمؽ يم٤مؿمٗم٤م قمـ رأي اعمٕمّمقم  اعمٕمّمقم 

ذًمؽ ًمٙم٤من طمج٦م، ومٝمق ًمٞمس سمحج٦م وإّٟمام احلج٦م ذم ُمستٜمده. واحلجٞم٦م شمٙمقن قمٜمدئذ  ذم

ًمٚمٛمٜمٙمِمػ ٓ اًمٙم٤مؿمػ. وم٤مإلمج٤مع ًمٞمس أصال ىم٤مئام سمذاشمف قمٜمد قمٚمامء اإلُم٤مُمٞم٦م ذم ىمب٤مل اًمٙمت٤مب 

وضمقد رواي٦م ُمروي٦م سم٤مًمتقاشمر أو أطم٤مد ، ٕٟمَّف ًمق  -هٜم٤م  -.  وًمٞمس اعم٘مّمقد سمٙمِمٗمف (5)ؾمٜم٦م وال

                                                           

 .277اخلرضي: اصقل اًمٗم٘مف: (1) 

 .713: 4آطمٙم٤مم  ظ: اسمـ طمزم : اإلطمٙم٤مم ذم اصقل(2) 

هق حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ ظم٤مًمد سمـ يمثػم أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي أُمكم إصؾ اًمبٖمدادي اعمقًمد واًمقوم٤مة  (3)

هـ، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: أداب احلٛمٞمدة وإظمالق اًمٜمٗمسٞم٦م. اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء. 314هـ، وشمقذم ؾمٜم٦م 224وًمد ؾمٜم٦م 

اًمرؾمؾ وأٟمب٤مؤهؿ جمٚمدات. ضم٤مُمع اًمبٞم٤من ذم شمٗمسػم شم٤مريخ اًمرضم٤مل. شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك وأظمب٤مرهؿ وُمقًمد 

 اًم٘مرآن. هتذي٥م أصم٤مر. يمت٤مب اًمبسٞمط ذم اًمٗم٘مف. اجل٤مُمع ذم

. وقمبد اًمرزاق: قمكم : اإلمج٤مع ذم اًمنميٕم٦م 281: 1، واًمِمقيم٤م ي : 397: 6ظ: اًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط  (4)

 .141:  اًمٗمٙمر دار:  اًمٜم٤مذ، سمال –آؾمالُمٞم٦م ،ط 

هـ، ـمبع وٟمنم: دار 1429 -1ظ: ؿمٛمس اًمديـ : حمٛمد ضمٕمٗمر : ُمدظمؾ إمم دراؾم٦م قمٚمؿ إصقل اًمٗم٘مف ،ط(5) 

 . 157. ًمبٜم٤من –اهل٤مدي، سمػموت 
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ًمٗم٘مٝم٤مء ُمستٜمد إمم رواي٦م ُمٕمٞمٜم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمٜم٘مقًم٦م سم٤مًمتقاشمر أو سم٤مٔطم٤مد مل يٙمـ يمِمػ أن اشمٗم٤مق ا

ىمٞمٛم٦م ًمذًمؽ اإلمج٤مع سمام هق إمج٤مع قمٜمدئذ، سمؾ ٓسمّد ُمـ ُمالطمٔم٦م اعمستٜمد ) وهق اًمرواي٦م ( وم٢من 

. وُمـ أصم٤مر اعمؽمشمب٦م  (1)ىمبٚمٜم٤مه ومٝمق وإٓ ومال . وم٤محلّج٦م ىمقل اعمٕمّمقم اًّمذي يٙمِمػ قمٜمف اإلمج٤مع

إلمج٤مع أصؾ أو يم٤مؿمػ قمـ أصؾ هق شمٙمٗمػم ُمـ يٜمٙمره، وأّن اًمٙمالم ذم شمٙمٗمػم ُمٜمٙمره قمغم قمد ا

 ٓ يٛمٙمـ أْن يٓمٚمؼ ضمزاوم٤م، وإّٟمام ٓسمّد ُمـ اًمٜمٔمر ذم أُمقر صمالصم٦م هل:

صمبقت طمجٞمتف: وىمبؾ اـمالق احلٙمؿ قمغم اعمخ٤مًمػ ٓسمّد أْن يثب٧م ًمديف اإلمج٤مع أوٓ ، وم٢مْن  -1     

 يٓمٚمؼ طمٙمام ذم طمؼ ُمٜمٙمره. ُمـ مل يثب٧م ًمديف طمجٞم٦م اإلمج٤مع ٓ

اظمتالف درضم٤مت صمبقت اإلمج٤مع يمام شم٘مدم ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م يثب٧م سمٛمستٜمد ىمٓمٕمل وُمٜمٝم٤م ُم٤م يثب٧م  -2    

 سمٛمستٜمد فمٜمل يم٤مٔطم٤مد واًم٘مٞم٤مس . ومال جيقز اـمالق اًمتٙمٗمػم ُم٤م مل يٜمٔمر إمم ُمستٜمد اإلمج٤مع .

اًمٜمٔمر ذم ٟمقع اإلمج٤مع وم٤من يم٤من يم٤مؿمٗم٤م، او يم٤من جمرد رأي، وم٤من يم٤من يم٤مؿمٗم٤م يم٤من ًمف طمٙمؿ  -3     

 إصؾ ، وان يم٤من رأي٤م ومال جيقز ٕٟمَّف اضمتٝم٤مد ىم٤مسمؾ ًمٚمّمقاب واخلٓم٠م.

وهٜم٤م ٟمذيمر أىمقال ُمـ ذه٥م إمم قمدم شمٙمٗمػم خم٤مًمػ اإلمج٤مع ُمٜمٝم٤م: ُم٤م ذيمره        

ٝم٤مء أّن ظم٤مرق اإلمج٤مع يٙمٗمر، وهق سم٤مـمؾ ىمٓمٕم٤م ، وم٤من هـ(: )ومِم٤م ذم ًمس٤من اًمٗم٘م478اجلقيٜمل)ت

. وُمٜمٝم٤م ىمقل اًمرازي:  (2)ُمٜمٙمر أصؾ اإلمج٤مع ٓ يٙمٗمر ، واًم٘مقل ذم اًمتٙمٗمػم واًمتؼمي ًمٞمس سم٤مهللم(

)أن أدًم٦م أصؾ اإلمج٤مع ًمٞمس٧م ُمٗمٞمدة ًمٚمٕمٚمؿ ومام شمٗمرع قمٚمٞمٝم٤م أومم أن ٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ سمؾ هم٤ميتف اًمٔمـ 

أيْم٤م ومبت٘مدير أن يٙمقن أصؾ يمقن اإلمج٤مع طمج٦م ُمٕمٚمقُم٤م ٓ وُمٜمٙمر اعمٔمٜمقن ٓ يٙمٗمر سم٤مإلمج٤مع و

                                                           

ظ: اخلراؾم٤م ي: حمٛمد يم٤مفمؿ:  يمٗم٤مي٦م إصقل، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ قمب٤مس قمكم اًمزارقمل  (1)

: 2. ايران –اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ  هـ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل1429-6اًمسبزواري ، ط

344. 

 .284: 1اًمؼمه٤من اجلقيٜمل :  (2)



 

أن ُمٔمٜمقٟم٤م ًمٙمـ اًمٕمٚمؿ سمف همػم داظمؾ ذم ُم٤مهٞم٦م آؾمالم وإٓ ًمٙم٤من ُمـ اًمقاضم٥م قمغم اًمرؾمقل

ٓ حيٙمؿ سم٢مؾمالم أطمد طمتك يٕمرومف أن اإلمج٤مع طمج٦م وعم٤م مل يٗمٕمؾ ذًمؽ سمؾ مل يذيمر هذه اعمس٠مًم٦م 

. وأيمّد اسمـ  (1) ذم ُم٤مهٞم٦م اإلؾمالم(قمٚمٛمٜم٤م أن اًمٕمٚمؿ سمف ًمٞمس داظمالسحي٤م ـمقل قمٛمره

قمغم ًمس٤من مجٝمقر أهؾ اًمسٜم٦ّم أهنؿ ٓ يٙمٗمرون ُمـ أٟمٙمر اإلمج٤مع  (2)هـ(771اًمسبٙمل)ت

اًمسٙمقيت، واإلمج٤مع اًمذي مل يٜم٘مرض أهؾ قمٍمه، وٟمحقه، وٟمحق ذًمؽ ُمـ اإلمج٤مقم٤مت اًمتل 

ًمؽ ٓ يٙمٗمر هـ( سم٠مّٟمف ٓ ظمالف ذم أْن ُمٜمٙمر ذ794. وّسح اًمزريمٌم)ت (3)اظمتٚمػ ذم طمجٞمتٝم٤م

 . (4)و ٓ يبدع

 : افسجٔح     

إنَّ آُم٦م ٟم٤مهل٤م ُم٤م ٟم٤مهل٤م ُمـ اًمقيالت سمسب٥م اًمريمقن إمم اًمتٙمٗمػم وإظمراج أظمر ُمـ اعمٚم٦م ،      

واًمتٝمٛمٞمش ويمؾ أؾم٤مًمٞم٥م ىمٛمع اًمٗمٙمر، ذم طملم ٟمجد أّن ًمٙمؾ ُمدرؾم٦م دًمٞمٚمٝم٤م اخل٤مص، وُمبٜم٤مه٤م 

اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف ، وم٤مًمبٕمض ي٠ميت ويٙمٗمر ُمـ دون آـمالع قمغم ُمبٜمك أظمر، واًمذي خيت٤مره 

ىمْمٞم٦م اًمتٙمٗمػم ىمْمٞم٦م طمس٤مؾم٦م دمر إمم اًمتٝمٚمٙم٦م ومٕمغم اعمِمتٖمٚملم اًمت٠م ي واًمت٠مُمؾ ىمبؾ  اًمبح٨م أنّ 

اصدار هذه إطمٙم٤مم قمغم أظمريـ، وم٤من اٟمٙم٤مر سمٕمض إُمقر اًمتل ًمٞمس٧م ُمـ إصقل إم أو 

                                                           

 . 91: 2اًمرازي: اعمحّمقل(1) 

هق قمبد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمبد اًمٙم٤مذم سمـ مت٤مم آٟمّم٤مري، اًمسبٙمل وم٘مٞمف، اصقزم، ُم١مرخ، ادي٥م، ٟم٤مفمؿ، (2) 

هـ، ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، 771هب٤مٟم٤مصمر وًمد سم٤مًم٘م٤مهرة، وىمدم دُمِمؼ ُمع واًمده، وًمزم اًمذهبل، وشمقذم 

 .225: 6رومع احل٤مضم٥م، اًمٗمت٤موى، وذح ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل. ظ: يمح٤مًم٦م : ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 

 .267: 2اًمسبٙمل: قمبد اًمقه٤مب سمـ قمكم : رومع احل٤مضم٥م ظ: (3) 

 .496: 6ظ: اًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط  (4)
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اًمتل مل يدل قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ىمٓمٕمل يمام ذم اإلمج٤مع ٓ يستدقمل يمؾ هذا اًمتزُم٧م و اًمتٕمّم٥م 

 صقل واًمٗم٘مف مل يٙمٗمروا ُمـ أٟمٙمر اإلمج٤مع. واًمتٙمٗمػم، وه١مٓء ائٛم٦م إ

ّٜٔ اإلمجٚع :        ادىِٛ افثٚين: افدفٔؾ ظذ حج

سمام أن هٜم٤مك ُم٤مئز سملم ُمٗمٝمقم اإلمج٤مع ًمدى اإلُم٤مُمٞم٦م واإلمج٤مع ًمدى اًمٕم٤مُم٦م شم٘مرر سمٞم٤من دًمٞمؾ يمؾ 

 ومريؼ قمغم اٟمٗمراد. 

طمجٞم٦م اإلمج٤مع سم٤مًمٙمت٤مب : اؾمتدل مجٝمقر اًمٕم٤مُم٦م قمغم أدفٜ افًٚمٜ ظذ حجٜٔ اإلمجٚع أوٓ:      

 واًمسٜم٦م واًمٕم٘مؾ.

َ فَُف  اؾمتدًمقا سمآي٤مت ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:افُتٚب:  -9         ِد َمٚ َتَبغَّ ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ ُيَنٚؿِِؼ افرَّ َوَم

ََّْؿ ... َٓ ُْٕهِِِف َج َقفِِّف َمٚ َتَقػَّ َو ُٕ ِمَِْغ  ْٗ َدى َوَيتَّبِْع َؽْرَ َشبِِٔؾ اْدُ اَْلُ
(1)  . 

، واشمب٤مع همػم ؾمبٞمؾ اعم١مُمٜملم ذم اعمِم٤ميٕم٦م ووضمف آؾمتدٓل: هق أن قمداوة اًمرؾمقل       

واًمٜمٍمة، يٚمزم أن يٙمقن اشمب٤مع همػم ؾمبٞمؾ اعم١مُمٜملم طمراُم٤م، أي إذا اختذ اعم١مُمٜمقن ـمري٘م٤م واشمٗم٘مقا 

 .  (2)قمٚمٞمف حيرم اخت٤مذ ـمريؼ آظمر خي٤مًمٗمف

اجلزاء فم٤مهر ذم اؿمؽمايمٝمام ذم قمٚم٦م  هذا آؾمتدٓل سم٠من شمٕمدد اًمنمط ُمع وطمدة وٕقؿش:      

ٓ يٙمقن  اًمتحريؿ ، ومٞمٙمقن ٓزُمف أن اشمب٤مع همػم ؾمبٞمؾ اعم١مُمٜملم ُمـ دون ُمِم٤مىم٦م اًمرؾمقل 

                                                           

 .115ؾمقرة اًمٜمس٤مء : ُمـ أي٦م  (1)

 .281. واخلرضي: اصقل اًمٗم٘مف 328: 1ّمٗمك ظ: اًمٖمزازم : اعمست (2)



 

. وأّن اًمٖمزازم يرى أّن هذه أي٤مت إّٟمام هل فمقاهر ٓ شمدل قمغم اًمٖمرض ، اًمذي هق  (1)طمراُم٤م

 .(2)خم٤مًمٗم٦م إمج٤مع اعم١مُمٜملم

اًمذي يالزم ُمِم٤مىم٦م  -يتبع همػم ؾمبٞمؾ اعم١مُمٜملم ُمـ ؾمبؾ اًمٙمٗمر  وم٤معمراد ُمـ أي٦م : أنَّ ُمـ       

يقًمٞمف اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُم٤م شمقمم، أي: يرسمط ُمّمػمه سمٛمّمػم ُمـ شمقٓه .  -دائام  اًمرؾمقل 

ؿْ ومٞمٙمقن ُمٗم٤مد أي٦م ُمٗم٤مد ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ِٓ ٍٚس بَِِ٘مِٚم َٕ ؾَّ ُأ ـُ َْٕدُظقا  َيْقَم 
. وم٤مٔي٦م أضمٜمبٞم٦م قمـ (3) (3)

ُٕقا . ويمذا اؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: (4)ًمإلمج٤معضمٕمؾ احلجٞم٦م  ق ُُ ًٜ َوَشًىٚ فِتَ ْؿ ُأمَّ ـُ َْٚ ِْ ًَ َذفَِؽ َج ـَ َو

ًٔدا ِٓ ْؿ َص ُُ ْٔ َِ ُشقُل َظ قَن افرَّ ُُ ِس َوَي َداَء َظَذ افَّْٚ َٓ ُص
ْٝ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (5) ٍٜ ُأْخِرَج ُْْتْؿ َخْرَ ُأمَّ ـُ

ُروِف  ًْ ُْٖمُروَن بِٚدَْ ِس َت رِ فَِِّْٚ َُ ـِ اْدُْْ ْقَن َظ َٓ َوَتْْ
٤م ( 6) ، وًمٙمـ آؾمتدٓل هبذه أي٤مت همػم شم٤مم، ٕهنَّ

إْن دًم٧م وم٢مهن٤م شمدل قمغم اًمٕمداًم٦م وومْمؾ هذه آُم٦م ٓ قمغم طمجٞم٦م اإلمج٤مع، وم٢مهن٤م ٓ شمدل قمغم 

 . (7)قمّمٛم٦م آُم٦م، واعمٓمٚمقب ذم اعم٘م٤مم هق اًمٕمّمٛم٦م طمتك حتٙمل قمـ اًمقاىمع

                                                           

  .258ظ: احلٙمٞمؿ : حمٛمد شم٘مل: إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن  (1)

 .328: 1اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك  (2)

 .71ؾمقرة آهاء : ُمـ أي٦م  (3)

 .71ؾمقرة آهاء : ُمـ أي٦م  (3)

هـ، اعمٓمبٕم٦م: سم٤مىمري، اًمٜم٤مذ : جمٛمع 1415 -1ظ: إٟمّم٤مري: حمٛمد قمكم: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنة: ط (4)

 .543: 1. ايران –اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل. ىمؿ 

 .143ؾمقرة اًمب٘مرة: ُمـ أي٦م  (5)

 .114ؾمقرة آل قمٛمران : ُمـ أي٦م  (6)

 .259ظ: احلٙمٞمؿ : حمٛمد شم٘مل:  إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن: (7) 
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ومم٤م اؾمتدًمقا سمف قمغم طمجٞم٦م اإلمج٤مع جمٛمققم٦م ُمـ اًمرواي٤مت وًمٙمـ اًمٖم٤مًم٥م ُمٜمٝم٤م  افسْٜ : -2       

 أضمٜمبل قمـ اعمقوقع، واًمذي ُمٗم٤مده أّن إُم٦م ٓ دمتٛمع قمغم والًم٦م، وهق روايت٤من: 

))إن أمتل ٓ ي٘مقل:  : ُم٤م روي قمـ أٟمس اسمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل آوػ      

 . (9)ؾًُِٔؿ بٚفسقاد إظيؿ(( جتتّع ظذ ضالفٜ ؾ٘ذا رأيتؿ اختالؾٚ

))إن اَّلل أجٚرـؿ : ُم٤م ٟم٘مٚمف ذيح قمـ أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  افثٕٜٚٔ:     

 .  (2)مـ ثالث خهٚل : أن ٓ يدظق ظُِٔؿ ٕبُٔؿ ؾتُِٓقا . . . وأن ٓ جتتًّقا ظذ ضالفٜ ((

ووضمف آؾمتدٓل هبام هق: أن إُم٦م ُمّمقٟم٦م قمـ اًمْمالًم٦م وم٢مذا اشمٗم٘م٧م قمغم رء ومٞمٕمٜمل أٟمف      

 احلؼ . ويٜم٤مىمش آؾمتدٓل سمام ي٠ميت :  

ُمـ ضمٝم٦م اًمسٜمد ومٝمق وٕمٞمػ، ًمقضمقد أيب ظمٚمػ إقمٛمك واؾمٛمف طم٤مزم سمـ قمٓم٤مء ذم  -أ       

٤مٟمٞم٦م، واظمتٚمٗمقا ذم ، ووضمقد وٛمْمؿ سمـ زرقم٦م ذم اًمث (3)ـمريؼ إومم، وىمد ؿمٝمدوا سمْمٕمٗمف

 .  (5)، ُمْم٤موم٤م إمم اًمتِمٙمٞمؽ ذم إدراك ذيح أسم٤م ُم٤مًمؽ إؿمٕمري (4)وصم٤مىمتف

هـ( امم: أهنام ٓ يدٓن قمغم قمّمٛم٦م 726أُم٤م ضمٝم٦م اًمدًٓم٦م، وم٘مد ذه٥م اًمٕمالُم٦م احلكم)ت -ب        

 آُم٦م، واهنام ٓ يّمٚمح٤من يمدًمٞمؾ، وأّن ُمٓمٚمؼ اًمتٕمٔمٞمؿ ُمسٚمؿ ٓ اًمتٕمٔمٞمؿ اعمٜم٤مذم إلىمداُمٝمؿ قمغم

                                                           

  .1343: 2اسمـ ُم٤مضم٦م : ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م : سم٤مب اًمسقاد آقمٔمؿ (1) 

 .292: 3اًمٓمؼما ي : اعمٕمجؿ اًمٙمبػم (2) 

هـ، اعمٓمبٕم٦م: ُمٓمبٕم٦م جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف 1371-1ًمرازي: اسمـ أيب طم٤مشمؿ: اجلرح واًمتٕمديؾ، طظ: ا(3) 

 .279: 3تاهلٜمد، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػمو -اًمٕمثامٟمٞم٦م، سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ

 .468: 4اعمّمدر ٟمٗمسف (4) 

 .234: 1. واًمّمٗم٤مر: أصقل اًمٗم٘مف  348 - 347:  4ظ: اًمِم٤مهرودي: حمٛمقد: سمحقث ذم قمٚمؿ إصقل(5) 



 

َدى: ىم٤مل شمٕم٤ممم:  (1)اخلٓم٠م، وٕنَّ اًمْمالل ٓ يستٚمزم اًمٙمٗمر َٓ ًّٓ َؾ َوَوَجَدَك َضٚ
، وٟم٤مىمش  (2)

أيْم٤م ٕنَّ اعمٗمٝمقم هق يمؾ إُم٦م ٓ سمٕمْمٝم٤م وهق همػم ُمتح٘مؼ، يمام أّن اعمدقمك اعمقضمقد ذم 

اًمروايتلم هق يمٚمٛم٦م اًمْمالًم٦م، وهل أظمص ُمـ اخلٓم٠م، وم٢مهن٤م شمستبٓمـ اإلصمؿ واإلٟمحراف دون 

. (3)اخلٓم٠م، وم٢من ظمٓم٠م اعمجٛمٕملم ذم ُمس٠مًم٦م ومرقمٞم٦م ٓ يٕمٜمل والًمتٝمؿ سم٤معمٕمٜمك اعمٗمٝمقم ُمـ احلدي٨م

وقمغم ومرض اًمتسٚمٞمؿ ومٗمٞمٝمام دًٓم٦م قمغم أّن إُم٦م ُمٕمّمقُم٦م، ٕنَّ قمدم اضمتامع مجٞمٕمٝم٤م قمغم اخلٓم٠م 

يالزم قمّمٛمتٝم٤م، وأيـ هذا ُمـ قمّمٛم٦م أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد، أو اًمٗم٘مٝم٤مء ظم٤مص٦م  أو وم٘مٝم٤مء اعمديٜم٦م 

وأّن آطم٤مد آُم٦م ممـ هق صم٘م٦م ذم مجع خي٤مًمػ يمثػما ُمـ اإلمج٤مقم٤مت،   (4) مم٤م قمرومقا سمف اإلمج٤مع ؟ُمثال

طمتك ضمرهؿ إُمر إمم قمدم اإلقمؽماف سمبٕمض اعمخ٤مًمٗم٤مت، ٟمٕمؿ إّن ُمٗم٤مده٤م يالئؿ ُمبٜمك اًمِمٞمٕم٦م 

 . (5)اًم٘م٤مئٚملم سمقضمقد اعمٕمّمقم سملم إُم٦م، ومٚمٕمؾ قمّمٛم٦م إُم٦م ًمقضمقد اعمٕمّمقم ومٞمٝم٤م

 واؾمتدل ُُمثبتقا اإلمج٤مع سم٤مًمٕم٘مؾ ويٛمٙمـ شمّمقيره يم٤مٔيت :  : افًَؾ -3    

هـ(: )وُمـ اعمٕم٘مقل ومٝمق أن اخلٚمؼ اًمٙمثػم، وهؿ أهؾ يمؾ قمٍم إذا 631ىم٤مل أُمدي)ت -أ     

اشمٗم٘مقا قمغم طمٙمؿ ىمْمٞم٦م وضمزُمقا سمف ضمزُم٤م ىم٤مـمٕم٤م، وم٤مًمٕم٤مدة حتٞمؾ قمغم ُمثٚمٝمؿ احلٙمؿ اجلزم سمذًمؽ 

يتٜمبف واطمد ُمٜمٝمؿ إمم اخلٓم٠م ذم اًم٘مٓمع سمام ًمٞمس  واًم٘مٓمع سمف، وًمٞمس ًمف ُمستٜمد ىم٤مـمع سمحٞم٨م ٓ

سم٘م٤مـمع. وهلذا وضمدٟم٤م أهؾ يمؾ قمٍم ىم٤مـمٕملم سمتخٓمئ٦م خم٤مًمػ ُم٤م شم٘مدم ُمـ إمج٤مع ُمـ ىمبٚمٝمؿ، 

                                                           

 .189و185: 3ظ: احلكم: هن٤مي٦م اًمقصقل (1) 

 .7ؾمقرة اًمْمحك: (2) 

 .348: 4قل ، واًمِم٤مهرودي: حمٛمقد: سمحقث ذم قمٚمؿ إص85: 3ظ: اعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م: اصقل اًمٗم٘مف (3) 

 .545: 1ظ: إٟمّم٤مري: حمٛمد قمكم: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنة (4)

 .239:  3احلسٞمٜمل : حمٛمد اُملم: شمٞمسػم اًمتحرير (5)
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وًمقٓ أن يٙمقن ذًمؽ قمـ دًمٞمؾ ىم٤مـمع، إلؾمتح٤مل ذم اًمٕم٤مدة اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم اًم٘مٓمع سمتخٓمئ٦م اعمخ٤مًمػ 

 .  (1)وٓ ي٘مػ واطمد ُمٜمٝمؿ قمغم وضمف احلؼ ذم ذًمؽ(

سم٠من هٜم٤مك يمثػٌم ُمـ اإلمج٤مقم٤مت و٤مًم٦م قمغم يمثرهتؿ، يم٢ممج٤مع اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى  ويْٚؿش:        

وؾم٤مئر أهؾ اعمٚمؾ قمغم والًمتٝمؿ ُمع أهنؿ يمثر، ويمؿ اشمٗمؼ اًمٗمالؾمٗم٦م قمغم أُمر سمره٤م ي صمؿ إٟمٙمِمػ 

 .(2)ظمٓم٠مه سمٕمد ذًمؽ؟

ل أن : )أٟمف صمب٧م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم اًم٘مٓمٕم (3)هـ(734ُم٤م ذيمر قمالء اًمديـ اًمبخ٤مري)ت - ب      

ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء وذيٕمتف دائٛم٦م إمم ىمٞم٤مم اًمس٤مقم٦م ومٛمتك وىمٕم٧م طمقادث ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟمص ٟمبٞمٜم٤م 

ىم٤مـمع ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وأمجٕم٧م إُم٦م قمغم طمٙمٛمٝم٤م ومل يٙمـ إمج٤مقمٝمؿ ُمقضمب٤م ًمٚمٕمٚمؿ وظمرج 

وم٘مد اٟم٘مٓمٕم٧م  ; احلؼ قمٜمٝمؿ ووىمٕمقا ذم اخلٓم٠م أو اظمتٚمٗمقا ذم طمٙمٛمٝم٤م وظمرج احلؼ قمـ أىمقاهلؿ

إؿمٞم٤مء ومال شمٙمقن ذيٕمتف يمٚمٝم٤م دائٛم٦م ومٞم١مدي إمم اخلٚمػ ذم أظمب٤مر اًمِم٤مرع ذيٕمتف ذم سمٕمض 

وذًمؽ حم٤مل يقضم٥م اًم٘مقل سمٙمقن اإلمج٤مع طمج٦م ىمٓمٕمٞم٦م ًمتدوم اًمنميٕم٦م سمقضمقده طمتك ٓ ي١مدي 

 . (4)إمم اعمح٤مل(

ظم٤ممت٦م وسملم إمج٤مع آُم٦م، يمام أٟمف ٓ شمقضمد ُمالزُم٦م سملم يمقن رؾم٤مًم٦م اًمٜمبل حمٛمد ويْٚؿش:     

ديـ ًمٞمس ُمتقىمػ قمغم إمج٤مع إُم٦م، ٕنَّ هٜم٤مك ٟمّمقص ورواي٤مت يمثػمة شمدل قمغم أن سم٘م٤مء اًم

                                                           

 .191: 1أُمدي : اإلطمٙم٤مم  (1)

 .545: 1ظ: إٟمّم٤مري: اًمِمٞمخ حمٛمد قمكم: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنة (2)

صمالصملم وؾمبٕمامئ٦م  734اًمديـ اًمبخ٤مري احلٜمٗمل اعمتقرم ؾمٜم٦م  هق قمبد اًمٕمزيز سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف قمالء(3) 

صٜمػ أرسمٕملم ذم احلدي٨م. اًمتح٘مٞمؼ ذم ذح ُمٜمتخ٥م إصقل. يمت٤مب إومٜمٞم٦م. يمِمػ إهار ذم ذح أصقل 

 .537: 1اًمبزدوي. ظ: اًمزريمكم: آقمالم 

 .383: 3اًمبخ٤مري: يمِمػ آهار (4)



 

يمٗم٤مي٦م اًمنميٕم٦م عم٤م حيت٤مج إًمٞمف آٟمس٤من وًمق قمغم ؾمبٞمؾ اًمٙمٚمٞم٤مت. ومحٍم ظم٤ممتٞم٦م اًمديـ سمقضمقد 

اإلمج٤مع ُم٤م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف. وأّٟمف ٓ يقضمد شمٜم٤مىمض سملم سم٘م٤مء اًمنميٕم٦م وسملم وضمقد ُمستحدصم٤مت ٓ 

 ّمقص واضمتٝم٤مد وشمٗمريع قمغم أصقل ُمقضمقدة، يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م. دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ، ومٝمٜم٤مك ٟم

: إن ىمٞمٛم٦م اإلمج٤مع قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م شمٙمٛمـ ذم يمِمٗمف قمـ ثٕٚٔٚ: أدفٜ اإلمٚمٜٔ ظذ حجٜٔ اإلمجٚع     

، وهذا مم٤م ٓ ظمالف اًمسٜم٦ّم اعمنموم٦م )أي رأي اعمٕمّمقم( ومتٙمقن طمجٞمتف ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ طمجٞم٦م رأيف

ُمـ اإلمج٤مع، وُمٜمٝم٤م  ـمرٌق خمتٚمٗم٦م ًمٚمٙمِمػ قمـ ىمقل اعمٕمّمقم  ومٞمف سملم اإلُم٤مُمٞم٦م، وًمٙمـ هٜم٤مك

 ُم٤م هق ُمٕمتؼم وُمٜمٝم٤م همػم ذًمؽ: وهل: 

وأول ُمـ أؾمس هل٤م هق  ظـ ضريؼ ؿٚظدة افِىػ: افُنػ ظـ ؿقل ادًهقم -9      

هـ(. وهق اؾمتدٓل قم٘مكم ُمبٜمل قمغم أصؾ اًمٕمدل قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م، واؾمتدل 464اًمِمٞمخ اًمٓمقد)ت

، إذ ووم٘م٤م  (1)سم٘مقًمف: )ٓ خيٚمق قمٍم ُمـ إُم٤مم ُمٕمّمقم طم٤مومظ ًمٚمنمع(هب٤م قمغم طمجٞم٦م اإلمج٤مع 

اًمتل اىمتْم٧م أن ي٠مظمذ اهلل سمٞمد قمب٤مده وهيٞمئ هلؿ ؾمبؾ اهلداي٦م اًمتل ُمٜمٝم٤م إقمٓم٤مء  -ًم٘م٤مقمدة اًمٚمٓمػ 

يستٙمِمػ  -اًمٕم٘مؾ وإرؾم٤مل إٟمبٞم٤مء وٟمّم٥م إوصٞم٤مء وقمّمٛمتٝمؿ ُمـ اخلٓم٠م ًمتحّمؾ اهلداي٦م 

أْن يزيؾ اخلٓم٠م إذا اشمٗم٘م٧م إُم٦م، أو إجي٤مد ُم٤م يزيؾ  اعمٕمّمقمقم٘مال قمـ ـمريؼ اعمالزُم٦م أن قمغم 

، ٕٟمَّف إْن مل يٗمٕمؾ ذًمؽ هذا آشمٗم٤مق، ويرؿمدهؿ إمم اًمّمقاب، وًمق سم٢مًم٘م٤مء اخلالف ُمـ ىمبٚمف

يٙمقن خُمال وُم٘مٍما سمقفمٞمٗمتف، وًمذًمؽ ومٚمق وضمد اشمٗم٤مق ومبحٙمؿ هذه اًم٘م٤مقمدة ٟمستٙمِمػ أن ُم٤م 

 .إمجٚظٚ فىٍٔٚ. ويسٛمك هذا اًمٜمقع  (2)اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف ًمٞمس ظمٓم٠م ، سمؾ هق صقاب

                                                           

 .642: 2اًمٓمقد: اًمٕمدة (1) 

. واًمِمػمازي: 545: 1. وإٟمّم٤مري: حمٛمد قمكم: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنة94: 3ل اًمٗم٘مفظ: اعمٔمٗمر: اصق(2) 

 .244و 216: 1،واًمّمٗم٤مر: وم٤موؾ: اصقل اًمٗم٘مف 314: 1ص٤مدق: سمٞم٤من إصقل
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َُٖفقا سمؾ ىم٤مًم٧م أي٦م: إّن اخلٓم٤مسم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م مل شم٘مٍم اعمٝمٛم٦م قمغم اإلُم٤مم ويْٚؿش:         َؾْٚش

قنَ  ُّ َِ ًْ َٓ َت ُْْتْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َأْهَؾ افذِّ
، ومٝمل قمٛمٚمٞم٦م ُمِمؽميم٦م سملم اعمٙمٚمػ واعمٕمّمقم، يمام أّن  (9)

سمٞمٜمقا أطمٙم٤مم اًمتٕم٤مرض وأطمٙم٤مم ىمبقل اًمرواي٤مت وهمػمه٤م ُمـ  اًمرواي٤مت وؾمػمة أهؾ اًمبٞم٧م 

اُمقر اًمديـ، وم٤مٓقمتامد قمغم ىم٤مقمدة اًمٚمٓمػ حيت٤مج إمم شمقومٞمؼ ، وأنَّ هذا ٓ يٜم٤مل ًمٙمؾ ومرد وذم يمؾ 

ـُ اًمدًمٞمؾ ومال يٛمٙمـ  وىم٧م، يمام اهن٤م شمٙمقن سمٕمٞمدة قمـ اًمؼمهٜم٦م وآؾمتدٓل، ٕنَّ اعمجتٝمد اسم

اًمقؾمع ًمٚمقصقل إمم اإلضمتٝم٤مد اًمسٚمٞمؿ اعمبٜمل قمغم اًم٘مقاقمد  آىمتّم٤مر قمٚمٞمٝم٤م وٓسمّد ُمـ اؾمتٗمراغ

 ،(2)هـ(1281اعمتس٤ممل قمٚمٞمٝم٤م، وممـ ذه٥م إمم هذا اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري)ت

  . (4)ذم شم٘مريراشمف هـ(1361، واعمح٘مؼ وٞم٤مء اًمديـ اًمٕمراىمل)ت (3)هـ(1329واخلراؾم٤م ي)ت

حيّمؾ  هذا اًمٓمريؼ ي٘مقم قمغم أن اًم٘مٓمع سمرأي اعمٕمّمقم افُنػ ظـ ضريؼ احلدس: -2     

ُمـ ظمالل اشمٗم٤مق وم٘مٝم٤مء اإلُم٤مُمٞم٦م ذم طمٙمؿ ُم٤م ُمٜمذ اًمٕمّمقر اعمت٘مدُم٦م وطمتك أن، وم٤من ُمستٜمد هذا 

. (5)اإلمج٤مع هق رأي إُم٤مُمٝمؿ ٓ جمرد رأي ُمـ ىمبؾ اٟمٗمسٝمؿ. وًمق يم٤من همػم ذًمؽ ًمٔمٝمر آظمتالف

قمقاهؿ قمغم اإلمج٤مع: وان هذه اعمالزُم٦م حتدث وهذا اًمٓمريؼ ذه٥م إًمٞمف أيمثر اعمت٠مظمريـ ذم د

 سمسب٥م أطمد أُمقر هل : 

                                                           

 .43ؾمقرة اًمٜمحؾ : ُمـ أي٦م (1) 

 .198: 1ظ: آٟمّم٤مري : ُمرشم٣م: ومرائد إصقل (2) 

 .291إصقل: ظ: اخلراؾم٤م ي: حمٛمد يم٤مفمؿ : يمٗم٤مي٦م (3) 

 .97: 3ظ: اًمؼموضمردي: حمٛمد شم٘مل: هن٤مي٦م إومٙم٤مر: شم٘مرير اسمح٤مث آىم٤م وٞم٤مء اًمٕمراىمل(4) 

 .545: 1. وإٟمّم٤مري: حمٛمد قمكم: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنة91: 3ظ: اعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م: اصقل اًمٗم٘مف(5) 



 

قم٤مدة ، شمرايمؿ اًمٔمٜمقن: إذ سمسب٥م اشمٗم٤مق مجٞمع اًمٗم٘مٝم٤مء يستٚمزم اًم٘مٓمع سم٘مقل اإلُم٤مم  -أ       

ٕٟمَّف يٚمزم اًمٔمـ ُمـ ىمقل وم٘مٞمف واطمد، ويت٘مقى هذا اًمٔمـ يمٚمام اٟمْمؿ إًمٞمف وم٘مٞمف آظمر وهٙمذا طمتك 

 اًمتقاشمر .  حيّمؾ اًم٘مٓمع يمام هق احل٤مل ذم

سم٠مّن هذا ٓ جيري ذم احلدس ٕنَّ ٟمسب٦م اخلٓم٠م إمم اجلٛمٞمع يمٜمسبتف إمم اًمقاطمد، ٕنَّ  ويْٚؿش:      

 -يم٤مُمتٜم٤مع إقم٤مدة اعمٕمدوم  -سمره٤من اًمٙمؾ واطمد ، وذًمؽ ُمثؾ اشمٗم٤مق اًمٗمالؾمٗم٦م قمغم أُمر سمره٤م ي 

ظمب٤مر قمـ احلس وم٢من ذًمؽ ٓ يقضم٥م اًم٘مٓمع سمام ىم٤مًمقه. وهق يٗم٤مرىمف اإلظمب٤مر قمـ احلس ٕنَّ آ

 .(1)يت٘مقى سم٤مٟمْمامم سمٕمض إظمب٤مر إمم سمٕمض طمتك حيّمؾ اًم٘مٓمع يمام ذم اخلؼم اعمتقاشمر

سمدقمقى أن اًمٕم٤مدة حتٙمؿ سم٠من  وضمقد اعمالزُم٦م اًمٕم٤مدي٦م سملم اإلمج٤مع وىمقل اعمٕمّمقم  -ب       

 . (2)اشمٗم٤مق اعمرؤوؾملم قمغم أُمر ٓ يٜمٗمؽ قمـ رأي رئٞمسٝمؿ

 طم٤مًم٦م احلْمقر طمٞم٨م ُمالزُم٦م اعمرؤوؾملم ًمٚمرئٞمس، وأٟمَّك ذًمؽ سم٠من ذًمؽ إٟمام يتؿ ذم وٕقؿش :      

 ذم زُمـ اًمٖمٞمب٦م ؟ 

سمٛمٕمٜمك: أن اشمٗم٤مق  وضمقد اعمالزُم٦م آشمٗم٤مىمٞم٦م سملم اشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء ورأي اعمٕمّمقم  -ج         

اًمٗم٘مٝم٤مء يستٙمِمػ ُمٜمف ىمقل اإلُم٤مم أطمٞم٤مٟم٤م ُمـ سم٤مب آشمٗم٤مق، أي ىمد يتٗمؼ أن حيّمؾ ًمإلٟمس٤من 

 ق اًمٗم٘مٝم٤مء سمسب٥م سمٕمض اعمالسمس٤مت . ُمـ اشمٗم٤م اًم٘مٓمع سمرأي اعمٕمّمقم 

: سم٠من ذًمؽ ممٙمـ وٓ ؾمبٞمؾ إمم إٟمٙم٤مره وًمٙمـ ٓ يثب٧م اعمالزُم٦م قمغم ٟمحق اإلـمالق وٕقؿش       

 . (3)يمام هق اعمٓمٚمقب

                                                           

 .547: 1آٟمّم٤مري: حمٛمد قمكم : اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنةظ: (1) 

 .548: 1ّمدر ٟمٗمسف ظ: اعم(2) 

 . 141 - 139: 2ظ: اًمبٝمسقدي : ُمّمب٤مح إصقل  (3)
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وي٘مقم هذا اًمٓمريؼ قمغم قمٚمؿ اعمٙمٚمػ قمغم ٟمحق اًم٘مٓمع أنَّ  : افُنػ ظـ ضريؼ احلس – 3      

 . ويٛمٙمـ شمّمقر طمّمقًمف يم٤مٔيت: (1)وٛمـ اعمجٛمٕملم ىمقل اعمٕمّمقم 

ومٞمٜم٘مؾ قمٜمف احلٙمؿ اًمنمقمل سمٚمٗمظ  أْن يتنمف ؿمخص أو أؿمخ٤مص سمخدُم٦م اإلُم٤مم  -أ        

اإلمج٤مع. وٓ إؿمٙم٤مل ذم طمجٞمتف، وإٟمام اإلؿمٙم٤مل ذم طمّمقًمف، وظم٤مص٦م ذم قمٍم اًمٖمٞمب٦م، وًمق قمغم 

ـْ ص٤مطم٥م اًمٙمٗم٤مي٦م: اطمتامل طمّمقًمف ًمأل(2)ومرض وىمققمف ومٝمق ٟم٤مدر وىمٚمٞمؾ وطمدي ُمـ ، وئمٝمر ُِم

 .  (4)إمجٚظٚ تؼؾٔٚ. ويسٛمك هذا اًمٜمقع ُمـ اإلمج٤مع :  (3)اًمٗم٘مٝم٤مء ذم زُمـ اًمٖمٞمب٦م

طم٤مرضا ومل   : إذا اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم طمٙمؿ ذقمل ويم٤من اإلُم٤مم تَرير اإلمٚم -ب       

يردقمٝمؿ، سمؾ أىمرهؿ قمغم ُم٤م اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف، ومٝمذا اًمت٘مرير هلذا آشمٗم٤مق يم٤مؿمػ قمـ أن احلؼ هق ُم٤م 

ؿ ًمق يم٤مٟمقا خمٓمئلم ًمردقمٝمؿ قمـ ذًمؽ، ًمٙمٜمف مل يٗمٕمؾ. وٓ إؿمٙم٤مل ذم  ذه٥م إًمٞمف اعمتٗم٘مقن، ٕهنَّ

 زُمـ طمجٞم٦م هذا اإلمج٤مع سم٤مًمٜمسب٦م إمم ُمـ طمّمؾ ًمف ذًمؽ، وإٟمام اإلؿمٙم٤مل ذم حت٘م٘مف ظم٤مرضم٤م ذم

 .(5)اإلمجٚع افتَريرياًمٖمٞمب٦م. ويٓمٚمؼ قمغم هذا اإلمج٤مع: 

ذم وٛمٜمٝمؿ، وًمٙمـ ٓ يٕمرف  إذا اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ٟمحق يٕمٚمؿ سمدظمقل اإلُم٤مم -ج      

، وًمٙمـ  سمِمخّمف. وأن ُمثؾ هذا اإلمج٤مع طمج٦م إذا طمّمؾ، إلطمتقائف قمغم رأي اعمٕمّمقم 

                                                           

 .94: 3ظ: اعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م: اصقل اًمٗم٘مف (1)

 .242: 1. واًمّمٗم٤مر: وم٤موؾ: اصقل اًمٗم٘مف547: 1آٟمّم٤مري: حمٛمد قمكم : اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنةظ:  (2)

 .291ظ: اخلراؾم٤م ي: يمٗم٤مي٦م إصقل:  (3)

 .24ظ: اعمِمٙمٞمٜمل: اصٓمالطم٤مت إصقل : (4)

 .549: 1آٟمّم٤مري: حمٛمد قمكم : اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنةظ:  (5)



 

 قمٍم احلْمقر. ويسٛمك أيْم٤م: اخلالف ذم حت٘م٘مف ذم قمٍم اًمٖمٞمب٦م، ٟمٕمؿ ٓ سم٠مس سمذًمؽ ذم

 . (2). وذه٥م إًمٞمف اًمسٞمد اعمرشم٣م (1)بٚإلمجٚع افدخقل

وهق أن يٙمقن اشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء يم٤مؿمٗم٤م قمـ دًمٞمؾ ُمٕمتؼم  ـنػ اإلمجٚع ظـ دفٔؾ مًتز: -4      

قمٜمد اعمجٛمٕملم قمغم ٟمحق ًمق وصؾ إًمٞمٜم٤م ًمٙم٤من ُمٕمتؼما قمٜمدٟم٤م أيْم٤م. وم٤مٟمف إذا يم٤من ذم اعم٘م٤مم أصؾ أو 

ىم٤مقمدة أو إـمالق حيتٛمؾ اقمتامد اعمجٛمٕملم قمٚمٞمف ومٚمٞمس ًمإلمج٤مع شمٚمؽ اًمٙم٤مؿمٗمٞم٦م، إذ ًمٕمٚمٝمؿ اؾمتٜمدوا 

ريم٤م ًمٗمتقاهؿ، ومال حم٤مًم٦م يٙمِمػ اشمٗم٤مىمٝمؿ قمـ وضمقد دًمٞمؾ إًمٞمف. وإْن مل يقضمد ُم٤م حيتٛمؾ يمقٟمف ُمد

ُمٕمتؼم قمٜمدهؿ ًمق وصؾ إًمٞمٜم٤م ٓقمتٛمدٟم٤م قمٚمٞمف، أُّم٤م وضمقد أصؾ اًمدًمٞمؾ، ومألنَّ قمداًمتٝمؿ ىم٤موٞم٦م 

سمٕمدم إىمداُمٝمؿ قمغم اًمٗمتقى ُمـ همػم ُمستٜمد صحٞمح ، وأُّم٤م اقمتب٤مره قمٜمدٟم٤م ومٚمالـمٛمئٜم٤من سمٗمٝمٛمٝمؿ 

 . (3)وومْمٚمٝمؿ

: سم٠مّٟمف ٓ خيٚمق  (4)هـ(1361ـ ىمبؾ اعمح٘مؼ إصٗمٝم٤م ي)توًمٙمـ ٟمقىمِم٧م هذه اًمٓمري٘م٦م ُم      

اًمدًمٞمؾ اعمٕمتؼم إُم٤م أن يٙمقن اًمٙمت٤مب، أو اًمٕم٘مؾ، أو اًمسٜم٦م: أُم٤م اًمٙمت٤مب ومٛمـ اًمبٕمٞمد ضمدا أن 

يستٔمٝمروا طمٙمام ُمـ آي٦م ظمٗمٞم٧م قمٚمٞمٜم٤م ضمٝم٦م اًمدًٓم٦م ومٞمٝم٤م، وًمق شمؿ وم٢مّن ومٝمٛمٝمؿ ًمٞمس سمحج٦م قمٚمٞمٜم٤م. 

 دًمٞمؾ قم٘مكم يستٙمِمػ ُمٜمف احلٙمؿ اًمنمقمل ومل ٟمّمؾ وأُم٤م اًمٕم٘مؾ ، ومال يتّمقر أْن يتقصٚمقا إمم

                                                           

 .549: 1. وآٟمّم٤مري: حمٛمد قمكم: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنة89: 3ظ: اعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م: اصقل اًمٗم٘مف (1)

 .624:  2اعمرشم٣م: اًمذريٕم٦م إمم أصقل اًمنميٕم٦م  (2)

هـ، اعمٓمبٕم٦م : 1419-1كم: دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ إصقل: شم٘مرير سمح٨م اًمسٞمد اخلقئل، طظ: اًمِم٤مهرودي: قم (3)

 .154: 3حمٛمد، اًمٜم٤مذ : ُمريمز اًمٖمدير ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م.

هـ، ُمـ 1296حمٛمد طمسلم سمـ حمٛمد طمسـ ُمٕملم اًمتج٤مر: إصٗمٝم٤م ي اًمِمٝمػم سم٤مًمٙمٛمپ٤م ي. وًمد ذم هق  (4)

ٗم٤مشمف: هن٤مي٦م اًمراي٦م ذم ذح اًمٙمٗم٤مي٦م وطم٤مؿمٞمتف قمغم ُمٙم٤مؾم٥م ُمِم٤مهػم اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم واًمٗمالؾمٗم٦م، ُمـ ُمّمٜم

 .146: 6اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري. ظ: اًمزريمكم : آقمالم 
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ذم قمٍم  إًمٞمف. وأُم٤م اًمّسٜم٦م ومال يتح٘مؼ اًمسامع ُمـ اعمٕمّمقم، أو رؤيتف ًمٗمٕمٚمف، أو شم٘مريره

أو ومٕمٚمف ،  اًمٖمٞمب٦م، إذ ٓ حيتٛمؾ ذًمؽ إٓ ٟم٤مدرا ضمدا، ومٞمٜمحٍم اًمدًمٞمؾ ذم اخلؼم احل٤ميمل ًم٘مقًمف 

د واًمدًٓم٦م . أُم٤م اًمسٜمد ومٛمـ ضمٝم٦م أن أو شم٘مريره ، وهق ٓ خيٚمق ُمـ حمذور ُمـ طمٞم٨م اًمسٜم

إن يم٤مٟمقا خمتٚمٗملم ُمـ طمٞم٨م ُمبٜم٤مهؿ ذم طمجٞم٦م اخلؼم سمحٞم٨م  -وهؿ احل٤ميمقن ًمٚمخؼم  -اعمجٛمٕملم 

يرى سمٕمْمٝمؿ طمجٞم٦م ظمّمقص اخلؼم اًمّمحٞمح ، واًمبٕمض أظمر اًمّمحٞمح واعمقصمؼ ، وصم٤مًم٨م 

اخلؼم اًمذي  طمجٞم٦م ذًمؽ واخلؼم احلسـ ، ًمدل اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم أن ُمستٜمدهؿ اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ، وهق

يٙمقن ذم هم٤مي٦م اًمّمح٦م . وإن يم٤مٟمقا ُمتٗم٘ملم ذم اعمبٜمك سم٠من يم٤من يمٚمٝمؿ يرون طمجٞم٦م اعمقصمؼ، وم٢من 

إمج٤مقمٝمؿ إّٟمام يٜمٗمع ُمـ يم٤من ُمبٜم٤مه ذًمؽ أيْم٤م، وٓ يٜمٗمع ُمـ يم٤من ُمبٜم٤مه طمجٞم٦م ظمّمقص اًمّمحٞمح 

ٗمروض ومْمال إذا يم٤مٟمقا يستٜمدون إمم طمجٞم٦م اخلؼم احلسـ . وأُم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمدًٓم٦م ، وم٢من اخلؼم اعم

إن يم٤من ٟمّم٤م ذم ُمدًمقًمف صح آؾمتٜم٤مد إًمٞمف ُمٜم٤م أيْم٤م إٓ أٟمف ٟم٤مدر ، وإن يم٤من فم٤مهرا ومال جيدي ، إذ 

فمٝمقر اخلؼم ذم طمٙمؿ قمٜمد اعمجٛمٕملم ٓ يستٚمزم اًمٔمٝمقر قمٜمدٟم٤م ، سمؾ إن اؾمتٔمٝم٤مرهؿ ٓ يٙمقن 

 .  (1)طمج٦م سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمٜم٤م

ُمـ ظمالل اعمٓم٤مًمٕم٦م واعمراضمٕم٦م ٕىمقال اًمٕمٚمامء يتبلم ان اإلمج٤مع سمام هق ادْٚؿنٜ وافسجٔح:     

إمج٤مع ًمٞمس طمج٦م ٕنَّ اًمٕمٚمامء يمام شم٘مدم اؿمؽمط ُمستٜمدا ًمإلمج٤مع، ٕنَّ ُم٤م ٓ ي٘مقم قمغم طمجٞمتف 

دًمٞمؾ ٓ يٛمٙمـ قمده دًمٞمال، ومحجٞمتف ًمٞمس٧م ذاشمٞم٦م يمام ذم اًم٘مٓمع، وٓ يقضمد ُمستٜمد سيح ذم 

ومال اؿمٙم٤مل ذم قمده قمغم ؾمبٞمؾ اًمتس٤مُمح دًمٞمال، وشمٙمقن احلجٞم٦م  طمجٞمتف، اُم٤م إذا قُمّد يم٤مؿمٗم٤م

ًمٚمٛمٜمٙمِمػ ٓ ًمف. ومٝمق هبذا يرضمع إمم اًمسٜم٦م، ويٙمقن ُمـ أىمس٤مم اًمسٜم٦م اًمتل ٟم٘مٚم٧م سم٤معمٕمٜمك واهن٤م 

ٓ ًمٗمظ هل٤م ، واٟمام ذيمر جم٤مراة ًمٚمٜمٝم٩م اًمدراد. وٕٟمَّف يثب٧م سمف ٟمٗمس اعمْمٛمقن اعمراد ُمـ احلٙمؿ 

                                                           

هـ، شمح: اسمق احلسـ اًم٘م٤مئٛمل، 1429 -2آصٗمٝم٤م ي: حمٛمد طمسلم: هن٤مي٦م اًمدراي٦م ذم ذح اًمٙمٗم٤مي٦م، طظ:  (1)

 .185: 3. ًمبٜم٤من –إطمٞم٤مء اًمؽماث. سمػموت  ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م 



 

ٚمٞمف اًمٕمٚمامء اؾمؿ )اًمدًمٞمؾ اًمٚمبل( ٕٟمَّف ٓ يقضمد ًمف ًمٗمظ طمتك اًمنمقمل اًمٚمٗمٔمل، ومٚمذًمؽ اـمٚمؼ قم

 خُيّمص ، أو ُيَ٘مٞمد .

 ادىِٛ افثٚفٞ: أؿسٚم اإلمجٚع :  

 شمٕمدد شم٘مسٞمامت اإلمج٤مع سم٤مقمتب٤مرات قمدة أمهٝم٤م :

 شم٘مسٞمٛم٦م سم٤مقمتب٤مر ـمري٘م٦م شمٙمّقٟمف : أوٓ :

 .(1): وهق اإلشمٗم٤مق ذم ومتقى ممـ يتح٘مؼ هبؿ اإلمج٤معاإلمجٚع افَقل -9

 .(2)وهق طمّمقل اإلشمٗم٤مق ذم اًمٗمٕمؾ سملم اعمجتٝمديـ قمغم طمٙمؿ ُم٤م اإلمجٚع افًّع: -2

ويسٛمك سم٤مإلمج٤مع اًم٘مقزم همػم اًمٍميح ، ومٝمق أن ي٘مقل سمٕمض اعمجتٝمديـ اإلمجٚع افسُقيت:  -3

. وهق همػم طمج٦م قمٜمد اجلٛمٝمقر إذ ٓ يٜمس٥م إمم  (3)طمٙمام ويسٙم٧م اًمب٤مىمقن قمٚمٞمف سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمف

٤مومٕمٞم٦َِّم واعم٤مًمٙمٞم٦َِّم وسمٕمِض احلٜمٗمٞم٦َِّم واحلٜم٤مسمَٚم٦ِم. وذه٥م إمم طمجٞمتف ؾم٤ميم٧م ىمقل. وهق ىمقُل  مجٝمقُر اًمِمَّ

 . (4)سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م

 شم٘مسٞمٛمف سم٤مقمتب٤مر يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕمرف قمٚمٞمف إمم :ثٕٚٔٚ: 

                                                           

 .43ظ: اًمبدري : حتسلم :ُمٕمجؿ ُمٗمردات اصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن:  (1)

ظ: ُمقؾمققم٦م اصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن : اقمداد ُمريمز اًمتح٘مٞم٘م٤مت واًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمت٤مسمع ًمٚمٛمجٛمع اًمٕم٤معمل  (2)

 .143: 1.ايران –هـ ، ـمٝمران 1434 -1ًمٚمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م آؾمالُمٞم٦م، اذاف: امحد اعمبٚمٖمل، ط

: حمٛمقد قمبد اًمرمحـ: ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت وإًمٗم٤مظ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ـمبٕمف واًمسٜم٦م : سمال ، ـمبع  ظ: قمبد اعمٜمٕمؿ (3)

 .69: 1ُمٍم. -وٟمنم : دار اًمٗمْمٞمٚم٦م، اًم٘م٤مهرة

 .526: 1ظ: اًمزطمٞمكم: وهب٦م: اصقل اًمٗم٘مف (4) 
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ؾ اعمجتٝمد ٟمٗمسف اإلمج٤مع ُمـ دون أن خيؼمه سمف أطمد ، ُمـ  اإلمجٚع ادحهؾ: -9 وهق أن حُيّمِّ

واعمجتٝمديـ مجٞمٕمٝم٤م، واًمقىمقف قمغم ُم٤م اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف. وأنَّ هذا اًمٜمقع  ظمالل ومحص آراء اًمٗم٘مٝم٤مء

 . (1)طمج٦م قمٜمده -اًمذي طمّمؾ سمف اإلمج٤مع  -ُمـ اإلمج٤مع طمج٦م إْن يم٤من اًمٓمريؼ 

وهق اإلمج٤مع اًمذي يٜم٘مٚمف وم٘مٞمف قمـ وم٘مٞمف آظمر. وطمجٞم٦م هذا اإلمج٤مع ُمتقىمٗم٦م  اإلمجٚع ادَْقل: -2

 قمغم شمقومر قمٜمٍميـ : 

اًمذي صمب٧م سمف اإلمج٤مع قمٜمد اعمٜم٘مقل ًمف ، يمام إذا ادقمك اًمٜم٤مىمؾ اإلمج٤مع  طمجٞم٦م اًمٓمريؼ -أ     

احلدد ويم٤من ذًمؽ طمج٦م قمٜمد اعمٜم٘مقل ًمف، وأُم٤م إذا مل يٙمـ طمج٦م قمٜمده ومال أصمر هلذا اًمٜم٘مؾ ، يمام 

 إذا يم٤من اإلمج٤مع اعمٜم٘مقل إمج٤مقم٤م ًمٓمٗمٞم٤م وٓ يرى اعمٜم٘مقل ًمف طمجٞمتف. 

٘مقل ًمف ، وم٢مذا مل يثب٧م ومال ىمٞمٛم٦م ًمإلمج٤مع أيْم٤م وإن أن يثب٧م طمجٞم٦م ظمؼم اًمث٘م٦م قمٜمد اعمٜم -ب      

 .(2)يم٤من ـمريؼ طمّمقل اإلمج٤مع طمج٦م قمٜمده

 شم٘مسٞمٛمف سم٤مقمتب٤مر اًمبس٤مـم٦م واًمؽميمٞم٥م إمم: ثٚفثٚ:

وهق آشمٗم٤مق قمغم ىمقل واطمد سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م ،وهق اعمراد هم٤مًمب٤م ُمـ ُمٗمردة  اإلمجٚع افبسٔط : -9

اإلمج٤مع، وُمـ اُمثٚمتف اإلمج٤مع قمغم ٟمج٤مؾم٦م ومْمٚم٦م ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف، وم٤معمدًمقل اعمٓم٤مسم٘مل ًمف هق 

 .(3)ٟمج٤مؾم٦م اًمٗمْمٚم٦م مم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف

يمثر ًمدى وهق قمب٤مرة قمـ آشمٗم٤مق اعمستٗم٤مد يمٜمتٞمج٦م ًم٘مقًملم دارضملم أو أ اإلمجٚع ادرـٛ : -2

اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـ ُمث٤مل ذًمؽ اٟم٘مس٤مم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ىمْمٞم٦م ُم٤م إمم ىمقًملم: أطمدمه٤م اًمقضمقب ، 

                                                           

 .44ظ: اًمبدري : حتسلم :ُمٕمجؿ ُمٗمردات اصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن: (1) 

 .514: 1اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنةظ: آٟمّم٤مري: حمٛمد قمكم : اعمقؾمققم٦م  (2)

 .41. اًمبدري: حتسلم : ُمٕمجؿ ُمٗمردات اصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن: 124ظ: هقيدي: حمٛمد: اعمٕمجؿ اعمٕملم  (3)



 

وآظمر: آؾمتحب٤مب . وأن ُم٤م يستٗم٤مد ُمـ هذيـ اًم٘مقًملم قمدم اًم٘م٤مئؾ سم٤محلرُم٦م أو اًمٙمراه٦م أو 

 .(1)آسم٤مطم٦م

 شم٘مسٞمٛمف سم٤مقمتب٤مر وضمقد ُمدرك اإلمج٤مع ومٕمال وقمدُمف :رابًٚ : 

وهق اشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء ذم قمٍم ُمع وضمقد اعمدرك واعمستٜمد اًمذي اؾمتٜمد إًمٞمف  اإلمجٚع اددرـل: -9

، ُمثؾ إمج٤مع اعمت٘مدُملم قمغم اٟمٗمٕم٤مل ُم٤مء اًمبئر اًمذي يم٤من ُمستٜمدهؿ ومٞمف  (2)اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ومتقاهؿ

رواي٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ومخ٤مًمٗمٝمؿ اعمت٠مظمرون ًمبٓمالن اعمستٜمد قمٜمدهؿ . وُمـ هٜم٤م ٟمستٜمت٩م أّن هذا اإلمج٤مع 

 ًمٞمس سمحج٦م ًمقضمقد اًمدًمٞمؾ. 

وهق آشمٗم٤مق اًمٙم٤مؿمػ قمـ رأي اعمٕمّمقم دون ُمٕمروم٦م ُمستٜمده ، وي٘م٤مسمٚمف  اإلمجٚع افتًبدي: -2

 . (3)دريمل اًمذي ٟمٕمرف ُمستٜمدهاعم

 شم٘مسٞمٛمف سم٤مقمتب٤مر ُمراشم٥م اًمٙمِمػ إمم: خٚمسٚ:

 . (4): وهق اعمٜم٘مقل شمقاشمرا ُمـ همػم اؾمت٘مرار ظمالف ؾم٤مسمؼ قمٚمٞمف اإلمجٚع افَىًل -9    

 . (5)وهق اعمٜم٘مقل سم٠مظمب٤مر آطم٤مد أو اعمٜم٘مقل سم٤مًمتقاشمر واؾمت٘مر قمٚمٞمف اخلالف اإلمجٚع افيْل: -2    

                                                           

 .44ظ: اًمبدري: حتسلم : ُمٕمجؿ ُمٗمردات اصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن:  (1)

قمٌم ظ: اًمٕمٚمقي: قم٤مدل: اًم٘مّم٤مص قمغم وقء اًم٘مرآن واًمسٜم٦م:  شم٘مرير سمح٨م اًمسٞمد ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمر(2) 

 –هـ، اعمٓمبٕم٦م: احل٤مومظ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل اًمٕم٤مُم٦م، ىمؿ 1419-1اًمٜمجٗمل، ط

 .514: 1اعمٞمنة اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمقؾمققم٦م: حمٛمد: آٟمّم٤مري: ظ. 158.ايران

 .42ظ: اًمبدري : حتسلم :ُمٕمجؿ ُمٗمردات اصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن: (3) 

 .146: 1ظ: ُمقؾمققم٦م اصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن(4) 

 .146: 1اعمّمدر ٟمٗمسف  (5)
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 متًِؼ اإلمجٚع: ادىِٛ افرابع : 

وهذا اعمٓمٚم٥م قم٘مد ًمتحديد ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف اإلمج٤مع هؾ هق إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وم٘مط ، أم يتٕمدى إمم 

 اعمس٤مئؾ آظمرى ُمثال اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٕمرومٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م؟

ًم٘مد اظمتٚمٗم٧م أىمقال اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٗمري٘ملم ذم هذه اعمس٠مًم٦م، يمام ان اًمٗمريؼ اًمقاطمد ًمف أيمثر ُمـ       

 أومرد اًمبح٨م قمـ يمؾ ومريؼ ، وهق يم٤مٔيت: رأي،  وًمذا

 : فمٝمر ًمدى أسمٜم٤مء اًمٕم٤مُم٦م ادم٤مه٤مت قمدة هل : أوٓ: متًِؼ اإلمجٚع ظْد افًٚمٜ      

إّن اإلمج٤مع ُم٘متٍم قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وهذا اًم٘مٍم يرضمع إمم أّن أصح٤مب هذا آول:       

ُمستٜمده اًمنمع وم٤مٟمف يٚمزم اًمدور. ومٜمجد آدم٤مه ٓ يريدون اًمقىمقع ذم اًمدور ٕنَّ اإلمج٤مع إذا يم٤من 

أّن شمٕمريٗمٝمؿ ًمإلمج٤مع أظمذ ومٞمف ىمٞمد )أُمر ذقمل( أو )طمٙمؿ ذقمل( . ومٚمذًمؽ ٓ يٜمٕم٘مد ًمدهيؿ 

هـ( سم٘مقًمف: )وم٠مُم٤م ُم٤م يٜمٕم٘مد 478اإلمج٤مع إّٓ ذم اًمسٛمٕمٞم٤مت. وممـ ذه٥م إمم ذًمؽ اجلقيٜمل)ت

وم٢من اعمتبع ذم اًمٕم٘مٚمٞم٤مت  اإلمج٤مع ومٞمف طمج٦م ودًٓم٦م وم٤مًمسٛمٕمٞم٤مت وٓ أصمر ًمٚمقوم٤مق ذم اعمٕم٘مقٓت

 .(1)إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م وم٢مذا اٟمتّمب٧م مل يٕم٤مروٝم٤م ؿم٘م٤مق ومل يٕمْمده٤م ووم٤مق(

: اًمتقؾمٕم٦م ذم ُمتٕمٚمؼ اإلمج٤مع سمام يِمٛمؾ همػم اًمنمقمٞم٤مت. وهذا اًمٔم٤مهر ُمـ ىمقل افثٚين       

 ، (2)طاًمرازي

 . (3)اعمٕم٤مسيـ. واًمزطمٞمكم ُمـ (2)واًمِمقيم٤م ي (1)واًمِمٜم٘مٞمٓمل (4)، واًمسبٙمل (3)واًمبٞمْم٤موي 

                                                           

 .277: 1اجلقيٜمل : اًمؼمه٤من (1) 

 .88: 2اًمرازي: حمٛمد سمـ قمٛمر: اعمحّمقل ذم قمٚمؿ آصقل (2) 

 282ظ: آؾمٜمقي: هن٤مي٦م اًمس١مل ذم ذح ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل ًمٚمبٞمْم٤موي : (3) 

آي٤مشمف : حمٛمد هـ، وبٓمف وظمرج 1426 -2ظ: اًمسبٙمل: شم٤مج اًمديـ قمبد اًمقه٤مب سمـ قمكم: مجع اجلقاُمع ، ط(4) 

 .268 -267: 2ًمبٜم٤من. -قمبد اًم٘م٤مدر ؿم٤مهلم ، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت



 

: وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أسمق افثٚفٞ: افتٍهٔؾ بغ إحُٚم افؼظٜٔ وبغ إحُٚم افًَِٜٔ      

وهمػمهؿ: ُمـ أّن اإلمج٤مع طمج٦م ذم مجٞمع  (5)وص٤مطم٥م اًم٘مقاـمع (4)اؾمح٤مق اًمِمػمازي ذم اًمٚمٛمع

 إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، أُم٤م إطمٙم٤مم اًمٕم٘مٚمٞم٦م ومٕمغم رضسملم: 

اًمٕمٛمؾ سمف قمغم اًمٕمٚمؿ سمّمح٦م اًمسٛمع يمحدوث اًمٕم٤ممل وإصمب٤مت اًمّم٤مٟمع : ُم٤م جي٥م شم٘مديؿ أحدُهٚ      

وإصمب٤مت صٗم٤مشمف ومال يٙمقن اإلمج٤مع طمج٦م ومٞمٝم٤م يمام ٓ يثب٧م اًمٙمت٤مب سم٤مًمسٜم٦م واًمٙمت٤مب جي٥م اًمٕمٛمؾ 

 سمف ىمبؾ اًمسٜم٦م.

: ُم٤م ٓ جي٥م شم٘مديؿ اًمٕمٛمؾ سمف قمغم اًمسٛمع يمجقاز اًمرواي٦م وهمٗمران اًمذٟمقب واًمتٕمبد أخر     

 وم٤مإلمج٤مع ومٞمف طمج٦م. سمخؼم اًمقاطمد واًم٘مٞم٤مس

 فمٝمر ًمدى اإلُم٤مُمٞم٦م ذم هذه اعمس٠مًم٦م ادم٤مه٤من:  ثٕٚٔٚ: متًِؼ اإلمجٚع ظْد اإلمٚمٜٔ:      

آىمتّم٤مر قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، أي: أّن اإلمج٤مع ُمٕمتؼم ذم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م  آجتٚه آول:     

اًمٕمٛمٚمٞم٦م وم٘مط ، وهذا فم٤مهر ىمقل ُمـ ىمٍم شمٕمريػ اإلمج٤مع قمغم )احلٙمؿ اًمنمقمل(، وذه٥م إمم 

، واًمسٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر  (6)هـ(1254هذا اًمرأي يمؾ ُمـ اًمِمٞمخ آصٗمٝم٤م ي )ت

هـ( ُيٕمٚمؾ ذًمؽ سم٠منَّ طمجٞم٦م اإلمج٤مع هل ُمـ 1442. واًمسٞمد اًمٓمب٤مـمب٤مئل )ت(7)هـ(1444)ت

                                                                                                                                                    

 .146ظ: اًمِمٜم٘مٞمٓمل: ُمذيمرة ذم اصقل اًمٗم٘مف: (1) 

 .254: 1ظ: اًمِمقيم٤م ي: ارؿم٤مد اًمٗمحقل (2) 

 .512: 1ظ: اًمزطمٞمكم: وهب٦م : اصقل اًمٗم٘مف (3) 

 .183اًمِمػمازي: اسمق اؾمح٤مق: اًمٚمٛمع ذم اصقل اًمٗم٘مف : (4) 

 .749: 2اًمسٛمٕم٤م ي : ىمقاـمع إدًم٦م (5) 

 .243ظ: آصٗمٝم٤م ي: اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م : (6) 

 .278: 1ظ: اًمّمدر: حمٛمد سم٤مىمر: دروس ذم قمٚمؿ إصقل(7) 
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سم٤مب ظمؼم أطم٤مد، وهق ٓ يٗمٞمد أيمثر ُمـ اًمٔمـ، واعمٓمٚمقب ذم اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م حتّمٞمؾ اًمٞم٘ملم، 

وُمـ هٜم٤م مل يٙمـ اإلمج٤مع طمج٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد، وإّٟمام يٙمقن ُمٕمتؼما وطمج٦م ذم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، 

 .(1)بح٨م اًمٗم٘مٝمل وم٘مطوم٤مًمٓمب٤مـمب٤مئل إذن حيٍم طمجٞم٦م اإلمج٤مع وإُمٙم٤مٟمف ذم اًم

  مْٚؿنٜ:

ًمٙمـ اًمٔم٤مهر ُمـ يمالم اًمسٞمد اًمّمدر يمام شم٘مدم ذم شمٕمريػ احلٙمؿ اٟمف ٓ ي٘مٍمه قمغم أومٕم٤مل      

اعمٙمٚمٗملم سمؾ يٕمديف إمم دائرة أوؾمع. ويرى اًمب٤مطم٨م أّن اعمس٠مًم٦م ٓ شمتٕمٚمؼ سمتٕمريػ احلٙمؿ ، وإّٟمام 

 شمتٕمٚمؼ سمٓمبٞمٕم٦م اإلمج٤مع.

٤مه إمم شمقؾمٕم٦م دائرة ُمتٕمٚمؼ اإلمج٤مع، وقمدم طمٍمه ذه٥م أصح٤مب هذا آدم آجتٚه افثٚين:

، واسمـ  (2)هـ(436سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ، وممـ ذه٥م إمم هذا اًمسٞمد اعمرشم٣م)ت

، واًمٕمالُم٦م  (1)، ذم اعمٕم٤مرج (5)هـ(676، واعمح٘مؼ احلكم)ت (4)ذم همٜمٞمتف  (3)هـ(585ُزهرة)ت

                                                           

 –هـ، ـمبع وٟمنم: دار اًمقٓء ، سمػموت 1431 -1ظ: اًمٓمب٤مـمب٤مئل: حمٛمد طمسلم : اًمِمٞمٕم٦م ذم آؾمالم، ط (1)

 .141: ًمبٜم٤من

 .627-626: 2ظ: اعمرشم٣م: اًمذريٕم٦م  (2)

هق قمز اًمديـ أسمق ُمٙم٤مرم محزة سمـ قمكم اسمـ زهرة سمـ احلسلم سمـ زهرة احلسٞمٜمل احلٚمبل اعمٕمروف سم٤مسمـ زهرة  (3)

هـ. ًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمِم٤مومٞم٦م ذم ٟمٗمل اًمرؤي٦م. همٜمٞم٦م اًمٜمزوع 585هـ وشمقذم ؾمٜم٦م 511ُمـ قمٚمامء اإلُم٤مُمٞم٦م وًمد ؾمٜم٦م 

بس إٟمقار ذم ٟمٍمة اًمٕمؽمة إظمٞم٤مر. اًمٜمٙم٧م ذم اًمٜمحق. ظ: اًمبٖمدادي: هداي٦م إمم قمٚمٛمل إصقل واًمٗمروع. ىم

 .336: 1اًمٕم٤مروملم 

هـ، شمح: اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمبٝم٤مدري، اعمٓمبٕم٦م: اقمتامد، 1417-1ظ: احلٚمبل :اسمـ زهرة: همٜمٞم٦م اًمٜمزوع، ط (4)

 .384: 2ايران.  -(.ىمؿاًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )

حيٞمك سمـ احلسـ اسمـ ؾمٕمٞمد ٟمجؿ اًمديـ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اهلذزم احلكم اعمٚم٘م٥م سم٤معمح٘مؼ هق ضمٕمٗمر سمـ احلسـ سمـ  (5)

هـ. ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: ذائع اإلؾمالم ذم ُمس٤مئؾ احلالل واحلرام. يمت٤مب 676هـ، وشمقذم ؾمٜم٦م 642اًمِمٞمٕمل وًمد ؾمٜم٦م 



 

قمٜمدهؿ ذم ظمّمقص إطمٙم٤مم  . أُم٤م ُمت٤مظمروا أصقًمٞمل اإلُم٤مُمٞم٦م وم٢مّن اإلمج٤مع (2)هـ(726احلكم)ت

  . (3)اًمنمقمٞم٦م، ومال يتٕمٚمؼ سمٖمػمه٤م

  مْٚؿنٜ وترجٔح:

رأي  -ُمـ ظمالل قمرض ُمٗمٝمقم اإلمج٤مع قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م، شمبلم أّٟمف يم٤مؿمػ قمـ اًمدًمٞمؾ       

، ومٝمق ُمـ اعمٛمٙمـ أْن يٙمقن ُمستٜمدا ًمٚمٗم٘مٞمف ذم سمٞم٤من إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ؾمقاء أيم٤مٟم٧م  -اعمٕمّمقم

اإلمج٤مع هٜم٤م ُيّٕمد اظمب٤مرا قمـ طمٙمؿ ٓ ُمقًمدا حلٙمؿ ، وم٢مّن ُم٤م ؿم٠مٟمف  أطمٙم٤مم قم٘مدي٦م أم ذقمٞم٦م، ٕنَّ 

اإلظمب٤مر يٜمٔمر ذم ُم٤م يثبتف، وم٢مْن ضم٤مء ُمقاوم٘م٤م ًمٚمنموط اًمتل ووٕم٧م ًم٘مبقًمف ومبٝم٤م وٟمٕمٛم٧م، وإّٓ 

وم٤مًمرد أومم. يمام أّن ىمٍمه قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م سمحج٦م وىمقع اًمدور همػم ُمتح٘م٘م٦م ٕنَّ اعمٗمروض 

يم٤من ، وًمٞمس أْن ٟمثب٧م ؿمٞمئ٤م مل  يٙمـ، وم٢مّن ُم٤م يثب٧م سمف ذم وم٘مف اعمٕمروم٦م ُمٖم٤مير أْن ٟمثب٧م ؿمٞمئ٤م سمٕمد أْن 

عمس٤مئؾ قمٚمؿ اًمٙمالم ، وأّن اًمذي ٟمريد أْن ٟمثبتف سمف هق ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمٙمٚمػ ُمـ شمٙم٤مًمٞمػ قم٘مدي٦م، وٓ 

يتّمقر هٜم٤م اًمدور اًمبت٦م. وطمتك أسمٜم٤مء اًمٕم٤مُم٦م اًمذيـ ذهبقا إمم شمقؾمٞمع دائرة اإلمج٤مع وم٢مهّنؿ ممـ 

هـ( إذ ي٘مقل: )أُم٤م 726قضمقب وضمقد اعمستٜمد. وُيست٠مٟمس سم٘مقل اًمٕمالُم٦م احلكم)تي٘مقًمقن سم

                                                                                                                                                    

ختٍم ُمـ وم٘مف اعمسٚمؽ ذم إصقل. يمت٤مب اًمٙمٝمٜم٦م ذم اعمٜمٓمؼ اعمس٤مئؾ اًمٖمػمة. اعمس٤مئؾ اعمٍمي٦م اعمٕمتؼم ذم ذح اعم

اًمِمٞمٕم٦م. اًمٜم٤مومع ذم خمتٍم اًمنمائع. ٟمٙم٧م اًمٜمٝم٤مي٦م جمٚمديـ. هن٩م اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل وهمػم ذًمؽ. ظ: 

 .254: 1اًمبٖمدادي : هداي٦م اًمٕم٤مروملم

هـ، شمح: حمٛمد طمسلم اًمروقي، اعمٓمبٕم٦م : 1443-1ظ: احلكم: ضمٕمٗمر سمـ احلسـ: ُمٕم٤مرج إصقل، ط (1)

 .134ايران:  -(، ىمؿ ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م )(، اًمٜم٤مذ : ُمٓمبٕم٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء )

 .272 -271: 3ظ: احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ: هن٤مي٦م اًمقصقل  (2)

 .161: 1ظ: ُمقؾمققم٦م اصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن  (3)
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اإلُم٤مُمٞم٦م ومٚمام يم٤من دًمٞمؾ اإلمج٤مع قمٜمدهؿ يمقن اعمٕمّمقم داظمال ومٞمف، أُمٙمـ إصمب٤مت هذه اعمٓم٤مًم٥م 

 . (1)يمٚمٝم٤م سم٤مإلمج٤مع(

 ادىِٛ اخلٚمس: دم ضقابط اإلشتْبٚط مـ اإلمجٚع :

شم٘مدم أّٟمف جي٥م أْن يٙمقن اإلمج٤مع قمـ ُمستٜمد، وسمٞمَّٜم٤م أنَّ ُمستٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م هق اًمٙمِمػ قمـ  -1     

وم٢مْن مل يٙمـ ًمف هذه اًمّمٗم٦م ومال يٙمقن ُمقردا إلؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم اًمٕم٘مدي٦م  رأي اعمٕمّمقم

واًمنمقمٞم٦م، ٕنَّ اًمديـ ٓ يٙمقن قمـ اًمرأي . وم٢مذا أراد أْن يستٜمبط طمٙمام ُمـ اإلمج٤مع ومالسمّد ُمـ 

 .(2)ًمٜمٔمر إمم ُمستٜمدها

إنَّ أصؾ ُمنموقمٞم٦م اًمرضمقع إمم اإلمج٤مع هل اًمرواي٤مت ضم٤مء ذم ُم٘مبقًم٦م قمٛمر سمـ طمٜمٔمٚم٦م  -2    

))يْيران إػ مٚ ـٚن مـ روايتٓؿ ظْٚ دم ذفؽ افذي حَُم بف ادجّع : ىمقل ُمقٟٓم٤م اًمّم٤مدق

، ؾ٘ن ظِٔف بغ أصحٚبؽ ؾٔٗخذ بف مـ حَُم، ويسك افنٚذ افذي فٔس بّنٓقر ظْد أصحٚبؽ

،  (4). وصححٝم٤م يمثػم ُمـ إقمالم، ومل يْمٕمٗمٝم٤م أطمد قمغم اًمٔم٤مهر (3)ادجّع ظِٔف ٓ ريٛ ؾٔف((

))خذوا بٚدجّع ظِٔف ، ؾ٘نَّ وذم ُمرؾمؾ اًمٙمٚمٞمٜمل اًمذي ٓ يستبٕمد أن شمٙمقن ذات اًمرواي٦م ىم٤مل: 

                                                           

 .272: 3ظ: احلغم: احلسـ سمـ يقؾمػ: هن٤مي٦م اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل (1)

. واحلكم: هن٤مي٦م إصقل إمم قمٚمؿ 617: 4، واسمـ طمزم: اإلطمٙم٤مم 734: 2ظ: اًمسٛمٕم٤م ي: ىمقاـمع إدًم٦م  (2)

 .299. وآؾمٜمقي: هن٤مي٦م اًمس١مل: قمبد اًمرطمٞمؿ:248: 3إصقل 

 .146: 27احلر اًمٕم٤مُمكم : وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .146: 27احلر اًمٕم٤مُمكم : وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م (4) 



 

قمٚمٞمف ٓ  . ووضمف آؾمتدٓل سم٤مًمرواي٦م ُمبٜمل قمغم اًمتٕمٚمٞمؾ سم٠من اعمجٛمع(9)ادجّع ظِٔف ٓ ريٛ ؾٔف((

 . (2)ري٥م ومٞمف ،ًمٞمِمٛمؾ إمج٤مع اًمٗمت٤موى وخيرج قمـ ظمّمقص إمج٤مع اًمرواي٤مت

٤م قم٤مُم٦م شمٗمٞمد يمؾ  يري افبٚحٞ:      هٜم٤م يستٗم٤مد أُمر آظمر همػم اعمنموقمٞم٦م وهل يمٚمٛم٦م )طمديثٜم٤م( وم٢مهنَّ

طمدي٨م. ؾمقاء أيم٤من ذم اًم٘مْم٤مء أم ذم همػمه، وان اقمؽمض سمٕمْمٝمؿ قمغم ان احلدي٨م يم٤من ًمٖمرض 

ي١مؾمسقن عم٤م وىمع ومٞمف اخلالف، وان هذه  ٘مْم٤مء. وجي٤مب قمٜمف إنَّ أهؾ اًمبٞم٧م سمٞم٤من أهيام اطمؼ سم٤مًم

اجلزيئ٤مت يستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ذم ُمٕمروم٦م اًمٙمٚمٞم٤مت اًمتل هل اإلومت٤مء واإلؾمتٜمب٤مط ، وُم٤م اًم٘مْم٤مء إّٓ 

 صٖمرى ُمٜمٝمام.

جيقز ختّمٞمص اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م اعمتقاشمرة سم٤مإلمج٤مع،  افتخهٔص بٚإلمجٚع: -3     

، (4)هـ(726، واًمٕمالُم٦م احلكم)ت (3)هـ( ذم اًمٕمدة464وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمٓمقد)ت

. وقمٚمٞمف  (6)هـ(: ٓ أقمرف ومٞمٝم٤م ظمالوم٤م631، وىم٤مل أُمدي)ت (5)هـ(646واًمرازي)ت

َٚ ٤مإلمج٤مع: ختّمٞمص ىمقًمف شمٕم٤ممم:. وُمثّٚمقا ًمتخّمٞمص اًم٘مرآن سم (1)، واًمِمقيم٤م ي (7)اًمزريمٌم َيٚ َأُّيُّ

                                                           

 .112: 27اًمِمٞمٕم٦م احلر اًمٕم٤مُمكم : وؾم٤مئؾ (1) 

 .325: 1ظ: اًمِمػمازي: ص٤مدق : سمٞم٤من إصقل.(2) 

 .341: 1ظ: اًمٓمقد : حمٛمد سمـ احلسـ: اًمٕمدة (3) 

هـ، شمح: قمبد احلسلم حمٛمد 1444 -3ظ: احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ: ُمب٤مدئ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل، ط(4) 

 .142قمكم اًمب٘م٤مل، ـمبع وٟمنم: ُمٓمبٕم٦م ُمٙمت٥م اإلقمالم اإلؾمالُمل.

 3هـ، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت.1412-2اًمرازي: حمٛمد سمـ قمٛمر: اعمحّمقل ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف، ط ظ:(5) 

:81. 

 .285: 2ظ: أُمدي : اإلطمٙم٤مم  (6) 

 .495: 2، سمػموت. هـ ، ـمبٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1421-1، طظ: اًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط(7) 
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ؿْ  ُُ َْٔع َذفِ ِر اَّللَِّ َوَذُروا اْفَب ـْ ْقا إَِػ ِذ ًَ ِٜ َؾْٚش
ًَ ُّ ـْ َيْقِم اْْلُ اَلِة ِم ُٕقدَِي فِِهَّ ـَ َآَمُْقا إذا  ْؿ افَِّذي ُُ  َخْرٌ فَ

قنَ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ إِْن 
 . (3)،وأمجٕمقا أّٟمف ٓ مجٕم٦م قمغم اًمٕمبد واعمرأة (2)

  افرأي ادختٚر:     

إنَّ طم٘مٞم٘م٦م ختّمٞمص اًم٘مرآن سم٤مإلمج٤مع هق أن خيرج ُمـ اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم سمٕمض ُم٤م ي٘متْمٞمف فم٤مهره.     

وأّن اًمتخّمٞمص ًمٞمس سم٤مإلمج٤مع ٟمٗمسف، وإٟمَّام سمدًمٞمٚمف ٕنَّ اإلمج٤مع ٓ ينمع طمٙمام، وإٟمَّام يٙمِمػ 

، ومٛمتك حت٘مؼ يمِمٗمف  قمـ طمٙمؿ. وشم٘مدم أّن اإلمج٤مع قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م يم٤مؿمػ قمـ رأي اعمٕمّمقم

وم٢مٟمَّف يٙمقن طمج٦م ، وأُمٙمـ أْن يٙمقن خمّمّم٤م ًمٚمٙمت٤مب اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م. وشم٘مدم أّن 

اإلمج٤مع دًمٞمؾ )ًمبل( أي ٓ قمٛمقم وٓ إـمالق ًمف، سمٛمٕمٜمك إذا ضم٤مء طمٙمؿ قمـ ـمريؼ اإلمج٤مع ومالسمّد 

 . (4)ومٞمف ُمـ اإلىمتّم٤مر قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ

: وقمغم شم٘مدير احلجٞم٦م ومال ُم٤مٟمع ُمـ أْن يٙمقن بٚإلمجٚع بٔٚن ادجّؾ مـ افَرآن وافسْٜ -4    

: )وىمد ي٘مع سمٞم٤من اعمجٛمؾ  (5)هـ(374اإلمج٤مع ُمبٞمٜم٤م عم٤م أمجؾ ُمـ اًمٜمّمقص، ىم٤مل اجلّم٤مص)ت

                                                                                                                                                    

 .526: 1ظ: اًمِمقيم٤م ي : ارؿم٤مد اًمٗمحقل (1) 

 .9:  ؾمقرة اجلٛمٕم٦م(2) 

 .527: 1اًمِمقيم٤م ي: ارؿم٤مد اًمٗمحقل (3) 

هـ، ـمبع 1419-1ظ: اًمٗمٞم٤مض: حمٛمد اؾمح٤مق: حم٤مرضات ذم أصقل اًمٗم٘مف، شم٘مرير سمح٨م اًمسٞمد اخلقئل، ط (4)

 .315: 3ايران.  -وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ

هق أمحد سمـ قمكم اًمرازي، اجلّم٤مص: وم٘مٞمف جمتٝمد وم٤موؾ ُمـ أهؾ اًمري، ؾمٙمـ سمٖمداد وُم٤مت ومٞمٝم٤م. اٟمتٝم٧م  (5)

: 1إًمٞمف رئ٤مؾم٦م احلٜمٗمٞم٦م. وُمـ آصم٤مره: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ويمت٤مب اًمٗمّمقل ذم أصقل اًمٗم٘مف. ظ: اًمزريمكم: آقمالم

171. 



 

، وىم٤مًمف  (1)سم٤مإلمج٤مع ٕٟمَّف طمج٦م هلل شمٕم٤ممم ىمد أُمر سم٤مشمب٤مقمف وطمٙمؿ سمّمحتف ومٞمجقز وىمقع اًمبٞم٤من سمف (

مج٤مع ٕٟمَّف أُم٤م طمٙم٤مي٦م قمـ طمٙمؿ أو يم٤مؿمػ ًمرأي . إذن جيقز سمٞم٤من اعمجٛمؾ سم٤مإل (2)اًمزريمٌم

، وهذا ٓ ظمالف ومٞمف. وهق واىمع يمام ذم ٟمحق إمج٤مقمٝمؿ قمغم أن دي٦م اخلٓم٠م قمغم  اعمٕمّمقم 

ؾديٜ مسِّٜ إػ أهِفاًمٕم٤مىمٚم٦م، واًمذي ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم 
، ومل يذيمر وضمقهب٤م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م  (3)

 ومبلم اإلمج٤مع اعمراد هب٤م.

ذه٥م مجٝمقر اًمٕم٤مُم٦م إمم أّن اإلمج٤مع ٓ يٜمسخ وٓ يٜمسخ سمف: ٕنَّ اإلمج٤مع  بٚإلمجٚع:افْسخ  -5      

واًمٜمّسخ ٓ يٙمقن سمٕمد ُمقشمف. وٓ يٜمسخ اإلمج٤مع اإلمج٤مع، وإذا ٓ يٙمقن إّٓ سمٕمد ووم٤مة اًمٜمّبّل 

ضم٤مء اإلمج٤مع خم٤مًمٗم٤ًم ًمٌمء ُمـ اًمٜمّّمقص اؾمتدًمٚمٜم٤م قمغم أّن ذًمؽ اًمٜمّّص ُمٜمسقخ. ومٞمٙمقن اإلمج٤مع 

 . (4)اًمٜمّسخ وًمٞمس هق اًمٜم٤ّمؾمخدًمٞمؾ 

 أُم٤م اإلُم٤مُمٞم٦م وم٘مد اظمتٚمٗمقا قمغم ىمقًملم :     

اعمٜمع وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف مجٝمقر اإلُم٤مُمٞم٦م ، إذ ىم٤مًمقا: سمٕمدم ٟمسخ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م  أحدُهٚ:    

 .  (5)سم٤مإلمج٤مع

                                                           

د حمٛمد شم٤مُمر، ـمبع هـ، شمح: حمٛم1424-1اجلّم٤مص: أمحد سمـ قمكم اًمرازي: اًمٗمّمقل ذم إصقل. ط (1)

 .256: 1ًمبٜم٤من  -وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

 .75: 3اًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط  (2)

 .195: 2ظ: اًمسبٙمل: آهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج (3)

 .195: 2ظ: اًمسبٙمل: آهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج (4)

: 3ػ : هن٤مي٦م اًمقصقل، واحلكم: احلسـ سمـ يقؾم539 -538: 2ظ: اًمٓمقد: حمٛمد سمـ احلسـ: اًمٕمدة  (5)

91  . 
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، واعمح٘مؼ  (1)هـ(436: اجلقاز وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٕمْمٝمؿ ُمثؾ اًمسٞمد اعمرشم٣م)تأخر     

هـ( رأي اعمح٘مؼ احلكم ذم ضمقاز 1411. واؾمتحسـ ص٤مطم٥م اعمٕم٤ممل)ت (2)هـ(676احلكم)ت

 . (4)هـ(1413. واًمسٞمد اخلقئل)ت(3)اًمٜمسخ أّٓ أٟمف ذيمر قمدم شمرشم٥م اًمٗم٤مئدة قمٚمٞمف

 مْٚؿنٜ وترجٔح:    

ومام هق اعمحذور أو اعم٤مٟمع ُمـ قمدم  شم٘مدم أّن ُمٕمٜمك اإلمج٤مع هق اًمٙمِمػ قمـ رأي اعمٕمّمقم     

ٟمسخ اًمٙمت٤مب أو اًمسٜم٦م سم٤مإلمج٤مع إذا حت٘مؼ هذا اًمنمط ، وم٤من مت٤مم احلجٞم٦م ًمٞمس٧م ًمإلمج٤مع ، وإّٟمام عم٤م 

  يٙمِمٗمف، وم٢مّٟمف سمٛمٜمزًم٦م اًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م أو ظمؼم أطم٤مد ، وم٤مًمٜمسخ سمف ضم٤مئز.  

صقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن: إّن ىم٤مل ص٤مطم٥م اعمٝمذب ذم قمٚمؿ ا تَٔٔد افُتٚب وافسْٜ بٚإلمجٚع: -6     

اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد يم٤مًمٕم٤مم واخل٤مص ، وم٤معم٘مٞمد يم٤معمخّمص اعمتّمؾ واعمٜمٗمّمؾ، ومٕمغم هذا جيقز شم٘مٞمٞمد 

 . (5)اًمٙمت٤مب سم٤مإلمج٤مع

وهٜم٤م اًمتٜمبٞمف إمم أنَّ اعم٘مٞمد ًمٞمس يمؾ إمج٤مع وإٟمَّام ُم٤م يم٤من يم٤مؿمٗم٤م ، أو طم٤ميمٞم٤م ٓ جمرد اًمرأي . أو       

 إضمتامع ٓ قمـ ُمستٜمد ذقمل.

: إذا شمٕم٤مرض اإلمج٤مع واخلؼم، ومٝمٜم٤م شمٗمّمٞمؾ يبٞمٜمف ص٤مطم٥م تًٚرض اخلز مع اإلمجٚع -7     

ومٞم٘مقل: )وم٢من يم٤من ىمٓمٕمٞم٤م: ومت٘مديٛمف فم٤مهر. وإن يم٤من فمٜمٞم٤م: ومٞمحتٛمؾ  (1)هـ(1471اًمقاومٞم٦م)ت

                                                           

 .457 -456: 1ظ: اعمرشم٣م: اًمذريٕم٦م  (1)

 .249ظ: احلكم: ضمٕمٗمر سمـ احلسـ: ُمٕم٤مرج إصقل :  (2)

 .242ظ: اًمٕم٤مُمكم: احلسـ سمـ زيـ اًمديـ: ُمٕم٤ممل اًمديـ وُمالذ اعمجتٝمديـ أصقل اًمٗم٘مف: (3)

 .285اخلقئل: اًمبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن : ظ:  (4)

هـ، ـمبع وٟمنم: 1424 -1اًمٙمريؿ سمـ قمكم : اعمٝمذب ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن،طظ: اًمٜمٛمٚم٦م : قمبد (5) 

 .1747: 4.  اًمسٕمقدي٦م –ُمٙمتب٦م اًمرؿمٞمد ، اًمري٤مض 



 

ومٞمف أفمٝمر وأسح، وحيتٛمؾ شم٘مديؿ اإلمج٤مع، ًمبٕمد  شم٘مديؿ اخلؼم، ٕنَّ اًمٜمسب٦م إمم اعمٕمّمقم

. ومٝمٜم٤م ي٘مدم اخلؼم إذا يم٤من اإلمج٤مع فمٜمٞم٤م، وي٘مدم (2)ٜمزًم٦م رواي٦م يمثرت رواهت٤م(اًمت٘مٞم٦م ومٞمف، ويمقٟمف سمٛم

اإلمج٤مع إذا يم٤من ىمٓمٕمٞم٤م ويم٤مؿمٗم٤م قمـ احلٙمؿ اًمنمقمل قمغم اخلؼم همػم اعم٘مٓمقع ٕنَّ اًمٜمسب٦م ومٞمف إمم 

 اعمٕمّمقم أفمٝمر، وهق ظمػمة اًمب٤مطم٨م، ٕنَّ ُم٤م يٙمقن فمٜمٞم٤م ٓ يٕم٤مرض ُم٤م هق أفمٝمر دًٓم٦م.

إذا إٟمٕم٘مد إمج٤مع اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم اًمٕمٛمؾ سمخؼم وٕمٞمػ  ر فوًػ احلديٞ:اإلمجٚع جٚب -8     

. وأنَّ  (3)اًمسٜمد، يم٤من هذا اإلمج٤مع طمج٦م، وأوضم٥م طمجٞم٦م ذاك اخلؼم اًمْمٕمٞمػ اًمسٜمد ذم ٟمٗمسف

ؾمب٥م اًمؽمىمل ُمـ اًمْمٕمػ إمم اًم٘مقة هق أنَّ اًمٔمٜمقن شمرايمٛم٧م ووصٚم٧م إمم ُمرطمٚم٦م يٓمٛمئـ ُمٕمٝم٤م 

 ئٞم٦م.قمغم صح٦م احلدي٨م ، وهذا ُمـ اًمسػمة اًمٕم٘مال

: ذه٥م اًمزريمٌم إمم أٟمف جيقز أن يٕمٚمؿ سم٤مإلمج٤مع يمؾ ُم٤م اإلمجٚع يَقم مَٚم افْهقص -9       

يّمح أن يٕمٚمؿ سم٤مًمٜمّمقص وهمػمه٤م ُمـ أدًم٦م اًمنمع ، ويّمح أن شمٕمٚمؿ اًمسٛمٕمٞم٤مت يمٚمٝم٤م ُمـ 

 . (4)ٟم٤مطمٞمتف

                                                                                                                                                    

هق قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًمتق ي، اًمبنموي. وم٘مٞمف، أصقزم، ىمٓمـ سم٤معمِمٝمد اًمروقي، وشمقذم سمٙمرُمٜمِم٤مه ذم (1) 

ذم إصقل، رؾم٤مًم٦م ذم اجلٛمٕم٦م ، طم٤مؿمٞم٦م قمغم اعمٕم٤ممل ،  هـ ، ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: ذح آرؿم٤مد، اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م1471

 .114: 6ويمت٤مب اًمقاومٞم٦م ذم إصقل. ظ: يمح٤مًم٦م : ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 

هـ،،شمح: حمٛمد طمسلم اًمروقي 1412-1اًمتق ي: قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًمِمؼموي: اًمقاومٞم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف، ط (2)

 .335ايران.  -ُمل، ىمؿاًمٙمِمٛمػمي، اعمٓمبٕم٦م: إؾمامقمٞمٚمٞم٤من، اًمٜم٤مذ: جمٛمع اًمٗمٙمر اإلؾمال

 .344: 1ظ: اًمِمػمازي: ص٤مدق: سمٞم٤من إصقل اًم٘مٓمع واًمٔمـ  (3)

 .564: 3ظ: اًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط  (4)
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اًمٜمّمقص إّٓ إنَّ هٜم٤مك ومرق سملم اإلمج٤مع واًمٜمّمقص ُمع اًمتسٚمٞمؿ سم٠مٟمَّف ي٘مقم ُم٘م٤مم ويْٚؿش:         

أنَّ اإلمج٤مع ٓ خيّمص وٓ ي٘مٞمد، ٕٟمَّف ٓ ًمٗمظ ًمف، وأٟمَّف يبلم احلٙمؿ ويٜم٘مٚمف سم٤معمٕمٜمك . ومٚمٞمس ًمف 

 ًمس٤من طمتك يٕمرف سمف ؾمٕم٦م دائرشمف .

: ي٘مقل أطمد اًمب٤مطمثلم : ٓسمّد يتحَؼ اإلمجٚع دم اصقل افديـ حٚل ظدم وجقد ادخٚفػ -91    

٤م قمٚمٞمف سملم إُم٦م مجٞمٕمٝم٤م سمٙم٤موم٦م ومرىمٝم٤م اعمٕمتد هبؿ وٓ ذم ُمس٤مئؾ أصقل اًمديـ أن يٙمقن إُمر جمٛمٕم

يٙمٗمل ذم هذا إُمر إمج٤مع ومرىم٦م ُمـ اًمٗمرق، ومال يٙمٗمل إمج٤مع أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م، وذًمؽ ٕنَّ 

ٓ جيتٛمع أهؾ اًمسٜم٦م . ومل ي٘مؾ (9))إن أمتل ٓ جتتّع ظذ ضالفٜ((ىم٤مل: )اًمٜمبل

ٞمٕم٦م واًمزيدي٦م واعمٕمتزًم٦م وإسم٤موٞم٦م ًمرسمام مل واجلامقم٦م قمغم والًم٦م، ومالسمّد ُمـ اًمٜمٔمر ذم ىمقل اًمِم

جيٛمٕمقا ُمع أهؾ اًمسٜم٦م ذم اًم٘مْمٞم٦م اًمتل يدقمك اإلمج٤مع قمٚمٞمٝم٤م ، ومّم٤مر أن إُمر همػم جمٛمع قمٚمٞمف 

 .(2)أن قمغم اًمتح٘مٞمؼ سمدًمٞمؾ وضمقد اخلالف سملم ومرق إُم٦م

وهذا اًمٙمالم شم٤مم ، ٕنَّ ُمس٤مئؾ أصقل اًمديـ يم٤مٟم٧م حمقر اًمدقمقة ، وىمقاُمٝم٤م ، ومٙمٞمػ يتّمقر      

إيمؼم هق إظمراج اًمٜم٤مس ُمـ  وضمقد اعمخ٤مًمػ ذم ىمْم٤مي٤م اإلمج٤مع، قمٚمام أن هؿُّ اًمٜمبل 

واًمّمح٤مسم٦م. واًمتقىمػ قمـ إظمراج اعمسٚمٛملم قمـ  والًمتٝمؿ، وهق ُم٤م ؾم٤مر قمٚمٞمف أهؾ اًمبٞم٧م

 د أٟمَّف ظم٤مًمػ ذم ُمس٠مًم٦م ًمٞمس ُمـ إصقل إم.دائرة اإليامن سمٛمجر

يمام أنَّ ًمبٕمض اًمٗمرق ىمقاقمد وشم٠مصٞمالت يٛمٙمـ اإلؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم اجي٤مد أصقل قم٤مُم٦م      

إلؾمتٜمب٤مط وم٘مف اعمٕمروم٦م ُمـ ظمالل اإلـمالع قمغم أيمؼم ىمدر ُمـ اعمب٤م ي واًم٘مقاقمد ًمتٚمؽ اًمٗمرق 

د آؾمتٜمب٤مط ُمـ اإلمج٤مع ، قمغم ىمقاقموقاسمط واإلؾمالُمٞم٦م.  وإمم هٜم٤م يٙمتٗمل اًمبح٨م سمذيمر أسمرز 

                                                           

 .1343: 2اسمـ ُم٤مضم٦م : ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م : سم٤مب اًمسقاد آقمٔمؿ  (1)

م ،  1995 -هـ 1416-1ظ: اًمس٘م٤مف: طمسـ سمـ قمكم:  صحٞمح ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، اعم١مًمػ :، ط(2) 

 .193. إردن –قمامن  -ـمبع وٟمنم: دار اإلُم٤مم اًمٜمقوي 



 

ان هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مقاقمد ٓ يسع اًمب٤مطم٨م ذيمره٤م ٕنَّ اعم٘م٤مم يٓمقل. وًمٙمـ اًمذي ذيمره 

 اًمبح٨م يٛمثؾ آسمرز اًمذي جي٥م ُمراقم٤مشمف ذم اإلمج٤مع.

 ادىِٛ افسٚدس: تىبَٔٚت مـ إشتْبٚط مسٚئؾ مـ افًَٚئد بٚإلمجٚع:

ت سم٤مإلمج٤مع شمتٕمٚمؼ سم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م اًمتل جي٥م وهٜم٤م جمٛمقع ُمـ اإلؾمتدٓٓ افتقحٔد : -9   

 قمغم اعمسٚمؿ اإلقمت٘م٤مد هب٤م ، ُمٜمٝم٤م :

هـ( ذم وضمقب ُمٕمروم٦م اهلل: ) اشمٗمؼ أهؾ احلؾ 726: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م احلكم)ت وجقب ادًرؾٜ -أ      

قمغم وضمقب هذه اعمٕم٤مرف وإمج٤مقمٝمؿ طمج٦م اشمٗم٤مىم٤م، أُم٤م قمٜمدٟم٤م واًمٕم٘مد ُمـ أُم٦م حمٛمد 

 (1)... ())ٓ جتتّع أمتل ظذ خىٖ((: ، وأُم٤م قمٜمد اًمٖمػم ومٚم٘مقًمفومٞمٝمؿ ومٚمدظمقل اعمٕمّمقم

. إذا ضمٕمؾ ُمـ ُمب٤مٟمٞمف قمغم وضمقب اعمٕمروم٦م اإلمج٤مع وومّنه ُمرة قمغم ُمذهبف وأظمرى قمغم ُمذه٥م 

 اًمٕم٤مُم٦م.

هـ(: أمجع أهؾ 413ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد )ت  اإلظتَٚد بّٖن اَّلل واحد ٓ ينبٓف رء: - ب     

اًمتقطمٞمد إنَّ اهلل قمز وضمؾ واطمد ذم اإلهلٞم٦م وإزًمٞم٦م ٓ يِمبٝمف رء، و ٓ جيقز أن يامصمٚمف رء، 

ـْ ؿمذ  .(2)وأٟمف ومرد ذم اعمٕمبقدي٦م ٓ صم٤م ي ًمف ومٞمٝم٤م قمغم اًمقضمقه يمٚمٝم٤م وإؾمب٤مب، ومل خي٤مًمػ هذا إٓ َُم

سم٤مإلمج٤مع قمغم قمدم رؤي٦م اهلل قمز وضمؾ  اسمق احلسـ اًمرو٤م : اؾمتدٓل اإلُم٤مم رؤيٜ اَّلل -ج      

ًٜ ُأْخَرى قمغم ايب ىمرة اًمذي اؾمتدل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ْزَف َٕ ْد َرَآُه  ََ َوَف
قمغم رؤي٦م اهلل قمز وضمؾ، سمٕمد  (3)

                                                           

 .3احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ: اًمب٤مب احل٤مدي قمنم :(1) 

-2إسمراهٞمؿ إٟمّم٤مري، طظ: اعمٗمٞمد: حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٜمٕمامن اًمٕمٙمؼمي : أوائؾ اعم٘م٤مٓت، شمح: اًمِمٞمخ (2) 

 .51ًمبٜم٤من.  -م، اًمٜم٤مذ: دار اعمٗمٞمد ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت 1993-هـ 1414

 .13ؾمقرة اًمٜمجؿ : (3) 
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ْد َرأى اًمدًمٞمؾ اًم٘مرآ ي سم٘مقًمف : إنَّ ُم٤م سمٕمده٤م يدل قمغم ُم٤م رأى ، إذ ىم٤مل: ان قمرض اإلُم٤مم ََ َف

ـْ آيِٚت  ْزىِم ُُ ف افْ َربِّ
َِْمً  : وىَمْد ىَم٤مَل اهللَّ شمٕم٤ممم، وَمآَي٤مُت اهللَّ هَمػْمُ اهللَّ  (1) وٓ َُئُِىقَن بِف ِظ

وَم٢مَِذا  (2)

َواَي٤مِت  ُب سم٤ِمًمرِّ َة وَمُتَٙمذِّ وَمَ٘م٤مَل َأسُمق َرَأشْمف إسَْمَّم٤مُر وَمَ٘مْد َأطَم٤مـَم٧ْم سمِف اًْمِٕمْٚمُؿ وَوىَمَٕم٧ِم اعْمَْٕمِروَم٦ُم وَمَ٘م٤مَل َأسُمق ىُمرَّ

ـِ  قنَ : احْلََس ُّ
َع ادُْْسِِ ٚ وَمٚ َأمْجَ َٓ ْبتُ ذَّ ـَ ْرآِن  َُ ِْ ًٜ فِ ٍَ َواَيُٚت خُمَٚفِ ِٝ افرِّ َٕ ٚ ـَ َٓ َُيَُٚط  ))إَِذا  ف  َّٕ ْٔف َأ َِ َظ

ٌء(( ثِِْف َرْ ِّ ـَ َْٔس  ف إَْبَهُٚر وَف ـُ َٓ ُتْدِر ًَم و ِْ سمٕمد أْن قمرض اًمٜمّمقص  . وم٤مإلُم٤مم(3)بِف ِظ

اًم٘مرآٟمٞم٦م رضمع إمم ُم٤م امجٕم٧م قمٚمٞمف إُم٦م ُمـ أنَّ اهلل ٓ حي٤مط سمف قمٚمام. وذيمره اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ايْم٤م 

 .(4)سم٘مقًمف: إٟمَّف ٓ يّمح رؤي٦م اًمب٤مري ؾمبح٤مٟمف سم٤مٕسمّم٤مر، وقمٚمٞمف مجٝمقر أهؾ اإلُم٤مُم٦م

٦م اًمب٤مري شمٕم٤ممم إّٓ سمام ؾمٛمك أمجٕم٧م اإلُم٤مُمٞم٦م قمغم أٟمَّف ٓ جيقز شمسٛمٞمدم اشَمء اَّلل وصٍٚتف :  -ج     

أو ؾمامه سمف طمججف ُمـ ظمٚمٗم٤مء ٟمبٞمف ، ويمذًمؽ ذم سمف ٟمٗمسف ذم يمت٤مسمف ، أو قمغم ًمس٤من ٟمبٞمف 

 . (5) اًمّمٗم٤مت وهبذا شمٓم٤مسم٘م٧م إظمب٤مر قمـ آل حمٛمد

ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد: أمجٕم٧م اإلُم٤مُمٞم٦م أنَّ اهلل  ضمؾ ضمالًمف ىم٤مدر قمغم ظمالف اًمٕمدل افًدل :  -2     

، وُمثٚمف ىمقل اطمد اًمب٤مطمثلم  (6)قمغم اًمٕمدل، إٓ أٟمف ٓ يٗمٕمؾ ضمقرا وٓ فمٚمام وٓ ىمبٞمح٤ميمام أٟمف ىم٤مدر 

اعمٕم٤مسيـ: إنَّ اإلُم٤مُمٞم٦م أمجٕم٧م قمغم وضمقب اًمٚمٓمػ قمٚمٞمف شمٕم٤ممم، واًمٚمٓمػ هق ُم٤م يٙمقن اعمٙمٚمػ 

                                                           

 .18ؾمقرة اًمٜمجؿ :  (1)

 .114ؾمقرة ـمف : ُمـ أي٦م  (2)

 .96: 1اًمٙم٤مذم اًمٙمٚمٞمٜمل:  (3)

 .57ظ: اعمٗمٞمد: حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٜمٕمامن: أوائؾ اعم٘م٤مٓت:  (4)

 .53ظ: اعمٗمٞمد: حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٜمٕمامن: أوائؾ اعم٘م٤مٓت:  (5)

 .54اعمّمدر ٟمٗمسف:  (6)



 

ومٞمف أىمرب إمم ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٦م، وأسمٕمد ُمـ ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م، وعم٤م يم٤من شمٕم٤ممم ىمد أراد ُمـ قمبده اًمٓم٤مقم٦م 

 .(1)عمٕمّمٞم٦م ، وم٢منَّ قمدًمف ي٘متيض شمقومر ُم٤م هيٞمئقهويمره ًمف ا

ُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل جي٥م اقمت٘م٤مده٤م ذم أصؾ اًمٜمبقة، واًمتل اؾمتدل قمٚمٞمٝم٤م قمـ ـمريؼ  افْبقة: -3     

 اإلمج٤مع هل:

ُمْم٤موم٤م إمم اًمٜمّمقص وم٘مد أمجٕم٧م إُم٦م قمغم وضمقب اإليامن : وجقب اإليَمن بٚفْبل -أ     

ُمـ اإلٟمس  ُمـ ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م سمرؾم٤مًم٦م حمٛمد ، يمام أمجٕم٧م يمذًمؽ قمغم أن يمؾسم٤مًمٜمبل

واجلـ ومٚمؿ ي١مُمـ سمف اؾمتحؼ قم٘م٤مب اهلل شمٕم٤ممم يمام يستح٘مف أُمث٤مًمف ُمـ اًمٙم٤مومريـ اًمذيـ سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ 

 .(2)اًمرؾمقل وهذا أصؾ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ًمدى إُم٦م

اشّمٗم٘مقا قمغم وضمقب قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء قمـ اًمٙمذب ومٞمام دّل اعمٕمجز قمغم صدىمٝمؿ افًهّٜ :  -ب      

يمدقمقى اًمرؾم٤مًم٦م وُم٤م يبّٚمٖمقٟمف قمـ اهللّ إمم اخلالئؼ، إذ ًمق ضم٤مز قمٚمٞمٝمؿ اًمت٘مّقل واإلومؽماء ذم ومٞمف 

 .(3)ذًمؽ قم٘مالً ّٕدى إمم إسمٓم٤مل دًٓم٦م اعمٕمجزة وهق حم٤مل

أومْمؾ اخلٚمؼ إنَّ اإلمج٤مع ُمٜمٕم٘مد قمغم وضمقب آقمت٘م٤مد سم٠منَّ اًمٜمبلأؾؤِٜ إٕبٔٚء:  -ج     

 .(4)اًمبنم، هذا او٤موم٦م إمم اًمٜمص قمغم اإلـمالق، وأنَّ إٟمبٞم٤مء أومْمؾ

                                                           

هـ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م 1421-1ظ: احلٚمق: حمٛمد قمكم: قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م سمرواي٦م اًمّمح٤مح اًمست٦م، ط (1)

 .21آؾمالُمل. 

 .55قمغم أُمتف ، يمت٤مب اًمٙمؽمو ي: ظ: اًمتٛمٞمٛمل: حمٛمد سمـ ظمٚمٞمٗم٦م: طم٘مقق اًمٜمبل (2)

 -اًمسبزواري: ه٤مدي: ذح إؾمامء احلسٜمك، ـمبٕم٦م طمجري٦م. اًمٜم٤مذ : ُمٜمِمقرات ُمٙمتب٦م سمّمػميت، ىمؿ ظ:  (3)

هـ شمح وٟمنم: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م 1423-1. واعمٔمٗمر: حمٛمد طمسـ: دٓئؾ اًمّمدق ًمٜمٝم٩م احلؼ، ط36: 2ايران، 

(إلطمٞم٤مء اًمؽماث، اعمٓمبٕم٦م: ؾمت٤مره ، ىمؿ )- 379: 2ايران. 

 .415: صحٞمح ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م: ًمس٘م٤مف: طمسـ سمـ قمكمظ: ا(4) 
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ومرض قمغم اجلٛمٚم٦م همػم إنَّ اًمّمالة قمغم اًمٜمبل  :وجقب افهالة ظذ افْبل حمّد  -د      

حمدد سمقىم٧م ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمّمالة قمٚمٞمف ومحؾ إئٛم٦م واًمٕمٚمامء ًمف قمغم اًمقضمقب وأمجٕمقا قمٚمٞمف ، 

 . (1)ُمْم٤موم٤م إمم اًمٜمص

وُمـ يٗمٕمؾ أمجع اًمٕمٚمامء قمغم طمرُم٦م ؿمتؿ اًمٜمبل وإتَٚصف: حرمٜ صتؿ افْبل -هـ      

 . (2)ذًمؽ وم٤مٟمف يم٤مومر وجي٥م ىمتٚمف

 ُيٕمد اإلمج٤مع مم٤م اؾمتدل سمف اًمٕمٚمامء قمغم ىمْم٤مي٤م وُمس٤مئؾ اإلُم٤مُم٦م، ُمٜمٝم٤م :اإلمٚمٜ:  -4

أمجع اإلُم٤مُمٞم٦م  قمغم وضمقب ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم، وأْن ٟمٕمت٘مد  وجقب مًرؾٜ اإلمٚم واضٚظتف : -أ        

 .(3)ُم٤م يٚمزُمٜم٤م ُمـ ـم٤مقم٦م اًمٜمبل اإلُم٤مم  أٟمف يٚمزُمٜم٤م ُمـ ـم٤مقم٦م

: ومٝمؿ ىم٤مئٛمقن ذم شمٜمٗمٞمذ يَقم مَٚم افْبل وجقب اإلظتَٚد بٖنَّ اإلمٚم  -ب        

ؿ ُمٕمّمقُمقن يمٕمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء،  إطمٙم٤مم وإىم٤مُم٦م احلدود وطمٗمظ اًمنمائع وشم٠مدي٥م إٟم٤مم، ٕهنَّ

ذم اًمديـ وٓ يٜمسقن ؿمٞمئ٤م ُمـ وإهنؿ ٓ جيقز ُمٜمٝمؿ صٖمػمة ، وإٟمف ٓ جيقز ُمٜمٝمؿ ؾمٝمق ذم رء 

 .(4)إطمٙم٤مم، وقمغم هذا ُمذه٥م ؾم٤مئر اإلُم٤مُمٞم٦م

                                                           

ظ: قمٞم٤مض : اسمق اًمٗمْمؾ: اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك، ـمبٕم٦م : سمال، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  (1)

 .61: 2. ًمبٜم٤من –سمػموت 

واعمرشم٣م: قمكم سمـ احلسلم اعمقؾمقي:  .213: 2قمٞم٤مض: اسمق اًمٗمْمؾ اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك (2)

ايران:  -هـ، حت٘مٞمؼ وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ1415-1آٟمتّم٤مر، ط

484. 

 .477اعمرشم٣م: قمكم سمـ احلسلم اعمقؾمقي: آٟمتّم٤مر: ظ:  (3)

 .65ظ: اعمٗمٞمد : أوائؾ اعم٘م٤مٓت : (4)



 

ومم٤م أمجٕمقا قمٚمٞمف اإلقمت٘م٤مد سم٠من إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم اصمٜم٤م قمنم ٓ همػم ،  ظدد آئّٜ : -ج      

 . (1)وآظمرهؿ اإلُم٤مم احلج٦م اًم٘م٤مئؿ قمجؾ اهلل ومرضمف

قمغم اعمٙمٚمػ، ىم٤مل  : ومم٤م امجٕمقا قمٚمٞمف وضمقب طم٥م اهؾ اًمبٞم٧م  حٛ آئّٜ -د       

 .(2)هـ(: )وىمد اشمٗمؼ قمٚمٞمف مجٞمع اعمسٚمٛملم قمغم اظمتالف ٟمحٚمٝمؿ وآرائٝمؿ(1383اعمٔمٗمر)ت

ُمْم٤موم٤ًم إمم دًمٞمؾ اًمٙمت٤مب اًم٘مٓمٕمل واحلدي٨م اًمٕمٚمٛمل دًّم٧م دفٔؾ اإلمجٚع :  ادًٚد: -4     

ّٞم٦م قمغم حتّ٘مؼ يقم اعمٕم٤مد واضمزاء مجٞمع اًمٕمب٤مد . وهق اإلمج٤مقم٤مت اجلٚمّٞم٦م ، وإمج٤مع مجٞمع اًمٗمرق اعمِٚم

ُمـ رضوري٤مت اًمديـ وسمدهيٞم٤مت اًمنمع اعمبلم ، وسمٕمد إصمب٤مت حت٘م٘مف أمجٕمقا قمغم وضمقب 

اًمتّمديؼ واإليامن سمف قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ ، وإّٓ خَلرج قمـ رسم٘م٦م اإليامن وفمؾ ذم شمٞمف اًمٙمٗمر 

 .(3)واًمٓمٖمٞم٤من ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمف

سم٤مإلمج٤مع قمـ يمثػم ُمـ اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اًمتل جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ واؾمتدل مسٚئؾ ظَديٜ:  -5

  اقمت٘م٤مده٤م ُمٜمٝم٤م:

أطمد اًمِمٗمٕم٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، أمجع قمٚمامء إُُم٦م اإلؾمالُمٞم٦ّم قمغم أّن اًمٜمبّل  افنٍٚظٜ : -أ       

وفسقف يًىٔؽ رّبؽ ؾسَضوُمْم٤موم٤م إمم إمج٤مقمٝمؿ اؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف ؾمبح٤مٟمف: 
(4) ،

                                                           

-1واًمتؼميزي: ضمقاد: إٟمقار اإلهلٞم٦م ذم اعمس٤مئؾ اًمٕم٘م٤مئدي٦م، ط .282ساط اًمٜمج٤مة: اًمسٞمد اخلقئل:ظ:  (1)

 .166(. هـ، اعمٓمبٕم٦م : زيتقن ، اًمٜم٤مذ : دار اًمّمدي٘م٦م اًمِمٝمٞمدة )1422

اعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م: قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م، شم٘مديؿ : اًمديمتقر طم٤مُمد طمٗمٜمل داود، ـمبع وٟمنم: اٟمتِم٤مرات  (2)

 .72ايران.  -أٟمّم٤مري٤من، ىمؿ

 .163اًمديـ سمـ قمكم سمـ أمحد : طم٘م٤مئؼ آيامن: اًمٕم٤مُمكم : زيـ  (3)

 .5ؾمقرة اًمْمحك:  (4)
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ظسك أن يبًثؽ ربؽ مَٚمًٚ ّؼ اًمِمٗم٤مقم٦م اًمذي ُيروٞمف، وسم٘مقًمف ؾمبح٤مٟمف: واًمذي ُأقْمٓمل هق طم

حمّقداً 
 .(2). وأّن اعم٘مّمقد ُمـ اعم٘م٤مم اعمحٛمقد، هق ُم٘م٤مم اًمِمٗم٤مقم٦م(1)

ح سمٙمقهن٤م ُمـ  افرجًٜ : -ب        ىمد شمٔم٤مومر ٟم٘مؾ اإلمج٤مع ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م قمغم اًمرضمٕم٦م سمؾ ُسّ

هـ( 413وم٘مد أوم٤مد اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد)ت رضوري٤مت ُمذهبٝمؿ يمام شمالطمٔمف ومٞمام أوم٤مده إقمالم اًمٕمٔم٤مم .

: ) ىمد ىم٤مًم٧م اإلُم٤مُمٞم٦م إّن اهلل شمٕم٤ممم يٜمجز اًمققمد سم٤مًمٜمٍم ًمألوًمٞم٤مء ىمبؾ أظمرة قمٜمد ىمٞم٤مم اًم٘م٤مئؿ ، 

هـ( ذم اعمس٤مئؾ اًمرازّي٦م: )اقمٚمؿ 436وىم٤مل اًمسّٞمد اعمرشم٣م)ت .(3)هب٤م اعم١مُمٜملم( واًمٙمّرة اًمتل وقمد

 أّن اًمذي شمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م إًمٞمف أّن اهلل شمٕم٤ممم يٕمٞمد قمٜمد فمٝمقر إُم٤مم اًمزُم٤من اعمٝمدي 

 .(4)ىمقُم٤ًم ممّـ يم٤من ىمد شم٘مّدم ُمقشمف ُمـ ؿمٞمٕمتف ًمٞمٗمقزوا سمثقاب ٟمٍمشمف وُمٕمقٟمتف وُمِم٤مهدة دوًمتف ..(

هـ( ذم جمٛمع اًمبٞم٤من: )اعمٕمّقل ذم ذًمؽ ـ اًمرضمٕم٦م ـ قمغم إمج٤مع اًمِمٞمٕم٦م 548اًمٓمؼمد)توىم٤مل 

هـ(: ) أمجٕم٧م اًمِمٞمٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م ـ اًمرضمٕم٦م ـ ذم مجٞمع 1111وىم٤مل اًمٕماّلُم٦م اعمجٚمز)ت .(5)اإلُم٤مُمٞم٦م(

 . (6)إقمّم٤مر وإؿمتٝمرت سمٞمٜمٝمؿ يم٤مًمِمٛمس ذم راسمٕم٦م اًمٜمٝم٤مر(

                                                           

 .79ؾمقرة اإلهاء: (1)

هـ، اًمٜم٤مذ: ُمٕم٤موٟمٞم٦م ؿم١مون اًمتٕمٚمٞمؿ واًمبحقث 1412-1ظ: اًمسبح٤م ي: ضمٕمٗمر: ذم فمالل اًمتقطمٞمد، ط (2)

 .486. ايران –اإلؾمالُمٞم٦م ذم احل٩م. ىمؿ 

م، شمح: قمكم أيمؼم اإلهلل اخلراؾم٤م ي، ـمبع وٟمنم: دار 1993 -هـ 1414-2اعمٗمٞمد: اعمس٤مئؾ اًمٕمٙمؼمي٦م ، ط (3)

 . 74ًمبٜم٤من: -سمػموت  -اعمٗمٞمد ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 

هـ، شمح: اًمسٞمد أمحد احلسٞمٜمل، إقمداد: اًمسٞمد 1445-1اعمرشم٣م: رؾم٤مئؾ اًمنميػ )اعمس٤مئؾ اًمرازي٦م( ، ط (4)

 .125: 1ايران. -بٕم٦م: ُمٓمبٕم٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ىمؿُمٝمدي اًمرضم٤مئل، اعمٓم

 . 235: 7اًمٓمؼمد: جمٛمع اًمبٞم٤من : (5) 

 .123: 53اعمجٚمز: سمح٤مر إٟمقار : (6) 



 

قن يم٤موم٦م قمغم أن قمذاب اًمٙم٤مومر ُم١مسمد ٓ يٜم٘مٓمع، أمجع اعمسٚمٛم :وضٌىٜ افَز ظذاب افَز-ج      

، وأمجٕمقا قمغم أّن ُمـ أطمداث اًم٘مؼم هل اًمْمٖمٓم٦م واظمتٚمٗمقا ذم أصح٤مب اًمٙمب٤مئر ُمـ اعمسٚمٛملم

 .( 1) ووّٛم٦م اًم٘مؼم اًمتل أوم٤مدهت٤م اًمسٜم٦ّم اعمتٔم٤مومرة وإظمب٤مر اعمٕمتؼمة وُاومٞمد قمٚمٞمٝم٤م اإلمج٤مع

اإلمج٤مع قمغم أن اجلٜم٦م طمؼ واًمٜم٤مر طمؼ وأنَّ اإلقمت٘م٤مد : اٟمٕم٘مد آظتَٚد بقجقد اْلْٜ وافْٚر  -د      

 . (2)ُمنموط سمحّمقل  ُمٕمرومتٝمام ، وأنَّ اهلل شمٕم٤ممم ٓ يٗمٜمل اجلٜم٦م واًمٜم٤مر

ذيمر اًمِمٞمخ اًمّمدوق أن اًمٍماط ذم اقمت٘م٤مدٟم٤م طمؼ، وأٟمف ضمن ضمٝمٜمؿ،  :آظتَٚد بٚفكاط -ز   

 . وًمٗمظ )اقمت٘م٤مدٟم٤م( يٗمٞمد إمج٤مع اإلُم٤مُمٞم٦م ذم ُمس٠مًم٦م اًمٍماط.  (3)وأن قمٚمٞمف ممر مجٞمع اخلٚمؼ

                                                           

. واًمسبح٤م ي: ضمٕمٗمر: اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م قمغم وقء 135اًمٓمقد : آىمتّم٤مد ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٓقمت٘م٤مد : ظ:  (1)

 اًمٜم٤مذ، اقمتامد:  اعمٓمبٕم٦م، م1998 –هـ 1419-1(، ٟم٘مؾ إمم اًمٕمرسمٞم٦م : ضمٕمٗمر اهل٤مدي، طُمدرؾم٦م أهؾ اًمبٞم٧م)

 .233. ايران –(. ىمؿ ) اًمّم٤مدق اإلُم٤مم ُم١مؾمس٦م: 

 .76ظ: اًمّمدوق : آقمت٘م٤مدات: (2) 

 .74ظ: اعمّمدر ٟمٗمسف : (3) 
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 ادبحٞ افرابع

 دفٔؾ افًَؾ

 وًمتقوٞمح وسمٞم٤من دًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ سمّمقرة واومٞم٦م يٜمتٔمؿ اعمبح٨م قمغم ُمٓم٤مًم٥م ؾمبٕم٦م هل:

 ادىِٛ إول : مًْك افًَؾ فٌٜ واصىالحٚ:

سمف ريمب٦م اًمبٕمػم، وؾُمٛمل سمف : اًمٕم٘مؾ ُم٠مظمقٌذ ُمـ قم٘م٤مل اًمبٕمػم، وهق ُم٤م يِمد  اوٓ: افًَؾ فٌٜ       

وىم٤مل .  (1)ٕن يٛمٜمٕمف ُمـ اهلروب، يمذًمؽ اًمٕم٘مؾ حيبس ص٤مطمبف ُمـ اًمتقرط ذم اعمٝم٤مًمؽ

ومٝمؿ  امم، وُمٜمٝمؿ ُمـ قمرومف: سم٤مٟمف همريزة يتٝمٞم٠م هب٤م اإلٟمس٤من  (2)اخلٚمٞمؾ:)اًمٕم٘مؾ ٟم٘مٞمض اجلٝمؾ(

اعمٕم٘مؾ، وهق وىمٞمؾ إٟمَّف ُمِمتؼ ُمـ .  (4)، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ إٟمَّف ضمقهر جمرد ُمـ اعم٤مدة (3)اخلٓم٤مب

 . (5)اعمٚمج٠م، ومٙم٠من اإلٟمس٤من يٚمتجئ إًمٞمف ذم اطمقاًمف

ومٛمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدم ٟمجد ان هذه اعمٗمردة شمٓمٚمؼ قمغم ُمٕم٤م ي خمتٚمٗم٦م ُمٜمٝم٤م: ان اًمٕم٘مؾ يٓمٚمؼ قمغم      

قمٛمٚمٞم٦م اإلدراك. وُمٜمٝم٤م : أّٟمف يٓمٚمؼ قمغم ذًمؽ اًمٕمْمق اًمذي ًمف هذه اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م. وُمٜمٝم٤م: أّٟمف يٓمٚمؼ قمغم 

 ٟمٗمس اإلدراك.

 آظمػم هق اعم٘مّمقد ُمـ هذا اعمٓمٚم٥م وهق ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف اًمبح٨م.  وان اعمٕمٜمٰك      

: إنَّ ُمٕم٤ممل اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم مل شمتحدد قمٜمد اعمت٘مدُملم ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م، سمؾ ان ثٕٚٔٚ: افًَؾ اصىالحٚ       

 احلٙمؿ اًمنمقمل يمام ٟمجده قمٜمد اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد اممسمٕمْمٝمؿ مل يٕمده دًمٞمال، وإٟمَّام قمده ـمري٘م٤م ُمقصال 

                                                           

 .459: 11اسمـ ُمٜمٔمقر: ًمس٤من اًمٕمرب ُم٤مدة )قم٘مؾ(  (1)

 .159: 1اًمٗمراهٞمدي: اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد يمت٤مب اًمٕملم (2)

 .423ظ: اًمٗمٞمقُمل: اعمّمب٤مح اعمٜمػم:  (3)

 .142: 1اسمق هالل اًمٕمسٙمري: اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م  (4)

 .74: 4ظ: اسمـ وم٤مرس: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  (5)



 

. وم٘مد يم٤من  (2)شمٕمريٗمف سمؾ ايمتٗمقا سم٤مًم٘مقل ذم طمجٞمتف امم. وأنَّ اعمت٘مدُمقن مل يتٕمروقا  (1) هـ(413)ت

آٟمذاك يٕمدون اخت٤مذ اًمٕم٘مؾ يمدًمٞمؾ ُمست٘مؾ، ُمالزُم٤م ًمٚم٘مٞم٤مس اعمٜمٝمل قمٜمف ، وإٟمَّام حتددت ُمٕم٤معمف قمٜمد 

قوقع اعمت٠مظمريـ وظمّمقص٤م اعمٕم٤مسيـ، وقمغم طمد شمٕمبػم اًمِمٞمخ اعمٔمٗمر أنَّ أطمسـ ُمـ سمح٨م اعم

 . (3)سمحث٤م ُمٗمٞمدا هق اًمسٞمد حمسـ اًمٙم٤مفمٛمل ذم يمت٤مسمف اعمحّمقل

إذ قمرومف  (4)هـ(1248وُمـ اعمت٠مظمريـ اًمذيـ وىمٗمقا قمغم شمٕمريػ اًمٕم٘مؾ اًمِمٞمخ آصٗمٝم٤م ي)ت    

هـ( 1254. وقمرومف ص٤مطم٥م اًمٗمّمقل)ت(5)سم٠مٟمَّف: )يمؾ طمٙمؿ قم٘مكم ُيستٜمبط ُمٜمف طمٙمؿ ذقمل(

. وقمرومف اًمِمٞمخ  (6)طمٙمؿ ذقمل( اممسم٠مٟمَّف: ) يمؾ طمٙمؿ قم٘مكم يٛمٙمـ اًمتقصؾ سمّمحٞمح اًمٜمٔمر ومٞمف 

، وقمرومف اًمسٞمد  (7)هـ( سم٠مٟمَّف: )يمؾ طمٙمؿ ًمٚمٕم٘مؾ يقضم٥م اًم٘مٓمع سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل(1383اعمٔمٗمر)ت

ُمٜمٝم٤م طمٙمؿ هـ( سم٠مٟمَّف: )يمؾ ىمْمٞم٦م يدريمٝم٤م اًمٕم٘مؾ، ويٛمٙمـ أن يستٜمبط 1444اًمّمدر)ت

 .  (8)ذقمل(

: وآىمرب هق شمٕمريػ اًمِمٞمخ اعمٔمٗمر ٕٟمَّف ىمٍمه قمغم اعمست٘مالت اًمٕم٘مٚمٞم٦م، وافتًريػ ادختٚر

                                                           

 .28ظ: اعمٗمٞمد: حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن: اًمتذيمرة سم٠مصقل اًمٗم٘مف :  (1)

 .279يز : اجلٝمد إصقزم قمٜمد اًمٕمالُم٦م احلكم: ظ: ؿمبٞم٥م: سمالؾمؿ قمز (2)

 .144: 3اعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م: اصقل اًمٗم٘مف  (3)

هـ ، ًمف 1248هق حمٛمد شم٘مل سمـ قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٓمٝمرا ي اًمرازي: وم٘مٞمف إُم٤مُمل. ٟمزيؾ أصبٝم٤من اعمتقرم هب٤م ؾمٜم٦م  (4)

 .62: 6يمت٤مب اًمٗم٘مف آؾمتدٓزم. هداي٦م اعمسؽمؿمديـ ذم ذح ُمٕم٤ممل اًمديـ. ظ: اًمزريمكم: إقمالم 

 .539: 3إصٗمٝم٤م ي: حمٛمد شم٘مل: هداي٦م اعمسؽمؿمديـ ذم ذح ُمٕم٤ممل اًمديـ  (5)

 .316احل٤مئري: حمٛمد طمسلم : اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م :  (6)

 .125: 3اعمٔمٗمر: أصقل اًمٗم٘مف (7) 

 .229حمٛمد سم٤مىمر: دروس ذم قمٚمؿ إصقل احلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمّمدر:  (8)
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٤م  شمٜم٤موًم٧م يمؾ أطمٙم٤مم اًمٕم٘مؾ،  وظمّمقص ُم٤م يقضم٥م اًم٘مٓمع ٓ ُمٓمٚم٘م٤م، أُم٤م اًمتٕم٤مريػ إظُمر وم٢مهنَّ

 وأنَّ ُمـ أطمٙم٤مم اًمٕم٘مؾ ُم٤م ٓ يٙمقن ىمٓمٕمل سمسب٥م اخلٓم٠م ذم اعم٘مدُم٤مت. 

 اىمس٤مم خمتٚمٗم٦م سم٢مقمتب٤مرات خمتٚمٗم٦م ُمٜمٝم٤م: قمغمي٘مسؿ اًمٕم٘مؾ   افثٚين: أؿسٚم افًَؾ:ادىِٛ 

 ىمسٛملم مه٤م:  قمغميٜم٘مسؿ اًمٕم٘مؾ ُمـ ضمٝم٦م ُمتٕمٚمؼ إدرايم٤مشمف  أوٓ:     

وهق اًمذي يدرك اعمٕم٤مرف اًمتل يٜمبٖمل أن شُمٕمٚمؿ، وٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مًمٕمٛمؾ،  افًَؾ افْيري: -9     

ٕمٞم٦م يدريمٝم٤م اًمٕم٘مؾ ويتقصؾ إًمٞمٝم٤م، هبذا اإلقمتب٤مر ويسٛمك واعمراد سمف إُمقر اًمتل هل٤م طم٘مٞم٘م٦م واىم

اًمٕم٘مؾ اًمذي هق آًم٦م اإلدراك سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري: ٕنَّ اًمٕم٤مىمؾ يٕمٛمؾ ٟم٤مفمره ويٛمٕمـ ذم شم٠مُمٚمف 

واًمقصقل إًمٞمف ُمـ ىمبٞمؾ إدراك اًمٕم٘مؾ ًمقضمقد اخل٤مًمؼ شمب٤مرك وشمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف، وإدرايمف 

هذا اًمٜمحق  اممثػم ُمـ اًمٕمٚمقم اًمبنمي٦م شمستٜمد وطم٘م٤مئؼ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، ويم ًمٕمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء

 . (1)ُمـ اًمٕم٘مؾ

وهق اًمذي يدرك ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٕمٛمؾ أو ٓ يٕمٛمؾ ، واعمراد سمف إُمقر  افًَؾ افًّع: -2       

اًمتل ي٘ميض اًمٕم٘مؾ سمٚمزوم ومٕمٚمٝم٤م وقمدم ضمقاز شمريمٝم٤م يم٤مًمٕمدل، أو ًمزوم شمريمٝم٤م وقمدم ضمقاز ومٕمٚمٝم٤م 

يم٤مًمٔمٚمؿ، وذًمؽ سمسب٥م إدرايمف طمسـ إول وىمبح اًمث٤م ي، ويسٛمك هذا اًمٜمحق ُمـ اإلدراك 

 . (2)سم٤مًمٕمٛمؾ. وهذا يٙمقن سمٕمد أْن يدريمٝم٤م اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمريسم٤مًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم: ٕنَّ اعمدرك يتٕمٚمؼ 

 :ظذثٕٚٔٚ: يَْسؿ افًَؾ: ب٘ظتبٚر افتٍٚوت دم اإلدراك 

                                                           

هـ، اعمٓمبٕم٦م 1377 -1ظ: اسمـ ؾمٞمٜم٤م: احلسلم سمـ قمبد اهلل سمـ احلسلم سمـ قمكم : آؿم٤مرات واًمتٜمبٞمٝم٤مت .ط (1)

هـ، ـمبع 1422 -1، وومْمؾ اهلل صدر اًمديـ : اًمتٛمٝمٞمد ذم اصقل اًمٗم٘مف ، ط352: 2ايران. -احلٞمدري٦م، ـمٝمران

،  سمال -1ط،  اإلُم٤مُمٞم٦م اًمِمٞمٕم٦م قمٜمد اًمٕم٘مؾ:  حمٛمد رؿمدي:  قمٚمٞم٤من. 346. : ًمبٜم٤من –وٟمنم: دار اهل٤مدي ، سمػموت 

 .66: 1 اًمٗم٘مف اصقل:  وم٤موؾ:  واًمّمٗم٤مر. 77 -76، اًمٕمراق سمٖمداد،  اًمسالم دار ُمٓمبٕم٦م

 .33: حمٛمد سم٤مىمر: اعمٕم٤ممل اجلديدة ًمألصقل :  ظ: اًمّمدر(2) 



 

اًمٞم٘ملم  امموهق ان ٟمدرك سمٕم٘مقًمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م قمغم ٟمحق يقصٚمٜم٤م  اإلدراك افُٚمؾ افَىًل: -9      

ًمْمديـ ٓ جيتٛمٕم٤من، وأنَّ واجلزم، واًمذي ٓ حيتٛمؾ اخلٓم٠م وآؿمتب٤مه، وُمث٤مًمف يم٢مدراك اًمٕم٘مؾ أنَّ ا

اًمٙمؾ ايمؼم ُمـ ضمزئف، وأنَّ زواي٤م اعمثٚم٨م شمس٤موى ىم٤مئٛمتلم، وأنَّ آرض يمروي٦م ، وأنَّ اعم٤مء 

 .(1)يٙمتس٥م احلرارة ُمـ اًمٜم٤مر إذا اشمّمؾ هب٤م

: واإلدراك اًمٜم٤مىمص هق ادم٤مه اًمٕم٘مؾ ٟمحق شمرضمٞمح رء اإلدراك ؽر افُٚمؾ أو افيْل -2     

اخلٓم٠م، يم٢مدرايمٜم٤م أنَّ اجلَقاد اًمذي ؾمبؼ ذم ؾمب٤مق ؾم٤مسمؼ ؾمقف يسبؼ ذم دون اجلزم سمف ٓطمتامل 

اعمرة اًم٘م٤مدُم٦م أيْم٤ًم ، وأنَّ اًمدواء اًمذي ٟمجح ذم قمالج أُمراض ُمٕمٞمٜم٦م ؾمقف يٜمجح ذم قمالج 

 . (2)أقمراض ُمروٞم٦م ُمِم٤مهب٦م ، وأنَّ اًمٗمٕمؾ اعمِم٤مسمف ًمٚمحرام ذم أيمثر ظمّم٤مئّمف يِم٤مريمف ذم احلرُم٦م

: إنَّ قمّد اًمٕم٘مؾ دًمٞمال ضمٕمٚمف ُمقوع سمح٨م ُمـ يمؾ فدفٔؾ افًَعادىِٛ افثٚفٞ: مقضقع ا     

اجلقاٟم٥م، وُمـ شمٚمؽ اجلقاٟم٥م ُمقوققمف، إذ إنَّ ًمٙمؾ دًمٞمؾ ُمس٤مطم٦م ُمٕملم يتحرك ومٞمٝم٤م، وهذه 

اعمس٤مطم٦م رسمام شمٙمقن وٞم٘م٦م يمام ذم سمٕمض إدًم٦م ، ورسمام شمٙمقن واؾمٕم٦م يمام ذم اًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م، ومٝمٜم٤م 

هـ( مل يذيمر 413طم٦م دًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ، ومٛمثال اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد)ٟمجد أنَّ يمٚمامت إقمالم اظمتٚمٗم٧م ذم ُمس٤م

ُمٕمروم٦م  امماًمسبٞمؾ  -اًمٕم٘مؾ -ُمقوققمف ، وإٟمَّام ضمٕمؾ ُمٜمف ُمقصال ًمألطمٙم٤مم إذ ي٘مقل: )وهق

هـ( وم٘مد ضمٕمؾ ُمقوققمف 464. اُم٤م اًمِمٞمخ اًمٓمقد) (3)طمجٞم٦م اًم٘مرآن ودٓئؾ إظمب٤مر(

ي سمف يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م اًمسٛمع ظمّمقص اًمرضوري٤مت، وُم٤م شمثب٧م سمف اًمنمائع إذ ي٘مقل: ان اًمٕمٚمؿ اًمذ

هـ( ضمٕمؾ ُمـ ُمقوقع اًمٕم٘مؾ يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ان 726. واًمٕمالُم٦م احلكم )ت (4)ٓ حيّمؾ آ سم٤مًمٕم٘مؾ

                                                           

 .33اعمّمدر ٟمٗمسف :  (1)

 .33اعمّمدر ٟمٗمسف :  (2)

 .28اعمٗمٞمد : حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن : اًمتذيمرة سم٠مصقل اًمٗم٘مف :  (3)

 .759: 2ظ: اًمٓمقد: حمٛمد سمـ احلسـ : اًمٕمدة ذم اصقل اًمٗم٘مف  (4)
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، وضمٕمؾ اًمِمٝمٞمد  (1)يقصؾ ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل ، ُمـ ُمالزُم٤مت وسمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ وإصقل اًمٕمٛمٚمٞم٦م

ُمـ ُمس٠مًم٦م اًمْمد، وُم٘مدُم٦م اًمقاضم٥م، وأصؾ اإلسم٤مطم٦م، وأصؾ احلرُم٦م،  (2)هـ(786إول)ت

وأصؾ اًمؼماءة وآؾمتّمح٤مب ُمقوققم٤م ًمٚمٕم٘مؾ، وادظمؾ اًمسٞمد حمسـ آقمرضمل 

ذم ُمقوقع اًمٕم٘مؾ أصؾ اًمؼماء، وأصؾ اإلسم٤مطم٦م ذم ُمب٤مطمثف وظم٤مص٦م اعمست٘مالت  (3)هـ(1227)ت

وم٘مد ضمٕمؾ ُمـ ُمقاوٞمٕمف  (5)ـ(ه1231، أُم٤م اعمػمزا اسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مٛمل )ت (4)اًمٕم٘مٚمٞم٦م سم٤مًمذات

ُم٤م حيٙمؿ سمف سمقاؾمٓم٦م ظمٓم٤مب اًمنمع  -أي: ُمـ اىمس٤مم اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم -اعمٗم٤مهٞمؿ سم٘مقًمف ) وُمٜمٝم٤م 

                                                           

 .188: 3هن٤مي٦م اًمقصقل احلسـ سمـ يقؾمػ: احلكم:  (1)

هق حمٛمد سمـ ُمٙمك سمـ حمٛمد سمـ طم٤مُمد اًمٕم٤مُمكم اًمٜمبٓمل اجلزيٜمك، ؿمٛمس اًمديـ اعمٚم٘م٥م سم٤مًمِمٝمٞمد إول: وم٘مٞمف،  (2)

أصقزم، جمتٝمد، ُمِم٤مرك ذم اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م. أصٚمف ُمـ اًمٜمبٓمٞم٦م )ذم سمالد قم٤مُمؾ( ؾمٙمـ )ضمزيـ( سمٚمبٜم٤من. 

ئٝم٤م. واهتؿ ذم أي٤مم اًمسٚمٓم٤من )سمرىمقق( ورطمؾ إمم اًمٕمراق واحلج٤مز وُمٍم ودُمِمؼ وومٚمسٓملم، وأظمذ قمـ قمٚمام

هـ، ومٚم٘م٥م سم٤مًمِمٝمٞمد إول. ُمـ يمتبف: 786سم٤مٟمحالل اًمٕم٘مٞمدة، ومسجـ ذم ىمٚمٕم٦م دُمِمؼ ؾمٜم٦م، صمؿ رضسم٧م قمٜم٘مف 

اًمٚمٛمٕم٦م اًمدُمِم٘مٞم٦م، و اًمرؾم٤مًم٦م آًمٗمٞم٦م، واًمرؾم٤مًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م، واًمدروس اًمنمقمٞم٦م، واًمبٞم٤من يمٚمٝم٤م ذم وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م. ظ: 

 .47: 12ح٤مًم٦م: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ، ويم149: 7اًمزريمكم : إقمالم 

هـ(. وم٘مٞمف، اصقزم، ادي٥م 1227-1134هق حمسـ سمـ طمسـ سمـ اعمرشم٣م آقمرضمل، احلسٞمٜمل، اًمٙم٤مفمٛمل) (3)

ؿم٤مقمر. ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: اًمٖمرر واًمدرر ذم اًمٗم٘مف، اعمحّمقل ذم إصقل، اًمٕمدة ذم اًمرضم٤مل، ؾمالًم٦م آضمتٝم٤مد، 

 .182: 8وطمقاش قمغم اعمّمب٤مح اعمٜمػم ذم اًمٚمٖم٦م. ظ: يمح٤مًم٦م 

 .474: 2ظ: آقمرضمل: حمسـ : اعمحّمقل ذم قمٚمؿ إصقل  (4)

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد طمسلم اجلٞمال ي، اًمِمٗمتل، اًم٘مٛمل. وم٘مٞمف، اصقزم، ؿم٤مقمر. وًمد ذم ضم٤مسمالق ُمـ اقمامل هق  (5)

هـ، وه٤مضمر إمم اًمٕمراق ومٛمٙم٨م ذم يمرسمالء ُمدة ـمقيٚم٦م، صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اصٗمٝم٤من، صمؿ إمم ؿمػماز، صمؿ إمم 1151رؿم٧م

هـ، ودومـ ذم ُم٘مؼمهت٤م اًمِمٝمػمة سمِمٞمخقن. ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل، 1231وشمقذم هب٤م ىمؿ، 

 .116: 8اًمٖمٜم٤مئؿ، اعمٜم٤مه٩م ويمالمه٤م ذم اًمٗم٘مف، ديقان ؿمٕمر، وُمٜمٔمقُم٦م ذم اعمٕم٤م ي واًمبٞم٤من. ظ: هداي٦م اًمٕم٤مروملم 



 

هـ( ُمقوققمف 1248، وضمٕمؾ اًمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل إصٗمٝم٤م ي ) (1)يم٤معمٗم٤مهٞمؿ وآؾمتٚمزاُم٤مت(

واًمت٘مبٞمح أصؾ اًمؼماءة وأصؾ اإلسم٤مطم٦م، وضمٕمٚمٝمام ىمسام صم٤مًمث٤م ي٘مقل: )وإول: ُمس٠مًم٦م اًمتحسلم 

اًمٕم٘مٚمٞملم، واعمالزُم٦م سملم طمٙمٛمل اًمٕم٘مؾ واًمنمع. واًمث٤م ي : ُمس٤مئؾ اعمالزُم٤مت يم٤مؾمتٚمزام وضمقب 

وُمـ اًمث٤مًم٨م أص٤مًم٦م ، وضمقب ُم٘مدُمتف ،واؾمتٚمزام وضمقب اًمٌمء طمرُم٦م أوداده ...  ءاًمٌم

. أُم٤م اًمِمٞمخ اعمٔمٗمر وم٘مد ضمٕمؾ  (2)اًمؼماءة واإلسم٤مطم٦م قمٜمد قمدم ىمٞم٤مم دًمٞمؾ قمغم اًمقضمقب واحلرُم٦م(

ُمقوققمف ظمّمقص اعمالزُم٦م إذ ي٘مقل: )إنَّ طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ اعم٘مّمقد اًمذي يٜمبٖمل أن جيٕمؾ دًمٞمال 

 . (3)هق ظمّمقص اًمتالزم سملم احلٙمٛملم وطمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ذم احلسـ واًم٘مبح(

 افرأي ادختٚر:       

ُمـ ظمالل قمرض أراء، واخلالف ذم حتديد ُمقوقع دًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ، يرى اًمبح٨م أنَّ ُم٤م      

ػ اعمخت٤مر هق أنَّ ُمقوقع دًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ هق ظمّمقص اًمتالزم، اًمذي يتؿ قمـ يست٘مٞمؿ ُمع اًمتٕمري

ـمريؼ ُم٤م يست٘مؾ اًمٕم٘مؾ سم٢مدرايمف قمغم ٟمحق اًمٕمٚمؿ واًم٘مٓمع ، واًمذي ُمٜمف يٕمٚمؿ احلٙمؿ اًمنمقمل. 

وقمٚمٞمف وم٤من قمّد )إصقل اًمٕمٛمٚمٞم٦م( ُمـ ُمقوققم٤مشمف، واوح اًمبٓمالن، ٕهن٤م ٓ شمٗمٞمد أيمثر ُمـ 

يمذًمؽ إدظم٤مل ُمقوقع )اعمٗم٤مهٞمؿ( ومٞمف ٓ وضمف ًمف اًمبت٦م، اًمٔمـ سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ذم طم٤مل اًمِمؽ. 

٤م ُمـ اًمدًمٞمؾ اًمٚمٗمٔمل، إذ إنَّ اعمٗمٝمقم  ًمٞمس إّٓ ُمدًمقل ًمٚمٗمظ يم٤معمٜمٓمقق . ٕهنَّ

                                                           

هـ، ـمبع وٟمنم وشمقزيع : دار 1431 -1ظ: اًم٘مٛمل : اسمق اًم٘م٤مؾمؿ : اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إصقل اعمت٘مٜم٦م ، ط (1)

 .7: 3ًمبٜم٤من  -اعمحج٦م اًمبٞمْم٤مء، سمػموت

هـ، ـمبع وٟمنم 1424 -1اًمرازي: حمٛمد شم٘مل: هداي٦م اعمسؽمؿمديـ  ذم ذح ُمٕم٤ممل اصقل اًمديـ ، ط (2)

 .497: 3.ايران –امقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ وحت٘مٞمؼ: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جل

 .132: 3اعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م: أصقل اًمٗم٘مف  (3)
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 اممسمٕمد أْن شمبلم ُم٤م اعمراد ُمـ اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم شمّمؾ اًمٜمقسم٦م  ادىِٛ افرابع : أؿسٚم احلُؿ افًَع:  

 اىمس٤مم سم٢مقمتب٤مرات ُمٜمٝم٤م: قمغمْم٤ًم يٜم٘مسؿ سمٞم٤من اىمس٤مم احلٙمؿ اًمٕم٘مكم، وم٤محلٙمؿ اًمٕم٘مكم أي

 : اػاوٓ: يَْسؿ ب٘ظتبٚر اشتَالفف بٚحلُؿ أو بًدم اشتَالفف 

واعم٘مّمقد سمف ) ُم٤م شمٗمرد اًمٕم٘مؾ سم٢مدرايمف دون شمقؾمط سمٞم٤من ذقمل، ـ ادستَالت افًَِٜٔ: 9     

 . (1)وُمثٚمقا ًمف سم٢مدراك اًمٕم٘مؾ احلسـ واًم٘مبح اعمستٚمزم إلدراك طمٙمؿ اًمِم٤مرع هبام(

اًم٘مٞم٤مس اعمٜمٓم٘مل، إذ يت٠مًمػ اًم٘مٞم٤مس اعمٜمٓم٘مل ُمـ  امموأنَّ ُمرضمٕمٞم٦م اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم شمرضمع        

ُم٘مدُمتلم ـ صٖمرى ويمؼمى ـ وم٢من يم٤مٟم٧م اعم٘مدُمت٤من ذقمٞمتلم ومٛمحؾ سمحثٝم٤م إدًم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م وإن 

يم٤مٟم٧م اعم٘مدُمت٤من قم٘مٚمٞمتلم ومٝمق ُم٤م يست٘مؾ سمف اًمٕم٘مؾ ُمثؾ طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمحسـ اًمٌمء وىمبحف صمؿ 

يمؾ ُم٤م طمٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ اًمنمع قمغم ـمب٘مف وُمث٤مًمف: اًمٕمدل حيسـ ومٕمٚمف قم٘ماًل، طمٙمٛمف سم٠منَّ 

وهل ُم٘مدُم٦م قم٘مٚمٞم٦م ـ صٖمرى اًم٘مٞم٤مس، ويمؾ ُم٤م حيسـ ومٕمٚمف قم٘ماًل حيسـ ومٕمٚمف ذقم٤ًم وهذه أيْم٤ًم 

ُم٘مدُم٦م قم٘مٚمٞم٦م ـ يمؼمى اًم٘مٞم٤مس ـ وهذه اعمالزُم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ ُم٘مدُمتلم قم٘مٚمٞمتلم ومٝمل ُمالزُم٦م 

 . (2)قم٘مٚمٞم٦م

ويٜمحٍم ظمالف إصقًمٞملم ومٞمٝم٤م، وذم إيْم٤مطمف ي٘مقل اًمسٞمد احلٙمٞمؿ: )واخلالف سمٕمد ذًمؽ       

إٟمام هق ذم ظمّمقص اعمست٘مالت اًمٕم٘مٚمٞم٦م، أو ىمؾ ذم ظمّمقص ُمس٠مًم٦م اًمتحسلم واًمت٘مبٞمح 

٤م هل اعمّمدر اًمقطمٞمد جلؾ اعمدريم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمستتبٕم٦م إلدراك إطمٙم٤مم  اًمٕم٘مٚمٞملم، واًمٔم٤مهر أهنَّ

 . (3)اًمنمقمٞم٦م(

                                                           

 .281احلٙمٞمؿ: حمٛمد شم٘مل: إصقل اًمٕم٤مُم٦م: .44ظ: اًمّمدر: حمٛمد سم٤مىمر: اعمٕم٤ممل اجلديدة ًمألصقل:  (1)

 .248ظ:اعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م: اصقل اًمٗم٘مف:  (2)

 . 282احلٙمٞمؿ :حمٛمد شم٘مل: إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن : (3) 



 

وهل اًمتل يٕمتٛمد اإلدراك ومٞمٝم٤م قمغم سمٞم٤من ُمـ اًمِم٤مرع يم٢مدرايمف ـ ؽر ادستَالت افًَِٜٔ: 2       

وضمقب اعم٘مدُم٦م قمٜمد اًمِم٤مرع سمٕمد إـمالقمف قمغم وضمقب ذي اعم٘مدُم٦م، أو إدرايمف هنل اًمِم٤مرع قمـ 

، وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕنَّ )اًمٕم٘مؾ مل يست٘مؾ وطمده ذم  (1)وده سمٕمد إـمالقمف قمغم إجي٤مب وده

 .  (2)تٞمج٦م سمؾ اؾمتٕم٤من سمحٙمؿ اًمنمع ذم اطمدى ُم٘مدُمتل اًم٘مٞم٤مس(اًمٜم امماًمقصقل 

: شمٙمٚمٞمٗمل ، و ووٕمل ، ثالثٜ اؿسٚم هل ظذثٕٚٔٚ: يَسؿ مـ حٔٞ آفزام وتًَِف بٚدُِػ     

 وختٞمػمي.

أىمس٤مم مخس٦م ٕنَّ اًمٕم٘مؾ إذا  قمغموهق ُم٤م ضم٤مء قمغم ٟمحق آىمتْم٤مء ، ويٜم٘مسؿ  اوٓ: افتٍُِٔل:       

أدرك اجلٝم٤مت وم٢مُم٤م أن حيٙمؿ سم٤محلسـ أو سمٕمدُمف و هق اإلسم٤مطم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ، وقمغم إول إُم٤م أن يٙمقن 

طمٙمٛمف ًمٚمٗمٕمؾ أو اًمؽمك و قمغم اًمت٘مديريـ إُم٤م أن يٙمقن ُمع شم٘مبٞمح اًمٜم٘مٞمض أو سمدوٟمف وهذه أطمٙم٤مم 

 وسمٞم٤من إىمس٤مم يم٤مٔيت: .  (3)أرسمٕم٦م قم٘مٚمٞم٦م أقمٜمل اًمقضمقب اًمٕم٘مكم وطمرُمتف وٟمدسمف ويمراهتف

 اًمقاضم٥م اًمٕم٘مكم: ُم٤م طمسـ ومٕمٚمف قمٜمد اًمٕم٘مؾ وىمبح شمريمف. - 1

 احلرام اًمٕم٘مكم: ُم٤م طمسـ شمريمف قمٜمد اًمٕم٘مؾ وىمبح ومٕمٚمف. -2

 اعمٜمدوب اًمٕم٘مكم: ُم٤م طمسـ ومٕمٚمف قمٜمد اًمٕم٘مؾ ومل ي٘مبح شمريمف. -3

 اعمٙمروه اًمٕم٘مكم: ُم٤م طمسـ شمريمف قمٜمد اًمٕم٘مؾ ومل ي٘مبح ومٕمٚمف. -4

 اعم٘مدور اًمذي ٓ طمسـ ذم ومٕمٚمف وشمريمف .اعمب٤مح اًمٕم٘مكم:  -5

                                                           

 .281اعمّمدر ٟمٗمسف: (1) 

 .248اعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م: أصقل اًمٗم٘مف: (2) 

 . 337ظ: احل٤مئري: حمٛمد طمسلم: اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م: (3) 
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وهق طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمٙمقن رء ؾمبب٤م ًمٌمء أو ذـم٤م أو ُم٤مٟمٕم٤م ،  ثٕٚٔٚ: احلُؿ افقضًل :       

يمنمـمٞم٦م اًمٗمٝمؿ واًم٘مدرة ًمٚمتٙمٚمٞمػ و سمسببٞم٦م قمدُمٝمام ًمس٘مقـمف وسمّمح٦م اًمٕمٛمؾ اعمقىمع قمغم اًمقضمف 

 .  (1)اًمذي أُمر سمف سمٙمال ُمٕمٜمٞمٞمٝم٤م

ُم٤م ٓ يدرك اًمٕم٘مؾ ضمٝم٦م طمسٜمف أو ىمبحف مم٤م يٜمتٗمع سمف ، وٓ ُمرضة ومٞمف : وهق ثٚفثٚ: افتخٔري      

قمغم أطمد ُمـ إومٕم٤مل آظمتٞم٤مري٦م يم٤معمٌم ذم اًمّمحراء ، واجلٚمقس حت٧م فمالل آؿمج٤مر وأيمؾ 

 . (2)اًمٗم٤ميمٝم٦م

هٜم٤م ؾم١مال جي٥م اًمقىمقف قمٚمٞمف ذم هذا اعمٓمٚم٥م، ادىِٛ اخلٚمس: أحُٚم افًَؾ تٖشٔسٜٔ:     

٤من اًمِم٤مرع ُمـ إطمٙم٤مم ذم اعمقارد اًمتل اؾمت٘مؾ اًمٕم٘مؾ هب٤م هؾ هل حمٛمقًم٦م وهق أنَّ ُم٤م ضم٤مء ذم ًمس

٤م قمغم اًمت٠مؾمٞمس واًمتجديد؟  قمغم اإلرؿم٤مد واًمت٠ميمٞمد حلٙمؿ اًمٕم٘مؾ، أو أهنَّ

،  (3)ان اًمذي قمٚمٞمف ضُمؾ قمٚمامء إصقل أنَّ إطمٙم٤مم اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمغم ٟمحق اًمت٠مؾمٞمس واعمقًمقي٦م        

ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد طمسلم يم٤مؿمػ   ٕنَّ ىمٓمع اًمٕم٘مؾ ٓ يتقىمػ قمغم اًمنمع.

                                                           

 .337ظ: اعمّمدر ٟمٗمسف :(1) 

قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م  . وقمٚمٞم٤من: رؿمدي: اًمٕم٘مؾ337ظ: احل٤مئري: حمٛمد طمسلم: اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م: (2) 

171- 172. 

، واًمِمػمازي: 318: 2ظ: اًمبٝمسقدي: حمٛمد هور اًمقاقمظ: ُمّمب٤مح إصقل: شم٘مرير سمح٨م اًمسٞمد اخلقئل (3)

. 449م، ـمبع وٟمنم وشمقزيع: دار اًمٕمٚمقم، ًمبٜم٤من. 2414-1ُمرشم٣م: إوأُمر اعمقًمقي٦م وإوأُمر اإلرؿم٤مدي٦م: ط

هـ، اعمٓمبٕم٦م: ُمٝمر، اًمٜم٤مذ: ُمريمز اًمرؾم٤مًم٦م، ىمؿ 1419-1ًمرؾم٤مًم٦م، طواًمت٘مٞم٦م ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، اقمداد: ُمريمز ا

 .94. ايران –



 

هـ(: )إن احل٤ميمؿ ذم شمٚمؽ اًمٜمٔمري٤مت هق اًمٕم٘مؾ ُمست٘مال، وٓ ؾمبٞمؾ حلٙمؿ 1373اًمٖمٓم٤مء)ت

 . (1)اًمنمع ومٞمٝم٤م إّٓ شم٠ميمٞمدا وإرؿم٤مدا(

ًمإلرؿم٤مد  -احلٙمؿ اًمنمقمل -هـ(: )واحلؼ أٟمَّف 1383وذم إُمر ذاشمف ي٘مقل اًمِمٞمخ اعمٔمٗمر)ت      

اًمٗمٕمؾ احلسـ واٟم٘مداح إرادشمف ًمٚم٘مٞم٤مم  اممف ًمدقمقة اعمٙمٚمػ طمٞم٨م يٗمرض أنَّ طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ هذا يم٤م

ضمٕمؾ اًمداقمل ُمـ ىمبؾ اعمقمم صم٤مٟمٞم٤م ، سمؾ يٙمقن قمبث٤م وًمٖمقا ، سمؾ هق ُمستحٞمؾ  اممسمف ، ومال طم٤مضم٦م 

،ٓ أٟمَّف يٙمقن ُمـ سم٤مب حتّمٞمؾ احل٤مصؾ. وقمٚمٞمف، ومٙمؾ ُم٤م يرد ذم ًمس٤من اًمنمع ُمـ إوأُمر ذم 

 .(2)ُمقارد اعمست٘مالت اًمٕم٘مٚمٞم٦م ٓسمد أن يٙمقن شم٠ميمٞمدا حلٙمؿ اًمٕم٘مؾ ، ٓ شم٠مؾمٞمس٤م(

وم٘م٤مل: )إن طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمحسـ اًمٗمٕمؾ  (3)ـ(ه1319)توظم٤مًمػ ذم ذًمؽ اعمػمزا آؿمتٞم٤م ي     

وىمبحف وـمٚمبف اعمتٕمٚمَّؼ سمف وإْن يم٤من إرؿم٤مدّي٤م دائام ًمٕمدم شمّمّقر ُمقًمقّي٦م ًمٚمٕم٘مؾ إّٓ أٟمَّف سمٕمد صمبقت 

يمقٟمف دًمٞمال ويم٤مؿمٗم٤م قمٜمف يٙمقن احلٙمؿ  امماعمالزُم٦م سملم طمٙمٛمف واحلٙمؿ اًمنمقمل، اًمذي يرضمع 

 . (4)اًمنمقمل اعمستٙمِمػ قمٜمف ذقمٞم٤ّم ُمقًمقّي٤م(

                                                           

 .229يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: حمٛمد طمسلم: أصؾ اًمِمٞمٕم٦م واصقهل٤م : (1)

 .247: 2ظ: اعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م : اصقل اًمٗم٘مف  (2)

ىمؿ  حمٛمد طمسـ سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد آؿمتٞم٤م ي اًمٓمٝمرا ي. وم٘مٞمف، اصقزم. وًمد ذم اؿمتٞم٤من ىمّمب٦م سملمهق (3) 

هـ، وٟمِم٠م هب٤م، صمؿ ه٤مضمر إمم سمروضمرد وم٠مشم٘مـ هب٤م قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م، صمؿ ه٤مضمر إمم 1248وؾمٚمٓم٤من آسم٤مد ذم طمدود ؾمٜم٦م 

هـ، ومحؾ إمم اًمٜمجػ ومدومـ ذم ُم٘مؼمة ضمٕمٗمر اًمتسؽمي ُمـ آصم٤مره:  1319اًمٜمجػ، وقم٤مد إمم ـمٝمران، وشمقذم هب٤م 

ٕصقل، اخلٚمؾ ذم اًمٗم٘مف، اًمقىمػ واطمٞم٤مء طم٤مؿمٞم٦م يمبػمة قمغم اًمرؾم٤مئؾ ؾمامه٤م سمحر اًمٗمقائد، ُمب٤مطم٨م آًمٗم٤مظ ذم ا

 .186: 9اعمقات وآضم٤مرة، وازاًم٦م اًمِمٙمقك قمـ طمٙمؿ اًمٚمب٤مس اعمِمٙمقك. ظ: يمح٤مًم٦م: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 

 .54: 2آؿمتٞم٤م ي: حمٛمد طمسـ: سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد  (4)



 | 113 

ومٕمغم هذا اًمرأي أنَّ ُم٤م ورد ُمـ أوأُمر وٟمقاهل ذم ُمقارد اعمست٘مالت اًمٕم٘مٚمٞم٦م هق ًمٚمت٠مؾمٞمس        

 واإلٟمِم٤مء ، وأنَّ دًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ هق يم٤مؿمػ وُمرؿمد وُم١ميمد.

واًمثٛمرة ُمـ هذا اًمت٘مسٞمؿ شمٙمٛمـ ذم اًمتخٚمص ُمـ اًمدور واًمتسٚمسؾ، اًمذي ي٘مع ذم شمبٚمٞمغ       

قمغم اًمنمع، سمٕمب٤مرة أظمرى أّٟمف يمٞمػ ي٠مُمرهؿ ُمـ ًمٞمس  اًمدقمقة، إذ ٓ يٛمٙمـ أْن يتقىمػ اًمنمع

ىمقًمف طمج٦م ذم طم٘مٝمؿ، وم٢منَّ أوَل اًمنمع يتؿ قمغم هذا اًمرأي سمام ًمدى اًمٕم٘مؾ ُمـ ىمدرات، وم٢منَّ 

ي٘مدُم ُم٤م ًمديف ُمـ سمراهلم قمغم ٟمبقشمف صمؿ شمذقمـ اًمٕم٘مقل سمّمدق اًمدقمقة أو قمدُمف.   اًمرؾمقَل 

َٓ ومالسمد أْن يٙمقن هٜم٤مك دًمٞمؾ ظم٤مرج قمـ دائرة اًمنمع ه ق اًمذي حيٙمؿ سمّمدق ُمدقمل اًمرؾم٤مًم٦م أ

 وهق اًمٕم٘مؾ.

 مْٚؿنٜ وترجٔح:      

قمغم ؾمبٞمؾ اًمتسٚمٞمؿ سمام ذهبقا إًمٞمف ُمـ اًمتخٚمص ُمـ اًمدور، وم٢منَّ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ خيتٚمػ قمـ      

سم٤مىمل اعمٕمجزات إذ إٟمَّف يٛمثؾ اعمٕمجزة واًمرؾم٤مًم٦م ذم اًمقىم٧م ذاشمف ، وهذا ُم٤م مل يت٠مَت ٕي ُمٕمجزة، 

٤م شمٙمقن دؾمتقرا هلؿ، ومٗمٞمٝم٤م ُم٤م يٛمٙمـ أْن يٙمقن دًمٞمال قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمبل  ضمٝم٦م  وُمـ . وأهنَّ

أظمرى أنَّ وم٘مف اعمٕمروم٦م ٓ يتٜم٤مول سمدء اًمدقمقة وإٟمَّام يتٙمٚمؿ سمٕمد صمبقهت٤م وىمراره٤م ، وم٤من وم٘مف اعمٕمروم٦م 

يٕمٛمؾ داظمؾ اعمٜمٔمقُم٦م آؾمالُمٞم٦م ًمبٞم٤من ُم٤م قمغم اعمٙمٚمػ ُمـ واضمب٤مت قم٘مدي٦م . ومٕمٚمٞمف انَّ 

 اعمست٘مالت اًمٕم٘مٚمٞم٦م هل٤م ُمس٤مران:

٤م شم٠مؾمٞمسٞم٦م ُمقًمقي٦م ذم سمدء اًمدقمقة أحدُهٚ      ٤م حمقر ىمبقل اخلٓم٤مب ورومْمف. وأنَّ : إهنَّ ٕهنَّ

اًمت٠مؾمٞمس ًمٞمس ظمالوم٤م ًمٚمٗمٓمرة، وإٟمَّام هل وومؼ ُم٤م أودقمف اهلل قمز وضمؾ  ذم اإلٟمس٤من ُمـ ىمدرات 

٤م ًمق مل شمٙمـ ُمقًمقّي٦م ٓ ُمٕمٜمك خلٓم٤مب  شمٕمّبده هب٤م ، وضمٕمٚمتف أهال ًمٚمخٓم٤مب ، ومٝمل ُمقًمقّي٦م، ٕهنَّ

 اًمٕم٘مقل.



 

٦م ذم ىمب٤مل اًمٜمص اعمقضمقد، ٕنَّ اًمٜمص هق احل٤ميمؿ، ومال إنَّ إطمٙم٤مم اًمٕم٘مٚمٞم٦م إرؿم٤مدي أخر:      

قمؼمة هل٤م إّٓ إذا شمٕمذر اًمٜمص، وهذا اعمس٤مر هق ُم٤م ٟمسٛمٞمف سمٗم٘مف اعمٕمروم٦م ، وهق ُمرطمٚم٦م سمٞم٤من 

هـ( سم٘مقًمف: 1312هذا اعمػمزا اًمرؿمتل)ت امماًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م ٓ اًمت٠مؾمٞمس هل٤م ، وممـ ذه٥م 

ٙمؿ اًمٕم٘مؾ يمقضمقب رّد اًمقديٕم٦م وأُمث٤مهل٤م أو أىمؾ )إنَّ صػمورشمف اًمقاضمب٤مت اًمنمقمٞم٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م حل

إرؿم٤مدي٦م واصٓمالطمٝمؿ ٓ يس٤مقمده قمٚمٞمف أيْم٤م، وإن يم٤من ىمد يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ذم ًمس٤من ُمـ ٓ ُمٝم٤مرة ًمف 

ت اًمٕم٘مٚمٞم٦م  ـّ سمؾ قمـ سمٕمض شمٗمسػم إُمر اإلرؿم٤مدي سمخّمقص إوأُمر اًمقاردة ذم اعمست٘مالَّ ذم اًمٗم

 . (1)ي ومٝمق يمالم ظم٤مل قمـ اًمتحّمٞمؾ(وأنَّ ُم٤م قمداه٤م ُمـ إوأُمر يمٚمَّٝم٤م همػم اإلرؿم٤مد

ومٜمخٚمص إمم أنَّ ُمدار اًمت٠مؾمٞمس ذم إطمٙم٤مم اًمٕم٘مدي٦م إٟمَّام يٙمقن ذم أول اًمدقمقة وومٞمام ٓ ٟمص     

٤م ومٞمام قمدا ذًمؽ ومٝمق شمنميع وسمٞم٤من ًمٚمٛمقىمػ اًمٗم٘مٝمل ًمٚمٛمٙمٚمػ.   ومٞمف ، وأُمَّ

شم٘مدم أنَّ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمستٜمبٓم٦م  ادىِٛ افسٚدس: ضقابط اإلشتْبٚط مـ دفٔؾ افًَؾ:      

ُمـ إطمٙم٤مم اًمٕم٘مٚمٞم٦م ىمسامن : ىمسؿ يستٜمبط ُمـ ُم٘مدُمتلم قم٘مٚمٞمتلم ، وهذا ُم٤م يسٛمك سم٤معمست٘مالت 

اًمٕم٘مٚمٞم٦م ، وىمسؿ شمٙمقن ومٞمف أطمدى اعم٘مدُمتلم قم٘مٚمٞم٦م وآظمرى ذقمٞم٦م ، يمام ذم سم٤مب اعمالزُم٤مت 

 يتؿ سمٞم٤من اًم٘مسٛملم سمام ي٠ميت:اًمٕم٘مٚمٞم٦م يمقضمقب اعم٘مدُم٦م ، واًمْمد ، واإلضمزاء وهمػمه٤م. وهٜم٤م 

وهذا اإلؾمتٜمب٤مط  افَسؿ إول: اإلشتْبٚط مـ مَدمتغ ظَِٔتغ )ادستَالت افًَِٜٔ(:       

ي٘مقم قمغم ُم٘مدُمتلم، صٖمرى ويمؼمى، واًمّمٖمرى هل احلسـ واًم٘مبح اًمٕم٘مٚمٞم٤من، واًمٙمؼمى هل 

 واعمراد ُمٜمٝمام، ىم٤مقمدة اعمالزُم٦م سملم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ وطمٙمؿ اًمنمع، وٓسمد ُمـ سمٞم٤من ه٤مشملم اعم٘مدُمتلم

 صمؿ ٟمبلم يمٞمػ يستٜمبط ُمٜمٝمام احلٙمؿ :

 : يٓمٚمؼ ُمٕمٜمك احلسـ واًم٘مبح قمغم ُمٕم٤من صمالصم٦م :مًْك احلسـ وافَبح افًَِٔغ -9     

                                                           

 .226اًمرؿمتل: سمدائع آومٙم٤مر :  (1)
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إنَّ اعمراد ُمـ احلسـ واًم٘مبح ُم٤م يالئؿ اًمٓمبع ويقاومؼ  إول: مالءمٜ افىبع ومقاؾَٜ افٌرض:      

 زيد ُمـ اإليْم٤مح ، ٕنَّ اًمٓمبع يٓمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمٞملم:اعم امماًمٖمرض وقمدُمف. وهذا أُمر ُمبٝمؿ سمح٤مضم٦م 

إنَّ اعمراد ُمٜمف، اًمٓمبع احلٞمقا ي اعمِمؽمك سملم مجٞمع أٟمقاقمف. وًمٙمـ هذا اإلطمتامل وٕمٞمػ ،  -أ      

سمؾ سم٤مـمؾ ، ٕنَّ اًمٓمبع  ًمٚمحٞمقان خمتٚمٗم٦م وومؼ اظمتالف إٟمقاع ، وًمذًمؽ رسمام يٙمقن رء ًمذيذا ذم 

أو رائح٦م ، ـمٞمب٦م ذم ؿم٤مُم٦م طمٞمقان، ورائح٦م ، يمرهي٦م ذم ؿم٤مُم٦م  ذائ٘م٦م وهمػم ًمذيذ ذم ذائ٘م٦م أظمرى،

ذًمؽ أنَّ اًمٖمرض ُمـ ـمرح ُمس٠مًم٦م احلسـ واًم٘مبح هق اًمقىمقف قمغم  اممطمٞمقان آظمر . أوػ 

يمٞمٗمٞم٦م ومٕمؾ اإلٟمس٤من وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٓمبع احلٞمقا ي ُماليم٤م ٓؾمتٙمِم٤مف يمٞمٗمٞم٦م ومٕمؾ اإلٟمس٤من 

 .(1)ُمـ احلسـ واًم٘مبح

هق اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمقي واعمٚمٙمقيت ُمـ اإلٟمس٤من، اًمذي شمتٕمٚمؼ سمف إٟمس٤مٟمٞم٦م  أن يراد ُمـ اًمٓمبع -ب    

أُمقر ويٜمٗمر قمـ  امماإلٟمس٤من. وسمٕمب٤مرة أظمرى : اًمبٕمد اًمروطم٤م ي ُمـ اإلٟمس٤من اًمذي يٛمٞمؾ سمٓمبٕمف 

أُمقر أظمرى ، ومام واومؼ إول ومٝمق احلسـ وُم٤م ظم٤مًمٗمف ومٝمق اًم٘مبٞمح ، وطمٞم٨م إن هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ 

ٞم٦م وواىمٕمٝم٤م ومٞمِمؽمك ومٞمٝم٤م مجٞمع أومراد اإلٟمس٤من، وًمذًمؽ ٟمرى أن اًمبٕمد اًمروطمل هق ُمٜم٤مط اإلٟمس٤مٟم

مجٞمع إومراد يرهمبقن ذم اًمٕمدل وطمٗمظ إُم٤مٟم٦م واًمٕمٛمؾ سم٤معمٞمث٤مق وؿمٙمران اًمٜمٕمٛم٦م ويٗمرون ُمـ 

وده٤م . وهذا اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل إْن أريد ُمـ اًمٓمبع، سمؾ هق اعمتٕملم ذم شمٕمٞملم ُمالك احلسـ واًم٘مبح، 

 .(2)أص٤مب اًمقاىمع هذا اعمٕمٜمك وم٘مد امموُمـ وضمف اًمٓمبع 

                                                           

هـ، اعمٓمبٕم٦م: اقمتامد، ٟمنم: 1424 -1ًمت٘مبٞمح اًمٕم٘مٚمٞملم، طاًمسبح٤م ي: ضمٕمٗمر: رؾم٤مًم٦م ذم اًمتحسلم واظ:  (1)

 .27.ايران –(، ىمؿ ُم١مؾمس٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق)

، واًمسبح٤م ي: ضمٕمٗمر: رؾم٤مًم٦م ذم اًمتحسلم واًمت٘مبٞمح 114ظ: قمٚمٞم٤من: رؿمدي: اًمٕم٘مؾ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م:  (2)

 .27اًمٕم٘مٚمٞملم:



 

يمذًمؽ اًمٖمرض وم٢مٟمف يؽمدد ُمٕمٜم٤مه سملم اًمٖمرض اًمِمخيص واًمٖمرض اًمٜمققمل وم٤مًمٖمرض اًمٜمققمل     

هق إؾمٛمك وهق اعم٘مّمقد ، وهق اًمذي يدور قمٚمٞمف سم٘م٤مء اًمٜمٔم٤مم ، يم٤مًمٕمدل واًمٔمٚمؿ. وهذا اعمٕمٜمك 

 أيْم٤ًم وىمع حمؾ اشمٗم٤مق سملم اًمٕمٚمامء.

ُمـ احلسـ هق اًمٙمامل، واًم٘مبح صٗم٦م ٟم٘مص، إذ ٓ ان اعمراد  مقاؾَٜ افَُمل افٍْز: افثٚين:     

صٗم٤مت يمامل يرهم٥م إًمٞمٝم٤م، وصٗم٤مت ٟم٘مص يٜمٗمر قمٜمٝم٤م.  قمغمؿمؽ أن صٗم٤مت اإلٟمس٤من شمٜم٘مسؿ 

وم٤مًمِمج٤مقم٦م ُمثال يمامل ٟمٗمس٤م ي ُمٓمٚمقب ًمإلٟمس٤من يمام أن اجلبـ هق  ٟم٘مص ٟمٗمس٤م ي ُمبٖمقض ًمف ، 

واإلٟمس٤من سمٓمبٕمف ُمٞم٤مل ًمٚمٙمامل وم٤مر قمـ اًمٜم٘مص ، هذا طم٤مل اًمقصػ ، وأُم٤م اًمٗمٕمؾ ومٚمق يم٤من 

 .ًمسبٞمؾ ومٝمق ُمقصقف سم٤مًم٘مبحهمػم هذا احمّمال ًمٚمٙمامل ومٝمق ُمقصقف سم٤محلسـ، وأُم٤م ُم٤م يم٤من قمغم 

وٓ ٟمزاع ذم احلسـ واًم٘مبح هبذا اعمٕمٜمك، سمؾ اجلٛمٞمع ي٘مقًمقن: إنَّ اًمٕم٘مؾ طم٤ميمؿ سمذًمؽ وي٘مٓمع       

اًمٙمامل واهلرب ُمـ اًمٜم٘مص أُمر  امميؾ 4سم٠من هذا اًمٌمء يمامل ، وذًمؽ اًمٌمء ٟم٘مص، ٕن امل

قي ًمإلٟمس٤من وإٓ ومٓمري وـمبٞمٕمل، ومٚمق يم٤من اًمٗمٕمؾ حمّمال ًمٚمٙمامل ومٝمق أُمر يقاومؼ اًمٓمبع اًمٕمٚم

 .(1)ومال

وم٤مًمٕمدل ُمثال افثٚفٞ: ـقن افًٍؾ احلسـ يستحؼ ؾٚظِف افثقاب واددح، وافَبٔح خالؾف:       

طمسـ ومٗم٤مقمٚمف يستحؼ اعمدح قمٜمد اًمٕم٘مالء، وسمخالومف اًمٔمٚمؿ وم٤من ص٤مطمبف يستحؼ اًمذم ًمدى 

ق واًمٓم٤مقم٦م، . وسمٕمب٤مرة أظمرى أنَّ احلسـ ُم٤م يدرك اًمٕم٘مؾ أٟمَّف يٜمبٖمل ومٕمٚمف يم٤مًمّمد (2)اًمٕم٘مالء

                                                           

، واًمسبح٤م ي: رؾم٤مًم٦م ذم اًمتحسلم واًمت٘مبٞمح 113ظ: قمٚمٞم٤من: رؿمدي: اًمٕم٘مؾ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م:  (1)

 .29اًمٕم٘مٚمٞملم:

. واعمح٘مؼ احلكم: ضمٕمٗمر سمـ احلسـ سمـ ؾمٕمٞمد : اعمسٚمؽ ذم 97ظ: احلٚمبل: اسمق اًمّمالح: شم٘مري٥م اعمٕم٤مرف  (2)

ايران: -قي٦م اعم٘مدؾم٦م ، ُمِمٝمدهـ، شمح: رو٤م آؾمت٤مدي، ـمبع وٟمنم: آؾمت٤مٟم٦م اًمرو1421-2اصقل اًمديـ ط
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واًم٘مبٞمح: ُم٤م يدرك اًمٕم٘مؾ أٟمَّف يٜمبٖمل شمريمف أوٓ يٜمبٖمل ومٕمٚمف يم٤مًمٙمذب واعمٕمّمٞم٦م. وهذا اعمٕمٜمك هق 

اعمراد ُمـ احلسـ واًم٘مبح اًمٕم٘مٚمٞم٤من، اًمٚمذان حيٙمؿ هبام اًمٕم٘مؾ، وهق حمؾ اًمٜمزاع سملم قمٚمامء 

 اعمسٚمٛملم، ويٛمٙمـ شمّمقير هذا اخلالف سم٠مسمرز ىمقًملم مه٤م :

ٕؿم٤مقمرة(: إنَّ احلسـ واًم٘مبح ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف ذاشمٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم وم٤مًمٕم٘مؾ ٓ )وهق ىمقل ا إول:       

يدرك ُم٤م هق همػم واىمع، وإٟمَّام احلسـ ُم٤م شمٕمٚمؼ سمف ُمدطمف شمٕم٤ممم وصمقاسمف ، واًم٘مبٞمح ُم٤م شمٕمٚمؼ سمف ذُمف 

وقم٘م٤مسمف ، ومام شمٕمٚمؼ سمف ُمدطمف شمٕم٤ممم ذم اًمٕم٤مضمؾ وصمقاسمف ذم أضمؾ يسٛمك طمسٜم٤م ، وُم٤م شمٕمٚمؼ سمف ذُمف 

وقم٘م٤مسمف ذم أضمؾ يسٛمك ىمبٞمح٤م، وذًمؽ ٕن إومٕم٤مل يمٚمٝم٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م رء ذم شمٕم٤ممم ذم اًمٕم٤مضمؾ 

ٟمٗمسف سمحٞم٨م ي٘متيض ُمدح وم٤مقمٚمف وصمقاسمف ، وٓ ذم وم٤مقمٚمف وقم٘م٤مسمف ، وإٟمَّام ص٤مرت يمذًمؽ سمسب٥م أُمر 

 .(1)اًمِم٤مرع هب٤م وهنٞمف قمٜمٝم٤م

ذاشمٞم٦م احلسـ  امم. إذ ذهبقا  (1)، واعم٤مشمريدي٦م (3)، وأصقًمٞمق اإلُم٤مُمٞم٦م(2)وهق ىمقل اعمٕمتزًم٦م افثٚين:

واًم٘مبح ، وان اًمٕم٘مؾ ىم٤مدر قمغم إدراك ُم٤م يٜمبٖمل ومٕمٚمف أو شمريمف ، قمٚمام أنَّ ُم٘مقًمتٝمؿ هذه ٟمسبٞم٦م إذ 

 سمٕمض اعمقارد ىمد يست٘مؾ اًمٕم٘مؾ سمذًمؽ اإلدراك، وىمد ٓ يست٘مؾ.

                                                                                                                                                    

هـ، شمح: قمبد احلسلم حمٛمد قمكم سم٘م٤مل، اعمٓمبٕم٦م: 1414-1،واحلكم: يقؾمػ سمـ احلسـ: اًمرؾم٤مًم٦م اًمسٕمدي٦م، ط85

 .53ايران. -هبٛمـ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٥م آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم ٟمجٗمل، ىمؿ

ريد آقمت٘م٤مد ًمٜمّمػم ، واًم٘مقؿمجل: قمكم سمـ حمٛمد: شمقوٞمح اعمراد ذم ذح دم374: 3ظ: آجيل: اعمقاىمػ (1)

 . 441اًمديـ اًمٓمقد ، ـمبٕم٦م: طمجر: ايران :

 .31: 6ظ: قمبد اجلب٤مر: اعمٖمٜمل  (2)

ظ: اًمّم٤مذم: طمسـ: اهلداي٦م ذم إصقل، شم٘مرير سمح٨م اًمسٞمد اخلقئل ًمٚمِمٞمخ طمسـ اًمّم٤مذم إصٗمٝم٤م ي،  (3)

: واعمٔمٗمر،  23 :3ايران –هـ، اعمٓمبٕم٦م: ؾمت٤مره، حت٘مٞمؼ وٟمنم: ُم١مؾمس٦م ص٤مطم٥م إُمر )قم٩م( ىمؿ 1418 -1ط

 .191: 2 حمٛمد



 

سمٕمد قمرض ُمٕم٤م ي احلسـ واًم٘مبح اًمٕم٘مٚمٞملم، واشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم اعمٕمٜمك إول واًمث٤م ي، واظمتالومٝمؿ     

٤مًم٨م اًمذي سمٛمٕمٜمك اعمدح واًمذم . ومٕمٚمٞمف يٙمقن احلسـ واًم٘مبح وصٗم٤م ًمألومٕم٤مل ذم اعمٕمٜمك اًمث

اإلظمتٞم٤مري٦م وم٘مط ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمٗم٤مقمؾ ، ومٚمٞمس هلام واىمع إّٓ شمٓم٤مسمؼ آراء اًمٕم٘مالء سمام هؿ 

وهق  -قم٘مالء : ىم٤مل اعمٔمٗمر: )إٟمَّف ٓ واىمٕمٞم٦م ًمٚمحسـ واًم٘مبح سم٤معمٕمٜمك اعمتٜم٤مزع ومٞمف ُمع إؿم٤مقمرة 

إٓ إدراك اًمٕم٘مالء ًمذًمؽ وشمٓم٤مسمؼ آرائٝمؿ قمغم ُمدح وم٤مقمؾ احلسـ وذم وم٤مقمؾ  -اعمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م 

. وًمٙمـ هٜم٤م وىمع اؿمٙم٤مل وهق أٟمَّف هؾ شمقضمد قمالىم٦م سملم اعمدح واًمثقاب وسملم اًم٘مبح  (2)اًم٘مبٞمح(

 واًمٕم٘م٤مب ؟  ًم٘مد سمرز ازاء هذه اعمس٠مًم٦م ىمقٓن :

إنَّ اًمٗمٕمؾ احلسـ هق اًمٗمٕمؾ اًمذي يستحؼ وم٤مقمٚمف )اعمدح( وٓ ؿمؽ أن ُمدح اهلل أحدُهٚ:     

شمٕم٤ممم يتبٕمف ذم أظمرة اًمثقاب ًمٗم٤مقمٚمف. وّأنَّ اًمٗمٕمؾ اًم٘مبٞمح هق اًمٗمٕمؾ اًمذي يستتبع ذُم٤م ُمـ اهلل ذم 

هـ( إذ ي٘مقل: )إن ُمدح 1383هذا اًمِمٞمخ اعمٔمٗمر )ت امماًمدٟمٞم٤م، وقمذاسم٤م ذم أظمرة. وممـ ذه٥م 

 . (3)سمف وذُمف قم٘م٤مسمف(اًمِم٤مرع صمقا

هذا اًمِمٞمخ  اممإنَّ اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب همػم ُمالزم ًمٚمحسـ واًم٘مبح ، وممـ ذه٥م  أخر:     

هـ( سم٘مقًمف : )إومم حترير اًمٜمزاع ذم يمقن اًمٗمٕمؾ سمحٞم٨م يستحؼ 1254ص٤مطم٥م اًمٗمّمقل)ت

                                                                                                                                                    

ظ: اًمّم٤مذم: طمسـ: اهلداي٦م ذم إصقل، شم٘مرير سمح٨م اًمسٞمد اخلقئل ًمٚمِمٞمخ طمسـ اًمّم٤مذم إصٗمٝم٤م ي،  (3)

: واعمٔمٗمر،  23: 3ايران –هـ، اعمٓمبٕم٦م: ؾمت٤مره، حت٘مٞمؼ وٟمنم: ُم١مؾمس٦م ص٤مطم٥م إُمر )قم٩م( ىمؿ 1418 -1ط

 . 191: 2 حمٛمد

م ـمبٕم٦م: دار اًمؽميمل 1989-1ظ: اًمٖم٤مزم: سمٚم٘م٤مؾمؿ : اسمق ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي طمٞم٤مشمف وآراؤه اًمٕم٘مدي٦م، ط (1)

 .73ًمٚمٜمنم، شمقٟمس ، 

 .245: 2ظ: اعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م : اصقل اًمٗم٘مف (2) 

 .141: 3اعمّمدر ٟمٗمسف (3) 
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ف ٕٟم٤م ٟمّمػ اًمٗمٕمؾ سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞم وم٤مقمٚمف اعمدح أو اًمذم قم٘مال وشمرك ىمٞمد اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ،.....

 . (1)شمٕم٤ممم سم٤محلسـ واًم٘مبح سم٤معمٕمٜمك اعمتٜم٤مزع ومٞمف وهق ٓ يّمدق ُمع اًم٘مٞمد اعمذيمقر(

هـ( سم٘مقًمف: )وم٢مدظم٤مل يمٚمٛم٦م اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ذم 1375واًمِمٞمخ حمٛمد طمسـ اعمٔمٗمر)ت      

 . (2)شمٕمريٗمٝمام ظمٓم٠م فم٤مهر(

ويمذًمؽ اًمسٞمد حمٛمد شم٘مل احلٙمٞمؿ سم٘مقًمف: )اًم٘مقل سم٠من ُمدح اًمِم٤مرع صمقاسمف وذُمف قم٘م٤مسمف ٓ      

أقمرف ًمف وضمٝم٤م، ومٛمدطمف وذُمف سم٢مقمتب٤مره ؾمٞمد اًمٕم٘مالء رء، وسم٢مقمتب٤مره ُمنمقم٤م رء آظمر، 

وم٤مٕول ٓ يتقىمػ قمغم وصقل طمٙمٛمف سمخالف اًمث٤م ي، إذ اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ُمقىمقف قمغم وصقًمف 

 . (3)وٓ يٙمتٗمل ومٞمف سمّمدور اًمٗمٕمؾ وقمدُمف(واُمتث٤مًمف أو قمّمٞم٤مٟمف، 

 مْٚؿنٜ وترجٔح: 

ان جمرد طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ قمغم رء سم٤مٟمف طمسـ أو ىمبٞمح ٓ يستٚمزم اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب، ٓن اًمثقاب       

ان احلسـ هق  اممواًمٕم٘م٤مب أُمر ذقمل، ومه٤م ٟمتٞمج٦م آُمتث٤مل أو اًمٕمّمٞم٤من، وطمتك ُمـ ذه٥م 

اًمٌمء ذاشمف، ٕٟمَّف يتّمقر أنَّ اعمدح هق اًمثقاب ، وإٟمَّام اًمثقاب واًم٘مبح اًمٕم٘م٤مب وم٤من قمب٤مرهتؿ شمٕمٜمل 

هق اًمالزم، ومٕمٜمدُم٤م يدرك اًمٕم٘مؾ احلسـ واًم٘مبح ، ويدرك اًمتالزم سملم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ وطمٙمؿ 

اًمنمع ، وم٢مٟمَّف يرشم٥م اًمثقب واًمٕم٘م٤مب، أُم٤م أّٟمف يرشم٥م اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب سمٕمد إدرايمف ًمٚمحسـ ومال 

 يتّمقر.

سمٕمد أْن شمبلم ُمٕمٜمك اًمّمٖمرى ٟمنمع ذم سمٞم٤من حُؿ افؼع: ادالزمٜ بغ حُؿ افًَؾ و -2    

اًمٙمؼمى وهل: اعمالزُم٦م سملم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ وطمٙمؿ اًمنمع. وهؾ أن يمؾ ُم٤م حيسـ ومٕمٚمف قم٘مال 

                                                           

 .316احل٤مئري : اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م : (1) 

 414: 2اعمٔمٗمر: حمٛمد طمسـ : دٓئؾ اًمّمدق (2) 

 .294احلٙمٞمؿ : حمٛمد شم٘مل : إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن: (3) 



 

حيسـ ذقم٤م؟  ويمؾ ُم٤م ي٘مبح اًمٕم٘مؾ ومٕمٚمف ي٘مبح ذقم٤م؟ سمٕمب٤مرة أظمرى: أّن ُم٤م حيٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ 

 ِم٤مرع أيْم٤ًم أو ٓ ؟اًمٕمٛمكم ُمـ اًمتحسلم أو اًمت٘مبٞمح اًمٕم٘مٚمّٞملم هؾ حيٙمؿ سمف اًم

شمسّٛمك هذه اعمالزُم٦م سم٘م٤مقمدة اعمالزُم٦م سملم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ وطمٙمؿ اًمنمع وأّن يمّٚمام طمٙمؿ سمف       

اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ سمف اًمنمع أيْم٤ًم. قمٚمام أّن هذه اعمالزُم٦م ُمـ خمتّم٤مت اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري، وىمد أٟمٙمره٤م 

 :سمٕمْمٝمؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم، وأصمبتٝم٤م سمٕمْمٝمؿ يمذًمؽ، وسمرز ادم٤مه هذه اعمس٠مًم٦م أىمقال أسمرزه٤م 

إٟمَّف ٓ شمالزم سملم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ وطمٙمؿ اًمنمع، وهذا ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٕمض  افَقل إول:       

هـ(: إّن هٜم٤مك وم٤مرق سملم 1433واإلظمب٤مري٦م ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م، ي٘مقل آؾمؽمآسم٤مدي)ت(1)إصقًمٞم٦م

ُمس٠مًم٦م احلسـ واًم٘مبح وسملم ُمس٠مًم٦م طمٙمؿ اًمنمع ، أٓ شمرى أن يمثػما ُمـ اًم٘مب٤مئح اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٞمس 

 .  (2)٘مٞمْمف سمقاضم٥م ذم اًمنميٕم٦مسمحرام ، وٟم

ذًمؽ مجٝمقر آؿم٤مقمرة إذ ٟمٗمقا وضمقد شمالزم سملم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ واحلٙمؿ  امموممـ ذه٥م       

اًمنمقمل، وىم٤مًمقا: إٟمَّف ٓ طمٙمؿ ٕومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم ُم٤م مل يّمؾ إًمٞمٝمؿ سمٞم٤من ُمـ اًمنمع، ومٞمقضم٥م أؿمٞم٤مء 

هـ(: )وم٢مْن 545وحيرم أؿمٞم٤مء، ٕنَّ ٓزم اًمتحسلم واًمت٘مبٞمح هق اًم٘مقل سم٤معمالزُم٦م، ىم٤مل اًمٖمزازم)ت

، وىم٤مل  (3)ُمـ اًمِم٤مرع ومال طمٙمؿ( -احلٙمؿ اًمنمقمل -مل يقضمد هذا اخلٓم٤مب 

هـ(: )ُمذه٥م إؿم٤مقمرة وأهؾ احلؼ أٟمف ٓ طمٙمؿ ٕومٕم٤مل اًمٕم٘مالء ىمبؾ ورود 631أُمدي)ت

 .  (4)اًمنمع(

 واؾمتدل اصح٤مب هذا اًم٘مقل سمٜمّمقص ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م:

                                                           

 .337، واحل٤مئري: اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م: 174ظ: اًمتق ي: قمبد اهلل سمـ حمٛمد: اًمقاومٞم٦م (1) 

 . 328ظ: آؾمؽمآسم٤مدي: حمٛمد أُملم: اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م:(2) 

 .45اًمٖمزازم: حمٛمد سمـ حمٛمد: اعمستّمٗمك ذم قمٚمؿ إصقل:  (3)

 .91: 1هـ، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 1442-2أُمدي: اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، ط (4)
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 أدفتٓؿ مـ افَرآن افُريؿ : -أ       

ًٓ ُمٜمٝم٤م : ىمقًمف شمٕم٤ممم:        َٞ َرُشق ًَ بْ َٕ بَِغ َحتَّك  ذِّ ًَ َّْٚ ُم ـُ َوَمٚ 
(1) . 

: إّن أي٦م شمٜمٗمل اًمتٕمذي٥م واعم١ماظمذة ، إْن مل يٙمـ هٜم٤مك رؾمقل يبٚمغ أطمٙم٤مم وجف آشتدٓل      

ب، وُم٤م سمف ُٟمدظمؾ اجلٜم٦م597اهلل قمز وضمؾ. ىم٤مل اسمـ اجلقزي)ت  .(2)هـ(: طمتك ُٟمبلّمَ ُم٤م سمف ٟمٕمذِّ

َٝ وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم:       ِْ َٓ َأْرَش َْٚ َفْق قُفقا َربَّ َُ َٔ ْٝ َأْيِدُّيِْؿ َؾ َم ٌٜ بََِم َؿدَّ ْؿ ُمِهَٔب ُٓ َٓ َأْن ُتِهَٔب َوَفْق

ِمِْغَ  ْٗ ـَ اْدُ قَن ِم ُُ َٕ ًٓ َؾَْتَّبَِع َآَيٚتَِؽ َو َْْٔٚ َرُشق  . (3)إَِف

ي٠مهتؿ رؾمقل طمتك : إنَّ ؾمب٥م اطمتج٤مج اًمٙم٤مومريـ قمٜمد ٟمزول اًمٕمذاب سم٠مٟمَّف مل ووجف آشتدٓل    

يتبٕمقه، ومٙم٠من اًمٕم٤مدة واًمٕمرف واًمسػمة قمٜمدهؿ شم٘متيض إرؾم٤مل اًمرؾمؾ، ومال قمذاب يٜمزل ُم٤م مل 

ي٠مِت رؾمقل يبلم هلؿ، وىمٓمٕم٤م هلذا آطمتج٤مج اىمتْم٧م طمٙمٛمتف شمٕم٤ممم سم٢مرؾم٤مل اًمرؾمؾ ، ًمٙمٜمٝمؿ 

: )وأرؾمٚمٜم٤مك إًمٞمٝمؿ ًمت٘مٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م وًمت٘مٓمع قمذرهؿ  (4)هـ(774يمٗمروا. ىم٤مل اسمـ يمثػم)ت

 . (5)ا ضم٤مءهؿ قمذاب ُمـ اهلل سمٙمٗمرهؿ، ومٞمحتجقا سم٠مهنؿ مل ي٠مهتؿ رؾمقل وٓ ٟمذير(إذ

                                                           

 .15ؾمقرة آهاء: ُمـ أي٦م  (1)

ظ: اسمـ اجلقزي: قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم: زاد اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم، شمح: حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ قمبد اهلل،  (2)

 .14: 5زيع. هـ، ـمبع وٟمنم: دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتق1447-1ط

 .48-47ؾمقرة اًم٘مّمص :  (3)

هق إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم سمـ وق سمـ درع اًم٘مرر اًمبٍموي صمؿ اًمدُمِم٘مل، أسمق اًمٗمداء، طم٤مومظ ُم١مرخ  (4)

هـ. ُمـ يمتبف: 774هـ، وشمقذم سمدُمِمؼ 746وم٘مٞمف. وًمد ذم ىمري٦م ُمـ أقمامل سمٍمى اًمِم٤مم، واٟمت٘مؾ امم دُمِمؼ ؾمٜم٦م 

 .324: 1ٙمريؿ. ظ: اًمزريمكم: إقمالم اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، وشمٗمسػم اًم٘مرآن اًم

-هـ 1424-2اسمـ يمثػم: أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل: شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، ط (5)

 .241: 6م شمح: ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م، اًمٜم٤مذ : دار ـمٞمب٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع. 1999



 

ُشِؾ وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم:      َد افرُّ ًْ ٌٜ َب ِس َظَذ اَّللَِّ ُحجَّ قَن فَِِّْٚ ُُ ـَ فِئاَلَّ َي ـَ َوُمِْْذِري ي ِ ُرُشاًل ُمَبؼِّ

َٚن اَّللَُّ َظِزيًزا َحًَُِٔم  ـَ َو
(1) . 

هق اإلٟمذار، وقمٜمد اٟمتٗم٤مء اإلٟمذار   : إنَّ اهلدف ُمـ وراء إرؾم٤مل إٟمبٞم٤مءوجف آشتدٓل      

شمٜمتٗمل اعم١ماظمذة، وطمتك ٓ شمٙمقن ٕطمد طمج٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. وم٢منَّ قمدم إرؾم٤مل اًمرؾمؾ جيٕمؾ هلؿ 

احلج٦م. ىم٤مل اسمـ اجلقزي: )ًمئال حيتجقا ذم شمرك اًمتقطمٞمد واًمٓم٤مقم٦م سمٕمدم اًمرؾمؾ، ٕن هذه 

 .(2)إؿمٞم٤مء إِٟمام دم٥م سم٤مًمُرؾُمِؾ(

اُم٤م ُم٤م اؾمتدًمقا سمف ُمـ اًمسٜم٦م سمام رواه اًمّّمدوق قمـ اإلُم٤مم  ٍٜ :أدفتٓؿ مـ افسْٜ افؼي -ب     

 .(3)))ـؾ رء مىِؼ حتك يرد ؾٔف َنك((أٟمف ىم٤مل:  اًمّم٤مدق 

إنَّ اًمتٙم٤مًمٞمػ ٓ شمتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم إٓ سمٕمد أْن يرد اًمبٞم٤من ، وأنَّ يمؾ رء  ووجف افدٓفٜ :     

٦م ُمرؾمٚم٦م ، وأنَّ اإلرؾم٤مل ٓ يرض قمٜمدهؿ ُمٓمٚمؼ طمتك يرد ومٞمف هنل. أُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمسٜمد وم٤مًمرواي

سمّمح٦م اًمرواي٦م، ٕهنؿ يّمححقن ُم٤م ذم اًمٙمت٥م مجٞمٕم٤م ، يمام أنَّ اإلرؾم٤مل ُمٜمجؼم سمرواي٤مت أظمرى 

 صحٞمح٦م ، شمدل قمغم اعمٕمٜمك ٟمٗمسف.

: وهذا ُم٤م ذه٥م إًمٞمف مجٝمقر افَقل افثٚين: إثبٚت ادالزمٜ بغ حُؿ افًَؾ وحُؿ افؼع     

 . وأنَّ هذه اعمالزُم٦م ٓ شمٙمقن ُمٓمٚم٘م٦م ، وإٟمَّام شمٙمقن ذم ظمّمقص  (4)اإلُم٤مُمٞم٦م ُمـ إصقًمٞملم

                                                           

 .165ؾمقرة اًمٜمس٤مء: أي٦م  (1)

 .152: 2اسمـ اجلقزي: قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم: زاد اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم (2)

 .289: 6احلر اًمٕم٤مُمكم: وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

، واًمّمدر: حمٛمد 17: 3، وآؿمتٞم٤م ي: سمحر اًمٗمقائد277: 3ظ: اًمروزدري: شم٘مريرات آي٦م اهلل اًمِمػمازي  (4)

 -، اًمٜم٤مذ: اعمحبلم ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، ىمؿم، اعمٓمبٕم٦م: ىمٚمؿ 2447 -هـ 1427-3حمٛمد ص٤مدق: ُم٤م وراء اًمٗم٘مف: ط

 .412: 2ايران.
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 . (1)ُم٤م يدريمف اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري، ذم ُم٤م طمٙمؿ سمف اًمٕم٘مالء ذم أراء اعمحٛمقدة ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمِمٝمقرة

 واؾمتدل اصح٤مب هذا اًم٘مقل قمغم اعمالزُم٦م سم٤مًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ وسمٞم٤مهن٤م سمام ي٠ميت :     

ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اؾمتدل اعمثبتقن ًمٚمٛمالزُم٦م سمٜمّمقص أدفتٓؿ مـ افَْؾ:  -أ     

 .اًمنميٗم٦م

ك : ىمقًمف شمٕم٤ممم: ( افَرآن افُريؿ9)      َٓ ْرَبك َوَيْْ َُ ْحَسِٚن َوإِيَتِٚء ذِي افْ ْدِل َواإْلِ ًَ إِنَّ اَّللََّ َيٖمر بِٚفْ

َـّ  ْؿ َتَذ ُُ َِّ ًَ ْؿ فَ ُُ ُي ًِ ِل َي ٌْ ِر َواْفَب َُ ْحَنِٚء َواْدُْْ ٍَ ـِ اْف ُرونَ َظ
(2). 

: وومؼ ُم٤م ذيمره اًمديمتقر قمٚمٞم٤من هق : إنَّ قمدل يمؾ رء وؾمٓمف وُمست٘مٞمٛمف،  ووجف آشتدٓل     

ومٕمدل إومٕم٤مل ُمست٘مٞمٛمٝم٤م قم٘مال، واًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر قمب٤مرة قمام هق ىمبٞمح ويٗمٝمؿ ُمـ شمٕمٚمؼ أُمر 

وُمـ شمٕمٚمؼ هنٞمف سمام هق ومحش وُمٜمٙمر، قمدم  -اًمذي هق اًمٕمدل وآطمس٤من -اًمِم٤مرع سم٤مًمٗمٕمؾ 

 . (3)ٙم٤مك طمسـ اًمٌمء وىمبحف قمـ أُمر اًمِم٤مرع وهنٞمفاٟمٗم

                                                           

وشمسٛمك سمـ )اعمِمٝمقرات( أيْم٤ًم، وهل آراء ًمق ظمكم اإلٟمس٤من وقم٘مٚمف اعمجرد، وومهف وطمسف، ومل ي١مدب سم٘مبقل  (1)

ىمْم٤مي٤مه٤م وآقمؽماف هب٤م، ومل يٛمؾ آؾمت٘مراء سمٔمٜمف اًم٘مقي إمم طمٙمؿ، ًمٙمثرة اجلزئٞم٤مت، ومل يستدع إًمٞمٝم٤م ُم٤م ذم 

ٟمس٤من ُمـ اًمرمح٦م واخلجؾ وإٟمٗم٦م واحلٛمٞم٦م وهمػم ذًمؽ، مل ي٘مض هب٤م اإلٟمس٤من ـم٤مقم٦م ًمٕم٘مٚمف أو ومهف أو ـمبٞمٕم٦م اإل

طمسف. ُمثؾ طمٙمٛمٜم٤م إن ؾمٚم٥م ُم٤مل اإلٟمس٤من ىمبٞمح وإن اًمٙمذب ىمبٞمح ٓ يٜمبٖمل أن ي٘مدم قمٚمٞمف. ظ: اسمـ ؾمٞمٜم٤م: 

 .127آؿم٤مرات :

 .94ؾمقرة اًمٜمحؾ :  (2)

 .224ُم٤مُمٞم٦م : ظ: قمٚمٞم٤من: رؿمدي : اًمٕم٘مؾ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإل (3)



 

ـْ اًمب٤مىمر ( افسْٜ افؼيٍٜ: 2)       ـِ ُُمْسٚمٍِؿ ذم اًمّمحٞمح قَم ِد سْم ََِؼ أٟمف: ُم٤م رواه حُمَٛمَّ ))َؿَٚل َدَّٚ َخ

يِت  َٚل وِظزَّ ََ َْٖدَبَر َؾ َْٖؿَبَؾ ُثؿَّ َؿَٚل َفف َأْدبِْر َؾ َؾ َؿَٚل َفف َأْؿبِْؾ َؾ َْ ًَ ـَ اَّللَّ اْف ًَٚ َأْحَس ِْ ُٝ َخ َْ َِ وَجاَلِل َمٚ َخ

)) ُٛ
َٚك ُأَظٚؿِ ُٛ وإِيَّ َٚك ُأثِٔ َٚك َأَْنَك وإِيَّ َٚك أمر وإِيَّ  .(1)ِمَْْؽ إِيَّ

: هبذا احلدي٨م سمٕمد صحتف ، اٟمف فم٤مهر ذم طمجٞم٦م ُمدريم٤مشمف ، وأٟمَّف احلج٦م ووجف آشتدٓل    

 ن.اًمب٤مـمٜم٦م ، وأٟمَّف ُم٤م يث٤مب سمف ويٕم٘م٤مب، وسمف شمٙمتس٥م اجلٜم٤م

 مم٤م اؾمتدًمقا سمف قمغم صمبقت اعمالزُم٦م قم٘مال ُم٤م ي٠ميت : إدفٜ افًَِٜٔ : -ب     

عم٤م يم٤من اًمٕم٘مؾ ىم٤مدرا قمغم إدراك طمسـ سمٕمض إومٕم٤مل وىمبح سمٕمْمٝم٤م أظمر،  ( افَّضورة:9)    

وم٤مٟمف ىم٤مدٌر قمغم إدراك ُم٤م يم٤من طمسٜم٤م قمٜمده يٙمقن طمسٜم٤م قمٜمد اًمِم٤مرع، وُمثٚمف ذم اًم٘مبٞمح، يمام أنَّ 

سـ إومٕم٤مل وىمبحٝم٤م ، ٓ يٛمٙمـ شمّمقر إُمر سمخالومٝم٤م، ٕٟمَّف شمٕم٤ممم طمٙمٞمام ذم قمٚمٛمف شمٕم٤ممم سمح

شمنميٕمف همػم قم٤مسم٨م ذم أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف، وم٢مٟمَّف ُمـ همػم اعمٛمٙمـ أن يٜمٝم٤مٟم٤م قمـ احلسـ ، ي٠مُمرٟم٤م سمٗمٕمؾ 

اًم٘مبٞمح، وآّ إُّم٤م أْن يٙمقن ضم٤مهال سمحسـ اًمٗمٕمؾ أو ىمبحف ، وإُّم٤م قم٤مسمث٤م ذم ؿم١مون قمب٤مده أو فم٤معم٤م 

 . (2)شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ قمٚمقا يمبػماهلؿ ، و

ًم٘مد شمس٤ممل إصقًمٞمقن قمغم ُمدًمقل اًم٘م٤مقمدة ) يمٚمام طمٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ سمف  ( افتسَٚل:2)     

ويٛمٙمـ أن يٙمقن  (4)هـ(1254وٓ ظمالف ذم اعمس٠مًم٦م إّٓ قمـ ص٤مطم٥م اًمٗمّمقل)ت (3)اًمنمع(

 حمؾ ٟمٔمره ظمّمقص إطمٙم٤مم اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٔمٜمٞم٦م.

                                                           

 .26: 1اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم :  (1)

 .146: 1، واًمبٝم٤مدزم: امحد يم٤مفمؿ: ُمٗمت٤مح اًمقصقل212ظ: قمٚمٞم٤من: رؿمدي: اًمٕم٘مؾ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م:  (2)

هـ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م 1417-3اعمّمٓمٗمقي: حمٛمد يم٤مفمؿ: ُم٤مئ٦م ىم٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م، ط(3) 

 .269. ايران –جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ 

 .337 -336احل٤مئري: اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م: (4) 
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: ٕٟمف ٓ ظمالف سم٠من اًمِم٤مرع هق أطمد اًمٕم٘مالء، سمؾ  ( ظدم افٍهؾ بغ افنٚرع وافًَالء3)     

هق ؾمٞمدهؿ، وم٢مذا يم٤من احلٙمؿ صم٤مسمت٤م قمٜمدهؿ ىمٓمٕم٤م يم٤من احلٙمؿ يمذًمؽ قمٜمد اًمِم٤مرع، ٕٟمف ُمٜمٝم٩م 

اًمٕم٘مالء واطمد ذم احلٙمؿ قمغم آؿمٞم٤مء سمام هؿ قم٘مالء، ٓ سمام شمتٕمٚمؼ سمف رهمب٤مهتؿ وُمٞمقهلؿ . ىم٤مل 

هـ( : اعمِمٝمقر سملم قمٚمامئٜم٤م اعمالزُم٦م سملم احلٙمؿ اًمٕم٘مكم اًمٕمٛمكم واحلٙمؿ 1444)تاًمسٞمد اًمّمدر

اًمنمقمل ودًمٞمؾ إصمب٤مت اعمالزُم٦م هق أن اًمِم٤مرع أطمد اًمٕم٘مالء وؾمٞمدهؿ، وم٢مذا يم٤من اًمٕم٘مالء 

. (1)ُمتٓم٤مسم٘ملم سمام هؿ قم٘مالء قمغم طمسـ رء وىمبحف ومالسمد أن يٙمقن اًمِم٤مرع داظمال وٛمـ ذًمؽ

بػم سم٤مًمتالزم ُمس٤محم٦م، وإصّح هق اًمتٕمبػم سم٤مًمتْمّٛمـ : إلٟمدراج وىم٤مل ذم يمت٤مب آظمر: )إّن اًمتٕم

 .(2)اًمِم٤مرع ذم اًمٕم٘مالء ووٛمـ سمٜم٤مئٝمؿ اًمذي هق ُمدرك هذه اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م(

وم٘مد أصمبتقا اعمالزُم٦م سملم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ افَقل افثٚفٞ: افتٍهٔؾ بغ أصقل افديـ وبغ ؾروظف:        

وضمؾ، واصمب٤مت اًمٜمبقة سم٤معمٕمجزة، دون اًمٗمروع ،  وطمٙمؿ اًمنمع ذم أصقل اًمديـ يمٛمٕمروم٦م اهلل قمز

هذا اًم٘مقل سمٕمض ُمت٠مظمري أصقًمٞمل  اممٕنَّ اًمٕم٘مؾ يٕمجز قمـ إدراك أيمثر إطمٙم٤مم. وذه٥م 

. وهبذا يتقاومؼ اعمٕمتزًم٦م وأصقًمٞمق اإلُم٤مُمٞم٦م ذم صمبقت اعمالزُم٦م سملم اًمٕم٘مؾ واًمنمع ذم (3)اإلُم٤مُمٞم٦م

غم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ، وإْن مل يبٕم٨م اهلل رؾمقٓ يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘م٤مئد ، ويرشمبقن اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب قم

ؿ يقاوم٘مقن آؿم٤مقمرة ذم اًمٗمروع ذم قمدم اًمتٙمٚمٞمػ وشمرشم٥م اًمثقاب  أو يٜمزل يمت٤مسم٤م. ذم طملم أهنَّ

 واًمٕم٘م٤مب ُم٤م مل يّمؾ إًمٞمٝمؿ سمٞم٤من .  

واؾمتدل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سم٠مدًم٦م اًمٜم٤موملم ًمٚمٛمالزُم٦م قمٞمٜمٝم٤م ذم اًمٗمروع ُمـ آي٤مت وأطم٤مدي٨م       

 ٤م.ذيٗم٦م وشم٘مدم سمٞم٤مهن

                                                           

 .256: 2ظ: اًمّمدر: دروس ذم قمٚمؿ إصقل (1) 

 .57:  4اًمِم٤مهرودي: حمٛمقد: سمحقث ذم قمٚمؿ إصقل: شم٘مريرات اًمسٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر (2)

 .189.وقمٚمٞم٤من : رؿمدي: اًمٕم٘مؾ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م :22: 3ظ: ومقائد إصقل  (3)



 

وأُم٤م اؾمتدٓهلؿ قمغم صمبقت اعمالزُم٦م ذم اصقل اًمديـ قمغم إقمتب٤مر ان اًمٕم٘مؾ يست٘مؾ سم٤مدرا ك        

هذه آُمقر، هذا ُمـ ضم٤مٟم٥م وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر ورود أظمب٤مر شمدل قمغم شمٕمذي٥م قمبدة آوصم٤من، 

))أمرؤ افَٔس ؿٚئد افنًراء  ، يمحدي٨م:ٕهن٤م ضم٤مءت ُمٓمٚم٘م٦م ومٝمل شمِمٛمؾ زُمـ ومؽمة اًمرؾمؾ 

 (2)دم افْٚر(( -أي أمًٚءه  -)رأيٝ ظّر بـ حلل جير ؿهبف ، وذم سمٕمْمٝم٤م أظمر) (1)افْٚر (( اػ

 .(3)ٕٟمَّف أول ُمـ سمحر اًمبح٤مئر وؾمٞم٥ّم اًمسقائ٥م

 امموذه٥م أصح٤مب هذا اًم٘مقل افَقل افرابع: افتٍهٔؾ بغ احلُؿ افْيري وافَّضوري:        

أنَّ اعمالزُم٦م شمثب٧م سملم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ احل٤مصؾ سمٓمريؼ اًمرضورة وسملم طمٙمؿ اًمنمع ، و ٓ حتّمؾ ذم 

هذا ضمؾ اإلظمب٤مري٦م ، ىم٤مل اًمسٞمد ٟمٕمٛم٦م  امماًمٕمٚمؿ احل٤مصؾ سمٓمريؼ اًمٙمس٥م واًمٜمٔمر، وممـ ذه٥م 

هـ(: )وم٢من ىمٚم٧م : ىمد قمزًم٧م اًمٕم٘مؾ قمـ احلٙمؿ ذم إصقل واًمٗمروع ، 1112اهلل اجلزائري)ت

ٙمؿ ذم ُمس٠مًم٦م ُمـ اعمس٤مئؾ ؟ ىمٚم٧م: أُم٤م اًمبدهيٞم٤مت ومٝمل ًمف وطمده ، وهق احل٤ميمؿ ومٝمؾ يب٘مك ًمف طم

ومٞمٝم٤م . وأُم٤م اًمٜمٔمري٤مت : وم٢من واوم٘مف اًمٜم٘مؾ وطمٙمؿ سمحٙمٛمف ىمدم طمٙمٛمف قمغم اًمٜم٘مؾ وطمده ، وأُم٤م ًمق 

 . (4)ُم٤م طمٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ( اممشمٕم٤مرض هق واًمٜم٘مكم ومال ؿمؽ قمٜمدٟم٤م ذم شمرضمٞمح اًمٜم٘مؾ وقمدم آًمتٗم٤مت 

 هذا اًم٘مقل قمغم رأهيؿ سم٠مدًم٦م ُمـ اًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ .واؾمتدل أصح٤مب      

 : متثٚم٧م سمٛمجٛمققم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م:إدفٜ افَِْٜٔ -أ      

                                                           

 .573: 3،  7956هلٜمدي: يمٜمز اًمٕمامل حاعمت٘مل ا (1)

 .155: 8اًمٜمٞمس٤مسمقري: ُمسٚمؿ : صحٞمح ُمسٚمؿ  (2)

 .293ظ: احلٙمٞمؿ حمٛمد شم٘مل: إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن:  (3)

 .54: 1ظ: آٟمّم٤مري : ومرائد إصقل  (4)
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ٍء ي٘مقل :  وُمٜمٝم٤م : ُم٤م رواه مح٤مد ذم اًمّمحٞمح قمـ ايب قمبد اهلل        ـْ َرْ قُل َمٚ ِم َُ ُتف َي ًْ
ِّ ))َش

)) ٌٜ َّٓ وؾِٔف ـَِتٌٚب َأْو ُشَّْ أٟمف ىم٤مل:  ُمرؾمال قمـ أيب قمبد اهلل  (2)اعمٕمغم سمـ ظمٜمٞمس. وُم٤م رواه (9)إِ

َجِٚل(( َُقُل افرِّ ف ُظ ٌُ ُِ َٓ َتبْ ـْ 
َّٓ وَفف َأْصٌؾ دِم ـَِتِٚب اَّللَّ وَفُِ ـْ أمر خَيْتَُِِػ ؾِٔف اْثَِْٚن إِ  . (3)))وَمٚ ِم

ـْ َأيِب قَمْبِد اهللَّ  (4)وُمٜمٝم٤م : ُم٤م رواه ُُمَراِزمٍ         َزَل دِم )) أٟمف ىَم٤مَل: قَم ْٕ َٚػ َأ ًَ إِنَّ اَّللَّ َتَبَٚرَك وَت

َٓ َيْستَىِٔعَ  َبُٚد َحتَّك  ًِ َتُٚج إَِفْٔف افْ ْٔئًٚ ََيْ ٍء َحتَّك واَّللَّ َمٚ َتَرَك اَّللَّ َص ـُؾِّ َرْ ََٔٚن  ْرآِن تِبْ َُ َُقُل َفْق اْف  َظبٌْد َي

ْرآِن  َُ ِزَل دِم اْف ْٕ َٚن َهَذا ُأ َزَفف اَّللَّ -ـَ ْٕ َّٓ وَؿْد َأ  . وهمػمه٤م ُمـ اًمرواي٤مت.(5) ؾِٔف((إِ

ويرضمع ؾمب٥م قمدم إقمتب٤مر اعمدريم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم اًمٜمٔمر ًمِمٝم٤مدة اًمٕم٘مقل  إدفٜ افًَِٜٔ: –ب       

سمقىمقع إظمٓم٤مء ، وآؿمتب٤مه ، وإْن ضمدَّ ذم اًمٜمٔمر، واحلرص قمغم اعم٘مدُم٤مت ، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ 

ف أظمٓم٤مء ُمـ قمٚمٛمف اإلمج٤مزم متٜمٕمف ُمـ ذًمؽ اًمقضمدان ، ٕٟمَّف يمٚمام طمّمؾ ىمٓمع ًمٚمٜم٤مفمر شمقاردت قمٚمٞم

اًم٘مٓمع . ويستدل قمغم وىمقع اخلالوم٤مت سملم أهؾ اًمنمع ذم أصقل اًمديـ واًمٗمروع ، وُم٤م هق إَّٓ 

                                                           

 .59: 1اعمّمدر ٟمٗمسف (1) 

هق أسمق قمبد اهلل اعمٕمغم سمـ ظمٜمٞمس اعمد ي، إؾمدي، اهل٤مؿمٛمل سم٤مًمقٓء، اًمٙمقذم، اًمبزاز. حمدث إُم٤مُمل  (2)

ؿمٝمد ًمف سم٤مجلٜم٦م، ويم٤من حمٛمقدا قمٜمده وُم٣م قمغم  شمْم٤مرسم٧م أراء ومٞمف، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ سح سم٠من اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

ُمٜمٝم٤مضمف، ويم٤من ُمـ ُمقاًمٞمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سم٠مٟمف يم٤من وٕمٞمٗم٤م ضمدا ٓ يٕمقل قمٚمٞمف، وًمف يمت٤مب. ظ: اًمِمبسؽمي: قمبد 

 . .3 :273احلسلم: اًمٗم٤مئؼ ذم أصح٤مب اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 .158: 7اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم (3) 

آَزدّي سم٤مًمقٓء، اًمِمٞمخ أسمق حمّٛمد اعمدائٜمّل، ذيمره اًمدارىمٓمٜمّل هـ(  183هق ُمرازم سمـ طمٙمٞمؿ )... ـ سمٕمد  (4)

، وروى قمٜمف اًمٗم٘مف واحلدي٨م، وىم٤مل: ُمـ ؿمٞمقخ اًمِمٞمٕم٦م. أظمذ ُمرازم اًمٕمٚمؿ قمـ اإلُم٤مم أيب قمبد اهللّ اًمّم٤مدق 

 . يمام روى قمـ اإلُم٤مم أيب احلسـ اًمٙم٤مفمؿ 

 .59: 1اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم  (5)



 

دًمٞمؾ قمغم وىمقع اخلٓم٠م ًمْمؿ ُم٘مدُم٦م سم٤مـمٚم٦م. أُم٤م ذم اعمحسقؾم٤مت أو ُم٤م هق ىمري٥م ُمٜمف: يمٕمٚمؿ 

ًمٕمٚمامء ذم إقمتب٤مر ٟمت٤مئجف، وذًمؽ احلس٤مب واهلٜمدؾم٦م وأيمثر أسمقاب اعمٜمٓمؼ، وم٢مٟمَّف ٓ ظمالف سملم ا

٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمّمقرة إُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اعم٤مدة، وأٟمَّف ُمـ ضمٝم٦م اعم٤مدة ُمٜمتٗمل إلٟمَّف  ٕنَّ اخلٓم٠م ذم اًمٗمٙمر إُمَّ

آطمس٤مس، إُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمّمقرة ٓ ي٘مع ُمـ اًمٕمٚمامء ٕٟمَّف ُمـ اًمقاوح قمٜمد إذه٤من  اممىمري٥م 

 . (1)اًمسٚمٞمٛم٦م

 :مْٚؿنٜ وترجٔح    

ٓ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٤معمالزُم٦م ُمٓمٚم٘م٤م، ّٕنَّ ًمٞمس يمؾ ُم٤م يدريمف اًمٕم٘مؾ ُمـ اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد يدظمؾ     

إدراك اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد اًمٕم٤مُم٦م  اممذم ُمس٤مًم٦م اًمتحسلم واًمت٘مبٞمح ، وم٢منَّ إدرايمف إْن مل يٙمـ ُمستٜمدا 

ـ ٓ سمام هؿ اًمتل يتس٤موى ذم إدرايمٝم٤م مجٞمع اًمٕم٘مالء، ومال ُمالزُم٦م، ويمذا ًمق شمٓم٤مسم٘م٧م أراء وًمٙم

قم٘مالء، واًمبح٨م خيت٤مر ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمِمٞمخ اعمٔمٗمر: إذ ي٘مقل: )إٟمف ًمٞمس يمؾ ُم٤م طمٙمؿ سمف اًمنمع 

ـَ اَّللِ ٓ ُيهُٚب : هذا يرُمل ىمقل إُم٤مُمٜم٤م اًمّم٤مدق اممجي٥م أن حيٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ . و )) إن دي

٦م قمغم وٕضمؾ هذا أيْم٤ًم ٟمحـ ٓ ٟمٕمتؼم اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم (2)بٚفًَقِل((

 .(3)إطمٙم٤مم (

: سمٕمد سمٞم٤من ُمٕمٜمك اعم٘مدُمتلم )اًمّمٖمرى( وهل احلسـ واًم٘مبح ضريَٜ اإلشتدٓل افًَع -3     

اًمذايت ًمألؿمٞم٤مء، وسمٞم٤من ُمٕمٜمك )اًمٙمؼمى( وهل اعمالزُم٦م سملم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ وطمٙمؿ اًمنمع، وسمامذا 

 سمٞم٤من ـمريؼ اإلؾمتدٓل سم٤مًمٕم٘مؾ.  اممشمتٕمٚمؼ اعمالزُم٦م ي٠ميت اًمدور 

                                                           

 .258دٟمٞم٦م : ظ: آؾمؽمآسم٤مدي : اًمٗمقائد اعم (1)

 .343: 2اعمجٚمز: سمح٤مر آٟمقار: (2) 

 .249: 2اعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م: اصقل اًمٗم٘مف، ـمبٕم٦م: اؾمامقمٚمٞم٤من: (3) 
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ومبٕمد أْن يدرك اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم، طمسـ اًمٌمء أو ىمبحف، أي أنَّ هذا طمسـ ومٞمٜمبٖمل أْن يٕمٛمؾ،       

احلٙمؿ  امموأنَّ هذا ىمبٞمح ومٞمٜمبٖمل أْن ٓ يٕمٛمؾ، ًمٙمـ هذا اإلدراك اًمٕم٘مكم ٓ يٙمٗمل ًمٚمقصقل 

اًمنمقمل، سمؾ ٓسمّد ُمـ أن يٜمْمؿ إًمٞمف وضمقد اعمالزُم٦م سملم ُم٤م حيٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ وُم٤م حيٙمؿ سمف اًمنمع، 

وهذه ُمٝمٛم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري، وًمقٓ وضمقد هذه اعمالزُم٦م ٓ يٛمٙمـ أن ٟمتقصؾ  ُمـ احلٙمؿ اًمٕم٘مكم 

ُمٕم٤ميػم  اممطمٙمؿ اًمنمع أسمدًا، ٕن اًمنمع أوؾمع ُمـ اًمٕم٘مؾ، ومٞمتٕمذر قمغم اًمٕم٘مؾ أن يتقصؾ  امم

اًمِم٤مرع دائاًم، ًمذا ٓ يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل يمؾ ُم٤م حيٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ حيٙمؿ سمف اًمنمع، ومٞمٙمقن احلٙمؿ 

هذه اًمّمقرة هق قمٚم٦م احلٙمؿ اًمنمقمل، وهذه اعمالزُم٦م ًمٞمس٧م دائاًم ُمقضمقدة، وإٟمَّام  اًمٕم٘مكم ذم

ُمٜمحٍمة ذم ُمقارد اًمتحسلم واًمت٘مبٞمح اًمٕم٘مٚمٞملم: إذ ٓ يتٗمؼ احلٙمؿ اًمنمقمل واحلٙمؿ اًمٕم٘مكم 

سمٜمحق اًمتٓم٤مسمؼ اًمدائؿ إّٓ ومٞمٝم٤م، وٕنَّ اًمٕم٘مالء يٜمدومٕمقن ًمتسٞمػم أُمقرهؿ وشمدسمػم ُمٕم٤مؿمٝمؿ واخت٤مذ 

 وومؼ شمٚمؽ اعمٕمٓمٞم٤مت.  ُمقاىمٗمٝمؿ قمغم

وُمث٤مل ُم٤م اشمٗمؼ ومٞمف اًمٕم٘مؾ واًمنمع وضمقب اًمٜمٔمر، ووضمقب ؿمٙمر اعمٜمٕمؿ، اًمذي ضمٕمٚمقا ؾمبب٤م      

وسم٤مقمث٤م ًمقضمقب ُمٕمروم٦م اهلل واإليامن، ووضمقب ُمٕمروم٦م اًمٜمبل اًمقاضمب٦م عمٕمروم٦م اهلل قمز وضمؾ، 

ٕم٘مؾ وهمػمه٤م ُمـ ُمٕم٤مٍن يست٘مؾ اًمٕم٘مؾ سمحسٜمٝم٤م، يمام اشمٗم٘م٤م قمغم طمرُم٦م أُمقر  أظمرى يست٘مؾ اًم

  .(1)سم٘مبحٝم٤م

  افَسؿ افثٚين: اإلشتْبٚط مـ مَدمٜ ظَِٜٔ وأخرى ذظٜٔ)ادستَالت ؽر افًَِٜٔ(:

وهذا اإلؾمتٜمب٤مط ي٘مقم قمغم اعمالزُم٦م أيْم٤ًم، يمام ًمق صمب٧م رء سم٤مًمنمع، وهذا اًمٌمء يتقىمػ       

وم٢منَّ ـم٤مًم٥م قمغم رء آظمر، وم٢منَّ اًمٕم٘مؾ حيٙمؿ سمثبقت اًمتالزم سملم هذيـ اًمِمٞمئلم، يمام ذم اعم٘مدُم٦م، 

اًمٌمء ـم٤مًم٥م عم٘مدُمتف أيْم٤ًم، أو حيٙمؿ سمثبقت اًمتالزم سملم إُمر سم٤مًمٌمء وطمرُم٦م وده، واإلضمزاء 

                                                           

 .293: 1اًمّمٗم٤مر: وم٤موؾ: أصقل اًمٗم٘مف و ىمقاقمد اإلؾمتٜمب٤مط ظ:  (1)



 

وم٤من اإلشمٞم٤من سم٤معم٠مُمقر سمف سم٤مُٕمر اًمقاىمٕمل أو اًمث٤مٟمقي أو اًمٔم٤مهري جمٍز قمـ اإلشمٞم٤من سمف صم٤مٟمٞم٤م 

 .  (1)إلؾمت٘مالل اًمٕم٘مؾ سم٘مبح سم٘م٤مء إُمر ُمع اإلشمٞم٤من سم٤معم٠مُمقر سمف يم٤مُمال

إنَّ وم٘مف اعمٕمروم٦م طم٤مًمف يمح٤مل أىمس٤مم اًمٗم٘مف  افدفٔؾ افَْع افَىًل مَدم ظذ افدفٔؾ افًَع: ثٕٚٔٚ:      

. ٕنَّ طمجٞم٦م (2)إظمرى، وم٢مْن وضمد اًمٜمص ومٝمق اعمرضمع ، وٓ يٕمقل قمغم همػمه إَّٓ ذم طم٤مل وم٘مده

ومٓمري٦م ، ومل  اعمحٙمامت واًمٔمقاهر اعمتقاشمرة ًمٗمٔم٤م أو ُمٕمٜمك ذم ُم٘م٤مم اإلومٝم٤مم واًمتٗمٝمٞمؿ، رضوري٦م

إىم٤مُم٦م سمره٤من  امميتخذ اًمِم٤مرع ذم شمٕم٤مًمٞمٛمف وسمالهم٤مشمف ؾمٜم٦م ضمديدة . ومال حيت٤مج إصمب٤مت طمجٞمتٝمام 

 .(3)قم٘مكم

يمام أنَّ اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم اًم٘مٓمٕمل ٓ يٕم٤مرض اًمدًمٞمؾ اًمٚمٗمٔمل اًم٘مٓمٕمل: ٕنَّ اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم      

 شمٙمذي٥م اعمٕمّمقم  اممأدى ذًمؽ   اًم٘مٓمٕمل إذا قم٤مرض ٟمّم٤م سحي٤م ُمـ اعمٕمّمقم

وختٓمئتف وهق ُمستحٞمؾ . وهلذا ي٘مقل قمٚمامء اًمنميٕم٦م : إن ُمـ اعمستحٞمؾ أن يقضمد أي شمٕم٤مرض 

 . (4)سملم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمٍمحي٦م وأدًم٦م اًمٕم٘مؾ اًم٘مٓمٕمٞم٦م

وٓ ي٘مع اًمتٕم٤مرض سملم دًمٞمؾ قم٘مكم فمٜمّل ودًمٞمؾ ذقمّل، وم٢مّن اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم اًمٔمٜمّل ًمٞمس       

 .(4)ُمٕم٤مرو٤ًم عم٤م هق طمّج٦م وهق اًمدًمٞمؾ اًمنمقملسمحّج٦م وٓ يّمٚمح أن يٙمقن 

                                                           

 .164ظ: اًمسبح٤م ي : ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف آؾمالُمل وُمٜم٤مسمٕمف:  (1)

 .52: ًمبٜم٤من –سمػموت  -هـ، اًمٜم٤مذ : دار اًمّمٗمقة 1414-3ظ: اًمقائكم: أمحد: هقي٦م اًمتِمٞمع، ط(2) 

هـ، ـمبع وٟمنم: وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد اإلؾمالُمل. 1415-1اعمٚمٙمل : حمٛمد سم٤مىمر: شمقطمٞمد اإلُم٤مُمٞم٦م، طظ:  (3)

41. 

 .133: 1ظ: اًمّمدر: دروس ذم قمٚمؿ إصقل  (4)

 .277: 2ذم قمٚمؿ إصقل ظ: اًمّمدر : حمٛمد سم٤مىمر: دروس  (4)
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 اممهـ( : ٓ يرضمع 436: ىم٤مل اًمسٞمد اعمرشم٣م)تثٚفثٚ: افدفٔؾ افًَع مَدم ظذ طقاهر افْص     

ٓ جيقز أن يقاىمٕمقا ؿمٞمئ٤م  فمقاهر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٞمام ىمٓمٕم٧م سمف إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ُمـ أن إٟمبٞم٤مء 

ُمـ اًمذٟمقب صٖمػما ويمبػما ، وم٤مًمقاضم٥م اًم٘مٓمع قمغم ذًمؽ، ٕهن٤م إُم٤م أن شمٙمقن حمتٛمٚم٦م ُمِمؽميم٦م ، 

وإُم٤م أنَّ شمٙمقن فم٤مهرا ظم٤مًمّم٤م ، عم٤م دًم٧م اًمٕم٘مقل قمغم ظمالومف.  وأهن٤م إذا يم٤مٟم٧م حمتٛمٚم٦م ًمٚمٛمٕم٤م ي 

٧م همػم حمتٛمٚم٦م ، قمدًمٜم٤م قمـ محٚمٜم٤مه٤م قمغم اًمقضمف اعمٓم٤مسمؼ ًمٚمحؼ، اًمذي هق أطمد حمتٛمالهت٤م، وإْن يم٤مٟم

. أي: إنَّ اًمٔمقاهر (1)فمقاهره٤م وىمٓمٕمٜم٤م قمغم أٟمف شمٕم٤ممم أراد همػم ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمٔم٤مهر مم٤م يقاومؼ احلؼ

إذ إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م  . ٓ يٕمقل قمٚمٞمٝم٤م ذم ظمّمقص ُم٤م يتٕمٚمؼ سمّمٗم٤مت اهلل وقمّمٛم٦م آٟمبٞم٤مء

 .(2)طم٤ميمٛم٦م قمغم اًمٔمقاهر اًمٚمٗمٔمٞم٦م

ّٔغثٚفثٚ: ٓ يَع افتًٚرض بغ دفٔ     ّٔغ ؿىً : واًمقضمف ذم قمدم وىمقع اًمتٕم٤مرض هٜم٤م هق ِغ ظَِ

أّن اًم٘مقل سمقىمققمف يٕمٜمل قمدم ىمٓمٕمّٞم٦م أيٍّ ُمـ اًمدًمٞمٚملم ، وهق ظمالف ومروف دًمٞماًل ىمٓمٕمّٞم٤ًم . يمام أٟمَّف 

ٓ ي٘مع اًمتٕم٤مرض سملم دًمٞمٚملم قم٘مٚمٞملم أطمدمه٤م ىمٓمٕمّل وأظمر فمٜمّّل، ومألّن اًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمّل ًمٞمس 

 .(3)أن يٙمقن ُمٕم٤مرو٤ًم ًمٚمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕملسمحّج٦م ، وُمـ هٜم٤م ٓ يّمٚمح 

ذم هذه احل٤مًم٦م ي٘مدم اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم  رابًٚ: اذا تًٚرض دفٔؾ ظَع ؿىًل مع دفٔؾ فٍيل طْل :     

اًمٕمٚمؿ سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل، وأُم٤م اًمدًمٞمؾ اًمٚمٗمٔمل همػم اًمٍميح  اممقمغم اًمٚمٗمٔمل، ٓن اًمٕم٘مكم ي١مدي 

ومٝمق يدل سم٤مًمٔمٝمقر، واًمٔمٝمقر إٟمام يٙمقن طمج٦م سمحٙمؿ اًمِم٤مرع إذا مل ٟمٕمٚمؿ سمبٓمالٟمف، وٟمحـ هٜم٤م قمغم 

                                                           

 .121: 1ظ: اعمرشم٣م: رؾم٤مئؾ اًمنميػ (1)

( هـ، ـمبع وٟمنم: دار احلسلم )1422-1ظ: اًمٕم٤مُمكم: حمٛمد حمٛمقد ُمرشم٣م: إٟمبٞم٤مء ومقق اًمِمبٝم٤مت، ط (2)

 .224:  1ايران. -ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتبٚمٞمغ، ىمؿ 

 .277: 2ظ: اًمّمدر : حمٛمد سم٤مىمر: دروس ذم قمٚمؿ إصقل  (3)



 

ُمٜمف ُمٕمٜم٤مه اًمٔم٤مهر  وقء اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم اًم٘مٓمٕمل ٟمٕمٚمؿ سم٠من اًمدًمٞمؾ اًمٚمٗمٔمل مل يرد اعمٕمّمقم 

 . (1)ًمألظمذ سم٤مًمٔمٝمقراًمذي يتٕم٤مرض ُمع دًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ ، ومال جم٤مل 

أّن احلٙمؿ اًمٕم٘مكم وإْن مل يٙمـ ىم٤مسمال  رابًٚ: ان افدفٔؾ افًَع ٓ خيهص وفُْف يتخهص:     

ًمٚمتخّمٞمص إّٓ أّٟمف ىم٤مسمؾ ًمٚمتخّّمص واخلروج اعمقوققمل ، سمٛمٕمٜمك أّٟمف ىم٤مسمؾ ًمٚمرومع سم٤مرشمٗم٤مع 

اًمتل اؾمت٘مّؾ ُمقوققمف، وم٢مّن رومع اًمٕم٘م٤مب اعمحتٛمؾ وىمبح اًمٕم٘م٤مب سمال سمٞم٤من ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مٚمٞم٦م 

اًمٕم٘مؾ هب٤م وُمع ذًمؽ ومٝمل ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمرومع سم٤مرشمٗم٤مع ُمقوققمٝم٤م ، وم٢مّن اعمقمم إذا ضمٕمؾ اًمؽمظمٞمص ذم 

ُمقرد اًم٘م٤مقمدة إومم ارشمٗمٕم٧م اًم٘م٤مقمدة سم٤مرشمٗم٤مع ُمقوققمٝم٤م وضمداٟم٤ًم وهق اطمتامل اًمٕم٘م٤مب ، وإذا 

ؽ وهق ضمٕمؾ اًمبٞم٤من ذم ُمقرد اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ارشمٗمٕم٧م اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مرشمٗم٤مع ُمقوققمٝم٤م يمذًم

قمدم اًمبٞم٤من، وم٤مًمٜمتٞمج٦م أّن اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مٚمٞم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمرومع سم٤مرشمٗم٤مع ُمقوققمٝم٤م وإْن مل شمٙمـ ىم٤مسمٚم٦م 

 .(2)ًمٚمتخّمٞمص

 ادىِٛ افسٚبع: تىبَٔٚت ٓشتْبٚط ؾَف ادًرؾٜ مـ إدفٜ افًَِٜٔ:      

 ذم هذا اعمٓمٚم٥م ٟمبلم سمٕمض آؾمتدٓٓت قمغم سمٕمض اإلًمزاُم٤مت اًمٕم٘مدي٦م وهل يم٤مٔيت:

: ُمـ اإلًمزاُم٤مت اًمتل جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ إطمرازه٤م ذم سم٤مب اًمتقطمٞمد قمـ ـمريؼ أوٓ: افتقحٔد    

 اًمٕم٘مؾ هل: 

                                                           

 .133: 1اًمّمدر : حمٛمد سم٤مىمر: دروس ذم قمٚمؿ إصقل ظ:  (1)

ىمؿ، اًمٜم٤مذ : ُمٙمت٥م  -هـ، اعمٓمبٕم٦م : ذيٕم٧م1424-1اًمٗمٞم٤مض: حمٛمد إؾمح٤مق: اعمب٤مطم٨م إصقًمٞم٦م، ط (2)

 .181: 4اًمٜمجػ.  -اًمِمٞمخ اًمٗمٞم٤مض
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اشمٗمؼ اعمتٙمٚمٛمقن قمغم ًمزوم ُمٕمروم٦م اعمٜمٕمؿ ًمٙمـ اظمتٚمٗمقا ذم وضمف  وجقب مًرؾٜ اَّلل ظَال: -9        

ًمنميٕم٦م مل ، إذ يمٞمػ دم٥م ُمٕمرومتف قمز وضمؾ ذقم٤م وا(1)ًمزوُمف، وم٘م٤مًم٧م اًمٕمدًمٞم٦م دم٥م ُمٕمرومتف قم٘مال

 .(2)شمثب٧م سمٕمد، ظمالوم٤م ًمألؿم٤مقمرة طمٞم٨م ىم٤مًمقا سمٚمزوم ُمٕمروم٦م اهلل ذقم٤م

 واؾمتدل اًمٕمدًمٞم٦م قمغم أن ُمٕمروم٦م اهلل واضم٥م قم٘مال سمدًمٞمٚملم:   

ٓ ؿمؽ أن طمٞم٤مة اإلٟمس٤من رهـ اًمٜمٕمؿ اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م ، ومٚمٞمس ُمّمدر  فزوم صُر ادًْؿ : -أ      

ؿمٙمر ُمـ أطمسـ إًمٞمف، وٓ يّمدر  اممن اًمٜمٕمؿ هق ٟمٗمسف سمؾ ؿمخص آظمر، واًمٕم٘مؾ يدومع اإلٟمس٤م

 .(3)اًمِمٙمر إٓ سمٛمٕمرومتف ، ومٞمٜمت٩م وضمقب ُمٕمرومتف قم٘مال

واًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم أظمر قمغم وضمقب ُمٕمروم٦م اهلل ، هق دومع اًمرضر ،  دؾع افَّضر ادحتّؾ : -ب     

ُمٕمروم٦م اخل٤مًمؼ وُمٕمروم٦م شمٙم٤مًمٞمٗمف وإًمزاُم٤مشمف طمتك ٓ ي٘مع ذم  امموهق واضم٥م، وم٤مًمٕم٘مؾ يدومع سمف 

  .(4)اًمرضر

وهبذيـ اًمدًمٞمٚملم أصمبتقا أن ُمٕمروم٦م اهلل ؾمبح٤مٟمف قم٘مكم وًمقٓ اًم٘مقل سم٤محلسـ واًم٘مبح اًمٕم٘مٚمٞملم عم٤م       

إصمب٤مت وضمقب ُمٕمرومتف ، ٕن اعمٗمروض قمزل اًمٕم٘مؾ قمـ درك اعمٕم٤مرف  امميم٤من صمٛم٦م ؾمبٞمؾ 

 احلسـ واًم٘مبح .  امموسم٤مٕظمص ُم٤م يرضمع 

                                                           

 .88. اًم٘م٤ميض: قمبد اجلب٤مر: ذح إصقل اخلٛمس٦م : 52ظ: احلكم : احلسـ سمـ يقؾمػ: هن٩م احلؼ :  (1)

ظ: اًمِمٝمرؾمت٤م ي: حمٛمد سمـ قمبد اًمٙمريؿ سمـ أيب سمٙمر أمحد: اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ، شمح: حمٛمد ؾمٞمد يمٞمال ي، ـمبع  (2)

 - 274:  1 اعمقاىمػ ذح: اجلرضم٤م ي ، 28: اعمقاىمػ: آجيل ،42: 1 ًمبٜم٤من –سمػموت  -وٟمنم: دار اعمٕمروم٦م 
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 .18ظ: اًمسٞمقري: اعم٘مداد : اًمٜم٤مومع يقم احلنم :  (3)

 59ظ: اًمٕم٤مُمكم: زيـ اًمديـ سمـ قمكم سمـ امحد: طم٘م٤مئؼ آيامن :  (4)



 

يؽمشم٥م قمغم هذه اعمس٠مًم٦م شمٜمزيف أومٕم٤مًمف : ومم٤م وجقب تْزيف ؾًِف شبحٕٚف ظـ افًبٞ – 2    

ؾمبح٤مٟمف قمـ اًمٕمب٨م وًمزوم اىمؽماهن٤م سم٤مًمٖم٤مي٤مت وإهمراض وهذه اعمس٠مًم٦م ُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل اظمتٚمػ 

. يم٤مٓقمت٘م٤مد سمٙمقٟمف قم٤مدٓ ، وطمٙمٞمام، ٕنَّ وصٗمف ؾمبح٤مٟمف سم٤مًمٕمدل (1)ومٞمٝم٤م اًمٕمدًمٞم٦م وإؿم٤مقمرة

٘مالل اًمٕم٘مؾ سمحسـ اًمٕمدل وىمبح واحلٙمٛم٦م ومرع صمبقت اًمتحسلم واًمت٘مبٞمح اًمٕم٘مٚمٞملم، وًمقٓ اؾمت

اًمٔمٚمؿ عم٤م صح وصٗمف ؾمبح٤مٟمف سم٤مًمٕمدل أو شمٜمزهيف قمـ اًمٔمٚمؿ، وٟمٔمػم ذًمؽ وصٗمف سمٙمقٟمف طمٙمٞمام ٓ 

يٕمب٨م، ٕن اًمٗمٕمؾ اًمٕمب٨م ىمبٞمح قم٘مال، وُمـ قمزل اًمٕم٘مؾ قمـ درك اًمتحسلم واًمت٘مبٞمح اًمٕم٘مٚمٞملم عم٤م 

ذي يتٗمرع قمٚمٞمف هـ(: وإصؾ اًم726صح ًمف إصمب٤مت هذيـ اًمقصٗملم. ىم٤مل اًمٕمالُم٦م احلكم )ت

ُمس٤مئؾ اًمٕمدل، وُمٕمروم٦م يمقٟمف شمٕم٤ممم طمٙمٞمام ٓ يٗمٕمؾ اًم٘مبٞمح، وٓ خيؾ سم٤مًمقاضم٥م، هق ُمٕمروم٦م 

احلسـ واًم٘مبح اًمٕم٘مٚمٞملم ، وم٢مذا أصمبتقمه٤م سمٜمقا قمٚمٞمف ُمس٤مئؾ اًمٕمدل ُمـ طمسـ اًمتٙمٚمٞمػ ووضمقب 

 اًمٚمٓمػ، وقمدم اًمتٙمٚمٞمػ سمٖمػم اعم٘مدور، ٕن شمٙمٚمٞمٗمف وإًمزاُمف سمام هق ومقق ـم٤مىمتٝمؿ فمٚمؿ وىمبٞمح ٓ

. وإذا يم٤من اهلل شمٕم٤ممم قم٤مدٓ، وم٢مٟمَّف ٓ يٕم٤مىم٥م قمب٤مده (2)يّمدر قمـ احلٙمٞمؿ . وأنَّ ومٕم٤مًمف ًمٖمرض وهم٤مي٦م

دون أنَّ يبلم هلؿ شمٙم٤مًمٞمٗمٝمؿ ، حلٙمؿ اًمٕم٘مؾ سم٘مبح اًمٕم٘م٤مب سمال وصقل سمٞم٤من ، أو ُمع وصقًمف دون 

 . (3)أنَّ ي٘مع ذم ُمٔم٤مٟمف ، وًمزوم شمٜمزه اًمقاضم٥م قمٜمف

  ؾ اًمٜمبقة اًمتل اؾمتٗمٞمدت ُمـ دًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ ُم٤م ي٠ميت :وُمـ ُمس٤مئثٕٚٔٚ : افْبقة:       

ؿ وؾم٤مئط ٟمٕمٛمف وآٓئف، واعمبٚمٖملم قمـ اهلل قمز وضمؾ جيٛ مًرؾٜ إٔبٔٚء اَّلل ظز وجؾ -9      : ٕهنَّ

 .(4)، ٓطمتامل اًمرضر ذم شمريمفذقمف وأطمٙم٤مُمف، وم٤مًمٕم٘مؾ يست٘مؾ سمقضمقب ُمٕمروم٦م اًمٜمبل

                                                           

 .258اًمٕم٤مُمكم : طمسـ حمٛمد ُمٙمل: اإلهلٞم٤مت :ظ:  (1)

 .74 -72ظ: احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ : هن٩م احلؼ ويمِمػ اًمّمدق : (2) 

 .95اًمسبح٤م ي: رؾم٤مًم٦م ذم اًمتحسلم واًمت٘مبٞمح : ظ:  (3)

 .334ظ: اخلراؾم٤م ي : يمٗم٤مي٦م إصقل:  (4)



 | 171 

يست٘مؾ اًمٕم٘مؾ سمف وضمقب اًمٜمٔمر ذم ُمٕمجزة ُمدقمك : ومم٤م فزوم افْير دم برهٚن مدظل افْبقة -2    

، ٕنَّ ُم٘مت٣م احلٙمٛم٦م اإلهلٞم٦م دقمؿ إٟمبٞم٤مء سم٤مًمؼماهلم ، ومٞمٚمزم قمغم اًمٕمب٤مد قم٘مال اًمٜمٔمر ذم  (1)اًمٜمبقة

سمره٤من ُمدقمل اًمٜمبقة ٓؾمت٘مالل اًمٕم٘مؾ سمذًمؽ ، وًمدومع اًمرضر اعمحتٛمؾ . وأُم٤م ُمـ قمزل اًمٕم٘مؾ 

ًمزوم اًمٜمٔمر إٓ قمـ ـمريؼ اًمنمع ، وهق سمٕمد همػم قمـ احلٙمؿ ذم ذًمؽ اعمج٤مل ، ومٚمٞمس ًمف أن يثب٧م 

 . (2)صم٤مسم٧م ، ومتٓمرح ُمِمٙمٚم٦م اًمدور

رضر حمتٛمؾ، وأنَّ دومع اًمرضر  امم، ىمد ي١مدي إنَّ شمرك اشمب٤مقمفوجقب ضٚظٜ افْبل :  -3     

يمام أنَّ ـم٤مقمتف دم٥م سم٤مًمرضورة ُم٤م دام ٟمبٞم٤م وإٓ ًمزم اًمٕمب٨م ذم  واضم٥م قم٘مال، ومٞمج٥م قم٘مال اشمب٤مقمف.

 . (3)ارؾم٤مًمف

: ٕنَّ اًمٕم٘مؾ يست٘مؾ سم٠منَّ آقمتداء قمٚمٞمٝمؿ هق آقمتداء قمغم اهلل قمز حرمٜ ايذاء إٓبٔٚء  -4     

 .(4)وضمؾ، وهذا ٓ ي٘متٍم قمغم طمٞم٤مهتؿ وإٟمَّام يِمٛمؾ مم٤مهتؿ

 -إذا اىمؽمٟم٧م دقمقة اعمتٜمبئ سم٤معمٕم٤مضمز واًمبٞمٜم٤مت اًمقاوح٦م  افًِؿ بهدق دظقى إٕبٔٚء -5     

حيٙمؿ سمّمدىمف ًم٘مبح إقمٓم٤مء اًمبٞمٜم٤مت  -سم٤محلسـ واًم٘مبح اًمٕم٘مٚمٞملم  ومبٜم٤مء قمغم اؾمت٘مالل اًمٕم٘مؾ

ًمٚمٛمدقمل اًمٙمذاب عم٤م ومٞمف ُمـ إوالل اًمٜم٤مس ، وأُم٤م إذا قمزًمٜم٤م اًمٕم٘مؾ قمـ احلٙمؿ اعمذيمقر ، ومال 

 .(5)دًمٞمؾ قمغم صدق ٟمبقشمف

                                                           

 .245: 1ظ: اًمٙم٤مفمٛمل : حمٛمد قمكم : ومقائد إصقل  (1)

 .95ظ: اًمسبح٤م ي: رؾم٤مًم٦م ذم اًمتحسلم واًمت٘مبٞمح :  (2)

هـ، شمح: حمٛمد اًمب٤مىمر 1384-1ظ: اًمبٞم٤ميض قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم اًمٜمب٤مـمل،: اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ، ط (3)

 .126ٕمٗمري٦م:اًمبٝمبقدي، اعمٓمبٕم٦م : احلٞمدري، اًمٜم٤مذ : اعمٙمتب٦م اعمرشمْمقي٦م إلطمٞم٤مء أصم٤مر اجل

 .44قمغم أُمتف ، يمت٤مب اًمٙمؽمو ي: اًمزهرا ي: حيٞمك سمـ ُمقؾمك: طمؼ اًمٜمبل  (4)

 .24ظ: اًمسبح٤م ي: رؾم٤مًم٦م ذم اًمتحسلم واًمت٘مبٞمح: (5) 



 

أوًمقي٦م  : دل ُمـ اًمٕم٘مؾ قمغم أنَّ ًمٚمٜمبل أوػ بٚدٗمْغ مـ إٍٔسٓؿ افْبل -6     

اًمتٍمف ُمست٘مال ذم ٟمٗمقس اًمٜم٤مس وأُمقاهلؿ ُمـ همػم شمقىمػ قمغم إذن أطمد ُمٜمٝمؿ ، ومْمال قمـ 

صمبقهت٤م هلام سمٛمٕمٜمك شمقىمػ شمٍمف اًمٖمػم ذم رء ُمـ إذٟمف ، وًمق ذم اجلٛمٚم٦م . أُم٤م اًمٕم٘مؾ ، وم٤معمست٘مؾ 

ُمٜمف طمٙمٛمف سمقضمقب ؿمٙمر اعمٜمٕمؿ سمٕمد ُمٕمروم٦م أهنؿ أوًمٞم٤مء اًمٜمٕمؿ ، وهمػم اعمست٘مؾ طمٙمٛمف سم٠موًمقي٦م 

وضمقب إـم٤مقم٦م آسمـ ًمألب ، ٕن احلؼ ذم إول  اممقب إـم٤مقم٦م اًمرقمٞم٦م ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜمسب٦م وضم

 .(1)أقمٔمؿ ُمٜمف ، ذم اًمث٤م ي سمٛمراشم٥م

: وم٢منَّ اًمٕم٘مؾ حيٙمؿ سمحسـ شمٕمٔمٞمؿ ُمـ قمّٔمٛمف اهللّ شمٕم٤ممم، اشتحبٚب زيٚرة ؿز افْبل -7    

ئر آؾمالم وارهم٤مم سم٤مًمزي٤مرة وهمػمه٤م شمٕمٔمٞمؿ ًمِمٕم٤م واًمزي٤مرة ٟمقع ُمـ اًمتٕمٔمٞمؿ، وذم شمٕمٔمٞمٛمف 

 .(2)عمٜمٙمريف

 : ومم٤م اؾمتدل سمف ُمـ اًمٕم٘مؾ قمغم ُمس٤مئؾ اإلُم٤مُم٦م أيت:  ثٚفثٚ: اإلمٚمٜ     

وم٤مًمٕم٘مؾ يست٘مؾ سمقضمقب ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم وذًمؽ، ٓطمتامل   : وجقب مًرؾٜ اإلمٚم  -9     

. ىم٤مل اعمٔمٗمر )إّن اإلُم٤مُم٦م أصؾ ُمـ ُأصقل اًمديـ، ٓ يتؿ آيامن إّٓ سم٤مٓقمت٘م٤مد (3)اًمرضر ذم شمريمف

                                                           

هـ، 1443-4سمحر اًمٕمٚمقم: حمٛمد: ًمٖم٦م اًمٗم٘مٞمف، شمح: اًمسٞمد طمسلم اسمـ اًمسٞمد حمٛمد شم٘مل آل سمحر اًمٕمٚمقم، ط (1)

 .214: 3ايران  -رانـمٝم –اًمٜم٤مذ : ُمٜمِمقرات ُمٙمتب٦م اًمّم٤مدق 

 أسمق واًمتؼميزي، 77: 5 ًمبٜم٤من –سمػموت  -هـ، اًمٜم٤مذ : دار اًمسػمة 1422-1ظ: اًمٕم٤مُمكم: آٟمتّم٤مر، ط(2) 

 – ىمؿ، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن دار:  اًمٜم٤مذ، سم٤مىمري:  اعمٓمبٕم٦م، هـ1417-1ط: اًمِمٞمٕم٦م طمقل ؿمبٝم٤مت: اًمتجٚمٞمؾ ـم٤مًم٥م

 .ايران

هـ، اعمٓمبٕم٦م : 1448-5ٞمؿ: حمسـ: طم٘م٤مئؼ إصقل، ط. واحلٙم334ظ: اخلراؾم٤م ي : يمٗم٤مي٦م إصقل: (3) 

 .213: 2ايران. -اًمٖمدير، اًمٜم٤مذ : ُمٙمتب٦م سمّمػميت، ىمؿ
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هب٤م، وٓ جيقز ومٞمٝم٤م شم٘مٚمٞمد أسم٤مء وإهؾ واعمرسّملم ُمٝمام قمٔمٛمقا ويمؼموا، سمؾ جي٥م اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م يمام 

 .(5)جي٥م اًمٜمٔمر ذم اًمتقطمٞمد واًمٜمبّقة(

 : وهل ُمبتٜمٞم٦م قمغم ُم٘مدُمتلم قم٘مٚمٞمتلم: وجقب اضٚظٜ اإلمٚم -2

إنَّ دومع اخلقف واضم٥م قم٘مال ، وهل ُم٘مدُم٦م ُمّسٚمٛم٦م ٕن دومع اًمرضر اعمٔمٜمقن  أحدُهٚ :       

 .(1)واضم٥م

، ٕنَّ همػم اعمٕمّمقم ٓ خيٚمق ان (2): إن اًمتّجري واًمٕمٛمؾ سم٘مقل همػم اعمٕمّمقم خمقفافثٕٜٚٔ      

 يٙمقن واطمدا مم٤م ي٠ميت :

أْن ٓ حيٙمؿ سمام أٟمزل اهلل ومٞمدظمؾ حت٧م ىمقًمف إٟمَّف ٓ يٕمٚمؿ احلٙمؿ ذم اًمقاىمٕم٦م ي٘مٞمٜم٤م ، ومج٤مز  -أ        

ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ افيَّٚدُِقنَ  شمٕم٤ممم: َزَل اَّللَُّ َؾ ْٕ ْؿ بََِم َأ ُُ ـْ ََلْ ََيْ َوَم
(3). 

ُر َوَمٚ أو أٟمف فم٤ممل ومٞمٜمٓمبؼ قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -ب        ُؿ افَّْٚ ُُ سَّ َّ قا َؾَت ُّ َِ ـَ َط ُْقا إَِػ افَِّذي ـَ َٓ َتْر َو

وَن  َٓ ُتَْْكُ ََٔٚء ُثؿَّ 
ـْ َأْوفِ ـْ ُدوِن اَّللَِّ ِم ْؿ ِم ُُ َف

(4) . 

ؼِّ أو أن يٙمقن شم٤مسمٕم٤م وُم٘مٚمدا ًمٖمػمه ومٝمذا يٜمٓمبؼ قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -ج        ـْ َُّيِْدي إَِػ احْلَ َّ َأَؾ

قنَ  َأَحؼُّ َأنْ  ُّ ُُ َْٔػ ََتْ ـَ ْؿ  ُُ َّٓ َأْن ُُّيَْدى َؾََم فَ ي إِ َٓ َُّيِدِّ ـْ  ُيتَّبََع َأْم َم
. ومتٕملم أن يٙمقن ُمـ يٓم٤مع (1)

 ًمٞمس ومٞمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ إُمقر ، وأٟمَّف أومْمؾ أهؾ زُم٤مٟمف ذم يمؾ رء.

                                                           

 .65اعمٔمٗمر: قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م :  (5)

م، 1985 -هـ 1445 -1ظ: احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ اعمٓمٝمر: آًمٗملم ذم اُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم، ط(1) 

 .375اًمٙمقي٧م.   -اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م إًمٗملم، سمٜمٞمد اًم٘م٤مر

 .375احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ اعمٓمٝمر: آًمٗملم ذم اُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم:  (2)

 .45ؾمقرة اعم٤مئدة : ُمـ أي٦م  (3)

 .113ؾمقرة هقد :  (4)



 

: وُمبٜم٤مه اًمٕم٘مكم يمؾ قم٤مىمؾ يدرك أن اًمٕم٤ممل واجل٤مهؾ، واعمتخٚمؼ رابًٚ: ادًٚد: اإلظتَٚد بٚدًٚد       

سم٤مٕظمالق اًمٗم٤موٚم٦م واعمتخٚمؼ سم٤مٕظمالق اًمرذيٚم٦م، واعمحسـ واعمزء ذم إىمقال وإقمامل، 

ًمٞمسقا ؾمقاء، واًمتسقي٦م سملم اًمٗمري٘ملم ومْمال قمـ شمرضمٞمح اعمرضمقح قمغم اًمراضمح اًم٘مبٞمح قم٘مال، 

 فمٚمؿ وؾمٗم٤مه٦م. 

ؾ يرى أن اعمحسٜملم واعمسٞمئلم ٓ يٜم٤مًمقن ضمزاءهؿ ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وُمـ ضمٝم٦م أظمرى، وم٤مًمٙم       

يمام يٜمبٖمل، ومٛم٘مت٣م اًمٕمدل واحلٙمٛم٦م وضمقد اًمبٕم٨م واحلس٤مب، واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب قمغم ُم٤م 

ي٘متْمٞمف ارشمب٤مط اًمٕمٛمؾ سم٤مجلزاء، وم٢مهنؿ ٓ يٜم٤مًمقن ضمزاء أقمامهلؿ يمام يٜمبٖمل ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ، وم٢مذا 

ٝم٤م احلس٤مب واجلزاء واًمٕم٘م٤مب اعمتٜم٤مؾم٥م ُمع قم٘م٤مئد اًمٜم٤مس يم٤مٟم٧م ٓ شمقضمد دار أظمرى يتح٘مؼ ومٞم

 .(2)وأقمامهلؿ، ًمٙم٤من ذًمؽ فمٚمام

  

                                                                                                                                                    

 .35ؾمقرة يقٟمس: ُمـ أي٦م  (1)

رؾم٦م هـ، اعمٓمبٕم٦م : ٟمٙم٤مرش ، اًمٜم٤مذ: ُمد1428 -5ظ: اخلراؾم٤م ي: طمسلم اًمقطمٞمد : ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم، ط (2)

 . 129: 1ايران -( ، ىمؿ اإلُم٤مم سم٤مىمر اًمٕمٚمقم)
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 افٍهؾ افثٚفٞ

 أحُٚم مـ ؾَف ادًرؾٜ

 وؾٔف مبٚحٞ :

 ادبحٞ آول: آحُٚم ادتًَِٜ بٚدُِػ.

 ادبحٞ افثٚين : آحُٚم ادتًَِٜ بٚدُِػ بف.

 افثٚفٞ : أحُٚم افتَِٔد دم افًَٚئد.ادبحٞ 
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 ادبحٞ إول

 إحُٚم ادتًَِٜ بٚدُِػ)ادحُقم ظِٔف( 

 : وؾٔف مىٚفٛ

 ادىِٛ إول: افؼوط افًٚمٜ دم افتُٚفٔػ افًَديٜ:      

 ًمٕمٚمؿ اًمٗم٘مف، وهل يمام ي٠ميت : (1)إنَّ ذائط اًمتٙمٚمٞمػ اًمٕم٤مُم٦م شُمٕمد ُمـ اعمب٤مدئ اًمتّمدي٘مٞم٦م

، وذم آصٓمالح: اٟمتٝم٤مء ُمرطمٚم٦م اًمّمٖمر، أي  (2)وأصٚمف ذم اًمٚمٖم٦م ُمـ اًمقصقل أوٓ : افبِقغ :     

 . (3): قمدم اًمتٙمٚمٞمػ، واًمدظمقل ذم ُمرطمٚم٦م اًمتٙمٚمٞمػ

إنَّ أمهٞم٦م هذه اعمس٠مًم٦م شمتٛمثؾ ذم اًمس١مال أيت : هؾ ُيٕمُد اًمبٚمقغ ذـم٤م ًمٚمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م ذم       

 اًمبح٨م اًمٕم٘مدي يمام ذم اًمٗمروع ؟ أو هٜم٤مك ُم٤مئز سمٞمٜمٝمام ؟ 

ُمرطمٚمتلم ، إذ إنَّ اًمٗم٘مٝم٤مء  قمغماظمتٚمٗم٧م يمٚمٛم٦م إقمالم ذم ذط اًمبٚمقغ ٕنَّ اًمبٚمقغ يتّمقر        

ٞمز ، : اعمُ  قمغمىمسٛمقا اًمٓمٗمؾ  ٞمز وهمػم اعُمٛمَّ ؾمٜمقات ٓ  اممإقمتب٤مر أن اًمٓمٗمؾ ُمـ طملم ُمقًمده  قمغمٛمَّ

شم٘مّؾ قمـ ؾمبع يب٘مك همػم ممٞمز ، سمٛمٕمٜمك أٟمف ٓ يدرك سمقوقح ُمٕمٜمك اًمتنميع أو اًمقضمقب أو 

                                                           

اعمب٤مدئ اًمتّمدي٘مٞم٦م ُمـ يمؾ قمٚمؿ هل قمب٤مرة قمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمث٤مسمت٦م ذم ُمرشمب٦م ؾم٤مسم٘م٦م واعمؼمهـ قمٚمٞمٝم٤م ذم قمٚمؿ آظمر  (1)

ويٕمتٛمده٤م قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم يمٛم٘مدُم٤مت ٕىمٞمستف اًمتل يريد سمقاؾمٓمتٝم٤م اًمقصقل ًمٚمٜمت٤مئ٩م اعمتّمٚم٦م سمٖمروف ، ومٝمذه 

٤مًمٜمسب٦م ًمف ُمب٤مدئ شمّمدي٘مٞم٦م يم٠مصؾ اعمب٤مدئ يتؿ إصمب٤مت طم٘م٤مٟمٞمتٝم٤م ذم قمٚمؿ آظمر ويتٚم٘م٤مه٤م اًمٕمٚمؿ اًمذي شمٙمقن سم

 .861ُمقوققمل أو يمٕمٚمؿ ُمتٕم٤مرف يمام ذيمر اعمٜم٤مـم٘م٦م. ظ: صٜم٘مقر: اعمٕمجؿ إصقزم : 

م، ـمبع 1994 -هـ 1415 -1ظ: اًمرازي: حمٛمد سمـ أيب سمٙمر: خمت٤مر اًمّمح٤مح، شمح: أمحد ؿمٛمس اًمديـ، ط (2)

 .44: ًمبٜم٤من –سمػموت  -وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 .114واس : ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء : ظ: ىمٚمٕمجل: حمٛمد ر (3)



 

اًمتحريؿ . ٓ سمٛمٕمٜمك ُمٗم٤مهٞمؿ هذه إًمٗم٤مظ . سمؾ سمٛمٕمٜمك واىمٕمٝم٤م وُم٤م هق وضمقب وحتريؿ سم٤محلٛمؾ 

تدري٩م وسمقاؾمٓم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٚم٘ملم، ًمٞمّمبح ُمدريم٤م هلذه إُمقر اًمِم٤مئع، صمؿ يٜمٗمتح ذهٜمف سم٤مًم

ومٞمّمبح مُمُّٞمزا . وهق ذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف يّمبح ُمدريم٤م سمدرضم٦م يم٤مومٞم٦م ًمٚمقاضمب٤مت واعمحرُم٤مت 

آضمتامقمٞم٦م، ويٗمرق سملم ُم٤م هق اضمتامقمل وسملم ُم٤م هق ذقمل . أو يدرك اًمٗمرق سملم اعمذاه٥م 

 ، وسمٞم٤مهن٤م يم٤مٔيت:(1)اإلؾمالُمٞم٦م . وهٙمذا . وًمق سمٗمٙمرة يم٤مومٞم٦م خمتٍمة

هـ( أٟمَّف ٓ يتجف 1444وهل قمدم اًمتٛمٞمٞمز، وم٘مد ذيمر اًمسٞمد اًمّمدر)ت ادرحِٜ إوػ :     

إّٓ إذا سمٚمغ . ومٖمػم اًمب٤مًمغ ًمٞمس سمٛمٙمٚمػ، وذًمؽ  -رضمال يم٤من أم اُمرأة  -اإلٟمس٤من  امماًمتٙمٚمٞمػ 

طمٙم٤مم اهلل شمٕم٤ممم ٓ ُمـ ا -اًمٕم٘م٤مب ذم أظمرة  -يٕمٜمل: أنَّ ضم٤مٟم٥م اإلًمزام واعمس١موًمٞم٦م إظمروي٦م 

ٓ يٕم٤مىم٥م يقم  -يّمدر سمِم٠من اإلٟمس٤من همػم اًمب٤مًمغ، ومٚمق ذب اعمسٙمر أو يمذب أو شمرك اًمّمالة 

 . (2)صدور ذًمؽ ُمٜمف ىمبؾ سمٚمقهمف امماًم٘مٞم٤مُم٦م ٟمٔمرا 

 اًمّمبل يٙمقن ممٞمزا، وذم هذا أىمقال: : ُمرطمٚم٦م اًمتٛمٞمٞمز: أي انادرحِٜ افثٕٜٚٔ    

ذًمؽ ان اًمتٙم٤مًمٞمػ  قمغمواؾمتدًمقا افهبل ادّٔز.  ظذإول: إنَّ افتُٚفٔػ افًَديٜ واجبٜ       

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مصقل اًمديـ هل شمٙم٤مًمٞمػ قم٘مٚمٞم٦م ٓ ذقمٞم٦م، وم٢مذا يمٛمؾ قم٘مؾ اًمّمبل وص٤مر ممٞمزا وضم٥م 

 قمغمهـ(: )اذا ىمدروا 993قمٚمٞمف اُمتث٤مهل٤م ؿم٠من ؾم٤مئر اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مٚمٞم٦م، ىم٤مل اعمح٘مؼ آردسمٞمكم)

ل وومٝمٛمقا أدًم٦م وضمقد اًمقاضم٥م واًمتقطمٞمد وُم٤م يتقىمػ قمٚمٞمف ووضمقب اعمٕمروم٦م واًمٜمٔمر آؾمتدٓ

يٛمٙمـ أن جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ، ٕنَّ دًمٞمؾ وضمقب اعمٕمروم٦م قم٘مكم ، ومٙمؾ ُمـ يٕمرف  -ذم اعمٕمروم٦م 

ذًمؽ يدظمؾ حتتف ، وٓ ظمّمقصٞم٦م ًمف سم٤مًمب٤مًمغ، وٓ اؾمتثٜم٤مء ذم إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م، ومال يبٕمد شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ، 

                                                           

 . 172:  2ظ: اًمّمدر: حمٛمد حمٛمد ص٤مدق : ُم٤م وراء اًمٗم٘مف (1)

 .39. اًمٕمراق –ظ: اًمّمدر: حمٛمد سم٤مىمر: اًمٗمت٤موى اًمقاوح٦م ، اعمٓمبٕم٦م : ُمٓمبٕم٦م أداب، اًمٜمجػ إذف  (2)
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، ذم اًمٜمقر  (2)هـ(1411، وٟمس٥م اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء)ت( 1)ؽ(سمؾ يٛمٙمـ أن جي٥م ذًم

هـ(، 884هـ(، واسمـ أيب مجٝمقر اإلطمس٤مئل)ت413اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد)ت اممهذا اًم٘مقل  (3)اًمس٤مـمع

 .  (4)هـ(1419واًمسٞمد ٟمقر اهللَّ اًمتسؽمي)ت

هـ(: أنَّ اعمتٙمٚمٛملم مل جيٕمٚمقا اًمبٚمقغ ذـم٤م ذم اًمتٙمٚمٞمػ، وإٟمَّام 965وىمد ذيمر اًمِمٝمٞمد اًمث٤م ي)ت     

طمددوا وىم٧م اًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمٕمروم٦م سم٤مًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤معمس٤مئؾ إصقًمٞم٦م، اذ ىم٤مًمقا ذم سم٤مب 

ٚمػ سمف ُم٤م يمٚمػ سمف ممٞمزًا سمٞمٜمف وسملم همػمه مم٤م مل يٙم قمغماًمتٙمٚمٞمػ: إنَّ اعمٙمٚمػ يِمؽمط يمقٟمف ىم٤مدرًا 

                                                           

هـ، شمح: جمتبك اًمٕمراىمل، وقمكم پٜم٤مه آؿمتٝم٤مردي، 1412-1إردسمٞمكم: أمحد سمـ حمٛمد: جمٛمع اًمٗم٤مئدة، ط (1)

 .411: 14ايران –وطمسلم اًمٞمزدي، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ 

( اسمـ اًمٕمالُم٦م هق قمكم سمـ حمٛمد رو٤م سمـ ه٤مدي سمـ قمب٤مس سمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر ص٤مطم٥م يمت٤مب )يمِمػ اًمٖمٓم٤مء (2)

هـ ، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: 1411اًمِمٞمخ ظمرض سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ ُمٓمر سمـ ؾمٞمػ اًمديـ اعم٤مًمٙمل. شمقذم ذم اًمٜمجػ

طمؾ  إمماًمٜمقر اًمس٤مـمع ذم اًمٗم٘مف اًمٜم٤مومع سمحقث ذم آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد، وٟم٘مد أراء اعمٜمٓم٘مٞم٦م. وهن٩م اًمّمقاب 

 ٞمؾ ضمٜم٦م اعم٠موى. رؾم٤مًم٦م قمٛمٚمٞم٦م.ُمِمٙمالت إقمراب. وهن٩م اهلدى ذم قمٚمؿ اًمٙمالم. وأؾمس اًمت٘مقى ًمٜم

م، اعمٓمبٕم٦م : 1964 -هـ 1384سمال ،  -يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: قمكم حمٛمد رو٤م : اًمٜمقر اًمس٤مـمع ذم اًمٗم٘مف اًمٜم٤مومع، ط (3)

 .118: 2. اًمٕمراق –ُمٓمبٕم٦م أداب،  اًمٜمجػ إذف 

هق ٟمقر اهلل سمـ ذيػ اًمديـ قمبد اهلل اسمـ وٞم٤مء اًمديـ ٟمقر اهلل سمـ حمٛمد ؿم٤مه اعمرقمٌم اًمتسؽمي  (4)

: جمتٝمد، ُمـ قمٚمامء اإلُم٤مُمٞم٦م. يم٤من يٜمٕم٧م سم٤مًم٘م٤ميض وٞم٤مء اًمديـ. )اًمِمقؿمؽمي( ُمـ ٟمسؾ اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ

واؿمؽمط قمٚمٞمف أٓ خيرج ذم  اهلٜمد، ومقٓه اًمسٚمٓم٤من )أيمؼم ؿم٤مه( ىمْم٤مء اًم٘مْم٤مة، سمالهقر، إممُمـ أهؾ شمسؽم. رطمؾ 

 97أن أفمٝمر همػم ذًمؽ، وم٘متؾ حت٧م اًمسٞم٤مط ذم ُمديٜم٦م أيمؼم أسم٤مد. ًمف  إممأطمٙم٤مُمف قمـ اعمذاه٥م آرسمٕم٦م، وم٤مؾمتٛمر 

يمت٤مسم٤م ورؾم٤مًم٦م، أورد ص٤مطم٥م ؿمٝمداء اًمٗمْمٞمٚم٦م أؾمامءه٤م. أؿمٝمره٤م: إطم٘م٤مق احلؼ، وهق اًمذي أوضم٥م ىمتٚمف. جم٤مًمس 

 اًمبٞمْم٤موي، احلسـ واًم٘مبح، شمذهٞم٥م آيمامم ذم ذح اعم١مُمٜملم، وُمّم٤مئ٥م اًمٜمقاص٥م، وطم٤مؿمٞم٦م قمغم شمٗمسػم

 .52: 8هتذي٥م إطمٙم٤مم. ظ :اًمزريمكم: إقمالم 



 

ُمتٛمٙمٜم٤ًم ُمـ اًمٕمٚمؿ سمام يمٚمػ سمف، إذ اًمتٙمٚمٞمػ سمدون ذًمؽ حم٤مل . وأن اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م ٓ شمتقىمػ 

اعمذيمقرة ذم يمت٥م اًمٗمروع، سمؾ ىمد يٙمقن ىمبؾ (1)حت٘مؼ اًمبٚمقغ اًمنمقمل سم٢مطمدى اًمٕمالُم٤مت قمغم

 . (2)ذًمؽ سمسٜمتلم أو سمٕمده يمذًمؽ ، سمحس٥م ُمراشم٥م اإلدراك ىمقة ووٕمٗم٤مً 

ذًمؽ سم٠منَّ ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم واضمب٦م قم٘ماًل ٓ ؾمٛمٕم٤ًم ،  قمغمهـ( 965)تواقمؽمض اًمِمٝمٞمد اًمث٤م ي    

ٕنَّ اعمٕمروم٦م ًمق وضمب٧م سمتح٘مؼ اًمبٚمقغ اًمنمقمل اًمذي هق ُمٜم٤مط وضمقب اًمٕمب٤مدات اًمنمقمٞم٦م، 

ًمٙم٤من وضمقب اعمٕمروم٦م سم٤مًمنمع ٓ سم٤مًمٕم٘مؾ، ٕنَّ اًمبٚمقغ اعمذيمقر إٟمَّام قمٚمؿ ُمـ اًمنمع، وًمٞمس ذم 

روم٦م إٟمَّام يٙمقن قمٜمد اًمبٚمقغ اعمذيمقر، ومٚمق وضمب٧م قمٜمده ًمٙم٤من أن وضمقب اعمٕم قمغماًمٕم٘مؾ ُم٤م يدل 

أن وىم٧م  امماًمقضمقب ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ اًمنمع ، ٓ ُمـ اًمٕم٘مؾ، وذه٥م سمٕمض وم٘مٝم٤مء اإلُم٤مُمٞم٦م : 

اًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمٕم٤مرف اإلهَلٞم٦م هق وىم٧م اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مٕقمامل اًمنمقمٞم٦م، إٓ أٟمف جي٥م أوًٓ سمٕمد حت٘مؼ 

 .(3)ف ىمبؾ اإلشمٞم٤من سم٤مٕقماملحتّمٞمؾ اعمٕم٤مر امماًمبٚمقغ واًمٕم٘مؾ اعمس٤مرقم٦م 

أنَّ اإلـمالق ذم )اًمّمبل( ٓ  اممؿمٛمقل اًمّمبل اعمٛمٞمز يرضمع  قمغمودًمٞمٚمٝمؿ  أدفٜ ادقجبغ :      

))إذا بِغ افٌالم إذ ي٘مقل:  يٙمٗمل ٕٟمَّف ُم٘مٞمد سمّمحٞمح اسمـ أيب قمٛمػم قمـ ايب قمبد اهلل اًمّم٤مدق 

ّٔتف، وإذا ـٚن  ابـ شبع شْغ ؾٖوىص مـ مٚفف ظؼ شْغ وأوىص بثِٞ مٚفف دم حّؼ جٚزت وص

ّٔتف همراره٤م، وهذا اًمٕمٛمر  قمغم. وهٜم٤مك سمٕمض اًمرواي٤مت إظمرى (4)((بٚفٔسر دم حّؼ جٚزت وص

اعمذيمقر ٓ دظمؾ ًمف قمروم٤م إٓ سم٢مقمتب٤مر أن اًمّمبّل يّمبح ومٞمف ممٞمزا، ومٛمتك أصبح ممٞمزا ؿمٛمٚمف 

٤م: صح٦م صالشمف، احلٙمؿ. ومم٤م صمب٧م ؿمٛمقل اًمّمبّل اعمٛمٞمز ًمٕمدة أطمٙم٤مم ُمٜمّمقص٦م ذم حمٚمٝم٤م ُمٜمٝم

                                                           

 اٟمب٤مت اًمِمٕمر ، وآطمتالم ًمٚمذيمر، واحلٞمض ًمألٟمثك.وهل  (1)

 .135ظ: اًمِمٝمٞمد اًمث٤م ي : طم٘م٤مئؼ آيامن :  (2)

 .135اعمّمدر ٟمٗمسف :  (3)

 .361: 19احلر اًمٕم٤مُمكم : وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)
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ووضمقب ؾمؽم اًمٕمقرة قمٜمف، وضمري٤من ُمٕم٤مُمالشمف ذم إؿمٞم٤مء اًم٘مٚمٞمٚم٦م أو اخلسٞمس٦م، وٟمٗمقذ وصٞمتف إذا 

سمٚمغ قمنما، وٟمٗمقذ ؿمٝم٤مدشمف أُم٤مم اًم٘م٤ميض اًمنمقمل ذم سمٕمض اًمّمقر، سمؾ أصمب٧م يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء 

 ُمسٚمٛملم، صح٦م اقمت٘م٤مده إذا ؿمٝمد سم٤مإلؾمالم واإلقمت٘م٤مد احلؼ، واٟمٗمٙم٤مك شمبٕمٞمتف ٕسمقيف إن يم٤مٟم٤م همػم

 .(1)وسمخالومف إذا اقمت٘مد اًمب٤مـمؾ سم٠مي أٟمقاقمف واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللَّ

قمدم شمٙمٚمٞمػ اًمّمبل اعمٛمٞمز سم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م، وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمٕمالُم٦م احلكم  افثٚين:     

هـ( إذ ي٘مقل: )ومٝمق وإْن ومٝمؿ ُم٤م ٓ يٗمٝمٛمف همػم اعمٛمٞمز، إَّٓ أٟمَّف ىم٤مس اًمٗمٝمؿ ٓ يٕمرف ُم٤م 726)ت

، واًمِمٝمٞمد (2)اًمتٗمّمٞمؾ( قمغمؾ، ُمـ وضمقد اهللَّ شمٕم٤ممم وسمٞم٤من صٗم٤مشمف يٕمرومف يم٤مُمؾ اًمٕم٘م

هـ( أٟمٙمر شمقضمف اًمقاضمب٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م إصقًمٞم٦م 1266. وص٤مطم٥م اجلقاهر)ت(3)هـ(965اًمث٤م ي)

آضمتٝم٤مد ذم  امماًمٓمٗمؾ، يمام أن اًمقاضمب٤مت اًمنمقمٞم٦م ٓ شمتقضمف قمٚمٞمف ، سمؾ ٟمس٥م اًم٘مقل سمذًمؽ  قمغم

 . (4)ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمص

ؿ ي٘مقًمقن  امموذه٥م آؿم٤مقمرة        ظمالف ذًمؽ وىم٤مًمقا: إنَّ اًمبٚمقغ هق ُم٤م طمدده اًمنمع، ٕهنَّ

 .(5)سم٤محلسـ واًم٘مبح اًمنمقمل، ومال يثب٧م ذم طم٘مف رء ُم٤م مل يبٚمغ

                                                           

 .173:  2ظ: اًمّمدر: حمٛمد حمٛمد ص٤مدق : ُم٤م وراء اًمٗم٘مف (1)

 .19: 2. وهن٤مي٦م إطمٙم٤مم 597: 1احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ: هن٤مي٦م اًمقصقل (2) 

  . 136ظ: اًمِمٝمٞمد اًمث٤م ي : طم٘م٤مئؼ آيامن :  (3)

ظ: اًمٜمجٗمل: حمٛمد طمسـ: ضمقاهر اًمٙمالم ذم ذح ذائع آؾمالم، ُمراضمٕم٦م وشمّمحٞمح وشمدىمٞمؼ: رو٤م (4) 

: 38، ًمبٜم٤من –هـ، ـمبع وٟمنم: دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت 1434 -1اًمٕم٤مُمكم، حمٛمد قمكم طم٤مشمؿ، طضمٕمٗمر 

145. 

 .78: 1ظ: اسمـ اًمسبٙمل: مجع اجلقاُمع  (5)



 

هـ( ىم٤مل: )وأُم٤م اًمّمبل اعمٛمٞمز، وإن يم٤من يٗمٝمؿ ُم٤م ٓ يٗمٝمٛمف همػم اعمٛمٞمز، 631وىم٤مل أُمدي)ت     

اًمٙمامل ُم٤م يٕمرومف يم٤مُمؾ اًمٕم٘مؾ ُمـ وضمقد اهلل شمٕم٤ممم، ويمقٟمف ُمتٙمٚمام  قمغمهمػم أٟمف أيْم٤م همػم وم٤مهؿ 

خم٤مـمب٤م ُمٙمٚمٗم٤م سم٤مًمٕمب٤مدة ، وُمـ وضمقد اًمرؾمقل اًمّم٤مدق اعمبٚمغ قمـ اهلل شمٕم٤ممم ، وهمػم ذًمؽ مم٤م 

 .(1)يتقىمػ قمٚمٞمف ُم٘مّمقد اًمتٙمٚمٞمػ(

رؾع افَِؿ ((:ذًمؽ سم٤محلدي٨م اعمِمٝمقر سملم اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م ُمـ ىمقل اًمٜمبل قمغمواؾمتدًمقا      

 . (2)((ظـ ثالث: ظـ افهبل حتك يبِغ، وظـ افْٚئؿ حتك يستَٔظ، وظـ ادًتقه حتك يزأ

: إنَّ رومع اًم٘مٚمؿ هق رومع اعم١ماظمذة ، ٓ قمدم شمرشم٥م إصمر، وأنَّ يمٚمٛم٦م  ووجف آشتدٓل    

٤م ٓ شمتٕمرض  ممٞمز وهمػم ممٞمز، وأٟمَّف يّمٕم٥م  امم)اًمّمبل( ُمٓمٚم٘م٦م ومٝمل شمِمٛمؾ يمؾ ُمـ مل يبٚمغ ، وأهنَّ

قمالُم٤مت اًمبٚمقغ  امممتٞمٞمز هذا اًمقىم٧م، ٕنَّ ُمراطمؾ اًمبٚمقغ ُمتداظمٚم٦م ، وهمػم فم٤مهرة ، وم٤مًمرضمقع 

 .(3)اعمحددة ُمـ اًمنمع هق إُمثؾ

ٓ ظمالف ذم قمدم شمٕمٚمؼ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م سمٖمػم اًمب٤مًمغ همػم اعمٛمٞمز، وهذا ُمـ افرأي ادختٚر:     

قمٚمٞمف قمٚمامء اإلؾمالم، أُّم٤م همػم اًمب٤مًمغ اعمٛمٞمز، وم٢منَّ اًمبح٨م يرى أن اًمرضوري٤مت، وهق ُم٤م أمجع 

اًمٗمٝمؿ وإدراك شمٚمؽ اعمٕم٤م ي واعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل يٛمٙمـ أْن  قمغماقمت٘م٤مداشمف شمتٕمٚمؼ شمٕمٚم٘م٤م وصمٞم٘م٤م سم٘مدرشمف 

شمبٜمَل ًمف شمّمقرا قماّم يٕمت٘مده، وهذا ُم٤م ؿمٝمده اًمٕم٘مؾ واًمقضمدان واإلُمٙم٤من، أّن هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ ًمف 

اًمٗمٝمؿ واإلدراك ًمٙمثػم ُمـ احل٘م٤مئؼ، وأّن قمٛمقُمٞم٤مت  قمغم اًمب٤مًمٖملم هذه اًم٘مدرات ُمـ همػم

اخلٓم٤مب شم٠مسمك اًمتخّمٞمص ذم يمثػم ُمـ اعمقارد اًمتل يست٘مؾ اًمٕم٘مؾ هب٤م، قمٚمام أّن اإلقمتداد سمٕمب٤مدة 

                                                           

 .151: 1أُمدي: إطمٙم٤مم  (1)

 .24:  1احلر اًمٕم٤مُمكم : وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (2)

 .173: 2ظ: اًمّمدر : حمٛمد حمٛمد ص٤مدق :ُم٤م وراء اًمٗم٘مف (3)
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 قمغماًمّمبل اعمٛمٞمز هق ُمِمٝمقر اعمت٠مظمريـ ، وم٢مٟمَّف يٛمٙمـ أن شمقضمف إًمٞمف اخلٓم٤مسم٤مت اًمٕم٘مدي٦م محال 

 ؾ هق قملم دًمٞمؾ اعمت٘مدم .واًمدًمٞم اخلٓم٤مسم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م،

وهق ُمـ اًمنموط اًمٕم٤مُم٦م ، وي٘مّمد سمف ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اجلٜمقن، أي: أْن يٙمقن ًمديف  :ثٕٚٔٚ: افًَؾ       

ُمـ اًمرؿمد ُم٤م يٛمٙمـ أْن يٕمل سمف يمقٟمف ُمٙمٚمٗم٤م وحيس سمٛمس١موًمٞم٦م دم٤مه ذًمؽ ، ومال شمٙمٚمٞمػ ًمٚمٛمجٜمقن 

 .  (1)أو إسمٚمف اًمذي ٓ يدرك اًمقاوح٤مت ًمبالهتف وىمّمقر قم٘مٚمف

: )وأُّم٤م اًمتٙمٚمٞمػ اًمقاضم٥م ذم اًمٕم٘مقل ومال جيقز  (2)هـ(449ي٘مقل اسمق اًمٗمتح اًمٙمراضمٙمل )ت       

أن يس٘مط قمّٛمـ ًمف قم٘مؾ، ومحّمقل اًمٕم٘مؾ إذًا هق سمٚمقغ طمّد اًمتٙمٚمٞمػ، وىمد سمّٞمٜم٤ّم أّن أُمػم اعم١مُمٜملم 

  يم٤من يم٤مُمؾ اًمٕم٘مؾ وهق اسمـ قمنم ؾمٜملم، ومٚمزُمتف اعمٕمروم٦م سم٤مهلل واًمرؾمقل وسمجٛمٞمع ُم٤م يقضم٥م

 . (3)ومتف سم٤مًمٕم٘مقل(ُمٕمر

أن ذط اعمٙمٚمػ أن يٙمقن قم٤مىمال وم٤ممه٤م  قمغمهـ(: )اشمٗمؼ اًمٕم٘مالء 631وىم٤مل أُمدي)       

 .(4)ًمٚمتٙمٚمٞمػ، ٕنَّ اًمتٙمٚمٞمػ ظمٓم٤مب، وظمٓم٤مب ُمـ ٓ قم٘مؾ ًمف وٓ ومٝمؿ حم٤مل، يم٤مجلامد واًمبٝمٞمٛم٦م(

وإذا يم٤من اإلٟمس٤من جمٜمقٟم٤م ذم طم٤مل ، وؾمقي٤م ذم طم٤مل أظمرى ؾم٘مط قمٜمف اًمتٙمٚمٞمػ ذم احل٤مل         

إومم، ويثب٧م قمٚمٞمف ذم احل٤مل اًمث٤مٟمٞم٦م، وىمد يٙمقن اإلٟمس٤من جمٜمقٟم٤م أو ىم٤مسا اإلدراك سمدرضم٦م ُم٤م ٓ 

                                                           

 .189: 1. و اًمبٝم٤مدزم : أمحد : ُمٗمت٤مح اًمقصقل 367: 1احلكم: اسمـ ادريس: اًمنائر (1) 

هق حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمثامن اًمٙمراضمٙمل ٟمزيؾ اًمرُمٚم٦م، وم٘مٞمف، ٟمحقي، ًمٖمقي، ُمٜمجؿ، ـمبٞم٥م، ُمتٙمٚمؿ. ُمـ  (2)

ذم  شمسع وأرسمٕملم وأرسمٕمامئ٦م ًمف ُمـ اًمٙمت٥م اإلسم٤مٟم٦م قمـ اعمامصمٚم٦م 449شمالُمٞمذ اًمنميػ اعمرشم٣م، شمقذم ؾمٜم٦م 

 .49: 8، ويمح٤مًم٦م : ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 481: 1آؾمتدٓل سملم ـمريؼ اًمٜمبقة اإلُم٤مُم٦م. ظ: هداي٦م اًمٕم٤مروملم 

هـ، ـمبٕم٦م طمجري٦م. اعمٓمبٕم٦م: همدير، اًمٜم٤مذ: 1369-2اًمٙمراضمٙمل: أسمق اًمٗمتح حمٛمد سمـ قمكم: يمٜمز اًمٗمقائد، ط (3)

 .128. ايران –ُمٙمتب٦م اعمّمٓمٗمقي، ىمؿ 

 .1:151أُمدي: إطمٙم٤مم  (4)



 

يٛمٙمـ أْن يٕمل ُمٕمٝم٤م سمٕمض اًمتٙم٤مًمٞمػ وًمٙمـ يٕمل سمٕمْمٝم٤م أظمر، وُمث٤مل ذًمؽ : إٟمس٤من وٕمٞمػ 

ك وٓ يٛمٙمٜمف أْن يٕمل اقمامل احل٩م وٓ ان ي١مدهي٤م ، وًمٙمٜمف يٛمٙمٜمف أْن يدرك اٟمَّف ٓ يٜمبٖمل اإلدرا

ًمإلٟمس٤من ان ي٘متؾ اٟمس٤مٟم٤م ، وُمثؾ هذا اعمجٜمقن شمثب٧م قمٚمٞمف اًمتٙم٤مًمٞمػ ، اًمتل يٛمٙمـ أْن يدريمٝم٤م 

ويٕمٞمٝم٤م وشمس٘مط قمٜمف ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ ُم٤مٓ يٛمٙمٜمف إدرايمٝم٤م ووقمٞمٝم٤م سمحٙمؿ ضمٜمقٟمف وىمّمقر 

 اًمنمط يٕمؿ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م واًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕمٛمٚمٞم٦م . ، وهذا  (1)إدرايمف

رؾع افَِؿ ظـ ثالث: ظـ ((: قمدم شمٕمٚمؼ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م وهمػمه٤م ىمقًمف  قمغمودًمٞمٚمٝمؿ     

 . (2)((افهبل حتك يبِغ، وظـ افْٚئؿ حتك يستَٔظ، وظـ ادًتقه حتك يزأ

ٓ يّمح إؾمالُمٝمام ُمب٤مذة هـ( أنَّ : )همػم اعمٛمٞمز واعمجٜمقن 726وذيمر اًمٕمالُم٦م احلكم)ت     

اإلؾمتدٓل ،  قمغم. ومػميد هبام ُمـ ٓ ىمدرة ًمف  (3)إمج٤مقم٤ًم وٓ حيٙمؿ سم٢مؾمالُمٝمام إٓ سم٤مًمتبٕمٞم٦م ًمٖمػمه(

اإلؾمتٗمٝم٤مم  قمغموٓ يٗمٝمؿ وضمقب اعمٕمروم٦م وٟمحقه ، وضمٜمقن اعمجٜمقن أظمرضمف قمـ اًمٗمٝمؿ واًم٘مدرة 

واإلؾمتدٓل ُمثؾ همػم اعمٛمٞمز، وأُم٤م إذا يم٤من هلؿ ومٝمؿ ُمست٘مؾ ٓ يبٕمد إقمتب٤مره طمٞمٜمئذ وإضمراء 

 إطمٙم٤مم ذم طم٘مف.

واعمراد ُمـ اًمٕمٚمؿ هق ُمٕمروم٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م وُمتٕمٚم٘م٤مهت٤م، وأضمزائٝم٤م،  ثٚفثٚ: افًِؿ :      

خٚمػ هذه اعمٕمروم٦م ٓ يٛمٙمـ وذائٓمٝم٤م، واؾمب٤مهب٤م، وُمقاٟمٕمٝم٤م، ًمٞمتٛمٙمـ اعمٙمٚمػ ُمـ اُمتث٤مهل٤م، وسمت

. ي٘مقل اًمسٞمد ص٤مدق اًمِمػمازي : )وإذا قمجز قمـ حتّمٞمؾ هذا اًمٕمٚمؿ ومال  (4)طمّمقل اًمتٙمٚمٞمػ

                                                           

 .41اًمّمدر: حمٛمد سم٤مىمر : اًمٗمت٤موى اًمقاوح٦م : (1) 

 .24:  1احلر اًمٕم٤مُمكم : وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م (2) 

سمال، اًمٜم٤مذ: ُمٜمِمقرات اعمٙمتب٦م اعمرشمْمقي٦م إلطمٞم٤مء أصم٤مر  -ذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء، طاحلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ: شم(3) 

 .274: 2اجلٕمٗمري٦م، ايران 

 .194: 1اًمبٝم٤مدزم: امحد : ُمٗمت٤مح اًمقصقل ظ:  (4)
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اؿمٙم٤مل ذم أٟمف ُمٕمذور ، ًم٘مبح شمٙمٚمٞمػ اًمٕم٤مضمز قم٘مال ، يمام ٓ إؿمٙم٤مل ذم قمدم اًمٕمذر واؾمتح٘م٤مق 

ؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب إذا يم٤من ضمٝمٚمف قمـ شم٘مّمػم إذ ُم٤م سم٤مٓظمتٞم٤مر ٓ يٜم٤مذم آظمتٞم٤مر سم٤مًمٜمسب٦م ٓ

 .(1)اًمٕم٘م٤مب ، وأصم٤مر اًمقوٕمٞم٦م ٓ سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمتٙمٚمٞمػ(

إنَّ اًمٙمالم اعمت٘مدم ظم٤مص ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمروع ، أُم٤م اعم٘م٤مم اًمذي ٟمحـ ومٞمف ومٝمق ظمّمقص     

اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م ، وإنَّ اًمٕمٚمؿ هؾ يٙمقن ذـم٤م ذم هذه اًمتٙم٤مًمٞمػ أم ٓ ؟ وهؾ يٛمٙمـ شمّمقر 

 اجل٤مهؾ اًم٘م٤مس ذم اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م ؟

 وقمٚمٞمف يٙمقن اًمبح٨م ومٞمف ُمـ ضمٝم٤مت :    

: ُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل ـمرطم٧م أن اًمٕمٚمؿ اْلٜٓ إوػ: إظتبٚر افًِؿ دم افتُٚفٔػ افًَديٜ وظدمف     

إقمتب٤مر أهن٤م قم٘مٚمٞم٦م، وىمد ومرق اًمِمٞمخ  قمغمٓ ُيٕمد ذـم٤م ذم أهمٚم٥م اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م 

 سٛملم:ىم قمغمهـ( سملم اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م ٟمٗمسٝم٤م ومجٕمٚمٝم٤م 1281إٟمّم٤مري)ت

اعمٙمٚمػ اإلقمت٘م٤مد واًمتديـ سمف همػم ُمنموط سمحّمقل اًمٕمٚمؿ يمٛمٕمروم٦م اهلل  قمغمُم٤م جي٥م  إول:       

ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وشمقطمٞمده، وُمٕمروم٦م رؾمقًمف، ومٞمٙمقن حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ُم٘مدُم٤مت اًمقاضم٥م 

 اعمٓمٚمؼ ، ومٞمج٥م .

ُم٤م جي٥م اإلقمت٘م٤مد واًمتديـ سمف إذا اشمٗمؼ طمّمقل اًمٕمٚمؿ سمف ، يمبٕمض شمٗم٤مصٞمؾ اعمٕم٤مرف  افثٚين:       

 .  (2)يمخّمقصٞم٤مت اعمٕم٤مد واًمٕمقامل اًمتل ُمّر هب٤م اإلٟمس٤من

احلٙمؿ أو ُمتٕمٚم٘مف، ومٝمق  قمغمٟمص أو رواي٦م شمدًمف  قمغمواعمراد ُمـ اًمٕمٚمؿ هٜم٤م هق وىمقف اعمٙمٚمػ       

يمؾ ُمٙمٚمػ .  قمغماًمٕم٘مؾ يست٘مؾ سمف وأٟمَّف جي٥م  مل ينمط طمّمقل هذا اًمٕمٚمؿ ذم اًم٘مسؿ إول، ٕنَّ 

                                                           

 . 144: 2ازي: ص٤مدق: سمٞم٤من إصقل: اًم٘مٓمع واًمٔمـ  اًمِمػم (1)

 .555: 1إٟمّم٤مري: ُمرشم٣م: ومرائد إصقل (2) 



 

أُم٤م اًم٘مسؿ اًمث٤م ي ومٕمّد اًمٕمٚمؿ ذـم٤م حلّمقل اإلقمت٘م٤مد سمف، ٕنَّ اإلٟمس٤من ٓ يستٓمٞمع اإلطم٤مـم٦م سمتٚمؽ 

 إطمقال ومال سمد ُمـ ٟمص .

 رأي افبٚحٞ :   

إنَّ يمالم اًمِمٞمخ ؾمديد وٓ همب٤مر قمٚمٞمف ذم ظمّمقص أول اًمنمع ، وسمدء اًمدقمقة ، وأول       

همػم اعمسٚمؿ ، أُم٤م ومٞمام ٟمحـ ومٞمف هق سمٕمد أْن شمرؾمخ  قمغمس ًمٚمديـ ، أو ذم طم٤مل إصمب٤مت اًمديـ اًمت٠مؾمٞم

اًمديـ، واصبح٧م أهمٚم٥م ىمْم٤مي٤مه ُمـ اًمرضوري٤مت، وأنَّ اًمٙمالم ُمع اعمسٚمؿ ٟمٗمسف ، وأٟمَّف ُمـ 

، اعمٜمٔمقُم٦م اًمقاطمدة ، وأٟمَّف يٕمٚمؿ أنَّ ًمف ظم٤مًم٘م٤م وُمدسمرا وٟمبٞم٤م، وإُم٤مُم٤م ، وأنَّ قمٚمٞمف واضمب٤مت ادم٤مهٝمؿ 

ومٝمٜم٤م يٙمقن اًمٕمٚمؿ ذـم٤م ذم ُمٕمروم٦م شمٚمؽ اًمقاضمب٤مت واعمٜمٝمٞم٤مت، طمتك يٛمتثؾ شمٚمؽ اًمتٙم٤مًمٞمػ، 

ذًمؽ ُم٤م  قمغموهذا ُم٤م حي٤مول وم٘مف اعمٕمروم٦م شمتبٕمف واًمقىمقف قمٚمٞمف وافمٝم٤مره ًمٚمٛمٙمٚمػ،  وظمػم دًمٞمؾ 

ًمديٜم٤م ُمـ ٟمّمقص ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م ىمد شمٜم٤موًم٧م شمٚمؽ اًمتٙم٤مًمٞمػ، ومال يٛمٙمـ اًم٘مقل : إنَّ شمٚمؽ 

 ذيمره٤م واًمت٠مؾمٞمس هل٤م واحل٨م قمٚمٞمٝم٤م. اممأو شم٠ميمٞمدي٦م. وإَّٓ ُم٤م احل٤مضم٦م  اًمٜمّمقص إرؿم٤مدي٦م

ىمسٛملم:  قمغمًم٘مد ىمسؿ اًمٗم٘مٝم٤مء اجل٤مهؾ  اْلٜٓ افثٕٜٚٔ: تهقر اْلٚهؾ دم افبحٞ افًَدي:    

. واجل٤مهؾ اًم٘م٤مس: هق اجل٤مهؾ ًمٕمذر، يمٖمٗمٚم٦م أو أظمٓم٠م اضمتٝم٤مدا أو وجٚهؾ مَك، جٚهؾ ؿٚس

شم٘مٚمٞمدا. أو سمسب٥م فمروف مل شمدقمف يٕمرف احلٙمؿ، أو رسمام ٓ يتّمقر ٟمٗمسف ضم٤مهال، واجل٤مهؾ 

إطمٙم٤مم سم٤مًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ًمٙمـ شمٕمٛمد  قمغماعم٘مٍم: هق اجل٤مهؾ سم٤محلٙمؿ اًمذي  يم٤من سمقؾمٕمف اًمتٕمرف 

أنَّ اجل٤مهؾ اعم٘مٍم ذم ُمٕمروم٦م إطمٙم٤مم واًمتٙم٤مًمٞمػ ، وأٟمَّف ٓ ظمالف ذم  (1)ضمٝمٚمف قمغماًمب٘م٤مء 

يمّؾ إٟمس٤من أن يتٕمٚمَّؿ ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف  قمغمشم٘مّمػمه، إذ جي٥م  قمغمُمس١مول قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، وُمٕم٤مىم٥م 

 .  (2)ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م

                                                           

 .137ظ: ومتح اهلل : امحد : ُمٕمجؿ أًمٗم٤مظ اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري :  (1)

 .42ظ: اعمٔمٗمر: حمٛمد : قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م :  (2)
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أٟمَّف ٓ يتّمقر وضمقد اجل٤مهؾ  اممأُم٤م اجل٤مهؾ اًم٘م٤مس وم٘مد أظمتٚمػ ومٞمف ، وم٘مد ذه٥م ومريؼ       

،  (1)ٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م ، ًمٕمدم اٟمسداد سم٤مب اًمٕمٚمؿ ومٞمف ، وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمِمٝمقراًم٘م٤مس، ذم اًمت

هـ( ذم شمٕمٚمٞم٘متف سم٘مقًمف : ٓسمّد ُمـ اًمتزام ؾم٘مقط 1298وظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ذًمؽ اًمسٞمد قمكم اًم٘مزويٜمل)ت

شم٘مدير وضمقدهؿ ًمئاّل يٚمزم اًمتّمقي٥م اًمب٤مـمؾ ُمـ  قمغماًمتٙمٚمٞمػ ذم اعمٕم٤مرف قمـ اًم٘م٤مسيـ 

 .(2)ُمـ اًمٙمّٗم٤مر اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اشّمب٤مع أؾمالومٝمؿ ُمـ آسم٤مئٝمؿ وُاُّمٝم٤مهتؿ ُمٓمٚمقسمّٞم٦م قم٘م٤مئد اًم٘م٤مسيـ

 وىمد اؾمتدل أصح٤مب اًم٘مقل إول سمٛمجٛمققم٦م ُمـ إُمقر ُمٜمٝم٤م:     

أنَّ اعمخٓمئ ذم اًمٕم٘م٤مئد همػم ُمٕمذور، واعمخٓمئ يِمٛمؾ اًم٘م٤مس واعم٘مٍم،  قمغماإلمج٤مع  - 1    

 .  (3)قمدم وضمقد اًم٘م٤مس، وإّٓ ًمبٓمؾ ُمع يمقن اًم٘م٤مس ُمٕمذورا قمغمومّمح٦م هذا اًمتٕمٛمٞمؿ يتقىمػ 

أن ُمّم٥م اإلمج٤مع هق اعم٘مٍم ٓ اًم٘م٤مس، وٓ يٛمٙمـ إظمذ سم٢مـمالىمف طمتك يٜمٗمل  ويْٚؿش:      

وضمقد اًم٘م٤مس، وأنَّ اًمقاىمع يثب٧م وضمقد اًم٘م٤مس، ٕنَّ سمٕمض اًمٜم٤مس سمٕمٞمد قمـ ُمرايمز اًمٕمٚمؿ و 

هذا اًمِمٞمخ  امم٤مف، وممـ ذه٥م اًمتٛمدن واحلْم٤مرة يمام ذم اًمبدو و آري

 . (4)هـ(1281إٟمّم٤مري)ت

                                                           

 . 241، واًمٕم٤مُمكم: احلسـ زيـ اًمديـ : ُمٕم٤ممل اًمديـ ذم إصقل :  723:  2اًمٓمقد: اًمٕمدة ذم إصقل  (1)

 .426: 7اًم٘مزويٜمل : قمكم : شمٕمٚمٞمؼ قمغم ُمٕم٤ممل اصقل اًمديـ  (2)

 .426: 7اًم٘مزويٜمل : قمكم : شمٕمٚمٞمؼ قمغم ُمٕم٤ممل اصقل اًمديـ  (2)

. اًمسبح٤م ي: ضمٕمٗمر: آيامن واًمٙمٗمر ذم 118: 2ومع ظ: يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: قمكم: اًمٜمقر اًمس٤مـمع ذم اًمٗم٘مف اًمٜم٤م (3)

 .95ايران.  -(، ىمؿهـ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق)1427 -2اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، ط

 .576: 1إٟمّم٤مري: ومرائد إصقل (4) 



 

ُبُدونِ اؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  - 2      ًْ َٔ
َّٓ فِ َْٕس إِ َـّ َواإْلِ ُٝ اْْلِ َْ َِ َوَمٚ َخ

أن اعمٕمروم٦م هم٤مي٦م  قمغم(9)

 .      (2)اخلٚم٘م٦م، ومقضمقد اًم٘م٤مس يستٚمزم قمدم حت٘مؼ اًمٖم٤مي٦م ُمـ اخلٚمؼ

: أٟمف ُمٜم٘مقض ًمقضمقد اعمج٤مٟملم وإـمٗم٤مل ، ُمْم٤موم٤م أن اًمٖم٤مي٦م، هم٤مي٦م ًمٚمٜمقع، ٓ ًمٙمؾ ويْٚؿش      

 واطمد واطمد، وسمداه٦م وضمقد اًمُ٘مٍم ُمـ اًمٜم٤مس، وشمٗم٤موت اًم٘مدرات اإلدرايمٞم٦م . 

ْؿ قمدم وضمقد اًم٘م٤مس ىمقًمف شمٕم٤ممم:  قمغمومم٤م اؾمتدًمقا سمف  -3      ُٓ ِدَيَّْ ْٓ ـَ َجَٚهُدوا ؾَِْٔٚ َفَْ َوافَِّذي

 َْٚ َِ َوإِنَّ اَّللََّ َدََع ادُْْحِسِْغَ ُشُب
، هق ضمٕمؾ اعمالزُم٦م سملم اعمج٤مهدة واهلداي٦م اًمتل هل اعمٕمروم٦م ، ومٚمق  (3)

 . (4)مل يٙمـ اًمٓمروم٤من ممٙمٜملم مل شمّمح اعمالزُم٦م

ـْ يتٛمٙمـ ُمـ اجلٝم٤مد، وم٤معمالزُم٦م سمٞمٜمف وسملم اهلداي٦م ُمسّٚمٛم٦م، وأن  امم: إنَّ أي٦م ٟم٤مفمرة ويْٚؿش        َُم

اًم٘م٤مس يمٖمػم اعمتٛمٙمـ، ومٝمق ظم٤مرج قمـ أي٦م، وىمقاُمف اصمٜم٤من: وم٘مد آؾمتٕمداد ُمع همٛمقض 

 اًم٘م٤مس .  قمغماعمٓمٚم٥م، أو وضمقده ُم٘مروٟم٤م سم٤معم٤مٟمع ُمـ اًمقصقل. وهذان يّمدىم٤من 

َٖؿِْؿ َوْج يمام واؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  -4      ٚ َؾ َٓ ْٔ َِ َس َظ ٚ ؾِْىَرَة اَّللَِّ افَّتِل َؾَىَر افَّْٚ ًٍ ـِ َحِْٔ ي َؽ فِِدِّ َٓ

قنَ  ُّ َِ ًْ َٓ َي ِس  َثَر افَّْٚ ـْ َـّ َأ
ُِّٔؿ َوَفُِ ََ ـُ اْف ي ِؼ اَّللَِّ َذفَِؽ افدِّ ِْ َٓ َتْبِديَؾ خِلَ

( ، وم٢من ىمقًمف : )ومٓمرة اهلل( 5)

در، ُمثؾ أ قمٜمل أو أظمص، وإّٓ ًمٙم٤من اًمقاضم٥م أن قمٓمػ سمٞم٤من أو سمدل ُمـ اًمديـ ُٟمّم٥م سمٗمٕمؾ ُُم٘مَّ

                                                           

 .56ؾمقرة اًمذاري٤مت : (1) 

ضمٕمٗمر: آيامن واًمٙمٗمر ذم . واًمسبح٤م ي: 118: 2ظ: يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: قمكم: اًمٜمقر اًمس٤مـمع ذم اًمٗم٘مف اًمٜم٤مومع (2) 

 .95اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م. 

 .69ؾمقرة اًمٕمٜمٙمبقت: (3) 

. واًمسبح٤م ي: ضمٕمٗمر: آيامن واًمٙمٗمر ذم 118: 2ظ: يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: قمكم: اًمٜمقر اًمس٤مـمع ذم اًمٗم٘مف اًمٜم٤مومع (4) 

 .95اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م. 

 34ؾمقرة اًمروم :  (5)
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يٙمقن جمرورا سمحٙمؿ اًمبدًمٞم٦م، ويٚمزم ُمٜمف أن شمٙمقن ُمٕمرومتف ؾمبح٤مٟمف أُمرا ومٓمري٤م وظمٚم٘مٞم٤م، ٓ ي٘مبؾ 

٤م أووح ُم٤م ذم  امماًم٘مّمقر يمس٤مئر إطم٤مؾمٞمس وإُمقر اًمقضمداٟمٞم٦م، وذه٥م اًمِمٞمخ اًمسبح٤م ي  أهنَّ

اًمب٤مب ، وًمٙمٜمف سمٕمد ذًمؽ ي٘مقل: )وًمٙمـ اًم٘مقل سمف ٓ يقضم٥م أن ٓ يقضمد ذم أديؿ إرض ضم٤مهؾ 

 .(1)ىم٤مس ٕنَّ اًمبح٨م ذم إصقل ٓ ذم اًمٗمروع(

إنَّ أي٦م وإْن يم٤مٟم٧م ذم ُمٕمرض سمٞم٤من أنَّ اًمديـ احلٜمٞمػ هق ومٓمرة اهلل اًمتل ضُمبؾ قمٚمٞمٝم٤م  مْٚؿنٜ:     

ان واًمٕم٘مؾ واًمٕمرف قمغم أنَّ أُمقرا يمثػمٌة متٜمع سمؾ شمِمقب يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ويِمٝمد اًمقضمد

اخلروج قمـ اًمديـ ، ُمٜمٝم٤م اجلٝمؾ ، وُمٜمٝم٤م اعمقروث  امماإلقمت٘م٤مدات اًمّمحٞمح٦م طمتك شمّمؾ 

اًمٗمٙمري ، وُمٜمٝم٤م آطمتٙم٤مك سم٤محلْم٤مرات إظمرى. وُمٜمٝم٤م اًمت٘مٚمٞمد واعمح٤ميم٤مة ، ومْمال قمـ ذًمؽ 

 اإلٟمس٤من اًمبسٞمط . غمقمآؾمتحس٤مٟم٤مت اًمِمخّمٞم٦م ، وهذا سمدوره يٜمٕمٙمس 

 افرأي ادختٚر:

يتبلم ُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدم أنَّ اًم٘مقل سمٕمدم وضمقد اًم٘م٤مس ذم اعمٕم٤مرف ُمـ إُمقر اًمتل ٓ       

ي٘مبٚمٝم٤م اًمٕم٘مؾ ، ٕنَّ اعمٕم٤مرف هل٤م ُمستقي٤مت يمام شم٘مدم ، وأنَّ هذه اعمستقي٤مت ٓ يدريمٝم٤م يمؾ 

س٤من قمـ قمٍم اًمٜمص، واٟمٖمامؾمف سم٤مًمتٛمدن اٟمس٤من ، يمام أنَّ يمثػما ُمـ إُمقر سمٕمد أْن اسمتٕمد اإلٟم

شمٕم٘مد اسمسط اًمبدهيٞم٤مت، يمام أنَّ اًمٗمٙمر اعمٕمرذم اسمتٕمد قمـ  امموشم٠مصمره سم٤مًمث٘م٤موم٤مت إظمرى أدى سمف 

اعمٙمٚمػ ومٙمت٥م قمٚمؿ اًمٙمالم مل شمقوع ًمإلٟمس٤من اًمبسٞمط ، وقمدم وضمقد قمٚمؿ يتٙمٗمؾ هبذا إُمر مم٤م 

هذه  اممًمٕم٘مدي ، وهذا ُم٤م أطمقج ضمٕمؾ اجل٤مهؾ اًم٘م٤مس طم٘مٞم٘م٦م ٓ يٛمٙمـ أْن شمٜمٙمر ذم اًمبح٨م ا

 اعمح٤موًم٦م ًمت٠مصٞمؾ وم٘مف اعمٕمروم٦م. 

 اْلٜٓ افثٚفثٜ : حُؿ اإلٕسٚن دم مرحِٜ افتٍُر وافبحٞ:

                                                           

 .95اًمسبح٤م ي: ضمٕمٗمر: آيامن واًمٙمٗمر ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م.  (1)



 

ُمـ إُمقر اًمتل شمٜم٤موهل٤م اًمٕمٚمامء ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معمٙمٚمػ طمٙمٛمف ذم ُمرطمٚم٦م اًمتٗمٙمر واًمبح٨م،     

 امم ويٚمحؼ سمف طمٙمؿ أهؾ اًمٗمؽمة وهؿ اًمٜم٤مس اًمذي أوضمدهؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ سمٕمد قمٞمسك 

، وُم٤مشمقا ىمبؾ اًمبٕمث٦م، إذ وىمع ظمالف ذم طمٙمؿ اعمٙمٚمػ ذم هذه اعمرطمٚم٦م . ُمبٕم٨م رؾمقل اهلل 

 ُمٝمٚم٦م اًمٜمٔمر يم٤مومر أو ُم١مُمـ؟  هؾ اإلٟمس٤من ذم زُم٤من

 ويٙمقن اًمبح٨م ذم ُم٘م٤مُملم : 

طمٙمؿ اعمٙمٚمػ ذم ُمرطمٚم٦م اًمتٗمٙمر واًمبح٨م: ومٝمٜم٤م اظمتٚمٗم٧م يمٚمٛم٦م إقمالم، وم٘مد  ادَٚم إول:      

يمٗمره ، ٕنَّ اإلظمالل سم٠مي واضم٥م ُمـ اعمٕم٤مرف ٓ  اممهـ( 436ذه٥م اًمسٞمد اًمنميػ اعمرشم٣م)ت

٤م ىمْم٤مي٤م شمثب٧م سم٤مًمٕم٘مؾ ظم٤مًمػ ذم ذًمؽ مجع ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ ، و (1)يتّمقر ٕهنَّ

، ومل حيٙمٛمقا سمٙمٗمر اعمٙمٚمػ ذم  (3)هـ(464، واًمِمٞمخ اًمٓمقد )ت (2)هـ(449اًمٙمراضمٙمل)ت

 زُمـ اعمٝمٚم٦م واًمٜمٔمر.

هـ(. وم٘مد يم٤من أيمثر دىم٦م ذم شمٜم٤موًمف ًمٚمٛمقوقع ، ٕنَّ اعمٙمٚمػ ذم 966أُم٤م اًمِمٝمٞمد اًمث٤م ي)ت      

 ُمرطمٚم٦م اًمٜمٔمر واًمتٗمٙمػم ًمف صقر صمالث هل:

إنَّ اعمٙمٚمػ ذم أول ُمراشم٥م اًمتٙمٚمٞمػ إذا وضمف ٟمٗمسف ًمٚمٜمٔمر ذم حت٘مٞمؼ احلؼ ًمٞمٕمت٘مده ، ومل  -أ       

يٙمـ ُمٕمت٘مدًا عم٤م يقضم٥م اًمٙمٗمر، سمؾ هق ُمؽمدد طمتك يرضمح قمٜمده رء ومٞمٕمت٘مده، وم٘م٤مل: إنَّ هذا 

ُمِمٙمؾ ضمدًا، ٕٟمَّف ي٘متيض احلٙمؿ سمٙمٗمر يمؾ أطمد أول يمامل قم٘مٚمف اًمذي هق أول وىم٧م اًمتٙمٚمٞمػ 

ٕمروم٦م ، ٕٟمَّف أول وىم٧م إُمٙم٤من اًمٜمٔمر، إذ اًمٜمٔمر ىمبٚمف ٓ قمؼمة سمف، وي٘متيض أن يٙمقن ُمـ أدريمف سم٤معم

 اعمقت ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م خمٚمدًا ذم ضمٝمٜمؿ . 

                                                           

 .316: 2ظ: اعمرشم٣م: رؾم٤مئؾ اعمرشم٣م (1) 

 .119ظ: اًمٙمراضمٙمل: يمٜمز اًمٗمقائد :  (2)

 .144ـمريؼ اًمرؿم٤مد:  إممظ: اًمٓمقد: حمٛمد سمـ احلسـ : اهل٤مدي  (3)
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إنَّ اعمٙمٚمػ مل يسبؼ ُمٜمف اقمت٘م٤مد سمام يقضم٥م اًمٙمٗمر، وأٟمَّف ًمٞمس ذم سمدء اًمتٙمٚمٞمػ ، وإٟمَّام ذم  -ب      

 ُمرطمٚم٦م اًمتبٍم. أُّم٤م أٟمف ذم زُم٤من ـمٚم٥م احلؼ سم٤مًمٜمٔمر ومٞمف ُمع سم٘م٤مء ذًمؽ اإلقمت٘م٤مد ٓ ري٥م ذم يمٗمره.

اًمِمؽ  اممأْن يٙمقن اعمٙمٚمػ ىمد ؾمبؼ ًمف إقمت٘م٤مد ُم٤م يقضم٥م اًمٙمٗمر ، وًمٙمٜمف رضمع قمٜمف  -ج       

سمسب٥م ٟمٔمره ذم حت٘مٞمؼ احلؼ وعم٤م يؽمضمح قمٜمده احلؼ، ومٞمتؿ ومٞمف، وأنَّ هذا اًمِمخص ٓ حيٙمؿ قمٚمٞمف 

 . (1)سمٙمٗمر وٓ سم٢ميامن ذم زُم٤من اًمٜمٔمر طم٘مٞم٘م٦م ، سمؾ شمبٕم٤ًم يم٤مٕـمٗم٤مل

ومٝمؿ ُمٙمٚمٗمقن سمام : طمٙمؿ أهؾ اًمٗمؽمة: اعمِمٝمقر أهنؿ ُمٙمٚمٗمقن، وأنَّ شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ قم٘مكم، ادَٚم افثٚين      

. وهق ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م سم٠من أهؾ اًمٗمؽمة همػم ٟم٤مضملم إذا أذيمقا  (2)هلؿ ُمـ أصقل اًمديـحيٙمؿ قم٘مق

، وُم٤م  (3)ُمع اهلل همػمه ومٝمؿ ُمٚمزُمقن سمتقطمٞمد اهلل سمٕم٘مقهلؿ ٕنَّ ُمٕمروم٦م اهلل صمب٧م سم٤مًمٕم٘مؾ ٓ سم٤مًمنمع

 .  (4)ذه٥م إًمٞمف سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م

 

، وىم٤مل اًمٗم٤موؾ  (5)أنَّ أهؾ اًمٗمؽمة يٙمّٚمٗمٝمؿ اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ ذم اًمدٟمٞم٤م امموسمٕمْمٝمؿ ذه٥م     

، وهق (6)هـ(: أهؾ اًمٗمؽمة وأؿمب٤مهٝمؿ ُمٕمذورون ، ويٙمقن شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ يقم احلنم1471اًمتق ي)ت

 . (1)ُم٤م ذه٥م إًمٞمف إؿم٤مقمرة

                                                           

 .133ظ: اًمٕم٤مُمكم: زيـ اًمديـ سمـ قمكم : طم٘م٤مئؼ آيامن:   (1)

م، اعمٓمبٕم٦م : ُمٓمبٕم٦م 1964 -هـ 1384سمال ،  -اًمٖمٓم٤مء: قمكم: اًمٜمقر اًمس٤مـمع ذم اًمٗم٘مف اًمٜم٤مومع، طظ: يم٤مؿمػ  (2)

 .119: 2. اًمٕمراق –أداب،  اًمٜمجػ إذف 

 .272: 4اجلزيري: اًمٗم٘مف قمغم اعمذاه٥م آرسمٕم٦م ظ: (3) 

 .242: 3ظ: اسمـ قم٤مسمديـ: حمٛمد أُملم: طم٤مؿمٞم٦م رد اعمحت٤مر(4) 

 .324أُملم : اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م : آؾمؽمآسم٤مدي : حمٛمد ظ: (5) 

 .173ظ: اًمٗم٤موؾ اًمتق ي: اًمقاومٞم٦م:  (6)



 

شم٘مسٞمؿ  قمغم: إنَّ ُم٤م يذه٥م إًمٞمف اًمبح٨م هق ُم٤م أظمت٤مره اًمِمٝمٞمد اًمث٤م ي ، اذ إٟمَّف ُمبٜمل افرأي ادختٚر

اعمٙمٚمػ ُمٜمٓم٘مٞم٤م ذم ُمـ ًمف ُمٕمت٘مد ، وُمـ ًمٞمس ًمف ُمٕمت٘مد . وأٟمَّف ُمٞمزَّ سملم ُمـ هق ذم أول اًمتٙمٚمٞمػ 

وسملم ُمـ هق ذم ُمرطمٚم٦م ُمت٘مدُم٦م ُمـ اًمٜمْم٩م واًمبٚمقغ ، وم٢منَّ ه١مٓء ٓ يتس٤موون ذم هذه اعمرطمٚم٦م عم٤م 

 ٛمٚمف يمؾ ُمٜمٝمؿ اومٙم٤مر طمقل اعمٕمت٘مد.حي

وًمق مل يٙمـ يمذًمؽ ًمٙمـ هٜم٤مك حم٤مذير ُمٜمٝم٤م  ٟمسب٦م اجلقر هلل قمز وضمؾ وشمٕم٤ممم قمٜمف ، ٕنَّ هذا     

شمرك اإليامن ، طمٞم٨م مل يٛمض ًمف وىم٧م يٛمٙمـ حتّمٞمٚمف  قمغميٚمزم اًمتٙمٚمٞمػ سمام ٓ يٓم٤مق ، إْن قمذسمف 

ذًمؽ إذا مل يسبؼ ًمف اقمت٘م٤مد  قمغمي٘مدر ومٞمف ىمبؾ اعمقت يمام هق اعمٗمروض ، أو اًمٔمٚمؿ اًمٍمف إْن مل 

 ُم٤م يقضم٥م اًمٙمٗمر.

أُم٤م أهؾ اًمٗمؽمة وم٢مٟمَّف ٓ وم٤مئدة شمؽمشم٥م قمٚمٞمف، ٕٟمَّف ُمٜمحٍم ذم زُمـ ُم٤م ىمبؾ اخل٤ممتٞم٦م، وإْن شمٕمرض      

 ًمف اًمبح٨م وم٢مٟمَّف ُمراقم٤مة ًمٚمٛمٜمٝمجٞم٦م.

 ادىِٛ افثٚين: تُِٔػ افٍُٚر:

اظمتٚمٗم٧م قمٜم٤مويـ اًمٕمٚمامء هلذه اعمس٠مًم٦م ومبٕمْمٝمؿ يٕمـؼّم قمٜمٝمـ٤م  أوٓ: مًْك تُِٔػ افٍُٚر: 

، وٓ ُمِمــ٤مطم٦م ذم اإلصــٓمالح ، وأنَّ  (3)، وسمٕمْمــٝمؿ ي٘مــقل: ظمٓمــ٤مب اًمٙمٗمــ٤مر (2)سمتٙمٚمٞمــػ اًمٙمٗمــ٤مر

اًمٕمٜمقان واطمد ، ومال وم٤مرق سملم اًمٕمٜمقاٟملم ذم اعمراد، وإْن يم٤من اخلٓم٤مب أقمؿ ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ ذم طم٘مٞم٘م٦م 

 ٜمك ًمٙمٚمٞمٝمام واطمدًا.إُمر، وًمٙمـ ىمريٜم٦م اًمسٞم٤مق دمٕمؾ اعمٕم

                                                                                                                                                    

 .242: 3ظ: اسمـ قم٤مسمديـ: حمٛمد أُملم: طم٤مؿمٞم٦م رد اعمحت٤مر(1) 

، 177: 1، واًمسبٙمل: اإلهب٤مج213: 1، واًمتٗمتزا ي: ذح اًمتٚمقيح156: 2ظ: اجلّم٤مص: اًمٗمّمقل (2)

 .397: 1واًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط 

: 1، واًمنظمز: أصقل اًمنظمز 118: 1، واًمب٤مضمل: إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل158: 2اجلّم٤مص: اًمٗمّمقل (3)

 .138: 1،اًمبخ٤مري : يمِمػ إهار194، اًمسٛمرىمٜمدي: حمٛمد سمـ أمحد : ُمٞمزان إصقل: 73
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،  (2)وإيمثــرون يٕمــؼّمون سمٚمٗمــظ : اإليــامن (1)يمــام أن هٜمــ٤مك ُمـــ يٕمــؼّم سمٚمٗمــظ : إصــقل 

 واًمبح٨م يرى ان اًمتٕمبػم سم٤مٕصقل أؾمٚمؿ ، ُٕمريـ:

: أن هذه اعمس٠مًم٦م شم٘م٤مسمؾ ُمس٠مًم٦م اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٗمروع، ومه٤م ُمس٠مًمت٤من ُمِمٝمقرشم٤من قمٜمد إول 

 ، وًمٞمس٧م اًمٗمروع ُم٘م٤مسمٚم٦م ًمإليامن.اًمٕمٚمامء وٓ ؿمؽ أن اًمٗمروع شم٘م٤مسمؾ إصقل

: أن ُم٤م اقمت٘مده طم٘م٤ًم وصقاسم٤ًم ذم شمٗمسػم اإليامن: أٟمف اقمت٘م٤مد سم٤مجلٜم٤من وىمـقل سم٤مًمٚمسـ٤من افثٚين 

 هذا ومٝمق ُمتٕمٚمؼ سم٤مٕصقل واًمٗمروع. قمغموقمٛمؾ سم٤مجلقارح وإريم٤من، و

 :ثٕٚٔٚ: حُؿ خمٚضبٜ افٍُٚر بٕٚصقل

، وهـق ُمـ٤م ذهبـ٧م إًمٞمـف  (3)سم٤مٕصـقلشمٙمٚمٞمـػ اًمٙمٗمـ٤مر  قمغمٟم٘مؾ يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء اإلمج٤مع  

أهنـؿ خمـ٤مـمبقن سمـ٤مإليامن ٓ همـػم  امماًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ومج٤مقم٦م ُمـ اجلٛمٝمـقر ، وذهـ٥م أسمـق طمٜمٞمٗمـ٦م 

 . (4)وأهنؿ همػم ُمٙمٚمٗملم سمٌمء ُمـ اًمنمائع أصقهل٤م وومروقمٝم٤م

 واؾمتدًمقا ًمذًمؽ سم٠مدًم٦م قمديدة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م:

 أدًمتٝمؿ ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :  -1 

                                                           

 .397: 1، اًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط 177: 1، اإلهب٤مج213: 1اًمتٚمقيح (1)

، 73: 1، اًمنظمز: أصقل اًمنظمز118: ٤1مم اًمٗمّمقل، اًمب٤مضمل: إطمٙم158: 2اجلّم٤مص: اًمٗمّمقل (2)

. واخلراؾم٤م ي : يمٗم٤مي٦م إصقل : 138: 1، واًمبخ٤مري : يمِمػ إهار194اًمسٛمرىمٜمدي: ُمٞمزان إصقل:

67. 

، 73: 1، اًمنظمز: أصقل اًمنظمز118: 1، اًمب٤مضمل: إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل158: 2اجلّم٤مص: اًمٗمّمقل (3)

، 177: 1، اًمسبٙمل: اإلهب٤مج138: 1يمِمػ إهار ، اًمبخ٤مري:194واًمسٛمرىمٜمدي: ُمٞمزان إصقل:

 .397: 1اًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط 

 .324ظ: اًمتسؽمي: اطم٘م٤مق احلؼ :  (4)



 

ٚ  ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم:         ًً ْؿ مَجِٔ ُُ ْٔ ُس إيِنِّ َرُشقُل اَّللَِّ إَِف ٚ افَّْٚ َ َؾـآِمُْقا  ىمقًمف شمٕمـ٤ممم: امم ُؿْؾ َيٚ َأُّيُّ

بَِّٚللَِّ َوَرُشقفِِف 
اًمٜمـ٤مس  اممسمٕمـ٨م أن اًمٜمبـل ، و (2)، ومٝمذا اخلٓمـ٤مب ُمٜمـف ي٘مّمـدهؿ ٓ حم٤مًمـ٦م (1)

 يم٤موم٦م ًمٞمدقمقهؿ إًمٞمٝم٤م. 

ِذيًرا وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم:          َٕ ِس َبِنًرا َو ًٜ فَِِّْٚ ٚؾَّ ـَ ََْٚك إَِّٓ  ِْ َوَمٚ َأْرَش
. وضمف اًمدًٓم٦م: أيـ٦م  (3)

 .  (4)ًمٙم٤موم٦م اًمٜم٤مس سمال اؾمتثٜم٤مءسحي٦م ذم قمٛمقم سمٕمث٦م اًمٜمبل 

َِغَ  :وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم       ـْ َب ْؿ بِِف َوَم ـُ ْرآُنِ َِٕٕذَر َُ َوُأوِحَل إَِلَّ َهَذا اْف
، أي وأٟمذر ُمـ سمٚمٖمف.  (5)

أهنـؿ  قمـغمُم٠مُمقر سم٤مإلٟمذار سم٤مًم٘مرآن مجٞمع ُمــ سمٚمٖمـف اًم٘مـرآن ممـ٤م يـدل وضمف اًمدًٓم٦م: أن اًمٜمبل 

ـِذِر  . وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕمـ٤ممم:  (6)خم٤مـمبقن سمف ْٕ ْؿ َأْن َأ ُٓ َْْٔـٚ إَِػ َرُجـٍؾ ِمـْْ ـَٚن فَِِّْـِٚس َظَجًبـٚ َأْن َأْوَح ـَ َأ

ِـؿْ  ْؿ َؿَدَم ِصْدٍق ِظَْْد َرِّبِّ ـَ آَمُْقا َأنَّ ََلُ ْ افَِّذي َس َوَبؼِّ ـِذِر  . وضمـف اًمدًٓمـ٦م: أن ىمقًمـف  (7)افَّْٚ ْٕ َأْن َأ

َس   .(8)ُم٠مُمقر سمٛمخ٤مـمبتٝمؿ سم٤مإليامن قمٛمقم رؾم٤مًمتف جلٛمٞمع اًمٜم٤مس، ومٝمق  قمغميدل  افَّْٚ

ىم٤مل: وُمـ اًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م : قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم ، قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل أن اًمٜمبل  -2 

ًٚ  َل يًىٓـ أحد مـ إٕبٔـٚء ؿـبع ٕكـت بٚفرظـٛ مسـرة صـٓر، وجًِـٝ ل  ))أظىٔٝ مخس

                                                           

 .158ؾمقرة إقمراف، أي٦م:(1) 

 .138: 1يمِمػ إهار (2) 

 .28ؾمقرة ؾمب٠م، أي٦م:(3) 

 .214: 3شمٗمسػم اسمـ يمثػم (4) 

 .19ؾمقرة إٟمٕم٤مم، أي٦م:(5) 

 .161: 5اًمبٞم٤من ضم٤مُمع اًمٓمؼمي: (6) 

 .2ؾمقرة يقٟمس، أي٦م: (7) 

 .527: 6اًمٓمؼمي: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من  (8)
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إرض مسجدًا وضٓقرًا ؾٖيَم رجؾ مـ أمتل أدرـتف افهـالة ؾِٔهـؾ، وأحِـٝ ل افٌْـٚئؿ وَل 

افْٚس ظٚمـٜ  اػؿقمف خٚصٜ وبًثٝ  اػَتؾ ٕحد ؿبع، وأظىٔٝ افنٍٚظٜ، وـٚن افْبل يبًٞ 

))(9) . 

ثـؿ ٓ يـٗمـ  –ُّيقدي وٓ ٕكـاين  –)) ٓ يسّع يب رجؾ مـ هذه إمٜ : وىمقل اًمٜمبل     

ظمٓم٤مب اًمٙمٗم٤مر سم٤مإلؾمالم، ويمقٟمـف  قمغموهذه إطم٤مدي٨م سحي٦م اًمدًٓم٦م  . (2)(( ٓ دخؾ افْٚريب إ

 ومٝمذا أصؾ ُمتٗمـؼ قمٚمٞمـف سمـلم  (3)اًمٜم٤مس يم٤موم٦م ُمٕمٚمقم ُمـ ديـ اإلؾمالم سم٤مًمرضورة اممُمبٕمقصم٤ًم ،

 . (4)أئٛم٦م اعمسٚمٛملم وؾم٤مئر ـمقائػ اعمسٚمٛملم أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م وهمػمهؿ

ٓ يٛمٙمـ أْن ٟمتّمقر سم٠منَّ اخلٓم٤مب إصقزم أو اًمٕم٘مدي ٓ يِمٛمؾ اًمٙمٗم٤مر ، ٕنَّ هـذا افْتٔجٜ:       

اخلٓم٤مب ُم٤م ضم٤مء إّٓ خلٓم٤مب ه١مٓء ، وإّٓ ًمق اظمتص سم٤معم١مُمٜملم مل شمؽمشم٥م قمٚمٞمف أي وم٤مئدة ويٙمـقن 

حتّمٞمال ًمٚمح٤مصؾ، ومٝمق ُمـ إُمقر اًمبدهّٞم٦م اًمتـل ٓ يٛمٙمــ أْن شمٜمٗمـؽ قمــ اخلٓمـ٤مب اًمنمـقمل ، 

 اًمٜمقر. اممرج اًمٜم٤مس ُمـ اًمٔمٚمامت اًمذي يريد أْن خي

 اخلىٖ : ظذادىِٛ افثٚفٞ : حُؿ ادخىئ دم إصقل وآثٚر ادستبٜ 

اظمتٚمٗم٧م آراء اًمٕمٚمامء ذم هـذه اعمسـ٠مًم٦م اظمتالومـ٤ًم يمبـػمًا ُمـٜمٝمؿ ُمــ يٙمٗمـر اعمخٓمـئ ذم إصـقل       

أٟمف ُمٕمذور ،  مماوُمٜمٝمؿ ُمـ جيٕمٚمف ُمبتدقم٤ًم ، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٗمس٘مف أو يٙمتٗمل سمت٠مصمٞمٛمف ، وذه٥م آظمرون 

                                                           

 .974: 2وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ظ: احلر اًمٕم٤مُمكم: (1) 

مجٞمع اًمٜم٤مس  إمم( يمت٤مب اإليامن: سم٤مب وضمقب اإليامن سمرؾم٤مًم٦م ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد ) 153أظمرضمف ُمسٚمؿ سمرىمؿ (2) 

 .317: 2وٟمسخ اعمٚمؾ سمٛمٚمتف، وأمحد 

 .134ذح اًمٓمح٤موي٦م : ظ: سمـ أيب اًمٕمز : قمكم سمـ قمكم : (3) 

 .9: 19ظ: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : جمٛمقع ومت٤موى (4) 



 

اًم٘مـقل سم٤مًمتـ٠مصمٞمؿ وقمدُمـف ، وهٜمـ٤م ٟمـذيمر أهـؿ  اممأو جمتٝمد ُمـ٠مضمقر ، ومجٞمـع هـذه إىمـقال شمرضمـع 

 إىمقال وهل:

، (2)، وأيمثـــر اإلُم٤مُمٞمـــ٦م (1)أن اعمخٓمـــئ ذم إصـــقل آصمـــؿ وٟمســـ٥م ًمٚمجٛمٝمـــقرافَـــقل إول :     

 ذًمؽ سمٕمدة أدًم٦م أمهٝم٤م ُم٤م ي٠ميت :  قمغمويستدًمقن 

َبَؾ ِمْْفُ :ىمقًمف شمٕم٤ممم افدفٔؾ إول :  َْ ـْ ُي َِ ْشاَلِم ِديًْٚ َؾ ـْ َيْبَتِغ َؽْرَ اإْلِ  . (3)َوَم

أن اهلل قمز وضمؾ أظمؼم أٟمف ٓ ي٘مبؾ همػم اإلؾمالم ؾمقاء اشمبٕمف اعمٙمٚمػ سم٤مضمتٝمـ٤مده وجف آشتدٓل : 

 .  (4)أو همػمه

رِ  :ىمقًمف شمٕم٤مممافدفٔؾ افثٚين:  ـَ افَّْٚ ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  ِذي َِّ ُروا َؾَقْيٌؾ فِ ٍَ ـَ ـَ  ُـّ افَِّذي  . (5)َذفَِؽ َط

أن اهلل قمز وضمؾ ذم اًمٙمٗم٤مر خلٓمئٝمؿ ذم إصقل سمؽمك ُمقضمـ٥م اًمٕمٚمـؿ واشمبـ٤مع وجف آشتدٓل : 

 . (6)اًمٔمـ اعمخ٤مًمػ ًمٚمٕمٚمؿ

ــَؽ :ىمقًمــف شمٕمــ٤ممم افــدفٔؾ افثٚفــٞ :  ًْٔئٚ ُأوَفئِ ـَ اَّللَِّ َصــ ــ ُدُهــْؿ ِم َٓ َٓ َأْو ْؿ َو ــَقاَُلُ ْؿ َأْم ُٓ ِْــَل َظــْْ ٌْ ـْ ُت ــ َف

ـْؿ وَ  ُُ ـقَن َف ٍُ ِِ ـََم ََيْ ـَ قَن َفُف  ٍُ َْٔحِِ ٚ َؾ ًً ُؿ اَّللَُّ مَجِٔ ُٓ ُث ًَ ٚ َخٚفُِدوَن َيْقَم َيْب َٓ ِر ُهْؿ ؾِٔ ََيَْسـُبقَن َأْصَحُٚب افَّْٚ

                                                           

،  364و 357: 2، اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك  632: 2، اًمب٤مضمل: إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل 464ظ: اًمِم٤مومٕمل: اًمرؾم٤مًم٦م:   (1)

 ، 236: 6،واًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط  257:  3، اًمسبٙمل: اإلهب٤مج 544: 2اًمرازي: اعمحّمقل 

، 723و113:  2، واًمٓمقد: اًمٕمدة ذم إصقل793: 2اصقل اًمنميٕم٦م إممظ: اعمرشم٣م: اًمذريٕم٦م  (2)

 .317: 7. واًم٘مزويٜمل : قمكم: شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم اعمٕم٤ممل 514: 3واخلراؾم٤م ي: يمٗم٤مي٦م إصقل ُمع طمقار اعمِمٙمٞمٜمل 

 .85ؾمقرة آل قمٛمران:  (3)

 .345: 3بػمأسمـ أُمػم احل٤مج: حمٛمد سمـ حمٛمد: اًمت٘مرير واًمتح(4) 

 .27ؾمقرة ص:(5) 

 .541: 2اًمرازي: اعمحّمقل  (6) 
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ُْؿ  ٍء  ظذَأَنَّ َتـُدوَن :قًمف شمٕم٤ممم ، وىم  (1)َرْ ْٓ ُـْؿ ُم ـبِِٔؾ َوََيَْسـُبقَن َأَنَّ ـِ افسَّ وََنُْؿ َظـ َُٔهدُّ ُْؿ َف  َوإَِنَّ

ًٓ :، وىمقًمف  (2) ـَ َأْظـََم ـي َْخَِسِ ْٕ ْؿ بِٚ ُُ َْبُِّئ ُٕ َٔٚ َوُهـْؿ ُؿْؾ َهْؾ  ْٕ َٔـِٚة افـدُّ ْؿ دِم احْلَ ُٓ ُٔ ًْ ـَ َضـؾَّ َشـ افَّـِذي

ُْؿ َُيِْسُْقَن  ََٚيَْسُبقَن َأَنَّ ًً ُصْْ
(3). 

أن اهلل قمـز وضمـؾ سمـلمَّ أهنـؿ اضمتٝمـدوا ًمتحّمـٞمؾ آهتـداء وحتسـلم وجف آشتدٓل بٚٔيـٚت : 

 .  (4)أن اعمخٓمئ ذم إصقل آصمؿ قمغماًمّمٜمع ، وُمع ذًمؽ سملم اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ًمٚمٕم٘م٤مب مم٤م يدل 

ـٚ إَِػ اَّللَِّ  ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: افدفٔؾ افرابع :  َٕ ُبق رِّ ََ ُٔ
َّٓ فِ ُبـُدُهْؿ إِ ًْ َٕ ََٔٚء َمٚ 

ـْ ُدوِِٕف َأْوفِ ُذوا ِم َ ـَ اَتَّ َوافَِّذي

ٚ ٍَّ ـَ ِٚذٌب  ـَ ـْ ُهَق  َٓ َُّيِْدي َم قَن إِنَّ اَّللََّ  ٍُ َتِِ ْؿ دِم َمٚ ُهْؿ ؾِِٔف خَيْ ُٓ َْْٔ ُؿ َب ُُ ك إِنَّ اَّللََّ ََيْ ٍَ  .  (5)رٌ ُزْف

سملمًّ اهلل ذم أي٦م أن ه١مٓء اًمٙمٗمـ٤مر اضمتٝمـدوا سمدًٓمـ٦م اؾمـتدٓهلؿ وًمٙمــ عمـ٤م وجف آشتدٓل :      

 . (6)أظمٓم٠موا ويم٤من ظمٓم١مهؿ ذم إصقل أصمَّٛمٝمؿ اهلل قمز وضمؾ

آُمر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وهمػمهؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر سمـ٤مإليامن سمـف واشمب٤مقمـف أن اًمٜمبلافدفٔؾ اخلٚمس : 

قم٘م٤مئـدهؿ ، وًمـذًمؽ ىم٤مشمـؾ مجـٞمٕمٝمؿ واعمٕم٤مٟمـد اًمٕمـ٤مرف ومـٞمٝمؿ ىمٚمٞمـؾ  قمـغمإسارهـؿ  قمـغموذُمٝمؿ 

 .(1)وأيمثرهؿ ُمـ اعم٘مٚمدة

                                                           

 . 18 -17ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م :(1) 

 .37ؾمقرة اًمزظمرف:(2) 

 . 144 - 143ؾمقرة اًمٙمٝمػ :(3) 

 . 114، أطمٙم٤مم آضمتٝم٤مد  362اًمروو٦م  (4)

 .3ؾمقرة اًمزُمر :  (5)

: 3ًمبٜم٤من  -هـ، ـمبٕم٦م: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت1447 -1اًمٓمقذم: ٟمجؿ اًمديـ: ذح خمتٍم اًمروو٦م، ط (6)

614. 



 

وأضمٞم٥م : سم٠منَّ ذم وؾمٕمٝمؿ إص٤مسم٦م احلؼ وًمٙمٜمٝمؿ شمريمقه إُم٤م إلمه٤مهلؿ وقمدم اخلقض واًمبحـ٨م       

ـَ ُأوُتقا اْفَُِتـقمـ ذًمؽ ، أو قمٜم٤مدًا  ويمؼمًا أو اشمب٤مقم٤ًم ٔسم٤مئٝمؿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ـقَن َوإِنَّ افَِّذي ُّ َِ ًْ َٔ َٚب َف

ِؿْ  ـْ َرِّبِّ ؼُّ ِم ُف احْلَ َّٕ َأ
ـٚ ، وىم٤مل :  (2) ًَ ِرُؾقَن َأْبََْٚءُهْؿ َوإِنَّ َؾِري ًْ ََم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق ًْ َُْْٔٚهُؿ اْفَُِتَٚب َي ـَ آَت افَِّذي

قنَ  ُّ َِ ًْ ؼَّ َوُهْؿ َي قَن احْلَ ُّ ُت ُْ َٔ ْؿ َف ُٓ  . (4). وٟمحق ذًمؽ  (3)ِمْْ

اًمبحـ٨م قمــ  قمغماًمدظمقل ذم اإلؾمالم وىمدرشمف  قمغمصمؿ إن ُمـ اعمٕمت٤مد قمٚمٞمف ىمدرة اًمٙم٤مومر 

 . (5)طم٘مٞم٘متف 

: )) إن خـر احلـديٞ ـتـٚب اَّلل وخـر ذم اًمبدع وأهٚمٝم٤م وم٘م٤مل أن اًمٜمبل افدفٔؾ افسٚدس : 

))وــؾ ضـالفٜ دم ، وذم روايـ٦م   (6)وذ إمقر حمدثَٚتٚ وــؾ بدظـٜ ((اَلدي هدى حمّد 

 .  (8)إيٚـؿ وحمدثٚت إمقر ؾ٘ن ـؾ حمدثـٜ بدظـٜ وــؾ بدظـٜ ضـالفٜ ((. وىم٤مل : ))   (7)افْٚر((

                                                                                                                                                    

، وآرُمقي: حمٛمد سمـ ايب سمٙمر: اًمتحّمٞمؾ ُمـ 544: 2، اًمرازي: اعمحّمقل   359: 2اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك   (1)

، 289: 2ًمبٜم٤من  -سمػموتهـ،شمح: قمبد احلٛمٞمد قمكم اسمق زٟمٞمد، ـمبٕم٦م: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، 1448 -1اعمحّمقل،ط

 .237: 6، اًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط  614: 3اًمٓمقذم : ذح خمتٍم اًمروو٦م 

 .144ؾمقرة اًمب٘مرة ، أي٦م : (2)

 .146ؾمقرة اًمب٘مرة ، أي٦م :  (3)

 . 345:  3، أسمـ أُمػم احل٤مج: حمٛمد سمـ حمٛمد: اًمت٘مرير واًمتحبػم 611: 3اًمٓمقذم: ذح خمتٍم اًمروو٦م  (4)

 . 345:  3أسمـ أُمػم احل٤مج: حمٛمد سمـ حمٛمد: اًمت٘مرير واًمتحبػم (5)

 .314: 3يمت٤مب اجلٛمٕم٦م : سم٤مب ختٗمٞمػ اًمّمالة واخلٓمب٦م ، وأمحد  867رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ  (6)

 يمت٤مب اًمٕمٞمديـ : سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م اخلٓمب٦م .  689: 3رواه اًمٜمس٤مئل  (7)

 2676سمرىمؿ  43: ٦5م ، واًمؽمُمذي يمت٤مب اًمسٜم٦م : سم٤مب ًمزوم اًمسٜم 3594سمرىمؿ  235: 12رواه أسمق داود  (8)

ذم اعم٘مدُم٦م : سم٤مب اشمب٤مع ؾمٜم٦م  43يمت٤مب اًمٕمٚمؿ : سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إظمذ سم٤مًمسٜم٦م واضمتٜم٤مب اًمبدع ، واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ 
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)) مــ ابتـدع بدظـٜ ضـالفٜ ٓ وىم٤مل :  . (9))) مـ أحدث دم أمرٕٚ مٚ فٔس مْف ؾٓق رد ((وىم٤مل : 

))ًٚ  .  (2)ترِض اَّلل ورشقفف ـٚن ظِٔف مثؾ آثٚم مـ ظّؾ ِّبٚ ٓ يَْص ذفؽ مـ أوزار افْٚس صٔئ

 اػبدظٜ ؾَد ضؾ . ومـ ـٕٚٝ ؾستف  اػإن فُؾ ظّؾ ذة ثؿ ؾسة ؾّـ ـٕٚٝ ؾستف وىم٤مل : ))

 . (4). وٟمحق ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م  (3)شْٜ ؾَد اهتدى((

 . (5)أن اًمذم ًمٚمٛمبتدقم٦م يٗمٞمد إصمٛمٝمؿ ، وإٓ ومٙمٞمػ يذم ُمـ ًمٞمس آصماًم ؟وجف آشتدٓل :

رضسملم ومسقهمقا اخلالف  قمغمأن وضمدٟم٤م اًمّمح٤مسم٦م اظمتٚمٗمقا ذم أطمٙم٤مم احلقادث افدفٔؾ افسٚبع : 

 اممواًمتٜم٤مزع ذم أطمدمه٤م وهل ُمس٤مئؾ اًمٗمتٞم٤م ، وأٟمٙمروا ذًمـؽ ذم اًمرضـائ٥م أظمـر وظمرضمـقا ومٞمـف 

ٕنَّ دًمٞمؾ احلٙمؿ يم٤من ىمـ٤مئاًم وىمـد يمٚمٗمـقا ومٞمـف إصـ٤مسم٦م  :اًمتالقمـ واإليمراه وٟمّم٥م احلرب واًم٘مت٤مل 

                                                                                                                                                    

سم٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمسٜم٦م وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م  5سمرىمؿ  144: 1، واسمـ طمب٤من  127و126:  4اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ، وامحد 

 اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ، وصححف ، وىم٤مل اًمؽمُمذي : هذا طمدي٨م طمسـ صحٞمح .  ٟمٗماًل وأُمرًا وزضمرًا : ذيمر وصػ

يمت٤مب اًمّمٚمح : سم٤مب إذا اصٓمٚمحقا قمغم صٚمح ضمقر وم٤مًمّمٚمح  2697سمرىمؿ  241: 3رواه اًمبخ٤مري (1) 

 يمت٤مب إىمْمٞم٦م : سم٤مب ٟم٘مض إطمٙم٤مم اًمب٤مـمٚم٦م ورد حمدصم٤مت إُمقر . 1718ُمردود ، وُمسٚمؿ سمرىمؿ 

يمت٤مب اًمٕمٚمؿ : سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إظمذ سم٤مًمسٜم٦م واضمتٜم٤مب اًمبدع وطمسٜم٦م  2677سمرىمؿ  44: 5رواه اًمؽمُمذي (2) 

 وم٘م٤مل : هذا طمدي٨م طمسـ

سم٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمسٜم٦م : ذيمر اًمٗمالح عمـ  11سمرىمؿ  147: 1، واسمـ طمب٤من  158: 2و 449: 5رواه أمحد (3) 

 ( وصححف .ؾمٜم٦م اعمّمٓمٗمك ) إمميم٤مٟم٧م ذشمف 

 .44: 1وؾمٜمـ اًمدراُمل  145: 4ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد (4) 

 . 364: 2ظ: اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك  (5) 



 

اًمــذاه٥م قمٜمــف وــ٤مل آصمــؿ شمــ٤مرك حلٙمــؿ اهلل شمٕمــ٤ممم ، وُمــ٤م يمــ٤من ـمري٘مــف احل٘مٞم٘مــ٦م ومٙمــ٤من قمٜمــدهؿ أن 

 . (1)هذه إُمقر اممآضمتٝم٤مد وهمٚمب٦م اًمٔمـ مل خيرضمقا ومٞمف 

ـر اًمّمـح٤مسم٦م  وأضم٤مب اسمـ طمزم قمـ ذًمؽ سم٠من إٟمٙم٤مر اًم٘مدر فمٝمر ذم أي٤مم اًمّمح٤مسم٦م وُمع ذًمؽ ُم٤م يمٗمَّ

ذًمـؽ وؾمـٗمٙم٧م  قمـغمُمٜمٙمري اًم٘مدر ، وٓ أُمروا سم٘مت٤مهلؿ سمٞمٜمام ٟمجدهؿ اظمتٚمٗمقا ذم اًمٗمتٞم٤م واىمتتٚمـقا 

اًمٜمٔمر ذم ىمتٚم٦م قمثامن، وىمد دقم٤م اسمـ قمبـ٤مس  قمغماًمدُم٤مء يم٤مظمتالومٝمؿ ذم شم٘مديؿ سمٞمٕم٦م اإلُم٤مم قمكم 

، ودقم٤م إًمٞمٝم٤م اسمـ ُمسٕمقد ذم ُمس٠مًم٦م قمدة اعمتـقرم قمٜمٝمـ٤م  (2)اعمب٤مهٚم٦م ذم ُمس٠مًم٦م اًمٕمقل ذم اًمٗمرائض  امم

 . (4)، وٟمحق ذًمؽ مم٤م يٜم٘مض هذا اإلؾمتدٓل (3)زوضمٝم٤م

ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر ، وأهنؿ ذم اًمٜم٤مر سمـال ومـرق سمـلم  قمغمإمج٤مع اعمسٚمٛملم قمٍمًا سمٕمد قمٍم افدفٔؾ افثٚمـ: 

، ويٛمٙمــ اًم٘مـقل : إنَّ ىمتـ٤مهلؿ حلـرهبؿ أو  (5)ٛملم عم٤م ؾم٤مغ ىمتـ٤مهلؿ جمتٝمد وُمٕم٤مٟمد ، وًمق يم٤مٟمقا همػم آصم

 قمـغم، وأن اإلمجـ٤مع ُمٜمٕم٘مـد  (6)إلزاًم٦م طمٙمؿ همػم اإلؾمالم ٓ ًمٙمٗمرهؿ سمدًٓم٦م أن اًمـذُمل ٓ ي٘م٤مشمـؾ

 . (7)إصمؿ اعمخٓمئ ذم إصقل ىمبؾ وضمقد آظمتالف

                                                           

 . 141: 3، اسمـ طمزم قمكم سمـ أمحد: اًمٗمّمؾ 62ظ: اجلّم٤مص: اًمٗمّمقل  (1)

 .44: 1، ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر  255:   14ظ: اعمّمٜمػ ًمٕمبد اًمرزاق  (2)

 . 654: 1، واسمـ ُم٤مضمف  197: 6، واًمٜمس٤مئل  2344سمرىمؿ  298: 6ظ: أسمق داود  (3)

 341:  3ظ: اسمـ طمزم قمكم سمـ أمحد: اًمٗمّمؾ  (4)

 .198: 4، أُملم حمٛمد: شمٞمسػم اًمتحرير  345: 3ظ: أسمـ أُمػم احل٤مج: حمٛمد سمـ حمٛمد: اًمت٘مرير واًمتحبػم (5)

 .345: 3ظ: أسمـ أُمػم احل٤مج: حمٛمد سمـ حمٛمد: اًمت٘مرير واًمتحبػم (6)

، أُملم : 345: 3اًمت٘مرير واًمتحبػم، أسمـ أُمػم احل٤مج: حمٛمد سمـ حمٛمد: 294: 2ظ: آرُمقي: اًمتحّمٞمؾ (7)

 .198:  4حمٛمد شمٞمسػم اًمتحرير
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اؾمـتٗمرغ وؾمـٕمف ذم وقمقرض هذا سم٠مٟمف مل ي٘مـؾ أطمـد ُمــ اًمّمـح٤مسم٦م واًمتـ٤مسمٕملم أن اعمجتٝمـد اًمـذي 

 .  (1)ـمٚم٥م احلؼ ي٠مصمؿ ٓ ذم إصقل وٓ ذم اًمٗمروع

ــ اًمٕم٘مـالء ُمــ  قمغمأن اهلل قمز وضمؾ ضمٕمؾ افدفٔؾ افتٚشع :  اعمس٤مئؾ إصقًمٞم٦م أدًم٦م ىم٤مـمٕمـ٦م وُمٙمَّ

 . (2)قمٝمدة اإلصمؿ إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ قمغمُمٕمرومتٝم٤م ومقضم٥م أن ٓ خيرضمقا 

ٕصقل ٓ إصمؿ قمٚمٞمٝمؿ إن يم٤مٟمقا جمتٝمديـ أن خم٤مًمػ ُمٚم٦م اإلؾمالم ُمـ اعمخٓمئلم ذم اافَقل افثٚين : 

 ظـذ: ))اْلّٓـقر ىم٤مل اًمٓمـقذم (3)أُم٤م إن يم٤مٟمقا ُمٕم٤مٟمديـ وم٤مإلصمؿ صم٤مسم٧م ذم طم٘مٝمؿ . ٟمس٥م ًمٚمج٤مطمظ

 . (4)ـؾ حٚل خمٚفػ فإلمجٚع(( ظذمذهبف وؿقفف  اػخالف اْلٚحظ ، وافًَؾ مٚئؾ 

 واؾمتدل هلذا اعمذه٥م سمثالصم٦م أدًم٦م :

ٚ:ىمقًمــف شمٕمــ٤ممم  افــدفٔؾ إول : َٓ ًَ َّٓ ُوْشــ ًســٚ إِ ٍْ َٕ ــُػ اَّللَُّ  ِِّ َُ ، وهــ١مٓء اعمجتٝمــدون ىمــد   (5)َٓ ُي

 .(6)ـمريؼ اعمٕمروم٦م اممقمجزوا قمـ درك احلؼ ومٚمزُمقا قم٘م٤مئدهؿ ظمقوم٤ًم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم عم٤م مل هيتدوا 

                                                           

 .125:  13، واًمٗمت٤موى  85: 5، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م  291: 3ظ: اسمـ طمزم: قمكم سمـ أمحد: اًمٗمّمؾ  (1)

 .289: 2، آرُمقي: اًمتحّمٞمؾ   544: 2ظ: اًمرازي: اعمحّمقل   (2)

: 3، واًمٓمقذم: ذح خمتٍم اًمروو٦م 274: 2يض قمٞم٤مض ، اًمِمٗم٤م ًمٚم٘م٤م 359: 2ظ: اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك   (3)

، أسمـ أُمػم  236: 6، اًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط   257: 3، اًمسبٙمل: آهب٤مج 495، آل شمٞمٛمٞم٦م: اعمسقدة 611

 . 198: 4، أُملم : حمٛمد: شمٞمسػم اًمتحرير  344: 3احل٤مج: حمٛمد سمـ حمٛمد: اًمت٘مرير واًمتحبػم

 .611: 3ظ: اًمٓمقذم: ذح خمتٍم اًمروو٦م  (4)

 .286ؾمقرة اًمب٘مرة ، أي٦م : (5) 

: 3، اًمٓمقذم: ذح خمتٍم اًمروو٦م 542: 2، اًمرازي: اعمحّمقل   359: 2ظ: اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك  (6)

 .345: 3، أسمـ أُمػم احل٤مج: حمٛمد سمـ حمٛمد: اًمت٘مرير واًمتحبػم 216: 19، اًمٗمت٤موى  614



 

ٓ يسّع يب رجؾ مـ هذه إمٜ ُّيقدي وٓ ٕكاين  : ))وأضمٞم٥م قمـ ذًمؽ سم٘مقل اًمٜمبل       

. وسم٠من ذم وؾمع اًمٙمٗم٤مر إص٤مسم٦م احلؼ ومٛمـ اعمٕمتـ٤مد قمٚمٞمـف  (1)((ثؿ َل  يٗمـ يب إٓ ـٚن مـ أهؾ افْٚر 

. واًمسب٥م ذم إقمراوٝمؿ  (2)اًمبح٨م قمـ طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم وُمـ صمؿ اًمدظمقل ومٞمف قمغمأن اًمٙم٤مومر ىم٤مدر 

 . (3)اًمبح٨م قمـ ذًمؽ أو قمٜم٤مًد ويمؼمًا واشمب٤مقم٤ًم ٔسم٤مئٝمؿقمـ اإلؾمالم هق إمه٤مهلؿ وقمدم اخلقض ذم 

 قمـغمأن اًمٖم٤مًمـ٥م  قمـغمأن اهلل شمٕم٤ممم رطمٞمؿ يمريؿ ، واؾمـت٘مراء أطمٙمـ٤مم اًمنمـع يـدل افدفٔؾ افثٚين : 

اًمنمع هق اًمتخٗمٞمػ واعمس٤محم٦م ، ومٝمذا اًمٙمريؿ اًمرطمٞمؿ يمٞمػ يٚمٞمؼ سمٙمرُمف ورمحتف وقمٔمـٞمؿ ومْمـٚمف 

 .(4)أن يٕم٤مىم٥م ُمـ أومٜمك ـمقل قمٛمره ذم اًمٗمٙمر واًمبح٨م واًمٓمٚم٥م

: قمـ ذًمؽ سم٠من اهلل مل يٙمٚمٗمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمجزًا وٓ ؿم٤مىم٤ًم ، وُم٤م ذيمروه ُمـ أٟمف أومٜمك قمٛمره ويْٚؿش      

ط قم٤مُمٚمف اهلل سمٕمدًمف .ذم اًمبح٨م ومٚمؿ هيتد ٓ ٟمسٚمؿ وىمق  قمف ، ومٚمام ومرَّ

ـَ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: افدفٔؾ افثٚفٞ :  ـْ آَمـ ـٚبِئَِغ َمـ ـَ َهُٚدوا َوافََّْهَٚرى َوافهَّ ـَ آَمُْقا َوافَِّذي إِنَّ افَِّذي

 َِ َٓ َخْقٌف َظ ِْؿ َو ْؿ َأْجُرُهْؿ ِظَْْد َرِّبِّ ُٓ َِ ٚ َؾ َؾ َصٚحِلً ِّ ِخِر َوَظ ْٔ َْٔقِم ا ُٕقنَ بَِّٚللَِّ َواْف َز َٓ ُهْؿ ََيْ ْؿ َو ِٓ ْٔ
(5). 

ـؿ اضمتٝمـدوا  قمـغمأن اهلل ٟمٗمك قمـٜمٝمؿ اخلـقف ممـ٤م يـدل وجف آشتدٓل :  ٟمٗمـل اإلصمـؿ وذًمـؽ ٕهنَّ

 . (6)وسمذًمقا وؾمٕمٝمؿ ًمٙمٜمٝمؿ مل يستٓمٞمٕمقا اًمقصقل ًمٚمحؼ

                                                           

مجٞمع اًمٜم٤مس  إمم( سمرؾم٤مًم٦م ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد )يمت٤مب آيامن : سم٤مب وضمقب إيامن  153رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ (1) 

 . 354و 317: 2وٟمسخ اعمٚمؾ سمٛمٚمتف ، وأمحد 

 .345: 3ظ: أسمـ أُمػم احل٤مج: حمٛمد سمـ حمٛمد: اًمت٘مرير واًمتحبػم(2) 

 .359:  2ظ: اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك (3) 

 . 294:  2، آرُمقي: اًمتحّمٞمؾ  542: 2ظ: اًمرازي: اعمحّمقل  (4) 

 .  62 ؾمقرة اًمب٘مرة ، أي٦م :(5) 

 .495ظ: آل شمٞمٛمٞم٦م: اعمسقدة  (6) 
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  ويْٚؿش:    

ـَ بِـَّٚللَِّأن اعمراد سم٤مٔي٦م ُمـ دظمؾ ذم اإلؾمـالم ُمـٜمٝمؿ سمدًٓمـ٦م ىمقًمـف :  ـْ آَمـ . وأن   (1)َمـ

َبَؾ ِمُْْف  أي٦م ُمٜمسقظم٦م سم٘مقًمف : َْ ـْ ُي َِ ْشاَلِم ِديًْٚ َؾ ـْ َيْبَتِغ َؽْرَ اإْلِ وىمد سح سمذًمؽ مج٤مقم٦م   (2)َوَم

ٕنَّ ، و أن اعمراد ُمـ أي٦م ُمـ أطمسـ ُمـ إُمـؿ اًمسـ٤مسم٘م٦م ىمبـؾ سمٕمثـ٦م اًمٜمبـل  (3)ُمـ اعمٗمنيـ 

 . (4)اًمبٕمث٦ماًمسٞم٤مق يمٚمف ذم شم٘مرير أطمقال اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ىمبؾ 

أن اعمجتٝمد  اعمخٓمئ ذم إصقل ُمٕمذور إذا يم٤من ُمـ اعمسٚمٛملم. وٟمسبف يمثـػم ُمــ افَقل افثٚفٞ : 

ايب طمٜمٞمٗمــ٦م واًمِمــ٤مومٕمل  امم، يمــام ٟمســ٥م اسمـــ طمــزم واسمـــ شمٞمٛمٞمــ٦م هــذا اًم٘مــقل  (5)اًمٕمٚمــامء ًمٚمٕمٜمــؼمي

ــقري ــكم (6)واًمث ـــ قم ــػمهؿ (7)وداود سم ــح٤مسم٦م  (8).    وهم ـــ اًمّم ــ٤مًمػ ُم ــف خم ــقن ًم ــ٤م أن يٙم أو . وٟمٗمٞم

                                                           

 .92: 1، اسمـ اجلقزي: زاد اعمسػم361: 1ظ: اًمٓمؼمي: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من (1) 

 .85ؾمقرة آل قمٛمران ، أي٦م : (2) 

، اًمِمقيم٤م ي: ومتح 296: 1، واًم٘مرـمبل: اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن92: 1ظ: اسمـ اجلقزي: زاد اعمسػم(3) 

 . 94: 1اًم٘مدير

 . 147:  1يمثػم ظ: شمٗمسػم اسمـ (4) 

: 2، اًمبٖمدادي: أسمق اًمٗمتح اسمـ سمره٤من. اًمقصقل  451، اًمٖمزازم: اعمٜمخقل  317: 2ظ: اجلقيٜمل: اًمؼمه٤من (5) 

 .289: 2، آرُمقي: اًمتحّمٞمؾ   544: 2، اًمرازي: اعمحّمقل   338

٦م اعمحدصملم هـ، ُمـ أئٛم 61هـ وشمقذم ؾمٜم٦م97هق أسمق قمبد اهلل ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق اًمثقري: وًمد ؾمٜم٦م (6) 

 . 229: 7، ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء 222: 4و 55: 1اًمٗم٘مٝم٤مء. ظ: اجلرح واًمتٕمديؾ 

هـ إُم٤مم وم٘مٞمف فم٤مهري. ُمـ 274هـ وشمقذم ؾمٜم٦م 244هق أسمق ؾمٚمٞمامن  داود سمـ قمكم إصبٝم٤م ي : وًمد ؾمٜم٦م (7) 

 ُم١مًمٗم٤مشمف : إصقل وظمؼم اًمقاطمد و إسمٓم٤مل اًمت٘مٚمٞمد.

: 23و 125:  13، واًمٗمت٤موى  85: 5، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م 291: 3اسمـ طمزم: قمكم سمـ أمحد: اًمٗمّمؾ (8) 

 .343اًمٕمرود: اعمس٤مئؾ اعمِمؽميم٦م سملم أصقل اًمٗم٘مف وأصقل اًمديـ:  346



 

اًمت٤مسمٕملم ، وُمـ هٜم٤م اظمت٤مراه
(1)

يمام اظمت٤مرشمف مج٤مقم٦م سمٕمدمه٤م 
(2)

. واؾمتدل هلذا اًم٘مقل سمٕمدة أدًم٦م هل 

 : 

ٚىمقًمف شمٕم٤ممم :افدفٔؾ إول :      َٕ ْٖ ِسَْٔٚ َأْو َأْخَى َٕ ٚ إِْن  َٕ اِخْذ َٗ َٓ ُت  َْٚ )) وذم صحٞمح ُمسٚمؿ :   (3)َربَّ

 . (4)أن اَّلل ؿٚل : ؿد ؾًِٝ((

ــف ٓ ي١ماظمــذ اعمخٓمــئ وهــذا يِمــٛمؾ اعمخٓمــئ ذم إصــقل وجــف آشــتدٓل :      ــلّم أٟم أن اهلل سم

واًمٗمــروع ، سمــؾ إن شمٜم٤موًمــف ًمٚمٛمخٓمــئ ذم إصــقل أومم ُمـــ شمٜم٤موًمــف ًمٚمٛمخٓمــئ ذم اًمٗمــروع ، ٕنَّ 

اعمخٓمئ ذم إصقل جيزم سمخٓمئف سمخالف اعمخٓمئ ذم اًمٗمروع ، وهذا اًمققمـد ظمـ٤مص سم٤معمسـٚمٛملم 

ؿ اًمداقمقن هب  . (5)ذا اًمدقم٤مءٕهنَّ

ــٚين :  ــدفٔؾ افث ــ٤ممم اف ــف شمٕم ــَدْت  :ىمقًم َّّ ًَ ــٚ َت ـْ َم ــ ــِف َوَفُِ ُْٖتْؿ بِ ــ ــََٔم َأْخَى ــٌٚح ؾِ ْؿ ُجَْ ُُ ْٔ ــ َِ َْٔس َظ ــ َوَف

ؿْ  ُُ قُب ُِ ُؿ
(6). 

                                                           

 .33: 24، اًمٗمت٤موى 341: 3و292: 3اسمـ طمزم: قمكم سمـ أمحد: اًمٗمّمؾ  (1)

هـ، ـمبع: دار اسمـ 1414 -2ط، هزاع: حمٛمد وم١ماد اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ، 492: 4اسمـ اًمٜمج٤مر: ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم (2)

 . 343.  اًمٕمرود: اعمس٤مئؾ اعمِمؽميم٦م سملم أصقل اًمٗم٘مف وأصقل اًمديـ: 28ُمٍم:  -شمٞمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة

 .286ؾمقرة اًمب٘مرة ، أي٦م : (3) 

:  2يمت٤مب اإليامن : سم٤مب سمٞم٤من أٟمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مل يٙمٚمػ إٓ ُم٤م يٓم٤مق ، وأمحد  126رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ (4) 

412 . 

، اًمٕمرود: اعمس٤مئؾ اعمِمؽميم٦م سملم أصقل اًمٗم٘مف وأصقل 489: 12، اًمٗمت٤موى 91: 5اًمسٜم٦م ُمٜمٝم٤مج (5) 

 . 345اًمديـ:

 . 5ؾمقرة إطمزاب ، أي٦م :(6) 
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أن اهلل قمز وضمؾ ٟمٗمل اجلٜم٤مح واإلصمؿ قمـ اخلٓم٠م ُمــ اعمسـٚمٛملم سمـدًمٞمؾ أهنـؿ وجف آشتدٓل :      

 .(1)ل واخلٓم٠م ذم اًمٗمروعاعمخ٤مـمبقن ومٞمِمٛمؾ اخلٓم٠م ذم إصق

َؽ َأْن ىمقل اهلل شمٕم٤ممم : افدفٔؾ افثٚفٞ :        ـَ َمْرَيَؿ َهْؾ َيْسَتىُِٔع َربُّ قَن َيٚ ِظَٔسك اْب َقاِريُّ إِْذ َؿَٚل احْلَ

ََمءِ  ـَ افسَّ َْْٔٚ َمٚئَِدًة ِم َِ َل َظ ُيَْزِّ
(2). 

َهـْؾ  إٟمـزال اعم٤مئـدة وم٘مـ٤مًمقا ًمٕمٞمسـك : قمـغمأن احلـقاريلم ؿمـّٙمقا ذم ىمـدرة اهلل وجف آشتدٓل : 

َْْٔٚ َمٚئَِدةً  َِ َل َظ َؽ َأْن ُيَْزِّ يمـؾ  قمـغموُمع ذًمؽ مل ي٠مصمٛمقا وٓ ؿمؽ أن إصمب٤مت ىمـدرة اهلل   َيْسَتىُِٔع َربُّ

 .(3)رء ُمـ اعمس٤مئؾ إصقًمٞم٦م

ًٓ  ىمقل اهلل قمز وضمؾ : افدفٔؾ افرابع :       َٞ َرُشق ًَ ْب َٕ بَِغ َحتَّك  ذِّ ًَ َّْٚ ُم ـُ  .  (4)َوَمٚ 

ُِقَن وىم٤مل :  ٚ َؽـٚؾِ َٓ ُِ ٍؿ َوَأْه ِْ َرى بُِي َُ َِِؽ اْف ْٓ َؽ ُم ـْ َربُّ ُُ ْؿ بِـِف وىمـ٤مل :   (5)َذفَِؽ َأْن ََلْ َي ـُ ـِذَر ْٕ ُ ِٕ

غَ  َِ ـْ َب َوَم
(6) . 

ٟمٗمـل ُم١ماظمـذة اهلل ًمٚمٛمخٓمـئ ذم إصـقل إذا يمـ٤من جمتٝمـدًا  قمـغمدًم٧م أيـ٤مت وجف افدٓفٜ :       

 .(7)ًمٙمقٟمف مل يثب٧م ًمف دًمٞمؾ احلٙمؿ

                                                           

 . 345، اًمٕمرود: اعمس٤مئؾ اعمِمؽميم٦م: 489: 12، اًمٗمت٤موى  341: 3اسمـ طمزم: قمكم سمـ أمحد: اًمٗمّمؾ (1) 

 .112ؾمقرة اعم٤مئدة ، أي٦م : (2)

 . 19، وهزاع: اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ:  296: 3 سمـ أمحد: اًمٗمّمؾ اسمـ طمزم: قمكم (3)

 .15ؾمقرة اإلهاء ، أي٦م :  (4)

 .131ؾمقرة إٟمٕم٤مم ، أي٦م :  (5)

 . 19ؾمقرة إٟمٕم٤مم ، أي٦م :  (6)

 .216: 19و 493: 12، اًمٗمت٤موى  342: 3اسمـ طمزم قمكم سمـ أمحد: اًمٗمّمؾ  (7)



 

َدى َوَيتَّبِْع َؽـْرَ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم  افدفٔؾ اخلٚمس :      َ َفُف اَْلُ ِد َمٚ َتَبغَّ ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ ُيَنٚؿِِؼ افرَّ َوَم

َقفِِّف َمٚ َتَقػَّ َوُٕ  ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ََّْؿ َوَشَٚءْت َمِهًراَشبِِٔؾ اْدُ َٓ ْهِِِف َج
(1) . 

ُمٗمٝمقم أيـ٦م أن اهلل ٓ ي١ماظمـذ أطمـدًا إٓ سمٕمـد أن يتبـلمَّ ًمـف احلـؼ وشم٘مـ٤مم قمٚمٞمـف وجف آشتدٓل : 

 . (2)احلج٦م

))إن رجالً َل يًّؾ خرًا ؿط ، ؾَٚل ٕهِف إذا إٔٚ مٝ : ىمقل اًمرؾمقل  افدفٔؾ افسٚدس :     

ًٚ ٓ يًذبـف ؾٚحرؿقين ثؿ اذروا ٕهٍل دم  افز وٕهٍل دم افبحر ، ؾـق اَّلل فـئـ ؿـدر اَّلل ظـعَّ ظـذاب

أحدًا مـ افًٚدغ ، ؾَِم مٚت ؾًِقا بف ـَم أمرهؿ ؾٖمر اَّلل افز ؾجّع مٚ ؾٔف وأمـر افبحـر ؾجّـع 

مٚ ؾٔف ؾ٘ذا هق ؿٚئؿ بغ يدي اَّلل ؾَٚل فـف : َل ؾًِـٝ هـذا ؟ ؿـٚل مــ خنـٔتؽ يـٚ رب ؾٌٍـر اَّلل 

 . (3)فف((

إقم٤مدة اسمــ  قمغمأن هذا اًمرضمؾ أظمٓم٠م ذم ُمس٤مئؾ أصقًمٞم٦م ومِمؽ ذم ىمدرة اهلل وجف آشتدٓل :      

آدم إذا أطمرق وذريَّ ، ًمٙمٜمف عم٤م يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم ذم اجلٛمٚم٦م سم٤مهلل  واًمٞمقم أظمر وأٟمف يثٞم٥م ويٕم٤مىم٥م سمٕمد 

 واًمٞمـقم ذٟمقسمف همٗمر اهلل ًمف سمام يمـ٤من ًمـف ُمــ اإليـامن سمـ٤مهلل قمغماعمقت وهق ظم٤مئػ ُمـ أن يٕم٤مىمبف اهلل 

 . (4)أظمر واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اعمتٛمثؾ ذم ظمقومف ُمـ اهلل

                                                           

 .115ؾمقرة اًمٜمس٤مء ، أي٦م :(1) 

 . 34اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ:هزاع: (2) 

ًُمقا يَماَلَم اهللَِّ، يمت٤مب اًمتقطمٞمد : سم٤مب ىمقًمف : 7546سمرىمؿ  178: 9رواه اًمبخ٤مري (3)  ،  ُيِريُدوَن َأْن ُيَبدِّ

 يمت٤مب اًمتقسم٦م : سم٤مب ذم ؾمٕم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم وأهن٤م ؾمب٘م٧م همْمبف .  2756وُمسٚمؿ سمرىمؿ 

 .541: 28و347:  23و491: 2قع اًمٗمت٤موى ، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م جمٛم 296: 3اسمـ طمزم قمكم سمـ أمحد: اًمٗمّمؾ  (4)
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وم٢مٟمف عم٤م ىمدم ُمـ اًمِم٤مم أن ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ  يم٤من يرى ضمقاز اًمسجقد ًمٚمٜمبل افدفٔؾ افسٚبع :       

(( ىم٤مل : أشمٞم٧م اًمِم٤مم ومقاوم٘متٝمؿ يسجدون ٕؾمـ٤مىمٗمتٝمؿ ))مٚ هذا يٚ مًٚذوم٘م٤مل : ؾمجد ًمٚمٜمبل 

 .  (9)))ؾال تًٍِقا ((: وسمٓم٤مرىمتٝمؿ ومقددت ذم ٟمٗمز أن ٟمٗمٕمؾ ذًمؽ ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

أن اًمسجقد قمب٤مدة ظم٤مص٦م سم٤مهلل شمٕمـ٤ممم ، ُمــ سومٝمـ٤م ًمٖمـػمه ومٝمـق ُمنمـك وُمـع ووجف افدٓفٜ :      

 . (2)يم٤من خمٓمئ٤مً ُمٕم٤مذًا سمذًمؽ ًمٙمقٟمف جمتٝمدًا وًمق ذًمؽ مل ي١مصمؿ اًمٜمبل 

يمـام هلـؿ ذات  (3)اضمٕمـؾ ًمٜمـ٤م ذات أٟمـقاطأن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مًمقا ًمٚمرؾمـقل افدفٔؾ افثٚمـ : 

)) اَّلل أـز ، إَنٚ افسْـ ؿِتؿ وافذي ٍٕز بٔـده ــَم ؿٚفـٝ بْـق : أٟمقاط ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ًٚ ـَم َلؿ آَلٜ ، ؿٚل : إُٕؿ ؿقم جتِٓقن ((  . (4)إرسائٔؾ دقشك : اجًؾ فْٚ إَل

ك سم٤مٕؿمج٤مر واقمت٘م٤مد أهنـ٤م شمـ٠ميت سم٤مًمٜمٍمـ ُمــ دون اهلل اقمت٘مـ٤مد ووجف افدٓفٜ مـ هذا:       أن اًمتؼمُّ

 . (5)سم٢مصمؿ ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦مذيمل خي٤مًمػ أصقل اإلؾمالم، وُمع ذًمؽ مل حيٙمؿ اًمٜمبل 

                                                           

سمرىمؿ  125: 6يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح : سم٤مب طمؼ اًمزوج قمغم اعمرأة ، وأسمق داود  853سمرىمؿ  595: 1رواه اسمـ ُم٤مضمف  (1)

يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح : سم٤مب ُمٕم٤مذة  4159سمرىمؿ  187:  6يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح: سم٤مب طمؼ اًمزوج قمغم اعمرأة ، وأمحد  2144

 اًمزوضملم .

 .   57ؾ: هزاع: اًمٕمذر سم٤مجلٝم (2)

يم٤مٟم٧م ًم٘مريش وُمـ ؾمقاهؿ ؾمدرة قمٔمٞمٛم٦م ظمرضاء شمسٛمك ذات اٟمقاط ي٤مشمقهن٤م يمؾ ؾمٜم٦م ومٞمٕمٚم٘مقن اؾمٚمحتٝمؿ  (3)

 قمٚمٞمٝم٤م ويذسمحقن قمٜمده٤م.

يمت٤مب اًمٗمتـ : سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ًمؽميمبـ ؾمٜمـ ُمـ يم٤من ىمبٚمٙمؿ وصححف ،  2184سمرىمؿ  412:  4رواه اًمؽمُمذي (4) 

 . 218:  5يمام رواه اإلُم٤مم أمحد 

 . 59سم٤مجلٝمؾ:  هزاع: اًمٕمذر(5) 



 

أن أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ىمتؾ رضماًل ُمنميم٤ًم سمٕمد ُم٤م ىمـ٤مل : ٓ إًمـف إٓ اهلل فمٜمـ٤ًم ُمٜمـف أٟمـف افدفٔؾ افتٚشع :     

 .ىم٤مهل٤م شمٕمقذًا وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمف اًمٜمبل 

سملمَّ ظمٓم٠مه ومل ي١مصمَّٛمف ، ومل يقضم٥م قمٚمٞمف دي٦م وٓ ىمقدًا وٓ يمٗم٤مرة أن اًمٜمبل ووجف افدٓفٜ :      

 . (1)عم٤م يم٤من جمتٝمدًا ُمت٠موًٓ  خمٓمئ٤ًم 

)) إن اَّلل وضع ظـ أمتل اخلىٖ وافْسٔٚن ومـٚ اشـتُرهقا : ىمقل اًمٜمبل :  افدفٔؾ افًٚذ     

 . (2)ظِٔف...((

اخلٓم٠م ، وم٤معمجتٝمد اعمخٓمئ ٓ إصمؿ  قمغم: أن اًمرؾمقل سملمَّ ووع اإلصمؿ اعمؽمشم٥م  وجف آشتدٓل     

 قمٚمٞمف ذم إصقل أو اًمٗمروع .

شم٠مصمٞمؿ اعمخٓمئ اعمجتٝمد ذم إصقل ، وًمٞمس ذم إدًم٦م  قمغمأٟمف ٓ دًمٞمؾ افدفٔؾ افسٚدس ظؼ :     

ب اعمخٓمـئ ُمــ همـػم هـذه  قمـغمُم٤م يقضم٥م أن يٕمذب اهلل ُمـ هـذه إُمـ٦م خمٓمئـ٤ًم  ظمٓمئـف وإن قمـذِّ

 .(3)إُم٦م

                                                           

 .94 -89: 5، وُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م  254: 24و214:  19و 284: 3اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : جمٛمقع اًمٗمت٤موى (1) 

يمت٤مب اًمٓمالق : سم٤مب ـمالق اعمٙمره واًمٜم٤مد ، واسمـ طمب٤من  2445و 2443سمرىمؿ  659:  1رواه اسمـ ُم٤مضمف (2) 

وصححف ، واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ  198: 2يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م سم٤مب ومْمؾ إُم٦م ، واحل٤ميمؿ  7175سمرىمؿ  174:  9

،  356:  7٘مل ، واًمبٞمٝم 97:  2و 134: 11واًمٓمؼما ي ذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم  174: 4، واًمدار ىمٓمٜمل  573: 2

وىمد صححف مج٤مقم٦م يم٤مسمـ طمب٤من واحل٤ميمؿ واسمـ  145:  4، واًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمبػم  138: 2واسمـ ُم٤مضمف 

، ووٕمٗمف مج٤مقم٦م ، ُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم أمحد واسمـ أيب طم٤مشمؿ ، وئمٝمر زم أن ُمـ  183: 3رضم٥م ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

 هن٤م ي٘مقي سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم واهلل أقمٚمؿ . مجٞمٕمٝم٤م ويمق إممسمٕمض أؾم٤مٟمٞمده ، وُمـ صححف ٟمٔمر  إمموٕمٗمف ٟمٔمر 

 . 494:  12، واًمٗمت٤موى  88: 5اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م  (3)
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وهق ُم٤م ذيمره اًمِمـٞمخ قمـكم يم٤مؿمـػ افَقل افرابع : افتٍهٔؾ بغ إصقل إم وبغ ادسٚئؾ :      

٤مئد همػم اًمقاضمبـ٦م يم٠مصـ٤مًم٦م اعم٤مهٞمـ٦م أو اًمقضمـقد وشمٗم٤مصـٞمؾ وأُم٤م اًمٕم٘م هـ( سم٘مقًمف :1411اًمٖمٓم٤مء)ت

 احلنم واًمٜمنم ومال إؿمٙم٤مل ذم قمدم أصمؿ اعمخٓمئ ومٞمٝم٤م ًمٕمدم وضمقب اإلقمت٘م٤مد سمقاىمٕمٝم٤م. 

ـف ًمـق مل       أُّم٤م أُمٝم٤مت إصـقل ومـ٢منَّ اعمخٓمـئ ذم اًمٕم٘م٤مئـد اًمقاضمبـ٦م آصمـؿ إْن يمـ٤من قمــ شم٘مّمـػم ٕٟمَّ

اًمٗمرض ، وأُّم٤م إْن يم٤من قمــ ىمّمـقر ومـال إصمـؿ يستحؼ اإلصمؿ ًمزم أْن ٓ يٙمقن ُمٙمٚمٗم٤م وهق ظمالف 

قمدم ُمٕمرومتف ًمٚمقاىمع ومال  قمغمقمٚمٞمف إذ اًم٘م٤مس قمـ ُمٕمروم٦م اًمقاىمع ُمٕمذور سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ سم٘مبح قم٘م٤مسمف 

اقمت٘م٤مده سمٖمػم اًمقاىمع أو شمِمٙمٞمٙمف سمـ٤مًمقاىمع واًمٔمـ٤مهر أن هـذا ٓ اؿمـٙم٤مل ومٞمـف  قمغميستحؼ اًمٕم٘م٤مب 

 . (1)٤مهؾ اًم٘م٤مسُم٤م هق ُمذه٥م احلؼ ُمـ ُمذه٥م اًمٕمدًمٞم٦م ُمـ ىمبح قم٘م٤مب اجل قمغم

 مْٚؿنٜ وافسجٔح :

إنَّ اًم٘مقل سمت٠مصمٞمؿ اعمجتٝمـد اعمخٓمـئ ذم إصـقل ُمــ اعمسـٚمٛملم واًم٘مـقل سمٕمـدم شمـ٠مصمٞمٛمٝمؿ وُمــ      

حمؾ واطمد ومٛمـ  قمغمظمالل إىمقال اًمس٤مسم٘م٦م وشمرديد اًمٜمٔمر ذم أدًمتٝم٤م ، ئمٝمر أن ٟمزاقمٝمؿ مل يتقارد 

أصمب٧م اًمت٠مصمٞمؿ ىمـ٤مل : إنَّ ُمسـ٤مئؾ اعمٕمـ٤مرف ُمسـ٤مئؾ قم٘مٚمٞمـ٦م ، ىم٤مُمـ٧م قمٚمٞمٝمـ٤م أدًمـ٦م ىمٓمٕمٞمـ٦م ُمــ أظمٓمـ٠م 

اًمّمقاب ومٞمٝم٤م ومٝمق آصمؿ ، وذًمؽ ٕنَّ اعمس٠مًم٦م وصٚم٧م سمدًمٞمؾ ىمٓمٕمل ًمٚمٛمٙمٚمػ ومال قمذر ًمف طمٞمٜمئذ ، 

ًمٞم٦م إٓ إذا وان اخلٓم٠م ومٞمٝم٤م همػم وارد ، و يتس٤موى ومٞمٝم٤م مجٞمع اعمٙمٚمٗملم. أن اعمسـ٤مئؾ ٓ شمٙمـقن أصـق

 اإلٟمس٤من سمٓمريؼ ىمٓمٕمل وم٢مذا وصٚمتف اعمس٠مًم٦م سمٓمريؼ ىمٓمٕمل وظم٤مًمػ اؾمتحؼ اإلصمؿ. اممسمٚمٖم٧م 

أُم٤م ُمـ ٟمٗمك اًمت٠مصمٞمؿ قمـ اعمخٓمئ ذم إصقل ىم٤مل : إن اهلل ٓ يٙمٚمِّػ ٟمٗمس٤ًم إٓ وؾمـٕمٝم٤م ومٙمٞمـػ      

ُمـ٤م إذا يٓم٤مًم٥م سمٌمء ٓ يٕمٚمٛمف ؟  ومٕمٜمدهؿ أن اعمس٤مئؾ شمٙمقن أصقًمٞم٦م وًمـق مل يٕمٚمـؿ هبـ٤م اعمٙمٚمـػ، أ

 .أٟمف آصمؿ قمغموصٚم٧م ًمٚمٛمٙمٚمػ سمٓمريؼ ىمٓمٕمل صمؿ ظم٤مًمػ اًمدًمٞمؾ ومٝمؿ ُمتٗم٘مقن 

                                                           

 .212: 1يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء : قمكم : اًمٜمقر اًمس٤مـمع  (1)



 

هـــ(: )ُمـــ ىم٤مُمــ٧م قمٚمٞمــف احلجــ٦م سمحــدي٨م ٓ ُمٕمــ٤مرض ًمــف أو آيــ٦م ٓ 456ىمــ٤مل اسمـــ طمــزم )ت     

ىمقًمف اعمخ٤مًمػ ًمٚمحؼ . . ذم ومتٞم٤م ذم رء ُمـ اًمٗم٘مف أو  قمغمُمٕم٤مرض هل٤م أو سمره٤من رضوري ومتامدى 

حتريٛمـف وفمٝمـر  قمـغماسمــ ىمداُمـ٦م : )وُمــ اقمت٘مـد طِمـؾُّ رء أمجـع  . وىمـ٤مل(1)ذم اقمت٘م٤مد ومٝمق وم٤مؾمؼ

طمٙمٛمف سملم اعمسٚمٛملم وزاًم٧م اًمِمبٝم٦م ومٞمف ًمٚمٜمّمقص اًمقاردة ومٞمـف . . . يمٗمـر . . وإن اؾمـتحؾ ىمتـؾ 

اعمٕمّمقُملم وأظمذ أُمقاهلؿ سمٖمـػم ؿمـبٝم٦م وٓ شم٠مويـؾ ومٙمـذًمؽ وإن يمـ٤من سمت٠مويـؾ يمـ٤مخلقارج ، وم٘مـد 

ع اؾمـتحالهلؿ دُمـ٤مء اعمسـٚمٛملم وأُمـقاهلؿ وومٕمٚمٝمـؿ ذيمرٟم٤م أن أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء مل حيٙمٛمـقا سمٙمٗمـرهؿ ُمـ

 . (2)اهلل شمٕم٤ممم( اممًمذًمؽ ُمت٘مرسملم سمف 

ٚمقا ًمف ُمـ أصقل وومروع،          ومرض أنَّ  قمغمأُم٤م ُم٤م يذه٥م إًمٞمف اًمبح٨م ومٝمق خي٤مًمػ ُم٤م أصَّ

اعمٙمٚمػ جي٥م اطمرازه٤م  امماًمتٙم٤مًمٞمػ ُمتس٤موي٦م ذم إي٘م٤مع اعمٓمٚمقب، وأنَّ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمتل وصٚم٧م 

اًمٜمحق اعمٓمٚمقب، وأنَّ يمالُمٝمؿ يتؿ ومٞمام اذا يم٤من يتٕمٚمؼ سم٢مصمب٤مت شمٚمؽ إصقل واعمس٤مئؾ  قمغم

اعمٙمٚمػ اقمت٘م٤مده ، وهذا ُمـ ُمٝم٤مم وم٘مف اعمٕمروم٦م اًمذي  قمغماًمٕم٘مدي٦م ٓ ذم صمبقهت٤م وسمٞم٤من ُم٤م جي٥م 

٤م قملم  امميسٕمك ًمٚمٙمِمػ قمـ شمٚمؽ اًمتٙم٤مًمٞمػ وايّم٤مهل٤م  اعمٙمٚمػ وم٤معمخٓمئ ومٞمٝم٤م همػم آصمؿ، ٕهنَّ

: )) ووع قمـ أُمتل شمسٕم٦م أؿمٞم٤مء : اًمسٝمق اًمٗمروع، و عم٤م يستٗم٤مد ُمـ ىمقل اًمٜمبل اًمتٙم٤مًمٞمػ ذم

ايمرهقا قمٚمٞمف وُم٤م ٓ يٕمٚمٛمقن وُم٤م ٓ يٓمٞم٘مقن واًمٓمػمة واحلسد واًمتٗمٙمر ذم  واخلٓم٠م واًمٜمسٞم٤من وُم٤م

 . (3)اًمقؾمقؾم٦م ذم اخلٚمؼ ُم٤م مل يٜمٓمؼ اإلٟمس٤من سمِمٗم٦م ((

                                                           

 . 74: 2اسمـ طمزم: إطمٙم٤مم (1) 

 . 276:  12اسمـ ىمداُم٦م : اعمٖمٜمل (2) 

 .293: 7احلر اًمٕم٤مُمكم : وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3) 
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 ادبحٞ افثٚين

 بف(إحُٚم ادتًِؼ بٚدُِػ بف )ادحُقم 

اًمٗمٕمؾ ، وهق   قمغمشم٘مدم ذم اًمٗمّمؾ إول ان اعمٙمٚمػ سمف يٕمؿ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٕمؾ ، وأٟمَّف ٓ ي٘متٍم       

اًمذي وصػ سم٠مٟمف ُم٠مُمقر سمف أو ُمٜمٝمل قمٜمف، وهذا اعمحٙمقم سمف ٓ سمد ان شمتقاومر ومٞمف جمٛمققم٦م ُمـ 

 ُمرطمٚم٦م اًمتٜمجٞمز وضم٤مءت اهؿ هذه إُمقر سمٛمٓم٤مًم٥م هل: اممإُمقر طمتك يّمؾ 

 ان يُقن ادحُقم بف مًِقمٚ فُِِّػ: ادىِٛ إول :

: وي٘مّمد سمف ان يقوح اًمِم٤مرع ُم٤م أراده ُمـ أوٓ: مًْك ـقن ادُِػ بف مًِقمٚ وأدفتف      

ٟمحق ٓ يب٘مك ُمٕمف همٛمقض ، ومٞمٙمقن ًمف شمّمقر يم٤مُمؾ يٛمٙمٜمف ُمـ اُمتث٤مل أواُمره ،  قمغماعمٙمٚمػ 

 يتٕمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ ومٞمام هق ظم٤مرج ، ومال (2). واعمراد ُمـ يمقٟمف ُمٕمٚمقُم٤م أٟمف يٛمٙمـ أن ُيٕمٚمؿ (1)وٟمقاهٞمف

قمـ طمدود اًمٗمٝمؿ واإلدراك، أو يم٤من هق ذم ـمبٕمف ممتٜمع اإلدراك يمام ذم سمٕمض إُمقر اًمٖمٞمبٞم٦م ، 

اًمقضمف اعمٓمٚمقب  قمغمومال سمد ان يٙمقن ُمٕمٚمقُم٤م طمتك يتّمقر ىمّمد اعمٙمٚمػ إًمٞمف ويستٓمٞمع أداؤه 

 ُمٜمف . 

 وضمقب اًمبٞم٤من ًمٚمٛمٙمٚمػ هق: قمغمواًمدًمٞمؾ        

ُِقنَ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  افَْؾ : -9     ٚ َؽٚؾِ َٓ ُِ ٍؿ َوَأْه ِْ َرى بُِي َُ َِِؽ افْ ْٓ ـْ َربَُّؽ ُم ُُ ْ َي َذفَِؽ َأْن ََل
(3). 

ْؿ َآَيٚتَِْٚ َوَمٚ  وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ ًٓ َيْت ٚ َرُشق َٓ َٞ دِم ُأمِّ ًَ ََُرى َحتَّك َيبْ َِِؽ اْف ْٓ َؽ ُم َٚن َربُّ ـَ َوَمٚ 

                                                           

 .123: 1ظ: اًمبٝم٤مدزم : امحد ُمٗمت٤مح اًمقصقل (1)

هـ، شمح: قمكم ايمؼم رو٤مئل، اعمٓمبٕم٦م : 1328 -2ظ: اسمـ ٟمقسمخ٧م : اسمراهٞمؿ : اًمٞم٤مىمقت ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ، ط (2)

 . 54ايران: -ؾمت٤مرة ، ىمؿ

 .131ؾمقرة آٟمٕم٤مم:  (3)



 

َرى إِ  َُ ُِِِل اْف ْٓ َّْٚ ُم ٚ َطٚدُِقنَ ـُ َٓ ُِ َّٓ َوَأْه
َّٓ بَِِِسِٚن  . وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1) ـْ َرُشقٍل إِ َْٚ ِم ِْ َوَمٚ َأْرَش

ُِٔؿُ  ِزيُز احْلَ ًَ ـْ َيَنُٚء َوُهَق افْ ـْ َيَنُٚء َوَُّيِْدي َم ْؿ َؾُِٔوؾُّ اَّللَُّ َم َ ََلُ َُٔبغِّ
َؿْقِمِف فِ

(2) . 

ىم٤مل اًمِمٞمخ وضمقب اًمبٞم٤من سم٘م٤مقمدة احلسـ واًم٘مبح  اًمٕم٘مٚمٞملم،  قمغماؾمتدًمقا  افًَؾ: -2    

هـ(: )وإقمالم اعمٙمٚمػ وضمقب اًمٗمٕمؾ أو طمسٜمف أو دًٓمتف قمٚمٞمف ذط ذم طمسـ 464اًمٓمقد)ت

اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ اهلل ، ٕٟمَّف ُمـ مجٚم٦م إزاطم٦م اًمٕمٚم٦م ومٞمام يمٚمٗمف . وًمٞمس ٟمٗمس اإلقمالم هق اًمتٙمٚمٞمػ ، 

 . (3)وهلذا يم٤من ُمٙمٚمٗم٤م ًمف وإن مل يٙمـ ُمٕمٚمام ًمف(

 وهْٚ مسٚئؾ:

وضمف اًمٓم٤مقم٦م، وُمثٚمقا ًمذًمؽ  قمغمإنَّ سمٕمض اًمتٙم٤مًمٞمػ ذم اًمٕم٘مٞمدة ٓ يٛمٙمـ أْن شم٘مع  إوػ:    

 . (4)سم٤مًمقاضم٥م إول

: إنَّ هذا اًمٙمالم شم٤مم وصحٞمح ، وهذا يٙمقن ذم أول اًمدقمقة ، وإصمب٤مت اًمديـ، أو ويْٚؿش     

دًمٞمؾ ُمـ اخل٤مرج طمتك  اممًمٚمحج٤مج ، ٕٟمَّف ٓ يٛمٙمـ شمّمقر اًمٓم٤مقم٦م عمـ مل يثب٧م سمٕمد ومٜمحت٤مج 

يثب٧م ًمف شمٚمؽ اًمٓم٤مقم٦م ، وهق اًمٕم٘مؾ. أُم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف وهق وم٘مف اعمٕمروم٦م وم٢مٟمَّف يٙمقن سمٕمد إصمب٤مت 

وضمؾ، وهق ُمرطمٚم٦م ُمت٠مظمرة قمـ ُمرطمٚم٦م اإلصمب٤مت وم٤مًمٙمالم ذم ـمقر اًمثبقت ، أي اعمقًمقي٦م هلل قمز 

سمٕمد أْن اؾمت٘مرت اًمٕم٘مٞمدة، واصبح٧م يمثػم ُمـ ىمْم٤مي٤مه٤م ُمـ اعمسٚمامت، ومٝمٜم٤م يٛمٙمـ اي٘م٤مع مجٞمع 

 ىمّمد اًمٓم٤مقم٦م .  قمغماًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م 

                                                           

 .56ؾمقرة اًم٘مّمص:  (1)

 .4ؾمقرة اسمراهٞمؿ:  (2)

 .62اًمٓمقد: آقمت٘م٤مد:  (3)

 .76اخلرضي: حمٛمد : أصقل اًمٗم٘مف: ظ: (4) 
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ريمف اًمٕم٘مؾ: وىمع ىمٍم اعمحٙمقم ومٞمف سمخّمقص ُم٤م أظمؼم سمف اًمنمع أم اؿمتامًمف قمغم ُم٤م أد افثٕٜٚٔ:      

هٜم٤م ظمالف سملم اعمٕمتزًم٦م وسمٕمض اإلُم٤مُمٞم٦م ُمع آؿم٤مقمرة ذم أنَّ احلٙمؿ اًمنمقمل هق ُم٤م أظمؼم سمف 

 ُم٤م أدريمف اًمٕم٘مؾ. امماًمِم٤مرع وم٘مط أو يتٕمدى 

، وهق اًمٕمٚمؿ  (1)وم٘م٤مًم٧م اعمٕمتزًم٦م : إنَّ احلٙمؿ اًمنمقمل هق ُم٤م أظمؼم سمف اًمِم٤مرع وم٘مط

مم٤م قمٚمٛمتف أُمتف سمام سمٕم٨م سمف ُمـ اإليامن واًم٘مرآن واًمٙمت٤مب  اعمستٗم٤مد ُمـ اًمرؾمقل آيمرم 

واحلٙمٛم٦م ، ومحٙمؿ اهلل قمٜمدهؿ هق إقمالُمف سم٠من يٙمقن اًمٗمٕمؾ واضمب٤م وُمٜمدوسم٤م وُمب٤مطم٤م وطمراُم٤م ، 

 قمغماحلٙمؿ اًمنمقمل ُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف قمٚمام واقمت٘م٤مدا أو ظمؼما ص٤مدىم٤م، واًمذي دل  اممومٝمؿ ٟمٔمروا 

اًمٕمٚمؿ اعمستٗم٤مد ُمـ اًمِم٤مرع ُمـ ضمٝم٦م ـمري٘مف  اممٔمروا هذا اًمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وآمج٤مع ، ومٝمؿ ٟم

ُم٤م يٙمقن ُمـ  قمغمودًمٞمٚمف وصحتف وومس٤مده وُمٓم٤مسم٘متف وخم٤مًمٗمتف ، وًمذا ىمٍموا احلٙمؿ اًمنمقمل 

 ضمٝم٦م ظمٓم٤مب آظمب٤مر .

ومٚمٝمذا مل يِمؽمـمقا طمّمقل اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م ًمٚمتٜمجز، وضمٕمٚمقا اعمٙمٚمػ يٕمٚمؿ سمٕم٘مٚمف ُم٤م     

 ؾمٛمٕمل أو ظمؼم.دًمٞمؾ  امميمٚمػ سمف دون طم٤مضم٦م 

ذًمؽ : إنَّ ُم٤م شمٗمت٘مر صح٦م اًمسٛمع إًمٞمف ُمـ اًمنمع وم٤مًمٕم٘مؾ يٖمٜمل  قمغموىم٤مًمقا ذم اإلؾمتدٓل     

 اممذًمؽ : ُم٤م شمٗمت٘مر صح٦م اًمسٛمع إًمٞمف ٓ جيقز أْن حيت٤مج ومٞمف  قمغمقمٜمف ، وىم٤مًمقا ذم اإلؾمتدٓل 

 . (2)ٞمٕم٤مص٤مطمبف وذًمؽ يقضم٥م أّٓ يقضمدا مج اممطم٤مضم٦م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام  اممؾمٛمع ، ٕٟمَّف ي١مدي 

ؿ ذهبقا       أنَّ يمثػما ُمـ ُمس٤مئؾ أصقل اًمديـ ُمثؾ اإلىمرار سمقضمقد اخل٤مًمؼ ، ووطمداٟمٞمتف ،  امموأهنَّ

 سمٞم٤من . اممورؾم٤مًمتف إٟمَّام شمٕمٚمؿ سم٤مًمٕم٘مؾ ومال طم٤مضم٦م  واإلىمرار سمٜمبقة حمٛمد 

                                                           

 .144: 17ظ: قمبد اجلب٤مر: اعمٖمٜمل: (1) 

 .153 -154: 4قمبد اجلب٤مر: اعمٖمٜمل:  (2)



 

أُم٤م آؿم٤مقمرة وم٤محلٙمؿ اًمنمقمل هق ُم٤م اصمبتف اًمِم٤مرع وأُمر سمف ، وه١مٓء ٟمٔمروا ذم احلٙمؿ       

اًمنمقمل ُمـ ضمٝم٦م اعمدح واًمذم واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب وإُمر واًمٜمٝمل ، وهق اعمسٛمك سمخٓم٤مب 

 . (1)اًمتٙمٚمٞمػ ًمدهيؿ

 افرأي ادختٚر:    

إنَّ يمالُمٝمؿ اعمت٘مدم جيري ذم أصقل اًمديـ طم٤مل اإلصمب٤مت ، وسمدء اًمدقمقة ، وشمبلم ومٞمام شم٘مدم أنَّ     

سمٞم٤من ُمـ اًمنمع ، وانَّ اًمٙمالم هٜم٤م ومٞمام  اممُمـ أصقل اًمديـ ُم٤م يست٘مؾ اًمٕم٘مُؾ هب٤م ، وسمٕمْمٝم٤م حيت٤مج 

سمٕمد اإلصمب٤مت وهق ُم٤م ٟمّمٓمٚمح قمٚمٞمف )وم٘مف اعمٕمروم٦م( وم٢منَّ اعمرضمع إول وإظمػم ذم سمٞم٤من شمٚمؽ 

 اًمتٙم٤مًمٞمػ هق اًمنمع اعم٘مدس .

وم٘مد ضم٤مء ذم ذح قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م: )ٓ يتٜمجز  ثٕٚٔٚ: ذط تْجز افتُٚفٔػ افًِؿ بٚدُِػ بف:      

خم٤مًمٗم٦م اًمتٙمٚمٞمػ إٓ سمٛم٘مدار اًمذي قمٚمؿ سمف ، وأُم٤م ُم٤م  قمغموٓ يستحؼ اًمٕم٘مقسم٦م  اًمتٙمٚمٞمػ ذم طم٘مف

 .  (2)زاد قمٜمف  ومال شمٜمجٞمز وٓ قم٘مقسم٦م قمٚمٞمف سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمف(

وُمث٤مل ذًمؽ طمٙمؿ اًمِم٤مرع اعم٘مدس سمقضمقب اًمتقطمٞمد ، وم٤مًمتقطمٞمد شمٕمٚمؼ سمف طمٙمؿ اًمِم٤مرع ،       

ان يقوح ًمف ُم٘مّمقده ُمٜمف ، سمبٞم٤من  ومٛمـ أضمؾ ان يٛمتثؾ اعمٙمٚمػ هذا اًمقاضم٥م ، ٓ سمدَّ ًمٚمٛمنمع

شمّمقر يم٤مُمؾ عمراده  قمغمذًمؽ مم٤م جيٕمؾ اعمٙمٚمػ  اممطمدوده ، وذائٓمف ، وُمقاٟمٕمف ، ويمٞمٗمٞمتف ، وُم٤م 

ُمـ إُمر اًمتٙمٚمٞمٗمل اًمذي يريد حت٘م٘مف، واحل٤مل يمذًمؽ ذم يمؾ شمٙمٚمٞمػ ًمٚمِم٤مرع يريد حت٘م٘مف ، وم٤مذا مل 

 قمغمٙمـ اي٘م٤مقمف واُمتث٤مًمف . واؾمتدل يٙمـ ُمٕمٚمقُم٤م ًمٚمٛمٙمٚمٗملم سم٤مًمِمٙمؾ اًمذي يريده اًمِم٤مرع، مل يٛم

 ذًمؽ سم٠مدًم٦م ُمـ اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ :

                                                           

 .98اًمٕمرود: حمٛمد: اعمس٤مئؾ اعمِمؽميم٦م سملم أصقل اًمٗم٘مف وأصقل اًمديـ :  (1)

 .143: 1اخلرازي: سمداي٦م اعمٕم٤مرف آهلٞم٦م ذم ذح قم٘م٤مئد آُم٤مُمٞم٦م  (2)
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 قمغموم٘مد اؾمتدًمقا سم٘م٤مقمدة احلسـ واًم٘مبح اًمٕم٘مٚمٞملم اًمتل شم٘متيض ىمبح اًمٕم٘م٤مب  أمٚ أدفٜ افًَؾ:      

. واًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ُمبدأ قمٔمٞمؿ  (1)اًمتٙمٚمٞمػ اعمجٝمقل، وهق اعمسٛمك سم٘م٤مقمدة ىمبح اًمٕم٘م٤مب سمال سمٞم٤من

وهق قمدل اهلل قمز وضمؾ ، ومٛمـ قمدًمف وطمٙمٛمتف أٟمف ٓ يٙمٚمػ ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ ، وأٟمَّف شمٕم٤ممم ٓ يريد 

سمٕمب٤مده فمٚمام يمام أٟمَّف ٓ يريد هبؿ اًمٕمن، سمؾ هق يبٕم٨م اًمرؾمؾ وإٟمبٞم٤مء إلظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت 

 اًمٜمقر.  امم

ـْ  ُمـ اًمٜمّمقص ُمٜمٝم٤م : ىمقًمف شمٕم٤ممم:: وم٘مد اؾمتدًمقا سمٛمجٛمققم٦م  أمٚ مـ افَْؾ         َْٚ ِم ِْ َوَمٚ َأْرَش

ِزيُز  ًَ ـْ َيَنُٚء َوُهَق افْ ـْ َيَنُٚء َوَُّيِْدي َم ُِٔوؾُّ اَّللَُّ َم ْؿ َؾ َ ََلُ َُٔبغِّ
َّٓ بَِِِسِٚن َؿْقِمِف فِ ُِٔؿُ َرُشقٍل إِ احْلَ

(2). 

 اممىمقُمٝمؿ سمٚمٖمتٝمؿ ًمٞمٙمقن أىمرب  امم: أٟمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إٟمَّام يرؾمؾ اًمرؾمؾ  ووجف اإلشتدٓل     

اًمٗمٝمؿ و أىمٓمع ًمٚمٕمذر، أي مل يرؾمؾ ومٞمام ُم٣م ُمـ إزُم٤من رؾمقٓ إٓ سمٚمٖم٦م ىمقُمف طمتك إذا سملم هلؿ 

 . (3)ُمـ يؽممجف قمٜمف اممومٝمٛمقا قمٜمف و ٓ حيت٤مضمقن 

شمرك  قمغموعم٤م يم٤من اًمبٞم٤مُن ذـم٤م ذم صح٦م اًمتٙمٚمٞمػ ومٝمق ذط ذم ضمقاز اعم١ماظمذة واًمٕم٘م٤مب         

 اعمٓم٤مسمؼ عمراد اعمقمم همػم اعمبلم. آُمتث٤مل

َٞ ٟمٗمل اًمٕم٘م٤مب سمال سمٞم٤من سم٠مدًم٦م ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  قمغمواؾمتدل        ًَ بْ َٕ بَِغ َحتَّك  ذِّ ًَ َّْٚ ُم ـُ َوَمٚ 

 ًٓ َرُشق
(4) . 

                                                           

هـ، ـمبع وٟمنم: دار اهل٤مدي، سمػموت 1422 -3د طمسـ: إطمٙم٤مم ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، طظ: شمرطمٞمٜمل: حمٛم (1)

 .56ًمبٜم٤من: 

 .4ؾمقرة اسمراهٞمؿ:  (2)

 .58: 6ظ: اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمبٞم٤من  (3)

 .15ؾمقرة آهاء: ُمـ أي٦م  (4)



 

: ُم٤م يمٜم٤م ُمٕمذسملم ىمقُم٤م سمٕمذاب آؾمتئّم٤مل إٓ سمٕمد إقمذار إًمٞمٝمؿ و  ووجف اإلشتدٓل بٚٔيٜ      

اإلٟمذار هلؿ سم٠مسمٚمغ اًمقضمقه و هق إرؾم٤مل اًمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ُمٔم٤مهرة ذم اًمٕمدل و إن يم٤من جيقز 

هذا اًمت٠مويؾ شمٙمقن أي٦م قم٤مُم٦م ذم اًمٕم٘مٚمٞم٤مت و  ٕمغمُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘مؾ ُمٕمجال وم قمغمُم١ماظمذهتؿ 

 . (1)اًمنمقمٞم٤مت

وسمٕمد قمرض ُمس٠مًم٦م سمٞم٤من اعمحٙمقم ومٞمف ًمٚمٛمٙمٚمػ يب٘مك هٜم٤م ؾم١مال اذا مل يّمؾ اًمبٞم٤من هؾ جيقز        

 اضمراء أصؾ اًمؼماءة ذم إصقل اًمٕم٘مدي٦م يمام هق احل٤مل ذم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ؟

اًمٔم٤مهر ُمـ يمالم اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد اعمت٘مدم أُمٙم٤من اضمراء اًمؼماءة ذم اًمٕم٘مٚمٞم٤مت . ذم طملم ٟمٗمك 

ـ( ضمري٤مهن٤م ذم أصقل اًمديـ سم٘مقًمف ٓ دمري: ) اًمؼماءة إصٚمٞم٦م ٕٟمَّف ًمق ه726اًمٕمالُم٦م احلكم)ت

. إذ قمٚمؾ أنَّ  (2)قمدم طمٗمٔمٝم٤م ًمٚمنمع( قمغموضم٥م اعمّمػم إًمٞمٝم٤م عم٤م وضم٥م سمٕمث٦م إٟمبٞم٤مء وًمإلمج٤مع 

 اممأصٚمف ومال طم٤مضم٦م  قمغمسمٕم٨م إٟمبٞم٤مء . وأنَّ يمؾ رء يٙمقن  امماًمرضمقع إًمٞمٝم٤م يٜمٗمل احل٤مضم٦م 

 .سمٞم٤من

ر أن اًمريمقن إًمٞمٝم٤م ٓ جيقز سمسب٥م أهن٤م شمثب٧م سم٤مًمنم ومٞمٚمزم اًمدور إذ ي٘مقل: ان وقمٚمؾ آظم     

صمبقت اًمنميٕم٦م وإسمالهمٝم٤م امم اعمٙمّٚمٗملم و هق يتقىمػ  قمغم)اًمرضمقع امم أُمث٤مل هذه إصقل ُمتٗمّرع 

أص٤مًم٦م  امماًمٕمّمٛم٦م، ومبٕمد إسمالغ اًمنميٕم٦م إًمٞمٜم٤م إذا ؿمٙمٙمٜم٤م رم وضمقب ومٕمؾ أو طمرُمتف ٟمرضمع  قمغم

٦م، و أُّم٤م ىمبؾ إسمالغ اًمنميٕم٦م ومال جيقز ذًمؽ، وآّ ٓ ٟمتٗم٧م وم٤مئدة اًمٜمبّقة ومل يثب٧م اًمؼماءة واإلسم٤مطم

ذيٕم٦م أصال، إذ ُم٤م ٟمٕمٚمؿ وضمقسمف أو طمرُمتف ىمبؾ اًمنميٕم٦م ًمٞمس آّ ُم٤م يست٘مّؾ اًمٕم٘مؾ سمحسٜمف و 
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ىمبحف، ومٛمع ومرض قمدم اًمٕمّمٛم٦م يٜمحٍم إظمذ سمٙمالم اًمٜمبل سمٛمقارد احلسـ واًم٘مبح اًمٕم٘مٚمٞملم، 

 . (1)ذقمل وٓ ذيٕم٦م هذا ظمٚمػ(ومٚمؿ يثب٧م شمٙمٚمٞمػ 

ؾ سملم ُمس٤مئؾ إصقل وم٠موضم٥م اًمرضمقع      اممُمٕمرومتف  اممُم٤م أوضم٥م اًمنمع  امموُمٜمٝمؿ ُمـ ومّمَّ

أدًمتف ، اُم٤م ُم٤م ٓ جي٥م ُمٕمرومتف وم٤من جمراه اًمؼماءة ىم٤مل : )وٓ جي٥م قم٘مالً ُمٕمروم٦م همػم ُم٤م ذيمر، إٓ ُم٤م 

وضمف آظمر همػم صحٞمح، أو أُمر آظمر مم٤م دل اًمنمع  قمغم وضم٥م ذقم٤ًم ُمٕمرومتف يمٛمٕمروم٦م اإلُم٤مم 

وضمقب ُمٕمرومتف سم٤مخلّمقص، ٓ ُمـ اًمٕم٘مؾ وٓ ُمـ  قمغموضمقب ُمٕمرومتف، وُم٤م ٓ دًٓم٦م  قمغم

 . (2)اًمٜم٘مؾ، يم٤من أص٤مًم٦م اًمؼماءة ُمـ وضمقب ُمٕمرومتف حمٙمٛم٦م(

اقمتب٤مر أن ُمقوققمٝم٤م اًمِمؽ وان إصقل ٓ جيري  قمغموهٜم٤مك ُمـ ُمٜمع اُمْم٤مءه٤م ذم اًمٕم٘م٤مئد     

اًمِمؽ ، إٟمَّام اعمٓمٚمقب هق اًمٞم٘ملم ظمّمقص٤م إذ ي٘مقل: )ٕنَّ اًمؼماءة دمري ذم ُمقارد ومٞمٝم٤م 

 .(3)اًمِمؽ(

 افرأي ادختٚر:

اًمّمٕمٞمد اًمٕم٘مدي ٟمجد أنَّ هٜم٤مك يمثػم  قمغماًمّمٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل و قمغمإنَّ اعمقروث اًمٕمٚمٛمل اهل٤مئؾ     

أصؾ  اممُمـ اًمٙمؼمي٤مت اًمتل يرضمع إًمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف ًمبٞم٤من اعمقىمػ اًمٕمٛمكم ًمٚمٛمٙمٚمػ وم٢منَّ اًمرضمقع 

اًمؼماءة ُمب٤مذة ٓ ُمؼمر ًمف ، وأنَّ اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م وإظمب٤مر، ىمد ؿُمحٜم٧م سمام ُيٛمٙمـ ًمٚمٛمٙمٚمػ 

ٖمل أصؾ اًمؼماءة ، وإٟمَّام جيٕمٚمف ُمرشمب٦م اًمقىمقف قمٚمٞمف ذم ظمّمقص اًمٕم٘م٤مئد ، وأنَّ وم٘مف اعمٕمروم٦م ٓ يٚم

ُمت٠مظمرة طم٤مل قمجز اًمٗم٘مٞمف قمـ اجي٤مد اًمٜمص ، وأنَّ آؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًمتل أصمػمت طمقل إضمراء هذا 
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إصؾ ومٙمٚمٝم٤م ذم حمٚمٝم٤م ، ٕنَّ اًمٕم٘مٞمدة ٓ يٛمٙمـ أْن شمٙمقن ُمتزقمزقم٦م أو ُمِمٙمٙم٦م ٕنَّ هذا ٓ 

 يٛمٙمـ أْن يسٛمك قم٘مٞمدة. 

 ُيٕمد اًمتٕمبد هب٤م ذـم٤م ذم حت٘مؼ اهلقي٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، يمام ذم أُم٤م ُم٤م خيص سمٕمض إُمقر اًمتل ٓ     

٤م ٓ دم٥م  اعمٙمٚمػ إّٓ ذم طم٤مل  قمغمشمٗم٤مصٞمؾ اعمٕم٤مد ، وشمٗم٤مصٞمؾ احلس٤مب، واًمٞمقم أظمر وم٢مهنَّ

طمّمقل اًمٕمٚمؿ هب٤م يمام شم٘مدم ذم اًمٗمّمؾ إول ، وهذه يٛمٙمـ ان دمري ومٞمٝم٤م اًمؼماءة. وان اعمٙمٚمػ 

 سم٠مصؾ اًمؼماءة .دًمٞمؾ وم٤مٟمف يٙمتٗمل  قمغماذا مل حيّمؾ 

إذا مل يتٛمٙمـ اعمٙمٚمػ ُمـ ُمٕمروم٦م اًمتٙمٚمٞمػ اإلقمت٘م٤مدي  ثٚفثٚ: حُؿ تًذر افًِؿ بٚدحُقم بف:    

إدًم٦م اًمٔمٜمٞم٦م ، وم٘مد ضم٤مء ذم أوصمؼ اًمقؾم٤مئؾ:  قمغموم٢مٟمَّف ٓ يثب٧م سمحؼ اعمٙمٚمػ رء، وٓ يٕمقل 

اًمٗمرقمّٞم٦م إذ )وُمع شمٕمذر آقمت٘م٤مد اًمٕمٚمٛمل ٟمٛمٜمع صمبقت اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٔمٜمّل ُمٜمف سمخالف إطمٙم٤مم 

ـّ ذم ُم٘م٤مم  اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م اًمٕمٛمؾ ومٛمع شمٕمذر اًمٕمٚمؿ هب٤م أُمٙمٜم٧م دقمقى صمبقت اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم

 .  (1)آُمتث٤مل ظمروضم٤م ُمـ قمٝمدة اًمتٙمٚمٞمػ اًمّث٤مسم٧م ذم اًمقاىمع سم٘مدر اإلُمٙم٤من(

  ويْٚؿش:     

 اممل شم٘مسؿ إنَّ يمالم اًمِمٞمخ ؾمديد وضمٞمد ، وٓ ظمالف ومٞمف ، ًمٙمـ قمٚمٛمٜم٤م مم٤م شم٘مدم أنَّ إصق     

ومروع إصقل ، وم٤من أُمٝم٤مت إصقل ٓ جيقز اًمتٕمبد هب٤م سم٤مًمٔمـ ُمٓمٚم٘م٤م ،  اممأُمٝم٤مت إصقل ، و

اًمٔمـ اعمٕمتؼم، ومال يٛمٙمـ  اممأُم٤م ومروع إصقل وشمٗمّمٞمؾ اًمٕم٘م٤مئد اًمتل ومٞمٝم٤م ٟمص ومٞمٛمٙمـ اًمرضمقع 

 اًمٞم٘ملم. قمغمأن ٟمٛمٜمع ُمـ ضمري٤من اًمٔمٜمقن اعمٕمتؼمة ذم شمٚمؽ اعمقارد إّٓ ُم٤م شمقىمػ 
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 ِٛ افثٚين: افتُِٔػ بَم ٓ يىٚق: ادى

: هق )ُم٤م يتٕمذر وىمققمف ُمـ اعمٙمٚمػ ًمٗم٘مد ىمدرة قمٚمٞمف، أو  أوٓ: مًْك افتُِٔػ بَم يىٚق    

طمّمقل قمجز ًمق يم٤من ُمٕمٜمك، أو وم٘مد آًمف أو سمٜمٞم٦م أو قمٚمؿ ومٞمام حيت٤مج إًمٞمٝم٤م، أو طمّمقل ُمٜمع، أو 

، وقمؼم قمٜمف أيْم٤م سم٤مًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمح٤مل، وأن اًمتٕمبػم إول  (1)شمٕمٚمٞمؼ سمزُم٤من ٓ شمّمح ذم ُمثٚمف(

َٜ َفَْٚ بِفِ ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َٓ َضَٚؿ َْٚ َمٚ  ِْ ِّّ َٓ َُتَ َْٚ َو َربَّ
. وم٤مٕول اؾمتٕمامل ذقمل، واًمث٤م ي (2)

 اؾمتٕمامل ُمٜمٓم٘مل.

 ثٕٚٔٚ : آؿقال دم ادسٖفٜ :    

اهلل ؾمبح٤مٟمف  قمغميٕمت٘مد آؿم٤مقمرة ومج٤مقم٦م ُمـ اعمتٙمٚمٛملم أنَّ اًمتٙمٚمٞمػ سمام ٓ يٓم٤مق ضم٤مئز  -1    

وم٘مد ضم٤مء ذم اعمقاىمػ ُم٤م ٟمّمف : )شمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ يٓم٤مق ضم٤مئز قمٜمدٟم٤م عم٤م ىمدُمٜم٤م آٟمٗم٤م ُمـ أٟمف ٓ جي٥م 

 . (3)قمٚمٞمف رء وٓ ي٘مبح ُمٜمف رء إذ يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء وحيٙمؿ ُم٤م يريد ٓ ُمٕم٘م٥م حلٙمٛمف(

 نَّ اًمذي ٓ يٓم٤مق قمٜمدهؿ ًمف ُمراشم٥م صمالث هل :وأ    

: ُم٤م اُمتٜمع ًمذاشمف يمجٛمع اًمٜم٘مٞمْملم ، ويمجٕمؾ اًم٘مديؿ حمدصم٤م ٓ ي٘مع ُمتٕمٚم٘م٤م ًم٘مدرة ادرتبٜ إوػ      

 اهلل ومْمال قمـ ىمدرة اًمٕمبد .

: ُم٤م أُمٙمـ ذم ٟمٗمسف ، ومل ي٘مع ُمتٕمٚم٘م٤م سم٘مدرة اًمٕمبد أصال يمخٚمؼ إضمس٤مم ، أو  ادرتبٜ افثٕٜٚٔ     

اًمسامء، ومحؾ اجلب٤مل، وىمع اًمٜمزاع ذم ضمقاز اًمتٙمٚمٞمػ هب٤م قم٘مال ، سمٛمٕمٜمك ـمٚم٥م  امميم٤مًمّمٕمقد قم٤مدة 

 شمريمف، ومجقزه آؿم٤مقمرة، وُمٜمٕمف اعمٕمتزًم٦م. قمغمحت٘مٞمؼ اًمٗمٕمؾ وآشمٞم٤من سمف ، واؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب 

                                                           

 .112شم٘مري٥م اعمٕم٤مرف: احلٚمبل: اسمق اًمّمالح:  (1)

 .286ؾمقرة اًمب٘مرة : ُمـ أي٦م  (2)

 .139: 1. واًمزطمٞمكم : وهب٦م : أصقل اًمٗم٘مف 294: 3آجيل: اعمقاىمػ  (3)



 

وهل أدٟمك ُمراشم٥م ُم٤م يٛمتٜمع سمسب٥م قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمٕمدم وىمققمف ، أو إلرادشمف  ادرتبٜ افثٚفثٜ:    

ذًمؽ أو إلظمب٤مره سمذًمؽ ، وهذا اًم٘مسؿ ٓ ظمالف ذم وىمقع اًمتٙمٚمٞمػ سمف ومْمال قمـ اجلقاز، وم٢منَّ 

اًمٙمٗمر ، أوُمـ أظمؼم اهلل سمٕمدم ايامٟمف ُمٙمٚمٗم٤من سم٤مإليامن ، وأهنام  قمغمُمـ قَمٚمَِؿ اهلل شمٕم٤ممم سمٛمقشمف 

 .(1)امج٤مقم٤مقم٤مصٞم٤من  سمؽميمف 

 ذًمؽ ُمـ اًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ: قمغمواؾمتدًمقا 

ربْٚ وٓ َتِّْٚ مٚ ٓ ضٚؿٜ فْٚ بف أُم٤م أدًمتٝمؿ ُمـ اًمٜم٘مؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:     
(2) . 

: أهنؿ ؾم٠مًمقا دومع اًمتٙمٚمٞمػ سمام ٓ يٓم٤مق. وًمق يم٤من ذًمؽ ممتٜمٕم٤م، ًمٙم٤من ُمٜمدومٕم٤م ووجف اإلشتدٓل     

 ؾم١مال دومٕمف قمٜمٝمؿ طم٤مضم٦م. اممسمٜمٗمسف، ومل يٙمـ 

ٚ  : إنَّ هذا ُمٕم٤مرض سمٜمّمقص ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:ويْٚؿش      َٓ ًَ َّٓ ُوْش ًسٚ إِ ٍْ َٕ ُِِّػ اَّللَُّ  َُ ،  (3)َٓ ُي

َمٚ  وهق سيح ذم ُمٕمٜم٤مه ، وفم٤مهر سمٕمدم اًمتٙمٚمٞمػ سمام هق ظم٤مرج قمـ اًم٘مدرة . وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـْ َحَرٍج  ْؿ ِم ُُ ْٔ َِ َؾ َظ ًَ ـْ َحَرٍج  . وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (4)ُيِريُد اَّللَُّ فَِْٔج ـِ ِم ي ْؿ دِم افدِّ ُُ ْٔ َِ َؾ َظ ًَ َوَمٚ َج
(5) 

آؾمتٕم٤مذة ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ ، ومٝمؿ يستٕمٞمذون مم٤م ٓ يٓمٞم٘مقٟمف ، وإٟمَّام ًمق  قمغم. يمام ان اًمٜمص ٓ يدل 

 أٟمَّف ًمٞمس ُمقـمـ شمنميع.  اممصح ًم٘م٤مًمقا ٓ شمٙمٚمٗمٜم٤م ، يمام ان اًمٜمص ذم ُمقـمـ اًمدقم٤مء ، سم٤مإلو٤موم٦م 

هـ( سم٘مقًمف: إٟمَّف ًمق يم٤من ىمبٞمح٤م عم٤م ومٕمٚمف اهلل 646ومم٤م اؾمتدًمقا سمف ُمـ اًمٕم٘مؾ ، ُم٤م ذيمره اًمرازي)ت    

شمٕم٤ممم ، وىمد ومٕمٚمف سمدًمٞمؾ أٟمف يمٚمػ اًمٙم٤مومر سم٤مإليامن ، ُمع قمٚمٛمف سم٠مٟمف ٓ ي١مُمـ وقمٚمٛمف سم٠مٟمف ُمتك يم٤من 

                                                           

 .247ظ: اًمٖمرد: حمٛمد ص٤مًمح: ُمٜمٝم٩م آؿم٤مقمرة ذم اًمٕم٘مٞمدة:  (1)

 .286ؾمقرة اًمب٘مرة: ُمـ أي٦م  (2)

 .286ؾمقرة اًمب٘مرة: ُمـ أي٦م  (3)

 .6ؾمقرة اعم٤مئدة: ُمـ أي٦م  (4)

 .78ؾمقرة احل٩م : ُمـ أي٦م  (5)
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شمّمديؼ اهلل شمٕم٤ممم  يمذًمؽ يم٤من اإليامن ُمٜمف حم٤مٓ، وأٟمف شمٕم٤ممم يمٚمػ أسم٤م هل٥م سم٤مإليامن ، وُمـ اإليامن

ذم يمؾ ُم٤م أظمؼم قمٜمف ، ومم٤م أظمؼم قمٜمف أٟمف ٓ ي١مُمـ ، وم٘مد يمٚمٗمف سم٠من ي١مُمـ سم٠مٟمف ٓ ي١مُمـ ، وهق 

 . (1)شمٙمٚمٞمػ اجلٛمع سملم اًمْمديـ

ضمقازه: إّٟمف شمٕم٤ممم ٓ جي٥م قمٚمٞمف رء ، ومٞمجقز ًمف اًمتٙمٚمٞمػ سم٠مّي وضمف  قمغموُمـ أدًمتٝمؿ أيْم٤م       

أراد ، وإن يم٤من اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤مدي أوم٤مدٟم٤م قمدم وىمققمف . وأيْم٤م : ٓ ي٘مبح ُمـ اهللَّ رء ، إذ يٗمٕمؾ ُم٤م 

 . (2)يِم٤مء ، وحيٙمؿ ُم٤م يريد

ٟمَّف ىمبٞمح قم٘مال قمدم ضمقاز اًمتٙمٚمٞمػ سمام ٓ يٓم٤مق : ٕ امم،  (4)، واإلُم٤مُمٞم٦م (3)ذه٥م اعمٕمتزًم٦م -2     

اًمسامء وأُمث٤مًمف يٕمّد ؾمٗمٝم٤م، وُمٜمع اعمٕمتزًم٦م  امميمام ًمق يمٚمػ اًمزُمـ هق اعمبتغم سمٕم٤مه٦م اًمٓمػمان 

واإلُم٤مُمٞم٦م سمؾ ُمٓمٚمؼ اًمٕمدًمٞم٦م هذا إُمر، ويٜمٓمٚمؼ ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ ىمقهلؿ سمٛمس٠مًم٦م احلسـ واًم٘مبح 

 .  (5)اًمٕم٘مٚمٞملم

 ذًمؽ ُمـ اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ:  قمغمواؾمتدًمقا     

م أُمقرا ُمٜمٝم٤م : اًمسٗمف واجلٝمؾ ًمٚمٛمٙمٚمػ، وهذا ٓ يرشمْمٞمف اإلٟمس٤من ًمٜمٗمسف ان يٚمز ؾّـ افًَؾ:    

 اهلل قمز وضمؾ . قمغمومٙمٞمػ يرشمْمٞمف 

 وُمٜمٝم٤م : أنَّ اعمح٤مل همػم ُمتّمقر ويمؾ ُم٤م ٓ يٛمٙمـ ان يتّمقر ٓ يٙمقن ُم٠مُمقرا سمف.       

                                                           

 .253: 1ظ: اًمرازي: اعمحّمقل ـمبٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (1)

 .164: 1ظ: آؾمٜمقي: هن٤مي٦م اًمسقل  (2)

 .363: 11قمبد اجلب٤مر: اعمٖمٜمل: ظ:  (3)

 .545: 1احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ ظ:  (4)

 .77اًمسبح٤م ي: ضمٕمٗمر: رؾم٤مًم٦م ذم احلسـ واًم٘مبح اًمٕم٘مكم:   (5)



 

 وُمٜمٝم٤م : ًمق ضمقز إُمر سم٤معمح٤مل ًمٙمٚمٗم٧م سمذًمؽ اجلامدات، وسمٕم٨م إٟمبٞم٤مء إًمٞمٝمؿ. وذًمؽ      

 ُمٕمٚمقم اًمبٓمالن سمداه٦م.

 ظم٤مًم٘مف. قمغموُمٜمٝم٤م: أنَّ اًمتٙمٚمٞمػ سمٖمػم اعمح٤مل فمٚمؿ ، وهق ُم٤م ي٘مبحف اًمٕم٘مؾ       

وُمٜمٝم٤م: ذم يم٤موم٦م اًمٕم٘مالء ُمـ يمٚمػ همػمه ُم٤م يتٕمذر وىمققمف ُمـ ضمٝمتف ٕطمد إؾمب٤مب اًمتل       

 .(1)ذيمرٟم٤مه٤م، ووصٗمف سم٠مٟمف شمٙمٚمٞمػ عم٤م ٓ يٓم٤مق

 اؾمتدًمقا سمٛمجٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م.  ومـ افَْؾ:      

ِّػ اَّلل ىمقًمف شمٕم٤ممم: : وم٘مد اؾمتدًمقا سمٛمجٛمققم٦م ُمـ أي٤مت ُمٜمٝم٤م: أدفتٓؿ مـ افَرآن -أ      ٓ يُ

ًٚ إّٓ وشًٓٚ ٍٕس
(2) . 

يٜمٝمك أطمدا ان اهلل ٓ يٙمٚمػ اًمٕمبد سمام هق ومقق ـم٤مىمتف ، وم٢مٟمف ٓ ي٠مُمر و ٓ ووجف اإلشتدٓل :       

إٓ ُم٤م هق ًمف ُمستٓمٞمع ، و ذم هذا دًٓم٦م قمغم سمٓمالن ىمقل اعمجؼمة ذم دمقيز شمٙمٚمٞمػ اًمٕمبد ُم٤م ٓ 

اًمزوضم٦م إّٓ أٟمَّف ومٞمف دًٓم٦م ، ٕنَّ اًمٕمؼمة  قمغم، وإْن يم٤من اًمٜمص ظم٤مص٤م ذم أطمٙم٤مم اًمٜمٗم٘م٦م  (3)يٓمٞم٘مف

 . (4)سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًمسب٥م

َتُف وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمب٤مرك وشمٕم٤ممم :         ِْ ََم مَحَ ـَ ا  َْْٔٚ إِْسً َِ ْؾ َظ ِّ
َٓ ََتْ َْٚ َو َْٚ  ظذَربَّ ـْ َؿْبَِِْٚ َربَّ ـَ ِم افَِّذي

َٜ َفَْٚ بِِف  َٓ َضَٚؿ َْٚ َمٚ  ِْ ِّّ َٓ َُتَ َو
ـْ َحَرٍج . وىمقًمف شمٕم٤ممم: (5) ـِ ِم ي ْؿ دِم افدِّ ُُ ْٔ َِ َؾ َظ ًَ َوَمٚ َج

(1) .

                                                           

 .545: 1ظ: احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ  (1)

 .286ؾمقرة اًمب٘مرة : ُمـ أي٦م  (2)

 .229: 2ظ: اًمٓمؼمد: جمٛمع اًمبٞم٤من  (3)

هـ ، ـمبع وٟمنم :اجل٤مُمٕم٦م 1418 -1ظ: ُمٕمروم٦م: حمٛمد ه٤مدي: اًمتٗمسػم و اعمٗمنون ذم صمقسمف اًم٘مِمٞم٥م ، ط(4) 

 .16: 1اًمروقي٦م ًمٚمٕمٚمقم آؾمالُمٞم٦م . ايران 

 .286ؾمقرة اًمب٘مرة : ُمـ أي٦م  (5)
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ـْ َحَرٍج َمٚ ُيِريُد اَّللَُّ فَِٔ  وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ْؿ ِم ُُ ْٔ َِ َؾ َظ ًَ ُؿ اْفُِْٔسَ . وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (2)ْج ُُ ُيِريُد اَّللَُّ بِ

ًُِْس  ُؿ اْف ُُ َٓ ُيِريُد بِ  .َ (3)َو

أنَّ فم٤مهره٤م هق اًمتخٗمٞمػ وقمدم إرادة احلرج ذم اًمتٙم٤مًمٞمػ،  ووجف اإلشتدٓل بٚٔيٚت:     

 .  (4)اًمٕمب٤مد قمغمواًمٕمن، واًمتٞمسػم 

: وم٘مد اؾمتدل سمٛمجٛمققم٦م ُمـ إظمب٤مر ، وهل يمثػمة ضمدا ، افسْٜ افؼيٍٜأدفتٓؿ مـ  -ب       

اَّلل أـرم مـ أن  ))ىم٤مل:  وهٜم٤م ٟمذيمر سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤م: صحٞمح٦م هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل ، قمـ أيب قمبد اهلل 

، وُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه ذم  (5)يُِػ افْٚس مٚ ٓ يىَٔقن واَّلل أظز مـ أن يُقن دم شِىٕٚف مٚ ٓ يريد((

)) أظىك اَّلل أمتل ، ىم٤مل: ، قمـ اًمٜمبل ، قمـ أسمٞمف ق ىمرب آؾمٜم٤مد قمـ اًمّم٤مد

شٚئر إمؿ، أظىٚهؿ ثالث خهٚل َل يًىٓٚ إٓ إٕبٔٚء ، وذفؽ أن اَّلل تًٚػ  ظذوؾوِٓؿ بف 

ـٚن إذا بًٞ ٕبٔٚ ؿٚل فف : اجتٓد دم ديْؽ وٓ حرج ظِٔؽ ، وإن اَّلل تًٚػ أظىك أمتل ذفؽ 

.  وُمٜمٝم٤م: صحٞمح٦م (6)يَقل : مـ ضٔؼ(( مـ حرجومٚ جًؾ ظُِٔؿ دم افديـ حٔٞ يَقل :

)) ؾَِم وضع افقضقء ظّـ َل جيد ادٚء أثبٝ وومٞمٝم٤م :  -وهل ـمقيٚم٦م  -زرارة قمـ أيب ضمٕمٗمر 

َّٕف ؿٚل :  ثؿ ؿٚل ) مْف (  وأيديُؿ ثؿ وصؾ ِّبٚ :  بقجقهُؿ  بًض افٌسؾ مسحٚ ، ٕ

                                                                                                                                                    

 .78ؾمقرة احل٩م: ُمـ أي٦م  (1)

 .6ؾمقرة اعم٤مئدة: ُمـ أي٦م  (2)

 .185ؾمقرة اًمب٘مرة: ُمـ أي٦م  (3)

 .289: 3ظ: اًمٓمؼمد: جمٛمع اًمبٞم٤من  (4)

 .164: 1اًمٙمٚمٞمٜمل: اًمٙم٤مذم (5)

( إلطمٞم٤مء هـ، شمح: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م )1413-1حلٛمػمي: قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر: ىمرب آؾمٜم٤مد، طا (6)

 .84ايران:  -( إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ىمؿاًمؽماث، اعمٓمبٕم٦م : ُمٝمر، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م )



 

َّٕف ظِؿ أن ذفؽ َل جيز  َّٕف يًِؼ مـ ذفؽ افهًٔد ببًض  ظذأي مـ ذفؽ افتّٔؿ ٕ افقجف ، ٕ

ؾ ظُِٔؿ مـ حرج ( واحلرج : افُػ ، وٓ يًِؼ ببًوٓٚ ، ثؿ ؿٚل : ) مٚ يريد اَّلل فٔجً

، ىم٤مل : ؾم٠مًمتف قمـ اجلٜم٥م جيٕمؾ  . وُمٜمٝم٤م : صحٞمح٦م أيب سمّمػم، قمـ أيب قمبد اهلل  (1)((افؤؼ

ده ؿذرة ؾِٔٓرؿف ، وان ـٚن َل يهبٓٚ ) إن ـٕٚٝ ياًمريمقة أو اًمتقر ، ومٞمدظمؾ إصبٕمف ومٞمف ، ىم٤مل : )

 . (2)ؿذر ؾٌِٔتسؾ مْف ، هذا ممٚ ؿٚل اَّلل تًٚػ : ) مٚ جًؾ ظُِٔؿ دم افديـ مـ حرج ((

ومٛمـ جمٛمقع اًمرواي٤مت واًم٘مدر اجل٤مُمع سمٞمٜمٝم٤م ئمٝمر أنَّ اًمتٙمٚمٞمػ اخل٤مرج قمـ ـم٤مىم٦م اإلٟمس٤من ٓ       

 احلرج قمام ظمرج قمـ ىمدرة  اعمٙمٚمػ. ٟمٗمل قمغميتٕمٚمؼ سمف شمٙمٚمٞمػ، وأنَّ اًمرواي٤مت فم٤مهره٤م يدل 

 افرأي افراجح:

إنَّ آي٤مت ورواي٤مت قمدم اعم١ماظمذة ومٞمام ظمرج قمـ اًم٘مدرة واًمٓم٤مىم٦م ذم طمد ٓ يٛمٙمـ دم٤موزه٤م       

ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٕمْمٝمؿ ُمـ شمٙمٚمٞمػ ُم٤م يٓم٤مق سمؾ يرومْمف يمؾ قم٤مىمؾ، ومال خيتٚمػ اصمٜم٤من  اممواًمريمقن 

 ُمـ إُمقر اإلوٓمراري٦م يم٤مًمتٜمٗمس وطمريم٦م أنَّ سمٕمض إُمقر ظم٤مرضم٦م قمـ اًمتٙمٚمٞمػ يمام ذم يمثػم

٤م مل  اًمدم وهمػمه٤م ، قمٚمام أنَّ يمثػما ُمـ إُمقر اًمٕم٘مدي٦م ظم٤مرضم٦م قمـ ىمدرة اإلٟمس٤من ، وٟمجد أهنَّ

شمٓمٚم٥م ُمـ اعمٙمٚمػ، ُمث٤مل ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمقامل إظمرى ، وُم٤م سمٕمد اعمقت إٓ ُم٤م ضم٤مء سمف سمٞم٤من، وإٟمَّام 

اًمِم٤مرع ىمد يمٚمػ اإلٟمس٤من سمام هق داظمؾ ىمدرشمف.   اًمٙمالم ذم ُم٤م هق داظمؾ ذم ىمدرشمف وشمٍمومف ، وم٢منَّ 

وأنَّ ذم وم٘مف اعمٕمروم٦م ُم٤م يدظمؾ هذا اعمدظمؾ ، وان اخلٓم٤مب سمام يٓم٤مق هق اطمدى اعم٘مقُم٤مت ًمف ومال 

ىمبؾ ُمـ يٛمٙمـ ذم وم٘مف اعمٕمروم٦م اعمخ٤مـمب٦م سمام هق ظم٤مرج قمـ ـم٤مىم٦م اعمٙمٚمػ، ومٜمجد أنَّ اًمٜمبل 

 سمٕمض إقمراب أسمسط أٟمقاع اإلىمرار. 

 افتُِٔػ بَم ٓ يىٚق: ظذؾ تتٍرع ثٚفثٚ: مسٚئ
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 .154: 1اعمّمدر ٟمٗمسف   (2)
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َّٓ اَّللَُّ  إنَّ إُمر سم٤معمٕمروم٦م صم٤مسم٧ٌم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  -1   َٓ إَِفَف إِ ُف  َّٕ ْؿ َأ َِ َؾْٚظ
. واؿمٙمؾ قمٚمٞمف أٟمف أُّم٤م أٟمَّف (1)

همػمه. وإول حم٤مل ، ٕنَّ ظمٓم٤مب اًمٕم٤مرف حتّمٞمؾ  قمغماًمٕم٤مرف سم٤مهلل شمٕم٤ممم ، أو  اممُمتقضمف 

ًمٚمح٤مصؾ . واجلٛمع سملم اعمثٚملم . واًمث٤م ي أيْم٤م حم٤مل ، ٕنَّ همػم اًمٕم٤مرف سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُم٤مدام همػم 

قم٤مرف ، اؾمتح٤مل أن يٕمرف أنَّ اهلل  شمٕم٤ممم أُمره سمٌمء ، ٕنَّ اًمٕمٚمؿ سم٠مٟمف أُمره ُمنموط سم٤مًمٕمٚمؿ سمف. 

٤ممم أُمره سمٌمء يم٤من شمقضمٞمف إُمر قمٚمٞمف ذم هذه احل٤مل شمقضمٞمٝم٤م واذا اؾمتح٤مل أن يٕمرف أَّن اهلل شمٕم

 . (2)ُمـ يستحٞمؾ أن يٕمٚمؿ ذًمؽ إُمر ، وهق شمٙمٚمٞمػ سمام ٓ يٓم٤مق قمغمًمألُمر 

إنَّ هذا إُمر يتؿ، وأٟمَّف صحٞمح طم٤مل سمدء اًمدقمقة ، وذم إصمب٤مت اًمٕم٘مٞمدة إذ ٟمحت٤مج ويْٚؿش:     

جٞمتف ىمٓمٕمٞم٦م شمثب٧م ذًمؽ اًمٌم، وإّٓ ًمزم اًمدور دًمٞمال ُمـ اخل٤مرج، أي أْن ٓ يٙمقن ذقمٞم٤م، وأنَّ طم

اًمب٤مـمؾ، أُم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ وم٘مف اعمٕمروم٦م وم٤مًمٙمالم خيتٚمػ، ٕنَّ اًمتٙمٚمٞمػ ُمتقضمف سمٕمد أْن اصبح٧م 

ُمت٠مظمر  -يمام شم٘مدم  -سمدهٞم٦م، وأنَّ وم٘مف اعمٕمروم٦م  امميمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمد ُمـ اًمٜمٔمري٤مت 

اعمٙمٚمػ  قمغمإلصمب٤مت اًمٕم٘م٤مئد، سمؾ يريد سمٞم٤من ُم٤م جي٥م  رشمب٦م قمـ إصمب٤مت اًمٕم٘م٤مئد، وأٟمَّف ٓ يسٕمك

شمقطمٞمد اهلل قمز وضمؾ  امماقمت٘م٤مده ، ومٛمـ اعمٛمٙمـ أْن شمٙمقن شمٚمؽ أي٤مت ُمتقضمٝم٦م ذم ُم٘م٤مم اعمقًمقي٦م 

 وًمٞمس٧م ارؿم٤مدي٦م ُم١ميمدة ًمٚمٕم٘مٚمٞم٤مت. 

َْرضِ  إُمر سم٤مًمٜمٔمر صم٤مسم٧م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  -2    ْٕ ََمَواِت َوا ُيُروا َمَٚذا دِم افسَّ ْٕ ُؿِؾ ا
، وىمقًمف  (3)

َْرَض  شمٕم٤ممم:  ْٕ ََمَواِت َوا ََِؼ اَّللَُّ افسَّ ْؿ َمٚ َخ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ُروا دِم َأ َُّ ٍَ َأَوََلْ َيَت
(4) . 
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٤م أْن يٙمقن قم٤معم٤م      وأؿمٙمؾ قمٚمٞمف : أنَّ اًمٜمٔمر واًمٗمٙمر همػم ُم٘مدور ، ٕنَّ اعمٙمٚمػ ذم اًمٜمٔمر أُمَّ

شمٙمٚمٞمػ ٕنَّ اًمتٙمٚمٞمػ أيْم٤م يٙمقن حتّمٞمؾ  مماسم٤معُمٙمٚمػ  أو همػم قم٤ممل سمف ، ٕنَّ اًمٕم٤ممل سمف ٓ حيت٤مج 

ًمٚمح٤مصؾ . وأُّم٤م همػم اًمٕم٤ممل وم٢مٟمَّف ٓ شمٙمقن هذه اخلٓم٤مسم٤مت ذم طم٘مف طمج٦م ٕٟمَّف مل  يٕمرف اعُمٙمٚمِّػ ، 

وُمـ ٓ يٕمرف اعُمٙمٚمِّػ ٓ شمٙمقن أواُمره ذم طم٘مف طمج٦م ، وهذا ُم٤م يٕمؼمون قمٜمف سم٤مًمدور، وأٟمَّف 

 جي٤مب قمٜمف يمام أضمٞم٥م قمـ آؿمٙم٤مل اعمت٘مدم . 

 ادىِٛ افثٚفٞ: أثر افؼط افؼظل دم صحٜ افتُِٔػ :

وُمٕمٜم٤مه اذا أُمر اًمِم٤مرع سمٌمء ويم٤من ذًمؽ اًمٌمء ُمنموـم٤م سمنمط ، هؾ يٙمقن اعم٠مُمقر ُمٙمٚمٗم٤م       

 سم٤مًمٌمء قمٜمد قمدم طمّمقل اًمنمط اًمنمقمل. سمرزت هٜم٤م أىمقال امهٝم٤م :

، أٟمف ٓ  (3)ٕمض اإلُم٤مُمٞم٦موسم (2)وسمٕمض اعمٕمتزًم٦م (1)ومذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ آؿم٤مقمرة افَقل إول:      

يِمؽمط ذم اًمتٙمٚمٞمػ طمّمقل اًمنمط اًمنمقمل، وٓ ُم٤مٟمع ُمـ ورود اًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمنموط، وشم٘مديؿ 

 ذـمف قمٚمٞمف، وهق ضم٤مئز قم٘مال، وواىمع ؾمٛمٕم٤م.

هـ( : )احلٙمؿ ذم اًم٘مْم٤مي٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م ُمنموـم٦م سمقضمقد ُمقوققمف 1355ىم٤مل اعمػمزا اًمٜم٤مئٞمٜمل)   

سمقضمقده أو سمٕمدُمف أضمٜمبل قمـ ذًمؽ ومال ُمٕمٜمك ًمٚمبح٨م  ظم٤مرضم٤م ويستحٞمؾ ختٚمٗمٝم٤م قمٜمف وقمٚمؿ أُمر

 . (4)قمـ ضمقاز أُمر أُمر ُمع قمٚمٛمف سم٤مٟمتٗم٤مء ذـمف(
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 .249: 1اخلقئل: اسمق اًم٘م٤مؾمؿ: اضمقد اًمت٘مريرات  (4)



 | 113 

، ( 1)وهق أنَّ اًمنمط اًمنمقمل ذط ذم اًمتٙم٤مًمٞمػ ، وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اسمق طمٜمٞمٗم٦م افَقل افثٚين :    

 . (4)احلدائؼ،  وأس قمٚمٞمف ص٤مطم٥م  (3). وُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م ذه٥م اًمٙم٤مؿم٤م ي (2)وأسمق طم٤مُمد آؾمٗمرايٞمٜمل

٤م ٓ دمزؤهؿ وٓ شمّمح ُمٜمٝمؿ، ومٚمق يم٤مٟمقا          وم٤مًمٙمٗم٤مر قمٜمدهؿ همػم ُمٙمٚمٗمقن سم٤مًمٗمروع ٕهنَّ

خم٤مـمبلم هب٤م ٕضمزأهؿ ومٕمٚمٝم٤م، وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٙم٤مومر إذا صغم ٓ شمّمح صالشمف، وإذا ص٤مم ٓ 

 يّمح صقُمف، وإذا طم٩م ٓ يّمح طمجف، وإذا زيمك ٓ شم٘مبؾ ُمٜمف زيم٤مشمف.

َُْٚه َهَبًٚء هذا اًم٘مقل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: واؾمتدًمقا اصح٤مب      ِْ ًَ ٍؾ َؾَج َّ ـْ َظ ُِقا ِم ِّ َوَؿِدْمَْٚ إَِػ َمٚ َظ

َمُْْثقًرا 
ـَ  ، وىمقًمف شمٕم٤ممم :  (5) َِخَرِة ِم ْٔ ُف َوُهَق دِم ا ُِ َّ ْد َحبَِط َظ ََ يََمِن َؾ ْر بِٚإْلِ ٍُ ُْ ـْ َي َوَم

ـَ  ي ٚرِسِ اخْلَ
ْد ُأوِحَل   . وىمقًمف شمٕم٤ممم:(6) ََ َـّ َوَف َٝ َفَْٔحَبىَ ـْ ـْ َأْذَ

ـْ َؿبَِِْؽ َفئِ ـَ ِم إَِفَْٔؽ َوإَِػ افَِّذي

َُِؽ  َّ َظ
ْٝ  . وىمقًمف شمٕم٤ممم :  (7) ُْٖوَفئَِؽ َحبِىَ ٚؾٌِر َؾ ـَ ْٝ َوُهَق  ُّ َٔ ـْ ِديِِْف َؾ ْؿ َظ ُُ ـْ َيْرَتِدْد ِمْْ َم

ؿْ  َأْظََمَُلُ
(8) . 

أن اعم٘مٞم٤مس ذم ىمبقل إقمامل وسمٓمالهن٤م هق اإليامن ، ضم٤مء ذم اعمجٛمع: )أن  ووجف اإلشتدٓل:    

صمبقت اًمثقاب وم٢من اًمٙم٤مومر ٓ يٙمقن ًمف قمٛمؾ ىمد صمب٧م قمٚمٞمف صمقاب،  قمغمطمبقط إقمامل ٓ يؽمشم٥م 
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٤مًمٙمٗم٤مر خم٤مـمبقن سمام . وم (1)وإٟمَّام يٙمقن ًمف قمٛمؾ ذم اًمٔم٤مهر ًمق ٓ يمٗمره ًمٙم٤من يستحؼ اًمثقاب قمٚمٞمف(

 إٓ سمف، وهق: اإلؾمالم.ٓ شمّمح اًمٗمروع 

أٟمَّف يِمؽمط ذم إواُمر، دون اعمٜمٝمٞم٤مت يمؽمك اًمزٟم٤م، واًمٙمػ قمـ اًم٘متؾ ، ٕنَّ  افَقل افثٚفٞ:    

اإلٟمتٝم٤مء ممٙمـ ذم طم٤مل قمدم اإليامن أُم٤م اعم٠مُمقرات ومٝمؿ همػم خم٤مـمبقن هب٤م. وهق رواي٦م قمـ أمحد 

 . (2)آطمٜم٤مفُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م واظمت٤مره سمٕمض  ٕمغمسمـ طمٜمبؾ ، وىم٤مل سمف اًم٘م٤ميض أسمق ي

 واؾمتدل أصح٤مب هذا اًم٘مقل : سم٠من اًمٜمٝمل هق شمرك ومٕمؾ اعمٜمٝمل قمٜمف، وهق ممٙمـ ُمع اًمٙمٗمر.     

وجي٤مب قمـ هذه احلج٦م سم٠منَّ اًمٙمٗمر ُم٤مٟمع ُمـ اًمؽمك يم٤مًمٗمٕمؾ ، ٕنَّ شمرك هذه اًمٗمروع قمب٤مدة        

يث٤مب اًمٕمبد قمٚمٞمٝم٤م، وٓ شمّمح إّٓ سمٕمد اإليامن ، صمؿ أن اعمٙمٚمػ سمف ذم اًمٜمٝمل : هق اًمٙمػ قمـ 

 اًمٌمء ، واًمٙمػ ومٕمؾ قمٜمدهؿ يمام هق واوح.

، سم٠من اًمّمالة ُمثال ًمق يم٤مٟم٧م واضمب٦م ًمٙم٤مٟم٧م أنَّ اًمٙمٗم٤مر همػم ُمٙمٚمٗملم سم٤مُٕمر  قمغمواؾمتدًمقا      

ُمٓمٚمقسم٦م ُمٜمٝمؿ ، وًمٙمـ ٓ يّمح أْن شمٙمقن ُمٓمٚمقسم٦م ُمٜمٝمؿ، أُم٤م ذم طم٤مل اًمٙمٗمر ًمٕمدم صحتٝم٤م، 

٤م سمٕمد اإلؾمالم ومٚمٕمدم وضمقب ىمْم٤مئٝم٤م  ويستحٞمؾ ُمـ اًمِم٤مرع ـمٚم٥م شمٕم٤مـمل اًمٗم٤مؾمد ، وأُمَّ

 قمٚمٞمٝمؿ ، وم٤مذا شمٕمذر اًمٓمٚم٥م شمٕمذر اًمقضمقب.

يّمٚمح فمروم٤م ًمٚمتٙمٚمٞمػ ٓ ًمإلي٘م٤مع أي : أٟمف يٙمٚمػ ذم زُمـ  وجي٤مب قمٜمف :  سم٠من زُمـ اًمٙمٗمر    

 . (3)اًمٙمٗمر سم٤مإلي٘م٤مع ، سمٛمٕمٜمك ٕٟمَّف يسٚمؿ أوٓ صمؿ يقىمع

                                                           

 .281: 3اًمٓمؼمد: جمٛمع اًمبٞم٤من (1) 

هـ، شمح: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل 1375-1ظ: اسمـ اًمٚمح٤مم: قمكم سمـ قمب٤مس اًمبٕمكم: اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد، ،ط (2)

 .49: ُمٍم –اًمٜم٤مذ: ُمٓمبٕم٦م اًمسٜم٦م اعمحٛمدي٦م، اًم٘م٤مهرة 

 .153: 1اًمزطمٞمكم : وهب٦م : أصقل اًمٗم٘مف  (3)
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هـ( سم٘مقًمف :  إّٟم٤م ٓ ٟم٘مقل سمٙمقن 1281وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمِمٞمخ آٟمّم٤مري) افَقل افرابع:     

ويمٞمػ يٕم٘مؾ  اًمٙمّٗم٤مر خم٤مـمبلم سم٤مًمٗمروع شمٗمّمٞمال، يمٞمػ ، وهؿ ضم٤مهٚمقن هب٤م هم٤مومٚمقن قمٜمٝم٤م ؟ 

شم٘مدير اإلًمتٗم٤مت ومٞمستٝمجـ ، سمؾ ي٘مبح ظمٓم٤مب ُمـ  قمغمظمٓم٤مب ُمٜمٙمري اًمّم٤مٟمع وإٟمبٞم٤مء ؟ و

أٟمٙمر اًمرؾمقل سم٤مإليامن سمخٚمٞمٗمتف واعمٕمروم٦م سمحّ٘مف وأظمذ إطمٙم٤مم ُمٜمف ، سمؾ اعمراد أّن اعمٜمٙمر ًمٚمرؾمقل 

 ذًمؽ ُمثال خم٤مـم٥م سم٤مإليامن سمف وآئتامر سم٠مواُمره وآٟمتٝم٤مء قمـ ٟمقاهٞمف ، وم٢مْن آُمـ وطمّمؾ

 قمغميمٚمَّف يم٤من ُمٓمٞمٕم٤م ، وإْن مل ي١مُمـ ومٗمٕمؾ اعمحّرُم٤مت وشمرك اًمقاضمب٤مت قمقىم٥م قمٚمٞمٝم٤م يمام يٕم٤مىم٥م 

شمرك اإليامن عمخ٤مـمبتف هب٤م إمج٤مٓ، وإن مل خي٤مـم٥م شمٗمّمٞمال سمٗمٕمؾ اًمّمالة وشمرك اًمزٟم٤م وٟمحق ذًمؽ 

 . (1)ًمٖمٗمٚمتف قمٜمٝم٤م

 افرأي ادختٚر: 

ُم٤م  قمغمسمٕمد قمرض أراء يالطمظ أنَّ اعمس٠مًم٦م ٓ شمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أي صمٛمرة ، وإٟمَّام ذيمرٟم٤مه٤م ضمري٤ًم      

ىم٤مم سمف اًمٕمٚمامء ُمـ ذيمرهؿ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمحٙمقم ومٞمف ُمـ أطمٙم٤مم ختّمف ، وإّٓ يمٞمػ يتّمقر أن 

ُمـ سم٤مب خي٤مـم٥م ُمـ مل ي١مُمـ سم٤مُٔمر واعمنمع، ومٕمٚمٞمف أٟمَّف ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م سم٤من هل٤م وم٤مئدة يذيمره٤م سمٕمْمٝمؿ 

، وم٢منَّ اًمراضمح أن اًمنمط اًمنمقمل هق  (2)شمٞمسػم دظمقل اًمٙمٗم٤مر ًمإلؾمالم وقمدم ُمٓم٤مًمبتٝمؿ عم٤م وم٤مهتؿ

شمٚمؽ اعمس٤مئؾ ، وُم٤م وم٤مئدة  قمغمإؾم٤مس ذم شمقضمٞمف اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٗمرقمٞم٦م ، ٕنَّ اعمس٤مئؾ اًمٗمرقمٞم٦م شمبتٜمل 

، وهذا اًمٙمالم أصقًمٞم٦م ، وومرقمٞم٦م، وإّٓ ٓ يٛمٙمـ شمّمقر قمب٤مدة دون إيامن  اممشم٘مسٞمؿ اًمتٙم٤مًمٞمػ 

وإْن ـم٤مل ومٞمف احلدي٨م إّٓ أٟمف أؿمبف سم٤معمسٚمامت اًمٞمقم، واًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد سح هبذا إُمر سم٘مقًمف 

                                                           

هـ، اعمٓمبٕم٦م: 1426-3إٟمّم٤مري: ُمرشم٣م: يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، شمح: جلٜم٦م حت٘مٞمؼ شمراث اًمِمٞمخ إقمٔمؿ، طظ:  (1)

 . 569: 2 ايران –ذيٕم٧م، اًمٜم٤مذ: جمٛمع اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل. ىمؿ 

 .317ظ: اًمِمتٞمقي: حمٛمد قمكم: قمالىم٦م قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف سمٕمٚمؿ اًمٙمالم :  (2)



 

َٓ شمٕم٤ممم:  َٜ َو َّْ ُِقَن اْْلَ ُٖوَفئَِؽ َيْدُخ ـٌ َؾ ِم ْٗ َثك َوُهَق ُم ْٕ ٍر َأْو ُأ ـَ ـْ َذ ِٚت ِم ٚحِلَ ـَ افهَّ ْؾ ِم َّ ًْ ـْ َي َوَم

ًرا َِ َٕ قَن  ُّ َِ ُيْي
(1)  . 

وٟمالطمظ أن اًمِمٞمخ اعم٤مزٟمدرا ي : ىمد ضمٕمؾ اؾمتح٤مًم٦م شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦م ، إٟمٙم٤مرهؿ     

وم٢مّن شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ سم٤مًمٗمروع ىمبٞمح ٕضمؾ ذًمؽ ، ٓ ٕضمؾ  ;ًمٚمرؾم٤مًم٦م وقمدم اقمت٘م٤مدهؿ سم٤مإلؾمالم 

ضمٝمٚمٝمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم وقمدم اًمتٗم٤مهتؿ هب٤م ، وإّٓ ًمنى اإلؿمٙم٤مل ذم يمثػم ُمـ اعم١مُمٜملم اجل٤مهٚملم 

اؿمؽماك إطمٙم٤مم سملم اًمٕم٤ممل  قمغمًمٗمرقمٞم٦م اًمٖم٤مومٚملم قمٜمٝم٤م ، ُمع أّن اًمٗم٘مٝم٤مء شمس٤معمقا سم٤مٕطمٙم٤مم ا

 . (2)واجل٤مهؾ ، سمؾ قُمّد ذًمؽ ُمـ اًمرضوري٤مت اًمتل مل خي٤مًمػ ومٞمف أطمدٌ 

: أخزين ظـ )) ؿِٝ ٕيب جًٍر أُم٤م ُمـ اًمّسٜم٦م اًمنميٗم٦م ُم٤م ذم صحٞمح زرارة ىم٤مل :     

 اػ: إّن اَّلل ظّز وجّؾ بًٞ حمّداً مجٔع اخلِؼ؟ ؾَٚل  ظذمًرؾٜ اإلمٚم مُْؿ واجبٜ 

مجٔع خَِف دم أرضف ، ؾّـ آمـ بَّٚلل وبّحّد رشقل اَّلل  ظذافْٚس أمجًغ رشقٓ وحجٜ َّلل 

ومـ َل يٗمـ بَّٚلل ورشقفف وَل يّتبًف وَل  ;واّتبًف وصّدؿف، ؾّٚن مًرؾٜ اإلمٚم مّْٚ واجبٜ ظِٔف

َٓم ، ؾُٔػ جي َّ ٛ ظِٔف مًرؾٜ اإلمٚم وهق ٓ يٗمـ بَّٚلل ورشقفف ويًرف يهّدؿف ويًرف ح

َٓم ؟  َّ  . (3)((ح

: إٟمَّف ُمتك مل دم٥م ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم ىمبؾ اإليامن سم٤مهلل ورؾمقًمف ، ومبٓمريؼ أومم  ووجف اإلشتدٓل      

ُمٕمروم٦م ؾم٤مئر اًمٗمروع اًمتل هل ُمتٚم٘م٤مة قمـ اإلُم٤مم، واحلدي٨م صحٞمح اًمسٜمد ، وسيح اًمدًٓم٦م ، 

 وـمرطمف واًمٕمٛمؾ سمخالومف إّٓ ُمع اًمٖمٗمٚم٦م قمـ اًمقىمقف قمٚمٞمف.ومال وضمف ًمرّده 

                                                           

 .124ؾمقرة اًمٜمس٤مء:  (1)

هـ، 1434-1ظ: اعم٤مزٟمدرا ي: قمكم أيمؼم اًمسٞمٗمل: ُمب٤م ي اًمٗم٘مف اًمٗمٕم٤مل ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م، ط (2)

 .79: 3ايران –اعمٓمبٕم٦م : ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل. ىمؿ 

 . 3، ح  184: 1اًمٙمٚمٞمٜمل: اًمٙم٤مذم (3)
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 ادىِٛ افرابع: جريٚن اإلشتهحٚب دم ادحُقم ؾٔف :

وهٜم٤م ؾم١مال يٓمرح هؾ جيري اإلؾمتّمح٤مب ذم اعمحٙمقم ومٞمف ؟ وىمبؾ اإلضم٤مسم٦م ٓسمد ُمـ سمٞم٤من       

ُمٕمٜمك اإلؾمتّمح٤مب أوٓ، صمؿ سمٞم٤من اعمقارد اًمتل جيري ومٞمٝم٤م اإلؾمتّمح٤مب ذم اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕم٘مدي٦م 

 اْن أُمٙمـ.

اإلؾمتّمح٤مب ًمٖم٦م: ُمـ اعمّم٤مطمب٦م، وهق  أوٓ: مًْك اإلشتهحٚب دم افٌِٜ و آصىالح:   

 وُم٘م٤مرسمتفضمٕمؾ ر
ٍ
 . (1)ء ُمّم٤مطمب٤م ًمٌمء آظمر، وأصٚمف ُمـ ُم٘م٤مَرٟم٦م رء

ان اإلؾمتّمح٤مب هق طمٙمؿ اًمِم٤مرع سمب٘م٤مء اًمٞم٘ملم ذم فمرف اًمِمؽ ُمـ طمٞم٨م  واصىالحٚ :     

 .(2)اجلري اًمٕمٛمكم

 ثٕٚٔٚ: حجٜٔ اإلشتهحٚب: 

وُمٜمٝمجٞم٤م ٓ سمد ُمـ اًمٜمٔمر ذم طمجٞم٦م اإلؾمتّمح٤مب طمتك يتؿ إقمتب٤مره ذم اًمٕم٘مٞمدة وىمد ذيمر     

 جمٛمققم٦م ُمـ إدًم٦م ٟمذيمره٤م سم٤مظمتّم٤مر، وهل: (3)خ اعمٔمٗمراًمِمٞم

وضقء ،  ظذ)) ؿِٝ فف : افرجؾ يْٚم وهق وهق ُم٤م رواه زرارة ىم٤مل:  إدفٜ افَِْٜٔ : -9   

أيقجٛ اخلٍَٜ واخلٍَتٚن ظِٔف افقضقء ؟ ؿٚل : يٚ زرارة ! ؿد تْٚم افًغ وٓ يْٚم افَِٛ وآذن 

، ؾ٘ذا ٕٚمٝ افًغ وآذن ؾَد وجٛ افقضقء . ؿِٝ : ؾ٘ن حرك دم جْبف رء وهق ٓ يًِؿ ؟  

                                                           

 .189ح: ، واًمرازي: حمٛمد سمـ ايب سمٙمر: خمت٤مر اًمّمح٤م 335: 3ظ: اسمـ وم٤مرس: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م(1) 

 .448احلٙمٞمؿ : حمٛمد شم٘مل : إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن : (2) 

 .294: 4اعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م: أصقل اًمٗم٘مف ظ: (3) 



 

َغ مـ وضقئف ي ظذؿٚل : ٓ ! حتك يستَٔـ إٔف ؿد ٕٚم ، حتك جيئ مـ ذفؽ أمر بغ ، وإٓ ؾٕ٘ف 

 .(9). وٓ يَْض افَٔغ بٚفنؽ أبدا وفُْف يَْوف بَٔغ آخر((

ُمـ ضمٝم٦م اًمسٜمد : وإْن يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م ُمْمٛمرة إّٓ أنَّ اإلُم٤مُمٞم٦م  ووجف اإلشتدٓل بٚفروايٜ :    

يّمححقن ُم٤م رواه زرارة ، وأنَّ آوامر ٓ يرض سمّمح٦م اًمرواي٦م عم٤م يٕمْمده٤م اًمٙمثػم ُمـ 

٤م اهن٤م خمتّم٦م  اًمرواي٤مت . أُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اعمتـ ومٝمل فم٤مهرة سم٠منَّ احلٙمؿ اعمتٞم٘مـ ٓ يزول سم٤مًمِمؽ . أُمَّ

اًمرواي٤مت إظمرى ، اًمتل حتدصم٧م قمـ اًمِم٠من ذاشمف ،  اممسم٤مًمٜمقم ومٞمٛمٙمـ ُمـ ظمالل اًمرضمقع 

ىمد ذيمروا هذه اعمس٤مئؾ قمغم ٟمحق اًمٙمؼمى اًمتل يٛمٙمـ اخلروج ُمٜمٝم٤م  اخلروج سم٠من آئٛم٦م 

 سمج٤مُمع وهق : قمدم إزاًم٦م اًمٞم٘ملم سم٤مًمِمؽ.

إقمتب٤مر اإلؾمتّمح٤مب ، ُمٜمٝمؿ اًمٕمالُم٦م  قمغم: ٟم٘مؾ مج٤مقم٦م اإلشمٗم٤مق  اإلمجٚع -2   

أٟمَّف ُمتك طمّمؾ طمٙمؿ صمؿ  قمغماإلؾمتّمح٤مب طمج٦م إلمج٤مع اًمٗم٘مٝم٤مء هـ(: إذ ىم٤مل: 726احلكم)ت

 . (2)ُم٤م يم٤من أوٓ قمغموىمع اًمِمؽ ذم أٟمف ـمرأ ُم٤م يزيٚمف أم ٓ وضم٥م احلٙمؿ سمب٘م٤مئف 

واعم٘مّمقد ُمٜمف هٜم٤م هق طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ، ٓ اًمٕمٛمكم ، إذ يذقمـ سم٤معمالزُم٦م  حُؿ افًَؾ : -3 

سملم اًمٕمٚمؿ سمثبقت اًمٌمء ذم اًمزُم٤من اًمس٤مسمؼ وسملم رضمح٤من سم٘م٤مئف ذم اًمزُم٤من اًمالطمؼ قمٜمد اًمِمؽ 

سمب٘م٤مئف . أي : أٟمف إذا قمٚمؿ اإلٟمس٤من سمثبقت رء ذم زُم٤من صمؿ ـمرأ ُم٤م يزًمزل اًمٕمٚمؿ سمب٘م٤مئف ذم اًمزُم٤من 

ٕم٘مؾ حيٙمؿ سمرضمح٤من سم٘م٤مئف وسم٠مٟمف ُمٔمٜمقن اًمب٘م٤مء ، وإذا طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمرضمح٤من اًمب٘م٤مء اًمالطمؼ وم٢من اًم

 . (3)ومالسمد أن حيٙمؿ اًمنمع أيْم٤م سمرضمح٤من اًمب٘م٤مء 

                                                           

 .245:  1احلر اًمٕم٤مُمكم: وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م (1)

 . 251احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ: ُمب٤مدئ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل:ظ:  (2)

 .294: 4ظ: اعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م: أصقل اًمٗم٘مف  (3)
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وهق أن اإلؾمتّمح٤مب ُمـ اًمٔمقاهر اإلضمتامقمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ، اًمتل وًمدت افسرة افًَالئٜٔ:  -4    

ٟم٦م حلٗمظ ٟمٔم٤مُمٝم٤م وام -ُم٤مداُم٧م اعمجتٛمٕم٤مت  -ُمع اعمجتٛمٕم٤مت ودرضم٧م ُمٕمٝم٤م ، وؾمتب٘مك 

وإؾمت٘م٤مُمتٝم٤م . وًمق ىمدر ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت أن شمرومع يده٤م قمـ اإلؾمتّمح٤مب ، عم٤م اؾمت٘م٤مم ٟمٔم٤مُمٝم٤م 

 . (1)سمح٤مل

 ثٚفثٚ: ادقارد افتل جيري ؾٔٓٚ اإلشتهحٚب: 

، وقمٚمٛمٜم٤م مم٤م شم٘مدم  (2)إنَّ اإلؾمتّمح٤مب ُمقرده احلٙمؿ اًمنمقمل ، أو اعمقوقع ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل     

 صم٦م أىمس٤مم :صمال قمغمأنَّ أُمقر اإلقمت٘م٤مد 

ُم٤م يم٤من اًمقاضم٥م ومٞمف اإلقمت٘م٤مد وم٘مط دون اقمتب٤مر حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمقضمدا ي ، يمبٕمض  -1     

وٟمحق  إطمقال اًمتل شمتٕمٚمؼ سمام سمٕمد اعمقت ُمـ اعمٕم٤مد اجلسام ي واًمتّمديؼ سمام ضم٤مء سمف اًمٜمبل 

 ذًمؽ .

 ُم٤م يم٤من اًمقاضم٥م ومٞمف اإلقمت٘م٤مد ُمع اًمٞم٘ملم ، يم٤مإلقمت٘م٤مد سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م واًمٜمُّبقة وٟمحق ذًمؽ. -2    

ُم٤م ٓ جي٥م اإلقمت٘م٤مد سمف وًمٞمس اإلٟمس٤من ُمس١موٓ قمٜمف ، وًمٙمـ ًمق قمرومف وضم٥م قمٚمٞمف  -3    

 اقمت٘م٤مده. يمام ذم شمٗم٤مصٞمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهمػمه٤م.

ب ومٞمف ُمقوققم٤م وطمٙمام ، وًمٙمـ ومٞمام إذا ومال ُم٤مٟمع ُمـ ضمري٤من اإلؾمتّمح٤م أمٚ افَسؿ إول :     

اضمتٛمٕم٧م ومٞمف أريم٤مٟمف ُمـ اًمٞم٘ملم سم٤مًمقضمقد واًمِمؽ ذم اًمب٘م٤مء ، وم٢مذا ؿمؽ ذم سم٘م٤مء رء جي٥م 

شم٘مدير سم٘م٤مئف ، إؾمتّمح٥م سم٘م٤مؤه ، ويؽمشم٥م قمٚمٞمف وضمقب اإلقمت٘م٤مد سمف ، واذا ؿمؽ  قمغماإلقمت٘م٤مد سمف 

                                                           

 . طم٤مؿمٞم٦م اعمح٘مؼ. 251ظ: احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ: ُمب٤مدئ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل: (1)

: 3ايران  -هـ، اعمٓمبٕم٦م: صم٤مُمـ احلج٩م، ىمؿ1428 -1ظ: اًمٙمٚمبٞمٙم٤م ي: ًمٓمػ اهلل اًمّم٤مذم: سمٞم٤من إصقل، ط (2)

249. 



 

ح٥م ، ويؽمشم٥م قمٚمٞمف ذم وضمقب اإلقمت٘م٤مد سمٌمء ُمع اًمٕمٚمؿ سمقضمقب اإلقمت٘م٤مد سمف ؾم٤مسم٘م٤م إؾمتّم

  . (1)وضمقب اإلقمت٘م٤مد سمف قم٘مال

 امموذم هذا اًمّمدد ي٘مقل ص٤مطم٥م قمٜم٤مي٦م إصقل: وًمق ؾُمّٚمؿ أٟمَّف يٕم٘مؾ ذًمؽ سم٤مًمٜمسب٦م         

وضمقب حتّمٞمؾ اعمٕمروم٦م هبام قم٘مال وذقم٤ًم ٓ قم٘مال وم٘مط، وم٤مٟمف يٛمٙمـ أْن  امماإلُم٤مُم٦م واعمٕم٤مد ٟمٔمرًا 

 . (2)ؿ دمري ومٞمام ؿمؽ ومٞمف سمٕمد اًمتٞم٘مـ ُمـ أصؾ احلٙم

ومال جيري ومٞمف اإلؾمتّمح٤مب، وهق حمؾ ووم٤مق قمٜمد اجلٛمٞمع، ىم٤مل ص٤مطم٥م  أمٚ افَسؿ افثٚين :     

قمٜم٤مي٦م إصقل : )سمؾ ٓ جم٤مل ًمف طمتك طمٙماًم إذ ٓ حمّمؾ ًمٚمِمؽ ذم سم٘م٤مء وضمقب حتّمٞمؾ اًم٘مٓمع 

واعمٕمروم٦م سم٤مًمتقطمٞمد واًمٜمبقة واإلُم٤مُم٦م واعمٕم٤مد ......ومال يٕم٘مؾ ذًمؽ ذم اًمتقطمٞمد واًمٜمبقة وم٢من 

وضمقب اعمٕمروم٦م هبام ًمٞمس آ سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ وم٘مط يمام أذٟم٤م ىمبال وٓ ُمٕمٜمك ٓؾمتّمح٤مب طمٙمؿ 

طم٤مًمف وم٤محلٙمؿ سم٤مق ىمٓمٕم٤ًم وآ مل يٙمـ  قمغماًمٕم٘مؾ أصال وم٢من ُمقوقع طمٙمٛمف ان يم٤من سم٤مىمٞم٤ًم حمٗمقفم٤ًم 

 . (3)سم٤مىمٞم٤ًم ي٘مٞمٜم٤ًم ... (

وذًمؽ ٕٟمَّف :  ُيِمؽمط ذم شمرشم٥م إصمر قمٚمٞمف أن يٙمقن ُمٕمٚمقُم٤م سم٤مًمقضمدان ، إذ إنَّ اًمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم      

اًمٗمرض ، رضورة أنَّ اًمِمؽ ومٞمف يقضم٥م اًم٘مٓمع سم٢مرشمٗم٤مع اعمقوقع ،  قمغمُم٠مظمقذان ذم ُمقوققمف 

ومٚمق ؿمؽ ذم وضمقد ٟمبل ُمثال أو ذم ٟمبقشمف ، ٓ يٛمٙمـ احلٙمؿ سمقضمقب اإلقمت٘م٤مد سمف متسٙم٤م 

ُم٠مظمقذ ذم ُمقوقع  -سمقضمقد اًمٜمبل أو ٟمبقشمف –ب وضمقده أو ٟمبقشمف ، ٕنَّ اًمٕمٚمؿ سم٢مؾمتّمح٤م

وضمقب اإلقمت٘م٤مد واإلٟم٘مٞم٤مد، وُمع اًمِمؽ ومٞمف ٓ يب٘مك ُمقوقع ًمقضمقب اإلقمت٘م٤مد واإلٟم٘مٞم٤مد ، 

وُمـ اعمٕمٚمقم أن اإلؾمتّمح٤مب ٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم . ومٕمٚمٞمف ٓ وضمف ًمٚمتٛمسؽ سم٤مإلؾمتّمح٤مب 

                                                           

 .513: 2احلٙمٞمؿ : حمسـ : طم٘م٤مئؼ إصقل  (1)

 .243: 5قمٜم٤مي٦م إصقل ظ: اًمٗمػموزآسم٤مدي: ُمرشم٣م احلسٞمٜمل :  (2)

 .243: 5اعمّمدر ٟمٗمسف  (3)
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قده أو قمـ ُمٕمجزشمف وآي٤مشمف وٟمبقشمف. ٟمٕمؿ إذا قمٚمؿ سمقضمقد اًمٜمّبل سمؾ اًمالزم طمٞمٜمئذ اًمٗمحص قمـ وضم

ضمري٤من  قمغمأو حت٘مؼ ٟمبقشمف وؿمؽ ذم سم٘م٤مء وضمقب اإلقمت٘م٤مد واًمتديـ سمٕمد اًمٞم٘ملم سمٜمبقشمف ، ومبٜم٤مء 

اإلؾمتّمح٤مب ذم إطمٙم٤مم جيري وضمقب آقمت٘م٤مد ، ويمذا اًمٙمالم ذم ٟمٗمس اًمنميٕم٦م ، ومٚمق ؿمؽ 

سمقضمقب اًمتسٚمٞمؿ وآٟم٘مٞم٤مد متسٙم٤م سم٤مؾمتّمح٤مب سم٘م٤مئٝم٤م  ذم ُمقرد ذم سم٘م٤مء اًمنميٕم٦م ٓ يٛمٙمـ احلٙمؿ

 . (1)وارشمٗم٤مقمٝم٤م

إذن ٓ جيري اإلؾمتّمح٤مب ذم هذا اًم٘مسؿ ، ًمٕمدم سم٘م٤مء اعمقوقع اًمذي هق ُمنموط سم٘م٤مؤه       

سمب٘م٤مء اًمٕمٚمؿ ، ومٕمٜمد اًمِمؽ يٜمتٗمل اًمٕمٚمؿ اًمذي هق أطمد أضمزاء اعمقوقع ، وسمٕمب٤مرة أظمرى أنَّ قمدم 

 ؿ ًمٕمدم وضمقد اًمٞم٘ملم ؾم٤مسم٘م٤م.  ضمري٤من اإلؾمتّمح٤مب ذم هذا اًم٘مس

اًمٞم٘ملم ،  قمغموم٤مإلؾمتّمح٤مب ٓ جيري ذم وضمقد اهلل شمٕم٤ممم واؾمامئف وصٗم٤مشمف ، ويمؾ ُم٤م يتقىمػ    

اًمٞم٘ملم اًمس٤مسمؼ ومٞمزًمف ، وأٟمَّف ٓ يؽمشم٥م إصمر اعمٓمٚمقب ُمٜمف  اممٕٟمَّف اذا ؿمؽ ومٞمٝم٤م وم٤من ؿمٙمف يني 

 اؾمتّمح٤مسمف. قمغمأي : اًمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم 

٤م شمٗم٤مصٞمؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٚمٞمس رء ُمٜمٝم٤م مم٤م جي٥م حتّمٞمؾ اًم٘مٓمع سمف وُمٕمرومتف فٞ: أمٚ افَسؿ افثٚ      وأُمَّ

. وهذا اعمقـمـ أيْم٤م ظم٤مرج قمـ  (2)ذقم٤م وقم٘مال يمل إذا ؿمؽ ذم سم٘م٤مء وضمقسمف اؾمتّمح٥م ذقم٤مً 

 ُمقوقع اإلؾمتّمح٤مب.

 

 

                                                           

. 196: 4، وومقائد إصقل 515: 2، واحلٙمٞمؿ : حمسـ طم٘م٤مئؼ إصقل 234: 3ُمب٤م ي آؾمتٜمب٤مط  (1)

 -هـ، ـمبٕم٦م: دار اًمّمٗمقة ، سمػموت1414 -1ويمقصمرا ي: حمٛمقد : اإلؾمتّمح٤مب ذم اًمنميٕم٦م آؾمالُمٞم٦م ،ط

 . 341ًمبٜم٤من: 

 .243: 5قمٜم٤مي٦م إصقل ظ: اًمٗمػموزآسم٤مدي:  (2)
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 ادبحٞ افثٚفٞ

 أحُٚم افتَِٔد دم افًَٚئد

 ادىِٛ إول: تًريػ افتَِٔد فٌٜ واصىالحٚ: 

. وذم  (2)، واًمتحٛمؾ واًمٚمزوم، وُمٜمف شم٘مّٚمد اًمسٞمػ واًم٘مالدة (1)اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٚمٖم٦م: أصٚمف اًمتٕمٚمٞمؼ     

: إنَّ اًمت٘مٚمٞمد سم٤معمٕمٜمك اعمّمٓمٚمح ٓ يبتٕمد يمثػما قمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي، إذ إنَّ اعُمَ٘مٚمِد جيٕمؾ آصىالح

ًمذي يامرؾمف ذم قمٛمٚمف ىمالدة وـمقىم٤م ذم قمٜمؼ اعمجتٝمد، أي يٚم٘مل قمٚمٞمف ُمس١موًمٞم٦م وشمبٕم٤مت اًمٕمٛمؾ ا

سمٕمض  امم، ويمٞمػ يم٤من وم٘مد ذيمرت شمٕم٤مريػ قمدة يرضمع سمٕمْمٝم٤م  (3)إـم٤مر شمٕمبد اعمقمم ضمؾ وقمال

 روطم٤م.     

٤م يٛمٙمـ أْن شمِمؽمك سمج٤مُمع وُمـ ظمالل هذا اجل٤مُمع فمٝمر ًمديٜم٤م شمٕمريٗم٤من ُمتاميزان ،        ووضمد أهنَّ

 إذ إنَّ ًمٙمؾ ُمٜمٝمام طمٞمثٞم٦م ظم٤مص٦م متٞمزه قمـ همػمه ومه٤م :

وهق ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اخلراؾم٤م ي: )اإلًمتزام سم٤مًمٕمٛمؾ سم٘مقل جمتٝمد ُمٕملم وإْن  ٕول :افتًريػ ا      

 . (4)مل يٕمٛمؾ سمٕمُد ، سمؾ ومل ي٠مظمذ سمٗمتقاه، وم٢مذا أظمذ رؾم٤مًمتف واًمتزم سمام ومٞمٝم٤م يمٗمك ذم حتّ٘مؼ اًمت٘مٚمٞمد(

                                                           

 19: 5ظ: اسمـ وم٤مرس: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م )ىمٚمد(  (1)

 . 367، 366: 3ظ: اسمـ ُمٜمٔمقر: ًمس٤من اًمٕمرب )ىمٚمد (  (2)

 .443ظ:صٜم٘مقر: اعمٕمجؿ إصقزم:  (3)

 . 14: 1اًمٞمزدي: حمٛمد يم٤مفمؿ : اًمٕمروة اًمقصم٘مك  (4)



 

اًمت٘مٚمٞمد سم٠مٟمَّف  امم، وهذا اًمتٕمريػ ٟم٤مفمر  (1)هـ(545اعمٕمٜمك ٟمٗمسف اًمٖمزازم)ت امموممـ ذه٥م        

ذًمؽ وم٢مٟمَّف ىمد حتّ٘مؼ  قمغميت٘مّقم سم٤مًم٘مّمد، ومٛمتك ُم٤م ىمّمد اعمٙمٚمَّػ شم٘مٚمٞمد جمتٝمد ُمٕملم وقم٘مد اًمٕمزم 

 اًمت٘مٚمٞمد ُمٜمف، وشمؽمشم٥م سمذًمؽ آصم٤مره. 

رأي  قمغم: وهق اًمٕمٛمؾ سم٘مقل اًمٖمػم ُمـ همػم طمج٦م ُمٚمزُم٦م أو ُمٕمٚمقُم٦م أو اقمتامدا  افتًريػ افثٚين    

اظمتالف ذم قمب٤مراهتؿ، وهق ُم٤م اظمت٤مره اًمٕمالُم٦م  قمغم ىمقل اًمٖمػم امماًمٖمػم، أو اؾمتٜم٤مدا 

 . (4)هـ(1413، واًمسٞمد اخلقئل)ت (3)هـ(1391،واًمسٞمد حمسـ احلٙمٞمؿ)ت(2)هـ(726احلكم)ت

، واًمِمقيم٤م ي  (5)هـ(631هذا اًمتٕمريػ أُمدي )ت امموُمـ اًمٕم٤مُم٦م ذه٥م        

 . (7)، واخلرضي (6)هـ(1255)ت

 وإنَّ هذا اًمتٛمٞمٞمز شمؽمشم٥م قمٚمٞمف وم٤مئدشم٤من : 

اًمتٗمسػم إول يٕمد اعمٙمٚمػ ُم٘مٚمدا ، وإْن مل يٕمٛمؾ سمٕمد ، واٟمَّف ًمق ُم٤مت اعمجتٝمد  ٕمغموم إوػ:      

شم٘مٚمٞمده، وٓ يٙمقن  قمغمشم٘مٚمٞمده أو ٓ أىمؾ جيقز ًمف اًمب٘م٤مء  قمغمسمٕمد ذًمؽ وم٢منَّ اعمٙمٚمَّػ ُمٚمزم سم٤مًمب٘م٤مء 

اًمت٘مٚمٞمد، إذ إٟمَّف يمام هق اًمٗمرض ىمد  قمغمئل سمؾ هق ُمـ اإلؾمتٛمرار اًمرضمقع اًمٞمف ُمـ اًمت٘مٚمٞمد اإلسمتدا

                                                           

 .123: 2ظ: اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك (1) 

 .241: 5هن٤مي٦م اًمقصقل  احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ:(2) 

سمال ، ـمبٕم٦م: ُم١مؾمس٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب،  -3ظ: احلٙمٞمؿ: حمسـ اًمٓمب٤مـمب٤مئل : ُمستٛمسؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك، ط(3) 

 .11: 1ًمبٜم٤من  -سمػموت 

 .77ظ: اًمٖمروي: قمكم : اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اًمٕمروة يمت٤مب آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: (4) 

 .192: 4ظ: أُمدي: اإلطمٙم٤مم (5) 

 . 155: 2ظ: اًمِمقيم٤م ي: ارؿم٤مد اًمٗمحقل (6) 

 .418ظ: اخلرض: اصقل اًمٗم٘مف : (7) 
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حت٘مؼ ُمٜمف اًمت٘مٚمٞمد ذم طمٞم٤مة اعمجتٝمد، وذًمؽ ٓومؽماض إًمتزام اعمٙمٚمَّػ سم٤مًمرضمقع اًمٞمف ذم طمٞم٤مشمف وان 

 .  (1)يم٤من مل يٕمٛمؾ سمٗمت٤مواه ذم طمٞم٤مشمف

ف مل يٕمٛمؾ ؿمٞمئ٤م أُم٤م أصح٤مب اًمتٕمريػ اًمث٤م ي ومال يسٛمقٟمف سمٛمجرد إظمذ واًم٘مبقل ُم٘مٚمدا ، ٕٟمَّ      

سمٕمد ، وم٢مْن ُم٤مت اعمجتٝمد اًمذي يريد شم٘مٚمٞمده وم٤من شم٘مٚمٞمده ًمٚمٛمجتٝمد احلل يٙمقن اسمتدائٞم٤م ، وأٟمَّف ٓ 

اعمجتٝمد اعمٞم٧م، ي٘مقل اًمسٞمد حمٛمد شم٘مل احلٙمٞمؿ : )ومٚمق يمٜم٤م ممـ ي٘مقل سمٚمزوم  قمغمجيقز ًمف اًمب٘م٤مء 

 قمغمسمٜم٤مء  -شم٘مٚمٞمد ص٤مطمبف  قمغمء شم٘مٚمٞمد اعمٞم٧م ، ًمٙم٤من قمٚمٞمٜم٤م أْن ٟمٚمزم هذا اعمٙمٚمػ سم٤مًمب٘م٤م قمغماًمب٘م٤مء 

اعمٗمٝمقم اًمث٤م ي  قمغمسمٜم٤مء  -اًمتزاُمف وٟمٚمزُمف سمت٘مٚمٞمد احلل  قمغمًمّمدق قمٜمقان اًمت٘مٚمٞمد  -اعمٗمٝمقم إول 

 .  (2)وومؼ آرائف( قمغماًمتزاُمف وذًمؽ ًمٕمدم اىمؽماٟمف سم٤مًمٕمٛمؾ و قمغمًمٕمدم صدق اًمت٘مٚمٞمد  -

همػمه ُمـ إطمٞم٤مء، إذ إٟمَّف سم٤مًمتزاُمف يٙمقن ىمد  اممقمدم ضمقاز اًمٕمدول قمٜمف طم٤مل طمٞم٤مشمف افثٕٜٚٔ :      

حتّ٘مؼ اًمت٘مٚمٞمد ذم طمّ٘مف، وُمٕمف ٓ يّمّح ًمف اًمٕمدول إمم أن يٜمٙمِمػ ًمف أقمٚمٛمٞم٦ّم أظمر، أُم٤م أصح٤مب 

ؿ جيقزون اًمٕمدول ٕٟمَّف مل يسؿَّ ُم٘مٚمدا سمٕمد  .  (3)اًمتٕمريػ اًمث٤م ي وم٢مهنَّ

 افرأي افراجح:

ًمث٤م ي، ٕنَّ اًمٕم٘مؾ واًمٕمرف يٍمف إـمالق ًمٗمظ اعم٘مٚمد ٟمحق اًمدىم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م هق ا قمغمإنَّ اًمراضمح     

أي وضمف وم٢منَّ اعمراد ُمٜمف هق:  قمغمُمـ مل يٕمٛمؾ أو يٚمتزم سم٘مقل اعمجتٝمد طم٘مٞم٘م٦م ، وأنَّ اخلالف  قمغم

أنَّ اًمت٤مسمع جيٕمؾ اعمتبقع ُمّمدرا ٕقمامًمف وؾمبب٤م هل٤م ذم آُمقر اًمديٜمٞم٦م ، وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ، ُمـ 

 همػم دًمٞمؾ .

                                                           

هـ، ـمبع: دار اًمزهراء ، سمػموت 1432 -1ظ: سمحر اًمٕمٚمقم: قمز اًمديـ: اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمنميٕم٦م آؾمالُمٞم٦م ،ط (1)

 .22. ًمبٜم٤من –

 .644احلٙمٞمؿ : حمٛمد شم٘مل: إصقل اًمٕم٤مُم٦م : (2) 

 .435: 2ظ: اخلراؾم٤م ي: يمٗم٤مي٦م إصقل  (3)



 

 حُؿ افتَِٔد دم افؼيًٜ: ادىِٛ افثٚين : 

طمٙمؿ واطمد ذم ضمقاز اًمت٘مٚمٞمد وقمدُمف  قمغم: إنَّ اًمٕمٚمامء مل يتٗم٘مقا  أوٓ: ادسٚر افتٚرخيل فِتَِٔد      

ذم اًمنميٕم٦م ُمٓمٚم٘م٤م ، واًمٔم٤مهر ُمـ اعمت٘مدُملم أنَّ اًمت٘مٚمٞمد ٓ جيقز اًمتٕمبد سمف وأٟمَّف حُمرم ، ذم طملم 

الف يم٤من ُمّمدره اًمٗمٝمؿ عمٕمٜمك اًمت٘مٚمٞمد وشمٓمقره ضمقاز اًمتٕمبد سمف ، وهذا اخل اممذه٥م اعمت٠مظمرون 

اًمدٓزم ، إذ يم٤من ذم اًمٕمٝمد إول يٛمثؾ اإلشمب٤مع ُمٓمٚم٘م٤م ، ىم٤مل اسمـ ُمسٕمقد: )أٓ ٓ ي٘مٚمدن رضمٌؾ 

وىم٤مل ايْم٤م : )ٓ يٙمقٟمـ أطمديمؿ إُمٕم٦م ، ىمٞمؾ: وُم٤م  ، (1)رضمال ديٜمف وم٤من آُمـ آُمـ وان يمٗمر يمٗمر(

، وهق  (2)إن اهتدوا اهتدي٧م وإن وٚمقا وٚمٚم٧م(اإلُمٕم٦م ؟ ىم٤مل: اًمذي ي٘مقل: إٟمام أٟم٤م ُمع اًمٜم٤مس 

هـ(: ) ٓ حيؾ ٕطمد أن 154ُم٤م قمٚمٞمف أصح٤مب اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ، ُمـ ذًمؽ ىمقل ايب طمٜمٞمٗم٦م)ت

هـ(: ) إٟمام أٟم٤م سمنم أظمٓمئ 179، وىمقل ُم٤مًمؽ)ت (3)ي٘مقل ىمقًمٜم٤م طمتك يٕمٚمؿ ُمـ أيـ ىمٚمٜم٤مه(

سمف، وُم٤م مل يقاومؼ اًمٙمت٤مب واصٞم٥م وم٤مٟمٔمروا ذم رأيل ، ومٙمؾ ُم٤م واومؼ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ومخذوا 

 ٓ شم٘مٚمد ديٜمؽ أطمدا ُمـ ه١مٓء ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمبل . وىمقًمف أيْم٤م: ) (4)واًمسٜم٦م وم٤مشمريمقه(

هـ(: )ُمثؾ 244 . وُمثٚمف ىمقل اًمِم٤مومٕمل)ت (5)(وأصح٤مسمف ومخذ سمف صمؿ اًمت٤مسمٕمل سمٕمد اًمرضمؾ ومٞمف خمػم

وهق ٓ اًمذي يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ سمال طمج٦م، يمٛمثؾ طم٤مـم٥م ًمٞمؾ حيٛمؾ طمزُم٦م طمٓم٥م وومٞمف أومٕمك شمٚمدهمف 

                                                           

 .116: 14اًمبٞمٝم٘مل : اًمسٜمـ اًمٙمؼمى (1) 

 .153: 9اًمٓمؼما ي اعمٕمجؿ اًمٙمبػم(2) 

 .211، و241: 2اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي: اقمالم اعمقىمٕملم: (3) 

 .68: 1اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي: اقمالم اعمقىمٕملم (4) 

 .447: 2اعمّمدر ٟمٗمسف (5) 
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هـ( : )ٓ شم٘مٚمد ي وٓ شم٘مٚمد ُم٤مًمٙم٤م وٓ اًمثقري وٓ 241 ، وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾ)ت (1)يدري(

 قمغم. ويمذا احل٤مل قمٜمد اًمٔم٤مهري٦م اًمذيـ أوضمبقا اإلضمتٝم٤مد  (2)إوزاقمل ، ظمذ ُمـ طمٞم٨م أظمذوا (

 .(4)ُمٕمتزًم٦م سمٖمداد أيْم٤م امم. وٟمس٥م هذا اًم٘مقل  (3)اجلٛمٞمع سمام ومٞمٝمؿ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس

وُمع ذًمؽ يٜم٘مؾ قمـ سمٕمض اعمت٘مدُملم ضمقاز اًمت٘مٚمٞمد : ومٛمثال حمٛمد سمـ احلسـ       

ويمذا ىمقل آظمر يٜم٘مؾ قمـ  . (6)ي٘مقل: )جيقز ًمٚمٕم٤ممل شم٘مٚمٞمد إقمٚمؿ( (5)(ـه189اًمِمٞمب٤م ي)ت

اًمِم٤مومٕمل، واٟمف ذم رؾم٤مًمتف اًم٘مديٛم٦م جيٞمز اًمت٘مٚمٞمد ذم ُمقاـمـ قمدة ُمٜمٝم٤م ىمقًمف : ىمٚمتف شم٘مٚمٞمدا ًمٕمٛمر، 

  (7)وشم٘مٚمٞمدا ًمٕمثامن وىمٚمتف شم٘مٚمٞمدا ًمٕمٓم٤مء

                                                           

 .44اًمِم٤مومٕمل اًمرؾم٤مًم٦م:  (1)

 .447: 2سمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي: اقمالم اعمقىمٕملم ا (2)

 .225: 2ظ: اسمـ طمزم: اإلطمٙم٤مم  (3)

 .642، واحلٙمٞمؿ : إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن : 562: 4ظ: اًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط  (4)

حمٛمد سمـ احلسـ سمـ ومرىمد، ُمـ ُمقازم سمٜمل ؿمٞمب٤من، أسمق قمبد اهلل، وم٘مٞمف واصقزم وهق اًمذي ٟمنم قمٚمؿ أيب  (5)

طمٜمٞمٗم٦م. أصٚمف ُمـ ىمري٦م طمرؾمت٦م، ذم همقـم٦م دُمِمؼ، ووًمد سمقاؾمط. وٟمِم٠م سم٤مًمٙمقوم٦م، ومسٛمع ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وهمٚم٥م 

(. ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف : هـ189سمٖمداد، وٓه اًمرؿمٞمد اًم٘مْم٤مء، ومامت ذم اًمري) إممقمٚمٞمف ُمذهبف وقمرف سمف واٟمت٘مؾ 

اعمبسقط ، اًمزي٤مدات ، اجل٤مُمع اًمٙمبػم ، واجل٤مُمع اًمّمٖمػم و )أصم٤مر ، واًمسػم ، واعمقـم٠م، وآُم٤مزم. اًمزريمكم: 

 .84: 6آقمالم 

 .249احلكم : احلسـ سمـ يقؾمػ: ُمب٤مدئ اًمقصقل :  (6)

: دار اعمٕمروم٦م سمال، ـمبع وٟمنم -2ظ: اسمـ طمجر: امحد سمـ قمكم: ومتح اًمب٤مري ذم ذح صحٞمح اًمبخ٤مري: ط (7)

 اقمالم: اجلقزي اًم٘مٞمؿ واسمـ. 374: 4 اعمحٞمط اًمبحر: واًمزريمٌم، 119: 5 ًمبٜم٤من –ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم سمػموت 

 .447: 2 اعمقىمٕملم



 

ضمقاز اًمت٘مٚمٞمد ظمّمقص٤م سمٕمد أْن أهمٚمؼ سم٤مب  اممأُم٤م اعمت٠مظمرون ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمٕم٤مُم٦م وم٠مهمٚمبٝمؿ ذه٥م     

ن اًمراسمع اهلجري ، وهذا اًمقضمقب ُمالزم ًمٚمٛمٜمع ُمـ اإلضمتٝم٤مد وأٟمَّف اإلضمتٝم٤مد ذم ُمٜمتّمػ اًم٘مر

 . (1)سم٤مٍق سمب٘م٤مئف

 اممضمقاز اًمت٘مٚمٞمد ، سمؾ ىمد وصٚم٧م اًمٜمقسم٦م  اممأُم٤م اإلُم٤مُمٞم٦م وم٘مد ذه٥م أيمثرهؿ  ذم قمٍم اًمٖمٞمب٦م       

حتريٛمف ، ٕنَّ  امموضمقسمف إذا مل يٕمٛمؾ سمٓمريؼ اإلضمتٝم٤مد واإلطمتٞم٤مط ، سمٞمٜمام ذه٥م اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ 

هـ( سم٘مقًمف: )ٓ جيقز ًمٚمٛمستٗمتل شم٘مٚمٞمد 585اًمٕم٘مؾ حيٙمؿ سم٘مبحف ، يمام سح سمف اسمـ زهرة )ت

أٟمَّف ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ إّٓ سمٕمٚمؿ وًمٞمس ٕطمد  قمغماعمٗمتل ، ٕنَّ اًمت٘مٚمٞمد ىمبٞمح ، وٕنَّ اًمٓم٤مئٗم٦م جمٛمٕم٦م 

ٗمتل واًمٕمٛمؾ سم٘مقًمف اعم امموضمقب رضمقع اًمٕم٤مُمل  قمغمأْن ي٘مقل ىمٞم٤مم اًمدًمٞمؾ وهق إمج٤مع اًمٓم٤مئٗم٦م 

اًمٕمٚمؿ ٕٟم٤َّم ٓ ٟمسٚمؿ  امماًم٘مبٞمح وي٘متيض اؾمتٜم٤مد قمٛمٚمف  قمغمُمع ضمقاز اخلٓم٠م قمٚمٞمف ي١مُمـ ُمـ اإلىمدام 

اًمٕمٛمؾ سم٘مقًمف ُمع ضمقاز اخلٓم٤مء قمٚمٞمف يمٞمػ وهق ُمقوع اخلالف ، سمؾ إٟمَّام أُمروا  قمغمإمج٤مقمٝمؿ 

ؾ : ومام اًمٗم٤مئدة ذم رضمققمف اعمٗمتل وم٘مط ، وم٠مُم٤م ًمٞمٕمٛمؾ سم٘مقًمف شم٘مٚمٞمدا ومال ، وم٤من ىمٞم اممسمرضمقع اًمٕم٤مُمل 

اًمٞمف إذا مل جيز ًمف اًمٕمٛمؾ سم٘مقًمف ؟ ىمٚمٜم٤م: اًمٗم٤مئدة ذم ذًمؽ أْن يّمػم ًمف سمٗمتٞم٤مه وومتٞم٤م همػمه ُمـ قمٚمامء 

. وىمد ضم٤مء ذم يمت٤مب اًمذيمرى:  (2)ي٘ملم( قمغماًمٕمٚمؿ سم٢ممج٤مقمٝمؿ ومٞمٕمٛمؾ سم٤محلٙمؿ  امماإلُم٤مُمٞم٦م ؾمبٞمؾ 

ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م إذ أوضمبقا إنَّ حتريؿ اًمت٘مٚمٞمد يم٤من إقمت٘م٤مد سمٕمض إصح٤مب ووم٘مٝم٤مء طمٚم٥م 

، ويمذًمؽ  (1)رأؾمٝمؿ اًمِمٞمخ آؾمؽمآي٤مدي قمغم. يمام واوم٘مٝمؿ اإلظمب٤مري٦م و (3)اًمٕمقام قمغماإلؾمتدٓل 

 .  (2)ص٤مطم٥م اًمقؾم٤مئؾ ذم اًمٗمقائد اًمٓمقؾمٞم٦م

                                                           

 .422: 2اًمبٝم٤مدزم: امحد يم٤مفمؿ : ُمٗمت٤مح اًمقصقل (1) 

 .497اسمـ زهرة : همٜمٞم٦م اًمٜمزوع : اجلقاُمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م:   (2)

 -1ظ: اًمِمٝمٞمد إول: حمٛمد سمـ مج٤مل اًمديـ ُمٙمل اًمٕم٤مُمكم اجلزيٜمل: ذيمرى اًمِمٞمٕم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، ط (3)

 .41: 1ايران -إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ىمؿ هـ، اعمٓمبٕم٦م: ؾمت٤مره، حت٘مٞمؼ وٟمنم: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م 1419
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 ثٕٚٔٚ: أدفٜ افٍريَغ :     

قمٛمقم أي٤مت  افَرآن افُريؿاؾمتدًمقا اعم٤مٟمٕمقن سمٛمجٛمققم٦م ُمـ إدًم٦م ومٛمـ  أدفٜ ادًٕٚغ : -9    

ُشقِل َؿُٚفقا َحْسُبَْٚ َمٚ اًمرادقم٦م قمٜمف: يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َزَل اَّللَُّ َوإَِػ افرَّ ْٕ َٚفْقا إَِػ َمٚ َأ ًَ ْؿ َت َوإَِذا ؿَِٔؾ ََلُ

َتُدونَ  َٓ َُّيْ ًْٔئٚ َو قَن َص ُّ َِ ًْ َٓ َي َٚن َآَبُٚؤُهْؿ  ـَ ٚ َأَوَفْق  َٕ ِْٔف َآَبَٚء َِ ٚ َظ َٕ َوَجْد
َوَأْن  . وىمقًمف شمٕم٤ممم:(3)

قنَ  ُّ َِ ًْ َٓ َت قُفقا َظَذ اَّللَِّ َمٚ  َُ َت
 . (5)، واًمت٘مٚمٞمد ىمقل سمٖمػم قمٚمؿ  ومٙم٤من ُمٜمٝمٞم٤م قمٜمف(4)

، وم٢منَّ  (6)ـؾ مسِؿ ومسِّٜ(( ظذ))ضِٛ افًِؿ ؾريوٜ : ىمقًمف افسّْٜ افؼيٍٜوُمـ       

 .(7)ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل داظمؾ ومٞمف ، ومٞمج٥م حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ٓ اًمت٘مٚمٞمد

اًمت٘مٚمٞمد ٓ ُي١مَُمـ ُمٕمف اخلٓم٠م واًمرضر، ومٞمٙمقن ُمٜمٝمٞم٤م قمٜمف ، ٕٟمَّف ٓ  امم: ان اًمريمقن  افًَؾومـ        

ي١مُمـ يمذب وهمٚمط ُمـ ىمٚمده ذم آضمتٝم٤مد ، ومٞمٚمزم اًمٕم٤مُمل اشمب٤مع اخلٓم٠م ، واًمٙمذب واًمٗمسؼ وهق 

 . (8)همػم ص٤مدر ُمـ اًمِم٤مرع ًم٘مبحف

 :أُم٤م اعمجٞمزون وم٘مد اؾمتدًمقا سمٛمجٛمققم٦م ُمـ إدًم٦م أدفٜ ادجٔزيـ:  -2       

                                                                                                                                                    

 .144ظ: آؾمؽمآسم٤مدي : اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م :  (1)

، شمح: اًمسٞمد ُمٝمدي اًمالزوردي 1443 -1اًمٗمقائد اًمٓمقؾمٞم٦م، طظ: احلر اًمٕم٤مُمكم: حمٛمد سمـ احلسـ:  (2)

 .326ايران: -واًمِمٞمخ حمٛمد درودي، اعمٓمبٕم٦م : اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ىمؿ

 .144ؾمقرة اعم٤مئدة:  (3)

 .169ؾمقرة اًمب٘مرة : ُمـ أي٦م  (4)

 .254: 5ظ: احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ: هن٤مي٦م اًمقصقل  (5)

 .31-34: 1. واًمٙم٤مذم 81: 1ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م:  (6)

 .255: 5احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ: هن٤مي٦م اًمقصقل ظ:  (7)

 .371ظ: اخلرضي: أصقل اًمٗم٘مف :  (8)



 

ٍٜ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  افَرآن افُريؿومٛمـ        ؾِّ ؾِْرَؿ ـُ ـْ  َر ِم ٍَ َٕ  َٓ ْق َِ ًٜ َؾ ٚؾَّ ـَ ُروا  ٍِ َْْٔ
ِمُْقَن فِ ْٗ َٚن اْدُ ـَ َوَمٚ 

ْؿ إَِذا  ُٓ ُِْْٔذُروا َؿْقَم
ـِ َوفِ ي قا دِم افدِّ ُٓ ََّ ٍَ ََٔت

ٌٜ فِ ٍَ ْؿ َضٚئِ ُٓ ْؿ ََيَْذُرونَ ِمْْ ُٓ َِّ ًَ ْؿ َف ِٓ ْٔ قا إِفَ ًُ َرَج
. وىمقًمف  (1)

قَن  شمٕم٤ممم:  ُّ َِ ًْ َٓ َت ُْْتْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا َأْهَؾ افذِّ  َؾْٚش
(2). 

: إنَّ أي٦م إومم أًمزُم٧م اًمٜمٗمر واخلروج قمغم سمٕمض اعمسٚمٛملم ووجف آشتدٓل بٚٔيتغ       

 (3)اًمرضمقع ، وقمغم اًمٓمرف آظمر وضمقب احلذر سم٤مشمب٤مقمٝمؿًمٚمتٗم٘مف ذم اًمديـ ، وًمزوم آٟمذار طم٤مل 

. أُم٤م أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢مّن اعمراد ُمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ قم٤مُّم٦م وذًمؽ سم٤مقمتب٤مر أّن اًمذيمر ذم اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ 

ُمٓمٚم٘م٤ًم وُمـ دون شم٘مّٞمد ، ويِمٝمد قمٚمٞمف ُمالطمٔم٦م ُمقارد اؾمتٕمامل هذه اعم٤مّدة وُمِمتّ٘م٤مهت٤م ذم اًم٘مرآن 

ُرونَ اًمٙمريؿ : يم٘مقًمف شمٕم٤ممم : َـّ ْؿ َيَتَذ ُٓ َِّ ًَ ومٞمٙمقن اعمراد ُمـ يمٚمٛم٦م )إهؾ( يمّؾ ُمـ يم٤من قم٤معم٤ًم  َف

وظمبػمًا ذم ُمقوقع ُمـ اعمقوققم٤مت وُمس٠مًم٦م ُمـ اعمس٤مئؾ، وٓ وضمف ًمتخّمٞمّمف سمٛمّمداق دون 

 . (4)ُمّمداق

 ـم٤مئٗمتلم : قمغم: وم٘مد وردت رواي٤مت يمثػمة ، وهذه اًمرواي٤مت  أمٚ مـ افسْٜ       

 اممأؿمخ٤مص ُمٕمٞمٜملم، يم٤مإلرضم٤مع  اممإرضم٤مع اًمٜم٤مس  قمغمإظمب٤مر اعمِمتٛمٚم٦م  افىٚئٍٜ إوػ:     

، ؾَِٝ: ))شٖفٝ افرضٚ يقٟمس سمـ قمبد اًمرمحـ، يمام ذم ظمؼم قمبد اًمٕمزيز سمـ اعمٝمتدي ىم٤مل: 

. (5)إين ٓ أفَٚك دم ـؾ وؿٝ، ؾًّـ آخذ مًَٚل ديْل ؟ ؾَٚل: خذ ظـ يقٕس بـ ظبد افرمحـ((

                                                           

 .122ؾمقرة اًمتقسم٦م:  (1)

 .43ؾمقرة اًمٜمحؾ : ُمـ أي٦م  (2)

، و سمحر اًمٕمٚمقم: قمز اًمديـ: اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمنميٕم٦م 13: 1ظ: سم٤محلٙمٞمؿ : حمسـ : ُمستٛمسؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك(3) 

 .49آؾمالُمٞم٦م :

 .414: 2أمحد أٟمقار إصقل ، شم٘مرير أسمح٤مث اًمِمٞمخ ٟم٤مس ُمٙم٤مرم اًمِمػمازي  ظ: اًم٘مدد :(4) 

 .147: 18احلر اًمٕم٤مُمكم: وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م (5) 
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، وذم صحٞمح أمحد سمـ إؾمح٤مق،  (1)اًمٕمٛمرى اممأصح٤مسمف  اهل٤مديوُمٜمٝم٤م : إرضم٤مع اإلُم٤مم قمكم 

))وؿِٝ: مـ أظٚمؾ أو ظّـ آخذ، وؿقل مـ أؿبؾ ؟ ؾَٚل فف:  :ؾم٠مًم٧م اإلُم٤مم قمكم اهل٤مدي 

افًّري ثَتل ؾَم أدى إفٔؽ ظْل ؾًْل يٗدي ومٚ ؿٚل فؽ ظْل ؾًْل يَقل، ؾٚشّع فف وأضع، 

))ؿِٝ ٕيب ظبد اَّلل ربَم . وُمٜمٝم٤م : صحٞمح٦م ؿمٕمٞم٥م اًمٕم٘مرىمقذم ، ىم٤مل :  (2)ؾٕ٘ف افثَٜ ادٖمقن((

، ويٕمٜمل سم٤مٕؾمدي اسم٤م  (3)احتجْٚ ان ٕسٖل ظـ افقء ؾّـ ٕسٖل ؟ ؿٚل: ظِٔؽ بٕٚشدي ((

 سمّمػم.

وضمقب ُمت٤مسمٕم٦م اًمٕمٚمامء سمٚمس٤من اًمٕمٛمقم ، ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م روي قمـ  قمغموهل ُم٤م شمدل  افىٚئٍٜ افثٕٜٚٔ :     

ٚ مـ ـٚن مـ افٍَٓٚء صٚئًْٚ فٍْسف ، حٚؾيًٚ أٟمَّف ىم٤مل :  اًمٕمسٙمري اإلُم٤مم قمـ أيب حمٛمد ))ؾٖمَّ

 ٚ ًٍ هقاه ، مىًٔٚ ٕمر مقٓه ، ؾًِِقام أن يَِدوه ، وذفؽ ٓ يُقن إٓ بًض  ظذفديْف ، خمٚف

يٕمٜمل أسم٤م  -. وُمٜمٝم٤م: ظمؼم أمحد سمـ طم٤مشمؿ سمـ ُم٤مهقيف ىم٤مل : يمتب٧م إًمٞمف  (4)ؾَٓٚء افنًٜٔ ٓ ـِٓؿ((

أؾم٠مًمف قمٛمـ آظمذ ُمٕم٤ممل ديٜمل ؟ ويمت٥م أظمقه أيْم٤م سمذًمؽ ، ومٙمت٥م  - احلسـ قمكم اهل٤مدي 

ـؾ مسـ دم حبْٚ ، وـؾ ـثر افَدم دم  ظذ))ؾّٓٝ مٚ ذـرمتٚ ، ؾٚصّدا دم ديَُْم إًمٞمٝمام ، 

 امم. وُمٜمٝم٤م: اًمتقىمٞمع اخل٤مرج ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م (5)تًٚػ ((أمرٕٚ، ؾَ٘نَم ـٚؾقـَم إن صٚء اَّلل 

                                                           

اًمَٕمٛمرى: هق اًمِمٞمخ قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد إؿمٕمري أطمد اًمسٗمراء اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م سمٕمد أن شمقمم ذًمؽ اعمٜمّم٥م (1) 

يديف واسمٜمف أيب ضمٕمٗمر  قمغم٤مطم٥م إُمر، خترج اًمرومٞمع قمـ ىمبؾ أسمٞمف وضمده قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم ، ويم٤مٟم٧م شمقىمٞمٕم٤مت ص

 ؿمٞمٕمتف وظمقاص أسمٞمف سم٤مُٕمر واًمٜمٝمك وأضمقسم٦م اعمس٤مئؾ ، وىمؼمه سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٖمريب ُمـ سمٖمداد. إممحمٛمد 

 .334: 1اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم  (2)

 .147: 18احلر اًمٕم٤مُمكم: وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .131: 27احلر اًمٕم٤مُمكم: وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)

  .151: 27احلر اًمٕم٤مُمكم: وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م (5) 



 

رواة حديثْٚ ،  اػ))وأمٚ احلقادث افقاؿًٜ ؾٚرجًقا ؾٔٓٚ : اؾمح٤مق سمـ يٕم٘مقب وهق ىمقًمف 

 . (9)ؾَ٘نؿ حجتل ظُِٔؿ وإٔٚ حجٜ اَّلل((

هـ(: آمج٤مع 726، ىم٤مل اًمٕمالُم٦م احلكم)ت (2)وم٘مد ادقم٤مه همػم واطمد ُمـ قمٚمامئٜم٤م أمٚ آمجٚع:     

 . (3)اعمجتٝمديـ اممان اًمٕم٤مُم٦م مل شمزل شمرضمع ذم زُمـ اًمّمح٤مسم٦م  قمغم

: ُم٤م ذيمره اعمػمزا اًم٘مٛمل ذم اًم٘مقاٟملم سم٘مقًمف: )ويدل قمٚمٞمف أيْم٤م ًمزوم اًمٕمن واحلرج ومـ افًَؾ    

ع اًمقاىمٕم٦م سمؾ حيت٤مج اًمِمديد سمؾ اظمتالل ٟمٔم٤مم اًمٕم٤ممل إذ اإلضمتٝم٤مد ًمٞمس أُمرًا ؾمٝماًل حيّمؾ قمٜمد وىمق

 . (4)سف ُمدة اًمٕمٛمر أو أهمٚمبف ومٞمف( امم

طمجٞم٦م اًمت٘مٚمٞمد دًمٞمؾ اًمٗمٓمرة ، ي٘مقل ص٤مطم٥م اًمٙمٗم٤مي٦م: )إنَّ  قمغموُمـ إدًم٦م اًمتل اؾمتدل هب٤م       

دًمٞمؾ  امماًمٕم٤ممل ذم اجلٛمٚم٦م ، يٙمقن سمدهيٞم٤م ضمبٚمٞم٤م ومٓمري٤م ٓ حيت٤مج  اممضمقاز اًمت٘مٚمٞمد ورضمقع اجل٤مهؾ 

اًمٕم٤مُمل ُمٓمٚم٘م٤م هم٤مًمب٤م، ًمٕمجزه قمـ ُمٕمروم٦م ُم٤م دل قمٚمٞمف يمت٤مسم٤م  قمغم، وإٓ ًمزم ؾمد سم٤مب اًمٕمٚمؿ سمف 

 .(5)وؾمٜم٦م(

 افرأي افراجح:

                                                           

 .144: 27اعمّمدر ٟمٗمسف (1) 

، واًمٗم٤موؾ 69: 2، واعمح٘مؼ اًمث٤م ي: اًمٙمريمل: ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد 244ظ: اعمح٘مؼ احلكم: ُمٕم٤مرج إصقل: (2) 

. واًم٘مٛمل: اسمق اًم٘م٤مؾمؿ: 411، واًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م:471: 6، اًم٘مزويٜمل: هداي٦م اعمسؽمؿمديـ299اًمتق ي: اًمقاومٞم٦م

 .345: 4اًم٘مقاٟملم 

 .254: 5ظ: احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ: هن٤مي٦م اًمقصقل (3) 

 .346 - 345: 4اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م  اًم٘مٛمل: اسمق اًم٘م٤مؾمؿ :(4) 

 .472اخلراؾم٤م ي: حمٛمد يم٤مفمؿ: يمٗم٤مي٦م إصقل :  (5)
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اًمٕمٚمامء ، وجمٛمققم٦م  اممضمقاز اًمرضمقع  قمغمفم٤مهر أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شمدل  قمغمسمٕمد اإلـمالع     

اظمتالف ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م، وشمٕمدد أؾم٤مٟمٞمده٤م، إذ إنَّ سمٕمْمٝم٤م سمٚمغ طمد اًمّمح٦م إْن مل  قمغمإظمب٤مر اعمت٘مدُم٦م 

٤م شمٙمقن دًمٞمال ىم٤مـمٕم٤م  طمد شمٕمبػم اًمِمٞمخ  قمغمأنَّ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمت٘مٚمٞمد ضم٤مئز ، و قمغميٙمـ اًم٘مٓمع ، وم٢مهنَّ

اخلراؾم٤م ي: إنَّ جمٛمقع هذه اًمرواي٤مت شمٙمقن طمج٦م ذم ضمقاز اًمٕمٛمؾ سم٤مًمت٘مٚمٞمد وإْن مل يٙمـ يمؾ 

 تٙمقن هذه اًمرواي٤مت خمّمّم٦م ًمٕمٛمقُم٤مت اًمٜمٝمل قمـ اًمٕمٛمؾ سمٖمػم قمٚمؿ . واطمد ُمٜمٝم٤م سمحج٦م ، وم

ُم٤م شم٘مدم وم٢منَّ سمٜم٤مء اًمٕم٘مالء ىم٤مئؿ قمٚمٞمٝم٤م ، سمؾ ٓ يٛمٙمـ أن يتّمقر أْن ي٘مقم ٟمٔم٤مم  اممواو٤موم٦م      

دوهن٤م ، ٕنَّ وضمقده٤م رضورة ٓزُم٦م ًمٓمبٞمٕم٦م اعمجتٛمٕم٤مت ، وإّٓ وم٢منَّ أي جمتٛمع ُمٝمام يم٤من ُمستقاه 

٤م ٓ شم٘متٍم  اممرضمقع اجل٤مهؾ  اممه سمح٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م اًمٕمٚمٛمل وم٢منَّ اسمٜم٤مء ُمٕمروم٦م  قمغماًمٕم٤ممل ، وإهنَّ

٤م شمٕمؿ مجٞمع ُمراومؼ احلٞم٤مة ، وظمػم دًمٞمؾ  ذًمؽ إُمْم٤مء هذه اًمسػمة  قمغمإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ، سمؾ إهنَّ

ذم يمؾ صٖمػمة ويمبػمة،  رؾمقل اهلل  امم، إذ يم٤من يمب٤مر اًمّمح٤مسم٦م يرضمٕمقن ذم قمٝمد اًمٜمبل 

 ُم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف ، وًمق يم٤من هٜم٤مك هنل ًمٔمٝمر وسم٤من.يبلم هلؿ  ويم٤من اًمٜمبل

 ادىِٛ افثٚفٞ: حُؿ افتَِٔد دم إصقل: 

 أىمقال قمدة وهل: قمغماظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ اًمت٘مٚمٞمد ذم إصقل 

. (2)، وُمٕمتزًم٦م سمٖمداد (1)هذا ذه٥م اجلٛمٝمقر امم: إنَّ اًمت٘مٚمٞمد ذم إصقل ممٜمقع وافَقل إول     

، وىم٤مل اًمسٞمد  (2)ُمٜمٕمف قمغمهـ( اإلمج٤مع 726وادقمك اًمٕمالُم٦م)ت(1)وأهمٚم٥م اإلُم٤مُمٞم٦م

                                                           

،  1217  :4، اًمٕمدة  292:  2، اسمـ طمزم: اإلطمٙم٤مم  365: 2أيب احلسلم اًمبٍمي: حمٛمد سمـ قمكم: اعمٕمتٛمد  (1)

، اًمرازي: اعمحّمقل  396:  4، أسمق اخلٓم٤مب: اًمتٛمٝمٞمد 441، واًمتبٍمة  1447: 2واًمِمػمازي: ذح اًمٚمٛمع 

 .229: 4، وأُمدي: اإلطمٙم٤مم 539:  2

 .245: 8اًمزريمٌم : اًمبحر اعمحٞمط  (2)



 

هـ(: )حمؾ اًمت٘مٚمٞمد وُمقرده هق إطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ، ومال جيري ذم 1337اًمٞمزدي)ت

 ذًمؽ سمٕمدة أدًم٦م أسمرزه٤م ُم٤م ي٠ميت :  قمغم. واؾمتدًمقا  (3)أصقل اًمديـ(

ر وُمدح ُمـ يم٤من يمذًمؽ، وإُمر أن اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أُمر سم٤مًمتدسمر واًمتٗمٙم افدفٔؾ إول:       

إُمر سم٤مًمتدسمر ُم٤م ي٠ميت  قمغمذم إصؾ ًمٚمقضمقب، وذم اًمت٘مٚمٞمد شمرك ًمٚمقاضم٥م ومٞمحرم اًمت٘مٚمٞمد ، يدل 

ـْ َؿبُْؾ :: ىمقًمف شمٕم٤ممم  ـَ ِم ُٜ افَِّذي َٚن َظٚؿَِب ـَ َْٔػ  ـَ ْٕيُُروا  َْرِض َؾٚ ْٕ ُؿْؾ ِشُروا دِم ا
. وىمقًمف شمٕم٤ممم (4)

: َيُْْيُروا دِم ْ ءٍ َأَوََل ـْ َرْ َؼ اَّللَُّ ِم َِ َْرِض َوَمٚ َخ ْٕ ََمَواِت َوا قِت افسَّ ُُ َِ َم
َودِم :. وىمقًمف شمٕم٤ممم (5)

قؿِِْغَ  ُّ ِْ َْرِض آَيٌٚت فِ ْٕ ونَ  ا ْؿ َأَؾاَل ُتْبِكُ ُُ ِس ٍُ ْٕ َودِم َأ
ِِْؼ . وعم٤م ٟمزل ىمقًمف :  (6) إِنَّ دِم َخ

ِْٔؾ وَ  َِّ َْرِض َواْختاَِلِف اف ْٕ ََمَواِت َوا َْفَبِٚب افسَّ ْٕ ُوِل ا ِٕ َيٍٚت  َٔ ِٚر  َٓ افَّْ
)) : ، ىم٤مل اًمٜمبل  (7)

                                                                                                                                                    

ٝمٞمد . واًمِم197، واعمح٘مؼ احلكم: ُمٕم٤مرج إصقل: 4ظ:احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ: اًمب٤مب احل٤مدي قمنم:  (1)

 .243. واًمٕم٤مُمكم : طمسـ سمـ زيـ اًمديـ: ُمٕم٤ممل اًمديـ وُمالذ اعمجتٝمديـ : 319: 1إول: اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد

 .9. واًمرؾم٤مًم٦م اًمسٕمدي٦م :4-3ظ: احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ : اًمب٤مب احل٤مدي قمنم:  (2)

هـ، اًمٜم٤مذ : 1417-1ظ: اًمٞمزدي: حمٛمد يم٤مفمؿ : اًمٕمروة اًمقصم٘مك، شمح: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل، ط (3)

 .57: 1ايران –ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ 

 .42ؾمقرة اًمروم ، أي٦م :  (4)

 . 185ؾمقرة إقمراف ، أي٦م :  (5)

 . 21،  24ؾمقرة اًمذاري٤مت ، أيت٤من :  (6)

 . 194ؾمقرة آل قمٛمران ، أي٦م :  (7)
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 قمغم. ومتققمد ُمـ شمرك اًمٜمٔمر واًمتٗمٙمر . ومدل  (9)ويؾ دـ ؿرأهـ وَل يتدبرهـ ، ويؾ فف ، ويؾ فف((

 . (2)وضمقسمف

ذًمؽ جمٛمققم٦م  قمغم، واًمذم يٗمٞمد اًمتحريؿ ويدل  (3)إنَّ اهلل قمز وضمؾ ذمَّ اًمت٘مٚمٞمد افدفٔؾ افثٚين :     

َّٓ َؿَٚل :ُمـ اًمٜمّمقص ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم  ِذيٍر إِ َٕ ـْ  ٍٜ ِم ـْ َؿْبَِِؽ دِم َؿْرَي َْٚ ِم ِْ َذفَِؽ َمٚ َأْرَش ـَ َو

َْٖهَد  ْؿ بِ ُُ َتُدوَن َؿَٚل َأَوَفْق ِجْئُت َْ َّٕٚ َظَذ آَثِٚرِهْؿ ُم ٍٜ َوإِ َٕٚ َظَذ ُأمَّ ٚ آَبَٚء َٕ ٚ َوَجْد َّٕ ُؾقَهٚ إِ َّٚ ُمْسَ َوَجْدُتْؿ ى مِم

ؿْ  ـُ ِْٔف آَبَٚء َِ  .  (4)َظ

ٚ وُمٜمٝم٤م : ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ اًمٙمٗم٤مر ذم ُمٕمرض اًمذم:        َٕ ُِّق ََٖض ٚ َؾ َٕ اَء َزَ ـُ َْٚ َشَٚدَتَْٚ َو ًْ ٚ َأَض َّٕ إِ

بِٔاَل   .  (5)افسَّ

ٚنَ وىمقًمف شمٕم٤ممم:      ـَ ٚ َأَوَفْق  َٕ ِْٔف آَبَٚء َِ َْْٔٚ َظ ٍَ تَّبُِع َمٚ َأْف َٕ َزَل اَّللَُّ َؿُٚفقا َبْؾ  ْٕ قا َمٚ َأ ًُ بِ ُؿ اتَّ  َوإَِذا ؿَِٔؾ ََلُ

َٓ َُّيْتَُدوَن  ًْٔئٚ َو ُِقَن َص َِ
ًْ َٓ َي آَبُٚؤُهْؿ 

(6)  . 

َزَل وىمقًمف شمٕم٤ممم:       ْٕ َٚفْقا إَِػ َمٚ َأ ًَ ْؿ َت ِْٔف  َوإَِذا ؿَِٔؾ ََلُ َِ ٚ َظ َٕ ُشقِل َؿُٚفقا َحْسُبَْٚ َمٚ َوَجْد اَّللَُّ َوإَِػ افرَّ

َتُدونَ  َٓ َُّيْ ْٔئًٚ َو قَن َص ُّ َِ ًْ َٓ َي َٚن آَبُٚؤُهْؿ  ـَ ٚ َأَوَفْق  َٕ  . (9)آَبَٚء

                                                           

يمت٤مب اًمرىم٤مئؼ : سم٤مب اًمتقسم٦م وصححف ، وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذم  619سمرىمؿ  9: 2رواه اسمـ طمب٤من  (1)

:  2، واًمدر اعمٜمثقر  454:  1: إؾمٜم٤مد ىمقي .و شمٗمسػم اسمـ يمثػم  624سمرىمؿ  329:  2حت٘مٞم٘مف ًمّمحٞمح اسمـ طمب٤من 

114 . 

 .56:  4شمٞمٛمٞم٦م: اًمٗمت٤موى اسمـ  229:  4ظ:أُمدي اإلطمٙم٤مم  (2)

 .21ظ:احلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ: اًمب٤مب احل٤مدي قمنم:  (3)

 . 24،  23ؾمقرة اًمزظمرف ، أيت٤من : (4) 

 . 67ؾمقرة إطمزاب ، أي٦م : (5) 

 . 174ؾمقرة اًمب٘مرة ، أي٦م : (6) 



 

:  واوح ذم أن ذم اًمت٘مٚمٞمد وأهٚمف يٗمٞمد حتريٛمف ، واعمراد ه٤م هٜم٤م إصقل ، ووجف اإلشتدٓل    

 .  (2)ز اًمت٘مٚمٞمد ومٞمٝم٤م سم٤مشمٗم٤مقٕنَّ اًمٗمروع جيق

، واًمٕمٚم٦م ًمٞمس ذم اًمت٘مٚمٞمد ٟمٗمسف، وإنَّ اًم٘مرآن  (3): إنَّ أي٤مت إٟمام ذُم٧م ُمـ ىمٚمد ذم سم٤مـمؾويْٚؿش    

ؿ ٓ يٕم٘مٚمقن،  ؿ ٓ يٕمٚمٛمقا ؿمٞمئ٤م، وأظمرى وصٗمٝمؿ سم٠مهنَّ اًمٙمريؿ سملّم ؾمب٥م ذم اًمت٘مٚمٞمد سم٘مقًمف: إهنَّ

 أهدى مم٤م أٟمتؿ قمٚمٞمف وم٤مشمبٕمق ي.وُمرة اًمرؾمقل ي٘مقل هلؿ : إنَّ اًمذي ضمئتٙمؿ سمف هق 

ْؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  افدفٔؾ افثٚفٞ :       ِّ َْٚ َوْفَْْح َِ قا َشبِٔ ًُ بِ ـَ آَمُْقا اتَّ ِذي َِّ ُروا فِ ٍَ ـَ ـَ  َوَؿَٚل افَِّذي

ِٚذُبقنَ  َُ ُْؿ فَ ٍء إَِنَّ ـْ َرْ ـْ َخَىَٚيُٚهْؿ ِم ْؿ َوَمٚ ُهْؿ بَِحِٚمَِِغ ِم ـُ َخَىَٚيٚ
(4). 

ؿ وٛمٜمقا هلؿ محؾ اخلٓم٤مي٤م قمٜمٝمؿ إذا ىمٚمدوهؿ ذم إصقل وم٠ميمذهبؿ اهلل  إلشتدٓل :وجف ا        إهنَّ

أنَّ اًمت٘مٚمٞمد ذم إصقل ُمع اًمتٕمٝمد سمحٛمؾ اخلٓم٤مي٤م ٓ يٖمٜمل ؿمٞمئ٤ًم ، وم٢مذا يم٤من  قمغمشمٕم٤ممم ، ومدًمٜم٤م ذًمؽ 

٘مٚمٞمد اعم٘مٚمد ٓ يٜمتٗمع ُمـ اًمت٘مٚمٞمد ذم إصقل ُمع وامن اعم٘مّٚمد محؾ اخلٓم٤مي٤م ، ومٙمٞمػ يٜمتٗمع ُمـ اًمت

 .(5)أن اًمت٘مٚمٞمد ذم إصقل ٓ يٜمتٗمع سمف ص٤مطمبف قمغمُمع قمدم وامٟمف ؟ ومدًمٜم٤م ذًمؽ 

                                                                                                                                                    

 144ؾمقرة اعم٤مئدة ، أي٦م : (1) 

هـ، ُمٓم٤مسمع اًم٘مّمٞمؿ، 1389 -2اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف، طظ: اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي: أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م: (2) 

:  2، اًمرازي: اعمحّمقل 441، واًمتبٍمة  1447:  2، اًمِمػمازي: ذح اًمٚمٛمع  66: 2اًمسٕمقدي٦م  -اًمري٤مض

 .431، اًم٘مراذم: ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل: 544

 . 169:  2، اسمـ اًم٘مٞمؿ : إقمالم اعمقىمٕملم  461آل شمٞمٛمٞم٦م: اعمسقدة  ص  (3)

 . 12، أي٦م : ؾمقرة اًمٕمٜمٙمبقت  (4)

 . 396:  4ظ: أسمق اخلٓم٤مب: اًمتٛمٝمٞمد  (5)
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وضمقب حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ذم  قمغمضم٤مء ذم ُمستٛمسؽ اًمٕمروة إنَّ اإلمج٤مع ُمٜمٕم٘مد  افدفٔؾ افرابع :     

، واًمٕمٚمؿ ٓ حيّمؾ سم٤مًمت٘مٚمٞمد ٕنَّ اًمٕمٚمؿ هق اًمتّمديؼ  (1)إصقل سمؾ طمتك ُمس٤مئؾ إصقل

اجل٤مزم اًمذي ٓ ي٘مبؾ اًمِمؽ وهذا ٓ حيّمؾ سم٤مًمت٘مٚمٞمد إلطمتامل يمذب اعم٘مٚمد ٕٟمَّف همػم ُمٕمّمقم ، 

 . (2)إوم٤مدة اًمت٘مٚمٞمد ًمٚمٕمٚمؿ ٓ ُمـ اًمرضورة وٓ ُمـ اًمٜمٔمر قمغمواخلٓم٠م ضم٤مئز قمٚمٞمف وٓ دًمٞمؾ 

ُمـ اًمٜم٤مس اًمذيـ جيزُمقن ذم سمٕمض اعمس٤مئؾ سم٠مطمد  إنَّ اًمقاىمع ي٘مر سمقضمقد يمثػم ويْٚؿش :     

 إىمقال ومٞمٝم٤م وي٘مٓمٕمقن سمف وٓ ـمريؼ هلؿ عمٕمروم٦م ذًمؽ ؾمقى اًمت٘مٚمٞمد .

إنَّ إصقل أدًمتٝم٤م ىمٓمٕمٞم٦م يِمؽمك اًمٜم٤مس ذم اًمٕمٚمؿ هب٤م ومال ُمٕمٜمك ًمٚمت٘مٚمٞمد  افدفٔؾ اخلٚمس :     

أي: إنَّ أدًم٦م إصقل اًمٕم٘م٤مئدي٦م قم٘مٚمٞم٦م ، واًمٜم٤مس ُمِمؽميمقن ذم اًمٕم٘مؾ ومال ُمٕمٜمك  ،(3)طمٞمٜمئذ

، وم٢مذا  (4)ًمٚمت٘مٚمٞمد ومٞمٝم٤م ، واًمٕم٤مُمل وإْن يم٤من ٓ يستٓمٞمع اًمتٕمبػم هبذه إدًم٦م إٓ أهن٤م ُمست٘مرة ذم ذهٜمف

 .(5)اؿمؽمك اًمٜم٤مس ذم أًم٦م اُمتٜمع اًمت٘مٚمٞمد ُمثٚمام أٟمَّف ٓ جيقز ًمٚمٕم٤ممل شم٘مٚمٞمد أُمث٤مًمف

                                                           

 .143: 1ظ: احلٙمٞمؿ: ُمستٛمسؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك  (1)

، أُملم : حمٛمد: شمٞمسػم  229:  4، وأُمدي: اإلطمٙم٤مم  365:  2ظ: اسمق احلسلم اًمبٍمي: اعمٕمتٛمد  (2)

 .537:  4، واسمـ اًمٜمج٤مر : ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم  243:  4اًمتحرير

 .1218:  4ظ: اًمٗمراء: أسمق يٕمغم : اًمٕمدة  (3)

: 4. واًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط  656:  3، واًمٓمقذم: ذح خمتٍم اًمروو٦م 441ظ: اًمِمػمازي: اًمتبٍمة  (4)

564. 

 . 1448:  2، اًمِمػمازي: ذح اًمٚمٛمع  67:  2ظ: اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي: اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف  (5)



 

إنَّ ذم أدًم٦م سمٕمض اعمس٤مئؾ إصقًمٞم٦م ُمـ اًمٖمٛمقض ُم٤م جيٕمؾ ومٝمٛمف ًمبٕمض اًمٜم٤مس  ٚؿش:ويْ     

، ٕنَّ سمٕمْمٝم٤م يثب٧م قمـ  (2). وأن ضمٕمؾ ُمدرك اعمس٤مئؾ إصقًمٞم٦م اًمٕم٘مؾ همػم ُمسّٚمؿ (1)دون سمٕمض

 ـمريؼ اًمنمع يمام ذم شمٗمّمٞمؾ اًمٕم٘م٤مئد.

ُمـ ي٘مٚمده ومٝمق ؿم٤مك ذم صح٦م  قمغم: إنَّ اعم٘مٚمد ٓ خيٚمق إُم٤م أن جيقز اخلٓم٠م افدفٔؾ افسٚدس     

ُمذهبف واًمِمؽ ذم إصقل ٓ يّمح. وإُم٤م أن حيٞمؾ اخلٓم٠م قمٚمٞمف ومٞمٓم٤مًم٥م سم٤مًمدًمٞمؾ وٓ دًمٞمؾ. وإن 

ىم٤مل ىمٚمدشمف ًم٘مقًمف قمـ ٟمٗمسف : إنَّ أىمقاًمف طمؼ ومٝمذا حيتٛمؾ اًمٙمذب ومٙمٞمػ قمرف صدىم٦م ؟  وإْن ىم٤مل 

ٗمز إًمٞمف أٟمَّف ص٤مدق، صدق أظمر، وإن ىم٤مل ىمٚمدشمف ًمسٙمقن ٟم قمغمىمٚمدشمف ًم٘مقًمف همػمه ومام اًمدًمٞمؾ 

 . (3)ومام اًمٗمرق طمٞمٜمئذ سمٞمٜمف وسملم ؾمٙمقن أٟمٗمس اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد اعم٘مٚمديـ

ومرض  قمغمإنَّ هذا اإلؾمتدٓل ؾمٚمٞمؿ اذا يم٤من اًمت٘مٚمٞمد عمـ هق ًمٞمس أهال ًمٚمت٘مٚمٞمد  ويْٚؿش:     

اًمتسٚمٞمؿ سمجقاز اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٕم٘م٤مئد ، ٕنَّ اعمجتٝمد ٓ خيٚمق ُمـ أطمدى احل٤مًمتلم اُم٤م ُمّمٞم٥م ُمع 

 اًمدًمٞمؾ أو دوٟمف أو خمٓمئ ُمع اًمدًمٞمؾ أو دوٟمف.

: ُم٤م شم٘مد سمٛمجٛمققم٦م ُمـ اًمرواي٤مت ُمٜمٝم٤م: ىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم اممواؾمتدل اإلُم٤مُمٞم٦م او٤موم٦م     

جٚل ، ومـ أخذ ديْف مـ افُتٚب وافسْٜ زافٝ ))مـ أخذ ديْف مـ أؾقاه افرجٚل أزافتف افر

ـْ ؿِد دم ديْف :  ، وىمقل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  (4)اْلبٚل وَل يزل(( ف َم َّٕ ))إيٚـؿ وافتَِٔد ، ؾ٘

                                                           

 . 274:  3إلهب٤مج ، اًمسبٙمل: ا 461ظ: آل شمٞمٛمٞم٦م: اعمسقدة  (1)

 .461ظ: آل شمٞمٛمٞم٦م: اعمسقدة   (2)

: 3، واًمٓمقذم: ذح خمتٍم اًمروو٦م 223:  4، وأُمدي: اإلطمٙم٤مم387: 2ظ: اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك  (3)

، و اخلرضي: حمٛمد أصقل اًمٗم٘مف: 346 - 345: 2خمتٍم قمغم، واسمـ احل٤مضم٥م: ذح قمْمد اًمديـ 656

418- 419. 

 .132: ٦27م احلر اًمٕم٤مُمكم: وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم (4)
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. ودًٓمتٝم٤م   ))(1)اَتذوا أحبٚرهؿ ورهبَٚنؿ أربٚبٚ مـ دون اَّلل هِؽ ، إن اَّلل تًٚػ يَقل : 

٤م ٟمص ذم أصقل اًمديـ ،  قمغم ذم اًمت٘مٚمٞمد ذم إصقل ُمـ ضمٝمتلم ضمٝم٦م اإلؾمتدٓل سم٤مٔي٦م وم٢مهنَّ

 . (2)وضمٝم٦م اجلٛمع اًمدٓزم ُمع أدًم٦م وضمقب اًمت٘مٚمٞمد أو ضمقازه ذم اًمٗمروع

 افَقل افثٚين : وجقب افتَِٔد دم إصقل : 

ٟمسب٦م هذا اًم٘مقل  اًمٔم٤مهري٦م، وىمد أٟمٙمر هذه اًمٜمسب٦م أسمـ أُمػم احل٤مج ، وم٘م٤مل سمٕمد ذيمره اممٟمس٥م     

هلؿ: ) وومٞمف ٟمٔمر وم٢مٟمَّف مل حيٗمظ قمٜمٝمؿ وإٟمَّام شمقهؿ قمٜمٝمؿ ُمـ هنٞمٝمؿ قمـ شمٕمٚمؿ اًمٙمالم وآؿمتٖم٤مل 

ُمـ ظمٞمػ ان يزل ومٞمف طمٞم٨م ٓ يٙمقن ًمف  قمغمسمف ، وًمٙمـ ُمـ شمتبع طم٤مهلؿ قمٚمؿ ان هنٞمٝمؿ حمٛمقل 

 .(3)صدق(ُمـ ًمف ىمقة شم٤مُم٦م وىمدم  قمغمىمدم صدق ذم ُمسٚمؽ اًمتح٘مٞمؼ ، ومٞم٘مع ذم ؿمؽ أو ريب٦م ٓ 

ُمٜمع  قمغمهـ( ذم اإلطمٙم٤مم إذ ي٘مقل ذم اإلؾمتدٓل 456وهذا فم٤مهر ُمـ ىمقل اسمـ طمزم )ت      

 .(4)اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٗمروع: )اًمت٘مٚمٞمد ُمذُمقم ذم اًمتقطمٞمد ومٙمٞمػ ُم٤م دوٟمف(

، وممـ  (5)وممـ ذه٥م إًمٞمف ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م اًمسٞمد حمسـ احلٙمٞمؿ إذا ظمٞمػ ُمـ اإلضمتٝم٤مد اًمْمالًم٦م     

، ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م آظمب٤مري٦م ، اذ  (1)هـ(1476طمسلم سمـ ضم٤مٟمدار اًمٙمريمل )ت ذه٥م اًمٞمف اًمِمٞمخ 

                                                           

 –هـ 1414-2اعمٗمٞمد: حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٜمٕمامن : شمّمحٞمح اقمت٘م٤مدات اإلُم٤مُمٞم٦م، شمح: طمسلم درگ٤مهل، ط (1)

 .72: ًمبٜم٤من – سمػموت - واًمتقزيع واًمٜمنم ًمٚمٓمب٤مقم٦م اعمٗمٞمد دار:  اًمٜم٤مذ، م1993

هـ، ـمبع ُم١مؾمس٦م اًمٗمٙمر آؾمالُمل ، 1433 -1ظ: اًمّمٗم٤مر: وم٤موؾ: وم٘مف اًمت٘مٚمٞمد ووفم٤مئػ اعم٘مٚمد ،ط (2)

 .45: 3سمػموت ًمبٜم٤من 

 .343: 3ظ: اسمـ أُمػم احل٤مج: اًمت٘مرير واًمتحبػم:  (3)

 .292: 2اسمـ طمزم : اإلطمٙم٤مم  (4)

 .144: 1ظ: احلٙمٞمؿ : حمسـ: ُمستٛمسؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك  (5)



 

ي٘مقل قمٜمد اًمبح٨م قمـ اًمت٘مٚمٞمد ذم أصقل اًمديـ: )واحلؼ أٟمَّف ٓ خمٚمص ُمـ احلػمة إٓ اًمتٛمسؽ 

سمٙمالم أئٛم٦م اهلدى قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم، إُم٤م ُمـ سم٤مب اًمتسٚمٞمؿ، عمـ ىمٚمبف ُمٓمٛمئـ سم٤مإليامن، أو سمجٕمؾ 

احلؼ، وُمـ شم٠مُمؾ هن٩م اًمبالهم٦م، واًمّمحٞمٗم٦م  اممومٙم٤مر اعمقصٚم٦م يمالُمٝمؿ أصال شمبٜمك قمٚمٞمف إ

اًمٙم٤مُمٚم٦م، وأصقل اًمٙم٤مذم، وشمقطمٞمد اًمّمدوق، سمٕملم اًمبّمػمة، فمٝمر ًمف ُمـ أهار اًمتقطمٞمد 

دًمٞمؾ، وأذق ىمٚمبف ُمـ ٟمقر اهلداي٦م ُم٤م يستٖمٜمل سمف قمـ  اممواعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م ُم٤م ٓ حيت٤مج ُمٕمف 

 .(2)شمٙمٚمػ اًم٘م٤مل واًم٘مٞمؾ(

 هذا اًم٘مقل سمٛمجٛمققم٦م ُمـ آدًم٦م أسمرزه٤م: اممذهبقا  واؾمتدل اًمٕم٤مُم٦م ممـ

ْؿ دِم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  افدفٔؾ إول:      ُٓ ُب ُِّ ََ ُرْرَك َت ٌْ ُروا َؾاَل َي ٍَ ـَ ـَ  َّٓ افَِّذي َمٚ جُيَِٚدُل دِم َآَيِٚت اَّللَِّ إِ

اْفباَِلدِ 
(3). 

ومتح سم٤مب اجلدال، وهق ُمٜمٝمل  اممإنَّ شمرك اًمت٘مٚمٞمد ذم إصقل يٗميض  ووجف اإلشتدٓل بٚٔيٜ:     

 . (4)قمٜمف. ٕنَّ اجلدال ُمـ صٗم٤مت اًمٙمٗم٤مر ، ومقضم٥م اًمت٘مٚمٞمد

 ويْٚؿش:     

 .(1)إنَّ شمرك اًمت٘مٚمٞمد  ٓ يستٚمزم اجلدال ، وومرق سملم اإلؾمتدٓل وسملم اجلدال -1    

                                                                                                                                                    

وهق طمسلم سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ سمـ طمسلم سمـ ضم٤مٟمدار اًمِم٤مُمل، اًمب٘م٤مقمل، اًمٙمريمل، اًمٕم٤مُمكم. قم٤ممل، أدي٥م.  (1)

قمـ  1476أن شمقذم ومٞمٝم٤م ٓطمدى قمنمة سم٘مٞم٧م ُمـ صٗمر ؾمٜم٦م  إممطمٞمدر آسم٤مد، وم٠مىم٤مم  إممؾمٙمـ اصٗمٝم٤من واٟمت٘مؾ 

ر ذم طمؾ أسمٞم٤مت اعمٓمقل ؾمٜم٦م شم٘مريب٤م. ُمـ إظمب٤مري٦م اعمت٠مظمريـ، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: ذح هن٩م اًمبالهم٦م، قم٘مقد اًمدر 64

 .12: 4واعمختٍم، خمتٍم آهم٤م ي وآؾمٕم٤مف، هداي٦م آسمرار ذم أصقل اًمديـ. يمح٤مًم٦م: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم

 .342: 1اًمٙمريمل: طمسلم سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ: هداي٦م آسمرار إمم ـمريؼ آئٛم٦م آـمٝم٤مر  (2)

 .4ؾمقرة هم٤مومر: (3) 

 .234: 4 ، وأُمدي: اإلطمٙم٤مم398: 2ظ: اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك (4) 
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َدُفقا َوَجٚإنَّ اعمراد سم٤مجلدال ذم أي٦م اجلدال سم٤مًمب٤مـمؾ ، ودًمٞمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم سمٕمد ذًمؽ  -2    

ؼَّ  ُْٔدِحُوقا بِِف احْلَ
بِْٚفَبٚضِِؾ فِ

 ، أُّم٤م اجلدال سم٤محلؼ وم٤مٟمف ممدوح وُم٠مُمقر سمف سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (2)

ـُ  ْؿ بِٚفَّتِل ِهَل َأْحَس َوَجِٚدَْلُ
 . (4)، وًمق يم٤من اجلدال سم٤محلؼ ُمٜمٝمٞم٤م قمٜمف ُم٤م أُمر سمف (3)

٠َم ذِم  إنَّ اًمٜمبل  افدفٔؾ افثٚين:     ظَمَرَج َذاَت َيْقٍم َواًمٜم٤َّمُس َيَتَٙمٚمَُّٛمقَن ذِم اًْمَ٘مَدِر ىَم٤مَل َويَم٠مٟمَّام شَمَٗم٘مَّ

ـْ اًْمَٖمَْم٥ِم وَمَ٘م٤مَل  ٤مِن ُِم ُمَّ ًٍْض هَلُْؿ :  َوضْمِٝمِف طَم٥مُّ اًمرُّ َوُف بَِب ًْ ُبقَن ـَِتَٚب اَّللَِّ َب ْؿ َتَّْضِ ُُ ))َمٚ فَ

ْؿ(( ُُ َِ َٚن َؿبْ ـَ ـْ  ََِؽ َم َذا َه ِِّبَ
(5). 

هن٤مهؿ قمـ اجلدل واخلقض ذم ُمس٠مًم٦م أصقًمٞم٦م وهل اًم٘مدر،  : إنَّ اًمٜمبلووجف اإلشتدٓل     

 .(6)واإلؾمتدٓل يٗمتح سم٤مب اجلدال ومٙم٤من حمرُم٤م ومقضم٥م وده وهق اًمت٘مٚمٞمد

هن٤مهؿ قمـ اجلدال واخلقض واًمٙمالم ذم اًم٘مدر: ٕٟمَّف  : هذا اًمدًمٞمؾ سم٠منَّ اًمٜمبل  وٕقؿش     

ؿ يم٤مٟمقا ذم أول  (7)ص، ومٛمٜمٕمٝمؿ قمـ اعمامراة ذم اًمٜمصاحلؼ سم٤مًمٜم قمغميم٤من ىمد وىمٗمٝمؿ  ، أو ٕهنَّ

  .(8)اإلؾمالم: ومٛمٜمٕمٝمؿ اطمؽماًزا قمـ ؾمامع اعمخ٤مًمػ ًمف ومٞمٕمت٘مد أهنؿ مل شمست٘مر ىمدُمٝمؿ ذم اإلؾمالم

                                                                                                                                                    

 .42: 1ظ: اًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط (1) 

 . 5ؾمقرة هم٤مومر: ُمـ أي٦م (2) 

 .125ؾمقرة اًمٜمحؾ: (3) 

 .234: 4، وأُمدي: اإلطمٙم٤مم 388: 2ظ: اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك (4) 

 .196: 2أمحد سمـ طمٜمبؾ : ُمسٜمد أمحد (5) 

 .234: 4، وأُمدي: اإلطمٙم٤مم 388: 2ظ: اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك (6) 

 .535اًمِمثري: إصقل واًمٗمروع ظ: (7) 

 .389: 2ظ: اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك (8) 



 

، وىم٤مل: (1)))ظُِٔؿ بٚفسقاد إظيؿ((أُمر سم٤مشمب٤مع إيمثر وم٘م٤مل: إنَّ اًمٜمبل افدفٔؾ افثٚفٞ:     

ه أن يسُـ  بحبقحٜ اْلْٜ ؾِِٔزم اْلَمظٜ، وافنٔىٚن مع افقاحد، وهق مـ آثْغ ))ومـ رسَّ

 (2)أبًد((

أُمر سم٤مشمب٤مع اًمسقاد إقمٔمؿ، واًمت٘مٚمٞمد قمٚمٞمف أيمثر اخلٚمؼ واًمسقاد إنَّ اًمٜمبل  ووجف افدٓفٜ:    

 . (3)اًمسالُم٦م اممإقمٔمؿ ُمٜمٝمؿ، ومقضم٥م اشمب٤مقمف: إذ هق أىمرب 

هذا اإلؾمتدٓل سم٠مٟمَّف وىمع ذم ـمريؼ اًمرواي٦م إومم حيٞمك سمـ قمبدويف وهق جمٝمقل ،  ويْٚؿش     

، واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وىمع ومٞمٝم٤م  قمبد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم وهق  (4)واًمرواي٦م ًمٞمس٧م ُمتقاشمرة شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ 

اًمتسٚمٞمؿ سمّمح٦م هذه إطم٤مدي٨م ومٛمتبع اًمسقاد  قمغم، و (5)ُمْمٓمرب احلدي٨م ضمدا ُمع ىمٚم٦م طمديثف

. وإنَّ اعمراد  (6)إقمٔمؿ ًمٞمس ُم٘مٚمًِّدا، سمؾ هق ُُمتبع ، وىمد قمٚمؿ وضمقب اشمب٤مقمٝمؿ سم٘مقل اًمرؾمقل

، وادِّقم٤مؤيمؿ سم٠من اشمب٤مع (7)هبذا احلدي٨م وُم٤م اؿمبٝمف، اخلروج قمـ ُمقاوم٘م٦م اإلُم٤مم، أو ُمقاوم٘م٦م اإلمج٤مع

اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٕم٘م٤مئد اعمِْمٚم٦َّم أيمثر ُمـ اًمّمحٞمح٦م، سمدًمٞمؾ اًمسالُم٦م، ممٜمقع: ٕنَّ  اممإيمثر أىمرب 

                                                           

 .3954سمرىمؿ  1343: 2اسمـ ُم٤مضمف : اًمسٜمـ (1) 

 .388: 2ظ: اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك (2) 

 .388: 2ظ: اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك (3) 

 .174: 9ظ: اًمرازي: اسمـ أيب طم٤مشمؿ : اجلرح واًمتٕمديؾ (4) 

 .361: 5اعمّمدر ٟمٗمسف (5) 

: ، يمت٤مب آًمٙمؽمو ي : اعمٙمتب٦م اًمِم٤مُمٚم٦م اًمراضمحل: قمبداًمٕمزيز سمـ قمبداهلل:  اًمت٘مٚمٞمد واإلومت٤مء وآؾمتٗمت٤مءظ: (6) 

152. 

 .388: 2ظ: اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك (7) 
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َـّ َوإِْن  شمٕم٤ممم:  ىمقل اهلل َّٓ افيَّ قَن إِ ًُ ـْ َشبِِٔؾ اَّللَِّ إِْن َيتَّبِ ُِّقَك َظ َْرِض ُيِو ْٕ ـْ دِم ا ثََر َم ـْ َوإِْن ُتىِْع َأ

َّٓ خَيُْرُصقنَ  سِ . وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (9)ُهْؿ إِ َثَر افَّْٚ ـْ َـّ َأ
ِمُْقنَ  َوَفُِ ْٗ َٓ ُي

(2). 

إنَّ اًمٜمٔمر ُمٔمٜم٦َّم اًمقىمقع ذم اًمِمبٝم٤مت واًمْمالل وآظمتالف واوٓمراب  افدفٔؾ افرابع:     

. (3)أراء، ومٝمق ـمريؼ همػم آُمـ، أُم٤م اًمت٘مٚمٞمد ومٝمق ـمريؼ اًمسالُم٦م ومٝمق آُمـ، ومقضم٥م ، وطمرم اًمٜمٔمر

 وٟمقىمش هذا اًمدًمٞمؾ سم٠مضمقسم٦م ُمٜمٝم٤م:

أن هذا ُمٜم٘مقض سم٤معم٘مٚمَّد: إذ اقمت٘م٤مده إُم٤م أن يٙمقن قمـ شم٘مٚمٞمد ًمٚمٖمػم، وإُم٤م أْن يٙمقن قمـ  -1     

ٟمٔمر رضورة اُمتٜم٤مع يمقن اقمت٘م٤مده رضورًي٤م. وم٢من يم٤من ُمـ شم٘مٚمٞمد ًمٚمٖمػم وم٤مًمٙمالم ومٞمف يم٤مًمٙمالم ذم 

ُم٘مٚمِّده، وهذا شمسٚمسؾ ممتٜمع، وإن يم٤من اقمت٘م٤مده قمـ ٟمٔمر واؾمتدٓل، ومام يٚمزم ُمـ اعمحذور ذم 

اًمٜمٔمر سمٛمحذور آظمر، وهق اطمتامل يمذب  قمغمًمٜمٔمر واإلؾمتدٓل يٚمزم ذم اًمت٘مٚمٞمد، ويزيد اًمت٘مٚمٞمد ا

ُم٘مٚمَّده ذم ظمؼمه ًمف، سمخالف اًمٜم٤مفمر واًمب٤مطم٨م وم٢مٟمف ٓ يٙم٤مسمر ُمع ٟمٗمسف ومٞمام وصؾ إًمٞمف سمٜمٔمره 

 . (4)وسمحثف

وضمققًم٤م  أن ُمـ خيت٤مر اجلٝمؾ ظمقوًم٤م ُمـ اًمقىمقع ذم اًمِمبف ُمثٚمف يمٛمثؾ ُمـ ي٘متؾ ٟمٗمسف قمٓمًِم٤م -2    

ظمقوًم٤م ُمـ أن يٖمص سمٚم٘مٛم٦م ًمق أيمؾ، أو ينمق سمنمسم٦م ًمق ذب، ويم٤معمريض يؽمك اًمٕمالج رأؾًم٤م 

                                                           

 .116ؾمقرة آٟمٕم٤مم: (1) 

 .17ؾمقرة هقد: (2) 

: 3ير واًمتحبػم: ، اسمـ أُمػم احل٤مج: اًمت٘مر231: 4، وأُمدي: اإلطمٙم٤مم  388: 2اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك ظ:  (3)

344. 

: 3، اسمـ أُمػم احل٤مج: اًمت٘مرير واًمتحبػم: 231: 4، وأُمدي: اإلطمٙم٤مم  388: 2اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك ظ:  (4)

344. 



 

ظمقوًم٤م ُمـ أن خيٓمئ اًمٓمبٞم٥م ذم اًمٕمالج، ويمٛمـ يؽمك اًمتج٤مرة أو احلراصم٦م ظمقوًم٤م ُمـ ٟمزول ص٤مقم٘م٦م 

 . (1)قمٚمٞمٝم٤م

أٟمف ىمد يمثر والل اعم٘مٚمِّديـ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، وًمٞمس هٜم٤مك ُمـ ومرق سملم شم٘مٚمٞمد  -3     

 . (2)اعم٘مٚمديـ ذم إصقل، وسملم شم٘مٚمٞمد ؾم٤مئر اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ذُمٝمؿ اهلل

هـ( اإلُم٤مُمل اإلظمب٤مري وم٢مهن٤م شمريمزت 1476أُم٤م أدًم٦م اًمِمٞمخ طمسلم سمـ ضم٤مٟمدار اًمٙمريمل )ت       

 قمغمطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مءت ذم اًمٙمت٥م آرسمٕم٦م ، اًمتل شمٜمص آي٤مت اصمب٤مت اًمٕمّمٛم٦م ، وآ قمغم

 ، ومْمال قمـ قمدم اـمالق اًمٕمٜم٤من ًمٚمٕم٘مؾ ذم يمثػم ُمـ اعمقارد. آل اًمبٞم٧م  امموضمقب اًمرضمقع 

، واًمٜمٝمل قمـ خم٤مًمٗمتٝمؿ ،  أهؾ اًمبٞم٧م  اممومٛمـ أدًمتف قمٛمقم آـمالىم٤مت ذم اًمرضمقع    

ْقِف َأَذاُظقا  ووضمقب اإلٟم٘مٞم٤مد هلؿ . ومٛمـ اًم٘مرآن ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـِ َأِو اخْلَ َْم ْٕ ـَ ا َوإَِذا َجَٚءُهْؿ َأْمٌر ِم

ؿْ  ُٓ ُف ِمْْ َٕ ـَ َيْسَتْْبُِىق ُف افَِّذي َّ
ِِ ًَ ْؿ َف ُٓ َْمِر ِمْْ ْٕ ُشقِل َوإَِػ ُأوِل ا وُه إَِػ افرَّ بِِف َوَفْق َردُّ

. يذيمر  (3)

)) :  ع قمـ اإلُم٤مم اًمب٤مىمر، ومٗمل اجلقاُم  (4)ص٤مطم٥م احلدائؼ إنَّ اعمستٜمبٓملم هؿ أهؾ اًمبٞم٧م

                                                           

 .388: 2اًمٖمزازم: اعمستّمٗمك ظ: (1) 

 .388: 2اعمّمدر ٟمٗمسف (2) 

 .83ؾمقرة اًمٜمس٤مء : ُمـ آي٦م (3) 

 .31: 1ظ: اًمبحرا ي: احلدائؼ اًمٜم٤مرض(4) 
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))يًْل آل حمّد وهؿ افذيـ : ، واًمٕمٞم٤مر قمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م   (9)هؿ إئّٜ ادًهقمقن ((

 .   (2)يستْبىقن مـ افَرآن ويًرؾقن احلالل واحلرام((

ٜم٦م اًمنميٗم٦م طمدي٨م اًمث٘مٚملم اًمذي قمد ُمـ اعمتقاشمرات اًمذي يدل  وضمقب  قمغموُمـ اًمسُّ

عم٤م شم٘متْمٞمف اعمالزُم٦م سمٕمّمٛمتٝمؿ وقمدم آٟمٗمٙم٤مك . وأنَّ اًمقضمف اًمذي يريدوٟمف  اًمرضمقع اًمٞمٝمؿ 

 ٟمحق اجلزم وم٤مٟمف جيقز شم٘مٚمٞمده ٕٟمَّف أظمب٤مر سمحؼ. قمغم هق ُمـ يم٤من يٜم٘مؾ قمـ أهؾ اًمبٞم٧م 

، واظمت٤مره سمٕمض (3)اًمٕمٜمؼمي اممإنَّ اًمت٘مٚمٞمد ذم إصقل ضم٤مئز وىمد ُٟمِس٥م  افَقل افثٚفٞ:      

. وسمٕمض اإلُم٤مُمٞم٦م ممـ ي٘مقل سمٙمٗم٤مي٦م اًمٔمـ ذم اًمٕم٘م٤مئد وهؿ فم٤مهر  (5)احلٜم٤مسمٚم٦م، وسمٕمض (4)اًمِم٤مومٕمٞم٦م

، وسيح اًمِمٞمخ (7)(هـ993، واعم٘مدس إردسمٞمكم )(6)هـ(464اًمِمٞمخ اًمٓمقد)ت

هـ( إذ ي٘مقل: )وإن ىمقل ُمـ يقصمؼ سمف يم٤مًمٜمبل واإلُم٤مم، سمؾ اًمٕمدل اًمٕم٤مرف، 1431اًمبٝم٤مئل)ت

ؾٚشٖفقا أهؾ افذـر إن ٟم٦م، وان ىمقًمف شمٕم٤ممم: أوىمع ذم اًمٜمٗمس مم٤م شمٗمٞمده هذه اًمدٓئؾ اعمدو

                                                           

هـ، حت٘مٞمؼ وٟمنم : ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م 1418 -1ظ: اًمٓمؼمد: شمٗمسػم ضمقاُمع اجل٤مُمع، ط (1)

 .422: 1ايران –جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ 

ظ: اًمٕمٞم٤مر : حمٛمد سمـ ُمسٕمقد : شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر: شمح : احل٤مج اًمسٞمد ه٤مؿمؿ اًمرؾمقزم اعمحاليت، اًمٜم٤مذ :  (2)

 ظ: 245ح  264: 1ـمٝمران  -اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

، روى ًمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحٞمف شمقذم ؾمٜم٦م  145هق قمبد اهلل سمـ احلسـ اًمٜمؼمي : وم٘مٞمف سمٍمي . وًمد ؾمٜم٦م  (3)

 .343: 3، واسمـ اُمػم احل٤مج: اًمت٘مرير واًمتحبػم441اًمِمػمازي: اًمتبٍمة: هـ، ٟم٘مؾ رأيف 184

 .266ارؿم٤مد اًمٗمحقل  . واًمِمقيم٤م ي:277: 6. واًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط 452ظ: اًمرازي : اعمٜمخقل:  (4)

 .457ظ: آل شمٞمٛمٞم٦م: اعمسقدة:  (5)

 .732 -731: 2اًمٓمقد : اًمٕمدة  (6)

 .183: 2ظ: آردسمٞمكم: جمٛمع اًمٗم٤مئدة  (7)



 

...)ذًمؽ اًمِمٞمخ آٟمّم٤مري إذ ي٘مقل : )يمٗم٤مي٦م  امم. وممـ ذه٥م (1)ُمٓمٚمؼ همػم ُم٘مٞمد سم٤مًمٗمروع

 . (4)اًمِمٞمخ وم٤موؾ اًمّمٗم٤مر (3). واًمِمٞمخ ٟم٤مس ُمٙم٤مرم اًمِمػمازي(2)اجلزم احل٤مصؾ ُمـ اًمت٘مٚمٞمد(

 واؾمتدًمقا سمٛمجٛمققم٦م ُمـ إدًم٦م ُمٜمٝم٤م:     

اًمٕمٛمقُم٤مت اعمستٗم٤مدة ُمـ اًمٜمّمقص اعمجقزة ًمٚمت٘مٚمٞمد، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف  افدفٔؾ إول:     

قنَ :شمٕم٤ممم ُّ َِ ًْ َٓ َت ُْْتْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا َأْهَؾ افذِّ َؾْٚش
قا  وىمقًمف شمٕم٤ممم: ، (5) ًُ ـَ َآَمُْقا َأضِٔ َٚ افَِّذي َيٚ َأُّيُّ

َْمِر  ْٕ ُشقَل َوُأوِل ا قا افرَّ ًُ ؿْ اَّللََّ َوَأضِٔ ُُ ِمْْ
(6) . 

إنَّ اهلل أُمر ُمـ ٓ يٕمٚمؿ سمس١مال أهؾ اًمذيمر، وأدٟمك درضم٤مت إُمر ضمقاز اشمب٤مع  ووجف افدٓفٜ:      

اعمس١مول، واعمجتٝمد اًمذي مل يبح٨م مل يٙمـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعمس٠مًم٦م ومقاضمبف اًمس١مال، 

 . (7)ويٚمزم ُمٜمف ضمقاز اًمت٘مٚمٞمد

هذا اًمدًمٞمؾ سم٘مقهلؿ: إنَّ اعمراد سم٠مهؾ اًمذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ، واعمخ٤مـم٥م سم٤مُٕمر  قمغموردَّ اعم٤مٟمٕمقن       

سم٤مًمس١مال اًمٕمقام، وم٤مٔي٦م شم٠مُمر اًمٕم٤مُم٦م سمس١مال اًمٕمٚمامء: إذ يٜمبٖمل أْن يتٛمٞمز اًمس٤مئؾ قمـ اعمس١مول، 

واعمجتٝمد اًمذي مل يبح٨م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ومٝمق ُمس١مول وًمٞمس سمس٤مئؾ، وٓ خيرج قمـ اًمٕمٚمامء 

ة ذم ذهٜمف، إذ اعمراد سم٤مًمٕم٤ممل اعمتٛمٙمـ ُمـ حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سم٠مهٚمٞمتف ومٞمام يس٠مل سمٙمقن اعمس٠مًم٦م همػم طم٤مرض

                                                           

 .166اًمبٝم٤مئل: زسمدة إصقل :  (1)

 .574: 1آٟمّم٤مري : ومرائد إصقل  (2)

 .274: 6آؿمػمازي: ٟم٤مس ُمٙم٤مرم : آُمثؾ  (3)

 .52: 3ظ: اًمّمٗم٤مر: وم٤موؾ : آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد  (4)

 .7وؾمقرة آٟمبٞم٤مء: ُمـ أي٦م  .43ؾمقرة اًمٜمحؾ: ُمـ أي٦م  (5)

 .59ؾمقرة اًمٜمس٤مء : ُمـ أي٦م  (6)

 .228: 4ظ: أُمدي: اإلطمٙم٤مم  (7)
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ُمـ هق  قمغمقمٜمف، ٓ ُمـ هق قم٤ممل سم٤معمس٠مًم٦م اعمس١مول قمٜمٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ، وم٢من أهؾ اًمٌمء شمٓمٚمؼ ذم اًمٚمٖم٦م 

ُم٤م هق طم٘مٞم٘م٦م ومٞمف،  قمغمُمت٠مّهؾ ًمذًمؽ اًمٌمء ٓ ُمـ طمّمؾ ًمف ذًمؽ اًمٌمء، وإصؾ شمٜمزيؾ اًمٚمٗمظ 

 ل ُمـ ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مًمٕم٤مُمل عمـ هق أهؾ ًمف.ومتختص أي٦م سمس١ما

اًمٕمقام، وهؿ أيمثر اخلٚمؼ شم٘مٚمٞمدهؿ  قمغمإنَّ اًمٜمبل واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم مل يٜمٙمقا  افدفٔؾ افثٚين:    

ذم ُمس٤مئؾ إصقل وشمرك اإلؾمتدٓل ومٞمٝم٤م وم٤من آقمرايب اًمٕم٤مُمل يم٤من حيرض اًمٞمٝمؿ ويتٙمٚمؿ 

ٚمٞمف ، وُم٤م هذا آ شم٘مٚمٞمد ، ومل يٙمقٟمقا ي٠مُمروهنؿ سمٙمٚمٛمتل اًمِمٝم٤مدة وُمع ذًمؽ يم٤مٟمقا ٓ يٜمٙمرون قم

 . (1)سم٤مإلؾمتدٓل

 امموضمف اإلمج٤مل ، وهذا حيّمؾ سم٠مدٟمك اًمتٗم٤مت  قمغمذًمؽ  قمغمإنَّ اًمٕمقام يستدًمقا ويْٚؿش:     

ىمقاقمد اعمٜمٓمؼ وقمٚمؿ اًمٙمالم، وأنَّ قمدم اإلٟمٙم٤مر يم٤من  قمغماحلقادث ، وًمٞمس اعمراد حترير اًم٘مْم٤مي٤م 

 . (2)ذم أول آؾمالم واًمدقمقة أُم٤م سمٕمد صمبقت اًمنميٕم٦م ومال يتّمقر

إنَّ أدًم٦م إصقل ومٞمٝم٤م همٛمقض وظمٗم٤مء، وأدًم٦م اًمٗمروع ومٞمٝم٤م ؾمٝمقًم٦م وووقح،  افدفٔؾ افثٚفٞ:     

. وي٘مقل  (3)٤م ًمٚمحرج َأْومموىمد ضم٤مز اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٗمروع : دومًٕم٤م ًمٚمحرج ، ومجقازه ذم إصقل دومٕمً 

هـ(: إنَّ سمٕمض اًمِمبف يّمٕم٥م اجلقاب قمٜمٝم٤م ًمٚمٛمح٘م٘ملم اًمّم٤مروملم 1281اًمِمٞمخ آٟمّم٤مري)ت

 .(4)اقمامرهؿ ذم ومـ اًمٙمالم

                                                           

 .277: 2، واًمزريمٌم: اًمبحر اعمحٞمط274: 3، واًمسبٙمل: آهب٤مج 539: 2ظ: اًمرازي: اعمحّمقل (1) 

هـ، ـمبع وٟمنم: دار 1393-1اًم٘مراذم : ؿمٝم٤مب اًمديـ: ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ذم اظمتّم٤مر اعمحّمقل، طظ:  (2)

 .343: 3، واسمـ اُمػم احل٤مج: اًمت٘مرير واًمتحبػم413ُمٍم :  -اًمٗمٙمر، اًم٘م٤مهرة

 . 274:  3.و اًمسبٙمل: اإلهب٤مج 461ظ: آل شمٞمٛمٞم٦م: اعمسقدة: (3) 

 .574: 1آٟمّم٤مري: ومرائد إصقل (4) 



 

سم٠من هٜم٤مك ومرىًم٤م سملم إصقل واًمٗمروع يٛمٜمع شمس٤موهيام، وم٢من اعمٓمٚمقب ذم إصقل  وٕقؿش:    

اًمٞم٘ملم واًم٘مٓمع، وهذا ٓ حيّمؾ سم٤مًمت٘مٚمٞمد : إذ ًمٞمس ـمريً٘م٤م ًمتحّمٞمٚمف ، سمخالف اًمٗمروع ، وم٢من 

حتّمٞمٚمف، ومال يٚمزم ُمـ ضمقاز اًمت٘مٚمٞمد  امماعمٓمٚمقب ومٞمٝم٤م اًمٔمـ، وهق حيّمؾ سم٤مًمت٘مٚمٞمد: إذ هق ـمريؼ 

 . (1)ذم إصقل: ًمقضمقد اًمٗمرق سمٞمٜمٝمامذم اًمٗمروع ضمقازه 

اًمٗمروع إذ ىمد يُمٚمِّػ هبام اًمٕمب٤مد، وم٢مذا ضم٤مز اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٗمروع  قمغمىمٞم٤مس إصقل  افدفٔؾ افرابع:

 ضم٤مز ذم إصقل: ًمٕمدم اًمٗمرق.

سم٠منَّ أدًم٦م إصقل ىمٓمٕمٞم٦م وي٘مٞمٜمٞم٦م ، ظمالف اًمٗمروع وم٤من سمٕمْمٝم٤م فمٜمل ، وأٟمَّف خيتٚمػ  وٕقؿش:    

 . (2)سمحس٥م إذه٤من

 ُمٜمع اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمتقطمٞمد واًمرؾم٤مًم٦م دون سم٤مىمل اعمس٤مئؾ إصقًمٞم٦م: افَقل افرابع:      

ضم٤مء ذم يمِمػ اًم٘مٜم٤مع: )ٓ جيقز اًمت٘مٚمٞمد ذم ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم واًمتقطمٞمد واًمرؾم٤مًم٦م ، ذيمره اًم٘م٤ميض 

واسمـ قم٘مٞمؾ وأسمق اخلٓم٤مب وذيمره قمـ قم٤مُم٦م اًمٕمٚمامء وذيمره همػمه أٟمف ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء واؾمتدل 

ذًمؽ  امم. وذه٥م (4)هذا سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م امم. وممـ ذه٥م  (3)سم٠مُمره شمٕم٤ممم سم٤مًمتدسمر واًمتٗمٙمر ( ًمذًمؽ

 . (4)أهمٚم٥م ُمت٠مظمري اإلُم٤مُمٞم٦م

                                                           

 .539ي: إصقل واًمٗمروع: ظ: اًمِمثر (1)

 . 274:  3اًمسبٙمل: اإلهب٤مج ظ:  (2)

 -هـ، ـمبٕمف: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت1418 -1اًمبٝمقيت: ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس: يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، ط (3)

 .388: 6ًمبٜم٤من

 .464ال شمٞمٛمٞم٦م: اعمسقدة  (4)

 .25: 1. واًمِمٞمخ اًمسٜمد : اإلُم٤مُم٦م آهلٞم٦م 45ظ: احلٞمدري: يمامل اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ:  (4)
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))إن افُٚؾر إذا وضع دم ؿزه أتٚه مِؽ : واؾمتدل اًمٕم٤مُم٦م ُمـ اًمٜم٘مؾ: سمام روي قمـ اًمٜمبل      

ٓ دريٝ وٓ تِٔٝ ، ؾَٔٚل فف  ؾْٔتٓره ؾَٔقل فف : مٚ ـْٝ تًبد ؟ ؾَٔقل : ٓ أدرى ، ؾَٔٚل فف :

: ؾَم ـْٝ تَقل دم هذا افرجؾ ؟ ؾَٔقل : ـْٝ أؿقل مٚ يَقل افْٚس ، ؾَّٔضبف بّىراق مـ 

 .(9)حديد بغ أذٕٔف ، ؾٔهٔح صٔحٜ يسًّٓٚ اخلِؼ ؽر افثَِغ((

اًمٔم٤مهر ُمـ احلدي٨م أنَّ اشمب٤مع اًمٜم٤مس ٓ قمـ قمٚمؿ أورصمف هذا اًمٕم٘م٤مب ٕٟمَّف  ووجف اإلشتدٓل :     

وم٢مٟمَّف ي٘مقل سمح٘مف ُم٤م ي٘مقًمف اًمٜم٤مس ٓ قمـ قمٚمؿ وٓ دراي٦م ، ومٛمٜمف  قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمف اعمٚمؽ قمـ اًمٜمبل 

يٕمرف أنَّ اعمخّمقص سم٤مًمذم هق اًمت٘مٚمٞمد اًمب٤مـمؾ ، ذم طملم أنَّ اعم١مُمـ ًمق أضم٤مب قمـ هذا اًمس١مال 

 . (2)شمف قمـ اضمتٝم٤مد أم قمـ شم٘مٚمٞمدومال يس٠مل هؾ أظمذ

إنَّ اًمتقطمٞمد واًمرؾم٤مًم٦م يٛمثالن ريمٜم٤م آؾمالم ، وأصؾ اًمدقمقة ، وُم٤م يٕمّمؿ  افدفٔؾ افثٚين :    

ٟمحق اًم٘مٓمع واًمٞم٘ملم ،  قمغماًمدم إّٓ هبام، وـمريؼ اًمٜمج٤مة واًمٗمقز ، وُمـ هٜم٤م وضم٥م حتّمٞمٚمٝمام 

 . (3)وهذا ٓ يتؿ سم٤مًمت٘مٚمٞمد

دًمٞمؾ قم٘مكم  اممأُم٤م اإلُم٤مُمٞم٦م وم٤من أدًمتٝمؿ ذم ضمقاز اًمت٘مٚمٞمد ومٞمام قمدا اًمتقطمٞمد واًمرؾم٤مًم٦م وم٤مٟمف يرضمع     

 وامج٤مع:

اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل وسمقطمداٟمٞمتف  امموهق دومع اًمرضر اعمحتٛمؾ، ٕنَّ اًم٘مقل سمٕمدم احل٤مضم٦م  أمٚ افًَع        

اعمٙمٚمػ ،  قمغمر آظمروي وقمدم ُمٕمرومتف اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م سمذاشمف وسمٜمبقة ٟمبٞمف اًمٙمريؿ حيتٛمؾ ضمٚم٥م اًمرض

وأنَّ دومٕمف ٓ يٙمقن إّٓ سمحّمقل اعمٕمروم٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م. وأنَّ اعمس٤مئؾ إظمرى شمتٗمرع قمٚمٞمف ، 

 وٓ شمتّمقر إٓ سمتّمقر اًمتقطمٞمد واًمرؾم٤مًم٦م.

                                                           

 .143: 1ظ: احلٙمٞمؿ: ُمستٛمسؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك (1) 

 .292: 2ظ: اسمـ طمزم : اإلطمٙم٤مم (2) 

 .464آل شمٞمٛمٞم٦م : اعمسقدة : (3) 



 

أنَّ إصقل قم٘مٚمٞم٦م ومٞم٘مع اًمدور ، وًمٙمـ اؾمتدل  اممرأي ُمـ ذه٥م  قمغموإْن يم٤من  أمٚ آمجٚع :      

، وقمٚمؼ قمٚمٞمف اًمسٞمد حمسـ احلٙمٞمؿ سم٘مقًمف : إنَّ دقمقى يمٝمذه ٓ  (1)دي ذم اًمٕمروةسمف اًمسٞمد اًمٞمز

شمٜمٗمٕمٜم٤م يمدًمٞمؾ ، ٕنَّ ُمس٠مًمتٜم٤م ًمٞمس٧م ُمـ اعمس٤مئؾ اًمٗمرقمٞم٦م إطمٙم٤مُمٞم٦م ًمٞمٙمقن اإلمج٤مع ومٞمٝم٤م طمج٦م ، 

 . (2)سمؾ ُمـ اعمس٤مئؾ آقمت٘م٤مدي٦م ، وٓ جم٤مل ًمٚمتٛمسؽ هبذه اًمدقمقى ُمـ ىمبؾ اعمسٚمٛملم

أصقل اعمذه٥م وسمٕمض  امموهق ُم٤م قمدا اًمتقطمٞمد واًمٜمبقة مم٤م يٕمقد  افثٚين: أمٚ افتَِٔد دم افَسؿ

شمٗم٤مصٞمؾ اعمس٤مئؾ إصقًمٞم٦م ، وم٢منَّ سمٕمض اًمٕمٚمامء أضم٤مز اًمت٘مٚمٞمد ومٞمف، يمام قمـ اًمسٞمد حمٛمد احلسٞمٜمل 

هـ( ، إذ ي٘مقل: ) ٓ يبٕمد يمٗم٤مي٦م اًمت٘مٚمٞمد ذم 1413، واًمِمٞمخ أُمكم) (3)هـ(1432اًمِمػمازي)ت

. واًمِمٞمخ آي٦م اهلل اًمسٜمد سم٘مقًمف :  (4)اًمديـ سمؾ ذم سمٕمْمٝم٤م مم٤م ٓ سمد ُمٜمف( يمثػم ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت أصقل

. وإن يمٗم٤مي٦م اًمٔمـ  (5))شمٗم٤مصٞمؾ اعمٕم٤مرف اًمتل ٓ يّمؾ إًمٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ ومٞمٙمٗمل ومٞمٝم٤م اًمٔمـ اعمٕمتؼم(

ٓزم ًم٘مبقل ىمقل اًمٖمػم ، واًمسٞمد احلٞمدري سم٘مقًمف : )إّن اعمٓمٚمقب ذم اًمٗمروع اإلقمت٘م٤مدي٦م هق اًمٞم٘ملم 

ضمّؾ هذه اعمس٤مئؾ وًمٞمس ًمٚمٕم٘مؾ  اممأّن ـمريؼ اًمؼمه٤من ُمٖمٚمؼ سم٤مًمٜمسب٦م  امميرضمع  سمٛمٕمٜم٤مه إقمؿّ 

اخلقض ومٞمٝم٤م يمح٘مٞم٘م٦م اًمؼمزخ واعمٞمزان واًمٍماط وشمٓم٤مير اًمٙمت٥م وهمػمه٤م ُمـ  قمغماًم٘مدرة 

شمٗم٤مصٞمؾ اعمٕم٤مرف اًمٕم٘مدي٦م ، وُمـ هٜم٤م ىم٤مل اًمٕمروم٤مء : إّن ُمس٤مئؾ اًمٕمروم٤من ـمقر وراء ـمقر اًمٕم٘مؾ . 

                                                           

 .353: 1اًمٞمزدي: اًمٕمروة اًمقصم٘مك ، واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت قمٚمٞمٝم٤م  (1)

 .143: 1ظ: احلٙمٞمؿ : حمسـ اًمٓمب٤مـمب٤مئل : ُمستٛمسؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك  (2)

 .353: 1اًمقصم٘مك ، واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمزدي: اًمٕمروة ظ:  (3)

 .353: 1اًمٞمزدي: اًمٕمروة اًمقصم٘مك ، واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت قمٚمٞمٝم٤م ظ: (4) 

م، اًمٜم٤مذ :  2443 - 1424 -1اًمسٜمد: حمٛمد: اًمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م ،شمح: ضمٕمٗمر اًمسٞمد اًمّم٤مطم٥م احلٙمٞمؿ، ط(5) 

 .74دار اًمٖمدير: 
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اًمت٘مٚمٞمد ذم دائرة هذه اعمس٤مئؾ آقمت٘م٤مدي٦م ، وسمف يٜمٗمتح سمح٨م طمّجٞم٦م وذم وقء ذًمؽ يٜمٗمتح سم٤مب 

 . (1)اًمٔمقاهر ذم هذا اعمج٤مل(

 افرأي ادختٚر:

سمٕمد هذا اًمٕمرض اًمذي يرضمق اًمبح٨م ان يٙمقن ىمد اؾمتقرم أهمٚم٥م آىمقال ذم ُمس٠مًم٦م ضمقاز      

اؿمؽماك سمٕمض  قمغماًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٕم٘م٤مئد ، ي٠ميت أن سمٞم٤من ضمقاز اًمت٘مٚمٞمد ذم وم٘مف اعمٕمروم٦م محال 

 ُمس٤مئٚمٝمام ، وأٟمَّف هؾ ي٘م٤مل ومٞمف ُم٤م ي٘م٤مل ذم اًمٕم٘م٤مئد ؟  ُمـ ُمٜمع وإُمٙم٤من ووضمقب وهمػمه٤م .

إصمب٤مت هذه إصقل ، وأنَّ مهف إول وإظمػم  اممًم٘مد شم٘مدم ُمرارا أنَّ وم٘مف اعمٕمروم٦م ٓ يتٕمرض       

اًمٕم٘مدي٦م ، وم٤من اُمْم٤مء سمٞم٤من اعمقىمػ اًمٗم٘مٝمل ، واقمٓم٤مء يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مٞمف ًمٚمٛمٙمٚمػ ومٞمام خيص اإلًمزاُم٤مت 

اًمت٘مٚمٞمد ذم وم٘مف اعمٕمروم٦م ٟم٤مسمع ُمـ يمقٟمف وم٘مٝم٤م أوٓ ، وصم٤مٟمٞم٤م أٟمف أطمٙم٤مم شمتٕمٚمؼ سمٛمقوققم٤مت ظم٤مص٦م، 

ُمـ مل يٙمـ حمت٤مـم٤م أو ُم٘مٚمدا،  قمغموم٢منَّ اًمت٘مٚمٞمد ممٙمـ ذم وم٘مف اعمٕمروم٦م ، سمؾ يٙمقن واضمب٤م 

 امماًمقصقل  وم٤مًمٜمّمقص ، واًمٕم٘مؾ يٗمرو٤من يمقن اًمت٘مٚمٞمد واضمب٤م ذم وم٘مف اعمٕمروم٦م عمـ مل يستٓمع

ٜم٤م ىمٚمٜم٤م  اًمقاىمع اًمذي أراده اًمِم٤مرع ، وأنَّ أي٤م ُمـ آؿمٙم٤مًمٞم٤مت اعمت٘مدم همػم وارد ذم وم٘مف اعمٕمروم٦م ٕٟمَّ

ُمرارا : إنَّ وم٘مف اعمٕمروم٦م ُمت٠مظمر رشمب٦م قمـ اًمٕم٘مٞمدة ، وإْن ىمٚمٜم٤م اًمٕم٘مٞمدة ذم ُمقاـمـ ضمقاز اًمت٘مٚمٞمد 

ٕمرض ًمف اًمٕمٚمامء مل يٙمـ ظمٓم٠م ، ُم٤م ُمقضمقد ذم اًمس٤مطم٦م ، وأنَّ ُم٤م شم قمغموقمدُمف ، إٟمَّام يم٤من ضمري٤م 

وإٟمام يم٤مٟمقا يريدون قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ذًمؽ اًمٕمٚمؿ اخل٤مص اًمذي ًمف ُم٘مقُم٤مت قم٘مٚمٞم٦م ٓ يتؿ إّٓ هب٤م ، 

 وُم٘مقُم٤مت ٟمّمٞم٦م اُم٤م ُم١ميمدة أو ُم١مؾمس٦م .

         

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤مُملم

                                                           

م،  2448 -هـ 1429-1احلٞمدري، حت٘مٞمؼ، طاجلٞم٤مر: حمٛمقد ٟمٕمٛم٦م: اًمٔمـ: شم٘مرير سمح٨م اًمسٞمد يمامل (1) 

 .251ايران:  -اعمٓمبٕم٦م : ؾمت٤مره، اًمٜم٤مذ : دار ومراىمد ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم. ىمؿ



 

 شمؿ ذم يقم اعمب٤مهٚم٦م آهمر
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 اخلٚمتٜ و افْتٚئٟ

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤مُملم واشمؿ اًمّمالة واًمتسٚمٞمؿ قمغم اهل٤مدي اًمبِمػم ايب اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمد ، وآًمف       

 اًمٓمٞمبلم اًمٓم٤مهريـ.

 وسمٕمد:      

سمٕمد هذه اًمرطمٚم٦م اًمٓمقيٚم٦م اًمتل أصم٘مٚم٧م يم٤مهكم، واوج٧م ُمْمجٕمل، إذ ـم٤معم٤م أذىم٧م قمكّم       

، اًمذي أظمذ صمالصم٦م أقمقام ُمـ ؿمٛمُس يقٍم ضمديٍد وأٟم٤م أيمت٥م أو أىمرأ أو أومٙمر ذم هذا اعمقوقع 

قمٛمره شُمالزُمف وشمراوم٘مف ذم طمٚمف وشمرطم٤مًمف وطمتك ذم ٟمقُمف ، وسمحٛمد اهلل وصٚم٧م ومٞمف إمم ُم٤م ُمٜمٕمٜمل 

ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م أٓ وهق ىمرار اجل٤مُمٕم٦م ، اًمذي طمديد قمدد أوراق إـمروطم٦م ، وإٓ وم٢منَّ هذا 

ٜمك اإلٟمس٤من قمٛمره اعمقوقع ـمقيؾ ُمؽمام إـمراف ٓ يٛمٙمـ أن حي٤مط هبذه آوراق ، سمؾ ًمق أوم

ذم حت٘مٞمؼ ُمس٤مئٚمف عم٤م يمٗمك ، وًمٙمـ اًمذي ىمدُمف اًمب٤مطم٨م طمس٥م اقمت٘م٤مده ُم٤م هق إّٓ طمجر أؾم٤مس 

ذم ُمنموع ضمديد عمِـ أراد أْن يتؿ اعمسػمة ، ومٙم٤مٟم٧م اًمدراؾم٦م ضمديدة قمغم ُم٤م يٕمت٘مد اًمب٤مطم٨م ُمـ 

٤م شمٕمرو٧م امم يمؾ ُم٤م هق اؿمٙم٤مًمٞم٦م ذم طمد ذاشمف قمغم اعمستقى اًمٕم٘مدي وا عمستقى ٟمققمٝم٤م ، ٕهنَّ

اًمٗم٘مٝمل ، ووىمػ اًمبح٨م ُمرات وُمرات أُم٤مم ذًمؽ اًمٙمؿ اًمٙمبػم ُمـ اخلالوم٤مت ، طمتك داظمؾ 

اعمذه٥م اًمقاطمد ذم اعمس٠مًم٦م اًمقاطمدة . وًمٙمـ سمحٛمد اهلل ىمد آشم٧م هذه اًمدراؾم٦م وًمق سمٜمسب٦م ُم٤م أيمٚمٝم٤م 

ـَ اهلل وومْمٚمف، وذم هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ إـمروطم٦م حي٤مول اًمبح٨م ذيمر أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل  ـٍ ُِم سمِٛم

 هب٤م ُمـ هذه اًمرطمٚم٦م، ومٛمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصؾ اًمٞمٝم٤م اًمب٤مطم٨م هل : ظمرج

اخلروج سم٠منَّ اعمٕمروم٦م واعمٕم٤مرف هل ظمّمقص اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م ، وإْن يم٤من هذا ًمٞمس سم٤مجلديد ،  .1

ًمٙمـ ىمٚم٦م اؾمتٕمامهل٤م ضمٕمٚمٝم٤م سمٕمٞمدة ٟمققم٤م ُم٤م قمـ اًمس٤مطم٦م. وهذا واوح ُمـ اؾمتٕمامل إقمالم هل٤م ، 

 اًمرواي٤مت.  سمؾ طمتك اًمٜم٘مؾ ي١ميمد هذا ُمـ ظمالل
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إنَّ اًمدراؾم٦م شم٘مقم قمغم اًمرضمقع امم يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مف سم٤معمّمٓمٚمح اًم٘مرآ ي ، عم٤م هل٤م ُمـ أصمر ذم شمٖمٞمػم يمثػم  .2

ُمـ اإلصٓمالطم٤مت اًمتل ىمد أظمرضم٧م ُمـ دائرة اًمٗم٘مف اًمٙمثػم ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل يريد اهلل قمز 

اإلًمزاُم٤مت  وضمؾ ُمـ اإلٟمس٤من اجي٤مده٤م. ٕنَّ اعمٕمٜمك اعمّمٓمٚمح قمٚمٞمف ذم اًمٗم٘مف أظمرج ُمـ دائرشمف

 اًمٕم٘مدي٦م وإظمالىمٞم٦م. 

سمٕمد اًمرضمقع امم شمٕم٤مريػ وُمقوقع وهدف قمٚمؿ اًمٙمالم وقمروف قمغم هذا اعمنموع وضمد  .3

اًمب٤مطم٨م أنَّ هٜم٤مك ومرق ضمقهري سملم وم٘مف اعمٕمروم٦م وقمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة أو قمٚمؿ اًمٙمالم ، وإْن وىمع 

اًمٕم٘مٞمدة ،  اؿمؽماك ذم سمٕمض ُمس٤مئٚمف ، ومٕمٚمؿ اعمٕمروم٦م يبح٨م ُم٤م جي٥م وُم٤م ٓ جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ ذم

وٓ يبح٨م ذم ىمْم٤مي٤م آصمب٤مت ًمٚمب٤مري قمز وضمؾ و ٓ يبح٨م ذم اصمب٤مت اًمٜمبقة وٓ أي ُمس٠مًم٦م ُمـ 

ُمس٤مل اصمب٤مت اًمٕم٘مٞمدة سمؾ هل ُمـ خمتّم٤مت قمٚمؿ اًمٙمالم واًمٕم٘مٞمدة ، وأنَّ ُم٤م اؾمتٕمٛمٚمف اًمب٤مطم٨م ذم 

٦م وسملم سمٕمض ُمقارد اًمبح٨م ُمـ اًمٗم٤مظ اًمٕم٘مٞمدة وم٢مٟمَّف شمس٤محم٤م ، ومٕمٚمٞمف يقضمد وم٤مرق سملم وم٘مف اعمٕمروم

 قمٚمؿ اًمٙمالم أو اًمٕم٘مٞمدة.

ُمـ ظمالل قمرض ُمتٕمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ وأىمقال اًمٕمٚمامء ذم شمٕمريػ اًمتٙمٚمٞمػ، فمٝمر أنَّ احلٙمؿ  .4

اًمنمقمل ٓ ي٘متٍم قمغم اًمٕمٛمؾ ، وإٟمَّام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٚمؿ ، وىمد ذيمر ذًمؽ همػم واطمد ُمـ قمٚمامء 

قمغم أنَّ اًمتٙمٚمٞمػ اعمسٚمٛملم ، وم٢منَّ شمٜم٘مٞمح هذا اعمٓمٚم٥م يم٤من ُمـ أوًمقي٤مت هذه إـمروطم٦م واًمؽميمٞمز 

ٓ ي٘مػ وم٘مط قمغم اًمٕمٛمؾ ، ٕنَّ اًمنميٕم٦م قمغم طمد شمٕمبػمهؿ قمٚمؿ وقمٛمؾ، وًمذا ىمٍم شمٕمريػ 

احلٙمؿ سم٤مًمٕمٛمؾ حيت٤مج امم شم٠مُمؾ وإقم٤مدة ٟمٔمر، طمتك يٛمٙمـ اقم٤مدة سمٜم٤مء ُمٗمٝمقم ضمديد ًمألطمٙم٤مم ، 

 وظم٤مص٦م اإلًمزاُم٤مت قمغم اعمستقى اًمٕم٘مدي.

د سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل اًمذي شمٜمتجف إدًم٦م سمٕمد أْن اظمتٚمٗم٧م أىمقال اًمٕمٚمامء ذم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٕمب .5

اًمٔمٜمٞم٦م ، ومٝمؾ يٛمٙمـ أن يتٕمبد سمف ذم اًمٕم٘مٞمدة ؟ يمام هق قمٚمٞمف ذم اًمٗم٘مف ، ومٔمٝمر ًمٚمب٤مطم٨م أنَّ اعمس٠مًم٦م 



 

ح اًمب٤مطم٨م ىمقل ُمـ ذه٥م امم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٕمبد سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ذم اًمبح٨م  ظمالومٞم٦م ، ورضمَّ

 ٕم٘مٞمدة.اًمٕم٘مدي ، واًمذي قمٚمٞمف اؾمس وم٘مف اعمٕمروم٦م اًمذي شمقًمد ُمـ قمٚمؿ اًم

إنَّ ُمّم٤مدر وم٘مف اعمٕمروم٦م هل قمٞمٜمٝم٤م ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م واإلمج٤مع  .6

واًمٕم٘مؾ ، ومٙم٤مٟم٧م هل ُم٤مدشمف اًمتل يستٛمد ُمٜمٝم٤م ُمس٤مئٚمف ، واًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م . ظمالوم٤م ًمٕمٚمؿ اًمٙمالم 

اًمذي يستٛمد ُم٤مدشمف ُمـ اًمٗمٚمسٗم٦م واعمٜمٓمؼ، واًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مٚمٞم٦م، سمؾ إنَّ سمٕمْمٝمؿ ذه٥م امم قمدم 

٤من شمّمقر اًمدًمٞمؾ اًمٜم٘مكم ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي ، طمتك وإْن دلَّ قمغم ىمْمٞم٦م ُمـ ىمْم٤مي٤مه ، وم٢منَّ إُمٙم

دًٓمتف قمغم ٟمحق اًمت٠ميمٞمد ٓ قمغم ٟمحق اًمت٠مؾمٞمس ، واًمذي اصمبتف اًمب٤مطم٨م : أنَّ أهمٚم٥م ىمْم٤مي٤م وم٘مف 

 اعمٕمروم٦م قمغم ٟمحق اًمت٠مؾمٞمس ٓ ٟمحق اًمت٠ميمٞمد. 

ن يستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ذم اؾمتٜمب٤مط إن ُم٤م ووٕمف قمٚمامء إصقل ُمـ ىمقاقمد ًمإلؾمتٜمب٤مط يٛمٙمـ أ .7

آطمٙم٤مم اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مًٓمزاُم٤مت اًمٕم٘مدي٦م ، ٕنَّ إصقل اًمٚمٗمٔمٞم٦م ُمرضمع اًمٗم٘مٞمف عمٕمروم٦م اًمٚمٗمظ ، 

وأنَّ ُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ دٓٓت حتت٤مج أمم ومٝمؿ وسمٞم٤من وظمػم ُمٕملم هل شمٚمؽ اًم٘مقاقمد اًمٚمٗمٔمٞم٦م 

اًمب٤مطم٨م ُمـ ظمالل وقاسمط  إصقًمٞم٦م ، اًمتل أومٜمك اًمٕمٚمامء أقمامرهؿ ذم شم٠مؾمٞمسٝم٤م، وهذا ُم٤م سمٞمٜمف

اإلؾمتٜمب٤مط اًمتل يم٤من اًمث٘مؾ إول ومٞمٝم٤م هق قمٚمؿ إصقل وقمٚمؿ اًمتٗمسػم، ويمؾ ُم٤م يٕملم ذم ومٝمؿ 

 اًمٜمص.

يٛمٙمـ ُمـ ظمالل اًمتقأُم٦م سملم ُم٤م ووع ذم قمٚمؿ اًمٙمالم وقمٚمؿ اصقل اًمٗم٘مف ُمـ شم٠مؾمٞمس ىمقاقمد  .8

ٚمؼ سم٤مًمذات ضمديد ًمألؾمتٜمب٤مط. ٕنَّ سمٕمض فمقاهر اًم٘مرآن حيت٤مج امم ىمقاقمد ظم٤مص٦م ومٞمام يتٕم

اإلهلٞم٦م ، واًمٕمّمٛم٦م ، وهمػمه٤م ُمـ إُمقر اًمتل هل٤م ُمقارد ظم٤مص ، اًمتل ٓ يٛمٙمـ شمٕمٛمٞمؿ احلٙمؿ 

ومٞمٝم٤م يمٔمقاهر آًمٗم٤مظ ُمثال، وم٢مهن٤م ٓ شمٕمٛمؿ ذم صٗم٤مت اهلل قمز وضمؾ عم٤م يقهؿ ُمـ اجلسٛمٞم٦م 

 واًمتِمبٞمف وهمػمه٤م.
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 ُمـ اًمٕمٚمامء ذم إنَّ آىمتّم٤مر قمغم اًم٘مٓمٕمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ُمٗمروغ ُمٜمف ، وإْن ظم٤مًمػ يمثػم .9

اصمب٤مت ىمْم٤مي٤م قمـ ـمريؼ اًمٔمٜمٞم٤مت، ًمٙمـ اًمٙمالم ذم إُمٙم٤من اًمتٕمبد سم٤مًمٔمـ اعمٕمتؼم ذم وم٘مف اًمٕمروم٦م ، 

ومبٕمد أْن شم٘مرر أنَّ وم٘مف اعمٕمروم٦م همػم قمٚمؿ اًمٙمالم ، وأٟمَّف ُمٕمٜمل ذم سمٞم٤من إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م 

وظم٤مص٦م أنَّ يمثػما ُمـ اًمٕمٚمامء ىمد سم٤مًمبح٨م اًمٕم٘مدي ، وم٢مضمراء آدًم٦م اًمٔمٜمٞم٦م اعمٕمتؼمة ٓ حمذور ُمٜمف ، 

ىم٤مًمقا سمف ، وضم٤مء اًمب٤مطم٨م ُم١ميمدا هلذا آُمر، وُم١مؾمس٤م ًٔمٞم٤مشمف ، وم٢منَّ اًمٖمرض إؾم٤مس ذم هذه 

اًمدراؾم٦م سمٞم٤من يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مٞمف ذم ُمقوققم٤مت اعمٕمروم٦م. واًمٜمٔمر ذم إؿمٙم٤مًمٞم٦م ُم٤م حيرزه اعمٙمٚمػ ُمـ 

ج٦م ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي ، وُمٜمتج٦م ُمٕم٤مرف اًمتل ٓ شمبٚمغ ُمرشمب٦م اًمٞم٘ملم وم٤مًمٕمٚمامء ىمرروا أهن٤م همػم ُمٜمت

ذم اًمبح٨م اًمٗم٘مٝمل ، ومٝمٜم٤م حي٤مول اًمب٤مطم٨م دراؾم٦م هذه اًمتٗمرىم٦م ذم اًمب٤مسملم. وفمٝمر أٟمَّف ٓ وم٤مرق سملم 

اًمب٤مسملم ُمـ ضمٝم٦م اإلظمب٤مر واًمٙمِمػ قمـ اًمقاىمع اذا يم٤من ذًمؽ اًمٓمريؼ ُمٕمتؼم ذقم٤م ، ٕنَّ اًمِم٤مرع 

 ٟمزًمف ُمٜمزًم٦م اًمٞم٘ملم.

ٓ يٛمٙمـ دم٤مهؾ اعمقروث اًمٜم٘مكم ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي ، ٓن ذم اًمٜمّمقص ُم٤م هق ُمٓمٚمقب  .11

ًمذاشمف . وُمـ اخلٓم٠م اقمتامد اعمبدأ اًم٘م٤مئؾ ان اًمسٛمٕمٞم٤مت أًمٓم٤مف ذم اًمٕم٘مٚمٞم٤مت ، ٓن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

واًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م ُم٤م هل آ ظمٓم٤مسم٤مت ًمٚمٛمٙمٚمػ ؾمقاء أيم٤من قمغم اعمستقى اًمٕم٘مدي أم قمغم اعمستقى 

غم اعمستقى آظمالىمل . وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م سمام أهن٤م ُمِمتٛمالن قمغم  اًمٗم٘مٝمل أم قم

 أواُمر وٟمقاهل ، ومٝمل ُم١مؾمس٦م عمبدأ آؾمتٜمب٤مط وآؾمتدٓل . 

اخلروج سم٤من ذوط اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمتٙمٚمٞمػ اعمٓمٚمقسم٦م ذم مجٞمع اًمتٙم٤مًمٞمػ ُمٓمٚمقسم٦م ذم وم٘مف اعمٕمروم٦م ُمـ  .11

٦م يٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م اجل٤مهؾ ذم اًمٗم٘مف ، وان اخلٓم٠م ظمالل ُم٤م ىمدُمف اًمبح٨م ، وان اجل٤مهؾ ذم وم٘مف اعمٕمروم

ذم وم٘مف اعمٕمروم٦م ًمف أطمٙم٤مم ظم٤مص٦م شمتٛمٞمز قمـ آطمٙم٤مم ذم اًمبح٨م اًمٗم٘مٝمل ُمع اؿمؽمايمف ذم سمٕمض 

 ُمٜمٝم٤م.



 

ان ذوط اعمحٙمقم سمف ذم وم٘مف اعمٕمروم٦م هل قمٞمٜمٝم٤م ذوط اعمحٙمقم سمف ذم اًمبح٨م اًمٗم٘مٝمل.  .12

ٞمف سم٘م٤مء ، وهمػمه٤م ُمـ آطمٙم٤مم. ُمع ومالسمد ان يٙمقن ُمٕمٚمقُم٤م ، وان يٙمقن ُم٘مدورا، وقمدم اًمِمؽ وم

 اًمتٕمرف قمغم اُمٙم٤من ضمري٤من آؾمتّمح٤مب ذم سمٕمض ُمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة ، ٓ يمٚمٝم٤م. 

اخلروج سم٠من اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمبح٨م اًمٕم٘مدي همػم ضم٤مئز ، وهق رأي آهمٚم٥م ، وإْن ذه٥م  .13

٤م وم٘مف اعمٕمروم٦م ومبام أٟمف ٓ يتٕمٚمؼ سمٛمس٤مئؾ آصمب٤مت واًمٜمٗمل ًمألصقل  سمٕمْمٝمؿ امم ضمقازه ، أُمَّ

 ٘مدي٦م ، وم٤مٟمف يٛمٙمـ اًمت٘مٚمٞمد ذم ُمس٤مئٚمف واًمتٕمبد سمف.اًمٕم

 

  



 | 177 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ادهٚدر وادراجع
  



 | 171 

  



 

 ادهٚدر وادراجع:

 ظمػم ُم٤م ٟمٗمتتح سمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 حرف آفػ

 -1: ذح هن٩م اًمبالهم٦م، طهـ(656)تاسمـ ايب احلديد: قمز اًمديـ اسمق طم٤مُمد قمبد احلٛمٞمد -1

 اًمدار اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٜمنم.هـ، شمح: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، ـمبٕم٦م: 1429

هـ، شمح: إسمراهٞمؿ 1411-1هـ(: ضمقاهر اًمٗم٘مف، ط481اسمـ اًمؼماج :قمبد اًمٕمزيز اًم٘م٤ميض)ت -2

 ايران. –هب٤مدري، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ 

هـ، شمح: 1375-1هـ(: اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد، ،ط 843اسمـ اًمٚمح٤مم: قمكم سمـ قمب٤مس اًمبٕمكم) -3

 .ُمٍم –د اًمٗم٘مل اًمٜم٤مذ: ُمٓمبٕم٦م اًمسٜم٦م اعمحٛمدي٦م، اًم٘م٤مهرة حمٛمد طم٤مُم

هـ(: ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم، 972اسمـ اًمٜمج٤مر: حمٛمد سمـ امحد سمـ قمبد اًمٕمزيز اًمٗمتقطمل)ت -4

 -هـ ،شمح: حمٛمد اًمزطمٞمكم، وٟمزيف مح٤مد، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اًمٕمبٞمٙم٤من، اًمري٤مض1413 -1ط

 اًمسٕمقدي٦م.

هـ، ـمبع وٟمنم: 1443 -2، طير واًمتحبػمهـ( : اًمت٘مر879أسمـ أُمػم احل٤مج: حمٛمد اسمـ حمٛمد) -5

 ًمبٜم٤من. -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت

هـ(: درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ، وبٓمف 728 اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ)ت -6

م، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 2449 -2وصححف: قمبد اًمٚمٓمٞمػ قمبد اًمرمحـ ، ط

 ًمبٜم٤من .  -سمػموت 

هـ، طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف 1444-1هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، ط هـ(،:852اسمـ طمجر: امحد سمـ قمكم) -7

 ًمبٜم٤من. –: ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ، اًمٜم٤مذ : دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ، سمػموت 
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سمال، ـمبع وٟمنم: دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م  -2: ومتح اًمب٤مري ذم ذح صحٞمح اًمبخ٤مري : ط -8

 ًمبٜم٤من. –واًمٜمنم سمػموت 

 -1هـ( آطمٙم٤مم ذم اصقل آطمٙم٤مم ، ط456اسمـ طمزم: قمكم سمـ حمٛمد سمـ امحد)ت -9

 ًمبٜم٤من . –م، شمح: حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت 2444

 ُمٍم . -: اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وآهقاء واًمٜمحؾ، دار اًمٜمنم: ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل، اًم٘م٤مهرة -11

اًمٜم٤مذ : دار  -4هـ(: شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ط848اسمـ ظمٚمدون: قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد)ت -11

 سمػموت . –اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

هـ، شمح: امحد ومريد 1425-1ـــــــــــــــــــــــ: ًمب٤مب اعمحّمؾ ذم أصقل اًمديـ ، ط -12

 اعمزيدي. ـمبع وٟمنم : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ًمبٜم٤من.

هـ(، شمح: إطمس٤من قمب٤مس، ـمبع وٟمنم: دار 681)ت آقمٞم٤من.اسمـ ظمٚمٙم٤من : وومٞم٤مت  -13

 ًمبٜم٤من.  –اًمث٘م٤موم٦م، سمػموت 

هـ(: ًمب٤مب اعمحّمقل ذم قمٚمؿ آصقل، شمح: حمٛمد همزازم، 632اسمـ رؿمٞمؼ: احلسلم ) -14

 ديب.  –ـمبٕم٦م: دار اًمبحقث ًمٚمدراؾم٤مت آؾمالُمٞم٦م واطمٞم٤مء اًمؽماث، آُم٤مرات 

 -1كم : آؿم٤مرات واًمتٜمبٞمٝم٤مت .طاسمـ ؾمٞمٜم٤م : احلسلم سمـ قمبد اهلل سمـ احلسلم سمـ قم -15

 ايران. -هـ، اعمٓمبٕم٦م احلٞمدري٦م، ـمٝمران1377

هـ، شمح: جلٜم٦م ُمـ 1376-1هـ(: ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م. ط588اسمـ ؿمٝمر آؿمقب)ت -16

 اًمٕمراق. -أؾم٤مشمذة اًمٜمجػ إذف، ـمبع وٟمنم: اعمٓمبٕم٦م احلٞمدري٦م، اًمٜمجػ إذف

 -هـ 1415خت٤مر: ؾمٜم٦م اًمٓمبع: اسمـ قم٤مسمديـ: حمٛمد اُملم: طم٤مؿمٞم٦م رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعم -17

 ًمبٜم٤من. –سمػموت  -م، ـمبع وٟمنم: دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع  1995



 

شمح: ُمّمٓمٗمك سمـ  هـ(: اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤م ي وآؾم٤مٟمٞمد،463اسمـ قمبد اًمؼم)ت -18

م هـ،اعمٓمبٕم٦م: ومْم٤مًم٦م، اًمٜم٤مذ: وزارة قمٛمق1442-2حمٛمد قمبد اًمٙمبػم اًمبٙمري، ط أمحد اًمٕمٚمقي، 

 إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م، اعمٖمرب.

هـ، شمح: حمٛمد 1425هـ(: اعمٖمٜمل، ؾمٜم٦م اًمٓمبع: 624اسمـ ىمداُم٦م: قمبد اهلل سمـ امحد سمـ حمٛمد) -19

 ُمٍم.-ذف اًمديـ و اًمسٞمد حمٛمد اًمسٞمد، ـمبع وٟمنم وشمقزيع: دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة 

ـ رب هـ(: إقمالم اعمقىمٕملم قم751اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م: حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب)ت -21

 ُمٍم. -،شمح: قمّم٤مم اًمديـ اًمّمب٤مسمٓمل، ٟمنم: دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة1973 -1اًمٕم٤معملم،ط

هـ، شمح: ؾمٞمد اسمراهٞمؿ، ـمبع : دار احلدي٨م، 1412 -1ــ: خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م، ط -21

 ُمٍم. –اًم٘م٤مهرة 

هـ( : شمٗمسػم اًم٘مرآن 774اسمـ يمثػم: أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل)ت -22

م شمح: ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م، اًمٜم٤مذ : دار ـمٞمب٦م ًمٚمٜمنم 1999 -هـ 1424-2اًمٕمٔمٞمؿ، ط

 .241: 6واًمتقزيع. 

اسمـ ُم٤مضم٦م: حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل: ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م، شمح: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل، اًمٜم٤مذ:  -23

 دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع.

وـمبع: ٟمنم  هـ، ٟمنم1445-1اسمـ ُمٜمٔمقر: مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٙمرم: ًمس٤من اًمٕمرب، ط -24

 إيران. –أدب احلقزة، ىمؿ 

هـ، شمح: قمكم ايمؼم 1328 -2اسمـ ٟمقسمخ٧م: اسمراهٞمؿ : اًمٞم٤مىمقت ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ، ط -25

 ايران-رو٤مئل، اعمٓمبٕم٦م : ؾمت٤مرة ، ىمؿ

اسمق احلسـ: امحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ، شمح: قمبد اًمسالم ه٤مرون ،   -26

 ايران. -ؾمالُمل، ىمؿ هـ ، ـمبع وٟمنم: ُمٙمت٥م آقمالم ا1444ٓ -1ط
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هـ، 1443 -1أسمق احلسلم: حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمٓمٞم٥م اًمبٍمي: اعمٕمتٛمد ذم اصقل اًمٗم٘مف، ط -27

 ًمبٜم٤من. –شمح: ظمٚمٞمؾ اعمٞمس، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

م، ـمبع وٟمنم: دار اًمٗمٙمر ، دُمِمؼ 1988-2اسمق طمبٞم٥م : ؾمٕمدي : اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل ، ط  -28

 ؾمقري٤م . –

 -هـ، ـمبع وٟمنم: دار اًمث٘مٚملم، سمػموت1424 -1آؾمس اًمٕم٘مٚمٞم٦م. طاسمق رهمٞمػ : قمامر :  -29

 ًمبٜم٤من.

هـ، ـمبع وٟمنم: دار 1447 -3اسمق ؿمٝمب٦م: حمٛمد حمٛمد: اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ط -31

 اًمسٕمقدي٦م. -اًمٚمقاء ، اًمري٤مض

هـ، شمح 1412-1اسمق هالل اًمٕمسٙمري: احلسـ سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمٝمؾ: اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م، ط -31

 ايران.  –وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم آؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم. ىمؿ 

 ًمبٜم٤من . –سمػموت  -امحد سمـ طمٜمبؾ : ُمسٜمد امحد : اًمٜم٤مذ : دار ص٤مدر  -32

ـ، شمح: جمتبك اًمٕمراىمل، ه1412-1هـ(: جمٛمع اًمٗم٤مئدة، ط993إردسمٞمكم: أمحد سمـ حمٛمد) -33

وقمكم پٜم٤مه آؿمتٝم٤مردي، وطمسلم اًمٞمزدي، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م 

 ايران. –اعمدرؾملم، ىمؿ 

هـ، شمح: احل٤مج آهم٤م جمتبك اًمٕمراىمل ، 1443-1إردسمٞمكم: أمحد: جمٛمع اًمٗم٤مئدة: اعمح٘مؼ، ط -34

إصٗمٝم٤م ي، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اًمِمٞمخ قمكم پٜم٤مه آؿمتٝم٤مردي ، احل٤مج آهم٤م طمسلم اًمٞمزدي 

 ايران. –اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ 

هـ،شمح: قمبد احلٛمٞمد 1448 -1آرُمقي: حمٛمد سمـ ايب سمٙمر: اًمتحّمٞمؾ ُمـ اعمحّمقل،ط -35

 ًمبٜم٤من. -قمكم اسمق زٟمٞمد، ـمبٕم٦م: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت



 

هـ، شمح: رمح٦م اهلل اًمرمحتل 1429 -3آؾمؽماسم٤مدي: حمٛمد أُملم: اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م، ط -36

 ايران . –آرايمل ، ـمبع وٟمنم : ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم آؾمالُمل ، ىمؿ 

هـ، وبٓمف وصححف: قمبد اًم٘م٤مدر 1424 -1آؾمٜمقي: هن٤مي٦م اًمسقل: قمبد اًمرطمٞمؿ، ط -37

 ًمبٜم٤من . –حمٛمد قمكم، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت 

م، حت٘مٞمؼ : جلٜم٦م 2448 -1آؿمتٞم٤م ي: حمٛمد طمسـ: سمحر اًمٗمقائد ذم ذح اًمٗمرائد ، ط -38

 اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،ـمبع: ُم١مؾمس٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب.

آؿمٕمري: اسمق احلسـ قمكم سمـ اؾمامقمٞمؾ: رؾم٤مًم٦م ذم اؾمتحس٤من اخلقض ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ، ط  -39

 ًمبٜم٤من .  -م. اعمٓمبٕم٦م: اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م . سمػموت1957-سمال 

هـ، شمح: اسمق 1429 -٤2م ي: حمٛمد طمسلم : هن٤مي٦م اًمدراي٦م ذم ذح اًمٙمٗم٤مي٦م، طآصٗمٝم -41

 ًمبٜم٤من. –إطمٞم٤مء اًمؽماث. سمػموت  احلسـ اًم٘م٤مئٛمل، ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م 

هـ ، اعمٓمبٕم٦م : ُمٝمر . 1413 -1إصٗمٝم٤م ي: أيب حمٛمد رو٤م اًمٜمجٗمل: وىم٤مي٦م إذه٤من .ط -41

 ايران. -( إلطمٞم٤مء اًمؽماث. ىمؿٟمنم : ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م )

-2آصٗمٝم٤م ي: احلسلم سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مًمراهم٥م: اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن، ط -42

 ايران.  -هـ ، اًمٜم٤مذ: دومؽم ٟمنم اًمٙمت٤مب، ـمٝمران 1444

هـ، شمح: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد ، ُمٓمبٕم٦م 1384آل شمٞمٛمٞم٦م: اعمسقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف،  -43

 ُمٍم. -اعمد ي، اًم٘م٤مهرة 

م، شمح: 2443 -٤1مر آومٙم٤مر ذم اصقل اًمديـ،طأُمدي: قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل: أسمٙم -44

 امحد ومريد اعمزيدي، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ًمبٜم٤من .

هـ، شمح: اسمراهٞمؿ اًمٕمجقز. ـمبع وٟمنم: 1426-5آطمٙم٤مم ذم أصقل آطمٙم٤مم، ط: ـــــ -45

 ًمبٜم٤من. –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 
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حت٘مٞمؼ وختري٩م : طمسـ  اًمِمٞمٕم٦م . آُملم: حمسـ سمـ قمبد اًمٙمريؿ سمـ قمكم سمـ حمٛمد  اقمٞم٤من -46

 ًمبٜم٤من. –سمػموت  -إُملم، ـمبع: دار اًمتٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمبققم٤مت 

 ًمبٜم٤من. –هـ( : شمٞمسػم اًمتحرير، دار اًمٜمنم: دار اًمٗمٙمر. سمػموت 972أُملم حمٛمد) -47

هـ، اعمٓمبٕم٦م: 1415 -1إٟمّم٤مري: اًمِمٞمخ حمٛمد قمكم: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمنة: ط -48

 ايران. –سم٤مىمري، اًمٜم٤مذ : جمٛمع اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل. ىمؿ 

إٟمّم٤مري: ُمرشم٣م: ومرائد إصقل : شمح : إقمداد : جلٜم٦م حت٘مٞمؼ شمراث اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ،  -49

 ايران . -ىمؿ هـ، اعمٓمبٕم٦م : سم٤مىمري ، اًمٜم٤مذ : جمٛمع اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل1419 -1ط

هـ ، اعمٓمبٕم٦م : 1426-3: يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، شمح: جلٜم٦م حت٘مٞمؼ شمراث اًمِمٞمخ إقمٔمؿ، طــــ -51

 ايران. –ذيٕم٧م، اًمٜم٤مذ : جمٛمع اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل. ىمؿ 

قمبد اًمرمحـ قمٛمػمة، اًمٓمبٕم٦م :  اإلجيل: قمْمد اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد: اعمقاىمػ. -51

دار اجلٞمؾ، اًمٜم٤مذ : دار  -سمػموت –ًمبٜم٤من  م، اعمٓمبٕم٦م :1997 - 1417إومم ، ؾمٜم٦م اًمٓمبع : 

 اجلٞمؾ.

هـ، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م 1421 -1ـــــ: ذح اًمٕمْمد قمغم خمتٍم اعمٜمتٝمك آصقزم: ط -52

 ًمبٜم٤من. -اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت 

 حرف افبٚء

هـ، ـمبع: دار 1432 -1سمحر اًمٕمٚمقم: قمز اًمديـ: اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمنميٕم٦م آؾمالُمٞم٦م ،ط -53

 ًمبٜم٤من. –اًمزهراء ، سمػموت 

 -2سمحر اًمٕمٚمقم: حمٛمد قمكم: اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م: سمحقث ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ آي٦م اهلل حمٛمد اًمسٜمد ،ط -54

 .22: 1ايران  -هـ ، ُمٜمِمقرات: آضمتٝم٤مد ، ىمؿ1434



 

هـ(: ًمٖم٦م اًمٗم٘مٞمف، شمح: اًمسٞمد طمسلم اسمـ اًمسٞمد حمٛمد شم٘مل آل 1326سمحر اًمٕمٚمقم: حمٛمد)ت -55

 .ايران -ـمٝمران –هـ، اًمٜم٤مذ : ُمٜمِمقرات ُمٙمتب٦م اًمّم٤مدق 1443-4سمحر اًمٕمٚمقم، ط

اًمبخ٤مري :قمالء اًمديـ قمبد اًمٕمزيز سمـ امحد: يمِمػ آهار قمـ اصقل ومخر آؾمالم  -56

 ًمبٜم٤من .  -م، ـمبع وٟمنم : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت1997 -1اًمبزدوي، ط

 1441 -1هـ(: صحٞمح اًمبخ٤مري:، ط256اًمبخ٤مري: حمٛمد سمـ اؾمامقمٞمؾ سمـ اسمراهٞمؿ ) -57

 واًمٜمنم واًمتقزيع. هـ، ـمبع وٟمنم : دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م

م، ٟمنم: ويم٤مًم٦م اعمٓمبققم٤مت، 1987-4سمدر: أمحد: أصقل اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل وُمٜم٤مهجف، ط -58

 اًمٙمقي٧م.

هـ ، اعمٓمبٕم٦م : 1428 -1اًمبدري: حتسلم : ُمٕمجؿ ُمٗمردات أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن ،ط -59

 ايران. -ٟمػموا ، اًمٜم٤مذ: اعمنمق ًمٚمث٘م٤موم٦م . ىمؿ

هـ ، شمح : ضمالل اًمديـ احلسٞمٜمل 1374 -1اًمؼمىمل: امحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد : اعمح٤مؾمـ. ط -61

 ايران.  –.اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م آؾمالُمٞم٦م ، ىمؿ 

اًمؼموضمردي: طمسلم: شمٗمسػم اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ: شمح: اًمِمٞمخ همالم رو٤م سمـ قمكم أيمؼم  -61

م، اعمٓمبٕم٦م : اًمّمدر، اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م أٟمّم٤مري٤من  1995 -هـ 1416-1ُمقٟٓم٤م اًمؼموضمردي، ط

 ايران. -ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم. ىمؿ

هـ، اعمٓمبٕم٦م : 1414 -1وضمردي: قمكم: ـمرائػ اعم٘م٤مل ، شمح: ُمٝمدي اًمرضم٤مئل، طاًمؼم -62

 ايران.-هبٛمـ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل اًمٕم٤مُم٦م. ىمؿ

اًمؼموضمردي: حمٛمد شم٘مل: هن٤مي٦م إومٙم٤مر: شم٘مرير أسمح٤مث آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ آهم٤م وٞم٤مء  -63

٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م هـ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس1431-5اًمديـ اًمٕمراىمل، ط

 ايران . -اعمدرؾملم ، ىمؿ
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 ًمبٜم٤من –سمػموت  -اًمبٖمدادي : إؾمامقمٞمؾ سم٤مؿم٤م: هداي٦م اًمٕم٤مروملم : دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  -64

(: زسمدة إصقل. شمح: 1431اًمبٝم٤مئل: هب٤مء اًمديـ حمٛمد سمـ احلسلم سمـ قمبد اًمّمٛمد)ت -65

  اًمٜم٤مذ : اعمرص٤مدهـ، اعمٓمبٕم٦م : اًمزيتقن، 1423-1وم٤مرس طمسقن يمريؿ، ط

م ، دار اًمٜمدى 2444-1اًمبٝم٤مدزم : امحد يم٤مفمؿ : حم٤مرضات ذم اًمٕم٘مٞمدة آؾمالُمٞم٦م،ط -66

 ًمبٜم٤من  . -ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، سمػموت

هـ، ـمبع وٟمنم: دار اعم١مرخ اًمٕمريب ، 1423 -1ــ: ُمٗمت٤مح اًمقصقل امم قمٚمؿ آصقل، ط -67

 ًمبٜم٤من. –سمػموت 

 -هـ، اعمٓمبٕم٦م: ووم٤م، ىمؿ1431 -2ق، طاًمبٝمسقدي: حمٛمد سم٤مىمر اًمٗم٤موكم: اًم٘مقاقمد واًمٗمرو -68

 ايران

 -5اًمبٝمسقدي: حمٛمد هور اًمقاقمظ: ُمّمب٤مح إصقل: شم٘مرير سمح٨م اًمسٞمد اخلقئل، ط -69

 ايران. -هـ، اعمٓمبٕم٦م: اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اًمداوري، ىمؿ1417

اًمبٝمقيت: ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس: يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، شمح: أسمق قمبد اهلل حمٛمد طمسـ حمٛمد طمسـ  -71

 ًمبٜم٤من –هـ، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 1418 -1إؾمامقمٞمؾ، ط

هـ(،: اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ امم ُمستح٘مل 877اًمبٞم٤ميض قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم اًمٜمب٤مـمل)ت -71

عمٓمبٕم٦م : احلٞمدري، اًمٜم٤مذ : اعمٙمتب٦م هـ، شمح: حمٛمد اًمب٤مىمر اًمبٝمبقدي، ا1384-1اًمت٘مديؿ، ط

 اعمرشمْمقي٦م إلطمٞم٤مء أصم٤مر اجلٕمٗمري٦م. ىمؿ .

هـ،شمح: أيب ه٤مضمر حمٛمد اًمسٕمٞمد 1414 -1اًمبٞمٝم٘مل: أمحد سمـ احلسلم:  ؿمٕم٥م اإليامن، ط -72

 ًمبٜم٤من. –سمػموت  -سمـ سمسٞمق ي زهمٚمقل، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 حرف افتٚء



 

هـ، اعمٓمبٕم٦م : زيتقن ، 1422-1اعمس٤مئؾ اًمٕم٘م٤مئدي٦م، طاًمتؼميزي: ضمقاد: إٟمقار اإلهلٞم٦م ذم  -73

 (.اًمٜم٤مذ : دار اًمّمدي٘م٦م اًمِمٝمٞمدة )

هـ، ـمبع وٟمنم: دار 1422 -3شمرطمٞمٜمل: حمٛمد طمسـ : آطمٙم٤مم ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ، ط -74

 اهل٤مدي، سمػموت ًمبٜم٤من.

هـ، شمح: قمبد 1443 -2هـ(:اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، ط279اًمؽمُمذي: حمٛمد سمـ قمٞمسك ) -75

 ًمبٜم٤من. –اًمرمحـ حمٛمد قمثامن، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت 

هـ ، ـمبع وٟمنم: 1981 -1اًمتٗمت٤مزا ي: ُمسٕمقد سمـ قمٛمر سمـ قمبد اهلل: ذح اعم٘م٤مصد ، ط -76

 .دار اعمٕم٤مرف اًمٜمٕمامٟمٞم٦م ، اًمب٤ميمست٤من

هـ،،شمح: اًمسٞمد 1412-1 ي: قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًمِمؼموي: اًمقاومٞم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف، طاًمتق -77

حمٛمد طمسلم اًمروقي اًمٙمِمٛمػمي، اعمٓمبٕم٦م: ُم١مؾمس٦م إؾمامقمٞمٚمٞم٤من، اًمٜم٤مذ: جمٛمع اًمٗمٙمر 

 ايران. -اإلؾمالُمل، ىمؿ

 حرف اْلٔؿ

م، اًمٜم٤مذ : اعمؼمة 2447 -1اجل٤مؾمؿ: ومٞمّمؾ سمـ ىمزار: آؿم٤مقمرة ذم ُمٞمزان أهؾ اًمسٜم٦م .ط -78

 اخلػمي٦م ًمٕمٚمقم اًم٘مرآن واًمسٜم٦م ، اًمٙمقي٧م.

م ، ـمبع وٟمنم : دار اطمٞم٤مء اًمؽماث ، 2443 -1اجلرضم٤م ي: قمكم سمـ حمٛمد : اًمتٕمريٗم٤مت، ط -79

 ًمبٜم٤من. –سمػموت 

م، شمح: حمٛمقد قمٛمر اًمدُمٞم٤مـمل، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م 2411-2ذح اعمقاىمػ، ط :ــ -81

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ًمبٜم٤من
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اجلزيري: قمبد اًمرمحـ: اًمٗم٘مف قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م وهب٤مُمِمف ُمذه٥م أهؾ اًمبٞم٧م )ع(  -81

م. ـمبع وٟمنم: دار اًمث٘مٚملم، 1998 -هـ 1419-1شم٠مًمٞمػ: حمٛمد اًمٖمروي و ي٤مه ُم٤مزح، ط

 ًمبٜم٤من. –سمػموت 

آمج٤مع: دراؾم٦م ذم ومٙمرشمف ُمـ ظمالل حت٘مٞمؼ سم٤مب اجلّم٤مص : امحد سمـ قمكم اًمرازي:  -82

 ًمبٜم٤من. -زهػم ؿمٗمٞمؼ زيمل، ـمبٕم٦م : دار اعمٜمتخ٥م اًمٕمريب، سمػموت  هـ، شمح:11413آمج٤مع، ط

، شمح: حمٛمد حمٛمد 1424 -1اجلّم٤مص : أمحد سمـ قمكم اًمرازي: اًمٗمّمقل ذم آصقل .ط -83

 ًمبٜم٤من اجلّم٤مص: –شم٤مُمر،ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

د اجلقهري: اؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد : اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، شمح : امحد قمب -84

 م، ـمبع وٟمنم : دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم . سمػموت ًمبٜم٤من .1987 -4اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر. ط

هـ، 1418 -1اجلقيٜمل: اسمق اعمٕم٤ممم قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد اهلل: اًمؼمه٤من ذم اصقل اًمٗم٘مف،ط -85

 ًمبٜم٤من -ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

بد احلٛمٞمد هـ، شمح: د. قم1448-1ــ: آضمتٝم٤مد ُمـ يمت٤مب اًمتٚمخٞمص إلُم٤مم احلرُملم، ط -86

 سمػموت. –أسمق زٟمٞمد دار اًم٘مٚمؿ، اًمٜم٤مذ: دارة اًمٕمٚمقم اًمث٘م٤مومٞم٦م : دُمِمؼ 

هـ 1429-1اجلٞم٤مر: حمٛمقد ٟمٕمٛم٦م: اًمٔمـ: شم٘مرير سمح٨م اًمسٞمد يمامل احلٞمدري، حت٘مٞمؼ، ط -87

 ايران -م، اعمٓمبٕم٦م : ؾمت٤مره، اًمٜم٤مذ : دار ومراىمد ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم. ىمؿ 2448 -

 

 

 حرف احلٚء

هـ ، اًمٜم٤مذ: دار اطمٞم٤مء 1444احل٤مئري: حمٛمد طمسـ: اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م .ـمبع طمجر . -88

 ايران. –اًمٕمٚمقم آؾمالُمٞم٦م . ىمؿ 



 

م، ـمبع وٟمنم : ُم١مؾمس٦م 2411 -1طم٥م اهلل: طمٞمدر : طمجٞم٦م اًمسٜم٦م ذم اًمٗمٙمر آؾمالُمل،ط -89

 ًمبٜم٤من. –آٟمتِم٤مر اًمٕمريب، سمػموت 

، شمح: 1443 -1قؾمٞم٦م، طاًمٗمقائد اًمٓمهـ(: 1144احلر اًمٕم٤مُمكم: حمٛمد سمـ احلسـ)ت -91

 ايران-اًمسٞمد ُمٝمدي اًمالزوردي واًمِمٞمخ حمٛمد درودي، اعمٓمبٕم٦م : اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ىمؿ

هـ ، شمح وٟمنم وـمبع : ُم١مؾمس٦م 1414-2ــ:وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م امم حتّمٞمؾ ُمس٤مئؾ اًمنميٕم٦م، ط -91

 ًمبٜم٤من.  –آل اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت 

هـ ، شمح 1444 -2٘مقل قمـ آل اًمرؾمقل، طاحلرا ي: احلسـ سمـ قمكم سمـ احلسلم : حتػ اًمٕم -92

 ايران. –: قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم ، ىمؿ 

هـ، اعمٓمبٕم٦م : 1425 -1احلسـ: ـمالل: اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ طمقار ُمع اًمسٞمد احلٞمدري،ط -93

 ايران. -ؾمت٤مرة ، اًمٜم٤مذ: دار ومراىمد .ىمؿ

 –م . دار اعمرشم٣م ، سمػموت 2414 -1ـــ: ُمٕمروم٦م اهلل ، اسمح٤مث اًمسٞمد يمامل احلٞمدري ط -94

 ًمبٜم٤من. 

هـ،ـمبٕم٦م: دار وُمٙمتب٦م 1431 -1احلسٞمٜمل: طمسلم قمكم:  آُم٤مُم٦م ذم ومٙمر اًمٕمالُم٦م،ط -95

 ًمبٜم٤من. –اًمبّم٤مئر ، سمػموت 

هـ، ـمبع: دار 1417 -2احلٍمي: امحد حمٛمد :اؾمتٜمب٤مط آطمٙم٤مم ُمـ اًمٜمّمقص ،ط -96

 ًمبٜم٤من . -وتاجلٞمؾ سمػم

هـ، اعمٓمبٕم٦م : اًمٖمدير، 1448-5هـ(: طم٘م٤مئؼ إصقل، ط1394احلٙمٞمؿ: حمسـ )ت -97

 ايران. -اًمٜم٤مذ : ُمٙمتب٦م سمّمػميت، ىمؿ

 -سمال ، ـمبٕم٦م: ُم١مؾمس٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب، سمػموت  -3ُمستٛمسؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك، طــ:  -98

 ًمبٜم٤من
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ٛمد اًمسٜمد ، احلٙمٞمؿ: قمامد : سمحقث ذم ىمراءة اًمٜمص اًمديٜمل : شم٘مريرات اسمح٤مث اًمِمٞمخ حم -99

 ايران.-م ، ُمٓمبٕم٦م : ووم٤مء، ٟمنم: اًمب٤مىمٞم٤مت ، ىمؿ2449-1ط

هـ، اعمٓمبٕم٦م: ُم١مؾمس٦م اهل٤مدي، اًمٜم٤مذ: 1417-3احلٙمٞمؿ: حمٛمد سم٤مىمر: قمٚمقم اًم٘مرآن، ط -111

 ايران. -جمٛمع اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ىمؿ

م،ـمبع وٟمنم: 2441 -4احلٙمٞمؿ: حمٛمد شم٘مل: آصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن، ط -111

 ًمبٜم٤من . -وتاعم١مؾمس٦م اًمدوًمٞم٦م ، سمػم

هـ، شمح: اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ 1417-1هـ(: همٜمٞم٦م اًمٜمزوع، ط585احلٚمبل: اسمـ زهرة)ت -112

اًمبٝم٤مدري، إذاف : ضمٕمٗمر اًمسبح٤م ي، اعمٓمبٕم٦م : اقمتامد، اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

(ىمؿ .)- .ايران 

هـ(: اًمٙم٤مذم ، شمح: رو٤م اؾمت٤مدي، 447احلٚمبل: أسمق اًمّمالح شم٘مل اًمديـ سمـ ٟمجؿ)ت -113

 ايران. –( اًمٕم٤مُم٦م، اصٗمٝم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم ) ٟمنم: ُمٙمتب٦م

 ايران. –هـ ، ىمؿ 1417 -1ــ: شم٘مري٥م اعمٕم٤مرف . شمح : وم٤مرس شمؼميزي٤من احلسقن .ط -114

هـ ، اًمٜم٤مذ : دار 1421-1احلٚمق: حمٛمد قمكم: قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م سمرواي٦م اًمّمح٤مح اًمست٦م، ط -115

 اًمٙمت٥م آؾمالُمل.

 -1اُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم، ط : آًمٗملم ذمهـ(726)تاحلكم: احلسـ سمـ يقؾمػ اعمٓمٝمر -116

 اًمٙمقي٧م.   -م، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م إًمٗملم، سمٜمٞمد اًم٘م٤مر1985 -هـ 1445

هـ، شمح: قمبد احلسلم حمٛمد قمكم سم٘م٤مل، اعمٓمبٕم٦م: 1414-1اًمرؾم٤مًم٦م اًمسٕمدي٦م، طــ:  -117

 ايران. –هبٛمـ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٥م آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم ٟمجٗمل، ىمؿ 

: ُمٜمِمقرات اعمٙمتب٦م اعمرشمْمقي٦م إلطمٞم٤مء أصم٤مر سمال، اًمٜم٤مذ  -ذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء، طشمـ:  -118

 اجلٕمٗمري٦م، ايران .



 

هـ ، ـمبع وٟمنم : 1417 -7ـــــــــــــــــــــــ: يمِمػ اعمراد ذم ذح دمريد آقمت٘م٤مد : ط  -119

 ايران . -ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل . ىمؿ

طمسـ زاده أُمكم. ـــــــــــــــــــــــ: يمِمػ اعمراد ذم ذح دمريد آقمت٘م٤مد. حت٘مٞمؼ : آي٦م اهلل  -111

 ايران.  –م، ـمبع وٟمنم : ُم١مؾمس٦م ٟمنم اإلؾمالُمل . ىمؿ 1417 -7ط

هـ، شمح: قمبد احلسلم 1444 -3ُمب٤مدئ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل، طـــــــــــــــــــــــ:  -111

 حمٛمد قمكم اًمب٘م٤مل، ـمبع وٟمنم: ُمٓمبٕم٦م ُمٙمت٥م اإلقمالم اإلؾمالُمل.

ـــــــــــــــــــــــ: ُمٜمٝم٤مج اًمٞم٘ملم ذم اصقل اًمديـ ، حت٘مٞمؼ: يٕم٘مقب اجلٕمٗمري اعمراهمل،  -112

 ايران . -هـ ، ـمبع وٟمنم : دار آؾمقة ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، ىمؿ1415-1ط

هـ، ـمبع 1414-2هن٤مي٦م اإلطمٙم٤مم، شمح: اًمسٞمد ُمٝمدي اًمرضم٤مئل، طـــــــــــــــــــــــ:  -113

 إيران. –واًمٜمنم واًمتقزيع، ىمؿ وٟمنم: ُم١مؾمس٦م إؾمامقمٞمٚمٞم٤من ًمٚمٓمب٤مقم٦م 

، شمح: وم٤موؾ اًمٕمروم٤من،   ه1434-2هن٤مي٦م اعمرام ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، طـــــــــــــــــــــ:  -114

 –إذاف: اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمسبح٤م ي، اعمٓمبٕم٦م: اقمتامد، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م آُم٤مم اًمّم٤مدق )ع(. ىمؿ 

 ايران.

هـ، شمح: اًمِمٞمخ 1427-1ـــــــــــــــــــــــ: هن٤مي٦م اًمقصقل امم قمٚمؿ آصقل : ط -115

 ايران.  -اسمراهٞمؿ اًمبٝم٤مدري، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م آُم٤مم اًمّم٤مدق )ع(. ىمؿ

هـ ، 1421-1ـــــــــــــــــــــــ: هن٩م احلؼ ويمِمػ اًمّمدق، حت٘مٞمؼ: رو٤م اًمّمدر ، ط -116

 ايران .-اعمٓمبٕم٦م : ؾمت٤مرة ، اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م اًمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم دار اهلجرة ، ىمؿ

-2هـ(: اعمسٚمؽ ذم اصقل اًمديـ ط676سمـ ؾمٕمٞمد)تاحلكم: ضمٕمٗمر سمـ احلسـ  -117

 ايران.-هـ، شمح: رو٤م آؾمت٤مدي، ـمبع وٟمنم: آؾمت٤مٟم٦م اًمروقي٦م اعم٘مدؾم٦م ، ُمِمٝمد1421
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هـ، شمح: ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت: اًمسٞمد ص٤مدق 1449-2ـــــــــــــــــــــــ: ذائع اإلؾمالم: ط -118

 يران. ا -ىمؿ، اًمٜم٤مذ: اٟمتِم٤مرات اؾمت٘مالل، ـمٝمران -اًمِمػمازي اعمٓمبٕم٦م: أُمػم

 -هـ 1429-1احلكم: حمٛمد سمـ إدريس اًمٕمْجكم: اًمنائر)ُمقؾمققم٦م اسمـ ادريس(، ط -119

 م، شمح: اًمسٞمد حمٛمد ُمٝمدي اعمقؾمقي اخلرؾم٤من، اًمٜم٤مذ: اًمٕمتب٦م اًمٕمٚمقي٦م اعم٘مدؾم٦م.   2448

هـ، شمح: حت٘مٞمؼ وختري٩م: مجع ُمـ 1445-1احلكم: حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد: اجل٤مُمع ًمٚمنمائع، ط -121

 ايران. -ًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء. ىمؿ اًمٗمْمالء، اعمٓمبٕم٦م: اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ا

هـ، شمح: 1413-1هـ(: ىمرب آؾمٜم٤مد، ط344احلٛمػمي: قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر)ت -121

( ( إلطمٞم٤مء اًمؽماث، اعمٓمبٕم٦م : ُمٝمر، اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م )ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م )

 ايران. -ىمؿ –إلطمٞم٤مء اًمؽماث 

ٟمنم : دار اًمتٜمقير، م .ـمبع و1988 -1طمٜمٗمل: طمسـ: ُمـ اًمٕم٘مٞمدة امم اًمثقرة ، ط -122

 واعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب .

 حرف اخلٚء

هـ ، 1428 -16اخلرازي : حمسـ : سمداي٦م اعمٕم٤مرف آهلٞم٦م ذم ذح قم٘م٤مئد آُم٤مُمٞم٦م ، ط -123

 ايران.-حت٘مٞمؼ وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم آؾمالُمل ، ىمؿ

هـ، اعمٓمبٕم٦م : ٟمٙم٤مرش ، 1428 -5اخلراؾم٤م ي: طمسلم اًمقطمٞمد: ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم، ط -124

 ايران -( ، ىمؿ ُمدرؾم٦م آُم٤مم سم٤مىمر اًمٕمٚمقم)اًمٜم٤مذ: 

اخلراؾم٤م ي: حمٛمد يم٤مفمؿ: يمٗم٤مي٦م إصقل، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ قمب٤مس قمكم  -125

هـ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م 1429-6اًمزارقمل اًمسبزواري، ط

 ايران. –اعمدرؾملم سم٘مؿ 



 

 -1إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ط ؾمس٦م آل اًمبٞم٧مـــــــــــــــــــــــ: يمٗم٤مي٦م إصقل. شمح: ُم١م -126

 ايران. –إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ىمؿ  هـ، اعمٓمبٕم٦م: ُمٝمر،اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م 1449

م، ـمبٕم٦م اعمٙمتب٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى ، 1969 -6اخلرضي: حمٛمد: اصقل اًمٗم٘مف،ط -127

 ُمٍم.

هـ، شمح: 1445-1اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي: أسمق امحد سمـ قمكم: اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م ، ط -128

 ًمبٜم٤من -قمٛمر ه٤مؿمؿ اًمٜم٤مذ : دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت أمحد

 -هـ، ُمٓم٤مسمع اًم٘مّمٞمؿ، اًمري٤مض1389 -2اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف، ط ـــــــــــــــــــــــ: -129

 .اًمسٕمقدي٦م

هـ، ـمبع وٟمنم : دار 2443 -7ظمالف :قمبد اًمقه٤مب : قمٚمؿ اصقل اًمٗم٘مف ،ط -131

 ُمٍم. –احلدي٨م ، اًم٘م٤مهرة 

هـ ،ـمبع :ُمٙمت٥م آقمالم 1413 -1. طاخلٛمٞمٜمل: روح اهلل : اٟمقار اهلداي٦م -131

 ايران.  -آؾمالُمل ،ىمؿ 

 1376 -هـ 1418-1هـ(، ط1398اخلٛمٞمٜمل: ُمّمٓمٗمك: حتريرات ذم إصقل،)ت -132

 ش ، اعمٓمبٕم٦م: اًمٕمروج، اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م شمٜمٔمٞمؿ وٟمنم آصم٤مر اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل.

م، اًمٜم٤مذ: دار اًمزهراء 1975-4اخلقئل: اسمق اًم٘م٤مؾمؿ : اًمبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن ، ط -133

 ًمبٜم٤من . –ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت 

هـ، اعمٓمبٕم٦م: 1434 -2ـــــــــــــــــــــــ: اضمقد اًمت٘مريرات، شم٘مرير سمح٨م اًمٜم٤مئٞمٜمل، ط -134

 ايران.-(، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م ُمٓمبققم٤مت ديٜمل، ىمؿاهؾ اًمبٞم٧م )

هـ، اعمٓمبٕم٦م : ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد، اًمٜم٤مذ : 1416 -1ط ـــــــــــــــــــ: ساط اًمٜمج٤مة .ــــ -135

 ايران.  -دومؽم ٟمنم سمرگزيده، ىمؿ
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اعمٓمبٕم٦م :  -1ـــــــــــــــــــــــ: ُمّمب٤مح اًمٗم٘م٤مه٦م، شمح: ضمقاد اًم٘مٞمقُمل إصٗمٝم٤م ي، ط -136

 ايران. –اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٜم٤مذ : ُمٙمتب٦م اًمداوري، ىمؿ 

 حرف افدال

اًمدارىمٓمٜمل: قمكم سمـ قمٛمر: ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل: شمح: جمدي سمـ ُمٜمّمقر ؾمٞمد اًمِمقري،  -137

 ًمبٜم٤من. –سمػموت  -هـ، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 1417-1ط

 حرف افذال

هـ، شمح: قمكم حمٛمد 1382-1هـ( ُمٞمزان آقمتدال، ط748اًمذهبل: حمٛمد سمـ امحد )ت -138

 ًمبٜم٤من. –اًمبج٤موي، ـمبع وٟمنم: دار اعمٕمروم٦م، سمػموت 

 فراءحرف ا

هـ، اعمٓمبٕم٦م: ُمٓمبٕم٦م جمٚمس 1371-1ًمرازي: اسمـ أيب طم٤مشمؿ: اجلرح واًمتٕمديؾ، طا -139

 اهلٜمد، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت. -دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ

 -1(: خمت٤مر اًمّمح٤مح، شمح: أمحد ؿمٛمس اًمديـ، ط721اًمرازي: حمٛمد سمـ أيب سمٙمر )ت -141

 ًمبٜم٤من. –سمػموت  -م، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 1994 -هـ 1415

 -1اًمرازي: حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلسـ سمـ احلسلم اًمتٞمٛمل : ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ، ط -141

 هـ.1424

م، شمح: حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر 1999-1ـــــــــــــــــــــــ: اعمحّمقل ذم قمٚمؿ آصقل، ط -142

 ًمبٜم٤من. –قمٓم٤م، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

 -1اًمرازي: حمٛمد شم٘مل: هداي٦م اعمسؽمؿمديـ  ذم ذح ُمٕم٤ممل اصقل اًمديـ ، ط -143

 ايران. –هـ، ـمبع وٟمنم وحت٘مٞمؼ: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ 1424



 

 -1عمٕمروم٦م .شمح: حمٛمد رو٤م احلسٞمٜمل اجلالل . طاًمراوٟمدي : حمٛمد ؾمٕمٞمد : قمج٤مًم٦م ا -144

 ايران. –( ٓطمٞم٤مء اًمؽماث . ىمؿ هـ ، اعمٓمبٕم٦م : ؾمت٤مرة ، اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م )1417

ُمػمزا طمبٞم٥م اهلل سمدائع إومٙم٤مر، ـمبٕم٦م طمجري٦م، اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م اًمرؿمتل:  -145

 ايران . –إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ىمؿ 

هـ، اعمٓمبٕم٦م: ُمٝمر،  1449-1هلل اعمجدد اًمِمػمازي، طاًمروزدري: قمكم: شم٘مريرات آي٦م ا -146

 ايران.–ىمؿ  -( إلطمٞم٤مء اًمؽّماث حت٘مٞمؼ وٟمنم: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م )

 حرف افزاي

م، شمح : 1994 -1اًمزسمٞمدي : حمٛمد ُمرشم٣م: شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، ط -147

 ًمبٜم٤من.  -قمكم ؿمػمي، ـمبع وٟمنم: دار اًمٗمٙمر، سمػموت 

م، ـمبع وٟمنم : دار اًمٗمٙمر ، 2448-16آؾمالُمل،ط اًمزطمٞمكم: وهب٦م : أصقل اًمٗم٘مف -148

 ؾمقري٤م. -دُمِمؼ

هـ شمح: حمٛمد أسمق 1376-1اًمزريمٌم: سمدر اًمديـ حمٛمد: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن : ط -149

 اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، ، اًمٜم٤مذ : دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ، قمٞمسك اًمب٤ميب احلٚمبل وذيم٤مءه.

م ، طم٘م٘مف مجع ُمـ قمٚمامء آزهر ـمبٕم٦م: 2445-3ـــــــــــــــــــــــ: اًمبحر اعمحٞمط ،ط -151

 ُمٍم.  –دار اًمٙمتبل ، اًم٘م٤مهرة 

اًمزريمكم: ظمػم اًمديـ: آقمالم ىم٤مُمقس شمراضمؿ ٕؿمٝمر اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء ُمـ اًمٕمرب  -151

 ًمبٜم٤من. –، ـمبع وٟمنم: دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ، سمػموت 1984-5ط واعمستٕمرسملم واعمستنمىملم.

 ، يمت٤مب اًمٙمؽمو ي قمغم أُمتفاًمزهرا ي: حيٞمك سمـ ُمقؾمك: طمؼ اًمٜمبل  -152

م، ـمبع وٟمنم: دار اعمدار 2444 -2زهػم: حمٛمد اسمق اًمٜمقر: اصقل اًمٗم٘مف،ط -153

  ًمبٜم٤من. –آؾمالُمل ، سمػموت 
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م ، ـمبع وٟمنم : ُم١مؾمس٦م 1987-6زيدان: قمبد اًمٙمريؿ: اًمقضمٞمز ذم اصقل اًمٗم٘مف، ط -154

 ًمبٜم٤من. -ىمرـمب٦م، سمػموت

 حرف افسغ

هـ ، ـمبع وٟمنم : ُم١مؾمس٦م اإلُم٤مم 1424-1،ط اًمسبح٤م ي: ضمٕمٗمر : اعمٚمؾ واًمٜمحؾ . -155

 ايران. –اًمّم٤مدق ) )ع( ( . ىمؿ 

هـ ، ـمبع وٟمنم : ُم١مؾمس٦م 1421 1ــــــــــــــــ: أوقاء قمغم قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ،ط -156

 ايران.  –( . ىمؿ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ) 

ُم١مؾمس٦م هـ، ـمبع وٟمنم: 1427 -2ــــــــــــــــ: آيامن واًمٙمٗمر ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، ط -157

 ايران. -(، ىمؿآُم٤مم اًمّم٤مدق)

 -1(، طــــــــــــــــ: اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م قمغم وقء ُمدرؾم٦م أهؾ اًمبٞم٧م) -158

 ايران. –(، ىمؿ هـ ، اعمٓمبٕم٦م: اقمتامد، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق)1419

(، ٟم٘مؾ إمم اًمٕمرسمٞم٦م: ــــــــــــــــ: اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م قمغم وقء ُمدرؾم٦م أهؾ اًمبٞم٧م) -159

م، اعمٓمبٕم٦م: اقمتامد، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 1998 –هـ 1419-1ٗمر اهل٤مدي، طضمٕم

( ىمؿ .)– .ايران 

هـ ، اعمٓمبٕم٦م: اقمتامد 1422 -2ــــــــــــــــ: اعمٜم٤مه٩م اًمتٗمسػمي٦م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ،ط -161

 ايران. –( ، ىمؿ اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م اًمّم٤مدق )

بع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمّم٤مدق هـ ، ـم1425 -1اًمسبح٤م ي: ضمٕمٗمر: رؾم٤مئؾ أصقًمٞم٦م ط -161

 ايران . -)ع( ىمؿ

هـ، اًمٜم٤مذ: ُمٕم٤موٟمٞم٦م ؿم١مون اًمتٕمٚمٞمؿ 1412-1ذم فمالل اًمتقطمٞمد، طــــــــــــــــ:  -162

 ايران. –واًمبحقث اإلؾمالُمٞم٦م ذم احل٩م. ىمؿ 



 

هـ، ـمبع وٟمنم: دار 1419 -1ــــــــــــــــ: ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف آؾمالُمل وُمٜم٤مسمٕمف، ط -163

 ًمبٜم٤من . –آوقاء ، سمػموت 

هـ، اعمٓمبٕم٦م: ؾمت٤مره، اًمٜم٤مذ: ذوي 1434 -1ط اًمسبزواري: ه٤مدي: ذح اعمٜمٔمقُم٦م. -164

 ايران. –اًم٘مرسمك، ىمؿ 

ــــــــــــــــ: ذح إؾمامء احلسٜمك، ـمبٕم٦م طمجري٦م. اًمٜم٤مذ : ُمٜمِمقرات ُمٙمتب٦م سمّمػميت  -165

(إلطمٞم٤مء اًمسبزواري: حمٛمد سم٤مىمر: ذظمػمة اعمٕم٤مد، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م)ايران  –ىمؿ  -

 اث، ـمبٕم٦م طمجري٦م.اًمؽم

 -1اًمسبٙمل : قمكم سمـ قمبد اًمٙم٤مذم ، وقمبد اًمقه٤مب : آهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج .ط  -166

 ُمٍم. –م، شمح: د. ؿمٕمب٤من حمٛمد اؾمامقمٞمؾ ،اًمٜم٤مذ : ُمٙمتب٦م اًمٙمٚمٞم٤مت آزهري٦م ، اًم٘م٤مهرة 1981

هـ، وبٓمف 1426 -2اًمسبٙمل: شم٤مج اًمديـ قمبد اًمقه٤مب سمـ قمكم: مجع اجلقاُمع ، ط -167

 ًمبٜم٤من. -قمبد اًم٘م٤مدر ؿم٤مهلم ، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت وظمرج آي٤مشمف : حمٛمد

-1اًمسٕمدي: قمبد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس: شمٞمسػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم يمالم اعمٜم٤من، ط -168

 .ًمبٜم٤من  -م، شمح: اسمـ قمثٞمٛملم، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت2444-هـ1421

-1ط اًمس٘م٤مف: طمسـ سمـ قمكم:  صحٞمح ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، اعم١مًمػ :، -169

 إردن. –قمامن  -م ، ـمبع وٟمنم: دار اإلُم٤مم اًمٜمقوي  1995 -هـ 1416

(، هـ ، اعمٓمبٕم٦م : صم٤مُمـ احلج٩م)1429-1اًمسالُمل: قمب٤مس: ُمب٤مطم٨م آضمتٝم٤مد ،ط -171

 ايران .  -اًمٜم٤مذ: حمبلم ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، ىمؿ

هـ، شمح: 1447-1اًمسٛمرىمٜمدي: حمٛمد سمـ أمحد : ُمٞمزان آصقل ذم ٟمت٤مئ٩م اًمٕم٘مقل.ط -171

 اًمٕمراق. -اعمٚمؽ اًمسٕمدي، ُمٓمبٕم٦م اخلٚمقد، سمٖمدادقمبد 
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م، شمح: 1997 -1اًمسٛمٕم٤م ي : ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمبد اجلب٤مر: ىمقاـمع آدًم٦م ، ط -172

 ًمبٜم٤من. -حمٛمد طمسـ حمٛمد طمسـ ، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت 

 - 1424 -1اًمسٜمد: حمٛمد: اًمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م ،شمح: ضمٕمٗمر اًمسٞمد اًمّم٤مطم٥م احلٙمٞمؿ، ط -173

 اًمٜم٤مذ : دار اًمٖمدير. م، 2443

اًمسٞمقري: اعم٘مداد سمـ قمبد اهلل : يمٜمز اًمٕمروم٤من ذم وم٘مف اًم٘مرآن شمٕمٚمٞمؼ: حمٛمد سم٤مىمر ذيػ  -174

 ـمٝمران. –هـ، اعمٓمبٕم٦م: طمٞمدري، اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م اًمروقي٦م 1384-1زاده، ط

هـ، حت٘مٞمؼ: 1412-1ـــــــــــــــ: اًمٜم٤مومع يقم احلنم ذم ذح اًمب٤مب احل٤مدي قمنم، ط -175

 ايران. -بع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م: احلرضة اًمروقي٦م اعم٘مدؾم٦م، ُمِمٝمدُمٝمدي حم٘مؼ، ـم

 حرف افنغ

هـ، شمح: أمحد قمبد 1448 -1اًمِم٤مـمبل: إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمٚمخٛمل: اإلقمتّم٤مم، ط -176

 سمػموت. –اًمِم٤مذم، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

، هـ، شمح: قمبد اًمسالم قمبد اًمِم٤مذم1425 -1ــــــــــــــــ: اعمقاوم٘م٤مت ذم اصقل اًمٗم٘مف، ط -177

 ًمبٜم٤من. -ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

هـ، شمح: قمبد اًمٖمٜمل قمبد 1444-1اًمِم٤مومٕمل: حمٛمد سمـ ادريس: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،ط -178

 ًمبٜم٤من. –اخل٤مًمؼ ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. سمػموت 

-1اًمِم٤مهرودي: قمكم: دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ إصقل: شم٘مرير سمح٨م اًمسٞمد اخلقئل، ط -179

 ذ : ُمريمز اًمٖمدير ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م.هـ، اعمٓمبٕم٦م : حمٛمد، اًمٜم٤م1419

اًمِم٤مهرودي: حمٛمقد: سمحقث ذم قمٚمؿ إصقل: شم٘مرير سمح٨م اًمسٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر،  -181

هـ، اعمٓمبٕم٦م: حمٛمد، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ـمب٘م٤ًم عمذه٥م 1426-3ط

 (. أهؾ اًمبٞم٧م ) 



 

 -1، طاًمّم٤مدق اًمِمبسؽمي: قمبد احلسلم: اًمٗم٤مئؼ ذم رواة وأصح٤مب اإلُم٤مم -181

 ايران . –هـ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ 1418

هـ، اًمٜم٤مذ: 1432 – 1ؿمبٞم٥م: سمالؾمؿ قمزيز: اجلٝمد آصقزم قمٜمد اًمٕمالُم٦م احلكم ، ط -182

 اًمٕمراق. -اًمٕمتب٦م اًمٕمٚمقي٦م ، اًمٜمجػ

 -1ٙمالم ، طاًمِمتٞمقي: حمٛمد سمـ قمكم اجلٞمال ي : قمالىم٦م قمٚمؿ اصقل اًمٗم٘مف سمٕمٚمؿ اًم -183

 ًمبٜم٤من. –هـ ، ـمبع وٟمنم وشمقزيع : ُمٙمتب٦م طمسـ اًمٕمٍمي٦م ، سمػموت 1431

هـ، ـمبع وٟمنم: دار يمٜمقز 1426-1اًمِمثري: ؾمٕمٞمد سمـ ٟم٤مس: آصقل واًمٗمروع، ط -184

 .اًمسٕمقدي٦م –اؿمبٞمٚمٞم٤م ، اًمري٤مض 

-1اًمنميػ اًمريض: حمٛمد سمـ احلسلم: هن٩م اًمبالهم٦م، ذح : حمٛمد قمبدة ، ط -185

 ايران. –ٝمْم٦م ، اًمٜم٤مذ: دار اًمذظم٤مئر ، ىمؿ هـ ، اعمٓمبٕم٦م : اًمٜم1412

م، دار اًمنموق اًم٘م٤مهرة 2447-9ؿمٚمتقت: حمٛمقد: آؾمالم قم٘مٞمدة وذيٕم٦م، ط -186

 ُمٍم. 

هـ، 1429 -1ؿمٛمس اًمديـ: حمٛمد ضمٕمٗمر: ُمدظمؾ امم دراؾم٦م قمٚمؿ آصقل اًمٗم٘مف ،ط -187

 ًمبٜم٤من. –ـمبع وٟمنم: دار اهل٤مدي، سمػموت 

هـ، اًمٜم٤مذ: 1425 -4أصقل اًمٗم٘مف، ط اًمِمٜم٘مٞمٓمل: حمٛمد آُملم سمـ حمٛمد: اعمذيمرة ذم -188

 اًمسٕمقدي٦م. -دار اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة

هـ(: اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ، شمح: 548اًمِمٝمرؾمت٤م ي: حمٛمد سمـ قمبد اًمٙمريؿ سمـ أيب سمٙمر أمحد)ت -189

 ًمبٜم٤من. –سمػموت  -حمٛمد ؾمٞمد يمٞمال ي، ـمبع وٟمنم: دار اعمٕمروم٦م 
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هـ(: ذيمرى 786جلزيٜمل)تاًمِمٝمٞمد إول: حمٛمد سمـ مج٤مل اًمديـ ُمٙمل اًمٕم٤مُمكم ا -191

هـ، اعمٓمبٕم٦م : ؾمت٤مره، حت٘مٞمؼ وٟمنم : ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م 1419 -1اًمِمٞمٕم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، ط

(إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ىمؿ )- ايران 

اًمِمٝمٞمد اًمث٤م ي: زيـ اًمديـ سمـ قمكم اًمٕم٤مُمكم: ُمٜمٞم٦م اعمريد ذم آداب اعمٗمٞمد و اعمستٗمٞمد،  -191

 .57ًمبٜم٤من.  -م ، ُمٓمبٕم٦م: آُمػمة ، سمػموت 2414 -1ط

هـ، ـمبع وٟمنم: 1424 -1ــــــــــــــــ: اعم٘م٤مصد اًمٕمٚمٞم٦م ذم ذح اًمرؾم٤مًم٦م آًمٗمٞم٦م ،ط -192

 ايران. –ُمريمز اًمٜمنم اًمت٤مسمع عمٙمت٥م آقمالم آؾمالُمل، ىمؿ 

هـ، اعمٓمبٕم٦م: 1449 -1ــــــــــــــــ: طم٘م٤مئؼ اإليامن، شمح: اًمسٞمد ُمٝمدي اًمرضم٤مئل، ط -193

 -جٗمل اًمٕم٤مُم٦م، ىمؿ اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم اًمٜم ( ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م آي٦مُمٓمبٕم٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء )

 . ايران

 -1اًمِمقيم٤م ي: حمٛمد سمـ قمكم: ارؿم٤مد اًمٗمحقل امم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ آصقل .ط -194

 ًمبٜم٤من.  -م، شمح: حمٛمد طمسـ حمٛمد طمسـ، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 1999

ة ذم أصقل اًمِمػمازي: أسمق إؾمح٤مق اسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمٗمػموزآسم٤مدي: اًمتبٍم -195

 دُمِمؼ.  –هـ ، حت٘مٞمؼ : د. حمٛمد طمسـ هٞمتق، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر 1443 -1اًمٗم٘مف ، ط

ــــــــــــــــ: اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف. حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ :حمٞمل اًمديـ دي٥م، يقؾمػ قمكم  -196

 ؾمقري٤م .  -هـ ، ـمبع وٟمنم : دار اسمـ يمثػم ، دُمِمؼ 1416 -1سمديقي، ط

هـ اعمٓمبٕم٦م : ؾمٞمد 1431-1اًم٘مٓمع واًمٔمـ ، طاًمِمػمازي: ص٤مدق: سمٞم٤من آصقل  -197

 ايران . -( ، ىمؿاًمِمٝمداء )

م، ـمبع: ُمريمز اًمرؾمقل 2444 -1اًمِمػمازي: حمٛمد احلسٞمٜمل: اًمٗم٘مف اًمٕم٘م٤مئد: ط -198

 ًمبٜم٤من. –آقمٔمؿ ، سمػموت 



 

م، ـمبع وٟمنم 2414-1اًمِمػمازي: ُمرشم٣م: آواُمر اعمقًمقي٦م وآواُمر آرؿم٤مدي٦م: ط -199

 وشمقزيع: دار اًمٕمٚمقم، ًمبٜم٤من.

 رف افهٚدح

اًمّم٤مذم: طمسـ: اهلداي٦م ذم إصقل، شم٘مرير سمح٨م اًمسٞمد اخلقئل ًمٚمِمٞمخ طمسـ اًمّم٤مذم  -211

هـ، اعمٓمبٕم٦م : ؾمت٤مره، حت٘مٞمؼ وٟمنم : ُم١مؾمس٦م ص٤مطم٥م إُمر ) قم٩م ( 1418 -1إصٗمٝم٤م ي، ط

 .ايران –ىمؿ 

 -هـ 1427-3هـ(: ُم٤م وراء اًمٗم٘مف: ط1421اًمّمدر : حمٛمد حمٛمد ص٤مدق: )ت -211

 ايران -اًمٜم٤مذ: اعمحبلم ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، ىمؿم، اعمٓمبٕم٦م: ىمٚمؿ،  2447

 –اًمّمدر حمٛمد سم٤مىمر: اًمٗمت٤موى اًمقاوح٦م ، اعمٓمبٕم٦م : ُمٓمبٕم٦م أداب، اًمٜمجػ إذف  -212

 اًمٕمراق.

هـ ، ُمٓمبٕم٦م اًمٜمٕمامن ، اًمٜمجػ 1395 -2ــــــــــــــــ: اعمٕم٤ممل اجلديدة ًمألصقل ،ط -213

 اًمٕمراق. –آذف 

هـ ، حت٘مٞمؼ : حمٛمد 1385 -1ائع . طاًمّمدوق: حمٛمد سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل : قمٚمؾ اًمنم -214

 اًمٕمراق. –ص٤مدق سمحر اًمٕمٚمقم . ـمبع وٟمنم : اعمٙمتب٦م احلٞمدري٦م، اًمٜمجػ 

هـ، شمح: قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري، 1445 -1ــــــــــــــــ: يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م،  ، ط -215

 ايران. –ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ 

م، ـمبع وٟمنم وشمقزيع: دار اعمحج٦م اًمبٞمْم٤مء، سمػموت 1993 -1ــــ: اهلداي٦م :طــــــــــــ -216

 ًمبٜم٤من. –

هـ ، اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم آؾمالُمل اًمت٤مع 1379 -1ــــــــــــــــ: ُمٕم٤م ي آظمب٤مر، ط -217

 ايران . –جلامقم٦م اعمدرؾملم ، ىمؿ 
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 ًمبٜم٤من . -وت م، ـمبع : دار اجلقاديـ ، سمػم2411 -1ــــــــــــــــ: آقمت٘م٤مدات ،ط -218

-1هـ  شمح: ه٤مؿمؿ احلسٞمٜمل اًمٓمٝمرا ي، ط1427 -9ــــــــــــــــ: اًمتقطمٞمد،ط -219

 ايران -هـ ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم آؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم. ىمؿ1444

( شمح: شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ وشم٘مديؿ: اًمِمٞمخ طمسلم ــــــــــــــــ: قمٞمقن أظمب٤مر اًمرو٤م ) -211

 ًمبٜم٤من. -وٟمنم: ُمٓم٤مسمع ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل . سمػموت هـ ، ـمبع 1444-1إقمٚمٛمل، ط

هـ،ُمٜمِمقرات 1434-1اًمّمٗم٤مر: وم٤موؾ: أصقل اًمٗم٘مف وىمقاقمد آؾمتٜمب٤مط، ط -211

 آضمتٝم٤مد.

هـ، ـمبع ُم١مؾمس٦م اًمٗمٙمر 1433 -1: وم٘مف اًمت٘مٚمٞمد ووفم٤مئػ اعم٘مٚمد ،طــــــــــــــــــ -212

 .آؾمالُمل ، سمػموت ًمبٜم٤من

هـ ،شمح: طمسـ يمقضمف 1444-1اًمّمٗم٤مر: حمٛمد سمـ احلسـ: سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ط -213

 ايران .  –سم٤مهمل ، اعمٓمبٕم٦م: آمحدي، اًمٜم٤مذ : إقمٚمٛمل ، ـمٝمران 

 ايران.  -م، اعمٓمبٕم٦م: ؾمٚمٞمامن زاده، ىمؿ 2446 -1صٚمٞمب٤م: مجٞمؾ: اعمٕمجؿ اًمٗمٚمسٗمل، ط -214

 ايران. -هـ، اعمٓمبٕم٦م: قمؽمة، ىمؿ1421-1صٜم٘مقر: حمٛمد: اعمٕمجؿ آصقزم، ط -215

 حرف افىٚء

هـ، ـمبع وٟمنم: دار 1431 -1ٞمٕم٦م ذم آؾمالم، طاًمٓمب٤مـمب٤مئل: حمٛمد طمسلم: اًمِم -216

 ًمبٜم٤من –اًمقٓء ، سمػموت 

م، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل، 1997-1ــــــــــــــــ: اعمٞمزان ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، ط -217

 سمػموت ًمبٜم٤من . 

اًمٓمب٤مـمب٤مئل: حمٛمد جم٤مهد اًمٙمرسمالئل: ُمٗم٤مشمٞمح إصقل . ٟمنم ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ  -218

 ايران. –اًمسالم ، ىمؿ 



 

م، شمح: محدي  1985 -هـ 1446-2اًمٓمؼما ي: ؾمٚمٞمامن سمـ امحد: اعمٕمجؿ اًمٙمبػم، ط -219

 قمبد اعمجٞمد اًمٜم٤مذ : دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.

م، ـمبع 1966 - 1386 -1اًمٓمؼمد: أمحد سمـ قمغم سمـ ايب ـم٤مًم٥م: آطمتج٤مج ،ط -221

 اًمٕمراق. -اًمٜمجػ إذف -وٟمنم: دار اًمٜمٕمامن ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم 

-1احلسـ: جمٛمع اًمبٞم٤من، شمح: جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء إظمّم٤مئٞملم، طاًمٗمْمؾ سمـ  اًمٓمؼمد: -221

 ًمبٜم٤من. –هـ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، سمػموت 1415

هـ، حت٘مٞمؼ وٟمنم : ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم 1418 -1: شمٗمسػم ضمقاُمع اجل٤مُمع، طـــــــــــــــــــ -222

 .ايران –اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ 

هـ، شمح: ىمسؿ 1413-1ضمرير) اًمِمٞمٕمل(:  دٓئؾ آُم٤مُم٦م، طاًمٓمؼمي : حمٛمد سمـ  -223

 -اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، ُم١مؾمس٦م اًمبٕمث٦م، اًمٜم٤مذ: ُمريمز اًمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم ذم ُم١مؾمس٦م اًمبٕمث٦م، ىمؿ

 ايران.

 -2هـ(: جمٛمع اًمبحريـ: شمح: اًمسٞمد أمحد احلسٞمٜمل،ط1485اًمٓمرحيل: ومخر اًمديـ)ت -224

 ايران. –اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. ىمؿ هـ، اعمٓمبٕم٦م: دومؽم ٟمنم، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٥م اًمٜمنم 1448

سمال، دار آوقاء، سمػموت  -2اًمٓمٝمرا ي: آهم٤م سمزرك: اًمذريٕم٦م امم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمٞمٕم٦م: ط -225

 ًمبٜم٤من .  -

-هـ(: شمٗمسػم ُم٘متٜمٞم٤مت اًمدرر،ط سمال1353اًمٓمٝمرا ي: ُمػم ؾمٞمد قمكم احل٤مئري)ت -226

الُمٞم٦م. ش، اعمٓمبٕم٦م: احلٞمدري. اًمٜم٤مذ: اًمِمٞمخ حمٛمد أظمقٟمدي ُمدير دار اًمٙمت٥م اإلؾم 1337

 ايران.  –ـمٝمران 

هـ ، 1444-1اًمٓمقد: حمٛمد سمـ احلسـ: آىمتّم٤مد اهل٤مدي امم ـمريؼ اًمرؿم٤مد، ط -227

 ايران. -ُمٓمبٕم٦م : اخلٞم٤مم ، ىمؿ 
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هـ، 9-14 -1ــــــــــــــــ: اًمتبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن: شمح: امحد طمبٞم٥م ىمّمػم اًمٕم٤مُمكم، ط -228

 ايران. –ـمبع وٟمنم: ُمٙمت٥م آقمالم آؾمالُمل، ىمؿ 

اعمبسقط، شمح : شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ : اًمسٞمد حمٛمد شم٘مل اًمٙمِمٗمل، اًمٜم٤مذ : ــــــــ: ــــــــ -229

 اعمٙمتب٦م اعمرشمْمقي٦م إلطمٞم٤مء آصم٤مر اجلٕمٗمري٦م.

هـ، شمح: قمبد اهلل سمـ قمبد 1447 -1اًمٓمقذم: ٟمجؿ اًمديـ : ذح خمتٍم اًمروو٦م، ط -231

 .ًمبٜم٤من -اعمحسـ اًمؽميمل، ـمبٕم٦م : ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت

 حرف افًغ

 -1اًمٕم٤مُمكم: احلسـ سمـ زيـ اًمديـ: ُمٕم٤ممل اًمديـ وُمالذ اعمجتٝمديـ أصقل اًمٗم٘مف، ط -231

 ايران. –هـ، اعمٓمبٕم٦م : ىمدس ، اًمٜم٤مذ دار اًمٗمٙمر ، ىمؿ 1374

 -5اًمٕم٤مُمكم: طمسـ حمٛمد ُمٙمل: آهلٞم٤مت، حم٤مرضات اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمسبح٤م ي.ط -232

 ايران. –هـ ، اعمٓمبٕم٦م: اقمتامد ،اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمّم٤مدق ع ، ىمؿ 1423

هـ، ـمبع وٟمنم: 1413 -1ــــــــــــــــ: سمداي٦م اعمٕمروم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م طمديث٦م ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، ط -233

 ًمبٜم٤من. –اًمدار آؾمالُمٞم٦م، سمػموت 

هـ، ـمبع وٟمنم: 1422-1اًمٕم٤مُمكم: حمٛمد حمٛمقد ُمرشم٣م: إٟمبٞم٤مء ومقق اًمِمبٝم٤مت، ط -234

 ايران. -( ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتبٚمٞمغ، ىمؿ دار احلسلم )

م، 1996-1قمبد اًمب٤مىمل: حمٛمد وم١ماد: اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. ط -235

 ُمٍم.  -ـمبع وٟمنم: دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهر

هـ، ـمبع وٟمنم: دار 1424 -4قمبد اًمرمحـ : وم٤موؾ قمبد اًمقاطمد : اصقل اًمٗم٘مف ، ط -236

 آردن . -اعمسػمة ، قمامن 



 

سمال، اًمٜم٤مذ : دار  –قمبد اًمرزاق: قمكم: آمج٤مع ذم اًمنميٕم٦م آؾمالُمٞم٦م ،ـمبٕم٦م وشم٤مريخ  -237

 .اًمٗمٙمر

هـ ـمبع: دار 1414-3اًمٕمؽ: ظم٤مًمد قمبد اًمرمحـ: اصقل اًمتٗمسػم وىمقاقمده ،ط -238

 ؾمقري٤م . -اًمٜم٘م٤مش ،دُمِمؼ 

اًمٕمٚمقي: قم٤مدل: اًم٘مّم٤مص قمغم وقء اًم٘مرآن واًمسٜم٦م: شم٘مرير سمح٨م اًمسٞمد ؿمٝم٤مب  -239

هـ، اعمٓمبٕم٦م: احل٤مومظ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك 1419-1ٗمل، طاًمديـ اعمرقمٌم اًمٜمج

 ايران. –اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل اًمٕم٤مُم٦م، ىمؿ 

سمال ، ُمٓمبٕم٦م دار اًمسالم ،  -1قمٚمٞم٤من: رؿمدي حمٛمد: اًمٕم٘مؾ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م آُم٤مُمٞم٦م ، ط -241

 .77 -76سمٖمداد اًمٕمراق، 

 قمامد احلٙمٞمؿ ، سمحقث ذم اًمٜمص اًمديٜمل : شم٘مريرات اًمِمٞمخ اًمسٜمد .  -241

هـ ، ـمبع : دار 1425 -1قاُمل: ومٞمّمؾ: ىمْم٤مي٤م اعمٕمروم٦م ذم اًمٗم٘مف آؾمالُمل، طاًمٕم -242

 ًمبٜم٤من  -اهل٤مدي، سمػموت 

هـ(: شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر: شمح : احل٤مج اًمسٞمد ه٤مؿمؿ 324اًمٕمٞم٤مر : حمٛمد سمـ ُمسٕمقد )ت -243

 ـمٝمران -اًمرؾمقزم اعمحاليت، اًمٜم٤مذ : اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

ق اعمّمٓمٗمك، ـمبٕم٦م : سمال، ـمبع وٟمنم: دار قمٞم٤مض: اسمق اًمٗمْمؾ: اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مق -244

 ًمبٜم٤من . –اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

 حرف افٌغ

م ـمبٕم٦م: 1989-1اًمٖم٤مزم: سمٚم٘م٤مؾمؿ: اسمق ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي طمٞم٤مشمف وآراؤه اًمٕم٘مدي٦م، ط -245

 .دار اًمؽميمل ًمٚمٜمنم، شمقٟمس
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اًمٖمروي: قمكم اًمتؼميزي : اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اًمٕمروة اًمقصم٘مك، شم٘مريرا ًمبح٨م آي٦م اهلل  -246

هـ ، اعمٓمبٕم٦م : صدر، اًمٜم٤مذ : دار اهل٤مدي 1414-3اًمسٞمد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلقئل، طاًمٕمٔمٛمك 

 ايران. -ًمٚمٛمٓمبققم٤مت ىمؿ

م، ـمبع وٟمنم: 2444 -1اًمٖمزازم: اسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد : اطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ، ط -247

 اًم٘م٤مهرة. -ُم١مؾمس٦م اعمخت٤مر، ُمٍم

آؿم٘مر، ـمبع وٟمنم: هـ، شمح: حمٛمد ؾمٚمٞمامن 1433 -2ــــــــــــــــ: اعمستّمٗمك. ط -248

 ؾمقري٤م. -ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ، دُمِمؼ

هـ ، 1419 -3ــــــــــــــــ: اعمٜمخقل ُمـ شمٕمٚمٞم٘م٤مت آصقل : شمح: حمٛمد طمسـ هٞمتق،ط -249

 ًمبٜم٤من. -ـمبع وٟمنم: دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، سمػموت 

هـ،اعمٓمبٕم٦م: شم٤مسمش، اًمٜم٤مذ: 1411 -1همٗم٤مري: قمكم أيمؼم: دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م، ط -251

  ايران. -(. ـمٝمران اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ) ضم٤مُمٕم٦م

 حرف افٍٚء

م ، حت٘مٞمؼ د. قمثامن 1986 – 3اًمٗم٤مرايب: أسمق ٟمٍم حمٛمد سمـ حمٛمد : اطمّم٤مء اًمٕمٚمقم .ط -251

 أُملم ، ـمبع: ُمٙمتب٦م آٟمجٚمق اعمٍمي٦م

م ، اعمٓمبٕم٦م: اعمدوظمؾ ، 1995 -1ومتح اهلل: أمحد : ُمٕمجؿ اًمٗم٤مظ اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري ،ط -252

 اًمسٕمقدي٦م . -اًمدُم٤مم

هـ، شمح: امحد سمـ قمكم. ـمبع 1414 -2اسمق يٕمغم : اًمٕمدة ذم اصقل اًمٗم٘مف ،طاًمٗمراء:  -253

 ًمبٜم٤من. –وٟمنم : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

هـ،ـمبع وٟمنم: دار 1422 -1ومْمؾ اهلل: صدر اًمديـ : اًمتٛمٝمٞمد ذم اصقل اًمٗم٘مف ، ط -254

 ًمبٜم٤من. -اهل٤مدي، سمػموت



 

خ اًمٕمريب، م، ـمبع: دار اعم١مر1992 -1اًمٗمْمكم: قمبد اهل٤مدي: أصقل اًمبح٨م، ط -255

 ًمبٜم٤من. –سمػموت 

 هـ، ـمبٕم٦م: دار اًمتٕم٤مرف، ؾمقري٤م.1448 -1ــــــــــــــــ: ظمالص٦م قمٚمؿ اًمٙمالم،ط -256

 -هـ، اعمٓمبٕم٦م : ذيٕم٧م1424-1اًمٗمٞم٤مض: حمٛمد إؾمح٤مق: اعمب٤مطم٨م آصقًمٞم٦م، ط -257

 اًمٜمجػ. -ىمؿ، اًمٜم٤مذ : ُمٙمت٥م اًمِمٞمخ اًمٗمٞم٤مض

هـ، ـمبع 1419-1اًمسٞمد اخلقئل، طحم٤مرضات ذم أصقل اًمٗم٘مف، شم٘مريرات ــــــــــــــــ:  -258

 ايران. -وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ

م، ـمبع وٟمنم: دار 2443-1اًمٗمػموز آسم٤مدي: حمٛمد سمـ يٕم٘مقب: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ، ط -259

 اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.

اًمٗمػموز آسم٤مدي: ُمرشم٣م احلسٞمٜمل اًمٞمزدي قمٜم٤مي٦م إصقل ذم ذح يمٗم٤مي٦م إصقل،  -261

 ايران. -هـ ، اًمٜم٤مذ : ُمٜمِمقرات اًمٗمػموزآسم٤مدي، ىمؿ1385-7ط

، شمح: وٞم٤مء اًمديـ احلسٞمٜمل  ه1446-1اًمٙم٤مؿم٤م ي: حمٛمد حمسـ: اًمقاذم، طاًمٗمٞمض  -261

 أصٗمٝم٤من. -( اًمٕم٤مُم٦ماعمٓمبٕم٦م: أومس٧م ٟمِم٤مط، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م آُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم)

ـ، ـمبع وٟمنم: ه1414 -1اًمٗمٞمقُمل: أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعم٘مري: اعمّمب٤مح اعمٜمػم ط -262

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ًمبٜم٤من .

 حرف افَٚف

م 1996 -3اًم٘م٤ميض: قمبد اجلب٤مر: ذح آصقل اخلٛمس٦م .شمح: قمبد اًمٙمريؿ قمثامن ،ط -263

 ُمٍم. –. ـمبع وٟمنم : ُمٙمتب٦م وهب٦م . اًم٘م٤مهرة 

م، شمح: ظمرض حمٛمد ٟمبٝم٤من، ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م 2412 -1ــــــــــــــــ: اعمٖمٜمل. ط -264

 ًمبٜم٤من . –وت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػم
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هـ، 1393-1اًم٘مراذم: ؿمٝم٤مب اًمديـ: ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ذم اظمتّم٤مر اعمحّمقل، ط -265

 ُمٍم. -ـمبع وٟمنم: دار اًمٗمٙمر، اًم٘م٤مهرة

 –شمّمحٞمح : أمحد قمبد اًمٕمٚمٞمؿ اًمؼمدو ي، ط سمال  اًم٘مرـمبل : اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن . -266

 ًمبٜم٤من. –سمػموت  -م، اًمٜم٤مذ : دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 1985

اًم٘مزويٜمل: قمكم اعمقؾمقي: شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم ُمٕم٤ممل إصقل، شمح: اًمسٞمد قمبد اًمرطمٞمؿ اجلزُمئل  -267

هـ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ 1423-1اًم٘مزويٜمل، ط

 ايران. -

 ُمٍم. -سمال، اًمٜمنم: ُمٙمتب٦م وهب٦م اًم٘م٤مهرة -7ىمٓم٤من: ُمٜم٤مع: ُمب٤مطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن،ط -268

م، 1988 -2: ىمٜمٞمبل: طم٤مُمد ص٤مدق : ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء . طىمٚمٕمجل: حمٛمد رواس -269

 ًمبٜم٤من. -ـمبع: دار اًمٜمٗم٤مئس، سمػموت 

هـ ، 1434 -1اًم٘مٛمل: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ: اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م : حت٘مٞمؼ رو٤م طمسلم صبح ،ط -271

 ًمبٜم٤من . –ـمبع وٟمنم : دار اعمرشم٣م ، سمػموت 

يـ، هـ، شمح: امحد ؿمٛمس اًمد1424 -1اًم٘مٜمقضمل: صديؼ طمسـ : أسمجد اًمٕمٚمقم،ط -271

 ًمبٜم٤من   -ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت

اًم٘مقؿمجل: قمكم سمـ حمٛمد : شمقوٞمح اعمراد ذم ذح دمريد آقمت٘م٤مد ًمٜمّمػم اًمديـ  -272

 .اًمٓمقد ، ـمبٕم٦م: طمجر: ايران

 حرف افُٚف

هـ، 1422-1يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: ضمٕمٗمر: يمِمػ اًمٖمٓم٤مء قمـ ُمبٝمامت اًمنميٕم٦م اًمٖمراء، ط -273

ذايمري، وقمبد احلٚمٞمؿ احلكم، اعمٓمبٕم٦م: ُمٙمت٥م اإلقمالم شمح: قمب٤مس اًمتؼميزي٤من ، حمٛمد رو٤م اًم

 اإلؾمالُمل.



 

م، 1964 -هـ 1384سمال ،  -يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: قمكم: اًمٜمقر اًمس٤مـمع ذم اًمٗم٘مف اًمٜم٤مومع، ط -274

 .اًمٕمراق –اعمٓمبٕم٦م : أداب،  اًمٜمجػ إذف 

يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: حمٛمد احلسلم : أصؾ اًمِمٞمٕم٦م واصقهل٤م ، شمح: قمالء آل ضمٕمٗمر ، اعمٓمبٕم٦م  -275

 ايران . –( ، ىمؿ اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م : آُم٤مم قمكم ) : ؾمت٤مرة،

اًمٙم٤مفمٛمل: حمٛمد قمكم اخلراؾم٤م ي: ومقائد إصقل، شمح: اًمِمٞمخ آهم٤م وٞم٤مء اًمديـ  -276

 –هـ، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم. ىمؿ 1444 -1اًمٕمراىمل،ط

 ايران.

اًمٜم٤مذ ُمٙمتب٦م اعمثٜمك ، ـمبع: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث  : ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم .رو٤ميمح٤مًم٦م: قمٛمر  -277

 ًمبٜم٤من. – اًمٕمريب سمػموت

اًمٙمدُمل: أسمق ؾمٕمٞمد: اعمٕمتؼم، ُمـ ُمٜمِمقرات وزارة اًمؽماث اًم٘مقُمل و اًمث٘م٤موم٦م ًمسٚمٓمٜم٦م  -278

 قمامن . 

هـ، ـمبٕم٦م طمجري٦م. 1369-2اًمٙمراضمٙمل: أسمق اًمٗمتح حمٛمد سمـ قمكم: يمٜمز اًمٗمقائد، ط -279

 ايران. –اعمٓمبٕم٦م: همدير، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اعمّمٓمٗمقي، ىمؿ 

هـ ،شمح و ٟمنم: ُم١مؾمس٦م آل 1448-1اًمٙمريمل: قمكم سمـ احلسلم : ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد، ط -281

 ايران. -( إلطمٞم٤مء اًمؽماث ، اعمٓمبٕم٦م : اعمٝمدي٦م ، ىمؿاًمبٞم٧م )

: قمغم اًمرسم٤مٟمك : يمالم اعم٘م٤مرن سمحقث ُم٘م٤مرٟم٦م ذم قم٘م٤مئد اإلؾمالُمٞم٦م، يمت٤مب اًمٙمٚمب٤ميٙم٤مٟمك -281

 اًمٙمؽمو ي.

هـ، اعمٓمبٕم٦م: صم٤مُمـ 1428 -1اًمٙمٚمب٤ميٙم٤م ي: ًمٓمػ اهلل اًمّم٤مذم : سمٞم٤من آصقل، ط -282

 ايران -احلج٩م، ىمؿ
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هـ ، شمح: قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري، 1444 -5اًمٙمٚمٞمٜمل: حمٛمد سمـ يٕم٘مقب: اًمٙم٤مذم، ط -283

 ايران.  –ت٥م آؾمالُمٞم٦م، ـمٝمران ُمٓمبٕم٦م: طمٞمدري، ٟمنم: دار اًمٙم

هـ، ـمبٕم٦م: دار 1414 -1يمقصمرا ي: حمٛمقد: آؾمتّمح٤مب ذم اًمنميٕم٦م آؾمالُمٞم٦م ،ط -284

 ًمبٜم٤من. -اًمّمٗمقة ، سمػموت

هـ ، شمح: حمٛمد ضمقاد اًمٗم٤موؾ 1416-1اًمٚمٜمٙمرا ي: وم٤موؾ : اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ط -285

 ايران. -اًمٚمٜمٙمر ي ، اعمٓمبٕم٦م : ُمٝمر، ىمؿ

 حرف ادٔؿ

اعم٤مزٟمدرا ي: قمكم أيمؼم اًمسٞمٗمل: ُمب٤م ي اًمٗم٘مف اًمٗمٕم٤مل ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م،  -286

 ايران. –هـ، اعمٓمبٕم٦م : ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل. ىمؿ 1434-1ط

ـمبع وٟمنم : دار  -هـ 1421 -1اعم٤مزٟمدرا ي: حمٛمد ص٤مًمح : ذح اصقل اًمٙم٤مذم . ط -287

 ًمبٜم٤من . –اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب . سمػموت 

: قمكم اعمت٘مل سمـ طمس٤مم اًمديـ: يمٜمز اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ آىمقال وآومٕم٤مل،  اعمت٘مل اهلٜمدي  -288

هـ 1449-1وبط وشمٗمسػم : اًمِمٞمخ سمٙمري طمٞم٤م ي، شمّمحٞمح وومٝمرؾم٦م : اًمِمٞمخ صٗمقة اًمس٘م٤م، ط

 ًمبٜم٤من. –سمػموت  -م، اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 1989 -

هـ ، اًمٜم٤مذ: 1424 -1اعمجٚمز: حمٛمد سم٤مىمر: اًمٕم٘م٤مئد، شمح: طمسـ دريم٤مهل ، ط -289

 ايران. -١مؾمس٦م اهلدى ًمٚمٜمنم ، ىمؿُم

 ًمبٜم٤من. –هـ، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمقوم٤مء، سمػموت 1443-2ــــــــــــــ: سمح٤مر آٟمقار، ط -291

هـ، شمح: ُمّمٓمٗمك 1433 -1ــــــــــــــ: ُمرآة اًمٕم٘مقل ذم ذح أظمب٤مر اًمرؾمقل : ط -291

 ًمبٜم٤من.   -صبحل اخلرض ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م آقمٚمٛمل ، سمػموت



 

هـ، ـمبع سمٛمٓمبٕم٦م : ُمّمٓمٗمك اًمب٤ميب 1351حرير، ؾمٜم٦م اًمٓمبع: حمٛمد أُملم : شمٞمسػم اًمت -292

 ُمٍم . -احلٚمبل 

ُمديمقر: حمٛمد ؾمالم : ُمٜم٤مه٩م آضمتٝم٤مد ذم آؾمالم ذم آطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئدي٦م،  -293

 هـ،ـمبع وٟمنم : ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م .1339 -1ط

هـ، حت٘مٞمؼ وٟمنم: ُم١مؾمس٦م 1415-1اعمرشم٣م: قمكم سمـ احلسلم اعمقؾمقي: آٟمتّم٤مر، ط -294

 ايران. -اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿاًمٜمنم 

هـ، شمح: اًمسٞمد أمحد 1445-1رؾم٤مئؾ اًمنميػ )اعمس٤مئؾ اًمرازي٦م( ، طــــــــــــــ:  -295

احلسٞمٜمل، إقمداد: اًمسٞمد ُمٝمدي اًمرضم٤مئل، اعمٓمبٕم٦م: ُمٓمبٕم٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مرآن 

 ايران. -اًمٙمريؿ، ىمؿ

هـ، شمح وـمبع: اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 1429 -1اًمنميٕم٦م، طــــــــــــــ: اًمذريٕم٦م امم أصقل  -296

 ايران.  –(، ىمؿ ذم ُم١مؾمس٦م آُم٤مم اًمّم٤مدق )

، ٟمنم: دار 1419 -2ــــــــــــــ: ذح مجؾ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، شمح: يٕم٘مقب ضمٕمٗمري ، ط -297

 ايران. –آؾمقة، ـمٝمران 

اعمرقمٌم: ٟمقر اهلل احلسٞمٜمل: ذح اطم٘م٤مق احلؼ وازه٤مق اًمب٤مـمؾ. ط: سمال حت٘مٞمؼ  -298

 -ٕمٚمٞمؼ: ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمرقمٌم. اًمٜم٤مذ: ُمٜمِمقرات ُمٙمتب٦م آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم، ىمؿوشم

 ايران.

 .ايران –هـ، ـمبٕم٦م: اهل٤مدي، ىمؿ 1413-5اعمِمٙمٞمٜمل: قمكم: اصٓمالطم٤مت آصقل.ط -299

م، اعمٓمبٕم٦م: 2446 -1ُمّمٓمٗمقي: طمسـ: اًمتح٘مٞمؼ ذم يمٚمامت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ط -311

 ايران. -عمّمٓمٗمقي. ـمٝمراناقمتامد، اًمٜم٤مذ: ُمريمز ٟمنم آصم٤مر اًمٕمالُم٦م ا
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هـ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م 1417-3اعمّمٓمٗمقي: حمٛمد يم٤مفمؿ: ُم٤مئ٦م ىم٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م، ط -311

 ايران.  –اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ 

م ، ـمبع 1989 -1ُمّمٓمٗمك : اسمراهٞمؿ ، واًمزي٤مت : أمحد طمسـ : اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، ط -312

 شمريمٞم٤م.  –وٟمنم وشمقزيع : دار اًمدقمقة ، اؾمت٤مٟمبقل 

هـ ، ُمٓمبٕم٦م : اًمنور ، 1421 -1اعمٓمٝمري: ُمرشم٣م: ُمدظمؾ امم اًمٕمٚمقم آؾمالُمٞم٦م ط -313

 ايران . -ٟمنم : دار اًمٙمت٤مب آؾمالُمل ، ىمؿ 

هـ شمح: ُم١مؾمس٦م آل 1423-1اعمٔمٗمر: حمٛمد طمسـ: دٓئؾ اًمّمدق ًمٜمٝم٩م احلؼ، ط -314

( ىمؿ، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م ) -( إلطمٞم٤مء اًمؽماث، اعمٓمبٕم٦م: ؾمت٤مره اًمبٞم٧م )

 دُمِمؼ. -إلطمٞم٤مء اًمؽماث 

 –هـ، ـمبع وٟمنم: دار اًمتٗمسػم، ىمؿ 1423 -6اعمٔمٗمر: حمٛمد رو٤م: اصقل اًمٗم٘مف. ط -315

 ايران.

سمال ، ـمبع وٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م  -1ــــــــــــــ: اعمٜمٓمؼ: ط -316

 ايران. –اعمدرؾملم، ىمؿ 

طمٗمٜمل داود، ـمبع وٟمنم : اٟمتِم٤مرات ــــــــــــــ: قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م، شم٘مديؿ: اًمديمتقر طم٤مُمد  -317

 ايران. -ىمؿ -أٟمّم٤مري٤من 

م، ـمبع وٟمنم: دار 1978 -2هـ(، ط1444ُمٖمٜمٞم٦م: حمٛمد ضمقاد: اًمتٗمسػم اًمٙم٤مؿمػ: ) -318

 ًمبٜم٤من. –اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم سمػموت 

هـ، اعمٓمبٕم٦م: اًمّمدر، 1421-2(،ط ــــــــــــــ: وم٘مف اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق )  -319

 ايران. -اًمٜمنم، ىمؿاًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م أٟمّم٤مري٤من ًمٚمٓمب٤مقم٦م و



 

م، شمح: 1993 -هـ 1414-2اعمٗمٞمد: حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٜمٕمامن: اعمس٤مئؾ اًمٕمٙمؼمي٦م ، ط -311

 ًمبٜم٤من –سمػموت  -قمكم أيمؼم اإلهلل اخلراؾم٤م ي، ـمبع وٟمنم: دار اعمٗمٞمد ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 

هـ، شمح: ُمٝمدي ٟمجػ، اعمٓمبٕم٦م: فمٝمقر 1431 -1ــــــــــــــ: اًمتذيمرة سم٠مصقل اًمٗم٘مف،ط -311

 اًمٜم٤مذ: اهلدى.. 

 –هـ 1414-2شمّمحٞمح اقمت٘م٤مدات اإلُم٤مُمٞم٦م، شمح: طمسلم درگ٤مهل، طــــــــــــــ:  -312

 ًمبٜم٤من –سمػموت  -م، اًمٜم٤مذ : دار اعمٗمٞمد ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 1993

-هـ 1414-2ــــــــــــــ: أوائؾ اعم٘م٤مٓت، شمح: اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ إٟمّم٤مري، ط -313

 ًمبٜم٤من. -واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت  م، اًمٜم٤مذ: دار اعمٗمٞمد ًمٚمٓمب٤مقم٦م1993

هـ، اعمٓمبٕم٦م: فمٝمقر، شمح: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم آؾمالُمل، 1431-1ــــــــــــــ: اعم٘مٜمٕم٦م، ط -314

 ٟمنم: دار اهلدى.

هـ، ـمبع وٟمنم: وزارة اًمث٘م٤موم٦م 1415-1اعمٚمٙمل: حمٛمد سم٤مىمر: شمقطمٞمد اإلُم٤مُمٞم٦م، ط -315

 واإلرؿم٤مد اإلؾمالُمل.

هـ،اعمٓمبٕم٦م: هنْم٧م، 1415 -2ُمٝمران: حمٛمد سمٞمقُمل: اإلُم٤مُم٦م وأهؾ اًمبٞم٧م، ط -316

 ايران -اًمٜم٤مذ: ُمريمز اًمٖمدير ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م. ىمؿ

هـ، اعمٓمبٕم٦م: سم٘مٞمع، اًمٜم٤مذ: ُمريمز 1426 -1ُم١مدب: رو٤م: قمٚمؿ اًمدراي٦م اعم٘م٤مرن، ط -317

 ايران. -اًمدراؾم٤مت اًمٕم٤معمل ًمٚمدراؾم٤مت آؾمالُمٞم٦م ،ىمؿ

ـ، ـمبع ه1428 -1اعمٞمبدي: حمٛمد وم٤ميمر: ىمقاقمد اًمتٗمسػم ًمدى اًمِمٞمٕم٦م واًمسٜم٦م، ط -318

 ايران. -وٟمنم: اعمجٛمع اًمٕم٤معمل ًمٚمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م آؾمالُمٞم٦م، ـمٝمران

 حرف افْقن
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اًمٜمجٗمل: حمٛمد طمسـ: ضمقاهر اًمٙمالم ذم ذح ذائع آؾمالم، ُمراضمٕم٦م وشمّمحٞمح  -319

هـ، ـمبع وٟمنم: دار اطمٞم٤مء 1434 -1وشمدىمٞمؼ رو٤م ضمٕمٗمر اًمٕم٤مُمكم، حمٛمد قمكم طم٤مشمؿ اًمٕم٤مُمكم ، ط

 ًمبٜم٤من. –اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت 

هـ، اعمٓمبٕم٦م: ؾمت٤مرة، حت٘مٞمؼ 1419-1اًمٜمراىمل: امحد سمـ حمٛمد: ُمستٜمد اًمِمٞمٕم٦م. ط -321

 ايران . -اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ىمؿ

-1اًمٜمس٤مئل: أسمق قمبد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اخلراؾم٤م ي: ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل : ط -321

 ًمبٜم٤من. –سمػموت  -واًمتقزيع  هـ، ـمبع وٟمنم : دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم1348

هـ، 1424 -1اًمٜمٛمٚم٦م: قمبد اًمٙمريؿ سمـ قمكم: اعمٝمذب ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن، ط -322

 اًمسٕمقدي٦م.   –ـمبع وٟمنم: ُمٙمتب٦م اًمرؿمٞمد، اًمري٤مض 

اًمٜمٞمس٤مسمقري: ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج اسمـ ُمسٚمؿ: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ، ـمبع وٟمنم: دار اًمٗمٙمر،  -323

 ًمبٜم٤من . -سمػموت 

 حرف اَلٚء

هـ، اعمٓمبٕم٦م: 1379 -1امحد: ضمقاهر اًمبالهم٦م ذم اعمٕم٤م ي واًمبٞم٤من واًمبديع، طاهل٤مؿمٛمل:  -324

 ايران. -(. ىمؿأُمػم .اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م اًمّم٤مدق )

هـ، شمح: اًمٞم٤مس 1327 -1اهلروي : ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من : ذح خمتٍم اعمٜم٤مر،ط -325

 ًمبٜم٤من –ىمبالن ، ـمبع : دار ص٤مدر ، سمػموت 

 -هـ، ـمبع: دار اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة1414 -2طهزاع: حمٛمد وم١ماد اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ،  -326

 ُمٍم.

 حرف افقاو

 ًمبٜم٤من. –سمػموت  -هـ، اًمٜم٤مذ: دار اًمّمٗمقة 1414-3اًمقائكم: أمحد: هقي٦م اًمتِمٞمع، ط -327



 

 -1اًمقهبل: ومٝمد سمـ ُمب٤مرك سمـ قمبد اهلل :ُمٜمٝم٩م آؾمتٜمب٤مط ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ط -328

 اًمسٕمقدي٦م . –هـ ،ـمبع: ُمريمز اًمدراؾم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ، ضمدة 1428

 حرف افٔٚء

-1اًمٞمزدي: حمٛمد يم٤مفمؿ: اًمٕمروة اًمقصم٘مك، شمح: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل، ط -329

 ايران. –هـ، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ 1417

 ادقشقظٚت 

ُمقؾمققم٦م اصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن: اقمداد ُمريمز اًمتح٘مٞم٘م٤مت واًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمت٤مسمع  -331

 ايران. –هـ ، ـمٝمران 1434 -1ًمٚمٛمجٛمع اًمٕم٤معمل ًمٚمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م آؾمالُمٞم٦م،ط

 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م ، يمت٤مب اًمٙمؽمو ي . -331

 

 افزامٟ افُقمبٔقتريٜ

 ُمٙمتب٦م أهؾ اًمبٞم٧م آصدار آول . -332

 بٞم٧م آصدار اًمث٤م ي.ُمٙمتب٦م أهؾ اًم -333

 اعمٙمتب٦م اًمِم٤مُمٚم٦م . -334

 سمرٟم٤مُم٩م ٟمقر آصقل . -335

 سمرٟم٤مُم٩م دار اًمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م . -336
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 ادحتقيٚت

 5 ...................................... ُم٘مدُم٦م

 9 .................................... آول اًمٗمّمؾ

 9 ............................ اعمٕمروم٦م وم٘مف قمـ شمّمقري٦م ُمب٤مدئ

 11 ................................. إول اعمبح٨م

 11 .................. وظمّم٤مئّمف اصٓمالطم٤م و ًمٖم٦م اعمٕمروم٦م وم٘مف ُمٗمٝمقم

 11 ................. :اصٓمالطم٤م و ًمٖم٦م اًمٗم٘مف شمٕمريػ: إول اعمٓمٚم٥م

 21 .................... :اصٓمالطم٤م و ًمٖم٦م اعمٕمروم٦م: اًمث٤م ي اعمٓمٚم٥م

 32 ...................... :اعمٕمروم٦م وم٘مف شمٕمريػ: اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚم٥م

 34 ..................... :اعمٕمروم٦م وم٘مف ظمّم٤مئص: اًمراسمع اعمٓمٚم٥م

 34 ............. :اعمٕمروم٦م ووم٘مف اًمديـ أصقل سملم اًمٗمرق: اخل٤مُمس اعمٓمٚم٥م

 45 .................................. اًمث٤م ي اعمبح٨م

 45 ................ اًمٕم٘مدي اًمبح٨م ذم اًمنمقمل سم٤محلٙمؿ اًمتٕمبد اؿمٙم٤مًمٞم٦م

 46 ................. : واصٓمالطم٤م ًمٖم٦م احلٙمؿ ُمٕمٜمك: آول اعمٓمٚم٥م

 49 ..................... :اًمنمقمل احلٙمؿ اىمس٤مم: اًمث٤م ي اعمٓمٚم٥م

 55 ................ :اًمنمقمل سم٤محلٙمؿ اًمتٕمبد إُمٙم٤مٟمٞم٦م:  اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚم٥م

 33 ................................. اًمث٤مًم٨م اعمبح٨م



 

 33 .............. اًمٕم٘مدي اًمبح٨م ذم اًمنمقمٞم٦م ٕطمٙم٤مما وظمّم٤مئص ـمبٞمٕم٦م

 33 .................... :ي٘مٞمٜمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م إطمٙم٤مم: آول اعمٓمٚم٥م

 91 ....... :وومروع أصقل امم شم٘مسؿ اًمٕم٘مدي اًمبح٨م ذم إطمٙم٤مم: اًمث٤م ي اعمٓمٚم٥م

 93 .................... :ٟمسبٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م إطمٙم٤مم: اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚم٥م

 104 ................... :ظمؼمي٦م اًمٕم٘مدي٦م إطمٙم٤مم: اًمراسمع اعمٓمٚم٥م

 105 ......... :واإلرؿم٤مدي٦م اعمقًمقي٦م سملم اًمٕم٘مدي٦م إطمٙم٤مم:  اخل٤مُمس اعمٓمٚم٥م

 114 .................................. اًمث٤م ي اًمٗمّمؾ

 114 ................................. اعمٕمروم٦م وم٘مف أدًم٦م

 116 ................................ آول اعمبح٨م

 116 ................................ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن

 116 .................. : اًمٙمريؿ سم٤مًم٘مرآن اًمتٕمريػ: آول اعمٓمٚم٥م

 119 ............... :اًم٘مرآ ي ًمٚمخٓم٤مب اًمذاشمٞم٦م اًمٓمبٞمٕم٦م: اًمث٤م ي اعمٓمٚم٥م

 124 .......... :اعمٕمروم٦م وم٘مف شم٘مرير ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمٜمٝم٩م:  اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚم٥م

 143 ............... :اعمٕمروم٦م وم٘مف ٓؾمتٜمب٤مط شمٓمبٞم٘م٤مت:  اًمراسمع اعمٓمٚم٥م

 153 ................................. اًمث٤م ي اعمبح٨م

 153 ............................. اعمٓمٝمرة اًمٜمبقي٦م اًمسٜم٦م

 153 .............. :وطمجٞمتٝم٤م اعمٓمٝمرة سم٤مًمسٜم٦م اًمتٕمريػ: إول اعمٓمٚم٥م
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 161 ........... :اًمنميػ اًمٜمبقي ًمٚمخٓم٤مب اًمذاشمٞم٦م اًمٓمبٞمٕم٦م: اًمث٤م ي اعمٓمٚم٥م

 164 ................ : اًمٕم٘م٤مئد شم٘مرير ذم اًمسٜم٦م ُمٜمٝم٩م: اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚم٥م

 151 ............ :اًمسٜم٦م ُمـ اعمٕمروم٦م وم٘مف اؾمتٜمب٤مط وقاسمط: اًمراسمع اعمٓمٚم٥م

 133 .............. :اعمٕمروم٦م وم٘مف اؾمتٜمب٤مط ُمـ شمٓمبٞم٘م٤مت: اخل٤مُمس اعمٓمٚم٥م

 201 ................................ اًمث٤مًم٨م اعمبح٨م

 201 ................................... اإلمج٤مع

 201 ............. :وُمستٜمده وإُمٙم٤مٟمف سم٤مإلمج٤مع اًمتٕمريػ: آول اعمٓمٚم٥م

 209 .................. : اإلمج٤مع طمجّٞم٦م قمغم اًمدًمٞمؾ: اًمث٤م ي اعمٓمٚم٥م

 220 ....................... : اإلمج٤مع أىمس٤مم: اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚم٥م

 223 ....................... :اإلمج٤مع ُمتٕمٚمؼ:  اًمراسمع اعمٓمٚم٥م

 225 ............. : اإلمج٤مع ُمـ اإلؾمتٜمب٤مط وقاسمط ذم: اخل٤مُمس اعمٓمٚم٥م

 234 ..... :سم٤مإلمج٤مع اًمٕم٘م٤مئد ُمـ ُمس٤مئؾ إؾمتٜمب٤مط ُمـ شمٓمبٞم٘م٤مت: اًمس٤مدس اعمٓمٚم٥م

 250 ....... :اًمٕم٘مٚمٞم٦م إدًم٦م ُمـ اعمٕمروم٦م وم٘مف ٓؾمتٜمب٤مط شمٓمبٞم٘م٤مت: اًمس٤مسمع اعمٓمٚم٥م

 259 ................................. اًمث٤مًم٨م اًمٗمّمؾ

 259 .............................. اعمٕمروم٦م وم٘مف ُمـ أطمٙم٤مم

 231 ................................ إول اعمبح٨م

 231 ................... (قمٚمٞمف اعمحٙمقم)سم٤معمٙمٚمػ اعمتٕمٚم٘م٦م إطمٙم٤مم



 

 231 ............. :اًمٕم٘مدي٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ ذم اًمٕم٤مُم٦م اًمنموط: إول اعمٓمٚم٥م

 296 ....................... :اًمٙمٗم٤مر شمٙمٚمٞمػ: اًمث٤م ي اعمٓمٚم٥م

 300 ..... : اخلٓم٠م قمغم اعمؽمشمب٦م وآصم٤مر إصقل ذم اعمخٓمئ طمٙمؿ:  اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚم٥م

 315 ................................. اًمث٤م ي اعمبح٨م

 315 ................... (سمف اعمحٙمقم) سمف سم٤معمٙمٚمػ اعمتٕمٚمؼ إطمٙم٤مم

 315 ............ :ًمٚمٛمٙمٚمػ ُمٕمٚمقُم٤م سمف اعمحٙمقم يٙمقن ان:  إول اعمٓمٚم٥م

 323 ..................... :يٓم٤مق ٓ سمام اًمتٙمٚمٞمػ: اًمث٤م ي اعمٓمٚم٥م

 331 ........... : اًمتٙمٚمٞمػ صح٦م ذم اًمنمقمل اًمنمط أصمر: اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚم٥م

 335 ............ : ومٞمف اعمحٙمقم ذم اإلؾمتّمح٤مب ضمري٤من: اًمراسمع اعمٓمٚم٥م

 341 ................................ اًمث٤مًم٨م اعمبح٨م

 341 ........................... اًمٕم٘م٤مئد ذم اًمت٘مٚمٞمد أطمٙم٤مم

 341 ............... :واصٓمالطم٤م ًمٖم٦م اًمت٘مٚمٞمد شمٕمريػ: إول اعمٓمٚم٥م

 344 .................. :اًمنميٕم٦م ذم اًمت٘مٚمٞمد طمٙمؿ:  اًمث٤م ي اعمٓمٚم٥م

 351 .................. :إصقل ذم اًمت٘مٚمٞمد طمٙمؿ: اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚم٥م

 353 ................................ واعمراضمع اعمّم٤مدر

 


