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 جلدًم

الخمض هلل عب الٗاإلاحن، والهالة والؿالم ٖلى ؤقٝغ ألاهبُاء واإلاغؾلحن، مدمض وآله وؤصخابه، عضخي هللا 

 ٖنهم ؤظمٗحن، وبٗض:

ٞهظٍ مظ٦غة في ٖلم ال٣غاءاث مىظهت لُالب الؿىت الشالشت ٫.م .ص لٛت وصعاؾاث ٢غآهُت، جخًمً 

اث اإلا٣غعة في الؿضاسخي  ، عاُٖذ ٞيها ؾهىلت الٗباعة وويىخها، وظىصة الخ٣ؿُم، وخؿً الؿاصؽاإلاىيٖى

همها، وجإزظ بُض الُالب اإلاب ٤ الترجِب، م٘ الازخهاع والتر٦حز، ختى ٌؿهل اؾدُٗابها ٞو خضت في َظا الٗلم بٞغ

 وجضعط بلى مؿاثله وص٢اث٣ه . 

ان في ٖلىم ال٣غآن للؼع٦صخي،  لىم ال٣غآن، ٧البَر و٢ض اٖخمضث ٞيها ٖلى ؤوز٤ اإلاهاصع في ٖلم ال٣غاءاث ٖو

ان للؼع٢اوي، و٦خب  ي،، واليكغ في ال٣غاءاث  الٗكغ البً الجؼعي، ومىاَل الٗٞغ وؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن للؿَُى

اوالى٠٢ والابخضاء ل٣غاءاث جىظُه ا حَر  ٚو

ً في َظا الٗلم، ت ٦ما اؾخٗىذ ب٨خاباث اإلاٗانٍغ  .وهي ٦شحرة ومخىٖى

ما٫،  غػ٢ىا الؿضاص في ألا٢ىا٫ وألٖا ٣ىا للٗلم الىاٞ٘ والٗلم الهالر، ٍو َظا وؤؾإ٫ هللا حٗالى ؤن ًٞى

 ونلى هللا وؾلم وباع٥ ٖلى هبُه وآله وصخبت وؾلم حؿلُما ٦شحرا.

ً ٞهى ٦ما ًلي: عنُض اإلااصة ومًمىجهاؤما ًٖ   خؿب ما ظاء في ٖغى الخ٩ٍى
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 ٌ  1جسهُب اللساءاث وحمعها: اإلاحىز ألاو

 ؤوال: جسهُب اللساءاث

 اءاث:س اإلالصىد بترهُب الل -1

َى زلِ بٌٗ ال٣غاءاث ببًٗها، والاهخ٣ا٫ مً ٢غاءة بلى ؤزغي ؤزىاء الخالوة صون بٖاصة وال ج٨غاع ألوظه 

 ٤ الخالٝ، بل بن ال٣اعت اإلاغ٦ب ٣ًغؤ آًت ؤو بًٗها ؤو ؤ٦ض منها ٖلى ٢غاءة زم ًيخ٣ل بٗضَا بلى ٢غاءة مً ًليها ٞو

ى ما ٌؿمُه بًٗهم "جل٤ُٟ ال٣غاء ى ًسخل٠ ًٖ ظم٘ ال٣غاءاث.٢غاءة ٢اعت آزغ، َو  اث" ؤو "زلِ ال٣غاءاث"، َو

 حىم جسهُب اللساءاث: -2

ً،   ازخل٠ الٗلماء في جغ٦ُب ال٣غاءاث ٖلى ؤهه لِـ َىا٥ ٢ى٫ ًُل٤ الجىاػ صون ٢ُض بلى ماوٗحن ومجحًز

، وطل٪   ٦ما ًلي:ؤو قٍغ

: اإلااوعىن   اللٌى ألاٌو

ٖباعتهم في الخٗبحر ٖلى اإلاى٘ بحن  مُل٤ الىهي وال٨غاَت ًغي ؤصخابه مى٘ جغ٦ُب ال٣غاءاث، وازخلٟذ 

م.  والخُإ وزالٝ ألاولى وختى الخدٍغ

٣ٞض ه٣ل ٖىه الجؼعي م٣الخه في ٦خابه اليكغ وممً ًغي َظا الغؤي: ؤبى الخؿً ٖلي بً مدمض السخاوي،

 .٢2اثال: "وزلِ َظٍ ال٣غاءاث بًٗها ببٌٗ زُإ"

ه في ٚحر طل٪، ٢ا٫؛ الظي ًدغم اٗبري وؤبى بسخا١ الَج   ٨َغ : "والتر٦ُب ممخى٘ في لتر٦ُب ٖىض الخٗل٤ ٍو

" ٤ ؤخضَما باآلزغ وبال ٦ٍغ
َّ
 .٧3لمت وفي ٧لمخحن بن حٗل

غوؤخمض بً ؤخمض الُُبي ؛ ٣ٞض ٢ا٫ في ٦خابه الخىٍى م ؤزىاء الخٗل٤ صون ٚحٍر  :4؛ الظي ًدغم الخدٍغ

غاب ٦ظا٥ مسجال  بط ًدغم التر٦ُب خُض ؤبُال   صخت ؤلٖا

                                                           
 وما بٗضَا، م٘ بٌٗ ؤلاياٞاث. 220َظا اإلابدض مسخهغ مما خّغعٍ الض٦خىع: ٖبض الخلُم ٢ابت في ٦خابه: ال٣غاءاث ال٣غآهُت، م  1
 .18/ 1اليكغ،   2
 اإلاهضع هٟؿه.  3
 .147آلاًاث البِىاث، ؤبى ب٨غ الخؿُجي، م  4



5 

 

ـــًد ــــــــ ـــــــــــمـغم بن عوي ٞاٖلــــــــــــ ـــــــــٍغ ٖىـــــــــــه ٨ًــــــــــــــــا   بإهـــــــــــــ ـــــــــــــــض الٗلمــــــــــ  اــــــــــ

بلى الاختراػ مً التر٦ُب ٖىض الجم٘  -بؿبب ٦ثرة الىظٍى التي ٣ًغؤ بها-٣ٞض صٖا وؤبى قهاب ال٣ؿُالوي،  

 .1في زخمت واخضة وجمُحز بًٗها مً بٌٗ، وبال و٢٘ ُٞما ال ًجىػ و٢غاءة ما لم ًجز٫ 

 بلُد ؤو ػسط اللٌى الثاوي: اإلاجيزون

 وممً ًم٨ً ؤن ًيؿب بلُه طل٪:

ت التزام ال٣غاءة ب٣غاءة ؤخض ال٣غاء ما صام في هٟـ اإلاجلـ وما صام مخي الضًً الىىوي؛ الظي ًغي  ؤولٍى

 .2اه٣طخى اعجباَه ٞله ؤن ٣ًغؤ ب٣غاءة آزغ، ٞةطا ال٨الم مغجبُا

ت الالتزام ب٣غاءة واخضة ما ب٣ي لل٨الم حٗل٤ بما  با مً ٖباعة الىىوي؛ وهي ؤولٍى وابً الهالح الظي ّٖبر ٢ٍغ

 .3ابخضؤ به

ٟٗل بال ُٞما ًدُل اإلاٗجى، ومشل لظل٪ ؤن  ًُ وابً الخاظب الظي نغَّح بإن التر٦ُب ٖىضٍ ألاْولى ؤن ال 

٘، ومشل: )ؤن جًل بخضاَما( ب٨ؿغ َمؼة )بن( و )ٞخظ٥ بخضاَما( ٣ًغؤ: )وٟٛ غ ل٨م( بالىىن و )زُُئاج٨م( بالٞغ

ظا ٧له ممخى٘  .4بىهب الغاء مً )ٞخظ٦غ( َو

وؤبى قامت الظي طَب بلى اإلاى٘ ُٞما ًدُل اإلاٗجى ٦ؿاب٣ُه، وجسُحر ال٣اعت في ٚحر طل٪، ٞةن الجمُ٘ ظاثؼ 

 يغع ُٞه.وال 

٣ب ٖلى طل٪ ب٣ىله: "والهىاب ٖىضها وابً الجؼعي ومً  وا٣ٞه؛ ٣ٞض ط٦غ في وكٍغ الخالٝ في اإلاؿإلت ٖو

في طل٪ الخٟهُل والٗضو٫ بالخىؾِ بلى ؾىاء الؿبُل، ٞى٣ى٫: بن ٧اهذ بخضي ال٣غاءجحن مترجبت ٖلى ألازغي 

٘ ٞيهما ؤو الىهب،  م ٦مً ٣ًغؤ: "ٞخل٣ى آصُم مً عبه ٧لماٌث" بالٞغ ٘ آصم مً ٞاإلاى٘ مً طل٪ مى٘ جدٍغ آزظا ٞع

 
َ
اءُ ٢غاءة ٚحر ابً ٦شحر ؤو ٨ٖـ طل٪، وهدى: )و٦ٟ ِزظ لها ػ٦ٍغ

ُ
٘ ؤو ٨ٖـ طل٪، وهدى: )ؤ ( بالدكضًض م٘ الٞغ

 
َ
١ ُٞه بحن ا هٟغّ وؤما ما لم ٨ًً ٦ظل٪ ٞةهَّ ، ٨م( وقبهه مما ًغ٦ب بما ال ججحٍز الٗغبُت وال ًصر في اللٛتمُشا٢

ا حَر ؾبُل الغواًت، ٞةهه ال ًجىػ ؤًًا مً خُض بهه ٦ظب في الغواًت  ٞةن ٢غؤ بظل٪ ٖلى ؛م٣ام الغواًت ٚو

وجسلُِ ٖلى ؤَل الضعاًت، وبن لم ٨ًً ٖلى ؾبُل الى٣ل، بل ٖلى ؾبُل ال٣غاءة والخالوة، ٞةهه ظاثؼ صخُذ 

                                                           
ُض الىٟ٘، الؿٟا٢سخي، م336/ 1لُاث٠ ؤلاقاعاث، ال٣ؿُالوي،   1  67، ٚو
 .95الخبُان في آصاب خملت ال٣غآن، م  2
 .184اإلاغقض الىظحز، ؤبى قامت، م  3
 .185الخِؿحر، الضاوي، م  4
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حن بازخالٝ الغواًاث مً وظه حؿاوي  م٣بى٫ ال مى٘ مىه وال خٓغ، وبن ٦ىا وُٗبه ٖلى ؤثمت ال٣غاءاث الٗاٞع

ماء بالٗىام ال مً وظه ؤن طل٪ م٨غوٍ ؤو خغام، بط ٧ل مً ٖىض هللا هؼ٫ به الغوح ألامحن ٖلى ٢لب ؾُض الٗل

ىا ٖلى ؤَل َظٍ اإلالت، ٞلى ؤوظبىا ٖليهم ٢غاءة ٧ل عواًت ٖلى خضة لك٤ ٖليهم  اإلاغؾلحن جسُٟٟا ًٖ ألامت، وتهٍى

اص بالؿهى  لت بلى الخ٩ل٠ُ، و٢ض عوٍىا في اإلاعجم ال٨بحر جمُحز ال٣غاءة الىاخضة واو٨ٗـ اإلا٣هىص مً الخس٠ُٟ ٖو

للُبراوي بؿىض صخُذ ًٖ ببغاَُم الىسعي ٢ا٫: ٢ا٫ ٖبض هللا بً مؿٗىص: )لِـ الخُإ ؤن ٣ًغؤ بًٗه في بٌٗ، 

 ول٨ً ؤن ًلخ٣ىا به ما لِـ مىه( .

، ٞا٢غءوا ما ) :نلى هللا ٖلُه وؾلم -و٢ا٫ عؾى٫ هللا  ، (جِؿغ مىهبن َظا ال٣غآن ؤهؼ٫ ٖلى ؾبٗت ؤخٝغ

ظا لٟٔ البساعي ًٖ ٖمغ  .1"مخ٤ٟ ٖلُه َو

 .2وط٦غ في اإلاىجض ؤن التر٦ُب باليؿبت للٗالم مُٗب وباليؿبت لٛحٍر زالٝ ألاولى

سخي
ُ
ما.  4، والكُش َاَغ الجؼاثغي 3ووا٤ٞ ابً الجؼعي الؿٟا٢ حَر  ٚو

 جاهُا: حمع اللساءاث:

 اإلالصىد بجمع اللساءاث: -1

٣ت مً َغ١ الجم٘ ٣ًهض به ؤلاجُان بإوظه  ٠ُ بًٗها ٖلى بٌٗ بٍُغ الخالٝ في اإلاىي٘ الىاخض ٖو

سخل٠ ًٖ التر٦ُب.  اإلاٗغوٞت، ٍو

 حىم حمع اللساءاث في الخخمت الىاحدة: -2

ى  ال زالٝ بحن اإلاؿلمحن في ؤن الجم٘ بةٞغاص ال٣غاءاث وؤزظ ٧ل عواًت ٖلى خضة ؤمغ مكغوٕ وخؿً، َو

، وؤن ظم٘ ال٣غاءاث في زخمت واخضة لم ًٟٗله الؿل٠، وبهما ٖاصة الؿل٠ بلى اإلااثت الخامؿت ٖهغ  حٍر الضاوي ٚو

ى مدل هؼإ بحن الٗلماء بحن ماو٘ بةَال١ ومجحز بةَال١ ومجحز في خا٫ صون ؤزغي.  وكإ مىظ اإلااثت الخامؿت، َو

 

 

                                                           
 .19 -18/ 1اليكغ،   1
 .14مىجض اإلا٣غثحن، م  2
 .66ُٚض الىٟ٘، م  3
 .121الخبُان لبٌٗ اإلاباخض اإلاخٗل٣ت بال٣غآن، م  4
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: اإلااوعىن بئظالق  اللٌى ألاٌو

ً ٖلي بً زل٠ الخؿُجي الكهحر بالخضاص، ومً َاالء اإلااوٗحن للجم٘ في زخمت واخضة: ؤبى ب٨غ بً مدمض ب

ناخب ٦خاب "آلاًاث البِىاث في خ٨م ظم٘ ال٣غاءاث"، والظي ؤلٟه عصا ٖلى عؾالت زلُل الجىاًجي، اإلاؿماة: بـ 

 "َضاًت ال٣غاء واإلا٣غثحن" التي ؤظاػ ٞيها الجم٘ بةَال١.

ا ؤزىاء  حَر .و٢ض طَب الخضاص بلى اإلاى٘ مً الجم٘ مُل٣ا في اإلاداٞل ٚو حٍر  ؤلا٢غاء والخل٣ي ٚو

غان؛ الظي ًغي ؤن الجم٘ ٖلى الىظه اإلاٗغوٝ بضٖت ياللت.  ومنهم الكُش: مدمض ؤَػ

م ٨ًً في الهضع ألاو٫ َظا  ومنهم الكُش ٖلي الىىعي الؿٟا٢سخي؛ ٣ٞض ٢ا٫ في ٦خابه "ُٚض الىٟ٘": "

٩ىٞهم ٖلُه ٣ًغءو  ن ٖلى الكُش الىاخض الٗضة مً الجم٘ اإلاخٗاٝع في ػماهىا بل ٧اهىا الَخمامهم بالخحر ٖو

الغواًاث وال٨شحر مً ال٣غاءاث ٧ل زخمت بغواًت ال ًجمٗىن عواًت بلى عواًت واؾخمغ الٗمل ٖلى طل٪ بلى ؤزىاء 

م ٞمً طل٪ الى٢ذ ْهغ ظمُ٘  حَر ذ وابً قُُا وم٩ي وألاَىاػي ٚو اإلااثت الخامؿت ٖهغ الضاوي وابً قٍغ

ُه الٗمل بلى َظا الؼمان و٧ان بٌٗ ألاثمت ًى٨ٍغ مً خُض بهه لم ٨ًً ال٣غاءاث في الخخمت الىاخضة واؾخمغ ٖل

ى الهىاب بط مً اإلاٗلىم ؤن الخ٤ والهىاب في ٧ل شخيء م٘ الهضع ألاو٫   .1"ٖاصة الؿل٠. ٢لذ: َو

 :بئظالق ؤدلت اإلااوعين

 مً ؤصلتهم ما ًلي:

باألصلت الٗامت  الجم٘ في الخخمت الىاخضة بضٖت مدضزت لم ج٨ً ٖىض الؿل٠، واؾخضلىا لظل٪ -1

التي جىظب الاجبإ وجظم الابخضإ؛ ٣٦ىله حٗالى: )وما آجا٦م الغؾى٫ ٞسظٍو وما جها٦م ٖىه ٞاهتهىا( 

... ٞٗل٨ُم بؿىتي وؾً الخلٟاء الغاقضًً اإلاهضًحن، [، و٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم: )108]ًىؾ٠: 

ىا ٖليها بالىىاظظ وبًا٦م ومدضزاث ألامىع، ٞةن ٧ل بضٖت يال ًُّ  .2لت(ٖ

 ؛ والخٗلُم بهما ٧ان ٖلى ؤلاٞغاص ال بالجم٘. 3خضًض: )ا٢غئوا ال٣غآن ٦ما ٖلمخم( -2

 ؛ وال٣غآن لم ًجز٫ بجم٘ ال٣غاءاث.4خضًض: )بن هللا ًدب ؤن ٣ًغؤ ال٣غآن ًٚا ٦ما ؤهؼ٫...( -3

 ؤن الجم٘ في الخخمت الىاخضة مسال٠ إلظمإ الؿل٠ بلى جهاًت ال٣غن الغاب٘. -4

                                                           
 .18ُٚض الىٟ٘، الؿٟا٢سخي، م  1
.4607ؤزغظه ؤبى صاو ع٢م:   2 حٍر  ، ٚو
 .224 -223/ 2الخا٦م في اإلاؿخضع٥،   3
 .3065/ ٦2جز الٗما٫،   4
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الخخمت الىاخضة ال ًترجب ٖلُه ٦بحر هٟ٘، وعبما ًترجب ٖلُه الٟؿاص والٛلِ ظم٘ ال٣غاءاث في  -5

 والخسلُِ.

 مىاكؼت ؤدلت اإلااوعين:

 ًم٨ً مىا٢كت ؤصلت اإلااوٗحن بةَال١ وعص ؤصلتهم واخضا واخضا؛ وطل٪ ٦ما ًلي:

ان بن ٢غاءة ال٣غآن ب٣غاءاجه اإلاسخلٟت مكغوٖت بال زالٝ، ولم ًغص ما ًمى٘ مً ؤن ٨ًغع ؤلاوؿ -1

ضم ٞٗل الؿل٠ لظل٪ ال  آلاًت ؤو ال٩لمت لِؿخىفي ما وعص ٞيها مً ٢غاءاث ختى وٗخبر طل٪ مبخضٖا، ٖو

ًض٫ ٖلى اإلاى٘ بمجغصٍ ولم ًغص ٖنهم ههي ًٖ ال٨ُُٟت اإلاخىإػ ٞيها لٗضم خضوثها في ػمنهم، و٢هاعي 

ٕى مً الجم٘ م لهظا الىَ، وبهما اخخاط الىاؽ بٗضما ًُٟض مؿل٨هم ؤهه َى ألاًٞل ٖلى ٚحر

 ل٠ًٗ الهمم والخٝى مً الاوؿالر مً زحر ظم٘ ال٣غاءاث بال٩لُت.

ً ًإمغان ب٣غاءة ال٣غآن ٦ما ؤهؼ٫ و٦ما ٖلمه عؾى٫ هللا نلى هللا  -3 -2 ٧ل مً الخضًشحن اإلاظ٦ٍغ

٠ ؤو جبضًل، ومً اؾخىفى طل٪ ٣ٞض ٢غؤ  اصة وال ه٣هان ُٞه، وصون جدٍغ ٖلُه وؾلم ٚحَرٍ، صون ٍػ

م ٍو ِ
ّ
ل ُٖ ظا مدمل الخضًض، وما ٖضا طل٪ ٞساعط ًٖ مىعص الخضًض.بما   ما هَؼ٫، َو

ؿلم باو٣ٗاص بظماٖهم ٖلى اإلاى٘ مً  -4 ٌُ ال ًى٨غ ٖاصة الؿل٠ وبَبا٢هم ٖلى ألازظ باإلٞغاص، ول٨ً ال 

 ال٨ُُٟت اإلادضزت ختى ٣ًا٫ بهه مسال٠ إلظماٖهم.

م إلاا  -5
َّ
لم مً مىاٞٗه، واإلاٟاؾض اإلادظوعة ًم٨ً ٧ىن الجم٘ ال ًترجب ٖلُه ٦بحر ٞاثضة ٚحر مؿل ُٖ

 ججىبها بالتزام الكغوٍ اإلاظ٧ىعة.

 اللٌى الثاوي: اإلاجيزون بئظالق

ا الكُش "زلُل بً ٚىُم الجىاًجي" وخمل عاًت  حَر ؤظاػ الجم٘ في الخخمت الىاخضة بةَال١، خالت الخل٣ي ٚو

". ٢ا٫ ٞيها: "ؤظاػ ال٣غاءة بالجم٘ ؤثمت َظا إلا٣غثحنالضٖىة بلى ما طَب بلُه في عؾالخه اإلاظ٧ىعة: "َضاًت ال٣غاء وا

خه  ا، مً ٚحر ه٨حر، وجل٣َّ حَر الًٟ مً خضوص ألاعبٗماثت مً الهجغة بلى ػماهىا َظا مُل٣ا ب٢غاء و٢غاءة، في اإلاداٞل ٚو

الجامٗت ل٨شحر ا ؤمت بال٣بى٫، بلى ؤن جل٣ُىاٍ ًٖ ؤثمخىا و٢غؤها به ٦ما ٢غؤ مكاًسىا في مجالـ ال٣غآن اإلاسخلٟت 

م ال ؤنل له"
ُّ
 .1مً هىابٜ ال٣غاء وؤ٧ابغ  الٗلماء، ولم ًى٨غ ؤخض ٖلى ؤخض... وؤما ال٣ُض بدالت الخل٣ي ٞخد٨

ؼ بً ٖبض الٟخاح ال٣اعي"؛ خُض ٢ا٫: "وظم٘ ال٣غاءاث ال ؤعي ماوٗا  وممً ؤظاٍػ ؤًًا: الكُش "ٖبض الٍٗؼ

ُا في ألازظ به ٖىض ٢غاءة ال٣غآن مُل٣ا في ا لهالة وزاعط الهالة، لل٣اعت ؤن ًٟٗل طل٪ بكغ٥ صخت الىُت قٖغ

                                                           
 وما بٗضَا. 18ىاث للخضاص، مَضاًت ال٣غاء واإلا٣غثحن بهامل آلاًاث البِ  1
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وؾالمت ال٣هض وؤمً اإلاٟؿضة، ألهه صازل في الغزهت الشابخت في ٖمىم ٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم: )ٞا٢غئوا ما 

 .1جِؿغ مىه( ..."

جي"، الظي طَب بلى ظىاػ الجم٘ في خا٫ ؤلا٢غاء وفي ٚحر طل٪ مً مجالـ  ومنهم "الكُش ببغاَُم اإلااٚع

ا، بةخضي ٦ُُٟاث الجم٘ اإلاظ٧ىعة في ٦خب الًٟ  .2مدترمت قٖغ

ن بئظالق:  ؤدلت اإلاجيًز

 مً ؤصلتهم ما ًلي:

ٖمل ال٣غاء مً ال٣غن الخامـ بلى ػماهىا صون ه٨حر، مما ًم٨ً اٖخباٍع بظماٖا ؾ٩ىجُا ٖلى  -1

 الجىاػ َظا مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي ال ًىظض صلُل ٖلى اإلاى٘.

اث مخٗضصة؛ و٢ض زبذ  الجم٘ في الخخمت -2 الىاخضة ال ٌٗضو ؤن ٩ًىن ج٨غاعا لل٣غآن وبن ٧ان بغاٍو

ٍغ آلاي ٣ٞض عوي ؤهه ٢ام بأًت: )بن حٗظبهم ٞةجهم ٖباص٥ وبن  ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ج٨ٍغ

ؼ الخ٨ُم( ًغصصَا ختى ؤنبذ  .3حٟٛغ لهم ٞةه٪ ؤهذ الٍٗؼ

ت ٌؿخُٟضَا ا -3 ؿخيبُها الخاط٢ىن.في ظم٘ ال٣غاءاث ٞىاثض صًيُت ولٍٛى  إلاؿخمٗىن َو

م ال ؤنل له، ولى  -4
ّ
، والخ٣ُض بهظا ألازحر جد٨ حٍر ههىم ؤثمت ال٣غاءة جُٟض الجىاػ خالت الخل٣ي ٚو

ت الخل٣ي التي اٖخبرث ٖلت  ا ممىىٖا إلاى٘ خا٫ الخل٣ي ؤًًا ألن ؾٖغ ٧ان الجم٘ في اإلاداٞل وهدَى

ؼ الجم٘ خا٫ الخل٣ي لِؿذ مً الًغوعاث التي جبُ  ذ اإلادٓىعاث.لخجٍى

ل ٧ل ؾىت مغة وفي ؾىت الىٞاة مغجحن صلُل ٖلى ؤنل  ىخضًض مضاعؾت ؤو ٖغ  -5 ال٣غآن ٖلى ظبًر

 ؛ وبُان طل٪ ٦ما ًلي:الجم٘

ل مغة...( مٗىاٍ ًسخمه زخمت واخضة. - ؤ  لٟٔ الخضًض: )ٌٗغى ال٣غآن ٖلى ظبًر

ه اإلاسخلٟت ولِـ خٝغ منها - ب بإولى مً  واإلاضاعؾت ج٩ىن ل٩ل ما هؼ٫ ٢بلها مً ٢غآن بإخٞغ

 آزغ، و٧لها بداظت بلى اؾخظ٧اع.

اإلاا ؤن الٗغى مغة واخضة ؤو مغجحن ٠ُ٨ٞ ًخم اؾخظ٧اع ٧ل ألاوظه، لِـ بال الجم٘  - ث َو

٣ت مً َغ٢ه، وال صلُل ٖلى الخُٗحن.  بٍُغ

                                                           
اء مً الىاؽ واؾدشاعة بعجابهم، ومٟ  1 ؿضة وؤقاع في الهامل ؤن اإلا٣هىص بهظٍ الكغوٍ: بزغاط ما ًٟٗله بٌٗ ٢غاء ؤلاطاٖاث مً الجم٘ ؤمام الٛٚى

 40مً ًدخمل ؤن ًى٨غ ال٣غاءاث لجهله بها. ؾجن ال٣غاء م
 .217 -216ل٘، مجدٟت اإلا٣غثحن وال٣اعثحن بهامل الىجىم الُىا  2
 .177/ 2ؾجن اليؿاجي، باب جغصًض آلاي،   3
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ن بئظالق:  مىاكؼت ؤدلت اإلاجيًز

ً بةَال١ ٦ما ًلي: تراى ٖلى ؤصلت اإلاجحًز  ًم٨ً الٖا

م بن ٖمل ال٣غاء لِـ مً  -1
َّ
ضم ؤلاه٩اع ٚحر مؿل ٘ وال ًهلر حجت إلزباث خ٨م ؤو هُٟه، ٖو مهاصع الدكَغ

ل٘ 
َّ
ُ ً ٦ثٌر، وال ٌٗخبر طل٪ بظماٖا ؾ٩ىجُا؛ ألن مؿماٍ ًخد٤٣ ٖىض نضوع ٞخىي مً مجتهض ٍو إلن اإلاى٨ٍغ

ؿ٨خىن ؾ٩ىجا مجغصا ًٖ ٢غاثً اإلاىا٣ٞت ؤو اإلاسالٟت، وظم٘ ال٣غاءاث لم  ٖليها ٧ل مجتهضي ػماهه َو

 ًخد٤٣ له طل٪ ًٞال ًٖ ؤن حجُت ؤلاظمإ الؿ٩ىحي لِـ مدل اجٟا١ بحن الهىلُحن.

ى مىهي  م؛ وطل٪ ألن الجم٘ في الخخمت الىاخضة مدضر، َو
َّ
ضم وظىص صلُل ًىو ٖلى اإلاى٘ ٚحر مؿل ٖو

 ٖىه َظا مً ظهت، زم بن الجم٘ مً الٗباصاث، والٗباصاث مبىاَا ٖلى الخى٠ُ٢ التي ؤنلها اإلاى٘ ختى ًغص

 صلُل اإلاكغوُٖت.

ت والصخب ال٨غام الجم٘ في الخخمت الىاخضة هٕى ج٨غاع ول٨ىه ٚحر الخ٨غاع  -2 الىاعص ًٖ الخًغة الىبٍى

والخابٗحن، والظي ٧ان ال٣هض مىه الخضبغ والخإمل والاههغاٝ بلى اإلاٗاًً وألاؾغاع، بسالٝ َظا الخ٨غاع 

غاث والٟغو١.ٞةن الهم ُٞه مهغوٝ بلى اإلاباوي وألالٟاّ، والظًَ مكٛى   ٫ بالخالٝ والخدٍغ

باليؿبت للٟىاثض ٞهي ال جهلر حجت إلزباث ؤمغ ؤَب٤ الؿل٠ ٖلى جغ٦ه م٘ ٢ُام اإلا٣خطخي، ٦ما ًم٨ً  -3

٣ت الؿل٠.  جد٤ُ٣ جل٪ الٟىاثض واإلاداؾً باإلٞغاص ٖلى ٍَغ

ٖلى خالت ههىم ال٣غاء ال ًدخج بها إلزباث خ٨م ؤو هُٟه، م٘ ؤن ههىم ٦شحر مً ال٣غاء جُٟض الا٢خهاع  -4

ت الخل٣ي لِؿذ وخضَا ٖلت الجىاػ، بل الٗلت الخ٣ُ٣ُت ٖىض مً ؤظاػ هي  الخل٣ي وؤلا٢غاء. وؾٖغ

اإلاداٞٓت ٖلى َظا الٗلم مً الًُإ، بؿبب ٞخىع الهمم و٦ثرة الهىاٝع ًٖ الخحر،  ومنها خٟٔ ال٣غآن 

 ب٣غاءاجه.

 خضًض اإلاضاعؾت ٖلى ٞغى صخت ما اؾخيبِ مىه، ًُٟض:  -5

الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم ٖلى جغ٥ الجم٘ في زخمت واخضة ؤمام الىاؽ وبَبا١ مً ؤن ٖمل  -

ت زابخت لل٣غون الشالزت ألاولى في ٧ل ؤبىاب الخحر، ٧ل  بٗضٍ ٖلى طل٪ بلى ال٣غن الخامـ، والخحًر

 .غاص ٖلى الجم٘ٞطل٪ ًغجر ؤلا 

خخما٫ ؤن ٩ًىن بئلٞغاص ٦ما ؤن الضاللت ٖلى ؤنل الجم٘ ال حؿخلؼم ؤهه ٧ان في زخمت واخضة ال  -

ال٣غاءاث ٢اعثا بٗض آلازغ، وبظل٪ ٞالضلُل ؾ٣ِ به الاؾخضال٫ ألهه صزله الاخخما٫ ٨ٞؿاٍ زىب 

 ؤلاظما٫.
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الخخمت الىاخضة ؤٖم مً ؤن ج٩ىن ب٩ل ا٢غاءاث مغة واخضة، ألن زخم ال٣غآن بجمُ٘ ٢غاءاجه َى  -

ال٣غاءاث، ولظل٪ ٞالضلُل مدخمل  الخخمت اإلا٣هىصة في الخضًض، وطل٪ ًخم ؤًًا بالجم٘ بةٞغاص

 ٦ؿاب٣ه.

 ن للجمع إال في حالت الخلليى اللٌى الثالث: اإلااوع

 وممً طَب بلُه ظمهىع ال٣غاء مً ػمً ؤلامام الضاوي بلى ػماهىا َظا، ومً َاالء:

لم ظغا ْ ابً الجؼعي؛ ٣ٞض ٢ا٫ في اإلاىجض: " وجل٣اٍ هغ لي ؤن ؤلا٢غاء بالجم٘ ْهغ مً خضوص ألاعبٗماثت َو

ه. ؤ٢غؤ به الخاٞٔ ؤبى ٖمغو الضاوي وم٩ي ال٣ِسخي وابً  م ال وٗلم ؤخضا ٦َغ حَر الىاؽ بال٣بى٫، و٢غؤ به الٗلماء ٚو

مهغان وؤبى ال٣اؾم الهظلي، وؤبى الٗؼ ال٣الوسخي والخاٞٔ ؤبى الٗالء الهمضاوي والكاَبي وبسخا١، وممً ٢غؤ به 

ً ؤلامام الخاٞٔ ؤبى قامت وؤلاما الؿب٩ي وؤلامام الجٗبري  م اإلاجتهض ؤبى الخؿً ٖلي بً ٖبض ال٩افيمً اإلاخإزٍغ

 .1"والىاؽ

ومنهم ال٣ؿُالوي؛ خُض ٢ا٫: "ْهغ ظم٘ ال٣غاءاث في زخمت واخضة في ؤزىاء اإلااثت الخامؿت في ٖهغ 

ت الترقي بال الضاوي وابً قُُا،  ؤهه  واؾخمغ بلى َظٍ ألاػمان، واؾخ٣غ ٖلُه الٗمل ٖىض ؤَل ؤلاج٣ان ل٣هض ؾٖغ

 .2مكغوٍ بةٞغاص ال٣غاءاث وبج٣ان الُغ١ والغواًاث"

في الهالة ؤو في الخالوة ٞهى بضٖت م٨غوَت،  -ؤي ال٣غاءاث–و٢بلهما "ابً جُمُت"؛ ٣ٞض ٢ا٫: "وؤما ظمٗها 

وؤما ظمٗها ألظل الخٟٔ والضعؽ ٞهى مً الاظتهاص الظي ٞٗله َىاث٠ في ا٢غاءة، وؤما الصخابت ٞلم ٩ًىهىا 

 .3ًجمٗىن"

ً مً ٖهغ الضاوي  حر َظٍ ألا٢ىا٫ ٦شحر ختى ٧اص ٢ىلهم ؤن ٩ًىن مدل بظمإ بحن اإلاخ٣ضمحن واإلاخإزٍغ ٚو

 بلى ٖهغها.

 ؤدلت اللائلين بالجىاش حالت الخللي:

ً خالت الخل٣ي ما ًلي:  مً ؤصلت اإلاجحًز

ت الترقي والاهٟغاص. -1  ٢هض ؾٖغ

                                                           
 .15مىجض اإلا٣غثحن، م  1
 .335/ 1لُاث٠ ؤلاقاعاث،   2
 .223آلاًاث البِىاث، ؤبى ب٨غ الخؿُجي، م  3
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٣ت الؿل٠، لٟخىع الهمم وي٠ٗ  زٝى اههغاٝ الىاؽ ًٖ ظم٘ ال٣غاءاث بال٩لُت بطا ؤلؼمىاَم -2 ٍَغ

.  الٗؼاثم و٦ثرة الهىاٝع

ً ألاعبٗت ألاولى ٦ضلُل  خماص ٖلى ؤصلت اإلاجحًز  ٖلى ظىاٍػ خالت الخل٣ي.٦ما ًم٨ً الٖا

ن حالت الخللي:  مىاكؼت ؤدلت اإلاجيًز

 ٢ض ٌٗترى ٖلى ما ط٦غ مً ٖلت بظاػة الجم٘ في زخمت واخضة خالت الخل٣ي بما ًلي:

ت  -1 ، الترقي والاهٟغاص ال ًم٨ً اٖخباٍع حجت ٖلى بباخت ٞٗل مخىإػ ُٞه بإي خا٫ مً ألاخىا٢٫هض ؾٖغ

ا للى٢ٕى في اإلادٓىعاث ؤو الكبهاث. ت بلى الخحراث لِـ مؿٚى  واإلاؿاٖع

بن صٞ٘ مدظوع اههغاٝ الىاؽ ًٖ الجم٘ اإلاٟطخي ل٣ُ٘ الخىاجغ ال ًخد٤٣ بةظاػة الجم٘ في الخخمت  -2

ال٣غاء مً ال٣غن الخامـ ؤن ال ٌؿمدىا لل٣اعت بالجم٘ ل٣اعت مٗحن ختى الىاخضة، زانت وؤن ٖاصة 

ُب  ُه مك٣ت ؤ٦ثر مً مك٣ت ؤلاٞغاص ابخضاء، وبهما ًخد٤٣ طل٪ بتٚر ًٟغص زخمت ل٩ل عاو مً عواجه، ٞو

 الىاؽ في الخحر وفي جمؿ٨هم بما ٧ان ٖلُه الؿل٠.

ً ٣ٞض ؾب٤ وؾب٣ذ مىا٢كخه.ؤما ما ط٦غ مً بم٩اهُت الاؾخضال٫ بما ؾب٤ مً ؤصلت اإلااوٗح  ن واإلاجحًز

 السؤي الساجح:

 الظي جمُل بلُه الىٟـ ال٣ى٫ بالخٟهُل الخالي:

ى ؤًٞل لبن ا -1 ضم الجم٘ في الخخمت الىاخضة َو ؿىت ومؿل٪ الؿل٠ الهالر ٖلى بٞغاص ال٣غاءاث ٖو

ى ؤخغي باالجبإ وؤبٗض ًٖ الكهىاث.  اإلاؿال٪، َو

ٗت بَما٫  بن الجم٘ في الخخمت الىاخضة ال بإؽ -2 باألزظ به ٖىض حٗحن اإلاهلخت ُٞه وجى٠٢ ؾض طَع

 الجم٘ ٖلى ألازظ به م٘ مغاٖاة قغوَه اإلابُدت له.

َا للمٗلم، ًسخاع لها ؤٌؿغ الؿبل بن الجم٘ ًم٨ً اٖخباٍع صازال في ؤؾالُب الخٗلُم التي ًى٧ل ؤمغُ  -3

ػ في ٚحَر ػ ؤزىاءَا بما ال ًخجىَّ خجىَّ ا، ٞمشلها ٦مشل الى٠٢ الازخباعي ٖلى اإلاخٗلم وؤزهغ الُغ١، ٍو

في ألانل؛ الزخباع الُالب و٢ضعجه ٖلى جُب٤ُ ؤخ٩ام الى٠٢  الظي ؤظاٍػ ال٣غاء ولى ٧ان ٢بُدا

اإلاسخلٟت، ٨ٞظل٪ َهىا ًم٨ً ؤن ٣ًا٫: ما في الجم٘ في الخخمت الىاخضة مما ًظَب بغوه٤ ال٣غآن 

ى ؤهه ًم٨ً ألازظ به م٘ ججىب َظا ؤخُاها ٢ض ًدؿامذ ُٞه ألن اإلاىي٘ مىي٘ حٗلم وحٗلُم، ٖل

٣ت الجم٘ باآلًت.  اإلادظوع باٖخماص ٍَغ
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بن الجم٘ في اإلاداٞل الٗامت وؤمام الٗىام ال ًيبغي الٗمل به وال ؤلا٢غاع به، اخخُاَا للضًً وصٞٗا  -4

 للمٟاؾض اإلاترجبت ٖلُه ولٗضم الخاظت بلُه.

خٗضي بلى -5 ًُ ، بل بطا وظض ْٝغ ٌؿخضعي مشل َظا  بن خالت الخل٣ي اإلاظ٧ىعة لِؿذ ٢ُضا خانغا ال  ٚحٍر

الجم٘ اإلاسخل٠ ُٞه وجد٣٣ذ قغوَه اإلابُدت له واهخٟذ اإلادظوعاث واإلاٟاؾض ٞال ًخجه ال٣ى٫ باإلاى٘ 

 خُيئظ.

 جالثا: ظسق الجمع بين اللساءاث

ا ؤعبٗت:  لآلزظًً بالجم٘ في الخخمت َغ١ مسخلٟت، اقهَغ

 :الجمع بالحسف -1

ى ؤن ٌكٕغ ال٣اعت في ال ٣غاءة ٞةطا مغ ب٩لمت ٞيها زل٠ ؤنىلي، ؤو ٞغشخي ؤٖاص جل٪ ال٩لمت بمٟغصَا ختى َو

ٌؿخىفي ما ٞيها مً الخالٝ ٞةن ٧اهذ مما ٌؿٙى الى٠٢ ٖلُه و٠٢ واؾخإه٠ ما بٗضَا ٖلى الخ٨م اإلاظ٧ىع وبال 

والؿ٨ذ  ونلها بأزغ وظه اهخهى ٖلُه، ختى ًيخهي بلى و٠٢ ٠٣ُٞ، وبن ٧ان مما ًخٗل٤ ب٩لمخحن ٦مض مىٟهل

ظا  ب الخالٝ زم اهخ٣ل بلى ما بٗضَا ٖلى طل٪ الخ٨م، َو ٖلى طي ٧لمخحن و٠٢ ٖلى ال٩لمت الشاهُت واؾخٖى

ى ؤوز٤ في اؾدُٟاء ؤوظه الخالٝ وؤؾهل في ألازظ وؤخًغ، ول٨ىه ًسغط ًٖ عوه٤ ال٣غاءة  حن، َو مظَب اإلاهٍغ

 .1وخؿً ؤصاء الخالوة

 :الجمع بالىكف -2

ى بطا قٕغ ال٣اعت  ب٣غاءة مً ٢ضمه ال ًؼا٫ بظل٪ الىظه ختى ًيخهي بلى و٠٢ ٌؿٙى الابخضاء مما بٗضٍ َو

٠٣ُٞ زم ٌٗىص بلى ال٣اعت الظي بٗضٍ، بن لم ٨ًً صزل زلٟه ُٞما ٢بله، وال ًؼا٫ ختى ٠٣ً ٖلى الى٠٢ الظي 

بخضت بما بٗض طل٪ الى٠٢ ٖلى َظا الخ٨م. ظا مظَب  و٠٢ ٖلُه زم ًٟٗل ب٣اعت ٢اعت ختى ًيخهي الخل٠، ٍو َو

ى ؤقض في الاؾخدًاع وؤقض في الاؾخٓهاع وؤَى٫ ػماها، وؤظىص بم٩اها  .2الكامُحن، َو

 :الجمع اإلاسهب منهما -3

                                                           
 .201/ 2اليكغ،   1
 هٟؿه.  2
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ى ما ٢ا٫ ٖىه ابً الجؼعي: " ول٨جي ع٦بذ مً اإلاظَبحن مظَبا، ٞجاء في مداؾً الجم٘ َغاػا مظَبا.  َو

ت له ٞةطا ونلذ بلى ٧لمخحن بحن ال٣اعثحن ٞيها زل٠ ٞابخضت بال٣اعت واهٓغ بلى مً ٩ًىن مً ال٣غاء ؤ٦ثر مىا٣ٞ

٨ظا ختى ًيخهي الخالٝ  و٢ٟذ وؤزغظخه مٗه زم ونلذ ختى اهخهى بلى الى٠٢ الؿاجٜ ظىاٍػ َو

 :الجمع باآلًت -4

و٢ض خ٩ى ابً الجؼعي َظا الىٕى ٞظ٦غ ؤن بٌٗ الىاؽ ٧ان ًسخاع الجم٘ باآلًت ِٞكٕغ في آلاًت ختى 

ا زم ٌُٗضَا ل٣اعت ٢اعت ختى ًيخهي الخالٝ و٦إجهم ٢هضوا بظل٪ ٞهل ٧ل آًت ٖلى خضتها بما  ًيخهي بلى آزَغ

وال ًسلههم طل٪ بط ٦شحر مً ٞيها مً الخالٝ ل٩ُىن ؤؾلم مً التر٦ُب وؤبٗض مً الخسلُِ، زم ٣ٖب ٢اثال: "

 وهللا ؤٖلم". -آلاًاث ال ًخم الى٠٢ ٖلُه، وال ًدؿً الابخضاء بما بٗضٍ ٩ٞان الظي ازترهاٍ َى ألاولى 

ب ألهه بُٗض ًٖ الخسلُِ، ٚحر ؤن َىا٥ مً ًسخاع الجم٘ 
َّ
م الجم٘ اإلاغ٦ وؤهذ جالخٔ ؤن ابً الجؼعي ٣ًّضِ

حٍر ال٣غاءة آًت آًت–باآلًت إلاىا٣ٞخه الؿىت  ه باإلاٟغصًً الظًً ٣ًغئون زخمت  -٦ما في خضًض ؤم ؾلمت ٚو ُه حكبُّ ٞو

 ل٩ل ٢اعت، م٘ ٞاع١ ج٨غاع آلاي وال ماو٘ مىه.

ا آزغ مً ؤهىإ الجم٘ ٌؿمى  ً هٖى ٩ىن ؤزىاء الجم٘ بالجمع اإلااىسَظا، و٢ض ط٦غ بٌٗ اإلاخإزٍغ ، ٍو

 ؤو بالى٠٢ ٦ما ًلي:باآلًت 

٣ت هٟـ َى  حمع اإلااىس باآلًت: -1 ل٨نها جسخل٠ بإن الخلمُظ بطا اهخهى  ،مً خُض اإلا٣ُ٘ الجم٘ باآلًتٍَغ

 ب٣اعت في آلاًت ألاولى ٞةهه ًبضؤ به في آلاًت الخالُت.

٣ت الجم٘ بالى٠٢هٟـ  حمع اإلااىس بالىكف: -2 ل٨نها جسخل٠ بإن الخلمُظ بطا  ،مً خُض اإلا٣ُ٘ ٍَغ

 ٣ُ٘ الخالي.اهخهى ب٣اعت في اإلا٣ُ٘ ألاولى ٞةهه ًبضؤ به في اإلا

 ٢ا٫ ابً الجؼعي:

ا
َ
ٟ

َ
ِه َو٢ ُْ لَ َٖ  ًْ ْبَضا ِبَىْظِه َم ًَ ا ... 

َ
ٟ

َ
ا َما َو٢

َ
ِظي ِبط

َّ
ُغ ال َِ ا

َ ْ
اإلا

َ
ٞ 

 
ْ
٢

َ
إ
َ
َغًبا ِبِه ٞ

ْ
٢

َ
 ؤ

ُ
٠ ُِ

ْٗ َبا َغَباـــــــــٌَ ِ
ّ
ًبا ُمَغج ِٖ َخِهًغا ُمْؿَخْى

ْ
 1... ُمس

 ضابغ اللساءة بالجمع:زابعا: 

 ٌكتٍر في ٢غاءة الجم٘:

 .، م٘ الى٢اع والخإّصبخؿً الى٠٢ والابخضاء، والبٗض ًٖ الخل٤ُٟ وجغ٦ُب ألاوظه في ال٣غاءةمغاٖاة 

                                                           
 .61/ 1متن َُبت اليكغ،   1
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 ٢ا٫ ابً الجؼعي:

 
ْ
َى٢

ْ
ٍُ ِبال َخاُع

ْ
س

َ
َىا ه ُٗ ُْ   . ٠ِ ..ــــــَوَظْم

َ
 ـــــــــَوٚ

ُ
ز

ْ
إ ًَ ا 

َ
َخ ـــــــــــــــــــُغه

ْ
ٍُ ِبال ُ

ــــــــظ ِٝ ــــــــ  ْغ

 ًٟ
ْ
َٕ َو٢ َحْر

ْ
ل
َ
ِه ٞ َِ ْغ

َ
َصا  ا َواْبِخَضا .. ِبك

َ ْ
ًَ ألا ِجْض ُخْؿ ُُ ْب َولْ ِ

ّ
َغ٦ ًُ  

َ
 َوال

 
ْ
ل َُ

ْ
 ــــــــــــــَول

َ
َى٢

ْ
ْىَجَباـــــــــــــَؼِم ال ًَ ْن 

َ
ِغْص ؤ ًُ ىِر ِبْن  ُُ ُّ

ْىَض الك ِٖ َبا ... 
صُّ
َ
إ  1اَع َوالخَّ

 

 : جىحُه اللساءاث اللسآهُت والاحخجاج لهااإلاحىز الثاوي

م ه ه في اللٛت والانُالح وؤقهُغ ؤؾماثه، ومً  َىا٣ّضِ ُٟ  ًٖ َظا الٗلم، مً خُض حٍٗغ
ً
 مسخهغا

ً
مضزال

٠ ُٞه،  دبىئَا مً زال٫ اَخمام الٗلماء به ومغاخل جُىعٍ وؤَّم ما ُنّىِ ها ٍو
ُّ
خُض ألاَمُت الٗلمُت التي ًدخل

  :آلاحيوطل٪ في 

ف الخىحُه ؤوال:   لللساءاثالاحخجاج  و حعٍس

ف الخىحُه: -1  حعٍس

 .2"ووظه ال٨الم: الؿبُل الظي ج٣ُهُضٍ به" كاٌ ابن مىظىز: 

ه: بطا ُظٗل ٖلى ظهت واخضة ال جسخل٠"وحاء في مذخاز الصحاح:  "والىظه  :٢ا٫ الُٟىمي .3"وشخيء ُمَىظَّ

... ولهظا ال٣ى٫ وظه ؤي مإزظ وظهت ؤزظ منها" حٍر  . 4ما ًخىظه بلُه ؤلاوؿان مً ٖمل ٚو

ا  حَر ٠ ٚو ى ال٨ك٠ ًٖ مإزظ الصخيء مً َظٍ الخٗاٍع ًخطر مٗجى الخىظُه والاخخجاط في اللٛت، َو

 وبُان ظهخه، وطل٪ للىنى٫ بلى اإلاٗجى اإلا٣هىص مً وعاثه.

ف الاحخجاج: -2  حعٍس

"ظم٘ الدجت حجج وحجاط... وحجه ًذجه حجا ٚلبت ٖلى حجخه، واخخج بالصخيء  كاٌ ابن مىظىز:

ان، ٣ًا٫: خاج غي: الدجت الىظه الظي اجسظٍ حجت. والدجت الضلُل والبَر جخه ٞإها مداط وحجُج. و٢ا٫ ألاَػ

 . ٩ً5ىن به الٟٓغ ٖىض الخهىمت"

 جاهُا: الاحخجاج والخىحُه في الاصعالح

1- :
ً
ٗغَّٝ ٖلم الاخخجاط في الانُالح: الخىحُه اصعالحا ٌُ 

لل ال٣غاءاث وؤلاًًاح ٖنها والاهخهاع لها" ٣هض مىه جىظُه وظٍى ٖو ًُ  .  6بإهه "طل٪ الٗلم الظي 

                                                           
 هٟؿه.  1
 .556/ 13اإلاهضع هٟؿه ماصة )وظه(،   2
 .296/ 1الصخاح، مسخاع   3
ىمي، اإلا٨خبت الٗلمُت، ص.ٍ.ث، ماصة )وظه(.  4 ُّ  اإلاهباح اإلاىحر، ؤخمض بً مدمض بً ٖلّي اإلا٣ّغي الٟ
 .226/ 2لؿان الٗغب ماصة )حجج(،   5
اى، ٍ  6  .1/18م، 1995َـ/1416، ؾىت: 1قغح الهضاًت، ؤخمض بً ٖماع ؤبى الٗباؽ اإلاهضوي، ث: خاػم ؾُٗض خُضع، م٨خبت الغقض، الٍغ
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2- :
ً
 الاحخجاج اصعالحا

 ل٣غاءة ًغاص به بُان صختها مً ظهت الٗغبُت، ال بُان صختها مً ظهت الؿىض والغواًت. الاحخجاج

غَص ال٣غاءة اإلادخجُّ بها في مىي٘ آزغ مىه، ؤو ًغص ُٞه ما  والاحخجاج لللساءة
َ
)جىظيهها( ٩ًىن بال٣غآن، ٦إن ج

٩ىن باألخاصًض وألازباع التي ٌؿخإوـ بها في مٗجى ال٣غاءة، ٦ما ٩ًىن باللجىء بلى  غاب مشال، ٍو ًىا٣ٞها في ؤلٖا

حر طل٪" ت، ٚو  .1ال٣ىاٖض الٗغبُت، واإلاٗاوي اللٍٛى

 الخىحُهجالثا: ؤطماء علم 

ً عامىا جىظُه و الخىظُه لٗلم ت وؤَل ألاصاء ممَّ َُّ ت الٗغب ا ؤثمَّ الاخخجاط ؤؾماء ومغاصٞاث ٦شحرة ط٦َغ

 ال٣غاءاث، منها:

 .2ٖلم الاخخجاط -1

 . 3ٖلل ال٣غاءاث -2

 .4مٗاوي ال٣غاءاث -3

 .5بٖغاب ال٣غاءاث  -4

 .6وظٍى ال٣غاءاث  -5

 .7بًًاح ال٣غاءاث -6

 .8الاهخهاع لل٣غاءاث -7

ج ال٣غءاث -8  .9جسٍغ

 بلى ٚحر طل٪ مً الدؿمُاث والانُالخاث اإلاغاصٞت. 

 ؤىمُت علم الاحخجاج واىخمام العلماء بهزابعا: 

 الخىحُه:ؤىمُت علم  -1

                                                           
، ُٞهل بً ظمُل بً خؿً ٚؼاوي، بقغاٝ: ص. مدمض ولض ؾُضي ولض   1 مىهج ؤلامام ابً ُُٖت ألاهضلسخي في ٖغى ال٣غاءاث وؤزغ طل٪ في جٟؿحٍر

 .1/88َـ، 1422خبِب، عؾالت ص٦خىعاٍ، ظامٗت ؤم ال٣غي، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، ؾىت: 
ه.83م وطل٪ مشل: اخخجاط ال٣غاءة للمبرص. الٟهغؾذ،  2 اء الؿبٗت للٟاعسخي والدجت لل٣غاء الؿبٗت البً زالٍى  .  والدجت لل٣غَّ
ؿمى حٗلُل ال٣غاءاث، ومً طل٪: ٦خاب الخٗلُل في ال٣غاءاث الؿب٘ ألبي الٗباؽ اإلاىنلي الىدىي. اهٓغ: تهظًب اللٛت،   3 ، واإلاددؿب في حٗلُل 5/13َو

 .2/1431الكىاط البً ظجي. اهٓغ: ٦ك٠ الٓىىن، 
، ٍوط  4 غي. َب٘ بخد٤ُ٣: ال٣ىػي ومهُٟى صعوَل، صاع اإلاٗاٝع  م.1991 -َـ1412، 1ل٪ هدى: مٗاوي ال٣غاءاث إلادمض بً ؤخمض ؤبي مىهىع ؤَػ
ه. اهٓغ: الٟهغؾذ، م  5  .124وطل٪ هدى: بٖغاب زالزحن ؾىعة مً ال٣غآن البً زالٍى
للها ألبي مدمض م٩ي   6 ى مُبٕى ومد2/1491.٤٣بً ؤبي َالب ال٣ِسخي. ٦ك٠ الٓىىن، وطل٪ هدى: ٦خاب ال٨ك٠ ًٖ وظٍى ال٣غاءاث ٖو  . َو
م. خ٣٣ه: ٖم  7 ى مُبٕى ومد٤٣. و٦ظا: اإلاىضر في وظٍى ال٣غاءاث البً ؤبي مٍغ غ ومىه ٦خاب اإلاددؿب في جبُحن وظٍى ال٣غاءاث وؤلاًًاح ٖىه. َو

م  ت لخدُٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ  م.1993 -َـ1414، ؾىت: 1ظضة، ٍ–خمضان ال٨بِسخي، بجامٗت ؤم ال٣غي، و٢ض َب٘ بٗىاًت الجمُٗت الخحًر
 .49خاب الاهخهاع لخمؼة ألبي خمؼة َاَغ ٖبض الىاخض البزاع. اهٓغ: الٟهغؾذ، موطل٪ هدى: ٦  8
9  . حٍر ي ٚو  ٖىضَم في مالٟاتهم؛ ٦ما في الضع اإلاىشىع للؿَُى

ً
ى مهُلر ًسخو به بٌٗ اإلاهىٟحن في َظا الًٟ، وججضٍ مبشىزا  َو
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لىمه ال ٌؿخٛجي ٖىه.  كاٌ ابن ال ق٪َّ ؤن جىظُه ال٣غاءاث له ؤَمُت ٦بحرة ججٗل اإلاكخٛل ب٨خاب هللا ٖو

  الجصزي  
ّ
ٗلم مً ألانى٫ ٢ضع ما ًضٞ٘ به قبهت مً ًًُٗ في مٗغى ٦المه ٖما ًلؼم اإلا٣غت ؤن ًخسل ٤ به: "... َو

ظان مً  ، بدُض ؤهه ًىظه ما ٣ً٘ له مً ال٣غاءاث، َو في بٌٗ ال٣غاءاث، وؤن ًسوَّ ظاهبا مً الىدى والهٝغ

 ؤَم ما ًدخاط بلُه.

 

 

 

 :ؤبي الحظن الحصسي  وما ؤخؿً ٢ى٫ ؤلامام 

هم في ُٖ عي ٖلَم ال٣غاءاث مٗكٌغ    وبا ر" ل٣ض ًضَّ
َ
دى ؤ٢هُغ ًٖ ٞت  .1الىَّ

للها. ى بُان وظٍى ال٣غاءاث ٖو اثضجه مً زال٫ اإلاىيٕى الظي ًدىاوله، َو  وجٓهغ ؤَمُت َظا الٗلم ٞو

ى 911) ؤلامام الظُىظيَـ( َظا الٗلم وجابٗه 794)ث  ؤلامام الصزهش يو٢ض ون٠  َـ( في طل٪ ب٣ىله: "َو

ٗٝغ ظاللت ألالٟاّ وظؼالتها"
ُ
ًٌّ ظلُل، وبه ح ٞ2.  

غ ًدخاط بلُه في  ع لئل٢غاء، ٞاإلاّٟؿِ غ واإلاخهّضِ ضة ؤؾاؾُت للمّٟؿِ ت، ٖو ٦ما ؤنَّ ٖلم الخىظُه ٌٗخبر ؤصاة مهمَّ

حر طل٪ ت وظٍى الى٠٢ 3اؾخيباٍ ألاخ٩ام، وجغظُذ بٌٗ الىظٍى ٖلى بٌٗ ٚو ، وال٣اعت ًدخاط بلُه إلاٗٞغ

حر طل٪  .4والابخضاء الجاثؼة منها واإلامخىٗت ٚو

ت مً هدى ونٝغ ووظٍى ٦ما ؤن َظا  الٗلم خاٞل بإلىان مخٗضصة مً الضعاؾاث ال٣غآهُت واللٍٛى

ب ال٣غآن، وآعاء ٦شحر مً ؤثمت الىدى واللٛت في ٦شحر مً ال٣ًاًا واإلاؿاثل غاب، وجٟؿحر بٌٗ ٍٚغ   .5ؤلٖا

  .6ومً ٞىاثضٍ ٦ظل٪ اعج٣اٍئ ألن ٩ًىن صلُال ؤو مغجخا

جي الٗلماء مً ؤوازغ  ُٖ ه ٣ٞض  ِ
ّ
ها والضٞإ ٖنها لظا ٧ل ال٣غن الشاوي الهجغي باالخخجاط لل٣غاءاث وبُان وظَى

 والغّص ٖلى مً ًَٗ ٞيها.

 بالخىحُه:اىخمام العلماء  -2

 لخضمت ال٣غآن
ً
 ٞاث٣ا

ً
ا بالخٗلُل  ل٣ض بظ٫ الىداة ظهضا هَى بمسخل٠ ٢غاءاجه اإلاخىاجغة والكاطة، ٞىظَّ

ا مً البىاصي ٖبر ٖىضَم، واؾدكهضوا  اإلاؿدىض بلى ألانى٫ اإلاٗخمضة ٖلى طل٪ بالكىاَض الٟهُدت التي ظمَٗى

                                                           
 .51-50مىجض اإلا٣غثحن، م  1
ان في ٖلىم ال٣غآن،   2 ي، صاع الىضوة، بحروث، ص.ٍ، وؤلاج٣ان  1/339البَر  .1/109م، 1951في ٖلىم ال٣غآن، ظال٫ الضًً الؿَُى
 227-1/226ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن،   3
 .18مىجض اإلا٣غثحن، م  4
 .1/162قغح الهضاًت،   5
ان في ٖلىم ال٣غآن:   6  .1/339البَر
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ت  الٗلمُت اإلاضًضة، و٢ض اؾدىضوا بلى َظٍ ال٣غاءاث في جإنُل ٢ىاٖضَم، وبعؾاء مٗالم عخالتهم الهىاٖت الىدٍى

ُت، ويبِ مٟغصاث اللٛت.   والهٞغ

 ومٗاًحر ججٗلها م٣بىلت، و٢ض اٖخمضَا ومً اإلاٗلىم ؤن لل٣غاءاث الصخُدت
ً
ىن  قغوَا الىداة واللٍٛى

ٍو والبالُٚىن، واؾخيبُىا ضُّ َٖ   منها ألانى٫ التي َبَىْىا ٖليها ٖلىمهم، وما زال٠ قغوٍ ال٣غاءة الصخُدت 
ً
 .قاطا

 اظخم٘ ٖلُه و٢ض جدضر ابً
ً
حن، ٞظ٦غ "يغبا ى ما ؤوصٖه  ظجي ًٖ الاخخجاط بالىٖى اء ألامهاع، َو ؤ٦ثر ٢غَّ

ىابً مجاَض ٦خابه اإلاىؾىم ب٣غاءاث الؿب اٍ ؤَل  ٗت، َو ي طل٪، ٞؿمَّ  حٗضَّ
ً
بكهغجه ٚاٍن ًٖ جدضًضٍ، ويغبا

 
ً
؛ ؤي : زاعظا

ً
٣ت بلى ػماهىا قاطا ِ

ّ
ا، بال ؤهه م٘ زغوظه ٖنها هإػ بالش م ط٦َغ اثه،  ًٖ ٢غاءة ال٣غاء الؿبٗت اإلا٣ضَّ ٢غَّ

 مىه مؿاٍو في الٟهاخت
ً
ه ؤو ٦شحرا

َّ
ًْ ؤمامه ووعاثه، ولٗل واًاث ِم خم٘ ٖلُه، وٗم وعبما ٧ان ُٞه ما للمج مدٟٝى بالّغِ

٠ نىٗخه، وحُٗى٠ بٛحٍر ٞهاخخه
ُ
ى  ، وجغؾى به1جلُ َؿمَّ ٌُ غي وظه ٢ىة ما 

ُ
٢ضم بٖغابه ... ل٨ً ٚغيىا مىه ؤن ه

ت ، وؤهه ياعب في صخَّ
ً
 مً َؾْمِذ الٗغبُت مهلت مُضاهه؛ لئال ًغي ُمغًي  قاطا

ٌ
الٗضو٫ ٖىه  ؤنَّ  2الغواًت بِجغاهه، آِزظ

 ٌٌّ  .3مىه ؤو تهمت له" بهما َى ٚ

ت ٖىض ؤَل ة حجَّ
َّ
. و٢ض نى٠ ٖلماء  ٞال٣غاءاث اإلاخىاجغة والكاط

ً
ولى ؤٖلى ٢ضعا

ُ
الٗغبُت، وبن ٧اهذ ألا

اإلاهىٟاث لخضمت ال٣غاءاث في يىء نىاٖتهم : الًغب ألاو٫ ًسخو باإلاخىاجغ، ومىه  الٗغبُت زالزت ؤهىإ مً

ت" للٟاعسخي  ، ومىه "اإلاددؿب"و "ال٨ك٠"  -مىيٕى صعاؾدىا–"الدجَّ ِ
ّ
البً  إلا٩ي، والًغب الشاوي ًسخو بالكاط

، والًغب الشالض ًجم٘ بحن اإلاخىاجغ حٍر ان، و "الضعُّ اإلاهىن"  ظجي، ٚو َُّ ِ ومىه "البدغ اإلادُِ" ألبي خ
ّ
والكاط

بضؤ ٧ل مهى٠ مً َظٍ اإلاهىٟاث بظ٦غ ناخب ال٣غاءة ويبِ ٢غاءجه، زم ٌكٕغ في جىظيهها  للؿمحن الخلبي. ٍو

ؿدكهض ٖليها مً قٗغ الٗغب ومىشىعَم، و٢ض بخؿ كغح مٗىاَا، َو ٗغبها َو ًجتهض في بًجاص  ٢ىاهحن الهىاٖت، َو

ت بحن ٢غاءجحن ؤو ؤ٦ثر، و٢ض ال ٩ًىن زمت وخضة ِٞؿعى اإلاال٠ في الخىظُه الظي ًغاٍ في يىء ٖلىم  وخضة مٗىٍى

ًْ لٍٛت وهدى ونٝغ  وبالٚت. الٗغبُت اإلاسخلٟت، ِم

٨ظا داة ألاواثل الظًًاقخٛل  َو  ؤن ٩ًىن الىُّ
ً
با بَىىا َنْغَح  الىداة بخىظُه ال٣غاءاث ال٣غآهُت، ولِـ ٍٚغ

اء ٦إبي ٖمغو بً الٗالء والخلُل بً ؤخمض، ولٗلَّ اَخمامهم بهظٍ ال٣غاءاث صٞٗهم بلى  َظا الٗلم َم مً ال٣غَّ

لت؛ ل٩ي ت اإلاٟهَّ  ما عَوْوٍ مً ٦الم الٗغب.ًالثمىا بحن ما ؾمٗىا مً ال٣غاءاث و  الضعاؾت الىدٍى

ْذ ؤنىلهم و٢ض اظترؤ بٌٗ
َ
ً ٖلى ج٠ًُٗ َاثٟت مً ال٣غاءاث اإلاخىاجغة ، التي زالٟ  الىداة واإلاٟؿٍغ

، ٦ما اظترئوا ٖلى َعْميها بالخسُئت، ؤو الخغوط ا ظٗل  اإلا٣غعة في اللٛت ؤو الىدى والهٝغ ًٖ ؾجن الٗغبُت؛ ممَّ

                                                           
ض ؤن ٞهاخخه مخٟى٢ت.  1  ًٍغ
2  . ًَّ ْانٌّ ًٓ 

َّ
 ؤي: لئال

 .1/32م٣ضمت اإلاددؿب،   3
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ون ٖليهم ُغصُّ ًَ  آزغ مً الىداة 
ً
٣ا بخىن زُإٍٞغ

ْ
ش َظا اإلاىهج في الدؿغُّٕ بلى ج٠ًُٗ ٢غاءاث حكخمل ٖلى قغوٍ  ، وٍُ

ٓذ لهظٍ ال٣غاءاث َُبَتها، ال٣غاءة اإلاخىاجغة. وفي ِٟ واؾدىاصَا بلى وظه  َظا ؤلازباث والغّصِ ٖلى اإلادؿّغِٖحن َمْدَمضة َخ

ٌ ما جىاجغ بذجٍت واَُت لِـ باألمغ الؿهل،
ْ
 وبظل٪ ؤ صخُذ، ٞالخ٨م ٖلى َعٞ

ً
نبذ ٖلم جىظُه ال٣غاءاث ٖلما

جُب ًٖ ُغصُّ ٖلى الُاٖىحن، ٍو ًَ  
ً
ن وظهها في اإلاٗجى ؤو الهىاٖت . ؤنُال َبّحِ

ًُ  حٗلُلها الظي 

 

 

 ومنها ما ًإحي:: : ؤىم مصىفاث علم الاحخجاجدامظا

 اإلاصىفاث في جىحُه اللساءاث اإلاخىاجسة: -1

الؿغي، اإلاٗغوٝ بابً الؿغاط الىدىي اإلاهغي )ث "٦خاب اخخجاط ال٣غاء في ال٣غاءة" إلادمض بً  -ؤ

 َـ(.316

ه     )ث  -ب للها" ألبي ٖبض هللا الخؿحن بً ؤخمض بً زالٍى َـ(، مُبٕى 370"بٖغاب ال٣غاءاث الؿب٘ ٖو

 في مجلضًً، جد٤ُ٣: ص. ٖبض الغخمً بً ؾلُمان الٗشُمحن، َب٘ م٨خبت الخاهجي بال٣اَغة.

َـ(، 377" ألبي ٖلي الخؿً بً ؤخمض بً ٖبض الٟٛاع الٟاعسخي  )ث "الدجت في ٖلل ال٣غاءاث الؿب٘ -ط

ى 437ازخهٍغ ؤلامام م٩ي بً ؤبي َالب ال٣ِسخي )ث  مُبٕى في ؾخت  -الدجت–َـ( في "مىخسب الدجت"، َو

جاحي، َب٘ صاع اإلاإمىن للترار.  مجلضاث، جد٤ُ٣: بضع الضًً ٢هىجي َو بكحر خٍى

 . 1َـ(381غ ؤخمض بً الخؿحن بً مهغان الىِؿابىعي     )ث "ال٩امل في ٖلل ال٣غاءاث" ألبي ب٨ -ص

َـ(، مُبٕى في مجلض، جد٤ُ٣: 403"حجت ال٣غاءاث" ألبي ػعٖت ٖبض الغخمً بً مدمض بً ػهجلت )ث  -َـ

 ؾُٗض ألاٞٛاوي، َب٘ ماؾؿت الغؾالت، بحروث.

 . 2(410"٦خاب مٗاوي ال٣غاءاث" ألبي الٗباؽ ؤخمض بً ٢اؾم اللخمي )ث  -و

للها" لئلمام ؤبي مدمض م٩ي بً ؤبي َالب ال٣ِسخي )ث  -ػ ى 437"ال٨ك٠ ًٖ وظٍى ال٣غاءاث ٖو َـ(، َو

ى  مُبٕى في مجلضًً، جد٤ُ٣: مخي الضًً عمًان،  -ال٨ك٠–قغح ل٨خاب "الخبهغة في ال٣غاءاث الؿب٘"، َو

 َب٘ ماؾؿت الغؾالت، بحروث.

َـ(، مُبٕى في مجلضًً، جد٤ُ٣: ص. خاػم 440 "قغح الهضاًت" ألبي الٗباؽ ؤخمض بً ٖماع اإلاهضوي )ث -ي

اى.  ؾُٗض خُضع، َب٘ صاع الغقض، الٍغ

                                                           
 .1/31ط٦ٍغ مد٤٣ قغح الهضاًت في م٣ضمت جد٣ُ٣ه،   1
 .1/91ط٦ٍغ ابً الجؼعي في ٚاًت النهاًت:   2
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لل ال٣غاءاث اإلاغوٍت ًٖ ألاثمت الؿبٗت" لىىع الضًً ٖلي  -٥ غاب ٖو "٦خاب ال٨ك٠ في ه٨ذ اإلاٗاوي وؤلٖا

 َـ(.543بً الخؿحن بً ٖلي البا٢ىلي )ث 

  .1َـ(560اوهضي )ث "ٖلل ال٣غاءاث" ألبي ٖبض هللا مدمض بً َُٟىع السج -ؽ

للها" لىهغ بً ٖلي الكحراػي الٟاعسخي الٟؿىي، اإلاٗغوٝ بابً  -ف "٦خاب اإلاىضر في وظٍى ال٣غاءاث ٖو

م )ث   َـ(.565ؤبي مٍغ

 ومن الىخب الحدًثت:

 "اإلاٛجي في جىظُه ال٣غاءاث الٗكغ اإلاخىاجغة" إلادمض ؾالم مدِؿً.  -ؤ

٤ َؿبت اليكغ" إلادمض ؾالم مدِؿً."اإلاهظب في ال٣غاءاث الٗكغ وجىظيهها مً  -ب  ٍَغ

 "َالج٘ البكغ في جىظُه ال٣غاءاث الٗكغ" إلادمض ناص١ ٢مداوي. -ط

 "٢الثض ال٨ٟغ في جىظُه ال٣غاءاث الٗكغ" ل٣اؾم الضظىي َو مدمض ٢مداوي. -ص

 اإلاصىفاث في جىحُه اللساءاث الؼىاذ: -2

َـ(، 392" ألبي الٟخذ ٖشمان بً ظجي    )ث "اإلاددؿب في جبُحن وظٍى قىاط ال٣غاءاث وؤلاًًاح ٖنها -ؤ

 مُبٕى في مجلضًً، جد٤ُ٣: مدمض ٖبض ال٣اصع ُٖا، َب٘ صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث.

 َـ(.616"اإلاىخسب مً ٦خاب اإلاددؿب" ألبي الب٣اء ٖبض هللا بً الخؿحن ال٨ٗبري )ث  -ب

 ومن الىخب الحدًثت:

َـ(، 1403ُش ٖبض الٟخاح بً ٖبض الٛجي ال٣اضخي    )ث "ال٣غاءاث الكاطة وجىظيهها مً لٛت الٗغب" للك

 مُبٕى م٘ ٦خاب )البضوع الؼاَغة في ٢غاءاث الٗكغ اإلاخىاجغة(.

 . 2بلى آزغ ما ؤل٠ في َظا الٗلم ٦شحر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2/157ط٦ٍغ ابً الجؼعي في ٚاًت النهاًت:   1
ضا مً ٦خب َظا الٗلم: قغح الهضاًت،   2  وما بٗضَا. 1/27اهٓغ: مٍؼ
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 : جساحم اللساءاإلاحىز الثالث

 

 ؤوال: جسحمت اللساء العؼسة وزواتهم
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 ؤلامام هافع اإلادوي:. 1

٨جى ؤبى عوٍم، ولض ؾىت  َـ، ؤنله مً ؤنبهان، و٧ان ؤؾىص  70َى هاٞ٘ بً ٖبض الغخمً بً ؤبي وُٗم اللُثي، ٍو

اللىن، نبُذ الىظه خؿً الخل٤، و٧اهذ ُٞه صٖابت، بطا ج٩لم ٌكم مً ُٞه عاثدت اإلاؿ٪، ٢غؤ ٖلى ؾبٗحن مً 
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 بىظٍى ال٣غاءاث والٗ
ً
 للىاؽ في ال٣غاءاث باإلاضًىت، ؤ٢غؤ الىاؽ ؤ٦ثر الخابٗحن، و٧ان ٖاإلاا

ً
ا، بماما ًٖ غبُت، ٞهًُدا وع

 َـ. 169مً ؾبٗحن ؾىت، واهتهذ بلُه عثاؾت ؤلا٢غاء بها، جىفي عخمه هللا ؾىت 

او  ىما: زاٍو

٨جى ؤبى مىسخى، ولض ؾىت  كالىن: .1 َـ، ل٣به  120َى ِٖسخى بً مُىا بً وعصان بً ِٖسخى بً ٖبض الهمض، ٍو

هاٞ٘ )٢الىن( لجىصة ٢غاءجه، ٞةن ٢الىن بلٛت الغوم حٗجي )ظُض(، و٧ان ٢اعت اإلاضًىت اإلاىىعة وهدىّحها، ؤلامام 

ٟهم زُإَم ولخنهم بالكٟت، جىفي عخمه هللا ؾىت  ٣غت ال٣غاء وٍَ ًُ  َـ. 220و٧ان ؤنم 

٨جى ؤبا ؾُٗض، ولض ؾىت  وزغ: .2 َـ، ل٣به  110َى ٖشمان بً ؾُٗض بً ٖبض هللا اإلاهغي ال٣حرواوي ألانل، ٍو

 في نُٗض مهغ، زم عخل بلى اإلاضًىت ل٣ُغؤ ٖلى هاٞ٘، ٣ٞغؤ ٖلُه 
ً
ؤلامام هاٞ٘ )وعف( لكضة بُايه، ٧ان م٣غثا

ض، و٧ان  خه في الخجٍى ؤعب٘ زخماث زم عظ٘ بلى مهغ واهتهذ بلُه عثاؾت ؤلا٢غاء بها، ٧ان بإع في الٗغبُت ومٗٞغ

 َـ. 197ظُض ال٣غاءة خؿً الهىث، جىفي عخمه هللا ؾىت 

 . ؤلامام ابن هثير اإلايي:2

َـ، ؤنله ٞاعسخي، وكإ بم٨ت، ول٣ي مً الصخابت ٖبض هللا بً  45َى ٖبض هللا بً ٦شحر بً ٖمغو اإلا٩ي، ولض ؾىت 

ا 
ً
، و٧ان بلُٛ ه ٞيها مىإػ الؼبحر وؤبا ؤًىب ألاههاعي وؤوـ بً مال٪، و٧ان بمام الىاؽ في ال٣غاءة بم٨ت ال ًىاٖػ

ا ٖل ًَ  َـ. 120ُه الؿ٨ُىت والى٢اع، جىفي عخمه هللا ؾىت ٞهًُدا مٟى

او  ىما: زاٍو

٨جى ؤبى الخؿً، ولض بم٨ت ؾىت  البزي: .1 َى ؤخمض بً مدمض بً ٖبض هللا بً ال٣اؾم بً هاٞ٘ بً ؤبي بؼة، ٍو

 لها، و٧ان م٣غت م٨ت 170
ً
ا مخ٣ىا

ً
 في ال٣غاءة، مد٣ً٣ا يابُ

ً
ى ؤ٦بر مً عوي ٢غاءة ابً ٦شحر، ٧ان بماما  َـ، َو

 َـ. 250وماطن اإلاسجض الخغام، اهتهذ بلُه مكُست ؤلا٢غاء بم٨ت، جىفي عخمه هللا ؾىت 

َـ، ل٣ب ب٣ىبل ألهه ٧ان  195َى مدمض بً ٖبض الغخمً بً زالض بً ؾُٗض اإلاسؼومي بالىالء، ولض ؾىت  كىبل: .2

ا، اهتهذ بلُه مكُس
ً
ت ؤلا٢غاء بالدجاػ وعخل مً ٢ىم ٣ًا٫ لهم ال٣ىابلت، و٧ان بماًما في ال٣غاءة مخ٣ًىا يابُ

 َـ. 291بلُه الىاؽ مً ألا٢ُاع، و٧ان مً ؤظل عواة ابً ٦شحر وؤوز٣هم وؤٖضلهم، جىفي عخمه هللا ؾىت 

 . ؤلامام ؤبى عمسو البصسي:3

٨جى ؤبى ٖمغو، ولض  ان بً ٖبض هللا بً الخهحن بً الخاعر اإلااػوي البهغي، ٍو َى ػبان بً الٗالء بً ٖماع بً الٍٗغ

ت والبهغة، و٧ان  68 بم٨ت ؾىت َـ، ووكإ بالبهغة زم جىظه م٘ ؤبُه بلى م٨ت واإلاضًىت، ٢غؤ بم٨ت واإلاضًىت وال٩ٞى

، و٧ان ؤٖلم الىاؽ بال٣غءان والٗغبُت م٘ الهض١ والش٣ت وألاماهت والضًً، جىفي عخمه هللا  بمام الىدى في ٖهٍغ

 َـ. 155ؾىت 

او  ىما: زاٍو
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ؼ  الدوزي: .1 بً نهبان بً ٖضي الضوعي ألاػصي الىدىي البٛضاصي، والضوعي  َى خٟو بً ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

٨جى ؤبى ٖمغ، ولض عخمه هللا ؾىت  ،  150وؿبت بلى الضوع مىي٘ ببٛضاص، ٍو َـ، و٧ان بمام ال٣غاءة في ٖهٍغ

، جىف ا بال٣غءان وجٟؿحٍر
ً
اإلا  في عواًت الخضًض، ٖو

ً
ا ٦بحًرا، و٧ان ظُضا

ً
ي وقُش ؤلا٢غاء في و٢خه، ز٣ت زبًخا يابُ

 َـ. 246عخمه هللا ؾىت 

اص بً ٖبض هللا بً بؾماُٖل بً الجاعوص الؿىسخي الغقي، والؿىسخي وؿبت  الظىس ي: .2 َى ؤبى قُٗب نالر بً ٍػ

ا ًٖ ؤبي  ًٖ ا مدغًعا، ز٣ت في الخضًض، ؤزظ ال٣غاءة ٖغًيا وؾما
ً
ا م٣غث

ً
بلى ؾىؽ مضًىت باألَىاػ، ٧ان يابُ

ى مً ؤظل ؤصخابه، جىفي عخ ضي، َو  َـ. 261مه هللا ؾىت مدمض الحًز

 . ؤلامام ابن عامس الؼامي:4

ض الُدهبي، ولض ؾىت  ى مً ِخمَحر مً ٢دُان الُمً، ٧ان ز٣ت في الخضًض،  8َى ٖبض هللا بً ٖامغ بً ًٍؼ َـ، َو

ا قهحًرا، بمام ؤَل الكام في ال٣غاءة، ؤّم اإلاؿلمحن بالجام٘ ألامىّي ؾىحن 
ً
اإلا  ٖو

ً
ا ظلُال ًُ ٦شحرة في بماًما ٦بحًرا وجابٗ

ؼ و٢بله وبٗضٍ، وظم٘ له بحن ؤلامامت وال٣ًاء ومكُست ؤلا٢غاء بضمك٤، ؤظم٘ الىاؽ ٖلى  ؤًام ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

لى جل٣يها بال٣بى٫، جىفي عخمه هللا ؾىت   َـ. ٢118غاءجه ٖو

او  ىما: زاٍو

٨جى ؤبى الىلُض، ولض  ىؼام: .1 َـ، و٧ان  153ؾىت َى َكام بً ٖماع بً ههحر بً مِؿغة الؿلمي الضمك٣ي، ٍو

ا ٞهًُدا 
ً
بمام ؤَل صمك٤ وزُُبهم وم٣غئهم ومدضثهم ومٟخيهم، ٖٝغ بالش٣ت والًبِ والٗضالت، و٧ان نضو٢

، و٧ان مكهىًعا بالى٣ل وال٣هانت والٗلم والغواًت والضعاًت، عػ١ ٦بر الؿً وصخت ال٣ٗل والغؤي، 
ً
مت

ّ
ٖال

 َـ. 245هللا ؾىت ٞاعجدل الىاؽ بلُه في ال٣غاءاث والخضًض، جىفي عخمه 

٨جى ؤبى ٖمغو،  ذهىان: ابن .2 ٣ا٫ بكحر بً ط٧ىان بً ٖمغ ال٣غشخي الضمك٣ي، ٍو َى ٖبض هللا بً ؤخمض بً بكغ ٍو

َـ، و٧ان قُش ؤلا٢غاء بالكام وبمام الجام٘ ألامىي، وقهض له الىاؽ باإلج٣ان، ؤزظ ال٣غاءة  173ولض ؾىت 

 َـ. 242ٖغًيا ًٖ ؤًىب بً جمُم، جىفي عخمه هللا ؾىت 

 . ؤلامام عاصم الىىفي:5

ى مً الخابٗحن، قُش  ٣ا٫ ؤبى الىجىص اؾم ؤبُه وبهضلت اؾم ؤمه، َو ىجىص ؤبى ب٨غ ألاؾضي، ٍو
ّ
َى ٖانم بً ؤبي ال

ت، اهتهذ بلُه مكُست ؤلا٢غاء بال٩ىٞت بٗض ؤبي ٖبض الغخمً الؿلمي، ظلـ مىيٗه وعخل الىاؽ  ؤلا٢غاء بال٩ٞى

ض وال٣ٟه والؿىت واللٛت، و٧ان ؤخؿً الىاؽ  بلُه لل٣غاءة و٧ان ٢ض ظم٘ بحن غ والخجٍى الٟهاخت وؤلاج٣ان والخدٍغ

 ٖلى ؤبي ٖبض الغخمً الؿلمي وػع بً خبِل 
ً
، ؤزظ ال٣غاء ٖغيا

ً
 نضو٢ا

ً
 يابُا

ً
 بال٣غءان، و٧ان ز٣ت

ً
نىجا

ما وعوي ٖىه زل٤ ٦شحر، جىفي عخمه هللا آزغ ؾىت  حَر ٍ الكام و٢ُل َـ وصًٞ بالؿماوة في الٗغا١ باججا 127ٚو

ت ؤو٫ ؾىت   َـ. 128جىفي بال٩ٞى
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او  ىما: زاٍو

٨جى ؤبى ب٨غ، ولض ؾىت  ػعبت: .1 َـ،  95َى قٗبت بً ُٖاف بً ؾالم الخُاٍ ألاؾضي النهكلي ال٩ىفي، ٍو

، مً ٦باع 
ً
 حّجت

ً
ا ٖامال

ً
 ٦بحًرا ٖاإلا

ً
لم بإزباع الىاؽ، و٧ان بماًما ٖلما مٗغوٝ بالهالح، و٧ان له ٣ٞه ٦شحر ٖو

 َـ. 193غاث، جىفي عخمه هللا ؾىت الؿىت، ٖغى ال٣غءان ٖلى ٖانم زالر مؤثمت 

، ولض ”الشُاب“َى خٟو بً ؾلُمان بً اإلاٛحرة بً ؤبي صاوص ألاؾضي ال٩ىفي البزاػ وؿبت لبُ٘ البز ؤي  حفص: .2

٨جى ؤب 90ؾىت  ٗٝغ بدٟو ٍو ، ٖمغ، ؤزظ ال٣غاءة ٖغًيا وجل٣ًُىا ًٖ ٖانم و٧ان عبِبه ابً ػوظخه اَـ، َو

، و٧ان ٦شحر الخٟٔ وؤلاج٣ان، و٧ان ؤٖلم ؤصخاب ٖانم 
ً
هؼ٫ بٛضاص ٞإ٢غؤ ٞيها وظاوع م٨ت وؤ٢غؤ بها ؤًًا

، وعوي ٖىه زل٤ ٦شحر، جىفي عخمه هللا ؾىت 
ً
 َـ. 180ب٣غاءجه، وؤ٢غؤ الىاؽ صَغا

 . ؤلامام حمصة الىىفي:6

ذ مً َـ، ل٣ّ  80ماُٖل ال٩ىفي، ولض ؾىت َى خمؼة بً خبِب بً ٖماعة بً بؾ اث ألهه ٧ان ًجلب الٍؼ ب بالٍؼ

مل، و٧ان ز٣ًت  ت بٗض ٖانم وألٖا الٗغا١ بلى خلىان، ؤصع٥ بٌٗ الصخابت، و٧ان بمام الىاؽ في ال٣غاءة بال٩ٞى

ا ػاًَضا، جىفي عخمه هللا ؾىت  ًٗ ا ٖابًضا زاق ًٖ ا للخضًض، وع
ً
ا بالٟغاثٌ والٗغبُت، خاٞٓ

ً
 َـ. 156حًجت ٖاٞع

او  ىما: زاٍو

٨جى ؤبى مدمض، ولض ؾىت  َى زل٠ دلف: .1 َـ، خٟٔ ال٣غآن  150بً َكام بً سٗلب ألاؾضي البٛضاصي، ٍو

 ٖاب
ً
 ز٣ت ػاَضا

ً
 ٖاإلاا

ً
 ٦بحرا

ً
ى ابً زالر ٖكغة ؾىت، ٧ان بماما ى ابً ٖكغ ؾىحن وابخضؤ في َلب الٗلم َو ، َو

ً
ضا

 َـ. 229جىفي عخمه هللا ؾىت 

ص بً زالض الكِباوي الهحرفي ال٩ىفي،  دالد: .2
ّ
٨جى ؤبى ِٖسخى، ولض ؾىت َى زال َـ، ٧ان بماًما في ال٣غاءة  119ٍو

ا مخ٣ًىا، جىفي عخمه هللا ؾىت 
ً
ا يابُ

ً
ا مد٣ً٣ا مجىًصا ؤؾخاط

ً
 َـ. 220ز٣ت ٖاٞع

 . ؤلامام الىظائي الىىفي:7

، ولض ؾىت عخمه هللا  ًْ ٨جى ؤبى الخؿ ب بال٨ؿا 119َى ٖلّي بً خمؼة بً ٖبض هللا بً ٖشمان الىدىي، ٍو جي َـ، ل٣ِّ

ألهه ؤخغم في ٦ؿاء، ٧ان بمام الىاؽ في ال٣غاءة في ػماهه وؤٖلمهم بال٣غاءة، و٧ان ؤٖلم الىاؽ بالىدى وؤوخضَم في 

اث، جىفي عخمه هللا ؾىت  ت بٗض خمؼة الٍؼ ب، اهتهذ بلُه عثاؾت ؤلا٢غاء بال٩ٞى  َـ. 189الٍٛغ

 

 

او  ىما: زاٍو

ا لل٣غاءة مد٣ً٣ا َى اللُض بً زالض اإلاغوػي البٛضاصي،  الحازث: ؤبى  .1
ً
ا يابُ

ً
٨جى ؤبى الخاعر، ٧ان ز٣ت خاط٢ ٍو

ى مً ظلت ؤصخ  َـ. 240ابه، جىفي عخمه هللا ؾىت لها، ٖغى ٖلى ال٨ؿاجي َو
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٨جى ؤبى  الدوزي: .2 ؼ بً نهبان بً ٖضي الضوعي ألاػصي الىدىي البٛضاصي، ٍو َى خٟو بً ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

َـ، ٧ان بمام ال٣غاءة في ٖهٍغ وقُش ؤلا٢غاء  150ولض ؾىت  ٖمغو، والضوعي وؿبت بلى الضوع مىي٘ ببٛضاص،

، جىفي عخمه هللا ؾىت  ا بال٣غءان وجٟؿحٍر
ً
اإلا ا ٦بحًرا، و٧ان ظًُضا في عواًت الخضًض ٖو

ً
في و٢خه، ز٣ت زبًخا يابُ

 َـ. 246

 . ؤلامام ؤبى حعفس اإلادوي:8

ض بً ال٣ٗ٣إ اإلاسؼومي اإلاضوي، مً الخابٗحن، و٧ان بمام ٞ ٣ُه م٣غت، ز٣ت ٢لُل الخضًض، بمام ؤَل اإلاضًىت َى ًٍؼ

 ٦بحر ال٣ضع ًٟتي الىاؽ باإلاضًىت، اهتهذ بلُه عثاؾت ال٣غاءة باإلاضًىت اإلاىىعة، جىفي 
ً
 نالخا

ً
في ال٣غاءة، و٧ان عظال

 َـ. 130عخمه هللا ؾىت 

او  ىما: زاٍو

٨جى ؤبى الخاعر، مً ٢ضماء ؤصخاب وزدان: ابن .1 هاٞ٘، ومً ؤصخابه في ال٣غاءة  َى ِٖسخى بً وعصان اإلاضوي، ٍو

ا مد٣
ً
ا، عؤًؾا في ال٣غءان يابُ

ً
 َـ. ٣ً160ا، جىفي عخمه هللا ؾىت ٖلى ؤبي ظٟٗغ، ٧ان م٣غث

اش: ابن .2 ،  حم 
ً

ا ظلُال
ً
٨جى ؤبى الغبُ٘، ٧ان م٣غث غي اإلاضوي، ٍو َى ؾلُمان بً مدمض بً مؿلم بً ظّماػ الَؼ

 م٣هىًصا في ٢غاءة ؤبي ظٟٗغ وهاٞ
ً

ا هبُال
ً
 َـ. 170٘، جىفي عخمه هللا ؾىت يابُ

 . ؤلامام ٌعلىب البصسي:9

٨جى ؤبى مدمض، ولض ؾىت  ض بً ٖبض هللا بً ؤبي بسخا١ الخًغمي البهغي، ٍو  177َى ٣ٌٗىب بً بسخا١ بً ٍػ

ها وال٣غءان  ا بالٗغبُت ووظَى
ً
 في ال٣غاءة، لًُىا في الخضًض، ٖاإلا

ً
، ز٣ت َـ، ٧ان ٢اعت ؤَل البهغة في ٖهٍغ

ا ػاًَضا، اهتهذ بلُه عثاؾت ال٣غاءة بٗض ؤبي ٖمغو و٧ان بمام ظام٘ البهغة وازخالٞه ًٖ ا ه٣ُا وع ًُ  ج٣
ً

، و٧ان ٞايال

 َـ. 205ؾىحن، جىفي عخمه هللا ؾىت 

او  ىما: زاٍو

 بها  زوَع: .1
ً
ًما ُّ ٨جى ؤبى ٖبض هللا، ٧ان بماًما في ال٣غاءة، ٢ َى عوَـ بً مدمض بً اإلاخى٧ل اللالاي البهغي، ٍو

ا، جىفي عخمه هللا ؾىت ماًَغا، 
ً
ا مكهىًعا خاط٢

ً
 .َـ. 238يابُ

ا  زوح: .2
ً
 يابُ

ً
، ز٣ت

ً
ا ظلُال

ً
٨جى ؤبى الخؿً، ٧ان م٣غث َى عوح بً ٖبض اإلاامً الهظلّي البهغي الىدىي، ٍو

مكهىًعا، مً ؤظّل ؤصخاب ٣ٌٗىب وؤوز٣هم، عوي ٖىه البساعي عخمه هللا حٗالى في صخُده، جىفي عخمه هللا 

 َـ. 235ؾىت 

 . ؤلامام دلف الىىفي:10

َى ؤلامام زل٠ الٗاقغ بً َكام البّزاع البٛضاصي الظي ج٣ضمذ جغظمخه باٖخباٍع عوي ًٖ ؤلامام خمؼة ال٩ىفي 

 و٢ض ازخاع لىٟؿه ٢غاءة اقتهغ بها.
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او  ىما: زاٍو

٨جى ؤبى ٣ٌٗىب، ٧ان  إسحاق: .1 َى بسخا١ بً ببغاَُم بً ٖشمان بً ٖبض هللا اإلاغوػي زم البٛضاصي الىّعا١، ٍو

ا 
ً
ًما بال٣غاءة، يابُ ُّ  َـ. 286لها، جىفي عخمه هللا ؾىت ز٣ت، ٢

ع: .2 ، جىفي  إدَز
ً
ا، مخ٣ًىا، ز٣ت

ً
٨جى ؤبى الخؿً، ٧ان بماًما، يابُ م الخضاص البٛضاصي، ٍو ـ بً ٖبض ال٨ٍغ َى بصَع

 َـ. 292عخمه هللا ؾىت 

 ، وىم ؤزبعت:جسحمت ؤصحاب اللساءاث الؼاذةجاهُا: 

 محمد بن عبد السحمن بن محُصن الظهمي مىالىم اإلايي.  -1

غط، ومنهم مً ٌؿمُه ٖمغو ومً ال٣غاء مً ؾماٍ ٖبض الغخمً بً  ٢اعت ؤَل م٨ت، م٘ ابً ٦شحر وخمُض ألٖا

 هللا بً مدُهً، خ٩ى َظًً ال٣ىلحن ابً مجاَض.مدمض بً مدُهً، ومنهم مً ؾماٍ مدمض بً ٖبض 

٢ا٫ مهٗب الؼبحري: َى ٖبض الغخمً بً مدُهً بً ؤبي وصاٖت، والبً مدُهً عواًت قاطة في ٦خاب اإلابهج 

. حٍر  ٚو

ى في الخضًض ز٣ت، اخخج به مؿلم، و٢غؤ ال٣غآن ٖلى ؾُٗض بً ظبحر، ومجاَض وصعباؽ مىلى ابً ٖباؽ،  َو

ُاء.وخضر ًٖ ؤبُه، ونُٟت ب  يذ قِبت، ومدمض بً ٢ِـ بً مسغمت، ٖو

ِسخى بً ٖمغ ال٣اعت.  ٢غؤ ٖلُه قبل بً ٖباص، وؤبى ٖمغو بً الٗالء، ٖو

بض هللا بً اإلاامل اإلاسؼومي. كُم وابً ُِٖىت ٖو ج، َو  وخضر ٖىه ابً ظٍغ

 ٢ا٫ ابً اإلاضًجي: ٢لذ: لؿُٟان َظا ٌٗجي ٖمغ بً مدُهً الظي ٧ان ٢اعثا َهىا ٢ا٫: وٗم.

ًٗهم: َظا الهىاب، ٞةن مدمضا ؤؾً مً ٖمغ ٦ظا ٢ا٫ َظا, و٢ض ؾماٍ مدمض بً ٖبض الغخمً قبل و٢ا٫ ب

حر واخض، وؾماٍ ؤبى ٖبض هللا الخا٦م، وؤبى ؤخمض الؿامغي، ٖبض هللا بً مدُهً، وؾماٍ ابً مٗحن  بً ٖباص، ٚو

 وابً ٖضي ٖمغ.

ً و  كٍغ  .عخمه هللا حٗالى-ماثت بم٨ت ٞهظٍ ؾخت ؤ٢ىا٫ في اؾمه، وهللا ؤٖلم، جىفي ؾىت زالر ٖو

ُه:  .الخؿً بً قيبىط ى وؤب ناخب ابً ٦شحر البزي   ؤػهس زاٍو

دي  -2 ض بً  :ًحيى بن اإلابازن اليًز ضي، الجهاله بحًز ٝغ بالحًز ؤلامام ؤبى مدمض البهغي الىدىي، اإلا٣غت ٖو

ً ابً ظغ   ٍج.مىهىع، زا٫ اإلاهضي ًاصب ولضٍ، ظىص ال٣غآن ٖلى ؤبي ٖمغو، وخضر ٖىه ٖو

امغ بً ٖمغ  ٢غؤ ٖلُه الضوعي والؿىسخي، وؤخمض بً ظبحر ألاهُا٧ي، وؤبى ؤًىب الخُاٍ، وؾلُمان بً الخ٨م، ٖو

اثٟت ؾىاَم، وله ازخُاع ٧ان ٣ًغت به ؤًًا زال٠ ُٞه ؤبا  اإلاٗغوٝ بإو٢ُت وؤبى خمضون، وظٟٗغ ٚالم سجاصة َو

 ٖمغو في ؤما٦ً ٌؿحرة، و٢ض اجهل بالغقُض وؤصب اإلاإمىن.

، ختى ٢ُل: بهه ؤملى ٖكغة  حٍر ا في اللٛاث وآلاصاب، ؤزظ ًٖ الخلُل ٚو ا، باٖع و٧ان ز٣ت ٖالمت ٞهُدا مَٟى

 آالٝ وع٢ت، ًٖ ؤبي ٖمغو زانت.
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٦خاب الىىاصع: ٦خاب اإلا٣هىع، و٦خاب الك٩ل، و٦خاب هىاصع اللٛت، و٦خاب في الىدى  وله عدة جصاهُف منها:

بض هللا وببغاَُم، وبؾماُٖل وبسخا١، ؤزظوا ٖىه.مسخهغ، وله ٖضة ؤوالص ًٞالء ٖلماء،   مدمض ٖو

ُه:  ؾلُمان بً الخ٨م، وؤخمض بً ٞغح بالخاء اإلاهملت جىفي ؾىت ازيخحن وماثخحن. ؤػهس زاٍو

مال،  الؿُض ؤلامام ؤبى ؾُٗض بمام :الحظن بن ؤبي الحظن ٌظاز البصسي  -3 ٢غؤ ٖلى خُان بً ػماهه ٖلما ٖو

مغ، وعوي ٖىه ؤبى ٖمغو بً الٗالء ٖبض هللا الغ٢اشخي ًٖ ؤبي  لى ؤبي الٗالُت ًٖ ؤبي وػٍض ٖو مىسخى ألاقٗغي ٖو

انم الجخضعي، وؤؾىض الهظلي ٢غاءجه مً عواًت ابً ٖباص بً  ىوـ بً ٖبُض ٖو ل ٍو وؾالم بً ؾلُمان الٍُى

مغ بً م٣بل ٧لهم ًٖ الخؿً وهللا ؤٖلم، خبت بً ٖخبت ٖو باص بً جمُم وؾلُمان بً ؤع٢م ٖو و٢ض ؤؾىض  عاقض ٖو

ألاَىاػي ٢غاءة الخؿً ًٖ شجإ البلخي وؤن شجاٖا ٢غؤ ٖلى ِٖسخى بً ٖمغ الىدىي وؤن ِٖسخى ٢غؤ ٖلى 

الخؿً وهللا ؤٖلم، و٢ض ؤزبذ ٢غاءة شجإ ٖلى ِٖسخى بً ٖمغ و٢غاءة ِٖسخى ٖلى الخؿً الخاٞٔ ؤبى الٗالء 

ِسخى ؾم٘ مً الخؿً و  ٨ٟي طل٪ م٘ ؤن شجاٖا ؾم٘ مً ِٖسخى ابً ٖمغ ٖو ل٨ً ال وٗلم ؤن ؤخضَما ٖغى ٍو

ٖلى آلازغ ُٞدخمل ؤن ٩ًىن طل٪ عواًت ؾمإ ال ٖغى وهللا ؤٖلم، عوٍىا ًٖ الكاٞعي عخمه هللا ؤهه ٢ا٫ لى ؤقاء 

لت ولض لؿيخحن ب٣ُخا مً زالٞت  ؤ٢ى٫ ؤن ال٣غآن هؼ٫ بلٛت الخؿً ل٣لذ لٟهاخخه، ومىا٢به ظلُلت وؤزباٍع ٍَى

ً وجىفي ؾىت ٖكغ وماثت. ٖمغ عضخي هللا ٖىه وطل٪ ؾىت بخضي كٍغ  ٖو

ُه: ٖىه   ناخب ؤبي ٖمغو. شجإ بً ؤبي ههغ البلخي، والضوعيؤقهغ عاٍو

ؤبى مدمض ألاؾضي ال٩اَلي مىالَم ال٩ىفي ؤلامام الجلُل، ولض ؾىت ؾخحن، ؤزظ لُمان بن مهسان الاعمؽ ط -4

ٍدحى بً ؤبي خهحن و و ٖانم بً ؤبي الىجىص ػع بً خبِل وػٍض بً وزاب و ال٣غاءة ٖغيا ًٖ ببغاَُم الىسعي و 

احيمجاَض بً ظبر و و وزاب   .ؤبي الٗالُت الٍغ

غ بً ٖبض الخمُض  :عوي ال٣غاءة ٖىه ٖغيا وؾماٖا اث ومدمض بً ٖبض الغخمً ابً ؤبي لُلى وظٍغ خمؼة الٍؼ

 ػاثضة بً ٢ضامت و و 
َ
غى ٖلُه َلخت بً مهٝغ وببغاَُم الخُمي ومىهىع بً اإلاؤ بض هللا بان بً حٛلب ٖو ٗخمغ ٖو

ـ وؤبى ٖبضة بً مًٗ الهظلي  .بً بصَع

ت ؤخضا ؤ٢غؤ  :وعوي ٖىه الخغوٝ مدمض بً ٖبض هللا اإلاٗغوٝ بؼاَغ ومدمض بً مُمىن، ٢ا٫ َكام ما عؤًذ بال٩ٞى

ىه هللا بال٣غآن :ٖىه ؤهه ٢ا٫ وعوي ل٨خاب هللا ٖؼ وظل مً الاٖمل،  ً بال٣غآن ؤ٢ىاما وبوي ممً ٍػ ولىال  ،بن هللا ٍػ

ت، وعٍوطل٪ ل٩ان ٖلى ٖى٣ي  وهىاصع زغط ًىما بلى الُلبت ٣ٞا٫ لىال ؤن  ٖىه ملر ذصن ؤَٝى به في ؾ٨٪ ال٩ٞى

 في مجزلي مً َى ؤبٌٛ بلى مى٨م ما زغظذ بل٨ُم، ماث في عبُ٘ ألاو٫ ؾىت زمان وؤعبٗحن وماثت.

ُه:  الٟغط بالجُم الكيبىطي الكُىي. ى الخؿً بً ؾُٗض اإلاُىعي وؤب ؤػهس زاٍو

 جالثا: جساحم بعض ألاعالم اللساء

 . ؤلامام ابن مجاىد:1
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َى ؤبى ب٨غ ؤخمض بً مىسخى بً الٗباؽ بً مجاَض البٛضاصي ؤلامام اإلا٣غت اإلادضر الىدىي، قُش الهىٗت 

 َـ(.245وؤو٫ مً ؾب٘ الؿبٗت، ولضٖام )

م في نضع ٦خابه الؿبٗت، "وجهضع لئل ٢غاء واػصخم ٖلُه ؤَل وقُىزه في ال٣غاءاث َاثٟت ٦بحرة جٓهغ ؤؾماَئ

ـ وؤبى  ألاصاء وعخل بلُه مً ألا٢ُاع وبٗض نِخه، ٢غؤ ٖلُه ؤبى َاَغ ٖبض الىاخض بً ؤبي َاقم، ونالر بً بصَع

بض هللا بً  ِٖسخى ب٩اع بً ؤخمض وؤبى ب٨غ الكظاجي، وؤبى الٟغط الكيبىطي وؤبى الخؿحن ٖبُض اللهبن البىاب، ٖو

جلي وظماٖت ُٖٓمت مً الٗلماء وؤَل ألاصاء، وخضر ٖىه ؤبى خٟو الخؿحن الؿامغي، وؤخمض بً مدمض الع

مغ بً ببغاَُم ال٨خاوي وؤبى ب٨غ بً قاطان وؤبى الخؿً الضاع٢ُجي وؤبى مؿلم مدمض بً ؤخمض  ٖمغ بً قاَحن ٖو

 ال٩اجب.

و٢ا٫ ٖبض و٢ا٫ ٖلي بً ٖمغ اإلا٣غت: ٧ان ابً مجاَض له في خل٣خه ؤعبٗت وزماهىن زلُٟت ًإزظون ٖلى الىاؽ، 

 ًخل٣ىىن لٗانم،و٢ا٫ ٖىه سٗلب: ما ب٣ى في 
ً
غا الباقي بً الخؿً: ٧ان في خل٣ت ابً مجاَض زمؿت ٖكغ يٍغ

ٓغاثه مً ؤَل نىاٖخه، 
ُ
ٖهغها ؤٖلم ب٨خاب هللا مً ابً مجاَض،  و٢ا٫ الضاوي: ٞا١ ابً مجاَض في ٖهٍغ ؾاثغ ه

هىع وؿ٨ه ، و٢ا٫ ٖبض الىاخض بً ؤبي َكام: ؾإ٫ عظل ؤبا (1)م٘ احؿإ ٖلمه، وبغاٖت ٞهمه، ونض١ لهجخه، ْو

ٗمل ؤهٟؿىا في خٟٔ ما ب٨غ بً مجاَض: لم ال 
ُ
دمل ٖىه؟ ٣ٞا٫: هدً ؤخىط بلى ؤن و ًُ  

ً
ا ًسخاع الكُش لىٟؿه خٞغ

مطخى ٖلُه ؤثمخىا ؤخىط مىا بلى ازخُاع خٝغ ٣ًغؤ به مً بٗضها، و٧ان جاط ؤَل ال٣غآن في ػماهه، و٢ا٫ الظَبي: 

ً وزالر مئتو٧ان ز٣ت حجت كٍغ  .(2). وجىفي في قٗبان ؾىت ؤعب٘ ٖو

 

  

 :ميي بن ؤبي ظالب واطم ؤبي ظالب -2

بي، الٗالمت اإلا٣غت.  خمىف بً مدمض بً مسخاع ؤلامام، ؤبى مدمض ال٣ِسخي اإلاٛغبي، ال٣حرواوي زم ألاهضلسخي ال٣َغ

وؤبي ال٣اؾم ٖبُض هللا  ولض ؾىت زمـ وزمؿحن وزالزماثت بال٣حروان، وحج وؾم٘ بم٨ت مً ؤخمض بً ٞغاؽ،

ض، وال٣ابسخي.  الؿ٣ُي، وبال٣حروان مً ؤبي مدمض بً ؤبي ٍػ

ؼ، وؾم٘ مً ٖلي بً مدمض  و٢غؤ ال٣غاءاث ٖلى ؤبي الُُب بً ٚلبىن، وابىه َاَغ، وؤبي ٖضي ٖبض الٍٗؼ

 ألاصٞىي، ٢ا٫ ناخبه ؤبى ٖمغ ؤخمض بً مهضي اإلا٣غت:

                                                           

( بض٫ )هٓغاثه(.3/58ال٨بري ( ه٣ل َظا ال٨الم ناخب َب٣اث الكاُٞٗت 1)  ، وفي اإلاُبٕى مً الُب٣اث: )هٓاٍع

ت ال٣غاء ال٨باع 2) ، ٚاًت النهاًت في َب٣اث ال٣غاء 3/57، َب٣اث الكاُٞٗت ال٨بري 15/272، ؾحر ؤٖالم الىبالء2/533( جغاظ٘ جغظمخه في: مٗٞغ

الم1/128  .13، م٣ضمت  اإلاد٤٣ ص/قىقي ي٠ُ ل٨خاب الؿبٗت م1/261،ألٖا
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غآن والٗغبُت، خؿً الٟهم والخل٤، ظُض الضًً وال٣ٗل، ٦شحر مً ؤَل الخبدغ في ٖلىم ال٣ -عخمه هللا-٧ان 

 الخإل٠ُ في ٖلىم ال٣غآن، مدؿىا مجىصا ٖاإلاا بمٗاوي ال٣غاءاث.

ى ابً زالر ٖكغة ؾىت، وجغصص بلى اإلااصبحن، بالخؿاب، ٞإ٦مل ال٣غآن وعظ٘ بلى  ؤزبروي ؤهه ؾاٞغ بلى مهغ، َو

 ن، ؾىت ؾذ وؾبٗحن.ال٣حروان، زم عخل ٣ٞغؤ ال٣غاءاث ٖلى ابً ٚلبى 

و٢غؤ بال٣حروان ؤًًا بٗض طل٪، زم عخل ؾىت ازيخحن وزماهحن وزالزماثت، وحج زم حج ؾىت ؾب٘ وزماهحن وظاوع 

 زالزت ؤٖىام.

. ٓم اؾمه وظل ٢ضٍع بت، ٖو  زم صزل ألاهضلـ، ؾىت زالر وحؿٗحن، وظلـ لئل٢غاء بجام٘ ٢َغ

بت، اة ًىوـ بً ٖبض هللا ال٣اضخي. ٢ا٫ ابً بك٩ىا٫: ٢لضٍ ؤبى الخؼم ظهىع زُابت ٢َغ  بٗض ٞو

 و٧ان ٢بل طل٪ ًىىب ًٖ ًىوـ، وله زماهىن جإلُٟا، و٧ان زحرا مخضًىا مكهىعا بالهالح، وبظابت الضٖىة.

 صٖا ٖلى عظل ٧ان ٌسخغ به و٢ذ الخُبت، ٞإ٢ٗض طل٪ الغظل، جىفي في زاوي اإلادغم، ؾىت ؾب٘ وزالزحن وؤعبٗماثت.

 جىال٠ُ مكهىعة، ٞممً ٢غؤ ٖلُه مدمض بً ؤخمض بً مُٝغ ال٨ىاوي.٢غؤ ٖلُه ظماٖت ٦شحرة، وله 

 خ ميي:ػُى 

 :في مصس

 وعوي ٖىه 388ؤبى ب٨غ مدمض بً ٖلي ألاصٞىي جلمُظ الىداؽ، جىفى 
ً
 مباقغا

ً
َـ و٢ض جإزغ م٩ي باألصٞىي جإزغا

٣ه ؤزظ ٦خب الىداؽ )الاهباٍ ً ٍَغ  (.1/490، خؿً اإلادايغة3/186ٞإ٦ثر ٖو

  ٣ه ؤزظ 389اإلاىٗم بً ٖبُض هللا بً ٚلبىن اإلا٣غت، جىفى ؤبى الُُب ٖبض َـ، له ؤزغ ٦بحر في م٩ي بط ًٖ ٍَغ

 بها.
ً
 ال٣غاءاث التي ٧ان ٖاإلاا

 في مىت اإلاىسمت:

 ت ال٣غاء ال٨باع631ؤخمض بً ٞغاؽ الٗب٣سخي )الهلت  (.316، مٗٞغ

 (.365ؤخمض بً ٖلى بً الخؿً ال٨ؿاجي )ٞهغؾت ابً زحر 

 (.632َُم اإلاغوػي )الهلتؤبى ب٨غ ؤخمض بً ببغا 

 في الليروان:

  ٣ُت، جىفى  َـ.403ؤبى الخؿً ال٣ابسخي ٖالم اإلاال٨ُت بإٍٞغ

  412ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ظٟٗغ ال٣ؼاػ جىفى. 

 في كسظبت:
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  جىفى ، ٨جى ؤبا اإلاُٝغ  َـ.395ٖبض الغخمً بً ٖشمان بً ٖٟان ال٣كحري، ٍو

  َـ.410ؾُٗض بً عق٤ُ الؼاَض، جىفى 

 جالمُر ميي:

 منهم:
ً
 وصعؽ ٖلُه ٦شحرون اقتهغ مٗٓمهم بالًبِ والاج٣ان والخإل٠ُ وؾٝى هظ٦غ بًٗا

ً
 ٢هض م٨ُا

  َـ.462ببغاَُم بً مدمض ألاػصي اإلا٣غت، جىفى 

  َـ.511ؤخمض بً ٖبض الغخمً بً ٖبض الخ٤ الخؼعجي اإلا٣غت، جىفى 

  بي، جىفى  َـ.432ؤخمض بً مدمض بً زالض ؤبى ٖمغ ال٣َغ

 ٖ ًَـ.508بض هللا بً ٖبض الغخمً الخىالوي، جىفى ؤخمض بً مدمض ب 

 .ألا٦غي، ط٦ٍغ ابً الجؼعي في َب٣اث ال٣غاء 

  َـ.432ؤًمً بً زالض بً ؤًمً ألاههاعي، جىفى 

  َـ.454ب٨غ بً ِٖسخى بً ؾُٗض ال٨ىضي، جىفى 

  َـ.496ًخي ابً ببغاَُم اللىاحي اإلا٣غت مً ؤَل مغؾُه، جىفى 

 .مىسخى بً ؾلُمان اللخمي 

  ت  َـ.469بً مدمض بً ؤخمض ال٣ُٗلي، جىفى مٗاٍو

  َـ.474مدمض بً م٩ي بً ؤبي َالب )ابىه(، جىفى 

  َـ.481مدمض بً مدمض بً بكحر اإلاٗاٞغي الهحرفي، جىفى 

 –مؤلفاجه:

 ،
ً
 وؤَم مالٟاجه:عوي ؤن مالٟاجه ٢ض ؤعبذ ٖلى زماهحن جإلُٟا

  ،ٍان، َب٣اث ابً ٢اضخي ؤلاباهت ًٖ مٗاوي ال٣غاءاث: ٞهغؾت ابً زحر، الاهبا ُاث، معجم ألاصباء، البَر الٞى

حن.  قهبت، َب٣اث ال٣غاء، ٦ك٠ الٓىىن، َضًت الٗاٞع

 .اجٟا١ ال٣غاء 

 .ُاث  ازخهاع ؤخ٩ام ال٣غآن: معجم ألاصباء، الاهباٍ، الٞى

 .ازخهاع الى٠٢ ٖلى ٦ال وبلى ووٗم 

 .الازخالٝ بحن ؤبي ٖمغو وخمؼة 

 .الازخالٝ بحن ٢الىن وابً ٖامغ 

 ابً ٦شحر٢الىن و خالٝ بحن الاز. 

http://www.taree5com.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/
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 .الازخالٝ بحن ٢الىن وؤبي ٖمغو 

 .الازخالٝ بحن ٢الىن وخمؼة 

 .كاع  الازخالٝ في ٖضص ألٖا

 –وفاة ميي:

نالة الٟجغ للُلخحن زلخا مً اإلادغم ؾىت ؾب٘ وزالزحن وؤعبٗماثت، ؤظمٗذ اإلاهاصع ٖلى ؤهه جىفى ًىم الؿبذ ٖىض 

بت.  ونلى ٖلُه ابىه ؤبى َالب مدمض وصًٞ ضخىة ًىم ألاخض في عبٌ ٢َغ

 17/591، ؾحر ؤٖالم الىبالء 4/437، جغجِب اإلاضاع٥ 351ظظوة اإلا٣خبـ م

 .-حعالى هللا زحمه -الداوي عمسو  ى ؤب -3

 ووظبه: اطمه

بي ألامىي، ٖمغو  ؤبى  ٖمغ  بً ؾُٗض بً ٖشمان بً ؾُٗض بً ٖشمان َى   بابً ػمىه في اإلاٗغوٝ الضاوي، زم ال٣َغ

 عخمه- ٨ًً ولم الخجُـبي: ٢ا٫ اإلا٣غثحن. مكاًش وقُش ألاؾخاطًً ؤؾخاط الخاٞٔ، الٗالمت ؤلامام اإلاال٩ي. الهحرفي،

بُا. و٧ان بظل٪، ٞكهغ  بها وؤ٢غؤ هؼلها ول٨ً صاهُت، مً -هللا  ٢َغ

 وزحالجه: جهووؼإ والدجه

 عواٍ ُٞما- الخمىي  ًا٢ىث وط٦غ  َـ،371 ؾىت ولض ؤهه بك٩ىا٫ ابً ٞظ٦غ   ٖمغو؛ ؤبي ؤلامام والصة ؾىت في ازخل٠

 الجؼعي. وابً الظَبي ألاو٫  ٖلى وا٢خهغ  َـ،372 ؾىت ولض ؤهه -هجاح بً ؾلُمان صاوص ؤبي ًٖ

هّضع 
ُ
. مً الهبد ؤٖلم ألهه ناخبها؛ ًٖ عوي بما اإلاباع٦ت الؿحرة َظٍ وه  ٚحٍر

 ؾذ ؾىت الٗلم َلب في وابخضؤث وزالزماثت، وؾبٗحن ازيخحن ؾىت في ولضث ؤوي ؤبي ؤزبروي هللا: عخمه ٢ا٫

 ألاولى. ظماصي في وحؿٗحن زالر ؾىت في ؤبي وجىفي وزماهحن،

 ؤقهغ، ٗتؤعب بال٣حروان وم٨شذ وحؿٗحن، ؾب٘ ؾىت في ألاخض، ًىم اإلادغم مً الشاوي الُىم في اإلاكغ١  بلى ٞغخلذ 

 ٖنهم. و٦خبذ ظماٖت ول٣ُذ

ى  الشاوي والٗام الٗام، باقي بها وم٨شذ اإلااعر، الٗام مً الُٟغ  مً الشاوي الُىم وصزلتها مهغ  بلى جىظهذ زم   َو

حر  وال٣غاءاث، وال٣ٟه، الخضًض، و٦خبذ ال٣غآن، بها و٢غؤث م٨ت، بلى الىاؽ زغوط خحن بلى زماهُت ٖام  طل٪ ٚو

ح مً ظماٖت ًٖ م. والكامُحن، والبٛضاصًحن، ن،اإلاهٍغ حَر  ٚو

ً البساعي، ؤخمض الٗباؽ ؤبي ًٖ بها و٦خبذ وحججذ، م٨ت بلى جىظهذ زم   زم ٞغاؽ، بً الخؿً ؤبي ٖو

ذ ذ زم قهغا، بها وم٨شذ مهغ  بلى اههٞغ  ؤقهغا. بال٣حروان وم٨شذ اإلاٛغب بلى اههٞغ

 حؿ٘ ؾىت ال٣ٗضة طي في ؤًام بؿخت الجباع  ٖبض ابً ٖلى البرابغة ٢ُام بٗض الٟخىت، ؤو٫  ألاهضلـ بلى وونلذ 

بت وم٨شذ وحؿٗحن،  زم ؤٖىام، ؾبٗت ؾغ٢ؿُت ٞؿ٨ىذ الشٛغ  بلى منها وزغظذ وؤعبٗماثت، زالر ؾىت بلى ب٣َغ
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ت، بلى منها زغظذ  هٟؿها الؿىت جل٪ في مُىع٢ت بلى منها ومًِذ وؤعبٗماثت، حؿ٘ ؾىت صاهُت وصزلذ الَى

ذاه زم ؤٖىام، زماهُت ٞؿ٨ىتها  وؤعبٗماثت.اهخهى. ٖكغ  ؾبٗت ؾىت صاهُت بلى هٞغ

 والاؾخ٣غاع. لؤلمً َلبا ٧ان بًٗها ؤن ٦ما الٗلم، َلب ؤظل مً ٧ان ظلها َظٍ الضاوي وعخالث

 وجالمرجه: ػُىده

  ال٣غاءاث الضاوي ؤزظ
ً
لُه (402)ث الخا٢اوي اإلاهغي  زا٢ان بً ببغاَُم بً زل٠ ال٣اؾم ؤبي ًٖ ٖغيا  )ٖو

(، الخِؿحر  في عفو  عواًت في اٖخمض حٍر ً ٚو  ٦خاب )مال٠ الخلبي، ٚلبىن  بً اإلاىٗم ٖبض بً َاَغ  الخؿً ؤبي ٖو

ً (،399)ث الخظ٦غة( ؼ  ٖبض ال٣اؾم ؤبي ٖو  ٖلُه و٢غؤ بإّبضة، )ل٣ُه (،412)ث الٟاعسخي زىاؾتي بً ظٟٗغ  بً الٍٗؼ

ً ٖىضٍ(، ما بجمُ٘ ال٣غآن  مشله ؤل٤ لم الضاوي: ٢ا٫ ه،ٖى وؤ٦ثر  (401)ث الخمصخي ؤخمض بً ٞاعؽ الٟخذ ؤبي ٖو

ً ويبُه، خٟٓه في ً (،400خضوص في )جىفي الىجاص هللا ٖبض بً مدمض الٟغط ؤبي ٖو  مدمض الٟغط ؤبي زاله ٖو

ً (،429)ث بالىجاص اإلاٗغوٝ ًىؾ٠ بً ى  الضاوي: ٢ا٫ (،405)ث خؼم بً ؾلمت بً هللا ٖبُض مغوان ؤبي ٖو  َو

 ال٣غآن. ٖامت ٖلمجي الظي

  مجاَض البً ٗتالؿب ٦خاب وعوي 
ً
 مىه، بؿماٖه ال٩اجب ؤخمض بً مدمض مؿلم ؤبي ًٖ ؾماٖا

، بً ٖمغ  بً ؤخمض ًٖ الخغوٝ وعوي   ؾلُمان بً والخؿً البٛضاصي، الىاخض ٖبض بً ومدمض مدّٟى

 ال٣غاءاث. في قُىزه ؤقهغ  َم ٞهاالء البٛضاصي، ببغاَُم بً مدمض بً والخؿً ألاهُا٧ي،

غوي عظاله، ؤؾماء وفي ُٞه وبّغػ  اإلاؿىضًً، مً ظماٖت مً الخضًض ؾم٘ ؤهه ٦ما   ؤمشا٫: الخضًض ؤثمت ًٖ ٍو

دحى ومؿلم، البساعي، م واليؿاجي مٗحن، بً ٍو حَر  الغخمً ٖبض الخضًض: في قُىزه ؤبغػ  ومً ٖالُت، بإؾاهُض ٚو

 الخضًض. لمٖ في جبدٍغ ٖلى ًض٫ الٟتن في و٦خابه الجباع.. ٖبض بً زلُٟت بً ومدمض ال٣كحري، ٖشمان بً

 

 

 اإلاىبهت: في هللا عخمه ٢ا٫

 َلبذ بط الكُىر مً  ٖنهم             ٦خـبذ ٢ض الظًً وظملت

الم م٣غت  مً ــــومـٗ             هـــــــ٣ٞـُ ٖو ــــهبـُ ضرـــــــــــــمدـ غبـــــــــــــ  ـهــــــــــــــ

ــــمبـج غــــــــــــــــمـى٢ـ         ؾجي ٧لهم قُسا ؾبٗىن   ـيـــــــــــــــــــمغي لــــــــــــــــ

 

 ببغاَُم بً وزل٠ مبكغ، بً ٖلي بً والخؿحن ؾُٗض، بً ٖشمان بً ؤخمض ولضٍ منهم: ٦شحر  زل٤ ٖلُه ٢غؤ

ى  هجاح بً ؾلُمان صاوص وؤبى  ألاههاعي، مدمض بً وزل٠ الُلُُلي، بض ٢ضعا(، جالمُظٍ ؤظل )َو  بً اإلال٪ ٖو

حَر ال٣ضوؽ ٖبض  م..ٚو
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: الخِؿحر  ٖىه وعوي 
ً
 ٖىه وعوي  هماعة. بً قُش ال٣اؾم وؤبى  ألاهضلسخي، الشلجي بً مغوان ؤبي بً الخ٤ ٖبض ؾماٖا

ى  اإلاغسخي، خمؼة بً اإلال٪ ٖبض بً وؤخمض الخىالوي، هللا ٖبض بً مدمض بً ؤخمض هللا ٖبض ؤبى  باإلظاػة:  مً آزغ  َو

، ٖىه عوي
ً
 .وزمؿماثت الشالزحن بٗض ب٣ي ٞةهه مُل٣ا

 علُه: العلماء وجىاء العلمُت مياهخه

لىم ال٣غآن، بٗلىم الضاوي اَخم  في جبدٍغ م٘ ال٣غآن، ٖلىم في ٦شحرا ؤبضٕ ؤهه بال  وال٣ٟه؛ واللٛت، الخضًض، ٖو

 ومظاَبه. الىدى 

٘ هللا عخمه و٧ان  في ًًاَُه ؤخٌض  ٖهٍغ بٗض وال  ٖهٍغ في ٨ًً لم الكُىر، ًٖ للغواًت م٨ثرا الخٟٔ، ؾَغ

ؿإ٫ و٧ان جد٣ُ٣ه،و  خٟٓه ٤ مما اإلاؿإلت ًٖ ٌُ
ّ
  ٞيها ما بجمُ٘ ُٞىعصَا الؿل٠، و٦الم باآلزاع  ًخٗل

ً
 مً مؿىضة

 و٦ثرتها. الغواًت ؾٗت في الٗهغ  ؤعجىبت ؤنبذ ختى ٢اثلها، بلى قُىزه

 ”.ٞيؿِخه خٟٓخه وال  خٟٓخه، بال  ٦خبخه وال  ٦خبخه، بال  قِئا عؤًذ ما“ هللا: عخمه ٢ا٫

به وما الغظل، م٣ضاع  ٖلم ٦خبه هٓغ  ًوم الجؼعي: ابً ٢ا٫  ؾُما وال  الٗلُم، الٟخاح ٞؿبدان ُٞه، حٗالى هللا َو

 الؿب٘. ال٣غاءاث في عواٍ ُٞما البُان ظام٘ ٦خاب

 في حٗخمض ال  ال٣غآن وؤثمت“ هللا: عخمه ٢ا٫ ًى٣له، ُٞما ال٠ًُٗ مً للصخُذ ممحزا يابُا، ز٣ت، هللا عخمه و٧ان

 بطا والغواًت الى٣ل، في وألاصر ألازغ  في ألازبذ ٖلى بل الٗغبُت، في وألا٢ِـ اللٛت في ألاٞصخى ٖلى خغوٞه مً شخيء

 ”.بليها واإلاهحر  ٢بىلها ًلؼم مخبٗت، ؾىت ال٣غاءة ألن لٛت؛ ٞكى  وال  ٖغبُت، ٢ُاؽ ًغصَا ال  ٖىضَم زبدذ

 الضعاًت. ظاهب حهمل ال  َظا م٘ و٧ان

ض الٗلم في مخٟايلىن  ال٣غءان و٢ّغاء“ هللا: عخمه ٢ا٫ ت بالخجٍى  ٢ُاؾا طل٪ ٌٗلم مً ٞمنهم بالخد٤ُ٣، واإلاٗٞغ

ى  وجمُحزا، ى  وج٣لُضا، ؾماٖا ٌٗلمه مً ومنهم الىبُه، الخاط١ َو  مىه آ٦ض وصعاًت، ُٞىت والٗلم الٟهُه، الٛبيّ  َو

لمها، يبُها وللضعاًت وعواًت. ؾماٖا مها، ه٣لها وللغواًت ٖو
ّ
 طو  وهللا ٌكاء، مً ًاجُه هللا بُض والًٟل وحٗل

   ”.الُٗٓم الًٟل

إل واؾ٘ اللٛت، في مخبدغا هللا عخمه و٧ان حن بمظاَب مدُُا الىدى، ٖلى الَا  ٖىاًت وله وازخالٞهم، الىدٍى

ه، ب٨خاب زانت  ٦خبه. مً مىاي٘ في به الاؾدكهاص ؤخؿً ٞةهه ؾِبٍى

، وعواًاجه، ال٣غآن ٖلم في ألاثمت ؤخض ٖمغو  ؤبى  ٧ان َبك٩ىا٫: ابً ٢ا٫ غ٢ه، ومٗاهُه، وجٟؿحٍر  وظم٘ وبٖغابه، َو

  جىال٠ُ ٧له طل٪ في
ً
  خؿاها

ً
ت وله حٗضاصَا، ًُى٫  مُٟضة غ٢ه، بالخضًض مٗٞغ  خؿً و٧ان وه٣لخه، وعظاله َو

 ؾيُا. وعٖا ٞايال، صًىا والخٟجن، والظ٧اء الخٟٔ ؤَل مً الًبِ، ظُض الخِ

 اإلاظَب. مال٩ي الضٖىة، مجاب ٖمغو  ؤبى  ٧ان اإلاٛامي: و٢ا٫

ذ ،-ال٣غاءاث في ؤي- ٞيها الٛاًت بلٜ زلضون: ابً و٢ا٫
َ
ٟ

َ
تها، ٖلُه وو٢  وحٗضصث ؤؾاهُضَا، عواًخه بلى واهتهذ مٗٞغ

ى٫  ٞيها، جألُٟه ضلىا ٖليها الىاؽ ٖو ا. ًٖ ٖو  ٚحَر
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حر  والٗغبُت وعظاله، والخضًض ال٣غاءاث، في بٕغ الظَبي: و٢ا٫  البضٌٗت. الخهاه٠ُ ونى٠ طل٪ ٚو

 والغؾم، ال٣غاءاث، في بى٣له واز٣ىن  لخهاهُٟه، زايٗىن  وال٣غاء ال٣غاءاث، بج٣ان في اإلاىخهى ٖمغو  ؤبي بلى و٢ا٫:

ض، حر  والابخضاء، والى٠٢ والخجٍى  طل٪. ٚو

  مصىفاجه: بعض

 منها: بٌٗ ط٦غ  ٖلى ه٣خهغ  قتى، ٖلىم في اإلاهىٟاث، مً ٦بحرا ٖضصا هللا عخمه الضاوي زل٠

 الؿب٘. ال٣غاءاث في الخِؿحر 

 الؿب٘. ال٣غاءاث في البُان ظام٘

ض. ؤلاج٣ان في الخدضًض  والخجٍى

 الؿبٗت. ال٣غاء مٟغصاث

ت في اإلا٣ى٘  ألامهاع. مهاخ٠ مٗٞغ

 ال٣غآن. آي ٖض في البُان

 الٟتن. في الىاعصة الؿجن

٣ض ال٣غاءاث وؤنى٫  والغواة، ال٣غاء ؤؾماء ٖلى اإلاىبهت ألاعظىػة ض الضًاهاث، ٖو  والضالالث. بالخجٍى

ا حَر  …اإلاُٟضة اإلاهىٟاث مً ٚو

 وفاجه:

 ًىمه مً وصًٞ وؤعبٗماثت، وؤعبٗحن ؤعب٘ ؾىت قىا٫، مىخه٠ الازىحن ًىم بضاهُت الضاوي ٖمغو  ؤبى  الخاٞٔ جىفي

 حٗالى. هللا عخمه ُٖٓم زل٤ وقُٗه وٗكه، ؤمام صاهُت ناخب ومصخى الٗهغ، بٗض

 اإلاهاصع:

 بك٩ىا٫. البً الهلت

 للظَبي. ٦الَما الء،الىب ؤٖالم وؾحر  ال٣غاء، َب٣اث

  الجؼعي. البً النهاًت ٚاًت

 :جسحمت ؤلامام الؼاظبي -4

 اطمه ووظبه: 

 ٍ ْحرُّ ِٞ دخُت وحكضًض الغاء اإلاًمىمت، مٗىاٍ  -َى ؤلامام الٗالم ؤبى مدمض ال٣اؾم بً  ب٨ؿغ الٟاء وؾ٩ىن الخَّ

ُِجّيِ  -بالٗغبي: الخضًض 
َٖ ٠ بً ؤخمض الغُّ

َ
ل
َ
خذ  -بً ز الٗحن اإلاهملت وؾ٩ىن اإلاشىاة الخدخُت وبٗضَا بًّمِ الغاء ٞو

ْحن، ؤخض ؤ٢ُا٫ الُمً  َٖ غ اإلا٣غت ؤخض ؤٖالم ال٣غن الؿاصؽ الهجغي  -هىن؛ وؿبت بلى طي ُع ٍغ ًَّ  .الكاَبّيِ ال

 مىلدو، وؼإجه، زحلخه:
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 ٖلى الٗلم؛ للهجغة بكاَبت في ألاهضلـ، ووكإ بها ُم  538ُوِلَض عخمه هللُا في آزغ ؾىت زمان وزالزحن وزمؿماثت 
ً

٣بال

ٟؼي، زم عخل بلى بليؿُت بال٣غب مً بلضٍ،  م ال٣غاءاث ٖلى قُسه ؤبي ٖبضهللا مدمض بً ؤبي الٗام الىَّ
َّ
خُض حٗل

، زم عخل للَدّجِ ٞؿم٘ ِمً ؤبي 
َ

ظًل، وؾم٘ مىه الخضًض َُ ٞٗغى بها الخِؿحَر ِمً خٟٓه، وال٣غاءاِث ٖلى ابً 

ت، وإلاا صز ٟي باإلؾ٨ىضٍع
َ
ل ، وؤهؼله بمضعؾخه التي بىاَا َاَغ الّؿِ ٝغ م٣ضاٍع ل مهغ ؤ٦غمه ال٣اضخي الٟايل، ٖو

هاوي(، والتي  ه الالمُت اإلاىؾىمت بـ)ِخغػ ألاماوي ووظه التَّ
َ
يها هٓم ٢هُضج ا لها، ٞو

ً
صازل ال٣اَغة، وظٗله قُس

 بلُه.
ً
ت وؿبت َُّ  اقتهغث في آلاٞا١ باؾم الكاَب

 ػُىده:

ل ا مً ًٞاثله ؤزظ ؤلاماُم الكاَبي ال٣غاءاِث ٖو
ً
َبظ

ُ
خاوي ه ٍ السَّ

ُ
غ جلمُظ

َ
٦

َ
ىًما ؤزغي ًٖ قُىٍر ؤظالء، و٢ض ط

 وقُىِزه عضخي هللا ٖىه؛ خُض ٢ا٫:

ظً َُ  مً الكُش ؤلامام الؼاَض ؤبي الخؿً بً 
َ
اوي عخمهم هللا، ل"ؤزظ ال٣غاءة ، ًٖ ؤبي صاوص، ًٖ ؤبي ٖمغو الضَّ

ا ًٖ ؤبي ٖبضهللا مدمض بً ؤبي الٗام الىَّ  ًً َا ؤً
َ
 .ٟؼي"وؤزظ

اَبي بلى 
َّ

مه. ال٣غاءاث ٖلم وِمً ؤَّمِ الٗلىم التي ؤياٞها الك
ُّ
ٗل

َ
 في ٞترة ح

 ً ضفي، ٖو ض بً ؤبي ًىؾ٠ بً ؾٗاصة الهَّ ً مدمَّ ٖلم الخضًض: و٢ض ؤزظٍ ًٖ ابً الُهظًل ناخِب ال٣غاءاِث، ٖو

م.الكُش  حَر  ؤبي مدمض ٖاقغ بً مدمض بً ٖاقغ، ًٖ ؤبي مدمض ٖبضهللا بً ؤبي ظٟٗغ اإلاغسخي، ٚو

ً ؤبي  ٖلم الخٟؿحر: و٢ض ؤزظٍ ًٖ ؤبي الخؿً بً وٗمت ناخب ٦خاب )عي الٓمأن في جٟؿحر ال٣غآن(، ٖو

 ال٣اؾم خبِل.

 ه في الىدى.ٖلم الىدى: و٢ض ؤزظٍ ًٖ ؤبي ٖبضهللا مدمض بً خمُض، الظي ٢غؤ ٖلُه ٦خاَب ؾِبٍى

ا ًٖ ابً خمُض، ٣ٞغؤ ٖلُه ال٩امل للُمَبّرِص، وؤصب ال٩اجب البً ٢خِبت. ًً  ٖلم اللٛت: و٢ض ؤزظٍ ؤً

 جالمُرو:

ضع ؤلا٢غاء باإلاضعؾت الٟايلُت؛ ٞىٓم ٢هُضجه  ، وجهَّ ٝغ م٣َضاٍع ا صزل مهغ ؤ٦غَمه ال٣اضخي الٟايل، ٖو
َّ َ
إلا

الث٤ مً ألا٢ُ
َ
اثُت، و٢َهَضٍ الخ  اع وطإ نُِخه.الالمُت والغَّ

، و٧ان بطا ٢ٗض 
ً

ْغَي بلُه لُال ي الهبذ بٛلـ بالٟايلُت، زم ًجلـ لئل٢غاء، ٩ٞان الىاؽ ًدؿاب٣ىن الؿَّ ِ
ّ
٧ان ًهل

 ٞل٣ُغؤ، زم ًإزظ ٖليَّ ألاؾب٤ ٞاألؾب٤.
ً

ال ض ٖلى ٢ىله: مً ظاء ؤوَّ  ال ًٍؼ

  

م  ألاخض بً ٖبض الهمض بً ٖبض ولٗل مً ؤقهغ جالمُظٍ بال مىإػ ٖلي بً مدمض بً ٖبض
َ
الٛالب بً ُٖاؽ، ٖل

اٞعي قُش مكاًِش ؤلا٢غاء بضمك٤ )
َّ

ٛىي الك
ُّ
دىي الل غ الىَّ خاوي اإلا٣غت اإلاّٟؿِ ًً ؤبى الخؿً الهمظاوي السَّ -558الّضِ

٠ مً 643
َّ
ا في مهىٟاجه؛ خُض ؤل ًُّ ٓهغ طل٪ ظل غ، ٍو

َّ
اَبي، وبه اهخٟ٘ وجإز

َّ
َـ(، ؤزظ ال٣غاءاِث ٖلى ؤبي ال٣اؾم الك

اثُتال ت، وقغح الغَّ َُّ ى قغٌح للكاَب اٍ: )الىؾُلت بلى قغح ال٣ُٗلت(،  ٨خب: )ٞخذ الىنُض في قغح ال٣هُض(، َو ؾمَّ
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ل(، و٦خاب: )الخٟؿحر(، و٦خاب:  ل في قغح اإلاٟهَّ ًَّ وله ٦خاب: )ظما٫ ال٣ُغاء و٦ما٫ ؤلا٢غاء(، و٦خاب )اإلاٟ

ى هللا ٖلُه
َّ
 .َـ643وؾلم(، جىفي ؾىت  )ال٣هاثض الؿبٗت في مضح ؾُض الخل٤ مدمض نل

 مؤلفاجه ومىاكبه:

٠ في طل٪ 
َّ
دى وال٣ٟه والخضًض؛ ؤل ى٫ في ال٣غاءاث والغَّؾم والىَّ ُٕ ألَا ض ط٧اًء، له البا

َّ
٧ان ؤلامام الكاَبي ًخى٢

ه، و 
ُ
م قإه

ُ
ع مهغ ٖٓ ا جهضَّ ىُّ مىـؼلِخه، ٞلمَّ

ُ
ل ُٖ  ٣ٖله، و

ُ
لِمه، وعظاخت ِٖ  

ُ
، َبَضث ٞيها ٚؼاعة

ً
ض نُِخه، مخىًها ممخٗت ُٗ ب

ه  سخ مً خٟٓه؛ ختى ٧ان ٣ًا٫: بهَّ
َّ
ر الي صدَّ

ُ
خُدان ج إ والصَّ

َّ
غت ٖلُه اإلاَى

ُ
 ؤلا٢غاء، )٧ان بطا ٢

ُ
واهتهذ بلُه عثاؾت

غ َبٗحر مً الٗلىم؛ له مً الخأل٠ُ:
ْ
 ًدٟٔ و٢

ب٘. ♦ ت، وهي ِخغػ ألاماوي ووظه التهاوي في ال٣غاءاث الؿَّ َُّ  هٓم الكاَب

اوي عخمه هللا في ٘ال٣هاثض في ؤؾجى اإلا٣انض، وهي في الغَّؾم، هٓم ٞيها )اإلا٣ى٣ُٖلت ؤجغاب  ♦ ( ألبي ٖمغو الضَّ

 ماثخان وزماهُت وحؿٗىن بًِخا. -ال٣ُٗلت  -الغَّؾم وػاص ٖلُه، وهي

لم الٟىانل. ♦ ىع، وهي في ّٖضِ اإلاصخ٠ ٖو َغ في ؤٖضاِص آًاث الؿُّ  هاْمت الؼُّ

 في هدى  ♦
ٌ
 .بِذ، هٓم ٞيها ٦خاب الخمهُض البً ٖبضالبر 500وله ٢هُضة صالُت

 ،ًَ ِ
ّ
ة الظ  مً آًاث هللا في ِخضَّ

ً
 في ٖلىم ال٣غآن والخضًض واللٛت، ٦ما ٧ان آًت

ً
٧ان الكاَبي بماًما زبًخا حجت

ىت، ال  َض والِىالًت، والىعٕ والٗباصة، قاٞعيَّ اإلاظَب مىاًْبا ٖلى الؿُّ وخهاٞت ال٣ٗل، و٢ىِة ؤلاصعا٥، م٘ الؼُّ

ت الكضًضة، ً
َّ
جلـ لئل٢غاء بال ٖلى َهاعة، و٧ان ًمى٘ ظلؿاءٍ مً الخىى بال في الٗلم وال٣غآن، و٧ان ٌٗخل الٗل

ض ٖلى طل٪، ٢ا٫ الخاٞٔ الظَبي: "٧ان ٦شحًرا ما  ٍ، وبطا ُؾئل ًٖ خاله ٢ا٫: الٗاُٞت، ال ًٍؼ وال ٌكخ٩ي وال ًخإوَّ

 ًيكض َظا اللٛؼ في وٗل اإلاىحى":

حُرٍُ ؤحٗٝغ قًِئا في ال ِٓ  ٌِؿحر  ؿماء ه
ُ

  ِبطا ؾاع ناح الىاُؽ خُض
 

ىًبا وجل٣
ُ
ٍُ مغ٧ ا

َ
٣

ْ
َخل

َ
ـــٞ ٍُ عا٦ًِباــــــــــــــــــ لُّ ؤِمحٍر ٌٗخِلُ   ا

ُ
ـــــــــــِه ؤِؾُــــــــــــــــــو٧ ــــــــــــ ـــــــ   ُغ ــــــــــ

 

غبه
ُ
٢ ٍُ ٨غ ٌُّ ٖلى الخ٣ىي ٍو ـُ َوو  ًُد   ى هِظًُغ ــــــــــــجىُٟغ ِمىه الىٟ

 
ب اعةٍ ولم ٌؿتِزع ًٖ ٚع ًْ ٖلى ٚع  ٍت في ٍػ ــــــــم اإلاــــــــــــــــول٨   ؼوِع ًُؼوُع ــــ

 

 جىاء العلماء علُه:

خاوي  -٧ان ؤلامام الكاَبي عخمه هللا  ٍ ؤبى الخؿً السَّ
ُ
،  -٦ما ونٟه جلمُظ ا ب٨خاب هللا؛ ب٣غاءِجه وجٟؿحٍر

ً
ٖاإلا

ا بدضًض عؾى٫ِ هللا مبرًػا 
ً
اإلا ملي ٖو ر ِمً خٟٓه، ٍو صّدِ ًُ  

ُ
إ
َّ
غت ٖلُه البساعي ومؿلم واإلاَى

ُ
ُٞه، و٧ان بطا ٢

 الى٨ذ ٖلى اإلاىاي٘ اإلادخاط بلى طل٪ ٞيها.

ه هٓم في ٦خاب الخمهُض البً ٖبض ها  ٢ا٫: وؤزبروي ؤهَّ
َ
ٓ ِٟ  في زمؿماثِت بٍِذ، َمً خ

ً
 صالُت

ً
البر عخمه هللا ٢هُضة

ًَ اإلا٣انض، مسلًها ُٞما ٣ًى٫ ؤخاٍ بال٨خاب ٖلًما، و٧ان مبرًػا في  ا بٗلم الغئٍا، خؿ
ً
دى والٗغبُت، ٖاٞع ٖلم الىَّ

ٟٗل  .ٍو
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ىت، و٢ا٫: بلٛىا   مً آًاث هللِا، مىاًْبا ٖلى الؿُّ
ً
٧اء، آًت

َّ
٢ا٫ ابً الجؼعي عخمه هللا: ٧ان الكاَبي ؤعجىبت في الظ

ه ُولض ؤٖمى.  ؤهَّ

 

ً مهغ، و  َبي عخمه هللا: "واؾخَى
َّ
ىاحي، و٢ا٫ الخاٞٔ الظ ض نُِخه، و٢هضٍ الُلبت مً الىَّ ُٗ اقتهغ اؾُمه، وب

 َ٘ ا للخضًض، بهحًرا بالٗغبُت، واؾ
ً
ً، عؤًؾا في ال٣غاءاث، خاٞٓ َ٘ ال٣ٍغ ا ٦شحَر الٟىىن، مى٣ُ ًُّ  ط٦

ً
مت

َّ
و٧ان بماًما ٖال

ها زل٤ٌ ال ًدهىن.
َ
ٓ ِٟ ٦بان ب٣هُضجه، وخ  الٗلم، و٢ض ؾاعث الغُّ

 :وفاجـه

ب م ٢هُضجه الكاَبُت بلُه، و٢ا٫: ًا ؾُضي ًا عوي ٖىه ؤهه عؤي الىَّ م ٖلُه، و٢ضَّ
َّ
ي في اإلاىام، ٣ٞام بحن ًضًه وؾل

، وػاص 
َ
، َمً خٟٓها صزل الجىت

ٌ
عؾى٫ هللا، اهٓغ َظٍ ال٣هُضة ٞخىاولها الىبي بُضٍ اإلاباع٦ت، و٢ا٫: هي مباع٦ت

بي: بل َمً ماث وهي في بِخه صزل الجىت  .ال٣َغ

ىٟٗه هللُا بها؛ ألهجي هٓمُتها هلل ؾبداهه(. و٧ان عخمه هللا ٣ًى٫: )ال   ٣ًغؤ ؤخٌض ٢هُضحي َظٍ بال ٍو

ً مً ظماصي آلازغة ؾىت حؿٗحن  ى الُىم الشامً بٗض الٗكٍغ وجىفي عخمه هللا ًىم ألاخض بٗض نالة الٗهغ، َو

ذ ا590وزمؿماثت  ْٟ ٛغي بال٣غب مً ؾ م َـ، وصًٞ ًىم الازىحن بم٣برة ال٣اضخي الٟايل بال٣غاٞت الهُّ
َّ
لجبل اإلا٣ُ

 .1بال٣اَغة

 ه(833) ؤلامام ابن الجصزي زحمه هللا-5

 :اطمه ومىلدو

٣ت ؤلامام الخاٞٔ: ؤبى الخحر مدمض بً مدمض بً مدمض بً ٖلي بً ًىؾ٠ الَجَؼِعيُّ  ِ
ّ
مت الش

َّ
اء الٗال َى قُُش ال٣غَّ

غة ابً ٖمغ؛بابً الَجَؼِعّيِ الكهحر  ا، وج٣٘ في مى٣ُت ظىىب قغ١ ) وؿبت بلى ظٍؼ ًُّ ان" خال
َ
غة "ُبْىَ ى ظٍؼ حؿمَّ

 .(ألاهايى٫ بتر٦ُا، ٢غَب خضوص الٗغا١ وؾىعٍا

ً مً قهِغ عمًان ؾىت   مبر  30َــ، اإلاىا٤ٞ 751ُولض عخمه هللا بِضمك٤ في لُلِت الؿبذ الخامـ والٗكٍغ هٞى

ت و  1350 ىلض له  -الصِجه عِجُـبت؛ ٣ٞض ٧ان ؤبىٍ ٣ًُٖما م، و٢هَّ ًُ خه قغب  -ؤي: ال  ، وفي ؤزىاِء حجَّ ٞظَب بلى الدّجِ

 و٢ض ُولض ابُىه مدمض
َّ
ا، زم عظ٘ بلى الكاِم، ٞما ؤن ظاء عمًان بال

ً
غَػ١ ولًضا نالًخا ٖاإلا ًُ ت ؤن  َُّ  .ِمً ماء ػمؼم بي

 :وؼإجه وحُاجه 

                                                           
 غ: اهٓ  1

َّ
خضا٫ في ه٣ض الغظا٫، ٦الَما لئلمام قمـ الضًً مدمض بً ؤخمض بً ٖشمان الظ َبي ؾحر ؤٖالم الىبالء، وبهامكه بخ٩ام الّغِظا٫ مً محزان الٖا

ى ؾىت 
َّ
ْمِغي، صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ، 748ٍاإلاخىف َٗ م 1997 -َـ1417، 1َـ، الجؼء الخامـ ٖكغ، جد٤ُ٣، مدب الضًً ؤبي ؾُٗض ٖمغ بً ٚغامت ال

 . و٢ض نىٟه الظَبي يمً الُب٣ت الخاصًت والشالزحن.424، 423م: 

ب البً ٖماص الخىبلي )ث  ََ َ
َـ(، جد٤ُ٣ لجىت بخُاء الترار الٗغبي في صاع آلاٞا١ الجضًضة، ميكىعاث صاع آلاٞا١ 1089قظعاث الظَب في ؤزباع مً ط

 .303، 301م 4ط -[ ص.ث ]-بحروث  -الجضًضة 
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 عخمه هللا في صمك٤، وؤجمَّ خ
َ
ى ابً ؤعبٗت ٖكغ، وكإ ى به َو

َّ
م في الشالشت ٖكغة مً ٖمِغٍ، ونل  ال٣غآن ال٨ٍغ

َ
ٟٔ

ى ابً ؾبٗت ٖكغ ٖاًما ها َو َٗ مٍغ زمـ ٖكغة ؾىت، وظم  .وؤٞغص ال٣غاءاث ٖو

، وؤزظ ال٣َٟه، وؤظاَػٍ باإلٞخاء ؤبى  
َ

اء، وؾم٘ الخضًض ت ال٣غَّ ى باألثمَّ
َ
وحجَّ مغاًعا، وعخَل بلى مهغ ج٨غاًعا، والخ٣

حُرٍال  .ٟضاء بؾماُٖل بً ٦شحر ٚو

  
ً
 ؤلا٢غاء ال٨بري، وابخجى بضمك٤ مضعؾت

َ
مىي ؾىحن، وولَي مكُست

ُ
ؿغ مً الجام٘ ألا

َّ
ت الي بَّ

ُ
وظلـ لئل٢غاء جدذ ٢

م"، ووِلَي ٢ًاَء الكام ؾـىت  اَا "صاع ال٣غآن ال٨ٍغ  .َــ793ؾمَّ

ِض وال٣غاءاث َٞدْؿب؛ بل ٧ان ٖ ا في الخجٍى
ً
٣ٍه ولم ٨ًً ؤلامام ٖاإلا ى الٗلىِم؛ مً جٟؿحٍر وخضًض ٞو ا في قتَّ

ً
اإلا

ت في  ٍَّ  الخُمىع
ُ
وؤنى٫ وجىخٍُض وبالٚت ولٛت، وؾاٞغ ليكغ الٗلِم بلى ؤهُا٦ُا زم ُبْغَنت في جغ٦ُا، وإلاا ٢اَمذ الٟخىت

م ٖلى ًضًه زل٤ٌ ٦شحرون
َّ
هغ، زم بلى قحراػ في بًغان، وحٗل  .بالص الغوم عخل بلى بالص ما وعاء النَّ

 :هػُىد

ً، هظ٦غ منهم ى الٗلَم ٖلى قُىر ٦شحًر  :٧ان ؤلامام ابً الجؼعي عخمه هللا قاٞعيَّ اإلاظَِب، جل٣َّ

ى عنهم علَم اللساءاث والخجىٍد -1
َّ
 :الؼُىخ الرًن جلل

ع، والكُش ؤخمض بً ببغاَُم الُدان، والكُش ؤبى  :من علماء دمؼم - ؤ
َّ
اب بً الؿال مت ؤبى مدمض ٖبضالَى

َّ
الٗال

 .مدمض بً ؤخمض اللبان، والكُش ؤخمض بً عظب، وال٣اضخي ؤبى ًىؾ٠ ؤخمض بً الخؿحن ال٨ٟغي الخىٟي اإلاٗالي

مت ؤبى ٖبضهللا مدمض بً الهاجٜ، والكُش ؤبى  :من علماء مصس - ب 
َّ
الكُش ؤبى ب٨غ ٖبضهللا بً الجىضي، والٗال

اب ال٣غوي  .مدمض ٖبضالغخمً بً البٛضاصي، والكُش ٖبضالَى

 .الكُش ؤبى ٖبضهللا مدمض بً نالر الخُُب :ء اإلادًىت اإلاىىزةمن علما - ث 

 

غت وغير ذلً -2 
ُّ
 والفله وألاصٌى والل

َ
ى عنهم الحدًث

َّ
 :الؼُىخ الرًن جلل

م، منهم: الكُش يُاء الضًً ؾٗض هللا ال٣ؼوٍجي،  حَر ٤ٍ ٦شحر مً قُىر مهغ ٚو
ْ
ل
َ
ى َظٍ الٗلىم عخمه هللا مً ز جل٣َّ

ض بً ببغاَُم بً ٖبضهللا اإلا٣ضسخي الخىبلي، وقُش ؤلاؾالم ؾغاط الضًً البل٣ُجي، والكُش نالح الضًً مدم
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ر ؤبي الٟضاء بؾماُٖل بً ٦شحر ناخب الخٟؿحر اإلاٗغوٝ بـ"جٟؿحر ابً  ر الخاٞٔ اإلااّعِ غ اإلادّضِ وؤلامام اإلاّٟؿِ

ـ ؾىت  ٫ مً ؤظاػ له باإلٞخاء والخضَع ى ؤوَّ  .َـ٦774شحر"، َو

 :جالمُرو 

 :ًٖ ؤلامام ابً الجؼعي عخمه هللا جالمُظ ٦شحرون، ومنهمؤزظ الٗلَم 

  .ابً الىاْم: ؤبى ب٨غ ؤخمض بً مدمض الجؼعي  -1

  .الكُش: ببغاَُم بً ٖمغ بً خؿً الب٣اعي -2

  .الكُش: مدمىص بً الخؿحن بً ؾلُمان الكحراػي  -3

غي   -4   .الكُش: ٖبضالضاثم بً ٖلي ألاَػ

  .الكُش: ؤبى الٟخذ مدمض بً مدمض بً ٖلي اإلاؼي  -5

  .الكُش: ؤبى ب٨غ بً ؤخمض بً مهبذ الخمىي   -6

  .الكُش: هجُب الضًً ٖبضهللا بً ٢ُب بً الخؿً البيه٣ي -7

غ  -8   .الكُش: ؤخمض بً مدمىص بً ؤخمض الدجاػي الًٍغ

  .الكُش: ٖلي بً مدمض بً خمؼة الخؿُجي -9

 .لكُش: ٖشمان بً ٖمغ بً ؤبي ب٨غ بً ٖلي الىاقغي الؼبُضي الٗضهاويا-10

 :مؤلفاجه 

ض َى  ت، وبن ٧ان ٖلم ال٣غاءاث والخجٍى َُّ غ ؤلاهخاِط في مُضان الخإل٠ُ، في ؤ٦ثر مً ٖلٍم مً الٗلىم ؤلاؾالم ٧ان ٍٚؼ

ش واإلاىا٢ب،   ؤنَّ له ٦خًبا في الخضًض ومهُلِخه، وال٣ٟه وؤنىله، والخاٍع
َّ
لب ٖلُه، بال الٗلم الظي اقتهغ به، ٚو

ٟا حر طل٪، وججاوػ ٖضُص مهىَّ لىم اللٛت، ٚو ٟاجه في ٖلِم ال٣غاءاث ٖو
َّ
جه الدؿٗحن ٦خاًبا، هظ٦غ منها ؤَمَّ مال

ض  :والخجٍى

  ."اإلا٣ضمت الجؼعٍت"مىٓىمت اإلا٣ضمت ُٞما ًجب ٖلى ٢اعت ال٣غآن ؤن ٌٗلمه اإلاكهىعة بـ  -1

  .جدبحر الخِؿحر في ال٣غاءاث الٗكغ -2

  .اليكغ في ال٣غاءاث الٗكغ -3

اء ٚاًت النهاًت  -4   .في َب٣اث ال٣غَّ

ض  -5   .الخمهُض في ٖلم الخجٍى

  .مىجض اإلا٣غثحن ومغقض الُالبحن  -6

https://www.alukah.net/sharia/0/58168
https://www.alukah.net/sharia/0/58168
https://www.alukah.net/library/0/26935
https://www.alukah.net/library/0/26935
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ت -7 َُّ مت للٗكغ اإلاغي ت في ال٣غاءاث الشالر اإلاخّمِ َُّ ة اإلاً   .مىٓىمت الضعَّ

بت اليكغ في ال٣غاءاث الٗكغ -8 ِ
ُّ   .مىٓىمت َ

ت الٗكغة  -9  .بجداٝ اإلاَهغة في جخمَّ

اصة ٖلى الٗكغة - -10  .ٚاًت اإلاهغة في الٍؼ

 :وفاجه 

ي ؤلاماُم ابً الجؼعي عخمه هللا ضخىة ًىم الجمٗت  ِ
ّ
َــ بمجزِله بمضًىت قحراػ في بًغان،  833عبُ٘ ألاو٫ ؾىت  5جىف

ْمٍغ ًىاَؼ وُصًٞ بضاع ال٣غآن التي ؤوكإَا  ُٖ اجه 82بها ًٖ   .ؾىت عخمه هللا حٗالى وؤؾ٨ىه ٞؿَُذ ظىَّ

ؤبي ب٨غ ابً ٖبض اإلال٪ بً ؤخمض بً  َى ؤخمض بً مدمض ابً( ىـ 923-ىـ 851) اللظعالوي الدًن ػهاب -6

 .، الٗالمت الخاٞٔالكاٞعي خؿحن بً ٖلي ال٣ؿُالوي اإلاهغي 

 :ووؼإجه مىلدو

، في ٖاثلت مً ؤنل ؤهضلسخي. ووكإ بمهغ مهغ في م1448 اإلاىا٤ٞ َـ 851 ؾىت ال٣ٗضة طي مً ٖكغ  الشاوي ولض ًىم

م ال٣غآن وخٟٔ   ال٨ٍغ
ً
حر طل٪, و٧ان ٌٗٔ بالجام٘ الٗمغي. و٧ان مٗانغا وخٟٔ الكاَبُت والجؼعٍت والىعصًت ٚو

ي لئلمام ؤؾخاط ال٣ؿُالوي.  السخاوي  لكُش، و٧ان بحن الٗاإلاحن جدضًاث ٖلمُت وزهىماث، زانت خى٫ االؿَُى

ي واٖخظع.  بال ؤن ال٣ؿُالوي، في آزغ ألامغ، طَب بلى الؿَُى

، زم جدى٫ في آزغ ٖمٍغ بلى الكاُٞٗت.
ً
 مال٨ُا

ً
 بضؤ ال٣ؿُالوي ٣ٞيها

، والككتري  وابً ؾبٗحن وابً الٟاعى والخالط ابً ٖغبي الاهخ٣اص للهىُٞت، وله آعاء بالٛت الؿلبُت فيو٧ان قضًض 

ا الالخ٣حن، ومنهم ُت، ٢ض ؤلهم مىخ٣ضَو ٗخ٣ض ؤن هجىمه ٖلى الهٞى م ؤَم شخهُاث الهىُٞت. وَُ  .ابً جُمُت َو

 

 :ػُىده

غي الىدىي منهم:  ، الىجم بً ٞهض، و الجال٫ الب٨غي ، و الٟسغ اإلا٣ؿمي، و البظالي مدمض بً ٖبضالضاثم، و زالض ألاَػ

ً ٖبض الضاثم، و ٖبض الٛجي الهُشمي، و ٖمغ بً ٢اؾم ألاههاعي اليكاع و  ان ، و الكهاب الٗباصي، و الٍؼ البَر

م. العجلىوي  حَر  ٚو

 :مؤلفاجه

 لُاث٠ ؤلاقاعاث ي ٞىىن ال٣غاءاث. .1

 . إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري .2

 ألاؾٗض في جلخُو ؤلاعقاص مً ٞغوٕ الكاُٞٗت . .3

https://m.marefa.org/851_%D9%87%D9%80
https://m.marefa.org/923_%D9%87%D9%80
https://m.marefa.org/923_%D9%87%D9%80
https://m.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://m.marefa.org/12_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://m.marefa.org/851_%D9%87%D9%80
https://m.marefa.org/1448
https://m.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://m.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://m.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://m.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://m.marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://m.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC
https://m.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC
https://m.marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://m.marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://m.marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://m.marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://m.marefa.org/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A
https://m.marefa.org/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A
https://m.marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://m.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://m.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 جدٟت الؿام٘ وال٣اعي بسخم صخُذ البساعي . .4

 الغوى الؼاَغ في مىا٢ب الكُش ٖبض ال٣اصع . .5

 ال٣ٗىص الؿيُت في قغح خغػ ألاماوي للكاَبي . .6

 . اإلاىاَبي في مىا٢ب الكاَبيٞخذ  .7

 ٢بـ اللىام٘ في ألاصُٖت وألاط٧اع الجىام٘ . .8

 مضاع٥ اإلاغام في مؿال٪ الهُام . .9

 مغانض الهالث في م٣انض الهالة . .10

 مؿال٪ الخىٟا بلى مكإع الهالة ٖلى الىبي مهُٟى نلى هللا ٖلُه وؾلم . .11

ت . .12  مكاع١ ألاهىاع اإلاًُت في قغح ال٩ىا٦ب الضٍع

 الابتهاط لكغح الجام٘ الصخُذ إلاؿلم بً الدجاط .منهاط  .13

 :وفاجه

اجه لُلت الجمٗت ه ٢ُ٘ م1517 اإلاىا٤ٞ َـ 923 ؾىت اإلادغم زامً ٧اهذ ٞو , لٗغوى ٞالج له وكإ مً جإزٍغ ببلٚى

، بدُض ؾ٣ِ ًٖ صابخت، وؤٚمي ٖلُه ٞدمل بلى مجزله، الٛىعي الؿلُان عؤؽ ببغاَُم بً ُٖاٍ هللا اإلا٩ي نض٤ً

غ ٣ٖب نالة الجمٗت، وصًٞ ب٣بت ٢اضخي ال٣ًاة مً  الُٗجي الضًً بضع  زم ماث بٗض ؤًام، ونلي ٖلُه باألَػ

غ ظام٘ مضعؾخه ب٣غب  .ألاَػ

ا الدمُاظي ) ث  -6
 
 :ىـ (1117ؤلامام البى

الضمُاَي ،  َى قهاب الضًً ؤخمض بً مدمض بً ؤخمض بً ٖبض الٛجي ، الكهحر بـ " البىا  : اطمه ووظبه وػهسجه

 .الكاٞعي

صٍ والدجه ووفاجه : م، وظىَّ ، ومباصت الٗلىم ، ٦ما بٕغ في ٖلم ال٣غاءاثُولض بضمُاٍ ووكإ بها، ٞدٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ

ظ٦غ  ًُ ش والصجهٖلى مكاًش صمُاٍ، ولم  ، وجىفي باإلاضًىت الىبىٍت في مغة زالشت، ٞذّج وػاعاعجدل بلى الدجاػ  .جاٍع

 َـ ، وُصًٞ بالب٣ُ٘ مؿاًء .1117اإلادغم ؾىت 

 ػُىده :

ش، بلى ا اعجدل ل٣اَغة لُلب الٗلم ٞالػم ٖلماءَا، وجل٣ى ٖنهم ال٣غاءاث، والخضًض، وال٣ٟه، وألانى٫، والخاٍع

حر ُت، والٗغبُت، وؾاثغ والّؿِ ، وجىّظه بلى الُمً ٞاؾخٟاص مً دجاػ وؤزظ ًٖ ٖلمائهاعجدل بلى ال، زم االٗلىم الكٖغ

٨ظا جل٣ى الٗلىم  منهم:، اإلاسخلٟت ًٖ ٦شحر مً ٖلماء ٖهٍغ ٖلمائها ٦ظل٪ ، َو

https://m.marefa.org/8_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://m.marefa.org/923_%D9%87%D9%80
https://m.marefa.org/1517
https://m.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://m.marefa.org/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://m.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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احي، قُش ؤلا٢غاء بال٣اَغة ) ث -1  َـ ( .1075الكُش ؾلُان بً ؤخمض بً ؾالمت اإلاؼَّ

ى اإلاغاص ب٣ىله : 1087الكُش ٖلي بً ٖلي الكبراملسخي ) ث  -2  " قُسىا " في ؤلاجداٝ .َـ ( َو

 َـ ( .1066الكُش ٖلي بً مدمض بً ٖبض الغخمً هىع الضًً ألاظهىعي ) ث  -3

ان الضًً ال٨غصي ال٩ىعاوي اإلاضوي . -4  الكُش بَغ

اء ، الُمً )  -5  َـ ( .1074الكُش ؤخمض بً مدمض بً ؤخمض بً مدمض بً عجُل ، ؤبى الٞى

 مىاكبه ومأجسو :

 بالخٟؿحر ٧ان عخمه هللا بمام ال٣غاء، 
ً
للها وحججها، و٧ان ٖاإلاا  بمخىاجغ ال٣غاءاث مً قاطَا، ٖو

ً
ٖاإلاا

لىم م٩اهخه، و٢ض اقخٛل  المت في ال٣ٟه وؾاثغ الٗلىم، وجض٫ مالٟاجه ٖلى ؾٗت اَالٖه، ٖو والخضًض، ٖو

جزلي بالٟىىن، وبلٜ مً الض٢ت والخد٤ُ٣ ٚاًت ٢لَّ ؤن ًضع٦ها ؤخض مً ؤمشاله، ختى ٧ان الكُش ؤبى الىهغ اإلا

بت مً البدغ اإلاالر  ٌكهض له بإهه ؤص١ مً ابً ٢اؾم الٗباصي . ت ٢ٍغ  ب٣ٍغ
ً
ا عظ٘ مً الُمً ؤ٢ام مغابُا

ّ
وإلا

ٔ والىهُدت، و٦ثر جالمظجه بلى ؤن ناعوا ؤثمت  حؿمى بـ ) ٖؼبت البرط ( ٞاقخٛل بها بالضٖىة وؤلاعقاص ، والٖى

٣خضي بهم ، منهم : ألاؾخاط ال٨بحر ؤبى الىىع الضمُا  َي.ًُ

 منها: مؤلفاجه :

اث في ٖلىم ال٣غاءاث ( مُبٕىمىخهى ألاماوي واإلاًالء البكغ بال٣غاءاث ألاعب٘ ٖكغ، وؾماٍ )بجداٝ ٞ -1  .ؿغَّ

 خاقُت ٖلى قغح الجال٫ اإلادلي ٖلى الىع٢اث في ؤنى٫ ال٣ٟه ، مُبىٖت . -2

 مسخهغ الؿحرة الخلبُت . -3

اثالظزاثغ واإلاهماث ُٞ -4  .1ما ًجب ؤلاًمان به مً اإلاؿمٖى

 

 

 هخاب هللا حعالىجالوة في وؤىمُخه الىكف والابخداء اإلاحىز السابع: 

خضبغ ٢ىاٖضَا؛ بط  ها ٍو م ؤن ٌٗٞغ اث التي البض ل٣اعت ال٣غآن ال٨ٍغ بن ٖلم الى٠٢ والابخضاء مً اإلاىيٖى

ْهُم ما ًخلى ٖل
َ
خِؿغ ٖلى الؿام٘ ٞ دبحن اإلاٛؼي مً ٞهُذ اللؿان ، ٍو ُه مً آًاث بها ٌٗٝغ اإلاغاص مً ال٨الم، ٍو

 .وؤخ٩ام، وبه حٗٝغ اإلاىاػ٫ التي ًصر ؤن ٠٣ً ٖليها ال٣اعت الُهمام

                                                           
 50 – 1/43، وم٣ضمت ) ؤلاجداٝ ( إلاد٣٣ه الض٦خىع قٗبان مدمض بؾماُٖل  639جغظمخه : َضاًت ال٣اعت للكُش ٖبض الٟخاح اإلاغنٟي م  فيعاظ٘   1

الم   .1/240، وألٖا
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ف الىكف:  ؤوال: حعٍس

غاص به مٗان منها الىكف في اللغت: -1  :ًُل٤ ٍو

 .الخبـ، ٣ًا٫ و٠٢ ألاعى ؤو الضاع ٖلى اإلاؿا٦حن، ؤو للمؿا٦حن و٢ٟا ؤي: خبؿها -

 ٣ًا٫: و٢ٟذ الكمـ، والٟغؽ ًٖ  -
ّ

ا ٖىه وؤمؿ٩اال٠٨ َّٟ َ
 .الؿحر،بطا ٦

والى٠٢ وال٣ُ٘ والؿ٨ذ ؤلٟاّ إلاٗان مخ٣اعبت لٛت و٦ظا الابخضاء، والاؾخئىاٝ والاثدىاٝ، زم ناعث 

 .مهُلخاث لٗلم له ؤنىله

 .ؤما الابخضاء: ٞهى يض الى٠٢، بضؤث الصخيء ٞٗلخه ابخضءا، والبضء ٞٗل الصخيء ؤوال

باعة ًٖ ٢ُ٘ الهىث  وفي الاصعالح: -2 ٖلى ال٩لمت ػمًىا ًدىٟـ ُٞه ٖاصة بيُت اؾخئىاٝ ال٣غاءة... َٖى

غاى  . البيُت ؤلٖا

ًٞ ظلُل ٌٗٝغ به ٦ُُٟت ؤصاء ال٣غاءة بالى٠٢ ٖلى اإلاىاي٘ التي هو ٖليها ال٣غاء إلجمام اإلاٗاوي،  :َىؤو 

 .والبخضاء بمىاي٘ مدضصة ال جسخل ٞيها اإلاٗاوي

ه بًٗهم ب٣ىله: ٖلم حٗٝغ به اإلاىاي٘  ٞغ التي ًجب ٖلى ٢اعت ال٣غآن ؤن ٠٣ً ٖليها و٢ٟا ظاثؼا ؤو ٖو

 
ً
 .واظبا ؤو ٢بُدا

الى٠٢ ْاَغة مً الٓىاَغ الهىجُت التي لها ؤزغ ُٖٓم في ببغاػ اإلاٗجى، و َى ٖملُت جل٣اثُت ًخُلبها و 

و ممخضا في  الى٤ُ الؿلُم للٛت مً ؤظل بًها٫ اإلاٗجى و جبلُٛه، و لهظا ال ًم٨ىىا مُل٣ا ؤن هخهىع ٦الما مخالخ٣ا

 .1مىيٕى ما، صون ؤي و٢ٝى في ال٨الم ٞهظا ؤمغ ًدؿبب في و٢ٕى لبـ في اإلاٗجى

ؾمي َظا الىٕى بهظا الاؾم ألهه ٌٗغى لل٣اعت ؤزىاء ٢غاءجه ًُُٞغ بلُه،و٢ض ٩ًىن ؾبب طل٪ اه٣ُإ 

و لهظا الؿبب ، 2ةهٟـ ؤو ي٣ُه ؤو عجؼ ًٖ ال٣غاءة ؤو وؿُان لها، ؤو ؤي ٖظع ًدُل ٖلى ال٣اعت مىانلت ال٣غاء

 .ًجىػ لل٣اعت بطا حٗغى إلاشل َظٍ ألاقُاء الى٠٢ ٖلى ؤي ٧لمت و بن لم ًخم اإلاٗجى

 

 ؤىمُت الىكف والابخداء في الخالوة:جاهُا: 

ٞٗلم الى٠٢ والابخضاء يغب مً يغوب ؤنى٫ ال٣غاءة، وبُان خؿً ألاصاء وظما٫ الؿمإ وؤلانٛاء، 

مه ؤثمت ألاصاء، ٢ا٫ ؤلامام ابً ألاهباعي )ث
ّ
ت بٖغاب "ه(:  328اَخمَّ به الٗلماء وهو ٖلى حٗل .. ومً جمام مٗٞغ

ت الى٠٢ والابخضاء ُٞه، ُٞيبغي لل٣اعت ؤ به مٗٞغ ٍغ ن ٌٗٝغ الى٠٢ الخام، والى٠٢ ال٩افي، ال٣غآن ومٗاهُه ٚو

 ".الظي لِـ بخام، والى٠٢ ال٣بُذ الظي لِـ بخام وال ٧اٝ

                                                           
ض الخحر، صاع الىعي الجؼاثغ، ٍ  1 ت، اإلابرو٥ ٍػ ا في حٛحر اإلاٗاوي الىدٍى  .219، م2012، 2ْاَغة الى٠٢ ال٣غآوي وؤزَغ
م، مدمىص زلُل الخهغي، مًىٓغ:   2  .251ؤخ٩ام ٢غاءة ال٣غآن ال٨ٍغ
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٤ بحن اإلاٗاوي، ُٞيبغي  "ه( :  338و٢ا٫ ؤلامام الىداؽ )ث ت الى٠٢ والاثدىاٝ الخٍٟغ ...٣ٞض ناع في مٗٞغ

خ٣ٟض ال٣ُ٘ والا  كٛل ٢لبه به، ٍو ٟهم ل٣اعت ال٣غآن بطا ٢غؤ ؤن ًخٟهم ما ٣ًغئٍ، َو ًُ دغم ٖلى ؤن  ثدىاٝ، ٍو

ا حَر  ".اإلاؿخمٗحن في الهالة ٚو

 ،ً ت ما ًخم الى٠٢ ٖلُه، وما ًدُؿً وما ٣ًُبذ مً ؤظّلِ ؤصواث ال٣غاء اإلاد٣٣حن، وألاثمت اإلاخهضٍع ٞمٗٞغ

ض، وبه ًىنل بلى جهاًت الخد٤ُ٣ خه الُالبحن، وؾاثغ الخالحن؛ بط َى ٢ُب الخجٍى  .وطل٪ مما جلؼم مٗٞغ

ت ه( :» 683الى٨ؼاوي )ث و٢ا٫ ؤلامام باب الى٠٢ ُٖٓم ال٣ضع، ظلُل الخُغ؛ ألهه ال ًخإحى ألخض مٗٞغ

ت الٟىانل ُت مىه بال بمٗٞغ  ".مٗاوي ال٣غآن، وال اؾخيباٍ ألاصلت الكٖغ

هم للمؿخم٘ وقٝغ للٗالم، وبه ٌٗٝغ اإلاٗىُحن  ٞالى٠٢ خلُت الخالوة وػٍىت ال٣اعت وباٙل الخالي، ٞو

ً اإلاسخلٟحن وال٣ًِخحن  .اإلاخىاُٞخحن والخ٨محن اإلاخٛاًٍغ

خىاء به مً الؿل٠ الهالر، و٦المهم في طل٪ مٗغوٝ  و٢ض صر، بل جىاجغ ٖىض الٗلماء حٗلمه، والٖا

 .وههىنهم ٖلُه مكهىعة في ال٨خب

، وألانل في َظا ما عواٍ ابً  نلى هللا  ٢الذ:٧ان ول٣ض صلذ الىهىم وآلازاع ٖلى ؾيُت حٗلم الى٢ٝى

ه ٖنها- مل٨ُه ًٖ ؤم ؾلمتؤبي ٖلُه وؾلم 
ّ
٣ًُ٘  نلى هللا ٖلُه وؾلم خُض ؾئلذ ًٖ ٢غاءة الىبي -عضخي الل

ه عب الٗاإلاحن( زم ٠٣ً )الغخمً
ّ
الغخُم( زم ٠٣ً، و٧ان ٣ًغؤ )مل٪ ًىم الضًً( وفي  ٢غاءجه، ٣ًى٫ )الخمض لل

 .عواًت ؤزغي ٢الذ: ٧ان ٣ًُ٘ ٢غاءجه آًت آًت

ً ٖضّي بً خاجم ؤن عظال زُب ٖىض  ه وعؾىله ٣ٞض ٣ٞا٫: نلى هللا ٖلُه وؾلم الىبيّ  ٖو
ّ
 مً ًُ٘ الل

ه عقض ومً ٌٗههما، 
ّ
ه وعؾىله  ٣ٞا٫ عؾى٫ الل

ّ
٢م واطَب بئؿً الخُُب ؤهذ ٢ل: ومً ٌٗههما ٣ٞض ) :الل

 (.ٚىي 

ه ظّل 
ّ
ٞةطا ٧ان َظا م٨غوَا في الخُب وفي ال٨الم الظي ٩ًلم به بٌٗ الىاؽ بًٗا، ٧ان في ٦خاب الل

ّؼ ؤقّض  ه في ال٨الم بظل٪ ؤو٦ض ٖو
ّ
 ..٦غاَُت، و٧ان اإلاى٘ مً عؾى٫ الل

ً ؤبي ب٨غة  ل  عضخي هللا ٖىه ٖو ،  نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤحى الىبيّ  ؤن ظبًر  ٣ٞا٫: ا٢غؤ ال٣غآن ٖلى خٝغ

عخمت بٗظاب،  لم جسخم آًت ،ماختى بلٜ ؾبٗت ؤخٝغ ٧لها قاٝ ٧اٝ ٞؼاصٍنلى هللا ٖلُه وؾلم،   ٞاؾتزاصٍ الىبيّ 

 .ظاب بمٟٛغةؤو ٖ

ه
ّ
ل؛ بط ْاَغ طل٪ ؤن ٣ًُ٘ ٖلى نلى هللا ٖلُه وؾلم ٞهظا حٗلُم الى٠٢ مً عؾى٫ الل آلاًت  ًٖ ظبًر

التي ٞيها ط٦غ الىاع، وال٣ٗاب وجٟهل مما بٗضَا بطا ٧ان بٗضَا ط٦غ الجىت والشىاب، و٦ظل٪ ًلؼم ؤن ٣ًُ٘ ٖلى 

 ًا بطا ٧ان بٗضَا ط٦غ الىاع وال٣ٗاب.ٞيها ط٦غ الجىت والشىاب، وجٟهل مما بٗضَا ؤًآلاًت التي 

وخ٩ي ًٖ ٖلّي عضخي هللا ٖىه في ٢ىله حٗالى: )وعجل ال٣غآن جغجُال(؛ ؤهه ٢ا٫ ًٖ مٗجى الترجُل ٢ا٫: "َى 

." ت الى٢ٝى ض الخغوٝ ومٗٞغ  ججٍى
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ً ابً ٖمغ  ت مً الضَغ ،وبّن ؤخضها لُاحى ؤلاًمان ٢بل ال٣غآن،  ٖو عضخي هللا ٖىه ٢ا٫: ل٣ض ٖكىا بَغ

ٞىخٗلم خاللها وخغامها وما ًيبغي ؤن ًى٠٢ ٖىضٍ منها، ٦ما جخٗلمىن ؤهخم الُىم   وججز٫ الؿىعة ٖلى مدمض

ال٣غآن، ول٣ض عؤًذ عظاال ًاحى ؤخضَم ال٣غآن ٢بل ؤلاًمان ٣ُٞغؤ ما بحن ٞاجدخه بلى زاجمخه ما ًضعي ما ؤمٍغ وال 

، وال ما ًيبغي ؤن ٠٣ً ٖىضٍ مىه ًيكٍغ وكغ الض٢ل.  ػاظٍغ

خه، وفي ه(  833ا٫ الخاٞٔ ابً الجؼعي)ث٢ في اليكغ: "ٟٞي ٦الم ٖلّي صلُل ٖلى وظىب حٗلمه ومٗٞغ

خىاء به مً  ان ٖلى ؤّن حٗلمه بظمإ مً الصخابت ٖنهم، وصّر بل جىاجغ ٖىضها حٗلمه والٖا ٦الم ابً ٖمغ بَغ

 الؿل٠ الهالر".

٧اهىا ًخٗلمىن الخمام ٦ما ًخٗلمىن  ٞهظا الخضًض ًض٫ ٖلى ؤجهمه( :".  338و٢ا٫ ؤلامام الىداؽ )ث

ض٫ ٖلى ؤّن طل٪ بظمإ مً الصخابت  ( )«ال٣غآن ..ٍو

ت الى٠٢ والابخضاء الظي صوهه الٗلماء، جبُحن مٗاوي ال٣غآن الُٗٓم، وحٍٗغ٠ م٣انضٍ، وبْهاع  ٟٞي مٗٞغ

ىاثضٍ.  ٞىاثضٍ، وبه ًتهُإ الٛىم ٖلى صععٍ ٞو

ؤن ال ًٟهلىا بحن الٗامل، وما ٖمل ُٞه ٧الٟٗل وما ٖمل  والظي ًلؼم ال٣غاء ؤن ًخجىبىا الى٠٢ ٖلُه

ٝغ ومهضع، وال ًٟهلىا بحن الكٍغ وظؼاثه وال بحن ألامغ وظىابه وال بحن  ُٞه مً ٞاٖل ومٟٗى٫، وخا٫ ْو

، وال بحن البض٫ واإلابض٫ مىه، وال بحن  ، وال بحن الهلت واإلاىنى٫، وال بحن الهٟت واإلاىنٝى الابخضاء وزبٍر

ض صون الخى٦ُض، وال ٖلى اإلاًاٝ صون اإلاًاٝ بلُه، وال ٖلى شخيء اإلاُٗٝى وا
ّ
إلاُٗٝى ٖلُه، وال ٣ًُ٘ ٖلى اإلاا٦

مً خغوٝ اإلاٗاوي صون ما بٗضَا.وألَمُت َظا الٗلم اقتٍر ٦شحر مً الٗلماء ٖلى اإلاجحز ؤال ًجحز ؤخضا، بال بٗض 

خه الى٠٢ والابخضاء.  مٗٞغ

ي للؿام٘ ٞىاثضٍ  ى للمىخج٘ م٣انضٍ الباَغة ٞبةخؿان الى٠٢ جدبضَّ
ّ
الىاٞغة، ومٗاهُه الٟاث٣ت، وجخجل

ّؼ٫ 
ُ
ً الٗغب ٖلى ٞهمها بماصة زاعظت ٖنها، بل ٞهمخه بًٟل َباٖها التي بها ه ِٗ ومىاخُه الغاث٣ت، التي لم حؿَخ

ّهل.
ُ
ليها ٞ  ال٣غآن ٖو

 

 

 

 :ؤهىاع الىكفجالثا: 

  : الىكف الادخبازي  -1
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لى٠٢ ٖلى ٧لمت لُسخبٍر في خ٨مها مً ٢ُ٘ ؤو ونل، ؤو بزباث ؤو خظٝ، و َى ؤن ًإمغ ألاؾخاط جلمُظٍ با

ؤو و٠٢ ٖليها بالخاء ؤو بالهاء. ال ٩ًىن َظا الىٕى مً الى٠٢ بال بالغؾم لبُان اإلا٣ُٕى و اإلاىنى٫ مً ال٩لماث و 

، و اإلاغؾىم بالخاء و الها  ء.الشابذ و اإلادظٝو

حٗلُم ال٣اعت ٠ُ٦ ٠٣ً بطا ايُغ بلى الى٠٢، ألهه  و الهضٝ مً َظا الى٠٢ َى ؾاا٫ ممخدً ؤو       

 .٢ض ًًُغ بلى طل٪ ٞال ًضعي ٠ُ٦ ٠٣ً

 : الىكف الاهخظازي  -2

ب ما ٞيها مً ٢غاءاث وؤوظه و َغ١   و طل٪ ، و َى الى٠٢ ٖلى ال٩لمت ال٣غآهُت التي بها زالٝ لِؿخٖى

ٟٛغ “ظا بجم٘ ال٣غاءاث اإلاسخلٟت في آلاًت الىاخضة، و ٖغيها ٖلى الكُش و له ٌُ ٛخٟغ في خالت ظم٘ ال٣غاءاث ما ال  ٌُ

 ٪.في ٚحر طل

  : الىكف الادخُازي -3

و َى ؤن ٠٣ً ال٣اعت ٖلى ال٩لمت ال٣غآهُت بمدٌ بعاصجه صون ؤي ؾبب ؤو يغوعة جلجئه بلى طل٪، 

 :إلاالخٓخه مٗجى آلاًاث، و اعجباٍ الجمل، و مى٢٘ ال٩لماث، و ًى٣ؿم َظا الىٕى بلى ؤهىإ و هي

َى الظي ًلؼم الى٠٢ ٖلُه و الابخضاء بما بٗضٍ ،و لى ونل بما بٗضٍ لُض٫ ٖلى مٗجى  كف الالشم :الى -ؤ

ُهْم “ٖلى آزغ ٚحر اإلاٗجى اإلا٣هىص، مشل الى٠٢ 
ُ
ُهْم )في ٢ىله حٗالى :” ٢ْىل

ُ
ْىل

َ
ْدُؼهَ٪ ٢ ًَ  

َ
ُهْم “ٞالى٠٢ ٖلى (؛ َوال

ُ
ْىل

َ
الػم، ” ٢

ة لِ ”ألهه لى ونل ب٣ىله حٗالى ؼَّ ِٗ
ْ
اِبنَّ ال ًٗ ِه َظِمُ

َّ
م َظا الىنل ظملت” ل ا”ألَو ًٗ ِه َظِمُ

َّ
ة ِلل ؼَّ ِٗ

ْ
ً  ”ِبنَّ ال مً م٣ى٫ ال٩اٍٞغ

 . .و هي لِؿذ ٦ظل٪، بل هي مً م٣ى٫ هللا ّٖؼ وظل

الى٠٢ الىاظب بضال مً الالػم،  اللؼوم، و منهم مً ٌؿمُه : ولهظا الؿبب خ٨م َظا الىٕى مً الى٠٢

شاب ؤلاوؿان ٖلى ٞٗله و ٌٗا٢ب ٖلى جغ٦ه، بل اإلاغاص به َى الىظىب  لِـ اإلاغاص بىظىبه الىظىب الكغعيو  ًُ الظي 

 .الهىاعي الظي ًترجب ٖلُه ظىصة ال٣غاءة و خؿً ألاصاء والخٟاّ ٖلى اإلاٗجى

: َى الى٠٢ الظي ًدؿً الى٠٢ ٖلُه و ًدؿً الابخضاء بما بٗضٍ، و ًجىػ  الىكف الخام اإلاعلم-ب

ونله بما بٗضٍ ألهه ال ًدضر حُٛحرا في اإلاٗجى، و ل٨ً الى٠٢ ؤولى. و ؤ٦ثر ما ٩ًىن في ؤوازغ الّؿىع، وؤوازغ آلاي و 

ُه ِبَغْخَمٍت ِمىَّ : )ٖىض اهتهاء ال٣هو ٣٦ىله حٗالى َٗ ًَ َم ِظً
َّ
ٍُ َوال َىا ُْ َج

ْ
ه
َ
إ
َ
ىا  اٞ

ُ
اه

َ
اِجَىاۖ  َوَما ٧ ًَ ُبىا ِبأ

َّ
ظ

َ
٦ ًَ ِظً

َّ
َىا َصاِبَغ ال ْٗ َ

ُ
َ
َو٢

ِمِىحَن 
ْ
ْم َناِلًخ : )، و ٢ىله(ُما َُ ا

َ
ز

َ
ُمىَص ؤ

َ
ٰى ز

َ
ِمِىحَن ”ٞالى٠٢ ٖلى ا(؛َوِبل

ْ
و٠٢ جام الهتهاء ال٣هت.و ٩ًىن ٖلى عؤؽ ” ُما

ًً)آلاًت ٦ما في ٢ىله حٗالى  ْىِم الِضّ ًَ  .امالى٠٢ َىا و٠٢ ج (َمِلِ٪ 
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ىَن  : )و٢ض ٩ًىن ٢بل جهاًت آلاًت : مشل ٢ىله حٗالى
ُ
ٛ

ّ
َبِل هَ  ًُ

َّ
 الل

َّ
َخًضا ِبال

َ
ْىَن ؤ

َ
ك

ْ
س ًَ  

َ
ُه َوال

َ
ْىه

َ
ك

ْ
س ِه َوٍَ

َّ
ِث الل

َ
، (ِعَؾاال

مت زىاء ٖلى ألاهبُاء و الغؾل زم ٣ًى٫ ّٖؼ وظل  ِه َخِؿًِبا“في آلاًت ال٨ٍغ
َّ
ى ِبالل

َ
ٟ

َ
 .”َو٦

ِجي”ه حٗالى)آلاًت : في ٢ىلو ٩ًىن في وؾِ  
َّ
َيل

َ
ْض ؤ

َ
٣

َّ
 َظاَءِوي(، َىا ًيخهي ٦الم الٓالم زم  ل

ْ
َض ِبط ْٗ ِغ َب

ْ
٦

ّ
ًِ الِظ

َٖ

.)
ً

وال
ُ
ظ

َ
وَؿاِن ز ِ

ْ
اُن ِلئل

َ
ُ ُْ َّ

اَن الك
َ
 ٣ًى٫ ّٖؼ و ظل: )َو٧

ْهِبِدحن”و ٢ض ٩ًىن بٗض اه٣ًاء آلاًت ب٩لمت : هدى ٢ىله حٗالى   ْيِهم مُّ
َ
ل َٖ وَن  َخُمغُّ

َ
ْم ل

ُ
٨ ِل وَ "، "َوِبهَّ ُْ ، ”ِباللَّ

 .الى٠٢ َىا جام لخمام ال٨الم

  : ؤَمها : العالماث الدالت على الىكف الخام

نَّ : )الابخضاء بٗض باالؾخٟهام هدى -1
َ
ْم ؤ

َ
ل ْٗ

َ
ْم ح

َ
ل
َ
ىَن* ؤ ُٟ َخِل

ْ
س

َ
ُِه ج ِٞ ىُخْم 

ُ
َُما ٦ ِٞ اَمِت  َُ ٣ِ

ْ
ْىَم ال ًَ ْم 

ُ
َى٨ ِْ ُم َب

ُ
ْد٨ ًَ ُه 

َّ
الل

ُم َما ِفي 
َ
ل ْٗ ٌَ َه 

َّ
ْعِى الل

َ ْ
َماِء َوألا  (.الؿَّ

ِضًٌغ ”الىضاء هدى” ًا“الابخضاء بٗض بـ  -2
َ
ْيٍء ٢

َ
ِلّ شخ

ُ
ٰى ٧

َ
ل َٖ َه 

َّ
ا ِبنَّ الل َها الىَّ حُّ

َ
ا ؤ ًَ  ُؽ.* 

ْم ”الابخضاء بٗضٍ بالكٍغ هدى -3
ُ
٨ ّ

ُِ َماِه
َ
ـَ ِبإ ِْ   لَّ

ً
َمْل ُؾىءا ْٗ ٌَ ٨َِخاِب َمً 

ْ
ِل ال َْ َ

َماِوِيّ ؤ
َ
 .”َوال ؤ

ُ٘ ”ل ألامغ مشلالابخضاء بٗضٍ بٟٗ -4 ُ ًِ
ًُ  
َ
َه ال

ّ
ِةنَّ الل

َ
*َواْنِبْر ٞ ًَ ا٦ِِغٍ

َّ
َغٰي ِللظ

ْ
ِلَ٪ ِط٦

َٰ
ْدِؿِىحَن  ط

ُ ْ
ْظَغ اإلا

َ
 .”ؤ

ْث : )الٟهل بحن آًت ٖظاب بأًت عخمت مشل -5 ضَّ ِٖ
ُ
 ؤ

ُ
ِدَجاَعة

ْ
اُؽ َوال ا الىَّ ََ ىُص

ُ
ِتي َو٢

َّ
اَع ال  الىَّ

ْ
٣ُىا اجَّ

َ
ٞ

* ًَ ِغٍ ِٞ ا
َ
٩

ْ
ِظًً آَمىُ  ِلل

َّ
ِغ ال

ّ
 َوَبِك

ْ
 (.ىا

 َحْهُضوَن  َوِمً: )الٗضو٫ ًٖ ؤلازباع بلى الخ٩اًت هدى -6
ٌ
ت مَّ

ُ
ى ؤ ْىِم ُمىسخَ

َ
ىَن  ٢

ُ
ِضل ْٗ ٌَ َخ٤ِّ َوِبِه 

ْ
ُم  * ِبال َُ َىا ْٗ َّ

ُ
َ
َو٢

 
ً
ْؾَباَا

َ
 ؤ

َ
َغة

ْ
ك َٖ َىَتْي 

ْ
 (.از

ى مى٣ُ٘ في اللٟٔ، مخٗل٤ في اإلاٗجى ُٞدؿً “َى الى٠٢ ٖلى ٦الم جم مٗىاٍ و  الىكف اليافي :-ج   َو

ؤي ؤن َظا الىٕى مً الى٠٢ ال ٖال٢ت له بما بٗضٍ في اللٟٔ و بهما له  ؛الى٠٢ ٖلُه و الابخضاء بما بٗضٍ ؤًًا

 .ىٖال٢ت بما بٗضٍ في اإلاٗجى.و لهظا ؾمي ٧اُٞا الؾخٛىاثه ٖما بٗضٍ في ؤلاٖغاب صون اإلاٗج

ً في ٢ىله ْم ”و مً ؤمشلخه في خضًض هللا ّٖؼ و ظل ًٖ ال٩اٍٞغ
َ
ْم ل

َ
ْعَتُهْم ؤ

َ
هظ

َ
ؤ
َ
ْيِهْم ؤ

َ
ل َٖ  َؾَىاٌء 

ْ
ُغوا

َ
ٟ

َ
٦ ًَ ِظً

َّ
ِبنَّ ال

ْم  َُ ىِظْع
ُ
ِمُىىَن  ج

ْ
ا ًُ  

َ
ِهْم : )زم الابخضاء ب٣ىله حٗالى (،ال ِٗ ى َؾْم

َ
ل َٖ ىِبهْم َو

ُ
ل
ُ
ى ٢

َ
ل َٖ ُه 

ّ
َخَم الل

َ
م ز َِ ْبَهاِع

َ
ى ؤ

َ
ل َٖ ٞاآلًت ألاولى  (؛َو
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لِؿذ لها ؤي ٖال٢ت باآلًت الشاهُت مً ظهت ؤلاٖغاب ول٨ً لهما ٖال٢ت في اإلاٗجى ألهه ّٖؼ و ظل ًخدضر ًٖ 

ً  .ال٩اٍٞغ

” بن“ٚالبا ما ٩ًىن بٗض الى٠٢ ال٩افي مبخضؤ، ؤو ٞٗل مؿخإه٠، ؤو لٟٗل مدظٝو ؤو هٟي ؤو اؾخٟهام، ؤو 

 .اإلا٨ؿىعة الهمؼة اإلاكضصة ؤو اإلاسٟٟت

ُه َمَغًيا ِفي: )٣٦ىله حٗالى، ٟايل الى٠٢ ال٩افي في ٦ٟاًخهو ًخ
َّ
ُم الل َُ َؼاَص

َ
ىِبِهْم َمَغٌى ٞ

ُ
ل
ُ
اٌب  ٢

َ
ظ َٖ ُهْم 

َ
َول

ِلٌُم 
َ
ِظُبىَن  ؤ

ْ
٨ ًَ ىا 

ُ
اه

َ
ٞالى٠٢ ٖلى ٧لمت )مغى( ٧اٝ، و الى٠٢ ٖلى ٧لمت )مغيا( ؤ٦ٟى مىه و الى٠٢ ٖلى  (؛ِبَما ٧

 .)٨ًظبىن( ؤ٦ٟى منهما

الى٠٢ الخؿً َى الى٠٢ ٖلى ٦الم جام اإلاٗجى حٗل٤ ما بٗضٍ لٟٓا و مٗجى.و اإلاغاص  الىكف الحظن :-د

بالخٗل٤ اللٟٓي َى الخٗل٤ مً ظهت ؤلاٖغاب، ٦إن ٩ًىن ما بٗض اللٟٔ الظي ًى٠٢ ٖلُه قضًض الخٗل٤ باللٟٔ، 

ا ٖلُه، ؤو مؿدشجى مى  ه.ؤو بما ٢بله ؤو نٟت له ؤو خاال مىه ؤو مُٗٞى

ِمُىىَن ) :وظل و مً ؤمشلت ٢ىله ٖؼّ 
ْ
ا
ُ ْ
َغُح اإلا ْٟ ًَ ْىَمِئٍظ  ِمُىىَن( قضًض الخٗل٤ ب٣ىله حٗالى (؛ ًَ

ْ
ا
ُ ْ
ٞالى٠٢ ٖلى )اإلا

ِه “
َّ
 ٞاآلًخان مغجبُخان ببًٗهما مٗجى و لٟٓا.؛  ”ِبَىْهِغ الل

ؾمي َظا الىٕى مً الى٠٢ خؿىا إلٞاصجه مٗجى ًدؿً الؿ٩ىث ٖلُه و َظٍ ألالٟاّ و ما قابهها في 

غابيال٣غآن ال٨ٍغ  .م ًدؿً الى٠٢ ٖليها، و ل٨ً ال ًدؿً الابخضاء بما ٌؿبب الخٗل٤ اللٟٓي ؤلٖا

  : الىكف اللبُح -4

َى الى٠٢ ٖلى لٟٔ ال ًٟهم مىه الؿام٘ مٗجى، و ال ًُٟضٍ بمٗجى ًدؿً الؿ٩ىث ٖلُه لكضة حٗل٣ه بما 

 .بٗضٍ و حٗل٤ ما بٗضٍ به مً ظتهي اللٟٔ و اإلاٗجى مٗا

ٖلى اإلابخضؤ و الابخضاء بالخبر، و الى٠٢ ٖلى الجاع و الابخضاء باإلاجغوع، و الى٠٢ ٖلى و مً ؤمشلخه الى٠٢ 

ا مً ألاو٢اٝ التي ال جخم  ٞٗل الكٍغ و البضء بجىابه. و الى٠٢ ٖلى الاؾم اإلاىنى٫ والابخضاء باإلاىنى٫، و ٚحَر

 ٍ.لًغوعة زم ًىنل بما بٗضبؿببها الجملت و ال ًٟهم منها اإلاٗجى، ٞال ٩ًىن الى٠٢ في َظٍ الخالت بال ل

م بسالٝ اإلاٗجى اإلاغاص مشل الى٠٢ في ٢ىله حٗالى  ٣َْغُبىا )و مً الى٠٢ ال٣بُذ الى٠٢ ٖلى ما ًىحي و ًَى
َ
 ج

َ
ال

 
َ
ة

َ
ال ٞال ًجىػ الى٠٢ َىا إلٞؿاصٍ اإلاٗجى و بحهامه بمٗجى آزغ.ٖلى ال٣اعت في َظٍ الخالت ؤن ًغظ٘ بلى (؛ الهَّ

 .ٗجى جاماؾخئىاٝ ال٨الم بما ًُٟض م
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 الابخداء زابعا: 

ف الابخداء -1  : حعٍس

ا  َى الكغوٕ في ال٣غاءة ؾىاء ٧ان بٗض ٢ُ٘ و اههغاٝ ٖنها ؤو بٗض و٠٢ والابخضاء ال ٩ًىن بال ازخُاٍع

 ص.ألهه لِـ ٧الى٠٢ جضٖىا بلُه يغوعة، ٞال ًجىػ بال ب٨الم مؿخ٣ل في اإلاٗجى مٝى بال٣هى 

 : ؤهىاع الابخداء -2

 .: ابخضاء خؿً و ابخضاء ٢بُذ الابخضاء هىٖان

 .َى الابخضاء ب٨الم مؿخ٣ل في اإلاٗجى بدُض ال ٌٛحر ما ؤعاصٍ هللا حٗالىالابخداء الحظن :  -ؤ

، و َظا الىٕى مً الابخضاء ًخٟاوث في ال٣بذ،  الابخداء اللبُح : -ب َى الابخضاء ب٨الم ًٟؿض اإلاٗجى ؤو ٌٛحٍر

بَّ : )ها لٟٓا و مٗجى في مشل ٢ىله حٗالىٞةطا جم الابخضاء ب٩لمت مخٗل٣ت بما ٢بل
َ
َهٍب َوج

َ
ِبي ل

َ
هى ابخضاء ٢بُذ ألهه (؛ ٞؤ

ا و ٞاؾضا و لهظا ًجب الابخضاء بما ٢بل  ه.ًجٗل اإلاٗجى م٣ُٖى

ِه “ؤما بطا جم الابخضاء ب٩لمت حٛحر اإلاٗجى جماما و جٟؿضٍ ٨ٖـ ما ؤعاصٍ هللا مشل في ٢ىله ّٖؼ وظل   
َّ
ُض الل ًَ

 
ٌ
ت

َ
ىل

ُ
ل
ْ
ِه "، ”َمٛ

َّ
ًُ الل ٌغ اْب َؼٍْ ْم “ "،ُٖ

ُ
ا٦ ًَّ ْم  ِب

ُ
٨ ِه َعِبّ

َّ
ِمُىىا ِبالل

ْ
ا

ُ
ْن ج

َ
، ٞهظا الىٕى ؤقض ٢بدا ألهه ٌٛحر اإلاٗجى جماما و لهظا ًجب "ؤ

 .ٖلى ال٣اعت ؤن ًخجىبه

 : مساجب الابخداء -3

ال  الى٠٢ ؤو و٠٢. وبطا ٧ان الظ٦غ ٢ض ؾب٤ بإن مطخى حٍٗغ٠ الابخضاء وؤهه: الكغوٕ فى ال٣غاءة بٗض ٢ُ٘

 ال ًجىػ ؤن ًبخضؤ بال بما ٩ًىن بال ٖلى ما
ً
ىفى باإلا٣هىص، ٞةن الابخضاء ٦ظل٪ ؤًًا َى مؿخ٣ل  ًخم به اإلاٗجى ٍو

؛ ألن الابخضاء فياإلاٗجى، بل بن َظا الكإن 
ً
عت ال جلجئه بلُه يغوعة ٦ما ٩ًىن بازخُاع ال٣ا الابخضاء آ٦ض واقض بلؼاما

  الى٠٢ َى الخا٫ فى
ً
  .ؤخُاها

 ٦خٟاوث مغاجب وجخٟاوث
ً
. وال٣بُذ وال٨ٟاًت والخؿً وال٣بذ مً خُض الخمام الى٠٢ مغاجب الابخضاء جماما

٠٣ً ٖلى ٢ىله حٗالى: ))ل٣ض ٦ٟغ الظًً ٢الىا(( زم ٌؿخإه٠  ال٣بذ ما بحن ٢بُذ وؤ٢بذ وطل٪ ٦مً فيمىه ًخٟاوث 

م(()) ))بن هللا زالض زالزت(( ؤو  بن هللا َى اإلاؿُذ ابً مٍغ
ً
لخ٤ بظل٪ ؤًًا مً و٠٢ ٖلى ٢ىله حٗالى: ))ل٣ض  ، ٍو

 ٖلى ٢ىل، وهدً ؤٚىُاء(( هللا ٣ٞحر ؾم٘ هللا ٢ى٫ الظًً ٢الىا(( زم ٌؿخإه٠ ))بن
ً
ه حٗالى: ؤو ٦مً ٠٣ً مًُغا

ى فيوهدى طل٪ مما ؤٞاى ، ((ُٞغوي الظيؤٖبض  (( زم ٌؿخإه٠ ))ال ليوما ))  الخمشُل له الٗلماء ٧الؿَُى

http://www.maroc-quran.com/vb/t16643.html
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 ؿَّ وال
ُ
  .سخىٟا٢

 إلاٗجى ظضًض مؿخإه٠ َى  مغظٗه بلىَظٍ بهما  الى٠٢ وجٟاوث مغاجب
ً
٩ًىن الابخضاء  الظياإلاٗجى، ٞما ٩ًىن ماصًا

لم ظغا ؤعقى فيبه  ى: ال ًجىػ   .صعظاجه َو ى باإلا٣هىص بال بمؿخ٣ل اإلاٗجى مىٝ -الابخضاء -٢ا٫ الؿَُى  في، َو

خٟاوثألا  الى٠٢ ؤ٢ؿامه ٦إ٢ؿام   عبٗت ٍو
ً
 و٢بدا

ً
 و٦ٟاًت وخؿىا

ً
ؿاص اإلاٗجى جماما ضمه ٞو ، بدؿب الخمام ٖو

 .1بٌٗ ألامشلت لل٣بُذ وألا٢بذ ٞاعظ٘ بلُه زم ؾا١. وبخالخه

زكُت ؤن  جمام اإلاغاٖاة والابخضاء الى٠٢ ًغاٖىن مىاي٘ -عضخى هللا ٖنهم  -الؿل٠ الهالر ٢ض ٧ان و 

بطا ٢غؤ ما ؤزبر هللا به مً م٣االث  بل بن بًٗهم ٧ان ،ًيبغي٠٣ً الىاخض منهم ٖلى ماال ًجىػ ؤو ؤن ًبخضت بما ال 

لِـ مٗجى طل٪ ؤن مً ًجهغ بمشل طل٪ و  ،2بظل٪ بحن ًضًه ال٨ٟاع ًسٌٟ نىجه بظل٪ خُاًء مً هللا ؤن ًخٟىٍ

 ؤو لم ًغإ
ً
وؤؾغوا : )٢ىاٖض ألاصب م٘ هللا ألن الؿغ والجهغ باليؿبت بلى هللا حٗالى ؾىاء. ٢ا٫ حٗالى ٩ًىن مسُئا

 (.٢ىل٨م ؤو اظهغوا به بهه ٖلُم بظاث الهضوع 

٦خابه ال٨ك٠ ًٖ وظىٍ  فيبً ؤبى َالب  م٩يهبهىا ٖلى وظىب مغاٖاة طل٪ ؤلامام  ومً الٗلماء الظًً

ال٣غاءة ب٣ىله  فيالؿب٘، ويغب ٖلى طل٪ بٌٗ ألامشلت ٖلى ما ال ًجىػ الابخضاء به ومً طل٪ الابخضاء  ال٣غاءاث

ؾاجٜ؛ ألن ال٣اعت ًهل "الغظُم" بلٟٔ الجاللت وطل٪  حٗالى ))هللا ال بله بال َى(( بٗض الاؾخٗاطة مباقغة ٞةهه ٚحر

 لهوالا  اللٟٔ ًجب ال٠٨ في٢بُذ 
ً
 هلل وحُٗٓما

ً
  .مخىإ ٖىه بظالال

 الابخضاء ب٣ىله حٗالى
ً
بلُه ًغص ٖلم الؿاٖت( بٗض الاؾخٗاطة مباقغة ألن ال٣اعت ٣ًى٫: "ؤٖىط ) :ومىه ؤًًا

  باهلل مً
ً
ى ٢بُذ ظضا  . 3الكُُان الغظُم. بلُه ًغص ٖلم الؿاٖت" ُٞهل طل٪ بالكُُان َو

 

 

 والابخداء:ػسوط من ًلىم بخحدًد مىاضع الىكف  -4

غ قغوٍ ُٞمً ٣ًىم بكإن  بل ًيبغى والابخضاء الى٠٢ مً الىاؽ ؤن ًدضص مىاي٘ لِـ ل٩ل واخض جٞى

  :منها والابخضاء الى٠٢ جدضًض مىاي٘

                                                           
 وما بٗضَا. 292/ 1ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن،   1
 .371/ 1اإلاهضع هٟؿه،   2
 .261/ 1اليكغ، ابً الجؼعي،   3
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اإلاًاٝ واإلاًاٝ  ؤي -بحن اإلابخضؤ وزبٍر ؤو بحن اإلاخًاًٟحن  -بالى٠٢ -ختى ال ًٟهل  العلم بالىحى : -ؤ

، ٞةن الٗلماء ٢ض ازخلٟىا ُٞه ٖلى  ٧ان َظاؤو بحن اإلاؿدشجى واإلاؿدشجى مىه اللهم بال بطا  -بلُه
ً
الاؾخصىاء مى٣ُٗا

  :زالزت ؤ٢ىا٫

، ألهه  ٢ا٫ -
ً
  .مٗجى مبخضؤ خظٝ زبٍر للضاللت ٖلُه فيبًٗهم: ًجىػ الٟهل مُل٣ا

 ألن اإلاؿدشجى  -
ً
ظهت اللٟٔ واإلاٗجى  مً -َظٍ الخالت في-خاظت بلى اإلاؿدشجى مىه  فيو٢ُل: َى ممخى٘ مُل٣ا

، ومٗجى ٦ظل٪ ألن ما ٢بلها  مٗىاَا بال مخهلت فيض اؾخٗما٫ بال الاؾخصىاثُت وما خُض لم ٌٗه
ً
بما ٢بلها لٟٓا

الضاع ؤخض ٚحر خماع ٞى٢ٟذ ٖلى ما ٢بل ٚحر وابخضؤث به ٧ان ٢بُدا  فيما  :اإلاٗجى، بط ٢ىل٪ فيمكٗغ بخمام ال٨الم 

صدر  الظيالضاع ؤخض بال الخماع َى  فياإلاٗجى ٞةن ما  في٨ٞظل٪ َظا وؤما اإلاٗجى ٞؤلن ما ٢بله مكٗغ بخمام ال٨الم 

 .بال الخماع ؤال جغي ؤه٪ لى ٢لذ بال الخماع ٖلى اهٟغاصٍ ٧ان زُإ :٢ىل٪

، وبن لم واؾخٛىائها ٖما ٢بلها و٢ُل: ألامغ ًدخاط بلى جٟهُل، ٞةن نغح بالخبر ظاػ الؾخ٣ال٫ الجملت - 

اٞٞال ًجىػ ال  -الخبر  ؤي -ًهغح به    .1خ٣اَع

خه بٗلم الىدى ججٗله ال ٠٣ً ٖلى الٗامل صون اإلاٗمى٫، وال ٖلى اإلاٗمى٫ صون  وبالجملت، ٞةن مٗٞغ

، وال ٖلى ال٣ؿم اإلاد٩يوال ٖلى الخ٩اًت صون  الٗامل، وال ٖلى اإلاىنى٫ صون نلخه، وال ٖلى اإلاخبٕى صون جابٗه،

 ٖلى الى٠٢ ؤنًًاٝ بلى طل٪  به اإلاٗجى. صون اإلا٣ؿم به، ؤو ٚحر طل٪ مما ال ًخم
ً
بٖغاب ٚحر جام ٖلى  ٢ض ٩ًىن جاما

  .والابخضاء الى٠٢ ، ٞٓهغ بظل٪ يغوعة الٗلم بالىدى إلاً ٣ًىم بخدضًض مىاي٘بٖغاب آزغ

 ٖلى الى٠٢ ءاث: ألنالٗلم بال٣غا -ب
ً
  .٢غاءة ، ٚحر جام ٖلى ٢غاءة ؤزغي  ٢ض ٩ًىن جاما

 ٖلى الى٠٢ الٗلم بالخٟؿحر: ألن -ط
ً
  .جٟؿحر آزغجٟؿحر مٗحن ، ٚحر جام ٖلى  ٢ض ٩ًىن جاما

  .جمام ٢هت الٗلم بال٣هو: ختى ال ٣ًُ٘ ٢بل -ص

  .هؼ٫ ٖليها ال٣غآن التيالٗلم باللٛت:  -ٌ

ى مىظؼة َظٍ الكغوٍ ها ابً مجاَض، وه٣لها ٖىه الؿَُى بال٣ٟه  واقتٍر ٚحر ابً مجاَض الٗلم .اقتَر

  .٦ظل٪

ٞةهه ٠٣ً ٖىض ٢ىله حٗالى: ))وال ج٣بلىا  : ولهظا ٞةن مً لم ٣ًبل قهاصة ال٣اطٝ وبن جابالغؤي٢ا٫ ناخب َظا 

                                                           
 .301/ 1ؤلاج٣ان،   1
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قهاصجه بطا جاب ومً ظملت طل٪ ب٢امت الخض ٖلُه، ؤ٢ى٫: َاالء ًهلىن  لهم قهاصة ؤبضا((، وؤما مً ٢الىا ب٣بى٫ 

 يغوعة ي ٢ا٫ الى٨ؼاو (. التى بٗضَا ))بال الظًً جابىا مً بٗض طل٪ وؤنلخىا آلاًت باآلًت
ً
 :ٖلم ال٣ٟه لل٣اعت  م٣غعا

ت بٌٗ مظاَب ألاثمت اإلاكهىعًٍ البض لل٣ا" ت ال٣ٟه؛ فيعت مً مٗٞغ ؛ اءوالابخض الى٠٢ ألن طل٪ ٌٗحن ٖلى مٗٞغ

 .1"ًٞيها بِىما ًمخى٘ ٖلى مظَب آزٍغ ٖلى مظَب بًٗهم الى٠٢ ًيبغيال٣غآن مىاي٘  فيألن 

  ٖلمه ًيبغي والظي
ً
ظٍ الخ٣ُ٣ت هخهىعَا ؤخُاها  مً الخٟؿحر والى٠٢ مغجبِ باآلزغ، َو

ً
 ال٣غاءة فيؤن ٦ال

 الىاخضة
ً
  .ال٣غاءاث اإلاسخلٟت في، وؤخُاها

ي٢ا٫   َظٍ ألازحرة الؿَُى
ً
 ٖلى الى٠٢ :م٣غعا

ً
والى٠٢ ٩ًىن ….. ٢غاءة ٚحر جام ٖلى ؤزغي  ٢ض ٩ًىن جاما

 ٖلى جٟؿحر وبٖغاب ٚحر جام ٖلى جٟؿحر
ً
 بن  (؛ٖلى ))ال ٍعب الى٠٢ :ومشا٫ َظا .2وبٖغاب آزغ جاما

ً
ٞةهه ٩ًىن جاما

انم، ولى ى اججاٍ هاٞ٘ ٖو  َو
ً
 وزبرا

ً
 بــ) ظٗلىا ))ُٞه َضي(( مبخضؤ

ً
ب( ظٗلىا الجاع واإلاجغوع )ُٞه( مخٗل٣ا ال ٍع

ب ُٞه ؿخإه٠ بٗض طل٪ بـ)َضي للمخ٣حن( ( ٞالى٠٢ ٩ًىن ٖلى )ال ٍع جام ٖلى  الى٠٢ : َى َضي، ٞٗلى ألاو٫ ؤيَو

لى اإلاٗجى الى٠٢ ٢ى٫ ؤصخاب  ).٧اٝ الى٠٢ الشاوي، ٖو

 

 

 

 

 

 

 

م ؤمثلت جعبُلُت: الخامعاإلاحىز   على ؤهىاع الىكف وؤجسىا على اإلاعنى في اللسآن الىٍس

 : ٧ل مً الخٟؿحر والى٠٢ باآلزغ ٚحر ما ط٦غ جا٦ض مضي اعجباٍ بٌٗ ألامشلت التي بلُ٪

                                                           
ت الى٠٢ والابخضاء، مدمض الى٨ؼاوي، ث:   1  الا٢خضاء في مٗٞغ
 .297/ 1ؤلاج٣ان،   2
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 ألامثلت ؤوال:

مدكابهاث ٞإما  ؤهؼ٫ ٖلُ٪ ال٨خاب مىه آًاث مد٨ماث ًَ ؤم ال٨خاب وؤزغ يَى الظ: )٢ا٫ حٗالى -1 

ٜ ُٞدبٗىن ما حكابه مىه ابخٛاء الٟخىت وابخٛاء فيالظًً  له بال هللا والغاسخىن  ٢لىبهم َػ له وما ٌٗلم جإٍو  فيجإٍو

وقاَضها مً َظٍ آلاًت َى ٢ىله ؾبداهه: ))وما ٌٗلم [؛ 07( ]آ٫ ٖمغان: عبىا الٗلم ٣ًىلىن آمىا به ٧ل مً ٖىض

له بال هللا م:  (ٖلى ٢ىله: )بال هللا الى٠٢ ىع:خُض ٢ا٫ الجمه……(( خىن فى الٗلموالغاس جإٍو و٠٢ جام. و٢ا٫ ٚحَر

 بل ًىنل بما بٗضٍ وال ًى٠٢ ٖلُه
ً
  .لِـ جاما

  :على زؤي الجمهىز  جفظير آلاًت

ؤهؼ٫ ال٣غآن ُٞه  وللىاؽ ؤظمٗحن ؤهه - نلى هللا ٖلُه وؾلم -َظٍ آلاًت ًظ٦غ لىبُه  فيهللا ٖؼ وظل 

ٜ الخا٢ضًً ًدبٗىن َظا اإلادكابه بهضٝ  زم بحن ،اإلاد٨م الىاضر ، واإلادكابه ٚحر الىاضر بٗض طل٪ ؤن ؤَل الَؼ

لى طل٪ ٞالجملتوخضٍ ٣ِٞ ، م٘ ؤن اإلادكابه ال ٌٗلمه بال هللابحن نٟٝى اإلاامىحن الدك٨ُ٪ وبزاعة البلبلت  ، ٖو

ت ٖلى لٟٔ الجاللت….( …٢ىله: ) والغاسخىن فى الٗلم ٣ًىلىن  وهى الى٠٢ بٗض َظا التي  ، بل الىاولِؿذ مُٗٞى

ت بطن ٖما ٢بلها ، و٢ض ٢ا٫ بهظا  لالؾخئىاٝ و "الغاسخىن" مبخضؤ وظملت "٣ًىلىن" زبر ٞالجملت َظٍ م٣ُٖى

غوة بً الؼبحر   :ال٣ى٫ ٧ل مً اجكت ٖو مابً ٖمغ وابً ٖباؽ ٖو حَر ى مظَب ال٨ؿاجٚو والٟغاء وألازٟل  ي، َو

غ الُبري ًٖ مال٪ وازخاٍع وؤبى ٖبُض  .وخ٩اٍ ابً ظٍغ

   :غير الجمهىز ي جفظير آلاًت على زؤ

ل الٗلم اإلاخم٨ىحن مىه فيٚحر الجمهىع ٩ًىن اإلاٗجى ؤن الغاسخحن  يبىاء ٖلى عؤ  جإٍو
ً
، اإلادكابه ٌٗلمىن ؤًًا

 ٖلُه، ٞالىاو لل٠ُٗ  لِـ …….(٣ٞىله ؾبداهه ) والغاسخىن فى الٗلم ٣ًىلىن 
ً
ا  ٖما ٢بله ول٨ً مُٗٞى

ً
ا م٣ُٖى

ظا  و "الغاسخىن" مُٗٝى ٖلى لٟٔ مى٣ى٫ ًٖ مجاَض وابً ٖباؽ فى ٢ى٫  الغؤيالجاللت و "٣ًىلىن" خا٫. َو

له آزغ خُض ه٣ل   .ٖىه ؤهه ٢ا٫: ؤها ممً ٌٗلم جإٍو

ٞيها. وبن قئذ  الى٠٢ ٖلى ازخالٝ ال٣غاء خى٫ مىي٘ ىا وٗلم ؤن جٟؿحر آلاًت ٢ض ازخل٠ بىاءً ومً َ

اَغ بحن مىي٘ ازخالٝ هٓغة الٗلماء بلى خؿب ٢ض ازخل٠ الى٠٢ مىي٘ ٢لذ: بن ا، ٞالخالػم واضر ْو  جٟؿحَر

  .والخٟؿحر الى٠٢

٤ُ بحن الغؤًحن ومنهم ابً ُُٖت  َظا و٢ض ظٍ اإلاؿإلت بطا الظيخاو٫ بٌٗ الٗلماء الخٞى   ٢ا٫: َو
ُ
 ج
ُ
لذ ّمِ ا

  آيوطل٪ ؤن هللا حٗالى ٢ؿم  ،٢غب الخالٝ ٞيها مً الاجٟا١
ً
 ٞاإلاد٨م َى اإلاخطر  ال٨خاب ٢ؿمحن: مد٨ما

ً
ومدكابها
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ؿخى  يءوال ًخٗل٤ به شخ اإلاٗجى ل٩ل مً ًٟهم ٦الم الٗغب وال ًدخاط ُٞه بلى هٓغ حٍر يفي ًلبـ َو   .ٖلمه الغاسخ ٚو

، ٞمىه ها بلى ؾاثغ طل٪، ومىه ٢ض ٖلم  التيماال ٌٗلم البخت ٦إمغ الغوح وآماص اإلاُٛباث  واإلادكابه ًدىٕى هللا بى٢ٖى

له اإلاؿخ٣ُم، فياللٛت ومىاح  فيما ًدمل ٖلى وظٍى  ؼا٫ ما ُٞه مما ٖسخى ؤن ًخٗل٤ به  ٦الم الٗغب ُٞخإو٫ جإٍو ٍو

ل ٚحر مؿخ٣ُم ٣٦ىله حٗالى   بال  [171]اليؿاء: مىه(( ِٖسخى ))وعوح فيمً جإٍو
ً
بلى ٚحر طل٪، وال ٌؿمى ؤخض عاسخا

 بدؿببإن ٌٗلم مً َظا ال
ً
 ما ٢ضع له ىٕى ٦شحرا

ً
 .، وبال ٞمً ال ٌٗلم ؾىي اإلاد٨م ٞلِـ ٌؿمى عاسخا

غاص به  ي:و٢ا٫ الكى٧او ل ًُل٤ ٍو  ال٣غآن قِئان، فيومً ؤَل الٗلم مً جىؾِ بحن اإلا٣امحن ٣ٞا٫: الخإٍو

ل بمٗجى خ٣ُ٣ت الصخ ل َظا….. وما ًاو٫ ؤمٍغ بلُه  يءؤخضَما: الخإٍو ض بالخإٍو  -جام  -ٖلى الجاللت ٞالى٠٢  ٞةن ؤٍع

ى الخٟؿحر والبُان  ..… ألن خ٣اث٤ ألامىع و٦نهها ال ٌٗلمه بال هللا ٖؼ وظل ل اإلاٗجى آلازغ َو ض بالخإٍو وؤما بن ؤٍع

خباع فيٞالى٠٢ ٖلى )والغاسخىن  بىا به بهظا الٖا ٟهمىن ما زَى  .1الٗلم( ألجهم ٌٗلمىن ٍو

٣ح يهٓغها بةمٗان بلى عؤ وخانل طل٪ ؤهىا لى ٤ ٢ض ؤناب الخ٣ُ٣ت مً وظه الٍٟغ ن ألصع٦ىا ؤن ٧ل ٍٞغ

ت الغاسخحن  وطل٪ بإن ل اإلادكابه هدمله ٖلى هٕى مىه فيهدمل عؤي اإلاٗاعيحن إلاٗٞغ ى  الٗلم لخإٍو اؾخإزغ  الظيَو

  الخ….الضابت وهؼو٫ اإلاؿُذ  هللا بٗلمه، ٞهظا ال اَإل ألخض ٖلُه بال هللا ٧ى٢ذ الؿاٖت وزغوط

ضًً ٖلى اإلادكابه  له  فيمىه بالبدض والىٓغ، ٞةن الغاسخحن  ٌٗٝغ اإلاغاص الظيوهدمل عؤي اإلاٍا الٗلم ٌٗلمىن جإٍو

 ًغظ٘ الدكابه ُٞه بلى اللٟٔ اإلاٟغص مً ظهت ٚغابخه ؤوي خُض َم ؤَل البدض والىٓغ، وطل٪ مشل اإلادكابه الظ

 .طل٪اقترا٦ه ؤو ما ًغظ٘ الدكابه ُٞه بلى جغ٦ُب ال٨الم وهدى 

ىم ٌ: ))حٗالى ٢ا٫ -2 . ًا يٌٗ الٓالم ٖلى ًضًه ٣ًى٫ ًا لُخجٍو
ً
لتى لُخج اجسظث م٘ الغؾى٫ ؾبُال لم  يٍو

. ل٣ض 
ً
 زلُال

ً
  و٧ان الكُُان ظاءويًٖ الظ٦غ بٗض بط  ؤيلجيؤجسظ ٞالها

ً
 ، [29(( ]الٟغ٢ان: لئلوؿان زظوال

 ( خُض يظاءو ًٖ الظ٦غ بٗض بط يوقاَضها َى ٢ىله ؾبداهه : ))ل٣ض ؤيلج
ً
 جاما

ً
؛ ألن و٠٢ الجمهىع ٖلُه و٢ٟا

  ٦الم الٓالم ٢ض اهخهى ٖىض َظا
ً
غا (( ج٣ٍغ

ً
 الخض. زم ظاء بٗض طل٪ ٢ىله ؾبداهه: ))و٧ان الكُُان لئلوؿان زظوال

 إلاا ٢ب
ً
الخ َى ……. ( بًٗهم: بن َظا ال٣ى٫ )و٧ان الكُُان  ، و٢ا٫مُِٗ يله. واإلاغاص بالٓالم ٣ٖبت ابً ؤبوبُاها

لُه ٞالى٠٢مً  ( ولِـ ٖلى )بط ظاءو جخمت ٦الم الٓالم ٖو
ً
ى  -واإلاغاص بالكُُان بما الخلُل ي(، ٖلى )زظوال َو

 ٞؤلهه ٢ض ؤيله ،بً زل٠ يؤو ؤبزل٠  ؤمُت بً
ً
لى طل٪ ٞدؿمُت الخلُل قُُاها ضم ؤلاًمان  ٖو وػًٍ له ال٨ٟغ ٖو

الٛىاًت  فيلكُُان َىا ببلِـ بط َى ألانل ًغاص با الهض وؤلايال٫. و٢ض فيطل٪ وههج ههجه  في٣ٞلض الكُُان 

  .وؤلايال٫

 ٖلى ٢ىله حٗالى: )و٧ان الكُُان لئلوؿان زظوال( َظٍ الجملت م٣غعة إلاًمىن ما ي٢ا٫ الكى٧او
ً
٢بلها،  حٗل٣ُا

                                                           
 .363/ 1جٟؿحر الكى٧اوي اإلاؿمى بٟخذ ال٣ضًغ،   1
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دخمل ؤن ج٩ىن مً ٦الم هللا حٗالى، ؤو مً جمام ٦الم الٓالم، وؤهه ؾمى ، ؤو  ٍو
ً
 بٗض ؤن ظٗله مًال

ً
زلُله قُُاها

 .1مساللت اإلاًلحن خمله ٖلى يعاص بالكُُان ببلِـ ل٩ىهه الظؤ

ى الضع اإلاىشىع عواًاث مخٗضصة  في ولخىيُذ مٗجى َظٍ آلاًاث وؿى١ ؾبب هؼولها ، خُض ه٣ل الؿَُى

  :خى٫ ؾبب هؼو٫ َظٍ آلاًاث وبضؤ َظٍ الغواًاث ب٣ىله

٤ ؾُٗض بً ه وؤبى وُٗم فى الضالثل بؿىض صخُذ مً ٍَغ عضخى هللا  -ٖباؽ  ظبحر ًٖ ابً ؤزغط ابً مغصٍو

 ، و٧ان ب٣ُت  - نلى هللا ٖلُه وؾلم -ٖنهما : ؤن ؤبا مُِٗ ٧ان ًجلـ م٘ الىبى 
ً
 خلُما

ً
بم٨ت ال ًاطًه ، و٧ان عظال

ألبى مُِٗ زلُل ٚاثب ٖىه بالكام ٣ٞالذ ٢َغل: نبإ ؤبى مُِٗ و٢ضم  ٢َغل بطا ظلؿىا مٗه آطٍو ، و٧ان

 ، ٣ٞا٫  زلُله مً الكام
ً
 ٣ٞا٫لُال

ً
ما ٞٗل  :المغؤجه: ما ٞٗل مدمض مما ٧ان ٖلُه؟ ٣ٞالذ: ؤقض مما ٧ان ؤمغا

، ٞلم ًغص ٖلُه الخدُت ٣ٞا٫:  زلُلى ؤبى مُِٗ؟ ٣ٞالذ: نبإ ٞباث لُلت ؾىء ، ٞلما ؤنبذ ؤجاٍ ؤبى مُِٗ ٞدُاٍ

ل؟ ؟ ٣ٞا٫: ٠ُ٦ ؤعص ٖلُ٪ جدُخ٪ و٢ضيمال٪ ال جغص ٖلّى جدُت ٢ا٫: وٗم . ٢ا٫:  نبىث؟ ٢ا٫: ؤو ٢ض ٞٗلتها ٢َغ

وظهه وحكخمه بإزبض ما حٗلمه مً الكخم،  فيمجلؿه وجبه٤  فيهإجُه  :ٞما ًبرت نضوعَم بن ؤها ٞٗلذ ؟ ٢ا٫

  ؤن مسر وظهه مً البها١ زم الخٟذ بلُه ٣ٞا٫: بن وظضج٪ -نلى هللا ٖلُه وؾلم - يالىب ٟٞٗل، ٞلم ًؼص
ً
زاعظا

٣ٞا٫ له ؤصخابه: ازغط مٗىا.  بضع وزغط ؤصخابه ؤبى ؤن ًسغطمً ظبا٫ م٨ت ؤيغب ٖى٣٪ نبرا ، ٞلما ٧ان ًىم 

ضو  مً ظبا٫ م٨ت يَظا الغظل بن وظضو ي٢ا٫: ٢ض ٖو
ً
نبرا ٣ٞالىا: ل٪ ظمل ؤخمغ ال  يؤن ًًغب ٖى٣ زاعظا

مت َغث ٖلُهًضع٥ ، ، وخل به ظمله فى ظضص مً ألاعىمٗهم ٞلما َؼم هللا اإلاكغ٦حن ، ٞسغط، ٞلى ٧اهذ الهٍؼ

  -نلى هللا ٖلُه وؾلم  - ٞإزظٍ عؾى٫ هللا
ً
ج٣خلجى مً : ؤبى مُِٗ، ٣ٞا٫ ؾبٗحن مً ٢َغل، و٢ضم بلُه فيؤؾحرا

ىم وظهيبحن َاالء. ٢ا٫ وٗم. بما به٣ذ فى  ٌٌٗ الٓالم ٖلى ًضًه (( بلى ٢ىله :  ٞإهؼ٫ هللا فى ؤبى مُِٗ: ))ٍو

  ((.))و٧ان الكُُان لئلوؿان زظوال

ما ًُٟض ؤن الٓالم َى ٣ٖبت ابًالض فيب٣ُت الغواًاث اإلاظ٧ىعة  وفى حَر ؤبى مُِٗ ولِـ ؤباٍ،  ع اإلاىشىع ٚو

ى الصخُذ والخلُل َى ؤمُت بً زل٠، و٢ُل: ؤبى بً زل٠  .والغاجر ؤهه ؤمُت ،َو

 ؤن الظ فيوظاء 
ً
نلى هللا ٖلُه ؤبى َالب بإمغ عؾى٫ هللا  بً ي٢خل ٣ٖبت َى ٖل يَظٍ الغواًاث ؤًًا

 .وؾلم

 الزخالٝ ال٣غاءة وخ٨مه والخٟؿحر مٗه الى٠٢ ض ًسخل٠ مىي٢٘ -3
ً
 ؤلاج٣ان: ٢ض ٩ًىن  في٢ا٫   .جبٗا

  الى٠٢
ً
مشل  الى٠٢ ب٣ُت ؤهىإ فيو٢ل مشل طل٪  .وبٖغاب ، و٢غاءة ٚحر جام ٖلى آزغ جٟؿحر ، فيجاما ألازغي. ٍو

                                                           
 .85/ 4ٞخذ ال٣ضًغ،   1
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 [؛125(( ]الب٣غة: ب٣ىله حٗالى: ))وبط ظٗلىا البِذ مشابت للىاؽ وؤمىا واجسظوا مً م٣ام ببغاَُم مهلى لظل٪

ض  ؤٍع
ً
 مايُا

ً
ظوا( بٟخذ الخاء ٞٗال

َ
س ظوا( ب٨ؿغ الٗكغة )واجِس  ي، و٢غؤ باقؤلازباع به خُض ٢غؤ هاٞ٘ وابً ٖامغ )واجَّ

 غ.الخاء ٖلى ؤهه ٞٗل ؤم

 :وؤمىا( بىاًء على ادخالف اللساءجين على )مثابت للىاض الىكف حىم

 واجَّ : )بىاًء ٖلى ٢غاءة ٧ان الى٠٢
َ
  .، وجام بىاًء ٖلى ٢غاءة )واجِسظوا( بهُٛت ألامغباإلااضخيظوا( س

زباع ، واجسظوا( ٞهى ٦الم مؿى١ لئل ) ؤما ٖلى ٢غاءة هاٞ٘ وابً ٖامغ بٟخذ الخاء  :الخفظير على اللساءجين

لُه ٞالبضمُٗٝى ٖلى ٢ىله حٗالى: )  ".مً بيماع "بط وبط ظٗلىا( ٖو

 : واإلاٗجى
ً
 ًغظ٘ الدجاط بلُه بٗض  يٌٗج(؛ واط٦غ ًا مدمض خحن )ظٗلىا البِذ مشابت للىاؽ وؤمىا

ً
مغظٗا

  .مهضع زاب ًشىب بطا عظ٘ ()مشابت جٟغ٢هم، خُض ًخمخٗىن ُٞه باألمً ، ٞـ

 خحن اجسظ مخبٗى ببغاَُم م٣امه مهلى 
ً
ؤو خحن اجسظ ؤصخاب٪ م٣ام  .1ط٦غ ابً ُُٖت ٦ما -واط٦غ ؤًًا

 ألمغ هللا الشابذ ببغاَُم مهلى
ً
 ي. جسظ الىاؽ ٦ما ٢ا٫ م٩بال٣غاءة ألازغي )واجِسظوا ( ؤو خحن ا امخشاال

 ولظل٪ لم ٨ًً .بلى بيماع "بط" بل َى مُٗٝى ٖلى "ظٗلىا" ٖلى ؤجهما ظملت واخضة و٢ُل: ال خاظت

  الى٠٢
ً
( جاما

ً
ً فيَظٍ ال٣غاءة ألهه مغجبِ  ٖلى ٖلى )ؤمىا   .اإلاٗجى بما بٗضٍ ٖلى ٦ال الخ٣ضًٍغ

ٖال٢ت له ،  لل٣غاءة ألازغي )واجسظوا( باألمغ وهى ٢غاءة الجمهىع، ٞةهه ٦الم مؿخإه٠ ظضًض ال وؤما باليؿبت

 .2بما ٢بله ٦ما ٢ا٫ ؤبى الب٣اء

لٗضم اعجباَه ال مً ظهت اللٟٔ وال مً ظهت اإلاٗجى بما بٗضٍ.  ،ٖلى )ؤمىا( و٠٢ جام الى٠٢ ولظل٪ ٞةن

،  والخٟؿحر بىاًء ٖلى َظٍ ال٣غاءة الشاهُت مسخل٠ ُٞه: خُض ٢ُل: بن اإلاإمىع بظل٪ ببغاَُم ٖلُه الؿالم ومخبٍٗى

ى ألاعجر لخضًض ٖمغ  و٢ُل: َى مدمض ُه  فيوا٣ٞذ عبى " :هللا ٖىه عضخينلى هللا ٖلُه وؾلم وؤجباٖه َو زالر" ٞو

 ((.ٞجزلذ ))واجسظوا مً م٣ام ببغاَُم مهلى "و٢لذ: ًا عؾى٫ هللا، لى اجسظث مً م٣ام ببغاَُم مهلى

ت    في٢ا٫ ابً زالٍى
ً
الدجت إلاً ٦ؿغ ؤجهم ؤمغوا بظل٪ وصلُله ٢ى٫ ٖمغ " ؤٞال هخسظٍ   :ال٣غاءجحن الدجت مىظها

 به ٢ىله، والدجت إلاً ٞخذ ؤن هللا حٗالى ؤزبر ٖنهم بظل٪ بٗض "مهلى
ً
. زم ٢ا٫:  ٞإهؼ٫ هللا طل٪ مىا٣ٞا ؤن ٞٗلٍى

                                                           
 .108/ 1جٟؿحر ابً ُُٖت،   1
 .113/ 1الخبُان في بٖغاب ال٣غآن، ال٨ٗبري،   2
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م بظل٪ مبخضث٣ٞل: ب ؟ويضٍ يء، و٠ُ٦ ظاء ال٣غآن بالصخاإلااضخيٞةن ٢ُل: ٞةن ألامغ يض  ، ن هللا حٗالى ؤمَغ
ً
ا

  .1الٗغيت الشاهُت في، وؤهؼله وؤزبر به ، ٞإزجى بظل٪ ٖليهمٟٞٗلىا ما ؤمغوا به

 باإلاٗجى وبال ؤزلَّ ة يىابِ الى٠٢ والابخضاء، مغاٖاٖلى ال٣اعت ًجب   : والابخداء ضىابغ للىكف -2

 ، منها:والخٟؿحر

 ٌ ؤهه ال َظٍ ٢اٖضة ٖامت مجملت وجٟهُلها ": ال ًجىش الىكىف على ماال ًخم به اإلاعنى:  الضابغ ألاو

  ، وؾىاء ٧انوال اإلاٗمى٫ صون الٗامل ،مل صون اإلاٗمى٫ ًجىػ ؤن ًى٠٢ ٖلى الٗا
ً
ا  ؤم خٞغ

ً
 ؤم ٞٗال

ً
، الٗامل اؾما

، ٖمضة ؤو ًٞلتاإلاٗمى  وؾىاء ٧ان
ً
 ؤم مسٟىيا

ً
 ؤم مىهىبا

ً
ا ٖى  ٫ مٞغ

ً
 ؤو مخٗضصا

ً
  ، مخدضا

 ٖلى اإلاىنى٫ صون نلخه، وال ٖلى ما له ظىاب صون ظىابهوال 
ً
مىه ٢بل اإلاؿدشجى  ، وال ٖلىًى٠٢ ؤًًا

صون ما ٌؿخٟهم ٖىه، وال ٖلى ما ؤقحر به صون ما  ٌؿخٟهم به، وال ٖلى ما اإلاؿدشجى، وال ٖلى اإلاخبٕى صون الخاب٘

حر طل٪ مما ال ًخم اإلاٗجى بال به ؤقحر بلُه، وال ٖلى الخ٩اًت صون   و٢ض .اإلاد٪، وال ٖلى ال٣ؿم صون اإلا٣ؿم به ٚو

  .ؤ٢ؿام الى٠٢ فيمًذ ألامشلت ٖلى طل٪ 

م  فيوعصث :  "ولمت "هالالىكف على ي: الضابغ الثاو  منها ؾبٗت  فيال٣غآن ال٨ٍغ
ً
زالزت وزالزحن مىيٗا

ظٍ ًى٠٢   :ٖليها. وهى للغصٕ باالجٟا١ َو

م: ٖهضا. ٦ال ) . ٦ال ([78( ]مٍغ
ً
م: ، )ٖؼا بها )،[15 -14( ]الكٗغاء: ؤن ٣ًخلىن. ٢ا٫ ٦ال ؤزاٝ، )[81]مٍغ

ض. ٦ال([27]ؾبإ:  ، )قغ٧اء ٦ال ([62]الكٗغاء: إلاضع٧ىن. ٢ا٫ ٦ال( ( اإلاٟغ. ٦ال ؤًً) ،[16]اإلاضزغ:  ، )ؤن ؤٍػ

  :منها ما َى بمٗجى يوالباق . [11]ال٣ُامت:
ً
 ٞال ًى٠٢ ٖلُهؤو خ٣ا

ً
ً ؤ ، ومنها ما٢ُٗا الغصٕ ومٗجى  ياخخمل ألامٍغ

 ُٟٞه الىظهان
ً
 ٢ُٗا

ً
 ..خ٣ا

م ٞةهىا ؾٝى هجض ؤجها لم جظ٦غ بال  فياللٟٓت  ا َظٍٍىوبطا اؾخ٣غ  مً ي الىه٠ الشاو فيال٣غآن ال٨ٍغ

م وفى الؿىع اإلا٨ُت ٣ِٞ ولظل٪ ٢ُل ال٣غآن   2:ال٨ٍغ

لى فيجإث فى ال٣غآن  ولم*       وما هؼلذ "٦ال" بُثرب ٞاٖلمً  ههٟه ألٖا

مىن ؤو ًضٖىن  طل٪ ؤن َظٍ ال٩لمت "٦ال" جُٟض الغصٕ فيوالؿبب    .والؼظغ والغص ٖلى ال٨ٟاع ُٞما ًٖؼ

                                                           
ه، م  1  .87الدجت في ال٣غاءاث الؿب٘، ابً زالٍى
ان، الؼع٦صخي،   2 جي. اهٓغ: البَر  .369/ 1البِذ للضًٍغ
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م فى  فيظاءث :  بلى"" ولمتالىكف على :  لضابغ الثالثا   ازىحنال٣غآن ال٨ٍغ
ً
ً مىيٗا كٍغ ؾذ  فيٖو

 :زالزت ٖكغة ؾىعة وهى ٖلى ؤ٢ؿام

: بلى )  :هيؾبٗت مىاي٘  فيلخٗل٤ ما بٗضَا بما ٢بلها وطل٪ ٧اثً  ٖليها باإلظمإ ، الى٠٢ ال ًجىػ  ألاٌو

( )بلى، [30]ألاوٗام:  وعبىا(
ً
 ٖلُه خ٣ا

ً
ضا  ، )بلى ٢ض ظاءج٪([03]ؾبإ:  ، )٢ل بلى وعبى لخإجِى٨م([38]الىدل:  ٖو

ً[07]الخٛابً:  ٢ل بلى وعبى([، )34( ]ألاخ٣اٝ: )بلى وعبىا [،59]الؼمغ:   [.04( ]، )بلى ٢اصٍع

، [260الب٣غة: ( ]يبلى ول٨ً لُُمئن ٢لب) ي:ه زمؿت مىاي٘ في، وطل٪ ٠الى٢ اإلاسخاع ُٞه ٖضم :يالثاو

: ( ]، )بلى وعؾلىا[71الؼمغ: ] بلى ول٨ً خ٣ذ() ا 30ألاوٗام: ] ٢الىا بلى([، )08الؼزٝغ حَر ، )٢الىا بلى ٢ض [ٚو

 [.09اإلال٪: ( ]ظاءها

 .البا٢ُت ٖلُه وهى الٗكغة الى٠٢ اإلاسخاع ُٞه ظىاػ الثالث :

  .بما بٗضٍ ٖلُه ؤظاػوا الابخضاء الى٠٢ ٧ل ما ؤظاػواالضابغ السابع: 

  "الظًً" ًجىػ ُٞه" و يال٣غآن مً "الظ في٧ل ما  :لضابغ الخامعا
ً
جىػ ُٞه الىنل بما ٢بله وٗخا ، ٍو

الظًً آجِىاَم ال٨خاب )ال٣ُ٘ وهى ٢ىله ؾبداهه:  ؾبٗت مىاي٘ ًلؼم ٞيها فيال٣ُ٘ ٖلى ؤهه زبر بال 

ىهه( ، )الظًً آجِىاَم ال٨خاب[121]الب٣غة: ًخلىهه( ، )الظًً [275]الب٣غة: ، )الظًً ًإ٧لىن الغبا([146]الب٣غة:  ٌٗٞغ

اظغوا(آمىىا   [.07( ]ٚاٞغ: ، )الظًً ًدملىن الٗغف[34]الٟغ٢ان:  ًدكغون( ، )الظًً[20]الخىبت:  َو

ٖليها  الى٠٢ ال٣غآن فى ؤعبٗت مىاي٘ ، ويابِ فيوعصث  :"وعم" : الىكف على ولمتلضابغ الظادضا 

ضمه "ؤهه بن ٚحر  ٖليها؛ ألن ما بٗضَا الى٠٢ ٖليها وبن لم ٣ً٘ بٗضَا واو ٞاإلاسخاع الى٠٢ واو لم ًجؼو٢٘ بٗضَا  ٖو

  الجىت ؤصخاب الىاعوهاصي ؤصخاب ))  :مخٗل٤ بما ٢بلها ، ومشا٫ طل٪ ٢ىله حٗالى
ً
ضها عبىا خ٣ا ؤن ٢ض وظضها ما ٖو

 ٢الىا وٗم ٞإطن
ً
ض عب٨م خ٣ا غاٝ: ٞهل وظضجم ما ٖو وٗم" ألن ما بٗضَا ٚحر " ٖلى الى٠٢ ٞاإلاسخاع َىا[؛ 44...( ]ألٖا

البا٢ُت  وؤما اإلاىاي٘ الشالزت .ٞإطن( لِـ مً ٢ىلهم: ) وما بٗضَا مخٗل٤ بما ٢بلها ، خُض بجها مً ٢ى٫ ال٨ٟاع ،

  : ٢ىله حٗالى يٞةهه ال ًى٠٢ ٖليها ل٩ىجها مغجبُت ومخٗل٣ت بما بٗضَا ، وه "،وعصث ٞيها ٧لمت "وٗم يالت

 بن ٦ىا هدً الٛالبحن. ٢ا٫ وٗم وبه٨م إلاً)وظ -1
ً
ىن ٢الىا بن لىا ألظغا  اء السخغة ٖٞغ

غاٝ:  (اإلا٣غبحن  [.114 -113]ألٖا

 إلاً اإلا٣غبحن -2
ً
 [.42 -41( ]الكٗغاء: )٢ا٫ وٗم وبه٨م بطا

 [.18( ]الهاٞاث: صازغون )٢ل وٗم وؤهخم -3
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 اللساءاث وؤجسىا على الىكىف اللسآهُت: الظادضاإلاحىز 

 عالكت الىكف باللساءاث اللسآهُتؤوال: 

قاءث خ٨مت هللا حٗالى ؤن ًجز٫ ال٣غآن ٖلى ؾبٗت ؤخٝغ جِؿحرا لخالوجه ٖلى ألامت ؤلاؾالمُت ٧لها، 

م ٞةجها ٧اهذ ٢باثل ٦شحرة، و٧ان بُنها ازخالٝ في اللهجاث  هذ بال٣غآن ال٨ٍغ زهىنا ألامت الٗغبُت التي قٞى

م ؤجها ٧اهذ ججمٗها الٗغوبت ٍو ٣ت ألاصاء ٖلى الٚغ ٍغ ىخض بُنها اللؿان الٗغبي الٗام، ٞلى وهبراث ألانىاث َو

 ؤزظث ٧لها ب٣غاءة ال٣غآن ٖلى خٝغ واخض لك٤ ٖليها. 

َظا ًٞال ًٖ ؤن ٢غاءة ال٣غآن بهظٍ ألاخٝغ جٓهغ جىٕى ؤخ٩امه ومٗاهُه؛ ؤن جىٕى ؤوظه ال٣غاءة في بٌٗ 

ض مالءمت ال٣غآن ل٩ل ػمان وم٩ان.  ألاخٝغ ًتهُإ مٗه اؾخيباٍ ألاخ٩ام مما ًٍا

٨ظا، و ال٣غآو  عجؼ بطا ٢غت ٖلى وظه آزغ َو عجؼ بطا ٢غت ٖلى وظه مً ال٣غاءاث، َو ٌُ م  بن جىٕى ن ال٨ٍغ

٦ما٫  بلىال٣غاءاث ٣ًىم م٣ام حٗضص آلاًاث، وطل٪ يغب مً يغوب البالٚت، ًبخضت مً ظما٫ َظا ؤلاًجاػ 

 ؤلاعجاػ.

إلاٗجى، بط الى٠٢ جاب٘ لل٣غاءة وإلاا ٧ان ألامغ ٦ظل٪، ٞةن الزخالٝ ال٣غاءاث ؤزغا ٖلى الى٢ٝى مً هاخُت ا

٨ك٠ ًٖ اإلاٗجى الىاجج ًٖ ال٣غاءة ٦ما ًلي.  اإلاخلىة ٍو

 ثادخالف الىكىف جبعا الدخالف اللساءاجاهُا: 

 ؾىىعص بٌٗ الىماطط وألامشلت التي جبحن ؤزغ  ال٣غاءاث ٖلى الى٢ٝى مً هاخُت اإلاٗجى:

:  [.٢119ىله حٗالى: )بها ؤعؾلىا٥ بالخ٤ بكحرا وهظًغا وال حؿإ٫ ًٖ ؤصخاب الجخُم( ]الب٣غة:  اإلاثاٌ ألاٌو

ْؿإ٫ْ( بٟخذ الخاء وظؼم الالم
َ
؛ ٖلى مٗجى الىهي مً الؿاا٫ 1ٞالى٠٢ ٖلى ٢ىله: )هظًغا( ٧اٝ إلاً ٢غؤ )وال ح

٫ ًا مدمض ًٖ ؤصخاب الجخُم، ًٖ طل٪؛ بط في الىهي مٗجى الخُٗٓم إلاا َم ُٞه مً الٗظاب. واإلاٗجى: ال حؿإ

. ٣ٞض عوي ؤن الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫: )لُذ قٗغي ٣ٞض بلٛىا ٚاًت الٗظاب التي لِـ بٗضَا مؿتزاص

 ما ٞٗل ؤبىاي(، ٞإهؼ٫ هللا حٗالى: )بها ؤعؾلىا٥ بالخ٤ بكحرا وهظًغا وال حؿإ٫ ًٖ ؤصخاب الجخُم(.

ؿإ٫ُ( بًم الخاء وعٞ٘ الال 
ُ
 م، ُٟٞه وظهان:ومً ٢غؤ )وال ح

ظ بهم، ٞهى مى٣ُ٘ ٖما ٢بله ٞالى٠٢ ؤًًا 
َ
ااز

ُ
ؿإ٫ُ؛ ؤي: لؿذ ج

ُ
٘ ٖلى مٗجى: ولؿذ ح ؤخضَما: ؤن ًٞغ

 ٖلى ٢ىله )هظًغا( ٧اٝ.

                                                           
 .76وهي ٢غاءة هاٞ٘، و٢غؤ البا٢ىن بًم الخاء وعٞ٘ الالم. الخِؿحر، الضاوي، م  1
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٩ىن في مىي٘ الخا٫ بُٟٗه ٖلى  ٘ ٖلى مٗجى ٚحر ؾاثل، ؤو ٖلى مٗجى ٚحر مؿئى٫، ٍو والشاوي: ؤن ًٞغ

( ٞهى مخٗل٤ بما ٢بل
ً
لى َظا ال ًى٠٢ ٖلى )هظًغا( بل ًىنل بما بٗضٍ ٢ىله: )بكحرا وهظًغا ه ٞال ٣ًُ٘ مىه، ٖو

٤ ما بٗضٍ به.
ُّ
 لخٗل

م ٌٛجي ًٖ  م بٗض بهظاَع واإلاٗجى: بها ؤعؾلىا٥ بالخ٤ بكحرا وهظًغا ٚحر ؾاثل ٖنهم؛ ألن ٖلم هللا ب٨َٟغ

ا ب٨ٟغ مً ٦ٟغ ؾااله ٖنهم، َظا مٗجى ٚحر ؾاثل. وؤما مٗجى ٚحر مؿئى٫: ال ٩ًىن نلى هللا ٖلُه وؾلم 
ً
ظ

َ
ُمااز

 .1بٗض الخبكحر وؤلاهظاع

ً  اإلاثاٌ الثاوي: ؿإلىه٪ ًٖ اإلادٌُ ٢ل َى ؤطي ٞاٖتزلىا اليؿاء في اإلادٌُ وال ج٣غبَى ٢ىله حٗالى: )َو

ً( ]الب٣غة:  دب اإلاخُهٍغ ً مً خُض ؤمغ٦م هللا بن هللا ًدب الخىابحن ٍو  [.22ختى ًُهغن ٞةطا جُهغن ٞإـَى

ُهغَن( بؿ٩ىن الُاء ٞالى٠٢ ٖلى ٢ىله: 
ْ
)ًُهغن( ًسخل٠ بازخالٝ ال٣غاءاث الىاعصة ُٞه؛ ٞمً ٢غؤ )ًُ

لُه ُٞجىػ الى٠٢ ٖلى )ًُهغن(؛  ويم الهاء، ٞةن الُهغ ٖلى َظٍ ال٣غاءة ٖلى مٗجى اعجٟإ الضم واه٣ُاٖه، ٖو

خده غن ( بدكضًض الُاء والهاء ٞو هَّ
َّ
٩ىن الى٠٢ ٖلُه ٧اُٞا. ومً ٢غؤ )ًُ ما، ٞةن الُهغ ٩ًىن ألهه ٦المان ٍو

هغن(؛ ألهه وما بٗضٍ ٦الم واخض، بط ال ًجىػ ؤن ًُإ امغؤجه بطا َُهغث ختى 
َّ
بالٛؿل، ٞال ًجىػ الى٠٢ ٖلى )ًُ

غ باإلااء. هَّ
َّ
 جُ

٢ىله حٗالى: )ًا بجي آصم ٢ض ؤهؼلىا ٖل٨ُم لباؾا ًىاعي ؾىءاج٨م وعَكا ولباؽ الخ٣ىي طل٪  اإلاثاٌ الثالث:

غاٝ:  زحر طل٪ مً آًاث هللا  [.26لٗلهم ًظ٦غون( ]ألٖا

٘ ا( ٧اٝ ٖلى ٢غاءة مً ٢غؤ: )ولباُؽ( بالٞغ
ً

ٖلى الابخضاء، و)طل٪( وٗذ  2ٞالى٠٢ في آلاًت ٖلى ٢ىله: )وعَك

 ؤو بض٫ مىه ؤو ٠ُٖ بُان و )زحٌر( زبر لـ )لباٌؽ(.

عي ؾىءا٦م، ومً واإلاٗجى: ولباُؽ الخ٣ىي اإلاكاع بلُه، الظي ٖلمخمٍى زحر ل٨م مً لبـ الشُاب التي جىا

، ٞـ )لباٌؽ( مى٣ُ٘ مما ٢بله ٖلى َظٍ ال٣غاءة. الّغٍِاف الظي ؤهؼلىا بل٨ُم  ٞالَبؿٍى

ا(؛ ألن ما بٗضٍ مُٗٝى ٖلى ٢ىله: )لباًؾا(.  3ومً ٢غؤ )ولباَؽ( بالىهب
ً

 لم ٠٣ً ٖلى ٢ىله: )وعَك

ا( ٖلى َظٍ  ال٨المواإلاٗجى: ؤهؼلىا لباؾا وؤهؼلىا لباؽ الخ٣ىي؛ 
ً

مخهل بًٗه ببٌٗ ٞال ًى٠٢  ٖلى )وعَك

 ال٣غاءة.

 

                                                           
 .530/ 1بًًاح الى٠٢ والابخضاء، ابً ألاهباعي،   1
انم وخمؼة مً الؿبٗت.  2 ٘ ٧ل مً: ابً ٦شحر، وؤبي ٖمغو، ٖو  و٢غاءة الٞغ
 .280ت في ال٣غاءاث، ابً مجاَض، مو٢غاءة الىهب ٧ل مً:هاٞ٘ وابً ٖامغ وال٨ؿاجي مً الؿبٗت ؤًًا. الؿبٗ  3
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 : الىكف والابخداء الخعظفي وؤجسو في اإلاعنىالظابعاإلاحىز 

ًخٗمض بٌٗ ال٣غاء  وال٣اعثحن الى٠٢ ٖلى بٌٗ اإلاىاًَ ؤو الابخضاء التي لِؿذ مدال للى٠٢ والابخضاء، 

غاب ٖلى الؿامٗحن، ٞلِـ ٧ل ما  ًخٗؿٟه بٌٗ اإلاٗغبحن، ؤو ًخ٩لٟه بٌٗ ال٣غاء، ؤو ًخإوله وال مبرع لها بال ؤلٚا

ا ؤو ابخضاًء ًيبغي الى٠٢ ٖلُه ؤو الابخضاء ًه؛ بل ًيبغي جدغي اإلاٗجى ألاجم  ًٟ بٌٗ ؤَل ألاَىاء مما ٣ًخطخي و٢

هاخت  خإوله اإلاد٣٣ىن مً ألاثمت، والظي ًل٤ُ ٞو والى٠٢ ألاوظه الظي ًغجًُه اإلاخ٣ىىن مً ؤَل الٗغبُت ٍو

مال٣غ   .1آن ال٨ٍغ

 ٍف الىكف الخعظفي:حعس ؤوال: 

٠ مً بٌٗ اإلاٗغبحن  ِ
ّ
با مً بقاعة ابً الجؼعي، ٣ٞا٫: "َى و٠٢ مخ٩ل ٟا له ٢ٍغ ً حٍٗغ ط٦غ بٌٗ اإلاٗانٍغ

بت في بٚغاب الؿام٘، صون الىٓغ بلى مٗاوي آلاًت وم٣انضَا"  .2ؤو ال٣غاء، ؤو ًخإوله بٌٗ ؤَل ألاَىاء؛ ٚع

 :وؤجسو على اإلاعنى الخعظفيوالابخداء ؤمثلت عن الىكف جاهُا: 

: ٝ بهما(، مً ٢ىله حٗالى: )ٞمً  اإلاثاٌ ألاٌو ىَّ
َّ
الى٠٢ ٖلى ٢ىله: )ٞال ظىاح( والابخضاء ب٣ىله: )ٖلُه ؤن ًُ

ٝ بهما( ]الب٣غة:   .[158حج البِذ ؤو اٖخمغ ٞال ظىاح ٖلُه ؤن ًُىَّ

ظا الى٠٢ ٚحر ظُض، ألن ال٣اعت بطا ٞٗل طل٪ ٧ان اإلاٗجى: ٞمً حج البِذ ؤو اٖخمغ ٞال خغط ُٞجٗل  َو

ٝ بهما(؛  ىَّ
َّ
ىظب الؿعي ب٣ىله: )ٖلُه ؤن ًُ ٟٗل ظاػ ٍو ًُ ٗل ظاػ، وبن لم 

ُ
الدج اإلاٟغوى، ٧الىٟل الظي بن ٞ

ظا  ى الدج بكغوَه، َو ٨ٞإهه ظٗل آلاًت مىظبت للؿعي بحن الهٟا واإلاغوة ٚحر مىظبت إلاا اج٣ٟىا ٖلى وظىبه َو

٠ وم
َّ
مت؛ بط ؾبب هؼولها ؤهه ٧ان ٖلى الهٟا واإلاغوة نىمان، مٗجى ٞاؾض مخ٩ل غصوص، بؿبب هؼو٫ آلاًت ال٨ٍغ

ىن بُنهما حُٗٓما  ٣ًا٫ لهما: بؾاٝ وهاثلت، ٩ٞان بؾاٝ ٖلى الهٟا وهاثلت ٖلى اإلاغوة، و٧ان ؤَل الجاَلُت ًُٞى

ؿغث ألانىام، جدغَّط اإلاؿلمىن ًٖ الؿعي بحن الهٟا
ٌ
واإلاغوة، ٞإهؼ٫ هللا حٗالى  للهىمحن، ٞلما ظاء ؤلاؾالم و٦

م ؤهه 3َظٍ آلاًت، وؤطن في الؿعي بُنهما، وؤزبر ؤجهما مً قٗاثٍغ حٗالى ٝ بهما( ألَو ىَّ
َّ
. ٞلى بضؤها و٢لىا: )ٖلُه ؤن ًُ

مت، وبهما زبذ مً ٞٗله  ًجب ٖلُىا ؤن هُٝى بالبِذ، وآلاًت ال جض٫ ٖلى طل٪، ٞالىظىب لم ًشبذ باآلًت ال٨ٍغ

لم، ٣ٞض عوي ٖىه نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤهه ٢ا٫ ألصخابه: )اؾٗىا ٞةن هللا ٦خب ٖل٨ُم نلى هللا ٖلُه وؾ

 .4الؿعي(

                                                           
1
 .131/ 1النشر،   

2
 .76الوجيز يف الوقف الالزم والتعسف، أبو عبد الرمحن مجال بن إبراىيم القرش، ص  

3
 .161/ 1اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب،   

4
 ، وحسنو: شعيب األرناؤوط..16376أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده، برقم:   
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ا واٟٚغ لىا واعخمىا ؤهذ مىالها ٞاههغها ٖلى  اإلاثاٌ الثاوي: الى٠٢ ٖلى )ؤهَذ( مً ٢ىله حٗالى: )وا٠ٖ ٖىَّ

ً( ]الب٣غة:   [.286ال٣ىم ال٩اٍٞغ

ظا بُٗض. وألنَّ في َظا  والى٠٢ ٖلى )ؤهذ( والابخضاء بـ )مىالها( ٖلى مٗجى الىضاء؛ ؤي: ًا مىالها ٞاههغها .. َو

 بقاعة بإن ٚحر هللا ًمل٪ الٟٛغان والغخمت.

مذ ؤًضحهم زمَّ  اإلاثاٌ الثالث: الى٠٢ ٖلى )ًدلٟىن( مً ٢ىله حٗالى: )٠ُ٨ٞ بطا ؤنابتهم مهِبت بما ٢ضَّ

٣ُا( ]ال  [.62يؿاء: ظاءو٥ ًدلٟىن باهلل بن ؤعصها بال بخؿاها وجٞى

ظا َى اإلاخباصع مً آلاًت؛ ٞـ  : ؤ٢ؿم باهلل، ٖلى مٗجى ال٣ؿم، َو ظا الٟٗل ُٞه اعج٩اب ج٣ضًغ مدظٝو َو

. واإلاٗلىم ؤهه ما ال ًدخاط بلى ج٣ضًغ، م٣ضم ٖلى ما ًدخاط بلُه، وألن مً م٣انض آلاًت )باهلل( مخٗل٤ بـ )ًدلٟىن(

ظا الى٠٢ ال ًبّحن للؿام٘ اإلادلٝى بهبُان ظغؤة اإلاىا٣ٞحن ٖلى هللا بالخل٠ به ٦ظبا،   .1َو

م عؾى٫  اإلاثاٌ السابع: ( مً ٢ىله حٗالى: )و٢ىلهم بها ٢خلىا اإلاؿُذ ِٖسخى ابً مٍغ الى٠٢ ٖلى )وما ٢خلٍى

 ًّ هللا وما ٢خلٍى وما نلبٍى ول٨ً قبه لهم وبن الظًً ازخلٟىا ُٞه لٟي ق٪ مىه ما لهم به مً ٖلم بال اجبإ الٓ

ٗه هللا بلُه( ]اليؿاء: وما ٢خلٍى ٣ًُىا   [.158بل ٞع

لى َظا ال٣ى٫ ج٩ىن الهاء  ، ٖو جٗل مٗجى: )٣ًُىا( ؤجهم لم ٣ًخلٍى اعج٩اب َظا الى٠٢ ًٟؿض اإلاٗجى اإلاغاص، ٍو

( حٗىص ٖلى ِٖسخى ٖلُه الؿالم، ولِـ طل٪ بالىظه.  في: )وما ٢خلٍى

ه لهم، وألاْولى ؤن حٗىص ٖلى الًٓ بخ٣ضً ّبِ
ُ

هم ٣ًُىا ؤهه ِٖسخى ؤو و٢ُل: حٗىص ٖلى الظي ق غ: وما ٢خلىا ْنَّ

، والى٠٢ ٖلى: )٣ًُىا( َى الازخُاع، و )٣ًُىا( ىا ٚحٍر ِ
ِّ : وما ٖلمٍى ٖلما ب  .2وٗذ إلاهضع مدظٝو وج٣ضًٍغ

٠ ال٩لم ًٖ مىايٗه، وخ٨مه  َظا، وبن الى٠٢ الخٗؿٟي هٕى مً ؤهىإ الى٠٢ ال٣بُذ؛ بط ُٞه جدٍغ

، ؤو ظاَال اإلاى٘ و٢ض ٩ًىن ناخبه آزما؛ ألنَّ  ضا لٛحٍر ِ
ّ
ا بن ٧ان م٣ل ألانل ُٞه ؤنَّ ٢اعثه ٢َهض مٗجى َظا الى٠٢، ؤمَّ

ب َظٍ الى٢ىٝ وؤقباَها. م ؤخ٩ام الى٠٢ والابخضاء لُخجىَّ
َّ
لُه ؤن ًخٗل  ٚحر مضع٥ إلاٗاوي آلاًاث ٞسالٝ ألاولى، ٖو
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 43 الخالوة فيوؤَمُخه الى٠٢ والابخضاء  زابعا:

ا ٖلى اإلاٗجى ؤمشلت جُب٣ُُت دامظا:  37 ٖلى ؤهىإ الى٠٢ وؤزَغ

 41 ألامشلت -1

 56 يىابِ للى٠٢ والابخضاء -2

ا ٖلى الى٢ٝى ال٣غآهُت طادطا:  59 ال٣غاءاث وؤزَغ

 61 اإلاٗجىالى٠٢ والابخضاء الخٗؿٟي وؤزٍغ في  طابعا:

اث  63 ٞهغؽ اإلاىيٖى

 


