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, 
g  ااا   ووََّْ ااان   َوَمااا اااْ  كم ََاااْيَك ََِّ اااََّ مو وُ َك ْواااَن َو اااَّم

نمااايَا فوَرنْ و مو ِْ  َكااا َا ُؤْم

اايُ إوَفاااْرمو ْ  َم م َُ ْ  إوَلُ  وُ َ اااْيَممم ُم
َو رمنْاا

ن و َوفو اايُ يو ُفاااي  َرَََّ ْامم
ْ  َا فوَ اااَن فو اانْمم

 مو

واَ  ُم ََ ْ  ََيْ َْمم Xَفَ 
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َّلؾـرش:إشسَّادعتؿدةَّ

ما "خوكد الصغرىاآل"ني )من رواد اددرسة العؾؿقة ترحب ادجؾة بإسفامات الباحث -1

ًا( يف خمتؾف ادجاالت التي هتم طالب األبحاث  العؾقا يف احلوزة يبق  دام االصدار جتر

 ا.واألُصول والرجال واحلديث وكحوه العؾؿقة, من الػؼه

 ُيشرتط يف ادادة اُدراد كرشها ُأمور: -2

تؽون مستوفقة ألُصول البحث العؾؿي عذ خمتؾف ادستويات )الػـقة أْن  .   أ

 ا.والعؾؿقة(, من ادـفجقة والتوثقق وكحومه

دة(. .   ب  أن تؽون األبحاث مؽتوبة بخط واضح أو )مـضَّ

 أْن توضع اهلوامش يف أسػل الصػحة.  .   ت

 ( صػحة من الؼطع الوزيري66) إىل( 12أْن يرتاوح حجم البحث بني ) .   ث

 ,أكثر من حؾؼة إىلبخٍط متوسط احلجم, وما زاد عن ذلك يؿؽن تؼسقؿه 

 . رشيطة أن تتسؾََّم ادجؾُة البحَث كاملً 

 أْن ال يؽون البحث قد ُكرش أو ُأرسل لؾـرش يف مؽان آخر. .   ج

َل البحث بذكر ادصادر التي اعتؿدها الباحث.  .   ح  أْن ُيذيَّ

ُكرش أم مل أوال ُيعاد إىل صاحبه سواء خيضع البحث دراجعة هقئة استشارية )عؾؿقة(,  -3

 ُيـرش.

 لؾؿجؾة حق إعادة كرش البحوث التي كرشهتا. -4

هلا بؿؽاكة الؽاتب  فـقة ال علقة العتباراتخيضع ترتقب البحوث ادـشورة يف ادجؾة  -5

 .بحثأو أمهقة ال

 ما ُيـرش يف ادجؾة ال يعدو كوكه مطارحات عؾؿقة رصفة, وال ُيعرب بالرضورة عن وجه -6

 كظر ادجؾة.



 

 
 

 

 انيةبعة الثَّمة الطَّمقدِّ

* 
دد ة العددنيد   رب   هلل احلؿددد دد   والصَّ ددد خؾؼدده خددر عددذ والسَّ ق بدد   وآلدده حمؿَّ الطَّ

 الطَّنيهرين.

تعنيون  عن الـجنيح يف األهداف الطؿوحة لغر األفراد: )إكَّه ثؿرة ققل قديما 

ر األيدي(  وهذا هو ال عي يف العؿل ّس  ِ ؼة واأل ل لؿواةؾة السَّ عور لنيل وُع  يف تـني ي ال

 الدؤوب يف أعداد جمؾَّة )دراسنيت عؾؿقَّة(. 

 وقد لدا هذا التَّعنيون  ن قبل الُؽتَّنيب وهقليت اإلدارة والتَّحرير والؾَّجـة العؾؿقَّة

ة ادبنيركة يف الـجف األرشف دد يتبؾور يف دد وكؾوعفم  ن كسقج حنيرضة احلوزة العؾؿقَّ 

 َأعداٍد لػتت اكتبنيه ادختص   وادفتؿ   فلشنيروا لنيلتَّؼدير إىل اجلفد الـَّوعي ادبذول فقفني.

ويبدو أنَّ ذلك االهتم  قد اكعؽس يف األوسنيط العؾؿقَّة يف الرغبة يف زينيدة كؿقة 

ر الطؾب لعد كػنيد الـوعسخ فؾم يسعـني إالَّ أْن الـوعسخ ادطبوعة  ن أعداد ادجؾَّة حترى تؽرر 

 كعقد صبنيعتفني ثنيكقةا  ع تصحقح  ني فنيتـني يف الطَّبعة األوىل  ن أخطنيء صبنيعقة.

ضني  ن ع  الؼنيرئ الؾَّبقب وكؽون قد وافقـني  وكؾـني أ ل يف أْن تؼع  وضع الر 

ق دني تطؾَّع إلقه  ن  ضؿوهنني.  ادتُو 

 قَّة(إدارة جمؾَّة )دراسنيت عؾؿ                                                                        
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 افتتاحًة العدد

$
َّادـفؾ،َّحد َِّمـَّالعاكػنيَّظذَّالد ََّّكثرٌَّ ثتفَّكػسفَّرسَّاحلقزوي،َّوالقارديـَّظذَّهذا

َّيملََّّّبنضالقَّظـانَّقؾؿفَّيفَّمقدانَّماَّشعكَّزمـاًَّ ػَّبنيَّمتػرقاتف،َّأوَّيعّزَّظـَّيفَّحتصقؾف

َّففؿف َّبؿـظار َّيتـاولَّمسللةًََّّ،مقضقع َّأوََّّأو ه ََّجد  َّوقدََّّٓيسعده َّفؽره، َّبؿرآة ويتابعفا

ؾفَّويتلب كَّظؾقفَّماَّرامف،َّوَيزيُدَّيفَّإحجامفَّغقاُبَّصحقػٍةَّ اكشغالفَّبدرشفَّيفَّمتابعةَّماَّأم 

َّمد َّ َّجمؾ َّأو َّأو َّصحقػٍة َّيفَّوجقد َّفنن  َّجالَّيفَّخاضره، َّما َّفقفا َُّيسطِّر َّالرؤىَّوكٍة َّتـتظؿ ٍة

َّخرَُّ َّصػحاهتا َّثـايا َّيف َّصقاردََّّباظٍثََّّوإبحاث َّجتؿقع َّيف َّالغايات َّهذه ٕصحاب

َّأفؽارهؿَّوتتؿقؿَّطفقرَّإفاضاتَّقرائحفؿ.

خالصاتََّّرـوكشةَّالققمَّإىلَّتدويـَّةَّوادراكزَّالػؽري َّشعلَّادجتؿعاتَّالعؾؿق ََّّكامَّأن َّ

َّرـالعصمـَّكزظاتََّّةٍَّملَّيؽـَّكتقجةَّكزظَّورؤوسَّكتائجَّجفدهاَّوظؿؾفاَّالػؽريََّّّ،جتارهبا

َّ  ٓ َّقنوالؾ ََّّالعؿؾَّمـَّقعالـ ََّّهذاَّبدورَّ–َّغرهؿَّظذَّخيػكََّّٓوكامَّ–َّلعؾؿفؿَّاحلارض،َّإ

َّالػؽرَّحّبََّّترويجَّيفَّشاطالـ ََّّمـ َّغاية َّوشؿق َّالر ََّّن َّنفَّ،العؾؿ َّإىل َّيمدي َّ،كقدتعطقؾف

َّذيَّحيقمقنَّحقلف.وتباُظدَّمعاقدَُّظرىَّمقضقعَّمسائؾَّظؾؿفؿَّال َّ

وهؿَّملََّّ.دويـصـقػَّوالت َّوٕجؾَّذلؽَّظرفَّقدياًمَّصغػَّادشتغؾنيَّبالعؾقمَّيفَّالت َّ

َّتـقَّّ َّمـ َّكللػَّالققم َّما َّادصادريللػقا َّأدواتَّالبحثَّ،ع ََّّ،وتذلقؾ َّدائرة َّ،رـشالـ َّوشعة

َّوتقاصؾَّمدارسَّالعؾقمَّفقامَّبقـفا.ََّّ،وكثرةَّقّرائفَّ،َّأدواتفوتقّسَّ



 

 
 

 

َّادبروََّّّفجديرٌََّّاإلقبالَّذلؽَّظذَّ–َّبرغؿفَّ–فنذاَّكانَّاحلالَّقدياًمَّظذَّماَّوصػـاَّوهؿَّ

َّتؾؽَّتقفرَّمعَّالعؿؾَّمـَّقعالـ ََّّذلؽَّيضاظػقاَّأنََّّْركاـظصَّيفَّالعؾؿ واظلَّورواجَّالد ََّّ

يساظدواَّيفَّطفقرََّّوأنََّّْ،ةَّمعروفةبؿقازيـَّظؾؿق ََّّرـشالـ َّإشباب،َّوُيؼبُِؾقاَّظذَّالؽتابةَّو

َّبالتلكقد.َّل َّفَّصّحَّك َّنفَّ؛تؾؽَّالبقئةَّوهذاَّادـاخ

هبذاَّادرشوعَّإذاَّملَّيؽـَّؾَّيفَّماَّذكركاَّظائؼاًَّأوَّظذرًاَّيفَّأْنَّكـفضَّفؾؿَّكجدَّبعدَّالتلمَّّ

جػَّإرشفَّظاماًلََّّآخرَّجيعؾَّهذاَّالعؿؾَّاكضقاؤكاَّيفَّكـػَّهذهَّاحلقزةَّالعريؼةَّيفَّالـ َّ

َّادـجزيَّّ َّظـَّالتََّّّ،ةيفَّدائرة َّادجؾ َّوماكعاً َّهذه َّظذَّإصدار َّفَعزمـا َّخدمةًَّػؽرَّبادعذرّية. َّة

َّ(.ظؾؿق ةلغايةَّووشؿـاهاَّبـَّ)دراشاتَّلتؾؽَّا

ارشنيَّوالباحثنيَّلقعقـقكاَّبلبحاثفؿَّوكتاباهتؿَّظددَّمـَّالّدََّّاشتجابةوفؼَّاهللَّيفَّوقدَّ

َّالعدد َّبنيَّالػؼفَّوإصقلَّوظؾؿَّالرجال،َّكامَّكانَّلتحؼقؼَّبعضَّفجاءَّمتـقََّّّ،يفَّهذا ظاً

َّظؾامئـا َّأكابر َّتراث َّمـ َّالت ََّّ،ادخطقضات ة َّبحؾ  َّوإخراجفا ـٌ َّورك َّرافٌد َّهذاَّحؼقؼ يف

َّاد َّويفَّإظداد َّصاءَّاهللؼبؾالعدد، َّإْن َّبحؿدَّاهللَّتعاىلَّلقعؽسَّة َّالعدد َّفجاءَّهذا َّتعاىل،

ََّّؿ َّ،َّثَُّودرسٍََّّةَّمـَّبحٍثَّاَّيدورَّيفَّأروقةَّاحلقزةَّالعؾؿق َّظـَّجزٍءَّم ََّّصقرةًَّ ـْ ملَّيلُلـاَّغرََّم

َّقادحاًَّوملَّجيدَّلزكدهََّّ،وراجعفاَّظذَّالؽتابةَّ،ـَّمحؾَّكػسفَّشابؼًاَّظذَّاإلفادةذكركاَّجفدهَّم َّ

َّالباُبَّأماَمفَّ َّفنذا َُّجفقَدهَُّمرشظٌة َغـاَّمشؽقرا ََّّفسق  ظدادهاَّظرَّإلتقبَّوالـ َّوهلَّحتتَّالس 

َّاهللَّتعاىل.َّبنذنةَّؼبؾلؾـرشَّيفَّإظدادَّاد

َّادجؾ َّ َّهذه َّيف َّهنجـا َّأن  َّإىل َُّكشر َّأْن َّبـا َّكّؾَّوَحرٌي َّفقفا م َُّكؼدِّ َّأْن َّإلقفََّّة َّوصؾ ما

َّمـَّكظرياتَّوَّوماَّ،جالَّّوالرََّّّوإصقلََّّّالبحثَّالػؼفلَّّ َّهبا َّآلفَّصؾة َّواشتدٓٓتراء

ََّّ،تلَّيـتفجفاَّظؾامؤكاةَّال ََّّٓخترجَّظـَّإشسَّالعام َّ ة،َّسةَّالعؾؿق َّوصارتَّصعارًاَّهلذهَّادمش 

َّالبحثَّهبامشٍَّال َّ َّ،َّكامَّأك َّظريضٍََّّتلَّبرغؿَّذلؽَّتسؿحَّلؾباحثَّيفَّ َّكقلَّظـايةَّخاص  ةَّـا



  

ََّّ؛كَّبؿستحدثاتَّادسائؾأوَّماَّيسؿََّّّ،تلَّتدورَّحقلَّمقضقظاتَّجديدةلألبحاثَّال َّ إَّهن 

َّاجلاكبَّادتطقَّّ َّواشتقعابَّتـقَُّّتِزُز َّظذَّمسايرة َّوقدرتف َّفؼفـا، َّمـ َّوالػّعال َّمقاديـَّر ع

ُؼَّققامَّققاظدهيعرـالس َّشاطَّاإلكساينَّػنيَّيفَّالـ َّباتَّأحقالَّأفعالَّادؽؾ َّاحلقاةَّوتؼؾَّّ ؼِّ َّ،،َّوحُتَ

َّومتاكةَّمباينَّأصقلفَّبؿفؿَّّ َّظلَّادـاشبَّهلا.ةَّحتديدَّاحلؽؿَّالرش 

َّكـظرَّظـَّكثٍبَّ َّأبحاٍثََّّكام َّادسائؾَّالََّّّ،تعـكَّبادقضقظاتَّودراشاٍتََّّطفقر تلَّأو

َّومدوَّّ َّأبحاثَّظؾامئـا ََّّ،كاهتؿجاءتَّيف َّغرََّكلهن  َّغرَََّّ،مستدل ةَّا رةٍََّّأو ٕشبابَََُّّّٓمَسق 

َّغايةٍََّّ،ختػك َّإىل َُّبِحثَت َّتقّشََّّأو َّفللؼك َّالعؾؿلَّّحمدودة، َّالبحث َّمسللةٍََّّع َّبظاللفََّّيف ما

َّاحلقاتََّّّ،ظؾقفا َّالققع َّكّقه َّالث َّالت ََّّأوَّأو َّمدارسَّأخرىَّظذَّأمهق ََّّوالعؾؿلََّّّؼايفَّّػاظؾ ةَّمع

َّبرازهاَّوحتؼقؼفا.ا

َّ،ؾَّمـَّاحلاجةَّإىلَّمتابعةَّالبحثَّيفَّظـاويـَّادسائؾَّادبحقثةَّقديامًَّذلؽََّّٓيؼؾََّّّن َّأظذَّ

َّوحػظَّالباقنيقد َّ"ظؾامؤكاََّّحتلَّكؼ َّأوَّال َّ جقاكبَّالبحثََّّ"سَّاهللَّأرسارَّاداضنيَّمـفؿَّ

َّأشالقبَّالبحثَّن َّةَّأوَّغرها،َّٕكاكتَّأوَّأصقلقَّّةَّفقفاَّفؼفقَّّ تلَّوصقغةَّالعرضَّالََّّّ،لتغر 

تلَّيرصفَّإلقفاَّبحثفَّأوَّرؤيتفَّمدخؾقًةَّيفَّإظادةَّرشؿَّأوَّاجلفةَّالََّّّ،قدَّيتؿتعَّهباَّالباحث

َّةَّفقفا.زَّكؼاطَّالؼقَّّأوَّيعزََّّّ،تفااَّقدَّيظفرَّجقاكبَّالـؼدَّيفَّأدلَّّمالمحَّادسللةَّمَّّ

َّكظرًةَّفاحصًةَّ ريـَّيفَّآشتدٓلَّظذَّوبعضَّادتلّخََّّ،ويسرًةَّإىلَّضريؼةَّالؼدماءولعؾ 

تلَّورصامةَّأدواهتؿَّالََّّّ،رَّظـفؿؼنيَّيفَّالعرصَّادتلّخَّةَّمسؾؽَّادحؼَّّومؼاركتفاَّبدقََّّّ،ادطالب

رَّلؽَّالػارقَّالؽبرَّيفَّضريؼةَّتدويـَّادسللةَّوآحتجاجَّظفَِّبقهاَّضقؾةَّهذهَّالسـنيَّتَُّهّذَّ

َّلقؾ.تقجةَّفقفاَّبالد َّظذَّالـ َّ

َّ.جربةَّرائدةَّأوَُّتؼارب،َّوحتتاجَّإىلَّظـايةَّجمتؿعـاَّالعؾؿلَّّـاَّكحسبَّهذهَّالت َّهذاَّوأك َّ

َّملَّيؼؿَّصؾبََّّهقاَّبتصقيبفَّبامََّّٓيػّتَّهتاَّخؾاًلَّكقَّّفننَّرأواَّيفَّهقئتفاَّأوَّمادَّّ ـْ يفَّظضدََّم



 

 
 

 

َّ َّالص  َّبعني َّوكظروا َّبعد، َّظؿؾف َّالش  َّالر َّديؼ َّالقالد َّأو َّػقؼ َّركقبَّفقؼ، َّظذ َّكجرؤ َّمل بؾ

َّ َّأخطارها ّٓ َّاحُلسـَّيفَّكََّـّّبالظ ََّّإ َّمـَّالـََّّّّقاتالبالغَّغاية َّواهتامماً َّظقكاً َّدسـا َّوقد اقديـ.

اَّخرَّجزاءَّادحسـنيَّفجزىَّاهللَّاجلؿقعَّظـ ََّّ،فؿَّبـاحلسـَّطـََّّّوالعؾؿََِّّمـَّأهؾَّالػضؾََِّّكثرٍَّ

ـ َّوَّٓخّقبَّاهللَّطـ َّ َّالؼارئَّالؽريؿ.َّفؿَّوط

 ةهقئةَّإصدارَّادجؾ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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 مةادؼدّ 

ّلهّالطاهرين.آاحلؿدّهللّربّالعادنيّوصذّاهللّعذّحمؿدّو

ّا ّباتّيعرفّيفّعنكا ّأربعّمسائلّيفّما ّتـاولتّفقهّففذه لراهنّببقعّالرصقد،

لةّمنّحقثّادوضوعّواحلؽمّالرشعيّلهّبالتصويراتّادؿؽـة،ّوهيّمنّادسائلّلدسا

ّ ّة.ةّوالعامّ التيّاختؾػتّفقفاّأنظارّالػؼفاءّوفتاواهمّمنّاخلاص 

بحسبّالؼواعدّّادسللةّببحثّواكتػقتّالػتاوى،ّتؾكّىممدّ ّيفّاخلوضّبتجتـ ّّوقد

ّواألدلةّادـاشبةّالتيّيؿؽنّأنّتدخلّهذهّادسللةّحتتفاّبحسبّادعروفّ،العامةّلؾػؼه

ّالغائمّّهلذاّالرشعيّاحلؽمّلتحديدّالصاحلةّوبالوجوهّادعامالت،ّفؼهّمن ادوضوع

لدخولّمسللتـاّعذّّ؛بّكبرّمـهّالبحثّيفّرباّادعدودبعضّالمء،ّفاشتؾزمّيفّجاك

ًا.ّاالشتطرادقفا،ّيفّيشءّمنّمنّكؾّ ّاًّبعضّالوجوهّصغرىّلؽزاها،ّوفرد ّملّأجدّمـهُّبد 

ّ ّادسللة، ّالراهن،ّن ّأومؾخصّموضوع ّالعن ّيف ّالـؼالة ّاهلواتػ ّاكتشار ّبعد ه

واعتامدّتػعقلّادؽاملاتّفقفاّواخلدماتّاألخرىّالتيّتبذهلاّرشكاتّاالتصالّادشغؾةّ

ّيدخلّيف ّرشعقة ّدسللة ّموضوع ّبرز ّاهلواتػّعذّكارتاتّالتعبئة، ّابتالءّّهلذه دائرة

هّالبطاقات،ّوهيّبطاقاتّادؽؾػنيّمنّجفةّاحلؽمّالرشعيّيفّالتعامالتّالتجاريةّهبذ

بواشطتفاّاىلّتعقنيّّواالتصالتصدرهاّتؾكّالرشكاتّبلرقامّيمديّتؾؼقؿفاّعذّاهلاتػّ

ّ ّيسؿوكه ّلؾؿشسكّيفّاخلدمة ّاملال ّخاصّمن ّأُّّ(الرصقد)مبؾغ ّاشتقػاء جورّلتضؿن

ّ ّمن ّصبؽتفا ّعذ ّتؼدمفا ّالتي ّمنّّاالتصالاخلدمات ّوغرها ّله، ّادقرسة باجلفات
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[ 
ّّاخلدموتّظذ ّبحًىّأُّّآؿتطوعكحق ّادؽوحوتّواخلدموتّادػسويّافتدرجيل جقر

مـّؿٌؾّافؼـي،ّظذّأنّيتؿّتلمغّؽطوءّهذاّافرصقدّبوحولّافذيّيدؾعفّادشسكّّمًٌؼوًّ

ءّكػسّتؾؽّافٌطوؿوت. ّذمّذا

ّافٌطوؿوتّمـّافٌقعّ ّهذه ّافتلّتتداولّهبو ّيؼعّذمّادعومالتّافؼظقي وافٌحٌّهـو

ّوادمّجّافعوجؾّادـجّّ ّادثؿـّادًؿكّز، ّأو ّمـّتلجقؾّافثؿـّادًؿكّ)كًقئي( ؾّبـقظقي

ّوؽرهو، ّّ)افًؾػ( ّدون ّظوئؼًو ّتشؽؾ ّافتل ّادتصقرة ّأنقاعّّإكجوزوادحوذير بعض

 ادعومالتّؾقفو.

ّوذمّافٌحٌّأربعّمًوئؾّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ.:ّبقعّافرصقدّكؼدًاّ)يدًاّبقد(ادًوفيّإوػ

ّ.)تلجقؾّافثؿـ(ّ:ّبقعّافرصقدّكًقئيًّادًوفيّافثوكقي

ّ.:ّبقعّافرصقدّشؾػًوّ)تعجقؾّافثؿـّوتلجقؾّادثؿـ(ادًوفيّافثوفثي

بعي ّ:ّحتقيؾّافرصقدّبغّادشسـغ.ادًوفيّافرا

إلصؽولّاّمقوعّوّٕنّّافثوكقيّخيلادًّتػصقؾّذمّوؿعّافٌحٌّؽوفىّنّّأوّهذا،

ّوافٌحٌ.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

ّتقضئي

ّبغ ّأؾعولّّتظفر ّفتعؾؼ ّذظقي ّٕشئؾي ّمقردًا ّتؼع ّمقوقظوت ّوأخر احلغ

ؿعّّافتطقرّافقّادؽؾػغّهبو،ّوخصقصًوّظذّمًتقىّادعومالتّافدائرةّبغّافـوس،ّكظراًّ

ّوتـقّّ ّفؾحقوة، ّوافعؿؾافعوم ّافتجورة ّأشوفقى ّبعضّمّّّ،ع ّتؾحؼ ّخصقصقوت ّيػرز و

ّإوؾيّبلحؽومفوّافؼظقيّبشؽؾّظوم،ّادقوقظوتّادعر يّاخلصقصقيّأوػًّحقثقّّّنّّأّّٓ

آخرّذمّمـوطّاحلؽؿّافؼظلّفف،ّؾقجدرّبوفٌوحٌّظـّّظذّادقوقعّجعؾتفّيلخذّمـحًكّ

ّادـوشىّهلو ّاددرك ّجيد ّأن ّتؾؽّاخلصقصقي ّفتؾؽّادقوقظوتّمع ّافؼظل ّ،احلؽؿ

ّومّافذيّتؾٌسّبفّذفؽّادقوقع.هبحدودهوّافؼظقيّراؾعًوّافؾٌسّوآويمضرهوّب

ّادقو ّ)بقعّومـ ّبـ ّيًؿك ّمو ّوحؽامً، ّمقوقظًو ّافشٌفي قظوتّافتلّحومًّحقفف

ّادُّ ّوأُّؿثّّافرصقد( ّافـؼول، ّاهلوتػ ّخدمي ّبظفقر ّهبو ّافتعومؾ ّبٌطوؿوتّصوع ّمعفوّؾ ثر

إصؽولّبقعّافرصقدّادؿثؾّبتؾؽّافٌطوؿوتّافذيّهقّمؼدارّمـّاحولّبوفعؿالتّادتداوفيّ

ّأنّّ ّحوصؾف: ّظذّكػسّاحّافقرؿقي، ّظذّتؾؽّافٌطوؿوتّهؾّهلّمعوووي ولّادعوووي

ّوّرءّوراءّذفؽ ّنّأافذيّتغطقفّتؾؽّافٌطوؿي،ّأوّ

ّإكّّّإنّّّ:ؾؼقؾ ّافٌطوؿوت ّفتؾؽ ّادصدرة ّادتحؼؼيّافؼـي ّبودـػعي ّوتؾتزم ّتتعفد ام

ّموئيّ ّــ ّمعقـي ّبتعرؾي ّحمًقبي ّمـّثؿـّتؾؽّافٌطوؿوت، ّتلخذه ّآتصولّؿٌولّمو بخدمي

ّافداخعدي ّفالتصول ّافقاحدة ّفؾدؿقؼي ّفالتصولّّ،ـور ّافقاحدة ّفؾدؿقؼي ّديـور وأربعامئي

ّافقاحدةّفؾٌطوؿيّدؿقؼيّموئيّبـّـــظذّوقءّذفؽّّـــ.ّؾتصرّافؼـيّمؾتزميّــّمثالًّــّّاخلورجل

ّ.ديـورّآٓفّظؼةّؾئيّمـ

ّفتح ّحمووفي ّافٌحٌ، ّافتلّيؿؽـّوشـرىّذمّهذا ّافصحقحي ّادعومؾي ّأؼقؼ لتُّن ّـزَّ
ّ
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[ 
ّآتصولّ ّذـي ّتعومالت ّواؿع ّبحًى ّإرصدة ّهذه ّظذ ّافـوس ّمعومالت ظؾقفو

وؾؼفّادعومالتّفتحديدّّ،يّافؼظقيوضريؼيّأدائفوّفؾخدمي،ّوافؼقاظدّادـوشٌيّذمّإدفّّ

ّمعطقوتّافقاؿعغ ّافؼظلّظذّوقء ّافٌقعّودختؾػّتؼؾّّّ،احلؽؿ ٌوتّادعومالتّمـ

ّ.ادشسـغّبغّافرصقدّوحتقيؾـــّّافـًقئيّـــافـؼديّوأجؾّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

كوتّآظتٌورييّفرصقدّإمقال ّادُؽقِّ

ّوراجًّذمّمعومالتفّاحوفقيّتؾٌقيًّّ،تػتؼّافذهـّافٌؼيّظـّجمؿقظيّمـّآظتٌورات

ّ ّافعكيّذمّهظي ّوظذّوتلمغّّ،ادعومؾيّإكجوزحلوجوتّافتطقر ّفؾؿشوريع إمقال

ّوتـّقعّاحلوجوتّّ.كطوقّواشع ّآشتفالكّافٌؼي، وؿدّشوهؿّتـقعّادـتجوتّوزيودة

ّوكَّ ّآظتٌورات. ّفتؾؽ ّوافسويٍ ّافدظقة ّذم ّفذفؽ ّافـؼديي،ّّعدّّتٌعًو ّإوراق مـفو

(ّ ّآئتامن ّوبطوؿوت ّافشحـCredit Cardsّوافًـدات ّوبطوؿوت ّوافؽؿٌقوٓت، ،)

ّفيّوؽرهو.تصولّادًتعؿؾيّذمّأجفزةّآتصولّافـؼوٕرصدةّآ

ّذمّ ّوافػضي ّافذهى ّافـؼديـ ّـامفقَّي ّأمقآً، ّيعتز ّمو ّبغ ّادذـقرات وتساوح

ّ ّظـ ّوبغضّافـظر ّافًوبؼي، ّافتلّّاظتٌوريتفوافعصقر ّادـػعي ّمـ ّخوفقي ّبذاهتو وـقنو

ّ،ّوبغّموُّّٓيعدّّآظتٌورفقّٓذفؽّّيّظـفويؼصدهوّٕجؾفوّافعؼالءّويـتزظقنّصػيّاحوفقّّ

ّؾوٕ ّافـؼديّّـذفؽ. ّشٌىّفرؽٌيّوراق ّوهقئتفو ّفذاتقتفو ّتؽـ ّمل ّإول ّافـقع ّؿٌقؾ ّمـ ي

امّي.ّوإكّّيّإوفقّّيّوافشخصقّّوافتـوؾسّظؾقفو،ّبحًىّمؼوصدهؿّافـقظقّّّاؿتـوئفوافـوسّذمّ

ّوظدّّ ّوافتـوؾسّظؾقفو ّؾقفو ّجوءتّافرؽٌي ّبعد ّأمقآً ـّّّآفتزامهو ّظاّمّادم ّبتعٌريتفو ّد

تغطقفّمـّإمقالّإصؾقيّـوفذهىّوافػضيّوادعودنّإخرىّـوفـػطّأوّافتعومالتّ

ّ دّهذا ُـّ ّتل ّوبعد ّذمّمقزانّاحولّافعودل. مّآظتٌورافتجوريي ذمّإذهونّتؽقنّّوآفتزا

تؾؽّإوراقّهلّادؼصقدةّبوفذاتّوظؾقفوّيؼقمّمقزانّاحولّذمّافتعومالت،ّوّٓيقجدّ

ّ.بوٓرتؽوزتفوّإولّوفقّوّأيّظـوييّادموهّمـشلّموفقّّذمّكػسّادتعومؾغّهب

وبتٌعّذفؽّّٓتؽقنّإوراقّافـؼدييّمقوقظوّحلؽؿّذظلّـوفزـوةّحتكّفقّظؾؿّ

ّأنّمـشلّاكتزاعّتؾؽّاحوفقيّظغّافذهى،ّـامّّٓتؽقنّمقوقظًوّحلؽؿّ)وجقبّاخلُؿس(
ّ
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[ 
ّافتعٌرّظـّؿقؿت ّاظتٌورهو ّـونّمـشل ّمجقعّإحؽومّبؾحوظّظـقانّادعدنّفق ّوهؽذا ف.

ّ،ّٓتـطٌؼّظذّإوراقّافـؼدييّآظتٌورخذتّذمّظـوويـفوّأصقلّذفؽّافؼظقيّافتلّأُّ

ّبرأشف ّؿوئؿ ّجديد ّمول ّهل ّذاهتوّّ،بؾ ّبؾحوظ ّافؼظقي ّفألحؽوم ّمقوقظًو وتدخؾ

ّإوراق ُّتعد ّٓ ّمثاًل ّافربو ّؾػلّحؽؿ ّجـقفّّوظـقانو، ّأو ّدوٓر ّأو ّديـور ّمـ افـؼديي

ّبؿثؾفوّمقوقظوًّّوؽرهو ّبقعً ّفق ّافربو ّذمّّ:حلرمي ّيقزن ّأو ّيؽول ّمو ّـقنو فعدم

ّ ّٓ ـامّوردّافـصّافؼظلّبفّّتداولّبتؾؽّافصػتغّذمّربوّافٌقعّؾقامّيُّافتعومالت،ّوّٓربوّإ

ّأوّـقاًل.ّتفوّبوفعددّوّٓيتعومؾّهبوّوزكوًّويتعومؾّظذّموفقّّّّ.ــّمثالًّــّ

،ّؾفلّوثوئؼّظذّإمقال،ّوّٓاإلصداراتّآظتٌورييّآكػوًّاتّذمّوّبؼقيّادذـقروأمّّ

ّ ّافعؼالء ّيتعومؾّهبو ّاظتٌوريتفوــ ّأشًقا ّبوفذاتّـوٕوراقّّــّافذيـّهؿ ّإمقال معومؾي

ّادعومالتّاحوفقّّ ّأجروا ّوإذا ّؾنكّّافـؼديي، ونّؾقفو،ّوّٓامّيـظرونّفعغّاحولّاددّّيّظؾقفو

ّـــ مثالًّّـــّومـّهـوّـونّبقعّافًـداتّوافؽؿٌقوٓتّ.ؿقؿيّهلوّمـّدونّحتصقؾّذفؽّاحول

يّهلوّذمّإحؽومّافؼظقيّؾقفو،ّوبوفتويلّؾالّمقوقظقّّّوـتًٌّظـفوّتعزّافتلّفؾديقنّّبقعوًّ

ّ ّٓ ّادعومالتّإ ّؾؼف ّاددوّّّبؿقوقظقّّذم ّكػسّإمقال ّتؾؽّي ّأظقون ّتؽقن ّوٓ ّؾقفو. كي

امّهلّامّهلّـودػوتقحّفتؾؽّإمقالّافتلّربّّافًـداتّأوّافٌطوؿوتّمعـقيّبودعومؾي،ّوإكّّ

ّديقنّذمّذمؿّآخريـ.

ّ ّافًـدات ّذم ّكرى ّوفذا ّكػسّأوراقّّأنّّّــّمثالًّــ ء ّفؼا ّأظقاوًو ّتدؾع افـوسّٓ

ّوإكّّ ّظؾقفو، ّافتعومالتّافؼوئؿي ّيُّافًـداتّذم ّظذّمعومؾيؼدِّام ّبـػسّاحولّّمقن متعؾؼي

بٌقعفّأوّإؿراوف،ّثؿّيًتعؿؾقنّافًـدّادعطكّهلؿّذمّتؾؽّادعومؾيّوثقؼيّّافذيّيدؾعقكف

ّتؾؽّافًـداتّـقثقؼيّظذّـّحرّّظذّإمقالّافتلّصورتّهلؿّذمّذمؿّأخريـّمّّ روا

ّ ًء ّفؾاملّذا ّومـّهـوّّاؿساووًّّأوؿٌضفؿ ّظذّافزيوداتّظذّإمقالّاددؾقظي. ظالوة
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ّ ّمـ ّوجفغ ّحتتؿؾ ّادحرّّـوكًّتؾؽّافقثوئؼ ّؿصقد ّمعرؾي ّإػ ّؾقحتوج ريـّادعومؾي،

ئدّربقيّّفقتضحّأّنّ ّّيؿّيدؾعقنّتؾؽّافًـداتّإػّادشسيـّوؾقفوّؾقا ّـــ خذواّأفقّـونّمو

أربوحفوّّمعّافذميّذمّبقعًّٕمقالّتًجقؾّؾقفوّأوّ، ـــؿرووًوّّإزاءهومـفؿّمـّإمقالّ

ّّأجؾي ّأّموّـونّفقـــ ؾيّفتؾؽّإمقالّإزاءهوخذوا ّمعجَّ ّيؽشػّظـّظدمّــّأثامكًو ّؾفذا .

ّتعؾؼّادعومؾيّبـػسّافًـد.

ّفتؿؽقـفؿّّ ـامّيؽشػّظـفّووقحّظدمّـقنّإظطوءّهذهّإوراقّاحوفقيّفؾدائـغّ

ّذميّادديـّموّملّيؼٌضّادًتػقدّمـفوّّمـّديقنؿّإؿٌوووًّ نّؾقفو،ّوّٓتزأ فؾاملّافذيُّدوِّ

ّوثقؼيّظؾقف.كػسّاحولّافذيّـوكًّ

ّبطوؿوتّافتعٌئيّ)صحـّافرصقد(

ّادزييّفألوراقّاحوفقيّذمّتـزيؾّبطوؿوتّّ(1)وؿدّحوولّافٌعض آشتػودةّمـّهذه

ّشـد ّـقنو ّظذ ّافرصقد ّذـيّّاًّصحـ ّهبو ّتؾتزم ّبوفدؿوئؼ، ّحمًقبي ّادـػعي ّوامن ظذ

ّمؼومّؿقومفوّكوؾقوًّّبف،ّافٌطوؿيّتٌقعّافذيّافثؿـّمؼوبؾّ–ّبقوكفّشقليتّموّظذّ–آتصولّ

افؼـيّفقّـوكًّتؼصدّبقعّّنّّأجي،ّبذريعيّافدارّافعؿؾيّمـّمعؾقمّمولّبقعّظذّافًـد

ّادًجّّ ّفصّحّاحول ّافٌطوؿي ّمعقـيّؾّظذّوجف ّحوجي ء ّفؼا ّثؿـًو ّافٌطوؿي ّوؾوءًاّّ،دؾع أو

ّوحّّ ّيصّحّفديـّيقازيّادؽتقبّظؾقفو، ّمل ّمصدِّّّو م ّافتزا ّظذّظدم ّبودٌؾذفؽّدّل غّرهو

ّاحويلّافـؼديّافذيّحتؿؾف.

ّ ّيـٌغل ّاحلؼقؼي ّبذاهتوّّأنوذم ّافٌطوؿي ّاظتٌوريي م ّتؼقُّ ّظدم ّظذ ّدفقاًل ّذـر ّمو ُيعدَّ

ي،ّيّافـؼديّّحّفؾعؿؾّهبوّظذّإظطوئفوّصػيّاحوفقّّادصحّّّآظتٌوربوفؼقؿيّافـؼديي،ّوملّيُؼؿّ

                                                 

ّبقعّافرصقدّبقعوّفؾؿـػعيّ.ّ(1)  ذـرّذفؽّبعضّظؾامءّافعوميّحقـامّجعؾقا
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[ 
ؾؿـّهـوّّٓيعدّافؼوبضّهلوّؿوبضًوّفـػسّاحولّافذيّمتثؾف،ّّ.بؾّهلّوثقؼيّظذّمولّآخر

ّوّٓتؼعّبذاهتوّثؿـًوّفقءّآخر،ّإّّٓبؾحوظّمـػعتفو.

ّ ّموّذُّّأنّّإّٓ تفوّظذّافؼقؿيّافـؼديي،ّوجيتؿعّمعّظدهوّشـديّّّاكتػوءـرّّٓيالزمّأجضًو

ّفؾقصقلّحولّكؼديّآخروثقؼيّ دعتزّمـّوذفؽّراجعّإػّكقظقيّوؽرضّاّ.أوّمػتوحًو

ّاظتٌوره.

ّيّبطوؿيّافشحـافتقجقفّإولّحوفقّّ

ّاحويلّدختؾػّ ّافًـد ّذمّتصقير ّادؼدمي ّافتجوريّّافؼوكقكقّّّآظتٌوراتوبعدّهذه يّي

ّذمّتصقيرّ ّافؽالم ّيؼع ّافعؼالئلّظذّهقئوتّوشـداتّخمتؾػي، ّادجتؿع افتلّيصدرهو

ّ ّخدمي ّذم ّافشحـ ّبطوؿوت ّأصدرت ّأجؾف ّمـ ّافذي ّاهلوتػّّآتصولافغرض ظذ

ّإحؽومّّ،ادحؿقلّوؽره ّوافذيّشقؽقنّمقوقع ّإصؾّاحويلّافذيّمتثؾف وحؼقؼي

ّافؼظقيّفؾتعومالتّافتجورييّافقاؿعيّظؾقفو.

ّهقّ ّأوّ)افرصقد( ّذمّتؾؽّافٌطوؿي ّإولّؿوئؿّظذّـقنّادعووضّظؾقف وافتصقير

ّادصدِّّ ّافؼـي ّافتلّتؾتزمّهبو ّهلوادـػعي ّتؽتٌفّّواخلدميّ،رة ّمؼوبؾّثؿـّافٌطوؿي، ادؼدرة

ّآٓفّديـور ّـعؼة ّافٌطوؿي، ّاحولّّ،ظذّوجف ّمؼوبؾ ّمؾزمي ّؾفل ّدوٓرات، ّظؼة أو

ّ ّفًوظتغّإافذيّتؼٌضف ّاتصول ّأنّتمديّخدمي ّهو ّزاء ّــ ّمثاًل ّظـدهوّــ ّحمًقبي ّأـثر أو

ّ ّبوظًّأو ّؿد ّافؼـي ّوبذفؽّتؽقن ّمثاًل، ّافقاحدة ّفؾدؿقؼي ّديـور ّموئي آجرتّبؿعدل

ّاإلشالملّ ّوادعروفّبوفؼع ّادًٌؼ(، ّ)بوفدؾع ّظـدهؿ ّادًامة ّافطريؼي ّهبذه مـػعتفو

َؾؿ(ّبتؼديؿّافثؿـّمعّوامنّادثؿـّذمّافذميّفقؿًّحمدّّ ًَ ّد.بـ)اف

ّظذّ ّافطريؼيّمـّافتًفقؾّذمّاشتقػوءّأجقرّادؽوحوتّاظتامدًا وّٓخيػكّموّذمّهذه

ّبدًّٓمـّافعالؿيّمعّادًتػقدّمٌوذة.إرؿومّافنييّذمّشطقحّافٌطوؿوتّ
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هقّادـػعيّّمقوقعّبطوؿيّافشحـّوفؽـّهؾّادؼصقدّفؾؼـيّؾعاًلّهقّذفؽ ّوأنّّ

ُعّاإلشالملوهؾّيصحّّّ بؾًونّادٌؾغّافـؼدي َؾؿّّ،حّادُؼِّ ًَ وؿقاظدّبوبّادعومالتّاف

ّذمّادـوؾعّأوّبقعّادـػعيّ 

فّفقّـونّبـوءّافؼـيّذمّبذهلوّفؾؿـػعيّظذّنٍّواحد،ّبلنّتؽقنّكّّإّيؿؽـّأنّيؼول:

ّآتصول ّخدمي ّمـ ّافقاحدة ّوادحعّّــّافدؿقؼي ّافؼربّوافٌعد، ّـوكًّمـ وبليّجفي

بـػسّاحوفقيّذمّافعقض،ّأمؽـّأنّتؼصدّمـّبطوؿوهتوّدؿوئؼّأوّشوظوتّمعقـيّــّوافدويلّ

ّمـّاخلدميّموّدامًّادـػعيّادٌذوفيّواحدة.

ّ ّيؿؽـفو ّافٌطوؿوتّموفقّّأوبوفتويل ّذم ّتؼصد ّحمدّّن ّمـػعي ّبوفًوظوتّوافدؿوئؼي ّّ.دة

ّّ:ؽـّبقعّهذهّادـػعيّبٌقعّافٌطوؿيوفؽـّّٓيؿ ّادـوؾعّّٓتؼعّمثؿـًوّذمّافٌقعّوإنّصحَّ ٕنَّ

ّإظقونُّتـؼؾّ ّؾفؿّجعؾقا ّافتحديدّإػّاظتٌورّافعؼالءّكػًف، أنّتؼعّأثامكًو.ّويرجعّهذا

وهذاّبـػًفّـوصػّظـّظدمّصحيّوؿقعّادـوؾعّّ.وادـوؾعّمقردًاّفؾـؼؾّبوإلجورةّبوفٌقع

ّافشورعّملّيردعّظـّهذاّافٌـوءّمـفؿّوأمضوهّبلدفيّاإلمضوء.ّمقردًاّفؾٌقع،ّوادػروضّأنّّ

َؾؿّمقردهّإظقون،ّؾالّجمولّفؾؿـوؾعّؾقف.ّومـّافطريػّتعٌ ًَ رّافٌعضّظـّوبقعّاف

ّافدؿوئؼ ّبٌقع ّظقـقّّّ.افرصقد ّفقًًّأمقرًا ّافدؿوئؼ ّٓن ّفف، ّظؾقفوّوّٓمعـك ّفؽلّيؼع ي

ّفؾٌقع.ّافٌقع،ّوّادـػعيّادحًقبيّهبوّفقًًّمقوقظوًّ

ّافتصقيرّافؼظلّفتعجقؾّدؾعّأجرةّادـػعي

ّوهؾّهـوكّجمولّفؾؿعووويّظذّادـػعيّبتعجقؾّثؿـفوّوتلجقؾّاشتقػوئفو 

اإلفزامّبلخذّإجرةّمؼدميّظذّّواجلقاب:ّكعؿ،ّويؼقمّافؼطّذمّاإلجورةّبتؽػؾ

ّمًٌؼوًّ ّدؾعًو ّاحلؼقؼي ّذم ّافرصقد ء ّذا ّؾقؽقن ّادـػعي، ّمـّّاشتقػوء ّوؿًّحمدد ٕجقر

ّآتصول ّوافدؾعّّخدمي ّصٌؽتفو، ّظذ ّافني ّافرؿؿ ّبسؿقؿ ّهبو ّبوفقؾوء ّافؼـي تؾتزم
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[ 
ظذّادًٌؼّمؼوطّظذّادشسكّبؿؼتهّظؾؿفّبطريؼيّظؿؾّافؼـيّظـدموّتعوؿدّمعفوّ

ّتتعؾؼّ ّمشؽؾي ّيقاجف ّافتصقير ّهذا ّوفؽـ ّظؾقف. ّوواؾؼ ّخطقضفو ّمـ ّخط ء ذا

ّافتلُّيرادّ ّكقعّوـؿّادـػعي ّمـّافؼـيّـامّّٓخيػكبؿجفقفقي افتعومؾّّؾننّّّ.اشتقػوؤهو

ّفؽؾّمو ّافرصقدّؽطوًء يؿؽـّأنّيًتػقدهّادشسكّمـّخدموتّّؿوئؿّظذّأنّيؽقنّهذا

ءّرصقدهّافذيّملّتؽـّتؾؽّاخلدميّّآتصولذـيّ افتلّؿدّيًتجدّبعضفوّحتكّبعدّذا

ّادعومعّاخلوّصّ ّافؼـي ّبـوء ّطوهر ّافتصقير ّهذا ّويعورض ّـام ّؿطعًو. ّؾقف ّمـظقرة ي

ّوافتزامفو،ّوشقليتّافؽالمّظـّذفؽ.

ّضريؼيّاجلُعوفيّواإلبوحيّبوفعقض

ّذم ّافتلّيػسضّأنّتؽقنّمعؾقمي ّادـػعي ّدجفقفقي ّاػّّوتػوديًو ّؿدُّيصور اإلجورة

فّفؾجفوفيّذمّافعؿؾّبـوءّادعومؾيّظذّافرصقدّظذّإيؼوعّاجلُعوفي،ّمـّحقٌّشعتفّواحتامف

ّموّتٌذففّافؼـيّمـّمـػعيّآتصولّمؼوبؾّؿقؿيّّ.ادعووضّظؾقف ؾؼدّخيطرّذمّافٌولَّظدُّ

ضريؼّؾئيّافٌطوؿيّّافرصقدّكقظًوّمـّجعؾّادـػعيّذمّافذميّدـّيٌذلّموًّٓمعقـًوّمعؾقمًوّمـ

ّافدار ّذـرهّبعضّافػؼفوءّذمّجعؾّمـػعي ّاجلوظؾ،ّؾقؽقنّكظرّمو ُجعالًّّّافتلّيصدرهو

ّ.(1)دـّيٌذلّافدراهؿ

ؾتٌقحّافؼـيّمـػعيّآشتػودةّّ،ـامّؿدّيؼولّبتـزيؾّادعومؾيّظذّ)اإلبوحيّبوفعقض(

ّ ّادٌذول ّبوحول ّمؼوضي ّصٌؽتفو ّمٌتذإمـ ّذفؽ ّوفؽـ ّافٌطوؿي. بٌعضّّأجضوًّّزاء

ّادحوذيرّادشورّإفقفوّبطريؼّاإلجورةّـامّيظفرّبوفتلمؾ.

ّهذهّهلّافطرقّافؼظقيّادتصقرةّذمّادعووويّظذّمـػعيّآتصولّظـّضريؼّمو
ّ

                                                 

ّ.79ص(ّمًتـدّافعروةّافقثؼك،ّـتوبّاإلجورة1ّ)
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ءّادعومؾيّظذّادـػعيّّ،يًؿكّبـ)افدؾعّادًٌؼ( ءّافرصقدّذمّبطوؿيّافشحـ،ّبنجرا أوّذا

ّأخرى.يّمٌوذةّمـّدونّتقشقطّمعومؾيّموفقّّ

ّادـوؿشيّذمّوؾوءّادعومالتّادذـقرة

ّبؿؼصقدّصوحىّادـػعي

ّافتلّ ومعّافتلمؾّذمّضريؼيّتعومؾّذـوتّآتصولّمعّادًتػقديـّمـفو،ّوافغويي

ّاإلجورةّ ّمـ ّادذـقرة ّاحلؾقل ّتضعػ ّهذه، ّافشحـ ّبطوؿوت ّأصدرت ّأجؾفو مـ

ّؽويوهتوّذمّافعؿؾ.عوفيّوؽرهوّظـّافؼقومّبطريؼيّظؿؾّافؼـوتّوحتؼقؼّواجلُّ

ّوكرـزّذفؽّذمّكؼوط:

ّوافدؾعّّإنّّّ-1 ّافرصقد ّظذّضريؼي ّمـػعتفو ّتٌـل ّٕن ّآتصول ّفؼـي ّداع أول

ّتعدّّ ّهق ّموفقّّادًٌؼ ّؿقامً ّتلخذ ّأن ّتريد ّؾننو ّوتػووهتو، ّؿقؿفو ّوتٌويـ ّخدموهتو، ّظذّد ي

افداخع،ّّدؿوئؼّآتصولّاخلورجلّوعػلّأوّثالثيّأوعوفّؿقؿيّافدؿقؼيّمـّآتصول

ّآتصولّبودؽوحوتّافصقتقيتمديّّ(وتورة) ّاإلكسكًبـؼؾّبقوكوتّّ)وأخرى(ّ.خدمي

ّبويًادحً ّادقؽو ّأو ّبويً ّبوفؽقؾق ّؿٌقؾّبتلدّ(وثوفثي)ّ.قبي ّمـ ّأخرى ّخدموت يي

ّـاّمًّّ.ادعؾقموت ّجديدة ّبخدموت ّادشسك ّظذ ّواؿساحًو ّإبتداًء ّتتؼدم ّكقظًو،ّـام ّأو

ّ ّأو ّافـغامت ّيقمقًو،ّـتحؿقؾ ّتتًع ّافتل ّخدموهتؿ ّمـ ّذفؽ ّصوبف ّومو ّافصقر حتؿقؾ

ّزاءّموّدؾعفّادشسك.إوّؾروتفّمـّافرصقدّمًٌؼًوّفتخصؿّأجقرهوّمّّ

وّٓيؿؽـّوحولّاخلدميّهذه،ّأنّيؽقنّاحولّافذيّاشتقؾتفّافؼـيّفؼوءّافٌطوؿيّ

ّ ّيؿثّّّدظلاُّهقّمو ّمـّـقكف ّتـزيؾّؾّشوظتغّمـّوؿًّآتصولّبؿـػعيّمعؾقمي، فقُصحَّ

نّتؽقنّادـػعيّأمـّأرـونّظؼدّاإلجورةّؾؼفقًوّّنَّّنادعومؾيّظذّاإلجورةّـامّهقّواوح،ّؾ

فؾخدميّأحقوكًوّمـّّوآؿساحّوآبتؽورمعؾقميّومضٌقضيّومعّهذاّافتػووتّوافتعدد،ّ
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[ 
ّمعّ ّاإلجورة ّذفؽّمـ ّظد ّـقػّيصح ّفؾامل، ّافٌذل ّأو ّافعؼد ّؿٌؾ ّظؾقفو ّافتٌوين دون

ّ!ادشسكّمـّضٌقعيّاخلدميّوكقظفوّموّيًتقؾقفّجمفقفقي

ّّٓيؿؽـّجعؾّؿقؿيّافٌطوؿيّأُّ ّفقّجرةّمـجّّوظذّهذا زةّدـػعيّجمفقفي،ّبخالفّمو

ّ ّادشسكّآشتقػوءـون ّمعوضوتقّّّافػععّفؾخدموتّمـّجفي ّدعومؾي ّذمّـؾّمرة يُّمززًا

قنّادـػعيّوظقوفوّتتؼوىّافؼـيّظقوفوّمـّموٍلُّمًٌؼّافدؾعّذمّذميّافؼـي،ّؾتؽ

ّـّحغّإكشوءّافتٌودلّبقـفامّوفقّمعوضوًة.يّمؼصقدغمعؾقم

ّأنّّ ّيززّهـوّظـّوجفّّإّٓ جقرّذميّافؼـيّبوحولّافذيّختصؿّمـفّأُّّاصتغولشمآً

ّخدموهتوّذمّـؾّمرةّضؾًٌّمـفوّاخلدميّبلنقاظفوّوادًؿكّبتداوهلوّ)بوفرصقد( 

ّمؼدّّ ّأجرة ّيؼع ّمل ّدام ّمو ّظـّمـػعي ّأوّمي ّاحول، ّبٌذل ّظؿاًل ّأو ّذمّافذمي، معؾقمي

ض.ّوشقليتّافتقجقفّادـوشىّفذفؽ. ّإبوحيّحولُّمعقَّ

وّاجلُعوفيّبٌذلّادـػعيّدـّيٌذلّويعطلّؿقؿيّافٌطوؿي،ّظذّأنّيؽقنّاجلُْعؾّوأمّّّ-2

ّمَّ ّوافعومؾّهق ّآتصول، ّمـػعي ّافٌطوؿيهق ّؿقؿي ّبذل ّافعؿؾ،ّّ:ـ ّبتؼّدم ّاجلُعوفي فتؼّقم

ّؾذفؽّّ ّافعؿؾ، ّمقؿع ّافقاؿع ّؾوفٌذلّهق ّادًٌؼ، ّافٌذل ّظـ ّذمّمؼومـو ّمتلخرة واخلدمي

وإنّـونُّيتخؾَّصّبفّظـّإصؽولّجمفقفقيّادـػعيّذمّاإلجورةّفؽقنوّمغتػرةّذمّاجلُعوفي،ّ

ّاجلُّ ّمـّجفي ّهـوخصقصًو ّمعؾقمًو ّّــ،ّددوهقّبذلّمولّحمّــّعؾّّٓافعؿؾّفؽقكف ّٓ وّأّنّّإ

 تقاجفّظدةّصعقبوت:

ّوكقظوًّّمـفو: ّـاّمً ّافؼـي ّاكضٌوطّخدمي ّمـّظدم ّمرَّ ّبـظرهو،ّمو ّواختالفّؿقؿفو ،

ومثؾّهذهّاخلدميّّٓيؿؽـّبـوءّافؼـيّظذّبذهلوّبعقضّواحد،ّأوّجعؾفوّذمّاجلُعوفيّ

ادـوؾعّافتلّّذمّامّيصّحّبٌذلّظقضّثوبًّوهلّتريدّتعرؾتفوّودمزئتفوّبحًىّؿقؿفو،ّوإكّّ

ّوإنّتػووتًّذمّافؼقؿيّبحًىّظؿقدّؾّافعقضّمجؾيّواحدةّٓيؼصدّبوذهلوّـقنوّمؼوب
ّ
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ّافزمونّأوّملّتؽـّمتػووتيّبـقظفوّبحًٌف.

ّهذهّفؼقومّ–افٌوئعّفؾٌطوؿيّاحلخقذةّمـّاجلوظؾّمـّدونّآشتػودةّمـفوّّنّّإّومـفو:

ّامإكّّّ–ّافـفوئلّادًتػقدّإػّوصقًّّٓافؼـيّوـالءّمـّابتداءًّّافٌطوؿوتّتداولّظذّاخلدمي

ّجعؾًّافتلّافٌطوؿيّإزاءّاحولّبٌذلّظؿؾفّمؼوبؾّبوٓكتػوعّافؼـيّظذّحؼفّبٌقعّيؼقم

ّهذاآتصوّمـػعيّففّافؼـي ّظؿؾف ّؿٌول ّتؼدّّّ.لّجعاًل ّـام ّبقعّوادشفقر ّجقاز ّظدم م

ًّوكقظًو،ّإّّٓأنّيؽقنّكؼؾّافٌطوؿيّّادـػعيّـامّّٓيصّحّ إجيورّادـوؾعّادؿؾقـيّادجفقفيّـامَّ

هقّجعوفيّأخرىّبجعؾّادـػعيّظذّذميّافؼـيّظقوًوّوجعاًلّّ،مـّاحلوئزّهلوّإػّأخر

ّفعؿؾّأخذّهلوّبٌذلّؿقؿتفو.

وًّٓؾعؾقًوّذمّمــّــّظؼةّآٓفّديـورّــّوظذّذفؽّؾالّمُتثِّؾّافؼقؿيّادؽتقبيّظذّافٌطوؿيّ

ّ،هبذهّافطريؼيّذميّافؼـي،ّبؾّمـػعيّمٌذوفيّتتقصؾّافؼـيّفتحديدّؿقؿتفوّوحدودهو

ـّمعرؾيّحدودّوضريؼيّاشتفالـفّدـػعتف،ّؾنذاّأجوبفّادجقىّمـّادًتػقدّبوفتويلّوفتؿؽّّ

ففّّ)رصقدكّأصٌحّثامكقيّآٓفّديـور(ّؾفقّبوحلؼقؼيُّيعؾؿفّبـؼصونّادـػعيّافتلّنّّلأيلّبـ

ظذّافؼـيّبؿقجىّاجلعوفيّبقحدةّؿقوشقيّمعؾقميّمؼدارهوّافديـورّمـّدونّأنّيؽقنّ

ّففّظذّافؼـيّثامكقيّآٓفّديـورّحؼقؼي.

ي،ّوهذهّافتقجقفوتّخموفػيّفظوهرّمؼصقدّادتعومؾغّبنيؼوعّادعومؾيّظذّكحقّافٌقعقّّ

ّافؼـيّتٌذلّادـػعيّمؼوبؾّاحولّؾعاًل.ّنّّأفقّثًٌّ

ّإومـفو ّافتزامّ: ّيـوشىّطوهر ّٓ ّافًوبؼي ّافـؼطي ّذم ّآؾسايضّادذـقر ّافرصقد نَّ

ّمعرؾيّ ّظـد ّأو ّافـؼول، ّجفوز ّذم ّافرصقد ّتعٌئي ّظـد ّادجقىّأيل ّذم ؾ ّادًجَّ افؼـي

ّطوهرّمعـكّأنّّ رصقدكّـذا،ّأوّحًوبؽّّافرصقد،ّأوّظـدّآصساكّذمّخدميّمعقـي،ّؾننَّ

ّظ ّفؾؿشسك ّمؾقك ّمول ّوجقد ّهق ّتُّـذا ّافؼـي، ّوّٓـد ّخدموهتو، ّأجقر ّمـف ًتؼطع
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[ 
ّ ّأو ّادـػعي، ُّجعوفي ّظذ ّاحلًوب ّهذا ّؾفؿ ّٕنّّإيؿؽـ ّبوفعقض، ّؽرّّبوحتفو ادـػعي

ّاحلًوب،ّؾالُبدّمـّوجقدّكقعّآخرّمـّادعومؾيّأوجًٌّهذاّافرصقدّذمّذميّافؼـي.

عيّفقّتلمؾـوّذمّضريؼيّظؿؾّافؼـيّفشؽؽـوّـثراًّذمّصدقّـقنّأدائفوّفؾؿـػّومـفو:

ّـامّصقركوهوّذمّاجلعوفي افؼـيّّٓترىّكػًفوّتمديّخدميّأوّمـػعيّّأنّّذفؽّّ:ظقوًو

ّبتؾٌقيّاخلدميّبحًىّضؾىّادُّ ّبؾّهلّتؼقمّابتداًء ّمًٌؼًو، ك،ّـامّتعرضّشسِّمديـيّهبو

ّخدموت ّظذ ّادشسك ّمع ّمعومؾيّّوتتعوضك ّذم ّظؾقفو ّافتعوؿد ّشٌؼ ّدون ّمـ جديدة،

أوّبذفًّموّّ،شوبؼيّوّٓـوكًّمؾتزميّبٌذهلوّوؿـّخدموهتو،ّؾنذاّواؾؼّادشسكّذمّافثوكقي

ئفّ ّبؿقجىّذا ّذمتفو ّذم ّفف ّافذي ّاحول ّمـ ّأجقرهو ّبوشتقػوء ّؿومً ّادشسك ضؾى

ّفؾرصقدّمـفو.

عومؾّبٌطوؿوتّافدؾعّادًٌؼّومـفوّموُّيًتلنسّففّمـّافـؿطّافعومّافعودلّذمّافتّ-3

رّهلذهّافٌطوؿيّيًتخدمّ،ّإذّإنّّ(Credit Cards)بطوؿوتّآئتامنّ افغطوءّاحويلّّادصدِّ

ّاًّمـّادتوجرّافتلّيشسيّمـفو،ّؾنذفصوحٌفوّادقجقدّذمّافٌـؽّداظامًّهلوّفقغطلّمشسيوتفّ

ّومـفّ ّافٌطوؿي، ّمـ ّادًتػقد ّمؾؽ ّظذ ّبوؿقًو ّاحويل ّؽطوؤهو ّيؽقن ّأن ّظذ ّؿوئؿي هل

ّؾععّ ّرصقد ّظذ ّافشحـ ّبطوؿوت ّؿقوم ّؾؽرة ّيدظؿ ّوهذا ّادشسيوت، ّأجقر تًتؼطع

ّادـػعيّ ّاؾسايضّاظتزّٕجؾّحًوبّحدود ّرصقد ّّٓجمرد ّفؾؿشسك، حؼقؼلّمؾقك

ءّافٌطوؿي.ـيّيدؾعفوّادشسيّمعقّّمؼوبؾّؿقؿيّكؼديّّ ّكّفؼا

ّمرّّؾتحّصّ ّمو ّمجقع ّمـ ّادًٌّؾ ّافدؾع ّؿقوم ّاحتامل ّافشحـّوعػ ّبطوؿوت ّذم ؼ

ّ ّظذ ّاؾساوقّّّبوحيإ)افرصقد( ّوُبعد ّاجلُعوفي، ّبعـقان ّوفق ّافعقض ّمؼوبؾ يّادـػعي

ّميّمـّافؼـي.وـقكفّآخيّحلًوبّمـػعيّاخلدميّادؼدّّّ،يّافرصقدواظتٌوريّّ

ّ
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ّؿيّافشحـافتقجقفّافثوينّحوفقَّيّبطو

ءّبطوؿيّافشحـّ)افرصقد(ّ وهقّؿوئؿّظذّأنّيؽقنّاحولّاددؾقعّمـّادشسكّّفؼا

ءّظؿؾيّكؼديّّ ي،ّوهلّادرؿقميّظذّشطحّافٌطوؿيّبـحقّظؼةّآٓفّهقّبوحلؼقؼيّثؿـّذا

ءّهذاّادٌؾغّافـؼديّاختوذّرصقدّفؾؿشسكّظـدّ ديـورّأوّظؼةّدوٓرات،ّوافغوييّمـّذا

ّ ّوتلمغ ّخدموهتوّافؼـي ّأجقر ّمـف ّفتخصؿ ّظؾقف ّترجع ّظـدهو ّفف ّوحًوب ؽطوء

ّبؿختؾػّتعريػوهتوّوأنقاظفو.

وهذاّهقّافتقجقفّادـوشىّفقاؿعّإخٌورّادجقىّأيلّافذيّتضعفّافؼـيّدآًّظذّ

ضّبوفعقضّاددؾقع.احلًوبّافػعع،ّوهقّادُّ ّشسىّبؼقؿيّافٌطوؿيّادشساةّ،ّوادعقَّ

ّافتزامّافؼـي،ّاحورّّّوبفّكخرجّظـّاإلصؽوٓت ّويؼعّافتطوبؼّمعّطوهر ّافذـر، ة

ّومعـكّافدؾعّادًٌؼّادًتعؿؾّذمّمثؾّهذهّافتعومالت.

ءّمٌ ؾغّمعغّمـّظؿؾيّوفؽـّمعّذفؽّحتتوجّهذهّادعومؾيّاحوفقيّافتلّآخًّإػّذا

ّذـيّآتصولّخدموتّبعدّووقحّأنوّآخيّيتقصؾّهبوّإػّدؾعّأجقرّــّرائجيّإػّتتؿقؿ

فّٓبدّأنّتؼقدّادعومؾيّبؼطّيقّجّّؼصدّمـّافطرؾغ،ّادشسكّوافؼـيفّمعّهذاّافكّّنؾّــ:

كف. مّافؼـيّبتقؾقيّادٌقعّبعـقا ّظدمّمطوفٌيّادشسيّبـػسّاحولّادشسى،ّوظدمّإفزا

ّـقنّاحولّادٌقعّويؿؽـّأنّيعوفٍّذفؽّبوفؼطّادٌـقّّ ّوحوصؾف: ّادعومؾي، ّظؾقف ي

َؾُػّادؽوحوتّوبوؿلّاخلدموتّمًٌقؿيّافدؾع،ّّٓبعـقانّبوؿقًوّظـدّافٌوئع ـُ لّظؾقفّ ،ّحُتقَّ

ّ ّمًٌؼًو ّادؿؾقـي ّادـػعي ّمًٌؼ)ّظٌورةّتقحقفّـامّ–ّإولّافتصقيرّبؿؼتهّ–تقؾقي

ءّمـّجزءّـؾّتعوضلّبعدّتًتؼطعّاموإكّّّ،(افدؾع ّادًؿكّاحولّهذاّمـّاخلدميّأجزا

ّافرصقد)بـّافؼطّهذاّبًٌى ّذمّادقدعّاحولّكظرّرصقدًا،ّفقؽقنُّمشسىّمولّؾفق(.
ّ
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[ 
ّفقؽقنّرصقدًاّفٌطوؿيّآئتامنّتًتؼطعّمـفّؿقؿّادشسيوتّبتؾؽّافٌطوؿي.ّافٌـؽ

مّادشسّإنّّّ:وبعٌورةّأووح ّيّبعدمّادطوفٌيّبوحولّادشسىمؼتهّهذاّافؼطّإفزا

ّيؼتضقفوإنّـونّتًؾقؿّادٌقعّمّّ ّأنّّّو ّإّٓ ّبقع، ّافؼطّّإضالقّافعؼدّذمّـؾّمعومؾي هذا

ّافتقؿػّظـّ ّمثاًل ّؿرر ّإذا ّبوفرصقد ّؾالّحيؼّفؾؿشسكّادطوفٌي ّفذفؽّاإلضالقّ، مؼقد

ّواشتخدامّخدميّافشٌؽي.ّآتصول

ّذمّوأمّّ ّذضًو ّيؽقن ّأن ّؾقؿؽـ ّاحول ّذفؽ ّمـ ّآتصول ّخدمي ّأجقر ّاشتقػوء و

ءّاخلطّمـّتؾؽّافؼـي، ويؽقنّذفؽّافؼطّمؼصقدًاّمـّافطرؾغ،ّإذّـونّّمعومؾيّذا

ظؿؾّافؼـيّمٌـقًوّظذّتؾؽّافطريؼيّذمّاشتقػوءّإجر،ّؾؿشسيّاخلطّمؾزمّبدؾعّأجقرّ

ّذفؽ ّبعد ّيشسيف ّرصقد ّمـ ّأجفزةّّ،ادؽوحوت ّبف ّتتؽػؾ ّافذي ّآشتؼطوع وبـظوم

ّافؼـي.

فؾرصقدّاحويلّظذّتـزيؾّامتالكّادشسكّذمّصٌؽوتّآتصولّّنّّأّ:وبذفؽّيتضح

ّافطرؾغ،ّ ّدؼصقد ّإؿرب ّهق ّافؼوط، ّبتؾؽ ّافؼـي ّذمي ّذم ّاحول ّمـ ّمٌؾغ ء ذا

ّوٕهدافّهذهّادعومؾي.

ّأربعّ ّذم ّافرصقد ّهذا ّظذ ّافقاؿعي ّادعومالت ّافٌحٌّذمّذظقي ّذفؽّيؼع وبعد

ّمًوئؾّوادعومالتّافشوئعيّهل:

ّبقعّافرصقدّكؼدًاّ)يدًاّبقد(.ّّ-1

ّدّبثؿـّممجؾّ)كًقئي(.بقعّافرصقّّ-2

َؾؿ(.بقعّافرصقدّممجاًلّبثؿـّمعجّّّّ-3 ًَ ّؾّ)بقعّاف

ّحتقيؾّافرصقدّبغّادشسـغ.ّّ-4
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ّادًوفيّإوػّ:ّبقعّافرصقدّكؼدًاّ)يدًاّبقد(

ءّظذّّوّتٌغّأنّّحّّ افرصقدّهقّمولّكؼديّبوفعؿؾيّافقرؿقي،ّؾؿعومالتّافٌقعّوافؼا

بطوؿوتّافشحـّافدارجيّتؽقنّمـّكقعّبقعّإوراقّافـؼدييّبجـًفوّمتػوواًلّفقّـونّ

أوّأيّّــّـورّافعراؿلّأوّافدوٓرّإمريؽلـوفديّــّؾقفوّوافثؿـّادشساةّبفّمتحداًّّافرصقد

ثؿـّدعومؾيّمعّؾرضّوؿقظفوّكؼدًاّمـّدونّتلجقؾّافظؿؾيّأخرى،ّوّٓإصؽولّذمّهذهّا

ّمعّافزيودةّظودةّذمّضرفّافثؿـنّـونّواحدإاجلـسّهـوّوّنّّنوّٓادثؿـ،ّؾ ؾتشسىّّــًّا

ادعومؾيّفقًًّمقردًاّّإّّٓأنّّّــّفّديـورّبـّأحدّظؼّأخػّأوّأـثرافٌطوؿيّمـّؾئيّظؼةّآٓ

زوكًو،ّوّٓربوّإّّٓذمّمؽقؾّأوّمقزونّـامّجوءّذمّفؾربو،ّبعدّأنّملّيؽـّادٌقعّمؽقاًلّوّٓمق

ّؾقامّ):ّظـّاإلمومّافصودقّّ،افـص،ّؾػلّصحقحّظٌقدّبـّزرارة ّٓيؽقنّافربوّإّٓ

ّ.(2)،ّوبـػسّافـصّصحقحّزرارة(1)ّ(يؽولّأوّيقزن

ّاُّ ّبلنّيمجؾّافثؿـّمـّوإذا ّظذّؽرّادؽقؾّوادقزونّكًقئي، شتشؽؾّذمّادعومؾي

ّّيقزنّوّٓيؽولّّٓموّـؾّوهقّـــّادعدودكػسّجـسّ افربوّذمّجفيّّمـّشتشؽؾاُّّامؾنكّّـــ

ّبعضّافـصقصّبوفّ:افـًقئي ّفقرود ّٓ ّإ ّوشقليتّاحلديٌّؾقف، ّيًتشؽؾّإكّّّـفلّظـف، ّمل ف

ّأحدّذمّجقازّبقعّادعدودّبودعدودّكؼدًاّ)يدًاّبقد(.

ّ ّظـّافٌوؿر ّوافدابيؾػلّصحقحّزرارة ّ)افٌعرّبوفٌعريـ، ّبقدّّ: بوفدابتغّيدًا

ّؼُّشامظيّشلختف:ّظـّبقعّاحلققانّاثـغّبقاحد ّؾؼول:فقسّبفّبلس...ّاحلديٌ(،ّوذمّمقثّّ
ّ

                                                 

ّ.3ح133ّّص18ّ)ضٌعيّآلّافٌقً(ّّجّ(ّوشوئؾّافشقعي(1

ّ.1ح132ّّص18ّ)ضٌعيّآلّافٌقً(ّّجّ(ّوشوئؾّافشقعي(2
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[ 
ّ.(1)ـّؾالّبلس(ثؿؿقًّافإذاُّشّ)

ّ ّتومل ّادخوفػي ّـؼؾ ّٓ ّإ ّافعؾامء ّوأيبّظعّّظـ ّذمّادؼـعي، ّادػقد )ابـّّاإلشؽوذمظـ

ّوشاّلّ ّاجلـقد( ّؾؼدّحؽلّظـفؿّأنّحؽؿّادعدود ّؾالّجيقزّر، حؽؿّادؽقؾّوادقزون،

حتفو،ّ ّافـصقصّورصا ّدٓفي ّبعد ّوفؽـ ّوكًقئي. ّكؼدًا ّادتجوكًغّمطؾؼًو ّذم افتػووؾ

ؼ،ّوؽرهؿ،ّوإمؽونّمحؾّـالمفؿّوخموفػيّمـّظداهؿ،ّومـفؿّافشقخ،ّوافعاّلمي،ّوادحؼّّ

ّذمّاجلقاز.ظذّافـًقئيّفتكيحّادػقدّذمّادؼـعيّبوجلقاز،ّـؾّذفؽّّٓيٌؼلّجموًّٓفؾشؽّ

ّ(خيّافثوكقي:ّبقعّافرصقدّبثؿـّممجؾّ)كًقئيًّلادً

ّـــّمثالًّّـــّبلنّيؼٌضّادشسيّافؽورتّأوّبطوؿيّافرصقد،ّويؽقنّثؿـفّممجاًلّإػّصفر

جقازهوّوظدمف،ّواإلصؽولّمـّّذمّافؽالمّوؿعّوافتلّادشؽؾي،ّافصقرةّوهلّأـثر،ّأو

ّجفتغ:

ّباملّـــّافرصقدّؾمتثّّـــّؾّهقّبقعّحولّمـّؾئيّمعقـيّبقعّافرصقدّبثؿـّممّجّّإنّّّإوػ:

ّافتػووؾّمعّكًقئيّبجـًفّادعدودّبقعّمًلخيّحتًّداخؾّؾفقّجـًفّمـّـونّإنّآخر،

ـونّّفقرّوإنّْوادشّادعدود.ّمـّوهلّيافقرؿقّّّادتداوفيّافعؿؾيّهقّهـوّاحولّٕنّّّبقـفام:

ّكًقئي ّبقعّادعدود ز ّّ،ظذّجقا ّٓ إخٌورّذمّفظفقرّبعضّّ:مجوظيّذمّذفؽفّخوفػّنّّأّإ

ّوشقليتّتػصقؾف.ّ.فعؾيّافربوّذمّادعدودّافذيّهقّطوهرّمجوظيّمـّافؼدموءّادـع

ذمّحولّملّيؽـّافثؿـّادشسىّبفّافرصقدّمـّجـسّافعؿؾيّافتلّرضبّهبوّّافثوكقي:

حمذورّأوّافرصقد،ّـامّفقّـونّافرصقدّبوفدوٓرّوافثؿـّبوفديـورّافعراؿل،ّؾفـوّّٓيقجدّ

ّذمّافـًقئيّافربوّإصؽولّيليتّ،كعؿّافُعؿؾتغ.ّجـسّٓختالفّبجـًف،ّادعدودّبقعّإصؽول
ّ

                                                 

ّ.15ح159ّص18ّ)ضٌعيّآلّافٌقً(ّّجّي(ّوشوئؾّافشقع(1
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ّظؾقفّبعضّإخٌور.ّويدّلّّ.اجلـسّذمّادعدودّاختالفمعّ

ّـامّيززّإصؽولّآخرّوهق:

افرصقدّافذيّتٌقعفّافؼـيّذمّذمتفوّيؿثِّؾّديـًوّظؾقفوّدـّيؿؾؽّبطوؿيّافرصقد،ّّإنّّ

ادجؿعّّاخاًلّذمّمًلخيّبقعّافديـّبوفديــونّدّبقعّهذهّافٌطوؿيّبوفثؿـّأجؾادّؾنذاّأر

ّأمّّ ّؾقف. ّافؽالم ّوشقليت ّجقازه، ّظدم ّؾقاوحظذ ّديـًو ّافثؿـ ّـقن ّبثؿـّٕنّّّ:و ّيٌقع ف

ّافؼـيّ ي ّذمَّ ّظذ ّديـًو ّموًٓ ّيٌقع ّفؾرصقد ّافٌوئع ّؾألنَّ ّديـًو، ّادٌقع ّـقن ّوأّمو ممجؾ،

افٌطوؿوتّـقثوئؼّظذّبقعفوّفؾاملّافؽعّذمّذمتفوّـغطوءّهلوّحغّبؿؼتهّإصدارهوّهلذهّ

ّإصدارهو.

يّبامئتلّحوفّّّزيدّذميّذمّّ–ّمثالًّّ–ّوهذاّكظرّمـّيريدّبقعّموئيّأخػّديـورّظراؿلّفف

فّمـّبقعّافديـّبوفديـّافذيّجوءّافـصّكّّنيّأخرىّممجؾي،ّؾافػّديـورّظراؿل،ّأوّمـّؾئ

مشسكّافقرودّذمّحوفتلّبقعّافرصقدّبؤجؾّمـّجـًفّومـّبتحريؿف.ّوهذاّاإلصؽولّ

ّؽره.

ّخيّافثوكقيلبحٌّاجلفيّإوػّذمّادً

ّادً ّمـ ّاجلفي ّهذه ّذم ّافؼقل ّأنّّلوتػصقؾ ّمتػوواًلّّخي، ّبجـًف ّادعدود ّبقع ذم

ّ:غؿقف

ّادشفقرّ-1 ّكًقئيًّافؼقل ّمتػوواًل ّبجـًف ّادعدود ّبقع ز ّجقا ّوهق ّثقبّّ: ـٌقع

ّبٌقضتغّوبعرّبٌعريـ.بثقبغّوبقضيّ

ّظذّبعضّإخٌورافؼقلّافثوينّ-2 ّذفؽّاظتامدًا ّذهىّإفقفّمجوظيّمـّحرمي ّمو :،ّ

ّر،ّوافشقخّافطقدّذمّبعضّـتٌف،وهقّموّذهىّإفقفّافشقخّادػقد،ّوابـّاجلـقد،ّوشاّلّ

ّوابـوّمحزةّوُزهرة.
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[ 
بوفتػووؾّؾقفّيدًاّبقدّوّموّّٓيؽول،ّوّٓيقزنّؾالّبلسّ:ّ)أمّّّؿولّافشقخّافطقد

ّبداريـ،ّ ّودار ّبدابتغ، ّودابي ّمثؾّثقبّبثقبغ، ّذفؽّكًقئي ّوّٓجيقز واجلـسّواحد،

ّ.(1)وظٌدّبعٌديـ(

ّومتػووالًّّمتامثالًّّ–ادعدودّيعـلّ–:ّ)جيقزّافتٌويعّؾقفّّوذمّافقشقؾيّٓبـّمحزة

ّيوُحؾّّّبجقزتغّوجقزةّبٌقضتغ،ّبقضيّمثؾّواحدّجـسّمـّـونّإذاّكًقئي،ّّٓكؼداًّ

ّ.(2)...(وكًقئيّكؼداًّّؾقفّافتػووؾّجوزّاجلـس،ّاختؾػّنّْؾنّتغ،بُحؾّّ

وّابـُّزهرةّؾؼولّذمّـتوبفّافُغـقي:ّ)وجيقزّبقعّاحلققانّبوحلققانّمتامثاًلّأوّمتػوواًلّأمّّ

ّكًقئيًّ ّذفؽ ّجيقز ّوٓ ّكؼدًا، ّـًراً ّأو ّصحقحًو ّـون ء ّروايوتّّشقا ّمـ ّافظوهر ذم

ّ.(3)أصحوبـو،ّوضريؼيّآحتقوطّتؼتيضّادـعّمـف(

ّثؼيّاإلشالمّافؽؾقـلّ مـّاحوئؾغّاػّاحلرمي،ّإذّكؼؾّـالمًوّفععّبـّّويؿؽـّظدُّ

ّؾقفّظذّافؽراهي،ّوملّيعؾِّؼّظؾقف.ّكّّ–ّـتوبفّذمّـثراًّّظـفّيرويّافذيّصقخفّ–ّإبراهقؿ صَّ

ّ ّافؼدموء ّبؾًون ّوافؽراهي ّٓ ّإ ز، ّاجلقا ّظدم ّذم ّطوهر ّافروايوت ّظـفّـؾًون ّخيرج ّأن

ّبؼريـي.

ّافتػووؾ،ّ ّمع ّكًقئي ّبؿثؾف ّادعدود ّبقع ز ّإػّجقا ّذهىّإـثر وذمّمؼوبؾّهمٓء

ّبقعّافثقوبّواحلققانّبٌعضفّكًقئيذمّـتوبفّاخلالفّيؿـعّؾقفّّـالمٌّّوفؾشقخّافطقدّ

زّبقعّادعدودّمتػوواًلّكًقئيحّثؿّذـرّـالمًوّبعدهّيّكّّ.وفقّمعّظدمّافتػووؾ ّؾقفّبجقا

ّكوؾقًوّـقكفّمـّافربو.

                                                 

 .375ّصّ(ّـتوبّافـفوييّفؾشقخّافطقد1)

 .254ّصّ(ّـتوبّافقشقؾي2)

ّ.226ّصّع(ّؽـقيّافـزو3)
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ّمتامثالًّ ّبٌعضّكًقئي ّبقعّبعضف ّ)افثقوبّبوفثقوبّواحلققانّبوحلققانّّٓجيقز ّؿول:

ّوجيقزّذفؽّكؼداًّ ّؿولّأبقّحـقػيّ.وّٓمتػوواًل، ّذفؽّكؼدًاّّ.وبف وؿولّافشوؾعل:ّجيقزّ

ّ.(1)وكًقئي(

وضريؼيّّ.وّٓدفقؾّظذّجقازهّكًقئيّ،ظذّجقازّذفؽّكؼداًّوّامجعـوّدفقؾـوّأنّّ):ّثؿّؿول

ّ ّفف: ّثؿّؿولّبعدّـالم ّوؿدّبقّّ)آحتقوطّتؼتيضّادـعّمـف( ّؾقامّيؽولّأوّنّّأـو ّإّٓ فّّٓربو

ّ.(2)(يقزن

ّٓربوّذمّادعدودات،ّوجيقزّبقعّبعضفوّبٌعضّمتامثاًلّومتػوواًل،ّكؼدًاّ)ثؿّذـر:ّ

ّ.(3)ن(وكًقئي،ّوفؾشوؾعلّؾقفّؿقًّٓ

ّأيي)ثؿّؿول:ّ ّظؾقفّّ،دفقؾـو ّإصؾّاإلبوحي،ّوادـعّحيتوجّإػّدفقؾ،ّوأجضًو وأجضًو

ّ.(ظذّذفؽّإمجوعّافػرؿي،ّوأخٌورهؿّتدّلّ

ّافدروسّافشقَخّ ّذم ّإول ّافشفقد ّإدريسّوٓ ّابـ ّيقاؾؼ ّإول،ّّومل ّـالمف ذم

ّبؿثؾفّ ّادعدود ّرجقظًوّؾوظتزّابـّإدريسّاختقورّافشقخّاجلقازّذمّبقعّكًقئي متػوواًل،

هّذمّافـفوييّبعدمّاجلقاز،ّوؿول:ّإنّّ احلؽؿّبوفؽراهيّهقّاحلؼّافقؼغ.ّبقـامّاظتزّّظـّؾتقا

ّفّمٌوفغي.افشفقدّحؽؿّافشقخّذمّاخلالفّبعدمّاجلقازّذمّافثقوبّواحلققانّبلنّّ

ّذمّافدروسّؿولّ ّافؽراهقيّ): ّذمّادعدوداتّؿقٓنّأصفرمهو وذمّثٌقتّافربوء

ّوزرارةّفصحقحي ّبـّمًؾؿ، ّوشاّلّّ.حمؿد ّادػقد، ّوابـّاجلـقدوافتحريؿّخرة وملّّ.ر،

ّاخلالفادعدودانّّتػووؾّوفقّ.–ّؿوضعّدفقؾّأيّ–كؼػّهلؿّظذّؿوضعّ ّؾػقف ّ.كًقئي

                                                 

 .46ص3ّّجّ(ّاخلالف1)

 .46ص3ّّجّ(ّـتوبّاخلالف2)

 .55ص3ّّجّ(ّـتوبّاخلالف(3
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[ 
وبوفغّذمّاخلالفّحقٌّمـعّمـّبقعّافثقوبّواحلققانّبوحلققانّكًقئيّّ.وإؿربّافؽراهقي

ّ.(1)(متامثاًلّوّٓمتػووالًّ

ّأنّّوـقػّ ّظذ ّاإلمجوع ّدظقى ّؾفـوك ّافربقيّّّـون ّذم ّيدخؾ ّٓ ّوؿدّادعدود وت،

ميّذمّافتذـرةّحّافعاّلّشؿعًّؿقلّافشقخّذمّاخلالفّبوفـػلّوـذفؽّابـّإدريس،ّورّصّ

ّوذمّافؼقاظد،ّوذمّادختؾػّبذفؽ،ّوتٌعفّافؽرـلّذمّجومعّادؼوصد.

ّافعالمي ّّؿول ّإصّحّ): ّبوفعدد  ّافتؼدير ّمع ّافربو ّيثًٌ ّظؿاًلّوهؾ ّادـع :

ّ.(2):ّّٓيؽقنّافربوّإّّٓؾقامُّيؽولّأوّيقزن(بوٕصؾ،ّوفؼقلّافصودقّ

ّرصودّإإوؿولّذمّ ّؾقفّـثقبّبثقبغّ)ذهون: ّافؽقؾّوافقزنّؾالّربو ّّٓيدخؾف ومو

ّ.(3)(ودابيّبدابتغ،ّودارّبداريـ،ّوبقضيّبٌقضتغ،ّوؿقؾّيثًٌّافربوّذمّادعدود

ـّّ افؼقلّأخرّبتحؼؼّافربوّذمّادعدودّهقّطوهرّادـعّظـّبقعّادعدودّبٌعضفّّوفؽ

خمتؾػيّّمتػوواًلّكًقئي،ّـامّوردّذمّبعضّافروايوت،ّؾؾذاّدمدّـؾامتّافشقخّافطقدّ

ّافعاّلّ ّوحتك ّـتٌف، ّافتذـرة،ّذم ّذم ّوادقزون ّادؽقؾ ّذم ّافربو ّبوكحصور ّحؽؿ ّافذي مي

ّدودّذمّبعضّـتٌفّوجعؾفّؿقًٓ،ّـامّرأجًّآكػًو.ؼفّذمّادعوافؼقاظد،ّاحتؿؾّحتؼّّ

ذمّافرواييّّوافظوهرّأنؿّاظتؿدواّظذّاحلكّافقاردّذمّـالمّاإلمومّافصودقّ

ّافًوبؼيّ.

ّوـقػّـونّؾوفظوهرّأنّافؼدموءّافؼوئؾغّبتحؼؼّافربوّذمّادعدودّمـّطوهرّمـعفؿ

ّّبعضّإخٌور،ّوافظوهرّأنفٌقعّادعدودّبٌعضفّكًقئيّمعّافتػووؾّبقـفامّاظتؿدواّظذ
ّ

                                                 

 .295ّص3ّّجّ(ّافدروسّافؼظقي1)

 .194ّص15ّّجّ(ّافتذـرة2)

 .379ّص1ّّجّ(ّإرصودّإذهون3)
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 احلق معفم كام سقظفر من البحث الؼادم يف الروايات.

 كسقئة ةموقف اجلؿفور من بقع األجـاس بـػسفا متػاضؾ

من آرائفم كام جاء يف كتاب ادغـي البن ُقدامة، ملا يف  عؾقه وكـؼل هـا ما حصؾـا

 قال: ،ؿع ب ن روايانـا يف هاا ادوضو ذلك من مدخؾقة يف اجل

 ))اختؾف الرواية يف حتريم الـساء يف غر ادؽقل وادوزون عذ أربع روايات:

ء بقع بجـسه أو بغره، متساويًا أو األوىل:  ال حيرم الـساء يف يشء من ذلك سوا

ة الطعم، فقحرم الـساء يف ادطعوم، وال حيرم يف غره العؾّ   عذ قولـا أنّ إاّل  ،متػاضلً 

وهاا ماهب الشافعي، واختار الؼايض هاه الرواية ملا روى أبو داود عن عبد اهلل بن 

أمر أن جيفز جقشًا فـػدت اإلبل، فلمره أن يلخاه يف ِقلص  رسول اهلل  عؿرو أنّ 

 بل الصدقة.إفؽان يلخا البعر بالبعرين إىل الصدقة، 

د عن احلسن بن حمؿّ  ،عن صالح بن كقسان ،وروى سعقد يف ســه عن ابن معرش

 له يؼال له )عصقػر( بلربعة أبعرة إىل أجل. اً عؾقًا با  بعر أنّ 

رر  بالديـار.وألّن   ام ماالن ال جيري فقفام ربا الػضل فجاز الـساء فقفام كالعر

فقه يدًا  ن قدامة يف رشح قول املانن: )وما كان من جـس ن فجائز التػاضلوقال اب

زك  إبقد وال جيوز كسقئة(:  عن سعقد  تػاضل يف اجلـس ن كعؾؿه، إاّل ال  ه ال خلف يف جوا

عؾم: فإذا اختؾػت هاه  خلف يُ بغر ل احلؽم بروايتفم عن الـبي بن جبر. وعؾّ ا

 بقد.صـاف فبقعوا كقف شئتم يدًا األ

 كاحلقوان باحلقوان ،مال بقع بجـسه وكسب الؼول بحرمة الـسقئة يف كّل  الثاكقة:

 ىل عبد اهلل بنإ والثقاب بالثقاب إىل أيب حـقػة، وكسبوا كراهقة بقع احلقوان باحلقوان كساءً 
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[ 
ّّبـّخوفدّوابـّشريـّوافثقري،ّوروواّظـّشؿرةّظـّافـٌلّيظؿروّوظطوءّوظؽرم

ّحفّافسمذي.نقفّظـّبقعّاحلققانّكًقئيّوصحّّ

ّّافثوفثي: ّٓ :ّؾقامّبقعّبجـًفّمتػوواًل،ّوروواّظـّجوبرّظـّافـٌلّّّٓحيرمّافـًوءّإ

ّوّٓبلسّبفّيدًاّبقد(ّوصححفّافسمذي.ّ)احلققانّاثـغّبقاحدّّٓيصؾحّكًوءًّ

بعي: آخر،ّتًووىّاجلـسّأوّاختؾػ.ّووصػًّّبقعّباملٍّّمولٍّّحيرمّافـًوءّذمّـّؾّّافرا

ّ.(1)هذهّافرواييّبوفضعػ.((

يّذمّحتريؿّافربوّذمّخصقصّادطعقمّمـّادؽقؾّافعؾّّّهذاّوؿدّوصػّابـّؿداميّأنّّ

ّادقزونّدونّمطؾؼّادطعقم،ّوـقنوّؿقلّأـثرّأهؾّافعؾؿ.أوّ

ّ ّافصـوئع: ّبدائع ّذم ّادطعقموتّ)وؿول ّؽر ّمـ ّادتؼوربي ّادعدودات ّبقع وجيقز

ّحـقػي ّأيب ّظـد ّمتػوواًل ّافػؾسّّ،بجـًفو ّـٌقع ّبقد، ّيدًا ّيؽقن ّأن ّبعد ّيقشػ وأيب

ّ.(2)(بوفػؾًغ

ّويالحظّظذّهذهّإؿقال:

1-ّّ ّؿدامي: ّابـ َر ـَ ّّنّّإذ ّظـ ّوكؼؾ ّإوػ، ّافروايوت ّأنّّأأصحَّ ّحـٌؾ ّبـ ّمحد

ّـؾؿيّ ّذمّبعضفو ّوافزيودة ّبغّاإلرشول، ّمو ّوهل ّؽرّمعتؿدة، ّهلو إحوديٌّادخوفػي

ّ)َكًوء(ّمـّافراويّافذيّوصػّبوفقاهلّاحلديٌّوإنّـونَّصدوؿًو.

ّملّيصدرـوسّبجـًفوّمتػوواًلّافؼقلّبوفتحريؿّذمّافـًقئيّبٌقعّمطؾؼّإجّنّّإّ-2

ّ ّٓ ّمعّأنّّحمـّأيبّّإ ّوأتٌوعّمدرشتف، ّافّّّـقػي ّظـّافـٌلافروايي ّذمّافـفلّّّتلّرووهو
ّ

                                                 

 ّ.131ّص4ّّجّؿداميّٓبـ(ّادغـل1ّ)

 .185ّص5ّّجّ(ّبدائعّافصـوئع(2
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ّحفوّافسمذي،ّوهلّمعورويتلّصحّّجوءتّذمّخصقصّبقعّاحلققانّبجـًف،ّوهلّافّّ

زّاظتامدًاّظذّموّكؼؾقهّظـّافـٌلّ ّوظعّّذمّمقردهوّبامّذهىّإفقفّإـثرّمـّاجلقا

ّذمّمّّ ّبوفؽراهي.ّـونّبعضفؿّؿوئالًّّل.ّوهقّؿقلّإـثرّوإنّْافؼقلّإوّّوّمرَّ

ّافـٌلّظؾّّّ-3 ّظـ ّرووه ّبام ز ّبوجلقا ّحؽؿفؿ ّاجلؿفقر ّافؼقلّذمّجوءّـامّ–ّؾ

ّؽرّؿأّنّّمـفؿّؾقظفر.ّبقدّيداًّّصئتؿّـقػّؾٌقعقّاّإصـوفّهذهّاختؾػًّؾنذا:ّ–ّلإوّّ

ّبقدّيداًّ)ّؿقدّؾقفوّافرواييّنَّّّٕ:افقصػّبؿػفقمّظومؾغ ّمطؾؼّبقعّزونجيقّّّوهؿ(.

ّ.كًقئيّحتكّمتػووالًّّإصـوف

ّظؾقف:ّوـقػّـونّؾقـٌغلّاشتعراضّإخٌورّذمّادًلخيّدعرؾيّموّتدّلّ

ّويؿؽـّتؼًقؿفوّإػّضقائػّمخًي:

ّافطوئػيّإوػ:ّتدلّظذّجقازّبقعّادعدودّبجـًفّمتػوواًلّمطؾؼًو.

ظـّافٌقضيّبوفٌقضتغ ّؿول:ّ):ّؼّمـصقرّبـّحوزمّشللّاإلمومّافٌوؿرّمقثّّّ-1

ّؿول:ّـّؾّّّٓبلس،ّوافثقبّبوفثقبغّؿول:ّّٓبلس،ّوافػرسّبوفػرشغ ّؿول:ّّٓبلس،ّثؿّّ

رءُّيؽولّأوّيقزنّؾالّيصؾحّمثؾغّبؿثؾّإذاّـونّمـّجـسّواحد،ّؾنذاّـونّّٓيؽولّ

ّ.(1)وّٓيقزنّؾؾقسّبفّبلسّاثـونّبقاحد(

ّ.(2)(ّٓبلسّبوفثقبّبوفثقبغ):ّؼّزرارةّظـّأيبّجعػرّمقثّّّ-2

ّّٓبلسّبوفثقبّبوفثقبغّإذا):ّدّبـّمًؾؿّظـّأيبّظٌدّاهللّصحقحّحمؿّّّ-3

ّ.(3)(وصػًّافطقلّؾقفّوافعرض

                                                 

 .119ّص7ّّجّ(ّافتفذيى1)

 .119ّص7ّّجّ(ّافتفذيى2)

 .119ّص7ّجّ(ّافتفذيى3)
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[ 
ّ:افطوئػيّافثوكقي:ّتدلّظذّجقازّبقعّادعدودّبجـًفّمتػوواًلّكؼداًّ

:ّموّرواهّادشويخّافثالثيّذمّافصحقحّظـّمجقؾّظـّزرارةّظـّأيبّجعػرّّ-1

ّ.(1)(افٌعرّبوفٌعريـ،ّوافدابيّبوفدابتغّيدًاّبقدّفقسّبفّبلس)

وابـّأيبّظؿرّظـّمجقؾ...افخ،ّفؽـّافػؼقفّزادّّ،وشـدّاجلؿقعّيـتفلّإػّصػقان

ّ.(2)(وكًقئيّإذاّوصػتفامّٓبوسّبوفثقبّبوفثقبغّيدًاّبقدّ)وؿول:ّّ،بعدّافروايي

ّاهللّّظٌدّبوأّشلخًّافتفذيى:ّذمّادرويّاهللّدظٌّأيبّبـّافرمحـّظٌدّصحقحّ-2

ّ.(3)(ّٓبلسّبوحلققانّـؾفّيدًاّبقد)ظـّافعٌدّبوفعٌديـ،ّوافعٌدّبوفعٌدّوافدراهؿ ّؿول:ّ

ّافطوئػيّافثوفثي:ّتدلّظذّاجلقازّكًقئي.

ّ ّروايي ّهل ّواحدة ّروايي ّأيبّافشقخوتـحكّذم ّظـ ّزرارة ّفصحقح ّافصدوق

ّّّجعػر ّبؼقفف: ّذـره ّـقنّمو ّظذّتؼدير ّافًوبؼي ّذمّافطوئػي ّ)ادذـقرة ّٓ)وؿول:

ّوصػتفام ّإذا ّبقدّوكًقئي ّوظذّّ،((بلسّبوفثقبّبوفثقبغّيدًا ّافًوبؼي. زيودةّظذّافروايي

ّتؼديرّـقنّهذهّافزيودةّرواييّأخرىّظطػفوّظذّافرواييّإوػ،ّؾفلّمرشؾي.

ّ ّهؽذا ّذمّافػؼقف ّظـّأيبّّ-ؾؼدّجوء ّإػّمجقؾّبـّدراجّظـّزرارة ّشـده ّذـر بعد

ّبلسّٓ)ّوؿول:ّ.(بلسّبفّفقسّبقدّيداًّّبوفدابتغّوافدابيّبوفٌعريـّافٌعر)ّ:-ّجعػر

ّ.(4)(ثقبّبوفثقبغّيدًاّبقدّوكًقئيّإذاّوصػتفامفبو

                                                 

 .118ّص7ّّجّ،ّافتفذيى195ّص5ّجّ(ّافؽوذم1)

 .279ّص3ّّجّ(ّافػؼقف2)

 .118ص7ّّّجّ(ّافؽوذم،ّافتفذيى3)

 .279ّص3ّّجّ(ّافػؼقف4)
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بعي:ّتدلّظذّظدمّجقازّبقعّادعدودّمتػووالًّ ّبجـًفّكًقئي.ّافطوئػيّافرا

ّؾٌطريٍؼّّ-1 ّافثالثي، ّادشويخ ّرواه ّافذي ّيًور ّبـ ّشعقد ذمّّصحقٍحّّصحقح

ّافتفذيىّظـّشعقدّظـّأيبّظٌدّاهللّ ًُ ظـّافٌعرّبوفٌعريـّأبوّظٌدّاهللّّ:ّشلخ

ّ ّؾؼول: ّوكًقئي، ّبقد ّأمرينّّ،كعؿ)يدًا ّثؿ ّجذظغّوثـقغ، ّشؿقًّإشـون ّبلسّإذا ٓ

ّ.(1)(ؾخططًّظذّافـًقئي

ّ ّبعدّافروايي: ّزاد ّوإكّّّٕنّّ)وذمّافػؼقف إمرّّأي:ّـــّامّؾعؾّذفؽافـوسّيؼقفقنّٓ،

ّ.ي(فؾتؼقّّّـــّبوخلط

ّشعقدّ-2 ّبـ ّاحلًغ ّظـ ّافشقخ ّبًـد ّاحلؾٌل ّابـّّ،صحقحي ّظـ ّصػقان ظـ

موّـونّمـّضعومّخمتؾػّأوّمتوعّأوّ)ؿول:ّّظـّأيبّظٌدّاهللّّ،ظـّاحلؾٌلّ،ُمًؽون

ّ.(2)(وّكظرةّؾالّيصؾحوؾّؾالّبلسّبٌقعفّمثؾغّبؿثؾّيدًاّبقد،ّؾلمّّرءّمـّإصقوءّيتػو

ّافروايوتّافدافّّ ّذمّظداد ُّتذـر ّؿد ّافروايي ّافتػووؾّذمّبقعّوهذه ّافـفلّظـ ّظذ ي

ّ ّذمّحول ّكًقئي ّّاختالفإجـوسّبٌعضفو ّفؼقفف ّاجلـًغ، ّضعومّ): ّمـ ّـون مو

ّ(خمتؾػ ّصقرة ّظذ ّافعٌورة ّتؾؽ ّادعطقؾوتّظذ ّؾحؿؾً ّوفؽـّّآختالف، أجضًو.

أجضًو،ّبؾّهلّّآختالففّّٓدفقؾّظذّـقنّادؼصقدّبودعطقفّحوفيّيؿؽـّافؼقلّبلنّّ

ّظذّذفؽّأنّّّ.مطؾؼي ّّوافؼريـي ّذمّّآختالفذـر ّخصقصقي ّمـّجفي ّفؾطعوم بوفـًٌي

ـوحلٌقبّمثؾّّ،ؼّافربوّذمّموّيؽولّمـفودّاجلـسّذمّحتؼّّصساطّاحّتّاعوم،ّوهلّمعروؾقيّافط

ّافربوّاحل ّبعدم ّمـّاحلؽؿ ّافـًقئي ّصقرة ّظذّاشتثـوء ّؾًقؼّافٌقونّفؾتـٌقف ّوافشعر، ـطي

ّظـدّاختالفّاجلـًغ.

                                                 

 .281ّص3ّّجّ،ّافػؼقف118ّص7ّّجّ(ّافتفذيى1)

 .93ّص7ّّجّ(ّافتفذيى2)
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[ 
ّأموّبوؿلّادذـقراتّؾؾؿّيعؾؿّـقنوّمـّادؽقؾّأوّادقزون،ّوّٓحيتؿؾّذفؽّأجضوًّ

ّفقؼقّّ ّؾقفو ز ّاجلقا ّؾالّخصقصقّّّبوٓختالفدّظدم ّذمّاجلـس، فقحؿؾّّؾقفوّفالختالفي

ّآختالففّمـّافٌعقدّافتػصقؾّبغّصقرةّافتػووؾّذمّادعدودّمعّظؾقف،ّـامّأنّّاحلؽؿّ

ّهذاّافتػصقؾ.ّإػفؽلّحيتؿؾّجقازه.ّوملّيذهىّأحدّّودآحّتّؾقـفكّظـف،ّوبغّصقرةّ

يّظذّافـفلّظـّبقعّادعدودّبودعدودّهوّمـّافروايوتّافدافّّؾفذهّافرواييّيؿؽـّظدّّ

ّؾػّاجلـسّأوّاتػؼ،ّوؾًودّذفؽّافٌقع.،ّاختكًقئيّمعّافتػووؾّمطؾؼوًّ

ّبقعّادعدودّمتػوواًلّبجـًفّمطؾؼًو.ّافطوئػيّاخلومًيّ:ّتدلّظذّظدمّجقاز

ّّ،ظـّمحودّبـّظقًكّ،موّرواهّافشقخّافطقدّذمّافتفذيىّظـّاحلًغّبـّشعقدّ-1

ّحريز ّاهللّّ،ظـ ّظٌد ّشلخًّأبو ّؿول: ّمًؾؿ ّبـ ّحمؿد ّافرديئغّّظـ ّافثقبغ ظـ

ؾـحـّّـرهّذفؽّظعّ)تغ.ّؾؼول:ّيّبوفدابّّادرتػع،ّوافٌعرّبوفٌعريـ،ّوافدابّّبوفثقبّ

ّ ّٓ ،ّؿول:ّوشلختفّظـّاإلبؾّوافٌؼرّوافغـؿّأوّأحدهـّذمّهذاّ(أنّخيتؾػّافصـػونّكؽرهفّإ

ّ.(1)(كعؿّكؽرهف)ّافٌوبّؿول:

:ّشئؾّظـّافرجؾّيؼقلّظوووـلّصحقحّابـُّمًؽونّظـّأيبّظٌدّاهللّّ-2

ّّبػردّؾرشؽ ّؿول: ّوـذاّ)وأزيدك  ّؾرشؽّبؽذا ّأظطـل ّيؼقل: ّوفؽـ ّيصؾح، ؾال

ّ.(2)(وأظطقؽّؾردّبؽذاّوـذا

ّ

 

                                                 

 .125ّص7ّّجّ(ّافتفذيى1)

ّ.125ّص7ّّجّ(ّافتفذيى2)
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ّمـوؿشيّافروايوتّذمّادًلخي

ّأدفّّ ّمـ ّوهل ّاخلومًي ّافطوئػي ّروايوت ّادعدود،ّأمو ّذم ّافربو ّبجريون ّافؼوئؾغ ي

وؽرهؿ،ّوافتعٌرّؾقفوّتورةّبوفؽراهيّوأخرىّبعدمّافصالحقيّطوهرّذمّّرـودػقدّوشاّلّ

زّافتػووؾّذمّادعدودّمطؾؼًوّاحلرميّوافػًودّذمّادعومؾي،ّؾالّتـفضّحجّّ يّظذّظدمّجقا

زّافتػووؾّذمّّافطوئػيّـوكًّطوهرةّذمّذفؽ،ّوذفؽّفـّصّّحتكّكؼدًا،ّوإنّْ افثوكقيّظذّجقا

ّ.ققدّإضالقّافطوئػيّاخلومًيّومحؾفوّظذّصقرةّافـًقئياجلـسّافقاحدّكؼدًا.ّؾتصؾحّفتؼ

ّأنّّ ّجقازّّـام ّذم ّافظوهرة ّإوػ ّافطوئػي ّإضالق ّفتؼققد ّصوحلي ّافرابعي افطوئػي

ّمطؾؼوًّ ّمتػوواًل ّاجلـسّافقاحد ّظذ ّظذّادعوووي ّفـصفو ّافـؼد، ّصقرة ّظذ ّومحؾف ،

ّ.)ظدمّافصالح(ّـبّافتعٌرّمـمّادػفقّافـًقئيّخصقصّذمّاجلقازّظدمّذمّوطفقرهوّذفؽ،

ّّؾننّّ يّوردّذمّبعضّادقاردّوأريدّبفّمطؾؼّادرجقحقّّّ،ّوإنّْ(ّٓيصؾح)افتعٌرّبـ:

ّ ّٓ فّذمّؽوفىّاشتعامٓتّافروايوتّجوءّوأريدّبفّادعـكّادًووقّكّّإّإظؿّمـّاحلرمي،ّإ

ّفعدمّاجلقازّخصقصًوّذمّادعومالتّفظفقرهّذمّاإلرصودّإػّؾًودّادعومؾي.

ّآصطالحقّّوفؽ ّّٓيلبكّاحلؿؾّظذّافؽراهي ّأمؽـّافؼقلّـف ّومـّهـو ّبوفؼريـي، ي

ّ ّإوػّافـوصَّ ّروايوتّافطوئػي ّمعّافتػووؾّبؽقنّ يّظذّجقازّبقعّادعدوداتّبجـًفو

ّافؽراهيّ ّظذ ّاخلومًي ّافطوئػي ّذم ّافقاردة ّافصالح ّوظدم ّافؽراهي ّمحؾ ّظذ ؿريـي

ّادرجقحقّّّ.آصطالحقي ّكصقصقّّّيوهل ّبؼريـي ز، ّاجلقا ّمع ّإوػّادجتؿعي ّافطوئػي ي

ّظذّاجلقاز.

بعيّأوػّبعدّإمؽونّتؼققدّاحلؽؿّ وفؽـّموّذـركوّمـّاجلؿعّبغّافطوئػيّإوػّوافرا

ّؾننّّ ّطفقره، ّظذ ّادحوؾظي ّمع ّاخلومًي ّافطوئػي ّذم ّوتؼققده ّإوػ، ّافطوئػي ّاجلؿعّذم
ّ
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[ 
ّدّظذّادطؾؼّؿٌؾّاجلؿعّذمّطفقرّكػسّاحلؽؿ.قّّمّاخلوصّظذّافعوم،ّوادؼافعرذمّيؼدّّ

بعيّفتؼققدّإضالقّافطوئػيّإوػّذمّحدودّبقعّادعدودّ وبذفؽّتصؾحّافطوئػيّافرا

ّؾخورج ّافـًقئي ّوأمو ّؾؼط، ّكؼدًا ّمتػوواًل ّبوفتخصقصّيبجـًف ّبوجلقاز ّاحلؽؿ ّظـ

بعي. ّادًتػودّمـّافطوئػيّافرا

بعي،ّوإنّْ زّبـؼؾّافشقخّّـامّّٓمعورضّفؾطوئػيّافرا ًّافطوئػيّافثوفثيّظذّاجلقا كصَّ

:ّوؿولّّٓبلسّبوفثقبّبوفثقبغّفذيؾّصحقحيّزرارةّظـّأيبّجعػرّّافصدوقّ

ّبقد ّوذفؽّٕنّّّ،يدًا ّوصػتفام. ّاذا ّذمّكؼؾّّوكًقئي ّوجقدهو ّتثًٌّفعدم ّمل ّافزيودة هذه

ّظـّصػقانّوابـّأيبّامّرويوهوّبـػسّاإلشـودّبطرؿفامافؽوذم،ّّوّٓذمّكؼؾّافشقخ،ّمعّأّنّ

ّوّٓحيتؿؾّتعدّّظـّزرارةّظـّأيبّجعػرّّ،ظـّمجقؾّ،ظؿر ّمعّوحدةّ، ّافروايي د

ّافًـدّوافراوي.

افتلّكؼؾـوهوّدّبـّمًؾؿّػّصحقحيّحمؿّّإافشقخّافصدوقّأصورّهبذاّّحيتؿؾّأنّّّ،كعؿ

ؾؼدّجوءّؾقفوّبلنفّّٓبلسّبٌقعّافثقبّبوفثقبغّإذاّوصػًّافطقلّّ.وؿـّافطوئػيّإوػ

ّؾننّّ ّؾفقّّوافعرض. ّكًقئي، ّافٌقع ّوؿقع ّظـ ّافقصػّــويي ّظذ ّفؾجقاز ّاإلموم تعؾقؼ

ّبقدّّٓحيتوجّإػّذفؽافّادحتوجّاػّافقصػّفقوقحّأنّّ ّتؼوبضّيدًا فؽـّذفؽّفقسّ.

ّأجضوًّ ّافـؼد ّؾرضّافقصػّمع ّجيتؿع ّأن ّؾقؿؽـ ّافٌقعّواوحًو، ّافقصػّذم ّفدخوفي ،

ّػّوصػّمٌقعف.ؼّافغررّذمّادعومؾي،ّوفذاُّجعؾّحؼّاخلقورّدـّختؾّّوظدمّحتؼّّ

ّمعتزةافطوئػيّافثوفثيّّٓوجقدّهلوّحؼقؼي،ّأوّملّتثًٌّبحجّّّؾقظفرّمـّذفؽّأنّّ ّ،يّ

ّامّذـركوهوّذمّضقائػّافروايوتّفـًتقذمّافـؼؾّذمّذفؽ.وإكّّ

ذمّذيؾّصحقحيّظٌدّافرمحـّبـّأيبّّومـّافعجقىّموّأوردهّصوحىّاجلقاهرّ

زّافتػووؾّذمّ ظٌدّاهللّافتلّذـركوهوّذمّافطوئػيّافثوكقي،ّؾؼدّكؼؾفوّوؾقفوّافـصّظذّجقا
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ّبوحلققانّ)كًقئي(.ّوملّأجدّـؾؿيّ)كًقئي(ّذمّمصودرّاحل ديٌ،ّوّٓذمّكؼؾّبقعّاحلققانّ

ّبقد(ّمـّدونّّـتىّاحلديٌّ)ّٓبلسّبوحلققانّـؾّّافقاردّذمّنّّنصوحىّاحلدائؼ،ّؾ فّيدًا

ّ ّوفعؾَّ ّ)وكًقئي(، ّافذيّّـؾؿي ّادصدر ّمـ ّافـًخي ّـوكً ّأو ّؿؾؿف، ّشفق ّمـ افزيودة

ّافر ّذمّكؼؾ ّوذمّبويلّاظتؿده ّافزيودة. ّهذه ّؾقف ّفؾشقخّصوحىّنَّّأوايي ّحدثّمثؾّهذا ف

ّمـّـتوبّاحلٍّأجضًو.ّذمّمقوعٍّّاجلقاهرّ

ّافـوهقيّافروايوتّمحؾّظذّدفقالًّّـــّادذـقرةّبوفزيودةّـــّذهّافرواييهّومـّهـوّجعؾّ

بعيّافطوئػيّذمّافـًقئيّظـ .ّاجلقازّيوكصقصقّّّافـفلّطوهرّبغّمجعوًّّافؽراهي،ّظذّافرا

ّ.ادذـقرّاحلؿؾّبطالنّوبوفتويلّافرواييّذمّافزيودةّثٌقتّظدمّظرؾًّوؿد

ّ ّاحلؽؿّبعدمّجقاز ّاجلؿعّاشتػودة ّمـّؾـتقجي ّكًقئي ّمتػوواًل ّبجـًف بقعّادعدود

ّافطوئػيّاخلومًيّبعدّتؼققدهوّومحؾفوّظذّخصقصّهذهّافصقرة.

ّافـصّظذّظدمّجقازّبقعّادعدودّبجـًفّكًقئي

ّ ّمـّاجلؿعّبغّافروايوتّاشتٌعود ّافتػووؾّذمّادعدودّّاحتاملاشتػدكو ظدمّجقاز

زّوأمَّّّ،كؼداًّ ّّافتػووؾّؾقفوّحؽؿّافـًقئيّؾقؿؽـّاشتػودةّظدمّجقا ّمــــّّمرَّّّحوّبوإلووؾيـــ

بعي،ّافطوئػيّذمّاحلؾٌلّوصحقحيّيًور،ّبـّشعقدّصحقحي ّمـّاشتػودتفّيؿؽـّـامّافرا

ّ(.بقدّيداًّ)ّبوفـؼدّافثوكقيّافطوئػيّذمّاحلؽؿّتؼققد

ّافراويّوّإوػ،ّؾقًتػودّاحلؽؿّمـفوّبعدمّاجلقازّذمّافـًقئيّمـّأمرّاإلمومّأمَّّ

ّـالمّذمّافقاردةّافـًقئيّظذّافشطىّوطوهرهّــــّافـًقئيّظذّبوخلطّـــّيًورّبـّشعقدّـــ

طوهرّذمّتؼققدّّّمـفّافػعؾّوهذاّ،ـــّّهلوّاجلقابّذمّاجلقازّصؿقلّؿيتقهّّّفئالّ،افًوئؾ

ّاحلؽؿّبوفـؼدّاحلول،ّوظدمّاجلقازّذمّافـًقئي.
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[ 
الػني يف رواية ة من ادخجل التؼق  أه من وما ورد يف ذيل الرواية من تعؾقل اخلط بلن  

كػسه بتػسر مـه، كام هو دأبه يف بعض  ه من الشقخ الصدوق ن  أالصدوق، فالظاهر 

 فالرواية واز، وإل  ة إىل عدم اجلمواضع كتابه الػؼقه، والذي محؾه عذ ذلك، ذهاب العام  

 بـؼل الؽؾقـي والشقخ )عؾقفام الرمحة( خالقة من هذا الذيل.

وعذ تؼدير كون الزيادة من الراوي بـؼل الصدوق فال يؿؽن البـاء عؾقه، إذ ل 

هذه  يف موارد تعارض الزيادة يف الـؼل مع الـؼقصة يساعد عذ إثبات أصل عؼالئي

 مر   كام –ة العام   ن  أم عذ أصالة عدم الـؼقصة. كام أصالة عدم الزيادة ل تتؼد   الزيادة، فنن  

ز قائؾون – أقواهلم كؼل عـد حـقػة،  اأب  متػاضاًل كسقئة، إل   بجـسه ادعدود بقع يف باجلوا

ت روايتفم عن الـبي  بالؼول   وأمر ادممـني  ومن تبعه من مدرسته، وقد مر 

 .(1)ة الؼول باجلوازباجلواز. وهؽذا كسب الشقخ الطود إىل العام  

ة، كام صـع الشقخ الـسقئة عذ التؼق  وعذ هذا ل وجه حلؿل أمر اإلمام باخلط عذ 

 . هذا حال الصحقحة األوىل.الصدوق، وتبعه صاحب احلدائق 

بعة، صحقحة احلؾبي بسـد الشقخ عن احلسني  وأما الصحقحة الثاكقة يف الطائػة الرا

ز بقع ادعدود بجـسه كسقئة من  استػادةم بن سعقد، فؼد تؼد  ا احلؽم مـفا بعدم جوا

 ـــ مر   كام ـــ ه ظاهر يف عدم اجلواز، بل الػسادا كظرة فال يصؾح( فنك  التعبر الوارد فقفا: )فلم  

 .الؽراهة يف بظفورها الؼول إىل ُيصغى ول

 ع دائرة عدم اجلواز يف الـسقئة إىل ادختؾف من األجـاس يفبل الصحقحة توس  

صحقح سعقد بن يسار يف كػس  ن  ادعدود، ول معارض هلا من الطوائف األخرى، أو م  
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ّوإنّْ ّٕنَّّّافطوئػي، ّظذّتًوويّاجلـس، ّذمّافـًقئي ّاجلقاز ّبعدم ّظذّؿكّاحلؽؿ ّكصَّ

ّ ّٓ ّاكحاليلمقوقعّاحلؽؿ،ّواحلؽؿّهـوّّاحتودّمعّاحلؽؿغّمثٌتون،ّوّٓمعورويّبقـفامّإ

ّحدّؾالّمعوروي.ظذّادختؾػّبوجلـسّوادتّّ

ّؾننّْ ّافـًقئي، ّذم ّاجلقاز ّظذّظدم ّذمّدٓفتفو ّافثوكقي ّافطوئػي ّظـ ّافؽالم ّؿؾـوّيٌؼك

ّ ّذم ّافؼقد ّيعّزّّآحسازبظفقر ّمو ّأو ّافؼققد، ّذم ّآحسازيي ّمـّبؼوظدة ّبودػفقم ّظـف

ادػفقم،ّوافذيّملّيثًٌّطفقرهّمػفقمّافقصػّـؿرتٌيّأوػّمـّّإػادرتٌيّافثوكقي،ّإصورةّ

ّآحسازافؼقدّطوهرّذمّّاحلؽؿّّبوجلقازّّٓيشؿؾّافـًقئي،ّٕنّّّمـّافقصػ،ّؾوفظوهرّأنَّّ

ّظـّثٌقتّاحلؽؿّفطٌقعلّا ّٓ ً،ّوبالّّدقوقعّظذّإضالؿفّوهيوكف،ّوإ ـونّذـرّافؼقدّفغقا

زّادعووويمّزّ متػوواًلّّبؽقكفّّظذّادعدودّبجـًفّر،ّؾقؽقنّكتقجيّتؼققدّاحلؽؿّبجقا

زّادػووؾيّذمّافٌقعّذمّحولّتلجقؾّكؼدًاّادػفقمّمـّؿقففّ ّبقد(ّهقّظدمّجقا :ّ)يدًا

ّّظـفّبـ)يدًاّبقد(.دّبحولّافـؼدّادعّزّافثؿـّذمّافـًقئي،ّبؾّاحلؽؿّمؼقّّ

ّ ّتعوػّاحتاملأمو ّؿقفف ّذم ّـام ّافغوفٌي ّاحلوفي ّإػ ّفإلصورة ّبف ّجلء ّافؼقد ّ:ـقن

ذمّحجقرـؿّوربوئٌؽؿّافاليتّّّؿريـي،ّوهلّمػؼقدةّهـو.ّإػؾقحتوج

ّافتػووؾّميّّتو ّذم ّافصالح ّبعدم ّظطػّاحلؽؿ ّبعد بعي ّافرا ّافطوئػي ّافتؼققد ّهذا د

ّكًقئيّظذّاجلقازّيدًاّبقد،ّـامّذمّصحقحيّاحلؾٌل.

ّ:وافـتقجي

ويّفٌقعّادعدودّبجـًفّمتػوواًلّموّيظفرّمـفّاجلقازّّٓيقجدّذمّافروايوتّادتعرّّ

كؽرهف(ّ)أوّّ(صقرةّافـًقئي،ّبؾّطوهرّبعضفوّظدمّاجلقازّبظوهرّافتعٌرّبـ)ّٓيصؾحذمّ

ّحتؼّّ ّشقوؿفو ّمـ ّوافظوهر ّافؼققد. ّاحسازيي ّبؼوظدة ّأو ّادعدودّوؽره، ّبقع ّذم ّافربو ؼ

ّبجـًفّأوّبغرهّمتػوواًل،ّكًقئي.
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[ 
ّكًقئيّفدّ،كعؿ ّافصدوقّذمّبقعّافثقوبّبجـًفو ّافتلّيروهيو ّفقّثٌتًّافزيودة ظذّّلَّ

وـونّؿريـيّظذّمحؾّافروايوتّاحوكعيّظذّافؽراهي،ّوفؽـّحتكّفقّثًٌّذفؽّّ،اجلقاز

ّؾفقّذمّخصقصّافثقوب.

ّاخلالفّ ّـتوبف ّافشقخّذم ّمـ ّمٌوفغي ّذمّافشفقدّوصػّموّظذّ–وظذّذفؽّؾال

بوفثقوب،ّواحلققانّبوحلققانّّافثقوبّبقعّمـّبودـعّحؽؿّظـدموّ–ّشوبؼوًّّوكؼؾـوهّافدروس

ًّقئيّمعّافتػووؾ.ّكعؿّادـعّمـفّذمّحولّظدمّافتػووؾّّّٓدفقؾّظؾقف.ك

ظذّــّتٌعًوّفؾؿشفقرّــّذمّـتوبفّافتذـرةّذمّاحلؽؿّبوفؽراهيّّاظتامدّافعالميّّـامّأنَّّ

ّإضالقّؿقلّافصودقّ :(ّ ّٓ ّإ ،ّوظذّإصؾّذمّ(وّيقزنأّؾقامّيؽولّّٓيؽقنّافربو

ّاهللويؼصدّبفّإصؾّافؾػظلّـنضالقّؿقففّتعوػ:ّّ،ادًلخي دمورةّ:ّ،ّوافٌقعّأَحؾَّ

ّتراض ّادخّصّظـ ّافروايوت ّورود ّبعد ّظؾقف ّآظتامد ّيؿؽـ ّٓ ّمـّ، ّادـع ّذم صي

ّؼّافربوّؾقف.افـًقئي،ّوطوهرهوّحتؼّّ

ّ ّابـّزهرة ّذـر ّمـّهـو ّّمرَّّّموّظذّ–وفعؾف ّذمّافغـقي ّبقعّّ:–افـؼؾّظـف )وّٓجيقز

فّاشتػودّكَّّن(ّؾأصحوبـواحلققانّبوحلققانّمتامثاًلّومتػوواًلّكًقئيّذمّافظوهرّمـّروايوتّ

ّبقعّ ز ّجقا ّبعدم ّافؼقل ّيؽـ ّمل ّؾنذا ّهذا ّوظذ ّافروايوت. ّمـ ّافـًقئي ّذم ّاجلقاز ظدم

فّمقاؾؼّدؼتهّنَّّأمؼتهّافـصّذمّادًلخي،ّؾالّريىّادعدودّبجـًفّمتػوواًلّكًقئيّهقّ

ّإصحوبّآحتقوط ّوظؿؾ ّدٓفتفو، ّذم ّاشتشؽؾـو ّوإن ّبف، ّإخٌور ّورود ّبعد ،

ّبؼقفف ئع ّاحتوطّصوحىّافؼا ّـام ّّ:ادتؼدمغّظؾقف، ّوادـع ّتردد (ّأحقط)وذمّافـًقئي

ّوـذفؽّافػؼقفّابـّزهرة.

ّ
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ّثؿرةّافٌحٌّذمّربوّادعدود

فّداخؾّذمّـزىّحؽؿّبقعّكَّّإافٌحٌّظـّحؽؿّبقعّافرصقدّبؤجؾّمّذمّصدرّتؼدَّّ

ّؾادعدودّمتػوواًلّكًقئيّمعّاحّتّ حدّاجلـسّـونّافرصقدّمتّّّنّْنودّاجلـسّؾقف.ّوظذّهذا

ّـؾّّ ّبوع ّؾؼد ّافدوٓر، ّأو ّافعراؿل، ّـوفديـور ّادشسىّبف ّظقوف ّافذميّقّّمع ّذم ّمعدودًا ًو

ّادعومؾيّهذهّجوزتّبوفؽراهيّادشفقرّؾتقىّظذّبـقـوّؾننّْ.ّ–ّكًقئيّ–بلـثرّمـفّممجاًلّ

ؾـوّبوفػًود،ّفؾـفلّظـفوّذمّبعضّإخٌور،ّأوّاحتطـوّذمّادًلخيّتٌعًوّدـّؿّوإنّْ،ًّوصحّّ

ّؼّوابـّزهرةّرظوييّفٌعضّافقجقهّؾقؽقنّادـعّمـّهذهّادعومؾيّأحقط.احتوطّـودحؼّّ

ّاحلؾٌل،ّ ّؾؼدّظرؾًّدٓفيّصحقحي ّمعّاختالفّجـسّافرصقدّظـّظقوف، وأمو

ّحمؿّّوـذفؽّإضالقّص ّويٌؼكّحقحي ّاجلقاز، ّظذّظدم ّاخلومًي دّبـّمًؾؿّذمّافطوئػي

 اإلصؽولّمـّجفيّأخرىّـامّشقليتّبحثفوّذمّاجلفيّافثوكقيّمـّهذهّادًلخي.

ّصٌفيّافؼرضّافربقي

ّمػودهيُّ ّإصؽول ّافـؼديي ّإوراق ّبقع ّمًلخي ّذم ّتؽقنّّنَّّإّ:ذـر ّكًقئي ّهبو ادعومؾي

ممجؾي،ّّؾؿـّبوعّموئيّأخػّديـورّمؼٌقويّكؼدًاّبـّموئيّومخًغّأخػّ،ؿروًوّبصقرةّافٌقع

ّيؼرضّافـ ّاحلؼقؼي ّذم ّهذهّؾفق ّافػؼفوء ّيؿـع ّهـو ّومـ ّأخػ، ّمخًغ ّبزيودة ّأخػ امئي

ّادعومؾيّمعّاحتودّاجلـس.

ّظـفو: ّأنَّّّواجلقاب ّمـ ّافػؼفوء ّمـ ّواحد ّؽر ّذـره ّؾورؿّمو ّافٌقعّّوًّهـوك بغ

معّوامنّمثؾفّذمّّمولٍّّمتؾقُؽّّوافؼرُضّّ،فٌقعّمتؾقؽّمولّبعقضوافؼرضّذمّمعـومهو،ّؾو

وإذاّاظتزتّادغويرةّّ.وحؼقؼيًّّؾفامّخمتؾػونّظرؾوًّّ،وافضامنّؽرّادٌودفيّبوفعقضّ،يافذمّّ
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[ 
ّوادثؿـ ّافثؿـ ّّبغ ّـقن ّذم ّافؼرضّـػك ّدون ّافٌقع ّافعقوغّـؾقوًّأذم ّافذمّّّحد يّذم

ّظقـوًّوأ ّؾصخصقّّّخر ّؽرّاخلورجّلّّنّّني، ّآظتٌور ّإوراقّافشخصّّّوظوء ّبقع ّوذم ،

ّادعقضّـؾقوًّ ّـقن ّافثوينّمشخّّذمّافذمّّّافـؼديي ّـقن ّفؾثؿـّمـّكوحقي ّذمّمغويرتف ّوًّصي

يّيّأوّـؾقّّ.ّومـّهـوّاظتزواّبقعّظؼيـّـقؾقّمـّاحلـطيّصخصقّّوًّاظتٌوريّلوإوّّّوًّخورجقّّ

مّافؼرضّفتؼقّّّ،ملّيؽـّربقيوًّّفّفقّـونّؿرووًّنَّّأمّمعّبعؼيـّـقؾقّممجؾيّمـّافربوّادحرّّ

ّؾّبوفٌقع.ادمّجّّي،ّوصدقّافزيودةّذمّافؽّعّّبودثؾقَّّ

ّبحٌّاجلفيّافثوكقيّذمّادًلخيّافثوكقي

ّممّجّتؼدَّّ ّبثؿـ ّافرصقد ّبقع ّوهل ّافثوكقي ّادًلخي ّظـقان ّذم ّم ّ)كًقئي( هـوكّّنَّّأؾ

ّإوػّتؼدَّّ ّاجلفي ّافؽالمجفتغّمـّاإلصؽول. ّوأمَّّّم ّتػصقاًل. ّؾفلّؾقفو ّافثوكقي ّاجلفي و

دخقلّبقعّافرصقدّبعؿؾيّمـّؽرّجـًفّكًقئيّحتًّمًلخيّبقعّافديـّبوفديـّوادشفقرّ

ّظـدّافػريؼغّحرمتف.

ؼّبـػسّافعؼدّوملّيؽـّوؿعّافؽالمّذمّصؿقلّـزىّاحلؽؿّفؾديـّافذيّحتؼّّّ،كعؿ

ّظؾقف،ّـامّهقّؾرضّمًلختـو،ّبوظتٌورّأنّّ بؤجؾّصورّّبطوؿيّافرصقدّادٌقعيثؿـّّشوبؼًو

ظؾقف.ّكظرّموّفقّبوظفّثامكامئيّدوٓرّديـًوّذمّذميّصخصّّديـًوّبعؼدّافٌقع،ّوملّيؽـّشوبؼوًّ

ػّصفرّأوّأـثر،ّؾفذاّادؾققنّديـّبعؼدّافٌقعّوملّيؽـّإؾيّيّوممّجّقّّآخرّبؿؾققنّديـورّـؾّّ

ّحتؼّّ ّؾٌعد ّظؾقف، ّمضؿقشوبؼًو ّادؾققن ّأصٌحً ّافٌقع ّظؼد ّذمّّؼ ّذم ّادشسي ّظذ تفّكف

ّـالمّبغّإظالم.ّؾي.ّؾدخقلّهذهّافصقرةّذمّـزىّاحلؽؿّبوفٌطالنّوإضالؿفّحمّؾّممّجّ

ّادتقّّ ّـونّفؽؾِّوافصقرة ّإذا ّهلّمو ّادذـقر، ّفؾحؽؿ ّمـّادتٌويعغّديـّواحدٍّّؼـي

يّصخصّرابع،ّؾٌوعّأحدمهوّديـفّافذيّذمّيّصخصّثوفٌ،ّأوّـونّديـّأحدمهوّذمّذمّّذمّّب
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قنةّمنّبطالنّةّاددينّلًخر،ّفكالّالديننيّقبلّعقدّالبوع،ّوهذهّهيّالصورةّادتو ّذمّ 

ّبوعّالدينّبالدين.

وأصُلّاحلكمّّبفسادّبوعّالدينّبالدينّوبطالىهّثابتّمنّصرقناّبامّرواهّصلحةّبنّ

ّ.ّ(1)(الدينّبالدينُيباعّّال)ّ:قال:ّقالّرسولّاهللّّزيدّعنّاإلمامّالصادقّ

ّتلقّ  ّسوىّوقد ّفوه ّيقدح ّمن ّالسند ّيف ّيوجد ّوال ّبالقبول ّاألصحابّالرواية ى

ّّصلحةّبنّزيدّالراويّعنّاإلمامّ الشوخّالطويسّّأنّ ّفهوّبرتيّفاسدّادذهب،ّإال 

ّ ّمعتمدّإنّ )قال: ّأنّ  .(كتابه ّفوعدّ ّاالعتامدّوالظاهر ّمنّوثاقةّصاحبه، ّجاء ذلكّّعلوه

ّهّمنّمشايخّصفوانّبنّحيوىّادعروفّبين ّللراوي،ّفضاًلّعنّأن ّّتوثوقاًّ ّعنّهّالّيرويّإال 

ّاحلكمّجممعّعلوه.ّّنّ أكامّوّثقة.ّفالّإشكالّمنّجهةّالسند.

.ّوالكايلّ(الّجيوزّبوعّالكايلّبالكايل)ّهّقال:ن ّأّةّفقدّروواّعنّالنبيّاّالعامّ وأمّ 

ّفُّ حدّالديننيّثابتًاّأنّالكالمّيفّشمولّاحلكمّلصورةّماّإذاّكاامّّبالنسوةةّوبالدين.ّوإىّ ٌّ

ّوملّيكنّسابقًاّعلوهّ.ّ،بالعقد

ّوهلّمثلّهذهّادعاملةّمشمولةّبحرمةّبوعّالدينّبالدين؟

ّ ّواألكثر ّادشهور ّذهب ّّبعضهمّتعبريّيفّكامـــ ّّ،احلرمةّإىلـــ ّمشمولةّاوأّن 

ّللحديثّ ّكادحقّ ومن، ّذلك ّمن ّمجاعة ّالرشع ّيف ئعق ّادسالكّ،ا ّيف ّالثاين ّوالشهود

ّالدين ّكتاب ّ(2)يف ّالروضة، ّويف ّادتيخ  ّبعض ّوهكذا ّكاألردبويل، (3)رين
ّ،ّ

                                                 

 .111ّص5ّجّ(ّالكايف(1

 .433ص3ّّّجّفهام(ّمسالكّاإل2)

ّ.95ّّص9ّجّّ(ّجممعّالفائدة(3
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[ 
يظفرّمـفّّوإنّّّْميّاحلّعّّ،ّوهؽذاّيًتػودّمـّبعضّـؾامتّافعاّلّّ(1)وافًٌزواري

ّ.(3)وادختؾػّ،(2)افؼقلّبوحلرميّذمّافتذـرة

ّادتلخريـّظذّاحلرميّفشؿقلّافـّصّ ّحتؼّّّوأـثر ّموّفصقرة ّوؽويي ؼّافديـّبوفعؼد.

ّإنّّّ-وحوصؾف:ّ،ذمّادًوفؽّوذمّافروويّؿقؾّذمّظدمّافشؿقلّموّذـرهّافشفقدّافثوينّ

ؼّافٌوءّبف،ّوادضؿقنّظـدّافديـّادؿـقعّمـفّموّـونّظقوًوّحولّـقكفّديـًوّبؿؼتهّتعؾّّ

ّؼّبقعّافديـّبوفديـ.امّيصرّديـًوّبعده،ّؾؾؿّيتحؼّّافعؼدّفقسّبديـّوإكّّ

ّافًقّّّوؿد ّافؽالم وـذفؽّصوحىّّ،(4)ذمّافريوضّّدّافطٌوضٌوئلاشتجقدّهذا

ّ.(5)ملّجيزمّبودًلخيّنّْإاحلدائؼّو

ّ ّٓ ّّّأنَّّإ ّظذّذفؽّبلنَّّّافشقخّصوحىّاجلقاهر ّمـّافـّصّّ:فردَّ د ّنّْلبّفقسّادرا

ّٕ ّأظؿّّتعؾّّّنَّّيؽقنّافديـونّؿٌؾّافعؼد، ّؾفلّّٓتؼتيضّأزيدّمـّـقنّافعقضّؼّافٌوء ،

ّشوبؼًو.ّحغّجعؾفّظقوًوّديـًو،ّوّٓيؾزمّذمّهذاّاإلضالقّـقكفّديـوًّ

دّبوفديـّمؼوبؾّافعغّواحلوليُّّؾقؿؽـّأنّْ ّؾادمّجّّافؽّعّّّمؼوبؾّاحلولّافؽّعّّّأيّـــّرا

ّفإلصورةّافتعريػّؾلل،ّافٌقعّمـّافصـػّهبذاّافديـّتٌعّّٓأيّـــّؼصقدادّافديـّهقّافذي

ّديـوًّّكيًؿّّّّٓافذيّاحلولّبوفؽّعّّّافٌقعّدون،ّافذهـّذمّادعفقدّافٌقعّمـّافؼًؿّهذاّػإ

ّ.(6)بفّافـؼضّيصّحّّؾال،ّظرؾوًّ

                                                 

ّ.535ّص1ّجّـػوييّإحؽوم(ّ(1

 .338ّص11ّجّ(ّتذـرةّافػؼفوء2)

 ّ.371ّص5ّجّ(ّخمتؾػّافشقعي3)

ّ.8ّصّ(ّريوضّادًوئؾ4)

 .18ّص25ّجّ(ّاحلدائؼ5)

 .347ّص24ّجّ(ّجقاهرّافؽالم6)
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 يف حاشقته عذ ادؽاسب: بقع الدين بالدين أقسام ثالثة: قال الػؼقه القزدي 

 ل، وهو بقع الؽالئ بالؽالئ.ادمّج  ل بالؽّلّ ادمّج  يبقع الؽّلّ  ن  أ أحدها:

 بقع ديـًا سابؼًا عذ العؼد بعد حؾوله أو قبؾه، بدين كذلك.يه ن  أ الثاين:

لؼول  ةهذه األقسام باصؾ ل أو بالعؽس. وكّل ممّج  ه يبقع ديـًا سابؼًا بؽّلّ ن  أ: الثالث

 .(1): ال يباع الدين بالدين قال رسوليف خرب صؾحة بن زيد:  الصادق 

ل من ذلك ق بـػس عؼد هو دين حتؼّ  ثؿن بطاقة الرصقد ادبقع باآلجل أن   :فتحص 

ة الرشكة لبائع البطاقة، يف ذمّ  بقع الرصقد، وادُثؿن الذي ُبذل بنزائه هذا الثؿن دين كّلّ 

ففو مشؿول إلصالق ما دّل عذ الـفي عن بقع الدين بالدين وفساده، عذ حسب رأي 

 األكثر، وهو األحرى بالؼبول.

 ل )بقع الَسَؾف أو الَسَؾم(بثؿن معجّ  لثة: بقع الرصقد ممجالً ادسللة الثا

سقئة، ممجل بثؿن حال مؼبوض، عذ عؽس الـ   ؾم هو بقع كّلّ ؾف أو الس  الس  

رًا بؿؼدار من دون جفالة توجب يؽون األجل مضبوصًا وادبقع مؼد   ويعترب فقه أن  

 بطل البقع. قع، وإاّل ق من جمؾس البؿن قبل التػر  وأن ُيؼبض الث   ،الغرر

إصالق الـفي عن بقع ادعدود بجـسه متػاضاًل يشؿل الزيادة يف صرف ادُثؿن  ثم إن  

ما كان من صعام خمتؾف أو متاع أو ): كام ورد يف صحقحة احلؾبي عن أيب عبد اهلل 

 .(ا كظرة فال يصؾحيشء من األشقاء يتػاضل فال بلس ببقعه مثؾني بؿثل يدًا بقد، فلم  

د عن احلسن بن حمؿ   بنسـادهحلديث زياد بن أيب غقاث  د برواية الشقخ وادمي  

 عن ثابت بن رشيح عـه عن ،عن صالح بن خالد وعبقس بن هشام ،ةسامعبن ا

                                                 

 .(الطبعة الؼديؿة) 171 ص 2 ج ( حاشقة ادؽاسب1)
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[ 
وفؽـّذمّذيؾف:ّّ،وهقّبـػسّادتـّافًوبؼ(،ّموّـونّمـّضعومّخمتؾػ...)ّ:افصودقّ

ّ.(وّكظرةّؾالّيصؾحؾلمّّ)ّ:ـّؿقففّمبدًّّٓ(ؾالّيصؾحّيوّكًقئؾلمَّّ)

ّمو ّإضالق ّّدّلّّوـذا ّـراهتفؿ ّذمّّظذ ّافزيودة ّمع ّبٌعضفو ّإجـوس فٌقع

ّدّبـّمًؾؿّافقاردّذمّافطوئػيّاخلومًيّمـّافروايوتّأكػي.صحقحّحمؿّّ

وموّظّدّظّدًا،ّأوّملُّيؽؾّوملّيقزن،ّؾالّبلسّبفّ)براهقؿّافطقيؾي:ّإوذمّمرشؾيّظعّبـّ

ّ.ّ(ويؽرهّكًقئيّاثـونّبقاحدّيدًاّبقد،

ذمّافػًود،ّّٓافؽراهيّّةذمّادعومالتّطوهرّوافؽراهيّذمّفًونّافروايوتّخصقصوًّ

ّي.افتـزهيقّّ

ّـــًّّافروايوتّافصحقحيّوؽرهوّظذّافـفلّظـّبقعّادعدودّوؽرهواحلوصؾّؿدّدفّّ

ءّواحدّؿوكقنّوهق،ّافعقوغّأحدّتلجقؾّمعّمتػووالًّّـــّيقزنّوّٓيؽولّّٓومّّ ّذمّشقا

ّوتؼدَّّّافـًقئي ّافزيودة، ّذمّافًؾػّبتلجقؾّادُثؿـّمع ّأو ّهذاّبتلجقؾّافثؿـ، ّأنّطوهر م

ّادميَّّ ّافتحريؿ ّهق ّـودػقدافـفل ّافؼدموء ّبػتقى ّافزّّّ،روشاّلّّ،د ّوابـ ّاجلـقد ّ،اجوابـ

احلؽؿّهقّّفقرّذمّبقعّادعدودّكًقئيّوشؾػوًّظذّؾتقىّادشّ،وافشقخّذمّبعضّـتٌف.ّكعؿ

ّمعّتعجقؾّافثؿـّبزيودةّفقّملّيؽـّؽرّجوئزّؾتقًىّؾَّر.ّؾٌقعّافرصقدَّشّافؽراهيّّٓؽ ّامً

ّؾؿؼتهّآحتقوطّادـعّمـف.

بعيّ:ّحتقيؾّافرصقدّبغّادشسـغ ّادًوفيّافرا

كّبتحقيؾًّؿّّتؼقمّذـوتّآتصولّبتقؾرّبعضّاخلدموتّدشسـقفو،ّومـفوّموّيُّ

ّمِّ ّمويل ّمؼدار ّوذفؽّبخصؿ ّمَّّـّْافرصقد، ّإػّّـرصقد ّوإووؾتف ّاخلدمي ّتؾؽ يطؾى

ّوتتؿّّ ّمؽوحوتف، ّإمتوم ّمـ ّفقتؿؽـ ّآخر ّمشسك ّجمّّّرصقد ّافقاهى،ّتؾؽّافعؿؾقي ّمـ وكًو
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ّأنّْ ّويؿؽـ ّبذفؽّافتحقيؾ، ّؿقومفو ّفؼوء ّادعطلّجزءًا ّمـّرصقد ّافؼـي يٌقعّّوتلخذ

ّأ ّأوّكًقئي، ّفؼوءّظقضّمويلّكؼدًا ّادحّقلّإػّؽره كّوّحتّّموفؽّافرصقدّذفؽّادؼدار

ّشؾػًو.

ّاد ّرصقد ّمـ ّمٌؾغًو ّفتؼويضّافؼـي ّافؼظل ّاحلؽؿ ّتصقير ّإلمتومّويؿؽـ حّقل

ّ ّظذ ّافتحقيؾ، ّادحقِّّنَّّأظؿؾقي ّمـ ُّجعوفي ّافؼـيّف ّظؿؾ ّظذ ّأجرة ّأو ّادعطل، ل

ّامتالكّادحقَّّبوفتحقيؾ،ّوأمَّّ لّإفقفّفؾرصقدّذمّذميّافؼـي،ّؾفقّجوئزّبعؿؾقيّبقع،ّأوّو

ّا ّهبو ّيؼقم ّدحقِّّهٌي
ٍ
ّجلزء ّافؽّعّّّل ّادٌؾغ ّافؼـيّمـ ّذمي ّذم ّفف ّافذي ـتؼؾّتؾّ،فؾرصقد

ّيّافغر،ّأوّهٌي.لّإفقف،ّؾفقّبقعّفؾؿؿؾقكّذمّذمَّّمؾؽقتفّإػّادًتػقدّأخرّادحقَّّ

ّمـّجـًفّـوفديـورّيّادعومؾيّحوفيّافٌقعّمعّـقنّافثؿـّكؼديّّوّٓإصؽولّذمّصحَّّ ًو

ثؿـّممجاًلّمـّكػسّجـسّافرصقدّيليتّإصؽولّافربوّذمّافعراؿلّبؿثؾف،ّوذمّحولّـقنّاف

ّأوّافؽراهيّ افـًقئيّافًوبؼّبؿؼتهّادـعّظـّادعووويّبغّإجـوسّبوفتػووؾّآجاًل،

ّظذّؾتقىّادشفقر.

ّادحقَّّ ّوادًتػقد ّفؾرصقد ّبغّافٌوذل ّادعومؾي ّويؿؽـّإمتوم ّظـّضريؼّهذا، لّإفقف

ّ ّمـّاد)اهلٌي ّبوفعقض( ّوإنّْؼوضي ّؾقفو، ّوإرجحّظدمّجريونّحؽؿّافربو ّادًتػقد،

ـونّافعقضّمـّجـسّافرصقدّـوفديـورّأوّؽره،ّإذّّٓيؽقنّافعقضّادؼوطّذمّاهلٌيّ

ّوكقيجمّّّهٌيّ–ّافصحقحّافرأيّظذّ–امّهلّادؼوضيّظقوًوّظـّكػسّاحولّادقهقب،ّوإكَّّ

ّوفقسأخرىّهٌيّمؼوبؾ ّافتؿؾقؽ ّذم ّذط ّادؼوط ّوافعقض ّاحولّّ، ّمؼوبؾ ذم

ّادقهقب.

دّـــّويوّاهلٌيّادعقّّوأمَّّ):ّّإنصوريّإظظؿؿولّافشقخّ ّاصسطّمو:ّهـوّهبوّوادرا

ّّادؼوبؾي،ّجفيّظذّبعقضّمتؾقؽّإكشوءّؾؾقًًّـــّافعقضّؾقفو ّٓ ّحدمهوأّؽمتؾّّّيعؼؾّملّوإ
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[ 
ّافعقضّؽمتؾّّّظدمّطوهرهؿّأنَّّّمعّفمخر،ّأخرّؽمتؾّّّدونّمـّافعقوغّٕحد

عقضّـونّفؾقاهىّافّيمدّّّملّفقّادُتفىّأنَّّّإمرّؽوييّبؾّاهلٌي،ّادقهقبّؽمتؾّّّدبؿجرّّ

حؼقؼيّّنَّّنوي،ّؾويّمًتؼؾّـامّذمّاهلٌيّؽرّادعقّّافرجقعّذمّهٌتف،ّؾوفتؿؾقؽّذمّاهلٌيّادعقّّ

ّ.(1)(ادعووويّؽرّمؼصقدة

اهلٌيّمتؾقؽّجموينّرصفّملّيالحظّؾقفّّإنَّّ)ذمّمعـكّاهلٌي:ّّوؿولّافػؼقفّافقزديّ

ّادعقّّخصقصقّّ ّاهلٌي ّوّٓخترج ّآخر، ّوظـقان ّافتعريػي ّظـ ّّ:وي ّجمّّٕنَّ ّأجضًو ّإذّوكقّّو ي

افعقضّؾقفوّفقسّذمّمؼوبؾّاحولّادقهقب،ّبؾّهقّذطّذمّافتؿؾقؽ،ّؾػلّاحلؼقؼيّهٌيّ

ّيّوكقّّيّذمّمؼوبؾّهٌيّجمّّوكقّّجمّّ ّٓ ؾؾقّملّيشسطّافتؿؾقؽّّأخرى،ّهذاّإذاّاصسطّافعقض،ّوإ

ضّظـفو،ّؾعدمّخروجفوّظـّافتعريػّأووح ّ.(2)(فؽـّادُتَّفىّظقَّ

ّ ّظذّادؽوشى: ّادعقّّ)وؿولّذمّحوصقتف ّادُصحػّبوهلٌي ّهٌي ّيؿؽـّذمّجقاز وي:

زّؾقفوّمـّجفيّأنّّ ّ.(3)(امّهقّذمّمؼوبؾّاهلٌيّّٓادُصحػافعقضّإكَّّّاجلقا

ّ.(4)مّـامّذمّمـقيّافطوفىظذّـالمّافعؾؿغّادتؼدِّّّّوواؾؼّادحؼؼّافـوئقـل

ويّّٓتتحؼّّّويالحظّأنَّّ ؼّمعّإمتومّمعومؾيّادعووويّظذّافرصقدّبطريؼيّاهلٌيّادعقَّ

ّّؿصد ّٓ ـونّمعّّاهلٌيّوإنّّْذمّاحلوٓتّافتلّتـوشىّؿصدّافٌقع،ّؾالّتػلّهذهّافطريؼيّإ

ّاف ّإصؽول ّمـ ّهبو ّافػرار ّيؿؽـ ّـام ّافتعقيض. ّافٌقعذط ّذم ّمرّّّ،ربو ّمـفّـام أوّّادـع

ّؾقف.ّآحتقوط

                                                 

 .13ّص3ّّجّادؽوشىّ(ّّـتوب1)

ّ.19ّص6ّّجّ(ّافعروةّافقثؼك2)

ّ.31ّّص1ّّجّحوصقيّادؽوشى(ّ(3

 .91ّص1ّّجّ(ّمـقيّافطوفى4)
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ّمصودرّافٌحٌ

ّنّافؽريؿ.ّآافؼرّ-1

ّ.ةمحزابـّّ:افقشقؾيّ-2

ّدي.اكتشوراتّؿدسّحمؿّّّ،ـه(465افشقخّافطقدّ)تّّ:افـفوييّ-3

ّدي.اكتشوراتّؿدسّحمؿّّّ،دّبـّاحلًـافشقخّافطقدّحمؿّّّ:افتفذيىّ-4

ّممشًيّافـؼّاإلشالمل.ّ،(726)تّّميّاحلّعّّافعاّلّّ:ادختؾػّ-5

ئعّّ-6 ّ(.676)تّّؼّاحلّعّّكجؿّافديـّبـّشعقدّادحؼّّّاإلشالم:ذا

ّلّافٌقً.آممشًيّّ،(726)تّّميّاحلّعّّافعاّلّّ:افتذـرةّ-7

ّممشًيّافـؼّاإلشالمل.ّ،(587دّبـّافـعامنّ)تّافشقخّادػقدّحمؿّّّ:ادؼـعيّ-8

ّيّبوـًتون.ادؽتٌيّاحلٌقٌقّّّ،(587بؽرّافؽوصوينّ)تّّأبقّ:بدائعّافصـوئعّ-9

ّ.بروتّــــدارّافؽتوبّافعريبّّ،(625ابـّؿداميّظٌدّاهللّ)تّّ:ادغـلّ-15

ّمومّافصودق.ًيّاإلممّشّّ،(585ابـّزهرةّ)تّّ:ؽـقيّافـزوعّ-11

ًّيّافـؼّاإلشالمل.ممّشّّ،دّبـّاحلًـّافطقدافشقخّحمؿّّّ:اخلالفّ-12

ّّلوّّإّدافشفقّمؽلّبـّدحمؿّّّ:يافؼظقَّّّافدروسّ-13 ّافـؼّّ،(786)ت ممشًي

ّاإلشالمل.

ًّيّافـؼّاإلشالمل.ممّشّّ:إذهونّإرصودّ-14

ّردبقع.سّإادؼدَّّّ:جمؿعّافػوئدةّوافزهونّ-15

ّ.ضفران ــــشالمقيّـه(ّدارّافؽتىّاإل329افؽؾقـلّ)تّّدّبـّيعؼقبحمؿَّّّ:افؽوذمّ-16

ّاإلشالمل.ّافـؼّممشًيّ،(381ّ)تّبوبقيفّبـّظعّبـّدحمؿّّّ:افػؼقفّحييهّّٓمـّ-17
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ّلّافٌقً.آدّبـّاحلرّافعومعّممشًيّحمؿّّّ:وشوئؾّافشقعيّ-18

ئرّ-19 ّممشًيّافـؼّاإلشالمل.ّ،(598)تّّديىّاحلّعّّأابـّّ:افنا

ّّــــّشالمقيدارّافؽتىّاإلّ،(1226دّبـّاحلًـّاجلقاهريّ)تّحمؿّّّ:جقاهرّافؽالمّ-25

ّ.ضفران

ّممشًيّافـؼّاإلشالمل.ّ،(1337افًقدّـوطؿّافقزديّ)تّّ:افقثؼكافعروةّّ-21

ّافًقدّـوطؿّافقزدي.ّ:حوصقيّظذّادؽوشىّ-22

ممشًيّّ،(1355تؼريراتّاخلقاكًوريّفؾـوئقـلّذمّادؽوشىّ)تّّ:مـقيّافطوفىّ-23

ّ.افـؼّاإلشالمل
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 .وآلف ادقومنيد خؾؼف حمؿّ الة ظذ خر ِاحلؿد هلل رب العودني والّص 

ـــ  مثالً  ـــ ديـور كللػ بؿبؾغ مديـوً  كػسف فقجد لؾؿؽؾ ػ اخلؿسقي السـي رأس حؾ   إذا

 ففـو شمآن:

ففؾ حيسى ذلؽ ذم مؼوبؾ  ،إذا كون لديف مـ أربوح شـتف مو يقازي ديـف ل:إو  

 الديـ ويعػك ظـ إخراج مخسف أو ٓ؟

: إذا مل يؽـ لديف مو يقازي الديـ مـ الربح لُقستثـك مـ اخلؿس أو ققؾ بعدم الثوين

 ففؾ لف أن يمدي الديـ مـ أربوح السـي الالحؼي قبؾ ختؿقسفو أو ٓ؟ ،آشتثـوء ذم مقرد

 والؽالم يؼع ذم مؼومني:

 

 ل:ادؼوم إو  

 ذم اشتثـوء مؼدار الديـ مـ أربوح شـي حصقلف

أو مستخدمًو ذم ممكي  ،يؽقن مو يؼوبؾف مرصوفوً  و أنْ ف إمّ كّ والديـ ظذ قسؿني: فن

 يؽقن لف مو يؼوبؾف أو ٓ، ففـو صقر: و أنْ السـي، أو يؽقن غر ذلؽ، وذم الؼسؿ الثوين إمّ 

يؽقن مو يؼوبؾ الديـ مرصوفًو أو مستخدمًو ذم ادمكي، كام لق  أنْ  الصقرة إوىل:

 بولديـ أو اقسض موًٓ ورصفف ذم كػؼتف. اصسى كػؼتف مـ الطعوم والرشاب وغرمهو

 السـي. تؾؽ أربوح مـ الصقرة هذه ذم الديـ مؼدار اشتثـوء ؼنيادحؼّ  بني وادعروف

 ذم وجفف بقوكني: وقد ذكر السقد اخلقئل 
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[
ق بالربح وال يصدق الربح عند العقالء عذ ما كان ام يتعل  اخلمس إى   أن   أحدمها:

ن بمالحظة جمموع  واقعًا يف قبال الدين، فإن   العزة عندهم يف إضالق الربح أو اخلرسا

  فال.زاد يف آخرها عذ رأس املال يشء مل يرصف يف ادؤوىة فهو الربح وإال   السنة، فإن  

كان  ن  ربحًا حقوقة وإـــ  ـــ الذي بإزائه دين للمؤوىةوعلوه فهم ال يعتزون الربح 

لكان  ؟هل ربحت يف شنتك هذه :بحوث لو ُشئل بعد اىقضاء السنة ،كذلك صورة

إذ ال يرى صوئًا يزيد عذ رأس ماله بعد اضطراره إىل الرصف يف أداء  ،اً اجلواب منفو  

 الدين.

ه ال جيب إخراج اخلمس ن   أه لو شل م صدق الربح عذ ما يقابل الدين إال  ن  أ ثاىوهام:

ة اضل عذ مؤوىة السنة بموجب النصوص الدال  ربح بل من خصوص الربح الف من كل  

 عذ ذلك.

يف احتساب الربح الفاضل  ـــ خلفًا عن شلف ـــ تي جرى علوها العرفال   والطريقة

أو من  ،ا يقابله من الدينأو م   ،عذ ادؤوىة هي مالحظة ما رصف من عني الربح

 ال خصوص ما رصف من عني الربح. ،األموال األخرى يف ادؤوىة

ولذلك لو ـــ  كاىت بام يرصف ن  وجوب التخموس وإ عنيف ادؤوىة ادستثناة  فالعزة

يكون  ولكن ال يشسط يف الرصف أن   ـــله بذلك ادقدار  يستثنقسر الشخص عذ ىفسه مل 

الرصف من الدين ادقابل  ـــ بموجب ما جرى علوه العرف ـــمن عني الربح بل يكفي 

 أو غر اخلاضعة للخمس. ،سةاألخرى ادخم  موال ، أو األللربح

ل عند  وباجلملة: أن الرصف يف ادؤوىة من الدين أو املال غر اخلاضع للخمس ينزر

 العرف منزلة الرصف من الربح فوختلف عامر إذا قسر الشخص عذ ىفسه يف مؤىته.

 صاًل بعرصة التي جرى علوها الناس مت  وإذا كاىت هذه هي الطريقة العرفو  
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ل ظؾقفو الـصقص الدالّ  ي احتسوب ادمكي فال حمقص مـ أنْ ذم كقػقّ ادعصقمني  ي تـز 

 .(1)ظذ كقن اخلؿس بعد ادمكي

ئد الـصقص الدالّ  فننّ  ل غر توٍم،البقون إو   )أققل(: ي ظذ ثبقت اخلؿس ذم الػقا

ئد وإربوح السـقيّ  الربح  نّ ؼول إي هبذا العـقان لؽل يُ وإربوح مل ختّص ذلؽ بولػقا

ربح، وٓ أثر  ً ظذ ثبقت اخلؿس ذم كّؾ ام دلّ السـقي هق مو يزيد ظذ رأس املول، وإكّ 

 دة ذم صدق الربح ظذ مو شبؼ طفقره. لؾؿمكي ادتجدّ 

ر ذم ذلؽ، فؿـ رصف ظذ كػسف ألػ ديـور ذم ملكؾ كعؿ، ادمكي السوبؼي قد تمثّ 

ئف ظذ ألػل ديـور ظؿؾ حصؾ مـ جرّ  كجوز لف إك تقرّس ومرشب ومؾبس وكحق ذلؽ حتّ  ا

و ادمكي بؾ يستثـك مـف مؼدار مو رصفف ذم ممكتف، وأمّ  ،متوم هذا ادبؾغ ربحًو لف ٓ يعدّ 

فال أثر هلو ذم صدق الربح ـــ  د اخلقئل قّ كالم الّس  كام هق حمّؾ حؼي لظفقر الربح ـــ الاّل 

 ظذ مو حصؾ ظؾقف مـ قبؾ.

و البقون الثوين ففق توٌم، ولؽـ وأمّ  ،ل غر تومالبقون إوّ مو أفوده مـ  نّ إ واحلوصؾ:

ظي ذم ادسللي ظذ ف ٓ شرة مـ ادترّش قد اظسض ظؾقف بعض إظالم "دامً بركوتف" بلن  

ووصقلف إلقـو ضبؼي بعد ضبؼي،  ذلؽ بـحق تؽشػ ظـ ثبقتف ذم زمـ ادعصقمني 

ّٓ  رضورة أنّ  و ي ذم الػؼف مع أّن كوكً ادسللي قطعقّ  ثبقهتو كذلؽ غر حمتؿؾ جزمًو، وإ

ؿ قد رصفقا ذم ممنؿ مـ كػس دهؿ بؿالحظي أّن و ظؿؾ الـوس وظدم تؼقّ خالفقي، وأمّ 

ئد والغـوئؿ أو مـ أمقال أخرى فال ققؿي لف ظذ فتقى مجوظي مـ  و مبـّل ف إمّ ٕنّ  :الػقا

جوريًو ظذ ظدم  الػؼفوء أو ظذ التسوهؾ والتسومح، ومـ هـو كون ظؿؾفؿ ذم اخلورج

                                                 

 .462( يالحظ مستـد العروة القثؼك كتوب اخلؿس ص1)
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[
مجوظي مـفؿ يؼقلقن بولػرق  أنّ مع  ،بعده يؽقن ذلؽ قبؾ طفقر الربح أو الػرق بني أنْ 

 .(1)بني احلولتني

ئـ الّ ن  ظـ هذا آظساض بل واجلقاب  د أنّ تل تمكّ ف يؿؽـ اشتحصول بعض الؼرا

مل يؽـ خمتؾػًو ظام  هق ادتعورف ذم هذه إزمـي ذم  القضع ظذ ظفد ادعصقمني 

 ي احتسوب ادموكي.كقػقّ 

ئـ: أ ومـ  أنْ  د  بُ  ف لق بـل ظذ ظدم اشتثـوء الديـ لؾؿمكي مـ إربوح فالنّ هذه الؼرا

س أو غر اخلوضع لؾخؿس  يؾتزم بؿثؾ ذلؽ ذم مو يرصف ذم ادمكي مـ املول ادخؿ 

ق بقـفام هذا الؼوئؾلقحدة ادـوط فقفام، ولذل والتزم ذم كؾقفام بعدم  ،ؽ مل يػر 

س أو مو  ، مع أن  (4)آشتثـوء مؼته ظدم اشتثـوء مو يرصف ذم ادمكي مـ املول ادخؿ 

ء وحيصؾ ظذ  بحؽؿف هق أنّ  مثؾ التوجر الذي لف رأس مول يستثؿره بولبقع والرشا

ك لف ي لقتسـّ ي اشسبوحقّ ظؿؾقّ  يعزل الربح ظـ رأس املول ذم كّؾ  ًو يؾزمف أنْ أربوحف تدرجيقّ 

و لق رصف ذم يرصف ذم ممكتف خصقص إربوح كل يبؼك رأس مولف حمػقطًو، وأمّ  أنْ 

ممكتف مـ جمؿقع مو حيصؾ ظؾقف مـ ثؿـ ادبقعوت ادختؾط مـ رأس املول والربح 

ل فسقف يؽقن معظؿ ادرصوف ذم ادمكي ظذ حسوب رأس املو ل، مثاًل لق كون معد 

وكون  ،مبقعوتف ذم الققم بؼقؿي ظرشيـ ألػ ديـور ومؼدار الربح مـفو أربعي آٓف ديـور

فؿع البـوء ظذ  ،يرصف ذم ممكتف الققمقي مـ جمؿقع ذلؽ مؼدار ألػني ومخسامئي ديـور

س ومو بحؽؿف يؽقن ادحسقب مـف  ظدم اشتثـوء ادرصوف ذم ادمكي مـ املول ادخؿ 

                                                 

 .158ص 7( تعولقؼ مبسقضي ظذ العروة القثؼك ج1)

 .161( ادصدر كػسف ص4)
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ظذ الربح مبؾغ مخسامئي ديـور فؼط وحيسى إلػون البوققون مـ رأس املول مو يمدي إىل 

كؼصوكف بوشتؿرار، مضوفًو إىل تعذر حتديد الربح غر ادرصوف ذم ادموكي ذم نويي السـي 

 متفقدًا إلخراج مخسف بولـظر إىل تػووت كسبي الربح بوختالف البققع وادعومالت.

هبؿ ذم ظفد ادعصقمني دمّ  وهؾ حيتؿؾ أن   كوكقا يعزلقن مو  ور الشقعي وأرضا

ؿ كوكقا ذم ّن قن الرصف ذم ادمكي مـف فؼط، أو أيستحصؾقكف مـ الربح ذم كؾ معومؾي لقؽ

 ،و رصفقه ذم ممنؿ مـ رؤوس أمقاهلؿنويي السـي يؾتزمقن بوحتسوب اجلزء إظظؿ مّ 

وفًو فقفو مـ إربوح ويلخذون بولؼدر يتحرون ذم حتديد ادؼدار الذي يؽقن مرص ثؿّ 

أو وكقؾف لغرض ادصوحلي ذم ادؼدار  ،أو يرجعقن إىل اإلموم  ،ادتقؼـ مـ ذلؽ

 ادشؽقك؟!

ــ ؿّن أ دادمكّ  بؾ ذلؽ حيتؿؾ ٓ ــ الققم وركتجّ  ـ مـ إمقال  ممنؿ ذم يرصفقن كوكقا  ـ

ّٓ  مخ سقهو زيودة كون نْ فن ،ادخؿ س املول رأس يستثـقن السـي نويي وذم ادختؾطي   فال.وإ

م بعزل إربوح ذم أثـوء السـي أو احتسوب معظؿ  ،ولق كون الالزم ظؾقفؿ آلتزا

ي ظذ ثبقت اخلؿس ذم الـصقص الدالّ  ادمكي مـ رأس املول لـب ف ظذ ذلؽ إئؿي 

هبؿوأ ورالتجّ  ظذ  ادعؿقل وادتعورف. خالف ظذ أمرٌ  فكّ فن ،ظقوهلؿ وممكي ممكتفؿ بعد رضا

جوريي ظذ  ف لق كوكً شرة الـوس ظذ ظفد ادعصقمني و مو ققؾ مـ أنّ وأمّ 

س  ،ومو بحؽؿف مـ إربوح لؽوكً ادسللي قطعقي ،اشتثـوء ادرصوف مـ املول ادخؿ 

ف قؾ ام تقجد مسللي يتؿسؽ فقفو بولسرة وٓ تؽقن كّ . فؾقس صحقحًو فنومل تؽـ خالفقي

 أو ظدم اظتؼوده حجقتفو. ،ومـشل اخلالف ظدم التػوت ادخولػ إىل السرة .خالفقي

بـوء الـوس ظذ ظدم التػريؼ ذم آشتثـوء ادذكقر بني مو يؽقن  مو ققؾ مـ أنّ  كام أنّ 

مجوظي مـ الػؼفوء يؼقلقن بولػرق بني  مع أنّ  ،رصفف بعد طفقر الربح ومو يؽقن قبؾف
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[
ي ظذ مـ يؼقل بولػرق بؾ يـبغل جعؾفو حجّ  ،داد بولسرةاحلولتني.. ٓ يؼتيض ظدم آظت

حتك بولـسبي  ،لؽؾ ربح شـي مستؼؾي نّ ل هبو ظذ ظدم متومقي مو ققؾ مـ أادذكقر، وُيستد

إىل أصحوب ادفـ والصـوئع وكحقهؿ مـ الؽسبي الذيـ يتعورف اختوذهؿ توريخ 

د ذم دمكي مـ الربح ادتجدّ واشتثـوء مو يرصفقكف ذم ا ،رشوظفؿ ذم الؽسى رأس شـي هلؿ

 أثـوء السـي.

كودرزا الـوئقـل والشقخ  ـــالصحقح هق مو ذهى إلقف معظؿ ادحؼؼني  نّ أ واحلوصؾ

رهؿ مـ اشتثـوء الديـ إذا كون ـــ  (1)حمؿد رضو آل يوشني والسقد اخلقئل قدشً أرسا

 لؾؿمكي مـ أربوح شـي الرصف.

س نّ بولذكر أ وجدير أو مو  ،بعض مـ قول  بعدم آشتثـوء ذم الديـ وذم املول ادخؿ 

احلوكؿ  نّ ، فؼول: إبحؽؿف ادرصوف ذم ادمكي رام تصحقح آشتثـوء بطريؼي أخرى

يلذن لؾؿؽؾػني ذم آشتؼراض ظذ حسوب  ف ويل اخلؿس جيقز لف أنْ نّ ظل بام أالرش

ئد ؿ ظقضًو ظـفو واشتثـوء مو يقازيف مـ أو ذم الرصف مـ مول آخر ظـده ،إربوح والػقا

 .(4)الػوئدة ذم نويي السـي

ّٓ الؽالم مل يظفر لف حمّصؾ  وهذا د بف إ  أنإ ػني بجعؾ ذن احلوكؿ الرشظل لؾؿؽؾّ يرا

 ديـًو ظذ ذمي ـــ قرضًو كون أو غره ـــمخس املول ادرصوف ذم ممكتفؿ مـ غر إربوح 

ئد وإربوح. ،اخلؿساحلوكؿ الرشظل بصػتف ولقًو ظذ   ثؿ أداء هذا الديـ مـ مخس الػقا

 وٓ أقؾ مـ جفي أنّ  ،ف ٓ مزر إلذن احلوكؿ الرشظل ذم ذلؽيرد ظؾقف بلنّ  ولؽـ

ئٍ الرضوريي لؾؿممـني مرصف شفؿ اإلموم   ومو يؽقن فقف ترويٍ ،هق تلمني احلقا
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فلّي جمّقز لرصف  ،ومرصف شفؿ السودة خصقص الػؼراء مـفؿ .لؾديـ احلـقػ

 اخلؿس ذم غر ذلؽ؟!

ام جيقز رصف اخلؿس ذم ممكي صوحى الػوئدة ذم إضور رصف إكّ  وبتعبر آخر:

أربعي أمخوس الػوئدة ذم ادمكي ـــ كام هق  و مع ظدم رصفالػوئدة بتاممفو ذم ذلؽ، وأمّ 

ؼقف ولقس مـفؿ صوحى مـ إخراج اخلؿس اخلومس ودفعف دستح فالبدّ  ادػروض ـــ

كون جيقز لف الؼرض ظذ حسوب اخلؿس  نْ و احلوكؿ الرشظل ففق وإوأمّ  الػوئدة كػسف.

ّٓ  ،ورصفف ذم مصورفف ادػروض ذم ادؼوم ظدم رصف  نّ  أثؿ أداء الؼرض مـ اخلؿس إ

 ّٓ  ذم ممكي كػسف فؽقػ جيقز لف مو يستؼرضف صوحى الػوئدة ظذ ذمي احلوكؿ الرشظل إ

 أن يلذن ذم ذلؽ؟!

م ذم ادمكي، كام لق أن يؽقن مو يؼوبؾ الديـ مقجقدًا وغر مستخد الثوكقي(:)الصقرة 

 لسؽـوه. ويستخدمف نْ ديـ وبؼقً إىل آخر السـي مـ دون أرض باصسى قطعي أ

ف ذم كّ إ التزم بوٓشتثـوء ذم هذه الصقرة ظدد مـ الػؼفوء، قول السقد اخلقئل  وقد

ام وإكّ  ،ويالحظ الديـ الذي ظؾقف مـ ثؿـفو فبؿؼدار الديـ ٓ ربح ،ادثول يؼّقم إرض

ئد ظؾقف لق كون فقجى ختؿقسف حقـئذٍ   .(1)الربح ذم الزا

 ام يتؿّ ف إكّ مـ وجقب اخلؿس ذم ارتػوع ققؿي إرض بلنّ  ظذ مو أفوده  وُيالَحظ

ئفو ربح كام  ع ققؿتفو ظـ ثؿـبعقـفو، فنن ارتػو ورلإلدّم ة فقفو إذا كوكً إرض معدّ  رشا

 ز مـ إربوح.اكخػوض ققؿتفو ظـف خسورة دُم  نّ أ

كام لق اصساهو لالقتـوء فورتػوع ققؿتفو لقس  ،بعقـفو ورلإلدّم ة و إذا كوكً غر معدّ وأمّ 

 ز بولربح.اكخػوض ققؿتفو لقس خسورة دُم  كام أنّ  ،ربحًو خوضعًو لؾتخؿقس
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 كام لق اصسى شؾعي بولديـ فرسقً. أن ٓ يؽقن لؾديـ مؼوبؾ، )الصقرة الثولثي(:

ّٓ  وذم  إذا كون الديـ متعؾؼًو هذه الصقرة ٓ جمول ٓشتثـوء الديـ مـ إربوح، إ

 بتجورتف حقٌ يعّد تؾػ مو يؼوبؾف خسورة جيقز جزهو مـ الربح السوبؼ ظؾقفو.

 مقارد اشتثـوء مؼدار الديـ مـ إربوح ثالثي: نّ أ فتحصؾ

 لؾؿمكي.الديـ الذي يؽقن  -1

 الديـ الذي يؽقن مو يؼوبؾف مقجقدًا. -4

 الديـ الذي تؾػ مو يؼوبؾف ويعّد خسورة دموريي. -3
 

 وان كوكً (1)( مـ رشولي ادـفوج1431ذم ادسللي ) السقد اخلقئل  وظبورة

)كعؿ إذا مل يمد ديـف إىل أن اكؼضً  :حقٌ قول ،تشتؿؾ ظذ اشتثـوء ادقرد إول فؼط

ّٓ  ،السـي وجى اخلؿس مـ دون اشتثـوء مؼدار وفوء الديـ  أن يؽقن الديـ دمكي السـي إ

 وبعد طفقر الربح فوشتثـوء مؼداره مـ ربحف ٓ خيؾق مـ وجف(.

 نّ ، كام أ(4)ح بف ذم كتوب اخلؿس مـ مستـد العروة القثؼكادقرد الثوين مرّص  ولؽـ

 أيضًو. (3)( مـ رشولي ادـفوج1433ذم ادسللي ) و ذكره و يستػود  مّ الثولٌ مّ ادقرد 
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 ادؼوم الثوين

 ذم أداء الديـ مـ أربوح السـي الثوكقي قبؾ ختؿقسفو

و أن يؽقن مو يؼوبؾف و أن يؽقن لف مو يؼوبؾف أو ٓ، وظذ إول إمّ مّ والديـ إ

و أن يؽقن اصتغول الذمي بف بنتالف وظذ الثوين إمّ مستخدمًو ذم ممكي السـي الثوكقي أو ٓ، 

 أو يؽقن ظذ غر هذا القجف، ففـو صقر: ،مول الغر متعؿدًا بال مزر رشظل أو ظؼالئل

أن يؽقن لؾديـ مو يؼوبؾف مع كقكف مستخدمًو ذم ممكي السـي  )الصقرة إوىل(:

ف شؽـفو ذم نّ ، أو أرأس شـتف اخلؿسقي فسؽـفو الثوكقي، كام لق اصسى دارًا بولديـ فحّؾ 

ء واشتؿر ظذ ذلؽ إىل حني دخقل السـي الثوكقي.  شـي الرشا

ز أداء الديـ مـ أربوح السـي الثوكقي مـ دون نّ أ والظوهر ف ٓ إصؽول ذم جقا

 .(1)ح بذلؽ السقد اخلقئل ف مـ الرصف ذم ادمكي، وقد رّص ٕنّ  :ختؿقسفو

 وهـويؽقن لؾديـ مو يؼوبؾف وٓ يستخدم ذم ممكي السـي الثوكقي،  أن )الصقرة الثوكقي(:

ف ٓ جيقز أداء الديـ مـ الربح بال نّ وتبعف بعض تالمذتف أ ذكر السقد اخلقئل 

 ختؿقس.

كون الديـ مؼوباًل  )إذ بعد أنْ  :ذم وجف ذلؽ ظذ مو ذم تؼرير بحثف مو لػظف وذكر

س يبؼك هذا املول خولصًو لف بال ديـاه مـ الربح غر فؾق أدّ  ،بوملول فقؽقن زيودة  ،ادخؿ 

 ظذ ادمكي فالبد مـ ختؿقسف، فؾقس لف أن يمدي ديـف بال ختؿقس ٓ بولـسبي إىل الربح وٓ
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 .(4)حيوشى آخر السـي( نْ بؾ ٓبد وأ ،(1)الثؿـ

، بؾ ٓ يؼتيض لزوم ختؿقس الربح قبؾ أداء الديـ مـف كام ترى ــــــ البقون  وهذا

وهذا صحقح ٓ  ،ف لق أداه قبؾ التخؿقس يؾزمف ختؿقس العني ذم آخر السـينّ مؼتضوه أ

 غبور ظؾقف.

 ذكر بعض إظالم "دامً بركوتف" بقوكًو آخر ذم تقجقف الػتقى ادذكقرة قوئاًل: وقد

بؾ هق مصداق ٕداء الديـ  ،هبو فقفو وراً إدّم أداء الديـ مـ أربوح السـي الثوكقي لقس  نّ إ

 .(3)السوبؼ بولربح الالحؼ وٓ دلقؾ ظذ جقازه

ء أ :الؽالم غر تومٍ  وهذا كون  إذ لؾاملؽ وٓيي تبديؾ الربح بغره ذم أثـوء شـتف شقا

أداء الديـ ادتعّؾؼ بعني مـ أي ربح  نّ أم بغره، وٓ يـبغل الشؽ ذم أ وربوإلدّم ذلؽ 

أو ٓحٍؼ لف جيعؾ مـ تؾؽ العني ربحًو أي تؽقن بدًٓ ظـ  ،شوبٍؼ ظذ حصقل الديـ

 الربح اددفقع ذم أداء الديـ.

و بعد إداء فال وأمّ  ،عّد ربحًو قبؾ أداء ثؿـفو مـ إربوحفولدار ادشساة بولديـ ٓ تُ 

 ّٓ  مـ جفي ظّدهو ظرفًو بدًٓ ظـ الربح حمقص مـ آظساف بؽقنو ربحًو، ولقس ذلؽ إ

 ؼ هبو، بال فرق بني حصقل الديـ بعد طفقر الربح أو قبؾف.وفوءًا لؾديـ ادتعؾّ اددفقع 

ز أداء الديـ السوبؼ مـ الربح الالحؼ بال نّ : أواحلوصؾ ف ٓ يـبغل الشؽ ذم جقا

تصر ظـدئذ مـ أربوح السـي ـــ  ولؽـ مو يؼوبؾ الديـ ـــ كولدار ،حوجي إىل ختؿقسف أوًٓ 

 أو يرصف ذم ممكتفو وجى ختؿقسف بؼقؿتف ذم آخر السـي.ن مل يستخدم ، فنالالحؼي

                                                 

 ( كذا ذم ادطبقع.(1
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وفرض  ،ًا لإلدمور بعقـف ذم السـي السوبؼيرض كقن مو يؼوبؾ الديـ معدّ إذا فُ كعؿ، 

ئد ظذ ققؿي الديـ مـ أربوح تؾؽ السـي ٓ السـي الثوكقي  ،ارتػوع ققؿتف فقفو أيضوً  يعّد الزا

 أداء الديـ مـ أربوحفو وهذا واضح. التل تؿّ 

حلؽؿ هذه الصقرة ذم رشولي ادـفوج ادسللي  ض السقد اخلقئل وقد تعرّ  هذا

 :ولؽـ ظبورتف ٓ ختؾق مـ قصقر، قول  ،(1434)

أو اشتدان صقئًو إلضوفتف إىل رأس مولف وكحق  ،)إذا اصسى مو لقس مـ ادمكي بولذمي

 ،ومل يؽـ مـ ادمكي مل جيز لف أداء ديـف مـ أربوح شـتف ،ذلؽ مو يؽقن بدل ديـف مقجقداً 

أو مـ مول آخر مل يتعؾؼ بف  ،بؾ جيى ظؾقف التخؿقس وأداء الديـ مـ املول ادخؿس

 .(1)اخلؿس(

ذم مؼوبؾ  ،أن يؽقن ادؼصقد بلربوح شـتف أربوح شـتف بعد حصقل الديـ ويـبغل

ح بف ذم كتوب اخل ز أداء أربوح شـتف قبؾ حصقلف الذي رص  ؿس مـ رشح العروة بجقا

فؽقػ بلداء الديـ أيت  .الديـ مـفو قوئاًل: )إذ جيقز لف أن أن يشسي الػرس بولربح

ء، لؽـ حقـئذ يؽقن الػرس بـػسف ربحًو إذ لؾاملؽ تبديؾ إربوح خالل  مـ قبؾ الرشا

 .(4) السـي ولق ظدة مرات كام هق دأب التجور ذم معومالهتؿ(

ويؽقن اصتغول الذمي بف بسبى  ،أن ٓ يؽقن لؾديـ مو يؼوبؾف الثولثي(:)الصقرة 

 إتالف مول الغر ظؿدًا بال مّزر رشظل أو ظؼالئل.

د اشتصقب بعضفؿ ذم هذه الصقرة ظدم جقاز أداء الديـ مـ الربح ادتجدّ  وقد

ّٓ  ،بؾ مطؾؼوً  ،حصقلف  ف ٓ يعّد مـ ادموكي.نّ  بعد ختؿقسف بدظقى أإ
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الؽالم لق صح  جلرى ذم كظوئر هذه الصقرة كام لق تعّؿد التسبى فقام يقجى  وهذا

أو تعّؿد إتالف مول كػسف ادشغقل ذمتف لؾغر  ،أو الػديي ،أو الؽػورة ،ثبقت الديي

 ببدلف.

الظوهر صدق الرصف ذم ادمكي ظذ الرصف ذم أداء الديـ الذي ٓ مؼوبؾ لف  ولؽـ

 ،إفراغ الذمي مو ظؾؼ هبو يـوشى كؾ صخص نّ رده، فنحقه بغض الـظر ظـ شببف ومقوك

ام إذا كون ذلؽ بعد كدمف ظذ مو وٓ يعّد رسفًو وشػفًو مـف وإن كون شببف كذلؽ، وٓشقّ 

 شبؼ مـف مـ التػريط فقف.

بعي(: وٓ يؽقن اصتغول الذمي بف ظذ  ،أن ٓ يؽقن لؾديـ مو يؼوبؾف )الصقرة الرا

 ،أو اصسى صقئًو بولذمي ،ولثي، كام لق اتؾػ مول الغر خطلالقجف الذي مّر ذم الصقرة الث

 ثؿ تؾػ وكحق ذلؽ.

ذم هذه الصقرة ذم جقاز أداء الديـ مـ ربح السـي الالحؼي مـ دون  وٓ إصؽول

 (1)(1434ذم ادسللي ) احلوجي إىل ختؿقسفو، وقد أصور إىل ذلؽ السقد اخلقئل 

ـ مـ الربح الالحؼ قبؾ ختؿقسف بام إذا كون بتؼققده مقضقع احلؽؿ بعدم جقاز أداء الدي

 بدل الديـ مقجقدًا. 

م: أمّ  فتحصؾ الصحقح جقاز أداء الديـ مـ أربوح السـي الالحؼي قبؾ  نّ و تؼد 

 ختؿقسفو ذم مجقع الصقر إربع ادتؼدمي

 واحلؿد هلل رب العودني والصالة ظذ حمؿد وآلف الطوهريـ.
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 تقضئي

افققم مبدأ اظتبوضقي فقس ؽريبًو أْن يقيل افبوحٌ ذم افؾسوكقوت وافـؼد إديب 

ؾؾؿ تؽد حتظك ؿضقي مـ ؿضويو افدرس افؾسوين  .افعالؿي بغ افؾػظ وادعـك أمهقي ـبرة

ثـو افعريب بوفبحٌ وافدرس وافتؿحقص ـام حظقً بف هذه ادسلخي.  احلديٌ ذم ُترا

و ؿد كضجً ذم افؼرون إربعي وبؿراجعي توريخ افدراشوت افؾغقيي كجد أّن 

وتبؾقرت ظذ مدى تؾؽ افؼرون مالمح افتصقر افؾغقي فألفػوظ  ،ةإوػ مـ اهلجر

بؾ وافتصقر افؽع فظوهرة افؾغي ذم  ،وافصقغ وإصقات وافساـقى وافدٓفي وادعجؿ

 ظؿقمفو. 

وؽر افديـقي مو جعؾ مـ افـظر  ،جد ظـد ظؾامء افعربقي مـ إشبوب افديـقيوؿد وُ 

ً بوفغ إمهقي هلؿ افؾغقي ومدفقفف ذم افعالؿي بغ افداّل  جفغ مجقع ادتّ  نّ ٕذفؽ و .أمرا

 ،وادػنيـ ،وادعجؿقغ ،إػ تؼؾقى افـصقص ظذ وجقهفو ادختؾػي مـ افـحقيغ

 ،ي بتلويؾ افـصقصوأظالم افػرق اإلشالمقي ادعـقّ  ،وأهؾ افؽالم ،وإصقفقغ

 وإدبوء ؿد ظـوهؿ بدرجوت متػووتي ظالؿي افؾػظ بام يدّل  ،وافبالؽقغ ،وادتصقؾي

ء مـ جفي ادـوشبي بقـفام ،ظؾقف ي ي؟ أم مـ جفي ـقنو تقؿقػقّ ي أم ظرؾقّ ضبقعقّ هؾ هل  :شقا

 ي؟أو اصطالحقّ 

درشقن ٕفػقـوهؿ يفؿ مبوحثذم  ــــ دون ؽرهؿ ــــ عـو إصقفقغـو فق تتبّ كّ إحتك 

مـ زوايوهو ادتعددة ذم  ــــ ظـ ادسلخي ادبحقث ظـفو ؾضالً  ــــ مافظوهرة افؾغقيي بشؽؾ ظو
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[
كًو جيؿعفو ، تؼدير  أـثر مـ ظؼيـ مبحثًو ظذ أؿّؾ  وؿد جعؾقا دبوحثفؿ افؾغقيي هذه ظـقا

ة ص افشقخ افطقد ؾؼد خّص  ،أشؿقه )ادبودئ افؾغقيي( بع مـ افعدَّ  (1)افػصؾ افرا

 (2)ص ادطؾى افثوين مـ افزبدةؿد خّص  افشقخ افبفوئل  ـام أنّ  ،افؾغقيي ادبودئفبقون 

 وبعد أن بّغ موهقي افؾغي ذـر ؾقف شبعي ؾصقل. ،فذفؽ أجضوً 
 

 :ي فؾؿسلخي ادبحقث ظـفورخيقّ واجلذور افت

أو ظدم  ،تـؼؾ ادصودر خالؾًو ؿديامً ذم فزوم وجقد مـوشبي ضبقعقي بغ افؾػظ ومعـوه

 فزوم تؾؽ ادـوشبي.

حسى  –وأول حمؾٍّ ُأثرت ؾقف هذه ادسلخي وـوكً منحًو فؾؿطورحوت افػؽريي 

ومـ بعده تالمذتف  ،ؾؼد تـووهلو بوفبحٌ شؼراط .هق افػؾسػي افققكوكقي -ادصودر ادتوحي 

تقؾ واختؾػ ؾقفو رأجو شؼراط  أرشطقومـ بعدهؿ  ،أؾالضقن وهرمقجغ وـرا

تقؾ .وأرشطق واكتؼؾ خالؾومهو مع افسمجوت افعودقي فؾػؾسػي  .ورأجو هرمقجغ وـرا

 ؾدخال جمول افػؾسػي اإلشالمقي.  إخرىافققكوكقي إػ افػؾسػوت 

 (3)افػورايب ــــ حسى تتبعـو ــــ وـون أؿدم مـ تعومؾ معفام مـ ؾالشػي ادسؾؿغ

 ود بـ شؾقامن افصقؿري.ومتؽؾؿي ادعتزفي وذم ضؾقعتفؿ ظبّ 

                                                 

 )ط . ق( . 138ص 1( ظدة األصول ج1)

 .53( زبدة األصول ص2)

افعومل اإلشالمي تعرض فؼضويو ؾؾسػي افؾغي مستعقـًو بآراء افػالشػي : أول ؾقؾسوف يف افػورايب (3)

ه ـون ظذ اضالع ظذ مجؾي آراء أؾالضون ؾضاًل ظن آراء أرشطو، وـتى وصػًو افقوكون ، ومعؾوم أك  

 موجزًا دحوورة ـراتقؾقوس افتي وردت ؾقفو كظريي ادحوـوة افطبقعقي افتي شـتعرض هلو.
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وـون أؿدم مـ أثورهو  .ادسلخي إػ افدراشوت افؾغقيي افعربقيوظـ ضريؼفؿ اكتؼؾً 

ؿ ذم ـتوبف افؾغقي افؼقّ  ظذ صعقد افبحٌ افؾغقي ظومل افؾغي ادعتزيل أبق افػتح بـ جـّل 

  .)اخلصوئص(  ادقشقم بـ

واشتؼبؾفو ظؾامء  ،اإلشالمقي إصقفقيوـذفؽ ظـ ضريؼفؿ دخؾً ظومل افبحقث 

 أصقفقيؾقفو بام أؾرز أـثر مـ كظريي يدار افـظر  واشتؿرّ  ،ادسؾؿغ بوفتحؾقؾ وادـوؿشي

 إشالمقي ؽر خػقَّي ظذ ادتتبع.

ــتؼؾ إػ حمووفي معرؾي كقع افعالؿي افؼوئؿي فرخيقي فؾؿسلخي ووبعد أن بقَّـو اجلذور افت

  :ؾـؼقل ؟ذاتقي أم ووعقي هلؾ وه .افبحٌ بغ افؾػظ وادعـك افذي هق حمّؾ 

 افعالؿي  افذاتقي بغ افؾػظ ومعـوه

 ي؟أم جعؾقّ  -ي ضبقعقّ  -دٓفي افؾػظ ظذ معـوه هؾ هل ذاتقي  اختؾػقا ذم أنّ 

وكي وصؾً إفقـو ذم ادسلخي ُتػقد  ،ذهى بعضفؿ إػ إول ممـ  أنّ وأؿدم كظريي مدَّ

تقؾققس( أؾالضقنحسبام كؼؾف ظـف تؾؿقذه (1)ذهى إػ ذفؽ هق شؼراط  (2)ذم )حموورة ـرا

                                                 

ر ظزمي ضه افسقد امحد فــص )حموورة ـراتقؾقوس( افطبعي األوػ: شـي ( راجع ترمجي افدـتو1)

وؿد اظُتؿد يف ترمجتفو ظذ ترمجي )بـقوجغ جويً(  .ي، وافتي ُؿدمً ألول مرة بوفؾغي افعربق  1995

ظـد افبوحثغ، مع األخذ بعغ االظتبور  اإلكؽؾقزييم وافتي ُتعتز أوثق افسمجوت  1872ادـشورة أصال 

 ؾوت افسمجوت األخرى.اختال

( حموورة ـراتقؾقوس: من ممفػوت أؾالضون األوػ افتي ـون متلثرًا ؾقفو بآراء أشتوذه شؼراط ، وـون 2)

وتبدأ هذه ادحوورة بسمال رصيح ظن  .ادوضوع افرئقس هلذه ادحوورة هو أصل األشامء وافؾغي

يـطؾق احلوار وإثورة األشئؾي ، بعد ذفك حول األشامء من  األشامء: هل هي ضبقعقي أم اصطالحقي ؟ ثم  

فقـتؼل إػ بقون أصل ظدد ؽر ؿؾقل من افؽؾامت  ،حقٌ وطقػتفو وإضالؿفو ظذ مسؿقوهتو ومالءمتفو هلو
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[
وهل افـظريي افتل اشامهو بـ)كظريي ادحوـوة افطبقعقي( وافتل ؾنَّ هبو أصؾ إشامء 

صغ مهو جرى بغ صخ ؾؾسػقوً  يقرد )أؾالضقن( ؾقفو كؼوصوً و ،وضريؼي ووعفو

تقؾققس( اختؾػو ؾقف حقل ظالؿي افؽؾامت  ــــ مهو مـ تالمذة شؼراط ــــ )هرمقجغ( و)ـرا

تقؾققس( بلّن  و ظالؿي اتػوق بقـام يرى أخر أّن  ،و ظالؿي ضبقعقيبوٕصقوء حقٌ يرى )ـرا

إفقف ؾبدأ حيوور )هرمقجغ( فؽل  آحتؽوم ٕجؾافؾجقء إػ شؼراط  وتؿّ  ،واصطالح

وبوفتويل ؾوفؽؾامت تـتؿل إػ إصقوء ظذ كحق ضبقعل  ،آشؿ هق حموـوة فؾقء يؼـعف بلنّ 

تقؾققس(. مداؾعوً   بذفؽ ظـ مقؿػ )ـرا

وهتو أصؾ ووع إشامء ـون ظـ ضريؼ حموـوة هذه إشامء دَُسَؿقّ  إنّ ؾفو: )وحمّص 

ؾوحلروف هلو خصوئص ضبقعقي وفألصقوء خصوئص  ،مـ خالل احلروف وادؼوضع

ومؼوضع فتدل ظذ إصقوء ادختؾػي  ،ؾ اختوروا حروؾوً عقا إشامء إوائضبقعقي وواِو 

مراظغ أن تؽقن ضبقعي هذه احلروف وادؼوضع ادختورة فتسؿقي رء مـ إصقوء حموـقي 

بحسى هذه   -وظؾقف ؾوٓشؿ ادثويل  ،قف ودافي ظذ ضبقعتففطبقعي هذا افقء افذي تسؿّ 

زه يؿقّ  وخيزكو بحؼقؼتف ومـ ثؿّ  ،قفسؿّ ظذ ضبقعي افقء افذي ي هق افذي يدّل   -افـظريي 

 ـ ؽره مـ إصقوء(.م

 ود بـ شؾقامنـام ُحؽل ذفؽ ظـ بعض ادعتزفي افؼدامك وذم ضؾقعتفؿ ظبّ 
 

                                                                                                                     

واألشامء افقوكوكقي وـقػقي اصتؼوؿفو، وؿد صغل هذا ادوضوع جزءًا ـبرًا من ادحوورة، اكتفى 

وصواهبو ومالءمتفو افطبقعقي  ،ئٍ اجلزئقي حول إضالق األشامء ووطقػتفوبوشتخالص ظدد من افـتو

هو  م ادحوورة يف افـفويي كظريي ظومي يف هذه افؼضويو هي كظرييٌ دسؿقوهتو، فتؼد   دحوـوة افطبقعي افتي ظد 

و و واجفته من صعوبوت كومجي ظن ؿصورهظذ افرؽم م   ،أؾالضون افـظريي افعؾؿقي وافوحقدة وادؿؽـي

 ·ظن اإلجوبي ظذ ظدد من اإلصؽوالت ادتعؾؼي بوفؾغي
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 ي ظـ مـوشبي ذاتقي بقـفام.ئافذي يرى أن دٓفي افؾػظ ظذ معـوه كوص (1)فصقؿريا

مو ُيػقد أن  (2)ؾؼد حؽك افسققضل ،ف ُاخُتؾَِػ ذم حؽويي مذهى افصقؿرينّ أ ّٓ إ

 هق أنّ  إفقفوإكَّام ؽويي مو يذهى  ،افصقؿري ٓ يستغـل بؿذهبف ظـ افقوع أو افقاوع

ص تؾؽ ادـوشبي افذاتقي ادػرووي بغ افؾػظ وادعـك هل افتل حتؿؾ افقاوع ٕن خيّص 

 ذفؽ افؾػظ هلذا ادعـك. 

ـوول ؾقف )ظدم ادـوشبي ذم افقوع( افذي ت (3)افثومـ بقـام حؽك افزرـق ذم افػصؾ 

 ،ام هل بذاهتودٓفي إفػوظ ظذ ادعوين إكّ  ذهوب ظبود بـ شؾقامن افصقؿري وتوبعقف إػ أنّ 

افؾػظ يػقد ادعـك بذاتف مـ ؽر واوع حو بقـفام  أنّ  :ظـف  وكؼؾ ؿقل صوحى ادحصقل

 كؼؾ تصحقح إصػفوين حو ُحؽل أخراً. ثؿّ   ، مـ ادـوشبي افطبقعقي

 ّٓ ادـوشبي حومؾي  حؽوم مـ أنّ ؾ ـالمف بـؼؾ مو جوء ظـ صوحى اإلأنف ذيَّ  إ

 ل ظذ أنّ هذا ادذهى متلوّ  مـ أنّ  (4)وبـؼؾ ـالم افسؽوـل ،فؾقاوع ظذ أن يضع

                                                 

يف )هنويي افوصول  ن ذـر ذفك من مصودركو: افعالمي احلع ( ُذـر ذفك يف مصودر افػريؼغ، وم  1)

 ، افسقد ظع ادوشوي افؼزويـي 194يف )افؼواكغ( ص ، ادحؼق افؼؿي 7إػ ظؾم األصول( ص

ن ذـر ، وم   78ص  1يف )جواهر األصول( ج وافسقد اخلؿقـي  ، 358يف )تعؾقؼي ظذ ادعومل( ص

، واآلمدي يف )اإلحؽوم يف أصول 181ص 1ذفك من مصودر افعومي: افػخر افرازي يف )ادحصول( ج

 .148ص 1، وافسقوضي يف )ادزهر( ج73ص 1األحؽوم( ج

شؾقامن افصقؿري ود بن ـالمه: )كؼل أهل أصول افػؼه ظن ظب   فقك كص  إ، و148ص 1( ادزهر ج2)

 أن يضع ، ؿول: وإال   ه مـوشبي ضبقعقي حومؾي فؾواضع ظذبغ افؾػظ ومدفوف ه ذهى إػ أن  من ادعتزفي أك  

ح( .  فؽون ختصقص االشم ادعغن بودسؿى ادعغن ترجقحًو من ؽر مرج 

 . 264ص  افزرـق   افشوؾعي   اهلل   ظبد   بن   هبودر   بن   حمؿد   افدين   ( افبحر ادحقط فبدر3)

 . 265ادصدر افسوبق ص (4)
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[
ة ووعػ وؽره ـوجلفر واهلؿس وادتقشط  ،فؾحروف خقاص تـوشى معـوهو مـ صدَّ

افعومل هبو إذا أخذ ذم تعقغ رء مـفو  ـقنوتؾؽ اخلقاص تستدظل  .  إػ ؽر ذفؽ  بقـفام

ـام ترى ذم افػصؿ بوفػوء افذي هق  ،دعـك ٓ هيؿؾ افتـوشى بقـفام ؿضوًء حلؼ افؽؾؿ

 وافؼصؿ بوفؼوف افذي هق حرف صديد فؽن ،  حرف رخق فؽن افقء مـ ؽر أن يبغ

 افقء حتك يبغ.

ّٓ افؼقفغ ذم مذهى افصقؿري  (1)ـام حؽك اإلشـقي ف كسى إول دؼته أنّ  إ

أجضًو آختالف ذم  (2)احلوج   أمر   ابـ وحؽك  .وافثوين فـؼؾ )ادحصقل( ،ـالم أمدي

 ،شتيً  أؿقآً ذم بحثف ظـ افقاوع  (3)وؿد هد افشقـوكك وذـر ـالم اإلشـقي. ،افـؼؾ

وشبؼف  .وظؾقف ؾال ووع ،ً ظذ معوكقفو بذاهتو(كػس إفػوظ دفّ  )أنّ  :سفوـون خوم

وظدَّ مذهى  ،ذم بحثف ظـ افقاوع ذم ذفؽ افند (4)افػخر افرازي ذم ادحصقل

ود وكسبو هذا افؼقل بـحق جوزم إػ ظبّ  ،افصقؿري ذم ؿبول ادذاهى ادحتوجي إػ واوع

 بـ شؾقامن افصقؿري.

 ؾظوهر .مصودركو أجضًو كؼؾً اختالؾًو ذم حترير وَتؼبُّؾ مذهى افصقؿري ـام أنّ 
 

                                                 

( )افتؿفقد( جلامل افدين أبو حمؿد ظبد افرحقم بن احلسن اإلشـوي ]افبوب األول )يف افؾغوت( 1)

األفػوظ ال  ود بن شؾقامن وضوئػي إػ أن  [ وكص ـالمه: )وذهى ظب  2افػصل األول )يف افوضع( مسلفي 

ـذا كؼؾه يف ادحصول ومؼته ـالم  .اهتو دو بقـفو وبغ معوكقفو من ادـوشبيبذ بل تدل   ،حتتوج إػ وضع

 من افوضع( . ادـوشبي مؼوضي فؽن ال بد   اآلمدي يف افـؼل ظـه أن  

 ( افتؼرير وافتحبر .2)

 ( إرصود افػحول إػ ظؾم األصول .3)

 . 181ص 1زي ج( )ادحصول يف ظؾم األصول( فػخر افدين حمؿد بن ظؿر بن حسغ افرا4)
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واظتز  ،مذهى افصقؿري هق مو ؿقؾ ذم احلؽويي افثوكقي أنّ  ( 1) صوحى )افؼقاكغ(

 وُكسى هذا افتلويؾ إػ افسؽوـل. ،تلويؾ دذهى افصقؿري إوػاحلؽويي 

ب افسقد افؼزويـل  وـون كؼؾف  ،مذهى افصقؿري (2)ذم تعؾقؼتف ظذ ادعومل وؿرَّ

ؾؼوً  ف يساءى ظـ بعض أتبعف بتؼريى مو ظزَّ ظـف )أنّ  ثؿّ  ،فؾحؽويي افثوكقي أجضوً  مقا

 وكوؿش ؾقف بام تؼريبف:  ،وػود( وهق مو يقاؾؼ احلؽويي إافعبورات ذم حؽويي مذهى ظبّ 

ـوشبي افذاتقي مو هق صػي افؾػظ أريد بوفقوع افذي يـبغل أن يؽقن ظذ ضبؼ اد إنْ 

بغ  إذ شقؽقن اخلالف  ،ؾال مـوؾوة ظـدئذ بغ احلؽويتغ  ــــي افتعّغ وآختصوص أ ــــ

ظـ مـوشبي ذاتقي بغ افؾػظ  كوصئيافدٓفي  نّ إو ،احلؽويتغ جمرد اختالف ذم افتعبر

 .آخررء  أّي وفي وادعـك ؾحسى دون دخ

 ،أريد بوفقوع مو هق ؾعؾ افقاوع ؾوٓختالف بغ احلؽويتغ ظـدئذ ثوبً وإنْ 

ظذ خالف مو هق ادعروف ظـ هذا  وأّن إػ  ؾبوإلووؾي إوػـو كشؽؽ ذم احلؽويي وفؽـّ 

حتفو بلنّ ـسجؿ مع أدفّ يو ٓ و ممّ أّن  :ادذهى بؿعـك  ـــ افقوع ي هذا ادذهى مـ حقٌ رصا

هذا آختصوص إػ  أنّ  إثبوتوفؽـفو حتوول  ،متسومل ظؾقف بغ افػريؼغ ـــ آختصوص

 .  ــــ فتعقغ وافتخصقص وهق ؾعؾ افقاوعبؿعـك ا ــــ ادـوشبي افذاتقي دون افقوع

وٓ خيػك مو هلذا آختالف ذم احلؽويي مـ أمهقي ذم حتديد احلوجي إػ افقوع مـ 

 ظدمفو.

راب ذم كؼؾ مذهى افصقؿري ٓ يؿؽــو افرـقن إػ رء مـ وبعد ـؾ هذا آوط

َّٓ  ،ذفؽ  وجقد مـوشبي فزومهق  ــــ ـام ٓ خيػك ــــ إفقفادؼدار ادتػؼ ظؾقف ؾقام ذهى  أنّ  إ
 

                                                 

 من افطبعي احلجريي. 194يف ؿواكغ األصول ص  ( ادرزا افؼؿي 1)

 .358ص 1( )تعؾقؼي ظذ معومل األصول( افسقد ظع ادوشوي افؼزويـي ج2)
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[
 وهلذه ادـوشبي دخوفي ذم افدٓفي. ،ذاتقي بغ افؾػظ وادعـك

كعؿ ؿد يؽقن بداهي بطالن مضؿقن احلؽويي افثوكقي وخموفػتفو افقجدان واشتفجون 

حمؿد شعقد افسقد  وأشتوذكو ،(1)ـودحؼؼ افعراؿل إظالمافؼقل بذفؽ دظو بعض 

ظذ تؾؽ  اضالظفؿف مـ أحد رؽؿ إػ افظـ بعدم تقمّه  (2)(دامً برـوتف)احلؽقؿ 

افعالؿي افطبقعقي  ي فـظرييرخيقّ وخصقصًو وأنَّ اجلذور افت ،إؿربهذا هق  وفعّؾ  .احلؽويي

و مـشل مذهى بغ افؾػظ وادعـك افتل كؼؾـوهو ظـ افػؾسػي افققكوكقي افتل كتقؿع بلّن 

ر واوع فؾغي ح بذفؽ ،افصقؿري ٓ تـػل اؾساض تصقُّ هذه  وكحتؿؾ أنّ  .بؾ ُتكِّ

ًْ افسؽوـل وؽره إػ تلويؾ هذا  إشبوب  .إوػادذهى بام يقاؾؼ احلؽويي هل مو دظ

ه ذم إػ افؼقل بام شاّم  ــــ دعتزيلا ــــ ومـ هذا افرأي يؿيض افعاّلمي افؾغقي ابـ جـل

ـتوب اخلصوئص: )إمسوس إفػوظ أصبوه ادعوين( و)تصوؿى إفػوظ فتصوؿى 

ويستـد ذم افصػحوت افتل ظؼدهو ذم خصوئصف هلذه افصؾي بغ افؾػظ وادعـك  ،ادعوين(

 إػ أؿقال أوائؾ إئؿي ـوخلؾقؾ وشقبقيف ؾقؼقل: 

. وتقمّه ؿ تقمّه )ؿول اخلؾقؾ: ـلّن  : رصَّ قا قا ذم صقت اجلـدب اشتطوفي ومدًا ؾؼوفقا

تل جوءت ظذ وؿول شقبقيف ذم ادصودر اف .صقت افبوزي تؼطقعًو ؾؼوفقا: رصرصذم 

" ؾؼوبؾقا بتقايل  افـؼران وافغؾقون وافغثقون" و تل ي فالوطراب واحلرـي كحق إّن  :افػعالن

 .(3)حرـوت ادثول تقايل حرـوت إؾعول(

 ي ذم ؾصؾ )آصتؼوقمـ يرجع إػ ـتوب )اخلصوئص( ٓبـ جـل وبخوّص  أنّ ـام 
 

                                                 

 . 59ص 1( )مؼوالت األصول( ج1)

 . 84ص 1( )ادحؽم يف أصول افػؼه( ج2)

 . 152ص 2وج 65ص 1( اخلصوئص ج3)



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Z
 املناسبة الذاتية بني اللفظ ومعناه 83

ه حيقم حقل محك شؼراط وظبّ  (1) إـز( ـّ ود بـ شقف يرا رضورة  د ظذشؾقامن ؾفق يم

ؽ وجقد ادـوشبي بغ ضبقعي افؾػظ ـصقت وضبقعي ادعـك ـقاؿع تؾؽ ادـوشبي افتل متّس 

افعالؿي  ح افؽوصػ ظـ أنّ ؼقا وجقد ادرّج فقحؼّ  ،هبو ادعتزفي افؼوئؾقن بؿؼوفي شؼراط

 بغ افؾػظ وادعـك ضبقعقي ٓ ظرؾقي إذ يؼقل: 

ام هق إصقات ادسؿقظي ـدوي أصؾ افؾغوت ـؾفو إكّ  )وذهى بعضفؿ إػ أنّ 

 ،وصفقؾ افػرس ،وكعقؼ افغراب ،وصحقح احلامر ،وخرير احوء ،وحـغ افرظد ،افريح

 دت افؾغوت ظـ ذفؽ ؾقام بعد. وهذا ظـدي وجف صوفح ومذهىتقفّ  ثؿّ  ،وكزيى افظبل
 

                                                 

وع االصتؼوق األـز ، حقٌ ؿول: صوهدًا واحدًا من ـالم ابن جـي يف موض ــ هـو ــ ( وفـعرض1)

فؾؼوة وافشدة ، مـفو :  -أين وؿعً  -ومن ذفك )أي من االصتؼوق األـز(: تؼؾقى )ج ب ر( ؾفي "

جزت افعظم وافػؼر إذا ؿويتفام وصددت مـفام ، واجلز: ادؾك فؼوته وتؼويته فغره . ومـفو : رجل 

ه حيػظ مو ؾقه، جرشته األمور وكجذته، ؾؼويً مـته، واصتدت صؽقؿته . ومـه: اجلراب ألك  جمرب إذا 

وإذا حػظ افقء وروظي اصتد وؿوي، وإذا أؽػل وأمهل تسوؿط ورذي. ومـفو: األبجر وافبجرة وهو 

 : )إػ اهلل أصؽو ظجري وبجري(، تلويؾه: مهومي-صؾوات اهلل ظؾقه  -افؼوي افرسة. ومـه: ؿول ظع 

افعجرة ـل ظؼدة يف اجلسد ؾنذا ـوكً يف افبطن وافرسة ؾفي افبجرة، وافبجرة  أن  وأحزاين. وضريؼه 

ؿول: )ظجري وبجري( أي مو أبدي  ة ؽؾظً وكتلت ؾوصتد مسفو وأمرهو. وؾرس أيضوً افرس   تلويؾه: أن  

ؼوء بقوض افعغ واخػي من أحوايل . ومـه: افزج، فؼوته يف كػسه وؿوة مو يؾقه به. وـذفك افزج فـ

يً ؿته وؿو  . ومـفو : رجبً افرجل إذا ظظ  ه فقس بؾون مستضعفك  أو ،وصػوء شوادهو هو ؿوة أمرهو

أمره. ومـه: رجى فتعظقؿفم إيوه ظن افؼتول ؾقه. وإذا ـرمً افـخؾي ظذ أهؾفو ؾامفً دظؿوهو بوفرجبي 

مؼويي هلو. ومـفو: افربوجي وهو يشء تسـد إفقه فتؼوى به. وافراجبي: أحد ؾصوص األصوبع، وهي 

 "أمره  يه يعظم كػسه ويؼو  . تلويؾه: أك  وهو افرجل يػخر بلـثر من ؾعؾه ، ؿول: وتؾؼوه ربوجقو ؾخوراً 

 .( 136 – 135ص 2)اخلصوئص مٍ
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[
 .(1)متؼبؾ(

 هذه افصؾي افتل اؾسوقهو ؽر أنّ  ـــ وشقل ي تػصقؾ افؽالم ؾقف ـــ وـام ترى

ّٓ  ،واوحي فغوت افعومل بؿجرد معرؾتف   فؽون ـؾ إكسون يستطقع أن يػفؿ ـّؾ وإ

 ٕفػوطفو. 

يي افصؾي افذاتقي بغ افؾػظ وادعـك حَّو تبغ هلؿ ادميديـ دـ يرى ٓبدّ  ويبدو أنّ 

 تسسيح إفقف افـػس وتطؿئـ إفقف مؼبقًٓ  ومل جيدوا هلو تعؾقالً  ،ؽؿقض هذه افصؾي

تؾؽ افصؾي افطبقعقي ـوكً واوحي شفؾي افتػسر ذم بدء  أخذوا يػسوقن أنّ  ،افعؼقل

أو كجد هلو  ، بقوقح تؾؽ افصؾيكتبّغ  مـ افقسر أنْ  عدَّ تطقرت إفػوظ ومل يُ  ثؿّ  ،كشلهتو

 .وتػسراً  تعؾقالً 

 ف يؼقل:ذم رأجف أنّ  اً ودظؿـ توبع ظبّ  (2)ؾؼد كؼؾ افسققضل

 :ف يعرف مـوشبي إفػوظ دعوكقفو ؾسئؾ مو مسؿك "أذؽوغ"؟ وهق بوفػورشقي)إكّ 

 بسًو صديدًا وأراه احلجر(.ؾؼول: أجد ؾقف يُ ، احلجر 

 .(4)تعزو ؿقل ادـوشبي افذاتقي أجضًو إػ أربوب ظؾؿ افتؽسر (3)ادصودر ـام أنّ 

ومـ حذا حذوهؿ  ،ودوظبّ  ،هذا آدموه افذي ُيعزى إػ شؼراط أنّ وشقل ي ظؾقؽ 

بف بغ  ،وحديثوً  مردود بام اصتفر ؿديامً  افدٓفي بغ افؾػظ  مـ أنّ  إظالموتؽرر جقا

                                                 

 . 47 - 46ص 1( اخلصوئص م1ٍ)

 . 148ص 1( ادزهر ج2)

 تعؾقؼي ظذ معومل األصول يف ، وافسقد ظع افؼزويـي 194يف افؼواكغ ص ( ادحؼق افؼؿي 3)

 ، واآلمدي يف اإلحؽوم يف أصول األحؽوم . 358ص

 ( ظؾم احلروف .4)
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ظذ بطالن  وبطالن افالزم يدّل  .وادعـك فق ـوكً ذاتقي ٓهتدى ـؾ إكسون إػ ـؾ فغي

 ادؾزوم.

 ّٓ وهق مو حُيؽك  ،آخر فؾصؾي افذاتقي بغ افؾػظ ومعـوهظذ تؼرير  أن ُيبـك مهللا إ

 وتؼريبف:  (1)فقفإ ذهوب ادحؼؼ افطفراين 

 ،ع ظؾقفوٓ يطؾّ  اإلكسوني فألفػوظ وإصقات مـوشبوت ـومـي مقدظي ذم جبؾّ  إنّ 

ؽ تؾ ظـ افؽشػ هق امإكّ  - احلؼقؼي ذم –ـ ُيسؿك واوعًو فؾغي ومو يصدر ممّ  ،ـؾ أحد

 ٓ افربط آظتبوضل بغ افؾػظ وادعـك.،  مـ اهلل تعوػ ادـوشبي بنهلوم

م افدٓفي افذاتقي ٓ د بوشتؾزا أحد ظؾقفو فؾحوجي  الع ـّؾ ضّ وهبذا يـدؾع ظـف اإليرا

ّٓ  ،إػ افؽشػ ذم هذا آكتؼول بام  آكدؾوعوواوح  ،افتؼرير ذم أشوشف ؽر مؼبقل أنّ  إ

ـ افقاوح أنَّ جمرد وجقد ادـوشبي أو افعؾؿ م أنّ إذ  ،ي افـوؾغشقل ي ظـد افتعرض حلجّ 

ؾؽقػ  ،(2)أو افؽشػ ظـفو ٓ يؽقن مقجبًو خلطقر ادعوين ذم افذهـ ؿطعوً  ،بقجقدهو

ف مردود بام شقل ي ظؾقؽ ذم اجلقاب نّ أ بوإلووؾي إػتتؽقن صػي افدٓفي وآكتؼول؟! هذا 

 ـ افدفقؾ.مافسودس وافسوبع مـ أجقبي افقجف إول ؾضاًل ظـ ـقكف دظقى خوفقي 

 

 

                                                 

،  313ص 1( حؽى ذفك أشتوذكو افسقد حمؿد بوؿر افسقستوين )دامً اؾوداته( يف مبوين األصول ج1)

 .171ظن ادؼوالت افغرويي ص

ح هبذا اجلواب صقخـو األشتوذ افػقوض )دامً برـو2)  1ته( يف ادبوحٌ األصوفقي ج( وؿد رص 

 .313ص 1، وـذفك أشتوذكو افسقد حمؿد بوؿر افسقستوين )دامً إؾوداته( يف مبوين األصول ج112ص
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ي ادُثبتغ]  ُحجَّ

 ظـ مـوشبي ذاتقي بقـفام( صئي)ذم ـقن دٓفي افؾػظ ظذ ادعـك كو

 يؿؽـ آشتدٓل ظذ ذفؽ بقجفغ:

مـوشبي ذاّتقي بغ افؾػظ وادعـك فؽون  ظـ كوصئيافقجف إَول: فق مل تؽـ افدٓفي 

ختقوُر فػٍظ دعـك دوَن آخر مقجى او، فػٍظ صوحلًو َْٕن ُيقوع فؾدٓفي ظذ ادعـك  ـّؾ 

ح  وهق ؿبقح أو حمول.  .(1)فؾسجقح بال مرجِّ

وبؿعـك بال داظل ظؼالئل  ،افسجقح بال مرجح بؿعـك بال ظّؾي حمول وٓ خيػك أنّ 

 ؿبقح وفقس بؿحول.  

وحو  ،افؼقل ذم ادؼوم تبعًو فصوحى افػصقل  ؼ افعراؿل وؿد أضؾؼ ادحؼّ 

مقجى فؾسجقح بال  فبلنّ ذم افتفذيى  مي ظـ افعاّل  كؼؾف صوحى ادػوتقح 

 حمول. أوف ؿبقح ومل يذّيؾف بلنّ  ،مرجح

ت صوحى افؼقاكغ  ذم حغ موثؾ افسقد اخلقئل  ذم افتعبر  ذم ادحورضا

ف ؿول ذم مع أنّ  ،- ف حمول أجضونّ لويؼصد ب -ف بوضؾ نّ لب وظزَّ ذم ادصوبقح  ،بلنف حمول

 ف ؿبقح.افدراشوت بلنّ 

                                                 

 194يف ؿواكغ األصول ص  ( ُيستػود ذفك من ـؾامت مجؾي من األظالم )مـفم( ادرزا افؼؿي 1)

يف افػصول  من افطبعي احلجريي، )ومـفم( افشقخ حمؿد حسغ بن ظبد افرحقم افطفراين احلوئري 

، )ومـفم( ادحؼق 2يف مػوتقح األصول ص ، )ومـفم( افسقد حمؿد ادجوهد 23افغرويي ص

 1األصول جيف مصوبقح  ، )ومـفم( افسقد اخلوئي 63ص 1يف مؼوالت األصول ج افعراؿي 

 .27ص 1ويف دراشوت يف أصول افػؼه ج ،34ص 1ويف حمورضات يف أصول افػؼه ج ،52ص
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مي بوٓظتبور ووجقد فؽوكً متؼقّ  اظتبوريوً  افقجف افثوين: فق ـوكً افدٓفي أمراً 

ـو كرى بوفقجدان بؼوء افدٓفي ذم إفػوظ ذم مجقع مع أنّ  ،وتـفدم بوكؼراوف ،ادُعتز

 .(1)ي وٓ تـتفل بؿقت ادعتزـزمإ

 و:وُأِجقَى افقجف إول بعدِة أجقبٍي ُظؿَدهُت 

ح  (2)ظدم ؿبح افسجقح بال مرجح -1 ؾضاًل ظـ ـقكف حموًٓ إذا ـون هـوك ُمرجِّ

ح  ادؿتـع اموإكّ  ،ٓختقور ضبقعل افػعؾ مع ؾؼد افسجقح بغ أؾراده ومصوديؼف هق افَسجُّ

 .(3)بال مرجح

افسجقح بال مرجح ذم  أو ادحول مـ أنّ  ،إػ مو ذم احلؽؿ بوٓمتـوع هذا مضوؾوً 

ّٓ  إؾعول ّٓ  ، ؿبقحوً آختقوريي ٓ يؽقن إ ّٓ  ، ظذ احلؽقؿ تعوػوٓ يستحقؾ وؿقظف إ  وإ

ام ادؿتـع هق وجقد ادؿؽـ وإكّ  ،فؽػويي إرادة ادختور ظؾي فػعؾف :مؽوناإلؾفق بؿؽون مـ 

ّٓ  ،بال ظؾي  . مـ بوب امتـوع صدوره مـف تعوػؾال اشتحوفي ذم ترجقحف تعوػ فؾؿرجقح إ

 .(4)و بوختقورهو ؽره ؾال اشتحوفي ذم ترجقحف حو هق ادرجقح ممّ وأمّ 

                                                 

، ويف بدائع 64-63ص 1األصول ج يف مؼوالت ( ُيستػود ذفك من ـؾامت ادحؼق افعراؿي 1)

 ادؼوم أيضًو. يف يـػع كراه ـوأك   إال   افواؿعقي مسؾك أرـون تثبقً مؼوم يف ذـره  هأك   ظؾامً  ،33ص ؾؽوراأل

ويف )حمورضات يف  52ص 1( ُيستػود ذفك من ـؾامت افسقد اخلوئي يف )مصوبقح األصول( ج2)

، ـام ُيستؼود ذفك 13هومش  12ويف )أجود افتؼريرات( ص ،95ص 2وج 34ص 1أصول افػؼه( ج

داد اجلواب أيضًو من افعال مي احلع يف )هنٍ ادسسصدين( الحظ )إرصود افطوفبغ( فؾػوضل ادؼ

 188وص 23ص 1يف )زبدة األصول( ج (دام طؾه)، وافسقد حمؿد صودق افروحوين 266ص

 ( أي وجود ادعؾول بال ظؾ ي وافػعل بال ؾوظل.3)

، وافسقد اخلوئي يف )حمورضات يف 445كد يف )ـػويي األصول( صوُيستػود ذفك من افشقخ اآلخ (4)

 .95ص 2أصول افػؼه( ج
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[
افؼبح وهل آشتحوفي افعؼالئقي ٓ  :أن يؽقن ادراد بوٓشتحوفي هـو ّٓ إمهللا 

 .(1)- بال مرجح افعؼالء يؼبحقن افسجقح بؿعـك أنّ  –افعؼؾقي 

ام ٓشقّ  ،ف ممتـع ظؼال وفقس ظؼالئقوً ظالم بلنّ فكيح إ :هذا ؽر صحقح أنّ  ّٓ إ

 .(2)مـ بوب واحد ـام شقل ي بقوكف -افسجقح وافسّجح أظـل  –اظتزومهو  بعد أنْ 

  :(3)وتؼريى ذفؽ

 يرّجح افشخص أحد افػعؾغ ظذ أخر وإنْ  ّن افسجقح أمر اختقوري  يؿؽـ أنْ إ

 ح ذم أصؾ افػعؾفؽػويي وجقد ادرّج  :مل تؽـ ؾقف مزيي تستقجى افتؼديؿ وذفؽ

ده متسوويي مـ دون أن يؽقن فبعضفو مرّج  وضبقعتف إنْ   .ح ظذ افبعض أخرـوكً أؾرا

وـون ـؾ مـفام واؾقًو  ،وشبى ذفؽ أنّف ّحو ـوكً رضورتف تدظقه إػ إجيود أحد افػعؾغ

أّن تؾؽ افرضورة هل افتل تدظقه ٕن خيتور أحدمهو ويسك ؾال ريى  ،ذم افؼقوم بوفغرض

 أخر وإن مل تؽـ مزيي وخصقصقي ذم افػرد افذي اختوره.

ف ٓ أنّ  ،اختقور ؾعؾ مـ دون تعؾُّؼ ؽرض بف ٓ بشخصف وٓ بـقظف فغق وؿبقح ،كعؿ

 حمول.

ذم مجقع  إكوء مسوويًو فمخر وـون ـّؾ  ،ؾؾق ؾروـو أّن هـوك أواين متعّددة مـ احوء

ومـ آّتػوق أّن اإلكسون  ،اخلصقصقوت ادحتؿؾي مـ افزودة وافؽؿقي ومو صوـؾفام

                                                 

 8افسقد حمؿد ـالكس ظذ )افروضي افبفقي يف رشح افؾؿعي افدمشؼقي( ج( ُيستػود ذفك من تعؾقؼي 1)

 .8تعؾقؼي 194ص

، وأيب افػضل افبوبع يف )رشوئل يف 396( صاأليوم( ُيستػود ذفك من افشقخ افـراؿي يف )ظوائد 2)

 .231ص 2درايي احلديٌ( ج

 . 32ص 1( ُيستػود ذفك من ـؾامت افسقد اخلوئي يف )مصوبقح األصول( ج3)
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ؾفؾ  ،إكوء واؾقًو ذم افؼقوم بوفغرض اوطّر إػ ذب احوء فرؾع ظطشف بحقٌ ـون ـّؾ 

ه يؿتـع ظـ افؼب ويعّرض كػسف فؾخطر مّدظقًو أّن إؿدامف ظذ واحد مـ إواين  ترا

ه يُ مستؾزم فؾسجقح ب ً إػ  م ظذ ذب مو ذم اإلكوء بعدؼدِ ال مرّجح! أو ترا أن ـون مضطّرا

  .!ــــ لتّك حصقفف بؽؾ واحد مـ إواين وهق ذب مطؾؼ احوء افذي يت ــــؾعؾ اجلومع 

ره إػ  ومـ افرضوري أّن افعؼؾ ٓ يرى ؿبحًو ذم ترجقح أحد إمريـ بعد اوطرا

حتً ظـقان )ضريؼل اهلورب ورؽقػل  إظالموهذا مو ذـره ؽُر واحٍد مـ  .اجلومع

 اجلوئع(.

م كؼقل: إّن افقاوع حقٌ احتوج إػ ووع ضبقعل افؾػظ فطبقعل وظذ مو تؼدّ 

وحقٌ ـون ـؾ فػظ ؿوبال فؾجعؾ  ،ادعـك فغرض افتػوهؿ ؾقل ي دور اختقور إفػوظ

ؾوختقوره خصقص فػظ ٓ يستؾزم  ،و صوءوحمّصال فؾغرض ؾفق حرٌّ ذم اختقور أهيُّ 

د ادتسوويي  .افسجقح بال مرّجح وإن مل يؽـ ؾقف خصقصقي وظؾقف ؾوفسجقح بغ آؾرا

 بال مرّجح فقس بؿحول.

ح  ح إػ افسجُّ وهذا اجلقاب مبـل ظذ افؼقل بعدم رجقع افَسجقح مـ ؽر مرجِّ

ّٓ  ،حبال مرّج   :(2)وتؼريى ذفؽ، أجضًو  (1) ؾفق حمولوإ

ح مـ ؽر مرّج إ - 1 جُّ َ ِجقح بال مرّج  ،حنَّ امتـوع افسَّ ْ  ح مـ بوبوامتـوع افسَّ
 

                                                 

ح من بوب واحد )مـفم( افسجقح وافسج   ن  أػ إامت مجع ؽػر من األظالم ذهوهبم ( ُيستػود من ـؾ1)

، 23يف )افػصول افغرويي( ص افشقخ حمؿد حسغ بن ظبد افرحقم افطفراين احلوئري 

 .475يف )اآلداب ادعـويي فؾصالة( ص )ومـفم(افسقد روح اهلل اخلؿقـي 

يف اإلهلقوت ظذ هدى افؽتوب  (إؾوداتهدامً )ؾامت افشقخ افسبحوين فتؼريى من ـ( ُيستػود ا2)

ـي وافعؼل ج  .299ص 2وافسُّ
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[
أصؾ افػعؾ ـام  وذفؽ ٕنّ  :وافؼقل بوٓمتـوع ذم إول يستؾزم آمتـوع ذم افثوين .واحد

َّٓ ٓ يتحؼؼ بال ظؾ ؾوجلوئع بوفـسبي إػ  ،معفو ي ؾؽذفؽ اخلصقصقوت ٓ تتحؼؼ إ

ؾؽام أنَّ صدور أصؾ إـؾ واهلرب  ،بوفـسبي إػ افطريؼغ ـذفؽ افرؽقػغ واهلورب

ـذفؽ ختصقص أحد افرؽقػغ بوٕـؾ  ،حيتوج إػ ظّؾي ٓمتـوع وجقد ادؿؽـ بال شبى

وافؼقل بلنَّ وجقد أصؾ افػعؾ يتقؿػ  .وترك أخر بام أنَّف أمر وجقدي حيتوج إػ ظّؾي

تبف ــــ قد ادؿؽـظذ ظّؾي دون خصقصقوتف يرجع إػ افؼقل بقج ــــ  وفق ذم بعض مرا

ح إنَّ مآل دمقيز افسجقح بال مرّج  غوٕجؾ ذفؽ يؼقل بعض ادحؼؼ .وحتؼؼف بال ظّؾي

ح بال مرّج  جُّ وهذا  .إذ ٓزم هذا اجلقاب أنَّ اخلصقصقي ٓ تطؾى افعّؾي :حإػ دمقيز افّسَ

م فؾؼوظدة افعؼؾقي مـ حوجي ادؿؽـ إػ ظّؾي.  اكخرا

إذ أنَّ افسجقح ٓ يؽقن  .ومـ تبعف فقف افسقد اخلقئل إح هق مو ذهى وافصحق

 ّٓ ح افذي ٓ صؽَّ  ،(1)ظـ إرادة وؿصد وهذا ـوٍف خلروجف ظـ ادحول إ بخالف افسجُّ

 ! إذ ـقػ يقجد ادعؾقل بعد ؾرض ظدم افعؾي ،ذم اشتحوفتف

ّٓ  ،اإلرادة إن مل تؽـ ظـ دواٍع ظؼالئقي ؾفق ؿبقح ،كعؿ   قاب افسقد اخلقئلج  أنَّ إ

ف مـ أنّ  (2)وٓ يرد ظؾقف مو ذـره ادستشؽؾقن ،ـػقؾ بدؾع افؼبح أجضوً  ــــأكػ افذـر  ــــ

تبف  ــــ إػ افؼقل بقجقد ادؿؽـ)يرجع  افغرض  إذ أنّ  ،وحتؼؼف بال ظّؾي( ــــوفق ذم بعض مرا

د بعد ؾرض أنّ عؾِّؼ بوفطبقعل كػسف بتعؾَّؼ بوإلادت  فنّ أاإلرادة ادتعؾؼي بوفػرد بعـقان  ؾرا
 

                                                 

وافؼصد شبى  اإلرادة افسجقح ويف، وظؾني شبى بال افوجود هو آكػًو ــ ذـركو ـامــ  ( حقٌ أن ادحول1)

 وظؾ ٌي فؾػعل، ؾال وجود فؾؿعؾول من ؽر ظؾ ي .

به ، اخلؿقـي وافسقد ،افػصول  ـصوحى ظقوناأل بعض ظن كؼؾه مرن  مو( 2) افشقخ افسبحوين  وؿرن

ـي وافعؼل ج   .299ص 2يف اإلهلقوت ظذ هدى افؽتوب وافسُّ
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 ح.ٓ بعـقان صخصف ـل يؾزم افسجقح بال مرّج  ،مصداق فؾطبقعي

د ـوفسّجح بال مرجحمتـوع افسجقح بال مرّج اظذ تؼدير ف إكّ  – 2 ؾنّكو  ،ح بغ إؾرا

بؾ  ،ام هق مـحٌك بودـوشبي افذاتقيٓ ُكسّؾؿ أن افسجقح احلوصؾ ذم خصقِص فػٍظ إكّ 

 (1)إػ افذهـ ادعـك شبؼ مثؾ اخلورجقي إُمقر مـ آخر فقء ــــ تؼديره ظذ ــــ افسجقح فعّؾ 

أو كظر ووع إظالم  ،مـ بغ ادعوين ذم ؽره تعوػ ومصؾحي أخرى ذم صلنف تعوػ

دًا ذم يقم وٓدة افرشقل ـام فق ووع افقافد فػظ )حمؿد( فقفده فؽقكف متقفّ  ــــ افشخصقي

 ظك .اددّ  يتؿّ  ؾال ــــ ـذفؽ ـون جده شؿا نَّ ٕ أو ،اجلؿعي يقم ذم متقفداً  فؽقكف أو ،\ حمؿد

إذ ٓ ُيعؼؾ حتؼؼ ادـوشبي  ،مـع أن يؽقن افسجقح ٕجؾ ادـوشبي افذاتقي - 3

ٓشتؾزام ذفؽ حتؼؼفو بغ فػظ واحد ومعوٍن متضودة  :افذاتقي بغ مجقع إفػوظ وادعوين

 فألشقد ـام إذا ـون فؾػظ واحد اـثر مـ معـك ـؾػظ جقن ادقوقعــــ  أو متـوؿضي

ــ وؽرمهو وفػظ ادقػ ادقوقع فؾعبد وافسقد ،وفػظ افؼرء فؾحقض وافُطفر ،وإبقض  ــ

 .(2)وهق ؽر معؼقل ـام ٓ خيػك

 جلقاز أن يشسك افضدان ذم معـك ذا ي ،هذا اجلقاب ( 3)وردَّ صوحى افػصقل

 أو يؽقن فؾػظ جفتون ذاتقتون يـوشى بؽؾٍ  ،يؽقن بقـف وبغ افؾػظ ادشسك مـوشبي ذاتقي
 

                                                 

 من افطبعي احلجريي. 194يف ؿواكغ األصول ص  ُيستػود ذفك من ـؾامت ادرزا افؼؿي   (1)

من افطبعي احلجريي،  194يف ؿواكغ األصول ص  ( ُيستػود ذفك من ـؾامت ادرزا افؼؿي 2)

، وافسقد 23يف افػصول افغرويي ص وافشقخ حمؿد حسغ بن ظبد افرحقم افطفراين احلوئري 

ويف دراشوت  34ص 1ويف حمورضات يف أصول افػؼه ج 32ص 1يف مصوبقح األصول ج اخلوئي 

 .13هومش 12ويف )أجود افتؼريرات( ص 27ص 1يف أصول افػؼه ج

 .23يف افػصول افغرويي يف األصول افػؼفقي ص  ( افشقخ حمؿد حسغ احلوئري 3)
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[
 .(1)مـفام ـاًل مـفام

 ّٓ ي مشسـي بغ د حتصقؾ مـوشبي ذاتقّ إذ فقسً افغويي جمرّ  ،أنَّ هذا مردود إ

أو مؼتضقي فؾدٓفي ظذ  ،يي تومّ بؾ يـبغل مع ذفؽ أن تؽقن تؾؽ ادـوشبي ظؾّ  ،يـافضدّ 

أو  ،فعدم إمؽون افقء افقاحد ٕن يؽقن ظؾًي تومي :وهذا واوح افبطالن .افضديـ

 مؼتضقًو فؾضّديـ.

دٓفي إفػوظ ظذ معوكقفو فق ـوكً  بلنّ  :(2)ويؿؽـ رّده أجضًو بام أووحف افتػتوزاين

فـؼقض ذفؽ  ظذ افقء بودـوشبي افذاتقي ووع افؾػظ افداّل  دـوشبي ذاتقي بقـفام حو صّح 

أو افضد حو ـون فف ذم ذفؽ آصطالح  ،د افـؼقضو فق ووعـوه دجرّ ٕنّ  ،افقء أو وده

وفق ووعـوه فذفؽ افقء  .وهق حمول ،ػ مو بوفذاتؾقؾزم ختؾّ  ،دٓفي ظذ ذفؽ افقء

بلن يـوشى افؾػظ بوفذات  ،ظؾقفام فزم اختالف مو بوفذات أو وده ؾدّل  ،وفـؼقضف

 ومهو خمتؾػون. ،فؾقء وكؼقضف أو وده

 بوظتبور َأنّ  ،دون ادتعؾَّؼ (3)ام هق ذم كػس افقوعإكّ  ــــ ظذ تؼديرهــــ  افسجقح إنّ  - 4

مـ ـقن اجلعؾ  إحؽومافقوع يـبغل أن يشتؿؾ ظذ اخلصقصقي كظر مو ؿقؾ ذم 

: دصؾحي ذم كػس اجلعؾ مع أّن   إفػوظ مشتؿؾي ظذ ادـوشبي افذاتقي ٓ كػس نّ إؿ ؿوفقا

 .(4)افقوع

                                                 

ين يف ود متضود  واحت    ، ة بؽرود زيد وظؿرو يف بـو  ود افشقئغ يف ادضوف ـوحت  ادـوشبي احت   ( بتؼريى: أن  1)

 . ادضوف فقس بؿؿتـع وال مستبعد 

 .362ص 1يف )تعؾقؼي ظذ معومل األصول( ج ( حؽى ذفك ظـه افسقد ظع ادوشوي افؼزويـي 2)

 ( وهو وضع افؾػظ دعـوه.3)

 ، وافسقد اخلوئي 63ص 1يف مؼوالت األصول ج ادحؼق افعراؿي  ُيستػود ذفك من ـؾامت (4)

 .34ص 1ويف حمورضات يف أصول افػؼه ج 32ص 1يف مصوبقح األصول ج
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 .(1)هق إرادة افقاوع -ظذ افؼقل بوٓحتقوج افقف  -ح إنَّ ادرجِّ  - 5

ز افسجقح مـ ؽر مرجح فوُيردُّ هذا اجلقاب بلنّ  وهق  ،(2)مبـل ظذ افؼقل بجقا

ّٓ  ن اإلرادة حقـئذ شبى وظؾَّي وجقد افػعؾ وظؾقف ؾال يؽقن حموًٓ إافصحقح إذ  و ٓ أّن  إ

وادػروض  ،نَّ ادـوط ذم افؼبح هق ظدم وجقد وجف ظؼالئل فإلرادةإإذ  ،تدؾع ؿبحف

 ؼف ذم ادؼوم ـام ٓ خيػك.حتؼّ 

ظـ مـوشبي ذاتقي أنّك  ئدٓفي افؾػظ ظذ ادعـك كوص افتسؾقؿ بلنّ ظذ تؼدير  - 6

 .(3)يعرف تؾؽ ادـوشبي فؾقاوع أنْ 

 ّٓ وهذا واوح افبطالن ـام  .ظّز وجؾ افبوريافقاوع هق   ظذ افتسؾقؿ بلنَّ مهللا إ

 هق ُمبغَّ ذم حمّؾف.

ػظ وادعـك ي بغ افؾّ قّ ظـ مـوشبي ذات ئيوأن تؽقن كوص دَّ بُ  افؼقل بَلنَّ افدٓفي ٓ - 7

 ـام شقل ي تقوقح ذفؽ ؿريبًو. (4)خموفػ فؾقجدان

 

                                                 

ي، من افطبعي احلجري   194األصول ص  يف ؿواكغ ( ُيستػود ذفك من ـؾامت ادرزا افؼؿي 1)

 . 23ي صيف افػصول افغروي   احلوئري  د حسغ بن ظبد افرحقم افطفراين  افشقخ حمؿ  

يف   احلوئري   د حسغ بن ظبد افرحقم افطفراين  ( ُيستػود اشتظفور ذفك من ـؾامت افشقخ حمؿ  2)

  1ج األصول( معومل ظذ )تعؾقؼي يف  افؼزويـي   ادوشوي   ظع وافسقد ،23ص يافغروي   افػصول

 .239ص

، ـام 63ص 1يف مؼوالت األصول ج ق افعراؿي ( ُيؿؽن أن ُيستػود ذفك من ـؾامت ادحؼ  3)

 .113ص 1ي جيف ادبوحٌ األصوفق   (دامً برـوته)تػود ذفك من ـؾامت افشقخ افػقوض ُيس

 ( راجع افطريق األول فدؾع افؼول بوفذاتقي.4)
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[
 افقجف افثوين: ظذ وُأِجقَى 

َّٓ  وإنْ  اإلصؽولبَلنَّ هذا  ّٓ ك أنَّف ٓ يتلتّ  ـون صحقحًو ذم أصؾف إ  حد ادسوفؽأظذ  إ

رء خورجل  حؼقؼي افعالؿي بغ افؾػظ وادعـك حمض آظتبور بال دخوفي أّي  وهق أنَّ  ــــ

افعالؿي بغ افؾػظ وادعـك  دون مو إذا ؿؾـو بلنّ  ــــ ر حموؾظًي بذفؽ ظذ مـشل وجقدهوآخ

ًء ـون مـشل جعؾفو آظتبور ـام اختوره ادحؼؼ ،واؿعقي أو  ،أو ؽر ذفؽ افعراؿل  شقا

أو ؿؾـو بؿسؾؽ  ،ـوكً بغ آظتبوريي وافقاؿعقي ـام اختور ذفؽ ادرزا افـوئقـل 

يؽقن  مستعؿؾ بلنْ  ي فؽّؾ افذي يعطل افصالحقّ  افتعفد وهق خمتور افسقد اخلقئل 

بؾ حتك ظذ  ،أو ؿؾـو بؿسؾؽ افؼرن إـقد ـام ذهى إػ ذفؽ افسقد افصدر  ،واوعوً 

 معف مـ تلـقد أو تعفد. بدّ  ف ٓات دسؾؽ آظتبور ادذـقرة ذم حمؾفو أنّ ربعض افتػس
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 ي افـوؾغُحجَّ 

ح )ـام ظؾقف إـثر ومـفؿ بغض افـظر ظـ ؿبقل ؿوظدة اشتحوفي افسجقح بال مرّج 

وافؼقل بنمؽون افسجقح مـ ؽر  -ـام هق افصحقح  –أو رؾضفو  ،صوحى افػصقل(

ح ظذ ضبقعل افػعؾ ذم وـػويي وجقد ادرّج  (ح )ـام ؿول بف افسقد اخلقئل مرّج 

ح ـام ذـركو  ،اختقور أحد إؾراد ادتسوويي أو بوفتسؾقؿ بوفؼوظدة مع ؾرض وجقد ادرجِّ

ي بلـثر مـ وبغض افـظر ظـ جقاب افقجف افثوين يؿؽـ دؾع افؼقل بوفدٓفي افذاتقّ  ،آكػوً 

 ّٓ ض ٕمهفو: أنّ ضريؼ إ  ـو شـتعرَّ

 وتبعُف ذم ذفؽ ،(2) وؾوؿًو فؾسقد افؼزويـل (1)وهق مو ذـره افسقد اخلقئل

 . (3) (دامً إؾوووتف)بعض أشوتقذكو 

 افؼقل بذاتقي افدٓفي ٓ خيؾق ظـ اثـغ ـالمهو خمدوش: وتؼريبف: أنّ 

 يؽقن شامع افؾػظ ظّؾي توّمي ٓكتؼول افذهـ إػ ادعـك. : أنْ ولإ

حتك ظؾؿ افسومع  ــــ هو مـ إمقر افعدمقي وافقجقدييٓ يؽقن حو ظدا بتؼريى: أنْ 

 مدخؾقي ذم افدٓفي. ــــهبو 

 صخص مـ اإلحوضي ـ ـّؾ ؾوّن ٓزم ذفؽ متؽّ  ،وهذا واوح افبطالن بوفقجدان
 

                                                 

، )دراشوت يف ظؾم 34ص 1، )حمورضات يف أصول افػؼه( ج32ص 1صول( ج( )مصوبقح األ1)

يف تؼريى ذفك، ومو  ، وؿد اختؾػً ـؾامت مؼرري بحٌ افسقد اخلوئي 27ص 1األصول( ج

بـوه أوؾق بؽؾامت )ادصوبقح(.  ؿرن

 .363ص 1يف )تعؾقؼي ظذ معومل األصول( ج ( افسقد ظع ادوشوي افؼزويـي 2)

 .111ص 1افػقوض )دامً اؾوضوته( ادبوحٌ األصوفقي ج( افشقخ 3)
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[
ـو مع أنّ  ،يتف افتومّ ػ ادعؾقل ظـ ظؾّ ٓشتحوفي ختؾّ  :بجؿقع افؾغوت ؾضاًل ظـ فغي واحدة

وت فغتفؿ ؾضال ظـ اإلحوضي بجؿقع كجد أهؾ فغي واحدة ٓ حيقطقن بخصقصقّ 

 افؾغوت.

أي أنَّ ادـوشبي  ،ٓكتؼول افذهـ إػ ادعـك (1)يؽقن شامع افؾػظ مؼتضقوً  : أنْ افثوين

مل  افقاؿعقي وإنْ  إمقرادقجقدة بغ افؾػظ وادعـك كظر ادالزموت افعؼؾقي افتل هل مـ 

 تؽـ مـ ادقجقدات اخلورجقي.

افقاوع ظـد ؾتػً إفقفو مل ي وإنْ  –أّن هذه ادـوشبي ثوبتي ذم افقاؿع  ُأريد إنْ  :ؾػقف

إذ ٓ موكع ظؼاًل مـ )ثبقتًو وؿوباًل فؾـزاع  اإلمؽونـون بؿؽون مـ  ّن ذفؽ وإنْ نؾ -اجلعؾ 

 ،ومعوكقفو كظر ادالزمي افثوبتي بغ أمريـ ،ثبقت هذا افـحق مـ ادـوشبي بغ إفػوظ

وبال  ،أو ؾرض أّي ؾورض ،ػ ظذ اظتبور أّي معتزثوبتي ذم افقاؿع وإزل بال تقؿّ  وؾنّن 

إذ صدؿفو ٓ يتقؿػ ظذ  ،يؽقن ضرؾوهو ممؽـغ أو مستحقؾغ أو خمتؾػغ ؾرق بغ أنْ 

وَن ِؾقِفام آخَِفٌي إَِّٓ اهلُل ▬ :صدق ضرؾقفو ؾفل صودؿي مع اشتحوفتفام ـام ذم ؿقفف تعوػ ـَ َفْق 

ذا وف ،إّن شـخ ثبقهتو ؽر شـخ ثبقت ادؼقٓت ـوجلقاهر وإظراض ،كعؿ، ♂َفَػَسَدَتو

 ّٓ ؾال  ،أنّف ٓ دفقؾ ظذ ثبقهتو ـذفؽ ذم مرحؾي اإلثبوت فقسً داخؾي حتً رء مـفو( إ

م هبو.  يؿؽـ آفتزا

مـ هذه ادـوشبي أّن افقاوع يؾتػً إفقفو حغ افقوع ؾقـبعٌ بسببفو إػ  أريد وإنْ 

د جمرّ  أنّ  مـ ادشوهد وادحسقس خورجوً  مضوؾًو إػ أنّ ــــ  اختقور فػظ خمصقص ؾفق

بوضؾ جزمًو  ــــ ك ٓ يمثر ذم تؽقيـ صػي افدٓفيافعؾؿ بودـوشبي افذاتقي بغ افؾػظ وادعـ

                                                 

ي.1)  ( أي: أن  ادـوشبي اؿتضوئقي ال ظؾ ي توم 
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ّٕن افقاوع ظـد افقوع ٓ يؾتػً دائامً إػ وجقد مـوشبي ذاتقي بغ افؾػظ  :بوفقجدان

ـام  ،وادعـك فتؽقن تؾؽ ادـوشبي ؿد دظتف ٓختقور فػظ خمصقص مـ بغ شوئر إفػوظ

 ذم إظالم افشخصقي وأشامء إجـوس.  كشوهد ذفؽ

وؿد خيسع افقاوع فػظًو خمصقصًو ؾقضعف فؾؿعـك ذم افقؿً افذي فقس فذفؽ 

 ؾقؽقن ـودردمؾ مـ هذه اجلفي. ،افؾػظ شوبؼي ذم ظومل إفػوظ

ام يتحّؼؼ افقوع مـ افصبقون أحقوكًو وبدهيل أّنؿ ٓ يؾتػتقن إػ وجقد وربّ  ،هذا

 فقـبعثقا بسببفو إػ آختقور. -فق ـوكً هـوك مـوشبي  -ـ مـوشبي بغ إمري

| (1)ذم جمؾس بحثف افؼيػ (دامً برـوتف)وؿد أووف أشتوذكو افشقخ افػقوض 

 وفعؾف توبع ذم ذفؽ مو ُيستػود مـ ـؾامت افسقد - (2)ظذ مو ذـره ذم )ادبوحٌ(

 ،هذا افشؼ افثوين خورج ظـ مذهى افدٓفي افذاتقي أصالً  : أنّ - (3) افؼزويـل

 ،ي فؾدٓفيي افتومّ قّ هذا ادذهى يبتـل ظذ ـقن تؾؽ افعالؿي بـحق افعؾّ  بتؼريى: أنّ 

 ره إػ تصقر ادعـك.وآكتؼول مـ تصقّ  ،دعـكاوحُتِدث صػي افدٓفي فؾػظ ظذ 

 ،افدٓفي فّؾػظ ظذ ادعـك ث صػيدِ افعالؿي ظذ كحق آؿتضوء ٓ حُت  ذم حغ أنّ 

 ام تؼتيض ووع افؾػظ ادـوشى فؾؿعـك ادـوشى.وإكّ 

وأّمو مو ؿقؾ مـ أنّف فقٓ هذه ادـوشبي بغ إفػوظ وادعوين فؽون ختصقص افقاوع 

 . (4)حح بال مرّج ح وهق حمول ـوفسّج فؽؾ معـك فػظًو خمصقصًو بال مرّج 

                                                 

 هـ( .1429ربقع افثوين  7ول يف افوضع )بحٌ االثـغ افبحٌ األ (1)

 .112ص 1( ادبوحٌ األصوفقي ج2)

 . 359ص 1( تعؾقؼي ظذ معومل األصول ج3)

 .( أي وجود حودث من دون شبى وظؾ ي4)
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[
بُف مو مرَّ مـ جقاب افقجف إؾ  ول.جقا

بام أؾوده ُأشتوذكو  ــــ ػ مو مرَّ ذم جقاب افقجف إولإووؾي إ ــــ ويؿؽـ دؾع ذفؽ

ووع افؾػظ فؾؿعـك إذا مل يؽـ  أريد بذفؽ أنّ  ف إنْ بلنّ  :(1)(دامً برـوتف) افشقخ افػقوض

ف أنّ  :ذم إحداث صػي افدٓفي فف ؾرد ظؾقف ظذ ضبؼ ادـوشبي افذاتقي بقـفام مل يؽـ ممثراً 

ووع  ظـد افـوس أنّ  ادحسقس وادشوهد ذم اخلورج ؾننّ  ،افرضورة وافقجدانخالف 

 ٓ. أمذم دٓفتف ظؾقف ظؾؿ افـوس بودطوبؼي  راً ؼ ـون ممثّ افؾػظ فؾؿعـك متك حتؼّ 

يؽقن افقوع ظذ ضبؼ ادعـك ادـوشى  إحسـ وإوػ أنْ  ُأريد بذفؽ أنّ  وإنْ 

هق ذم أصؾ تلثر افقوع بدون  اموإكّ  ، أوفقي ذفؽافؽالم فقس ذم أنّ  :فؾػظ ذاتًو ؾرد ظؾقف

 ادـوشبي افذاتقي.

 شتثـوء مدرشي افشقخوب ــــ افصحقح هق مو أضبؼ أصحوبـو أنّ  :واحلوصؾ

 ؼغ ظذ بطالكف. وؽرهؿ مـ ادحؼّ  ــــافطفراين 

ي و ظالؿي ذاتقّ وبعد ووقح ؾسود تػسر افعالؿي افؼوئؿي بغ افؾػظ وادعـك ظذ أّن 

وأؿرب  .فقتسـك فـو معرؾي حؼقؼي تؾؽ افعالؿي :بقـفام يـبغل دراشي افتػسرات إُخرى

و ظالؿي مـ أّن  فقف ادحؼؼ افعراؿل إي هق مو ذهى تػسر مـ مذهى افعالؿي افذاتقّ 

 واؿعقي.

كو أن احلؿد هلل رّب افعودغ، وصذَّ  بغ قّ د وآخف افطّ  اهلل ظذ حمؿَّ وآخر دظقا

 وهريـ.افطّ 

 

                                                 

 .112ص 1( ادبوحٌ األصوفقي ج1)
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 ادصودر

ـه( كؼ: 464 )  افطقد احلسـ بـ حمؿد جعػر أيب افطوئػي: فشقخ إصقل ظدة .1

 ممشسي آل افبقً فؾطبوظي وافـؼ حتؼقؼ: افشقخ حمؿد مفدي كجػ.

 بـ احلسغ بـ ظبد افصؿد احلورثل زبدة إصقل/ تلخقػ افشقخ هبوء افديـ حمؿد .2

ـه( حتؼقؼ افشقخ ؾورس 1434 )  (افبفوئل)  اهلؿداين افعومع اجلبعل ادشتفر ب

 حسقن ـريؿ.

تقؾققس افطبعي إوػ شـي  .3 م ترمجي افدـتقر ظزمل ضف افسقد 1995حموورة ـرا

 أمحد.

 .نويي افقصقل إػ ظؾؿ إصقل فؾعالمي احلع .4

 ـه( افطبعي احلجريي.1231 )  ؿقاكغ إصقل فؾؿحؼؼ ادرزا أيب افؼوشؿ افؼؿل .5

لخقػ افػؼقف ادحؼؼ وإصقيل اددؿؼ افعالمي افسقد تعؾقؼي ظذ معومل إصقل/ ت .6

حتؼقؼ حػقده افسقد ظع افعؾقي افؼزويـل كؼ:  ظع ادقشقي افؼزويـل 

 ممشسي افـؼ اإلشالمل.

ت ذم أصقل افػؼف تؼرير أبحوث افسقد اخلقئل  .7 فؾشقخ حمؿد اشحوق  حمورضا

 ـه.1419افػقوض ضبع وكؼ: ممشسي افـؼ اإلشالمل افطبعي إوػ 

تلخقػ:  جقاهر إصقل/ تؼرير أبحوث افسقد روح اهلل ادقشقي اخلؿقـل  .8

افسقد حمؿد حسـ ادرتضقي افؾـگرودي كؼ ممشسي تـظقؿ وكؼ آثور اإلموم 

 اخلؿقـل.

 بؼؾؿ افسقد ظبد افصوحى افسقد حمؿد افروحوين  أبحوثمـتؼك إصقل/ تؼرير  .9
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[
 ـه.1416 احلؽقؿ مطبعي اهلودي افطبعي افثوكقي   

ادحصقل ذم ظؾؿ إصقل/ فػخر افديـ حمؿد بـ ظؿر بـ حسغ افرازي  .14

ـه( حتؼقؼ افدـتقر ضف جوبر ؾقوض افعؾقاين افطبعي افثوكقي كؼ ممشسي 646)

 ـه.1419بروت   -افرشوفي 

ـه(  افـوذ: 631اإلحؽوم ذم أصقل إحؽوم/ افعالمي ظع بـ حمؿد أمدي ) .11

 ـه.1442دمشؼ ضبع ممشسي افـقر افطبعي افثوكقي   - اإلشالملادؽتى 

 .ادزهر/ افسققضل .12

افبحر ادحقط ذم أصقل افػؼف/ فبدر افديـ حمؿد بـ هبودر بـ ظبد اهلل افشوؾعل  .13

 .افزرـق

 افتؿفقد/ جلامل افديـ أبق حمؿد ظبد افرحقؿ بـ احلسـ اإلشـقي. .14

 .افتؼرير وافتحبر .15

 .افػحقل إرصود .16

ـه( كؼ جمؿع افػؽر 1361 ) مؼوٓت إصقل افشقخ وقوء افديـ افعراؿل  .17

ـه حتؼقؼ افشقخ حمسـ افعراؿل وافسقد 1414اإلشالمل افطبعي ادحؼؼي إوػ 

 مـذر احلؽقؿ.

 ـه.1418ادحؽؿ ذم أصقل افػؼف/ افسقد حمؿد شعقد احلؽقؿ افطبعي افثوكقي  .18

 .اخلصوئص .19

 أجمد ريوض افشقخ تلخقػ افسقستوين بوؿر حمؿد دافسق أبحوث تؼرير إصقل/ مبوين .24

 .إذفافـجػ  ـه1431 افتداول حمدودة أوفقي كسخي يقشػ كزار وافشقخ

 أشوس افـحق/ افسقد ظع افبفبفوين. .21
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 حوصقي ادعومل/ افػووؾ ادؾؽل. .22

افػصقل افغرويي ذم إصقل افػؼفقي/ افشقخ حمؿد حسغ بـ ظبد افرحقؿ  .23

 ـه. 1444  - اإلشالمقيافطفراين احلوئري افـوذ: دار إحقوء افعؾقم 

 مػوتقح إصقل/ افسقد حمؿد ادجوهد. .24

تلخقػ افسقد ظالء بحر  افسقد اخلقئل  أبحوثمصوبقح إصقل/ تؼرير  .25

ء  ـه حتؼقؼ افسقد حمؿد ظع 1431ت افطبعي افثوفثي برو  -افعؾقم كؼ دار افزهرا

 بحر افعؾقم.

تلخقػ افسقد ظع    دراشوت ذم ظؾؿ إصقل / تؼرير أبحوث افسقد اخلقئل .26

اهلوصؿل افشوهرودي افـوذ: مرـز افغدير فؾدراشوت اإلشالمقي ممشسي دائرة 

 ـه .1424معورف افػؼف اإلشالمل افطبعي إوػ 
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وصّذ اهلل ظذ أؾضؾ إنبقوء وادرشؾغ حمؿد وآلف  ،واحلؿد هلل رب افعودغ

 .افطوهريـ

رحؿ اهلل املووغ و اشتػدُتف مـ ـؾامت ظؾامئـو إظالم )ؾفذا افبحٌ مّ  وبعد:    

ظو ظذ حؾؼتغ: (1)( ذم هذا ادقوقعمـفؿ وحػظ افبوؿغ  ، وشقؽقن افبحٌ ُمقزَّ

 ذم مسؾؽ ؿبح افعؼوب بال بقون.  إوػ:    

 ذم مسؾؽ حؼ افطوظي.  افثوكقي :    
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 احلؾؼـي إوفـك: مسـؾؽ ؿبـح افعؼـوب بـال بقـون]

 متغ: وؿبؾ اخلقض ؾقف يـبغل ذـر مؼدّ     

افزاءة وآحتقوط افعؼؾقغ ُيطرحون ذم افشبفي افبدويي بؿـوضوت  أنّ  ادؼدمي إوػ:    

 متعددة مـفو: 

مع ظدم وجقد  ،افبحٌ ظـ افقطقػي افعؿؾقي بؿـوط احتامل افتؽؾقػ ذم حدِّ كػسفـ  1   

 ًٍ وتؼوبؾف  ،أو كوٍف فف، وافبحٌ هبذا ادـوط هق افبحٌ ظـ مـّجزيي آحتامل دفقؾ مثب

 افزاءة. 

 ٓ ذم حدّ  ــــ ل افتؽؾقػ بؾحوظ حقثقي اوكقييي بؿـوط احتامٌ ظـ افقطقػي افعؿؾقّ افبحـ  2   

 ، وهذه احلقثقي هل: ــــ كػسف

 وٓ جيقز افتكف ذم مؾؽف إٓ بنذكف.  ،مؾقـو هلل تعوػ ـقن افؽّؾ  إّمو    

فدؾع افرضر ادحتؿؾ افذي هق مـ مبودئ احلؽؿ، وتؼوبؾف افزاءة هبذا ادعـك  وإّمو    

 أيضو.

، إذ ادبـك افسوئد بغ وبحثـو هذا يـتؿل اػ افشعبي إوػ مـ ذفؽ افبحٌ افعومّ     

متلخري إصقفقغ وادُسّؾؿ هق افزاءة افعؼؾقي بؿـوط ؿبح افعؼوب بال بقون، وتػّرد 

 بوفؼقل بؿـّجزيي آحتامل ببقون يليت.  افسقد صوحى افبحقث

ي( ـو أخذكو ذم ظـقان افبحٌ )افشبفي افبدويّ ودمدر اإلصورة هـو اػ كؽتي أخرى وهل أنّ     

 ومل كلخذ )افشؽ ذم افتؽؾقػ( ؾقف فسببغ: 

 افشؽ ذم افتؽؾقػ ؿد يؽقن صؽوً  ؾننّ  ،إخراج افشبفي ادؼروكي بوفعؾؿ اإلمجويل إول:    

بوفعؾؿ اإلمجويل، وافـحق افثوين مـ افشؽ يـبغل أن ُيبحٌ  مؼروكوً  وؿد يؽقن صؽوً  وً بدويّ 
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ي (، وؿد دمري افزاءة ظؼؾقّ اإلمجويلظـف حتً ظـقان )افقطقػي افعؿؾقي ذم مقارد افعؾؿ 

 ي، وؿد دمري أصوفي آصتغول بعـقاهنو. ـوكً أو ذظقّ 

 ،ي ــــ أظـل افشؽ افبدو ــــ ل مـ افشؽم هوهـو هق افـحق إوبحٌ إظال ومو هق حمّؾ     

د وجقده افقاؿعل، ادـّجز فؾتؽؾقػ هق وصقفف ٓ جمرّ  ؾقف ظذ أنّ  فؽقن افبحٌ يـصّى 

 د احتامل وصقفف.وٓ جمرّ 

وظدم صؿقل افبحٌ دقارد  ،يدائرة افبحٌ هل افشبفي افبدويّ  افتلـقد ظذ أنّ  افثوين:     

مر افشؽ ذم كقع افتؽؾقػ مع افعؾؿ بجـسف افذي هق مقرد أصوفي افتخقر )دوران إ

 بوفتؽؾقػ ظؾقف.  بغ ادحذوريـ( ظذ مو هق ادُتعورف مـ ضرحفو، فصدق افشّؽ 

وَمـ واؾؼف ذم حتديد  ظذ ـالم افشقخ  A إشتوذو اشتدرـف شقُدكو وهذا مّ     

م  -د افعؾؿ بجـس افتؽؾقػ جمرّ  صقل افعؿؾقي، ؾننّ جموري إ ٓ ُُيرجف ظـ  -ـوإلفزا

 دائرة افشؽ ذم افتؽؾقػ.

تفو ذم ـؾامت دمدر اإلصورة إػ كبذة تورُيقي ظـ افزاءة افعؼؾقي ومعفقديّ  ادؼدمي افثوكقي:    

فف مـ أثر ملو  ،ي افبحٌ افتورُيل دسوئؾ افعؾؿافػؼفوء وإصقفقغ مـ ؿبؾ، وذفؽ ٕمهقّ 

وظذ مسوحوت وزوايو حرجي  ،ـبر ذم ؾفؿفو، حقٌ كسؾط افضقء ظذ مراحؾ تطقرهو

و يسوظد ظذ ـشػ مو ؿد حيصؾ مـ آفتبوس ؾقفو، أو اشتؽشوف إرهوصوت مّ  ،ؾقفو

ف ُيسوظدكو ًو ٓختوذ مقؿػ مو كػقًو أو إابوتًو، ـام أنّ قؾقؽقن هذا آضالع مبدًأ تصديؼ ،ُمعقَّـي

 معرؾي دمّذر تؾؽ ادسوئؾ ذم افقجدان افعؾؿل ومدى ـؿقهنو ؾقف.ذم 

 افزاءة افعؼؾقي مل تؽـ معفقدة أنّ  ، ؾؼد ذـر افسقد صوحى افبحقث وـقػ ـون    

 ام حداً ذم افعك افثوفٌ مـ ظصقر افعؾؿ وهق ظك افقحقدظـد ؿدموء أصحوبـو، وإكّ 

 افعؼؾقي، ؾفوهـو ؿقٓن: ، واشتعون بذفؽ ذم مـوؿشتف فؾزاءة افبفبفوين 
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ظؾامئـو، وهق طوهر ؿقل افؽثر مـ  تفو ذم ـؾامت ؿدامك ؾؼفوء وأصقفقّل معفقديّ ـ  1

 ريـ. ادتلّخ 

، وؿد أصور إػ هذا ظدم معفقديتفو، وهق سيح ـالم افسقد صوحى افبحقث ـ  2

ذم ظكه و بؼقفف: )ؾؼبؾ افشقخ افصدوق "ؿده" مل يؽـ هلذه افؼوظدة ظغ وٓ أثر، وأمّ 

ف يؼصد افزاءة وفؽـ مل يظفر مـف أنّ  .قل بوإلبوحي ظـد افشؽ ذم اإلفزامف يؼؾقظفر مـف أنّ 

ده اإلبوحي افؼظقي.  ،افعؼؾقي  ؾؾعّؾ مرا

مل يظفر مـفام تبـّل هذه افؼوظدة  Rوأّمو ؾقام بعد افصدوق ؾوفشقخ ادػقد وافطقد     

ف ـوكً هـوك مسللي أصقفقي ُيبحٌ ؾقفو كّ ؾن ،افعؼؾقي، بؾ ؿد ُيستشؿ مـ ـالمفام افعؽس

ستؼؾ افعؼؾ ؾقف بوفؼبح أو ظـ حؽؿ إصؾ ذم إصقوء هؾ هق احلظر أو اإلبوحي ؾقام مل ي

وهذا افطراز  .مف ٓ يمّمـ مـ وؿقع ادػسدة بسبى اإلؿدإنّ  :ؾؼقؾ ؾقف بوحلظر ؟احلُسـ

 مـ افتػؽر ٓ يتـوشى مع ؿوظدة ؿبح افعؼوب بال بقون.

يذـر افزاءة  هرة ابـ زُ  بػسة ؿرن مـ افزمون كجد أنّ  وبعد افشقخ افطقد     

وفؽـ بحسى افظوهر مل يؽـ يؼصد هبو ؿبح افعؼوب بال بقون بودعـك ادعروف  ،افعؼؾقي

 ف تؽؾقػ بغر ادؼدور... ٕنّ  :حوفقًو، وإكام ـون يؼقل بؼبح افتؽؾقػ مع ظدم افعؾؿ

 ؾوشتدل ظذ افزاءة بتؼريبغ:  ؼ احلع دحؼّ وبعد ذفؽ جوء دور ا    

اشتصحوب حول افعؼؾ، وظؾقف ترجع افزاءة اػ ـزى آشتصحوب، ومـ  إول:    

 آشتصحوب ؽر ؿوظدة ؿبح افعؼوب بال بقون . افقاوح أنّ 

 افتؽؾقػ بقء مع ظدم كصى دفقؾ ظؾقف ؿبقٌح، وظدُم وصقل افدفقؾ دفقؾ أنّ  افثوين:    

 وهذا أيضو ؽر افؼوظدة.  .ظدم وجقدهظذ 

 بعد ذفؽ ذم افعك اؿّ  ،إدراج افزاءة ذم إدفي افعؼؾقي.. ؼ وصوع بعد ادحؼّ      
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 .(1)افثوفٌ مـ ظؾؿ إصقل تبؾقرت افزاءة افعؼؾقي بعـقان ؿبح افعؼوب بال بقون(

ئـ  ة مقاوع فؾـظر، وشُقعتؿد ذم ادـوؿشي ظذ مـفٍظدّ  وذم ـالمف       دمؿقع افؼرا

وافشقاهد فتمدي بؿجؿقظفو اػ آضؿئـون وافقاقق بقجقد جذر تلرُيل فؾزاءة 

 ي ذم ـالم ؿدموء افػؼفوء إصقفقغ.    افعؼؾقّ 

 أّمو مقاوع افـظر ذم ـالمف ؾخؿسي:    

هق كػل ارتؽوزيي افزاءة افعؼؾقي ذم أذهون  و ذـره بوفـظر اػ ـقن اهلدف مّ أوًٓ:      

ء  ،ؾودػروض افـظر إػ افزاءة افعؼؾقي بقجف مطؾؼ ،فػؼفوء افؼدامكا ـوكً بؿـوط  أشقا

أم بؿـوضوت أخرى ـؼبح  - هق ادتسومل ظؾقف بغ ادتلخريـ ـام - ؿبح افعؼوب بال بقون

ـو كريد ؾنكّ  - إصقفقغومغ مـ افػؼفوء ـام ظـد ادتؼدّ  - افتؽؾقػ بغر ادؼدور وكحقه

وجذورهو  ،ي ذم افقجدان افعؾؿلكستؽشػ ذم هذه اجلفي مدى ـؿقن افزاءة افعؼؾقّ  أنْ 

 افتورُيقي ذم اجلؿؾي، وهق ـوف ٍ ذم ردِّ تؾؽ افدظقى. 

 وـقهنو أصال ظؿؾقوً  ،افزاءة افعؼؾقي بؿـوط ؿبح افعؼوب بال بقون أنّ  :وافقجف ؾقف    

ريـ بعد كشقء احلرـي ادتلّخ ام اشتؼرت ظـد ي ؾحسى إكّ فتحديد افقطقػي افعؿؾقّ 

اإلخبوريي وتشؽقؽوهتو ذم مبوين آشتـبوط افػؼفل ظـد إصقفقغ، ومحؾتفؿ ظذ افعؿؾ 

 بوفظـقن.

ءة يــوفبـدٓل بــون آشتـد ـــؼـي ؾــوريـي اإلخبـرــؾ احلـو ؿبــوأمّ       الً ـو أصــفـقكــــ ــقـح بـلرجـتـرا

 ظذ احلؽؿ بعدم حول ادخوفػي، وبغ ـقهنو أمورة ودفقالً بؿعـك كػل افعؼقبي وادماخذة 

 .ذفؽ ؿريبوً  ادماخذة ـام شقتضّح 

 افزاءة افعؼؾقي ٓ يقجد هلو ظغ وٓ أثر مو ؿبؾ ظك ـ مـ أنّ  مو ذـره  نّ إاوكقًو:      
 

                                                 

 .26 – 25: 5بحوث يف علم األصول ( (1
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يظفر مـف آشتـود اػ افزاءة ذم ؿقفف  ومل -، وذم ظكه ـذفؽ افشقخ افصدوق 

اشتدٓفقي،  مل تؽـ ـتبوً  oي فؼدموء ظؾامئـو افؽتى افػؼفقّ  نّ إ :ف ظؾقفيتقّج  -بوإلبوحي 

إذ ـون هذا إشؾقب هق إشؾقب  ،ام ـوكً متقن افروايوتؾتوواهؿ إكّ  بؿعـك أنّ 

ادتعورف آكذاك ذم ـتى افػتقى، ومل يؽـ أشؾقب اإلؾتوء خورجًو ظـ حدود مو ورد ذم 

و مـ ظـدهؿ مـ دون ؾتوواهؿ طـَّو مـ افغر أهّن  ُتردّ  اخلشقي مـ أنْ   :إخبور فعقامؾ مـفو

 . آشتـود إػ إخبور افقاردة ظـ أهؾ بقً افعصؿي 

ًُ ـتو ي هذا وشؿقُتف فف مو ذم مؼدمي ادُؼـع فؾصدوق حقٌ ؿول: )اُّؿَّ إيّن ويشفد       صـػ

ًُ إشوكقد مـف فئال يثؼؾ محؾف، وٓ يصعى  هؤيؼرادُؼـع فؼـقع مـ  بام ؾقف، وحذؾ

 متـ ـتوبف هق إخبور ، وـالمف بؿؽون مـ افقوقح مـ أنّ (1)حػظف، وٓ َيُؿؾَّ ؿورئف(

ذـرهو  وهذه كؽتي ظومي ذم ـتى افصدوق  :افتل يعتؼد بصحتفو مع حذف ضرؿفو

 ذم ؽر مؼوم وهل كوؾعي ؾقام كحـ ؾقف. Aشقدكو إشتوذ 

ظـ  مسوئؾ ظؾؿ إصقل مل تؽـ هبذا احلجؿ، ومل يؽـ مستؼالً  مضوؾًو إػ أنّ  هذا     

 ظـ ؾؽرة حتديد إصؾ افعؿع وؾرزه ظـ شوئر مبودئ آشتـبوط. افػؼف، ؾضالً 

وفقس  ،إػ بعض أخبور افبوب مـ اإلبوحي يؽقن اشتـوداً  وظؾقف ؾام ذـره افصدوق     

ادحّداغ مـ ؿدموء  وذفؽ ٕنّ  :افعؼؾقي ف ٓ يرى افزاءةذم ذفؽ مو يشفد ظذ أنّ 

كوً   ام ـوكقا ُيبقِّـقن ذفؽ مـ خاللوإكّ  ،مستؼالً  أصحوبـو مل يطرحقا فؾؿقاوقع افعؼؾقي ظـقا

 إخبور. 

  افصدوق افشقخ ـالم مـ  افبحقث صوحى افسقد بف اشتشفد مو أنّ  يظفر ومـف    

 ٓ صفودة ؾقف ظذ مو ذـره. 

                                                 

 .اهلادي  اإلمامطبعة مًسسة  3ادُقنع :  (1)



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Z
 .. قبح العقاب بال بيان 111

ـ :ف ظؾقفيتقّج  Rمو ذـره مـ آشتشامم مـ ـالم افشقخغ ادػقد وافطقد  نّ إ اوفثًو:    

ؽـ واوحي بوفشؽؾ افذي مسللي إصقل افعؿؾقي مل ت ذـَِر آكػًو مـ أنّ  بوإلووؾي إػ مو

ـؾامت افؼدموء ذم مسللي أصوفي احلظر واإلبوحي ـوكً تـطؾؼ مـ  أنّ  :ظؾقف أن

 ٓ ؿبؾ ورود افسؿع.  اشتقجوب احتامل افرضر فؾحظر أو

ـام  - افشورع د افتؽؾقػ ذم رء مـ ؿبؾ ؾودسللي مسقؿي فبقون ادقؿػ ظـد ظدم ورو    

زون ظذ  ،- هق مقرد أصوفي افزاءة ـّ ومل يؽـ افؼوئؾقن بلصوفي احلظر أو اإلبوحي ُير

هؾ ف وأنّ  ،زهؿ ظذ مو يقجبف مالك افتؽؾقػقبؾ جّؾ ترـ ،مراظوة احلؽؿ ادحتؿؾ

 يستقجى احلظر أو اإلبوحي؟     

 .افتؽؾقػ ادحتؿؾ ذم حّد كػسف ٓ يقجى صقئوً  ؿ ؿد ؾرؽقا مـ أنّ وهذا يعـل أهّن     

ؾقام فق  -ـ افؼوئؾغ بوإلبوحي ذم ادسللي افذي هق م -  ويشفد فف ـالم افسقد ادرته

مل تقجد أمورة ادػسدة ذم افبغ، وهذا يعـل احلؽؿ بوإلبوحي مع احتامل افتؽؾقػ بام 

 حيتؿؾ ادػسدة.

ز ارتؽوب مو مل يرد ؾقف كّص مـ افشورع وإنْ وظذ هذا يؽقن معـك اإلبوحي هق جق      ا

 ُاحتؿؾ افرضر.

ح ذفؽ مجؾي مـ افتطبقؼوت افػؼفقي ذم ـؾامت ؿدموء ظؾامئـو      ـوفسقد  oوتقوِّ

 بعقدة ظـ إؾودة افزاءة افعؼؾقيو فقسً ؾنهّن  ،وؽرمهو Rادرته وافشقخ افطقد 

 مل يؽـ بشؽؾ سيح.  ـ وإنْ  ــــ ظذ خموفػي تؽؾقػ ؽر واصؾ بؿعـك ؿبح ادماخذة ظؼالً  ــــ 

 وصقاهَد معوـسي ً  ،وٓ بلس هوهـو بذـر أربعي كامذج مـ ـؾامهتؿ فتؽقن تليقدًا ملو ُذـِر    

 : ملو أؾوده افسقد صوحى افبحقث 

 ( ذم آكتصور ذم جقاز ذبـه436)ت  مو ذـره افسقد ادرته افـؿقذج إول:     
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[
إصؾ ؾقام يمـؾ  ي مذهبـو بعد اإلمجوع ادسدد أنّ ظذ صحّ  بقل اإلبؾ: )وافذي يدّل 

فـ يقجد وظذ َمـ ذهى إػ احلظر دفقؾ ذظل و .ف أو يؼب فبـف ذم افعؼؾ اإلبوحيحلؿ

أخبور  وؿد بّقـو أنّ  ،ام يعتؿدون ظذ أخبور آحودؿ إكّ ٕهّن  :ذفؽ ذم بقل مو يمـؾ حلؿف

أخبورهؿ هذه  اؿّ  .وافؼدح ٓ ُيعؿؾ هبو ذم افؼيعي مـ ادعورووت ؿًؾِ أحود إذا َش 

 .(1)ـ اإلبوحي(معوروي بلخبور تروهيو اؼوهتؿ ورجوهلؿ تتضؿّ 

( ذم اخلالف ذم مسللي بقع ـه464)ت   مو ظـ افشقخ افطقد  افـؿقذج افثوين:    

ُ تراب ادعودن حقٌ ؿول: )دفقؾـو ؿقفف تعوػ  َبو افَبْقعَ  َوَأَحؾَّ اَللَّ َم افرِّ  .وهذا بقع  َوَحرَّ

 . (2)وأيضو إصؾ اإلبوحي، وادـع حيتوج إػ دفقؾ(

ّٓ اشتدل هبو هـو ظذ صحّ  وإنْ  افشقخ  ؾننّ      افؼدموء ـوكقا حيؿؾقن   أنّ ي ادعومؾي إ

ظـ اجلوكى افقوعل وهق افػسود، ؾال يبعد إرادة  افـفل ظذ افـفل افتؽؾقػل ؾضالً 

ف ٓ معـك فف افشقخ اجلوكى افتؽؾقػل هـو أيضًو بؼريـي ؿقفف )وادـع حيتوج اػ دفقؾ( ؾنكّ 

 ّٓ ز افتكف.    بحسى افظوهر إ   ظدم جقا

مو ذم اخلالف أيضو ذم ـتوب إضعؿي وإذبي ذم مسللي أـؾ حلقم افـؿقذج افثوفٌ:    

ؾ اإلبوحي إص إهؾقي وافبغول، ؿول: )دفقؾـو: إمجوع افػرؿي وأخبورهؿ، وأيضوً احلُُؿر 

ًمو إيَِلَّ  ُأوِحَل  ُؿؾ َّٓ َأِجُد ذِم َمو وأيضو ؿقفف تعوػ  .واحلظر حيتوج إػ دفقؾ رَّ  ،..حُمَ

ّٓ  ؾوفظوهر أنّ   . (3) مو أخرجف افدفقؾ(مو ظدا هذه ُمبوح إ

 بضؿقؿي – ف يدّل وُيؼّرب وجف آشتشفود بام ذـره افسقد إشتوذ، وحوصؾف: أنّ     
 

                                                 

 طبعة مًسسة النرش اإلسالمي.  :424( االىتصار للمرتىض (1

 طبعة مًسسة النرش االسالمي.  119:  2( اخلالف (2
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 مؼصقده بوإلبوحي هق اإلبوحي افعؼؾقي ٓ افسؿعقي، وٓ يرضّ  ظذ أنّ  -آشتدٓل بؤيي 

مـ ادحتؿؾ ظدوفف اػ افؼقل  ٕنّ  :بوشتظفور ذفؽ ذهوُبف ذم ـتوب أصقفف إػ افقؿػ

مغويرة مو ُيذـر ذم  ـتبف، خصقصًو أنّ  اخلالف افذي هق مـ أواخر  بوإلبوحي ظـد تللقػ

آفتػوت إػ أاور افعؿؾقي  :ؿد يتػؼ فعقامؾ مـفو افػؼف مع مو ُيرشك ذم إصقل أمرٌ 

 ام ـون إمر ذم ادؼوم ـذفؽ.فؾػؽرة ذم افػؼف بشؽؾ أدق، وربّ 

أيوت وإخبور إػ  ـو كجد ذم مجقع تؾؽ افشقاهد وؿَّ طقاهرأنّ  :واحلوصؾ    

 :وحي مو هق بحؽؿ افعؼؾ ٓ افؼظقيادؼصقد بوإلب ظذ أنّ  و يدّل آشتدٓل بوإلبوحي مّ 

مـ افبعقد إرادهتو بؼريـي ادؼوبؾي بقـفو وبغ إخبور وأيوت ذم آشتدٓٓت  ؾننّ 

 ادذـقرة. 

و افغرض مّ  مؼوم، ؾننّ وٓ يـوذم ذفؽ اشتدٓهُلؿ هبو ظذ اإلبوحي افؼظقي ذم ؽر     

 ؿ ظـقا بوإلبوحِي اإلبوحَي افعؼؾقي.ق ـؾامهتؿ ذم اجلؿؾي ظـ أهّن ذـركوه هق ظدم خؾّ 

بع:    ٍّ 598)ت  مو ظـ ابـ ادريس احلع  افـؿقذج افرا ئر: )وحيت  بلنّ  ( ذم افنا

ذم صفر رمضون، ؾؿـ أوجبف ؾؼد رجع ظـ إصؾ افذي هق  ٓ صقم واجى إصؾ أنْ 

ظك شؼقضف ظـ رمضون، ؾؿـ ادّ  إصؾ وجقب صقم  اإلبوحي أو ٓ تؽؾقػ، ؾألنّ 

 . (1)ادؽؾػغ بف حيتوج إػ دفقؾ(

 ٓ تؽؾقػ، وافثوين ؿد رّدد إصؾ بغ ـقكف اإلبوحي أو  ف آشتشفود أنّ  ووجف    

مهو يرجعون اػ حجقي و ،إػ اشتصحوب حول افعؼؾ يرجع إػ اشتصحوب افعدم أو

ؾقؽقن معـك أصوفي اإلبوحي حقـئٍذ  ـــ  اخلالف ذم ـقكف أصال أو أمورةظذـــ آشتصحوب 

 مو هق بحؽؿ افعؼؾ بؿعـك افزاءة افعؼؾقي. 
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مـ ظدم  ، ؾام ذـره افسقد صوحى افبحقث(1)وهـوك صقاهد أخرى تميد مو ذـِر    

 وجقد ظغ وٓ أثر فؾزاءة افعؼؾقي حمؾ تلمؾ. 

ر ا رابعًو:     مـ اكبثوؿفو ذم  ؾام ذـره كبثوق افزاءة افعؼؾقي ـلصؾ ظؿعظذ تؼدير تلخُّ

 ؽُر طوهر.  ( 1245ظك افقحقد افبفبفوين )ت 

 ،Aي ـام أؾوده شقدكو إشتوذ و اكبثؼً إّبون كشقء احلرـي اإلخبوريّ بؾ إؿرب أهّن     

ؾف: )وافذي يظفر بتتبع حول افزاءة وآشتصحوب أنّ  هذيـ  حقٌ ؿول مو حُمصَّ

ام اكبثؼ ام مـ إدفي وإكّ معرووغ ظذ أهّن  ،(2)آصؾغ ـوكو ؿبؾ احلرـي آخبوريي

ؽ أثر عـو ظؾقف ـ وذفضرحفام ـلصؾغ ظؿؾقغ ذم أثر احلرـي آخبوريي ـ ذم حدود مو اضؾّ 

 جمؿقع ظومؾغ: 

واشتبعوده  ،ي مـ ِؿبؾ أصحوهبو ظذ افعؿؾ بوفظـحدوث محؾي ؿقيّ  افعومؾ إول:    

بشؽؾ هنوئل ظـ مـوهٍ آشتـبوط افػؼفل: إّمو بؼبقل ـقكف مـ افظـ ورؾض اظتبوره 

وإّمو برؾض ـقن  .شتـبوط افعؼع مثؾ أصوفي افزاءةوذفؽ ؾقام يؽقن مـ مـوهٍ آ

 اظتبوره ظذ شبقؾ افظـ وذفؽ بلحد وجفغ: 

 ي افؽتىحقٌ ؿوفقا بؼطعقّ  ،ـام ؾقام يتعؾؼ بوٕخبور ،رؾعف إػ مستقى افؼطع أوهلام:    

 إربعي.

حمووفي اشتـطوق إخبور ؾقام يتعؾؼ بودسوئؾ إصقفقي ادفؿي ظذ أشوس اوكقفام:     

 مل يؾتػً إفقفو إصحوب فشققع افبحٌ ظـ احلؾ مـوجقد حؾقل ـومـي ذم إخبور 
 

                                                 

 . ادوارد من وغرها 307 – 116: 1, واخلالف  424 -217 -214 -207يراجع االىتصار : ( (1

ث حممد أمني يد ادُحد  ر اهلجري عذ ـتيسست احلركة االخبارية يف بدايات القرن احلادي عش( (2
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ً بودـفٍ افػؽري فدى افعومّ ي تلثّ الت افعؼؾقّ خالل افتلمّ   ي. را

ّٓ افزاءة وإْن ُضرحً ذم ادرحؾي إوػ ظذ شبقؾ افدفقؾقّ  اؿ أنّ       ي ذم ؽوفى ـؾامهتؿ، إ

مـ أصوفي  ادقارد اكطالؿوً و ظذ شبقؾ إصؾ افعؿع ذم مجؾي مـ افظوهر مـفو أهّن  أنّ 

ي وكحقهو مـ تعوبر افؼدموء، وهذه افدفقؾقّ  ،أو مـ ؿبح افتؽؾقػ بغر ادؼدور ،احلظر

 ُضرِحً بلحد وجفغ: 

احلؽؿ  ظدم افدفقؾ دفقؾ ظذ افعدم، ؾننّ  ي افؼطعقي ظذ أشوس أنّ افدفقؾقّ  افقجف إول:    

صبً فقصؾً، ؾعدم وجقد دفقؾ ظؾقف وفق كُ  ،فـصى افشورع ظؾقف دٓفيً  فق ـون اوبتوً 

ءة افذمي.  يدّل   بودالزمي ظذ برا

ءة افذمي إصؾقي(، افخ ي افظـقّ افدفقؾقّ  افقجف افثوين:      ي ظذ أشوس اشتصحوب برا

ام ـون آشتـبوط إكّ  مبودئاكبثوق ؾؽرة إصؾ افعؿع وؾرزه ظـ شوئر  أنّ  :واحلوصؾ    

ث آشسابودي ث  ،(1433)ت  ذم ظك ادُحدِّ وهق مو يسوظد ظؾقف تتبع ـؾامت ادُحدِّ

ـْ تلخر ظـف مـ إصقفقغ ؾقي( ـه1471)ت  ـوفػووؾ افتقين  ،ادذـقر وَم  .ذم افقا

ضً ذم ومتحّ  ،وُؾِصؾً مـذ ذفؽ احلغ ظـ افظـقن ،ضحً أشسف ظـد ادتلخريـاّؿ اتّ 

افؼظل بعد ؾؼد افطريؼ ظؾقف، ادقؿػ ادموه  ي ظـد افشؽ واحلَرةحتديد افقطقػي افعؿؾقّ 

فغوفى ـون ا وإنْ  ،ٓ وجقد هلو ذم ـؾامت افؼدموء بـحق اإلمجول وهذا ٓ يعـل أنّ 

 ي.موريّ آشتدٓل هبو ظذ شبقؾ إ

 حقٌ أرجع اكبثوق افػؽرة إػ ومـف يظفر افـظر ذم ـالم افسقد صوحى افبحقث     

 (. 1245)ت ظك افقحقد افبفبفوين 

اصساط افتؽؾقػ بوفعؾؿ  ؾقام كحـ ؾقف مـ أنّ  Aمو أورده افسقد إشتوذ خومسًو:     

ـام ظـ افشقـوين افزيدي ذم أول إرصود  ،ذم ـالم افؼدامك مـ إصقفقغ مطروٌح 
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[
افتؽؾقػ مـ ؽر ظؾؿ بف تؽؾقػ بام ٓ يطوق، وابـ  افػحقل، وـذا ظـ ابـ زهرة مـ أنّ 

 حقق بف. زهرة مسبقق هبذا آشتدٓل ومؾ

ئد بؼقفف: )وافظوهر أنّ  وؿد أصور إفقف افشقخ إنصوري      و ٓ ادراد بف إمّ  ذم افػرا

يطوق آمتثول بف بؼصد افطوظي، ـام ّسح بف مجوظي مـ اخلوصي وافعومي ذم دفقؾ اصساط 

ّٓ  بوفعؾؿ، افتؽؾقػ  .(1)افعؾؿ بوفتؽؾقػ( ظدم دبؿجرّ  يطوق ٓ ومّ  يصر ٓ افػعؾ ؾـػس وإ

فؾتؽؾقػ ذم حول ظدم افعؾؿ بف، ؾؿـظقرهؿ  ؿ مل جيدوا حمّرـقيً وافظوهر مـ ـالمفؿ أهّن     

، بؾ مـ ظدم إمؽون آمتثول وافطوظي( 2)بام ٓ يطوق فقس مو احتؿؾف افشقخ وذـره افسقد

ذم افبغ ظذ مو  مـ ظدم وجقد حمّرـقي Rئقـل وإصػفوين وهق كظر بقون ادحؼَؼغ افـ

 شقليت بقوكف.    

 مسـؾؽ ؿبـح افعؼـوب بـال بقـون

ض فبعضفو ة تؼريبوت، وؿبؾ افتعرّ فؾزاءة افعؼؾقي ذم ـؾامت إظالم مـ ادتلخريـ ظدّ     

 يـبغل تؼديؿ مخسي أمقر: 

افتؽؾقػ  هق أنّ  - افزاءة افعؼؾقي -مضؿقن ؿبح افعؼوب بال بقون  نّ إإمر إول:     

، واشتحؼوق افعؼقبي ظؾقف حقـئٍذ ـٌ ظـف ظؼالً ؽر افقاصؾ بوفعؾؿ أو مو يؼقم مؼومف مممَّ 

 ، إذ مـ وطوئػ ادقػ جعؾ تؽوفقػف ذموهق ؿبقح ظؼالً  ،ظؼوٌب بال بقون مـ ادقػ

 معرض افقصقل بحقٌ فق بحٌ افعبد ذم مّظوهنو فقجدهو.

ب حمؾ افؽالم ذم افزاءة و      (3):آحتقوط بام حوصؾفوؿد ُيؼرَّ

                                                 

 طبعة جممع الفكر االسالمي. 2:58فرائد االصول ( (1

 الل.وهو السود ابن زهرة صاحب االستد( (2

 .A األستاذل ما أفاده سودىا هذا التقريب هو حمص  ( (3
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افبحٌ إّكام هق ذم مدى اؿتضوء آحتامل ٓشتؽشوف مقؿػ اوكقي مقجى  أنّ  

د مـفو هق ؿبح افعؼقبي ؾقام إذا مل يؽـ هـوك أي رء يصؾح حجي  دراظوتف، وفقس ادرا

 وفقس فـو ؾقفو ـالم مع أحد.  ،هذه مصودرة مسؾؿي وبقوكًو، ؾننّ 

أو ـشػف ظـ  ،ام هق مدى اشتقجوب احتامل احلؽؿ بـػسف وطقػي ظؼؾقيافؽالم إكّ  وحمّؾ     

 وطقػي ذظقي اوكقيي مـ ؿبقؾ وجقب آحتقوط.

 فؾزاءة افعؼؾقي مستقيغ:  نّ إ وبعبورة أخرى:    

د جعؾ احلؽؿ افقاؿعل مـ دون جمرّ  ؿبح افعؼوب بال حمّرك أصال، بؿعـك أنّ  أوهلام:    

(، بوفزاءة افعؼؾقي بودعـك إظؿّ افعؼقبي، ويؿؽـ افتعبر ظـفو بـ )حمّرك ذم افبغ ٓ ُيسّقغ 

 وهذه ادصودرة مسّؾؿي بغ ادسؾؽغ. 

افزاءة افعؼؾقي ؿبح افعؼوب ظـد احتامل افتؽؾقػ، ويؿؽـ افتعبر ظـفو بـ ) اوكقفام:    

غرى ؾي بوفزاءة بودستقى إول، وصوهل تـطقي ظذ ـزى متؿثّ  ،(بودعـك اخلوّص 

ـو ذاتوً جمرّ  وهل أنّ   وٓ ـوصػو تؾؼوئقًو ظـ وطقػي ذظقي.  ،د آحتامل فقس حُمرِّ

افؽالم ؾقام كحـ ؾقف هق هذا ادستقى مـ افزاءة، ؾقؽقن مرجع افـزاع بوفدؿي إػ  وحمّؾ     

 ظـ حؽؿ ذظل. وٓ ـوصػوً  ،ظؼالً  أن آحتامل فقس حجيً 

 (ؿبح افعؼوب بال بقون)مـ افبقون افذي هق مقوقع ؿوظدة  ادؼصقد أنّ  إمر افثوين:    

 افبقون بقجقده افقاؿعل مـ افقصقل افقجداين وافظوهري، ؾننّ  هق افبقون افقاصؾ إظؿّ 

 ر. ؽر مماّ 

ب ادحؼؼ افـوئقـل      د مـ "افبقون" ذم ؿوظدة هذا ادعـك  بؼقفف: ) وؿد ؿرَّ ؾون ادرا

اإلرادة  بقون افقاصؾ إػ افعبد ٓ افبقون افقاؿعل، ٕنّ "ؿبح افعؼوب بال بقون" هق اف

قون افقاؿعل ي، ؾال أثر فؾبي ٓ تؽقن حمرـي فؾعضالت وٓ تصؾح فؾداظقيّ افـػس إمريّ 
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وفقس ؿبح افعؼوب بال بقون مقرد افدفقؾ افؾػظل حتك ُيستظفر مـف  .مو مل يصؾ إػ افعبد

إظؿ مـ افبقون افقاؿعل وافبقون افقاصؾ، بؾ هق حؽؿ ظؼع مالـف ؿصقر اإلرادة 

 ي ظـ حتريؽ إرادة افعبد كحق ادراد. افقاؿعقّ 

مال ؾؾؿ ؾوفعؼؾ يستؼؾ بؼبح ظؼوب افعبد وظتوبف إذا أظؿؾ وطقػتف بوفػحص وافس    

د ادقػ، ؾيع بقطقػتف  ظدم ظثقر افعبد مع افػحص: إّمو فؽقن ادقػ أخّؾ  نّ نثر ظذ مرا

ده بو وإّمو ٕجؾ تؼصر افقشوئط ذم  :فطرق افتل يؿؽـ افقصقل إفقف مـفوبعدم بقون مرا

إيصول مراد ادقػ إػ افعبد، وظذ ـال افتؼديريـ ٓ دخؾ فؾعبد ذم ظدم حصقل مراد 

 .(1)قده افـػس إمري، وذفؽ واوح(ادقػ ظذ تؼدير وج

 هذا، وؿد ُذـِرت ذم ـؾامت آظالم تؼريبوت ٓ تتػووت مع هذا ادضؿقن.     

 ذـر مسللتـو هذه مّلو ـوكً مرتبطي بوفتحسغ وافتؼبقح افعؼؾقغ تعّغ  نّ إ إمر افثوفٌ:    

 ادسوفؽ ؾقفام بـحق آمجول، وهل أربعي: 

مـ ـقن احلسـ  Rوه افسقد اخلقئل وافسقد صوحى افبحقث مو تبـّ  :إولادسؾؽ     

وافؼبح إدراـغ ظؼؾقغ حمضغ، ؾفام وصػون واؿعقون فألصقوء مع ؿطع افـظر ظـ أي 

 رء خورج افعؼؾ، وظؾقف يؽقكون مـ مدرـوت افعؼؾ افـظري.

 ،غ ظؼالئقغمو بـك ظؾقف مشفقر احلؽامء مـ ـقن احلسـ وافؼبح إدراـ ادسؾؽ افثوين:    

ًو فؾـظوم وبؼوًء فؾـقع حػظ :ام مـ خالل افصالح وافػسود افعومبؿعـك أن افعؼؾ يدرـف

وؿد بـك ظذ هذا ادسؾؽ أؽؾى ادتلخريـ، وظؾقف يؽقن احلسـ وافؼبح مـ  .اإلكسوين

 افؼضويو ادشفقرة. 
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مو ُحِؽل ظـ ادحؼؼ اخلراشوين وبـك ظؾقف ادحؼؼ افعراؿل وصوحى  ادسؾؽ افثوفٌ:    

رات، ومـشممهو هق اختالف إؾعول ذم امت ومـوؾَ فؾؼقة افعوؿؾي مالئَ  مـ أنّ  Sادـتؼك 

 افـؼص وافؽامل، وفذا حيؽؿ افعؼؾ بوحلسـ وافؼبح.

بع:     إدراـغ ؾطريغ مـ ـقهنام  C (1) مو ُحِؽَل ظـ بعض أظوطؿ افعك ادسؾؽ افرا

 ة افضؿر وافقجدان.وه إؾعول مـ خالل ؿقّ دُم يدرـفام اإلكسون 

 ويـبغل آفتػوت اػ كؽتتغ ذم خصقص ادسؾؽ افثوين:     

هذه آدراـوت حيؽؿ هبو افعؼالء بام هؿ ظؼالء، ؾفل إدراـوت  نّ إ افـؽتي إوػ:    

ؾ ،حوشؿي مـ افؼقة افعوؿؾي ؼفو ـقكف رئقس افعؼالء، ؾال حُيتوج جيى ظذ افشورع أن يقا

بام  -مقاؾؼي افشورع  ؾننّ  ،هوهـو اػ جعؾ مضوف مـ افشورع ؽر إدراـف فتؾؽ افؼضويو

 بؾ فؽقكف رئقسفؿ.  ،ف توبع ومٍض ملو أدرـقهي ٓ ظذ أنّ هلؿ رضوريّ  -هق ظوؿؾ 

فف حديٌ ادالزمي (، ويشفد افبـوء افعؼالئل ادـطؼلويؿؽـ افتعبر ظـ هذا ادعـك بـ )    

ّٓ  ،بغ حؽؿ افعؼؾ وحؽؿ افؼع إذ ٓ   ؾال معـك فؾؿالزمي فق ـون افشورع مضقوً وإ

( ادعزَّ ظـف بوفسرة افعؼالئقي افبـوء افعؼالئل إصقيلمالزمي حقـئٍذ، وهذا ذم مؼوبؾ )

 متزفزفي، وهلذا أمؽـ افردع واإلمضوء ؾقفو مـ افشورع. إدراـوتافتل هل 

وإّكام هل إصورة اػ  (افعؼالء)ادسؾؽ ٓ يتؼّقم بحقثقي اجلؿع  أن هذاي افثوكقي: افـؽت    

 كؼطتغ:

دور افعؼؾ اجلؿعل ذم تبؾقر مثؾ هذه افؼضويو احسازًا ظـ اإلدراـوت افتل  أوٓمهو:    

ـؼقاكغ افدول ادختؾػي افتل تشقهبو اؾرازات ؿقى  ،ُيتص هبو بعض افعؼالء دون بعض
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افـوصئي مـ  اإلدراـوتحقـئٍذ مـ أمورة ظؼالئقي تػصؾ  كقي وكحقهو، ؾالبدّ أخرى ـوٕنو

ظؼؾ آكسون جمّفز بودراك مو  افؼقة افعوؿؾي ظـ ؽرهو مـ إؾرازات شوئر افؼقى، ؾننّ 

 ُيػعؾ. ُيػعؾ ـام هق جُمّفز بودراك مو ٓ يـبغل أنْ  يـبغل أنْ 

حقٌ أرادوا وامن ظؿقم هذه اإلدراـوت ظـد افعؼالء  ،ظـك آضراد اوكقتفام:    

تطوبؼ افعؼالء ٓ مقوقظقي  ومـف يظفر أنّ  .ظوؿؾ يؾتػً اػ تؾؽ افؼضويو ـّؾ  بؿعـك أنّ 

 فف ظـدهؿ.

، ــــ  ظذ أصؾ هذه ادسؾؽ ــــ مو أورده ـٌؾ مـ افسقد اخلقئل ـام يظفر مـف اكدؾوع     

 : S ؼ إصػفوين ادحؼّ ظذ ـالم وافسقد صوحى ادـتؼك 

ي افؼطع: ؾؼد أؾود ذم ادصبوح ظـد ذـره إؿقال ذم حجقّ  أّمو إيراد افسقد اخلقئل    

وحػظو  ،فؾـقع إبؼوءً ي افؼطع اوبتي ببـوء افعؼالء حجقّ  نّ إ :(إول))ؾوٕؿقال ؾقفو االاي: 

ضوه افشورع فؾـظوم ؾتؽقن مـ افؼضويو ادشفقرة بوصطالح ادـطؼقغ، وهذا افبـوء ؿد أم

 .(1)تبوظف(افذفؽ جيى 

ديـ ؿوئالً  اؿّ       و افؼقل إول ؾػقف: : )أمّ أورد ظؾقف بنيرا

ّٓ حجقّ  نّ إ: أوًٓ      بؼ ي افؼطع وفزوم احلرـي ظذ ضبؼف ـوكً اوبتي ذم زموٍن مل يؽـ ؾقف إ

 ؼ افبـوء مـفؿ، ومل يؽـ كقع فقؽقن افعؿؾ بوفؼطع حلػظف...واحد، ؾؾؿ يؽـ ظؼالء فتحؼّ 

أحؽوم احلدود  إوامر افؼظقي فقسً بتاممفو دخقؾي ذم حػظ افـظوم، ؾننّ  نّ إاوكقًو:      

ّٓ  ،تؽقن ـذفؽ أمؽـ أنْ  ي وإنْ ـوكً ـذفؽ، وافقاجبوت املوفقّ  وافؼصوص وإنْ    أنّ إ

دات ـقجقب افصالة افتل هل ظؿقد افديـ ٓ ربط هلو بحػظ افـظوم ُجاًل مـ افعبو

 . (أصالً 
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ووجف ي افعؼالء بؿعـك بـوء افعؼالء، ؼك حجقّ ف ؿد تؾّ أنّ  وافذي يظفر مـ ـالمف     

  آكدؾوع:

هذه اإلدراـوت إدراـوٌت جوزمي حتك فق ـوكً مـ افؼضويو  م أنّ ؿد تؼدّ  أوٓ:    

 ، إصػفوين ؼادحؼّ  ـالم ذم ذفؽ يػقد مو وشقليت ادـطؼ، ذم بف ّسحقا  ـام ادشفقرة

 ؾال معـك إلمضوء افشورع هلو.

ام هل فإلصورة اػ ظـك آضراد ذم إكّ  (تقاؾؼ افعؼالء)ؿد ظرؾً أن حقثقي  اوكقًو:    

إدراك مثؾ هذه افؼضويو، ـام أهنو فإلصورة اػ افدور اجلؿعل فؾعؼالء، ؾفذا ادسؾؽ جيعؾ 

ؾرازات تبتـل ظذ هذه اإل ة افعوؿؾي، وفؽـ حقٌ إنّ افؼضويو مـ إؾرازات افؼقّ هذه 

ومو يستى ظذ بعض إؾعول مـ شقئوت ذم افـظوم اجلؿعل أو مـ  ،مالحظي افـقع

 اجيوبقوت، ـون فؾعؼؾ اجلؿعل دوٌر ذم تبؾقرهو. 

ع مؼّقمي هلذا (، وفقسً حقثقي آجتامافعؼالءؾفؿ مل يؼصدوا اجلؿع مـ تعبرهؿ بـ )    

ؿـ أمهقي آجتامع ذم كضٍ هذه ام تؽادسؾؽ، بؾ أرادوا مـف افعؼالء بام هؿ ظؼالء، وإكّ 

 دراـوت وصرورهتو شرة مستؼرة. اإل

 وحمّصؾف: أنّ  ،بوإلووؾي اػ تقّجف جقاب افسقد إشتوذ ظذ مو أورده اوكقوً  ،هذا    

ذم افؽقن، ؾوفصالح ادؼصقد مـ حػظ افـظوم فقس مو يؽقن بغ اخلؾؼ، بؾ حػظ افـظوم 

الن افـظوم احلؽقؿ ذم احلقوة وٓ يؿثّ  -ٓ افـظؿ آجتامظل بخصقصف  -وافـظؿ افعوم 

ّٓ وواحداً  حموفي يؽقن متسؼوً  و وهق م ، ـون هـوك كقع مـ افتـوؿض بغ حوفي وأخرى، وإ

ي ذم احلقوة، ؾ احلؽؿقي متثّ ئواإلدراـوت افعؼال .قط وافتـظقؿذم افتخط يؿثؾ وعػوً 

 ي. تؽقن حوفي خوّص  وٓ يؿؽـ أنْ  واحلؽؿي مـفٍ دائؿ

 ف بـوءً مـ أنّ  - Rظذ ـالم ادحؼؼ إصػفوين  وأّمو مو أورده افسقد صوحى ادـتؼك     
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احلسـ وافؼبح يرجعون اػ تقاؾؼ افعؼالء يؽقن اشتحؼوق  ؼ مـ أنّ ظذ مو افتزم بف ادحؼّ 

ادؼصقد  بؼقفف: )إنّ  -وحقـئٍذ يؿؽـ ردع افشورع ظـف  ،مـ افعؼالء جعؾقوً  افعؼوب أمراً 

هق إذظون افعؼؾ بوشتحؼوق افعؼوب ظذ خموفػي ادؼطقع... ّاّؿ  مـ وجقب افعؿؾ ظؼالً 

... وفقس ؿفريوً  ذاتقوً  مراً أعؼوب فقس قز افتؽؾقػ واشتحؼوق افتلثر افؼطع ذم تـج إنّ 

 ،حسـ افعدل وؿبح افظؾؿ مـ إحؽوم افعؼؾقي افقاؿعقي، بؾ مـ إحؽوم افعؼالئقي

 وهل مو تطوبؼً ظؾقفو آراء افعؼالء فعؿقم مصوحلفو وحػظو فؾـظوم... 

اشتحؼوق افعؼوب أمر جعع مـ ؿبؾ افعؼالء، ورّتى ظذ  أنّ  خمتوره  وبوجلؿؾي:    

، ؾؿـدؾع (1)ـسوئر جمعقٓت افعؼالء وبـوءاهتؿ( ذفؽ ؿوبؾقي هذا احلؽؿ فؾؿـع ذظوً 

 فسببغ: 

افبـوء افعؼالئل ظذ كحقيـ: بـوٌء إلمضوء إدراـوت حوشؿي وؿضويو  نّ إ افسبى آول:    

وآخر إلمضوء إدراـوت  .بـ )افبـوء افعؼالئل ادـطؼل( كو ظـف آكػوً وهق مو ظّز  ،جوزمي

 ذظل هق  .ـف بـ )افبـوء افعؼالئل إصقيل(كو ظوؿد ظّز  ،متزفزفي
ٍ
وافذي حيتوج اػ إمضوء

ً إفقف.  ،افثوين مـفام  إذ يؽقن افشورع ذم رتبي متلخرة ظـف وكوطرا

و يؽشػ ظـ تصقيى مّ  ،افؼظلف بـوء متزفزل أمؽـ ؾقف اإلمضوء أو افردع وحقٌ إكّ     

افشورع فقس  ؾننّ  -أظـل افبـوء افعؼالئل ادـطؼل  -شورع أو ختطئتف فف، بخالف إول اف

بؾ هق  ،ام َحَؽَؿ افشورع هبذه افؼضويو فؽقكف مـ افعؼالءرة ظـف، بؾ إكّ ذم رتبي متلّخ 

ظذ  جوزموً  تػقد تصديؼوً و ؿضويو ٓ شقاّم أهّن  ،رئقسفؿ ؾال حيتوج اػ إمضوء ؽر إدراـف هلو

 مو بّقـقه ذم ادـطؼ. 
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و حيتوج اػ وهذا ادعـك مؼته ؿوكقن ادالزمي، ؾؾق ـون افبـوء افعؼالئل ادـطؼل مّ     

إذ  هق متزفزل  ،مؽـ افردع ظـف ملو ـون هـوك معـك فؼوكقن ادالزميأإمضوء ذظل أو 

 حػظ افـظوم.  أو ،افظؾؿ ؿبح أو ،افعدل حسـ ظـ افشورع يردع أن ُيستبعد ـام رأس، مـ

خوفقي مـ أي تكيٌح بؼبقل مثؾ هذه  ؼ إصػفوين ـؾامت ادحؼّ  نّ إ افسبى افثوين:    

افؼضويو فإلمضوء أو افردع افؼظل، وإذا ـون ذم ـالمف مو ُيشعر هبذا ادعـك ؾؼد ذـر ذم 

فّعّؾف ُيسوظد ظذ ؾفؿ مو ُذـِر، حقٌ ؿول بعد ذـر افػرق بغ  مقوع مـ افـفويي ـالموً 

د ـقهنو ـقكوت دجرّ ظافرضوريوت وظدم صرورهتو مـ اد افؼضويو ادشفقرة وبغ

وٓ ُيعتز  جوزموً  و تػقد تصديؼوً مشفقرة : )بخالف هذا افؼسؿ مـ ادشفقرات ؾنهّن 

، (1)ؼ آراء افعؼالء ؾوؾفؿ وٓ تغػؾ(مطوبؼتفو ملو ذم افقاؿع، بؾ ُيعتز مطوبؼتفو فتقاؾ

 ّٓ  مع افبـوء افعؼالئل ادـطؼل افذي يلىك اإلمضوء ؾؽقهنو ؿضويو جوزمي رّبام ٓ يـسجؿ إ

 وافردع.

مو ٕصؾ  ف وظذ تؼدير أنّ      ؿد بـك ظذ إمؽون ردع افشورع ؾام بـك ظؾقف فقس ُمؼقِّ

 ادسؾؽ.ام هق تؼرير ذم وؿـ هذا ادسؾؽ افثوين، وإكّ 

بع:     ذم تقوقح حؼقؼي افػرق بغ أحؽوم افعؼؾ افعؿع وأحؽوم افعؼالء  إمر افرا

 )افبـوء افعؼالئل إصقيل(.

اخلؾط  فؾغويي، ـام أنّ  إن معرؾي حؼقؼي افػرق بغ افعؼؾ افعؿع وبـوء افعؼالء مفؿّ     

ذم قؼي افػرق بقـفام حقحي، وتؽؿـ حؼبقـفام أو اجلفؾ هبام يمدي اػ تبـّل أحؽوم ؽر ص

أو صخصقي ؽر حوشؿي فدى  ،دراـوت مبـقي ظذ تؼديرات كقظقيإافبـوء افعؼالئل  أنّ 
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مـفؿ فؾصالح، ؾال تؽقن مجقع خؾػقوت ومبودئ ذفؽ افتؼدير مشفقدة  حتّريوً  افعؼالء

 ظـدهؿ بـحق جوزم. 

أو ظدم تؼدير تداظقوت  ،الظفؿ ظذ بعض تؾؽ ادبودئوهلذا ؿد يعسؾقن بعدم إضّ     

ف ادبودئ ادشفقدة ووبطفو بوفشؽؾ ادطؾقب، بخالف حؽؿ افعؼؾ افعؿع ؾنكّ 

ي ظذ تؼديرات مضبقضي فديف، وٓ ختػك ظؾقف مبودئ تؾؽ افتؼديرات دراـوت مبـقّ إ

ؼ ـام ظّز ادحؼّ  -خػوء ذم افقجداكقوت ظذ افقجدان بؾ وتداظقوهتو، إذ ٓ  ،وخؾػقوهتو

ة افعوؿؾي، بعد إرجوظف احلسـ وافؼبح افعؼؾقغ اػ ادالئؿي وادـوؾرة فؾؼقّ  - افعراؿل 

 ق إفقف افشؽ وآحتامل.ؾال يتطرّ 

 ،ويستى ظذ هذا افػرق كتقجي ذم ؽويي إمهقي وهل اشتتبوع حؽؿ افشورع فألول    

كظر افشورع إفقف كظر  دؽون ادالزمي بغ حؽؿ افعؼؾ وحؽؿ افؼع دون افثوين، ؾننّ 

أو  ،مٍض أو رادٍع فف، وهق يرجع اػ تصقيى افشورع افعؼالء ؾقام يؼتضقف افصالح افعوم

 ختطئتف هلؿ.

 ذم وجقد مـطؼي تقؿػ افعؼؾ ظـ احلؽؿ بوحلسـ وافؼبح. إمر اخلومس:    

وادؼصقد مـف ظدم حؽؿ افعؼؾ بوحلسـ وافؼبح بشؽؾ جوزم، وتشؿؾ هذه ادـطؼي     

افعؼقبي بال بقون( يـدرج ذم هذه ادـطؼي، وحقـئٍذ  فعؼقبي ذم بعض حوٓهتو، ؾؿمّدى )أنّ ا

 ظـ افرضر إخروي ادحتؿؾ. ؿد حيؽؿ افعؼؾ بوٓحتقوط دمـبوً 

حيؽؿ بوفؼبح أو بعدمف وٓ  افعؼؾ إّمو أنْ  ريـ ظدم ابقهتو، ؾننّ وادعروف بغ ادتلّخ     

مـ إصقفقغ افؼدموء  -أي وجقد مـطؼي تقؿػ  -بـك ام يظفر هذا اداوفٌ بقـفام، وإكّ 

افظـ بوفتؽؾقػ يستؾزم  ي افظـ ادطؾؼ، بلنّ ـام هق ادالحظ مـ اشتدٓٓهتؿ ظذ حجقّ 
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ـّ  وافدكققي وهق ؾقات مالك افػعؾ، ودؾع افرضر  -افعؼقبي  -بوفرضر إخروي  افظ

 صوفي احلظر واإلبوحي.ادظـقن واجى، وـذفؽ ؾقام ُاشتِدل بف ظذ افقؿػ ذم بحٌ أ

ب ختريٍ مـطؼي افتقؿػ بوٓظتامد ظذ االث مؼدموت:       وؿد ُيؼرَّ

ّن بوإلمؽون تصقير هذه ادـطؼي ظذ ادسوفؽ ادذـقرة ذم احلسـ إ ادؼدمي إوػ:    

 وافؼبح: 

ظذ ادسؾؽ إول ؾقاوح، فقجقد واؿع وراء إدراك افعؼؾ ؾقجقز ظدم إدراك  أّمو    

 . افعؼؾ هلذا افسـخ مـ افقاؿعقوت أحقوكوً 

 ظذ ادسؾؽ افثوين ؾالمتـوع تقؿػ افعؼالء ذم آظتبور ادـوشى ذم افبغ.  وأّمو    

ُتزز  (تورة)وافؼبح افـػس ذم ؽر مقارد افشعقر بوحلسـ  ظذ ادسؾؽ افثوفٌ ؾننّ  وأّمو    

افػعؾ وهق ُتزز صعقرًا بوحلذر دموه  (وأخرى) .رًا بوٕمـ وهق مو يـوشى اإلبوحيصعق

 مو ُيـوشى افتقؿػ. 

افعؼقبي افتل هل مـ ؾعؾ افشورع هل ـسوئر إؾعول افتل تؼبؾ  نّ إادؼدمي افثوكقي:     

حيؽؿ بؼبح افعؼقبي ـام ذم حوٓت اجلفؾ  (تورة)مقاؿػ خمتؾػي مـ افعؼؾ، ؾوفعؼؾ 

 (واوفثي) .يؽقن ظزة فمخريـ حيؽؿ بحسـفو وفق ٕجؾ أنْ  (وأخرى)ادرـى وافغػؾي، 

ـام ذم مقارد افعؼقبي ظذ ادخوفػي ذم  ،بعدم حسـفو وٓ ؿبحفو ظذ شبقؾ افتقؿػ

 حوٓت آحتامل.

 يقجبف مـ آجتـوب ظاّم  يقجى ظؼالً ي احتامل افعؼقبي إخرويّ  نّ إ ادؼدمي افثوفثي:    

 جفي أمهقي احتامل افعؼقبي.

 هذا، وؿد كقؿش ذم ادؼدمي افثوكقي مـ جفتغ:     

 يؽقن (تورة)حلؽؿ افعؼؾ بوفؼبح أو ظدمف  افػعؾ افذي يؼع مقوقظوً  نّ إ أوٓمهو:    
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ًء فػعؾ آخر ابتدائقوً   .حدِّ كػسفؿ افعؼؾ بؼبح افؼتؾ ذم ـحؽ ،مل ُيػرض وؿقظف جزا

ئقوً  (وأخرى)  .ظـ ؿتؾ ظؿدٍ  ـحؽؿف بعدم ؿبح افؼتؾ إذا ـون ؿصوصوً  يؽقن جزا

ئل هل أنّ وخوّص  ظذ افػعؾ إول افذي  حؽؿ افعؼؾ يتػرع ويتلثر بحؽؿف ُي احلؽؿ اجلزا

 فف. يؽقن جزاءً 

ظدم ؿبح افعؼوب ظذ ادخوفػي بال بقون يؼتيض صدور ظؿؾ ؿبقح مـ  نّ إ اوكقتفام:     

ّٓ  ،ادؽؾػ ٓ حموفي ػ ظـد يؽقن ؾعؾ ادؽؾّ  أنْ   ـوكً افعؼقبي ؿبقحي، وظؾقف ؾال بدّ وإ

 . و حيؽؿ افعؼؾ بؽقكف ؿبقحوً احتامل وؿقظف ذم خموفػي أمر ادقػ مّ 

 .ؾقـدرج ذم مـطؼي افتقؿػأن افػعؾ جيقز أن يؽقن مو حيتؿؾ افعؼؾ ؿبحف  ودظقى    

افؼبح مـف مو هق واؿعٌل مستى ظذ افػعؾ كػسف، ومـف مو هق طوهرٌي  بلنّ  مدؾقظيٌ 

يؽقن  أنْ  وافػعؾ ٓ بدّ  .رتبي اؿعل ومتلخر ظـفف حمتؿؾ افؼبح افقمستى ظذ افػعؾ بام أنّ 

ً حت حمؽقموً   ك حيؽؿ افعؼؾ بؼبحف. بوفؼبح وفق طوهرا

حقٌ يؽقن افػعؾ  ،حمتؿؾ افؼبح افقاؿعل ارتؽوبـون يدرك ؿبح  ؾوفعؼؾ وإنْ     

و يؽقن مّ  ، وفؽـ ٓ جيقز أنْ واؿعقوً  و ٓ حيؽؿ افعؼؾ بؼبحف ؿبحوً ظؾقف افعؼقبي مّ  ؼستحادُ 

ً، ؾؾق مل يَر افعؼؾ فزوم آجتـوب ظـ افػعؾ  ؿؾ ادحتٓ حيؽؿ افعؼؾ بؼبحف وفق طوهرا

حلؽؿ  مل يؽـ مـ افقارد وؿقع هذا افػعؾ مقوقظوً  اً افؼبح، وؿبح ارتؽوبف وفق طوهر

 افعؼؾ بعدم ؿبح افعؼقبي ظؾقف.

مـ ظدم افعؾؿ  - مو أورده صوحى ادـتؼك Aوهبذا افبقون دؾع افسقد إشتوذ     

مـ مسؾؽل افؼبح واحلسـ  بؼبح ادماخذة ؾقام فق ُصؽَّ ذم روو ادقػ بوفعؿؾ ظذ ـؾٍ 

: )أّمو افعؼوب مع افسدد وافشؽ ذم روو ادقػ بوفعؿؾ وظدم رووه، ؾؾؿ ؿوئالً  -افعؼع 

فؾـظوم،  هؿ ظذ ظدمف حػظوً ءبـو عؾؿ أنّ ة افعوؿؾي، ـام ٓ يُ ف مـ مـوؾرات افؼقّ ُيعؾؿ أنّ 
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قػ ظذ ـال ي بوفـظوم... ؾال تؼبح ادماخذة مـ ادادماخذة خمؾّ  فعدم افعؾؿ بلنّ 

 ادسؾؽغ(.

ء ٓ بّد ؾقف مـ ـقن افػعؾ حمؽقموً  أنّ  :واحلوصؾ     ، طوهراً  بوفؼبح وفق مقوقع اجلزا

 ّٓ  مل تسغ افعؼقبي ظؾقف، ومو كحـ ؾقف مـ ؿبقؾ افػعؾ اجلزائل ٓ افػعؾ آبتدائل، ؾال وإ

 يؽقن افػعؾ ذم مـطؼي افػراغ بؼقل مطؾؼ.  جيقز أنْ 

فؼوظدة ؿبح  مي، ؾؼد جوء ذم ـؾامت ادتلخريـ ظدة تؼريبوتإمقر ادتؼدّ  ضوحوبوتّ     

 افعؼوب بال بقون )افزاءة افعؼؾقي(، كؼتك ظذ ذـر االاي مـفو: 

افتؽؾقػ ؽر افقاصؾ ٓ يصؾح  مـ أنّ  ؼ افـوئقـل : مو أؾوده ادحؼّ افتؼريى إول    

 )حؽؿ افعؼؾ بؼبح افعؼوب مـ دون بقوني ادقجبي فؾبعٌ وآكبعوث ظـف، ؿول: فؾداظقيّ 

ّٓ هّن أإحؽوم افقاؿعقي بعد ووقح  ام هق ٕجؾ أنّ إكّ    بوإلرادة، و ٓ تؽقن حمّرـي فؾعبد إ

 ّٓ ّٓ ٓ يعؼؾ حمّرـقتفو إ  ظـ افبعٌ  بعد افقصقل، رضورة ظدم إمؽون آكبعوث إ

تف حمرـقّ  ام يتؿّ أىدًا، وإكّ  يبقجقده افعؾؿل دون اخلورجل... وؿبؾف ٓ اؿتضوء فف فؾؿحرـقّ 

و احلؽؿ ؾفق بـػسف ؽر ؿوبؾ بوإلرادة، وذم ؾرض آكؼقود بوفقصقل وإحرازه، وأمّ 

ـقكف حمّرـًو  يصّح  ،فؾؿحرـقي أيضًو فتسووي احتامل افقجقد مع احتامل ظدمف، كعؿ

 .(1)بضؿقؿي خورجقي مثؾ ـقن افعبد ذم مؼوم آحتقوط وكحق ذفؽ(

ً ذم كػس ادؽؾػ ويـبعٌ ظـف ٓ بّد مـ أن يؽقن      ؾوحلؽؿ حتك يؽقن ؾوظاًل وممارا

ُد وجقده افقاؿعل مـ دون وصقفف ٓ يؽقن ذم معرض افقصقل، وجمرّ  واصاًل إفقف بلنّ 

 وٓ يؾزم آكبعوث مـف، ؾوفعؼقبي ظؾقف حقـئٍذ ؿبقحي ظؼاًل، حقٌ إنّ  ،يؽقن حمّرـوً 
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 دموه ادقػ حسى افػرض. ػتف ػ مل ُُيِْؾ بقطقادؽؾّ 

ئده حقٌ أؾو وؿد ذـر      د مـ افبقون ذم ؿوظدة كحق هذا افبقون ذم ؾقا ؿبح )د: )ؾودرا

اإلرادة افـػس إمريي ٓ تؽقن حمرـي  هق افبقون افقاصؾ، ٕنّ  (افعؼوب بال بقون

افعبد، وفقس ي، ؾال أثر فؾبقون افقاؿعل مو مل يصؾ إػ فؾعضالت، وٓ تصؾح فؾداظقيّ 

ستظفر مـف إظؿ مـ افبقون افقاؿعل ؿبح افعؼوب بال بقون مقرد افدفقؾ افؾػظل حتك يُ 

وافبقون افقاصؾ، بؾ هق حؽؿ ظؼع مالـف ؿصقر اإلرادة افقاؿعقي ظـ حتريؽ افعبد كحق 

د(  .(1)ادرا

 االاي إيرادات: ورد ظؾقف وؿد أُ     

حقٌ أورد ظذ ـالم ادحؼؼ بنيراديـ   مو ظـ صوحى ادـتؼك اإليراد إول:    

ئد، وافثوين ظذ تؼرير أجقد افتؼريرات، ؾفق يرى أهّن  ام تؼريبون ٓ أوهلام ظذ تؼرير افػقا

 تؼريى واحد. 

ئد ؾحوصؾف أّمو     ى ؼ مل يتعرض فدؾع احتامل ترتّ ادحؼّ  أنّ  :(2)إيراده ظذ تؼرير افػقا

افذي هق ؾعؾ اختقوري، وـالمف ادذـقر افعؼوب ظذ كػس خموفػي افتؽؾقػ ادشؽقك 

ام يصح ذم دؾع احتامل ترتبف ظذ كػس ظدم افقصقل، وهق ؾعؾ ؽر اختقوري يؼبح إكّ 

 افعؼوب ظؾقف بال ـالم، وفؽـف فقس حمؾ افؽالم.

د ادحؼّ  أنّ  :إيراده ظذ تؼرير إجقد ؾحوصؾف وأّمو     ؼ مـ ظدم آؿتضوء إْن ـون هق مرا

خموفػي افتؽؾقػ ؽر افقاصؾ ظؼوب وبال مؼتٍض وحقـئٍذ ؾال تؽؾقػ، افعؼوب ظذ  أنّ 

 ؾعؾقي افتؽؾقػ بػعؾقي مقوقظف وفق مع مسؾؽف هق أنّ  إذ إنّ  ،و ٓ يؾتزم بف هق ؾفق مّ 
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 ظدم افقصقل، ؾؾف وجقد واؿعل بغض افـظر ظـ افقصقل وظدمف.

ح ؾفق أول افؽالم.     ده مـ ظدم آؿتضوء فؾعؼوب هق ظدم ادُصحِّ  وإن ـون مرا

 .ؾ إيرادي افسقد صوحى ادـتؼك هذا حمّص     

 جيوب ظـفام بثالاي أجقبي: ويؿؽـ أنْ     

تؼريريـ مستؼؾغ وخمتؾػغ ٓ  ّن جعؾ تؼريري ادحؼؼ افـوئقـل إ اجلقاب إول:    

ظدم اكبعوث  :ؾفام يرجعون إػ تؼريى واحد حمّص ؼ كػسف، ؾنهّن يسوظد ظؾقف ـالم ادحؼ

ة افقاؿعقي فؾؿقػ مـ دون إيصوهلو داراإل افعبد بؿجرد افقجقد افقاؿعل فؾتؽؾقػ، ٕنّ 

د ادقػ.  إػ افعبد ٓ حترك افعبد كحق مرا

ئد أنّ  اجلقاب افثوين:     ؿد ذـر ذم ؽر  ؼ ادحؼّ  يتقجف ظذ مو أورده ظذ تؼرير افػقا

ؼ افتؽؾقػ هق افػعؾ افصودر ظـ إرادة واختقور، واكبعوث متعؾّ  مقوع مـ تؼريريف أنّ 

إحراز  اإلرادة ظـ افعؾؿ فؽقكف حمرزًا فؾؿعؾقم فدى افـػس، ٓ فؽقن افعؾؿ صػي، ؾننّ 

 افقء ٓ يغوير مو ظؾقف افقء مـ ادصؾحي وادػسدة. 

ئد      ذم ردِّ دظقى ـقن ادتعؾؼ هق آكبعوث وحرـي ؿول ذم بحٌ افتجّري مـ افػقا

ؼ هق و إوػ ؾألن ادتعؾّ ي مو فػظف: )وأمّ افعؾؿ مقوقع ظذ شبقؾ افصػتقّ  وأنّ  ،اإلرادة

اإلرادة  و افثوكقي ؾألنّ افػعؾ افصودر ظـ إرادة واختقور ٓ كػس اإلرادة وآختقور... وأمّ 

ف ظؾؿ وصقرة حوصؾي ذم افـػس، بؾ بام أنّ ف وفؽـ ٓ بام أنّ  ؾؿـوكً تـبعٌ ظـ افع وإنْ 

ضريؼًو، بؾ  -ذم مثوفف  -فـسبي إػ ـؾ مـ اإلرادة واخلؿر حمرز فؾؿعؾقم، ؾوفعؾؿ يؽقن بو

افعؾؿ يؽقن ذم بوب اإلرادة مـ مؼدموت وجقد افداظل حقٌ تتعؾؼ اإلرادة بػعؾ رء 

 .(1)قء افؽذائل(ف افنّ لظـ افعؾؿ بوهذا افداظل يـشل  ،ف افقء افؽذائلبداظل أنّ 
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[
)ـػويي ادالـوت وافقاؿعقي ْٕن تؽقن بقوكو ومقجبو إليصول آحؽوم  ودظقى   

ؼ كػسف ذم مقاوع ؽر ؿؾقؾي مـ ظدم ـػويي ادالـوت بام ذـره ادحؼّ  مدؾقظي .افقاؿعقي(

إليصول احلؽؿ افقاؿعل ٓ بـػسف وٓ بطريؼف، ؾال تؽقن بقوكًو، ـام ٓ تؽقن مالـًو جلعؾ 

 تؿؿ حول اجلفؾ دائامً.اد

 وظؾقف يؽقن إجيوب آحتقوط مشؽقـًو ؾقؽقن مقردًا فؼوظدة ؿبح افعؼوب بال بقون.    

ؿعقّ  إػ ذفؽ أنّ  أوػ      ام هل مـ وإكّ  ،ي خورجي ظـ متعؾؼوت افتؽوفقػادالـوت افقا

 ػ، وظذ تؼديره ؾفل مشؽقـي ذم مو كحـافدواظل فؾجعؾ، وحتصقؾفو أجـبل ظـ ادؽؾّ 

 .(1)حؽوم ٓ ذم رتبي ظؾؾفووب وهق واؿع ذم شؾسؾي معؾقٓت إافؽالم ذم افعؼ ٕنّ  :ؾقف

 يالحظ ظؾقف أنّ  ف يؿؽـ أنْ مو أورده ظذ تؼرير أجقد افتؼريرات، ؾنكّ  اجلقاب افثوفٌ:    

د ادحؼّ   مـ افػعؾقي يتضح ببقون مطؾبغ:  ؼ مرا

ر،  نّ إ أوهلام:     إحؽوم افؼظقي ظـده ظبورة ظـ إكشوء احلؽؿ ظذ مقوقظف ادُؼدَّ

ؾتؽقن مـ ؿبقؾ افؼضويو احلؼقؼقي، ؾنذا حتؼؼ ذفؽ ادقوقع خورجًو صور احلؽؿ ؾعؾقًو، 

 ام تؽقن بتحؼؼ ادقوقع. ام يؽقكون أزفقغ، وافػعؾقُي إكّ ؾوجلعؾ واإلكشوء إكّ 

افذي افتزم بف صوحى افؽػويي بؼقفف:  احلؽؿ اإلكشوئل وهبذا افبقون أنؽر     

ؼ ادقوقع رء أصاًل حتك يسؿك بوحلؽؿ اإلكشوئل ذم ؿبول ف فقس ؿبؾ حتؼّ )ؾتحصؾ أنّ 

 ّٓ  ظبورة ظـ جعؾ احلؽؿ ذم مقضـ وجقد ادقوقع، احلؽؿ افػعع، إذ فقس اإلكشوء إ

تف ظغ ويؽقن ابق ،ؼف يثبً احلؽؿؼ مقضـ افقجقد ٓ رء أصاًل، ومع حتؼّ ؾؼبؾ حتؼّ 

 .(2)وفقس فػعؾقي احلؽؿ معـك آخر ؽر ذفؽ( ،ؾعؾقتف
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ؼ ادـشل يؽقن بتحؼؼ حتؼّ  ؿول: )ؾظفر معـك ـقن إكشوءات إحؽوم أزفقي، وإنّ  اؿّ     

ام افتخؾػ حيصؾ ؾقام إذا ُوجد ؽر وإكّ  ،ادقوقع، وٓ يؾزم مـف ختؾُّػ ادُـشل ظـ اإلكشوء

 . (1)..(.مو أنشله

ام يؽقن بوفقصقل بعد ؾعؾقتف، ؾوفقصقل ذط تـجقز احلؽؿ ظذ ادؽؾػ إكّ  نّ إ: اوكقفام    

ؾال اشتحؼوق فؾعؼوب ظذ تؼدير  ،زاً تـجقز افتؽؾقػ ومع ظدمف ٓ يؽقن احلؽؿ مـجّ 

 ـون احلؽؿ ؾعؾقًو، أي متحؼؼ ادقوقع خورجًو.  ادخوفػي وإنْ 

وؿد أصور إػ هذا ادعـك ذم تـبقف فف حقل رجقع افؼقد ذم افؼضقي إػ اهلقئي أو املودة     

ّٓ  ؾؼول: )تـبقف: طفر بام ذـركوه مـ أنّ   احلؽؿ ظذ تؼدير وجقد ادُـشل فؾؿقػ فقس إ

وإن ـون يشسط ذم تـّجزه ظذ  ،وجقد ادقوقع مسووق فػعؾقي احلؽؿ مقوقظف أنّ 

يؽقن واصاًل إفقف، وذم طرف ظدم افقصقل  فعؼوب ظذ خموفػتف أنْ ادؽؾػ واشتحؼوق ا

 . (2)ـون ؾعؾقًو بقجقد مقوقظف( وإنْ  ،زاً وجداكًو أو تعبدًا ٓ يؿؽـ أن يؽقن مـجّ 

ؼ بوفعؾؿ بوفتؽؾقػ ام تتحؼّ ؾػعؾقي افتؽؾقػ أمر، وتـّجزه أمر آخر، ؾوفػعؾقي ظـده إكّ     

 بوفقصقل.صغرى وـزى، وأّمو افتـجقز ؾنكام هق 

ذم مسللي اؿتضوء افـفل فؾػسود وظدمف ذم افعبودات:  ويشفد ملو ذـركوه مو أؾوده     

ادُقِجى فؾتؼققد  )وأّمو افؼسؿ افثوفٌ ـ ـقن املوكعقي كوصئي مـ افتزاحؿ ـ ؾال إصؽول ذم أنّ 

وـقكف مقجبًو فعجز ادؽؾػ ظـ امتثول خطوب ادفؿ، ؾام مل  ،ؾقف هق تـّجز خطوب إهؿ

اوبتًو ذم افقاؿع  وإن ـون هـوك افتؽؾقػ بوٕهؿّ  ز خطوب إهؿ ٓ مقجى فؾتؼققديتـجّ 

ؾعـد افشؽ ذم وجقد افتؽؾقػ بوٕهؿ يؼطع بعدم وجقد  ،ـام ذم مقرد اجلفؾ وافـسقون
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[
تؽؾقػ ذم افقاؿع فعدم ـقكف مزامحًو مزاحؿ فؾتؽؾقػ بودفؿ... وٓ يـوذم ذفؽ وجقد اف

 . (1)فؾتؽؾقػ افػعع مو مل يؽـ واصاًل إػ ادؽؾػ وصوؽاًل فف بومتثوفف ظـ امتثول ؽره(

 افـوئقـل  ؼادحؼّ  ظـد افػعؾقي ؾننّ  ، ادـتؼك صوحى افسقد إيراد ذم مو يظفر وهبذا    

ظدم تـّجزه وظدم اشتحؼوق  ؼ مقوقع احلؽؿ خورجًو، وٓ يـوذم ذفؽؼ بتحؼّ ام تتحؼّ إكّ 

فؽقكف ؽر واصؾ وإن ـون احلؽؿ ؾعؾقًو واؿعًو، ؾعدم  :افعؼقبي ظؾقف حول ادخوفػي

اشتحؼوق افعؼوب فقس ظذ ظدم افتؽؾقػ فؽقكف ؽر ؾعع ـام هق طوهر ادـتؼك، بؾ 

 فعدم تـّجزه بوفقصقل، ؾوفعؼوب ظؾقف ظؼوب بال مؼتض ٍ.

ٓزَم مو ُذـر إكؽوُر  وحوصؾف: )إنّ  Cـ بعض إظوطؿ مو ُحِؽل ظ اإليراد افثوين:    

آحتامل بام فف مـ ظرض ظريض ذو ـوصػقي بوفـسبي إػ  ـوصػقي آحتامل وؿقؿتف، ؾننّ 

د افعؾؿ مـ ي ـام ذم افعؾؿ، بؾ هل رؤيي كوؿصي، وهلذا ؿد يتقفّ افقاؿع، وفؽـ فقسً تومّ 

 تراـؿ آحتامٓت واجتامظفو ذم حمقر واحد. 

ؾوفعؾؿ وآحتامل مـ شؾسؾي واحدة أوهلو افشؽ وآخرهو افعؾؿ، ومهو صػتون     

ر ذم ر ذم حوفي آحتامل ـوفتلثّ افتلثّ  ضح أنّ كػسقتون ترتبطون ذم ذهـ اإلكسون، وبذفؽ يتّ 

آحتامل ـوفعؾؿ ذط ذم هذا  ر ظـ افقاؿع بوفعرض، وأنّ ام تلثّ حوفي افعؾؿ مـ حقٌ إهّن 

 افتلثر وفقس مستؼاًل ؿبول افقاؿع. 

فالحتامل تلثراً وؾوظؾقي بحسى ادقازيـ ادتعورؾي ظـد افعؼالء  ومـ جفي أخرى ؾننّ     

ؾال تؼتك أؾعوهلؿ وتروـفؿ ظذ مو إذا ؿطعقا  ،ذم مرحؾي افسابط بغ افقشقؾي واهلدف

ّٓ  بقـفامبوفسابط   وس ذم ـثر مـ أمقرهؿ ومؼوصدهؿ.  فتقؿػ افـوإ
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ئـ ادقجبي وافـوؾقي ذم  كعؿ،     بـوء افعؼالء ظذ إظامل اجلفد بتجؿقع افشقاهد وافؼرا

مرحؾي اشتؽشوف مستقى افسابط ادذـقر ودرجتف آحتامفقي، وذم مرحؾي تؼقيؿ 

، ؾنن ـون اؿ بذل اجلفد ذم ادقازكي بغ آحتامل وادحتؿؾ ،اهلدف ومدى وزكف وأمهقتف

 ّٓ بؾ  ، ؾال يروكف ـذفؽآحتامل ؿقيًو وادحتؿؾ ذا أمهقي ؾنهنؿ يروكف ؿوئامً مؼوم افعؾؿ، وإ

ربام يستحسـقن آحتقوط ورّبام ٓ يستحسـقكف، وإذا ـون آحتامل وئقاًل ويعد آهتامم 

ف كّ ام ـوكً أؿقى ؾندرجي آحتامل ـؾّ  بف وشقشي ؾفق مذمقم ظؼالًء وذظًو، ـام أنّ 

أمهقي ادحتؿؾ دمز  أؿؾ أمهقي، وـذا افعؽس ؾننّ  يؽػل ذم ؿقومف مؼوم افعؾؿ ذم حمتؿؾٍ 

 كؼص درجي آحتامل، وفقس مـ افقارد بقجف إفغوء ؿقؿي آحتامل مطؾؼًو(. 

إكؽور ؿقؿي آحتامل وظدم  ؼ افـوئقـل افالزم مـ بقون ادحؼّ  أنّ  Cوحمصؾ ـالمف     

ي بودموه ادحتؿؾ بحسى ـو كجد أن فالحتامل كحق حمرـقّ آظتـوء بف، هذا مضوؾًو إػ أنّ 

زكي بغ درجي آحتامل وأمهقّ  ي ادحتؿؾ، وهذه ادقازكي مـ ارتؽوزات افعؼالء ذم ادقا

 تكؾوهتؿ. 

، ؼ ادحؼّ  ـالم ظذ  افبحقث صوحى افسقد إيراد ذـر بعد يراداإل هذا وشـذـر    

 ؾنن اإليراديـ متؼوربون، ؾقؽقن جقاهبام واحدًا. 

 بؼقفف: )وهذا افبقون أيضًو ؽر توم، ٕنّ  مو أورده صوحى افبحقث  اإليراد افثوفٌ:    

ك ظذ ؿسؿغ:   ادُحرِّ

 مالئؿ، افقء كحق تؽقيـل ؽرض وجقد مـ يـشل افذي وهق :افتؽقيـل كادحرّ ـ  1   

 . رؽبوتف مـ رؽبي أو اإلكسون ؿقى مـ ةؿقّ  مع

يي بال افعؼؾ حؽؿ ظـ ظبورة وهق :افتؼيعل كادحرّ ـ  2    ء افتحّرك بدِّ  فدى ـون أ شقا

 . ٓ أم ؽرض اإلكسون
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[
ك مل يؽـ هق ادحرّ  ك افتؽقيـل ؾوفقء بقجقده افقاؿعل وإنْ ـون افـظر إػ افتحرّ  ؾننْ     

ك وجقده افقاؿعل فقس أحد مبودئ اإلرادة وافتحرّ  ٕنّ  ــــافتؽقيـل بؾ بقجقده افقاصؾ 

ك ظؿؾقي صعقريي بحوجي إػ وٓ دخؾ فف ذم تؽقيـ ؽرض كػسوين فف، وظؿؾقي افتحرّ 

ّٓ  ــــ افقصقل فؾقصقل مراتى مـ مجؾتفو افقصقل آحتاميل، وبحسى تػووت   أنّ إ

 ي.درجوت أمهقي افقء ختتؾػ ادحرـقّ 

وأّمو ادحّرك افتؼيعل ؾؿرجعف إػ حؼ افطوظي ؾفق افذي ُيؾِزم بتطبقؼ افعؿؾ ظذ     

 يتف. وؾؼ مو أمر بف ادقػ وحيؽؿ بال بدّ 

وافؽالم بعُد ذم هذا احلؼ وحدوده، ؾؿـ يؼقُل بف حتك ذم حوٓت افشؽ وظدم افعؾؿ     

افقصقل  ي وابقت ادقجى فف حتك معقك ادقفبوفتؽؾقػ يرى وجقد ادحرّ 

 .  (1)آحتاميل(

دان متؼوربون خصقصًو ذم افشؼ إول مـ ـقن ادحؼّ      ؼقؿي ٓ يعتـل ب ؼ وآيرا

 مطؾؼًو. آحتامل

 وؿد ُاجقى ظـ آاـغ:     

فقس بصدد  ؼ  ادحؼّ  أنّ  :مـ آيراديـ ؾبام حوصؾف أّمو مو يتعؾؼ بوفشؼ آول    

ؾ بغ مؼوصد اإلكسون فـػسف ومؼوصد افغر ذم ؿقؿي إكؽور ؿقؿي آحتامل، وفؽـّ  ف ُيػصِّ

 آحتامل: 

 ؿد يتلثر بذفؽ  ؾقام يتعؾؼ بؿؼوصد اإلكسون فـػسف ؾفق بؿؼدار مو هيتؿّ  أّمو    
ٍ
بقء

يتحرك، ووجقب دؾع افرضر ادتحؿؾ ؿوظدة معروؾي  وجيى ظؾقف أنْ  ،آحتامل ظؼالً 
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ؾقا هذه افؼوظدة ظذ أشوس ؿقع، وؿد حؾّ ذم ـؾامت إصقفقغ ومقوع اظساف اجل

 افتحسغ وافتؼبقح افعؼؾقغ. 

واكبثؼ ذم ـؾامت ادتلخريـ ـصوحى افؽػويي وجف آخر مضوؾًو إػ اجلوكى افعؼع وهق     

ً ؽريزيًو جبؾقّ   ًو ؾطريًو يقجد حتك ذم احلققاكوت.ـقكف أمرا

ُيبؾغ مؼصقده  وطقػي افغر أنْ  ؾقام يتعؾؼ بؿؼوصد افغر ؾؾقس إمر ـذفؽ، ؾننّ  وأّمو    

د احتامل وجقد مؼصد فؾغر فقس بودمار يليت بؿقؿػ مو، وجمرّ  إػ مـ ُيطؾى مـف أنْ 

ك ذم كػس افغر، بؾ حتك مع ظؾؿ اإلكسون ـ بؿؼصد افغر افذي هق حتً رظويتف ـ  وادُحرِّ

ؼ افطريؼل ظـد ادحؼّ  -غر ٓبد مـ اشتؽشوف خطوب اوكقي فبلمهقي ادحتؿؾ ظـد ا

مهو" أخقكد وافـػز فؾغر ظـد ادحؼّ  َس ِهُّ فؾحػوظ ظذ ادؼوصد  -ؼ افـوئقـل "ُؿدِّ

 ي ـقجقب آحتقوط مثاًل. إوفقّ 

: )إذًا إحؽوم افقاؿعقي افشومؾي افصقرة افشؽ ؾقفو مـ ؼ افـوئقـل وهلذا ؿول ادحؼّ     

ي ذم حول ي وافبوظثقّ و بـػسفو ٓ تؽقن ؿوبؾي فؾؿحرـقّ بوب كتقجي اإلضالق، حقٌ إهّن 

ي تتقؿػون ظذ وصقل احلؽؿ بـحق مـ أنحوء افقصقل ومع ي وافبوظثقّ افشؽ، إذ ادحرـقّ 

مـ إمهقي بؿرتبي تؼتيض  تؽقن مالـوهتو (ؾتورة) .ظدمف يؽقن ادؽؾػ ذم َحرة ووالل

ً وفق مع جعاًل آخر ذم طرف افشؽ يقجى ـقن احلؽؿ افقاؿعل واصاًل بطريؼف ومتـجّ  زا

ٓ تؽقن تؾؽ  (وأخرى) .إجيوب آحتقوط أو أصوفي احلرمي ـام ذم مقارد ،اجلفؾ بف

تستتبع جلعؾ آخر ذم طرف  كػس إحؽوم افقاؿعقي مـ دون أنْ  جلعؾ مؼتضقيادالـوت 

 .ؾاجلف

بقجقب آحتقوط أو أصوفي احلرمي حؽؿ افشورع  أّمو ذم افؼسؿ إول ؾال ريى ذم أنّ       

راجع إػ إجيوب آحتقوط بوفدؿي،  ــــروج وافدموء وإمقال ذم اجلؿؾي ام ذم مقارد اخلـــــ 
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[
ذم  إذ احلؽؿ هبو أيضًو يـشل ذم آهتامم بوٕحؽوم افقاؿعقي ذم مقردهو يقجى تـّجز افقاؿع

 . (1)طرف آصوبي...(

ئده ذم افثوفٌ مـ افقجف آول مـ مبحٌ حجقّ ـام أنّ      ي مطؾؼ افظـ مو ف ذـر ذم ؾقا

ء ؿؾـو بلنّ  حؽؿ افعؼؾ ذم مقرد احتامل افرضر ضريؼل أو  فػظف: )وظذ ـؾ حول شقا

مقوقظل ؾحقٌ ـون هذا احلؽؿ افعؼع واؿعو ذم شؾسؾي ظؾؾ آحؽوم ؾقستتبع احلؽؿ 

 وً ـون احلؽؿ افعؼع ضريؼقّ  ظل بؼوظدة ادالزمي ظذ ضبؼ مو حؽؿ بف افعؼؾ، ؾننْ افؼ

، كظر إجيوب آحتقوط ذم بوب وً ؾوحلؽؿ افؼظل ادستؽشػ مـف أيضو يؽقن ضريؼقّ 

 افدموء وافػروج. 

يتخؾػ احلؽؿ افؼظل  وإن ـون مقوقظقو ؾوحلؽؿ افؼظل ـذفؽ، وٓ يؿؽـ أنْ     

ادقوقظقي وافطريؼقي، بؾ يتبعف ذم ذفؽ ٓ حموفي، وهذا احلؽؿ  ظـ احلؽؿ افعؼع ذم

ي ظذ أدفّ  افعؼع افطريؼل أو ادقوقظل ادستتبع فؾحؽؿ افؼظل ظذ ضبؼف يؽقن حوـامً 

 .(2)..(.ظذ افزاءة افعؼؾقي إصقل افؼظقي مـ افزاءة وآشتصحوب ـام يؽقن وارداً 

ف ٓ يؼقل بعدم ػ أنّ إُيػيض  ؼ افـوئقـل ـؾامت ادحؼّ ؾ بؿجؿقع افتلمّ  أنّ  :واحلوصؾ    

وجقد ؿقؿي فالحتامل ذم مو يتعؾؼ بؿؼوصد افـػس، بؾ ؾقام يتعؾؼ بقجقد مؼصد فؾغر 

ـف جمرد وجقد مؼصد فف، ؾالُبدَّ مـ إحراز إرادتف. ؾنكّ   ف ٓ حُيرِّ

 ع هبو ٓاظتـوء ادّؼ و ُيعؾؿ بؾ حتك ذم حوفي أمهقي ادحتؿؾ مثؾ إظراض وكحقهو مّ     

 ،مـ إحراز إرادة كػسقي فؾغر أو ضريؼقي فؾحػوظ ظذ ادالـوت إوفقي بحؽؿ افعؼؾ بدّ 

ّٓ ؾال حيصؾ افتلثّ  و وإمّ  .ؿػ أويل ـام ذم إحؽوم افقاؿعقيو مقإمّ  : إذا ابً مقؿػ فؾغرر إ

                                                 

 . 81: 2مبحث اجلمع بني احلكم الظاهري والواقعي  أجود التقريرات( (1

 .  218:  3( فوائد االصول (2



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Z
 .. قبح العقاب بال بيان 137

ف أمهقي مقؿػ اوكقي فؾحػوظ ظذ ادالـوت إوفقي ذم حوٓت اجلفؾ، ومع اشتؽشو

بحؽؿ  -ي ادحتؿؾ ظـد افغر، بؾ ٓ بّد د أمهقك دجرّ ادحتؿؾ ظـد افغر ٓ يؽقن افتحرّ 

مـ اشتؽشوف مقؿػ اوكقي بـحق احلؽؿ افظوهري حُتػظ بف تؾؽ ادالـوت ،  -افعؼؾ 

 ر افغر مـ ذفؽ ادقؿػ.فقتلثّ 

ذم بحقاف مـ رجقع ادحّرك  ذـره بعض إظالم  ؾام إيرادمهومـ  وأّمو افشؼ افثوين    

 C إشتوذ شقدكو بف أجوب ملو وذفؽ :وارد ؽرُ  ـالمف، آخر إػ افطوظي حؼ إػ افتؼيعل

فزوم مراظوة إحؽوم افؼظقي  ٓ ُيـؽر أنّ  ادحؼؼ افـوئقـل  ؾقام كحـ ؾقف وحوصؾف أنّ 

مبـل ظذ حؼ افطوظي، بؾ هق معروف بغ ادتؽؾؿغ وإصقفقغ، ـقػ وهق مـ 

 ام يرجع إػ ظدم مراظوة حؼ افطوظي.إمقر افثوبتي؟ ومو ذـروه مـ اهلتؽ وافظؾؿ إكّ 

هذا احلؼ مضوف إػ افطوظي وٓ بّد مـ وجقد  ام هق ذم أنّ إكّ  ؼ وتقؿُػ ادحؼّ     

ّٓ ا ؾؼي ٓ ضوظفتؽؾقػ ادطؾقب إضوظتف، وإ  .ي ؾعالً  ٕصبح افعؿؾ حمتؿؾ افطوظي وادقا

 ؾال بّد مـ ابقت إرادة ومقؿػ فؾغر ـل تصدق افطوظي وادقاؾؼي.

ام هق ذم ادـفٍ افػؽري ٓ ذم افتعبر، ؾرّبام ؼ وادعسض إكّ ؾوٓختالف بغ ادحؼّ     

دموه ادقػ هق افطوظي افقاجى ظؾقـو  مـ ادـفٍ افذي يرى أنّ  ؼ يـطؾؼ ادحؼّ 

ً طوهريًو  وادقاؾؼي، وهق يؼتيض ابقت مقؿػ فف فُقطوع ظؾقف وفق ـون هذا ادقؿػ أمرا

هذا احلؽؿ  أنّ  بقـام يرى صوحى افبحقث .حتقوط ظـد افشؽ ذم احلؽؿ افقاؿعلبوٓ

 يؽقن ؾوظاًل حتك فق ـون حمتؿاًل. 

ـ  ؾفل ظـده  يـؽر وجقد مراتى فؾطوظي ـ بخالف صوحى افبحقث  ؼ ؾودحؼّ     

ادالـوت فقسً بـحق تؼتيض مراظوة  افتلثّر بوفغر ظذ كحق حُيَرز وجقد إرادة ذفؽ، ٕنّ 

 آحتامل. 
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[
 افـوئقـل   ؼادحؼّ  ظذ اظساوف مـ افثوين افشؼ ذم C إظوطؿ بعض ذـره مو وأّمو    

درجي آحتامل وادحتؿؾ ؾقؽقن هق ادفؿ ذم حتؼقؼ حول إحؽوم  مـ فزوم مالحظيــــ 

افؼظقي، هؾ هل مـ إمهقي بحقٌ يتـجز آحتامل بوفـسبي هلو، أم هل ظذ مراتى 

ز أمهقي ادحتؿؾ ؾقفو متـووبي ؾال ب م ظـ شقدكو ؾؼد طفر اجلقاب ظـف بام تؼدّ  ــــّد مـ إحرا

 .مفامً ظـد افشورع ؾقـبغل رظويتف احلؽؿ إذا ـون يعسف بلنّ   ؼ ادحؼّ  ، ؾننّ إشتوذ

ئل  ي، ؾودعسض يرى أنّ وفؽـ اخلالف بقـفام مـ جفي حتؾقؾقّ  مقوقع احلؽؿ اجلزا

ف يرى أن ادحتؿؾ إذا ـون ؾنكّ  ؼ  ٓشتحؼوق افعؼقبي تتقّشع أمهقتف، بخالف ادحؼّ 

كظر مو  (اجلعؾمتؿؿ بـ )مفامً ؾقـبغل اشتؽشوف حؽؿ طوهري ضريؼل ُيعّز ظـف 

ئل. تي، ؾقتحؼّ يستؽشػف مـ ادؼدموت ادػقّ   ؼ كػس افعؾؿ امللخقذ ذم حؽؿ افعؼؾ اجلزا

 كـؼؾ حمصؾ مو أؾوده افسقد آشتوذ ؾـؼقل:        وفزيودة إيضوح مراد ادحؼؼ افـوئقـل     

ؿ إدراـوت افعؼؾ ذم صلن إحؽوم افؼفؾؿحؼّ  إنّ      ظقي إػ ؼ ؾؽرة شّقوفي، ؾفق ُيؼسِّ

وآخر يرتبط بؿعؾقٓهتو أي ذم ادقؿػ  .ؿسؿ يرتبط بعؾؾ إحؽوم ومبودئفوؿسؿغ: 

 خذه ادؽؾػ مـ افطوظي أو ادعصقي.يتّ  افذي يـبغل أنْ 

ـون مـ افؼسؿ إول ـام ذم احلسـ وافؼبح افعؼؾقغ ؾفـو يرد ؿوكقن ادالزمي بغ  ؾننْ     

ؽشوف حؽؿ ذظل ظذ وؾؼ احلؽؿ وٓ حمقص ظـ اشت ،حؽؿ افعؼؾ وحؽؿ افؼع

 افعؼع.

ٓ معصقًي ذظقًو، ٓ ضوظي و ـون مـ افؼسؿ افثوين ؾحؽؿ افعؼؾ ٓ يقجى حؽامً  وإنْ     

 ّٓ وهذه افػؽرة مذـقرة ذم ـؾامت ؽر واحد مـ إصقفقغ  . فزم افتسؾسؾذظًو، وإ

 ذم بحٌ افتجّري.  ـوفسقد اخلقئل 

 ـو إذا أحرزكو أمهقي ادحتؿؾ ظـد ادقػ ـون هذا مـيرى أنّ  ؼ افـوئقـل وظؾقف ؾودحؼّ     
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 افؼسؿ إول ٓ افثوين. 

ي ومـ      ؼ ادحؼّ  ذـر وؿد وؾؼف، ظذ طوهريوً  ضريؼقوً  ذظقوً  حؽامً  كستؽشػ أن جيى َاؿَّ

ي افظـ ادطؾؼ ؾؼول: هذه افػؽرة ذم افقجف إول مـ افقجقه افتل اشتدل هبو ظذ حجقّ 

مالـوت إحؽوم ختتؾػ مـ حقٌ  م ذم بعض ادبوحٌ افسوبؼي أنّ افثوين: تؼدّ )إمر 

إمهقي، ؾؼد يؽقن ادالك بؿثوبي مـ إمهقي ذم كظر افشورع بحقٌ يؼتيض حتريؿ مجؾي مـ 

ز ادالك وافتحػظ ظؾقف، وؿد ٓ يؽقن ادالك بتؾؽ ادثوبي مـ  ً إلحرا ادحؾالت طوهرا

 إمهقي. 

ف ٓ بّد ام يؽقن بجعؾ ادتّؿؿ، ؾنكّ مالك احلؽؿ مـ أي ؿبقؾ إكّ  شوف أنّ وضريؼ آشتؽ    

فؾشورع مـ جعؾ ادتؿؿ إذا ـون ادالك مو جيى رظويتف، إذ ٓ ضريؼ فؾعبود إػ إحراز 

ز ظـ ؾقتف ذم مقارد ـقن ادالك بتؾؽ ادثوبي مـ إمهقي حتك جيى ظؾقفؿ افتحرّ 

مقرد يستؽشػ ـقن ادالك فقس بتؾؽ ادثوبي افشؽ... ؾؿـ ظدم إجيوب آحتقوط ذم 

مـ إمهقي، وفق صؽ ذم جعؾ ادتؿؿ ووجقب آحتقوط ذم مقرٍد  ؾوٕصؾ يؼتيض 

أمر ادتؿؿ ووعًو ورؾعًو بقد  : )رؾع مو ٓ يعؾؿقن( ؾننّ ف يـدرج ذم ؿقفف ٕنّ  :افزاءة

 افشورع ؾقشؿؾف حديٌ افرؾع. 

افرضر افذي يستؼؾ افعؼؾ بؼبح اإلؿدام ظذ مو ٓ يممـ مـ افقؿقع  إمر افثوفٌ:    

ػ مـف أيضًو يؽقن ادستؽَش  ًو ؾوحلؽؿ افؼظّل ـون احلؽؿ افعؼع ضريؼقّ  ؾقف... ؾننْ 

 .(1)روج(ػجيوب آحتقوط ذم بوب افدموء وافكظر إ ،وً ضريؼقّ 

 ؼ افـوئقـل يغػؾف ادحؼّ  ي ادحتؿؾ ملؾام ذـره ادعسض مـ تلثر آحتامل مع أمهقّ     
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[
افؽالم ظـ  ؼ فف ذم مو كحـ ؾقف ـون ٕجؾ أنّ ـام هق واوح ، وفعّؾ ظدم ذـر ادحؼّ 

 ؼ ذم أنّ معؾقٓت إحؽوم ٓ ظـ ظؾؾفو، ؾقؽقن اخلالف بغ ادعسض وادحؼّ 

احتامَل  ي ادحتؿؾ مـ صمون معؾقٓت إحؽوم، وفذا يؼقل إنّ ادعسض جيعؾ أمهقّ 

ز فؾتؽؾقػمُ احلؽؿ  ئل فالحتامل، ذم حغ أنّ  ،ـجِّ ؼ ادحؼّ  ويقّشع مقوقع احلؽؿ اجلزا

ئل، ؾننْ  يبعؾؾ إحؽوم وٓ يرى حوجي فتقشعيربطف  ـون ادحتؿؾ  مقوقع احلؽؿ اجلزا

 ؼ ، وظذ هذا يؽقن ضرح ادحؼّ افظوهرّي   ـون هـوك بقوٌن فؾحؽؿ افؼظّل مفاّمً 

 ـوماًل.

 متغ: ، ويبتـل ظذ مؼدّ ؼ إصػفوين أؾوده ادحؼّ مو  افتؼريى افثوين:    

ٓ بداظل تـجقز  ،احلؽؿ افػعع هق مو ُيـشل بداظل جعؾ افداظل بوإلمؽون أنّ  وٓمهو:أُ     

افقاؿع، وهق يتؼّقم بوفقصقل وبؾقؽف إػ حقٌ يـتزع ظـف ظـقان افبعٌ وآكبعوث ؿول: 

: احلؽؿ افذي أمره بقد ادقػ هق اإلكشو ًُ ء بداظل جعؾ افداظل واكبعوث ادؽؾػ، )ؿؾ

تبف...(  .(1)واإلكشوء ٓ بذفؽ افداظل فقس مـ احلؽؿ احلؼقؼل وٓ مـ مرا

مقوقع حؽؿ افعؼؾ بوشتحؼوق افعؼوب هق خموفػي افتؽؾقػ افقاصؾ  أنّ  اوكقتفام:    

اشتحؼوق افعؼوب بحؽؿ افعؼؾ مقوقُظف  ادُتحقٌِّ بعـقان افظؾؿ ٓ مطؾؼًو، ؿول: )إنّ 

ي ورشؿ فؽقكف خروجًو ظـ زي افرؿقّ  :خموفػي افتؽؾقػ افقاصؾ ادـطبؼ ظؾقفو افظؾؿ

ي، وفقس كػس ادخوفػي مؼتضقي فالشتحؼوق ووصقل افتؽؾقػ ذضًو، إذ احلؽؿ افعبقديّ 

بوإلووؾي بوٓشتحؼوق بوإلووؾي إػ خموفػي افتؽؾقػ افقاصؾ ادـطبؼ ظؾقفو افظؾؿ حؽؿ 

  . (2)إػ مقوقظف(
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متغ دفقاًل ظذ حدة، حقٌ مـ ادؼدّ   ً ـاّل  هذا، وؿد جعؾ افسقد صوحى افبحقث     

ّٓ جعؾفام اوفٌ ورابع أدفّ   افسقد صوحى ادـتؼك   أنّ ي افؼقم ظذ افزاءة افعؼؾقي، إ

 .ؼ إصػفوين ؾ ذم جمؿقع ـؾامت ادحؼّ جعؾفام دفقاًل واحدًا، وهق ادـوشى بوفتلمّ 

إمر افقاؿعل مفام بؾغ ٓ ُيعؼؾ  ؼ إصػفوين واوح، ؾننّ ؾؿراد ادحؼّ  وـقػ ـون،    

ي بحقٌ يقجى اكؼداح افداظل ذم كػس افعبد مو مل يصؾ إفقف، ؾوإلكشوء صوؾف بوفداظقيّ اتّ 

ّٓ  بداظل جعؾ افداظل بوإلمؽون ٓ ُيعؼؾ أنْ  ى  بعد وصقفف بحقٌ يستّ يؽقن ـذفؽ إ

ي ي افتعؾقؾقّ خموفػتف افعؼوب بعد تعـقكف بعـقان افظؾؿ، ؾعـقان افظؾؿ مـ ؿبقؾ احلقثقّ  ظذ

 ي.ي ذم إحؽوم افعؼؾقّ ي افتؼققديّ تل ترجع إػ احلقثقّ افّ 

د وؿد ُأورد ظذ بقون ادحؼؼ إصػفوين       ـ: يبنيرا

افتؽؾقػ ذم حوفي آحتامل  مـ أنّ  د صوحى ادـتؼك مو ظـ افسقّ  ل:اإليراد إوّ     

ؾؼي إمر ؾفق مقجقدٌ افداظل حقٌ إكّ  ر ؾقف إمؽون افداظقيي، بؿعـك أنّ يتقؾّ  ذم  ف مقا

ي، إذ افداظل افتؽؾقػ ذم صقرة آحتامل فف إمؽون افداظقيّ  طرف آحتامل، ؿول: )إنّ 

ؾؼي  ظذ افعؿؾ وجقدًا... وإنّ  ف شوبٌؼ فقس هق كػس إمر ؾنكّ  إمر افداظل هق مقا

ؾؼي يؿؽـ أن تؽقن داظقي ذم طرف آحتامل ـام ذم مقارد آحتقوط( .وامتثوفف  .(1)وادقا

 ويؿؽـ أن جيوب ظـف:     

ك ػ ويتحرّ هق مو يـبعٌ ظـف ادؽؾّ  ؼ إصػفوين افداظل ذم ـؾامت ادحؼّ  أنّ  ًٓ:أوّ     

 ػ ـل يـبعٌ ظـ احلؽؿ. ي فؾؿؽؾّ كحق ادطؾقب، ؾفق إظطوء صحـي ادحرـقّ 

ي افبعٌ وافزجر، هق ؾعؾقّ  افداظل حسى مو يظفر مـ ـالمف  إنّ  وبعبورة أخرى:    

 اإلكشوء بال داظل حمول، واإلكشوء بغر داظل جعؾ افداظل مـ شوئر وهلذا ؿول: )إنّ 
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[
ي افبعٌ وافزجر، ؾؾقس مثؾف مـ مراتى ٓ ؾعؾقّ  ،ي ذفؽ افداظلؾعؾقُتف ؾعؾقّ  ،افدواظل 

ي وافتـجقز ، ؾال حموفي يؽقن احلؽؿ افقاؿعل هق احلؽؿ احلؼقؼل افذي ُيسؿى مـ افػعؾقّ 

 . (1)ومتوم مو هق افػعع مـ ؿبؾف( ،اإلكشوء بداظل جعؾ افداظل وهق متوم مو بقد ادقػ

افداظل هق مقاؾؼي إمر ؿد ٓ يؽقن  مـ أنّ  ؾام ؾفؿف افسقد صوحى ادـتؼك     

 . ؼ مـوشبًو مع ـالم ادحؼّ 

ؾؼي داظقي ذم طرف آحتامل،  ظذ تؼدير تسؾقؿف ؾال جمول إلمؽون أنْ اوكقوً ً:      تؽقن ادقا

ّٓ ف ٓ يتـجَّ احلؽؿ افقاؿعل مفام بؾغ ؾنكّ  ؼ إصػفوين مـ أنّ ملو ذـره ادحؼّ   بوفقصقل، ز إ

 ػ كحق افتؽؾقػ. ي ادؽؾّ د احتامفف مـ دون إجيوب آحتقوط ٓ يؽػل ذم داظقيّ وجمرّ 

د افسقد صوحى ادـتؼك      ي مو تؽقن بؾحوظ آحتامل، مـ افداظقيّ  هذا إذا ـون مرا

ده أنّ  ادالـوت  م مـ أنّ تؾؽ افداظقيي بؾحوظ ادحتؿؾ ؾرد ظؾقف مو تؼدّ  وإذا ـون مرا

ز أمهقّ افقاؿعقي ؽر ـوؾقي ذم ب ي ادحتؿؾ، وذفؽ عٌ ادؽؾػ فتحصقؾفو إٓ بنحرا

 دراظوة تؾؽ ادالـوت.  طوهرّي  بوشتؽشوف خطوب اوكقّي 

د افسقد صوحى افبحقث        .  وشقليت مزيد بقون ذم اجلقاب ظذ إيرا

اإلكشوء يؿؽـ  أنّ  ًٓ:أوّ بؼقفف: ) مو أورده افسقد صوحى افبحقث  اإليراد افثوين:    

ؾفذا افقجف  ،يؽقن حمّرـًو ذم حوفي افقصقل آحتاميل بـوًء ظذ شعي دائرة حؼ افطوظي أنْ 

 ّٓ   مصودرة. يتقؿػ ظذ وقؼ حؼ افطوظي ذم ادرتبي افسوبؼي ؾال يؽقن إ

و مالـوت احلؽؿ ؽويي مو تؼتضقف ظدم وجقد احلؽؿ بودعـك ادذـقر، وأمّ  أنّ  اوكقًو:    

ي حمػقطي ذم واإلرادة وافؽراهقي ؾفل أمقر تؽقيـقّ  ومبودؤه ذم ادصؾحي وادػسدة
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حوٓت افعؾؿ واجلفؾ معًو، وهذه ادبودئ هل روح احلؽؿ وحؼقؼتف، وهل تؽػل 

ل ذفؽ حؽامً  ،ي وحؼ افطوظي فؾؿقػ ذم مقارد احتامهلوفؾحؽؿ بودـجزيّ  شقاء ُشؿِّ

 .(1) اصطالحًو أم ٓ(

 ويرد ظؾقف:     

ف مبـل ظذ كػُسف مـ ـقكف مصودرة، ؾفق يرد ظؾقف أيضًو حقٌ إكّ  مو أورده  :ًٓ أوّ     

 ل افؽالم. شعي دائرة حؼ افطوظي ذم افرتبي افسوبؼي وهق أوّ 

ف ٓ ظالؿي ...( ؾنكّ ًٓ وحوصؾف: ))أمو ؿقفف )أوّ  Aمو أورده شقُدكو إشتوذ  اوكقًو:    

بوخلطوب افذي جعؾف  ام يرتبطبحؼ افطوظي، وـالمف إكّ  ؼ إصػفوين فؽالم ادحؼّ 

ر ؾنن تلثّ  .ام حصؾً اإلرادة افػعؾقي فف ذم تلثر َمـ َيعؾؿ، ٓ تلثر َمـ حيتؿؾـ، ؾفق إكّ ادُؼـِّ 

ي اخلطوب ٓ يؽقن مـ مـ حيتؿؾ ٓ ظالؿي فف مع جعؾ اخلطوب واؿعًو، ومع ظدم ؾعؾقّ 

 ّٓ خطوب  إذا حصؾً فف إرادة أخرى بادـوشى اؾساض حؼ افطوظي بوفـسبي إفقف، إ

 وفق مـ ؿبقؾ وجقب آحتقوط.  ،يقصؾف

 يـصّى حقل افؼصقر ذم مستقى احلؽؿ.  ؼ إذن ـالم ادحؼّ     

مبودئ احلؽؿ اإلكشوئل  ؾننّ  ،وأّمو ؿقفف )اوكقًو ...( ؾوجلقاب ظـف ذم ؽويي افقوقح    

ؼ ادحؼّ  اصطالحفقسً مبودئ حوشؿي ٓزمي ادراظوة، ومبودئ احلؽؿ افػعع ـ بحسى 

ؾفـوك مالـوت تصّحح جعؾ احلؽؿ ، وفؽـ ٓ يصر  .أخقكدـ هل افتل يؾزم مراظوهتو

 احلؽؿ بذفؽ ؾعؾقًو. 

احلؽؿ ؽر افػعع هق افؼصقر ذم مرحؾي ادالك، وفق ـون ادالك  ؼ هق أنّ ؾؿراد ادحؼّ     

 جقبًو أو جيعؾ حؽامً طوهريًو بقـي افشورع إّمو أن يقصؾ احلؽؿ تؽقًو ؾقـبغل ظذتومّ 
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[
 فخإ .ف يعـل وجقد ؾتقر ذم مرحؾي احلؽؿ((آحتقوط ويقصؾف، ومو مل يػعؾ ذفؽ ؾنكّ  

سف ذم ؽر مقوع مـ ؼ إصػفوين كػبؽالم ادحؼّ  Aويؿؽـ آشتشفود ملو ذـره     

ؾؼد ذـر ذم اجلقاب ظـ مقارد افـؼض بودـوؿضي بغ احلؽؿ افقاؿعل  .هنويي افدرايي

ؿعقّ ي مو وإصقل افؼظقّ  ي مو مل تصؾ إػ ادؽؾػ بـحق مـ فػظف: )ؾوخلطوبوت افقا

صػ بؽقهنو بوظثًو تتّ  ي أو إمر آحتقوضل ٓ ُيعؼؾ أنْ ي افؼظقّ افقصقل وفق بوحلجّ 

ً وكوهقوً  ،وداظقوً    .(1)وهبذا ترتػع ادـوؿضي...( .أو زاجرا

 ـظوأؾود ذم مقوع آخر: )يؿؽـ أن يؼول: إذا ـون افعؾؿ بوٓهتامم صوحلًو فؾؽشػ     

ً فف حقٌ إكّ  ً وجقب آحتقوط ذظًو، وـون مـجزا ف حؽؿ ضريؼل ٓ يؽقن ؾعؾقًو مـجزا

 ّٓ وكػس افعؾؿ بوٕحؽوم  ،ػ، ـون صوحلًو فتـجقز افقاؿع بعد وصقفف إػ ادؽؾّ فؾقاؿع إ

 .  (2)(..خذة ظذ افقاؿع ادجفقل.وادما ،صوفح فالحتجوج بف

ظوطؿ "دام طؾف افعويل" مـ ادقازكي بغ درجي مو ُحِؽل ظـ بعض إ افتؼريى افثوفٌ:    

 ي ادحتؿؾ، ويبتـل مو أؾوده "دام طؾف افعويل"  ظذ معودفي ذات ظـكيـ:آحتامل وأمهقّ 

 ة وافضعػ.مستقى آحتامل مـ حقٌ افؼقّ  هلام:أوّ     

 ي ادحتؿؾ ذم كػسف.قّ مستقى أمهّ اوكقفام:     

 ة ذم أحدمهو دمز افضعػ ذم أخر، وهذه ادقازكي مشفقدة ظـد افعؼالء، ؾننْ ؾوفؼقّ     

ؿ يروكف ؿوئامً مؼوم افعؾؿ، ـام أن درجي ـون آحتامل ؿقيًو وادحتؿؾ ذا أمهقي ؾنهّن 

ذم حمتؿؾ أؿؾ أمهقي، وـذا  ف يؽػل ذم ؿقومف مؼوم افعؾؿآحتامل إذا ـوكً أؿقى ؾنكّ 

 ؿ يبـقن ظذـون ادحتؿؾ ذا أمهقي ظوفقي ودرجي آحتامل وعقػي ؾنهّن  افعؽس بلنْ 
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 ة ادحتؿؾ. إذ وعػ آحتامل دمزه ؿقّ  ،اإلتقون بف

تف ـ وفق بنجيوب خطوب اوكقي ـ ووعػ قّ ة ادحتؿؾ وأمهّ وظؾقف ؾؿع ظدم ابقت ؿقّ     

 ظق دراظوتف بـحق اإلفزام.آحتامل ٓ يؽقن هـوك مو يد

ً اوفثًو فبقون أشتوذه "دام طؾف افعويل"  A إشتوذوؿد أووف شقدكو  هذا،     ظـكا

ً فف، ؾتؽقن أضراف ادعودفي ظـده االاقّ م مّ ادتؼدّ   ي. و ُيعدُّ تطقيرا

ادحتؿؾ  فتحصقؾقفو ادُدِرك ذم مراظوتف وهذا افعـك هق مؼدار ادموكي افتل حيتوج إف    

ادعؾقمي،  ك ذم مؼوم إؽراضفدى افعؼالء حتّ خورجًو، وهذا افعـك أمر حمسقس 

مقًو ذم كػسف ؾنذا تقؿػ ظذ بذل ممكي زائدة ظؿاًل ٓ يؽقن  ،ؾُربَّ ؽرض يؽقن إفزا

ـام ذم ظدم وجقب مراظوة افعؾؿ اإلمجويل ذم  ،ٓؿتضوئف اإلفزامل امتداٌد ذم تؾؽ احلوفي

 قرة.افشبفي ؽر ادحص

وكػس هذا افؼوكقن جيري ذم حوٓت آحتامل، ؾؽقن افغرض واإلرادة ـ ذم هذه     

احلوٓت ـ حمّرـغ يؼتيض مراظوة احلؽؿ ادحتؿؾ، وبف َيرؾع افشخُص ادُحتِؿُؾ افقَد ظـ 

 مجؾي مـ افسخقصوت وُيضقِّؼ ظذ كػسف ذم أثر ذفؽ. 

مقي ٓ يؼتيض      بوفرضورة فزوم بذل هذه ادموكي دراظوة وهلذا ؾؽقُن اإلرادة إرادة إفزا

ع أمٌر، ـقن ادصؾحي وافغرض إفزامقغ فؾؿّؼ  إػ أنّ  اً احلؽؿ ذم حوفي آحتامل، كظر

وـقن هذا افغرض مؼتضقًو ٓرتؽوب هذا افتؽؾقػ ذم حوٓت آحتامل أمٌر آخر، ـام 

 ي.كجد ذفؽ مـ أنػسـو ذم مقرد اإلرادة افتؽقيـقّ 

ـامل افتؼيع يؼتيض مـ افشورع إيصول وجقب  ه ادعودفي يؼول: إنّ وظذ وقء هذ    

داتف آحتامفقي فق ـوكً إرادتف حؼوً  تبؾغ افدرجي افتل تستقجى بذل مثؾ هذه  مراظوة مرا

 ي. حؽوم بطرق ؿطعقّ مـ إيصول تؾؽ إ دّ ادموكي ٕجؾ مراظوهتو، ؾالبُ 
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[
طعل، وٓ بنجيوب آحتقوط بوفـسبي مل ُيقِصؾ افشورع تؾؽ إحؽوم ٓ بشؽؾ ؿ ؾننْ     

د ادقػ مل يبؾغ ظـده  إفقفو، أمؽـ حقـئٍذ أن ُيستؽشػ مـ كػس ظدم اإليصول أنّ  مرا

 تل تؼتيض مراظوتف ذم حوٓت آحتامل.ة افّ تؾؽ افدرجي مـ إمهقي وافشدّ 

وظدم إيصول  ،ظدم إيصول احلؽؿ افقاؿعل بطريؼ ؿطعل مـ جفي إنّ  وبعبورة أخرى:    

خرى، ؿد يؽقن دفقاًل إكّقًو ظذ وجقب آحتقوط ذم ربط اجلفؾ بوحلؽؿ مـ جفي أُ 

و مل تؽـ بوفدرجي افتل تؼتيض مراظوة احلؽؿ ي ذم ادقرد، وأهّن وعػ اإلرادة ادقفقيّ 

 بشؽؾ ؿطعل. 

ظذ آحتقوط، ومـ  دفقؾ خوّص  وهذا مو كػسوف ذم بحٌ افزاءة ؾعاًل، حقٌ مل يتؿّ     

ي مل تؽـ بتؾؽ اإلرادة افتؼيعقّ  خالل ظدم بقون افشورع فقجقب آحتقوط كستؽشػ أنّ 

ؿعقّ افدرجي مـ افؼقّ  ي ، بحقٌ تؼتيض إجيوب مراظوة تؾؽ إحؽوم ة بوفـسبي فألحؽوم افقا

 بشؽؾ ؿطعل. 

دسللي جريون  وهذا افبقون فقس بعقدًا ظـ ـؾامت إصقفقغ، بؾ ؿد ُيؿثِّؾ افعؿؼ    

و فقسً بدرجي مـ كثبً أهّن  ي ذم احلؼقؼي إّمو أنْ ادؼوصد افتؼيعقّ  وأنّ  ،يافزاءة افعؼؾقّ 

كؼقل ظـد افشؽ ذم أمهقتفو ظـد  ي بؿالحظي ظدم وجقب آحتقوط ؾقفو، وإّمو أنْ قّ إمهّ 

وهق ٓ يقجى حرـي وتضققؼًو  .ذم كػقشـو ي افشّؽ قّ افشورع إن ذفؽ بؿثوبي افشؽ ذم أمهّ 

 ظذ افـػس ذم وقء ادعودفي افتل أذكو إفقفو .

صع يؽػل ظدم إحراز ظذ افبقون إ صع أنَّ ق بغ هذا افبقون وبغ افبقون إوافػر    

ض إلابوت وعػ يتعرّ  أمهقي ادحتؿؾ ذم ظدم فزوم مراظوة ادحتؿؾ، مـ ؽر أنْ 

 ادحتؿؾ ذم حدِّ كػسف. 
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ر ؾبوإلمؽون اشتؽشوف وعػ ادحتؿؾ ظـد افشورع مـ جفي  ووأمّ      ظذ افبقون ادُطقَّ

داتف مفؿّ  ي ظدم افتـبقف ظذ فزوم مراظوتف وظدم وجقب آحتقوط، إذ فق ـوكً مرا

 فقجى ظؾقف أن ُيقصؾفو وفق بنجيوب احتقوط ذم افبغ.

فزاءة افعؼؾقي ٓ ؽبور أّن حؽؿ افعؼؾ بو :م ذم هذا ادؼومواحلوصؾ مـ مجقع مو تؼدَّ     

ام هل مـّبفوت فذفؽ احلؽؿ افعؼع ظذ اختالف ظؾقف، وأّن افتؼريبوت ادذـقرة إكّ 

ـام ظؾقف ادحؼؼ  -دم ؾوظؾقي احلؽؿ  مع ظدم افقصقل ظ :اجلفوت ادـظقرة ؾقفو مـ

 . -افـوئقـل 

 .-ـام ظؾقف ادحؼؼ إصػفوين  - ظدم ـقن احلؽؿ حؼقؼقو معف أو    

بً ؾ مو مل تثصع ظدم فزوم مراظوة ادحتؿَ دقازكي افعؼالئقي ظذ افبقون إاؿتضوء ا أو    

 . -ظوطؿ "دام طؾف افعويل"ـام ظؾقف بعض إ -أمهقتف ذم مقرد وعػ آحتامل 

داتف آحتامفقي ؾقام فق  اؿتضوئفو ذفؽ مـ حقٌ إنّ  أو     ـامَل افتؼيع إيصوُل ادقػ مرا

ـام  -ي مهقي تقجى مراظوهتو وفق ذم طرف آحتامل بطرق ؿطعقّ ـوكً بدرجي مـ إ

 . - Aقف شقدكو إشتوذ ظؾ
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 ُم٘مدُم٦م

 .سمسؿ اهلل اًمّرمحـ اًمّرطمٞمؿ، وسمف ٟمستٕملم

 بلم اًمٓم٤مهريـ.ٜم٤م حمّٛمد وآخف اًمٓمٞمّ دٟم٤م وٟمبٞمّ  اهلل قمغم ؾمٞمّ احلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم وصغّم 

ُمـ دور قمٔمٞمؿ ذم ـمٛمس وحمؼ ُمقضم٦م  ُم٤م ىم٤مم سمف أهؾ اًمبٞم٧م  أن  ذم  ٓؿمّؽ 

ُمٜم٤ًم ُمع أصٕم٥م اًمٗمؽمات اًمّ  ـْ اعمتٛمّثٚم٦م سم٤مًمٖمالة وُمَ  اإلحل٤مد واًمٙمٗمر تل قمغم ؿم٤ميمٚمتٝمؿ يم٤من ُمتزا

ذم ضمٝمدًا  ، ومٚمؿ ي٠مخقا ّمقص٤مً ظم اًمبٞم٧م  أهؾوُمذه٥م  ،قمٛمقُم٤مً  اإلؾمالمواضمٝم٧م 

٦م اًمقؾم٤مئؾ اعمت٤مطم٦م، وم٠مقمٚمٜمقا ًمٚمٛمأل اًمؼماءة ُمٜمٝمؿ وُمـ ُمٕمت٘مداهتؿ، ُمقاضمٝمتٝمؿ سمٙم٤مومّ 

ك اًمِمٞمٕم٦م قمٜمٝمؿ. وشمٚم٘مّ  وآسمتٕم٤مدوضم٤مهروا سمتٙمٗمػمهؿ، وًمٕمٜمٝمؿ، وأُمروا ؿمٞمٕمتٝمؿ سم٤مًمتؼميء 

وم٠مقمٚمٜمقا سمٙمتبٝمؿ اًمؼماءة ُمٜمٝمؿ، وأومتقا سمحرُم٦م  ،شمٚمؽ إواُمر اًمنميٗم٦م سم٤مًم٘مبقل وآُمتث٤مل

ز شمزوجيٝمؿ، ومل يقرصمقهؿ ُمـ اعمسٚمٛملم  .خم٤مًمٓمتٝمؿ، وأمجٕمقا قمغم ٟمج٤مؾمتٝمؿ وقمدم ضمقا

اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمٜمٝم٤م  ٦م أهؾ اًمبٞم٧م ردود إومٕم٤مل اًمّم٤مدرة ُمـ أئٛمّ  إنّ وسمٓمبٞمٕم٦م احل٤مل 

ذًمؽ اًمٕمٍم،  ذم اعمْمٓمرسم٦م إوض٤مع صقرة يرؾمؿ أتب٤مقمٝمؿ ُمـ صدر ُم٤م ويمذًمؽ ،٦مٞمّ واًمروائ

ً قمغم اعمقروث اًمروائل ٕهؾ اًمبٞم٧م  ؾمٚمب٤ًم وإجي٤مسم٤ًم، ومٙم٤من  وسم٤مًمت٤مزم ومٝمل شمٜمٕمٙمس ىمٝمرا

طم٤مدي٨م، طمتك ك هب٤م اًمرواة إتل شمٚم٘مّ إوومر ذم رصد شمٚمؽ اًمٔمروف اًمّ  ًمٚمرضم٤مًمٞملم احلظّ 

ٟمدرس اًمٖمالة اسم٧م يمتبٜم٤م اعمٕمتٛمدة ُمـ اًمٙمذب واًمتدًمٞمس، و، وهذّ ُمّٞمز اخلبٞم٨م ُمـ اًمٓمٞم٥م

 ..قملم هلؿ أثر وٓ ومٚمؿ يبَؼ 

عمتٝمٛم٦م ا -اًمرواة سمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت اعمٕمرووم٦م  ُمـ وًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م مل شمٜمتف سمٕمد، وم٢منّ 

 ٦م ٝمؿ قمـ إئٛمّ اًمتل أث٤مرت ضمدًٓ ذم أوؾم٤مط اًمٕمٚمامء سمسب٥م ُم٤م ورد ذم طم٘مّ  - ٖمٚمقسم٤مًم

يم٤مٟمقا حمٙمقُملم سمٔمروف حتّتؿ قمٚمٞمٝمؿ  ٦م إئٛمّ  اعمامرس يٕمرف أنّ  ُمـ ُمدح وذم، وم٢منّ 
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[
يمام ئمٝمر ذًمؽ سمٛمراضمٕم٦م  اًمتٙمّٚمؿ قمـ ُمثؾ ه١مٓء سم٠مؿمٙم٤مل خمتٚمٗم٦م رقم٤مي٦م عمّم٤مًمح ؿمتك،

ُمـ ه١مٓء أتب٤مع ومج٤مقم٦م يداومٕمقن،  واطمدٍ  اًمٜمّمقص اًمقاردة ومٞمٝمؿ، طمٞم٨م يم٤من ًمٙمّؾ 

 يم٤من يّمدر عمّم٤مًمح قماّم  ومج٤مقم٦م أظمرى ي٘مدطمقن. ومتٛمٞمٞمز ُم٤م يم٤من سمداقمل سمٞم٤من اًمقاىمع

ومقا قمغم سمٛمٕمروم٦م طم٤مل اًمِمخص ُمـ ظمالل أىمقال اًمرضم٤مًمٞملم اًمذيـ شمٕمرّ  ام يتؿّ أظمرى إٟمّ 

ً قمـ يم٤مسمر، ومل يٙمقٟمقا ُم٘مٞمّ  ديـ ذم طم٘مٞم٘م٦م أطمقال ه١مٓء اقمتامدًا قمغم أؾم٤مشمٞمذهؿ يم٤مسمرا

 د  دون سمف ذم أقمّم٤مرهؿ. ومالسمُ يت٘مٞمّ  ٦م اإلومّم٤مح قمـ طم٘مٞم٘م٦م أطمقال ه١مٓء سمام يم٤من إئٛمّ 

سمٕمد ذًمؽ ٟمٛمّٞمز طم٤مل  ٟمٕمرف طم٘مٞم٘م٦م اًمِمخص ُمـ ظمالل يمٚمامت اًمرضم٤مًمٞملم، صمؿ   ًٓ ُمـ أنْ أوّ 

 اًمرواي٤مت.

وٕضمؾ ذًمؽ يم٤من ًم٘مقل اًمرضم٤مزم طم٤مضم٦م ُمٚمّح٦م شمٗمرضٝم٤م ـمبٞمٕم٦م اًمٔمروف اعمْمٓمرسم٦م 

ُمٜم٦م ًمتٚم٘مّ   .ل اًمرواة ٕطم٤مدي٨م أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م اعمتزا

ط اًمْمقء قمغم مجٚم٦م ُمـ سٚمّ يُ  -اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئاح٤مصمؾ أُم٤مم -ويمٞمػ ُم٤م يم٤من وم٤مًمبح٨م 

اًمذي ُمـ حتديد اصٓمالح اًمٖمٚمّق  اسمتداءً  ،تل وىمع اخلالف ومٞمٝم٤م سملم اًمرضم٤مًمٞملماعمقارد اًمّ 

ذم  إًمٞمٝم٤مض٧م تل شمٕمرّ اًمّ ُمرورًا سمدًٓم٦م اًمٖمٚمّق قمغم اًم٘مدح ل، وذم اًمٗمّمؾ إو   إًمٞمف ض٧ُم شمٕمرّ 

 سمقضمقه اًمٕمٛمؾ سمرواي٤مت اًمٖمالة. ومٙم٤من اًمبح٨م ُمـ صمالصم٦م ومّمقل، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين، واٟمتٝم٤مءً 

٦م أىمقال اًمرضم٤مًمٞملم، ُمع ُمٚمحؼ سم٠مؾمامء اعمتٝمٛملم سم٤مًمٖمٚمّق، وأؾمامء ٞمّ ُم٦م شمؼمز أهّ شمسب٘مٝم٤م ُم٘مدّ 

ّٓ  ٗمل يمت٥م اًمّرّد قمغم اًمٖمالة. وُم٤مُم١مًمّ   ٚم٧م وإًمٞمف أنٞم٥م... سم٤مهلل قمٚمٞمف شمقيمّ  شمقومٞم٘مل إ

 حمّٛمد اعمقؾمقي اًمبّٙم٤مء                                                                                      
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 لاًمٗمّمؾ إو  

 اًمٖمٚمّق ًمٖم٦م:

ً: ضم٤موز  اًمٖمٚمّق ًمٖم٦م: جم٤موزة احلّد. ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: )همال ذم اًمديـ وإُمر يٖمٚمق همٚمّقا

ً  طمّده. إذا ضم٤موزت ومٞمف احلّد وأومرـم٧م ومٞمف. وذم وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: همٚمقت ذم إُمر همٚمّقا

 . (1)٤ميمؿ واًمٖمٚمّق ذم اًمديـ أي اًمتِمّدد ومٞمف وجم٤موزة احلّد(احلدي٨م: إيّ 

ً ُمـ سم٤مب ىمٕمد: شمّمّٚم٥م وشمِمّدد طمتك دم٤موز احلّد  وىم٤مل اًمٓمرحيل: )همال ذم اًمديـ همٚمّقا

 .(2)واعم٘مدار(

 اصٓمالطم٤ًم:اًمٖمٚمق 

اًمٖمٚمق يمٛمّمٓمٚمح ًمف ُمٕمٜم٤مه وأبٕم٤مده وظمٚمٗمٞم٤مشمف قمؼم اًمت٠مريخ، ومالسمد ُمـ ضبٓمف  يبدو أنّ 

 رُمك اًمؼميء... واًمٙمالم ومٞمف ي٘مع ذم ُم٘م٤مُملم:أوًٓ ًمٞمٕمرف اًمداظمؾ ومٞمف واخل٤مرج قمٜمف ًمئال يُ 

 ل: ذم اًمٖمٚمّق قمٜمد قمٚمامء اجلٛمٝمقر.ــ اعم٘م٤مم إو         

 ٦م.ــ اعم٘م٤مم اًمث٤مين: ذم اًمٖمٚمّق قمٜمد قمٚمامء اإلُم٤مُمٞمّ       

 لاعم٘م٤مم إو  

ًٓ ومٚمتح٘مٞمؼ اعمٕمٜمك اعمّمٓمٚمح قمٚمٞمف يٜمبٖمل اًمتٕمّرض ومٞمف أو   :ل٤م اًمٙمالم ذم اعم٘م٤مم إو  أُم  

 ٦م أهؾ اجلرح واًمتٕمديؾ قمٜمد اجلٛمٝمقر.ًمٕمٛمدة أىمقال أئٛم  

 ر اًمِمٞمخلم أب٤ماًمِمٞمٕمل إذا مل يٙمٗمّ  ن  إذم شمرمج٦م أب٤من سمـ شمٖمٚم٥م: ) ىم٤مل احل٤مومظ اًمذهبل
 

                                                 

 ة ؽال.. ماد  111, ص11فسان افعرب : ج (1)

 ة ؽال.. ماد  818, ص1( جمؿع افبحرين : ج(1
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[
ف ؿمٞمٕمل ضمٚمد، ًمٙمٜمف ٟمّ إىم٤مل ذم وصػ أب٤من: ) ؿ  ُمٜمٝمام شم٘مبؾ روايتف(. صمُ أ سمٙمر وقمٛمر ومل يتؼمّ 

 صدوق ومٚمٜم٤م صدىمف وقمٚمٞمف سمدقمتف(.

ي٘مقل: يمٞمػ ؾم٤مغ شمقصمٞمؼ ُمبتدع؟ وطمّد اًمث٘م٦م اًمٕمداًم٦م  نْ أوأض٤مف إمم ذًمؽ: )ومٚم٘م٤مئؾ 

سمفواإل  :اًمبدقم٦م قمغم رضسملم ن  إ :شم٘م٤من، ومٙمٞمػ يٙمقن قمدٓ وهق ص٤مطم٥م سمدقم٦م؟.. وضمقا

ع، وهذه يمثػمة ذم اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ُمع اًمديـ اًمتِمٞمّ  ، وهمٚمقّ همٚمقّ  ع سماليم٤مًمتِمٞمّ  صٖمرى

ٜم٦م، ًمذهب٧م مجٚم٦م أصم٤مر اًمٜمبقي٦م، وهذه ُمٗمسدة سمٞمّ  طمدي٨م ه١مٓء واًمقرع واًمّمدق، ومٚمق ردّ 

قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر، واًمدقم٤مء إمم  ومٞمف واحلطّ  يم٤مًمرومض اًمٙم٤مُمؾ، واًمٖمٚمقّ  يمؼمىسمدقم٦م  ؿ  صمُ 

ُم٦م، وٓ اؾمتحرض ُمـ هذا اًمٜمقع رضمالً  ذًمؽ، ومٝمذا اًمٜمقع ٓ حيت٩ّم  وٓ  ص٤مدىم٤مً  هبؿ وٓ يمرا

٦م واًمٜمٗم٤مق دصم٤مرهؿ، ومٙمٞمػ ي٘مبؾ ٟم٘مؾ ُمـ هذا طم٤مًمف، ، سمؾ اًمٙمذب ؿمٕم٤مرهؿ واًمت٘مٞمّ ُم٠مُمقٟم٤مً 

ؿ ذم قمثامن واًمزسمػم وـمٚمح٦م وم٤مًمٖم٤مزم ذم زُم٤من اًمسٚمػ وقمرومٝمؿ، هق ُمـ شمٙمٚمّ  ..ويماّل ؿم٤م طم٤م

ٝمؿ، واًمٖم٤مزم ذم زُم٤مٟمٜم٤م هق اًمذي ض ًمسبّ وشمٕمرّ   ـ طم٤مرب قمٚمٞم٤مً وُمٕم٤موي٦م وـم٤مئٗم٦م مّ 

 .(1)(ابيمذّ  ٕمثرُم ، ومٝمذا ض٤مّل  أ ُمـ اًمِمٞمخلم أجْم٤مً ر ه١مٓء اًمس٤مدة ، ويتؼمّ يٙمٗمّ 

ٟمف: )حمٛمّ ٤مً وىمد اًمتزم اًمذهبل سمام أوم٤مده ضمٚمٞمّ  اًمث٘م٤مت  ـْ د سمـ ضمح٤مدة: ُمِ ، ومذيمر ذم ُمٞمزا

ٟم٦م اًمقّض   أنّ ّٓ اًمت٤مسمٕملم أدرك أنس٤ًم، إ ع. ىمٚم٧م: ُم٤مطمٗمظ ٤مح ىم٤مل: يم٤من يٖمٚمق ذم اًمتِمٞمّ أب٤م قمقا

 . (2)قمـ اًمرضمؾ ؿمتؿ أصاًل، وم٠مجـ اًمٖمٚمق ؟(

 ع واًمرومض، واًمٖمٚمقّ ُم٦م ومتح اًمب٤مري سملم اًمتِمٞمّ اًمٕمس٘مالين ذم ُم٘مدّ اسمـ طمجر ق وىمد ومرّ 

 ـْ وشمٗمْمٞمٚمف قمغم اًمّمح٤مسم٦م ومٛمَ  ع هق حمب٦م قمكم اًمتِمٞمّ  نّ إ: )سمام طم٤مصٚمف، ذم اًمرومض

ُمف قمٚمٞمٝمام ومٝمق ؿمٞمٕمل، مل ي٘مدّ  ـْ ع، وُمَ ُمف قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر ومٝمق راوميض هم٤مل ذم اًمتِمٞمّ ىمدّ 

                                                 

 . 5, ص 1( مقزان االظتدال , افذهبي ج (1

 . 898, ص 8( مقزان االظتدال , افذهبي ج (1
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ح سمبٖمْمٝمام ومٝمق هم٤مل ذم اًمرومض، م قمغم اًمِمٞمخلم، أو ّس وم٢مذا ذيمر اًمِمٞمٕمل ؾمب٥م اًمت٘مدّ 

 .(1)(اً همٚمقّ  وُمـ يم٤من يٕمت٘مد سم٤مًمرضمٕم٦م وم٠مؿمدّ 

ُمٕمٜمك يمالُمف  وٓ خيٗمك أن  يمالم اسمـ طمجر: ) قمغم ب٤مً ُمٕم٘مّ  د سمـ قم٘مٞمؾ د حمٛمّ ٞمّ اًمّس وىم٤مل 

ُملم ًمف قمغم ُمـ حمبٞمف اعم٘مدّ  ُملم ًمف قمغم اًمِمٞمخلم رواومض، وأنّ اعم٘مدّ  قمكمّ  مجٞمع حمبّل  هذا أنّ 

ؾمقى اًمِمٞمخلم ؿمٞمٕم٦م، ويمال اًمٓم٤مئٗمتلم جمروح اًمٕمداًم٦م. وقمغم هذا ومجٛمٚم٦م يمبػمة ُمـ 

وقمثامن سمـ  ،وضم٤مسمر ،وظمب٤مب ،وأيب ذر ،وؾمٚمامن ،اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام يم٤معم٘مداد وزيد سمـ أرىمؿ

وأيب اًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر  ،ٞمس سمـ ؾمٕمدوىم ،وظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م ،وأيب اهلٞمثؿ سمـ اًمتٞمٝم٤من ،طمٜمٞمػ

٦م ويمثػم ٚم٥م يم٤مومّ وسمٜمل اعمٓمّ  ،٦موسمٜمل ه٤مؿمؿ يم٤موم   ،وسمٜمٞمف ،واًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م ،سمـ واصمٚم٦م

قمغم اًمِمٞمخلم وحمبتٝمؿ ًمف ويٚمحؼ هب١مٓء ُمـ  ٤مً ٝمؿ رواومض ًمتٗمْمٞمٚمٝمؿ قمٚمٞمّ يمٚم   ،همػمهؿ

قمددهؿ وومٞمٝمؿ ٦م وصٗمقة إُم٦م ُمـ ٓ حيَم اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم ُمـ أيم٤مسمر إئٛم  

 .(2)(ىمرٟم٤مء اًمٙمت٤مب، وضمرح قمداًم٦م ه١مٓء هق واهلل ىم٤مصٛم٦م اًمٔمٝمر

وىمد يمٜم٧م أؾمتِمٙمؾ شمقصمٞم٘مٝمؿ : )هتذي٥م اًمتٝمذي٥مذم  -أجْم٤مً  –ر اسمـ طمجوىم٤مل 

ّٓ ٓ حيبّ  :ورد ذم طم٘مف قمٚمٞم٤مً  ام أن  وٓ ؾمٞمّ  ،وشمقهٞمٜمٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً  ،٤مً باًمٜم٤مصبل هم٤مًم  ف إ

 ّٓ د اًمبٖمض ه٤م هٜم٤م ُم٘مٞمّ  فمٝمر زم ذم اجلقاب قمـ ذًمؽ أنّ  ؿ  صمُ  ، ُمٜم٤مومؼُم١مُمـ وٓ يبٖمْمف إ

 ـْ ُمـ اًمٓمبع اًمبنمي سمٖمض ُمَ  ن  ٕ :وهق يمقٟمف ٟمٍم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمسب٥ٍم 

 .وذًمؽ ُم٤م يرضمع إمم أُمقر اًمدٟمٞم٤م هم٤مًمب٤مً  ،سمٕمٙمسف وىمٕم٧م ُمٜمف إؾم٤مءة ذم طمؼ اعمبٖمض واحل٥ّم 

ف ٟمبل ك ادقمك أن  أومرط ومٞمف طمتّ ف ُمـ وم٘مد أطمبّ  ،وسمٖمْمف ًمٞمس قمغم اًمٕمٛمقم واخلؼم ذم طم٥م قمكمٍ 

 ُمـ ذًمؽ ىمد ورد ُمثٚمف ذم طمّؼ  قمكمّ  واًمذي ورد ذم طمّؼ  -شمٕم٤ممم اهلل قمـ إومٙمٝمؿ  -ف إهل أو أنّ 

                                                 

 .888, ص ( اكظر هدى افساري البن حجر1)

 .18( افعتب اجلؿقل ظذ اهل اجلرح وافتعديل , ص(1
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[
وسم٤مًمٕمٙمس  ،ضمؾ اًمٜمٍم يم٤من ذًمؽ قمالُم٦م ٟمٗم٤مىمفسمٖمْمٝمؿ ٕ نّ إوأضم٤مب قمٜمف اًمٕمٚمامء  ،إنّم٤مر

سمّمدق اًمٚمٝمج٦م  وم٠ميمثر ُمـ يقصػ سم٤مًمٜمّم٥م يٙمقن ُمِمٝمقراً  وأجْم٤مً  قمكمّ  ومٙمذا ي٘م٤مل ذم طمّؼ 

ع ذم هم٤مًمبٝمؿ يم٤مذب وٓ يتقرّ  وم٢من   ،يقصػ سم٤مًمرومض ـْ ُمَ  ؽ سم٠مُمقر اًمدي٤مٟم٦م سمخالفواًمتٛمّس 

ريض اهلل قمٜمف ىمتؾ قمثامن أو يم٤من أقم٤من  قمٚمٞم٤مً  اًمٜم٤مصب٦م اقمت٘مدوا أن   وإصؾ ومٞمف أنّ  .إظمب٤مر

ذم  تٚم٧م أىم٤مرسمفُمٜمٝمؿ ُمـ ىمُ  اٟمْم٤مف إمم ذًمؽ أن   ؿ  صمُ  ،قمٚمٞمف ومٙم٤من سمٖمْمٝمؿ ًمف دي٤مٟم٦م سمزقمٛمٝمؿ

 .(1)(طمروب قمكمّ 

اًمذيـ روى  نّ أ ع، يتبلّم وسمٜمتٞمج٦م هذه اًمٗمروق اًمتل ذيمره٤م اسمـ طمجر عمراشم٥م اًمتِمٞمّ 

قمغم أبك سمٙمر وقمٛمر ٓ يتج٤موزون أص٤مسمع اًمٞمد   ُمقن قمٚمٞم٤مً ـ ي٘مدّ قمٜمٝمؿ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م مّ 

، ( 2)ٕطم٤مدي٨م اًمبخ٤مري ٤مداًمٜم٘مّ سمٕمض اًمتل أضمراه٤م  اإلطمّم٤مءاتد ذًمؽ اًمقاطمدة، يمام شم١ميّ 

ٗم٦م ذم اًمؽماضمؿ ٦م اعم١مًمّ يمام ئمٝمر ُمـ يمت٥م أهؾ اًمسٜمّ - ع سملم رضم٤مًمفٝمٛملم سم٤مًمتِمٞمّ اعمتّ ومجٞمع 

 .ٓ يتج٤موزون مخس٦م قمنم شم٘مريب٤مً  -وأطمقال اًمرواة

 . وم٢مذا وضمدوا ؿمخّم٤مً ظمّمقُمفأو يٜمت٘مد  قمٚمٞم٤مً  ع قمٜمدهؿ ًمٙمؾ ُمـ حي٥ّم سع اًمتِمٞمّ ويتّ 

ذم قمرضٝم٤م، أو وضمدوه يٜمت٘مد ؾمػمة سمٕمض اخلٚمٗم٤مء  وُمٜمّمٗم٤مً  ،ذم شم٘مديره ًمٚمحقادث ُمٕمتدًٓ 

ٝمؿ تّ ظ ُمـ ُمروي٤مشمف، وىمد يُ ع، ووىمٗمقا ُمقىمػ اعمتحٗمّ ٛمقه سم٤مًمتِمٞمّ ٤مم إُمقيلم، اهّت واحلٙمّ 

ف يروي ومْمٞمٚم٦م د أنّ عمجرّ  أو اًمرومض أو اًمٖمٚمقّ  ع سم٤مًمتِمٞمّ  -٤ًم مل يٙمـ إُم٤مُمٞمّ  وإنْ  - اًمراوي

  .ومٞمف. طمسٜم٤مً  أو طمديث٤مً  ،ًمٕمكمّ 

 ض ًمبٕمض ُمٜمٝم٤م:تل دمده٤م ذم يمتبٝمؿ ومٞمٜمبٖمل اًمتٕمرّ اًمٙمثػمة اًمّ  اًمِمقاهد د ذًمؽ١ميّ شمو

 ع ويم٤منىم٤مل اًمٕمجكم ذم شمرمج٦م ضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل: )يم٤من ضٕمٞمٗم٤ًم يٖمٚمق ذم اًمتِمٞمّ 
 

                                                 

 .811, ص 8( هتذيب افتفذيب : ابن حجر , ج(1

 . 157( دراشات يف احلديث وادحدثغ , هاصم معروف احلسـي , ص(1
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 .(1)س(يدًمّ 

٤مُملم وىم٤مل اجلقزضم٤مين ذم شمرمج٦م احلسلم سمـ احلسـ إؿم٘مر: )هم٤مٍل ُمـ اًمِمتّ 

 .(2)ًمٚمخػمة(

ذم  قمبد اهلل اهلٛمداين إقمقر: )يم٤من هم٤مًمٞم٤مً وىم٤مل اسمـ طمب٤من ذم شمرمج٦م احل٤مرث سمـ 

 .(3)ع واهٞم٤ًم ذم احلدي٨م(اًمتِمٞمّ 

ع يروي قمـ وىم٤مل أجْم٤ًم  ذم شمرمج٦م قمبد اهلل سمـ ذيؽ اًمٕم٤مُمري: )يم٤من هم٤مًمٞم٤ًم ذم اًمتِمٞمّ 

، وىمد يم٤من ٙم٥م قمـ طمديثف أومم ُمـ آطمتج٤مج سمفإثب٤مت ُم٤م ٓيِمبف طمدي٨م اًمث٘م٤مت، وم٤مًمتٜم

 .  (4)٤ًم(ُمع ذًمؽ خمت٤مريّ 

وضم٤مء ذم ضٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم ذم شمرمج٦م قمبد اًمٜمقر سمـ قمبد اهلل اعمسٛمٕمل: )يم٤من هم٤مًمٞم٤ًم ذم 

 .(5)ظمبٞمث٤ًم( ،اًمرومض، ويْمع احلدي٨م

ـ يٖمٚمق ذم اًمرومض وٓ ٞمؾ اًمٙمقذم: )يم٤من مّ وضم٤مء ومٞمف أجْم٤ًم ذم شمرمج٦م ؾمٗمٞم٤من سمـ اًمٚمّ 

 .(6)طمديثف( يّمّح 

 قمـ: ))...طمقضف رد قمغم اًمٜمبل ل ُمـ يَ سم٤مب أوّ  وضم٤مء ذم إوائؾ ًمٚمٓمؼماين ذم

 ٞمؾ، قمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقلؾمٗمٞم٤من سمـ اًمٚمّ 
 

                                                 

 .168, ص1( معرؾة افثؼات : ج(1

 .91( أحوال افرجال : اجلوزجاين , افسمجة : (1

 . 111, ص 1ج حبان ,( ـتاب ادجروحغ : ابن (8

 .16, ص 1ادصدر افسابق : ج (8)

 .115, ص 8ضعػاء افعؼقع : ج (5)

 .  175, ص 1( ادصدر افسابق : ج(6
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[
ـي من رد عىل حويض أهل بقتي ومن أحب  ل من ي  أو  )اهلل صىل اهلل عؾقه وسؾم يؼول: 

ن قل كان م  ، فػقه الرسي مرتوك، وسػقان بن الؾ  اإلسـاد: حديث ضعقػ جدا  ( تيأم  

  . (1)((حديثه وال يصح   ،يغؾو يف الرفض

ث حر   د ان احلسػ بن حمؿ  وقال الذهبي  يف ترمجة أيب عروبة: )احلافظ اإلمام حمد 

اين... وكان من كبالء الثؼات. وقال ابن عدي كان بن أيب معرش مودود السؾؿي احلر  ا

ان... وقد ذكره ابن  عساكر يف ترمجة ومع ذلك مػتي أهل حر   ،عارفا  بالرجال واحلديث

من  : كل  ة، قؾت  ع شديد املقل عىل بـي أمق  معاوية فؼال: كان أبو عروبة غالقا  يف التشق  

والعقاذ -رمها كػ   م فقفام ففو غال مغرت، فإن  الشقخػ فؾقس بغال، بىل من تؽؾ   أحب  

قد  ،ع املػرط ؟ كعمعـة، وأبو عروبة فؿن أين جاءه التشق  جاز عؾقه التؽػري والؾ   -باهلل

 .(2)ل من ظؾؿة بـي أمقة كالولقد وغريه(يؽون يـا

الطربي املتوىف بن يزيد يف أثـاء حديثه عن حمؿد بن جرير  املقزان لؾذهبييف جاء و

 .(3)(ومواالة ال تض   ،ع يسريفقه تشق   ،صادق   ،ه ثؼة  ك  إ)، فؼد قال يف وصػه: 212سـة 

ة عىل غريه األفضؾق  صػة   عغ إعطاءتي تبؾغ املواالة ال   الزم ذلك أن  أقول: 

 .متـع من قبول مروياته

 وجاء يف اجلرح والتعديل لؾرازي يف ترمجة إسامعقل بن سؾامن األزرق التؿقؿي

 .(4)الؽويف: )كان من الشقعة الغالة(

                                                 

 .66األوائل : الطرباين ، ص (1)

 .774، ص 2( تذكرة احلفاظ : الذهبي ، ج(2

 . 498، ص 3: الذهبي ، ج االعتدال( ميزان (3

 . 325، ص 1اجلرح والتعديل : الرازي ، ج (4)
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دي٨م اًمٓم٤مئر روايتف حل ع هقذم اًمتِمٞمّ  اًمٖمٚمقّ صٗم٦م  إقمٓم٤مئف اًمسب٥م ذم إنّ  أىمقل:و

 ّٓ قمـ  ٕمف ومْمالً ُم٤م يِمػم إمم شمِمٞمّ ، وًمٞمس ومٞمٝم٤م يمت٥م اًمرضم٤ملومٝمق جمٝمقل ذم  اعمِمقي، وإ

٦م ومالن ىمقل اًمٕم٤مُمّ  إنّ ): سم٘مقًمف  اعمح٘مؼ اًمتسؽمي ٟمّبف قمٚمٞمف ، وهذا ُم٤م(1)عه ذم اًمتِمٞمّ همٚمقّ 

      .(2)(٦مُمـ اإلُم٤مُمٞمّ  ع أقمؿّ ؿمٞمٕمل أو يتِمٞمّ 

 ن  أ ٚمقن ُمـ اًمراوي ُم٤م يرويف ذم ومْم٤مئؾ قمكم ؿ يم٤مٟمقا ٓ يتحٛمّ ّن  أد ٤م ي١ميّ ومّ 

ذم  إقمالم أطمد  (373اعمتقرم ؾمٜم٦م )د سمـ قمثامن اًمقاؾمٓمل احل٤مومظ قمبد اهلل سمـ حمٛمّ 

قمٚمٞمٝمؿ طمدي٨م اًمٓم٤مئر اعمِمقي،  ُمغمأ نْ أٗمؼ ًمف ُمـ شمالُمٞمذه، وم٤مشمّ  س قمدداً قمٍمه، يم٤من يدرّ 

وهمسٚمقا ُمقضٕمف، ومٚمزم سمٞمتف ومل  ،ٚمقا ُمٜمف ذًمؽ، سمؾ وصمبقا قمٚمٞمف وم٠مىم٤مُمقه ُمـ ُمٙم٤مٟمفومٚمؿ يتحٛمّ 

قمغم ذًمؽ ذم شمذيمرة  طمديثف قمٜمد اًمقاؾمٓمٞملم يمام ٟمّص  سمٕمد ذًمؽ، وًمذا ىمّؾ  ث أطمداً حيدّ 

 .(3)٤مظاحلٗمّ 

٤مد سمـ يٕم٘مقب إؾمدي قمبّ  ُم٤م ذيمره اًمذهبل ذم شمرمج٦موُمـ اًمِمقاهد قمغم ذًمؽ 

ـ مّ  ،ف ص٤مدق ذم احلدي٨مُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م ورؤوس اًمبدع، ًمٙمٜمّ ف ن  أاًمرواضمٜمل اًمٙمقذم، 

٦م، وورد ًمٕمب٤مد سمـ يٕم٘مقب صمل اًمسٜمّ همػمه ُمـ حمدّ  ، ورواهواطمداً  روى قمٜمف اًمبخ٤مري طمديث٤مً 

ف ن  أ٦م ض ًمٚمٜم٘مد واًمٓمٕمـ قمٚمٞمف، ًمروايتف قمٜمف، سمحجّ وشمٕمرّ  ،ذيمر ذم سمٕمض أؾم٤مٟمٞمد اًمبخ٤مري

ويم٤من اسمـ ظمزيٛم٦م إذا  .ذم طمديثف ف يم٤من صدوىم٤مً يم٤من داقمٞم٦م إمم اًمرومض، ُمع اقمؽماومٝمؿ سم٠منّ 

ٕمف وٓ ُمّمدر هلؿ ذم شمِمٞمّ  ،(صمٜم٤م اًمث٘م٦م ذم روايتف اعمتٝمؿ ذم رأجفطمدّ ) :ث قمٜمف ي٘مقلطمدّ 

                                                 

(. وهو ال كعم جاء يف ترمجته يف معجم رجال احلديث : )..ذـره افزؿي يف أصحاب افباؿر  (1)

 ع ـام ال خيػى .من افتشق   افصحبة أظم   عه ألن  يدل ظذ تشق  

 .11, ص1( ؿاموس افرجال :ج(1

 .966,ص8( تذـرة احلػاظ : افذهبي , ج8)
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[
قمدل ُمـ أن يدظمؾ اجلٜم٦م ـمٚمح٦م واًمزسمػم، أاهلل  ن  إ٘مقل: ف يم٤من ين  أ ّٓ إاًمرومض  قه ذموهمٚمّ 

ىم٤مل: إذا رأجتؿ  اًمٜمبل  نّ أ٤م سمٞمٕمتف وىم٤مشماله. وروى قمـ مج٤مقم٦م ٟمٙمث صمؿ   ،ام سم٤ميٕم٤م قمٚمٞم٤مً ّّٕن 

 .(1)ُمٕم٤موي٦م قمغم ُمٜمؼمي وم٤مىمتٚمقه

٘مقه ووصمّ  ،ف ؿمٞمٕمّل ؿ إذا وصٗمقا ؿمخّم٤ًم سم٠منّ ّّن )إ هبذا اًمّمدد: Aىم٤مل اًمسٞمد إؾمت٤مذ 

ّٓ يٙمقن ؿمٞمٕمٞمّ  ذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف ومٛمـ اعمستبٕمد أنْ  ؿ  إذا يم٤من خيٗمل ذًمؽ قمٜمٝمؿ، ّّٕن ٤ًم إُم٤مُمٞم٤ًم إ

ُمستحالً  ــــ طمس٥م شمٕمبػمهؿ ــــويٕمتؼمون اًمراوميض  ،ٚمقن قمـ شمقصمٞمؼ اإلُم٤مُمل قم٤مدةيتٜمّّم 

 .(2)(ًمٚمٙمذب

ً هلّم  أنّ  وأىمقل: ٓؿمّؽ  وٓ  ، احلّمقلاًمتح٘مٞمؼ ذم ُمٕمٞم٤مر آٟمتامء اعمذهبل ًمٞمس أُمرا

ّٓ يِمخّ  قمٜم٤مس آٟمتامء  ٕن   اًمث٤مىمب٦م اًمٕم٤مروملم هبذه اعمٕم٤ميػم: ُمـ أصح٤مب اًمبّمػمة ص إ

ّٓ وآٟمتس٤مب إمم  سمقاؾمٓم٦م ؾمٚمسٚم٦م ُمـ اعمٕم٤ميػم  اعمذه٥م وقمدُمٝم٤م ٓ يٛمٙمـ طمٍمه٤م إ

٦م ء ُمؽممجل قمٚمامء اًمرضم٤مل ُمـ اًمٕم٤مُمّ وآرا ،واعماليم٤مت اعمقضمقدة ذم اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م

وم٘مد وردت  ض إومراد.ع سمٕمتل حتٙمل سمٜمقع ُم٤م شمِمٞمّ واًمّ  ،٦م طمٞم٤مل اًمٕمٚمامء اح٤مضلمواخل٤مّص 

٤م ع أومراد جمٝمقًملم، إُمّ ام اخل٤مـمئ٦م ًمتِمٞمّ ورسمّ  ،ذم اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمّمقص اإلؿم٤مرات اخل٤مـمٗم٦م

، أو ٓقمتداهلؿ، عمحبتٝمؿ، أو ًمروايتٝمؿ ًمٗمْم٤مئٚمٝمؿ ٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم، أوعمّم٤مطمبتٝمؿ ًمألئٛمّ 

٦م يمبػمة ُمـ قمٚمامء ورواة ع صمٚمّ مم اًمتِمٞمّ س٥م إأو ًمٕمدم ٟمّمبٝمؿ، أو همػم ذًمؽ، .. وًمذًمؽ وم٘مد ٟمُ 

 :(3)أُمثٚم٦م  ُمٜمٝمؿ -ٓ قمغم ؾمبٞمؾ احلٍم-اجلٛمٝمقر.. ٟمذيمر 

 ُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، وهق اًم٘م٤مئؾ: اإل -1

                                                 

 . 586, ص 11. وشر أظالم افـبالء : ج 881, ص1مقزان االظتدال: ج( الحظ (1

 . 891, ص8( بحوث يف مـاشك احلج , افسقد حمؿد رضا افسقستاين : ج(1

 .11د ؾتح افدين احلـػي: صمامة وافصالة , فعع حمؿ  ( الحظ ؾؾك افـجاة يف اإل(8



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Z
 الغلو والغالة عند الرجاليني والرواة 161

  راوميض(.ومٚمٞمِمٝمد اًمث٘مالن أيّن             دٍ )إن يم٤من رومْم٤ًم طم٥ّم آل حمٛمّ 

 د اًمسٚمٛمل احلراين )أبق قمروسم٦م(، وىمد ُمرَ َ ذيمره .احلسلم سمـ حمٛمّ احل٤مومظ  -2

ز اًمٙمقذم. -3  احلسلم سمـ احلسـ إؿم٘مر اًمٗمزا

 قمبد اًمسالم سمـ ص٤مًمح. -4

 قمكم سمـ سمذيٛم٦م. -5

 قمكم سمـ جمد اًمبٖمدادي )وهق أؾمت٤مذ اًمبخ٤مري وأيب داود(. -6

 قمكم سمـ همراب. -7

 طمٙمٞمؿ سمـ ضمبػم إؾمدي. -8

 حقي(.ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم )أبق داود اًمٜم -9

 داود سمـ أيب قمقف ؾمقيد اًمتٛمٞمٛمل.  -12

 ـ شمزظمر هبؿ يمت٥م اًمٕم٤مُم٦م، ومراضمع.وهمػمهؿ اًمٙمثػم م  

ؾمس اجلرح واًمتٕمديؾ ًمرواة احلدي٨م قمٜمد أهمٚم٥م ُمـ أوًمقي٤مت أُ  ومٔمٝمر م٤م ذيمرٟم٤م: أن  

وذيمر ومْم٤مئٚمٝمؿ  وأهؾ سمٞمتف  ٦م ًمٕمكم قمٚمامء اجلٛمٝمقر هق اًمبٖمض واعمحبّ 

ء أيم٤من قمغم ُمستقى اًمراوي أم يم٤من قمغم ُمستقى اًمرواي٦م،  وشم٘مديٛمٝمؿ قمغم ُمـ ؾمقاهؿ، ؾمقا

٤ًم هم٤مًمٞم٤ًم، )وأظمرى( ( سمٙمقٟمف ؿمٞمٕمٞمّ ٤م ُمـ طمٞم٨م اًمراوي ومٝمؿ يس٘مٓمقٟمف ُمـ آقمتب٤مر )شم٤مرةً أُمّ 

طمديثف..  سم٤مًمرومض، )وصم٤مًمث٦م( سمِمتؿ اًمّمح٤مسم٦م، )وراسمٕم٦م( سمٙمّذاب ظمبٞم٨م زائغ ٓ يّمّح 

د ذيمره٤م عمٜم٘مب٦م أو ٤م ُمـ طمٞم٨م اًمرواي٦م ومٝمل شمس٘مط قمـ آقمتب٤مر سمٛمجرّ وأُمّ  ،وهٚمّؿ ضمّراً 

، ومؽمُمك سم٠منقاع اًمّتٝمؿ ُمـ اًمقضع واًمٙمذب واًمتدًمٞمس واًمٖمٚمق، وسم٤مًمت٤مزم ومْمٞمٚم٦م ًمٕمكم 

ع ع، أو ومٞمف ُمٞمؾ ًمٚمتِمٞمّ يس٘مٓمقن راوهي٤م قمـ آقمتب٤مر شم٤مرة سمٙمقٟمف هم٤مًمٞم٤ًم ذم اًمتِمٞمع، أو يتِمٞمّ 

 أو اًمرومض..
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[
ُمـ ظمالل أيمثر اؾمتٕمامٓهتؿ  -ُمٕمٜمك اًمٖمٚمق قمٜمدهؿ  عمٓم٤مف: أن  واحل٤مصؾ ذم ّن٤مي٦م ا

ع أو اًمرومض، ومٝمق حيّؾ طمٞم٨م ُم٤م يٙمقن وصٗم٤ًم ًمّمٞم٘م٤ًم دائامً ًمٚمتِمٞمّ  -ًمٚمٗمظ اًمٖمٚمق واؿمت٘م٤مىم٤مشمف

–ع واًمرومض، ومٝمؿ يٓمٚم٘مقٟمف ة اعمٞمؾ وآقمت٘م٤مد سم٤مًمتِمٞمّ ، واًمٖمرض ُمٜمف سمٞم٤من ؿمدّ ُم٤م طماّل 

ء أيم٤من اعمرُمل سمف صم٘م٦م أم يم٤من  قمغم اًمِمٞمٕم٦م سمّمقرة أؿمٛمؾ وسمدائرة أوؾمع -هم٤مًمب٤مً  وؾمقا

ُمـ يروي ومْمٞمٚم٦م ًمٕمكم قمٚمٞمف  قمغم يمّؾ  -هم٤مًمب٤مً –ؿ يٓمٚم٘مقٟمف ضٕمٞمٗم٤ًم أم يم٤من ُمـ اًمٖمالة، يمام أّن  

 ٤ًم يمام ُمّرت ؿمقاهده.مل يٙمـ إُم٤مُمٞمّ  اًمسالم، أو رذيٚم٦م خلّمقُمف، وإنْ 

٦م ُمـ ُمٗمٝمقُمف قمٜمد قمٚمامء اإلُم٤مُمٞمّ  ُمٗمٝمقم اًمٖمٚمق قمٜمدهؿ أقمؿ ُمٓمٚم٘م٤مً  وسمٕمب٤مرة أظمرى: إن  

 يمام ؾمٞم٠ميت.

 ع واًمرومض، وهل:: ذم أؾمب٤مب ضمرح اجلٛمٝمقر ًمٚمرواة سم٤مًمٖمٚمق ذم اًمتِمٞمّ )وم٤مئدة(

ػ يتقىمّ  نْ أٛمـ يٜمبٖمل : ىم٤مل اسمـ طمجر: )ومٞماًمتٕمّّم٥م واًمٜمّم٥م ٕهؾ اًمبٞم٧م  -1

ذم ىمبقل ىمقًمف ذم اجلرح ُمـ يم٤من سمٞمٜمف وسملم ُمـ ضمرطمف قمداوة ؾمببٝم٤م آظمتالف ذم 

ٕهؾ اًمٙمقوم٦م رأى  اجلقزضم٤مين إؾمح٤مق  احل٤مذق إذا شم٠مُمؾ صمٚم٥م أيب ن  ٢موم ،آقمت٘م٤مد

 ع ومؽماه ٓ يتقىمػ ذمة اٟمحراومف ذم اًمٜمّم٥م وؿمٝمرة أهٚمٝم٤م سم٤مًمتِمٞمّ وذًمؽ ًمِمدّ  .(1)اًمٕمج٥م

 .(2)(ضمرح ُمـ ذيمره ُمٜمٝمؿ سمٚمس٤من ذًم٘م٦م وقمب٤مرة ـمٚم٘م٦م

أقمٔمؿ رء قمغم اًمِمٞمٕم٦م  : )إن  إهمراض اًمسٞم٤مؾمٞم٦م: ىم٤مل اًمِمٞمخ أؾمد طمٞمدر  -2

شمٚمؽ اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م  أثب٧م سم٠منّ  هق محؾ ومرق اًمٖمالة قمٚمٞمٝمؿ وإض٤مومتٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ، وأؾمتٓمٞمع أنْ 

                                                 

شؤال: : )69, ص 8يف ؾتاوى افوهابقة ج ( ومن ادضحك يف هذا افسقاق ما ذـره أحػاد اجلوزجاين(1

ام هو ما مدى صحة ؿوهلم ظع ـرم اهلل وجفه ؟. اجلواب : ال أصل فتخصقص ذفك بعع ) رض ( وإك  

 عة ؾقه(.من ؽؾو ادتشق  

 .16,ص 1( فسان ادقزان , ابن حجر :ج1)
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مم هم٤مي٤مت ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ اًمقىمٞمٕم٦م ذم ، وؾمٝمٚم٧م هلؿ اًمٓمرق ًمٞمّمٚمقا إآزرهتؿ اًمسٞم٤مؾم٦م

ُم٦م أهؾ اًمبٞم٧م  ،اًمِمٞمٕم٦م  إمم أنْ -طمٞمٜمام مل يستٓمٞمٕمقا اًمٜمٞمؾ ُمـ قم٘م٤مئدهؿ  واحلّط ُمـ يمرا

٦م، أوضمدهت٤م قمقاُمؾ ُمـ ضمٝم٦م، : ومٙم٤من دظمقل اًمٖمالة ذم صٗمقف اًمِمٞمٕم٦م طمريم٦م ؾمٞم٤مؾمٞمّ -ىم٤مل

 .(1)واًمٗمتؽ سم٤مإلؾمالم ُمـ ضمٝم٦م أظمرى(

 ، وه٤م:(2)ؾمببلم آظمريـ اًمسٞمد حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ وذيمر

ء واعمٓم٤مُمع اًمدٟمٞمقيّ  -3 ب واًمت٘مرّ  ٛمٜم٤مومس٦م ذم اعمراشم٥مًمٚم ٤مً ُم٤م يٙمقن ؾمبب٦م وإهقا

ؼمهؿ وًمٞمحقزوا ذف هؿ وشمِ رّ إًمٞمٝمؿ سمذًمؽ ًمٞمٜم٤مًمقا سمِ قا ٗماًمرضم٤مء ح٤م ذم أجدي اًم٘مقم ومتزًمّ و

٦م وأؾم٤مشمذة . خذوّنؿ أئٛمّ إذ سمذًمؽ يتس٤مسمؼ اًمٜم٤مس إمم شمقصمٞم٘مٝمؿ واًمرواي٦م قمٜمٝمؿ ويتّ ، آٟمتامء 

 .وطمديث٤مً  وهذا ُمٕمروف قمٜمد اًمٜم٤مس ىمديامً 

إذ هؿ أهؾ  :ووؿم٤مي٤مت طمٗمدهتؿ ،وٟمٙم٤مي٦م أذٟم٤مهبؿ ،اخلقف ُمـ سمٓمش إقمداء -4

سمام ارشمٙمبقه ُمـ اًم٘متؾ واًمٕمرىمب٦م واًمرضب وصمٚم٥م اًمٕمرض  اًمدوًم٦م واًمّمقًم٦م وم٤مطمؽمؾمقا 

 .ٕمـ واًمس٥ّم وضمرح اًمٕمداًم٦م واًمٚمّ 

 ل.وهبذه اًمٗم٤مئدة يٜمتٝمل اًمبح٨م ذم اعم٘م٤مم إو  

 ٦ماعم٘م٤مم اًمث٤مين: ذم اًمٖمٚمق قمٜمد اإلُم٤مُمٞمّ 

 واًمبح٨م ومٞمف ذم قمّدة ُمقاىمػ: 

 ُمـ اًمٖمٚمّق واًمٖمالة: ــ ُمقىمػ أهؾ اًمبٞم٧م  1  

هلؿ سم٤مًمرسمقسمّٞم٦م، واًمٜمبّقة،  قم٤مءآدّ سملم  أهؾ اًمبٞم٧م  طمّؼ  قم٧م اّدقم٤مءات اًمٖمالة ذمقّ شمٜم

 واًمٕمٚمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م هلؿ سمٜمحق آؾمت٘مالل ُمـ دون إهل٤مم، واًم٘مقل سم٤مًمتٜم٤مؾمخ واًمتٗمقيض..

                                                 

 ف .. بتك  189, ص 1ربعة : جمام افصادق وادذاهب األ( اإل(1

 .115ص ( افعتب اجلؿقل(1
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[
اًمٖمالة وشمٗمسٞم٘مٝمؿ  ذم ذم اًمرواي٤مت ُمـ يمبػمة ـم٤مئٗم٦م  (1)اعمجٚمز ُم٦ماًمٕماّل  أورد وم٘مد

 آصٓمالطمل ًمٚمٖمٚمّق: اظمؽمٟم٤م سمٕمْم٤ًم ُمٜمٝم٤م، متٝمٞمدًا ًمتح٘مٞمؼ اعمٕمٜمكوشمٙمٗمػمهؿ 

قمـ ضمٕمٗمر سمـ  ،قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ،رضم٤مل اًمٙمٌم: محدويف قمـ يٕم٘مقب سمـ يزيد -1

ـ يزقمؿ أن٤م أرسم٤مب، مّ  سمرأ اد ب٤م حمٛمّ أ: ي٤م قمثامن قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل: ىم٤مل زم أبق قمبد اهلل 

  ٤م أنبٞم٤مء، ىمٚم٧م: سمرئ اهلل ُمٜمف. ـ يزقمؿ أنّ مّ  سمرأ اىمٚم٧م: سمرئ اهلل ُمٜمف، وم٘م٤مل: 

قمـ صٗمقان سمـ  ،د سمـ احلسلم واحلسـ سمـ ُمقؾمكقمـ حمٛمّ  ،ؾمٕمدرضم٤مل اًمٙمٌم:  -2

ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف  قمـ أيب قمبد اهلل  ،صمف ُمـ أصح٤مسمٜم٤مـ طمدّ قمٛمّ  ،قمـ اسمـ ُمسٙم٤من ،حيٞمك

احلديد، ًمٕمـ  وم٠مذاىمف اهلل طمرّ  ف يم٤من يٙمذب قمغم أيب ي٘مقل: ًمٕمـ اهلل اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد، إٟمّ 

اهلل ُمـ ىم٤مل ومٞمٜم٤م ُم٤مٓ ٟم٘مقًمف ذم أنٗمسٜم٤م، وًمٕمـ اهلل ُمـ أزاًمٜم٤م قمـ اًمٕمبقدي٦م هلل اًمذي ظمٚم٘مٜم٤م 

 وإًمٞمف ُمآبٜم٤م وُمٕم٤مدٟم٤م وسمٞمده ٟمقاصٞمٜم٤م.

قمـ إؾمح٤مق سمـ  ،قمـ يقٟمس ،د سمـ قمٞمسك سمـ قمبٞمدقمـ حمٛمّ  ،رضم٤مل اًمٙمٌم: ؾمٕمد -3

ًمٕمٜمؽ اهلل، واهلل ٓ  لاظمرج قمٜمّ  ٤مر اًمِمٕمػمي: أنْ ًمبِّم  قمامر ىم٤مل: ىم٤مل أبق قمبد اهلل 

، ومٚمام ظمرج ىم٤مل: ويٚمف. أٓ ىم٤مل سمام ىم٤مًم٧م اًمٞمٝمقد، أٓ ىم٤مل سمام ٤مك ؾم٘مػ سمٞم٧م أبداً ٜمل وإيّ ئمٚمّ 

واهلل ُم٤م صٖمر اهلل ، ىم٤مًم٧م اًمٜمّم٤مرى، أٓ ىم٤مل سمام ىم٤مًم٧م اعمجقس، أو سمام ىم٤مًم٧م اًمّم٤مسمئ٦م

ف ؿمٞمٓم٤من اسمـ ؿمٞمٓم٤من ظمرج ُمـ اًمبحر ًمٞمٖمقي أصح٤ميب شمّمٖمػم هذا اًمٗم٤مضمر أطمد، إٟمّ 

ـّ غ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م أيّن ٞمٕمتل وم٤مطمذروه، وًمٞمبٚمّ وؿم اسمـ أُم٦م،   قمبد اهلل سمـ قمبد اهلل قمبد ىم

واهلل  لُمس١مو ؿ  صمُ  ،ُمقىمقف ؿ  صمُ  ، عمبٕمقث عمٞم٧م وأيّن ضٛمتٜمل إصالب وإرطم٤مم، وأيّن 

اب وادقم٤مه قمكم. ي٤م ويٚمف ُم٤مًمف أرقمبف اهلل، ومٚم٘مد أُمـ قمغم هذا اًمٙمذّ   ىم٤مل ذم  ؾم٠مخـ قماّم ُٕ 

                                                 

 .ة مامة, باب كػي افغؾو يف افـبي واألئؿ  . ـتاب اإل161, ص15حار األكوار: ج( ب(1
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  أو تدرون أّن  ،وأفزعـي وأقؾؼـي عن رقادي ،فراصه
ِم  أقول ذلك؟ أقول ذلك الشتؼرّ   

 .يف قزي

ابػ من الؽذّ  د الػضل بن صاذان يف بعض كتبه أنّ رجال الؽم: ذكر أبو حمؿّ  -4

 العسؽري  ثـي العبقدي قال: كتب إلي ادشفورين ابن بابا الؼؿي. قال شعد: حدّ 

 فنّن  ،فابرأ مـفام ،د بن بابا الؼؿيواحلسن بن حمؿّ  ،الػفري مـه: أبرأ إؼ اهلل من ابتداءً 

اكػ فتّ  ، أععـفام، عؾقفام لعـة اهلل، مستلكؾػ يلكنان بـا الـا رك  ومجقع موال وإّن حمذّ 

ه باب، ويؾه وأنّ   بعتته كبقاً . يزعم ابن بابا أّن ممذيػ آذامها اهلل وأركسفام يف الػتـة ركساً 

ه، فؾعن اهلل من قبل مـه ذلك، يا حمؿّ لعـه اهلل، شخر   قدرت أن   د إن  مـه الشقطان فلغوا

ه قد آذان آذاه اهلل يف الدكقا واآلخرة. وقال أبو عؿرو: تشدخ رأشه بحجر فافعل فنكّ 

 وأنّ  ،ه كبي رشوله ادعى أنّ د بن كصر الػفري الـؿري، وذلك أنّ ة حمؿّ فؼالت فرقة بـبوّ 

ه، وكان يؼول بالتـاشخ والغؾو يف أيب احلسن عؾقه السنام، العسؽري أرشؾ دعغ بن حمؿّ 

يف  ل كؽاح الرجال بعضفم بعضاً وحيؾّ  ،ويؼول فقه بالربوبقة، ويؼول: بنباحة ادحارم

اهلل ِ حيرم  ه من الػاعل وادػعول به أحد الشفوات والطقبات، إني أدبارهم، ويؼول: إكّ 

وذكر  ،ي أشبابه ويعضدهبن فرات يؼوّ  من ذلك. وكان حمؿد بن موشى بن احلسن صقئاً 

ه عاتبه عذ ذلك وغنام له عذ ظفره وأنّ  ه رأى بعض الـا  حمؿد بن كصر عقاكاً أنّ 

وافسق الـا  فقه بعده  .ذات وهو من التواضع هلل وترك التجزهذا من الؾّ  فؼال: إني 

 . فرقاً 

عذ الغناة  ا خرج عن صاحب الزمان صؾوات اهلل عؾقه رداً : ومّ االحتجاج -5

باً  د د بن عغ بن هنال الؽرخي: يا حمؿّ تب إلقه عذ يدي حمؿّ ك   لؽتاب   من التوققع جوا

 ، يصػون، شبحاكه وبحؿده، لقس كحن كركاءه يف عؾؿهوجل عاّم  بن عغ تعاؼ اهلل عزّ ا
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[
َٓ  ىُمْؾ سمؾ ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م همػمه يمام ىم٤مل ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:  وٓ ذم ىمدرشمف.

ـْ ذِم  َٚمؿُ َيٕمْ  ُ  َُم ٓ  اَلل  َْرِض اًْمَٖمٞم٥َْم إِ ْٕ اَمَواِت َوا ًملم آدم وأن٤م ومجٞمع آسم٤مئل ُمـ إوّ . اًمس 

د رؾمقل اهلل وقمكم سمـ وٟمقح وإسمراهٞمؿ وُمقؾمك وهمػمهؿ ُمـ اًمٜمبٞملم وُمـ أظمريـ حمٛمّ 

٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ـ ُم٣م ُمـ إئٛمّ أيب ـم٤مًم٥م واحلسـ واحلسلم وهمػمهؿ مّ 

ـْ َأقْمَرَض وضمؾ، ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ:  ُمبٚمغ أج٤مُمل وُمٜمتٝمك قمٍمي قمبٞمد اهلل قمزّ إمم  َوَُم

شَمٜمِل َأقْمَٛمك  ٤مً ِري وَم٢ِمن  ًَمُف َُمِٕمٞمَِم٦ًم َضٜمٙمقَمـ ذيِمْ  ُه َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم َأقْمَٛمك ىَم٤مَل َربِّ مِلَ طَمنَمْ َوَٟمْحنُمُ

د سمـ قمكم ي٤م حمٛمّ . ِسٞمَتَٝم٤م َويَمَذًمَِؽ اًْمٞمَْقَم شُمٜمَسكىَم٤مَل يَمَذًمَِؽ َأتَْتَؽ آَي٤مشُمٜم٤َم وَمٜمَ  ٜم٧ُم سَمِّمػماً َوىَمْد يمُ 

ديٜمف ضمٜم٤مح اًمبٕمقض٦م أرضمح ُمٜمف، واؿمٝمد اهلل  ـْ وُمَ  ،ومح٘م٤مؤهؿ ،ىمد آذاٟم٤م ضمٝمالء اًمِمٞمٕم٦م

وأؿمٝمدك  ،رؾمقًمف وُمالئٙمتف وأنبٞم٤مءه وأوًمٞم٤مءه وحمٛمداً  اًمذي ٓ إهل إٓ هق ويمٗمك سمف ؿمٝمٞمداً 

٤م ٟمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ـ ي٘مقل: إٟمّ اهلل وإمم رؾمقًمف مّ   سمرئ إممُمـ ؾمٛمع يمت٤ميب هذا أيّن  واؿمٝمد يمّؾ 

أو  ،وظمٚم٘مٜم٤م ًمف ،بف اهلل ًمٜم٤ماًمذي ٟمّّم  ؾمقى اعمحّؾ   ًاّـل ٜم٤م حمأو ٟمِم٤مرك اهلل ذم ُمٚمٙمف أو حيٚمّ 

 نّ ٢مُمـ ٟمتؼمأ ُمٜمف وم يمّؾ  ٜمتف ذم صدر يمت٤ميب، وأؿمٝمديمؿ أنّ ىمد ومرسشمف ًمؽ وسمٞمّ   يتٕمدى سمٜم٤م قماّم 

وضمٕمٚم٧م هذا اًمتقىمٞمع اًمذي ذم هذا اًمٙمت٤مب أُم٤مٟم٦م ه، ءاهلل يؼمأ ُمٜمف وُمالئٙمتف ورؾمٚمف وأوًمٞم٤م

ذم قمٜم٘مؽ وقمٜمؼ ُمـ ؾمٛمٕمف أن ٓ يٙمتٛمف ُمـ أطمد ُمـ ُمقازم وؿمٞمٕمتل طمتك ئمٝمر قمغم هذا 

 ،وضمؾ يتالوم٤مهؿ ومػمضمٕمقن إمم ديـ اهلل احلؼ اهلل قمزّ  اًمتقىمٞمع اًمٙمؾ ُمـ اعمقازم، ًمٕمّؾ 

ؿ يمت٤ميب ومل يرضمع  إمم ُم٤م ُمـ ومٝم  ٓ يٕمٚمٛمقن ُمٜمتٝمك أُمره وٓ يبٚمغ ُمٜمتٝم٤مه، ومٙمّؾ ويٜمتٝمقا قماّم 

 ـ ذيمرت ُمـ قمب٤مده اًمّم٤محللم.٧م قمٚمٞمف اًمٚمٕمٜم٦م ُمـ اهلل ومّ ىمد أُمرشمف وّنٞمتف ومٚم٘مد طمٚمّ 

 ،قمـ قمكم سمـ ُمٕمبد ،قمـ أبٞمف ،قمـ قمكم ،: اسمـ اعمتقيمؾقمٞمقن أظمب٤مر اًمرض٤م  -6

: ُمـ ىم٤مل سم٤مًمتٜم٤مؾمخ ومٝمق يم٤مومر، قمـ احلسلم سمـ ظم٤مًمد اًمّمػمذم ىم٤مل: ىم٤مل أبق احلسـ 

أٓ يم٤مٟمقا ٟمّم٤مرى، أٓ يم٤مٟمقا ىمدري٦م، أٓ يم٤مٟمقا  ،أٓ يم٤مٟمقا جمقؾم٤مً  ىم٤مل: ًمٕمـ اهلل اًمٖمالة، ؿ  صمُ 
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وابرأوا مـفم  ،وٓ تصادقوهم ،: ٓ تؼاعدوهمقال  م  مرجئة، أٓ كاكوا حرورية، ثُ 

 برئ اهلل مـفم.

د بن عقسى، عن يوكس بن عبد محدويه، قال: حدثـي حمؿّ  :رجال الؽم -7

إىل أيب  قال: كتب أبو عبد اهلل  لدهان، عن أيب عبد اهلل الرمحن، عن بشري ا

 الصالة رجل، وأنّ  نّ أاخلؿر رجل، و نّ أالزكا رجل، و ك تزعم أنّ بؾغـي أنّ  :اباخلطّ 

أصل احلق وفروع احلق  ناأ تؼولالػواحش رجل، ولقس هو كام  نّ أو ،الصقام رجل

طاعة اهلل وعدوكا أصل الرش وفروعفم الػواحش، وكقف يطاع من ٓ يعرف، وكقف 

  يعرف من ٓ يطاع. 

ثـا العبقدي، عن ابن أيب عؿري، عن محدويه وإبراهقم قآ: حدّ  :رجال الؽم -8

 ى أنّ فقفم من يؽذب حتّ  نّ إيب عبد اهلل وذكر الغالة، فؼال: هشام بن سامل، عن أ

 الشقطان لقحتاج إىل كذبه.

د بن عقسى، وأمحد بن احلسن بن فضال، ثـي أمحد بن حمؿّ سعد، قال: حدّ  -9

د بن احلسني بن أيب اخلطاب، ويعؼوب بن يزيد، عن احلسن بن عيل بن فضال، وحمؿّ 

ثه من أصحابـا، عن أيب عبد اهلل عؾقه السالم يف ن حدّ عن داود بن أيب يزيد العطار، عؿّ 

َقاطنِيُ  َمن ُأنَبِّئُُؽْم َعَل  َهْل وجل  قول اهلل عز ُل الش  ُل َعَل ُكلِّ َأف اٍك َأثِقمٍ  َتـَز  . قال: َتـَز 

هم سبعة: املغرية بن سعقد، وبـان، وصائد، ومحزة بن عامرة الزبقدي، واحلارث 

 الشامي، وعبد اهلل بن عؿرو بن احلارث، وأبو اخلطاب. 

ثـي أمحد د، قال: حدّ ثـي عيل بن حمؿّ بن مسعود، قال: حدّ د حمؿّ  :رجال الؽم -01     

د بن عقسى، عن احلسني بن سعقد، عن ابن أيب عؿري، عن مرازم قال، قال أبو بن حمؿّ ا

 .ار مرشكوناق كػّ ؽم فّس لؾغالقة: توبوا إىل اهلل فإكّ  عبد اهلل 
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[
، ىم٤مل: وقمٜمف، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م احلسلم سمـ قمبٞمد اهللوورد ذم أُم٤مزم اًمِمٞمخ اًمٓمقد: )

 د سمـ ظم٤مًمد،صمٜم٤م أيب، قمـ أمحد سمـ حمٛمّ ٤مر، ىم٤مل : طمدّ د سمـ حيٞمك اًمٕمٓمّ أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ حمٛمّ 

قمـ اًمٕمب٤مس سمـ ُمٕمروف، قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ُمسٚمؿ، قمـ ومْمٞمؾ سمـ يس٤مر، ىم٤مل: ىم٤مل 

ظمٚمؼ اهلل،  اًمٖمالة ّذ  : اطمذروا قمغم ؿمب٤مسمٙمؿ اًمٖمالة ٓ يٗمسدوّنؿ، وم٢منّ  اًمّم٤مدق 

ُمـ اًمٞمٝمقد  اًمٖمالة ّذ  يّمٖمرون قمٔمٛم٦م اهلل، ويدقمقن اًمرسمقسمٞم٦م ًمٕمب٤مد اهلل، واهلل إنّ 

. صمُ  : إًمٞمٜم٤م يرضمع اًمٖم٤مزم ومال ٟم٘مبٚمف، وسمٜم٤م ىم٤مل  ؿ  واًمٜمّم٤مرى واعمجقس واًمذيـ أذيمقا

اًمٖم٤مزم ىمد اقمت٤مد  يٚمحؼ اعم٘مٍم ومٜم٘مبٚمف. وم٘مٞمؾ ًمف: يمٞمػ ذًمؽ، ي٤م سمـ رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: ٕنّ 

ة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م، ومال ي٘مدر قمغم شمرك قم٤مدشمف، وقمغم اًمرضمقع إمم ـم٤مقم٦م شمرك اًمّمال

   إذا قمرف قمٛمؾ وأـم٤مع. اعم٘مٍّم  ، وإنّ وضمؾ( أبداً  اهلل )قمزّ 

د اًمٕمٚمقي، ىم٤مل: وقمٜمف، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م احلسلم سمـ قمبٞمد اهلل، قمـ قمكم سمـ حمٛمّ  -11

سمـ ه٤مؿمؿ، قمـ أيب ه٤مؿمؿ، قمـ أبٞمف، قمـ ضمده إسمراهٞمؿ  صمٜم٤م أمحد سمـ قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ سمـطمدّ 

ـمريػ، قمـ إصبغ سمـ ٟمب٤مشم٦م،  أمحد إزدي، قمـ قمبد اًمّمٛمد سمـ سمِمػم، قمـ ؾمٕمد سمـ

ُمـ اًمٖمالة يمؼماءة قمٞمسك سمـ ُمريؿ ُمـ  يء سمر: مهللا إيّن ىم٤مل: ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم 

 .(1)(، وٓ شمٜمٍم ُمٜمٝمؿ أطمداً اًمٜمّم٤مرى، مهللا اظمذهلؿ أبداً 

 ام أـمٚمٜم٤م ذم رسده٤م ًمٞمٔمٝمر ومٞمٝم٤م ضمٚمّٞم٤مً ًمرواي٤مت اًمقاردة ذم طمّؼ اًمٖمالة وإٟمّ هذه سمٕمض ا

واًمدقم٤مء  ًمّم٤مرم ُمـ اًمٖمالة يم٤مًمؼماءة ُمٜمٝمؿ وًمٕمٜمٝمؿاحل٤مزم وا ُمقىمػ أهؾ اًمبٞم٧م 

ُمثؾ  نّ وسمٓمبٞمٕم٦م احل٤مل أ٤مر اعمنميملم واًمزٟم٤مدىم٦م اًمٗمّس٤مق اًمٙمّذاسملم. قمٚمٞمٝمؿ، وٟمٕمتٝمؿ سم٤مًمٙمٗمّ 

ّٓ  ٦م ُمـ إئٛمّ  -٦م٦م وقمٛمٚمٞمّ روائٞمّ  -هٙمذا ردود أومٕم٤مل  ـْ ظمرج قمـ  ٓ شمٜمسجؿ إ ُمع َُم

 رسم٘م٦م اإلؾمالم . 

                                                 

 .651( األمايل فؾشقخ افطود : ص (1
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ُمـ  ٦م اعمٗمٝمقم اعمٜمس٤مق ُمـ ًمٗمظ اًمٖمٚمق واًمٖمالة ذم يمٚمامت إئٛمّ  واعمالطَمظ: أنّ 

ويتج٤موز احلّد  ،ُم٦م هق اعمٗمٝمقم اعمس٤موق ًمٚم٘مقل ومٞمٝمؿ ُم٤م ٓ ي٘مقًمقنظمالل اًمرواي٤مت اعمت٘مدّ 

٤م يقضم٥م شمرك أو شمٜم٤مؾمخ٤ًم أو شمٗمقيْم٤ًم أو همػمه٤م مّ  ومٞمٝمؿ إًمقهّٞم٦ًم أو ٟمبّقًة أو قمٚمامً سم٤مًمٖمٞم٥م

 اًمٗمرائض وومٕمؾ اإلسم٤مطمٞم٤مت واعمحرُم٤مت.

 ــ ُمقىمػ سمٕمض قمٚمامئٜم٤م اعمت٘مدُملم ُمـ اًمٖمٚمّق واًمٖمالة .2

٤مر سم٤مهلل شمٕم٤ممم، ؿ يمٗمّ ض٦م أّن  اقمت٘م٤مدٟم٤م ذم اًمٖمالة واعمٗمقّ ):  اًمِمٞمخ اًمّمدوقىم٤مل 

٦م وُمـ مجٞمع أهؾ اًمبدع واحلروريّ  ٦مُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمجقس واًم٘مدريّ  ؿ أّذ وأّن  

ء اعمْمٚمّ  وروي قمـ  ء.. إمم أن ىم٤مل:ضمالًمف شمّمٖمػمهؿ ر ف ُم٤م صٖمر اهلل ضمّؾ ٦م، وأنّ وإهقا

ُمـ وًمد قمبد اهلل سمـ ؾمب٠م ي٘مقل  رضمالً  : )إن  ىمٚم٧م ًمٚمّم٤مدق  :ف ىم٤ملزرارة أن  

  داً وضمؾ ظمٚمؼ حمٛمّ  اهلل قمزّ  : )وُم٤م اًمتٗمقيض؟( ىمٚم٧م: ي٘مقل: إنّ سم٤مًمتٗمقيض. ىم٤مل 

)يمذب قمدو  وم٘م٤مل: وأُم٤مشم٤م. ض إُمر إًمٞمٝمام، ومخٚم٘م٤م، ورزىم٤م، وأطمٞمٞم٤م،ومقّ  ؿ  صمُ   وقمٚمٞم٤مً 

يَم٤مَء ظَمَٚمُ٘مقا اهلل، إذا رضمٕم٧م إًمٞمف وم٤مىمرأ قمٚمٞمف أي٦م اًمتل ذم ؾمقرة اًمرقمد   ُذَ
ِ
 
ِ
َأْم ضَمَٕمُٚمقا َلل

ُ  ىُمؾِ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اخلَْٚمُؼ  يَمَخْٚمِ٘مِف وَمَتَِم٤مسَمفَ    اَلل 
ٍ
ء ٤مرُ ظَم٤مًمُِؼ يُمؾِّ َرْ . وم٤مٟمٍموم٧م إمم َوُهَق اًمَقاطِمُد اًمَ٘مٝم 

ام ظمرس. وىمد ، أو ىم٤مل: ومٙم٠منّ ام أخ٘مٛمتف طمجراً ومٙم٠منّ   رضمؾ وم٠مظمؼمشمف سمام ىم٤مل اًمّم٤مدق 

ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م َّن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف أُمر ديٜمف، وم٘م٤مل:  ض اهلل شمٕم٤ممم إمم ٟمبٞمف ومقّ  َوَُم٤م َآشَم٤ميُمُؿ اًمر 

 .٦م إئٛمّ ض ذًمؽ إمم وىمد ومقّ  وَم٤مْٟمَتُٝمقا 

ض٦م واًمٖمالة وأصٜم٤مومٝمؿ ٟمسبتٝمؿ ُمِم٤ميخ ىمؿ وقمٚمامءهؿ إمم اًم٘مقل وقمالُم٦م اعمٗمقّ 

ٜمٝمؿ سمؽمك اًمّمالة سم٤مًمت٘مّمػم. وقمالُم٦م احلالضمٞم٦م ُمـ اًمٖمالة دقمقى اًمتجكم  سم٤مًمٕمب٤مدة ُمع شمديّ 

 ب٤مع اجلـ هلؿ، وأنّ ومجٞمع اًمٗمرائض، ودقمقى اعمٕمروم٦م سم٠مؾمامء اهلل اًمٕمٔمٛمك، ودقمقى اشمّ 
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[
. وُمـ قمالُم٤مهتؿ اًمقزم إذا ظمٚمص وقمرف ُمذهبٝمؿ ومٝمق قمٜمدهؿ أومْمؾ ُمـ إنبٞم٤مء 

ّٓ  .دقمقى قمٚمؿ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء أجْم٤مً   اًمدهمؾ وشمٜمٗمٞمؼ اًمِمبف واًمرص٤مص قمغم وٓ يٕمٚمٛمقن ُمٜمف إ

 .(1)(اعمسٚمٛملم

ذم ُمٕمٜمك اًمٖمٚمّق: )هق اًمتج٤موز قمـ احلّد، واخلروج قمـ  اعمٗمٞمد وىم٤مل اًمِمٞمخ 

 .٦)(2)م واإلومراط ذم طمؼ إنبٞم٤مء وإئٛمّ  ،اًم٘مّمد

اعم١مُمٜملم  أُمػم ٟمسبقا  اًمذيـ هؿ سم٤مإلؾمالم اعمتٔم٤مهريـ ُمـ واًمٖمالة) أجْم٤ًم:  وىم٤مل

 إمم ُم٤م واًمدٟمٞم٤م اًمديـ ذم اًمٗمْمؾ ُمـ ووصٗمقهؿ ة،واًمٜمبقّ  ٦مإمم إًمقهٞمّ  ذريتف  ُمـ ٦موإئٛمّ 

 اعم١مُمٜملم  أُمػم ومٞمٝمؿ طمٙمؿ ،يمٗم٤مرٌ  ،ضالٌل  وهؿ اًم٘مّمد، قمـ وظمرضمقا  ،احلدّ  ومٞمف دم٤موزوا

 .(3)(ؾمالمقمـ اإل واخلروج سم٤مإليمٗم٤مر قمٚمٞمٝمؿ  إئٛم٦م وىمْم٧م ،سم٤مًمٜم٤مر واًمتحريؼ سم٤مًم٘متؾ

 ــ ُمقىمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمٖمٚمق واًمٖمالة . 3 

ء ُمـ طمٞم٨م شمٜم٘مٞمحٝمؿ عمقضقع اًمٖم الة أم مل خيتٚمػ وم٘مٝم٤مؤٟم٤م ذم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمٖمالة ؾمقا

ـ أو مّ  ،اإلٟمٙم٤مر ًمرضوري٤مت اًمديــ قمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ؿ م  ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ: ًمٙمقّن

 اٟمٓمبؼ قمٚمٞمٝمؿ قمٜمقان اًمٙمٗمر.

 .(4)(٤م اًمٖمالة: ومخ٤مرضمقن قمـ اإلؾمالم وإن اٟمتحٚمقهوأُمّ : ) اعمح٘مؼ احلكمىم٤مل 

ّٓ أىمرّ  ؿ وإنّ ٤م اًمٖمالة وم٢مّّن وأُمّ : ) اًمٕمالُم٦م احلكموىم٤مل   ؿ ظم٤مرضمقنّّن إ وا سم٤مًمِمٝم٤مدة إ

                                                 

 .97ة : صظتؼادات يف دين اإلمامق  ( اال(1

 .119ة : صمامق  تصحقح اظتؼادات اإل (1)

 .181ة : صمامق  تصحقح اظتؼادات اإل (8)

 .98ص 1ادعتز : ج (8)
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 .(1)(قمـ اإلؾمالم أجْم٤مً 

ـ قمٚمؿ ٤م اًمٖمالة واخلقارج واًمٜمقاص٥م وهمػمهؿ مّ أُمّ : )قاهر وىم٤مل ص٤مطم٥م اجل

 .(2)(واطمداً  ًمرضوري٤مت اًمديـ ومال يرصمقن اعمسٚمٛملم ىمقًٓ  اإلٟمٙم٤مرُمٜمٝمؿ 

: )اًمٖمالة قمغم ـمقائػ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٕمت٘مد اًمرسمقسمٞم٦م ُٕمػم وىم٤مل اًمسٞمد اخلقئل 

وأنّف اإلهل اعمجّسؿ اًمذي ٟمزل امم  ،ف اًمّرب اجلٚمٞمؾ، ومٞمٕمت٘مد سم٠منّ ٦م اعم١مُمٜملم أو أطمد إئٛمّ 

وصمب٧م اقمت٘م٤مدهؿ سمذًمؽ، ومال إؿمٙم٤مل ذم ٟمج٤مؾمتٝمؿ   -٧مًمق صحّ -إرض، وهذه اًمٜمسب٦م 

 .(3) ويمٗمرهؿ(

 واعمقضقع: أن   -ٟمج٤مؾم٦ًم ويمٗمراً -وسمٛمٜم٤مؾمب٦م احلٙمؿ  S واعمالطمظ ُمـ ُمقىمػ اًمٗم٘مٝم٤مء

أو  ،ٞمٝمؿ إًمقهّٞم٦مً ويتج٤موز احلّد وم ،ُم٤م ٓ ي٘مقًمقن ٦م اًمٖمالة قمٜمدهؿ هؿ ُمـ ىم٤مل ذم إئٛمّ 

ـ قمٚمؿ ُمٜمٝمؿ اإلٟمٙم٤مر ًمرضوري٤مت أو شمٗمقيْم٤ًم، مّ  ،أو شمٜم٤مؾمخ٤مً  ،أو قمٚمامً سم٤مًمٖمٞم٥م ،ٟمبّقةً 

 اًمديـ، أو اٟمٓمبؼ قمٚمٞمٝمؿ قمٜمقان اًمٙمٗمر، يمام هق اعمالطمظ ذم يمٚمامهتؿ.

    ــ ُمقىمػ أهؾ اجلرح واًمتٕمديؾ ُمـ اًمٖمٚمق واًمٖمالة . 4 

٤م أخ٘مك هذا وحتديد اًمْم٤مسمط ُمٜمف مّ اظمتٚمٗمقا ذم ُمٕمٜمك اًمٖمٚمق  وأُم٤م اًمرضم٤مًمٞمقن وم٘مد

آظمتالف سمٔمالًمف قمغم ضمرطمٝمؿ وشمٕمديٚمٝمؿ . ومذه٥م ُمت٠مظمرو اعمت٠مظمريـ يم٤معمجٚمسٞملم 

ؼ اح٤مُم٘م٤مين واًمسٞمد سمحر اًمٕمٚمقم واًمِمٞمح قمكم اخل٤مىم٤مين واًمقطمٞمد وُمـ شم٤مسمٕمف يم٤معمح٘مّ 

ستِمٝمد سمف ذم اًمتٕمٚمٞم٘م٦م أصاًل يُ  ـ ضمٕمٚمقا ُمتـ اًمقطمٞمد مّ  Sؼ اًمٙم٤مفمٛمل وهمػمهؿ واعمح٘مّ 

                                                 

 .151ص 1مـتفى ادطؾب : ج (1)

 .81ص 89جواهر افؽالم : ج (1)

 .78,ص8افتـؼقح يف ذح افعروة افوثؼى : ج (8)
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[
ذا كاكت بالغؾو  إامبن الغضائري يف الرواة السقّ يف كتبفم لرّد تضعقػات الؼؿقني وا

 والتػويض. 

ني قام الؼؿمن الؼدماء سقّ  كثرا   الظاهر أنّ  ن  إاطؾم  : ) الوحقد البفبفاينقال 

ة من الرفعة واجلاللة ومرتبة مـزلة خاّص  ة ئؿّ مـفم والغضائري كاكوا يعتؼدون لأل

زون التعدي طـفا وما كاكوا جيوّ  ،العصؿة والؽامل بحسب اجتفادهم ورأهيمـة من معقّ 

م جعؾوا مثل كػى السفو ى أّن حسب معتؼدهم حتّ  وغؾوا   ون التعدي ارتػاطا  وكاكوا يعدّ 

كام  -ام جعؾوا مطؾق التػويض إلقفم أو التػويض الذي اختؾف فقه بل ربّ  ،طـفم غؾوا  

رق العادات طـفم أو االغراق وكؼل العجائب من خوا  أو ادبالغة يف معجزاهتم - سـذكر

نم واجالهلم وتـزهيفم طن كثر من الـؼائص واضفار كثر قدرة هلم وذكر طؾؿفم ليف ش

الغالة كاكوا خمتػني  نّ أام بجفة لؾتفؿة به سقّ  أو مورثا   بؿؽـوكات السامء واألرض ارتػاطا  

 .سنييف الشقعة خمؾوصني هبم مدلّ 

ام كان فرب   .ة أيضا  الؼدماء كاكوا خمتؾػني يف ادسائل األصولقّ  ظاهر أن  )وباجلؿؾة( ال

وكان  ،أو غر ذلك أو تشبقفا   أو جزا   أو تػويضا   غؾوا   أو كػرا   طـد بعضفم فاسدا   ءيش

ام كان مـشل جرحفم باألمور ادذكورة ورب   .ال هذا وال ذاك أو ،ا جيب اطتؼادهخر مّ آطـد 

وادطاه أرباب ادذاهب كوكه  - كام أرشكا آكػا   -وجدان الرواية الظاهرة فقفا مـفم 

ام ام كان ادـشل روايتفم ادـاكر طـه إىل غر ذلك فعذ هذا ربّ وربّ  .أو روايتفم طـه ،مـفم

ه طذ ما ذكركا مالحظة ما ا يـبّ ومّ ، حيصل التلمل يف جرحفم بلمثال األمور ادذكورة

وأمحد  ،د بن كوحوأمحد بن حمؿّ  ،ترمجة إبراهقم بن هاشم :سقذكر يف تراجم كثرة مثل

واحلسني بن  ،وهشام بن احلؽم ،بن جعػر بن طوفد د بن أيب كرص وحمؿّ بن حمؿّ ا

وكرص بن  ،د بن أورمةوحمؿّ  ،وداود بن كثر ،وسفل بن زياد ،واحلسني بن يزيد ،شاذويه
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وحمؿد بن  ،وحمؿد بن عقسى بن عبقد ،وداوود بن الؼاسم ،وإبراهقم بن عؿر ،الصباح

 ،ومعذ بن خـقس ،وصالح بن عؼبة ،ومػضل بن عؿر ،وحمؿد بن عيل الصريف ،سـان

وجعػر  ،وإسحاق بن احلسن ،وإسحاق بن حمؿد البرصي ،وجعػر بن حمؿد بن مالك

يف  يءوسقج ،وغر ذلك ،وعبد الؽريم بن عؿر ،ويوكس بن عبد الرمحن ،بن عقسىا

 ،وىف إبراهقم بن إسحاق .فالحظ ،إبراهقم بن عؿر وغره ضعف تضعقػات الغضائري

إىل غرمها من الرتاجم  وسفل بن زياد ضعف تضعقف أمحد بن حمؿد بن عقسى مضافا  

 ل.فتلم  

 احلديث أيضا   ووضع ،ام يـسبان الراوي إىل الؽذبوالغضائري رب   (1)هاعؾم أن   ثم  

ام كان غرمها وال خيػى ما فقه ورب   .عؾقه ه لروايته ما يدل  وكلن   ،بعد ما كسباه إىل الغؾو

 ل.كذلك فتلم   أيضا  

ل لؾشقعة يف فساده بعضفا ال تلم   ولؾتػويض معان   .)ومـفا( رمقفم إىل التػويض

 .(2)(ل هلم يف صحته وبعضفا لقس من قبقؾفاموبعضفا ال تلم  

ه ربام رمى بعضفم بالتػويض فال يـبغي أن   ،اعؾم: )الشقخ عيل اخلاقاين  وقال

من الرتوي  فال بد   ،ه قائل بالوجه الصحقحإذ لعؾ   ،يترسع بؿجرد ذلك إىل الؼدح أن  

عى اشتفار د  ي   ن  أ ال  إمهللا  ،إذ لقس الـؼل كالعقان ،ل والرجوع إىل كالمه إن كانوالتلم  

ه مع ذلك ال يرفع االحتامل وال صالق لؽـ  ـد اإلل عؾقه عـز  ادـؽرة فق  التػويض يف ادعاين 

 .ام يف مثل هذا الرمي ادوجب لػساد العؼقدة واالكحراف يف الدينسق   ،يؿـع من الرتوي

هل االرتػاع وأمثاهلام، ارة أو من أومثؾه الرمي بالغؾو فرتاهم يؼولون: كان من الطق  

                                                 

 د بن عيسى .( أي أمحد بن حمم  (1

 .33( الفوائد الرجالية : ص(2
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[
د  ع ذم اًمرُمل ومال جيقز اًمترّس  ،ؾ واًمتثب٧م ذم ذًمؽُمـ اًمت٠مُمّ  دّ ف يم٤من هم٤مًمٞم٤م ومال سمنّ أواعمرا

 .(1)(ام ًمق يم٤من اًم٘مدح ُمـ اًم٘مدُم٤مءؾمٞمّ  ،عمـ رُمك سمذًمؽ شم٘مٚمٞمداً 

أمحد سمـ احلسلم سمـ  ذم شمرمج٦م  د ضمٕمٗمر اخلراؾم٤مين اًمٙمرسم٤مدحمٛمّ وىم٤مل اًمِمٞمخ 

وم٘م٦م ًمٕم٘م٤مئدهؿ ظم٤مًمٞم٦م قماّم  رواي٤مت أصح٤مسمٜم٤م إنْ  اقمٚمؿ: أنّ : )ؾمٕمٞمد اًمٖمٛمز  يقضم٥م يم٤مٟم٧م ُمقا

ف صحٞمح اًمرواي٦م يمام ذم أمحد سمـ إدريس، وصحٞمح احلدي٨م ؾمٚمٞمؿ يقصٗمقن سم٠منّ  سمزقمٛمٝمؿ

قمغم  يم٤من ذم رواي٤مشمف ُم٤م يقضم٥م همٛمزاً  وٟمحقه يمام ذم أمحد سمـ احلسلم سمـ إؾمامقمٞمؾ، وإنْ 

٤م أنزًمٜم٤مه ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر( وشمٗمسػمه٤م ُمـ اًمٙم٤مذم، زقمؿ اًمب٤مطم٨م، يم٠مطم٤مدي٨م سم٤مب ذم ؿم٠من )إٟمّ 

احلسـ سمـ قمب٤مس احلريش، ويم٠مطم٤مدي٨م سم٤مب ومٞمف ٟمٙم٧م وٟمتػ ُمـ  ومٞم٘مقًمقن ُم٤م ىم٤مًمقا ذم

قمغم  ٤من، ويم٠مطم٤مدي٨م شمدّل اًمتٜمزيؾ ذم اًمقٓي٦م ُمـ اًمٙم٤مذم، ي٘مقًمقن ُم٤م ىم٤مًمقا ذم قمكم سمـ طمّس 

إطم٤مدي٨م اعمذيمقرة ذم يمت٤مب احلج٦م ُمـ  ّؾ اعمٕمجزات واًمٙمراُم٤مت وإقم٤مضمٞم٥م يمجُ 

ف ُمٜمٗمرد سم٤مًمٖمرائ٥م، وأنّ  ُمرشمٗمع اًم٘مقل،ف ، وأنّ ف هم٤ملٍ اًمٙم٤مذم، ومٞم٘مقًمقن ُم٤م ىم٤مًمقا ومٞمٝمؿ ُمـ أنّ 

وشمْمٕمٞمػ ضمٕمٗمر سمـ  .أطم٤مدي٨م أصقل اًمٙم٤مذم ُمـ هذا اًمب٤مبف ي٘مقل سم٤مًمتٗمقيض، وأيمثر وأنّ 

وح٤م  حمٛمد سمـ ُم٤مًمؽ أجْم٤م ُمـ هذا اًمب٤مب. ويم٠مطم٤مدي٨م ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اعمٜمتنمة ذم اًمٙم٤مذم،

وهذا يمٚمف  ذم أطم٤مديثف قمالُم٤مت اًمقضع، اٟمٗمرد سمرواي٤مشمف أب٤من ي٘مقًمقن سمقضع اًمٙمت٤مب وأنّ 

 .(2)(٤م ذيمروه وقمدم آقمتامد سمام ىم٤مًمقهيقضم٥م اًمقهـ مّ 

 ًمٞمف ُمدرؾم٦م اًمقطمٞمد اًمبٝمبٝم٤مين قمغم ُم٤م ذهب٧م إ وأؿمٙمؾ اعمح٘مؼ اًمتسؽمي 

ؿ رُمقه سمف ًمٜم٘مٚمف سم٠مّّن  ٠مظّمرون ـمٕمـ اًم٘مدُم٤مء ذم رضمؾ سم٤مًمٖمٚمقرّد اعمتىم٤مئاًل: )يمثػماً ُم٤م يَ 

ذوي ُمٕمجزات ُمـ رضوري٤مت ُمذه٥م  يمقّنؿ  ُمٕمجزاهتؿ. وهق رّد همٚمط: وم٢منّ 

                                                 

 .186( رجال اخلاؿاين : ص(1

 .119( إـؾقل ادـفج يف حتؼقق ادطؾب : ص(1
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ّٓ اإلُم٤مُم ام ُمرادهؿ سم٤مًمٖمٚمق شمرك اًمٕمب٤مدة سمٜم٘مٚمٝمؿ؟ وإٟمّ  ٞم٦م، وهؾ ُمٕمجزاهتؿ وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م إ

محد سمـ احلسلم اًمٖمْم٤مئري قمـ احلسـ سمـ حمٛمد سمـ . ومروى أاقمتامدًا قمغم وٓيتٝمؿ 

ق ٕمـ قمٚمٞمف سم٤مًمٖمٚمورُم٦م ح٤م ـمُ حمٛمد سمـ أ سمٜمدار اًم٘مٛمل، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُمِم٤مخيل ي٘مقًمقن: إنّ 

مم آظمره، ًمٞم٤مزم قمّدة، ومتقىمٗمقا ًمف إًمٞمف إؿم٤مقمرة ًمٞم٘متٚمقه، ومقضمدوه يّمكم اًمٚمٞمؾ ُمـ أوّ سمٕم٨م إ

محد اح٤مًمٙمل: ىمٚم٧م: ٤مئؾ ًمٕمكم سمـ ـم٤مووس قمـ احلسلم سمـ أقمـ اقمت٘م٤مدهؿ. وقمـ ومالح اًمس

ُمر اًمٖمٚمق. وم٘م٤مل: ُمٕم٤مذ  ي٘م٤مل ذم حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من ُمـ إٔمحد سمـ هالل اًمٙمرظمل: أظمؼمين قماّم 

 قمٚمٛمٜمل اًمٓمٝمقر.اهلل، هق واهلل 

ًمٕمٞم٤مر ف ؾم٠مل اُمروان، وىم٤مل: إٟمّ سمـ وقمٜمقن اًمٙمٌم مجٕم٤ًم، ُمٜمٝمؿ: قمكم سمـ قمبد اهلل 

يٛمتحٜمقن ذم  -يٕمٜمل اًمٖمالة-٤م قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ ُمروان ، وم٢مّن اًم٘مقم : وأُمّ قمٜمٝمؿ. وم٘م٤مل

 أوىم٤مت اًمّمالة، ومل أطمرضه وىم٧م اًمّمالة.

أمحد سمـ حمٛمد سمـ ، وروى قمـ وقمٜمقن اًمٙمٌم أجْم٤ًم اًمٖمالة ذم وىم٧م اهل٤مدي 

 ، ىم٤مل:ذم ىمقم يتٙمٚمٛمقن وي٘مرؤن أطم٤مدي٨م يٜمسبقّن٤م إًمٞمؽ وإمم آسم٤مئؽ إًمٞمف ٧مقمٞمسك يمتب

  ىمقل اهلل قمز وضمؾ: وُمـ أىم٤مويٚمٝمؿ أّنؿ ي٘مقًمقن: إنّ 
ِ
ـِ اًْمَٗمْحَِم٤مء اَلَة شَمٜمَْٝمك قَم إِن  اًمّم 

ٓ  اًمرضمؾويمذًمؽ اًمزيم٤مة ُمٕمٜم٤مه٤م ذًمؽ  .ُمٕمٜم٤مه٤م رضمؾ، ٓ ريمقع وٓ ؾمجقد َواعْمُٜمَْٙمرِ 

وه٤م ًمقه٤م وصػّم وأؿمٞم٤مء ُمـ اًمٗمرائض واًمسٜمـ واعمٕم٤ميص شم٠موّ  .قمدد درهؿ وٓ إظمراج ُم٤مل

 ًمؽ.. اخلؼم. اًمذي ذيمرُت  قمغم احلدّ 

مم اجلرح، ع إف يترّس وأيمثر اًم٘مدُم٤مء ـمٕمٜم٤ًم سم٤مًمٖمٚمق اسمـ اًمٖمْم٤مئري، وؿمٝمر اعمت٠مظّمرون: أنّ 

ـمٕمـ ومٞمٝمؿ ـ يمتبٝمؿ مّ ومال قمؼمة سمٓمٕمقٟمف. ُمع أّن اًمذي وضمدٟم٤مه سم٤مًمسؼم ذم اًمذيـ وىمٗمٜم٤م قمغم 

ؾمؽمآسم٤مدي، ، ويمت٤مب شمٗمسػم حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ آمحد اًمٙمقذميمٙمت٤مب اؾمتٖم٤مصم٦م قمكم سمـ أ-

٤م ويمذًمؽ يمت٤مب احلسـ سمـ قمب٤مس سمـ طمريش قمغم ٟم٘مؾ اًمٙم٤مذم شمسٕم٦م ُمـ أظمب٤مره ذم ؿم٠من إٟمّ 
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[
ـ ضٕمٗمف اًم٘مٛمٞمقن مجٕم٤ًم، يم٠ممحد سمـ أّن إُمر يمام ذيمر، واًمرضمؾ ٟمّ٘م٤مد، وىمد ىمّقى مّ  -أنزًمٜم٤مه

وحمٛمد سمـ   -اًمزّراد، واًمٜمرد-حلسلم سمـ ؾمٕمٞمد، واحلسلم سمـ ؿم٤مذويف، واًمزيديـ ا

 . (1)ف رأى يمتبٝمؿ وأطم٤مديثٝمؿ صحٞمح٦م(أورُم٦م، سم٠منّ 

ـ ف مّ ، يٕمٜمل أنّ ىم٤مئاًل: )قمٜمدُم٤م ي٘م٤مل ومالن هم٤ملٍ  A  وشم٤مسمٕمف ذم ذًمؽ اًمسٞمد إؾمت٤مذ

ُم٤م يبتٜمل قمٚمٞمف اًمٖمٚمق هق آقمت٘م٤مد  يؽمك اًمقاضمب٤مت ُمـ اًمّمالة وهمػمه٤م ُمـ إقمامل، ٕنّ 

ؼ أوم٤مده اعمح٘مّ ٤م قمغم ُم Aذم اًمٜمج٤مة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(. وأض٤مف  سمٙمٗم٤مي٦م ُمٕمروم٦م إئٛم٦م 

 .(2)امم قمدم احلٗم٤مظ قمغم قمرضف( -قمٜمد اعمٖم٤مزم-ىم٤مئاًل: )سمؾ يّمؾ إُمر  اًمتسؽمي 

ُمـ قمب٤مرة )وطمبس اًمٕمٞم٤مل( اًمقاردة ذم ُم٤م رواه قمـ اًمسٞمد اسمـ  Aوىمد اؾمتٔمٝمره  

ُمر اًمٖمٚمق. وم٘م٤مل: ُمٕم٤مذ  ي٘م٤مل ذم حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من ُمـ أـم٤مووس ذم ومالح اًمس٤مئؾ: )أظمؼمين قماّم 

 اهلل، هق واهلل قمٚمٛمٜمل اًمٓمٝمقر، وطمبس اًمٕمٞم٤مل، ويم٤من ُمت٘مِمٗم٤ًم ُمتٕمبدًا(.

، اًمقطمٞمد  ُمدرؾم٦م ٞمفاًم ذهب٧م ُم٤م ُم٘م٤مسمؾ ذم ُمتلم  اًمتسؽمي ؼاعمح٘مّ  اؾمتٔمٝمره وُم٤م

 ّٓ ف ٓ يتّؿ قمغم إـمالىمف: ًمٙمقٟمف همػم ضم٤مُمع ًمٓمقائػ اًمٖمالة يم٤موم٦م، وٓ يٜمسجؿ ُمع ُم٤م ُمّر إٟمّ  إ

ُمـ ؾمٕم٦م ُمٗمٝمقم اًمٖمّٚمق وؿمٛمقًمٞمتف اعمٜمٓمبؼ قمغم ـمقائػ وأصٜم٤مف اًمٖمالة يم٤موم٦م اعمذيمقرة ذم 

أو  اًمٜمبقة هلؿ  أو ،٦م ًمألئٛم٦م سمال ومرق سملم ُمـ يدقمل ُمٜمٝمؿ اإلًمقهٞمّ  ،اًمرواي٤مت

٤م يقضم٥م شمرك اًمٗمرائض وومٕمؾ أو همػمه٤م مّ  ،أو اًمتٜم٤مؾمخ أو اًمتٗمقيض ،اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م هلؿ

 . هذا أوًٓ.قمغم وٓيتٝمؿ ٙم٤مًٓ اشمّ  ُم٤متاإلسم٤مطمٞم٤مت واعمحرّ 

اًمرضم٤مًمٞملم ىمد اؾمتٕمٛمٚمقا اًمٖمٚمّق سمٖمػم  ف ىمد ورد ذم شمرمج٦م مجٚم٦م ُمـ اًمٖمالة أنّ ٟمّ وصم٤مٟمٞم٤ًم: إ

 ؼ اًمتسؽمي اًمٖمالة يمام هق خمت٤مر اعمح٘مّ اعمٗمٝمقم اعم٘مّٞمد سمٓم٤مئٗم٦م أو سمّمٜمػ ظم٤مص ُمـ 

                                                 

 .66, ص1( ؿاموس افرجال : ج(1

 )حمارضات خمطوضة( بتكف, ألشتاذكا افسقد حمؿد رضا افسقستاين.( (1
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، سمؾ سم٤معمٕمٜمك اًمِم٤مُمؾ اًمذي صدر قمـ -وهق شمرك اًمٕمب٤مدة اقمتامدًا قمغم وٓيتٝمؿ  -

أو  ،أو قمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م ،قمك اإلًمقهّٞم٦م أو اًمٜمبّقة هلؿ ـ ادّ اًمٖمالة مّ  ٦م ذم طمّؼ إئٛمّ 

اًمتٗمقيض هلؿ أو اًمتٜم٤مؾمخ، يمام هق اعمالطمظ ذم شمرمج٦م سمٕمض اًمٖمالة يمٕمبد اهلل سمـ ؾمب٠م، 

حمٛمد سمـ ٟمّمػم و (،اخلٓم٤مب أيب)زيٜم٥م  حمٛمد سمـ ُم٘مالص أيبواعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد، و

،أو يمام احلسـ اًمنميٕمل )اًمرسيٕمل( ، وواحلسـ سمـ حمٛمد سمـ سم٤مسم٤م اًم٘مٛمل، اًمٗمٝمري اًمٜمٛمػمي

اعمٖمػمي٦م، واًمٕمٚمٞم٤مئٞم٦م، و٤مًمسب٤مئٞم٦م، ٖمالة اعمٜمحدرة ُمٜمٝمؿ يمهق اعمالطمظ ذم شمٕمداد ومرق اًم

. ومت٘مٞمٞمد دائرة ُمٗمٝمقم اًمٖمٚمّق ذم اعمٕمٜمك اًمذي (1)، وهمػمه٤م ُمـ اًمٗمرقاخلٓم٤مسمٞم٦م، واًمٜمّمػمي٦مو

 ذيمره سمال ُمؼمر.

وًمق سمٛمالطمٔم٦م  -ُملمام يمت٥م اعمت٘مدّ ٓؾمٞمّ -ُم٤م ورد ذم يمت٥م اًمرضم٤مل ّؾ ضُم  نّ ٓ ي٘م٤مل: إ

هق ُمـ يؽمك اًمٕمب٤مدة أو ُمـ اًمٖمالة  ،ومالٟم٤م هم٤ملٍ  أنّ  اًمٗمـ ُمـهمٚمب٦م اؾمتٕمامًمف ذم يمالم أئٛم٦م 

 .آـمالق يٜمٍمف إمم ُم٤م هق اًمِم٤ميع ُمـ آـمالىم٤مت: ّٕن اقمتامدًا قمغم وٓيتٝمؿ 

واًمبح٨م ذم اعمٗمٝمقم ؾمٕم٦ًم  ،ف أُمر آظمر٤ًم وصحٞمح٤ًم، وًمٙمٜمّ يم٤من شم٤مُمّ  ف ي٘م٤مل: هذا وإنْ وم٢مٟمّ 

يم٤من ٓ حيٛمؾ قمٚمٞمف قمٜمد  ُمٗمٝمقم اًمٖمٚمّق، وإنْ ٤م يِمٛمٚمف وضٞم٘م٤ًم رء آظمر، ّٕن اًمٗمرد اًمٜم٤مدر مّ 

 ؾ.اإلـمالق، ومت٠مُمّ 

 ف ًمٞمس ذم صدد سمٞم٤من ضمٝم٦م: سم٠منّ ؼ اًمتسؽمي يقضمف يمالم اعمح٘مّ  ٟمٕمؿ، يٛمٙمـ أنْ 
 

                                                 

( يالحظ ترمجتفم يف: رجال ابن افغضائري, رجال افـجار, افػفرشت فؾشقخ, اختقار معرؾة (1

افرجال, اخلالصة فؾعالمة, رجال ابن داود, كؼد افرجال فؾتػريق, افتحرير افطاوود فصاحب 

ة افرجال فؾؿحؼق ادعامل, ؿاموس افرجال فؾتسسي  , معجم رجال احلديث فؾسقد اخلوئي, ظد 

 ..1افؽاطؿي ج
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[
قمغم اعمت٠مظمريـ ًمرّدهؿ ـمٕمـ اًم٘مدُم٤مء ذم  دّ ٚمّق اصٓمالطم٤ًم، سمؾ هق ذم ُم٘م٤مم اًمرُمٗمٝمقم اًمٖم

 رضمؾ سم٤مًمٖمٚمّق، ومالطمظ.

ذم حتديد  ٤م شم٘مّدم ذيمره قمـ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ومٛمـ أضمؾ هذا وذاك، وم٤مٕىمرب هق ُم

قمٜمد اًم٘مدُم٤مء: )هق اًمتج٤موز قمـ احلّد، واخلروج قمـ اًم٘مّمد  -اصٓمالطم٤مً -ُمٗمٝمقم اًمٖمٚمَق 

. وهق يمام شمرى يِمٛمؾ ـمقائػ وأصٜم٤مف اًمٖمالة (واإلومراط ذم طمّؼ إنبٞم٤مء وإئٛم٦م 

يم٤موم٦م، سمال ومرق سمٞمٜمٝم٤م سملم اًمٜم٤مدر ُمٜمٝم٤م واًمٖم٤مًم٥م، وسمام يٜمسجؿ ُمع اعمٗمٝمقم اًمٕم٤مم اعمٜمس٤مق ُمـ 

 اًمرواي٤مت، ويمذًمؽ ُمع اعمٜمس٤مق ذم شمراضمؿ اًمرضم٤مًمٞملم ًمٚمٖمالة. 

٤م شم٘مّدم وُمـ ظمالل اؾمتٕمراض اعمقاىمػ اعمت٘مّدُم٦م: أّن اعمٗمٝمقم اعمٜمس٤مق ُمـ ومٔمٝمر مّ 

ـمقائػ وأصٜم٤مف اًمٖمالة، سمال  اًمٖم٤مزم أو اًمٖمالة ذم اًمرواي٤مت هق اعمٗمٝمقم اًمِم٤مُمؾ ًمٙمّؾ  ًمٗمظ

 ،أو اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م هلؿ ،أو اًمٜمبقة هلؿ  ٦م ٦م ًمألئٛمّ ومرق سملم ُمـ يدقمل ُمٜمٝمؿ اإلًمقهٞمّ 

وومٕمؾ اإلسم٤مطمٞم٤مت  ،٤م يقضم٥م شمرك اًمٗمرائضأو همػمه٤م مّ  ،أو اًمتٗمقيض ،أو اًمتٜم٤مؾمخ

 ؼ اًمتسؽمي ، أو ٓ أىمؾ اعمٗمٝمقم اًمذي اظمت٤مره اعمح٘مّ قمغم وٓيتٝمؿ ٙم٤مًٓ شمّ ا واعمحرُم٤مت

، ًمٙمقٟمف أطمد ُمٕم٤مين اًمٖمٚمّق، وٓ يتٕمّدى وًمق سمٛمالطمٔم٦م همٚمب٦م اؾمتٕمامًمف ذم يمالم أئٛم٦م اًمٗمـ

. ؼ اًمبٝمبٝم٤مين يمام هق خمت٤مر اعمح٘مّ  ًمٞمٕمّؿ رواي٦م إطم٤مدي٨م اعمتْمّٛمٜم٦م عم٘م٤مُم٤مت إئٛم٦م 

 هذا أوًٓ.

ىمد طمٙمٛمقا سمٜمج٤مؾم٦م اًمٖمالة ويمٗمرهؿ ،يمام هق واضح ُمـ ظمالل  اًمٗم٘مٝم٤مء نّ وصم٤مٟمٞم٤ًم : إ

 ؼرؾم٤مئٚمٝمؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وهذا ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع ؾمٕم٦م ُمٗمٝمقم اًمٖمٚمق قمٜمد ُمدرؾم٦م اعمح٘مّ 

قمٚمٞمف  ف سمٜم٤مءً ٕنّ  :ٜم٦م عم٘م٤مُم٤مت إئٛم٦م اًمِم٤مُمؾ ًمرواي٦م إطم٤مدي٨م اعمتْمٛمّ  اًمبٝمبٝم٤مين 

مّ وم٢مّن أيمثر إضمّٚم٦م ًمٞمسقا سمخ٤مًمّملم قمـ أُمث٤مل ذًمؽ، ومْماًل قمـ  ، وهق يمام شمرى. ومال اًمٕمقا

ً، دون همػمه٤م.  ُمٜم٤مص ُمـ آًمتزام سم٤معمٗمٝمقم اًمِم٤مُمؾ ًمٓمقائػ اًمٖمالة طمٍما
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ٜم٦م اًمٖمٚمق هق رواي٦م إطم٤مدي٨م اعمتْمٛمّ  ٤م ُم٤م يقضمد ذم يمٚمامت سمٕمْمٝمؿ ُمـ أنّ وأُمّ 

مم  اًمتٕمبػم،  وم٤معمامرس اًمذي يرضمع إومٝمق شمبسٞمط ًمألُمقر، وشمس٤مُمح ذم ٦م عم٘م٤مُم٤مت إئٛمّ 

 وامم يمٚمامت إصح٤مب يٗمٝمؿ أنّ  ،-يمام ُمّر ذيمر سمٕمْمٝم٤م-سمحؼ اًمٖمالة  اًمرواي٤مت اًمقاردة

د سم٤مًمٖمٚمق هق ُم٤م ٟمّبٝمٜم٤م قمٚمٞمف.   اعمرا

٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م ومٝمل ظم٤مرضم٦م ختّّمّم٤ًم قمـ دائرة ُمٗمٝمقم اًمٖمٚمّق ّّٕن  ٤م ُم٘م٤مُم٤مت إئٛم٦م وأُمّ 

 ُمـ رضوري٤مت اعمذه٥م يمام ٓ خيٗمك.

واًمِم٤مهد قمٚمٞمف ُم٤م  ،ًمٞمف ُمدرؾم٦م اًمقطمٞمد ٘م٤مل: إن ُمٕمٜمك اًمٖمٚمّق هق ُم٤م ذهب٧م إٓ ي

وهق يٙمِمػ قمـ  ،ي٘مع ُمـ اظمتالف سملم اًم٘مدُم٤مء ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ذم سمٕمض اًمرواة

اظمتالومٝمؿ ذم حتديد ض٤مسمط ُمٗمٝمقم اًمٖمٚمق، يمام ئمٝمر ذم ـمٕمـ اًم٘مٛمٞملم ٕمحد سمـ احلسلم سمـ 

ىمد سمّرأه٤م ُمٜمف. أو  سمٞمٜمام ٟمرى اسمـ اًمٖمْم٤مئري ــــ ــــ ُمثالً  ؾمٕمٞمد وحمٛمد سمـ أورُم٦م سم٤مًمٖمٚمقّ 

ٗمف سم٤مرشمٗم٤مع اعمذه٥م، سمٞمٜمام ٟمجد اظمتالومٝمؿ ذم حمٛمد سمـ سمحر اًمرهٜمل وم٤مسمـ اًمٖمْم٤مئري ضٕمّ 

 !، وٓ أدري ُمـ أجـ ىمٞمؾ ذًمؽاًمٜمج٤مر ي٘مقل: وطمديثف ىمري٥م ُمـ اًمسالُم٦م

اظمتالومٝمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ذم راٍو سم٤مًمٖمٚمق يم٤مظمتالومٝمؿ سمٖمػمه ُمـ  ف ي٘م٤مل: إنّ وم٢مٟمّ 

 يٙمِمػ قمـ اظمتالف اعمٕمٜمك اعمٜمس٤مق واعمٗمٝمقم ُمٜمف يمام ذم همػمه، اًمٓمٕمقن واًمتْمٕمٞمٗم٤مت ٓ

 سمؾ اًمالزم اًمرضمقع ومٞمف امم سم٤مب اًمتٕم٤مرض. هذا أوًٓ.

اًمرضم٤مًمٞملم اذا اظمتٚمٗمقا سم٤مجلرح واًمتٕمديؾ ذم راٍو سم٤مًمٖمٚمق سم٘مقل ُمٓمٚمؼ ومل  وصم٤مٟمٞم٤ًم: إنّ 

ض سملم اجلرح مم سم٤مب اًمتٕم٤مرذيمرٟم٤مه، وسم٤مًمت٤مزم يرضمع إدوه ي١مظمذ اًمٖمٚمّق سم٤معمٕمٜمك اًمذي ي٘مٞمّ 

يم٤من آظمتالف سمٞمٜمٝمؿ  نْ ذم ذًمؽ يمام هق ُمذيمقر ذم حمٚمف. وإ واًمتٕمديؾ قمغم اظمتالف اعمب٤مين

ئـ اًمداًمّ  دًا ــــ سمٜمٗمل اًمسٝمق ُمثاًل ــــسم٤مًمٖمٚمق ُم٘مٞمّ  د ُمٜمف شمبٕم٤ًم ًمٚم٘مرا  ،٦م قمٚمٞمفومٝمق اؾمتٕمامل يٗمٝمؿ اعمرا

 وٓ يٙمِمػ قمـ اظمتالومٝمؿ ذم ُمٗمٝمقم اًمٖمٚمق يمام هق واضح.        
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين]

 ذم أخٗم٤مظ اًمذم واًم٘مدح قمٜمد أهؾ اجلرح واًمتٕمديؾ

 وهذا اًمٗمّمؾ يٜمبٖمل اًمبح٨م ومٞمف ُمـ ضمٝمتلم:

 ــ اجلٝم٦م إومم: ذم سمٞم٤من ُمٕم٤مين سمٕمض أخٗم٤مظ اًمذم واًم٘مدح.

 ــ اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ذم ُمدى دٓٓهت٤م قمغم اجلرح.  

ومٝمل ذم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين سمٕمض أخٗم٤مظ اجلرح  ذم يمٚمامت  اًمرضم٤مًمٞملم:  ٤م اجلٝم٦م إومم:أُمّ 

 ٤مرة، أهؾ آرشمٗم٤مع، اًمتخٚمٞمط، رواي٦م اعمٜم٤ميمػم، اًمْمٕمٞمػ، اًمتٗمقيض(..ُمثؾ )اًمٖمٚمق، اًمٓمٞمّ 

اهؾ : )ىمقهلؿ يم٤من ُمـ اًمقطمٞمد اًمبٝمبٝم٤مين ىم٤مل  ٤مرة وأهؾ آرشمٗم٤مع()اًمٓمٞمّ  -1

د  (1)آرشمٗم٤مع وأُمث٤مهلام أهؾاًمٓمٞم٤مرة وُمـ   . (2)(يم٤من هم٤مًمٞم٤مً ف نّ أاعمرا

د سمف أنّ : )وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اح٤مُم٘م٤مين   . (3)(ف ُمـ أهؾ آرشمٗم٤مع واًمٖمٚمقاعمرا

مم ُم٤م ٓ ف اًمتج٤موز سم٠مهؾ اًمٕمّمٛم٦م إ: )يريدون سمذًمؽ يمٚمّ ؼ اًمٙم٤مفمٛمل وىم٤مل اعمح٘مّ 

 .(4)يسقغ(

٤مرة وأهؾ آرشمٗم٤مع : )ىمقهلؿ يم٤من ُمـ اًمٓمٞمّ وىم٤مل اعمقمم قمكم اخلٚمٞمكم اًمٜمجٗمل 

 .  (5)٤مًمٖمٚمق(اًمٔم٤مهر إؿمٕم٤مره سم

                                                 

 ( ـاالرتػاع بادذهب واالرتػاع بافؼول .(1

 . 88ـ88( افػوائد افرجافقة : ص (1

 . 815, ص  1( مؼباس اهلداية , ج (8

 .158, ص 1( ظدة افرجال : ج(8

 .186( شبقل اهلداية يف ظؾم افدراية : ص(5
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: ؾمٗمٞم٤من سمـ ُمّمٕم٥م اًمٕمبديذم ه٤مُمش شمرمج٦م  اًمسٞمد قمكم اًمؼموضمردي وىم٤مل 

د ُمـ اًمٓمٞم٤مر) ؾمٛمل هب٤م ّٕن٤م سم٤مقمتب٤مر قمٚمق رشمبتٝمؿ سمزقمٛمٝمؿ اًمٗم٤مؾمد  وإٟمامهق اًمٖمالة،  ةاعمرا

 . (1)(يم٠مّنؿ ـم٤ميريـ إمم اًمسامء

يٓمػم  أىمقل: وهذا اعمٕمٜمك هق اًمذي أريد ُمـ ىمقهلؿ ذم حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من: أراد أنْ 

 وم٘مّمّمٜم٤مه.

ف يم٤من ذم وًمٕمٚمّ  .(2)(وٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف ،ُمـ ٓ يٕمتؼم ىمقًمفف: )سم٠منّ   ه اًمِمٝمٞمدومرّس  ٟمٕمؿ،

 ُم٘م٤مم سمٞم٤من دًٓمتف قمغم اًمْمٕمػ، ومالطمظ.

 ىم٤مئؾ يمّؾ  كُمراشم٥م ودرضم٤مت يرُمًمٚمٖمٚمق  نّ : )إىم٤مل اعمحّدث اًمٜمقري  )اًمٖمٚمق( -2

واًم٘مقل سم٠مخقهٞمتٝمؿ  ،واطمد ُمٜمٝم٤م إمم اًمٖمٚمق، أقماله٤م ٟمٗمك ؾمامت احلدوث قمـ إئٛم٦م 

قمالُم٦م  وٟمٗمك إهل ُمٕمبقد هلؿ، وأدٟم٤مه٤م ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًمّمدوق ذم قم٘م٤مئده ُمـ: أنّ  ،وىمدُمٝمؿ

 . وؾمت٠ميت ُمٜم٤مىمِمتف ومٞمام سمٕمد.(3)هؿ إمم اًمت٘مّمػم(ؤيٜمس٥م ُمِم٤ميخ اًم٘مٛمٞملم وقمٚمام اًمٖمٚمق أنْ 

يؽمك  ـف مّ ، يٕمٜمل أنّ : )قمٜمدُم٤م ي٘م٤مل ومالن هم٤ملٍ ــــ يمام ُمّر ــــ  Aوأوم٤مد اًمسٞمد إؾمت٤مذ 

 .  (4)قمغم قمرضف( احلٗم٤مظ قمدم امم إُمر يّمؾ سمؾ إقمامل، ُمـ وهمػمه٤م اًمّمالة ُمـ اًمقاضمب٤مت

ي: اعمٜمٙمر ُم٤م ٓ ىم٤مل ضمدّ اًمتٕمٚمٞم٘م٦م: )ذم  ىم٤مل اًمبٝمبٝم٤مين  :اعمٜم٤ميمػم()اعمٜمٙمر و -3

وم٘م٤مً  ،فٟميٗمٝمٛمق  .(5)(ًمٕم٘مقهلؿ ومل يٙمـ ُمقا

                                                 

 .876, ص 1ئف ادؼال : جضرا (1)

 .119افرظاية يف ظؾم افدراية :ص (1)

ث افـوري : ص (8)  115اكظر كػس افرمحن يف ؾضائل شؾامن , فؾؿحد 

 افسقد حمؿد رضا افسقستاين. ألشتاذكا)حمارضات خمطوضة( بتكف .  (8)

 .115تعؾقؼة ظذ مـفج ادؼال : ص (5)
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[
وي٠مبك قمٜمف  ،اًمنميٕم٦ماعمٜم٤ميمػم ُم٤م خي٤مًمػ اًمث٤مسم٧م سم٘م٤مٟمقن ) : يمٚمٞمؾوىم٤مل ص٤مطم٥م اإل

 ،يمام ذم شمرمج٦م سمِم٤مر اًمِمٕمػمي ،اًمٖمٚمق وآرشمٗم٤مع ذم اًم٘مقل اًمٕم٘مقل، وُمـ ذًمؽ ُم٤م يبٚمغ طمدّ 

سمؾ هق  ،وُمٜمف ُم٤م ٓ يبٚمغ اًمٖمٚمق .ويقٟمس سمـ فمبٞم٤من ،وقمكم سمـ طمسٙم٦م ،واحلسـ سمـ سم٤مسم٤م

وقمبد اهلل سمـ قمب٤مس. وًمٞمس ُمـ  ،ذم شمرمج٦م ضم٤مسمر سمـ يزيد ىيمام يرو ،اعمزظمرف واعمتٝم٤موم٧م

وُم٤م يٜمبئ قمـ  ،هذا اًمب٤مب إظمب٤مر اعمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمٖمرائ٥م واعمٕمجزات واًمٙمراُم٤مت

 (.ويٕمجز أومٝم٤مُمٜم٤م قمـ دريمف ،اعمراشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمام ٓ يبٚمغ قم٘مقًمٜم٤م يمٜمٝمٝم٤م

ُمثؾ  ،سملم احلؼ واًمب٤مـمؾ واعمراد سم٤مًمتخٚمٞمط ُم٤م يٙمقن ضم٤مُمٕم٤مً ) )اخلٚمط واًمتخٚمٞمط(: -4

ف ظمٚمط سملم أنّ  :وضمف اًمتخٚمٞمط .ـ اًمّمقم واًمّمالةقمروايتٝمؿ أن ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم شمٙمٗمل 

ز شمرك اًمّمقم ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم ُمـ إريم٤من، وسملم اعمذه٥م اًمب٤مـمٜمٞمّ  اًمتِمٞمع ُمـ أنّ  ٦م سمجقا

سمف  سمف اًمِمٞمٕم٦م ُمع ُم٤م اظمتّص  واًمّمالة قمغم سمٕمض اًمقضمقه، وُمـ ذًمؽ روايتٝمؿ سمام خيتّص 

وؾم٤ممل سمـ أيب  ،وي ذم شمرمج٦م ؾمٗمٞم٤من اًمثقريهمػمهؿ ُمـ أراء اًمٗم٤مؾمدة، وُمـ ذًمؽ ُم٤م رُ 

 .(1)(طمٗمّم٦م. وم٤م ذيمرٟم٤م يٕمٚمؿ أن اعمٜم٤ميمػم أقمؿ ُمـ اًمتخٚمٞمط واًمٖمٚمق

: )خمتٚمط خمٚمط فم٤مهر ذم اًم٘مدح ًمٔمٝمقره ذم ومس٤مد وىم٤مل اعمح٘مؼ اًمٙم٤مفمٛمل 

 . (2)اًمٕم٘مٞمدة(

 ذم ٟمٗمسف خمٚمط فأنّ  ومػماد ،اإلـمالق قمغم )خمٚمط( ىمٞمؾ إذا) : اًمّمدر طمسـ اًمسٞمد وىم٤مل

 ذم قمٜمف َل ٙمطُم  ُم٤م قمغم اًمقًمٞمد اسمـ ىم٤مل يمام يرويف(، )ومٞمام ىمٞمؾ: وإنّ  .إُمر يمٛمختٚمط واقمت٘م٤مده،

 .(3)(ذم اقمت٘م٤مده سمٛمخٚمط ًمٞمس أنف ُمٜمف وم٤مًمٔم٤مهر يسٜمده( ومٞمام )خمٚمط :سمٓم٦م سمـ ضمٕمٗمر سمـ دحمٛمّ 
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اًمذي ئمٝمر زم سمٕمد ) ، ىم٤مئاًل : وًمٙمـ ظم٤مًمٗمٝمام ذم ذًمؽ اًمِمٞمخ أبق هدى اًمٙمٚمب٤مد

 ـ اعمراد ُمٜمف: أنقاع خمّمقص٦م ُمٜمف:اعمزج، وًمٙم سمٛمٕمٜمك اخلٚمط سمٛمٕمٜمكف اًمتتبع ذم يمٚمامهتؿ أنّ 

سمٕمد آقمت٘م٤مد  يّمػم هم٤مًمٞم٤مً  ظمٚمط آقمت٘م٤مد اًمّمحٞمح سم٤مًمٗم٤مؾمد، ُمثؾ أنْ  أطمده٤م:

 ذيمرٟم٤مُم٤م  قمغم ويِمٝمد ظمٚمط(. صمؿ ،صحٞمح٤مً  يم٤من طم٤مشمؿ، )ـم٤مهر سمـ اًمٜمج٤مر: ىم٤مل يمام اًمّمحٞمح،

  وأفمٝمر اًم٘مقل سم٤مًمٖمٚمق(. شمٖمػّم  صمؿّ  ،ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ ذم اًمٗمٝمرؾم٧م ذم شمرمجتف: ) يم٤من ُمست٘مٞمامً 

ـ قمرف هلؿ اؾمت٘م٤مُمتف وطم٤مل يم٤مٟمقا مّ  اًمٖمالة سمروايتف، وم٢منْ  وىم٤مل ذم اًمٕمدة: )وُم٤م خيتّص 

همٚمقه، قمٛمؾ سمام رووه ذم طم٤مل آؾمت٘م٤مُم٦م وشمرك طم٤مل ظمٓم٠مهؿ، وٕضمؾ ذًمؽ قمٛمٚم٧م 

ق اخلٓم٤مب حمٛمد سمـ أيب زيٜم٥م ذم طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف، وشمريمقا ُم٤م رواه ذم اًمٓم٤مئٗم٦م سمام رواه أب

ُمست٘مٞمؿ اًمٓمري٘م٦م، صمؿ  . وىم٤مل ذم اًمٗمٝمرؾم٧م، ذم قمكم سمـ أمحد: )يم٤من إُم٤مُمٞم٤مً (1)طم٤مل ختٚمٞمٓمف(

 .(2)ظمٚمط وأفمٝمر ُمذه٥م اعمخٛمس٦م وصٜمػ يمتب٤م ذم اًمٖمٚمق واًمتخٚمٞمط(

ظمٚمط اًمرواي٤مت اعمٜمٙمرة إمم همػمه٤م، يمام ىم٤مل اًمٜمج٤مر: )قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز،  وصم٤مٟمٞمٝم٤م:

ف خمٚمط(. (. وىم٤مل ذم ُمٕم٤ممل اًمٕمٚمامء، ذم قمكم سمـ أمحد اًمٕم٘مٞم٘مل: )إٟم  يروي اعمٜم٤ميمػم وًمٞمس سمٖم٤ملٍ 

ذم أطم٤مدي٨م اًمٕم٘مٞم٘مل ُمٜم٤ميمػم(.  وٟم٘مؾ اًمِمٞمخ ذم اًمٗمٝمرؾم٧م ذم شمرمجتف قمـ اسمـ قمبدون: )إنّ 

 ٕمرف ُمٜمفُمر  ذم احلدي٨م، يف يم٤من خمٚمط إامقمٞمؾ سمـ قمكم: )ُمـ أنّ وىمري٥م ُمٜمٝمام ُم٤م ذم إؾم

 ويٜمٙمر(.

 ف يم٤من ضٕمٞمٗم٤مً د سمـ ضمٕمٗمر: )إٟمّ ظمٚمط أؾم٤مٟمٞمد إظمب٤مر سم٤مٔظمر، يمام ذم حمٛمّ  وصم٤مًمثٝم٤م:

ذيمره اسمـ سمٓم٦م، وظمٚمط إؾمٜم٤مده، شم٤مرة  ًمف يمت٤مسم٤مً  ومٞمام يسٜمده(. وذم ضمٝمؿ سمـ طمٙمٞمؿ: )إنّ  خمتٚمٓم٤مً 

د، قمـ أبٞمف، قمٜمف(. اًمؼمىمل قمٜمف، وشم٤مرة ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمّ د صمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمّ ىم٤مل: طمدّ 
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[
ف يروي يمت٤مب أبٞمف قمـ أيب قمبد اهلل يمت٤مسمف خيتٚمط سمٙمت٤مب أبٞمف، ٕن   وذم ضمٕمٗمر سمـ حيٞمك: )إنّ 

ام ٟمس٥م إًمٞمف(. وحيتٛمؾ يمال اعمٕمٜمٞملم إظمػميـ ُم٤م ذم سم  ام ٟمس٥م إمم أبٞمف، ورُ سم  قمٚمٞمف اًمسالم، ومرُ 

ّٓ  اًمٗمٝمرؾم٧م: )ًمف يمت٥م أظمؼمٟم٤م سمرواي٤مشمف يمٚمّ د سمـ احلسـ، ىم٤مل ذمحمٛمّ   ُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ ٝم٤م إ

 همٚمق أو ختٚمٞمط(.

يمام ذم اعمٕم٤ممل ذم اسمـ إدريس: )قمـ ؾمديد  ظمٚمط اعمٓم٤مًم٥م اًمّمحٞمح٦م سمٖمػمه٤م، وراسمٕمٝم٤م:

٤م ذيمره ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ذم مّ  يٕمتٛمد قمغم شمّمٜمٞمٗمف(. وئمٝمر ُم٤م ذيمراًمديـ، إٟمف خمٚمط ٓ 

 اسمـ إدريس، ادقمك اشمٗم٤مق اعمخ٤مًمػ واعم١ماًمػ، قمغم رواي٦م )إذا سمٚمغ اح٤مء اًمروض: )ُمـ أنّ 

إمم -٦م قمـ اًمؼمه٤من، سمؾ اًمؼمه٤من ىم٤مئؿ قمغم ظمالومف وهذه دقمقى قمريّ  .(ظمبث٤مً  ؾمل حيٛم ىمدر يمرّ 

 وإنْ  ُمثؾ هذا اًمٗم٤مضؾ ُمـ ض٤مسمط ٟم٤مىمد إطم٤مدي٨م، ٕنّ  ام يتؿّ واخلؼم اعمرؾمؾ إٟمّ  -ىم٤مل: أنْ 

٤م يتٓمرق إًمٞمف اًم٘مدح(. وؾمب٘مف ومٞمام ف ٓ يتح٤مؿمك ذم دقم٤مويف مّ ٟمّ وم٢م يم٤من همػم ُمتٙمرر اًمتح٘مٞمؼ

ـ يدقمل إمج٤مع اعمخ٤مًمػ واعم١ماًمػ، ومٞمام ٓ ذيمره ذم اعمٕمتؼم، ىم٤مل: )وُم٤م رأج٧م أقمج٥م مّ 

 ّٓ وم٘مقهلؿ خمٚمط قمغم اإلـمالق حمتٛمؾ ًمٙمؾ ُمـ اعمٕم٤مين اعمذيمقرة،  (. هذا، ٟم٤مدراً يقضمد إ

  ُمٜمٝم٤م. ءذم ر وًمٞمس سحي٤مً 

قمـ اًمسٞمد اًمسٜمد  ئمٝمر اًم٘مدح ذم اعمٕمٜمٞملم اعمذيمقريـ، وأضٕمػ ُمٜمٝمام ُم٤م٤م ذيمرٟم٤م مّ 

ف يٜم٤مذم وم٢مٟمّ  -  اًم٘مدح، ًمٔمٝمقره ذم ومس٤مد اًمٕم٘مٞمدةُمـ دقمقى فمٝمقره ذم -اعمحسـ اًمٙم٤مفمٛمل 

 إـمالىمف قمغم ُمثؾ اًمٕم٘مٞم٘مل واحلكم، وم٢من صح٦م ُمذهبٝمام، سمؾ ضمالًم٦م ؿم٠مّنام م٤م ٓ يسؽمي٥م

 .اٟمتٝمك .(1)(ومٞمف أطمد

د سم٠مُمث٤مل  أنّ ):  رّدًا قمغم اعمح٘مؼ اًمٙم٤مفمٛملُمٜمتٝمك اعم٘م٤مل ذم وىمري٥م ُمٜمف ُم٤م  اعمرا

 هذيـ اًمٚمٗمٔملم ُمـ ٓ يب٤مزم قمٛمـ يروى ومـ ي٠مظمذ جيٛمع سملم اًمٖم٨م و اًمسٛملم واًمٕم٤مـمؾ
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 . (1)(واًمثٛملم

اؾمتِمٝمد  )إٟمف ىم٤مئاًل: اعم٘م٤مل، ُمٜمتٝمك ص٤مطم٥م قمغم قمّ٘م٥م اعم٘م٤مل شمقضٞمح ص٤مطم٥م وًمٙمـ

 ،إـمالق ذًمؽ قمغم همػم وم٤مؾمد اًمٕم٘مٞمدة وٓ جم٤مل إلٟمٙم٤مرهقمغم خمت٤مره سمام ٓ يِمٝمد ًمف إذ هم٤ميتف 

يمقن اعمبدأ اخلٚمط اًمذي هق اعمزج ٓ ي٘مت٣م ُم٤م  وأجـ هذا ُمـ فمٝمقر اإلـمالق؟ يمام أنّ 

وٓ يٜم٤مومٞمف يمقن أصؾ  ،س٤مد اًمٕم٘مٞمدة أُمر قمرذم ٓ يٜمٙمراؾمتٕمامل اًمتخٚمٞمط ذم وم وم٢منّ  :ذيمره

ام يٙمقن سمتخٚمٞمط صحٞمحٝم٤م ٕم٘مٞمدة رسمّ إذ ومس٤مد اًم ،ف ٓ خم٤مًمٗم٦مُمع أنّ  ،وضع اًمٚمٖم٦م قمغم ظمالومف

سمؾ اًمٖم٤مًم٥م ذم اعمرشمديـ قمـ اًمديـ أو اعمذه٥م يمذًمؽ ًمبٕمد اًمرضمقع قمـ مجٞمع  ،سمس٘مٞمٛمٝم٤م

 .(2)(ُمالطمٔم٦م اخل٤مرج صمؿّ  ،اًمٕم٘م٤مئد. وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤معمرضمع فمٝمقر اًمٚمٗمظ ذم ٟمٗمسف

ىمقهلؿ: ضٕمٞمػ : )ىم٤مل اًمقطمٞمد اًمبٝمبٝم٤مين  )اًمْمٕمٞمػ واًمْمٕمٞمػ ذم احلدي٨م( -5

وٓ خيٚمق ُمـ  ،وحيٙمٛمقن سمف سمسببف ،يٗمٝمٛمقن ُمٜمف اًم٘مدح ذم ٟمٗمس اًمرضمؾوٟمرى إيمثر 

واًمرواي٦م ُمـ  ،وؾمقء اًمْمبط ،٦م احل٤مومٔم٦مُمـ أؾمب٤مب اًمْمٕمػ قمٜمدهؿ ىمٚمّ  وًمٕمّؾ  .ضٕمػ

د ،واضٓمراب أخٗم٤مظ اًمرواي٦م ،ـ مل يٚم٘مفواًمرواي٦م قمٛمّ  ،همػم إضم٤مزة اًمرواي٦م اًمتل  وإيرا

 .وهمػم ذًمؽ يمام هق ذم يمتبٜم٤م اعمٕمتؼمة ،أو اًمتِمبٞمف ،أو اجلؼم ،أو اًمتٗمقيض ،فم٤مهره٤م اًمٖمٚمق

مجٞمع ُم٤م رووه يمام ئمٝمر ُمـ  إيرادهؿقم٤مدة اعمّمٜمٗملم  هل ُمِمحقٟم٦م ُمٜمٝم٤م يم٤مًم٘مرآن ُمع أنّ  ،سمؾ

ويمذا ُمـ أؾمب٤مسمف رواي٦م وم٤مؾمدي  .إمم ُم٤م ذيمره ذم أول )اًمٗم٘مٞمف( وهمػمه ـمري٘متٝمؿ ُمْم٤موم٤مً 

 .بب٤مً ام يم٤من ُمثؾ اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك وٟمٔم٤مئره ؾمسمؾ ورسمّ  ،اًمٕم٘مٞمدة قمٜمف وقمٙمسف

ضٕمٞمػ )وىمقهلؿ:  (ضٕمٞمػ)سملم ىمقهلؿ:  فم٤مهرٌ  ف ومرق سملّمٌ اقمٚمؿ أنّ  صمؿّ  ىم٤مل: نْ إمم أ ..

 رمحف يوؾمٞمجئ ذم ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد وىم٤مل ضمدّ  ،وم٤محلٙمؿ سم٤مًم٘مدح ُمٜمف أضٕمػ (.ذم احلدي٨م
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[
 .(1)(ؾومت٠مُمّ  ،اٟمتٝمك أطمد يمؾ قمـ يروى أي احلدي٨م ذم ضٕمٞمػ فنّ أ إـمالىم٤مهتؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م اهلل

ؾ ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم ًمٚمتٗمقيض ُمٕم٤من ٓ شم٠مُمّ )ذم اًمتٕمٚمٞم٘م٦م:  اًمقطمٞمد ىم٤مل  (:اًمتٗمقيض) -6

 اخلالف.  ٦م سمٕمْمٝم٤م، وسمٕمْمٝم٤م حمّؾ ومس٤مد سمٕمْمٝم٤م، وٓ ذم صحّ 

 ىم٤مئٚملم سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ حمٛمدا  إول: اًمتٗمقيض ذم اخلٚمؼ يمام ذه٥م إًمٞمف مجع،

 قمكم  إمم ذًمؽ شمٗمقيض سمٕمْمٝمؿ وقمـ ومٞمٝم٤م. وُم٤م ًمٚمدٟمٞم٤م اخلالق ومٝمق اًمٕم٤ممل أُمر إًمٞمف وومقض

 يمام ئمٝمر ُمـ سمٕمض اًمؽماضمؿ. ورسمام ي٘مقًمقن سم٤مًمتٗمقيض إمم ؾم٤مئر إئٛم٦م 

اًمث٤مين : شمٗمقيض اخلٚمؼ واًمرزق إًمٞمٝمؿ وًمٕمٚمف يرضمع إمم إول وورد ومس٤مده قمـ 

صمؿ إن ُمٗم٤مد إظمب٤مر اًمقاردة ذم اًمٚمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ إُم٤م ظمّمقص  .واًمرض٤م  اًمّم٤مدق 

ُمـ قمداهؿ، أو إقمؿ ُمـ ذًمؽ وُمـ آقمت٘م٤مد سم٠مّنؿ ذم يمامل اطمتٞم٤مضمٝمؿ ُمب٤مذيـ خلٚمؼ 

 آؾمت٘مالل. وأُم٤م اًم٘م٤مئٚمقن سم٠مّنؿ اًمرب واهلل، ومٝمؿ ُمٚمٕمقٟمقن سمٙمؾ ًمس٤من.

أىمقل: ُم٘مت٣م احلٍم ذم  .اًمث٤مًم٨م: شمٗمقيض شم٘مسٞمؿ إرزاق، وًمٕمٚمف م٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف

 ىمقًمف شمٕم٤ممم )ٟمحـ ىمسٛمٜم٤م سمٞمٜمٝمؿ( ٟمٗمل ذًمؽ اًمتٗمقيض أجْم٤م.

سمع: شمٗمقيض إطمٙم٤مم وإومٕم٤مل إًمٞمف   ٠من يثب٧م ُم٤م رآه طمسٜم٤م، ويرد ُم٤م رآهسم اًمرا

ىمبٞمح٤م، ومٞمجٞمز اهلل إصمب٤مشمف ورده ُمثؾ إـمٕم٤مم اجلد اًمسدس، وإض٤موم٦م اًمريمٕمتلم ذم اًمرسم٤مقمٞم٤مت، 

 واًمقاطمدة ذم اعمٖمرب، وحتريؿ يمؾ ُمسٙمر قمٜمد حتريؿ اخلٛمر إمم همػم ذًمؽ.

ـِ  َوَُم٤م َيٜمْٓمُِؼ وهذا حمؾ إؿمٙم٤مل قمٜمدهؿ: عمٜم٤موم٤مشمف فم٤مهر  وهمػم ذًمؽ.  اهْلََقى قَم

ىم٤مئؾ سمف، وإظمب٤مر اًمٙمثػمة واردة ومٞمف، ووضمف سم٠مّن٤م شمثب٧م ُمـ اًمقطمل  وًمٙمـ اًمٙمٚمٞمٜمل 

 ًمٞمس ُمـ اًمتٗمقيض طم٘مٞم٘م٦م. وهذاإٓ أن اًمقطمل شم٤مسمع وجمٞمز. 

                                                 

 بتكف . 88ـ 87: ص  ( افػوائد افرجافقة , فؾبفبفاين(1
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 ٞمػماخل٤مُمس: شمٗمقيض اإلرادة سم٠من يريد ؿمٞمئ٤م حلسٜمف، وٓ يريد ؿمٞمئ٤م ًم٘مبحف يم٢مرادة شمٖم

 اًم٘مبٚم٦م وم٠موطمك اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمف سمام أراد.

ًمس٤مدس: شمٗمقيض اًم٘مقل سمام هق أصٚمح ًمف وًمٚمخٚمؼ، وإن يم٤من احلٙمؿ إصكم ظمالومف ا

  يمام ذم صقرة اًمت٘مٞم٦م. 

ُم٤م ي٠مُمر ويٜمٝمك،  ف أوضم٥م ـم٤مقمتف قمٚمٞمٝمؿ ذم يمّؾ اًمس٤مسمع: شمٗمقيض أُمر اخلٚمؼ، سمٛمٕمٜمك أنّ 

ء   ،٦مقمدم اًمّمحّ  - فم٤مهراً  –٦م أم ٓ، سمؾ وًمق يم٤من سمحس٥م ٟمٔمرهؿ قمٚمٛمقا وضمف اًمّمحّ  أؾمقا

  . (1)(ؿ اًم٘مبقل قمغم وضمف اًمتسٚمٞمؿسمؾ اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝم

 اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : ذم ُمدى دٓٓهت٤م قمغم اجلرح .

 ومذيمر سمٕمْمٝم٤م.. إمم أنْ  -٤م أخٗم٤مظ اجلرح أُمّ ) : اًمٕم٤مُمكم واًمد اًمبٝم٤مئلىم٤مل اًمِمٞمخ 

( )هم٤ملٍ  صمؿّ  ،)يمذاب( صمؿّ  ،)ؾم٤مىمط ( صمؿّ  ،)ُمؽموك احلدي٨م( صمؿّ  ،)خمٚمط( صمؿّ  -ىم٤مل: 

 .(2)(ؼمقمغم يمٗمره، ومال يٙمت٥م طمديثف وٓ يٕمت يدّل ٤م وُم٤م أؿمبف ذًمؽ مّ  ،ؿ(و)جمسِّ 

اب، ٤مع، يمذّ ضٕمٞمػ، يمذوب، وض  )أخٗم٤مظ اجلرح واًمذم: ذم  وىم٤مل اًمسٞمد اًمداُم٤مد 

ٜمف، ُمؽموك ٝمؿ، جمٝمقل، ُمْمٓمرب احلدي٨م، ُمٜمٙمره، ًمٞمّ ، ُمتّ ءر، ٓ ل، واهٍ ، قم٤مُمّ هم٤ملٍ 

 ٝم٤م قمغماحلدي٨م، ُمرشمٗمع اًم٘مقل، ُمٝمٛمؾ، همػم ُمسٙمقن إمم روايتف، ًمٞمس سمذاك. وأنّّم 

 .(3)(٤معاًمتقهلم اًمٙمذوب اًمقّض 

 ٤م اًم٘مدح واجلرح، ومال اؿمٙم٤مل ذم ُمثؾ ىمقهلؿ: وم٤مؾمدُمّ : )أؼ اًمٙم٤مفمٛمل وىم٤مل اعمح٘مّ 
 

                                                 

 بتكف . 11( تعؾقؼة ظذ مـفج ادؼال , فؾبفبفاين : ص(1

 .198خبار : صصول األأػ إخقار وصول األ (1)

 .118( افرواصح افساموية : افراصحة افثاكقة ظؼة , ص(8
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[
 .(1)(اًمٕم٘مٞمدة، يمّذاب، وّض٤مع، هم٤ملٍ واعمذه٥م 

 آقمتامد قمغم ُمثؾ هذه اًمتْمٕمٞمٗم٤مت يم٠منْ 3ؿمبٝم٦م ذم  ٓ: )ُم٦م اًمٗم٤مين وىم٤مل اًمٕماّل 

طمتٝم٤م ذم شمٙمذي٥م اًمراوي وٟمسب٦م اًمقضع  ُمٗمؽم.. -٤مع وّض  -ابيمذّ  –ي٘م٤مل ومٞمف  ًمٍما

وىمد ضمرت قم٤مدة إصح٤مب ذم ُمثؾ . إمم ضم٤مرطم٦م اًمٜمٓمؼسحي٤ًم ٕمقد سمام يوآومؽماء إًمٞمف 

ّٓ  ،ذيـ يرد ومٞمٝمؿ ُمثؾ ذًمؽاعم٘م٤مم قمغم ـمرح رواي٤مت اًم ٤م يٛمٙمـ ذًمؽ وقمغم إـمالىمف مّ   أنّ إ

 ووضمف ذًمؽ اؾمتبٕم٤مدٟم٤م وضمقد ؿمخص مل يّمدق ذم طمٞم٤مشمف وًمق ُمرة. .اخلدؿم٦م ومٞمف

 ،وُمالطمٔم٦م فمروف صدور اًمرواي٦م وـمبٞمٕمتٝم٤م ،وقمٚمٞمف يم٤من ًمٚمٜمٔمر ذم رواي٤مت أوئلؽ

٦م وم٤مئ٘م٦م ىمد شمدقمق ذم سمٕمض إطمٞم٤من ٦م ًمٗم٘مف إئٛم٦م أهٞمّ وُمدى اٟمسج٤مُمٝم٤م ُمع اخلٓمقط اًمٕم٤مُمّ 

ف ُمـ أومْمؾ . وهذا ًمٕمٚمّ إمم اًمٕمٛمؾ هب٤م رهمؿ وضمقد قمدد ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء واعمتٝمٛملم ومٞمٝم٤م

 .(2)(اًمتخرجي٤مت واًمتٗم٤مؾمػم ًمٕمٛمؾ اعمِمٝمقر سمرواي٤مت ورد ذم أؾم٤مٟمٞمده٤م ُمـ هؿ يمذًمؽ

ُمٜم٤مف ًمٚمٕمداًم٦م.  ف ىمدٌح نّ : )وىمقهلؿ: ضٕمٞمػ، اعمٕمروف أؼ اًمٙم٤مفمٛمل وىم٤مل اعمح٘مّ 

ام فمٝمر ُمـ ختّمٞمص اًمْمٕمػ سم٤محلدي٨م قمدم اًم٘مدح وىمقهلؿ: ضٕمٞمػ ذم احلدي٨م، رسمّ 

 يمام ىم٤مًمقا ذم حمٛمد سمـ احلسـ سمـ مجٝمقر ،ٕمٚمقا ذًمؽ سم٤معم٘مدوحام ومٝمؿ رسمّ سم٤معمحّدث، ًمٙمٜمّ 

 . (3)ل: ضٕمٞمػ ذم احلدي٨م، وم٤مؾمد اعمذه٥م(اًمٕمٛمّ 

وًمٞمس سمٜم٘مل  ،وخمتٚمط احلدي٨م ،: )ىمقهلؿ ُمْمٓمرب احلدي٨مــــ  أجْم٤مً ــــ  وىم٤مل 

ّد ام قمُ ومرسمّ   .وىمد همٛمز ذم طمديثف وًمٞمس طمديثف سمذًمؽ اًمٜم٘مل يٕمرف طمديثف ويٜمٙمر ،احلدي٨م

ُمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمف وسملم اًمٕمداًم٦م يمام ذم  ذ ٤ٓم ًمٞمس٧م سمٔم٤مهرة ومٞمف: إّّن ذم اًم٘مدح. واحلؼ أهذا وٟمحقه 

                                                 

ة افرجال : ص(1  .158( ظد 

 .88( بحوث يف ؾؼه افرجال, فؾعالمة افػاين: ص (1

ة افرجال: (8  .158ص( ظد 
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فم٤مهر ذم اًم٘مدح  (طٚمِ خمتٚمط خُم )ٝم٤م شمّمٚمح ًمٚمؽمضمٞمح. ٟمٕمؿ، ىمقهلؿ ضٕمػ احلدي٨م، ًمٙمٜمّ 

 .(1)ًمٔمٝمقره ذم ومس٤مد اًمٕم٘مٞمدة(

وىمقهلؿ:  (ضٕمٞمػ)سملم ىمقهلؿ:  فم٤مهرٌ  لّمٌ ف ومرق سمَ اقمٚمؿ أنّ  صمؿّ : )وىم٤مل اًمقطمٞمد 

 .(2)(ذم احلدي٨م وم٤محلٙمؿ سم٤مًم٘مدح ُمٜمف أضٕمػ (ضٕمٞمػ)

ىمقهلؿ: )ضٕمٞمػ( وٓ   أخٗم٤مظ اجلرح اعمٕمروف ُمـ: ) اًمسٞمد طمسـ اًمّمدر وىم٤مل

 نّ دون اًمتخّمٞمص سم٤محلدي٨م، ٕ اإلـمالقف ىمدح ُمٜم٤مف ًمٚمٕمداًم٦م إذا ىمٞمؾ قمغم ري٥م ذم أنّ 

د ذم إول أنّ  قمغم  اًمْمٕمػ ذم روايتف، ومال شمدّل  ف ضٕمٞمػ ذم ٟمٗمسف. وذم اًمث٤مين أنّ اعمرا

 .(3)(اًم٘مدح ذم اًمراوي ُمع اإلض٤موم٦م إمم احلدي٨م

ـّ  ً ذم ٟمت٤مئجف  ومّّمؾ شمٗمّمٞماًل آظمر ذم دًٓم٦م اًمْمٕمػ ُم٦م اًمٗم٤مين اًمٕماّل  وًمٙم ُمٖم٤ميرا

 اًمتْمٕمٞمػىم٤مئاًل: )إّن  S، واعمح٘مؼ اًمٙم٤مفمٛمل واًمسٞمد اًمّمدر ،ًمتٗمّمٞمؾ اًمقطمٞمد اًمبٝمبٝم٤مين

ّٓ ي٘م٤مل ومالن ضٕمٞمػ  يم٠منْ  ُمٓمٚم٘م٤مً  قمغم قمدم آقمتامد قمغم   صٚمقطمف يمِم٤مهدٓ صمٛمرة ومٞمف إ

ّٓ  وذم يمّؾ  ،رواي٤مت ُمـ ىمٞمؾ ومٞمف ذًمؽ ٕمٜمل صمبقت ي هذه اًمٕمب٤مرة. وهذا ٓ ُمقرد مل يرد إ

يمٚمٛم٦م  واًمقضمف ومٞمف أنّ  .سمؾ هم٤ميتف قمدم صح٦م آقمتامد قمغم رواي٤مشمف ،يمذب اًمراوي هب٤م

 ٓطمتامل قمقده٤م إمم همػم ذًمؽ :أو ُم٤م رادومٝم٤م ًمٞمس٧م سحي٦م ذم إرادة إصمب٤مت يمذسمف ،ضٕمٞمػ

 ده واعمحتٛمالت ذم هذه اًمٕمب٤مرة أرسمٕم٦م:إمم ىمريٜم٦م حتدّ  ٤مً ُمٕمٜمك حمتٛمؾ حمت٤مضم ٤م جيٕمؾ أّي مّ 

د ُمٜمٝم٤م اًمْمٕمػ ذم يمٞمػ احلدي٨م نْ أ -أ وي ٓ شمٜمسجؿ أطم٤مدي٨م اًمرا  نّ أسمٛمٕمٜمك  ،يرا

 د سمرواي٦م ُم٤م يرويف.ف شمٗمرّ نّ أأو  ،٦مئٛمّ ُمع اخلٓمقط اًمٙمؼمى ًمأل

                                                 

ة افرجال: ص(1  .  168( ظد 

 .87( افػوائد افرجافقة: ص(1

 . 881( هناية افدراية: ص (8
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[
د ُمٜمٝم٤م اًمْمٕمػ ذم اًمٕم٘مٞمدة أنْ  -ب ومٓمح أو سمؽم.. أو سمٛمٕمٜمك ومس٤مده٤م ًمقىمػ أو  ،يرا

 ُم٤مُمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٤م. ًمٕمدم يمقٟمف ُمـ اإل

يٕمتٛمد  نْ أدون  ف يٜم٘مؾ أطم٤مدي٨م أهؾ اًمبٞم٧م قمـ اًمرواة ُمٓمٚم٘م٤مً نّ أيراد ُمٜمٝم٤م  أنْ  -ت

 وًمذا ٟمجد أنّ  .ذًمؽ يم٤من ُمذُم٦م ذم اًمراوي ردطم٤م ُمـ اًمزُمـ نّ ٢موم ،اًمّمح٤مح واًمث٘م٤مت ُمٜمٝمؿ

 ٓقمتامده اًمْمٕم٤مف. أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمسك إؿمٕمري أظمرج اًمؼمىمل ُمـ ىمؿّ 

أو آومؽماء واًمٙمذب. وُمـ يراد ُمٜمٝم٤م اًمْمٕمػ ذم احلدي٨م سمٛمٕمٜمك اًمقضع  أنْ  -ث

ام يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م يم٠مؾم٤مس ًمٚمتْمٕمٞمػ اعمٓمٚمقب ًمق فمٝمر ُمٜمٝم٤م هذه اًمٕمب٤مرة إٟمّ  نّ أاًمقاضح 

 ك ًمٜم٤م سم٢مصمب٤مت ذًمؽ. آطمتامل إظمػم.. وأنّ 

إذ ٓ ُمٕمٜمك  ،فم٤مهر طم٤مل أصح٤مب اًمرضم٤مل إرادة آطمتامل إظمػم إنّ  :ىمٚم٧م نْ إ

٦م قمغم همػمه وهؿ سمّمدد سمٞم٤من أطمقال اًمرضم٤مل ُمـ طمٞم٨م  اًمقصم٤مىم٦م دراج إًمٗم٤مظ اًمداًمّ إل

 .وقمدُمٝم٤م

ّٓ  ذًمؽ يٚمج٠م إًمٞمف إنْ  إنّ  :ىمٚمٜم٤م  وظمّمقص٤مً  -ٜم٤م ٟمجدهؿ ذيمروا ٟمّ إ سمف ُمع مل يٙمـ قمٛمٚمٝمؿ إ

ُمـ إُمقر ُم٤م ٓ رسمط ًمف سم٤مًمتقصمٞمؼ  وذيمروا أطمٞم٤مٟم٤مً  ،جمٛمؾ أطمقال اًمرضم٤مل - اًمٜمج٤مر

ويمذًمؽ ُمـ  ،ؿ ٟمٕمتقا وم٤مؾمد اًمٕم٘مٞمدة سم٤مًمْمٕمٞمػقمـ أّّن  ومْمالً  ،واًمتْمٕمٞمػ وقمدُمٝمام. هذا

ام ف إٟمّ نّ أح ذم أول يمت٤مسمف اًمٜمج٤مر يٍّم  ـ يٜم٘مؾ يمام هق احل٤مل ذم اًمؼمىمل. سمؾ إنّ ؿ قمٛمّ ٓ هيتّ 

ُمّمٜمػ قمٜمدٟم٤م ذم اًمرضم٤مل وأطمقاهلؿ. ٦م قمٚمٞمٜم٤م سمٕمدم وضمقد إقم٤مسم٦م اًمٕم٤مُمّ  ٕضمؾيمت٥م يمت٤مسمف 

وجيٕمؾ ىمريٜم٦م قمغم إرادة أطمد  ،وُمـ هٜم٤م ًمق ورد شمقصمٞمؼ ًمراو ىمٞمؾ ومٞمف ذًمؽ ي١مظمذ سمف

 . (1)(آطمتامٓت اًمثالصم٦م ُمـ اًمٕمب٤مرة

                                                 

 . 88مة افػاين: ص ( بحوث يف ؾؼه افرجال, فؾعال  (1
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دًٓم٦م اًمْمٕمٞمػ واعمخٚمط قمغم  ؾ ُمـ يمالُمٝمؿ وىمقع اخلالف ذمأىمقل: اعمتحّّم 

ؾمب٥م اخلالف يرضمع إمم آظمتالف ذم شمٗمسػم ُمٕمٜمٞمٝمام يمام ُمّر آٟمٗم٤ًم.  واًمٔم٤مهر أنّ  اًم٘مدح،

٤مرة، وٟمحقه٤م( مل ئمٝمر اخلالف سمٞمٜمٝمؿ ذم قمّد ُمثؾ أخٗم٤مظ )اًمٖمٚمق، أهؾ آرشمٗم٤مع، اًمٓمٞمّ  ،ٟمٕمؿ

ـّ  ٤مظ اًم٘مدح واجلرح اذا يم٤مٟم٧م ُمٓمٚم٘م٦م.ُمـ أخٗم ريـ يم٤مًمقطمٞمد اًمبٕمض ُمٜمٝمؿ ُمـ اعمت٠مظّم  وًمٙم

د سمحر اًمٕمٚمقم، واًمِمٞمخ اخل٤مىم٤مين، واعمحّدث اًمٜمقري يم٤معمح٘مؼ اح٤مُم٘م٤مين، واًمسٞم وُمـ شم٤مسمٕمف

يمام ُمّر ويمام  -ٚمقا سم٤مجلرح سمتٚمؽ إًمٗم٤مظ ٓ ُمـ ضمٝم٦م دًٓمتٝم٤م وشم٠مُمّ  اؾمتِمٙمٚمقا  Sوهمػمهؿ 

سمـ اًمٖمْم٤مئري، سمدقمقى لم واٞمسمؾ ُمـ ضمٝم٦م يمقّن٤م ُمـ ظمّمقص اًم٘مدُم٤مء يم٤مًم٘مٛمّ  ،-ؾمٞم٠ميت

رواي٦م اعمٕمجزات وظمقارق اًمٕم٤مدات واإلهمراق ذم ؿم٠مّنؿ  أو أنّ  قمٝمؿ سم٤مًمٓمٕمـ.شمرّس 

ًمٞمٝم٤م قم٘مقهلؿ، ومٝمؿ ىم٤مسون قمـ إدراك ُمٙمٜمقن مل شمّمؾ إ وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ وشمٜمزهيٝمؿ 

 ؾ سمجرطمٝمؿ..وي واًمت٠مُمّ سمد ُمـ اًمؽمّ  ومال اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م ًمألئٛم٦م 

قمـ  اعمقمم اًمقطمٞمد  فُم٤م ٟم٘مٚم وًمٙمـ هذا اًمٙمالم ٓ يٛمٙمـ اعمس٤مقمدة قمٚمٞمف: ٕنّ 

٦م ُمـ ٞملم ُمٜمٝمؿ اقمت٘مدوا ُمٜمزًم٦م ظم٤مّص ام اًم٘مٛمّ اًم٘مدُم٤مء ٓؾمٞمّ  ُمـ أنّ  Hصح٤مب سمٕمض إ

د ُمـ اًمٖمٚمق واًمٖم٤مزم ذم اصٓمالطمٝمؿسم وظمٚمط هق اؿمتب٤مهاًمرومٕم٦م   ،-يمام ُمّر سمٞم٤مٟمف- T ٤معمرا

 ّٓ ٦م وصٗم٤مهتؿ ويمامٓهتؿ مل  وم٤مًمزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م اًمٙمبػمة اًمتل ومٞمٝم٤م مجٞمع ُم٘م٤مُم٤مت إئٛمّ وإ

 ّٓ  واًمّمدوق رواه٤م ُمٕمت٘مداً  ،`واًمِمٞمخ رواه٤م قمـ اًمّمدوق  ،ٞمقن اًم٘مٛمّ يروه٤م أطمد إ

يراد إٗملم ذم مل أىمّمد ومٞمف ىمّمد اعمّمٜمّ : )ذم اًمٗم٘مٞمف، وىم٤مل ذم أوًمف ٤مودٓٓهت ٤مسمجٛمٞمع ومّمقهل

٦م ف طمجّ وأقمت٘مد ومٞمف أنّ  ،تفوأطمٙمؿ سمّمحّ  ،مجٞمع ُم٤م رووه، سمؾ ىمّمدت إمم إيراد ُم٤م أومتل سمف

 ، هذا أوًٓ.(1)..(ومٞمام سمٞمٜمل وسملم ريب

                                                 

 .8, ص1افػؼقه: ج (1)
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[
ٟمسب٦م اًمٖمٚمق  : )ُمـ أنّ -سمام ذيمره اًمِمٞمخ ُمٝمدي اًمٙمجقري اًمِمػمازي  -وصم٤مٟمٞم٤ًم 

ّٓ  ٤م ٓ يّمّح وؾم٤مئر إدي٤من اًمب٤مـمٚم٦م واعمذاه٥م اًمٗم٤مؾمدة مّ   سمٕمد صدوره٤م ُمـ ُمسٚمؿ إ

قمـ  د وضمدان اًمرواي٦م اًمٔم٤مهرة ُمٜمٝمؿ وٟمحق ذًمؽ، ومْمالً اًمثبقت، وٓ يٙمتٗمك ومٞمٝم٤م سمٛمجرّ 

ُمع  ٦م أصقهلؿ وومروقمٝمؿ ُمـ آصم٤مر إئٛمّ  ُمثؾ ه١مٓء اًمّمٚمح٤مء واًمٕمٚمامء أظمذيـ

ّمػ سمف قمـ أظمذ ُم٤م قملم هم٤مي٦م اًمقرع، واًمقرع احل٘مٞم٘مل يمام يٛمٜمع اعمتّ يمقّنؿ حمت٤مـملم ُمتقرّ 

 ؾ ومٞمف.٤م ٓ شم٠مُمّ ذًمؽ مّ  ٘مٜمٝم٤م. وسم٤مجلٛمٚم٦م: ًمٕمّؾ ٘مٜمف يمذا يٛمٜمٕمف قمـ ٟمسب٦م ُم٤م ٓ يتٞمّ يتٞمّ  ٓ

 : أو ًمٜمحقه، مل يٙمـ هبذا اًم٘مدح قمؼمة قمٜمد ُمـ  (ًمٜمٗمل اًمسٝمق ومالن هم٤ملٍ )ٟمٕمؿ، ًمق ىم٤مًمقا

أو ٟمحق  (وم٤مؾمد اعمذه٥م)أو  ،(هم٤ملٍ )٤م قمٜمد اإلـمالق يم٘مقهلؿ: ًمٞمس هذا سمٖمٚمق قمٜمده. وأُمّ 

د هذه آطمتامٓت اعمقضمب٦م ًمرومع اًمقصمقق ُمـ شمقصمٞم٘مٝمؿ ذًمؽ، ومال وضمف ًمٚمتقهلم سمٛمجرّ 

 : ومتدسمر.أجْم٤مً 

أمحد سمـ حمٛمد سمـ  ُمـ أنّ  أظمػماً  -(1)أي اًمقطمٞمد -وسمام ذيمرٟم٤م ئمٝمر ُم٤م ذم ُم٘م٤مًمتف 

سمٕمد ُم٤م  ووضع احلدي٨م أجْم٤مً  ،ام يٜمسب٤من اًمراوي إمم اًمٙمذبقمٞمسك واسمـ اًمٖمْم٤مئري رسمّ 

 ام يم٤من همػمه٤م أجْم٤مً قمٚمٞمف، وٓ خيٗمك ُم٤م ومٞمف، ورسمّ  ف ًمروايتف ُم٤م يدّل ٟمسب٤مه إمم اًمٖمٚمق، ويم٠منّ 

  . (2)(يمذًمؽ

 سمدًٓمتف قمغم -أجْم٤مً - ؼ اًمبٝمبٝم٤مين ٤م اًمرُمل سم٤مًمتٗمقيض وم٘مد اؾمتِمٙمؾ اعمح٘مّ وأُمّ 

د رُمٞمٝمؿ إمم اًمتٗمقيض اًم٘مدح سمٛمجرّ  ئمٝمر أنّ .. وسمٕمد اإلطم٤مـم٦م سمام ذيمراًم٘مدح، ىم٤مئاًل: )

  . (3)(ف ٓ خيٚمق قمـ إؿمٙم٤ملأجْم٤م ًمٕمٚمّ 

                                                 

 .18( الحظ: ص(1

 .119( افػوائد افرجافقة, افشقخ مفدي افؽجوري افشرازي: ص(1

 . 81ؾوائد افوحقد افبفبفاين: ص  (8)
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اعمٕمٜمك اعمٜمس٤مق إمم ) سم٠منّ : -أجْم٤مً - وأضم٤مب اًمِمٞمخ اًمٙمجقري اًمِمػمازي 

ّٓ إذه٤من ُمـ ًمٗمظ اًمتٗمقيض هق اعمٕمٜمك إول واًمث٤مين، وإـمالىمف   قمغم ُم٤م قمداه٤م ٟم٤مدر إ

ض٦م ذم ومٞم٘م٤مل هلؿ ًمذًمؽ: اعمٗمقّ  ،قن ذم أومٕم٤مهلؿاًمٕمب٤مد ُمست٘مٚمّ  قمغم ُم٤م ي٘مقًمف اعمٕمتزًم٦م ُمـ أنّ 

ٓ ضمؼم وٓ  ٦م قمغم أنّ ٦م. وئمٝمر ذًمؽ ُمـ مجٚم٦م ُمـ إظمب٤مر اعمٓمٚم٘م٦م اًمداًمّ ُم٘م٤مسمؾ اجلؼميّ 

ُمـ اعمٕمٜمٞملم يم٤من، ومذًمؽ اإلؿمٙم٤مل ٓ خيٚمق قمـ  شمٗمقيض، وم٢مذن اًمٔم٤مهر ُمـ اًمٚمٗمظ اًمذم سم٠مّي 

يٙمقن اعمراد ُمـ اًمٚمٗمظ سمٕمض  اإلؿمٙم٤مل. وًمق سمٜمٞمٜم٤م قمغم رومع اًمٞمد ُمـ اًمٔمقاهر سم٤مطمتامل أنْ 

 . (1)(إُم٤من ٓرشمٗمعاعمٕم٤مين اعمحتٛمٚم٦م اعمرضمقطم٦م، 

إذا يم٤من سمٕمض ): هل اًمسٞمد قمكم اًمؼموضمردي وم٤مًمٜمتٞمج٦م ذم اعم٘م٤مم يمام ٟمّبف قمٚمٞمٝم٤م 

ومٝمق طمٞمٜمئذ  عمٕمتزًم٦م ذم هذه اعمس٠مخ٦م اًمٙمالُمٞم٦مواة وهمػمهؿ قمغم ـمري٘م٦م اإصح٤مب ُمـ اًمر

 اإلـمالق :ُمردود اًم٘مقل ذم اًمِمٝم٤مدة واًمرواي٦م. وسم٤مجلٛمٚم٦م ُمـ اعمٗمقض٦م، ويٙمقن ُمذُمقُم٤مً 

سمٛمالطمٔم٦م همٚمب٦م اؾمتٕمامًمف  ، وهق هذا اعمٕمٜمك وًمقاإلـمالىم٤متيٜمٍمف إمم ُم٤م هق اًمِم٤ميع ُمـ 

 .(2)(ىمقل ُمـ يّمٗمقٟمف سمف ُمـ اًمرضم٤مل، ومتدسمر ذم ردّ  إؿمٙم٤ملذم يمالم أئٛم٦م اًمٗمـ، ومال يب٘مك 

 

 

 

 

 

                                                 

 .118( افػوائد افرجافقة, افشقح مفدي افؽجوري افشرازي: ص (1

 .858, ص  1( ضرائف ادؼال, افسقد ظع افزوجردي: ج (1
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م]

 ؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م ذم شمقصمٞمؼ اعمتٝمٛملم سم٤مًمٖمٚمق وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م.ذم سمٕمض اًمقضمقه اًمتل ا

اؾمتدل سمٕمض اًمٕمٚمامء قمغم شمقصمٞمؼ سمٕمض اًمرواة اعمٕمرووملم اعمتٝمٛملم سم٤مًمٖمٚمّق سمٕمّدة ُمـ 

 اظمؽمٟم٤م ُمٜمٝم٤م إهؿ ُمع ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م:  ،اًمقضمقه

ً سمقصم٤مىمتف. إول:ــ اًمقضمف   يمقن اًمراوي ُمـ ُمِم٤ميخ اإلضم٤مزة ُمِمٕمرا

 -أي ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد-اًمرواي٦م ُمـ ضمٝمتف  إنّ اقمٚمؿ،  صمؿّ : )اًمسٞمد سمحر اًمٕمٚمقم ىم٤مل

ف ًمٞمس سمث٘م٦م ًمٙمقٟمف ُمـ ُمِم٤ميخ اإلضم٤مزة، ًمقىمققمف ذم ـمب٘متٝمؿ، ومال ىمٚمٜم٤م سم٠منّ  وإنّ  صحٞمح٦م

 ٕمدّ ٥م اًمرضم٤مل، وشمُ ٘مقا ذم يمتخ اًمذيـ مل يقصمّ ي٦م اًمسٜمد يمٖمػمه ُمـ اعمِم٤مي٘مدح ذم صحّ 

وأمحد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك  ،صحٞمح٦م ُمثؾ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمبٜمدىمل -ُمع ذًمؽ-أظمب٤مرهؿ 

 ،دواسمـ أيب ضمٞم ،وأمحد سمـ قمبد اًمقاطمد ،وأمحد سمـ حمٛمد سمـ احلسـ سمـ اًمقًمٞمد ،اًمٕمٓم٤مر

ام ؿ إٟمّ وأرضاهبؿ ًمسٝمقًم٦م اخلٓم٥م ذم أُمر اعمِم٤ميخ، وم٢مّّن  ،واحلسلم سمـ احلسـ سمـ أب٤من

 وم٤مًمرواي٦م ُمـ اًمٙمت٥م وإصقل اعمٕمٚمقُم٦م ّٓ إد آشمّم٤مل واًمتؼمك، واًمسٜمد عمجرّ يذيمرون ذم 

يم٤مًمٙمت٥م إرسمٕم٦م ذم  -٤م يم٤مٟم٧م ذم زُم٤من اعمحٛمديـ اًمثالصم٦م فم٤مهرة ُمٕمرووم٦مطمٞم٨م إّّن  -

شمر  اعمِم٤ميخزُم٤مٟمٜم٤م، وذيمرهؿ  ذم أوائؾ اًمسٜمد يمذيمر اعمت٠مظمريـ اًمٓمريؼ إًمٞمٝمؿ ُمع شمقا

ام يذيمر ف رسمّ وم٢مٟمّ  يٜمبف قمغم ذًمؽ: ـمري٘م٦م اًمِمٞمخ و .وفمٝمقر اٟمتس٤مهب٤م إمم ُم١مًمٗمٞمٝم٤م ،اًمٙمت٥م

 ،اًمرواي٤مت إيرادام يس٘مط اعمِم٤ميخ وي٘متٍم قمغم ورسمّ  مت٤مم اًمسٜمد يمام هق قم٤مدة اًم٘مدُم٤مء،

ّٓ وًمٞمس ذًمؽ  ح اًمِمٞمخ ذم اظمتالف طم٤مل اًمسٜمد سمذيمر اعمِم٤ميخ وإه٤مهلؿ. وىمد ّس  ًمٕمدم إ

 إظمب٤مر ُمـ أصقل)ُمِمٞمخ٦م اًمتٝمذي٥م، وآؾمتبّم٤مر( سم٤مؾمتخراج ُم٤م أورده ومٞمٝمام ُمـ 

 وضع اعمِمٞمخ٦م ًمبٞم٤من ـمرىمف إمم أصح٤مب شمٚمؽ اًمٙمت٥م  وإنّ  ،إصح٤مب ويمتبٝمؿ
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اعمِم٤ميخ ُمـ  ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم ذيمر واًمٔم٤مهر أنّ  ،مل يٙمقٟمقا وؾم٤مئط ذم اًمٜم٘مؾ وإصقل وإنْ 

 .(1)(ف ٓ طم٤مضم٦م إمم شمقؾمٓمٝمؿ ذم اًمٜمققملم ُمٕم٤مً نّ أو ،٤م شمرك ومٞمف ذًمؽاًمرواي٤مت يمٖمػمه مّ 

ذم  ٤م يمؼمى ومبام ذيمره اًمسٞمد اخلقئل صٖمرى ويمؼمى.. أُمّ وهذا اًمقضمف ضٕمٞمػ 

  :ٕمجؿُم٦م اعمُم٘مدّ 

ؿمٞمخقظم٦م اإلضم٤مزة ٓ شمٙمِمػ قمـ وصم٤مىم٦م اًمِمٞمخ يمام ٓ شمٙمِمػ قمـ  واًمّمحٞمح: أنّ )

 طمسٜمف. 

اًمراوي ىمد يروي رواي٦م قمـ أطمد سمسامقمف اًمرواي٦م ُمٜمف، وىمد يروهي٤م قمٜمف  نّ إسمٞم٤من ذًمؽ: 

ءهت٤م قمٚمٞمف، وىمد يروهي٤م قمٜمف ًمقضمقده٤م  يروي ذًمؽ  ذم يمت٤مب ىمد أضم٤مزه ؿمٞمخف أنْ سم٘مرا

ءة، وم٤مًمراوي يروي شمٚمؽ اًمرواي٦م قمـ ؿمٞمخف، ومٞم٘مقل:  اًمٙمت٤مب قمٜمف ُمـ دون ؾمامع وٓ ىمرا

٦م احلٙم٤مي٦م قمـ اًمِمٞمخ وصدىمٝم٤م، صمٜمل ومالن، ومٞمذيمر اًمرواي٦م. ومٗم٤مئدة اإلضم٤مزة هل صحّ طمدّ 

ّٓ  ومٚمق ىمٚمٜم٤م: سم٠منّ  ومال شمثب٧م  رواي٦م اًمث٘م٦م قمـ ؿمخص يم٤مؿمٗم٦م قمـ وصم٤مىمتف أو طمسٜمف ومٝمق، وإ

 .(2)(د آؾمتج٤مزة واإلضم٤مزةوصم٤مىم٦م اًمِمٞمخ سمٛمجرّ 

ف مل ي٘مؿ دًمٞمؾ قمغم أنّ : )قمكم سمـ حمٛمد سمـ اًمزسمػم اًم٘مررذم شمرمج٦م  وأجْم٤ًم سمام ذيمره 

يروي أطمد قمـ آظمر رواي٦م أو روايتلم  ومرق سملم أنْ  ُمـ يٙمقن ؿمٞمخ إضم٤مزة، إذ ٓ وصم٤مىم٦م يمّؾ 

 .(3)(يروي قمٜمف أصال ُمـ إصقل أو يمت٤مسم٤م ُمـ اًمٙمت٥م وسملم أنْ 

 :A وأُم٤م صٖمرى.. ومٞمٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِمتف سمام أوم٤مده اًمسٞمد إؾمت٤مذ

 يم٠ممحد سمـ-سم٤مًمٜمسب٦م إمم ُمـ مل يٙمـ سمٜمٗمسف ص٤مطم٥م يمت٤مب  ام يتؿّ وم٢مٟمّ  شمؿّ  ف إنْ أوًٓ: ومألنّ )
 

                                                 

 .15, ص8( افػوائد افرجافقة : ج(1

 .78ـ71, ص 1( معجم رجال احلديث : ج(1

 .151, ص18( معجم رجال احلديث : ج(8
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[
ّٓ  ومٞم٘م٤مل: إنّ  -حمٛمد سمـ احلسـ سمـ اًمقًمٞمد ٤ًم  ذومٞمدور ُمثٚمف ذم ٟم٘مؾ إطم٤مدي٨م ٓ يٙمقن إ

اًمسٜمد ص٤مطم٥م يمت٤مب  ٤م إذا يم٤من اًمِمٞمخ اًمقاىمع ذموأُمّ  .سمحت٤ًم، وهق إضم٤مزة يمت٥م أظمريـ

يٙمقن احلدي٨م ُم٠مظمقذًا ُمـ يمت٤مسمف، ومال ؾمبٞمؾ إمم اًمبٜم٤مء قمغم يمقٟمف ؿمٞمخ إضم٤مزة  حيتٛمؾ أنْ 

 ستٖمٜمك قمـ إصمب٤مت وصم٤مىمتف.طمتك يُ 

يمت٤مب و ،يمٙمت٤مب اًمتقطمٞمد ،يمر ًمف سمٕمض اًمٙمت٥موؾمٝمؾ سمـ زي٤مد يم٤من يمذًمؽ، طمٞم٨م ذُ 

وم٤مطمتامل يمقن  -وهذا إظمػم رواه اًمٜمج٤مر سم٢مؾمٜم٤مده قمـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب قمٜمف-اًمٜمقادر 

اطمتامل ىم٤مئؿ  -وًمق ذم اجلٛمٚم٦م-اًمرواي٤مت اًمتل وىمع ذم ـمري٘مٝم٤م ذم اًمٙم٤مذم ُم٠مظمقذة ُمـ يمتبف 

سم٤مؾمؿ  يبتدئام ف إٟمّ ح سم٠منّ ي٘م٤مس اًمٙمٚمٞمٜمل سم٤مًمِمٞمخ اًمذي ّس  أنْ  ٓ ؾمبٞمؾ إمم دومٕمف، وٓ يّمّح 

 ُمـ أظمذ احلدي٨م ُمـ أصٚمف ويمت٤مسمف.

ُمّمدر اًمٙمٚمٞمٜمل ذم إطم٤مدي٨م اًمتل رواه٤م قمـ ـمريؼ ؾمٝمؾ مل  ف ًمق ؾمّٚمؿ أنّ وصم٤مٟمٞم٤ًم: إٟمّ 

وًمٙمـ ٓ دًمٞمؾ  .صقل إظمرى اًمتل أضم٤مز ًمف روايتٝم٤مسمؾ سمٕمض اًمٙمت٥م وإ ،يٙمـ يمتبف

  ٞمٜملشمٚمؽ اًمٙمت٥م وإصقل مجٞمٕم٤ًم يم٤مٟم٧م ُمِمٝمقرة ُمتداوًم٦م سمٙمثرة ذم قمٍم اًمٙمٚم قمغم أنّ 

ذم -ف ٓ يٙمٗمل ُمـ اًمقاضح أنّ  سمحٞم٨م يم٤من اطمتامل اًمدّس واًمتزوير ومٞمٝم٤م ضٕمٞمٗم٤ًم ضمدًا، وم٢منّ 

يمقن أصؾ اًمٙمت٤مب ُمٕمرووم٤ًم  -آقمتامد قمغم اًمٜمسخ٦م اعمروي٦م قمـ ـمريؼ ُمـ مل شمثب٧م وصم٤مىمتف

شمٙمقن ٟمسخف ُمٕمرووم٦م ُمتداوًم٦م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم  وُمٕمٚمقم آٟمتس٤مب إمم ص٤مطمبف، سمؾ ٓ سمد أنّ 

ف ُمتك ُم٤م يم٤من اًمٙمت٤مب سمحٞم٨م ُيٓمٛمئـ سمٕمدم اًمدّس واًمتزوير وٟمحقه٤م ذم شمٚمؽ اًمٜمسخ٦م، وم٢مٟمّ 

يمثػم اًمٜمسخ يْمٕمػ اطمتامل وىمقع اًمتٖمٞمػم واًمتبديؾ ذم ٟمسختف اًمقاصٚم٦م إمم اًمِمخص قمـ 

 ـمريؼ ُمـ مل شمثب٧م وصم٤مىمتف.

ومل يٕمٚمؿ أن مجٞمع اًمٙمت٥م اًمتل اقمتٛمده٤م أصح٤مب اجلقاُمع ذم شمآخٞمٗمٝمؿ إٟمام يم٤مٟم٧م ُمـ 

ئـ واًمِمقاهد-هذا اًم٘مبٞمؾ، أي ُمتداوًم٦م اًمٜمسخ سمٙمثرة، سمؾ اعمٔمٜمقن   -سمٛم٘مت٣م اًم٘مرا
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: )مجقع ما فقه من أن   بؼوله يف مؼدمة الػؼقه  خالف ذلك. ولقس مؼصود الصدوق

مجقع تؾك الؽتب كاكت  أن   .ل وإلقفا ادرجع(رة، عؾقفا ادعو  مستخرج من كتب مشفو

ا كاكت كتاا  يستغـى معه عن الطرق إىل ُكسخفا، بل مؼصوده أن   متداولة الـسخ بحد  

عؾقفا واألخذ بام ورد فقفا. وال يـايف ذلك  فرة بني األصحاب من حقث االعتامدمشت

 ة كسخفا من خالل طرق صحقحة أو بعض الشواهد والؼرائن.لزوم التلكد من صح  

حماولة تصحقح روايات سفل بن زياد يف الؽايف بصورة عامة من  واحلاصل: أن  

  .(1)(ةحقث كوكه من مشايخ اإلجازة غري تام  

ث الـوري  ــ الوجه الثاين: رواية  بلن   يف توثقق كن بن الصااح ذكره ادحد 

 األجالء والثؼات عن أحدهم تـايف اكحرافه.

)كن( هـا ويف ترمجة مػضل  بغؾو   -أي الؽم- H تنحيه وأعؾم أن  ) :قال 

جابر بن يزيد اجلعػي يـايف ما هو ادعروف من طريؼة ادشايخ وديدن وبن عؿر ا

ثني من الػرقة الـاجقة، من هجرهم الغالة الذين هم قسم من ادحد   ل  األجالء، بل ُج 

من األمر بذلك  e الؽػرة الطغاة، وتركفم الرواية عـفم، وما ورد عن الصادقني

ه قد أكثر يف كتابه هذا خالطة معفم وادراودة إلقفم وأخذ احلديث عـفم، مع أن  وبرتك اد

رواية الثؼات  أن   من الرواية عـه يف أكثر الرتاجم، ويظفر مـه يف ترمجة )حمؿد بن سـان(

، ومها من وجوه ادشايخ عن أحد تـايف اكحرافه وضعػه، وقد أكثر عـه العقايش أيضا  

 .(2)(اية وعامدهم يف ادذهب وادؾةوسـاد أصحاب الرو اجلؾة

 ن هو معروف بالؽذبأو عؿ   ،ن هو ضعقفأجالء الطائػة عؿ  رواية  أن  : وفقه
 

                                                 

 .686، ص6( بحوث يف رشح مناسك احلج : ج(1

 .126( نفس الرمحان يف فضائل سلامن ، املحّدث النّوري : ص (2
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[
ـ روى قمـ حمٛمد سمـ ًمٞمس٧م سمٕمزيزة، وم٘مد ذيمر اًمٙمٌم مجٕم٤ًم همػم ىمٚمٞمؾ ُمـ أضمالء اًمٓم٤مئٗم٦م مّ 

، وأمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمسك ٤مل،ؾمٜم٤من، يمٞمقٟمس سمـ قمبد اًمرمحـ، واحلسـ سمـ قمكم سمـ ومّْم 

سمٜمل ؾمٕمٞمد، وحمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ سمزيع، وحمٛمد سمـ وأجقب سمـ ٟمقح، واحلسـ واحلسلم ا

احلسلم سمـ أيب اخلٓم٤مب، وحمٛمد سمـ قمبد اجلب٤مر، واًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان، وإسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ، 

واحلسـ سمـ قمكم اًمقؿم٤م، وقمكم سمـ  احلٙمؿ، واسمـ أيب ٟمجران، وقمٛمرو سمـ قمثامن. وُمع ذًمؽ 

٦م قمـ أطمد ٓ رواي٦م إضمٚمّ  أنّ )ُمـ  :ل ٓشمٗمٞمد اًمتقصمٞمؼ يمام أوم٤مد اًمسٞمد اخلقئل ومٝم

 .(1)(قمـ وصم٤مىمتف شمٙمِمػ قمـ طمسٜمف ، ومْمالً 

د ُمـ اًمٖمٚمقّ اعميٙمقن  أنْ : )ًمٚمٛمحّدث اًمٜمقري   - أجْم٤مً –وهق  ــ اًمقضمف اًمث٤مًم٨م  را

ًمف ُمراشم٥م ودرضم٤مت يرُمل  اًمرواي٦م، وم٢منّ  سم٤معمٕمٜمك اًمذي ٓ يقضم٥م اًمٙمٗمر وردّ  هق اًمٖمٚمقّ 

واًم٘مقل  ،e ؾمامت احلدوث قمـ إئٛم٦م لواطمد ُمٜمٝم٤م إمم اًمٖمٚمق، أقماله٤م ٟمٗم ىم٤مئؾ يمّؾ 

ُمٝمؿ وٟمٗمك إهل ُمٕمبقد هلؿ، وأدٟم٤مه٤م ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًمّمدوق ذم قم٘م٤مئده ُمـ: دَ ًمقهٞمتٝمؿ وىمِ ٢مسم

 .(2)(ؿ إمم اًمت٘مّمػمؤهٞملم وقمٚماميٜمس٥م ُمِم٤ميخ اًم٘مٛمّ  قمالُم٦م اًمٖمٚمق أنْ  أنّ 

مم اًمٖمٚمق، ومال يم٤من قم٤مئدًا إ نْ اجلرح إ :)سم٠منّ  ُم٦م اح٤مُم٘م٤مين أوم٤مده اًمٕماّل وىمري٥م ُمٜمف ُم٤م 

ة اًمٖم٤مًم٥م ىمقّ  ٕنّ  ٕظمب٤مر ومٞمف قمغم ضمرح قمٚمامء اًمرضم٤مل:اًمبّمػم شم٘مّدم ا اًمٜمٞم٘مديٙم٤مد خيٗمك قمغم 

اًم٘مدُم٤مء يم٤مٟمقا  ـ احل٤مصؾ ُمـ رُمٞمٝمؿ سم٤مًمٖمٚمق، ًمقضقح أنّ ـ احل٤مصؾ ُمٜمٝم٤م قمغم اًمٔمّ اًمٔمّ 

ً وارشمٗم٤مقم٤ًم مجٚم٦م م٤ّم ٟمٕمّده اًمٞم  قم ُمـ رضوري٤مت ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م ذم طم٘مؼيٕمّدون همٚمّقا

 . )(3)أئٛمتٝمؿ 

                                                 

 .59, ص 16( معجم رجال احلديث : ج(1

ث افـ وري : ص (1  .118( كػس افرمحان يف ؾضائل شؾامن , ادحد 

 .877, ص1( افػوائد افرجافقة من تـؼقح ادؼال يف ظؾم افرجال :ج(8
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 ٞملماًم٘مٛمّ  اعمراد ُمـ اًمٖمٚمق واًمٖم٤مزم ذم اصٓمالحف ُمبٜمل قمغم اخلٚمط سم٤معمٗمٝمقم وومٞمف: أنّ 

ّٓ  -يمام ُمّر سمٞم٤مٟمف- إئٛم٦م وصٗم٤مهتؿ  وم٤مًمزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م اًمٙمبػمة اًمتل ومٞمٝم٤م مجٞمع ُم٘م٤مُم٤مت وإ

 ّٓ واًمّمدوق رواه٤م  ` واًمِمٞمخ رواه٤م قمـ اًمّمدوق ، اًم٘مٛمٞمقنويمامٓهتؿ مل يروه٤م أطمد إ

ٗملم مل أىمّمد ومٞمف ىمّمد اعمّمٜمّ : )ذم اًمٗم٘مٞمف، وىم٤مل ذم أوًمف ٤مودٓٓهت ٤مسمجٛمٞمع ومّمقهل ُمٕمت٘مداً 

ف تف وأقمت٘مد ومٞمف أنّ وأطمٙمؿ سمّمحّ  ،مجٞمع ُم٤م رووه، سمؾ ىمّمدت إمم إيراد ُم٤م أومتل سمف إيرادذم 

 .(1)..(٦م ومٞمام سمٞمٜمل وسملم ريبطمجّ 

سمع : ُم٤م ذيمره  ٦م اًمٖمالة طم٤مهلؿ طم٤مل اًمٗمٓمحٞمّ  : )ذم أنّ  اًمقطمٞمد اًمبٝمبٝم٤مينــ اًمقضمف اًمرا

ىمٗمٞمّ  ذم  اإلؾمالمؿ اؿمؽماط  شمقهّ ّٓ إ٦م واطمدة ٦م واًمٙمٗمر ُمٚمّ وأُمث٤مهلام سم٤مًمٜمسب٦م إمم إدًمّ ٦م واًمقا

ام سم٤مًمٜمسب٦م إمم ُمثؾ سمؾ وقمدم فمٝمقره ؾمٞمّ  ،٦م قمغم ذًمؽمج٤مع طمجّ إورم قمدم صمبقت  ،اًمراوي

ُمِم٤مخيٜم٤م اًم٘مدُم٤مء ورواهتؿ  نّ أ إظمب٤مرسمؾ ٓ خيٗمك قمغم اعمتتبع ذم اًمرضم٤مل ويمت٥م  ،اًمٖمٚمقّ 

 .(2)(ومالطمظ وإظمب٤مريم٤مٟمقا يٕمتٛمدون قمغم اعمٕمتٛمديـ ُمـ اًمٖمالة سم٤مًمٜمسب٦م إمم اًمرضم٤مل 

 سمدّ  اًمٗم٤مؾمؼ ٓ ،)ٟمٕمؿسمام طم٤مصٚمف:  قمغم يمالم اًمقطمٞمد  وقمّ٘م٥م اًمِمٞمخ اخل٤مىم٤مين 

ٜمل آـمٛمئٜم٤مين سمحٞم٨م يٓمٛمئـ سمف اًمٕم٘مالء وٓ يرشم٤مسمقن ذم  اًمٔمّ ذم ىمبقل ظمؼمه ُمـ اًمتبلّم 

 سمؾ يم٤من اطمتامل اًمٙمذب ضٕمٞمٗم٤مً  ،مل حيّمؾ إمم طمد اًم٘مٓمع اًمٕمٛمؾ سمف واًمتٕمقيؾ قمٚمٞمف وانْ 

 :-ىم٤مل مم أنْ إ-.. واهلل أقمٚمؿ ،ُمـ ُمراقم٤مشمف سمدّ  ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف وهذا هق اًمْم٤مسمط ومال ضمداً 

ز اعمتحرّ  ٤مأُمّ  .ـ ُمـ ظمؼمه هق اًمذي ٓ يب٤مزم ذم اًمٙمذباًمٗم٤مؾمؼ اًمذي ٓ حيّمؾ اًمٔمّ  قمغم أنّ 

 ام اًمٗم٤مؾمؼ سم٤مًم٘مٚم٥م ٓ اجلقارح.أو ذم اًمرواي٤مت ومٛمٜمع طمّمقًمف ُمٜمف ُمٙم٤مسمرة ؾمٞمّ  قمٜمف ُمٓمٚم٘م٤مً 

قمٜمف زاد اًمقصمقق سمخؼمه وآـمٛمئٜم٤من سم٘مقًمف،  قمـ اًمٙمذب وحت٤مؿمٞم٤مً  زاً ويمٚمام زاد اًمٗم٤مؾمؼ حترّ 

                                                 

 .8, ص1( افػؼقه : ج(1

 .119ال فؾوحقد : ص ( تعؾقؼة ظذ مـفج ادؼ(1
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[
٘ملم وأقم٤مفمٛمٝمؿ يمٕمبد اهلل سمـ سمٙمػم وأُمث٤مًمف اًمذيـ سمٚمٖمقا ذم اعمقصم  ر أظمب٤موُمـ هذا اًمب٤مب 

 اًمٕمّم٤مسم٦م قمغم شمّمحٞمح ُم٤م يّمّح  إمج٤معقمك اًمٙمٌم وًمذا ادّ  .آقمتامد واًم٘مبقل ُمراشم٥م قم٤مًمٞم٦م

 .(1)(قمـ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ قمبد اهلل سمـ سمٙمػم

 ذم سمح٨م درؾمف: A ويٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِمتف سمام ذيمره اًمسٞمد إؾمت٤مذ

م يبٞمح اًمٖم٤مزم سم٤معمٕمٜمك اعمت٘مدّ  نّ قمـ اًمٙمذب، وم٢مّٟمف ُمْم٤موم٤ًم إمم أ ٜمٗمّؽ قم٤مدةاًمٖمٚمق ٓ ي أنّ سمـ)

ُم٤مت، وُمـ أهقّن٤م اًمٙمذب، وم٤مًمٖمالة ٓيٛمٙمٜمٝمؿ آؾمتٖمٜم٤مء قمـ اًمٙمذب ذم شمثبٞم٧م اعمحرّ 

ُمذهبٝمؿ وشمروجيف. وهذا واضح عمـ شمتبع أطمقاهلؿ ذم يمت٥م اًمرضم٤مل، ومٝمؿ يٙمذسمقن 

ُمذهبٝمؿ. ومٞمٙم٤مد يٙمقن ٜمقا ُمـ شمثبٞم٧م إقم٤مضمٞم٥م طمتك يتٛمٙمّ  ويٜمسبقن امم إئٛم٦م 

 .(2)اجلٛمع سملم يمقن اًمرضمؾ هم٤مًمٞم٤ًم وصم٘م٦م مجٕم٤ًم سملم ُمتٜم٤مومٞملم(

ً قمغم ومس٘مٝمؿ اًم٘مٚمبل : أنّ Aوئمٝمر ُمـ يمالُمف  ، سمؾ يتٕمّداه ومسؼ اًمٖمالة ًمٞمس ُم٘متٍما

 ٘ملم ٓ يٛمٙمـ اعمس٤مقمدة قمٚمٞمف.مم ومس٘مٝمؿ سم٤مجلقارح، وم٘مٞم٤مؾمٝمؿ سم٠مظمب٤مر اعمقصم  إ

 ف ٓ دًٓم٦م سمام ذيمر قمغم وصم٤مىمتٝمؿ.وم٢مٟمّ  ــــٛمٜم٤م ذًمؽ طمتك ًمق ؾمٚمّ ويمٞمػ ُم٤م يم٤من ــــ 

اًمٖمْم٤مئري ًمٕمدم صمبقت ٟمسب٦م : قمدم آقمتامد قمغم شمْمٕمٞمٗم٤مت اسمـ ٤مُمساخلاًمقضمف ــ 

 ًمٞمف.اًمٙمت٤مب إ

٤مد سمـ ٟم٤مذ سمـ اًمٚمٞم٨م إؾمدي يمقذم أُمره ظمٚمػ سمـ محّ ) : ىم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئري

  .(3)(ج ؿم٤مهداً خيرّ  خمتٚمط، ٟمٕمرف طمديثف شم٤مرة وٟمٜمٙمره أظمرى وجيقز أنْ 

 شمْمٕمٞمػ اسمـ اًمٖمْم٤مئري مل اًمٔم٤مهر وصم٤مىم٦م اًمرضمؾ، وم٢منّ ): وىم٤مل اًمسٞمد اخلقئل 
 

                                                 

 .175( رجال اخلاؿاين : (1

 ( )حمارضات خمطوضة( بتكف, ألشتاذكا افسقد حمؿد رضا افسقستاين, يف حال حمؿد بن شـان .(1

 .56( رجال ابن افغضائري : ص(8
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ووصم٤مىم٦م اًمرضمؾ أو ضٕمٗمف أُمر  ،أظمرى أُمرٌ  شم٤مرة وُمٜمٙمراً  يمقن احلدي٨م ُمٕمرووم٤مً  يثب٧م، وم٢منّ 

ف مل يثب٧م اؾمتٜم٤مد اًمٙمت٤مب إمم اسمـ اًمٖمْم٤مئري، ومال ُمٕم٤مرض ًمتقصمٞمؼ ٤م ىمد ذيمرٟم٤م أنّ آظمر، قمغم أنّ 

 .(1)(اًمٜمج٤مر

 طمقل اًمٙمت٤مب اظمتالوم٤مً  ًمرضم٤مًمٞمقناظمتٚمػ ا :-ىمبؾ ُمٜم٤مىمِم٦م هذا اًمقضمف  -أىمقل 

إمم ىم٤مئؾ  .ٟمدي اًمِمٞمٕم٦م أراد سمف اًمقىمٞمٕم٦م ومٞمٝمؿف خمتٚمؼ ًمبٕمض ُمٕم٤مإمم أنّ  ومٛمـ ذاه٥مقمٛمٞم٘م٤م، 

إمم صم٤مًم٨م  .واًمٜمج٤مر٦م ُم٤م مل يٕم٤مرض شمقصمٞمؼ اًمِمٞمخ ف طمجّ وأنّ  ،ىمٓمٕمٞم٤مً  سمثبقت اًمٙمت٤مب صمبقشم٤مً 

إمم راسمع  .م شمقصمٞمؼ اًمِمٞمخ واًمٜمج٤مر قمٚمٞمفوٓ ي٘مدّ  ،اًمٕمٚمؿ٤مد هذا ف ٟم٘مّ وأنّ  ،اًمٙمت٤مب ًمف سم٠منّ 

ف مل يٙمـ ذم اجلرح واًمتْمٕمٞمػ ضمرطمف وشمْمٕمٞمٗمف همػم ُمٕمتؼم، ٕنّ  اًمٙمت٤مب ًمف، همػم أنّ  سم٠منّ 

ئـ اعمٗمٞمدة ًمالـمٛمئٜم٤من ُمستٜمداً  سمؾ إمم اضمتٝم٤مده ذم ُمتـ احلدي٨م،  ،إمم اًمِمٝم٤مدة وٓ إمم اًم٘مرا

ٗم٤مع ذم طمؼ إئٛم٦م طمس٥م ٟمٔمره، وصػ وآرشم ومٚمق يم٤من احلدي٨م ُمِمتٛمال قمغم اًمٖمٚمقّ 

 .ٗمفاًمراوي سم٤مًمقضع وضٕمّ 

٦م ُمـ ظمالل اٟمٕمٙم٤مؾمف قمغم اًمؽماث ٦م واًمٕمٛمٚمٞمّ ٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞمّ وٕضمؾ أهٞمّ 

وم٘مد ارشم٠مج٧م شمسٚمٞمط سمٕمض اًمْمقء قمغم اخلالف اًمقاىمع سملم  ..اًمروائل ٕهؾ اًمبٞم٧م 

.. ومٞمٜمبٖمل أوًٓ هل٤م، وسملم اًمٜم٤موملم ٦م اٟمتس٤مب اًمٙمت٤مب ٓسمـ اًمٖمْم٤مئريديـ ًمّمحّ اعم١ميّ 

وُمـ صمّؿ سمٞم٤من أدًّم٦م اعمثبتلم ُمـ ظمالل  ٦م اٟمتس٤مب اًمٙمت٤مب.اًمتٕمّرض ٕدًّم٦م اًمٜم٤موملم ًمّمحّ 

 ُمٜم٤مىمِمتٝمؿ ٕدًّم٦م اًمٜم٤موملم.

٦م اًمثب٧م اإلُم٤مم اًمِمٞمخ آىم٤م سمزرك احلجّ  -ُمـ اعمٕم٤مسيـ-ويم٤من قمغم رأس اًمٜم٤موملم 

٘مٝم٤مء واعمجتٝمديـ اًمسٞمد أبق اًم٘م٤مؾمؿ (، وأؾمت٤مذ اًمٗماًمذريٕم٦م٘مٞمّؿ ) ذم يمت٤مسمف اًميناًمٓمٝمرا 

                                                                                                                                          .R اخلقئل
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[
قمدم ذم ُم٘مدُم٦م اعمٕمجؿ قمّدة أُمقر متّثؾ إؾم٤مس ًمدقمقى  وم٘مد ذيمر اًمسٞمد اخلقئل 

 :سمٓمرق ُم٘مبقًم٦ماًمٙمت٤مب ٟمسخ٦م صمبقت 

وضمقد  ُم٦م ًمف ذم إضم٤مزاشمف وذيمر ـمرىمف إمم اًمٙمت٥م، سمؾ إنّ )قمدم  شمٕمّرض اًمٕماّل  ُمٜمٝم٤م:

ض ًمف ُمع اًمٜمج٤مر مل يتٕمرّ  هذا اًمٙمت٤مب ذم زُم٤من اًمٜمج٤مر واًمِمٞمخ أجْم٤ًم ُمِمٙمقك ومٞمف، وم٢منّ 

ام ٙمت٥م وإٟمّ ف يذيمر ُم٤م مل يره ُمـ اًمطمتك أنّ  ،ٗمٝم٤م اإلُم٤مُمٞم٦مف سمّمدد سمٞم٤من اًمٙمت٥م اًمتل صٜمّ أنّ 

ومٙمٞمػ ٓ يذيمر يمت٤مب ؿمٞمخف احلسلم سمـ قمبٞمد اهلل أو اسمٜمف  .ؾمٛمٕمف ُمـ همػمه أو رآه ذم يمت٤مسمف

 أمحد..(.

 ٦م ٟمسب٦م هذا اًمٙمت٤مب إمم اسمـ اًمٖمْم٤مئري أنّ د قمدم صحّ ٤م ي١ميمّ : )ومّ وأض٤مف 

وًمٙمـ ذم  ف ضٕمٞمػ ذم ُمذهبف.اًمٜمج٤مر ذيمر ذم شمرمج٦م اخلٞمؼمي قمـ اسمـ اًمٖمْم٤مئري أنّ 

ومٚمق صّح هذا اًمٙمت٤مب ًمذيمر  ف ضٕمٞمػ احلدي٨م هم٤مزم اعمذه٥م.إًمٞمف أنّ  اًمٙمت٤مب اعمٜمسقب

آظمتالف ذم اًمٜم٘مؾ قمـ هذا اًمٙمت٤مب يمام ذم شمرمج٦م  اًمٜمج٤مر ُم٤م هق اعمقضمقد أجْم٤ًم، سمؾ إنّ 

د قمدم صمبقشمف، سمؾ شمقضمد ذم قمدة ُمقارد شمرمج٦م ؿمخص ص٤مًمح سمـ قم٘مب٦م سمـ ىمٞمس وهمػمه٤م ي١ميّ 

دات. واًمٕمٛمدة هق ىمّمقر إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعم١ميّ  ،ذم ٟمسخ٦م وٓ شمقضمد ذم ٟمسخ٦م أظمرى

 .(1)اعم٘متيض وقمدم صمبقت هذا اًمٙمت٤مب ذم ٟمٗمسف(

 ذم هذا اعم٘م٤مم A سمام اىمتبسٜم٤مه ُمـ يمالم اًمسٞمد إؾمت٤مذ ويٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِم٦م ُم٤م أوم٤مده 

 سم٤مظمتّم٤مر وشمٍّمف..  تس٤مب يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء ٓسمـ اًمٖمْم٤مئري ــــ٦م اٟمُمـ صحّ ــــ 

ُمـ ٟم٤مىمش  م قمغم ص٤مطم٥م اًمذريٕم٦م أضمد ذم ُمـ شم٘مدّ  : )ومٚمؿA  ىم٤مل اًمسٞمد إؾمت٤مذ

ٟم٤مىمش سمٕمْمٝمؿ ذم  وإنْ -٦م اٟمتس٤مب يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء إمم اسمـ اًمٖمْم٤مئري أو ؿمٙمؽ ذم صحّ 
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( 664سمدءًا ُمـ اًمسٞمد مج٤مل اًمديـ أمحد سمـ ـم٤مووس )ت  -ٞم٦م شمْمٕمٞمٗم٤مشمف يمام ؾمٞم٠ميتطمجّ 

ء تالُمذشمف إضماّل اًمذي هق أول ُمـ ٟم٘مؾ قمـ هذا اًمٙمت٤مب ومٞمام سم٠مجديٜم٤م ُمـ اعمّم٤مدر، ُمرورًا سم

ُم٦م احلكم )ت واًمٕماّل  ،(727وشم٘مل اًمديـ سمـ داود )ت  ،(674اًمٗم٤مضؾ أيب )ت سمٕمد 

واًمِمٞمخ احلسلم سمـ  ،(966واًمِمٝمٞمد اًمث٤مين )ت  ،(786اًمِمٝمٞمد إول )ت  (، صمؿّ 726

وص٤مطم٥م اعمدارك )ت  ،(993واعمح٘مؼ إردسمٞمكم )ت  ،(984قمبد اًمّمٛمد اًمٕم٤مُمكم )ت 

ئري )ت  ،(1211ت وص٤مطم٥م اعمٕم٤ممل ) ،(1229  ،(1221واًمِمٞمخ قمبد اًمٜمبل اجلزا

 ،(1228واعمػمزا حمٛمد آؾمؽماسم٤مدي )ت  ،(1221واعمال قمبد اهلل اًمتسؽمي )ت 

 ،(1232واعمح٘مؼ اًمِمٞمخ حمٛمد طمٗمٞمد اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين )ت  ،(1232واًمِمٞمخ اًمبٝم٤مئل )ت 

 ،(1244واًمسٞمد ُمّمٓمٗمك اًمتٗمريٌم )ت سمٕمد  ،(1241واًمسٞمد اعمح٘مؼ اًمداُم٤مد )ت 

واعمح٘مؼ  ،(1271واعمجٚمز إول )ت  ،(11واعمقمم قمٜم٤مي٦م اهلل اًم٘مٝمب٤مئل )ت ق 

ُم٦م اعمجٚمز واًمٕماّل  ،(1297واعمقمم حمٛمد اًمالهجل )ت سمٕمد  ،(1292اًمسبزواري )ت 

واعمقمم حمٛمد إردسمٞمكم  ،(1121واًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اح٤مطمقزي )ت  ،(1111اًمث٤مين )ت 

ؼ اًمبٝمبٝم٤مين )ت إمم اعمح٘مّ  ،(1173اخلقاضمقئل )ت واعمقمم حمٛمد إؾمامقمٞمؾ  ،(12)ت ق 

واًمسٞمد  ،(1216وأيب قمكم احل٤مئري )ت  ،(1212واًمسٞمد سمحر اًمٕمٚمقم )ت  ،(1226

واًمسٞمد حمٛمد  ،(1256واًمِمٞمخ قمبد اًمٜمبل اًمٙم٤مفمٛمل )ت  ،(1227حمسـ اًمٙم٤مفمٛمل )ت 

واعمحدث اًمٜمقري )ت  ،(1326ل )ت واعمال قمكم اًمٙمٜمّ  ،(1262سم٤مىمر اًمِمٗمتل )ت 

(، 1356وأيب اهلدى اًمٙمٚمب٤مد )ت  ،(1351واًمِمٞمخ قمبد اهلل اح٤مُم٘م٤مين )ت  ،(1322

 مجٞمٕم٤ًم. S وهمػمهؿ ُمـ أقمالم اًمٗمـ

ومٞمام -وأّول ُمـ ومتح سم٤مب اعمٜم٤مىمِم٦م ذم صمبقت يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء قمـ اسمـ اًمٖمْم٤مئري 

 .R هق ص٤مطم٥م اًمذريٕم٦م، وواوم٘مف ذم ذًمؽ اًمسٞمد إؾمت٤مذ -أقمٚمؿ
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[
وضمقد هذا اًمٙمت٤مب ذم زُم٤من اًمٜمج٤مر  ُمـ أنّ  ٤م ُم٤م أوم٤مده اًمسٞمد إؾمت٤مذ وأُمّ 

ف ًمٞمس ُمـ دأب اًمٜمج٤مر مل يتٕمرض ًمف.. ومٞمالطمظ قمٚمٞمف سم٠منّ  وم٢منّ  ،واًمِمٞمخ ُمِمٙمقك ومٞمف

ٟمف  اًمٜمج٤مر أنْ  ّٓ -يؽمضمؿ ًمزُمالئف وأىمرا ضف ًمٙمت٤مب قمدم شمٕمرّ  ًمٞم٘م٤مل إنّ  - اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿإ

ٗمٝمام اسمـ ٚمذيـ أخّ اسمـ اًمٖمْم٤مئري دًمٞمؾ قمغم قمدم صمبقشمف قمٜمف، وًمذًمؽ مل يذيمر اًمٙمت٤مسملم اًم

ُم٦م ض هلام ذم ُم٘مدّ شمٕمرّ  اًمِمٞمخ  ُمع أنّ  ،ٗم٤متاًمٖمْم٤مئري ذم ومٝمرؾم٧م إصقل واعمّمٜمّ 

 اًمٗمٝمرؾم٧م، وأجْم٤ًم مل يذيمر ًمف يمت٤مب اًمت٤مريخ ُمع ٟم٘مٚمف قمٜمف ذم شمرمج٦م اًمؼمىمل.

اًمٜمج٤مر ذيمر ذم  ٦م اًمٜمسب٦م ُمـ أنّ ٤م ُم٤م ذيمره أقمغم اهلل ُم٘م٤مُمف ُم١ميمدًا ًمٕمدم صحّ وأُمّ 

يٙمقن ُمستٜمد اًمٜمج٤مر ومٞمام طمٙم٤مه قمـ اسمـ  إذ جيقز أنْ  ٟمٔمر: ومٛمحّؾ شمرمج٦م اخلٞمؼمي.. إًمخ 

ٗم٤مت أو ومٝمرؾمتف ٕؾم٤مُمل اعمّمٜمّ  ،اًمٖمْم٤مئري سمٕمض يمتبف إظمرى يمٙمت٤مب شم٤مرخيف

أو يٙمقن ذم ٟمسختٜم٤م ُمـ يمت٤مب اًمٜمج٤مر حتريػ  ،ف ؾمٛمٕمف ُمٜمف ؿمٗم٤مه٤مً أو أنّ  ،وإصقل

ًمؽ، ومٙمٞمػ جيٕمؾ ويٙمقن اًمّمحٞمح هٙمذا )ضٕمٞمػ ذم ُمذهبف( يمام ؾمٞم٠ميت اإليٕم٤مز إمم ذ

 ٦م يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء؟!ُمثؾ هذا آظمتالف دًمٞماًل قمغم قمدم صحّ 

ؼ اًمتسؽمي قمغم وضمقد يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء وُمـ هٜم٤م ئمٝمر اًمٜمٔمر أجْم٤ًم ذم اؾمتِمٝم٤مد اعمح٘مّ 

وضمف اًمٜمٔمر  ذم شمرمج٦م اخلٞمؼمي سمـ قمكم اًمٓمح٤من. قمٜمد اًمٜمج٤مر سمام طمٙم٤مه قمـ اسمـ اًمٖمْم٤مئري

ومٙمٞمػ يِمٝمد قمغم  ،سمٚمٗمٔمف ُم٤م ورد ذم هذا اًمٙمت٤مباعمذيمقر ذم يمت٤مب اًمٜمج٤مر ٓ يٓم٤مسمؼ  أنّ 

 اؾمتٜم٤مده إًمٞمف؟!

 .Rوُم٤م أبٕمد يمالُمف قمـ يمالم اًمسٞمد إؾمت٤مذ 

اظمتالف اًمٜم٘مؾ قمـ هذا اًمٙمت٤مب يمام ذم شمرمج٦م ص٤مًمح  وأُم٤م ُم٤م أوم٤مده ذم اعمٕمجؿ ُمـ أنّ 

ُم٤م طمٙم٤مه ذم جمٛمع اًمرضم٤مل قمـ يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء اعمٜمتزع  أنّ  :ومٗمٞمف ،سمـ قم٘مب٦م ي١ميد قمدم صمبقشمف

يمام -مل يٜمسبف إًمٞمف سم٤مٓؾمؿ  ُم٦م ذم اخلالص٦م وإنْ طمّؾ اإلؿمٙم٤مل ُمٓم٤مسمؼ مت٤مُم٤ًم ح٤م أثبتف اًمٕماّل  ُمـ
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يزيد قمغم ُم٤م ُم٤م ذيمره اسمـ داود قمـ اسمـ اًمٖمْم٤مئري  ،ٟمٕمؿ .-هق دأبف ذم يمثػم ُمـ اعمقارد

ز اقمتامده قمغم همػم يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ  ف ٓ يرّض وًمٙمٜمّ  أورداه سمبٕمض إًمٗم٤مظ. جلقا

اًمٖمْم٤مئري، ُمْم٤موم٤ًم إمم وىمقع اخلٚمط واًمتّمحٞمػ ذم يمت٤مب اسمـ داود سمّمقرة ٗم٤مت اسمـ ُم١مًم  

سمٕمض ُم٤م يقضمد ومٞمف ُمٜمسقب إمم اسمـ اًمٖمْم٤مئري هق ذم إصؾ ُمـ  واؾمٕم٦م، ومٞمحتٛمؾ أنْ 

 ُمّمدر آظمر.

 ،دًا ًمٕمدم صمبقت اًمٙمت٤مب ُمـ اظمتالف ٟمسخف سم٤مًمزي٤مدة واًمٜم٘مٞمّم٦مُم١مي   ٤م ُم٤م ذيمره وأُمّ 

صّح مل يقضم٥م  ومٝمق إنْ  ،ه٤م ذم اًمبٕمض أظمرووضمقد شمرمج٦م ذم سمٕمض اًمٜمسخ وقمدم وضمقد

آظمتالف سم٤مًمزي٤مدة واًمٜم٘مٞمّم٦م رء واىمع ذم يمثػم ُمـ يمت٥م  وم٢منّ  ،وهٜم٤ًم ذم اقمتب٤مره

ف ىمد أرضمع إًمٞمف ذم يمت٤مب اًمرضم٤مل ذم اعمت٘مدُملم، وُمـ أُمثٚمتف يمت٤مب اًمٗمٝمرؾم٧م ًمٚمِمٞمخ، وم٢مٟمّ 

ف ٓ ٤مئري ُمع أنّ واحلسلم سمـ قمبٞمد اهلل اًمٖمْم ،شمرمج٦م احلسلم سمـ قمكم سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمبزوومري

ٟمسخ٦م اسمـ طمجر  ذيمر ًمٚمرضمٚملم ذم اًمٜمسخ اعمقضمقدة سم٠مجديٜم٤م ُمـ اًمٗمٝمرؾم٧م، ويبدو أنّ 

يم٤مٟم٧م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم شمرمج٦م اًمٖمْم٤مئري طمٞم٨م طمٙمك قمـ اًمٗمٝمرؾم٧م ذم شمرمجتف ذم ًمس٤من 

 اعمٞمزان .

اإلؿمٙم٤مل ذم ٟمسب٦م يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء إمم  م أنّ ؾ ُمـ مجٞمع ُم٤م شم٘مدّ وُمٝمام يٙمـ وم٘مد حتّّم 

 ف.ُم٦م ذم همػم حمٚمّ اؾمتٜم٤مدًا إمم اًمقضمقه اعمت٘مدّ  اسمـ اًمٖمْم٤مئري

ئـ يٛمٙمـ أنْ   A اًمسٞمد إؾمت٤مذ نّ صمؿ أ شمقرث آـمٛمئٜم٤من  أوم٤مد جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مرا

 سمّمح٦م هذه اًمٜمسخ٦م، وهل:

وهق أظمق اًمسٞمد قمكم اسمـ ـم٤مووس -اًمسٞمد أمحد سمـ ـم٤مووس  إنّ  :اًم٘مريٜم٦م إوممــ 

ؿ ذم أواؾمط اًم٘مرن اًمس٤مسمع ذم اًمذي يم٤من ص٤مطم٥م ُمٙمتب٦م يمؼمى عم١مًمٗم٤مت أصح٤مسمٜم٤م وهمػمه

قمّقل قمغم ُم٤م ورد  ٦م، صمؿّ ضمزُمٞمّ  ىمد ٟمس٥م اًمٜمسخ٦م اعمذيمقرة إمم اسمـ اًمٖمْم٤مئري سمّمٞمٖم٦مٍ  -٦ماحلٚمّ 



 

 

 

 

 

206 V 

[
ف أطمد ومٞمٝم٤م ذم ٟم٘مد أؾم٤مٟمٞمد اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم يمت٤مب )اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل(، قمٚمامً أنّ 

ؼ ذم وىمد طم٘مّ  .أورع ومْمالء زُم٤مٟمف -يمام ىم٤مل اسمـ داود-ويم٤من  ،٘ملميمب٤مر اًمٕمٚمامء واعمح٘مّ 

ئـ اًمقاضح٦م واًمدٓئؾ اًمرضم٤مل واًمرواي٦م ُم٤م ٓ ُمزيد قمٚمٞمف، ومٚمق مل يٙمـ ىمد شمقومّ  ر ًمف ُمـ اًم٘مرا

ف مل يٙمـ ًمف ـمريؼ ام أنّ وٓ ؾمٞمّ  ،٦م اًمٜمسخ٦م ح٤م اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤ماًمٙم٤مومٞم٦م ُم٤م يقضم٥م اًمٞم٘ملم سمّمحّ 

 ٦م اًمٜمسخ٦م.سمف ذم طمّمقل آـمٛمئٜم٤من سمّمحّ  ُمٕمتدّ  ٗمٝم٤م، وًمٞم٘ملم ُمثٚمف ؿم٠منٌ إمم ُم١مًمّ 

ف يٜمٔمر ومٞمٝم٤م إمم يمالم ام يبدو أنّ هٜم٤مك ُمقاضع ذم يمت٤مب اًمٜمج٤مر رسمّ  إنّ  :اًم٘مريٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مـ 

٤م ي١ميد وضمقد هذا وىمد يٕمؼّم سمٜمٗمس اًمتٕمبػم اًمقارد ومٞمف مّ  ،اسمـ اًمٖمْم٤مئري ذم يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء

 ..(1)اًمٙمت٤مب ًمديف

يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء واًمٙمت٤مب أظمر ُمقارد روى ومٞمٝم٤م  ف ىمد ورد ذمإٟمّ  :اًم٘مريٜم٦م اًمث٤مًمث٦مــ 

 ..(2)ػ قمـ قمدد ُمـ اًمرضم٤مل ويمام يكماعم١مًمّ 

ػ يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء يم٤من ذم ـمب٘م٦م اًمِمٞمخ واًمٜمج٤مر ُم١مًمّ  ويتبلم ُمـ هذه اعمقارد أنّ 

حيٙمل قمٜمف  ُمِم٤مريم٤ًم هلام ذم قمدد ُمـ اًمِمٞمقخ، ويم٤من ًمف واًمد قم٤مرف سم٤مًمرضم٤مل يٜم٤مؾم٥م أنْ 

 ٤م ي٘مّقي اطمتامل يمقٟمف اسمـ اًمٖمْم٤مئري يمام ٓ خيٗمل.ف مّ وهذا يمٚمّ  ٦م.اعمٓم٤مًم٥م اًمرضم٤مًمٞمّ 

سمٕم٦مــ  وُمالطمٔم٦م ُم٤م ورد ومٞمف سمِم٠من خمتٚمػ  ،اًمٜمٔمر ذم حمتقي٤مت اًمٙمت٤مب إنّ  :اًم٘مريٜم٦م اًمرا

سمّمػماً سمام ىمٞمؾ  ،ٗمف يم٤من ظمبػماً سم٠مطمقال اًمرضم٤ملُم١مًمّ  اًمرواة اعمؽممجلم يقرث آـمٛمئٜم٤من سم٠منّ 

٤م يبّٕمد اطمتامل وقمغم اـمالع واٍف سمرواي٤مهتؿ ويمتبٝمؿ، وهذا مّ  ،دىمٞم٘م٤ًم ذم شم٘مٞمٞمٛمٝمؿ ،ٝمؿذم طم٘مّ 

م ُمـ وسمٛمالطمٔم٦م ُم٤م شم٘مدّ  .-يمام ذيمره ص٤مطم٥م اًمذريٕم٦م -يٙمقن اًمٙمت٤مب ُمقضققم٤ًم  أنّ 

 شمِمخٞمص ـمب٘م٦م اعم١مًمػ يت٠ميمد يمقن اًمٙمت٤مب ٓسمـ اًمٖمْم٤مئري إذ ٓ يٕمرف ذم ـمب٘متف ُمـ
 

                                                 

 .618افسابع من وشائل اإلكجاب افصـاظقة: ص( راجع هذه ادواضع يف ادؾحق (1

 .611( راجعفا يف ادصدر افسابق : ص(1
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 .(1)يؽون مملف هذا الؽتاب فالحظ( ن يـاسب أن  يشاركه يف الصػات ادذكورة مم 

 ،: يمخذ بام رووه يف حال استؼامتفمذكره الشقخ الطويس  : ماالوجه السادســ  

 وهم.وترك حال غؾم 

رف هلم استؼامته ن ع  كاكوا مم  الغالة بروايته، فنن   ة: )وما خيتصم يف العدم  قال 

خطلهم ، وألجل ذلك عؿؾت ؿل بام رووه يف حال االستؼامة وترك حال ع   هوحال غؾوم 

الطائػة بام رواه أبو اخلطاب حمؿد بن أيب زيـب يف حال استؼامته ، وتركوا ما رواه يف 

 وأهفر تغيم  ، ثمم طاهر بن حاتم بن ماهويه كان مستؼقامً )وقال الشقخ:  حال ختؾقطه(.

جعػر  ، وله روايات، أخربكا برواياته يف حال االستؼامة مجاعة، عن أيبالؼول بالغؾوم 

حمؿد بن عيل بن احلسني بن بابويه، عن أبقه وحمؿد بن احلسن، عن عبد اهلل بن جعػر 

ه يف رجاله )تارة( . وعدم (احلؿيي، عن حمؿد بن عقسى بن عبقد، عـه يف حال االستؼامة 

 .(اب، أخو فارس، كذم بن حاتم غال  طاهر )، قائال: من أصحاب الرضا 

طاهر بن حاتم بن ماهويه روى عـه حمؿد )ائال: ، قو)أخرى( يف من مل يرو عـفم 

 .(2)((بن عقسى بن يؼطني، غال  ا

ابن كؼل قول  بعد أن   -طاهر بن حاتم يف ترمجة  ه ماذكره السقد اخلوئي دم وير

طاهر بن حاتم بن ماهويه الؼزويـي، أخو فارس، كان فاسد ادذهب ): (3)الغضائري

                                                 

 .985( وسائل اإلكجاب الصـاعقة ،املؾحق السابع ، السقد حمؿد رضا السقستاين: ص(1

 .191،ص1يف أصول الػؼه : ج( العّدة (2

ه ال يرى ثبوت كسبة االستشفاد بؽالم ابن الغضائري مع أكّ ( أقول : كقف جاز لؾسقد اخلوئي (3

من ترجم له مع غض الـظر  بصدد توجقه ما ققل يف حّق  ه كّ إيؼال:   أن  كتاب الضعػاء إلقه؟.. إاّل 

 عن ثبوت كسبة الؽتاب وعدمه ، فتدبر .
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[
رواي٤مشمف  إنّ : -(ٝم٤م ٓ شمثٛمريم٤مٟم٧م ٕظمٞمف، وًمٙمٜمّ ، وىمد يم٤مٟم٧م ًمف طم٤مل اؾمت٘م٤مُم٦م، يمام ضٕمٞمٗم٤مً 

د سملم طم٤مل اب، ويمذا ُم٤م شمردّ يمذّ  ف هم٤ملٍ سمٕمد آٟمحراف ٓ شم٘مبؾ، ًمِمٝم٤مدة اًمِمٞمخ سم٠منّ 

ٓ شم٘مبؾ  ٤مام اًمٙمالم ذم رواي٤مشمف طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف، واًمٔم٤مهر أّّن آؾمت٘م٤مُم٦م وطم٤مل آٟمحراف، إٟمّ 

ف إمم ذم طمجٞم٦م اًمرواي٦م، وًمٕمٚمّ ده٤م ٓ شمٙمٗمل وآؾمت٘م٤مُم٦م سمٛمجرّ  .، ًمٕمدم صمبقت وصم٤مىمتفأجْم٤مً 

٤م اقمتامد اسمـ اًمقًمٞمد قمغم رواي٤مشمف وأُمّ  .(ٝم٤م ٓ شمثٛمروًمٙمٜمّ )ذًمؽ أؿم٤مر اسمـ اًمٖمْم٤مئري سم٘مقًمف: 

 .(1)(ٓ يٙمِمػ قمـ اًمقصم٤مىم٦م صّح  طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف، ومٝمق إنْ 

 ـ مل يستثٜمف اسمـ اًمقًمٞمد ُمـ يمت٤مب )ٟمقادر احلٙمٛم٦م(. ــ اًمقضمف اًمس٤مسمع : يمقٟمف مّ 

قصم٤مىم٦م حمٛمد سمـ أمحد اًمذي اؾمتدل ًم اًمقطمٞمد ٟم٘ماًل قمـ  (2)ذيمره اًمسٞمد اخلقئل 

قمـ رواي٤مت حمٛمد سمـ أمحد سمـ  قمدم اؾمتثٜم٤مء اسمـ اًمقًمٞمد رواي٤مشمف نّ إُمٜمٝم٤م:  اًمٕمٚمقي سم٠مُمقر

 قمغم شمقصمٞمؼ اسمـ اًمقًمٞمد ًمف، واقمتامده قمغم رواي٤مشمف. شمدّل  حيٞمك

ُملم اعمت٘مدّ  إقمالماقمتامد اسمـ اًمقًمٞمد أو همػمه ُمـ  نّ )سم٠م :ورّده اًمسٞمد اخلقئل 

ريـ قمغم رواي٦م ؿمخص واحلٙمؿ سمّمحتٝم٤م ٓ يٙمِمػ قمـ وصم٤مىم٦م اًمراوي ومْمال قمـ اعمت٠مظّم 

٦م يٕمتٛمد قمغم أص٤مًم٦م اًمٕمداًم٦م اًمتل ٓ ٟم٘مقل احل٤ميمؿ سم٤مًمّمحّ  أو طمسٜمف، وذًمؽ ٓطمتامل أنّ 

رواي٦م يروهي٤م ُم١مُمـ مل ئمٝمر ُمٜمف ومسؼ، وهذا ٓ يٗمٞمد ُمـ يٕمتؼم وصم٤مىم٦م  ٦م يمّؾ هب٤م، ويرى طمجٞمّ 

 ٦م ظمؼمه. ٜمف ذم طمجٞمّ اًمراوي أو طمس

سمف ُمـ اًم٘مدُم٤مء، اًمذيـ ىمد يٍّم  ،هذا طمقن سم٤مإلض٤موم٦م إمم شمّمحٞمح اسمـ اًمقًمٞمد وأرضا

٤م اًمّمدوق ومٝمق ض ًمقصم٤مىم٦م رواهت٤م. وأُمّ ٦م رواي٦م ُم٤م، أو يٕمتٛمدون قمٚمٞمٝم٤م ُمـ دون شمٕمرّ سمّمحّ 

٤م ظمؼم صالة : )وأُمّ ح هق ٟمٗمسف سمذًمؽ، ىم٤مل يتبع ؿمٞمخف ذم اًمتّمحٞمح وقمدُمف، يمام ّس 

                                                 

 .171,ص 11( معجم رجال احلديث : ج(1

 .71ص 1( معجم رجال احلديث : ج(1
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ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ احلسـ يم٤من ٓ  اًمثقاب اعمذيمقر ومٞمف عمـ ص٤مُمف، وم٢منّ يقم همدير ظمؿ و

ُم٤م مل  ويم٤من همػم صم٘م٦م. ويمّؾ  ،ف ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ُمقؾمك اهلٛمداينحف وي٘مقل: إٟمّ يّمحّ 

ظمب٤مر ومٝمق قمٜمدٟم٤م ُمؽموك همػم تف ُمـ آومل حيٙمؿ سمّمحّ  حف ذًمؽ اًمِمٞمخ يّمحّ 

 . (1)(صحٞمح

ذم شمقصمٞمؼ  S اًمتل اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م سمٕمض إقمالم هذه سمٕمض اًمقضمقه ــــ ُمع ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م ــــ

٦م قمٜمد اًمرضم٤مًمٞملم اًمتل مل أهمٚمبٝم٤م ُمـ اًمتقصمٞم٘م٤مت اًمٕم٤مُمّ  هل ــــ يمام شمرى ــــ، واعمتٝمٛملم سم٤مًمٖمٚمقّ 

 شم٘م٤موم ٟمّمقص أهؾ اجلرح ذم اًمٖمالة. شمثب٧م ذم ٟمٗمسٝم٤م، ومْماًل قمـ أنْ 

ده ذم هذا اًمبح٨م، سمٞمد أنّ  اًمتٓمبٞم٘مٞم٦ّم  ف شمقضمد سمٕمض اعمتّٛمامتهذا آظمر ُم٤م أردٟم٤م إيرا

واًمتٙمٛمٞمٚمّٞم٦م قمزومٜم٤م قمٜمٝم٤م شمقظمّٞم٤ًم ُمـ اإلـم٤مًم٦م. وىمد وىمع اًمٗمراغ ُمـ حتريره ذم اًمٚمٞمٚم٦م إومم 

 ،وصمالصملم ًمٚمٝمجرة اًمٜمبقي٦م اعمب٤مريم٦م واصمٜمتلمُمـ ؿمٝمر رضم٥م إص٥م ُمـ قم٤مم أخػ وأرسمٕمامئ٦م 

٘مٜم٤م يقومّ  قمغم ُمٝم٤مضمره٤م وآخف إـمٝم٤مر أومْمؾ اًمّمالة واًمسالم.. ٟمس٠مخف شمب٤مرك وشمٕم٤ممم أنْ 

 عمرض٤مشمف.. 

ٟم٤م أنْ   اهلل قمغم حمٛمد وآخف اًمٓمٞمبلم احلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم، وصغّم  وآظمر دقمقا

 اًمٓم٤مهريـ.
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 ٟمت٤مئ٩م اًمبح٨م:

 : جم٤موزة احلّد.اًمٖمٚمّق ًمٖم٦مً  -1

 ُمـ ظمالل أيمثر اؾمتٕمامٓهتؿ ًمٚمٗمظ اًمٖمٚمقّ  -٦م قمٜمد اًمٕم٤مُمّ  ُمٕمٜمك اًمٖمٚمقّ  نّ إ -2

ُم٤م يٙمقن وصٗم٤ًم ًمّمٞم٘م٤ًم دائامً ًمٚمتِمٞمع أو اًمرومض، ومٝمق حيّؾ طمٞمثام طمّؾ ًمٗمظ  -واؿمت٘م٤مىم٤مشمف 

اًمتِمٞمع أو اًمرومض، واًمٖمرض ُمٜمف سمٞم٤من ؿمدة اعمٞمؾ وآقمت٘م٤مد سم٤مًمتِمٞمع واًمرومض. ومٝمؿ 

ء أيم٤من اعمرُمل سمف صم٘م٦م  ،قمغم اًمِمٞمٕم٦م سمّمقرة أؿمٛمؾ وسمدائرة أوؾمع -هم٤مًمب٤مً -يٓمٚم٘مقٟمف  وؾمقا

ُمـ يروي ومْمٞمٚم٦م  قمغم يمّؾ  -هم٤مًمب٤مً -ؿ يٓمٚم٘مقٟمف أم يم٤من ضٕمٞمٗم٤ًم أم يم٤من ُمـ اًمٖمالة. يمام أّّن 

 وإن مل يٙمـ إُم٤مُمٞم٤ًم يمام ُمّرت ؿمقاهده. ، أو رذيٚم٦م خلّمقُمفًمٕمكم 

 ُمٗمٝمقم اًمٖمٚمق قمٜمدهؿ أقمؿ ُمٓمٚم٘م٤م ُمـ ُمٗمٝمقُمف قمٜمد قمٚمامء اإلُم٤مُمٞم٦م. وسمٕمب٤مرة أظمرى: إنّ 

 ذم اًمتِمٞمع واًمرومض، هل: اجلٛمٝمقر ًمٚمرواة سم٤مًمٖمٚمقّ  أؾمب٤مب ضمرح نّ إ -3

 .اًمتٕمّم٥م واًمٜمّم٥م ٕهؾ اًمبٞم٧م  -أ

 ٦م.  إهقاء واعمٓم٤مُمع اًمدٟمٞمقيّ  -ب

 اًمدوًم٦م. اخلقف ُمـ سمٓمش  -ت

 إهمراض اًمسٞم٤مؾمٞم٦م.  -ث

هلؿ سم٤مًمرسمقسمّٞم٦م،  قم٤مءآدّ سملم  قم٧م اّدقم٤مءات اًمٖمالة ذم طمؼ أهؾ اًمبٞم٧م قّ شمٜم -4

واًمٜمبّقة، واًمٕمٚمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م هلؿ سمٜمحق آؾمت٘مالل ُمـ دون إهل٤مم، واًم٘مقل سم٤مًمتٜم٤مؾمخ 

 واًمتٗمقيض.. 

ُمـ ظمالل  واًمٖمالة ذم يمٚمامت إئٛم٦م  اعمٗمٝمقم اعمٜمس٤مق ُمـ ًمٗمظ اًمٖمٚمقّ  إنّ  -5

ويتج٤موز احلّد ومٞمٝمؿ  ،ُم٦م هق اعمٗمٝمقم اعمس٤موق ًمٚم٘مقل ومٞمٝمؿ ُم٤م ٓ ي٘مقًمقناًمرواي٤مت اعمت٘مدّ 
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٤م يقضم٥م شمرك أو همػمه٤م مّ  ،أو شمٗمقيْم٤مً  ،أو شمٜم٤مؾمخ٤مً  ،أو قمٚمامً سم٤مًمٖمٞم٥م ،أو ٟمبّقةً  ،ٞم٦ّمً إًمقه

 ُم٤مت.٤مت واعمحرّ اًمٗمرائض وومٕمؾ اإلسم٤مطمٞمّ 

واعمقضقع:  -ٟمج٤مؾم٦ًم ويمٗمراً -وسمٛمٜم٤مؾمب٦م احلٙمؿ  S اعمالطمظ ُمـ ُمقىمػ اًمٗم٘مٝم٤مء -6

ويتج٤موز احلّد ومٞمٝمؿ  ،ُم٤م ٓ ي٘مقًمقن هؿ ُمـ ىم٤مل ذم إئٛم٦م  -قمٜمدهؿ  -اًمٖمالة  أنّ 

ـ قمٚمؿ ُمٜمٝمؿ اإلٟمٙم٤مر مّ  أو شمٗمقيْم٤مً  ،أو شمٜم٤مؾمخ٤مً  ،أو قمٚمامً سم٤مًمٖمٞم٥م ،أو ٟمبّقةً  ،إًمقهٞم٦ّمً 

 ًمرضوري٤مت اًمديـ، أو اٟمٓمبؼ قمٚمٞمٝمؿ قمٜمقان اًمٙمٗمر، يمام هق اعمالطمظ ذم يمٚمامهتؿ. 

 آظمتالف٤م أخ٘مك هذا ظمتٚمػ اًمرضم٤مًمٞمقن ذم ُمٕمٜمك اًمٖمٚمق وحتديد اًمْم٤مسمط ُمٜمف مّ ا -7

وُمـ  ،واًمقطمٞمد ،ريـ يم٤معمجٚمسٞملمرو اعمت٠مظّم ضمرطمٝمؿ وشمٕمديٚمٝمؿ. ومذه٥م ُمت٠مظّم  سمٔمالًمف قمغم

ؼ اًمٙم٤مفمٛمل واعمح٘مّ  ،واًمِمٞمح قمكم اخل٤مىم٤مين ،واًمسٞمد سمحر اًمٕمٚمقم ،ؼ اح٤مُم٘م٤مينشم٤مسمٕمف يم٤معمح٘مّ 

ذم يمتبٝمؿ ًمرّد ذم اًمتٕمٚمٞم٘م٦م أصاًل يستِمٝمد سمف  ـ ضمٕمٚمقا ُمتـ اًمقطمٞمد مّ  S وهمػمهؿ

 واًمتٗمقيض.  ام اذا يم٤مٟم٧م سم٤مًمٖمٚمقّ ٓؾمٞمّ  ،ذم اًمرواة سمـ اًمٖمْم٤مئريشمْمٕمٞمٗم٤مت اًم٘مٛمٞملم وا

 ذهب٧م إًمٞمف ُمدرؾم٦م اًمقطمٞمد اًمبٝمبٝم٤مين  قمغم ُم٤م  ؼ اًمتسؽميأؿمٙمؾ اعمح٘مّ  -8

ؿ رُمقه سمف ًمٜم٘مٚمف ، سم٠مّّن رون ـمٕمـ اًم٘مدُم٤مء ذم رضمؾ سم٤مًمٖمٚمقّ ىم٤مئاًل: يمثػماً ُم٤م يرّد اعمت٠مظّم 

ذه٥م ٤مت ُمذوي ُمٕمجزات ُمـ رضوريّ  يمقّنؿ  ُمٕمجزاهتؿ. وهق رّد همٚمط: وم٢منّ 

ام ُمرادهؿ سم٤مًمٖمٚمق شمرك اًمٕمب٤مدة اإلُم٤مُمٞم٦م، وهؾ ُمٕمجزاهتؿ وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م إّٓ سمٜم٘مٚمٝمؿ؟ وإٟمّ 

 .اقمتامدًا قمغم وٓيتٝمؿ 

ر اسمـ اًمٖمْم٤مئري، وؿمٝمّ  أيمثر اًم٘مدُم٤مء ـمٕمٜم٤ًم سم٤مًمٖمٚمقّ  : إنّ  ؼ اًمتسؽميىم٤مل اعمح٘مّ  -9

سم٤مًمسؼم ذم وضمدٟم٤مه  ع إمم اجلرح، ومال قمؼمة سمٓمٕمقٟمف. ُمع أّن اًمذي ف يترّس اعمت٠مظّمرون: أنّ 

، ويمت٤مب يمٙمت٤مب اؾمتٖم٤مصم٦م قمكم سمـ امحد اًمٙمقذم-ٕمـ ومٞمٝمؿ ـ ـمُ اًمذيـ وىمٗمٜم٤م قمغم يمتبٝمؿ مّ 

ؾمؽمآسم٤مدي، ويمذًمؽ يمت٤مب احلسـ سمـ قمب٤مس سمـ طمريش قمغم شمٗمسػم حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ آ



 

 

 

 

 

212 V 

[
أّن إُمر يمام ذيمر، واًمرضمؾ ٟمّ٘م٤مد، وىمد  -٤م أنزًمٜم٤مهٟم٘مؾ اًمٙم٤مذم شمسٕم٦م ُمـ أظمب٤مره ذم ؿم٠من إٟمّ 

قن مجٕم٤ًم، يم٠ممحد سمـ احلسلم سمـ ؾمٕمٞمد، واحلسلم سمـ ؿم٤مذويف، ٗمف اًم٘مٛمٞمّ ـ ضٕمّ ىمّقى مّ 

 ف رأى يمتبٝمؿ وأطم٤مديثٝمؿ صحٞمح٦م.وحمٛمد سمـ أورُم٦م، سم٠منّ  ،-اًمزّراد، واًمٜمرد-واًمزيديـ 

ف ، يٕمٜمل أنّ : قمٜمدُم٤م ي٘م٤مل ومالن هم٤ملٍ -ذم سمح٨م درؾمف- A أوم٤مد اًمسٞمد إؾمت٤مذ  -12

هق  ُم٤م يبتٜمل قمٚمٞمف اًمٖمٚمقّ  ، ٕنّ  ـ يؽمك اًمقاضمب٤مت ُمـ اًمّمالة وهمػمه٤م ُمـ إقماملمّ 

مم قمدم احلٗم٤مظ ٜمج٤مة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، سمؾ يّمؾ إُمر إذم اًم ٦م آقمت٘م٤مد سمٙمٗم٤مي٦م ُمٕمروم٦م إئٛمّ 

 قمغم قمرضف.  

ًمٞمف ُمدرؾم٦م ُمتلم ذم ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م ذهب٧م إ ؼ اًمتسؽمي ؾمتٔمٝمره اعمح٘مّ ُم٤م ا  -11

ّٓ اًمقطمٞمد  اًمٖمالة يم٤موم٦م، وٓ ف ٓ يتّؿ قمغم إـمالىمف: ًمٙمقٟمف همػم ضم٤مُمع ًمٓمقائػ أنّ  ، إ

وأصٜم٤مف اًمٖمالة  ،تف اعمٜمٓمبؼ قمغم ـمقائػوؿمٛمقًمٞمّ  قّ سجؿ ُمع ُم٤م ُمّر ُمـ ؾمٕم٦م ُمٗمٝمقم اًمٖمٚميٜم

أو اًمٜمبقة  ،٦م يم٤موم٦م اعمذيمقرة ذم اًمرواي٤مت سمال ومرق سملم ُمـ يدقمل ُمٜمٝمؿ اإلًمقهٞم٦م ًمألئٛمّ 

٤م يقضم٥م شمرك أو همػمه٤م مّ  ،أو اًمتٗمقيض ،أو اًمتٜم٤مؾمخ ،أو اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م هلؿ ،هلؿ 

 . قمغم وٓيتٝمؿ ٙم٤مًٓ اشمّ  ُم٤مت٤مت واعمحرّ ائض وومٕمؾ اإلسم٤مطمٞمّ اًمٗمر

اًمرضم٤مًمٞملم ىمد اؾمتٕمٛمٚمقا اًمٖمٚمّق سمٖمػم  ف ىمد ورد ذم شمرمج٦م مجٚم٦م ُمـ اًمٖمالة أنّ ٟمّ إ  -12

 ؼ اًمتسؽمي أو سمّمٜمػ ظم٤مص ُمـ اًمٖمالة يمام هق خمت٤مر اعمح٘مّ  ،اعمٗمٝمقم اعم٘مّٞمد سمٓم٤مئٗم٦م

سم٤معمٕمٜمك اًمِم٤مُمؾ اًمذي صدر قمـ ، سمؾ -وهق شمرك اًمٕمب٤مدة اقمتامدًا قمغم وٓيتٝمؿ  -

أو  ،أو قمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م ،أو اًمٜمبّقة هلؿ  ،قمك اإلًمقهّٞم٦مـ ادّ اًمٖمالة مّ  إئٛم٦م ذم طمّؼ 

 أو اًمتٜم٤مؾمخ .  ،اًمتٗمقيض هلؿ
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 -اصٓمالطم٤مً  –ذم حتديد ُمٗمٝمقم اًمٖمٚمّق  إىمرب هق ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد   -13

واإلومراط ذم طمّؼ إنبٞم٤مء  ،قمٜمد اًم٘مدُم٤مء: )هق اًمتج٤موز قمـ احلّد، واخلروج قمـ اًم٘مّمد

 (. وإئٛم٦م 

ٜم٦م هق رواي٦م إطم٤مدي٨م اعمتْمٛمّ  اًمٖمٚمقّ  ُم٤م يقضمد ذم يمٚمامت سمٕمْمٝمؿ ُمـ أنّ   -14

مم ذم اًمتٕمبػم، وم٤معمامرس اًمذي يرضمع إومٝمق شمبسٞمط ًمألُمقر، وشمس٤مُمح  عم٘م٤مُم٤مت إئٛم٦م 

 أنّ  وامم يمٚمامت إصح٤مب يٗمٝمؿ -يمام ُمّر ذيمر سمٕمْمٝم٤م-اًمٖمالة  اًمرواي٤مت اًمقاردة سمحّؼ 

د سم٤مًمٖمٚمق هق ُم٤م ٟمّبٝمٜم٤م قمٚمٞمف. وأُمّ   اًمٕم٤مًمٞم٦م ومٝمل ظم٤مرضم٦م ختّّمّم٤مً  ٦م ٤م ُم٘م٤مُم٤مت إئٛمّ اعمرا

 خيٗمك.  ٤م ُمـ رضوري٤مت اعمذه٥م يمام ّّٕٓن  :قمـ دائرة ُمٗمٝمقم اًمٖمٚمقّ 

د  -15  اًمٖمٚمّق.  ٤مرة وأهؾ آرشمٗم٤مع (ُمـ )اًمٓمٞمّ  اعمرا

اًم٘مدح: ؾ ُمـ يمالُمٝمؿ وىمقع اخلالف ذم دًٓم٦م اًمْمٕمٞمػ واعمخٚمط قمغم اعمتحّّم   -16

 ؾمب٥م اخلالف يرضمع إمم آظمتالف ذم شمٗمسػم ُمٕمٜمٞمٝمام يمام ُمّر آٟمٗم٤ًم.  واًمٔم٤مهر أنّ 

ؾ ُمـ يمالُمٝمؿ قمدم اخلالف سمٞمٜمٝمؿ ذم قمّد ُمثؾ أخٗم٤مظ )اًمٖمٚمق، أهؾ اعمتحّّم   -17

 ٤مرة وٟمحقه٤م( ُمـ أخٗم٤مظ اًم٘مدح اذا يم٤مٟم٧م ُمٓمٚم٘م٦م.آرشمٗم٤مع، اًمٓمٞمّ 

ين، واًمسٞمد سمحر ؼ اح٤مُم٘م٤مريـ يم٤مًمقطمٞمد وُمـ شم٤مسمٕمف، يم٤معمح٘مّ سمٕمض اعمت٠مظّم   -18

اؾمتِمٙمٚمقا وشم٠مُمٚمقا سم٤مجلرح  S اًمٕمٚمقم،  واًمِمٞمخ اخل٤مىم٤مين، واعمحّدث اًمٜمقري وهمػمهؿ

ٞملم واسمـ اًمٖمْم٤مئري، سمدقمقى ام إذا يم٤مٟم٧م ُمـ اًم٘مدُم٤مء يم٤مًم٘مٛمّ وٓؾمٞمّ  ،سمتٚمؽ إًمٗم٤مظ

 ،واإلهمراق ذم ؿم٠مّنؿ ،رواي٦م اعمٕمجزات وظمقارق اًمٕم٤مدات قمٝمؿ سم٤مًمٓمٕمـ، أو أنّ شمرّس 

ًمٞمٝم٤م قم٘مقهلؿ، ومٝمؿ ىم٤مسون قمـ إدراك ُمٙمٜمقن مل شمّمؾ إ وشمٜمزهيٝمؿ  ،وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ

  ؾ سمجرطمٝمؿ.ُمـ اًمؽموي واًمت٠مُمّ  سمدّ  ومال اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م ًمألئٛم٦م 

 أو ًمٜمحقه، مل يٙمـ هبذا اًم٘مدح قمؼمة قمٜمد (ًمٜمٗمل اًمسٝمق ومالن هم٤ملٍ )ًمق ىم٤مًمقا :   -19
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[
أو  ،(وم٤مؾمد اعمذه٥م)أو  ،(هم٤ملٍ )٤م قمٜمد اإلـمالق يم٘مقهلؿ: قمٜمده. وأُمّ  ُمـ ًمٞمس هذا سمٖمٚمقّ 

 ومٝمق ىمدح. ٟمحق ذًمؽ، 

اًم٘مدح  )إنّ  ىم٤مئاًل: ،ؼ اًمبٝمبٝم٤مين ٤م اًمرُمل سم٤مًمتٗمقيض وم٘مد اؾمتِمٙمؾ اعمح٘مّ أُمّ   -22

 . (ف ٓ خيٚمق قمـ إؿمٙم٤ملًمٕمٚمّ  د رُمٞمٝمؿ إمم اًمتٗمقيض أجْم٤مً سمٛمجرّ 

اعمٕمٜمك اعمٜمس٤مق إمم إذه٤من ُمـ ًمٗمظ اًمتٗمقيض هق اعمٕمٜمك إول واًمث٤مين،  نّ إ  -21

 ّٓ قن ذم أومٕم٤مهلؿ اًمٕمب٤مد ُمست٘مٚمّ  قمغم ُم٤م ي٘مقًمف اعمٕمتزًم٦م ُمـ أنّ  وإـمالىمف قمغم ُم٤م قمداه٤م ٟم٤مدر إ

  ٦م. ض٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ اجلؼميّ ومٞم٘م٤مل هلؿ ًمذًمؽ: اعمٗمقّ 

إذا يم٤من سمٕمض إصح٤مب ُمـ اًمرواة وهمػمهؿ قمغم ـمري٘م٦م اعمٕمتزًم٦م ذم هذه   -22

ُمردود اًم٘مقل ذم اًمِمٝم٤مدة  ،ض٦م، ويٙمقن ُمذُمقُم٤مً اعمس٠مخ٦م اًمٙمالُمٞم٦م، ومٝمق طمٞمٜمئذ ُمـ اعمٗمقّ 

 .واًمرواي٦م 

ذم شمقصمٞمؼ  S اًمتل اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م سمٕمض إقمالم يمر ُمـ سمٕمض اًمقضمقهُم٤م ذُ  نّ إ  -23

٦م قمٜمد اًمرضم٤مًمٞملم اًمتل مل أهمٚمبٝم٤م ُمـ اًمتقصمٞم٘م٤مت اًمٕم٤مُمّ  -يمام شمرى-وهل  اعمتٝمٛملم سم٤مًمٖمٚمقّ 

 شم٘م٤موم ٟمّمقص أهؾ اجلرح ذم اًمٖمالة. شمثب٧م، ومْماًل قمـ أنْ 
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 ُمٚمحؼ، وومٞمف:

 . (1)ــ أؾمامء اعمتٝمٛملم سم٤مًمٖمٚمق 1 

 .(2)ــ أؾمامء ُم١مًمٗمل يمت٥م اًمّرّد قمغم اًمٖمالة  2 

 :أؾمامء اًمرواة اًمذيـ اهتٛمقا سمٚمٗمظ ) اًمٖمٚمق ( واؿمت٘م٤مىم٤مشمف

 ـ أطمٙمؿ سمـ سمِم٤مر اعمروزي اًمٙمٚمثقُمل .1

 ـ أمحد سمـ احلسلم سمـ ؾمٕمٞمد إهقازي .2

 ـ أمحد سمـ قمكم أبق اًمٕمب٤مس اًمرازي .3

 ـ أمحد سمـ قمكم سمـ يمٚمثقم . 4

 . ـ أمحد سمـ حمٛمد اًمسٞم٤مري 5

 ـ أمحد سمـ هالل اًمٕمؼمشم٤مئل . 6

 ـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمبٍمي . 7

 ـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمٝمران سمـ أيب ٟمٍم . 8

 ـ ضمٕمٗمر سمـ إؾمامقمٞمؾ اعمٜم٘مري . 9

 ـ احلسـ سمـ ظمرزاذ . 12

 ـ احلسـ سمـ ؿمٛمٕمقن . 11

                                                 

ة افرجال فؾؿحؼ   تفم يف( الحظ ترمج(1 , 1ق افؽاطؿي جمعجم رجال احلديث فؾسقد اخلوئي, ظد 

مة, رجال افـجار, افػفرشت فؾشقخ, رجال ابن افغضائري, اختقار معرؾة افرجال, اخلالصة فؾعال  

 اود, ؿاموس افرجال..رجال ابن داود, كؼد افرجال, افتحرير افط  

 ( الحظ : كػس ادصادر.(1
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 ـ احلسـ سمـ قمبد اهلل )قمبٞمد اهلل ( اًم٘مٛمل . 12

 ذم .ـ احلسـ سمـ قمكم سمـ قمثامن ؾمج٤مدة اًمٙمق 13

 ل .ـ احلسـ سمـ حمٛمد سمـ سم٤مسم٤م اًم٘مٛمّ  14

 ـ احلسلم سمـ ؿم٤مذويف . 15

 ـ احلسلم سمـ قمبٞمد اهلل اًمسٕمدي . 16

 ـ احلسلم سمـ قمبٞمد اهلل اًم٘مٛمل . 17 

شمٞمٛمل . 18  ـ احلسلم سمـ قمكم اخلقا

 ـ احلسلم سمـ يزيد اًمٜمقومكم . 19

 ـ احلٙمؿ سمـ سمِم٤مر . 22

شمٞمٛمل . 21  ـ ظم٤مًمد اخلقا

 أيب احلسـ اح٤موردي اًمبٍمي . ـ ظمٚمػ سمـ حمٛمد سمـ 22

 ٤من .ـ ظمٞمؼمي سمـ قمكم اًمٓمحّ  23

 اق .ـ اًمرسمٞمع سمـ زيمري٤م اًمقرّ  24

 ـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اهلل اًمديٚمٛمل .  25

 .ـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد 26

 ـ ص٤مًمح سمـ ؾمٝمؾ اهلٛمداين . 27

 ـ ص٤مًمح سمـ قم٘مب٦م سمـ ىمٞمس . 28

 ـ ـم٤مهر سمـ طم٤مشمؿ سمـ ُم٤مهقيف اًم٘مزويٜمل . 29

 . ـ ـمٚمح٦م سمـ قمبد اهلل 32

 ـ اًمٕمب٤مس سمـ صدىم٦م . 31
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 ـ قمبد اًمرمح٤من سمـ مح٤مد . 32

 ـ قمبد اهلل سمـ ؾمب٠م . 33

 ـ قمبد اهلل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ احل٤مرصمل . 34

 ـ قمبد اهلل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ احلرضُمل . 35

 ـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمح٤من إصؿ .36

 ـ قمروة سمـ حيٞمك اًمده٘م٤من . 37

 ـ قمكم سمـ أمحد أبق اًم٘م٤مؾمؿ . 38

 ـ يمثػم اهل٤مؿمٛمل .٤من سمـ قمكم سمـ طمّس  39

 ـ قمكم سمـ طمسٙم٦م . 42

 ـ قمكم سمـ اًمٕمب٤مس اخلراذيٜمل . 41

 ـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمران اًم٘مرر . 42

 ـ قمكم سمـ حيٞمك اًمده٘م٤من . 43

 ـ قمٛمر سمـ ومرات اًمبٖمدادي . 44

 ـ وم٤مرس سمـ طم٤مشمؿ سمـ ُم٤مهقيف اًم٘مزويٜمل . 45

 ـ ومرات سمـ إطمٜمػ اًمٕمبدي . 46

 سمـ ي٘مٓملم إؾمدي . ـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلسـ سمـ قمكم 47

 ـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمرسمٞمع اًمّمح٤مف . 48

 ـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد إصٗمٝم٤مين . 49

 ـ حمٛمد سمـ أيب زيٜم٥م )ُم٘مالص( أبق اخلٓم٤مب إؾمدي . 52

 .ـ حمٛمد سمـ أؾمٚمؿ اًمٓمؼمي اجلبكمّ  51
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[
 ـ حمٛمد سمـ أورُم٦م اًم٘مٛمل . 52

 ـ حمٛمد سمـ سمحر اًمرهٜمل . 53

 ـ حمٛمد سمـ سمِمػم . 54

 ـ حمٛمد سمـ مجٝمقر اًمٕمٛمل . 55 

 ـ حمٛمد سمـ احلسـ سمـ ؾمٕمٞمد اًمٙمقذم . 56

 ـ حمٛمد سمـ احلسـ سمـ ؿمٛمقن . 57

 ـ حمٛمد سمـ احلسـ اًمٙمرُم٤مين .  58 

 ـ حمٛمد سمـ احلسلم ؾمٕمٞمد اًمّم٤مئع .     59 

 ـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمديٚمٛمل . 62

 ـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من اسمق ضمٕمٗمر اًمزاهري . 61

 .  ـ حمٛمد سمـ صدىم٦م اًمٕمٜمؼمي 62

 ـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ ُمٝمران .  62

 ـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًمّمػمذم )أبق ؾمٛمٞمٜم٦م( .  63

 ـ حمٛمد سمـ قمكم اًمِمٚمٛمٖم٤مين . 64

 ـ حمٛمد سمـ قمٞمسك سمـ قمبٞمد اًمٞم٘مٓمٞمٜمل . 65

 ـ حمٛمد سمـ ومرات اجلٕمٗمل . 66

 ـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ إزدي . 67

 ـ  حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمٙمقذم  . 68

 امن .ُمقؾمك سمـ قمٞمسك اًمّس ـ حمٛمد سمـ  69

 ـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمرسيٕمل . 72
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 ـ حمٛمد سمـ ٟمٍم . 71

 ـ حمٛمد سمـ ٟمّمػم اًمٜمٛمػمي . 72

 ـ ُمٕمغم سمـ ظمٜمٞمس أبق قمبداًمٚمف إؾمدي اًمٙمقذم . 73

 ـ ُمٕمغم سمـ راؿمد اًمبٍمي . 74

 ـ ُمٜمخؾ سمـ مجٞمؾ إؾمدي . 75

 ٤مط اًمٙمقذم .ـ ُمقؾمك سمـ ؾمٕمدان احلٜمّ  76

 ـ ُمٞم٤مح اعمدائٜمل . 77

 ـ ٟمٍم سمـ اًمّمب٤مح . 78

 ـ يقٟمس سمـ هبٛمـ . 79

 ـ يقٟمس سمـ فمبٞم٤من اًمٙمقذم . 82

 ـ أبق اًمٕمب٤مس اًمٓمرٟم٤مين . 81

 ـ أبق قمبد اًمرمح٤من )قمبد اهلل ( اًمٙمٜمدي . 82

 ـ أبق قمبد اهلل اعمٖم٤مزي . 83

 أؾمامء اًمرواة اًمذيـ اهتٛمقا سمٚمٗمظ: )أهؾ آرشمٗم٤مع، أو آرشمٗم٤مع سم٤معمذه٥م، وٟمحقه٤م(

 ـ إؾمح٤مق إمحري اًمٜمٝم٤موٟمدي .ـ إسمراهٞمؿ سم 1

 ـ إسمراهٞمؿ سمـ يزيد اعمٙمٗمقف . 2

 ـ اسمـ أيب اًمزرىم٤مء. 3

 ـ أبق اًمسٛمٝمري . 4

 ـ أمحد سمـ سمِمػم اًمؼمىمل . 5

 ـ قمبد اهلل سمـ ظمّداش اعمٝمري . 6
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[
 ٤مد إزدي .ـ قمكم سمـ محّ  7

 ـ وم٤مرس سمـ حمٛمد اًم٘مزويٜمل . 8

 ـ وم٤مرس سمـ طم٤مشمؿ اًمٗمٝمري . 9

 اًمٞم٘مٓمٞمٜمل .ـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمِمٕمراين  12

 ؾ سمـ قمٛمر .ـ اعمٗمّْم  11

 ـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر اًمٙمٛمٜمداين . 12

 ـ ُمقؾمك اًمسّقاق. 13

 أؾمامء أصح٤مب اًمٙمت٥م واعمس٤مئؾ ذم اًمّرد قمغم اًمٖمالة:

 ـ إؾمح٤مق سمـ احلسـ سمـ سمٙمران . 1 

 ـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم سمـ إؾمح٤مق . 2

 ـ احلسـ سمـ دٟمدان . 3

 ـ احلسـ سمـ ُمقؾمك إصؿ . 4

 ـ احلسلم سمـ قمبٞمد اهلل اًمٖمْم٤مئري . 5

 ـ اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان . 6

 ل .ـ ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل سمـ أيب ظمٚمػ إؿمٕمري اًم٘مٛمّ  7

 ـ قمكم سمـ اًمٕمب٤مس اخلراذيٜمل اًمرازي . 8

 ـ قمكم سمـ ُمٝمزي٤مر إهقازي . 9

 ـ حمٛمد سمـ احلسـ سمـ محزة اجلٕمٗمري . 12

 ٤مر .ـ حمٛمد سمـ احلسـ اًمّمٗمّ  11

 ل .ًم٘مٛمّ ـ حمٛمد سمـ أورُم٦م ا 12
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 امن .ـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞمسك اًمّس  13

 ـ يقٟمس سمـ قمبد اًمرمحـ إؾمدي . 14
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[
 ُمّم٤مدر اًمبح٨م

ــــ  ـه1414، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )آقمت٘م٤مدات ذم ِديـ اإلُم٤مُمٞم٦م، اًمِمٞمخ اًمّمدوق  .1

 .ًمبٜم٤من - سمػموت، واًمتقزيع واًمٜمنم ًمٚمٓمب٤مقم٦م اعمٗمٞمد دار ،(م1993

 آل ُم١مؾمس٦م: اًمٜم٤مذ، ىمؿّ  ــــ ، اعمٓمبٕم٦م: سمٕمث٧ماظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل، اًمِمٞمخ اًمٓمقد  .2

 إلطمٞم٤مء اًمؽماث.  اًمبٞم٧م

 اجلقزضم٤مين. ،أطمقال اًمرضم٤مل .3

إيمٚمٞمؾ اعمٜمٝم٩م ذم حت٘مٞمؼ اعمٓمٚم٥م، حمٛمد ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ـم٤مهر اخلراؾم٤مين اًمٙمرسم٤مد،  .4

 ـه، دار احلدي٨م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم.1425اًمٓمبٕم٦م إومم 

ًمٚمٓمؼماين، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؿمٙمقر سمـ حمٛمقد احل٤مضمل أُمرير، اًمٓمبٕم٦م إومم  إوائؾ، .5

 سمػموت. -ـه، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، دار اًمٗمرىم٤من 1423

ـه، دار 1425ٟمٞم٦م اًمٓمبٕم٦م اًمث٤م ،عمذاه٥م إرسمٕم٦م، ًمٚمِمٞمخ أؾمد طمٞمدراإلُم٤مم اًمّم٤مدق وا .6

 .اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل

اًمٜم٤مذ: دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م ـه، 1414، اًمٓمبٕم٦م إومم إُم٤مزم ًمٚمِمٞمخ اًمٓمقد  .7

 ىمؿ. -واًمٜمنم واًمتقزيع 

ر، اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز  .8 م( 1983 -ـهـ1423ح٦م )، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م اعمّمحّ سمح٤مر إنقا

 ًمبٜم٤من. -سمػموت  -دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

ـه، دار اعم١مرخ 1427اًمٓمبٕم٦م إومم ، ٦م، اًمسٞمد حمٛمد رض٤م اًمسٞمست٤مينسمحقث وم٘مٝمٞمّ  .9

 .اًمٕمريب

جمد أحمٛمد رض٤م اًمسٞمست٤مين، سم٘مٚمؿ اًمِمٞمخ سمحقث ذم ذح ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م  ًمٚمسٞمد  .12

 ري٤مض واًمِمٞمخ ٟمزار يقؾمػ.
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ـه، اًمٜم٤مذ: 1414، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمحقث ذم وم٘مف اًمرضم٤مل، شم٘مرير سمح٨م اًمٗم٤مين  .11

 ُم١مؾمس٦م اًمٕمروة اًمقصم٘مك.

، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م ضمقاهر اًمٙمالم، اًمِمٞمخ اجلقاهري  .12

 ـمٝمران. - اإلؾمالُمٞم٦م

م، ٟمنم: دار اًمٗمٙمر 1984 -ـه1424هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر، اًمٓمبٕم٦م إومم  .13

 ًمبٜم٤من. -سمػموت  -ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 

 -ـه1414، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )شمّمحٞمح اقمت٘م٤مدات اإلُم٤مُمٞم٦م، اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد  .14

 ًمبٜم٤من. -سمػموت  -م( دار اعمٗمٞمد ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 1993

، ُم١مؾمس٦م آل ح اًمٕمروة اًمقصم٘مك، شم٘مريرات سمح٨م اًمسٞمد اخلقئل اًمتٜم٘مٞمح ذم ذ .15

 .ىمؿّ  -ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم  اًمبٞم٧م 

 ًمبٜم٤من. -سمػموت  -٤مظ، ًمٚمذهبل، ٟمنم: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ٗمّ شمذيمرة احلُ  .16

 .شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم ُمٜمٝم٩م اعم٘م٤مل ًمٚمقطمٞمد اًمبٝمبٝم٤مين  .17

م( 1992 -ـه1413، اًمٓمبٕم٦م اخل٤مُمس٦م )ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م، اًمسٞمد اخلقئل  .18

 ح٦م وُمزيدة.ـمبٕم٦م ُمٜم٘مّ 

، حت٘مٞمؼ اًمسٞمد حمٛمد رض٤م رضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئري، أمحد سمـ احلسلم اًمٖمْم٤مئري  .19

 اجلالزم ، اًمٓمبٕم٦م إومم، ُمٓمبٕم٦م رسور.

 ايران. -ىمؿ  -ًمس٤من اًمٕمرب،  اسمـ ُمٜمٔمقر، اًمٜم٤مذ: ٟمنم أدب احلقزة  .22

ٜمنم اًمث٘م٤موم٦م جمٛمع اًمبحريـ، ومخر اًمديـ اًمٓمرحيل، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٥م اًم .21

 اإلؾمالُمٞم٦م.

 -ـه1382ُمٞمزان آقمتدال ًمٚمذهبل، حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد اًمبج٤موي، اًمٓمبٕم٦م إومم  .22
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[
 ًمبٜم٤من. -سمػموت  -م، ٟمنم: دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم 1963

ـه، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 1428هدى اًمس٤مري، إلسمـ طمجر، اًمٓمبٕم٦م إومم  .23

 ًمبٜم٤من. -سمػموت  -اًمٕمريب 

اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ُمزيدة  صملم، ه٤مؿمؿ ُمٕمروف احلسٜمل، ي٨م واعمحدِّ دراؾم٤مت ذم احلد .24

 ًمبٜم٤من. -سمػموت  -ح٦م، اًمٜم٤مذ: دار اًمتٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمبققم٤مت وُمٜم٘مّ 

اعمديٜم٦م  -ـهـ، ٟمنم: ُمٙمتب٦م اًمدار 1425ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت،  ًمٚمٕمجٞمكم، اًمٓمبٕم٦م إومم  .25

 رة.اعمٜمقّ 

: دار اًمب٤مز ًمٚمٜمنم يمت٤مب اعمجروطملم، اسمـ طمب٤من، حت٘مٞمؼ: حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد، شمقزيع .26

 واًمتقزيع، قمب٤مس أمحد اًمب٤مز، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م.

ـه، 1418ضٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمبد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  .27

 سمػموت. -ـمبع وٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

م، ُمٓمبٕم٦م جمٚمس دائرة 1952 -ـه 1371اجلرح واًمتٕمديؾ، ًمٚمرازي، اًمٓمبٕم٦م إومم  .28

 -اهلٜمد، ٟمنم: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  -سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ  -اًمٕمثامٟمٞم٦م اعمٕم٤مرف 

 سمػموت.

ػم أقمالم اًمٜمبالء  ًمٚمذهبل، حت٘مٞمؼ: إذاف وختري٩م: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، حت٘مٞمؼ: ؾِم  .29

 -م، ٟمنم: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 1993 -ـه 1413طمسلم إؾمد، اًمٓمبٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م 

 ًمبٜم٤من. -سمػموت 

ًمٕمكم حمٛمد ومتح اًمديـ احلٜمٗمل، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ُم٤مُم٦م واًمّمالة،ومٚمؽ اًمٜمج٤مة ذم اإل .32

 ـه، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م دار آؾمالم.1418
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م، ٟمنم: ُم١مؾمس٦م 1971 -ـه 1392ًمس٤من اعمٞمزان اسمـ طمجر، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  .31

 .ًمبٜم٤من –إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، سمػموت 

ئد اًمرضم٤مًمٞم٦م  ًمٚمق .32  .طمٞمد اًمبٝمبٝم٤ميناًمٗمقا

، حت٘مٞمؼ: اًمسٞمد حمٛمد احلسٞمٜمل بق هدى اًمٙمٚمب٤مدأؾمامء اعم٘م٤مل ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل،  .33

 اًمٕمٍم ىمؿ، ٟمنم: ُم١مؾمس٦م وزّم  -ـه، اعمٓمبٕم٦م: أُمػم 1419اًم٘مزويٜمل، اًمٓمبٕم٦م إومم 

  وم٦م.اعمنّم  ىمؿّ  -ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 

، ىمؿ، اًمٜم٤مذ:  ـه1419ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل، اًمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل اًمتسؽمي، اًمٓمبٕم٦م آومم  .34

 وم٦م. اعمنّم  اعمدرؾملم سم٘مؿّ ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م 

 ؾمامقمٞمٚمٞم٤من .إؼ اًمسٞمد حمسـ اًمٙم٤مفمٛمل، ُمٓمبٕم٦م قمّدة اًمرضم٤مل  ًمٚمٛمح٘مّ  .35

ث اًمٜمقري، اًمٓمبٕم٦م إومم، ٟمنم: ُم١مؾمس٦م ٟمٗمس اًمرمحـ ذم ومْم٤مئؾ ؾمٚمامن، اعمحدّ  .36

 أوم٤مق.

 (.اعمِمٕمر ٟمنم) ىمؿّ  –اًمسٞمد طمسـ اًمّمدر، اقمتامد   ،٦مّن٤مي٦م اًمدرايّ  .37

 .اح٤مُم٘م٤مين ،ُم٘مب٤مس اهلداي٦م .38

، حت٘مٞمؼ: اًمسٞمد ُمٝمدي اًمرضم٤مئل، اًمٓمبٕم٦م: ـمرائػ اعم٘م٤مل، اًمسٞمد قمكم اًمؼموضمردي  .39

 .ىمؿّ  -ـه، اعمٓمبٕم٦م: هبٛمـ 1412إومم 

ئد اًمرضم٤مًمٞم٦م ُمـ شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل ًمٚمامُم٘م٤مين  .42 ، ًمٚمِمٞمخ قمبد اهلل اًمٗمقا

 .ـه ُمٓمبٕم٦م ؾمت٤مرة1431، اًمٓمبٕم٦م إومم ٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماثُم١مؾمس٦م آل اًمب ،اح٤مُم٘م٤مين

ـه، دار 1425ٕومم اًمٓمبٕم٦م ا ،٦م حمٛمد رض٤م اًمسٞمست٤مينوؾم٤مئؾ اإلٟمج٤مب اًمّمٜم٤مقمٞمّ  .41

 .خ اًمٕمريباعم١مرّ 

 ـه، ُمٓمبٕم٦م ؾمت٤مرة.1417، اًمٓمبٕم٦م إومم اًمٕمّدة ذم أصقل اًمٗم٘مف، اًمِمٞمح اًمٓمقد  .42
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[
ُمٙمتب٦م  ،( هبٛمــه1428، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )اًمرقم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م، اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين  .43

 اعم٘مدؾم٦م. ىمؿّ  -اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك 

وصقل إظمٞم٤مر إمم أصقل إظمب٤مر، واًمد اًمبٝم٤مئل اًمٕم٤مُمكم، اًمٓمبٕم٦م إومم  .44

 ٤مم، جمٛمع اًمذظم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م.ـه( اخلٞمّ 1421)

ًمإلقمالم اهلدف ح واًمتٕمديؾ، اًمسٞمد حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ اًمٕمت٥م اجلٛمٞمؾ قمغم أهؾ اجلر .45

 .واًمٜمنم

قمكم اًمٜمج٤مر، اًمٓمبٕم٦م اخل٤مُمس٦م، رضم٤مل اًمٜمج٤مر، اًمِمٞمخ أبق اًمٕمب٤مس امحد سمـ  .46

 ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل.

 ـه، ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل.1417، اًمٓمبٕم٦م إومم اًمٗمٝمرؾم٧م ًمٚمِمٞمخ اًمٓمقد  .47

ـه، 1417، اًمٓمبٕم٦م إومم ُم٦م احلكم ظمالص٦م إىمقال ذم ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل، ًمٚمٕماّل  .48

 ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم آؾمالُمل .

اًمٜمجػ  -ُمٓمبٕم٦م احلٞمدري٦م ، ُمٜمِمقرات  اسمـ داوود احلكّم  رضم٤مل اسمـ داود، .49

 .إذف

 .ىمؿّ  –، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء )ع( اعمٕمتؼم، اعمح٘مؼ احلكم  .52

ـه، اًمٜم٤مذ: جمٛمع اًمبحقث 1412، اًمٓمبٕم٦م: إومم ُم٦م احلكّم ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م، اًمٕماّل  .51

 .ُمِمٝمد –إيران  -اإلؾمالُمٞم٦م 

اًمٕمٚمقم، ٞمد حمٛمد ص٤مدق سمحر رضم٤مل اخل٤مىم٤مين، اًمِمٞمخ قمكم اخل٤مىم٤مين، حت٘مٞمؼ: اًمس .52

ـه، اعمٓمبٕم٦م: ُمٙمت٥م اإلقمالم اإلؾمالُمل، ٟمنم: ُمريمز ٟمنم 1424اًمث٤مٟمٞم٦م  اًمٓمبٕم٦م

 ُمٙمت٥م اإلقمالم اإلؾمالُمل .

 اًمبٞم٧م  آل ُم١مؾمس٦م اًمتٗمريٌم، احلسٞمٜمل احلسلم سمـ ُمّمٓمٗمك اًمسٞمد اًمرضم٤مل، ٟم٘مد .53
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 .ىمؿّ  –ـه، اعمٓمبٕم٦م: ؾمت٤مرة 1418إومم  ٓمبٕم٦مإلطمٞم٤مء اًمؽماث، اًم

ـه، ُمٓمبٕم٦م 1411ص٤مطم٥م اعمٕم٤ممل، اًمٓمبٕم٦م آومم  اًمتحرير اًمٓم٤موود، اًمِمٞمخ طمسـ .54

 ؾمٞمد اًمِمٝمداء.

ئد اًمرضم٤مًمٞم٦م، اًمسٞمد سمحر اًمٕمٚمقم، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: حمٛمد ص٤مدق سمحر  .55 اًمٕمٚمقم، اًمٗمقا

ـه، اعمٓمبٕم٦م: آومت٤مب، ٟمنم: ُمٙمتب٦م اًمّم٤مدق 1363إومم  طمسلم سمحر اًمٕمٚمقم، اًمٓمبٕم٦م

 . ـمٝمران –

 ،اًمٓمبٕم٦م إومم ،كم اًمرازي اًمٜمجٗملقمم قمكم اخلٚمٞماعم ،ؾمبٞمؾ اهلداي٦م ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م .56

 حت٘مٞمؼ اًمسٞمد حمٛمقد اعم٘مدس اًمٖمريٗمل .

 ًمٚمسٞمد إؾمت٤مذ حمٛمد رض٤م اًمسٞمست٤مين. ،)حم٤مرضات خمٓمقـم٦م( .57

 .225شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم ُمٜمٝم٩م اعم٘م٤مل: ص .58

 .بق قمكم احل٤مئريأُمٜمتٝمك اعم٘م٤مل  .59

 حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمسلم ُمقًمقي، اًمٓمبٕم٦م ل،يمٜمّ  اعم٘م٤مل ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل، اعمال قمكم شمقضٞمح .62

 ـه، اعمٓمبٕم٦م: رسور، ٟمنم: دار احلدي٨م.1421إومم  

إومم  ؾمؽمآسم٤مدي، اًمٓمبٕم٦مُمػم داُم٤مد حمٛمد سم٤مىمر احلسٞمٜمل آ ٦ماًمرواؿمح اًمسامويّ  .61

 اًمٜم٤مذ: دار احلدي٨م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم. 1422

ئد اًمقطمٞمد اًمبٝمبٝم٤مين. .62  ومقا

ئد اًمرضم٤مًمٞم٦م، اًمِمٞمح ُمٝمدي اًمٙمجقري اًمِمػمازي، حت٘مٞمؼ .63 : حمٛمد يم٤مفمؿ رمح٤من اًمٗمقا

 ـه، ٟمنم: دار احلدي٨م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم.1424إومم  ؾمت٤ميش، اًمٓمبٕم٦م

، حت٘مٞمؼ: قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري، اًمٓمبٕم٦م  ُمـ ٓ حيرضه اًمٗم٘مٞمف، اًمِمٞمخ اًمّمدوق .64

 اعمنموم٦م. اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿّ 
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 ُم٘مدُم٦م اًمتح٘مٞمؼ

يـ ُمٜمٝم٤مضم٤ًم ًمٚمقصقل إًمٞمف، واًمّمالة و اًمسالم قمغم ُمـ احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمؾ اًمدّ 

 ٜمتجبلم.غم آخف اعمُ ضمٕمٚمف ُمرؿمدًا وُمِمػماً ًمذاشمف وقم

 أُّم٤م سمٕمد:

اًمٕمٚمؿ اًمقطمٞمد اًمذي يتٙمّٗمؾ سمبٞم٤من  ٙمقٟمفًم ،٦ماًمٗم٘مف ُمـ أذف اًمٕمٚمقم اإلٟمس٤مٟمٞمّ  وم٢منّ 

ف، وهذا اعمٜمٝم٩م واًمسٚمقك يّمؾ سمف إمم رسمّ  اعمٜمٝم٩م واًمسٚمقك اًمذي يستٓمٞمع سمف اإلٟمس٤من أنْ 

ئع ٦م ظم٤ممت٦م ااًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞمّ  ك اًمنميٕم٦م، وسمام أنّ ة ُمس٤مئؾ وأطمٙم٤مم شمسٛمّ قمدّ  يْمؿّ  ًمنما

ٟمٞمٜمٝم٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م سمٛم٘مدار ُم٤م شمتسع ًمف طمدود اًمزُم٤من  ؿ أنّ اإلهلٞم٦م ًمذًمؽ حتتّ  شمتسع ىمقا

د اًمبنمي، وم٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هل اًمنميٕم٦م اًمتل ارشمْم٤مه٤م اهلل قضمقواعمٙم٤من ُمـ اًم

 .وإئٛم٦م إـمٝم٤مر  ٗمٜم٤م هب٤م قمـ ـمريؼ اًمرؾمقل إقمٔمؿ حمٛمد ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ويمٚمّ 

( صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وقمّجؾ فمٝمقرههمٞم٤مب اإلُم٤مم ) وىمد ىم٤مد ؾمٗمٞمٜم٦م اًمنميٕم٦م سمٕمد

يستٜمبٓمقا  واؾمتٓم٤مقمقا أنْ  ،بٝمؿ اإلُم٤مم ُمـ سمٕمدهـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء إقمالم اًمذيـ ٟمّّم 

 إطمٙم٤مم ُمـ أصقهل٤م وىمقاقمده٤م. 

ً إمم ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ أنّ  ئع وٟمٔمرا مجٞمع ُم٤م  وٓؾمتٞمٕم٤مهب٤م ،هذه اًمنميٕم٦م ظم٤ممت٦م اًمنما

وُمٕم٤مجل٦م  ،داتشمٙمقن ضم٤مُمٕم٦م ًمٚمٛمتجدّ  أنْ  دّ سمُ  ومال ،اإلهلٞم٦محيت٤مج إًمٞمف اًمبنم ُمـ إطمٙم٤مم 

٤م وهل إُمّ  .قمٜمدٟم٤م ُمس٤مئؾ ُمستحدصم٦م ذم يمؾ زُم٤من تدومٛمـ هٜم٤م شمقًمّ  ،ًمٚمٛمقضققم٤مت احلديث٦م
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ـْ ـمرأت قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمرطمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞمّ  ،مل شمٙمـ ُمقضمقدة أو يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ٦م سمٕمض وًمٙم

 ٜمٔمر إًمٞمٝم٤م.يُ  اًمتٓمقرات اًمتل أوضمب٧م أنْ 

شمٕم٤مًم٩م ٚمٞم٤من ذم ؿمٝمر رُمْم٤من( )طمرُم٦م اًمٖمِ اًمٕمزيز  اًم٘م٤مرئي واًمرؾم٤مًم٦م اًمتل سملم يد

 . وإئٛم٦م ضمذوره٤م ُمقضمقدة ذم زُم٤من اًمٜمبل ،ُمس٠مخ٦م ُمٝمٛم٦م

 ،سمح٨م اعمس٠مخ٦م قمـ ـمريؼ اًمسؼم واًمتتبع اًمت٤مرخيل ًمٙمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء ٗمٝم٤م ومٛمّمٜمّ 

 .٦م٦م ُمع ٟم٘مد وإسمٓم٤مل ُم٤م اؾمتٜمد إًمٞمف اًم٘م٤مئٚمقن سمٕمدم اعمٗمٓمريّ ٦م قمغم اعمٗمٓمريّ وإىم٤مُم٦م إدًمّ 

 ،٤مٚمف ُمٜمّ يت٘مبّ  ٦م اعمس٠مخ٦م شمٚمؽ شمؿَّ حت٘مٞمؼ هذه اًمرؾم٤مًم٦م  آُمٚملم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أنْ ٟمٔمراً ٕمهٞمّ و

ً ًمٜم٤م يقم ٓ يٜمٗمع ُم٤مل وٓ سمٜمقن إٟمّ   ف ؾمٛمٞمع اًمدقم٤مء.وجيٕمٚمف ذظمرا

أرسمٕم٦م  ُمتٜم٤م هذه ذمُم٤مت حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت ضمٕمٚمٜم٤م ُم٘مدّ وقمغم اًمٜمٝم٩م اعمتٕم٤مرف ذم ُم٘مدّ 

  وهل:ومّمقل، 

 ؼ سمٛمقضقع اًمرؾم٤مًم٦م.ٕمٚمّ أبح٤مث شمت: ولاًمٗمّمؾ إ

 . ٟمبذة خمتٍمة قمـ طمٞم٤مة اعمّمٜمّػ: ث٤ميناًمٗمّمؾ اًم

 أبح٤مث شمتٕمٚمؼ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م.اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: 

سمع:   قمٛمٚمٜم٤م ذم اًمتح٘مٞمؼ واًمٜمسخ٦م اعمٕمتٛمدة.اًمٗمّمؾ اًمرا
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 ولاًمٗمّمؾ إ

 أبح٤مث شمتٕمٚمؼ سمٛمقضقع اًمرؾم٤مًم٦م

 وومٞمف ُمٓم٤مًم٥م مخس٦م:

 شمتٕمٚمؼ سم٤معم٘م٤مماعمٓمٚم٥م إول: ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك مجٚم٦م ُمـ اًمٙمٚمامت 

ُم٠مظمقذ ُمـ ًمٗمٔم٦م )شم٤مسم٤مهمق(،  ،اعمٝمد ٦مإُمريٙمٞمّ )ُمٕمّرب( ضمٜمس ُمـ اًمٜمب٤مشم٤مت  اًمتبغ: -1

 وهق اؾمؿ ضمزيرة ذم ظمٚمٞم٩م اعمٙمسٞمؽ وضمد ومٞمٝم٤م وٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م.

 وُمٕمٜم٤مه٤م اًمدظم٤من. ،اًمتبغ، شمريمٞم٦م ُمٕمرسم٦م )دوشمـ( اًمتَُّتـ: -2

ـ ورىمف دظّم (: ٟمقع ُمـ ٟمب٤مت اًمتبغ، يُ أجْم٤مً )وي٘م٤مل ًمف اًمتَّٜمَْبؽ  اًمتٜمب٤مك -3

 سمـ)اًمٜم٤مرضمٞمٚم٦م(.

ػ آخ٦م يدظمـ هب٤م اًمتٜمب٤مك، يدور اح٤مء ذم ىم٤مقمدهت٤م اعمٚمٞمئ٦م سم٤مح٤مء، ومٞمخٗمّ  اًمٜم٤مرضمٞمٚم٦م: -4

 )اًمٖمرؿم٦م(. أجْم٤مً اح٤مء ُمـ طمدشمف، وي٘م٤مل هل٤م 

 هق اًمٜم٤مرضمٞمٚم٦م. ٚمٞم٤من:اًم٘مِ  أوٚمٞم٤من اًمٖمِ  -5

 طمدًا.ٚمٞم٤من واًم٘مٚمٞمقن ؿمٞمئ٤ًم واهق اًمِمٓم٥م، وىمد ُيٕمّد اًم٘مِ  اًمٖمٚمٞمقن أو اًم٘مٚمٞمقن: -6

خؾ، وشمتـ اًمِمٓم٥م: اًمتبغ اًمرـم٥م. اًمرـم٥م ُمـ ؾمٕمػ اًمٜمّ  إظمرضاًمِمٓم٥م:  -7

رق ومٞمٝم٤م اًمتبغ قمٜمد ذسمف، هل٤م أببقب ىمّمػم ورأس وجقف صٖمػم، آخ٦م حُي  أجْم٤مً واًمِمٓم٥م 

 ٘م٤مل هل٤م سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م )ؾمبٞمؾ(. اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم اًمٕمراق وشمريمٞم٤م، يُ 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ُمقىمػ اًمٕمٚمامء ُمـ اًمتبغ

 قر اًمتبغ ذم طمرُمتف وضمقازه: اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ُمٜمذ فمٝم

 ٗمقا ذم حتريٛمف وجٛمققم٦م ُمـ اًمرؾم٤مئؾ.ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م إمم طمرُم٦م ذسمف، وأخّ 
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زه، ُمـ ــــ إيمثر وهؿ ــــوُمٜمٝمؿ   . قمٜمده رومٞمٕم٦م ُمٙم٤مٟم٦م ًمف سمؾ سمٜمٗمسف، ينمسمف يم٤من سمؾ ضمقَّ

، اعمجٚمز  إمم وأرؾمٚمٝم٤م ،اًمٖمٚمٞم٤من طمرُم٦م ذم رؾم٤مًم٦م طمّرر ىمزويـ قمٚمامء أطمد أنّ  طُمٙملو

 .(1)ؾ اعمجٚمز ًمف ؾمٗمرة ممٚمقءة ُمـ اًمتٜمب٤مك: ًمٙمقٟمف ظمػم قمقض ًمٚمرؾم٤مًم٦م سمٜمٔمرهوم٠مرؾم

ذم هذا  -ًمٔمٝمقره اعمٕم٤مسيـ ُمـ ويم٤من –ي٘مقل اًمسٞمد ٟمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري 

مج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء اًمٕمٍم يم٤معمقمم قمكم ٟم٘مل، وؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ ومخر اًمديـ  )...إنّ  :اًمِم٠من

حريٜمل، وسمٕمض ومْمالء اًمبحريـ، اًمٓمرحيل، واًمِمٞمخ اًمت٘مل اًمِمٞمخ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اًمب

ده اهلل قمكم ٟم٘مل )شمٖمٛمّ  اعمقمم  نّ إٝملم ذهبقا إمم حتريٛمف، طمتك ام شم٤مسمٕمٝمؿ سمٕمض اعمتٗم٘مّ ورسمّ 

 .(2)سمرمحتف( صٜمَّػ يمت٤مسم٤ًم يمبػماً ذم حتريٛمف، واًمب٤مىمل قمغم اًمتحٚمٞمؾ(

 ٦م اًمتتـأّخػ ذم ُمٗمٓمريّ  ـْ اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ُمَ 

تٜم٤مول طمٙمؿ اًمتدظملم ُمـ احلرُم٦م أو ٗم٦م ذم اًمتتـ صٜمٗم٤من: صٜمػ ياًمرؾم٤مئؾ اعم١مًمَّ 

ده اًم٘مْم٤مء ف هؾ يٚمزم سمتٕمٛمّ وأبّ  ،٦م اًمتدظملم ًمٚمّمقموصٜمػ يبح٨م ومٞمف قمـ ُمٗمٓمريّ  .اإلسم٤مطم٦م

 ؟اًم٘مْم٤مء وم٘مط أو ٓ يٚمزم رء ُمٜمٝمامواًمٙمٗم٤مرة أو 

د أؾمامء ُم٤م قمثرٟم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمّمٜمػ اًمث٤مين وم٘مط: سمٖمٞم٦م آظمتّم٤مر  وؾمٜم٘متٍم قمغم إيرا
 

                                                 

افؼضقي بصقرة أـثر تػصقاًل، ؿول ذم إكقار  وكؼؾ ادحدث اجلزائري  .578( هنويي إصقل: (1

ذم حرمي ذب افتـبوك، وبعٌ إفقف  بعض معورصيف أّفػ رشوفي  ي: )...ومـ فطوئػ مزاحوتف أنّ افـعامكقّ 

 ردهو إفقف وحػظ اخلرؿي وـتى إفقف مو معـوه: )إّن  ثؿّ  ،ؾلخذهو وضوفعفو ،كسخي  مـفو ذم خرؿي حلػظفو

 ّٓ  أخذاهو ٕجعؾ ؾقفو افتـبوك(. وـون يعجبف ذبف  هذه اخلرؿي، ؾنّن مو أخذت مـ هذه افرشوفي صقئًو إ

 وـذا وافده(.

 ف ـون يؼبف ذم افصقم ادستحى(.كّ وذم ريوض افعؾامء: )إ

 .4/54( إكقار افـعامكقي: (2
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 ل:وُمراقم٤مة عمقضقع اًمرؾم٤مًم٦م، ومٜم٘مق

حس٥م ُم٤م قمثرٟم٤م قمٚمٞمف ؾم٧م: أرسمع ذم قمدم سم وقمدُمٝم٤م اًمرؾم٤مئؾ اعم١مًمَّٗم٦م ذم ُمٗمٓمري٦م اًمتتـ

 ٦م، وهل:تف واصمٜمت٤من ذم اعمٗمٓمريّ ُمٗمٓمريّ 

ـه(،  1248رؾم٤مًم٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل سمـ حمٛمد رطمٞمؿ اًمٜمجٗمل )ص٤مطم٥م احل٤مؿمٞم٦م( )ت -1

 ردَّ ومٞمٝم٤م قمغم سمٕمض ُمٕم٤مسيف.

تف وذم قمدم ُمٗمٓمريّ  ،اًمٖمٚمٞم٤من قمٛمقُم٤مً  هذه أول رؾم٤مًم٦م ُأّخٗم٧م ذم طمٙمؿ وقمغم اًمٔم٤مهر إنّ 

 ظمّمقص٤ًم.

 اسمـ٦م ذب اًمٖمٚمٞم٤من ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، ًمٚمِمٞمخ اعمػمزا حمٛمد شم٘مل ذم طمٚمٞمّ  ميمِمػ إوه٤م -2

ـه(، وهق واًمد اًمِمٞمخ اًمٜمقري 1263اعمػمزا قمكم حمٛمد اًمٜمقري اًمٓمؼمد )ت 

 ـه.1246ص٤مطم٥م اعمستدرك، وُمـ شمالُمذة اعمّمٜمّػ. ومرغ ُمٜمٝم٤م ؾمٜم٦م 

سمـ اًمِمٞمخ حمٛمد طمسـ اًمٙمرسم٤مد اإلصٗمٝم٤مين )ص٤مطم٥م  إسمراهٞمؿحمٛمد رؾم٤مًم٦م ًمٚمِمٞمخ  -3

 اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل سملم أجديٜم٤م.ـه(. وهل 1261( )ت اإلؿم٤مرات

 سم٤مًمّمقم، ًمٚمٛمػمزا حمٛمد سمـ قمبد ف ٓ يرّض وأبّ  ،ؾمالك ذم طمٙمؿ دظم٤من اًمتٜمب٤مكدرة اإل -4

 ـه. 1281 ؾمٜم٦م ُمٜمٝم٤م ومرغ ـه(.1334 )ت اًمٙم٤مفمٛمل داينٛماهل داود سمـ اًمقه٤مب

اًمٙمرسم٤مد  إسمراهٞمؿ٤مًم٦م ذم إومس٤مد اًمٖمٚمٞم٤من ًمٚمّمقم، ًمٚمٛمػمزا أيب اعمٕم٤مزم سمـ حمٛمد رؾم -5

  .ص٤مطم٥م اًمبِم٤مرات ،ـه(1315اإلصٗمٝم٤مين )ت: 

س اًمٖمريٗملاسمـ اًمسٞمد يمامل اًمديـ اًمتدظملم واًمّمٞم٤مم، ًمٚمسٞمد حمٛمقد  -6  .( ُمٕم٤مس) اعم٘مدَّ
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[
 

 ًمث٤ميناًمٗمّمؾ ا

  ٟمبذة خمتٍمة قمـ طمٞم٤مة اعمّمٜمّػ

  اؾمٛمف ويمٜمٞمتف: -1

  .إسمراهٞمؿاؾمٛمف: حمٛمد 

ء واًمالم(، و  سمـ)ص٤مطم٥م اإلؿم٤مرات(. أجْم٤مً ؿمتٝمر اُ ويمٜمٞمتف: اًمٙمرسم٤مد )سم٤مًمرا

  :قمٚمٞمفاإلـمراء  -2

وهمػمهؿ  ،واإلضم٤مزات ،ُمـ ذيمره ُمـ أصح٤مب اًمؽماضمؿ أثٜمك قمٚمٞمف وُمدطمف يمّؾ 

ؿ ًمف ُمـ قمٚمؿ  ،قم٤مًمٞم٦م اعمْم٤مُملم وم٤مئ٘م٦م سمٕمب٤مرات سمٚمٞمٖم٦م ه اعمؽمضمَّ شمٙمِمػ قمـ سمٕمض ُم٤م طمقا

ي٤م، ٟمتٓمٞم٥ّم سمذيمر يمٚمامت اصمٜملم ُمٜمٝمؿ:وومْمؾ وأظمال  ق وُمزا

 ،زُمٞمٚمف ذم اًمدراؾم٦م اًمذي يم٤منـه(  1253)ت   اًمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل ُمال يمت٤مب -1

 : ًمف يمت٤مسم٤ًم ًمٚمٛمؽمضمؿ قمٜمد شم٘مرئمفىم٤مل ومٞمام ىم٤مل 

 ؾــــــؿ اعمبجَّ ـــــــٔمّ ـؾ اعمٕمٛمـإيم            إومْمؾ اإلُم٤مم)شمّمٜمٞمػ ُمقٟٓم٤م 

 ...(  اًم٘مدرِ  ٞمؿِ ــــــــــــاًمٕمٔم إئٛم٦مِ  ٟمجؿِ              رِ ــاًمٕمّم دِ ـــومري رِ ـد اًمدـهـوواطم 

ئٕم٦م  . (1) إمم آظمر شمٚمؽ إبٞم٤مت اًمرا

اًمذي  ـه( ص٤مطم٥م اًمروض٤مت، 1313)ت  اًمسٞمد حمٛمد سم٤مىمر اخلقاٟمس٤مري -2

 :(2)اًمروض٤مت يمت٤مسمف ىم٤مل ذم ،ػ يم٤من شمٚمٛمٞمذًا ًمٚمٛمّمٜمّ 

 وُمريمز دائرة اًمٗمْمالء واًمٜمبالء)هق ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمريمز اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ وأصم٤مر، 
 

                                                 

 .2/628( تراجؿ افرجول: (1

 .1/34( روضوت اجلـوت: (2
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 .إظمٞم٤مر، وىمٓم٥م اًمِمٞمٕم٦م اًمذي قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م اعمدار ذم هذه إقمّم٤مر ...(

 ُمراطمؾ طمٞم٤مشمف: -3

ُمـ ؾمٜم٦م  ظمررسمٞمع أُمـ ؿمٝمر  19ؿ ًمف ذم ُمس٤مء يقم اخلٛمٞمس ذم وًمد اعمؽمضَم 

 إمم ُمراطمؾ أرسمع:ًمف ؿ ؿ طمٞم٤مة اعمؽمضَم ٟم٘مس   أنْ يٛمٙمـ ، وـه1183

 .(قمقدشمف ُمـ احل٩م إمم اًمٕمراقإمم شم٤مريخ  - ـه1183ف )وٓدشم :إومم اعمرطمٚم٦م

ـه اٟمت٘مؾ إمم 1193، وسمٕمد ووم٤مشمف ؾمٜم٦م درس ظمالل هذه اعمرطمٚم٦م أوًٓ قمغم واًمده 

-ؿ ًمف سمؽمسمٞمتف سمٕمدهواًمد اعمؽمضَم  اًمذي أوص٤مه-ـه( 1197)ت  آسم٤مديدسمٞم٧م احلٙمٞمؿ اًمبٞم

 ( وهمػممه٤م.ـه1198)ت  صٗمٝم٤مين وقمٜمد اًمِمٞمخ حمٛمد قمكم سمـ ُمٔمٗمر إ ، ودرس قمٜمده

إمم اًمٕمراق ذم ـمري٘مف إمم  آب قم٤مئداً  وسمٕمد سمٚمقهمف ؾم٤مومر إمم سمٞم٧م اهلل احلرام، صمؿّ 

 إصٗمٝم٤من.

 .صٗمٝم٤من(أقمقدشمف إمم  - سم٘م٤مؤه ذم اًمٕمراق سمٕمد احل٩ّم ) :اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرطمٚم٦م

 ،قمدل قمـ اًمرضمقع قمٚمَؿ سمٜمب٠م ووم٤مة اؾمت٤مذه وُمرسمٞمف احلٙمٞمؿ اًمبٞمدآسم٤مدي  وسمٕمد أنْ 

 ًمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ قمٜمد أؾم٤مـملم اإلُم٤مُمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م.وىمّرر اًمب٘م٤مء ذم اًمٕمراق 

ؾم٦م قمٜمد اًمقطمٞمد ومدرَس ذم وص٤مطم٥م  ،ـه( 1235)ت  اًمبٝمبٝم٤مين  يمرسمالء اعم٘مدَّ

)ت  سمحر اًمٕمٚمقم  اًمسٞمد  ـه(،وذم اًمٜمجػ إذف قمٜمد 1231)ت  اًمري٤مض 

ـه(، وطمرض ومؽمة قمٜمد اعم٘مّدس  1227)ت  يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء اًمِمٞمخ و ،ـه( 1212

 ـه( ذم اًمٙم٤مفمٛمٞم٦م اعم٘مّدؾم٦م. 1227)ت  اًمٙم٤مفمٛمل 

 ـه(، وُمٜمٝم٤م إمم يم٤مؿم٤من 1231ل )ت ؼ اًم٘مٛمّ ، ومدرس قمٜمد اعمح٘مّ ه٤مضمر إمم ىمؿّ  صمؿّ 

سمٚمده إمم  قم٤مد صمؿّ  ،ـه( 1236قمغم يد اًمِمٞمخ حمٛمد ُمٝمدي اًمٜمراىمل )ت  وشمتٚمٛمذ هٜم٤مك

 صٗمٝم٤من.أ
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[
 .(ـه1231 ؾمٜم٦م إمم ــــ صٗمٝم٤منأقمقدشمف إمم ) :اًمث٤مًمث٦م اعمرطمٚم٦م

واًمققمظ  ،وإىم٤مُم٦م اجلامقم٦م ،واًمت٠مخٞمػ ،اًمتّمٜمٞمػو ،٤مًمتدريستٖمؾ هٜم٤مك سمؿموا

 .ُمـ إُمقر اعمٕمرووم٦م وهمػم ذًمؽ ،واإلرؿم٤مد

سمٕم٦م اعمرطمٚم٦م  .(ـه1262ووم٤مشمف  -ـه 1231ؼ اًم٘مٛمل ووم٤مة اعمح٘مّ ) :اًمرا

 ،ة اعمرضمٕمٞم٦م ُمدة صمالصملم قم٤مُم٤مً ، وضمٚمس قمغم ؾمدّ واًمزقم٤مُم٦مشمسٚمَّؿ ظمالهل٤م ُم٘م٤مًمٞمد اًمٗمتٞم٤م 

٤مؾم٦م ئوىمد اٟمتٝم٧م إًمٞمف ر ،مجٞمع اًمبالد إًمٞمف ذم اعمبدء واعمٕم٤مدويم٤من رضمقع أيمثر اًمٕمب٤مد ُمـ 

ُمع ؿمدة آطمتٞم٤مط واًمقرع واًمت٘مقى  اعمرضمٕمٞم٦م وىمد هنض سم٠مقمب٤مء اعمذه٥م واعمٚم٦م.

 واًمّمالح.

 :٦موإصقًمٞمّ ٦م ؿ اًمٗم٘مٝمٞمّ ُمٙم٤مٟم٦م اعمؽمضَم  -4

ٟمراهؿ  ــــ ذه اًمٙمؼمىهلويمّمٖمرى  ــــ إن ؾمػمة اًمٕم٘مالء قمغم اًمرضمقع إمم أهؾ اخلؼمة

 قن ذم اًمت٘مٞمٞمؿ إمم ُمـ هلؿ اخلؼمة ذم اعم٘مٞمَّؿ.يرضمٕم

 سمف ظ٤م ىمرّ ٟمقرد ضمزءًا ممّ  أنْ  ٦موإصقًمٞمّ ٦م ٞمّ ؿ اًمٗم٘مٝموُمـ هٜم٤م رأجٜم٤م ذم سمٞم٤من ُمٙم٤مٟم٦م اعمؽمضَم 

٤م ذيمره ممّ  ئ٤مً وؿمٞم ،ػـه( يمت٤مسم٤ًم وم٘مٝمٞم٤ًم ًمٚمٛمّمٜمّ  1227)ت   -اًمِمٞمخ إيمؼم- اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر

 ٞم٥م ذم اًمٙمت٤مب:ذم اًمتحريض واًمؽمهم اإلؿم٤مرات ظم٤ممت٦م ذماعمؽمضمؿ ًمف 

ومٞمام ىم٤مل ُم٘مّرفم٤ًم يمت٤مب  ىم٤مل اًمِمٞمخ إيمؼم اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء  -أ

ٕم٘مقل، وشمدىمٞم٘م٤مت ٓ ي٠ميت : )...ومقضمدشمف حت٘مٞم٘م٤مت شمبٝمر اًمػ )ؿمقارع اهلداي٦م( ًمٚمٛمّمٜمّ 

 ّٓ  ًمف ُمـ يمت٤مب ىَمٍُمْت قمـ إدرايمف إومٙم٤مر، ُمـ مجع سملم اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل، ومٞم٤م هب٤م إ

 .(1) إمم آظمر ُم٤م ُمدطمف سمف... ثٚمف أرسم٤مب اًمبّم٤مئر وإبٔم٤مر(وقمجزت قمـ اإلشمٞم٤من سمٛم

                                                 

 .105( آل افؽربود: (1
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 ٚمٙمت٤مب:ًماًمتحريض واًمؽمهمٞم٥م  قمٜمد (اإلؿم٤مراتيمت٤مسمف )ؿ ذم ظم٤ممت٦م وىم٤مل اعمؽمضَم  -ب

٤م د درر اًمدىم٤ميؼ، وُمٕم٤مدن ضمقاهر اًمٚمٓم٤مئػ ممّ ئؼ، وومرا ئف يمٜمز ُأودع ومٞمف ٟم٘مقد احل٘م٤م)...وم٢مٟمّ 

ـ ؾم٤مطمؾ: وم٢ميّن ىمد خمْم٧م ًمٙمؿ ومٞمف ُم سمال ٓ يقضمد ذم همػمه ُمـ اًمسقاًمػ. يمٞمػ وهق سمحرٌ 

 ّٓ  .(1)إمم آظمر ُم٤م وصػ سمف يمت٤مسمف  .ده اهلل ؾمبح٤مٟمف(.ُمـ أجّ  زسمد احلؼ ُم٤م ٓ يتٛمٙمـ ُمٜمف إ

 ووم٤مشمف وُمدومٜمف: -5

سمٕم٦م ُمـ صب٤مح يقم اخلٛمٞمس ذم  قذم  شمُ  ُمـ ؾمٜم٦م  إومم ىمج٤مد 8ذم اًمس٤مقم٦م اًمرا

 ـه 1262

ىمبؾ ؾمٜم٦م  ذم سمٚمده إصٗمٝم٤من اه٤م ُدومـ ضمثامٟمف اًمٓم٤مهر ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ذم ُم٘مؼمة اؿمؽمو

 أن ُمزار ُمِمٝمقر. هل. و٦م ُمِمٝمقرةىمّّم  وهل٤م فُمـ رطمٞمٚم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ( خومتي اإلصورات.(1
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[
 ًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨ما

 أبح٤مث شمتٕمٚمؼ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م

 وومٞمف ُمٓم٤مًم٥م صمالصم٦م:

 ؼ سمتّمٜمٞمٗمٝم٤م:ل: هقي٦م اًمرؾم٤مًم٦م، وُم٤م يتٕمٚمّ اعمٓمٚم٥م إوَّ 

 ٗمٝم٤م:ُمّمٜمّ  -1

إلصٗمٝم٤مين )ص٤مطم٥م د طمسـ اًمٙمرسم٤مد اسمـ حمٛمّ  إسمراهٞمؿد ٗمٝم٤م هق اًمِمٞمخ حمٛمّ ُمّمٜمّ 

 ـه(.1262( )ت اإلؿم٤مرات

 ٜم٤م قمغم ذًمؽ أُمران:دًمّ يو

ره ذم ٟمٗمسف ىمد أؿم٤مر ذم ُمقضٕملم ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م إمم ُم٤م طمرَّ  اًمٙمرسم٤مد  أنَّ  :لإوّ 

 (:إصقليمت٤مسمف )إؿم٤مرات 

اًمُٖمٜمٞم٦م يمام  فح٤م أُمٙمـ هذا اًم٘مبقل ُمٜمٝمؿ قم٤مدة وومٞم...: )ل: ذم ىمقًمف إوَّ اعمقضع 

 .٘مٜم٤مه ذم اإلؿم٤مرات(طم٘مّ 

 : )ومام ذيمرٟم٤مه ذم اإلؿم٤مرات حيّمؾ...(.ىمقًمف  اًمث٤مين: ذماعمقضع 

ًمف رؾم٤مًم٦م ذم ُمٗمٓمري٦م  ض عمّمٜمٗم٤مشمف سم٠منَّ شمٕمرَّ  ؿ ًمف أوضَم رْ ـ شمَ شمٍميح مجٚم٦م ممّ  :ينواًمث٤م

 ُمٜمٝمؿ: سم٠مىمقال أرسمٕم٦مٟمٙمتٗمل  .اًمتتـ

، ىم٤مل ذم شمرمجتف ُمـ يمت٤مسمف اًم٘مّٞمؿ )روض٤مت شمٚمٛمٞمذه ص٤مطم٥م اًمروض٤مت  -1

اجلٚمٞمؾ ُمـ  هلذا اًمِمٞمخ : )صمؿ إنّ  -ف اًمنميٗم٦م طمٞم٤مشم ذم تبفيم ىمد ويم٤من –اجلٜم٤مت( 

 .(1) ورؾم٤مًم٦م ذم شمٗمٓمػم اًمتتـ ًمٚمّمٞم٤مم(إمم أْن ىم٤مل: ) ...(ٗم٤متاعمّمٜمّ 

                                                 

 .34/ 1( روضوت اجلـوت: (1
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(... إمم ٗم٤مشمفأقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م: )ُم١مًمّ يمت٤مسمف ، ىم٤مل ذم اًمٕم٤مُمكم  إُملماًمسٞمد حمسـ  -2

 .(1) ورؾم٤مًم٦م ذم شمٗمٓمػم دظم٤من اًمتتـ ًمٚمّم٤مئؿ() أْن ىم٤مل:

اًمذريٕم٦م: )رؾم٤مًم٦م ذم يمت٤مسمف ، ىم٤مل ذم ـه( 1389)ت سمزرك اًمٓمٝمراين اًمِمٞمخ أهم٤م -3

د طمسـ اًمٙمٚمب٤مد سمـ احل٤مج حمٛمّ ا إسمراهٞمؿد شمٗمٓمػم ذب اًمتتـ ًمٚمّمٞم٤مم ًمٚمح٤مج حمٛمّ 

 .(2)(... ذيمره٤م طمٗمٞمده ذم اًمبدر اًمتامم وص٤مطم٥م اًمروض٤مت(ـه1262 )صٗمٝم٤مين اعمتقرّم إ

مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ احل٤مج حمٛمد وىم٤مل ذم ُمقضع آظمر ُمٜمٝم٤م: )ويمت٥م ذم شمٗمٓمػمه ًمٚمّمٞم٤مم 

  .(3)اًمٙمرسم٤مد( إسمراهٞمؿ

٦م ذم اًمٗم٘مف وإصقل ُمٜمٝم٤م ... ىم٤مل ذم اًمٙمرام اًمؼمرة: )وًمف شمّم٤مٟمٞمػ ٟم٤مومٕم٦م ه٤مُمّ  و

 ورؾم٤مًم٦م ذم شمٗمٓمػم ذب اًمتتـ...(.

ٗم٤مت ب٤مد( ذم ُم١مًمٗم٤مت وُمّمٜمّ ٚمن يمدا، ىم٤مل ذم )ظم٤مٟمد اًمٙمرسم٤مد اًمِمٞمخ حمٛمّ  -4

 .(4)اي٤مم ُم٤مه ُمب٤مرك رُمْم٤من( ىمٚمٞم٤من در طم٤مضمل يمٚمب٤مد )رؾم٤مًم٦م ايس٧م در طمرُم٧م يمِمٞمدن

 ؾمب٥م اًمت٠مخٞمػ: -2

 أهؿ أؾمب٤مب شم٠مخٞمػ اًمرؾم٤مًم٦م أرسمٕم٦م:  ٟمٕمت٘مد أنّ 

اًمتتـ ذم إصٗمٝم٤من  ٦مقمدم ُمٗمٓمري ممـ يرىوضمقد همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء  ل:إوَّ 

  .ؾم٦ميمرسمالء اعم٘مدَّ و ذم اًمٜمجػ إذف ـسمٕمض ممَّ سم٤مخلّمقص ُمْم٤موم٤ًم إمم 

 ومٝمل ُمـ اعمس٤مئؾ ،ُملمتل مل شمبح٨م قمٜمد اعمت٘مدّ عمس٤مئؾ اًمّ هذه اعمس٠مخ٦م ُمـ ا نّ إ اًمث٤مين:
 

                                                 

 .206/ 2( أظقون افشقعي: (1

 .11/152( أكظر افذريعي: (2

 .18/22( ادصدر كػسف: (3

 .133( خوكدان ـؾبود: (4
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[
 حٝم٤م ويستخرج ظمب٤مي٤مه٤م.تل حتت٤مج إمم َُمـ يٜم٘مّ ٦م اًمّ اًمٗمتٞمّ 

 إًمٞمف اًم٘مقم ٦م وومس٤مد ُم٤م اؾمتٜمدقمدم ؾمبؼ رؾم٤مًم٦م ُيبلمَّ ومٞمٝم٤م طمج٩م اعمٗمٓمريّ  اًمث٤مًم٨م:

 ن.٤مؾم٤مًمتؽ اًمر٤مٟمذم قمدم اعمٗمٓمري٦م، وُم٤م طمقشمف شمــــ  ؽ اًمرؾم٤مًمتلمٞمٜمشم َل ص٤مطمب وسم٤مخلّمقصــــ 

ػ شم٠مخٞمػ رؾم٤مًم٦م ذم طمٙمؿ اًمٖمٚمٞمقن. د ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مري ُمـ اعمّمٜمّ ـمٚم٥م حمٛمّ  اًمراسمع:

 ومقق رأد ىمٝمرُم٤من اًمسٚمٓم٤من(. ُم٦م: )...ٕنّ ٜم٤م قمغم ذًمؽ ىمقًمف ذم اعم٘مدّ يدًمّ 

 اؾمؿ اًمرؾم٤مًم٦م وُمقضققمٝم٤م: -3

تل يٙمتٗمل ُمّمٜمٗمقه٤م مل يٕمٜمقن اعمّمٜمػ اًمرؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان ظم٤مص، يمٙمثػم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ اًمّ 

 .ام ـمبٕم٧م ذم طمٞم٤مهتؿ قمغم هذا احل٤ملورسمّ  -٤من ُمقضققمٝم٤مسمٕمٜمقٟمتٝم٤م سمبٞم

 دظم٤من ػمُمٕمٜمك واطمد  يمـ)رؾم٤مًم٦م ذم شمٗمٓمذم  وقُمؼم  قمـ اًمرؾم٤مًم٦م سم٠مخٗم٤مظ وشمٕم٤مسمػم شمّم٥ّم 

و)رؾم٤مًم٦م ذم إسمٓم٤مل اًمتقشمقن  (2)٤مم(و)رؾم٤مًم٦م ذم شمٗمٓمػم ذب اًمتتـ ًمٚمّمٞمّ  (1)اًمتتـ ًمٚمّم٤مئؿ(

يس٧م در طمرُم٧م يمِمٞمدن و)رؾم٤مًم٦م ا (4)و)ُمبٓمؾ روزه سمقدن ذب شمقشمقن( (3)اًمّمقم(

 .(5)اي٤مم ُم٤مه رُمْم٤من ُمب٤مرك( ىمٚمٞم٤من در

ؿ ذم طمرُم٦م رؾم٤مًم٦م ًمٚمٛمؽمضَم  (6)إقمٞم٤من٤م حيسـ اًمتٜمبٞمف قمٚمٞمف ذم اعم٘م٤مم ٟمسب٦م ص٤مطم٥م وممّ 

 يمام ــــ ػ ومٞمٝم٤م رؾم٤مًم٦مي١مًمّ  ؿ ٓ ي٘مقل سمحرُمتف أصاًل ومْماًل قمـ أنْ اعمؽمضَم  ذب اًمتتـ ُمع أنّ 

                                                 

 .2/190( معورف افرجول: (1

 .1/34( روضوت اجلـون: (2

 .1/10( ؾقائد رضقيي: (3

 .5/42( رحيوكي إدب:(4

 .3/1( خوكدان ـؾبود: (5

 .2/206( أظقون افشقعي: (6
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ذم  ًمٙمـ اًمتتـ ذب سمحرُم٦م ي٘مقل هق ٟمٕمؿ،.  -اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗم٤مئدة ذم ظم٤ممتتٝم٤م ُمـ ذًمؽ يٕمٚمؿ

 ومٚمذًمؽ ٟمقهٜم٤م. ُمٜم٤مهوهق قملم ُم٤م ىمدّ  .ؿمٝمر رُمْم٤من

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ُمْمٛمقن اًمرؾم٤مًم٦م

 يبح٨م اًمٗم٘مٝم٤مء قمـ اًمتتـ ُمـ صمالث ضمٝم٤مت رئٞمس٦م:

 ضمقاز ذسمف وقمدُمف. :إومم

ً أو  :ضمقاز ذسمف قمٜمد اًمّمقم وقمدُمف، وسمٕمب٤مرة أظمرى اًمث٤مٟمٞم٦م: هؾ يٙمقن ذسمف ُُمٗمٓمرا

 ٓ؟

 هؾ دم٥م قمغم ُمتٕمٛمد ذسمف اًمٙمٗم٤مرة يمس٤مئر اعمٗمٓمرات أو ٓ؟ اًمث٤مًمث٦م:

 ّٓ ز اًمسجقد قمٚمٞمف. ،٦مإمهٞمّ ٤م دوهن٤م ذم هنَّ إ وهٜم٤مك أبح٤مث همػم هذه إ  ُمـ ٟمحق ضمقا

 ّٓ ف مل ٟمَّ إ وذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م سمح٨م اعمّمٜمػ قمـ اًمتتـ ُمـ اجلٝمتلم اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م إ

هل  امإٟمّ ير دُمٗمٓمريتف قمغم شم٘م ن، ٕنّ يبحثف سمخّمقصف سمؾ ذم ضٛمـ سمحثف قمـ ُمٓمٚمؼ اًمدظم٤م

 ُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف دظم٤مٟم٤ًم.

 يمام اؿمتٛمٚم٧م اًمرؾم٤مًم٦م قمغم ُمبحثلم ُمٝمٛملم آظمريـ:

 .ل: طمٙمؿ اًمٖمب٤مرإوَّ 

طمٙمؿ اًمدظم٤من، ُمـ اجلٝمتلم اعمذيمقرشملم ذم ؿمٝمر رُمْم٤من وهمػمه ُمـ اًمّمقم  اًمث٤مين:

 اًمقاضم٥م واعمٜمدوب.

 ّٓ  دظم٤من وسم٤مخلّمقص ــــاًمدظم٤من  ًٓ ُمـ هذه اعمب٤مطم٨م هق اًمبح٨م قمـاعم٘مّمقد أوّ  نّ إ إ

 .ُم٦ماعم٘مدّ  ذم ػاعمّمٜمّ  ذًمؽ إمم أؿم٤مر يمامــــ  رُمْم٤من ؿمٝمر ذم  اًمٖمٚمٞم٤من
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[
ف هق ًٓ هق اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومحس٥م دون اًمث٤مًمث٦م: ٕبّ اعم٘مّمقد سم٤مًمبح٨م أوّ  وإفمٝمر أنّ 

ض ًمف يمٗمرع ُمـ اًمٗمروع ٓ ، وٕبّ  -يمام سمٞمَّٜم٤م– ًٓ ُمقرد ؾم١مال اًمِم٤مه أوّ  صٚم٥م  ذمف شمٕمرَّ

 صم٤مٟمٞم٤ًم.اًمبح٨م 

ُم٦م: )... ذم طمرُم٦م اًمٖمٚمٞم٤من ػ ذم اعم٘مدّ ُمـ شمقضمٞمف ىمقل اعمّمٜمّ  دَّ سمُ  وُمع آًمتزام هبذا ٓ

٦م واًمؼمه٤من( وشم٠مويٚمف سمام ده اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة سم٤محلجّ ٤م يٚمزم سمتٕمٛمّ ف ممّ ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، وأبّ 

 يٚمتئؿ ُمع ُم٤م سمٞمٜم٤مه.

داً وأُمّ  أو ومرقم٤ًم  ،ُم٦مدّ ُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف ُم٘م أو ،٤م سمٞم٤من ُم٤م ؾمقى اعم٘مّمقد ومٝمق إُّم٤م اؾمتٓمرا

.  وٟمتٞمج٦م ح٤م سُملم 

 ؿَّ ًٓ أهمٚم٥م أراء ذم اعمس٠مخ٦م، صمُ ذم اعمس٠مخ٦م سَملمَّ اعمّمٜمػ أوّ  وذم ؾمبٞمؾ حت٘مٞمؼ احلّؼ 

 اقمؽماض قمٚمٞمف. إدًم٦م ح٤م اظمت٤مره ودومع أهؿّ  اؾمتٕمرض أهؿّ 

 ؿَّ صمُ  ،م٤م شم٘مدَّ ٦م اًم٘مقًملم أظمريـ واجلقاب قمٜمٝم٤م سمٔمٝمقره٤م ممّ أدًمّ  وايمتٗمك قمـ سمٞم٤من أهؿّ 

٤م يرشمبط سم٤معم٘مّمد حت٧م قمٜمقان م ممّ سمٕمض اعمس٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمِم٤مر إمم سمٕمْمٝم٤م ومٞمام شم٘مدّ ذيمر 

 ُم٦م وظم٤ممت٦م.ومروع. وىمد وضع ًمبحثف ُم٘مدّ 

 :أُمريـومٙم٤من اًمٖمرض ُمـ وضٕمٝم٤م  ُم٦ماعم٘مدّ ٤م أُمّ 

 ٦م ُمـ طمج٩م اخلّمؿ.دطمض أهؿ طمجّ  هلام:أوّ 

 سمٞم٤من آراء اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمس٠مخ٦م يمام هق ديدن اًمٗم٘مٝم٤مء.  وصم٤مٟمٞمٝمام:

ً يتٕمٚمّ ٜمتْمٛمّ شموم٤مؿمتٛمٚم٧م قمغم وم٤مئدشملم  اخل٤ممت٦م٤م وأُمّ  ٘م٤من سمٛمامرؾم٤مت ٤من ٟمّمح٤ًم وحتذيرا

 اًمٕمٍم: أهؾيرشمٙمبٝم٤م 

 نّ ٢م. ومأهٚمٝمامي ًمٚم٘مْم٤مء واإلومت٤مء ًمٖمػم ٦م سم٤مًمت٘مقى وحتذير ُمـ اًمتّمدّ وصٞمّ  إومم:

اًمرئ٤مؾم٦م واًمزقم٤مُم٦م  وُمـ طم٥ّم  ٟمٞم٤مٕم٤مٟمقن ُمـ اٟمٙمب٤مب اًمٜم٤مس قمغم اًمدياًمٕمٚمامء يم٤مٟمقا وٓزاًمقا 
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ّٓ  ٦م سمام٦م وآضمتامقمٞمّ حتّمٞمؾ اعمٜم٤مص٥م اًمسٞم٤مؾمٞمّ واًمسٕمل إمم   ومٞمٝم٤م ُمسٜمد اًمٗمتٞم٤م واًم٘مْم٤مء، إ

اًمروطمٞم٦م  إُمراض شمٚمؽ ُمـ قَمّمٛمف اهلل شمٕم٤ممم، وىمٚمٞمؾ ُم٤م هؿ. وظمػم ؾمبٞمؾ هلؿ ذم قمالج

ْٙمَٛم٦ِم َواعْمَْققِمَٔم٦ِم احْلََسٜم٦َمِ ▬ واإلرؿم٤مدُمٜمؼم اًمققمظ   .(1) ♂اْدُع إمَِم ؾَمبِٞمِؾ َرسم َؽ سم٤ِمحْلِ

 ٤م.٦م وهمػممه٦م واًمّمحٞمّ ه آىمتّم٤مديّ  ُمٗم٤مؾمد اًمٖمٚمٞم٤من وُمْم٤مرّ ذم واًمث٤مٟمٞم٦م:

 اًمرؾم٤مًم٦م وممٞمزاهت٤م أمهٞم٦ماعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: 

 ُم٤م يكم: ٛمٞمزاتاعمأهؿ 

ـ وم٤مز ل ذم اًمتح٘مٞمؼ واًمتدىمٞمؼ وممّ راىمؿ ؾمٓمقره٤م ُمـ رضم٤مل اًمٓمراز إوّ  إنّ  -1

ًا شم٘مريظ أؾمت٤مذه ٤ًم، ويٙمٗمٞمؽ ؿم٤مهدىمف زىمّ ف ىمد زُ إورم ذم اًمٗم٘مف ويم٠مبّ  واًمٙم٠مسسم٤مًم٘مدح اعمٕمغّم 

ـ درس ـ مجع سملم اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل، وممّ م. ويم٤من ممّ اًمِمٞمخ إيمؼم اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اعمت٘مدّ 

سمٕمٚمقم  اإلطم٤مـم٦م ٦م اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل ذم قمٍمه. وُمـ اًمقاضح أنّ اًمٕمٚمقم سم٠مبقاقمٝم٤م قمٜمد أئٛمّ 

 ٦م ذم اعمس٠مخ٦م.ؾ إمم وضمٝم٦م ٟمٔمر صحٞمح٦م وواىمٕمٞمّ ؾ اًمِمخص إمم اًمتقّص خمتٚمٗم٦م شم١مهّ 

م٠مخٞمٗمٝم٤م يم٤من ذم شم إنّ  -2 ٤م جيٕمٚمٝم٤م ص٤محل٦م ممّ  ،ُمـ طمٞم٤مشمف اعمب٤مريم٦م إظمػمةبٕم٦م ساًم إقمقا

ووضمٝم٦م  ػعمٕمروم٦م آظمر شمٓمقرات حت٘مٞمؼ اعمس٠مخ٦م قمٜمد اعمّمٜمّ  ،ًمالقمتامد قمٚمٞمٝم٤م سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ

 ٟمٔمره ومٞمٝم٤م.

سمحس٥م  ــــ وصم٤مًمث٦م ؾم٧م ذم طمٙمؿ اًمتتـ ،ي٦م اًمتتـل رؾم٤مًم٦م ُصٜم ٗم٧م ذم ُمٗمٓمر٤م أوّ هّن إ -3

 .ٝم٤مٕمثر قمغم رؾم٤مًم٦م ذم ُمٗمٓمري٦م اًمتتـ ُأخٗم٧م ىمبٚمومٚمؿ ٟم ــــ ٜم٤مشمتبٕم

 ُم٦م.نَّ ًمٖمتٝم٤م هل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ظمالف سمٕمض اًمرؾم٤مئؾ اعمت٘مدّ إ -4

 ٦م اعمس٠مخ٦م ذمأدًمّ  خ٦م: اىمتٍم ومٞمٝم٤م قمغم سمٞم٤من أهؿّ ٠م٤م ُمـ اًمرؾم٤مئؾ اعمختٍمة ذم اعمسهنَّ إ -5

                                                 

 .12( افـحؾ:(1
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[
٦م: سم٠مرسع وىم٧م قمغم ىمسؿ ُمـ إىمقال ذم اعمس٠مخ٦م. يمام يم٤من شم٠مخٞمٗمٝم٤م قمغم قمج٤مًمو، اجل٤مٟمبلم

 وسم٠مىمؾ ُم٤م يٗمل سم٤معمٓمٚمقب.

 ضم٤مءت –اًمٕمج٤مًم٦م  وضمفويمقن شمّمٜمٞمٗمٝم٤م قمغم  ،٤م وقمغم اًمرهمؿ ُمـ يمقهن٤م خمتٍمةهنَّ إ -6

 ٦موأدًمّ  داُمٖم٦م وردود ؿم٤مخم٦م ُمٓم٤مًم٥م ُمـ ٜمتفشمْمٛمّ  وومٞمام آـمالع، وؾمٕم٦م اًمب٤مع ـمقل ذم آي٦م

، ومٙم٤مرإ، قمٛمٞم٘م٦م إبٔم٤مر دىمٞم٘م٦م اعمب٤مين، ُمرصقص٦م اعمٕم٤مين، ُمرصقوم٦م ضم٤مءت -ص٤مقم٘م٦م

ُمتٞمٜم٦م اًمؼماهلم، ىمد يمثر ومٞمٝم٤م  ُمِمحقٟم٦م سم٤مًمتح٘مٞم٘م٤مت، ممٚمقءة سم٤مًمتدىمٞم٘م٤مت، قم٤مًمٞم٦م اعمْم٤مُملم،

 ًمؽ.يمؾ طم٤ماعمس٤مًمؽ، وأب٤مر ومٞمٝم٤م 

٤ًم ٦م اًمبحت٦م، واحلٞم٤مد اًمت٤مم، وىمد هن٩م ومٞمٝم٤م ُمٜمٝمج٤ًم قمٚمٛمٞمّ ٗمٝم٤م اعمقضققمٞمّ ُمّمٜمّ  اًمتزم

ٕدًم٦م قمغم أؾم٤مس ُمـ وٟم٤مىمش ومٞمف ا ٦م واعمٜمٓمؼ سم٤معمٜمٓمؼ،٦م سم٤محلجّ ُمتٙم٤مُماًل، ىم٤مرع ومٞمف احلجّ 

يمقهن٤م ىمد زادت قمغم ىمرن  ُمـ رهمؿاًم قمغم ٤م ضمٕمٚمٝم٤مممّ  ،٦م٦م واعم٘م٤ميٞمس اعمٜمٓم٘مٞمّ اعمقازيـ اًمٕمٚمٛمٞمّ 

 ٦م.ـمريّ  ٦مهمّْم وٟمّمػ ُمـ اًمزُمـ 

وإطم٤مـمتف  ،تف اعمتٜم٤مهٞم٦مؿ ودىمّ ة رأي اعمؽمضَم واًمرؾم٤مًم٦م شمٕمٙمس صقرة واضح٦م قمـ ىمقّ 

 ذم اًمتح٘مٞمؼ.ُمٝم٤مرشمف واعمب٤مين  ُمـٕمف شمف ذم آؾمتدٓل وشمْمٚمّ اًمٕمٚمٛمٞم٦م وىمقّ 

ػ، وًمٞمس ظمذات، ُمـ اًمٜم٤مؾمخ أو اعمّمٜمّ آٚمق اًمرؾم٤مًم٦م ذم ًمٖمتٝم٤م ُمـ سمٕمض اعم١موٓ خت

 ر قمٜمف.م قمٚمٞمف أو شم٠مظّم ـ شم٘مدّ هذا سمٖمري٥م ممّ 

ػ ذم سمٕمض اعمقاضع ُمـ اًمٖمٛمقض واًمتٕم٘مٞمد، وهق يمام ٓ ختٚمق سمٕمض قمب٤مئر اعمّمٜمّ 

ً.اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل أوّ  أهؾديدن   ًٓ وآظمرا

٤مرة ذيمره ُمٓمٚم٥م ًمزوم اًمٙمٗمّ  -ذم وج٤مل قمرض اعمٕمٚمقُم٤مت –ػ ي١مظمذ قمغم اعمّمٜمّ  وىمد

إبس٥م ذيمره يمٗمرع ُمـ اًمٗمروع طم٤مًمف طم٤مل سم٘مٞم٦م  قمغم اًمٖمب٤مر ضٛمـ صٚم٥م اًمبح٨م، ُمع أنّ 

 ُم٤م قمغم ــــد احلرُم٦م وجرّ  إصمب٤متيم٤من همرضف  حت٧م قمٜمقان ومروع إنْ ت ل ذيمرتاعمس٤مئؾ اًمّ 
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ًمزوم  إصمب٤متيم٤من ُم٘مّمده  ف إنْ وذيمر ًمزوم اًمٙمٗم٤مرة قمغم اًمدظم٤من ُمٕم ــــ مشم٘مدّ  ومٞمام اؾمتٔمٝمرٟم٤مه

 اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة.
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[
 

سمعاًمٗمّمؾ اًم  را

 قمٛمٚمٜم٤م ذم اًمتح٘مٞمؼ واًمٜمسخ٦م اعمٕمتٛمدة

 ة:قمامًٓ قمدّ أشمْمّٛمـ حت٘مٞم٘مٜم٤م اًمرؾم٤مًم٦م 

 إظمراج اًمٜمص سم٠ميمٛمؾ صقرة ًمف، وذًمؽ ُمـ ظمالل: -1

 ُمـ ــــقمب٤مرات قمٚمٛمٜم٤م سمس٘مقـمٝم٤م  أوسم٢مقم٤مدة ُم٤م ؾم٘مط ُمـ يمٚمامت  ضبٓمف وشم٘مقيٛمف: -أ

ُمـ اًمٙمٚمامت سمقضٕمٝم٤م سملم  ٝم٤مٚمّ حم ضمٕمؾ ُم٤م إمم اإلؿم٤مرة ُمع ، ــــ وهمػمه اًمسٞم٤مق ظمالل

ْمح ًمٜم٤م اعم٘مّمقد ُمٜمف، ُمْم٤موم٤ًم إمم شمٖمٞمػم رؾمؿ ُم٤م مل يتّ  وضمٕمؾ صمالث ٟم٘م٤مط حمّؾ  ،ُمٕم٘مقومتلم

 سمٕمض اًمٙمٚمامت إمم اًمرؾمؿ احلدي٨م.

 شمرىمٞمؿ اًمٜمص وشم٘مٓمٞمٕمف. -ب

 حيت٤مج إمم متٞمٞمز. اًمٖم٤مُمؼ ًمتٛمٞمٞمز ُم٤م إؾمقداؾمتٕمٛمٚمٜم٤م احلؼم  -ضمـ

 اًمرُمقز واعمختٍمات. طمّؾ  -2

 قمٜمقٟم٦م ُمب٤مطم٨م اًمرؾم٤مًم٦م. -3

 وشمْمّٛمـ ُم٤م يكم: اًمتٝمٛمٞمش، -4

 ختري٩م أي٤مت واًمرواي٤مت. -أ

 ختري٩م إىمقال. -ب

 إض٤موم٤مت شمْمّٛمٜم٧م ذطم٤ًم ًمٕمب٤مرة ُمٖمٚم٘م٦م أو شمٗمسػماً عمٗمردة هم٤مُمْم٦م أو ٟمحق ذًمؽ. -ضمـ

 ٕمؾ هل٤م اؾمامً. جي ػ ٟمٗمسف ملاعمّمٜم   اًمرؾم٤مًم٦م: ٕنَّ  ؿ  ٟمس ومل

ّٓ  -ثٜم٤محطمدود ُم٤م سم ومل ٟمٕمثر ذم  ِمديدةقمغم ٟمسخ٦م واطمدة ًمٚمرؾم٤مًم٦م رهمؿ طم٤مضمتٜم٤م اًم إ

 إمم ٟمسخ٦م أظمرى.
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، شمٚمؽ ُمٙمتب٦م ومٞمٝم٤م اًمرؾم٤مًم٦م ٦م ٟمسخٝم٤م ُمـ قمدم ذيمر اًمٕمالُم٦م اًمٓمٝمراين وشمٔمٝمر ؿمحّ 

 .٥مذًمؽ قم٤مدشمف ذم أهمٚم٥م اًمٙمت ُمع أنّ 

س٦م ( قم٤مئد عم١مؾّم 13ٛمؾ رىمؿ )وىمد قمثرٟم٤م قمغم هذه اًمٜمسخ٦م اًمٗمريدة ذم ىمرص ًمٞمزري حي

( وقمٜمقاهن٤م: )طمرُم٦م اًمٖمٚمٞم٤من ذم ٦353م، حتٛمؾ اعمخٓمقـم٦م ومٞمف رىمؿ )يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء اًمٕم٤مُمَّ 

 .ؿمٝمر رُمْم٤من(

٤م ٕيمثر ُمـ ٟم٤مؾمخ، د ظمط ٟمسخٝم٤م أهّن ـه، وئمٝمر ُمـ شمٕمدّ  1357 ؾمٜم٦موشم٤مريخ ٟمسخٝم٤م 

 )ُمٝمدي(. اؾمٛمفأطمد ٟم٤مؾمخٞمٝم٤م  يمام ئمٝمر ُمـ سمٕمض اًمٕمب٤مئر ذم ه٤مُمِمٝم٤م أنّ 

 اعمح٘م٘م٤من                                                                                    

 اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٙمرسم٤مد

 اًمِمٞمخ طمٞمدر اًمٙمرسم٤مد
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[
 

 ُم٦مُمّم٤مدر اعم٘مدّ 

دار اًمٕمٚمؿ سمػموت  ًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء،أدوار قمٚمؿ اًمٗم٘مف وأـمقاره: ا -1

 م.1986

 خمٓمقط. اًمِٙمرسم٤مد، د إسمراهٞمؿإؿم٤مرات إصقل: اًمِمٞمخ حمٛمّ  -2

 أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م: اًمسٞمد حمسـ إُملم اًمٕم٤مُمكم. -3

د د ص٤مدق حمٛمّ ، شمٕمري٥م ٟمجٚمف اًمِمٞمخ حمٛمّ -شمرمج٦م خل٤مٟمدان يمٚمب٤مد  –آل اًمٙمرسم٤مد  -4

 ـه.1425 ٕمٚمؿ ًمٚمٜم٤مهبلم، سمػموت ًمبٜم٤من،ًمسمٞم٧م ا اًمِٙمرسم٤مد،

 .خمٓمقط ت إصقل: اسمق اعمٕم٤مزم اًمِٙمٚمب٤مد،سمِم٤مرا -5

 م.2335ُمٓمبٕم٦م أداب  د اعم٘مدس اًمٖمريٗمل،ٞم٤مم: اًمسٞمد حمٛمقاًمتدظملم واًمّم -6

 خمٓمقط. د ُمٝمدي اًمِٙمٚمب٤مد،شمقضٞمح اإلؿم٤مرات: اًمِمٞمخ حمٛمّ  -7

 خمٓمقط. ،طم٤مؿمٞم٦م ًمٚمسٞمد اسمـ يمٛمقٟم٦م قمغم اًمٜمخب٦م: اسمـ يمٛمقٟم٦م -8

، ُم٘مدُم٦م، شمٕمٚمٞم٘م٤مت، ري ٤مئد اًمٙمٚمب٤مد احلظم٤مٟمدان يمٚمب٤مد: اًمِمٞمخ حمٛمّ  -9

، إصٗمٝم٤مينزاده د قمكم اًمٜمجٗمل اًمٙمٚمب٤مد وقمكم يمرسم٤مد حمٛمّ  إض٤موم٤مت: اًمِمٞمخ

 .ش1381، إصٗمٝم٤من ،سمروهش يم٤مٟمقن

ء سمػموت  ًمذريٕم٦م: اًمِمٞمخ أهم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين،ا  -13  ـه. 1433دار إضقا

 د سم٤مىمر اخلقٟمس٤مري.روض٤مت اجلٜم٤مت: اًمسٞمد حمٛمّ   -11

 س شمؼميزي.د قمكم ُمدرّ حمٛمّ  رحي٤مٟم٦م إدب:  -12

 ـه. 1417ُمٙمت٥م اإلقمالم اإلؾمالُمل،  ل،همٜم٤مئؿ إج٤مم : اعمػمزا اًم٘مٛمّ   -13

ئد  -14  د رض٤م اًم٘مٛمل.رضقي٦م: اًمِمٞمخ قمب٤مس سمـ حمٛمّ  ومقا
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، د اًمتٜمٙم٤مسمٜمل، شمرمج٦م: اًمِمٞمخ ُم٤مًمؽ اًمقهبلىمّمص اًمٕمٚمامء اعمٕمرب: ُمػمزا حمٛمّ   -15

 م.2335 ،ىمؿ اٟمتِم٤مرات ذوي اًم٘مرسمك،

 د طمرز اًمديـ.ُمٕم٤مرف اًمرضم٤مل: اًمِمٞمخ حمٛمّ   -16

 ٦م. ـمبٕم٦م طمجريّ ّٛمد إسمراهٞمؿ اًمٙمرسم٤مد، ُمٜمٝم٤مج اهلداي٦م: اًمِمٞمخ حم  -17

ّٛمد إسمراهٞمؿ اًمِٙمرسم٤مد، ـمبٕم٦م طمجرّي٦م، سمٛمبل، ُمٓمبٕم٦م يم٤مزار اًمٜمخب٦م: اًمِمٞمخ حم  -18

 ـه.1323طمسٞمٜمل، 
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 الصفحة االخرية من النسخة املعتمدة
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 َٟمصُّ اًمرؾم٤مًم٦م 
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 طمٞمؿمحـ اًمرّ سمسؿ اهلل اًمرّ 

 (1)ؾمتٕملمأ وُمٜمف صم٘متل وسمف

 قمغم واًمّمالة ،(3)وأضمٜمدشمف اجلٝمَؾ  ووضع ،(2)وأقمٛمدشمف اًمٕمٚمؿَ  رومع اًمذي هلل احلٛمد

ؾ ُمـ  وقمغم ،(6)تفأُمّ  ُمـ (5)يّمػم أنْ  ُمٜمٝمؿ اًمٕمزم أوًمق كمتٜمّ  كطمتّ  أببٞم٤مئف مجٞمع قمغم( 4)وُمْم 
 

                                                 

ّٓ  افعقن( أضؾى) معـك فتضؿقـف (مـ)بـ (أشتعغ) ( تعديي(1  وومّ  بـػسف، أو بوفبوء تعديتف فزم وإ

 .افػعؾ ضؾى أظـل آشتػعول بوب ذم افغوفى ؽر ظذ جوءت (أشتعغ) أن   يظفر ذـركوه

 يافؼؾّ  ومجع افبقً ظؿقد افعؿقد: (ظؿد() ةمودّ  افصحوح ذم ؿول ،(ظؿقدفـ ) يؿؾّ  مجع ( إظؿدة(2

 افؽثرة، مجع أظـل ذم فف وضعً مو ؽر ذم مستعؿؾي ادؼوم ذم افصقغي فؽـ ،11ص ،2ج ،(أظؿدة

 .افعؾامء افعؾؿ: أظؿدة مـ وادؼصقد

 غيافؾّ  ذم ؾوشتعامفف وظؾقف ،(أجـدة) ظذ (ُجـدفـ ) مجعوً  غيافؾّ  معوجؿ ظققن مـ يثؾّ  ذم أجد ( مل(3

 فٕك   شوؿط: آظساض هذا أن   افصحقح وفؽـ  .ػادصـّ  ظذ يشؽؾ ؿد وهبذا صحقح، ؽر افدارجي

ّٓ  أجـدة ظذ مجعٌ  جلـد يؽـ مل وإن  افعؾؿ رؾع...)شبؼ ؾقام وفؼقفف فؾسجعي رظويي هـو بف جلء فك  أ إ

 جوء (وأجـدتف اجلفؾ وضع) وؿقفف (وأظؿدتف افعؾؿ رؾع) ؿقفف بغ افتـوشى حيصؾ ؾؾؽل  (وأظؿدتف

ـ  َشْبعٌ ▬ :مرص مؾؽ فؼقل  حؽويي تعوػ ؿقفف كظر بف ُؾُف ـُ  ♂..ِظَجوٌف  إِني َأَرى َشْبَع َبَؼَراٍت ِشاَمٍن َيْل

 (.شامن)فـ رظويي اشتعؿؾ هـوفؽ وفؽـ ؾعول ظذ جيؿع وٓ ؾعالء مجع أؾعؾ ؾننّ  (42 -43) يقشػ

ؾ) ٕنّ  فؾؿجفقل، مبـل افتػعقؾ، بوب مـ (ؾّض ؾُ )( (4  بـػسف متعدٍ  وختػقػفو افعغ بػتح (ُؾض 

ٓ   ــ (ظذ)بـ يتعدى ٓزموً  ـون نْ إوــ  افعغ بضؿ (ؾُضؾ)و  ظذ يدّل  ؾفق ؾضؾ ذا صور كبؿعـ فك  إ إ

 .يإؾضؾقّ  ٓ افػضقؾي

 ( ـذا ذم ادتـ، وافصحقح: )يصروا( ـام هق واضح.(5

 :مخسي وهؿ إفقفؿ، ظفـد ؾقـام اهلل أمر ظذ ظزمـقا افذيــ افرشـؾ مـ افعـزم وأوفـق اجلـد، : ( افعـزم(6
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[
 .تفسمريّ  أومْمؾ هسمٕمد هؿ ذيـاًمّ  اًمٓم٤مهرة قمؽمشمف

 :سمٕمدُ  ٤مأُمّ 

ّٓ  يسٕمٜمل وٓ ،(2)اًمزُم٤من يسٕمٜمل ُم٤م طمس٥م ،(1)قمج٤مًم٦مً  أطمّرر أنْ  قمكمَّ  ِزمَ ًمَ  ومٛماّم   أىمؾُّ  إ

 طمرُم٦م ذم ]٦مً رؾم٤مًم[ ،(5)اًمسٚمٓم٤من( 4)ىَمٝمرُم٤من رأد ومقق ٕنّ  ،(3)اًمبٞم٤من سمف ْمحيتّ  ُم٤م

 واًمؼمه٤من، ٦مسم٤محلجّ  ٤مرةواًمٙمٗمّ  اًم٘مْم٤مء دهسمتٕمٛمّ  يٚمزم ٤مممّ  فبَّ أو رُمْم٤من، ؿمٝمر ذم( 6)اًمٖمٚمٞم٤من

 ُمقسم٘م٤مت ُمـ ٞمٜمليٜمجّ  نْ أو اًمٚمس٤من، ذم واًمزًمؾ واخلٚمؾ اخلٓمؾ ُمـ اًمٕمّمٛم٦مَ  اهللَ  واؾم٠مل
 

                                                                                                                     

 افؽوذم مـ 2ج ٓحظ ادشفقر هق هذا (ظؾقفؿ افصالة وافسالم) حمؿد مقشك، ظقسك، إبراهقؿ، كقح، 

 .2ح وإئؿي وافرشؾ إكبقوء ضبؼوت ـتوب 

 .مستعجالً  أي: احلوفقي ظذ مـصقب :( ظجوفي(1

 أنّ  (افبقون ... يسعـل وٓ)و (افزمون ... مو حسى) وكتقجي  .مصدريي (يسعـل مو) ؿقفف مـ (مو)( (2

 وٓ افزمون مـ يسعف افذي ادؼدار ىبحس افرشوفي ٕنّ  :ادطؾقب درجوت مـ درجي أدكك افرشوفي

 ؾقفو فقس وأهّن  بؿعـك ادطؾقب درجوت مـ درجي بلدكك افرشوفي أنّ  ؾقـتٍ افدرجي تؾؽ إٓ   يسعف

 .مـ ؽر ضوئؾ تطقيؾ أو تػصقؾ

 .ادبغ كـبؿع :( افبقون(3

 - افظوهر ذظ - مـف وادؼصقد .ادـجد( ذم )ـام واخلرج افدخؾ أمغ أو افقـقؾ هق :( افؼفرمون (4

 ظـ ترشؾ وبوفعؽس وإظقون افعؾامء إػ ادؾقك وضؾبوت رشوئؾ إنّ  إذ أصػفون ذم افسؾطون وـقؾ

 .افغوفى ذم ضريؼفؿ

 بلؿؾ إكجوزه ظذ ويعؿؾ مـف ُضؾى مو وإمتوم إكجوز ذم يستعجؾ افسؾطون ؿفرمون رأشف ؾقق ( مـ(5

 .يؿؽـ مو وأرسع وؿً

قؾي  :افؼؾققن أو افغؾققن فف قؾؿ اموربّ  افؼؾقون، أو ( افغؾقون(6 ـَ  .افـور



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Z
 يف شهر رمضان ليانحرمة الغ 259

 :ومٜم٘مقل. (2)اًمٜمػمان وؿمدايد (1)إىمران سملم اًم٘مٞم٤مم ]يقم[

 [ واًمدظم٤من اًمٖمب٤مر ذم اًم٘مقم يمٚمامت] 

( 4)ومٞمف ؿواًمتٙمٚمّ  واًمدظم٤من، اًمٖمب٤مر ذم اًم٘مقم يمٚمامت مجع قمغم ومٞمف( 3)اًمتح٘مٞمؼ يتقىمػ

 كطمتّ  اًمب٤مب، ٕظمب٤مر ضاًمتٕمرّ  ؿَّ صمُ  ،(6)واًمب٤مل اًمبلم ذم وُم٤م اعم٘م٤مم ذم( 5)وهيؿ٤مومت ئمٝمر كطمتّ 
 

                                                 

 فؾؿحوججي إؿران بغ افؼقوم ادؼصقد أنّ  حيتؿؾ : إؿران بغ افؼقوم مفؾؽوت، أي : ( مقبؼوت(1

 وؽرهو، وافتؽّز  وافعصبقي ـوفريوء ادحوججي مقبؼوت إؿران بغ افؼقوم مقبؼوت مـ ادؼصقد وبوفتويل

 .أظؾؿ واهلل

 صديدة افـران مجقع إنّ  وحقٌ افشديدة، افـران أي فؾؿقصقف افصػي إضوؾي مـ : افـران ( صدايد(2

 . افشديدة خصقص أظـل مـفو يحّص  ٓ مجقعفو مـ افتجـّى ؾودطؾقب

 مو أو ادؼوم أو افبوب وهق رصحيوً  مذـقر ؽر ظذ يعقد ؾقف( افتحؼقؼ يتقؿػ) :ؿقفف مـ ( افضؿر(3

 .رمضون صفر ذم ونافغؾق حرمي هق وادؼوم ذفؽ، صوـؾ

 إبداء (ؾقف افتؽؾؿ) ؿقفف: مـ ادتؼدم، وادؼصقد افضؿر ظؾقف يعقد مو ظذ كػس يعقد ( افضؿر(4

 .آظساضوت وردّ  إدفي بقون مع ادسلفي ذم () كظره وجفي

 َتظفر حتك) :يؼول وأن بوفقوء، (ؾتووهيؿ َيظفر كحتّ )  :يؼول أن ادؼوم ذم جيقز  :إوػ  :( ؾوئدتون(5

 وؾتووى بوفقوء ؾتووي ظذ دمؿع (ؾتقى) أنّ  : افثوكقي  .جموزي ممكٌ افػوظؾ ٕن بوفتوء، (ؾتووهيؿ

 افثون ووأمّ  افثوفٌ، افبوب مـ افثون افؼسؿ ذم افؼومقس هراجق صوحى ذـره ؾؼد إول أّمو  .بوٕفػ

 افـوطؿ ابـ ذـره مو ؾؽزىف ـسـدٍ  ٓحظ) ذفؽ ظذ دمؿع ـذفؽ حوهلو ومو فؾتلكقٌ (ؾتقى) أفػ ؾألن

 (.308ص

 افؼقم ـؾامت ذـر ؾننّ  ى ،مرتّ  وكؼ فّػ  وهذا (ؾتووهيؿ) ظذ ظطػ (وافبول افبغ ذم ومو) :( ؿقفف(6

 .وافبول افبغ ذم مو خالفف مـ يظفر وترجقحف ادختور وبقون ادؼوم ذم ؾتووهيؿ طفقر ظؾقف عيتػرّ 
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[
 .(1)احل٤مل طم٘مٞم٘م٦م ئمٝمر 

 :اعم٘مٜمٕم٦م ذم ىم٤مل

( 2)ٟم٘مض ذًمؽ وم٢منَّ  احلٚمؼ إمم شمّمؾ تلاًمّ  واًمٖمؼمة اًمٖمٚمٞمٔم٦م، اًمرائح٦م اًمّم٤مئؿ وجيتٜم٥م)

 ومدظمؾ همٚمٞمٔم٦م، ح٦مئرا أو يمثػمة، همؼمة ومٞمف ُمٙم٤من ذم يم٤من وًمق) :ىم٤مل ؿَّ صمُ ، (3) (اًمّمٞم٤مم ذم

 قمـ هَمٜم٤مء وًمف اعمٙم٤من، ذًمؽ ذم اًمٙمقن شمٕمّٛمد نْ إو  .٤مءىمْم قمٚمٞمف يٙمـ مل رء، ذًمؽ ُمـ طمٚم٘مف

 ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك] (4) (اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف وضم٥م ذًمؽ، ُمـ رء فطمٚم٘مَ  ومدظمؾ ومٞمف، اًمٙمقن

 .[اعم٘مٜمٕم٦م

 :اعمبسقط وذم

 :ىم٤مل ؿَّ صمُ  ،(5) (واًمنمب إيمؾ :أؿمٞم٤مء شمسٕم٦م ٤مرةواًمٙمٗمّ  اًم٘مْم٤مء يقضم٥م ومام ... )
 

                                                 

 ؾؽون بعده بؾ افبوب ٕخبـور ضافتعرّ  ؿبؾ ـورةافؽػّ  ذم رأيف بغيُ  مل ادصــػ إنّ  : وُيؼول ُيسـلل ( ؿد(1

 فزوم ووأمّ  ادػطريي هق افرشوفي مقضقع إنّ  : ؾـؼقل بودػطريي ؼيتعؾّ  بام وافبول افبغ ذم مو تؼققد زمافاّل 

 فوأكّ   ...: )ميادؼدّ  ذم مادتؼدّ  ؿقفف ذفؽ يـوذم وٓ ،افتـبقفوت ذم ذـره وفذا ادقضقع جزء ؾؾقس ورةافؽػّ 

 .ادقضقع مـ جزء فأكّ  ظذ ٓ وفؽـ مسؾ ؿ، وهق شقثبتف فأكّ  ظؾقف يدّل  مو ؽويي ؾنن    ...( يؾزم ومّ 

 . افغبور مػطريي شقبغ فأكّ  اإلصورة إػ اإلمجوفقي افػفرشي هذه ذم ظؾقف يؾزم ـون : وُيؼول ثوكقوً  ُيسلل وؿد 

 شبقؾ ظذ ـون افرشوفي ذم ؾذـره هذا ووأمّ  ،رشوفياف ذم ادؼصد هق دو افػفرشي هذه إنّ  : ؾـؼقل

 .إفقفو كسبي ؾقف افبحٌ فطقل مـفو واحداً  جيعؾف مل فوفعؾّ  ،افتـبقفوت بؼقي حول حوفف آشتطراد

 رهحرّ د ادفؿؾي افصود أو ادعجؿي بوفضود) (كؼض)  حتً افـوشخ أو ػادصـّ  ادخطقط ذم ( ـتى(2

 (.مفدي

 .356ادؼـعي: ( (3

  ظدم افدٓفي ظذ افؽػورة(.)يبّغ  358دؼـعي: ا( (4

 .1/268ادبسقط: ( (5
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 وُم٤م ضٗماًمٜم همب٤مر أو اًمدىمٞمؼ، همب٤مر ُمثؾ داً ُمتٕمٛمّ  ؼاحلٚم إمم اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر وإيّم٤مل ...) 

ه ضمرى  اًمٙمٗم٤مرة يقضم٥م ٓ ذًمؽ إنّ  ىم٤مل ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وذم اًمرواي٤مت، ٜمتفشمْمٛمّ  ُم٤م قمغم وجرا

 [اعمبسقط ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك] .(1)(اًم٘مْم٤مء يقضم٥م اموإٟمّ 

 :اخلالف وذم

 ٤مرةواًمٙمٗمّ  اًم٘مْم٤مء ُمٜمف وجي٥م ُيٗمٓمِر احلٚمؼ يّمؾ طمتك اًمٖمٚمٞمظ واًمٜمٗمض اًمدىمٞمؼ همب٤مر)

َد، ُمتك  .ُمٕم٤مً  واًمٙمٗم٤مرة اًم٘مْم٤مءَ  ٝمؿيمٚمُّ  ؾم٘مٓمقا أ  ]سمؾ[ اًمٗم٘مٝم٤مء، ُمـ طمدأ قمٚمٞمف يقاومؼ ومل شُمُٕمٛم 

 شمؼمء ىمٚمٜم٤م ُم٤م ُمع ٕنّ  آطمتٞم٤مط: وـمري٘م٦م اًمٙمت٤مب، ذم ٜم٤مه٤مسمٞمّ  اًمتل إظمب٤مر ٤م:دًمٞمٚمٜم

 [اخلالف ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك ] .(2)(ظمالف سمف اإلظمالل وذم سمٞم٘ملم، اًمذُم٦م 

 :اًمٜمٝم٤مي٦م وذم

 ؿَّ صمُ  (3)...(واًمنمب وم٤مٕيمؾ واًمٙمٗم٤مرة اًم٘مْم٤مء ُمٜمف جي٥م ٤مممّ  اًمّمٞم٤مم ٗمسديُ  ذياًمّ  ٤موم٠مُمّ )

 [اًمٜمٝم٤مي٦م ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك]  .(4)(احلٚمؼ إمم شمّمؾ اًمتل اًمٖمٚمٞمٔم٦م اًمرائح٦م وؿمؿّ  : )...ىم٤مل

 :اًمٙم٤مذم وذم

 يمالم اٟمتٝمك] .(5)(يقم ُمٙم٤من يقم سمّمٞم٤مم اًم٘مْم٤مء ومٕمٚمٞمف ،خمت٤مراً  همؼمة ذم َػ ىمَ وَ  إنْ )

 .[ذماًمٙم٤م ص٤مطم٥م

 

                                                 

 .1/271ادبسقط: ( (1

 .2/177اخلالف: ( (2

 .153افـفويي: ( (3

 .154: كػسف ( ادصدر(4

 (.نْ إ، وفؽـ بـ)أو( بدل )183( افؽوذم: (5
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[
 :اًمقؾمٞمٚم٦م وذم

 مل نْ إو اإلومٓم٤مر، سمف ىمّمد إنْ  واًم٘مْم٤مء ٤مرةاًمٙمٗمّ  ويقضم٥م ٗمٓمريُ  ُم٤م: يٕمٜمل - :واًمث٤مًم٨م)

 قمٜمد ويمٚمٞمٝمامأصح٤مسمٜم٤م،  ُمـ ىمقم قمٜمد ٤مرةاًمٙمٗمّ  دون اًم٘مْم٤مء أوضم٥م اإلومٓم٤مر سمف ي٘مّمد

 ٓ ُم٤م وازدراد احلٚمؼ، إمم اًمٖمٚمٞمٔم٦م واًمرائح٦م اًمٖمٚمٞمظ، اًمٖمب٤مر إيّم٤مل  :أؿمٞم٤مء صمالصم٦م - آظمريـ

 [اًمقؾمٞمٚم٦م ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك]. (1)(واًمٗمْم٦م واجلقاهر اخلرزة ُمثؾ ١ميمؾي

 :ٜمٞم٦ماًمٖمُ  وذم

 ٓ  :واًمث٤مين ٤مرة،اًمٙمٗمّ  ُمع اًم٘مْم٤مء يقضم٥م  :أطمدمه٤م : رضسملم قمغم اًمّمقم ٗمسديُ  وُم٤م)

 .يقضمبٝمام

 ؾمقاء ،واظمتٞم٤مر ُمٜمف ٛمدٍ قمَ  قمٜمد ًمٚمّمقم ذيمره ُمع اًمّم٤مئؿ ضمقف إمم يّمؾ ُم٤م: لإوّ 

 سمدًمٞمؾ ذًمؽ: )ىم٤مل ؿَّ صمُ  (2)(اًمٕم٤مدة ذم ي١ميمؾ ٓ ح٤م ازدراد أو ،ؿمؿ أو سمنمب، أو سم٠ميمؾ، يم٤من

 [اًمٖمٜمٞم٦م ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك](. اًمذُم٦م سمؼماءة واًمٞم٘ملم آطمتٞم٤مط، وـمري٘م٦م ،اإلمج٤مع

ئر وذم  :اًمرسا

 شمٕمّٛمد إذا اًمٙمٗم٤مرة دون اًم٘مْم٤مء يقضم٥م فبّ أ ٟمٗمز ذم ي٘مقى ذيوم٤مًمّ  اًمٜمٗمض همب٤مر وم٠مُّم٤م)

 اًمب٘مٕم٦م، شمٚمؽ ذم اًمٙمقن إمم ُمْمٓمراً  يم٤من إذا ٤موم٠مُمّ  ،رضورة همػم ُمـ اًمب٘مٕم٦م شمٚمؽ ذم اًمٙمقن

ءة إصؾ ٕنَّ  وهمػمه: ىمْم٤مء ُمـ قمٚمٞمف رء ومال ظ،اًمتحٗمّ  ذم واطمت٤مط ظ،وحتٗمّ   ٦ماًمذُمّ  سمرا

 يمالم اٟمتٝمك]. (3)(قمٚمٞمف ٛمعوُج  واًم٘مْم٤مء ظمالف، ذًمؽ ذم أصح٤مسمٜم٤م وسملم . اًمٙمٗم٤مرة ُمـ
 

                                                 

 .142افقشقؾي: ( (1

 آحتقوط وضريؼي ذـره ادويض مجوعاإل بطريؼ ذفؽ وـؾ: )افعبورة وفؽـ. 138ادصدر كػسف: ( (2

 (.افذمي بزاءة وافقؼغ

 .1/277افرسائر: ( (3
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ئر ص٤مطم٥م  [اًمرسا

 :اجل٤مُمع وذم

 وأوضم٥م احلٚمؼ، إمم وؿمبٝمف اًمٜمٗمض همب٤مر إيّم٤مل ٗم٤مرةواًمٙم اًم٘مْم٤مء يقضم٥م ٤مممّ  قمدَّ 

  [اجل٤مُمع ُمـ احل٤مضم٦م ُمقضع اٟمتٝمك]. (1)احلٚمؼ إمم اًمٖمب٤مر سم٢ميّم٤مل واًم٘مْم٤مء اًمٙمٗم٤مرة

يع وذم  :اًمنما

 ؿَّ صمُ  ،(2)(اًمّمقم وومس٤مد اًمتحريؿ وإفمٝمر ظمالف، احلٚمؼ إمم اًمٖمب٤مر إيّم٤مل وذم)

. (4)احلٚمؼ إمم اًمٖمب٤مر إيّم٤مل ٜمٝم٤مُم وقمدَّ  (3)(أؿمٞم٤مء سمسبٕم٦م ٤مرةواًمٙمٗمّ  اًم٘مْم٤مء جي٥م: )ىم٤مل

يع ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك]  [اًمنما

 :اًمٜم٤مومع وذم

 دم٥م) :ىم٤مل ؿَّ صمُ  (5)(ي٤مً ُمتٕمدّ  احلٚمؼ إمم اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر إيّم٤مل قمـ اإلُمس٤مك جي٥م)

 [اًمٜم٤مومع ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك]. (6)(احلٚمؼ إمم اًمٖمب٤مر سم٢ميّم٤مل واًم٘مْم٤مء اًمٙمٗم٤مرة

                                                 

 بعُض  ذفؽ إػ وأضوف :هؽذا اجلومع كسخي مـ ظـدي مو: )افقرؿي جوكى ظذ احلوصقي ( ذم(1

 وإيصول  )ظؾقفؿ افسالم( وإئؿي ورشقفف اهلل ظذ افؽذب وتعّؿد ادوء ذم آرمتوس دَ تعؿّ  أصحوبـو

 (وإيصول) ؿقفف ظطػ وافظوهر ...(مـف فف يؽقن أنْ  بعضفؿ وذط .احلؾؼ إػ وصبفف فـػضا ؽبور

 (.مفدي حرره) إـؾ وهق ؿبؾف مو ظذ ٓ (آرمتوس) ظذ

 .1/89ذائع اإلشالم ذم مسوئؾ احلالل واحلرام: ( (2

 وذم بعض كسخ افؼائع )دمى( بوفتوء. 1/190ادصدر كػسف: ( (3

 .1/191ادصدر كػسف: ( (4

 .92ادخترص افـوؾع ذم ؾؼف اإلمومقي: ( (5

 .93ادصدر كػسف: ( (6
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[
 :اعمٕمتؼم وذم

 اجلٛمؾ ذم اًمِمٞمخ ىم٤مل احلٚمؼ، إمم واًمدىمٞمؼ اًمٜمٗمض رهمب٤م ُمثؾ اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر وإيّم٤مل)

 قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو رواي٦م أظمب٤مرٟم٤م وذم  .ذًمؽ ذم اجلٛمٝمقر وظم٤مًمػ يٗمسد، :واعمبسقط

 طمٚم٘مف؟ إمم اًمدظمٜم٦م ومتدظمؾ ذًمؽ سمٖمػم أو سمٕمقد ـيتدظّم  اًمّم٤مئؿ قمـ ؾم٠مختف: ) اًمرض٤م

 ٓ  :ىم٤مل طمٚم٘مف، ذم اًمٖمب٤مر دظمؾيُ  اًمّم٤مئؿ قمـ وؾم٠مختف :ىم٤مل .سم٠مس ٓ:  ىم٤مل

 (.سم٠مس

 رواه ُم٤م ذًمؽ وي١ميمد .ًمف ُمٗمسداً  ومٙم٤من اًمّمقم يٜم٤مذم ُم٤م ضمقومف ذم أوصؾ فٟمّ إ :ًمٜم٤م

 ذم ومدظمؾ سمٞمت٤ًم، يمٜمس أو همٚمٞمٔم٦م، رائح٦م ؿمؿَّ  إذا :ي٘مقل ؾمٛمٕمتف: )ىم٤مل اجلٕمٗمري، ؾمٚمٞمامن

  (.واًمٜمٙم٤مح واًمنمب إيمؾ ُمثؾ ،ومٓمر ًمف ذًمؽ نَّ ٢موم همب٤مر، وطمٚم٘مف بٗمفأ

 وٓ واًمنمب يم٤مٕيمؾ اًمٖمب٤مر وًمٞمس اًم٘م٤مئؾ، ٟمٕمٚمؿ ٓ ٤مٕبّ  ضٕمػ: ومٞمٝم٤م اًمرواي٦م وهذه

 (.1)(واًمؼمد احلَم يم٤مسمتالع

 :روايت٤من واًمدىمٞمؼ احلٚمؼ إمم اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر سم٢ميّم٤مل اًمٙمٗم٤مرة وضمقب وذم: )ىم٤مل ؿَّ صمُ 

 رواي٦م ُمستٜمده وًمٕمؾَّ  واعمبسقط، اخلالف ذم اًمِمٞمخ ىم٤مل وسمف. واًمٙمٗم٤مرة اًم٘مْم٤مء :مه٤ماطمدإ

 أو رُمْم٤من، ؿمٝمر ذم اًمّم٤مئؿ متْمٛمض إذا :ي٘مقل ٕمتفؾمٛم ىم٤مل ،اجلٕمٗمري ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن

 ومٕمٚمٞمف اًمٖمب٤مر، وطمٚم٘مف بٗمفأ ذم ومدظمؾ سمٞمت٤ًم، يمٜمس أو همٚمٞمٔم٦م، رائح٦م ؿمؿَّ  أو ُمتٕمٛمدًا، اؾمتٜمِمؼ

 (.واًمٜمٙم٤مح واًمنمب إيمؾ ُمثؾ ومٓمر ًمف ذًمؽ نَّ ٢موم ُمتت٤مسمٕملم: ؿمٝمريـ صقم

 ٓ ح٤م زدرادآ نَّ أ ٜم٤مسمٞمّ  ًمٙمٜم٤ّم ُمٜمف، اعمسٛمقع ضمٝمؾ طمٞم٨م ُمـ ضٕمػ اًمرواي٦م هذه وذم

 اح٠ميمقل سمتٜم٤مول دم٥م يمام ٤مرةاًمٙمٗمّ  سمف ومتج٥م ،اًمّمقم ٗمسديُ  واًمؼمد يم٤محلَم ١ميمؾيُ 
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 .يمذًمؽ اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر يم٤من امورسمَّ  واعمنموب،

: ىم٤مل ، اًمرض٤م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو ذًمؽ روى .يمٗم٤مرة وٓ ىمْم٤مء ٓ :وإظمرى

 همػم ىمقل (روقمٛم) وذم (.سم٠مس ٓ : ىم٤مل طمٚم٘مف؟ ذم اًمٖمب٤مر يدظمؾ اًمّم٤مئؿ قمـ ؾم٠مختف)

 .صم٘م٦م بفأ

 ذم وىمػ إذا: )اًمّمالح أبق وىم٤مل وُم٤مًمؽ، وأمحد طمٜمٞمٗم٦م وأبق اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل وسمف

 ٓ ٤مٟمّ ٢موم .سمٛمقضمبٝم٤م ٟم٘مقل ٤مٕبّ  ُمٜم٤مومٞم٦م، همػم ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو ورواي٦م اًم٘مْم٤مء، ًمزُمف اًمٖمب٤مر

 ىمّمداً  طمٚم٘مف سم٢مدظم٤مًمف ٟمقضم٥م اموإٟمّ  طمٚم٘مف، اًمٖمب٤مر سمدظمقل يمٗم٤مرة وٓ ىمْم٤مءً  قمٚمٞمف ٟمقضم٥م

 [اعمٕمتؼم ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك]. (1)((واظمتٞم٤مراً 

 :اعمٜمتٝمك وذم

 واًمدىمٞمؼ، اًمٜمٗمض همب٤مر ُمثؾ ،ًمٚمّمقم ٗمسدُمُ  ظمتٞم٤مراً ا احلٚمؼ إمم اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر إيّم٤مل)

 .اجلٛمٝمقر ومٞمف وظم٤مًمػ

 اًمِمٞمخ رواه ُم٤م دهوي١ميّ  ًمف، ُمٗمسداً  ومٙم٤من اًمّمقم يٜم٤مذم ُم٤م ضمقومف إمم أوصؾ فبّ أ  :ًمٜم٤م

 ومدظمؾ سمٞمت٤ًم، يمٜمس أو همٚمٞمٔم٦م، رائح٦م ؿمؿَّ  إذا :ي٘مقل ؾمٛمٕمتف: )ىم٤مل اجلٕمٗمري، ؾمٚمٞمامن قمـ

 (.واًمٜمٙم٤مح واًمنمب إيمؾ ُمثؾ ومٓمر ًمف ذًمؽ وم٢منّ  همب٤مر، وطمٚم٘مف بٗمفأ ذم

 سمٕمقد ـيتدظّم  اًمّم٤مئؿ قمـ ؾم٠مختف: )ىم٤مل ، اًمرض٤م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو رواي٦م وذم

 يدظمؾ اًمّم٤مئؿ قمـ وؾم٠مختف سم٠مس، ٓ : ىم٤مل طمٚم٘مف؟ ذم اًمدظمٜم٦م ومتدظمؾ ذًمؽ همػم أو

 ىمقل وقمغم ُمٜمف، آطمؽماز ـمتٙمّ  قمدم قمغم حمٛمقًم٦م وهل (سم٠مس ٓ: ىم٤مل ٘مف؟طمٚم ذم اًمٖمب٤مر

 .سمذًمؽ اإلومس٤مد قمدم يٜمبٖمل اعمرشم٣م اًمسٞمد
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[
 يٗمٓمره ٓ فوم٢مٟمّ  اظمتٞم٤مر، سمٖمػم أو ُمٜمف ؿمٕمقر سمٖمػم اًمٖمب٤مر ودظمؾ ُمْمٓمراً  يم٤من ًمق ٤مأُمّ 

 .(1)إمج٤مقم٤ًم(

 اًم٘مْم٤مء ؼاحلٚم إمم واًمدىمٞمؼ اًمٖمب٤مر سم٢ميّم٤مل جي٥م) (:اعمٜمتٝمك ص٤مطم٥م أي) ىم٤مل ؿَّ صمُ 

 .وأمحد وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م وأبق اًمِم٤مومٕمل ومٞمف وظم٤مًمػ وأتب٤مقمف اًمِمٞمخ إًمٞمف ذه٥م واًمٙمٗم٤مرة،

 أن ٜم٤مسمٞمّ  ٤موٕبّ  يم٤مٕيمؾ، ًمٚمٙمٗم٤مرة ُمقضمب٤مً  ومٙم٤من ًمف، عمٜم٤موم٤مشمف ًمٚمّمقم: ُمٗمسد فبَّ : أًمٜم٤م

 قمـ اًمِمٞمخ رواه ُم٤م دهوي١ميّ  اًمٖمب٤مر، ويمذا واًمٙمٗم٤مرة، اًم٘مْم٤مء يقضم٥م يٕمت٤مد ٓ ُم٤م ازدراد

 ،رُمْم٤من ؿمٝمر ذم اًمّم٤مئؿ متْمٛمض إذا :ي٘مقل ؾمٛمٕمتف: )ىم٤مل اعمروزي، رضمٕمٗم سمـ ؾمٚمٞمامن

 ومٕمٚمٞمف همب٤مر وطمٚم٘مف بٗمفأ ذم ومدظمؾ سمٞمت٤مً  يمٜمس أو ،همٚمٞمٔم٦م رائح٦م ؿمؿّ  أو ،داً ُمتٕمٛمّ  اؾمتٜمِمؼ أو

 وآؾمتدٓل (.واًمٜمٙم٤مح واًمنمب إيمؾ ُمثؾ ومٓمر ًمف ذًمؽ وم٢منَّ  ،ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ صقم

 :سمقضمٝملم ضٕمٞمػ اًمرواي٦م هبذه

 إُم٤مُم٤مً  يٙمقن أن حيتٛمؾ يمام (ؾمٛمٕمتف) اًمراوي ىمقل إذ ،إُم٤مم إمم إليّم٤ملا قمدم :إول

 .همػمه يٙمقن أن حيتٛمؾ

 .ي٠ميت ُم٤م قمغم ثب٧مشم ٓ أطمٙم٤مم قمغم اًمرواي٦م هذه ؿمتامل: ااًمث٤مين

 قمـ ؾم٠مختف: )ىم٤مل  اًمرض٤م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو قمـ اًمِمٞمخ روى ىمد: ي٘م٤مل ٓ

 (.سم٠مس ٓ: ىم٤مل طمٚم٘مف؟ اًمٖمب٤مر يدظمؾ اًمّم٤مئؿ

 قمـ ؾمئؾ قمٚمٞم٤مً  إنّ ) : فئآسم٤م قمـ أبٞمف قمـ ضمٕمٗمر قمـ صدىم٦م ـسم ُمسٕمدة وقمـ

  (.سمٓمٕم٤مم ًمٞمس فإٟمّ  ىمْم٤مء: قمٚمٞمف ًمٞمس :٘م٤ملوم اًمّم٤مئؿ؟ طمٚمؼ يدظمؾ اًمذسم٤مب

 إدظم٤مل قمٜمدٟم٤م اعمٗمٓمر إذ سمٛمقضمبٝمام ٟم٘مقل ٤موم٢مٟمّ  جْم٤مً أو اًمسٜمد، ضٕمٞمٗم٤م امهّن إ : ٟم٘مقل ٤مٕبّ 

 ومال اظمتٞم٤مر همػم ُمـ النيدظم ىمد إذ ُمٓمٚم٘م٤ًم، دظمقهلام ٓ اًمٗمؿ إمم قمٛمداً  واًمذسم٤مب اًمٖمب٤مر
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 .يٗمٓمران

 ُمـ ذيمرشمؿ ُم٤م يٜمٗمل سمٓمٕم٤مم ًمٞمس فسم٠مبّ   اعم١مُمٜملم أُمػم شمٕمٚمٞمؾ إنّ  :ي٘م٤مل ٓ

 همػم ُمـ أو ٟم٤مؾمٞم٤مً  سم٤مًمدظمقل اإلومٓم٤مر قمدم ذم وهمػمه اًمٓمٕم٤مم سملم ومرق ٓ فٕبّ  آطمتامل،

 .ىمّمد

 وم٤مٕومم ،سمٕمٞمداً  يم٤من نْ إو أيمٚمف ُم٘مّمقد سمٓمٕم٤مم ًمٞمس فبّ أ إرادة ذم اُمتٜم٤مع ٓ :ٟم٘مقل ٤مٕبّ 

 .لإوّ  قمغم آقمتامد

:  اًمّمالح أبق وىم٤مل  .ىمقي وهق اًمٙمٗم٤مرة يقضم٥م مل اعمرشم٣م اًمسٞمد وم٢منّ  :وسم٤مجلٛمٚم٦م

 [اعمٜمتٝمك ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك] .(1)(اًم٘مْم٤مء ًمزُمف اًمٖمب٤مر ذم وىمػ إذا)

 :اًمتذيمرة وذم

 ًمٚمّمقم ُمٗمسد واًمٜمٗمض اًمدىمٞمؼ يمٖمب٤مر اظمتٞم٤مراً  احلٚمؼ إمم اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر )إيّم٤مل

 ؾمٛمٕمف ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن وٕنّ  اًمّمقم، يٜم٤مذم ُم٤م اجلقف إمم أوصؾ فٕبّ  ًمٚمجٛمٝمقر: ظمالوم٤مً 

 ًمف ذًمؽ وم٢منّ  همب٤مر، وطمٚم٘مف بٗمفأ ذم ومدظمؾ سمٞمت٤ًم، يمٜمس أو همٚمٞمٔم٦م، رائح٦م ؿمؿَّ  إذا: )ي٘مقل

 إمم واًمدىمٞمؼ اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر سم٢ميّم٤مل جي٥م: )ىم٤مل ؿَّ صمُ  (واًمٜمٙم٤مح واًمنمب إيمؾ ُمثؾ ومٓمر

 إيمؾ، وم٠مؿمبف اجلقف، إمم واصؾ ُمٗمسد فٕبّ  ٜم٤م:ئقمٚمام قمٜمد ٗم٤مرةواًمٙم اًم٘مْم٤مء قمٛمداً  احلٚمؼ

 ؿمٝمر ذم اًمّم٤مئؿ متْمٛمض إذا : ي٘مقل ؾمٛمٕمتف: )ىم٤مل اعمروزي، ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن رواه وُم٤م

 وطمٚم٘مف بٗمفأ ذم ومدظمؾ سمٞمت٤ًم، يمٜمس أو همٚمٞمٔم٦م، رائح٦م ؿمؿَّ  أو ُمتٕمٛمدًا، اؾمتٜمِمؼ أو رُمْم٤من،

 .(2)(واًمٜمٙم٤مح واًمنمب إيمؾ ُمثؾ ومٓمر ًمف ذًمؽ وم٢منّ  ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ صقم ومٕمٚمٞمف همب٤مر

 [اًمتذيمرة ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك]
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[
 :اإلرؿم٤مد وذم

 أوضم٥م ؿَّ صمُ  احلٚمؼ، إمم اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر إيّم٤مل ُمٜمٝم٤م وقمدّ  (أُمقر قمـ اإلُمس٤مك جي٥م)

 [اإلرؿم٤مد ُمـ احل٤مضم٦م ُمقضع اٟمتٝمك]. (1)ٕضمٚمف ٤مرةواًمٙمٗمّ  اًم٘مْم٤مء

 :اًمتٚمخٞمص وذم

 أوضم٥م ؿَّ صمُ  احلٚمؼ، إمم اًمٖمٚمٞمظ ٖمب٤مراًم إيّم٤مل ُمٜمٝم٤م وقمدّ  أُمقر قمـ اإلُمس٤مك جي٥م

 ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك]. (2)ٕضمٚمف اًمتٕمّٛمد ُمع واًم٘مْم٤مء رأي، قمغم اعمخػّمة اًمٙمٗم٤مرة

 [تٚمخٞمصاًم

 :احلؼ هن٩م وذم

 إمم وصؾ إذا وٟمحقمه٤م واًمٜمٗمض اًمدىمٞمؼ ُمـ اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر أنّ  إمم ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  ذهب٧م)

)وىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء إرسمٕم٦م  ومٞمف ٝم٤مءاًمٗم٘م وظم٤مًمػ ٤مرة،واًمٙمٗمّ  اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف وضم٥م داً ُمتٕمٛمّ  احلٚمؼ

 يمالم اٟمتٝمك] .(3)(سم٤مإلومٓم٤مر اًمٙمٗم٤مرة إجي٤مب قمغم اًمدال اًمٜمّص  ذًمؽ ذم وظم٤مًمٗمقا  ٓ جي٥م(

 [اًمٜمٝم٩م ص٤مطم٥م

 :اًمتحرير وذم

 وًمقم، ًمٚمّمق ُمٗمسدٌ  ٤مراً ـاظمتٞم احلٚمؼ إمم ضـواًمٜمٗم ؼـاًمدىمٞم ٤مرـيمٖمب اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر إيّم٤مل)

 ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك]. (4)(يٗمٓمر مل قرؿمٕم سمٖمػم أو اظمتٞم٤مره سمٖمػم دظمؾ أو ُمٗمٓمراً  يم٤من

 [اًمتحرير

                                                 

 .1/296إرصود إذهون:  ( (1
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Z
 يف شهر رمضان ليانحرمة الغ 269

 :اعمختٚمػ وذم

 اًمدىمٞمؼ همب٤مر ُمثؾ احلٚمؼ إمم اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر إيّم٤مل  :ىمتّم٤مدوآ ؾٛمَ اجلُ  ذم اًمِمٞمخ ىم٤مل)

 ذم وقمدَّ  اخلالف، ذم ىم٤مل ويمذا واًمٙمٗم٤مرة، اًم٘مْم٤مء ومقضم٥م ُمٗمٓمر ُمتٕمٛمداً  اًمٜمٗمض وهمب٤مر

 همب٤مر ُمثؾ داً ُمتٕمٛمّ  احلٚمؼ إمم اًمٖمٚمٞمظ ٤مراًمٖمب إيّم٤مَل  واًمٙمٗم٤مرة اًم٘مْم٤مء يقضم٥م ومٞمام اعمبسقط

 (.اًمرواي٤مت ٜمتفشمْمٛمّ  ُم٤م قمغم وجراه ضمرى وُم٤م اًمٜمٗمض همب٤مر أو اًمدىمٞمؼ

 .(اًم٘مْم٤مء يقضم٥م اموإٟمّ  ،٤مرةاًمٙمٗمّ  يقضم٥م ٓ ذًمؽ إنّ  ىم٤مل ـُمَ  أصح٤مسمٜم٤م وذم: )وىم٤مل

 نّ ٢موم اجلقف، إمم شمّمؾ اًمتل واًمٖمؼمة اًمٖمٚمٞمٔم٦م، اًمرائح٦م اًمّم٤مئؿ وجيتٜم٥م: )اعمٗمٞمد وىم٤مل

 همؼمة ومٞمف ُمٙم٤من ذم اًمٙمقن شمٕمّٛمد نْ إو: )آظمر ُمقضع ذم وىم٤مل (.اًمّمٞم٤مم ذم ٘مضٟم ذًمؽ

 وضم٥م ذًمؽ، ُمـ رء طمٚم٘مف ومدظمؾ ومٞمف، اًمٙمقن قمـ همٜم٤مء وًمف همٚمٞمٔم٦م، رائح٦م أو يمثػمة،

 (.اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف

 اًمقىمقف أنّ  واًمٔم٤مهر اًم٘مْم٤مء، ومٕمٚمٞمف خمت٤مراً  همؼمة ذم وىمػ إذا: )اًمّمالح أبق وىم٤مل

 (.طمٚم٘مف إمم اًمٖمب٤مر إيّم٤مل ُمع ىمّمده اموإٟمّ  اًم٘مْم٤مء، يقضم٥م ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً 

 دشمٕمٛمّ  إذا اًمٙمٗم٤مرة دون اًم٘مْم٤مء يقضم٥م فبّ أ ٟمٗمز ذم ي٘مقى اًمذيإدريس: ) اسمـ وىم٤مل

 اًمب٘مٕم٦م شمٚمؽ ذم اًمٙمقن إمم ٓمراً ْمُم يم٤من إذا ٤موأُمّ  رضورة، همػم ُمـ اًمب٘مٕم٦م شمٚمؽ ذم اًمٙمقن

ءة إصؾ ٕنّ  وهمػمه: ىمْم٤مء ُمـ قمٚمٞمف رء ومال اًمتحٗمظ ذم واطمت٤مط ظوحتٗمّ   ُمـ اًمذُم٦م سمرا

 .لإوّ  وإىمرب(. قمٚمٞمف وجٛمع واًم٘مْم٤مء ظمالف، ذًمؽ ذم أصح٤مسمٜم٤م وسملم .اًمٙمٗم٤مرة

 واًمٖمب٤مر واًمٙمٗم٤مرة، اًم٘مْم٤مء سمف وجي٥م اًمّمقم يٗمسد رء يمّؾ  ازدراد أنّ  سمّٞمٜم٤م ىمد ب٤ّمأ :ًمٜم٤م

 متْمٛمض إذا :ي٘مقل ؾمٛمٕمتف: )ىم٤مل اعمروزي، ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن رواه وُم٤م اًمب٤مب، هذا ُمـ

 ومدظمؾ سمٞمت٤ًم، يمٜمس أو همٚمٞمٔم٦م، رائح٦م ؿمؿَّ  أو ُمتٕمٛمدًا، اؾمتٜمِمؼ أو ن،رُمْم٤م ؿمٝمر ذم اًمّم٤مئؿ

 إيمؾ ُمثؾ ،ومٓمر ًمف ذًمؽ وم٢منّ  ُمتت٤مسمٕملم: ؿمٝمريـ صقم ومٕمٚمٞمف همب٤مر، وطمٚم٘مف بٗمفأ ذم
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[
 (.والـؽاح والرشب

 عن): الرضا عن سعقد بن عؿرو رواه وبام ،الرباءة صالةلب اآلخرون حتج  ا

 (.بلس ال :قال حؾؼه؟ يف الغبار يدخل الصائم

 وعؿرو بّقـاه، وقد عـفا جادخر   الدلقل ققام مع فاحؽؿ   بطلي   صالةاأل :واجلواب

 ألنّ  بؿوجبفا؛ كؼول فالرواية ذلك ومع قوالً، فقه ن  إ إاّل  -ثؼة كان ن  إو – سعقد بنا

 دخل إذا الغؾقظ الغبار يضاً أو الغؾقظ، الغبار هو الـاقض اموإكّ  يـؼض، ال الغبار مطؾق

 من شقئاً  السمال يتضّؿن ومل يـؼض، ال مؽاكه يف لؾؽون تعّؿد عن وال قصد عن ال اتػاقاً 

 [ادختؾف صاحب كالم اكتفى] .(1)( ذلك

 :الؼواعد ويف

 الؼضاء أوجب م  ث   ،(2)(احلؾق إىل الغؾقظ الغبار إيصال عن اإلمساك جيب)

 [الؼواعد صاحب كالم اكتفى] .(3)متعؿداً  احلؾق إىل الغؾقظ الغبار بنيصال ارةالؽػّ و

 :الدروس ويف

 الغؾقظ الغبار إيصال مـفا وعد   (4))ثامكقة ترك عذ تعاىل هلل الـػس توصني الصوم(

 ظالتحػّ  وجيب .وشبفه الذباب أو احلؾق، إىل الغبار بسبق إفطار وال: )قال ثم. احلؾق إىل

 [الدروس صاحب كالم اكتفى]. (5)(ولها دز الغبار من

                                                 

 .3/402خمتلف الشيعة: ( (1

 .1/371قواعد األحكام: ( (2

 .1/375املصدر نفسه: ( (3

 .1/266الدروس الرشعية: ( (4

 .1/278املصدر نفسه: ( (5
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 :(1)ٞم٦ماًمتٙمٚمٞمٗم اًمرؾم٤مًم٦م وذم

 ُمٜمف وأوضم٥م احلٚمؼ، إمم اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر إيّم٤مل ُمٜمٝم٤م وقمدَّ  ،أُمقر قمـ اإلُمس٤مك أوضم٥م

 [اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ احل٤مضم٦م ُمقضع اٟمتٝمك]. ٤مرةواًمٙمٗمّ  اًم٘مْم٤مء

 :ٛمٕم٦ماًمٚمّ  وذم

 [ٛمٕم٦ماًمٚمّ  ُمـ احل٤مضم٦م ُمقضع اٟمتٝمك] .(2)ياعمتٕمدّ  اًمٖمب٤مر اًمّمقم ذم يٙمٗمل ٤مممّ  قمدَّ 

 :اعم٘م٤مصد ضم٤مُمع وذم

 نّ أ اإليّم٤مل ُمـ ويٗمٝمؿ ،قمروم٤مً  اًمٖمٚمٞمظ أي اٟمتٝمك،( اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر يّم٤مل: )وإىمقًمف)

 حيّمؾ ذياًمّ  اًمدظم٤من سم٢محل٤مق سم٠مس وٓ ُمٜمف، اًمتحّرز يٛمٙمٜمف طمٞم٨م اًمتٕمّٛمد ؾمبٞمؾ قمغم ذًمؽ

 [اعم٘م٤مصد ضم٤مُمع ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك] .(3)(سمف وٟمحقه درًمٚم٘مِ  اًمبخ٤مر ويمذا ،أضمزاء ُمٜمف

ئع ومقائد وذم  :اًمنما

 هذا( اًمّمقم وومس٤مد اًمتحريؿ إفمٝمر ظمالف، احلٚمؼ إمم ٖمب٤مراًم إيّم٤مل وذم: )ىمقًمف)

ـْ  إصح، هق  واًمدىمٞمؼ، اًمٜمٗمض يمٖمب٤مر قم٤مدة همٚمٞمٔم٤مً  يٙمقن أنْ  سم٤مًمٖمب٤مر اًمٗمس٤مد ذم يِمؽمط ًمٙم

 ٟمز ومٚمق ُمٜمف، زاًمتحرّ  يٛمٙمٜمف طمٞم٨م اًمتٕمّٛمد ؾمبٞمؾ قمغم يمقٟمف ُمـ دَّ سمُ  وٓ سم٤مًم٘مٚمٞمؾ، قمؼمة ومال

 سم٢محل٤مق سم٠مس وٓ ف،اعمتجّ  هق سمف اإلومس٤مد ومٕمدم ،لإطمقا  ُمـ سمح٤مل ُمٜمف زاًمتحرّ  يٛمٙمٜمف مل أو

 اًم٘مدر سمخ٤مر ويمذا سمف، احلٚمؼ إمم ىويتٕمدّ  همٚمٞمٔم٦م أضمزاء ُمٜمف حيّمؾ ذياًمّ  اًمٖمٚمٞمظ اًمدظم٤من

 

                                                 

رشوفي )د بـ مؽل افشفقد د بـ حمؿّ ( مل كعثر ظذ ادصدر. وافرشوفي افتؽؾقػقي فؾشقخ افسعقد حمؿّ (1

  .4/408أكظر افذريعي:  .مبسقضي(

 .47افؾؿعي افدمشؼقي: ( (2

 .3/70( جومع ادؼوصد: (3
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[
ئع ومقائد ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك] .(1)(وٟمحقه  [اًمنما

 :(2)اإلرؿم٤مد شمٕمٚمٞم٘م٤مت وذم

 اًمٜمٗمض يمٖمب٤مر ًمٕم٤مدةا ذم اًمٖمٚمٞمظ سمف واعمراد (احلٚمؼ إمم  اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر وإيّم٤مل) :ىمقًمف)

 قمٜمف ظيتحٗمّ  ٓ سم٠منْ  اًمقصقل ُمـ متٙمٞمٜمف :أي احلٚمؼ إمم إيّم٤مًمف واعمٗمسد ،اًمٙمثػم واًمدىمٞمؼ

ء ُمٜمف ؾيتحّّم  ذياًمّ  اًمٖمٚمٞمظ اًمدظم٤من إحل٤مق يبٕمد وٓ اًمتحّٗمظ، قمغم ىمدرشمف ُمع  ويمذا ،أضمزا

 [اإلرؿم٤مد شمٕمٚمٞم٘م٤مت ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك](. سمف همٚمٞمٔم٤مً  يم٤من إذا وٟمحقه اًم٘مدر سمخ٤مر

 :اإلرؿم٤مد قمغم اًمٙمريمل (3)ٚمٞم٘م٤متشمٕم وذم

 وصقل قمـ اطمؽمازاً  سم٤مإليّم٤مل قمؼّم  (احلٚمؼ إمم اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر إيّم٤مل قمـ: )... ىمقًمف

 إومس٤مده اظمتٞم٤مر دون ُمـ احلٚمؼ إمم إيّم٤مًمف يقضم٥م فوم٢مٟمّ  اًمّم٤مئؿ، ومٕمؾ دون ُمـ اًمٖمب٤مر

  .قمٜمف زاًمتحرّ  ًمٕمرس يمذًمؽ: وهق ُمٗمسد، همػم قمداه ُم٤م سم٠منّ  ُمِمٕمرٌ  سم٤مًمٖمٚمٞمظ وشم٘مٞمٞمده .إمج٤مقم٤مً 

د  قمكوادّ  اًم٘مْم٤مء إجي٤مسمف ذم يمالم  وٓ  .واًمدىمٞمؼ اًمٜمٗمض يمٖمب٤مر اًمٕم٤مدة ذم اًمٖمٚمٞمظ سمف واعمرا

 ىمقًمف قمغم كيت٠متّ  فوم٢مٟمّ  اعمرشم٣م، سمخالف يٕمتد مل فويم٠مبّ  اإلمج٤مع، اعمختٚمػ ذم قمٚمٞمف ػاعمّمٜمّ 

 .سمف اإلومس٤مد قمدم

 يٜمٗمّمؾ ذياًمّ  اًمدظم٤من إحل٤مق واًمٔم٤مهر .ذًمؽ إظمب٤مر ُم٘مت٣م ٤مرة؟اًمٙمٗمّ  سمف دم٥م وهؾ

 [اًمٙمريمل يمالم اٟمتٝمك] (.همٚمٞمٔم٤مً  يم٤من إذا وٟمحقه اًم٘مدر سمخ٤مر ويمذا ،أضمزاء ُمٜمف

 

                                                 

 ـل/ خمطقط.ؾقائد افؼائع: ادحؼؼ افؽر( (1

 ( حقار اإلرصود فؾشفقد افثون )خمطقط( وهق ؽر ـتوب روض اجلـون. أكظر )افذريعي:(2

6/155 .) 

 (.1/511مـفٍ افسداد فؾؿحؼؼ افؽرـل ، خمطقط. أكظر )افذريعي: ((3
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 :ىمٓم٤من اسمـ ُمٕم٤ممل وذم

 .(1)٤مرةواًمٙمٗمّ  اًم٘مْم٤مء ومٞمٝمام وأوضم٥م اًمٖمب٤مر، واًمنمب إيمؾ ذم قمدَّ 

 :ًمٚمّمٞمٛمري اعمرام هم٤مي٦م وذم

 اجلٛمؾ ذم اًمِمٞمخ قمٜمد ٤مرةواًمٙمٗمّ  اًم٘مْم٤مء داً ُمتٕمٛمّ  احلٚمؼ إمم اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر إيّم٤مل ذم)

 سمف وجي٥م اًمّمقم يٗمسد رء يمّؾ  ازدراد ٕنّ  ُم٦م:اًمٕماّل  واظمت٤مره واخلالف، وآىمتّم٤مد

 اسمـ ُمذه٥م ٦مظم٤مّص  اًم٘مْم٤مء ووضمقب  .اًم٘مبٞمؾ هذا ُمـ اًمٖمٚمٞمظ واًمٖمب٤مر ٤مرة،واًمٙمٗمّ  اًم٘مْم٤مء

 .)(2) اًمرض٤م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو وًمرواي٦م اًمٙمٗم٤مرة، ُمـ اًمؼماءة ٕصؾ :إدريس

 [اًمّمٛمػمي يمالم اٟمتٝمك]

 :اًمتٜم٘مٞمح وذم

 ذم اجلٛمٝمقر وظم٤مًمػ وإصح٤مب، اًمِمٞمخ ىم٤مًمف( احلٚمؼ إمم اًمٖمب٤مر : )وإيّم٤ملىمقًمف)

 .ذًمؽ

 اجلٕمٗمري، ؾمٚمٞمامن رواي٦م دهوي١ميّ  وم٠مومسده، اًمّمقم يٜم٤مذم ُم٤م ضمقومف إمم أوصؾ فبّ أ :ًمٜم٤م

 همب٤مر، وطمٚم٘مف أبٗمف ذم ومدظمؾ سمٞمت٤ًم، يمٜمس أو همٚمٞمٔم٦م، رائح٦م ؿمؿَّ  إذا  :ي٘مقل ؾمٛمٕمتف) :ىم٤مل

 (.واًمٜمٙم٤مح واًمنمب إيمؾ ُمثؾ ٓمروم ًمف ذًمؽ وم٢منّ 

 (.يم٤مٕيمؾ اًمٖمب٤مر وًمٞمس ُمٕمٚمقم، همػم اًم٘م٤مئؾ ٕنَّ  ضٕمػ، ومٞمٝم٤م: )اعمٕمتؼم ذم ىم٤مل

 .إصح٤مب سمٕمٛمؾ دةُم١ميّ  هل :ىمٚم٧م

 

                                                 

 د بـ صجوع إكصوري احلع /خمطقط.معومل افديـ ذم ؾؼف آل يس /افشقخ صؿس افديـ حمؿّ (1) 

رام ذم ذح ذائع اإلشالم فؾشقخ مػؾح افصقؿري، حتؼقؼ افشقخ جعػر افؽقثران ؽويي اد ((2

 افعومع، كؼ دار اهلودي فؾطبوظي وافـؼ وافتقزيع.
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[
ئد وهٜم٤م  :ومقا

 .أضمقد لوإوّ  اعمّمٜمػ، ي٘مّٞمده ومل سم٤مًمٖمٚمٞمظ، اًمٖمب٤مر وهمػمه اًمِمٞمخ ىمٞمّد: إومم

 يم٘مقل ٤مرةواًمٙمٗمّ  ًمف أو ،واًمٕمجكم اًمت٘مل يم٘مقل همػم ٓ ًمٚم٘مْم٤مء ُمقضم٥م هق هؾ :اًمث٤مٟمٞم٦م

 .اًمث٤مين إىمقى اًمِمٞمخ؟

 اًمرواي٦م قمغم اقمتامداً ( ُمٗمٓمرة اًمٖمٚمٞمٔم٦م اًمرائح٦م: )اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمِمٞمخ ىم٤مل: اًمث٤مًمث٦م

 .هم٤مًمب٤مً  قمٜمٝم٤م آٟمٗمٙم٤مك ًمٕمدم إضمقد: وهق اعمٗمٞمد، هٝم٤مويمرّ  اعمذيمقرة،

سمٕم٦م  اًمّم٤مئؿ: ) رض٤ماًم قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو ًمرواي٦م ُيٗمٓم ر، ٓ اًمدظم٤من :اًمرا

 قمـ فوؾم٠مختُ  سم٠مس، ٓ : ىم٤مل طمٚم٘مف؟ ذم اًمدظمٜم٦م ومتدظمؾ ذًمؽ سمٖمػم أو سمٕمقد يتدظمـ

 (.سم٠مس ٓ:  ىم٤مل طمٚم٘مف؟ ذم اًمٖمب٤مر يدظمؾ اًمّم٤مئؿ

 [اًمتٜم٘مٞمح ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك] .(1)اًمروايتلم سملم مجٕم٤مً  اًمٖمٚمٞمظ سمف اعمراد: ىمٚم٧م

 :اعمس٤مًمؽ وذم

 ومٕمٚمف يمام همٚمٞمٔم٤مً  سمٙمقٟمف اًمٖمب٤مر ي٘مّٞمد مل (ظمالف احلٚمؼ إمم اًمٖمب٤مر إيّم٤مل وذم: )ىمقًمف)

 إمم ياعمتٕمدّ  اًمٖمب٤مر ٕنّ  أضمقد: اًم٘مٞمد قمدم أنّ  واًمٔم٤مهر .إظمب٤مر سمٕمض ذم وورد مج٤مقم٦م،

 ٤مرةاًمٙمٗمّ  سمف وجي٥م اًمّمقم ويٗمسد ومٞمحرم ُمٕمت٤مد همػم يم٤من نْ إو اعمتٜم٤موٓت ُمـ ٟمقع احلٚمؼ

 ُم٤م همب٤مر يم٤من إذا اح٠ميمقل شمٜم٤مول ُمـ همٚمظ ومٞمام احلٙمؿ سمؾ واًمرىمٞمؼ، اًمٖمٚمٞمظ ذًمؽ ذم ؾمقاء

 ذًمؽ نّ أ اًمٕمب٤مرة ذم وؾمٞم٠ميت. اًمٕمرف إمم ومٞمف وم٤معمرضمع اًمٖمٚمٞمظ اقمتؼم وطمٞم٨م ،شمٜم٤موًمف حيرم

 آطمؽماز ُمـ ـيتٛمٙمّ  ٓ ُم٤م قمغم وٓ اًمٜم٤مد قمغم رء ومال وآظمتٞم٤مر سم٤مًمٕمٛمد ُم٘مٞمّد ب٤مهفأؿمو

 طمسـ وهق وٟمحقه، اًم٘مدر وسمخ٤مر اًمٖمٚمٞمظ  اًمدظم٤من إصح٤مب سمٕمُض  وأخحَؼ  .سمح٤مل قمٜمف
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 [اعمس٤مًمؽ ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك] .(1)(ضمسؿ ُمٕمٝم٤م حت٘مؼ نإ

 :اًمروض٦م وذم

 :ىم٤مل ؿَّ صمُ  (واًمنمب إيمؾ ُمـ - قمٚمٞمف اًمتٜمبٞمف ي٠ميت يمام – هن٤مراً  اًمٙمّػ  اًمّمقم)

 .يمؽماب وهمػمه يمدىمٞمؼ سمٛمحّٚمؾٍ  ٓ، أو يم٤من همٚمٞمٔم٤مً  احلٚمؼ إمم ياعمتٕمدّ  اًمٖمب٤مر وإيّم٤مل)

 ٤مءاخل رجخم احلٚمؼ وطمدُّ  .ًمف وضمف ٓ اًمدروس وُمٜمٝم٤م اًمٕمب٤مرت سمٕمض ذم سم٤مًمٖمٚمٞمظ وشم٘مٞمٞمده

 [اًمروض٦م ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك] .(2)(اعمٕمجٛم٦م

 :دئاًمٗمقا  وجٛمع وذم

 اعمٗمٓمرات يمس٤مئر اظمتٞم٤مراً  ذًمؽ شمٕمّٛمده اعمراد (احلٚمؼ إمم اًمٖمب٤مر إيّم٤مل وقمـ: )ىمقًمف)

ًم٦م ىمبؾ  (.اًمٕمرف إمم ٦ماًمٕمٚمّ  ذم احلقا

 اًمٜمٗمض همب٤مر ُمثؾ ّمقماًم يٗمسد اظمتٞم٤مراً  احلٚمؼ إمم اًمٖمب٤مر إيّم٤مل: )اعمٜمتٝمك ذم ىم٤مل

 ًمٖم٦م أو قمروم٤مً  قمٚمٞمف يّمدق سمحٞم٨م يم٤من إنْ  فبّ أ واًمٔم٤مهر (.اجلٛمٝمقر ومٞمف وظم٤مًمػ واًمدىمٞمؼ،

ّٓ و إيمؾ طمٙمؿ طمٙمٛمف يٙمقن اًمٖمب٤مر، أيمؾ  ذم ح٤م يِمؿّ  يمام اًمٙمراهٞم٦م يبٕمد ٓ وطمٞمٜمئذٍ  ومال،إ

 ؿمٝمر ذم اًمّم٤مئؿ متْمٛمض إذا ل:ي٘مق ؾمٛمٕمتف: )ىم٤مل اعمروزي، ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن رواي٦م

 وطمٚم٘مف بٗمفأ ذم ومدظمؾ سمٞمت٤ًم، يمٜمس أو همٚمٞمٔم٦م، رائح٦م ؿمؿَّ  أو داً ُمتٕمٛمّ  اؾمتٜمِمؼ أو ٤من،رُمْم

(. واًمٜمٙم٤مح واًمنمب إيمؾ ُمثؾ ُُمٗمٓمر ذًمؽ وم٢منّ  ُمتت٤مسمٕملم، ؿمٝمريـ صقم ومٕمٚمٞمف همب٤مر،

 ُمع اًمسٜمد ٦مصحّ  وقمدم اعمٙمروه٦م، واًمرائح٦م وآؾمتٜمِم٤مق اًمتٛمْمٛمض ُم٘م٤مرٟم٦م سم٘مريٜم٦م

 قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو وًمرواي٦م اًمٙمٗم٤مرة، ُمـ واطمدة سمخّمٚم٦م وآيمتٗم٤مء اإلضامر،
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[
 ذم اًمدظمٜم٦م ومدظمؾ ذًمؽ همػم أو سمٕمقد يتدظمـ اًمّم٤مئؿ قمـ ؾم٠مختف) :ىم٤مل ، اًمرض٤م

 ٓ : ىم٤مل طمٚم٘مف؟ ذم اًمٖمب٤مر يدظمؾ اًمّم٤مئؿ قمـ وؾم٠مختف سم٠مس، ٓ : ىم٤مل طمٚم٘مف؟

 .آضٓمرار وطم٤مل ُمٜمف، اًمتحّرز إُمٙم٤من قمدم قمغم ػاعمّمٜمّ  محٚمٝم٤م وىمد (.سم٠مس

 يم٤من ًمق أُّم٤م سمذًمؽ،اإلومس٤مد  قمدم يٜمبٖمل  اعمرشم٣م اًمسٞمد ىمقل قمغم: )أجْم٤مً  وىم٤مل

 .مج٤مقم٤مً إ يٗمٓمره ٓ فوم٢مٟمّ  اظمتٞم٤مر سمٖمػم أو ،ُمٜمف ؿمٕمقر سمٖمػم اًمٖمب٤مر ودظمؾ ُمْمٓمراً 

ّٓ  دًمٞمؾ ٓ: وسم٤مجلٛمٚم٦م  إومم محؾ ومٞمٛمٙمـ هذه، ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمب٠مس ٟمٗمل ُمع اًمٕمٛمقُم٤متإ

 ىمقي، دًمٞمؾ وإصؾ قمٚمٞمف، وإومم اًمٖمٚمٞمظ همػم قمغم اًمث٤مٟمٞم٦م محؾ ويٛمٙمـ اًمٙمراه٦م، قمغم

ّٓ  اًمٙمٗم٤مرة وضمقب قمدم وم٤مًمٔم٤مهر اًم٘مْم٤مء ووضمقب اإلومس٤مد شم٘مدير وقمغم  صدق ُمع إ

 .قمٛمداً  واًمُٗمٓمر إيمؾ

 ذم اًمٖمٚمظُم٤م وىمع  ذاهلو وقمدُمف: اًمٖمٚمظ ذم شمٗم٤موت وٓ اًمّمدق، قمغم اعمدار: وسم٤مجلٛمٚم٦م

ًمتف قمـ وم٤مؾمتٖمٜمك سم٤مٕيمؾ، وؿمبٝمف اًمرواي٦م  ذم ًمٙمالما ويمذا  .وحت٘مٞم٘مف اًمٕمرف إمم طمقا

 [دئاًمٗمقا  وجٛمع ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك] .(1)(اًمدظم٤من

 :اعمدارك وذم

 هذا ،(اًمّمقم وومس٤مد اًمتحريؿ وإفمٝمر ظمالف، احلٚمؼ إمم اًمٖمب٤مر وذم إيّم٤مل :ىمقًمف)

 اإلومس٤مد قمدم يٜمبٖمل اعمرشم٣م اًمسٞمد ىمقل وقمغم) :اعمٜمتٝمك ذم ىم٤مل. إصح٤مب ُمٕمٔمؿ ىمقل

 (.سمذًمؽ

 وسمام .ًمف ُمٗمسداً  ومٙم٤من اًمّمقم يٜم٤مذم ُم٤م ضمقومف ممإ أوصؾ فسم٠مبّ  سم٤مًمٗمس٤مد اًم٘م٤مئٚمقن اطمت٩م

 ؿمٝمر ذم اًمّم٤مئؿ متْمٛمض إذا :ي٘مقل ؾمٛمٕمتف) :ىم٤مل ،اعمروزي ؾمٚمٞمامن قمـ اًمِمٞمخ رواه
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 وطمٚم٘مف بٗمفأ ذم ومدظمؾ سمٞمت٤ًم، يمٜمس أو همٚمٞمٔم٦م، رائح٦م أوؿمؿَّ  دًا،ُمتٕمٛمّ  اؾمتٜمِمؼ أو رُمْم٤من،

 (.واًمٜمٙم٤مح اًمنمبو إيمؾ ُمثؾ وُمٓمر ًمف ذًمؽ وم٢منّ  ُمتت٤مسمٕملم، ؿمٝمريـ صقم ومٕمٚمٞمف همب٤مر،

 إيمؾ اعمٗمسد سمْؾ  ُُمٗمسدًا، اإليّم٤مل ُمٓمٚمؼ يمقن ُمـ اعمٜمع :إول قمغم فويتقضّم 

 :اًمرواي٦م وقمغم ُمٕمٜم٤ممه٤م، ذم وُم٤م واًمنمب

 .اًم٘م٤مئؾ ضمٝم٤مًم٦م ُمع اعمج٤مهٞمؾ ُمـ قمّدة قمغم سم٤مؿمتامًمف اًمسٜمد ذم اًمٓمٕمـ :أوًٓ 

 دوجرّ  قمغم اًمٙمٗم٤مرة ٥مشمرشمّ  ُمـ ظمالومف قمغم إصح٤مب مجعأ ُم٤م قمغم سم٤مؿمتامًمف :صم٤مٟمٞم٤مً 

 .اًمٖمٚمٞمٔم٦م ٦مئحاًمرا  وؿمؿّ  وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْم٦م

 ، اًمرض٤م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو قمـ ؼاعمقصمّ  ذم اًمِمٞمخ رواه سمام ُمٕم٤مرض٦م ٤مهّن ٠مسم :وصم٤مًمث٤مً 

 : ىم٤مل طمٚم٘مف؟ ذم اًمدظمٜم٦م ومتدظمؾ ذًمؽ، سمٖمػم أو سمٕمقد يتدظمـ اًمّم٤مئؿ قمـ ؾم٠مختف: ىم٤مل

 (.سم٠مس ٓ : ىم٤مل طمٚم٘مف؟ ذم اًمٖمب٤مر يدظمؾ اًمّم٤مئؿ قمـ وؾم٠مختف سم٠مس، ٓ)

 رواي٦م أورد نْ أ سمٕمد ىم٤مل طمٞم٨م ،احلٙمؿ هذا ذم اًمتقىمػ اعمٕمتؼم ذم ػاعمّمٜمّ  ُمـ وئمٝمر

 يم٤مٕيمؾ اًمٖمب٤مر وًمٞمس اًم٘م٤مئؾ، ٟمٕمٚمؿ ٓ ٤مٕبّ  ضٕمػ، ومٞمٝم٤م اًمرواي٦م وهذه: )اعمروزي ؾمٚمٞمامن

 .فحمٚمّ  ذم وهق (واًمؼمد احلَم يم٤مسمتالع وٓ ،واًمنمب

 إيمثر ّسح وىمد همٚمٞمٔم٤ًم، سمٙمقٟمف اًمٙمت٤مب هذا ذم اًمٖمب٤مر ي٘مٞمّد مل ػاعمّمٜمّ  نّ إ :قمٚمؿاو

 ُمقضع قمغم إصؾ ظم٤مًمػ ح٤م ىمٍماً  :سمف سسم٠م وٓ سم٤مقمتب٤مره، ــــ اعمٕمتؼم ذم ػاعمّمٜمّ  وُمٜمٝمؿ ــــ

، نْ إ اًمقوم٤مق ّٓ  شمؿَّ  ٟمقع هق اًمٖمب٤مر ٕنّ  :وهمػمه اًمٖمٚمٞمظ سملم اًمٗمرق قمدم ي٘متيض آقمتب٤مر نَّ أ إ

ّٓ و ويمثػمه، ىمٚمٞمٚمف أومسد ًمٚمّمقم ُمٗمسداً  يم٤من وم٢منْ  ،اعمتٜم٤موٓت ُمـ  .يمذًمؽ يٗمسد مل إ

 إمم ىويتٕمدّ  أضمزاء ُمٜمف حيّمؾ اًمذي اًمٖمٚمٞمظ اًمدظم٤من سم٤مًمٖمب٤مر اعمت٠مظمرون حَؼ أخو

 (. سمٕمٞمد وهق وٟمحقمه٤م اًم٘مدر وسمخ٤مر احلٚمؼ

 اًم٘مْم٤مء وضمقب ُمـ ػاعمّمٜمّ  اظمت٤مره ُم٤م .(احلٚمؼ إمم اًمٖمب٤مر وإيّم٤مل: )ىمقًمف) :ىم٤مل صمؿ
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[
 صمؿّ  ،وذيمره٤م( اعمروزي ضمٕمٗمرسمـ  ؾمٚمٞمامن ًمرواي٦م :اعمس٠مخ٦م ذم إىمقال أطمد سمذًمؽ واًمٙمٗم٤مرة

 طمٞم٨م ُمـ اًمٔم٤مهر ُمؽمويم٦م واًم٘م٤مئؾ، اًمراوي سمجٝم٤مًم٦م اًمسٜمد ضٕمٞمٗم٦م اًمرواي٦م وهذه) :ىم٤مل

 وٓ اًمٖمٚمٞمٔم٦م اًمرائح٦م وؿمؿ وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْم٦م وجّرد قمغم اًمٙمٗم٤مرة ٥مشمرشمّ  اىمتْم٤مؤمه٤م

 يقضم٥م ٓ ذًمؽ سم٠منّ  ىمقًٓ  أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض قمـ اعمبسقط ذم اًمِمٞمخ وطمٙمك .سمف ىم٤مئؾ

 ٕنّ : )ىم٤مل دريس،إ واسمـ ػاعمّمٜمّ  واظمت٤مره ٦م،ظم٤مّص  اًم٘مْم٤مء يقضم٥م اموإٟمّ  ،اًمٙمٗم٤مرة

ءة إصؾ  (.قمٚمٞمف وجٛمع واًم٘مْم٤مء ظمالف، ذًمؽذم  أصح٤مسمٜم٤م وسملم  .اًمٙمٗم٤مرة ُمـ اًمذُم٦م سمرا

 ذم اًمٙمالم شم٘مّدم وىمد صم٤مسم٧م، همػم فًمٙمٜمّ  اًمقضمقب، قمغم مج٤معاإل اٟمٕم٘مد ًمق ضمٞمد وهق

 [اعمدارك طم٥مص٤م يمالم اٟمتٝمك] .(1)(ذًمؽ

 :اًمبٝم٤مئل ٦مقمنميّ  اصمٜمل وذم

ّٓ  اًمّمٞم٤مم ؼيتح٘مّ  ٓ ومام)  إمم اًمٖمب٤مر إيّم٤مل :اًمت٤مؾمع) :ىم٤مل صمؿ ...(قمٜمف سم٤مإلُمس٤مك إ

 ووم٤مىم٤مً  ومٞم٘ميض احلؼ، وهق سم٤مًمٖمٚمٞمظ سمٕمْمٝمؿ وىمّٞمد .اعمٕمجٛم٦م ٤مءاخل خمرج وُمبدؤه احلٚمؼ

 اًمب٠مس ٜمٗملسم ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو ؼوُمقصمّ  .اًمٖمٚمٞمٔم٤من واًمبخ٤مر اًمدظم٤من سمف خحَؼ أو .ًمٚمٛمرشم٣م

 [اًمبٝم٤مئل يمالم اٟمتٝمك] .(2)(ىمٞمؼراًم قمغم حمٛمقل واًمٖمب٤مر اًمدظمٜم٦م قمـ

 :اًمذظمػمة وذم

 هذه ذم إصح٤مب اظمتٚمػ (.احلٚمؼ إمم اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر إيّم٤مل قمـ اإلُمس٤مك وجي٥م)

 ُمٗمٓمر احلٚمؼ إمم ُمتٕمٛمداً  اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر إيّم٤مل يمتبف ُمـ ةقمدّ ذم  اًمِمٞمخ ومٕمـ :خ٦م٠ماعمس

 إمم اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر وإيّم٤مل: )اًم٘مْم٤مء يقضم٥م ومٞمام اعمبسقط وذم واًمٙمٗم٤مرة، اًم٘مْم٤مء يقضم٥م

                                                 

 .6/51مدارك إحؽوم: ( (1

 .11/204ظؼيي افصقمقي: جمؾي تراثـو:  آثـو( (2
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 وذم: )ىم٤مل ،(اًمرواي٤مت ٜمتفشمْمٛمّ  ُم٤م قمغم اًمٜمٗمض همب٤مر أو اًمدىمٞمؼ همب٤مر ُمثؾ ُمتٕمٛمداً  احلٚمؼ

 (.اًم٘مْم٤مء يقضم٥م وإٟمام اًمٙمٗم٤مرة يقضم٥م ٓ ذًمؽ إنّ  ىم٤مل ـْ ُمَ  أصح٤مسمٜم٤م

 وم٢منّ  اجلقف، إمم شمّمؾ اًمتل واًمٖمؼمة اًمٖمٚمٞمٔم٦م، اًمريح اًمّم٤مئؿ وجيتٜم٥م: )اعمٗمٞمد وقمـ

 (.اًمّمٞم٤مم ذم ٟم٘مض ذًمؽ

 همٚمٞمٔم٦م، رائح٦م أو يمثػمة، همؼمة ومٞمف ُمٙم٤من ذم اًمٙمقن شمٕمّٛمد وإنْ : )آظمر ُمقضع ذم وقمٜمف

 (.اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف وضم٥م ذًمؽ، ُمـ رء طمٚم٘مف ومدظمؾ ومٞمف، اًمٙمقن قمـ همٜم٤مء وًمف

: اعمختٚمػ ذم ىم٤مل (.اًم٘مْم٤مء ومٕمٚمٞمف خمت٤مراً  همؼمة ذم وىمػ إذا: )اًمّمالح أيب وقمـ

 (.طمٚم٘مف ممإ اًمٖمب٤مر إيّم٤مل ُمع ىمّمده اموإٟمّ  اًم٘مْم٤مء، يقضم٥م ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمقىمقف نّ أ واًمٔم٤مهر)

 شمٕمّٛمد إذا اًمٙمٗم٤مرة دون اًم٘مْم٤مء يقضم٥م فأبّ  ٟمٗمز ذم ي٘مقى اًمذيإدريس: ) اسمـ وىم٤مل

 ذم طمت٤مطاو اًمب٘مٕم٦م، شمٚمؽ ذم اًمٙمقن إمم ٓمراً ْمُم يم٤من إذا ٤مُمّ ٠موم .اًمب٘مٕم٦م شمٚمؽ ذم اًمٙمقن

ءة إصؾ ٕنّ  :وهمػمه ىمْم٤مء ُمـ قمٚمٞمف رء ومال ظاًمتحٗمّ   وسملم .اًمٙمٗم٤مرة ُمـ اًمذُم٦م سمرا

 (.قمٚمٞمف وجٛمع واًم٘مْم٤مء ظمالف، ذًمؽ ذم أصح٤مسمٜم٤م

 شم٘مّدم ُم٤م إمم إؿم٤مرة اإلومس٤مد( قمدم يٜمبٖمل اعمرشم٣م اًمسٞمد ىمقل وقمغم: )اعمٜمتٝمك ذم وىم٤مل

 .اح٠ميمقل ذم آقمتٞم٤مد اؿمؽماط ُمـ ُمٜمف

 ؾمٚمٞمامن رواي٦م إيراد سمٕمد ىم٤مل فوم٢مٟمّ  احلٙمؿ، هذا ذم اًمؽمدد اعمٕمتؼم ذم ؼاعمح٘مّ  ُمـ وئمٝمر

 واًمنمب يم٤مٕيمؾ اًمٖمب٤مر وًمٞمس اًم٘م٤مئؾ، ٟمٕمٚمؿ ٓ ٤مٕبّ  ضٕمػ، ومٞمٝم٤م اًمرواي٦م وهذه: )أشمٞم٦م

 (.واًمؼمد احلَم يم٤مسمتالع وٓ

ئع ذم وىم٤مل  اًمتحريؿ وإفمٝمر ظمالف، احلٚمؼ إمم اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر إيّم٤مل وذم: )اًمنما

 (.اًمّمقم وومس٤مد

 طمٍم قمغم ٦ماًمداًمّ  اًمس٤مسم٘م٦م ُمسٚمؿ سمـ حمٛمد ًمّمحٞمح٦م :اإلومس٤مد قمدم قمٜمدي وإىمرب
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 قمـ ؼاعمقصمّ  ذم ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو قمـ اًمِمٞمخ رواه وُم٤م إرسمٕم٦م، إؿمٞم٤مء ذم اًمّم٤مئؿ يٗمٓمر ُم٤م

 ذم اًمدظمٜم٦م ومتدظمؾ ،ذًمؽ سمٖمػم أو سمٕمقد يتدظمـ اًمّم٤مئؿ قمـ ؾم٠مختف: ىم٤مل ،اًمرض٤م

 (.سم٠مس ٓ) : ىم٤مل طمٚم٘مف؟

 وسمام .ًمف ُمٗمسداً  ومٙم٤من اًمّمقم يٜم٤مذم ُم٤م ضمقومف إمم أوصؾ فسم٠مبّ  سم٤مًمٗمس٤مد اًم٘م٤مئٚمقن اطمت٩م

 : ىم٤مل اعمروزي، ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ - شمقىمػ ومٞمف - سم٢مؾمٜم٤مد اًمِمٞمخ رواه

 ؿمؿَّ  أو ُمتٕمٛمدًا، اؾمتٜمِمؼ أو رُمْم٤من، ؿمٝمر ذم اًمّم٤مئؿ متْمٛمض إذا :ي٘مقل ؾمٛمٕمتف)

 ُمتت٤مسمٕملم، ؿمٝمريـ صقم ومٕمٚمٞمف همب٤مر، وطمٚم٘مف بٗمفأ ذم ومدظمؾ سمٞمت٤ًم، يمٜمس أو همٚمٞمٔم٦م، رائح٦م

 (.واًمٜمٙم٤مح واًمنمب إيمؾ ُمثؾ وُمٓمر ًمف ذًمؽ وم٢منّ 

 اموإٟمّ  ،ُمٗمسداً  اجلقف إمم اًمٌمء إيّم٤مل ُمٓمٚمؼ يمقن ُمٜمع: إول قمـ واجلقاب

 .ُمٕمٜم٤ممه٤م ذم وُم٤م واًمنمب إيمؾ اعمٗمسد

 مل ُم٤م قمغم وسم٤مؿمتامًمف .اًم٘م٤مئؾ وضمٝم٤مًم٦م اًمراوي سمجٝم٤مًم٦م اًمسٜمد سمْمٕمػ: اًمث٤مين وقمـ

 وؿمؿ وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْم٦م دوجرّ  قمغم اًمٙمٗم٤مرة ٥مشمرشمّ  وهق إصح٤مب ُمـ سمف ىم٤مئالً  أقمٚمؿ

 .سم٠مىمقى ُمٕم٤مرضتٝم٤م ُمع اًمٙمٗم٤مرة، ظمّم٤مل سم٢مطمدى واًمتخّمٞمص. اًمٖمٚمٞمٔم٦م ح٦مئاًمرا 

ئع ذم ؼيم٤معمح٘مّ  إصح٤مب سمٕمض نّ : إواقمٚمؿ  وىمد همٚمٞمٔم٤ًم، سمٙمقٟمف اًمٖمب٤مر دي٘مٞمّ  مل اًمنما

ّٓ  اًمقوم٤مق، ُمقرد قمغم ًمٚمحٙمؿ ىمٍماً  :سمٕمٞمد همػم وهق سم٤مًمت٘مٞمٞمد، إيمثر ّسح  اًمرواي٦م أنّ  إ

 .اًمتٕمٛمٞمؿ ٤مني٘متْمٞم قمٚمٞمف قمّقًمقا  اًمذي ٤مروآقمتب

 ىويتٕمدّ  ،أضمزاء ُمٜمف حيّمؾ اًمذي اًمٖمٚمٞمظ اًمدظم٤منَ  سم٤مًمٖمب٤مر أخح٘مقا  ريـاعمت٠مظّم  وأيمثر

 يمالم اٟمتٝمك] .(1)(سـطَم  وهق سمٕمْمٝمؿ، وأبٙمره. ذًمؽ وٟمحق اًم٘مدر يمبخ٤مر احلٚمؼ إمم

 [اًمذظمػمة ص٤مطم٥م
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 :اًمٙمٗم٤مي٦م وذم

 وإىمرب ظمالف، احلٚمؼ إمم اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر إيّم٤مل قمـ اإلُمس٤مك وضمقب وذم)

 وىمد همٚمٞمٔم٤ًم، سمٙمقٟمف اًمٖمب٤مر دي٘مٞمّ  مل عئاًمنما  ذم ؼواعمح٘مّ   .ًمٚمّمقم ُمٗمسد همػم فبّ أ قمٜمدي

 أنّ  واعمِمٝمقر  .اًمقوم٤مق ُمقضع قمغم ًمٚمحٙمؿ ىمٍماً  :سمٕمٞمد همػم وهق سم٤مًمت٘مٞمٞمد، إيمثر ّسح

 .أىمرب وإول اًمّمالح، ٕيب ظمالوم٤مً  اًم٘مْم٤مء يقضم٥م ٓ خمت٤مراً  اًمٖمؼمة ذم اًمقىمقف

 ىويتٕمدّ  ،أضمزاء ُمٜمف حيّمؾ اًمذي اًمٖمٚمٞمظ اًمدظم٤من سم٤مًمٖمب٤مر أخح٘مقا  ريـاعمت٠مظّم  يمثروأ

 يمالم اٟمتٝمك] .(1)(سـطَم  وهق سمٕمْمٝمؿ، وأبٙمره .ذًمؽ وٟمحق اًم٘مدر يمبخ٤مر احلٚمؼ إمم

 [اًمٙمٗم٤مي٦م ص٤مطم٥م

 :(2)اعمٗم٤مشمٞمح وذم

 وضمقب ُمع ذًمؽ اعمِمٝمقر احلٚمؼ؟ إمم اًمٖمب٤مر إيّم٤مل قمـ اإلُمس٤مك جي٥م وهؾ)

 سمتٕمٛمد وضمقهبام قمغم شمدّل  ُم٘مٓمققم٦م ضٕمٞمٗم٦م رواي٦م إمم اؾمتٜم٤مداً  سمف واًمٙمٗم٤مرة اًم٘مْم٤مء

 .اإلمج٤مع ظمالف فبّ أ ُمع ،أجْم٤مً  وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْم٦م

 ذم شمقىمػ اعمٕمتؼم وذم ٦م،ظم٤مّص  اًم٘مْم٤مء سمف أوضم٥م ُمـ وُمٜمٝمؿ سم٤مًمٖمٚمٞمظ، ىمّٞمده ُمـ وُمٜمٝمؿ

 (.واًمؼمد احلَم يم٤مسمتالع وٓ ،واًمنمب يم٤مٕيمؾ ًمٞمس فٟمّ : )إوىم٤مل ،احلٙمؿ

 (.سمذًمؽ اإلومس٤مد قمدم يٜمبٖمل  اعمرشم٣م اًمسٞمد ىمقل وقمغم: )اعمٜمتٝمك ذم وىم٤مل

: ىم٤مل طمٚم٘مف؟ ذم اًمدظمٜم٦م ومتدظمؾ ،ذًمؽ سمٖمػم أو سمٕمقد يتدظمـ اًمّم٤مئؿ قمـ: ؼاعمقصمّ  وذم

ــ اقمتب٤مره ُمع ــــ وهق (سم٠مس ٓ)  :ىم٤مل طمٚم٘مف؟ ذم اًمٖمب٤مر يدظمؾ اًمّم٤مئؿ وقمـ ،(سم٠مس ٓ)  ــ
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[
 .اعمٓمٚمقب ذم سيٌح 

 اًمٓمٕم٤مم، :ظمّم٤مل أرسمع اضمتٜم٥م إذا صٜمع ُم٤م اًمّم٤مئؿ يرّض  ٓ: )اًمّمحٞمح وذم

 [اعمٗم٤مشمٞمح ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك] (.رمت٤مسواإل واًمٜمس٤مء، واًمنماب،

 :(1)٦ماًمسقيّ  اعمٜم٤مه٩م وذم

: إول وقمغم. ًمإليّم٤ملو ًمٚمٖمب٤مر صٗم٦م يمقٟمف جيقز (اعمتٕمدي اًمٖمب٤مر : )وإيّم٤ملىمقًمف)

 ٓ اًمذي اًمٖمب٤مر إمم سم٤مًمٜمسب٦م ظاًمٖمٚمٞم أي – اًمٕم٤مدة قمـ أو آقمتدال قمـ اعمتٕمدي سمف اعمراد ٤مُمّ إ

 يمام ُمٕمٜمك أومم وإول احلٚمؼ، إمم ياًمتٕمدّ  أو.  – قمروم٤مً  همب٤مراً  يسؿّ  ومل قم٤مدة اهلقاء قمٜمف خيٚمق

 .ًمٗمٔم٤مً  أفمٝمر اًمث٤مين أنّ 

 يتٕملّم  ًمئال أومم واًمث٤مين .واإليّم٤مل يسم٤معمتٕمدّ  اًمتٕمٚمؼ حيتٛمؾ اًمِم٤مرح ؼُمتٕمٚمّ  ذم واجل٤مر

 .إظمػم اعمٕمٜمك قمغم ياعمتٕمدّ  محؾ

 وؾم٤مئر ػاعمّمٜمّ  قمب٤مرة ًمٗمظ هق يمام اإليّم٤مل إمم اًمقصقل قمـ اًمٕمدول وذم

 اًمقصقل ُمـ سمتٛمٙمٞمٜمف اًمّمقم يٗمسد ٓ فبّ أو ،قمٜمف آطمؽماز وضمقب قمدم إهي٤مم إصح٤مب

 قمـ اطمؽمازاً  اظمت٤مروه امإٟمّ  وًمٕمٚمٝمؿ ،اإليّم٤مل ذم يدظمٚمقٟمف ؿأهّن  واًمٔم٤مهر احلٚمؼ، إمم

 .قمٜمف اًمٙمّػ  اقمتؼم ُم٤م يمس٤مئر ػاًمتٙمٚمّ  ومٕمؾ ذم سحي٤مً  وًمٞمٙمقن ،اظمتٞم٤مر سمال اًمقصقل

ئع إـمالق يٕمٓمٞمف يمام (ٓ أم يم٤من همٚمٞمٔم٤مً ) ُمٗمسدٌ  اًمٖمب٤مر إيّم٤مل صمؿّ   ،واًمتٚمخٞمص ،اًمنما

 ذم سم٤مًمٖمٚمٞمظ وشم٘مٞمٞمده ،يمؽماب وهمػمه يمدىمٞمؼ ؾٚمَّ حم وُمـ) اًمٖمب٤مر أو ًمإليّم٤مل يم٤من ،واًمتبٍمة

 إمم ياعمتٕمدّ  اًمٖمب٤مر ٕنّ  :(ًمف وضمف ٓ اًمدروس وُمٜمٝم٤م) إيمثر وهل( اًمٕمب٤مرات سمٕمض

 اًمٙمٗم٤مرة سمف وجي٥م ،اًمّمقم ويٗمسد ومٞمحرم ُمٕمت٤مد، همػم يم٤من نْ إو اعمتٜم٤موٓت ُمـ ٟمقع احلٚمؼ

                                                 

 (.22/345ادـوهٍ افسقيي ذم ذح افروضي افبفقي، خمطقط. أكظر )افذريعي: ((1
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 حيرم ُم٤م يم٤من إذا اح٠ميمقل شمٜم٤مول ُمـ أهمٚمظ ومٞمف احلٙمؿ سمؾ واًمرىمٞمؼ، اًمٖمٚمٞمظ ذًمؽ ذم ؾمقاء

 .اعمس٤مًمؽ ذم يمذا شمٜم٤موًمف

 ٓ اًمذي قمـ زاد ٤مُم وهق ،قمروم٤مً  سم٤مًمٖمب٤مر يسٛمك ُم٤م سم٤مًمٖمٚمٞمظ اعمراد سم٠منّ  اجلقاب ويٛمٙمـ

 (اعمٕمجٛم٦م اخل٤مء رجخم احلٚمؼ وطمدُّ . )واعم٘مّٞمد ؼاعمٓمٚم سملم ظمالف ومال اهلقاء قمٜمف خيٚمق

 أقماله. يمقٟمف قمغم ـمب٤مىمٝمؿإل

 ٜمتفشمْمٛمّ  ُم٤م قمغم: )اعمبسقط ذم وىم٤مل يمتبف، ذم اًمِمٞمخ ذيمره ٤مممّ  اًمٖمب٤مر وإومس٤مد

 زهرة اسمـ قمٚمٞمف قمكواد قمٚمامئٜم٤م، إمم اًمتذيمرة ذم وٟمسبف ،إيمثر قمٚمٞمف وشمبٕمف ،(اًمرواي٤مت

ّٓ  ،اإلمج٤مع  .اجلقف إمم رء ًمقصقل اعمقضم٥م سم٤مًمِمؿّ  قمؼّم  فبّ أ إ

: ىم٤مل اعمروزي، ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن رواي٦م اعمس٤مًمؽ قمـ طمٙمٞمٜم٤مه ُم٤م ُمع قمٚمٞمف ويدّل 

 وم٢منّ  همب٤مر وطمٚم٘مف بٗمفأ ذم ومدظمؾ ،سمٞمت٤مً  يمٜمس أو ،همٚمٞمٔم٦م رائح٦م ؿمؿَّ  إذا) :ي٘مقل ؾمٛمٕمتف)

 إذا حؾاًمٙمُ  إومس٤مد قمغم إظمب٤مر ُمـ دلَّ  وُم٤م ،(ًمٜمٙم٤محوا واًمنمب إيمؾ ُمثؾ وُمٓمر ًمف ذًمؽ

 وهق يٙمتحؾ اًمرضمؾ قمـ ؾُمئؾ فبّ أ : اهلل قمبد ايب قمـ احلٚمبل يمّمحٞمح٦م ـمٕمٛمف وضمد

 قمـ ُمسٚمؿ سمـ حمٛمد وصحٞمح٦م ،رأؾمف( يدظمؾ أنْ  أتخقف إيّن  ٓ،) : وم٘م٤مل ص٤مئؿ؟

 ًمف دمد يمحالً  يٙمـ مل إذا): وم٘م٤مل ص٤مئٛم٦م، وهل شمٙمتحؾ اعمرأة قمـ ؾم٠مخف فبّ أ : اطمدمه٤م

 (.سم٠مس ومال طمٚم٘مٝم٤م ذم ـمٕمامً 

 ذم واًمِمٞمخ ،روؾماّل  ،اهلدى وقمٚمؿ ،اًمّمدوق ُمٜمٝمؿ إصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م يذيمره ومل

 ٟمٕمٚمؿ ٓ ٤مٕبّ  ضٕمػ: ومٞمٝم٤م اًمرواي٦م وهذه: )وىم٤مل ،إومم اًمرواي٦م ذيمر اعمٕمتؼم وذم اعمّمب٤مح،

 كاٟمتٝم (.واًمؼمد احلَم يم٤مسمتالع وٓ ،واًمنمب يم٤مٕيمؾ اًمٖمب٤مر وًمٞمس اًم٘م٤مئؾ،

 ذم كيسٛمّ  ٓ اًمٖمب٤مر ٕنّ  :ُمسٚمؿ سمـ حمٛمد صحٞمح٦م ُمـ ُمرَّ  ُم٤م ُمع اًمٕمدم قمغم ويدّل 

سم٤مً  وٓ ـمٕم٤مُم٤مً  اًمٕمرف  ؾم٠مختف: ىم٤مل ،اًمرض٤م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو ورواي٦م ًمألصؾ، ذا
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[
 (.سم٠مس ٓ) :ىم٤مل طمٚم٘مف؟ ذم اًمدظمٜم٦م دظمؾتوم ،ذًمؽ سمٖمػم أو سمٕمقد يتدظمـ اًمّم٤مئؿ قمـ

 ُمٜمٝم٤م اعمخرج اًمدًمٞمؾ ىمٞم٤مم ُمع طمٙمٛمٝم٤م بٓمؾي إص٤مًم٦م :واجلقاب: )اعمختٚمػ ذم ىم٤مل

 ٟم٘مقل وم٤مًمرواي٦م ذًمؽ وُمع ىمقًٓ، ومٞمف أنّ  ّٓ إ صم٘م٦م يم٤من نْ إو ؾمٕمٞمد سمـ ووقمٛمر ٜم٤مه،سمٞمّ  وىمد

 اًمٖمب٤مر وأجْم٤مً  .اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر هق اًمٜم٤مىمض اموإٟمّ  يٜم٘مض، ٓ اًمٖمب٤مر ُمٓمٚمؼ ٕنّ  :سمٛمقضمبٝم٤م

 يتْمّٛمـ ومل يٜم٘مض، ٓ ُمٙم٤مٟمف ذم ًمٚمٙمقن شمٕمّٛمد وٓ ىمّمد قمـ ٓ اشمٗم٤مىم٤مً  دظمؾ إذا اًمٖمٚمٞمظ

 (.ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اًمس١مال

 وم٢منَّ  احلٚمؼ، إمم شمّمؾ اًمتل واًمٖمؼمة اًمٖمٚمٞمٔم٦م ح٦مئاًمرا  اًمّم٤مئؿ وجيتٜم٥م: )اعم٘مٜمٕم٦م وذم

 رائح٦م أو يمثػمة، ةهمؼم ومٞمف ُمٙم٤من ذم يم٤من وًمق: )آظمر ُمقضع وذم ،(اًمّمٞم٤مم ذم ضٟم٘م ذًمؽ

 (.اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف جي٥م مل رء ذًمؽ ُمـ طمٚم٘مف ومدظمؾ همٚمٞمٔم٦م،

 (.اًم٘مْم٤مء ومٕمٚمٞمف خمت٤مراً  همؼمة ذم وىمػ إذا: )ًمّمالحا أبق وىم٤مل

 دون اًم٘مْم٤مء يقضم٥م فبّ أ ٟمٗمز ذم ي٘مقى وم٤مًمذي اًمٜمٗمض همب٤مر ٤مأُمّ إدريس: ) اسمـ وىم٤مل

 اًمٙمقن إمم ُمْمٓمراً  يم٤من إذا ٤موم٠مُمّ  رضورة، همػم ُمـ اًمب٘مٕم٦م شمٚمؽ ذم اًمٙمقن شمٕمّٛمد إذا اًمٙمٗم٤مرة

 اٟمتٝمك] (.1)(وهمػمه ىمْم٤مء ُمـ فقمٚمٞم رء ومال ظ،اًمتحٗمّ  ذم واطمت٤مط ظ،وحتٗمّ  اًمب٘مٕم٦م، شمٚمؽ ذم

 [اعمٜم٤مه٩م ص٤مطم٥م يمالم

ئري  :اعمرام هم٤مي٦م ذم واجلزا

 اًمِمٞمخ إمم واحلٚمؼ إبػ ذم اًمٖمب٤مر سمدظمقل واًمٙمٗم٤مرة اًم٘مْم٤مء وضمقب ٟمس٥م 

 ٦مقم٤مُمّ  أخح٘مف وم٘مد اًم٘مدر وسمخ٤مر يم٤مًمدظم٤من همٚمٞمٔم٦م ح٦مئرا ًمف ُم٤م ؿمؿّ  : )وأُّم٤مىم٤مل صمؿّ  وُمت٤مسمٕمٞمف،

 هم٤مي٦م اعمرام[ ص٤مطم٥م يمالم تٝمكاٟم] (.2)(اًمٖمٚمٞمظ سم٤مًمٖمب٤مر ريـاعمت٠مظّم 

                                                 

 ( ادصدر خمطقط.(1

 (.3/50رام ذم ذح اهذيى إحؽوم، فؾسقد كعؿي اهلل اجلزائري.)أكظر افذريعي: ( ؽويي اد(2
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 [اًمتدظملم ُمٗمٓمري٦م قمغم اًم٘مقم يمالم دًٓم٦م سمٞم٤من ذم]

 سمٕمد –( قمٚمٞمٝمؿ اهلل رضقان) وم٘مٝم٤مئٜم٤م ُمـ ؾمٚمػ ُمـ يمالم دًٓم٦م سمٞم٤من ذم أىمقل

: فإٟمّ  – سمّمدده ٟمحـ ُم٤م قمغم وومس٤مده تفصحّ  يتقىمػ ٓ ٤مممّ  ُمٜمٝمؿ يمثػم قمغم يرد قماّم  اإلهمامض

 حلٙمٛمف سم٤مًمٗمحقى: (2)اًمٖمٚمٞم٤من يمدظم٤من سم٤مًمدظم٤من ءاًم٘مْم٤م يقضم٥م أنْ  (1)اعمٗمٞمد قمغم يٚمزم

ئح٦م سم٤مًم٘مْم٤مء  حلٙمٛمف سم٤مًمٗمحقى همٚمٞمٔم٤مً  اًمدظم٤من يم٤من إذا سمف طمٙمٛمف يٚمزم يمام اًمٖمٚمٞمٔم٦م، سم٤مًمرا

 .(4)اًمّمالح أيب ذم يمالم (3)اًمدًٓم٦م وضمف يتبلمَّ  وُمٜمف. ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤مًمٖمؼمة سم٤مًم٘مْم٤مء

 ي٘مقل أنْ  – سمف اًمٖمب٤مر طمرُم٦م ؾقمٚمّ  ُم٤م إمم ٟمٔمراً  – (5)اخلالف ذم اًمِمٞمخ قمغم ويٚمزم

 :(ظمالف سمف اخلالف وذم سمٞم٘ملم، اًمذُم٦م شمؼمء ىمٚمٜم٤م ُم٤م ُمع إنّ ) وهق اًمٖمٚمٞم٤من، ذب سمحرُم٦م

 ]ه[ قمدَّ  طمٞم٨م هق وُمٜمٝمؿ -ي٠ميت  يمام - (6)سحي٤مً  قمٜمف اإلُمس٤مك سمٚمزوم أومتقا  ُمٜم٤ّم صمٚم٦م وم٢منّ 

                                                 

 .356ادؼـعي: ( (1

 افغؾقون هق افـرجقؾي. ( (2

 ؾننّ  إفقف: حوجي ٓ -( مطؾؼوً  بوفغزة ...حؽؿف يؾزم ـام) :أظـل ؿقفف -افثون  افتؼريى إن :يؼول ؿد ( (3

 وؽره، افغؾقظ يعؿّ  فؾنكّ  إول بخالف،  – بّغ  ـام – قظافغؾ افدخون خصقص ذم بوحلرمي احلؽؿ ؽويتف

 إػ وافثون افغؾقظي، افرائحي ذم احلرمي دظقى إػ يستـد أحدمهو :تؼريبغ ذـر ؿصد ػادصـّ  إنّ  :ؾقؼول

 .افغؾقظ افدخون حرمي افثون مطؾؼًو، وكتقجي افدخون حرمي إول كتقجي افغزة، مطؾؼ ذم دظقاهو

 افغؾقظ نافدخو ذم بوفػحقى بوحلرمي احلؽؿ فزوم مـ بّقـو وومّ  :أْي  ...(ومـف: )ؿقفف ،183افؽوذم:( (4

 .مطؾؼوً  بوفغزة بوفؼضوء فؾحؽؿ

 .2/177اخلالف: ( (5

 أي: ظـ افغبور.( (6
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[
 ظم٤مند وُمٜمف همٚمٞمٔمف، ُمـ امؾمٞمّ  وٓ ،(4)اًمدظم٤من ذم (3)واًمٙمٗم٤مرة اًم٘مْم٤مء ُمٜمف (2)]جي٥م[ (1)٤مممّ 

ء وم٢منّ  اًمٖمٚمٞم٤من: ئح٦م ٤م ذمممّ  أيمثر ومٞمف اًمّمقم ُيٜم٘مض هب٤م اًمتل إضمزا  ]سم٤مًمذري٦م[ (5)اًمٖمٚمٞمٔم٦م اًمرا

 .(7( )6)اًمقؾمٞمٚم٦م ص٤مطم٥م قمٜمد قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗم٘م٤مً  اًمّم٤مئؿ قمغم طمرُمتف يٙمقن أنْ  يٚمزم وسمٛمثٚمف

 قمٚمٞمف ُمتٗم٘م٤مً  ــــ (9)اًمٖمٚمٞم٤من يمدظم٤من ــــ اًمٖمٚمٞمظ اًمدظم٤من يٙمقن أنْ  (8)احلٚمبل قمغم يٚمزم يمام

                                                 

 أي: مو ظؾؾ حرمي افغبور بف.( (1

 ذم ادصّقرة )يقجى( وفقس بصحقح. ( (2

 ل ادسلفي.راجع كؼؾ ـؾامت افؼقم مـ ادصـػ ذم أو( (3

 افـفويي ذم ظؾقف ويؾزم) :افؽالم أصؾ وـون   شؼطوً  هـو أنّ  افظوهر (افغؾقظي ...افدخون ذم )... :( ؿقفف(4

 :ثالثي أمقر افظفقر ومـشل .هذا معـك ذم مو أو ،...(افدخون ذم بوحلرمي يؼقل أنْ  بوفػحقى

 .شبؼف بام يرتبط أنْ  يؿؽـ ٓ ...(وٓ افدخون ذم) :ؿقفف نّ إ -1

 .ومل يؼ إفقفو ؾقام بعد اخلالف ورةبظ بعد افـفويي ظبورة نّ إ -2

. افـفويي ذم ـالمف مع ويتـوشى يرتبط اموإكّ  ،متؼدّ  بام يرتبط ٓ ...(إجزاء نّ نؾ) : بؼقفف افتعؾقؾ نّ إ -3

 احلرمي يظؾّ  خالل ومـ افغؾقظي، افرائحي ٓ افغبور مـ هـوك احلرمي ترسيي ؾألنّ  متؼدّ  بام يرتبط ٓ فأكّ  ومّ إ

 فزم أيضوً  خالؾوً  ادؼوم ذم إنّ  ؾحقٌ افذمي، بزاءة افقؼغ ادطؾقب وأنّ  ،اخلالف وجقد أظـل – افغبور ذم

 .افغبور ٓ افغؾقظي افرائحي مـ افثون ذم افترسيي نّ أ حغ ذم– وافؽػورة  وافؼضوء افقؼغ حتصقؾ

( وافظوهر بوفذريي) افغؾقظي افرائحي وبعد .أثبتـوه مو وافصحقح ُيـؼض()  ٓ (يـؼص)  ادصقرة ( ذم(5

 .ادؼصقد مـفو افذرات أنّ 

 ذم بوحلرمي واحلؽؿ افغؾقظي افرائحي ذم بوحلرمي احلؽؿ بغ ادالزمي بقون ذم ذـركوه مو وبؿثؾ :( أي(6

 .افـفويي ذم افشقخ ـالم تؼريى ذم افدخون

 .142افقشقؾي : ( (7

 .183افؽوذم:( (8

 ظذ يدّل  مو مـف شقليت فؾنكّ  أؾراده، بعض ادؼصقد بؾ ،افغؾقون دخون أؾراد قعـجؿ ادؼصقد فقس ( (9

 (.ؽؾقظوً  ـون إذا افغؾقون فدخون: )... ؿقفف أظـل وؽره، ؽؾقظ: ؿسؿغ ظذ فكّ أ
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ه اًمٖمب٤مر، سمٛمٓمٚمؼ اًم٘مْم٤مء قمغم اإلمج٤مع قمكادّ  فوم٢مٟمّ  ُم٦م،طمر  اًمٖمٚمٞم٤من طمرُم٦م يٚمزم وسمٗمحقا

 .(1)ؾمٛمٕم٧م يمام اًمٖمٚمٞمظ

 ًمزوم قمغم اإلمج٤مع ادقم٤مئف إمم ٟمٔمراً  (2)ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٖمٜمٞم٦م ذم اعمٙم٤مرم أيب يمالم قمغم يٚمزم ويمذا

 .اًمٖمٚمٞم٤من ًمدظم٤من ؿمٛمقًمف ذم وٓ ري٥م اًمّم٤مئؿ، ضمقف إمم يّمؾ سمام واًمٙمٗم٤مرة اًم٘مْم٤مء

 (4)واعمٕم٤ممل ،(3)اجل٤مُمع ص٤مطم٥م قمغم اًمٖمٚمٞمظ سم٤مًمدظم٤من واًمٙمٗم٤مرة اًم٘مْم٤مء يٚمزم ويمذا

 سمٛمٓمٚمؼ واًمث٤مين وؿمبٝمف، اًمٜمٗمض همب٤مر سمٛمٓمٚمؼ سمٚمزوُمٝمام إول طمٙمؿَ  طمٞم٨م سم٤مًمٗمحقى،

 سم٢مجي٤مب ي٘مقل أنْ  (6)احلؼ هن٩م ذم اًمٕمالُم٦م ويٚمزم. (5)خمتٍَميف ذم اعمح٘مؼ قمغم ويمذا. اًمٖمب٤مر

 اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر قمّده إمم ٟمٔمراً  واًمٙمٗم٤مرة، اًم٘مْم٤مء - اًمٖمٚمٞم٤من ُمـ وًمق – اًمٖمٚمٞمظ اًمدظم٤من

،ً  سمدظمقل أنّ  وُمٕمٚمقم سم٤مإلومٓم٤مر، اًمٙمٗم٤مرة إجي٤مب قمغم اًمدال سم٤مًمٜمّص  احلٙمؿ وقمّٚمؾ ُمٗمٓمرا

 أطمداً  وم٢منّ  ومٞمف، اًمٖمٚمٞمظ اًمدظم٤من سمدظمقل ًمّمدق اإلومٓم٤مر، صدق ًمق احلٚمؼ ذم اًمٖمٚمٞمظ اًمٖمب٤مر

ءه (8)]أنّ [ُمع  اًمدىمٞمؼ ًمٖمب٤مر يٕمؿّ  (7)يمالُمف امؾمٞمّ  وٓ ذًمؽ، ذم سمٞمٜمٝمام يٗمّرق أن يٕم٘مؾ ٓ  أضمزا

                                                 

 ذم أْي  ،(شؿعً ـام) :ؿقفف مـ مؼصقده أنّ  وافظوهر .خطل وهق (شؿعً ومّ  هق ـام: )ادصّقرة ( ذم(1

 .ادػقد افشقخ مـال دٓفي تؼريى

 ف شقاء أـون افغؾقون ؽؾقظًو أم ؽر ؽؾقظ.كّ أ. واإلضالق بؿعـك 183افؽوذم :( (2

 ػ أول افرشوفي.ٓحظ إؿقال افتل ذـرهو ادصـّ ( (3

 معومل افديـ ٓبـ ؿطون خمطقط.( (4

 ر.أي: ادخترص افـوؾع وخمترص شاّل ( (5

 .461 :هنٍ احلؼ( (6

 ن ـالمف ...(.ـذا وإصح )وٓ شّقام أ( (7

رة  ( (8  )مع أجزاءه ...(.افصحقح مو أثبتـوه ذم ادتـ،وذم ادصق 
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[
ء دون طمالل  ىم٤مئؾ وٓ اجلٛمٚم٦م، ذم ًمٚمدظم٤من طمٙمٛمف يٕمؿّ  ومب٤مًمٗمحقى اًمدظم٤من، أضمزا

 .سم٤مًمٗمّمؾ

 سم٤مًمدظم٤من واًمٙمٗم٤مرة اًم٘مْم٤مء ًمزوم قمغم اعمختٚمػ ذم يمالُمف دًٓم٦م شمتبلمَّ  (1)ُمرَّ  ٤موممّ 

 شمٕمٚمٞمٚمف أنّ  قمغم سم٤مًمٗمّمؾ، ؾاًم٘م٤مئ قمدم ُمع سم٤مًمٗمحقى، (2)همٚمٞمٔم٤مً  يم٤من إذا ــــ اًمٖمٚمٞم٤من يمدظم٤من ــــ

 اًم٘مْم٤مء يقضم٥م يٕمت٤مد ٓ ُم٤م يمؾ ازدراد أنّ  سمّٞمٜم٤م وٕب٤ّم: )ىم٤مل فٕبّ  :فيٕمٛمّ  اًمٖمب٤مر ُمٓمٚمؼ ذم

 يمٙمالم ــــ ٟمٔمر شمٕمٚمٞمٚمف ذم يم٤من وإنْ  اًمدظم٤من، ُمٓمٚمؼ يٕمؿّ   وهق ،(3)(اًمٖمب٤مر ومٙمذا واًمٙمٗم٤مرة،

ّٓ  ؿمتك وضمقه ُمـ ــــ ُمٜمٝمؿ يمثػم  .هب٤م ؼيتٕمٚمّ  ٓ يمالُمٜم٤م أنّ  إ

 [اعمس٠مخ٦م ذم ىمقالإ] 

 واًمِمٝمٞمد ،(5)واسمٜمف ،(4)اًمث٤مين ؼاعمح٘مّ : ؾمبؼ ـممّ  سم٤مًمٖمب٤مر اًمدظم٤من سم٢محل٤مق ّسح وممـ

 ،(8)ريـاعمت٠مظّم  إمم اإلحل٤مق اعمدارك ذم وٟمس٥م ،(7)اًمبٝم٤مئل واًمِمٞمخ ،(6)اًمث٤مين

                                                 

 ( ذم هنٍ احلؼ.و مر  ذم تؼريى دٓفي ـالمف)أي: مّ ( (1

 وهق تصحقػ. بوفالم، ..(يبغ..بوفدخون فدخون افغؾقون)مو مر   ادصّقرة: ذم .. 27 ،25 ،23 ٓحظ:( (2

 كف ٓ بؾػظف.هذا افتعؾقؾ مـؼقل بؿضؿق( (3

 .75، 74ذم جومع ادؼوصد، وؾقائد افؼائع، وتعؾقؼوت اإلرصود، ٓحظ: ( (4

و ابـف ؾفق افشقخ ظبد افعويل، ؿول افسقد افزوجردي ذم )ضرائػ ادؼول ( (5 ؼ (: )ابـ ادحؼّ 1/84وأم 

كؼل  ،افشلن رؾقع ،ظظقؿ ادـزفي ،جؾقؾ افؼدر :افثون ـون ؾوضال جؾقال، ؿول افسقد مصطػك ذم كؼده

 تؼؾً بخدمتف( اكتفك، ويروي ظـف ابـ أختف افسقد افدامود ويروي هق ظـ أبقف(. ،افؽالم ـثر احلػظ

 .17/ 2ادسوفؽ: ( (6

 .11/204ي تراثـو / ظؼيي : جمؾّ  آثـو( (7

 ؼ احلع: )وفُقعؾؿ أنّ . ؿول صوحى ؿصص افعؾامء ذم أحقال ادحؼّ 6/51( مدارك إحؽوم: (8

 مغ(.قن مـ ؿبؾف بودتؼدّ ريـ، وافعؾامء يسؿّ هق أول ادتلّخ  ؼادحؼّ 
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 .أيمثرهؿ إمم (3)واًمٙمٗم٤مي٦م ،(2)اًمذظمػمة وذم ،(1)يم٤مجلزائري

 .(7)اعم٘مّدس فم٤مهر وهق ،(6)واًمذظمػمة ،(5)اركاعمد وص٤مطم٥م ،(4)اًمسٞمقري واعمخ٤مًمُػ 

 .(8)اًمّمٞمٛمري واعمتقىّمُػ 

 [٦ماعمٗمٓمريّ  قمدم قمغم اإلمج٤مع دقمقى ومس٤مد]

 إدظم٤مل طمرُم٦م قمدم قمغم اإلمج٤معَ  أطمد قمليدّ  أنْ  اًمٕمج٥م ُِمـ أنّ  سم٤منَ  ُمرَّ  ُم٤م مجٞمع وُمـ

 قمـ ظم٤مرج هم٤مومؾ، أو ُمـ إَّٓ  ذًمؽ يّمدر وهؾ إومس٤مده، وقمدم احلٚمؼ ذم اًمٖمٚمٞم٤من دظم٤من

 .(9) ]...[ اًمٗمـ، هؾأ

 [اعمخت٤مر اًم٘مقل ٦مأدًمّ ]

 [اًم٘مْم٤مء ووضمقب آضمتٜم٤مب ًمزوم قمغم ٦مإدًمّ ]

 سمٕمدُم٤مــــ  (13)واًمِمٓم٥م اًمٖمٚمٞم٤من دظم٤من وُمٜمف ــــ اًمدظم٤من ذم آضمتٜم٤مب ًمزوم قمغم واًمدًمٞمؾ

                                                 

 ذم ؽويي ادراد خمطقط.( (1

 .3/499ذخرة افعبود : ( (2

 .46ـػويي إحؽوم:( (3

 .1/357افتـؼقح افرائع: ( (4

 .6/51مدارك إحؽوم: ( (5

 .3/495ذخرة افعبود : ( (6

 .5/53جمؿع افػوئدة وافزهون:( (7

 درام خمطقط.ذم ؽويي ا ( (8

 ـفام أفػوطًو ؽر مستسوؽي ذم ظرصكو احلورض.تؿ حذف شطر وكصػ تؼريبًو فتضؿّ ( (9

 آفي وهق ، (ِشبقؾ)بـ افػورشقي ذم ظكدّ يُ  مو ؾفق افشطى وأّمو ، -متؼدّ  ـام – افـرجقؾي هق ( افغؾقون(10

 .ذبف ظـد افتبغ ؾقف حيرق جمقف، ورأس ؿصر أكبقب هلو فؾتدخغ
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[
َّــــَّ(4)طؿوماًََّّ(3)الغـقةَّورصيحَّ،(2)وإدريسَّمحزةَّوابـيَّ،(1)الشقخَّمنَّاإلمجاعَّضفورَّمنَّمر َّ

َّ َّالؼاصعةَّوالسرةَّاالشتغال،َّاستصحاب  ََّّفإن َّ: َّيفَّاإلسالمَّأهلَّحالَّطذَّاصؾعََّمنََّّْْكل 

ََّّةالعام ََّّمن:َّوجمالسفمَّبالدهمَّيفَّتركهَّطذَّةكاف ََّّإلزامفمَّيعؾمَّ]...[ َّوالعربَّ،ةواخلاص 

َّبلصـاففمَّ(5)والرومَّوالعجم ءَّالسالصني،َّمن: ََّّوالؽسبة،َّجار،والت ََّّ،(6)واألمرا ََّّوكل 

كقفم،َّوبنيَّفقفم،َّداخالًََّّكانََّمنَّْ ََّّ(7)وبؾغتَّضفرا َّحتىَّوأحؽامه،َّإلقفمَّاإلسالمَّصقت 

َّ.وحديثاًََّّقديمًََّّمـفم،َّزادؿق ََّّحتىَّوادزارع،َّوالبوادي،َّالؼرى،َّأهل

َّطقاًَّمد ََّّارتؽابهَّاألصؼاعَّمنَّصؼعَّأوَّاألطصار،َّمنَّطرصَّيفَّأحدَّمنَّيسؿعَّملَّبل

ََّمنَّطـفمَّغػلَّوإنََّّْتبعفم،َّنم ََّّوالَّاإلخبارينيَّمنَّوالَّادجتفدينَّمنَّمػسد،َّغرَّهأن َّ

َّ.(8)غػل

                                                 

 .يف ادبسوط( (1

 .ف أقوال العلامء فوهالحظ أول الرسالة حوث ىقل ادصن   يف الوسولة.( (2

 .ف أقوال العلامء فوه( الحظ أول الرسالة حوث ىقل ادصن  (3

 أي: اإلمجاع عذ وجوب القضاء ووجوب الكفارة.( (4

رة: )والرومي(، وادناسب ما أثبتناه.( (5  يف ادصو 

 ووكالؤهم يف أىحاء البالد.الظاهر أن ادقصود من األمراء والة السالطني، ( (6

 إن   حتى وادنطق، األصول علامء مثله عند يكثر ولكن التاء، دون ...(صوت بلغ) :( الصحوح(7

 من كالتهذيب كتبه بعض ختلو ال العربوة كتب عوون من وغرمها وادخترص ادطول فمصن   التفتازاين

 .ذلك

 ادجتهدين عن :أي (عنهام غفل وإن  ) :قوله ادقلدون، األتباع من ادقصود (تبعهام نم   وال) :( قوله(8

 .ارتكابه اجتناب يف مسلكهم عن: أي واإلخباريني
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 اإلمج٤مع وومقق وارشمٞم٤مب، ؿمؽ سمال اًم٘مٓمٕمٞم٦م ٦ماًم٘مقيّ  احلج٩م ُمـ اًمسػمة أنّ  رٌ وفم٤مه

ؾ سمٛمـ ٓظمتّم٤مصف  ٝمؿشمٕمٛمّ  ٤موم٢مهّن  سمخالومٝم٤م إبرار، اًمٕمٚمامء ُمـ (1)ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ طَمّمَّ

 .وهمػمهؿ

 قمغم اًمنمع أهؾ قمٜمد اًمِمٓم٥م أو اًمٖمٚمٞم٤من ذب (2) (قمّٛمـ) آؾمؿ ؾمٚم٥م ٦مُ وصحّ 

 .واًمٞم٘ملم عاًم٘مٓم وضمف

                                                 

 أي مـ ادسؾؿغ افذيـ حُيتٍ بسراهؿ.( (1

 إنّ  إذ افـسخي، مـ (ظدم) ـؾؿي شؼقط دظقى مـ ؾالبد: وظؾقف ،(ظـ) (ـظؿّ ) بدل ادصّقرة ( ذم(2

. ــ افعطػ مؼته هق ـام ــ يادػطريّ  ظذ ٓ يادػطريّ  ظدم ظذ دفقؾ ــ افؼب :يأ ــ آشؿ شؾى صحي

 وهذا ،مػطر روبـمش ـّؾ  نّ إ :وتؼريرهو ي،ادػطريّ  ظذ يحجّ  ؾفق آشؿ شؾى يصحّ  ظدم وأمّ 

 .ادصّقرة ذم مثبً هق مو ظذ بـوءً  هذا .مػطر ؾفق ظـف افؼب اشؿ شؾى يصح ٓ إذ مؼوب،

 شؾبف صح   وإذا ذهبام، ظّؿـ افصوئؿ اشؿ شؾى يصح فأكّ : هق ياحلجّ  ؾحوصؾ أثبتـوه مو ظذ بـوءً  ووأمّ 

 ملمقر هق بام يلِت  ؾؾؿ اكؿحتو ؿد وموهقتف افصقم صقرة وأنّ  بصقم، فقس فأكّ  أخرى بعبورة يعـل ؾفذا

 .إمر يسؼط ؾؾؿ ، م ــافصق وهق ــ بف

 هق بام أتك فأكّ  بسبى صحقحي عؼت ٓ حقـئذٍ  وؾنهّن  ،فصقراهو ٍح مو هق بام أتك أو افصالة أثـوء ؼصػّ  فق ـام

 .وؽره افقضقء ذم وهؽذا .آشؿ شؾى صح   وفذا ،فصقراهو  موٍح 

 احلؽؿ؟ ذم قيػرّ  ـل افصقم وبغ حؽؿفام ذم ومو وافقضقء افصالة بغ افػورق هق ؾام إذن

 وفؽـ هذا، .افتـبوك دخون حؽؿ ذم ٕشالكا ذم افؽوطؿل اهلؿدان حمؿد ذـرمهو ادرزا تغاحلجّ  وـؾتو

 ( فثالثي وجقه:ظـ) ٓ (ـظؿّ ) افصحقح نّ أو افثون، آحتامل هق  -ادتعّغ  بؾ – إرجح

 افؼوضعي فؾسرة بؾ: )... فػظف مو -ػـّ وهق ـتوب ؾؼفل فؾؿص -اهلدايي(  فـ)مـفوج كسخي ذم ٕنّ  :أوًٓ 

 وجف ظذ ظـدهؿ ذهبام ظّؿـ آشؿ شؾى يحّ وص ،اإلشالم أهؾ مـ وافشطى افغؾقون ترك ذم

 (.افؼطع
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[
ً)قالًادروزي،ًجعػرًبنًسؾقمنًعنًالشقخًرواهًعّمًًفضلًً ًيؼولًسؿعته: ًإذا:

ًكـسًغؾقظة،أوًرائحةًشمً ًأوًدًا،متعؿًًّاستـشقًأوًرمضان،ًشفرًيفًالصائمًمتضؿض

ًمثلًُفطرًلهًذلكًفإنًًّمتتابعني؛ًشفرينًصومًفعؾقهًغبار،ًوحؾؼهًأنػهًيفًفدخلً،بقتاًً

ً.(1)ً(والـؽاحًوالرشبًاألكل

ً[الروايةًعذًاالعرتاضات]

ًأحدًبهًيؼولًالًماًعذًومتـهًجمفول،ًعذًسـدهًمشتؿلًًًمضؿراًًًكانًوإنً ًوهو

ًيّضًًالًهلؽـًًّالشفرين.ًيفًالؽػارةًواكحصارًواالستـشاق،ًبادضؿضة،ًالصومًكإفساد

ً.مـفاًيشء

ً[دفعفا]

ًالضعفًأّما ًأقوىًمنًوهوً،عؾقهًاجلّلًًفلعتمدًادجفولًعذًسـدهًباشتمل:

ًمـفمًقائلًوعدمًاآلحاد،ًأخبارًقةحجًًّيفًمشارهبمًاختلفًمعًإذًاالعتبار؛ًأسباب

ًعـدهمًيشتؿلًكانًهأنًًّعذًةالؼوًًّغايةًيفًقوّيًًظنًًّبهًبعؿؾفمًحيصلًمطؾؼاًًًقتفابحجًّ

ًعادة،ًمـفمًالؼبولًهذاًأمؽنًملاًالغايةًيفًاعتبارهًظفورًولوالًاالعتبار،ًأسبابًعذ

ً.(2)اإلشاراتًيفًؼـاهحؼًًّكمًالغـقةًوفقه

                                                                                                                     

 مفسد هو وما كرًآنفا ،الذيًذً  ادريزا إليه أشار كام اللفظي، باالشرتاك عليه الرشب إصالق نً إ :وثانياً 

ً.اآلخر بمعناه الرشب

 ال واضح هو كام(ًعدم) كلمة سقوط باحتامل قوةً  يقاس ال (عن)بـ (نعمً ) اشتباه احتامل نً إ :وثالثاً 

 .خيفى

 ،ًولكنًفيهًبدلً)فطر(ً)مفطر(.12821،ًح:22ً،ًكتابًالصوم،ًباب:11ًوسائلًالشيعة:ًج(ً(1

 .2/25إشاراتًاألصول:ً(ً(2
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م والشقوع، الغؾبة من الظاهر   فألنّ  اإلضامر وأّما  سـدا   تقاالػ   كؼل عدم من وديدِنه

ْؾوه  ويف الشقخ ــــ من سّقام وٓــــ   يف األكثر يف وحدوثه اإلمام، عـه ادروي كون   (1)األخبار ت 

 حيصل (2)اإلشارات يف ذكركاه فام وغره، كرذ   بام فالظن األخبار، جتزئة من كالمفم

 مطؾؼا ، الظنّ  قةحجّ  عذ مداره فؾقس عرفا ، الؽػاية وفقه ادعصوم، إىل الضؿر بإرجاع

 حقـئذ   ففو حاصل، وهو ادتؽؾم، كالم من يظفر ما عذ عرفا   ادرجع أنّ  عذ هو امإكّ  بل

 .(3)مطؾؼا   ةحجّ 

ّٓ  اخلز، قةحجّ  يرفع فال به كؼول ٓ ما عذ اشتامله وأّما  عدم مثؾه اشتامله من لزم وإ

 .ظاهر وبطالكه ،(4)مطؾؼا   الراوي كالم قةحجّ 

 كالعام غره، قةحجّ  عدم يؾزم ٓ مـه جزء قةحجّ  فزفع بتاممه، ةحجّ  الؽالم أنّ  عذ

ص،  .ذكركا ما بؿؼىض هحال حاله بل ادخصَّ

                                                 

 أن  : الدلقل هذا وحاصل .الػتقا سـد كؼل طدم من :أي (سـدا   تقاالػ   كؼل طدم من وديدهنم: )( قوله(1

 الؼول أن   وحقث فتقا، لؽاكت ادعصوم غر الراوي كان ولو الػتقا، سـد يـؼؾوا ال أن   العؾامء ديدن

 ن  أ أي   (كؼل طدم من) طذ معطوف هأك   حيتؿل (األخبار وؾ  ت   ويف: )قوله .بػتقا فؾقس سـده مع مذكور

 ، وحيتؿل غره أيضا .غره ال ادعصوم طن الرواية ديدهنم

رة يف ( كذا(2  وال: )هـاك قوله إىل إشارة ولعؾه (.ام  ) والصواب الـاسخ، من اشتباه هأك   إال   ادصو 

 من شقئا   يسلل   ال هأك   حاله ضاهر ي عؾ م من نم   ،مفزيار بن وطظ ،مسؾم وابن ،زرارة مثل من امسق  

 .161: تاإلشارا الحظ أفضل بصورة ادطؾب ضاحوالت   (.ادعصوم من إال   األحؽام

 األصحاب ببعض أو – ادـتفى يف مةكالعال   سامطة بغر احلجقة خص   م ن يف مؼابل اإلصالق ( لعل  (3

 .وغره كزرارة

 واضح وهذا الرواية، هذه غر حتى لؾراوي كالم أي قةحج   طدم طؾقه يؾزم هك  أ مـه ادؼصود ( لعل  (4

 .ه ذكر كام الػساد
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[
 سفو من يؽون أو التؼقة، باب من اجلزء ذلك صدور يؽون أن   يؿؽن هأن   طذ

 .الؽل وبطالن اجلزء بطالن بني مالزمة فال الراوي،

ا هذا،  أقوى تصر ،(2)أكثر وأقوى ومعارضفا ،(1)أكثر ضعػفا الرواية كاكت ومل 

 ويتق   أحد، به يعتن   ومل الػساد، ضفر امفؽؾ   أبعد، اإلشتباه يصر بذلك إذ ؛(3)بالعؿل

 .مثؾه يف جداً  االشتباه لُبعد   معتؿدة، الرواية أن   (4)ويظفر قتفا،حج  

 [اددطى طذ بالرواية لالستدالل تؼريرات]

 :فاطؾم هذا طرفت إذا

 [:األول التؼرير] 

 ادحسوس الغبار من أكثر أجزاؤه الذي الغؾقظ الدخان حؽم طذ يدل   اخلز ن  إ

 األجزاء طذ الشتامله –الغبار  بؿطؾق الصوم بػساد احلؽم طذ دل   ملا هفإك   بالػحوى،

 إفساده طذ فتدل   الغؾقظ الدخان يف أكثر ذلك كان فإذا – (5)جـسفا ادػطر الصغار

 .الثاين وغؾظة األول بإصالق والدخان الغبار بني بالػصل قائل وال بالػحوى،

                                                 

فافعل مستعملة يف  ،كثرية فوها الضعف جهات كاىت :أي (أكثر ضعفها الرواية كاىت)...  :( قوله(1

 غري باهبا.

 قوله: )... أكثر وأقوى( أي: كان أكثر عددًا، وأقوى سندًا.( (2

 قوله: )... أقوى بالعمل( يعني عمل األصحاب.( (3

4) ).)  )يظهر( عطف عىل )قوى(، بمعنى )يتبَّين

 منها املقصود ولوس ،(جنسها)  اهنا أظن ولكن املخطوطة، يف جوداً  واضحة الكلمة ( لوست(5

 .بواضح
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 [:اًمث٤مين اًمت٘مرير]

 ُمع – ُُمٗمٓمراً  اًمٜمص سمٛم٘مت٣م يم٤من ح٤م اًمدىمٞمؼ همب٤مر أنّ : وهق آظمر، سمقضمف يدّل  وأجْم٤مً 

ءه أنّ  ُمع – اًمدظم٤من ومٞمٙمقن – ًٓ طمال اًمدىمٞمؼ يمقن  حمؽمىم٦م أرضٞمتف (1)ًمٙمقٟمف – طمرام أضمزا

 .سم٤مًمٗمحقى ُمٗمٓمراً  – اًمرُم٤مد وهق وٟمحقه اًمٜمب٤مشم٤مت ُمـ

 [:اًمث٤مًم٨م اًمت٘مرير]

 ومٞمف اًمدًٓم٦م ومٞمتؿّ  ،(2)ؾمٛمٕم٧م يمام اًمٜمجس اًمدظم٤من ذم اًمٙمالم ي٘مرر أنْ  ويٛمٙمـ

 .سم٤مًمٗمّمؾ اًم٘مقل سمٕمدم همػمه وذم سم٤مًمٗمحقى،

 [ورومٕمف اًمث٤مًم٨م اًمت٘مري٥م قمغم إؿمٙم٤مل]

 سم٤مًمٗمّمؾ، اًم٘مقل سمٕمدم أظمر اًمِمؼ ذم احلرُم٦م قمدم وُٟمثب٧م إُمر، ٟمٕمٙمس: ىمٞمؾ وًمق

 .سم٤مًمٕمٛمقم ومٜمحٙمؿ

 ومال أظمر، ]قمغم[ دلَّ  ُم٤م سمخالف اًمدًٓم٦م قمدم اعم٘م٤مسمؾ اًمِمؼ ذم إُمر هم٤مي٦م: ىمٚمٜم٤م

 .اًمٕمٙمس يٛمٙمـ

                                                 

 فؽقن :افعبورة ؾؿعـك وظؾقف أشوشف، بؿعـك (أرضقتف) نّ أو زائدة، (فؽقكف) مـ اهلوء أنّ  هر( افظو(1

 وكحقهو افـبوتوت احساق مـ كشل رمود ظـ ظبورة – أشوشف هل وافتل – افدخون مـفو يتؽقن افتل ادقاد

  ،-ضؿراف مـ بدًٓ  افظوهر ـقن جّقز إذا ؾقام -افضؿر مـ بدًٓ  أرضقتف ـقن وحيتؿؾ ـوخلشى،

 .بعقد فوفؽـّ 

 يرربتؼ :أي (شؿعً ـام: )ؿقفف .افـجس افدخون حرمي ذم :أي (افـجس افدخون ذم) :( ؿقفف(2

 حراموً  أجزاؤه ـوكً ؾام حالًٓ  أجزاءه ـقن مع مػطر، افغبور أنّ  مـ – شبؼ ؾقام شؿعتف افذي ـوفتؼرير

 إنّ  حقٌ حرام، افـجس افدخون اءأجز :يؼول بلنْ  وذفؽ – مػطراً  يؽقن بلنْ  أوػ – افدخون وهق –

 .ُمػطراً  يؽقن بلنْ  أوػ افـجس ؾوفدخون ُمػطر، -حالًٓ  أجزاه ـقن مع – افغبور
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[
بع التؼرير]  [:الرا

 مثل فطر له ذلك فإنّ : )بؼوله التعؾقل: يؼال بلن   الداللة (1) ]يؼّرر[ أن   ويؿؽن

 اصتؿل مّلا الغبار أنّ : التعؾقل من ادػفوم فإنّ  الدخان، يعمّ ( والـؽاح والرشب األكل

ء عذ ء فإنّ  العؿوم، يستؾزم ففو ]...[ الصوم ةصحّ  احلؾق يف دخوهلا يـايف أجزا  أجزا

ء ،(2) ]...[ الساب أو الرماد من تارة الغبار فإنّ  الغبار، أجزاء ومن كوع الدخان  فلجزا

ء (3)من خيرج ال الدخان  كام أقوى، اإلفساد يف الدخان أجزاء يصر امربّ  بل الغبار، أجزا

ء فإنّ  – كان يشء أي من والدخان الدققق من الغبار كان لو  الرماد من الدخان أجزا

 .الـجس كدخان بالػساد، أوىل فقؽون – أكؾه ادحّرم

ر ما غر آخران ]تؼريران[ ففذان  .ُقرِّ

 [السادس الدلقل]

 مثل متعؿداً  احلؾق إىل الغؾقظ الغبار وإيصال: )(4)ــــ مر   كام ــــ ادبسوط يف قال وأيضاً 

 عذ يدّل  ففو (5)(ـته الرواياتتضؿّ  ما عذ جمراه جرى وما الـػض غبار أو الدققق،

 االشتػاضة فإنّ  السـد، إىل مثؾه حيتاج وال أخرى ةحجّ  ففو ،(6)البـاء يف الروايات كراهة

 .الؼبول يف فقؽػي بثبوهتام، أخز والعادل التثبت، من كحوه

                                                 

 يف املصّورة )يقرن( ولوس بصحوح.( (1

 هنا كلمة مل تتضح لنا.( (2

 كذا واملناسب )عن(.( (3

 يف أول الرسالة.( (4

 تقدم خترجيه. ( (5

 . والداللة الداللة( مل يتضح املقصود منهلا. الننا(( وقوله: )واتتلال كون.. يف...فهو يدّل قوله: )( (6
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 وبعده الؽالم، وَسْوق   األخبار، ظاهر   خالف عـدكا ةحج   الداللة كون واحتامل

ًا، الؽالم هذا مثل عن د   التؼريب فقه شم  فق   ، - مر   كام - مثؾه عن مػفوم غر مثؾه بل ج 

 .الداللة والداللة ، - مر   كام -

 [ادػطرية عدم يف سعقد بن عؿرو ؼةبؿوث   التؿسك]

ا هذا،   الرضا عن سعقد بن عؿرو قموث   يف الشقخ رواه ما وأم 

 أو بعود يتدخن: الصائم عن سللته: قال ،-كظر  وفقه  الصادق عن (1)ققل امورب   -

 الصائم عن وسللته: قال (.بلس ال جائز،): فؼال حؾؼه؟ يف الدخـة فتدخل ذلك، بغر

 . (2)(به بلس ال): قال حؾؼه؟ يف الغبار يدخل

 .ــــ  كافقا لوــــ  (3)مر   بام ومردودان فؿفجوران،

 .ذلك كحو أو وإدراكه، شعوره غر من وصل فقام ورودمها احتامل مع

 .إشؽال فال َعؿد، غر من يؽون أنْ  يبعد ال ظاهرمها أن   عذ

 .(4)عـفام واجلواب قف،ادتو   من لؾؿخالف ما تبّي   مر   اوم  

 [الغبار يف الؽػارة لزوم عذ الدلقل]

، بالغبار يؾزم هل هإك   ثم    لعؿوم الظاهر الثاين، معًا؟ والؽػارة الؼضاء أو الؼضاء 
 

                                                 

 القائل هو الفاضل املقداد السووري يف التنقوح.( (1

 . 21، ح: 22باب الصوم، كتاب ،334: 4 ( التهذيب(2

تمل أن  ( (3 (: األدل   مراده  ُيح  االجتناب.مة عىل لزوم ة املتقد  بـ)ما مرَّ

هناك مالزمة بني  الرواية الثاىوة، بتقريب: أن   -3 .الرواية األوىل -2 .اإلمجاع -1ما للمخالف: ( (4

 االعرتاضات الثالثة عىل الرواية األوىل. -4اجلواز يف الغبار واجلواز يف الدخان. 
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[
 (3)اعمبسقط فم٤مهر وم٢منّ  أجْم٤ًم، ظمّمقصف ذم (2)سم٤مًمٕمٛمقم دةاعم١ميّ  (1)اًمرواي٦م ذم اًمتِمبٞمف

 سم٤مًم٘مْم٤مء احلٙمؿ ٟمس٥م طمٞم٨م ،(5)اعمٜمتٝمك ُمـ ٗمٝمقماعم وهق اًمِمٝمرة، واًمقؾمٞمٚم٦م (4)واخلالف

 .وأتب٤مقمف اًمِمٞمخ إمم واًمٙمٗم٤مرة

 ٓ اًمِمٝمرة قمـ يٙمِمػ ومٝمق (2)اإلمج٤مع واًمتذيمرة ،(1)احلؼ وهن٩م ،(6)اًمٖمٜمٞم٦م فم٤مهر سمؾ

٦م ومٞمٙمقن سم٤مإلمج٤مع، إظمب٤مراً  يمؾٍ  ذم أنّ  قمغم .ويٙمٗمل أىمؾ،  .طمجَّ

 :ومروع

 ُمٕم٤ًم؟ ةواًمٙمٗم٤مر اًم٘مْم٤مء أو سم٤مًمدظم٤من، اًم٘مْم٤مء جي٥م هؾ :إول

 .(3)ُمرَّ  سمام ئمٝمر ووضمٝمف اًمث٤مين، اًمٔم٤مهر

                                                 

 تؼّدمً ؾقام شبؼ.( (1

افتؿضؿض أو احلؾؼ دون  ،أي: ادميدة بعؿؾ ظؿقم إصحوب ذم خصقص دخقل افغبور إكػ( (2

 افرائحي افغؾقظي. وآشتـشوق وصؿّ 

 م خترجيف.تؼدّ ( (3

 م خترجيف.تؼدّ ( (4

 م خترجيف.تؼدّ ( (5

وهق افـفٍ  –اؽؾى ادذـقر  ؿقفف: )بؾ طوهر افغـقي، وهنٍ ...( مـ بوب افتغؾقى، بوظتبور أنّ ( (6

 م.طوهر ذم ذفؽ، وإْن ـون ـالم افغـقي رصحيًو ؾقف ـام تؼدّ  –وافتذـرة 

 م خترجيف.تؼدّ ( (1

 م خترجيف.تؼدّ ( (2

 :يع مو (مر   موبـ) ادؼصقد نّ أ ( افظوهر(3

 .تغولصآ اشتصحوب -1

 .افسوبؼي افتؼريبوت أحد بضؿقؿي افغبور ذم افؽػورة فزوم ظذ دٓفي افروايي -2

 .افسوبؼي تافتؼريبو أحد بضؿقؿي افغبور ذم افؽػورة فزوم ظذ ادـؼقل اإلمجوع  -3
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 الغبار؟ يف الغؾظة تعترب هل: الثاين

د كان إن   العدم، الظاهر  فتعترب وإّل  ،(2)لإلصالق اإلحساس ما فوق (1)(مـفا) ادرا

 .(3)مر   امّ  ضفر ملا الدخان يف احلؽم وكذا. ادوضوع صدق لعدم

 واإلصالق والتؼققد ادستـد، وادستـد كالدخان، بالغبار ُيؾحق البخار نّ إ: الثالث

 .(4)مر   كام

بع  رمضان؟ شفر صوم غري يعمّ  هل اجلؿقع يف الجتـاب بؾزوم احلؽم: الرا

 .بالػصل الؼول طدم مع ،(5)فقه الوارد لؾتعؾقل كعم، احلق

 أو الغؾقان من كان سواء - الصوم يبطل ل البخار أو الدخان، أو الغبار،: اخلامس

 .ادُػطرات من كغريه الػم فضاء يتجاوز مل إذا -غريه 

 

 

 

 

 

                                                 

 يف ادصّورة: )منهام(، ولوس بصحوح.( (1

 مة.ادتؼدّ  الرواية من (غبار وحؾؼه أىػه يف فدخل: ) قوله من (الغبار)  ( يف(2

( ما ذكره يف الغبار.( (3  الظاهر أن ادؼصود بـ)ما مرَّ

 كاإلطالق بالغؾظة فوه والتؼوود واإلطالق والدخان، الغبار يف ادستند بعونه هو فوه ادستند أنّ : ( أي(4

 .أيضا   هنا معتربة غري فهي – ادوضوع صدق مع – هناك الغؾظة ُتعترب مل هإىّ  وحوث هناك، والتؼوود

 ذلك له فطر مثل األكل، والرشب، والنؽاح(. : )فإنّ يعني: يف قوله ( (5
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[
 ظم٤ممت٦م

 :وم٤مئدشملم قمغم شمِمتٛمؾ

 [اإلومت٤مء وُمـ اًمدٟمٞم٤م، ُمـ وحتذير سم٤مًمت٘مقى، وصٞم٦م: ]إومم

 إمم اًمٓم٤مًم٥م يبٚمغ وهب٤م اًمٜمج٤مة، ؾمٗمٞمٜم٦م ٤موم٢مهّن  ؾمبح٤مٟمف، اهلل سمت٘مقى إظمقاين أوصٞمٙمؿ

 .ًمس٤مقم٦ما وزًمزًم٦م اهلٚمٙم٦م ُمـ اهل٤مرب ويٜمجق ٦م،إبديّ  اًمسٕم٤مدة

 وٓ سمٕمّزه٤م، وٓ سمٖمروره٤م، شمٖمؽموا وٓ سم٘م٤مء، دار ٓ ومٜم٤مء دار ٤موم٢مهّن  اًمدٟمٞم٤م، ٙمؿيٖمرٟمّ  وٓ

 هل٤م آن يمؾ وذم وظمٚمٞمؾ، صديؼ هل٤م حلٔم٦م يمّؾ  ذم ٤موم٢مهّن  هببقـمٝم٤م، وٓ سمّمٕمقده٤م، وٓ سمذهل٤م،

 .وىمتٞمؾ ـمريد

 يقمَ  وشمذيمروا طمٚمقًمف، ىمبؾ ًمٚمٛمقت ومتٜمبٝمقا  اهلل، ضمٜم٥م ذم ومّرـمٜم٤م ُم٤م قمغم ومقا أؾمٗم٤مه

 وُم٤م ؾمٙم٤مرى اًمٜم٤مس وشمرى محَٚمٝم٤م، محؾ ذاِت  يمّؾ  وشمْمع أرضٕم٧م، قماّم  ُمرضٕم٦مٍ  يمّؾ  شمذهؾ

ـّ  سمسٙم٤مرى هؿ  .ؿمديد اهلل قمذاب وًمٙم

 شمرون أٓ ؾمبح٤مٟمف، اهلل أبزل ُم٤م سمٖمػم واحلٙمؿ يمب٤مئره٤م، ؾمّٞمام وٓ واعمٕم٤ميص، ٟمحـ وُم٤م

 شم٤مرة، اهلل أبزل امسم حيٙمؿ مل َُمـ سمٙمٗمر اًمٕمزيز يمت٤مسمف ذم طمٙمؿ طمتك ؾمبح٤مٟمف اهلل ُمـ اًمتِمديد

 قمزَّ  اهلل إمم ؿمٙم٧م اًمٜمقاويس إنّ : ) اًمّم٤مدق وىم٤مل صم٤مًمث٦م، وفمٚمٛمف ُأظمرى، وومس٘مف

 .(1)(ُمٜمؽ طمراً  أؿمد اًم٘مْم٤مة ُمقاضع وم٢منّ  اؾمٙمتل،: هل٤م وضمؾ قمز اهلل وم٘م٤مل ،وضمّؾ 

ّٓ  اًمٗمتقى ُمـ سم٤مًمتجٜم٥ّم ومٕمٚمٞمٙمؿ ئٓمٝم٤م ٘م٤منإشمّ  سمٕمد إ  (2)]خمؼمون[ ٙمؿوم٢مٟمّ  هب٤م يتٕمٚمؼ وُم٤م ذا
 

                                                 

 .4:ح220: 27وشوئؾ افشقعي: ( (1

 خومتي ذم ادقجقدة هل وٕهّن  )خمزون( أثبتـو وكحـ واضحي، ؽر ـؾؿي (خمزون) بدل ادصّقرة ( ذم(2

 .ادقاضع بعض ذم تؼريبوً  خومتتف متطوبؼي مع افػوئدة هذهو اإلصورات:
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ة   وأي   ربؽم، (1) ]عن[ فتواكم يف  اعرتافه مع سبحاكه اهلل عذ االفرتاء يف لؾعبد جرأ

 َوَلو  : ادرسؾني ارشف عذ  الؽتاب يف الواقع التفديد إىل تـظرون أال سبحاكه، بعؾؿه

َل  َض  َعَؾق ـَا َتَؼوَّ َكا األََقلويل   َبع  ـ ه   ألََخذ 
ني   م  َقؿ  مَّ   ب ال  ـَا ث  ـ ه   َلَؼَطع 

َوت نَي  م  م   َفَم  ال  ـ ؽ 
ن   م 

 َأَحد   م 

ينَ  َعـ ه   ز  م   اّللَّ   َأن َزَل  َما قل أرأيتمسبحاكه:  وقوله (2)َحاج  ن   َلؽ 
ق   م  ز  ت م   ر  ـ ه   َفَجَعؾ 

 م 

ًما ه   ق ل   َوَحاَلالً  َحَرا م   َأذ نَ  َأالؾَّ   َعَذ  َأم   َلؽ 
 
ونَ  اّللَّ رَت   أهل عن ورد وفقم ،(3)َتػ 

 بغر الـاس أفتى من)و ،(4)(الدماء مـه وترصخ ادواريث، مـه وتبؽي: )... البقت

 وحلؼه العذاب، مالئؽة ومن محة،الر   مالئؽة ومن عـة،الؾ   اهلل من عؾقه هدى، وال عؾم

 .ذلك غر إىل (6) (ضامن ػت  م   كل  )و (5)(بػتقاه عؿل من وزر

 سالم) العابدين وزين الساجدين، سقد مـاجاة من الػؼرات هذه يف ما (7)إال   ولوال

 بؽقت   لو إهلي، يا): والتـبقه الـصح يف لؽػت  ( الطاهرين وأبـائه آبائه وعذ عؾقه اهلل

 تبتئس حتى لك وقؿت صويت، يـؼطع حتى واكتحبت عقـي، أشػار تسؼط حتى إلقك

                                                 

 )عن(. –كام يف خامتة اإلشارات  –األنسب   ننّ الذي يف املصّورة )من( إّل ( (1

 (.47-44سورة احلاقَّة: )( (2

 .59سورة يونس: ( (3

 . 33154عدم جواز الؼضاء واحلؽم بالرني، ح (6باب ) ،44 /27وسائل الشيعة : ( (4

نص احلديث هؽذا: )من نفتى الـاس بغري عؾم ول هدى من اهلل لعـته مالئؽة الرمحة ومالئؽة ( (5

 . 33638املػتي إذا نخطأ نثم وضؿن، ح  7باب  224 /27العذاب..( وسائل الشيعة : 

 .33639املػتي إذا نخطأ نثم وضؿن، ح:  ننّ 7، باب: 27/224وسائل الشيعة: ( (6

 نن   األوىل كان ولؽن الػؼرات، هذه يف ما إّل  يؽن مل لو :املعـى فحاصل يؽن، مل لو :بؿعـى ( لول(7

 (.إّل  يؽن مل لو)  ابتداءً  يؼول
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[
 وأكلت   حدقتاي، تتفقأ حتى لك   وسجدت ي،صلب ينخلع حتى لك وركعت قدماي،

 ذلك خالل يف وذكرتك دهري، آخر الرماد ءما ورشبت   عمري، صول   األرض تراب  

 بذلك استوجبت   ما منك، ستحياء  ا السامء آفاق إىل صريف أرفع مل ثم   لساين، يِكل   حتى

 . (1) (سيئايت من واحدة ئةسي   حمو

 أشد إىل بل النار، إىل العباد (2)يدل   عام   اكموإي   حيفظني أن   سبحانه اهلل اسأل

 . العذاب

 سي ام وال ممايت، وبعد حيايت، يف دعائكم صالح عن تنسوين ال أن   إخواين وأسألكم

 األحبة وأيدي بعميل، (4)وابتىل واإلنابة، التوبة عن بل الدنيا، عن يدي (3)انقطع إذا

 .(5) ]ـي[عنـ منقطعة

 .أمثاله ومن منه سبحانه باهلل أعوذ

 

                                                 

 . (16، دعاء )28الصحوفة السجادية: ( (1

 بعض يف تقريباً  متطابقة الفائدة هذه ألنّ  (يدّل )  بدل (يدخل) الصحوح أنّ  إّل  املصّورة يف ( كذا(8

 النافعة الوصايا يف خامتة) عنوان حتت اإلشارات كتاب خامتة يف( ) أورده ما مع املواضع

 أن للزم (يدّل )  الفعل كان لو هىّ أ ذلك إىل أضف (.يدّل ) ل (يدخل) هناك وما (وغريهم للمتعلمني

 (.يدخل) به ىيتعدّ  الذي (إىل) ل (عىل)بـ ُيعّدى

م سهل والتيىوث التذكري يف األمر ولكن   ،التيىوث تاء إحلاق الالزم ( كان(3  .عندهم كام تقدَّ

للمعلوم، والفاعل ضمري يعود عىل )يدي(، والوجه يف تذكري الفعل ظهر مرارًا تساحمًا  ( بالبناء(4

 .منهم يف تيىوث الفعل مع املًىث املجازي

 .-اإلشارات يف كام-(عني) الصحوح بل جزمًا، بصحوح ولوس الواء املصّورة يف ( لوس(5
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 [ومضاره الغؾقان مػاسد يف: ]الثاكقة

 : فاعؾم الـافعة، الـصائح من وهي الؽالم، كختم هبا

 أولو عؾقه يؼوم ال اوم   ،(1)الدوران وغرائب الزمان، عجائب من الغؾقان رشب ن  إ

 األحؽام فقفا جتري التي املوضوعات حال حاله كان وإن   ،(2)واالتػاق البصرية

 يتػق ما قل   حدوثه فإن   ودواما ؛ حدوثا   الؾغو فقه الغالب (4)فإن   ،(3)بالعقان املشفورة

ا األصػال أن  : جدا   فقه الغالب بل ،(5)تصورها لذة أو معاجلة، أو مـػعة، ألجل  رأوا مل 

د يرتؽبوكه يستعؿؾوكه، يروكه َمن غالب بل ومعؾؿقفم، آبائفم أن    حتى ذلك، بؿجر 

 كثر فؾم   حقـئٍذ، هلم ارتؽابه قبح بعؼوهلم (6)يروكه مألن   غالبا ، وخيػوكه هلم، يعتاد

ة ذلك عىل ويبؼون به، فقعؾـون وأقرانم، أمثاهلم، يف شقوعه ويرون (7)سـفم  مد 

 ،عؾقه كـبه ذلك ومع بالعقان، واحد لؽل   معؾوم بل آجؾة، أو عاجؾة مـػعة بال أعمرهم

                                                 

 أي: وغرائب دار الدوران والتؼؾب، أي: دار الدكقا.( (1

 الَػفم أهل من أكاس رشبه من احلد   سبقل يف يؼوم ال ا)وم    :املؼصود أن   ( حيتؿل(2

 .اعؾم واهلل رشبه( من احلد   عىل اتػاقفم باعتبار االتػاق أهل من كاكوا اموإك   ،والعؼل 

 مل يتضح لـا املؼصود من هذه العبارة، واهلل العامل.( (3

 كون من الرغم عىل هأك   (بقاكه)و والغرائب، العجائب من الغؾقان رشب لؽون تعؾقل هك  أ ( الظاهر(4

، حدوثا   والؾفو الؾغو فقه الغالب رة، مـػعة   وعدم وبؼاء  ةـاملض ووجود متصو  فإنَّ أكثر الـاس  ر 

 .عؾمأ واهلل عؾقه، رونستؿوي يرشبوكه،

 )تصورها( بالبـاء لؾؿعؾوم، والػاعل ضؿري يعود إىل الشارب.( (5

 كذا، والصحقح. )يرون( بدون اهلاء.( (6

 األكسب من )كثر سـفم( أن يؼال: كربوا. ( (7
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[
 أنّ  ُمع يمثػم، ومرضره ردي٤مً  يم٤من وإنْ  ضمدًا، هم٤مًمٞم٦م وم٘مٞمٛمتف ضمٞمداً  يم٤من إنْ  (1)اًمتٜمب٤مك أنّ : سمٞم٤مٟمف

ّٓ  سمرظمٞمص ًمٞمس ىمٞمٛمتف  .ُمٜمف ٓسمدّ  ٤مممّ  اًمت٘مديريـ قمغم (3)وهق :(2)سم٤مإلض٤موم٦م إ

ـْ  (4)اًمثروة ٕرسم٤مب حيت٤مج ويمذا  اًمِمخص قمٜمد وطمْمقره أُمقره سم٢مصالح يِمتٖمؾ َُم

 ٟمٔمر ُمـ: )اعم١مُمٜملم  أُمػم قمـ ورد ُم٤م إمم أو ،ىمتٚمف سمف جي٥م ُم٤م إمم ي٘مع ُم٤م وسمذًمؽ دائامً،

 اًمٜم٤مر وضمقد وُمٜمٝم٤م آٓشمف، ُمـ إًمٞمف حيت٤مج ٤مُم إمم ُمْم٤موم٤مً (. ىمتٚمٜمل فومٙم٠مبّ  سمِمٝمقة همالم إمم

 .ؿمديدة وُمِم٘م٦م ػشمٙمٚمّ  إمم حيت٤مج وهق دائامً، سمف اعمخّمقص٦م

 وهق داره، دظمؾ عمـ سمف ي٠ميت أنْ  ومٕمٚمٞمف يستٕمٛمٚمف، ـممّ  اًمِمخص يم٤من إذا ذًمؽ، وُمع

 .قمٔمٞمؿ رضر وومٞمف إًمٞمف، حيت٤مج ُم٤م وؾم٤مئر سم٢مصالطمف، يِمتٖمؾ وَُمـ اًمٖمٚمٞم٤من، ىُمْٕمَدة إمم حيت٤مج

 هب٤م اإلشمٞم٤من ُمـ يمثػماً  ويٛمٜمع سمؾ اًمٕمب٤مدات، ذم اًم٘مٚم٥َم  طمْمقره يرومع: ذًمؽ عمجٞم وُمع

 .ذسمف ؿمقق إمم ٟمٔمراً  أوىم٤مهت٤م أذف ذم

 أو وضمف، أيمٛمؾ قمغم أؾمب٤مسمف جيٛمع مل يم٠منْ  ومٞمف، ضمزئل ظمٚمؾ سم٤مقمتب٤مر ؿم٤مرسمف ظمٚمؼ ويسقء

 .سمف اإلشمٞم٤من رشم٠مظّم 

 ــــ وهمػمهؿ سمؾ ــــ َدُم٦ماخلَ  ٦مأذيّ  ُمـ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمٕم٤ميص ارشمٙم٤مب إمم يٗميض ُم٤م يمثػماً  وهق

 .وٟمحقه سمٜمقم شمريمٝم٤م إمم ي١مد   مل ًمق أوىم٤مهت٤م قمـ اًمٕمب٤مدات وشم٠مظمػم وًمس٤مٟم٤ًم، يداً 

                                                 

 افتـبوك: كقع مـ كبوت افتبغ يدخـ ورؿي بوفـورجقؾي )افغؾقون(.( (1

 .ؽرهبعض أي: أكف ذم حّد كػسف ؽوٍل. كعؿ، ؿد يؽقن رخقصًو ؿقوشًو إػ ( (2

ّٓ  يستعؿؾ ٓ تبغ كقع فٕكّ )   افتـبوك اشتعامل ذم مـف بدّ  ٓ فؾنكّ  فؾغؾقون، يعقد افضؿر أن ( افظوهر(3  إ

 .ادرجع احتود وإصؾ فؾغؾقون، يعقد فؾنكّ  ، (أمقره بنصالح : )ؿقفف وبؼريـي ،(معف

 مـصقب بـزع اخلوؾض، أي: )إػ مـ ...(.( (4
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 ُمٜمٗمٕم٦م دون ُمـ يديف سملم ًمف ُم٤م إطمراق فوم٢مٟمّ  ،]ومٞمف[ اعمثؾ برُض  ٤مممّ  هق ذًمؽ، وُمع

ّٓ  ٦مٟمٗمسٞمّ  أو ٦مسمدٟمٞمّ   .ئ٦ماًمسٞمّ  ـٕم٤مدة]اًمـ[ سم٢مقمتب٤مر إ

 وروده سمٕمد وإظمٞم٤مر إطمب٦م وسملم سمٞمٜمف حٜم٤مءواًمِم اًمٕمداوة إمم يٗميض ذًمؽ، وُمع

 ذم قمٚمٞمف همػمه شم٘مديؿ أو سمف، اإلشمٞم٤من شم٠مظمػم سم٤مقمتب٤مر ذًمؽ همػم أو قمٙمسف، أو قمٚمٞمٝمؿ،

 ]ُم٤مء[ إهراق قمـ ُم٤مئف إهراق أو آظمر، إصالح قمـ همٚمٞم٤مٟمف إصالح شم٠مظمػم أو اإلقمٓم٤مء،

 .همػمه قمٜمد ُمـ ]ـف[رومٕمـ قمغم قمٜمده ُمـ رومٕمف شم٘مديؿ أو آظمر،

 دُم٤مهمف، وخيّػ  وٟمقُمف، ،شمفوىمقّ  ،(1)اؿمتٝم٤مؤه ي٘مّؾ  فوم٢مٟمّ  سمبدٟمف، يرّض  :ذًمؽ مجٞمع وُمع

 .(2)وحلٛمف ؿمحٛمف وُيذي٥ُم  وصدره، أؾمٜم٤مٟمف وُيٗمسدُ 

ّٓ  ذًمؽ ُمثؾ يرشمٙم٥م ( 3)قم٤مىمؾ وهؾ  خي٤مًمٗمف، أو قم٘مٚمف، ُم٘مت٣م فم٤مهر قمـ يٖمٗمؾ أن إ

 .إسمٚمٞمس يقؾمقؾمف سمام اًمتِمبف يمثػم وهق

 ٤مممّ  ويمقٟمف وُم٘م٤مسمحف، ُمس٤موئف، قمغم اخلٚمؼ شمٜمبٞمف قمغم قمزُم٧ُم  ُم٤م يمثػماً  أيّن  اًمٕمجٞم٥م وُمـ

 .اًمِمٞمٓم٤من وأبس٤مٟمٞمف اًمٕم٘مقل أرسم٤مب يزاوًمف ٓ

 قمب٤مس اًمِم٤مه اًمسٚمٓم٤من قمـ اًمٜمٕمامٟمٞم٦م إبقار ذم طمٙمك ُم٤م اعم٘م٤مم ذم ذيمرهُ  يٕمجبٜمل ٤موممّ 
 

                                                 

، ؾُقؼول ًو، أي: )ُيؼؾيؾ( ـام ُيـوشى مو بعدهو إذا جعؾ متعديّ ، وأمّ هذا إذا ـون )يؼؾ( ٓزموً ( (1

ـّ   ادتـ )يؼؾ( ٓ )ُيؼؾيؾ(. )اصتفوءه(، وفؽ

 مـ كقظوً   19 افتدخغ ذم أنّ  إضبوء بعض ذـر وؿد جدًا، ـثرة ومضوره افتدخغ ( مػوشد(2

 بلظضوئف ويرّض  ،اجلسؿ بلجفزة ُيرض فأكّ  إضبوء ذـر وؿد .افـقؽقتغ – أؾتؽفو وهق – أحدهو افسؿقم،

 .افسقئي افعودة هذه مورشً مو إذا أمف بطـ ذم اجلـغ إػ تلثره ؿتديو بؾ وؽرمهو، وافؽبد ـوفؼؾى

  (.إضبوء ذـر ـام) يوكػسقّ  يظؼؾقّ  أرضاراً  فف ؾننّ  واجلسؿقي، افصحقي إرضار ظـ وؾضالً 

 ػغ.ف مـ تسومح ادصـّ ؾ ظذ إؾعول، وفؽـّ )هؾ( تدخ افصحقح : )وهؾ يرتؽى ظوؿؾ( ٕنّ ( (3
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[
 حتت حيفرون الناس فكان فوه، به يتاجر َمن وأحرق ،(1)اخلَْرج علوه عمل قد هى  إ: األول

 بقرهبم، (2)احلرق حيرقون احلال ذلك ويف هناك، إلوها، ويرشبون ويذهبون األرض،

 بوزن الوقت ذلك يف التنباك يرشبون وكاىوا  ،(3)برائحتها وتشتبه رائحته، خيرج ال حتى

ر ينفع، ال اخلرج ذلك أن   ]و[ السلطان، ذلك رأى فلم   منها، أغىل بل الدراهم،  علوه قر 

 وعن به التجارة عن الناس تعجوز به َقَصد عرصىا، إىل بقي عظوما، ماالا  اخلراج مال من

 .الدىووية األفعال مقابح من (4)اإلعاذة اهلل وعىل .وكرامة حباا  إاَل  له ازدادوا فم استعمله،

 

 

 

 [ـه1355  سنة الرشيفة النسخة متت]

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 العطقة أو الرضيبة. –بػتح فسؽون  –ادؼصود بـ)اخلرج( ( (1

 من  أ ادؼصود أن   والظاهر (.الـار بػتحتني احلرق) (:ق ر ح)  مادة – الصحاح خمتار يف ( قال(2

 .احلريق برائحة نالغؾقا رائحة ختتؾط كي الـار يشعؾون

 الضؿر من قوله )رائحته( يعود إىل الؼؾقان، والضؿر من قوله )برائحتفا( يعود إىل احلرق.( (3

ق به ( فعؾ  االتؽالمعـى ) –ق هبا )من مؼابح( التي بؿعـى الؾجوء ولذا عؾ   –ضؿن )اإلعاذة( ( (4

 لز  اتتعلال )اإلعاذة( يف وإال   ،تضؿني كؾؿة معـى كؾؿة أخرى ال جيعؾفا هي هي اهلل(، فإن  )عذ 

 معـقني يف اتتعلال واحد وهو غر جائز.
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 ومٝمرس ُمّم٤مدر اًمتح٘مٞمؼ

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. -1

اًمٓمبٕم٦م  ،ىمؿ -  ُمٙمتب٦م أج٦م اهلل اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل٤مذاًمٜم اًمِمٞمخ اًمبٝم٤مئل.قمنمي٦م:  آصمٜم٤م -2

 ـه. 1439إومم 

 .ـه1423 ىمؿّ  – ٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدقاًمٜم٤مذ ُم١مؾمس ،ًمٚمٕمالُم٦م احلكمحترير إطمٙم٤مم:  -3

 ىمؿّ  - ذ ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماثاًمٜم٤م، ًمٚمٕمالُم٦م احلكمشمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء:  -4

 ـه.1414

سمٕم٦م ، اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜم٤مذ دار، ٓمقداًمِمٞمخ اًماًمتٝمذي٥م:  -5  ش. 1365اًمٓمبٕم٦م اًمرا

 ىمؿّ  ل اًمبٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماث .آاًمٜم٤مذ ُم١مؾمس٦م  ،ؼ اًمٙمريملًمٚمٛمح٘مّ ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد:  -6

 ـه.1438

 ـه. 1435 اًمٜم٤مذ ُم١مؾمس٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء. ىمؿ. ،حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد احلكماجل٤مُمع:  -7

 ـه. ق.1417ًمٚمِمٞمخ اًمٓمقد، ـمبٕم٦م ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل، ـمبع قم٤مم اخلالف:  -8

 ـه. 1412ًمٚمِمٝمٞمد إول. ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل .ىمؿ اًمدروس اًمنمقمٞم٦م:  -9

 ؼ اًمسبزواري. اًمٜم٤مذ ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م. طمجري.اعمح٘مّ ذظمػمة اًمٕمب٤مد:  -13

 ـه. 1413ىمؿ  اٟمتِم٤مرات داوري. اًمٜم٤مذ: ًمٚمِمٝمٞمد اًمث٤مين.اًمروض٦م اًمبٝمٞم٦م:  -11

ئر:  -12 سم٘مؿ اعمنموم٦م، ـمبع قم٤مم  -درؾملم إدريس احلكم، ـمبٕم٦م مج٤مقم٦م اعم ٓسمـاًمرسا

 ـه.ق.1413

ئع اإلؾمالم:  -13  ـه. 1439 ـمٝمران. ،ؼ احلكم.اٟمتِم٤مرات آؾمت٘ماللًمٚمٛمح٘مّ ذا

 ـه.1437 سمػموت ،ٟمنم دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ،جقهريًمٚماًمّمح٤مح:  -14

 ـه.ق.1417 زهرة احلٚمبل، ـمبٕم٦م اقمتامد، ـمبع ذم ىمؿّ  ٓسمـهمٜمٞم٦م اًمٜمزوع:  -15
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[
 ـه. 1413 ىمؿّ  ،ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل ،ًمٚمٕمالُم٦م احلكمىمقاقمد إطمٙم٤مم:  -16

 ـه ـ1433صٗمٝم٤من قم٤مم إٔيب اًمّمالح احلٚمبل، ُمٙمتب٦م أُمػم اعم١مُمٜملم، ـمبع ذم اًمٙم٤مذم:  -17

 صٗمٝم٤من.أ ،ُمٝمدوي ٟمنم ُمدرؾم٦م صدر  ،ؼ اًمسبزوارياعمح٘مّ يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم:  -18

 طمجري.

 ـه. 1411ٕومم دار اًمٗمٙمر اًمٓمبٕم٦م ا ،اًمٜم٤مذ ًمٚمِمٝمٞمد إول. اًمٚمٛمٕم٦م: -19

 .ـه1387اًمٓمقد، اعمٓمبٕم٦م احلٞمدري٦م سمٓمٝمرانًمٚمِمٞمخ اعمبسقط:  -23

 ـه.1433 ىمؿّ  ،ذ ضم٤مُمٕم٦م اعمدرؾملماعم٘مدس إردسمٞمكم.اًمٜم٤موجٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من:  -21

 ـه. 1413اًمٜم٤مذ ُم١مؾمس٦م اًمبٕمث٦م ـمٝمران  ،ؼ احلكماعمح٘مّ اعمختٍم اًمٜم٤مومع:  -22

 ـه. 1412 ىمؿّ  ،ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل ،ُم٦م احلكمًمٚمٕماّل خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م:  -23

 ىمؿّ  ،ذ ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماثاًمٜم٤م ،سٞمد حمٛمد اًمٕم٤مُمكماًمُمدارك إطمٙم٤مم:  -24

 ـه. 1413

 ـه. 1413 اًمٜم٤مذ ُم١مؾمس٦م اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م. ىمؿّ ، ًمٚمِمٝمٞمد اًمث٤مينُمس٤مًمؽ إومٝم٤مم:  -25

 ش.1364 ُم١مؾمس٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء. اًمٜم٤مذ ،ؼ احلكمًمٚمٛمح٘مّ اعمٕمتؼم:  -26

 ـه.1413اعمنموم٦م، مج٤مقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿّ  حت٘مٞمؼ: ،ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمداعم٘مٜمٕم٦م:  -27

اًمٓمبٕم٦م  ُمِمٝمد. ،إلؾمالُملاًمٜم٤مذ وجٛمع اًمبحقث ا ،ُم٦م احلكّم ًمٚمٕماّل ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م:  -28

 ـه. 1412إومم 

 ًمٚمِمٞمخ اًمٓمقد، ُمٓمبٕم٦م إبدًمس ذم سمػموت.اًمٜمٝم٤مي٦م:  -29

 ـه. 1414ىمؿ  ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماث. اًمٕم٤مُمكم. اًمٜم٤مذ احلرّ اًمقؾم٤مئؾ:  -33

 ـه. 1438  ، ـمبع ذم ىمؿّ ظمٞم٤مممحزة اًمٓمقد، ُمٓمبٕم٦م  ٓسمـاًمقؾمٞمٚم٦م:  -31
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