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شكر وتقدير
عن أيب ىريرة -رضي ا عنيو -قيا :قيا :رسيا :ا " ال يَ ْشك رُ رُ للَّهك َ َن ْكال ال يَ ْشك رُ رُ للَهك َ "()1؛
وعمال هبذا احليديث إي ل ا يسيعإ  اا أأ أدقيدم صيالر ،يوريي وعقيير دقيديري  اىل مين وجيدت إييو مين
ً
أخيال العممييال العيياممني ويقيين ادلتقيين ادلخمصييني و،يير العُديياد الصيياحلني أ سييدُوُ ييذل ي وا أز ي عمي
ُ
ا أ ًداي إضيمة األستاذ الد تار /أحمد علي أحمد موافيي أستاذ ورئيس قسر الشريعة اإلسالمية بومية
دار العمام  -جامعة القاىرة؛ لقدالو اإل،راف عم ىذه الرسالةي اليت سدد ُخطاىاي وسايرىا ُخطاةً ُخطياةي

وأإاض عميها الوثري من خمقوي وعمموي وسعة صدرهي ورجا ية عقميوي و نيا دائميا أجيد منيو سين المقيالي
وسييالمة الصييدري إشييممإ إضييموي ووسييعإ معروإييوي إقييد أسييدى يل النصييائر برقيية األبي وعطييو الاالييدي
وداجييو األسييتاذي أسي  :ا العمي العقييير أأ يييدل عمييو الصيي،ة والعاإيييةي وأأ يدييار لييو يف أىمييو وولييدهي وأأ
جيزيو عإي وعن طالب العمر خري اجلزال.
ميا أداجيو صيالر ،يوريي وعقييير دقيديري  اىل إضييمة األسيتاذ الييد تار /محمدد نييددن يند ي ي
أستاذ الشريعة اإلسالمية بومية دار العمام – جامعة القاىرةي إ نيو لشيرف عقيير يل وذليذا الد،يث أأ يقاميو
ع ييال جمي ييلي ور يين ر ييني عُ ييرف بالت ص يييلي والت،قي ييوي والت ييدقيوي م ييم األدب اجل ييري والتق ييايي والص ييال ي
والتااضييم الشييديدي ُط ي طمديية العميير وطدانييوي إمييو عقييير الشييور والثنييال لتقيييير ىييذا الد،ييثي و اأ الد،ييث

ف بتعميقادييو ودعديالدييو اليييت دُثري يو؛ ليويياأ عمي أ ميل صييارةي إ سي  :ا العم ي ا يييد أأ يدييار لييو يف
ليشي ُير ُ

أىمو وولده  اىل يام الدين.

ما أداجو صالر ،وريي وعقير عرإال  اىل إضيمة األستاذ اليد تار /محمود ح مد عثم ن أسيتاذ

أصا :الفقو وو ييل ميية الشيريعة -جامعية األزىير إيرن طنطيا؛ لقداليو مناقشية ىيذا الد،يثي وأجيدل أرييد أأ
أقا :ما  اأ ذُ ر اسر إضيمتو بين طمدية العمير وأسيادذدنا  اا مسعيا أطيي احليديث وأز ياه عين إضييمتو؛ يا
جعمييإ امتم ي ،يياقًا وذل ًفييا لمقائييوي واجلميياس  اليييوي والنهييل ميين عممييو الوزيييري وقييد عرإتييو واسييم الصييدري عييايل
القدري رل اخلصا:ي صا

العمر اجلري والقمر الرإيمي والرأي الر،يدي والتاجيو السديدي أس  :ا العم

ا يد أأ يدار لو يف أىمو وولده  اىل يام الدين.
) (1رواه أمحدي وأبا داودي والدخاري يف األدب ادلفردي وابن داأي والطيالس ي وىا ديث ص،ير.
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سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
ّ
إن احلٛمد هللٟ ،محٛمده ،وٟمًتٕمٞمٜمف ،وٟمًتٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م ،وُمنـ ؾمنٞما٤مت
أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اهلل ومال ّ
ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال هن٤مدى ًمنف ،وأؿمنٝمد أن ٓ إًمنف إّٓ اهلل وطمنده ٓ
ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد ّ
أن حمٛمدً ا قمٌده ورؾمقًمف.-
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ َ ذ ُ َ
َ
َ َ ُ ذ َ ُ ُّ ۡ
ٱَّلل ضق تلاحِِّۦ َوَل ت ٍُٔت ذَ إَِل َوأُخً ٌصي ٍُِٔن ١٠٢ﱠ (.)1
ﱡ يدحٓا ٱَّلِيَ ءأٌِا ٱتلٔا
َ َ ُّ َ ذ ُ ذ ُ ْ َ ذ ُ ُ ذ
َ َ َ َ َ
َ ََ ُ ّ ذۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ﱡ َٰٓ
َٰ
يدحٓا ٱنلاس ٱتلٔا ربسً ٱَّلِي خيلسً ٌَِ جفس وضِدة وخيق ٌِِٓاا زوسٓاا
َ َ ذ ۡ ُ َ َ ٗ َ ٗ َ َ ٓٗ َ ذ ُ ْ ذَ ذ
َ ٓ ُ َ
َ َۡۡ َ َ ذ ذَ َ َ َ َۡ ُ
سًۡ
َّلل ٱَّلِي ت َصا َءلٔن ةِِّۦ وٱۡلرضام إِن ٱَّلل َكن غيي
وبد ٌٍِِٓا رِساَل نرِيا ون ِصاء وٱتلٔا ٱ
َرر ٗ
ِيتا  ١ﱠ(.)2
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ ٗ َ ٗ
ُ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ُ
ساًۡ
ﱡ يدحٓا ٱَّلِيَ ءأٌِا ٱتلٔا ٱَّلل وكٔلٔا كأَل شادِيدا  ٧٠يصاي ِص ىساً أغمي
َۡ َ ُ ُُ َ ُ
َٔلۥ َذ َل ۡد ـَ َ
س ًۡ َو ٌََ يُ ِععِ ذ َ
از ـَ ۡٔ ًزا َغ ِظ ً
ٱَّلل َو َر ُش َ ُ
يٍا ٧١ﱠ (.)3
َويؾفِ ۡر ىس ًۡ ذُٔب ۗۡ
ّأما بعد:

وم٢من ظمػم احلدي٨م يمت٤مب اهلل ،وظمػم اهلدي هدي ٍ
ّ
وذ
ّ
حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ،وؾمنٚمؿّ ،
ٍ
ويمؾ سمد ٍ
ٍ
قم٦م والًم ٌ٦مّ ،
حمدصم٦م سمدقم ٌ٦مّ ،
إُمقر حمدصم٤مهت٤مّ ،
والًم٦م ذم اًمٜمّ٤مر.
ويمؾ
ويمؾ
وبعد:
ً
وشمًٝمٞمال ٕطمنقاهلؿ وُمّمن٤محلٝمؿ ذم
ومٚم٘مد ضم٤مءت اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م رمح ً٦م ًمٚمٕمٌ٤مد ،وطمٗم ًٔم٤م
يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ،ودوم ًٕم٤م ًمٚمٛمٗم٤مؾمد قمٜمٝمؿ ،طمٞم٨م إهن٤م شمًتققم٥م ُم٤موٞمٝمؿ وطم٤مرضهؿ ،وشمرؿمدهؿ إمم
ُمًت٘مٌٚمٝمؿ ،سمام جيٕمٚمٝم٤م ص٤محل٦م ًمٚمتٓمٌٞمؼ ذم يمؾ ُمٞمن٤مديـ احلٞمن٤مة ،وذًمنؽ قمنـ ـمرينؼ أصنقل وأؾمنس
يتقصٚمقن هب٤م إمم طمٙمؿ ُم٤م يًتجد قمٚمٞمٝمؿ ذم اعمًت٘مٌؾ.

( )1ؾمقرة آل قمؿران ،آية رىمؿ.)102( :
( )2ؾمقرة اًمـساء ،آية رىمؿ.)1( :
( )3ؾمقرة األطمزاب ،آيتان رىمؿ.)71،70( :
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وًم٘مد ؾمخر اهلل هلذا اًمنديـ رضمن٤مٓ أؿمنداء حيٛمٚمنقن مهنف ًمنٞمال وهنن٤مرا ،يمرؾمنقا أوىمن٤مهتؿ
ًمالؾمتٜمٌ٤مط واًمتدويـ ذم يمؾ قمٚمقم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤م قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ،اًمنذي ٓ يًنتٖمٜمل
قمٜمف ىم٤مرئ وٓ سم٤مطم٨م ذم إطمدى اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ،وهق قمٚمؿ ًمف قمٚمامؤه اًمنذيـ متٞمنزوا سمًنٕم٦م اًمٗمٝمنؿ،
واإلدراك ،واًم٘مدرة قمغم احلٗمظ ،واًمت٠مًمٞمػ ،واًمتدويـ.
ويم٤من ُمـ ه١مٓء اًمٕمٚمامء اعمٛمٞمزيـ ومْمٞمٚم٦م اًمديمتقر إصق يزم ظبد افؽريؿ بـ ظلع افـؿؾلة -
( ت4102 :م).
ومٕم٤معمٜم٤م اًمديمتقر ظبد افؽريؿ افـؿؾة ُمـ اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘ملم اًمذيـ آصمنروا اًمٕمٚمنؿ قمنغم اإلقمنالم
واًمٔمٝمقر ،وم٤مؿمتٖمؾ ذم شمن٠مًمٞمػ يمتن٥م إصنقل وحت٘مٞم٘مٝمن٤م ،وذطمٝمن٤م ،وشمدريًنٝم٤م ذم اجل٤مُمٕمن٦م ،وذم
اعمًجد ،دون اخلقض ومٞمام ٓ ـم٤مئؾ ُمٜمف.
وم٘مد ىم٤مم سمت٠مًمٞمػ اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ،وحت٘مٞم٘مٝمن٤م:
إؾمٝم٤مُم٤م ُمٜمف ذم إسمراز سمٕمض اعمخٓمقـم٤مت ًمٕمٚمامء أضمالءً :مٞمًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م.
وم٠مطمٌٌ٧م أن أىمقم سمدراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م أصقًمٞم٦م ذم ُم١مًمٗم٤مت اًمديمتقر ظبد افؽلريؿ افـؿؾلة وذًمنؽ
ُ
سمٕمٜمقان « :الْىٍِّر األصٕل٘؛ عٍد الدنتٕز عبِد الهسٖي الٍىِمة ».

( )1أِىٗة املٕضٕع:

 -0اًمديمتقر ظبد افؽريؿ افـؿؾة ُمـ اًمٕمٚمامء إومراد اًمذيـ اهتٛمقا سمٕمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف حت٘مٞم ً٘م٤م

وشم٠مًمٞم ًٗم٤م.
 -4اًمديمتقر افـؿؾة ُمـ ظمالل ذطمف ًمٙمت٤مب « افر ِ
وض ادُ ْربِلع ش ىمن٤مم سمٌٜمن٤مء اًمٗمنروع قمنغم
إصقل ،وهذا ُمٗمٞمد ذم اجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل اًمٕمٛمكم ذم أصقل اًمٗم٘مف.
 -3اًمديمتقر افـؿؾلة ًمنف آراء وشم٘مرينرات ذم اًمٕمديند ُمنـ اعمًن٤مئؾ إصنقًمٞم٦م ٓ ،سمند ُمنـ
إفمٝم٤مره٤م.
 -6مل ِ
دمر ُم٘م٤مرٟم٦م سملم آراء افـؿؾة وآراء همػمه ُمـ إصقًمٞملم ذم سمح٨م ُمًت٘مؾ.
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اظمؽمت أن يٙمنقن هنذا اعمقونقع هنق حمنؾ دراؾمنتل ًمٜمٞمنؾ درضمن٦م
هلذه إؾمٌ٤مب اعمٝمٛم٦م
ُ
اعم٤مضمًتػم ذم أصقل اًمٗم٘مف.

( )2أضباب اختٗاز املٕضٕع:
 -0رهمٌتل اًمِمديدة ذم أن يٙمقن اعمقوقع اًمنذي أسمحن٨م ومٞمنف ذم جمن٤مل ختّمنص أصنقل
اًمٗم٘مف ،وأؾم٠مل اهلل أن يٞمن زم ذًمؽ سمٗمْمؾ وقمقٟمف.
 -4قمدم شمٓمرق اًمٌ٤مطمثلم ًمٚمٜمٔمر ذم ُم١مًمٗم٤مشمف إصقًمٞم٦مً :م٘مرب ووم٤مشمف.
 -3شمقوٞمح اعمخآظمذ اًمتل أظمذت قمنغم افلدـوقر ،وُمٜم٤مىمِمن٦م أدًمتنف ذم اظمتٞم٤مراشمنف إصنقًمٞم٦م
ظم٤مص٦م.
ُ -2م٘م٤مرٟم٦م أراء إصقًمٞم٦م قمٜمد اًمديمتقر افـؿؾة وهمػمه ُمـ إصقًمٞملم ،وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م.
ُ -5مٕمروم٦م اعمدرؾم٦م إصقًمٞم٦م اًمتل يم٤من يٜمتٛمل إًمٞمٝمن٤م اًمنديمتقر اًمٜمٛمٚمن٦م ،وُمنـ ٟم٘منؾ قمنٜمٝمؿ
آراءهؿ.

( )3الدزاضات الطابكة:
مل ي٘مػ اًمٌ٤مطم٨م قمغم دراؾم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م طمقل اعمٜمٝم٩م إصنقزم قمٜمند اًمنديمتقر ظبلد افؽلريؿ
افـؿؾة ظم٤مص٦م ،وًمٙمـ هٜم٤مك دراؾم٦م شمٕمرو٧م ًمٕمٚمامء أصقل اًمٗم٘مف ذم ومؽمة طمٞم٤مة اًمديمتقر قمٌد اًمٙمنريؿ
اًمٜمٛمٚم٦م ،ومتٕمرو٧م عم١مًمٗم٤مشمف دون اًمؽميمٞمز قمغم ُمٜمٝمجف إصقزم وهل سمٕمٜمقان:
عمىاء أصٕه الفكْ يف املىمهة العسبٗة الطعٕدٖة ٔآثازِي يف الفرتة (ِ1435 - 1351ـ) (:)1
هدؾت افدراشة إػ:

( )1قمؾام ء أصامامقل اًمػؼامامف ذم اعمؿؾؽامامة اًمعرسمقامامة اًمسامامعقدية وآصمامامار ؿ ذم اًمػامامؽمة (1435 -1351ـه)  :دراؾمامامة اؾمامامتؼراةقة
حتؾقؾقة وصػقة ،ومالشمف ،ؿمامق ء سمـامت قمبام اعمؾامؽ سمامـ حمؿام  ،رؾماماًمة ماضمسامتػم ،يمؾقامة اًمنماميعة واًم راؾمامات االؾمامالمقة،
ضمامعة أم اًمؼرى1440 ،ـه.
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طمٍم قمٚمامء أصقل اًمٗم٘منف وُمندوٟم٤مهتؿ ظمنالل ومنؽمة (0235 -0350هنن)ُ ،منع دراؾمن٦م
ُمٜم٤مهجٝمؿ ذم اًمت٠مًمٞمػ ،وشمٚمخٞمص أسمرز ؾمامت اعمدوٟم٤مت ذم هنذه اًمٗمنؽمةُ ،منع إسمنراز ضمٝمنقد اعمٛمٚمٙمن٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم إصمراء قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف وشمٜمٛمٞمتف.
وضم٤مءت اًمدراؾم٦م ذم ُم٘مدُم٦م ،وومّمؾ متٝمٞمدي ،وصمالصم٦م ومّمقل.
وشمٜم٤موًم٧م ذم اًمٗمّمؾ اًمتٛمٝمٞمدي :أمهٞم٦م شمندويـ ضمٝمنقد اًمٕمٚمنامء ،وشمتن٤مسمع اًمتندويـ ذم هنذه
اًمٗمؽمةُ ،مع إفمٝم٤مر دور اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم إصمراء قمٚمؿ أصنقل اًمٗم٘منف ،واًمٗمّمنؾ إول ُمنـ
اًمدراؾم٦م :ومتٜم٤مول أقمالم إصقل وُمندوٟم٤مهتؿ ذم اًمٗمنؽمة (0211 -0350هنن) ،واًمٗمّمنؾ اًمثن٤مي:
شمٜم٤مول أقمنالم إصنقل وُمندوٟم٤مهتؿ ذم اًمٗمنؽمة (0235 -0210هنن) ،واًمٗمّمنؾ اًمث٤مًمن٨م :قمنرض
شمٚمخٞمص ٕهؿ اعمٛمٞمزات ذم اًمٗمؽمة (0235 -0350هن) ،وأوضمنف اًمِمنٌف وآظمنتال ،،واًمًنامت
اًمٕم٤مُم٦م عمدوٟم٤مت إصقل ذم اًمٗمؽمة (0235 -0350هن).
وظمٚمّم٧م إمم أسمرز اًمٜمت٤مئ٩مُ ،مٜمٝم٤م :اهتامم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سمٓمٌ٤مقم٦م وٟمنم اعمدوٟم٤مت
إصقًمٞم٦م ،واومتت٤مح احلٚم٘م٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اعمًن٤مضمد ،واعمٕم٤مهند واجل٤مُمٕمن٤مت ،وشمريمنزت أيمثنر ضمٝمنقد
اًمٕمٚمامء ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م عمٙم٤مٟمتٝم٤م اًمديٜمٞم٦م واعمجتٛمٕمٞم٦م :يمام وضمندت سمٕمنض اعم١مًمٗمن٤مت اعمٗم٘منقدة ،وادمنف
اًمتدويـ ذم هذه اًمٗمؽمة إمم ظمدُم٦م شمراث اًمً٤مسم٘ملم ،وسمٚمغ إمج٤مل قمدد اعم١مًمٗم٤مت طمً٥م و٤مسمط اًمٌحن٨م
صمال ًصم٤م وؾمتلم ُم١مًم ًٗم٤م.

( )4إغهالٗة الدزاضة:
وهل قمٌ٤مرة قمـ ؾم١مال رئٞمس يتٗمرع ُمٜمف سمٕمض اًمتً٤مؤٓت اًمتل ي٘منقم اًمٌ٤مطمن٨م سم٤مإلضم٤مسمن٦م
قمٜمٝم٤م ذم دراؾمتف.
اًمً١مال اًمرئٞمس  :هؾ اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ أصمر ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف؟
ويتفرع منه:
ُ -0مـ هق اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م؟
 -4إمم أي اعمدارس إصقًمٞم٦م يٜمتٛمل اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م؟
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 -3هؾ ًمف آراء أصقًمٞم٦م ظم٤مص٦م سمف؟
ً
أصقٓ وومرو ًقم٤م ؟
 -2هؾ يتٛمذه٥م اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م سم٤معمذه٥م احلٜمٌكم

( )5وٍّر الدزاضة:
ؾم٠ميمت٥م-سم٢مذن اهلل -ذم هذا اعمقونقع ونٛمـ ُمنٜمٝم٩م آؾمنت٘مراء واجلٛمنع ،وهنذا اعمنٜمٝم٩م
يتٚمخص ومٞمام يكم:
 -0اؾمت٘مراء مجٞمع ُم٤م حتّمنٚم٧م قمٚمٞمنف ُمنـ شمنراث اًمنديمتقر ظبلد افؽلريؿ افـؿؾلة اعمٓمٌنقع
واعمًٛمقعً :مٚمقىمق ،قمغم اعمً٤مئؾ اًمتل شمؿ حتدهي٤م ًمٚمدراؾم٦م ،وظددها :إطمدى وؾمٌٕمقن (ُ )70مً٠مًم٦م.
 -4دراؾم٦م يمؾ ُمً٠مًم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ اًمتل شمؿ حتديد دراؾمتٝم٤م قمٜمد اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م
-

 ،وسمٞم٤من رأيف ومٞمٝم٤م :ؾمقاء أيم٤من ُمٍمطم٤م سمف ،أم ُمًنتٜمٌٓم٤م ُمنـ يمالُمنف  -ومنٞمام ئمٝمنر زمُ -منع

اؾمت٘مّم٤مء أدًمتف ذم اعمً٠مًم٦م  -إن وضمد.
 -3سمٞم٤من آدم٤مه اًمذي ؾمٚمٙمف اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م -

 -ذم شم٘مرينره ًمٚم٘مقاقمند

إصقًمٞم٦م ،ؿم٠مٟمف ذم ذًمؽ ؿم٠من يمؾ قمٚمامء إصقل.
 -2ذيمر سمٕمض اضمتٝم٤مداشمف إصقًمٞم٦م ،ؾمقاء اًمتل اٟمٗمرد سمذيمره٤م قمـ همػمه ُمنـ إصنقًمٞملم،
أو اًمتل ظم٤مًمػ ومٞمف مجٝمقر اًمٕمٚمامء.
ٌ٤مع يمؾ ُمً٠مًم٦م أصقًمٞم٦م سمٗمروع وم٘مٝمٞم٦م ُمـ ومروقمف اعمخرضم٦م قمغم أصقًمف "بـلا افػلروع
 -5إ ْشم ُ
ظذ إصقل" ،وسمٞم٤من أٟمف ظمرج هذا اًمٗمرع ،أو رضمح هذا اًم٘مقل ،اؾمنتٜم٤م ًدا قمنغم اًم٘م٤مقمندة إصنقًمٞم٦م
اًمتل ذيمره٤م.
أما ؾقام يوعؾؼ بضقابط ادـفجقة دم افبحث ؾسقف أرـزها ؾقام يع:
 -0سمٞم٤من ُمقاوع أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اعمّمحػ ،وذًمؽ سمذيمر اؾمؿ اًمًقرة ،ورىمؿ أي٦م.
 -4ختري٩م إطم٤مدين٨م اًمٜمٌقين٦م اًمنقاردة ذم صمٜم٤مين٤م اًمرؾمن٤مًم٦م ،سمنذيمر اؾمنؿ اًمٙمتن٤مب ،ورىمنؿ
احلدي٨م ،ودرضم٦م صحتف إن مل يٙمـ ذم اًمّمحٞمحلم.
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 -3اًمؽممج٦م ًمألقمالم اًمقاردة أؾمامؤهؿ ذم صمٜم٤مي٤م اًمرؾم٤مًم٦م مم٤م مل يٙمـ ُمـ اعمِم٤مهػم ،ومٛمنـ يمن٤من
ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،أو ُمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م ،أو ُمـ أصح٤مب اًمٙمتن٥م اًمًنت٦م ،أو ُمنـ يمن٤من قمنغم ؿمن٤ميمٚمتٝمؿ
سمحٞم٨م يٙمقن ُمِمٝمقرا ذم ومٜمف وقمٚمٛمف ومًق ،أقمرض قمنـ شمنرمجتٝمؿً :مِمنٝمرهتؿ ،وٟمندرة ُمنـ جيٝمنؾ
أُمرهؿ.
 -2آًمتزام سمٕمالُم٤مت اًمؽمىمٞمؿ ،وُم٤م أٟم٘مٚمف قمـ اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م سمٜمّمف أضمٕمٚمف سملم
سملم قمالُمتل شمٜمّمٞمص ،وأذيمر ذم اهل٤مُمش اؾمؿ اًمٙمت٤مب :دًٓم٦م قمنغم أٟمنف ُمٜم٘منقل سمٜمّمنف ،وُمن٤م أذيمنره
سمٛمٕمٜم٤مه أو ُمٚمخّم٤م مل أضمٕمٚمف سملم قمالُمتل شمٜمّمٞمص  ،وأذيمر ذم اهل٤مُمش اؾمؿ اًمٙمتن٤مب ُمًنٌقىم٤م سمٚمٗمٔمن٦م
"اكظر" :دًٓم٦م قمغم أٟمف ًمٞمس سمٜمّمف.
ٍ
ً
شمًٝمٞمال ًمالؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ،يمام ؾمٞم٠ميت ذم اخلٓم٦م.
قمٚمٛمٞم٦م ذم آظمر اًمرؾم٤مًم٦م:
 -6ووع ومٝم٤مرس

( )6اخلطة املكرتحة لمدزاضة:
اىمتْم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م ضمٕمٚمف ذم ُم٘مدُمن٦م ،ومتٝمٞمند ،ومخًن٦م ومّمنقل ،وظم٤ممتن٦م ،وومٝمن٤مرس،
وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:
ً
أوٓ :ادؼدمة ،وهل ما أكا بصددها.
ثاك ًقا :افوؿفقد :تعريػ افدـوقر ظبد افؽريؿ افـؿؾة وممفػاتف إصقفقة.
وؾقف مبحثان:
ادبحث إول :شمٕمريػ اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م.
وؾم٠مذيمر ومٞمف ٟمٌذة شمٕمريٗمٞم٦م ُمقضمزة قمـ اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚمن٦م  - -شمتٜمن٤مول ُمن٤م
يكم:
 -0اؾمٛمف وُمقًمده.
ٟ -4مِم٠مشمف وشمٕمٚمٞمٛمف.
 -3ؿمٞمقظمف وشمالُمٞمذه.
 -2أقمامًمف وُمِم٤مريم٤مشمف.
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 -5ووم٤مشمف ،صمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمفُ ،م١مًمٗم٤مشمنف ،وُمن٤م ُمقاصنٗم٤مت اعم١مًمنػ ،واعمح٘منؼ ،وظمٓمنقات
اًمتح٘مٞمؼ قمٜمده؟
ادبحث افثاينُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شمٕمريػ أصقل اًمٗم٘مف .
ثاف ًثا :ؾصقل افبحث.
الفصن األٔه :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف األحهاً التهمٗفٗة.
وؾقف مخسة مباحث:
افق ِ
اجب.
ادبحث إول :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة ب َ
وؾقف شت مسائؾ:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم اًمتٗمريؼ سملم اًمٗمرض واًمقاضم٥م.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت اًمقاضم٥م اعمقؾمع.
ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مرير اًمقاضم٥م اعمخػم.
ادسلفة افرابعةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم احلٙمؿ قمغم اًمزي٤مدة قمغم أىمؾ اًمقاضم٥م ُمٜمدوسم٦م.
ادسلفة اخلامسةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شمٗمْمٞمؾ ومرض اًمٕملم قمغم ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م.
ادسلفة افسادشةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إجي٤مب ُم٘مدُم٦م اًمقاضم٥م.
ادبحث افثاين :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بادـدو .
وؾقف ثالث مسائؾ:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مرير إُمر سم٤معمٜمدوب.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن اعمٜمدوب ُمـ إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م.
ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره قمدم ًمزوم اعمٜمدوب سم٤مًمنموع ومٞمف.
ادبحث افثافث :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بادباح.
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وؾقف ثالث مسائؾ:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إسم٤مطمن٦م إومٕمن٤مل وإقمٞمن٤من اعمٜمتٗمنع هبن٤م ىمٌنؾ ورود اًمنمنع
سمحٙمٛمٝم٤م.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن اعمٌ٤مح همػم ُم٠مُمقر سمف.
ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت أن اعمٌ٤مح ًمٞمس ُمـ ضمٜمس اًمقاضم٥م.
ادبحث افرابع :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بادؽروه.
وؾقف مسلفوان:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن اعمٙمروه ُمٜمٝمل قمٜمف طم٘مٞم٘م٦م.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن إُمر اعمٓمٚمؼ ٓ يتٜم٤مول اعمٙمروه.
ادبحث اخلامس :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة باحلرام.
وؾقف ثالث مسائؾ:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ضمقاز أن يٙمقن اًمقاطمد سم٤مًمٜمقع طمرا ًُم٤م واضم ًٌ٤م.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ضمقاز أن يٙمقن اًمقاطمند سمن٤مًمٕملم طمرا ًُمن٤م واضم ًٌن٤م ُمنـ
ضمٝمتلم خمتٚمٗملم.
ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ضمقاز أن حيرم واطمد ٓ سمٕمٞمٜمف.
الفصن الجاٌ٘ :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف األدلة الػسعٗة املتفل عمّٗا.
وؾقف مخسة مباحث:
ادبحث إول :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بافؽوا .
وؾقف أربع مسائؾ:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م اًم٘مراءة اًمِم٤مذة.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت اؿمتامل اًم٘مرآن قمغم اعمج٤مز.
ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شمٗمًػم اعمُحٙمؿ واعمتِم٤مسمف.
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ادسلفة افرابعةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم سمٞم٤من اعمِمؽمك اًمٚمٗمٔمل ذم ٟمّمقص اًم٘مرآن.
ادبحث افثاين :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بافسـة.
وؾقف شت مسائؾ:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت قمدم اؿمؽمط قمدد حمّمقر ذم اعمتقاشمر.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم قمدم اؿمؽمط اإلؾمالم واًمٕمداًم٦م ذم اعمخؼميـ.
ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت إوم٤مدة ظمؼم اًمقاطمد ًمٚمٔمـ.
ادسلفة افرابعةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مديؿ ظمؼم اًمقاطمد قمغم اًم٘مٞم٤مس قمٜمد اًمتٕم٤مرض.
ادسلفة اخلامسةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م ُمراؾمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م.
ادسلفة افسادشةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م ُمراؾمٞمؾ همػم اًمّمح٤مسم٦م.
ادبحث افثافث :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بافـسخ.
وؾقف شت مسائؾ:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم قمدم ُصم ِ
ٌقت اًمٜمًخ ذم طمؼ ُمـ مل يٌٚمٖمٝمؿ اًمٜم٤مؾمخ.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مرير قمدم ٟمًخ اإلمج٤مع.
ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مرير قمدم اًمٜمًخ سم٤مإلمج٤مع.
ادسلفة افرابعةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ضمقاز ٟمًخ اًم٘مٞم٤مس واًمٜمًخ سمف.
ادسلفة اخلامسةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ٟمًخ اًمٗمرع سمٜمًخ إصؾ.
ادسلفة افسادشةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ضمقاز ٟمًخ ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م واًمٜمًخ سمف.
ادبحث افرابع :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة باإلامجاع.
وؾقف مخس مسائؾ:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره قمدم اؿمؽمط طمد اعمتقاشمر ذم أهؾ اإلمج٤مع.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم آقمتٌ٤مر سم٘منقل اًمٕمن٤ممل سم٠مصنقل اًمٗم٘منف  -دون اًمٗمنروع  -ذم
اإلمج٤مع  -وقمدم آقمتٌ٤مر سم٘مقل همػمه.
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ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم قمدم اؿمؽماط اٟم٘مراض اًمٕمٍم ذم صح٦م اإلمج٤مع.
ادسلفة افرابعةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم اؿمؽماط اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع وطمجٞمتف أن يٙمقن ًمف ُمًتٜمد.
ادسلفة اخلامسةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت صالطمٞم٦م اًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمل أن يٙمقن ُمًتٜمدً ا ًمإلمج٤مع.
ادبحث اخلامس :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بافؼقاس.
وؾقف مخس مسائؾ:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم أن اًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٕمٚم٦م يٗمٞمد إُمر سم٤مًم٘مٞم٤مس ُمٓمٚم ً٘م٤م.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم ضمقاز إصمٌ٤مت اًمرظمص سم٤مًم٘مٞم٤مس.
ِ
ضمري٤من اًم٘مٞم٤مس ذم مجٞمع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.
ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم قمدم صمٌقت
ادسلفة افرابعةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم ضمقاز اًم٘مٞم٤مس قمغم أصؾ صمٌ٧م سم٤مإلمج٤مع.
ادسلفة اخلامسةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم قمدم ضمنقاز اًم٘مٞمن٤مس قمنغم إصنؾ اًمث٤مسمن٧م قمنـ ـمرينؼ
اًم٘مٞم٤مس.
الفصن الجالح :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف األدلة املدتمف فّٗا.
وؾقف شبعة مباحث ،وهل:
ادبحث إول :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بآشوصحا .
وؾقف مسلفوان:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م آؾمتّمح٤مب.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت أن اًمٜم٤مذم ًمٚمحٙمؿ يٚمزُمف اًمدًمٞمؾ.
ادبحث افثاين :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بؼع مـ ؿبؾـا.
وؾقف مسلفة واحدة:
وهلُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م.
ادبحث افثافث :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بؼقل افصحايب.
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وؾقف مسلفوان:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م ىمقل اًمّمح٤ميب.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت قمدم ضمقاز إظمذ سم٘مقل أطمد اًمّمنح٤مسمٞملم اعمختٚمنػ
سمٞمٜمٝمام سمدون دًمٞمؾ .
ادبحث افرابع :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بادصؾحة ادرشؾة.
وؾقف مسلفة واحدة:
وهلُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م.
ادبحث اخلامس :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بسد افذرائع.
وؾقف مسلفة واحدة.
وهلُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م ؾمد اًمذرائع.
ادبحث افسادس :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة باف ُعرف.
وؾقف مسلفة واحدة.
وهلُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ُطمجٞم٦م اًم ُٕمر.،
ادبحث افسابع :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بآشوؼرا .
وؾقف مسلفة واحدة:
وهلُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ُطمجٞم ِ٦م آؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص.
الفصن السابع :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف األلفاظ ٔداللتّا عمى األحهاً.
وومٞمف مخً٦م ُمٌ٤مطم٨م:
ادبحث إول :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بإمر.
وؾقف مسلفوان:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن إُمر اعمٓمٚمؼ ٓ ي٘متيض اًمتٙمرار.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن إُمر اعمٓمٚمؼ يٙمقن قمغم اًمٗمقر.
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ادبحث افثاين :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بافـفل.
وؾقف ثالث مسائؾ:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمٗمقر واًمتٙمرار.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن اًمٜمٝمل قمـ اًمٌمء أُمر سمْمده.
ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن اًمٜمٝمل ي٘متيض ومً٤مد اعمٜمٝمل قمٜمف.
ادبحث افثافث :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بافعؿقم.
وؾقف مسلفوان:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت أن دًٓم٦م اًمٕم٤مم فمٜمٞم٦م.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ ،سمخّمقص اًمًٌ٥م.
ادبحث افرابع :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة باخلصقص.
وؾقف مسلفوان:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ضمقاز ختّمٞمص اًمٕمٛمقم ُمٓمٚم ً٘م٤م.
واًمًنٜم٦م اعمتنقاشمرة سمخنؼم
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌن٤مت ضمنقاز ختّمنٞمص اًمٙمتن٤مب ي
اًمقاطمد.
ادبحث اخلامس :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بادطؾؼ وادؼقد.
وؾقف مسلفة واحدة.
وهلُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت أن اعمٓمٚمؼ حيٛمؾ قمغم اعم٘مٞمد إذا يم٤من طمٙمٛمٝمام واطمدً ا ،وؾمنٌ٥م
أُمرا.
اعمٓمٚمؼ خيتٚمػ قمـ ؾمٌ٥م اعم٘مٞمد ،ويمؾ واطمد ُمٜمٝمام ً
الفصن اخلاوظ :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف االدتّاد ٔالتكمٗد.
وؾقف مبحثان ،ومها:
ادبحث إول :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بآجوفاد.
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وؾقف مخس مسائؾ:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ىمٌقل اضمتٝمن٤مد ؿمنخص ذم ُمًن٠مًم٦م ُمٕمٞمٜمن٦م إذا قمنر،
دىم٤مئ٘مٝم٤م دون اعمً٤مئؾ إظمرى ذم اًمٌ٤مب ٟمٗمًف.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره ضمقاز آضمتٝم٤مد ذم زُم٤من اًمٜمٌل .-
ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره ضمقاز آضمتٝم٤مد ًمٚمٜمٌل .-
ادسلفة افرابعةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره ضمقز اخلٓم٠م ذم اضمتٝم٤مد اًمٜمٌل .-
ادسلفة اخلامسةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت اًمتقىمػ ذم اعمً٠مًم٦م إذا شمٕم٤مرض ومٞمٝمن٤م قمٜمند اعمجتٝمند
دًمٞمالن وقمجز قمـ اًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝمام.
ادبحث افثاين :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بافوؼؾقد.
وؾقف ثالث مسائؾ:
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت قمدم ضمقاز اًمت٘مٚمٞمد ذم أصقل اًمديـ.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت قمدم ضمقاز شم٘مٚمٞمد جمٝمقل احل٤مل.
ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت قمدم ضمقاز أظمذ اًمٕم٤مُمل إٓ سم٘مقل أومْمؾ اعمجتٝمديـ.
راب ًعا :اخلامتة.
 -0افـوائج.
 -4افوقصقات.
خامسا :افػفارس:
ً
 -0ومٝمرس أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م.
 -4ومٝمرس إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م.
 -3ومٝمرس إقمالم اعمؽمضمؿ هل٤م.
 -2ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع.
 -5ومٝمرس اعمقوققم٤مت.
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ثاٌّٗا:
التىّٗد
تعسٖف الدنتٕز عبد الهسٖي الٍىمة ٔوؤلفاتْ األصٕلٗة.

ٔفْٗ وبحجاُ:
املبحح األٔه :تعسٖف الدنتٕز عبد الهسٖي الٍىمة.
املبحح الجاٌ٘ :وٍّر الٍىمة يف تعسٖف أصٕه الفكْ .
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املبحح األٔه
تعسٖف الدنتٕز عبد الهسٖي الٍىمة
ٔوؤلفاتْ األصٕلٗة.
ٔفْٗ:
امسْٔ ،وٕلدٓ.ٌػأتْٔ ،تعمٗىْ.غٕٗخْ.تالوٗرٓ.أعىالْٔ ،وػازناتْ.ٔ-فاتْٔ ،ثٍاء العمىاء عمْٗٔ ،وؤلفاتْ.

18

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
 -1اشؿف ،ومقفده(:)1
اشؿف :قمٌد اًمٙمريؿ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٜمٛمٚم٦م.
مقفده :وًمد ذم ُمديٜم٦م اًمٌٙمػمي٦م سمٛمٜمٓم٘م٦م اًم٘مّمٞمؿ سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ؾمٜم٦م 0375هن.
 -2كشلتف ،وتعؾقؿف:
 ٟمِم٠م قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م يتٞمؿ إسمقيـ ،طمٞم٨م شمقومٞمن٧م واًمدشمنف وقمٛمنره ؾمنٜمت٤من ،وشمنقذمواًمده وقمٛمره أرسمع ؾمٜمقات ،أو ىمري ًٌ٤م ُمٜمٝم٤م.
 درس آسمتدائٞمنن٦م ذم اعمدرؾمنن٦م اًمًننٕمقدي٦م ذم اًمٌٙمػمينن٦م ،وطمّمننؾ قمننغم ؿمننٝم٤مدهت٤م قمنن٤مم0388هن.
 صمؿ اًمتحؼ سم٤معمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل سم٤مًمٌٙمػمي٦م اًمذي اومتتح قمن٤مم 0386هنن ،ودرس ومٞمنف اعمرطمٚمن٦ماعمتقؾمٓم٦م ،وطمّمؾ قمغم ؿمٝم٤مدهت٤م قم٤مم 0390هن.
 صمؿ أيمٛمؾ ومٞمف دراؾم٦م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ،وطمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م قم٤مم 0392هن ،وذم ذًمنؽ اًمقىمن٧مٓ يقضمد ذم اًم٘مّمٞمؿ شمٕمٚمٞمؿ ضم٤مُمٕمل ،وحلرصف قمغم اًمٕمٚمؿ اٟمت٘مؾ ًمٚمرين٤مض ،واًمتحنؼ سمٙمٚمٞمن٦م اًمنمنيٕم٦م
ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م.
 وطمّمؾ قمغم اًمٌٙم٤مًمقريقس قم٤مم 0398هن ،وىمد درس ذم هذه اعمرطمٚم٦م قمغم يمٌ٤مر اًمٕمٚمنامءاًمذيـ يم٤مٟمقا يدرؾمقن ذم اًمٙمٚمٞم٦م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة.
 وسمٕمد خترضمف قملم ُمٕمٞمدً ا ذم اًمٙمٚمٞم٦م ذم ختّمص أصقل اًمٗم٘مف ،ومحّمؾ قمغم اعم٤مضمًتػم قمن٤مم0214هن.
 صمؿ طمّمؾ قمغم اًمديمتقراه قم٤مم 0217هن. -3صققخف:
اًمٕمٚمؿ قمكم يد قمٚمامء أضمنالء ،وًمٙمنـ شمٗمن٤موت ذم إظمنذ
شمٚم٘مك اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م
َ
قمٜمٝمؿ ُم٤م سملم حم٤مرضات سم٤مجل٤مُمٕم٦م أو دروس سم٤معمًجدٟ ،مذيمر ُمٜمٝمؿ:
( )1جمؾة اًم قمقة اًمسعقدية ،اًمع د (/9 ،)1701رسمقع اآلظمر1420/ـه.
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-

ُمٗمتل اعمٛمٚمٙم٦م اًمِمٞمخ :قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز .)1( -

-

واًمِمٞمخ د .قمٌد اهلل اًمريمٌ٤من (.)2

-

واًمِمٞمخ د .قمٌد اًمرمحـ اًمدرويش .)3( -

( )1قمب اًمعزيز سمـ قمب اهلل سمـ قمب اًمرمحـ سمـ حمؿ سمامـ قمبام اهلل اسمامـ سماماز ،وًمام ذم اًمااماع قمنمام مامـ ذي اسنامة ؾمامـة
1330ـه سمؿ يـ امامة اًمري اماماض  ،م امامـ أقم ًم امامف :قم اماملم ذم اًمؼع اماماء قم امامام 1350ـه ،و ذم قم امامام 1372ـه اكتؼ امامؾ لمم اًمري اماماض
ًمؾتام ريس ذم معفام اًمرياماماض اًمعؾؿامامل ،صمامامؿ ذم يمؾقامامة اًمنماماميعة سمعام لك اماماةفا ؾمامامـة 1373ـه ذم قمؾامامقم اًمػؼامامف ،واسام يث،
واًمتقطمق ام  ،لمم أن كؼامامؾ كاةباماما ورةقساماما ًمؾنامعامامة ااؾمامامالمقة سماعم يـامامة اعمـامامقرة قمامامام 1381ـه ،طمتامامك 1395ـه ،ويماكامامت
ووماشمف ام رمحف اهلل ام ىمبقؾ ومنر يقم اخلؿقس اعمقاومؼ 1420/1/27ـه.
اكظامامر :ااكناماماز ذم شمرمجامامة اامامامام قمب ام اًمعزيز سمامامـ سماماماز :طمقاشمامامف وضمفامامقده اًمعؾؿقامامة واًمعؿؾقامامة واًم قمقيامامة واصماماماره اسؿق ام ة،
قمب اًمرمحـ سمـ يقؾمػ سمـ قمب اًمرمحـ سمـ حمؿ  ،اًمـارش اًمرمحة1999 ،م.
( )2قمب اهلل سمـ قمكم سمـ حمؿ اًمريمبان وًم سماعمنؿعامة – اًمسامعقدية -قمامام  1364ـه  ،ومم الشمامف :سمؽاماًمقريقس مامـ
يمؾق امامة اًم ام امريعة قم امامام 1385 -1384ـه  ،ماضمس امامتػم ذم اًمػؼ امامف اعمؼ امامارن م امامـ يمؾق امامة اًم ام امريعة واًمؼ اماماكقن سم اماماألز ر قم امامام
1389ـه ،ديمتقراه ذم اًمػؼف اعمؼارن ،يمؾقة اًمنميعة واًمؼاكقن سماألز ر قمام  1394ـه  ،أ ؿ أقم ًمامف :اًمتام ريس سمؽؾقامة
اًمنماماميعة ،مامامـ قم امامام  1391ـه لمم قمامامام  1422ـه ،وم امامـ قمامامام  1426ـه لمم قم امامام  1431ـه  ،اًمت ام ريس سماًم راؾم امامات
اًمعؾقا ،مـ قمام ( 1403ـه) ،ومـ سمحقصمف اًمعؾؿقة :اًمـظرية اًمعامة اصمبات مقضمبات اس ود ،اًمؼصاص ذم اًمـػس،
طمؽامامؿ اعمر ام رات وقمؼقسمتفاماما ذم اًمنماماميعة ااؾمامامالمقة ،اعمسامامؽرات ؾمامامبؾ اًمقىمايامامة واًمعامامالج ،درء اس ام ود سماًم امامبفات،
يمػارة اًمؼتؾ .دية همػم اعمسؾؿ  ،ك ذج مـ قمـاية ااؾمالم ًمؾطػامؾ ،دقمامقى شماملار اًمػؼامف ااؾمامالمل سماًمؼاماكقن اًمروماماع،
اًمرضمقع قمـ ااىمرار.
( )3قمبام اًمامامرمحـ سمامامـ قمبام اهلل اًم ام رويش ،قمعامامق ق امامة اًمتام ريس سماعمعفام اًمعامامازم ًمؾؼعاماماء ،واألؾمامامتاذ اعم امامار سمؽؾقامامة
اًم ام ريعة سمنامعة اامام حمؿ سمـ ؾمعقد ااؾمالمقة سماًمرياض ،شمتؾؿذ قمغم ي يف اًمؽاػم مـ اًمعؾ ء ماؾ :قمبام اًمؽامريؿ
اًمـؿؾامامة ،وقمب ام اًمامامرمحـ اًمس ام يس ،وهمامامػم ؿ ،مامامـ ممًمػاشمامامف :اًمصامامحاو ومقىمامامػ اًمعؾ ام ء مامامـ االطمتناماماج ،وشمامامقذم يامامقم
األرسمعاء 2015-4-8م.
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-

واًمِمٞمخ د .قمٌد اًمرمحـ اًمًدطم٤من(.)0

-

واًمِمٞمخ أسمق سمٙمر اجلزائري .)4( -

-

واًمِمٞمخ قمٌد اهلل اسمـ همدي٤من .)3( -

( )1قمب ام اًمامامرمحـ سمامامـ حمؿ ام سمامامـ ومف ام اًمس ام طمان ،مامامـ أقم ًمامامف :قمعامامق ق امامة يمبامامار اًمعؾ ام ء سماعمؿؾؽامامة اًمعرسمقامامة اًمسامامعقدية،
واًم يمتقر سمؼسامؿ أصامقل اًمػؼامف يمؾقامة اًمنماميعة سمنامعامة اامامام حمؿام سمامـ ؾمامعقد ااؾمامالمقة سماًمرياماض ،يمام قماملم قمؿقام ا
ًمؽؾقامة اًمنماماميعة سمامـػس اةامعامامة سمعام ذًمامامؽ ،أماملم قمامامام جمؾامامس اًمامقزراء ،ويمامامان يماشمباما وأديباماما ،وشمامقمم لدارة اعمعفام اًمعامامازم
ًمؾؼعاء ذم اًمػؽمة 1405 /2 /13ـه لمم 1407 /2 /13ـه.
( )2أبق سمؽر ،ضماسمر سمـ مقؾمك سمـ قمب اًمؼادر سمـ ضماسمر اةزاةري  ،يمان مقًم ه قمامام 1342ـه سماماةزاةر ،طمصامؾ قمامغم
لضم امامازة م امامـ رةاؾم امامة اًمؼع اماماة سمؿؽ امامة اعمؽرم امامة ًمؾتام ام ريس سماعمس امامن اًمـب امامقي اًمنم اماميػ قم امامام 1374ـه ،أقم ًم امامف :قمؿ امامؾ ذم
اًمتام ريس سمامامقزارة اعمعامامار  ،وذًمامامؽ ذم اعم رؾمامامة اعمحؿ يامامة ،ويمامامذًمؽ قمؿامامؾ ذم اًمتام ريس سماعم رؾمامامة اًمسامامؾػقة ،صمامامؿ سمام ار
اس يث اعم كقة ،صمؿ ملا ومتحت اةامعة ااؾمالمقة اكتؼؾ لًمقفاما ،ويمامان ًمامف دور ومعامال ذم لك اماةفا ،طمقامث دقماما لمم ذًمامؽ
وأيع اماما يم امامان م امامـ اًم ام اقملم لمم لك اماماء راسمط امامة اًمع امامان ااؾم امامالمل ولذاقم امامة اًمؼ امامرآن اًمؽ امامريؿ ،وشم ريس امامف
ًم ام ى اعمس ام قًملمً ،
وشمعؾقؿامامف ذم مسامامن اًمـبامامل ً معؼامامقد ،أؿمامامفر ممًمػاشمامامف :يمعؼق ام ة اعمامامممـ ،واًمعؾامامؿ واًمعؾ ام ء ،وك ام اءات اًمامامرمحـ أل امامؾ
ااي ن ،واعمسن سمقت اعمسؾؿ ،و ذا اسبقب يا حمب.
( )3قمب اهلل سمـ قمبام اًمامرمحـ سمامـ قمبام اًمامرزاد اًمغام يان اًمتؿقؿامل  ،وًمام قمامام  1345ـه ذم م يـامة اًمزًمػامل  ،مم الشمامف:
ؾماومر لمم اًمرياض قمام  1363ـه وم ظمؾ اعم رؾمة اًمسعقدية االسمت اةقة (م رؾمة األيتام ؾماسمؼا) قمام 1366ـه شمؼريبا،
وخت امامرج ومقف اماما قم امامام  1368ـه ،طمص امامؾ قم امامغم ًمقس اماماكس رشيع امامة ،صم امامؿ قمؿ امامؾ أؾم امامتاذا مس اماماقم ا سماًمؽؾق امامات واعمعا ام  ،قم اماملم
م رؾماماما ذم اعم رؾمامامة اًمعزيزيامامة ،وذم قمامامام  1371ـه دظمامامؾ اعمعف ام اًمعؾؿامامل ،صمامامؿ واصامامؾ دراؾمامامتف لمم أن ختامامرج ذم يمؾقامامة
اًمنماماميعة قمامامام  1376ـه ،وقماماملم رةقساماما عمحؽؿامامة اخلامامؼم ،صمامامؿ كؼامامؾ ًمؾتام ريس سماعمعفام اًمعؾؿامامل قمامامام  1378ـه ،وذم قمامامام
 1380ـه قملم م رؾما ذم يمؾقة اًمنميعة ،وذم قمام  1386ـه ،كؼؾ يمععق ًمإلومتاء ذم دار ااومتاماء ،وذم قمامام 1391ـه
قملم قمعقا ًمؾنـة اًم اةؿة ًمؾبحقث اًمعؾؿقامة وااومتاماء سمااواماومة لمم قمعامقية ق امة يمبامار اًمعؾام ء ،ويمامان يؾؼامل دروؾماما
قمغم ـمؾبة اًم راؾمات اًمعؾقا ذم ضمامعة اامامام ويمؾقامة اًمنماميعة ذم اًمػؼامف ،واألصامقل ،وىمقا قمام اًمػؼامف ،وىماقمامة اًمبحامث،
وينم ام وي امامؽم ذم مـاىم امامة سمعامامض اًمرؾماماماةؾ ،ومامامـ ظمامامالل امامذه اًمػامامؽمة شمؾؼامامك قمؾقامامف اًمعؾامامؿ قم ام د يماامامػم مامامـ ـمامامالب=
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-

واًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٜم٤مس .)0( -

-

واًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمرود .)4( -

قماما شمؼري ًبا سمع قمص يامقم اًماالصماماء اعمقا ومامؼ ًمؾاامامـ قمامش مامـ ؿمامفر
=اًمعؾؿ .ووماشمف :ويماكت ووماشمف قمـ قمؿر كا ز ً 86
مجادى اآلظمرة مـ قمام 1431ـه.
( )1صاماماًمن سمامامـ قمامامكم سمامامـ ؾمامامؾق ن آل كاماماي  ،وًم ام ذم م يـامامة قمـقامامزة قمامامام 1345ـه وك امامل ومقفاماما وشمعؾامامؿ مباماماد اًمؼامامراءة
واًمؽتاسمة ذم يمتاهبا ،وملا ومتحت دار اًمتقطمق سماًمطاةػ اًمتحؼ هبا ،وأيمؿؾ دراؾمتفا ،صمؿ اًمتحؼ سمؽؾقة اًمنميعة سمؿؽامة
ومليمؿامامؾ دراؾمامامتفا  ،ويمامامان يمػقامامػ اًمبٍم ام مـامامذ ـمػقًمتامامف ،وسمع ام اًمترامامرج ذم يمؾقامامة اًمنماماميعة درس ذم معف ام اًم راؾمامامات
اًمعرسمقة اًمتاسمع ةامعة اًم ول اًمعرسمقة سماًمؼا رة اًم راؾمات اًمؼاكقكقة ،وطمصؾ اًم سمؾقم اًمعازم  ،يم طمصامؾ قمامغم دسمؾامقم
ٍ
أيعا ،وذم قمام 1377ـه طمصؾ قمغم درضمة املاضمستػم،
قمال ذم اخل مة االضمت قمقة ذم ؿم قن اعمؽػقوملم مـ اًمؼا رة ً
رؾماما ،صمامامؿ اظمتامامػم قمعام ًامقا ذم اعمنؾامامس اًمعؾؿامامل ةامعامامة اامامامام حمؿام سمامامـ ؾمامامعقد
صمامامؿ قماماملم ذم يمؾقامامة اًمنماماميعة سماًمرياماماض م ً
ااؾمالمقة  ،شمقذم قمام 1406ـه ذم اًمرياض -رمحف اهلل -شمعامم.
( )2حمؿام اًمعامامرود قمبام اًمؼامامادر  ،امامق ومؼقامامف أصامامقزم ،يمامامان قمعامامقا هبق امامة اًمتام ريس سمنامعامامة أم اًمؼامامرى ،مامامـ ممًمػاشمامامف:
أومعال اًمرؾمقل  ودالًمتفا قمغم األطمؽام ،واعمساةؾ اعم ؽميمة سملم أصقل اًمػؼف وأصقل اًم يـ.
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 -4تالمقذه:
سمٕمد اًمٌح٨م اًمدىمٞمؼ واًمتقاصؾ ُمع سمٕمض أؾم٤مشمذة إصنقل  ،شمٌنلم أن شمالُمنذة اًمنديمتقر
قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م يمثر :وذًمؽ سمحٙمؿ قمٛمؾ اًمديمتقر اًمٜمٛمٚم٦م ،وشمٜم٘مٚمف سملم ضم٤مُمٕمن٤مت اعمٛمٚمٙمن٦م اًمٕمرسمٞمن٦م
اًمًٕمقدي٦م وُمً٤مضمده٤م ،ومتالُمذشمف ُم٤م سملم ـم٤مًم٥م سم٤مجل٤مُمٕمن٦م ،وسم٤مطمن٨م ذم اعم٤مضمًنتػم أو اًمنديمتقراه ،أو
ُمت٤مسمع عمح٤مرضاشمف سم٤معمًجد وُم١مًمٗم٤مشمف ،وُمـ سملم ه١مٓء:
 -0إسمراهٞمؿ سمـ ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞميض ،و ُأهة احلٛمٞميض ُمـ اًمٜمقاس ُمـ سمٜمل متٞمؿ.
شم٤مريخ اعمٞمالد 0389 :هن.
♦ ُمٙم٤من اعمٞمالد :سمريدة.
♦ اًمقفمٞمٗم٦م احل٤مًمٞم٦م :أؾمت٤مذ ذم ىمًؿ اًم٘مرآن وقمٚمقُمف ،ذم يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م
اًم٘مّمٞمؿ.
 -4حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل اعمٝمٜم٤م
♦اعم١مهالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م:
 اًمِمٝم٤مدة اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ اعمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل سم٤مًمري٤مض  0204هن . سمٙم٤مًمقريقس يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م سم٤مًمري٤مض  0206ن  0207هن . ُم٤مضمًتػم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚم٘مْم٤مء  0244هن.اًمقفمٞمٗم٦م  :داقمٞم٦م سمقزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمذ  0241/3/0هن .
 -3قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز اعمٓمرودي
أؾمت٤مذ أصقل اًمٗم٘مف اعمِم٤مرك ،ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م.
 -2حيٞمك سمـ طمًلم سمـ طمًلم اًمٔمٚمٛمل
أؾمت٤مذ أصقل اًمٗم٘منف اعمِمن٤مرك -يمٚمٞمن٦م اًمنمنيٕم٦م سم٤مًمرين٤مض  -ضم٤مُمٕمن٦م اإلُمن٤مم حمٛمند سمنـ ؾمنٕمقد
اإلؾمالُمٞم٦م.
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 -5يقؾمػ اًمٕم٤مصؿ
أؾمت٤مذ أصقل اًمٗم٘منف اعمًن٤مقمد سمٙمٚمٞمن٦م اًمنمنيٕم٦م سم٤مًمرين٤مض ذم ضم٤مُمٕمن٦م اإلُمن٤مم حمٛمند سمنـ ؾمنٕمقد
اإلؾمالُمٞم٦م.
 -5أظامفف ومشارـاتف:
سمٕمد خترضمف ذم اجل٤مُمٕمن٦م قمٛمنؾ ُمٕمٞمندً ا سمٙمٚمٞمن٦م اًمنمنيٕم٦م سم٤مًمرين٤مض ،وسمٕمند طمّمنقًمف قمنغم
قمْمقا ذم هٞما٦م اًمتدريس ذم يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم إطمًن٤مء ،صمنؿ
اًمديمتقراه قمٛمؾ
ً
رضمع ًمٚمري٤مض ،يمام قمٛمؾ ذم يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م وأصقل اًمديـ سم٤مًم٘مّمٞمؿ قمن٤مم 0201هنن عمندة قمن٤مم ،صمنؿ
رضمع ًمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م سم٤مًمري٤مض ،ورىمل إمم رشمٌ٦م أؾمت٤مذ ُمِم٤مرك قم٤مم 0204هن ،واؾمنتٛمر ذم اًمتندريس
قمْمقا ذم جمٚمس اًمٙمٚمٞم٦م ًمٕمدد ُمـ اًمًٜمقات ،ومت٧م شمرىمٞمتف إمم رشمٌن٦م أؾمنت٤مذ ذم قمن٤مم
ذم اًمٙمٚمٞم٦م ،ويمٚمػ
ً
0207هن ،يمام ىم٤مم سم٤مًمتدريس ًمًٜمقات ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚم٘مْم٤مء ،يمام قمٛمؾ ذم اًمٕمديد ُمنـ اًمٚمجن٤من ذم
اًمٙمٚمٞم٦م واجل٤مُمٕم٦م ،وىمد قمر ،سمنقم٦م إٟمج٤مز ُم٤م يٙمٚمػ سمنف ُمنـ أقمنامل ،وطمرصنف اًمٙمٌنػم ذم آًمتنزام
سم٠موىم٤مت اعمح٤مرضات ،وُمت٤مسمٕم٦م اًمٓمالب ،وظم٤مص٦م ذم ُمرطمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م.
وىمد ؿم٤مرك سمٗمٕم٤مًمٞم٦م سمن٤مإلذا ،قمنغم رؾمن٤مئؾ اعم٤مضمًنتػم واًمنديمتقراه ذم يمٚمٞمن٦م اًمنمنيٕم٦م
سم٤مًمري٤مض ،وضم٤مُمٕم٦م إُمنػمة ٟمنقرة ،يمنام ٟمن٤مىمش اًمٕمديند ُمنـ اًمرؾمن٤مئؾ ذم يمٚمٞمن٦م اًمنمنيٕم٦م سم٤مجل٤مُمٕمن٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ،وذم يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ،يمام أؾمٝمؿ ذم حتٙمنٞمؿ اًمٙمثنػم ُمنـ اًمٌحنقث ؾمنقاء
ًمٖمرض اًمٜمنم اًمٕمٚمٛمل ،أو ٕضمؾ اًمؽمىمٞم٦م ًمٕمدد ُمـ اعمجالت واجل٤مُمٕم٤مت.

24

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
 -6وؾاتف وثـا افعؾام ظؾقف ،ممفػاتف:
شمقذم اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م  --يقم اًمثالصم٤مء اًمث٤مي قمنم ُمـ ؿمٝمر ؿمٕمٌ٤من قمن٤مم
وصكم قمٚمٞمف ذم ضم٤مُمع اًمراضمحل سم٤مًمري٤مض سمٕمد صنالة اًمٕمٍمن
0235هن ،اعمقاومؼُ ،4102 /6 /01
ُمـ يقم إرسمٕم٤مء ،اًمث٤مًم٨م قمنم ُمـ ؿمٝمر ؿمٕمٌ٤من ،ومرمحف اهلل رمح٦م واؾمٕم٦م ،ورومنع درضمتنف ،وون٤مقمػ
ُمثقسمتف قمغم ضمٝمقده اًمٙمٌػمة ذم اًمت٠مًمٞمػ واًمتٕمٚمٞمؿ ًمٚمٕمٚمؿ اًمنمقمل ،وظم٤مص٦م قمٚمؿ أصنقل اًمٗم٘منف ،وىمند
أصمٜمك قمٚمٞمف اًمٙمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وقمغم رأؾمٝمؿ ؾمامطم٦م ُمٗمتل قم٤مم اعمٛمٚمٙم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌند
اهلل آل اًمِمٞمخ اًمذي اشمّمؾ ُمٕمز ًي٤م ُمِمٞمدً ا سمجٝمقده ،وُمٜمٝمؿ ومْمٞمٚم٦م اًمديمتقر قمٌد اًمٕمزيز اًمٗمقزان اًمنذي
ىم٤مل" :خترج قمغم يديف أٓ ،،واؾمتٗم٤مد ُمـ يمتٌف أوٕم٤مومٝمؿ ،ويم٤من ً
ُمث٤مٓ ذم اجلدي٦م وطمٗمظ اًمقىم٧م".
وي٘مقل اًمديمتقر قمٌد اًمرمحـ اجلرقمل " :ىمرب ُمً٤مئؾ أصقل اًمٗم٘مف ًمٓمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ،ومجٕمٝم٤م ُمنـ سمٓمنقن
اعمٓمقٓت" .وىم٤مل اًمديمتقر حمٛمد آل اًمِمٞمخ ٓ " :أقمٚمؿ ذم اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ أيمثر شم٠مًمٞم ًٗم٤م وحت٘مٞم ً٘من٤م
ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ُمٜمف " .وىم٤مل اًمديمتقر إسمراهٞمؿ سمـ ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞميض" :درؾمٜم٤م ،ومٙم٤من
ٟمٛمقذضمن٤م ذم
حمررا ًمٚمامدة اًمٕمٚمٛمٞم٦مُ ،مًٌ ًٓم٤م هل٤م" .وىم٤مل اًمديمتقر قمٌد اهلل اًمٖمٗمٞمكم " :يم٤من
ً
طم٤مز ًُم٤م ذم ًملمً ،
آٟمٙمٌ٤مب قمغم اًمٕمٚمؿ واًمت٠مًمٞمػ وآٟمٍما ،قمـ اًمدٟمٞم٤م وُمِم٤مهمٚمٝم٤م " .وىم٤مل اًمديمتقر حمٛمد اعمحٛمنقد:
"ُمـ اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘ملم اًمذيـ آصمروا اًمٕمٚمؿ قمغم اإلقمالم واًمٔمٝمقر ،وم٤مؿمتٖمؾ ذم حت٘مٞمؼ يمت٥م إصنقل،
وذطمٝم٤م ،وشمدريًٝم٤م ذم اجل٤مُمٕم٦م ،وذم اعمًجد ،دون اخلقض ومٞمام ٓ ـم٤مئنؾ ُمٜمنف" .وىمن٤مل اعمحن٤مُمل
إؾمت٤مذ حمٛمد اعمٝمٜم٤م" :درؾمٜمل أصقل اًمٗم٘مف ذم اًمٌٙم٤مًمقريقس واعم٤مضمًتػم ،ومنام رأين٧م أُمٙمنـ ُمٜمنف ذم
هذا اًمٗمـ" .وىم٤مل اسمـ أظمٞمف اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًمٜمٛمٚم٦م ":يم٤من ُمٝمٞم ًٌ٤مُ ،متقىمد اًمذهـ ،طمٞم ًٞم٤م حمٌ٤م ًمٚمٕمٚمنؿ
واًمٗم٤مئدة ".
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* ممفػاتف:
ُم٤مهرا ذم إصنقل ،سم٤مر ًقمن٤م ذم دراؾمن٦م
مم٤م ٓ ُمراء ومٞمف أن اًمديمتقر اًمٜمٛمٚم٦م  - -يم٤من ً
ُمً٤مئٚمف ،دىمٞمؼ اًمٜمٔمر ذم أسمح٤مصمف ،وم٘مد شمقاومر ًمنف ُمنـ اًمٗمٝمنؿ واًمنذيم٤مء ُمن٤م ضمٕمناله يرشم٘منل إمم ُمّمن٤م،
إصقًمٞملم اًمذيـ ؿم٤مريمقا سم٢مؾمٝم٤مُم٤مت ضم٤مدة ذم شمٓمقير هذا اًمٕمٚمؿ اًمٕمزيز وشمًٌٞمٓمف ،ومٛمام قمنر ،سمنف –
دائنام
رمحف اهلل – طمرصف قمغم شمٞمًػم شمٕمٚمؿ قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف وشمًٝمٞمٚمف ،واٟم٘مٓم٤مقمف ًمذًمؽ ،ويم٤من حين٨م ً
قمغم اًمتخٗمٞمػ ُمـ آًمتزاُم٤مت آضمتامقمٞم٦م اًمتل أصم٘مٚم٧م قمغم اًمٜم٤مس طمٞم٤مهتؿ ذم هذا اًمزُمـ ،وحي٨م قمغم
اًم٘مراءة وآٟمِمٖم٤مل سم٤مًمٕمٚمؿ ،وىمد متٞمز سمٙمثرة ُم١مًمٗم٤مشمف ،وهل:
إحتاف ذوي افبصائر بؼح روضة افـاطر دم أصقل افػؼف ظذ مذهب اإلملام أدلد

-1
ابـ حـبؾ(.)1

عم٤م يم٤من هذا « روضة افـاطر وجـة ادـاطرش ٓسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد (ت641 :هن) هق اعمرضمنع
إول ذم ُم٤مدة أصقل اًمٗم٘مف ذم يمٚمٞم٤مت اًمنميٕم٦م سمج٤مُمٕم٤مت اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞمن٦م اًمًنٕمقدي٦م ىمن٤مم اًمنديمتقر
قمٌد اًمٙمريؿ سم٤مٓقمتٜم٤مء سمف ،ومنمح ُم٤م اؾمتٖمٚمؼ ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف ،وشمقوٞمح دىم٤مئ٘منف ،وحترينر ُمًن٤مئٚمف ،وسمٞمن٤من
ُمِمٙمٚمف ،وحتٚمٞمؾ أًمٗم٤مفمف ،واًمٌح٨م قمـ أهاره ،وإو٤موم٦م سمٕمض أراء اًمتل ختدُمف.
يمام ىم٤مم اًمٜمٛمٚم٦م سمنمح اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمتل أوردهن٤م اسمنـ ىمداُمن٦م ،وذيمنر رأينف ومٞمٝمن٤م سم٤مخلٓمن٠م ،أو
اًمّمقاب ،أو اًمْمٕمػ ُمع آظمتٞم٤مر ،أو اًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝم٤م ،يمام أورد يمؾ اًمتٕمريٗمن٤مت وأراء ذم اعمًن٠مًم٦م
اًمقاطمدة ،وذيمر إدًم٦م قمغم يمؾ رأي ،وآقمؽماو٤مت اًمتل وضمٝم٧م إمم هذه إدًم٦م ،واًمرد قمٚمٞمٝم٤مُ ،مع
رضب إُمثٚم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ُمـ اًمٗمروع ،صمؿ يرضمح سمٞمٜمٝم٤م ،ويذيمر ؾمٌ٥م شمرضمٞمحف واظمتٞم٤مره.
وأومْمؾ ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب أن اًمٜمٛمٚمن٦م مل يت٘مٞمند سمٛمنذه٥م ،ومل يتٕمّمن٥م ًمنرأي ُمنـ أراء ،سمنؾ
شمٕم٤مُمؾ ُمع يمؾ أراء سمٛمقوققمٞم٦م شم٤مُم٦م.

( )1ـمبع ذم صم ع جمؾ ات سم ار اًمعاصؿة ،اًمرياض ،اًمسعقدية ،ط1996 1م.
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 -2إثبات افعؼقبات بافؼقاس(.)1
حتدث ومٞمف اًمديمتقر اًمٜمٛمٚم٦م قمـ إصمٌ٤مت اًمٕم٘مقسم٤مت سم٤مًمتٕمزير ،احلدود ،اًمٙمٗم٤مراتُ ،مع ذيمنر
أراء اًمٕمٚمامء ،وأدًمتٝمؿ ،وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م ،واًمؽمضمنٞمح سمٞمٜمٝمن٤مُ ،منع رضب إُمثٚمن٦م ،وأصمنر هنذا اخلنال ،ذم
اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م.
 -3إرصاد افصاحب إػ بقان مسائؾ دفقؾ افطافب (.)2
اقمتٜمك اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م سمنمح يمت٤مب (دفقؾ افطافب فـقؾ ادطافلب) ًمٚمِمنٞمخ:
ُمرقمل سمـ يقؾمػ اًمٙمرُمنل احلٜمنٌكم ت 0133هنن  ،وم٘من٤مم سمتقونٞمح ُمًن٤مئٚمف اًمٗم٘مٝمٞمن٦م ،وومروقمٝمن٤م،
وٟمقازهل٤م ،وآؾمتدٓل قمٚمٞمٝم٤م ،سم٤مًمٙمت٤مب ،واًمًٜم٦م ،واًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م إظمرى ،وسمٞمن٤من ُم٘م٤مصنده٤م،
وومؼ ُمٜمٝم٩م ُمٕملم ووٕمف ًمٜمٗمًف ،طمٞم٨م يم٤من يذيمر اعمً٠مًم٦م ،ويمنؾ أراء ومٞمٝمن٤م ،ومن٢من واومنؼ رأينف رأي
احلٜم٤مسمٚم٦م مل يرضمح ،وإن ظم٤مًمػ رأيف رأي احلٜم٤مسمٚمن٦م أو اعم١مًمنػ ذيمنر اًمنراضمح قمٜمنده ُمنـ سمنلم أراء،
واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمت٤مب ،واًمًٜم٦م ،واًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ،واعم٘م٤مصند اًمنمنقمٞم٦م اعمًنتٜمٌٓم٦م ُمنـ هنذه
اعمً٠مًم٦م.
 -4أؿؾ اجلؿع ظـد إصقفقغ وأثر آخوالف ؾقف(.)3
ىمًؿ اًمديمتقر اًمٜمٛمٚم٦م ُم٤مدة هذا اًمٙمت٤مب إمم متٝمٞمند ،واصمٜمنل قمنمن ُمٌحثن٤م ،ومجٕمنؾ اًمتٛمٝمٞمند
حل٘مٞم٘م٦م اًمٕم٤مم  ،وصٞمغ اًمٕمٛمقم ،وطم٘مٞم٘م٦م اجلٛمع ،أُم٤م اعمٌ٤مطم٨م ومٌدأه٤م سمتحرينر حمنؾ اًمٜمنزاع ذم ُمًن٠مًم٦م
أىمؾ اجلٛمع ،صمؿ ذيمر اعمذاه٥م ذم أىمؾ اجلٛمع :يمؾ ُمذه٥م ذم ُمٌح٨م قمغم طمدة ،صمنؿ رضمنح سمنلم هنذه
اعمذاه٥مُ ،مع ذيمر أصمر اخلال ،قمغم اًمٗمروع وإصقل.

( )1ـمبع ذم همال سمؿؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض ،اًمسعقدية ،ط1410 1ـه.
( )2ـمبع ذم جمؾ يـ سمؿؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض ،اًمسعقدية ،ط2013 1م.
( )3ـمبع ذم جمؾ واطم سمؿؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض ،اًمسعقدية  ،ط 11993م.
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 -5تقسر مسائؾ افػؼف رشح افروض ادربع(.)1
ٓهتام ِم اًمديمتقر اًمٜمٛمٚم٦م سم٤معمذه٥م احلٜمنٌكم ريمن َز قمنغم ذح اًمٙمتن٥م اًمٗم٘مٝمٞمن٦م قمنـ احلٜم٤مسمٚمن٦م
سم٠مؾمٚمقب مجع ومٞمف سملم اًمٗم٘مف وإصقل ،وُمـ هذه اًمٙمت٥م « افلروض ادربلع بشللرح زاد ادسلوؼـع ش
ِ
افبفقت (ت0150:هن) ،وم٘مد ىم٤مم اًمٜمٛمٚم٦م سمنمنح ُمًن٤مئٚمف ،وذيمنر أراء إظمنرى
عمٜمّمقر سمـ يقٟمس
ومٞمٝم٤م ،ودًمٞمؾ يمؾ رأي ،واًمراضمح قمٜمده ومٞمٝم٤مُ ،مع ذيمر اًم٘مقاقمند إصنقًمٞم٦م ذم يمنؾ ُمًن٠مًم٦م ،واعم٘مّمند
اًمنمقمل ومٞمٝم٤م.
 -6اإلدام دم مسلفة تؽؾقػ افؽػار بػروع اإلشالم(.)2
حتدث ومٞمف اًمديمتقر اًمٜمٛمٚم٦م قمـ احلٙمؿ اًمنمقمل ،وأىمًن٤مُمف ،وٟمنقع يمنؾ ىمًنؿ ،واًمتٙمٚمٞمنػ
وذوـمف ،وسمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمٗمر ،وأٟمقاع اًمٙمٗم٤مر ،صمؿ مجع ُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ذم شمٙمٚمٞمػ اًمٙمٗم٤مر سمن٤مًمٗمروع،
وأدًم٦م يمؾ ُمذه٥م ،واًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝمؿ ،وأصمر هذا اخلال ،ذم اًمٗمروع.
 -7اجلامع دسائؾ أصقل افػؼف وتطبقؼفا ظذ ادذهب افراجح (.)3
مجع اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م ذم هذا اًمٙمت٤مب اًمراضمح قمٜمده ُمـ اعمً٤مئؾ إصقًمٞم٦م ،وم٘مند
ىم٤مم سمتّمٜمٞمٗمف سمٕمد أن ذح روو٦م اًمٜم٤مفمر ،وصٜمػ اعمٝمذب ذم أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن ،ومٝمق قمٌن٤مرة قمنـ
شمٚمخٞمص هلذيـ اًمٙمت٤مسملم ،وىمد طمرص قمغم قمدم اإلـم٤مًم٦م ومٞمف ،ومٙم٤من يذيمر رأينف ذم اعمًن٠مًم٦م ،واًمندًمٞمؾ
قمٚمٞمٝم٤مُ ،مع اًمتٛمثٞمؾ.

( )1ـمبع ذم مخس جمؾ ات سمؿؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض ،اًمسعقدية ،ط2005 1م.
( )2سمحث مـ قر ،جمؾة ضمامعة اامام حمؿ سمـ ؾمعقد ،اًمع د اًماامـ رضمب 1413ـه.190-104 :
( )3ـمبع ذم جمؾ واطم سمؿؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض ،اًمسعقدية ،ط2000 ،2م.
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 -8اخلالف افؾػظل ظـد إصقفقغ(.)0
اهتؿ اًمديمتقر اًمٜمٛمٚم٦م ذم اًمٙمت٤مب سمذيمر اعمًن٤مئؾ إصنقًمٞم٦م اًمتنل اظمتٚمنػ ومٞمٝمن٤م أصنح٤مب
اعمذاه٥م إصقًمٞم٦م ُمع ذيمر أدًم٦م يمؾ ُمذه٥م وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م ،وذيمر أصمر هذا اخلال ،،ؾمقاء أيمن٤من ًمٗمٔمٞمن٤م
أم ُمٕمٜمقي٤م ،واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ.
 -9افرخص افؼظقة وإثباهتا بافؼقاس(.)4
سملم اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م ذم هذا اًمٙمت٤مب أن اًمِم٤مرع إذا ذع رظمّم٦م ًمٕمنذر ُمٕمنلم،
ووضمدٟم٤م هذا اًمٕمذر ذم رء آظمر وم٢مٟمٜم٤م ٟمؽمظمص ذم ذًمؽ اًمٌمء أظمر :ىمٞم٤مؾم٤م قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمص.
ومجٕمؾ اًمٙمت٤مب ذم ؾمٌٕم٦م ُمٌ٤مطم٨م ،سملم ومٞمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م اًمرظمّم٦م واًمٕمزيٛم٦م ،وأىمًن٤مم اًمرظمّمن٦م،
وآراء اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م ،صمؿ سملم آراء اًمٕمٚمامء ذم صمٌقت اًمرظمّم٦م سم٤مًم٘مٞم٤مس ،وأصمر هذا اخلال ،ذم اًمٗمروع.
 -11افشامؾ دم حدود وتعريػات ومصطؾحات ظؾؿ أصقل افػؼف (.)3
اقمتٛمد اًمديمتقر اًمٜمٛمٚم٦م ذم اًمٙمت٤مب سمذيمر اًمتٕمريٗم٤مت اًمقاردة ذم يمنؾ ُمًن٠مًم٦م ُمنـ اعمًن٤مئؾ
إصقًمٞم٦م ،وذطمٝم٤م ،وسمٞم٤من صحٞمحٝم٤م ُمـ وٕمٞمٗمٝم٤م ،واًمٗمروق سملم اعمتِم٤مسمف ُمٜمٝمن٤مُ ،منع ذيمنر اًمندًمٞمؾ
قمغم اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م ،وأؾمٌ٤مب وٕمػ اًمْمٕمٞمػ ُمٜمٝم٤م.
 -11ادفذ دم ظؾؿ أصقل افػؼف ادؼارن(.)4
أًمػ اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م هذا اًمٙمت٤مب قمغم ـمري٘من٦م اعمتٙمٚمٛمنلم ،ومجٛمنع ومٞمنف يمنؾ
اعمً٤مئؾ إصقًمٞم٦م ،وىم٤مم سمنمطمٝم٤م ،وسمٞم٤مهن٤م ،وذيمر أراء إصقًمٞم٦م ذم يمؾ ُمً٠مًم٦م ،ودًمٞمٚمٝم٤م ،وإُمثٚمن٦م
قمٚمٞمٝم٤مُ ،مع شم٘مديؿ اًمرأي اًمراضمح قمٜمده ،واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف واًمرد قمغم آقمؽماو٤مت اًمتنل وضمٝمن٧م إًمٞمنف،

( )1ـمبع ذم جمؾ يـ سمؿؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض ،اًمسعقدية ،ط1999 ،2م.
( )2ـمبع ذم جمؾ همال سمؿؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض ،اًمسعقدية ،ط1990 ،1م.
( )3ـمبع جمؾ يـ سمؿؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض  ،اًمسعقدية ،ط2009 ،1م.
( )4ـمبع ذم مخس جمؾ ات سمؿؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض ،اًمسعقدية ،ط1999 ،1م.
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ورضب إُمثٚم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ُمـ اًمٗمروع  ،دون اًمتٕمّم٥م ًمرأي أو عمنذه٥م ،صمنؿ ينذيمر ٟمنقع اخلنال:،
ًمٗمٔمل ،أو ُمٕمٜمقي ،واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ.
 -12افقاجب ادقشع ظـد إصقفقغ(.)1
قم٤مًم٩م اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م ذم هذا اًمٙمتن٤مب ىمْمنٞم٦م ُمنـ أهنؿ اًم٘مْمن٤مي٤م اًمتنل هتنؿ
اعمًٚمؿ اعمٙمٚمػ ،أٓ وهل :وىم٧م اًمّمالة ،ويمنذًمؽ وىمن٧م ىمْمن٤مء صنقم رُمْمن٤من ،ووىمن٧م احلن٩م،
وسمٕمض إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمذًمؽ.
وشمٙمقن اًمٙمت٤مب ُمـ متٝمٞمد ،ومخً٦م ومّمقل ،حتندث ومنٞمٝمؿ اًمٜمٛمٚمن٦م قمنـ احلٙمنؿ اًمنمنقمل
وأىمً٤مُمف ،صمؿ شمقؾمع ذم اًمٙمالم قمـ اًمقاضم٥م اعمقؾمع وأىمً٤مُمف ،وُمتك يْمٞمؼ ،يمام طمرر حمؾ اًمٜمنزاع ذم
يمؾ اعمً٤مئؾ اخلالومٞم٦مُ ،مع ذيمر قمدد ُمـ إُمثٚم٦م ًمٙمؾ ضمزئٞم٦م ُمـ ضمزئٞم٤مت اعمًن٠مًم٦م اًمقاطمندة ،وحتديند
ٟمقع اخلال ،ذم يمؾ ُمً٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمال.،
 -13ضرق دٓفة إفػاظ ظذ إحؽام ظـد احلـػقة وأثرها افػؼفل(.)4
شمٙمقٟم٧م هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ صمالصم٦م أسمقاب :إول :ذم قمٌ٤مرة وإؿم٤مرة اًمٜمص ،وومٞمنف ومّمنالن،
واًمٌ٤مب اًمث٤مي :ذم دًٓم٦م اًمٜمص ،وومٞمف صمالصم٦م ومّمقل ،واًمٌ٤مب اًمث٤مًم٨م :ذم دًٓم٦م اىمتْم٤مء اًمٜمص وأطمٙم٤مم
قم٤مُم٦م ًمٚمدٓٓت إرسمع ،وومٞمف أرسمٕم٦م ومّمقل.
 -14ؾوح اجلؾقؾ ببقان مسائؾ مـار افسبقؾ(.)3
اقمتٜمك اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م سمنمح يمت٤مب « مـلار افسلبقؾ ش ًمٚمِمنٞمخ :إسمنراهٞمؿ سمنـ
حمٛمنند سمننـ وننقي٤من (ت0353 :هننن) ،وم٘منن٤مم سمتقوننٞمح ُمًنن٤مئٚمف اًمٗم٘مٝمٞمنن٦م ،وومروقمٝمنن٤م ،وٟمقازهلنن٤م،
وآؾمتدٓل قمٚمٞمٝم٤م ،سم٤مًمٙمت٤مب ،واًمًٜم٦م ،واًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م إظمرى ،وسمٞم٤من ُم٘م٤مصده٤م ،وومؼ ُمٜمٝم٩م
( )1ـمبع ذم جمؾ واطم سمؿؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض ،اًمسعقدية ،ط1993 ،1م.
( )2ذه رؾماًمة املاضمستػم ًمؾ يمتقر قمب اًمؽريؿ اًمـؿؾة ،ىمسؿ أصقل اًمػؼف ،يمؾقة اًمنميعة ،ضمامعة اامام حمؿ سمـ
ؾمعقد 1402ـه.
( )3ـمبع ذم صمالث جمؾ ات سمؿؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض ،اًمسعقدية ،ط2013 1م.
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ُمٕملم ووٕمف ًمٜمٗمًف ،طمٞم٨م يم٤من يذيمر اعمً٠مًم٦م ،ويمنؾ أراء ومٞمٝمن٤م ،ومن٢من واومنؼ رأينف رأي احلٜم٤مسمٚمن٦م مل
يرضمح ،وإن ظم٤مًمػ رأيف رأي احلٜم٤مسمٚم٦م أو اعم١مًمػ ذيمر اًمراضمح قمٜمده ُمـ سمنلم أراء ،واًمندًمٞمؾ قمٚمٞمنف
ُمـ اًمٙمت٤مب ،واًمًٜم٦م ،واًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ،واعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م اعمًتٜمٌٓم٦م ُمـ هذه اعمً٠مًم٦م.
 -15خمافػة افصحايب فؾحديث افـبقي افؼيػ(:)0
حتدث اًمديمتقر اًمٜمٛمٚم٦م ذم هذا اًمٙمت٤مب قمـ طم٤مٓت خم٤مًمٗم٦م طمدي٨م اًمرؾمقلُ ،منع اًمؽميمٞمنز
قمغم خم٤مًمٗم٦م اًمّمح٤ميب دون همنػمه ،صمنؿ حتندث قمنـ خم٤مًمٗمن٦م اًمّمنح٤ميب ًمٚمحندي٨م سم٤مًمٙمٚمٞمن٦م ،وخم٤مًمٗمن٦م
اًمّمح٤ميب ًمٕمٛمقم احلدي٨م ،خم٤مًمٗم٦م اًمّمح٤ميب ًمٔم٤مهر احلدي٨م.
افؽوب افول ؿام افدـوقر افـؿؾة بوحؼقؼفا وافوعؾقؼ ظؾقفا:
 -1إكجؿ افزاهرات دم حؾ أفػاظ افقرؿات(.)4
ىم٤مم اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م سمتح٘مٞمؼ هذا اًمٙمت٤مب إصنقزم واًمتٕمٚمٞمنؼ قمٚمٞمنف ،إٟمجنؿ
اًمزاهرات ذم طمؾ أًمٗم٤مظ اًمقرىم٤مت ُمـ شم٠مًمٞمػ ؿمنٛمس اًمنديـ حمٛمند سمنـ قمنثامن سمنـ قمنغم اعمن٤مرديٜمل
اًمِم٤مومٕمل ت  870هن.
 -2روضة افـاطر وجـة ادـاطر دم أصقل افػؼف ظذ مذهب اإلمام أدد بـ حـبؾ(.)3
ٓ ؿمؽ أن يمت٤مب روو٦م اًمٜم٤مفمر ٓسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد احلٜمٌكم (ت641 :هن) ُمـ أهؿ يمتن٥م
أصقل اًمٗم٘مف قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م :وًمذًمؽ اقمتٜمك سمف اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م ،وم٘م٤مم سمتح٘مٞم٘منف ،واًمتٕمٚمٞمنؼ
قمٚمٞمف ،وإظمراضمف سمّمقرة ـمٞمٌ٦م.

( )1ـمبع ذم جمؾ واطم سمؿؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض ،اًمسعقدية ،ط1992 ،2م.
( )2ـمبع ذم جمؾ واطم سمؿؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض ،اًمسعقدية ،ط1996 ،2م.
( )3ـمبع ذم جمؾ يـ سمؿمؾمسة اًمريان ًمؾطباقمة واًمـنم واًمتقزيع ،ط2002 ،2م.
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 -3رشح ادـفاج فؾبقضاوي دم ظؾؿ إصقل (.)0
ىم٤مم اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م سمتح٘مٞمؼ يمت٤مب "رشح ادـفاج فؾبقضاوي" ًمِمٛمس اًمديـ:
حمٛمقد سمـ قمٌند اًمنرمحـ إصنٗمٝم٤مي ت 729هنن ،وذًمنؽ إؾمنٝم٤مُم٤م ُمٜمنف ذم إظمنراج يمتن٥م اًمنؽماث
اإلؾمالُمل إمم اًمٜمقر ظمدُم٦م ٕهؾ اًمٕمٚمؿ.
افضقا افالمع رشح امجع اجلقامع دم أصقل افػؼف(.)4
هذا اًمٙمت٤مب ُمـ شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ حؾقفق :أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمقؾمك اًمزًمٞمٓمٞمٜمل اًم٘مروي
اعم٤مًمٙمل (ت 898 :هن) شم٘مريٌن٤م ،وىمن٤مم اًمنديمتقر قمٌند اًمٙمنريؿ اًمٜمٛمٚمن٦م سمتح٘مٞم٘منف ،واًمتٕمٚمٞمنؼ قمٚمٞمنف،
وإظمراضمف ًمٓمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ.
 -4كػائس إصقل رشح ادحصقل فؾؼرادم(.)3
ًم٘مد ىم٤مم اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م سمتح٘مٞمؼ اجلزء اًمث٤مي ُمـ يمتن٤مب « كػلائس إصلقل ش
ًمٚم٘مراذم (ت684 :هن) ،وطمّمؾ سمف قمغم رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه.
مقاصػات ادمفػ وادحؼؼ ،وخطقات افوحؼقؼ ظـد افدـوقر ظبد افؽريؿ افـؿؾة(:)4


مقاصػات ادمفػ وادحؼؼ:

- -0شم٘مقى اهلل –شمٕم٤ممم -ذم يمؾ ُم٤م يٙمت٥م ،ويمؾ ُم٤م ي٘مقل.
 -4همزارة اًمٕمٚمؿ ،ودىم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت.
 -3قمدم آؾمتٕمج٤مل ذم يمؾ أُمقره ،سمحٞم٨م يراضمع ُم٤م يٙمت٥م قمدة ُمرات.

( )1ـمبع ذم جمؾ يـ سمؿؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض ،اًمسعقدية ،ط1999 ،1م.
( )2ـمبع ذم جمؾ يـ سمؿؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض ،اًمسعقدية ،ط1999 ،1م.
( )3ذه رؾماًمة اًم يمتقراه ًمؾ يمتقر قمب اًمؽريؿ اًمـؿؾة ،ىمسؿ أصقل اًمػؼف ،يمؾقة اًمنميعة ،ضمامعة اامام حمؿام سمامـ
ؾمعقد 1407ـه.
( )4جمؾة اًم قمقة اًمسعقدية ،اًمع د (/9 ،) 1701رسمقع اآلظمر 1420/ـه.
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 -2أن يت٠ميمد ُمـ يمؾ ُمٕمٚمقُم٦م ي٠ميت هب٤م.
 -5أن يٕمتٛمد قمغم يمت٥م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح.
 -6قمدم آؿمتٖم٤مل سم٠مُمقر اًمدٟمٞم٤م.
 -7آٟم٘مٓم٤مع قمـ اخلٚمؼ إٓ ذم جمن٤مل اًمتٕمٚمنٞمؿ ،وسمٞمن٤من اعمًن٤مئؾ ،وشمقونٞمح اعمِمنٙمالت
اًمٕمٚمٛمٞمنن٦م .ىمنن٤مل -شمٕمنن٤ممم :ﱡ ﱂﱃﱄﱅ ﱆﱇ ﱈﱉ ﱊﱋ ﱌﱍ ﱎﱏﱐ

ﱑﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱠ[اًمٜمً٤مء.]002 :
ﱒ
 -8أن ٓ يت٤مسمع أطمدً ا ُمـ أضمؾ ُم٤مل أو ضم٤مه أو ُمٜمّم٥م ،سمنؾ ي٘منقل ُمن٤م أداه إًمٞمنف اًمندًمٞمؾ
اًمنمقمل.


أما خطقات افوحؼقؼ ؾفل ـأت:

 -1مجع ٟمًخ اًمٙمت٤مب اعمخٓمقط ،صمؿ ٟمًخ٦م قمغم اًمرؾمؿ ذم اًمٕمٍم احل٤مرض.
ً
شمً٤مهال ٓوم ًت٤م ًمٚمٜمٔمر:
ُ -2م٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمًخ ُم٘م٤مسمٚم٦م دىمٞم٘م٦م ،وأيمثر اعمح٘م٘ملم يتً٤مهٚمقن ذم هذا
ًمذًمؽ أويص يمؾ ُمـ أراد أن يٜم٤مىمش رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم أو ديمتقراه ،ويم٤مٟم٧م رؾم٤مًمتف حت٘مٞمؼ يمتن٤مب :أن
يٓمٚم٥م ُمٜمف ٟمًخ٦م اًمٙمت٤مب اعمخٓمقـم٦م ًمٞمت٠ميمد ُمـ اعم٘م٤مسمٚم٦م.
 -3شمقصمٞمننؼ ُمنن٤م ورد ذم اًمٙمتنن٤مب ُمننـ اًمٜم٘مننقل ،وأراء ،وإىمننقال ُمننـ يمتنن٥م اًمًننٚمػ
اعمٕمتٛمدة.
 -4ذح سمٕمض اًمٕمٌ٤مرات اًمٖم٤مُمْم٦م وسمٞم٤مهن٤م.
 -5قمزو اعمذاه٥م وأراء إمم ىم٤مئٚمٞمٝم٤م ،واًمت٠ميمد ُمـ ذًمؽ.
 -6اًمتٕمريػ سم٤معمّمٓمٚمح٤مت ،وإُم٤ميمـ ،واعمً٤مئؾ ،واًمٗمرق ،واعمنذاه٥م ،واجلامقمن٤مت،
واًمٙمت٥م اًمقاردة ذم اًمٜمص.
 -7اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اعمً٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمٕمٚمٞم ً٘م٤م دىمٞم ً٘م٤م.
 -8حترير حمؾ اًمٜمزاع ذم اعمً٤مئؾ اًمتل يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م اعم١مًمػ.
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 -9شمرىمٞمؿ أي٤مت ويًٛمل ؾمقره٤م ،وختنري٩م إطم٤مدين٨م ،وأصمن٤مر اًمنقاردة ذم اًمنٜمص،
واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أىمقال أئٛم٦م احلدي٨م.
 -11شمرمج٦م ًمٙمؾ قمٚمؿ سمّمقرة خمتٍمة.
 -11ومٝمرؾم٦م اًمٙمت٤مب ومٝمرؾمن٦م شمٗمّمنٞمٚمٞم٦مً ،ممين٤مت ،وإطم٤مدين٨م ،وأصمن٤مر ،وإُمن٤ميمـ،
واعمً٤مئؾ ،اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م ،واعمراضمع واعمّم٤مدر ،واعمقوققم٤مت.
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املبحح الجاٌ٘
وٍّر الٍىمة يف تعسٖف أصٕه الفكْ .
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تعسٖف عمي أصٕه الفكْ عٍد الٍىمة:
يعرف افـؿؾة -
-

 -ظؾؿ أصقل افػؼف بوعريػغ:

إضادم:
افوعريػ إول ظذ أكف مرـب
ٌ

«هق أدًم٦م اًمٗم٘مف إمج٤مٓ ،أو اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م ،ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتدٓل ُمٜمٝم٤مش(.)1
-

افوعريػ افثاين ظذ أكف فؼبل:

« هق ُمٕمروم٦م أدًم٦م اًمٗم٘مف ً
إمج٤مٓ ،ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ،وطم٤مل اعمًتٗمٞمد ش(.)2
وفعؾام إصقل دم تعريػ ظؾؿ أصقل افػؼف ثالثة مذاهب(:)3
ادذهب إول :يٕمرومف قمغم أٟمف اؾمؿ إو٤مذم ،وم٘مد قمرومقا ًمٗمظ "إصقل" ،صمنؿ قمرومنقا "افػؼلف" ،صمنؿ
قمرومقا "أصقل اًمٗم٘مف" يمٕمٚمؿ صم٤مًم ًث٤م ،ومـ تعريػاهتؿ:
تعريػ افرازي :أٟمف "جمٛمقع ـمرق اًمٗم٘مف قمنغم ؾمنٌٞمؾ اإلمجن٤مل ،ويمٞمٗمٞمن٦م آؾمنتٗم٤مدة هبن٤م،
ويمٞمٗمٞم٦م طم٤مل اعمًتدل هب٤م"(.)2
وتعريػ أيب يعذ :أٟمف قمٌ٤مرة قمام شمٌٜمك قمٚمٞمف ُمً٤مئؾ اًمٗم٘مف ،وشمٕمٚمؿ أطمٙم٤مُمٝم٤م سمف"(.)5
وتعريػ أيب اخلطا  :أٟمف إدًم٦م واًمٓمرق ،وُمراشمٌٝم٤م ،ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتدٓل هب٤م(.)6

( )1لحتا ذوي اًمبصاةر سمنمح رووة اًمـافمر (.)95/1
( )2اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص ،)11 :واعمفذب ًمؾـؿؾة (.)33/1
( )3اكظر :اًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف ( ،)25/1واًم امؾ ذم طم ود وشمعريػات مصطؾحات قمؾؿ أصقل اًمػؼف
(ً ،)79/1معب اًمؽريؿ سمـ قمكم اًمـؿؾة ،مؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض ،اًمسعقدية ،ط2009 ،1م.
( )4اعمحصقل ًمؾرازي (.)80/1
( )5اًمع ة ذم أصقل اًمػؼف (ً ،)67/1مؾؼايض أو يعغم.
( )6اًمتؿفق ذم أصقل اًمػؼف ( ،)5-3 /1ألو اخلطاب حمػقظ اًمؽؾقاذع اسـبكم.
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وتعريػ ابـ مػؾلح :أٟمنف اًم٘مقاقمند اًمتنل يتقصنؾ هبن٤م إمم اؾمنتٜمٌ٤مط إطمٙمن٤مم اًمِمننرقمٞم٦م
اًمٗمرقمٞم٦م(.)0
وتعريػ أمدي :أٟمف أدًم٦م اًمٗم٘مف ،وضمٝم٤مت دًٓمتٝم٤م قمغم إطمٙم٤مم اًمنمنقمٞم٦م ،ويمٞمٗمٞمن٦م طمن٤مل
اعمًتدل هب٤م ُمـ ضمٝم٦م اجلٛمٚم٦مُ ٓ ،مـ ضمٝم٦م اًمتٗمّمٞمؾ(.)4
وتعريػ افغزايل :أٟمف قمٌ٤مرة قمـ أدًم٦م هنذه إطمٙمن٤مم ،وقمنـ ُمٕمرومن٦م وضمنقه دًٓمتٝمن٤م قمنغم
إطمٙم٤مم ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦مُ ٓ ،مـ طمٞم٨م اًمتٗمّمٞمؾ(.)3
ادذهب افثاين :يٕمر" ،أصقل اًمٗم٘مف" قمغم أٟمف اؾمؿ ًم٘مٌل ،وُمـ شمٕمريٗم٤مهتؿ أٟمف ُمٕمرومن٦م دٓئنؾ اًمٗم٘منف
ً
إمج٤مٓ ،ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ،وطم٤مل اعمًتٗمٞمد ،وىم٤مل سمف اًمٌٞمْم٤موي( ،)2واعمنرداوي( ،)5واإلؾمنٜمقي(،)6
وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل إٟمف" :اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مقاقمد اًمتل يتقصؾ هب٤م إمم اؾمتٜمٌ٤مط إطمٙم٤مم اًمنمنقمٞم٦م اًمٗمرقمٞمن٦م ُمنـ
أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م" ،وىم٤مل سمف اسمـ احل٤مضم٥م( )7واًمٓمقذم(.)8
ادذهب افثافث :اجلٛمع سملم اًمٓمري٘متلم .أي :قمر ،أصح٤مب هذا اعمذه٥م "أصنقل اًمٗم٘منف" سم٤مقمتٌن٤مر
أٟمف إو٤مذم ،وسم٤مقمتٌ٤مر أٟمف ًم٘مٌل ،وىمد ؾم٤مر قمغم هذا اعمذه٥م أُمدي(،)9

( )1أصقل اًمػؼف ( )10/1السمـ مػؾن.
( )2ااطمؽام ذم أصقل األطمؽام(ً ،)19 /1معكم سمـ حمؿ اآلم ي.
( )3اعمستصػك مـ قمؾؿ األصقل (ص ،)5 :ألو طمام سمـ حمؿ اًمغزازم.
( )4اكظر :ااهباج ذم رشح اعمـفاج(.)19/1
( )5اكظر :اًمتحبػم رشح اًمتحرير(.)180/1
( )6اكظر :هناية اًمسقل (.)9/1
( )7اكظر :مـتفك اًمقصقل واألمؾ ذم قمؾؿل األصقل واة ل (.)3/1
( )8اكظر :رشح خمتصامر اًمرووة ( ،)119/1ألو ؾمعق اًمطقذم.
( )9اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)19 /1
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واًمرازي( ،)1واسمـ احل٤مضم٥م( ،)2واًمٜمًٗمل( ،)3واًمزريمٌم( ،)4وهمػمهؿ.
بعد ظرض مذاهب إصقفقغ دم تعريػ ظؾؿ أصقل افػؼف يوبغ أن افـؿؾلة -

-

اشمٌع اعمذه٥م اًمث٤مًم٨م ،وهذا يٗمن ؾمٌ٥م وضمقد شمٕمريٗملم قمٜمده ،يمام يتٌلم أٟمف ذم اًمتٕمريػ اًمٚم٘مٌل واومؼ
شمٕمريػ اًمٌٞمْم٤موي ،وذم اًمتٕمريػ اإلو٤مذم اىمتٌس قمٌ٤مراشمف ُمـ شمٕمريػ ابـ ؿدامة.
افؼقل افراجح:
ً
إامجلآ ،وـقػقلة
يرجح افباحث افوعريػ افؾؼبل ٕصقل اًمٗم٘مف ،وهق « :معرؾة أدفة افػؼف
آشوػادة مـفا ،وحال ادسوػقد ش ،وهق ُم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف اًمٜمٛمٚم٦م  :-وذًمؽ ٕٟمف شمٕمرينػ ضمن٤مُمع
ٕومراد وأىمً٤مم أصقل اًمٗم٘مف ،وُم٤مٟمع ُمـ دظمقل همػمه٤م ومٞمف :طمٞم٨م إن ًمٗمنظُ" :مٕمرومن٦م دٓئنؾ اًمٗم٘منف"
قم٤مم وؿم٤مُمؾ ًمتّمقر مجٞمع ُم٤م يًتدل سمف ُمـ إدًم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ،واعمختٚمػ ومٞمٝمن٤م ،واًم٘مقاقمند اًمٙمٚمٞمن٦م
إصقًمٞم٦م ،وأيْم٤م اًمتّمديؼ سمٙمقن يمؾ دًمٞمؾ طمج٦م جي٥م اًمٕمٛمؾ سمف ،ويٗمتل سم٤محلٙمؿ اًمنذي أدى إًمٞمنف،
وأيْم٤م ؿم٤مُمؾً :مألدًم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ،واًمٔمٜمٞم٦مٕ :ن "اًمدًمٞمؾ" يِمٛمٚمٝمام(.)5

( )1اكظر :اعمحصقل ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف (ً ،)79/1مػرر اًم يـ اًمرازي.
( )2اكظر :رومع اساضمب قمـ خمتٍم اسمـ اساضمب (ً ،)88/1متاج اًم يـ اًمسبؽل.
( )3اكظر :يم ػ األهار رشح اعمصـػ قمغم اعمـار ( ، )9 /1ألو اًمؼميمات قمب اهلل سمـ أمح اًمـسػل.
( )4اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)15 /1
( )5اكظر :اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص  ،)11واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف
اعمؼام ام ام امامارن ( ،)33/1وااهب ام ام ام اماماج ذم رشح اعمـف ام ام ام اماماج( ،)19/1وهنايام ام ام امامة اًمس ام ام ام امامقل ( ،)9/1واًمتحب ام ام ام امامػم رشح اًمتحري ام ام ام امامر
(.)180/1
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ثالجّا:
فصٕه البحح
الفصن األٔه :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف األحهاً التهمٗفٗة.
الفصن الجاٌ٘ :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف األدلة الػسعٗة
املتفل عمّٗا.
الفصن الجالح :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف األدلة املدتمف
فّٗا.
الفصن السابع :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف األلفاظ ٔداللتّا
عمى األحهاً.
الفصن اخلاوظ :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف االدتّاد ٔالتكمٗد.
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الفصن األٔه
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف األحهاً التهمٗفٗة.
ٔفْٗ مخطة وباحح:
املبحح األٔه :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطـالن املتعمكـة
بالَٕادِب.
املبحـــح الجـــاٌ٘ :املـــٍّر األصـــٕل٘ لعبـــد الهـــسٖي الٍىمـــة يف املطـــالن
املتعمكة باملٍدٔب.
املبحــح الجالـــح :املـــٍّر األصـــٕل٘ لعبــد الهـــسٖي الٍىمـــة يف املطـــالن
املتعمكة باملباح.
املبحح السابع :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن املتعمكة
باملهسٔٓ.
املبحــح اخلــاوظ :املــٍّر األصــٕل٘ لعبــد الهــسٖي الٍىمــة يف املطــالن
املتعمكة باحلساً.
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املبحح األٔه:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن
املتعمكة بالَٕادِب.
ٔفْٗ ضت وطالن:
املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف التفسٖل بني الفسض ٔالٕادب.
املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف إثبات الٕادب املٕضع.
املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖس الٕادب املدري.
املطألة السابعة :وٍّر الٍىمة يف احلهي عمى الصٖـادة عمـى أقـن
الٕادب وٍدٔبة.
املطــألة اخلاوطــة :وــٍّر الٍىمــة يف تفطــٗن فــسض العــني عمــى
فسض الهفاٖة.
املطألة الطادضة :وٍّر الٍىمة يف إجياب وكدوة الٕادب.
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف التفسٖل بني الفسض ٔالٕادب.
هذه اعمً٠مًم٦م ـمرطم٧م سمٜم٤مء قمغم اظمتال ،اًمٕمٚمامء ذم أىمًن٤مم احلٙمنؿ اًمتٙمٚمٞمٗمنل ،ومنزاد احلٜمٗمٞمن٦م
ًمٗمظ (اًمٗمرض) قمغم هذه إىمً٤ممُ ،مٗمرىملم سملم اًمٗمنرض واًمقاضمن٥م ،خمن٤مًمٗملم ىمنقل اجلٛمٝمنقر سمن٠من
إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م مخً٦م :اًمقاضم٥م ،واعمٜمدوب ،واعمٌ٤مح ،واعمٙمروه ،واحلرام (.)1
يرى افـؿؾة أن افػرضُ" :م٤م صمٌ٧م طمٙمٛمف سمدًمٞمؾ ىمٓمٕمل ،وطمٙمٛمف :يٙمٗمر ضم٤مطمنده ،ويٗمًنؼ
شم٤مريمف سمال قمذر.
وافقاجبُ :م٤م صمٌ٧م سمدًمٞمؾ فمٜمل :يمخؼم اًمقاطمد ،واًم٘مٞم٤مس ،واإلمج٤مع اًمًنٙمقيت ،ودٓٓت
إًمٗم٤مظ اًمٔمٜمٞم٦م ،وطمٙمٛمف ٓ :يٙمٗمر ضم٤مطمدُ ه ،ويٗمً ُؼ شم٤مريمف  -إذا اؾمتخػ سمف ،أُم٤م إذا شم٠مول ومال.
وٕن هٜم٤مك ومر ًىم٤م سمٞمٜمٝمام قمـ ـمريؼ اًمٕم٘مؾ :طمٞم٨م إن يمؾ قم٤مىمؾ جيد ذم قم٘مٚمف أن صالة اًمٔمٝمنر
آيمد ُمـ اًمّمالة اعمٜمذورة ،واًمزيم٤مة آيمد ُمـ اًمٜمذر ذم اًمّمدىم٦م ،وإن يم٤مٟمتن٤م ٓزُمتنلم ،وقمنغم هنذا وم٢مٟمنف
يٜمٌٖمل أن يٗمرق ُم٤م هق آيمد قمام هنق دوٟمنف سم٤مؾمنؿ يٕمنر ،سمنف ،ومٞمجٕمنؾ اؾمنؿ اًمٗمنرض عمن٤م هنق آيمند،
واًمقضمقب عم٤م هق دوٟمف :ومر ًىم٤م سملم آصمٜملم"(.)2
افوطبقؼ إصقيل فؾـؿؾة ظذ ادسلفة:
ٜم٠مظم ْ
ىمرر د .قمٌد اًمٙمريؿ هذه اًم٘م٤مقمدة ذم أيمثر ُمـ ُمقونع ذم ُمّمنٜمٗم٤مشمف ،و ًْم ُ
نذ ومر ًقمن٤م وم٘مٝم ًٞمن٤م
يقوحف:
افػرع افػؼفل :إذا شمرك اعمٙمٚمػ ومر ًو٤م :يم٤مًمريمقع ،أو اًمًجقد :سمٓمٚم٧م صالشمف ،وٓ يًن٘مط ذم قمٛمند
وٓ ؾمٝمق ،وٓ شمؼمأ اًمذُم٦م إٓ سم٤مإلقم٤مدة ،أُم٤م إذا شمرك واضمٌ٤م :يم٘مراءة اًمٗم٤محت٦م ،واًمتًٌٞمح ،ذم اًمريمنقع أو
اًمًجقد :وم٢من صالشمف صحٞمح٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م ٟم٤مىمّم٦م ،ودمؼم سمًجقد اًمًٝمق(.)3
( )1اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت سمنمح مسؾؿ اًمابقت( ،)58/1السمـ اًمـظام.
( )2اعمفامامذب ذم قمؾامامؿ أصامامقل اًمػؼامامف اعمؼامامارن ( ،)151/1واةامامامع عمساماماةؾ أصامامقل اًمػؼامامف وشمطبقؼاهتاماما قمامامغم اعمامامذ ب
اًمراضمن (ص.)24:
( )3اكظر :سم اةع اًمصـاةع ذم شمرشمقب اًمنماةع (.)293/1

42

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
ويمذًمؽ ذم ومريْم٦م احلن٩م :ومن٢من اًمٗمنرض ومٞمنف :هنق ُمن٤م ٓ ينتؿ اًمٜمًنؽ إٓ سمنف يمن٤مًمٓمقا،
واًمًٕمل ،واًمقاضم٥مُ :م٤م جيؼم سمدم يمرُمل اجلٛمرات(.)1
فؽـف ما فبث أن خافػ هذه افؼاظدة دم بعض ادسائؾ افػؼفقة:
ؾؿ ًثال :يرى أن ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ريم ٌـ ُمـ أريم٤من اًمّمالة ،وشمٌٓمؾ اًمّمالة سمؽميمٝم٤م.
وهذا قمغم ظمال ،أصٚمف!! وم٘مراءة اًمٗم٤محت٦م صم٤مسمت٦م سمدًمٞمؾ فمٜمل ،ومٞمٚمزُمف اًم٘مقل سم٠من ىمراءة اًمٗم٤محت٦م
واضمٌ٦م ،وأٟمف ٓ شمٌٓمؾ اًمّمالة سمؽميمٝم٤م !!(.)2
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن افػرض وافقاجب مسادؾان :ومٝمام اؾمنامن عمًنٛمك واطمند ،وًمٗمٔمن٤من يٓمٚم٘من٤من قمنغم
ُمدًمقل واطمد ،وهق« :افػعؾ افذي ذم تارـف رشظا مطؾؼاش ،أو هق « :ضؾب افشارع ادؼوضلل ؾعلؾ
ادؽؾػ ضؾبا جازما ،شقا أـان هذا افطؾب بدفقؾ طـل ،أم ؿطعل ش.
ذه٥م إمم ذًمؽ امجفقر إصقفقغ ،وُمنٜمٝمؿ اإلملام أدلد ذم اًمرواين٦م اًمراضمحن٦م قمٜمنده(،)3
وافرازي( ،)4وافغزايل( ،)5وأمدي( ،)6وافزرـق(.)7

افؼقل افثاين :إن افػرض وافقاجب ؽر مسادؾغ ،سمؾ يدٓن قمغم ُمٕمٜمٞملم خمتٚمٗملم.

( )1اكظ امامر :شمقس امامػم مس اماماةؾ اًمػؼ امامف رشح اًم امامروض اعمرسم امامع ( ،)600-575/2( ،)455-446/1واعمف امامذب ذم قمؾ امامؿ
أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)151/1
( )2اكظر :ومتن اةؾقؾ سمقان مساةؾ مـار اًمسبقؾ (ً )209/1معب اًمؽريؿ اًمـؿؾة.
( )3اكظر :اًمقاون (.)161/1
( )4اكظر :اعمحصقل (.)119/1
( )5اكظر :اعمستصػك (.)66/1
( )6اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)99 /1
( )7اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)181/1
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ذه٥م إمم ذًمؽ اإلمام أدد ذم رواي٦م قمٜمف ،وابـ ظؼقؾ( ،)1وأبلق يعلذ( ،)2وابلـ ؿداملة(،)3
وابـ مػؾح( ،)4وادرداوي( ،)5وهق ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م(.)6
ؾافػرض :اؾمؿ عم٤م صمٌ٧م طمٙمٛمف سمدًمٞمؾ ىمٓمٕملُ ،مثؾ :أي٦م اًمتل ىمٓمع سمدًٓمتٝم٤م قمنغم احلٙمنؿ،
ُمتقاشمرا.
واحلدي٨م اعمتقاشمر اًمذي ىمٓمع سمدًٓمتف قمغم احلٙمؿ ،واإلمج٤مع اًمٍميح اًمذي ٟم٘مؾ إًمٞمٜم٤م ٟم٘مال
ً
وافقاجب :اؾمنؿ عمن٤م صمٌن٧م طمٙمٛمنف سمندًمٞمؾ فمٜمنل :يمخنؼم اًمقاطمند ،واًم٘مٞمن٤مس ،واإلمجن٤مع
اًمًٙمقيت ،ودٓٓت إًمٗم٤مظ اًمٔمٜمٞم٦م(.)7
أدفة أصحا افؼقل إول:
 -0اؾمننتدًمقا سمننام رواه ـمٚمحنن٦م سمننـ قمٌٞمنند اهلل ،ي٘مننقل :ضمنن٤مء رضمننؾ إمم رؾمننقل اهلل
ُ -مـ أهؾ ٟمجد صم٤مئر اًمرأس ،يًٛمع دوي صقشمف ،وٓ يٗم٘مف ُم٤م ي٘مقل ،طمتك دٟم٤م ،وم٢مذاهق يً٠مل قمـ اإلؾمالم ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل « :-مخس صؾقات دم افققم وافؾقؾةش .وم٘م٤مل:
هؾ قمكم همػمه٤م؟ ىم٤مل ،ٓ« :إٓ أن تطلقعش .ىمن٤مل رؾمنقل اهلل « :-وصلقام رمضلانش.
ىم٤مل :هؾ قمكم همػمه؟ ىم٤مل ،ٓ« :إٓ أن تطقعش .ىم٤مل :وذيمر ًمف رؾمنقل اهلل --اًمزيمن٤مة،
ىم٤مل :هؾ قمكم همػمه٤م؟ ىم٤مل ،ٓ« :إٓ أن تطقعش .ىم٤مل :وم٠مدسمر اًمرضمؾ وهنق ي٘منقل :واهلل ٓ أزيند قمنغم
هذا ،وٓ أٟم٘مص ،ىم٤مل رؾمقل اهلل « :-أؾؾح  -إن صدقش (.)8

( )1اكظر :اًمقاون (.)125/1
( )2اكظر :اًمع ة (.)376/2
( )3اكظر :رووة اًمـافمر (.)27/1
( )4اكظر :أصقل اسمـ مػؾن (.)153
( )5اكظر :اًمتحبػم (.)835/2
( )6اكظر :اعمسقدة ( ،)165 /1وأصقل اًمنظميس ( ،)110/1ويم ػ األهار (.)303/2
( )7اكظر :أصقل اًمنظميس (.)110/1
( )8صحقن اًمبراري ( ،)18/1يمتاب ااي ن ،سماب اًمزيماة مـ ااؾمالم ،طم يث رىمؿ (.)46
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وجف آشودٓل:
أٟمف  --ذم إضم٤مسمتف ًمٚمً٤مئؾ مل جيٕمؾ واؾمٓم٦م سملم اًمٗمرض واًمتٓمقع ،سمؾ اخل٤مرجقمـ اًمٗمرض داظمؾ ذم اًمتٓمقع (.)1
أن آظمتال ،ذم ـمرق إصمٌ٤مت احلٙمؿ ٓ يقضم٥م آظمتال ،ومٞمام يثٌ٧م هب٤م ،ومٛمٝمام اظمتٚمٗم٧مـمرق إصمٌ٤مت اًمٜمٗمؾ ئمؾ ٟمٗمال ،ويمذًمؽ اًمقاضم٥م واحلرام (.)2
 أن اًمٗمرض واًمقاضم٥م ُمتً٤موي٤من ذم احلد ،وٓ ومرق سمٞمٜمٝم٤م ،وم٢مذا يم٤مٟم٤م ُمتًن٤مويلم ذم هنذا مليٙمـ ٕطمدمه٤م ُمزي٦م قمغم أظمر (.)3
 -4أن آظمتال ،ذم ـمرق إصمٌ٤مت احلٙمؿ ،سمحٞم٨م يٙمقن أطمدمه٤م ُم٘مٓمق ًقمن٤م سمنف ،وأظمنر
ُمٔمٜمق ًٟم٤م  ٓ -يقضم٥م آظمتال ،ومٞمام يثٌ٧م هب٤م ،سمحٞم٨م يٙمقن احلٙمؿ ُم٘مٓمق ًقم٤م سمف ومنٞمام ـمري٘منف اًم٘مٓمنع،
وُمٔمٜمق ًٟم٤م ومٞمام ـمري٘مف اًمٔمـ :وهلذا وم٢من اظمتال ،ـمنرق اًمقاضمٌن٤مت ذم اًم٘منقة ،واًمْمنٕمػ ،واًمٔمٝمنقر،
واخلٗم٤مء ،سمحٞم٨م ي٘متؾ اعمٙمٚمػ سمؽمك سمٕمْمٝم٤م دون سمٕمْمٝم٤م أظمر  ٓ -يقضمن٥م آظمنتال ،ذم طم٘مٞم٘من٦م
اًمقاضم٥م ُمـ طمٞم٨م هق واضم٥م ،ويمذا اظمتال ،ـمرق اًمٜمقاومؾ ٓ يقضم٥م اظمنتال ،طم٘م٤مئ٘مٝمن٤م ،ويمنذا
اظمتال ،ـمرق احلرام سم٤مًم٘مٓمع واًمٔمـ ٓ يقضم٥م اظمتال ،احلرام ُمـ طمٞم٨م إٟمف طمرام(.)2
 -3أهنام ُمتً٤موي٤من ذم احلد :طمٞم٨م إن طمد اًمقاضم٥م  -وهقُ :م٤م ذم شم٤مريمف ذ ًقم٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م -
يٜمٓمٌؼ قمغم اًمٗمرض مت٤م ًُم٤م ،وٓ ومرق ،وم٢مذا يم٤مٟم٤م ُمتً٤مويلم ذم هذا مل يٙمـ ٕطمدمه٤م ُمزين٦م قمنغم أظمنر،
يمام أن اًمٜمدب واًمٜمٗمؾ عم٤م يم٤من ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمدً ا  -وهنقُ :من٤م حيٛمند وم٤مقمٚمنف ،وٓ ينذم شم٤مريمنف  -مل يٙمنـ
ٕطمدمه٤م ُمزي٦م قمغم أظمر(.)5

( )1اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)240/1
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)99/1
( )3اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)153/1
( )4اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)99/1
( )5اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)153/1
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أدفة أصحا افؼقل افثاين:
َ َ ۡ ََ ۡ ُ ۡ َُ ذ َ َ ٗ َ ۡ ُ
اؿ ٌَاا ـَ َر ۡض ُ
اخ ًۡ ﱠ (،)1
 -0اؾمتدًمقا سم٘مقًمف – شمٕم٤ممم ﴿ :وكد ـرضخً لَٓ ـ ِريضث ـِ ِص
ُ َ ٌ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ۡ
َ
َ
)
2
(
َٰ
وسم٘مقًمف -شمٕم٤ممم :ﱡ شٔرة أُزىجٓا وـرضجٓا ﴾ .
وجف آشودٓل:
أن ُمٕمٜمك اًمٗمرض ذم اًمٚمٖم٦م :اًمت٘مدير.
َ ۡ
وم٘مقًمف –شمٕم٤ممم :ﱡ ـ َرض ُخ ًۡ ﱠ سمٛمٕمٜمك :ىمدرشمؿ سم٤مًمتًٛمٞم٦م.
َ ۡ
وىمقًمف ﱡ ـ َرض َجَٰ َٓا ﱠ سمٛمٕمٜمك :ىمٓمٕمٜم٤م إطمٙم٤مم ىمٓمٕم٤م.

وأن اًمقاضم٥م هق اًمً٤مىمط ،وأن احلٙمؿ شم٤مسمع ًمٚمدًمٞمؾ ،ومال يٛمٙمـ أن يرشم٘مل اًمقاضم٥م اًمث٤مسمن٧م
سمدًمٞمؾ فمٜمل إٓ اًمٗمرض اًمث٤مسم٧م سمدًمٞمؾ ىمٓمٕملً :مذا وضم٥م اظمتالومٝمام ذم اًمتًٛمٞم٦م (.)3
وم٤مًمقاضم٥م واًمٗمرض ٓ اظمتال ،سمٞمٜمٝمام ُمنـ طمٞمن٨م إهننام طمٙمنامن ذقمٞمن٤من واضمٌن٤م اًمٕمٛمنؾ
وُم٘مدران ،ويذم شم٤مريمٝمام ،وإن أريد همػم ذًمؽ ومٛمٛمٜمقع :وهنذا ٕن اعمٕمٚمنقم ُمنـ طمٞمن٨م إٟمنف ُمٕمٚمنقم
خم٤مًمػ ذم ُم٤مهٞمتف ًمٚمٛمٔمٜمقن ُمـ طمٞم٨م إٟمف ُمٔمٜمقن (.)4
 -4أن احلٙمؿ شم٤مسمع ًمٚمدًمٞمؾ :ومٞمٚمزم أن ٓ يٙمنقن اًمٗمنرض هنق اًمقاضمن٥مٕ :ن اًمقاضمن٥م
يثٌ٧م سمخؼم اًمقاطمد ،وهق ٓ يقضم٥م قمٚمؿ اًمٞم٘ملمٓ :طمتامل اًمٖمٚمط ُمـ اًمراويً ،مٙمٜمف يقضمن٥م اًمٕمٛمنؾ
حلًـ اًمٔمـ سم٤مًمراوي :وشمرضمٞمح ضم٤مٟم٥م صدىمف ،ومٞمثٌ٧م قمغم هذا ًمٚمقاضم٥م طمٙمؿ سمحً٥م دًمٞمٚمف ،وهنق
ً
ُمت٠موٓ ،وٓ يرشم٘مل إمم درضمن٦م اًمٗمنرض
أٟمف يقضم٥م اًمٕمٛمؾ ،وحيٙمؿ قمغم ضم٤مطمده سم٤مًمْمالل ،إن مل يٙمـ
اًمث٤مسم٧م سم٤مًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل اعمقضم٥م ًمٚمٕمٚمؿ ،وُمـ ضمٕمؾ اًمقاضم٥م هذا اًمٓمريؼ اعمٔمٜمنقن يمن٤مًمٗمرض وم٢مٟمنف
( )1ؾمقرة اًمبؼرة ضمزء مـ اآلية (.)237
( )2ؾمقرة اًمـقر ضمزء مـ اآلية (.)1
( )3اكظامامر :اعمسامامقدة ( ،)165 /1واًمقا وامامن ( ،)161/1واًمعام ة ( ،)376/2ورووامامة اًمـامامافمر ( ،)27/1وأصامامقل
اسمـ مػؾن ( ،)153واًمتحبػم ( ،)835/2وأصقل اًمنظميس ( ،)110/1ويم ػ األهار (.)303/2
( )4اكظر :هناية اًمقصقل ذم دراية األصقل (ً ،)521/2مؾصػل اهلـ ي.
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يٙمقن ىمد زاد قمغم اًمٜمص ،ورومع اًمدًمٞمؾ اًمذي ومٞمف ؿمٌٝم٦م قمـ درضمتف ،أو طمط اًمدًمٞمؾ اًمنذي ٓ ؿمنٌٝم٦م
ومٞمف قمـ درضمتف ،وإُمران يمالمه٤م سم٤مـمالن(.)0
مـاؿشة إدفة:
ويؿؽـ اإلجابة ظذ أدفة أصحا افؼقل إول:
سم٠من اًمقاضم٥م واًمٗمرض ٓ اظمتال ،سمٞمٜمٝمام ُمـ طمٞم٨م إهنام طمٙمامن ذقمٞمن٤من واضمٌن٤م اًمٕمٛمنؾ،
وُم٘مدران ،ويذم شم٤مريمٝمام ،وإن أريد همػم ذًمؽ ومٛمٛمٜمقعٕ :ن اعمٕمٚمقم ُمـ طمٞم٨م إٟمف ُمٕمٚمنقم خمن٤مًمػ ذم
ُم٤مهٞمتف ًمٚمٛمٔمٜمقن ُمـ طمٞم٨م إٟمف ُمٔمٜمقن(.)4
وأجقب ظذ أصحا افؼقل افثاين:
قمٚمنام أو
سم٠من هذا آؾمتدٓل وٕمٞمػٕ :ن اًمٗمرض هق اعم٘مدر ٓ ،اًمذي يثٌ٧م يمقٟمف
ُم٘مندرا ً
ً
فمٜم٤م ،يمام أن اًمقاضم٥م هق اًمً٤مىمط ٓ ،اًمذي يثٌ٧م يمقٟمف ؾم٤مىمٓم٤م قمٚمام أو فمٜم٤م ،وإذا يمن٤من إُمنر يمنذًمؽ
يم٤من ختّمٞمص يمؾ واطمد ُمـ هذيـ اًمٚمٗمٔملم سم٠مطمد اًم٘مًٛملم حتٙمام (.)3
ومـ افوطبقؼ إصقيل ظذ ادسلفة بػرع ؾؼفل يقضح افػرق بغ افؼقفغ:
شمرك ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ذم اًمّمالة :وم٤محلٜمٗمٞم٦م ي٘مقًمنقن سمن٠من ُمنـ شمنرك ىمنراءة اًمٗم٤محتن٦م ذم اًمّمنالة
صالشمف صحٞمح٦م(ٕ :)4هن٤م صم٤مسمت٦م سمٓمريؼ فمٜمل ،وهق ىمقل اًمرؾمقل  ٓ« :-صلالة دلـ مل
يؼرأ بػاحتة افؽوا ش( ،)5سمٞمٜمام اجلٛمٝمقر يرون أن ُمـ شمريمٝم٤م صالشمف سم٤مـمٚم٦م(ٕ :)6صٚمٝمؿ اًمً٤مسمؼ.

( )1اكظر :أصقل اًمنظميس (.)112/1
( )2اكظر :هناية اًمقصقل (.)521/2
( )3اكظر :اعمحصقل ( ،)19/1وااطمؽام ًممم ي ( ،)99/1وااهباج رشح اعمـفاج (.)55/1
( )4اكظر :اًمبحر اًمراةؼ رشح يمـز اًم ىماةؼ (.)312/1
( )5ص امامحقن اًمبر اماماري ( )151/1يمت اماماب األذان ،سم اماماب وضم امامقب اًمؼ ام امراءة ًمإلم امامام وامل اماملمقم ذم اًمص امامالة ،طمام ام يث
رىمؿ(.)756
( )6اكظر :أؾمـك اعمطاًمب ذم رشح روض اًمطاًمب (.)230/1
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وئمٝمر ُمـ هذا أن احلٜمٗمٞم٦م وُمـ ُمٕمٝمؿ اقمتٛمدوا ذم رأهيؿ قمغم اظمتال ،اًمٗمرض واًمقاضمن٥م
ذم اعمٕمٜمك آصٓمالطمل ،أُم٤م اجلٛمٝمقر وم٘مد اقمتٛمدوا ذم رأهيؿ قمغم اشمٗم٤مىمٝمام ذم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ،هذا ُمـ
اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،أُم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م وم٘مد ٓ خيتٚمػ اًمقاضم٥م قمـ اًمٗمرض إٓ ذم سمٕمنض اًمٗمنروع
اًمٗم٘مٝمٞم٦م.
سمٕمد قمرض أىمقال قمٚمامء إصقل ذم اعمً٠مًم٦م شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م  --واومؼ ىمقل احلٜمٗمٞمن٦م،
ظمن٤مًمػ
واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ ،وظم٤مًمػ مجٝمقر إصقًمٞملم ذم اعمً٠مًم٦م ،وهل ُمـ اعمًن٤مئؾ اعمٕمندودة اًمتنل
َ
ومٞمٝم٤م اجلٛمٝمقر.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل اجلؿفقر :إن اًمٗمنرض واًمقاضمن٥م ُمؽمادومن٤من :وذًمنؽ ًم٘منقة أدًمنتٝمؿ
اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م ،وٕن هٜم٤مك ومر ًىم٤م قمٛمٚم ًٞم٤م سمٞمٜمٝمام ي١ميده اًمٕم٘مؾ :طمٞم٨م إن يمنؾ قم٤مىمنؾ جيند ذم قم٘مٚمنف أن
صالة اًمٗمرض آيمد ُمـ اًمّمالة اعمٜمذورة  -وإن يم٤من يمالمه٤م ٓزُملم.
وظذ هذا وم٢مٟمف يٜمٌٖمل اًمتٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمام ذم اًمٚمٗمظ ،سمج٤مٟم٥م اظمنتالومٝمام ذم اعمٕمٜمنك :طمتنك يًنٝمؾ
اًمتٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمام ،وووع يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ذم حمٚمف.

املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف إثبات الٕادب املٕضع.
افقاجب ادقشع :هق أطمد أىمً٤مم اًمقاضم٥م اعم٘مٞمد ،وهق ُم٤م أًمزم اًمِمن٤مرع سم٢مي٘م٤مقمنف ذم وىمن٧م
يتًع ًمف وًمٖمػمه ُمـ ضمٜمًف ،يم٤مًمّمالة :وم٢من وىمتٝم٤م يتًع ٕدائٝم٤م ،وٕداء همػمه٤م ُمـ ضمٜمًٝم٤م.
ويرى اًمٜمٛمٚم٦م -

 -أن اًمقاضم٥م اعمقؾمع صم٤مسم٧م" ،ويٙمقن وىم٧م أداء اًمقاضم٥م اعمقؾمع

هق مجٞمع اًمقىم٧م ،أو ذم أي ضمزء ُمـ أضمزائف ،ؾمقاء ذم أوًمف ،أو ذم وؾمٓمف ،أو ذم آظمره"(.)1

( )1اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن(.)183/1
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ذ َ َٰ َ ُ ُ
ذ
اٍ ِس إ َ َٰغ َؽ َ
ٱلظ ۡ
اق
ص
واؾمتدل قمغم صمٌقشمف سمٕمٛمقم ىمقًمف – شمٕمن٤ممم :ﱡ أََك ِا ًِ ٱلصائة ُِل
أٱِ
ِ
ِ

ذۡ
ٱَّل ِوﱠ( :)1طمٞم٨م إن هذا إُمر قم٤مم يتٜم٤مول مجٞمع أضمزاء اًمقىم٧م اعمذيمقر ُمـ همػم إؿمٕم٤مر سم٤مًمتخّمنٞمص

سمٌٕمض أضمزائف.

وسم٠من ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ىمد صغم سم٤مًمٜمٌل  - -ذم أول اًمقىم٧م وآظمره ،وىم٤مل
ًمف  -سمٕمد ذًمؽ" :يا حمؿد ،هذا وؿت إكبقا مـ ؿبؾؽ ،وافقؿت ؾقام بغ هذيـ"(.)2
وهذا يٗمٞمد ختٞمػم اعمٙمٚمػ ذم أداء اًمّمالة ذم أي ضمزء ُمـ أضمزاء اًمقىم٧م اعمحدد هلن٤م .أي :أن
اإلجي٤مب يتٜم٤مول مجٞمع أضمزاء اًمقىم٧م ،وًمٞمس شمٕمٞملم سمٕمض أضمزاء اًمقىمن٧م ًمٚمقضمنقب أومم ُمنـ شمٕمٞمنلم
سمٕمْمف أظمر.
وسم٤مًم٘مٞم٤مس قمغم اًمقاضم٥م اعمخػم ،ومٙمام أٟمف ضمن٤مز اًمتخٞمنػم سمنلم أومنراد اًمقاضمن٥م ذم اًمقاضمن٥م
اعمخػم  -يمخّم٤مل يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم  -ومٙمذًمؽ جيقز اًمتخٞمػم سملم أضمنزاء اًمقىمن٧م ذم اًمقاضمن٥م اعمقؾمنع،
يم٤مًمّمالة ،وٓ ومرق ،سمج٤مُمع طمّمقل اعمّمٚمح٦م ،وؾم٘مقط اًمٗمرض(.)3
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اًمقاضم٥م اعمقؾمع صم٤مسم٧م ،ويٙمقن وىم٧م أداء اًمقاضم٥م اعمقؾمع هق مجٞمع اًمقىم٧م ،أو ذم
أي ضمزء ُمـ أضمزائف ،ؾمقاء ذم أوًمف ،أو ذم وؾمٓمف ،أو ذم آظمره ،وهق ؿقل امجفقر إصقفقغ (.)2

( )1ؾمقرة ااهاء ضمزء مـ اآلية (.)78
( )2ؾمــ أو داود ( ،)93/1يمتاب اًمصالة ،سماب اعمقاىمقت ،دار اًمرؾماًمة اًمعاعمقة ،سمػموت2009 ،م  ،طم يث رىمؿ
(.)393
( )3اًمقاضمب اعمقؾمع قمـ األصقًمقلم ،قمب اًمؽريؿ اًمـؿؾة ،مؽتبة اًمرؿم  ،اًمرياض1993 ،م.
( )4اكظامامر :اعمحصامامقل ًمؾامامرازي( ،)291/2/1واًمتؿفقام ( ،)240/1واعمحصامامقل السمامامـ اًمعامامرو ( ،)98/2واًمبحامامر
اعمحقط ( ،)209/1واطمؽام ًممم ي (.)105/1
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افؼقل افثاين :إٟمٙم٤مر اًمقاضم٥م اعمقؾمع .أي :قمدم وضمقد واضم٥م ُمقؾمع ذم اًمنميٕم٦م ،سمنؾ إن اإلجين٤مب
ُمتٕمٚمؼ ذم وىم٧م ُمٕملم ،وهق أول اًمقىم٧م ،أو آظمره ،وهق ؿقل ظـد احلـػقة(.)0
أدفة أصحا افؼقل إول:

َ
ذ َ َٰ َ ُ ُ
ذ
ٱلظ ٍۡ ِس إ ِ َ َٰغ َؽ َصق ذ ۡ
ٱَّل ِوﱠ (.)2
ل
ُ
ة
ٔ
ي
ٱلص
ً
ك
ِ ٔٱِ
افدفقؾ إول :ىمقل اهلل – شمٕم٤ممم:ﱡ أ ِ ِ
ِ

وجف آشودٓل :أن إُمر ذم أي٦م قم٤مم ،يتٜم٤مول مجٞمنع أضمنزاء اًمقىمن٧م اعمنذيمقر ُمنـ همنػم

إؿمٕم٤مر سم٤مًمتخّمٞمص سمٌٕمض أضمزائف(.)3
افدفقؾ افثاين :أن ضمؼميؾ  أم اًمٜمٌنل ُ - -منرشملمُ ،منرة ذم أول اًمقىمن٧م وُمنرة ذم
آظمره(.)2
وجللف افدٓفللة :أن اهلل  -شمٕمنن٤ممم  -طمٞمننٜمام ومننرض اًمّمننالة أشمننك ضمؼميننؾ إمم اًمٜمٌنل -
ً -مٞمٕمٚمٛمف أوىم٤مهت٤م وأومٕم٤مهل٤م ،ومّمغم سمف ُمرة ذم أول وىمتٝم٤م ،وصغم سمف ُمرة أظمنرى ذم آظمنر
وىمتٝم٤م ،وم٘م٤مل -طمٞمٜماذ" :افقؿت ما بغ هذيـ" ،وهذا يٗمٞمد ختٞمػم اعمٙمٚمػ ذم أداء اًمّمالة ذم أي ضمنزء
ُمـ أضمزاء اًمقىم٧م اعمحدد هل٤م .أي :أن اإلجي٤مب يتٜم٤مول مجٞمنع أضمنزاء اًمقىمن٧م ،وًمنٞمس شمٕمٞمنلم سمٕمنض
سم٠مومم ُمـ شمٕمٞملم سمٕمْمف أظمر (.)5
أضمزاء اًمقىم٧م ًمٚمقضمقب ْ

( )1اكظر :أصقل اًمنظميس(.)130/1
( )2ؾمقرة ااهاء ضمزء مـ اآلية (.)78
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)105/1وهناية اًمقصقل (.)550/2
( )4ؾمــ أو داود ( )93/1يمتاب اًمصالة ،سماب اعمقاىمقت ،طم يث رىمؿ ( ،)393طم يث صحقن.
( )5اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)184/1
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أدفة أصحا افؼقل افثاين:
-0

أٟمف ًمق وضمن٥م اًمٗمٕمنؾ ذم أول اًمقىمن٧م أو وؾمنٓمف مل جينز شمريمنف ُمنع اًم٘مندرة قمٚمٞمنف،

واًمّمالة جيقز شمريمٝم٤م ذم أول اًمقىم٧م ووؾمٓمف ،ومال جيقز سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ أن شمٙمقن واضمٌ٦م ،وإذا مل شمٙمنـ
واضمٌ٦م ذم أول اًمقىم٧م ،وٓ ذم وؾمٓمف :شمٕملم أن شمٙمقن واضمٌ٦م ذم آظمره(.)0
 -4أن اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع قمغم أٟمف ٓ جيقز شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ آظمر وىمتٝم٤م سمٖمػم قمذر يدل قمنغم
أهن٤م واضمٌ٦م ومٞمف ٓ ،ذم أول اًمقىم٧م (.)4
مـاؿشة إدفة:
أجقب ظذ أدفة افؼقل إول:
سم٠من اإلمج٤مع ُمٜمٕم٘مد قمغم قمدم ضمقاز شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ آظمر وىمتٝم٤م ُمـ همنػم قمنذر ،ممن٤م يندل
قمغم أهن٤م واضمٌ٦م ذم هذا اًمقىم٧م ٓ ذم همػمه(.)3
ويؿؽـ افرد ظؾقفؿ سمٕمدم اًمتًٚمٞمؿ سم٠من ذًمنؽ يًنتٚمزم أن ُمن٤م ٓ جينقز شم٠مظمػمهن٤م قمٜمنف أهنن٤م
واضمٌ٦م ومٞمف ،سمؾ إن ذًمؽ ًمٙمقهن٤م سمٕمد ُميض اًمقىم٧م ٓ شمٙمقن أداء ،سمؾ ىمْم٤مء.
وأجقب ظذ أدفة افؼقل افثاين:
-

سم٠من ضمقاز شمرك اًمٗمٕمؾ ذم أول اًمقىم٧م أو وؾمٓمف ٓ يدل قمغم قمدم اًمقضمنقب ُمٓمٚم ً٘من٤م،

سمؾ قمغم قمدم اًمقضمقب اعمْمٞمؼ ،أُم٤م اعمقؾمع ومال(.)4
-

سم٠من ضمقاز اًمؽمك ذم أول اًمقىم٧م أو وؾمٓمف ُمنموط سمقضمقد اًمٌدل ،وهق اًمٕمنزم قمنغم

اًمٗمٕمؾ :ومال يٙمقن شمريمف ً
دآ قمغم قمدم اًمقضمقب.

( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي( ،)106/1وهناية اًمقصقل ( ،)550/2وااهباج (.)93/1
( )2اكظر :هناية اًمقصقل (.)550/2
()3هناية اًمقصقل (.)550/2
( )4اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)107/1وشمقسػم اًمتحرير(.)193/2
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بعد ظرض أؿقال ظؾلام إصلقل دم ادسللفة شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -ي٘منقل سم٢مصمٌن٤مت

اًمقاضم٥م اعمقؾمع ،وىمد واومؼ ذم ذًمؽ ىمقل مجٝمنقر إصنقًمٞملم ،واؾمنتدل سمن٠مدًمتٝمؿ ،وظمن٤مًمػ ىمنقل
احلٜمٗمٞم٦م اعمٜمٙمريـ ًمٚمقاضم٥م اعمقؾمع.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ىمقل مجٝمقر إصقًمٞملم سم٢مصمٌن٤مت اًمقاضمن٥م اعمقؾمنعً :م٘منقة أدًمنتٝمؿ اًمٜم٘مٚمٞمن٦م
واًمٕم٘مٚمٞم٦م ،يمام أٟمف ُمـ سم٤مب اًمتٞمًػم قمغم إُم٦م ورومع احلرج واعمِم٘م٦م قمٜمٝمؿ ذم أداء اًمٕمٌ٤مدات ،وًمّمنح٦م
اًم٘مٞم٤مس قمغم اًمقاضم٥م اعمخػم.
ومٙمام أٟمف ضم٤مز اًمتخٞمػم سملم أومراد اًمقاضم٥م ذم اًمقاضم٥م اعمخنػم  -يمخّمن٤مل يمٗمن٤مرة اًمٞمٛمنلم -
ومٙمذًمؽ جيقز اًمتخٞمػم سملم أضمزاء اًمقىم٧م ذم اًمقاضم٥م اعمقؾمع يم٤مًمّمالة ،وحلّمقل اعمّمٚمح٦م سمًن٘مقط
اًمٗمرض.

املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖس الٕادب املدري.
وافقاجب ادخر هقُ :م٤م ـمٚمٌف اًمِم٤مرع ـمٚمٌ٤م ضم٤مزُم٤م ٓ ،سمٕمٞمٜمف ،سمؾ ظمػم اًمِم٤مرع ذم ومٕمٚمنف سمنلم
أومراده اعمٕمٞمٜم٦م اعمحّمقرة (.)0
وحؽؿف :أن اعمٙمٚمػ شمؼمأ ذُمتف سمٗمٕمؾ أي واطمد ُمـ أومراده ،وم٢من شمريمٝم٤م مجٞم ًٕم٤م أصمؿ(.)4
وىمد ووع اًمٕمٚمامء ذو ًـم٤م ًمٚمقاضم٥م اعمخػم(:)3
افؼط إول :أن شمٙمقن إؿمٞم٤مء اعمخػم سمٞمٜمٝم٤م ُمٕمٚمقُم٦م ًمٚمٛمخ٤مـم٥م ،وحمّمنقرة وُمٕمٞمٜمن٦م :طمتنك حينٞمط
اعمٙمٚمػ هب٤م ويقازن سمٞمٜمٝم٤م.
افؼط افثاين :أن شمتً٤موى شمٚمؽ إؿمٞم٤مء اعمخػم سمٞمٜمٝم٤م ذم اًمرشمٌن٦م :ومٞمخنػم سمنلم واضمن٥م وواضمن٥م ،وٓ
جيقز اًمتخٞمػم سملم واضم٥م وُمٜمدوب.
( )1اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن(.)157/1
( )2اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)162/1
( )3اكظر :اًمبحر اعمحقط( ،)157/1واةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (.)27
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افؼط افثافث :أن ٓ خيػم سملم ؿمٞمالم ُمتً٤مويلم مت٤مم اًمتً٤موي سمحٞم٨م ٓ يتٛمٞمز أطمدمه٤م قمنـ أظمنر،
يمام ًمق ظمػم سملم أن يّمكم أرسمع ريمٕم٤مت ،وأن يّمكم أرسمع ريمٕم٤مت ،سمؾ ٓ سمد أن شمٙمقن إؿمنٞم٤مء اعمخنػم
سمٞمٜمٝم٤م شمتٛمٞمز سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض.
افؼط افرابع :أن يتٕمٚمؼ اًمتخٞمػم سمام يًتٓمٞمع ومٕمٚمف ،ومال يّمح اًمتخٞمػم سملم رء يًنتٓمٞمٕمف ،وآظمنر ٓ
يًتٓمٞمٕمف.
ويرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن اخلٓم٤مب ذم اًمقاضم٥م اعمخػم ُمتٕمٚمؼ سمقاطمد ُمٌٝمؿ ُمـ إُمنقر

اعمخػم سمٞمٜمٝم٤م ،وقمٚمؾ ذًمؽ سمقىمققمف ذ ًقم٤م :طمٞم٨م وىمع اًمتخٞمػم سملم واضمٌ٤مت ذم اًمنمع.
حلام أو ؾمنٛمٜمً٤م)
وٕن اًمٕم٘مؾ ٓ يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ،ومٚمق ىم٤مل اًمًٞمد خل٤مدُمف( :أُمرشمؽ أن شمِمؽمي ً
ً
ًمٙم٤من هذا ً
ُمٕم٘منقٓ ،ومٞمٙمنقن اًمقاضمن٥م قمنغم اخلن٤مدم أطمند إُمنريـ ٓ ،يمٚمنٞمٝمام ،وٓ واطمندا
ىمنقٓ
سمٕمٞمٜمف").(1
افوطبقؼ إصقيل فؾؿسلفة ظذ افػروع افػؼفقة:
هٜم٤مك أُمثٚم٦م يمثػمة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمدل قمغم أن اخلٓمن٤مب ذم اًمقاضمن٥م اعمخنػم إٟمنام يتٕمٚمنؼ
سمقاطمد ُمٌٝمؿ ُمـ إُمقر اعمخػم سمٞمٜمٝم٤م ،وٓ ظمال ،سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم هذه إطمٙم٤مم وُمٜمٝم٤م(:)2
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ
 ُم٤م ضم٤مء ذم ضمزاء اًمّمٞمد قمغم اعمحنرم ،ىمن٤مل –شمٕمن٤مممَٰٓ ﴿ :يدحٓاا ٱَّلِياَ ءاٌِأا َل
َۡ ُُ ْ ذ ۡ َ ََ ُ ۡ ُ ُ َ َ َََ
ُ ُّ َ َ ّ ٗ َ َ َ ٓ ّ ۡ ُ َ َ َ َ َ ذ َ َ ۡ ُ
ُ
ُ
تلخئا ٱلصيد وأُخً ضرم وٌَ رخيّۥ ٌِِسً ٌخػ ٍِدا ـشزاء ٌِرو ٌا رخو ٌَِ ٱنلػ ًِ َيسً ةِِّۦ
َ َ َ ۡ ّ ُ ۡ َ ۡ َ َۢ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ذ َٰ َ َ َ ُ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َٰ َ َ ٗ ّ َ ُ َ َ َ َ
صياٌا َِّلذوق وبال
ذوا غدل ٌِِسً ْديا بَٰي ِؼ ٱىهػتثِ أو نفرة ظػام ٌسهِني أو غدل ذل ِم ِ
َ
ُ
َ
َ َ ذُ َ ذ َ ََ ََ ۡ َ َ ََ َ ُ ذُ ُۡ َ ذُ َ
ۡ
)
3
(
أم ِره ِۗۡۦ خفا ٱَّلل خٍا شيؿ وٌَ َعد ذيجخلًِ ٱَّلل ٌِِّ وٱَّلل غ ِزيز ذو ٱُخِلا ٍم﴾ .

( )1اكظر :اًمبحر اًمراةؼ رشح يمـز اًم ىماةؼ ( ،)28/3سم اية اعمنتف و هناية اعمؼتص (.)330/1
( )2ؾمقرة املاة ة اآلية (.)95
( )3ؾمقرة املاة ة اآلية (.)95
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َ َ
 ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم ختٞمػم اًمِم٤مرع ًمإلُم٤مم سملم اعمنـ واًمٗمنداء ،ىمن٤مل –شمٕمن٤ممم ﴿ :ـاإِذاَ ُُ ذ َ ََُ ْ َ َ ۡ َ َّ
َ ذ َٰٓ َ ٓ َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ ُ ُّ ْ ۡ َ َ َ
اق ـَإ ذٌا ٌَ ذَِۢا َب ۡػ ُد ذ
ِإَوٌا ـ َِدآءً
ذ
ٔ
ٱل
وا
د
ظ
ـ
ً
ْٔ
ٍ
ِخ
ۡث
خ
ا
ذ
إ
َّت
ض
اب
ِ
ِ
ٱلرك ِ
ىلِيخً ٱَّلِيَ زفروا ـَضب ِ
َ ذ َٰ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ
)
1
(
ضَّت حضع ٱۡلرب أوزارْا﴾ .
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اخلٓم٤مب ذم اًمقاضم٥م اعمخػم ُمتٕمٚمؼ سمقاطمد ُمٌٝمؿ ُمـ إُمقر اعمخنػم سمٞمٜمٝمن٤م( ،)2وهنق
ىمقل امجفقر افػؼفا وإصقفقغ ،وىم٤مل أبق يعذ وادعوزفة(:)3
إٟمف ُمٕملم قمٜمد اهلل -شمٕم٤ممم(.)4
افؼقل افثاين :إن اخلٓم٤مب ذم اًمقاضم٥م اعمخػم ُمتٕمٚمؼ سمٙمؾ ومرد ُمـ أومنراده اعمحّمنقرة .أي :أن مجٞمنع
ٍ
سمقاطمند ُمنٌٝمؿ،
إؿمٞم٤مء اعم٠مُمقر هب٤م ذم اًمقاضم٥م اعمخػم واضمٌ٦م قمغم ـمريؼ اًمتخٞمػم ،ومل يتٕمٚمؼ اإلجي٤مب
وهق ُمٜمًقب ٕبلل ظؾلل ُ
اجلبائل(.)6()5
( )1ؾمقرة حمؿ ضمزء مـ اآلية (.)4
( )2اكظر :ااطمؽام ( ،)100/1ورشح اًمؽقيمب اعمـػم(.)380/1
( )3اعمعتزًمة :ؾمؿق سمذًمؽ القمتزاهلؿ أىمقال اعمسؾؿلم ذم مرشمؽب اًمؽبامػمة ،طمقامث ىماماًمقا  :لكامف ذم مـزًمامة سماملم اعمـامزًمتلم،
ومال ق مممـ وال ق يماومر ،وىمقؾ همػم ذًمامؽ ،وزقمامقؿفؿ امق واصامؾ سمامـ قمطاماء .ومامذ بفؿ يؼامقم قمامغم كػامل اًمصامػات
قمامامـ اهلل شمعامامامم ،وكػامامل اًمؼام ر ذم معاماماي اًمعباماماد ،لواماماومة ظمؾؼفاماما لمم وماقمؾقفاماما ،وأن اًمؼامامرآن خمؾامامقد ،و امامؿ ومامامرد يماامامػمة،
مـفؿ اةباةقة واًمـظامقة وهمػم ا .وهلؿ أصامقل مخسامة امل -1 :اًمتقطمقام -2 ،اًمعام ل -3 ،اعمـزًمامة سماملم اعمـامزًمتلم-4 ،
اًمققم واًمققمق  -5 ،األمر سماعمعرو واًمـفل قمـ اعمـؽر.
اكظر :مؼاالت ااؾمالمقلم ( ،)235/1واعمؾؾ واًمـحؾ ( ،)54/1واًمػرد سملم اًمػرد ًمؾبغ ادي (.)114
( )4اكظر :اعمرتٍم ذم أصقل اًمػؼف قمغم مذ ب اامام أمح سمـ طمـبؾ (ص.)61 :
( )5اكظر :اعمحصقل( ،)266/1واعمعتؿ ( ،)79/1واًمتؿفق (.)336/1
( )6واةباماةل امق :حمؿام سمامـ قمبام اًمق اب سمامـ ؾمامامالم اةباماةل اًمبٍمامامي ،اكتفامت لًمقامامف رةاؾمامة اعمعتزًمامامة سمعام أو اهلامامذيؾ،
ولًمقف شمـسب ـماةػة اةباةقة مـ اعمعتزًمة ،ويمان قمغم طم اصمة ؾمـف معرووم ًا سمؼقة اة ل ،شمقذم ؾمـة (303ـه).
اكظر :ؿمذرات اًمذ ب ( ،)241/2واًمػرد سملم اًمػرد ًمؾبغ ادي (.)183
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أدفة أصحا افؼقل إول:
 -1أن اًمٕم٘مؾ ٓ يٛمٜمع ُمٜمف ،ومٚمق أن اًمرضمؾ ىم٤مل خل٤مدُمف( :أوضمٌن٧م قمٚمٞمنؽ ظمٞم٤مـمن٦م هنذا
اًمثقب ،أو سمٜم٤مء هذا اًمٌٞم٧م ،أهيام ومٕمٚم٧م أصمٌتؽ قمٚمٞمف صمقاب ُم٤م أوضمٌ٧م قمٚمٞمنؽ ،وهنق صمنقاب واضمن٥م
واطمد ،وإن شمريم٧م اجلٛمٞمع قم٤مىمٌتؽ قم٘م٤مب شمرك واضم٥م واطمد ،وًمً٧م أوضم٥م اجلٛمٞمنع ،وٓ أضمنقز
شمرك اجلٛمٞمع ،وإٟمام أوضم٥م واطمدا ٓ سمٕمٞمٜمف) .أي :واطمد أردت ،ومٝمذا يمالم ُمٕم٘مقلً ،منٞمس ذم اًمٕم٘منؾ
ُم٤م حيٞمٚمف(.)1

َ
 -4ضمننقاز وىمققمننف ذقمنن٤م :وينندل قمٚمٞمننف ىمقًمننف – شمٕمنن٤ممم -ذم يمٗمنن٤مرة اًمٞمٛمننلمَ ﴿ :ل
ُ َ ُ ُ ُ ذ ُ ذ ۡ ٓ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ َ
ُ َ ُ ُ َ َ ذ ُّ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َ
ه ذفَٰ َرحُ ُّ ٓۥ إ ۡظ َػامُ
َٰ
سَ يؤاخِذزً ةٍِا خلدتً ٱۡليمََۖ ـ
يؤاخِذزً ٱَّلل ةِٱليؾِٔ ِِف خيمِ ِسً ول ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ۡ
ُ ۡ ۡ ۡ َ ُ ُ ۡ ۡ َۡ
اً َِادۡ
ير َر َر َتاث َذ ٍَاَ ذى ۡ
َتر ُ
ِ
غَشة ِ ٌسهِني ٌَِ أوش ِط ٌا تعػٍِٔن أْي ِيسً أو نِصٔتًٓ أو ِ
َ َ ُ َ َ َٰ َ َ ذ َ َٰ َ َ ذ َٰ َ ُ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ َٰ َ ُ َ ّ ُ ذ ُ َ ُ
سًۡ
ـ ِصيام ذلرثِ خيام ذل ِم نفرة خيمِ ِسً إِذا ضيفخً وٱضفظٔا خيمِسً نذل ِم يب ِني ٱَّلل ى
َ ذ ُ َۡ ُ َ
َ
َءايَٰخِِّۦ ى َػيس ًۡ تظه ُرون﴾ ( )2وم٢مٟمنف ٓ خيٚمنق إُمن٤م أن ي٘من٤مل :إٟمنف -شمٕمن٤ممم  -أوضمن٥م مجٞمنع هنذه
اخلّم٤مل ،أو ُم٤م أوضم٥م ؿمٞما٤م ُمٜمٝم٤م ،أو أوضم٥م ُمٜمٝم٤م ُم٤م خيت٤مره اعمٙمٚمنػ ،أو أوضمن٥م واطمندا سمٕمٞمٜمنف ،أو

واطمدا ٓ سمٕمٞمٜمف ،وإىمً٤مم إرسمٕم٦م إُ َول سم٤مـمٚم٦م :ومٞمتٕملم اًم٘مًؿ إظمػم ،وهق اعمٓمٚمقب(.)3
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
 -0أٟمف يًتحٞمؾ اًمتٙمٚمٞمػ سمقاطمد ُمٌٝمؿٟٕ :مف جمٝمقل ،واًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمجٝمقل حم٤مل ،ومٞمٚمنزم
اًمتٙمٚمٞمػ سمٙمؾ واطمد ُمـ هذه إُمقر).(4

( )1اكظر :هناية اًمقصقل ذم دراية األصقل ( ،)528 /2ورشح خمتٍم اًمرووة (.)283/1
( )2ؾمقرة املاة ة اآلية (.)89
( )3اكظر :هناية اًمقصقل ذم دراية األصقل (.)528 /2
( )4اكظر :رشح اًمؾؿع( ،)256/1واًمؼم ان ( ،)268 /1واًمع ة (ص.)303 :
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 -4ىمٞمن٤مس اًمقاضمن٥م اعمخنػم قمنغم اًمقاضمن٥م اًمٙمٗمن٤مئل .أي :أن اًمقضمنقب ذم اًمقاضمن٥م
اًمٙمٗم٤مئل قمغم اجلٛمٞمع ،ويً٘مط سمٗمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ ،ومٙمذًمؽ ذم اًمقاضم٥م اعمخػم ٟم٘منقل سمقضمنقب اجلٛمٞمنع،
وم٢مذا ومٕمؾ واطمدً ا ؾم٘مط اًمٌ٤مىمل).(1
ويؿؽـ اإلجابة ظذ أدفة افؼقل افثاين:
سم٠من اًمقاطمد اعمٌٝمؿ ًمٞمس جمٝمقٕٓ :ن اًمقاضم٥م اعمخػم هق :اًم٘مندر اعمِمنؽمك اًمنذي يتح٘منؼ
طمّمقًمف سمحّمقل ضمزء ُمـ ضمزئٞم٤مت اعمخػم ومٞمف ،وطمٞمٜماذ ٓ شمٙمقن هٜم٤مك ضمٝم٤مًم٦م( ،)4ويمنذًمؽ اًم٘مٞمن٤مس
قمغم اًمقاضم٥م اًمٙمٗم٤مئل ىمٞم٤مس وم٤مؾمدُٕ :مريـ :إول :أٟمف ىمٞم٤مس ُمع اًمنٜمص :طمٞمن٨م وردت ٟمّمنقص
ذقمٞم٦م شمٗمٞمد وضمقب واطمد ُمـ قمدة أُمقر ،يمخّم٤مل يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم ،واًمتخٞمػم ذم إهى ،واًمتخٞمنػم
ذم ضمزاء اًمّمٞمد ،واًمتخٞمػم ذم ومدي٦م إذى ،إُمر اًمث٤مي :أٟمف ىمٞمن٤مس ُمنع اًمٗمن٤مرق :وذًمنؽ ٕن شمن٠مصمٞمؿ
اًمقاطمد اعمٌٝمؿ ذم اًمقاضم٥م اًمٙمٗم٤مئل سمٕمٞمد ،أُم٤م اًمتن٠مصمٞمؿ سمنؽمك واطمند ُمنٌٝمؿ ذم اًمقاضمن٥م اعمخنػم ومٝمنق
ىمري٥م ،وممٙمـ(.)3
وئمٝمر مم٤م شم٘مدم ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء وأدًمتٝمؿ أٟمف ٓ ظمال ،سمنلم اعمنذهٌلمٕ :ن اًمٙمنؾ ُمتٗمنؼ
أيْم٤م شمريمٝم٤م مجٞم ًٕمن٤م ،يمنام أن
قمغم أٟمف ٓ جي٥م اإلشمٞم٤من سمٙمؾ واطمد ُمـ اًمقاضمٌ٤مت اعمخػم ومٞمٝم٤م ،وٓ جيقز ً
اإلشمٞم٤من سمقاطمد ُمٜمٝم٤م يم٤م ،ذم ؾم٘مقط اًمتٙمٚمٞمػ (.)4
سمٕمد قمرض أىمقال قمٚمامء إصقل ذم اعمً٠مًم٦م شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -ينرى أن اخلٓمن٤مب

ذم اًمقاضم٥م اعمخػم ُمتٕمٚمؼ سمقاطمد ُمٌٝمؿ ُمـ إُمقر اعمخػم سمٞمٜمٝمن٤م ،وىمند واومنؼ ذم ذًمنؽ ىمنقل مجٝمنقر
إصقًمٞملم ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ ،وظم٤مًمػ ىمقل اعمٕمتزًم٦م.
( )1اكظر :اعمحصقل ( ،)266/1واعمعتؿ (.)79/1
( )2اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف (.)168/1
( )3اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)169/1
( )4اكظامامر :اعمحصامامقل ( ،)266/1واعمعتؿ ام ( ،)79/1ورشح اًمؾؿامامع( ،)256/1واًمؼم امامان ( ،)268 /1واًمع ام ة
(.)303
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل اجلؿفقر ،وهق :أن اخلٓم٤مب ذم اًمقاضم٥م اعمخػم ُمتٕمٚمؼ سمقاطمند ُمنٌٝمؿ
ُمـ إُمقر اعمخػم سمٞمٜمٝم٤مً :م٘مقة أدًمنتٝمؿ ،وونٕمػ أدًمن٦م اًم٘منقل اًمثن٤مي ،وًمثٌنقت وىمققمنف ذم اًم٘منرآن
اًمٙمريؿ ،وهق ُم٤م قمٚمٞمف قمٛمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء.

املطألة السابعة :وٍّر الٍىمة يف احلهي عمى الصٖادة عمى أقن الٕادب وٍدٔبة.

ِ
يٙمتنػ سمٛمًنح سمٕمنض
صقرة ادسلفةُ :مـ شمقو٠م ،ومٛمًح مجٞمنع اًمنرأس ذم اًمقونقء ،ومل

اًمرأس :ومٝمؾ هذه اًمزي٤مدة ُمٓم٤مًم٥م هب٤م اعمٙمٚمػ أو ٓ ؟! وم٢من ومٕمٚمٝم٤م ومام طمٙمٛمٝم٤م ؟
يرى اًمٜمٛمٚم٦م " --أن اًمزي٤مدة قمغم أىمؾ اًمقاضم٥م ُمٜمدوسم٦م :وم٤مًمقاضمن٥م قمٜمنده ٓ جينقز
شمريمف إٓ سمِمنرط اًمٌدل ،يم٤مًمٕمزم قمغم اًمٗمٕمؾ ذم آظمر اًمٗمٕمنؾ ذم اًمقاضمن٥م اعمقؾمنع ،وم٤مًمزين٤مدة قمٜمنده ذم
اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم اًمريمقع واًمًجقد ،واًمزي٤مدة ذم ُمدة اًم٘مٞم٤مم ،وذم ُمدة اًم٘مٕمقد  -جيقز شمريمٝمن٤م سمنال ذط،
وٓ سمدل ،وهذا هق طمدي اًمٜمدب ،ومتٙمقن اًمزي٤مدة ُمٜمدوسم٦م" (.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اًمزي٤مدة قمغم أىمؾ اًمقاضم٥م ُمٜمدوسم٦م ،وهذا ىمقل امجفقر إصقفقغ (.)2
افؼقل افثاين :إن اًمزي٤مدة قمغم أىمؾ اًمقاضم٥م واضمٌ٦م ،واظمت٤مره افؼايض أبق يعذ(.)3

( )1اعمفامامذب ذم قمؾ امامؿ أص امامقل اًمػؼ امامف اعمؼامامارن ( ،)212/1واة امامامع عمس اماماةؾ أص امامقل اًمػؼامامف وشمطبقؼاهت اماما قم امامغم اعم امامذ ب
اًمراضمن (ص ،)33 :واخلال اًمؾػظل قمـ األصقًمقلم (.)173/1
( )2اكظ ام ام ام ام ام ام ام امامر :اعمحص ام ام ام ام ام ام ام امامقل ًمؾ ام ام ام ام ام ام ام امامرازي( ،)196/2واعمستص ام ام ام ام ام ام ام امامػك( ،)238/1واًمبح ام ام ام ام ام ام ام امامر اعمح ام ام ام ام ام ام ام امامقط(،)313/1
واًمتؿفق ام ام ام ام ام ( ،)326/1ورشح اًمؽقيم ام ام ام ام امامب اعمـ ام ام ام ام امامػم( ،)411/1واًمتحب ام ام ام ام امامػم رشح اًمتحري ام ام ام ام امامر( ،)996/2وروو ام ام ام ام امامة
اًمـافمر(.)186/1
( )3اكظر :اًمؼقاقم السمـ اًمؾحام (ص ،)146 :ورشح اًمؾؿع ًمؾ ػمازي (.)255/1
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أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن ُمـ أشمك ُمـ اعم٠مُمقر سمف سمام يٓمٚمؼ قمٚمٞمف آؾمؿ يٙمنقن ىم٤مون ًٞم٤م حلنؼ آؾمنؿ ،وحم٘م ً٘من٤م
عم٘مت٣م إُمر ،ومٞمٙمقن ُم٤م أشمك سمف ُمـ اًمزي٤مدة ٟمٗمال ،يمام ًمق أدى اًمٗمرض ُمرة ،صمؿ قم٤مد ُمرة أظمنرى ،ومن٢من
إداء اًمث٤مي يٙمقن ً
ٟمٗمال (.)1
افدفقؾ افثاينُ :مـ شمرك اًمزي٤مدة ٓ إمم سمدل ٓ ي٠مصمؿ سمؽميمٝم٤م ،وهذا هق طمد اًمٜمٗمؾ (.)2
دفقؾ أصحا افؼقل افثاين:
ىم٤مًمقا :إن ٟمًٌ٦م اًمٙمؾ إمم إُمر واطمد وإُمر ذم ٟمٗمًف أُمر واطمند ،وهنق أُمنر إجين٤مب ،وٓ
يتٛمٞمز سمٕمض ُمـ سمٕمض ،وم٤مًمٙمؾ اُمتث٤مل ،وم٢مذا ومٕمؾ اعمٙمٚمػ اًمقاضم٥م وُم٤م زاد قمٚمٞمف يقصػ سم٠مٟمف ممتثنؾ،
وآُمتث٤مل واضم٥م :ومٞمٙمقن اًمقاضم٥م وُم٤م زاد قمٚمٞمف واضمٌ٤م(.)3
ويؿؽـ اإلجابة ظذ أصحا افؼقل افثاين:
سم٠مٟمف إُم٤م أن شمتٛمٞمز اًمزي٤مدة ،وإُم٤م أٓ شمتٛمٞمز ،وم٢من متٞمزت اًمزين٤مدة قمنـ اًمقاضمن٥م اًمنذي شمٜم٤موًمنف
آؾمؿ .أي :متٞمز أطمده٤م قمـ أظمر سمٌٕمض اًمتٛمٞمز ومنال ٟمًنٚمؿ أن ٟمًنٌ٦م اًمقاضمن٥م وُمن٤م زاد قمٚمٞمنف إمم
إُمر ٟمًٌ٦م واطمدة ،سمؾ اًمقاضم٥م ٟمًٌتف إمم إُمر سم٤مًمقضمقب ،وٟمًٌ٦م اًمزين٤مدة إمم إُمنر سم٤مًمٜمدسمٞمن٦م ،وٓ
ٟمًٚمؿ  -أيْم٤م  -أن إُمر ذم ٟمٗمًف واطمد مل يتجزأ ،سمؾ إُمر واطمد ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٗمظ واحل٘مٞم٘م٦م ،ىمٞم٤مؾم٤م
قمغم ُمـ دومع ديٜم٤مرا قمـ زيم٤مة قمنميـ ديٜم٤مرا ،ومٞمٙمقن ٟمّمػ اًمديٜم٤مر قمـ اًمٕمنميـ ،واًمٜمّمنػ أظمنر
ىمد دومٕمف ٟمدسم٤م ،وصدىم٦م(.)4
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م  --واومؼ ىمنقل مجٝمنقر
إصقًمٞملم ذم أن اًمزي٤مدة قمغم أىمؾ اًمقاضم٥م ُمٜمدوسم٦م ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
( )1اكظر :ىمقاـمع األدًمة ًمؾسؿعاع (.)182/1
( )2اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ(.)182/1
( )3اكظر :اعمستصػك (.)59/1
( )4اكظر :رشح اًمرووة (.)348/1
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ :إن اًمزي٤مدة قمغم أىمؾ اًمقاضم٥م شمٙمقن ُمٜمدوسم٦مً :م٘منقة
أدًمتٝمؿ ،وٕن هذه اًمزي٤مدة ُم٤م داُم٧م ُمـ اظمتٞم٤مر اًمٕمٌد إن ؿم٤مء أشمك هب٤م ،وإن ؿم٤مء شمريمٝم٤م ،ومل يرد ٟمنص
ُمـ اًمِم٤مرع ي٠مُمر سمٗمٕمٚمٝم٤م :ومتٙمقن ُمٜمدوسم٦م.

املطألة اخلاوطة :وٍّر الٍىمة يف تفطٗن فسض العني عمى فسض الهفاٖة.
ادؼصقد بػرض افعغ :هق اعمٓمٚمقب ُمـ يمؾ ُمٙمٚمػ ومٕمٚمف سمٕمٞمٜمف ،وٓ يً٘مط قمٜمنف إٓ سمن٠مداء
ٟمٗمًف :يم٤مًمّمالة ،واًمّمقم.
وؾرض افؽػاية :هق ُم٤م يٓمٚم٥م ُمـ اعمجٛمقع ،سمحٞم٨م إٟمف إذا ومٕمٚمف سمٕمْمٝمؿ ؾم٘مٓم٧م اعمٓم٤مًمٌن٦م
سمف قمـ أظمريـ ،وإن مل ي٘مؿ سمف سمٕمْمٝمؿ َأصمِ َؿ اجلٛمٞمع :يم٤مًم٘مْم٤مء ،وإذان ،واإلُم٤مُم٦م.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

 "-أن ومرض اًمٕملم أومْمؾ ُمـ ومنرض اًمٙمٗم٤مين٦مٕ :ن ومنرض اًمٕمنلم

ُمٗمروض طم٘م٤م ًمٚمٜمٗمس ،ومٝمق أهؿ قمٜمده٤م ُمـ ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م ،وأيمثر ُمِم٘م٦م ،سمخنال ،ومنرض اًمٙمٗم٤مين٦م:
وم٢مٟمف ُمٗمروض طم٘م٤م ًمٚمٙم٤موم٦م ،وإُمر إذ قمؿ ظمػ ،وإذ ُظمص صم٘مؾ").(1
ومـ افوطبقؼ إصقيل فؾـؿؾة ظذ ادسلفة بػلرع ؾؼفللُ :منـ شمنرك اًمّمنالة ،واؿمنتٖمؾ ذم
حتّمٞمؾ اًمثٞم٤مب وٟمًجٝم٤م :ىمّمدا ًمًؽم اًمٕمقرات :وم٤مًمّمالة ومرض قملم ،وصٜمع اًمثٞم٤مب ومرض يمٗم٤مين٦م،
ويم٤مًمذي شمرك وفمٞمٗمتف وقمٛمٚمف اًمرؾمٛمل ًمٚمٜمّمح ذم اعمًن٤مضمد ،أو ًمالقمتٙمن٤م ،ذم اعمًنجد احلنرام ،أو
ٟمحق ذًمؽ(.)2
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :تػضقؾ ؾرض افعغ ظذ ؾرض افؽػاية ،وهق ُمذه٥م امجفقر إصقفقغ(.)3
( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)34:
( )2اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن( ،)217/1واةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا (ص.)35 :
( )3اكظام ام امامر :ااطمؽام ام امامام ًممم ام ام ام ي ( ،)101/1ورشح اًمؽقيمام ام امامب اعمـام ام امامػم( ،)377/1واًمبحام ام امامر اعمحام ام امامقط (،)204/1
( ،)333/1ورشح خمتٍم رووة اًمـافمر( ،)410/2واعمسقدة ذم أصقل اًمػؼف (ص.)30:
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افؼقل افثلاين :تػضلقؾ ؾلرض افؽػايلة ظلذ ؾلرض افعلغ ،وهنق ىمنقل :اجللقيـل ،وأيب إشلحاق
اإلشػرايقـل(.)1
وحجة أصحا افؼقل إول :أن ومرض اًمٕملم ُمٗمروض طم٘م٤م ًمٚمٜمٗمس ،ومٝمق أهنؿ قمٜمندهؿ
ُمـ ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م ،وأيمثر ُمِم٘م٦م ،سمخال ،ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م ،وم٢مٟمف ُمٗمروض طم٘م٤م ًمٚمٙم٤موم٦م ،وإُمر إذا قمؿ
ظمػ ،وإذا ظمص صم٘مؾ).(2
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
اشودفقا بام كؼؾ ظـ افشاؾعل بلن :آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٕمٚمؿ أومْمؾ ُمـ اًمّمالة اًمٜم٤مومٚم٦م( ،)3وسمٕمٌ٤مرة
اجلقيٜمل ذم اًمتٗمْمٞمؾ ،سم٠من ىمد ضمٕمٚمف ُمـ أقمغم اًم٘مرسم٤مت !!(.)4
وجف آشودٓل:
-

أن وم٤مقمؾ اًمقاضم٥م اًمٙمٗم٤مئل ىمد أؾم٘مط اًمقاضم٥م قمـ ٟمٗمًف وقمـ همػمه ،سمخال ،وم٤مقمؾ

اًمقاضم٥م اًمٕمٞمٜمل اًمذي مل يً٘مط اًمقاضم٥م إٓ قمـ ٟمٗمًف.
-

ًمٙمنقن
أن ُم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمف اإلؾم٘م٤مط اًمٕم٤مم ْأومم مم٤م شمرشمن٥م قمٚمٞمنف اإلؾمن٘م٤مط اخلن٤مصْ :

ىم٤مسا ،وُم٤م يم٤من ٟمٗمٕمف أيمثر ومٝمق ُم٘مندم قمنغم ُمن٤م يمن٤من ٟمٗم ُٕمنف أىمنؾ،
اًمٜمٗمع ذم إول ُمتٕمد ًي٤م ،وذم اًمث٤مي
ً
واعمٕمٜمك أن اًمٕمٛمؾ اعمتٕمدي أومْمؾ ُمـ اًم٘م٤مس(.)5
ويؿؽـ اإلجابة ظؾقفؿ :سم٠من آؾمتدٓل سم٘مقل اًمِم٤مومٕمل ٓ يّمح قمغم إـمالىمفٟٕ :منف ًمنٞمس
يمؾ ـمٚم٥م قمٚمؿ يٙمقن يمٗم٤مي٦م :وم٘مد يٙمقن ذم سمٕمض إطمٞم٤من ومرض قملم ،وأُمن٤م قمٌن٤مرة اجلنقيٜمل -وإن

( )1اكظر :اًمبحر اعمحقط ( ،)333/1وهمقاث األمؿ ذم اًمتقاث اًمظؾؿ امام اسامرملم اةامقيـل(ص ،)358 :ـمبعامة
دار اًم قمقة ،االؾمؽـ رية1979 ،م ،وااهباج ًمؾسبؽل ( ،)100/1وهناية اًمسقل ًمإلؾمـقي (.)94/1
( )2اكظر :رشح خمتٍم رووة اًمـافمر()410/2
( )3اكظر :اعمـاقر ذم اًمؼقاقم (.)241/2
( )4اكظر :همقاث األمؿ ذم اًمتقاث اًمظؾؿ امام اسرملم اةقيـل (ص.)358 :
( )5اكظر :اًمبحر اعمحقط (  ،)203/1واعمـاقر ذم اًمؼقاقم ًمؾزريمٌم( .)421 ،420/2
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يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م -وم٢مٟمف ٓ يٚمزم ُمـ ذًمؽ أن يٙمقن طمج٦م أُم٤مم ىمقل مجٝمقر إصقًمٞملم سم٠مومْمٚمٞم٦م ومرض
اًمٕملم).(1
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،وهق أن ومرض اًمٕملم أومْمؾ ُمـ ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق شمٗمْمٞمؾ ومرض اًمٕملم قمنغم ومنرض اًمٙمٗم٤مين٦م:
ًم٘مقة أدًمتٝمؿ ،ورضمح٤مهن٤م ً
قم٘مال وذ ًقم٤م ،وهذا اًم٘مقل ي١مصؾ ًم٘م٤مقمندة شمرشمٞمن٥م إوًمقين٤مت اًمنمنقمٞم٦م،
يمام أٟمف يمٞمػ يٛمٙمـ ًمِمخص ٓ يًتٓمٞمع أن ي١مدي ُم٤م قمٚمٞمف أن ي١مدي ُم٤م قمغم همػمه.

املطألة الطادضة :وٍّر الٍىمة يف إجياب وكدوة الٕادب.
ويًٛمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء بؿؼدمات افقاجب ،ووشقؾة افقاجب ،ويٛمٙمنـ شمقونٞمحٝم٤م سمٛمنـ ظمٗمنل
قمٚمٞمف ُمقوع اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ اًمثقب أو اًمٌدن ،وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف همًٚمف يمٚمف.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

 "-أٟمف ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م اعمٓمٚمؼ إٓ سمف واضمن٥م ُمٓمٚم٘من٤م .أي :ؾمنقاء

يم٤من ؾمٌ ًٌ٤م ذقم ًٞم٤مُ ،مثؾ :اًمّمنٞمٖم٦م ًمٚمٕمتنؼ اًمقاضمن٥م ،أو ؾمنٌ ًٌ٤م قم٘مٚم ًٞمن٤مُ ،مثنؾ :اًمٜمٔمنر اعمحّمنؾ ًمٚمٕمٚمنؿ
اًمقاضم٥م ،أو ؾمٌ ًٌ٤م قم٤مد ًي٤م ،يمحز اًمرىمٌ٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًم٘متؾ ،أو ذ ًـمن٤م ذقم ًٞمن٤م ،يم٤مًمقونقء ًمٚمّمنالة ،أو
ذ ًـم٤م قم٘مٚم ًٞم٤م ،يمؽمك أوداد اعم٠مُمقر سمف ،أو ذ ًـم٤م قم٤مد ًي٤م ،يمٖمًؾ ضمزء ُمـ اًمرأس ُمع اًمقضمنف ًمٞمتح٘منؼ
همًؾ يمؾ اًمقضمف"(.)2
 ُمث٤مٓ سمٛمـ ىم٤مل خل٤مدُمف " :أظطـل ما ً " ،وٓ يقضمد اعمن٤مء إٓ ذمورضب اًمٜمٛمٚم٦م -
ٍ
طمٞمٜمانذ -
اًمٌار ،وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ أن حيي اعم٤مء إٓ سمًنح٥م اعمن٤مء ُمنـ اًمٌانر سمرؿمن٤مء ودًمنق ،ومٞمٚمزُمنف -
إطمْم٤مر اًمرؿم٤مء واًمدًمق ًمٞمًح٥م هبام اعم٤مء ،وذًمؽ ًمٞمٗمٕمؾ ُم٤م ي٠مُمر سمف إذا يم٤من ًمف ـمريؼ إًمٞمف ،ومنال جينقز

( )1اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن(.)217/1
( )2اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)36:
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ًمف شمريمف ُ -مع اًم٘مدرة قمٚمٞمف ،وإٓ اؾمتحؼ اًمٕم٘مقسم٦م  ،ومقضم٥م قمٚمٞمنف إطمْمن٤مر اًمًنٌ٥م ،وهنق :اًمرؿمن٤مء
واًمدًمق ،طمٞم٨م إٟمف هبام يٛمٙمٜمف شمٜمٗمٞمذ إُمر ،وهق ضمٚم٥م اعمن٤مءٟٕ :منف ٓ يٛمٙمنـ إطمْمن٤مر اعمن٤مء إٓ هبنام:
ومٚمذًمؽ وضمٌ٤م :ومٞمٜمت٩م :أن ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م(.)1
ومـ افػروع افػؼفقة ظذ هذه ادسلفة :إذا ؾم٘مٓم٧م ٟمج٤مؾمن٦م قمنغم صمقسمنف أو سمدٟمنف ،وٓ يٕمٚمنؿ
ُمقوٕمٝم٤م :جي٥م قمٚمٞمف همًؾ مجٞمع اًمٌدن واًمثقبٟٕ :مف ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م(.)2
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :أن ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف واضم٥م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ىم٤مل سمف مجٝمقر إصقًمٞملم(.)3
افؼقل افثاين :أن ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ًمٞمس سمقاضم٥م ُمٓمٚم٘م٤م ،وهق ىمقل اعمٕمتزًم٦م (.)4
أدفة أصحا افؼقل إول:
 آؾمتٜم٤مد إمم اًمٕمر ِ ،،وم٢من إجي٤مب اًمٌمء ُمٗمٞمد إجي٤مب ُم٤م يتقىمػ قمٚمٞمف ذم اًمٕمر.)5(،
ُْ
 أن إُم٦م جمتٛمٕم٦م قمغم إـمالق اًم٘مقل سمقضمقب ُم٤م أوضمٌف اًمنمع ،وحتّمٞمٚمف إٟمام هق سمتٕم٤مـملإُمقر اعمٛمٙمٜم٦م ُمـ اإلشمٞم٤من سمنف ،ومن٢مذا مل ي٘منؾ سمقضمنقب حتّمنٞمؾ هنذه إُمنقر اعمٛمٙمٜمن٦م يمن٤من اًم٘م٤مئنؾ
ُمتٜم٤مىمْم٤م(.)6

( )1اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)229/1
( )2اكظر :اًمع ة رشح اًمعؿ ة ( ،)14/1شمقسػم مساةؾ اًمػؼف رشح اًمروض اعمرسمع (.)259/1
( )3اكظامامر :هناي امامة اًمسامامقل ( ،)98/1واًمبح امامر اعمحامامقط ( ،)224واًمتؿفق ام ( ،)322/1وأصامامقل اسم امامـ مػؾ امامن ( ص:
 ،)177وااطمؽام ًممم ي( ،)112/1ورووة اًمـافمر (ص.)34:
( )4اكظر :اًمبحر اعمحقط ( ،)225/1وىمقاـمع األدًمة (.)27/1
( )5اكظر :هناية اًمقصقل (.)579/2
( )6اكظر :ااطمؽام (.)111/1
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أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :أن ذم إجي٤مب ُم٤مٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف زي٤مدة قمغم اًمٜمص ،واًمزي٤مدة قمنغم اًمنٜمص ٟمًنخ:
ومال جيقز إصمٌ٤مشمف سمام ٓ يثٌ٧م سمف اًمٜمًخ ،ومال جيقز إصمٌ٤مشمف سمدًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ اًمذي ٓ يثٌ٧م سمف اًمٜمًخ.
وأجقب ظذ هذا افدفقؾ:
سم٠من اًمزي٤مدة قمغم اًمٜمص يٛمتٜمع أن شمٙمقن ٟمًخ٤م ُمٓمٚم٘م٤م ،إٓ ًمق أدت إمم رومٕمف أو رومع رء ُمـ
ُم٘متْمٞم٤مشمف(.)1
افدفقؾ افثاينً :مق يم٤من ُم٤م ٓ يتؿ إٓ سمف واضمٌ٤م ًمٚمزم أن يٙمقن ُمث٤مسم٤م قمٚمٞمنف ،وُمٕم٤مىمٌن٤م قمنغم شمريمنف ،يمنام ذم
ؾم٤مئر اًمقاضمٌ٤متً ،مٙمـ اًمت٤مزم سم٤مـمؾٟٕ :مف ٓ صمقاب قمغم ُم٤م ٓ ينتؿ اًمقاضمن٥م إٓ سمنف ،ومنال صمنقاب قمنغم
صقم ضمزء ُمـ اًمٚمٞمؾ ،وٓ قم٘م٤مب قمغم شمريمف(.)2
ومـ افوطبقؼات إصقفقة ظذ افػروع افػؼفقة هلذه ادسلفة:
إذا اؿمتٌٝم٧م اعمٜمٙمقطم٦م سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م طمرُمت٤م ُمٕم٤م ،ووضم٥م اًمٙمػ قمٜمٝمام ،ويمذا إذا اؿمتٌٝم٧م اعمٞمت٦م
سمٛمذيم٤مة ،وم٢مٟمف جي٥م اضمتٜم٤مهبام مجٞمٕم٤م ،وإذا ٟمز صالة ُمـ اخلٛمس ،ومل يٕمٚمؿ هب٤مً :مزُمف أن يّمنكم مجٞمنع
اخلٛمسً :متح٘مؼ سمراءة اًمذُم٦م ،وإذا اظمتٚمط ُمقشمك اعمًنٚمٛملم سمٛمنقشمك اًمٙمٗمن٤مر وضمن٥م همًنؾ اجلٛمٞمنع
وشمٙمٗمٞمٜمٝمؿ ،واًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ ،وإذا اؿمتٌٝم٧م قمٚمٞمف اًمثٞمن٤مب اًمٜمجًن٦م سم٤مًمٓمن٤مهرة ًمزُمنف أن يّمنكم سمٕمندد
اًمٜمجس ،ويزيد صالة أظمرىً :متح٘مؼ اًمّمالة سمثقب ـم٤مهر(.)3
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م  - -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر
إصقًمٞملم ،وهق أٟمف ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.

( )1اكظر :اًمبحر اًمراةؼ رشح يمـز اًم ىماةؼ ( ،)188/2هناية اًمقصقل (.)851/2
( )2اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ(.)851/2
( )3اكظر :اًمتؿفق ًمإلؾمـقي (ص ،)85 :واًمؼقاقم السمـ اًمؾحام (.)327:329 /1
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أن ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف واضم٥م ُمٓمٚم ً٘من٤م:
وذًمؽ ًم٘مقة أدًمتٝمؿ ،وٕٟمف إن يم٤من حتّمٞمؾ اًمقاضم٥م يتقىمػ قمغم ومٕمٚمف -إذن -ومٝمق واضم٥م ،يمنام أٟمنف
يٕملم اًمٕمٌد قمغم إمت٤مم اًمقاضم٥م ،واحلٗم٤مظ قمٚمٞمف ،وقمدم اًمتٝم٤مون ومٞمف.
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املبحح الجاٌ٘:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف
املطالن املتعمكة باملٍدٔب.
ٔفْٗ ثالخ وطالن:
املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف تكسٖس األوس باملٍدٔب.
املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ املٍدٔب وَ
األحهاً التهمٗفٗة.
املطــألة الجالجــة :وــٍّر الٍىمــة يف تكسٖــسٓ عــدً لــصًٔ
املٍدٔب بالػسٔع فْٗ.
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف تكسٖس األوس باملٍدٔب.
اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ًمٚمٛمٜمدوب صٞمٖم٤م شمندل قمٚمٞمنف ،يمٙمنؾ أُمنر سينح إذا وضمندت ىمريٜمن٦م
شمٍمومف ُمـ اًمقضمقب إمم اًمٜمدب ،واًمتٍميح سم٠من ذًمنؽ ؾمنٜم٦م ،ويمنؾ قمٌن٤مرة شمندل قمنغم اًمؽمهمٞمن٥م أو
سم٤مٕومْمٚمٞم٦م ذم ومٕمؾ رءً ،مٙمـ اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعمراد سمّمٞمغ إُمر اًمنقاردة ذم اعمٜمندوب :هنؾ هنل
قمغم احل٘مٞم٘م٦م أو قمغم اعمج٤مز؟
يرى افـؿؾة  --أن ادـدو ملمقر بف حؼقؼة.
وشبب اخوقاره هلذا افؼقل أكف يلرى "أن اعمٜمندوب يندظمؾ ذم طم٘مٞم٘من٦م إُمنر ،يمنام دظمنؾ
اًمقاضم٥م ،طمٞم٨م إن طم٘مٞم٘م٦م إُمر هل :اؾمتدقم٤مء اًمٗمٕمؾ سم٤مًم٘مقل قمغم وضمف آؾمتٕمالء ،واجل٤مُمع سمٞمٜمٝمام:
أن يمال ُمٜمٝمام ُمًتدقمك وُمٓمٚمقب :ومتّمدق قمٚمٞمٝمام طم٘مٞم٘م٦م إُمر ،وٕٟمف ىمد أـمٚمؼ إُمر قمغم اعمٜمندوب
ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،واؾمتٕمٛمؾ ،وإصؾ ذم آؾمتٕمامل واإلـمالق احل٘مٞم٘م٦م ،ومٞمٙمقن اعمٜمدوب ُمن٠مُمقرا
ذ ذَ َُۡ ُ َۡ ۡ َ ۡ
ۡ
سَ َ
ٱۡل ۡض َ َٰ
ِإَويخآي ذِي ٱى ُل ۡر َ َٰ
ب﴾ (،)1
سمف طم٘مٞم٘م٦م ،وُمـ ذًمؽ ىمقًمف – شمٕم٤ممم﴿ :إِن ٱَّلل يأمر ةِٱىػد ِل و ِ
ِ
وم٘مد أُمر هٜم٤م سمقاضم٥م ،وهق :اًمٕمدل ،وأُمر سمٛمٜمدوسملم ومه٤م :اإلطمً٤من ،وإقمٓم٤مء ذي اًم٘مرسمك"(.)2
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اعمٜمدوب ُم٠مُمقر سمف طم٘مٞم٘م٦م ،وهق ىمقل مجٝمقر إصقًمٞملم (.)3

( )1ؾمقرة اًمـحؾ اآلية (.)90
( )2اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.) 38:
( )3اكظر :اًمبحر اعمحقط ( ،)287/1ورشح اًمؽقيمب اعمـػم( ،)405/1واعمستصامػك ( ،)75/1وهنايامة اًمقصامقل
( ،)639/2واًمع ة ( ،)248/1واًمتؿفق (.)174 /1
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افؼقل افثاين :إن اعمٜمدوب همػم ُم٠مُمقر سمنف طم٘مٞم٘من٦م .واظمتن٤مره :افؽرخلل( ،)1وافلرازي ،وافشلرازي،
وأـثر احلـػقة(.)2
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن اعمٜمدوب يًٛمك ـم٤مقم٦م :عم٤م ومٞمف ُمـ اُمتث٤مل إُمر :وهلذا ي٘م٤مل :ومالن ُمٓم٤مع إُمر(.)3
افدفقؾ افثاين :أٟمف قمر ،سملم اًمٕمٚمامء أن إُمر يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم :أُمر إجي٤مب ،وأُمر ٟمدب ،وطمٞمن٨م إن
ُمقرد اًم٘مًٛم٦م ُمِمؽمك سملم اًم٘مًٛملم سم٤مًميورة وم٢مٟمف يثٌ٧م أن اعمٜمدوب ُم٠مُمقر سمف طم٘مٞم٘م٦م يم٤مًمقاضم٥م(.)4
افدفقؾ افثافث :أن اهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ىمد أـمٚمؼ إُمنر قمنغم اعمٜمندوب ذم اًمٙمتن٤مب ،وإصنؾ ذم
ذ ذَ ۡ
َّلل يَاأ ُمرُ
ُم٠مُمقرا سمف طم٘مٞم٘م٦م( ،)5وُمـ ذًمؽ :ىمقًمف -شمٕمن٤ممم ﴿ :إِن ٱ
اإلـمالق احل٘مٞم٘م٦م ،ومٞمٙمقن اعمٜمدوب
ً
َٓ
ۡ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ
َۡۡ َ ۡ ۡ َ
ُ ُ َ ذ ُ
َٰ
ِ
غ يَػِظس ًۡ ى َػيس ًۡ
ٱۡل
و
ر
ِه
ٍ
ٱل
و
ء
ا
ظ
ط
ف
ٱى
َ
غ
َه
ِ
ي
و
ب
ر
ل
ى
ٱ
ِي
ذ
ي
ا
ِإَويخ
َ
س
ةِٱىػد ِل و ِ
ِ
ِ
ِ
ٱۡلض ِ
ََ ذ َ
حذن ُرون ﴾ (.)6
وجف افدٓفة :أن اهلل أُمرٟم٤م سم٠مؿمٞم٤مءُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م هق واضمن٥م ،يمن٤مُٕمر سم٤مًمٕمندل ،وُمٜمٝمن٤م ُمن٤م هنق
ُمٜمدوب إًمٞمف ،يم٤مُٕمر سم٤مإلطمً٤من ،وإقمٓم٤مء ذي اًم٘مرسمك ،وهذا يدل دًٓم٦م واوح٦م قمغم أن إُمر يٓمٚمؼ
( )1امامق قمبقام اهلل سمامامـ اسساماملم سمامامـ دالل أبامامق اسسامامـ اًمؽرظمامامل اًمبغام ادي اًمػؼقامامف اسـػامامل األصامامقزم األديامامب اعمعامامرو
سم ام اماماًمؽرظمل اعمت ام امامقذم سمبغ ام ام اد ؾم ام امامـة  ،952 /340م ام امامـ شمص ام اماماكقػف :أص ام امامقل اًمؽرظمام امامل  -خمتٍم ام ام اًمؽرظم ام امامل  -األىم ام امامقال
األصقًمقة.
اكظر :يم ػ اًمظـقن ،570 ، 563

ية اًمعاروملم  ،646 /1ذيؾ يم ػ اًمظـقن  ،354 /1اًمزريمكم ،193 /4

معنؿ اعممًمػلم .)239 /6
( )2اكظ ام امامر :اعمحص ام امامقل ( ،)352/1واًمؾؿ ام امامع (ص ،)13 :وهناي ام امامة اًمقص ام امامقل ( ،)640/2ورشح اًمؽقيم ام امامب اعمـ ام امامػم
( ،)406/1واًمبحر اعمحقط (.)286/1
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)120/1
( )4اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)120/1
( )5اكظر :اًمتحبػم رشح اًمتحرير (.)986/1
( )6ؾمقرة اًمـحؾ اآلية (.)90
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قمغم اعمٜمدوب ،يمام يٓمٚمؼ قمغم اًمقاضم٥م ،ؾمقاء سمًقاء :وهذا ي٘متيضن أن اعمٜمندوب ُمن٠مُمقر سمنف طم٘مٞم٘من٦م
يم٤مًمقاضم٥م.
أدفة أصحا افؼقل افثاين:

ََۡ ۡ َ ذ َ َُ ُ َ
يت ُٓ ًۡ ـ ِۡخ َِ ٌث أ َ ۡو يُ ِص َ
ٔن َخ َۡ أ َ ۡمره ِۦٓ أَن حُ ِص َ
ايت ًُٓۡ
افدفقؾ إول :ىمقًمف -شمٕم٤ممم﴿ :ـييطذرِ ٱَّلِيَ ُياى ِف
ِ
َ َ ٌ َ
ٌ
)
1
(
غذاب أ َِّلً﴾ .
وجف افدٓفة :أن اهلل طمذرٟم٤م ُمـ خم٤مًمٗم٦م أُمره ،وشمق َقمد ُمـ خي٤مًمػ ذًمنؽ إُمنر سم٤مًمٕم٘من٤مب -
وهق اًمٗمتٜم٦م ،واًمٕمذاب ،ومٚمق يم٤من اعمٜمدوب ُم٠مُمقرا سمنف طم٘مٞم٘من٦م حلنذرٟم٤م اهلل –ؾمنٌح٤مٟمفُ -منـ خم٤مًمٗمتنف،
وًمٙمـ مل يّمدر ،طمٞم٨م إن اهلل –شمٕم٤ممم -شمققمد ُمـ خي٤مًمػ أُمره سم٤مًمٕم٘من٤مب ،وًمٙمنـ جينقز س ،هنذا
إُمر ُمـ اًمقضمقب إمم اًمٜمدب سمّم٤مر ،،وم٢مذا س ،إُمنر ُمنـ يمقٟمنف ي٘متيضن اًمقضمنقب إمم يمقٟمنف
ي٘مت٣م اًمٜمدب :وم٢من ذًمؽ ٓ خيرج إُمر قمـ شمًٛمٞمتف أُمنرا :ومثٌن٧م :أن إُمنر يٓمٚمنؼ قمنغم اعمٜمندوب
طم٘مٞم٘م٦م يم٤مًمقاضم٥م ،سمدًمٞمؾ اؿمؽمايمٝمام ذم اًمتًٛمٞم٦م(.)2
افدفقؾ افثاين :ىمقًمف « :-فقٓ أن أصؼ ظذ أمول -أو ظذ افـاسٕ -مرهتؿ بافسقاك مع
ـؾ صالة» (.)3
وجف افدٓفة :أن " فقٓ " شمٗمٞمد اٟمتٗم٤مء رء ًمقضمقد همػمه ،واعمراد هٜم٤م :اٟمتٗم٤مء إُمر ًمقضمنقد
اعمِم٘م٦م :ومٚمق يم٤من اعمٜمدوب ُم٠مُمقرا سمف طم٘مٞم٘م٦م ًمٙم٤من اًمًقاك ُم٠مُمقرا سمف ،وًمٙمـ اًمّم٤مدق اعمّمدوق ٟمٗمنك
إُمر قمـ اًمًقاك ُمـ أضمؾ اعمِم٘م٦م اًمتل ؾمتٚمحؼ إُم٦م ًمق أُمر سمنف ،واعمِمن٘م٦م ٓ شمٚمحنؼ إٓ ومنٞمام جين٥م
ومٕمٚمف ،ومثٌ٧م أن اعمٜمدوب همػم ُم٠مُمقر سمف طم٘مٞم٘م٦م(.)4

( )1ؾمقرة اًمـقر ضمزء مـ اآلية (.)63
( )2اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)241/1
( )3صحقن اًمبراري( ،)4/2يمتاب اةؿعة ،سماب اًمسقا يقم اةؿعة ،طم يث رىمؿ (.)887
()4اكظر :اًمتحبػم رشح اًمتحرير (.)987/1
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ُم٠مُمقرا سمف ًمًٛمك شم٤مريمف قم٤مص ًٞم٤م ،وجل٤مز أن ي٘م٤مل عمـ شمرك ىمٞم٤مم اًمٚمٞمنؾ،
افدفقؾ افثافثً :مق يم٤من اعمٜمدوب
ً
وصٞم٤مم اًمتٓمقع ،وصنالة اًمٜمٗمنؾ ،يمنام ي٘من٤مل ذم اًمقاضمن٥م ،وعمن٤م مل جينز أن يقصنػ شمن٤مرك اعمٜمندوب
سم٤مًمٕمّمٞم٤من دل قمغم أن اعمٜمدوب همػم ُم٠مُمقر سمف طم٘مٞم٘م٦م(.)1
مـاؿشة إدفة:
أجقب ظذ افدفقؾ إول ٕصحا افؼقل إول بلن:
يمقن اعمٜمدوب ـم٤مقم٦م ٓ يدل -ذم إصنح -قمنغم أٟمنف ُمن٠مُمقر سمنف :إذ ًمٞمًن٧م اًمٓم٤مقمن٦م ُمنـ
ظمّم٤مئص إُمرً :متٜم٤موهل٤م اًمً١مال واًمِمٗم٤مقم٦م(.)2
ورد ظؾقف:
ُ
سم٠من هذا آقمؽماض وٕمٞمػ :إذ ٓ ٟمًنٚمؿ أن ُمقاوم٘متنف اًمًن١مال واًمِمنٗم٤مقم٦م ـم٤مقمن٦م ُمقاوم٘من٦م
ًمألُمر وم٘مط(.)3
وأجقب ظذ أدفة افؼقل افثاين:
-

إن قمٜمٞمتؿ أن اعم٠مُمقر ُمٓمٚم٘م٤م يٕميص شم٤مريمف ومٝمق ممٜمقع ،يمنام أن وم٤مقمنؾ اعمٜمٝمنل ُمٓمٚم٘من٤م ٓ

يٚمزم أن يٙمقن قم٤مصٞم٤م ،سمدًمٞمؾ وم٤مقمؾ اعمٙمروه ،صمؿ يٚمزُمٝمؿ أن اعمٙمروه ًمنٞمس ُمٜمٝمٞمن٤م قمٜمنفٟٕ :منف ُم٘م٤مسمنؾ
اعمٜمدوب ،وإن قمٜمٞمتؿ أن اعم٠مُمقر اجل٤مزم يٕميص شم٤مريمف ومٝمق ُمًٚمؿً ،مٙمـ اعمٜمدوب ًمٞمس ُم٠مُمقرا سمف ضمزُم٤م
طمتك يٕميص شم٤مريمف(.)4

( )1اكظر :مسؾؿ اًمابقت سمنمح ومقاشمن اًمرمحقت (.)111/1
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)164/1
( )3اكظر :رشح خمتٍم اًمرووة (.)355/1
( )4اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)164/1
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-

أن ىمقًمف ٕ « :-مرهتؿ بافسقاك ش اعمراد سمفُٕ :مرهتؿ أُمر إجين٤مبٟٕ :منف

هق اًمذي حتّمؾ سمف اعمِم٘م٦م .أُم٤م إُمنر ٓ قمنغم ـمرينؼ اإلجين٤مب ،ومنال ُمِمن٘م٦م ومٞمنف ،وطمٞمٜمانذ ُم٘مت٣من
احلدي٨م أٟمف مل يقضمٌف قمٚمٞمٝمؿ ،وذًمؽ ٓ يٜم٤مذم شمٍمحيف سم٤مُٕمر قمغم ـمريؼ اًمٜمدب (.)1
بعد ظرض آرا ظؾام إصقل دم ادسلفة يتٌلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م  --واومنؼ ىمنقل مجٝمنقر
إصقًمٞملم ،وهق أن اعمٜمدوب ُم٠مُمقر سمف طم٘مٞم٘م٦م ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أن اعمٜمدوب ُمن٠مُمقر سمنف طم٘مٞم٘من٦م :وذًمنؽ عمن٤م
ىمدُمقه ُمـ أدًم٦م ُمـ اعمٕم٘مقل ،واعمٜم٘مقل ،واإلمجن٤مع ،وأضمقسمن٦م قمنغم أدًمن٦م اًم٘منقل اًمثن٤مي :وٕن أصنؾ
اعمٜمدوب يًٛمك ـم٤مقم٦م :عم٤م ومٞمف ُمـ اُمتث٤مل ًمألُمر اًمقارد ُمـ اهلل  -قمز وضمؾ.

املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ املٍدٔب وَ األحهاً التهمٗفٗة.
اخوؾػ افعؾام دم تعريػ افوؽؾقػ ؾؼقؾ« :إٟمف اخلٓم٤مب سم٠مُمر أو هنلش ،وؿقؾ« :إٟمف اًمندقم٤مء
عم٤م ومٞمف يمٚمٗم٦مش ،وؿقؾ« :إٟمف إًمزام ُم٤م ومٞمف ُمِم٘م٦مش( ،)2صمؿ وىمع اخلال ،ذم اعمٜمدوب سمٜم٤مء قمغم آظمنتال ،ذم
طمد اًمتٙمٚمٞمػ.
وادـدو قمٜمد اًمٜمٛمٚم٦م -

ُ -مـ إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦مٟٕ :مف يرى "أن ُمٕمٜمنك اًمتٙمٚمٞمنػ

هق ـمٚم٥م ُم٤م ومٞمف يمٚمٗم٦م وُمِم٘م٦م ،وومٕمؾ اعمٜمدوب رهمٌ٦م ذم اًمثقاب واطمتٞم٤مـم٤م ًمٚمديـ ومٞمنف ُمِمن٘م٦م ،وشمريمنف
ومٞمف ُمِم٘م٦م قمغم اعمٙمٚمػ اًم٘مقي اإليامنٟ ،مٔمرا ًمٗمقات اًمثقاب اجلزيؾ ،ورسمام يم٤من ذًمؽ أؿمؼ قمٚمٞمنف ُمنـ
اًمٗمٕمؾ"(.)3

( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)357/1
( )2اكظر :رووة اًمـافمر ( ،)153/1ورومع اساضمب (.)561/1
( )3اعمفامامذب ذم قمؾ امامؿ أص امامقل اًمػؼ امامف اعمؼامامارن ( ،)247/1واة امامامع عمس اماماةؾ أص امامقل اًمػؼامامف وشمطبقؼاهت اماما قم امامغم اعم امامذ ب
اًمراضمن (ص.)39 :
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وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اعمٜمدوب ًمٞمس ُمـ إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ،وىم٤مل سمف أيمثر اًمٕمٚمامء(.)1
افؼللقل افثللاين :إن اعمٜمنندوب ُمننـ إطمٙمنن٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞمنن٦م ،وهننق ىمننقل أيب إؾمننح٤مق اإلؾمننٗمرايٞمٜمل،
واًمٌ٤مىمالي( ،)2واسمـ قم٘مٞمؾ( ،)3واًمٓمقذم( ،)4واسمـ ىم٤ميض اجلٌؾ(.)5
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن اًمتٙمٚمٞمػ إٟمام يٙمقن سمام ومٞمف يمٚمٗم٦م وُمِم٘م٦م ،واعمٜمدوب عم٤م يمن٤من جينقز شمريمنف ُمنـ همنػم
طمرج ٓ يتح٘مؼ ومٞمف اًمٙمٚمٗم٦م ،وٓ اعمِم٘م٦م واحلرج(.)6
افدفقؾ افثاين :ىمٞم٤مس اعمٜمدوب قمغم اعمٌ٤مح ُمـ طمٞم٨م قمدم وضمقد اًمٙمٚمٗم٦م واعمِم٘م٦م ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م ،وسمج٤مُمع
اًمتخٞمػم سملم اًمٗمٕمؾ واًمؽمك ُمـ همػم طمرج ذم يمؾ ُمٜمٝمام ،وعم٤م يم٤من اعمٌن٤مح ًمنٞمس ُمنـ أطمٙمن٤مم اًمتٙمٚمٞمنػ
ومٙمذًمؽ اعمٜمدوب ،سمؾ اعمٜمدوب أومم (.)7
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إولً :مٞمس ُمٕمٜمك اًمتٙمٚمٞمػ ـمٚمن٥م ُمن٤م ومٞمنف يمٚمٗمن٦م وُمِمن٘م٦م سمٓمرينؼ اجلنزم ،طمتنك ٓ يٙمنقن
اعمٜمدوب ُمثٚمف ،سمؾ اًمتٙمٚمٞمػ ـمٚم٥م ُم٤م ومٞمف يمٚمٗم٦م ،ؾمقاء يم٤من ُمع اعمٜمنع ُمنـ اًمٜم٘منٞمض ،أو ٓ يٙمنقن ُمنع

()1اكظامامر :اًمؼم امامان ( ،)222/1وهنايامامة اًمقصامامقل ( ،)643/2وأصامامقل اسمامامـ مػؾامامن ( ،)193وخمتٍم ام اسمامامـ اًمؾحامامام
( ،)64وااطمؽام ًممم ي ( ،)121/1ومسؾؿ اًمابقت ( ،)644/2واًمتحبػم رشح اًمتحرير (.)990/1
( )2اكظر :شمقسػم اًمتحرير (.)322 /2
( )3اكظر :اًمقاون (.)120/1
( )4اكظر :رشح خمتٍم اًمرووة (.)169/2
( )5اكظر :رشح اًمؽقيمب اعمـػم( ،)405/1اًمقاون ( ،)120/1رشح خمتٍم اًمرووة (.)169/2
( )6اكظر :مسؾؿ اًمابقت سمنمح ومقاشمن اًمرمحقت (.)112/1
( )7اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)121/1
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اعمٜمع ُمٜمف ،وُم٤م يٓمٚم٥م قمغم ضمٝم٦م اًمٜمدب ىمد يٙمقن أؿمؼ ،وأصم٘مؾ ُمـ اًمقاضمن٥م :ومقضمن٥م أن ي٘من٤مل :إٟمنف
ُمـ أطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمػ(.)1
افدفقؾ افثاين :أن اعمٙمٚمػ ذم اعمٜمدوب سملم ُمِم٘متلمُ :مِم٘م٦م اًمٕمٛمؾ ،وُمِم٘م٦م طمرُم٤من اًمثنقابٟٕ :منف إن
رهم٥م ذم اًمثقاب اعمققمقد قمٚمٞمف وىمع ذم يمٚمٗم٦م اًمٕمٛمؾ ،وإن شمريمف ٕضمؾ ُم٤م ومٞمف ُمنـ اًمٙمٚمٗمن٦م ؿمنؼ قمٚمٞمنف
طمرُم٤من اًمثقاب ،ورسمام يٙمقن هذا أؿمؼ قمٚمٞمف ُمـ يمٚمٗم٦م اًمٕمٛمؾ سمف :ومٞمدقمقه ذًمؽ إمم اًمٕمٛمنؾ سمنف :ومٞم٘منع
اعمٙمٚمػ ذم اعمِم٘م٦م :ومٙم٤من ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ(.)2
افدفقؾ افثافث :أن اعمٓمٚمقب قمغم وضمف اًمٜمدسمٞم٦م ىمد يٙمقن أؿمؼ ُمـ اًمقاضم٥م :ومقضم٥م اًم٘مٓمع سم٠مٟمنف ُمنـ
اًمتٙمٚمٞمػ ،سمخال ،اعمٌ٤مح :إذ ًمٞمس ومٞمف ـمٚم٥م أصال ،ومال يتح٘مؼ ومٞمف ُمٕمٜمك اًمتٙمٚمٞمػ(.)3
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة يتٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م  - -سم٘مقًمف إن اعمٜمندوب
ُمـ إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ىمد ظم٤مًمػ رأي أيمثر إصقًمٞملم ،وهذه ُمـ اعمًن٤مئؾ اعمٕمندودة اًمتنل ظمن٤مًمػ
ومٞمٝم٤م رأي إيمثري٦م.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ :إن اعمٜمندوب ًمنٞمس ُمنـ اًمتٙمٚمٞمنػٕ :ن شمٕمرينػ
اعمٜمدوب ُمٖم٤مير عمٕمٜمل اًمتٙمٚمٞمػ ،وًم٘مقة أدًمتٝمؿ ،وٕٟمف صح ىمٞم٤مس اعمٜمندوب قمنغم اعمٌن٤مح ُمنـ طمٞمن٨م
قمدم وضمقد اًمٙمٚمٗم٦م واعمِم٘م٦م ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م ،وسمج٤مُمع اًمتخٞمػم سملم اًمٗمٕمؾ واًمؽمك ُمـ همنػم طمنرج ذم يمنؾ
ُمٜمٝمام.

( )1اكظر :رشح اًمؽقيمب اعمـػم (.)405/1
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)121/1
( )3اكظر :هناية اًمقصقل (.)644/2

72

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة

املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ عدً لصًٔ املٍدٔب بالػسٔع فْٗ.
صقرة ادسلفة:
يمٛمـ ٟمقى صٞم٤مم يقم شمٓمق ًقم٤م ،صمؿ أومٓمر ،ومٝمؾ يٚمزُمف ىمْم٤مء ذًمؽ اًمٞمقم أو ٓ؟

()1

يرى اًمٜمٛمٚم٦م " - -أن اعمٜمدوب ٓ يٚمزم سم٤مًمنموع ومٞمف ،وجيقز شمريمنف وىمٓمٕمنف ُمتنك ُمن٤م
ؿم٤مء ،وٓ جيؼم قمغم آؾمتٛمرار ومٞمف ،وإن شمريمف ومال رء قمٚمٞمف ،هذا ذم همنػم ُمٜمندوب احلن٩م واًمٕمٛمنرة:
طمٞم٨م جي٥م ومٞمٝمام اإلمت٤مم.
واشودل ظذ ذفؽ:
-

سم٤مإلمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م اًمًنٙمقيت ،طمٞمن٨م إن سمٕمنض اًمّمنح٤مسم٦م  -يمن٠ميب اًمندرداء ،وأيب

ـمٚمح٦م ،وأيب هريرة ،واسمـ قمٌ٤مس ،وطمذيٗم٦م  -يم٤مٟمقا يّمقُمقن شمٓمق ًقم٤م ،صمؿ ي٘مٓمٕمقن ذًمؽ  -ومٞمام صمٌن٧م
قمٜمٝمؿ ُ -مـ همػم ٟمٙمػم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م :إذ ًمق طمّمؾ إٟمٙم٤مر ًمٜم٘منؾ ،وسمٚمٖمٜمن٤م ،وُمن٤م دام أٟمنف مل يٌٚمٖمٜمن٤م
إٟمٙم٤مر ،وم٢من هذا يٙمقن إمج٤م ًقم٤م ُمٜمٝمؿ قمغم ضمقازه.
-

وسم٤مًم٘مٞم٤مس ،وهق ىمٞم٤مس وؾمط اعمٜمدوب وآظمره قمغم أوًمف :ومٙمنام أن اعمٙمٚمنػ خمنػم ذم

آسمتداء سملم أن ينمع ومٞمف ،وقمدم اًمنموعً :مٙمقٟمف ً
ٟمٗمال :ومٙمذًمؽ هق خمنػم ذم اًمقؾمنط وآٟمتٝمن٤مء ،إن
ؿم٤مء أمتف ،وإن ؿم٤مء ىمٓمٕمف"(.)2
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إٟمف ٓ يٚمزم اعمٜمدوب سم٤مًمنموع ومٞمف ،وىم٤مل سمف مجٝمقر إصقًمٞملم(.)3

( )1اكظر :اعم وكة اًمؽؼمى (.)274/1
( )2اعمفام امذب ذم قمؾ امامؿ أص امامقل اًمػؼ امامف اعمؼ امامارن ( ،)247/1اة امامامع عمس اماماةؾ أص امامقل اًمػؼ امامف وشمطبقؼاهت اماما قم امامغم اعم امامذ ب
اًمراضمن (ص.)39 :
( )3اكظ امامر :اًمتحب امامػم رشح اًمتحري امامر( ،)991/1ورشح اًمؽقيم امامب اعمـ امامػم( ،)407/1واعمس امامقدة (ص ،)60 :اًمبح امامر
اعمحقط (.)289/1
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افؼقل افثاين :يٚمزم اعمٜمدوب سم٤مًمنموع ومٞمف ،وىم٤مل سمف سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م( ،)1واحلٜمٗمٞم٦م(.)2
أدفة أصحا هذا افؼقل:
افدفقؾ إول :حديث« :افصائؿ ادوطقع أمر كػسف إن صا صام ،وإن صا أؾطر»(.)3
وجف افدٓفة مـ احلديث :أٟمف ًمق يم٤من اًمّمنقم اعمنذيمقر يٚمنزم سم٤مًمِمننروع مل ي٘منؾ اًمٜمٌنل -
 -اعمتٓمقع أُمػم ٟمٗمًف.
افدفقؾ افثاينُ :م٤م صمٌ٧م قمٜمف  أٟمف يم٤من يٜمقي صقم اًمتٓمقع ،صمؿ يٗمٓمر(.)4
وجف افدٓفة :أٟمف ًمق يم٤من اًمٜمٗمؾ مم٤م يٚمزم سم٤مًمِمننروع مل يٗمٓمنر  ،-وهنق ٟمنص
سيح ذم طمٙمؿ اعمٜمدوب سمٕمد اًمنموع سمف ،وأن إمت٤مُمف قم٤مئند إمم اعمٙمٚمنػ إن ؿمن٤مء اؾمنتٛمر ،وإن ؿمن٤مء
شمرك ،وٓ رء قمٚمٞمف.
افدفقؾ افثافث :صمٌ٧م أن طمٙمؿ اًمٜمٗمؾ أٟمف خمػم ذم ومٕمٚمف ،وم٢مذا ذع ومٞمف ومٝمق خمنػم ومنٞمام مل ين٠مت سمنف ،وإذا
يم٤من يمذًمؽ ضم٤مز شمريمف :حت٘مٞم٘م٤م عمٕمٜمك اًمتخٞمػم واًمٜمٗمٚمٞم٦م (.)5
أدفة أصحا افؼقل افثاين:

َ َ ُ ۡ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َٰ َ ُ
ۡ
افدفقؾ إول :اشودفقا بؼقفف -تعاػ ﴿ :وَل تت ِعئا أغميسً﴾ .
()6

وجف افدٓفة :أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم هذه أي٦م هنك قمنـ إسمٓمن٤مل اًمٕمٛمنؾ ،واًمٜمٝمنل ي٘متْمننل
اًمتحريؿ ،وإذا طمرم إسمٓم٤مل اعمٜمدوب وضم٥م إمت٤مُمف.

( )1اكظر :رشح اًمتؾقين قمغم اًمتقوقن عمتـ اًمتـؼقن ذم أصقل اًمػؼف (.)261/1
( )2اكظر :أصقل اًمنظميس (.)116-115 /1
()3صحقن مسؾؿ ( ) 808 /2يمتاب اًمصقام ،سماب ضمقاز صقم اًمـاومؾة سمـقة مـ اًمـفار ،ح( .)1154
( )4صحقن مسؾؿ سمنمح اًمـقوي ،) 24/2( ،سماب ضمامقاز صامقم اًمـاومؾامة سمـقامة مامـ اًمـفامار ،ىمبامؾ اًمامزوال ،وضمامقاز ومطامر
اًمصاةؿ كػال مـ همػم قمذر.
( )5اكظر :أصقل اًمنظميس (.)115/1
( )6ؾمقرة حمؿ ضمزء مـ اآلية (.)33
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افدفقؾ افثاين :ىمٞم٤مس اًمٜمٗمؾ اًمذي ذع ومٞمف قمغم اًمٜمٗمؾ اعمٜمذور :وم٢من اًمقوم٤مء سمف واضم٥م :صنٞم٤مٟم٦م إلجي٤مسمنف
قمٌ٤مدة اهلل سم٤مًم٘مقل ،وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ يم٤من وضمقب اًمٜمٗمؾ سم٤مًمنموع أومم (.)1
مـاؿشة أدفة افؼقل افثاين:
قمقرض اًمدًمٞمؾ إول سمحدي٨م اًمّم٤مئؿ اعمتٓمقع اًمذي اؾمتدل سمف اجلٛمٝمقر (.)2
وأجقب ظذ افدفقؾ افثاين :سم٠مٟمف ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرقٕ :ن اًمٜم٤مذر اًمتزم اًمقضمقب ً
ىمقٓ ،وأًمنزم
ٟمٗمًف سمف ًمقٓيتف قمٚمٞمٝم٤م ،وأُم٤م اًمنموع ومٚمٞمس سم٤مًمتزام ،سمؾ هق أداء سمٕمض اعمٜمدوب سمٜمٞمن٦م اًمٜمٗمنؾ ،وًمنٞمس
سمٜمٞم٦م اًمقضمقب أو آًمتزام سمف (.)3
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،وهق أن اعمٜمدوب ٓ يٚمزم سم٤مًمنموع ومٞمف ،وظم٤مًمػ ىمقل احلٜمٗمٞم٦م وُمـ ُمٕمٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ :إن اعمٜمدوب ٓ يٚمزم سم٤مًمنموع ومٞمف :عم٤م ىمندُمقه ُمنـ
أدًم٦م ىمقي٦م قمغم ىمقهلؿ ،وأضمقسم٦م قمغم اًم٘مقل أظمر ،وقمٛمدة أدًمنتٝمؿ ىمنقل اًمرؾمنقل :-
«افصائؿ ادوطقع أمر كػسف إن صا صام ...ش :ومٗمٞمف شمّمنريح ُمـ اًمٜمٌنل  - -سمجنقاز
اًمٗمٓمر سمدون قمذر ،وٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمف.

( )1اكظر :مسؾؿ اًمابقت سمنمح ومقاشمن اًمرمحقت (.)116/1
( )2اكظر :طماؿمقة اًمعطار قمغم مجع اةقامع ،طمسـ اًمعطار ،دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ،سمػموت.)129/1( ،
( )3اكظر :يم ػ األهار (.)632/2

75

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة

املبحح الجالح:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة
يف املطالن املتعمكة باملباح.
ٔفْٗ ثالخ وطالن:
املطــألة األٔىل :وــٍّر الٍىمــة يف إباحــة األفعــاه ٔاألعٗــاُ
املٍتفع بّا قبن ٔزٔد الػسع حبهىّا.
املطــألة الجاٌٗــة :وــٍّر الٍىمــة يف تكسٖــسٓ أُ املبــاح غــري
وأوٕز بْ.
املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف إثبات أُ املبـاح لـٗظ وـَ
دٍظ الٕادب.
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف إباحة األفعاه ٔاألعٗاُ املٍتفع بّا قبن ٔزٔد
الػسع حبهىّا.
اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ اًمذوات اعمٜمتٗمع هب٤م ،ومل يرد ومٞمٝمن٤م ٟمنص يٌنلم طمٙمٛمٝمن٤م ،يمن٤مظمؽماع
أت ،أو سمٕمننض إـمٕمٛمنن٦م ُمثننؾ :اخلننس ،واًمؼمؾمننٞمؿ ،ومٚمننؿ ُظمنص اخلننس سم٤مإلٟمًنن٤من ،واًمؼمؾمننٞمؿ
سم٤مًمدواب؟
وم٢من أردت أن شمدًمؾ قمغم طمٙمٛمٝمؿ سم٤محلؾ أو احلرُم٦م ومٚمـ دمد ً
دًمٞمالً :مذًمؽ وىمع آظمتال.،
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

 "-أن طمٙمنؿ إومٕمن٤مل وإقمٞمن٤من اعمٜمتٗمنع هبن٤م ىمٌنؾ ورود اًمِمننرع

اإلسم٤مطم٦م" (.)1
واشودل بأت:

-0

َۡ
ُ ذ
َ ََ َ ُ
سً ذٌا ِِف ٱۡل ِ
ۡرض
ىمقًمف -شمٕم٤ممم َٔ ْ ﴿ :ٱَّلِي خيق ى

ََج ٗ
ِيػا ﴾( ،)2طمٞم٨م إن اهلل –

شمٕم٤ممم -ىمد ظمّمٜم٤م سمام ذم إرض ،وُمٚمٙمٜم٤م إي٤مه٤م ،ومال سمد أن ٟمتحّمؾ قمغم وم٤مئدة اعمٚمؽ ،وهنل آٟمتٗمن٤مع
هب٤م.
ار ٌ ِِۡ َٓاا َو ٌَاا َب َع َ
ب ۡٱى َف َنَٰض َِض ٌَا َظ َٓ َ
 -4وىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :كُ ۡو إ ِ ذج ٍَا َض ذر َم َر ّ َ
اَ
ِ
ُۡ َ َ ْ َُۡ
ُ ََ ُ
ً
أصنال ذم
وىمقًمف-شمٕم٤ممم ﴿ :كو ت َػال ۡٔا خحو ٌَا َض ذر َم َر ُّبس ًۡ غي ۡيس ًَۡۖ ﴾ ( ،)4ومٝمٜم٤م ضمٕمٚم٧م اإلسم٤مطمن٦م

﴾()3

هذه إؿمٞم٤مء إٓ ُم٤م سح اهلل –شمٕم٤ممم -سمحريٛمف.

( )1اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)262/1
( )2ؾمقرة اًمبؼرة ضمزء مـ اآلية (.)29
( )3ؾمقرة األقمرا

ضمزء مـ اآلية (.)33

( )4ؾمقرة األنعام ضمزء مـ اآلية (.)151
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-3

ىمقًمف  - -عم٤م ؾماؾ قمـ طمٙمؿ اًمًٛمـ واجلٌـ « :احللالل ملا أحلؾ اهلل

دم ـوابف ،واحلرام ما حرم اهلل دم ـوابف ،وما شؽت ظـف ؾفق مما ظػل ظـف ش ( ،)1ومٝمٜم٤م ىمد سمنلم اًمِمن٤مرع
أٟمف ىمد قمٗمك عمـ ومٕمؾ اعمًٙمقت قمٜمٝم٤م ،وعمـ شمريمٝم٤م ،وهذا هق ُمٕمٜمك اإلسم٤مطم٦م.
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ثالثة أؿقال:
افؼقل إول :اإلباحة .أي :أن إومٕم٤مل وإقمٞم٤من اعمٜمتٗمع هب٤م ىمٌؾ ورود اًمنمع سمحٙمٛمٝمن٤م ُمٌ٤مطمن٦م ،إن
ؿم٤مء اعمٙمٚمػ اٟمتٗمع هب٤م ،واؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ،وإن ؿم٤مء شمريمٝم٤م ٓ ،ذم ،وٓ ُمدح ًمٗم٤مقمٚمٝم٤م ،وٓ ًمت٤مريمٝمن٤م .وىمن٤مل
سمف اًمًٛمٕم٤مي ،واًمِمػمازي ،واعمرداوي ،وأسمق احلًـ (.)2
افؼقل افثاين :افقؿػ .أي :أن إومٕم٤مل وإقمٞم٤من اعمٜمتٗمع هب٤م ىمٌؾ ورود اًمِمنرع سمحٙمٛمٝم٤م ٓ طمٙمؿ هل٤م.
وىم٤مل سمف اسمـ احل٤مضم٥م ،واًمٖمزازم ،واًمرازي ،وأُمدي(.)3
افؼقل افثافث :احلظر وافوحريؿ .أي :أن إومٕم٤مل وإقمٞم٤من اعمٜمتٗمع هب٤م ىمٌؾ ورود اًمِمننرع سمحٙمٛمٝمن٤م
حمرُم٦م (.)4
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :ىمقًمف « :-إن أظظؿ ادسؾؿغ دم ادسؾؿغ جرملا ملـ شللل ظلـ يش مل
حيرم ظذ ادسؾؿغ :ؾحرم ظؾقفؿ مـ أجؾ مسلفوف ش (.)5

( )1أظمرضمف اسمـ ماضمة ( ،)1117/2يمتاب األـمعؿة ،سماب أيمؾ اةبـ واًمسؿـ ،طم يث رىمؿ ( ،)3367طم يث طمسـ.

( )2اكظر :ىمقاـمع األدًمة ( ،)48/2واًمؾؿع ( ،)128واًمتحبامػم رشح اًمتحريامر ( ،)766/2ورشح اًمؽقيمامب اعمـامػم
( ،)325/1واعمعتؿ (.)315/2
( )3اكظام ام ام امامر :اعمحص ام ام ام امامقل ( ،)159/1واعمستص ام ام ام امامػك ص  ،45واًمبحام ام ام امامر اعمح ام ام ام امامقط ( ،)156وااطمؽ ام ام ام امامام (،)91/1
واساصؾ مـ اعمحصقل ( ،)58/2ورووة اًمـافمر (.)200/1
( )4اكظ امامر :اًمؾؿ امامع ( ،)128واعمحص امامقل ( ،)158/1واساص امامؾ م امامـ اسص امامقل ( ،)56/2واًمع ام ام ة (،)1238/4
واًمتؿفق ( ،)270/4ورووة اًمـافمر( ،)199/1واعمعتؿ (.)315/2
()5صحقن مسؾؿ( ،)1831/4يمتاب اًمػعاةؾ ،سماب شمقىمػمه  ،-طم يث رىمؿ (.)2358
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حيلر ْم ش دل قمنغم أن إؿمنٞم٤مء ٓ حتنرم إٓ
وجف آشلودٓل :ىمقًمنف َ « :-مل ْ ُ َ
سمتحريؿ ظم٤مص ،وأن ؾم١مال اًمِمخص ىمد يٙمقن ؾمٌٌ٤م هلذا اًمتحريؿ :ومتٌلم سمنذًمؽ أهنن٤م سمندون ذًمنؽ
ًمٞمً٧م حمرُم٦م ،وهق اعم٘مّمقد).(1
افدفقؾ افثاين :ىمقًمف  - -عم٤م ؾماؾ قمـ طمٙمؿ اًمًٛمـ واجلٌـ " :احلالل ملا أحلؾ اهلل دم
ـوابف ،واحلرام ما حرم اهلل دم ـوابف ،وما شؽت ظـف ؾفق مما ظػل ظـف " (.)2
وجف آشودٓل :أن اهلل ىمد قمٗم٤م قمـ إؿمٞم٤مء اعمًٙمقت قمٜمٝم٤م ،ومال يٚمحؼ ُمـ ومٕمٚمٝم٤م صمنقاب،
وٓ ُمـ شمريمٝم٤م قم٘م٤مب ،وهذا هق ُمٕمٜمك اإلسم٤مطم٦م).(3
افدفقؾ افثافث :ىمقًمف  " :-أٓ هؾ ظسك رجؾ يبؾغف احلديث ظـل وهلق موؽل ظلذ
أريؽوف ،ؾقؼقل :بقــا وبقـؽؿ ـوا اهلل ،ؾام وجدكا ؾقف حالٓ اشلوحؾؾـاه ،وملا وجلدكا ؾقلف حراملا
حرمـاه .وإن ما حرم رشقل اهلل ـام حرم اهلل " (.)4
وجف آشودٓل :أن ذم ىمقًمف  « : -وإن ما حرم رشلقل اهلل ـلام حلرم اهلل ش
اىمتّم٤مرا قمغم اًمتحريؿ دون ذيمر اًمتحٚمٞمؾ ،ممن٤م يندل قمنغم أن إصنؾ ذم إؿمنٞم٤مء أهنن٤م ُمٌ٤مطمن٦م ،وأن
اًمتحريؿ وارد قمٚمٞمٝم٤م.
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
يرى أصح٤مب هذا اًم٘مقل أن ادباحُ :م٤م أذن ومٞمف ص٤مطم٥م اًمِمننرع ،وادحظلقرُ :من٤م طمرُمنف
ص٤مطم٥م اًمنمع ،وم٢مذا مل ٟمجد ورود اًمنمع ذم قملم سمحٔمر ،وٓ إسم٤مطم٦م ،ومٚمٞمس أُم٤مُمٜم٤م إٓ اًمتقىمػٕ :ن
ـمريؼ اإلسم٤مطم٦م اإلذن ،ومل يقضمند ،وـمرينؼ اًمتحنريؿ اعمٜمنع ،ومل يقضمند ،واًمٕم٘منؾ ٓ ُمندظمؾ ًمنف ذم
( )1اكظر :شمقسػم اًمقصقل لمم ىمقاقم األصقل (ص.)38:
( )2ؾمبؼ خترجيف ( ص.)74 :
( )3اكظر :لرؿماد اًمػحقل (.)285/2
( )4أظمرضمف اًمؽممذي( ،)38/5يمتاب أبقاب اًمعؾؿ ،سماب ما هنل قمـف أن يؼال قمـ طمام يث اًمـبامل -صامغم اهلل قمؾقامف
وؾمؾؿ ،طم يث رىمؿ ،)2664( :طم يث طمسـ همريب.
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إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،ومال حيرم ؿمٞما٤م ،وٓ يٌٞمحف سمٛمجرد اؾمتحً٤مٟمف أو اؾمت٘مٌ٤مطمف ،ومٜمتقىمػ ومٞمٝمن٤م طمتنك
يرد اًمنمع سمٌٞم٤من طمٙمٛمٝم٤م(.)1
واشودل أصحا افؼقل افثافث:
سمام روي َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،ىم َ٤ملَ :ظم َٓم ٌَٜمَ٤م َر ُؾم ُ
قل اهللِ َ ،-وم َ٘م َ٤مل« :أهيلا افـلاس ،ؿلد
ؾرض اهلل ظؾقؽؿ احلج ،ؾحجقاش ،وم٘م٤مل رضمؾ :أيمؾ قم٤مم ي٤م رؾمقل اهلل؟ ومًٙم٧م ،طمتك ىم٤مهلن٤م صمالصمن٤م،
وم٘م٤مل رؾمقل اهلل " :-فق ؿؾت :كعؿ :فقجبت ،ودلا اشلوطعوؿ " ،صمنؿ ىمن٤مل« :ذروين ملا
ترـوؽؿ ،ؾنكام هؾؽ مـ ـان ؿبؾؽؿ بؽثرة شماهلؿ ،واخوالؾفؿ ظذ أكبقائفؿ ،ؾنذا أملرتؽؿ بشللل
ؾلتقا مـف ما اشوطعوؿ ،وإذا هنقوؽؿ ظـ يش ؾدظقهش (.)2
وجف آشودٓل باحلديث :أن اًمٜمٌل  --هن٤مهؿ قمـ اًمً١مال قمـ إؿمٞم٤مء اًمتل
مل يٌلم هلؿ ومٞمٝم٤م شمٙمٚمٞمػ سم٠مُمر أو هنل ،وأُمرهؿ سم٤مًمٌ٘م٤مء قمغم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ،وهق قمدم اًمتٙمٚمٞمػً :مٕمندم
وضمقد اًمنمع ،ومدل قمغم أٟمف ٓ شمٙمٚمٞمػ ومٞمٝم٤م ىمٌؾ ورود اًمنمع.
وأجقب ظذ هذا افدفقؾ :سم٠من اًمٜمٌل - -هن٤مهؿ قمـ اًمتٙمٚمػ ذم اًمً١مال قمنام ٓ
يٕمٜمٞمٝمؿ ،أُم٤م قمـ إُمقر اًمتل شمٜمٗمٕمٝمؿ وم٘مد ؾم٠مًمقا اًمٜمٌل  --قمـ أطمٙمن٤مم يمثػمة ،وأضم٤مهبؿ
قمٜمٝم٤م ،وإٟمام يمره هلؿ اًمً١مال ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمٝمؿ .وأُم٤م طمٙمؿ هذه إؿمٞم٤مء ىمٌؾ ورود اًمنمنع ومٚمنؿ يتٓمنرق
إًمٞمف سم٢مجي٤مب أو ؾمٚم٥م (.)3
بعد ظرض أؿقال إصقفقغ دم ادسللفة شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م  - -واومنؼ اًم٘منقل إول
ٕيمثر إصقًمٞملم ،وهق أن طمٙمؿ إومٕم٤مل وإقمٞم٤من اعمٜمتٗمع هب٤م ىمٌؾ ورود اًمِمنرع اإلسم٤مطم٦م ،واؾمنتدل
سم٠مدًمتٝمؿ ،وزاد قمٚمٞمٝم٤م ،واقمؽمض قمغم أدًمتٝمؿ اًمٕم٘مٚمٞم٦مً :مٕمدم صح٦م آؾمتدٓل هب٤م.
( )1اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن(.)266/1
( )2صحقن مسؾؿ ( ،)975/2يمتاب اسج ،سماب ومرض اسج مرة ذم اًمعؿر ،طم يث رىمؿ (.)1337
()3ومامامتن اًمباماماري ( ،) 268/13يمتاماماب اًمػامامتـ ،سماماماب ماماما يؽامامره مامامـ يماامامرة اًمساماممال وشمؽؾامامػ ماماما ال يعـقامامف ،رشح طمام يث
رىمؿ (.)6859
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق :أن طمٙمؿ إومٕم٤مل وإقمٞم٤من اعمٜمتٗمع هب٤م ىمٌنؾ
ورود اًمنمع اإلسم٤مطم٦مً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،وٕٟمف ًمق مل يٙمـ طمٙمٛمٝم٤م اإلسم٤مطم٦م حلرم اًمٕمٌد ُمـ أؿمٞم٤مء يمثػمة ىمد
شمٙمقن ومقائده٤م اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م يمٌػمة ضمدً ا ًمف وعمجتٛمٕمف.

املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ املباح غري وأوٕز بْ.
اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمنغم أن ًمٚمٛمٌن٤مح صنٞم ًٖم٤م شمندل قمٚمٞمنف ،يمٚمٗمنظ " :أحلؾ " ٓ " ،جـلاح "ٓ " ،
حرج" " ،اؾعؾ وٓ حرج " ،وصٞمٖم٦م إُمنر اًمتنل سومن٧م ُمنـ اىمتْمن٤مئٝم٤م ًمٚمقضمنقب واًمٜمندب إمم
اإلسم٤مطم٦م سمًٌ٥م ىمريٜم٦م اىمؽمٟم٧م هب٤م ،وًمٙمـ اظمتٚمٗمقا ذم صٞمغ إُمر اًمنقاردة ذم اعمٌن٤مح :هنؾ هنل قمنغم
اعمج٤مز أو قمغم احل٘مٞم٘م٦م؟
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن اعمٌ٤مح همػم ُم٠مُمقر سمف ُمـ طمٞم٨م هق ُمٌ٤محً :مقضمنقد اًمٗمنرق سمنلم

ُمٕمٜمك إُمر وُمٕمٜمك اإلسم٤مطم٦م ،ومٛمٕمٜمك إُمر :اىمتْم٤مء اًمٗمٕمؾ ُمـ اعم٠مُمقر سمف ،واعمٓم٤مًمٌ٦م سمف ،واًمٜمٝمنل قمنـ
شمريمف ،وُمٕمٜمك اإلسم٤مطم٦م :اإلذن ذم اًمٗمٕمؾ واًمنؽمك ،إذن هٜمن٤مك ومنرق سمنلم أن ين٠مذن اهلل ذم اًمٗمٕمنؾ وأن
ي٠مُمره سمف ،وم٢مذا أذن ًمف ومٚمٞمس سمٛم٘متيض ًمف ،وإذا أُمره سمف ومٚمٞمس هذا إذٟم٤م ،وم٢مذا أصمٌ٧م اًمٗمرق ًمزم ُمـ ذًمؽ
أن اعمٌ٤مح همػم ُم٠مُمقر سمف").(1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اعمٌ٤مح همػم ُم٠مُمقر سمف ُمـ طمٞم٨م هق ُمٌ٤مح ،وهق ىمقل مجٝمقر إصقًمٞملم(.)2
افؼقل افثاين :إن اعمٌ٤مح ُم٠مُمقر سمف ،وهق رأي أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٙمٕمٌل)(3

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)43:
( )2اكظر :ااطمؽام ( ،)124/1واًمبحر اعمحقط ( ،)279/1ورشح اًمؽقيمب اعمـػم (.)424/1
( )3اكظر :قمب اهلل سمـ أمح سمـ حمؿقد اًمبؾرل أبق اًمؼاؾمؿ اًمؽعبل ":مـ يمبار اعمعتزًمةً ،مف شمصـقػ ذم اًمطعـ قمغم
اعمح صملم ،ي ل قمغم يمارة اـمالقمف وشمعصبف ،وشمقذم ؾمـة :شمسع قمنمة وصمالصم ةة".
اكظر" :اًمؾسان" (.)717 /3

81

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
اعمٕمتززم).(1

أدفة أصحا افؼقل إول:
ىم٤مًمقا سم٠من ذًمؽ يرضمع عمٕمٜمك إُمر واإلسم٤مطم٦م ،وم٤مُٕمر هق :اىمتْم٤مء اًمٗمٕمنؾ ُمنـ اعمن٠مُمقر سمنف،
واعمٓم٤مًمٌ٦م سمف ،واًمٜمٝمل قمـ شمريمف ،وُمٕمٜمك اإلسم٤مطم٦م :اإلذن ذم اًمٗمٕمؾ واًمؽمك ،وم٢مذا أـمٚمؼ ًمٗمظ إُمر قمنغم
اعمٌ٤مح وم٢من هذا آؾمتٕمامل واإلـمالق ًمٞمس قمغم احل٘مٞم٘م٦م :وذًمؽ ٕن آؾمنؿ احل٘مٞم٘منل ًمٚمٛمٌن٤مح هنق:
جم٤مزا ُمـ إـمالق اًمنالزم قمنغم اعمٚمنزومٟٕ :منف يٚمنزم ُمنـ
اعم٠مذون ومٞمف ،وجيقز إـمالق قمٚمٞمف اؾمؿ إُمر ً
ُم٠مُمقرا سم٤مقمتٌ٤مر أصؾ اخلٓم٤مب.
ظمٓم٤مب اهلل  -شمٕم٤ممم  -سم٤مًمتخٞمػم ومٞمف يمقٟمف
ً
ي٘مقل أمدي " :اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞمقن ىم٤مـمٌ٦م قمغم أن اعمٌ٤مح همنػم ُمن٠مُمقر سمنف ،ظمالومن٤م
فؾؽعبل وأشمٌ٤مقمف ُمـ اعمٕمتزًم٦م " ).(2
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
اؾمتدل افؽعبل قمغم ىمقًمف هذا سم٠من يمؾ ومٕمؾ يِم٤مر إًمٞمنف هنق ذم قمٞمٜمنف شمنرك عمحٔمنقر ،وشمنرك
اعمحٔمقر واضم٥م ،ومال رء قمغم هذا إٓ وي٘مع واضمٌ٤م ُمـ ضمٝم٦م وىمققمف شمر ًيم٤م عمحٔمقر).(3
رشح هذا آشودٓل :أن ومٕمؾ اعمٌ٤مح ٓ يتح٘مؼ إٓ سمؽمك طمرام ،وشمرك احلرام ُم٠مُمقر سمف.
وظذ هذا يٙمقن اعمٌ٤مح ُم٠مُمقرا سمنف ،وسمٞمن٤من ذًمنؽ :أٟمنف ٓ يٛمٙمنـ اًمتٚمنٌس سمٗمٕمنؾ ُمٌن٤مح إٓ
ً
ومٛمثال :اًمًنٙمقت اعمٌن٤مح ينؽمك سمنف اًمٙمٗمنر،
ويًتٚمزم ذًمؽ شمرك حمرم ،سمؾ ىمد يًتٚمزم شمرك حمرُم٤مت،
واًم٘مذ ،،واًمٙمذب ،واًمًٙمقن اعمٌ٤مح يؽمك سمف اًمزٟم٤م ،واًمنىم٦م ،وشمرك اًمٙمٗمر ،واًم٘منذ ،،واًمٙمنذب،

( )1اكظر :اًمؼم ان ( ،)294 /1و اًمتؾرقص( ،)251/1واًمقصقل لمم األصقل ( ،)167/1وااطمؽام ًممم ي
( ،)124/1واعمحصقل( ،)349/1ورشح اًمؽقيمب اعمـػم( ،)425 /1آراء اعمعتزًمة األصقًمقة (ص.)252:
( )2اكظر :ااطمؽام (.) 124 / 1
( )3اكظر :اًمؼم ان ذم أصقل اًمػؼف (.)205/1
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ُمن٠مُمقرا هبنام ،وقمنغم هنذا
واًمزٟم٤م ،وٓ يٛمٙمـ شمرك هذه إُمقر إٓ سم٤مًمًٙمقت واًمًنٙمقن ،ومٞمٙمقٟمن٤من
ً
ُم٠مُمقرا هبام :ومٞمٜمت٩م أن اعمٌ٤مح ُم٠مُمقر سمف).(1
يٙمقن اًمًٙمقن اعمٌ٤مح ،واًمًٙمقت اعمٌ٤مح
ً
وأجقب ظذ دفقؾ افؼقل افثاين:
سم٠من اعمٌ٤مح ًمٞمس هق ٟمٗمس شمرك احلرام ،سمؾ هق رء سمنف ينؽمك احلنرام ،وٓ يٚمنزم ُمنـ يمنقن
اًمؽمك واضمٌ٤م أن يٙمقن قملم اًمٌمء اًمذي يؽمك سمف واضمٌ٤م ،إذا يم٤من ذًمؽ اًمؽمك ممٙمنـ اًمتح٘منؼ سمِمننلء
آظمر همػم ذًمؽ إول جلقاز شمريمف سمقاضم٥م أو ُمٜمدوب).(2
يمام أن اًمٌمء إذا يم٤من واضمٌ٤م ،وًمف وؾم٤مئؾ ُمتٕمددة  ٓ -جي٥م أطمده٤م قمٞمٜمن٤م ،وُمث٤مًمنف يمنام إذا
يم٤من ًمٚمج٤مُمع يقم اجلٛمٕم٦م ـمري٘م٤من ُمًتقي٤من ٓ جي٥م ؾمٚمقك أطمدمه٤م سمٕمٞمٜمف ،وهق اعمٌ٤مح ،وًمق صنح ُمن٤م
ىم٤مًمقه ًمٙم٤من اعمٜمدوب طمراُم٤مٟٕ :مف شمرك اًمقاضم٥م ،واعمٙمروه أيْم٤م يمذًمؽ ،سمؾ يمن٤من اًمقاضمن٥م طمراُمن٤م:
ٕٟمف يًتٚمزم شمرك واضم٥م آظمر).(3
بعد ظرض أؿقال إصقفقغ ذم اعمًن٠مًم٦م شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م  - -واومنؼ ىمنقل مجٝمنقر
إصقًمٞملم ،وهق أن اعمٌ٤مح همػم ُمن٠مُمقر سمنف ،وظمن٤مًمػ ىمنقل اًمٙمٕمٌنل ،وأضمن٤مب قمنغم دًمٞمٚمنف سم٢مضم٤مسمن٦م
اجلٛمٝمقر.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أن اعمٌن٤مح همنػم ُمن٠مُمقر سمنفً :م٘منقة طمجنتٝمؿ،
ويمذًمؽ ٕٟمف ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف صمقاب ،وٓ قم٘م٤مب ،وٓ ُمدح ،وٓ ذم.

( )1اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)205/1
( )2اكظر :اعمحصقل (  ،) 349/1وااهباج ( .)131/1
( )3اكظر :كػاةس األصقل (.)592/4
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املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف إثبات أُ املباح لٗظ وَ دٍظ الٕادب.
اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن اعمٌ٤مح واًمقاضم٥م ٟمققمن٤من يٜمندرضم٤من حتن٧م احلٙمنؿ اًمتٙمٚمٞمٗمنل ،وًمٙمنـ
اؾمام.
اظمتٚمٗمقا ذم طمٙمؿ إدراج اعمٌ٤مح حت٧م اًمقاضم٥م ،وًمق ً
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن اعمٌ٤مح ًمٞمس سمجٜمس ًمٚمقاضمن٥م ،وٓ هنق داظمنؾ ومٞمنفً :مقضمنقد

اًمٗمرق سملم اًمقاضم٥م واعمٌ٤مح ذم احل٘مٞم٘م٦م .وم٤معمٌ٤مح ُمٓمٚمؼ اًمٗمٕمؾ ،وُمٓمٚمؼ اًمؽمك ،ومال ومرق ومٞمف سملم اًمنؽمك
ضمٜمًن٤م ًمٚمقاضمن٥م ًمقضمن٥م
واًمٗمٕمؾ ،أُم٤م اًمقاضم٥م ومٝمق ُم٤م ُذم شم٤مريمف ذ ًقم٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وأن اعمٌ٤مح ًمنق يمن٤من ً
صدىمف قمٚمٞمف ،يمّمدق احلٞمقان قمغم اإلٟمً٤من " (.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اعمٌ٤مح ًمٞمس ُمـ ضمٜمس اًمقاضم٥م ،وهق رأي أيمثر اًمٕمٚمنامء) ،(2وُمنٜمٝمؿ إصنٗمٝم٤مي

)(3

وأُمدي).(2
افؼقل افثاين :إن اعمٌ٤مح ُمـ ضمٜمس اًمقاضم٥م ،ويندظمؾ ذم ُمًنٛمك اًمقاضمن٥م ،وىمن٤مل سمنف اًمٙمٕمٌنل ُمنـ
اعمٕمتزًم٦م).(5
أدفة أصحا افؼقل إول:
أيْمن٤م سم٘مٞمند
ىم٤مًمقا :إٟمف إذا يم٤من اًمقاضم٥م اظمتص سم٘مٞمد اعمٜمع ُمـ اًمؽمك وم٢من اعمٌ٤مح ىمد اظمنتص ً
اإلذن ذم اًمؽمك أو اًمٗمٕمؾ قمغم اًمًقاء ،وقمٚمٞمف وم٢من اعمٌ٤مح ٟمققم٤من :إذن سم٤مًمٗمٕمؾ ،أو اًمؽمك).(6

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف ( ص ،)44 :واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)266/1
( )2اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت ( ،)73/1ورشح اًمتؾقين قمغم اًمتقوقن عمتـ اًمتـؼقن (.)129/2
( )3اكظر :سمقان اعمرتٍم رشح خمتٍم اسمـ اساضمب (.)403/1
( )4اكظر :ااطمؽام (.)126/1
( )5اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت سمنمح مسؾؿ اًمابقت (.)73/1
( )6اكظر :رشح اًمؽقيمب (.)423/1
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وىم٤مل ابـ أمر احلاج)ُ :(1مـ ىم٤مل إن اعمٌ٤مح ضمٜمس ًمٚمقاضم٥م ومٝمنق همٚمنط ،سمنؾ هنق ىمًنٞمٛمف،
وُمٜمدرج ُمٕمف.
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
 -0أن اعمٌ٤مح هق ُم٤م أذن ذم ومٕمٚمف ،ومٝمق ضمزء ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمقاضم٥مٕ :ن اًمقاضمن٥م هنق ُمن٤م
أذن ذم ومٕمٚمف ،وُمٜمع ُمـ شمريمنف ،ومن٤مظمتص اًمقاضمن٥م سمن٤معمٜمع ُمنـ اًمنؽمك ،واظمنتص اعمٌن٤مح سمن٤مإلذن ذم
اًمؽمك).(2
 -4أن اعمٌ٤مح هق اعم٠مذون ذم ومٕمٚمف ،واإلذن سم٤مًمٗمٕمؾ ُمِمؽمك سملم اعمٌ٤مح واًمقاضم٥م :ومٞمٙمنقن
ضمٜمً٤م ًمف :إذ ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمجٜمس إٓ أٟمف مت٤مم اجلزء اعمِمؽمك).(3
ً
وأجقب ظذ أدفة أصحا افؼقل افثاين:
سم٠من يمال اًمدًمٞمٚملم ظمٓم٠مٕ :ن اعمٌ٤مح ًمٞمس ُم٠مذو ًٟم٤م ذم اًمٗمٕمؾ وم٘مط ،سمؾ ذم اًمٗمٕمؾ واًمنؽمك ُم ًٕمن٤م،
وم٤معمٌ٤مح ًمٞمس ُمِمؽم ًيم٤م ُمع اًمقاضم٥م ،سمؾ ىمًٞمٛمف ،وُمٌ٤ميـ ًمف.
بعد ظرض أؿلقال إصلقفقغ دم ادسللفة شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م  - -واومنؼ ىمنقل أيمثنر
إصقًمٞملم ،وهق أن اعمٌ٤مح ًمٞمس ُمـ ضمٜمس اًمقاضم٥م.
افؼقل افراجح:
ضمٜمًن٤م ًمٚمقاضمن٥مٕ :ن ذًمنؽ
يرجح افباحث ؿقل أـثر إصقفقغ ،وهق أن اعمٌن٤مح ًمنٞمس ً
ُمٌٜمل قمغم ُمٕمٜمك اعمٌ٤مح :أٟمف اعم٠مذون ومٞمف ُمع قمدم اعمٜمع ُمـ اًمؽمك ،وهق ُم٤م قمٚمٞمف أهمٚم٥م اًمٗم٘مٝم٤مء.

( )1اكظر :اًمتؼرير واًمتحرير ذم قمؾؿ األصقل (.)195/2
( )2اكظر :ااطمؽام ( ،)125/1ورشح اًمؽقيمب اعمـػم(.)423/1
( )3اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت سمنمح مسؾؿ اًمابقت (.)73/1
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املبحح السابع:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة
يف املطالن املتعمكة باملهسٔٓ.
ٔفْٗ وطألتاُ:
املطـألة األٔىل :وــٍّر الٍىمــة يف تكسٖـسٓ أُ املهــسٔٓ وٍّــ٘
عٍْ حكٗكة.
املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ األوس املطمل ال
ٖتٍأه املهسٔٓ.
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ املهسٔٓ وٍّ٘ عٍْ حكٗكة.
اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ًمٚمٛمٙمروه صٞمٖم٤م شمدل قمٚمٞمف ،يمٚمٗمظ " :يمره " " ،سمٖمض" ،وًمٗمظ اًمٜمٝمنل:
" ٓ شمٗمٕمؾ " ،إذا اىمؽمٟم٧م هب٤م ىمريٜم٦م شمٍمومٝم٤م قمنـ اًمتحنريؿ إمم اًمٙمراهن٦م ،وًمٙمنـ اظمتٚمٗمنقا ذم صنٞمغ
اًمٜمٝمل اًمقاردة ذم اعمٙمروه :هؾ هل قمغم اعمج٤مز أو قمغم احل٘مٞم٘من٦م؟ هنؾ شمتٜمن٤مول اعمٙمنروه طم٘مٞم٘من٦م ،يمنام
شمتٜم٤مول اعمحرم؟ أو أهن٤م طم٘مٞم٘م٦م ذم اعمحرم جم٤مز ذم اعمٙمروه؟
يرى اًمٜمٛمٚم٦م  "--أن اعمٙمروه ُمٜمٝمل قمٜمف طم٘مٞم٘م٦م ،واؾمتدل قمغم ذًمؽ سمام يكم:
-

أن اؾمننتٕمامل اعمٜمٝمننل ذم اعمٙمننروه ىمنند ؿمنن٤مع ذم ًمًنن٤من اًمٚمٖمنن٦م واًمنمننع ،وإصننؾ ذم

آؾمتٕمامل احل٘مٞم٘م٦م ،وٓ يقضمد رء يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ.
-

أن يمٚمٛم٦م " اًمٜمٝمل " شمٓمٚمؼ قمغم ُم٤م يم٤من اًمٜمٝمل ومٞمف حلرُمتنف ،يمنام شمٓمٚمنؼ قمنغم ُمن٤م يمن٤من

اًمٜمٝمل ومٞمف ًمٙمراهتف وقمدم اؾمتحً٤مٟمف ،وٓ ومرق سمٞمٜمٝمام إٓ ذم اًمٕم٘م٤مب قمغم ومٕمؾ احلرام ،دون اعمٙمروه.
وُمث٤مل اعمٙمروه ُمـ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م :يمٌٞمع اًمًالح ممنـ ٓ ين١مُمـ ُمٜمنف أن يًنتٕمٛمٚمف ومنٞمام ٓ
حيؾ ،ويم٤مًمّمالة ُمع آًمتٗم٤مت").(1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اعمٙمروه ُمٜمٝمل قمٜمف طم٘مٞم٘م٦م ،وهق ُمذه٥م اجلٛمٝمقر (.)2
جم٤مزا ،وًمٞمس طم٘مٞم٘م٦م ،وهق ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م(.)3
افؼقل افثاين :إن اعمٙمروه ُمٜمٝمل قمٜمف ً
أدفة أصحا افؼقل إول:
 -0أن اعمٙمروه يٕمد ُمٕمّمٞم٦م ،واعمٕمّمٞم٦م ُمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ،إذن اعمٙمروه يمذًمؽ ُمٜمٝمل قمٜمف).(2

( )1اعمفذب ذم قمؾؿ اصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)288/1
( )2اكظر :شمقسػم اًمتحرير ( ،)255/2وااطمؽام اآلم ي ( ،)114/1وخمتٍم اسمـ اساضمب ( ص.)41:
( )3اكظر :أصقل اًمنظميس ( ،)64/1ويمـز اًمقصقل (.)227/1
( )4اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)241/1
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 -4أٟمف ىمد صمٌ٧م قمٜمد اًمٕمٚمامء أن اًمٜمٝمل يٜم٘مًؿ إمم :هنل حتريؿ ،وهنل يمراهن٦م ،ويمنؾ رء
ىمًؿ أىمً٤م ًُم٤م وم٢من اؾمؿ ذًمؽ اًمٌمء يّمدق قمنغم يمنؾ واطمند ُمنـ شمٚمنؽ إىمًن٤مم ،ومٞمّمندق قمنغم أن
اعمٙمروه ًمٞمس ُمٜمٝمٞم٤م قمٜمف.
أدفة أصحا افؼقل افثاين:

َ َ َ َ َٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ْ
ٱُخ ُٓٔا ﴾ ).(1
 -0اؾمتدًمقا سم٘مقل اهلل –شمٕم٤ممم﴿ :وٌا جٓىسً خِّ ـ
ووجف افدٓفة :ذم أي٦م أن آٟمتٝم٤مء قمنـ إُمنر اعمٜمٝمنل قمٜمنف أُمنر ٓزم ،وٓسمند ُمٜمنف ،سمٞمنٜمام

اعمٙمروه ٓ يٚمزم ُمٜمف آٟمتٝم٤مءٟٕ :مف همػم ُمٕم٤مىم٥م قمغم ومٕمٚمف).(2
 -4ىم٤مًمقاً :مق يم٤من اعمٙمروه ُمٜمٝم ًٞم٤م قمٜمف ًمٙم٤من وم٤مقمٚمف قم٤مص ًٞم٤مً ،مٙمـ وم٤مقمٚمف ٓ يٕمد قم٤مص ًٞم٤م :ومال
يٙمقن اعمٙمروه ُمٜمٝم ًٞم٤م قمٜمف).(3
ويؿؽـ اإلجابة ظذ افدفقؾ افثاين ٕصحا افؼقل افثاين:
هذا آؾمتدٓل ُمٌٜمل قمغم ٟمٔمرشمٙمؿ إمم طمٙمؿ اعمٙمروه ،وًمٙمٜمٜم٤م ٟمٔمرٟم٤م إمم إـمالق ًمٗمظ اًمٜمٝمل
قمغم اعمٙمروهً :مذًمؽ طمدث ومرق ذم آؾمتدٓل).(4
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م  - -واومنؼ ىمنقل مجٝمنقر
إصقًمٞملم ،وهق أن اعمٙمروه ُمٜمٝمل قمٜمف طم٘مٞم٘م٦م.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أن اعمٙمروه ُمٜمٝمل قمٜمف طم٘مٞم٘من٦م :وذًمنؽ ًم٘منقة
أدًمتٝمؿ ،وٕن يمٚمٛم٦م " اًمٜمٝمل " شمٓمٚمؼ قمغم ُم٤م يم٤من اًمٜمٝمل ومٞمف حلرُمتف ،يمام شمٓمٚمؼ قمغم ُم٤م يم٤من اًمٜمٝمل ومٞمنف
ًمٙمراهتف وقمدم اؾمتحً٤مٟمف ،وٓ ومرق سمٞمٜمٝمام إٓ ذم اًمٕم٘م٤مب قمغم ومٕمؾ احلرام ،دون اعمٙمروه.
( )1ؾمقرة اسنم ضمزء مـ اآلية (.)7
( )2اكظر :ااهباج ذم رشح اعمـفاج (.)67/2
( )3اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)241/1
( )4اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)288/1
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املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ األوس املطمل ال ٖتٍأه املهسٔٓ.
ومعـك ادسلفة :أن اعمٙمٚمػ إذا ومٕمؾ اعم٠مُمقر سمنف قمنغم صنٗم٦م ومٞمٝمن٤م يمراهن٦م ،ومٝمنؾ ي٘مٌنؾ ُمٜمنف
وجيزئف ،طمتك ٟم٘مقل َوم َٕم َؾ اعم٠مُمقر سمف؟
ُمٜمٙمً٤م سم٠من ضمٕمٚمٝم٤م قمغم يٛمٞمٜمف ،وسم٤مًمّمالة ُمع رومنع اًمٌٍمن،
ومـ أمثؾوفاُ :مـ ـم٤م ،سم٤مًمٙمٕمٌ٦م
ً
واًمّمالة ذم إُم٤ميمـ اعمٜمٝمل قمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م ،يم٤معم٘مؼمة ،وٟمحق ذًمؽ.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن إُمر اعمٓمٚمؼ ٓ يتٜم٤مول اعمٙمروه ،وٓ يِمٛمٚمف" ،واؾمتدل قمنغم

ذًمؽ سمام يكم):(1
-0

ُم٠مُمقرا سمف  -يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ُ -مع أٟمف ًمٞمس ُمٜمٝمٞمن٤م قمٜمنف ،ومٛمنـ
أٟمف إذا يم٤من اعمٌ٤مح ًمٞمس
ً

سم٤مب أومم أن اعمٙمروه ٓ يدظمؾ حت٧م إُمر اعمٓمٚمؼٟٕ :مف ُمٜمٝمل قمٜمف.
 -4أٟمف يقضمد ٍ
شمٜم٤م ،سملم طم٘مٞم٘م٦م إُمر وطم٘مٞم٘من٦م اعمٙمنروه ،ومن٤مُٕمر :اؾمنتدقم٤مء ،وـمٚمن٥م،
واعم٠مُمقر سمف ُمًتدقمك ،وُمٓمٚمقب ومٕمٚمف ،يم٤مًمقاضم٥م ،واعمٜمدوب ،أُم٤م اعمٙمروه ومٝمق ُمٓمٚمقب اًمنؽمك ،إذن
ًمٞمس ُمًتدقمك وٓ ُمٓمٚمق ًسم٤م ومٕمٚمف ،ومٞمٙمقن اعمٙمروه ُمٜمٝم ًٞم٤م قمٜمف.
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن إُمر اعمٓمٚمؼ ٓ يتٜم٤مول اعمٙمروه ،وٓ يِمٛمٚمف ،وىم٤مل سمف مجٝمقر إصقًمٞملم).(2
افؼقل افثاين :إن إُمر اعمٓمٚمؼ يتٜم٤مول اعمٙمروه ،ويِمٛمٚمف ،وهق ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م).(3

( )1اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)289/1
( )2اكظ امامر :أص امامقل اًمنظميس امام( ،)65/1وأص امامقل اًمػؼ امامف السم امامـ اًمؾح امامام (ص  ،)65واًمبح امامر اعمح امامقط (،)103/1
ورشح اًمؽقيمب اعمـػم (.)415/1
( )3اكظر :أصقل اًمنظميس ( ،)64/1وأصقل اًمػؼف السمـ اًمؾحام (ص ،)65 :واًمبحر اعمحقط (.)299/1
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أدفة أصحا افؼقل إول:
 -0أن إُمر ـمٚم٥م اىمتْم٤مء ،واعمٙمروه ٓ يٙمنقن يمنذًمؽً :مٕمندم اًمتٜمن٤مىمضً :منذا إُمنر
اعمٓمٚمؼ ٓ يتٜم٤موًمف).(0
-4

ُمن٠مُمقرا وُمٜمٝم ًٞمن٤م قمٜمنف ُمنـ ضمٝمن٦م
أن إُمر ود اًمٜمٝمل :ومٞمًتحٞمؾ أن يٙمنقن اًمٌمنء
ً

واطمدة).(4
أدفة أصحا افؼقل افثاين:

ََۡذ ذُ ْ ۡ
ۡ
َ
ج
ي
ٱۡل
ِ
 -0أن إُمر اًمقارد ذم ىمقًمف –شمٕم٤ممم ﴿ :وَّلعٔـٔا ة ِ

ۡ

ٱى َ
ػخيق﴾)(3
ِ ِ

 ،يتٜم٤مول ـمقا،

احل٤مئض واعمحدث ،ومٞمٙمقٟم٤من صحٞمحلم قمٜمدهؿ ُمع أهنام ُمٙمروه٤من) ،(4ومػمون سم٠مٟمف ًمق مل يٙمـ إُمنر
ً
ؿم٤مُمال هلام عم٤م طمٙمؿ سمّمحتٝمام.
 -4ىم٤مًمقا سمجقاز أداء صالة قمٍم يقُمف سمٕمد شمٖمػم اًمِمٛمس ،ومٝمق ُم٠مُمقر سمنف ذ ًقمن٤م ،وهنق
ُمٙمروه.
ويؿؽـ اإلجابة ظذ أدفة أصحا افؼقل افثاين سم يكم:
-

أن اًمٙمراه٦م ًمٞمًن٧م ذم اًمٓمنقاٟٕ :،منف شمٕمٔمنٞمؿ ًمٚمٌٞمن٧م ،سمنؾ اًمٙمراهن٦م ًمقصنػ ذم

اًمٓم٤مئػ ،وهق اعمحدث ،واحلدث ًمٞمس ُمـ اًمٓمقا.(5)،
-

أن اًمٙمراه٦م ًمٞمً٧م ذم صالة اًمٕمٍم ،سمؾ إن ؾمٌ٥م اًمٙمراه٦م اًمتِمٌف سم ُٕم ٌّ٤مد اًمِمٛمس).(6

( )1اكظر :رووة اًمـافمر (ص ،)41 :واًمبحر اعمحقط ( ،)299/1ورشح اًمؽقيمب اعمـػم(.)415/1
( )2اكظر :رووة اًمـافمر (ص.)41 :
( )3ؾمقرة اسج ضمزء مـ اآلية (.)29
( )4اكظر :أصقل اًمنظميس (.)64/1
( )5اكظر :طماؿمقة اًمعطار قمغم رشح مجع اةقامع (.)257/1
( )6اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)258/1
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بعد ظرض أؿقال إصقفقغ دم ادسلفة شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومنؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم إن إُمر اعمٓمٚمؼ ٓ يتٜم٤مول اعمٙمروه ،وظم٤مًمػ ىمقل احلٜمٗمٞم٦م.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ :إن إُمر اعمٓمٚمؼ ٓ يتٜم٤مول اعمٙمروه :وذًمنؽ ًم٘منقة
أدًمتٝمؿ ،وُمٜمٝم٤م أن إُمر ـمٚم٥م اىمتْم٤مء ،واعمٙمروه ٓ يٙمقن يمذًمؽ ًمٕمدم اًمتٜم٤مىمضً :مذا إُمنر اعمٓمٚمنؼ
ٓ يتٜم٤موًمف.
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املبحح السابع:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف
املطالن املتعمكة باحلساً.
ٔفْٗ ثالخ وطالن:
املطــألة األٔىل :وــٍّر الٍىمــة يف إثبــات دــٕاش أُ ٖهــُٕ الٕاحــد
بالٍٕع حساوّا ٔادبّا.
املطــألة الجاٌٗــة :وــٍّر الٍىمــة يف إثبــات دــٕاش أُ ٖهــُٕ الٕاحــد
بالعني حساوّا ٔادبّا وَ دّتني رلتمفني.
املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف إثبات دٕاش أُ حيسً ٔاحد ال
بعٍْٗ.
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف إثبات دٕاش أُ ٖهُٕ الٕاحد بالٍٕع حساوّا ٔادبّا.
خيتٚمػ اًمٗمٕمؾ طمً٥م اإلو٤موم٤مت ،وآقمتٌ٤مرات ،واًمٜمًن٥م ،واًمّمنٗم٤متً :منذا ىمند يٙمنقن
اًمٗمٕمؾ واضم ًٌ٤م سم٤مقمتٌ٤مر سمٕمض إؿمخ٤مص ،وطمرا ًُم٤م سم٤مقمتٌ٤مر اًمٌٕمض أظمريـ ،وهذا ُم٤م ضمٕمنؾ اًمقاطمند
سم٤مًمٜمقع يٙمقن واضمٌ٤م سم٤مقمتٌ٤مر ،وطمراُم٤م سم٤مقمتٌ٤مر(.)1
يرى اًمٜمٛمٚم٦م " - -أٟمنف جينقز أن يٙمنقن اًمقاطمند سمن٤مًمٜمقع واضم ًٌن٤م ،وطمرا ًُمن٤م ،ـم٤مقمن٦م،
وُمٕمّمٞم٦م ،وذًمؽ سم٤مإلو٤موم٦م ،وآقمتٌ٤مر ،واًمٜمًنٌ٦م :طمٞمن٨م ينرى أن اًمقاطمند سمن٤مًمٜمقع يٙمنقن واضمٌن٤م،
وطمراُم٤م سم٤مقمتٌ٤مر أؿمخ٤مصف"(.)2
ومـ افوطبقؼ إصقيل ظذ افػروع هلذه ادسلفة:
طمٙمؿ اًمًجقد هلل ،وطمٙمؿ اًمًجقد ًمٚمّمٜمؿ ،ومٝمام ُمتٖم٤ميرشم٤من ،ومحٙمؿ اًمًنجقد هلل واضمن٥م،
وطمٙمؿ اًمًجقد ًمٚمّمٜمؿ طمرام :ومال يٕم٘مؾ أٟمف سمتحريؿ اًمًجقد ًمٚمّمٜمؿ يٚمزم سمف حتريٛمف هلل.
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :جيقز أن يؽقن افقاحد بافـقع واجبا ،وحراما ،ضاظة ،ومعصلقة ،وهنق ىمنقل امجفلقر
إصقفقغ(.)3
ٍ
واجب ،وحمرم ٍ ،وهق ىمقل أيب هاصلؿ
افؼقل افثاين :إن افـقع افقاحد يسوحقؾ أن يؽقن مـؼسام إػ:
ُ
اجلبائل ،وهمػمه ُمـ ادعوزفة(.)4

( )1اكظامامر :اةامامامع عمساماماةؾ أصامامقل اًمػؼامامف وشمطبقؼاهتاماما قمامامغم اعمامامذ ب اًمامامراضمن (ص ،)49 :واعمفامامذب ذم قمؾامامؿ أصامامقل
اًمػؼف اعمؼارن (.)300/1
( )2اةامامامع عمساماماةؾ أصامامقل اًمػؼامامف وشمطبقؼاهتاماما قمامامغم اعمامامذ ب اًمامامراضمن (ص ،)49 :واعمفامامذب ذم قمؾامامؿ أصامامقل اًمػؼامامف
اعمؼارن (.)302/1
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)115/1
( )4اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)210/1
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أدفة أصحا افؼقل إول:
ِ
اًمًجقد هلل ،واًمًجقد ًمٚمّمٜمؿ ُمتٖم٤ميرشم٤من :ومال يٕم٘مؾ أٟمف سمتحريؿ اًمًجقد
 أن ؿمخّمٞم َتل يًمٚمّمٜمؿ يٚمزم سمف حتريؿ هلل.

َ َۡ ُ ْ ذ
ش ُدوا ل ِيظ ٍۡ ِس
 ًمق مل يٙمـ إُمر ضم٤مئزا عم٤م وىمع ،وًمٙمٜمف وىمع يمام ذم ىمقًمف –شمٕم٤مممَ ﴿ :ل تصذ
َ ََ
َ َۡ
ُ
)
1
(
َوَل ل ِيل ٍَ ِر َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱَّلِي خيلَٓ ﴾ .
أدفة أصحا افؼقل افثاين:

ىم٤مًمقا :إن اًمٜمقع اًمقاطمد ٓ ختتٚمػ صٗمتف ذم احلًـ واًم٘مٌح ،وم٤مًمًجقد هلل –شمٕم٤ممم -عم٤م يمن٤من
واضمٌ٤م اؾمتح٤مل أن يٙمقن اًمًجقد ًمٚمّمٜمؿ ُمـ طمٞمن٨م إٟمنف ؾمنجقد حمرُمن٤م ،وإٓ ًمنزم اضمنتامع اًمٜمٗمنل
واإلصمٌ٤مت ذم رء واطمد ،وهق سم٤مـمؾ ،وم٤معمحرم ًمٞمس اًمًجقد ،سمؾ ىمّمد اًمتٕمٔمٞمؿ ًمٚمّمٜمؿ ،وهنق همنػم
اًمًجقد(.)2
مـاؿشة أدفة افؼقل افثاين:
وأجقب ظؾقفؿ:
أن هذا افؽالم ٓ يسوؼقؿ :ؾشوان بغ افسجقديـ:
ؾافسجقد هلل شمٕمٔمٞمؿ جلالًمف ،وهذا واضم٥م.
وافسجقد فؾصـؿ :شمٕمٔمٞمؿ ًمٚمّمٜمؿ ،وهق حمرم.
ومٙمٞمػ ٟمحرم اًمًجقد هلل ًمتحريؿ اًمًجقد ًمٚمّمٜمؿ ،أو اًمٕمٙمس؟!!
بعد ظرض أؿقال إصقفقغ دم ادسلفة ،شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م واومؼ ىمنقل مجٝمنقر إصنقًمٞملم ذم
أٟمف جيقز أن يٙمقن اًمقاطمد سم٤مًمٜمقع واضم ًٌ٤م ،وطمرا ًُم٤م ،ـم٤مقم٦م ،وُمٕمّمٞم٦م ،وظم٤مًمػ رأي اعمٕمتزًم٦م.

( )1ؾمقرة ومصؾت ضمزء مـ اآلية (.)37
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)115/1ورشح اًمؽقيمب اعمـػم (.)391/1
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿلقل امجفلقر إصلقفقغ :إٟمنف جينقز أن يٙمنقن اًمقاطمند سمن٤مًمٜمقع واضم ًٌن٤م،
وطمرا ًُم٤م ،ـم٤مقم ً٦م ،وُمٕمّمٞم ً٦مً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،ووٕمػ أدًم٦م اعمٕمتزًم٦م ،وخم٤مًمٗمتٝمؿ ًمٗمٕمؾ اًمًٚمػ(.)1

املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف إثبات دٕاش أُ ٖهُٕ الٕاحد بالعني حساوّا ٔادبّا
وَ دّتني رلتمفني.
ىمد يرد ذم اًمنمع ٟمص سمقضمقب ومٕمؾ رء ُمنـ ضمٝمن٦م ،وسمحرُمن٦م ومٕمٚمنف ُمنـ ضمٝمن٦م أظمنرى،
يم٤مًمّمالة ذم اًمدار اعمٖمّمقسم٦م ،وم٤مًمّمالة واضمٌ٦م ،وحمرُم٦م ذم اًمدار اعمٖمّمقسم٦م ،وم٤مًمقاضم٥م ورد ُمنـ ضمٝمن٦م
خمتٚمٗم٦م قمـ ضمٝم٦م اًمتحريؿ ،وم٤محلرُم٦م ٓ شمالزم اًمٗمً٤مد ،وم٘مد يٙمقن اًمٌمء حمر ًُمن٤م ُمنع اًمّمنح٦م ،ووم٤مئندة
اًمتحريؿ هٜم٤م ؾم٘مقط اًمثقاب.
وًمذا يرى اًمٜمٛمٚم٦م  --أٟمف جيقز أن يٙمقن اًمقاطمد سم٤مًمٕملم طمرا ًُمن٤م واضم ًٌن٤م ُمنـ ضمٝمتنلم
خمتٚمٗملم.
وظؾقة ؾنكف يرى دم أصح ؿقفقف(" )2أن اًمّمالة ذم إرض اعمٖمّمنقسم٦م صنحٞمح٦مٕ :ن ومٕمنؾ
اًمّمالة ذم ُمٙم٤من ُمٖمّمقب ،هق ومٕمؾ واطمدً ،مف ضمٝمت٤من ُمتٖم٤ميرشم٤من"(.)3

( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)115/1واًمبحر اعمحقط ( ،)210/1ورشح اًمؽقيمب اعمـػم (.)391/1
( )2اكظر :شمقسػم مساةؾ اًمػؼف رشح اًمروض اعمرسمع ( ،)381/1ومتن اةؾقؾ سمقان مساةؾ مـار اًمسبقؾ (،)195/1
وىم طمؽؿ د اًمـؿؾة -

 -م ةامر ًة سمعام م صامحة امذه اًمصامالة قمـام « رشح افلروض ادربلع» ،وطمؽامؿ مامرة سمصامحة

ذه اًمصالة قمـ «رشح مـار اًمسبقؾ» ،ومصححت ىمقًمف ذم األظمػم :ألنف متلظمر ذم اًمتللقػ.
()3اكظامامر :اعمبسامامقط ًمؾنظميس ام ( ،)159/2اةامامامع اًمصامامغػم ورشطمامامف اًمـاماماومع اًمؽبامامػم(ص ،)102:اةامامامع عمساماماةؾ
أصامامقل اًمػؼامامف (ص ،)50 :واعمفامامذب ذم قمؾامامؿ أصامامقل اًمػؼ امف اعمؼامامارن ( ،)305/1ااكصاماما ذم معرومامامة اًمامامراضمن مامامـ
اخلال قمغم مذ ب اامام أمح سمـ طمـبؾ (.)119/6
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وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :ضمقاز أن يٙمقن اًمقاطمد سم٤مًمٕملم طمرا ًُم٤م واضم ًٌ٤م ُمـ ضمٝمتلم خمتٚمٗملم ،وهنق ىمنقل احلٜمٗمٞمن٦م
واعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وأيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء (.)1
افؼقل افثاين :قمدم ضمقاز أن يٙمقن اًمقاطمد سم٤مًمٕملم طمرا ًُم٤م واضم ًٌن٤م ُمنـ ضمٝمتنلم خمتٚمٗمنلم ،وهنق ىمنقل
اإلُم٤مم أمحد( ،)2ورواي٦م قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ(.)3
أدفة أصحا افؼقل إول:
 -0أٟمف ًمق أن اًمًٞمد ىم٤مل خل٤مدُمف( :أوضمٌ٧م قمٚمٞمؽ ظمٞم٤مـم٦م هنذا اًمثنقب ،وطمرُمن٧م قمٚمٞمنؽ
اًمًٙمـ ذم هذه اًمدار ،وم٢من ظمٓم٧م اًمثقب أصمٌتؽ ،وإن ؾمٙمٜم٧م اًمدار قم٤مىمٌتؽ) :وم٢مٟمف إذا ؾمنٙمـ اًمندر،
وظم٤مط اًمثقب وم٘مد ومٕمؾ اعمحرم واًمقاضم٥م ،وحيًـ أن يث٤مب قمغم ـم٤مقمتف سمخٞم٤مـمن٦م اًمثنقب ،ويٕم٤مىمن٥م
قمغم ُمٕمّمٞمتف سم٤مًمًٙمـ ذم اًمدار ،وم٤مًمّمالة ذم اًمدار اعمٖمّمقسم٦م ُمثؾ هذإ :ن اهلل أُمنر سم٤مًمّمنالة ،وهننك
قمـ اًمٖمّم٥م ،وىمد مجع سمٞمٜمٝمام ،يمام مجع اخل٤مدم سملم ظمٞم٤مـم٦م اًمثقب ،واًمًٙمـ ذم اًمدار(.)4
 -4إمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م قمغم صح٦م اًمّمالة اعم١مداة ذم اًمدار اعمٖمّمقسم٦م ،إذ مل يٙمقٟمنقا ين٠مُمرون
اًمٔمٚمٛم٦م سم٘مْم٤مء صٚمقاهتؿ اًمتل أدوه٤م ذم شمٚمؽ اًمدارُ ،مع يمثرة وىمقع ذًمؽ ُمٜمٝمؿ ،ومٚمق مل شمٙمـ صنالهتؿ
ُمًتٛمرا ،واُمتٜمع قمغم إُم٦م قمدم اإلٟمٙم٤مر (.)5
صحٞمح٦م ًمٌ٘مك اًمقضمقب
ً

( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)115/1وهناية اًمقصقل ( ،)603/2ومسؾؿ اًمابقت (.)105
( )2اكظر :اعمرتٍم ذم أصقل اًمػؼف قمغم مذ ب اامام أمح سمـ طمـبؾ (ص.)63 :
( )3اكظر :هناية اًمقصقل (.)605/2
( )4اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)117/1واعمستصػك ( ،)77/1ورشح خمتٍم اًمرووة ًمؾطقذم (.)368/1
( )5اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)118/1وهناية اًمقصقل (.)606/2
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 -3أن اًمٜمّمقص اًمتل أوضمٌ٧م اًمّمٚمقات قم٤مُم٦م ،وهل ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمّمالة ذم أي ُمٙم٤من ،ؾمقاء
َ
ذ َ َٰ َ ُ ُ
َ َٰ َ
ذ
َ
ۡ
اق
يم٤من ذم اًمدار اعمٖمّمقسم٦م أو ذم همػمه٤م ،يم٘مقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :أك ِا ًِ ٱلصائة ُِلأٱِ ٱلظاٍ ِس إِغ ؽص ِ
ذۡ
ٱَّلو﴾ ()1
ِ
 -2أٟمف ٓ ُم٤مٟمع ُمـ صح٦م اًمّمالة ،وإن أوىمٕم٧م ذم ُمٙم٤من ُمٖمّمقبٕ :ن ومٕمنؾ اًمّمنالة ذم

ُمٙم٤من ُمٖمّمقب هق ومٕمؾ واطمد ًمف ضمٝمت٤من ُمتٖم٤ميرشم٤من ،ومٞمجقز أن يٙمقن ُمٓمٚمقب اًمٗمٕمنؾ ُمنـ إطمندى
اجلٝمتلم ُمٓمٚمقب اًمؽمك ،وٓ ُم٤مٟمع ُمـ اًمّمح٦م ،وٓ ي٘مع ذم ذًمؽ حم٤مل ،وًمٙمـ اعمح٤مل إذا يم٤من اًمٌمنء
ُمٓمٚمقب اًمٗمٕمؾ وُمٓمٚمقب اًمؽمك ُمـ ضمٝم٦م واطمدة (.)2
ً -5مق أن ُمًٚمام رُمك ؾمٝمام واطمدا إمم يم٤مومر ،ومٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمٙمن٤مومر ،وأصن٤مب ُمًنٚمام،
وم٘متٚمف ،ومٞمث٤مب ُمـ ضمٝم٦م ،ويٕم٤مىم٥م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،ومٞمث٤مب ،ويٛمٚمؽ ؾمٚم٥م اًمٙم٤مومر ُمـ ضمٝم٦م ىمتٚمف يم٤مومرا
حم٤مرسم٤م إلقمالء يمٚمٛم٦م اهلل ،وىمد أُمره اهلل –شمٕم٤ممم -سمذًمؽ ،ويًتحؼ ؾمنٚم٥م هنذا اًمٙمن٤مومر اًمنذي ىمتٚمنف،
ويٕم٤مىم٥م هذا اعمًٚمؿ اًمراُمل ًمٚمًٝمؿٟٕ :مف ىمتؾ ُمًٚمام ،وىمد هننك اهلل –ؾمنٌح٤مٟمف -قمنـ ىمتٚمنف ،ومٞمندومع
اًمدي٦مٟٕ :مف ىمتؾ ظمٓم٠م ،ومٝمذا ومٕمؾ واطمد قمقىم٥م ،وأصمٞم٥م قمٚمٞمف :وذًمنؽ ًمتْمنٛمٜمف إُمنر واًمٜمٝمنل ُمنـ
ضمٝمتلم خمتٚمٗمتلم ،ومٝمق ُم٠مُمقر سمف ُمـ ضمٝم٦م ىمتؾ اًمٙم٤مومر اعمح٤مرب ،وهق ُمٜمٝمل قمٜمف ُمـ ضمٝم٦م ىمتؾ اعمًنٚمؿ
ُمـ همػم ىمّمد ،وم٢مذا صمٌ٧م ذًمؽ وم٤مًمّمالة ذم اًمدار اعمٖمّمنقسم٦م ُمثٚمنفٕ :ن اعمٙمٚمنػ مجنع سمنلم اًمّمنالة،
ويمقهن٤م ذم اًمدار اعمٖمّمقسم٦م ،يمام مجع سملم ىمتؾ اًمٙم٤مومر اعم٠مُمقر سمف ،وىمتؾ اعمًٚمؿ اعمٜمٝمل قمٜمف (.)3
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
 - 0ىمقًمف  « :-مـ أحدث دم أمركا هذا ما فقس ؾقف ؾفق رد ش

(.)4

( )1ؾمقرة ااهاء ضمزء مـ اآلية (.)78
( )2اكظر :ااطمؽام آلم ي (.)169/1
( )3اكظر :اعمستصػك (ص.)62:
( )4صحقن اًمبراري ( ،)184 /3يمتاب اًمصؾن ،سماب لذا اصامطؾحقا قمامغم صامؾن ضمامقر وماًمصامؾن مامردود ،طمام يث
رىمؿ (.)2697
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وجف افدٓفة:
أن اًمّمالة ذم إرض اعمٖمّمقسم٦م ًمٞمً٧م ُمـ اًمديـ ،سمؾ هل مم٤م أدظمٚم٧م ومٞمف ،ومتٙمقن ردا (.)1
 - 4أن اًمقضمقب واًمتحريؿ إٟمام يتٕمٚمؼ سمٗمٕمؾ اعمٙمٚمػ ٓ ،سمنام ًمنٞمس ُمنـ ومٕمٚمنف ،وإومٕمن٤مل
ٍ
قمن٤مص هبن٤م ،آصمنؿ سمٗمٕمٚمٝمن٤م،
اعمقضمقدة ُمـ اعمّمكم ذم اًمدار اعمٖمّمقسم٦م أومٕم٤مل اظمتٞم٤مري٦م حمرُم٦م قمٚمٞمف ،وهق
وًمٞمس ًمف ُمـ إومٕم٤مل همػم ُم٤م صدر قمٜمف ،ومال يتّمقر أن شمٙمقن ـم٤مقم٦م ،وٓ يث٤مب قمٚمٞمٝم٤م ُمت٘مرسمن٤م هبن٤م إمم
اهلل -شمٕم٤مممٕ :ن احلرام ٓ يٙمقن واضمٌ٤م ،واعمٕمّمٞم٦م ٓ شمٙمقن ـم٤مقم٦م ُمث٤مسم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،وٓ شمٙمقن ُمت٘مرسم٤م هبن٤م
ُمع أن اًمت٘مرب واًمٜمٞم٦م ذط ذم صح٦م اًمّمالة.
مـاؿشة إدفة:
ويؿؽـ اإلجابة ظذ افدفقؾ افثاين ٕصحا افؼقل إول:
سمٕمدم اًمتًٚمٞمؿ سمقىمقع اإلمج٤معُ ،منع خم٤مًمٗمن٦م اإلُمن٤مم أمحند ،وذم رواين٦م قمنـ اإلُمن٤مم ُم٤مًمنؽ،
وسمٕمض اًمًٚمػ يم٤من يرى سمٕمدم صح٦م اًمّمالة وي٠مُمر سم٘مْم٤مئٝم٤م (.)2
ويؿؽـ اإلجابة ظذ افدفقؾ إول ٕصحا افؼقل افثاين:
سم٠من اًمّمالة هل ُمـ أصؾ اًمديـ ،واعمردود إٟمام هل اًمّمالة ذم اًمدار اعمٖمّمقسم٦م ُمنـ طمٞمن٨م
إهن٤م ذم اًمدار اعمٖمّمقسم٦مُ ٓ ،مـ طمٞم٨م إهن٤م صالة).(3
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم :إٟمف جيقز أن يٙمقن اًمقاطمد سم٤مًمٕملم طمرا ًُم٤م واضم ًٌ٤م ُمـ ضمٝمتلم خمتٚمٗملم ،واؾمنتدل سمن٠مدًمتٝمؿ،
وظم٤مًمػ ىمقل اإلُم٤مم أمحد.

( )1اكظر :هناية اًمقصقل (.)608/2
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)118/1واًمؼم ان (.)288/1
( )3اكظر :هناية اًمقصقل (.)611/2
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ :إٟمف جيقز أن يٙمقن اًمقاطمد سمن٤مًمٕملم طمرا ًُمن٤م واضم ًٌن٤م
ُمـ ضمٝمتلم خمتٚمٗمنلم ،وظؾقلف وم٤مًمّمنالة ذم إرض اعمٖمّمنقسم٦م صنحٞمح٦مٕ :ن اًمٕمٌند ُمٓم٤مًمن٥م سمن٠مداء
ىمٌٚمن٧م ُمٜمنف اًمّمنالة،
اًمّمالة ،وُمٓم٤مًم٥م سمرد إرض اعمٖمّمقسم٦م ،وم٢من أدى اًمّمالة ومل ينرد إرض:
ْ
ٍ
قمالىم٦م سمٞمٜمٝمام :ومٝمل ًمٞمً٧م ُمـ ذوط صح٦م اًمّمالة.
و ُقمقىم٥م قمغم إرضً :مٕمدم وضمقد

املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف إثبات دٕاش أُ حيسً ٔاحد ال بعٍْٗ.
واعمٕمٜمكُ :مالءُم٦م اعمٙمٚمػ أطمد اًمْمديـ اًمذي اظمت٤مره وآصمره قمغم ٟم٘مٞمْمٞمفُ ،مثؾ :أهنن٤مك قمنـ
احلريم٦م ،أو اًمًٙمقن ،أطمٌٌ٧م أهيام ؿما٧م ،وٓ شم٠ميمؾ اًمٚمنٌـ أو اًمًنٛمؽ ،وم٘مند ُمٜمٕمتنؽ قمنـ أطمندمه٤م
ُمٌٝمام ٓ ،قمـ يمٚمٞمٝمام مجٞم ًٕم٤م ،وٓ قمـ أطمدمه٤م ُمٕمٞمٜمً٤م(.)1
يرى اًمٜمٛمٚم٦م  - -أٟمف جيقز أن يٙمقن احلرم ُمتٕمٚم٘م٤م سمقاطمد ٓ سمٕمٞمٜمف.
وظؾؾ شبب اخواره هلذا افؼقل بؼقفف" :إن هذا يًٛمك احلرام اعمخػمٟٕ :منف واىمنع ذ ًقمن٤م:
طمٞم٨م صمٌ٧م حتريؿ إطمدى إظمتلم ٓ ،سمٕمٞمٜمٝم٤م ،وٕٟمف ٓ يٛمتٜمع قم٘مال أن ي٘مقل اًمًٞمد ًمٕمٌده ٓ " :تؽؾؿ
ظؿرا " ،ومال يٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ حتريؿ شمٙمٚمٞمؿ واطمد سمٕمٞمٜمف ،وٓ حتريؿ شمٙمٚمٞمؿ زيد وقمٛمنرو ،ومٚمنؿ
زيدً ا أو ً
يٌؼ إٓ أٟمف طمرم قمٚمٞمف يمالم أطمدمه٤م ٓ سمٕمٞمٜمف"(.)2
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :جيقز أن يؽقن احلرم موعؾؼا بقاحد ٓ بعقـف ،وهق ىمقل امجفقر إصقفقغ(.)3

( )1اكظر :رومع اساضمب قمـ خمتٍم اسمـ اساضمب (ص.)538 :
( )2اعمفذب ًمؾـؿؾة (. )308/1
( )3اكظر :اًمبحر اعمحقط ( ،)472/1ورشح اًمؽقيمب اعمـػم (.)387/1
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افؼقل افثاين ٓ :جيقز حتريؿ واحد ٓ بعقـف ،وهق ىمقل ادعوزفة ،وواوم٘مٝمنؿ افؼلرادم ذم احلنرام اعمخنػم
وم٘مط(.)1
أدفة أصحا افؼقل إول:
ًمق ًمزم اًمٙمػ قمـ اجلٛمٞمع مل يٙمـ ذم اعمً٠مًم٦م ختٞمػمً ،مٙمٜمف سم٤مـمؾٕ :ن اعمً٠مًم٦م ُمٗمروون٦م ومنٞمام
ومٞمف ختٞمػم :ومج٤مز اًمتخٞمػم ،وضم٤مزت إطمدى إظمتلم(.)2
أدفة أصحا افؼقل افثاين:

اشودفقا بؼقل اهلل  -تعاػَ ﴿ :و ََل حُ ِع ۡع ٌ ِِۡ ُٓ ًۡ َءاذ ًٍِا أ َ ۡو َن ُف ٗ
ٔرا ﴾ (.)3

َ
وجف افدٓفة :أن هذه أي٦م شم٘متيض حتريؿ ـم٤مقم٦م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ٓ ،أطمدمه٤م :ومن ﱡ أ ۡوﱠ هٜمن٤م

سمٛمٕمٜمك( :افقاو).
ويؿؽـ اإلجابة ظذ هذا افدفقؾ:
سم٠من ُم٘مت٣م أي٦م حتريؿ ـم٤مقم٦م واطمد ٓ سمٕمٞمٜمف ،وحتريؿ اجلٛمٞمع صمٌ٧م سمدًمٞمؾ آظمر ُمٜمٗمّمؾ قمـ
أي٦م (.)4

( )1اكظ ام امامر :ااطمؽ ام امامام ًمممام ام ام ي ( ،)114/1وهناي ام امامة اًمقص ام امامقل ( ،)617/2واًمبح ام امامر اعمح ام امامقط ( ،)472/1ورشح
اًمؽقيمب اعمـػم ( ،)387/1واًمؼقاقم السمـ اًمؾحام ( ،)236/1وكػاةس األصقل (.)1720/4
وىم واومؼ اًمؼراذم ذا اًمؼقلً ،مؽـ خيتؾػ قمـفؿ ذم األمر اعمرػم :طمقث لكف ومرد سملم األمر اعمرػم ،واًمـفل اعمرػم،
وماماماألمر ي ظمؾامامف اًمترقامامػم ،واًمـفامامل ال ي ظمؾامامف اًمترامامػم ،وقمؾقامامف ومؼام مـامامع اًمترقامامػم ذم اسامامرام أصامامال ،وىمامامال :لن اًمترقامامػم ذم
اسرام ال يتصقر.
( )2اكظ ام امامر :ااطمؽ ام امامام ًمممام ام ام ي ( ،)114/1وهناي ام امامة اًمقص ام امامقل ( ،)617/2واًمبح ام امامر اعمح ام امامقط ( ،)472/1ورشح
اًمؽقيمب اعمـػم (.)387/1
( )3ؾمقرة ااكسان ضمزء مـ اآلية (.)24
( )4اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)114/1
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بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،أٟمف جيقز أن يٙمقن احلرم ُمتٕمٚم٘من٤م سمقاطمند ٓ سمٕمٞمٜمنف ،واؾمنتدل سمن٠مدًمتٝمؿ ،وظمن٤مًمػ ىمنقل
اعمٕمتزًم٦م.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ :إٟمف جيقز أن يٙمقن احلرم ُمتٕمٚم ً٘م٤م سمقاطمند ٓ سمٕمٞمٜمنف:
ًم٘مقة أدًمتٝمؿ ،وٕن افرأي افثابت ظـد افػؼفا  :ضمقاز ٟمٙم٤مح إطمدى إظمتلم ،وحتريؿ إظمرى ،يمنام
أن اًم٘مقل اًمث٤مي همػم ُمٕمٛمقل سمف.
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الفصن الجاٌ٘
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف األدلة
الػسعٗة املتفل عمّٗا.
ٔفْٗ مخطة وباحح:
املبحح األٔه :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن
املتعمكة بالهتاب.
املبحح الجاٌ٘ :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف
املطالن املتعمكة بالطٍة.
املبحح الجالح :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف
املطالن املتعمكة بالٍطذ.
املبحح السابع :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن
املتعمكة باإلمجاع.
املبحح اخلاوظ :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف
املطالن املتعمكة بالكٗاع.
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املبحح األٔه:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف
املطالن املتعمكة بالهتاب.
ٔفْٗ أزبع وطالن:
املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف إثبات حذٗة الكساءة الػاذة.
املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف إثبات اغتىاه الكسآُ عمى اجملاش.
املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف تفطري املُحهي ٔاملتػابْ.
املطألة السابعة :وٍّر الٍىمة يف بٗاُ املػرتك المفع٘ يف ٌصٕص
الكسآُ.
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف إثبات حذٗة الكساءة الػاذة.
وافؼرا ة افشاذةُ :م٤م يم٤مٟم٧م قمدا اًمٕمنمة اًمتل ٟم٘مٚم٧م قمـ اًمرؾمقل  ،-ومل يٌٚمغ
قمدد رواهت٤م طمد اًمتقاشمر ،يم٘مراءة أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ،وىمراءة قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد .
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن اًم٘مراءة اًمِم٤مذة طمج٦م شم١مصمر ذم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م إصمٌ٤مشمًن٤م وٟمٗم ًٞمن٤م:

ٕن اًمٜم٤مىمؾ ًمٚم٘مراءة اًمِم٤مذة صح٤ميب أظمؼم أٟمف ؾمٛمع ذًمؽ ُمـ اًمٜمٌل  ،-وم٤معمٜم٘مقل إُمن٤م أن
ؼما قمـ اًمٜمٌل  ،-وٓ صم٤مًم٨م هلام ،ويمؾ واطمد ُمٜمٝمام جي٥م اًمٕمٛمنؾ سمنف،
يٙمقن ىمرآ ًٟم٤م ،أو ظم ً
ويمؾ ُم٤م وضم٥م اًمٕمٛمؾ سمف ومٝمق طمج٦م" (.)1
ومـ افوطبقؼ إصقيل ظذ افػروعُ :م٤م ضم٤مء ذم وضمقب اًمتت٤مسمع ذم يمٗم٤مرة اًمٞمٛمنلم(ً )2م٘منراءة
اسمـ ُمًٕمقد " :ؾصقام ثالثة أيام مووابعات"(.)3
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اًم٘مراءة همػم اعمتقاشمرة  -اًمِم٤مذة – ُطمجن٦م شمن١مصمر ذم إطمٙمن٤مم اًمٗم٘مٝمٞمن٦م ٟمٗمٞمن٤م وإصمٌ٤مشمن٤م،
وجيقز اؾمتٜمٌ٤مط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ،إذا صح ؾمنٜمده٤م ،وهنق ىمنقل أيب طمٜمٞمٗمن٦م ،واإلُمن٤مم
أمحد ،وىمٞمؾ :هق ىمقل اجلٛمٝمقر(.)4

( )1اعمفامامذب ذم قمؾامامؿ أصامامقل اًمػؼامامف اعمؼامامارن ( ،)482/2واةامامامع عمساماماةؾ أصامامقل اًمػؼامامف وشمطبقؼاهتاماما قمامامغم اعمامامذ ب
اًمراضمن (ص.)90:
( )2اكظر :طماؿمقة اسمـ قماسم يـ (.)727/3
( )3ضمامع اًمبقان ذم شملويؾ اًمؼرآن ( ،)559/10السمـ ضمرير اًمطؼمي ،حتؼقؼ :أمح حمؿ ؿمايمر ،ممؾمسة اًمرؾماًمة،
اًمؼا رة2000،م ،طم يث رىمؿ (.)12497
( )4اكظر :هناية اًمسقل ( ،)333/2وااطمؽام ًممم ي ( ،)160/1ورشح اًمؽقيمب(.)137/2
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افؼقل افثاين :قمدم صح٦م آطمتج٤مج سم٤مًم٘مراءة اًمِم٤مذة ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وهق ىمقل اإلُمن٤مم ُم٤مًمنؽ ،واًمِمن٤مومٕمل،
وأُمدي ،واسمـ احل٤مضم٥م ،واسمـ اًمٕمريب ،واًمٖمزازم (.)1
أدفة أصحا افؼقل إول:
اؾمتدًمقا سمٕمدد ُمـ إدًم٦م ،وضمنف اًمدًٓمن٦م ومٞمٝمن٤م إمجن٤مٓ :أن اًم٘منراءة اًمِمن٤مذة دمنري جمنرى
أطم٤مدي٨م أطم٤مد ذم اًمٕمٛمؾ هب٤م ،دون اًم٘مٓمع سمٙمقهن٤م ىمرآٟمن٤مٕ :هنن٤م ُمٜم٘مقًمن٦م قمٜمنف  ،-وٓ
ؼما صم٤مسمتًن٤م قمٜمنف  :-وُمنـ صمنؿ ضمن٤مز آطمتجن٤مج
يٚمزم ُمـ اٟمتٗم٤مء ىمرآٟمٞمتٝم٤م اٟمتٗم٤م ُء يمقهن٤م ظمن ً
هب٤م(2).

واؾمتدًمقا سم٘مراءة اسمـ ُمًٕمقد( :وافسارق وافسارؿة ؾاؿطعقا أيامهنام ) ،وىمقًمف( :ؾطؾؼلقهـ
دم ؿبؾ ظدهتـ ((.)3
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
يرى أصح٤مب هذا اًم٘مقل أٟمف ٓ جيقز آطمتج٤مج سم٤مًم٘مراءة اًمِم٤مذةٕ :ن ٟم٤مىمٚمٝم٤م مل يٜم٘مٚمٝمن٤م إٓ
ؼما ،وُمـ صمؿ ٓ يّمح آطمتج٤مج هب٤م).(4
قمغم أهن٤م ىمرآن ،وإذا مل شمثٌ٧م ىمرآٟمً٤م مل شمثٌ٧م ظم ً
بعد ظرض أؿقال إصقفقغ دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ اًم٘مقل إول سم٠من

اًم٘مراءة اًمِم٤مذة طمج٦م ،وظم٤مًمػ ىمقل اًمِم٤مومٕمل.

( )1اكظ ام امامر :اعمستص ام امامػك ( ،)194/1وااطمؽ ام امامام ًممم ام ام ام ي ( ،)160/1واعمـر ام امامقل (ص ،)374 :وخمتٍم ام ام ام اسم ام امامـ
اساضمب ( ،)19/2و خمتٍم اًمطقذم (ص ،)46:ورشح اًمؽقيمب اعمـػم (.)140/2
( )2اكظر :هناية اًمسقل ( ،)333/2ورشح اًمؽقيمب(.)137/2
( )3اكظر :ضمامع اًمبقان ذم شملويؾ اًمؼرآن.)433/23( ،)294/10( ،
()4اكظر :اعمستصػك ( ،)194/1وخمتٍم اسمـ اساضمب ()19/2
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث افؼقل إول :إٟمف جيقز آطمتج٤مج سم٤مًم٘مراءة اًمِمن٤مذة ذم اؾمنتٜمٌ٤مط إطمٙمن٤مم
اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م :وٕهن٤م دمري جمرى أطم٤مدي٨م أطم٤مد ذم اًمٕمٛمؾ هب٤م دون اًمتٕمٌد هب٤م ،وهنق ُمن٤م قمٚمٞمنف
قمٛمؾ أهمٚم٥م اًمٗم٘مٝم٤مء.

املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف إثبات اغتىاه الكسآُ عمى اجملاش.
ادجاز :اًمٚمٗمظ اعمًتٕمٛمؾ ذم همػم ُم٤م ووع ًمف ًمٕمالىمن٦م سمٞمنٜمٝمام ُمنع ىمريٜمن٦م صن٤مروم٦م قمنـ إرادة
اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘ملٟ ،محق :رأي٧م أؾمدً ا يرُمل ،شمريدً :
رضمال ؿمج٤م ًقم٤م.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن اًم٘مرآن ومٞمنف جمن٤مز ،يمنام ومٞمنف طم٘مٞم٘من٦م ،دون اخلنقض ذم آين٤مت

اًمّمٗم٤مت وأن ٟمثٌتٝم٤م سمدون شم٠مويؾ ،وسمٕمد اؾمت٘مراء إدًم٦م اًمتل اؾمتدل هب٤م وضمدهت٤م هل أدًمن٦م اجلٛمٝمنقر
ٟمٗمًٝم٤م ذم اعمً٠مًم٦م ،واًمتل ؾمٜمٕمروٝم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ" (.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اًم٘مرآن ومٞمف جم٤مز ،يمام ومٞمف طم٘مٞم٘م٦م ،وىم٤مل سمف امجفقر إصقفقغ (.)2
افؼقل افثاين :إٟمف ٓ يقضمد ذم اًم٘مرآن جم٤مز ،سمؾ يمٚمنف طم٘مٞم٘منف ،وىمن٤مل سمنف أبلق داوود افظلاهري ،وأبلق
إشحاق اإلشػرايقـل ،وابـ افؼقؿ(.)3

( )1اةامامامع عمساماماةؾ أصامامقل اًمػؼامامف وشمطبقؼاهتاماما قمامامغم اعمامامذ ب اًمامامراضمن (ص ،)91 :واعمفامامذب ذم قمؾامامؿ أصامامقل اًمػؼامامف
اعمؼارن ( ،)489/2واخلال اًمؾػظل قمـ األصقًمقلم (.)21/2
( )2اكظام امامر :اعمام ام ظمؾ لمم مام امامذ ب اامام امامام أمح ام ام سمام امامـ طمـبام امامؾ (ص ،)87 :واًمع ام ام ة ( ،)583/2واعمعتؿام ام (،)30/1
واًمؼم ام ام امامان ( ،)255/2ووم ام ام امامقاشمن اًمرمح ام ام امامقت ( ،)211/1واعمس ام ام امامقدة (ص ،)165:وروو ام ام امامة اًمـ ام ام امامافمر(،)272/1
وااطمؽام (.)47/1
( )3اكظامامر :اًمرؾماماماًمة ًمإلمامامام اًم اماماومعل ،حتؼقامامؼ أمح ام ؿمامامايمر (ص ،)52 ،51 :واعم ام ظمؾ لمم مامامذ ب اامامامام أمح ام سمامامـ
طمـبامامؾ (ص ،)87 :ويم امامػ األهار ( ،)65/2وجمؿامامقع ومتاماماوى سمامامـ شمقؿقامامة ( ،)90/7وخمتٍم ام اًمصامامقاقمؼ اعمرؾمامامؾة
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أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن آؾمؿ ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب ُمٜم٘مًؿ إمم احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز ،وهذا اًمت٘مًٞمؿ ُمٕمتؼم قمٜمد قمٚمنامء
اًمٕمرسمٞم٦م ،وُمِمتٝمر ذم اؾمتٕمامٓت اًمٕمنرب ،واًم٘منرآن هنق أصنؾ اًمٚمٖمن٦م ،و َُمٕمٞمٜمٝمن٤م ،ومٛمحن٤مل أن ين٠ميت
سمخالُ ،م٤م قمٚمٞمف أهؾ اًمٚمً٤من اًمٕمريب ُمـ شم٘مًٞمؿ آؾمؿ إمم طم٘مٞم٘م٦م وجم٤مز(.)1

ۡ ۡ َ
افدفقؾ افثاين :أن إُمثٚم٦م قمغم وىمقع اعمج٤مز ذم اًم٘مرآن يمثػمة ،وُمٜمٝم٤م ىمقًمف – شمٕم٤مممَ ﴿ :وٱخ ِفاۡ ل ُٓ ٍَاا
َ َ َ ُّ
َ ٗ ُ ُ َ َ َ
ٱلر ۡ َ
اِل ذۡ ـَأَكَ َ
اٌ ُ
ۡحثِ﴾ ( ،)2وىمقًمنف ﴿ :ـَ َٔ َس َدا ذ َ
ٱَّل ّل ٌ ََِ ذ
اّ﴾ (،)3
سادارا ي ِرياد أن ي
اا
ِيٓ
سِاح ِ
ِ
َۡ َ َٓ َ َ ّ ُ ّ َ َۡٓ
)
4
(
وىمقًمف ﴿:أو ساء أضد ٌِِسً ٌَِ ٱىؾان ِ ِط ﴾  ،وهمػمه٤م.
ووجف آشودٓل مـ هذه أيات :أهن٤م اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم همػم ُمن٤م وونٕم٧م ًمنف أوٓ ذم أصنؾ

اًمقوع .وم٘مقًمف "ضمٜم٤مح اًمذل" اجلٜم٤مح طم٘مٞم٘م٦م ًمٚمٓم٤مئر ُمـ إضمً٤مم ،واعمٕمن٤مي واجلنامدات ٓ شمقصنػ
سمف ،وم٢مصمٌ٤مشمف ًمٚمذل جم٤مز ىمٓمٕم٤م ،واًمً١مال ٕهؾ اًم٘مري٦م ،وًمٞمس هل٤م ،ومٝمق جم٤مز سم٤محلذ ،،واجلندار ٓ إرادة
ًمننف :إذ اإلرادة -طم٘مٞم٘منن٦مُ -مننـ ظمّمنن٤مئص اإلٟمًنن٤من أو احلٞمننقان ،وإٟمننام هننق يمٜم٤مينن٦م قمننـ ُم٘م٤مرسمتننف
آٟم٘مْم٤مضٕ :ن ُمـ أراد ؿمٞما٤م ىم٤مرسمف ومٙم٤مٟم٧م اعم٘م٤مرسم٦م ُمـ ًمقازم اإلرادة ،ومتجقز هب٤م قمٜمٝم٤م ).(5
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :أن اًم٘مرآن طمؼ ،واحلؼ ٓ يٙمقن إٓ طم٘مٞم٘م٦م :ومال يدظمٚمف اعمج٤مز).(6

( ،)183/1ومذيمرة اًم ـؼقطل ذم أصقل اًمػؼف ،عمحؿ أملم اًم ـؼقطل (ص ،)62 :واعمناز قمـ األصقًمقلم سملم
اعمنقزيـ واملاكعلمً ،معب اًمرمحـ اًمس يس (ص.)10 :
( )1اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)539/1
( )2ؾمقرة ااهاء ضمزء مـ اآلية (.)24
( )3ؾمقرة اًمؽفػ ضمزء مـ اآلية (.)77
( )4ؾمقرة املاة ة ضمزء مـ اآلية (.)6
( )5اكظر :اًمػؼقف واعمتػؼف (.)213/1
( )6اكظر :اًمتؿفق ذم أصقل اًمػؼف (.)85/1
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ُمًنتٕمػما ،ومٚمنام مل
ُمتجنقزا ،أو
افدفقؾ افثاين :أٟمف ًمق يم٤من ذم اًم٘مرآن جم٤مز جل٤مز أن يًٛمك اهلل -شمٕمن٤ممم-
ً
ً
جيز أن ُيًٛمك سمف دل قمغم أن اًم٘مرآن ٓ يقضمد ومٞمف جم٤مز).(1
افدفقؾ افثافث :أن اعمج٤مز ومٞمف إهي٤مم ،ومٝمنق ٓ يٗمّمنح قمنـ اعمنراد ،ومٞم٘منع ومٞمنف اإلؿمنٙم٤مل واإلًمٌن٤مس،
ۡ َ َٰ ٗ ّ ُ ّ
واًم٘مرآن ٓ جيقز أن يٙمقن ومٞمنف شمٚمٌنٞمسٕ :ن اهلل وصنٗمف سم٠مٟمنف سمٞمن٤من ،طمٞمن٨م ىمن٤مل ﴿:تَِةحِاا ى ِا ِ
َ ۡ
َشء﴾(.)2
مـاؿشة إدفة:
ويؿؽـ اإلجابة ظذ أدفة افؼقل إول:
وأضم٤مب اعم٤مٟمٕمقن ًمٚمٛمج٤مز قمغم اًمدًمٞمؾ إول سمام يكم:
( )0أن شم٘مًٞمؿ إًمٗم٤مظ إمم طم٘مٞم٘م٦م وجم٤مز مل ي٘مع إٓ ذم يمالم اعمت٠مظمريـ ،ومٝمق اصنٓمالح طمن٤مدث سمٕمند
اٟم٘مْم٤مء اًم٘مرون اًمثالصم٦م اعمٗمْمٚم٦م ،ومل يتٙمٚمؿ ذم ذًمؽ أطمند ُمنـ اًمّمنح٤مسم٦م واًمتن٤مسمٕملم ،وٓ أطمند ُمنـ
إئٛم٦م اعمِمٝمقريـ ذم اًمٕمٚمؿ ُمـ أئٛمن٦م اعمنذاه٥م ،وهمنػمهؿ ،سمنؾ مل ينتٙمٚمؿ ومٞمنف أئٛمن٦م اًمٚمٖمن٦م واًمٜمحنق
اعمٕمتؼمون.
عمٕم٤مي ،صمؿ سمٕمد
( )4أن اًمذيـ ىم٤مًمقا سم٤مًمت٘مًٞمؿ ُمٓم٤مًمٌقن سم٤مًمدًمٞمؾً :مٙمقن إًمٗم٤مظ اًمٕمرسمٞم٦م ووٕم٧م أوٓ
َ
ذًمؽ اؾمتٕمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م ،صمؿ دمقز هب٤م قمـ ُم٤م ووٕم٧م ًمف ،وًمـ يًتٓمٞمٕمقا ذًمؽٟٕ :مف ًمٞمس سم٢مُمٙم٤من أطمند
أن يٜم٘مؾ قمـ اًمٕمرب أٟمف اضمتٛمع مج٤مقم٦م ،ومقوٕمقا مجٞمع إؾمامء اعمقضمنقدة ذم اًمٚمٖمن٦م ،صمنؿ اؾمنتٕمٛمٚمقه٤م
سمٕمد اًمقوع ،وإٟمام اعمٕمرو ،اعمٜم٘مقل سم٤مًمتقاشمر اؾمتٕمامل اًمٕمرب هذه إًمٗم٤مظ ومٞمام قمٜمقه هب٤م ُمنـ اعمٕمن٤مي،
وأي٦م دقمقى ظمال ،ذًمؽ ومٚمٞمً٧م صحٞمح٦مً :مٕمدم ٟم٘مٚمٝم٤م إًمٞمٜم٤م).(3

()1اكظر :اًمتؿفق ذم األصقل ( ،)85/1وااهباج ذم رشح اعمـفاج( ،)298/1وومقاشمن اًمرمحقت (.)346/1
( )2ؾمقرة اًمـحؾ ضمزء مـ اآلية (.)89
()3اكظر :اًمتؿفق ذم أصقل اًمػؼف (.)86/1
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جم٤مزا ،وإٟمام ٟم٘مٞمده سم٘مٞمند آظمنر
وأجابقا ظذ آشودٓل بقؿقظف دم افؼرآن سم٠من هذا ٓ ٟمًٛمٞمف ً
يم٤مًمزي٤مدة ،واًمٜم٘مّم٤من ،وآؾمتٕم٤مرة ،واًمت٘مديؿ ،واًمت٠مظمػم ،إمم همػم ذًمؽ).(1
ويؿؽـ اإلجابة ظذ أدفة افؼقل افثاين:
أجقب ظذ افدفقؾ افثاين :سم٠من أؾمامء اهلل –شمٕم٤ممم -شمثٌن٧م شمقىمٞمٗمن٤م ،ومل شمثٌن٧م اؿمنت٘م٤مىم٤م ،ومنال
جيقز إـمالق هذه إؾمامء أو اًمّمٗم٤مت قمغم اهلل سمدون دًمٞمؾ).(2
وأجقب ظذ افدفقؾ افثافث :سم٠من اًم٘مرآن ًمٞمس يمٚمف سمٞم٤مٟم٤م ،سمؾ سمٕمْمف ،وسمٕمْمنف أظمنر حيتن٤مج
ََ ََۡٓ َۡ َ ّ
ٱَّل ِۡنارَ
إمم سمٞم٤من ،يم٤معمتِم٤مسمف ،واعمجٛمؾ ،وٟمحق ذًمؽ ،ويدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :وأُزنلا إَِّلام
ُ َ َ
ني ل ذ
ِلِ ُبَ ّ َ
ِيِ ِ
اس ٌَا ُ ّ ِزل إ ِ َّۡل ِٓ ًۡ ﴾ ( ،)3ومٚمق يم٤من مجٞمٕمف سمٞم٤م ًٟم٤م عم٤م اطمت٤مج إمم ُمٌلم).(4
ِ
بعد ظرض أؿلقال إصلقفقغ دم ادسللفة شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -ؾمن٤مر قمنغم ُمنٜمٝم٩م

اجلٛمٝمقر ذم اًم٘مقل سمقضمقد اعمج٤مز ذم اًم٘مرآن ذم همػم آي٤مت اًمّمٗم٤مت.
افؼقل افراجح:
هذه اعمً٠مًم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ اًمّمٕمٌ٦م اًمتل يّمٕم٥م اًمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م :عم٤م يؽمشمن٥م قمٚمٞمٝمن٤م ُمنـ ُمًن٤مئؾ
أظمرى متس اًمٕم٘مٞمدة ،ومٛمـ ىم٤مل سم٤معمج٤مز ُمٓمٚم ً٘م٤م وم٘مد وىمع ذم شم٠مويؾ آي٤مت اًمّمنٗم٤مت ،وًمنـ يًنٚمؿ ُمنـ
اهت٤مُم٤مت اعم٤مٟمٕملم إٓ سم٤مًمرضمقع إمم اًم٘مقل سمٕمدم اعمج٤مز.
ًمذا وم٢من افؼقل افراجح هق إصمٌ٤مت اعمج٤مز ذم اًم٘مرآن ذم همػم آي٤مت اًمّمٗم٤مت ،وقمدم اخلقض
ومٞمٝم٤مٕ :ن اًم٘مقل سم٤معمج٤مز حيت٤مج إمم ىمريٜم٦م شمدل قمٚمٞمف ،وهذه اًم٘مريٜم٦م ُمٜمتٗمٞم٦م ذم آي٤مت اًمّمٗم٤مت.

( )1اكظر :ىمقاـمع األدًمة ( ،)267/1واًمبحر اعمحقط (.)570/1
( )2اكظر :اًمتؿفق ذم أصقل اًمػؼف (.)86/1
( )3ؾمقرة اًمـحؾ ضمزء مـ اآلية (.)44
( )4اكظر :اًمتؿفق ذم أصقل اًمػؼف (.)87/1

119

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة

املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف تفطري املُحهي ٔاملتػابْ.
اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف قمغم أىمقال يمثػمة.
وأضمقد ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمٝمام أن ادحؽؿ هق اعمتْمنح اعمٕمٜمنك ،يم٤مًمٜمّمنقص ،واًمٔمنقاهرٟٕ :منف ُمنـ
اًمٌٞم٤من ذم هم٤مي٦م اإلطمٙم٤مم واإلشم٘م٤من ،واعمتِم٤مسمف هق ُم٘م٤مسمٚمف ،وهنق همنػم اعمتْمنح اعمٕمٜمنك ،ومتِمنتٌف سمٕمنض
حمتٛمالشمف سمٌٕمضً :مالؿمؽماك ،وقمدم اشمْم٤مح ُمٕمٜم٤مه ،وُمث٤مل آؿمؽماك :اًمٕملم ،واًم٘مرء( ،)1يمام اظمتٚمٗمقا
ذم اؿمتامل اًم٘مرآن قمغم اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف.
 "أن اًم٘مرآن حيقي اعمُحٙمؿ واعمتِم٤مسمف"(.)2يرى اًمٜمٛمٚم٦م -
َۡ
ُ ذ
ََۡ ََ ُٓ َٓ
ُ
ۡ
ِ
واؾمتدل قمغم رأيف سم٘مقل اهلل –شمٕم٤ممم َٔ ْ ﴿ :ٱَّلِي يُ َص ِّٔ ُرز ًۡ ِِف ٱۡلرضام نيؿ يظاء َل
َ َ ذ َُ َۡ ُ ۡ
ُّ ۡ َ
ُ َ ذ ٓ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ َ َ
اَ أُمُّ
اج ُْ ذ
ه َم َٰ ٌ
ُ
َ
َٰ
إِلَّٰ إَِل ْٔ ٱىػ ِزيز ٱۡلهِيً  ْٔ ٦ٱَّلِي أُزل غييم ٱىهِتب ٌِِّ ءاياج ُّم
ََذ ذ
ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ذ ُ َ َ َ َ َٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٓ َ ۡ
ۡ َ َٰ َ ُ َ ُ ُ َ َ
ۡ
َ
َ
َ
َٰ
َٰ
ب وأخر ٌتشتِهجَۖ ـأٌا ٱَّلِيَ ِِف كئب ِ ًِٓ زيؼ ذيتتِػٔن ٌا تشتّ ٌِِاّ ٱةخِؾااء ٱىفِخِاثِ
ٱىهِت ِ
ۡ
ۡ
ُّ
ۡ ۡ َُ ُ َ
ََ ََُۡ َ َُٓ ذ ذُ َ ذ ُ َ
َٓ َ
ٔن َء َ
اٌ ذِا ةِِّۦ ك ٌّ َِۡ غِِ ِد
ٱىرَٰشِخٔن ِِف ٱىػِي ًِ حلٔل
َوٱةۡخِؾا َء حأوِييَِِّۖۦ وٌا حػيً حأوِييّۥ إَِل ٱَّللۗۡ و
َر ّب ِ َِاۗۡ﴾(.)3
وجف افدٓفة مـ أية :أن اهلل –شمٕم٤ممم -سح سمقضمقد اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف ذم اًم٘مرآن ،صمنؿ ذم

اعمٌتٖملم ًمت٠مويؾ اعمتِم٤مسمف ،ووصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ يٌتٖمقن اًمٗمتٜم٦م ،وؾمامهؿ أهؾ زيغ ،وٓ يذم إٓ قمنغم شم٠موينؾ
اًمّمٗم٤مت يمام أمجع قمغم ذًمؽ اًمًٚمػ  -رمحٝمؿ اهلل ،ومٚمق يم٤من اعم٘مّمقد سم٤معمتِم٤مسمف همنػم ذًمنؽ عمن٤م ذم اهلل
اعمٌتٖملم ًمت٠مويٚمف.
وسمٜمك اًمٜمٛمٚم٦م -

 -رأيف هذا سمٜم٤م ًء قمغم شمٕمريٗمنف ًمٚمٛمحٙمنؿ واعمتِمن٤مسمف :طمٞمن٨م ينرى أن

اعمحٙمؿ ُمـ اًم٘مرآن هقُم٤م أُمٙمـ ُمٕمروم٦م اعمراد سمٔم٤مهره ،أو سمدًٓمن٦م شمٙمِمنػ قمٜمنف ،أو سمن٠مي ـمرينؼ ُمنـ
ـمرق اعمٕمروم٦م ،واعمتِم٤مسمف ُمٜمف هق ُم٤م ورد ُمـ صٗم٤مت اهلل -شمٕم٤ممم -ذم اًم٘مرآن مم٤م جي٥م اإليامن سمف ،وحيرم
( )1اكظر :اًمتحبػم رشح اًمتحرير (.)1395/3
( )2اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف (ص ،)92 :واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)505/2
( )3ؾمقرة آل قمؿران اآليات (.)7،6
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اًمتٕمرض ًمت٠مويٚمف ،واًمتّمديؼ سم٠مٟمف ٓ يٕمٚمنؿ شم٠مويٚمنف إٓ اهلل -ؾمنٌح٤مٟمف ،يمقصنٗمف –ؾمنٌح٤مٟمف -سمّمنٗم٦م
ذ ۡ َ ُ ََ
لَع ۡٱى َػ ۡر ِش ۡ
ٱش َخ َٔ َٰ
ى ﴾( ،)1ووصٗمف سمّمنٗم٦م اًمٞمنديـ
آؾمتقاء اًمقاردة ذم ىمقًمف – شمٕم٤ممم ﴿ :ٱلرضمََٰ
َۡ
اج ب َيا َ
َ َ َۡ ُ
اري
ا
َت
اد ذيَۖ﴾ ( ،)2وصننٗم٦م اًمٕمننلم اًمننقاردة ذم ىمقًمننف﴿ :
اًمننقاردة ذم ىمقًمننف﴿ :ل ٍِااا خيلا ِ
ِ
َ ۡ
ةِأخ ُيج ِ َِا﴾( ،)3وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل اشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم إىمراره٤م ،وإُمراره٤م قمنغم

ُم٤م هل قمٚمٞمف ،وشمرك شم٠مويٚمٝم٤م(.)4
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ثالثة أؿقال:
افؼقل إول :إن اًم٘مرآن ُمِمتٛمؾ عم٤م هق حمٙمؿ ،وُم٤م هق ُمتِم٤مسمف ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ُمـ اًمٕمٚمامء(.)5
افؼقل افثاين :إن اًم٘مرآن يمٚمف حمٙمؿ ،وٓ يقضمد ومٞمف ُمتِم٤مسمف(.)6
افؼقل افثافث :إن اًم٘مرآن يمٚمف ُمتِم٤مسمف ،وٓ يقضمد ومٞمف حمٙمؿ(.)7
وأدفة أصحا افؼقل إول هل ُم٤م اؾمتدل هب٤م اًمٜمٛمٚم٦م -

 -وشمؿ قمروٝم٤م ؾم٤مسم ً٘م٤م.

( )1ؾمقرة ـمف ضمزء مـ اآلية (.)5
( )2ؾمقرة ص ضمزء مـ اآلية (.)75
( )3ؾمقرة اًمؼؿر ضمزء مـ اآلية (.)14
( )4اكظر :اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا (ص ،)92 :واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)505/2
( )5اكظ امامر :اًمؼم ام امامان ذم أصام امامقل اًمػؼام امامف ( ،)283/1وأص امامقل سمام امامـ مػؾ امامن (ص ،)73:وىمقا ـمام امامع األدًمام امامة(،)265/1
ورووام ام امامة اًمـام ام امامافمر (ص ،)66 :واعمستصام ام امامػك (ص ،)85:واعمسام ام امامقدة (ص ،)144:واًمتحبام ام امامػم رشح اًمتحريام ام امامر(/3
 ،)1395واًمتؼرير واًمتحرير( ،)213/1واًمبحر اعمحقط ( ،)363/1ولرؿماد اًمػحقل (.)90/1
( )6اكظر :اًمبحر اعمحقط ( ،)363/1ولرؿماد اًمػحقل (.)90/1
( )7اكظر :اًمتحبػم رشح اًمتحرير( ،)1395 /3واًمتؼرير واًمتحرير(.)213/1
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اشودٓل أصحا افؼقل افثاين:

ج َء َاي َٰ ُخّۥُ
ب أ ُ ۡضه ٍَِ ۡ
اؾمتدًمقا سم٘مقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :ن َِت َٰ ٌ

﴾( ،)1طمٞم٨م سح سم٠من مجٞمع آي٤مت

اًم٘مرآن حمٙمؿ ،وٓ شمقضمد أي٦م آي٦م ُمتِم٤مهب٦م(.)2
اشودٓل أصحا افؼقل افثافث:

ذُ َذَ َ ۡ َ َ ۡ
ِيد ن َِتَٰتاٗ
َ
اؾمتدًمقا سم٘مقًمف -شمٕم٤ممم ﴿:ٱَّلل ُزل أضصَ ٱۡلد ِ

ٌُّتَ َ َٰ
شت ٗٓا ﴾( ،)3طمٞم٨م إن هذه
ِ

أي٦م دًم٧م قمغم أن اًمٙمت٤مب يمٚمف ُمتِم٤مسمف ،وٓ يقضمد ومٞمف حمٙمؿ(.)4
مـاؿشة أدفة افؼقل افثاين:
وأجا افـؿؾة ظذ افؼقل افثاين بلن:
ادؼصللقد بأيللة :أن اًمٙمتنن٤مب ىمنند أطمٙمٛمنن٧م آي٤مشمننف ذم ٟمٔمٛمٝمنن٤م ،وووننٕمٝم٤م ،وومّمنن٤مطمتٝم٤م،
وسمالهمتٝم٤م ،وضمزاًم٦م أًمٗم٤مفمٝم٤م ،طمتك سمٚمغ طمد اإلقمج٤مز ،سمحٞم٨م ٓ يًتٓمٞمع أطمد ُمـ اعمخٚمقىملم أن ين٠ميت
سمٛمثؾ آي٦م ُمٜمف ،وٟمحـ ٓ ٟمٌح٨م ذم ذًمؽ(.)5
وأجا افـؿؾة ظذ افؼقل افثافث بلن:
ادؼصقد بأية :أن اًمٙمت٤مب ُمتِم٤مسمف .أي :أن سمٕمْمف يّمدق سمٕمْمف أظمنر ،وذًمنؽ ًمتِمن٤مسمف
ُمٕم٤مٟمٞمف ،ومٝمق همػم ُمتٜم٤مىمض ،وهذا ٓ ٟمٌح٨م ومٞمف(.)6

( )1ؾمقرة قد ضمزء مـ اآلية (.)1
( )2اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)363/1
( )3اكظر :ؾمقرة اًمزمر ضمزء مـ اآلية (.)23
( )4اكظر :لرؿماد اًمػحقل (.)90/1
( )5اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)505/2
( )6اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)506/2
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وىمد واومؼ اًمٜمٛمٚم٦م -

 -ذم هذه اعمً٠مًم٦م ىمقل مجٝمقر إصنقًمٞملم ،واؾمنتدل سمن٠مدًمتٝمؿ،

وظم٤مًمػ ُمـ ىم٤مل سم٠من اًم٘مرآن يمٚمف حمٙمؿ ،ويمذًمؽ ُمـ ىم٤مل سم٠من اًم٘مرآن يمٚمف ُمتِم٤مسمف وًمنٞمس ومٞمنف حمٙمنؿ:
ٕن أدًمتٝمؿ وٕمٞمٗم٦م ،وٓ شمرشم٘مل ًمّمح٦م آؾمتدٓل هب٤م.
 ينرى أن اعمتِمن٤مسمف ٓ يٛمٙمنـ إدراك اعمنرادويًتٗم٤مد ُمـ هذه اعمً٠مًم٦م أن اًمٜمٛمٚم٦م -
ُمٜمف ،وٓ يٕمٚمؿ شم٠مويٚمف إٓ اهلل -شمٕم٤ممم ،وأن اًمقىمػ اًمّمحٞمح يٙمقن قمغم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :و ٌَاا َح ۡػيَ ُ
اً
َ ذ ُ َ
حَأۡوييَ ُّ ٓۥ إ ذَل ذ ُ
ٱىرَٰشِخٔن ﴾ ًمالسمتداء.
ٱَّلل ﴾ ،واًمقاو ذم ىمقًمف ﴿ :و
ِ
ِ
افؼقل افراجح:

يرجح افباحث ؿقل اجلؿفقر ،وهق أن اًم٘مرآن يِمتٛمؾ قمغم اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف ،واعمتِمن٤مسمف ٓ
يٕمٚمؿ شم٠مويٚمف إٓ اهلل ،وهق ُم٤م اظمت٤مره اًمٜمٛمٚم٦م -

 ،وهق رأي أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م -يمام ذيمنر -ذم

شمريمٝمؿ شم٠مويؾ صٗم٤مت اهلل  -قمز وضمؾ ،وهق أؾمٚمؿ إىمقال ،وأصحٝم٤مً :مٍمناطم٦م أين٦م اًمًن٤مسم٘م٦م ذم
وضمقد اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف ذم اًم٘مرآن ،وأٟمف ُم٤م يٕمٚمؿ شم٠مويٚمف إٓ اهلل.

املطألة السابعة :وٍّر الٍىمة يف بٗاُ املػرتك المفع٘ يف ٌصٕص الكسآُ.
وافؾػظ ادشسك هق اعمقوقع حل٘مٞم٘متنلم خمتٚمٗمتنلم أو أيمثنر ،وىمند اظمتٚمنػ اًمٕمٚمنامء طمنقل
وىمققمف هبذا اعمٕمٜمك ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أٟمف يقضمد ذم اًم٘منرآن فػلظ مشلسك ،وهنق :اًمٚمٗمنظ اًمندال قمنغم

ُمٕمٜمٞملم ،وم٠ميمثرُ ٓ ،مزي٦م ٕطمده٤م قمغم أظمر ،واؾمتدل قمغم ذًمؽ سم٠مُمريـ:
إول :أن اًم٘مرآن ٟمزل سمٚمٖم٦م اًمٕمرب ،وًمٖم٦م اًمٕمرب يرد ومٞمٝم٤م اعمِمؽمك :طمٞم٨م إٟمنف ينؽمدد ذم اعمنراد ُمنـ
ًمٗمظ "اًم٘مرء" ،و"اًمٕملم" ،و" اًمِمٗمؼ" ،و"اجلقن" ،و"اجلٚمؾ" ،وهذا اًمؽمدد قمالُم٦م آؿمؽماك.
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افثاين :اًمقىمقع :طمٞم٨م وىمع اعمِمؽمك اًمٚمٗمٔمل ذم اًم٘مرآن ،يم٘مقًمنف -شمٕمن٤مممَ ﴿ :وٱل ۡ ٍُ َع ذي َقَٰ ُ
اج َح َ َ
َت ذب ۡص َ
اَ
َ ُ ذ َ َ َٰ َ َ ُ
ٓ
ُ
)(2
)
1
(
ص َِٓ ذلرث كروء﴾  ،واف ُؼر ُ يّمٚمح ًمٚمٓمٝمر واحلٞمض" .
ةِأُف ِ
افوطبقؼ إصقيل فؾؿسلفة ظذ افػروع:
اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم قمدة اعمٓمٚم٘م٦م احل٤مئض إصمر اظمتالومٝمؿ ذم ًمٗمظ اًم٘مرء قمغم رأيلم)3( :

افرأي إول :أن قمدهت٤م صمالث طمٞمْم٤مت :اؾمتٜم٤م ًدا إمم أن اعمراد سم٤مًم٘مرء اًمقارد ذم أي٦م هق :احلٞمض.
افرأي افثاين :أن قمدهت٤م صمالصم٦م أـمٝم٤مر :اؾمتٜم٤م ًدا إمم أن اعمراد سم٤مًم٘مرء اًمقارد ذم أي٦م هق :اًمٓمٝمر.
وفعؾام إصقل دم ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إٟمف يقضمد ذم اًم٘مرآن ُمِمؽمك ًمٗمٔمل ،وىم٤مل سمف امجفقر افعؾام (.)4
افؼقل افثاين :إٟمف ٓ يقضمد ذم اًم٘مرآن ُمِمؽمكٟ ،مً٥م هذا اًم٘مقل إمم داود( )5افظاهري(.)6

( )1اكظر :اًمبؼرة ضمزء مـ اآلية (.)228
( )2ومقاشمن اًمرمحقت ( ،)317/1وااهباج ذم رشح اعمـفاج( ،)250/1واةامع عمساماةؾ أصامقل اًمػؼامف وشمطبقؼاهتاما
قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)95:
( )3اكظر :سم اية اعمنتف و هناية اعمؼتص (.)89/2
( )4اكظام امامر :أصام امامقل اًمبام امامزدوي ( ص ،)10:واًمبحام امامر اعمحام امامقط ( ،)488/1وااهبام اماماج ذم رشح اعمـفام اماماج (،)251/1
ولرؿماد اًمػحقل (.)57/1
( )5داود سمـ قمكم سمـ ظمؾػ أبق ؾمؾق ن ااصبفاع األصؾ ،اًمؽقذم اًمبغ ادي اًمػؼقف اًمظا ري اعمح ث اساومظ
اعمـطؼل اة زم اعمنتف وممؾمس اعمذ ب اًمظا رية اعمعرو سم اود اًمظا ري  -أظمذ اًمػؼف واس يث قمـ
لؾمحاد سمـ را قيف  -اعمتقذم سمبغ اد ؾمـة  ،883 /270رؾماًمة ذم مساةؾ اامام داود اًمظا ري  -ذم اًمػؼف.
اكظامامر :يم امامػ اًمظـامامقن :1839

يامامة اًمعاماماروملم  :359 /1مػتاماماح اًمسامامعادة  :312 /2معنامامؿ اعم اماممًمػلم :139 /4

اًمزريمكم )333 /2
( )6اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)488/1
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أدفة أصحا افؼقل إول:
وسمٕمد اؾمت٘مراء أدًم٦م اجلٛمٝمقر شمٌلم أهن٤م إدًم٦م ٟمٗمًٝم٤م اًمتل اؾمتدل هب٤م اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -ذم

اعمً٠مًم٦م ٟمٗمًٝم٤م).(1
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
ىم٤مًمقا :إن اعمِمؽمك ًمق وىمع ذم اًم٘مرآن ًمقىمع إُم٤م ُمٌٞمٜمً٤م :سم٠من يذيمر ُمٕمف ىمريٜم٦م شمٗمٞمد اعمٕمٜمنك اعمنراد
ُمـ اعمٕم٤مي ،يمام ي٘م٤مل ً -
ُمثال" :صمالصم٦م ىمروء ،وهل إـمٝمن٤مر" ،ؾقؾلزم افوطقيلؾ بغلر ؾائلدة "ٟٕ :منف
يٛمٙمـ أن يٕمؼم قمـ ذًمؽ اعمٕمٜمك سمٚمٗمظ ُمٗمرد ووع ًمف وم٘مط).(2
وإُم٤م أن ي٘مع اعمِمؽمك همػم ُمٌلم ،ومٞمٙمقن همػم ُمٗمٞمد  -طمٞم٨م إٟمنف مل حيّمنؾ اعم٘مّمنقد ،وهنق:
وضمؾ ُ -مٜمزه قمنـ
اًمٗمٝمؿ اًمتٗمّمٞمكم ،وهمػم اعمٗمٞمد ٓ ي٘مع سمف اخلٓم٤مب ،وًمق وىمع ًمٙم٤من قمٌ ًث٤م ،واهلل َ -قمز َ
اًمٕمٌ٨م(.)3
مـاؿشة إدفة.
ويؿؽـ اإلجابة ظذ أدفة أصحا افؼقل إول:
ىم٤مًمقا :إن اًم٘مرء ًمٞمس ُمِمؽم ًيم٤م سملم " اًمٓمٝمر" و"احلٞمض " ،سمؾ هق ُمقوقع ًمٚم٘مدر اعمِمنؽمك
سمٞمٜمٝمام ،واظمتٚمػ ذم شمٕمٞملم ذًمؽ اعمِمؽمك قمغم أىمقال ،وم٘مٞمؾ :هنق اجلٛمنع .أي :اًمندم جيتٛمنع ذم زُمنـ
اًمٓمٝمر ذم اجلًد ،وذم زُمـ احلٞمض ذم اًمرطمؿ ،وىمٞمؾ :إٟمنف آٟمت٘من٤مل ،وم٤مٟٓمت٘من٤مل ُيًنٛمك ىمنر ًءا ًمٖمن٦م،

()1اكظ ام امامر :أص ام امامقل اًمب ام امامزدوي ( ص ،)10:واًمبح ام امامر اعمح ام امامقط ( ،)488/1وااهب ام اماماج ذم رشح اعمـف ام اماماج (،)251/1
ولرؿماد اًمػحقل (.)57/1
( )2اكظر :سمقان اعمرتٍم رشح خمتٍم اسمـ اساضمب (.)172/1
( )3اكظ ام امامر :سمق ام امامان اعمرتص ام ام امر رشح خمتص ام ام امر اسم ام امامـ اساضم ام امامب ( ،)172/1واعمف ام امامذب ذم قمؾ ام امامؿ أص ام امامقل اًمػؼ ام امامف اعمؼ ام امامارن
(.)522/2
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وم٤محل٤مئض شمٜمت٘مؾ ُمـ اًمٓمٝمر ًمٚمحٞمض ،وشمٜمت٘مؾ ُمـ احلٞمض ًمٚمٓمٝمر ،وىمٞمؾ :إٟمنف اًمزُمن٤من .أيً :مزُم٤مهنن٤م،
واحلٞمض ًمف زُم٤من ،واًمٓمٝمر ًمف زُم٤من ،ومًٛمٞم٤م ىمر ًءا ًمذًمؽ(.)1
ورد ظؾقفؿ:
ُ
سم٠من هذه اًمت٠مويالت يٛمٙمـ أن شمًقغ وشم٘مٌنؾ ًمنق اُمتٜمنع صمٌنقت اعمِمنؽمك ذم اًمٚمٖمن٦م ،وًمٙمنـ
احل٘مٞم٘م٦م :أن ًمٗمظ "افؼر " وهمػمه ُمـ إًمٗم٤مظ اعمِمؽميم٦م ،وهذا صم٤مسم٧م ذم اًمٚمٖم٦م ،يمام ؾمٌؼ سمٞمن٤من ذًمنؽ،
وهذه اًمت٠مويالت اًمتل ذيمرهن٤م اعمن٤مٟمٕمقن ُمنـ صمٌنقت اعمِمنؽمك ُمتٙمٚمٗمن٦م ،وًمنٞمس ٕطمند أن يتٕمًنػ
اًمت٠مويؾ).(2
ويؿؽـ اإلجابة ظذ أدفة أصحا افؼقل افثاين:
سم٠مٟم٤م ٓ ٟمًٚمؿ أٟمف إذا وىمع همػم ُمٌلم مل يٙمـ ُمٗمٞمدً ا ،وإٟمنام يٚمنزم ذًمنؽ أن ًمنق يم٤مٟمن٧م اًمٗم٤مئندة
ُمٜمحٍمة ذم اًمٗمٝمؿ اًمتٗمّمٞمكم ،وهق ممٜمقع :وذًمؽ ٕن همػم اعمٌلم ذم اًم٘مرآن ُمٗمٞمد ،وهق إُم٤م أن ي٘منع ذم
إطمٙم٤مم ،وإُم٤م أن ي٘مع ذم همػم إطمٙم٤مم).(3
بعد ظرض أؿقال إصقفقغ دم ادسللفة شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومنؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم سمقضمقد اعمِمؽمك اًمٚمٗمٔمل ذم اًم٘مرآن ،وظم٤مًمػ ؿقل أيب داود افظاهري ،وٟم٤مىمش أدًمتف.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق :اؿمتامل اًم٘مرآن قمغم اعمِمؽمك اًمٚمٗمٔمنلً :م٘منقة
أدًمتٝمؿ ،وًمقىمققمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وٕن اًم٘مرآن ٟمزل سمٚمٖم٦م اًمٕمرب ،وًمٖم٦م اًمٕمرب يرد ومٞمٝم٤م اعمِمؽمك.

( )1اكظر :أصقل اًمنظميس ( ،)198/1وكػاةس األصقل ذم رشح اعمحصقل (.)777/2
( )2اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)364/1
( )3اكظر :سمقان اعمرتٍم رشح خمتٍم اسمـ اساضمب (.)172/1
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املبحح الجاٌ٘
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن
املتعمكة بالطٍة.
ٔفْٗ ضت وطالن:
املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف إثبات عدً اغرتط عدد ذلصٕز يف
املتٕاتس.
املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف عدً اغرتط اإلضالً ٔالعدالة يف
املدربَٖ.
املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف إثبات إفادة خرب الٕاحد لمعَ.
املطألة السابعة :وٍّر الٍىمة يف تكدٖي خرب الٕاحد عمى الكٗاع عٍد
التعازض.
املطألة اخلاوطة :وٍّر الٍىمة يف إثبات حذٗة وساضٗن الصحابة.
املطألة الطادضة :وٍّر الٍىمة يف إثبات حذٗة وساضٗن غري
الصحابة.

117

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة

املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف إثبات عدً اغرتط عدد ذلصٕز يف املتٕاتس.
واخلؼم اعمتقاشمر هق أطمد أىمً٤مم اخلؼم ،ويٕمر ،سم٠مٟمف ظمؼم مجع ،يٛمتٜمع ُمٕمف –ًمٙمثرشمف -اًمتقاـم١م
قمغم اًمٙمذب ،يم٠من يرويف قمنمة قمدول ،قمـ قمنمة قمدول ،قمـ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل ،-
قمـ اًمرؾمقل .-
ويرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أٟمف ٓ يِمؽمط ذم اعمتقاشمر قمندد حمّمنقر ،سمنؾ ُمتنك ُمن٤م طمّمنؾ

اًمٕمٚمؿ سمخؼم اعمخؼميـ اعمجرد قمـ اًم٘مرائـ وم٢مٟم٤م ٟمٕمٚمؿ أن اخلؼم ىمد سمٚمغ اًمتقاشمر ،وإذا مل حيّمؾ ًمٜمن٤م اًمٕمٚمنؿ
سمخؼم اعمخؼميـ وم٢مٟم٤م ٟمٕمٚمؿ أن اخلؼم مل يٌٚمغ طمد اًمتقاشمرٟٕ :مف ٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م اًمٕمندد سم٤مًمتحديند اًمنذي
ُمتقاشمرا هنق طمّمنقل
طمّمؾ قمٚمٛمٜم٤م قمٜمده سمقضمقد سمٚمد مل ٟمِم٤مهده ،وإٟمام اًمٓمريؼ عمٕمروم٦م يمقن هذا اخلؼم
ً
اًمٕمٚمؿ سم٤مخلؼمٕ :ن اًمٕمٚمؿ يتزايد شمزايدً ا ظمٗمل اًمتدري٩م ،ومٝمق يِمٌف شمزايد وقء اًمّمٌح إمم أن يٜمتٝمنل إمم
طمد اًمٙمامل"(.)1
وفعؾام إصقل دم ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول ٓ :يشسط دم ادوقاتر ظدد حمصقر أو معغ ،وهق ؿقل اجلؿفقر(.)2
افؼقل افثاين :يشسط دم ادوقاتر ظدد معغ(.)3
وافؼائؾقن هبذا افؼط اخوؾػقا دم حتديد افعدد ظذ أؿقال:
ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اًمِمٝم٤مدة.
ؾؼقؾ ٓ :حيّمؾ اًمٕمٚمؿ إٓ سمخؼم اصمٜملمً :
ىمٞم٤مؾم٤م قمغم أقمغم اًمِمٝم٤مدات ،يم٤مًمزٟمك.
وؿقؾ ٓ :حيّمؾ اًمٕمٚمؿ إٓ سمخؼم أرسمٕم٦مً :

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)99 :
( )2اكظامامر :اعمحصامامقل ًمؾامامرازي ( ،)265/4وااطمؽامامام ًممم ام ي ( ،)36/2واًمبحامامر اعمحامامقط ( ،)232/4ولرؿماماماد
اًمػحقل (.)239/1
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)35/2واًمتحبػم رشح اًمتحرير (.)1793/4
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ىمٞم٤مؾم٤م قمغم ٟم٘مٌ٤مء سمٜمل إهائٞمؾً :م٘مقًمنف –شمٕمن٤ممم:
وؿقؾ ٓ :حيّمؾ اًمٕمٚمؿ إٓ سمخؼم اصمٜمل قمنمً :
َش َُلِ ٗ
َن َغ َ َ
﴿ َو َب َػ ۡر َِا ٌ ِِۡ ُٓ ًُ ۡٱث َ ۡ
يتاَۖ﴾ (.)1
ُ ۡ ۡ ُ َ
ُ
َِشاون
وؿقؾ ٓ :حيّمؾ اًمٕمٚمؿ إٓ سمخؼم قمنميـً :م٘مقًمف -شمٕم٤ممم﴿ :إِن يَسَ ٌِّاِسً غ
َ َٰ ُ َ َ ۡ ُ ْ ْ َ َ ۡ
ني﴾ ( ،)2وم٠موضم٥م اجلٝمن٤مد قمنغم اًمٕمنمنيـ ،وإٟمنام ظمّمنٝمؿ سمنذًمؽ ٕهننؿ إذا
ص ِِبون حؾي ِتٔا ٌِائت ِ
أظمؼموا طمّمؾ اًمٕمٚمؿ سمّمدىمٝمؿ.
ىمٞم٤مؾم٤م قمغم ُمـ شمٜمٕم٘مد هبؿ اجلٛمٕم٦م.
وؿقؾ ٓ :حيّمؾ اًمٕمٚمؿ إٓ سمخؼم أرسمٕملمً :
َ ۡ
َٔس كَ ۡٔ ٌَ ُّۥ َش ۡتػ َ
ٱخ َخ َ
ار ُم َ َٰ
ني
وؿقؾ ٓ :حيّمؾ اًمٕمٚمؿ إٓ سمخؼم ؾمٌٕملمً :م٘مقًمف –شمٕم٤ممم ﴿ :و
ِ
ٗ ّ َ
َر ُسل ل ِ ٍِيقَٰخ ِ َِاَۖ﴾( ،)3وإٟمام ظمّمٝمؿ سمذًمؽ حلّمقل اًمٕمٚمؿ سمام خيؼمون سمف.
ىمٞم٤مؾم٤م قمغم قمدد أهؾ سمدر.
وؿقؾ ٓ :حيّمؾ اًمٕمٚمؿ إٓ سمخؼم صمالصمامئ٦م وصمالصم٦م قمنمً :
وؿقؾ ٓ :حيّمؾ اًمٕمٚمؿ إٓ سمخؼم أًمػ ومخًامئ٦م ،وهؿ قمدد سمٞمٕم٦م اًمروقان(.)4
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول ٓ :يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م اًمٕمدد اًمذي طمّمؾ قمٚمٛمٜمن٤م قمٜمنده ،يمٕمٚمٛمٜمن٤م سمقضمنقد ُمٙمن٦م ،ووضمنقد
إٟمٌٞم٤مء -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ،وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمدري ُمتك طمّمؾ ،وسمٞم٤من ذًمنؽ :يمنام ًمنق ىمتنؾ رضمنؾ ذم اًمًنقق،
واٟمٍم ،مج٤مقم٦م أظمؼموٟم٤م سم٘متٚمف ،وم٢من ىمقل إول حيرك اًمٔمنـ ،واًمثن٤مي واًمث٤مًمن٨م ي١ميمنده ،وٓ ينزال
يتزايد شم٠ميمٞمد اخلؼم طمتك يّمػم رضور ًي٤م ٓ ،يٛمٙمٜمٜم٤م شمِمٙمٞمؽ أٟمٗمًٜم٤م ومٞمف(.)5
( )1ؾمقرة املاة ة ضمزء مـ اآلية (.)12
( )2ؾمقرة األنػال ضمزء مـ اآلية (.)65
( )3ؾمقرة األقمرا

ضمزء مـ اآلية (.)155

( )4اكظامامر :اًمع ام ة ذم أصامامقل اًمػؼ امامف ( ،)574/2واعمستص امامػك ًمؾغامامزازم ( ،)150/2وااطمؽ امامام ًممم ام ي (،)35/2
واًمتحبػم رشح اًمتحرير (.)1793/4
( )5اكظ امامر :اعمستص امامػك ( ،)150/2ااطمؽ امامام ًممم ام ام ي ( ،)36/2واحت اماما ذوي اًمبص اماماةر سمنم امامح روو امامة اًمـ امامافمر
(.)104/3
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افدفقؾ افثاين :أن اًمتقاشمر ُم٤م وىمع اًمٕمٚمؿ اًميوري سمخؼمه ،وٓ يٛمٙمـ طمٍمنه سمٕمندد ،سمنؾ يقضمند ذم
مج٤مقم٦م ٓ يّمح ُمٜمٝم٤م اًمتقاـم١م قمغم اًمٙمذب :ومقضم٥م أن يٙمقن آقمتٌ٤مر سمذًمؽ(.)1
افدفقؾ افثافث :أٟمف ًمق يم٤من آقمتٌ٤مر سمٕمدد خمّمقص ًمقضم٥م اقمتٌ٤مر صٗم٤مت خمّمقصن٦م ،يم٤مإلؾمنالم،
واًمٕمداًم٦م ،قمغم ُم٤م أمجٕمٜم٤م قمٚمٞمف ذم اًمِمٝم٤مدة ،ومٚمام مل ٟمٕمتؼم ًمذًمؽ أوص٤موم٤م خمّمقص٦م مل ٟمٕمتنؼم ًمنف أقمندادا
خمّمقص٦م ،وهذا صحٞمحٕ :ن اًمٕمدد إٟمام يراد ًمتٜم٤مس إىمقال اًمتل يٌٕمد ُمٕمٝم٤م اًمٙمذب ،وي٘مرب ُمـ
همٚمٌ٦م اًمٔمـ ًمّمدق اخلؼم ،ويمام أن ذًمؽ ي٘مقى سمتزايد اًمٕمدد ،ومٙمذًمؽ ي٘مقى سمحّمقل اًمّمٗم٤مت اًمتنل
يٌٕمد ُمٕمٝم٤م اًمٙمذب ،وشم٘مرب إمم اًمّمدق(.)2
مـاؿشة أدفة افؼقل افثاين:
أجا افعؾام ظذ أدفة افؼقل افثاين بام يع:
-

أن شمٚمؽ إىمقال ذم حتديد اًمٕمدد حتٙمنؿ واونح اًمٗمًن٤مد :طمٞمن٨م ٓ دًمٞمنؾ صنحٞمح

قمٚمٞمٝم٤م ٓ ،قمـ ـمريؼ اًمٜم٘مؾ ،وٓ قمـ ـمريؼ اًمٕم٘مؾ ،ؾمقى ىمٞم٤مؾم٤مت واقمتٌ٤مرات ٓ شمًٚمؿ هلؿ ،واًم٘مقل
سمال دًمٞمؾ حتٙمؿ وم٤مؾمد.
-

أن اًمتخّمٞمص سم٤مٕقمداد اًمتل ذه٥م إًمٞمف أصح٤مب اًم٘مقل اًمثن٤مي ،واظمنتالومٝمؿ قمنغم

شمٚمؽ إىمقال ٓ يٜم٤مؾم٥م اًمٖمرض اًمذي ُمـ أضمٚمف ىمٞمٚم٧م ومٞمف ،وٓ يالئنؿ اعمٓمٚمنقب ،وٓ يندل قمٚمٞمنف:
طمٞم٨م إن شمٚمؽ إىمقال خمتٚمٗم٦م ٓ جيٛمٕمٝم٤م ضم٤مُمع ،وهل ُمْمٓمرسم٦م ٓ ،ىم٤مقمدة هل٤م ُمتحدة(.)3
بعد ظرض أؿقال إصقفقغ دم ادسلفة شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومنؼ ىمنقل امجفلقر

إصقفقغ سم٠مٟمف ٓ يِمؽمط ذم اعمتقاشمر قمدد حمّمقر.

( )1اكظر :اًمع ة ذم أصقل اًمػؼف ( ،)855/3واًمقاون ذم أصقل اًمػؼف (.)356/4
( )2اكظر :اًمقاون ذم أصقل اًمػؼف (.)357/4
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)36/2ولحتا ذوى اًمبصاةر سمنمح رووة اًمـافمر(.)107/3
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ سم٠مٟمنف ٓ يِمنؽمط ذم اعمتنقاشمر قمندد حمّمنقرً :م٘منقة
أدًمتٝمؿ ،وًمْمٕمػ إىمقال إظمرى وومً٤مده٤م ،وٕٟمف ٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م اًمٕمندد اًمنذي طمّمنؾ قمٚمٛمٜمن٤م
قمٜمده ،يمام أن اًمتقاشمر ُم٤م وىمع اًمٕمٚمؿ اًميوري سمخؼمه ،وٓ يٛمٙمـ طمٍمه سمٕمدد ،سمؾ يقضمند ذم مج٤مقمن٦م
ٓ يّمح ُمٜمٝم٤م اًمتقاـم١م قمغم اًمٙمذب.

املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف عدً اغرتط اإلضالً ٔالعدالة يف املدربَٖ.
اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن إصؾ ذم اًم٘مٓمع سمّمدق اخلؼم اعمتقاشمر هنق أن اضمنتامقمٝمؿ وشمقاـمن١مهؿ
قمغم اًمٙمذب ُمًتحٞمؾ قم٤مدةً :مٙمثرهتؿُ ٓ ،مـ طمٞم٨م إؾمالُمٝمؿ أو يمٗمرهؿ ،وٓ ُمنـ طمٞمن٨م قمنداًمتٝمؿ
أو ومً٘مٝمؿ.
وًمذا يرى اًمٜمٛمٚمن٦م -

" -أٟمنف ٓ يِمنؽمط ذم اًمتنقاشمر أن يٙمنقن اعمخنؼمون ُمًنٚمٛملم

ً
ً
قمندوٓ ،أو ٕٓ :ن ؾمنٌ٥م
وقمدوٓ ،ومٞمحّمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤معمتقاشمر ؾمقاء يم٤من اعمخؼمون ُمًنٚمٛملم ،أو ٓ،
إومْم٤مء اخلؼم اعمتقاشمر إمم اًمٕمٚمؿ هق يمثنرة اعمخنؼميـ اًمنذيـ ٓ ُيتّمنقر اضمنتامقمٝمؿ أو شمقاـمن١مهؿ قمنغم
اًمٙمذب ذم اخلؼم ،وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٢مٟمف يٛمٙمٜمٜمن٤م أن ٟمًنتٗمٞمد اًمٕمٚمنؿ سم٠مظمٌن٤مر اًمٙمٗمن٤مر ،وسم٠مظمٌن٤مر
اًمٗمً٤مق ،يمام ًمق أظمؼموا قمـ ُمقىمٕم٦م وىمٕم٧م ذم اًمًقق ،يمام يٛمٙمـ أن ٟمًتٗمٞمد اًمٕمٚمؿ سم٠مظمٌن٤مر اعمًنٚمٛملم
أو اًمٕمدول ،وٓ ومرق ،واجل٤مُمع اًمٙمثرة اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ اًمتقاـم١م قمغم اًمٙمذب ،ومٙمثنرة اعمخنؼميـ ضمٕمٚمتنف ذم
ُمرشمٌ٦م ىمقي٦م ذم إوم٤مدشمف ًمٚمٕمٚمؿ ،ومال حيت٤مج إمم رء ي٘مقيف ،يم٤مإلؾمالم ،واًمٕمداًم٦م"(.)1

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)99 :
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وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة أربعة أؿقال:
ً
قمندوٓ ،ومٞم٘منع اًمٕمٚمنؿ
افؼقل إول :إٟمف ٓ يِمنؽمط ذم اًمتنقاشمر أن يٙمنقن اعمخنؼمون ُمًنٚمٛملم ،وٓ
ً
قمدوٓ ،أو ومً٤م ًىم٤م ٓ ،ومرق سمٞمنٜمٝمؿ ،وهنق ىمنقل
يمٗم٤مرا ،أو
سم٤مًمتقاشمر ،ؾمقاء يم٤من اعمخؼمون ُمًٚمٛملم ،أو ً
مجٝمقر إصقًمٞملم(.)1
ً
وقمدوٓ ،ومال ي٘مٌؾ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ،وٓ
افؼقل افثاين :إٟمف يِمؽمط ذم اًمتقاشمر أن يٙمقن اعمخؼمون ُمًٚمٛملم
ُمـ اًمٗمً٤مق ،وهق ىمقل سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م ،واًمِم٤مومٕمٞم٦م(.)2
افؼقل افثافث :اًمٗمرق سملم أن يٓمقل اًمزُم٤من ،ومٞمٛمٙمـ طمّمقل اًمتقاـم١م قمغم اًمٙمذب ،ومٞمٕمتؼم اإلؾمنالم،
وسملم أٓ يٓمقل اًمزُم٤من ،ومال يٕمتؼم اإلؾمالم :إذ ٓ يٛمٙمـ طمّمقل اًمتقاـم١م قمغم اًمٙمذب(.)3
افؼقل افرابع :ىم٤مًمقا :هٜم٤مك ومرق سملم ُم٤م ـمري٘مف اًمدي٤مٟم٤مت ،ومنال ي٘مٌنؾ إٓ ُمنـ اعمًنٚمٛملم :ومٝمنؿ أقمٚمنؿ
سمديٜمٝمؿ ،ومٞم١م َُمـ ىمقهلؿ ،وٓ ي١م َُمـ ىمقل همػمهؿ ،وسملم ُم٤م ـمري٘مف أظمٌ٤مر اًمٜم٤مس وإىم٤مًمٞمؿ ،ومٝمنذا ي٘مٌنؾ
ُمـ اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ(.)4
أدفة أصحا افؼقل إول:
 -0أن اخلؼم اعمتقاشمر يٗميض إمم اًمٕمٚمؿ سم٤معمخؼم قمٜمف ،وؾمٌ٥م إومْمن٤مئف إمم اًمٕمٚمنؿ هنق يمثنرة
اعمخؼميـ اًمذيـ ٓ يتّمقر أن جيتٛمٕمقا قمغم اًمٙمنذب ذم اخلنؼم ،أو يتقاـمانقا قمٚمٞمنف ،وإذا يمن٤من إُمنر
يمذًمؽ وم٢مٟمف يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمًتٗمٞمد اًمٕمٚمؿ سم٠مظمٌ٤مر اًمٙمٗم٤مر  -يمام ًمق أظمؼموا قمـ ُمقىمٕم٦م وىمٕمن٧م ذم اًمًنقق،
يمام يٛمٙمـ أن ٟمًتٗمٞمد اًمٕمٚمؿ سم٠مظمٌ٤مر اعمًٚمٛملم ،وٓ ومرق ،سمجن٤مُمع اًمٙمثنرة اعم٤مٟمٕمن٦م ُمنـ اًمتقاـمن١م قمنغم

( )1اكظام امامر :أصام امامقل اًمنظميس ام ام ( ،)284/1ورشح خمتٍم ام ام اسمام امامـ اساضمام امامب ( ،)652/1واعمستصام امامػك (،)156/2
وااطمؽام ًممم ي ( ،)27/2واًمبحر اعمحامقط ( ،)280/3واًمقا وامن ذم أصامقل اًمػؼامف ( ،)358/4ولحتاما ذوي
اًمبصاةر (.)111/3
( )2اكظر :يم ػ األهار ( ،)361/2واًمتبٍمة ذم أصقل اًمػؼف (ص ،)297 :واًمبحر اعمحقط (.)235 /4
( )3اكظر :اًمتبٍمة ذم أصقل اًمػؼف (ص ،)297 :واًمبحر اعمحقط (.)300/3
( )4اكظر :اًمبحر اعمحقط ( ،)301/3واعمفذب ذم أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)663/2
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اًمٙمذب ،ومٙمثنرة اعمخنؼميـ ضمٕمٚمتنف ذم ُمرشمٌن٦م ىمقين٦م ذم إوم٤مدشمنف ًمٚمٕمٚمنؿ ،ومنال حيتن٤مج إمم رء ي٘مقينف،
يم٤مإلؾمالم ،واًمٕمداًم٦م(.)1
 -4أن اخلؼم ـمريؼ اًمٕمٚمؿ ُمـ طمٞم٨م مل يٙمـ ًمٚمٛمخؼميـ داع إمم اًمٙمذب ،وٓ يمن٤من احلنؼ
ومٞمف ُمٙمتً ًٌ٤م قمٚمٞمٝمؿ ،وجمٛمقع ذًمؽ يٛمٙمـ طمّمقًمف ذم اًمٙمٗم٤مر ،يمام يٛمٙمـ ذم اعمًٚمٛملم.
ُ -3مٕمٚمقم أن أهؾ سمالد اًمٙمٗمر يٕمٚمٛمقن سمن٤مًمٌالد اًمٜم٤مئٞمن٦م ،وإُمنؿ اًمًن٤مًمٗم٦م سمتنقاشمر أهنؾ
ديٜمٝمؿ ،يمام ٟمٕمٚمٛمف ٟمحـ :ومدل قمغم أٟمف ٓ اقمتٌ٤مر سم٤مإلؾمالم(.)2
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
 -0أن اًمٙمٗمر قمرون٦م ًمٚمٙمنذب واًمتحرينػ ،واإلؾمنالم واًمٕمداًمن٦م ون٤مسمٓم٤من ًمٚمّمندق
واًمت٠ميمد ُمـ إظمٌ٤مر.
 -4أن اعمًٚمٛملم اظمتّمقا سمدًٓم٦م اإلمج٤مع قمغم اًم٘مٓمع :ومقضم٥م أن خيتّمقا سم٤معمتقاشمر(.)3
 -3اطمتجقا سمٌٓمالن شمقاشمرهؿ سمام أظمؼمت سمف اًمٜمّم٤مرى ُمـ صٚم٥م قمٞمًك -قمٚمٞمف اًمًالم:
وعم٤م مل حيّمؾ ًمٜم٤م سمتقاشمرهؿ دل قمغم أن ظمؼمهؿ ٓ يقضم٥م اًمٕمٚمؿ(.)4
مـاؿشة إدفة:
يؿؽـ اإلجابة ظذ أدفة افؼقل افثاين بام يع:
-

أن اًمٙمثرة هل اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ اًمتقاـم١م قمغم اًمٙمذب ،ومٚمذًمؽ ٟمًتٗمٞمد اًمٕمٚمؿ سم٠مظمٌ٤مر اًمٕمدد

اًمٙمثػم ،وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم اعمًٚمٛملم واًمٙمٗم٤مر :وًمذًمؽ عم٤م مل يٙمـ ذم ظمؼم اًمقاطمند يمثنرة اؿمنؽمـمٜم٤م

( )1اكظر :اعمفذب ذم أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)663/2
( )2اكظر :اًمتؿفق ذم أصقل اًمػؼف (.)32/3
( )3اكظر :اًمتبٍمة ذم أصقل اًمػؼف (ص ،)297 :واًمبحامر اعمحامقط ( ،)302/4واعمفامذب ذم أصامقل اًمػؼامف اعمؼامارن
(.)663/2
( )4اكظر :اًمتبٍمة ذم أصقل اًمػؼف (ص ،)297 :وااطمؽام ًممم ي ( ،)27/2وشمقسػم اًمتحرير (.)35/3
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اإلؾمالم واًمٕمداًم٦مٕ :ن اًمٕمدد اًم٘مٚمٞمؾ اًمذي مل يٌٚمغ طمد اًمتقاشمر ًمق أظمؼم قمـ رء وم٢مٟمف ٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمنؿ:
ٕٟمف يٛمٙمـ شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙمذب.
-

ىمٞم٤مس اعمتقاشمر قمغم اإلمج٤مع ىمٞم٤مس وم٤مؾمدٟٕ :مف ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق ،وسمٞم٤مٟمف :أٟمف اظمنتص

قمٚمامء اعمًٚمٛملم سم٤مٓطمتج٤مج سم٤مإلمج٤مع ًمألدًمن٦م اًمنمنقمٞم٦م اًمًنٛمٕمٞم٦م ،دون إدًمن٦م اًمٕم٘مٚمٞمن٦م ،أُمن٤م اخلنؼم
اعمتقاشمر ومٞم٘مع سمف اًمٕمٚمؿ :عم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ أٟمف ٓ يٛمٙمـ ومٞمف اًمٙمذب ،وٓ يّمح اًمتقاـمن١م قمٚمٞمنف ،وهنذا
ُمقضمقد ذم اًمٙمٗم٤مر يمام هق ُمقضمقد ذم اعمًٚمٛملم(.)1
وجيا ظذ افؼقل افثافث:
سم٠من هذا اًمتٗمريؼ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف :طمٞم٨م إن اًمٙمثرة هنل اعم٤مٟمٕمن٦م ُمنـ طمّمنقل اًمتقاـمن١م قمنغم
اًمٙمذب ،ؾمقاء أـم٤مل اًمزُم٤من أم ٓ(.)2
وجيا ظذ افؼقل افرابع:
سم٠من اًمٕمٚمؿ ىمد طمّمؾ ُمـ اعمتنقاشمر سمًنٌ٥م اًمٙمثنرة اعم٤مٟمٕمن٦م ُمنـ اًمٙمنذب سمنمنط اؾمنتح٤مًم٦م
شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙمذب ،وم٢مذا وضمد هذا اًمنمط ،وم٢من اخلؼم يٗمٞمند اًمٕمٚمنؿ ،ؾمنقاء يم٤مٟمن٧م هنذه اًمٙمثنرة
يمٗم٤مرا ،أو ُمًٚمٛملم ٓ ،ومرق سمٞمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ ،وؾمقاء يم٤من اخلؼم قمـ دي٤مٟم٤مت ،أو قمـ أىمن٤مًمٞمؿ ،أو سمٚمندان
ً
أو طمقادث ٓ ،ومرق ،أُم٤م إذا مل يقضمد ذًمؽ اًمنمط  -وهق :أن يًتحٞمؾ شمقاـمن١مهؿ قمنغم اًمٙمنذب -
يمٗمن٤مرا ،وؾمنقاء يمن٤مٟمقا ىمند أظمنؼموا قمنـ
وم٢من اخلؼم ٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ُمٓمٚم٘م٤م ،ؾمقاء يمن٤مٟمقا ُمًنٚمٛملم ،أو
ً
دي٤مٟم٤مت ،أو قمـ همػم ذًمؽ(.)3
بعد ظرض أؿقال إصقفقغ دم ادسللفة شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومنؼ ىمنقل مجٝمنقر

ً
وقمدوٓ.
إصقًمٞملم ذم أٟمف ٓ يِمؽمط ذم اًمتقاشمر أن يٙمقن اعمخؼمون ُمًٚمٛملم
( )1اكظ امامر :ااطمؽ امامام ًممم ام ي ( ،)28/2واًمتبٍم امامة ذم أص امامقل اًمػؼ امامف (ص ،)297 :واًمبح امامر اعمح امامقط (،)305/3
ولحتا ذوي اًمبصاةر ()112 /3
( )2اكظر :اًمتبٍمة ذم أصقل اًمػؼف ص  ،297واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)663/2
( )3اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)663/2
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث افؼقل افرابع :إٟمف ٓ سمد ُمـ اًمتٗمريؼ سمنلم أظمٌن٤مر أصنقل اًمنمنيٕم٦م وأظمٌن٤مر
اًمٜم٤مس واًمٌٚمدان :ومٙمٞمػ ٟم٠مُمـ قمغم ديٜمٜم٤م َُمـ مل ْير َو ُف ًمٜمٗمًف ديٜمً٤م ،وم٢من مل ِ
ؼم ًمدرضمن٦م اًمتنقاشمر
يرشمؼ اخلن ُ
ِ
أطم٤مد ،وإٓ ومال!
ُىمٌِؾ ذم ظمؼم
اجلٛمٝمقر ،واًمٜمٛمٚم٦م -
ظم٤مًمٗم٧م ومٞمٝم٤م
وهل مـ ادسائؾ اًمتل
ُ
َ

.

املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف إثبات إفادة خرب الٕاحد لمعَ.

ظمؼم اًمقاطمد هق اًم٘مًؿ اًمث٤مي ُمـ أىمً٤مم اخلؼم ،وهق ُم٤م يم٤من ُمـ إظمٌ٤مر همػم ُمٜمْت ٍ
َنف إمم طمند
اًمتقاشمر( ،)1وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم إوم٤مدشمف ًمٚمٕمٚمؿ أو ًمٚمٔمـ.
مثال حلديث خز افقاحد:
قمـ قم٤مئِمن٦م -ريض اهلل قمٜمٝمن٤م -أهنن٤م أرادت أن شمِمنؽمي سمرينرة ًمٚمٕمتنؼ ،وأراد ُمقاًمٞمٝمن٤م أن
ومذيمرت قم٤مئِم ُ٦م ًمٚمٜمٌل  ،-وم٘م٤مل هل٤م« :اصسهيا ؾنكام افقٓ دـ أظولؼش.
يِمؽمـمقا وٓءه٤م،
ْ
ىم٤مًم٧م :وأيت اًمٜمٌل  --سمٚمحؿ ،وم٘مٚم٧م :هذا ُم٤م شمّمدق سمنف قمنغم سمرينرة ،وم٘من٤مل« :هلق هللا
صدؿة ،وفـا هديةش(.)2
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن ظمؼم اًمقاطمد اعمجرد يٗمٞمد اًمٔمـ ،وٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿٟٕ :مف ًمق يمن٤من

ً
طم٤مصال سمخؼم إٟمٌٞم٤مء إذا أظمنؼموا سمٌٕمنثٝمؿ ُمنـ همنػم طم٤مضمن٦م إمم
ظمؼم اًمقاطمد يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ًمٙم٤من اًمٕمٚمؿ
إفمٝم٤مر اعمٕمجزات وإدًم٦م قمغم صدىمٝمؿ ،وًمقضم٥م قمغم اًم٘م٤ميض أن يّمدق اعمدقمل ُمـ همػم سمٞمٜمن٦م ،وعمن٤م
اطمتٞم٩م إمم قمدد ُمـ اًمِمٝمقد ،وجل٤مز أن يٜمًخ ظمؼم اًمقاطمد اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اعمتقاشمرة ،وًمٙمنـ عمن٤م أظمنؼم
إٟمٌٞم٤مء قمـ ٟمٌقهتؿ ،وأفمٝمروا ُمع ذًمؽ اعمٕمجزات اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ ،وعم٤م مل يّمندق اًم٘من٤ميض اعمندقمل

( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)35/2
( )2صحقن اًمبراري ( ،)128/2يمتاب اًمزيماة ،سماماب اًمصام ىمة قمامغم مامقازم أزواج اًمـبامل  ،-طمام يث
رىمؿ (.)1493
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إٓ سمٌٞمٜم٦م ،وعم٤م اطمتٞم٩م إمم قمدد ُمـ اًمِمٝمقد ،وعم٤م مل جيز ٟمًخ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اعمتقاشمرة سمخؼم اًمقاطمد :دل
يمؾ ذًمؽ قمغم أن ظمؼم اًمقاطمد ٓ يٗمٞمد إٓ اًمٔمـ"(.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ثالثة أؿقال:
افؼقل إول :إن ظمؼم اًمقاطمد ٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ،سمؾ يٗمٞمد اًمٔمـ ،وهق ىمقل مجٝمقر إصقًمٞملم(.)2
افؼقل افثاين :إن ظمؼم اًمقاطمد يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ،وىم٤مل سمف سمٕمض أهؾ احلدي٨م ،وسمٕمض أهؾ اًمٔم٤مهر ،رواين٦م
قمـ اإلُم٤مم أمحد(.)3
افؼقل افثافث :إن ظمؼم اًمقاطمد يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ إذا اطمتٗم٧م سمف ىمرائـ شم١ميده ،وشمدل قمغم صدىمف ،يم٠من يرويف
راوي ُمتّمػ سم٤مًمٕمداًم٦م ،واًمث٘م٦م ،واإلشم٘م٤من ،أو يٜم٘مؾ اخلؼم ُمـ ـمرق ُمتًن٤موي٦م سمحٞمن٨م ٓ ختتٚمنػ ،أو
شمتٚم٘م٤مه إُُم٦م سم٤مًم٘مٌقل.
واخوار هذا افؼقل :اسمـ احل٤مضم٥م ،وإُم٤مم احلرُملم ،وأُمدي ،واًمٌٞمْم٤موي (.)4
أدفة أصحا افؼقل إول:
 -0أٟم٤م ٟمٕمٚمؿ رضورة أٟم٤م ٓ ٟمّمدق يمؾ ظمؼم ٟمًٛمٕمف.
-4

ًمق يم٤من ُمٗمٞمدً ا ًمٚمٕمٚمؿ عم٤م صح ورود ظمؼميـ ُمتٕم٤مرولمٓ :ؾمتح٤مًم٦م اضمتامع اًمْمديـ.

 -3أٟمف ًمق أوم٤مد اًمٕمٚمؿ ،حلّمؾ اًمٕمٚمؿ سمٜمٌقة ُمـ خيؼم سمٙمقٟمف ٟمٌٞم٤م ُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم ُمٕمجنزة
داًم٦م قمغم صدىمف.

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)101:
( )2اكظر :اًمبحر اعمحقط( ،)323/3وااطمؽام ًممم ي ( ،)35/2واًمع ة ذم أصقل اًمػؼف( ،)898/3واًمتحبامػم
رشح اًمتحرير ( ،)1811/4واحتا ذوي اًمبصاةر (.)121/3
( )3اكظر :اًمتبٍمة ذم أصقل اًمػؼف ص  ،298واًمؼم ان ( ،)231/1واًمبحر اعمحقط (.)323/3
( )4اكظامامر :اعمحصامامقل ًمؾامامرازي ( ،)284/4وااطمؽامامام ًمممام ي ( ،)35/2ورشح خمتٍمام سمامامـ اساضمامامب (،)37/2
ورووة اًمـافمر ( ،)305/1واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)683/2
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ًمق أوم٤مد اًمٕمٚمؿ جل٤مز ٟمًخ اًم٘مرآن وإظمٌ٤مر اعمتنقاشمرة سمنفً :مٙمقٟمنف سمٛمٜمزًمتٝمن٤م ذم إومن٤مدة

اًمٕمٚمؿ.
-5

ًمق أوم٤مد اًمٕمٚمؿ ًمقضم٥م ختٓما٦م خم٤مًمٗمف سم٤مٓضمتٝم٤مد ،وشمٗمًٞم٘مف ،وشمٌديٕمف ومٞمام يٗمًنؼ ومٞمنف،

ويٌدع.
-6

ًمق أوم٤مد اًمٕمٚمؿ ًمقضم٥م احلٙمؿ سم٤مًمِم٤مهد اًمقاطمد ُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم ؿم٤مهد آظمر ،وُمنـ

همػم اومت٘م٤مر إمم شمزيمٞم٦م.
-7

ىم٤مًمقا :جلقاز اًمٙمذب واًمٖمٚمط قمغم اًمراويً :مٙمقٟمف همنػم ُمٕمّمنقمٕ :ن صنٗم٦م يمنؾ

ظمؼم واطمد هل أٟمف جيقز قمٚمٞمف اًمٙمذب واًمقهؿ(.)1
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
 -0اطمتجقا سم٠مٟمف ًمق مل يقضم٥م اًمٕمٚمؿ عمن٤م وضمن٥م اًمٕمٛمنؾ سمنف :إذ ٓ جينقز اًمٕمٛمنؾ سمنام ٓ
ۡ
َ
َ َۡ ُ
َ َ
يٕمٚمٛمف :وهلذا ىم٤مل اهلل –شمٕم٤مممَ ﴿ :وَل تلؿ ٌَا ى ۡح َس لم ةِِّۦ غِي ًٌ ﴾(.)2
ذ َۡ ُ َ ذ َۡ ّ ۡ َ ذ َُ َ َ ُ َ
دَٰفِظأن ﴾( ،)3وم٘مند
ٱَّلنار ِإَوُاا َلۥ ى
 -4اؾمتدًمقا سم٘مقًمف –شمٕم٤ممم ﴿ :إُِا َنَ ُزنلا ِ
َ
ذ
أى إ ِ َ ذ
صح دظمقل اًمًٜم٦م ذم اًمذيمرً :م٘مقًمف –شمٕم٤ممم ﴿ :إ ِ ۡن خحذت ِ ُع إَِل ٌَا يُ َ َٰٓ
غ ﴾ ( ،)4وم٤مًمنذيمر حمٗمنقظ
سمحٗمظ اهلل –شمٕم٤مممً -مف(.)5

( )1اكظ امامر :روو امامة اًمـ امامافمر ( ،)309/1واحت اماما ذوي اًمبص اماماةر ( ،)122/3وظم امامؼم اًمقا طمام ام وطمنقت امامف :ألمحام ام سم امامـ
حمؿقد اًم ـؼقطل (ص.)119 :
( )2ؾمقرة ضمزء مـ ااهاء اآلية (.)36
( )3ؾمقرة اسنر اآلية (.)9
( )4ؾمقرة ضمزء مـ األطمؼا اآلية(.)9
( )5اكظر :اًمتبٍمة ذم أصقل اًمػؼف (ص ،)299 :وظمؼم اًمقاطم وطمنقتف (ص.)142 :
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مـاؿشة إدفة:
أجقب ظذ أدفة أصحا افؼقل إول بام يع:
-

أٟمف ٓ يٛمٙمـ إوم٤مدة ظمؼم يمؾ واطمد ًمٚمٕمٚمؿ ،سمؾ يِمؽمط إلوم٤مدة اخلنؼم اًمٕمٚمنؿ أن يروينف

اًمٕمدل اًمْم٤مسمط قمغم ُمثٚمف طمتك يٜمتٝمل سمف إمم اًمٜمٌل  ،-أو إمم ُمـ اٟمتٝمك سمف إًمٞمف.
-

سم٠مٟمف يٛمتٜمع أن يقضمد ذم اًمنمع ظمؼمان ُمتٕم٤مرو٤من ُمـ يمؾ وضمف ،سمحٞم٨م ٓ يٙمقن ُمع

أطمدمه٤م ُم٤م يرضمح سمف قمغم أظمر ،وم٢من ومرض وضمقد ظمؼميـ ُمتٜم٤مىمْملم ،ويم٤مٟم٤م صدرا ُم ًٕم٤م :ومٙمؾ واطمد
ُمٜمٝمام ىمريٜم٦م يمذب أظمر ،وإٓ سم٤من شم٘مدم أطمدمه٤م قمغم أظمر وم٤معمت٠مظمر ٟم٤مؾمخ ًمٚمٛمت٘مدم.
-

ىم٤مًمقا :إن اًمٜمٌقة أُمر ذم هم٤مي٦م اًمٜمدرة ،وهن٤مي٦م اًمٕمٔمٛم٦م ،واًمٕم٤مدة حتٞمنؾ صندق ُمندقمٞمٝم٤م

ُمـ همػم ُمٕمجزة داًم٦م قمغم صدىمف ،واًمٓمٌ٤مع شمًتٌٕمد وىمقع ُمثؾ ذًمؽً ،مذا يم٤من ٓ سمند عمندقمل اًمرؾمن٤مًم٦م
ُمننـ ُمٕمجننزة داًمنن٦م قمننغم صنندىمفٟٕ :مننف خيؼمٟمنن٤م قمننـ اهلل -شمٕمنن٤ممم ،أُمنن٤م ُمننـ خيؼمٟمنن٤م قمننـ اًمرؾمننقل -
 -إٟمام يِمؽمط ومٞمف ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمداًم٦م ،واإلؾمالم ،واحلٗمظ ،واًمْمٌط قمنـ ُمثٚمنف
إمم رؾمقل اهلل  ،-أو إمم ُمـ اٟمتٝمك إًمٞمف دوٟمف.
-

ىم٤مًمقا :إن هذا اؾمتدٓل سمٛمحؾ اًمٜمزاع ،طمٞمن٨م إن ُمنـ اًمٕمٚمنامء ُمنـ ىمن٤مل سمن٠من ظمنؼم

اًمقاطمد اًمٕمدل يٜمًخ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اعمتقاشمرة (.)1
وأجقب ظذ أدفة افؼقل افثاين:
-

أضمٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ سم٠من أي٦م ظم٤مص٦م سم٤مًم٘مرآن وم٘مط ،ودل قمٚمٞمف وضمقد احلندي٨م اعمٙمنذوب

واعمقوقع.
-

اعمراد سم٤مٔي٦مُ" :م٤م ًمٞمس ًمؽ سمف قمٚمؿ ُمـ ـمريؼ اًم٘مٓمع ،وٓ ُمـ ـمرينؼ اًمٔمن٤مهر ،وُمن٤م

خيؼم سمف اًمقاطمد ،وإن مل ي٘مٓمع سمف ومٝمق ُمٕمٚمقم ُمـ ـمريؼ اًمٔم٤مهر ،واًمٕمٛمؾ سمف قمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ"(.)2

( )1اكظر :ظمؼم اًمقاطم وطمنقتف (ص.)131 :
( )2اًمتبٍمة ذم أصقل اًمػؼف (ص.)300 :
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بعد ظرض أؿقال إصقفقغ دم ادسللفة شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومنؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ذم أن ظمؼم اًمقاطمد اعمجرد يٗمٞمد اًمٔمـ ،وٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أن ظمؼم اًمقاطمد اعمجرد يٗمٞمد اًمٔمـ ،وٓ يٗمٞمد
اًمٕمٚمؿً :م٘مقة ادًمتٝمؿ ،وٕٟمف ًمق أوم٤مد اًمٕمٚمؿ حلّمؾ اًمٕمٚمؿ سمٜمٌقة ُمـ خيؼم سمٙمقٟمف ٟمٌٞم٤م ُمنـ همنػم طم٤مضمن٦م إمم
ُمٕمجزة داًم٦م قمغم صدىمف ،وجل٤مز ٟمًخ اًم٘مرآن وإظمٌ٤مر اعمتقاشمرة سمف ،وًمٙمٜمف يٗمٞمد اًمٔمـ.

املطألة السابعة :وٍّر الٍىمة يف تكدٖي خرب الٕاحد عمى الكٗاع عٍد التعازض.
ُمـ اعمٕمٚمقم أن ظمؼم اًمقاطمد هق ُمـ يمالم اًمٜمٌل اعمٕمّمنقم  ،-واًم٘مٞمن٤مس هنق
اضمتٝم٤مد ُمـ قمٚمامء إُم٦م ،ومنال ٟم٘مندم اًم٘مٞمن٤مس قمنغم ظمنؼم اًمقاطمند إٓ إذا اظمتنؾ ومٞمنف ذوط اًمرواين٦م
واًمْمٌط.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أٟمف إذا ظم٤مًمػ اًم٘مٞم٤مس ظمؼم اًمقاطمد وم٢مٟمن٤م ٟمٕمٛمنؾ سمخنؼم اًمقاطمند،

واؾمتدل قمغم ذًمؽ سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م اًمًٙمقيت قمغم ذًمؽ ،طمٞم٨م إن سمٕمض اًمّمنح٤مسم٦م يمن٤مٟمقا يٌحثنقن
قمـ طمٙمؿ احل٤مدصم٦م ذم يمت٤مب اهلل ،وم٢من مل جيدوا ومٞمف سمحثقا ذم اًمًنٜم٦م ،ومن٢من مل جيندوا طمٙمٛمٝمن٤م اضمتٝمندوا
سم٠مٟمقاع آضمتٝم٤مدات ،وُمٜمٝم٤م اًم٘مٞم٤مس ،ومال يًتدًمقن سم٘مٞم٤مس وٓ سمٖمػمه ُمـ أٟمنقاع آضمتٝمن٤مدات إٓ إذا
ُمتقاشمرا ،أو آطم٤م ًدا ،ومل يٜمٙمر قمٚمنٞمٝمؿ أطمند :إذ ًمنق وضمند إٟمٙمن٤مر
ٟمّم٤م ،ؾمقاء يم٤من هذا اًمٜمص
مل جيدوا ً
ً
ًمٌٚمٖمٜم٤م ،وًمٙمـ مل يٌٚمٖمٜم٤م رء ُمـ ذًمؽ :ومٙم٤من إمج٤م ًقم٤م ؾمٙمقشم ًٞم٤م"(.)1
ومـ افوطبقؼ إصقيل فؾؿسلفة ظذ ؾرع مـ افػروع افػؼفقة:
ُم٤م ورد ذم اًمدي٤مت أن قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -يم٤من ىمد ىم٣من سم٤مإلهبن٤مم سمخٛمنس قمنمنة ُمنـ
اإلسمؾ ،وذم اًمتل شمٚمٞمٝم٤م سمٕمنم ،وذم اًمقؾمٓمك سمٕمنم ،وذم اًمتل شمكم اخلٜمٍم سمًٌع ،وذم اخلٜمٍمن سمًن٧م،
طمٙمؿ سمذًمؽ عم٤م قمر ،أن اًمٜمٌل  - -ىمد ىم٣م ذم اًمٞمد سمخٛمًنلم ،ويم٤مٟمن٧م اًمٞمند مخًن٦م

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)131 :

129

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
أـمرا ،خمتٚمٗم٦م اجلامل واعمٜم٤مومع ،ومحٙمؿ قمٛمر ًمٙمؾ واطمد ُمنـ إـمنرا ،سم٘مندره ُمنـ دين٦م اًمٙمنػ(،)1
ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اخلؼم ،وواوم٘مف ُمـ ؾمٛمع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم ذًمؽ ،ومٚمام قمٚمؿ سمٙمت٤مب قمٛمنرو سمنـ
وهذا يٕمتؼم ً
طمزم ذم اًمدي٤مت :طمٞم٨م إن اًمٜمٌل  - -ىم٤مل ومٞمف" :ودم ـؾ أصبع مما هـافلؽ ظؼل ملـ
اإلبؾ" رضمع إًمٞمف ،ورضمع إًمٞمف ُمـ واوم٘مف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م(.)2
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ثالثة أؿقال:
افؼقل إول :إٟمف إذا شمٕم٤مرض ظمؼم اًمقاطمد ُمع اًم٘مٞم٤مس وم٢مٟمف ي٘مدم ظمنؼم اًمقاطمند ُمٓمٚم٘من٤م ،وهنق ىمنقل
اًمِم٤مومٕمل ،وأمحد ،ومجٝمقر إصقًمٞملم(.)3
افؼقل افثاين :إن اًم٘مٞم٤مس ي٘مدم قمغم ظمؼم اًمقاطمند ُمٓمٚم٘من٤م ،وهنق ىمنقل سمٕمنض اًمٕمٚمنامء ُمنـ احلٜمٗمٞمن٦م،
واعم٤مًمٙمٞم٦م(.)4
افؼقل افثافث :اًمتٗمّمٞمؾ سملم اًمرواة :وم٢من يم٤من اًمراوي وم٘مٞمٝم٤م ،يم٤مخلٚمٗم٤مء إرسمٕمن٦م ،واًمٕمٌ٤مدًمن٦م ،ووم٘مٝمن٤مء
اًمّمح٤مسم٦م :وم٢من ظمؼمه ي٘مدم قمغم اًم٘مٞم٤مس إذا قم٤مروف ،وإن يم٤من اًمراوي همػم وم٘مٞمف ،يم٠ميب هريرة ،وأٟمس،
وؾمٚمامن ،وسمالل :وم٢من اًم٘مٞم٤مس ي٘مدم قمغم ظمؼمه إذا شمٕم٤مرو٤م ،وهذا قمٜمد اًميورة ،وهنق ىمنقل أقمٚمن٥م
احلٜمٗمٞم٦م(.)5
( )1اكظر :اعمغـل ذم ومؼف اامام أمح سمـ طمـبؾ اًم قباع (.)632/9
( )2أظمرضم ام امامف اًمبقفؼام امامل ذم ؾم ام امامــف اًمؽ ام امامؼمى( )93/8يمت ام اماماب اًم ام ام يات ،سم ام اماماب األص ام اماماسمع يمؾف ام اماما ؾم ام امامقاء ،طم ام ام يث رىم ام امامؿ
( ،)16286طم يث صحقن.
( )3اكظ ام ام امامر :اعمحص ام ام امامقل ًمؾ ام ام امامرازي ( ،)432/4وااطمؽ ام ام امامام ًممم ام ام ام ام ي ( ،)118/2واًمبح ام ام امامر اعمح ام ام امامقط (،)350/3
واًمقاون ذم أصقل اًمػؼف ( ،)396/4ولرؿماد اًمػحقل (.)279/1
( )4اكظ ام ام امامر :اًمتبٍم ام ام امامة ذم أص ام ام امامقل اًمػؼ ام ام امامف (ص ،)316 :واعمحص ام ام امامقل ًمؾ ام ام امامرازي ( ،)432/4وااطمؽ ام ام امامام ًمممام ام ام ام ي
( ،)118/2وأصقل اًمػؼامف السمامـ مػؾامن ( ،)628/2ولحتاما ذوي اًمبصاماةر ( ،)420/3واعمفامذب ذم قمؾامؿ أصامقل
اًمػؼف اعمؼارن (.)799/2
( )5اكظ امامر :أص امامقل اًم اماما

ص  ،276ويم امامػ األهار ( ،)390/2وأص امامقل اًمنظميس ام ام ( ،)342/1واًمبح امامر

اعمحقط (.)355 /3
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أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :طمدي٨م ُمٕم٤مذ ،وهق أٟمف عم٤م سمٕمثف إمم اًمٞمٛمـ ىم٤مل ًمف « :ـقػ تؼضلل ؟ش ،وم٘م٤مل :أىميض سمنام
ذم يمت٤مب اهلل .ىم٤مل« :ؾنن مل يؽـ دم ـوا اهلل ؟ش ،ىم٤مل :ومًٌٜم٦م رؾمقل اهلل  .-ىم٤مل :وم٢من
َ
رشلقل
مل يٙمـ ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  -؟ ىم٤مل :أضمتٝمد رأيل .ىم٤مل« :احلؿد هلل افذي وؾلؼ
ِ
رشقل اهللِ -ش (.)1
اًمًنٜم٦م قمنغم اًمٕمٛمنؾ
وجف افدٓفة :أن اًمرؾمقل  --أىمنر ُمٕمن٤م ًذا قمنغم شم٘منديؿ ي
اًمًٜم٦م اعمتقاشمرة واًمًٜم٦م أطم٤مدين٦م،
سم٤مٓضمتٝم٤مد اًمذي يٕمتؼم اًم٘مٞم٤مس ٟمققم٤م ُمـ أٟمقاقمف ُمـ همػم شمٗمريؼ سملم ي
وهذا يٗمٞمد شم٘مديؿ اخلؼم قمغم اًم٘مٞم٤مس إذا شمٕم٤مرو٤م(.)2
افدفقؾ افثاين :إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م اًمًٙمقيت قمغم شم٘مديؿ ظمؼم اًمقاطمد قمغم اًم٘مٞم٤مس(.)3
بقان ذفؽ :أن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا إذا طمندصم٧م طم٤مدصمن٦م ومن٢مهنؿ يٌحثنقن قمنـ طمٙمٛمٝمن٤م ذم
اًمًٜم٦م ،وم٢من مل جيدوا طمٙمٛمٝم٤م أظمنذوا سم٤مًم٘مٞمن٤مس ،ومٙمن٤مٟمقا ٓ
يمت٤مب اهلل ،وم٢من مل جيدوا ومٞمف ،سمحثقا قمٜمف ذم ي
يًتدًمقن سم٘مٞم٤مس ،يم٤من هذا ومٕمؾ سمٕمْمٝمؿ ،ومل يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ أطمد :إذ ًمق أٟمٙمر ًمٌٚمٖمٜمن٤م ،وًمٙمنـ مل يٌٚمٖمٜمن٤م
رء ُمـ ذًمؽ :ومٙم٤من إمج٤مقم٤م ؾمٙمقشمٞم٤م ،وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة.
ومـفا :أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يم٤من ٓ يقرث اعمرأة ُمنـ دين٦م زوضمٝمن٤م اضمتٝمن٤م ًدإ :ن اعمنػماث
يثٌ٧م سمٛمٚمٙمف ىمٌؾ اعمقت ،وهق ٓ يٛمٚمؽ اًمدي٦م ىمٌٚمف ،ومٚمام قمٚمؿ سمخؼم اًمْمح٤مك سمـ ؾمنٗمٞم٤من ،وهنق :أٟمنف
يمت٥م إًمٞمف اًمٜمٌل" :-أن أرث امرأة أصقؿ افضبايب مـ دية زوجفا " رضمع إًمٞمف ،وقمٛمنؾ

( )1ؾمامامــ اًمؽممامامذي ( ،)608/3أبامامقاب األطمؽامامام ،سماماماب ماماما ضماماماء ذم اًمؼامامايض يمقامامػ يؼ
طم يث وعقػ.
( )2اكظر :اعمحصقل ًمؾرازي ( ،)434/4وااطمؽام ًممم ي (.)119/2
( )3اكظر :اًمع ة ذم أصقل اًمػؼف ( ،)889/3ورووة اًمـافمر(.)373/1
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سمف دون إٟمٙم٤مر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،ومٝمذا يدل قمغم أن ظمؼم اًمقاطمد ُم٘مدم قمغم آضمتٝم٤مد ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ؾمنقاء أيمن٤من
ىمٞم٤مؾم٤م أم ٓ(.)1
افدفقؾ افثافث :أن ظمؼم اًمقاطمد ص٤مدر ُمنـ اعمٕمّمنقم  ،-أُمن٤م اًم٘مٞمن٤مس وم٢مٟمنف اضمتٝمن٤مد
اعمجتٝمد واؾمتٜمٌ٤مـمف ،وإذا شمٕم٤مرض يمالم اعمٕمّمقم ويمالم همػمه وم٢مٟمف ي٘مدم يمنالم اعمٕمّمنقمٟٕ :منف يثنػم
همٚمٌ٦م اًمٔمـ سمّمقرة أسمٚمغ وأىمقى ُمـ يمالم همػمه ،ومخؼم اًمقاطمد أهمٚم٥م قمغم اًمٔمـ ُمـ اًم٘مٞم٤مس :ومٞمجن٥م
شم٘مديٛمف قمٚمٞمف(.)2
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
اؾمننتدل أصننح٤مب هننذا اعمننذه٥م سم٘مننقهلؿ :إن اًم٘مٞمنن٤مس أىمننقى ُمننـ ظمننؼم اًمقاطمنندٕ :ن
آطمتامٓت شمتٓمرق إمم اخلؼم أيمثر ُمـ شمٓمرىمٝم٤م إمم اًم٘مٞم٤مس.
سمٞم٤من ذًمؽ :أن ظمؼم اًمقاطمد حيتٛمؾ ومًؼ أطمد اًمرواة ،وحيتٛمؾ ذهقل أطمد اًمرواة ،وهمٗمٚمتنف،
وؾمٝمقه ،وحيتٛمؾ اخلؼم اًمٜمًخ ،واًمتجقز ،واإلوامر ،أُم٤م اًم٘مٞم٤مس ومال حيتٛمؾ ؿمٞم ًا٤م ُمنـ ذًمنؽ ،وهمنػم
اعمحتٛمؾ ي٘مدم قمغم اعمحتٛمؾ :ومٞم٘مدم اًم٘مٞم٤مس قمغم اخلؼم(.)3
أدفة أصحا افؼقل افثافث:
واؾمتدًمقا سم٠مُمثٚم٦م ُمـ اًمًٜم٦م شمدل قمغم أٟمف ىمد ي٘مدم ظمؼم اًمقاطمدً :م٘مقة اًمراوي قمنغم اًم٘مٞمن٤مس،
وىمد ي٘مدم اًم٘مٞم٤مس قمغم ظمؼم اًمقاطمد :خلٓم٠م ذم رواي٦م اًمراوي سمًنٌ٥م ظمٓمن٠م ذم روايتنف أصمٜمن٤مء روايتٝمن٤م
سم٤معمٕمٜمك ،وُمٜمٝم٤م:

( )1ؾمامامــ اًمؽمم امامذي ( ،)27/4يمت اماماب اًم ام يات ،سم اماماب م اماما ضماماماء ذم اعم امامرأة امامؾ شمامامرث م امامـ دي امامة زوضمفاماما طم ام يث رىم امامؿ
(.)1415
( )2اكظر :رووة اًمـافمر ( ،)374/1وهناية اًمقصقل لمم قمؾؿ األصقل (.)377/1
( )3اكظامامر :اًمتؿفق ام ذم أصامامقل اًمػؼامامف ( ،)93/3واًمقا وامامن ذم أصامامقل اًمػؼامامف ( ،)400/4واعمفامامذب ذم قمؾامامؿ أصامامقل
اًمػؼف اعمؼارن(.)800/2
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ٚمٛم٦م سمـ اعمحٌؼ َأن َر ُؾمقل اهلل -صغم اهلل َقم َٚم ْٞم ِف وؾمٚمؿ -ىم٤مل ومنٞمٛمـ وـمنب ضم٤مرين٦م
ُم٤م رواه َؾم َ
اُمرأشمف ،وم٢من ـم٤موقمتف ومٝمل ًمف ،وقمٚمٞمف ًمًنٞمدهت٤م ُمثٚمٝمن٤م ،وإن اؾمنتٙمرهٝم٤م ومٝمنل طمنرة ،وقمٚمٞمنف ًمًنٞمدهت٤م
ُمثٚمٝم٤م(.)1
وم٢من اًم٘مٞمن٤مس اًمّمنحٞمح ينرد هنذا احلندي٨م ،ويتٌنلم أٟمنف يم٤معمخن٤مًمػ ًمٚمٙمتن٤مب ،واًمًنٜم٦م
اعمِمٝمقرة ،واإلمج٤مع.
مـاؿشة أدفة افؼقل إول:
ويؿؽـ اإلجابة ظذ أصحا افؼقل افثاين بجقابغ:
اجلقا

إول :أن اًمراوي اعم٘مٌقل ظمؼمه يِمؽمط ومٞمنف أرسمٕمن٦م ذوط ،هنل :اإلؾمنالم ،واًمتٙمٚمٞمنػ،

واًمْمٌط ،واًمٕمداًم٦م ،ومٝمنذه آطمنتامٓت سمٕمٞمندة ضمندً ا إذا شمنقومرت هنذه اًمنمنوط طم٘مٞم٘من٦م ذم ذًمنؽ
اًمراوي.
أيْم٤م  -إمم اًم٘مٞم٤مس إذا يم٤من أصنٚمف
اجلقا افثاين :أن هذه آطمتامٓت يمام شمتٓمرق إمم اخلؼم شمتٓمرقً -
ؼما(.)2
ظم ً
وأجقب ظذ أصحا افؼقل افثافث:
سم٠من هذا اًمتٗمريؼ سملم اًمرواة ٓ دًمٞمؾ صحٞمح قمٚمٞمنف ،وُمن٤م ٓ دًمٞمنؾ قمٚمٞمنف ٓ يٕمتند سمنف ،وُمن٤م
ذيمرمتقه ُمـ اطمتامل أن اًمراوي ٟم٘مؾ احلندي٨م سمن٤معمٕمٜمك وأظمٓمن٠م ومٞمنف ،وأٟمنف مل يندرك ُم٘مّمنقد اًمٜمٌنل
 - ومٝمذا سمٕمٞمد ضمدا ُمع فمٝمقر قمداًم٦م اًمراوي ٓ ،ؾمٞمام اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ىمد قمندهلؿ اهللورؾمقًمف(.)3
( )1ؾم امامــ أو داود ( ،)269/4يمت اماماب اسام ام ود ،سم اماماب ذم اًمرضم امامؾ يزك امامك سمناري امامة امرأ امامف ،طمام ام يث رىم امامؿ (،)4464
طم يث وعقػ.
( )2اكظر :اًمقاون ذم أصقل اًمػؼف ( ،)401/4واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)800/2
( )3اكظام امامر :اعمستصام امامػك ( ،)247/2واعمحصام امامقل ًمؾام امامرازي ( ،)422/4واعمفام امامذب ذم قمؾام امامؿ أصام امامقل اًمػؼام امامف اعمؼام امامارن
(.)801/2
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سمٕمد قمرض أىمقال إصقًمٞملم ذم اعمً٠مًم٦م شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومنؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم إٟمف إذا ظم٤مًمػ اًم٘مٞم٤مس ظمؼم اًمقاطمد وم٢مٟم٤م ٟمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ إٟمف إذا ظم٤مًمػ اًم٘مٞمن٤مس ظمنؼم اًمقاطمند وم٢مٟمن٤م ٟمٕمٛمنؾ
سمخؼم اًمقاطمدً :م٘مقة أدًمتٝمؿ.
ومـفا :أن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يٌحثقن قمـ طمٙمنؿ احل٤مدصمن٦م ذم يمتن٤مب اهلل :ومن٢من مل جيندوا
طمٙمٛمٝم٤م ومٞمف سمحثقا ذم اًمًٜم٦م ،وم٢من مل جيدوا طمٙمٛمٝمن٤م ومٞمٝمن٤م اضمتٝمندوا سمن٠مٟمقاع آضمتٝمن٤مدات ،يم٤مًم٘مٞمن٤مس
ُمتنقاشمرا ،أم
ٟمّم٤م ،ؾمقاء أيم٤من هذا اًمنٜمص
واعمّمٚمح٦م ،ومال يًتدًمقن سم٘مٞم٤مس وٓ سمٖمػمه إٓ إذا مل جيدوا ً
ً
آطم٤م ًدا ،ومل يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ أطمد.

املطألة اخلاوطة :وٍّر الٍىمة يف إثبات حذٗة وساضٗن الصحابة.

مرشؾ افصحايب :وهق أن يروي اًمّمح٤ميب طمندي ًث٤م قمنـ اًمٜمٌنل  --وهنق مل
ؿمٗم٤مه٤م ،سمؾ ؾمٛمٕمف ُمـ صح٤ميب آظمر.
يًٛمٕمف ُمٜمف
ً
ً
ٟمٔمرا ًمٕمدم شم٘مٞمٞمده سمذيمر اًمقاؾمٓم٦م سملم اًمراوي واًمرؾمقل .-
وؾمٛمل
ُمرؾمال ً
ويرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن ُمرؾمؾ اًمّمح٤ميب ُم٘مٌنقل ُمٓمٚم ً٘من٤م :إلمجن٤مع اًمّمنح٤مسم٦م قمنغم

ذًمؽ ،طمٞم٨م يم٤من سمٕمْمٝمؿ يرؾمؾ إطم٤مدي٨م ،ومٞم٘مٌؾ أظمرون ذًمؽ سمندون ٟمٙمنػم ُمنـ أطمند ،وأيمثنر
رواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمٜمٌل  - -مل يًٛمٕمقه٤م ُمـ اًمٜمٌنل ُ --مٌن٤مذة،
سمؾ سمقاؾمٓم٦م صح٤ميب آظمر"(.)1

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)134:
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وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن ُمرؾمؾ اًمّمح٤ميب ُم٘مٌقل ُمٓمٚم٘م٤م .أي :ؾمقاء قمرومٜم٤م أٟمف ٓ يروي إٓ قمنـ قمندل ،أو مل
ٟمٕمر ،سمذًمؽ ،وؾمقاء سح سمذًمؽ ،أو مل يٍمح ،وهق ىمقل مجٝمقر إصقًمٞملم(.)1
افؼقل افثاين :إن ُمرؾمؾ اًمّمح٤ميب ٓ ي٘مٌؾ إٓ إذا يم٤من ُمـ قم٤مدة هذا اًمّمح٤ميب أٟمف ٓ ينروي إٓ قمنـ
صح٤ميب آظمر ،وهق ىمقل ؿم٤مذ (.)2
أدفة أصحا افؼقل إول:
* اإلامجاع :وم٤مًمّمح٤مسم٦م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -يم٤مٟمقا يرؾمٚمقن إطم٤مدي٨م ،دون ٟمٙمنػم ُمنـ أطمند ،إذ ًمنق
يم٤من هٜم٤مك إٟمٙم٤مر ًمٌٚمٖمٜم٤م ،وُم٤م دام أٟمف مل يٌٚمٖمٜم٤م رء ُمـ ذًمؽ وم٢مٟمف يدل دًٓمن٦م واونح٦م قمنغم إمجن٤مقمٝمؿ
قمننغم ىمٌننقل ُمرؾمننؾ اًمّمننح٤ميب ُمٓمٚم٘منن٤م ،ومنن٠ميمثر رواينن٤مت اًمّمننح٤مسم٦م مل يًننٛمٕمقه٤م ُمننـ اًمٜمٌننل -
ُ -مٌ٤مذة ،سمؾ سمقاؾمٓم٦م صح٤ميب آظمر ،ومتٙمقن ُمراؾمٞمؾ ،وأيد ذًمؽ أُمران:
إمللر إول :أن أهمٚمنن٥م اًمّمننح٤مسم٦م يمنن٤مٟمقا يننروون إطم٤مدينن٨م ،ومل يًننٛمٕمقه٤م ُمننـ رؾمننقل اهلل-
 ،وي١ميده ىمقل اًمؼماء سمـ قم٤مزب سمنـ احلن٤مرث إٟمّمن٤مري ،ىمن٤مل" :فلقس ـؾـلا شلؿع
حديث رشقل اهلل  ، -ـاكت فـا ضقعة وأصغال ،وـلان افـلاس مل يؽقكلقا يؽلذبقن
ٍ
يقمئذ ،ؾقحدث افشاهد افغائب"(.)4( )3

( )1اكظام ام امامر :اًمؼم ام ام امامان ذم أصام ام امامقل اًمػؼام ام امامف ( ،)243/1وااطمؽام ام امامام ًممم ام ام ام ي ( ،)124/2واًمتحبام ام امامػم رشح اًمتحريام ام امامر
( ،)2151/5واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)816/2
( )2اكظامر :اعمستصامػك ( ،)287/2واًمبحامامر اعمحامقط ( ،)380/3واًمتحبامامػم رشح اًمتحريامر ( ،)2151/5واعمفامامذب
ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)818/2
()3اةامامامع ألظمامامالد اًمامامراوي وآداب اًمسامامامع ًمؾرطقامامب اًمبغام ادي ( ،)108/1سماماماب مامامـ اضمتامامزأ سماًمسام ع اًمـامامازل مامامع
يمقن اًمذي طم ث قمـف مقضمقدا ،طم يث رىمؿ ( ،)100ؾمـ ه وعقػ.
( )4اكظر :اعمحصقل ًمؾرازي ( ،)456/4واعمستصػك ( ،)284/2ورووة اًمـافمر (.)364/1
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إمر افثاين :أٟمف وىمع ُمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م أٟمف يم٤من يروي احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل  ، -ويم٠مٟمف
ؾمٛمٕمف ُمٜمف ُمٌ٤مذة ،وم٢مذا اؾمتٙمِمػ ،وؾمناؾ قمٜمنف سمنلم أٟمنف مل يًنٛمٕمف ُمنـ اًمٜمٌنل --
ُمٌ٤مذة ،سمؾ ؾمٛمٕمف ُمـ صح٤ميب آظمر ،وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ:
ادثال إول :أن اسمـ قمٌ٤مس  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -روى قمـ اًمٜمٌل  --أٟمف ىم٤مل ٓ" :ربلا
إٓ دم افـسقئة ( ،")1وعم٤م قم٤مروف أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري سمحديثف ذم اًمرسم٤م ،ىم٤مل اسمـ قمٌن٤مس" :ملا شلؿعوف
مـ افـبل  ،-وإكام حدثـل بف أشامة بـ زيد"(.)2
ادثال افثاين :أن اسمـ قمٌ٤مس  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -روى ْ
أن اًمٜمٌل  --مل يلزل يؾبلل حولك
رمك امجرة افعؼبة( ،)3ومٚمام ؾماؾ قمٜمف أؾمٜمده إمم اًمٗمْمؾ سمـ قمٌ٤مس.
افدفقؾ افثاين :أن إُُم٦م ىمد أمجٕم٧م قمغم ىمٌقل يمؾ ُم٤م رواه قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس  -ريض اهلل قمٜمٝمام ُ -منع
إيمث٤مره ذم اًمرواي٦م ،وهق مل يًٛمع أيمثر إطم٤مدي٨م اًمتل يروهين٤م ُمنـ اًمٜمٌنل ُ- -مٌن٤مذة:
ٕن اًمٜمٌل  --شمقذم واسمـ قمٌ٤مس مل يٌٚمغ اًمث٤مًمث٦م قمنمة ُمـ قمٛمره ،سمؾ ؾمنٛمٕمٝم٤م ،وأظمنذه٤م
ُمـ يمٌ٤مر اًمّمح٤مسم٦م(.)4
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
اؾمتدل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سم٘مقهلؿ :إن قمداًمن٦م اًمّمنح٤ميب ُمٕمٚمقُمن٦م وصم٤مسمتن٦م ،وٓ ٟمتٝمٛمنف ذم
ذًمؽ ،ومٚمؿ يٙمـ اًمًٌ٥م ذم قمدم ىمٌقًمٜم٤م عمرؾمٚمف هق اًمِمؽ ذم ذًمؽ ،وًمٙمـ مل ٟم٘مٌؾ ُمرؾمٚمف ًمًٌ٥م آظمر،

( )1صحقن اًمبراري ( ،)74/3يمتاب اًمبققع ،سماب سمقع اًم يـار سماًم يـار كساء ،طم يث رىمؿ (.)2178
( )2اكظر :اعمستصػك (.)287/2
( )3صحقن اًمبراري( ،)166/2يمتاب اسج ،سماب اًمتؾبقة واًمتؽبػم هم اة اًمـحر ،طم يث رىمؿ (.)1686
( )4اكظر :اعمستصػك (.)287/2
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وهق اطمتامل أن يروي قمـ ؿمخص مل شمثٌ٧م صحٌتف ،أو قمـ شم٤مسمٕمل مل شمثٌ٧م قمداًمتف ،وهنذا آطمنتامل
هق اًمذي ؾمٌ٥م هذا اًمتقىمػ ،طمتك ي٠ميت ُم٤م يٜمٗمل ذًمؽ(.)1
ويؿؽـ اإلجابة ظذ أصحا افؼقل افثاين بام يع:
-

أن اًمٔم٤مهر ُمـ طم٤مل اًمّمح٤ميب أٟمنف ٓ ينروي احلندي٨م إٓ قمنـ ؿمنخص ىمند صمٌتن٧م

صحٌتف ،وىمد ؾمٛمع اًمٜمٌل  ،-وم٤مطمتامل اًمرواي٦م ُمـ همػم اًمّمح٤ميب اطمتامل سمٕمٞمد ،وشمّمنقر
جمرد قمـ اًمدًمٞمؾ ،وآطمتامل اعمجرد قمـ اًمدًمٞمؾ ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف.
-

قمغم ومرض أن اًمّمح٤مسم٦م ىمد روى قمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم وم٢مٟم٤م ٟمجنزم سم٠مٟمنف ٓ ينروي إٓ

قمـ ُمـ صمٌت٧م قمداًمتف ًمديف ،واطمتامل أن اًمّمح٤ميب ىمد يروي قمٛمـ مل شمثٌ٧م قمداًمتف اطمتامل سمٕمٞمد ضمندً ا،
وشمّمقر همػم واىمع ،وٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ،وُم٤م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ٓ يٕمقل قمٚمٞمف :ذًمؽ ٕن اًمّمح٤مسم٦م  -ريض اهلل
وضمؾً -مّمحٌ٦م ٟمٌٞمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وىمد قمدهلؿ اهلل ذم يمت٤مسمنف
قمٜمٝمؿ  -ىمد اظمت٤مرهؿ اهلل َ -قمز َ
وؾمٜم٦م رؾمقًمف ،ومٛمـ يم٤مٟم٧م هذه صٗمتف يًتحٞمؾ أن يرووا قمـ همػم اًمٕمدل اًمث٘م٦مٕ :ن هذا ومٞمنف شمٚمٌنٞمس
ُ
وشمدًمٞمس قمغم إُُم٦م ،وهذا يًتحٞمؾ ذم طم٘مٝمؿ(.)2
بعد ظرض أؿقال إصقفقغ دم ادسلفة شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومنؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ذم أن ُمرؾمؾ اًمّمح٤ميب ُم٘مٌقل ُمٓمٚم ً٘م٤م ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ إن ُمرؾمؾ اًمّمح٤ميب ُم٘مٌنقل ُمٓمٚم ً٘من٤مً :م٘منقة أدًمتنف،
وىمقة إضم٤مسم٤مشمف قمغم إىمقال إظمرى ،وًمٌٞم٤من ومً٤مد اًم٘مقل اًمث٤مي ،وأٟمف ؿم٤مذ ،وسمدًٓم٦م ىمٌنقل اًمّمنح٤مسم٦م
( )1اكظامر :اعمستصامػك ( ،)287/2واًمبحامامر اعمحامقط ( ،)380/3واًمتحبامامػم رشح اًمتحريامر ( ،)2151/5واعمفامامذب
ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)818/2
( )2اكظ ام امامر :ااطمؽ ام امامام ًمممام ام ام ي ( ،)125/2ورشح اًمؽقيم ام امامب اعمـ ام امامػم ( ،)582/2واًمبح ام امامر اعمح ام امامقط (،)390 /3
ولرؿمام ام اماماد اًمػحام ام امامقل ( ،)177/1واحتام ام اماما ذوي اًمبص ام اماماةر ( ،)382/3واعمفام ام امامذب ذم قمؾام ام امامؿ أصام ام امامقل اًمػؼام ام امامف اعمؼام ام امامارن
(.)726/2
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عمراؾمٞمٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ :طمٞم٨م إن أيمثر رواي٤مت اًمّمنح٤مسم٦م مل يًنٛمٕمقه٤م ُمنـ اًمٜمٌنل --
ُمٌ٤مذة ،سمؾ سمقاؾمٓم٦م صح٤ميب آظمر.

املطألة الطادضة :وٍّر الٍىمة يف إثبات حذٗة وساضٗن غري الصحابة.
واعمراد سمف :أن ي٘مقل اًمراوي اًمٕمدل اًمث٘م٦م اعمتحرز ًمديٜمف اًمذي مل يدرك اًمٜمٌل -
 :ىم٤مل رؾمقل اهلل - -يمذا ،أو ي٘مقل اًمراوي اًمذي مل يدرك أسم٤م هريرة:
ىم٤مل أسمق هريرة يمذا.
ويرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن ُمرؾمؾ همػم اًمّمح٤ميب ُم٘مٌقل ُمٓمٚم ً٘م٤مٕ :ن ُمـ قمن٤مدة اًمنراوي

اًمٕمدل أٟمف ٓ يرؾمؾ احلدي٨م إٓ إذا شمٞم٘مـ ُمـ صمٌقت هذا احلدي٨م أو همٚمن٥م قمنغم فمٜمنف ذًمنؽ ،أُمن٤م إن
ؿمؽ ومٞمف وم٢مٟمف ٓ يرؾمٚمف ،سمؾ يذيمر اًمِمٞمخ اًمذي طمدصمف سمفً :متٙمقن اًمٕمٝمدة قمنغم ذًمنؽ اًمِمنٞمخ ،وهنذه
قم٤مدة ُمًتٛمرة هلؿ ،وإذا يم٤مٟم٧م هذه قم٤مدهتؿ وم٢من احلدي٨م اعمرؾمؾ يٙمقن صم٤مسم ًت٤م ،واًمث٤مسم٧م ُي٘مٌؾُ ،ويٕمٛمنؾ
سمف"(.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ثالثة أؿقال:
افؼقل إول :إٟمف ي٘مٌؾ ُمرؾمؾ همػم اًمّمح٤ميب ُمٓمٚم٘م٤م إذا يم٤من راويف ً
قمدٓ ،وهنق ىمنقل أيب طمٜمٞمٗمن٦م(،)2
وُم٤مًمؽ ( ،)3وأمحد ( ،)4واعمٕمتزًم٦م( ،)5وهق ىمقل مجٝمقر إصقًمٞملم(.)6

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)135 :
( )2اكظام امامر :يم ام امامػ األهار رشح أصام امامقل اًمب ام امامزدوي ( ،)2/3وأصام امامقل اًمنظميس ام ام ( ،)363/1واًمبحام امامر اعمح ام امامقط
(.)395/3
( )3اكظر :كػاةس األصقل ذم رشح اعمحصقل ( ،)3014/7واًمبحر اعمحقط (.)395/3
( )4اكظر :اًمع ة ذم أصقل اًمػؼف ( ،)917/3واًمقاون ذم أصقل اًمػؼف (.)431/4
( )5اكظر :اعمعتؿ ذم أصقل اًمػؼف( ،)628/2واًمبحر اعمحقط (.)95/3
( )6اكظ امامر :اعمام ام ظمؾ لمم م امامذ ب اام امامام أمحام ام سم امامـ طمـب امامؾ (ص ،)103 :واعمف امامذب ذم قمؾ امامؿ أص امامقل اًمػؼ امامف اعمؼ امامارن
(.)820/2
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افؼقل افثاين :قمدم ىمٌقل ُمرؾمؾ همػم اًمّمح٤ميب ُمٓمٚم٘م٤م ،وهق ىمقل سمٕمض اًمِمن٤مومٕمٞم٦م( ،)1وسمٕمنض أهنؾ
احلدي٨م ( ،)2وأهؾ اًمٔم٤مهر(.)3
افؼقل افثافث :قمدم ىمٌقل ُمرؾمؾ همنػم اًمّمنح٤ميب إٓ سمنمنوط ،واظمتٚمٗمنقا ومنٞمام سمٞمنٜمٝمؿ طمنقل هنذه
اًمنموط ،وىمٞمؾ :إن هذ اًمتٗمّمٞمؾ هق ىمقل اًمِم٤مومٕمل(.)4
ؾؿـفؿ مـ ؿال :ي٘مٌؾ إذا يم٤من ُمرؾمنٚمف ذم اًمٕمّمنقر اًمثالصمن٦م :قمّمننر اًمّمنح٤مسم٦م ،وقمّمننر
اًمت٤مسمٕملم ،وقمٍم شم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم ،وٓ ي٘مٌؾ ذم همػمه٤م إٓ ُمنـ أئٛمن٦م اًمٜم٘منؾ ،وهنق ىمنقل قمٞمًنك سمنـ
أسم٤من(.)5
ومـفؿ مـ ؿال :إن احلدي٨م اعمرؾمؾ ي٘مٌؾ ُمـ أئٛم٦م اًمٜم٘مؾ وم٘مط ،دون همػمهؿ ،وهنق اظمتٞمن٤مر
اسمـ احل٤مضم٥م(.)6
ومـفؿ مـ ؿال ٓ :ي٘مٌؾ إٓ أن يٙمقن ىمد أرؾمٚمف آظمنر ينروي قمنـ همنػم ؿمنٞمقخ إول ،أو
يٕمْمده ىمقل صح٤ميب ،أو يٕمْمده ىمقل أيمثر اًمٕمٚمامء ،أو يٕمرُ ،مـ طم٤مل اًمذي أرؾمنٚمف أٟمنف ٓ يرؾمنؾ
قمٛمـ ومٞمف ضمٝم٤مًم٦م ،أو همػمه٤م ،وأٟمف ٓ يرؾمؾ إٓ قمٛمـ ي٘مٌؾ ىمقًمف ،يمٛمراؾمٞمؾ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًنٞم٥م ،وهنق
اظمٞم٤مر سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،يمٗمخر اًمديـ اًمرازي ،وٟم٤مس اًمديـ اًمٌٞمْم٤موي(.)7

( )1اكظر :اًمؼم ان ( ،)243/1واعمستصػك (.)281/2
( )2اكظر :اعمسقدة (ص ،)250 :ورووة اًمـافمر وضمـة اعمـافمر (.)366/1
( )3اكظر :رووة اًمـافمر وضمـة اعمـافمر (.)366/1
( )4اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)136/2
( )5اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)136/2
( )6اكظر :لرؿماد اًمػحقل (.)173/1
( )7اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت (.)372/3
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أدفة أصحا افؼقل إول:

ُ ْ
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ٓ ْ
َ ٓ َ ُ ۡ َ ُ َۢ َ َ َ َ َ ذ ُ ٓ ْ َ ُ
افدفقؾ إول :ىمقًمف –شمٕم٤مممَٰٓ ﴿ :
يدحٓا ٱَّلِيَ ءأٌِا إِن ساءزً ـاشِق ةِجتإ ذخبئِا أن ح ِصايتٔا
لَع ٌَا َذ َػ ۡي ُخ ًۡ َنَٰ ِدٌ َ
كَ ۡٔ ٌََۢا ِبَ َهَٰيَث َذ ُخ ۡصت ُ
طٔا ْ َ َ َٰ
ِني ﴾ (.)1
ِ
ِ
وجف افدٓفة :أن أي٦م أوضمٌ٧م اًمتٌلم واًمتثٌ٧م إذا ضم٤مء وم٤مؾمؼ سمٜمٌن٠م وظمنؼم ،ومن٢من يمن٤من همنػم
ً
ُمرؾمال(.)2
وم٤مؾمؼ  -وهق اًمٕمدل  -وضم٥م ىمٌقل ظمؼمه ُمٓمٚم ً٘م٤م .أي :ؾمقاء يم٤من ُمًٜمدً ا ،أو
ُّ
ك ـ ِۡركَاث ٌّ ۡ
ََ َ َ ُۡ ۡ ُ َ َ ُ ْ َ ذٗ َََۡ ََ َ
ِاِ ُٓ ًۡ
افدفقؾ افثاين :ىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :وٌا َكن ٱلٍؤٌِِٔن َِّلِ ِفروا نٓاـث ـئَل جفر ٌَِ ِ
ْ َ
َ
ْ َ
َ ذ َۡ َ َ
َظآن َفث ّ َِّلَ َخ َف ذل ُٓٔا ْ ِف ّ
ِيَ َو َِّلُِ ِذ ُروا ك ۡٔ َم ُٓ ًۡ إِذا َر َس ُػ ٓٔا إ ِ َّۡل ِٓ ًۡ ى َػي ُٓ ًۡ َيذ ُرون ﴾ (.)3
ٱُ
ِ
ِ
ِ
وجف افدٓفة :أن هذه أي٦م أوضمٌ٧م قمغم اًمٓم٤مئٗمن٦م إذا رضمٕمن٧م إمم ىمقُمٝمن٤م أن شمٜمنذرهؿ ،ومل

شمٗمرق أي٦م ذم اإلٟمذار سملم ُم٤م أرؾمٚمقه وُم٤م أؾمٜمدوه ،ومٝمذا يدل قمغم ىمٌقل احلدي٨م اعمرؾمنؾ ،يمنام ي٘مٌنؾ
احلدي٨م اعمًٜمد ،وٓ ومرق(.)4
افدفقؾ افثافث :أن اًمٔم٤مهر ُمـ طم٤مل اًمراوي اًمٕمدل اًمث٘م٦م أٟمف ٓ جينقز ًمٜمٗمًنف أن ينروي طمنديث٤م قمنـ
اًمٜمٌل  - -إٓ إذا قمٚمؿ ،أو همٚم٥م قمغم فمٜمف أن اًمٜمٌل  - -ىمد ىم٤مًمف ً
ومٕمنال،
وهذا ٓ يٙمقن إٓ إذا يم٤مٟم٧م قمداًم٦م اًمِمٞمخ اًمذي روى ًمف احلدي٨م ىمد صمٌت٧م ،واؾمنت٘مرت قمٜمند ذًمنؽ
اًمراوي اًمذي أرؾمؾ هذا احلدي٨مٟٕ :مف يٌٕمد أن ئمنـ ذًمنؽ اًمنراوي قمندم صندوره قمنـ اًمٜمٌنل -
 ،وُمع ذًمؽ يرويفٕ :ن ذًمؽ يمذب ُمً٘مط ًمٕمداًمتنف ،وإذا يمن٤من إُمنر يمنذًمؽ جين٥م
ىمٌقل ُم٤م يٜمًٌف إمم اًمٜمٌل .)5(-
( )1ؾمقرة اسنرات اآلية (.)6
( )2اكظر :اعمحصقل ًمؾرازي ( ،)456/4واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)822/2
( )3ؾمقرة اًمتقسمة اآلية (.)122
( )4اكظامامر :اعمحصامامقل ًمؾامامرازي ( ،)456/4واًمع ام ة ذم أصامامقل اًمػؼامامف ( ،)910/3واعمفامامذب ذم قمؾامامؿ أصامامقل اًمػؼامامف
اعمؼارن (.)821/2
( )5اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)125/2ورووة اًمـافمر ( ،)367/1واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف (.)821/2
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افدفقؾ افرابع :إمج٤مع أصح٤مب اًم٘مرون اًمثالصم٦م إومم وُمـ سمٕمدهؿ قمغم ىمٌقل اعمرؾمؾ إذا يمن٤من راوينف
قمدٓ(.)1
أدفة أصحا افؼقل افثاين:

ُّ
ََ َ َ ُۡ ۡ ُ َ َ ُ ْ َ ذ
ك ـ ِۡركَث ٌّ ۡ
ٓاـ ٗث ـَيَ ۡٔ ََل َج َف َ
ِاِ ُٓ ًۡ
َِ
ٌ
ر
افدفقؾ إول :ىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :وٌا َكن ٱلٍؤٌِِٔن َِّلِفِروا ن
ِ
ْ َ
َ
ْ َ
َ ذ َۡ َ َ
َظآن َفث ّ َِّلَ َخ َف ذل ُٓٔا ْ ِف ّ
ِيَ َو َِّلُِذ ُِروا ك ۡٔ َم ُٓ ًۡ إِذا َر َس ُػ ٓٔا إ ِ َّۡل ِٓ ًۡ ى َػي ُٓ ًۡ َيذ ُرون ﴾ (.)2
ٱُ
ِ
ِ
ِ
وجف افدٓفة :ىم٤مًمقا :إن ذم أي٦م دًمٞمال قمغم أن اًمٕمٚمؿ اعمحت٩م سمف هق اعمًٛمقع همػم اعمرؾمؾ(،)3

وي١ميده ُم٤م رواه اسمـ قمٌن٤مس ىمن٤مل :ىمن٤مل رؾمنقل اهلل " :-تسلؿعقن ،ويسلؿع ملـؽؿ،
ويسؿع ممـ يسؿع مـؽؿ"( ،)4وسم٘مقل اًمرؾمقل " :-كضللر اهلل ظبلدا شلؿع مؼلافول،
ؾقظاها ،ثؿ بؾغفا مـ مل يسؿعفا ،ؾر حامؾ ؾؼف إػ مـ هق أؾؼلف مـلف ،ور حاملؾ ؾؼلف ٓ ؾؼلف
فف"( ،)5ومٗمل هذا إظمٌ٤مر سم٠من اًمٜم٘مؾ يٙمقن عم٤م ؾمنٛمٕمف اعمنرء ،وأؾمنٜمده إمم ُمنـ ؾمنٛمٕمف ُمٜمنف ،وًمنٞمس عمن٤م
أرؾمٚمف(.)6
افدفقؾ افثاين :أن اًمٕمداًم٦م ذط ذم صح٦م اخلؼم ،واًمذي شمرك شمًٛمٞمتف جيقز أن يٙمقن ً
قمدٓ ،وجيقز أن
ٓ يٙمقن ً
قمدٓ :ومال جيقز ىمٌقل ظمؼمه طمتك يٕمٚمؿ(.)7

( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)138/2
( )2ؾمقرة اًمتقسمة اآلية (.)122
( )3اكظر :معرومة قمؾقم اس يث ًمؾحايمؿ (ص.)26 :
( )4ؾمــ أو داود ( ،)500/5يمتاب اًمعؾؿ ،سماب ومعؾ كنم اًمعؾؿ ،طم يث رىمؿ ( ،)3659طم يث صحقن.
( )5ؾمامامــ اًمؽممامامذي( ،) 34/5أبامامقاب اًمعؾامامؿ ،سماماماب ماماما ضماماماء ذم اسامامث قمامامغم شمبؾقامامغ اًمس ام ع ،طم ام يث رىمامامؿ (،)2658
طم يث صحقن.
( )6اكظر :معرومة قمؾقم اس يث ًمؾحايمؿ (ص.)26:
( )7اكظر :اًمؾؿع ذم أصقل اًمػؼف ص  ،40واعمحصقل ًمؾرازي (.)650/4

141

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
افدفقؾ افثافث :أن اخلؼم يم٤مًمِمٝم٤مدة ذم اقمتٌ٤مر اًمٕمداًم٦م ،وىمد صمٌ٧م أن اإلرؾمن٤مل ذم اًمِمنٝم٤مدة ُمن٤مٟمع ُمنـ
ىمٌقهل٤م :ومٙمذًمؽ اخلؼم(.)1
افدفقؾ افرابع :شمٖمػم اًمٜم٤مس وفمٝمقر اًمٙمذب واًمٌدع ومٌٝمؿ .أظمرج ُمًٚمؿ قمـ اسمـ ؾمنػميـ ىمن٤ملً :م٘مند
أشمك قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من وُم٤م يً٠مل قمـ إؾمٜم٤مد طمدي٨م ،ومٚمام وىمٕم٧م اًمٗمتٜمن٦م ؾمناؾ قمنـ إؾمنٜم٤مد احلندي٨م:
ومٞمٜمٔمر ُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ي١مظمذ ُمـ طمديثف ،وُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٌدع شمرك طمديثف(.)2
مـاؿشة إدفة:
وأجقب ظذ بعض أدفة افؼقل إول:
-

ٓ ٟمًٚمؿ أن ىمقل اًمراوي :ىم٤مل رؾمقل اهلل  --شمٕمديؾ ًمٚمٛمروي قمٜمنف:

وذًمؽ ٕٟمف ىمد يروي اًمِمخص قمٛمـ ًمق ؾماؾ قمٜمف جلرطمنف ،أو شمقىمنػ ومٞمنف :ومن٤مًمراوي ؾمن٤ميم٧م قمنـ
اًمتٕمديؾ واجلرح ،واًمًٙمقت قمـ اجلرح ٓ يٙمقن شمٕمديال ،وإٓ يم٤من اًمًٙمقت قمـ اًمتٕمديؾ ضمرطم٤م:
وهلذا وم٢من ؿم٤مهد اًمٗمرع ًمق أرؾمؾ ؿمٝم٤مدة إصؾ وم٢مٟمف ٓ يٙمقن شمٕمديال ًمِم٤مهد إصؾ :عم٤م ذيمرٟم٤مه.
-

ٓ ٟمًٚمؿ اإلمج٤مع ،ودًمٞمٚمف ُمـ ضمٝم٦م اإلمج٤مل ،واًمتٗمّمٞمؾ :أُم٤م اإلمج٤مل ومٝمق أن اعمًن٠مًم٦م

اضمتٝم٤مدي٦م ،واإلمج٤مع ىم٤مـمع ،ومال يً٤مقمد ذم ُمً٤مئؾ آضمتٝم٤مد ،وأُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمتٗمّمٞمؾ ومٝمق أن هم٤مي٦م ُمن٤م
ذيمر ُمّمػم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م أو اًمت٤مسمٕملم إمم اإلرؾم٤مل ،وًمٞمس ذم ذًمؽ ُم٤م يدل قمغم إمج٤مع اًمٙمؾ(.)3
وأجقب ظذ أصحا افؼقل افثاين:
-

أن أي٦م ذم اًمدًمٞمؾ مل شمتْمٛمـ ؾمقى احل٨م وإُمر سم٤مًمٜمٗمػم ًمٚمٗم٘مف ذم اًمديـ ،صمؿ رضمقع

اًمٜم٤مومريـ سمذًمؽ إمم ىمقُمٝمؿ ،ومل شمدل قمغم اعمٜمع ُمـ ىمٌقل اعمرؾمؾ ،واًمذي يٜمنذر سمنف اًمٜمن٤مومرون ىمنقُمٝمؿ

( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)141/2واًمتبٍمة (.)327/1
( )2اكظر :شم ريب اًمراوي ًمؾسققـمل(.)203/1
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)139/2
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ً
ُمرؾمال ،وآطمتج٤مج سم٤محلديثلم إوًملم أفمٝمر دًٓمن٦مً :منتٕمٚم٘مٝمام سمخّمنقص
أقمؿ ُمـ يمقٟمف ُمًٜمدً ا أو
اًمرواي٦م ،صمؿ ذم يمؾ ُمٜمٝمام إؿم٤مرة إمم أن هذا آشمّم٤مل ؿم٠من ٟم٘مؾ احلدي٨م وؾمامقمف(.)1
وأجقب ظذ أصحا افؼقل افثافث:
سم٠من قمداًم٦م اًمراوي ُمنموـم٦م ذم يمؾ راو ذم يمؾ قمٍم ،وًمٞمً٧م ُم٘مّمقرة قمغم زُم٤من سمٕمٞمٜم٦م،
أو وما٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م.
بعد ظرض أؿقال إصقفقغ دم ادسلفة شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومنؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ذم أن ُمرؾمؾ همػم اًمّمح٤ميب ُم٘مٌقل ُمٓمٚم ً٘م٤م ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أن ُمرؾمؾ همػم اًمّمح٤ميب ُم٘مٌقلً :م٘مقة أدًمتف،
وىمقة إضم٤مسم٤مشمف قمنغم إىمنقال إظمنرى ،إٓ أٟمنف جين٥م إظمنذ ذم آقمتٌن٤مر سمنٌٕمض ذوط إىمنقال
إظمرى :يمٕمدم ىمٌقل اعمرؾمؾ إٓ ُمـ قمر ،سمث٘متف وقمداًمتف ،وأٟمف ٓ يروي إٓ قمـ اًمث٘م٤مت.

( )1اكظر :ضمامع اًمتحصقؾ ذم أطمؽام اعمراؾمقؾ (ص.)55 :
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املبحح الجالح:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف
املطالن املتعمكة بالٍطذ.
ٔفْٗ ضت وطالن:
املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف عدً ثُبٕتِ الٍطذ يف حل وَ مل
ٖبمػّي الٍاضذ.
املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖس عدً ٌطذ اإلمجاع.
املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖس عدً الٍطذ باإلمجاع.
املطألة السابعة :وٍّر الٍىمة يف إثبات دٕاش ٌطذ الكٗاع
ٔالٍطذ بْ.
املطألة اخلاوطة :وٍّر الٍىمة يف إثبات ٌطذ الفسع بٍطذ األصن.
املطألة الطادضة :وٍّر الٍىمة يف إثبات دٕاش ٌطذ وفًّٕ
املٕافكة ٔالٍطذ بْ.
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف عدً ثُبٕتِ الٍطذ يف حل وَ مل ٖبمػّي الٍاضذ.
اظمتٚمٗم٧م قمٌ٤مرات إصقًمٞملم ذم شمٕمرينػ اًمٜمًنخ ،وأومْمنٚمٝم٤م أٟمنف :رومنع احلٙمنؿ سمخٓمن٤مب
ُمت٘مدم(.)1
وصقرة هذه ادسلفة :أن َي ٌْٚمغ اًمٜم٤مؾمنخ اًمٜمٌنل  --ذم دار اًمتٙمٚمٞمنػ ،وهنل
إرض ،ومل َي ٌْٚمغ سمٕمض أومراد إُم٦م َسم ْٕمدُ  ،وم٤مًمٜمًخ هٜم٤م صم٤مسم٧م ىمٓم ًٕم٤م ذم طمنؼ اًمٜمٌنل - -
وطمؼ يمؾ َُم ْـ يم٤من ُمتٛمٙمٜمً٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ سمف ،وأُم٤م همػم اعمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٚمؿ سمف ومٝمق حمؾ اخلال ،ذم اعمً٠مًم٦م.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أٟمف إذا سمٚمغ اًمٜم٤مؾمخ اًمٜمٌل  ،-ومل يٌٚمغ سمٕمض إُم٦م:

وم٢مٟمف ٓ يٙمقن ٟمًخ٤م ذم طمؼ ُمـ مل يٌٚمٖمف ،ومٞمج٥م قمغم ُمـ مل يٌٚمٖمف اًمٜم٤مؾمخ اًمٕمٛمؾ سم٤معمٜمًقخ ،وٓ يٚمزُمف
اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜم٤مؾمخُٕ :مريـ:
أوهلام :أن أهؾ ىمٌ٤مء عم٤م ضم٤مءهؿ اعمخؼم ،وىم٤مل هلؿ :إن رؾمنقل اهلل  - -ىمند أٟمنزل قمٚمٞمنف
اًمٚمٞمٚم٦م ،وىمد أُمر أن يًنت٘مٌؾ اًمٙمٕمٌن٦م ،وم٤مؾمنت٘مٌٚمقه٤م ،ويم٤مٟمن٧م وضمنقهٝمؿ إمم اًمِمن٤مم :وم٤مؾمنتداروا إمم
اًمٙمٕمٌ٦م ،واقمتدوا سمام ُم٣م ُمـ صالة اًمّمٌح ،ومٚمؿ ي٘مْمقه٤م ،ومل ي١مُمروا سمذًمؽ :ومدل قمنغم أن اًمٜمًنخ
مل يٙمـ صمٌ٧م ذم طم٘مٝمؿ.
صمنام،
ثاكقفام :أن اعمٙمٚمػ ًمق ومٕمؾ اًمٕمٌ٤مدة اًمتل ورد هب٤م اًمٜم٤مؾمخ قمغم وضمٝمٝم٤م ىمٌؾ سمٚمقهمف سم٤مًمٜم٤مؾمخ ًمٙم٤من آ ً
قم٤مص ًٞم٤م ،همػم ظم٤مرج سمف قمـ اًمٕمٝمدة ،يمام ًمق صغم إمم اًمٙمٕمٌ٦م ىمٌؾ سمٚمقغ اًمٜمًخ إًمٞمنف ،وًمنق يمن٤من خم٤مـم ًٌن٤م
سمذًمؽ خلرج سمف قمـ اًمٕمٝمدة ،وعم٤م يم٤من قم٤مص ًٞم٤م سمٗمٕمؾ ُم٤م ظمقـم٥م سمف"(.)2

( )1اكظر :اعمقاومؼات ( ،)418/5ورووة اًمـافمر (.)219/1
( )2اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)153 :
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وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول ٓ :يثٌ٧م اًمٜمًخ ذم طمؼ ُمـ مل يٌٚمٖمٝمؿ اًمٜم٤مؾمخ ،ومال يٚمزُمٝمؿ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜم٤مؾمخ ،وهق ىمنقل
اإلُم٤مم أمحد( ،)1واحلٜمٗمٞم٦م( ،)2واجلقيٜمل( ،)3واًمٖمزازم( ،)4وأُمدي( ،)5واسمـ احل٤مضم٥م( ،)6وهق ىمنقل
اجلٛمٝمقر.
افؼقل افثاين :إٟمف يٙمقن ً
ٟمًخ٤م ذم طمؼ ُمـ مل يٌٚمٖمف ،وهق ىمقل سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م(.)7
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إولُ :م٤م رواه اسمـ قمٛمر  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -أٟمف ىم٤مل" :بقـام افـاس دم صالة افصبح بؼبلا إذ
جا هؿ ٍ
آت ،ؾؼال :إن رشقل اهلل ؿد أكزل ظؾقف افؾقؾة ،وؿدْ أملر أن يسلوؼبؾ افؽعبلة ،ؾاشلوؼبؾقها،
وـاكت وجقهفؿ إػ افشام :ؾاشوداروا إػ افؽعبة "(.)8
وجف آشودٓل :أن أهؾ ىمٌ٤مء ىمد اقمتدوا سمام ُم٣م ُمـ صالة اًمّمٌح ،ومٚمؿ ي٘مْمنقه٤م ،وًمنق
يم٤من اًمٜمًخ صمٌ٧م ذم طم٘مٝمؿ ُٕمروا سم٤مًم٘مْم٤مء :ومٚمام مل ي١مُمروا سم٤مًم٘مْم٤مء دل قمغم أن اًمٜمًخ مل يٙمنـ صمٌن٧م
ذم طم٘مٝمؿ(.)9
طمٙمام.
افدفقؾ افثاين :أن اخلٓم٤مب اًمٜم٤مؾمخ همػم ٓزم ًمٚمٛمٙمٚمػ ىمٌؾ شمٌٚمٞمٖمف سمف ٓ ً
ٟمّم٤م ،وٓ ً
( )1اكظر :اًمع ة ذم أصقل اًمػؼف ( ،)863/3واعمسقدة (ص.)223 :
( )2اكظر :اًمبحر اعمحقط ( ،)161/3ويم ػ األهار(.)477/4
( )3اكظر :اًمؼم ان (.)1313/1
( )4اكظر :اعمستصػك (.)120/1
( )5اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)168/3
( )6اكظر :مـتفك اًمقصقل واألمؾ (ص.)120:
( )7اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)168/3واًمتبٍمة (ص  ،)282واًمتؾرقص ذم أصقل اًمػؼف (.)540/2
( )8صامحقن اًمبراماماري( ،)23/6يمتاماماب اًمتػسامػم (ؾمامامقرة اًمبؼامامرة) ،سماماب( :ومامامـ طمقامامث ظمرضمامت ومامامقل وضمفامامؽ ؿمامامطر
اعمسن اسرام) ،طم يث رىمؿ (.)4494
( )9اكظر :رووة اًمـافمر (.)256/1
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ٗ
ذ
َ َ ُ ذ ُ َ ّ َ َ ذ َٰ َ َ
َّت ج ۡت َػد َر ُشَٔل ﴾ ( ،)1وىمقًمف ﴿ِلِ َال
أُم٤م اًمٜمص وم٘مقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :وٌا نِا ٌػ ِذبِني ض
َ ُ َ
ََ ذ
ٔن ل ذ
ٱَّلل ِ ُض ذشُۢة َب ۡػ َد ُّ
ِيِ ِ
ٱلر ُش ِو﴾ (.)2
اس لَع
يس
وأُم٤م احلٙمؿ ومٝمق أن اعمٙمٚمػ ًمق ومٕمؾ اًمٕمٌ٤مدة اًمتل ورد هب٤م اًمٜم٤مؾمخ قمغم وضمٝمٝمن٤م ىمٌنؾ سمٚمقهمنف

سم٤مًمٜم٤مؾمخ ًمٙم٤من آصمام ،قم٤مصٞم٤م ،همػم ظم٤مرج سمف قمـ اًمٕمٝمدة ،يمام ًمق صغم إمم اًمٙمٕمٌ٦م ىمٌؾ سمٚمقغ اًمٜمًخ إًمٞمنف،
وًمق يم٤من خم٤مـم ًٌ٤م سمذًمؽ خلرج سمف قمـ اًمٕمٝمدة ،وعم٤م يم٤من قم٤مصٞم٤م سمٗمٕمؾ ُم٤م ظمقـم٥م(.)3
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :أن اعمٙمٚمػ ُمتٍم ،سم٤مإلذن ُمـ اًمِم٤مرع ،ومٚمزم رومٕمف سمرومنع اًمنمنع ًمنف ،وإن مل يٕمٚمنؿ
اعمٙمٚمػ سم٤مًمرومع ،يمام ًمق قمزل اعمقيمؾ اًمقيمٞمؾ قمـ اًمتٍم :،وم٢مٟمف ٓ يٜمٕم٘مد شمٍمنومف سمٕمند ذًمنؽ ،وإن مل
يٕمٚمؿ سمٕمزًمف.
افدفقؾ افثاين :أن اًمٜمًخ إؾم٘م٤مط طمؼ ٓ يٕمتنؼم ومٞمنف ريض ُمنـ يًن٘مط قمٜمنف :ومنال يٕمتنؼم ومٞمنف قمٚمٛمنف،
يم٤مًمٓمالق ،واًمٕمتؼ ،واإلسمراء(.)4
افدفقؾ افثافث :أن اًمٜمًخ إسم٤مطم٦م شمرك اًمٗمٕمؾ سمٕمد إجي٤مسمف ،أو إسم٤مطم٦م ومٕمٚمف سمٕمد طمٔمره ،ومال يتقىمػ ذًمنؽ
قمغم قمٚمؿ ُمـ أسمٞمح ًمف ،يمام ًمق ىم٤مل ًمزوضمتف( :إن ظمرضم٧م سمٖمنػم إذي وم٠مٟمن٧م ـمن٤مًمؼ) ،صمنؿ أذن هلن٤م ُمنـ
طمٞم٨م ٓ شمٕمٚمؿ :وم٢مٟمف يثٌ٧م طمٙمؿ اإلسم٤مطم٦م ذم طمؼ اًمزوضم٦م ،وٓ ي٘مع اًمٓمالق سمخروضمٝم٤م(.)5
افدفقؾ افرابع :أن ٟمًخ احلٙمؿ إسم٤مطم٦م شمرك اعمٜمًقخ اًمذي هق طمؼ اًمِمن٤مرع :ومقضمن٥م أن يثٌن٧م ىمٌنؾ
قمٚمؿ اعمٌ٤مح ًمف ،يمام ًمق ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ( :أسمح٧م صمٛمرة سمًت٤مي ًمٙمؾ ُمـ دظمٚمف) ،وم٢مٟمف يٌ٤مح ًمٙمؾ داظمنؾ ،وإن
مل يٕمٚمؿ سمذًمؽ.
( )1ؾمقرة ااهاء ضمزء مـ اآلية (.)15
( )2ؾمقرة اًمـساء ضمزء مـ اآلية (.)165
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)183/3
( )4اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ ،واًمتبٍمة (ص.)282:
( )5اكظر :اًمتبٍمة (ص.)282:
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افدفقؾ اخلامس :أن رومع احلٙمؿ يتح٘مؼ سمٕمد قمٚمؿ اعمٙمٚمػ سم٤مًمٜمًخ ،ومرومٕمف إُم٤م أن يٙمقن سمٕمٚمٛمنف ،وإُمن٤م
سم٤مًمٜمًخ ،واًمٕمٚمؿ همػم ُم١مصمر ذم اًمرومع :ومٙم٤من اًمرومع سم٤مًمٜمًخ ،وًمزم رومٕمف قمٜمد حت٘مؼ اًمٜمًخ(.)1
مـاؿشة إدفة:
ويؿؽـ اإلجابة ظذ أدفة افؼقل افثاين:
واجلقا ظـ افدفقؾ إول :سمٛمٜمع قمزل اًمقيمٞمؾ ىمٌؾ قمٚمٛمف سم٤مًمٕمزل(.)2
وظـ افدفقؾ افثاين :ىم٤مًمقا سم٠من اًمٜمًخ إذا مل يتقىمػ قمغم رو٤م اعمٜمًقخ قمٜمنف ٓ يتقىمنػ قمنغم
قمٚمٛمف ،وٓ يٚمزم ُمـ قمدم اقمتٌ٤مر اًمٕمٚمؿ ذم صقرة آؾمتِمٝم٤مد قمدم اقمتٌ٤مره ذم اًمٜمًخ ،وم٢مٟمف ٓ ُمن٤مٟمع أن
يٙمقن قمدم اقمتٌ٤مر اًمٕمٚمؿ ،صمؿ ًمٕمدم شمْمٛمٜمف رومع طمٙمؿ ظمٓم٤مب ؾم٤مسمؼ ،سمخالُ ،من٤م ٟمحنـ ومٞمنف ،ومٙمن٤من
اًمٕمٚمؿ ُمِمؽمـم٤م ومٞمف عم٤م ذيمر(.)3
وظـ افثافث وافرابع :سمٛمٜمع احلٙمؿ ومٞمام ذيمروه ُمـ صقر آؾمتِمٝم٤مد.
وظـ اخللامس :أن رومنع احلٙمنؿ سم٤مًمٜمًنخ ُمنمنوط سمن٤مًمٕمٚمؿ ،وٓ حت٘منؼ ًمٚمٛمنمنوط دون
ذـمف(.)4
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ذم اعمً٠مًم٦م ،وهق أٟمف ٓ يثٌ٧م اًمٜمًخ ذم طمؼ ُمـ مل يٌٚمٖمٝمؿ اًمٜم٤مؾمخ ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أٟمف ٓ يثٌ٧م اًمٜمًنخ ذم طمنؼ ُمنـ مل ينٌٚمٖمٝمؿ
اًمٜم٤مؾمخً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،ووٕمػ أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مي ،وعم٤م صمٌ٧م ُمـ أن أهؾ ىمٌ٤مء ىمد اقمتدوا سمام ُم٣م ُمنـ

( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)184/3
( )2اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)160/3
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)184/3
( )4اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)183/3
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صالة اًمّمٌح ،ومٚمؿ ي٘مْمقه٤م ،وًمق يمن٤من اًمٜمًنخ صمٌن٧م ذم طم٘مٝمنؿ ُٕمنروا سم٤مًم٘مْمن٤مء :ومٚمنام مل ين١مُمروا
سم٤مًم٘مْم٤مء دل قمغم أن اًمٜمًخ مل يثٌ٧م ذم طم٘مٝمؿ.

املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖس عدً ٌطذ اإلمجاع.
ً
ٟم٤مؾمنخ٤م أو
اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن اإلمج٤مع طمج٦م جي٥م اًمٕمٛمنؾ سمنف ،وًمٙمنـ اظمتٚمٗمنقا ذم يمقٟمنف
ً
ُمٜمًقظم٤م.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

ً
ً
ٟم٤مؾمنخ٤مٕ :ن اًمٜم٤مؾمنخ إُمن٤م أن
ُمٜمًقظم٤م ،وٓ
" -أن اإلمج٤مع ٓ يٙمقن

ً
ُمٜمًنقظم٤م
ىمٞم٤مؾم٤م ،ويمٚمٝم٤م سم٤مـمٚم٦م ذم ٟمًخ اإلمج٤مع ،وم٠مُمن٤م يمنقن اإلمجن٤مع
يٙمقن ٟمّم٤م ،أو إمج٤م ًقم٤م آظمر ،أو ً
ُمت٠مظمرا قمـ اعمٜمًقخ ،وُمٕمٚمقم أن اًمنٜمص ُمت٘مندم قمنغم
سمٜمص ومٝمذا سم٤مـمؾٕ :ن اًمٜم٤مؾمخ ٓ سمد أن يٙمقن
ً
ً
أيْمن٤م،
اإلمج٤مع ،واعمت٘مدم ٓ يٜمًخ اعمت٠مظمر ،وأُم٤م يمقن اإلمجن٤مع
ُمٜمًنقظم٤م سم٢ممجن٤مع آظمنر ومٝمنذا سم٤مـمنؾ ً
ٓؾمتح٤مًم٦م اٟمٕم٘م٤مده قمغم ظمال ،إمج٤مع آظمر :طمٞم٨م إٟمف ًمق اٟمٕم٘مد ًمٙم٤من أطمد اإلمج٤مقملم ظمٓم٠م.
ً
أيْم٤مٕ :ن اًم٘مٞم٤مس ٓ يٙمقن قمنغم ظمنال،
وأُم٤م يمقن اإلمج٤مع
ُمٜمًقظم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مس ومٝمذا سم٤مـمؾ ً
اإلمج٤مع :طمٞم٨م اؿمؽمط ذم اًم٘مٞم٤مس قمدم خم٤مًمٗمتف ًمٜمص أو إمج٤مع ،ومٕمٜمد خم٤مًمٗمن٦م اإلمجن٤مع ًمٚم٘مٞمن٤مس ومن٢من
اًم٘مٞم٤مس يٙمقن ً
ً
ٟم٤مؾمخ٤م ًمإلمج٤مع"(.)1
سم٤مـمال :ومال يٙمقن طمج٦م :ومال يٙمقن
وفعؾام ظؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼللقل إول :ذهنن٥م اجلٛمٝمننقر إمم أن اإلمجنن٤مع ٓ يٙمننقن ُمٜمًن ً
نقظم٤م ،واظمتنن٤مره أُمنندي( ،)2واسمننـ
احل٤مضم٥م( ،)3واًمٌٞمْم٤موي( ،)4واًمٖمزازم(.)5

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)156:
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)174/3
( )3اكظر :خمتٍم سمـ اساضمب (.)198/2
( )4اكظر :مـفاج اًمقصقل ًمؾبقعاوي (.)186/2
( )5اكظر :اعمستصػك (.)81/1
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افؼقل افثاين :ذه٥م افبزدوي وُمـ ُمٕمف إمم ضمقاز ٟمًخ احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م سم٤مإلمج٤مع(.)1
أدفة أصحا افؼقل إول:
أن اإلمج٤مع ٓ يٜمٕم٘مد إٓ سمٕمد قمٍم اًمرؾمقل  - -واٟمتٝم٤مء زُم٤من اًمقطمل ،ومٚمنق
ضم٤مز ٟمًخ طمٙمؿ اإلمج٤مع ٓطمتٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ سم٠مطمد إدًم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:
ً
ُمٜمًقظم٤م سم٤مًمٜمص اًمث٤مسم٧م ذم اًم٘مرآن أو اًمًٜم٦م ،وهذا مل ي٘منعً :مًنٌؼ
 -0أن يٙمقن اإلمج٤مع
ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قمغم اإلمج٤مع ،وًمق ومروٜم٤م ضمقاز ذًمؽ ً
قم٘مال ًمٙم٤من ظمٓم٠م ،وهمنػم ُمتّمنقر ُمنـ
إُم٦م :عم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ قمدم قمّمٛم٦م إُم٦م.
ً
ُمٜمًقظم٤م سم٢ممج٤مع آظمنر ،ومنال يّمنحٟٕ :منف يًنتحٞمؾ اٟمٕم٘من٤مده قمنغم
 -4أو يٙمقن اإلمج٤مع
ظمال ،إمج٤مع آظمر :إذ ًمق اٟمٕم٘مد ًمٙم٤من أطمد اإلمج٤مقملم ظمٓم٠مٕ :ن إول إن مل يٙمنـ قمنـ دًمٞمنؾ ،ومٝمنق
ظمٓم٠م ،وإن يم٤من قمـ دًمٞمؾ يم٤من اًمث٤مي ظمٓم٠مً :مقىمققمف قمغم ظمال ،اًمدًمٞمؾ.
 -3أو يٙمقن اإلمج٤مع ُمٜمًقظم٤م سم٘مٞم٤مس ،وهذا سم٤مـمؾٕ :ن اًم٘مٞم٤مس ٓ يٙمقن قمنغم ظمنال،
اإلمج٤معٟٕ :مف يِمؽمط ذم اًم٘مٞم٤مس أن ٓ يٙمقن خم٤مًمٗم٤م ًمٜمص أو إمج٤مع ،ومٕمٜمند خم٤مًمٗمن٦م اإلمجن٤مع ًمٚم٘مٞمن٤مس
يٙمقن اًم٘مٞم٤مس ً
سم٤مـمال ،ومال يٙمقن ُطمج٦م ،وقمٚمٞمف ومال يّمح أن يٙمقن ٟم٤مؾمخ٤م ًمإلمج٤مع(.)2
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
أن اًمٕمٚمامء إذا اظمتٚمٗمقا ذم ُمً٠مًم٦م قمغم ىمقًملم وم٢من اعمٙمٚمػ خمػم ذم اًمٕمٛمنؾ سمٙمنؾ واطمند ُمنـ
اًم٘مقًملم ،إذا أمجع قمٚمامء إُُم٦م قمغم هذيـ اًم٘مقًملم :إذ ٓ صم٤مًم٨م هلام ،وم٢مذا أمجع اًمٕمٚمامء سمٕمند ذًمنؽ قمنغم
ً
ٟم٤مؾمخ٤م عمن٤م دل قمٚمٞمنف اإلمجن٤مع
أطمد اًم٘مقًملم مل جيز اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مقل أظمر ،وطمٞمٜماذ يٙمقن اإلمج٤مع اًمث٤مي

( )1اكظ امامر :يم امامػ األهار قم امامغم أص امامقل اًمب امامزدوي ( ،)896/3وشمقس امامػم اًمتحري امامر ( ،)209/3ووم امامقاشمن اًمرمح امامقت
سمنمح مسؾؿ اًمابقت (.)164/3
( )2اكظر :هناية اًمسقل رشح مـفاج اًمقصقل ( ،)186/2وااطمؽام ًممم ي (.)176/3
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ً
ٟم٤مؾمنخ٤م ًمإلمجن٤مع
إول ُمـ ضمقاز اًمٕمٛمؾ سمٙمؾ واطمد ُمـ اًم٘منقًملم ،وسمنذًمؽ يٙمنقن اإلمجن٤مع اًمثن٤مي
إول :ومّمح سمذًمؽ أن يٙمقن اإلمج٤مع ُمٜمًقظم٤م(.)1
مـاؿشة إدفة:
وأجقب ظذ أدفة افؼقل إول:
سم٠مٟمف يٛمٙمـ أن يٙمقن اإلمج٤مع ىمد اٟمٕم٘مد ذم زُمـ ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ فمٝمر ًمٚمٛمجٛمٕملم ظمؼم يم٤من ىمد
ظمٗمل قمٚمٞمٝمؿ ،ومل يٕمٚمٛمقا سمف أصمٜم٤مء إمج٤مقمٝمؿ ،هذا اخلؼم اًمذي فمٗمروا سمف هنق أىمنقى ُمنـ ُمًنتٜمدهؿ ذم
ذًمؽ اإلمج٤مع :ومٞمٙمقن هذا اخلؼم ٟم٤مؾمخ٤م ًمإلمج٤مع.
ورد ظؾقفؿ:
سم٠من هذا سم٤مـمؾٕ :ن اعمٜمًقخ يٙمقن هق اًمٜمص اًمذي يمن٤من ُمًنتٜمد اإلمجن٤مع ،وٓ يٛمٙمنـ أن
يٙمقن اعمٜمًقخ هق اإلمج٤معٕ :ن اإلمج٤مع سمٓمؾ ُمـ أصٚمف سمٔمٝمقر ذًمؽ اًمنٜمص ٓ ،أن اإلمجن٤مع يٙمنقن
ُمرومققم٤م سمٕمد اؾمت٘مراره(.)2
وأجقب ظذ حجة أصحا افؼقل افثاين:
سم٠من قمٚمامء إُُم٦م إٟمام ضمقزوا ًمٚمٛمٙمٚمػ إظمذ سم٠مي واطمد ُمـ اًم٘منقًملم سمنمنط أن ٓ حيّمنؾ
اإلمج٤مع قمغم أطمد اًم٘مقًملم ،ومٙم٤من اإلمج٤مع إول ُمنموـم٤م هبذا اًمنمط ،وم٢مذا وضمد اإلمج٤مع اًمث٤مي وم٘مند
زال ذط اإلمج٤مع إول ،وم٤مٟمتٗمك اإلمج٤مع إول سمًٌ٥م اٟمتٗم٤مء ذـمفً ٓ ،مٙمقن اًمث٤مي ىمد ٟمًخف(.)3
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

ً
ُمٜمًقظم٤م ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ ،وًمٙمٜمف اٟمٗمنرد سمِمننرطمٝم٤م ،وقمرونٝم٤م
إصقًمٞملم ذم أن اإلمج٤مع ٓ يٙمقن
سم٠مؾمٚمقب ُمٞمن.

( )1اكظر :هناية اًمسقل رشح مـفاج اًمقصقل (.)186/2
( )2اكظر :لرؿماد اًمػحقل (.)57/2
( )3اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت سمنمح مسؾؿ اًمابقت (.)167/3
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افؼقل افراجح:
ً
ُمٜمًقظم٤مً :م٘مقة أدًمتٝمؿ.
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أن اإلمج٤مع ٓ يٙمقن
ً
ُمتن٠مظمرا قمنـ
ُمٜمًقظم٤م سمٜمص ومٝمذا سم٤مـمؾٕ :ن اًمٜم٤مؾمنخ ٓ سمند أن يٙمنقن
وم٠مُم٤م يمقن اإلمج٤مع
ً
اعمٜمًقخ ،وُمٕمٚمقم أن اًمٜمص ُمت٘مدم قمغم اإلمج٤مع ،واعمت٘مدم ٓ يٜمًخ اعمت٠مظمر.
ً
أيْم٤مٓ ،ؾمتح٤مًم٦م اٟمٕم٘م٤مده قمغم ظمنال،
وأُم٤م يمقن اإلمج٤مع
ُمٜمًقظم٤م سم٢ممج٤مع آظمر ومٝمذا سم٤مـمؾ ً -
إمج٤مع آظمر :طمٞم٨م إٟمف ًمق اٟمٕم٘مد ًمٙم٤من أطمد اإلمج٤مقملم ظمٓم٠م.

املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖس عدً الٍطذ باإلمجاع.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن اإلمج٤مع ٓ يٙمقن ٟم٤مؾمخ٤مٕ :ن اإلمج٤مع إٟمام يٙمنقن طمجن٦م سمٕمند

قمٝمد اًمٜمٌل  :-طمٞم٨م إٟمف يٕمتٛمد قمغم آضمتٝمن٤مد ،واًمٜمًنخ إٟمنام يٙمنقن ذم زُمنـ اًمٜمٌنل
 ،وقمغم هذا يًتحٞمؾ اضمتامقمٝمام"(.)1وفعؾام ظؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼللقل إول :ذهنن٥م اجلٛمٝمننقر إمم أن اإلمجنن٤مع ٓ يٙمننقن ٟم٤مؾمن ً
نخ٤م ،واظمتنن٤مره أُمنندي( ،)2واسمننـ
احل٤مضم٥م( ،)3واًمٌٞمْم٤موي( ،)4واًمٖمزازم(.)5
ً
ٟم٤مؾمخ٤م ،وهق ىمقل اعمٕمتزًم٦م ،وسمٕمنض احلٜمٗمٞمن٦م ،يمٕمٞمًنك سمنـ
افؼقل افثاين :ىم٤مًمقا :إن اإلمج٤مع ٓ يٙمقن
أسم٤من ( ،)6واًمنظمز(،)7

( )1اعمفذب ًمؾـؿؾة (.)612/2
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)174/3
( )3اكظر :خمتٍم سمـ اساضمب (.)198/2
( )4اكظر :مـفاج اًمقصقل ًمؾبقعاوي (.)186/2
( )5اكظر :اعمستصػك (.)81/1
( )6اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت سمنمح مسؾؿ اًمابقت (.)168/3
( )7اكظر :اًمتؼرير واًمتحبػم(.)92/3
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وسمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م ،يم٠ميب يٕمغم(.)1
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :ىم٤مًمقا :إن اعمٜمًقخ ٓ سمد أن يٙمقن صم٤مسمتًن٤م سم٤مًمٙمتن٤مب واًمًنٜم٦م ،أو اإلمجن٤مع ،أو اًم٘مٞمن٤مس،
ً
ُمٜمًقظم٤م سم٤مإلمج٤مع :وذًمؽ ٕن اإلمج٤مع إُم٤م أن يٙمنقن
وحم٤مل أن يٙمقن طمٙمؿ واطمد صمٌ٧م سمتٚمؽ إدًم٦م
ُمًتٜمدً ا إمم دًمٞمؾ ،أو همػم ُمًتٜمد إمم دًمٞمؾ ،وم٢من يم٤من همػم ُمًتٜمد إمم دًمٞمؾ ومٝمق ظمٓم٠م ،وإن يم٤من ُمًنتٜمدً ا
ىمٞم٤مؾم٤م وأُم٤م يمنقن اعمٜمًنقخ سم٤مإلمجن٤مع ٟمّمن٤م
إمم دًمٞمؾ :ومذًمؽ اًمدًمٞمؾ إُم٤م أن يٙمقن ً
ٟمّم٤م ،أو إمج٤م ًقم٤م ،أو ً
ومٝمذا سم٤مـمؾٓ :ؾمتح٤مًم٦م اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع قمغم ظمال ،ذًمؽ اًمٜمصٕ :ن اإلمج٤مع ٓسمد ًمف ُمـ ُمًتٜمد ،ومنال
خيٚمق :إُم٤م أن يٓمٚمع اعمجٛمٕمقن قمغم هذا اًمٜمص ،وإُم٤م ٓ.
وم٢من مل يٓمٚمٕمقا قمٚمٞمف يم٤من إمج٤مقمٝمؿ ً
سم٤مـمالً :مقضمقد ُم٤م خي٤مًمٗمف ،وإن اـمٚمٕمقا قمٚمٞمف ،وأمجٕمقا قمغم
ظمالومف دل قمغم أن هذا اًمٜمص ُمرضمقح ،وُم٤م اؾمتٜمدوا إًمٞمف ذم إمجن٤مقمٝمؿ راضمنح ،ومٞمٙمنقن  -سمنذًمؽ -
اًمٜم٤مؾمخ ًمٚمٜمص هق اًمٜمص اًمذي اؾمتٜمدوا إًمٞمف :ومثٌ٧م أن ذًمؽ ُمـ سم٤مب ٟمًخ اًمنٜمص سمن٤مًمٜمصُ ٓ ،منـ
سم٤مب ٟمًخ اًمٜمص سم٤مإلمج٤مع.
وأُم٤م يمقن اعمٜمًقخ سم٤مإلمج٤مع إمج٤مقم٤م آظمر ومٝمق سم٤مـمنؾٕ :ن اإلمجن٤مع ٓ يٜمٕم٘مند قمنغم ظمنال،
أيْمن٤مٕ :ن ُمنـ ذط
إمج٤مع آظمر  -يمام ؾمٌؼ ذيمره ،وأُم٤م يمقن اعمٜمًقخ سم٤مإلمج٤مع ىمٞم٤مؾم٤م ومٝمق سم٤مـمنؾ – ً
طمجٞم٦م اًم٘مٞم٤مس واًمٕمٛمؾ سمف قمدم خم٤مًمٗمتنف ًمإلمجن٤مع ،ومن٢مذا اٟمٕم٘مند اإلمجن٤مع قمنغم ظمنال ،اًم٘مٞمن٤مس زال
اًم٘مٞم٤مس ًمزوال ذـمف ،وزوال اعمنموط ًمزوال اًمنمط ٓ يًٛمك ً
ٟمًخ٤م(.)2
افدفقؾ افثاين :أن اإلمج٤مع إٟمام يٙمقن ُطمج٦م سمٕمد قمٝمد اًمرؾمقل  ،-واًمٜمًنخ إٟمنام يٙمنقن
ذم زُمـ رؾمقل اهلل –  ،وقمغم هذا يًتحٞمؾ اضمتامقمٝمام(.)3

( )1اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)204/3
( )2اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)203/3
( )3اكظر :اعمستصػك ( ،)81/1وااطمؽام ًممم ي (.)161/3
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أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :أن ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ُمـ اًمزيم٤مة ىمد ؾم٘مط سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م( ،)1ومٝمنذا يندل قمنغم أن
ً
ٟم٤مؾمخ٤م(.)2
اإلمج٤مع يٙمقن
افدفقؾ افثاين :يمام أن اإلمج٤مع خمّمص ًمٚمٕم٤مم :يمذًمؽ يّمح أن يٙمقن ٟم٤مؾمخ٤م ،وٓ ومرق(.)3
مـاؿشة إدفة:
أجقب ظذ أدفة أصحا افؼقل افثاين:
أجقب ظذ افدفقؾ إول:
سم٠من ؾم٘مقط ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمٜمًخ ،سمنؾ هنق ُمنـ سمن٤مب اٟمتٝمن٤مء احلٙمنؿ
ٟٓمتٝم٤مء ِقمٚمتف اعم٘مررة ،وهل حتٌٞم٥م اإلؾمالم ذم ٟمٗمقس طمديثل اًمٕمٝمند سم٤مإلؾمنالم :إلقمنزاز اإلؾمنالم،
ومٚمام طمّمٚم٧م اًمٕمزة ًمإلؾمالم ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م ؾم٘مط ؾمنٝمؿ اعم١مًمٗمن٦م ىمٚمنقهبؿ ،وًمنٞمس اٟمتٝمن٤مء احلٙمنؿ
ٟٓمتٝم٤مء قمٚمتف ٟمًخ٤م(.)4
وأجقب ظذ افدفقؾ افثاين:
سم٠مٟمف ًمٞمس يمؾ ُم٤م ُخيّمص سمف يٜمًخ سمف ،ومدًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ جيقز اًمتخّمٞمص سمف ،وٓ جيقز اًمٜمًنخ
سمف ،صمؿ إن ىمٞم٤مؾمٙمؿ اًمٜمًخ قمغم اًمتخّمٞمص ىمٞم٤مس وم٤مؾمدٟٕ :مف ىمٞم٤مس ُمنع اًمٗمن٤مرقٕ :ن اًمٜمًنخ رومنع
ًمٚمحٙمؿ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،سمخال ،اًمتخّمٞمص :وم٢مٟمف ىمٍم ًمٚمحٙمؿ قمغم سمٕمنض أومنراده ،وسمنذًمؽ ٓ يٛمٜمنع أن
يٙمقن اإلمج٤مع خمّمّم٤م ،سمخال ،اًمٜمًخ ،وم٘مد وضمد ومٞمف ُم٤م يٛمٜمنع ُمنـ يمنقن اإلمجن٤مع ٟم٤مؾمنخ٤م ،وهنل
أدًمتٜم٤م اًمً٤مسم٘م٦م(.)5
( )1اكظر :اًمبحر اًمراةؼ رشح يمـز اًم ىماةؼ (.)258/2
( )2اكظر :اًمتؼرير واًمتحبػم (.)68/3
( )3اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)614/2
( )4اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)91/3
( )5اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)614/2
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بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

ً
ٟم٤مؾمخ٤م ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
إصقًمٞملم ذم أن اإلمج٤مع ٓ يٙمقن
افؼقل افراجح:
ً
ٟم٤مؾمخ٤مً :م٘منقة أدًمنتٝمؿ،
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أن اإلمج٤مع ٓ يٙمقن
وٕن اًمٜمًخ إٟمام يٙمقن ذم زُمـ اًمٜمٌل  ،-وقمغم هذا يًتحٞمؾ اإلمج٤مع قمنغم ٟمًنخ سمٕمند
ووم٤مة اًمٜمٌل .-

املطألة السابعة :وٍّر الٍىمة يف إثبات دٕاش ٌطذ الكٗاع ٔالٍطذ بْ.
وصقرة ادسلفة :إذا ىم٤مم أطمد اًمٕمٚمنامء سم٢مصمٌن٤مت طمٙمنؿ اًمتحنريؿ ذم ُمًن٠مًم٦م ُمن٤م قمنـ ـمرينؼ
اًم٘مٞم٤مس ،صمؿ ىم٤مم آظمر سم٢مصمٌ٤مت قمدم اًمتحريؿ ذم ٟمٗمس اًمتحريؿ سم٘مٞم٤مس آظمر أىمنقى ُمنـ إول :ومٌن٠مهيام
ٟم٠مظمذ؟
* اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ ،وؾمٌ٥م آظمتال ،أهنؿ قمدوا هذا ُمـ سم٤مب اًمٜمًخ ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ
جيقز ٟمًخ اًم٘مٞم٤مس واًمٜمًخ سمف ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يٛمٜمع.
* ويرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن اًم٘مٞم٤مس ُيٜمًخ سم٘مٞم٤مس أفمٝمر وأىمقى ُمٜمف.

ومثال ذفؽ مـ افػروع افػؼفقة ظـد افـؿؾة -

سمن٤مًمؼم
اًمنؼم ُ
 :أٟمف ىمد صمٌ٧م حتنريؿ سمٞمنع ُ

ً
ُمتٗم٤موال( ،)1وم٢مٟم٤م ىمًٜم٤م قمٚمٞمف اًمتٗم٤محً :مٕمٚم٦م مجٕم٧م سمٞمٜمٝمام ،وٟمنت٩م قمنـ هنذا اًم٘مٞمن٤مس قمندم ضمنقاز سمٞمنع
ً
أيْم٤م قمغم إسم٤مطم٦م اًمتٗم٤موؾ ذم سمٞمنع اعمنقز
اًمتٗم٤مح سم٤مًمتٗم٤مح
ىمٞم٤مؾم٤م قمغم سمٞمع اًمؼم سم٤مًمؼم ،وًمق ٟمص ً
ُمتٗم٤موالً :
ً
ُمِمتٛمال قمغم قمٚم٦م أىمقى ُمـ اًمٕمٚم٦م اًمتل ذم إول :وم٢من هذا ي٘متيض إحل٤مق اًمتٗم٤مح سمن٤معمقز،
سم٤معمقز ،ويم٤من
ً
ً
ً
وُمٜمًقظم٤م.
ٟم٤مؾمخ٤م
ٟم٤مؾمخ٤م ًمٚم٘مٞم٤مس إول ،ومٞمٙمقن  -قمغم هذا  -اًم٘مٞم٤مس
ومٞمٙمقن هذا اًم٘مٞم٤مس

( )1اكظر :اةامع اساوي ذم ومؼف اًم اومعل (.)86/5
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ً
أصنال ُ -منع اًمنٜمص واإلمجن٤مع،
وٓ يٜمًخ اًم٘مٞم٤مس سم٤مًمٜمص وٓ سم٤مإلمج٤معٟٕ :مف ٓ ىمٞم٤مس -
وٓ يٜمًخ اًم٘مٞم٤مس سم٘مٞم٤مس ُمً٤مو ًمفٟٕ :مف ي١مدي إمم شمنرضمٞمح أطمند اعمتًن٤مويلم سمندون ُمنرضمح ،وهنق
سم٤مـمؾ ،وٓ يٜمًخ سم٘مٞم٤مس أدٟمك ُمٜمفٕ :ن ذًمؽ ي١مدي إمم اًمٕمٛمؾ سم٤معمرضمقح ،وشمرك اًمراضمح"(.)1
وفعؾام إول دم هذه ادسلفة أربعة أؿقال:
افؼقل إولُ :مٜمع مجٝمقر إصقًمٞملم ُمٓمٚم ً٘م٤م ٟمًخ اًم٘مٞم٤مس واًمٜمًخ سمف(.)2
افؼقل افثاين :اجلقاز ُمٓمٚم ً٘م٤م(.)3
افؼقل افثافث :ضمقاز ٟمًخ اًم٘مٞم٤مس سم٤مًم٘مٞم٤مس إىمقى ُمٜمف ،و ق ىمقل اًمٌٞمْم٤موي ،واإلؾمٜمقي (.)4
افؼقل افرابلع :ضمنقاز اًمٜمًنخ سم٤مًم٘مٞمن٤مس ذم قمٝمند اًمٜمٌنل  ،-وهنق ىمنقل أيب احلًنلم
اًمٌٍمي(.)5
أدفة افؼقل إول:
افدفقؾ إول :إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم شمرك اًمرأي واًم٘مٞم٤مس اعمخ٤مًمػ ًمٚمٜمص ُمـ اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م ،وىمد
اؿمتٝمر ىمقل قمٛمر – رى اهلل قمٜمف -ذم طمدي٨م اجلٜملم :اهلل أيمؼم ًمق مل أؾمٛمع هبذا ًم٘مْمٞمٜم٤م سمٖمػم هذا(،)6
وومٞمف ؾمٜم٦م قمـ رؾمقل اهلل .)7( -

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)157:
( )2اكظر :اعمستصػك ( ،)83/1ويم ػ األهار (.)894/3
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)164/3
( )4اكظر :اعمعتؿ ( ،)434/1وااطمؽام ًممم ي ( ،)164/3وااهباج ذم رشح اعمـفاج (.)1720/5
( )5اكظر :اعمعتؿ (.)434/1
( )6ؾمــ أو داود ( ،)317/4يمتاب اًم يات ،سماب دية اةـلم ،طم يث رىمؿ ( ،)4575ؾمـ ه وعقػ.
( )7اكظر :خمتٍم اسمـ اساضمب (.)199/2
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افدفقؾ افثاينً :م٘مد صمٌ٧م قمـ قمغم –ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ىم٤ملً :مق يم٤من اًمديـ سم٤مًمرأي ًمٙم٤من سم٤مـمـ اخلنػ
سم٤معمًح أومم ُمـ فم٤مهره ،وًمٙمـ رأي٧م رؾمقل اهلل  - -يٛمًح قمغم فمن٤مهر اخلنػ دون
سم٤مـمٜمف(.)2( )1
افدفقؾ افثافث :ىمقل ُمٕم٤مذ –ريض اهلل قمٜمفً -مٚمٜمٌل " :-اضمتٝمند رأي"( ،)3وهنذا سمٕمند
وم٘مد اًمٜمص ،ومدل قمغم أن اًمٜمص ُم٘مدم قمغم اًم٘مٞم٤مس ،وأن اًم٘مٞم٤مس اعمخ٤مًمػ هق اًمٌ٤مـمؾ.
افدفقؾ افرابع :أن ُم٤م شم٘مدم قمغم اًم٘مٞم٤مس اعمٔمٜمقن اًمذي يٜمًخ سمف ٓ خيٚمق ُمـ أن يٙمقن ىمٓمٕم ًٞم٤م أو فمٜم ًٞمن٤م،
وم٢من يم٤من ىمٓمٕم ًٞم٤م ومال جيقز ٟمًخف سمفٟٓ :مٕم٘م٤مد اإلمج٤مع قمغم وضمقب شم٘مديؿ اًم٘م٤مـمع قمغم همػمه(.)4
افدفقؾ اخلامس ٓ :جيقز ٟمًخ رء ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م سم٤مًم٘مٞم٤مسٕ :ن اًم٘مٞمن٤مس يًنتٕمٛمؾ ُمنع قمندم
اًمٜمص ،ومال جيقز أن يٜمًخ اًمٜمص ،وٕٟمف دًمٞمؾ حمتٛمنؾ ،واًمٜمًنخ يٙمنقن سمن٠مُمر ُم٘مٓمنقع :وٕن ذط
اًم٘مٞم٤مس أن ٓ يٙمقن ذم إصقل ُم٤م خي٤مًمٗمف ،وٕٟمف إن قم٤مرض ٟمّم٤م أو إمج٤مقم٤م وم٤مًم٘مٞم٤مس وم٤مؾمد اًمقوع،
وإن قم٤مرض ىمٞم٤مؾم٤م أظمر ومتٚمؽ اعمٕم٤مرو٦م إن يم٤مٟم٧م سملم أصكم اًم٘مٞم٤مس :ومٝمذا يتّمقر ومٞمف اًمٜمًخ ىمٓمٕمن٤م:
إذ هق ُمـ سم٤مب ٟمًخ اًمٜمّمقص ،وإن يم٤مٟم٧م سملم اًمٕمٚمتلم ومٝمق ُمـ سم٤مب اعمٕم٤مرو٦م ذم إصؾ واًمٗمنرع،
ٓ ُمـ سم٤مب اًم٘مٞم٤مس(.)5
دفقؾ أصحا افؼقل افثاين ،وهؿ ادجقزون مطؾ ًؼا:
ىم٤مًمقا :إن اًمٜمًخ جيقز سم٤مًم٘مٞم٤مسٕ :ن اًمٜمًخ سمٞم٤من يم٤مًمتخّمٞمص ،وُم٤م ضمن٤مز اًمتخّمنٞمص سمنف
ضم٤مز اًمٜمًخ سمف(.)6

( )1ؾمــ أو داود ( ،)63/1يمتاب اًمطفارة ،سماب يمقػقة اعمسن ،طم يث رىمؿ ( ،)162طم يث صحقن.
( )2اكظر :يم ػ األهار (.)894/3
( )3مسـ اامام أمح ( ،)382/36سماب طم يث معاذ سمـ ضمبؾ ،طم يث رىمؿ ( ،)22061وعقػ.
( )4اكظر :يم ػ األهار ( ،)894/3وخمتٍم اسمـ اساضمب(.)199/2
( )5اكظر :لرؿماد اًمػحقل (.)76/2
( )6اكظر :اًمتحبػم رشح اًمتحرير (.)3068/6
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أدفة أصحا افؼقل افثافث:
ىم٤مًمقا :إٟمام طمٍمٟم٤م ٟم٤مؾمخ اًم٘مٞم٤مس ذم ىمٞم٤مس أىمقى وأضمغم ُمٜمفٟٕ :مف ٓ يٜمًخ سمٜمص ،وٓ
إمج٤مع ،وٓ سم٘مٞم٤مس ُمً٤موي ،وٓ سم٘مٞم٤مس أظمٗمك وأدٟمك ُمٜمف(.)1
أُم٤م يمقٟمف ٓ يٜمًخ سم٤مًمٜمص وٓ سم٤مإلمج٤مع ومألن ذط اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس أٓ يقضمد ُم٤م خي٤مًمٗمف ُمـ
ٟمص أو إمج٤مع ،وم٢مذا وضمد ُم٤م خي٤مًمٗمف ُمـ ٟمص أو إمج٤مع وم٘مد سمٓمؾ اًمٕمٛمؾ سمف .أي :زال اًم٘مٞم٤مس سمزوال
ذـمف ،وأُم٤م يمقٟمف ٓ يٜمًخ سم٤مًم٘مٞم٤مس اعمً٤موي ومألن ذًمؽ ي١مدي إمم شمرضمٞمح أطمد اعمتً٤مويلم قمغم
أظمر سمدون ُمرضمح ،وهق سم٤مـمؾ ،وأُم٤م يمقٟمف ٓ يٜمًخ سم٤مًم٘مٞم٤مس إظمٗمك وإدٟمك ُمٜمف ومألن ذًمؽ
ي١مدي إمم اًمٕمٛمؾ سم٤معمرضمقح ،وشمرك اًمٕمٛمؾ سم٤مًمراضمح ،وهق سم٤مـمؾ.ومثٌ٧م أن اًم٘مٞم٤مس يٜمًخ سم٤مًم٘مٞم٤مس
إىمقى وم٘مط ،وقمغم ذًمؽ وم٤مًم٘مٞم٤مس إىمقى وإضمغم ٟم٤مؾمخ ًمٚم٘مٞم٤مس إوٕمػ وإظمٗمك(.)2
أدفة أصحا افؼقل افرابع:
ويٛمٙمننـ شمّمننقر ٟمًننخ اًم٘مٞمنن٤مس ذم زُمننـ اًمٜمٌننل  --سمنن٠من يٙمننقن اًمٜمٌننل -
 -ىمد ٟمص قمغم إسم٤مطم٦م اعمٌ٤مدًم٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م ذم سمٕمض اعمن٠ميمقٓت ،وٟمٌنف قمنغم أن قمٚمتنف يمقٟمنف
ُم٠ميمقٓ سم٠مُم٤مرة هل أىمقى ُمـ إُم٤مرة اًمداًم٦م قمغم أن قمٚم٦م حتريؿ اًمرسم٤م ذم اًمؼم هنل اًمٙمٞمنؾ :ومٞمٚمنزم ُمنـ
ذًمؽ ىمٞم٤مس إرز قمغم اعم٠ميمقل ،ومٞمحؾ ُمع اًمتٗم٤موؾ ويٜمًخ ىمٞم٤مؾمف قمغم اًمؼم ذم اًمتحريؿ(.)3
مـاؿشة إدفة:
أجقب ظذ أدفة أصحا افؼقل افثاين بام يع:
 -0أن اقمتٌ٤مر اًمٜمًخ سم٤مًمتخّمٞمص ُمٜم٘مقض سمدًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ واإلمج٤مع وظمؼم اًمقاطمد ،ومن٢من
اًمتخّمٞمص هب٤م ضم٤مئز دون اًمٜمًخ.

( )1اكظر :ااهباج ذم رشح اعمـفاج (.)1721/5
( )2اكظر :اعمفذب ًمؾـؿؾة (.)615/2
( )3اكظر :اعمعتؿ (.)434/1
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وأصمنرا؟! وم٠مُمن٤م
 -4يمٞمػ يتً٤موى اًمٜمًخ واًمتخّمٞمص ،ومه٤م خيتٚمٗمن٤من طم٘مٞم٘من٦م وُمٕمٜمنك
ً
اًمٜمًخ ومٝمق رومع ،واًمرومع إسمٓم٤مل ،وأُم٤م اًمتخّمٞمص ومٝمق سمٞم٤من ،واًمٌٞم٤من شم٘مرير(.)1
وأجقب ظذ أدفة أصحا افؼقل افثافثً :م٘مد ومرىمتؿ سملم اًم٘مٞم٤مس اجلكم واخلٗمنل ،ومن٠مسمحتؿ
اًمٜمًخ سم٤مٕول ،وُمٜمٕمتٛمقه ذم اًمث٤مي ،وم٢من ًمٗمظ اجلكم ُمٌٝمؿ ،وم٢من أردشمؿ اعم٘مٓمقع سمف ومٝمق صحٞمح ،وأُمن٤م
اعمٔمٜمقن ومال(.)2
أجقب ظذ أدفة أصحا افؼقل افرابع:
سم٠مٟمف إن يم٤من اًم٘مٞم٤مس ىمد طمّمؾ سمٕمد اًمٜمٌل  ،-سم٠من يٙمنقن ىمند اضمتٝمند سمٕمنض
اعمجتٝمديـ ،وم٠مداه اًم٘مٞم٤مس إمم حتريؿ رء سمٕمد اًمٌح٨م قمـ إدًم٦م اعمٕم٤مرو٦م ،وقمندم اًمٔمٗمنر هبن٤م ،صمنؿ
اـمٚمع سمٕمد ذًمؽ قمغم ٟمص ،أو إمج٤مع ُمت٘مدم ،أو فمٝمر ًمف ىمٞم٤مس أرضمح ُمـ ىمٞم٤مؾمف إول :وم٢مٟمف يٚمزم ُمنـ
ذًمؽ إسمٓم٤مل طمٙمؿ ىمٞم٤مؾمف إول ،وذًمؽ ٓ يًٛمك ً
ٟمًخ٤م(.)3
بعد ظرض أؿلقال ظؾلام إصلقل دم ادسللفة تبلغ أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومنؼ اًم٘منقل

اًمث٤مًم٨م ،وهق أن اًم٘مٞم٤مس ُيٜمًخ سم٘مٞم٤مس أفمٝمر وأىمقى ُمٜمف ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ ،وهل ُمـ اعمًن٤مئؾ اًمتنل
ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م اجلٛمٝمقر.
افؼقل افراجح:
ً
ً
ُمٜمًنقظم٤م:
ٟم٤مؾمنخ٤م وٓ
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أن اًم٘مٞم٤مس ٓ يٙمقن
ًم٘مقة أدًمتٝمؿ ،وٕٟمف ٓ جيقز ٟمًخ رء ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م سم٤مًم٘مٞم٤مسٕ :ن اًم٘مٞم٤مس يًتٕمٛمؾ ُمنع قمندم
اًمٜمص ،ومال جيقز أن يٜمًخ اًمٜمص ،وٕٟمف دًمٞمؾ حمتٛمنؾ ،واًمٜمًنخ يٙمنقن سمن٠مُمر ُم٘مٓمنقع :وٕن ذط
اًم٘مٞم٤مس أن ٓ يٙمقن ذم إصقل ُمن٤م خي٤مًمٗمنف ،وٕٟمنف إن قمن٤مرض ٟمّمن٤م أو إمج٤م ًقمن٤م ،وم٤مًم٘مٞمن٤مس وم٤مؾمند
اًمقوع ،وإن قم٤مرض ىمٞم٤مؾم٤م آظمر ومتٚمؽ اعمٕم٤مرو٦م إن يم٤مٟمن٧م سمنلم أصنكم اًم٘مٞمن٤مس ومٝمنذا يتّمنقر ومٞمنف
( )1اكظر :اعمستصػك (.)82/1
( )2اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ(.)82/1
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)164/3
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اًمٜمًخ ىمٓمٕم٤م :إذ هق ُمـ سم٤مب ٟمًخ اًمٜمّمقص ،وإن يم٤مٟم٧م سملم اًمٕمٚمتلم ومٝمنق ُمنـ سمن٤مب اعمٕم٤مرون٦م ذم
إصؾ واًمٗمرعُ ٓ ،مـ سم٤مب اًم٘مٞم٤مس.

املطألة اخلاوطة :وٍّر الٍىمة يف إثبات ٌطذ الفسع بٍطذ األصن.
وصقرة ادسلفة :أٟمف إذا صمٌ٧م طمٙمؿ ُمـ إطمٙم٤مم ذم ُمً٠مًم٦م ُم٤م سمٜمص ،صمؿ اؾمتٜمٌٓمٜم٤م ُمٜمف قمٚمن٦م،
ىمٞم٤مؾم٤م ،صمؿ ٟمًخ إصنؾ اًمنذي
أو يم٤مٟم٧م ُمٜمّمقص٦م ،وأحل٘مٜم٤م سم٤محلٙمؿ اعمٜمّمقص ُم٤م ًمٞمس سمٛمٜمّمقص ً
اؾمتٜمٌٓمٜم٤م ُمٜمف اًم٘مٞم٤مس.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -إذا ٟمًخ طمٙمؿ إصؾ ذم اًم٘مٞم٤مس وم٢من طمٙمؿ اًمٗمنرع يٜمًنخ شمٌ ًٕمن٤م

ًمذًمؽٕ :ن طمٙمؿ اًمٗمرع ىمد صمٌ٧م سم٤مًمٕمٚم٦م اًمتل اقمتؼمت حلٙمؿ إصؾ ،وم٢مذا ٟمًخ طمٙمنؿ إصنؾ وم٘مند
زال اقمتٌ٤مر أي٦م قمٚم٦م هلذا احلٙمؿ ،وُمتك ُم٤م زال اقمتٌ٤مر اًمٕمٚم٦م وم٘مد زال اقمتٌن٤مر احلٙمنؿ اًمنذي صمٌن٧م هبن٤م،
وسمذًمؽ يٙمقن رومع طمٙمؿ إصؾ ُمًتٚمز ًُم٤م ًمرومع طمٙمؿ اًمٗمرع"(.)1
مثال تطبقؼل ظذ ؾرع مـ افػروع افػؼفقة:
ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٙمٗم٤مرة وضمٌ٧م قمغم اعمُج٤مُمع ذم هن٤مر رُمْم٤من( :)2حلندي٨م إقمنرايب اًمنذي
واىمع أهٚمف ذم هن٤مر رُمْم٤من( ،)3وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل " :-اظوؼ رؿبة" ،وقمٚم٦م شمٚمؽ اًمٙمٗمن٤مرة:
"إومً٤مد اًمّمقم اعمحؽمم" قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامءً :مذًمؽ ىم٤مؾمقا قمغم اجلامع ذم هن٤مر رُمْم٤من يمؾ ُمـ أيمؾ
ٟمٔمرا ًمقضمقد اًمٕمٚم٦م :طمٞم٨م إٟمف أومًد صنق ًُم٤م
أو ذب قمٛمدً ا ذم هن٤مر رُمْم٤من ،وم٢مٟمف دم٥م قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرةً :
حمؽم ًُم٤م ،ومٚمق ٟمًخ طمدي٨م إقمرايب ً -
ُمثال  -ومال ؿمؽ أٟمف ؾمٞمٜمًخ ُمٕمف احلٙمؿ اًمنذي اؿمنتٛمؾ قمٚمٞمنف،
وهق وضمقب اًمٙمٗم٤مرة ذم اجلامع ذم هن٤مر رُمْم٤من ،وطمٙمؿ اًمٗمرع  -وهق وضمقب اًمٙمٗم٤مرة قمنغم إيمنؾ

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)158:
( )2اكظر :اعمنؿقع رشح اعمفذب (.)71/3
( )3صامامحقن اعمسامامؾؿ ( ،)781/2يمتاماماب اًمصامامقام ،سماماماب شمغؾامامقظ حتامامريؿ اةام ع ذم هنامامار رمعامامان قمامامغم اًمصاماماةؿ ،طمام يث
رىمؿ (.)111
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واًمِم٤مرب قمٛمدً ا ذم هن٤مر رُمْم٤من  -ؾمػمشمٗمع شمٌ ًٕم٤م ًمذًمؽٕ :ن اًمٕمٚم٦م -وهل اٟمتٝم٤مك طمرُمن٦م رُمْمن٤من-
ىمد زال اقمتٌ٤مره٤م سمًٌ٥م رومع طمٙمؿ إصؾ اًمذي اؾمتٜمٌٓم٧م ُمٜمف(.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إٟمف إذا ٟمًخ طمٙمؿ إصؾ ذم اًم٘مٞم٤مس وم٢من طمٙمنؿ اًمٗمنرع يٜمًنخ شمٌ ًٕمن٤م ًمنف ُمٓمٚم ً٘من٤م .أي:
ؾمقاء يم٤من اًم٘مٞم٤مس ىمٓمٕم ًٞم٤م أو فمٜم ًٞم٤م ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقر(.)2
افؼقل افثاين :إٟمف إذا ٟمًخ طمٙمؿ إصؾ وم٢من طمٙمؿ اًمٗمرع اًمث٤مسم٧م سمٕمٚمتف ٓ يرشمٗمع ،وهق ىمقل اًم٘من٤ميض
أيب يٕمغم( ،)3واحلٜمٗمٞم٦م(.)4
حجة أصحا افؼقل إول:
أن طمٙمؿ إصؾ هق اعمقضم٥م ٓقمتٌ٤مر اًمٕمٚم٦م ذم طمٙمؿ إصؾ ،وم٢مذا ارشمٗمنع طمٙمنؿ إصنؾ
ظمرضم٧م اًمٕمٚم٦م قمـ آقمتٌ٤مر ،ومال يتح٘مؼ اًمٗمرع طمٞمٜماذ ،وإٓ ًمتح٘مؼ اعمٕمٚمقل سمدون اًمٕمٚم٦م (.)5
دفقؾ أصحا افؼقل افثاين:
 -0أن اًم٘مٞم٤مس ُمٔمٝمر ًمفُ ٓ ،مثٌ٧م :وقمٚمٞمف ٓ جيقز اًمتقو١م سم٤مًمٜمٌٞمذ اعمًٙمر اًمٜمنلء ،وجينقز
ىمٞم٤مؾمن٤م ،صمنؿ
سم٤معمٓمٌقخ ،وىم٤مًمقا :ىمد شمقو٠م رؾمقل اهلل  - -سم٤مًمٜملء ،وأحلنؼ سمنف اعمٓمٌنقخ ً
ٟمًخ اًمقوقء سم٤مًمٜملء ،وسم٘مل اًمتقو١م سم٤معمٓمٌقخ.

( )1اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)616/2
( )2اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت سمنمح مسؾؿ اًمابقت (.)175/3
( )3اكظر :اًمع ة ذم أصقل اًمػؼف (.)1290/4
( )4اكظامامر :األؿمامامباه واًمـظاماماةر ( ،)152/2واًمبحامامر اعمحامامقط ذم أصامامقل اًمػؼامامف ( ،)74/4واًمتحبامامػم رشح اًمتحريامامر ذم
أصقل اًمػؼف (.)3072/6
( )5اكظر :طماؿمقة اًمعطار (.)123/2
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هن٤مرا سم٤مإلمج٤مع ،وىمد أحلنؼ سمنف
 -4أن صقم يقم قم٤مؿمقرا يم٤من واضم ًٌ٤م ،وجيقز إي٘م٤مع اًمٜمٞم٦م ومٞمف ً
ىمٞم٤مؾم٤م(.)1
رُمْم٤من ً
ويؿؽـ اإلجابة ظذ حجة أصحا افؼقل افثاين:
سم٠مٟم٤م ٓ ٟمًٚمؿ سم٠مٟمف مل حيندث رء إٓ اٟمتٗمن٤مء طمٙمنؿ إصنؾ ،سمنؾ صمٌن٧م اٟمتٗمن٤مء اًمٕمٚمن٦م اًمتنل
إصؾ :طمٞم٨م إن اًمًنٌ٥م ذم وضمنقد ِ
َ
اًمٕمٚمن٦م
اؾمتٜمٌٓم٧م ُمـ طمٙمؿ إصؾ ،وهق ُمٚمزوم ٟٓمتٗم٤مء طمٙمؿ
اًمتل أوضمدت احلٙمؿ ذم اًمٗمرع ،هق وضمقد طمٙمؿ إصؾ ،ومٚمام اٟمتٗمنك طمٙمنؿ إصنؾ ،اٟمتٗمن٧م شمٚمنؽ
ِ
اًمٕمٚم٦م اعمًتٜمٌٓم٦م ُمٜمف ،وسم٤مٟمتٗم٤مئٝم٤م اٟمتٗمك ُم٤م شمٕمٚمؼ هب٤م ،وهق طمٙمؿ اًمٗمرع(.)2
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،وهق أٟمف إذا ٟمًخ طمٙمؿ إصؾ ذم اًم٘مٞم٤مس وم٢من طمٙمؿ اًمٗمرع يٜمًخ شمٌ ًٕم٤م.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق إذا ٟمًخ طمٙمؿ إصؾ ذم اًم٘مٞم٤مس وم٢من طمٙمؿ
اًمٗمرع يٜمًخ شمٌ ًٕم٤مً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،وٕن طمٙمؿ إصؾ هق اعمقضم٥م ٓقمتٌن٤مر اًمٕمٚمن٦م ذم طمٙمنؿ إصنؾ،
وم٢مذا ارشمٗمع طمٙمؿ إصؾ ظمرضم٧م اًمٕمٚم٦م قمـ آقمتٌن٤مر ،ومنال يتح٘منؼ اًمٗمنرع -طمٞمٜمانذ ،وإٓ ًمتح٘منؼ
اعمٕمٚمقل سمدون اًمٕمٚم٦م.

املطألة الطادضة :وٍّر الٍىمة يف إثبات دٕاش ٌطذ وفًّٕ املٕافكة ٔالٍطذ بْ.
وادػفقم هقُ :م٤م يًتٗم٤مد ُمـ اًمٚمٗمظ ،وهق ُمًٙمقت قمٜمف ٓ ،ذيمر ًمف قمنغم ىمْمنٞم٦م اًمتٍمنيح،
ويٜم٘مًؿ إممُ :مٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م ،وُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م.
ومػفقم ادقاؾؼة هقُ :م٤م يدل قمغم أن احلٙمؿ ذم اعمًٙمقت قمٜمف ُمقاومؼ ًمٚمحٙمنؿ ذم اعمٜمٓمنقق
سمف ُمـ ضمٝم٦م إَومم(.)3
( )1اكظر :طماؿمقة اًمعطار (.)123/2
( )2اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)617/2
( )3اكظر :لرؿماد اًمػحقل (.)37/2
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ويرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -ضمقاز ٟمًخ ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م ،واًمٜمًخ سمنفٕ :ن ُمٗمٝمنقم اعمقاوم٘من٦م

يم٤مًمٜمص اعمٜمٓمقق سمف ،ومٙمام جيقز ٟمًخف واًمٜمًخ سمف ،ومٙمذًمؽ جيقز ٟمًخ ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘من٦م واًمٜمًنخ سمنف،
واجل٤مُمع :أن احلٙمؿ ي١مظمذ ُمـ اًمٚمٗمظ ذم يمؾ ُمٜمٝمام"(.)1
وًمٕمٚمامء إصقل ذم هذه اعمً٠مًم٦م ىمقٓن:
افؼقل إول :ضمقاز ٟمًخ ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م واًمٜمًخ سمف ،وهق ىمقل مجٝمقر إصقًمٞملم(.)2
افؼقل افثاين :قمدم ضمقاز ٟمًخ ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م ،وٓ اًمٜمًخ سمف ،وهنق ىمنقل اًمِمن٤مومٕمل ،واًمِمنػمازي،
واًمزريمٌم(.)3
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م ُمًتٗم٤مد ُمـ اًمٚمٗمظ :ومٞمٙمقن طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمٜمص ُمنـ ضمنقاز ٟمًنخف
واًمٜمًخ سمف(.)4
افدفقؾ افثاين :أن ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م إن يم٤من ُمًتٗم٤م ًدا ُمـ اًمٚمٗمظ ومال يمالم ذم ضمقاز اًمٜمًخ سمنف ،وإن يمن٤من
ُمًتٗم٤م ًدا ُمـ اًم٘مٞم٤مس ومٝمق ي٘مٞمٜمل :ومٞم٘متيض اًمٜمًخ ٓ حم٤مًم٦م(.)5
افدفقؾ افثافث :أٟمف طمٙمؿ ُمٜم٤مىمض حلٙمؿ ُمت٘مدم ،ومّمح اًمٜمًخ ،يمً٤مئر ُم٤م جيقز سمف اًمٜمًخ.

()1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص)159:
( )2اكظ ام ام امامر :اعمعتؿ ام ام ام ( ،)436/1واًمعام ام ام ام ة ( ،)827/3اًمتؿفق ام ام ام ( ،)392/2واعمحص ام ام امامقل ًمؾ ام ام امامرازي(،)360/3
ورووة اًمـافمر( ،)192/1وااطمؽام ًممم ي (.)205/3
( )3اكظر :اًمؾؿع (ص ،)130:واًمبحر اعمحقط (.)140/4
( )4اكظر :رشح اًمؽقيمب اعمـػم (.)576/3
( )5اكظر :اعمحصقل ًمؾرازي ()361/3
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أدفة أصحا افؼقل افثاين:
أن ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م ىمٞم٤مس ضمكم ،واًم٘مٞم٤مس ٓ يٜمًخ ،وٓ يٜمًخ سمف ،سمٞم٤مٟمف:
ََ َُ ذ ٓ ُّ
أن ىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :ـل تلو ل ُٓ ٍَا أّٖ﴾ ( )1دل سمٛمٗمٝمقُمف قمغم حتريؿ اًمينب ،واًمِمنتؿ،
واًم٘متؾ ًمٚمقاًمديـ ،ومٚمؿ يٜمٓمؼ سمذًمؽ ،ومل يٙمنـ ذم ذًمنؽ صنٞمٖم٦م اًمينب ،واًمِمنتؿ ،واًم٘متنؾ ،وإٟمنام
اعمٜمٓمقق سمف اًمت٠مومٞمػ وم٠محلؼ سمف اًميب ،واًمِمتؿ ،سمج٤مُمع إذى ذم يمؾ ،وهذا هق اًم٘مٞم٤مس ،واًم٘مٞمن٤مس
ٓ يٙمقن ٟم٤مؾمخ٤م ،وٓ ُمٜمًقظم٤م(.)2
مـاؿشة إدفة:
ويؿؽـ اإلجابة ظذ أدفة افؼقل افثاين بعدة أجقبة:
اجلقا إول :أن حتريؿ اًميب وهمػمه ُمـ أٟمقاع إذى صمٌ٧م ٟمٓم٘م٤م ٓ ،ىمٞم٤مؾم٤م ،ومّمح ٟمًخف ،ويدل
قمغم أٟمف صمٌ٧م ٟمٓم٘م٤م ىمقهلؿ :هذا ُمٗمٝمقم اخلٓم٤مب ،وومحقاه ،وشمٜمٌٞمٝمف(.)3
اجلقا افثاين :أن ُمـ ؾمٛمك هذا ىمٞم٤مؾم٤م هؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وم٘مد سطمقا سم٠مٟمنف ىمٞمن٤مس ضمنكم جينري جمنرى
اًمٜمٓمؼ ذم اًمدًٓم٦م ،وٟمحـ ؾمٛمٞمٜم٤مه سمٛمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م ،أو اًمتٜمٌٞمف ،أو دًٓم٦م اًمنٜمص قمٜمند احلٜمٗمٞمن٦م ،وهنذا
اظمتال ،ذم اًمتًٛمٞم٦م ٓ يي ُم٤م دام اعمٕمٜمك ُمتٗم٘م٤م قمٚمٞمف(.)4
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -
إصقًمٞملم ،وهق ضمقاز ٟمًخ ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م ،واًمٜمًخ سمف.

( )1ؾمقرة ااهاء اآلية (.)23
( )2اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)213/3
( )3اكظر :ااهباج ذم رشح اعمـفاج (.)257/2
( )4اكظر :اًمتحبػم رشح اًمتحرير (.)3079/6
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث َ
ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق ضمقاز ٟمًخ ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م واًمٜمًخ سمفً :م٘مقة
أدًمتٝمؿ ،وٕن ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م يم٤مًمٜمص اعمٜمٓمقق سمف ،ومٙمام جيقز ٟمًنخف ،واًمٜمًنخ سمنف ،ومٙمنذًمؽ جينقز
ٟمًخ ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م ،واًمٜمًخ سمف.
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املبحح السابع:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن
املتعمكة باإلمجاع.
ٔفْٗ مخظ وطالن:
املطألة األٔىل :وـٍّر الٍىمـة يف تكسٖـسٓ عـدً اغـرتط حـد املتـٕاتس يف أِـن
اإلمجاع.
املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف االعتباز بكٕه العامل بأصـٕه الفكـْ -
دُٔ الفسٔع  -يف اإلمجاع ٔ -عدً االعتباز بكٕه غريٓ.
املطــألة الجالجــة :وــٍّر الٍىمــة يف عــدً اغــرتاط اٌكــساض العصــس يف صــحة
اإلمجاع.
املطألة السابعة :وٍّر الٍىمة يف اغرتاط اٌعكاد اإلمجاع ٔحذٗتـْ أُ ٖهـُٕ
لْ وطتٍد.
املطألة اخلاوطة :وٍّر الٍىمة يف إثبات صـالحٗة الـدلٗن العـ أُ ٖهـُٕ
وطتٍدّا لإلمجاع.
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ عدً اغرتط حد املتٕاتس يف أِن اإلمجاع.
اإلامجاع :اشمٗم٤مق جمتٝمدي اًمٕمٍم ُمـ أُم٦م حمٛمد - -سمٕمند ووم٤مشمنف قمنغم أي أُمنر
يم٤من ُمـ أُمقر اًمديـ(.)1
اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمـ ذوط اإلمج٤مع أن ٓ يٕم٤مرونف ٟمنص ُمنـ اًم٘منرآن ،أو اًمًنٜم٦م ،أو
إمج٤مع ؾم٤مسمؼ ،وأن يًتٜمد إمم دًمٞمؾ ذقمل ،وإن مل يّمٚمٜم٤م اًمدًمٞمؾ.
وًمٙمـ اظمتٚمٗمقا ذم سمٕمض اًمنموط إظمرى ،وُمٜمٝم٤م :هؾ ٓسمد أن يٌٚمغ قمدد اعمجٛمٕمنلم طمند
اًمتقاشمر؟
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أٟمف ٓ يِمؽمط ذم طمجٞم٦م اإلمجن٤مع أن يٌٚمنغ قمندد اعمجٛمٕمنلم طمند

اًمتقاشمرٕ :ن أدًم٦م طمجٞم٦م اإلمج٤مع ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وردت ُمٓمٚم٘م٦م :وسمٜم٤مء قمٚمٞمف وم٢مٟمف ُمٝمام يمن٤من قمندد
اعمجٛمٕملم أٟم٘مص ُمـ قمدد اًمتقاشمر صدق قمٚمٞمٝمؿ ًمٗمظ "اعم١مُمٜملم" ،وًمٗمظ "إُمن٦م" ،ومن٢مذا ىمن٤مًمقا ً
ىمنقٓ
يم٤مٟم٧م احلج٦م ذم ىمقهلؿٕ :هنؿ قمغم احلنؼ ىمٓم ًٕمن٤م ،ومٞمجن٥م اشمٌن٤مقمٝمؿ :صنٞم٤مٟم٦م هلنؿ قمنـ آشمٗمن٤مق قمنغم
اخلٓم٠م"(.)2
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إٟمف ٓ يِمؽمط ذم طمجٞم٦م اإلمج٤مع أن يٌٚمغ قمدد اعمجٛمٕملم طمد اًمتقاشمر ،وهق ىمقل مجٝمنقر
إصقًمٞملم :احلٜمٗمٞم٦م( ،)3واعم٤مًمٙمٞم٦م( ،)4واًمِم٤مومٕمٞم٦م( ،)5واحلٜم٤مسمٚم٦م(.)6

( )1اكظر :لرؿماد اًمػحقل (.)193/1
( )2اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)317 :
( )3اكظ امامر :أص امامقل اًمنظميسام ام ( ،)312/1وهناي امامة اًمقص امامقل ( ،)296/1واًمتؼري امامر واًمتحب امامػم ( ،)92/3ووم امامقاشمن
اًمرمحقت (.)425/2
( )4اكظر :خمتٍم اعمـتفك ( ،)573/1ورشح شمـؼقن اًمػصقل (ص.)341:
( )5اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)250/1واعمحصقل (.)199/4
( )6اكظر :رووة اًمـافمر( ،)450/2واعمسقدة (.)640/4
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افؼقل افثاين :إٟمنف يِمنؽمط أن يٌٚمنغ قمندد اعمجٛمٕمنلم طمند اًمتنقاشمر ،وهنق ىمنقل اًمٌن٤مىمالي ،وسمٕمنض
اعمتٙمٚمٛملم(.)1
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :ىم٤مًمقا :إن إدًم َ٦م اًمتل صمٌ٧م هب٤م يمقن اإلمج٤مع طمج ً٦م أدًم ٌ٦م قم٤مُمن٦م ،شمِمنٛمؾ اعمجتٝمنديـ ذم
ٟمّمنقص قم٤مُمن ٌ٦م ،مل شمٗمنرق
طم٤مل سمٚمقهمٝمؿ طمد اًمتقاشمر وقمدُمف ،وم٤مًمٜمّمقص اًمتل أصمٌت٧م طمجٞم٦م اإلمج٤مع
ٌ
سملم اعمجٛمٕملم إذا سمٚمٖمقا طمد اًمتقاشمر ،أو مل يٌٚمٖمقا طمد اًمتقاشمر(.)2
افدفقؾ افثاين :ىم٤مًمقا :إن اإلمج٤مع طمج٦م يم٤مًمًٜم٦م ،واًمًٜم٦م ُمتنك وصنٚمتٜم٤م -وًمنق قمنـ ـمرينؼ أطمن٤مد-
وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م اًمٕمٛمؾ هب٤م :ومٙمذًمؽ اإلمج٤مع سمال ومرق(.)3
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :ىم٤مًمقا :إٟمٜم٤م ُ-مٕمنم اعمًٚمٛملم -ىمند يمُٚمٗمٜمن٤م سم٤مًمنمنيٕم٦م ،يٕمٜمنل :اًمِمن٤مرع احلٙمنٞمؿ يمٚمٗمٜمن٤م
سم٤مًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،ويمٚمٗمٜم٤م يمذًمؽ سم٠من ٟم٘مٓمع وٟمجزم سمّمح٦م ىمقاقمد هنذه اًمنمنيٕم٦م
ذم مجٞمع إقمّم٤مر ،وظمؼم اًمقاطمد ٓ يٗمٞمد إٓ اًمٔمـ ،ومٚمق اقمتٛمدٟم٤م قمٚمٞمنف ذم اإلمجن٤مع مل حيّمنؾ اًمٕمٚمنؿ
سمقاؾمٓمتف(.)4
افدفقؾ افثاين :ىم٤مًمقا :إن اإلمج٤مع دًمٞمؾ ىمٓمٕمل ،وحيٙمؿ سمف قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اعمتقاشمرة ،يٕمٜمنل :يمٞمنػ
حيٙمؿ سم٤مإلمج٤مع قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اعمتقاشمرة؟ ُمٕمٚمقم قمٜمد إصقًمٞملم وقمٜمد اًمٕمٚمامء أن دًٓم٦م اإلمج٤مع
قمغم احلٙمؿ دًٓم٦م ىم٤مـمٕم٦م ٓ ،حتتٛمؾ ،وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًنف ٓ شم٘مٌنؾ اًمٜمًنخ ،سمخنال ،دًٓمن٦م ٟمّمنقص
اًم٘مرآن وٟمّمقص اًمًٜم٦م قمغم إطمٙم٤مم :وم٢مهن٤م ىمد شمٙمقن ىم٤مـمٕم ً٦م وىمند شمٙمنقن همنػم ىم٤م ٍ
ـمٕمن٦م ،يٕمٜمنل :ىمند

( )1اكظر :رشح شمـؼقن اًمػصقل (ص ،) 341:واًمتحبػم رشح اًمتحرير (.)1601/4
( )2اكظر :اًمتؼرير واًمتحبػم (.)92/3
( )3اكظر :اعمحصقل (.)199/4
( )4اكظر :رشح شمـؼقن اًمػصقل (ص.) 341:
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شمٙمقن ىمٓمٕمٞم ً٦م ،وىمد شمٙمقن فمٜمٞم ً٦م ،ويمذا دًٓم٦م اًمًٜم٦م قمغم إطمٙم٤مم ،ىمد شمٙمقن ىمٓمٕمٞم ً٦م ،وىمد شمٙمقن فمٜمٞم ً٦م،
وٟمّمقص اًم٘مرآن ذم زُمـ اًمقطمل شم٘مٌؾ اًمٜمًخ ،وٟمّمقص اًمًٜم٦م يمذًمؽ.
افدفقؾ افثافث :ىم٤مًمقا :إن اعمجٛمٕملم إذا مل يٌٚمٖمقا طمد اًمتقاشمر مل ي١م َُمـ شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙمنذب ،سمنؾ ٓ
َ
والهلؿ ،طمتك ردهتؿ ،يمام ذيمنر ذًمنؽ اًمنظمزن ذم
ي١مُمـ أن يٕمٚمٜمقا سمٕمد اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع ومً َ٘مٝمؿ أو
أصقًمف ،وهذا دًمٞمؾ ٍ
واه ووٕمٞمػ(.)1
مـاؿشة إدفة:
أجقب ظذ أدفة أصحا افؼقل افثاين بام يع:
ؿد أجا اجلؿفقر ظـ افدفقؾ إول:
سم٠مٟمٜم٤م ٟمًٚمؿ ًمٙمؿ اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًم٘مٓمع سمّمح٦م ىمقاقمد اًمنميٕم٦م :يٕمٜمل ٟمحـ ٟمتّٗمؼ ُمٕمٙمؿ قمغم أٟمٜمن٤م
ُمٙمٚمٗمقن سم٤مًم٘مٓمع سمّمح٦م ىمقاقمد اًمنميٕم٦مً ،مٙمـ ٟم٘مقل ًمٙمؿُ :متك يٙمقن هذا اًمتٙمٚمٞمنػ؟ ُمتنك ٟمٙمٚمنػ
ِ
اعمجٛمٕمنلم؟! وإذا
سم٤مًم٘مٓمع سمّمح٦م ىمقاقمد اًمنميٕم٦م؟ أًمٞمس قمٜمدُم٤م يتح٘مؼ ؾمٌٌف ،يمتقاومر طمد اًمتقاشمر ذم
مل يتقاومر ؾمٌ٥م اًمتٙمٚمٞمػ ،يم٠من يٙمقن اعمجتٝمدون أىمؾ ُمـ قمندد اًمتنقاشمر ،أٓ يًن٘مط هنذا اًمتٙمٚمٞمنػ
ٍ
يمثنػما ُمن٤م يًن٘مط ًمٕمندم
طمٞمٜماذ إٓ إمم اًمٔمـ ،وٓ قمج٥م ذم ذًمؽ :وم٢من اًمتٙمٚمٞمػ
سم٤مًم٘مٓمع ،وٓ ؾمٌٞمؾ
ً
ؾمٌٌف أو قمدم شمقومر ذائٓمف(.)2
وأجقب ظذ افدفقؾ افثاين:
سم٠من طمجٞم٦م اإلمج٤مع وىمٓمٕمٞمتف ُمّمدرمه٤م اشمٗم٤مق أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد يمراُم ً٦م هلذه إُمن٦م ،وهنذا
أُمر شمٕمٌدي ٓ دظمؾ ومٞمف ًمٕمدد اعمجٛمٕملم ،ىمٚمقا ،أو يمثروا ،صمؿ إن ظمؼم اًمقاطمد دًمٞمؾ يٕمٛمؾ سمف(.)3

( )1اكظر :اًمتحبػم رشح اًمتحرير (.)1601/4
( )2اكظر :رشح شمـؼقن اًمػصقل (ص.) 341:
( )3اكظر :اًمتحبػم رشح اًمتحرير (.)1601/4

169

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
وأجقب ظذ افدفقؾ افثافث بقجفغ:
افقجف إول :أٟمٜم٤م ٓ ٟمًٚمؿ طمّمقل اًمٗمًؼ ،يٕمٜملُ :مـ اعمجٛمٕمنلم اًمنذيـ مل يٌٚمٖمنقا طمند اًمتنقاشمرٓ ،
ٟمًٚمؿ ذًمؽ أسمدً اً ،
ومْمال قمـ اًمْمالل أو اًمردة ُمٜمٝمؿ :وم٢من اهلل –شمٕم٤ممم -ىمد قمّمٛمٝمؿ ُمـ اإلمجن٤مع قمنغم
طمج٦م قمٚمٞمٝمؿٟ ،مّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمتل
ذًمؽ ،وم٢من طمّمؾ رء ُمـ ذًمؽ ُمـ أومرادهؿ :وم٤مإلمج٤مع ّ
ً
ومْمنال قمنـ اًمنردة يمنام
أصمٌت٧م طمجٞم٦م اًم٘مرآن أصمٌت٧م قمّمٛم َ٦م هذه إُمن٦م ُمنـ اخلٓمن٠م وُمنـ اًمْمنالل،
ً
وومْمال قمـ اًمٗمًؼ.
شم٘مقًمقن،
افقجف افثاينً :مق ؾم ّٚمٛمٜم٤م ً -
ضمدٓ -طمّمنقل ذًمنؽ ُمنٜمٝمؿ ،ومن٢من اهلل -ضم ّٚمن٧م ىمدرشمنف -ي٘منٞمؿ آظمنريـ
ُمٙم٤مهنؿ ،وذم ُم٘م٤مُمٝمؿً :مٞمٙمقن احلٙمؿ اًمنمقمل صم٤مسمتً٤م سم٢ممج٤مقمٝمؿ(.)1
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم إٟمف ٓ يِمؽمط ذم طمجٞم٦م اإلمج٤مع أن يٌٚمغ قمدد اعمجٛمٕملم طمد اًمتقاشمر.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ىمقل مجٝمقر إصقًمٞملم ،وهق أٟمنف ٓ يِمنؽمط ذم طمجٞمن٦م اإلمجن٤مع أن يٌٚمنغ
قمدد اعمجٛمٕملم طمد اًمتقاشمرً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،وٕن اإلمج٤مع طمج٦م يم٤مًمًٜم٦م ،واًمًٜم٦م ُمتنك وصنٚمتٜم٤م -وًمنق
قمـ ـمريؼ أطم٤مد -وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م اًمٕمٛمؾ هب٤م :ومٙمذًمؽ اإلمج٤مع.

املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف االعتباز بكٕه العامل بأصٕه الفكْ  -دُٔ
الفسٔع  -يف اإلمجاع ٔ -عدً االعتباز بكٕه غريٓ.

اعمٕمتؼم رأ ُيف ووم٤م ًىم٤م وظمال ًوم٤م ذم اإلمج٤مع هنق اًمٗم٘مٞمنف اًمنذي اؾمنتٙمٛمؾ آًمن٦م
اتػؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن َ
آضمتٝم٤مد ،ومتٙمـ ُمـ اًمٜمٔمر ،واشمٗم٘مقا يمذًمؽ قمغم أن ُمـ سم َٚم َغ درضم٦م آضمتٝم٤مد ذم ومـ ُمـ اًمٗمٜمنقن ومن٢من
رأيف ذم ذًمؽ اًمٗمـ ُيٕمتؼم :ي٘مقل اًمزريمٌم ذم ُمً٠مًم٦م( :افلذيـ ُيعولز ؿلقهلؿ دم اإلامجلاع)ُ :يِمنؽمط ذم
اإلمج٤مع ذم يمؾ ومـ ُمـ اًمٗمٜمقن أن يٙمقن ومٞمف ُ
ىمقل يمؾ اًمٕم٤مروملم سمنذًمؽ ذم ذًمنؽ اًمٕمّمننر :ومن٢من ىمنقل

( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)250/1
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همػمهؿ ومٞمف يٙمقن سمال دًمٞمؾ سمجٝمٚمٝمؿ سمف ،وم ُٞمِمؽمط ذم اإلمج٤مع ذم اعمً٠مًم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُ
ىمنقل مجٞمنع اًمٗم٘مٝمن٤مء،
وذم إصقل ُ
ىمقل مجٞمع إصقًمٞملم"(.)1
وأُم٤م إمج٤مقمٝمؿ ذم همػم اًمٗمـ ،ومٝمق اًمذي ومٞمف اخلال ،،وهٜم٤م اظمتٚمٗمقا ذم ُمً٠مًم٦م :اًمٕمن٤ممل سم٤مًمٗم٘منف
دون أصقًمف ،واًمٕم٤ممل سم٠مصقل اًمٗم٘مف دون ومروقمف :هؾ يٕمتدي سم٘مقهلام ذم اإلمج٤مع؟
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن اًمٕم٤ممل سم٠مصقل اًمٗم٘مف دون اًمٗمروع ُيٕمتؼم ىمقًمنف ذم اإلمجن٤مع ،وٓ

يٕمتؼم ىمقل اًمٕم٤ممل سم٤مًمٗمروع دون إصقلٕ :ن اًمٕم٤ممل سم٠مصقل اًمٗم٘مف ىمد شمقومر ومٞمف آًم٦م آؾمنتٜمٌ٤مط عمٕمرومن٦م
ٟمٔمنرا ًمٕمٚمٛمنف سمٛمندارك
احلٙمؿ اًمنمقمل ٕي٦م طم٤مدصم٦م ضمديدة ،وهق أىمرب إمم آضمتٝم٤مد ُمـ همػمه ومٞمٝم٤مً :
إطمٙم٤مم قمغم اظمتال ،أىمً٤مُمٝم٤م ،ويمٞمٗمٞم٦م دًٓمتٝمن٤م ،وقمٚمٛمنف اًمِمن٤مُمؾ اًمندىمٞمؼ سم٤مٕدًمن٦م اعمتٗمنؼ قمٚمٞمٝمن٤م
واعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ،وقمٚمٛمف سمٛم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ،ومٛمـ هذه صٗمتف وم٢مٟمف يًتْم٤مء سمرأينف ،ويًتِمنٝمد هبدينف،
وٓ يٛمٙمـ أن ُيًتٖمٜمك قمٜمف.
وفذا وم٢مٟمف ٓ يِمؽمط ومٞمٛمـ يٜمٕم٘مد سمف اإلمج٤مع طمٗمظ اًمٗمنروع ،وٕن اًمٗم٘مٞمنف احلن٤مومظ ًمٚمٗمنروع
دون ُمٕمرومتف ًمألصقل حيتٛمؾ أن يٗمقشمف طمٗمظ اجلزئٞم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م عمًن٤مئؾ احلنٞمض ،أو دىمن٤مئؼ ُمًن٤مئؾ
اًمقص٤مي٤م ،أو اًمٜمٗم٘م٤مت ،أو اًمٓمالق ،أو احلدود ،أو ٟمحق ذًمؽ ،أُم٤م إصقزم ومال حيتٛمؾ ومٞمف ذًمؽٟٕ :مف
ىمد ومٝمؿ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمتل شمٜمدرج شمٚمؽ اًمٗمروع حتتٝم٤م"(.)2
وفعؾام إصقل ؾقف أربعة أؿقال:
افؼقل إول :إٟمف يٕمتؼم ىمقل اًمٕم٤ممل سم٠مصقل اًمٗم٘مف دون اًمٗم٘مٞمف ،وٓ يٛمٙمنـ أن يٜمٕم٘مند اإلمجن٤مع سمندون
اًمٕم٤ممل سم٠مصقل اًمٗم٘مف ،وهق ىمقل اًمٖمزازم ،وإُم٤مم احلرُملم ،وأيمثر إصقًمٞملم(.)3
افؼقل افثاين :أٟمف يٕمتؼم ىمقل اًمٗم٘مٞمف ذم اإلمج٤مع دون إصقزم ،وهق ىمقل اًمٌ٤مىمالي(.)4
( )1اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)416/6
( )2اكظر :اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)320 :
( )3اكظر :اعمحصقل ًمؾرازي ( ،)196 /4واًمؼم ان ( ،)684/1واعمستصػك (.)181/1
( )4اكظر :رشح اًمؾؿع ( ،)724/2وىمقاـمع األدًمة (.)239/3
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افؼقل افثافث :أهنام يٕمتؼمان ُمٕم٤م ،ومال يٜمٕم٘مد اإلمج٤مع سمدوهنام(.)1
افؼقل افرابع :أهنام ٓ يٕمتؼمان ُمٕم٤م ،ومٞمٛمٙمـ اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع سمدوهنام(.)2
أدفة أصحا افؼقل إول:
ىم٤مًمقإ :ن اًمٕم٤ممل سم٠مصقل اًمٗم٘مف ىمد شمقومر ومٞمف آًمن٦م آؾمنتٜمٌ٤مط عمٕمرومن٦م احلٙمنؿ اًمنمنقمل ٕين٦م
طم٤مدصم٦م ضمديدة ،وهق أىمرب ُمـ همػمه إمم آضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م :وذًمؽ ٟمٔمرا ًمٕمٚمٛمف سمٛمندارك إطمٙمن٤مم قمنغم
اظمتال ،أىمً٤مُمٝم٤م ،ويمٞمٗمٞم٦م دًٓمتٝم٤م ،ويمٞمٗمٞم٦م شمٚم٘مل إطمٙمن٤مم ُمنـ ُمٜمٓمقىمٝمن٤م ،وُمٗمٝمقُمٝمن٤م ،وُمٕم٘مقهلن٤م،
وٟمٔمرا ًمٕمٚمٛمف اًمِم٤مُمؾ اًمدىمٞمؼ سم٤مٕصقل اًمتل يًنتدل هبن٤م اعمتٗمنؼ قمٚمٞمٝمن٤م ،واعمختٚمنػ ومٞمٝمن٤م ،وقمٚمٛمنف
سمٛم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ،ومٛمـ هذه صٗمتف ومٝمق ممـ يًتْمن٤مء سمرأينف ،ويًتِمنٝمد هبدينف ،وإذا يمن٤من يمنذًمؽ
ومخالومف يِمػم إمم وضمف ُمـ اًمرأي ُمٕمتؼم ،وإذا فمٝمرت قمٚمن٦م اقمتٌن٤مره ذم اخلنال ،اٟمٌٜمنك قمٚمٞمنف اقمتٌن٤مر
اًمقوم٤مق ،ومال يِمؽمط ومٞمٛمـ يٜمٕم٘مد سمف اإلمج٤مع طمٗمظ اًمٗمروع ،ي١ميد ذًمؽ أُمران(:)3
أوهلام :أن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ،يم٤مًمٕمٌ٤مس ،وـمٚمح٦م ،واًمزسمػم ،وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،وقمٌند اًمنرمحـ سمنـ
قمق ،،وأيب قمٌٞمدة سمـ اجلراح ،وٟمحقهؿ ممـ مل يِمتٝمروا سم٤مًمٗمتقى  -يم٤من يٕمتد سمخالومٝمنؿ ووومن٤مىمٝمؿ
ذم اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع ،ومال يٜمٕم٘مد اإلمج٤مع سمندوهنؿ ،وهنؿ يتًن٤موون ُمنع أهنؾ اًمٗمتنقى ُمنـ اًمّمنح٤مسم٦م
اعمِمٝمقريـ  -يم٤مسمـ قمٌ٤مس ،واسمـ قمٛمر ،وُمٕم٤مذ ،وزيد ،واخلٚمٗم٤مء إرسمٕمن٦م  -ومٚمنؿ يٗمنرق سمنلم هن١مٓء
وأوًماؽ ذم اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤معُ ،مع أن إوًملم مل يٙمقٟمقا ُمـ احل٤مومٔملم ًمٚمٗمروع ،وُم٤م يمن٤من ذًمنؽ إٓ ٕن
إوًملم أهؾ ًمٗمٝمؿ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ويٕمرومقن ـمرق اؾمتٜمٌ٤مط إطمٙمن٤مم ُمنٜمٝمام ،وُمنـ هنذه
صٗمتف ومال يٛمٙمـ أن يٜمٕم٘مد اإلمج٤مع سمدوٟمف(.)4

( )1اكظر :ىمقاـمع األدًمة (.)239/3
( )2اكظر :رشح اًمؾؿع (.)724/2
( )3اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)882/2
( )4اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)513/3
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ثاكقفام :أن اًمٕم٤ممل سم٠مصقل اًمٗم٘مف يٕمتؼم ىمقًمف ذم اإلمج٤مع دون اًمٗم٘مٞمفٕ :ن اًمٗم٘مٞمف احل٤مومظ ًمٚمٗمروع حيتٛمنؾ
أن يٗمقشمف طمٗمظ اجلزئٞمن٤مت اًمدىمٞم٘من٦م عمًن٤مئؾ احلنٞمض ،أو دىمن٤مئؼ ُمًن٤مئؾ اًمقصن٤مي٤م ،أو اًمٜمٗم٘من٤مت ،أو
اًمٓمالق ،أو احلدود ،أو دىم٤مئؼ أي سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمٗم٘مف ،أُم٤م إصقزم ومال حيتٛمؾ ذًمؽ ومٞمفٟٕ :مف ىمند
ومٝمؿ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمتل شمٜمدرج شمٚمؽ اًمٗمروع حتتٝم٤م(.)1
حجة أصحا افؼقل افثاين:
أن اًمٗم٘مٞمف قم٤ممل سمجزئٞم٤مت اًمٗمروع ،وأٟمف حيٗمٔمٝم٤م ،ومٝمق أقمٚمؿ سمحٙمؿ اًمٜم٤مزًم٦م سم٘مٞم٤مؾمٝم٤م قمغم ٟم٤مزًم٦م
أظمرى ،ومرأيف حمت٤مج إًمٞمف ذم اإلمج٤مع ،دون إصقزم اًمذي ٓ حيٗمظ شمٗم٤مصٞمؾ اًمٗمروع(.)2
أدفة أصحا افؼقل افثافث:
واطمتجقا سم٘مقل اًمرؾمقل  ٓ" :-جتوؿع أمول ظذ ضالفة"(.)3
وجف افدٓفة مـ احلديث :أن احلدي٨م قم٤مم يِمٛمؾ مجٞمع إُم٦م ،واًمٕم٤مُم٦م ُمـ إئٛم٦م(.)4
أدفة أصحا افؼقل افرابع:
أهنام ًمٞمً٤م ُمـ أهؾ اًمٜمٔمر ،ومل شمتح٘منؼ إهٚمٞمن٦م اعمٕمتنؼمة ذم أئٛمن٦م أهنؾ احلنؾ واًمٕم٘مند ُمنـ
اعمجتٝمديـ ُمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م ،وُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ ممـ قمرومقا إصقل واًمٗمروع ُمٕم٤م(.)5

( )1اكظر :لرؿماد اًمػحقل (.)233/1
( )2اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف (.)881/2
( )3مس امامـ أمحام ام ( ،)200/45طمام ام يث أو سمٍم امامة اًمغػ اماماري -ريض اهلل قمـ امامف ،طمام ام يث رىم امامؿ ( ،)27224طمام ام يث
طمسـ.
( )4اكظر :ىمقاـمع األدًمة (.)239/3
( )5اكظر :اًمتبٍمة (ص.)384:
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مـاؿشة إدفة(:)1
أجقب ظذ أصحا افؼقل افثاين:
سم٠من اطمتامل ومقات سمٕمض اًمٗمروع واجلزئٞم٤مت قمغم هذا اًمٗم٘مٞمف هق اًمذي ُمٜمٕمٜم٤م ُمـ ىمٌقل ىمقًمف
ذم اإلمج٤مع ،صمؿ إن اًم٘مٞم٤مس ودىم٤مئ٘مف وذوـمف خمتص سمنف إصنقزم ،واعمًن٠مًم٦م ُمٗمروون٦م ذم "اًمٗم٘مٞمنف
اًمذي ٓ يٕمر ،إصقل ،وإصقزم اًمذي ٓ يٕمر ،اًمٗم٘مف"(.)2
وأجقب ظذ أصحا افؼقل افثافث:
ظمّمّمٜم٤م ُمـ احلدي٨م إصقزم واًمٗم٘مٞمف ،وم٤مٕصقزم -وهق اًمٕم٤ممل سمدىم٤مئؼ أصقل اًمٗم٘مف -ىمد
سمٚمغ درضم٦م آضمتٝم٤مد سمٛمٕمرومتف سم٤مًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمتل يٜمدرج حتتٝم٤م قمندد ٓ حيَمن ُمنـ اجلزئٞمن٤مت،
ومٝمق قمٜمده أهٚمٞم٦م اًمٜمٔمر ،وأُم٤م اًمٗم٘مٞمف اًمذي ٓ يٕمٚمؿ أصقل اًمٗم٘منف ومنال ٟمًنٚمؿ أن قمٜمنده أهٚمٞمن٦م اًمٜمٔمنر:
طمٞم٨م إٟمف ٓ يٛمٙمٜمف آؾمتدٓل قمغم ُم٤م ي٘منقل ًمٕمندم ُمٕمرومتنف ًمٓمنرق آؾمنتدٓل اًمتنل هنل وفمٞمٗمن٦م
إصقزم ،وُمـ ٓ يٕمر ،آؾمتدٓل ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مٌؾ ىمقًمف.
وأجقب ظذ أصحا افؼقل افرابع:
سم٠مٟم٤م ٟمًٚمؿ أن اًمٗم٘مٞمف مل شمتح٘مؼ ومٞمف إهٚمٞم٦م ًمٚمٜمٔمرً :مٕمدم قمٚمٛمف سمٓمرق آؾمتدٓل يمام ىمٚمٜم٤م ومٞمام
ؾمٌؼ ،وأُم٤م اًمٕم٤ممل ذم أصقل اًمٗم٘مف ومال ٟمًٚمؿ ًمٙمؿ أٟمف مل شمتح٘مؼ ومٞمف أهٚمٞمن٦م اًمٜمٔمنر ،سمنؾ شمنقاومرت شمٚمنؽ
إهٚمٞم٦مٟ :مٔمرا عمٕمرومتنف سمٓمنرق آؾمنتدٓل ،وهنل اًم٘مقاقمند اًمتنل يٜمندرج حتتٝمن٤م ُمن٤م ٓ حيَمن ُمنـ
اجلزئٞم٤مت ،يمام ىمٚمٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ.
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ اًم٘منقل إول

ٕيمثر إصقًمٞملم ،وهق أن اًمٕم٤ممل سم٠مصقل اًمٗم٘مف دون اًمٗمروع ُيٕمتؼم ىمقًمف ذم اإلمج٤مع ،وٓ يٕمتنؼم ىمنقل
( )1اكظر :اًمع ة (  ،)1136/4واًمقاون ذم أصامقل اًمػؼامف(  ،)180 / 5وااطمؽامام ًمممام ي (  ،)228/1وهنايامة
اًمقص ام ام امامقل(  ،)2651/6ويم ام ام امامػ األهار (  ،)444/3ورشح خمتص ام ام ام امر اسم ام ام امامـ اساضم ام ام امامب ( ،)33/2واًمتقو ام ام امامقن
(ص ،)291:ورشح اًمؽقيمب اعمـػم(.)225/2
( )2اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف (.)881/2
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اًمٕم٤ممل سم٤مًمٗمروع دون إصقل ،وأيمثر أدًم٦م أىمقال هذه اعمًن٠مًم٦م وونٕمٝم٤م اًمٜمٛمٚمن٦م -

 ،وٟم٤مىمِمنٝم٤م

سمردود ىمقي٦م.
افؼقل افراجح:
ًمٚمجٛمع سملم هذه إىمقال وُمٕمروم٦م اًمراضمح ٓسمد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ:
ً
أوٓ :اًمٕم٤ممل سم٠مصقل اًمٗم٘مف ٓ ؿمؽ أٟمف يٗمقق اًمٗم٘مٞمف ،وم٘مقًمف ُمٕمتؼم ذم اإلمج٤مع.
ثاك ًقاً :مٞمس يمؾ وم٘مٞمف يٕمتؼم سم٘مقًمف ذم اإلمج٤مع ،وإٟمام يٕمتؼم سم٘مقل أئٛم٦م اعمذاه٥م اعمٕمتؼمة ،وسمٛمـ ايمتٛمٚمن٧م
ًمديف آًم٦م آؾمتٜمٌ٤مط ،أُم٤م اًمٗم٘مٞمف اًمذي ٓ يت٘مـ سمٕمض اًمٗمروع ،ومل شمٙمتٛمؾ ًمديف آًم٦م آضمتٝم٤مد ومال يٕمتؼم
سم٘مقًمف.

املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف عدً اغرتاط اٌكساض العصس يف صحة اإلمجاع.
اعمرا ُد سم٤مٟم٘مراض اًمٕمٍمُ :مقت مجٞمع اعمجٛمٕملم سمٕمد اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم احلٙمؿ قمنغم احل٤مدصمن٦م اًمتنل
ٟمِم٠مت ذم قمٍمهؿ.
ومػمى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن اٟم٘مراض أهؾ اًمٕمٍمن ٓ يِمنؽمط ًمّمنح٦م اإلمجن٤مع ُمٓمٚم ً٘من٤م،

حي٤م ،أو ؾمٙمقشم ًٞم٤مُ ،مـ اًمّمح٤مسم٦م ،أو همػمهؿ.
ؾمقاء يم٤من هذا اإلمج٤مع س ً
وسمٜم٤مء قمغم رأيف وم٢مٟمف ًمق اشمٗمؼ مجٞمع جمتٝمدي إُم٦م قمغم طمٙمؿ ذقمل ذم ُمً٠مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،وًمنق ذم
حلٔم٦م واطمدة ُمٝمام ىمٍمت :وم٢مٟمف يٜمٕم٘مد اإلمج٤مع ،وأصٌح طمج٦م حترم خم٤مًمٗمتنف قمنغم اعمجٛمٕمنلم ،وقمنغم
همػمهؿ.
وطمجتف ذم ذًمؽ -

 -أن أدًم٦م طمجٞم٦م اإلمجن٤مع ُمنـ اًمٙمتن٤مب واًمًنٜم٦م ىمند سمٞمٜمن٧م أن

اإلمج٤مع طمج٦م سمٛمجرد اشمٗم٤مق جمتٝمدي اًمٕمٍم اًمقاطمد ،وًمق ذم حلٔم٦م :طمٞم٨م إن احلجٞمن٦م شمؽمشمن٥م قمنغم
آشمٗم٤مق ٟمٗمًفٕ :ن آشمٗم٤مق ُمٜم٤مط اًمٕمّمٛم٦م ،وم٤مؿمؽماط اٟم٘مراض اًمٕمٍم ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ىمقي"(.)1

( )1اةامامامع عمساماماةؾ أصامامقل اًمػؼامامف وشمطبقؼاهتاماما قمامامغم اعمامامذ ب اًمامامراضمن (ص ،)321:واعمفامامذب ذم قمؾامامؿ أصامامقل اًمػؼامامف
اعمؼارن (.)884/2
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وٕن سمٕمض اًمت٤مسمٕملم يم٤مٟمقا حيتجقن سم٢ممج٤مع اًمّمنح٤مسم٦م ذم أواظمنر قمٍمن اًمّمنح٤مسم٦م :طمٞمن٨م
طمٙمل قمـ احلًـ اًمٌٍمي أٟمف اطمت٩م سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م وأٟمس يم٤من طم ًٞم٤م ،وآطمتجن٤مج سم٢ممجن٤مقمٝمؿ ُمنع
وضمقدهؿ ىمد وىمع ،ومل يٜمٙمره أطمد ،ومٕمٚمنؿ ُمنـ ذًمنؽ أن ذط آٟم٘منراض همنػم ُمٕمتنؼم ،ومٚمنق يمن٤من
آٟم٘مراض ذ ًـم٤م عم٤م اطمت٩م اًمت٤مسمٕمقن سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ُمع وضمقد سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م(.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼلقل إول ٓ :يِمنؽمط اٟم٘مننراض اًمٕمٍمن ذم صننح٦م اإلمجن٤مع ،وهنق ىمننقل أيب طمٜمٞمٗمن٦م ،وُم٤مًمننؽ،
واًمِم٤مومٕمل ،وقمٚمٞمف أيمثنر إصنقًمٞملم ،وُمنٜمٝمؿ أسمنق اخلٓمن٤مب ،واسمنـ ىمداُمن٦م ،واًمٖمنزازم ،واًم٘منراذم،
واًمنظمز(.)2
افؼقل افثاين :يِمؽمط اٟم٘مراض اًمٕمٍم ذم صح٦م اإلمج٤مع ،وهق ىمقل اإلُم٤مم أمحد ،وسمٕمنض اًمِمن٤مومٕمٞم٦م،
يم٤مسمـ ومقرك ،وؾمٚمٞمؿ اًمرازي ،واجلٌ٤مئل( ،)3وسمٜمن٤مء قمنغم هنذا اًم٘منقل ٓ حتنرم خمن٤مًمٗمتٝمؿ ًمإلمجن٤مع ذم
قمٍمهؿ ،ومٞمّمح أن يرضمع سمٕمْمٝمؿ ،أو يرضمٕمقا مجٞمٕم٤م قمـ احلٙمؿ ،وٓ يٙمنقن اشمٗمن٤مىمٝمؿ إمج٤مقمن٤م ،وٓ
طمج٦م إٓ إذا ُم٤مشمقا ،وإذا أدريمٝمؿ ُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ ،وسمٚمٖمنقا درضمن٦م آضمتٝمن٤مد ،وظمن٤مًمٗمقهؿ ذم ذًمنؽ
احلٙمؿ :وم٢مٟمف يٕمتد سمخالومٝمؿ.
افؼقل افثافث :إن اٟم٘مراض اعمجٛمٕملم ذط ذم إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م وم٘مط(.)4

( )1اكظر :اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)321:
( )2اكظ امامر :اًمتؿفقام ام ( ،)348/3ورووام امامة اًمـ امامافمر( ،)482/2واعمستصام امامػك ( ،)360/1ورشح شمـؼام امامقن اًمػصام امامقل
(ص ،)258:وأصقل اًمنظميس (.)315/1
( )3اكظر :اًمع ة ( ،)1095/4وأصقل اًمػؼامف السمامـ مػؾامن (ص ،)94:ورشح اًمؽقيمامب اعمـامػم( ،)246/2ورشح
اًمؾؿع ( ،)697/2وااطمؽام اآلم ي ( ،)256/1واًمبحر اعمحقط (.)511/4
( )4اكظر :اعمستصػك (.)360/1
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أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن طمجٞم٦م اإلمج٤مع شمقضمٌنف سمٛمجنرد اشمٗمن٤مق جمتٝمندي اًمٕمٍمن اًمقاطمند وًمنق ذم حلٔمن٦م،
واٟم٘مراض اًمٕمٍم ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ،وُم٤م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ومال يٕمتد سمف(.)1
افدفقؾ افثاين :أن اًمت٤مسمٕملم يم٤مٟمقا حيتجقن سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ذم أواظمر قمٍم اًمّمح٤مسم٦م ،وم٘مد طمٙمل قمنـ
احلًـ اًمٌٍمي  -رمحف اهلل  -أٟمف ىمد اطمت٩م سم٢ممج٤مع اًمّمنح٤مسم٦م ،وأٟمنس سمنـ ُم٤مًمنؽ  - -يمن٤من
طمٞم٤م ،وهمػمه ومٕمؾ ذًمؽ ،وم٘مد زامحٝمؿ يمثػم ُمـ اًمت٤مسمٕملم ،واطمتجقا سم٢ممج٤مقمٝمؿ ،وهنؿ  -أي :اًمّمنح٤مسم٦م
سملم أفمٝمرهؿ ،وآطمتجن٤مج سم٢ممجن٤مقمٝمؿ ُمنع وضمنقدهؿ ىمند وىمنع ،ومل يٜمٙمنره أطمند :ومٕمٚمنؿ أن ذط
آٟم٘مراض همػم ُمٕمتؼم ،ومٚمق يم٤من آٟم٘مراض ذـم٤م عم٤م اطمت٩م اًمت٤مسمٕمقن سم٢ممج٤مع اًمّمنح٤مسم٦مٟٕ :منف مل يٙمنـ
ىمد ًمزمً :مٗم٘مد ذـمف(.)2
افدفقؾ افثافث :ىمٞم٤مس احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م سم٤مإلمج٤مع قمغم احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م سمن٤مًمٜمص ،ومٙمنام أن احلٙمنؿ اًمث٤مسمن٧م
سم٤مًمٜمص ٓ خيتص سمقىم٧م دون وىم٧م ،ومٙمذًمؽ اًمث٤مسم٧م سم٤مإلمج٤مع ،وٓ ومرق(.)3
أدفة أصحا افؼقل افثاين.
افدفقؾ إول :أٟمف ًمق يم٤من اشمٗم٤مق اعمجتٝمديـ طمج٦م ىمٌؾ اٟم٘مراض اًمٕمٍم ُٓمتٜمع رضمنقع اعمجتٝمند قمنـ
اضمتٝم٤مده :إذا فمٝمر ًمف أٟمف أظمٓم٠م ومٞمف ،وهذا خم٤مًمػ إلمج٤مع اًمٕمٚمامء :طمٞم٨م أمجٕمقا قمغم وضمنقب رضمنقع
اعمجتٝمد قمٜمد فمٝمقر اًمدًمٞمؾ اعمقضم٥م ًمذًمؽ ،ومٌٓمؾ يمقن آشمٗم٤مق ىمٌؾ آٟم٘منراض طمجن٦م ،وسمٜمن٤مء قمنغم
ذًمؽ وضم٥م اؿمؽماط آٟم٘مراض ذم احلجٞم٦م(.)4

( )1اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)884/2
( )2اكظر :اعمستصػك ( ،)360/1واًمتحؼقؼ واًمبقان ذم رشح اًمؼم ان ذم أصقل اًمػؼف (.)860/2
( )3اكظر :رشح خمتٍم اًمرووة (ص.)770 :
( )4اكظر :اًم رر اًمؾقامع ذم رشح مجع اةقامع (.)153/3
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افدفقؾ افثاين :ىمٞم٤مس اإلمج٤مع قمغم اًمًٜم٦م :طمٞم٨م إن ووم٤مة  - -ذط ذم اؾمت٘مرار احلجن٦م
ومٞمام ي٘مقًمف ،ومٙمذًمؽ ووم٤مة اعمجٛمٕملم  -وهق :اعمراد سم٤مٟم٘مراض اًمٕمٍم  -ذط ذم اؾمت٘مرار ىمقل اجلامقم٦م
وصحتف(.)1
أدفة أصحا افؼقل افثافث:
 أٟمف ىمد رضمع سمٕمنض اًمّمنح٤مسم٦م قمنـ إمجن٤مع اًمّمنح٤مسم٦م ذم ُمًن٠مًم٦م ُمٕمٞمٜمن٦م ،ومٚمنق مل يِمنؽمطاٟم٘مراض قمٍم اًمّمح٤مسم٦م مل يّمح رضمقع سمٕمْمٝمؿٟ :مٔمرا ٓؾمنتٚمزام اًمرضمنقع خم٤مًمٗمن٦م اإلمجن٤مع ،وملـ
أمثؾة رجقع بعض افصحابة:
أٟمف أمجع قمٛمر وقمكم  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قمغم أن أم اًمقًمد ٓ شمٌ٤مع( ،)2صمؿ ظم٤مًمػ قمكم هنذا سمٕمند وومن٤مة
قمٛمر ،ورأى أن ينٌٕمـ ،ىمن٤مل قمنكم  " :-اضمتٛمنع رأي ورأي قمٛمنر ذم أُمٝمن٤مت إوٓد أن ٓ
يٌٕمـ ،وأٟم٤م أن أرى سمٞمٕمٝمـ" ،وم٘م٤مل ًمف قمٌٞمدة اًمًٚمامي " :رأيؽ ُمع اجلامقم٦م أطمن٥م إًمٞمٜمن٤م ُمنـ رأينؽ
وطمدك " ،ومٝمٜم٤م قمكم  -أفمٝمر اخلال ،سمٕمد اإلمج٤مع ،وأىمر قمٚمٞمف ،ومٚمق يم٤من ٓ يِمنؽمط اٟم٘منراض
قمٍم اًمّمح٤مسم٦م ُم٤م ضم٤مز ًمف اخلال ،،وعم٤م أىمر قمٚمٞمف(.)4( )3
مـاؿشة أدفة افؼقل افثاين:
يؿؽـ اإلجابة ظذ أصحا افؼقل افثاين بام يع:
 -0أن اًمٕمٚمامء ىمد أمجٕمقا قمنغم وضمنقب رضمنقع اعمجتٝمند قمٜمند فمٝمنقر ُمقضمٌنف إذا يمن٤من
آضمتٝم٤مد اٟمٗمرادي٤م ،أُم٤م إذا يم٤من آضمتٝم٤مد مج٤مقمٞم٤م ومال جيقز ٕي جمتٝمد أن يرضمنع قمنـ اضمتٝمن٤مده ،وًمنق

( )1اكظر :ااطمؽام اآلم ي (.)256/1
()2اكظر :سم اةع اًمصـاةع ذم شمرشمقب اًمنماةع (.)129/4
()3أظمرضم امامف قمب ام اًم امامرزاد ذم مص امامـػف ( ،)291 /7ذم أب امامقاب م اماما يتعؾ امامؼ سماًمعبق ام واام اماماء ،سم اماماب سمق امامع اًمعب ام أمفام امات
األوالد ،طم يث رىمؿ ( ،)13224صحقن.
( )4اكظر :شمقسػم اًمتحرير (.)334/3
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فمٝمر ًمف ُمقضم٥م ،ومٞمٙمقن هذا اعمقضم٥م ُم١موٓ ،أو ُمٜمًقظم٤م ،ومٚمؿ يٙمـ ُمقضمٌ٤م ًمٚمرضمنقعٕ :ن اإلمجن٤مع
ىم٤مـمع ،ومٞمدل قمغم سمٓمالن ُم٘م٤مسمٚمف ،أو شم٠مويٚمف(.)1
 -4أن إصؾ اعم٘مٞمس قمٚمٞمف ٓ ٟمًٚمٛمف :ومال ٟمًنٚمؿ أن وومن٤مة  - -ذط ذم
طمجٞم٦م ؾمٜمتف ،وٓ ذم اؾمت٘مراره٤م ،سمؾ هل طمج٦م سمٛمجرد وروده٤م ،وًمق مل شمٙمـ طمج٦م سمٛمجنرد ُو ُرودهن٤م
عم٤م وضمٌ٧م ـم٤مقمتف ومٞمٝم٤م ،واإلمج٤مع طم٤مصؾ ذم ـم٤مقمتف  ،-ويمنذا جين٥م اقمت٘من٤مد اؾمنت٘مرار
طمجٞم٦م اًمًٜم٦م سمٛمجرد وروده٤م طمتك ئمٝمر اعمٖمػم ،وًمق مل يٙمـ يمذًمؽ ٓرشمٗمٕم٧م اًمث٘م٦م سم٤مًم٘مرآن واًمًنٜم٦م،
وهذا سم٤مـمؾ ،وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أن إصؾ اعم٘مٞمس قمٚمٞمف صحٞمح – وهق اؿمؽماط ووم٤مشمنف ذم اؾمنت٘مرار طمجٞمن٦م
اًمًٜم٦م  -وم٢من هذا اًم٘مٞم٤مس وم٤مؾمدٟٕ :مف ىمٞم٤مس ُمع اًمٗمن٤مرق :طمٞمن٨م إٟمنف يقضمند ومنرق سمنلم ىمنقل اًمٜمٌنل
 - وإمجنن٤مع إُمنن٦م ،وهننق :أن ىمقًمنف  - -إٟمننام مل يًننت٘مر ىمٌننؾ ُمقشمننف:ٓطمتامل ٟمًخف ،وهق ُمتقىمع ،وذًمؽ إٟمام هق سم٤مًمقطمل اًم٘م٤مـمع ،ورومع اًم٘م٤مـمع سم٤مًم٘م٤مـمع سمٓمريؼ اًمقطمل
ضم٤مئز ذم قمٝمده  ،-سمخال ،رومع طمٙمنؿ اإلمجن٤مع اًم٘من٤مـمع سمٓمرينؼ آضمتٝمن٤مد ،وم٢مٟمنف ٓ
يٜمًخ(.)2
وأجقب ظذ أصحا افؼقل افثافث:
سم٠مٟم٤م ٓ ٟمًٚمؿ سم٠من خم٤مًمٗم٦م قمكم  - -يم٤من إلمج٤مع ؾم٤مسمؼ ،طمٞمن٨م مل ينتؿ إمجن٤مع ذم زُمنـ
قمٛمر قمغم قمدم سمٞمع أم اًمقًمد ،يدل قمغم ذًمؽ ىمقل ضم٤مسمر " :بعـاهـ ظلذ زملـ افـبلل ،
وأيب بؽر ،وصطر مـ زمـ ظؿر" ،وهق ىمقل اسمـ قمٌ٤مس ،ومٝمٜم٤م ضم٤مسمر وهمػمه ىمد ظم٤مًمٗمقا ذم ذًمؽ.
أُم٤م ىمقل ظبقدة افسؾامين " :رأيؽ ُمع اجلامقم٦م أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ رأيؽ وطمدك" ومٚمؿ يرد سمنف أن
ُمقاوم٘م٦م اجلامقم٦م إمج٤م ًقم٤م ،وإٟمام أراد سمنف :أن رأينؽ ذم زُمن٤من إًمٗمن٦م ،واجلامقمن٦م ،وآشمٗمن٤مق ،واًمٓم٤مقمن٦م
ًمإلُم٤مم أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ رأيؽ ذم اًمٗمتٜم٦م واًمٗمرىم٦م(.)3
( )1اكظر :اًم رر اًمؾقامع ذم رشح مجع اةقامع (.)153/3
( )2اكظر :ااطمؽام اآلم ي (.)256/1
( )3اكظر :شمقسػم اًمتحرير (.)334/3
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بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومنؼ ىمنقل أيمثنر

إصقًمٞملم ،وهق أن اٟم٘مراض أهؾ اًمٕمٍم ٓ يِمؽمط ًمّمح٦م اإلمج٤مع ُمٓمٚم ً٘م٤م.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل أـثر إصقفقغ إن اٟم٘مراض أهؾ اًمٕمٍم ٓ يِمؽمط ًمّمنح٦م اإلمجن٤مع
ٍ
ىمنرن سمند ًءا ُمنـ اًمّمنح٤مسم٦م ،واًمتن٤مسمٕملم،
ُمٓمٚم ً٘م٤مً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،واًمتل شمٌلم ُمنـ ظمالهلن٤م أن أهنؾ يمنؾ
وشم٤مسمِ ِٕم ِٞمٝمؿ إمم يقُمٜم٤م هذا ىمد اشمٗم٘مقا قمغم أٟمف ٓ يِمؽمط ًمّمح٦م اإلمج٤مع اٟم٘مراض أهؾ اًمٕمٍم :طمٞمن٨م إن
اًمت٤مسمٕملم يم٤مٟمقا ي٠مظمذون سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ،ويم٤من اًمًٚمػ ي٠مظمذون سم٢ممج٤مع اًمت٤مسمٕملم ،وهٙمنذا إمم يقُمٜمن٤م
هذا.

املطألة السابعة :وٍّر الٍىمة يف اغرتاط اٌعكاد اإلمجاع ٔحذٗتْ أُ ٖهُٕ لْ
وطتٍد.
ادسوـد هق :اًمدًمٞمؾ اًمذي اقمتٛمد قمٚمٞمف اعمجٛمٕمقن ذم اضمتٝم٤مدهؿ واشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم احلٙمؿ ،وىمند
وىمع آظمتال ،سملم إصقًمٞملم ذم اؿمؽماـمف.
ومػمى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أٟمف يِمؽمط ذم اإلمجن٤مع وطمجٞمتنف أن يٙمنقن ًمنف ُمًنتٜمد ودًمٞمنؾ

ىمٞم٤مؾم٤م قمغم ومٕمؾ اًمٜمٌل  ،-ومٙمنام أن اًمٜمٌنل ٓ - -
يقضم٥م ذًمؽ اإلمج٤معً :
ي٘مقل ؿمٞم ًا٤م ،وٓ حيٙمؿ سمحٙمؿ إٓ قمـ وطمل :ومٙمذًمؽ قمٚمامء إُم٦م جي٥م أن ٓ جيٛمٕمقا قمنغم طمٙمنؿ إٓ
قمـ ُمًتٜمد ودًمٞمؾ ىمد اقمتٛمدوا قمٚمٞمف"(.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إٟمف يِمؽمط ذم اإلمج٤مع وطمجٞمتف أن يٙمقن ًمف ُمًتٜمد ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقر(.)2

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف (ص ،)324 :واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)900/2
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)261/1ومـفاج اًمقصقل ( ،)311/2واًمبحر اعمحقط (.)450/4
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افؼقل افثاين :إٟمف ٓ يِمؽمط ذم اإلمج٤مع أن يٙمقن ًمف ُمًتٜمد ،وم٘م٤مًمقا سمجقاز اٟمٕم٘من٤مد اإلمجن٤مع قمنـ همنػم
ُمًتٜمد ،وذًمؽ سم٠من يقوم٘مٝمؿ اهلل –شمٕم٤مممٓ -ظمتٞم٤مر اًمّمقاب ُمـ همػم أن يٙمنقن هلنؿ ُمًنتٜمد أو دًمٞمنؾ
يًتٜمدون إًمٞمف ،وهق ىمقل ـم٤مئٗم٦م ؿم٤مذة يمام ىم٤مل اًمٕمٚمامء(.)1
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن اًمٜمٌل  --يم٤من ٓ ي٘مقل ؿمٞما٤م ،وٓ حيٙمؿ سمحٙمؿ إٓ قمـ وطمنل ،يمنام
ذ
ىم٤مل –شمٕم٤مممَ ﴿ :و ٌَا يَِ ِع ُق َغَ ٱل ۡ َٓ َٔ َٰٓ
ى  ٣إ ِ ۡن ُْ َٔ إَِل َو ۡى يُ َ َٰ
أى  ،)2(﴾٤ومٙمنذًمؽ قمٚمنامء إُمن٦م
ِ
جي٥م أن ٓ جيٛمٕمقا قمغم طمٙمؿ إٓ قمـ ُمًتٜمد ودًمٞمؾ ىمد اقمتٛمدوا قمٚمٞمف(.)3

افدفقؾ افثاين :أن قمدم اعمًتٜمد ُمـ دًمٞمؾ أو أُم٤مرة حيتٛمؾ قمدم اًمقصقل إمم احلؼ :ممن٤م ين١مدي ويٗميضن
إمم ضمقاز اخلٓم٠م :ومٚمذًمؽ ىمٚمٜم٤م ٓ :يٜمٕم٘مد اإلمج٤مع إٓ قمـ ُمًتٜمد :ؾمدا هلذا آطمتامل(.)4
افدفقؾ افثافثً :مق ضم٤مز اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع ُمـ همػم دًمٞمؾ مل يٙمـ ٓؿمؽماط آضمتٝمن٤مد ومنٞمٛمـ يٕمتند سمنف ذم
اإلمج٤مع ُمٕمٜمكٟٕ :مٜم٤م مل ٟمِمؽمط سمٚمقغ درضم٦م آضمتٝم٤مد ًمٙمؾ واطمد ُمـ اعمجٛمٕملم إٓ ُمـ أضمؾ أن يٜمٔمنر
ذم اعمً٠مًم٦م قمـ اؾمتدٓل ،وأن يٕمتٛمد ومٞمام ي٘مقل قمغم دًمٞمؾ وأُم٤مرة ،وًمق يم٤من اإلمج٤مع يٜمٕم٘مد سمال ُمًنتٜمد
ًمدظمؾ اعمجتٝمد وهمػم اعمجتٝمد(.)5

( )1اكظام امامر :ااطمؽام امامام ًممم ام ام ي ( ،)261/1وهنايام امامة اًمسام امامقل ( ،)311/2واًمبحام امامر اعمحام امامقط ،)450/4( ،ولرؿمام اماماد
اًمػحقل (ص.)79 :
( )2ؾمقرة اًمـنؿ ،اآليتان (.)4،3
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)261/1
( )4اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت (.)238/2
( )5اكظر :مجع اةقامع سمنمح اةالل اعمحكم (.)195/2
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أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :اًمقىمقع ،وم٘مد وىمع اإلمج٤مع قمـ همػم دًمٞمؾ وهمػم ُمًتٜمد ،واًمقىمقع دًمٞمؾ اجلقاز ،وذًمنؽ
يم٢ممج٤مع اًمٕمٚمامء قمغم ضمقاز قم٘مد سمٞمع اعمٕم٤مـم٤مة أو اعمراو٤مة ،وأضمرة احلامم ،واحلالق(.)1
افدفقؾ افثاينً :مق يم٤من اإلمج٤مع ٓ يٜمٕم٘مد إٓ قمـ ُمًنتٜمد ودًمٞمنؾ ًمٙمن٤من ذًمنؽ اًمندًمٞمؾ هنق احلجن٦م ذم
اعمً٠مًم٦م ،ومال يٙمقن ًمإلمج٤مع وم٤مئدة(.)2
مـاؿشة إدفة:
أجقب ظذ أدفة أصحا افؼقل إول بام يلت:
أجقب ظذ افدفقؾ إول :سم٠مٟمف ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرقٕ :ن اًمٜمٌل  --اُمتٜمع ُمٜمنف
ۡ ُ َ ذ ۡ
احلٙمؿ واًم٘مقل ُمـ همػم دًمٞمنؾً :م٘مقًمنف –شمٕمن٤مممَ ﴿ :و ٌَاا يَِع ُ
اق َغاَ ٱل ۡ َٓ َ
أ َٰٓ
أ إَِل َوى
ى  ٣إِن ْ
ِ
ِ
يُ َ َٰ
ٔى.)3(﴾٤
أُم٤م إُم٦م وم٘مد دل اًمدًمٞمؾ قمغم اؾمتح٤مًم٦م اخلٓم٠م قمٚمٞمٝمؿ ومٞمام أمجٕمقا قمٚمٞمف ،ومل يدل قمغم أهننؿ ٓ
حيٙمٛمقن إٓ قمـ دًمٞمؾ(.)4
أجقب ظذ افدفقؾ افثاين :سم٠من ضمقاز اخلٓم٠م قمٜمد قمدم اعمًتٜمد إٟمام يٙمقن قمٜمد آٟمٗمنراد ،أُمن٤م
قمٜمد اإلمج٤مع ومال يًتٚمزم ذًمؽً :مألدًمن٦م قمنغم قمّمنٛم٦م اضمنتامع إُمن٦م قمنـ اخلٓمن٠م ،سمن٠من يٚمٝمٛمٝمنؿ اهلل
اًمّمقاب ذم احلٙمؿ(.)5

( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)263/1وهناية اًمسقل ( ،)311/2واعمحصقل (.)88/2
( )2اكظر :اعمحصقل (.)88/2
( )3ؾمقرة اًمـنؿ اآليتان (.)4،3
( )4اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)261/1
( )5اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ ( ،)263/1وهناية اًمسقل (.)311/2
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يؿؽـ اإلجابة ظذ أصحا افؼقل افثاين:
أجقب ظذ افدفقؾ إول :سمٕمدم اًمتًٚمٞمؿ سمقىمقع هذه اإلمج٤مقم٤مت ُمـ همػم دًمٞمؾ ،وهم٤مين٦م ُمن٤م
ذم ذًمؽ أٟمف مل يٜم٘مؾ اًمدًمٞمؾ ايمتٗم٤مء سم٤مإلمج٤مع قمٜمف(.)1
وأجقب ظذ افدفقؾ افثاينٟ ٓ :مًٚمؿ ذًمؽ ،سمنؾ إن وم٤مئندة اإلمجن٤مع هنل أٟمنف يٙمٗمٞمٜمن٤م ُم١مٟمن٦م
اًمرضمقع إمم أدًم٦م اعمجٛمٕملم ،ويمٞمٗمٞم٦م دًٓم٦م يمؾ دًمٞمؾ قمغم ُمدًمقًمف وٟمحق ذًمؽ ،ومن٢مذا ىمٞمنؾ :إن اًمٕمٚمنامء
أمجٕمقا قمغم طمٙمؿ شمٚمؽ اعمً٠مًم٦م ٟمٙمتٗمل سمذًمؽ ،وٓ ٟمً٠مل قمـ أدًم٦م اعمجٛمٕملم(.)2
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،وهق أٟمف يِمؽمط ذم اإلمج٤مع وطمجٞمتف أن يٙمقن ًمف ُمًتٜمد ودًمٞمؾ يقضم٥م ذًمنؽ اإلمجن٤مع،
واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أٟمف يِمؽمط ذم اإلمج٤مع وطمجٞمتف أن يٙمقن ًمنف
ُمًتٜمد ودًمٞمؾ يقضم٥م ذًمؽ اإلمج٤معً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،وٕن قمدم اعمًتٜمد ُمـ ٍ
دًمٞمؾ أو أُم٤م َر ٍة حيتٛمؾ قمندم
اًمقصقل إمم احلؼ ،مم٤م يٗميض إمم ضمقاز اخلٓم٠م.

املطألة اخلاوطة :وٍّر الٍىمة يف إثبات صالحٗة الدلٗن الع أُ ٖهُٕ وطتٍدّا
لإلمجاع.
يتْمٛمـ اًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمل قمغم ظمؼم أطم٤مد ،واًم٘مٞمن٤مس ،وهمػمهن٤م ُمنـ إدًمن٦م آضمتٝم٤مدين٦م ،أو
اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ،وىمد اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم اٟمٕم٘م٤مد اإلمجن٤مع سم٤مًمندًمٞمؾ اًمٔمٜمنل ،يمنام اظمتٚمٗمنقا اٟمٕم٘من٤مده
سم٤مًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل ،ومجٛمٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم ضمقاز اٟمٕم٘م٤مده سم٤مًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل واًمندًمٞمؾ اًمٔمٜمنل ،وسمٕمْمنٝمؿ
أضم٤مز اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل ،وُمٜمع اًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمل ،وسمٕمْمٝمؿ أظمر ُمٜمٕمٝمام ُم ًٕم٤م.

( )1اكظر :هناية اًمسقل (.)311/2
( )2اكظر :مـفاج اًمقصقل سمنمح هناية اًمسقل ( ،)311/2وااطمؽام ًممم ي (.)263/1
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يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

ىمٞم٤مؾمن٤م قمنغم
" -أن اًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمل يّمٚمح أن يٙمقن ُمًتٜمدً ا ًمإلمجن٤معً :

اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل ،ومٙمام جيقز اؾمتٜم٤مد اإلمج٤مع قمغم دًمٞمؾ ىمٓمٕمل ومٙمذًمؽ جيقز اؾمتٜم٤مد اإلمج٤مع قمغم دًمٞمنؾ
فمٜمل ،وٓ ومرق ،واجل٤مُمع أن ً
يمال ُمـ اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل واًمٔمٜمل يقضم٥م اًمٕمٛمؾ.
وٕٟمف ىمد وىمع أن أيمثر اإلمج٤مقم٤مت اعمقضمقدة أن ىمد صمٌت٧م ،وهل ُمًنتٜمدة إمم أدًمن٦م فمٜمٞمن٦م،
يم٤مًمٕمٛمقم ،واعمٗم٤مهٞمؿ ،واًم٘مٞم٤مس ،وظمؼم اًمقاطمد ،واًمقىمقع دًمٞمؾ اجلقاز"(.)1
ومـ إمثؾة ظذ بعض اإلامجاظات بافدفقؾ افظـل:
 -0اإلمج٤مع قمغم وضمقب اًمٖمًؾ ُمـ اًمت٘م٤مء اخلت٤مٟملمُ ،مع أن ُمًتٜمده ظمؼم قم٤مئِمن٦م -ريض
اهلل قمٜمٝم٤م(.)2
 -4إمج٤مع اًمٕمٚمامء قمغم طمرُم٦م سمٞمع اًمٓمٕم٤مم ىمٌؾ اًم٘مٌضُ ،مع أن ُمًتٜمده ظمؼم واطمند ،وهنق
طمدي٨م اسمـ قمٛمر ،وهق أن رؾمنقل اهلل  -ىمن٤مل" :ملـ ابولاع ضعاملا ؾلال يبعلف حولك
يسوقؾقف"(.)3
 -3إمج٤مقمٝمؿ قمغم حتريؿ ؿمحؿ اخلٜمزير :ىمٞم٤مؾم٤م قمغم حتريؿ حلٛمف.
-2

إمج٤مقمٝمؿ قمغم يمت٤مسم٦م اعمّمحػ :ىمٞم٤مؾم٤م قمغم طمٗمٔمف ذم اًمّمدور.

 -5إمج٤مقمٝمؿ قمغم ىمت٤مل ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة :ىمٞم٤مؾم٤م قمغم شم٤مرك اًمّمالة.

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)325:
( )2اكظر :كقؾ األوـمار (.)276/1
( )3ؾمامامــ اًمؽممامامذي ( ،)586/3يمتاماماب اًمبقامامقع ،سماماماب يمرا قامامة سمقامامع اًمطعامامام طمتامامك يسامامتقومقف ،طم ام يث رىمامامؿ (،)1291
طم يث صحقن.
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وفعؾام إصقل دم اكعؼاد اإلامجاع بافدفقؾ افظـل ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمل يّمٚمح أن يٙمقن ُمًتٜمدا ًمإلمج٤مع ،ومٞمجنقز اٟمٕم٘من٤مد اإلمجن٤مع قمنـ أي
دًمٞمؾ فمٜمل ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقر(.)1
افؼقل افثاين :إن اًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمل ٓ يّمٚمح أن يٙمقن ُمًتٜمدا ًمإلمج٤مع ،ومال يٜمٕم٘مد اإلمج٤مع إٓ قمـ دًمٞمنؾ
ىمٓمٕمل ،وهق ُمذه٥م أيمثر اًمٔم٤مهري٦م ،ويمثػم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ،واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي(.)2
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أٟمف ٓ ُم٤مٟمع ُمـ اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع قمـ دًمٞمؾ فمٜمل :ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اٟمٕم٘من٤مد اإلمجن٤مع قمنـ دًمٞمنؾ
ىمٓمٕمل ،وٓ ومرق ،واجل٤مُمع أن يمال ُمـ اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل واًمٔمٜمل يقضم٥م اًمٕمٛمؾ ،وًمذًمؽ يًتٜمد إًمنٞمٝمام
اإلمج٤مع(.)3
افدفقؾ افثاين :اًمقىمقع :طمٞم٨م إن أيمثر اإلمج٤مقمن٤مت اعمقضمنقدة ًمنديٜم٤م ىمند صمٌتن٧م ،واٟمٕم٘مندت ،وهنل
ُمًتٜمدة إمم أدًم٦م فمٜمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤م:
ىمٞم٤مؾم٤م قمغم إُم٤مُمتف ذم اًمّمالة(.)4
 إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم ظمالوم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼً :ىمٞم٤مؾم٤م قمغم طمد اًم٘مذ.)5(،
 -إمج٤مقمٝمؿ قمغم أن طمد ؿم٤مرب اخلٛمر صمامٟمقن ضمٚمدةً :

( )1اكظ ام امامر :ااطمؽ ام امامام ًمممام ام ام ي ( ،)264/1واعمحص ام امامقل ( ،)88/2وخمتٍم ام ام اعمـتفام امامك سمنم ام امامح اًمعع ام ام (،)39/2
وااهباج ( ،)391/2وهناية اًمسقل ( ،)312/2ورووة اًمـافمر ( ،)385/2واًمتؼرير واًمتحبػم (.)111/3
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)264/1واًمبحر اعمحقط ( ،)452/1ولرؿماد اًمػحقل (ص.)79 :
( )3اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)904/2
( )4اكظر :اًمقاون ذم أصقل اًمػؼف (.)167/5
( )5اكظر :اًمػتاوى اهلـ ية ( ،)182/6وكػاةس األصقل (.)2741/6
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افدفقؾ افثافث :أن اًمٜمّمقص اعمثٌت٦م حلجٞم٦م اإلمج٤مع ضم٤مءت قم٤مُمن٦م ،مل شمٗمّمنؾ سمنلم اإلمجن٤مع اعمًنتٜمد
ًمدًمٞمؾ ىمٓمٕمل أو فمٜمل ،ومال جيقز اؿمؽماط يمقن اًمدًمٞمؾ ىمٓمٕمٞم٤مٟٕ :مف شم٘مٞمٞمند سمنال دًمٞمنؾ صنحٞمح ،وهنق
سم٤مـمؾ(.)1
افدفقؾ افرابعً :مق ىمدرٟم٤م وىمقع اإلمج٤مع ُمًتٜمدً ا إمم دًمٞمؾ فمٜمل ،مل يٚمزم ُمـ وىمققمف حم٤مل ًمذاشمنف ً
قم٘منال،
وًمٞمس ًمٚمجقاز ُمٕمٜمك آظمر همػم ذًمؽ(.)2
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :أن اإلمج٤مع طمج٦م ىمٓمٕمٞم٦م ،ومٚمق اٟمٕم٘مد قمـ دًمٞمؾ فمٜمل ٕدى إمم أن يٙمنقن اًمٗمنرع أىمنقى
ُمـ إصؾ ،وذًمؽ سم٤مـمؾ(.)3
افدفقؾ افثاين :أن اًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمل ٓ يقضم٥م اًمٕمٚمؿ اًم٘مٓمٕمل ،ومنال جينقز أن يّمندر قمٜمنف اإلمجن٤معٕ :ن
اإلمج٤مع يقضم٥م اًمٕمٚمنؿ اًم٘مٓمٕمنل ،ومن٤مًم٘مٓمٕمل ٓ يثٌتنف إٓ اًم٘مٓمٕمنل ،واًمٔمٜمنل ٓ ي٘منقى قمنغم إصمٌن٤مت
اًم٘مٓمٕمل(.)4
مـاؿشة إدفة:
يؿؽـ اإلجابة ظذ أدفة أصحا افؼقل افثاين بعدة أجقبة:
اجلقا إول :أٟم٤م ٓ ٟمًٚمؿ أن اإلمج٤مع يٙمقن ىمٓمٕمٞم٤م دائام ،سمؾ إن أيمثر اإلمج٤مقم٤مت فمٜمٞم٦م.
اجلقا افثاين :أن ىمقًمٙمؿ ذم اعمًتٜمد اًمٔمٜمل يٜمٓمٌنؼ مت٤مُمن٤م قمنغم اعمًنتٜمد اًم٘مٓمٕمنل :طمٞمن٨م إن اعمًنتٜمد
اًم٘مٓمٕمل حيتٛمؾ اًمٜمًخ ،أو همػمه ،وم٤مإلمج٤مع قمٚمٞمف ىمد رومع قمٜمف هذا آطمتامل ،ومل شم٘مقًمنقا :إن اإلمجن٤مع
-طمٞمٜماذ -أىمقى ُمـ ُمًتٜمده ،ومٞمٛمتٜمع ،سمؾ ضمقزشمؿ اإلمج٤مع قمٜمف.

( )1اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)905/2
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)264/1
( )3اكظر :يم ػ األهار (.)265/3
()4اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)905/2
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اجلقا افثافث :اًمقىمقع :طمٞم٨م وىمع أن أيمثر اإلمج٤مقم٤مت ىمد اؾمتٜمدت إمم دًمٞمؾ فمٜمل ،واًمقىمنقع هنذا
خي٤مًمػ ُم٤م ذيمرمتقه.
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومنؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم وهق أن اًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمل يّمٚمح أن يٙمقن ُمًتٜمدا ًمإلمج٤مع.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أن اًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمل يّمنٚمح أن يٙمنقن ُمًنتٜمدا
ًمإلمج٤معً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،وًمثٌقت اٟمٕم٘م٤مد إمج٤مقم٤مت يمثػمة ُمًتٜمدة قمغم أدًم٦م فمٜمٞم٦م.
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املبحح اخلاوظ:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن
املتعمكة بالكٗاع.
ٔفْٗ مخظ وطالن:
املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف أُ التٍصٗص عمى العمة ٖفٗد
األوس بالكٗاع وطمكًا.
املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف دٕاش إثبات السخص بالكٗاع.
املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف عدً ثبٕت دسٖاُِ الكٗاع يف
مجٗع األحهاً الػسعٗة.
املطألة السابعة :وٍّر الٍىمة يف دٕاش الكٗاع عمى أصن ثبت
باإلمجاع.
املطألة اخلاوطة :وٍّر الٍىمة يف عدً دٕاش الكٗاع عمى األصن
الجابت عَ طسٖل الكٗاع.
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف أُ التٍصٗص عمى العمة ٖفٗد األوس بالكٗاع
وطمكًا.
وصللقرة ادسلللفة :أٟمننف إذا ذيمننر اًمِمنن٤مرع وصننٗم٤م صنن٤محل٤م ًمتٕمٚمٞمننؾ احلٙمننؿ سمننف ،يم٘مقًمننف -
 -ذم حلننقم إونن٤مطمل " :ــللت هنقللوؽؿ ظللـ ادخللار حلللقم إضللاحل مللـ أجللؾ
افداؾة"( ،)1أو ىمقًمؽ" :حرمت اخلؿر فعؾة اإلشؽار" ،ومٝمؾ يٕمد هذا أُمرا سم٢مضمراء اًم٘مٞم٤مس ذم يمؾ ُم٤م
شمقضمد ومٞمف هذه اًمٕمٚم٦م؟
أي :أن اًمِم٤مرع إذا ٟمص قمغم قمٚم٦م احلٙمؿ ذم حمؾ ،صمؿ وضمد اعمجتٝمد شمٚمؽ اًمٕمٚم٦م ذم حمؾ آظمر،
هؾ جي٥م قمٚمٞمف أن يٕمدي احلٙمؿ إمم ذًمؽ اعمحؾ أظمر اًمذي وضمندت اًمٕمٚمن٦م ومٞمنف ،أو ٓ جين٥م قمنغم
اعمجتٝمد ،وٓ يٙمٚمػ سمتٕمدي٦م احلٙمؿ إمم همػم ذًمؽ اعمحؾ اًمذي ٟمص ومٞمف قمغم اًمٕمٚم٦م إٓ إذا ورد ومٞمف أُمنر
يٗمٞمد اًمتٕمٌد سم٤مًم٘مٞم٤مس؟
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

 "-أن اًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٕمٚم٦م يقضم٥م اإلحل٤مق قمـ ـمريؼ اًم٘مٞمن٤مسٓ ،

قمـ ـمريؼ اًمٚمٗمظ وم٘مطٟٕ :مٜم٤م ًمق ٟمٔمرٟم٤م ٟمٔمرة جمردة ذم ىمقًمف" :طمرم اخلٛمر ًمِمدشمف" وم٢مٟمنف ٓ يتٜمن٤مول إٓ
حتريؿ اخلٛمر ظم٤مص٦م ،وًمق مل يرد اًمتٕمٌد سم٤مًم٘مٞم٤مس ٓىمتٍمٟم٤م قمغم ذًمؽ ،وعم٤م ضم٤مز ًمٜم٤م إحل٤مق يمنؾ ُمِمنتد
ُمـ ٟمٌٞمذ وهمػمه سم٤مخلٛمر ،وًمٙمـ ضم٤مز إحل٤مق اًمٜمٌٞمذ ويمؾ ُمِمتد سمن٤مخلٛمر سمًنٌ٥م ورود اًمتٕمٌند سم٤مًم٘مٞمن٤مس
وم٘مط.
وبـا ظذ ذفؽ وم٢من حتريؿ اًمٜمٌٞمذ ىمد صمٌن٧م قمنـ ـمرينؼ اًم٘مٞمن٤مس( ٓ ،)2قمنـ ـمرينؼ اًمٚمٗمنظ
واًمٜمص ،وومرق سملم ُم٤م صمٌ٧م قمـ ـمريؼ اًم٘مٞم٤مس وُم٤م صمٌ٧م قمـ ـمريؼ اًمٚمٗمظ :طمٞمن٨م إن ُمن٤م صمٌن٧م قمنـ

( )1صامامحقن مسامامؾؿ ( ،)1561/3يمتاماماب األواماماطمل ،سماماماب سمقامامان ماماما يمامامان مامامـ اًمـفامامل قمامامـ أيمامامؾ سامامقم األواماماطمل سمعام
صمالث ذم أول ااؾمالم ،وسمقان كسرف ولسماطمتف لمم متك ؿماء ،طم يث رىمؿ (.)1971
( )2اكظر :ااكصا ذم معرومة اًمراضمن مـ اخلال قمغم مذ ب اامام أمح سمـ طمـبؾ (.)246/10
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ـمريؼ اًم٘مٞم٤مس أوٕمػ مم٤م صمٌ٧م قمـ ـمريؼ اًمٚمٗمظ ،وأن احلٙمنؿ اًمث٤مسمن٧م قمنـ ـمرينؼ اًمٚمٗمنظ ُيٜمًنخ،
ويٜمًخ سمف"(.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ثالثة أؿقال:
افؼقل إول :إن اًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٕمٚم٦م يٗمٞمد إُمر سم٤مًم٘مٞم٤مس ُمٓمٚم ً٘م٤م .أي :ؾمقاء أيم٤من اًمتٜمّمنٞمص قمنغم
اًمٕمٚم٦م ذم ضم٤مٟم٥م اًمٗمٕمؾ ،سم٠من يٙمقن احلٙمؿ إجي٤مسم٤م ،أو ٟمندسم٤م ،أم ذم ضم٤مٟمن٥م اًمنؽمك سمن٠من يٙمنقن احلٙمنؿ
حتريام ،أو يمراه٦م ،وهق ىمقل أيمثر احلٜم٤مسمٚم٦م( ،)2وأيمثر احلٜمٗمٞم٦م(.)3
ً
افؼقل افثاين :إن اًمتٜمّمٞمص قمغم قمٚم٦م احلٙمؿ ًمٞمس أُمرا سم٤مًم٘مٞم٤مس ُمٓمٚم٘م٤م .أي :ؾمنقاء أيمن٤من اًمتٜمّمنٞمص
قمغم اًمٕمٚم٦م ذم ضم٤مٟم٥م اًمٗمٕمؾ ،أم ذم ضم٤مٟم٥م اًمؽمك ،وهق ىمقل سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م( ،)4وسمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م(.)5
افؼقل افثافث :إن اًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٕمٚم٦م أُمنر سم٤مًم٘مٞمن٤مس ذم ضم٤مٟمن٥م اًمنؽمك ذم اًمتحنريؿ – وم٘منط ،أُمن٤م
اًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٕمٚم٦م ذم ضم٤مٟم٥م اًمٗمٕمؾ ومٚمٞمس أُمرا سم٤مًم٘مٞم٤مس ،وإمم هذا اًمتٗمّمنٞمؾ ذهن٥م أبلق ظبلد اهلل
افبكي ُمـ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م(.)6
مثال جاكب افسكُ :م٤م إذا ىم٤مل" :طمرُم٧م اخلٛمر إلؾمٙم٤مره٤م" ،وم٤مًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٕمٚم٦م  -هٜمن٤م
 يٗمٞمد إُمر سم٤مًم٘مٞم٤مس.ومثال جاكب افػعؾُ :م٤م إذا ىم٤مل" :شمّمدىم٧م قمغم زيد ًمٗم٘مره" ،وم٤مًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٕمٚم٦م  -هٜم٤م
 ٓ -يٗمٞمد إٓ إُمر سم٤مًم٘مٞم٤مس.

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)335 :
( )2اكظر :اًمع ة ( ،)1372/4واًمتحبػم رشح اًمتحرير ( ،)356/2ورشح خمتٍم اًمرووة (.)346/3
( )3اكظر :مسؾؿ اًمابقت ( ،)316/2واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1911/4
( )4اكظر :اعمستصػك ( ،)272/2وااطمؽام ًممم ي ( ،)56/4واعمحصقل ًمؾرازي (.)831/3
( )5اكظر :رووة اًمـافمر وضمـة اعمـافمر ( ،)21/3واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1911/4
( )6اكظر :هناية اًمسقل (ص.)311:
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أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أٟمف ًمق مل جيز اًم٘مٞم٤مس قمغم اًمٕمٚم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م مل يٙمـ ًمٚمٜمص قمٚمٞمٝم٤م وم٤مئدة :طمٞمن٨م ٓ
وم٤مئدة ًمذيمره٤م ذم اًمٜمص إٓ اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م ،وإٓ يم٤من وضمقده٤م قمٌث٤م(.)1
افدفقؾ افثاين :أن اًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٕمٚم٦م يٗمٞمد وضمقب شمٕمٛمٞمؿ احلٙمؿ ذم مجٞمع اعمح٤مل اًمتل وضمدت ومٞمٝم٤م
شمٚمؽ اًمٕمٚم٦مُ ،مثؾ ًمق ىم٤مل اهلل -شمٕم٤ممم" :أوجبت أـؾ افسؽر دم ـلؾ يلقمٕ :كلف حؾلق"ً ،مٙمن٤من ذًمنؽ
شمٕمٚمٞمال ًمقضمقسمف ذم يمؾ يقم :وًمٕمٚمٛمٜم٤م أن احلالوة  -وم٘مط – وضمف اعمّمٚمح٦م ذم اًمقضمنقب ذم يمنؾ ينقم:
طمٞم٨م ىمٍم اًمتٕمٚمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ،وم٢مذا صمٌ٧م ذًمؽ قمٚمٛمٜم٤م أن احلالوة هل اعم١مصمرة ذم اعمّمنٚمح٦م ،وهنل اًمٕمٚمن٦م:
ومقضم٥م أيمؾ يمؾ رء ومٞمف طمالوة ُمثؾ اًمٕمًؾ(.)2
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :أن إطمٙم٤مم إٟمام ذقم٧م عمّمٚمح٦م اعمٙمٚمٗملم ،وُمـ ُمّمٚمحتٝمؿ أٟمف إذا ٟمص قمنغم إجين٤مب
أيمؾ اًمًٙمرٟٕ :مف طمٚمق أن ختتص سم٤مًمًٙمر دون همػمه مم٤م وضمدت ومٞمف احلالوة ،يم٤مًمٕمًؾ ُمثال ،سمندًمٞمؾ:
أن ُمـ شمّمدق قمغم رضمؾ ٕٟمف وم٘مػم ٓ جي٥م أن يتّمدق قمغم يمؾ وم٘مػم ،ومٙمنذًمؽ ه٤مهٜمن٤م ُمنـ أوضمن٥م
قمٚمٞمف أن ي٠ميمؾ اًمًٙمرٟٕ :مف طمٚمق ٓ جي٥م قمٚمٞمف أن ي٠ميمؾ يمؾ طمٚمق(.)3
افدفقؾ افثاين :أن شمٕمدي٦م احلٙمؿ ُمـ حمٚمف إمم اعمحؾ أظمر ٓ سمد ًمف ُمـ دًمٞمنؾ يندل قمٚمٞمنف ،وطمٞمن٨م ٓ
يقضمد دًمٞمؾ ُمـ أُمر ،أو إظمٌ٤مر ُمـ اًمِم٤مرع يدل قمغم ذًمؽ وم٢من اًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٕمٚم٦م ٓ يٗمٞمند وضمنقب
إُمر سمتٕمدي٦م احلٙمؿ(.)4
افدفقؾ افثافث :أن اإلٟمً٤من إذا ىم٤مل" :يم٤موم٠مت ظم٤مدُمل ومالٟم٤مٟٕ :منف أؾمنقد" ،أو ىمن٤مل" :واهلل ٓ آيمنؾ
اًمًٙمرٟٕ :مف طمٚمق" :مل يٚمزُمف قمتؼ يمؾ قمٌٞمده اًمًقد ،وٓ حيٜم٨م سم٠ميمؾ أي طمٚمق همػم اًمًٙمر ،ومٚمق يمن٤من
( )1اكظر :اعمستصػك (.)272/2
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)56/4
( )3اكظر :رووة اًمـافمر وضمـة اعمـافمر (.)21/3
( )4اكظر :ااهباج ذم رشح اعمـفاج ( ،)23/3واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1911/4
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اًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٕمٚم٦م يقضم٥م شمٕمدي٦م احلٙمؿ ُمـ اعمحؾ اعمٜمّمقص إمم مجٞمع اعمقاوع اًمتنل شمقضمند ومٞمنف
هذه اًمٕمٚم٦م ًمقضم٥م أن يٕمتؼ قمٚمٞمف يمؾ قمٌد ًمف أؾمقد ،وًمٚمزُمف أن حيٜم٨م سم٠ميمؾ يمؾ طمٚمق ،وعم٤م مل يٕمتؼ يمنؾ
قمٌد ًمف أؾمقد ،ومل حيٜم٨م سم٠ميمؾ يمؾ طمٚمق :دل قمغم اًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٕمٚم٦م ًمٞمس أُمرا سم٤مًم٘مٞم٤مس(.)1
أدفة أصحا افؼقل افثافث:
أن حتريؿ اًمٌمء وـمٚم٥م شمريمف ًمٕمٚم٦م ي٘متيض شمرشم٥م اعمٗمًندة قمنغم ومٕمنؾ ذًمنؽ اًمٌمنء ًمتٚمنؽ
اًمٕمٚم٦م ،وُمٕمرو ،أن اًمتٌ٤مقمد قمـ هذه اعمٗمًدة ٓ حيّمؾ إٓ سمؽمك مجٞمع ُم٤م وضمدت ومٞمف هذه اًمٕمٚم٦م.
أُم٤م إجي٤مب اًمٌمء وـمٚم٥م ومٕمٚمف ًمٕمٚم٦م شمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م وم٢من طمّمنقل هنذه اعمّمنٚمح٦م ٓ
يتقىمػ قمغم ومٕمؾ مجٞمع ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمثٚمٝم٤م(.)2
مـاؿشة إدفة:
أجقب ظذ أدفة أصحا افؼقل إول:
اإلجابة ظذ افدفقؾ إول:
بلن هـاك ؾائدة ،وهل أن يٕمٚمٛمٜم٤م أهن٤م قمٚم٦م طمٞم٨م قم٘مٚمٜم٤م اعمٕمٜمك اًمذي ُمـ أضمٚمف ذع احلٙمنؿ،
وٓ ٟم٘مقل سم٤مًمتٕمٛمٞمؿ إٓ سمدًمٞمؾ يدل قمٚمٞمف ،وإذا يم٤من اعم٘مّمقد هق اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمٚم٦م ،وم٤مًمٕمٚمؿ ٟمٗمًف وم٤مئدة(.)3
ورد ظؾقف:
سم٠مٟمف يٚمزم قمغم ىمقًمٙمؿ هذا أن يٙمقن إُمر ٓ يٗمٞمد اًمقضمنقب أو اًمٜمندب ،ويمنذًمؽ ٓ يٗمٞمند
اًمتحريؿ أو اًمٙمراه٦م ،وإٟمام شمٙمقن وم٤مئدشمف أن يٕمٚمؿ أٟمف أُمر ،أو هنل ،ويمذًمؽ ؾم٤مئر أىمً٤مم اًمٙمالم.

( )1اكظر :هناية اًمسقل (.)137/2
( )2اكظر :هناية اًمسقل (.)137/2
( )3اكظر :اعمستصػك ( ،)272/2واعمحصقل ًمؾرازي (.)831/3
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ؾقثبت أٟمنف ٓ وم٤مئندة ذم ُمٕمرومن٦م اًمٕمٚمن٦م وذيمرهن٤م إٓ ًمٜمٕمنر ،اعمّمنٚمح٦م ومٞمٝمن٤م ،وإذا قمرومن٧م
اعمّمٚمح٦م ًمزُمف اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م أيـ وضمدت ُمـ اعمح٤مل ،وإٓ ومذًمؽ احلٙمؿ ىمد اؾمنتٗمدٟم٤مه سمن٤مًمٜمص ،ومنال
وم٤مئدة ذم ُمٕمروم٦م قمٚمتف(.)1
وأجقب ظذ افدفقؾ افثاين:
سم٠من اًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٕمٚم٦م مل يٙمـ ٕضمنؾ اإلحلن٤مق ،سمنؾ ًمٌٞمن٤من احلٙمٛمن٦م واعمّمنٚمح٦م ذم يمنؾ
طمٙمؿ ،وهذا يٗمٞمد آٟم٘مٞم٤مد واًم٘مٌنقل :طمٞمن٨م إن اًمٜمٗمنقس متٞمنؾ إمم ىمٌنقل ُمن٤م قمرومن٧م ومٞمنف احلٙمٛمن٦م
واعمّمٚمح٦م اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م ذع هذا احلٙمؿ أو ذاك(.)2
ورد ظؾقف:
سم٠من اًمرؾمقل  - -سمٕم٨م ًمٌٞم٤من إطمٙم٤مم اًمنمنقمٞم٦م اًمتنل جين٥م أن شمتٕمٌند هبن٤م
ََ َ َۡ ُ ۡ ذ َ ۡ َ ذ
نااس إَِل
ٱۡل
إُمنن٦م ،ويٕمٛمٚمننقا سمٛم٘متْمنن٤مه٤مُ ،مّمننداىم٤م ًم٘مقًمننف –شمٕمنن٤ممم﴿ :وٌااا خيلااج ِ
ٱَّااَ و ِ
ُُۡ
ون﴾( ،)3ومل يٌٕم٨م ٕضمؾ اًمتٜمٌٞمف قمغم أهار إطمٙم٤مم دون اًمٕمٛمؾ هب٤م.
َِّلَػتد ِ
وأجقب ظذ أدفة أصحا افؼقل افثاين:
أجقب ظذ افدفقؾ إول:
سم٠مٟمف إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م هل وضمف اعمّمٚمح٦م ذم اعمقوع اعمخّمنقص اعمٜمّمنقص وضمن٥م شمٕمٚمنؼ
احلٙمؿ هب٤م أيٜمام وضمدت :جلقاز أن شمٙمقن ُمّمٚمح٦م – أيْم٤م :ومٞمٙمقن اإلظمالل سمٗمٕمٚمف ُمٗمًدة(.)4

( )1اكظر :رووة اًمـافمر وضمـة اعمـافمر ( ،)21/3واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1912/4
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)56/4
( )3ؾمقرة اًمذاريات اآلية(.)56
( )4اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1915/4
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وأجقب ظذ افدفقؾ افثاين:
سم٠من صمٌقت شمٕمٚمٞمؾ احلٙمؿ سمٛمٜمزًم٦م اإلظمٌ٤مر ُمـ اًمِم٤مرع سمقضمنقب شمٕمدين٦م احلٙمنؿ ُمنـ اعمحنؾ
اعمٜمّمقص قمٚمٞمف إمم اعمحؾ أظمر ،ويم٠من اًمِم٤مرع عم٤م ٟمص قمغم اًمٕمٚم٦م ىم٤مل :جي٥م قمغم اعمجتٝمد أن يٕمدي
احلٙمؿ إمم يمؾ ُم٤م شمقضمد ومٞمف شمٚمؽ اًمٕمٚم٦مً :مقضمقد اعمّمٚمح٦م ومٞمف(.)1
وأجقب ظذ افدفقؾ افثافث:
سم٠من اًمٙمالم هٜم٤م خيص ُم٤م جيٕمٚمف ص٤مطم٥م اًمنمع قمٚم٦م ،وًمنٞمس ُمن٤م جيٕمٚمنف اًمٌنمن قمٚمن٦م ،سمٞمن٤من
ذًمؽ:
أٟمف إٟمام مل يٕمتؼ قمٚمٞمف يمؾ أؾمقد ،ومل حيٜم٨م سم٠ميمؾ يمؾ طمٚمق همػم اًمًنٙمرٕ :ن اًمقاطمند ُمٜمن٤م جينقز قمٚمٞمنف
اًمتٜم٤مىمض واًمٌداء ذم أومٕم٤مًمف وأىمقاًمف ،سمخال ،ص٤مطم٥م اًمنمع ،وم٢من اعمٜم٤مىمْم٦م واًمٌداء قمٚمٞمف همػم ضمن٤مئزة
ذم أومٕم٤مًمف وأىمقاًمف ذم ـمرد قمٚمتف ،وضمري٤مهن٤م ذم أطمٙم٤مُمٝم٤م(.)2
وأجقب ظذ أصحا افؼقل افثافث:
سم٠مٟم٤م ٓ ٟمًٚمؿ أن ومٕمؾ يمؾ ظمػم ًمٞمس سمقاضم٥م ُمتك وضمدت ومٞمف اعمّمنٚمح٦م اًمتنل أُمنر سم٤مًمٗمٕمنؾ
ٕضمٚمٝم٤م ،سمؾ إُمر اًمقاضم٥م يم٤مًمٜمٝمل ذم ـمٚم٥م اخلػم ودومع اًمير ،وم٢مجي٤مب يمنؾ رء حتنريؿ ًمْمنده،
ومؽمك اًمقاضم٥م يمٗمٕمؾ اعمٜمٝمل قمٜمف يٙمقن ُمِمتٛمال قمغم رضر جي٥م دومٕمنف ،وقمنغم هنذا جين٥م أن يٙمنقن
طم٤مل اًمٗمٕمؾ واإلجي٤مب يمح٤مل اًمؽمك واًمٜمٝمل ،وٓ ومرق.
بعد ظرض أؿقال ظؾلام إصلقل دم ادسللفة شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -
إول ،وهق أن اًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٕمٚم٦م يٗمٞمد إُمر سم٤مًم٘مٞم٤مس ُمٓمٚم٘م٤م ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.

( )1اكظر :اعمستصػك (.)272/2
( )2اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1916/4
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث افؼقل إول ،وهق أن اًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٕمٚم٦م يٗمٞمد إُمنر سم٤مًم٘مٞمن٤مس ُمٓمٚم٘من٤م:
ًم٘مقة أدًمتٝمؿ ،وٕن اًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٕمٚم٦م يٗمٞمد وضمقب شمٕمٛمٞمؿ احلٙمؿ ذم مجٞمع اعمحن٤مل اًمتنل وضمندت
ومٞمٝم٤م شمٚمؽ اًمٕمٚم٦مُ ،مثؾ ًمق ىم٤مل اهلل -شمٕم٤ممم" :أوجبت أـؾ افسؽر دم ـؾ يقمٕ :كف حؾق" ًمٙمن٤من ذًمنؽ
شمٕمٚمٞمال ًمقضمقسمف ذم يمؾ يقم :وًمٕمٚمٛمٜم٤م أن احلالوة  -وم٘مط – وضمف اعمّمٚمح٦م ذم اًمقضمنقب ذم يمنؾ ينقم:
طمٞم٨م ىمٍم اًمتٕمٚمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ،وم٢مذا صمٌ٧م ذًمؽ قمٚمٛمٜم٤م أن احلالوة هل اعم١مصمرة ذم اعمّمنٚمح٦م ،وهنل اًمٕمٚمن٦م،
ومقضم٥م أيمؾ يمؾ رء ومٞمف طمالوة ُمثؾ اًمٕمًؾ.
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املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف دٕاش إثبات السخص بالكٗاع

()1

إذا ذقم٧م رظمّم٦م ًمٕمذر خمّمقص ،ووضمد ُم٤م يِمٌف هذا اًمٕمذر ذم رء آظمر :ومٝمؾ ٟمحٙمنؿ
ىمٞم٤مؾم٤م قمغم إول ًمالشمٗم٤مق ذم اًمٕمٚم٦م؟
قمغم هذا اًمٌمء سم٠مٟمف رظمّم٦م ً
مثافف :صمٌ٧م سم٤مًمٜمص اًمؽمظمٞمص ذم اًمٕمراي٤م -وهل سمٞمع اًمرـم٥م قمغم اًمٜمخؾ سمتٛمر ذم إرض( -)2ومٝمنؾ
يٚمحؼ هب٤م اًمٕمٜم٥م ،ومٞمٌ٤مع سم٤مًمزسمٞم٥م ،سمج٤مُمع أٟمف زيمقي يٛمٙمـ ظمرصف ويدظمر ًمٚمًٜم٦م؟(.)3
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أٟمف جيقز إصمٌ٤مت اًمرظمص سم٤مًم٘مٞم٤مس ،وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ومٕمٜمنده جينقز

ىمٞم٤مؾمن٤م قمنغم اًمٕمراين٤م ،وهنل :سمٞمنع اًمرـمن٥م سمن٤مًمتٛمر اًمنذي رظمنص ومٞمنف اًمٜمٌنل
سمٞمع اًمٕمٜم٥م سم٤مًمزسمٞم٥مً :
.)4( "وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :جيقز إصمٌ٤مت اًمرظمص سم٤مًم٘مٞم٤مس ،وٓ ُم٤مٟمع ُمـ ذًمنؽ إذا قمرومٜمن٤م اًمٕمٚمن٦م ،وحت٘م٘مٜمن٤م ُمٜمٝمن٤م،
()5

وهق ىمقل مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم .

(ً )1مؾـؿؾة -

 -ممًمػ سمعـقان "اًمرظمص اًمنمقمقة ولصمباهتا سماًمؼقاس" ،مجع ومقف خمتؾامػ اًمامرظمص اًمنمامقمقة،

واألدًمة قمؾقفا يم ذيمر آراء اًمعؾ ء ،وأدًمتفؿ ذم يمؾ مسللة ذيمر ا.
( )2اكظر :مـفاج اًمطاًمبلم وقمؿ ة اعمػتلم (ص)52:
( )3اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)59/5
( )4اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف (ص ،)337 :واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1939 /4
( )5اكظ ام ام ام امامر :اعمحص ام ام ام امامقل ( ،)349/5وهناي ام ام ام امامة اًمقص ام ام ام امامقل ( ،)3220/7واًمبح ام ام ام امامر اعمح ام ام ام امامقط ( ،)53/5واًمتؿفق ام ام ام ام
( ،)450/3ورشح اًمؽقيمب ( ،)220/4ورشح اًمتـؼقن (.)416
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افؼقل افثاين ٓ :جيقز إضمراء اًم٘مٞم٤مس ذم اًمنرظمص ،وهنق ىمنقل أيب طمٜمٞمٗمن٦م ،وأطمند ىمنقزم اًمِمن٤مومٕمل،
وماًمؽ(.)1
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :قمٛمقم إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم أن اًم٘مٞم٤مس طمج٦م ذم مجٞمع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،طمٞم٨م مل شمٗمنرق
سملم طمٙمؿ وآظمر ،سمؾ ضم٤مءت قم٤مُم٦م ذم اًمرظمص وهمػمه٤م ،وطمٞم٨م مل يرد ُم٤م خيص اًمنرظمص سم٤مُٓمتٜمن٤مع
ُمـ إضمراء اًم٘مٞم٤مس ومٞمٝم٤م ،وم٢مهن٤م داظمٚم٦م ذم قمٛمقم شمٚمؽ إدًم٦م :ومٞمجري ومٞمٝمن٤م اًم٘مٞمن٤مس إذا شمنؿ سمنمنوـمف
وأريم٤مٟمف(.)2
افدفقؾ افثاين :أن اًمرظمص يمام شمثٌ٧م سمخؼم اًمقاطمد ،وم٢مهن٤م شمثٌ٧م سم٤مًم٘مٞم٤مس ،وٓ ومنرقٕ :ن ً
يمنال ُمنٜمٝمام
يٗمٞمد اًمٔمـ ،وجيقز اخلٓم٠م واًمًٝمق ذم يمؾ ُمٜمٝمام(.)3
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :أن إصؾ ذم اًمرظمّم٦م أهن٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمدًمٞمؾ ،واًم٘مقل سمجنقاز اًم٘مٞمن٤مس ومٞمٝمن٤م يٗميضن إمم
يمثرة خم٤مًمٗم٦م اًمدًمٞمؾ ،وهل ٓ دمقز ،ومٞمج٥م أن ٓ ي٘م٤مس ذم اًمنرظمصٕ :ن ُمن٤م أدى إمم حمٔمنقر ومٝمنق
حمٔمقر(.)4
ٍ
اًمرظمص ُمٜمح ُمـ اهلل –شمٕم٤مممً -مٕمٌ٤مدهّ ،
ُمٜمحن٦م ٓ جينقز أن شمثٌن٧م سم٤مًم٘مٞمن٤مس،
ويمنؾ
افدفقؾ افثاين :أن ّ
ًمٙمقهن٤م ظم٤مص٦م سمٛمحؾ ٓ شمتٕمدّ اه إمم همػمه(.)5
( )1اكظر :اكظر :رشح اًمتـؼقن ( ،)416واًمرؾماًمة ( ،)549 ،545واًمبحر اعمحقط ( ،)57/5وشمؼريب اًمقصقل
(ص ،)351 :ورشح اًمؽقيم امامب ( ،)220/4واعمحص امامقل ( ،)349/5وهناي امامة اًمس امامقل ( ،)35/4ورشح اًمتـؼ امامقن
(.)415
( )2اكظر :رشح اًمؽقيمب ( ،)220/4واعمحصقل ( ،)349/5وىمقاـمع األدًمة (.)94/4
( )3اكظر :اًمتؿفق ( ،)450/3واعمحصقل ( ،)350-349/5وىمقاـمع األدًمة (.)94/4
( )4اكظر :رشح اًمتـؼقن (.)416
( )5اكظر :اعمحصقل ( ،)353/5وهناية اًمقصقل (.)3221/7
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مـاؿشة إدفة:
يؿؽـ اإلجابة ظذ أصحا افؼقل إول:
أجقب ظذ افدفقؾ إول :سم٠من إدًم٦م اًمدا ًّم٦م قمغم طمج ّٞم٦م اًم٘مٞمن٤مس ًمٞمًن٧م قم٤م ُّمن٦م ،سمنؾ هنل
خمّمّم٦م سمقضمقد اًمنمائط ،واٟمتٗم٤مء اعمقاٟمع.
ّ
واًمرظمّم٦م ختتص سمٛمحٚمٝمن٤م،
ومـ هذه افؼوط :أن ٓ يٙمقن طمٙمؿ إصؾ خمتّم٤م سمٛمحٚمفّ ،
اًمرظمّم٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء :أهن٤م شم٘متٍمن قمنغم ُمنقرد اًمنٜمّص ،وذًمنؽ ي٘متيضن أن
وهذا ىمدر ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ذم ّ
اًمرظمص(.)1
اًم٘مٞم٤مس ٓ جيري ذم ّ
ىمرره إصقًمٞمقن ُمـ أن اًمٕم ّٚم٦م واعمٜم٤مؾمٌ٦م إذا وضمندت سمنمنائٓمٝم٤م اعمٕمتنؼمة سمنلم
ورد ظؾقف سمام ّ
حمؾ ّ
ّ
وحمؾ وم٢من احلٙمؿ يٙمقن ً
اًمنرظمص
اًمرظمص :ومال ُيًنٚمؿ أن مجٞمنع أٟمنقاع ّ
ىم٤مسمال ًمٚمتٕمدي٦م ،ويمذًمؽ ّ
خمتّم٦م سمٛمح ّٚمٝم٤م(.)2
وأجقب ظذ أصحا افؼقل افثاين:
يؿؽـ اإلجابة ظذ افدفقؾ إول :سم٠من أصؾ اًمنرظمص صم٤مسمن٧م سم٤مًمندًمٞمؾ ،ومنال يين يمقهنن٤م
خم٤مًمٗم٦م ًمدًمٞمؾ آظمر ذم إحل٤مىمٝم٤م سمٗمرع ًمقضمقد قمٚمن٦م ُمِمنؽميم٦م سمٞمنٜمٝمامٕ :ن اًمندًمٞمؾ إٟمنام خي٤مًمٗمنف صن٤مطم٥م
اًمنمع عمّمٚمح٦م شمزيد قمغم ُمّمٚمح٦م ذًمؽ اًمدًمٞمؾً :
قمٛمال سم٤مٓؾمت٘مراء ،وشم٘منديؿ إرضمنح ،وهنق ؿمن٠من
ص٤مطم٥م اًمنمع ،وهق ُم٘مت٣م اًمدًمٞمؾ ،وم٢مذا وضمدٟم٤م شمٚمؽ اعمّمٚمح٦م اًمتنل ظمقًمنػ اًمندًمٞمؾ ٕضمٚمٝمن٤م ذم
ٍ
أيْم٤مً :
طمٞمٜماذ -يمثرٟم٤م ُمقاوم٘من٦م اًمندًمٞمؾ،
قمٛمال سمرضمح٤مهن٤م ،ومٜمحـ –
صقرة وضم٥م أن خي٤مًمػ اًمدًمٞمؾ هب٤م ً
ٓ خم٤مًمٗمتف (.)3

( )1اكظر :شمقسػم اًمتحرير (.)104 ،103/3
( )2اكظر :ىمقاـمع األدًمة ( ،)96-95/4وهناية اًمقصقل (.)3222/7
( )3اكظر :رشح اًمتـؼقن (.)416
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وأجا افعؾام ظذ افدفقؾ افثاين:
وم٘م٤مل إُم٤مم احلرُملم" :هذا هذي٤من ،وم٢من يمؾ ُم٤م يت٘مٚم٥م ومٞمف اًمٕمٌ٤مد ُمـ اعمٜم٤مومع ومٝمل ُمٜمح ُمـ اهلل
اًمرظمص"(.)1
شمٕم٤ممم ،وٓ خيتص هب٤م يوإذا يم٤من إُم٤مم احلرُملم اجلقيٜمل يّمػ دًمٞمٚمٝمؿ سم٤مهلذي٤من وم٘مد وصٗمف اًم٘مراذم سم٠مٟمف ُمّم٤مدرة.
ؾؼال افؼرادم" :هذه ُمّم٤مدرة ،سمؾ إذا ومٝمٛمٜم٤م أن اهلل -شمٕم٤مممُ -مٜمح قمٌ٤مده ُمٜمح٦م ٕضمنؾ ُمٕمٜمنك
ُمِمؽمك سمٞمٜمٝم٤م ،وسملم صقرة أظمرى :ضمٕمٚمٜم٤م شمٚمؽ اًمّمقرة إظمرى ُمٜمح٦م ُمـ اهلل –شمٕمن٤ممم -سم٤مًم٘مٞمن٤مس:
شمٙمثػما عمٜمح اهلل –شمٕم٤ممم ،وطمٗم ًٔم٤م حلٙمٛم٦م اًمقصػ ُمـ اًمْمٞم٤مع…"(.)2
ً
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم ،وهق أٟمف جيقز إصمٌ٤مت اًمرظمص سم٤مًم٘مٞم٤مس.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أٟمف جيقز إصمٌن٤مت اًمنرظمص سم٤مًم٘مٞمن٤مسً :م٘منقة
أدًمتٝمؿ ،يمام أٟمف يتامؿمك ُمع ُين اًمنميٕم٦م اًمتل ضم٤مءت سمرومع احلرج قمـ اًمديـ ،يمام ذم ىمقًمنف – شمٕمن٤ممم:
ََ َ ََ َ َۡ ُ
س ًۡ ِف ّ
ِيَ ٌ َِۡ َض َرج﴾ (.)3
ٱُ
﴿ وٌا سػو غيي
ِ
ِ

املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف عدً ثبٕت دسٖاُِ الكٗاع يف مجٗع األحهاً
الػسعٗة.
اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء طمقل إضمراء اًم٘مٞم٤مس ذم مجٞمع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،ومٛمنٜمٝمؿ ُمنـ ُمٜمنع إضمنراء
اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٕم٘م٤مئد واًمتقطمٞمدٟٕ :مف ي١مدي إمم اًمٌدقمن٦م واًمتٕمٓمٞمنؾ ،وٕن ُمنـ إطمٙمن٤مم ُمن٤م ٓ يٕم٘منؾ

( )1اكظر :اًمؼم ان (.)70/2
( )2اكظر :كػاةس األصقل (.)3614/8
( )3ؾمقرة اسج اآلية (.)78
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ُمٕمٜم٤مه :ومٞمتٕمذر إضمراء اًم٘مٞم٤مس ذم ُمثٚمف ،وُمٜمٝمؿ ُمـ أضم٤مزهٕ :ن يمؾ ُم٤م ضم٤مز إصمٌ٤مشمف سم٤مًمٜمص ضمن٤مز إصمٌ٤مشمنف
سم٤مًم٘مٞم٤مس ،وٕٟمف ًمٞمس ذم هذه اًمنميٕم٦م رء خي٤مًمػ اًم٘مٞم٤مس.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن اًم٘مٞم٤مس ٓ جيري ذم مجٞمنع إطمٙمن٤مم اًمنمنقمٞم٦مٟٕ :منف ُمٕمٚمنقم

سم٤مًميورة أٟمف يتٕمذر إضمراء اًم٘مٞم٤مس ذم يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم ،يمٕمدد اًمّمٚمقات ،وقمدد اًمريمٕم٤مت ،وقمدد
اًمٓمقا ،،واًمًٕمل ،وأيمثر ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ،وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمنؽ ممن٤م مل ٟمنتٛمٙمـ ُمنـ قم٘منؾ ُمٕمٜمن٤مه ،وإدراك
قمٚمتف ،وُمدار اًم٘مٞم٤مس قمغم شمٕم٘مؾ اعمٕمٜمك اًمذي يٕمٚمؾ سمف احلٙمؿ ذم إصؾ ،وهذه إُمقر مل ٟمدرك اًمٕمٚم٦م
اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م ذع احلٙمؿ.
وبـا ظذ ذفؽ وم٢من إطمٙم٤مم شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم :ىمًؿ جيقز ومٞمف اًم٘مٞمن٤مس :إلدرايمٜمن٤م اًمٕمٚمن٦م
اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م ذقم٧م شمٚمؽ إطمٙمن٤مم ،وىمًنؿ آظمنر ٓ جينقز ومٞمنف اًم٘مٞمن٤مسً :مٕمندم إدرايمٜمن٤م ًمٕمٚمن٦م
ُمنموقمٞمتف"(.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اًم٘مٞم٤مس ٓ جينري ذم مجٞمنع إطمٙمن٤مم اًمِمننرقمٞم٦م ،وهنق ىمنقل داود اًمٔمن٤مهري(،)2
وسمٕمض اًمٕمٚمامء ،يم٠ميب اخلٓم٤مب( ،)3وأُمدي(.)4
افؼقل افثاين :إٟمف جيقز إضمراء اًم٘مٞم٤مس ذم يمؾ إطمٙم٤مم ،وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜمٗمٞمن٦م،
وُم٤م صمٌ٧م قمـ اإلُم٤مم أمحد ،وسمٕمنض اًمٕمٚمنامء ،وُمنٜمٝمؿ :أسمنق يٕمنغم ،واسمنـ قم٘مٞمنؾ ،واسمنـ اًمٜمجن٤مر(،)5
واًمًٛمٕم٤مي ،واًم٘مراذم(.)6
( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)340 :
( )2اكظر :األؿمباه واًمـظاةر (.)312/2
( )3اكظر :اًمتحبػم رشح اًمتحرير (.)3480 /8
( )4اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)67/4
( )5اكظر :اًمؽقيمب اعمـػم (.)186/2
( )6اكظر :كػاةس األصقل ذم رشح اعمحصقل (.)3180/7

211

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أٟمف ًمق يم٤من يمؾ طمٙمؿ يّمح أن يثٌ٧م ىمٞم٤مؾم٤م ًمٚمنزم ُمنـ ذًمنؽ أن يٙمنقن طمٙمنؿ أصنؾ
اًم٘مٞم٤مس صم٤مسمت٤م سم٤مًم٘مٞم٤مس – أيْم٤م ،ويمذًمؽ طمٙمؿ أصؾ أصٚمف ،صمؿ إن اٟمتٝمك إمم أصنؾ ٓ يتقىمنػ قمنغم
اًم٘مٞم٤مس قمغم أصؾ آظمر ومٝمق ظمال ،اًمٖمرض ،وإن مل يٜمتف وشمًٚمًؾ إُمنر اُمتٜمنع وضمنقد ىمٞمن٤مس ُمن٤م:
وذًمؽ ًمتقىمٗمف قمغم أصقل ٓ هن٤مي٦م هل٤م(.)1
افدفقؾ افثاين :أن ُمـ إطمٙم٤مم ُم٤م صمٌ٧م همػم ُمٕم٘مقل اعمٕمٜمك يميب اًمدي٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م ()2وٟمحقه ،وُم٤م
يم٤من يمذًمؽ وم٢مضمراء اًم٘مٞم٤مس ومٞمف ُمتٕمذر ،وذًمؽ ٕن اًم٘مٞم٤مس ومرع شمٕم٘مؾ قمٚم٦م طمٙمؿ إصؾ ،وشمٕمنديتٝم٤م
إمم اًمٗمرع ،ومام ٓ يٕم٘مؾ ًمف قمٚم٦م وم٢مصمٌ٤مشمف سم٤مًم٘مٞم٤مس يٙمقن ممتٜمٕم٤م(.)3
افدفقؾ افثافث :أٟمف شمٌلم قمدم ضمقاز إضمراء اًم٘مٞم٤مس ذم إؾمٌ٤مب ،واًمنموط ،واعمقاٟمنع ،وهنذا يٌٓمنؾ
اًم٘مقل سم٢مضمراء اًم٘مٞم٤مس ذم يمؾ إطمٙم٤مم(.)4
حجة أصحا افؼقل افثاين:
أن مجٞمع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ ضمٜمس واطمد ،وشمدظمؾ حت٧م طمد واطمد ،وهق طمند احلٙمنؿ
اًمنمقمل ،وشمِمؽمك ومٞمف ،وىمد ضمن٤مز قمنغم سمٕمْمنٝم٤م أن يٙمنقن صم٤مسمتن٤م سم٤مًم٘مٞمن٤مس ،وُمن٤م ضمن٤مز قمنغم سمٕمنض
اعمتامصمالت يم٤من ضم٤مئزا قمغم اًمٌ٤مىمل(.)5
أجقب ظذ أصحا افؼقل افثاين:
ٓ ٟمًٚمؿ أن مجٞمع إطمٙم٤مم ُمتامصمٚم٦م ،سمؾ سمٞمٜمٝم٤م ومرق :طمٞم٨م إن سمٕمْمٝم٤م ىمد ي٘مؽمن سم٠مُمقر دمٕمٚمنف
خيتٚمػ قمـ سمٕمْمٝم٤م أظمر ،ويتٛمٞمز قمٜمف :ومٌٕمْمٝم٤م ٟمدرك اًمٕمٚم٦م اًمتنل ُمنـ أضمٚمٝمن٤م ذع احلٙمنؿ ،ومٝمنذا
( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)70/4
( )2اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)70/4
( )3اكظر :اهل اية رشح سم اية اعمبت ي (.)159/4
( )4اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)70/4
( )5اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)67/4
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جيقز ومٞمف اًم٘مٞم٤مسٕ :ن ُمدار اًم٘مٞم٤مس ُمٌٜمل قمغم إدراك اًمٕمٚم٦م ،وسمٕمْمٝم٤م أظمر ٓ ٟمندرك شمٚمنؽ اًمٕمٚمن٦م،
ومٝمذا ٓ جيقز اًم٘مٞم٤مس ومٞمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤م ،ومدل ذًمؽ قمغم أٟمف ُمع دظمقل يمؾ إطمٙم٤مم حت٧م طمد واطمد ،وهنق
احلٙمؿ اًمنمقمل ،وأهن٤م يمٚمٝم٤م ُمـ اهلل -شمٕم٤ممم ،وم٢مٟمف يقضمد سمٞمٜمٝم٤م ومرق ُمنـ طمٞمن٨م إدراك اًمٕمٚمن٦م ،وقمندم
ذًمؽ(.)1
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ اًم٘مقل إول،

وهق أن اًم٘مٞم٤مس ٓ جيري ذم مجٞمع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث افؼقل إول ،وهق أن اًم٘مٞم٤مس ٓ جيري ذم مجٞمع إطمٙم٤مم اًمنمنقمٞم٦مً :م٘منقة
أدًمتٝمؿ ،وٕٟمف ًمق يم٤من يمؾ طمٙمؿ يّمح أن يثٌ٧م ىمٞم٤مؾم٤م ًمٚمزم ُمـ ذًمؽ أن يٙمقن طمٙمؿ أصنؾ اًم٘مٞمن٤مس
صم٤مسمت٤م سم٤مًم٘مٞم٤مس – أيْم٤م ،ويمذًمؽ طمٙمؿ أصؾ أصٚمف ،صمؿ إن اٟمتٝمك إمم أصنؾ ٓ يتقىمنػ قمنغم اًم٘مٞمن٤مس
قمغم أصؾ آظمر :ومٝمق ظمال ،اًمٖمرض ،وإن مل يٜمتف وشمًٚمًؾ إُمر اُمتٜمنع وضمنقد ىمٞمن٤مس ُمن٤م :وذًمنؽ
ًمتقىمٗمف قمغم أصقل ٓ هن٤مي٦م هل٤م.

املطألة السابعة :وٍّر الٍىمة يف دٕاش الكٗاع عمى أصن ثبت باإلمجاع.
إذا يم٤مٟم٧م طمجٞم٦م اإلمج٤مع سمٛم٘م٤مم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ومٝمؾ جيقز اًم٘مٞم٤مس قمغم ُمن٤م صمٌن٧م سم٤مإلمجن٤مع؟
اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

ىمٞم٤مؾمن٤م قمنغم اًمنٜمص.
" -أٟمف جيقز اًم٘مٞم٤مس قمغم أصؾ صمٌ٧م سم٤مإلمج٤معً :

أي :أٟمف يمام أٟمف جيقز اًم٘مٞم٤مس قمغم ُم٤م صمٌ٧م سم٤مًمٜمص يمذًمؽ جيقز اًم٘مٞم٤مس قمغم أصؾ صم٤مسم٧م سم٤مإلمج٤مع ،وٓ
ومرق ،واجل٤مُمع :أن ً
يمال ُمٜمٝمام شمثٌ٧م سمف أطمٙم٤مم اًمنمع ،سمؾ اإلمج٤مع أومم ُمـ ظمؼم اًمقاطمدٕ :ن اإلمج٤مع
آيمد ُمـ ظمؼم اًمقاطمد"(.)2

( )1اكظر :اعمفذب ًمؾـؿؾة (.)1954/4
( )2اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)345 :
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وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إٟمف جيقز اًم٘مٞم٤مس قمغم أصؾ صم٤مسم٧م قمـ ـمريؼ اإلمج٤مع ،وهق ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء(.)1
افؼقل افثاين :إٟمف ٓ جيقز اًم٘مٞم٤مس إٓ قمغم إصؾ اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م – وم٘مط ،وٓ جيقز اًم٘مٞم٤مس
قمغم أصؾ صم٤مسم٧م سم٤مإلمج٤مع ُمٓمٚم٘م٤م ،وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م( ،)2وطمٙمل قمـ احلٜم٤مسمٚم٦م(.)3
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن اإلمج٤مع أصؾ صم٤مسم٧م شمثٌ٧م سمف أطمٙم٤مم اًمنمع ،ومج٤مز اًم٘مٞم٤مس قمغم إصؾ اًمث٤مسم٧م سمف،
يم٤مًم٘مٞم٤مس قمغم ُم٤م صمٌ٧م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.
افدفقؾ افثاين :أٟمف جيقز اًم٘مٞم٤مس قمغم أصؾ صم٤مسم٧م سمخؼم اًمقاطمد ،وهق يٗمٞمد اًمٔمـ :ومٛمنـ سمن٤مب أومم أن
ي٘م٤مس قمغم أصؾ صم٤مسم٧م سم٤مإلمج٤معٕ :ن اإلمج٤مع آيمد ُمـ ظمؼم اًمقاطمد(.)4
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
إٟمف إذا أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أصؾ وم٢من ذًمنؽ اإلمجن٤مع أو آشمٗمن٤مق طمّمنؾ قمنـ دًمٞمنؾ  -وهنق
ُمًتٜمد اإلمج٤مع :ومٞمج٥م ـمٚم٥م اًمدًمٞمؾ واعمًنتٜمد ،وم٢مٟمنف رسمنام يمن٤من ٟمٓم٘من٤م يتٜمن٤مول اًمٗمنرع ،ومٞمٖمٜمنل قمنـ
اًم٘مٞم٤مس ،ورسمام يم٤من ُمٕمٜمك ٓ يتٕمدى احلٙمؿ اًمذي صمٌ٧م سم٤مإلمج٤مع :ومال جيقز اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف(.)5

( )1اكظر :اهباج ذم رشح اعمـفاج ( ،)157/3واًمبحر اعمحقط (.)75/4
( )2اكظ ام امامر :اًمتؿفق ام ام ذم أص ام امامقل اًمػؼ ام امامف ( ،)442 /3واًمتبٍم ام امامة ذم أص ام امامقل اًمػؼ ام امامف (ص ،)447 :واًمبح ام امامر اعمح ام امامقط
(.)75/4
( )3اكظر :اًمتؿفق ذم أصقل اًمػؼف ( ،)442 /3واًمبحر اعمحقط (.)75/4
( )4اكظر :اًمتبٍمة ذم أصقل اًمػؼف (ص ،)447 :وااهباج ذم رشح اعمـفاج (.)157/3
( )5اكظر :اًمتبٍمة ذم أصقل اًمػؼف (ص ،)447 :واًمبحر اعمحقط (.)75/4
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وأجقب ظذ هذا افدفقؾ:
سم٠من اًمدًمٞمؾ اًمذي صمٌ٧م سمف اإلمج٤مع إن يم٤من ٟمٓم٘م٤م يتٜم٤مول اًمٗمرع مل يٛمٜمع اًم٘مٞمن٤مس ،سمنؾ ي٘مقينف،
وإن يم٤من ُمٕمٜمك ٓ يتٕمدى احلٙمؿ اًمذي صمٌ٧م سم٤مإلمج٤مع ٓ يٛمٜمع أن يٙمقن هٜم٤مك ُمٕمٜمك آظمنر يتٕمندى إمم
اًمٗمرع ومٞم٘م٤مس قمٚمٞمف ،وم٢مذا مل يقضمد ُم٤م يٛمٜمع اًم٘مٞم٤مس قمغم ُم٤م صمٌ٧م سم٤مإلمجن٤مع وم٢مٟمنف ي٘من٤مس قمٚمٞمنف ،سمنمنط
ُمٕمروم٦م اًمٕمٚم٦م ،وٓ داقمل ًمٚمٜمٔمر ذم ُمًتٜمد اإلمج٤مع(.)1
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،وهق أٟمف جيقز اًم٘مٞم٤مس قمغم أصؾ صمٌ٧م سم٤مإلمج٤مع ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أٟمف جيقز اًم٘مٞم٤مس قمغم أصؾ صمٌن٧م سم٤مإلمجن٤مع:
ًم٘مقة أدًمتٝمؿ ،ويمذًمؽ وم٢من اإلمج٤مع أصؾ صم٤مسم٧م شمثٌ٧م سمف أطمٙم٤مم اًمنمع ،ومج٤مز اًم٘مٞمن٤مس قمنغم إصنؾ
اًمث٤مسم٧م سمف ،يم٤مًم٘مٞم٤مس قمغم ُم٤م صمٌ٧م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

املطألة اخلاوطة :وٍّر الٍىمة يف عدً دٕاش الكٗاع عمى األصن الجابت عَ طسٖل
الكٗاع.
نٜمص قمٚمٞمٝمن٤م إٓ قمنـ
طمٙمام ُمـ إطمٙم٤مم اًمتنل مل ُي ّ
وصقرة هذه ادسلفة :أن يًتٜمٌط اًمٕمٚمامء ً
ـمريؼ اًم٘مٞم٤مس ،صمؿ إذا قمرو٧م ُمً٠مًم٦م أظمرى ُمِم٤مهب٦م ىم٤مؾمقا قمغم اعمً٠مًم٦م اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م إومم.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أٟمف ٓ جيقز اًم٘مٞم٤مس قمغم أصؾ صمٌ٧م سم٤مًم٘مٞم٤مس.

ومثال هذه ادسلفة :أٟمف ٓ جيقز ىمٞم٤مس اًمذرة قمغم إرز اًمنذي هنق ُم٘منٞمس قمنغم اًمنؼمٕ :ن
اًمٕمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م سملم إصؾ اًمث٤مي  -وهق اًمؼم  -وإصؾ إول  -وهق إرز  -إن يم٤مٟمن٧م ُمقضمنقدة
ذم اًمٗمرع  -وهق اًمذرة  -ومٚمٞم٘مؿ اًم٘م٤مئس سم٘مٞم٤مس اًمٗمرع  -وهق اًمذرة  -قمغم إصؾ اًمث٤مي  -هنق اًمنؼم

( )1اكظر :اًمتبٍمة ذم أصقل اًمػؼف (ص ،)447 :وااهباج ذم رشح اعمـفاج (.)157/3
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ً
شمٓمقيال ُمـ همنػم وم٤مئندة ،وهمنػم اعمٗمٞمند قمٌن٨م
 ُمٌ٤مذة ،ومٞمٙمقن ذيمر إصؾ إول  -وهق إرز -جي٥م رده ،وقمدم اقمتٌ٤مره.
وإن يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م سملم إصٚملم  -إصنؾ إول ،وهنق إرز ،وإصنؾ اًمثن٤مي،
وهق اًمؼم  -همػم ُمقضمقدة ذم اًمٗمرع  -وهق اًمذرة  -مل جيز ىمٞم٤مس اًمنذرة قمنغم إصنؾ إول  -وهنق
إرزٟٕ :مف فمٝمر أن طمٙمؿ إصؾ إول  -وهق :إرز  -ىمد صمٌن٧م سمٕمٚمن٦م همنػم ُمقضمنقدة ذم اًمٗمنرع،
وهذا يٌٓمؾ اًم٘مٞم٤مسٕ :ن ُمـ ذط صح٦م اًم٘مٞم٤مس أن شمٙمقن قمٚم٦م إصؾ وقمٚمن٦م اًمٗمنرع ُمتًن٤مويتلم،
وهٜم٤م قمدم هذا اًمتً٤مويً :مذًمؽ سمٓمؾ اًم٘مٞم٤مس.
وبـا ظذ ذفؽ وم٢مٟمف ٓ جيقز اًم٘مٞم٤مس إٓ قمغم أصؾ صمٌ٧م سمثالصم٦م أدًم٦م هل :اًمٙمت٤مب ،واًمًٜم٦م،
واإلمج٤مع ،وهذا ومٞمف اطمؽماز ُمـ اًمتقؾمع ذم اؾمتٕمامل اًم٘مٞم٤مس"(.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إٟمف ٓ جيقز اًم٘مٞم٤مس قمغم أصؾ صمٌ٧م سم٤مًم٘مٞم٤مس ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقرُ ،مـ احلٜمٗمٞم٦م ،ويمثنػم
ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م ،وأيمثر اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،واحلٜم٤مسمٚم٦م ،وهمػمهؿ(.)2
افؼقل افثاين :إٟمف جيقز اًم٘مٞم٤مس قمغم أصؾ صمٌ٧م سم٤مًم٘مٞمن٤مس ،وهنق اعمنذه٥م قمٜمند اعم٤مًمٙمٞمن٦م ،واحلٜم٤مسمٚمن٦م،
وىمقل قمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،ويمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ،واعمٕمتزًم٦م(.)3
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن اًم٘مٞم٤مس قمغم اًمٗمرع ،صمؿ اًمٗمرع قمغم إصؾ  -شمٓمقيؾ سمال وم٤مئدة(.)4

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)346 :
( )2اكظام امامر :اًمبح ام امامر اعمح ام امامقط ( ،)85/5ومس ام امامؾؿ اًمابام امامقت م ام امامع وم ام امامقاشمن اًمرمح ام امامقت ( ،)253/2واًمؾؿ ام امامع (ص،)56:
واًمتبٍمة (ص.)450:
( )3اكظامامر :اًمؾؿامامع (ص ،)56:وهنايامامة اًمسامامقل ( ،)303/4ورشح اعمحامامكم قمامامغم مجامامع اةقا مامامع ( ،)330/2وكػاماماةس
األصقل ذم رشح اعمحصقل(.)3621/8
( )4اكظر :اًمتحبػم رشح اًمتحرير ( ،)3357/7واعمسقدة (.)354
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افدفقؾ افثاين :جيقز اًم٘مٞم٤مس قمغم ومرع إصؾ سمٕمٚمتف إومم ،أو سمٕمٚم٦م ،يم٘مٞم٤مس اًمذرة قمغم إرز اعم٘مٞمس
قمغم اًمؼمٕ :ن اًمٕمٚم٦م إن يم٤مٟم٧م واطمدة وم٘مد طمّمؾ أصالن يتخػم اًم٘مٞم٤مس سمٞمٜمٝمام ًمنألرز واًمنؼم .ىمن٤مًمقا:
وٕن احلٙمؿ إذا صمٌ٧م ذم إرز سمٕمٚم٦م اًمؼم ص٤مر أصال ذم ٟمٗمًف ،أُمٙمـ أن يقضمد ومٞمنف قمٚمن٦م أظمنرى سمٞمٜمنف
وسملم [اًمذرة] ي٘م٤مس قمٚمٞمٝم٤م اًمذرة ،وشمٙمقن اًمٕمٚم٦م إومم يم٤مًمٜمص ي٘مع اًمتٕمٌد سمف سمٖمػمه٤م ذم اًمذرة(.)1
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :ىمقل اًمٖمزازم جيقز اًم٘مٞم٤مس قمغم اًمٗمرع اًمذي ىم٤مؾمف اًمٜمٌل  ،-وقمنغم يمنؾ
ومننرع اضمتٛمٕمنن٧م إُمنن٦م قمننغم إحل٤مىمننف سم٠مصننؾٟٕ :مننف صنن٤مر أصننال سمن٤مًمٜمص واإلمجنن٤مع ،ومننال يٜمٔمننر إمم
ُم ِ
خآظمذهؿ(.)2
َ
افدفقؾ افثاين :إذا قمٚمؿ احلٙمؿ ذم اًمٗمرع ص٤مر أصال ،وضم٤مز اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف سمٕمٚم٦م أظمنرى ُمًنتٜمٌٓم٦م ُمٜمنف،
وإٟمام ؾمٛمل ومرقم٤م ُم٤م دام ُمؽمددا سملم إصٚملم مل يثٌ٧م ًمف احلٙمؿ سمٕمند ،ويمنذًمؽ إذا ىمنٞمس قمنغم ذًمنؽ
أيْمن٤م :ومثٌن٧م احلٙمنؿ ومٞمنف
اًمٗمرع سمٕمد أن صمٌ٧م أصال سمثٌقت احلٙمؿ ومٞمف ومرع آظمر سمٕمٚم٦م ُمًنتٜمٌٓم٦م ُمٜمنف ً
وص٤مر أصال ،وضم٤مز اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف إمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م ًمف(.)3
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،وهق أٟمف ٓ جيقز اًم٘مٞم٤مس قمغم أصؾ صمٌ٧م سم٤مًم٘مٞم٤مس.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفلقر إصلقفقغ ،وهنق أٟمنف ٓ جينقز اًم٘مٞمن٤مس قمنغم أصنؾ صمٌن٧م
أصال ،وضم٤مز اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف ٍ
سم٤مًم٘مٞم٤مسً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،وٕٟمف إذا قمٚمؿ احلٙمؿ ذم اًمٗمرع ص٤مر ً
سمٕمٚم٦م أظمنرى
ؾمٛمل ومر ًقم٤م ُم٤م دام ُمؽمد ًدا سملم إصٚملمٟٕ :مف مل يثٌ٧م ًمف احلٙمؿ سمٕمد ،ويمنذًمؽ إذا
ُمًتٜمٌٓم٦م ُمٜمف ،وإٟمام
َ

( )1اكظر :كػاةس األصقل ذم رشح اعمحصقل (.)3621/8
( )2اكظر :اعمستصػك (ص.)346:
( )3اكظر :اعمؼ مات اعمؿف ات (.)39 ،38/1
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ىمٞمس قمغم ذًمؽ اًمٗمرع سمٕمد أن صمٌ٧م ً
أيْم٤م :ومثٌن٧م
أصال سمثٌقت احلٙمؿ ومٞمف ومرع آظمر سمٕمٚم٦م ُمًتٜمٌٓم٦م ُمٜمف ً
احلٙمؿ ومٞمف ص٤مر ً
أصال ،وضم٤مز اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف إمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م ًمف.
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الفصن الجالح
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف
األدلة املدتمف فّٗا.
ٔفْٗ ضبعة وباحح:ِ٘ٔ ،
املبحح األٔه :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن املتعمكة باالضتصحاب.
املبحح الجاٌ٘ :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن املتعمكة بػسع وَ قبمٍا.
املبحح الجالح :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن املتعمكة بكٕه الصحاب٘.
املبحح السابع :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن املتعمكة باملصمحة املسضمة.
املبحح اخلاوظ :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن املتعمكة بطد الرزالع.
املبحح الطادع :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن املتعمكة بالعُسف.
املبحح الطابع :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن املتعمكة باالضتكساء.
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املبحح األٔه:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن املتعمكة
باالضتصحاب.
ٔفْٗ وطألتاُ:

املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف إثبات حذٗة االضتصحاب.
املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف إثبات أُ الٍايف
لمحهي ٖمصوْ الدلٗن.
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف إثبات حذٗة االضتصحاب.
آشوصحا  :قمٌ٤مرة قمـ احلٙمؿ سمثٌقت أُمر ذم اًمزُم٤من اًمث٤مي ،سمٜمن٤مء قمنغم صمٌقشمنف ذم اًمزُمن٤من
إولً :مٗم٘مدان ُم٤م يّمٚمح ًمٚمتٖمٞمػم(.)1
وهق آظمر ُمدار اًمٗمتقى :وم٢من اعمٗمتل إذا ؾماؾ قمـ طم٤مدصم٦م يٓمٚم٥م طمٙمٛمٝم٤م ذم اًمٙمت٤مب ،صمنؿ ذم
اًمًٜم٦م ،صمؿ ذم اإلمج٤مع ،صمؿ ذم اًم٘مٞم٤مس ،وم٢من مل جيده ومٞم٠مظمنذ طمٙمٛمٝمن٤م ذم اؾمتّمنح٤مب احلن٤مل ذم اًمٜمٗمنل
واإلصمٌ٤مت ،وم٢من يم٤من اًمؽمدد ذم زواًمف وم٤مٕصؾ سم٘م٤مؤه ،وإن يم٤من ذم صمٌقشمف وم٤مٕصؾ قمدم صمٌقشمف(.)2
ومـ افؼقاظد افػؼفقة ادبـقة ظذ آشوصحا :
0ن ؿاظدة :افقؼغ ٓ يزول بافشؽ ،وهل ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٕمٔمٛمك اًمتل شمدظمؾ ذم مجٞمنع أسمنقاب اًمٗم٘منف،
ويٜمدرج حتتٝم٤م ُمً٤مئؾ وىمقاقمد يمثػمة.
4ن ؿاظدة :إصؾ بؼا ما ـان ظذ ما ـان .أي :إذا صمٌ٧م ًمٚمٌمء صٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وم٤مٕصؾ سم٘م٤مؤه٤م طمتنك
يرد ُم٤م يدل قمغم شمٖمػمه٤م.
3ن ؿاظدة :إصؾ برا ة افذمة .أي :قمدم اٟمِمٖم٤مهل٤م سمٌمء ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ واحل٘مقق إٓ سمدًمٞمؾ.
2ن ؿاظدة :إصؾ دم افصػات افعارضة افعدم .أي :اًمّمٗم٤مت اًمتل شمٕمرض ًمألؿمٞم٤مء ،وًمٞمً٧م صم٤مسمتن٦م
هل٤م ذم إصؾ ٓ ،حيٙمؿ سمقضمقده٤م إٓ سمدًمٞمؾ ،ومٛمـ اؿمؽمى ؾمٚمٕم٦م ،وىمٌْمٝم٤م ،صمؿ ادقمك سمٕمد زُمنـ أهنن٤م
يم٤مٟم٧م ُمٕمٞمٌ٦م ٓ :ي٘مٌؾ ىمقًمف إٓ سمٌٞمٜم٦م شمِمٝمد ًمفٕ :ن اًمٕمٞم٥م ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمٕم٤مرو٦م ،وإصؾ قمندُمٝم٤م،
ويمذا ًمق ادقمك اعمِمؽمي أٟمف ذط اخلٞم٤مر ٓ شم٘مٌؾ دقمقاه إٓ سمٌٞمٜم٦م.
5ن ؿاظدة :إصؾ إضاؾة احلادث إػ أؿر أوؿاتف .وهل ىمريٌ٦م ُمـ اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ،وُمث٤مهل٤م :إذا اظمتٚمػ
اعمتٌ٤ميٕم٤من ذم قمٞم٥م ـم٤مرئ طمدي٨م ،هؾ وىمع ىمٌؾ اًمٌٞمع أو سمٕمده ،ومٞمحٙمؿ سم٠مٟمنف طمندث ذم أىمنرب زُمنـ
ًمٚمزُمـ اًمذي اـمٚمٕمٜم٤م قمٚمٞمف ومٞمف.

( )1اكظر :يم ػ األهار ( ،)662/3ومجع اةقامع قمغم طماؿمقة اًمباع ( ،)350/2وهناية اًمسقل (.)178/3
( )2اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)327/4
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وهق مخسة أكقاع :اؾمتّمح٤مب اًمؼماءة إصٚمٞم٦م ،واؾمتّمنح٤مب اًمقصنػ اعمثٌن٧م ًمٚمحٙمنؿ
اًمنمقمل طمتك يثٌ٧م ظمالومف ،واؾمتّمح٤مب ُم٤م دل اًمنمع قمغم صمٌقشمف واؾمتٛمراره ،واؾمتّمح٤مب طمٙمؿ
اًمٕمٛمقم واًمٕمٛمؾ سمف طمتك يرد ُم٤م ُخيّمص ذًمؽ اًمٕمٛمقم ،واًمٜمص طمتك يرد ُم٤م يٜمًنخف ،واؾمتّمنح٤مب
طمٙمؿ اإلمج٤مع ذم حمؾ اًمٜمزاع.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن مجٞمع أٟمنقاع آؾمتّمنح٤مب ُ -من٤م قمندا اؾمتّمنح٤مب طمٙمنؿ

اإلمج٤مع ذم حمؾ اًمٜمزاع  -طمج٦م ذم صمٌقت إطمٙم٤مم وقمدُمٝم٤مٕ :ن اؾمتّمح٤مب احل٤مل يٗمٞمد سم٘م٤مء احلٙمنؿ
إمم اًمزُمـ اًمث٤مي ،ويمؾ ُم٤م أوم٤مد فمـ احلٙمؿ وضمن٥م اًمٕمٛمنؾ سمنفٕ :ن اًمٕمٛمنؾ سمن٤مًمٔمـ اًمٖم٤مًمن٥م ُمتٕمنلم،
وم٤مٓؾمتّمح٤مب جي٥م اًمٕمٛمؾ سمف.
يمام أن اإلمج٤مع ُمٜمٕم٘مد قمغم أٟمف ًمق ؿمؽ ذم طمّمقل اًمزوضمٞم٦م اسمتداء طمنرم قمٚمٞمنف آؾمنتٛمت٤مع،
وًمق ؿمؽ ذم طمّمقل اًمٓمالق ُمع ؾمٌؼ اًمٕم٘مد ضم٤مز ًمف آؾمتٛمت٤مع ،وٓ يقضمد ومرق سمٞمٜمٝمام إٓ أن إول
ىمد اؾمتّمح٥م ومٞمف احل٤مًم٦م اعمقضمقدة ىمٌؾ اًمِمؽ  -وهل :قمدم اًمزوضمٞم٦م وطمّمقل اًمٕم٘مد ،وأُمن٤م اًمثن٤مي
وم٘مد اؾمتّمح٥م ومٞمف احل٤مًم٦م اعمقضمقدة ىمٌؾ اًمِمؽ – وهل :اًمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ،ومٚمنق مل يٕمتنؼم آؾمتّمنح٤مب
ويم٤من همػم ُمٗمٞمد ًمٔمـ اًمٌ٘م٤مء ًمٚمنزم اؾمنتقاء احلن٤مًملم :اًمتحنريؿ ،واجلنقاز ،وهنق :طمرُمن٦م اًمنقطء ،أو
إسم٤مطمتف ،وهق سم٤مـمؾ سم٤مإلمج٤مع"(.)1
وفعؾام إصقل دم حجقة آشوصحا ثالثة أؿقال:
افؼقل إول :إٟمنف طمجن٦م ،وهنق ىمنقل مجٝمنقر اًمٕمٚمنامء ُمنـ احلٜم٤مسمٚمن٦م ،واعم٤مًمٙمٞمن٦م ،وأيمثنر اًمِمن٤مومٕمٞم٦م،
واًمٔم٤مهري٦م(.)2

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)77:75 :
( )2اكظ امامر :اًمبح امامر اعمح امامقط ( ،)329/4ولرؿم اماماد اًمػح امامقل ( ،)174/2ووم امامقاشمن اًمرمح امامقت سمنم امامح مس امامؾؿ اًماب امامقت
( ،)228/4وااهب اماماج ذم رشح اعمـف اماماج ( ،)168/3واًمتحب امامػم رشح اًمتحري امامر ( ،)3755/8واًمتؿفقام ام ذم أص امامقل
اًمػؼف ( ،)267/4وكػاةس األصقل (.)4021/9
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افؼقل افثاينً :مٞمس سمحج٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وهق ىمقل قمـ احلٜمٗمٞم٦م(.)1
افؼقل افثافث :إٟمف طمج٦م ذم اًمدومع أو اًمٜمٗمل ٓ ،ذم اًمرومع أو اإلصمٌ٤مت .أي :ذم "سم٘م٤مء ُمن٤م يمن٤من قمنغم ُمن٤م
يم٤من" َيٙمقن ُطمج٦م ،وأُم٤م ذم رومع :سم٢مصمٌ٤مت رء راومع ًمٌمء يًتدام ُطمٙمؿ ذًمؽ اًمراومع ومال ،وهق ىمنقل
سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م( ،)2ومٕمٜمدهؿ إذا شمٞم٘مـ سم٤مًمقوقء ،صمؿ ؿمؽ ذم احلدث :وم٢مٟمف حيٙمؿ سم٤مًمقوقء.
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل  " : -إذا صلؽ أحلدـؿ دم
صالتف ،ؾؾؿ يدر ـؿ صذ :ثال ًثا ،أم أرب ًعا :ؾؾقطرح افشلؽ ،وفقلبـ ظلذ ملا اشلوقؼـ ،ثلؿ يسلجد
إمتاملا ٕربلع ـاكلت
مخسا صػعـ فف صالتف ،وإن ـان صلذ ً
شجدتغ ؿبؾ أن يسؾؿ ،ؾنن ـان صذ ً
ترؽقام فؾشقطان"(.)3
ً
وجف آشودٓل :أن احلدي٨م ومٞمف سمٞم٤من أٟمف ُمتك ؿمؽ اعمنرء ذم صنالشمف :هنؾ صنغم صمالصمن٤م أم
أرسم ًٕم٤مً :مزُمف اًمٌٜم٤مء قمغم اًمٞم٘ملم ،وهق إىمؾ ،ومٞمج٥م أن ي٠ميت سمراسمٕم٦م ،ويًجد ًمٚمًٝمق ،ومٝمنق سينح ذم
وضمقب اًمٌٜم٤مء قمغم اًمٞم٘ملم ،وم٤مٕصؾ سم٘م٤مء اًمّمالة ذم ذُمتف ،وهذا هق آؾمتّمح٤مب(.)4
افدفقؾ افثاين :طمدي٨م قمٌ٤مد سمـ شمٞمؿ قمـ قمٛمف أٟمف ؿمٙم٤م إمم رؾمقل اهلل  -اًمرضمؾ اًمذي خيٞمنؾ إًمٞمنف أٟمنف
حيا"(.)5
جيد اًمٌمء ذم اًمّمالة ؟ وم٘م٤مل ٓ" :يـػوؾ – أو ٓ :يـكف  -حوك يسؿع صق ًتا ،أو جيد ر ً

( )1اكظر :رومع اساضمب قمـ خمتٍم اسمـ اساضمب ( ،)489/4وهناية اًمسقل (.)237/2
( ) 2اكظ ام ام ام ام ام ام امامر :رشح اًمتؾ ام ام ام ام ام ام امامقين قم ام ام ام ام ام ام امامغم اًمتقو ام ام ام ام ام ام امامقن عم ام ام ام ام ام ام امامتـ ( ،)212/2ويم ام ام ام ام ام ام امامػ األهار ( ،)538/3شمقس ام ام ام ام ام ام امامػم
اًمتحرير( ،)177/4وأصقل اًمنظميس ( ،)147/2ورشح اعمعتؿ ذم أصقل اًمػؼف (.)59/1
( )3صحقن مسؾؿ( ،)400/1يمتاب اًمصالة ،سماب معرومة اًمريمعتلم اًمؾتلم يمامان يصامؾقف اًمـبامل --
سمع اًمعٍم ،طم يث رىمؿ (.)571
( )4اكظر :شمبلم اسؼاةؼ رشح يمـز اًم ىماةؼ ( ،)199/1اًمقاون ذم أصقل اًمػؼف (.)311/2
( )5صحقن اًمبراري ( ،) 39/1يمتاب اًمقوقء ،سماب مـ ال يتقول مـ ال ي ؽ يستقؼـ ،طم يث رىمؿ (.)137
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وجف آشودٓل :أن هنذا يندل قمنغم أن إصنؾ سم٘من٤مء اعمتٓمٝمنر قمنغم ـمٝم٤مرشمنف ،ومن٤مًمٜمٌل -
 -مل ي٠مُمره سم٤مًمقوقء ُمع ورود اًمِمؽ ،وهذا هق ُمٕمٜمك آؾمتّمح٤مب(.)1
افدفقؾ افثافث :قمـ اسمـ قمٛمر _ ريض اهلل قمٜمٝمام _ أن ً
رضمال ؾم٠مل اًمٜمٌل ُ :-من٤م يٚمنٌس
اعمحرم ؟ وم٘م٤مل ٓ" :يؾلبس افؼؿلقص ،وٓ افعامملة ،وٓ افرسلاويؾ ،وٓ افلزكس ،وٓ ثق ًبلا مسلف
افللقرس ،أو افزظػللران ،ؾللنن مل جيللد افـعؾللغ ؾؾقؾللبس اخلػللغ ،وفللقؼطعفام حوللك يؽقكللا حتللت
افؽعبغ"(.)2
وجف آشودٓل :أن اًمٜمٌل أضم٤مب اًمً٤مئؾ سمام حيرم قمٚمٞمف ًمًٌفٟٕ :مف يٜمحٍم ،وأقمرض قمنام
يٌ٤مح ًمف ًمًٌفٟٕ :مف ٓ يٜمحٍم ،ومٝمذا يٌلم أن ُم٤م ؾمقى اعمذيمقرات يٌن٤مح ًمًٌنف ،وهنذا يندل قمنغم أن
إصؾ هق اإلسم٤مطم٦م(.)3
افدفقؾ افرابع :قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل" :-إن أظظؿ ادسؾؿغ
جرما مـ شلل ظـ يش مل حيرم ؾحرم مـ أجؾ مسلفوف"(.)4
ً
وجف آشودٓل :أن هذا احلدي٨م يدل قمغم أن إصؾ ذم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م ،وأن اًمتحنريؿ
ُمٌ٤مطم٤م ىمٌؾ ذًمؽ(.)5
قم٤مرض طمٞم٨م رسمط اًمتحريؿ سم٤معمً٠مًم٦م ،وهذا يٕمٜمل أن اعمًاقل قمٜمف يم٤من ً
افدفقؾ اخلامس :أٟمف يٚمزم ُمـ ٟمٗمل آؾمتّمح٤مب أن ٓ شمثٌ٧م اعمٕمجنزةٕ :هنن٤م ظمنال ،اعمًتّمنح٥م
قم٤مد ًة ،وٓ شمثٌ٧م إطمٙم٤مم اًمث٤مسمتن٦م ذم قمٝمندهٟٕ :منف يٛمٙمنـ ٟمًنخٝم٤م ،وًمتًن٤موي اًمِمنؽ ذم اًمٓمنالق

( )1اكظر :اًمتبٍمة (ص.)528:
( )2اًمبراري ( ،)39/1يمتاب اًمعؾؿ ،سماب مـ أضماب اًمساةؾ سمليمار مما ؾمللف ،طم يث رىمؿ (.)134
( )3اكظر :رووة اًمـافمر (ص.)267:
( )4اًمبراري ( ،) 95/9يمتاب االقمتصامام سماًمؽتاماب واًمسامـة ،سماماب ماما يؽامره مامـ يماامرة اًمساممال وشمؽؾامػ ماما ال يعـقامف،
طم يث رىمؿ (.)7289
( )5اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)10/8
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يْم٤م اًمِمؽ ذم وضمقد اًمٓمٝم٤مرة اسمتدا ًء ،واًمِمنؽ
واًمٜمٙم٤مح ُمع آشمٗم٤مق قمغم قمدم اًمتً٤موي ،وًمتً٤موي أ ً
ذم سم٘م٤مئٝم٤م(.)1
افدفقؾ افسادس :أن فمـ اًمٌ٘م٤مء أهمٚم٥م ُمـ فمـ اًمتٖمػمٟٕ :مف يتقىمػ قمغم أُمريـ مهن٤م :وضمنقد اًمزُمن٤من
اعمًت٘مٌؾ ،وُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ اًمٌ٤مىمل ًمف يم٤من وضمق ًدا أو قمد ًُم٤م ،وأُم٤م فمـ اًمتٖمػم ومٞمتقىمػ قمنغم صمالصمن٦م أُمنقر:
وضمقد اًمزُم٤من اعمًت٘مٌؾ ،وشمٌدل اًمقضمقد سم٤مًمٕمدم أو اًمٕمدم سم٤مًمقضمقد ،وُم٘م٤مرٟم٦م ذًمؽ اًمقضمقد أو اًمٕمدم
ًمذًمؽ اًمزُم٤من ،وُم٤م يم٤من يتقىمػ قمغم أُمريـ وم٘مط ومٝمق أومم مم٤م يتقىمػ قمغم صمالصم٦م أُمقر (.)2
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :أن اًمتٛمًؽ سم٤مٓؾمتّمح٤مب ُمٕم٤مرض سمدًمٞمؾ آظمر يٜم٘مض ذًمؽ اًمتٛمًنؽ ،ويٕم٤مرونف،
وهق أن ُمـ ؾمقى سملم اًمقىمتٞملم واًمزُم٤مٟملم ذم احلٙمؿ -يمام هق ىمْمٞم٦م آؾمتّمح٤مب -وم٢مُمن٤م أن ي٘من٤مل:
إٟمام ؾمقى سمٞمٜمٝمام ٓؿمؽمايمٝمام ذم احلٙمؿ ومٞمام ي٘متيض ذًمنؽ احلٙمنؿ ،أوًمنٞمس إُمنر يمنذًمؽ ،ومن٢من يمن٤من
إول ومٝمق ىمٞم٤مس ،وإن يم٤من اًمث٤مي يم٤من ذًمؽ شمًقي٦م سملم اًمنقىمتٞملم ذم احلٙمنؿ ُمنـ دون دًمٞمنؾ ،وهنذا
سم٤مـمؾ سم٤مإلمج٤مع(.)3
افدفقؾ افثاين :أن طم٤مصؾ آؾمتدٓل سمٕمدم اًمدًمٞمؾ آيؾ إمم اجلٝمؾ سم٤مًمندًمٞمؾ :إذ ٓ ؾمنٌٞمؾ ٕطمند ُمنـ
اًمٌنم قمغم طمٍم اًمدٓئؾ أمجع ،سمؾ جيقز أن يٕمٚمنؿ إٟمًن٤من دًمنٞمال جيٝمٚمنف همنػمهً :متٗمن٤موت اًمٜمن٤مس ذم
اًمٕمٚمؿ :ومٙم٤من اعمتٕمٚمؼ سمٕمدم اًمدًمٞمؾ ُمتٕمٚم٘م٤م سم٤مجلٝمؾ ،واجلٝمؾ ٓ يٙمقن طمج٦م قمغم أطمد ،سمؾ يٙمقن قمذرا
ًمف ذم آُمتٜم٤مع قمـ احلٙمؿ(.)4

( )1اكظر :رشح خمتٍم اًمرووة (.)150/3
( )2اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)148/3
( )3اكظر :اعمحصقل (ص.)116،115:
( )4اكظر :ختريج اًمػروع قمغم األصقل (.)173/1
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أدفة أصحا افؼقل افثافث:
افدفقؾ إول :أن اًمدومع قمٌ٤مرة قمـ اؾمتٌ٘م٤مء وشم٘مرير ُم٤م يم٤من قمغم ُمن٤م يمن٤من قمٚمٞمنف ،وآؾمنتح٘م٤مق ٟمنزع
واسمتداء ،ورومع إول أؾمٝمؾ :وم٤ميمتٗمل ومٞمف سم٤مٓؾمتّمح٤مب طمج٦م ،سمخال ،اًمث٤مي(.)1
افدفقؾ افثاين :أن اًمثٌقت ذم اًمزُم٤من إول يٗمت٘مر إمم اًمدًمٞمؾ :ومٙمذًمؽ ذم اًمزُم٤من اًمث٤ميٟٕ :مف جينقز أن
يٙمقن ،وأٓ يٙمقن(.)2
مـاؿشة إدفة:
أجقب ظذ أدفة افؼقل افثاين وافثافث بجقابغ:
طمٙمام ذقمٞم٤م ،ومنال حيتن٤مج
اجلقا إول :أن احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م سم٤مٓؾمتّمح٤مب اًمٌ٘م٤مء ،واًمٌ٘م٤مء ٓ يٙمقن ً
إمم دًمٞمؾ ذقمل.
اجلقا افثاينً :مق ؾمٚمٛمٜم٤م أن اًمٌ٘م٤مء طمٙمؿ ذقمل وم٤مٓؾمتّمح٤مب دًمٞمؾ ذقمل :عم٤م سمٞمٜم٤مه ُمـ أٟمنف يٗمٞمند
اًمٔمـ ،وُم٤م يٗمٞمد اًمٔمـ يٙمقن ً
دًمٞمال ذقمٞم٤م.
ومـ إمثؾة افػؼفقة افول تقضح افػرق بغ إؿقال:
طمٙمؿ ُم٤م ظمرج ُمـ همػم اًمًٌٞمٚملم هؾ يٜم٘مض اًمقوقء؟()3

اخوؾػ ظذ ؿقفغ:
افؼقل إول :إٟمف ٓ يٜم٘مض اًمقوقء ،واؾمتدل أيمثر أصنح٤مب هنذا اًم٘منقل سم٤مٓؾمتّمنح٤مب ،طمٞمن٨م
ىم٤مًمقا :إن إصؾ قمدم اًمٜم٘مض :ومٞمًتّمح٥م هذا إصؾ طمتك يثٌ٧م اًمدًمٞمؾ سمخالومف.
افؼقل افثاين :إٟمف يٜم٘مض اًمقوقء ،ومل يًتدل أصح٤مب هنذا اًم٘منقل سم٤مٓؾمتّمنح٤مب ،سمنؾ اؾمنتدًمقا
سمٜمّمقص صمٌت٧م قمٜمدهؿ ،وُمٜمٝم٤مُ :م٤م روي أن اًمٜمٌل  --ىمن٤مل " :افقضلق ملـ ـلؾ دم

( )1اكظر :رشح اًمؼقاقم اًمػؼفقة ًمؾزرىما (.)293/1
( )2اكظر :رشح اًمقرىمات ًمؾ قخ اخلعػم (.)12/15
( )3اكظر :اًمتاج واايمؾقؾ عمرتٍم ظمؾقؾ (.)293/1
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شائؾ"(.)1
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،وهق أن آؾمتّمح٤مب طمج٦م ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أن آؾمتّمح٤مب طمج٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م ذم اإلصمٌن٤مت،
أُمنر ٓ سمند ُمٜمنف ذم اًمنديـ واًمنمنع واًمٕمنر :،وًم٘منقة أدًمنتٝمؿ،
واًمٜمٗمل ،ذم اًمدومع ،وآسمتداء ،وهق ٌ
وًمثٌقشمف سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م.

املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف إثبات أُ الٍايف لمحهي ٖمصوْ الدلٗن.
ًم٘مد اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن اعمثٌ٧م ًمٚمحٙمؿ يٚمزُمف اًمدًمٞمؾ ،وًمٙمـ اظمتٚمٗمقا ومنٞمام إذا ٟمٗمنك سمٕمنض
اعمجتٝمديـ طمٙمام ُمـ إطمٙم٤مم ،يمٛمـ ىم٤مل( :هذا احلٙمؿ ٓ يثٌ٧م قمٜمدي) :ومٝمؾ يٓم٤مًمن٥م سمندًمٞمؾ قمنغم
هذا أو ٓ ؟
" أن اًمٜم٤مذم ًمٚمحٙمؿ يٚمزُمف اًمندًمٞمؾ ،ويٓم٤مًمن٥م سمنفً :م٘مقًمنف -شمٕمن٤ممم:يرى اًمٜمٛمٚم٦م -
َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ذ َ ذ َ َ َ ُ ً َ ۡ َ َ َٰ َ َٰ ۡ َ َ َ ُّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ ْ ُ ۡ َ ُ
ار َٰ َِس ًۡ إِن
﴿وكالٔا ىَ يدخو ٱَِّث إَِل ٌَ َكن ْٔدا أو ُصرىۗۡ ح ِيم أٌاج ِيًٓۗۡ كاو ْااحٔا ة
ِخ ًۡ َص َٰ ِدر َ
ُن ُ
ِني﴾ (.)2
وم٘مد ٟمٗمك اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،وىم٤مًمقاً :مـ يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ ٟمحـ ،وُمع ذًمؽ وم٘مند أُمنر اهلل –
شمٕم٤مممٟ -مٌٞمف  - -سم٠من يٓم٤مًمٌٝمؿ سم٤مًمدًمٞمؾ قمغم هذا اًمٜمٗمنل ،وهنذا يٗمٞمند أن اًمٜمن٤مذم يٚمزُمنف
اًمدًمٞمؾ ،وٕن ٟمٗمل احلٙمؿ دقمقى ،واًمدقمقى ٓ شمثٌ٧م إٓ سمدًمٞمؾ").(3

( )1يمـامامز اًمع ام ل ذم ؾمامامــ األىمامامقال واألومعامامال ،)331 /9( ،يمتاماماب اًمطفامامارة ،سماماماب كامامقاىمض اًمقوامامقء ،طم ام يث رىمامامؿ
( ،)26278طم يث مقوقع.
( )2ؾمقرة اًمبؼرة اآلية (.)111
( )3اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)377:
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وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة أربعة أؿقال:
افؼقل إول :إٟمنف يٓم٤مًمن٥م سم٤مًمندًمٞمؾ ،ويٚمنزم اًمندًمٞمؾ ُمٓمٚم ً٘من٤م ،وهنق اًمِمن٤مومٕمل ،ومجٝمنقر اًمٗم٘مٝمن٤مء،
واعمتٙمٚمٛملم(.)1
افؼقل افثلاين :إن اًمٜمن٤مذم ًمٚمحٙمنؿ ٓ يٚمزُمنف اًمندًمٞمؾ ُمٓمٚم٘من٤م ،وهنق ىمنقل داود اًمٔمن٤مهري ،وسمٕمنض
اًمِم٤مومٕمٞم٦م(.)2
افؼقل افثافلث :أن يٚمزُمنف ذم اًمٜمٗمنل اًمٕم٘منكم دون اًمنمنقمل ،وهنق ىمنقل أيب سمٙمنر اًمٌن٤مىمالي ،واسمنـ
افؼقل افرابع :ومرىمقا سملم ُم٤م صمٌ٧م سم٤مًمينورة ،وُمن٤م صمٌن٧م سمن٤مًمٔمـ ،وم٘من٤مًمقا :إن ٟمٗمنل احلٙمنؿ إن صمٌن٧م
سم٤مًميورة ومال يٓم٤مًم٥م سم٤مًمدًمٞمؾٕ :ن اًميورة دًمٞمؾ ،أُم٤م إن صمٌ٧م سم٤مًمٔم ّـ أو سمن٤مًمٕمٚمؿ اًمٜمٔمنري وضمن٥م
قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ ،يمام جي٥م قمغم ُمـ أصمٌتفٟٕ :مف ّ
حمؾ ؿمٌٝم٦م ،سمخال ،اًميوري ،ومتٜمتٗمل ومٞمف اًمِمٌٝم٦م ،وهنق
ىمقل اًمٖمزازم(.)4
أدفة أصحا افؼقل إول:

َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ذ َ ذ َ َ َ ُ ً َ ۡ َ َ َٰ َ َٰ ۡ َ
م أ َ ٌَاج ُِّي ًُٓۗۡۡ
افدفقؾ إول :ىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :وكالٔا ىَ يدخو ٱَِّث إَِل ٌَ َكن ْٔدا أو ُصرىۗۡ ح ِي
ُ ۡ َ ُ ْ ُ ۡ َ َٰ َ ُ
س ًۡ إن ُنِخُ ًۡ َص َٰ ِدر َ
ِني ﴾ (.)5
كو ْاحٔا ةر ِ
ِ

( )1اكظ ام ام ام ام امامر :اًمتبٍمام ام ام ام ام امة (ص ،)530:واًمع ام ام ام ام ام ة ذم أص ام ام ام ام امامقل اًمػؼ ام ام ام ام امامف ( ،)1271/4وكػ ام ام ام ام اماماةس األص ام ام ام ام امامقل ذم رشح
اعمحصقل( ،)4025/9وأصقل اًمػؼف السمـ مػؾن( ،)1528 /4ولرؿماد اًمػحقل (.)191/2
( )2اكظامامر :اًمؾؿامامع ذم أصامامقل اًمػؼامامف (ص ،)67:واًمتؿفق ام ذم أصامامقل اًمػؼامامف ( ،)263/4وكػاماماةس األصامامقل ذم رشح
اعمحصقل( ،)4025/9وأصقل اًمػؼف السمـ مػؾن ( ،)1528 /4واًمبحر اعمحقط (.)341 /4
( )3اكظام ام امامر :رووام ام امامة اًمـام ام امامافمر (ص ،)158:واًمع ام ام ام ة ذم أصام ام امامقل اًمػؼام ام امامف ( ،)1271/4واًمتؿفقام ام ام ذم أصام ام امامقل اًمػؼام ام امامف
( ،)263/4وكػاةس األصقل ذم رشح اعمحصقل( ،)4025/9واًمبحر اعمحقط (.)341 /4
( )4اكظر :اعمستصػك (ص ،)162 :وىمقاـمع األدًمة ذم األصقل ( ،)40/2واًمبحر اعمحقط (.)341 /4
( )5ؾمقرة اًمبؼرة اآلية (.)111
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وجف افدٓفة :أن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى عم٤م ٟمٗمقا ،وىم٤مًمقاً :مـ يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ ٟمحـ :أُمر اهلل -
شمٕم٤ممم  -سم٠من يٓم٤مًمٌٝمؿ سم٤مًمدًمٞمؾ قمغم هذا اًمٜمٗمل ،وهذا يٗمٞمد أن اًمٜم٤مذم يٚمزُمف اًمدًمٞمؾ(.)1
افدفقؾ افثاين :أن ٟمٗمل احلٙمؿ دقمقى ،واًمدقمقى ٓ شمثٌ٧م إٓ سمدًمٞمؾ(.)2
افدفقؾ افثافث :أٟمف ًمق مل يٚمزم اًمٜم٤مذم اًمدًمٞمؾ ًمٚمزم ُمـ ذًمؽ أن ٓ يٓم٤مًم٥م أطمد سم٠مي دًمٞمؾ قمنغم دقمنقاه:
مم٤م ي١مدي إمم دقمقى أطمٙم٤مم سمال أدًم٦م ،سمٞم٤من ذًمؽ :أن اعمثٌ٧م ًمٚمحٙمنؿ يٛمٙمٜمنف أن يٕمنؼم قمنـ اعم٘مّمنقد
اًمذي يريد إصمٌ٤مشمف سمٕمٌ٤مرة ٟم٤مومٞم٦م ،وم٢مذا أراد ً -
ُمثال  -إصمٌ٤مت أن ومالٟم٤م ىم٤مدر ي٘منقل  -سمندل ذًمنؽ" :ومنالن
ًمٞمس سمٕم٤مضمز" ،ومٞمًتٓمٞمع يمؾ ُمدع ًمٚمٕمٚمؿ ،وأهؾ إهقاء أن يدظمٚمقا ُمـ هذا اًمٌ٤مب ،ومال يذيمروا أدًم٦م
قمغم ُم٤م ي٘مقًمقن :ومتختؾ اًمنميٕم٦م ،وإذا يم٤من هذا ي١مدي إمم قمدم آؾمتدٓل ًمألطمٙمن٤مم ومٝمنق سم٤مـمنؾ":
ٕن ُم٤م أدى إمم اًمٌ٤مـمؾ ومٝمق سم٤مـمؾ :ومثٌ٧م :أٟمف ٓ سمد ًمٚمٜم٤مذم ًمٚمحٙمؿ ُمـ دًمٞمؾ :ؾمدً ا ًمذًمؽ(.)3
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :ىمقًمف " :-افبقـة ظذ مـ ادظك ،وافقؿغ ظذ مـ أكؽر "(.)4
وجف افدٓفة :أن اًمِم٤مرع ضمٕمؾ قمغم اعمدقمل اًمٌٞمٜم٦م واًمندًمٞمؾ ،ومل جيٕمنؾ قمنغم اعمندقمك قمٚمٞمنف
سمٞمٜم٦م ،واًمًٌ٥م ذم ذًمؽ أن اعمدقمل ُمثٌ٧م ًمٚمحٙمؿ ،واعمدقمل قمٚمٞمف ٟم٤مً ،مذًمؽ احلٙمؿ(.)5

( )1اكظر :كػاةس األصقل ( ،)4025/9وأصقل اًمػؼف السمـ مػؾن( ،)1528 /4ولرؿماد اًمػحقل (.)191/2
( )2اكظر :اًمتبٍمة (ص ،)530:وأصقل اًمػؼف السمـ مػؾن( ،)1528 /4ولرؿماد اًمػحقل (.)191/2
( )3اكظر :اعمفذب ًمؾـؿؾة (.)967/3
( )4اًمسام امامــ اًمؽام امامؼمى ًمؾبقفؼ امامل ( ،)150 /10يمتام اماماب اًم امامفادات ،سمام اماماب ال اقام امامؾ طمؽام امامؿ اًمؼام امامايض قمام امامغم اعمؼ
واعمؼ

ام ام ًمام امامف

ام قمؾق امامف ،وال جيع امامؾ اس امامالل قم امامغم واطم ام م امامـف طمرا م اماما ،وال اس امامرام قم امامغم واطم ام م امامـف طم امامالال ،طم ام يث رىم امامؿ

( ،)21042طم يث صحقن.
( )5اكظامامر :اًمتبٍمامامة (ص ،)530:واًمع ام ة ذم أصامامقل اًمػؼامامف ( ،)1271/4واًمتؿفق ام ذم أصامامقل اًمػؼامامف (،)263/4
وكػاةس األصقل ( ،)4025/9وأصقل اًمػؼف السمـ مػؾن( ،)1528 /4ولرؿماد اًمػحقل (.)191/2
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افدفقؾ افثاين :أن إصؾ هق اًمٜمٗمل إصكم ،وم٤مًمٕمدم وآٟمتٗم٤مء صم٤مسم٧مٟٕ :مف إصنؾ ،ومٙمٞمنػ يٙمٚمنػ
اًمٜم٤مذم ًمٚمحٙمؿ سم٤مإلشمٞم٤من سم٤مًمدًمٞمؾ قمغم هذا اًمٜمٗمل وهق ُمتٕمذر :ومال يٛمٙمـ إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم سمراءة اًمذُمن٦م
ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػٕ :هن٤م هل إصؾ(.)1
دفقؾ أصحا افؼقل افرابع:
أن اًمٜم٤مذم إن ادقمك أن ٟمٗمل احلٙمؿ صم٤مسمن٧م قمٜمنده سم٤مًمينورة وم٢مٟمنف ٓ يٓم٤مًمن٥م سم٤مًمندًمٞمؾٕ :ن
قمداًمتف شمقضم٥م صدىمف ،واًميوري ؿم٠مٟمف أن ٓ يٙمقن حمؾ ؿمٌٝم٦م ،وإن ادقمك أٟمف صم٤مسم٧م قمٜمنده سمن٤مًمٕمٚمؿ
اًمٜمٔمري ،أو سمٓمريؼ اًمٔمـ وم٢مٟمف يٓم٤مًم٥م سم٤مًمدًمٞمؾٕ :ن اًمٜمٔمري أو اًمٔمٜمل ىمد يِمتٌف ومٞمف ،وم٤مًمندًمٞمؾ يٌنلم:
هؾ هق ُمثٌ٧م ًمٚمٕمدم أو همػم ُمثٌ٧م ًمفً :مٜمزول اًمِمٌٝم٦م.
مـاؿشة إدفة:
اإلجابة ظذ أصحا افؼقل افثاين:
أجقب ظذ افدفقؾ إول بجقابغ:
اجلقا إول :أٟم٤م ٓ ٟم ًَُٚم ُؿ أن اعمدقمل قمٚمٞمف ٓ يٓم٤مًم٥م سم٤مًمدًمٞمؾ ،سمؾ ىمد ـم٤مًمٌف اًمِم٤مرع سم٤مًمندًمٞمؾ ،وىمند
ورد ذًمؽ سمٜمص احلدي٨م ،وم٠مًمزم اًمِم٤مرع اعمٜمٙمر سم٤مًمٞمٛملم ،واًمٞمٛملم دًمٞمؾ قمغم ٟمٗمٞمف ،وإٟمام ظمص اعمندقمل
فم٤مهرا يدل قمغم صدىمف ُمـ سمراءة اًمذُمن٦م إن يمن٤من اعمندقمك سمنف
قمٚمٞمف  -وهق اًمٜم٤مذم  -سم٤مًمٞمٛملمٕ :ن ُمٕمف
ً
ديٜمً٤م ،طمتك ئمٝمر ُم٤م يِمٖمٚمٝم٤م ،وُمـ صمٌقت يده وشمٍمومف ،إن يم٤من اعمدقمك سمف قمٞمٜمً٤م.
واطمتامل اًمٙمذب ذم هذه اًمٞمٛملم ٓ يٛمٜمع وٓ يٌٓمؾ يمقهن٤م ً
دًمٞمال يًتدل هب٤م قمغم ٟمٗمل وإٟمٙم٤مر
هذه اًمدقمقىٕ :ن اًمٙمذب حيتٛمؾ ذم ىمقل اًمِم٤مهديـ أيْم٤م.
اجلقا افثاين :ؾمٚمٛمٜم٤م أن اًمِم٤مرع أؾم٘مط قمـ اعمٜمٙمِر  -وهق اًمٜم٤مذم  -اًمندًمٞمؾ ،وًمٙمنـ مل يًن٘مٓمف قمٜمنف
ٕن اًمٜم٤مذم ٓ يٚمزُمف اًمدًمٞمؾ ،وإٟمام أؾم٘مٓمف قمٜمف إن ادقمك قمٚمٞمف قمٞمٜم٤م ذم يده سمًٌ٥م وضمقد اًمٞمد قمنغم هنذه
( )1اكظامامر :اًمتبٍمامامة (ص ،)530:واًمع ام ة ذم أصامامقل اًمػؼامامف ( ،)1271/4واًمتؿفق ام ذم أصامامقل اًمػؼامامف (،)263/4
وكػاماماةس األصامامقل ذم رشح اعمحصامامقل( ،)4025/9وأصامامقل اًمػؼامامف السمامامـ مػؾامامن( ،)1528 /4ولرؿماماماد اًمػحامامقل
(.)191/2
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اًمٕملم ،وشمٍمومف اعمٓمٚمؼ ومٞمٝم٤م ،وم٤مًمٞمد دًمٞمؾ اعمٚمؽ ،ىم٤مل يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء" :وإذا مل يٙمنـ ًمٚمٛمندقمل سمٞمٜمن٦م
وم٤مًمٕملم ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف ُمع اًمٞمٛملمٕ :ن اًمٔم٤مهر أن ُم٤م ذم يد اإلٟمً٤من ُمٚمٙمف"(.)1
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثاين ،وظذ أصحا افؼقل افثافث:
ٓ ٟمًٚمؿ شمٕمذر إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم اًمٜمٗمل ،سمؾ يٛمٙمـ إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمنغم اًمٜمٗمنل ذم اًمنمنقمٞم٤مت
واًمٕم٘مٚمٞم٤مت ،سمٞم٤من ذًمؽ:
ً
أوٓ :إن يم٤من اًمٜمزاع ذم اًمنمقمٞم٤مت يٛمٙمـ إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم ٟمٗمل احلٙمؿ اًمنمقمل ُمـ إمجن٤مع اًمٕمٚمنامء،
ُمثؾٟ :مٗمل وضمقب صقم ؿمقال ،أو ٟمٗمل وضمقب صالة اًمْمحك ،ومٝمذا اًمٜمٗمل دًمٞمٚمف اإلمج٤مع.
ىمٞم٤مؾمن٤م قمنغم
أو ٟمٗمل احلٙمؿ ًمدًمٞمؾ ُمـ اًم٘مٞم٤مسُ ،مثؾٟ :مٗمل وضمقب اًمزيمن٤مة ذم اخلينواتً :
اًمرُم٤من ،واًمٌٓمٞمخ ،وإن قمدُم٧م إدًم٦م قمغم ٟمٗمل احلٙمؿ ،وم٢مٟم٤م ٟمٌح٨م قمـ ُمدارك اإلصمٌ٤مت ،وم٢مذا مل ٟمجد
رضمٕمٜم٤م إٓ آؾمتّمح٤مب ًمٚمٜمٗمل إصكم ،وهق دًمٞمؾ قمٜمد قمدم ورود اًمًٛمع.
ثاك ًقا :أُم٤م إن يم٤من اًمٜمزاع ذم اًمٕم٘مٚمٞم٤مت ومٞمٛمٙمـ إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم احلٙمؿ ومٞمف ،ومٜم٘منقل ذم آؾمنتدٓل ذم
ذًمؽ :إن إصمٌ٤مهت٤م يٗميض إمم اعمح٤مل ،ويمؾ ُم٤م أوم٣م إمم اعمح٤مل ومٝمق حم٤مل(.)2
وأجقب ظذ أصحا افؼقل افرابع:
سم٠من ٟمٗمل احلٙمؿ إن يم٤من رضوري٤م وم٢مٟمف ٓ يٓم٤مًم٥م سم٤مًمدًمٞمؾٕ :ن اًميورة دًمٞمؾ ،وهذا ُمتٗمؼ
قمٚمٞمف ،وإٟمام اخلال ،ومٞمام إذا ٟمٗمك طمٙمام مل يًتدل قمغم ٟمٗمٞمف سم٤مًميورة ،وم٠مٟمتؿ ُمتٗم٘مقن ُمٕمٜم٤م قمغم أٟمف
يٚمزُمف اًمدًمٞمؾ(.)3
بعللد ظللرض أؿللقال ظؾللام إصللقل دم ادسلللفة شمٌننلم أن اًمٜمٛمٚمنن٦م -

 -واومننؼ

ىمننقل مجٝمننقر إصننقًمٞملم ،وهننق أن اًمٜمنن٤مذم ًمٚمحٙمننؿ يٚمزُمننف اًمنندًمٞمؾ ،ويٓم٤مًمنن٥م سمننف ،واؾمننتدل
سم٠مدًمتٝمؿ ،وٟم٤مىمش أدًم٦م أصح٤مب إىمقال إظمرى ،وأضم٤مب قمٚمٞمٝم٤م.
( )1اكظر :اعمفذب ًمؾـؿؾة (.)968/3
( )2اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)968/3
( )3اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)341 /4
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث افؼقل إول ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أن اًمٜم٤مذم ًمٚمحٙمؿ يٚمزُمف اًمندًمٞمؾ
ويٓم٤مًم٥م سمفً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،وإضم٤مسمتٝمؿ قمغم أصح٤مب إىمقال إظمرى ،وٕٟمف ًمق مل يٚمزم اًمٜم٤مذم اًمدًمٞمؾ
ًمٚمزم ُمـ ذًمؽ أن ٓ يٓم٤مًم٥م أطمد سم٠مي دًمٞمؾ قمغم دقمقاه ،مم٤م ي١مدي إمم دقمقى أطمٙم٤مم سمال أدًم٦م.
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املبحح الجاٌ٘:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة
يف املطالن املتعمكة بػسع وَ قبمٍا
ٔفْٗ وطألة ٔاحدة:

ِٔ٘ :وٍّر الٍىمة يف إثبات حذٗة غسع وَ قبمٍا.
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وطألة :وٍّر الٍىمة يف إثبات حذٗة غسع وَ قبمٍا.
ذع َُمـ ىمٌٚمٜم٤م سم٠مٟمفُ :م٤م ٟم٘مؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ أطمٙم٤مم شمٚمؽ اًمنمائع اًمتل يم٤مٟم٧م إُمؿ اًمًن٤مسم٘م٦م
ُيٕمرُ ،
ىمد يمٚمٗم٧م هب٤م قمغم أهن٤م ذع هلل -شمٕم٤ممم(.)1
ويننرى اًمٜمٛمٚمنن٦م -

" -أن ُمنن٤م أورده اهلل –شمٕمنن٤ممم -ذم يمت٤مسمننف ،أو أورده رؾمننقل -

 - ذم ؾمٜمتف ُمـ اًم٘مّمص ،وإظمٌ٤مر ،وإطمٙم٤مم اًمتل وردت ذم اًمنمائع اًمً٤مسم٘م٦م ُمنـ
همػم إٟمٙم٤مر ،ومل يدل دًمٞمؾ قمغم أهن٤م ُمنموقم٦م ذم طم٘مٜم٤م ،ومل يدل دًمٞمؾ قمغم أهن٤م ُمٜمًقظم٦م قمٜم٤م :ومن٢من هنذه
إطمٙم٤مم ُمنموقم٦م ًمٜم٤م ،وُمٚمزُمقن هب٤م .أي :أن ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ذع ًمٜم٤م ،ومتٙمقن طمج٦مً :م٘مقًمف -شمٕمن٤ممم:
ذ ُ َ ُ َ َٰ ُ ُ ۡ
ُ ْ َ َٰٓ َ ذ َ َ
َ
َ
ۡ
)
2
(
﴿أولهِاام ٱَّلِيااَ ْاادى ٱَّللَۖ ـتِٓاادقًٓ ٱرخ ادِه﴾  ،طمٞمنن٨م إن اهلل –شمٕمنن٤ممم -ىمنند أُمننر ٟمٌٞمننف -
 -سم٤مشمٌ٤مع مجٞمع إٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘ملم :ومٞمٙمقن ُمتٕمٌدً ا سمنمع ُمـ ىمٌٚمف"(.)3
ومـ إمثؾة افػؼفقة ظذ رشع مـ ؿبؾـا:

 -1أهنؿ اؾمتدًمقا سمف قمغم ىمتؾ اًمرضمؾ سم٤معمرأة ،طمٞم٨م إن ىمقًمف –شمٕم٤مممَ ﴿ :و َك َخبۡ َِا َغيَ ۡ
اي ِٓ ًۡ
ذۡ
َٓ َ ذ ذۡ
َ
)
4
(
ذِيٓا أن ٱنلفس ةِٱنلف ِس﴾ يدل قمغم ذًمؽُ ،مع أٟمف ظمٓم٤مب ُمـ ىمٌٚمٜم٤م.
 -4يمذًمؽ اؾمتدًمقا سمف قمغم وامن ُم٤م شمٗمًده اًمدواب اعمرؾمٚم٦م ذم اًمٚمٞمؾ :طمٞم٨م إن ىمقًمنف –
ۡ
َ
َۡ
ٱۡل ۡرث إ ۡذ َج َف َظ ۡ
َ َ ُ َ َ ُ ََۡ َ ۡ َۡ ُ َ
َ
ج ذِيِّ د َِ ًُ ٱىل ۡٔ ِم ﴾( ،)5واًمٜمٗمش قمٜمد
ان ِِف
ِ ِ
شمٕم٤ممم ﴿ :وداوۥد وشييمََٰ إِذ َيهٍ ِ
أهؾ اًمٚمٖم٦م ٓ يٙمقن إٓ ذم اًمٚمٞمؾ.

( )1اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)972 /3
( )2ؾمقرة األنعام اآلية (.)90
( )3اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)378:
( )4ؾمقرة املاة ة ضمزء مـ اآلية (.)45
( )5ؾمقرة األنبقاء ضمزء مـ اآلية (.)78
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وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ذع ًمٜم٤م ،ومٞمٙمقن ُطمج٦م ،وهق ىمقل احلٜمٗمٞم٦م ،واعم٤مًمٙمٞمن٦م ،ورواين٦م قمنـ
اإلُم٤مم أمحد ،واظمت٤مره أيمثر احلٜم٤مسمٚم٦م(.)1
سمحج٦م ،وهق اظمتٞمن٤مر اًمِمن٤مومٕمٞم٦م ،وهنق رواين٦م
افؼقل افثاين :إن ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ًمٞمس سمنمع ًمٜم٤م ،وًمٞمس ُ
قمـ اإلُم٤مم أمحد(.)2
أدفة أصحا افؼقل إول:

ذ ُ َ ُ َ َٰ ُ ُ ۡ
ُ ْ َ َٰٓ َ ذ َ َ
َ
افدفقؾ إول :ىمقًمف  -شمٕم٤ممم ﴿ :أولهِم ٱَّلِيَ ْدى ٱَّللَۖ ـتِٓدقًٓ

ٱر َخد ِۡه﴾ (.)3

وجف افدٓفة :أن اهلل –شمٕم٤ممم -أُمر اًمٜمٌل  - -سم٤مشمٌ٤مع مجٞمع إٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘ملم:
ومٞمٙمقن هق ُمتٕمٌدً ا سمنمع ُمـ ىمٌٚمف ،ومٞمج٥م ذًمؽ ذم يمؾ ُم٤م صمٌن٧م قمنٜمٝمؿ إٓ ُمن٤م ىمن٤مم اًمندًمٞمؾ قمنغم أٟمنف
ُمٜمًقخ(.)4

ذ ُّ َ
ذ ٓ َ َ ۡ َ ذ ۡ َ َٰ َ َ ُ ٗ َ ُ َ ۡ ُ
أن ذٱَّل َ
س ُ
ِياَ
اً ة ِ َٓاا ٱنلبِي
افدفقؾ افثاين :ىمقًمف –شمٕم٤ممم ﴿ :إِجا أُزنلا ٱِلٔرقث ذِيٓا ْدى ؤُر َي
َ َ ْ
أ ۡشي ٍُٔا ﴾ (.)5

( )1اكظام ام امامر :اًمع ام ام ام ة ذم أصام ام امامقل اًمػؼام ام امامف ( ،)751 /3ورشح اًمؽقيمام ام امامب اعمـام ام امامػم ( ،)408 /4واعمسام ام امامقدة (،)183 /1
وخمتٍم ام ام اسم ام امامـ اًمؾح ام امامام (ص ،)161:واًم ام امامردود واًمـؼ ام امامقد ( ،)663 /2وكػ ام اماةس األص ام امامقل ًمؾؼ ام امامراذم (،)2379 /6
ولرؿماد اًمػحقل(.)180-179 /2
( )2اكظ ام امامر :وم ام امامقاشمن اًمرمح ام امامقت ( ،)183 /2ويم ام امامػ األهار قم ام امامـ أص ام امامقل اًمب ام امامزدوي ( ،)315 /3واعمستص ام امامػك
( ،)396/1واًمؼم امامان ذم أصامامقل اًمػؼامامف ( ،)189 /1واًمبحامامر اعمحامامقط ( ،)347 /4واًمؾؿامامع ًمؾ امامػمازي (،)63 /1
وااهباج ذم رشح اعمـفاج ( ،)276 /2وىمقاـمع األدًمة ( ،)208 /2وخمتٍم اسمـ اساضمب (.)1781 /1
( )3ؾمقرة األنعام اآلية (.)90
( )4اكظر :اًمع ة ذم أصقل اًمػؼف ( ،)751 /3ورشح اًمؽقيمب اعمـػم (.)408 /4
( )5ؾمقرة املاة ة ضمزء مـ اآلية (.)44
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وجف افدٓفة :أٟمف قمؼم سمٚمٗمظ "حيٙمؿ هب٤م اًمٜمٌٞمنقن" سمّمنٞمٖم٦م اجلٛمنع ،ومنٞمٕمؿ مجٞمنع إٟمٌٞمن٤مء -
قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ،وحمٛمد ُ --مـ مجٚم٦م إٟمٌٞم٤مء :ومقضم٥م قمٚمٞمف احلٙمنؿ سمن٤مًمتقراة ،ومٞمٙمنقن
ُمتٕمٌدً ا سمنمع ُمـ ىمٌٚمف(.)1

َ َ َ َ ُ ّ َ ّ َ َ ذ
َّص ةِّۦ ُ ُ ٗ
َٰ
ٔضا.)2(﴾ ...
ِيَ ٌا و
ِ
افدفقؾ افثافث :ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :شع ىسً ٌَِ ٱُ ِ

وجف افدٓفة :أن هذا يدل قمغم أن ذع ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ُ --مثؾ ذع همنػمه ُمنـ

إٟمٌٞم٤مء ،يمٜمقح ،وإسمراهٞمؿ ،وُمقؾمك ،وقمٞمًك ،وٓ ومرق سمٞمٜمٝمؿ ذم أظمذ إطمٙم٤مم ُمنـ مجٞمنع اًمنمنائع
اًمً٤مسم٘م٦م(.)3

َ َ ذ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ ذ ُ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ َ
افدفقؾ افرابع :ىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :وٌَ ىً َيسً ةٍِا أُزل ٱَّلل ـأولهِم ًْ
ِ

َ
ٱىكَٰف ُرون﴾(.)4

وجف افدٓفة :أن اهلل –شمٕم٤ممم -سملم أن ُمـ مل حيٙمؿ سمام أٟمزل اهلل وم٘مد ظمرج قمـ اعمٚم٦م،
وإطمٙم٤مم اًمتل قمٛمؾ هب٤م اًمٜمٌٞمقن اًمً٤مسم٘مقن هق مم٤م أٟمزل اهللَ :ومٞمج٥م اًمٕمٛمؾ هب٤م(.)5
ُ ذ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ َ ذ ۡ ذ َ ۡ َ َٰ َ َ ٗ
)
6
(
افدفقؾ اخلامس :ىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :ثً أوضيِا إَِّلم أ ِن ٱحتِع مِيث إِةرِْيً ضِ ِيفاَۖ﴾ .
وجف افدٓفة :أن اهلل –شمٕم٤ممم -أُمر ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمندً ا  --سم٤مشمٌن٤مع ُِمٚمن٦م إسمنراهٞمؿ -
قمٚمٞمف اًمًالم ،وهق أُمر ُمٓمٚمؼ ،ومٞم٘متيض اًمقضمقب :ومٞمٙمقن ُمتٕمٌدً ا سمنمع ُمـ ىمٌٚمف(.)7

( )1اكظر :اعمسقدة ( ،)183 /1وخمتٍم اسمـ اًمؾحام (ص.)161:
( )2ؾمقرة اةاصمقة ضمزء مـ اآلية (.)13
( )3اكظر :كػاةس األصقل ًمؾؼراذم ( ،)2379 /6و لرؿماد اًمػحقل(.)180-179 /2
( )4ؾمقرة املاة ة ضمزء مـ اآلية (.)44
( )5اكظر :رشح اًمؽقيمب اعمـػم ( ،)408 /4واعمسقدة (.)183 /1
( )6ؾمقرة اًمـحؾ ضمزء مـ اآلية (.)123
( )7اكظر :اًمردود واًمـؼقد ( ،)663 /2وكػاةس األصقل ًمؾؼراذم (.)2379 /6
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افدفقؾ افسادسُ :م٤م روي قمـ اًمٜمٌل  - -أٟمف ىمن٤مل" :ملـ كلام ظلـ صلالة أو كسلقفا
ََ
ذ َ َٰ َ ۡ
ٓ
)
2
(
)
1
(
.
ؾؾقصؾفا إذا ذـرها ،وم٢من اهلل -شمٕم٤ممم -ىم٤مل ﴿ :وأك ِ ًِ ٱلصئة َِّلِك ِري﴾

وجف افدٓفة :أن أي٦م ظمٓم٤مب ُمنع ُمقؾمنك  -قمٚمٞمنف اًمًنالم ،ومٚمنق مل يٙمنـ ٟمٌٞمٜمن٤م حمٛمند -

ُ - متٕمٌدً ا سمام يم٤من قمٚمٞمف ُمقؾمك  -قمٚمٞمف اًمًالم  -عم٤م صح اؾمتدًٓمف سمتٚمؽ أي٦م(.)3
أدفة أصحا افؼقل افثاين:

ۡ
ُّ
ُ
َش َغ ٗث َوٌ ِِۡ َٓ ٗ
ِِس ًۡ ِ ۡ
اسا ﴾ (.)4
َس َػي َِا ٌ
افدفقؾ إول :ىمقًمف –شمٕم٤ممم ﴿ :ى ِ
وجف افدٓفة :أن ُمٕمٜمك اًمنمقم٦م :اًمنميٕم٦م ،واعمٜمٝم٤مج :اًمٓمريؼ اًمقاونح ،وهنذا ي٘متيضن أن

يٙمقن يمؾ ٟمٌل داقمٞم٤م إمم ذيٕمتف  -وم٘مطٓ :ظمتّم٤مصف هبن٤م ٓ ،يِمن٤مريمف ذم هنذه اًمنمنيٕم٦م همنػمه ُمنـ
إٟمٌٞم٤مء :ومتٙمقن يمؾ أُم٦م خمتّم٦م سم٤مًمنميٕم٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م ٟمٌٞمٝمؿ (.)5
افدفقؾ افثاين :أن اًمٜمٌل ً --مق يم٤من ُمتٕمٌند سمنمنائع ُمنـ ىمٌٚمنف ًمٚمزُمنف اًمٌحن٨م قمٜمٝمن٤م،
واًمٕمٛمؾ هب٤م ،وًمقضم٥م أٓ يٜمتٔمر اًمقطمل ،وٓ يتقىمػ ذم طمٙمؿ اًمٔمٝمن٤مر ،واًمٚمٕمن٤من ،واعمقارين٨مٕ :ن
هذه احلقادث أطمٙم٤مُمٝم٤م ذم اًمتقراة فم٤مهرة ،وًمٙمٜمف ُ -مع ذًمؽ  -مل يرضمع إًمٞمٝم٤م مم٤م يندل قمنغم أن ذع
ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ًمٞمس سمنمع ًمٜم٤م(.)6

( )1ؾمقرة ـمف اآلية (.)14
( )2ؾمامامــ أو داوود ( ،)166/1يمت اماماب اًمصامامالة ،سم اماماب ذم م امامـ كامامام قم امامـ اًمص امامالة أو كسامامقفا ،طم ام يث رىم امامؿ (،)435
طم يث صحقن.
( )3اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)347 /4
( )4ؾمقرة املاة ة ضمزء مـ اآلية (.)48
( )5اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت ( ،)183 /2ويم ػ األهار قمـ أصقل اًمبزدوي (.)315 /3
( )6اكظر :اعمستصػك ( ،)396 /1واًمؼم ان ذم أصقل اًمػؼف (.)189 /1
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افدفقؾ افثافث :أٟمف ًمق يم٤من ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ذع ًمٜم٤م ً
دًمٞمال ُمـ أدًم٦م إطمٙم٤مم اًمتل جي٥م أن يرضمع إًمٞمٝمن٤م
ومرون٤م ُمنـ
ًمٙم٤من شمٕمٚمٛمف ،وآـمالع قمٚمٞمف ،وطمٗمٔمف ،وٟم٘مٚمف ،واحلرص قمنغم ؾمنٜمده ،وآهنتامم سمنف ً -
واًمًٜم٦م(.)1
ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م ،يمٖمػمه ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦مُ ،مثؾ اًم٘مرآن ،ي
افدفقؾ افرابع :أٟمف ًمق يم٤من ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ذع ًمٜم٤م ً
دًمٞمال ُمـ أدًم٦م إطمٙم٤مم ًمقضمن٥م قمنغم اًمّمنح٤مسم٦م -
ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -أن يرضمٕمقا إمم شمٚمؽ اًمنمنائع ،ويٌحثنقا قمٜمٝمن٤م ،ويًن٠مًمقا ٟم٤مىمٚمٞمٝمن٤م قمٜمند طمندوث
احلقادث اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿُ ،مثؾُ :مً٠مًم٦م اجلد واإلظمقة ،واًمٕمقل ،واعمنميم٦م ،وهمػمه٤م ،وًمٙمنـ
اًمقاىمع خي٤مًمػ ذًمؽ ،ومٚمؿ يرضمع أي واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إمم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م عمٕمروم٦م طمٙمؿ ذقمنل ُمنع
إؾمالم يمثػم ممـ يقصمؼ سمف ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى(.)2
افدفقؾ اخلامس :أٟمف  - -ىمد همْم٥م عم٤م رأى سمٞمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمٓمٕم٦م ُمنـ اًمتنقراة،
ومٖمْم٥م وىم٤مل " :ؾغضب ؾؼال أموفقـقن ؾقفا يا ابـ اخلطا  ،وافذي كػيس بقده فؼلد جئلوؽؿ هبلا
بقضا كؼقة ٓ ،تسلفقهؿ ظـ يش ؾقخزوـؿ بحؼ ؾوؽذبقا بلف ،أو بباضلؾ ؾوصلدؿقا بلف ،وافلذي
كػيس بقده فق أن مقشك ـان حقا ،ما وشعف إٓ أن يوبعـل "(.)3
وجف افدٓفة :أٟمف ًمنق يمن٤من ذع ُمنـ ىمٌٚمٜمن٤م ذقمن٤م ًمٜمن٤م عمن٤م أٟمٙمنر اًمٜمٌنل --
ذًمؽ(.)4
افدفقؾ افسادس :أن اًمٜمٌل  - -ىمد صقب ُمٕمن٤م ًذا عمن٤م ذيمنر أن إدًمن٦م اًمتنل جين٥م أن
واًمًٜم٦م ،وآضمتٝم٤مد ،ومٚمق يم٤من ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ذقمن٤م ًمٜمن٤م ًمنذيمر ُمنع شمٚمنؽ
يرضمع إًمٞمٝم٤م هل :اًمٙمت٤مب ،ي
إدًم٦م(.)5
( )1اكظر :اًمبحر اعمحقط ( ،)347 /4واًمؾؿع ًمؾ ػمازي (.)63 /1
( )2اكظر :ااهباج ذم رشح اعمـفاج ( ،)276 /2وىمقاـمع األدًمة (.)208 /2
( )3مسـ اامام أمح ( ،)349/23مسـ ضماسمر سمـ قمب اهلل ،طم يث رىمؿ ( ،)15156وعقػ.
( )4اكظر :خمتٍم اسمـ اساضمب (.)1781 /1
( )5اكظر :اًمؾؿع ًمؾ ػمازي ( ،)63 /1وااهباج ذم رشح اعمـفاج (.)276 /2
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مخسا مل يعطفـ أحد ؿبع :وـان افـبلل يبعلث إػ
افدفقؾ افسابع :ىمقًمف " :-أظطقت ً
ؿقمف خاصة وبعثت إػ افـاس ـاف"(.)1
وجف افدٓفة :أن هذا سيح ذم أن يمؾ ٟمٌل ُيٌٕم٨م إمم ىمقُمف وم٘مط ،وذيٕمتف اظمتّم٧م هبنؿ،
وًمق ىمٚمٜم٤م :إن ذقمٝمنؿ هنق ذع ًمٜمن٤مً :مٚمنزم ُمنـ ذًمنؽ أٟمن٤م ٟمِمن٤مريمٝمؿ ذم ذقمٝمنؿ ،وهنذا يٜمن٤مىمض
آظمتّم٤مص :طمٞم٨م إن ُمِم٤مريمتٜم٤م هلؿ متٜمع ذًمؽ آظمتّم٤مص(.)2
افدفقؾ افثامـ :أن إُُم٦م ىمد أمجٕم٧م قمغم أن هذه اًمِمنريٕم٦م هل ذيٕم٦م رؾمنقل اهلل --
اًمتل أوطمك هب٤م إًمٞمف اهلل -شمٕم٤ممم ،ومٚمق يم٤من اًمرؾمقل ُ --متٕمٌدً ا سم٤مشمٌ٤مع ذع ُمـ ىمٌٚمنف ذم
ً
وٟم٤مىمال ًمنمائع ُمـ ىمٌٚمف وم٘مط ٓ ،ؿم٤مر ًقم٤م هلن٤م
ؼما قمٜمٝم٤م،
اجلٛمٚم٦م عم٤م ٟمً٥م إًمٞمف رء ُمـ ذقمٜم٤م ،وًمٙم٤من خم ً
اسمتداء(.)3
مـاؿشة إدفة:
يؿؽـ اإلجابة ظذ أدفة أصحا افؼقل افثاين بام يع:
أجقب ظذ افدفقؾ إول:
سم٠من اًمنميٕمتلم ىمد شمتِم٤مريم٤من ذم سمٕمض اًمقضمقه إٓ أن هذه اعمِم٤مريم٦م ٓ متٜمع ُمـ اظمتّمن٤مص
يمؾ ٟمٌل سمنميٕمتف ،وٟمًٌ٦م هذه اًمنميٕم٦م إمم اًمٜمٌل اعمٌٕمقث هب٤مٕ :ن أيمثر اًمنمنيٕم٦م ىمند أشمنك هبن٤م ذًمنؽ
اًمٜمٌل ،وىمد شمتٗمؼ ذم سمٕمض إطمٙم٤مم اًم٘مٚمٞمٚم٦م ُمع ذيٕم٦م ٟمٌل آظمنر ،ومنال يٜمٔمنر إمم هنذا إىمنؾ ،وإٟمنام
احلٙمؿ ًمأليمثر.

( )1صحقن اًمبراري( ،)95/1يمتاب اًمصالة ،سماب ىمقل اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمامؾؿ ضمعؾامت زم األرض مسامن ا
وـمفقرا ،طم يث رىمؿ (.)438
( )2اكظر :يم ػ األهار قمـ أصقل اًمبزدوي ( ،)315 /3واعمستصػك (.)396 /1
( )3اكظر :اًمؾؿع ًمؾ ػمازي (.)63 /1
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ُمثؾ ىمقهلؿ" :حلٞم٦م زيد ؾمقداء" ،ومٝمذا صحٞمح ُمع أن هب٤م قمند ًدا ُمنـ اًمِمنٕمػمات اًمٌٞمْمن٤مء،
ٟمٔمرا إمم إيمثر(.)1
وم٠مـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م سم٠مهن٤م ؾمقداء ً
وأجقب ظذ افدفقؾ افثاين:
سمنن٠من شمٚمننؽ اًمنمننائع اًمًنن٤مسم٘م٦م ًمننق يم٤مٟمنن٧م صم٤مسمتنن٦م سمٓمريننؼ يقصمننؼ سمننف ًمرضمننع إًمٞمٝمنن٤م اًمٜمٌننل -
 ،وًمٙمـ احلؼ أن شمٚمؽ اًمنمائع اًمً٤مسم٘م٦م مل شمّمٚمٜم٤م سمٓمريؼ ُمقصمقق سمنف ،سمنؾ ىمند ُسمندًم٧م،
وهمػمت ،وىمد أظمؼم اهلل –شمٕم٤ممم -سمذًمؽ ،ويًتحٞمؾ ظمال ،ظمؼم اهلل -شمٕم٤ممم(.)2
وأجقب ظذ افدفقؾ افرابع:
سم٤مجلقاب اًمً٤مسمؼ ٟمٗمًف قمـ اًمدًمٞمؾ اًمث٤مي هلؿ :طمٞم٨م ي٘من٤مل :إٟمنف ًمنق يم٤مٟمن٧م شمٚمنؽ اًمنمنائع
اًمً٤مسم٘م٦م ىمد وصٚمتٜم٤م سمٓمريؼ يقصمؼ سمف سمدون شمٖمٞمػم ًمرضمع إًمٞمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م(.)3
وأجقب ظذ افدفقؾ افسابع:
سم٠من هذا ٓ يٗمٞمد أن يمؾ ٟمٌل خيتص ذقمف ىمقُمف وم٘مط  -يمام زقمٛمتؿ ،سمؾ ىمد يٌٕمن٨م اًمٜمٌنل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -سمنمع ىمد يِمقسمف رء ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمف ،أو سمٕمض ذع ُمنـ ىمٌٚمنف ،وهنذا ٓ
يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ آظمتّم٤مص(.)4
وأجقب ظذ افدفقؾ افثامـ:
سم٠من اهلل –شمٕم٤ممم -إذا شمٕمٌد ٟمٌٞمٜم٤م سمنمع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م مل يٙمـ ذم ذًمؽ ٟم٘مص وٓ إىمالل ُمـ ُمٜمّمٌف،
وٓ ضمٕمٚمف شم٤مسم ًٕم٤م ًمٖمػمهٟٕ :مف ذم ذًمؽ ىمد أـم٤مع اهلل ،واشمٌٕمف ،ومل يتٌع همػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘ملم(.)5

( )1اكظر :يم ػ األهار قمـ أصقل اًمبزدوي ( ،)315 /3واعمستصػك (.)396 /1
( )2اكظر :ااهباج ذم رشح اعمـفاج ( ،)276 /2وىمقاـمع األدًمة (.)208 /2
( )3اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت ( ،)183 /2ويم ػ األهار قمـ أصقل اًمبزدوي (.)315 /3
( )4اكظر :اًمؼم ان ذم أصقل اًمػؼف ( ،)189 /1واًمبحر اعمحقط (.)347 /4
( )5اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)347 /4
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بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،وهق أن ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م جيقز آطمتج٤مج سمفُ ،م٤م مل يٜمًخ.
افؼقل افراجح:
ذع َُمـ ىمٌٚمٜم٤م جيقز آطمتجن٤مج سمنف ُمن٤م مل
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أن َ
ٜمً ْخً :م٘مقة أدًمتٝمؿ اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م ،واًمتنل أومن٤مدت اطمتجن٤مج اًمٜمٌنل  --سمنمامع مامـ
ُي َ
ٍ
أيعا ،يمام كامزل قمامغم اًمـبامل ،-وهق
ىمبؾـا ،ن يـسخ ،أو خياًمػ رشقمـا :وألنف كزل
سمقطمل ً
ُم٤م قمٚمٞمف قمٛمؾ أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء.
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املبحح الجالح:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن
املتعمكة بكٕه الصحاب٘.
ٔفْٗ وطألتأُِ ،ىا:
املطـــألة األٔىل :وـــٍّر الٍىمـــة يف إثبـــات حذٗـــة قـــٕه
الصحاب٘.
املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف إثبات عدً دٕاش األخـر
بكٕه أحد الصحابٗني املدتمف بٍّٗىا بدُٔ دلٗن .
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف إثبات حذٗة قٕه الصحاب٘.
وصقرة ادسلفة :أٟمف إذا ىم٤مل صح٤ميب رأ ًي٤م ،ومل يرضمع قمٜمنف ،ومل خين٤مًمػ ومٞمنف ىمنقل صنح٤ميب
آظمر :ومٝمؾ ي٘مدم قمغم اًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اعمجتٝمنديـ ،ويٙمنقن طمجن٦م قمٚمنٞمٝمؿ؟ وم٘مند اظمتٚمنػ
اًمٕمٚمامء قمغم أىمقال.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

 -أن ىمقل اًمّمح٤ميب طمج٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م .أي :ؾمقاء واومنؼ اًم٘مٞمن٤مس ،أو ٓ،

أو يم٤من ُمـ اخلٚمٗم٤مء ،أو ُمـ همػمهؿ(.)1
واصسط افـؿؾة

دم ؿبقل ؿقل افصحايب:

"أن يٙمننقن اًمّمننح٤ميب اعمحننت٩م سم٘مقًمننف وسمٗمٕمٚمننف هننق :اًمّمننح٤ميب اًمننذي ًم٘مننل اًمٜمٌننل -
 ،واظمتص سمف اظمتّم٤مص اعمّمحقبُ ،متٌٕم٤م إي٤مه ُمدة يثٌن٧م ُمٕمٝمن٤م إـمنالق "صن٤مطم٥م
ومالن" قمٚمٞمف قمر ًوم٤م ،سمال حتديد عم٘مدار شمٚمؽ اًمّمحٌ٦مُ ،مثنؾ :اخلٚمٗمن٤مء إرسمٕمن٦م ،واًمٕمٌ٤مدًمن٦م ،وزوضمن٤مت
اًمٜمٌننل  ،-وُمٕمنن٤مذ ،وزينند ،وأٟمننس ،وأيب هريننرة ،وٟمحننقهؿ ممننـ مجننع إمم اإليننامن
واًمتّمديؼ ُمالزُم٦م اًمٜمٌل  ،-ومققمقا أىمقاًمف ،وؿمنٝمدوا أومٕم٤مًمنف ،وقمٛمٚمنقا قمنغم اًمتن٠مد
وآىمتداء سمف ،أُم٤م همػم ذًمؽ اًمّمح٤ميب  -وهق ُمـ رأى اًمٜمٌل ُ --مرة أو ُمنرشملم :ومنال
يٛمٙمـ أن حيت٩م سم٘مقًمفً :مٕمدم ُمالزُمتف ًمٚمٜمٌل  ،--ومال يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمثنؾ هنذا قم٤معمن٤م
يرضمع إًمٞمف"(.)2
وهذا هق اًمّمح٤ميب اًمذي ي٘مدم ىمقًمف اًمّم٤مدر قمـ رأي واضمتٝمن٤مد قمنغم رأي اًمتن٤مسمٕمل وُمنـ
سمٕمدهٕ :ن رأي اًمّمح٤ميب أىمرب إمم إص٤مسم٦م احلؼ ،وأسمٕمد قمـ اخلٓم٠م :طمٞم٨م ؿمن٤مهد اًمتٜمزينؾ ،وقمنر،
اًمت٠مويؾ ،ووىمػ ُمـ أطمقال اًمٜمٌل  --وُمراده ذم يمالُمف قمغم ُم٤م مل ي٘منػ قمٚمٞمنف همنػمه،
ُمع اضمتٝم٤مد ،وطمرص قمغم ـمٚم٥م احلؼ ،وقمرُ ،م٘م٤مصد اًمنميٕم٦مُ ،مع ومْمؾ درضم٦م ًمٞمًن٧م ًمٖمنػمهؿ،

( )1اكظر :اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)381 :
( )2اعمفذب ًمؾـؿؾة (.)978/3
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ومٛمـ
يمام وردت إظمٌ٤مر سمذًمؽ ،يم٘مقًمف " :-خر افؼرون ؿرين ،ثؿ افذيـ يؾقهنؿ"(َ ،)1
هذا ؿم٠مٟمف وم٢من ىمقًمف أومم سم٤مٓشمٌ٤مع ُمـ ىمقل همػمه.
َۡ
َََۡ ۡ َ َ
َ ۡ ۡ
جل ذ
وًم٘مقًمف -شمٕم٤مممُ ﴿ :ن ُ
ي أ ُ ذٌث أ ُ ۡخر َس ۡ
ِخ ًۡ َخ ۡ َ
ِيِ ِ
أن غا َِ
وّٖ وتِٓ
اس حأ ُم ُرون ةِٱل ٍَػ ُر ِ
ٍ
ِ
ۡ َ ُۡ
َ ذ
ٱل ٍُِه ِر َوحؤٌ ُِِٔن ةِٱَّللِۗۡ ﴾( ،)2طمٞم٨م إن هذا ظمٓم٤مب ًمٚمّمح٤مسم٦م سم٠من يمنؾ ُمن٤م ين٠مُمرون سمنف ُمٕمنرو،،
واعمٕمرو ،جي٥م اًم٘مقل سمف(.)3

ومـ إمثؾة افػرظقة ظذ ذفؽ :أٟمف يًتدل قمغم قمدم وضمقب اًمزيم٤مة ذم احلكم سمٛمذه٥م اسمـ
قمٛمر ،طمٞم٨م يم٤من ٓ خيرج اًمزيم٤مة قمغم طمكم سمٜم٤مشمف وضمقاريف( ،)4يمام يًتدل قمغم وضمقب اًمزيم٤مة ذم ُمن٤مل
اًمّمٌل واعمجٜمقن سم٘مقل قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف" :اجتروا دم أمقال افقوامك ٓ ،تلـؾفا افصدؿة"(.)5
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة أربعة أؿقال:
ِ
ِ
سمحجن٦م ُمٓمٚم٘من٤م ،وهنق ىمنقل مج ِ
واعمٕمتزًمن٦م،
إؿمن٤مقمرة،
ٝمنقر
افؼقل إول :إن ىمقل اًمّمح٤ميب ًمنٞمس ُ
واًمِم٤مومٕمل ذم ٍ
ِ
ّ
اًمٙمرظمنل ،واسمن ُـ
مجٝمقر إصقًمٞملم ،واظمتن٤مره
ُمٜمًقب إمم
ىمقل ،ورواي ٌ٦م قمـ أمحدَ  ،و
ٌ
ي
ِ
احل٤مضم٥مّ ،
وهمػمهؿ(.)6
قيم٤مي،
واًمِم
وأُمدي ،واسم ُـ
واًمٖمزا يزم،
طمز ٍم،
ّ
ي
ُ
ي

( )1مسـ اًمبزار ( ،)149/2مسـ سمري ة سمـ اسصقب -ريض اهلل قمـف ،طم يث رىمؿ ( .)4508طم يث طمسـ.
( )2ؾمقرة آل قمؿران ضمزء مـ اآلية (.)110
( )3اكظر :خماًمػة اًمصحاو ًمؾح يث اًمـبقي ًمعب اًمؽريؿ اًمـؿؾة (ص)37:
( )4اكظر :رووة اًمطاًمبلم وقمؿ ة اعمػتلم (.)260/2
( )5اًمبقفؼ امامل اًمس امامــ اًمؽ امامؼمى ًمؾبقفؼ امامل ( ،)107/4يمت اماماب اًمزيم اماماة ،سم اماماب م امامـ دم امامب قمؾق امامف اًمصام ام ىمة ،طمام ام يث رىم امامؿ
( ،)7590طم يث طمسـ.
( )6اكظ ام ام امامر :اًمبح ام ام امامر اعمح ام ام امامقط ( ،)358 /4ورشح خمتٍمام ام ام ام اسم ام ام امامـ اساضم ام ام امامب ( ،)287 /2ورشح خمتٍم ام ام ام اًمروو ام ام امامة
( ،)185/3واًمتقوام ام ام امامقن قم ام ام ام امامغم اًمتـؼ ام ام ام امامقن ( ،)17 /2ورشح اًمؽقيم ام ام ام امامب اعمـ ام ام ام امػم ( ،)376 ،375 /3واعمستص ام ام ام امامػك
( ،)261/1وااطمؽام ًممم ي (.)158/4
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افؼقل افثاين :إن ىمقل اًمّمح٤ميب ُطمج٦م ُمٓمٚم٘م٤م .أي :ؾمقاء واومؼ اًم٘مٞم٤مس ،أو مل يقاوم٘منف ،وؾمنقاء يمن٤من
اًمّمح٤ميب ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ،أو ُمـ همػمهؿ ،وهق ىمقل أيمثر احلٜمٗمٞم٦م ،واعم٤مًمٙمٞم٦م ،واحلٜم٤مسمٚم٦م ،ويمثػم
ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وهق ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل(.)1
حلج٦م ذم ىمقل أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وقمثامن ،وقمكم  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،و امق ىمامقل أ امؾ
افؼقل افثافث :أن ا ُ
اس يث (.)2
افؼقل افرابع :أن ىمقل أيب سمٙمر ُطمج٦م ،وىمقل قمٛمر ُطمج٦م وم٘مط دون همػممه٤م(.)3
أدفة أصحا افؼقل إول:

َشء ـَ ُر ُّدوهُ إ َغ ٱ ذَّلل ِ َو ذ
افدفقؾ إول :اؾمتدًمقا سم٘مقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :ـَإن حَ َجَٰ َز ۡخ ُخ ًۡ ِِف َ ۡ
ٱلر ُشٔ ِل ﴾ (.)4
ِ
ِ
شم٘متْمننل أينن٦م وضمننقب ر ّد اعمتٜمنن٤مزع ومٞمننف إمم اهلل ورؾمننقًمف  ٓ ،-إمم ىمننقل
اًمّمح٤ميب :ومٚمؿ ي٠مُمرهؿ سم٤مًمرضمقع إمم أىمقال اًمّمح٤مسم٦مٟٕ :مف طمٍمه ومٞمٝمام :إذ ًمنق يمن٤من ُمذهٌنف طمجن٦م
ًمتٜم٤موًمف اخلٓم٤مب(.)5

َ َۡ ُ ْ َ ُ
َۡ َ
افدفقؾ افثاين :ىمقًمف –شمٕم٤ممم ﴿ :ـٱخخ ِِبوا َٰٓ
يأ ْو ِِل ٱۡلةۡص َٰ ِر ﴾ (.)6

( )1اكظامامر :اكظامامر :اًمبحامامر اعمحامامقط ( ،)358 /4ورشح اًمؾؿامامع ًمؾ امامػمازي ( ،)750 /2ورشح اًمؽقيمامامب اعمـامامػم (/3
 ،)376 ،375ورشح خمتٍمام ام ام اسم ام امامـ اساضم ام امامب ( ،)287 /2واًمتقو ام امامقن قم ام امامغم اًمتـؼ ام امامقن ( ،)17 /2ورشح خمتٍمام ام ام
اًمرووامامة ( ،)185 /3ورووامامة اًمـامامافمر (ص ،)84 :ويم امامػ األهار قمامامـ أصامامقل اًمبامامزدوي ( ،)937 /2وخمتٍم ام
اسمـ اًمؾحام ( ،)161ومسؾؿ اًمابقت ( ،)186 /2واًمتبٍمة (ص ،)395 :واعمحصقل (.)178 /3 /2
( )2اكظر :أصقل اًمنظميس (.)106/2
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)158/4
( )4ؾمقرة اًمـساء ضمزء مـ اآلية (.)59
()5اكظر :أصقل اًمنظميس ( ،)106 /2وهناية اًمسقل ( )419 /2وااطمؽام ًممم ي (.)149 /4
( )6ؾمقرة اسنم ضمزء مـ اآلية (.)2
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وجف آشودٓل :أن اهلل أوضم٥م آقمتٌن٤مر ،وأراد سمنف آضمتٝمن٤مد واًم٘مٞمن٤مس ،وذًمنؽ يٜمن٤مذم
وضمقب اشمٌ٤مع ُمذه٥م اًمّمح٤ميب ،وشم٘مديٛمف قمغم اًم٘مٞم٤مس(.)1
افدفقؾ افثافث :أٟمف ٓ يقضمد دًمٞمؾ ٓ ُمـ اًمٙمت٤مب وٓ اًمًٜم٦م يقضم٥م إظمذ سم٘مقل اًمّمح٤ميب ،وجيٕمٚمنف
طمج٦م.
افدفقؾ افرابع :أن اًمّمح٤ميب مل شمثٌ٧م قمّمٛمتف قمـ اخلٓم٠م ،واًمًٝمق ،واًمٖمٚمنط ،وم٘مند جيتٝمند ذم ُمًن٠مًم٦م،
ً
وحمنتٛمال
وخيٓمب ومٞمٝم٤م ،وم٢مذا يم٤من همػم ُمٕمّمقم قمـ اخلٓم٠م ومٞمٙمقن ىمقًمف ُمؽمد ًدا سملم اخلٓمن٠م واًمّمنقاب،
هلام ،ومٙمٞمػ ٟم٠مظمذ سمف وهق يمذًمؽ؟!(.)2
افدفقؾ اخلامس :أن اًمّمح٤مسم٦م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -ىمد اظمتٚمٗمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم ُمًن٤مئؾ يمثنػمة ،وُمٜمٝمن٤م:
ُمً٠مًم٦م " اجلد واإلظمقة" ،و"اًمٕمنقل" ،و "اًمتحنريؿ" ،و "سمٞمنع أُمٝمن٤مت إوٓد" ،وهمػمهن٤م ،وىمند
أمجٕمقا قمغم ضمقاز خم٤مًمٗم٦م يمؾ واطمد ُمـ آطم٤مد اًمّمح٤مسم٦م ،ومٚمؿ يٜمٙمر سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض شمٚمؽ اعمخ٤مًمٗمن٦م،
سمحجن٦م :إذ ًمنق يمن٤من ُطمجن٦م ًمٚمنزم يمنؾ واطمند ُمنٜمٝمؿ اشمٌن٤مع
وهذا يدل قمغم أن ىمقل اًمّمح٤ميب ًمنٞمس ُ
أظمر(.)3
أدفة أصحا افؼقل افثاين:

َُۡ ُ َ ۡ
ُ ُۡ َ َۡ ُذ ُ ۡ
َََۡۡ َ َ
ۡ
ذ
َ
ۡ
َ
ُ
افدفقؾ إول :ىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :نِخً خي أٌ ٍث أخ ِرسج ل ِيِ ِ
وّٖ وتِٓٔن غ َِ
اس حأمرون ةِٱلٍػر ِ
ۡ َ ُۡ
َ ذ
ٱل ٍُِه ِر َوحؤٌ ُِِٔن ةِٱَّللِۗۡ ﴾(.)4
ووجف آشودٓل :أن اهلل –شمٕم٤ممم -وصػ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مخلػمي٦مُٕ :مرهؿ سمٙمؾ ُمٕمرو،،

وهنٞمٝمؿ قمـ يمؾ ُمٜمٙمرٕ :ن ٓم اًمتٕمريػ ذم اؾمؿ اجلٜمس شم٘متيض آؾمتٖمراق ،وم٤مٔي٦م ظمٓم٤مب

( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)152/4
( )2اكظر :ختريج اًمػروع قمغم األصقل ًمؾزكناع (ص.) 179 :
( )3اكظر :اعمفذب ًمؾـؿؾة (.) 984 /3
( )4ؾمقرة آل قمؿران ضمزء مـ اآلية (.)110
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ًمٚمّمح٤مسم٦م سم٠من ُم٤م ي٠مُمرون سمف ُمٕمرو ،،وإُمر سم٤معمٕمرو ،واضم٥م اًم٘مٌقل :ومقضم٥م إظمذ سم٘مقل
اًمّمح٤ميب(.)1
افدفقؾ افثاين :ىم٤مل رؾمقل اهلل " :-خر افـاس ؿرين ،ثؿ افذيـ يؾقهنؿ ،ثؿ افذيـ
يؾقهنؿ ،ثؿ جيل أؿقام تسبؼ صفادة أحدهؿ يؿقـف ،ويؿقـف صفادتف"(.)2
افدفقؾ افثافث :وهق أن اًمّمح٤مسم٦م ؿمٝمدوا ُمقارد اًمٜمّمقصّ ،
اًمٜمٌنل -
وأن أيمثر أىمقاهلؿ ؾمامقم٤مت ُمـ
ّ
 ،وم٢من ؾمٚمٙمقا ـمريؼ آضمتٝم٤مد ومٝمنؿ أومم سم٤مٓشمٌن٤مع ُمنـ همنػمهؿّ :
ٕن اضمتٝمن٤مدهؿ هنق
إصقب ،يمام أن اًمٔم٤مهر واًمٖم٤مًم٥م ذم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م اًمًامع واًمتٜمّمٞمص ،أُم٤م اإلومت٤مء سم٤مًمرأي ومٙمن٤من
قم٤مرو٤م ،وقمٜمد اًميورة .أي :قمٜمد اٟمتٗم٤مء اخلؼم (.)3
ً
افدفقؾ افرابع :أن ىمقل اًمّمح٤ميب إذا اٟمتنم ،ومل يٜمٙمر قمٚمٞمف أطمد يم٤من ُطمج٦م ،ومٙمذًمؽ يٙمقن ىمقًمف
ُطمج٦م ُمع قمدم آٟمتِم٤مر ،يم٘مقل اًمٜمٌل  ،-وٓ ومرق.
دفقؾ افؼقل افثافث:
وشـة اخلؾػا افراصديـ مـ بعدي"(.)4
بسـَول ُ
اؾمتدًمقا سم٘مقًمف " :-ظؾقؽؿ ُ
وؾمٜم٦م اخلٚمٗمن٤مء اًمراؿمنديـ:
وجف افدٓفة :أن اًمرؾمقل  - -أُمر سم٤مشمٌ٤مع ُؾمٜمَتفُ ،
أيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وقمثامن ،وقمكم ،وهق أُمر ُمٓمٚمؼ ،وإُمر اعمٓمٚمؼ ي٘متيضن اًمقضمنقب :وم٤مشمٌن٤مع أىمنقال
اًمرؾمقل  - -وأىمقال اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م واضم٥م :ومٞمٙمقن ُطمج٦م(.)5

( )1اكظر :رشح اًمؾؿع (.)743 /2
( )2اًمبراري ( ،)171/3يمتاب اةؿعة ،سماب مـ اكتظر طمتك شم ومـ ،طم يث رىمؿ (.)2652
()3اكظر :اًمتقوقن قمغم اًمتـؼقن ( ،)17 /2ويم ػ األهار (.)416 /3
( )4اًمؽممامامذي ( ،)44/5يمتاماماب اًمعؾامامؿ ،سماماماب ماماما ضماماماء ذم االظمامامذ سماًمسامامـة واضمتـاماماب اًمب ام ع ،طم ام يث رىمامامؿ (،)2676
اظمتؾػ ذم صحتف.
( )5اكظر :أصقل اًمنظميس (.)106/2
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دفقؾ افؼقل افرابع:
اؾمتدًمقا سم٘مقل اًمرؾمقل " :-اؿودوا بافؾ ِ
ذيـ مـ بعدي :أيب بؽر وظؿر"(.)1
مـاؿشة إدفة:
أجقب ظذ أدفة افؼقل إول بام يع:
-

أن قمدم قمّمٛم٦م اًمّمح٤ميب قمـ اخلٓم٠م واًمًٝمق واًمٖمٚمط ٓ يٛمٜمع ُمـ اشمٌ٤مقمف ،وشم٘مٚمٞمده،

وآطمتج٤مج سم٘مقًمف ،سمدًمٞمؾ أن اعمجتٝمد همػم ُمٕمّمقم قمـ اخلٓم٠م واًمًٝمق ،ويٚمزم اًمٕمقام شم٘مٚمٞمده.
-

سمٕمض أدًمتٝمؿ ًمٞمً٧م ذم حمؾ اًمٜمزاع :طمٞم٨م إن ىمقل اًمّمح٤ميب إذا يم٤من خم٤مًمٗم٤م ًمرأي

إمج٤مقم٤م (.)2
سمحج٦م
ً
صح٤ميب آظمر ومٚمٞمس ُ
وأجقب ظذ أدفة افؼقل افثاين:
-

سم٠من اخلٓم٤مب ُمقضمف إمم جمٛمقع اًمّمح٤مسم٦م ،وأن إمج٤مقمٝمؿ طمج٦م ،أو ُم٤م ي٠مُمر سمف اجلامقمن٦م

جي٥م اشمٌ٤مقمف ،واخلال ،ذم ىمقل اًمقاطمد :ومال طمج٦م ذم أي٦م :إذ ٓ ي٘متيض ذًمؽ صمٌنقت احلجن٦م ًم٘منقل
آطم٤مد اًمّمح٤مسم٦م(.)3
-

وأضم٤مب اًمٜم٤مومقن حلجٞم٦م ىمقل اًمّمح٤ميب قمـ آؾمتدٓل هبذه أي٤مت سم٠مهن٤م شمندل قمنغم

ومْمٞمٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ ٓ ،همػم ،وهذا أُمر جي٥م اقمت٘من٤مده ذم طمنؼ اًمّمنح٤مسم٦م  -ريض اهلل
قمٜمٝمؿً ،مٙمـ هذا ٓ يٚمزم ُمٜمف ىمٌقل أىمقاهلؿ ،ومٚمٞمس ذم هذه أي٤مت إُمر سمٚمزوم أظمذ ىمنقل اًمّمنح٤ميب
اًمٗمرد.
-

أن اعمخ٤مـمن٥م سم٤محلندي٨م اًمّمننح٤مسم٦م -ريض اهلل قمنٜمٝمؿ -أصنن٤مًم٦م ،وُمٕمٚمنقم أن ىمننقل

اًمّمح٤ميب ًمٞمس طمج٦م قمغم همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مشمٗم٤مق :ومٕمٚمؿ أٟمف ًمٞمس اعمراد سمف وضمقب أظمذ أىمقاهلؿ.
( )1اًمؽمم امامذي ( ،)672/5يمت اماماب اعمـاىم امامب ،سم اماماب مـاىم امامب قمب ام ام اهلل سم امامـ مس امامعقد -ريض اهلل قمـ امامف ،طمام ام يث رىم امامؿ
( ،)3805طم يث صحقن.
()2اكظر :اعمفذب ًمؾـؿؾة (.) 984 /3
( )3اكظر :رشح اًمؾؿع (.)743 /2
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وأجقب ظذ افؼقل افثافث وافرابع بام يع:
سمًٜم٦م اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م ٓ يدل قمغم أن ىمقل ه١مٓء ُطمج٦م ،سمؾ إن ختّمنٞمص هن١مٓء
أن إُمر ُ
سم٤مًمذيمر حيتٛمؾ اطمتامًملم مه٤م:
آحوامل إول :أٟمف أراد اشمٌ٤مع ؾمػمهتؿ ،وقمدهلؿ ،وؾمٞم٤مؾمتٝمؿ ًمٚمرقمٞم٦م ،واًمّمؼم قمغم اًمدقمقة ،وحتٛمنؾ
إذى ،وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٢من مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م يتٛمٞمزون سمذًمؽ ،ومٝمؿ يمٖمنػمهؿ ُمنـ اًمّمنح٤مسم٦م ذم
ذًمؽ.
آحللوامل افثللاين :حيتٛمننؾ أٟمننف أراد أن ىمننقهلؿ ُطمجنن٦م ،وإذا شمٓمننرق إمم اًمنندًمٞمؾ آطمننتامل سمٓمننؾ سمننف
آؾمتدٓل(.)1
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ اًم٘مقل اًمثن٤مي،

وهق أن ىمقل اًمّمح٤ميب طمج٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وظم٤مًمػ ىمقل اجلٛمٝمقر ،وهل ُمـ اعمً٤مئؾ اعمٕمدودة ذم ذًمؽ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث افؼقل افثاين ،وهق أن ىمقل اًمّمح٤ميب طمج٦م ُمٓمٚم ً٘م٤مً :م٘مقة أدًمنتٝمؿ ٓ ،ؾمنٞمام
أن اًمّمح٤مسم٦م ؿمٝمدوا ُمقارد اًمٜمّمقصّ ،
اًمٜمٌنل  :-ومن٢من
وأن أيمثر أىمقاهلؿ ؾمامقم٤مت ُمـ
ّ
ؾمٚمٙمقا ـمريؼ آضمتٝم٤مد ومٝمؿ أومم سم٤مٓشمٌ٤مع ُمـ همػمهؿّ :
ٕن اضمتٝم٤مدهؿ هق إصقب ،يمام أن اًمٔمن٤مهر
قم٤مرون٤م ،وقمٜمند
واًمٖم٤مًم٥م ذم أىمنقال اًمّمنح٤مسم٦م اًمًنامع ،واًمتٜمّمنٞمص ،أُمن٤م اإلومتن٤مء سمن٤مًمرأي ومٙمن٤من
ً
اًميورة .أي :قمٜمد اٟمتٗم٤مء اخلؼم.

( )1اكظر :اعمفذب ًمؾـؿؾة (.) 984 /3
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املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف إثبات عدً دٕاش األخر بكٕه أحد الصحابٗني
املدتمف بٍّٗىا بدُٔ دلٗن .

صقرة ادسلفة :إذا ىم٤مل صح٤ميب ً
ىمقٓ ذم ُمً٠مًم٦م ،وظم٤مًمٗمف صنح٤ميب آظمنر ذم اعمًن٠مًم٦م ٟمٗمًنٝم٤م
سم٘مقل آظمر ،وم٠مهيام ٟم٘مدم؟
مثال ذفؽ:
قمـ ٟم٤مومع ،قمـ سمـ قمٛمر ،ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمٌل ً --مٜم٤م عم٤م رضمع ُمـ إطمنزابٓ" :
يصؾغ أحد افعك إٓ دم بـل ؿريظة" ،وم٠مدرك سمٕمْمٝمؿ اًمٕمٍم ذم اًمٓمريؼ ،وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿٟ ٓ :مّمنكم
طمتك ٟم٠مشمٞمٝم٤م .وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :سمؾ ٟمّمكم ،مل يرد ُمٜم٤م ذًمؽ .ومنذيمر ًمٚمٜمٌنل  ،-ومٚمنؿ يٕمٜمنػ
واطمدا ُمٜمٝمؿ(.)1
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

 "أٟمف إذا ىم٤مل صح٤ميب ًىمقٓ ذم ُمًن٠مًم٦م ،وظم٤مًمٗمنف صنح٤ميب آظمنر ذم

اعمً٠مًم٦م ٟمٗمًٝم٤م سم٘مقل آظمر :وم٢مٟمف ٓ جيقز إظمذ سم٘مقل أطمدمه٤م سمدون دًمٞمؾٕ :ن اًم٘منقًملم ٓ يٛمٙمنـ أن
يٙمقٟم٤م ظمٓم٠م ،وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقٟم٤م صقا ًسم٤م ،سمؾ إن أطمدمه٤م صقاب ،وأظمر ظمٓم٠م ،وٓ يٛمٙمنـ ُمٕمرومن٦م
اًم٘مقل اًمّمقاب واًم٘مقل اخلٓم٠م إٓ سمدًمٞمؾ ظم٤مرضمل ،إذن ٓ سمد ُمـ اًمدًمٞمؾ ًمؽمضمٞمح أطمد اًم٘مقًملم.
وٕهنام ىمقٓن ىمد شمٕم٤مرو٤م :ومال سمد ُمـ دًمٞمؾ آظمر يرضمح أطمدمه٤مُ ،مثؾ :أيتلم ،أو اخلؼميـ
إذا شمٕم٤مرو٤م ،ومال يٛمٙمـ شمرضمٞمح أطمدمه٤م إٓ سمٛمرضمح ظم٤مرضمل"(.)2
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ثالثة أؿقال:
افؼقل إول :إٟمف إذا اظمتٚمػ صح٤مسمٞم٤من ذم ُمً٠مًم٦م قمغم ىمقًملم وم٢مٟمف يٕمدل إمم اًمؽمضمٞمح ،ومٞمؽمضمح ُمنٜمٝمؿ
ُمـ واومؼ اًمٙمت٤مب ،أو اًمًٜم٦م ،أو اإلمج٤مع ،أو يم٤من أصح ذم اًم٘مٞم٤مس ،وهق ىمقل مجٝمقر إصقًمٞملم(.)3

( )1صحقن اًمبراري ( ،)15/2يمتاب اةؿعة ،سماب صالة اًمطاًمب واعمطؾقب ،طم يث رىمؿ (.)946
( )2اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)381:
( )3اكظر :اًمبحر اعمحقط ( ،)371/4واًمتحبػم رشح اًمتحرير (.) 1594/4
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افؼقل افثاين :إٟمف إذا اظمتٚمػ صح٤مسمٞم٤من ذم ُمً٠مًم٦م قمغم ىمقًملم وم٢مٟمف يتخػم ،ومٞم٠مظمذ سم٘مقل ُمـ ؿم٤مء ُمنٜمٝمؿ
سمدون دًمٞمؾ ،وهق اظمتٞم٤مر احلٜمٗمٞم٦م( ،)1واعمتٙمٚمٛملم(.)2
افؼقل افثافث :ؾم٘مقط احلج٦م ،وأٟمف ٓ يٕمتٛمد ىمقل ُمٜمٝم٤م(.)3
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن اًم٘مقًملم ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقٟم٤م ظمٓم٠م ،وٓ يٛمٙمنـ أن يٙمقٟمن٤م صنقاسم٤م ،سمنؾ إن أطمندمه٤م
صقاب ،وأظمر ظمٓم٠م ،وٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م اًم٘مقل اًمّمقاب ،واًم٘مقل اخلٓم٠م إٓ سمندًمٞمؾ ظمن٤مرضمل :إذن
ٓ يٛمٙمـ إظمذ سم٠مطمد اًم٘مقًملم سمال دًمٞمؾ ،سمؾ ٓ سمد ُمـ اًمدًمٞمؾ(.)4
افدفقؾ افثلاين :اًم٘مٞمن٤مس قمنغم ىمنقل اهلل -شمٕمن٤ممم ،وىمنقل اًمرؾمنقل  ،-طمٞمن٨م إٟمنف إذا
شمٕم٤مرو٧م آيت٤من ذم ٟمٔمر اعمجتٝمد ،إطمدامه٤م شمٗمٞمند اجلنقاز ،وإظمنرى شمٗمٞمند اعمٜمنع :وم٢مٟمنف ٓ يٛمٙمنـ أن
يرضمح أطمد احلٙمٛملم إٓ سمدًمٞمؾ وُمرضمح ظم٤مرضمل ،يمذًمؽ ًمق شمٕم٤مرض طمديث٤من ذم ٟمٔمر اعمجتٝمند ومنال
يٛمٙمـ أن يرضمح أطمدمه٤م ،ويٕمٛمؾ سمف إٓ سمٛمرضمح آظمر ،ودًمٞمؾ ظم٤مرضمل.
واًمًٜم٦م ومٙمذًمؽ ىمنقل اًمّمنح٤ميب إذا شمٕمن٤مرض ُمنع ىمنقل
وم٢مذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ذم اًمٙمت٤مب ي
صح٤ميب آظمر :وم٢مذا شمٕم٤مرض ىمقل صح٤ميب ُمع ىمنقل صنح٤ميب آظمنر ذم ٟمٔمنر اعمجتٝمند وم٢مٟمنف ٓ ينرضمح
أطمدمه٤م ويٕمٛمؾ سمف إٓ سمدًمٞمؾ ظم٤مرضمل قمٜمٝمام(.)5
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :اًمقىمقع :طمٞم٨م وىمع أن اُمرأة هم٤مب قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ،صمؿ ضمن٤مء وهنل طم٤مُمنؾ ،ومرومٕمٝمن٤م إمم
قمٛمر ،وم٠مُمر سمرمجٝم٤م ،وم٘م٤مل ُمٕم٤مذ :إن يٙمـ ًمؽ قمٚمٞمٝم٤م ؾمٌٞمؾ ومال ؾمٌٞمؾ ًمؽ قمغم ُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م .وم٘م٤مل قمٛمر:
()1اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)371/4
()2اكظر :شمقسػم اًمقصقل لمم ىمقاقم األصقل ومعاىم اًمػصقل (ص.)294:
( )3اكظر :اًمؾؿع (ص ،)51:واًمبحر اعمحقط (.)371 /4
( )4اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)371 /4
( )5اكظر :شمقسػم اًمقصقل لمم ىمقاقم األصقل ومعاىم اًمػصقل (ص ،)295:واعمفذب ًمؾـؿؾة (.)988/3
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اطمًٌقه٤م طمتك شمْمع ،ومقوٕم٧م همالُم٤م ًمف صمٜمٞمت٤من ،ومٚمام رآه أسمقه ىم٤مل :اسمٜمنل ،ومٌٚمنغ ذًمنؽ قمٛمنر ،وم٘من٤مل
قمٛمر" :قمجزت اًمٜمً٤مء أن يٚمدن ُمثؾ ُمٕم٤مذً ،مقٓ ُمٕم٤مذ هلٚمؽ قمٛمر"(.)1
وجف افدٓفة :أن قمٛمر رضمع إمم ىمنقل ُمٕمن٤مذ -ريض اهلل قمنٜمٝمام -ذم هنذه اًم٘مْمنٞم٦م دون أن
يًتٕمٚمؿ رأي همػمهُ ،مع وضمقد سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ هؿ ُمـ أهؾ آضمتٝم٤مد ،ومٝمذا يندل قمنغم ضمنقاز
إظمذ سم٠مطمد ىمقزم اًمّمح٤مسم٦م سمدون دًمٞمؾ(.)2
سمٕمْم٤م ،ورضمقع سمٕمْمنٝمؿ إمم ىمنقل همنػمه
افدفقؾ افثاين :اطمتجقا سم٤مشمٗم٤مق اًمّمح٤مسم٦م قمغم ختٓما٦م سمٕمْمٝمؿ ً
قمٜمد خم٤مًمٗمتف إي٤مه ،وهق دًمٞمؾ قمغم أن اظمتالومٝمؿ قمٜمدهؿ ظمٓم٠م وصقاب(.)3
افدفقؾ افثافث :أن اظمتال ،اًمّمح٤مسم٦م قمغم ىمقًملم ذم ُمً٠مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م هق إمج٤مع وٛمٜمل سمٞمٜمٝمؿ قمغم صح٦م
اًم٘مقًملم ،وهذا جيقز إظمذ سمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمال دًمٞمؾ سم٤مٓشمٗم٤مق(.)4
مـاؿشة إدفة
يؿؽـ اإلجابة ظذ أدفة افؼقل افثاين بام يع:
أجقب ظذ افدفقؾ إول:
سم٠من قمٛمر  - -ىمد أظمذ سم٘مقل ُمٕم٤مذٟٕ :مف فمٝمر ًمف رضمح٤من ىمقل ُمٕم٤مذ واضمتٝم٤مده  -عمن٤م
ذيمر أن ُم٤م ذم اًمٌٓمـ ٓ ذٟم٥م ًمف طمتك شمٕم٤مىمٌف ،طمٞم٨م إن اًمٕم٘مقسم٦م ختص اعمذٟم٥م وم٘مط :ومّم٤مر ىمقل ُمٕمن٤مذ
هق احلؼ ،وذًمؽ سم٤مًمدًمٞمؾ ٓ ،أٟمف رضمع إمم ىمقل ُمٕم٤مذ شم٘مٚمٞمدً ا سمال دًمٞمؾ ،ومٕمٛمر ىمد اشمٌع اًمدًمٞمؾ اعمنرضمح،
ومل يتٌع ىمقل ُمٕم٤مذ اعمجرد(.)5

( )1اًم ارىمطـل ( ،)322/3يمتاب اًمـؽاح ،سماب اعمفر ،طم يث رىمؿ ( ،)281طم يث طمسـ.
( )2اكظر :شمقسػم اًمقصقل لمم ىمقاقم األصقل ومعاىم اًمػصقل (ص.)295:
( )3اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)371 /4
( )4اكظر :اعمفذب ًمؾـؿؾة (.)988/3
( )5اكظر :شمقسػم اًمقصقل لمم ىمقاقم األصقل ومعاىم اًمػصقل (ص.)295:
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وأجقب ظذ افدفقؾ افثافث:
سم٠من اظمتال ،اًمّمح٤مسم٦م قمغم ىمقًملم ٓ يدل قمنغم ُمن٤م ذيمنرشمؿ ،سمنؾ يندل قمنغم أهننؿ ؾمنقهمقا
وأضم٤مزوا إظمذ سم٤مٕرضمح ُمٜمٝمام ،وٓ يٛمٙمـ أن يتٌلم اًمراضمح ُمٜمٝمام إٓ سم٤مٓضمتٝمن٤مد ذم اًم٘منقًملم ُمٕمن٤م،
وٓ يٛمٙمـ آضمتٝم٤مد إٓ سم٤مٕدًم٦م(.)1
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،وهق أٟمف إذا اظمتٚمػ صح٤مسمٞم٤من ذم ُمً٠مًم٦م قمغم ىمقًملم وم٢مٟمف يٕمدل إمم اًمؽمضمنٞمح ،ومٞمنؽمضمح
ُمٜمٝمؿ ُمـ واومؼ اًمٙمت٤مب ،أو اًمًٜم٦م ،أو اإلمج٤مع ،أو يم٤من أصح ذم اًم٘مٞم٤مس.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أٟمنف إذا اظمتٚمنػ صنح٤مسمٞم٤من ذم ُمًن٠مًم٦م قمنغم
ىمقًملم وم٢مٟمف يٕمدل إمم اًمؽمضمٞمح ومٞمؽمضمح ُمٜمٝمؿ ُمنـ واومنؼ اًمٙمتن٤مب ،أو اًمًنٜم٦م ،أو اإلمجن٤مع ،أو يمن٤من
أصح ذم اًم٘مٞم٤مسً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،وٕن اًمؽمضمٞمح طم٤مل اًمتٕم٤مرض هق قملم اإلٟمّمن٤م ،واعمقونققمٞم٦م ذم
اعمً٠مًم٦م.

( )1اكظر :اعمفذب ًمؾـؿؾة (.)989/3
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املبحح السابع:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن
املتعمكة باملصمحة املسضمة.
ٔفْٗ وطألة ٔاحدة.
ِٔ٘ :وٍّر الٍىمة يف إثبات حذٗة املصمحة
املسضمة.
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وطألة :وٍّر الٍىمة يف إثبات حذٗة املصمحة املسضمة.
اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن اعمّمٚمح٦م اًمتل ؿمٝمد هل٤م اًمنمع سم٤مٓقمتٌن٤مر ُطمجن٦م ،وأن اعمّمنٚمح٦م اًمتنل
سمحج٦م ،وأن اعمّمٚمح٦م احل٤مضمٞم٦م واًمتحًٞمٜمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ أن يتٛمًؽ هبن٤م
ؿمٝمد هل٤م اًمنمع سم٤مإلًمٖم٤مء ًمٞمً٧م ُ
ذم إصمٌ٤مت طمٙمؿ إٓ إذا يم٤مٟم٧م ُمًتٜمدة إمم دًمٞمؾ وأصؾ ذقمل ُمـ إصقل اعمٕمتؼمة ،وهنذا سم٤مإلمجن٤مع
أيْم٤م(.)1
أُم٤م ُم٤م قمدا ذًمؽ ،وهل اعمّمٚمح٦م اًمتل يراه٤م اعمجتٝمد ،ومل يرد دًمٞمؾ ُمـ أدًمن٦م اًمنمنع يِمنٝمد
هل٤م ،وٓ دًمٞمؾ ُمٜمف يٚمٖمٞمٝم٤م ،ومٝمذه اًمتل اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء :هؾ هل ُطمج٦م أو ٓ؟
يرى اًمٜمٛمٚمن٦م -

" -أن اعمّمن٤مًمح اعمرؾمنٚم٦م طمجن٦م سم٤مًمنمنوط اًمتنل وونٕمٝم٤م اًمٕمٚمنامء

ًم٘مٌقهل٤م"(.)2
أمثؾة تطبقؼقة فؾعؿؾ بآشوصالح:
-

رضب اًمٕمٛمٚم٦م اًمً٤مئرة ذم يمؾ سمٚمد ،ومٝمذا اًمٕمٛمؾ ًمق ـمٌ٘مٜم٤م قمٚمٞمنف دًمنٞمال ُمنـ اًمنٜمص مل

ٟمجده :إذ ًمٞمس ذم اًم٘مرآن أُمر سمذًمؽ ،ومل يٗمٕمٚمف  ،-ومل ي٠مُمر سمف ،وًمٙمـ احل٤مضمن٦م ُم٤مؾمن٦م
إًمٞمفً :مٞمتٕم٤مُمؾ اًمٜم٤مس سمٕمٛمٚم٦م ُم٘مٌقًم٦م قمٜمد مجٞمٕمٝمؿ ،متٙمٜمٝمؿ ُمنـ ُمٌ٤مدًمتٝمن٤م سمنام حيت٤مضمقٟمنف ُمنـ ُمن٠ميمقل،
وُمنموب ،وُمٚمٌقس ،وُمريمقب ،وظمدُم٤مت يٜمتٗمٕمقن هب٤م :وًمذا وضم٥م قمغم اًمدوًم٦م أن شم٘مقم سمينب
قمٛمٚم٦م ،وحتٛمٞمٝم٤م ُمـ اًمتزوير :طمتك حتتٗمظ سم٘مٞمٛمتٝم٤م.
-

ووع اإلؿمن٤مرات اًمتنل شمنٜمٔمؿ اًمًنػم ذم اًمٓمرىمن٤مت ،ووضمنقب اًمقىمنق ،قمٜمنده٤م،

ومقوٕمٝم٤م ذم اعمدن اًمٙمٌػمة ُمـ اًميوري٤مت اًمتل ي١مدي اإلظمالل هبن٤م إمم شمٚمنػ إٟمٗمنس وإُمنقال:
ومٞمج٥م قمغم وزم إُمر ووٕمٝم٤م ،وجي٥م قمغم اًمٜم٤مس آًمتزام هب٤م.
( )1اكظ امامر :ااطمؽ امامام ًمممام ام ي ( ،)32/4واًمبح امامر اعمح امامقط ( ،)378/4واعمف امامذب ذم قمؾ امامؿ أص امامقل اًمػؼ امامف اعمؼ امامارن
(.)1009/3
( )2اعمفامامذب ذم قمؾامامؿ أصامامقل اًمػؼامامف اعمؼامامارن ( ،)1009 /3واةامامامع عمساماماةؾ أصامامقل اًمػؼامامف وشمطبقؼاهتاماما قمامامغم اعمامامذ ب
اًمراضمن (ص.)389 :
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-

شمًجٞمؾ إٟمٙمح٦م واعمقاًمٞمد ذم ؾمجالت ظم٤مص٦م ،ومٝمذا ُمنـ احل٤مضمٞمن٤مت اًمتنل ين١مدي

اإلظمالل هب٤م إمم وم٘مدان يمثػم ُمـ اعمّم٤مًمح ،وىمد ي٘م٤مل :إهن٤م مم٤م حيٗمظ إٟمً٤مب :ومتٚمحؼ سم٤مًميوري٤مت.
-

اإلًمزام سم٤مؾمتخراج سمٓم٤مىم٤مت اجلٜمًٞم٦م ،ورظمص اًم٘مٞم٤مدة ،وُمٕم٤مىمٌ٦م اعمخ٤مًمػ ًمذًمؽ.

ومـ إمثؾة افػؼفقة ظذ ادصؾحة ادرشؾة:
شمٕمريْم٤م هلن٤م ًمٚمٗمًن٤مد،
أٟمف يًتدل هب٤م قمغم أن اعمرأة اًمٌٙمر ٓ شمٖمرب إذا زٟم٧مٕ :ن ذم شمٖمريٌٝم٤م
ً
ُويًتدل هب٤م قمغم ىمتؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمدٟٕ :مف ًمق ؾم٘مط اًم٘مّمن٤مص سم٤مٓؿمنؽماك ٕدى ذًمنؽ إمم اشمًن٤مع
اًم٘متؾ سمف(.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م ُطمج٦م سمنموط ،وهق ىمقل أيمثر اًمٕمٚمامء ،إٓ أن اإلُم٤مم ُم٤مًمٙمن٤م ىمن٤مل
سم٠مهن٤م طمج٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م سمدون ذوط ،وهذه اًمنموط هل(:)2
افؼط إول :أن شمٙمقن اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م رضوري٦م ،وهق ُم٤م يٙمقن ُمـ اًميوري٤مت اخلٛمنس اًمتنل
جيزم سمحّمقل اعمٜمٗمٕم٦م ُمٜمٝم٤م.
افؼط افثاين :أن شمٙمقن اعمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م يمٚمٞم٦مً :متٕمؿ اًمٗم٤مئدة مجٞمع اعمًٚمٛملم.
افؼط افثافث :أن شمالئؿ شمٚمؽ اعمّمٚمح٦م ُم٘م٤مصد اًمنمع ذم اجلٛمٚم٦م :ومال شمٙمقن همريٌ٦م.
افؼط افرابع :أن شمٙمقن اعمّمٚمح٦م ىمٓمٕمٞم٦م ،أو يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ وضمقده٤م ،ومل خيتٚمػ ذم ذًمؽ.
سمحجن٦م ،وهنق ىمنقل اسمنـ ىمداُمن٦م ،واسمنـ ُمٗمٚمنح ،وسمعامض
افؼقل افثاين :إن اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م ًمٞمًن٧م ُ
اًم اومعقة ،ومجاقمة مـ اعمتؽؾؿلم ،وىم٤مل اسمـ أُمػم احل٤مج ،وهمػمه :هق ىمقل أيمثر اًمٕمٚمامء(.)3
( )1اكظر :اًمتاج واايمؾقؾ عمرتٍم ظمؾقؾ (.)242/6
( )2اكظ ام امامر :اًمتحب ام امامػم رشح اًمتحري ام امامر ذم أص ام امامقل اًمػؼ ام امامف ( ،)3391/7واًمبح ام امامر اعمح ام امامقط ( ،)379/4واعمستص ام امامػك
(ص ،)175:وكػاةس األصقل ذم رشح اعمحصقل (.)3166 /7
( )3اكظر :رووة اًمـافمر ( ،)482/1واًمتحبػم رشح اًمتحرير ( ،)3391/7واًمتؼريامر واًمتحريامر ذم قمؾامؿ األصامقل
( ،)201/3ورشح اًمؽقيمب اعمـػم (.)169/4
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أدفة أصحا افؼقل إول:
واًمًنٜم٦م ،وىمنرائـ إطمنقال،
افدفقؾ إول :ىم٤مًمقا :عمن٤م شمتٌٕمٜمن٤م واؾمنت٘مرأٟم٤م اًمٜمّمنقص ُمنـ اًمٙمتن٤مب ي
واًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م :وضمدٟم٤م إدًم٦م اًمٕمديدة اعمتْم٤مومرة قمغم أن اًمنميٕم٦م اإلؾمنالُمٞم٦م ىمند
راقم٧م ُمّم٤مًمح اًمٕمٌ٤مد :طمٞم٨م إهن٤م ىم٤مئٛم٦م قمغم أؾم٤مس شمقومػم اًمًٕم٤مدة هلؿ.
وم٤مٕظمذ سم٤معمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م هق اًمذي يتٗمؼ ُمع روح اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ضم٤مءت سمرقم٤مي٦م
ُمّم٤مًمح اًمٕمٌ٤مد ،ومٓمٚمٌ٧م ُمٜمٝمؿ  -أو أسم٤مطم٧م هلؿ  -يمؾ ُم٤م جيٚمن٥م هلنؿ اًمٜمٗمنع ،وطمرُمن٧م قمٚمنٞمٝمؿ  -أو
رضرا (.)1
يمره٧م هلؿ  -يمؾ ُم٤م جيٚم٥م هلؿ ُمٗمًدة ،أو ً
افدفقؾ افثاين :أٟمف ًمق مل ٟمجٕمؾ اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م ً
دًمٞمال ُمنـ إدًمن٦م ًمٚمنزم ُمنـ ذًمنؽ ظمٚمنق يمثنػم ُمنـ
احلقادث سمال أطمٙم٤مم :وذًمؽ ًم٘مٚم٦م إصقل اعمٕمتٛمدة وٟمدرهت٤م ،ويمثنرة احلنقادث ،وم٘مند يٓمنرأ ًمألُمن٦م
اًمالطم٘م٦م ـمقارئ مل شمٓمرأ ًم ُ
ألُم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ،ويمذًمؽ ىمد ين١مدي شمٖمنػم أظمنالق اًمٜمن٤مس وأطمنقاهلؿ إمم أن
يّمػم ُمٗمًدة ُم٤م يم٤من ُمّمٚمح٦م ،وىمد يٙمقن ُمّمٚمح٦م ذم جمتٛمع ُم٤م هق ُمٗمًندة ذم جمتٛمنع آظمنر ،ومٚمنق مل
ٟمجٕمؾ اعمّمٚمح٦م ُطمج٦م ًمْم٤مىم٧م اًمنميٕم٦م قمـ ُمّم٤مًمح اًمٜم٤مس ،وىمٍمت قمنـ طم٤مضمن٤مهتؿ ،ومل شمّمنٚمح
عمً٤ميرة خمتٚمػ اعمجتٛمٕم٤مت ،وإزُم٤من ،وإطمقال ،وهذا ظمال ،اًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م اعمٕمرووم٦م ،وهنل:
أن اإلؾمالم ص٤مًمح ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من(.)2
افدفقؾ افثافث :أن ُمـ شمتٌع اًمٗمت٤موى اًمّم٤مدرة قمـ اًمّمح٤مسم٦م واضمتٝم٤مداهتؿ قمٚمؿ أهننؿ يمن٤مٟمقا يراقمنقن
اعمّم٤مًمح ،ويٜمٔمرون إمم اعمٕم٤مي اًمتل قمٚمٛمقا أن اًم٘مّمد ُمـ اًمنمنيٕم٦م رقم٤ميتٝمن٤م ،دون ٟمٙمنػم ُمنـ أطمند:
ومٙم٤من إمج٤مقم٤م(.)3

( )1اكظر :اًمتحبػم رشح اًمتحرير ذم أصقل اًمػؼف (.)3394/7
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)32/4
( )3اكظر :ااهباج ذم رشح اعمـفاج (.)187/3

246

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :أن اعمّم٤مًمح إُم٤م أن شمٙمقن ُمٕمتؼمة ،وإُم٤م أن شمٙمقن ُمٚمٖمن٤مة ،واعمّمنٚمح٦م اعمرؾمنٚم٦م ُمنؽمددة
سم٠مومم ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م ُمع اعمٚمٖمك :ومٞمٛمتٜمع آطمتج٤مج هب٤م طمتنك يِمنٝمد هلن٤م
سمٞمٜمٝمام ،وًمٞمس ضمٕمٚمٝم٤م ُمع اعمٕمتؼم ْ
ؿم٤مهد يدل قمغم أهن٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اعمٕمتؼم(.)1
افدفقؾ افثاين :أٟم٤م مل ٟمٕمٚمؿ أن اًمِم٤مرع ىمد طم٤مومظ قمغم حتّمٞمؾ اعمّمٚمح٦م سم٠مسمٚمغ اًمٓمرق ،ومٚمؿ شمنمنع اعمثٚمن٦م
ذم اًم٘م٤مشمؾ قمٛمدً ا وقمدواٟم٤مُ ،مع أن اعمّمٚمح٦م شم٘متْمٞمٝم٤مٕ :هن٤م أسمٚمغ ذم اًمزضمر قمـ اًم٘متؾ ،ومل ينمع اًم٘متؾ
ذم اًمنىم٦م ،وذب اخلٛمر ،واًم٘مذُ ،،مع أن اعمّمٚمح٦م شم٘متْمٞمفٟٕ :مف أسمٚمغ ذم اًمزضمر قمـ اًمٕمقد عمثٚمف.
ومٚمق يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م طمج٦م حل٤مومظ اًمنمع قمغم حتّمٞمٚمٝم٤م سم٠مسمٚمغ اًمٓمرق ،وًمٙمـ مل يٗمٕمنؾ ؿمنٞم ًا٤م
ُمـ ذًمؽ :ومال شمٙمقن طمج٦م(.)2
واًمًنٜم٦م،
افدفقؾ افثافث :أن احلٙمؿ اًمنمقمل هق اعمًتٜمد إمم دًمٞمؾ ،أو أي أصؾ ذقمنل ،يم٤مًمٙمتن٤مب ،ي
واإلمج٤مع ،واًم٘مٞم٤مس ،وٟمحق ذًمؽ ،ومٚمق أصمٌ٧م اعمجتٝمد طمٙمام ُمًتٜمدً ا إمم ُمّمٚمح٦م سمدون دًمٞمنؾ ذقمنل
يم٤من طمٙمام سم٤مًمٕم٘مؾ اعمجرد ،وووٕم٤م ًمٚمنمع سم٤مًمرأي واًمتِمٝمل ،وهذا فم٤مهر اًمٌٓمالن(.)3
مـاؿشة أدفة أصحا افؼقل إول:
اإلجابة ظذ افدفقؾ إول:
أٟم٤م مل ٟمجٕمؾ اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م ُمع اعمّم٤مًمح اعمٕمتؼمة ُمٓمٚم٘م٤م ،وسمدون أدًم٦م ،سمنؾ ضمٕمٚمٜم٤مهن٤م ُمنع
اعمّم٤مًمح اعمٕمتؼمة ،وأٟمف حيت٩م هب٤م سم٠مدًم٦م ،وسمنموط ىمد رضمح٧م اقمتٌ٤مره٤م قمغم إًمٖم٤مئٝم٤م ،ومٞمٙمقن آقمتٌن٤مر
ُمٔمٜمقٟم٤م :واًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔمـ واضم٥م(.)4

( )1اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1012 /3
( )2اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)1012 /3
( )3اكظر :رووة اًمـافمر (.)482/1
( )4اكظر :ااهباج ذم رشح اعمـفاج (.)187/3
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اإلجابة ظذ افدفقؾ افثاين:
أن اعمّمٚمح٦م ُطمج٦م سم٤مًمنموط واًم٘مٞمقد اًمً٤مسم٘م٦م اًمذيمر ،وُم٤م ذيمرشمؿ ُمنـ إُمثٚمن٦م ،وُمن٤م سمٞمٜمنتؿ
ومٞمٝم٤م أن اًمِم٤مرع مل حي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م ُمع أهن٤م أسمٚمغ  -ومٝمذا ٓ يدظمؾ ذم اعمّمنٚمح٦م اعمرؾمنٚم٦م ،سمنؾ إن يمنؾ ُمن٤م
ىمٚمتؿ هق ُمـ اعمّم٤مًمح اعمٚمٖم٤مة :طمٞم٨م إٟمف ىمد ٟمص قمغم شمٚمؽ احلدود ،وٓ اضمتٝم٤مد ُمع اًمٜمص ،أُمن٤م ًمنق مل
يٜمص قمغم رء وم٢من اعمّمٚمح٦م شمدظمٚمف ،أٓ شمرى أٟمف إذا رأى احل٤ميمؿ أن يٕمزر سم٤مًم٘متؾ وم٢مٟمنف جينقز ًمنف إذا
رأى اعمّمٚمح٦م ذم ذًمؽ؟
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثافث:
أٟم٤م ىمٚمٜم٤م سم٠من اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م ُطمج٦م سمًٌ٥م أن هٜم٤مك أدًم٦م ىمد دًم٧م قمغم ذًمؽ سمٍماطم٦م ،وىمند
ذيمرٟم٤مه٤م ،وشمٚمؽ إدًم٦م هل :اؾمت٘مراء اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ،واؾمت٘مراء ومت٤موى اًمّمح٤مسم٦م وقمٚمامء إُُمن٦م،
يمام أٟمٜم٤م ًمق مل ٟمحت٩م سم٤معمّمٚمح٦م خلٚم٧م يمثػم ُمـ احلقادث سمال أطمٙم٤مم.
يمثػما ُمـ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ،يمحجٞمن٦م اًم٘مٞمن٤مس،
وهذه إدًم٦م ذقمٞم٦م ىمد أصمٌتٜم٤م قمـ ـمري٘مٝم٤م ً
وظمؼم اًمقاطمد ،وصٞمغ اًمٕمٛمقم ،وٟمحق ذًمؽ ،ومٚمق يم٤مٟم٧م شمٚمنؽ إدًمن٦م ٓ شمّمنٚمح إلصمٌن٤مت اعمّمنٚمح٦م
وآطمتج٤مج هب٤م ًمٚمزم أهن٤م ٓ شمّمٚمح إلصمٌ٤مت أي٦م ىم٤مقمدة أصقًمٞم٦م :وهذا سم٤مـمؾ.
طمٙمام سم٤مًمٕم٘مؾ
صمؿ إٟمٜم٤م ىمد اؿمؽمـمٜم٤م ًمٚمٕمٛمؾ سم٤معمّمٚمح٦م ذوـم٤م شمٌلم أن طمٙمٛمٜم٤م سم٤معمّمٚمح٦م ًمٞمس ً
اعمجرد ،وٓ ووٕم٤م ًمٚمنمع سم٤مًمتِمٝمل واًمرأي ،سمؾ هق طمٙمؿ سم٤مًمنمنع ،وٓ خينرج قمنـ اًمِمننرع سمن٠مي
طم٤مل(.)1
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة ،وُمٜم٤مىمِم٦م أدًمتٝمؿ ،شمٌلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

-

واومؼ اًم٘مقل إول إن اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م طمج٦م سمنموط ٓسمد ُمنـ شمقاومرهن٤م ،يمنام أن صنٞم٤مهم٦م اعمًن٠مًم٦م،
وقمرض إىمقال ومٞمٝم٤م ،وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م أفمٝمرت ُمدى إطم٤مـم٦م اًمٜمٛمٚم٦م -
صٜمٕمتف.

( )1اكظر :اعمفذب ًمؾـؿؾة (.)1011/3
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث افؼقل إول ،وهق أن اعمّمٚمح٦م اعمرؾمنٚم٦م طمجن٦م سم٤مًمنمنوط اًمتنل وونٕمٝم٤م
اًمٕمٚمامءً :م٘مقة أدًمتٝمؿ :ومٚمق مل ٟمجٕمؾ اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م ً
دًمٞمال ُمـ إدًم٦م ًمٚمزم ُمـ ذًمؽ ظمٚمنق يمثنػم ُمنـ
احلقادث سمال أطمٙم٤مم :وذًمؽ ًم٘مٚم٦م إصقل اعمٕمتٛمدة وٟمدرهت٤م ،ويمثرة احلقادث.
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املبحح اخلاوظ:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف
املطالن املتعمكة بطد الرزالع.
ٔفْٗ وطألة ٔاحدة.

ِٔ٘ :وٍّر الٍىمة يف إثبات حذٗة ضد الرزالع.
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وطألة :وٍّر الٍىمة يف إثبات حذٗة ضد الرزالع.
واعمراد بلسدّ افذرائعُ" :مٜمنع اًمقؾمن٤مئؾ اعم١مدين٦م إمم اعمٗم٤مؾمند ،ومنام ين١مدي إمم حمٔمنقر ومٝمنق
حمٔمقر"(.)1
ومـ صقرها ً
مثال :أن اًمزٟمك طمرام ،واًمٜمٔمر إمم قمنقرة اعمنرأة وؾمنٞمٚم٦م إمم اًمزٟمنك ،ومٙمالمهن٤م
طمرام ،ويمذًمؽ ىمْم٤مء اًم٘م٤ميض سمٕمٚمٛمف ممٜمقعً ،ماال يٙمقن ذريٕم٦م إمم طمٙمٛمف سم٤مًمٌ٤مـمؾ ،وي٘مقل :طمٙمٛم٧م
أيْم٤م ؿمٝم٤مدة اًمٕمدو قمغم قمدوه ٓ شمّمحً :ماال يتخذ ذًمؽ ذريٕم٦م إمم سمٚمقغ همرونف ُمنـ
سمٕمٚمٛمل ،وُمٜمٝم٤م ً
قمدوه ّ
سم٤مًمِمٝم٤مدة اًمٌ٤مـمٚم٦م.
وم٤مًمِم٤مرع طمٞمٜمام يٜمٝمك قمـ رء يٜمٝمك قمـ يم ّ
ُنؾ ُمن٤م يقصنؾ إًمٞمنف ،إٓ أن اًمٕمٚمنامء اظمتٚمٗمنقا ذم
ضمٕمٚمف دًمٞمال يّمح آطمتج٤مج واًمٕمٛمؾ سمف.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أٟمف طمج٦م ُيٕمٛمؾ سمف ،وإظمذ سمدًمٞمؾ ؾمد اًمذرائع راضمع إمم إظمذ

سمدًمٞمؾ اعمّمٚمح٦م"(.)2
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :أن ؾمد اًمذرائع ُطمج٦م يٕمٛمؾ سمف ،ويًتدل سمف قمغم إصمٌ٤مت سمٕمض إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،وهق
ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء(.)3
سمحج٦م ،وهق ىمقل قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،واحلٜمٗمٞم٦م ،واعمتٙمٚمٛملم(،)4
افؼقل افثاين :أن ؾمد اًمذرائع ًمٞمس ُ

( )1اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1016/3
( )2اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)391:
( )3اكظر :طماؿمقة اًمعطار قمغم مجع اةقامع( ،)384/2وااطمؽام ًمممام ي ( ،)104/4واعمستصامػك(،)216/1
ورشح اًمؽقيمب اعمـػم( ،)329/1واعمسقدة ( ص ،)490 :واعمحصامقل(  ،)208 /6واًمؾؿامع(ص ،)69 :وهنايامة
اًمسقل(  ،)161 /3واًمبحر اعمحقط ( ،)383 /4لرؿماد اًمػحقل (.)195/2
( )4اكظر :اًمقضمقز ذم أصقل اًمػؼف ااؾمالمل (.)279/1
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وأ ؾ اًمظا ر (.)1
أدفة أصحا افؼقل إول:

َ َ َ ُ ُّ ْ ذ َ َ ۡ ُ َ
ذ
ُ
ٱَّلل َغ ۡد َوَۢا ة َؾ ۡ
ٱَّلل ِ ـَحَ ُص ُّتٔا ْ ذ َ
اي
ون
د
َِ
ٌ
ٔن
افدفقؾ إول :ىمقًمف –شمٕم٤ممم ﴿ :وَل تصتٔا ٱَّلِيَ يدغ
ِ
ِ ِ
ۡ
غِيم﴾(.)2
وجف افدٓفة :أن اهلل –شمٕم٤ممم -ىمد طمرم ؾم٥م إصٜم٤مم اًمتل يٕمٌده٤م اعمنميمقن ُ -منع يمنقن
اًمً٥م محٞم٦م هلل ،وإه٤مٟم٦م ٕصٜم٤مُمٝمؿ – ًمٙمقن ذًمؽ اًمً٥م ذريٕمن٦م إمم أن يًنٌقا اهلل  -شمٕمن٤ممم ،ويم٤مٟمن٧م
ُمّمٚمح٦م شمرك ُمًٌتف –شمٕم٤ممم -أرضمنح ُمنـ ُمّمنٚمح٦م ؾمنٌٜم٤م ٕصنٜم٤مُمٝمؿ :ومٚمنذًمؽ أُمرٟمن٤م سمنؽمك ؾمن٥م
أصٜم٤مُمٝمؿٟٕ :مف ي١مدي إمم ؾم٥م اهلل –شمٕم٤ممم ،وهذا هق ؾمد اًمذرائع(.)3
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ْ
افدفقؾ افثاين :ىمقًمف – شمٕم٤مممَٰٓ ﴿ :
يدحٓا ٱَّلِيَ ءأٌِا َل تلٔلأا َٰغِِاا وكٔلأا ٱُظرُاا وٱشاٍػ ۗۡٔا
َ َ َ ٌ َ
ۡ َ
)
4
(
َول ِيكَٰفِ ِريَ غذاب أ َِّلً ﴾ .
وجف آشودٓل :أن اهلل هنك اعم١مُمٜملم أن ي٘مقًمقا ًمٚمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( :راقمٜم٤م):

ُمٜمٕم٤م ًمذريٕم٦م اًمتِمٌف سم٤مًمٞمٝمقد اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ًمٚمرؾمقل ( :-راقمٜم٤م)ُ ،منـ اًمرقمقٟمن٦م،
وهل :احلٛمنؼ ،واًمًنٗمف ،واعمًنٚمٛمقن ي٘مّمندون ُمٜمٝمن٤م اًم٘مّمند احلًنـ .أيُ :منـ اعمراقمن٤مة ،وهنل
آٟمتٔم٤مر(.)5

( )1اكظر :ااطمؽام السمـ طمزم ( .)630 /2
( )2ؾمقرة األنعام ضمزء مـ اآلية (.)108
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي(.)104/4
( )4ؾمقرة اًمبؼرة اآلية (.)104
( )5اكظر :رشح اًمؽقيمب اعمـػم( ،)329/1واعمسقدة ( ص.)490 :
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افدفقؾ افثافث :أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب -

 -أؿمن٤مر قمنغم اًمٜمٌنل  - -سم٘متنؾ ُمنـ

فمٝمر ٟمٗم٤مىمف ،وم٘م٤مل" :أخاف أن يؼلقل افـلاس :إن حمؿلدً ا يؼولؾ أصلحابف"( ،)1ومٚمنؿ يرهمن٥م ذم ىمتنؾ
اعمٜم٤موم٘ملم ُمع ىمٞم٤مم اًمداقمل ًمذًمؽ :وذًمؽ ؾمدً ا ًمٚمنذرائع :طمتنك ٓ ي٘من٤مل :إن حمٛمندً ا ي٘متنؾ أصنح٤مسمف:
ومٞمقضم٥م ذًمؽ اًمٜمٗمقر قمـ اإلؾمالم ممـ دظمؾ ومٞمف ،وممـ مل يدظمؾ ومٞمنف ،وُمٗمًندة اًمتٜمٗمنػم أقمٔمنؿ ُمنـ
ُمٗمًدة شمرك ىمتٚمٝمؿ ،وُمّمٚمح٦م اًمت٠مًمٞمػ أقمٔمؿ ُمـ ُمّمٚمح٦م اًم٘متؾ(.)2
افدفقؾ افرابع :إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ :طمٞمن٨م إٟمنف صمٌن٧م ذم وىمن٤مئع أهننؿ اؾمنتدًمقا سمًند
اًمذرائعُ ،مـ ذًمؽ :أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب هنك قمـ اًمّمالة حت٧م ؿمجرة سمٞمٕمن٦م اًمرونقان ،صمنؿ ىمٓمٕمٝمن٤م
ؾمدً ا ًمٚمذرائع :طمتك ٓ يٕمقد اًمٜم٤مس إمم أقمامل اجل٤مهٚمٞم٦م(.)3
وقمكم ،واسمـ قمٌ٤مس  -أومتنقا سم٘متنؾ اجلامقمن٦م سم٤مًمقاطمند ،وإٟمنام
وأن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ،يمٕمٛمر،
ّ
ومٕمٚمقا ذًمؽ ًماال يٙمقن قمدم اًم٘مّم٤مص ُمٜمٝمؿ ذريٕم٦م إمم اًمتٕم٤مون قمغم ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء ،يمؾ ذًمنؽ ومٕمٚمنقه
ُمـ همػم ٟمٙمػم :ومٙم٤من إمج٤مقم٤م(.)4
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :ىم٤مًمقا :إن هذه إىمقال أو إومٕم٤مل اًمتل ُمٜمٕم٧م ؾمندً ا ًمٚمنذرائع إٟمنام هنل ُمٌ٤مطمن٦م ،ومنال
شمّمػم ممٜمققم٦م ٓطمتامل إومْم٤مئٝم٤م إمم اعمٗمًدة ،وهذا آطمتامل ىمد حيّمؾ ،وىمند ٓ حيّمنؾ ،ومٝمنذا ُمنـ
ىمٌٞمؾ اًمٔمـ ،واًمٔمـ ٓ يٖمٜمل ُمـ احلؼ ؿمٞم ًا٤م(.)5

( )1صامامحقن اًمبراماماري ( ،)154/6يمتاماماب شمػسامامػم اًمؼامامرآن ،سماماماب ىمقًمامامف -شمعامامامم( :ؾمامامقاء قمؾامامقفؿ أؾمامامتغػرت هل امؿ أم ن
شمستغػر هلؿ ًمـ يغػر اهلل هلؿ لن اهلل ال هي ي اًمؼقم اًمػاؾمؼلم) [اعمـاومؼقن ،]6 :طم يث رىمؿ (.)4905
( )2اكظر :واعمحصقل(  ،)208 /6واًمؾؿع(ص.)69 :
( )3اكظر :اًمتاج واايمؾقؾ عمرتٍم ظمؾقؾ ( ،)242/6اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1017 /3
( )4اكظر :هناية اًمسقل( .)161 /3
( )5اكظر :لرؿماد اًمػحقل (.)195/2
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واًمًنٜم٦م ،واإلمجن٤مع اعمٌٜمنل
افدفقؾ افثاين :أن إدًم٦م ىمد ُطمٍمت ذم طمدي٨م ُمٕمن٤مذ ،وهنل :اًمٙمتن٤مبُ ،
قمٚمٞمٝمام ،وآضمتٝم٤مد ،وٓ يّمح ُمـ آضمتٝم٤مد إٓ اًم٘مٞم٤مس اًمذي يتْمٛمـ اعمّمٚمح٦م ،وهق ُم٘منٞمس قمنغم
واًمًٜم٦م ،واإلمج٤مع ،أُم٤م ؾمد اًمذرائع ومٚمؿ يٙمـ ُمنع شمٚمنؽ إدًمن٦م:
ُم٤م صمٌ٧م سم٤مٕصقل اًمثالصم٦م :اًمٙمت٤مب ،ي
إذن ٓ حيت٩م سمف(.)1
مـاؿشة إدفة:
أجقب ظذ أدفة افؼقل إول:
سم٠من هذه إدًم٦م ٓ شمٗمٞمد ذم حمؾ اًمٜمزاعٕ :هن٤م شمدل قمغم اقمتٌ٤مر اًمنمع ؾمد اًمذرائع ذم اجلٛمٚم٦م،
وهذا أُمر جمٛمع قمٚمٞمف ،وإٟمام اًمٜمزاع ذم ذريٕم٦م ظم٤مص٦م ،وهق سمٞمقع أضم٤مل وٟمحقه٤م ،ومٞمٜمٌٖمل أن ينذيمروا
أدًم٦م ظم٤مص٦م سمٛمحؾ اًمٜمزاع ،وإن ىمّمدوا اًم٘مٞم٤مس قمغم هذه اًمذرائع اعمجٛمع قمٚمٞمٝمن٤م ومٞمٜمٌٖمنل أن شمٙمنقن
طمجتٝمؿ اًم٘مٞم٤مس ،وطمٞمٜمانذ ومٚمٞمنذيمروا اجلن٤مُمع :طمتنك يتٕمنرض اخلّمنؿ ًمدومٕمنف سم٤مًمٗمن٤مرق ،وهنؿ ٓ
يٕمت٘مدون أن دًمٞمٚمٝمؿ اًم٘مٞم٤مس(.)2
وبعللد ظللرض أؿللقال ظؾللام دم ادسلللفة تبللغ أن اًمٜمٛمٚمنن٦م -

 -واومننؼ ىمننقل مجٝمننقر

إصقًمٞملم ،وهق أن ؾمد اًمذرائع ُطمج٦م يٕمٛمؾ سمف ،ويًتدل سمف قمغم إصمٌ٤مت سمٕمض إطمٙم٤مم اًمنمنقمٞم٦م،
واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أن ؾمد اًمذرائع ُطمج٦م يٕمٛمؾ سمف ،ويًتدل سمنف
قمغم إصمٌ٤مت سمٕمض إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦مً :م٘مقة أدًمتٝمؿ اًمث٤مسمت٦م سم٤مًم٘مرآن ،واًمًٜم٦م ،وومٕمؾ اًمّمنح٤مسم٦م ،وٕٟمنف
يٛمٜمع اٟمتِم٤مر اًمٗمحِم٤مء سملم اًمٜم٤مس.

( )1اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)383 /4
( )2اكظر :لرؿماد اًمػحقل ( ،)195/2واًمبحر اعمحقط (.)383 /4
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املبحح الطادع:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة
يف املطالن املتعمكة بالعُسف.
ٔفْٗ وطألة ٔاحدة.

ِٔ٘ :وٍّر الٍىمة يف إثبات حُذَّٗة العُسف.
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وطألة :وٍّر الٍىمة يف إثبات حُذَّٗة العُسف.
يعرف اف ُعرف بلكفُ" :م٤م يتٕم٤مر ،قمٚمٞمف أيمثر اًمٜمن٤مس ،وجينري سمٞمنٜمٝمؿ ُمنـ وؾمن٤مئؾ اًمتٕمٌنػم،
وأؾم٤مًمٞم٥م اخلٓم٤مب واًمٙمالم ،وُم٤م يتقاوٕمقن قمٚمٞمف ُمـ إقمامل ،ويٕمدوٟمف ُمـ ؿماقن اعمٕم٤مُمالت ،وٓ
يقضمد ذم ٟمٗمٞمف وٓ إصمٌ٤مشمف دًمٞمؾ ذقمل"(.)1
ُمٜم٤مىمْم٤م حلٙمٛم٦م وأهداومنف
وٓ ظمال ،سملم اًمٕمٚمامء ذم أن اًمٕمر ،إذا يم٤من خم٤مًم ًٗم٤م ٕدًم٦م اًمنمع،
ً
ٓ يٕمتد سمف ،سمؾ جي٥م إًمٖم٤مؤهٟٕ :مف ذم سم٘م٤مئف ُمـ اعمٗم٤مؾمند ُمن٤م ٓ يٕمٚمٛمٝمن٤م إٓ اهلل ،وًمنذًمؽ ومن٢من اًمنمنع
احلٙمٞمؿ ىمد أًمٖمك مجٞمع إقمرا ،اًمٗم٤مؾمدة اعمقضمقدة قمٜمد اًمٕمرب ىمٌؾ اإلؾمالمُ ،مثؾ اًمٓمنقا ،سم٤مًمٌٞمن٧م
قمراة ،و وأد اًمٌٜم٤مت ،وطمرُم٤من اًمٜمً٤مء ُمـ اعمػماث ،وٟمٙم٤مح اًمرهط ،وٟمحق ذًمؽ ُمنـ إقمنرا ،اًمتنل
يم٤مٟم٧م ىمٌؾ جملء اإلؾمالم.
ً
دًمنٞمال ُمنـ
صنحٞمح٤م ،سمن٠من يمن٤من ٓ خين٤مًمػ
وٓ ظمال ،أيْم٤م سمٞمٜمٝمؿ ذم أن اًمٕمر ،إذا يم٤من
ً
ظم٤مص٤م وم٢مٟمف
إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ،وٓ ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد اًمديـ أٟمف جي٥م آقمتداد سمف ،واقمتٌ٤مره ،أُم٤م إذا يم٤من ً
حمؾ ظمال ،سمٞمٜمٝمؿ ،وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمجٞمتف.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

 -أن اًم ُٕمر ،طمج٦م ،ودًمٞمنؾ ذقمنل شمثٌن٧م سمنف إطمٙمن٤مم اًمنمنقمٞم٦م

سمنموط ،هل:
افؼط إول :أن يٙمقن اًمٕمر ،قم٤م ًُم٤م ،أو هم٤مًم ًٌ٤م.
افؼط افثاين :أن يٙمقن اًمٕمرُ ،مٓمر ًدا ،أو أيمثر ًي٤م.
افؼط افثافث :أن يٙمقن اًمٕمرُ ،مقضمق ًدا قمٜمد إٟمِم٤مء اًمتٍم.،
افؼط افرابع :أن يٙمقن اًمٕمرُ ،مٚمز ًُم٤م .أي :يتحتؿ اًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه ذم ٟمٔمر اًمٜم٤مس.
افؼط اخلامس :أن يٙمقن اًمٕمر ،همػم خم٤مًمػ ًمدًمٞمؾ ُمٕمتٛمد.
افؼط افسادس :أن يٙمقن اًمٕمر ،همػم ُمٕم٤مرض سم ُٕمر ،آظمر ذم ٟمٗمس اًمٌٚمد.

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)393:
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وم٢مذا شمقاومرت هذه اًمنموط وم٢من اًمٕمر ،طمج٦م ،دل قمغم ذًمؽ آؾمنت٘مراء :طمٞمن٨م إٟمنف سمٕمند
اؾمت٘مراء وشمتٌع أطمٙم٤مم اهلل –شمٕم٤ممم -وضمدٟم٤م أٟمف –ؾمٌح٤مٟمف -ىمد اقمتنؼم اًمٕمن٤مدات  -اًمتنل هنل :وىمنقع
اعمًٌٌ٤مت قمـ أؾمنٌ٤مهب٤م اًمٕم٤مدين٦م ،ورشمن٥م قمٚمٞمٝمن٤م أطمٙم٤م ًُمن٤م ذقمٞمن٦م ،ومنمنع اًم٘مّمن٤مصٟٕ :منف ؾمنٌ٥م
ًمالٟمٙمٗم٤م ،قمـ اًم٘متؾ قم٤مدة ،وذع اًمٜمٙم٤محٟٕ :مف ؾمٌ٥م ًمٌ٘م٤مء اًمٜمًؾ قمن٤مدة وقمر ًومن٤م ،وذع اًمتجن٤مرة:
ٕهن٤م ؾمٌ٥م ًمٜمامء اعم٤مل قم٤مدة(.)1
ومـ إمثؾة افػؼفقة ظذ حجقة افعرف :أٟمف صح سمٞمع اعمٕم٤مـم٤مة )2(،وهق :أن ي٘مقل :أقمٓمٜمنل
ظمٌزا ،ومٞمٕمٓمٞمف ُم٤م يروٞمف ،ومٝمذا سمٞمع صحٞمح صمٌ٧م قمنـ ـمرينؼ اًمٕمنر ،،ويمنذًمؽ ي ْٕمٓمنك
هبذا اًمديٜم٤مر ً
إضمػم اًمّم٤مٟمع أضمرة اعمثؾ ،وإن مل ُشمذيمر إضمرة ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ.
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اًمٕمر ،طمج٦م ودًمٞمؾ ذقمل شمثٌ٧م سمف إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،وًمٙمـ سم٤مًمنمنوط اًمًن٤مسمؼ
ذيمره٤م ،أُم٤م إن ختٚمٗم٧م ،أو ختٚمػ واطمد ُمٜمٝم٤م :ومال يٙمقن ُطمج٦م ،وهق ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء(.)3
سمحج٦م ،وٓ يّمٚمح أن يٙمقن ً
دًمٞمال شمٌُٜمك قمٚمٞمنف إطمٙمن٤مم ،وهنق ىمنقل
افؼقل افثاين :إن اًمٕمرً ،مٞمس ُ
اًمِم٤مومٕمٞم٦م(.)4
أدفة أصحا افؼقل إول:

َ ۡ َ َٰ َ َٰ ُ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ ُ ذ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
اد أَن يُخًِذ
ني ل ٍَِ أر
افدفقؾ إول :ىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :وٱىنى ِدت ير ِ
ني َكمِي ِ
ضػَ أولدَْ ضٔى ِ
ذ َ َ َ َ ََ
لَع ٱل ۡ ٍَ ۡٔلُٔدِ َ َُلۥ ر ۡز ُر ُٓ ذَ َوك ِۡص َٔ ُت ُٓ ذَ ةٱل ۡ ٍَ ۡ
ُ
وّٖ﴾ (.)5
ر
ػ
ٱلرضاغث و
ِ
ِ
ِ
( )1اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1020/3
( )2اكظر :ااكصا (.)151/5
( )3اكظ ام امامر :رشح خمتٍم ام ام ام اًمروو ام امامة ًمؾط ام امامقذم ( ،)212 /3و هناي ام امامة اًمس ام امامقل ( ،)199 /2ورشح اًمؽقيم ام امامب اعمـ ام امامػم
(.)452/4
( )4اكظر :طماؿمقة اًمعطار قمغم مجع اةقامع( .)395 / 2
( )5ؾمقرة اًمبؼرة ضمزء مـ اآلية (.)223
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همٜمنك
وجف آشودٓل :أن اهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -أرضمع شم٘مدير ٟمٗم٘من٦م اعمرونع إمم اًمٕمنرً ،
ووم٘مرا(.)1
ً

ُ ۡ ۡ ۡ
ۡ
افدفقؾ افثاين :ىمقًمف – شمٕم٤ممم ﴿ :خ ِذ ٱى َػف َٔ َوأ ُم ۡر ةِٱى ُػ ۡر ِّٖ ﴾(.)2
وادعـل :اىمض سمٙمؾ ُم٤م قمرومتف اًمٜمٗمقس مم٤م ٓ يرده اًمنمع ،وهذا أصنؾ اًم٘م٤مقمندة ذم اقمتٌن٤مر

اًمٕمر ،،وحتتٝم٤م ُمً٤مئؾ يمثػمة ٓ حتَم(.)3
َ ذ ۡ ُ ُ ّ َ ٓ َ َ َ ۡ َ َ ُّ ُ ذ َ ۡ َ ۡ ُ ْ
ذ َُ َ َ َ ُ
اح غي ۡيس ًۡ إِن ظيلخً ٱىجِصاء ٌا لً تٍصَْٔ أو تف ِرضٔا
افدفقؾ افثافث :ىمقًمف -شمٕم٤مممَ﴿ :ل سِ
ََ
َ َ ُُ َ ََ
ُ ََ ۡ
َ َ َ ٗ
َ
ۡ ۡ
لَع ٱل ۡ ٍُ ۡلاَت كَ َ
وّٖ َضلاا لَع
ل ُٓ ذَ ـ ِريضث َو ٌَ ّخ ِ ُػْٔ ذَ لَع ٱل ٍُٔشِاعِ كادرهۥ و
اد ُرهُۥ ٌَتَٰ َػَۢاا ةِاٱل ٍَػ ُر ِ
ِِ
ۡ ۡ
صج َ
ني﴾ (.)4
ٱل ٍُط ِ ِ
وجف آشودٓل :أن اهلل أوجب ادوعة فؾؿطؾؼة ؿبؾ مسفا ،وؾلرض ادفلر هللا ،وؿلد تلرك
تؼدير هذه ادوعة إػ افعرف.
افدفقؾ افرابع :ىمقل اًمٜمٌل  --هلٜمد سمٜم٧م قمتٌ٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م" :خلذي ملا يؽػقلؽ
ووفدك بادعروف"(.)5
وجلف آشلودٓل :إطم٤مًمتنف  --هٜمندً ا إمم ُمنن٤م هنق ُمٕمنرو ،سمنلم اًمٜمنن٤مس ذم
اًمٜمٗم٘م٤مت -قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أهمٚم٥م ذاح احلندي٨م ،يمنام ىمن٤مل اسمنـ طمجنر  ،-وم٠مطم٤مهلن٤م قمنغم
اًمٕمر ،ومٞمام ًمٞمس ومٞمف حتديد ذقمل(.)6

( )1اكظرً :مقامع اًم رر ذم تؽ أؾمتار اعمرتٍم (.)966/7
( )2ؾمقرة األقمرا

ضمزء مـ اآلية (.)199

( )3اكظر :اايمؾقؾ ذم اؾمتـباط اًمتـزيؾ ًمؾسققـمل ( ،)132/1واًمػرود ًمؾؼراذم (.)149/3
( )4ؾمقرة اًمبؼرة (.)236
()5صحقن اًمبراري ( ،)71/9يمتاب األطمؽام ،سماب اًمؼعاء قمغم اًمغاةب ،طم يث رىمؿ (.)7180
( )6اكظر :ومتن اًمباري ( ،)407/4سماب سمقع اًمنميؽ مـ رشيؽف ،طم يث رىمؿ (.)2097
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وضمنؾ -وضمندٟم٤م أٟمنف –ؾمنٌح٤مٟمف -ىمند
افدفقؾ اخلامس :أٟمف سمٕمد آؾمت٘مراء واًمتتٌع ٕطمٙم٤مم اهلل َ -قمز َ
اقمتؼم اًمٕم٤مدات  -اًمتل هل وىمقع اعمًٌٌ٤مت قمـ أؾمٌ٤مهب٤م اًمٕم٤مدي٦م ،ورشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم٤مُم٤م ذقمٞم٦م ،ومنمع
اًم٘مّم٤مص ،واًمٜمٙم٤مح ،واًمتج٤مرةٕ :هن٤م أؾمٌ٤مب ًمالٟمٙمٗم٤م ،قمـ اًم٘متؾ ،وسم٘م٤مء اًمٜمًؾ ،وٟمامء اعم٤مل قمن٤مدة
وقمروم٤م(.)1
افدفقؾ افسادس :أن ورود اًمتٙم٤مًمٞمػ سمٛمٞمزان واطمد ذم اخلٚمؼ يدل قمنغم أن اًمِمن٤مرع اقمتنؼم اًمٕمن٤مدات
وإقمرا ،اعمٓمردة ومٞمٝمؿ ،وًمق مل يٕمتؼمه٤م عمن٤م يمن٤من هٜمن٤مك ُمن٤مٟمع ُمنـ اظمنتال ،اًمتنمنيع ،واظمنتال،
اخلٓم٤مب(.)2
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
اقمتٛمدت أدًم٦م هذا اًم٘مقل قمغم ٟمٗمل أدًم٦م اًم٘مقل إول اعمثٌتلم حلجٞم٦م اًمٕمر ،،وُمن٤م ىمن٤مًمقه ذم
ٟمٗمل أدًم٦م اًمٕمر ،هق يمالُمٝمؿ ذاشمف ذم ٟمٗمل أدًم٦م ؾمد اًمذرائع :طمٞم٨م ىم٤مًمقا :أن إدًم٦م اًمتل اؾمتدًمقا هبن٤م
واًمًٜم٦م ،واإلمج٤مع اعمٌٜمل قمٚمٞمٝمام ،وآضمتٝم٤مد ً -مٞمً٧م ذم سم٤مهبن٤م ،وٓ يّمنح ومٞمٝمن٤م ُمنـ
ُمـ اًمٙمت٤مبُ ،
آضمتٝم٤مد إٓ اًم٘مٞم٤مس اًمذي يتْمٛمـ اعمّمٚمح٦م ،وهق ُم٘مٞمس قمغم ُم٤م صمٌ٧م سم٤مٕصقل اًمثالصم٦م :اًمٙمتن٤مب،
اًمًٜم٦م ،واإلمج٤مع ،أُم٤م اًمٕمر ،ومٚمؿ يٙمـ ُمع شمٚمؽ إدًم٦م :إذن ٓ حيت٩م سمف(.)3
و ي

بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،وهق أن اًمٕمر ،طمج٦م ،ودًمٞمؾ ذقمل شمثٌ٧م سمف إطمٙمن٤مم اًمنمنقمٞم٦م ،وًمٙمنـ سم٤مًمنمنوط
اًمً٤مسمؼ ذيمره٤م.

( )1اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1022/3
()2اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)1022/3
( )3اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)383 /4
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث افؼقل إول جلؿفقر افعؾام  ،وهق أن اًمٕمر ،طمج٦م ،ودًمٞمؾ ذقمل شمثٌ٧م
سمف إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،وًمٙمـ سم٤مًمنموط اًمً٤مسمؼ ذيمره٤مً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،وعمن٤م صمٌن٧م وىمققمنف ذم اًم٘منرآن
واًمًٜم٦م ،وهق ُم٤م قمٚمٞمف قمٛمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء.
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املبحح الطابع:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف
املطالن املتعمكة باالضتكساء.
ٔفْٗ وطألة ٔاحدة.
ِٔ٘ :وٍّر الٍىمة يف إثبات حُذَِّّٗةِ االضتكساء الٍاقص.
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وطألة :وٍّر الٍىمة يف إثبات حُذَِّّٗةِ االضتكساء الٍاقص.
قمر ،إصقًمٞمقن آؾمت٘مراء سم٠مٟمف :شمتٌع احلٙمؿ ذم ضمزئٞم٤مشمف قمغم طم٤مًم٦م يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمنـ أٟمنف
ذم صقرة اًمٜمزاع قمغم شمٚمؽ احل٤مًم٦م(.)1
وآشوؼرا كقظان(:)2
افـقع إول :اشوؼرا تام ،وهق :صمٌقت احلٙمؿ ذم يمٚمٞمن٦م سمقاؾمنٓم٦م إصمٌ٤مشمنف سمن٤مًمتتٌع واًمتّمنٗمح سمجٛمٞمنع
اجلزئٞم٤مت ُم٤م قمدا صقرة اًمٜمزاع.
افـقع افثاين :اشوؼرا كاؿص ،وهق :صمٌقت احلٙمؿ ذم يمٚمٞم٦م سمقاؾمٓم٦م إصمٌ٤مشمنف سمن٤مًمتتٌع واًمتّمنٗمح ٕيمثنر
اجلزئٞم٤مت ُم٤م قمدا صقرة اًمٜمزاع.
واشمٗمؼ إصقًمٞمقن قمغم أن آؾمت٘مراء اًمت٤مم طمج٦م ،وًمٙمٜمٝمؿ اظمتٚمٗمنقا ذم طمجٞمن٦م آؾمنت٘مراء
اًمٜم٤مىمص.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن آؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص طمج٦م قمنغم اًمّمنحٞمح :طمٞمن٨م إٟمنف يٗمٞمند

احلٙمؿ فمٜمً٤م :وذًمؽ ٕن شمّمٗمح وشمتٌع أيمثر اجلزئٞم٤مت ُمع مت٤مصمٚمٝم٤م ذم إطمٙمن٤مم يقضمند فمٜمًن٤م هم٤مًم ًٌن٤م سمن٠من
طمٙمؿ ُم٤م سم٘مل ُمـ اجلزئٞم٤مت يمذًمؽ ،واًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔمـ اًمٖم٤مًم٥م واضم٥م.
يمام ي١ميمد قمغم أن آؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص يٗمٞمد احلٙمؿ فمٜمً٤م ،وٓ يٗمٞمنده ىمٓم ًٕمن٤م :جلنقاز أن يٙمنقن
طمٙمؿ ُم٤م مل يًت٘مرأ ،سمخال ،طمٙمؿ ُم٤م اؾمت٘مرئ ،وسم٤مًمٜمٔمر إمم هذا آطمتامل اًمْمٕمٞمػ وم٢مٟمف يٗمٞمد احلٙمنؿ
فمٜمً٤م"(.)3

( )1اكظر :رومع اًمـؼاب قمـ شمـؼقن اًم بفات (.)191/6
( )2اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)321/4
( )3اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1026
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ومـ إحؽام افػؼفقة افول بـقت ظذ آشوؼرا افـاؿص:
-

أٟمف صمٌ٧م سم٤مٓؾمت٘مراء سم٠من أيمثر ُمدة اًمٜمٗم٤مس ؾمتقن يق ًُمن٤م :طمٞمن٨م إٟمنف ىمند وضمند سمٕمند

آؾمننت٘مراء واًمتتٌننع أن سمٕمننض اًمٜمًنن٤مء يننريـ اًمٜمٗمنن٤مس هننذه اعمنندة ،وآقمننتامد ذم هننذا اًمٌنن٤مب قمننغم
اًمقضمقد(.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن آؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص يٗمٞمد اًمٔمـ ،وهق ُطمج٦م ،وهق ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء(.)2
سمحج٦م ،ومال يٗمٞمد احلٙمؿ ىمٓمٕم٤م وٓ فمٜمً٤م ،وهق ىمقل اًمرازي
افؼقل افثاين :إن آؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص ًمٞمس ُ
(.)3
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ُمرومققم٤م" :إكام أكا بشلر ،وإكؽؿ ختوصؿقن إيل ،وفعؾ بعضؽؿ أحللـ
بحجوف مـ بعض ،ؾلحسب أكف صدق :ؾلؿيض فف بذفؽ ،ؾؿـ ؿضلقت فلف بحلؼ مسلؾؿ ؾلنكام هلل
ؿطعة مـ افـار ،ؾؾقلخذها ،أو فقسـفا"(.)4
وجف آشودٓل :أن هذا احلدي٨م يدل قمغم وضمقب اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔمـ ،وطمٞم٨م وضم٥م اًمٕمٛمنؾ
فم٤مهرا ذم اًمٙمثػم اًمٖم٤مًم٥م ،واًمٜم٤مدر ي٠مظمذ طمٙمؿ اًمٙمثنػم اًمٖم٤مًمن٥م :ومٝمنق
سم٤مًمٔمـ ،وآؾمت٘مراء يٗمٞمد اًمٔمـ
ً

( )1اكظر :اًمػؼف قمغم اعمذا ب األرسمعة (.)112/1
( )2اكظر :اعمستصػك ( ،)51/1وهناية اًمسقل ( ،)377/4ورشح اًمؽقيمب اعمـػم (،)420/4
( )3اكظ ام امامر :ااهب ام اماماج ذم رشح اعمـف ام اماماج ( ،)173/3واًمتحب ام امامػم رشح اًمتحري ام امامر ( ،)3790/8واعمحص ام امامقل ًمؾام ام امرازي
(.)218/6
()4صامامحقن اًمبراماماري ( ،)25/9يمتاماماب اسقامامؾ ،سماماماب لذا همصامامب ضماريامامة ،ومامامزقمؿ أهناماما ماشمامامت ،ومؼ
اعمقتة ،صمؿ وضم ا صاطمبفا ومفل ًمف ،ويرد اًمؼقؿة ،وال شمؽقن اًمؼقؿة صمؿـا ،طم يث رىمؿ (.)6967
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طمج٦م جي٥م اًمٕمٛمؾ سمف ،وإن يم٤من اًمٔمـ خيتٚمػ سم٤مظمتال ،اجلزئٞم٤مت اعمًت٘مرة إٓ أٟمف جي٥م اًمٕمٛمنؾ شمٌ ًٕمن٤م
ًمذًمؽ(.)1
صقرا يمثػمة داظمٚم٦م حت٧م ٟمقع ،واؿمؽميم٧م ذم طمٙمؿ ،ومل ٟمر ؿمنٞم ًا٤م ممن٤م
افدفقؾ افثاين :ىم٤مًمقا :إذا وضمدٟم٤م
ً
يٕمٚمؿ أٟمف ُمٜمٝم٤م أٟمف ظمرج احلٙمؿ أوم٤مدشمٜم٤م شمٚمؽ اًمٙمثرة –ىمٓم ًٕم٤م -فمـ احلٙمنؿ سمٕمندم أداء اًمٗمنرض رايم ًٌن٤م،
واًمقشمر يٗمٕمؾ رايم ًٌ٤م ،ومٚمٞمس واضم ًٌ٤م ٓؾمنت٘مراء اًمقاضمٌن٤مت إداء واًم٘مْمن٤مء ُمنـ اًمّمنٚمقات اخلٛمنس،
وم٠م ّدشمٜم٤م شمٚمؽ اًمٙمثرة إمم احلٙمؿ سمٕمدم أداء اًمٗمرض رايم ًٌ٤م ،وهق اًمّمالة اًمقاضمٌ٦م ،وإذا يم٤من ذًمنؽ ُمٗمٞمندً ا
ًمٚمٔمـ يم٤من اًمٕمٛمؾ سمف واضم ًٌ٤م(.)2
افدفقؾ افثافث :اؾمتدًمقا سم٤مإلمج٤مع ،وم٘م٤مًمقا :إن اإلمج٤مع واىمع قمنغم اًمٕمٛمنؾ سم٤مٓؾمنت٘مراء اًمٜمن٤مىمص قمنغم
اجلٛمٚم٦م ،وم٢مٟمٜم٤م عم٤م قمٚمٛمٜم٤م اشمّم٤م ،أهمٚم٥م ُمـ ذم دار احلرب ،أو وصٗمٝمؿ سمن٤مًمٙمٗمر :همٚمن٥م قمنغم فمٜمٜمن٤م أن
مجٞمع ُمـ ٟمِم٤مهده ُمٜمٝمؿ يمذًمؽ ،طمتك ضم٤مز اؾمؽمىم٤مق اًمٙمؾ ،ورُمل اًمًٝم٤مم إمم مجٞمع ُمـ صٗمٝمؿ ،وًمنق
مل يٙمـ إصؾ ُم٤م ذيمرٟم٤م عم٤م ضم٤مز ذًمؽ ،وىمد اطمت٩م اًمِمن٤مومٕمل سم٤مٓؾمنت٘مراء ذم ُمقاونع يمثنػمة ،يمٕمن٤مدة
احلٞمض سمتًع ؾمٜملم(.)3
أيْم٤م -سم٤مًم٘مٞم٤مس ،وم٘م٤مًمقا :إن اًم٘مٞم٤مس اًمتٛمثٞمكم ُمٗمٞمد ًمٚمٔمـ سم٤مشمٗمن٤مق اًم٘من٤مئٚملم
افدفقؾ افرابع :اؾمتدًمقا – ً
سم٤مًم٘مٞم٤مس ،وهق أىمؾ رشمٌ٦م ُمـ هذا آؾمت٘مراء ،وم٢موم٤مدة آؾمت٘مراء ًمٚمٔمنـ ُمنـ سمن٤مب أوممٕ :ن اًم٘مٞمن٤مس
اًمتٛمثٞمكم طمٙمؿ قمغم ضمزئل ًمثٌقشمف ذم ضمزئل آظمر ،وآؾمت٘مراء طمٙمؿ قمغم ضمزئنل يمنكم ًمثٌقشمنف ذم أيمثنر
اجلزئٞم٤مت :ومٞمٙمقن أومم ُمـ اًم٘مٞم٤مس اًمتٛمثٞمكم(.)4

( )1اكظر :هناية اًمسقل (.)378/4
( )2اكظ امامر :ااهب اماماج ذم رشح اعمـف اماماج ( ،)174/3واًمتحب امامػم رشح اًمتحري امامر ( ،)3790/8ورشح اًمؽقيم امامب اعمـ امامػم
(.)420/4
( )3اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)320/4
( )4اكظر :ااهباج ذم رشح اعمـفاج (.)174/3
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أدفة أصحا افؼقل افثاين:
ً
شمٗمّمٞمال طمتك يًتدل سم٤مجلزئٞم٤مت قمغم احلٙمؿ
افدفقؾ إول :ىم٤مًمقا :إن اًمنمع مل يرد سمٙمؾ طمٙمؿ ضمزئل
اًمٙمكم ،وإن ىمٞمؾ سمقروده سم٤مًمٕمٛمقم ومٚمؿ يٌؼ اؾمت٘مراء ،سمؾ اًمٕمٛمقم هق اًمدًمٞمؾ ،إٓ إذا دل قمنغم وصنػ
ضم٤مُمع ًمٚمجزئٞم٤مت :ومحٞمٜماذ احلٙمؿ هبذا اًمقصػ وآؾمت٘مراء إٟمام هق ًمتح٘م٘منف ذم اجلزئٞمن٤مت :ومنخآل إمم
اًم٘مٞم٤مس(.)1
افدفقؾ افثاين :ىم٤مًمقا :إفمٝمر أن هذا اًم٘مدر ٓ يٗمٞمد إٓ سمدًمٞمؾ ُمٜمٗمّمؾ .أي :أن آؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص ٓ
يٗمٞمد اًمٔمـ إٓ سمدًمٞمؾ ُمٜمٗمّمؾ(.)2
مـاؿشة إدفة:
يؿؽـ اإلجابة ظذ أدفة افؼقل افثاين:
ً
شمٗمّمنٞمال طمتنك يًنتدل
افدفقؾ إول :أن هذا اًمدًمٞمؾ ُمٌٜمل قمغم أن اًمنمع مل يرد سمٙمؾ طمٙمؿ ضمزئنل
سم٤مجلزئٞم٤مت قمغم احلٙمؿ اًمٙمكم.
ويمذًمؽ اًمٕمٛمقم :وم٢مٟمف ىمد ورد سمٜم٤مء قمغم آؾمت٘مراء ،وىمٌؾ آؾمت٘مراء مل يٕمر ،اًمٕمٛمقم ،وم٢مذا
شمؿ اًمٕمٛمقم سم٤مٓؾمت٘مراء ومال ـمٚم٥م ًمدًمٞمؾ اًمتخّمٞمص.
افدفقؾ افثاين :ىم٤مل اًمزريمٌم :اىمت٣م هذا اًمدًمٞمؾ أن اخلال ،إٟمام هق ذم أٟمف :هؾ يٗمٞمد اًمٔمنـ أو ٓ؟ ٓ
ذم أن اًمٔمـ اعمًتٗم٤مد ُمٜمف هؾ يٙمقن طمج٦م أو ٓ ؟(.)3
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،وهق أن آؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص يٗمٞمد اًمٔمـ ،وهق ُطمج٦م ،واؾمتدل سمنٌٕمض أدًمنتٝمؿ ،وٟمن٤مىمش
أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مي.

( )1اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت (.)359/2
( )2اكظر :اعمحصقل ًمؾزازي (.)218/6
( )3اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)321/4
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر افعؾام  ،وهق أن آؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص يٗمٞمد اًمٔمـ ،وهنق ُطمجن٦م:
ًم٘مقة أدًمتٝمؿ ،وًمثٌقت سمٕمض إطمٙم٤مم سمف ،وإُم٦م حتت٤مج إًمٞمف ًمالؾمتدٓل سمف قمغم سمٕمض إطمٙم٤مم.
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الفصن السابع
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة
يف األلفاظ ٔداللتّا عمى األحهاً.
ٔفْٗ مخطة وباحح:
املبحح األٔه :املٍّر األصٕل٘ لعبـد الهـسٖي الٍىمـة يف املطـالن املتعمكـة
باألوس.
املبحح الجاٌ٘ :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطـالن املتعمكـة
بالٍّ٘.
املبحح الجالح :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطـالن املتعمكـة
بالعىًٕ.
املبحح السابع :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمـة يف املطـالن املتعمكـة
باخلصٕص..
املبحـــح اخلـــاوظ :املـــٍّر األصـــٕل٘ لعبـــد الهـــسٖي الٍىمـــة يف املطـــالن
املتعمكة باملطمل ٔاملكٗد.
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املبحح األٔه:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن
املتعمكة باألوس.
ٔفْٗ وطألتاُ:
املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ األوس
املطمل ال ٖكتط٘ التهساز.
املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ األوس
املطمل ٖهُٕ عمى الفٕز.
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ األوس املطمل ال ٖكتط٘ التهساز.
ُمٙمنررا
ٓ ظمال ،سملم إصقًمٞملم ذم أن إُمر اعم٘مؽمن سم٘مريٜم٦م داًم٦م قمغم أٟمنف ُمٓمٚمنقب ومٕمٚمنف
ً
ي٘متيض اًمتٙمرار ،وإٟمام اخلال ،طم٤مصؾ ذم إُمر اعمجرد قمـ اًم٘مريٜم٦م.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن إُمر اعمٓمٚمؼ ٓ ي٘متيض اًمتٙمرار .أي ٓ :ي٘متيض ومٕمؾ اعمن٠مُمقر

سمف إٓ ُمرة واطمدة وم٘مط ،ومٚمق ىم٤مل اًمًٞمد خل٤مدُمف " :صؿ" :وم٢مٟمف خيرج قمـ اًمٕمٝمدة ،وشمؼمأ ذُمتنف سمّمنقم
ً
داظمال ،وسمدظمٚم٦م واطمدة يقصنػ
يقم واطمد وم٘مطٕ :ن ىمقل اًم٘م٤مئؾ ًمٖمػمه" :ادظمؾ اًمدار" ُمٕمٜم٤مه :يمـ
سم٠مٟمف داظمؾ :ومٙم٤من ً
ممتثال ،ويم٤من إُمر قمٜمف ؾم٤مىم ًٓم٤م.
ؼم سمّمقم يقم واطمد :ومٙمنذًمؽ إُمنر اعمٓمٚمنؼ ،وٓ
وٕٟمف ًمق ىم٤مل" :واهلل ٕصقُمـ" :وم٢مٟمف َي ي
ومرق"(.)1
مثال ذفؽ مـ إحؽام افػؼفقة:
 أن اًمً٤مرق إذا هق ُمرة صم٤مٟمٞم٦م وم٢من يده اًمٞمنى ٓ شم٘مٓمنع(ٕ :)2ن إُمنر ذم ىمقًمنف –َ ذ ُ َ ذ َُ َ َۡ ُ ْ َ
ۡ
َ
ُ
َ
)
3
(
شمٕم٤ممم ﴿ :وٱلصارِق وٱلصارِكث ـٱرعػ ٓٔا خيدِحٍٓا ﴾ ٓ ي٘متيض اًمتٙمرار :وٓ حيتٛمٚمف ،ومال شم٘مٓمع ُمـ
إيدي إٓ يٛملم اًمً٤مرق وم٘مط.
-

ؿمخّم٤م آظمر سم٠من يٓمٚمؼ اُمرأشمف ،وىم٤مل ًمف" :ـمٚمؼ زوضمتنل":
ويمذًمؽ اًمزوج ًمق ويمؾ
ً

وم٢مٟمف ٓ جيقز ًمٚمقيمٞمؾ أن يٓمٚمؼ إٓ ُمرة واطمدةٕ :ن إُمر ي٘متيض اعمرة اًمقاطمدة(.)4

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)225 :
( )2اكظر :اظمتال األةؿة اًمعؾ ء (.)277/2
( )3ؾمقرة املاة ة ضمزء مـ اآلية (.)38
( )4اكظر :هناية اعمحتاج لمم رشح اعمـفاج ( ،)441/6واعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1367/3
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وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ثالثة أؿقال:
افؼقل إول :إن إُمر اعمٓمٚمؼ ٓ يٗمٞمد اًمتٙمرار ،سمؾ شمؼمأ اًمذُم٦م سم٤مُٓمتث٤مل ُمرة واطمدة ،وهق ىمقل أيمثنر
إصننقًمٞملم ،واًمٗم٘مٝمنن٤مء ،واعمتٙمٚمٛمننلم ،واظمتنن٤مره أيمثننر احلٜمٗمٞمنن٦م( ،)1واعم٤مًمٙمٞمنن٦م(،)2واًمِمنن٤مومٕمٞم٦م(،)3
واحلٜم٤مسمٚم٦م(.)4
افؼقل افثاين :إن إُمر اعمٓمٚمؼ ي٘متيض اًمتٙمرار اعمًتققم٥م جلٛمٞمع اًمٕمٛمر سمحً٥م اإلُمٙم٤من ،وهق ىمنقل
سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م( ،)5واًمِم٤مومٕمٞم٦م( ،)6رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد ،واظمتٞم٤مر سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م(.)7
افؼقل افثافث :اًمتقىمػ ذم اعمً٠مًم٦م ،وم٤مُٕمر ٓ يدل قمغم اًمتٙمرار ،وٓ قمغم اعمرة اًمقاطمندة ،وإٟمنام يندل
قمغم ـمٚم٥م اعم٤مهٞم٦م ،سمٛمٕمٜمك :هؾ هق ًمٚمٓمٚم٥م ،أو أٟمف حمتٛمؾ ًمٚمٕمدد اعمحّمقر اًمزائد قمـ اعمرة واعمنرشملم،
أو حمتٛمؾ ًمٚمتٙمرار؟ وهق ىمقل أيب سمٙمر اًمٌ٤مىمالي( ،)8وإُم٤مم احلرُملم( ،)9واًمٖمزازم(.)10

( )1اكظر :أصقل اًمبزدوي ( ،)282/1وأصقل اًمنظميس (.)20/1
( )2اكظر :رشح شمـؼقن اًمػصقل (ص.)130:
( )3اكظ امامر :اًمبح امامر اعمح امامقط ( ،)386/2ورشح اًمؾؿ امامع ( ،)220/1واًمؼم امامان ( ،)164/1واعمستص امامػك (،)2/2
وااهباج ( ،)48/2وهناية اًمسقل (.)418/2
( )4اكظر :أصقل اسمـ مػؾن ( ،)670 /2واًمتحبػم رشح اًمتحرير ( ،)2213/5ورشح اًمؽقيمب اعمـػم (،)44/3
واًمتؿفق ( ،)187/1ورووة اًمـافمر (.)616/2
( )5اكظر :لطمؽام اًمػصقل ( ،)89/1وحتػة اعمس قل (.)26/3
( )6اكظر :يم ػ األهار ( ،)282/1وىمقاـمع األدًمة ( ،)115/1وااطمؽام ًممم ي (.)190/2
( )7اكظر :اًمع ة ( ،)264/1واًمقاون ( ،)545/2واعمسقدة (ص.)20:
( )8اكظر :اًمتؼريب واارؿماد (.)117/2
( )9اكظر :اًمؼم ان (.)166/1
( )10اكظر :اعمستصػك (.)2/2
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أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن صٞمٖم٦م إُمر ٓ شمٕمرض ومٞمٝم٤م ًمٕمندد ُمنرات اًمٗمٕمنؾ ،وإٟمنام وضمٌن٧م اعمنرة اًمقاطمندة
رضورة دظمقل اًمٗمٕمؾ ذم اًمقضمقد :إذ ٓ يٛمٙمـ وضمقده إٓ سمٗمٕمٚمف ُمرة واطمدة(.)1
افدفقؾ افثاين :ىمٞم٤مس إُمر اعمٓمٚمؼ قمغم اًمٞمٛملم ،واًمٜمذر ،واًمقيم٤مًم٦م ،واخلؼم ،ومٚمق طمٚمنػ أن يّمنقم ،أو
ٟمذر أن يّمقم سمر سمّمٞم٤مم يقم واطمد ،وًمق ىم٤مل ًمقيمٞمٚمنف :ـمٚمنؼ زوضمتنل :مل يٙمنـ ًمنف أيمثنر ُمنـ ـمٚم٘من٦م
واطمدة ،وًمق أظمؼم قمـ صٞم٤مُمف ،وم٘م٤مل :صٛم٧م :صدق سمّمٞم٤مم يقم واطمد(.)2
افدفقؾ افثافث :ىمٞم٤مس اؾمتٞمٕم٤مب إزُمٜم٦م قمغم اؾمتٞمٕم٤مب إُمٙمٜم٦م :ومٙمام ٓ جي٥م أن يٗمٕمؾ ذم يمؾ ُمٙمن٤من
ٓ جي٥م أن يٗمٕمؾ ذم يمؾ زُم٤منٟ ،محق ىمقهلؿ( :رضب ،ويينب ،وون٤مرب) ٓ يندل قمنغم اًمتٙمنرار
وو ًٕم٤م ،ومٙمذا ىمقًمف( :ارضب) جي٥م أن يٙمقن ُمقاوم ً٘م٤م ًمٜمٔم٤مئره(.)3
افدفقؾ افرابع :أن اًم٘مقل سم٠من إُمر ي٘متيض اًمتٙمرار ي١مدي طمنتام إمم شمٕمن٤مرض إواُمنر سمحٞمن٨م يٌٓمنؾ
سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م ،وهق ممٜمقع ذقم٤م ،ومٚمق مل يٗمد إُمر اعمٓمٚمؼ اعمرة اًمقاطمدة ًمٙمن٤من ىمنقل اًم٘م٤مئنؾ( :اومٕمنؾ
ٟم٘مْم٤م ،واًمالزم سم٤مـمؾ :ومٞمٌٓمؾ اعمٚمزوم(.)4
ُمرارا)
شمٙمرارا ،وًمٙم٤من ىمقًمف( :اومٕمؾ ُمرة) ً
ً
ً
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :أن أسم٤م سمٙمر  -ريض اهلل قمٜمف  -ىمد ىم٤مشمؾ ُمـ ُمٜمع اًمزيم٤مة ،واؾمتٜمد ذم ذًمنؽ قمنغم ىمقًمنف-
ََ ُ ْ ذ َ َ
ٱلزن َٰٔة ﴾( :)5طمٞم٨م إٟمف محؾ هنذا إُمنر قمنغم أٟمنف ٓ سمند أن يتٙمنرر ،ويمن٤من ذًمنؽ
شمٕم٤ممم ﴿ :وءاحٔا
سمحية اًمّمح٤مسم٦م :ومٙم٤من ذًمؽ إمج٤م ًقم٤م ُمٜمٝمؿ قمغم أن إُمر يٗمٞمد اًمتٙمرار ،وإٓ عمن٤م ؾمنٙمتقا قمنغم شمٚمنؽ
( )1اكظر :اعمحصقل ( ،)100/2وهناية اًمقصقل (.)939/3
( )2اكظ ام ام امامر :أص ام ام امامقل اةص ام ام اماماص ( ،)315/1ورشح اًمؾؿ ام ام امامع ( ،)220/1وىمقا ـم ام ام امامع األدًم ام ام امامة ( ،)117/1اًمتؿفق ام ام ام
(.)272/1
( )3اكظر :ىمقاـمع األدًمة (.)117/1
( )4اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)193/2وهناية اًمقصقل (.)940/3
( )5ؾمقرة اًمبؼرة ضمزء مـ اآلية (.)43

271

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
اعمخ٤مًمٗم٦م ،وعم٤م صح ٕيب سمٙمر حم٤مرسم٦م أهؾ اًمردة قمغم ذًمؽً :مٙمقهنؿ ىمند اُمتثٚمنقا دومنع اًمزيمن٤مة ذم قمٝمند
اًمرؾمقل .)1( -
افدفقؾ افثاين :أن ُمٓمٚمؼ إُمر ي٘متيض إي٘م٤مع اًمٗمٕمؾ ذم مجٞمع إزُم٤منٟٕ :مف ٓ حتديند ومٞمنف ،ومن٢مذا ىمن٤مل:
(صؿ) اىمت٣م إي٘م٤مع اًمّمقم ذم مجٞمع إزُم٤من اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمف إٓ ُم٤م ظمّمنٝم٤م اًمندًمٞمؾ ،ومٝمنق سمٛمث٤مسمن٦م ؿمنٛمقل
َ ۡ
ُ
ُّ ُ
ٱر ُخئُا ْ ٱل ۡ ٍُ َۡشك َ
ِني َض ۡيد َو َسدت ٍُْٔ ًۡ﴾ ( ،)2وم٢مٟمنف ؿمن٤مُمؾ
اًمٕم٤مم جلٛمٞمع إقمٞم٤من ،يم٘مقًمف –شمٕم٤ممم ﴿ :ـ
ِ
جلٛمٞمع إقمٞم٤من اًمداظمٚم٦م حتتف إٓ ُم٤م ظمّمف اًمدًمٞمؾ(.)3
افدفقؾ افثافث :ىمٞم٤مس إُمر قمغم اًمٜمٝمل ،سمٞم٤مٟمف :أن إُمر يمن٤مًمٜمٝمل ،سمجن٤مُمع أن يمنال ُمنٜمٝمام اؾمنتدقم٤مء،
وـمٚم٥م ،وم٤مًمٜمٝمل أوم٤مد وضمقب شمرك اًمٌمء ،وإُمر أوم٤مد وضمقب ومٕمٚمف ،واًمٜمٝمل اىمت٣م وضمقب اًمنؽمك
أسمدً ا :ومٙمذًمؽ إُمر جي٥م أن يٙمقن ُمثٚمف سم٠من ي٘متيض اًمٗمٕمؾ أسمدً ا(.)4
افدفقؾ افرابع :أن إُمر ي٘متيض وضمنقب اًمٗمٕمنؾ ،ووضمنقب آقمت٘من٤مد ،واًمٕمنزم ،صمنؿ اقمت٘من٤مد جين٥م
شمٙمرره ،ومٙمذًمؽ اًمٗمٕمؾ ي٘متيض اًمتٙمرار ،وٓ ومرق(.)5
افدفقؾ اخلامسُ :م٤م روي أن إىمرع سمـ طم٤مسمس – ريض اهلل قمٜمف -ؾم٠مل رؾمقل اهلل ،-
وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ،أطمجتٜم٤م هذه ًمٕم٤مُمٜم٤م هذا ،أم ًمألسمد؟ وم٘م٤مل" :فألبد ،وفق ؿؾت كعؿ فقجبت ،ودلا
اشوطعوؿ"(.)6

( )1اكظر :اعمحصقل ( ،)102/2وهناية اًمقصقل( ،)925/2وااهباج (.)52/2
( )2ؾمقرة اًمتقسمة ضمزء مـ اآلية (.)5
( )3اكظر :اًمقاون ( ،)549/2واًمتؿفق ( ،)195/1واًمتبٍمة (ص.)46:
( )4اكظر :يم ػ األهار ( ،)285/1واًمع ة (.)266/1
( )5اكظر :لطمؽام اًمػصقل ( ،)91/1وهناية اًمقصقل (.)928/3
( )6ؾمــ أو داوود ( ،)344/2يمتاب اعمـاؾمؽ ،سماب ومرض اسج ،طم يث رىمؿ ( ،)1721طم يث صحقن.
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وجف افدٓفةً :مقٓ أن إُمر مل ي٘متض اًمتٙمرار مل يٙمـ ًمٚمً١مال ُمٕمٜمك ،ظم٤مص٦م أن إىمرع سمنـ
طم٤مسمس ُمـ أهؾ اًمٗمّم٤مطم٦م(.)1
أدفة أصحا افؼقل افثافث:
افدفقؾ إولً :مق مل يٙمـ إُمر ُمِمؽم ًيم٤م سملم اًمتٙمرار واعمرة عمن٤م طمًنـ آؾمنتٗمٝم٤مم ،واًمنالزم سم٤مـمنؾ:
ومٞمٌٓمؾ اعمٚمزوم(.)2
دائنام،
افدفقؾ افثاين :أن إُمر ًمق يم٤من ي٘متيض اًمتٙمرار عم٤م طمًـ أن يٍمح سمف ،ومٞم٘مقل :اومٕمؾ أسمندً ا ،أو ً
أو هُمدً ا ،وٟمحق ذًمؽ ،وًمق يم٤من ي٘متيض اًمٗمٕمؾ ُمرة عم٤م طمًـ شم٘مٞمٞمده هب٤م ،سم٠من ي٘منقل( :اومٕمنؾ ُمنرة)،
ومٚمام طمًـ ذًمؽ دل قمغم أن إـمالىمف ٓ يدل قمغم ُمرة وٓ شمٙمرار :ومٚمزم اًمقىمػ ومٞمف قمغم ىمريٜمن٦م شمٍمنومف
إمم أطمد حمتٛمٚمٞمف(.)3
افدفقؾ افثافث :أن إُمر اؾمتٕمٛمؾ ذم اعمرة واًمتٙمرار ،وفم٤مهر آؾمتٕمامل يٕمٓمل أن اًمٚمٗمنظ طم٘مٞم٘من٦م ذم
مجٞمع ُم٤م اؾمتٕمٛمؾ ومٞمف :إذ إصؾ ذم اًمٙمالم احل٘مٞم٘م٦م(.)4
مـاؿشة إدفة:
أجقب ظذ أدفة افؼقل إول بام يع:
-

ىم٤مًمقا سم٠من هٜم٤مك ومرىم٤م سملم اخلؼم وإُمر ،وم٢من اخلؼم إٟمام ي٘متيض ومٕمؾ ُمرة واطمندةٟٕ :منف

ٓ يٙمقن إٓ قمـ ُم٤مض ،واعم٤ميض ُمٜم٘مٓمع همنػم دائنؿ ،سمخنال ،إُمنر :وم٢مٟمنف اؾمنتٕم٤مدة ًمٗمٕمنؾ يتًنع
اعمًت٘مٌؾ ًمدواُمف وشمٙمراره(.)5

( )1اكظر :ىمقاـمع األدًمة ( ،)117/1واًمتؿفق (.)193/1
( )2اكظر :اعمحصقل (.)104/2
( )3اكظر :اًمقاون (.)561/2
( )4اكظر :هناية اًمقصقل (.)938/3
( )5اكظر :اًمع ة ( ،)368/1واًمقاون (.)566/2
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-

ىم٤مًمقا سم٠من اًمالزم اعمذيمقر يٚمزم طمتك قمغم اًم٘مقل سمن٠من إُمنر ي٘متيضن اعمنرة اًمقاطمندة،

شمٙمنرارا،
وهلذا اؾمتدل اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمتٙمرار سم٠مٟمف ًمق مل يٗمد اًمتٙمنرار ًمٙمن٤من ىمقًمنف اًم٘م٤مئنؾ( :اومٕمنؾ ُمنرة)
ً
ٟم٘مّم٤م(.)1
ُمرارا) ً
وًمٙم٤من ىمقًمف( :اومٕمؾ ً
-

ىم٤مًمقا سم٠من سمر احل٤مًمػ سمٞمٛمٞمٜمف سم٤مًمٗمٕمؾ ُمرة واطمدة طمٙمؿ صمٌ٧م سم٤مًمنمع ،وٟمحنـ ٓ ٟمٜمٙمنر

أن يٙمقن ذم اًمنمع ُم٤م خي٤مًمػ اعم٘متْمٞم٤مت اًمٚمٖمقي٦م ،ويمالُمٜم٤م ذم ُم٘مت٣م إُمر قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م ،وذًمنؽ
ٓ حيٙمؿ سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمنمقمٞم٦م(.)2
وأجقب ظذ أدفة افؼقل افثاين بام يع:
اإلجابة ظذ افدفقؾ إول :أن شمٙمرار دومع اًمزيمن٤مة صمٌن٧م قمنـ ـمرينؼ ىمريٜمن٦م ،وهنل :يمنقن
ُمرارا ذم أقمقام ُمتٕمنددة ،وهنذا ظمن٤مرج قمنـ حمنؾ اًمٜمنزاع:
اًمٜمٌل --ىمد أظمذه٤م ُمٜمٝمؿ ً
ًمثٌقت اًم٘مريٜم٦م(.)3
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثاينٟ ٓ :مًٚمؿ ذًمؽ ،سمؾ إُمر خيتص سم٠مىمرب إزُم٤من إًمٞمفٕ :ن إُمر
ي٘متيض اًمٗمقر ،ومٞمختص إي٘م٤مع اًمٗمٕمؾ سم٠مىمرب إوىم٤مت إًمٞمنف ،ومٞمٙمنقن ُم٘مت٣من إُمنر :اومٕمٚمنف ذم أول
إوىم٤مت ،وم٢من وم٤مت وم٤مومٕمٚمف ذم اًمث٤مي ،وم٢من وم٤مت اًمث٤مي وم٤مومٕمٚمف ذم اًمث٤مًم٨م ،وهٙمذا ،ومٕمغم هذا ٓ يٙمنقن
إُمر قم٤م ًُم٤م ذم مجٞمع إزُم٤من(.)4
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثافث :أن هذا ىمٞم٤مس وم٤مؾمدٟٕ :مف ىمٞم٤مس ُمع اًمٗمن٤مرق ،ووضمنف اًمٗمنرق:
أن اًمٜمٝمل ي٘متيض قمدم اعم٤مهٞم٦م ،وقمدُمٝم٤م إٟمام يٙمقن سمٕمدم اإلشمٞم٤من هب٤م ذم أي ومرد ُمـ أومرادهن٤م ،سمخنال،

( )1اكظر :شمـؼقن اعمحصقل (.)140/1
( )2اكظر :رشح اًمؾؿع ( ،)221/1ولطمؽام اًمػصقل (.)90/1
( )3اكظر :هناية اًمقصقل ( ،)925/2وااهباج (.)52/2
( )4اكظر :اًمقاون ( ،)552/2وااطمؽام ًممم ي (.)553/2
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إُمر :وم٢مٟمف ي٘متيض ـمٚم٥م اعم٤مهٞم٦م ،واعم٤مهٞم٦م شمتح٘مؼ وًمق سمٗمرد ُمـ أومراده٤م ،ومٛم٘مت٣م اًمتٙمرار ُمقضمقد ذم
اًمٜمٝمل ،وًمٞمس ُمقضمق ًدا ذم إُمر(.)1
اإلجابة ظذ افدفقؾ افرابع بجقابغ:
اجلقا إول :أٟمف ٓ يٛمتٜمع أن جي٥م دوام اًمٕمزم ،دون دوام اًمٗمٕمؾ ،يمام ًمق ىم٤مل" :صؾ ُمنرة" ،ومن٢من
اًمٕمزم وآقمت٘م٤مد دم٥م اؾمتداُمتف ،وٓ دم٥م اؾمتداُم٦م اًمٗمٕمؾ ،وم٢مذا ومٕمؾ اًمّمالة ،وصغم ريمٕمتلم سمرئن٧م
ذُمتفً ،مٙمـ دوام اًمٕمزم وآقمت٘م٤مد واضم٥م(.)2
اجلقا افثاين :أن ىمٞم٤مس اًمٗمٕمؾ قمغم آقمت٘م٤مد واًمٕمزم ىمٞم٤مس وم٤مؾمدٟٕ :مف ىمٞم٤مس ُمنع اًمٗمن٤مرق ،ووضمنف
اًمٗمرق :أن آقمت٘م٤مد واًمٕمزم قمغم اًمٗمٕمؾ مل جي٥م سمّمٞمٖم٦م إُمر اًمقاردة ،وإٟمام ُيًتٜمد ذم وضمقسمف إمم ىمٞمن٤مم
اًمدًٓم٦م قمغم صدق رؾمقل اهلل  :-وم٢مذا أظمؼم سم٤مًمقضمقب وضمن٥م اقمت٘من٤مده ،ومن٢مذا قمنر،
يمن٤مومرا سمنذًمؽ .سمخنال ،اًمٗمٕمنؾ:
اعمٙمٚمػ إُمر ،ومٚمؿ يٕمت٘مد وضمقسمف :ص٤مر ُمٙمذسم٤م ًمف ذم ظمؼمه :ومٞمّمػم
ً
وم٢مٟمف جي٥م سمّمٞمٖم٦م إُمر ،وم٢مذا ومٕمؾ ُم٤م يّمح أن يٕمٚمؿ أُمر أٟمف ممتثؾ يمٗم٤مهُ ،مثؾ :أن ي٘منقلّ " :
صنؾ"،
ومٞمّمكم اعم٠مُمقر ريمٕمتلم – وم٘مط ،ومٞمحًـ أن ي٘مقل" :ىمد صٚمٞم٧م"(.)3
اإلجابة ظذ افدفقؾ اخلامس :ىم٤مًمقاٟ ٓ :مًٚمؿ أن ؾمٌ٥م ؾم١ماًمف اىمتْم٤مء إُمر اًمتٙمرار :وإٟمنام
ؾم٠مل ٕٟمف وضمد ذم اًمنمع أواُمر حمٛمقًم٦م قمغم اًمتٙمرار ،يم٤مًمّمالة ،وهمػمه٤م ،ومٔمـ أن احل٩م ُمثٚمٝم٤م(.)4
اإلجابة ظذ أدفة افؼقل افثافث:
وأجقب ظذ أدفة افؼقل افثافث بجقابغ:
اجلقا

إول :إذا يم٤من إُمر اعمٓمٚمؼ ووع ًمٚم٘مدر اعمِمؽمك ،وهق ـمٚم٥م اعم٤مهٞم٦م – يمنام زقمٛمنتؿ :وم٢مٟمنف

يٚمزم ُمـ هذا أٟمف إذا اؾمتٕمٛمؾ ذم اعمرة اًمقاطمدة أو اًمتٙمرار يٙمقن قمـ ـمريؼ اعمج٤مزٟٕ :مف اؾمنتٕمامل ًمنف
( )1اكظر :اًمع ة ( ،)267/1واًمؼم ان (.)164/1
( )2اكظر :اًمتؿفق ( ،)197/1واًمتبٍمة (ص.)45:
( )3اكظر :هناية اًمقصقل (.)933/3
( )4اكظر :ىمقاـمع األدًمة ( ،)119/1واًمتؿفق (.)193/1
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ذم همػم ُم٤م ووع ًمف ،ويٜمت٩م ُمـ ذًمؽ :شمٙمثػم اعمج٤مز ،وهق ظمال ،إصؾ ،ومقضم٥م اًم٘مقل سم٠مٟمف طم٘مٞم٘من٦م
ذم أطمدمه٤م ،جم٤مز ذم أظمرً :
شم٘مٚمٞمال ًمٚمٛمج٤مز سم٘مدر اإلُمٙم٤من(.)1
افثاين :أن اًمً١مال وآؾمتٗمً٤مر ىمد اؾمتحًـ هٜم٤م ـمٚمٌ٤م ًمت٠ميمٞمد اًمٕمٚمؿ أو اًمٔمـ ،وم٤معم٠مُمقر ومٝمنؿ

اجلقا

قمدم اًمتٙمرار ،وًمٙمٜمف اؾمتٗمن ًمٞمت٠ميمد ُمـ ذًمؽ ،واًمت٠ميمٞمد يٙمقن ًماال يتًع اًمٗمٝمنؿ ،أو ًمٓمنرد اعمجن٤مز:
ًمذًمؽ يدظمؾ ذم اخلؼم ،ومٞم٘مقل ؿمخص" :ظمتٛمن٧م اًمٚمٞمٚمن٦م اعم٤مونٞم٦م اًم٘منرآن" ،ومًنٛمع اًمًن٤مُمع هنذا،
وًمٙمٜمف أراد أن يت٠ميمد ،وم٘م٤مل" :ظمتٛم٧م اًم٘مرآن اًمٚمٞمٚم٦م اعم٤موٞم٦م؟"(.)2
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومنؼ ىمنقل أيمثنر

إصقًمٞملم ،وهق أن إُمر اعمٓمٚمؼ ٓ يٗمٞمد اًمتٙمرار ،سمؾ شمؼمأ اًمذُم٦م سم٤مُٓمتث٤مل ُمنرة واطمندة ،واؾمنتدل
سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل أـثر إصقفقغ ،وهق أن إُمنر اعمٓمٚمنؼ ٓ يٗمٞمند اًمتٙمنرار ،سمنؾ شمنؼمأ
اًمذُم٦م سم٤مُٓمتث٤مل ُمرة واطمدةً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،وؾمالُم٦م هم٤مًمٌٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مرض اًم٘منقي ،وٕن اًم٘منقل سمن٠من
سمٕمْمن٤م ،وهنق ممٜمنقع
إُمر ي٘متيض اًمتٙمرار ي١مدي طمتام إمم شمٕم٤مرض إواُمنر سمحٞمن٨م يٌٓمنؾ سمٕمْمنٝم٤م ً
ذقم٤م.

املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ األوس املطمل ٖهُٕ عمى الفٕز.
اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن إُمر إذا اىمؽمن سم٘مريٜم٦م شمدل قمغم أن اعمن٠مُمقر ٓ يٗمٕمنؾ اعمن٠مُمقر سمنف قمنغم
اًمٗمقر ،يم٠من ي٘مقل ًمف" :اظمرج ذم أي وىم٧م ؿما٧م" أٟمف ًمٚمؽماظمل ،ويمذًمؽ اشمٗم٘منقا قمنغم أن إُمنر إذا
اىمؽمن سم٘مريٜم٦م شمدل قمغم أٟمف يٗمٕمؾ اعم٠مُمقر سمف قمغم اًمٗمقر ،يم٠من ي٘مقل ًمف" :اظمرج أن" أٟمف ًمٚمٗمقر.
أُم٤م إذا مل ي٘مؽمن إُمر سمٌمء يدل قمغم اًمٗمقر ،وٓ قمغم همػمه ،سم٠من ضمن٤مء إُمنر ُمٓمٚم٘من٤م :وم٘مند
اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم دًٓم٦م هذا إُمر.
( )1اكظر :كػاةس األصقل ( ،)169/2وااهباج (.)54/2
( )2اكظر :اًمقاون (.)564/2
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ومػمى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن إُمر اعمٓمٚمؼ ي٘متيض اًمٗمقر ،وٓ جيقز شم٠مظمػمه إٓ سم٘مريٜم٦مٕ :ن

إُمر ىمد اىمت٣م اًمقضمقب ،ومحٛمٚمف قمغم وضمقب اًمٗمٕمؾ قم٘مٞمٌف ُمٌ٤مذة واضم٥مُٕ :مريـ:
أوهلام :أٟمف إذا ومٕمؾ اعم٠مُمقر سمف ومقر صدور صٞمٖم٦م إُمر يٙمقن ممتثال ًمألُمر سمٞم٘ملم دون ؿمؽ.
ثاكقفام :أٟمف سمٛمجرد شم٠مظمػم اًمٗمٕمؾ يٙمقن ُمٕمرو٤م ٟمٗمًف خلٓمر قمدم اًم٘مٞم٤مم سمف :ودرءا ًمنذًمؽ ،واطمتٞم٤مـمن٤م
وم٢مٟمف دم٥م اعمٌ٤مدرة إًمٞمف.
وٕن صدور صٞمٖم٦م "اومٕمؾ" هق ؾمٌ٥م ًمٚمزوم اًمٗمٕمؾ ،ومٞمج٥م أن ي٘مع اًمٗمٕمؾ قم٘مٞم٥م صندوره :ىمٞم٤مؾمن٤م
قمغم ىمقل اًمٌ٤مئع ًمٚمٛمِمؽمي" :سمٕمتؽ هذه اًمدار سمٙمذا" :ومن٢من ُمٚمٙمٞمن٦م اًمندار شمٜمت٘منؾ ومنقرا إمم اعمِمنؽمي
اًم٘م٤مسمؾ هلذا دون شم٠مظمػم ،وىمٞم٤مؾم٤م قمغم ىمقل اًمزوج" :ومالٟم٦م ـم٤مًمؼ" :وم٢من اًمٓمالق ي٘منع ومنقرا :ومٙمنذًمؽ
إُمر اعمٓمٚمؼ ي٘متيض اًمٗمقر ،وٓ ومنرق ،واجلن٤مُمع أن يمنؾ ًمٗمنظ اىمت٣من ُمٕمٜمنك جين٥م أن ي٘منع ذًمنؽ
قم٘مٞمٌف"(.)1
مـ إمثؾة ظذ افػروع افػؼفقة ظذ ذفؽ:
 أن ىمْم٤مء ُم٤م وم٤مت ُمـ رُمْم٤من جي٥م قمغم اًمٗمقر ،وإذا أظمره سمدون قمذر وم٢مٟمنف ين٠مصمؿ ،وٓ جينقزومٕمؾ اًمٜمقاومؾ ُمـ اًمّمٞم٤مم طمتك ي١مدي ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ رُمْم٤من(.)2
 ويمذًمؽ أٟمف إذا سمٚمغ اعم٤مل اًمٜمّم٤مب ،وطم٤مل قمٚمٞمف احلقل :وم٢مٟمف جي٥م إظمراج اًمزيم٤مة قمغم اًمٗمنقر،ََ ُ ْ ذ َ َ
ٱلزن َٰٔة﴾ ًمٚمٗمقر(.)3
وإن أظمر ذًمؽ ومٝمق آصمؿٕ :ن إُمر اًمقارد ذم ىمقًمف -شمٕم٤ممم﴿ :وءاحٔا
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ثالثة أؿقال:
افؼقل إول :إن إُمر اعمٓمٚمؼ ي٘متيض اًمٗمقر ،وٓ جيقز شم٠مظمػمه إٓ سم٘مريٜم٦م ،وهق ىمقل سمٕمض احلٜمٗمٞمن٦م،
يم٤مًمٙمرظمل،

( )1اعمفذب ًمؾـؿؾة (.)1384 /3
( )2اكظر :ااكصا (.)236/3
( )3اكظر :اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)229:
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واجلّم٤مص( ،)1ومجٝمقر اعم٤مًمٙمٞم٦م( ،)2وسمٕمض اًمِمن٤مومٕمٞم٦م يمن٠ميب سمٙمنر اًمّمنػمذم ،واًم٘من٤ميض أيب طم٤مُمند
اعمروزي ،واًمدىم٤مق( ،)3وأيمثر احلٜم٤مسمٚم٦م(.)4
افؼقل افثاين :إن إُمر اعمٓمٚمؼ ٓ ي٘متيض اًمٗمقر ،سمؾ جيقز شم٠مظمػم ومٕمٚمف .أي :أن إُمنر اعمٓمٚمنؼ ي٘متيضن
آُمتث٤مل ُمـ همػم ختّمٞمص سمقىم٧م ،وهق ىمقل أيمثر احلٜمٗمٞم٦م( ،)5وأيمثر اًمِم٤مومٕمٞم٦م(.)6
افؼقل افثافث :اًمتقىمػ ذم ذًمؽ طمتك ي٘مقم دًمٞمؾ يرضمح اعمراد :هؾ اعم٘مّمقد اًمٗمقر ،أو اًمت٠مظمػم ،وهق
اظمتٞم٤مر سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م(.)7
أدفة أصحا افؼقل إول:

ْ َ ۡ
ُ
افدفقؾ إول :ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َشارِ ُغ ٓٔا إ ِ َٰغ ٌَؾفِ َرة ٌَِّ ذر ّبِس ًۡ﴾(.)8

وجف افدٓفة :أن ذم ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٦م ُمٖمٗمرة :ومتج٥م اعمً٤مرقم٦م إًمٞمٝم٤م ،واعمًن٤مرقم٦م شم٘متيضن إي٘من٤مع

اًمٗمٕمؾ سمٕمد صدور إُمر ُمٌ٤مذة(.)9
َ ۡ َ ُ ْ َۡ
ت ﴾(.)10
افدفقؾ افثاين :ىمقًمف –شمٕم٤ممم ﴿ :ـٱشتتِلٔا ٱۡل ۡي َر َٰ ِ

( )1اكظر :أصقل اًمنظميس (.)26/1
( )2اكظر :رشح شمـؼقن اًمػصقل (ص.)105:
( )3اكظر :رشح اًمؾؿع ( ،)234/1واًمؼم ان (.)131/1
( )4اكظر :رووة اًمـافمر(.)571/1
()5اكظر :أصقل اًمنظميس (.)26/1
( )6اكظر :ىمقاـمع األدًمة (.)76/1
( )7اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)165/2ورشح اًمؾؿع (.)235/1
( )8ؾمقرة آل قمؿران ضمزء مـ اآلية (.)133
( )9اكظر :اًمتؿفق ذم أصقل اًمػؼف (.)232/1
( )10ؾمقرة اًمبؼرة ضمزء مـ اآلية (.)148
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وجف افدٓفة :أن اهلل –شمٕم٤ممم -ىمد ُمدح ه١مٓء قمغم اعمًن٤مرقم٦م سمٗمٕمنؾ اخلنػمات :ومٌٜمن٤مء قمنغم
ذًمؽ يٙمقن شمرك اعمً٤مرقم٦م يذم قمٚمٞمف ،وُم٤م يذم قمغم شمريمف هق اًمقاضم٥م(.)1
افدفقؾ افثافث :أن إُمر ىمد اىمت٣م اًمقضمقب ،ومحٛمٚمف قمغم وضمقب اًمٗمٕمؾ قم٘مٞمٌف واضم٥مُٕ :مريـ:
إول :أٟمف إذا ومٕمؾ اعم٠مُمقر سمف ومقر صدور صٞمٖم٦م إُمر يٙمقن ً
ممتثال ًمألُمر سمٞم٘ملم ،دون ؿمؽ(.)2
ُمٕمرو٤م ٟمٗمًف خلٓمر قمدم اًم٘مٞم٤مم سمنف :ودر ًءا ًمنذًمؽ ،واطمتٞم٤م ًـمن٤م
افثاين :أٟمف سمٛمجرد شم٠مظمػم اًمٗمٕمؾ يٙمقن
ً
وم٢مٟمف دم٥م اعمٌ٤مدرة إًمٞمف(.)3
افدفقؾ افرابع :أن صدور صٞمٖم٦م "اومٕمؾ" هق ؾمٌ٥م ًمٚمنزوم اًمٗمٕمنؾ ،ومٞمجن٥م أن ي٘منع اًمٗمٕمنؾ قم٘مٞمن٥م
ىمٞم٤مؾم٤م قمغم قم٘مد اًمٌٞمع ،واًمٓمالق ،واعمقت ،سمٞم٤من ذًمؽ :أن اًمٌ٤مئع إذا ىم٤مل" :سمٕمتؽ هذه اًمدار
صدورهً ،
ومقرا إمم اعمِمنؽمي دون شمن٠مظمػم ،ويمنذًمؽ
سمٙمذا" ،صمؿ ىم٤مل اعمِمؽمي" :ىمٌٚم٧م" :وم٢من ُمٚمٙمٞم٦م اًمدار شمٜمت٘مؾ ً
ومقرا(.)4
اًمٓمالق ،وم٢من اًمزوج إذا ىم٤مل" :ومالٟم٦م ـم٤مًمؼ" :وم٢مٟمف ي٘مع ً
افدفقؾ اخلامس :اًم٘مٞم٤مس قمغم اًمٕمزم ،وسمٞم٤من ذًمؽ :أن إُمنر يتْمنٛمـ" :إُمنر سم٤مًمٗمٕمنؾ" ،و"إُمنر
سم٤مًمٕمزم قمٚمٞمف" ،و"إُمر سم٤مقمت٘م٤مد وضمقسمف" ،واًمٕمزم واقمت٘من٤مد وضمنقب اًمٗمٕمنؾ واضمٌن٤من قمنغم اًمٗمنقر،
ومٞم٘م٤مس قمٚمٞمٝمام اًمٗمٕمؾ ،سمج٤مُمع أن إُمر صدر هبام مجٞم ًٕم٤م :ومٞمج٥م  -قمغم هذا  -ومٕمنؾ اعمن٠مُمقر سمنف قمنغم
اًمٗمقر(.)5
أدفة أصحا افؼقل افثاين:

َ ۡ
ٱر ُخئُا ْ ٱل ۡ ٍُ َۡشك َ
ِني ﴾(.)6
افدفقؾ إول :اؾمتدًمقا سم٘مقل اهلل – شمٕم٤ممم ﴿ :ـ
ِ

( )1اكظر :اًمتؿفق ذم أصقل اًمػؼف (.)233/1
( )2اكظر :اًمػصقل ذم األصقل (.)108/2
( )3اكظر :اًمع ة ( ،)285/1وأصقل اًمنظميس ( ،)27/1وااطمؽام ًممم ي (.)166/2
( )4اكظر :رشح اًمؾؿع (.)243/1
( )5اكظر :ليعاح اعمحصقل مـ سمر ان األصقل (ص.)217:
( )6ؾمقرة اًمتقسمة ضمزء مـ اآلية (.)5
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أيْمن٤م أن أي
وجف افدٓفة :أن أي٦م ضم٤مءت قم٤مُم٦م ذم إقمٞم٤من وإزُم٤من ،يمنام صمٌن٧م وشم٘منرر ً
ؿمخص ىمتؾ أطمدً ا ُمـ اعمنميملم يٙمقن ً
ممتثال ًمألُمر ،وٓ يتٕملم ذم ؿمخص سمٕمٞمٜمنف :ويمنذًمؽ اًمزُمن٤من
وضم٥م أٓ يتٕملم سم٤مُٓمتث٤مل ،سمؾ ذم أي زُم٤من ومٕمؾ وضم٥م أن يّمػم ً
ممتثال(.)1
َ ذ ََ
ۡ َ َ َ
ِاز ۡٱۡلَ ۡياج َ
ااس ض ُّ
لَع ٱنلذ
ِ
اَ ٱش
ٌ
اخ َعاع إ ِ َّۡلاِّ
افدفقؾ افثاين :اؾمتدًمقا سم٘مقل اهلل –شمٕمن٤ممم ﴿ :و َِّلل ِ
ِ
ِ
ٗ
َشبِيل﴾(.)2
ُم١مظمرا
وجف افدٓفة :اؾمتدًمقا سمح٩م اًمٜمٌل  ،-وىمد أوىمٕمف --
ً
قمـ إُمر سمفٕ :ن إُمر سمف ورد ذم ؾمٜم٦م ؾم٧م ُمـ اهلجنرة ،وطمجنف - -يمن٤من ذم ؾمنٜم٦م
قمنم ،وم٘مد أظمر احل٩م قمـ ومقر إُمر أرسمٕم٦م أقمقام ،وُم٤م ذًمؽ إٓ ًمٙمقن إُمر اعمٓمٚمؼ قمغم اًمؽماظمل(.)3
افدفقؾ افثافث :ىمٞم٤مس إُمر قمغم اًمٞمٛملم ،سمٞم٤من ذًمؽ :أٟمف ًمق ىم٤مل" :واهللِ ٕصقُمـ" :وم٢مٟمف ينؼم سمٞمٛمٞمٜمنف
ً
ممتنثال إذا ومٕمنؾ
إذا ص٤مم ذم أي وىم٧م ؿم٤مء :ومٙمذًمؽ إُمر ،وم٢مذا ىم٤مل" :اومٕمؾ" :ومن٢من اعمن٠مُمقر يٙمنقن
اعم٠مُمقر سمف ذم أي وىم٧م ومٕمٚمف(.)4
مه٤م " :وم٢مٟمف إظمٌن٤مر قمنـ
افدفقؾ افرابع :ىمٞم٤مس إُمر قمغم اخلؼم ،ويٕمٜمل أٟمف إذا ىم٤مل" :ؾم٠مقمٓمل زيدً ا در ً
إي٘م٤مع اًمٗمٕمؾ ذم اعمًت٘مٌؾ ،ويٙمقن ً
ممتثال إذا أقمٓمك زيدً ا سم٠مي وىم٧م ؿم٤مء سمدون حتديد :ومٙمذًمؽ إُمنر
ومٚمق ىم٤مل" :أقمٓمٜمل اًمٙمت٤مب" :وم٢مٟمف ـمٚم٥م اًمٗمٕمؾ ذم اعمًت٘مٌؾ سمدون شمٕمٞملم أي زُمـ ًمف ،وهلنذا عمن٤م صند
اعمنميمقن اعمًٚمٛملم قم٤مم احلديٌٞم٦م ىمن٤مل قمٛمنر ٕيب سمٙمنر  -ريض اهلل قمنٜمٝمام :أًمنٞمس ىمند وقمندٟم٤م اهلل –
ََ ۡ ُ ُ ذ َۡ ۡ َ ۡ
ٱۡل َر َ
ٱَّلل َءا ٌِِ َ
ام إن َطا ٓ َء ذ ُ
َ
ِني ﴾( ،)5ومٙمٞمنػ
شد
ِ
شمٕم٤ممم -سم٤مًمدظمقل سم٘مقًمف –شمٕم٤مممِ ﴿ :لدخيَ ٱلٍص ِ

( )1اكظر :رشح اًمؾؿع (.)237/1
( )2ؾمقرة آل قمؿران ضمزء مـ اآلية (.)97
( )3اكظر :ليعاح اعمحصقل مـ سمر ان األصقل (ص.)219:
( )4اكظر :لطمؽام اًمػصقل ذم أطمؽام األصقل (ص.)103:
( )5ؾمقرة اًمػتن ضمزء مـ اآلية (.)27
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صدوٟم٤م :وم٘م٤مل أسمق سمٙمر" :إن اهلل –تعاػ -وظدكا بذفؽ ،ومل يؼؾ بلي وؿت"( ،)1ومٝمذا يمٚمف ي٘متيضن أن
اخلؼم ٓ ي٘متيض اًمقىم٧م إول :ومٙمذًمؽ إُمر ،سمج٤مُمع أن اًمٗمٕمؾ ومٞمٝمام يٙمقن ذم اعمًت٘مٌؾ(.)2
أدفة أصحا افؼقل افثافث:
افدفقؾ إول :إُمر ُمقوقع ًمٓمٚم٥م اًمٗمٕمؾ ،وهق اًم٘مدر اعمِمنؽمك سمنلم ـمٚمن٥م اًمٗمٕمنؾ قمنغم اًمٗمنقر،
ومقرا أو شمراظم ًٞم٤م(.)3
وـمٚمٌف قمغم اًمؽماظمل ُمـ همػم أن يٙمقن ذم اًمٚمٗمظ إؿمٕم٤مر سمخّمقص يمقٟمف ً
افدفقؾ افثاين :إُمر اعمٓمٚمؼ ٓ ي٘متيض اًمٗمقر أو اًمؽماظملٟٕ :مف شم٤مرة يت٘مٞمد سم٤مًمٗمقر ،يمام إذا ىمن٤مل اًمًنٞمد
ًمٕمٌده :ؾم٤مومر أن ،وم٢مٟمف ي٘متيض اًمٗمقر ،وشم٤مرة يت٘مٞمد سم٤مًمؽماظمل ،يمام إذا ىمن٤مل ًمنف :ؾمن٤مومر رأس اًمِمنٝمر،
ً
حمتٛمال هلام ،وُم٤م
وم٢مٟمف ي٘متيض اًمؽماظمل ،وم٢مذا أُمره سم٠مُمر ُمٓمٚمؼ ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد سمٗمقر وٓ سمؽماخ وم٢مٟمف يٙمقن
ً
حمتٛمال ًمِمٞمالم ٓ يٙمقن ُم٘متْم ًٞم٤م ًمقاطمد سمٕمٞمٜمف(.)4
يم٤من
افدفقؾ افثافث :إُمر دًمٞمؾ قمغم ـمٚم٥م اًمٗمٕمؾ سم٤مإلمج٤مع ،وإصؾ قمدم دًٓمتف قمغم أُمر ظم٤مرج اًمزُم٤من،
ً
داظمنال ذم ُمندًمقل إُمنر،
وإن يم٤من ٓسمد ُمٜمف ُمـ رضورة وىمقع اًمٗمٕمؾ اعم٠مُمقر سمف ،ومال يٚمزم أن يٙمقن
وم٢من اًمالزم ُمـ اًمٌمء أقمنؿ ُمنـ اًمنداظمؾ ذم ُمٕمٜمن٤مه ،وٓ أن يٙمنقن ُمتٕمٞمٜمًن٤م ،يمنام ٓ شمتٕمنلم أًمن٦م ذم
اًميب ،وٓ اًمِمخص اعمْمنروب ،وإن يم٤من ذًمؽ ُمـ رضورات اُمتث٤مل إُمر سم٤مًميب(.)5
افدفقؾ افرابع :إُمر ورد ُمع اًمٗمقر ،وُمع قمدُمف ،ومٞمجٕمنؾ طم٘مٞم٘من٦م ذم اًم٘مندر اعمِمنؽمك ،وهنق ـمٚمن٥م
اإلشمٞم٤من سمف :دوم ًٕم٤م ًمالؿمؽماك واعمج٤مز(.)6

()1اهل ايامامة لمم سمؾامامقغ اًمـفايامامة ذم قمؾامامؿ معاماماع اًمؼامامرآن وشمػسامامػمه( ،)6963/11ألو حمؿام مؽامامل سمامامـ أو ـماًمامامب محامامقش
سمـ حمؿ سمـ خمتار اًمؼقيس اًمؼػمواع صمؿ األن ًميس اًمؼرـمبل املاًمؽل (اعمتقرم437 :ـه).،
( )2اكظر :اًمع ة (.)287/1
( )3اكظر :لرؿماد اًمػحقل (ص.)178 :
( )4اكظر :مػتاح األصقل لمم سمـاء اًمػروع قمغم األصقل (ص.)24:
( )5اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)165/2ويم ػ األهار (.)373/1
( )6اكظر :ااهباج ذم رشح اعمـفاج (.)59/2
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مـاؿشة إدفة:
اإلجابة ظذ أدفة أصحا افؼقل إول:
أجقب ظذ افدفقؾ إول:
سم٠من اعمراد سم٤مٔي٦م اًمتقسم٦م ُمـ اًمذٟمقب ،وهذا ٓ ٟمزاع ذم أٟمف دم٥م اعمً٤مرقم٦م إًمٞمف(.)1
وأجقب ظذ افدفقؾ افرابع:
سم٠من اإلجي٤مب مل ي٘متض اًمٗمقر ذم اًم٘مٌقل سمٛم٘متيض اًمٚمٗمظ ،إٟمام ذًمنؽ طمٙمنؿ صمٌن٧م ُمنـ ضمٝمن٦م
اًمنمع ،واًمٙمالم هٜم٤م ذم ُم٘مت٣م اًمٚمٗمظ قمٜمد أهؾ اًمٚمً٤من ،ومال يٙمقن ُم٤م صمٌ٧م ُمـ احلٙمؿ واًمنمع ً
دًمٞمال
قمغم ُم٘مت٣م اًمٚمٖم٦م(.)2
وأجقب ظذ افدفقؾ اخلامس بام يع:
-

اقمت٘م٤مد اًمقضمقب ومٞمف واًمٕمزم قمغم اًمٗمٕمؾ قمغم اًمتٙمرار واًمدوام ،واًمٗمٕمنؾ ًمنٞمس قمنغم

اًمدوام ،ومٚمق يم٤من سمٛمٜمزًمتٝمام ًمقضم٥م أن يٕمتؼم ومٞمف اًمتٙمرار قمغم اًمدوام ،يمام اقمتؼم ومٞمٝمام(.)3
-

أٟمف يٌٓمؾ سمف إذا ىم٤مل" :اومٕمؾ ُم٤م ؿما٧م" :وم٢من اقمت٘م٤مد اًمقضمنقب واًمٕمنزم قمنغم اًمٗمٕمنؾ

قمغم اًمٗمقر ،واًمٗمٕمؾ ًمٞمس قمغم اًمٗمقر(.)4

( )1اكظر :اعمحصقل ًمؾرازي (ص.)120:
( )2اكظر :رشح اًمؾؿع (.)243/1
( )3اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)241/1
( )4اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)242/1

282

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
اإلجابة ظذ بعض أدفة أصحا افؼقل افثاين:
أجقب ظذ افدفقؾ افثافث:
سم٠من ىمٞم٤مؾمٙمؿ إُمر قمغم اًمٞمٛملم ىمٞم٤مس وم٤مؾمدٟٕ :مف ىمٞمن٤مس ُمنع اًمٗمن٤مرق ،ووضمنف اًمٗمنرق :أن
ظمػم ومٞمٝم٤م سملم أن يٗمٕمنؾ ،أو ٓ يٗمٕمنؾ ،ويٙمٗمنر ،أُمن٤م إُمنر وم٢مٟمنف مل خينػم اعمن٠مُمقر سمنلم اًمٗمٕمنؾ
اًمٞمٛملم ّ
وشمريمف(.)1
وأجقب ظذ افدفقؾ افرابع بجقابغ:
اجلقا إول :أن ىمٞم٤مس إُمر قمغم اخلؼم ىمٞم٤مس وم٤مؾمدٟٕ :مف ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق ،واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ُمـ أن
اخلؼم حيتٛمؾ اًمّمدق واًمٙمذب ،أُم٤م إُمر ومال حيتٛمؾ ذًمؽ :طمٞم٨م إٟمف طم٨م ،ووضمنقب ،واؾمنتدقم٤مء،
ويمذًمؽ وم٢من اخلؼم ُمـ احلٙمٞمؿ ٓ يقضمد إٓ سمٕمد أن ىمد شمٞم٘مـ احلٙمٞمؿ أٟمف يٙمقن اعمخنؼم قمنغم ُمن٤م أظمنؼم
ومٞمف ،ومال همرر قمٚمٞمف ذم اًمت٠مظمػم ،أُم٤م إُمر وم٢مٟمف يٚمزم اعم٠مُمقر ً
ومٕمنال ٓ ،يٕمٚمنؿ أي وىمن٧م يقىمٕمنف ،ومٙمن٤من
إي٘م٤مقمف ذم أول اًمقىم٧م أطمقطٕ :ن ذم اًمت٠مظمػم ظمٓمر ،وهمررٟٕ :منف رسمنام وم٤مضمن٠مه اعمنقت ىمٌنؾ اًمٗمٕمنؾ:
ومٞم٠مصمؿ ،وٕن أُمر ًمق أراد اًمت٠مظمػم ٕظمر إُمر سم٤مًمٗمٕمؾ ،وٕن ُم٘مّمقد اخلؼم أن يٙمنقن صندىم٤م ،وأي
وىم٧م أظمؼم سمف وومٕمٚمف حت٘مؼ اعم٘مّمقد ،أُم٤م إُمر وم٤معم٘مّمقد اإلجي٤مب ،واإلجين٤مب ٓ ينتؿ إٓ سم٤مإلجين٤مد،
واًمت٠مظمػم إمم همػم هم٤مي٦م يٚمح٘مف سم٤مًمٜمقاومؾ ،وهذا ٓ جيقز.
اجلقا افثاين :أن مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م ،وُمٜمٝمؿ قمٛمر  -ريض اهلل قمـ اجلٛمٞمع  -ومٝمٛمنقا اًمتٕمجٞمنؾ ،وهلنذا
اُمتٜمنع ُمنـ ٟمحنر اهلندي ،وإٟمنام محٚمنف أسمنق سمٙمنر قمنغم اًمؽماظمنل سم٘مريٜمن٦م صمٌنقت صندق اًمرؾمنقل -
 -وُم٤م ي٠ميت سمف قمـ اهلل ،واًمت٠مظمػم واًمؽماظمل جيقز سم٘مريٜم٦م ،وهذا ٓ ظمال ،ومٞمنف ،أُمن٤م إذا
دمرد قمـ اًم٘مرائـ وم٢مٟمف ي٘متيض اًمٗمقر(.)2

( )1اكظر :اًمتؿفق ذم أصقل اًمػؼف (.)235/1
( )2اكظر :رشح اًمؾؿع ( ،)235/1واًمتؿفق ذم أصقل اًمػؼف ( ،)237 /1واًمع ة (.)287/1
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وأجقب ظذ أصحا افؼقل افثافث:
سم٠من ىمقًمٙمؿ" :إصؾ ذم آؾمتٕمامل احل٘مٞم٘م٦م" إٟمام يّمح إذا يم٤من اًمٚمٗمظ ٓ يتٌن٤مدر ُمٜمنف قمٜمند
اإلـمالق ُمٕمٜمك ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف ،أُم٤م إذا يم٤من اًمٚمٗمظ يتٌ٤مدر ُمٜمف ُمٕمٜمك سمخّمقصف ومال ي٘م٤مل ذًمؽ :ومال يّمنح
هذا اًم٘مقل ومٞمام ٟمحـ ومٞمفٕ :ن إُمر اعمٓمٚمؼ يتٌ٤مدر ُمٜمف قمٜمد اإلـمالق ظمّمقص اًمٗمقر ،ومٙمن٤من اًمٚمٗمنظ
جم٤مزا ذم همػمه ،واعمج٤مز ظمػم ُمـ آؿمؽماك اًمٚمٗمٔمل :وذًمؽ ًمٕمدم اطمتٞم٤مضمنف إمم
طم٘مٞم٘م٦م ومٞمام يتٌ٤مدر ُمٜمفً ،
شمٕمدد ذم اًمقوع واًم٘مرائـ(.)1
بعد ظرض أؿقال ظؾلام إصلقل دم ادسللفة شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومنؼ اًم٘منقل

إول ،وهق أن إُمر اعمٓمٚمؼ ي٘متيض اًمٗمقر ،وٓ جيقز شم٠مظمػمه إٓ سم٘مريٜم٦م ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث افؼقل إول ،وهق أن إُمر اعمٓمٚمؼ ي٘متيضن اًمٗمنقر ،وٓ جينقز شمن٠مظمػمه إٓ
سم٘مريٜم٦مً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،وؾمالُمتٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مرض اًم٘مقي ،وٕٟمف إذا ومٕمؾ اعم٠مُمقر سمف ومنقر صندور صنٞمٖم٦م
إُمر يٙمقن ً
ممتثال ًمألُمر سمٞم٘ملم ،دون ؿمؽ.

( )1اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف (.)139 /3
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املبحح الجاٌ٘:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن
املتعمكة بالٍّ٘.
ٔفْٗ ثالخ وطالن:
املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ الٍّ٘ ٖكتط٘ الفٕز
ٔالتهساز.
املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ الٍّ٘ عَ الػ٘ء أوس
بطدٓ.
املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ الٍّ٘ ٖكتط٘ فطاد
املٍّ٘ عٍْ.
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ الٍّ٘ ٖكتط٘ الفٕز ٔالتهساز.
ًمٚمٜمٝمل صٞمغ شمدل قمٚمٞمف يمن"ٓ شمٗمٕمؾ" ،وًمٙمٜمٝم٤م مل شمٗمد :هؾ هل قمغم اًمٗمقر واًمتٙمرار ،أو هنل
يم٤مُٕمر ٓ شمدل قمغم اًمٗمقر واًمتٙمرار؟ وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذه اعمً٠مًم٦م.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن اًمٜمٝمل ي٘متيض آٟمتٝم٤مء قمـ اعمٜمٝمل قمٜمنف قمنغم اًمٗمنقر ،وي٘متيضن

اًمتٙمرارٕ :ن اًمٜمٝمل ي٘متيض قمدم اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ ،وقمدم اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ ٓ يتح٘مؼ إٓ سمؽمك اًمٗمٕمؾ ذم
مجٞمع أومراده ذم يمؾ إزُمٜم٦م ،وسمذًمؽ يٙمقن شمرك اًمٗمٕمؾ ُمًتٖمر ًىم٤م مجٞمع إزُمٜم٦م ،وُمنـ مجٚمتٝمن٤م اًمنزُمـ
اًمذي يكم اًمٜمٝمل ُمٌ٤مذة ،ومٞمٙمقن اًمٜمٝمك ُمٗمٞمدً ا ًمٚمتٙمرار ،يمام هق ُمٗمٞمد ًمٚمٗمقر :وٕن اًمٜم٤مهل ٓ يٜمٝمك إٓ
قمـ ىمٌٞمح ،واًم٘مٌٞمح جي٥م اضمتٜم٤مسمف قمغم اًمٗمقر ،وذم يمؾ وىم٧م"(.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اًمٜمٝمل ي٘متيض آٟمتٝم٤مء قمـ اعمٜمٝمل قمٜمف قمنغم اًمٗمنقر ،وي٘متيضن اًمتٙمنرار ،وهنق ىمنقل
مجٝمقر اًمٕمٚمامء(.)2
افؼقل افثاين :إن اًمٜمٝمل ٓ ي٘متيض اًمٗمنقر ،وٓ ي٘متيضن اًمتٙمنرار ،وهنق ىمنقل اًمنرازي( ،)3وأيب سمٙمنر
اًمٌ٤مىمالي( ،)4واًمٌٞمْم٤موي( ،)5وصححف ااؾمـقي(.)6

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)238:
( )2اكظ امامر :هناي امامة اًمس امامقل ( ،)294/2واًمعام ام ة ( ،)428/2واعمس امامقدة (ص ،)81 /وااهب اماماج ( ،)66/2وكػ اماماةس
األصقل ( ،)1163/4وااطمؽام ًممم ي (.)215/2
( )3اكظر :اعمحصقل (.)282/2
( )4اكظر :اًمبحر اعمحقط ( ،)373/3واًمع ة (.)428/1
( )5اكظر :خمتٍم سمـ اساضمب (.)692/2
( )6اكظر :مجع اةقامع (.)380/1
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أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن اًمٜمٝمل ي٘متيض قمدم اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ ،وقمدم اإلشمٞمن٤من ٓ يتح٘منؼ إٓ سمنؽمك اًمٗمٕمنؾ ذم
مجٞمع أومراده ذم يمؾ إزُمٜم٦م ،وسمذًمؽ يٙمقن شمرك اًمٗمٕمؾ ُمًتٖمرىم٤م مجٞمع إزُمٜم٦م ،وُمنـ مجٚمتٝمن٤م اًمنزُمـ
اًمذي يكم اًمٜمٝمل ُمٌ٤مذة :ومٞمٙمقن اًمٜمٝمل ُمٗمٞمدً ا ًمٚمتٙمرار ،يمام هق ُمٗمٞمد ًمٚمٗمقر(.)1
افدفقؾ افثاين :أن اًمٜم٤مهل ٓ يٜمٝمك إٓ قمـ ىمٌٞمح ،واًم٘مٌٞمح جي٥م اضمتٜم٤مسمف قمغم اًمٗمقر ،وذم يمؾ وىم٧م(.)2
افدفقؾ افثافث :أن اًمًٞمد ًمق ىم٤مل ًمٕمٌده ٓ" :شمدظمؾ اًمدار" :وم٢من ذًمؽ ي٘متيض أن ٓ يدظمؾ اًمدار قمغم
اًمٗمقر ،وقمغم اًمتٙمرار واعمداوُم٦م ،وإن دظمٚمٝم٤م ذم أي وىم٧م ُمـ إوىم٤مت وم٢مٟمف يًتحؼ اًمذم واًمٕم٘مقسمن٦م،
وًمق مل يٙمـ ُم٘متْمٞم٤م ًمذًمؽ عم٤م اؾمتحؼ خم٤مًمٗمف اًمذم واًمٕم٘مقسم٦م(.)3
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :أن اًمٜمٝمل ٓ يدل قمغم اًمٗمقر ،وٓ يدل قمغم اًمتٙمرارٟٕ :مف ىمند ينرد ًمٚمتٙمنرار ،يم٘مقًمنف-
ٗ
َ َ َ ۡ َ ُ ْ ّ َ َٰٓ ذ ُ َ َ َ َٰ َ ٗ ٓ
طظث َو َشا َء َشبِيل ﴾( ،)4وىمد يرد خلال ،اًمتٙمرار ،يم٘منقل
ٱلزن َۖ إُِّۥ َكن ف ِ
شمٕم٤ممم ﴿ :وَل تلربٔا ِ
اًمٓمٌٞم٥م ٓ :شمنمب اًمٚمٌـ ،وٓ شم٠ميمؾ اًمٚمحؿ ،وسمنام أن آؿمنؽماك واعمجن٤مز ظمنال ،إصنؾ ومٞمٙمنقن

طم٘مٞم٘م٦م ذم اًم٘مدر اعمِمؽمك (.)5
افدفقؾ افثاين :ىمٞم٤مس اًمٜمٝمل قمغم إُمر :ومٙمام أن إُمر ٓ ي٘متيض اًمٗمقر وٓ اًمتٙمرار يمنذًمؽ اًمٜمٝمنل ٓ
ي٘متيض اًمٗمقر وٓ اًمتٙمرار ،واجل٤مُمع :أن ً
يمال ُمٜمٝمام اؾمتدقم٤مء وـمٚم٥م(.)6

( )1اكظر :كػاةس األصقل (.)1163/4
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)215/2
( )3اكظر :اعمسقدة (ص.)81 /
( )4ؾمقرة ااهاء اآلية (.)32
( )5اكظر :هناية اًمسقل (.)294/2
( )6اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1441/3
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مـاؿشة إدفة:
يؿؽـ اإلجابة ظذ أصحا افؼقل افثاين بام يع:
أجقب ظذ افدفقؾ إول:
سم٠من قمدم اًمتٙمرار ذم أُمر اعمريض إٟمام هق ًم٘مريٜمف اعمرض ،واًمٙمالم قمٜمد قمدم اًم٘مرائـ(.)1
وأجقب ظذ افدفقؾ افثاين:
ؿافقاٟ ٓ :م ًَُٚم ُؿ احلٙمؿ ذم إصؾ اعم٘مٞمس قمٚمٞمفٕ :ن إُمر ي٘متيض اًمٗمقر ،وهذا صمٌ٧م سم٠مدًمن٦م
ىمد ؾمٌؼ سمٞم٤مهن٤م ،وإن ؾمٚمٛمٜم٤م أن إُمر ٓ ي٘متيض اًمٗمقر وٓ اًمتٙمرارً ،مٙمـ ىمٞم٤مس اًمٜمٝمل قمٚمٞمف ٓ يّمنح:
ٕٟمف ىمٞم٤مس وم٤مؾمد :طمٞم٨م إٟمف ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق ،ووضمف اًمٗمرق :أن اًمٜمٝمل ي٘متيض قمدم اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ،
وقمدم اإلشمٞم٤من ٓ يتح٘مؼ إٓ سمؽمك اًمٗمٕمؾ ذم مجٞمع أومراده ذم يمؾ إزُمٜم٦م ،وُمنـ مجٚمتٝمن٤م اًمنزُمـ اًمتن٤مزم
ًمّمدور صٞمٖم٦م اًمٜمٝمل ،أُم٤م إُمر ومٝمق ـمٚم٥م اًمٗمٕمؾ ،واًمٗمٕمؾ يتح٘مؼ وًمنق ذم ُمنرة واطمندة ،ومٚمنٞمس ذم
إُمر ُم٤م ي٘متيض اًمتٙمرار ،ومّمح أن ي٘م٤مل :إٟمف ٓ يٗمٞمد اًمتٙمرار ،وطمٞم٨م يم٤من ٓ يٗمٞمند اًمتٙمنرار ومٝمنق ٓ
يٗمٞمد اًمٗمقر(.)2
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،وهق أن اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمٗمقر واًمتٙمرار ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهنق أن اًمٜمٝمنل ي٘متيضن اًمٗمنقر واًمتٙمنرارً :م٘منقة
أدًمتٝمؿ ،وُمقاوم٘متٝم٤م ًمٚمٛمٜم٘مقل واعمٕم٘مقل ،وٕن اًمٜم٤مهل ٓ يٜمٝمك إٓ قمـ ىمٌٞمح ،واًم٘مٌنٞمح جين٥م اضمتٜم٤مسمنف
قمغم اًمٗمقر ،وذم يمؾ وىم٧م.

()1اكظر :هناية اًمسقل (.)294/2
( )2اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1441/3
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املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ الٍّ٘ عَ الػ٘ء أوس بطدٓ.
افـفل :إًمزام اعمرء سمؽمك اًمٌمءً :مٙمـ ود اًمٌمء هؾ يٚمنزم ومٕمٚمنف ًمتحّمنٞمؾ اعم٘مّمنقد ُمنـ
اًمٜمٝمل ،أو يتقىمػ قمـ اًمٗمٕمؾ وم٘مط؟ وم٢مذا ضم٤مء اًمٜمٝمنل سمنن"ٓ شمٗمٕمنؾ" هنؾ يتْمنٛمـ اًمٜمٝمنل إُمنر سمنن
"اومٕمؾ"؟ اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن اًمٜمٝمل قمـ اًمٌمء أُمر سمْمده إذا يم٤من ًمف ود واطمد ،وإن يمن٤من

ًمف أوداد ومٝمق أُمر سم٠مطمده٤م ،وم٘مقًمف ٓ" :شم٘مؿ" أُمر سم٤مًم٘مٕمقدٕ :ن اعمٜمٝمل يتحتؿ قمٚمٞمف شمرك اعمٜمٝمل قمٜمنف،
وٓ يٛمٙمٜمف شمرك اعمٜمٝمل قمٜمف إٓ سمٗمٕمؾ وده ،وُم٤م حتتؿ ومٕمٚمف إٓ ٕٟمف ُم٠مُمقر سمف"(.)1
مـ إمثؾة افػؼفقة ظذ ذفؽ:
إن اًمرضمؾ إذا ىم٤مل ًمزوضمتف" :إن ظم٤مًمٗم٧م أُمري وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ" ،صمؿ ىم٤مل هلن٤م ٓ" :شم٘منقُمل"،
وم٘م٤مُم٧م :وم٢مٟمف يٚمزم أهن٤م شمٓمٚمؼٕ :ن اًمٜمٝمل قمـ اًمٌمء أُمر سمْمده(.)2
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اًمٜمٝمل قمـ اًمٌمء أُمر سمْمده إذا يم٤من ًمف ود واطمد ،وإن يم٤من ًمف أوداد ومٝمق أُمر
سم٠مطمده٤م ،وم٢مذا ىم٤مل ٓ" :شم٘مؿ" ومٝمق أُمر سم٤مًم٘مٕمقد ،وهق ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء(.)3
افؼقل افثاين :إن اًمٜمٝمل ٓ يٙمقن أُمرا سمْمده ،ؾمقاء يم٤من ًمف ود واطمد ،أو أوداد ،وهق ًمٌٕمض
احلٜمٗمٞم٦م ،يم٤مجلرضم٤مي(،)4

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)239 :
( )2اكظر :أؾمـك اعمطاًمب ذم رشح روض اًمطاًمب (.)328/3
( )3اكظ ام ام ام امامر :اًمع ام ام ام ام ة ( ،)372/2وىمقـم ام ام ام امامع األدًم ام ام ام امامة ( ،)146/1ورشح اًمروو ام ام ام امامة ( ،)384/2واًمبح ام ام ام امامر اعمح ام ام ام امامقط
( ،)374/3واًمػصقل ذم اصقل اًمػؼف ًمؾنصاص( .)163 /2
( )4اسسلم سمـ اسسـ سمـ حمؿ سمـ طمؾقؿ اًمبراري اةرضماع ،أبق قمب اهلل :ومؼقف ؿماومعل ،ىماض ،يمان رةقس أ ؾ
اسام يث ذم ماما وراء اًمـفامر .مقًمام ه سمنرضمامان وووماشمامف ذم سمرامامارىً .مامف (اعمـفاماج  -خ) ذم ؿمامامعب االيام ن ،صمالصمامة أضمامامزاء،
ىمال االؾمـقي :مجع ومقف أطمؽاما يماػمة ومعاع همريبة ن أفمػر سمؽاػم مـفا ذم همػمه .
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وسمٕمض اعمتٙمٚمٛملم ،يم٠ميب ه٤مؿمؿ اةباةل(.)1
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أٟمنف إذا هنل قمننـ ومٕمنؾ ؿمننلء شمْمنٛمـ ذًمننؽ وضمنقب اًمٙمننػ قمٜمنف ،وٓ يٛمٙمـ
اًمٙمنػ قمٜمننف إٓ سمٗمٕمنؾ واطمند ُمنـ إوننداد ،ومثٌنن٧م أن اًمٜمٝمننل قمٜمننف شمْمننٛمـ واطمنندا ُمننـ
أونداده  ٓ-حم٤مًمن٦م ،أٓ شمنرى أٟمف ٓ يتقصؾ ًمتنرك احلريمن٦م إٓ سمٗمٕمننؾ وننده٤م ُمننـ اًمًننٙمقن؟
ومّمن٤مر يم٠مٟمنف شمنرك احلريمن٦م سم٤مًمًنٙمقن ،ومتْمٛمـ ذًمؽ إجين٤مب ومٕمٚمنف قمٚمٞمنف ،وي١ميند ذًمننؽ ىم٤مقمنندة
"إُمنر سم٤مًمِمنلء أُمنر سمٛمن٤م ٓ يتؿ إٓ سمنف" ،ومن٢مذا يم٤من ٓ يتقصؾ إمم اُمتث٤مل اًمٜمٝمنل إٓ سمٗمٕمنؾ ونده
ًمزم أن يتٕمٚمؼ سمف(.)2
أُمرا سم٤مًمْمد(.)3
افدفقؾ افثاين :أن اًمٜمٝمل ـمٚم٥م شمرك اًمٗمٕمؾ ،واًمؽمك ومٕمؾ اًمْمد :ومٞمٙمقن ً
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ًمٗمظ واطمد أُمرا وهنٞم٤م(.)4

ََ َُُۡ ْ َ
افدفقؾ افثاين :أن اإلٟمً٤من ُمٜمٝمل قمـ ىمتؾ ٟمٗمًف سم٘مقًمنف – شمٕمن٤ممم ﴿ :وَل تلخي ٓ
أا

ُ
ُ
أُف َصاس ًۡ﴾(،)5

ُمن٠مُمقرا سمنف ٕصمٞمن٥م
وًمٞمس سمٛم٠مُمقر سمؽمك ىمتؾ ٟمٗمًفٟٕ :مف ٓ يث٤مب قمغم شمنرك ىمتنؾ ٟمٗمًنف ،وًمنق يمن٤من
ً
قمٚمٞمف(.)6

( )1اكظر :ااهباج (.)73/2
( )2اكظر :اًمػصقل ذم أصقل اًمػؼف ًمؾنصاص(  ،)163 /2ويم ػ األهار (.)257/1
( )3اكظر :سمقان اعمرتٍم ًمألصػفاع (.)56:62/2
( )4اكظر :يم ػ األهار (.)331/1
( )5ؾمقرة اًمـساء ضمزء مـ اآلية (.)29
( )6اكظر :هناية اًمسقل (ص.)180 :
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مـاؿشة أدفة افؼقل افثاين:
يؿؽـ اإلجابة ظذ أدفة افؼقل افثاين:
اإلجابة ظذ افدفقؾ إولٟ :محـ مل ٟم٘مؾ :إن ًمٗمظ "ٓ شمٗمٕمؾ" هق قمنلم" :اومٕمنؾ" ،سمنؾ إٟمن٤م
ٟم٘مقل :إن اًمٜمٝمل قمـ اًمٌمء أُمر سمْمده مـ جفة ادعـك ،يمام ىمٚمٜم٤م :إن إُمر سم٤مًمٌمء هنل قمـ وده ُمنـ
ضمٝم٦م اعمٕمٜمك ،ومٝمق ُمثؾ ىمقًمٜم٤م" :زيد ُمقضمنقد ذم ُمٙمن٦م" ،وُمٕمٜمن٤مه" :أٟمنف ًمنٞمس ُمقضمنقدا ذم اعمديٜمن٦م"،
وهٙمذا(.)1
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثاين :سمؾ هق ُم٠مُمقر سمؽمك ىمتؾ ٟمٗمًف ،ويث٤مب قمغم ذًمؽ ،يمام يٕم٤مىم٥م
قمغم ىمتؾ ٟمٗمًف(.)2
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ذم أن اًمٜمٝمل قمـ اًمٌمء أُمر سمْمده إذا يم٤من ًمف ود واطمد ،وإن يم٤من ًمف أونداد ومٝمنق أُمنر
سم٠مطمده٤م.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل إول امجفقر إصقفقغ ،وهق أن اًمٜمٝمل قمنـ اًمٌمنء أُمنر سمْمنده إذا
ِ
وردودهؿ قمغم اًم٘مقل اًمثن٤مي،
يم٤من ًمف ود واطمد ،وإن يم٤من ًمف أوداد ومٝمق أُمر سم٠مطمده٤مً :م٘مقة أدًمتٝمؿ،
َ
واًمنؽمك ومٕمنؾ اًمْمند :ومٞمٙمنقن
اًمٜمٝمل هق ـمٚم٥م شمرك اًمٗمٕمؾ،
وؾمالُم٦م أدًمتٝمؿ ُمـ اعمٕم٤مرو٤مت ،وٕن
َ
أُمرا سم٤مًمْمد.
ً

املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ الٍّ٘ ٖكتط٘ فطاد املٍّ٘ عٍْ.
اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمٜمٝمل اعمٓمٚمؼ ي٘متيض اًمتحريؿً ،مٙمـ هؾ يٚمزم ُمـ ذًمنؽ ومًن٤مد اعمٜمٝمنل
قمٜمف ،أو سمٓمالٟمف ،أو صحتف ،أو أن اًمٜمٝمل ٓ يتٕمٚمؼ سمذًمؽ؟ اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ.

( )1اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)377/3
( )2اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)377/3
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يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن اًمِم٤مرع ٓ يٜمٝمك قمنـ رء إٓ ٕن اعمٗمًندة ُمتٕمٚم٘من٦م سمن٤معمٜمٝمل

قمٜمف ،أو ٓزُم٦م ًمف ،ويٚمزم ُمـ ذًمؽ أن إؿمٞم٤مء اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ومٞمٝم٤م ُمٗم٤مؾمد ،وإذا يم٤مٟم٧م يمذًمؽ ومًنٞمٚمحؼ
اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م رضر ،وإزاًم٦م اًمير وإقمداُمف ُمٜم٤مؾم٥م ً
قم٘مال وذ ًقمن٤م ،وٓ يٛمٙمنـ ذًمنؽ إٓ سم٘مقًمٜمن٤م :إن
اًمٜمٝمل ي٘متيض ومً٤مد اعمٜمٝمل قمٜمف ُمٓمٚم ً٘م٤م"(.)1
مـ إمثؾة افػؼفقة ظذ هذه ادسلفة:
ّ
إن ٟمذر صٞم٤مم يقم اًمٕمٞمد وم٤مؾمد ،وًمق ص٤مم اًمٜم٤مذر ٓ يّمح صقُمف ،وٓ يً٘مط اًم٘مْم٤مء قمٜمنف:
ٕٟمف هنل قمـ صقم يقم اًمٕمٞمد ،واًمٜمٝمل ي٘متيض اًمٗمً٤مد ،ومال يٙمقن صقم يقم اًمٕمٞمد ُمنمو ًقم٤م(.)2
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة مخسة أؿقال:
افؼقل إول :إن اًمٜمٝمل ي٘متيض ومً٤مد اعمٜمٝمل قمٜمف ُمٓمٚم٘م٤م ،وهق ىمنقل يمثنػم ُمنـ اًمٕمٚمنامء ُمنـ اعم٤مًمٙمٞمن٦م،
واًمِم٤مومٕمٞم٦م ،واحلٜم٤مسمٚم٦م ،واًمٔم٤مهري٦م ،واحلٜمٗمٞم٦م ،واعمتٙمٚمٛملم(.)3
افؼقل افثاين :إن اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمٗمً٤مد ذم اًمٕمٌ٤مدات وم٘مط ،أُمن٤م اًمٜمٝمنل قمنـ اعمٕمن٤مُمالت ومنال ي٘متيضن
ومً٤مده٤م ،وهق ىمقل سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،يمٗمخر اًمديـ اًمرازي ،وسمٕمض اعمٕمتزًم٦م يم٠ميب احلًنلم اًمٌٍمني،
واظمت٤مره سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء(.)4

( )1اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1446 /3
( )2اكظام امامر :اًمعـايام امامة رشح اهل ايام امامة( ،)268/3واةام امامامع عمسام اماماةؾ أصام امامقل اًمػؼام امامف وشمطبقؼاهتام اماما قمام امامغم اعمام امامذ ب اًمام امامراضمن
(ص.)240:
( )3اكظ ام ام امامر :ااطمؽ ام ام امامام ًممم ام ام ام ي ( ،)175/2ومج ام ام امامع اةقا م ام ام امامع ( ،)401/1ورشح اًمؽقيم ام ام امامب اعمـ ام ام امامػم (،)473/1
واًمؼم ان ( ،)283/1وىمقاـمع األدًمة ( ،)140/1ورووة اًمـافمر (.)217/2
( )4اكظامامر :كػاماماةس األصامامقل ( ،)1694/4ورشح شمـؼامامقن اًمػصامامقل (ص ،)175:ولطمؽامامام اًمػصامامقل (،)234/1
واعمعتؿ ذم أصقل اًمػؼف ( ،)182:182/1وشمقسػم اًمتحرير ( ،)378/1ولرؿماد اًمػحقل (.)500/1
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افؼقل افثافث :ىم٤مًمقاُ :م٤م هنل ًمٕمٞمٜمف ،أو ًمقصٗمف اًمالزم ًمف ي٘متيض اًمٗمًن٤مد ،يمن٤مًمزٟمك ،واًمننىم٦م ،وُمن٤م
هنل ًمٖمػمه ٓ ي٘متيض اًمٗمً٤مد ،يم٤مًمٌٞمع قمٜمد اًمٜمداء اًمث٤مي ذم يقم اجلٛمٕم٦م ،وهق ىمنقل أيمثنر اًمِمن٤مومٕمٞم٦م(،)1
واظمت٤مره اًمٓمقذم(.)2
افؼقل افرابع :إن اًمٜمٝمل قمـ اًمٗمٕمؾ ي٘متيض صح٦م اعمٜمٝمل قمٜمف ،وهنق اظمتٞمن٤مر أيب طمٜمٞمٗمن٦م ،وحمٛمند سمنـ
احلًـ ،ويمثػم ُمـ احلٜمٗمٞم٦م (.)3
افؼقل اخلامس :إن اًمٜمٝمل ٓ ي٘متيض ومً٤م ًدا ،وٓ صح٦م ُمٓمٚم٘م٤م ،وهق ُمذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ،وسمٕمنض
اعمتٙمٚمٛملم(.)4
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :ىمقل اًمٜمٌل « :-مـ ظؿؾ ً
ظؿال فقس ظؾقف أمركا ؾفلق رد »( ،)5واعمٜمٝمنل
قمٜمف ًمٞمس ُم٠مُمقرا سمف :ومٞمٙمقن ُمردو ًدا سمٜمص احلدي٨م.
افدفقؾ افثاينُ :م٤م يزال اًمٕمٚمامء ُمنـ اًمّمنح٤مسم٦م  -ريض اهلل قمنٜمٝمؿ  -وهمنػمهؿ ُمنـ مجٞمنع إقمّمن٤مر
يًتدًمقن سم٤مًمٜمٝمل قمغم اًمٗمً٤مد أو اًمٌٓمالن ذم مجٞمع إومٕمن٤مل ،واًمٕم٘منقد اًمرسمقين٦م ،واًمٌٞمنقع اعمٛمٜمققمن٦م،
وإٟمٙمح٦م اًمٌ٤مـمٚم٦م.

( )1اكظر :هناية اًمسقل ( ،)401/1ولرؿماد اًمػحقل (.)500/1
( )2اكظر :رشح خمتٍم اًمرووة (.)439/2
( )3اكظ امامر :أص امامقل اًمنظمس ام امل ( ،)80/1وشمقس امامػم اًمتحري امامر ( ،)383/1ويم امامػ األهار ( ،)300/1وىمقا ـم امامع
األدًمة ( ،)140/1ورشح اًمتؾقين قمغم اًمتقوقن (.)408/1
( )4اكظر :اعمعتؿ ( ،)171/1واعمحصقل ( ،)291/2ويم ػ األها ر (.)258/1
()5صحقن اًمبراري ( ،)184 /3يمتاماب اًمصامؾن ،سماماب لذا اصامطؾحقا قمامغم صامؾن ضمامقر وماًمصامؾن مامردود ،طمام يث
رىمؿ (.)2697
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َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ُ ْ
يم٤مؾمتدٓهلؿ قمنغم سمٓمنالن اًمرسمن٤م سم٘مقًمنف –شمٕمن٤مممَٰٓ ﴿ :
يدحٓاا ٱَّلِياَ ءاٌِأا َل حاأزئا
ِخً ٌُّ ۡؤ ٌِِ َ
ٱلر َب َٰٓٔا ْ إن ُن ُ
ٱلر َب َٰٓٔا ْ﴾( )1وىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َذ ُروا ْ ٌَا ةَ َ َ ّ
ّ
ِني﴾(.)2
ِق ٌَِ ِ ِ
ِ
ِ
وقمغم سمٓمالن سمٞمع اًمرسم٤م سم٘مقًمف  ٓ« : -تبقعقا افذهب بافذهب إٓ ً
مثال بؿثلؾ،

وٓ تشػقا بعضفا ظذ بعض ،وٓ تبقعقا افقرق إٓ ً
مثال بؿثؾ ،وٓ تشػقا بعضفا ظلذ بعلض ،وٓ
تبقعقا ؽائ ًبا بـاجز» (.)3
افدفقؾ افثافث :أن اًمِم٤مرع ٓ يٜمٝمك قمـ رء إٓ ٕن اعمٗمًندة ُمتٕمٚم٘من٦م سمن٤معمٜمٝمل قمٜمنف ،أو ٓزُمن٦م ًمنف،
وؾمٞمٚمحؼ اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م رضر ،وإقمدام اًمير ُمٜم٤مؾم٥م ً
قم٘مال وذ ًقم٤م ،وٓ يٛمٙمـ ذًمؽ إٓ سم٘مقًمٜم٤م « :إن
افـفل يؼويض افػساد مطؾؼا » (.)4
افدفقؾ افرابع :أن اًمٜمٝمل قمـ اًمٌمء ي٘متيض شمرك هذا اًمٌمء اعمٜمٝمنل قمٜمنف واضمتٜم٤مسمنف ،وإُمنر سمنذًمؽ
اًمٌمء ي٘متيض إجي٤مده وقمدم شمريمف ،وشمريمف وقمدم شمريمف ُمتٜم٤مىمْم٤من ،واًمنمع سمريء ُمنـ اًمتٜمن٤مىمض وُمن٤م
يٗميض إًمٞمفً :مذًمؽ اًمٜمٝمل ي٘متيض ومً٤مد اعمٜمٝمل قمٜمف ُمٓمٚم ً٘م٤م(.)5
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
اظمتٚمػ أصح٤مب هذا اًم٘مقل ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ :هؾ اًمٜمٝمل اىمت٣م اًمٗمً٤مد ُمٓمٚم٘م٤م ُمـ ضمٝمن٦م اًمٚمٖمن٦م،
أو اًمنمع  -قمغم أىمقال(:)6
افؼقل إول :إن اًمٜمٝمل اىمت٣م اًمٗمً٤مد ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م.
افؼقل افثاين :إن اًمٜمٝمل اىمت٣م اًمٗمً٤مد ُمـ ضمٝم٦م اًمنمع.
( )1ؾمقرة آل قمؿران ضمزء مـ اآلية (.)130
( )2ؾمقرة اًمبؼرة ضمزء مـ اآلية (.)278
()3صحقن اًمبراري ( ،)74/3يمتاب اًمبققع ،سماب سمقع اًمذ ب سماًمذ ب ،طم يث رىمؿ (.)2175
( )4اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1447/3
( )5اكظر :اًمػصقل ذم األصقل (.)148/2
( )6اكظر :حتؼقؼ اعمراد ذم أن اًمـفل يؼت

اًمػساد (.)79/1
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افؼقل افثافث :إن اًمٜمٝمل اىمت٣م اًمٗمً٤مد ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك.
ُم٠مُمقرا هب٤م ٟمند ًسم٤مً ،مٕمٛمنقم أدًمن٦م ُمنمنوقمٞم٦م
افدفقؾ إول :أن اًمٕمٌ٤مدات اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ًمق صح٧م ًمٙم٤من
ً
اًمٕمٌ٤مدات :ومٞمجتٛمع اًمٜم٘مٞمْم٤من :إُمر ،واًمٜمٝملٕ :ن إُمر ًمٓمٚم٥م اًمٗمٕمؾ ،واًمٜمٝمل ًمٓمٚم٥م اًمؽمك ،وهق
حم٤مل(.)1
افدفقؾ افثاين :أُم٤م قمدم اىمتْم٤مء اًمٜمٝمل ًمٚمٗمً٤مد ذم اعمٕم٤مُمالت همػم اًمٕمٌ٤مدات ومألٟمف ًمنق اىمت٣من اًمٗمًن٤مد
ومٞمٝم٤م ًمٙم٤من همًؾ اًمٜمج٤مؾم٦م سمامء ُمٖمّمقب ،واًمذسمح سمًٙملم ُمٖمّمقب همػم ُمتتٌٕمن٦م ٔصم٤مرهن٤م ُمنـ زوال
اًمٜمج٤مؾم٦م ،وطمؾ اًمذسمٞمح٦م.
ومٚمٚمزوم ُمثٚمف .أي :قمدم صحتف اًمٕم٘مد اعمٜمٝمل قمٜمف ،ومٞمثٌ٧م اًمٕمٙمنس ،وهنق اًم٘منقل سم٤مًمّمنح٦م
سم٤مًمرهمؿ ُمـ اًمٜمٝمل(.)2
أدفة أصحا افؼقل افثافث:
افدفقؾ إول :أن اًمٌمء اعمٜمٝمل قمٜمف ًمذاشمف وًمٕمٞمٜمف ًمف ضمٝمن٦م واطمندة ،يمن٤مًمٜمٝمل قمنـ اًمزٟمنك ،واًمٙمٗمنر،
واعمالىمٞمح ،واعمْم٤مُملم ،وسمٞمع اعمٞمت٦م ،وٟمٙم٤مح اعمح٤مرم ،ومٝمذه اًمتٍمنوم٤مت وم٤مؾمندة ىمٓمٕمن٤مً :مٕمندم ىم٤مسمٚمٞمن٦م
اعمحؾ ًمٚمتٍم ،اًمنمقمل ،ومال يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أي أصمر ذقمل(.)3
افدفقؾ افثاين :أُم٤م اًمٌمء اعمٜمٝمل قمٜمف ًمٖمػمه ،يم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمٌٞمع قمٜمد اًمٜمداء اًمثن٤مي ذم ينقم اجلٛمٕمن٦م ومٚمنف
ضمٝمت٤من ،ومٞمّمح ُمـ ضمٝم٦م ،وي٠مصمؿ اًمٌن٤مئع ُمنـ ضمٝمن٦م أظمنرى ،ومن٤مًمٌٞمع صنحٞمحً :متنقاومر أريمن٤من اًمٌٞمنع
ذوـمف ،وي٠مصمؿ اًمٌ٤مئعً :مقىمققمف ذم هذا اًمقىم٧م اعمٜمٝمل قمٜمف :وقمغم هنذا ٓ ي٘متيضن اًمٜمٝمنل اًمٗمًن٤مد إذا
يم٤من اًمٜمٝمل قمـ اًمٌمء ًمٖمػمه.

( )1اكظر :حتؼقؼ اعمراد ذم أن اًمـفل يؼت

اًمػساد ًمؾحاومظ اًمعالةل(.)80/1

( )2اكظر :اعمعتؿ ذم أصقل اًمػؼف ( ،)182:182/1وشمقسػم اًمتحرير ( ،)378/1ولرؿماد اًمػحقل (.)500/1
( )3اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1450 /3
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يمذًمؽ ي٘م٤مل ذم اًمّمالة ذم صمنقب احلرينر ،واًمّمنالة ذم اًمثنقب اعمًننروق ،وصنقم أين٤مم
اًمتنميؼ(.)1
دفقؾ أصحا افؼقل افرابع:
أن جمرد صدور صٞمٖم٦م اًمٜمٝمل يدل قمغم شمّمقر وىمقع اعمٜمٝمنل قمٜمنف ،ومن٤مًمٜمٝمل ُ -منثال  -قمنـ
صقم يقم اًمٜمحر يدل قمغم اٟمٕم٘م٤مده ،ومٚمق اؾمتح٤مل اٟمٕم٘م٤مده ذم ٟمٗمًف عم٤م هنك قمٜمنفٕ :ن اعمحن٤مل ٓ يٜمٝمنك
قمٜمف .أي :أن اًمٜمٝمل قمـ همػم اعم٘مدور قمٚمٞمنف قمٌن٨م ،واًمٕمٌن٨م ٓ يٚمٞمنؼ سمن٤محلٙمٞمؿ ،ومنال جينقز أن ي٘من٤مل
ًمٚمٛم٘مٕمد ٓ" :شمٓمر" ،وٓ جيقز أن ي٘م٤مل ًمألقمٛمك ٓ" :شمٌٍم هذا اًم٘مٚمؿ"ٕ :ن ُمثؾ ذًمؽ قمٌ٨م(.)2
أدفة أصحا افؼقل اخلامس:
أٟمنف ٓ يقضمد دًمٞمؾ صحٞمح ُمـ اًمٕم٘مؾ ،وٓ ُمـ اًمٜم٘مؾ يٗمٞمد أن اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمٗمًنن٤مد ،وٓ
ي٘متيض اًمّمنح٦م ،وٓ يقضمد ُمن٤م يٗمٞمد أٟمنف ي٘متيض اًمّمح٦م ،وأُمن٤م يمنقن اًمٗم٤مقمنؾ ي٠مصمؿ سمٗمٕمنؾ اعمٜمٝمنننل
قمٜمننف ومننذًمؽ ُمننـ دًمٞمؾ ظم٤مرضمل(.)3
مـاؿشة إدفة:
اإلجابة ظذ أدفة افؼقل إول:
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثاين :ىم٤مًمقاً :مٕمٚمٝمؿ رضمٕمقا إمم ومً٤مد ذًمؽ سمًٌ٥م ىمريٜم٦م دًم٧م ذم احل٤مل
قمغم ذًمؽ اًمٗمً٤مد.

( )1اكظ ام امامر :رشح خمتص ام ام امر اًمروو ام امامة ( ،)439/2واًمعام ام ام ة ( ،)435/2ومـف ام اماماج اًمقص ام امامقل (ص ،)50:واًمتبٍم ام امامة
(.)103/1
()2اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1452/3
()3اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)1452/3
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ورد ظؾقفؿ:
ًمق يم٤من هٜم٤مك ىمريٜم٦م ًمذيمرت ،وٟم٘مٚم٧م يمام ٟم٘مؾ اؾمتدٓهلؿ سمتٚمؽ اًمٜمقاهل ،ومٚمنام مل يٜم٘منؾ رء
ُمـ ذًمؽ :دل قمغم أهنؿ ومٝمٛمقا ُمـ اًمٜمٝمل اًمٗمً٤مد ُمٓمٚم٘م٤م(.)1
وأجقب ظذ افؼقل افثاين:
سم٠من اًمٜمٝمل ي٘متيض سم٤مًمّمح٦م ذم سمٕمض اًمٗمروع ،سمنمط أن شمٙمقن هٜم٤مك ىمريٜم٦م شمٍمن ،اًمٚمٗمنظ
قمـ اعمٕمٜمك اًمراضمح ،وهق اًمٔم٤مهر إمم اعمٕمٜمك اعمرضمقح ،وهذا ٓ يٕمٜمل اًمٕمدول قمـ اًم٘م٤مقمندة إصنٚمٞم٦م
وهل أن اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمٗمً٤مد ،سمؾ ٟمٕمٛمؾ قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة ذم ُمٓمٚمؼ اًمٜمٝمنل ،ىمٞم٤مؾمن٤م قمنغم ىمقًمٜمن٤م :إن
ُمٓمٚمؼ اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمتحريؿً ،مٙمـ ًمق وردت صنٞمٖم٦م اًمٜمٝمنل ُمنع ىمريٜمن٦م سومتٝمن٤م ُمنـ اًمتحنريؿ إمم
اًمٙمراه٦م قمٛمٚمٜم٤م سمتٚمؽ اًم٘مريٜم٦م ،أُم٤م إذا دمرد اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مرائـ وم٢مٟمف ي٘متيض اًمتحريؿ ،يمذا ه٤مهٜم٤م(.)2
وأجقب ظذ افؼقل افثافث:
ً
ظؿلال
اجلقا إول :أن هذا خم٤مًمػ ًمٕمٛمقم اًمٜمص ،وهق ىمقًمف اًمٜمٌل « :-ملـ ظؿلؾ
فقس ظؾقف أمركا :ؾفق رد »( :)3طمٞم٨م إٟمف قم٤مم ،وؿم٤مُمؾ ًمٚمٛمٜمٝمل قمٜمنف ًمٕمٞمٜمنف ،وًمٖمنػمه ،ومٝمنق يٌنلم :أن
اعمٜمٝمل قمٜمف ًمٞمس قمٚمٞمف أُمره ُمٓمٚم٘م٤م ،ومٞمج٥م أن يٙمقن ُمردو ًدا ،وهذا يِمٛمؾ ذاشمف ،وآصم٤مره ،وُمتٕمٚم٘م٤مشمف.
اجلقا افثاين :أٟمف ٓ ومرق سملم اعمٜمٝمل قمٜمف ًمٕمٞمٜمف ،واعمٜمٝمل قمٜمف ًمٖمػمه :وذًمؽ ٕن اًمِم٤مرع ٓ يٜمٝمك قمنـ
رء إٓ ًمقضمقد اعمٗمًدة ذم هذا اًمٌمء اعمٜمٝمل قمٜمف ،ووضمقد هذه اعمٗمًدة إُم٤م ىمٓمٕمل – وهل اعمٗمًندة
اخل٤مًمّم٦م  -وإُم٤م فمٜمل  -وهل اعمٗمًدة اًمراضمحن٦م ،واًمٕمٛمنؾ سمن٤مًم٘مٓمٕمل واًمٔمٜمنل واضمن٥م ،وٓ جينقز

()1اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1447/3
()2اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)1449/3
()3صحقن اًمبراري ( ،)184 /3يمتاماب اًمصامؾن ،سماماب لذا اصامطؾحقا قمامغم صامؾن ضمامقر وماًمصامؾن مامردود ،طمام يث
رىمؿ (.)2697
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ٟمٔمرا ًمقضمنقد اعمٗمًندة
اًمٕمٛمؾ سم٤معمرضمقحٟٕ :مف يم٤معمٕمدومً :مذا جي٥م اضمتٜم٤مب اًمٌمء اعمٜمٝمل قمٜمف ُمٓمٚم٘م٤مً :
ومٞمف(.)1
وأجقب ظذ افؼقل افرابع:
سم٠مٟمف ُمـ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف أن اًمٜمٝمل يدل قمغم شمّمقر وىمقع اعمٜمٝمل قمٜمف قمنـ ـمرينؼ احلنس ،وهنل
إومٕم٤مل ،أُم٤م اًمّمح٦م واًمٗمً٤مد ومٝمام طمٙمامن ذقمٞم٤من ووٕمٞم٤من مل ينرد إُمنر هبنام ،وٓ اًمٜمٝمنل قمنٜمٝمام،
ي١ميد ذًمؽ ؾم٤مئر ُمٜم٤مهل اًمنمع ،ومٚمؿ يرد ومٞمٝم٤م ذًمؽ ،سمؾ إٟم٤م ٟمحـ وأٟمتؿ ىمد أمجٕمٜم٤م قمغم إسمٓمن٤مل يمنؾ ُمن٤م
هنك اًمِم٤مرع قمٜمف ،وم٘مد أسمٓمٚمٜم٤م سمٞمع اعمح٤مىمٚم٦م ،واعمزاسمٜم٦م ،واعمٜم٤مسمذة ،واعمالُمًن٦م ،واًمرسمن٤م ،واًمّمنالة أصمٜمن٤مء
احلٞمض ،وٟمحق ذًمنؽ ،وٓ ُمًنتٜمد ًمنذًمؽ إٓ اًمٜمٝمنل ،ومٝمنذا يندل قمنغم أن اًمٜمٝمنل ي٘متيضن اًمٗمًن٤مد
واًمٌٓمالن ُمٓمٚم٘م٤م(.)2
وأجقب ظذ افؼقل اخلامس:
سم٠من هذا اًمدًمٞمؾ ُمتْمٛمـ ًمٚمٛمٓم٤مًمٌ٦م سم٤مًمدًمٞمؾ قمغم اًمٗمً٤مد ،واعمٓم٤مًمٌن٦م سم٤مًمندًمٞمؾ قمنغم اًمّمنح٦م،
وهذا سم٤مـمؾ ُمـ وضمٝملم:
افقجف إول :أن اعمٓم٤مًمٌ٦م سم٤مًمدًمٞمؾ ًمٞمً٧م سمدًمٞمؾ.
افقجف افثاين :قمغم ومرض أن اعمٓم٤مًمٌ٦م سم٤مًمدًمٞمؾ دًمٞمؾ ومام ذيمر ُمـ أدًم٦م سحي٦م شمدل قمغم أن اًمٜمٝمل ي٘متيض
اًمٗمً٤مد ،وٓ يٍمومف قمٜمف إٓ سم٘مريٜم٦م ،وأسمٓمٚمٜم٤م أدًم٦م اعمخ٤مًمٗملم ،وإذا يم٤من اًمٜمٝمل ي٘متيضن اًمٗمًن٤مد وم٢مٟمنف ٓ
ي٘متيض اًمّمح٦م -سم٤مًميورة(.)3
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومنؼ ىمنقل أيمثنر

إصقًمٞملم ،وهق أن اًمٜمٝمل ي٘متيض ومً٤مد اعمٜمٝمل قمٜمف ُمٓمٚم٘م٤م.

( )1اكظر :رشح خمتٍم اًمرووة ( ،)439/2واًمتبٍمة (ص ،)102:واًمتؿفق (.)376:382/1
( )2اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)1452/3
( )3اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)1453
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل أـثر إصقفقغ ،وهق أن اًمٜمٝمل ي٘متيض ومً٤مد اعمٜمٝمل قمٜمف ُمٓمٚم٘م٤مً :م٘مقة
أدًمتٝمؿ ،وٕن اعمٗمًدة ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمٜمٝمل قمٜمف ،أو ٓزُم٦م ًمف ،ويٚمزم ُمـ ذًمؽ أن إؿمٞم٤مء اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ومٞمٝم٤م
ُمٗم٤مؾمد ،وإذا يم٤مٟم٧م يمذًمؽ :ومًٞمٚمحؼ اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م رضر ،وإزاًمن٦م اًمينر وإقمداُمنف ُمٜم٤مؾمن٥م ً
قم٘منال،
وذ ًقم٤م ،وٓ يٛمٙمـ ذًمؽ إٓ سم٘مقًمٜم٤م :إن اًمٜمٝمل ي٘متيض ومً٤مد اعمٜمٝمل قمٜمف ُمٓمٚم ً٘م٤م.
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املبحح الجالح:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة
يف املطالن املتعمكة بالعىًٕ.
ٔفْٗ وطألتاُ:
املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف إثبات أُ داللة العاً
ظٍٗة.
املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ العربة بعىًٕ
المفغ ،ال خبصٕص الطبب.
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف إثبات أُ داللة العاً ظٍٗة.
ًمٚمٕمٛمقم صٞمغ ُمًتٕمٛمٚم٦م ومٞمف شمدل قمٚمٞمف ،يم٠مدوات آؾمنتٗمٝم٤مم ،وأدوات اًمنمنط ،و"ـلؾ"،
و"امجقع" ،واجلٛمع اعمٕمر ،سمن "أل" ،واجلٛمنع اعمٕمنر ،سم٤مإلون٤موم٦م" ،وواو" اجلامقمن٦م" ،واًمٜمٙمنرة ذم
ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل" ،واعمٗمرد اعمحغم سمن "أل" ،واعمٗمرد اعمٕمر ،سم٤مإلون٤موم٦م ،وآؾمنؿ اعمقصنقلً ،مٙمنـ هنؾ
إوم٤مدهت٤م ًمٚمٕمٛمقم فمٜمٞم٦م ،أو ىمٓمٕمٞم٦م؟ أي :هؾ شمدل شمٚمؽ إًمٗم٤مظ واًمّمٞمغ قمنغم اًمٕمٛمنقم ُمنع اطمنتامل أن
اعم٘مّمقد هب٤م اخلّمقص ،أو أهن٤م شمدل قمغم اًمٕمٛمقم ُمع قمدم اطمتامل اخلّمقص؟
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن دًٓم٦م اًمٕم٤مم فمٜمٞم٦م .أي :أن شمٚمؽ اًمّمٞمغ وإًمٗمن٤مظ شمندل قمنغم

اًمٕمٛمقم واخلّمقصً ،مٙمـ دًٓمتٝم٤م قمغم اًمٕمٛمقم أرضمح ُمـ دًٓمتٝم٤م قمغم اخلّمقص.
يمثػما دمٕمؾ دًٓمتٝم٤م قمغم اًمٕمٛمنقم
وطمجتف أن اؾمتٕمامل شمٚمؽ إًمٗم٤مظ واًمّمٞمغ ذم اخلّمقص ً
فمٜمٞم٦م ،وٕن اطمتامل إرادة اخلّمقص هب٤م وارد ،وصم٤مسم٧م سمدًمٞمؾ"(.)1
مـ إمثؾة افػؼفقة ظذ هذه ادسلفة:
متنرإ :ن قمٛمنقم ىمنقل اًمٜمٌنل
ضمقاز سمٞمع اًمٕمراي٤م( :)2وهق سمٞمع اًمثٛمنر قمغم اًمٜمخنؾ سمخرصنف ً
" :وافوؿر بافوؿرً ...ملثال بؿثلؾ ،شللقا بسلقا  ،يلدً ا بقلد"(ُ )3مٜمنع ُمنـ ذًمنؽ:
ًمٚمجٝمؾ سم٤معمثٚمٞم٦م ،وًمٙمنـ ذًمنؽ ضمن٤مئز سمخنّمقص إطم٤مدين٨م اعمرظمّم٦م ًمذًمؽُ ،مثؾ ُمن٤م روى أٟمنف -
" :رخص بعد ذفؽ دم بقع افعرايلا بافرضللب أو افوؿللر"( ،)4وذم ًمٗمنظ :أن رؾمنقل
اهلل - -ىم٤مل" :ارخص فصاحب افعرية بافرضب بخرصفا"(.)5
( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)250:
( )2اكظر :اعمبسقط ًمؾنظميس (.)8/23
( )3صحقن مسؾؿ ( ،)1211/3يمتاب اعمساىماة ،سماب اًمصامر وسمقع اًمقرد سماًمذ ب ،طم يث رىمؿ (.)1587
()4صحقن اًمبراري( ،)763/2يمتاب اًمبققع ،سماب سمقع اعمزاسمـة ،طم يث رىمؿ(.)2076
( )5ص امامحقن مس امامؾؿ( ،) 1169/3يمت اماماب اًمبق امامقع ،سم اماماب حت امامريؿ سمق امامع اًمرـم امامب سم اماماًمتؿر لال وم امامل اًمعرا يام اماما ،طم ام يث رىم امامؿ
(.)1539
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واحلٜمٗمٞم٦م جيٕمٚمقن احلديثلم ُمتٕم٤مرونلم ،صمنؿ ي٘منقون اًمٕمن٤ممٕ :ن دًٓمتنف قمٜمندهؿ ىمٓمٕمٞمن٦م،
وسم٤مًمت٤مزم يرضمحقٟمف قمغم اخل٤مص ،سمخال ،اجلٛمٝمقر ،وم٢مهنؿ حيٛمٚمقن اًمٕم٤مم قمغم اخل٤مص ،يمام ؾمٌؼ.
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن دًٓم٦م اًمٕم٤مم فمٜمٞم٦م .أي :أن شمٚمؽ اًمّمٞمغ وإًمٗم٤مظ شمدل قمنغم اًمٕمٛمنقم واخلّمنقص،
ًمٙمـ دًٓمتٝم٤م قمغم اًمٕمٛمقم أرضمح ُمـ دًٓمتٝم٤م قمغم اخلّمقص ،وهق ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء(.)1
افؼقل افثاين :أن دًٓم٦م اًمٕم٤مم ىمٓمٕمٞم٦م .أي :أن شمٚمؽ اًمّمٞمغ وإًمٗم٤مظ شمدل قمغم اًمٕمٛمقم دًٓمن٦م ىمٓمٕمٞمن٦م،
ومال حيتٛمؾ اخلّمقص ،وهق ىمقل أيمثر احلٜمٗمٞم٦م(.)2
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن اًمٕم٤مم حيتٛمؾ ختّمٞمص أي ومرد ُمـ إومراد اًمداظمٚم٦م ومٞمف ،أو ورود اعمخننّمص ًمنف،
سمدًمٞمؾ أن اًمٕم٤مم ىمد يراد سمف اخلّمقص ،وإذا يم٤من يمذًمؽ ومدًٓمتف همػم ىمٓمٕمٞم٦م(.)3
َ َ َ َ ۡ َ َ َٰٓ َ ُ
اث ُ ُّ ُٓا ۡ
اً
افللدفقؾ افثللاين :أن اًمٕمنن٤مم يّمننح شم٠ميمٞمننده ،يمننام ذم ىمقًمننف –شمٕمنن٤ممم ﴿ :ـصااشد ٱلٍَٰٓهِها
ََُۡ َ
)
4
(
أَجػٔن ﴾  ،وًمق يم٤من ىمٓمٕم ًٞم٤م عم٤م صح شم٠ميمٞمده.
افدفقؾ افثافث :أن اًمٕم٤مم جيقز ختّمٞمّمف سمام هق فمٜمل ،يم٤مًم٘مٞم٤مس ،وظمنؼم اًمقاطمند ،ودًمٞمننؾ اًمٕم٘مننؾ،
وًمق يم٤من اًمٕمٛمقم يم٤مًمٜمص قمغم يمؾ ومرد مل جيز ختّمٞمّمف سمام ذيمرً :مٕمدم ضمقاز إظمراج ُم٤م شمنٞم٘مـ دظمقًمنف
ذم احلٙمؿ سمام ٓ يٗمٞمد اًمٞم٘ملم سمخروضمف ُمٜمف(.)5

( )1اكظ ام امامر :اًمع ام ام ة ( ،)555/2ورشح اًمؾؿ ام امامع ( ،)354/1وخمتٍم ام ام سم ام امامـ اساضم ام امامب ( ،)148/2واًمبح ام امامر اعمح ام امامقط
( ،)28/3واًمؼم ان ( ،)222/1واعمستصػك ( ،)116/2وااطمؽام ًممم ي (.)233/2
( )2اكظر :أصقل اًم ا

(ص ،)20:وأصقل اةصاص (ص ،)155 :وأصقل اًمنظميس ( ،)132/1ومسؾؿ

اًمابقت ( ،)265/1واًمبحر اعمحقط (.)28/3
( )3اكظر :اًمتبٍمة (ص ،)135:واًمتؿفق ( ،)124/2ورووة اًمـافمر (.)737/2
( )4ؾمقرة اسنر اآلية (.)30
( )5اكظر :مقزان األصقل (ص ،)360:واعمستصػك (.)126/2
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افدفقؾ افرابع :ىم٤مًمقا :إن اًمتخّمٞمص سم٤معمؽماظمل ٓ يٙمقن ً
ٟمًخ٤م ،وًمق يمنن٤من اًمٕمن٤مم ىمٓمٕم ًٞمن٤م ذم شمٜم٤موًمنف
ٟمّم٤م ًمٙم٤من إظمراج سمٕمْمٝم٤م ُمٜمف سمٕمد ىمٓمٕمٞم٦م اًمتٜم٤مول – ً
ٟمًخ٤م(.)1
مجٞمع أومراده ً
افدفقؾ اخلامس :أن قمٛمقم اًم٘مرآن ًمق يم٤من ُم٘مٓمق ًقم٤م سمف ذم يمؾ ُم٤م يتٜم٤موًمف ًمقضم٥م إذا روي ظمٌنر واطمند
ذم ُمٕم٤مروتف أن ي٘مٓمع سمٙمذب راويف ،يمام ذم خم٤مًمٗم٦م اإلمج٤مع :وعم٤م مل ي٘مٓمنع سمٙمذسمنف دل قمنغم أن شمٜمن٤مول
اًمٕمٛمقم عم٤م يتٜم٤موًمف همػم ُم٘مٓمقع سمف ،سمؾ هق فمٜمل(.)2
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :أن اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم همػم اعمخّمقص ٓ يٛمتٜمع أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ إـمنالق طمٙمٛمنف قمغم
مجٞمع أومراده(.)3
افدفقؾ افثاين :أن إرادة اعمتٙمٚمؿ سمٙمالُمف ُم٤م هنق ُمقونقع ًمنف طم٘مٞم٘من٦م أُمنر ُمٕمٚمننقم وهننق إصننؾ،
وإرادشمف سمف ٓ يٕم٤مرض اعمٕمٚمقمٟٕ :مف ُمقهقمً :مٕمدم اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ،وُمنراده همٞمن٥م قمنغم همنػمه ،ومٚمننق مل
يدل قمٚمٞمف ًمٙم٤من ذم ـمٚم٥م ُمٕمرومتف طمرج وُمِم٘م٦م ،وذًمؽ ُمرومقع قمـ اعمًٚمٛملم(.)4
افدفقؾ افثافث :أن صٞمٖم٦م اًمٕمٛمقم ُمقوققم٦م ًمالؾمتٖمراق ،ومٙم٤مٟمن٧م اًمّمنٞمٖم٦م طم٘مٞم٘من٦م ومٞمننف ،وطم٘مٞم٘منن٦م
اًمٌمء صم٤مسمت٦م سمثٌقشمف ىمٓم ًٕم٤م(.)5
افدفقؾ افرابعً :مق مل يٙمـ ىمٓمٕم ًٞم٤م جل٤مز أرادة سمٕمض ُم٤م يتٜم٤موًمف اًمٚمٗمظ ومنل اًمٕمنر ،سمنال دًمٞمنؾ صن٤مر،،
وذًمؽ ي١مدي إمم ارشمٗم٤مع إُم٤من قمـ إًمٗم٤مظ اًمنمنقمٞم٦م ،وذم دمنقيز أرادة اخلننّمقص سم٤مًمٕمن٤مم ٟمًنٌ٦م
اًمٚمٌس واإلهي٤مم ًمٚمٖم٦م واًمنمع ،ويٚمزم ُمٜمف اًمتٚمٌٞمس ،واًمتجٝمٞمؾ ،واًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمح٤مل(.)6
( )1اكظر :رشح اًمؽقيمب اعمـػم (.)115/3
( )2اكظر :رشح اًمؾؿع ( ،)354/1واًمتؿفق (.)111/2
( )3اكظر :أصقل اًمنظميس (.)137/1
( )4اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)137/1
( )5اكظر :اعمغـامل (ص.)99:
( )6اكظر :مسؾؿ اًمابقت (.)266/1
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مـاؿشة إدفة:
اإلجابة ظذ أصحا افؼقل إول:
اإلجابة ظذ افدفقؾ إول :أن جمرد آطمتامل ٓ يٜمٗمل اًم٘مٓمٕمٞم٦م ،سمدًمٞمؾ أن اخلن٤مص حيتٛمنؾ
اعمج٤مز ،وُمع ذًمؽ ومٝمق ىمٓمٕمل(.)1

ۡ َ
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثاين :أن اًم٘مٓمٕمٞم٤مت ىمد شم١ميمد ،يمٛمن٤م ومننل ىمقًمننف -شمٕمنن٤ممم ﴿ :ح ِيام
َ َ َ َ َ
َشة َكمِيث ۗۡ﴾( ،)2وم٠ميمد اًمٕمدد ،وهق ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م سم٘مقًمف :يم٤مُمٚم٦م.
غ
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثافث بجقابغ:
إول :أن اخل٤مص يٍم ،قمـ طم٘مٞم٘متف سمدًمٞمؾ فمٜمل ،وُمع ذًمؽ ومٝمق ىمٓمٕمل :ومٙمذًمؽ اًمٕم٤مم.

افثاين :أن أيمثر احلٜمٗمٞم٦م ي٘مقًمقن سمٕمدم ضمقاز ختّمٞمص اًمٕم٤مم سمدًمٞمؾ فمٜملُ ،م٤م مل خيّمص ُمـ ىمٌؾ سمدًمٞمؾ
ُمقضمنن٥م ًمٚمتخّمننٞمص :ومٞمٙمننقن اًم٘مٞمنن٤مس وظمننؼم اًمقاطمننند طمٞمٜمانننذ ُمنننرضمحلم إلدظمننن٤مل اًمٗمنننرد
اعمخّمقص هبام ذم مجٚم٦م دًمٞمؾ اخلّمقص اعمقضم٥م(.)3
اإلجابة ظذ افدفقؾ افرابع:
ً
ٟمًنخ٤م همنػم
ىم٤مًمقا :هذا سم٤مًمتزام يمقن إظمراج ومرد ُمـ أومراد اًمٕم٤مم ُمٜمف قمغم ٟمحنق ُمن٤م ُذيمنر-
ٍ
ٍ
ُمً٤موً ،مٚمٛمخّمقص ذم دًٓمتف(.)4
ُمًت٘مؾ،
ختّمٞمصٕ :ن اًمتخّمٞمص قمٜمدهؿ إٟمام يٙمقن سمٛم٘م٤مرن،

( )1اكظر :أصقل اًمنظميس ( ،)139/1واًمتؾقين رشح اًمتقوقن (.)39/1
( )2ؾمقرة اًمبؼرة ضمزء مـ اآلية (.)196
( )3اكظر :أصقل اًمنظميس (.)142/1
( )4اكظام امامر :اًمتحريام امامر مام امامع اًمتؼريام امامر واًمتحبام امامػم ( ،)242/1ومسام امامؾؿ اًمابام امامقت ( ،)266/1واًمتؾام امامقين قمام امامغم اًمتقوام امامقن
(.)41/1
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اإلجابة ظذ أصحا افؼقل افثاين:
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثاين :أن آطمتامل هق ذم إرادة اعمتٙمٚمؿ يمؾ ُم٤م يتٜم٤موًمف ًمٗمٔمنف وون ًٕم٤م،
ودًمٞمٚمنف يمثرة اًمتخّمٞمص(.)1
وأجقب ظذ افدفقؾ افرابع بام يع:
ً
أوٓ :أن إُم٤من ًمـ يرشمٗمع سمذًمؽٕ :ن اًمٕمٛمؾ ٓزم طمتك قمغم اًم٘مقل سمٕمندم اًم٘مٓمٕمٞمن٦م ،ومن٢من احلجٞمنن٦م
ُمًٚمٛم٦م ًمرضمح٤من إرادة اًمٕمٛمقم وفمٝمقره٤م ،وم٤محلجٞم٦م صم٤مسمت٦م ،ويمذا وضمقب اًمٕمٛمؾ ،وإٟمام اعمٜمٗمل هنق أن
شمٙمقن إرادة اًمٙمؾ ُم٘مٓمق ًقم٤م هب٤م(.)2
ثاك ًقا :أن اجلٝمؾ يت٠مشمك قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ذم طمؼ ُمـ ىمٓمع سم٢مرادة اًمٙمؾ ٓ ،ذم طمنؼ ُمنـ ٓ ي٘مٓمنع سمننذًمؽ:
ٕن اعمٓمٚمقب -قمغم اًم٘مقل سمٜمٗمل اًم٘مٓمٕمٞم٦م -اقمت٘م٤مد رضمح٤من اًمٕمٛمقم ُمع آطمتامل ،وم٢من ىمٓمع ىم٤مـمع ُمع
ذًمؽ ،صمؿ اٟمٙمِمػ إُمر قمـ قمدم إرادة اًمٙمؾ :يم٤من هق اعمجٝمؾ ٟمٗمًف سمٜمٗمًف ،واعمٚمٌس قمٚمٞمٝم٤م(.)3
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصننقًمٞملم ،وهننق أن دًٓمنن٦م اًمٕمنن٤مم فمٜمٞمنن٦م .أي :أن شمٚمننؽ اًمّمننٞمغ وإًمٗمنن٤مظ شمنندل قمننغم اًمٕمٛمننقم
واخلّمقصً ،مٙمـ دًٓمتٝم٤م قمغم اًمٕمٛمقم أرضمح ُمـ دًٓمتٝم٤م قمغم اخلّمقص.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر افعؾلام  ،وهنق أن دًٓمن٦م اًمٕمن٤مم فمٜمٞمن٦م .أي :أن شمٚمنؽ اًمّمنٞمغ
وإًمٗم٤مظ شمدل قمغم اًمٕمٛمنقم واخلّمنقصً ،مٙمنـ دًٓمتٝمن٤م قمنغم اًمٕمٛمنقم أرضمنح ُمنـ دًٓمتٝمن٤م قمنغم
اخلّمقصً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،وٕن اًمٕم٤مم حيتٛمؾ ختّمٞمص أي ومرد ُمـ إومنراد اًمداظمٚمن٦م ومٞمنف ،أو ورود
اعمخنّمص ًمف ،سمدًمٞمؾ أن اًمٕم٤مم ىمد يراد سمف اخلّمقص ،وإذا يم٤من يمذًمؽ ومدًٓمتف همػم ىمٓمٕمٞم٦م.

( )1اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت (.)472/1
( )2اكظر :مسؾؿ اًمابقت (.)266/1
( )3اكظر :اعمستصػك (.)156/2
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املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ أُ العربة بعىًٕ المفغ ،ال خبصٕص الطبب.
صقرة ادسلفة :إذا طمدصم٧م طم٤مدصم٦م ،ومقرد ذم طمٙمٛمٝم٤م آي٦م ،أو طمدي٨م سمّمٞمٖم٦م اًمٕمٛمنقم ،ومٝمنؾ
ظم٤مصن٤م؟
ي٠مظمذ هبذه اًمّمٞمٖم٦م ،ومٞمٙمقن احلٙمؿ قم٤م ًُم٤م ،أو ي٠مظمذ سمًنٌ٥م ورود احل٤مدصمن٦م ،ومٞمٙمنقن احلٙمنؿ ً
اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذه اعمً٠مًم٦م.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ ،سمخّمقص اًمًنٌ٥م .أي :أن اًمٚمٗمنظ

اًمقارد قمغم ؾمٌ٥م ظم٤مص ٓ خيتص سمف ،سمؾ يٙمنقن قم٤م ًُمن٤م عمنـ شمًنٌ٥م ذم ٟمنزول احلٙمنؿ وًمٖمنػمهٕ :ن
احلج٦م ذم ًمٗمظ اًمِم٤مرع :وم٢من أورد اًمِم٤مرع احلٙمؿ ،وهق ُمِمتٛمؾ قمغم صٞمٖم٦م ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم :ضمٕمٚمٜمن٤م
احلٙمؿ قم٤م ًُم٤م ،ؾمقاء ٟمزل ذًمؽ احلٙمؿ سمًٌ٥م ،أو سمٖمػم ؾمٌ٥م ،وإن أورد اًمِم٤مرع احلٙمؿ سمٚمٗمنظ ظمن٤مص
ظمّمّمٜم٤م ذًمؽ احلٙمؿ ،وم٤معمٕمتؼم هق اًمٚمٗمظ.
واؾمتدل قمغم ذًمؽ سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -قمغم شمٕمٛمٞمؿ إطمٙم٤مم اًمقاردة قمنغم
أؾمٌ٤مب ظم٤مص٦م ،يمخآي٤مت اًمٔمٝم٤مر اًمتل ٟمزًم٧م ذم ؿم٠من أوس سمنـ اًمّمن٤مُم٧م وزوضمتنف ،وآين٤مت اًمٚمٕمن٤من
اًمٜم٤مزًم٦م ذم قمقيٛمر اًمٕمجالي وزوضمتف ،وآي٦م اًمنىم٦م اًمٜم٤مزًمن٦م ذم هىمن٦م رداء صنٗمقان سمنـ أُمٞمن٦م ،وآين٦م
اًم٘مذ ،اًمٜم٤مزًم٦م ذم ؿم٠من قم٤مئِم٦م  -ريض اهلل قمـ اجلٛمٞمع ،وم٘مد قمٚمنؿ اًمّمنح٤مسم٦م شمٚمنؽ إطمٙمن٤مم سمندون
ٟمٙمػم :ومٙم٤من إمج٤م ًقم٤م"(.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ ،سمخّمقص اًمًٌ٥م .أي :أن اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم اًمقارد قمغم ؾمٌ٥م
ظم٤مص ٓ خيتص سمف ،سمؾ يٙمقن قم٤مُم٤م عمـ شمًٌ٥م ذم ٟمزول احلٙمؿ وًمٖمػمه ،وهق ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء(.)2

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)252:
( )2اكظ ام امامر :شمقس ام امامػم اًمتحري ام امامر ( ،)264/1ووم ام امامقاشمن اًمرمح ام امامقت ( ،)289/2واًمعام ام ام ة ( ،)607/2ورشح اًمؽقيم ام امامب
اعمـامامػم( ،)177/3واعمسامامقدة (ص ،)130 :واًمػص امامقل ذم األصامامقل ًمؾنص اماماص ( ،)338/1وااطمؽامامام ًممم ام ي
( ،)293/2ورشح شمـؼقن اًمػصقل ذم اظمتصار اعمحصقل (ص ،)169:وهناية اًمسقل (.)477/2
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افؼقل افثاين :إن اًمٕمؼمة سمخّمقص اًمًٌ٥م ٓ ،سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ،وهق ىمقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم رواي٦م قمٜمف،
واظمت٤مره سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،يم٤معمزي ،واًمدىم٤مق ،واًم٘مٗم٤مل ،وطمٙمل قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل(.)1
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :اؾمتدًمقا سمحدي٨م قمٌد اهلل اسمـ ُمًٕمقد :أن رضمال أص٤مب ُمـ اُمرأة ُىمٌٚم٦م :وم٠مشمك اًمٜمٌل -
ََ
ذ ۡ
ذ َ َٰ َ َ َ َ ذ َ َ ُ َ ٗ ّ َ ذ
ٱۡل َص َ
ۡ
َ
َٰ
ج
اج
ن
إ
او
ٱَّل
َِ
ٌ
ا
ف
ى
ز
و
ار
ٓ
ٱنل
َف
ر
ظ
ة
ٔ
ي
ٱلص
ً
ك
ِ
ِ
 ،وم٠مظمؼمه ،وم٠مٟمزل اهلل ﴿ :وأ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يُ ۡذْ ۡ َ
ٱلص ّ َ
ِۡب ذ
ات ﴾( :)2وم٘م٤مل اًمرضمؾ :ي٤م رؾمقل اهلل ،أزم هذا؟ ىم٤مل" :جلؿقلع أمولل ـؾفلؿ"ً .مٗمنظ
ئ ِ
ِ
اًمٌخ٤مري ،وذم ًمٗمظ عمًٚمؿ" :بؾ فؾـاس ـاؾة"(.)3
وجف افدٓفة مـ احلديث :دًٓم٦م احلدي٨م واوح٦م قمنغم أن اًمٕمنؼمة سمٕمٛمنقم ىمقًمنف –شمٕمن٤ممم:
ذ ۡ َ َ َ َٰ ُ ۡ ۡ َ ذ ّ
َ
ات﴾ ،وًمٞمس سمخّمنقص اًمًنٌ٥م :طمٞمن٨م ىمن٤مل :-
ي
ٔ
ج يذِْۡب ٱلص ِ ِ
﴿إِن ٱۡلصج ِ
"بؾ ٕمول ـؾفؿ"(.)4
افدفقؾ افثاين :اإلمج٤مع :طمٞم٨م أمجع اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -وُمـ سمٕمدهؿ قمغم قمدم ىمٍم اًمٚمٗمنظ
اًمٕم٤مم قمغم ؾمٌٌف اخل٤مص ،وم٠ميمثر اًمٕمٛمقُم٤مت ذم أين٤مت اًم٘مرآٟمٞمن٦م وردت قمنغم أؾمنٌ٤مب ظم٤مصن٦م ،وىمند
اؾمتدل هب٤م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػم ٟمٙمػم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أطمد :ومٙم٤من ذًمؽ إمج٤م ًقم٤م ُمٜمٝمؿ قمنغم قمندم ىمٍمن اًمٕمن٤مم
قمغم ؾمٌٌف اخل٤مص ،وُمٜمٝم٤م :آي٤مت اًمٔمٝم٤مر ،واًمٚمٕمن٤من ،واًم٘منذ ،،واًمزٟمنك ،واًمننىم٦م ،وٟمحقهن٤م :ومٚمنق

( )1اكظامامر :اعمستصامامػك ( ،)164/3وًمباماماب اعمحصامامقل ( ،)562/2ورومامامع اساضمامامب ( ،)121/3واًمبحامامر اعمحامامقط
( ،)203/3واًمتؿفق (.)162/2
( )2ؾمقرة قد ضمزء مـ اآلية (.)114
( )3صامامحقن اًمبر اماماري ( ،)8/2يمت اماماب مقاىمق امامت اًمص امامالة ،سماماماب اًمص امامالة يمػ امامارة ،طم ام يث رىم امامؿ(  ،)526وص امامحقن
مسؾؿ ()2115/4يمتاب اًمتقسمة ،سماب ىمقًمف -شمعامم( :لن اسسـات يذ بـ اًمسق ات) ،طم يث رىمؿ(.)2763
( )4اكظر :مذيمرة األصقل ًمؾ ـؼقطل (ص.)251:
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شمٜمّمٞمّمن٤م إٓ ذم طمنؼ أىمنقام
اظمتّم٧م سمن٤محلقادث مل شمٙمنـ إطمٙمن٤مم يمٚمٝمن٤م صم٤مسمتن٦م سم٤مًمٙمتن٤مب واًمًنٜم٦م
ً
خمّمقصلم ،وهذا حم٤مل ً
قم٘مال ،وخم٤مًمػ إلمج٤مع إُم٦م(.)1
افدفقؾ افثافث :أن احلج٦م ذم ًمٗمظ اًمِم٤مرع :وم٢من أورد اًمِم٤مرع احلٙمؿ وهق ُمِمنتٛمؾ قمنغم صنٞمٖم٦م ُمنـ
صٞمغ اًمٕمٛمقم  -اًمً٤مسم٘م٦م اًمذيمر -ضمٕمٚمٜم٤م احلٙمؿ قم٤مُم٤م ،ؾمقاء ٟمزل ذًمؽ احلٙمؿ سمًٌ٥م ،أو سمٖمػم ؾمٌ٥م،
وإن أورد اًمِم٤مرع احلٙمؿ سمٚمٗمظ ظم٤مص ظمّمّمٜم٤م ذًمؽ احلٙمؿ(.)2
افدفقؾ افرابع :أن اعم٘متيض ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٛمقم ُمقضمقد ،وهق اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم اًمذي يِمنٛمؾ اًمًنٌ٥م وهمنػمه
ٍ
شمٜمن٤مٟ :،مٔمنرا إلُمٙمن٤من اًمٕمٛمنؾ
ووٕم٤م ،واعم٤مٟمع ًمف همػم ُمقضمقد :طمٞم٨م ٓ يقضمد سملم اًمًنٌ٥م واًمٕمن٤مم
سم٤مًمٕم٤مم ذم اًمًٌ٥م وذم همػمه ،وُمتك وضمد اعم٘متيض واٟمتٗمك اعم٤مٟمع وضم٥م اًمٕمٛمنؾ سم٤مًمٕمن٤مم قمنغم قمٛمقُمنف:
ًمقضمقد اعم٘متيض اًمً٤ممل قمـ اعمٕم٤مرض(.)3
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إولً :مق مل يٙمـ اعمراد سمٞم٤من طمٙمؿ اًمًٌ٥م وم٘مط ،وإٟمام اعمراد سمٞم٤من طمٙمنؿ اًم٘م٤مقمندة اًمٕم٤مُمن٦م :عمن٤م
أظمر اًمٌٞم٤من إمم طم٤مًم٦م وىمقع شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦مٟٕ :مف :شم٠مظمػم ًمٚمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م ،وهق ممتٜمع ،وُمـ صمنؿ
وم٢مذا يم٤من اعم٘مّمقد سمٞم٤من طمٙمؿ اًمًٌ٥م اخل٤مص وضم٥م آىمتّم٤مر قمٚمٞمف(.)4
افدفقؾ افثاينً :مق يم٤من اخلٓم٤مب ُمع اًمًٌ٥م يٗمٞمد اًمٕمٛمقم جل٤مز إظمراج اًمًٌ٥م قمـ اًمٕمٛمقم سم٤مٓضمتٝم٤مد،
وذًمؽ يمٖمػمه ُمـ اًمّمقر اًمداظمٚم٦م حت٧م اًمٕمٛمقم :رضورة شمًن٤موي ٟمًنٌ٦م اًمٕمٛمنقم إمم اًمٙمنؾ ،وهنذا
ظمال ،اإلمج٤مع(.)5

( )1اكظر :رومع اساضمب ( ،)127/3ورشح اًمؾؿع ( ،)311/1ولرؿماد اًمػحقل (.)335/1
( )2اكظر :رشح اًمؾؿع (.)311/1
( )3اكظر :رومع اساضمب ( ،)128/3وهناية اًمسقل (.)218/1
( )4اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)294/2واعمستصػك (.)269/1
( )5اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)294/2ورومع اساضمب (.)128/3
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افدفقؾ افثافثً :مق مل يٙمـ ًمٚمًٌ٥م ُمدظمؾ ذم اًمت٠مصمػم عمن٤م ٟم٘مٚمنف اًمنراويً :مٕمندم اًمٗم٤مئندة ،وًمٙمنـ ٟم٘منؾ
اًمراوي ًمف دًمٞمؾ قمغم شم٠مصمػمه ووم٤مئدشمف(.)1
ظم٤مص٤م ،واجلقاب قم٤م ًُم٤م ٓ :يٙمقن ُمٓم٤مسم ً٘م٤م ًمٚمً١مال ،وإصنؾ ُمٓم٤مسم٘من٦م
افدفقؾ افرابعً :مق يم٤من اًمً١مال ً
اجلقاب ًمٚمً١مالً ،مٙمقن اًمزي٤مدة قمديٛم٦م اًمت٠مصمػم سم٤مًمٜمًٌ٦م عم٤م يتٕمٚمؼ سمف همرض اًمً٤مئؾ(.)2
مـاؿشة إدفة:
أجقب ظذ أدفة أصحا افؼقل افثاين بام يع:
اإلجابة ظذ افدفقؾ إول :أٟمف ُمٌٜمنل قمنغم وضمنقب رقم٤مين٦م ُمّمن٤مًمح اًمٕمٌن٤مد ذم أومٕمن٤مل اهلل
وشمنميٕمف ،وهق همػم ُمًٚمؿ سمف ،وإن ؾمٚمٛمٜم٤م ذًمؽ ومال ُم٤مٟمع ُمـ اظمتّم٤مص إفمٝم٤مر احلٙمنؿ قمٜمند وضمنقد
ؾمٌٌف حلٙمٛم٦م اؾمنت٠مصمر هبن٤م اهلل ٓ يٕمٚمٛمٝمن٤م أطمند همنػمه ،ومٚمنف أن حيٙمنؿ ُمن٤م يِمن٤مء ،وخيتن٤مرُ ٓ ،مٕم٘من٥م
حلٙمٛمف(.)3
اإلجابة ظـ افدفقؾ افثاين :أٟمف ٓ ظمال ،ذم يمقن اخلٓم٤مب ورد سمٞم٤مٟمًن٤م حلٙمنؿ اًمًنٌ٥م ،ومٝمنق
ُم٘مٓمقع سمف ،وُمـ صمؿ اُمتٜمع ختّمٞمّمف سم٤مٓضمتٝم٤مد ،وذًمؽ سمخال ،همػمه ،وم٢من شمٜم٤مول اًمٕمٛمنقم ًمنف فمٜمنل،
ومٚمذًمؽ ضم٤مز إظمراضمف قمـ قمٛمقم اًمٚمٗمظ سم٤مٓضمتٝم٤مد(.)4
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثافث :أن ذيمر اًمًٌ٥م ًمف وم٤مئدة ،وهل :اُمتٜم٤مع إظمراضمنف قمنـ اًمٕمٛمنقم
قمـ ـمريؼ آضمتٝم٤مد ،وعمٕمروم٦م أؾمٌ٤مب اًمتٜمزيؾ ،واًمًػم واًم٘مّمص ،واشمً٤مع قمٚمؿ اًمنميٕم٦م (.)5

( )1اكظر :اعمستصػك (.)268/3
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)296/2
( )3اكظر :اعمستصػك (.)269/3
( )4اكظرً :مباب اعمحصقل (.)564/2
( )5اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)296/2
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اإلجابة ظذ افدفقؾ افرابع :أٟمف إذا أريد سمٛمٓم٤مسم٘م٦م اجلنقاب ًمٚمًن١مال اًمٙمِمنػ قمٜمنف ،وسمٞمن٤من
طمٙمٛمف :وم٘مد وضمد ذًمؽ ،وإذا أريد سمف قمدم يمقٟمف سمٞم٤م ًٟم٤م ًمٖمػم ُم٤م ؾماؾ قمٜمف ،ومال يٛمٙمنـ اًمتًنٚمٞمؿ سمٙمقٟمنف
إصؾ(.)1
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،وهق أن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًمًٌ٥م ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر افعؾام  ،وهق أن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمنقص اًمًنٌ٥م:
ًم٘مقة أدًمتٝمؿ ،وؾمالُمتٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مرو٦م ،وُمٜم٤مىمِمتٝمؿ ٕدًم٦م أصح٤مب اًم٘مقل اًمثن٤مي ،واجلنقاب قمٜمٝمن٤م،
وًمٙمقن اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ أمجٕمقا قمغم قمدم ىمٍم اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم قمغم ؾمٌٌف اخل٤مص.

( )1اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)296/2
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املبحح السابع:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة
يف املطالن املتعمكة باخلصٕص.
ٔفْٗ وطألتاُ:

املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف إثبات دٕاش ختصٗص العىًٕ
وطمكًا.
املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف إثبات دٕاش ختصٗص الهتاب
ٔالطٍَُّّة املتٕاتسة خبرب الٕاحد.
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف إثبات دٕاش ختصٗص العىًٕ وطمكًا.
افوخصقص هق :ىمٍم اًمٕم٤مم قمغم سمٕمض أومراده(.)1
وهذه اعمً٠مًم٦م ـمرطم٧م ًمتحديد ُم٤م يدظمٚمف اًمتخّمٞمص ،وُم٤م ٓ يدظمٚمف ُمـ اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم ،وىمد
ؼما.
أُمرا ،أو هن ًٞم٤م ،أو ظم ً
اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمام يدظمٚمف اًمتخّمٞمص ُمـ أٟمقاع اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم ؾمقاء يم٤من ً
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

أُمنرا،
 "-أن ختّمٞمص اًمٕمٛمقم جيقز ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ؾمقاء يم٤من اًمٚمٗمظ اًمٕمن٤مم ً

ؼماً :مقىمققمف ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،واًمقىمقع دًمٞمؾ اجلقاز ،وُمنـ أُمثٚمن٦م وىمققمنف ذم إُمنر
أو هن ًٞم٤م ،أو ظم ً
َ ذ ُ َ ذ َُ
ٱلصارِكثُ ،)2( ﴾ ...مع أن اًمّمٌل واعمجٜمقن ٓ شمٜم٘مٓمع أيدهيام إذا هىمن٤م،
ىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :وٱلصارِق و
َ
ََ َۡ َُ ُ
ْٔ ذَ َض ذ َٰ
َّت َح ۡع ُٓ ۡرنَۖ ﴾(ُ ،)3مع أن سمٕمض اًم٘مرسم٤من همػم
وُمـ أُمثٚمتف ذم اًمٜمٝمل ىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :وَل تلرب
َُ
ُّ َ
ۡ
َ
ۡ
)
4
(
ك َشء﴾ ُ ،منع أهنن٤م مل شمن١مت
ُمٜمٝمل قمٜمف ،وُمـ أُمثٚمتف ذم اخلؼم ىمقًمف -شمٕمن٤ممم﴿ :وأوت ِياج ٌِاَ ِ
اًمًٛمقات وإرض ،وُمٚمؽ ؾمٚمٞمامن"(.)5
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ثالثة أؿقال:
ؼما ،وهق
أُمرا ،أو هن ًٞم٤م ،أو ظم ً
افؼقل إول :إن ختّمٞمص اًمٕمٛمقم جيقز ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ؾمقاء يم٤من اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم ً
ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء(.)6

( )1اكظر :اًمتحبػم رشح اًمتحرير (.)2510/6
( )2ؾمقرة املاة ة ضمزء مـ اآلية (.)38
( )3ؾمقرة اًمبؼرة ضمزء مـ اآلية (.)222
( )4ؾمقرة اًمـؿؾ ضمزء مـ اآلية (.)23
( )5اكظامامر :اًمػؼامامف قمامامغم اعمامامذا ب األرسمعامامة ( ،)79/5اةامامامع عمساماماةؾ أصامامقل اًمػؼامامف وشمطبقؼاهتاماما قمامامغم اعمامامذ ب اًمامامراضمن
(ص.)263:
( )6اكظر :ااطمؽام ًممم ي ،)282/2( ،واعمحصقل ( ،)10/3واًمتؿفق ذم أصقل اًمػؼامف ( ،)136/2واًمبحامر
اعمحقط (.)339/3
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افؼقل افثاين :اًمتٗمريؼ سملم اخلؼم وهمػمه ،ومٞمجقز ختّمٞمص اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم إذا يم٤من أُمنرا ،أو هنٞمن٤م ،أُمن٤م إذا
يم٤من ظمؼما ومال جيقز(.)1
افؼقل افثافث :اًمتٗمريؼ سملم إُمر وهمػمه ،ومٞمجقز ختّمٞمص اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم إذا يم٤من همػم أُمر ،أُم٤م إذا يم٤من
أُمرا ومال جيقز(.)2
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :وىمققمف ذم اًم٘مرآن ،واًمًٜم٦م ،وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ،وُمٜمٝم٤م:
ذ ُ
َ ذ ُ َ ذ َُ
ٱلزاج َِياث
ٱلصاارِكث ﴾ ( )3وىمقًمنف﴿ :
 -0وىمققمف ذم إُمر ىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :وٱلصارِق و
َو ذ
ٱلز ِاِن ﴾(ُ ،)4مع أٟمف ًمٞمس يمؾ ؾم٤مرق ي٘مٓمع ،وًمٞمس يمؾ زان جيٚمد.
ُ ُ ذ ُ ٓ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ ذ َ ۡ ُ َ ّ ۡ ُ َ َ ۡ
ني﴾(ُ ،)5منع
 -4وىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :يُ ِ
ٔصيسً ٱَّلل ِِف أولدِكًَۖ ل ِذلن ِر ٌِرو ض ِظٱۡلُثي ِ

ظمروج اًمٙم٤مومر ،واًمٕمٌد ،واًم٘م٤مشمؾ قمٜمف.

َ
ََ َۡ َُ ُ
ْٔ ذَ َض ذ َٰ
َّت َح ۡع ُٓ ۡرنَۖ ﴾(ُ ،)6مع أن سمٕمض
 -3وىمققمف ذم اًمٜمٝمل :ىمقًمف –شمٕم٤ممم ﴿ :وَل تلرب

اًم٘مرسم٤من همػم ُمٜمٝمل قمٜمف.

()1اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)302/2واًمبحر اعمحقط (.)339/3
()2اكظر :ااطمؽام ًممم ي ()302/2
( )3ؾمقرة املاة ة ضمزء مـ اآلية (.)38
( )4ؾمقرة اًمـقر ضمزء مـ اآلية (.)1
( )5ؾمقرة اًمـساء ضمزء مـ اآلية (.)11
( )6ؾمقرة اًمبؼرة ضمزء مـ اآلية (.)222
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َُ
ُّ َ
ۡ
َ
ۡ
ك َشء
 -2وىمققمف ذم اخلؼم :ىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :وأوت ِيج ٌَِ ِ
ُ َ ّ ُ ُذ
ك َ ۡ
َشء﴾(ُ ،)2مع أهنن٤م مل شمندُمر اًمًنٛمقات
اًمًٛمقات وإرض ،وُمٚمؽ ؾمٚمٞمامن ،وىمقًمف ﴿ :حدٌِر
﴾ (ُ ،)1مع أهنن٤م مل شمن١مت

وإرض واجلٌ٤مل.
وأيمثر اًمٕمٛمقُم٤مت اًمقاردة ذم أي٤مت وإطم٤مدي٨م ىمد ظمّمّم٧م ،طمتك ىمٞمؾُ" :م٤م ُمنـ قمن٤مم
ََُ ُّ َ ۡ َ
َش ٍء غي ِايً ﴾( ، )3وًمنق مل يٙمنـ اًمتخّمنٞمص
إٓ وىمد ظمّمص" إٓ ىمقًمف –شمٕم٤ممم ﴿ :ؤْ ةِس ِو
ضم٤مئزا عم٤م وىمع ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م(.)4

افدفقؾ افثاين :أٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًمتخّمٞمص اًمٕمٛمقم ؾمقى س ،اًمٚمٗمنظ قمنـ ضمٝمن٦م اًمٕمٛمنقم اًمنذي هنق
طم٘مٞم٘م٦م ومٞمف إمم ضمٝم٦م اخلّمقص سمٓمريؼ اعمج٤مز ،واًمتجقز همػم ممتٜمع ًمذاشمف ،وهلذا ًمنق ىمندرٟم٤م وىمققمنف مل
يٚمزم اعمح٤مل قمٜمف ًمذاشمف ،وٓ سم٤مًمٜمٔمر إمم ووع اًمٚمٖم٦م :وهلذا يّمح ُمـ اًمٚمٖمقي أن ي٘مقل" :ضمن٤مءي يمنؾ
أهؾ اًمٌٚمد" ،وإن ختٚمػ قمٜمف سمٕمْمٝمؿ(.)5
دفقؾ أصحا افؼقل افثاين:
ىم٤مًمقا :إن اًم٘مقل سمجقاز ختّمٞمص اخلؼم مم٤م يقضم٥م اًمٙمنذب ذم اخلنؼم :عمن٤م ومٞمنف ُمنـ خم٤مًمٗمن٦م
اعمخؼم ًمٚمخؼم ،وهق همػم ضم٤مئز قمغم اًمِم٤مرع ،يمام ذم ٟمًخ اخلؼم(.)6

( )1ؾمقرة اًمـؿؾ ضمزء مـ اآلية (.)23
( )2ؾمقرة األطمؼا ضمزء مـ اآلية (.)25
( )3ؾمقرة اًمبؼرة ضمزء مـ اآلية (.)29
( )4اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)301/2واًمبحر اعمحقط (.)339/3
( )5اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)301/2
( )6اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ(.)301/2
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دفقؾ أصحا افؼقل افثافث:
ىم٤مًمقا :إن اًم٘مقل سمجقاز ختّمٞمص إُمر يقهؿ اًمٌداء  -وهق فمٝمقر اعمّمٚمح٦م سمٕمند ظمٗم٤مئٝمن٤م،
وهذا ُمًتحٞمؾ قمغم اهلل –شمٕم٤مممً :مذًمؽ ٓ جيقز ختّمٞمص إُمر(.)1
مـاؿشة إدفة:
اإلجابة ظذ أصحا افؼقل افثاين:
ٓ ٟمًٚمؿ ًمزوم اًمٙمذب ،وٓ وهؿ اًمٙمذب سمت٘مدير إرادة اخلّمقص واعمج٤مز ،وىمٞم٤مم اًمندًمٞمؾ
قمغم ذًمؽ ،وًمق مل يٙمـ ضم٤مئزا ًمٚمزم ُمـ ذًمؽ أن يٙمنقن ىمنقل اًم٘م٤مئنؾ" :رأين٧م أؾمندا" ،وهنق يريند
اًمرضمؾ اًمِمج٤مع  -أن يٙمقن يم٤مذسم٤م ،إذا شمٌٞمٜم٤م أٟمف مل يرد إؾمد احل٘مٞم٘مل ،وًمٞمس يمذًمؽ سم٤مإلمج٤مع ،وقمغم
هذا ىمٚمٜم٤م سمجقاز ٟمًخ إظمٌ٤مر(.)2
اإلجابة ظذ أصحا افؼقل افثافث:
ٓ ٟمًٚمؿ إهي٤مم اًمٌداءٟٕ :م٤م ٟمٕمٚمؿ أن اًمٚمٗمظ ذم إصؾ حيتٛمؾ اًمتخّمٞمص ،وم٘مٞم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم
وىمققمف ُمٌلم ًمٚمٛمراد ،وإٟمام يٚمزم اًمٌداء أن ًمق يم٤من اعمخرج ُمرادا(.)3
بعد ظلرض أؿلقال ظؾلام إصلقل دم ادسللفة شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومنؼ ىمنقل

ؼما،
أُمنرا ،أو هن ًٞمن٤م ،أو ظمن ً
اجلٛمٝمقر ،وهق :أن ختّمٞمص اًمٕمٛمقم جيقز ُمٓمٚم٘م٤م ،ؾمقاء يم٤من اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم ً
واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.

( )1اكظ ام امامر :ااهب ام اماماج رشح اعمـف ام اماماج ( ،)123/2واعمحص ام امامقل ( ،)15/3واعمعتؿ ام ام ذم أص ام امامقل اًمػؼ ام امامف (،)238/1
ورشح شمـؼقن اًمػصقل ( ،)29/2وهناية اًمسقل (.)297/1
()2اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)302/2
()3اكظر :ااهباج رشح اعمـفاج ( ،)123/2واعمحصقل ( ،)15/3واعمعتؿ ذم أصقل اًمػؼف ( ،)238/1ورشح
شمـؼقن اًمػصقل ( ،)29/2وهناية اًمسقل (.)297/1
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل اجلؿفقر ،وهق أن ختّمٞمص اًمٕمٛمقم جيقز ُمٓمٚم٘م٤م ،ؾمنقاء يمن٤من اًمٚمٗمنظ
ؼماً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قمغم صمٌقت وىمقع ذًمؽ هبام ،وُمـ ذًمنؽ
أُمرا ،أو هن ًٞم٤م ،أو ظم ً
اًمٕم٤مم ً
َُ
ُّ َ
ۡ
َ
ۡ
)
1
(
ك َشء﴾ ُ ،مع أهن٤م مل شم١مت اًمًٛمقات وإرض ،وُمٚمؽ ؾمٚمٞمامن!
ىمقًمف -شمٕم٤ممم﴿ :وأوت ِيج ٌَِ ِ

املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف إثبات دٕاش ختصٗص الهتاب ٔالطٍَُّّة املتٕاتسة
خبرب الٕاحد.
إذا ورد ًمٗمظ قم٤مم ذم اًم٘مرآن أو اًمًٜم٦م ،صمؿ ورد ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ُم٤م خيّمّمفً ،مٙمـ هذا اخلنؼم
اعمخّمص -إن صح -ومٝمق قمٌ٤مرة قمـ آطم٤مد ،وًمٞمس سمٛمتنقاشمر ،وٟمحنـ ٟمٕمٚمنؿ أن ظمنؼم أطمن٤مد فمٜمنل
اًمثٌقت ،طمٞم٨م ٓ ٟم٘مٓمع سمٜمًٌتف إمم اًمرؾمقل  ،-وم٢مذا ضم٤مء سمام خيّمص سمف ًمٗمظ قم٤مم ُمنـ
يمت٤مب اهلل ،أو اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًم٘مٓمٕمل اًمثٌقت :ومٝمؾ يّمح اًم٘مقل سم٤مًمتخّمٞمص ذم هذه احل٤مًم٦م أو ٓ؟
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أٟمف جيقز ختّمٞمص اًمٙمت٤مب ،واًمًنٜم٦م واعمتنقاشمرة سمخنؼم اًمقاطمند:

إلمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،طمٞم٨م يم٤من سمٕمض ُمنٜمٝمؿ خيّمنص اًمٕمن٤مم ُمنـ اًمٙمتن٤مب واًمًنٜم٦م
اعمتقاشمرة سمخؼم اًمقاطمد سمدون ٟمٙمػم :ومٙم٤من إمج٤م ًقم٤م"(.)2
مـ أمثؾة ختصقص افؼرآن بخز افقاحد:
-0

ُ ُ ذُ ٓ َ َ
ٔصاايسً ٱَّلل ِِف
أهنننؿ ظمّمّمننقا ىمقًمننف -شمٕمنن٤ممم ﴿ :يُ ِ

ُ

أ ۡول َٰ ادِك ًۡ﴾ ( )3سم٘مقًمننف -
َۖ

 ٓ" :كقرث ،ما ترــا صدؿة"( ،)4وهق ظمؼم واطمد ٕيب سمٙمر  ،-ىمند ـمرطمنقا
سمف ُمػماث وم٤مـمٛم٦م – ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

( )1ؾمقرة اًمـؿؾ ضمزء مـ اآلية (.)23
( )2اعمفذب ًمؾـؿؾة ()1612/4
( )3ؾمقرة اًمـساء ضمزء مـ اآلية (.)11
()4صحقن اًمبراري ( ،)79/4يمتاب اًمػراةض ،سماب ومرض اخلؿس ،طم يث رىمؿ (.)3093
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َُ ذ َ ُ
سً ذٌا َو َرآءَ
 -4وظمّمّمقا قمٛمقم ىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :وأضِو ى

َ َٰ ُ
ِس ۡ
اً﴾()1
ذى

سمنام روي

أٟمف - -ىم٤مل ٓ" :جيؿع بغ ادرأة وظؿوفا ،وٓ بغ ادرأة وخافوفا "( ،)2وهق ظمنؼم أيب
(.)3

هريرة -

وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إٟمف جيقز ختّمٞمص اًمٕم٤مم ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اعمتقاشمرة سمخؼم اًمقاطمد ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وهق ىمنقل
اجلٛمٝمقر(.)4
افؼقل افثاين :إٟمف ٓ جيقز ختّمٞمص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اعمتقاشمرة سمخؼم اًمقاطمد ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وهق ىمنقل سمٕمنض
احلٜمٗمٞم٦م(.)5
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،ومٌٕمْمٝمؿ يم٤من خيّمص اًمٕم٤مم ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًنٜم٦م
اعمتقاشمرة سمخؼم اًمقاطمد ،ومل يٜمٙمر قمٚمٞمف أطمد :ومٙم٤من ذًمؽ إمج٤مقم٤م ُمٜمٝمؿ قمغم ذًمنؽ ،وُمنـ هنذه إُمثٚمن٦م
َ ُ ذ َ ُ ذ َ َ ٓ َ َ َٰ ُ
ِس ۡ
اً﴾( )6سمنام روي أٟمنف-
أهنؿ ظمّمّمنقا قمٛمنقم ىمقًمنف -شمٕمن٤ممم ﴿ :وأضِاو ىساً ٌاا وراء ذى
 -ىم٤مل ٓ" :جيؿع بغ ادرأة وظؿوفا ،وٓ بغ ادرأة وخافوفا"(.)7

( )1ؾمقرة اًمـساء ضمزء مـ اآلية (.)24
( )2رواه اًمبراري ( ،)12/7يمتاب اًمـؽاح ،سماب ال شمـؽن اعمرأة قمغم قمؿتفا ،طم يث رىمؿ (.)5109
( )3اكظر :سم اية اعمنتف و هناية اعمؼتص (.)41/2
( )4اكظ ام ام ام امامر :اًمؾؿ ام ام ام امامع (ص ،)45:واعمستصام ام ام ام امامػك ( ،)332/3واًمع ام ام ام ام ام ة (ص ،)550 :وروو ام ام ام امامة اًمـام ام ام ام امامافمر (،)9/3
واعمحصقل (.)86/3
( )5اكظر :يم ػ األهار ( ،)14/3وومقاشمن اًمرمحقت (.)365/1
( )6ؾمقرة اًمـساء ضمزء مـ اآلية (.)24
()7رواه اًمبراري ( ،)12/7يمتاب اًمـؽاح ،سماب ال شمـؽن اعمرأة قمغم قمؿتفا ،طم يث رىمؿ (.)5109
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افدفقؾ افثاين :ىم٤مًمقا :إذا اضمتٛمع دًمٞمالن :أطمدمه٤م قم٤مم ،وأظمر ظم٤مص ،وشمٕمذر اجلٛمع سملم طمٙمٛمنٞمٝمام:
وم٢مُم٤م أن يٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم ،أو اخل٤مص ،وم٢من قمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم ًمزم ُمٜمف إسمٓم٤مل اًمدًمٞمؾ اخل٤مص ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وًمق قمٛمنؾ
سم٤مخل٤مص ٓ :يٚمزم ُمٜمف إسمٓم٤مل اًمٕم٤مم ُمٓمٚم ً٘م٤م :إلُمٙم٤من اًمٕمٛمؾ سمف ذم ُم٤م قمدا صنقرة اًمتخّمنٞمص :ومٙمن٤من
اًمٕمٛمؾ سم٤مخل٤مص أوممٕ :ن ومٞمف إقمامل اًمدًمٞمٚملم ،وإقمامل اًمدًمٞمٚملم أومم ُمـ إمه٤مهلام ،أو إمه٤مل أطمندمه٤م:
وذًمؽ صق ًٟم٤م ًمٙمالم اهلل قمـ اًمتٜم٤مىمض ،وصق ًٟم٤م ًمٜمّمنقص اًمنمنيٕم٦م قمنـ اًمنٌٓمالن ،وٕن ذم إقمنامل
أيْم٤م ٟمقع ُمـ اًمتقومٞمؼ قمغم وضمف يزيؾ اًمتٕم٤مرض اًمٔم٤مهري سمٞمٜمٝمام(.)1
اًمدًمٞمٚملم ً
افدفقؾ افثاين :أن ظمؼم اًمقاطمد ظم٤مص ،واخل٤مص أىمقى ذم دًٓمتفً :مٌٕمنده قمنـ اطمنتامل اًمتخّمنٞمص،
سمخال ،اًمٕم٤مم ،وم٢من إرادة اخل٤مص ُمٜمف هم٤مًمٌ٦م ُمٕمت٤مدة :ومٙم٤من اًمٕمٛمؾ سم٤مخلؼم أومم(.)2
افدفقؾ افثافث :أن ظمؼم اًمقاطمد جي٥م اًمٕمٛمؾ سمف ،يمام جي٥م اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمتنقاشمر ،صمنؿ صمٌن٧م أٟمنف جينقز
ختّمٞمص اًمٕمٛمقم سمخؼم اًمتقاشمر ،ؾمقاء دظمٚمف ختّمٞمص ،أو مل يدظمٚمف ،ومٙمذًمؽ ظمؼم اًمقاطمد(.)3
ظم٤مص٤م يٕم٤مرض قمٛمنقم آين٦م أو طمندي٨م يمن٤من اًمٕمٛمنؾ
ؼما ً
افدفقؾ افرابع :ىم٤مًمقا :إن اًمٕمدل إذا روى ظم ً
سمخؼم اًمٕمدل أوممٕ :ن اطمتامل شمٙمذي٥م اًمراوي ٟم٤مدر وسمٕمٞمد ،وم٢مٟمف قمدل ضمن٤مزم ذم اًمرواين٦م ،وؾمنٙمقن
اًمٜمٗمس إمم قمدل واطمد ذم اًمرواي٦م ومٞمام هق ٟمص ظم٤مص يمًٙمقهن٤م إمم قمدًملم ذم اًمِمٝم٤مدة(.)4
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم رد ظمؼم اًمقاطمد إذا ظمن٤مًمػ اًمٙمتن٤مب أو اًمًنٜم٦م :طمٞمن٨م روي أن
قمٛمر  -ريض اهلل قمٜمف  -رد ظمؼم وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس ومٞمام روشمف أن اًمٜمٌل  --طملم ـمٚم٘مٝم٤م

( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)389/2واًمؾؿع (ص  ،)46وىمقاـمع األدًمة (.)370/1
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)389/2ورشح خمتٍم اًمرووة (.)564/2
( )3اكظر :اًمع ة (.)555/2
( )4اكظر :رووة اًمـافمر (.)10/3
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زوضمٝم٤م  -مل يٗمرض هل٤م اًمٜمٗم٘م٦م وٓ اًمًٙمٜمك ،وم٘م٤مل  -أي :قمٛمر ٓ" :كدع ـوا ربـا وشـة كبقـا بؼلقل
امرأة ٓ ،كدري أصدؿت ،أم ٓ"( ،)1ومل يٜمٙمر قمٚمٞمف أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م :ومٙم٤من إمج٤مقم٤م.
افدفقؾ افثاين :اؾمتدًمقا سمرد قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -طمدي٨م اسمـ قمٛمر ذم شمٕمذي٥م اعمٞم٧م سمٌٙمن٤مء أهٚمنف
قمٚمٞمف ،ومٕمـ اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام -أن اًمٜمٌل  --ىم٤مل" :إن ادقلت يعلذ ببؽلا
ََ َ
()2
از ُر
أهؾف ظؾقف"  ،وم٠مٟمٙمرت قم٤مئِم٦م – ريض اهلل قمٜمٝم٤م -ذًمنؽ ،وىم٤مًمن٧م :ىمن٤مل اهلل -شمٕمن٤ممم﴿ :وَل ح ِ
ُ
َواز َرة و ۡز َر أ ۡخ َر َٰ
ى﴾(.)4()3
ِ ِ
افدفقؾ افثافث :أن يمؾ رء صمٌ٧م ُمـ ـمريؼ يقضم٥م اًمٕمٚمؿ وم٢مٟمف ٓ جيقز شمريمف سمنام ٓ يقضمن٥م اًمٕمٚمنؿ،
وقمٛمقم اًم٘مرآن يقضم٥م اًمٕمٚمؿ سمجٛمٞمع ُم٤م حتتف :وم٢مٟمف ٓ جيقز شمريمف سمام ٓ يقضم٥م اًمٕمٚمؿ(.)5
افدفقؾ افرابع :ىم٤مًمقاً :مق ضم٤مز ختّمٞمص قمٛمقم اًم٘مرآن سمخؼم اًمقاطمد جلن٤مز ٟمًنخف سمنفً :مٕمندم وضمنقد
اًمٗمنن٤مرق ،وٕن اًمٜمًننخ ختّمننٞمص ًمٚمٕمنن٤مم سم نٌٕمض إزُمنن٤من ،واًمتخّمننٞمص ختّمننٞمص ًمننف سمننٌٕمض
إؿمخ٤مص وإقمٞم٤من(.)6
مـاؿشة إدفة:
أجقب ظذ أدفة افؼقل إول:
اإلجابة ظذ افلدفقؾ إول :ىمن٤مًمقا :إن يمن٤مٟمقا أمجٕمنقا قمنغم اًمتخّمنٞمص وم٤معمخّمنص هنق
اإلمج٤مع اًمّم٤مدر ُمٜمٝمؿ ٓ ،ظمؼم اًمقاطمد(.)7

( )1ؾمــ أو داوود ( ،)256/2طم يث رىمؿ ( ،)2293طم يث صحقن مقىمق .
( )2صحقن مسؾؿ ( ،)638 /2يمتاب اةـاةز ،سماب اعمقت يعذب سمبؽاء أ ؾف قمؾقف ،طم يث رىمؿ (.)927
( )3ؾمقرة األنعام اآلية (.)164
( )4اكظر :اًمػصقل ذم األصقل ( ،)76/1ويم ػ األهار (.)430/1
( )5اكظر :أصقل اًمنظميس ( ،)365/1وومقاشمن اًمرمحقت (.)364/1
( )6اكظر :اًمػصقل ذم األصقل (.)77/1
( )7اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت ( ،)367/1ورومع اساضمب (.)320/3
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ورد ظؾقفؿ اجلؿفقر بلن هذا ُمتٕمذر :وم٢مهنؿ ُم٤م أمجٕمقا طمتك أومتقا ،وُم٤م أومتقا طمتنك ؾمنٛمٕمقا
َ
هذه إطم٤مدي٨م ،وم٤مإلمج٤مع ُمت٠مظمر ذم اًمرشمٌن٦م اًمث٤مًمثن٦م قمنـ ختّمنٞمص اًمٕمٛمنقم :ومنال يٛمٙمنـ أن ي٘من٤مل:
ظمّمّمقا سم٢ممج٤مقمٝمؿ .ويمٞمػ يتّمقر أن جيٛمٕمقا قمغم اًمتخّمٞمص سمٖمػم ُمًتٜمد ،وهنؾ هنذا إٓ طمٙمنؿ
اًمتِمٝمل ذم اًمديـ ،وهق طمرام(.)1
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثاين :ىم٤مًمقا سم٠من اًم٘مقل سم٤مًمتخّمٞمص إمه٤مل ًمٌٕمض اًم٘منرآن ،واؾمنتٕمامل
ظمؼم اًمقاطمد ًمٞمس سم٠مومم ُمـ اؾمتٕمامل سمٕمض اًم٘مرآن ،يمام أن اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص سمخنؼم اًمقاطمند
يٚمزم قمٜمف اًم٘مقل سمجقاز اًمٜمًخ سمف ،وهق ممٜمقع سم٤مإلمج٤مع(.)2
ورد ظؾقفؿ اجلؿفقر بلن :اًمٜمًخ إؾم٘م٤مط عمقضم٥م اًم٘مرآن سمٕمد صمٌقشمنف :ومٚمنؿ جينز إٓ سمٛمثٚمنف،
واًمتخّمٞمص سمٞم٤من أريد سم٤مًم٘مرآن :ومج٤مز سمخؼم اًمقاطمد ،يمت٠مويؾ اًمٔم٤مهر(.)3
اإلجابة ظذ أصحا افؼقل افثاين:
اإلجابة ظذ افدفقؾ إول:
ىم٤مًمقاً :مٞمس ذم هذا طمج٦مٕ :ن قمٛمر – ريض اهلل قمٜمف -إٟمام ىم٤مل ُم٘م٤مًمتف شمٚمؽ ًمؽمدده ،وؿمنٙمف
ذم صح٦م احلدي٨مً ٓ ،مرده ختّمٞمص قمٛمقم اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م إطم٤مدي٦م :وم٢مٟمنف مل ي٘منؾ :يمٞمنػ ٟمخّمنص
يمت٤مب رسمٜم٤م سمخؼم آطم٤مدي ،وإٟمام ىم٤مل ٓ" :كدع ـوا ربـا وشـة كبقـا بؼقل امرأة ٓ ،كدري أصلدؿت،
أم ٓ" ،وًمق يم٤من ظمؼم اًمقاطمد اعم٘مت٣م ًمتخّمٞمص اًمٙمت٤مب ُمردو ًدا ُمٓمٚم ً٘من٤م عمن٤م يمن٤من ًمنذًمؽ اًمتٕمٚمٞمنؾ
وضمف(.)4

( )1اكظر :كػاس األصقل (.)2098 /5
( )2اكظر :اًمػصقل ذم األصقل (.)83/1
( )3اكظر :لطمؽام اًمػصقل (.)270/1
( )4اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)399/2
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اإلجابة ظذ افدفقؾ افثاين:
أٟمف ٓ طمج٦م ذم ظمؼم قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤مٕ :هن٤م إٟمام ردشمف ًمٔمٜمٝم٤م اًمقهؿ ومٞمف ،وهلذا ىم٤مًمن٧م:
يرمحف اهلل -مل يٙمذب ،وًمٙمٜمف وهؿ ،ويمالُمٜم٤م ومٞمام يّمح ُمـ إظمٌ٤مر(.)1
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثافث:
أن ظمؼم اًمقاطمد وإن يم٤من همػم ُم٘مٓمقع سمّمح٦م ؾمٜمده وم٢من وضمقب اًمٕمٛمنؾ سمنف صم٤مسمن٧م سمندًمٞمؾ
ُم٘مٓمقع سمف ،ومٙم٤من طمٙمٛمف وطمٙمؿ ُم٤م ىمٓمع سمّمح٦م ؾمٜمده ؾمقاء ذم وضمقب اًمٕمٛمؾ سمف(.)2
اإلجابة ظذ افدفقؾ افرابع:
ىم٤مًمقا سمقضمقد وم٤مرق سمٞمٜمٝمام ،وهق أن اًمٜمًخ رومع ًمٚمحٙمؿ سمٕمد صمٌقشمف ،ومال جيقز سمدًمٞمؾ ُمٔمٜمقن،
وأُم٤م اًمتخّمٞمص ومٚمٞمس سمرومع ًمٚمحٙمؿ ،وإٟمام هق ذم احل٘مٞم٘م٦م سمٞم٤من اعمراد ُمـ اًمٕم٤مم :ومج٤مز سمخؼم اًمقاطمد،
يمٌٞم٤من اعمجٛمؾ ،وشم٠مويؾ اًمٔم٤مهر ،وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ يتٌلم أن اًمتخّمٞمص أهقن ُمنـ اًمٜمًنخ ،وأونٕمػ
ُمٜمف ،وٓ يٚمزم ُمـ شم٠مصمػم اًمٌمء ذم إوٕمػ شم٠مصمػمه ذم إىمقى(.)3
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،وهق أٟمف جيقز ختّمٞمص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واعمتقاشمرة سمخؼم اًمقاطمد ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق ضمقاز ختّمٞمص اًمٙمت٤مب واًمًنٜم٦م واعمتنقاشمرة
سمخؼم اًمقاطمدً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،وإضم٤مسمتٝمؿ اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م قمغم أدًمن٦م احلٜمٗمٞمن٦م ،وٕن اًمٕمن٤مم ذم اًمٙمتن٤مب
واًمًٜم٦م اعمتقاشمرة واخل٤مص ُمـ ظمؼم اًمقاطمد دًمٞمالن ىمد صمٌت٤م ،ومٞمج٥م أن ٟمٕمٛمؾ سم٤مخل٤مص وُم٤م سم٘منل سمٕمند
اًمتخّمٞمص :مج ًٕم٤م سملم اًمدًمٞمٚملم ،وهق أومم ُمـ إسمٓم٤مل أطمدمه٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م.

( )1اكظر :رومع اساضمب (.)336/2
( )2اكظر :اًمع ة (.)557/2
( )3اكظر :ىمقاـمع األدًمة ( ،)373/3واعمحصقل (.)95/3
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املبحح اخلاوظ:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن
املتعمكة باملطمل ٔاملكٗد.
ٔفْٗ وطألة ٔاحدة:
ِٔ٘ :وٍّر الٍىمة يف إثبات أُ املطمل حيىن عمى املكٗد إذا ناُ
حهىّىا ٔاحدّأ ،ضبب املطمل خيتمف عَ ضبب املكٗدٔ ،نن ٔاحد
وٍّىا أوسّا.
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وطألة :وٍّر الٍىمة يف إثبات أُ املطمل حيىن عمى املكٗد إذا ناُ حهىّىا ٔاحدّا،
ٔضبب املطمل خيتمف عَ ضبب املكٗدٔ ،نن ٔاحد وٍّىا أوسّا.
شمتٕمد صقر محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ،وىمد اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم صمالث صقر ُمٜمٝم٤م ،وهل:
إوػ :احت٤مد احلٙمؿ واًمًٌ٥م ،وىمد اشمٗمنؼ اًمٕمٚمنامء قمنغم وضمنقب محنؾ اعم ْٓمٚمنؼ قمنغم اعم٘مٞمند ذم هنذه
احل٤مًم٦م(.)1
افثاكقة :اظمتال ،احلٙمؿ ،واظمتال ،اًمًٌ٥م ،وىمد اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م قمغم قمدم محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمند:
ٕهنام ٓ يِمؽميم٤من ذم ًمٗمظ وٓ ُمٕمٜمك(.)2
افثافثة :اظمتال ،احلٙمؿ سملم اعم ْٓمٚمؼ واعم٘مٞمد ،واحت٤مد اًمًٌ٥م ،وىمد أمجع اًمٕمٚمامء ذم هذه احل٤مًم٦م قمغم قمدم
محؾ اعم ْٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ،ؾمقاء يم٤مٟم٤م ذم طم٤مًم٦م اإلصمٌ٤مت أو اًمٜمٗمل(.)3
واخوؾػ افعؾام دم حافوغ:
إوػ :ذم طم٤مًم٦م احت٤مد احلٙمؿ سملم اعم ْٓمٚمؼ واعم٘مٞمد ،واظمتال ،اًمًٌ٥م.
ُمتٜم٤مومٞملم.
افثاكقة :طم٤مًم٦م شم٘مٞمٞمد اعم ْٓمٚمؼ سم٘مٞمد ْيـ
ْ
ادسلفة افول كػصؾ إؿقال ؾقفا أن هل احلافة إوػ:

ّ ٓ
َ
َ ذ َ َ
ِيَ يُظَٰ ِٓ ُرون ٌَِ ن َِصان ِ ِٓ ًۡ
وصقرة هذه اعمً٠مًم٦م ذم ىمقًمف -شمٕم٤ممم -ذم يمٗم٤مرة اًمٔمٝمن٤مر ﴿ :وٱَّل
َ َ
ٓ
ُذ َُ ُ َ َ َ ُ ْ ََ ۡ ُ َ
ير َرر َتث ٌَِّ ر ۡت ِو أن َح َخ ٍَا ذشا ﴾( ،)4وىمقًمف ذم يمٗمن٤مرة اًم٘متنؾَ ﴿ :و ٌَاَ
ثً حػٔدون ل ٍِا كالٔا ذخط ِر
( )1اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)7/3
( )2اكظر :اًمتؾرقص ذم أصامقل اًمػؼامف ،)166/2( ،ومـتفامك اًمسامقل( ،ص ،)152:ولرؿماماد اًمػحامقل (،)245/1
واًمبحر اعمحقط ،)8/3(،واعمحصقل(،)457/1
وهماية اًمسقل (ص ،)350:وااهباج (.)201/2
( )3اكظامامر :لرؿماماماد اًمػحامامقل ( ،)246/2وااطمؽامامام ًممم ام ي ( ،)9/3ورومامامع اساضمامامب قمامامـ خمتصام امر اسمامامـ اساضمامامب
(.)368/3
( )4ؾمقرة اعمنادًمة ضمزء مـ اآلية (.)3
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َََ ُۡ ً َ َ ٗ ََ ۡ ُ َ
ۡ
ير َرر َتث ٌُّؤٌ َِِث﴾( ،)1ومٝمٜم٤م احلٙمؿ واطمد ،وهنق ذم وضمنقب إقمتن٤مق رىمٌن٦م،
رخو مؤٌِِا خطٔا ذخط ِر

وهق ذم اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد أُمر ،واًمًٌ٥م خمتٚمػ :طمٞم٨م إن ؾمٌ٥م قمتنؼ اًمرىمٌن٦م ذم اعمٓمٚمنؼ هنق اًمٔمٝمن٤مر،
وؾمٌ٥م قمتؼ  -اًمرىمٌ٦م ذم اعم٘مٞمد هق اًم٘متؾ اخلٓم٠م ،ومٝمؾ حيٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد؟
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أٟمف حيٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد إن ىم٤مم دًمٞمؾ ،يم٤مًم٘مٞم٤مس قمنغم اعم٘مٞمند:

ٕن اًم٘مٞم٤مس دًمٞمؾ ذقمل قم٤مم ذم يمؾ صقرة إٓ إذا وم٘مد ومٞمف ريمـ ُمـ أريم٤مٟمف ،أو ذط ُمـ ذوـمنف:
طمٞم٨م إن إدًم٦م قمغم طمجٞمتف مل شمٗمرق سملم صقرة وصقرة ،ومن٢مذا دل اًم٘مٞمن٤مس قمنغم محنؾ اعمٓمٚمنؼ قمنغم
اعم٘مٞمد وم٢مٟمف جي٥م اًمٕمٛمؾ قمغم ذًمؽ :قمٛمال سمحجٞم٦م اًم٘مٞم٤مس ،وٕن اًمٕم٤مم خيّمنص سم٤مًم٘مٞمن٤مس ،ومٙمنذًمؽ
اعمٓمٚمؼ ي٘مٞمد سم٤مًم٘مٞم٤مس ،وٓ ومرق ،واجل٤مُمع صٞم٤مٟمف اًم٘مٞم٤مس قمـ اإلًمٖم٤مء.
وبـا ظذ ذفؽ ظؾقف يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

 -أٟمف ٓ جيزئ ذم يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر ،ويمٗم٤مرة اًم٘متنؾ

اخلٓم٠م إٓ رىمٌ٦م ُم١مُمٜم٦م"(.)2
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة مخسة أؿقال:
افؼقل إول :إن اعم ْٓمٚمؼ حيٛمؾ قمغم اعم٘مٞمد سم٤مًم٘مٞم٤مس ،سمْم٤مسمط آحت٤مد ذم اًمٕمٚم٦م ،واحلٙمٛم٦م ،واعمّمنٚمح٦م،
وهق ىمقل مجٝمقر اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وُمٜمٝمؿ أُمدي ،وومخر اًمديـ اًمرازي ،وسمٕمنض اعم٤مًمٙمٞمن٦م ،يم٤مًم٘من٤ميض أيب
سمٙمر اًمٌ٤مىمالي ،ورواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد ،وسمٕمض احلٜم٤مسمٚمن٦م ،يمن٠ميب اخلٓمن٤مب ،وسمٕمنض اعمٕمتزًمن٦م ،يمن٠ميب
احلًلم اًمٌٍمي(.)3

( )1ؾمقرة اًمـساء ضمزء مـ اآلية (.)92
( )2اكظامامر :رووامامة اًمطاماماًمبلم وقمؿ ام ة اعمػتاماملم( ،)379/9واةامامامع عمساماماةؾ أصامامقل اًمػؼامامف وشمطبقؼاهتاماما قمامامغم اعمامامذ ب
اًمراضمن (ص.)290:
( )3اكظام ام ام ام امامر :اعمعتؿام ام ام ام ام ( ،)291/1ورشح اًمؾؿام ام ام ام امامع( ،)418/1واًمتبصام ام ام ام ام امرة (ص ،)212:ورشح همايام ام ام ام امامة اًمسام ام ام ام امامقل
(ص ،)352:وىمقاـمع األدًمة (.)233/2
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افؼقل افثاين :إن اعمٓمٚمؼ حيٛمؾ قمغم اعم٘مٞمد قمـ ـمريؼ اًمٚمٖم٦م واًمٚمٗمظ ُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم دًمٞمنؾ آظمنر ،إٓ
إذا ىم٤مم دًمٞمؾ ي٘ميض سمحٛمؾ اعم ْٓمٚمؼ قمغم إـمالىمنف ،وهنق ىمنقل سمٕمنض احلٜم٤مسمٚمن٦م ،يمن٠ميب يٕمنغم ،وسمٕمنض
اعم٤مًمٙمٞم٦م ،وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م(.)1
افؼقل افثافث :إٟمف ٓ حيٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وهق ىمنقل أيمثنر احلٜمٗمٞمن٦م ،وسمٕمنض اًمِمن٤مومٕمٞم٦م،
ويمثػم ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م(.)2
افؼقل افرابع :يرون أن طمٙمؿ اعم ْٓمٚمؼ سمٕمد اعم٘مٞمد ُمـ ضمٜمًف ُمقىمق ،قمغم اًمدًمٞمؾ ،وم٢من ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمنغم
شم٘مٞمٞمده ُىمٞمد ،وإن مل ي٘مؿ اًمدًمٞمؾ ص٤مر يم٤مًمذي مل يرد ومٞمف ٟمص ،ومٞمٕمدل قمٜمف إمم همنػمه ُمنـ إدًمن٦م ،وهنق
ىمقل اجلقيٜمل( ،)3واسمـ سمره٤من( ،)4وأُمدي( ،)5واًمزريمٌم(.)6
افؼقل اخلامس :يرى اعم٤موردي ذم يمت٤مسمف احل٤موي اقمتٌ٤مر أهمٚمظ احلٙمٛملم ،واقمتؼمه ْأومم اعمذاه٥م ،ومن٢من
يم٤من طمٙمؿ اعم٘مٞمد أهمٚمظ محؾ اعم ْٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ،وٓ حيٛمؾ قمغم إـمالىمف إٓ سمدًمٞمؾٕ :ن اًمتٖمٚمٞمظ إًمزام،
وُم٤م شمْمٛمٜمف اإلًمزام ٓ يً٘مط اًمتزاُمف سم٤مطمتامل ،وقم٤مرض اًمِمقيم٤مي هذا اًمرأي ً
ىم٤مئال" :سمؾ هق أسمٕمنده٤م
ُمـ اًمّمقاب"(.)7

( )1اكظر :اعمسقدة (ص ،)145:ورشح هماية اًمسقل( ص ،)351 :واًمؽاؿمػ قمـ اعمحصقل (.)8/4
( )2اكظر :أصقل اًمنظميس ( ،)267/1ويم ػ األهار ( ،)524/2ورشح اًمتؾقين (.)1/1
( )3اكظر :اًمتؾرقص ذم أصقل (.)166/2
( )4اكظر :اًمقصقل لمم األصقل (.)288/1
( )5اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)9/3
( )6اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)10/3
( )7اكظامامر :اساماماوي اًمؽبامامػم ًمؾؿامامرداوي ( ،)66/16واًمتؿفقام ًمإلؾمامامـقي (ص ،)416 :واًمبحامامر اعمحامامقط (،)12/3
ولرؿماد اًمػحقل (.)247
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أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن اًم٘مٞم٤مس دًمٞمؾ ذقمل قم٤مم ذم يمؾ صقرة إٓ إذا وم٘مد ومٞمف ريمـ ُمـ أريم٤مٟمنف ،أو ذط
ُمـ ذوـمف :وذًمؽ ٕن إدًم٦م قمغم طمجٞمتف مل شمٗمرق سملم صقرة وصقرة ،وم٢مذا دل اًم٘مٞم٤مس قمنغم محنؾ
اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد وم٢مٟمف جي٥م اًمٕمٛمؾ قمغم ذًمؽ :قمٛمال سمحجٞم٦م اًم٘مٞم٤مس(.)1
افدفقؾ افثاين :ىمٞم٤مس شم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ قمنغم ختّمنٞمص اًمٕمن٤مم سم٤مًم٘مٞمن٤مس ،سمٞم٤مٟمنف :أٟمنف يمنام أن اًمٕمن٤مم جينقز
ختّمٞمّمف سم٤مًم٘مٞم٤مس ومٙمذًمؽ جيقز شم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ سم٤مًم٘مٞم٤مس ،واجل٤مُمع :صٞم٤مٟم٦م اًم٘مٞم٤مس قمنـ اإلًمٖمن٤مء ،سمنؾ
هذا أوممٕ" :ن دًٓم٦م اًمٕم٤مم قمغم يمؾ إومراد دًٓم٦م ًمٗمٔمٞم٦م ،ودًٓم٦م اعمٓمٚمؼ قمغم ذًمنؽ ًمٞمًن٧م ًمٗمٔمٞمن٦م،
سمؾ ُمٕمٜمقي٦م ،وُمٕمرو ،أن اًمدًٓم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م أىمقى ُمـ اًمدًٓم٦م اعمٕمٜمقين٦م ،ومن٢مذا يمن٤من اًم٘مٞمن٤مس خيّمنص
اًمٕم٤مم ُمع أن دًٓمتف قمغم إومراد ًمٗمٔمٞم٦م وهل ىمقي٦م :ومٛمـ سم٤مب أومم ضمقاز شم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ سم٤مًم٘مٞم٤مس(.)2
أدفة أصحا افؼقل افثاين:

ٱشتَ ۡظاآ ُدوا ْ َطاآ َ
افللدفقؾ إول :أن اعمٓمٚمننؼ ذم سمنن٤مب اًمِمننٝم٤مدة ،يم٘مقًمننف –شمٕمنن٤مممَ ﴿ :و ۡ
يديۡ َِ
ِ
ِ
ََ ۡ ُ ْ ََ ۡ َ
ُ
ۡ
ٌِااَ ّرِ َساااى ِس ًَۡۖ﴾( )3ىمنند محننؾ قمننغم اعم٘مٞمنند اًمننقارد ذم ىمقًمننف –شمٕمنن٤ممم ﴿ :وأط ا ِٓدوا ذوي غاادل
ُ
ٌِِّس ًۡ﴾( :)4وًمذًمؽ أمجع اًمٕمٚمامء قمغم اقمتٌ٤مر اًمٕمداًم٦م ذم مجٞمع اًمِمٝمقد ،وُمٜمٝم٤م ؿمنٝمقد اعمدايٜمن٦مُ ،منع
أٟمف أـمٚمؼ ومٞمٝم٤م ه٤مهٜم٤م ،واجل٤مُمع هٜم٤م شم٘مديؿ اعم٘مٞمد اًمذي هق يم٤مخل٤مص قمغم اعمٓمٚمؼ اًمذي هق يم٤مًمٕم٤مم(.)5
افدفقؾ افثاين :أن محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد هق ًمٖم٦م اًمٕمرب ،وم٤مًمٕمرب شمٓمٚمؼ احلٙمؿ ذم ُمقوع ،وشم٘مٞمده
ذم ُمقوع آظمر ،ومٞمحٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ،وهذا ًمف أُمثٚم٦م يمثػمة.
( )1اكظر :ىمقاـمع األدًمة (.)233/2
( )2اكظر :رشح اًمؾؿع( ،)418/1واًمتبٍمة (ص.)212:
( )3ؾمقرة اًمبؼرة ضمزء مـ اآلية (.)282
( )4ؾمقرة اًمطالد ضمزء مـ اآلية (.)2
( )5اكظ امامر :اعمف امامذب ًمؾـؿؾ امامة ( ،)1711 /4واًمتؾر امامقص ذم أص امامقل اًمػؼ امامف ( ،)166/2واًمبح امامر اعمحام امامقط (،)9/3
ورشح اًمؾؿع (.)418/1
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َ ذ
َ ُ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ
ُمـ ذًمؽ :ىمقًمف -شمٕمن٤مممَ ﴿ :و ۡٱى َ
ٱَّلل َنر ِ ٗ
يَ ذ َ
ٱىاذَٰنِر َ
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َٰ
ايا
و
اج
ظ
ف
د
ٱى
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ً
ٓ
وس
ر
ـ
ني
ظ
ف
د
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ذ
ت ﴾ ( ،)1ومحٛمؾ ًمٗمظ "احل٤مومٔمن٤مت" ،و"اًمنذايمرات" قمنغم "احلن٤مومٔملم" ،و"اًمنذايمريـ"،
َوٱىذَٰن َِر َٰ ِ
ومحٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ًمٖم٦م ،وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمثٚم٦م(.)2
أدفة أصحا افؼقل افثافث:
افدفقؾ إول :أن اعم ْٓمٚمؼ طم٘مٞم٘م٦م ،وٓ يؽمك رء ُمـ احل٘مٞم٘م٦م إٓ سمدًمٞمؾ ،وٓ يقضمد دًمٞمؾ يٍمومف قمـ
ُمتن٠مظمرا قمٜمنف ،وإول ُمٕمندوم،
اإلـمالق ،وإذا وضمد وم٢مُم٤م أن يٙمقن ُم٘م٤مرٟمً٤م ذم زُمن٤من اإلـمنالق ،أو
ً
ً
ٟم٤مؾمخ٤م ًمٚمٛم ْٓمٚمؼ(.)3
واًمث٤مي إن وضمد يم٤من
افدفقؾ افثاين :أن شم٘مٞمٞمد اعم ْٓمٚمؼ زي٤مدة ومٞمف ،ومٛمـ ىمٞمد اًمرىمٌ٦م سم٤مإليامن وم٘مد زاد ذ ًـم٤م ٓ ي٘متْمنٞمف اًمٚمٗمنظ،
واًمزي٤مدة قمغم اًمٜمص ٟمًخ ،وٟمًخ اًم٘مرآن ٓ جيقز سم٤مًم٘مٞم٤مس(.)4
افدفقؾ افثافث :أن ىمٞم٤مس اعمٜمّمقص قمغم اعمٜمّمقص قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م سم٤مـمنؾٟٕ :منف اقمت٘من٤مد اًمنٜم٘مص ومنٞمام
شمقمم اهلل سمٞم٤مٟمف ،وذًمؽ ٓ جيقز ،إٓ أن احلٛمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس ًمٞمس شمٕمدين٦م حلٙمنؿ ذقمنل ،سمنؾ هنق شمٕمدين٦م
ًمٚمٕمدم إصكم ،إذ اعم ْٓمٚمؼ ؾم٤ميم٧م قمـ اًم٘م ْٞمند ،واعم٘مٞمند أوضمن٥م حترينر اعم١مُمٜمن٦م ُمنثال ،وؾمنٙم٧م قمنـ
اًمٙم٤مومرة :ومال يدل إجي٤مب حترير اعم١مُمٜم٦م قمغم حتريؿ اًمٙم٤مومرة ،ومتٕمدي٦م اًم٘م ْٞمند شمٕمدين٦م اًمٕمندم ،وإذا محٚمٜمن٤م
اعم ْٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ٟمٙمقن ىمد أصمٌتٜم٤م احلٙمؿ اعمًٙمقت قمٜمف ،وأسمٓمٚمٜم٤م طمٙمؿ اعم ْٓمٚمؼ اعمٜمّمقص :ومنال جينقز
سم٤مًم٘مٞم٤مس(.)5

( )1ؾمقرة األطمزاب ضمزء مـ اآلية (.)35
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)8/3واًمبحر اعمحقط (.)9/3
( )3اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت (.)392/1
( )4اكظر :يم ػ األهار ( ،)36/2ورشح اًمتؾقين (.)114/1
( )5اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت (.)397/1
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مـاؿشة إدفة:
اإلجابة ظذ أدفة أصحا افؼقل افثاين:
اإلجابة ظذ افدفقؾ إول:
ٓ ٟمًٚمؿ أن ذًمؽ اًمت٘مٞمٞمد سمحً٥م اًمٚمٗمظ ُمـ همنػم دًمٞمنؾ ،سمنؾ هنق سمندًمٞمؾ ،وهنق اإلمجن٤مع،
َ ٓ َ ُ ۡ َ ُ َۢ َ َ َ َ َ ذ ُ ٓ ْ
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ٓ ْ
واًمٜمص ،وهق ىمقًمف -شمٕم٤مممَٰٓ ﴿ :
أا ﴾ (،)1
أا إِن سااءزً ـاشِاق ةِجتاإ ذخبيِ
يدحٓا ٱَّلِيَ ءاٌِ
واًم٘مٞم٤مس قمغم اعمقوع اًمذي ٟمص ومٞمف قمغم اًمٕمداًم٦م سمج٤مُمع طمّمقل اًمث٘م٦م سم٘مقهلؿ(.)2
جيا ظـ افدفقؾ افثاين بجقابغ:
اجلقا إول :أن مجٞمع ُم٤م ذيمروه محؾ اعمٓمٚمؼ قمنغم اعم٘مٞمند سمندًمٞمؾ ،واًمندًمٞمؾ ذم شمٚمنؽ إُمثٚمن٦م هنق
اًمٕمٓمػٕ :ن طمٙمؿ اعمٕمٓمق ،هق طمٙمؿ اعمٕمٓمق ،قمٚمٞمف ،وهق واوح ذم أي٦م.
اجلقا افثاين :أن اعمٓمٚمؼ محؾ قمغم اعم٘مٞمد ذم اعمثن٤مل اًمًن٤مسمؼ ًمندًمٞمؾ ،وهنق أن أطمند اًمٙمالُمنلم همنػم
ُمًت٘مؾ سمٜمٗمًف ،وٓ يٗمٞمد وم٤مئدة :ومحٛمؾ قمغم أظمر عمقوع احل٤مضم٦م قمغم محؾ اًمٙمالم قمغم وم٤مئدة(.)3
وأجقب ظذ بعض أدفة أصحا افؼقل افثافث:
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثافث:
أٟم٤م ٓ ٟمًٚمؿ أن زوال احلٙمؿ يم٤من سمٓمريؼ اًمٜمًخ ،سمؾ هق قمٜمدٟم٤م سمٓمريؼ اًمت٘مٞمٞمد ،وهلذا يٙمنقن
احلٙمؿ يمذًمؽ ًمق يم٤من اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد ُم٘مؽمٟملم ذم اًمقرود ،أو يم٤من اًم٘مٞمند ُمت٘مندُم٤م ،وًمنق يمن٤من سمٓمرينؼ
اًمٜمًخ عم٤م يم٤من يمذًمؽٕ :ن ُمـ ذوط اًمٜمًخ أن يٙمقن اًمٜم٤مؾمخ ُمت٠مظمرا قمـ اعمٜمًقخ (.)4
وأُم٤م افؼقل افرابع واخلامس ومٚمٞمس هلنؿ أدًمن٦م شمنذيمر ،وأىمنقاهلؿ ٓ شمتٕمندى أيمثنر ُمنـ أهنن٤م
وضمٝم٤مت ٟمٔمرً ،مذًمؽ مل يٕمتد اًمٕمٚمامء سم٠مىمقاهلؿ.
( )1ؾمقرة اسنرات ضمزء مـ اآلية (.)6
( )2اكظر :يم ػ األهار (.)524/2
( )3اكظر :اًمتؾرقص ذم أصقل اًمػؼف ( ،)172/2وااطمؽام ًممم ي ( ،)8/3واًمبحر اعمحقط (.)9/3
( )4اكظر :ىمقاـمع األدًمة (.)233/2
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بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ اًم٘مقل إول،

وهق أٟمف حيٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ،إن ىم٤مم دًمٞمؾ ،يم٤مًم٘مٞم٤مس قمغم اعم٘مٞمد ،واؾمتدل سم٠مدًمتٝمؿ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث افؼقل إول ،وهق أٟمف حيٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد إن ىم٤مم دًمٞمؾ يم٤مًم٘مٞمن٤مس قمنغم
اعم٘مٞمدً :م٘مقة أدًمتٝمؿ ،وٕٟمف ُمتك ُوم٘مدت إدًم٦م ،وشمقاومر اًم٘مٞم٤مس سمجٛمٞمنع أريم٤مٟمنف :وضمن٥م إظمنذ سمنف
يمدًمٞمؾ ذقمل ،وٓ جيقز اًمٕمدول قمـ همػمه :عمٙم٤مٟمتف اًمنمقمٞم٦م سملم إدًم٦م.
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الفصن اخلاوظ
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف
االدتّاد ٔالتكمٗد.
ٔفْٗ وبحجاُ:
املبحح األٔه :املٍّر األصـٕل٘ لعبـد الهـسٖي الٍىمـة
يف املطالن املتعمكة باالدتّاد.
املبحح الجاٌ٘ :املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمـة
يف املطالن املتعمكة بالتكمٗد.

331

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة

املبحح األٔه:
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن املتعمكة
باالدتّاد.
ٔفْٗ مخظ وطالن:
املطــألة األٔىل :وــٍّر الٍىمــة يف إثبــات قبــٕه ادتّــاد غــدص يف وطــألة
وعٍٗة إذا عسف دقالكّا دُٔ املطالن األخسى يف الباب ٌفطْ.
املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمـة يف تكسٖـسٓ دـٕاش االدتّـاد يف شوـاُ الـٍ
.املطــألة الجالجــة :وــٍّر الٍىمــة يف تكسٖــسٓ دــٕاش االدتّــاد لمــٍ

-

.
املطألة السابعـة :وـٍّر الٍىمـة يف تكسٖـسٓ دـٕش اخلطـأ يف ادتّـاد الـٍ
.املطألة اخلاوطة :وٍّر الٍىمة يف إثبات التٕقـف يف املطـألة إذا تعـازض
فّٗا عٍد اجملتّد دلٗالُ ٔعذص عَ الرتدٗح بٍّٗىا.
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف إثبات قبٕه ادتّاد غدص يف وطألة وعٍٗة إذا
عسف دقالكّا دُٔ املطالن األخسى يف الباب ٌفطْ.
شمٕمر ،هذه اعمً٠مًم٦م سمتجزؤ آضمتٝم٤مد ،وآضمتٝم٤مد هق :سمذل اعمجتٝمد ُم٤م ذم وؾمنٕمف ًمتحّمنٞمؾ
َ
فمـ سمحٙمؿ ذقمل قمٛمكم ُمـ دًمٞمؾ شمٗمّمٞمكم ،وصقرهت٤م ْ
يٙمقن اًمٕمن٤ممل جمتٝمندً ا ذم سمن٤مب ُمنـ أسمنقاب
أن
اًمٗم٘مف دون همػمه ،أو ذم ُمً٠مًم٦م دون ُمً٠مًم٦م.
ويؿؽـ تصقر ادسلفة بادثال افولايل :اًمِمنخص اًمٕمن٤مر ،عمًن٠مًم٦م اعمِمننريم٦م -وهنل :زوج
وذات ؾمدس ،وإظمقة ٕم ،وإظمقة أؿم٘م٤مء  -جيقز ًمف أن جيتٝمد ومٞمٝم٤م سمنمط إطم٤مـمتنف سمٕمٚمنؿ اًمٗمنرائض
ً
ً
ضم٤مهال سم٠مي٦م ُمً٠مًم٦م أظمرى ُمـ سم٤مب اًمٗمرائض.
إمج٤مٓ ،وأريم٤مٟمف ،وذوـمف ،وإن يم٤من
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أٟمف جيقز دمزؤ آضمتٝم٤مد سمن٠من ي٘مٌنؾ اضمتٝمن٤مد ؿمنخص ذم ُمًن٠مًم٦م

ُمٕمٞمٜم٦م إذا قمر ،دىم٤مئ٘مٝم٤م دون اعمً٤مئؾ إظمرى ذم اًمٌ٤مب ٟمٗمًف").(1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إٟمف ي٘مٌؾ اضمتٝم٤مد ُمـ شمقاومرت ومٞمنف ذوط آضمتٝمن٤مد ذم سمٕمنض اعمًن٤مئؾ ،ومٞمجنقز ًمنف
آضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م سمٜمٗمًف سمدون اًمت٘مٞمد سمٛمذه٥م جمتٝمد ،وهق ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء(.)2
يمٛمال
افؼقل افثاين :إٟمف ٓ ي٘مٌؾ اضمتٝم٤مده ومٞمٝم٤م .أي ٓ :جيقز دمزؤ آضمتٝم٤مد ،وهق ىمقل سمٕمض احلٜمٗمٞم٦مُ ،
ظمنو ،واًمٗمٜم٤مري ،وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،يم٤مًمِمقيم٤مي(.)3

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)402:
( )2اكظام ام امامر :اعمستصام ام امامػك ( ،)253/2واعمحصام ام امامقل ( ،)27/3وهنايام ام امامة اًمقصام ام امامقل ذم درايام ام امامة األصام ام امامقل (،)282/8
وااطمؽ امامام ًممم ام ي ( ،)143/4واًمبح امامر اعمح امامقط ( ،)209/6ومس امامؾؿ اًماب امامقت ( ،)264/2واعمعتؿ ام ذم أص امامقل
اًمػؼف (.)932/2
( )3اكظام امامر :مسام امامؾؿ اًمابام امامقت ( ،)364/2وشمقسام امامػم اًمتحريام امامر ( ،)182/4وومام امامقاشمن اًمرمحام امامقت ( ،)264/2ولرؿمام اماماد
اًمػحقل (.)312/2
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أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :اؾمتدًمقا سم٘مقل اًمرؾمقل  « :-دع ما يريبؽ إػ مآ يريبؽ » (.)1
وجف افدٓفة مـ احلديث :أن اإلٟمً٤من ًمق متٙمـ ُمـ مجع إدًم٦م ذم ُمً٠مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يم٤من ُمتٛمٙمٜم٤م
ُمـ اًمقصقل إمم اًمٕمٚمؿ سمحٙمؿ اعمً٠مًم٦م ُمـ دًمٞمٚمٝمن٤م ،ومؽميمن٦م إمم شم٘مٚمٞمند جمتٝمند آظمنر ظمنال ،اعمٕم٘منقل،
وظمالُ ،م٤م أوم٤مد هذا احلدي٨م اًمنميػٕ :ن ُم٤م يم٤من قمـ شم٘مٚمٞمد ومٞمف ري٥م قمٜمد اعم٘مٚمد :هؾ هنق ُمٓمن٤مسمؼ
ًمٚمقاىمع أو ٓ؟ وُم٤م يم٤من قمـ دًمٞمؾ يٙمقن ظم٤مًم ًٞم٤م قمـ هذا اًمري٥م(.)2
افدفقؾ افثاين :اؾمتدًمقا سمحدي٨م واسمّم٦م سمـ ُمٕمٌد  ،-ىم٤مل :أشمٞم٧م رؾمقل اهلل ،-
وم٘م٤مل :ضما٧م شمً٠مل قمـ اًمؼم؟ ىمٚم٧مٟ :مٕمؿ ،وم٘م٤مل « :اشوػت ؿؾبؽ ،واشوػت كػسؽ ،افز ما أضؿلكلت
إفقف افـػس ،واضؿلن إفقف افؼؾب ،واإلثؿ ما حاك دم افـػس ،وتردد دم افصلدر ،وإن أؾولاك افـلاس،
وأؾوقك ش (.)3
وجف آشودٓل مـ احلديث :أن اًمرؾمقل  - -أُمر اعمجتٝمد سم٤مؾمتٗمت٤مء ٟمٗمًف،
وإن أومت٤مه همػمه ،وذم ذًمؽ شمرضمٞمح ٓضمتٝم٤مده قمغم اضمتٝم٤مد همػمه ُمـ اعمجتٝمديـ(.)4
افدفقؾ افثافث :أن اعمجتٝمد ذم سمٕمض اعمً٤مئؾ يٕمر ،طمٙمؿ هذه اعمً٤مئؾ اًمتل اضمتٝمد ومٞمٝمن٤م قمنـ دًمٞمنؾ
ُمٜمّمقب ُمـ ىمٌؾ اًمِم٤مرع ،ومٞمحّمؾ ًمف ُمٕمروم٦م طمٙمؿ اهلل -شمٕم٤ممم ،ومٞمج٥م قمٚمٞمف اشمٌ٤مقمف ،وٓ يًنقغ ًمنف
شمريمف سم٘مقل أطمد ُمـ اعمجتٝمديـٕ :ن يمؾ ُمٙمٚمنػ ُمن٠مُمقر سم٤مشمٌن٤مع ىمنقل اهلل -شمٕمن٤ممم ،وىمنقل رؾمنقًمف
ُم٠مُمقرا سم٤مشمٌ٤مع همػممه٤م ،سم٤مقمتٌ٤مر أٟمف ُمٌٚمغ قمـ اهلل
 - قمٜمد اًم٘مدرة قمغم ذًمؽ ،وٓ يٙمقنً
( )1ؾم امامــ اًمؽمم امامذي ( ،)668 /4يمت اماماب ص امامػة اًمؼقام امامة واًمرىم اماماةؼ واًم امامقرع قم امامـ رؾم امامقل اهلل  ،-سم اماماب
طم يث رىمؿ ( ،)2518طم يث طمسـ.
( )2اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت (.)264/2
( )3مسامـ اامامامام أمحام ( ،)533/29مسامامـ اًم امامقلم ،طمام يث واسمصامة سمامامـ معبام األؾمام ي كامزل اًمرىمة،طمام يث رىمامامؿ
( ،)18006لؾمـاده وعقػ.
( )4اكظر :مسؾؿ اًمابقت (.)364/2
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وقمـ رؾمقًمف  ،-إٓ إذا قمجز قمـ ُمٕمروم٦م ذًمؽ احلٙمؿ سمٜمٗمًف :وطمٞم٨م مل يٕمجز ،وقمٚمنؿ
سمٜمٗمًف طمٙمؿ اهلل –شمٕم٤مممُ -مـ ىمقًمف ،أو ىمقل رؾمقل اهلل  :-وم٘مد فمـ أن يمؾ ُمـ ظم٤مًمٗمنف
خم٤مًمػ حلٙمؿ اهلل ،وطمٙمؿ رؾمقًمف  :-ومٞمحرم قمٚمٞمف اشمٌ٤مقمف(.)1
افدفقؾ افرابع :إذا طمّمؾ اعمجتٝمد اعم٘مٞمد ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمً٠مًم٦م مم٤م يتقىمػ اضمتٝم٤مده ومٞمٝم٤م قمغم حتّمنٞمٚمف ومٝمنق
واعمجتٝمد اعمٓمٚمؼ ممـ طمّمؾ ًمف ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمً٤مئؾ يمٚمٝم٤م ذم شمٚمؽ اعمً٤مًم٦م ؾمقاءً :مٕمندم اًمٗمن٤مرق سمٞمنٜمٝمام،
ويمقٟمف ٓ يٕمٚمؿ أدًم٦م همػمه٤م ُمـ اعمً٤مئؾ إظمرى ٓ ُمدظمؾ ًمف ذم شمٚمؽ اعمً٠مًم٦م اعمجتٝمد ومٞمٝم٤م ،وم٢مذا وىمنع
آضمتٝم٤مد ُ -مثال  -ذم ُمً٠مًم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمّمالة ،وطمّمؾ اعمجتٝمد اعم٘مٞمد مجٞمع ُم٤م حيت٤مج إًمٞمنف ومٞمٝمن٤م ُمنـ
إدًم٦م ،واًم٘مقاقمد اعمتٕمٚم٘م٦م سمٙمٞمٗمٞم٦م اؾمتٜمٌ٤مـمٝم٤م ،ومًٕم٦م اـمالع اعمجتٝمند اعمٓمٚمنؼ سم٤مؾمتحْمن٤مره إطمٙمن٤مم
اًمتننل شمتٕمٚمننؼ سمنن٤مًمٌٞمع واًمٖمّمنن٥م –ُمننثال -رء آظمننر ٓ ،يقضمنن٥م اًمتٗمنن٤موت سمننلم آضمتٝمنن٤مد اعمٓمٚمننؼ
وآضمتٝم٤مد اخل٤مص سم٤مًمٜمًنٌ٦م إمم ُمًن٤مًم٦م اًمّمنالة اعمجتٝمند ومٞمٝمن٤مٕ :ن اعمجتٝمند اعمٓمٚمنؼ ينتٛمٙمـ ُمنـ
اؾمتخراضمٝم٤م ُمـ إدًم٦م سم٤مٓشمٗم٤مق ،يمذًمؽ يتٛمٙمـ اعمجتٝمد اعم٘مٞمد ُمـ اؾمتخراضمٝم٤م ،وجيقز ًمف آضمتٝم٤مد
ومٞمٝم٤م ،يمام ضم٤مز ًمٖمػمه :ومٞم٘مٌؾ ىمقًمف ومٞمٝم٤م ،وحيرم قمٚمٞمف اًمت٘مٚمٞمد ،يمام ي٘مٌؾ ىمنقل اعمجتٝمند اعمٓمٚمنؼ ،وحينرم
قمٚمٞمف اًمت٘مٚمٞمد(.)2
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :اطمت٩م اًم٘م٤مئٚمقن سمٛمٜمع دمزؤ آضمتٝم٤مد سم٠مٟمف حيتٛمؾ أن شمٙمنقن يمنؾ ُمًن٠مًم٦م ي٘مندر ضمٝمنؾ
اعمجتٝمد هب٤م جيقز شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤محلٙمؿ اًمذي يٌح٨م قمٜمف ،وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمرشمٌط سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ،وقمغم
هذا ومال يتٛمٙمـ اعمجتٝمد اعم٘مٞمد ُمـ اؾمتخراج احلٙمؿ هلذه اعمً٠مًم٦م اعمٗمروو٦مٕ :ن اًمٕمٚمامء اشمٗم٘منقا قمنغم
أن اعمجتٝمد ٓ جيقز ًمف احلٙمؿ ذم ُمً٠مًم٦م طمتك حتّمؾ ًمف همٚمٌ٦م اًمٔمـ سمحّمقل اعم٘متيض ًمٚمحٙمؿ ،وقمندم
اعم٤مٟمع ُمٜمف ،وهذا إٟمام حيّمؾ ًمٚمٛمجتٝمد اعمٓمٚمؼ.

( )1اكظر :مسؾؿ اًمابقت (.)264/2
( )2اكظر :اًمتؼرير واًمتحبػم رشح اًمتحرير (.)294/3
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أُم٤م اعمجتٝمد ذم سمٕمض اعمً٤مئؾ ومٚمؿ حيّمؾ ًمف فمـ قمدم اعم٤مٟمعٟٕ :مف مل حتّمؾ ًمف همٚمٌ٦م اًمٔمـ سمام
مل يٕمٚمٛمف.
وُمـ مل ي٘مدر قمغم اؾمتخراج احلٙمؿ عمً٠مًم٦م ٓ ي٘مدر قمغم اؾمنتخراج احلٙمنؿ عمًن٠مًم٦م أظمنرى،
وقمغم هذا ٓ يتجزأ آضمتٝم٤مد :وهق اعمٓمٚمقب.
افدفقؾ افثاينٟ :م٘مّم٤من اعمٚمٙم٦م قمٜمد اعمجتٝمد اعم٘مٞمد ،ومٛمـ مل شمٙمنـ ًمنف اًم٘مندرة قمنغم آضمتٝمن٤مد ذم سمٕمنض
اعمً٤مئؾ ٓ شمٙمقن قمٜمده اعم٘مدرة قمغم آضمتٝم٤مد ذم مجٞمع اعمً٤مئؾٕ :ن اًمٕمٚمقم اًمنمنقمٞم٦م ُمتٕمٚمنؼ سمٕمْمنٝم٤م
ىمن٤مدرا قمنغم اؾمنتٜمٌ٤مط إطمٙمن٤مم
سمٌٕمض ،وإن ُمـ ٟم٘مّم٧م قمٜمده اعمٚمٙم٦م وآؾمتٕمداد اًمذهٜمل ٓ يٙمنقن
ً
اًمنمقمٞم٦م يمٚمٝم٤م ُمـ أدًمتٝم٤م(.)1
مـاؿشة إدفة:
اإلجابة ظذ أصحا افؼقل إول:
أجقب ظذ دفقؾفؿ افرابع بام يع:
ٓ ٟمًٚمؿ أن اعمجتٝمد ذم سمٕمض اعمً٤مئؾُ ،مثؾ اعمجتٝمد اعمٓمٚمؼ :اطمتامل أن شمٙمقن اعمً٠مًم٦م اًمتنل
اضمتٝمد ومٞمٝم٤م اعمجتٝمد اخل٤مص هل٤م قمالىم٦م سمٛمً٤مئؾ ،وطمّمقل إدراك احلٙمؿ سم٤مًمٜمًنٌ٦م ًمٚمٛمجتٝمند اعمٓمٚمنؼ
واعمجتٝمد اخل٤مص إٟمام هق سمحً٥م فمٜمٝمام ٓ ،سمحً٥م اًمقاىمع ،إٓ أن اطمتامل قمدم إدراك احلٙمؿ ي٘مقى
ذم ضم٤مٟم٥م اعمجتٝمد اخل٤مصً :مٕمدم إطم٤مـمتف سم٤معمدارك ،ومٞمْمنٕمػ فمٜمنف ذم إدراك احلٙمنؿ :ومٞمحنرم قمٚمٞمنف
اًم٘مقل سمفٕ :ن إطمٙم٤مم ٓ شمٌٜمك قمغم اًمٔمـ اًمْمٕمٞمػ(.)2
اإلجابة ظذ أصحا افؼقل افثاين بام يع:
 -1أن اعمٗمروض ذم اعمجتٝمد ذم سم٤مب ُمٕمنلم ،أو ُمًن٠مًم٦م ُمٕمٞمٜمن٦م شمنقاومر ذوط آضمتٝمن٤مد
سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛمقوقع اًمذي يٌح٨م ومٞمف.

( )1اكظر :لرؿماد اًمػحقل (.)312/2
( )2اكظر :مسؾؿ اًمابقت ( ،)364/2وشمقسػم اًمتحرير (.)182/4
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 -2طمّمقل مجٞمع ُم٤م يتٕمٚمؼ سمذًمؽ اًمٌ٤مب أو شمٚمؽ اعمً٠مًم٦م ُمـ إدًم٦م ذم فمٜمف ٟمٗم ًٞمن٤م وإصمٌ٤مشمًن٤م،
إُم٤م سم٤مـمالقمف قمٚمٞمف سمٜمٗمًف ،أو أظمذه ُمـ جمتٝمد آظمر ،أو مجع إُم٤مرات اًمتل ىمرره٤م إئٛم٦م ووٛمقا يمنؾ
ضمٜمس إمم ضمٜمًف.
وسمذًمؽ حيّمؾ ًمٚمٛمجتٝمد ذم ُمً٠مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م فمـ هم٤مًم٥م سمقضمقد اعم٘متيض ًمٚمحٙمؿ ،وقمدم اعم٤مٟمع
ُمٜمف ،وإذا يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ يٌٕمد آطمتامل اًمذي ذيمره اعمٕمؽمض ،أو يٜمٕمدم ،وآطمتامل هق( :وضمنقد
سمٕمض اعمً٤مئؾ اًمتل هل٤م قمالىم٦م سم٤معمً٠مًم٦م اًمتل يٌح٨م قمـ طمٙمٛمٝم٤م ،مل يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م ،ومل يٜمٔمنر ومٞمٝمن٤م ،ومنال
ي٘مدح ذم فمٜمف احلٙمؿً :مٌٕمده ،ومٞمج٥م قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ سم٤محلٙمؿ اًمذي فمٜمف)(.)1
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،وهق أٟمف جيقز دمزؤ آضمتٝم٤مد.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أٟمف جينقز دمنزؤ آضمتٝمن٤مدً :م٘منقة أدًمنتٝمؿ،
وؾمالُمتٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مرض اًم٘مقي ،وًم٘مقة ُمٜم٤مىمِمتٝمؿ ٕدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مي ،وٕٟمف ًمق يم٤من اًمٕمٛمنؾ ذم مجٞمنع
ِ
سمٕمنض اًمّمنح٤مسم٦م –ريض
ػ
ُمً٤مئؾ اًمٗم٘مف ذ ًـم٤م ًمٌٚمقغ درضم٦م آضمتٝم٤مد ،وذ ًـم٤م ًم٘مٌقًمفً :مٙم٤من شمق يىمن ُ
وسمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ذم سمٕمض اعمً٤مئؾ وقمدم ُىم ِ
ِ
رضمن٤م هلنؿ قمنـ آضمتٝمن٤مد،
اهلل قمٜمٝمؿ-
درهتِؿ قمغم ذًمنؽ َخم ْ ً
ُ
ػ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م وسمٕمض اًمٗم٘مٝمن٤مء مل خينرضمٝمؿ قمنـ زُمنرة
وًمٙمـ إُمر ًمٞمس يمذًمؽ :طمٞم٨م إن شمق يىم َ
اعمجتٝمديـ.

( )1اكظر :ومقاشمن اًمرمحقت (.)264/2
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املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ دٕاش االدتّاد يف شواُ الٍ

-

طم٨م اًمٜمٌل - -اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -قمغم آضمتٝم٤مد ذم إُمقر اًمتنل
مل يرد ومٞمٝم٤م ٟمصً :متدريٌٝمؿ قمغم إقمامل ُمٚمٙم٦م اًم٘مٞم٤مس وآضمتٝمن٤مد ذم همنػم طمينشمف ،-
إٓ أن سمٕمض اًمٕمٚمامء يرى أن هذا ًمٞمس اضمتٝم٤م ًدا ،ويمؾ ًمف أدًمتف ؾمٜمٕمروٝم٤م ذم هنذه اعمًن٠مًم٦م -سمٛمِمنٞما٦م
اهلل.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أٟمف جيقز آضمتٝم٤مد ذم زُم٤من اًمٜمٌل ً :-مّمح٦م أدًمن٦م

هذا اًم٘مقل ،وبـا ظذ ذفؽ وم٢مٟمف جيقز آضمتٝم٤مد سملم ُمٞم٤مه شمٜمجس سمٕمْمٝم٤م وهنق قمنغم ؿمن٤مـمب اًمٌحنر،
وجيقز آضمتٝم٤مد ذم أوىم٤مت اًمّمالة ُمع إُمٙم٤من اًمّمؼم إمم اًمٞم٘ملم"(.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إٟمف جيقز آضمتٝم٤مد ذم زُم٤من اًمٜمٌل ُ --مٓمٚم٘م٤م ،وهق ىمقل أيمثنر اًمٕمٚمنامء،
يم٤مًمٖمزازم( ،)2وأُمدي( ،)3وومخر اًمديـ اًمرازي( ،)4واًم٘م٤ميض أيب يٕمغم(.)5
افؼقل افثاين :إٟمف ٓ جيقز آضمتٝم٤مد ذم زُم٤من اًمٜمٌل  ،-وهق ىمقل سمٕمض اًمٕمٚمامء(.)6
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن اًمٜمٌل  --ىمد ضمن٤مءه ظمّمنامن خيتّمنامن :وم٘من٤مل - -
ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص" :اؿض بقـفام يا ظؿرو" ،وم٘م٤مل قمٛمرو :أٟم٧م أومم ُمٜمل ي٤م رؾمنقل اهلل ،ىمن٤مل" :وإن

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)403:
( )2اكظر :اعمستصػك (ص.)345:
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)221/4
( )4اكظر :اًمػصقل ذم األصقل (.)38/4
( )5اكظامامر :األؿمامامباه واًمـظاماماةر ( ،)150/1واًمع ام ة ذم أصامامقل اًمػؼامامف ( ،)1590/5وااهباماماج ( ،)252/3واًمتؼريامامر
واًمتحرير ذم قمؾؿ األصقل ( ،)401 /3ويم ػ األهار(.)305 /3
( )6اكظر :اًمتؼرير واًمتحرير ذم قمؾؿ األصقل ( ،)401 /3واًمبحر اعمحقط (.)503/4
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ـان" ،ىم٤مل قمٛمرو :وم٢من ىمْمٞم٧م ،سمٞمٜمٝمام ومام زم؟ ىم٤مل" :إن أكت ؿضقت بقـفام ،ؾلصبت افؼضا  :ؾؾلؽ
ظؼ حسـات ،وإن أكت اجوفدت ،ؾلخطلت :ؾؾؽ حسـة"(.)1
وجللف آشللودٓل مللـ احلللديث :أٟمننف سيننح ذم ضمننقاز آضمتٝمنن٤مد ذم زُم٤مٟمننف -
افدفقؾ افثاين :أن اًمٜمٌل  - -ىم٤مل ًمٕم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر وًمرضمٚملم ُمنـ اًمّمنح٤مسم٦م" :اجوفلدا،
ؾنن أصبوام ؾؾؽام ظؼ حسـات ،وإن أخطلمتا ؾؾؽام حسـة"(.)3
وجللف آشللودٓل :أن اًمرؾمننقل  - -أضمنن٤مز ًمٕم٘مٌنن٦م أن جيتٝمنند ذم وضمننقده
 ،سمؾ رومع احلرج قمٜمف إن أظمٓم٠م ،يمام ومٕمؾ ُمع قمٛمرو سم٤مًمٕم٤مص(.)4افدفقؾ افثافث :أن اًمٜمٌل  - -ومقض احلٙمؿ ذم سمٜمل ىمرئم٦م إمم ؾمٕمد سمنـ ُمٕمن٤مذ :طمٞمن٨م
روقا سمحٙمٛمف ،ومحٙمؿ ؾمٕمد ومٞمٝمؿ سمرأيف واضمتٝم٤مده ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ً -منف« :ؿضلقت
بحؽللؿ اهللش ،ورسمننام ىمنن٤مل« :بحؽللؿ ادؾللؽش( ،)5وذم رواينن٦م" :فؼللد حؽؿللت بحؽللؿ اهلل ،وحؽللؿ

( )1مسـ اامام أمح ( ،)357/29طم يث قمؿرو سمـ اًمعاص –ريض اهلل قمـف،طم يث رىمؿ ( ،)17824طم يث
صحقن.
( )2اكظر :اًمع ة (.)1590 /5
( )3اكظر :اعمستصػك (ص.)346 :
( )4اكظر :رووة اًمـافمر(ص.)355 :
()5ص امامحقن اًمبر اماماري ( ،)112 /5يمت اماماب اعمغ امامازي ،سم اماماب مرضم امامع اًمـبام امل ص امامغم اهلل قمؾق امامف وؾم امامؾؿ م امامـ األطم امامزاب،
وخمرضمف لمم سمـل ىمريظة وحمايشمف ليا ؿ ،طم يث رىمؿ (.)4121
()6اعمعن امامؿ اًمؽب امامػم ًمؾط امامؼماع ( ،)6/6سم اماماب اًمس اماملم طم ام يث ؾم امامع سم امامـ مع اماماذ األنص اماماري ،طم ام يث رىم امامؿ (،)5330
لؾمـاده صحقن.
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وضمف اضمتٝم٤مد ؾمٕمد  - -ومٞمٝمؿ هق أطمد أُمريـ:

ذ
آَٰ ُاا ْ ذٱَّل َ
إمر إول :إُم٤م أٟمف ىم٤مؾمٝمؿ قمغم اعمح٤مرسملم اًمذيـ ىم٤مل اهلل -شمٕمن٤ممم -ومنٞمٝمؿ ﴿ :إِج ٍَاا َس َ َٰٓ
ِياَ
َ َ ً َ َُ ذُ ْ َۡ ُ َ ذُ ْ َۡ َُ ذ َ َ
َۡ
َُ ُ َ ذ َ َ َ ُ َُ َ َ ۡ َ َ
ۡرض ـصاادا أن حلخي ٓ
اػ ۡٔن ِِف ٱۡل ِ
اع خيۡادِي ِٓ ًۡ
أا أو يصايت ٓٔا أو تلع
َيارِبٔن ٱَّلل ورشَٔلۥ ويص
َ ُ
َ
َوأ ۡر ُسي ًُٓ ٌّ َِۡ خِل َٰ ٍؿ ﴾ ( ،)1واجل٤مُمع :اًمٗمً٤مد ذم يمؾ :وذًمؽ عمقآهتؿ ىمريِم٤م ذم وىمٕمن٦م إطمنزاب،
وٟم٘مْمٝمؿ قمٝمدهؿ.
إمر افثاين :وإُم٤م أٟمف ىم٤مؾمٝمؿ قمغم إهى اًمذيـ قمقشمٌقا قمنغم ومندائٝمؿ ،وشمٌنلم أن ىمنتٚمٝمؿ يمن٤من هنق
احلٙمؿ ،وهذا يدل قمغم وىمقع آضمتٝمن٤مد ذم زُمن٤من اًمٜمٌنل  ،-واًمقىمنقع دًمٞمنؾ اجلنقاز
ُمٓمٚم٘م٤م(.)2
افدفقؾ افرابلع :أن سمٕمنض اًمّمنح٤مسم٦م  -ريض اهلل قمنٜمٝمؿ  -ينروي قمنـ سمٕمْمنٝمؿ أظمنر إظمٌن٤مر،
وإطمٙمنن٤مم ،واًمٜم٤مؾمننخ واعمٜمًننقخ ،ويمنن٤مٟمقا ي٘مٌٚمننقن ذًمننؽ ،ويٕمٛمٚمننقن سمننف ،دون ُمراضمٕمنن٦م اًمٜمٌننل
 ،وهننق سمٞمننٜمٝمؿ ،ومٙمننذًمؽ جيننقز هلننؿ آضمتٝمنن٤مد ذم زُم٤مٟمننف  --دونُمراضمٕمتف ،وٓ ومرق(.)3
افدفقؾ اخلامس :أٟمف ٓ يٚمزم ُمـ ومرض اضمتٝم٤مد اًمّمح٤مسم٦م ذم زُم٤مٟمف حم٤مل ،وٓ ي١مدي إمم ُمٗمًدة ،وُمن٤م
يم٤من يمذًمؽ ومٝمق ضم٤مئز :ومٞمٙمقن آضمتٝم٤مد ذم زُم٤مٟمف  - -ضم٤مئزا(.)4
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
يمثػما ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ – ىمد رضمٕمنقا إمم اًمٜمٌنل - -
افدفقؾ إول :أن ً
ضمن٤مئزا
يً٠مًمقٟمف قمـ طمٙمؿ وىم٤مئع ىمد طمّمٚم٧م هلؿ ،وًمق يمن٤من آضمتٝمن٤مد ذم زُم٤مٟمنف - -
ً

( )1ؾمقرة املاة ة ضمزء مـ اآلية (.)33
( )2اكظر :اًمتحصقؾ مـ اعمحصقل ( ،)163/2وومقاشمن اًمرمحقت ( ،)252/4واعمفذب ًمؾـؿؾة (.)2334/5
( )3اكظر :اًمػصقل ذم األصقل ( ،)308 /4واعمفذب ًمؾـؿؾة (.)2334/5
( )4اكظر :اًمػصقل ذم األصقل ( ،)308 /4واعمفذب ًمؾـؿؾة (.)2334/5
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ٓضمتٝمدوا ،واؾمتٜمٌٓمقا أطمٙم٤مم طمقادصمٝمؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ ،ورضمققمٝمؿ إًمٞمنف دل قمنغم أن اًمرضمنقع واضمن٥م:
وم٤مٓضمتٝم٤مد طمرام(.)1
افدفقؾ افثاين :أن اًمّمح٤مسم٦م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -يٛمٙمٜمٝمؿ ُمٕمروم٦م احلٙمؿ قمـ ـمريؼ اًمنقطمل اًمٍمنيح
اًم٘م٤مـمع سم٤محلٙمؿ ،وإذا يم٤من يٛمٙمٜمٝمؿ ُمٕمروم٦م احلٙمؿ ُمٕمروم٦م ىمٓمٕمٞم٦م ومال جيقز ردهنؿ إمم آضمتٝمن٤مد اعمٗمٞمند
ًمٚمٔمـ(.)2
مـاؿشة أدفة افؼقل افثاين:
اإلجابة ظذ أصحا افؼقل افثاين:
اإلجابة ظذ افدفقؾ إول:
أن رضمننققمٝمؿ إمم اًمٜمٌننل  --ذم سمٕمننض إُمننقر ٓ ينندل قمننغم ُمننٜمٕمٝمؿ ُمننـ
آضمتٝم٤مد سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،أو أٟمف طمرام ،سمؾ رضمققمٝمؿ إًمٞمف حيتٛمؾ قمدة اطمتامٓت هل:
إول :أٟمف حيتٛمؾ أهنؿ رضمٕمقا إًمٞمف ومٞمام مل ئمٝمر هلؿ ومٞمف وضمف احلٙمؿ سم٤مٓضمتٝم٤مد.
افثاين :أٟمف حيتٛمؾ أهنؿ خمػمون سملم اًمرضمقع إًمٞمف وآضمتٝم٤مد ،وم٤مظمت٤مروا اًمرضمقع إًمٞمف.
افثافث :أٟمف حيتٛمؾ أن اًمذي رضمع إًمٞمف مل شمتقاومر ومٞمف ذوط اعمجتٝمد.
وإذا شمٓمرق آطمتامل إمم اًمدًمٞمؾ سمٓمؾ سمف آؾمتدٓل(.)3
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثاين بجقابغ:
اجلقا إول :أن هذا اًمدًمٞمؾ ُمٜم٘مقض سمام ورد قمـ اًمٜمٌنل  ، -طمٞمن٨م إٟمنف ىمند شمٕمٌند
سم٤مًم٘مْم٤مء سم٘مقل اًمِمٝمقد ،واحلٙمؿ سمٔم٤مهر أىمقاهلؿ ،طمتك ىمن٤مل " :-إكؽلؿ فوخوصلؿقن
إيل ،وفؽـ بعضؽؿ يؽقن أحلـ بحجوف مـ بعض ،وإكام أؿيضل بـحلق ملا أشلؿع" ،ومٝمٜمن٤م ي٘مْمننل

( )1اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)2335 /5
( )2اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ(.)2335 /5
( )3اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)2335 /5
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اًمرؾمقل  - -سم٤مًمٔمـ ،ويم٤من يٛمٙمـ ٟمزول اًمقطمل ،ويٌنلم احلنؼ سحين٤م ،وواونح٤م،
وىمٓمٕمٞم٤م ذم يمؾ واىمٕم٦م طمتك ٓ حيت٤مج إمم رضمؿ سم٤مًمٔمـ ،وظمق ،اخلٓم٠م.
اجلقا افثاين :أٟمف إذا ٟمزل اًمقطمل سم٤مًمٜمص ،وصمٌ٧م :وم٢مٟم٤م ٟمحٙمؿ سمف ،وًمٙمـ إذا مل يٜمزل ٟمص وم٢مٟمنف جينقز
آضمتٝم٤مدٕ :ن هذا آضمتٝم٤مد ٓ يْم٤مد ٟمّم٤م ىم٤مـمٕم٤م صم٤مسم ًت٤م(.)1
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة تبغ أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومنؼ ىمنقل أيمثنر

إصقًمٞملم ،وهق أٟمف جيقز آضمتٝم٤مد ذم زُم٤من اًمٜمٌل .-
افؼقل افراجح:
يللرجح افباحللث ؿللقل أـثللر إصللقفقغ ،وهننق أٟمننف جيننقز آضمتٝمنن٤مد ذم زُمنن٤من اًمٜمٌننل
ً :م٘مقة أدًمنتٝمؿ ،واًمتنل دًمن٧م ساطمن٦م قمنغم إذن اًمٜمٌنل  - -سمنذًمؽًمٌٕمض اًمّمح٤مسم٦م ،وًمثٜم٤مئف قمغم اضمتٝم٤مد ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ  - -سم٘مقًمف" :فؼد حؽؿلت بحؽلؿ اهلل،
وحؽؿ ادؾؽ".

املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ دٕاش االدتّاد يف شواُ الٍ
اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم ضمقاز آضمتٝمن٤مد ًمٚمٜمٌنل  - -ذم إُمنقر اًمدٟمٞمقين٦م ،وُمٜمٝمن٤م
أُمقر احلرب ،سمدًمٞمؾ وىمققمف ُمٜمف  ،-طمٞم٨م ص٤مًمح همٓمٗم٤من ُم٘م٤مسمؾ صمامر اعمديٜمن٦م ،ومل شمنتؿ
هذه اعمّم٤محل٦م سمًٌ٥م خم٤مًمٗم٦م رؤؾم٤مء أهؾ اعمديٜم٦م ،ووىمققمف ذم شم٠مسمػم اًمٜمخؾ سمٕمد ىمدوُمف اعمديٜم٦م.
يمام اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم ضمقاز آضمتٝمن٤مد ًمٚمٜمٌنل  - -ذم حت٘مٞمنؼ ُمٜمن٤مط احلٙمنؿ،
وُمٜمف إىمْمٞم٦م ،وومّمؾ اخلّمقُم٤مت(.)2
وًمٙمـ اظمتٚمٗمقا ذم طمٙمؿ اضمتٝم٤مده  - -ذم إُمقر اًمنمقمٞم٦م.

()1اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)2336 /5
( )2اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)502/4
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يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

 -ضمقاز آضمتٝم٤مد ًمٚمٜمٌل  ،-واؾمتدل سم٠مدًم٦م أصنح٤مب

هذا اًم٘مقل اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م(.)1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إٟمف جيقز آضمتٝم٤مد ًمٚمٜمٌل  - -ذم إُمقر اًمنمنقمٞم٦م ،وهنق ىمنقل مجٝمنقر
اًمٕمٚمامء(.)2
افؼقل افثاين ٓ :جيقز آضمتٝم٤مد ًمٚمٜمٌل  ،-وهق ىمقل سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وطمٙمل قمـ أيب
ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي ُمـ احلٜمٗمٞم٦م ،وهق فم٤مهر ُمذه٥م اسمـ طمزم ،واظمت٤مره أسمق قمكم ،واسمٜمف أسمق ه٤مؿمؿ(،)3
وشمقىمػ اًمٖمزازم ،واًمرازي ذم اعمً٠مًم٦م(.)4
أدفة أصحا افؼقل إول:

َۡ
َ َۡ ُ ْ َ ُ
يأ ْو ِِل ٱۡلةۡ َصرَٰ
افدفقؾ إول :قمٛمقم ىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :ـٱخخ ِِبوا َٰٓ
ِ

﴾ (.)5

وجف افدٓفة مـ أية :أن اهلل ىمد أُمنر أهنؾ اًمٌّمن٤مئر أن يٕمتنؼموا ،وي٘مٞمًنقا إؿمنٞم٤مء سمنام

يامصمٚمٝم٤م ،وهنق قمن٤مم ،وؿمن٤مُمؾ جلٛمٞمنع أهنؾ اًمٌّمن٤مئر ،ورؾمنقل اهلل  - -أقمنغم أهنؾ
اًمٌّم٤مئر ،وأرومٕمٝمؿ ُمٜمزًم٦م :ومٙم٤من سم٤مٓقمتٌ٤مر أومم(.)6

( )1اكظر :اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)404:
( )2اكظامامر :اًمتؼريامامر واًمتحريامامر ( ،)401/3واًمتؿفق ام ذم خت امامريج اًمػامامروع قمامامغم األصامامقل ( ،)522وشمقسامامػم اًمتحري امامر
( ،)282/4واعمحص ام امامقل ًمؾ ام امامرازي ( ،)9/6وااهب ام اماماج ذم رشح اعمـف ام اماماج( ،)252/3ومق ام امامزان األص ام امامقل ذم كت ام اماماةج
اًمعؼقل ( ،)466 /1وهناية اًمسقل (ص ،)395 :واًمبحر اعمحقط (.)503 /4
( )3اكظامامر :هنايامامة اًمسامامقل (ص ،)395 :ويم امامػ األهار ( ،)305/3واًمبحامامر اعمحامامقط ( ،)503 /4واعمحصامامقل
ًمؾرازي (.)9/6
( )4اكظر :اعمستصػك (ص ،)346:واعمحصقل ًمؾرازي ( ،)9/6واًمبحر اعمحقط (.)503 /4
( )5ؾمقرة اسنم ضمزء مـ اآلية (.)2
( )6اكظر :اعمحصقل ًمؾرازي (.)10/6
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َ ٓ َ َ َٰ َ
َۡ ّ َ ۡ ُ َ َ ۡ
ذ ٓ َ ََۡٓ َۡ َ ۡ َ
َ
َ
ذ
َٰ
افدفقؾ افثاين :ىمقًمف –شمٕم٤ممم ﴿ :إِجا أُزنلا إَِّلم ٱىهِتب ةِٱۡل ِق ِلِ طسً بني ٱنل ِ
اس ةٍِاا أرقام
َۡ
َ ُ
ۡ
ذُ
)
2
(
ٱَّلل﴾ ( ،)1وىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :وطاوِ ۡرْ ًۡ ِِف ٱۡلم ِر ﴾ .
وجف افدٓفة :أن أي٦م إومم قم٤مُم٦م ذم احلٙمؿ سم٤مًمٜمص ،وآؾمتٜمٌ٤مط ُمنـ اًمٜمّمنقص ،وهنق

آضمتٝم٤مد ،وأي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :شمدل قمغم اعمِم٤مورة ،وٓ شمٙمقن إٓ ومٞمام حيٙمؿ ومٞمف سمٓمرينؼ آضمتٝمن٤مد ٓ ،ومنٞمام
حيٙمؿ ومٞمف سمٓمريؼ اًمقطمل(.)3
افدفقؾ افثافث :ىمٞم٤مس ٟمٌٞمٜم٤م  - -قمغم داود وؾمٚمٞمامن  -قمٚمٞمٝمام اًمًالم ،وم٢مٟمف عم٤م اقمتندت
همٜمؿ ىمقم قمغم زرع آظمريـ ،ذهن٥م صن٤مطم٥م اًمنزرع وصن٤مطم٥م اًمٖمنٜمؿ يتخ٤مصنامن إمم داود  -قمٚمٞمنف
اًمًالمً :مٞمحٙمؿ سمٞمٜمٝمام ،ومحٙمؿ سمٞمٜمٝمام سمحٙمؿ ،وظم٤مًمٗمف ومٞمف ؾمٚمٞمامن  -قمٚمٞمنف اًمًنالم ،وطمٙمنؿ سمحٙمنؿ
ََ
آظمر ،ومٙم٤من طمٙمٛمٝمام سم٤مٓضمتٝم٤مدٕ :ن ؾمٚمٞمامن ًمق مل حيٙمؿ سم٤مٓضمتٝمن٤مد عمن٤م ىمن٤مل -شمٕمن٤ممم﴿ :ذف ذٓ ٍۡ َجَٰ َٓاا
َ
ُشي ۡي َم َٰ ََ﴾( ،)4وُم٤م يذيمر سم٤مًمتٗمٝمٞمؿ إٟمام يٙمقن سم٤مٓضمتٝم٤مد ٓ ،سمٓمريؼ اًمقطمل ،وإذا ضم٤مز ًمداود وؾمٚمٞمامن
 قمٚمٞمٝمام اًمًالم  -آضمتٝم٤مد ،وم٢مٟمف جيقز آضمتٝم٤مد ًمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد .)5( -افدفقؾ افرابع :وىمقع آضمتٝم٤مد ُمٜمف  ،-وًمق مل يٙمـ ُمتٕمٌدا سم٤مٓضمتٝم٤مد عم٤م وىمع ُمٜمف ،وم٘مند
اضمتٝمد ذم طمقادث ؿمتكُ ،مٜمٝم٤م :اضمتٝم٤مده ذم أهى سمدر ،طمٞم٨م أظمذ اًمٗمداء ُم٘م٤مسمنؾ إـمنالق إهى،
وهذا سم٤مٓضمتٝم٤مد(.)6

( )1ؾمقرة اًمـساء ضمزء مـ اآلية (.)105
( )2ؾمقرة آل قمؿرا ن ضمزء مـ اآلية (.)159
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)166/3
( )4ؾمقرة األنبقاء اآلية (.)79
( )5اكظر :اًمبحر اعمحقط (.)504/4
( )6اكظر :رووة اًمـافمر وضمـة اعمـافمر(.)344/2
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أدفة أصحا افؼقل افثاين:

ذ
افدفقؾ إول :ىمقًمف-شمٕم٤مممَ ﴿ :و ٌَا يَِ ِع ُق َغَ ٱل ۡ َٓ َٔ َٰٓ
ى  ٣إ ِ ۡن ُْ َٔ إَِل َو ۡى يُ َ َٰ
ٔى﴾(.)1
ِ

وجف افدٓفة مـ أيلة :أن اًمرؾمامقل  - -ال جيامقز ًمامف االضمتفاماد :ألنامف حمتؿامؾ

ًمؾرطامامل ،وال يصامامؾن ًمـصامامب اًمنمامامع اسمت ام اء :ألن اًمنمامامع طمامامؼ اهلل –شمعامامامم :ومنًمقامامف كصامامبف ،سمرامامال أمامامر
اسروب :ألنف يرضمع لمم اًمعباد سم ومع أو ضمر :ومصن لصمباشمف سماًمرأي(.)2
أيْم٤م سم٠مٟمف  - -يم٤من إذا ؾماؾ يٜمتٔمر اًمقطمل ،وي٘مقل" :ما أكلزل
افدفقؾ افثاين :اطمتجقا ً
ظذ دم هذا يش " ،يمام ىم٤مل عم٤م ؾماؾ قمـ زيم٤مة احلٛمػم؟ وم٘م٤مل" :مل يـزل ظع دم ذفلؽ" إٓ هنذه أين٦م
ََ ََۡۡ َۡ َ
اجل٤مُمٕم٦مَ ﴿ :ذ ٍََ َح ۡػ ٍَ ۡو ٌ ِۡر َل َال َذ ذرة َخ ۡ ٗ
اال َذ ذرة َ ّٗ
َشا يَ َ
ارهُۥ ،)3( ﴾٨
يا يَ َرهُۥ  ٧وٌَ حػٍو ٌِرل
ٍ
ويمذا اٟمتٔمر اًمقطمل ذم يمثػم مم٤م ؾماؾ قمٜمف(.)4
افدفقؾ افثافث :ىم٤مًمقا :آضمتٝم٤مد ـمري٘مف اًمٔمنـ ،وهنق ىمن٤مدر قمنغم إفمٝمن٤مر احلٙمنؿ قمنغم ضمٝمن٦م اًمٕمٚمنؿ
واًمقطمل :ومال جيقز أن يّمػم إمم اًمٔمـ :وهلذا ٓ جيقز ذم ـمٚم٥م اًم٘مٌٚم٦م عمنـ قم٤ميٜمٝمن٤م طمٞمن٨م ىمندر قمنغم
اإلدراك ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٚمؿ).(5
افدفقؾ افرابع :ىم٤مًمقا :وٕن ُمـ ظم٤مًمػ رؾمقل اهلل  - -ذم طمٙمٛمف صن٤مر يمن٤مومرا ،ومٚمنق
ضمقزٟم٤م ًمف أن حيٙمؿ سم٤مٓضمتٝم٤مد مل يٛمٙمـ شمٙمٗمػم ُمـ ظم٤مًمٗمف ومٞمفٕ :ن آضمتٝم٤مد ـمري٘مف اًمٔمـ :ومنال جينقز
أن يٙمٗمر ُمـ ظم٤مًمٗمف ومٞمف ،وهلذا عم٤م ٟمزل سم٤مضمتٝم٤مده ذم سمٕمض اعمٜم٤مزل ظم٤مًمٗمف سمٕمض .وىمقهلؿ :إٟمف ٓ يٛمٙمنـ
شمٙمٗمػمه ومٞمام ـمري٘مف اًمٔمـ همػم صحٞمحٕ :ن ُم٤م حيٙمؿ سمنف اًمٜمٌنل ُ --م٘مٓمنقع سمّمنحتف،

( )1ؾمقرة اًمـنؿ اآليتان (.)4،3
( )2اكظر :يم ػ األهار (.)305/3
( )3ؾمقرة اًمزًمزًمة اآليتان (.)7،8
( )4اكظر :لرؿماد اًمػحقل (.)218/2
( )5اكظر :اًمتبٍمة (ص.)522:
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وإن يم٤من قمـ اضمتٝم٤مدهٟٕ :مف ُمٕمّمقم ومٞمف قمـ اخلٓم٠م ،حمروس قمـ اًمزًمؾ ،وخي٤مًمػ هذا ُمن٤م ذيمنروه ذم
أُمر اعمٜمزلٕ :ن ذًمؽ ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م) ،(1وىمد روى قمنـ اًمٜمٌنل  --أٟمنف ىمن٤مل" :أكلوؿ
أظرف بلمر دكقاـؿ ،وأكا أظرف بلمر ديـؽؿ").(2
مـاؿشة إدفة:
اإلجابة ظذ أدفة أصحا افؼقل إول:
اإلجابة ظذ افدفقؾ إول بثالثة أجقبة:
اجلقا

إول :أٟمف إٟمام جيقز ًمف أن جيتٝمد ومٞمام ًمف أصؾ ُمـ اًمٙمت٤مب ،ومٞمحٛمؾ همنػمه قمٚمٞمنف ُمنـ ـمرينؼ

آضمتٝم٤مد ،وأُم٤م ومٞمام ٓ أصؾ ًمف ومال ؾمٌٞمؾ إمم آضمتٝم٤مد ،وأُم٤م اًمٔمٝم٤مر واًمٚمٕم٤من ومٚمؿ يٙمـ هلام أصنؾ ذم
اًم٘مرآن ،ومٞمجتٝمد ذم طمٙمٛمٝمام :ومٚمذًمؽ اٟمتٔمر اًمٜمص ،وقمغم أٟمف إن يمن٤من ىمند شمقىمنػ ومنٞمام ذيمنروه وم٘مند
اضمتٝمد ذم ُمقاوع ،أٓ شمرى أٟمف ىم٣م ذم أؾم٤مرى سمدر سم٤مًمٗمنداء ُمنـ ضمٝمن٦م آضمتٝمن٤مد ،وىم٣من ذم سمٜمنل
ىمرئم٦م سم٤مٓضمتٝم٤مد ،وم٘متؾ ُمـ أٟمٌ٧م ُمٜمٝمؿ ،واؾمؽمق ُمـ مل يٜمٌ٧م؟ ومٚمٞمس هلؿ أن يتٕمٚم٘مقا سمنام ذيمنروه إٓ
وًمٜم٤م أن ٟمتٕمٚمؼ سمام ذيمرٟم٤مه ).(3
اجلقا افثاينٟ ٓ :مًٚمؿ قمٛمقم أي٦م ،سمؾ إن أي٦م وردت ًمرد ُم٤م يم٤من ي٘مقًمف اًمٙمٗمن٤مر سمن٠من ُمن٤م ين٠ميت سمنف
ُ - مـ اًم٘مرآن ًمٞمس وطمٞم٤م ُمـ قمٜمد اهلل ،سمؾ هق اومؽماء ُمٜمف قمغم اهلل – شمٕم٤ممم ،وم٤مًمْمنٛمػمذ
ذم ىمقًمف-شمٕم٤ممم ﴿ :إ ِ ۡن ُْ َٔ إَِل َو ۡى يُ َ َٰ
ٔى﴾( )4يرضمع إمم اًم٘مرآن ،ومٞمٙمقن شم٘مندير أين٦م :أن اًمٜمٌنل -
 ٓ - يٜمٓمؼ ومٞمام يٜمٓمؼ سمف ُمـ اًم٘مرآن ُمـ هقى ٟمٗمًفُ ،م٤م اًم٘مرآن إٓ وطمل ينقطمك إًمٞمنف

( )1صحقن مسؾؿ ( ،)1836 /4يمتاب اًمػعاةؾ ،سماب وضمقب امتاال ما ىماًمف رشقما دون ما ذيمره صغم اهلل قمؾقف
وؾمؾؿ مـ معايش اًم كقا قمغم ؾمبقؾ اًمرأي ،طم يث رىمؿ (.)2363
( )2اكظر :اًمتبٍمة (ص.)522:
( )3اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ(ص)522:
( )4ؾمقرة اًمـنؿ اآلية (.)4
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ُمـ اهلل -شمٕم٤ممم ،ومٕمغم هذا شمٜمٗمل أي٦م أن يتٙمٚمؿ اًمرؾمقل  - -سمٖمنػم اًم٘منرآن ،وٓ متٜمنع
أي٦م ُمـ ذًمؽ.
اجلقا افثافث :ؾمٚمٛمٜم٤م أن أي٦م قم٤مُم٦م ذم مجٞمع ُم٤م ٟمٓمنؼ سمنف اًمرؾمنقلُ --منـ اًم٘منرآن
وهمػمه ،إٓ أن ذًمؽ ٓ يٜمٗمل اضمتٝم٤مده ٟٕ :-منف ًمنق يمن٤من ُمتٕمٌندا سم٤مٓضمتٝمن٤مد سمقاؾمنٓم٦م
اًمقطمل عم٤م يم٤من اضمتٝم٤مده ٟمٓم٘م٤م قمـ اهلقى ،سمؾ يم٤من سم٤مًمقطمل ،وُم٤م طمٙمؿ سمف سم٤مضمتٝم٤مده إُمن٤م صنقاب ُمنـ
أول إُمر ،وإُم٤م حيتٛمؾ اخلٓم٠م ذم سم٤مدئ أُمرهً ،مٙمـ اهلل –شمٕم٤ممم -يرؿمده إمم اًمّمقاب ،أو ي٘منره قمٚمٞمنف:
ومال حيتٛمؾ همػم احلؼ).(1
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثافث :ىمٚمٜم٤م :إٟمام حيٙمؿ قمٜمد اٟم٘مٓم٤مع اًمقطمل ،واًمقطمل ُمتٕمذر ذم طم٤مًمن٦م
احلٙمؿ :ومٞمج٥م أن جيقز ًمف آضمتٝم٤مد ،وقمغم أن اضمتٝم٤مده ُ --م٘مٓمقع سمّمنحتفٟٕ :منف
ُمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م ذم إطمٙم٤مم :ومال يٙمقن طمٙمٛمف سم٤مٓضمتٝم٤مد همٚمٌ٦م فمنـ ،سمنؾ هنق طمٙمنؿ قمنـ قمٚمنؿ
وىمٓمع).(2
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

إصقًمٞملم ،وهق أٟمف جيقز آضمتٝم٤مد ًمٚمٜمٌل  - -ذم إُمقر اًمنمقمٞم٦م.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أٟمف جيقز آضمتٝم٤مد ًمٚمٜمٌل - -
ذم إُمقر اًمِمنرقمٞم٦مً :م٘مقة أدًمتٝمؿ اًمتل أفمٝمرت وىمقع آضمتٝم٤مد ُمٜمف  ،-وًمٕمٛمقم ىمقًمف
َ ۡ َ ُ ْ َ َٰٓ ُ ْ ۡ َ ۡ َ
)
3
(
َٰ
–شمٕم٤ممم ﴿ :ـٱخخ ِِبوا يأو ِِل ٱۡلةص ِر ﴾  ،واًمرؾمقل  - -أقمنغم أهنؾ اًمٌّمن٤مئر،
وأرومٕمٝمؿ ُمٜمزًم٦م ،وًم٘مٞم٤مؾمف قمغم داود وؾمٚمٞمامن  -قمٚمٞمٝمام اًمًالم.

( )1اكظر :اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼارن (.)2341 /5
( )2اكظر :اًمتبٍمة (ص.)522:
( )3ؾمقرة اسنم ضمزء مـ اآلية (.)2
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املطألة السابعة :وٍّر الٍىمة يف تكسٖسٓ دٕش اخلطأ يف ادتّاد الٍ
هننذه اعمًنن٠مًم٦م وىمٕمنن٧م سمننلم أصننح٤مب اًم٘مننقل سمجننقاز آضمتٝمنن٤مد ًمٚمٜمٌننل ،-
وصقرهت٤م :أن اًمٜمٌل إذا اضمتٝمد ذم إصدار طمٙمؿ ذقمل ومٝمؾ ورد أن أظمٓم٠م اًمٜمٌنل - -
ذم سمٕمض اضمتٝم٤مداشمف طمتك ي٘م٤مل سمجقاز ظمٓم٠مه أو ٓ؟ ىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ.
 "أٟمف جيقز اخلٓمن٠م ذم اضمتٝمن٤مده ً :-م٘مقًمنف -شمٕمن٤ممم:يرى اًمٜمٛمٚم٦م -
َ َ ذ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ ذ َٰ َ َ َ ذ َ َ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
كَٰاذِب َ
ني ﴾ ) ،(1وىمقًمنف
﴿خفا ٱَّلل غِم ل ًِ أذُِج لًٓ ضَّت يتتني لم ٱَّلِيَ صدكٔا وتػيً ٱى
ِ
َۡ
َ َ َ َ ّ َ َ ُ َ َ ُ ٓ َ ۡ َ َٰ َ ذ َٰ ُ ۡ
َ
)
2
(
خَ ِِف ٱۡل ِ
ۡرض﴾  ،وم٘مد سملم اهلل –شمٕم٤ممم-
ب أن يسٔن َلۥ أۡسى ضَّت حر ِ
شمٕم٤مممٌ ﴿ :ا َكن نلِ ِ ٍقمقون٤م
ظمٓم٠م اضمتٝم٤مد اًمٜمٌل  - -عم٤م أذن ًمٚمذيـ ختٚمٗمقا قمـ همزوة شمٌقك ،وعم٤م أظمذ اعمن٤مل ً

قمـ أهى سمدر").(3
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إٟمف جيقز اخلٓم٠م ذم اضمتٝم٤مده  ،-وهق ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء).(4
افؼقل افثاين :إٟمف ٓ جيقز اخلٓم٠م ذم اضمتٝم٤مده  ،-وهق ىمقل سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م.
أدفة أصحا افؼقل إول:

َ َ ذ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ ذ َٰ َ َ َ ذ َ َ َ
ِيَ َص َدكُٔا ْ َو َت ۡػ َيًَ
م ذٱَّل َ
افدفقؾ إول :ىمقًمف –شمٕم٤ممم ﴿ :خفا ٱَّلل غِم ل ًِ أذُِج لًٓ ضَّت يتتني ل
ۡ َ
كَٰذِب َ
ني ﴾ ).(5
ٱى
ِ

( )1ؾمقرة اًمتقسمة اآلية (.)43
( )2ؾمقرة األنػال ضمزء مـ اآلية (.)67
( )3اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)404:
( )4اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)216/4واًمردود واًمـؼقد رشح خمتٍم اسمـ اساضمب (.)712/2
( )5ؾمقرة اًمتقسمة اآلية (.)43
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وجف افدٓفة :أن اًمٜمٌل  - -عم٤م أذن ًمٚمذيـ ختٚمٗمقا قمـ همزوة شمٌقك سمنلم اهلل –
شمٕم٤ممم -ذم هذه أي٦م ظمٓم٠مه ذم ذًمؽ).(1
َۡ
َ َ َ َ ّ َ َ ُ َ َ ُ ٓ َ ۡ َ َٰ َ ذ َٰ ُ ۡ
خ ََ ِِف ٱۡل ِ
ۡرض﴾ (.)2
ر
ب أن يسٔن َلۥ أۡسى ضَّت ح ِ
افدفقؾ افثاين :ىمقًمف -شمٕم٤مممٌ ﴿ :ا َكن نلِ ِ ٍ

وجف افدٓفة :أن اًمرؾمقل  --عم٤م أظمذ اعم٤مل قمقو٤م قمـ أهى سمدر سملم اهلل –

شمٕم٤مممً -مف أٟمف أظمٓم٠م سمؽمك ىمتؾ ه١مٓء إهى).(3
افدفقؾ افثافث :ىمقًمف  « :-إكام أكا بؼ ،وإكف يلتقـل اخلصؿ ،ؾؾعؾ بعضلؽؿ أن يؽلقن
أبؾغ مـ بعض ،ؾلحسب أكف صادق :ؾلؿيض فف بذفؽ ،ؾؿـ ؿضقت فف بحؼ مسؾؿ ؾنكام هلل ؿطعلة
مـ افـار ،ؾؾقلخذها ،أو فقسـفاش).(4
وجف افدٓفة :أن اًمٜمٌل  - -ىمد سملم هٜم٤م أٟمف ىمد ي٘ميضن سمنام ٓ يٙمنقن طم٘من٤م ذم
ٟمٗمس إُمر ،وهذا يدل قمغم أٟمف ي٘مع ُمٜمف اخلٓم٠م ذم اضمتٝم٤مده ،يمام أن ضمقاز اخلٓم٠م ذم ومّمؾ اخلّمنقُم٤مت
يًتٚمزم ضمقاز اخلٓم٠م ذم إطمٙم٤مم :وذًمؽ ٕن اعم٤مل اعمٜمن٤مزع ومٞمنف سمنلم اخلّمنٛملم ُ-منثال -حيتٛمنؾ أن
يٙمقن طمراُم٤م قمغم ُمـ أسم٤مح ًمنف اًمٜمٌنل  :-ومٞمٚمنزم ضمنقاز اخلٓمن٠م ذم احلٙمنؿ اًمِمننرقمل
ً
طمالٓ قمٚمٞمف اضمتٝم٤م ًدا ).(5
اعمحتٛمؾ ،وهق يمقٟمف

( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)216/4واًمردود واًمـؼقد رشح خمتٍم اسمـ اساضمب (.)712/2
( )2ؾمقرة األنػال ضمزء مـ اآلية (.)67
()3اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)216/4واًمردود واًمـؼقد رشح خمتٍم اسمـ اساضمب (.)712/2
()4صامامحقن اًمبراماماري ( ،)72/9يمتاماماب األطمؽامامام ،سماماماب مامامـ ىم

ام ًمامامف سمحامامؼ أظمقامامف ومامامال يلظمامامذه ،ومامامنن ىمعاماماء اسامامايمؿ ال

اؾ طمراما ،وال ارم طمالال ،طم يث رىمؿ (.)7181
( )5اكظ ام امامر :ااطمؽ ام امامام ًمممام ام ام ي ( ،)216/4واًم ام امامردود واًمـؼ ام امامقد رشح خمتٍمام ام ام اسم ام امامـ اساضم ام امامب ( ،)712/2وسمق ام امامان
اعمرتٍم رشح خمتٍم اسمـ اساضمب (.)344/3
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افدفقؾ افرابعُ :م٤م روي قمٜمف  --أٟمف ىم٤مل" :إكام أكا بشلر مثؾؽؿ ،أكسلك ـلام تـسلقن،
وأيْم٤م ُم٤م اؿمتٝمر قمٜمف ُ - -مـ ٟمًنٞم٤مٟمف ذم اًمّمنالة ،وحتٚمٚمنف
ؾنذا كسقت ؾذـروين")،(1
ً
قمـ ريمٕمتلم ذم اًمرسم٤مقمٞم٦م ذم ىمّم٦م ذي اًمٞمديـ ،وىمقل ذي اًمٞمديـ" :أؿصلرت افصلالة أم شلفقت؟"،
وم٘م٤مل اًمٜمٌل " :-أحؼ ما يؼقل ذو افقديـ؟ ؾؼافقا :كعؿ").(2
وجف افدٓفة :أٟمف عم٤م ضم٤مز ًمرؾمقل  --اًمًٝمق واًمٜمًٞم٤من ذم أومٕم٤مًمف ضم٤مز اخلٓم٠م
قمٚمٞمف ذم اضمتٝم٤مده ،يمخآطم٤مد إُم٦م).(3
افدفقؾ اخلامس :أٟمف ًمق اُمتٜمع وىمقع اخلٓم٠م ُمٜمف وم٢مُم٤م أن يٙمقن ذًمؽ ًمذاشمنف ،أو ُٕمنر ُمنـ ظمن٤مرجٓ ،
ضم٤مئز أن ي٘م٤مل سم٤مٕول; ًمق ومروٜم٤مه مل يٚمزم قمٜمف اعمح٤مل ًمذاشمف قم٘مال ،وإن يمن٤من ُٕمنر ظمن٤مرج وم٤مٕصنؾ
قمدُمف ،وقمغم ُمدقمٞمف سمٞم٤مٟمف).(4
أدفة أصحا افؼقل افثاين:

ََ َ َّ َ َ ُۡ ُ َ َ ذ َُ ّ ُ َ َ َ َ َ َۡ َُ ۡ ُ ذ َ
افدفقؾ إول :ىمقًمف -شمٕم٤ممم ﴿ :ـل وربِم َل يؤٌِِٔن ض َٰ
اً َل
َّت َيهٍِٔٱ ذِيٍا طاشر ةحآًِ ث
َ ُ ْ ٓ َ ُ
ج َوي ُ َص ّي ٍُِٔا ْ ت َ ۡصي ٗ
صٓ ًۡ َض َر ٗسا ّم ذٍِا كَ َض ۡي َ
ِيٍا ﴾ (.)5
ِف أُف ِِ
ِدوا ِ
ِ
وجف افدٓفة مـ أية :أن اهلل  -شمٕم٤ممم – أُمرٟم٤م سم٤مشمٌ٤مع طمٙمؿ اًمرؾمقل  :-ومٚمق
ضم٤مز قمٚمٞمف اخلٓم٠م ذم طمٙمٛمف ًمٙمٜم٤م ىمد أُمرٟم٤م سم٤مشمٌ٤مع اخلٓم٠م ،واًمِم٤مرع ٓ يٛمٙمـ أن ي٠مُمر سمذًمؽ).(6

( )1صحقن مسؾؿ ( ،)400/1يمتاماب اعمساماضم ومقا وامع اًمصامالة ،سماماب اًمسامفق ذم اًمصامالة واًمسامنقد ًمامف ،طمام يث
رىمؿ (.)572
( )2صحقن مسؾؿ ( ،)404/1يمتاماب اعمساماضم ومقا وامع اًمصامالة ،سماماب اًمسامفق ذم اًمصامالة واًمسامنقد ًمامف ،طمام يث
رىمؿ (.)573
( )3اكظر :اًمتبٍمة ذم أصقل اًمػؼف (ص.)524:
()4اكظر :ااطمؽام ًممم ي ()216/4
( )5ؾمقرة اًمـساء اآلية (.)65
( )6اكظر :كػاةس األصقل ذم رشح اعمحصقل (.)3800/9
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افدفقؾ افثاين :أن اعم٘مّمقد ُمـ اًمٌٕمث٦م وإفمٝم٤مر اعمٕمجزة اشمٌ٤مع اًمرؾمقل  - -ذم إطمٙمن٤مم
اًمنمقمٞم٦م :إىم٤مُم٦م عمّم٤مًمح اخلٚمؼ ،ومٚمق ضم٤مز اخلٓم٠م قمغم اًمٜمٌنل  - -ذم طمٙمٛمنف ًمٚمنزم ُمنـ
ذًمؽ اًمؽمدد ذم ىمقًمف ،واًمِمؽ ذم طمٙمٛمف ،وذًمؽ مم٤م خيؾ سمٛم٘مّمقد اًمٌٕمث٦م ،وهذا حم٤مل).(1
افدفقؾ افثافث :أن إُم٦م إذا أمجٕم٧م قمغم طمٙمؿ جمتٝمد ومٞمف يم٤من إمج٤مقمٝمؿ ُمٕمّمنقُم٤م قمنـ اخلٓمن٠م ،وًمنق
ضم٤مز قمغم اًمٜمٌل اخلٓم٠م ذم اضمتٝم٤مده ًمٙم٤مٟم٧م إُم٦م أقمغم رشمٌ٦م ُمٜمف ،وذًمؽ حم٤مل).(2
مـاؿشة إدفة:
اإلجابة ظذ أصحا افؼقل إول:
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثافث بثالثة وجقه:
إول :أٟمف ًمق ضم٤مز ظمٓم١مه ذم آضمتٝم٤مد جل٤مز أُمرٟم٤م سم٤مخلٓم٠م; ٕٟم٤م ُم٠مُمقرون سم٤مشمٌ٤مقمف :واًمت٤مزم سم٤مـمؾ ; ٕن
اًمِم٤مرع ٓ ي٠مُمر سم٤مخلٓم٠م.
ورد ظؾقفؿ :سمٛمٜمع اٟمتٗم٤مء اًمت٤مزم :وم٢من إُمنر سم٤مخلٓمن٠م صم٤مسمن٧م :وذًمنؽ ٕن اًمٕمنقام ُمن٠مُمقرون
سمٛمت٤مسمٕم٦م اعمجتٝمد وشم٘مٚمٞمدهؿ ُمنع ضمنقاز ظمٓمن٠م اعمجتٝمنديـ وشم٘مٚمٞمندهؿ ذم آضمتٝمن٤مد ،سمنؾ ُمنع وىمنقع
ظمٓماٝمؿ.
افثللاين :أن أهننؾ اإلمجنن٤مع ُمٕمّمننقُمقن قمننـ اخلٓمنن٠م ،وم٤مًمرؾمننقل  - -أومم أن يٙمننقن
ُمٕمّمنقُم٤م قمٜمننف; ٕن اًمرؾمننقل أقمنغم ُمرشمٌنن٦م ُمنـ أهننؾ اإلمجن٤مع ،واإلمجنن٤مع ُمٕمّمننقم :وم٤مًمرؾمننقل -
 - أومم.
ورد ظؾقفؿ :سم٤مظمتّم٤مصف سم٤مًمرشمٌ٦م ،واشمٌ٤مع اإلمج٤مع ًمف يدومع إوًمقي٦م ،ومٞمتٌع اًمدًمٞمؾ.
افثافث :اًمِمؽ ذم طمٙمٛمف خمؾ سمٛم٘مّمقد اًمٌٕمث٦م.
ورد ظؾقفؿ :سم٠من آطمتامل ذم آضمتٝم٤مد ٓ خيؾ ،سمخال ،اًمرؾم٤مًم٦م واًمقطمل).(3
( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)218 /4وومصقل اًمب اةع ذم أصقل اًمنماةع (.)488/2
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي ()218 /4
()3اكظر :سمقان اعمرتٍم رشح خمتٍم اسمـ اساضمب (.)344/3
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اإلجابة ظذ أصحا افؼقل افثاين:
اإلجابة ظذ افدفقؾ إول:
هذا ُمٜم٘مقض سم٠من اهلل  -شمٕم٤ممم  -ىمد أُمر اًمٕم٤مُمل سم٤مشمٌن٤مع ىمنقل اعمجتٝمند واعمٗمتنل ُمنع ضمنقاز
ظمٓماف ،ومٚمق يم٤من ُم٤م ذيمروه صحٞمح٤م ًمٚمزم ُمـ ذًمؽ أن اهلل –شمٕم٤ممم -أُمر سم٤مشمٌ٤مع اخلٓم٠م ،وهنذا ٓ ي٘مقًمنف
أطمد).(1
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثاين:
أن اعم٘مّمقد ُمـ اًمٌٕمث٦م إٟمام هق شمٌٚمٞمٖمف قمـ اهلل  -شمٕم٤ممم  -أواُمنره ،وٟمقاهٞمنف ،واعم٘مّمنقد ُمنـ
إفمٝم٤مر اعمٕمجزة إفمٝم٤مر صدىمف ومٞمام ي٘مقًمف ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م ،واًمتٌٚمٞمغ قمـ اهلل -شمٕم٤ممم ،وذًمؽ ممن٤م ٓ يتّمنقر
ظمٓم١مه ومٞمف سم٤مإلمج٤مع.
سمخالُ ،م٤م حيٙمؿ سمف قمـ اضمتٝم٤مده ،وم٢مٟمف ٓ ي٘مقل ومٞمف قمنـ وطمنل ،وٓ سمٓمرينؼ اًمتٌٚمٞمنغ ،سمنؾ
طمٙمٛمف ومٞمف طمٙمؿ همػمه ُمـ اعمجتٝمديـ ،ومتٓمرق اخلٓم٠م إًمٞمف ذم ذًمؽ ٓ يقضم٥م اإلظمالل سمٛمٕمٜمك اًمٌٕمثن٦م
واًمرؾم٤مًم٦م).(2
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثافث:
أن ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ُمٜمع ُمـ شمّمقر اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع قمـ آضمتٝم٤مد ،ومْمال قمـ وىمققمف ،واُمتٜم٤مع
اخلٓم٠م ومٞمف.
وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمقزه ،وضمقز ُمع ذًمؽ خم٤مًمٗمتف :إلُمٙم٤من اخلٓم٠م ومٞمف ،يمام ؾمنٌؼ ذيمنره ذم ُمًن٤مئؾ
اإلمج٤مع.
وسمت٘مدير اًمتًٚمٞمؿ ٟٓمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع قمـ آضمتٝم٤مد واُمتٜم٤مع اخلٓم٠م ومٞمف ومال ُم٤مٟمع ُمٜمنف ،وٓ يٚمنزم
ُمـ ذًمؽ قمٚمق رشمٌ٦م إُم٦م قمغم رشمٌ٦م اًمٜمٌل -قمٚمٞمف اًمًالمُ ،منع اظمتّم٤مصنف سم٤مًمرؾمن٤مًم٦م ،ويمنقن قمّمنٛم٦م

( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)218 /4وومصقل اًمب اةع ذم أصقل اًمنماةع (.)488/2
( )2اكظر :ومصقل اًمب اةع ذم أصقل اًمنماةع (.)488/2
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اإلمج٤مع ُمًتٗم٤مدة ُمـ ىمقًمف ،وأٟمف اًمِم٤مرع اعمتٌع ،وأهنؾ اإلمجن٤مع ُمتٌٕمنقن ًمنف ،وُمن٠مُمقرون سمن٠مواُمره،
وُمٜمٝمٞمقن سمٜمقاهٞمف ،وٓ يمذًمؽ سم٤مًمٕمٙمس).(1
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومامؼ ىمامقل مجفامقر

إصقًمٞملم ،وهق أٟمف جيقز اخلٓم٠م ذم اضمتٝم٤مد اًمٜمٌل .-
افؼقل افراجح:
يللرجح افباحللث ؿللقل امجفللقر إصللقفقغ ،وهننق أٟمننف جيننقز اخلٓمنن٠م ذم اضمتٝمنن٤مد اًمٜمٌننل -
ً :مؼقة أدًمامتفؿ ،وظمؾق اما مامـ اعمعامارض اًمؼامقي ،وألن اًمـبامل  - -يح
ذم سمع ام امامض أطماديا ام امامف أن ام امامف يـس ام امامك ،سم ام امامؾ وىم ام امامع مـ ام امامف اًمـس ام امامقان ومع ام ام ًامال :ومن ام اماماز قمؾق ام امامف اخلط ام امامل ذم اضمتف ام اماماده -
.

املطألة اخلاوطة :وٍّر الٍىمة يف إثبات التٕقف يف املطألة إذا تعازض فّٗا عٍد
اجملتّد دلٗالُ ٔعذص عَ الرتدٗح بٍّٗىا.
إذا شمٕم٤مرض قمٜمد اعمجتٝمد دًمٞمالن ،وقمجز قمـ اًمؽمضمٞمح سمٞمٜمام ،وحتػم ذم حتديد احلٙمؿ ُم٤م سمنلم
احلٔمر واإلسم٤مطم٦م :ومامذا قمٚمٞمف أن يٗمٕمؾ؟
اخوؾػ افعؾام دم ذفؽ.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن قمٚمٞمف أن يتقىمػ إمم أن يٕمٚمؿ أن أطمندمه٤م أرضمنح ُمنـ أظمنر

سم٠مي٦م أُم٤مرة ،وم٢من مل يٕمٚمؿ وم٢مٟمف يً٘مٓمٝمام ،ويٕمٛمؾ سم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦م ،وٓ جيقز اًمتخٞمػم سمٞمٜمٝمام ،وٓ اًمٕمٛمؾ
سم٠مطمدمه٤مٕ :ن ختٞمػم اعمجتٝمد ذم إظمذ سم٠مطمد اًمدًمٞمٚملم اعمتٕم٤مرولم قمٜمده ي١مدي إمم سم٤مـمؾ ،وُمن٤م ين١مدي
إمم سم٤مـمؾ ومٝمق سم٤مـمؾٟٕ :مف يٚمزم ُمـ اًمتخٞمػم اجلٛمع سملم اًمٜم٘مٞمْملم :طمٞم٨م إٟمف ًمق شمٕمن٤مرض دًمٞمنؾ ُمٌنٞمح

( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)218 /4وومصقل اًمب اةع ذم أصقل اًمنماةع (.)488/2
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ُمٌ٤مطم٤م ٓ إصمؿ قمغم ومٕمٚمنف :يمن٤من
ُمع دًمٞمؾ حمرم ،ومخػمٟم٤م اعمجتٝمد سملم يمقٟمف حمر ًُم٤م ي٠مصمؿ سمٗمٕمٚمف ،وسملم يمقٟمف ً
ذًمؽ مج ًٕم٤م سملم هذيـ اعمتٜم٤مىمْملم ،وهق سم٤مـمؾ" ).(1
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :أن قمٚمٞمف اًمتقىمػ إمم أن يٕمٚمؿ أن أطمدمه٤م أرضمح ُمـ أظمر سم٠مي٦م أُم٤مرة ،وم٢من مل يٕمٚمؿ وم٢مٟمنف
يً٘مٓمٝمام ،ويٕمٛمؾ سم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦م ،وٓ جيقز اًمتخٞمػم سمٞمٜمٝمام ،وٓ اًمٕمٛمؾ سم٠مطمدمه٤م ،وهق ىمنقل أيمثنر
احلٜمٗمٞم٦م ،وأيمثر اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،واحلٜم٤مسمٚم٦م).(2
افؼقل افثاين :أٟمف إذا شمٕم٤مرض دًمٞمالن قمٜمد اعمجتٝمد ،ومل يؽمضمح أطمدمه٤م قمغم أظمر قمٜمده :وم٢مٟمف يتخنػم
سمٞمٜمٝمام ،وم٢من ؿم٤مء أظمذ هبذا اًمدًمٞمؾ ،وإن ؿم٤مء أظمذ سم٤مًمدًمٞمؾ أظمر ،وٓ ينرضمح أطمندمه٤م قمنغم أظمنر،
وٓ جيقز ًمف اًمتقىمػ ،وهق ىمقل سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م ،يم٤مجلرضمن٤مي ،واجلّمن٤مص ،وسمٕمنض اعمٕمتزًمن٦م ،يمن٠ميب
قمكم ،واسمٜمف ،وسمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م ،يم٠ميب سمٙمر اًمٌ٤مىمالي).(3
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن ختٞمػم اعمجتٝمد ذم إظمذ سم٠مطمد اًمدًمٞمٚملم اعمتٕم٤مرونلم قمٜمنده ين١مدي إمم سم٤مـمنؾ ،وُمن٤م
ي١مدي إمم سم٤مـمؾ ومٝمق سم٤مـمؾ :وذًمؽ ٕن اًمتخٞمػم يٚمزم ُمٜمنف اجلٛمنع سمنلم اًمٜم٘مٞمْمنلمٕ :ن اًمتخٞمنػم هنق
شمً٤موي اًمٓمروملم ،وهق اإلسم٤مطم٦م ،واعمٌ٤مح ٟم٘مٞمض اعمحرم ،وم٢مذا شمٕم٤مرض دًمٞمؾ ُمٌنٞمح ُمنع دًمٞمنؾ حمنرم،

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)406:
( )2اكظر :اعمستصػك (ص ،)366:ورووامة اًمـامافمر وضمـامة اعمـامافمر ( ،) 366/2واعمام ظمؾ لمم مامذ ب اامامام أمحام
اسم ام امامـ طمـبام ام امامؾ (ص ،)198 :واعمسام ام امامقدة (ص ،)400:وشمقسام ام امامػم اًمقص ام امامقل لمم ىمقا قمام ام ام األصام ام امامقل ومعاىم ام ام ام اًمػصام ام امامقل
(ص ،)430:واًمبحر اعمحقط (.)518/4
( )3اكظ ام ام امامر :كػ ام ام اماماةس األص ام ام امامقل ذم رشح اعمحص ام ام امامقل ( ،)3907 /9ووم ام ام امامقاشمن اًمرمح ام ام امامقت سمنم ام ام امامح مس ام ام امامؾؿ اًماب ام ام امامقت
(.)281/4
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ومخػمٟم٤م اعمجتٝمد سملم يمقٟمف حمرُم٤م ي٠مصمؿ سمٗمٕمٚمف ،وسملم يمقٟمف ُمٌ٤مطم٤م ٓ إصمؿ قمغم وم٤مقمٚمف :يم٤من ذًمؽ مجٕمن٤م سمنلم
هذيـ اعمتٜم٤مىمْملم ،واجلٛمع سمٞمٜمٝمام سم٤مـمؾ).(1
افدفقؾ افثاين :أٟمف ًمق شمٕم٤مرض دًمٞمالن قمٜمد اعمجتٝمد :أطمدمه٤م ي٘ميض سم٢مجي٤مب احلٙمنؿ ،وأظمنر ي٘ميضن
سم٢مسم٤مطمتف ،صمؿ ذه٥م اعمجتٝمد إمم اعمذه٥م اًمث٤مي  -وهق :ختٞمػم اعمجتٝمد سمٞمٜمٝمام  -وم٘مد شمْمٛمـ هذا شمرضمٞمح
اًمدًمٞمؾ اعمٌٞمح قمغم اًمدًمٞمؾ اعمقضم٥م سمال دًمٞمؾ ،وهذا حتٙمؿ ،واًمتحٙمؿ سم٤مـمؾ سم٤مٓشمٗم٤مق).(2
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :أن أُم٤مم اعمجتٝمد اطمتامٓت مخً٦م سم٤مـمٚم٦م إٓ واطمدا ،وهل يمام يكم):(3
آحوامل إول :إُم٤م أن يٕمٛمؾ اعمجتٝمد سم٤مًمدًمٞمٚملم ُمٕم٤م :اعمث٥م،ت واًمٜم٤مذم ،وهذا حم٤ملٟٕ :منف مجنع سمنلم
ُمتٜم٤مىمْملم.
آحوامل افثاين :وإُم٤م أن يً٘مط اعمجتٝمد اًمدًمٞمٚملم ُمٕم٤م ،ومال يٕمٛمؾ هبام ،وهنق سم٤مـمنؾٟٕ :منف ين١مدي إمم
شمٕمٓمٞمؾ دًمٞمٚملم ىمد صمٌت٤م.
آحوامل افثافث :وإُم٤م أن يتقىمػ ،ومال يٕمٛمؾ هبام ُمٕم٤م ،طمتك يرد ُم٤م يرضمح أطمدمه٤م ،وهق سم٤مـمنؾٕ :ن
اًمتقىمػ إمم همػم هم٤مي٦م ومٞمف شمٕمٓمٞمؾ ًمدًمٞمٚملم ىمد صمٌت٤م ،ويٛمٙمـ أن يٙمقن احلٙمؿ ذم اعمً٠مًم٦م ٓ ي٘مٌؾ اًمت٠مظمػم
سم٠مي طم٤مل.
آحوامل افرابع :وإُم٤م أن يرضمح أطمدمه٤م ،ومٞمٕمٛمؾ سمف دون أظمر ،وهق سم٤مـمؾٟٕ :منف حتٙمنؿ .أي :هنق
شمٕمٞملم سمال دًمٞمؾ ،وًمٞمس أطمدمه٤م سم٠مومم ُمـ أظمر.
آحوامل اخلامس :وإُم٤م أن يتخػم سمٞمٜمٝمام ،ومٞمخت٤مر ُم٤م ؿمن٤مء ُمنٜمٝمام ،ومٞم٠مظمنذه ،ومٞمٕمٛمنؾ سمنف قمنغم ـمري٘من٦م
اإلسم٤مطم٦م). (4
( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)203/4ورووة اًمـافمر وضمـة اعمـافمر (.) 366/2
( )2اكظر :رووة اًمـافمر وضمـة اعمـافمر (.) 366/2
()3اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ(.) 366/2
( )4اكظر :اعمفذب ًمؾـؿؾة (.)2362 /5
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افدفقؾ افثاين :ىمٞم٤مس اعمجتٝمد قمغم اًمٕم٤مُمل :طمٞم٨م إن اًمٕم٤مُمل إذا طمدصم٧م ًمف طم٤مدصم٦م ،ومً٠مل جمتٝمدا قمنـ
طمٙمٛمٝم٤م ،وم٠مومت٤مه سم٠من طمٙمٛمٝم٤م اجلقاز ،وؾم٠مل جمتٝمدا آظمر ،وم٠مومت٤مه سم٠من طمٙمٛمٝمن٤م اًمتحنريؿ :ومن٢من اًمٕمن٤مُمل
خيت٤مر أهيام ؿم٤مء :إُم٤م طمٙمؿ اجلقاز ،وإُم٤م اًمتحنريؿ ،وٓ طمنرج قمٚمٞمنف ذم ذًمنؽ :ومٙمنذًمؽ اعمجتٝمند إذا
شمٕم٤مرض قمٜمده دًمٞمالن خيت٤مر أهيام ؿم٤مء ،وٓ ومرق ،سمج٤مُمع أن يمال ُمٜمٝمام يتخنػم ،وم٤مًمٕمن٤مُمل يتخنػم سمنلم
طمٙمٛملم ،واعمجتٝمد يتخػم سملم دًمٞمٚملم).(1
افدفقؾ افثافث :أن اًمتخٞمػم سملم احلٙمٛملم ذم اًمنمع ىمد وىمع ذم صقر ،وُمٜمٝم٤م:
 - 0اًمتخٞمػم ذم ظمّم٤مل يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم سملم اإلقمت٤مق ،أو اإلـمٕم٤مم ،أو اًمٙمًقة.
 - 4أن ُمـ دظمؾ اًمٙمٕمٌ٦م وم٢مٟمف خيػم سم٠من يًت٘مٌؾ أي ضمدار أراد.
ووىمقع اًمتخٞمػم ذم اًمنمع دًمٞمؾ قمغم أن اًمتخٞمػم سملم اًمدًمٞمٚملم سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛمجتٝمد ًمٞمس سمٌٕمٞمد،
وٓ سمٛمًتٜمٙمر).(2
مـاؿشة إدفة:
اإلجابة ظذ أدفة أصحا افؼقل افثاين:
اإلجابة ظذ افدفقؾ إول:
ٓ ٟمًٚمؿ صح٦م آطمتامل اخل٤مُمس :عم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اًمدًمٞمٚملم اًمً٤مسم٘ملم قمغم أن اًمتخٞمػم سم٤مـمؾ.
سمؾ اعمًٚمؿ هق آطمتامل اًمث٤مًم٨م ،وهق :اًمتقىمػ ،وًمٞمس ومٞمف شمٕمٓمٞمؾ ًمٚمدًمٞمٚملم :طمٞمن٨م إٟمن٤م ٓ
ٟم٘مّمد سمف اًمتقىمػ اعمٓمٚمؼ ،سمؾ ٟم٘مّمد أن يتقىمػ إمم أن يٕمٚمؿ أن أطمندمه٤م أرضمنح ُمنـ أظمنر ،ومن٢من مل
يٕمٚمؿ وم٢مٟمف يً٘مٓمٝمام ،ويٕمدل إمم دًمٞمؾ آظمر ،يم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦م :ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اًم٘م٤ميض إذا شمٕم٤مرو٧م قمٜمده
سمٞمٜمت٤من.

( )1اكظر :رووة اًمـافمر وضمـة اعمـافمر (.) 366/2
()2اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ(.) 366/2
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وُمٕمرو ،أٟمف ٓ شمقضمد أي٦م طم٤مدصم٦م إٓ ويقضمد هل٤م دًمٞمؾ يندًمٜم٤م قمنغم احلٙمنؿ ومٞمٝمن٤مٕ :ن اهلل –
شمٕم٤ممم -ىمد يمٚمٗمٜم٤م سم٠من ٟمقضمد أطمٙم٤مُم٤م ذقمٞم٦م ًمٙمؾ احلقادث اعمتجددة ،وٓ ؾمٌٞمؾ إلجي٤مد هذه إطمٙم٤مم
إٓ سمدًمٞمؾ ذقمل ،ومٚمق مل جيٕمؾ دًمٞمال ًمذًمؽ يم٤من هذا شمٙمٚمٞمٗم٤م سمام ٓ يٓم٤مق.
واًمتقىمػ واىمع ذم اًمنميٕم٦م ذم صقر ،وُمٜمٝم٤م:
 - 0أن اعمجتٝمد إذا ؾم٠مًمف سمٕمض اعمًتٗمتلم قمـ طمٙمؿ ُمً٠مًم٦م مل جيد هل٤م دًمٞمال يٕمتٛمد قمٚمٞمف ُمنـ ٟم٘منؾ ،أو
قم٘مؾ :وم٢مٟمف –طمٞمٜماذ -يتقىمػ.
 - 4أٟمف إذا طمدصم٧م طم٤مدصم٦م ًمٚمٕم٤مُمل ،ومٚمؿ جيد جمتٝمدا يٗمتٞمف هب٤م سمحٙمؿ :ومٚمٞمس أُم٤مُمف إٓ اًمتقىمنػٟٕ :منف
ٓ يٕمر ،إدًم٦م طمتك جيتٝمد ًمٜمٗمًف).(1
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثاين بجقابغ:
اجلقا إول :أٟم٤م ٓ ٟمًٚمؿ احلٙمؿ ذم إصؾ اعم٘مٞمس قمٚمٞمف ،وهق اًمٕم٤مُمل :طمٞم٨م إن اًمٕمٚمامء اظمتٚمٗمنقا
ذم اًمٕم٤مُمل إذا أومت٤مه جمتٝمدان ىمد اظمتٚمٗم٤م ذم احلٙمؿ قمغم أىمقال):(2
وم٘مٞمؾ :إن اًمٕم٤مُمل يتخػم سملم ومتقى هذا وومتقى ذاك ،وهق ىمقل أيمثر اًمٕمٚمامء.
وىمٞمؾ :إن اًمٕم٤مُمل يٜمٔمر ذم أقمٞم٤من اعمجتٝمديـ ،ومٞم٘مٌؾ ىمقل أديٜمٝمام ،وأقمٚمٛمٝمام ،وهق ىمقل يمثػم
ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م ،واًمِم٤مومٕمٞم٦م.
وىمٞمؾ :إن اًمٕم٤مُمل ي٠مظمذ سم٤مٕصم٘مؾ ،وإهمٚمظ ُمـ ىمقزم اعمجتٝمديـ :اطمتٞم٤مـم٤م.
وىمٞمؾ :إن اًمٕم٤مُمل ي٠مظمذ سم٤مٕؾمٝمؾ ،وإظمػ ُمـ ىمقًمٞمٝمامٕ :ن اًمنميٕم٦م ضم٤مءت سم٤مًمٞمن.
وىمٞمؾ :إن اًمٕم٤مُمل ي٠مظمذ سم٤مٕرضمح دًمٞمال ذم اقمت٘م٤مده.
وىمٞمؾ :إٟمف يٜمٌٖمل أن يً٠مل جمتٝمدا صم٤مًمث٤م.

()1اكظر :اعمفذب ًمؾـؿؾة (.)2362 /5
( )2اكظر :اعمسقدة (ص.)411:
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إذن احلٙمؿ ذم إصؾ خمتٚمػ ومٞمف ،ومال جيقز ًمٙمنؿ أن شم٘مٞمًنقا قمنغم أصنؾ ىمند اظمتٚمنػ ذم
طمٙمٛمف).(1
اجلقا افثاين :ؾمٚمٛمٜم٤م أن إصؾ اعم٘مٞمس قمٚمٞمف ىمد اشمٗمؼ قمنغم طمٙمٛمنف ،وهنق أن اًمٕمن٤مُمل يتخنػم سمنلم
احلٙمٛملم :وم٢من هذا اًم٘مٞم٤مس وم٤مؾمدٟٕ :مف ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق ،ووضمف اًمٗمرق:
أن اًمٕم٤مُمل ًمٞمس أهال ًمٚمٜمٔمر ذم إدًم٦م ،ومل يتٕمٌده اًمِم٤مرع سم٤مشمٌ٤مع ُمقضم٥م فمٜمف.
ويمذًمؽ وم٢من اًمٕم٤مُمل ٓ يٙمٚمػ سم٠من يرضمح سملم طمٙمٛمل اعمجتٝمديـ ذم طم٤مدصمتف.
أُم٤م اعمجتٝمد وم٢مٟمف خيتٚمػ قمٜمف ذم ذًمؽ :وم٢مٟمف أهنؾ ًمٚمٜمٔمنر ذم إدًمن٦م ،وىمند شمٕمٌنده اهلل سم٤مشمٌن٤مع
ُمقضم٥م فمٜمف ،وهق ُمٙمٚمػ سمؽمضمٞمح أطمد اًمدًمٞمٚملم إذا شمٕم٤مرو٤م.
وم٠مُم٤م إذا شمٕم٤مرض دًمٞمالن ،ومل جيد ُمرضمح٤م ٕطمدمه٤م قمغم أظمنر :وم٢مٟمنف مل يٖمٚمن٥م قمنغم فمٜمنف
شمرضمٞمح أطمد اًمدًمٞمٚملم قمغم أظمرٟٕ :مف ٓ فمـ ًمف هٜم٤م :ومحٞمٜماذ جي٥م قمٚمٞمف اًمتقىمػ). (2
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثافث:
أٟمٜم٤م ٓ ٟمٜمٙمر أن اًمتخٞمػم ىمد ورد ذم اًمنمع يمام ذيمرشمؿ ُمـ إُمثٚم٦م ،وهذا اًمتخٞمنػم ًمنٞمس ومٞمنف
مجع سملم ٟم٘مٞمْملم ،ومٚمؿ يٛمتٜمع قم٘مال :ومج٤مز قم٘مال ،وذقم٤م.
ًمٙمـ اًمذي ٟمٜمٙمره هق اًمتخٞمػم اًمذي ي١مدي إمم اجلٛمع سملم اًمٜم٘مٞمْمنلمُ ،مثنؾ :أن يتخنػم سمنلم
اًمقاضم٥م ،وهمػم اًمقاضم٥م ،واحلرام ،واعمٌ٤مح ،ومٝمذا مل يرد سمف اًمنمع ،ويٛمتٜمع قم٘مالٟٕ :مف حم٤مل).(3
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومنؼ ىمنقل أيمثنر

إصقًمٞملم ،وهق أن اعمجتٝمد إذا شمٕم٤مرض قمٜمده دًمٞمالن ،وقمجنز قمنـ اًمؽمضمنٞمح ،وحتنػم :ومن٢من قمٚمٞمنف
اًمتقىمػ إمم أن يٕمٚمؿ أن أطمدمه٤م أرضمح ُمـ أظمر  -سم٠مي٦م أُم٤مرة ،وم٢من مل يٕمٚمؿ وم٢مٟمف يًن٘مٓمٝمام ،ويٕمٛمنؾ
سم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦م ،وٓ جيقز اًمتخٞمػم سمٞمٜمٝمام ،وٓ اًمٕمٛمؾ سم٠مطمدمه٤م.
()1اكظر :اعمفذب ًمؾـؿؾة (.)2365 /5
()2اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)2362 /5
()3اكظر :رووة اًمـافمر وضمـة اعمـافمر (.) 369/2
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل أـثر إصقفقغ ،وهق أن اعمجتٝمد إذا شمٕم٤مرض قمٜمد اعمجتٝمد دًمنٞمالن،
وقمجز قمـ اًمؽمضمٞمح ،وحتػم :وم٢من قمٚمٞمف اًمتقىمػ إمم أن يٕمٚمؿ أن أطمندمه٤م أرضمنح ُمنـ أظمنر  -سم٠مين٦م
أُم٤مرة ،وم٢من مل يٕمٚمؿ وم٢مٟمف يً٘مٓمٝمام ،ويٕمٛمؾ سم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦م ،وٓ جينقز اًمتخٞمنػم سمٞمنٜمٝمام ،وٓ اًمٕمٛمنؾ
سم٠مطمدمه٤م.
وذفؽ ًم٘مقة أدًمتٝمؿ ،وًم٘مقًمف « :-دع ملا يريبلؽ إػ ملا ٓ يريبلؽ» )،(2) (1
ُمرضمح يم٤من هذا ً
سم٤مـمال ،وعم٤م يم٤مٟم٧م ًمألدًمن٦م وم٤مئندة،
وٕن اعمجتٝمد إن ختػم سملم إدًم٦م اعمتٕم٤مرو٦م سمدون ّ
وعم٤م يم٤مٟم٧م عمٌ٤مطم٨م اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح وم٤مئدة.

( )1ؾم امامــ اًمؽمم امامذي ( ،)668 /4يمت اماماب ص امامػة اًمؼقام امامة واًمرىم اماماةؼ واًم امامقرع قم امامـ رؾم امامقل اهلل  ،-سم اماماب
طم يث رىمؿ ( ،)2518طم يث طمسـ.
( )2اكظر :يم ػ األهار (.)144/3
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املبحح الجاٌ٘
املٍّر األصٕل٘ لعبد الهسٖي الٍىمة يف املطالن
املتعمكة بالتكمٗد.
ٔفْٗ ثالخ وطالن:
املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف إثبات عدً دٕاش التكمٗد يف
أصٕه الدَٖ.
املطألة الجاٌٗـة :وـٍّر الٍىمـة يف إثبـات عـدً دـٕاش تكمٗـد
دلّٕه احلاه.
املطــألة الجالجــة :وــٍّر الٍىمــة يف إثبــات عــدً دــٕاش أخــر
العاو٘ إال بكٕه أفطن اجملتّدَٖ.
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املطألة األٔىل :وٍّر الٍىمة يف إثبات عدً دٕاش التكمٗد يف أصٕه الدَٖ.
اصٓمٚمح اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمت٘مٚمٞمد :ىمٌقل ُمذه٥م أو ىمقل اًمٖمػم ُمـ همػم طمج٦م).(1
وإصؾ أن اًمت٘مٚمٞمد طمٙمٛمف اجلقازٕ :ن أيمثر اعمًنٚمٛملم يٕمٛمٚمنقن سم٤مٕطمٙمن٤مم ُمنـ همنػم أن
يٕمرومقا إدًم٦م اخل٤مص٦م قمٚمٞمٝم٤م ،إٓ أهنؿ ومرىمقا سملم اًمت٘مٚمٞمد ذم إطمٙم٤مم ،واًمت٘مٚمٞمد ذم أصقل اًمديـ.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أنامف ٓ جيقز اًمت٘مٚمٞمد ذم أصقل اًمديـ ،وهنل :اعمًن٤مئؾ إصنقًمٞم٦م

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٓقمت٘م٤مد ،يمٛمٕمرومن٦م اهلل -شمٕمن٤ممم ،ووطمداٟمٞمتنف ،وصنح٦م اًمرؾمن٤مًم٦م ،وإؾمنامء ،واًمّمنٗم٤مت،
ووضمقد اهلل -شمٕم٤ممم ،وُم٤م جي٥م ًمف ،وُم٤م جيقز قمٚمٞمف ،وُم٤م يًتحٞمؾ قمٚمٞمف ،ومٞمج٥م قمنغم اًمٕمن٤ممل واًمٕمن٤مُمل
ُمٕمروم٦م ذًمؽ سمٖمػم شم٘مٚمٞمدٕ :ن أدًم٦م أصقل اًمديـ ىمٚمٞمٚم٦م وواونح٦م ،وأيمثرهن٤م ىمند أظمنذ ُمنـ اًمقاىمنع،
ومٞمٕمرومٝم٤م اًمٕم٤مُمل يمام يٕمرومٝم٤م اًمٕم٤ممل ،وإن يم٤من اًمٕم٤مُمل ٓ ي٘مدر قمغم أن يٕمنؼم قمٜمٝمن٤م سم٤مًٕمٗمن٤مظ اًمٙمالُمٞمن٦م
وم٢من ذًمؽ ٓ ييهٕ :ن ذًمؽ قمجز قمـ اًمٕمٌ٤مرة ٓ ،قمـ اعمٕمٜمنك اعمحّمنؾ ًمٚمٛمٕمرومن٦م ،سمخنال ،أدًمن٦م
اًمٗمروع :وم٢مهن٤م يمثػمة وُمتٜمققم٦م ،وحتت٤مج إمم دىم٦م ذم اًمٜمٔمر").(2
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إن أصقل اًمديـ ٓ جيقز ومٞمٝم٤م اًمت٘مٚمٞمد.
ومال جيقز اًمت٘مٚمٞمد ذم إطمٙم٤مم اًمتل ختص أصقل اًمديـ ،وهل :اعمً٤مئؾ إصنقًمٞم٦م اعمتٕمٚم٘من٦م
سم٤مٓقمت٘م٤مد ،يمٛمٕمروم٦م اهلل -شمٕم٤ممم ،ووطمداٟمٞمتف ،وصح٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ووضمقد اهلل -شمٕم٤ممم ،وُم٤م جينقز قمٚمٞمنف،
وُم٤م جي٥م ًمف ،وُم٤م يًتحٞمؾ قمٚمٞمف ،وهق ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء).(3
( )1اكظامامر :اًمؼم امامان ذم أصامامقل اًمػؼامامف ( )888/2واعمستصامامػك (ص ،)370:وكػاماماةس األصامامقل ذم رشح اعمحصامامقل
(.)3945 /9
( )2اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)411:
( )3اكظامامر :ااطمؽامامام ًممم ام ي ( ،)235/4واًمؾؿامامع (ص ،)69:واعمحصامامقل ًمؾامامرازي ( ،)125/6وأصامامقل اًمػؼامامف
السمام امامـ مػؾام امامن( ،)1534 /4واًمتحبام امامػم رشح اًمتحريام امامر( ،)4017/8واًمؽقيمام امامب اعمـام امامػم( ،)36/3وىمقا ـمام امامع األدًمام امامة
( ،)346/2و لرؿماد اًمػحقل (.)241/2
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افؼقل افثاين :إٟمف جيقز اًمت٘مٚمٞمد ذم أصقل اًمديـ ،وهق ىمقل قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م).(1
أدفة أصحا افؼقل إول:

َ َ َ َ
َ َُ ُ ْ ََ ذ
افدفقؾ إول :ىمقًمف –شمٕم٤مممَ ﴿ :وأن تلٔلٔا لَع ٱَّلل ِ ٌَا َل ت ۡػي ٍُٔن ﴾) .(2وضمف اًمدًٓم٦م :أن اًم٘منقل
سم٤مًمت٘مٚمٞمد ىمقل سمام ًمٞمس سمٛمٕمٚمقم :ومٙم٤من ُمٜمٝمٞم٤م قمٜمف).(3
ذ َ َ ۡ َٓ َٓ َ ََ ُ
ذ َ َ َٰٓ َ َ
ذ
َ َ
َٰٓ
َٰ
ارًِْ
وىمقًمف –شمٕم٤ممم -طمٙم٤مي٦م قمنـ ىمنقم ﴿ :إُِاا وسادُا ءاةاءُاا لَع أٌاث ِإَوُاا لَع ءاه ِ
ۡ
َ
ٌُّل َخ ُدون﴾ ) .(4وضمنف اًمدًٓمن٦م أن أين٦م ذيمنرت ذم ُمٕمنرض اًمنذم ًمٚمت٘مٚمٞمند ،واعمنذُمقم ٓ يٙمنقن
ضم٤مئزا).(5

َ ۡ
ْ
ۡ
ََ َ ذ َ ََ ُ ْ ذ َ َ َ ْ ذ
اٌ ُِأا ٱحت ِ ُػأا َشابِيي َِا َونلَ ۡط ٍِاو
افدفقؾ افثاين :ىمقًمف -شمٕمن٤ممم ﴿ :وكال ٱَّلِياَ زفاروا ل ِذلِياَ ء
َ َٰ َ ۡ َ َ َٰ َ َٰ ُ ّ َ ۡ ذ َ َ
َ
َ
ُ
ُ
َش ٍء إِج ُٓ ًۡ ىكَٰذِةُٔن ﴾).(6
خ َطَٰ َحَٰس ًۡ َو ٌَا ًْ ةِد ٍِي ِني ٌَِ خطحًٓ ٌَِ
وجف افدٓفة مـ أية :أن ه١مٓء اًمٙمٗم٤مر ىمد أيمدوا هلؿ أهنؿ ؾمٞمحٛمٚمقن ظمٓم٤مي٤مهؿ ،ومنرد اهلل
–ؾمٌح٤مٟمف -قمٚمٞمٝمؿ ىمقهلؿ ،ويمذهبؿ ذم ذًمؽ :ومدل قمغم أٟمف ٓ يّمح اًمت٘مٚمٞمد ذم أصقل اًمديـ).(7
افدفقؾ افثافث :أن إُم٦م أمجٕم٧م قمغم وضمقب ُمٕمروم٦م اهلل -قمز وضمؾ ،وأهن٤م ٓ حتّمنؾ سم٤مًمت٘مٚمٞمندٕ :ن

اعم٘مٚمد ًمٞمس ُمٕمف إٓ إظمذ سم٘مقل ُمـ ي٘مٚمده ،وٓ يدري :أهق صقاب أو ظمٓم٠م).(8

( )1اكظر :اًمؾؿع (ص ،)69:واعمحصامقل ًمؾامرازي ( ،)125/6واعمستصامػك ( ،)140/3واعمسامقدة (ص،)407:
واًمتحبػم رشح اًمتحرير(.)4017/8
( )2ؾمقرة اًمبؼرة ضمزء مـ اآلية (.)169
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)236/4
( )4ؾمقرة اًمزظمر ضمزء مـ اآلية (.)23
( )5اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)236/4
( )6ؾمقرة اًمعـؽبقت اآلية (.)12
( )7اكظر :اًمتؿفق ذم أصقل اًمػؼف (.)396/4
( )8اكظر :لرؿماد اًمػحقل (.)241/2
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افدفقؾ افرابع :أن اًمٗمروع وإصقل ُمِمؽميم٦م ذم اًمتٙمٚمٞمػ هب٤م ،ومٚمق ضم٤مز اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٗمروع عمنـ فمٝمنر
صدىمف ومٞمام أظمؼم سمف جل٤مز ذًمؽ ذم إصقل).(1
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
أن اًمٕم٤مُم٦م يْمٕمٗمقن قمـ شمرشمٞم٥م إدًم٦م ُمراشمٌٝم٤م طمتك شمثٌ٧م هلؿ اعمٕمروم٦م هب٤م ،ومن٢مذا ُمٜمٕمنقا ُمنـ
اًمت٘مٚمٞمد أوم٣م ذًمؽ إمم اًم٘مقل سمْمالهلؿ ،وهؿ أيمثر إُم٦م ،وهذا ٓ جينقز ،ويقونح هنذا :أٟمنؽ ًمنق
رضمٕم٧م إًمٞمٝمؿ ذم اًمٓمريؼ اًمذي ُمٜمف أظمذ اًمتقطمٞمد واًمٜمٌقات مل ي٘مقُمنقا سمٌٞمن٤من ذًمنؽ ،وٓ يتٝمٞمن٠م هلنؿ:
ومقضم٥م أن جيقز هلؿ اًمت٘مٚمٞمد ،يمام جيقز ذم ومروع اًمنميٕم٦م هلذه إُم٦م ).(2
اإلجابة ظذ اشودٓل أصحا افؼقل افثاين:
أٟمف ًمٞمس يمذًمؽ ،سمؾ اًمٕم٤مُم٦م يِم٤مريمقن اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمروم٦م اهلل ،وـمنرق اًمتقطمٞمند ،واًمٜمٌنقات:
ٕهن٤م أُمقر يدريمٝم٤م اإلٟمً٤من سمحًف ،ويٕمٚمؿ سمٔمٝمقر اعمٕمجزات اًمتنل ٓ ي٘مندر اًمٌِمننر قمنغم ُمثٚمٝمن٤م إٓ
سم٤مًمت٠ميٞمد اإلهللٕ :ن ُمثؾ ذًمؽ ٓ جيقز أن ي١ميد اهلل –ؾمٌح٤مٟمف -سمف اًمٙمذاسملم ،وإذا صمٌ٧م قمٜمده صندىمف
ًمزُمف اشمٌ٤مقمف ومٞمام ضم٤مء سمف قمـ رسمف -شمٕم٤ممم ،وهذا يمؾ أطمد يٕم٘مٚمف ويٕمٚمٛمف ،وإن مل ي٘مدر اًمٕمن٤مُمل قمنغم أن
يٕمؼم قمٜمف سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمٙمالُمٞم٦م ٓ ييه ذًمؽ ذم ُمٕمرومتفٕ :ن ذًمؽ قمجز قمنـ اًمٕمٌن٤مرة ٓ ،قمنـ اعمٕمٜمنك
اعمحّمؾ ًمٚمٛمٕمروم٦م ).(3
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌنلم أن اًمٜمٛمٚمن٦م -

 -واومامؼ ىمامقل مجفامقر

األصقًمقلم ،و ق أنف ال جيقز اًمتؼؾق ذم أصقل اًم يـ.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ إٟمف ٓ جيقز اًمت٘مٚمٞمد ذم أصقل اًمديـً :م٘مقة أدًمنتٝمؿ،
وًمثٌقت ذم اًمت٘مٚمٞمد ذم اًم٘مرآن ،سمج٤مٟم٥م طم٨م اًمٜمٌل  --إُم٦م قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ.
( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)236/4
( )2اكظر :اًمتؿفق ذم أصقل اًمػؼف (.)397/4
( )3اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)398/4
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املطألة الجاٌٗة :وٍّر الٍىمة يف إثبات عدً دٕاش تكمٗد دلّٕه احلاه.
اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم ُمٜمع اؾمتٗمت٤مء اًمٕم٤مُمل وشم٘مٚمٞمده عمـ ُقمر ،سم٤مجلٝمؾ ،أو اًمٗمًنؼ ،أو هبنام ُم ًٕمن٤م:
ٕن ؾم١ماًمف وشم٘مٚمٞمده والل ،وشمْمٞمٞمع ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ،و َيٕمر ،اًمٕم٤مُمل أهٚمٞم٦م ُمنـ ي٘مٚمنده سم٢مطمندى
اًمٕمالُم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م):(1
(  ) 0أن يراه ُمٜمتّم ًٌ٤م ًمٚمٗمتقى سمٛمِمٝمد ُمـ أقمٞم٤من اًمٕمٚمامء.
( )4أن يرى إمج٤مع اًمٜم٤مس قمغم ؾم١ماًمف ،وأظمذهؿ قمٜمف.
( )3أن يتقاشمر سملم اًمٜم٤مس ،أو يًتٗمٞمض يمقٟمف ً
أهال ًمٚمٗمتقى.
( )2أن يٌدو ُمٜمف وئمٝمر قمٚمٞمف ؾمامت اًمديـ واخلػم واًمًؽم.
وقمٚمام ،ومٝمؾ ي٘مٚمده وي٠مظمذ سمٗمتقاه؟
وًمٙمٜمٝمؿ اظمتٚمٗمقا ذم ُمـ ضمٝمؾ طم٤م ًَمف اًمٕم٤مُمل ديٜمً٤م ً
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أن جمٝمقل احل٤مل ذم اًمٕمٚمؿ ٓ جيقز شم٘مٚمٞمنده ،وٓ اًمٕمٛمنؾ سمٗمتنقاه:

ٕٟم٤م ٓ ٟم٠مُمـ أن يٙمقن طم٤مل اعمًاقل يمح٤مل اًمً٤مئؾ ذم اًمٕم٤مُمٞم٦م اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ ىمٌقل اًم٘مقل ،سمؾ ىمند يٙمنقن
أضمٝمؾ ُمـ اًمً٤مئؾ ،وهذا آطمتامل ىمقيٕ :ن إصؾ قمدم اًمٕمٚمؿ :طمٞم٨م إن اًمٖم٤مًم٥م إٟمام هؿ اًمٕمقام،
ًمذًمؽ ٓ سمد أن ُيً٠مل قمٜمف ،وم٢من يم٤من قم٤معمً٤م ىمٚمده ،وإٓ ومال.
وًمٕمدم ىمٌقل رواي٦م جمٝمقل احل٤مل ذم اخلؼم :ومٙمذًمؽ ٓ جيقز ىمٌقل ومتنقى جمٝمنقل احلن٤مل ذم
اًمٕمٚمؿ ،وٓ ومرق ،واجل٤مُمع أن ً
يمال ُمٜمٝمام ُمتٌع ومٞمام ي٘مقل").(2
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :إٟمف ٓ جيقز شم٘مٚمٞمد جمٝمقل احل٤مل واؾمتٗمت٤مؤه).(3
افؼقل افثاين :إٟمف جيقز شم٘مٚمٞمد جمٝمقل احل٤مل واؾمتٗمت٤مؤه).(4
( )1اكظر :اعمسقدة ذم أصقل اًمػؼف (ص ،)419:ورووة اًمـافمر (.)384/2
( )2اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)413:
( )3اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)239/4ورووة اًمـافمر (.)384/2
( )4اكظر :رووة اًمـافمر (.)384/2
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أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :اًم٘مٞم٤مس قمغم اًمرؾمقل  - -وقمنغم اًمِمن٤مهد ،وطمن٤مل اًمنراوي ،ومٙمنام أن
اًمرؾمقل ٓ يٛمٙمـ أن شم٘مٌؾ إُم٦م اعمٌٕمقث إًمٞمٝمؿ ىمقًمف إٓ سمٕمد أن شمٕمر ،وشمٓمٚمع قمغم اعمٕمجزات اًمتنل
يذيمره٤م :إذ ًمق ىمٌٚم٧م إُم٦م يمؾ ُمـ ادقمك اًمٜمٌقة سمدون أدًم٦م قمغم ذًمؽ ًمْم٤مقم٧م احل٘مٞم٘م٦م ،وًمٙمثر اًمذيـ
يدقمقن اًمٜمٌقة يمذسم٤م وزورا ،ويمام أن اًم٘م٤ميض جي٥م أن يٕمر ،طم٤مل اًمِمن٤مهد ُمنـ اًمّمندق واًمٕمداًمن٦م،
ويمام أن اًمراوي ًمٚمخؼم جي٥م قمٚمٞمف أن يٕمر ،طم٤مل رواشمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ :ومٙمنذًمؽ جين٥م قمنغم اًمٕمن٤مُمل أن
يٕمر ،طم٤مل اعمجتٝمد واعمٗمتل اًمذي يريد أن ي٘مٌؾ ىمقًمف ،ويٕمٛمؾ سمف ).(1
افدفقؾ افثاين :أٟم٤م ٓ ٟم٠مُمـ أن يٙمقن طم٤مل اعمًاقل يمح٤مل اًمً٤مئؾ ذم اًمٕم٤مُمٞم٦م اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ ىمٌنقل اًم٘منقل،
سمؾ ىمد يٙمقن أضمٝمؾ ُمـ اًمً٤مئؾ ،واطمتامل يمقٟمف أضمٝمؾ ُمـ اًمً٤مئؾ ىمقيٕ :ن إصنؾ قمندم اًمٕمٚمنؿ،
ُ
واجلٝمؾ :طمٞم٨م إن اًمٖم٤مًم٥م إٟمام هؿ اًمٕمقام :ومٚمذًمؽ ٓ سمد أن يً٠مل قمٜمف ،ومن٢من يمن٤من قم٤معمن٤م ىمٚمنده ،وإٓ
ومال).(2
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
أن ُمـ قم٤مدة اًمٕمقام إذا دظمٚمقا سمٚمدة يريدون آؾمتٗمً٤مر واًمً١مال قمـ طمٙمؿ طم٤مدصم٦م طمندصم٧م
هلؿ أهنؿ ٓ يٌحثقن قمـ قمداًم٦م ُمـ يً٠مًمقٟمف ،وُمـ يًتٗمتقٟمف ،وٓ يً٠مًمقن قمـ قمٚمٛمف ،وهنؾ هنق ىمند
سمٚمغ درضم٦م آضمتٝم٤مد أو ٓ؟ وهذا ؿم٤مئع وذائع ٓ حيت٤مج إمم سمره٤من).(3
وأجقب ظذ دفقؾ أصحا افؼقل افثاين:
سمٕمدم اًمتًٚمٞمؿ اسمتداء سم٠من اًمٕم٤مدة اًمتل ضمرى قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م شمٕمد دًمٞمال ذقمٞم٤م :عم٤م شم٘متْمنٞمف ُمنـ
اًمتً٤مهؾ ذم ؿم٠من اًمت٘مٚمٞمد وآؾمتٗمت٤مء.

( )1اكظر :اعمستصػك (ص ،)373:وىمقاـمع األدًمة ( ،)355/2واعمفذب ًمؾـؿؾة (.)2398 /5
( )2اكظر :اعمقاومؼات (.)285/5
( )3اكظر :كػاةس األصقل (.)3951/9
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وإن ؾمٚمٛمٜم٤م ًمٙمؿ سم٠من اًمٕم٤ممل اعمجٝمقل ذم قمداًمتف جيقز شم٘مٚمٞمده ومألن اًمٔمن٤مهر ُمنـ طمن٤مل اًمٕمن٤ممل
اًمٕمداًم٦م ،واًمٖم٤مًم٥م ُمـ طم٤مل اعمًٚمؿ اًمٕمداًم٦م ،وٓ ؾمٞمام اعمِمٝمقر سم٤مًمٕمٚمؿ وآضمتٝم٤مد واًمٗمتٞم٤م ،وهذا يم٤م،
ذم إوم٤مدة اًمٔمـ ،وم٢مٟم٤م ٓ ٟمًٚمؿ ًمٙمؿ ذًمؽ ذم طم٤مل اجلٝمؾ سمح٤مًمف ذم اًمٕمٚمؿٕ :ن إصؾ ذم قمٛمقم اًمٜمن٤مس
اجلٝمؾ ،ومٔمٝمر سمذًمؽ اًمٗمرق سملم اًمٕمداًم٦م واًمٕمٚمؿ ،وهلذا ىمد جيقز اًمتًن٤مهؾ ذم اًمًن١مال قمنـ اًمٕمداًمن٦م:
ٕن إصؾ وضمقده٤م ،وٓ جيقز سمح٤مل اًمتً٤مهؾ ذم اًمً١مال قمـ اًمٕمٚمؿٕ :ن إصؾ قمدُمف).(1
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ ىمنقل مجٝمنقر

األصقًمقلم ،وهق أٟمف ٓ جيقز شم٘مٚمٞمد جمٝمقل احل٤مل واؾمتٗمت٤مؤه.
افؼقل افراجح:
يرجح افباحث ؿقل امجفقر إصقفقغ ،وهق أٟمف ٓ جيقز شم٘مٚمٞمد جمٝمقل احل٤مل واؾمنتٗمت٤مؤه:
ًم٘مقة أدًمتٝمؿ ،وٕن ؾم١مال جمٝمقل احل٤مل ومٞمف وٞم٤مع ًمألطمٙم٤مم اًمنمنقمٞم٦م ،وإونالل ًمٚمٜمن٤مس ،واٟمندصم٤مر
ٕهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمتقى.

املطألة الجالجة :وٍّر الٍىمة يف إثبات عدً دٕاش أخر العاو٘ إال بكٕه أفطن
اجملتّدَٖ.

ِ
جمتٝمديـ قمـ طمٙمؿ طم٤مدصم٦م ُم٤م ،ومحٙمؿ ًمف أطمدمه٤م اجلنقاز،
وصقرة ادسلفة :إذا ؾم٠مل اًمٕم٤مُمل
وأظمر سمٕمدم اجلقاز ،ومٌ٘مقل ُمـ ي٠مظمذ ُمٜمٝمام؟
اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ.
يرى اًمٜمٛمٚم٦م -

" -أٟمف إذا ؾم٠مل اًمٕم٤مُمل جمتٝمدَ يـ قمـ طمٙمؿ طم٤مدصم٦م ،ومحٙمنؿ أطمندمه٤م

سم٤مًمتحريؿ ،وطمٙمؿ أظمر سم٤مإلسم٤مطم٦م ،وأطمدمه٤م أومْمؾ ُمـ أظمر ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٚمؿ :ومن٢من هنذا اًمٕمن٤مُمل
ىمٞم٤مؾمن٤م قمنغم اعمجتٝمند:
ي٠مظمذ سم٘مقل إومْمؾ وطمٙمٛمف ،ويؽمك ىمقل اعمٗمْمنقل وطمٙمٛمنف ،وٓ يتخنػمً :

( )1اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)239/4واعمستصػك (ص ،)373:ورووة اًمـافمر(.)384/2
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طمٞم٨م إٟمف يمام أن اعمجتٝمد إذا شمٕمن٤مرض قمٜمنده دًمنٞمالن :أطمندمه٤م حينرم ،وأظمنر يٌنٞمح :وم٢مٟمنف ي٠مظمنذ
سم٠مرضمحٝمام وأىمقامه٤م ذم فمٜمف ،ومٙمذًمؽ اًمٕم٤مُمل يتٌع فمٜمف ذم اًمؽمضمٞمح سملم اعمجتٝمديـ اعمتٗم٤موٚملم").(1
ويٛمٙمـ اًمتٛمثٞمؾ هلذه اعمً٤مًم٦م :يمام ًمق اظمتٚمػ جمتٝمدان ذم ادمن٤مه اًم٘مٌٚمن٦م ومن٢من اًمٕمن٤مُمل ي٘مٚمند
أوصم٘مٝمام ،وأقمٚمٛمٝمام سمجٝم٤مت اًم٘مٌٚم٦م.
وفعؾام إصقل دم هذه ادسلفة ؿقٓن:
افؼقل إول :أن اًمٕم٤مُمل يتخػم سملم احلٙمٛملم ،وم٢من ؿم٤مء أظمذ سم٘مقل إومْمؾ ،وإن ؿم٤مء أظمذ سم٘مقل
اعمٗمْمقل ،وهق ىمقل يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ،واًمّمحٞمح قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م ).(2
افؼقل افثاين ٓ :يتخػم سمٞمٜمٝمام طمتك ي٠مظمذ سم٘مقل ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمؿ ،سمؾ يٚمزُمف آضمتٝمن٤مد ذم أقمٞمن٤من اعمٗمتنلم
ُمـ إورع ،وإديـ ،وإقمٚمؿ ،وهق ىمقل اسمـ هي٩م ،واًم٘مٗم٤مل ُمنـ أصنح٤مب اًمِمن٤مومٕمل ،ومج٤مقمن٦م
ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم).(3
أدفة أصحا افؼقل إول:
افدفقؾ إول :أن اًمٕم٤مُمل ًمق ىمٚمد أطمدمه٤م ىمٌنؾ ًم٘من٤مء أظمنر جلن٤مز ًمنف ذًمنؽ :ومٙمنذًمؽ سمٕمند ًم٘م٤مئنف،
وآضمتامع ـمردي ،ومٝمق همػم ُم١مصمر).(4
افدفقؾ افثاين :أن اًمٕم٤مُمل ٓ يٛمٙمٜمف أن يٕمر ،إومْمؾ ُمٜمٝمام قمغم احل٘مٞم٘من٦م ،سمنؾ ىمند يٖمنؽم سمن٤مًمٔمقاهر،
ومٞم٘مدم اعمٗمْمقل ،ويٕمت٘مد أٟمف هق إومْمؾ :وذًمؽ ٕن ُمٕمروم٦م أن هذا اًمٕم٤ممل أومْمؾ ُمـ ذاك حيتن٤مج إمم
ُمٕمروم٦م أدًم٦م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم طمٙمٛمف ،وهذا ًمٞمس ُمـ ؿم٠من اًمٕمقام ،وٓ يٛمٙمٜمٝمؿ ذًمنؽ ًمنق أرادوا،

( )1اةامع عمساةؾ أصقل اًمػؼف وشمطبقؼاهتا قمغم اعمذ ب اًمراضمن (ص.)414 :
( )2اكظ امامر :ااطمؽ امامام ًمممام ام ي ( ،)244/4ووم امامقاشمن اًمرمح امامقت ( ،)404 /2ورشح اًمؽقيم امامب اعمـ امامػم (،)571 /4
وكػاةس األصقل ( ،)3950 /9واًمع ة ( ،)1226 /4واًمتؿفق ( ،)403 /4ورووة اًمـافمر (.)391 /2
()3اكظ ام امامر :ااطمؽ ام امامام ًمممام ام ام ي ( ،)244/4ومق ام امامزان األص ام امامقل ( ،)950 /2واًمؾؿ ام امامع ( ،)128و ىمقا ـم ام امامع األدًم ام امامة
( ،)357/2وهناية اًمقصقل ( ،)3905 /8واًمبحر اعمحقط (.)311 /6
( )4اكظر :اًمتبٍمة (ص.)415:
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وًمق ضم٤مز أن يٕمر ،اًمٕم٤مُمل أدًم٦م يمؾ واطمد ُمـ اعمجتٝمديـ جل٤مز ًمٚمٕمن٤مُمل أن يٜمٔمنر ذم ُمًن٠مًمتف سمٜمٗمًنف
اسمتداء ،دون أن يرضمع إمم أي جمتٝمد ،صمؿ إن زي٤مدة اًمٗمْمؾ ٓ شم١مصمرٕ :ن اعمٗمْمقل  -أيْم٤مُ -مـ أهنؾ
آضمتٝم٤مد ،يً٠مل ،ويٗمتل ًمق اٟمٗمرد :ومٙمذًمؽ إذا يم٤من ُمٕمف همػمه ،وٓ ومرق).(1
افدفقؾ افثاين :إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م :طمٞم٨م إهنؿ ٓ يٜمٙمرون قمنغم اًمٕم٤مُمن٦م شمنرك اًمٜمٔمنر ذم أطمنقال اًمٕمٚمنامء،
وأهنؿ مل يٗمرىمقا سملم اًمٗم٤موؾ واعمٗمْمقل).(2
أدفة أصحا افؼقل افثاين:
افدفقؾ إول :ىمٞم٤مس اًمٕم٤مُمل قمغم اعمجتٝمد سمجٕمؾ ىمقل اعمٗمتٞملم ذم طمؼ اًمٕم٤مُمل يٜمنزل ُمٜمزًمن٦م اًمندًمٞمٚملم
اعمتٕم٤مرولم ذم طمؼ اعمجتٝمد ،ويمام جي٥م قمنغم اعمجتٝمند اًمؽمضمنٞمح سمنلم اًمندًمٞمٚملم جين٥م قمنغم اًمٕمن٤مُمل
اًمؽمضمٞمح سملم اعمٗمتٞملم ،إُم٤م سم٠من يتحٗمظ ُمـ يمؾ سم٤مب ُمـ اًمٗم٘منف ُمًن٤مئؾ ،ويتٕمنر ،أضمقسمتٝمن٤م ،ويًن٠مل
قمٜمٝم٤م ومٛمـ أضم٤مسمف ،أو يم٤من أيمثر إص٤مسم٦م اشمٌٕمف ،أو سم٠من ئمٝمر ًمف ذًمؽ سم٤مًمِمنٝمرة واًمتًن٤مُمع :وٕن ـمرينؼ
ُمٕمروم٦م هذه إطمٙم٤مم إٟمام هق اًمٔمـ ،واًمٔمـ ذم شم٘مٚمٞمند إقمٚمنؿ وإدينـ أىمنقى :ومٙمن٤من اعمّمنػم إًمٞمنف
أومم).(3
افدفقؾ افثاين :أٟمف ًمق ضم٤مز ًمٚمٕم٤مُمل اًمتخػم سملم إىمقال جل٤مز ًمٚمح٤ميمؿ ،وهق ٓ جيقز سم٤مإلمج٤مع).(4
ختػم اًمٕم٤مُمل ُُم ْٗم ٍ
ض إمم اشمٌ٤مع اهلقى ،وىمد ضم٤مء اًمنمع سم٢مظمراج اعمٙمٚمػ قمنـ داقمٞمن٦م
افدفقؾ افثافث :أن ي َ
هقاه).(5

( )1اكظر :رووة اًمـافمر ( ،)392 /2واعمفذب ًمؾـؿؾة (.)2403 /5
( )2اكظر :ااطمؽام ًممم ي (.)239/4
()3اكظر :ااطمؽام ًممم ي ( ،)243/4واكظر :اعمقاومؼات ( )81 ،77 - 76 /5االقمتصام (.)276 /2
( )4اكظر :اعمقاومؼات (.)81 /5
( )5اكظر :اعمستصػك (.)391 /2
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ٍ
ُمٗمض إمم ؾمن٘مقط اًمتٙمٚمٞمنػ ذم اعمًن٤مئؾ اعمختٚمنػ ومٞمٝمن٤مٕ :ن ُمٗمن٤مد
افدفقؾ افرابع :أن ختػم اًمٕم٤مُمل
اًمتخػم أن ًمٚمٛمٙمٚمػ ومٕمؾ أي اًم٘مقًملم ،ومن٢من ؿمن٤مء ومٕمنؾ ،وإن ؿمن٤مء شمنرك ،وهنذا هنق قمنلم ؾمن٘مقط
اًمتٙمٚمٞمػ ،سمخالُ ،م٤م إذا شم٘مٞمد سم٤مًمؽمضمٞمح ،ومٝمق -طمٞمٜماذُ -متٌع ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦مٟ ،م٤مسمذ ًمٚمٝمقى).(1
مـاؿشة إدفة:
أجقب ظذ افؼقل إول بام يع:
أجقب ظذ افدفقؾ إول:
سم٠مٟمٜم٤م ٓ ٟمًٚمؿ سم٠من آضمتامع ـمردي ،سمؾ ًمف أصمرٕ :ن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام طمنلم آومنؽماق ـمرينؼ
ُمقصؾ إمم ُمٕمروم٦م احلٙمؿ اًمنمقمل ،يمام ًمق مل جيد اعمجتٝمد ً
دًمٞمال ،ومل يٓمٚمع قمغم ُمٕم٤مروف سمٕمد اًمٌحن٨م
قمٜمف ضم٤مز ًمف اًمٕمٛمؾ ،أُم٤م سمٕمد آضمنتامع وآظمنتال ،ومٝمنام يم٤مًمندًمٞمٚملم اعمتٕم٤مرونلم إذا اـمٚمنع قمٚمنٞمٝمام
اعمجتٝمد ،ومٚمٞمس ًمف إظمذ سم٠مهيام ؿم٤مء إٓ سمٕمد آضمتٝم٤مد واًمؽمضمٞمح).(2
اإلجابة ظذ افدفقؾ افثاين:
أن اًمٕم٤مُمل -وإن مل يٙمـ ً
أهال عمٕمروم٦م اًمٗم٤موؾُ -مٙمٚمػ سمذًمؽ طمً٥م وؾمٕمف ،يم٤معمجتٝمد ذم
إدًم٦م ،واخلٓم٠م سمٕمد آضمتٝم٤مد ُمٖمتٗمر).(3
بعد ظرض أؿقال ظؾام إصقل دم ادسلفة شمٌلم أن اًمٜمٛمٚم٦م -

 -واومؼ اًم٘مقل اًمثن٤مي،

وهق أن اًمٕم٤مُمل ٓ يتخػم سمٞمٜمٝمؿ طمتك ي٠مظمذ سم٘مقل ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمؿ ،سمؾ يٚمزُمف آضمتٝم٤مد ذم أقمٞم٤من اعمٗمتلم
ُمـ إورع ،وإديـ ،وإقمٚمؿ ،وهل ُمـ اعمً٤مًم٦م اعمٕمدودة اًمتل ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م أيمثر اًمٕمٚمامء.

( )1اكظر :اعمقاومؼات (.)83 /5
( )2اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ (.)84 /5
( )3اكظر :رشح خمتٍم اًمرووة (.)668 /3
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افؼقل افراجح:
يرجح افباحث افؼقل افثاين ،وهق أن قمغم اًمٕم٤مُمل إذا شمٕم٤مرو٧م قمٚمٞمف ومت٤موى اعمجتٝمديـ أن
جيتٝمد ،ويرضمح ،وٓ يتٌع أطمدهؿ إٓ إذا شمرضمح قمٜمده قمغم همػمه :وذًمؽ ًم٘مقة أدًمتف ،وؾمنالُمتٝم٤م ُمنـ
اعمٜم٤مىمِم٦م اًم٘م٤مدطم٦م ،وًمتقضمف اعمٜم٤مىمِم٦م اًم٘م٤مدطم٦م قمغم أدًم٦م إىمقال إظمرى.
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زابعا:
اخلامتة
- 1الٍتالر.
- 2التٕصٗات.
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اخلامتة
- 1الٍتالر:
بعد ظرض هذه ادسائؾ إصقفقة ادخوارة ،وأؿقال افعؾام ؾقفا ،وؿقل افـؿؾة -

 -دم

ٍّ
ومـ خافػفؿ  -يؿؽـ ظلرض أهلؿ افـولائج افولل – وافولل توضلؿـ ادلـفج
ـؾ مـفا ،ومـ واؾؼفؿَ ،
إصقيل ظـد ظبد افؽريؿ افـؿؾة ؾقام يع:
 -ؾم٤مر اًمٜمٛمٚم٦م -

 -قمغم ُمٜمٝم٩م اعمتٙمٚمٛملم ذم اًمتن٠مًمٞمػ إصنقزم :طمٞمن٨م يمن٤من يًنتٜمٌط

اعمً٠مًم٦م إصقًمٞم٦م ُمـ إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞمن٦م ،واًمٕم٘مٚمٞمن٦م ،واًمٙمالُمٞمن٦م ،واًمٚمٖمقين٦م ،سمٕمٞمندً ا قمنـ اًمٗمنروع اًمٗم٘مٝمٞمن٦م
وُمذاهٌٝم٤م.
 -ادمننف اًمٜمٛمٚمنن٦م -

 -ذم أيمننؼم ُم١مًمٗم٤مشمننف إصننقًمٞم٦م ،يم٢محتنن٤م ،ذوي اًمٌّمنن٤مئر ،واعمٝمننذب،

واًمراضمح إمم قمدم قمزو إىمقال إمم أصح٤مهب٤م ،سم٤مًمرهمؿ ُمـ أهن٤م ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ يمت٥م اًمً٤مسم٘ملم دون شمٍم.،
 -متٞمز اًمٜمٛمٚم٦م -

 -سم٤مًمٕمرض اجلٞمد ًمٚمٛمً٠مًم٦م إصقًمٞم٦م ،وُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ومٞمٝمن٤م ،وأدًمن٦م يمنؾ

ُمذه٥م ،واًمرد قمٚمٞمٝم٤م ،إٓ أٟمف أطمٞم٤م ًٟم٤م ٓ يذيمر اعمذاه٥م يمٚمٝم٤م ذم اعمً٤مًم٦م ،وىمد يًتٖمٜمل قمنـ سمٕمنض إدًمن٦م
اًمْمٕمٞمٗم٦م ،أو اًمتل ٓ يّمح آؾمتدٓل هب٤م.
 -متٞمز اًمٜمٛمٚم٦م -

ٍ
يٙمتنػ سمٛم١مًمن ٍ
ِ
واطمند،
ػ
 -سمٙمثرة اعم١مًمٗم٤مت إصقًمٞم٦م اًمتل ٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م ،ومٚمؿ

أهمٚم٥م ِ
يمت٥م اًمً٤مسم٘ملم :ومٙم٤من حينتٗمظ سمٚمٖمن٦م اعمٜم٘منقل ُمٜمنف ،وأؾمنٚمقسمف أطمٞم٤مٟمًن٤م ،ويمن٤من
سمؾ ؿمٛمٚم٧م ُم١مًمٗم٤مشمف
َ
يٖمػمه٤م طمً٥م أؾمٚمقسمف ،وسمالهمتف أطمٞم٤مٟمً٤م.
 -مل يتٓمرق اًمٜمٛمٚم٦م -

ً -مألُمقر اًمٕم٘مدي٦م أصمٜم٤مء ُمٜم٤مىمِمتف ًمٚمٛمً٤مئؾ إصقًمٞم٦م :وم٘مد يم٤من حم٤ميدً ا

ضمدً اً ،مدرضم٦م أٟمف ٓ يٛمٙمـ اًمقىمقً ،مف قمغم ُمذهٌف اًمٕم٘مدي ،أو اًمٗم٘مٝمل.
 سم٤مؾمتٞمٕم٤مسمف ٕهمٚم٥م اعمً٤مئؾ إصقًمٞم٦م ،وإن مل يٙمنـ يمٚمٝمن٤م ،إٓ أن هٜمن٤مك متٞمز اًمٜمٛمٚم٦م -سمٕمض اعمً٤مئؾ اًمتل يم٤مٟم٧م حتت٤مج إمم سمً ٍ
ط ذم قمرض أىمقال اًمٕمٚمامء ،واًمتٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م.
َْ
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 -ي١مظمذ قمغم اًمٜمٛمٚم٦م -

 -هقم٦م شمرضمٞمحف ًمٚم٘مقل ًمٚمراضمح ىمٌؾ قمرض أىمقال اًمٕمٚمنامء ،وم٘مند

يم٤من يّمدر اعمً٠مًم٦م سم٤معمذه٥م اًمراضمح قمٜمده ،ومٞم٘مقل« :وهق احلؼ ظـدي فألدفة افوافقة...ش ،ويٕمرض أدًم٦م
هذا اعمذه٥م.
 -متٞمز اًمٜمٛمٚم٦م -

 -ذم يمت٤مسمف« :ادفذ ش سمتقوٞمح ٟمنقع اخلنال ،ذم يمنؾ ُمًن٠مًم٦م :هنؾ هنق

ِ
ِ
اظمتٞم٤مره ًمٜمنقع اخلنال ،،صمنؿ يْمننرب ً
ُمثن٤مٓ ُمنـ اًمٗمنروع
وؾمٌ٥م
ظمالً ،مٗمٔمل ،أو ظمالُ ،مٕمٜمقي؟
ٌ
اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،إن يم٤من اخلال ،ظمال ًوم٤م ُمٕمٜمق ًي٤م.
 -اهتؿ اًمٜمٛمٚم٦م -

 -سمنمح اعم١مًمٗمن٤مت اًمٗم٘مٝمٞمن٦م قمنغم ُمنذه٥م احلٜم٤مسمٚمن٦م ُمنع قمرونٝم٤م سمنخآراء

اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م إظمرى ،صمؿ يرضمح سمٞمٜمٝم٤م ،وًمٙمـ يم٤من خيت٤مر ُمذه٥م اجلٛمٝمنقر ذم شمرضمٞمحنف ،وإن يمن٤من
ِ
شمرضمٞمحف ُمـ إصقل.
ؾمٌ٥م
قمغم ظمالُ ،مذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م  -أصح٤مب اعم١مًمػ ،صمؿ ي١مصؾ َ
 -يم٤من خي٤مًمػ اًمٜمٛمٚم٦م -

 -أطمٞم٤مٟمً٤م ُ -مذهٌف إصقزم قمٜمد ذطمف ًمٌٕمض اعمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞمن٦م،

يمٛمً٠مًم٦م اًمٗمرق سملم اًمٗمرض واًمقاضم٥م ،أو يؽماضمع قمـ ىمقًمف ذم اعمً٤مًم٦م ،يمام ذم طمٙمنؿ اًمّمنالة ذم اًمندار
اعمٖمّمقسم٦م.
 أن اًمٜمٛمٚم٦م قمر ،أصقل اًمٗم٘مف سم٠ميمثر ُمـ شمٕمريػ :ومت٤مر ًة يٕمرومف سم٤مًمٚم٘مٌل ،ويداومع قمٜمف ،وشم٤مر ًة يٕمرومفٍ
ِ ِ
ومٙمنره
سم٤مإلو٤مذم ،وشم٤مر ًة جيٛمع سمٞمٜمٝمام ،وىمد يٙمقن هذا سمًٌ٥م يمثرة اًمتخآًمٞمػ ،ومٛمع يمؾ ُم١مًمػ يم٤من يتٓمنقر ُ
ويؽماضمع قمـ سمٕمْمٝم٤م.
ومتثٌ٧م سمٕمض أراء ًمديف،
إصق يزم:
ُ
ُ

ًمٕمٌد اًمٙمَنريؿ اًمٜم ِ
 جمٛمقع اعمً٤مئؾ اًمتل سمحثٝم٤م اًمٌ٤مطم٨م ذم أراء إصقًمٞم٦م ِٛمٚمن٦م -

)70( :

واومؼ اًمٜمٛمٚم٦م مجٝمقر اًمٕمٚمامء ،أو أيمثرهؿ ذم أهمٚمٌٝم٤م ،وخافػفؿ دم شلت مسلائؾ،
إطمدى وؾمٌٕمقن ُمً٠مًم ً٦مَ ،
وهل:
 -0اًمٗمرض واًمقاضم٥م همػم ُمؽمادوملم.
 -4اعمٜمدوب ُمـ إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م.
 -3طمٙمؿ إومٕم٤مل وإقمٞم٤من اعمٜمتٗمع هب٤م ىمٌؾ ورود اًمنمع ومٞمٝم٤م اإلسم٤مطم٦م.
 -2ضمقاز ٟمًخ اًم٘مٞم٤مس ،واًمٜمًخ سمف.
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 ٓ -5ي٠مظمذ اًمٕم٤مُمل إٓ سم٘مقل أومْمؾ اعمجتٝمديـ.
 -6اًم٘مقل سمحجٞم٦م ىمقل اًمّمح٤ميب ُمٓمٚم ً٘م٤م.
-

ـام خافػ افـؿؾة -

 -اإلمام أدد دم مسلفوغ ،مه٤م:

 -0جيقز أن يٙمقن اًمقاطمد سم٤مًمٕملم طمرا ًُم٤م واضم ًٌ٤م ُمـ ضمٝمتلم خمتٚمٗملم.
 -4اًم٘مٞم٤مس ٓ جيري ذم مجٞمع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.
-

ـام خافػ افـؿؾة -

 -اإلمام افشاؾعل دم مسلفة واحلدة ،وهنل :اًم٘منراءة همنػم

اعمتقاشمرة (اًمِم٤مذة) طمج٦م.
-

ُ
افباحث افـؿؾ َة -
وؿد خافػ

 -ذم مسللتلم ،مها:

 -1ال ي ؽمط ذم اخلؼم اعمتقاشمر أن يؽقن اعمرؼمون مسؾؿلم وقم ً
وال.
 -2آقمتٌ٤مر سم٘مقل اًمٕم٤ممل سم٠مصقل اًمٗم٘مف -دون اًمٗمروع -ذم اإلمج٤مع ،وقمدم آقمتٌن٤مر سم٘منقل
همػمه.

 - 2التٕصٗات:
يقيص افباحث بام يع:
 إقم٤مدة ـمٌع سمٕمض ُم١مًمٗم٤مت اًمٜمٛمٚم٦م اًم٘مديٛم٦م ،وقمزو إىمنقال إمم أصنح٤مهب٤م ذم يمتنٌٝمؿ إصنٚمٞم٦م:ًمٙمل َ
ٟمرسمط اًمدارؾملم سم٤مًم٘مديؿ واحلدي٨م ،وآؾمتٗم٤مدة ُمـ يمت٥م اًمً٤مسم٘ملم ًمٖم ً٦م ،وسمالهم ً٦م ،وأؾمٚمق ًسم٤م.
 -آهتامم سم٤معمً٤مئؾ اًمتل مل شمٜمؾ طم٘مٝم٤م ُمـ اًمدراؾم٦م ذم يمت٥م اًمٜمٛمٚمن٦م -

 ،وإقمن٤مدة دراؾمنتٝم٤م،

ومجٕمٝم٤م قمغم أؾمٚمقسمف.
 -مجع اعمً٤مئؾ اًمتل سمحثٝم٤م اًمٜمٛمٚم٦م -

ٍ
 ُمرارا ذم ُم١مًم ٍواطمدُ ،مع إفمٝم٤مر ُمدى آظمنتال،
ػ
ً

اًمذي أطمدصمف ذم يمؾ ُمً٠مًم٦م ،واًمًٌ٥م ذم ذًمؽ.
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ع اآلٖاتِ الكسآٌٗة
- 1فّس ُ
اآلٖة

طــــــــــــــــسف اآلٖـــــــــــــــــــــة

الصفحة

ضٕزة البكسة

َۡ
ُ ذ
َ
َ ََ َ ُ
ٗ
سً ذٌا ِِف ٱۡل ِ
ۡرض َجِيػا ﴾
﴿ ْ َٔ ٱَّلِي خيق ى
ََ ُ ْ َ َۡ َُ ۡ ذَ ذ َ َ َ ُ ً َ
﴿ وكالٔا ىَ يدخو َ
ٔدا أ ۡو َُ َص َٰ َر َٰ
000
ىۗۡ ﴾
ٱَِّث إَِل ٌَ َكن ْ
ُ ذ ۡ َ َ َٰٓ َ ذ َ ٓ ِ َ َ ذ َٰ ُ ذ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َٰ َ ُ َ ُ ّ َ ۡ َ
غي ِيً ﴾49
﴿ ثً ٱشخٔى إِغ ٱلصٍاء ـصٔقَٓ شتع شمنت ؤْ ةِس ِو َش ٍء
َ َ ُ ْ ذ َ َٰ َ َ َ ُ ْ ذ َ َٰ َ
23
﴿ وأرِئٍا ٱلصئة وءاحٔا ٱلزنٔة ﴾
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ْ
018
﴿ َٰٓ
يدحٓا ٱَّلِيَ ءأٌِا َل تلٔلٔا َٰغِِا وكٔلٔا ٱُظرُا وٱشٍػ ۗۡٔا﴾...
49

ٱشتَت ُلٔا ْ ۡ َ
﴿ َوى ِ ُ ّ و ۡس َٓ ٌث ُْ َٔ ُم َٔ ّ َِّل َٓا َۖ ـَ ۡ
َ
ۡ
َٰ
ت﴾
ر
ي
ٱۡل
ِ
ِ
ِ
ذ َۡ
ُّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ذ َ َ َ ۡ َ ُ َ
ُ
ُ
ُ
ٔن ﴾ 069
﴿ إِج ٍَا يأمرزً ة ِٱلصٔءِ وٱىفطظاءِ وأن تلٔلٔا لَع ٱَّللِ ٌا َل تػيٍ
ََ ذۡ َ ۡ َ َ ُ َََ َ
َۡ ّ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ
ذ
م َغ َ َ
َشة 096
ِد ـ ِصيام ذلَٰرثِ خيام ِِف ٱۡل ِز وشتػ ٍث إِذا رسػخًۗۡ ح ِي
﴿ ذٍَ ىً ِ
َ َ
َكمِيث ۗۡ﴾
ۡ
َ ۡ َ ُ ْ ّ ٓ
َ
ََ َۡ َُ ُ
444
ْٔ ذَ َض ذ َٰ
َّت َح ۡع ُٓ ۡرنَۖ ﴾
يۡ وَل تلرب
ط ِ
َتلٔا ٱىج ِ َصا َء ِِف ٱل ٍَ ِ
﴿ ـٱ خ ِ
َ ۡ َ َ َ ُّ ُ ذ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ذ َ َ ٗ َ
ذۡ ُ
يضث ـِ ِۡص ُؿ237
﴿ ِإَون َظيل ُخ ٍُْٔ ذَ ٌَِ رت ِو أن تٍصَْٔ وكد ـرضخً لَٓ ـ ِر
َ ۡ
ٌَا ـ َرض ُخ ًۡ ﱠ
َ َۡ َ ُ ُ ۡ َ ََۡ َ ُ ذ َ َۡۡ َ َۡ َ ۡ ََ َ َ
ُ
ذ
223
ني ل ٍَِ أراد أن يخًِ﴾...
﴿ وٱىنَٰى ِدَٰت ي ۡر ِ
ني َكمِي ِ
ضػَ أولَٰدَْ ضٔى ِ
ََََ ُ
َ ُ
ج َح َ َ ۡ
﴿ َوٱل ۡ ٍُ َع ذي َقَٰ ُ
448
ص ِٓ ذَ ذلَٰرث ك ُر ٓوء﴾
َت ذبص ََ ةِأُف ِ
028

َ

ذ

ْ

ْ

َ ْ

ْ

ُ

ٱلر َب َٰٓٔا إن ن ُ
ِخً ٌُّ ۡؤ ٌِِ َ
ِيَ َء َاٌ ُِٔا ٱ ذت ُلٔا ٱ ذ َ
يد ُّح َٓا ٱَّل َ
َّلل َوذ ُروا ٌَا ةَ َ َ ّ
﴿ َ َٰٓ
ِني ﴾ 478
ِق ٌَِ ِ ِ
ِ

ُ
ٱشتَ ۡظٓ ُدوا ْ َطٓ َ
﴿ َو ۡ
يديۡ َِ ٌَِ ّرِ َساى ِس ًَۡۖ﴾
ِ
ِ
َۡ
َُ ذ ُ َ ُّ ُ
ۡ
ز ًۡ ِِف ٱۡلر ِ
ضام...
﴿ْٔ ٱَّلِي يصِٔر
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جل ذ
﴿ ُن ُ
ي أُ ذٌث أُ ۡخر َس ۡ
ِخ ًۡ َخ ۡ َ
ِيِ ِ
اس﴾....
ٍ
ِ
ۡ
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ّ َ َٰٓ ْ
﴿ َٰٓ
ٱلربٔا﴾
يدحٓا ٱَّلِيَ ءأٌِا َل حأزئا ِ
ْ َ ۡ
ُ
﴿ َو َشارِ ُغ ٓٔا إ ِ َٰغ ٌَؾ ِف َرة ٌَِّ ذر ّبِس ًۡ﴾
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ َ ذ ُ َ
ٱَّلل ضق تلاحِِّۦ ﱠ
ﱡ يدحٓا ٱَّلِيَ ءأٌِا ٱتلٔا
َۡ
ۡ َ
َ ۡ ُ َ
َ ُ
ۡ
﴿ ـٱخؿ خ ِۡ ُٓ ًۡ َوٱ ۡش َخؾ ِف ۡر ل ُٓ ًۡ َوطاوِ ۡرْ ًۡ ِِف ٱۡلم ِر ﴾
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ضٕزة الٍطاء

َ َ ُّ َ ذ ُ ذ ُ ْ َ ذ ُ ُ ذ
َ ََ ُ ّ ذۡ
َ
َ
ﱡ َٰٓ
َٰ
يدحٓا ٱنلاس ٱتلٔا ربسً ٱَّلِي خيلسً ٌَِ جفس وضِدة ﱠ
ُ ُ ذ ُ ٓ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ ذ َ ۡ ُ َ ّ ۡ ُ َ َ ۡ
ني﴾
﴿ يُ ِ
ٔصيسً ٱَّلل ِِف أول ِدكًَۖ ل ِذلن ِر ٌِرو ض ِظٱۡلُثي ِ
َ ۡ ُ ۡ َ َ َٰ ُ َ ّ َ ٓ ِ ذ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َٰ َ ذ
﴿ وٱلٍطصجج ٌَِ ٱىجِصاء إَِل ٌا ميهج خيمِسًَۖ نِتب ٱَّلل ِ
ٓ َ ُ
ََ ُ ُ ذ َ ُ
غي ۡيس ًۡ َوأضِو ىسً ذٌا َو َرا َء ذَٰى ِس ًۡ﴾
ۡ
ذ ٓ َ َ ُ َ َ َٰ َ ً
َ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َٰ َ ُ َ ۡ َ ُ
َ
َٰ
﴿ َل حأزئا أٌنىسً ةحِسً ة ِٱىب ِع ِو إَِل أن حسٔن ح ِخرة
ُ َ َۡ ُ ْ َ ُ
َ َ
ُ
غَ ح َراض ٌِِّس ًۡ َوَل تل ُخي ٓٔا أُف َصس ًۡ﴾

َشء ـَ ُر ُّدوهُ إ َغ ٱ ذَّلل ِ َو ذ
﴿ ـَإن حَ َجَٰ َز ۡخ ُخ ًۡ ِِف َ ۡ
ٱلر ُشٔ ِل ﴾
ِ
ِ
ََ َ َّ َ َ ُۡ ُ َ َ ذ َُ ّ
ه ٍُِ َ
ٔٱ ذِي ٍَا َط َ
﴿ ـل وربِم َل يؤٌِِٔن ض َٰ
ش َر ةَ ۡح َِ ُٓ ًۡ ﴾
َّت َي
ََ َََ ُۡ ً َ َ ٗ ََ ۡ ُ َ
ۡ
ير َرر َتث ٌُّؤٌ َِِث﴾
﴿ وٌَ رخو مؤٌِِا خطٔا ذخط ِر
َ ٓ َ َ َٰ َ
ذ ٓ َ ََۡٓ َۡ َ
َۡ ّ َ ۡ ُ
س ًَ َب ۡ َ
م ۡٱىه َِتَٰ َ
م ذُ
ني ٱنلذ ِ
ٱَّلل﴾
اس ةٍِا أرق
ب ةِٱۡل ِق ِلِ ط
﴿ إِجا أُزنلا إَِّل
َذ َ ُ َ
ََ ذ
ٔن ل ذ
ٱَّلل ِ ُض ذشُۢة َب ۡػ َد ُّ
ِيِ ِ
ٱلر ُش ِو ﴾
اس لَع
﴿ِلِ ل يس
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َۡ َ َٓ َ َ ّ ُ ّ َ َۡٓ
﴿ أو ساء أضد ٌِِسً ٌَِ ٱىؾان ِ ِط ﴾
َ َ َ ۡ َ َ َ ذ ُ َ َٰ َ َ ٓ ۡ َ َٰٓ َ
َش َُ ِل ٗ
َن َغ َ َ
ِيو َو َب َػ ۡر َِا ٌ ِِۡ ُٓ ًُ ۡٱث َ ۡ
يتاَۖ﴾ 04
﴿ وىلد أخذ ٱَّلل ٌِيثق ة َِن إِشرءَۡ
َ
ذ َ َ َ ُْ ذ َ َُ ُ َ
ٔن ذ َ
ٱَّلل َو َر ُش َ ُ
33
﴿ إِجٍا س َٰٓ
َٔلۥ َوي َ ۡص َػ ۡٔن ِِف ٱۡل ِ
ۡرض﴾....
َٰٓاا ٱَّلِيَ َيارِب
6
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َْ
َ ذ ُ َ ذ َُ َ ۡ
ٱلصارِكث ـٱر َع ُػ ٓٔا خيۡد َِح ُٓ ٍَا ﴾
﴿ وٱلصارِق و
ذ ٓ َ َ ۡ َ ذ ۡ َ َٰ َ َ ُ ٗ َ ُ
﴿ إِجا أُزنلا ٱِلٔرقث ذِيٓا ْدى ؤُر﴾ ....
َ َ ذ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ ذ ُ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ َ َٰ ُ َ
﴿ وٌَ ىً َيسً ةٍِا أُزل ٱَّلل ـأولهِم ًْ ٱىك ِفرون﴾
ۡ
ََ ََۡ َ َۡ ۡ َ ٓ َ ذ ۡ
ِيٓا أن ٱنلذف َس ةِٱنلذف ِس ﴾
﴿ وكخبِا غيي ًِٓ ذ
ۡ
ُّ
ُ
َش َغ ٗث َوٌ ِِۡ َٓ ٗ
ِِس ًۡ ِ ۡ
اسا ﴾
َس َػي َِا ٌ
﴿ ىِ
َ َُ ُ ُ ُ ذُ ذۡ
ٱَّلل ةِٱليؾ ِٔ
َل يؤاخِذزً
َ
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ُ ْ
ذ
ُ
َ
ُ
ۡ
ۡ
َ
ُ
﴿ َٰٓ
يدحٓا ٱَّلِيَ ءأٌِا َل تلخئا ٱلصيد وأُخً ضرم ﴾
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ۡ
ذُ َ
ُ ْ َ َٰٓ َ ذ َ َ
ٱَّللَۖ ـت ِ ُٓ َدق َٰ ُٓ ًُ ٱر َخد ِۡه﴾
ِيَ ْ َدى
﴿ أولهِم ٱَّل
َ َ َ ُ ُّ ْ ذ َ َ ۡ ُ َ
ذ َ َ ُ ُّ ْ ذ َ َ
ُ
ٱَّلل غ ۡد َوَۢا﴾..
ون ٱَّلل ِ ـحصتٔا
د
َِ
ٌ
ٔن
﴿ وَل تصتٔا ٱَّلِيَ يدغ
ِ
ُ ۡ َ َ َ ۡ ْ َ ۡ ُ َ َ ذ َ َ ُّ ُ ۡ َ َ ۡ ُ
ۡ
﴿ كو تػالٔا خحو ٌا ضرم ربسً غييسًَۖ ﴾
ََ َ ُ َ َ َۡ ُ ۡ
َ
َٰ
﴿ وَل ح ِزر وازِرة وِزر أخرى﴾

91

- 442 -

018

- 453 -

050

- 77 -

062

- 341 -

ضٕزة األعساف

ُۡ ذَ َ ذَ ََّ َۡ
َ
َ
ب ٱىف َنَٰضِض ٌَا ظ َٓ َر ٌ ِِۡ َٓا َو ٌَا َب َع ََ ﴾
﴿ كو إِجٍا ضرم ر ِ

33

- 93 -

ضٕزة األٌفاه

َ ُ ّ ُ ۡ ۡ ُ َ َ َٰ ُ َ َ ۡ ُ ْ ْ َ َ ۡ
ني﴾
﴿ إِن يسَ ٌِِسً غَِشون ص ِِبون حؾي ِتٔا ٌِائت ِ
َۡ
َ َ َ َ ّ َ َ ُ َ َ ُ ٓ َ ۡ َ َٰ َ ذ َٰ ُ ۡ
َ
خَ ِِف ٱۡل ِ
ۡرض﴾
ب أن يسٔن َلۥ أۡسى ضَّت حر ِ
﴿ ٌا َكن نلِ ِ ٍ

65

- 009 -

67

- 329 -

ضٕزة التٕبة

َ ۡ
ُ
ُّ ُ
ٱر ُخئُا ْ ٱل ۡ ٍُ َۡشك َ
ِني َض ۡيد َو َسدت ٍُْٔ ًۡ﴾
﴿ـ
ِ
ُ ْ
َ َ ذ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ ذ َٰ َ َ َ ذ َ َ َ
م ذٱَّل َ
ِيَ َص َدكٔا﴾ ...
﴿ خفا ٱَّلل غِم ل ًِ أذُِج لًٓ ضَّت يتتني ل
ْ َ ذٗ
َ
َ َ ۡ ۡ
﴿ َو ٌَا َكن ٱل ٍُؤٌ ُِِٔن َِّلَِ ِف ُروا نٓاـث﴾ .....

ضٕزة ِٕد
377

5

- 473 -

23

- 329 -

044

- 021 -
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َ َٰ ٌ ُ ۡ َ ۡ َ
ج َءاي َٰ ُخ ُّۥ ﴾
﴿ نِتب أضهٍِ
ََ
ذ َ َٰ َ َ َ َ ذ َ َ ُ َ ٗ ّ َ ذ
ۡ
َف ٱنلٓارِ وزىفا ٌَِ ٱَّل ِو﴾...
﴿ وأك ِ ًِ ٱلصئة ظر ِ

0

- 004 -

002

- 318 -

ضٕزة احلذس

ذ َۡ ُ َذ َۡ ّ ۡ َ ذ َُ َ َ ُ َ
دَٰفِظٔن ﴾
﴿ إُِا َنَ ُزنلا ٱَّلِنر ِإَوُا َلۥ ىَ َ َ َ ۡ َ َ َٰٓ َ ُ ُ ُّ ُ ۡ َ ۡ َ َ
َج ُػٔن ﴾
﴿ ـصشد ٱلٍَٰٓهِهث ًٓ أ

9

- 047 -

31

- 313 -

ضٕزة الٍحن

ُ َ َ
ََ ََۡٓ َۡ َ ّ
ني ل ذ
ٱَّل ِۡن َر ِلِ ُبَ ّ َ
ِيِ ِ
اس ٌَا ُ ّ ِزل إ ِ َّۡل ِٓ ًۡ ﴾
﴿ وأُزنلا إَِّلم
ِ
﴿ ح ِۡت َحَٰ ِٗا ّى ِ ُ ّ َ ۡ
َشء﴾
ِ
ذ ذَ َُۡ ُ َۡ ۡ َ ۡ
ۡ
سَ َ
ٱۡل ۡض َ َٰ
ِإَويخآي ذِي ٱى ُل ۡر َ َٰ
ب﴾
﴿إِن ٱَّلل يأمر ةِٱىػد ِل و ِ
ِ

22

- 019 -

89

- 018 -

91

- 66 -

ضٕزة اإلضساء

َ َ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َٰ َ َ ُ ذ ُ َ ّ َ َ ذ َ ۡ َ َ َ ُ ٗ
﴿ وَل ح ِزر وازِرة وِزر أخرىۗۡ وٌا نِا ٌػذِبِني ض َٰ
َّت جتػد رشَٔل ﴾
َ َ ۡ ََ َ َ ُ ُ َ ٓ َۡ َ ُ َ ََ َُ ذُ َ ٓ ُّ
َُ
﴿ إ ِ ذٌا َح ۡتيؾ ذَ غِِدٱ ٱىهِِب أضدٍْا أو ِلِكٍْا ـل تلو لٍٓا أّٖ﴾
َ ۡ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُّ
ٱلر ۡ َ
ٱَّل ّل ٌ ََِ ذ
ۡحثِ ﴾
﴿ وٱخفِۡ لٍٓا سِاح ِ
ٗ
َ َ َ ۡ َ ُ ْ ّ َ َٰٓ ذ ُ َ َ َ َٰ َ ٗ ٓ
طظث َو َشا َء َشبِيل ﴾
ٱلزن َۖ إُِّۥ َكن ف ِ
﴿ وَل تلربٔا ِ
َ
َ َٰ َ َ ذ
ذ َ َٰ َ ُ ُ
ذ
ۡ
ۡ
﴿ أك ِ ًِ ٱلصئة ُِلٔٱِ ٱلظٍ ِس إِغ ؽص ِق ٱَّل ِو﴾
ۡ
َ
َ َۡ ُ
َ َ
﴿ َوَل تلؿ ٌَا ى ۡح َس لم ةِِّۦ غِي ًٌ ﴾

05

- 027 -

43

- 065 -

42

- 017 -

34

- 488 -

78

- 97 -

36

- 047 -

ضٕزة الهّف

ََ َ َ َ َ ٗ ُ ُ َ َ َ ذ َََ
َ
ُ
سدارا ي ِريد أن يِلۡ ـأكاٌّ﴾
﴿ ـٔسدا ذِيٓا ِ
ذ ۡ َ ُ ََ ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
َٰ
ِ
﴿ ٱلرضمََٰ لَع ٱىػرش ٱشخٔى ﴾
﴿ َوأَكًِ ذ
ٱلصيَ َٰٔةَ َِّل ِۡكر ٓ
ي﴾
ِ
ِ

77

- 017 -

ضٕزة طْ

378

5

- 000 -

02

- 447 -
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َ

ۡ

ۡ

ُ

ۡ

ضٕزة األٌبٗاء

َ

ۡ

ٱۡل ۡرث إذ َج َف َظ ۡ
َۡ َ
ََ ُ َ َُ َۡ َ
ج ذِيِّ د َِ ًُ ٱى َل ۡٔ ِم ﴾ 78
ان ِِف َ ِ ِ
﴿ وداوۥد وشييمََٰ إِذ َيهٍ ِ

- 442 -

ضٕزة احلر

ُ ذ َۡۡ ُ ْ ََ َُ ۡ َُۡ ُ ْ ُ ُ َ ُ ۡ ََۡذ ذُ ْ ۡ
ٱۡلَ ۡيج ۡٱى َ
يق﴾
خ
ػ
ِ
ِ
﴿ ثً َّللضٔا تفرًٓ وَّلٔـٔا ُذورًْ وَّلعٔـٔا ة ِ
ِ

49

- 91 -

ضٕزة الٍٕز

ُ ٌَ َ َۡ
َ ۡ
ُزى َجَٰ َٓا َوـ َرض َجَٰ َٓا ﴾
﴿شٔرة أ
ُ ۡ َ ٗ ََۡ ۡ َ ذ َ َُ ُ َ
َۡ ََُۡ ذُ ذ َ َ ذُ َ
ِيَ ُياى ِفٔن
ِيَ يَت َصيئن ٌِِسً ل ِٔاذاـييطذرِ ٱَّل
﴿ كد حػيً ٱَّلل ٱَّل
َ ۡ َ
ۡ
خَ أم ِره ِۦ ﴾
ّ

َ

ُ

ُ

0

- 26 -

63

- 68 -

ضٕزة الٍىن

ُّ َ

َ

ۡ َ َ ٌَۡ َ
َ َ ُّ ۡ َ ٗ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ
غ ِظيً﴾ 43
ك َشء ولٓا غرش
﴿ إ ِ ِِن وسدت ٱمرأة تٍي ِهًٓ وأوت ِيج ٌَِ ِ

- 303 -

ضٕزة العٍهبٕت

َ ۡ
ْ ذ ْ
ۡ
ََ َ ذ َ َ
ز َف ُروا ْ ل ذِذل َ
ِيَ َء َاٌ ُِٔا ٱحت ِ ُػٔا َشبِيي َِا َونلَ ۡط ٍِو ﴾
﴿ وكال ٱَّلِيَ

04

- 363 -

ضٕزة األحصاب

ذ
َ ُ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َٰ َ ذ
﴿ َو ۡٱى َ
ٱَّلل َنر ِ ٗ
يَ ذ َ
ٱىذَٰنِر َ
َٰ
ت ﴾ 35
و
ج
ظ
ف
د
ٱى
و
ً
ٓ
وس
ر
ـ
ني
ظ
ف
د
يا َوٱىذَٰن َِر َٰ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ ٗ َ ٗ
ﱡ يدحٓا ٱَّلِيَ ءأٌِا ٱتلٔا ٱَّلل وكٔلٔا كَٔل شدِيدا ﱠ

70

 - 348-2-

ضٕزة ص

﴿ل ٍَِا َخيَ ۡل ُ
ج ب ِ َي َد ذيَۖ﴾

75

- 000 -

ضٕزة الصوس

ذُ َذَ َ ۡ َ َ ۡ
َ َٰ ٗ ُّ َ َ
ٗ
َ
َٰ
ِيد نِتتا ٌتشتِٓا ﴾
﴿ ٱَّلل ُزل أضصَ ٱۡلد ِ

43

- 004 -

ضٕزة فصمت

ذ
َ َۡ ُ ْ ذ
َ ََ
َ َۡ
ش ُدوا ل ِيظ ٍۡ ِس َوَل ل ِيل ٍَ ِر َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱَّلِي خيل َُٓﱠ ﴾
﴿ َل تص

ضٕزة الػٕزى
379

37

- 92 -
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َ َ َ َ ُ ّ َ ّ َ َ ذ
َّص ةِّۦ ُُ ٗ
َٰ
ٔضا ﴾
ِيَ ٌا و
ِ
﴿ َشع ىسً ٌَِ ٱُ ِ

43

- 363 -

ضٕزة الصخسف

ذ َ َ ۡ َ ٓ َ َ ٓ َ َ َ َ َٰٓ ُ ذ ذ َ َ َٰٓ َ َ
ُّ ۡ َ ُ َ
َٰ
﴿ إُِا وسدُا ءاةاءُا لَع أٌث ِإَوُا لَع ءاه ِرًِْ ٌلخدون﴾

03

- 446 -

ضٕزة األحكاف

ََ
َ ُۡ َُ
ُ ۡ َ ُ ُ ۡ ٗ ّ َ ُّ ُ َ َ ٓ َ ۡ
ُ
سًَۖۡ
﴿ كو ٌا نِج ةِدَع ٌَِ ٱلرش ِو وٌا أدرِي ٌا حفػو ِب وَل ة ِ
ۡ َذ ُ ذ َ ُ َ َ
ذ
إِن خحتِع إَِل ٌا ي َٰٓ
ٔى إِغ ﴾
ُ َ ّ ُ ُ ذ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ُ َ َٰٓ ذ
ى إَِل ٌَ َ َٰ
سه ُِِ ًُٓ ﴾
﴿ حدٌِر ك َشء ـأصتطٔا َل ير

9

- 047 -

45

- 305 -

ضٕزة الفتح

ََ ۡ ُ ُ ذ َۡ ۡ َ ۡ
ٱَّلل َءا ٌِِ َ
ٱۡل َر َام إن َطا ٓ َء ذ ُ
ِني ﴾
شد َ ِ
﴿ ِلدخيَ ٱلٍص ِ

47

- 480 -

ضٕزة ذلىد

َ َ َ ُُ ذ َ ََ ْ
ِيَ زف ُروا﴾
﴿ـإِذا ىلِيخً ٱَّل
َ َ ُ ۡ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َٰ َ ُ
ۡ
﴿ وَل تت ِعئا أغميسً﴾

2

- 52 -

33

- 72 -

ضٕزة احلذسات

َ ٓ َ ُ ۡ َ ُ َۢ َ َ َ َ َ ذ ُ ٓ ْ
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ٓ ْ
﴿ َٰٓ
يدحٓا ٱَّلِيَ ءأٌِا إِن ساءزً ـاشِق ةِجتإ ذخبئِا ﴾

6

- 021 -

ضٕزة الٍذي

ذ
﴿ َو ٌَا يَِ ِع ُق َغَ ٱل ۡ َٓ َٔ َٰٓ
ى  ٣إ ِ ۡن ُْ َٔ إَِل َو ۡى يُ َ َٰ
ٔى ﴾٤
ِ

2،3

- 083 -

ضٕزة الكىس

َۡ
َ ۡ ُ َ َ َٓٗ َّ َ َ ُ
َ
﴿ َت ِري ةِأخيجِِا سزاء ل ٍَِ َكن زفِر ﴾

02

- 000 -

ضٕزة الرازٖات

ََ َ َۡ ُ ۡ
نس إ ذَل ِ ََّل ۡػ ُت ُ
ٱَّ ذَ َو ۡٱۡل َ
ون ﴾
د
ِ
ِ
﴿ وٌا خيلج ِ
ِ

56

- 092 -

ضٕزة اجملادلة

ذ
َ ُ ْ
ّ ٓ ُ
ُ َ
َ
َ
﴿ َوٱَّلِي ََ يُظَٰ ِٓ ُرون ٌَِ ن َِصان ِ ِٓ ًۡ ث ذً َح ُػٔدون ل ِ ٍَا كالٔا﴾....
381

3
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ضٕزة احلػس
َ

َََ َ
ُ ُ ُ ُّ ۡ َ ُ ۡ ُ َ ُ ُ َ
ٔت ًُٓ ةديۡدِيٓ ًۡ َو َخيۡدِي ٱل ۡ ٍُ ۡؤ ٌِِ َ
ِني 4
ي
ب
ٔن
ب
ر
ُي
ب
غ
لر
ٱ
ً
ٓ
ٔب
ي
ك
ِف
ّٖ
﴿ وكذ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ َۡ ُ ْ َ ُ
َۡ َ
ـٱخخ ِِبوا َٰٓ
يأ ْو ِِل ٱۡلةۡص َٰ ِر ﴾
َ َ ٓ َ َ َٰ ُ ُ ذ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ْ
ٱُخ ُٓٔا ﴾
﴿ وٌا ءاحىسً ٱلرشٔل ـخذوه وٌا جٓىسً خِّ ـ

7

- 435 -

- 88 -

ضٕزة الطالم

َ َ ُ ُ
َ َ ََۡ َ َ َ َُ ذ ََۡ ُ ُ
ْٔ ذَ ة ٍَ ۡ
ُ
وّٖ أ ۡو ـارِكْٔ ذَ ة ِ ٍَ ۡػ ُروّٖ
ر
ػ
﴿ ـإِذا ةيؾَ أسيَٓ ـأمصِه
ٍ
ِ
ََۡ ُ ْ ََ ۡ َ ۡ ّ ُ
ۡ
وأط ِٓدوا ذوي غدل ٌِِسً﴾

4

- 347 -

ضٕزة اإلٌطاُ

َ ۡ ۡ ُِ ۡ َ ّ َ
م َو ََل حُ ِع ۡع ٌ ِِۡ ُٓ ًۡ َءاذ ًٍِا أ َ ۡو َن ُف ٗ
ٔرا ﴾
﴿ ـٱص ِِب ۡلس ًِ رب ِ
َ

42

- 011 -

ضٕزة الصلصلة
َ

﴿ َذ ٍََ َح ۡػ ٍَ ۡو ٌ ِۡر َلال َذ ذرة َخ ۡ ٗ
يا يَ َرهُۥ َ ٧و ٌََ َح ۡػ ٍَ ۡو ٌِ ۡر َلال َذ ذرة َ ّٗ
َشا8،7 ﴾..
ٍ



381
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ح الٍبٕٖة
 - 2فّسعُ األحادٖ ِ
حسف األلف

-

 -ادمروا ذم أُمقال اًمٞمت٤مُمك ٓ ،شم٠ميمٚمٝم٤م اًمّمدىم٦م..

- 432 -

 -اضمتٝمدا ،وم٢من أصٌتام ومٚمٙمام قمنم طمًٜم٤مت..

- 339 -

 -اطمًٌقه٤م طمتك شمْمع …

- 424 -

 -أظم٤م ،أن ي٘مقل اًمٜم٤مس :إن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف …

- 452 -

 -إذا ؿمؽ أطمديمؿ ذم صالشمف.....

- 403 -

 -ارظمص ًمّم٤مطم٥م اًمٕمري٦م سم٤مًمرـم٥م سمخرصٝم٤م …

- 314 -

 -اقمتؼ رىمٌ٦م …

- 060 -

مخً٤م مل يٕمٓمٝمـ أطمد ىمٌكم...
 -أقمٓمٞم٧م ً

- 449 -

 -اىمتدوا سم٤مًمٚمذيـ ُمـ سمٕمدي :أيب سمٙمر وقمٛمر …

- 438 -

 -اىمض سمٞمٜمٝمام ي٤م قمٛمرو …

- 338 -

 -اًمٌٞمٜم٦م قمغم ُمـ ادقمك ،واًمٞمٛملم قمغم ُمـ أٟمٙمر …

- 409 -

 -اًمرضمؾ اًمذي خيٞمؾ إًمٞمف أٟمف جيد اًمٌمء ذم اًمّمالة ؟

- 403 -

 -أن أرث اُمرأة أؿمٞمؿ اًمْمٌ٤ميب ُمـ دي٦م زوضمٝم٤م …

- 030 -

 -إن اعمٞم٧م يٕمذب سمٌٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمف …

- 341 -

 -إٟمام أٟم٤م سمِمنر …

- 462 -

 -إٟمام أٟم٤م سمِمنر ُمثٚمٙمؿ أٟمًك يمام شمٜمًقن ،وم٢مذا ٟمًٞم٧م ومذيمروي

- 351 -

 -اؿمؽمهي٤م :وم٢مٟمام اًمقٓء عمـ أقمتؼ...

- 045 -

 -أٓ هؾ قمًك رضمؾ يٌٚمٖمف احلدي٨م قمٜمل....

- 79 -

 -احلالل ُم٤م أطمؾ اهلل ذم يمت٤مسمف ،واحلرام ُم٤م طمرم اهلل ذم يمت٤مسمف …

- 79 -
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 اًمّم٤مئؿ اعمتٓمقع أُمػم ٟمٗمًف إن ؿم٤مء ص٤مم ،وإن ؿم٤مء أومٓمر … -إن أقمٔمؿ اعمًٚمٛملم ذم اعمًٚمٛملم ضمرُم٤م....

 - 72-75- 78 -

 -أهي٤م اًمٜم٤مس ىمد ومرض اهلل قمٚمٞمٙمؿ احل٩م ،ومحجقاش

- 81 -

 -أن ضمؼميؾ  أم اًمٜمٌل ُ مرشملم..

- 51 -

-

حسف التاء
 -شمًٛمٕمقن ،ويًٛمع ُمٜمٙمؿ ،ويًٛمع ممـ يًٛمع ُمٜمٙمؿ"

حسف اجلٗي

- 020 -

- 332 -

 -ضما٧م شمً٠مل قمـ اًمؼم؟

-

حسف اخلاء
 -ظمذي ُم٤م يٙمٗمٞمؽ ووًمدك سم٤معمٕمرو...،

- 459 -

 -مخنس صٚمقات ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م …

- 22 -

 -ظمػم اًم٘مرون ىمري ،صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ…

- 432 -

-

حسف الداه

- 332 -

 -دع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤مٓ يريٌؽ

-

حسف العني
وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ُمـ سمٕمدي …
سمًٜمَتلُ ،
 -قمٚمٞمٙمؿ ُ

حسف الكاف

- 437 -

- 339 -

 -ىمْمٞم٧م سمحٙمؿ اهلل …

حسف الهاف
 -يمٜم٧م هنٞمتٙمؿ قمـ ادظم٤مر حلقم إو٤مطمل …

383
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-

حسف الالً
ً -مف يمٞمػ شم٘مْمنل؟....

- 030 -

 ٓ -شمٌٞمٕمقا اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م....

- 495 -

 ٓ -دمتٛمع أُمتل قمغم والًم٦م ....

- 072 -

 ٓ -رسم٤م إٓ ذم اًمٜمًٞما٦م

- 036 -

 ٓ -صالة عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ...

- 27 -

ٟ ٓ -مدع يمت٤مب رسمٜم٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م سم٘مقل اُمرأة...

- 341 -

ٟ ٓ -مقرثُ ،م٤م شمريمٜم٤م صدىم٦م....

- 307 -

 ٓ -جيٛمع سملم اعمرأة وقمٛمتٝم٤م ،وٓ سملم اعمرأة وظم٤مًمتٝم٤م

- 308 -

 ٓ -يّمٚملم أطمد اًمٕمٍم....

- 421 -

 -جلٛمٞمع أُمتل يمٚمٝمؿ...

- 318 -

 -مل يزل يٚمٌل طمتك رُمك مجرة اًمٕم٘مٌ٦م....

- 036 -

 -مل يٜمزل قمكم ذم ذًمؽ....

- 326 -

ً -مقٓ أن أؿمؼ قمغم أُمتل أو قمغم اًمٜم٤مس ُٕمرهتؿ...

- 68 -

-

حسف املٗي
ُ -م٤م يٚمٌس اعمحرم ؟

-

 - 402- 448 -

ًم٘مد ضماتٙمؿ هب٤م سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م

ُ -مـ اسمت٤مع ـمٕم٤مُم٤م ومال يٌٕمف طمتك يًتقومٞمف

- 085 -

ُ -مـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ومٝمق رد

- 97 -

 ُمـ قمٛمؾ ًقمٛمال ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد

- 492 -

ُ -مـ ٟم٤مم قمـ صالة أو ٟمًٞمٝم٤م ومٚمٞمّمٚمٝم٤م إذا ذيمره٤م

- 447 -
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-

حسف الٍُٕ
ٟ -مْمنر اهلل قمٌدا ؾمٛمع ُم٘م٤مًمتل ومققم٤مه٤م....

حسف الٕأ

- 020 -

-

 واًمتٛمر سم٤مًمتٛمرً ...ُمنثال سمٛمثنؾ ،ؾمنقاء ،سمًقاء يدً ا سمٞمد...

- 314 -

 -وذم يمؾ أصٌع مم٤م هٜم٤مًمؽ قمنم ُمـ اإلسمؾ...

- 031 -

حسف الٗاء
-

-

ي٤م حمٛمد ،هذا وىم٧م إٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٌٚمؽ...




385
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رت َديِ هلُا
 - 3فّسعُ األعالًِ امل ِ
حسف األلف

-

افشرازي :إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمٗمػموزآسم٤مدي اًمِمػمازي ،أسمق إؾمح٤مق ،اًمٕمالُمن٦م
اعمٜم٤مفمر( ،ت 276 :هن) ،اٟمٔمر شمرمجتف :شم٤مريخ اإلؾمنالم ( ،)383 /01وشمن٤مريخ سمٖمنداد
- 67 -

(.)34 /40
ِ
ِ
نح٤مق
ُمٝمن َنرانْ ،إُ ْؾم نتَ٤مذ َأ ُسمننق إِ ْؾمن َ
اإلشللػرايـل :إِ ْسمن َنراهٞمؿ سمننـ ُحمَٛمنند سمننـ إِ ْسمن َنراهٞمؿ سمننـ ْ
اإلؾمٗمرايٜمل( 208 - 111هن ) ،قم٤ممل سم٤مًمٗم٘مف وإصقل .يم٤من يٚم٘م٥م سمريمـ اًمنديـ ،أطمند
َأ ِئٛم٦م اًمدّ يـ َ
يمالُم٤م وأصقٓ وومروقم٤م.ـمٌ٘م٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م اًمٙمنؼمى ًمٚمًنٌٙمل (،)456 /2

- 61 -

إقمالم ًمٚمزريمكم (.)60 /0
افؼرادم :أمحد سمـ إدريس سمـ قمٌند اًمنرمحـ ،أسمنق اًمٕمٌن٤مس ،ؿمنٝم٤مب اًمنديـ اًمّمنٜمٝم٤مضمل
اًم٘مراذمُ ،مـ قمٚمامء اعم٤مًمٙمٞم٦م (ت682:هن) ،واٟمٔمر شمرمجتنف :طمًنـ اعمحن٤مرضة ذم شمن٤مريخ
ُمٍم واًم٘م٤مهرة ( ،)306 /0وإقمالم ًمٚمزريمكم (.)92/0

- 011 -

افعسؼالين :أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٙمٜم٤مي اًمٕمً٘مالي ،أسمق اًمٗمْمؾ ،ؿمٝم٤مب اًمنديـ ،اسمنـ
طمجرُ :مـ أئٛم٦م اًمٕمٚمؿ( ،ت 854 :هن ،).اٟمٔمر شمرمجتف :طمًـ اعمح٤مرضة ذم شم٤مريخ ُمٍمن
واًم٘م٤مهرة ( ،)363 /0وإقمالم ًمٚمزريمكم (.)078 /0

- 459 -

اجلصاص :أمحد سمـ قمكم اعمٙمٜمك سم٠ميب سمٙمر اًمرازي اجلّم٤مص احلٜمٗمل .واًمنرازي ٟمًنٌ٦م إمم
اًمري ،واجلّم٤مص ٟمًٌ٦م إمم اًمٕمٛمنؾ سمن٤مجلص( ،ت371 :هنن ،).اٟمٔمنر شمرمجتنف :شمن٤مريخ
سمٖمداد ( ،)74 /5واجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞمن٦م ( ،)82 /0وإقمنالم ًمٚمنزريمكم
- 479 -

(.)070 /0
ابـ ؿايض َْ
اجل َبؾ :أمحد سمـ احلًـ سمـ قمٌد اهلل سمـ ىمداُم٦م ،مج٤مل اإلؾمنالم ،ذ ،اًمنديـ،
اسمـ ىم٤ميض اجلٌؾ( 770 - 693هن ) :ؿمنٞمخ احلٜم٤مسمٚمن٦م ذم قمٍمنه .أصنٚمف ُمنـ اًم٘مندس،
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ومندرس
وُمقًمده وووم٤مشمف ذم دُمِمؼ .يم٤من حيٗمظ  41أًمػ سمٞم٧م ُمـ اًمِمٕمر .ـمٚم٥م إمم ُمٍم ّ
ذم ُمدرؾم٦م اًمًٚمٓم٤من طمًـ .وشمقذم وهق ىم٤مض .ذيؾ اًمت٘مٞمٞمند ذم رواة اًمًنٜمـ وإؾمن٤مٟمٞمد
- 70 -

( ،)315 /0وإقمالم ًمٚمزريمكم ()000 /0
حؾقفق :أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمقؾمك سمـ قمٌد احلؼ اًمزًمٞمٓمٜمل اًم٘مػمواي ،أسمق اًمٕمٌ٤مس،
اعمٕمرو ،سمحٚمقًمق(ت 898 :هن :،).قمن٤ممل سم٤مٕصنقلُ ،من٤مًمٙمل ،اٟمٔمنر شمرمجتنف :اًمْمنقء
اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع ًمٚمًخ٤موي ( ،)461 /4وإقمنالم ًمٚمنزريمكم (،)027 /0

- 34 -

وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (.)405 /0
أبق حامد ادروزي :أمحد سمـ احلًلم سمـ قمنكم ،اعمٕمنرو ،سمن٤مسمـ اًمٓمنؼمي (376 - 111
هن) :ىم٤مضُ ،مـ طمٗم٤مظ احلدي٨مُ ،مـ أهؾ ـمؼمؾمنت٤من ،قمن٤مر ،سم٤مًمتن٠مريخ .شمٗم٘منف سمٌٖمنداد
وسمٚمخ ،وشمقمم ىمْم٤مء اًم٘مْم٤مة سمخراؾم٤من ،وأىم٤مم سمٌخ٤مرى .إقمالم ًمٚمزريمكم (.)005 /0

- 479 -

حسف احلاء
اجلعؾ :احلًلم سمـ قمكم اًمٌٍمي احلٜمٗمل اعمٕمرو ،سم٤مجلٕمؾ ،أسمق قمٌد اهلل اًمٌّمننري [ت:
 369هن] ،يم٤من ُم٘مد ًُم٤م ذم اًمٗم٘مف واًمٙمالم ،قم٤مش صمامٟملم ؾمٜم٦م .ويم٤من ُمـ يمٌ٤مر اعمُ ْٕمت َِزًم٦م ،وًمف
شمّم٤مٟمٞمػ قمغم ىمقاقمدهؿ ،ذيمره أسمق إؾمنح٤مق ذم " ـمٌ٘من٤مت اًمٗم٘مٝمن٤مء " ،وم٘من٤مل ومٞمنف :رأس
اعمٕمتزًم٦م .ويمٜم٤مه أسم٤م قمٌد اهلل .شم٤مريخ اإلؾمالم ت سمِم٤مر (.)310 /8

- 090 -

حسف الداه
داود افظاهري :داود سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ إصٌٝم٤مي ،أسمنق ؾمنٚمٞمامن ،اعمٚم٘من٥م سم٤مًمٔمن٤مهري
( 471 - 410هننن ) :أطمنند إئٛمنن٦م اعمجتٝمننديـ ذم اإلؾمننالم .شمٜمًنن٥م إًمٞمننف اًمٓم٤مئٗمنن٦م
اًمٔم٤مهري٦م ،وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕظمذه٤م سمٔم٤مهر اًمٙمتن٤مب واًمًنٜم٦م وإقمراونٝم٤م قمنـ اًمت٠موينؾ
٤مي إصنؾُ ،منـ
واًمرأي واًم٘مٞم٤مس .ويم٤من داود أول ُمـ ضمٝمر هبذا اًم٘مقل .وهق أصنٌٝم ّ
أهؾ ىم٤مؿم٤من (سمٚمدة ىمريٌ٦م ُمـ أصٌٝم٤من) وُمقًمده ذم اًمٙمقوم٦م .ؾمٙمـ سمٖمنداد ،واٟمتٝمن٧م إًمٞمنف
ري٤مؾم٦م اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( )97 /03إقمالم ًمٚمزريمكم (.)333 /4
387
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حسف الطني
افطقدم :ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي سمـ اًمٙمريؿ اًمٓمقذم اًمٍمسي ،أسمق اًمرسمٞمعٟ ،مجؿ اًمديـ:
وم٘مٞمف طمٜمٌكمُ ،مـ اًمٕمٚمامء .وًمد سم٘مري٦م ـمق - ،أو ـمقوم٤م ُ( -مـ أقمامل سس :ذم اًمٕمراق)
ودظمؾ سمٖمداد ؾمنٜم٦م  690هنن ورطمنؾ إمم دُمِمنؼ ؾمنٜم٦م  712هنن وزار ُمٍمن ،وضمن٤مور
احلرُملم ،وشمقذم ذم سمٚمند اخلٚمٞمنؾ (سمٗمٚمًنٓملم)( ،ت 706 :هنن) ،اٟمٔمنر شمرمجتنف :اًمندرر
اًمٙم٤مُمٜم٦م ( ،)052 :4دار اجلٞمؾ -سمنػموت0202 ،هنن – 0993م ،وإقمنالم ًمٚمنزريمكم
- 37 -

(.)047 /3
ُشؾقؿ افرازي :ؾمٚمٞمؿ سمـ أيقب سمـ ؾمٚمٞمؿ َأ ُسمق اًم َٗمتْح اًمر ِازي ( 227 - 365هنن) :وم٘مٞمنف،
أصٚمف ُمـ اًمري .شمٗم٘مف سمٌٖمداد ،وراسمط سمثٖمر (صقر) وطم٩م ،ومٖمرق ذم اًمٌحر قمٜمند ؾمن٤مطمؾ
ضمدّ ةً .مف يمت٥مُ ،مٜمٝم٤م (همري٥م احلدي٨م) و (اإلؿم٤مرة) وومٞم٤مت إقمٞمن٤من ( )397 /4ؾمنػم
أقمالم اًمٜمٌالء ط اًمرؾم٤مًم٦م ( ،)625 /07إقمالم ًمٚمزريمكم (.)006 /3

- 077 -

حسف العني
اًمِمن٤مومٕمل ،أسمنق حمٛمند ،مجن٤مل
اإلشـقي :قمٌد اًمرطمٞمؿ سمنـ احلًنـ سمنـ قمنكم اإلؾمنٜمقي
ّ
اًمديـ(ت 774 :هن :).وم٘مٞمف أصقزمُ ،مـ قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م ،اٟمٔمر شمرمجتف :اًمدرر اًمٙم٤مُمٜمن٦م ذم
- 37 -

أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م (.)357 /4
اعم٘مدد اإلُم٤مم ،اًم٘مدوة ،اًمٕمالُّم٦م ،اعمجتٝمد ،ؿمنٞمخ
حمٛم ٍد
ابـ ؿدامة :قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ّ
ّ
اإلؾمالمُ ،مق ّومؼ اًمدّ يـ ،أسمق ٍ
احلٜمنٌكم ،اٟمٔمنر
ن٤محلل،
اًمّم
صمؿ اًمدّ
ُمِمن٘ملّ ،
ّ
ّ
قمٞمكمّ ،
حمٛمدّ ،
ّ
ّ
اجلام ّ
شمرمجتف :ؾمنػم أقمنالم اًمٜمنٌالء ( )065 /44وشمن٤مريخ اإلؾمنالم ( ،)610 /03وشمن٤مريخ
سمٖمداد ( ،)404 /05وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (.)31 /6

- 38 -

افبقضاوي :قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد سمنـ قمنكم اًمِمنػمازي ،أسمنق ؾمنٕمٞمدٟ ،من٤مس اًمنديـ
اًمٌٞمْم٤موي ،وم٘مٞمف ،أصقزمُ ،مٗمن (ت 685 :هن ،).اٟمٔمر شمرمجتف :ـمٌ٘م٤مت اًمِمن٤مومٕمٞم٦م (/8
- 37 -

.)057
388
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ُنق ِ يذم 74 -..( :هنن)،
َظبِ ْقدَ ُة افس ْؾ َام ِ يين :قمٌٞمدة سمـ قمٛمرو (أو ىمٞمس) اًمًٚمامي اعمنرادي اًمٙم ْ
شم٤مسمٕمل .أؾمٚمؿ سم٤مًمٞمٛمـ .أي٤مم ومتح ُمٙم٦م ،ومل ير اًمٜمٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ .ويمن٤من قمرينػ
ىمقُمف .وه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م ذم زُمن٤من قمٛمنر .وطمين يمثنػما ُمنـ اًمقىمن٤مئع ،وشمٗم٘منف ،وروى
احلنندي٨م .ويمنن٤من يننقازي ذحينن٤م ذم اًم٘مْمنن٤مء .ؾمننػم أقمننالم اًمٜمننٌالء ط اًمرؾمنن٤مًم٦م (/2
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)21إقمالم ًمٚمزريمكم (.)099 /2
اف َؽ ْعبِ يل :قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد اًمٙمٕمٌلُ ،مـ سمٜمل يمٕمن٥م ،اًمٌٚمخنل اخلراؾمن٤مي ،أسمنق
اًم٘م٤مؾمؿ( 309 - 473هن) :أطمد أئٛم٦م اعمٕمتزًم٦م .يم٤من رأس ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ شمًٛمك " اًمٙمٕمٌٞم٦م
" وًمف آراء وُم٘م٤مٓت ذم اًمٙمالم اٟمٗمرد هب٤م .وهق ُمـ أهؾ سمٚمخ ،أىم٤مم سمٌٖمداد ُمندة ـمقيٚمن٦م،
وشمقذم سمٌٚمخ .ؾمنػم أقمنالم اًمٜمنٌالء ط اًمرؾمن٤مًم٦م ( ،)303 /02إقمنالم ًمٚمنزريمكم (/2

- 84 -

.)65
افؽرخل :قمٌٞمد اهلل سمـ احلًلم سمـ ّ
دٓل أسمق احلًـ اًمٙمرظمل اًمٌٖمندادي اًمٗم٘مٞمنف احلٜمٗمنل
إصقزم إدي٥م اعمٕمرو ،سم٤مًمٙمرظمل اعمتقذم سمٌٖمداد ؾمٜم٦م 321هنً .مف (أصقل اًمٙمرظمل)
= إصقل اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ُمدار اًمٗمروع احلٜمٗمٞم٦م (اٟمٔمر :يمِمػ اًمٔمٜمقن  :571 ، 563هدين٦م
اًمٕم٤مروملم  :626 /0ذيؾ يمِمػ اًمٔمٜمقن  :352 /0اًمزريمكم ُ :093 /2مٕمجؿ اعمن١مًمٗملم
ُ)439 /6مٕمجننؿ شمنن٤مريخ اًمننؽماث اإلؾمننالُمل ذم ُمٙمتٌنن٤مت اًمٕمنن٤ممل  -اعمخٓمقـمنن٤مت
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واعمٓمٌققم٤مت (.)0299 /4
اجلقيـل :قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ طم ّٞمقينف،
إُم٤مم احلرُملم ،اًمٗم٘مٞمف أسمق اعمٕم٤مزم اعمٚم ّ٘م٥م وٞم٤مء اًمدّ يـُ ،مـ أيم٤مسمر وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،أصنقزم،
ُمتٚمٙمؿُ ،مٗمن (ت 278 :هن) ،اٟمٔمنر شمرمجتنف :شمن٤مريخ اإلؾمنالم ( ،)242 /01وؾمنػم
أقمالم اًمٜمٌالء ( ،)268 /08وإقمالم ًمٚمزريمكم (.)061 /2
أمدي :قمكم سمـ أيب قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل اًمثٕمٚمٌل أسمق احلًنـ ؾمنٞمد اًمنديـ ،أصنقزم،
يم٤من طمٜمٌٚم ًٞم٤م ،صمؿ حتقل إمم اعمذه٥م اًمِمن٤مومٕمل( ،ت630:هنن ،).اٟمٔمنر شمرمجتنف :ـمٌ٘من٤مت
389
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اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمًٌٙمل ( ،)316 /8وطمًـ اعمح٤مرضة ذم شمن٤مريخ ُمٍمن واًم٘من٤مهرة
( )520 /0دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦مُ ،مٍم ،ط 0387 :0هن.

- 37 -

ابـ ظؼقؾ :قمكم سمـ قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ اًمٌٖمدادي اًمٔمٗمري ،أسمق اًمقوم٤مء ،يٕمر ،سمن٤مسمـ
ىمنقي
قم٘مٞمؾ ( 503 - 230هن) :قم٤ممل اًمٕمنراق وؿمنٞمخ احلٜم٤مسمٚمن٦م سمٌٖمنداد ذم وىمتنف .يمن٤من
ّ
احلج٦م ،اؿمتٖمؾ سمٛمذه٥م اعمٕمتزًم٦م ذم طمداصمتف .ويم٤من يٕمٔمؿ احلالج ،ومن٠مراد احلٜم٤مسمٚمن٦م ىمتٚمنف،
وم٤مؾمتج٤مر سمٌ٤مب اعمراشم٥م قمدة ؾمٜملم .صمؿ أفمٝمر اًمتقسم٦م طمتك متٙمـ ُمـ اًمٔمٝمقر ًمف شمّمن٤مٟمٞمػ
أقمٔمٛمٝم٤م " يمت٤مب اًمٗمٜمقن " سم٘مٞمن٧م ُمٜمنف أضمنزاء ؾمنػم أقمنالم اًمٜمنٌالء ط اًمرؾمن٤مًم٦م (/09
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 ،)223وإقمالم ًمٚمزريمكم (.)303 /2
افبزدوي (ت 284 :هن ،).قمكم سمـ حمٛمد سمـ احلًلم سمـ قمٌند اًمٙمنريؿ سمنـ ُمقؾمنك سمنـ
قمٞمًك سمـ جم٤مهد اًمٌزدوي (أسمق احلًـ ،ومخر آؾمالم) ،اٟمٔمر شمرمجتنف :شمن٤مريخ اإلؾمنالم
( ،)504 /01وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( ،)614 /08وإقمالم ًمٚمزريمكم (.)348 /2
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اًمدُمِم٘مل :وم٘مٞمف طمٜمٌكمُ ،مـ اًمٕمٚمامء .وًمند
ادرداوي :قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اعمرداوي صمؿ
ّ
ذم ُمردا وشمقذم سمدُمِمؼ( ،ت 885 :هن ،).اٟمٔمر شمرمجتف :إقمالم ًمٚمزريمكم (.)494 /2
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ابـ احلاجب :قمثامن سمـ قمٛمر سمـ أيب سمٙمنر سمنـ ينقٟمس ،مجن٤مل اًمنديـ ،أسمنق قمٛمنرو ،اسمنـ
احل٤مضم٥م اًمٙمردي ،اًمندويٜمل إصنؾ ،اإلؾمنٜم٤مئل اعمقًمند ،اعم٘منرئ اعمن٤مًمٙمل ،اًمٜمحنقي،
اًمٕمالُم٦م إصقزم (ت 626 :هن ،).اٟمٔمر شمرمجتف :شمن٤مريخ اإلؾمنالم ( ،)550 /02ؾمنػم
أقمالم اًمٜمٌالء ( ،)462 /43وإقمالم ًمٚمزريمكم (.)400 /2
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افـ َسػل :قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد اًمٜمًنٗمل ،أسمنق اًمؼميمن٤مت ،طمن٤مومظ اًمنديـ(ت701:
هن) :وم٘مٞمف طمٜمٗملُ ،مٗمنُ ،مـ أهؾ إيذج (ُمـ يمقر أصٌٝم٤من) وووم٤مشمنف ومٞمٝمن٤مٟ .مًنٌتف إمم "
ٟمًػ " سمٌالد اًمًنٜمد ،سمنلم ضمٞمحنقن وؾمنٛمرىمٜمدً ،منف " ُمندارك اًمتٜمزينؾ  -ط " صمالصمن٦م
جمٚمدات ،ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،و " يمٜمز اًمدىم٤مئؼ  -ط " .إقمالم ًمٚمزريمكم (.)67 /2

391
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حسف املٗي
افؽؾقذاين :حمٗمقظ سمـ أمحند سمنـ احلًنـ اًمٙمٚمنقذاي ،أسمنق اخلٓمن٤مب :إُمن٤مم احلٜمٌٚمٞمن٦م ذم
قمّم ننره( ،ت 501 :هننن ،).اٟمٔمننر شمرمجتننف :شمنن٤مريخ اإلؾمننالم ًمٚمننذهٌل (،)021/00
- 36 -

وإقمالم ًمٚمزريمكم (.)490 /5
افرسخيس :حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ ؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز .وم٘مٞمنف أصنقزم طمٜمٗمنل
(ت283 :هن) ،اٟمٔمر شمرمجتف :اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م (.)78 /4

- 053 -

افؼايض أبق يعذ :حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمنـ ظمٚمنػ اسمنـ اًمٗمنراء ،أسمنق يٕمنغم :قمن٤ممل
قمّمنره ذم إصقل واًمٗمروع وأٟمقاع اًمٗمٜمقن ويم٤من ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦مُ ،مـ أهؾ سمٖمنداد (ت:
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 258هن) ،اٟمٔمر شمرمجتف :شم٤مريخ سمٖمداد (.)55 /3
افزرـق 792 - 725( :هن) ،حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم أسمق قمٌند اهلل ،سمندر
اًمديـ :قم٤ممل سمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمٞم٦م وإصقل ،اٟمٔمر شمرمجتف :إٟمٌ٤مء اًمٖمٛمر ٓسمـ طمجر (،)226/0
اسمـ طمجر (853 - 773هن).
ُ
اجلبائِ يل :حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمالم اجلٌ٤مئل أسمق قمكمُ :مـ أئٛمن٦م اعمٕمتزًمن٦م- 435( .
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 313هن ) .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( ،)083 /02إقمالم ًمٚمزريمكم (.)456 /6

- 52 -

ابـ افـ ّّجار (ت 974 :هن ،).حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٗمتقطمل ،شم٘منل اًمنديـ أسمنق
اًمٌ٘م٤مء ،اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر :وم٘مٞمف طمٜمٌكم ُمٍميُ .منـ اًم٘مْمن٤مة ،اٟمٔمنر شمرمجتنف :إقمنالم
- 410 -

ًمٚمزريمكم ( ،)6 /6وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (.)476 /8
اًمٖمنزا ّزم،
حمٛمند سمنـ أمحند ،اإلُمن٤مم زينـ اًمندّ يـ أسمنق طم٤مُمند ّ
حمٛمد سمـ ّ
حمٛمد سمـ ّ
افغزايلّ :
قد ،اًمٗم٘مٞمف ّ
٤مومٕمل ،اٟمٔمر شمرمجتنف :شمن٤مريخ اإلؾمنالم ( ،)64 /00وؾمنػم أقمنالم
اًمِم ّ
اًم ّٓم ّ
اًمٜمٌالء ( ،)344 /09إقمالم ًمٚمزريمكم (ُ ،)44 /7مٕمجؿ اعم١مًمٗملم (.)466 /00
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ابـ مػؾح :حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح سمـ حمٛمد سمـ ُمٗمرج ،أسمنق قمٌند اهلل ،ؿمنٛمس اًمنديـ اعم٘مندد،
(ت 763 :هن ،).اٟمٔمر شمرمجتف :اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م (.)02 /6
391
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افشقـاين :حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمنـ قمٌند اهلل اًمِمنقيم٤مي اًمّمنٜمٕم٤مي.وم٘مٞمف جمتٝمند (ت:
0451هن ،).اٟمٔمر شمرمجتف :اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًمً٤مسمع (،)402 /4
- 432 -

وإقمالم ًمٚمزريمكم (.)498 /6
افرازي :حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ سمنـ احلًنلم اًمتٞمٛمنل اًمٌٙمنري ،أسمنق قمٌند اهلل،
افػخر ّ
اإلُم٤مم اعمٗمن( ،ت 616 :هن ،).اٟمٔمر شمرمجتف :شم٤مريخ اإلؾمالم ( ،)037 /03واًمٜمجنقم
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اًمزاهرة (.)097 /6
افدؿاق :حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر أسمق سمٙمنر اًمندىم٤مق إصنقمم (ت 394 :هنن) ،اًم٘م٤مئنؾ
سمٛمٗمٝمقم اًمٚم٘م٥م ىم٤مل إؾمت٤مذ أسمق إؾمح٤مق ذم "يمت٤مسمف أصقل اًمٗم٘منف" :وىمند ٟمن٤مفمر اًمندىم٤مق
قمغم ُمٗمٝمقم آؾمؿ وم٤مًمتزم قمدم وضمقب اًمزيم٤مة واًمّمقم ُمنـ وضمنقب اًمّمنالة ومٌن٤من ًمنف
همٚمٓم٦م وشمقىمػ ومٞمف .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م :روى طمدي ًث٤م واطمدا ،وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصمامئ٦م ،وُمن٤مت
ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وشمًٕملم ،اًمٕم٘مد اعمذه٥م ذم ـمٌ٘م٤مت محٚم٦م اعمذه٥م (ص.)62 :
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افص ْ َردم :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمّمػمذم ،أسمق سمٙمر( 331- ..هن) :أطمد اعمتٙمٚمٛمنلم اًمٗم٘مٝمن٤مء.
ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦مُ .مـ أهؾ سمٖمداد .ىم٤مل أسمق سمٙمر اًم٘مٗم٤مل :يمن٤من أقمٚمنؿ اًمٜمن٤مس سم٤مٕصنقل سمٕمند
اًمِم٤مومٕملً .مف يمت٥مُ ،مٜمٝم٤م (اًمٌٞم٤من ذم دٓئؾ اإلقمنالم قمنغم أصنقل اإلطمٙمن٤مم) ذم أصنقل
ّ
اًمٗم٘مف ،ويمت٤مب (اًمٗمرائض) .إقمالم ًمٚمزريمكم ()442 /6
ِ
افباؿالين :حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ،اًم٘من٤ميض أسمنق سمٙمنر اًمٌن٤مىمالي
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اعم٤مًمٙمل( 213 - 338هن) ،وم٘مٞمف سم٤مرع ،وحمدث طمج٦م ،وُمتٙمٚمؿ أؿمنٕمري .ؾمنػم أقمنالم
اًمٜمننٌالء ط اًمرؾمنن٤مًم٦م ( ،)091 /07وإقمننالم ًمٚمننزريمكم  ،)067 /6وُمٕمجننؿ شمنن٤مريخ
اًمؽماث اإلؾمالُمل ذم ُمٙمتٌ٤مت اًمٕم٤ممل  -اعمخٓمقـم٤مت واعمٓمٌققم٤مت (.)4780 /2
ا ْب ُـ ُؾ ْق َر َك :حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومقرك إٟمّم٤مري إصنٌٝم٤مي ،أسمنق سمٙمنر(216 - 111
هن) :واقمظ قم٤ممل سم٤مٕصقل واًمٙمنالمُ ،منـ وم٘مٝمن٤مء اًمِمن٤مومٕمٞم٦م .ؾمنٛمع سم٤مًمٌٍمنة وسمٖمنداد.
وطمدث سمٜمٞمً٤مسمقر ،وسمٜمك ومٞمٝم٤م ُمدرؾم٦م .وشمقذم قمغم ُم٘مرسم٦م ُمٜمٝم٤م ،ومٜم٘مؾ إًمٞمٝم٤م .ؾمنػم أقمنالم
392
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اًمٜمٌالء ط اًمرؾم٤مًم٦م ( )402 /07إقمالم ًمٚمزريمكم (.)83 /6
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افسؿعاين (ت 289 :هنُ ،).مٜمّمنقر سمنـ حمٛمند سمنـ قمٌند اجلٌن٤مر اسمنـ أمحند اعمنروزي
ّ
اًمِم٤مومٕمل ،أسمق اعمٔمٗمرُ :مٗمنُ ،مـ اًمٕمٚمامء سم٤محلدي٨م ،اٟمٔمنر
اًمًٛمٕم٤مي اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٗمل صمؿ
ّ
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شمرمجتف :شم٤مريخ اإلؾمالم (.)621 /01
افبفقتُ :مٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ صالح اًمديـ اسمـ طمًـ سمـ إدريس اًمٌٝمقيت احلٜمٌكم (ت:
 0150هن ،).اٟمٔمر شمرمجتف :إقمالم ًمٚمزريمكم (.)317 /7
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ع املصادزِ ٔاملسادع
- 4فّس ُ
أٔلًا :الكسآُ الهسٖي.
ثاٌّٗا :نتب التفطري ٔعمًٕ الكسآُ:
 .0اإليمٚمٞمؾ ذم اؾمتٜمٌ٤مط اًمتٜمزينؾً :مٕمٌند اًمنرمحـ سمنـ أيب سمٙمنر ،ضمنالل اًمنديـ اًمًنٞمقـمل (اعمتنقرم:
900هن) ،حت٘مٞمؼ :ؾمٞمػ اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٙم٤مشم٥م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمنػموت 0210 ،هنن
  0980م. .4شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاويً :مٕمٌد اًمرمحـ سمنـ أيب سمٙمنر اًمًنٞمقـمل ،حت٘مٞمنؼ  :قمٌند
اًمقه٤مب قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط0399 ،4هن 0979 -م.
 .3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآنٕ :يب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر،
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًم٘م٤مهرة4111،م.
محقش سمنـ
 .2اهلداي٦م إمم سمٚمقغ اًمٜمٝم٤مي٦م ذم قمٚمؿ ُمٕم٤مي اًم٘مرآن وشمٗمًػمهٕ :يب حمٛمد ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م َ ّ
حمٛمد سمـ خمت٤مر اًم٘مٞمز اًم٘مػمواي صمنؿ إٟمدًمزن اًم٘مرـمٌنل اعمن٤مًمٙمل (اعمتنقرم237 :هنن) ،حت٘مٞمنؼ
وٟمِمنر :جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ ضم٤مُمٕمٞم٦م سمٙمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمنل  -ضم٤مُمٕمن٦م اًمِمن٤مرىم٦م،
سم٢مذا ،أ .د :اًمِم٤مهد اًمٌقؿمٞمخل ،ط 0249 ،0هن  4118 -م.
ثالجّا :نتب الطٍة ٔغسٔحّا:
 .5إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مريٕ :محد سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اعمٚمنؽ اًم٘مًنٓمالي
(اعمتقرم943 :هن) ،ط :اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦مُ ،مٍم ،ط :اًمً٤مسمٕم٦م 0343 ،هن 0913 -م
 .6اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل  وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف :عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق
قمٌد اهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم سمنـ ٟمن٤مس اًمٜمن٤مس ،اًمٜمن٤مذ :دار ـمنقق اًمٜمجن٤مة،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم0244 ،هن 4110 -م.
 .7اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمً٤مُمعً :مٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمداديُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م0996 ،م.
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 .8ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمفٕ :يب قمٌد اهلل حمٛمند سمنـ يزيند اًم٘مزويٜمنل (اعمتنقرم473 :هنن) ،حت٘مٞمنؼ :ؿمنٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط  -قم٤مدل ُمرؿمد  -حمٛمد يم٤مُمؾ ىمره سمٚمكم َ -قمٌد اًم ّٚمٓمٞمػ طمرز اهلل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمرؾم٤مًم٦م
اًمٕم٤معمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م :إومم 0231 ،هن  4119 -م.
 .9ؾمٜمـ أيب داود ،اعم١مًمػ :أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق سمـ سمِمػم سمـ ؿمداد سمنـ قمٛمنرو
إزدي ،اًمً ِج ًْت٤مي (اعمتقرم475 :هن) ،اعمح٘منؼ :حمٛمند حمٞمنل اًمنديـ قمٌند احلٛمٞمند ،اًمٜمن٤مذ:
اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،صٞمدا – سمػموت.
.01

ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ،ـمٌٕم٦مُ :مّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل – ُمٍم.

 .00ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜملٕ :يب احلًـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد اًمدارىمٓمٜمل (اعمتقرم385 :هنن) ،حت٘مٞمنؼ
ووٌط ٟمّمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل ،قمٌد اًمٚمٓمٞمنػ طمنرز اهلل،
أمحد سمرهقم ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 0242 ،هن 4112 -م.
نو ِضمردي اخلراؾمن٤مي ،أسمنق سمٙمنر
ن ْ
 .04اًمًٜمـ اًمّمٖمػم ًمٚمٌٞمٝم٘مل اعم١مًمػ :أمحند سمنـ احلًنلم اخلُ ْ َ
اًمٌٞمٝم٘مل (اعمتقرم258 :هن) ،اعمح٘مؼ :قمٌد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل ،دار اًمٜمنمن :ضم٤مُمٕمن٦م اًمدراؾمن٤مت
اإلؾمالُمٞم٦م ،يمراشمٌم ن سم٤ميمًت٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم0201 ،هن 0989 -م.
.03

اًمًٜمـ اًمٙمؼمى (ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى) ً :مٚمٌٞمٝم٘مل :أمحد سمنـ احلًنلم سمنـ قمنكم ،أسمنق سمٙمنر

حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 0242 ،هن4113 -م.
 .02اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل وذم ذيٚمف اجلقهر اًمٜم٘ملٕ :محند سمنـ احلًنلم سمنـ قمنكم سمنـ ُمقؾمنك
ن ْو ِضمردي اخلراؾم٤مي ،أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل ،ت258 :هن ،جمٚمس دائنرة اعمٕمن٤مر ،،طمٞمندر أسمن٤مد،
اخلُ ْ َ
ط 0322 ،0هن 0944 -م.
 .05اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜمً٤مئلٕ :يب قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمنـ قمنكم اخلراؾمن٤مي ،اًمٜمًن٤مئل،
ت :طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌلُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،ط 0240 ،0هن  4110 -م.
 .06صحٞمح اًمٌخ٤مري ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم سمنـ ٟمن٤مس اًمٜمن٤مس ،ـمنقق اًمٜمجن٤مة ،ط0244 ،0هنن -
4110م.
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 .07ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجرٕ :محد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالي اًمِمن٤مومٕمل ،دار اعمٕمرومن٦م
 سمػموت ،0379 ،رىمؿ يمتٌف وأسمقاسمف وأطم٤مديثف :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل. .08يمٜمز اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ إىمقال وإومٕم٤ملً :مٕمالء اًمديـ قمكم سمـ طمً٤مم اًمديـ اعمت٘مل اهلٜمدي اًمؼمه٤من
ومقري (اعمتقرم975 :هنن) ،حت٘مٞمنؼ :سمٙمنري طمٞمن٤مي -صنٗمقة اًمًن٘م٤مُ ،م١مؾمًن٦م اًمرؾمن٤مًم٦م ،ط،5
0210هن0980/م.
 .09اعمجتٌك ُمـ اًمًٜمـ اًمّمٖمرى ًمٚمٜمً٤مئلٕ :يب قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمنٕمٞم٥م سمنـ قمنكم اخلراؾمن٤مي،
اًمٜمً٤مئل (اعمتقرم313 :هن) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٗمت٤مح أسمنق همندةُ ،مٙمتن٥م اعمٓمٌققمن٤مت اإلؾمنالُمٞم٦م –
طمٚم٥م ،ط 0216 ،4هن –  0986م.
 .41خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م :عمحٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمنـ رونقان
اًمٌٕمكم ؿمٛمس اًمديـ ،اسمـ اعمقصكم (اعمتقرم772 :هنن) ،حت٘مٞمنؼ :ؾمنٞمد إسمنراهٞمؿ ،دار احلندي٨م،
اًم٘م٤مهرة ُ -مٍم
 .40خمتٍم صحٞمح ُمًٚمؿ «ًمإلُم٤مم أيب احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلجن٤مج اًم٘مِمنػمي اًمٜمٞمًن٤مسمقريشً :مٕمٌند
اًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمٌد اًم٘مقي سمـ قمٌد اهلل ،أسمق حمٛمد ،زيمل اًمديـ اعمٜمذري (اعمتقرم 656 :هن) ،حت٘مٞمنؼ:
حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مي ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،ط 0217 ،6هن  0987 -م.
ُ .44مًٜمد أمحدٕ :يب قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞمٌ٤مي ،اعمح٘منؼ :ؿمنٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط  -قم٤مدل ُمرؿمد ،وآظمرون ،إذا :،د .قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمنلُ ،م١مؾمًن٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،ط 0240 ،0هن  4110 -م.
ُ .43مًٜمد اعمٕمٚمؾ اًمٙمٌػمً :مٚمح٤مومظ أيب سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو اًمٌزارُ ،مٙمتٌن٦م اًمٕمٚمنقم ،اعمديٜمن٦م اعمٜمنقرة ،
ط4119 ،0م.
ُ .42مّمٜمػ قمٌد اًمرزاقٕ :يب سمٙمر قمٌند اًمنرزاق سمنـ مهن٤مم اًمّمنٜمٕم٤مي ،حت٘مٞمنؼ  :طمٌٞمن٥م اًمنرمحـ
إقمٔمٛمل ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت ،ط0984 -0213 ،4م.

396

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
 .45اعمٕمجؿ إوؾمطً :مًٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل اًمِم٤مُمل ،أسمق اًم٘م٤مؾمنؿ اًمٓمنؼماي
(اعمتقرم361 :هن) ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد  ،قمٌد اعمحًـ سمـ إسمراهٞمؿ احلًنٞمٜمل،
دار احلرُملم – اًم٘م٤مهرة.
 .46اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمً :مًٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمنل اًمِمن٤مُمل ،أسمنق اًم٘م٤مؾمنؿ اًمٓمنؼماي
(اعمتقرم361 :هن) ،حت٘مٞمؼ :محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗملُ ،مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م – اًم٘م٤مهرة ،ط.4
ُ .47مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨مٕ :يب قمٌد اهلل حمٛمد سمنـ قمٌند اهلل احلن٤ميمؿ اًمٜمٞمًن٤مسمقري ،حت٘مٞمنؼ  :اًمًنٞمد
ُمٕمٔمؿ طمًلم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،ط0397 ،4هن 0977 -م.
زابعّا :نتب الفكْ:
.48

اظمتال ،إئٛم٦م اًمٕمٚمامء :اًمقزير أسمق اعمٔمٗمر حيٞمك سمـ حمٛمد سمـ هٌػمة اًمِمٞمٌ٤مي ،حت٘مٞمؼ  :اًمًنٞمد

يقؾمػ أمحد ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ً -مٌٜم٤من  /سمػموت  0243 -هن  4114 -م
.49

أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م :ؿمٞمخ اإلؾمنالم  /زيمرين٤م إٟمّمن٤مري ،حت٘مٞمنؼ  :د .

حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت – 0244هن – 4111م.
.31

اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ،اعم١مًمػ :زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمند ،اعمٕمنرو ،سمن٤مسمـ

ٟمجٞمؿ اعمٍمي (اعمتقرم971 :هن) ،وذم آظمره :شمٙمٛمٚم٦م اًمٌحر اًمرائؼ عمحٛمد سمـ طمًلم سمـ قمكم اًمٓمنقري
احلٜمٗمل اًم٘م٤مدري (ت سمٕمد  0038هن) ،وسم٤محل٤مؿمٞم٦مُ :مٜمح٦م اخل٤مًمؼ ٓسمـ قم٤مسمديـ ،اًمٜمن٤مذ :دار اًمٙمتن٤مب
اإلؾمالُمل ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م  -سمدون شم٤مريخ.
.30

سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد -اعم١مًمػ :أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد

اًم٘مرـمٌل اًمِمٝمػم سم٤مسمـ رؿمد احلٗمٞمد (اعمتقرم595 :هنن) ،اًمٜمن٤مذ :دار احلندي٨م – اًم٘من٤مهرة  -اًمٓمٌٕمن٦م:
سمدون ـمٌٕم٦م -شم٤مريخ اًمٜمنم0245 :هن  4112 -م.
.34

سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع ،اعم١مًمػ :قمالء اًمنديـ ،أسمنق سمٙمنر سمنـ ُمًنٕمقد سمنـ أمحند

اًمٙم٤مؾم٤مي احلٜمٗمل (اعمتقرم587 :هن) ،اًمٜمن٤مذ :دار اًمٙمتن٥م اًمٕمٚمٛمٞمن٦م ،اًمٓمٌٕمن٦م :اًمث٤مٟمٞمن٦م0216 ،هنن -
0986م.
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.33

اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ،اعم١مًمػ :أسمق حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحند سمنـ ُمقؾمنك سمنـ أمحند سمنـ طمًنلم

اًمٖمٞمت٤مسمك احلٜمٗمك سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمك (اعمتقرم855 :هن) ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموتً ،مٌٜم٤من -اًمٓمٌٕم٦م:
إومم 0241 ،هن  4111 -م.
.32

اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ عمختٍم ظمٚمٞمؾ :حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٕمٌدري أسمق قمٌند اهلل  ،دار

اًمٗمٙمر ،سمػموت.0398 ،
.35

شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ وطم٤مؿمنٞم٦م اًمِمن ْٚمٌِل ،اعم١مًمنػ :قمنثامن سمنـ قمنكم سمنـ حمجنـ

اًمٌ٤مرقمل ،ومخر اًمديـ اًمزيٚمٕمل احلٜمٗمل (اعمتقرم 723 :هن) ،احل٤مؿمٞم٦م :ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمند سمنـ
أمحد سمـ يقٟمس سمـ إؾمنامقمٞمؾ سمنـ ينقٟمس اًمِمن ْٚمٌِ يل (اعمتنقرم 0140 :هنن) ،اًمٜمن٤مذ :اعمٓمٌٕمن٦م اًمٙمنؼمى
إُمػمي٦م  -سمقٓق ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 0303 ،ه.
.36

اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وذطمف اًمٜم٤مومع اًمٙمٌػم :أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمنٞمٌ٤مي ،اًمٜمن٤مذ قمن٤ممل

اًمٙمت٥م ،سمػموت.0216 ،
.37

احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وهق ذح خمتٍم اعمزي ،اعم١مًمػ :أسمق احلًـ

قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًمٌٍمي اًمٌٖمدادي ،اًمِمٝمػم سم٤معم٤موردي (اعمتقرم251 :هن) ،اعمح٘منؼ:
اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض  -اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمنػموت –
ًمٌٜم٤من -اًمٓمٌٕم٦م0 ،0:هن 0999-م.
.38

رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر  -اعم١مًمػ :اسمـ قم٤مسمديـ ،حمٛمد أُملم سمنـ قمٛمنر سمنـ قمٌند اًمٕمزينز

قم٤مسمديـ اًمدُمِمن٘مل احلٜمٗمنل (اعمتنقرم0454 :هنن) ،اًمٜمن٤مذ :دار اًمٗمٙمنر -سمنػموت ،اًمٓمٌٕمن٦م :اًمث٤مٟمٞمن٦م،
0204هن 0994 -م.
.39

اًمروض اعمرسمع سمنمح زاد اعمًتٜم٘مع خمتٍم اعم٘مٜمع -اعم١مًمػُ :مٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمنقيت (ت:

 0150هن) اعمح٘مؼ :أ .د ظم٤مًمد سمـ قمكم اعمِمٞم٘مح ،د .قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمدٟم٤من اًمٕمٞمدان ،د .أٟمس سمـ قمن٤مدل
اًمٞمت٤مُمك -اًمٜم٤مذ :دار اًمريم٤مئز ًمٚمٜمنم واًمتقزيع – اًمٙمقي٧م -اًمٓمٌٕم٦م :إومم 0238 ،هن.
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.21

اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمًت٘مٜمع ،اعم١مًمػُ :مٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ صالح اًمديـ اسمنـ طمًنـ

سمـ إدريس اًمٌٝمقشمك احلٜمٌغم (اعمتقرم0150 :هن) ،وُمٕمف :طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛمنلم وشمٕمٚمٞم٘من٤مت اًمِمنٞمخ
اًمًٕمدي ،ظمرج أطم٤مديثف :قمٌد اًم٘مدوس حمٛمد ٟمذير -اًمٜم٤مذ :دار اعم١ميد ُ -م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م.
.20

اًمنمح اًمٙمٌػم (اعمٓمٌقع ُمع اعم٘مٜمع واإلٟمّم٤م ،)،اعم١مًمنػ :ؿمنٛمس اًمنديـ أسمنق اًمٗمنرج قمٌند

اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد (اعمتقرم 684 :هن) ،حت٘مٞمنؼ :اًمنديمتقر قمٌند اهلل سمنـ قمٌند
اعمحًـ اًمؽميمل  -اًمديمتقر قمٌد اًمٗمتن٤مح حمٛمند احلٚمنق  -اًمٜمن٤مذ :هجنر ًمٚمٓمٌ٤مقمن٦م واًمٜمنمن واًمتقزينع
واإلقمالن ،اًم٘م٤مهرة  -مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م -اًمٓمٌٕم٦م :إومم 0205 ،هن  0995 -م.،
.24

اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أمحند سمنـ ىمداُمن٦م اعم٘مندد

اجلامقمٞمكم احلٜمٌكم ،أسمق اًمٗمرج ،ؿمٛمس اًمديـ (اعمتقرم684 :هن) ،اًمٜمن٤مذ :دار اًمٙمتن٤مب اًمٕمنريب ًمٚمٜمنمن
واًمتقزيٕمـ سمدون ؾمٜم٦م ـمٌع.
.23

اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمِمٞمخ أمحد اًمدردير قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ-اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر -اًمٓمٌٕمن٦م :سمندون

ـمٌٕم٦م وسمدون شم٤مريخ.
.22

اًمٕمدة ذح اًمٕمٛمدة [وهق ذح ًمٙمت٤مب قمٛمدة اًمٗم٘مف  ،عمقومؼ اًمديـ سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد] :قمٌد

اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد ،أسمق حمٛمد هب٤مء اًمديـ اعم٘مدد (اعمتقرم 642 :هن) ،اعمح٘منؼ  :صنالح سمنـ
حمٛمد قمقيْم٦م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م  :اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م0246 ،هن4115/م
.25

اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن :اًمِمٞمخ ٟمٔم٤مم ومج٤مقم٦م ُمـ قمٚمنامء

اهلٜمد  ،دار اًمٗمٙمر0200 ،هن 0990 -م
.26

اًمٗم٘مف قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م :قمٌد اًمرمحـ اجلزيري.

.27

اًمٚمٌ٤مب ذم ذح اًمٙمت٤مب ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمٖمٜمل سمـ ـم٤مًمن٥م سمنـ محن٤مدة سمنـ إسمنراهٞمؿ اًمٖمٜمٞمٛمنل

اًمدُمِم٘مل اعمٞمداي احلٜمٗمل (اعمتقرم0498 :هن) ،طم٘م٘مف ،وومّمٚمف ،ووٌٓمف ،وقمٚمؼ طمقاؿمٞمف :حمٛمد حمٞمنل
اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد  -اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من.
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.28

ًمقاُمع اًمدرر ذم هتؽ أؾمت٤مر اعمختٍم [ذح «خمتٍم ظمٚمٞمنؾش ًمٚمِمنٞمخ ظمٚمٞمنؾ سمنـ إؾمنح٤مق

اجلٜمدي اعم٤مًمٙمل (ت 776 :هن)]  :حمٛمد سمـ حمٛمد ؾم٤ممل اعمجٚمز اًمِمنٜم٘مٞمٓمل ( 0314 - 0416هنن)،
شمّمحٞمح وحت٘مٞمؼ :دار اًمروقان ،.دار اًمروقانٟ ،مقايمِمقطُ -مقريت٤مٟمٞم٤م ،اًمٓمٌٕمن٦م :إومم 0236 ،هنن
  4105م..29

اعمًٌقط ًمٚمنظمز :ؿمٛمس اًمديـ أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أيب ؾمٝمؾ اًمنظمز ،دراؾم٦م وحت٘مٞمنؼ:

ظمٚمٞمؾ حمل اًمديـ اعمٞمس ،دار اًمٗمٙمنر ًمٚمٓمٌ٤مقمن٦م واًمٜمنمن واًمتقزينع ،سمنػموتً ،مٌٜمن٤من ،اًمٓمٌٕمن٦م إومم،
0240هن 4111م.
.51

اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب :أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذ ،اًمٜمقوي (اعمتقرم 676 :هن)

.50

اعمدوٟم٦م  -اعم١مًمػُ :م٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر إصٌحل اعمندي (اعمتنقرم079 :هنن)

اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -اًمٓمٌٕم٦م :إومم0205 ،هن 0992 -م.
.54

اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمنـ أمحند سمنـ حمٛمند سمنـ ىمداُمن٦م

اجلامقمٞمكم اعم٘مدد صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم ،اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد (اعمتقرم641 :ه) ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌن٦م
اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م :سمدون ـمٌٕم٦م ،شم٤مريخ اًمٜمنم0388 :هن 0968 -م.
.53

اعمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم :حيٞمك سمـ ذ ،اًمٜمقوي أسمق زيمرين٤م ،دار اعمٕمرومن٦م ،سمنػموت،

0209هن.
.52

هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج ،اعم١مًمػ :ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕمٌ٤مس أمحند سمنـ محنزة

ؿمٝم٤مب اًمنديـ اًمنرُمكم (اعمتنقرم0112 :هنن) ،اًمٜمن٤مذ :دار اًمٗمٙمنر ،سمنػموت -اًمٓمٌٕمن٦م :ط أظمنػمة -
0212هن0982/م.
.55

ٟمٞمؾ إوـم٤مر ُمـ أطم٤مدي٨م ؾمٞمد إظمٞم٤مر ذح ُمٜمت٘منك إظمٌن٤مر :حمٛمند سمنـ قمنكم سمنـ حمٛمند

اًمِمقيم٤مي  ،إدارة اًمٓمٌ٤مقم٦م اعمٜمػمي٦م.
.56

اهلداي٦م ذح سمداي٦م اعمٌتدي:أيب احلًـ قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اجلٚمٞمؾ اًمرؿمنداي اعمرهمٞمن٤مي ،

اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
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خاوطّا :وؤلفات الدنتٕز عبد الهسٖي الٍىمة:
 .57إحت٤م ،ذوي اًمٌّم٤مئر سمنمح روو٦م اًمٜم٤مفمر ذم أصقل اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمنـ طمٜمٌنؾ:
ًمٕمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،ط0207 ،0هن – 0996م.
 .58إصمٌ٤مت اًمٕم٘مقسم٤مت سم٤مًم٘مٞم٤مسً :مٕمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚمن٦مُ ،مٙمتٌن٦م اًمرؿمند ،اًمرين٤مض ،اًمًنٕمقدي٦م ،ط،0
0201هن.
 .59إرؿم٤مد اًمّم٤مطم٥م إمم سمٞم٤من ُمً٤مئؾ دًمٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م ،اعم١مًمػ :د .قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦مُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمند،
اًمري٤مض ،اًمًٕمقدي٦م ،ط4103 ،0م.
 .61أىمؾ اجلٛمع قمٜمد إصقًمٞملم وأصمر آظمتال ،ومٞمفً :مٕمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦مُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ،اًمرين٤مض،
اًمًٕمقدي٦م 00993 ،م.
 .60شمٞمًػم ُمً٤مئؾ اًمٗم٘مف ذح اًمنروض اعمرسمنعً :مٕمٌند اًمٙمنريؿ اًمٜمٛمٚمن٦مُ ،مٙمتٌن٦م اًمرؿمند ،اًمرين٤مض،
اًمًٕمقدي٦م ،ط4115 ،0م.
 .64اإلعم٤مم ذم ُمً٠مًم٦م شمٙمٚمٞمػ اًمٙمٗم٤مر سمٗمروع اإلؾمالمً :مٕمٌند اًمٙمنريؿ اًمٜمٛمٚمن٦م ،سمحن٨م ُمٜمِمنقر ،جمٚمن٦م
ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،اًمٕمدد اًمث٤مُمـ رضم٥م 0203هن.091-012 :
 .63اجل٤مُمع عمً٤مئؾ أصقل اًمٗم٘مف وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم اعمذه٥م اًمراضمحً :مٕمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦مُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد،
اًمري٤مض ،اًمًٕمقدي٦م ،ط4111 ،4م.
 .62اخلال ،اًمٚمٗمٔمل قمٜمد إصقًمٞملمً :مٕمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦مُ ،مٙمتٌن٦م اًمرؿمند ،اًمرين٤مض ،اًمًنٕمقدي٦م،
ط0999 ،4م.
 .65اًمرظمص اًمنمقمٞم٦م وإصمٌ٤مهت٤م سم٤مًم٘مٞم٤مسً :مٕمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦مُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ،اًمرين٤مض ،اًمًنٕمقدي٦م،
ط0991 ،0م.
 .66اًمِم٤مُمؾ ذم طمدود وشمٕمريٗم٤مت وُمّمٓمٚمح٤مت قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘منفً :مٕمٌند اًمٙمنريؿ اًمٜمٛمٚمن٦مُ ،مٙمتٌن٦م
اًمرؿمد ،اًمري٤مض  ،اًمًٕمقدي٦م ،ط4119 ،0م.
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 .67اعمٝمذب ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرنً :مٕمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦مُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ،اًمري٤مض ،اًمًنٕمقدي٦م،
ط0999 ،0م.
 .68اًمقاضم٥م اعمقؾمع قمٜمد إصقًمٞملمً :مٕمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦مُ ،مٙمتٌن٦م اًمرؿمند ،اًمرين٤مض ،اًمًنٕمقدي٦م،
ط0993 ،0م.
 .69ـمرق دًٓم٦م إًمٗم٤مظ قمغم إطمٙم٤مم قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م وأصمره٤م اًمٗم٘مٝمنل ،قمٌند اًمٙمنريؿ اًمٜمٛمٚمن٦م ،رؾمن٤مًم٦م
اعم٤مضمًتػم  ،ىمًؿ أصقل اًمٗم٘مف ،يمٚمٞم٦م اًمِمنريٕم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد 0214هن.
 .71ومتح اجلٚمٞمنؾ سمٌٞمن٤من ُمًن٤مئؾ ُمٜمن٤مر اًمًنٌٞمؾً :مٕمٌند اًمٙمنريؿ اًمٜمٛمٚمن٦مُ ،مٙمتٌن٦م اًمرؿمند ،اًمرين٤مض،
اًمًٕمقدي٦م ،ط4103 ،0م.
 .70خم٤مًمٗم٦م اًمّمح٤ميب ًمٚمحدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػً :مٕمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚمن٦مُ ،مٙمتٌن٦م اًمرؿمند  ،اًمرين٤مض،
اًمًٕمقدي٦م ،ط0994،4م.
 .74إٟمجؿ اًمزاهرات ذم طمؾ أًمٗم٤مظ اًمقرىم٤مت ،حت٘مٞمنؼ :د .قمٌند اًمٙمنريؿ اًمٜمٛمٚمن٦مُ ،مٙمتٌن٦م اًمرؿمند،
اًمري٤مض ،اًمًٕمقدي٦م ،ط0996 ،4م.
 .73روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر ذم أصقل اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،حت٘مٞمنؼ :د .قمٌند
اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦مُ ،م١مؾمً٦م اًمري٤من ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،ط4114 ،4م.
 .72ذح اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٌٞمْم٤موي ذم قمٚمؿ إصقل ،حت٘مٞمنؼ :د .قمٌند اًمٙمنريؿ اًمٜمٛمٚمن٦مُ ،مٙمتٌن٦م اًمرؿمند،
اًمري٤مض ،اًمًٕمقدي٦م ،ط0999 ،0م.
 .75اًمْمٞم٤مء اًمالُمع ذح مجع اجلقاُمع ذم أصنقل اًمٗم٘منف ،حت٘مٞمنؼ :د .قمٌند اًمٙمنريؿ اًمٜمٛمٚمن٦مُ ،مٙمتٌن٦م
اًمرؿمد ،اًمري٤مض ،اًمًٕمقدي٦م ،ط0999 ،0م.
ٟ .76مٗمنن٤مئس إصننقل ذح اعمحّمننقل ًمٚم٘مننراذم ،حت٘مٞمننؼ :د .قمٌنند اًمٙمننريؿ اًمٜمٛمٚمنن٦م ،هننذه رؾمنن٤مًم٦م
اًمديمتقراه ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م  ،ىمًؿ أصقل اًمٗم٘مف ،يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمند
اسمـ ؾمٕمقد 0217هن.
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خاوطّا :نتب أصٕه الفكْ:
 .77اإلهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج ،اعم١مًمػ :شم٘منل اًمنديـ اًمًنٌٙمل ووًمنده شمن٤مج اًمنديـ أسمنق ٟمٍمن قمٌند
اًمقه٤مب ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –سمػموت0206 ،هن  0995 -م.
 .78إضم٤مسم٦م اًمً٤مئؾ ذح سمٖمٞم٦م أُمؾ :عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ صالح سمـ حمٛمند احلًنٜمل ،اًمٙمحنالي
صمؿ اًمّمٜمٕم٤مي( ،اعمتقرم0084 :هن) ،حت٘مٞمؼ :اًم٘م٤ميض طمًلم سمـ أمحد اًمًٞم٤مهمل واًمديمتقر طمًنـ
حمٛمد ُم٘مٌقزم إهدلُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،ط0986 ،0م.
 .79إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ذم أطمٙم٤مم إصقلٕ :يب اًمقًمٞمد اًمٌ٤مضمل ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ سمنـ ؾمنٕمد اًمتجٞمٌنل
اًم٘مرـمٌننل ،ت :قمٌنند اعمجٞمنند شمريمننل ،دار اًمٖمننرب اإلؾمننالُمل – سمننػموت ،ط0205 :4هننن -
0992م.
 .81اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤ممً :ممُمدي ،حت٘مٞمنؼ :قمٌند اًمنرزاق قمٗمٞمٗمنل ،دار إصنٛمٕمل ،ط،0
4113م.
 .80آراء اعمٕمتزًمنن٦م إصننقًمٞم٦م ،د /علييب ييد اييوي ي ،ي ي ب ،مكتبييا ي،ر،ييي ،ي،ري ي

،1 ،

1111هـ 1991 -م.
 .84إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل ،حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مي ،حت٘مٞمؼ :أسمق طمٗمنص
ؾم٤مُمل سمـ اًمٕمريب ،دار اًمٗمْمٞمٚم٦م ،ط0240 ،0هن4111 -م.
 .83إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ً :مت٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمنكم اسمنـ قمٌند اًمٙمن٤مذم اًمًنٌٙمل ،دار اًمٙمتن٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م0990 ،م.
 .82أصقل اًمٌزدوي -يمٜمز اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م إصقلً ،مٕمكم سمـ حمٛمد اًمٌزدوي احلٜمٗمٞمكُ ،مٓمٌٕمن٦م
ضم٤مويد سمريس – يمراشمٌم.
 .85أصقل اًمنظمز ،عمحٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمنٝمؾ ؿمنٛمس إئٛمن٦م اًمنظمزن(ت283 :هنن)،.
حت٘مٞمؼ :أسمق اًمقوم٤م إومٖم٤مي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت – ًمٌٜم٤من ،ط0202 :0هن0993-م
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 .86أصقل اًمِم٤مرً :مٜمٔم٤مم اًمديـ أسمق قمكم أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمِم٤مر (اعمتنقرم322 :هنن)،
دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت.
 .87أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚمنديمتقر :وهٌن٦م اًمنزطمٞمكم ،ـمٌٕمن٦م :دار اًمٗمٙمنر – ط0216 ،0هنن –
0986م.
 .88أصقل اًمٗم٘مفً ،مِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح اعم٘مدد ،حت٘مٞمؼ :ومٝمد سمـ حمٛمد اًمًندطم٤منُ ،مٙمتٌن٦م
اًمٕمٌٞمٙم٤من ،ط0241 ،0هن 0999 -م.
 .89إيْم٤مح اعمحّمقل ُمـ سمره٤من إصقلٕ :يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمنكم سمنـ قمٛمنر اعمن٤مزري (536
هن) ،حت٘مٞمؼ :د .قمامر اًمٓم٤مًمٌل ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،ط.0
 .91اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف عمحٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌمن ،راضمٕمنف اًمنديمتقر :قمٛمنر
ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر ،ـمٌٕمن٦م وزارة إوىمن٤م ،واًمِمناقن اإلؾمنالُمٞم٦م سم٤مًمٙمقين٧م ،ط0203 :4هنن –
0994م.
 .90سمديع اًمٜمٔم٤مم (أو :هن٤مي٦م اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل) :عمٔمٗمر اًمديـ أمحد سمـ قمنكم سمنـ اًمًن٤مقم٤ميت،
حت٘مٞمؼ :ؾمٕمد سمـ همرير سمـ ُمٝمدي اًمًٚمٛمل ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراه (ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى) سم٢مذا ،د حمٛمد
قمٌد اًمدايؿ قمكم 0215 ،هن  0985 -م.
ٜمل ،ونٞم٤مء اًمندّ يـ ،حت٘مٞمنؼ :صنالح
اجل َ
نق ْي ّ
حل َر َُم ْلم أيب اعمٕمن٤مزم ْ ُ
 .94اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف ،إلُم٤مم ا َ
قمقيْم٦م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت – ًمٌٜم٤من ،ط 0208 :0هن  0997 -م.
 .93سمٞم٤من اعمختٍم ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م :عمحٛمقد سمـ قمٌد اًمرمحـ (أيب اًم٘م٤مؾمؿ) اسمنـ أمحند سمنـ
حمٛمد ،أسمق اًمثٜم٤مء ،ؿمٛمس اًمديـ إصٗمٝم٤مي (اعمتقرم729 :هن) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م ،ط :دار
اعمدي ،اًمًٕمقدي٦م ،ط0216 ،0هن 0986 /م.
 .92سمٞم٤من اعمختٍم ذح خمتٍمن اسمنـ احل٤مضمن٥مً :مِمنٛمس اًمنديـ أسمنق اًمثٜمن٤مء إصنٌٝم٤مي (اعمتنقرم:
729هن) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م ،دار اعمدي ،اًمًٕمقدي٦م ،ط0216 ،0هن 0986 /م.
 .95اًمتٌٍمة ذم أصقل اًمٗم٘مفٕ :يب اؾمح٤مق ،دار اًمٗمٙمر – دُمِمؼ ،ط0213 ،0هن 0984 -م.
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 .96اًمتحٌػم ذح اًمتحرير ًمٚمٛمرداويً :مٕمنالء اًمنديـ اعمنرداوي (ت885 :هنن) ،حت٘مٞمنؼ :د .قمٌند
اًمرمحـ اجلؼميـُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  -اًمًٕمقدي٦م  /اًمري٤مض ،ط0240 ،0هن 4111 -م.
 .97احل٤مصؾ ُمـ اعمحّمقل ذم أصقل اًمٗم٘مفً :مت٤مج اًمديـ إرُمقي ،دار اًمٙمت٥م اًمقـمٜمٞم٦م 4114 ،م.
 .98اًمتحّمٞمؾ ُمـ اعمحّمقلً ،مناج اًمديـ حمٛمقد إرُمقي ،حت٘مٞمنؼ :د /قمٌند اعمجٞمند أسمنق زٟمٞمند،
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط0218 ،0هن 0987 -م.
 .99حت٘مٞمؼ اعمراد ذم أن اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمٗمً٤مد ً :مّمالح اًمديـ أسمق ؾمٕمٞمد ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي سمـ قمٌند
اهلل اًمدُمِم٘مل اًمٕمالئل (اعمتقرم760 :هن) ،حت٘مٞمنؼ :د /إسمنراهٞمؿ حمٛمند اًمًنٚمٗمٞمتل ،دار اًمٙمتن٥م
اًمث٘م٤مومٞم٦م –اًمٙمقي٧م.
 .011اًمتح٘مٞمؼ واًمٌٞم٤من ذم ذح اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف ً :مٕمنكم سمنـ إؾمنامقمٞمؾ إسمٞمن٤مري (اعمتنقرم
 606هن) ،حت٘مٞمؼ :د .قمكم سمـ قمٌد اًمنرمحـ سمًن٤مم اجلزائنري ،دار اًمْمنٞم٤مء  -اًمٙمقين٧م (ـمٌٕمن٦م
ظم٤مص٦م سمقزارة إوىم٤م ،واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م  -دوًم٦م ىمٓمر) ،ط 0232 ،0هن  4103 -م.
 .010ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل :عمحٛمقد سمـ أمحد اًمزٟمجن٤مي أسمنق اعمٜم٤مىمن٥م ،حت٘مٞمنؼ  :د /حمٛمند
أدي٥م ص٤مًمحُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،ط0398 ، 4هن 0978 -م.
 .014اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد اًمّمٖمػمً :مٚم٘م٤ميض أيب سمٙمر اًمٌن٤مىمالي ،حت٘مٞمنؼ :قمٌند احلٛمٞمند أسمنق زٟمٞمند،
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط0208 ،4هن 0997 -م.
 .013اًمت٘مرير واًمتحٌػم قمكم حترير اًمٙمامل سمـ اهلاممٕ :يب قمٌد اهلل ،ؿمٛمس اًمديـ ،حمٛمند سمنـ حمٛمند
سمننـ حمٛمنند اعمٕمننرو ،سمنن٤مسمـ أُمننػم احلنن٤مج احلٚمٌننل وي٘منن٤مل ًمننف اسمننـ اعمقىمنن٧م احلٜمٗمننل (اعمتننقرم:
879هن)،وٌٓمف وصححف :قمٌد اهلل حمٛمقد حمٛمد قمٛمر ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت – ًمٌٜم٤من،
ط0213 ،4هن 0983 -م.
 .012اًمت٘مرير واًمتحرير ذم قمٚمؿ إصقلٓ :سمـ أُمػم احل٤مج احلٚمٌل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت،
0999م.

415

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
 .015اًمتٚمخٞمص ذم أصقل اًمٗم٘مف :إلُمن٤مم احلنرُملم أسمنق اعمٕمن٤مزم اجلنقيٜمل ،حت٘مٞمنؼ :قمٌند اهلل ضمنقمل
اًمٜمٞمٌ٤مزم ،وؿمٌػم أمحد اًمٕمٛمري ،دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ،ط0207 ،0هن 0996 -م.
 .016اًمتٛمٝمٞمد ذم أصقل اًمٗم٘مف ٕيب اخلٓم٤مب اًمٙمٚمقذاي احلٜمٌكم ،حت٘مٞمؼُ :مٗمٞمد حمٛمد أسمق قمٛمِم٦م ،دار
اعمدي ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م ،ط0216 :0هن – 0985م.
 .017اًمتٛمٝمٞمد ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصنقل :جلنامل اًمنديـ قمٌند اًمنرطمٞمؿ اإلؾمنٜمقي ،حت٘مٞمنؼ:
د/حمٛمد طمًـ هٞمتقُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ،ط0212 ،4هن 0983 -م.
 .018شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل وذطمفً :مِمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مراذم ،حت٘مٞمؼ :ـمف قمٌد اًمرؤوُ ،،مٙمتٌ٦م اًمٙمٚمٞمن٤مت
إزهري٦م ،ط0202 ،4هن 0993 -م.
 .019شمٞمًػم اًمتحرير :عمحٛمد أُملم اعمٕمرو ،سم٠مُمػم سم٤مدؿم٤مه ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت0994 ،م.
 .001شمٞمًػم اًمقصقل إمم ىمقاقمد إصقلً :مٕمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اًمٗمقزان ،دار اًمٗمْمٞمٚم٦م ،اًمرين٤مض،
4110م.
 .000مجع اجلقاُمع ًمت٤مج اًمديـ اًمًٌٙملً :متن٤مج اًمنديـ قمٌند اًمقهن٤مب سمنـ قمنكم سمنـ قمٌند اًمٙمن٤مذم
اًمًٌٙمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اعمٜمٕمؿ ظمٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ ،ط0242 ،4هن–4113م.
 .004مجع اجلقاُمع ُمع ذح اعمحكم وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌٜمن٤ميً :متن٤مج اًمنديـ قمٌند اًمقهن٤مب اًمًنٌٙمل ،دار
اًمٗمٙمر0205 ،هن 0992 -م.
 .003طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اجلالل اعمحكم قمغم مجنع اجلقاُمنع :حلًنـ سمنـ حمٛمند سمنـ حمٛمنقد
اًمٕمٓم٤مر اًمِم٤مومٕمل (اعمتقرم0451 :هن) ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :سمدون شم٤مريخ.
 .002احل٤موي اًمٙمٌػمً :مإلُمن٤مم أيب احلًنـ قمنكم سمنـ حمٛمند اعمن٤موردي ،دار اًمٗمٙمنر0200 ،هنن -
0991م.
 .005ظمؼم اًمقاطمد وطمجٞمتف :د /أمحد حمٛمقد اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،ط0244 ،0هنن
4110 -م.
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 .006اًمدرر اًمٚمقاُمع ذم ذح مجع اجلقاُمع :ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إؾمنامقمٞمؾ اًمٙمنقراي (- 804
 893هن) ،حت٘مؼ :ؾمٕمٞمد سمـ هم٤مًم٥م يم٤مُمؾ اعمجٞمدي ،أصؾ اًمٙمتن٤مب :رؾمن٤مًم٦م ديمتنقراه سم٤مجل٤مُمٕمن٦م
اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة 0249 ،هن  4118 -م
 .007اًمردود واًمٜم٘مقد ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م :عمحٛمد سمـ حمٛمقد سمـ أمحد اًمٌ٤مسمرشمك احلٜمٗمنل (ت
 786هن) ،حت٘مٞمؼ :وٞمػ اهلل سمـ ص٤مًمح سمنـ قمنقن اًمٕمٛمنرى (ضمنن  - )0شمرطمٞمن٥م سمنـ رسمٞمٕمن٤من
اًمدوهي (ضمن  ،)4أصؾ هذا اًمٙمت٤مب :رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ٟمقىمِم٧م سم٤مجل٤مُمٕمن٦م اإلؾمنالُمٞم٦م  -يمٚمٞمن٦م
اًمنميٕم٦م  -ىمًؿ أصقل اًمٗم٘مف  0205هنُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ٟمن٤مذون ،ط 0246 ،0هنن 4115 -
م.
 .008اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمِم٤مومٕمل ،حت٘مٞمؼ حمٛمد ؿم٤ميمرُ ،مٙمتٌف احلٚمٌلُ ،مٍم ،ط0358 ،0هن0921/م.
 .009رومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥مً :مت٤مج اًمديـ أيب اًمٜمٍم قمٌد اًمقهن٤مب سمنـ قمنكم سمنـ
قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل ،حت٘مٞمؼ  :قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،قمن٤مدل أمحند قمٌند اعمقضمنقد ،قمن٤ممل اًمٙمتن٥م -
ًمٌٜم٤من  /سمػموت  0999 -م  0209 -هن.
ن٤مب َقمنـ ِ
اًمِمن ِ
َ .041ر ْوم ُع اًمٜم َ٘م ِ
شمٜم٘منٞمح ّ
ٝم٤مب اعم١مًمنػٕ :يب قمٌند اهلل احلًنلم سمنـ قمنكم سمنـ ـمٚمحن٦م
محد سمنـ حمٛمند اًمنناح ،د.
اًمرضمراضمل صمؿ اًمِمقؿم٤موي اًمً ْٛمالزم (اعمتقرم899 :هن) حت٘مؼ :دَ .أ ْ َ
قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اجلؼميـ أصؾ هذا اًمٙمت٤مب :رؾم٤مًمتل ُم٤مضمًنتػمُ :مٙمتٌن٦م اًمرؿمند ًمٚمٜمنمن
واًمتقزيع ،اًمري٤مض  -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ط 0245 ،0هن  4112 -م.
 .040روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر ذم أصقل اًمٗم٘مفٓ :سمـ ىمداُم٦م اعم٘مددُ ،م١مؾمً٦م اًمر ّي٤من ًمٚمٓمٌ٤مقمن٦م
واًمٜمنم واًمتقزيع ،ط0243 ،4هن4114-م.
 .044ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح عمتـ اًمتٜم٘مٞمح ذم أصقل اًمٗم٘مفً :مًٕمد اًمديـ ُمًنٕمقد اًمتٗمتن٤مزاي،
حت٘مٞمؼ :زيمػمي٤م قمٛمػمات ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت.
 .043ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح :عمًٕمقد سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اهلل ،ؾمٕمد اًمديـ ًمٚمتٗمت٤مزاي ،حت٘مٞمنؼ:
اًمِمٞمخ زيمري٤م قمٛمػمات ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت – ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
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 .042ذح اًمٕمْمد قمغم خمتٍم اعمتٜمٝمك إصقزمً :مٚم٘م٤ميض قمْمد اعمٚم٦م واًمدي قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد
اإلجينل( ،اعمتننقرم 756 :هننن) ،دار اًمٙمتنن٥م اًمٕمٚمٛمٞمنن٦م – سمننػموت – ًمٌٜمنن٤من ،ط0240 ،0هننن-
4111م.
 .045ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦مٕ :محد سمـ اًمِمٞمخ حمٛمد اًمزرىم٤م ،دار اًم٘مٚمؿ  -دُمِمؼ  /ؾمنقري٤م ،ط،4
0219هن 0989 -م.
 .046ذح اًمٙمقيم٥م اًمً٤مـمع ًمٚمًٞمقـمل ،حت٘مٞمؼ:د .احلٗمٜم٤مويُ ،مٙمتٌ٦م اإليامن – اعمٜمّمقرة ،ـمٌٕمن٦م:
0241هن 0999 -م.
 .047ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمنػم ٓسمنـ اًمٜمجن٤مر احلٜمنٌكم حت٘مٞمنؼ :حمٛمند اًمنزطمٞمكم وٟمزينف محن٤مدُ ،مٙمتٌن٦م
اًمٕمٌٞمٙم٤من ،ط0208 :هن  0997 -م.
 .048ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم :عمحٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٗمتنقطمل ،شم٘منل اًمنديـ أسمنق اًمٌ٘من٤مء،
اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر :اًمٗم٘مٞمف احلٜمٌكم حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمزطمٞمكم وٟمزيف محن٤مدُ ،مٙمتٌن٦م اًمٕمٌٞمٙمن٤من ،ط:4
0208هن ُ 0997 -من.
 .049ذح اًمٚمٛمعً :مٚمِمػمازي إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمٗمنػموز آسمن٤مدي ،حت٘مٞمنؼ :قمٌند اعمجٞمند
اًمؽميمل ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل.
 .031ذح شمٜم٘مننٞمح اًمٗمّمننقل ذم اظمتّمنن٤مر اعمحّمننقلً :مٚم٘مننراذم ،دار اًمٗمٙمننر -سمننػموت – ًمٌٜمنن٤من
0242هن – 4112م.
 .030ذح خمتٍم اًمروو٦مً :مٜمجؿ اًمديـ اًمٓمقذم ،حت٘مٞمنؼ :قمٌند اهلل سمنـ قمٌند اعمحًنـ اًمؽميمنل،
اًمرؾم٤مًم٦م،ط 0217 :0هن  0987 -م.
 .034اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مفً :مٚم٘م٤ميض أسمق يٕمغم حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمنػ اسمنـ اًمٗمنراء،
طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :د /أمحد سمـ قمكم سمـ ؾمػم اعمٌ٤مريمل ،ط 0201 ،4هن  0991 -م.
 .033همٞمنن٤مث إُمننؿ ذم اًمتٞمنن٤مث اًمٔمٚمننؿ :إلُمنن٤مم احلننرُملم اجلننقيٜمل ،دار اًمنندقمقة ،اإلؾمننٙمٜمدري٦م،
0979م.
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 .032اًمٗمروق أو أٟمقار اًمؼموق ذم أٟمنقاء اًمٗمنروقٕ :يب اًمٕمٌن٤مس أمحند سمنـ إدرينس اًمّمنٜمٝم٤مضمل
اًم٘مراذم ،حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت0208 ،هن 0998 -م
 .035ومّمقل اًمٌدائع ذم أصقل اًمنمائع :عمحٛمد سمـ محزة سمـ حمٛمند ،ؿمنٛمس اًمنديـ اًمٗمٜمن٤مري (أو
اًمٗمٜمري) اًمروُمل (اعمتقرم832 :هن) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طمًلم حمٛمد طمًنـ إؾمنامقمٞمؾ ،دار اًمٙمتن٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،ط 4116 ،0م  0247 -هن 4116 -م.
 .036اًمٗمّمقل ذم إصقل ًمٚمجّم٤مص ،دراؾم٦م وحت٘مٞمنؼ :د /قمجٞمنؾ ضم٤مؾمنؿ اًمٜمِمنٛمل ،اًمٜمن٤مذ:
وزارة إوىم٤م ،اًمٙمقيتٞم٦م ،ط.0992 – 0202 ،4
 .037اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مفً :مٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٕمزازي ،دار اسمـ اجلنقزي،
اًمٓمٌٕم٦م إومم 0207هن0996 -م.
 .038ومقاشمح اًمرمحقت سمنمح ُمًٚمؿ اًمثٌقت :قمٌد اًمٕمكم حمٛمد سمـ اًمٜمٔم٤مم ،دار اًمٗمٙمر.
 .039ىمقاـمع إدًم٦م :عمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجلٌن٤مر سمنـ أمحند اعمنروزي اًمًنٛمٕم٤مي احلٜمٗمنل صمنؿ
اًمِمننن٤مومٕمل ،حت٘مٞمنننؼ :حمٛمننند اًمِمننن٤مومٕمل ،دار اًمٙمتننن٥م اًمٕمٚمٛمٞمننن٦م -سمنننػموتً -مٌٜمننن٤من ،ط:0
0208هن0999/م.
 .021اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد إصقًمٞم٦مً :مٕمالء اًمديـ اسمـ اًمٚمحن٤مم ،حت٘مٞمنؼ :حمٛمند طم٤مُمند اًمٗم٘منل ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط0209 ،0هن 0998 -م.
 .020اًمٙم٤مؿمػ قمـ اعمحّمقل ذم قمٚمؿ إصقلٕ :يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمقد سمنـ قمٌن٤مد اًمٕمجنكم
إصٗمٝم٤مي ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمنقد [و]قمنكم حمٛمند ُمٕمنقض ،دار اًمٙمتن٥م اًمٕمٚمٛمٞمن٦م،
سمػموت0998 ،م.
 .024يمِمػ إهار ذح اعمّمٜمػ قمغم اعمٜمن٤مرٕ :يب اًمؼميمن٤مت قمٌند اهلل سمنـ أمحند اًمٜمًنٗمل ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م0986 ،م.
ً .023مٌ٤مب اعمحّمقل ذم قمٚمؿ آصقلٓ :سمـ رؿمٞمؼ ،احلًلم سمـ قمتٞمؼ( ،ت 634هن )  ،حت٘مٞمنؼ:
صمٜم٤مء حمٛمد قمكم ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ،يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ4112 ،م.
419

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
 .022اعمج٤مز قمٜمد إصقًمٞملم سملم اعمجٞمزيـ واعم٤مٟمٕملمً ،مٕمٌد اًمرمحـ اًمًديس ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌند
اًمٕمزيز اًمًديس ،جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ًمٕمٚمقم اًمنميٕم٦م واًمٚمٖمن٦م اًمٕمرسمٞمن٦م وآداهبن٤م0243 ،هنن-
4112م.
 .025جمٛمقع اًمٗمت٤موىً :مت٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞمن٦م احلنراي (اعمتنقرم :
748هن)،حت٘مٞمؼ  :أٟمقر اًمٌ٤مز  -قم٤مُمر اجلزار ،دار اًمقوم٤مء ،ط 0246 ، 3هن  4115 /م.
 .026اعمحّمقل ذم أصقل اًمٗم٘مفً :مٚم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب اعمٕم٤مومري اعمن٤مًمٙمل ،حت٘مٞمنؼ :طمًنلم
قمكم اًمٞمدري ،دار اًمٌٞم٤مرق – إردن ،ط0241 ،0هن0999-م
 .027اعمحّمقل ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مفٕ :يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ سمـ احلًنلم اًمتٞمٛمنل
اًمرازي (ت616 :هن) ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ :اًمديمتقر ـمف ضم٤مسمر ومٞم٤مض اًمٕمٚمقايُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾمن٤مًم٦م،
ط 0208 ، 3هن  0997 -م.
 .028اعمختٍم ذم أصقل اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾٓ :سمـ اًمٚمح٤مم ،قمالء اًمديـ أسمنق
احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌ٤مس اًمٌٕمكم اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم (اعمتقرم813 :هنن) ،حت٘مٞمنؼ :د .حمٛمند
ُمٔمٝمرسم٘م٤م ،ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م.
 .029خمتٍم ُمٜمتٝمك اًمًقل وإُمؾ ذم قمٚمٛمل إصقل واجلدلٓ :سمـ احل٤مضم٥م  ،حت٘مٞمؼ :دٟ .منذير
مح٤مد ،دار اسمـ طمزم ،ط0247 ،0هن – 4116م.
 .051اعمدظمؾ اعمٗمّمؾ عمذه٥م اإلُم٤مم أمحدً :مٌٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمنق زيند (اعمتنقرم0249 :هنن) ،دار
اًمٕم٤مصٛم٦م ُ -مٓمٌققم٤مت جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سمجدة ،ط 0207 ،0هن 0996 -م.
 .050اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾً :مٕمٌد اًم٘م٤مدر سمـ أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ
اسمـ حمٛمد سمدران (اعمتقرم 0326 :هن) ،حت٘مٞمؼ  :حمٛمد أُملم وٜم٤موي ،دار اًمٙمتن٥م اًمٕمٚمٛمٞمن٦م ط،0
0207هن ن 0996م
ُ .054مذيمرة أصقل اًمٗم٘مف قمغم روو٦م اًمٜم٤مفمر ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل  ،دار قم٤ممل اًمٗمقائند،
ط0247 ،0هن 4116 -م.
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 .053اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ :د .محزة سمـ زهػم طم٤مومظ ،ـمٌٕم٦م0203 :هن 0994 -م.
ُ .052مًٚمؿ اًمثٌقت سمنمح ومقاشمح اًمرمحقتً :مٕمٌد اًمٕمكم حمٛمد سمـ ٟمٔم٤مم اًمنديـ حمٛمند اًمًنٝم٤مًمقي
إٟمّم٤مري ،اًمٚمٙمٜمقي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل حمٛمقد حمٛمد قمٛمر ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط 0243 ،0هن
  4114م .055اعمًقدة ذم أصقل اًمٗم٘مفٓ :سمنـ شمٞمٛمٞمن٦م ،حت٘مٞمنؼ :حمٛمند حمٞمنل اًمنديـ قمٌند احلٛمٞمند ،ط :دار
اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،اًم٘م٤مهرة4101 ،م.
 .056اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مفٕ ،يب احلًلم اًم ٌَ ٍْمي اعمٕمتززم ،حمٛمد سمـ قمكم اًمٓمٞم٥م ،أسمق احلًنلم،
اًمٌٍمي ،ت :حمٛمد محٞمد اهلل ،دُمِمؼ 0382هن – 0962م.
ُ .057مٗمت٤مح اًمقصقل إمم سمٜمن٤مء اًمٗمنروع قمنغم إصنقلٕ :يب قمٌند اهلل حمٛمند سمنـ أمحند احلًنٜمل
اًمتٚمٛمً٤مي (اعمتقرم ،)770 :حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمكم ومريمقس ،اعمٙمتٌ٦م اعمٙمٞم٦مُ ،مٙمن٦م اعمٙمرُمن٦مُ ،م١مؾمًن٦م
اًمري٤من  -سمػموت (ًمٌٜم٤من) ،ط 0209 0هن  0998 -م .
 .058اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمداتٕ :يب اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحند سمنـ رؿمند اًم٘مرـمٌنل (اعمتنقرم541 :هنن)،
حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر حمٛمد طمجل ،دار اًمٖمرب اإلؾمنالُمل ،سمنػموت – ًمٌٜمن٤من ،ط 0218 ،0هنن -
0988م.
ُ .059مٜمتٝمك اًمًقل ذم قمٚمؿ إُ ُصقلً :مإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ؾمنٞمػ اًمنديـ أيب احلًنـ قمنكم سمنـ حمٛمند
ِ
أُم ِد ّي اعمتقرم ؾمٜم٦م 630هن ،حت٘مٞمؼ :أمحد ومريد اعمزيدي ،ـمٌٕم٦م :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمن٦م سمنػموت،
ط4113 ، 0م – 0242هن.
ُ .061مٜمتٝمك اًمقصقل وإُمؾ ذم قمٚمٛمل إصقل واجلدلٓ ،سمـ احل٤مضم٥مُ ،مٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة ،ط،0
ؾمٜم٦م 0336هن 0906 -م.
 .060اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦مٕ :يب قمٌد اهلل سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌند اهلل سمنـ هبن٤مدر اًمزريمٌمن
(اعمتقرم792 :هن) ،وزارة إوىم٤م ،اًمٙمقيتٞم٦م ،ط0215 ،4هن 0985 -م
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ُ .064مٜمٝم٤مج اًمقصقل ذم قمٚمؿ إصقلً :مٚمٌٞمْم٤موي حت٘مٞمؼُ :مّمنٓمٗمك ؿمنٞمخ ُمّمنٓمٗمكُ ،م١مؾمًن٦م
اًمرؾم٤مًم٦م – دُمِمؼ – ؾمقري٤م ،ط4116 ،0م.
 .063اعمقاوم٘م٤مت :إلسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـمٌل ،حت٘مٞمؼ :أسمنق
قمٌٞمدة ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن ،دار اسمـ قمٗم٤من ،ط0207 0هن0997 /م.،
ُ .062مٞمزان إصقل ذم ٟمت٤مئ٩م اًمٕم٘مقلً :مٕمنالء اًمنديـ ؿمنٛمس اًمٜمٔمنر أسمنق سمٙمنر حمٛمند سمنـ أمحند
اًمًٛمرىمٜمدي (اعمتقرم 539 :هن) ،حت٘مٞمؼ د/حمٛمد زيمل قمٌد اًمؼمُ ،مٓم٤مسمع اًمدوطم٦م احلديث٦م ،ىمٓمنر،
ط 0212 ،0هن  0982 -م.
ٟ .065مٗم٤مئس إصقل ذم ذح اعمحّمقلً :مِمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم ،حت٘مٞمؼ :قمن٤مدل
قمٌد اعمقضمقد ،قمكم ُمٕمقضُ ،مٙمتٌ٦م ٟمزار اًمٌ٤مز ،ط0206 ،0هن 0995 -م.
 .066هن٤مي٦م اًمًقل ذح ُمٜمٝم٤مج اًمقصقلً :مٕمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًـ اإلؾمٜمقي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًم٘من٤مدر
حمٛمد قمكم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموتً -مٌٜم٤من ،ط0241 ،0هن0999 -م.
 .067هن٤مي٦م اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل :عمٔمٗمر اًمديـ سمـ اًمً٤مقم٤ميت ،حت٘مٞمؼ :ؾمٕمد اًمًٚمٛمل ،رؾمن٤مًم٦م
ديمتقراه (ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى) سم٢مذا ،د حمٛمد قمٌد اًمدايؿ قمكم 0215 ،هن 0982 -م.
 .068هن٤مي٦م اًمقصقل ذم دراي٦م إصقلً :مّمٗمل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اهلٜمندي ،حت٘مٞمنؼ  :د/
ص٤مًمح اًمٞمقؾمػ ،ود /ؾمٕمد اًمًقيح ،اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦مُ ،مٙم٦م ،ط0209 ،4هن 0998 -م.
 .069اًمقاوح ذم أصقل اًمٗم٘مفٕ :يب اًمقوم٤مء قمكم سمـ قم٘مٞمؾ ،حت٘مٞمؼ :د /قمٌد اهلل اًمؽميمنلُ ،م١مؾمًن٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،ط0241 ،0هن 0999 -م.
 .071اًمقضمٞمز ذم أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل :عمحٛمد ُمّمٓمٗمك اًمزطمٞمكم ،دار اخلػم ،دُمِمؼ – ؾمنقري٤م،
ط 0247 ،4هن  4116 -م.
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ضادضّا :نتب الطري ٔالرتادي:
 .070إيمامل هتذي٥م اًمٙماملً :مٕمالء اًمديـ ُمٖمٚمٓم٤مي سمـ ىمٚمٞم٩م احلٜمٗمل ،اعمتقرم 764 :هن ،حت٘مٞمؼ :قمن٤مدل
سمـ حمٛمد ،وأؾم٤مُم٦م سمـ إسمراهٞمؿ ،اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم – اًم٘من٤مهرة ،ط 0244 ،0هنن
  4110م. .074إٟمٌ٤مء اًمٖمٛمرٓ :سمـ طمجر اًمٕمً٘مالي (853 - 773هن) ،حت٘مٞمؼ :طمًـ طمٌٌم ،اعمجٚمس إقمنغم
ًمٚمِماقن اإلؾمالُمٞم٦م ،ط0209 :0389 :هن 0998 :0969 /م.
 .073آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبٕ :يب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمنـ حمٛمند سمنـ قمٌند اًمنؼم اسمنـ
قم٤مصؿ اًمٜمٛمري اًم٘مرـمٌل (اعمتقرم263 :هن) ،حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ،دار اجلٞمؾ ،سمنػموت،
ط 0204 ،0هن  0994 -م.
 .072اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مٕ :يب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمنـ طمجنر اًمٕمًن٘مالي
(اعمتقرم854 :هن) ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد وقمغم حمٛمد ُمٕمقض ،اًمٜمن٤مذ :دار اًمٙمتن٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،ط 0205 - ،0هن 0992 -م.
 .075أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مٕ :يب احلًـ قمكم سمـ أيب اًمٙمرم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌند اًمٙمنريؿ
سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمِمٞمٌ٤مي اجلزري ،قمز اًمديـ اسمـ إصمػم (اعمتقرم631 :هن) ،حت٘مٞمنؼ :قمنكم حمٛمند
ُمٕمقض  -قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط0205 ،0هن  0992 -م.
 .076إقمالم ًمٚمزريمكم ،دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم – سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 .077اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مٕ :يب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل (اعمتنقرم:
772هن) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل سمـ قمٌند اعمحًنـ اًمؽميمنل ،دار هجنر ًمٚمٓمٌ٤مقمن٦م واًمٜمنمن واًمتقزينع
واإلقمالن ،ط 0208 ،0هن  0997 -م.
 .078اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًمً٤مسمع ًمٚمِمقيم٤مي ،ووع طمقاؿمٞمف :ظمٚمٞمنؾ ُمٜمّمنقر ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت – ًمٌٜم٤من ،ط0208 ،0هن – 0998م.
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 .079شم٤مريخ اإلؾمالمً :مٚمنذهٌل ،حت٘مٞمنؼ :د /سمِمن٤مر قمنقد ُمٕمنرو ،،دار اًمٖمنرب اإلؾمنالُمل ،ط:0
 0242هن 4113 -م.
 .081شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم (رواي٦م اًمدوري)ٕ :يب زيمري٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم سمـ قمقن سمـ زي٤مد سمنـ سمًنٓم٤مم سمنـ
قمٌد اًمرمحـ اعمري سم٤مًمقٓء ،اًمٌٖمدادي (اعمتقرم433 :هن) ،حت٘مٞمؼ :د .أمحند حمٛمند ٟمنقر ؾمنٞمػ،
ُمريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل ُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،ط.0979 – 0399 ،0
 .080شم٤مريخ دُمِمؼٓ :سمـ قمً٤ميمرٕ :يب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ سمنـ هٌن٦م اهلل اعمٕمنرو ،سمن٤مسمـ قمًن٤ميمر
(اعمتقرم570 :هن) ،حت٘مٞمؼ :قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي ،دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنمن واًمتقزينع،
 0205هن  0995 -م.
 .084اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم :عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمنـ اعمٖمنػمة اًمٌخن٤مري ،أسمنق قمٌند اهلل (اعمتنقرم:
456هن) ،دائرة اعمٕم٤مر ،اًمٕمثامٟمٞم٦م ،طمٞمدر آسم٤مد – اًمديمـ ،ـمٌع حت٧م ُمراىمٌن٦م :حمٛمند قمٌند اعمٕمٞمند
ظم٤من.
 .083اًمت٤مج اعمٙمٚمؾ ُمـ ضمقاهر ُمخآصمر اًمٓمراز أظمر وإولٕ :يب اًمٓمٞم٥م حمٛمد صديؼ ظم٤من سمـ طمًنـ
سمـ قمكم اسمـ ًمٓمنػ اهلل احلًنٞمٜمل اًمٌخن٤مري اًم٘مٜمنقضمل (اعمتنقرم0317 :هنن) ،وزارة إوىمن٤م،
واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م ،ىمٓمر ،ط 0248 ،0هن  4117 -م.
 .082شمذيمرة احلٗم٤مظ :عمحٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ :زيمري٤م قمٛمػمات ،دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموتً-مٌٜم٤من ،ط0209 ،0هن0998 -م.
 .085اًمت٘مٞمٞمد عمٕمروم٦م رواة اًمًٜمـ واعمً٤مٟمٞمد :عمحٛمد سمـ قمٌد اًمٖمٜمل سمـ أيب سمٙمر سمنـ ؿمنج٤مع ،أسمنق سمٙمنر،
ُمٕملم اًمديـ ،اسمـ ٟم٘مٓم٦م احلٜمٌكم اًمٌٖمدادي (اعمتقرم649 :هن) ،حت٘مٞمؼ :يمامل يقؾمػ احلنقت ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط 0218 ،0هن  0988 -م.
 .086هتذي٥م اًمتٝمذي٥مٕ :يب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمنـ طمجنر اًمٕمًن٘مالي (اعمتنقرم:
854هن)ُ ،مٓمٌٕم٦م جمٚمس دائرة اعمٕم٤مر ،اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمٙم٤مئٜمن٦م ذم اهلٜمند  -طمٞمندر آسمن٤مد اًمنديمـ ،ط،0
0345هن.
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 .087شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مٕ :يب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمنـ طمجنر اًمٕمًن٘مالي (اعمتنقرم:
854هن) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م ،دار اًمرؿمٞمد – ؾمقري٤م ،ط.0986 – 0216 ،0
 .088اًمث٘م٤متٕ :يب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد اًمتٞمٛمل اًمًٌتل ،ت 352 :هن ،حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمنـ
ُمّمنقرا ُمنـ اًمٓمٌٕمن٦م
اًمٕمٚمامء حت٧م إدارة ُمدير دائرة اعمٕم٤مر ،اًمٕمثامٟمٞمن٦م ،دار اًمٗمٙمنر  -سمنػموت،
ً
اهلٜمدي٦م ،طُ ،0مـ  0973م إمم  0983م.
 .089اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦مً :مٕمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد سمـ ٟمٍم اهلل اًم٘مرر ،أسمق حمٛمند ،حمٞمنل
اًمديـ احلٜمٗمل (اعمتقرم775 :هن)ُ ،مػم حمٛمد يمت٥م ظم٤مٟمف – يمراشمٌم.
 .091ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾً :مٚمح٤مومظ صالح اًمديـ أيب ؾمٕمٞمد اًمٕمالئل ،حت٘مٞمؼ :محندي
اًمًٚمٗمل ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،ط0217 ،4هن.
 .090ضمالء إومٝم٤مم :عمحٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمنٕمد اسمنـ ىمنٞمؿ اجلقزين٦م (اعمتنقرم750 :هنن)،
حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،دار اًمٕمروسم٦م – اًمٙمقي٧م ،ط0217 ،4هن 4116 -م.
 .094طمًـ اعمح٤مرضة ذم شم٤مريخ ُمٍم واًم٘م٤مهرة ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦مُ ،مٍم ،ط0387 :0هن.
 .093اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى ًمٚمًٞمقـمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،ط0215 ،0هن 4112 -م.
 .092ظمّم٤مئص اعمّمٓمٗمك سملم اًمٖمٚمق واجلٗم٤مءً :مٚمّم٤مدق إسمراهٞمؿ ،اًمرؿمد-اًمري٤مض ،سمدون ؾمٜم٦م اًمٓمٌع.
 .095اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦مٓ ،سمـ طمجر ،دار اجلٞمؾ -سمػموت0202 ،هن – 0993م.
 .096ذيؾ اًمت٘مٞمٞمد ذم رواة اًمًٜمـ وإؾم٤مٟمٞمد :عمحٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم ،شم٘مل اًمديـ ،أسمق اًمٓمٞمن٥م اعمٙمنل
احلًٜمل اًمٗم٤مد (اعمتقرم834 :هن) ،حت٘مٞمؼ :يمامل يقؾمػ احلقت ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
سمػموتً ،مٌٜم٤من ،ط0201 ،0هن0991/م.
 .097زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مد  :عمحٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمنٛمس اًمنديـ اسمنـ ىمنٞمؿ
اجلقزي٦م (اعمتقرم750 :هن)ُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمنػموت ُ -مٙمتٌن٦م اعمٜمن٤مر اإلؾمنالُمٞم٦م ،اًمٙمقين٧م،
ط0205 ، 47هن 0992/م.
 .098ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءً :مٚمذهٌل ،اًمرؾم٤مًم٦م ت:د /سمِم٤مر ُمٕمرو.،
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 .099ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم ـمٌ٘م٤مت اًمٗمحقل :عمّمٓمٗمك سمـ قمٌند اهلل اًم٘مًنٓمٜمٓمٞمٜمل اًمٕمنثامي اعمٕمنرو ،سمنن
«يم٤مشمنن٥م ضمٚمٌننلش وسمننن «طمنن٤مضمل ظمٚمٞمٗمنن٦مش (اعمتننقرم  0167هننن) ،حت٘مٞمنؼ :حمٛمننقد قمٌنند اًم٘منن٤مدر
إرٟم٤مؤوطُ ،مٙمتٌ٦م إرؾمٞمٙم٤م ،إؾمت٤مٟمٌقل – شمريمٞم٤م 4101 ،م.
 .411اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع ًمٚمًخ٤موي ،دار اجلٞمؾ  -سمػموت – ًمٌٜمن٤من ،ط0204 ،0هنن
– 0994م.
 .410ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦مٕ :يب احلًلم اسمـ أيب يٕمغم ،حمٛمد سمـ حمٛمد (اعمتقرم546 :هنن) ،حت٘مٞمنؼ :حمٛمند
طم٤مُمد اًمٗم٘مل ،دار اعمٕمروم٦م – سمػموت.
 .414ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمىً :مٚمًٌٙمل ،هجر ،ط0203 :4هن 4994 -م.
 .413ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظً :مٚمًٞمقـمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،ط0213 ،0هن 0984 -م.
 .412اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىٕ :يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع اهل٤مؿمٛمل سم٤مًمقٓء ،اًمٌٍمي ،اًمٌٖمندادي
اعمٕمرو ،سم٤مسمـ ؾمٕمد (اعمتقرم431 :هن) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،دار اًمٙمتن٥م اًمٕمٚمٛمٞمن٦م –
سمػموت ،ط 0201 ،0هن  0991 -م.
 .415هم٤مي٦م اًمًقل ذم ظمّم٤مئص اًمرؾمقل ٓ :سمـ اعمٚم٘منـ ،حت٘مٞمنؼ :قمٌند اهلل سمحنر اًمنديـ ،دار اسمنـ
طمزم4117 ،م.
ُ .416مٕمجؿ اعم١مًمٗملمً :مٕمٛمر سمـ رو٤م سمـ حمٛمند راهمن٥م سمنـ قمٌند اًمٖمٜمنل يمح٤مًمن٦م اًمدُمِمنؼ (اعمتنقرم:
0218هن)ُ ،مٙمتٌ٦م اعمثٜمك  -سمػموت ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت.
ُ .417مٕمروم٦م اًمث٘م٤مت ُمـ رضم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ واحلدي٨م وُمـ اًمْمٕمٗم٤مء وذيمر ُمذاهٌٝمؿ وأظمٌن٤مرهؿٕ :يب
احلًـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اًمٕمجغم اًمٙمقذم (اعمتقرم460 :هن) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ قمٌند
اًمٕمٔمٞمؿ اًمًٌتقيُ ،مٙمتٌ٦م اًمدار  -اعمديٜم٦م اعمٜمقرة – اًمًٕمقدي٦م ،ط.0985 – 0215 ،0
ُ .418مٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦مٕ :يب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزينز سمنـ اعمَ ْر ُزسمن٤من سمنـ ؾمن٤مسمقر اسمنـ
ؿم٤مهٜمِم٤مه اًمٌٖمقي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اجلٙمٜملُ ،مٙمتٌ٦م دار اًمٌٞمن٤من – اًمٙمقين٧م ،ط،0
 0240هن  4111 -م.
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ُ .419مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مٕ :يب ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌند اهلل سمنـ أمحند سمنـ إؾمنح٤مق سمنـ ُمقؾمنك سمنـ ُمٝمنران
إصٌٝم٤مي (اعمتقرم231 :هنن) ،حت٘مٞمنؼ :قمن٤مدل سمنـ يقؾمنػ اًمٕمنزازي ،دار اًمنقـمـ ًمٚمٜمِمننر،
اًمري٤مض ،ط 0209 ،0هن  0998 -م.
ُ .401مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤ملً :مِمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمنثامن سمنـ َىمن٤م ْيامز
اًمذهٌل (اعمتقرم728 :هن) ،حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ،دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنمن ،سمنػموت
– ًمٌٜم٤من ،ط 0384 ،0هن  0963 -م.
 .400اًمٜمجقم اًمزاهرة ذم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرةً :مٞمقؾمنػ سمنـ شمٖمنري سمنردي سمنـ قمٌند اهلل اًمٔمن٤مهري
احلٜمٗمل ،أسمق اعمح٤مؾمـ ،مج٤مل اًمديـ (اعمتقرم872 :هن) ،وزارة اًمث٘م٤مومن٦م واإلرؿمن٤مد اًم٘منقُمل ،دار
اًمٙمت٥مُ ،مٍم.
 .404وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟمٌ٤مء أسمٜم٤مء اًمزُم٤منٕ :يب اًمٕمٌ٤مس ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمنـ أيب سمٙمنر سمنـ
ظمٚمٙم٤من ،حت٘مٞمؼ :إطمً٤من قمٌ٤مس ،دار ص٤مدر – سمػموت ،ط.0
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 - 5فّسعُ املٕضٕعات
صؽر وتؼدير.

-4-

ً
أوٓ :ادؼدمة.

-3-

 -0أمهٞم٦م اعمقوقع.

-5-

 -4أؾمٌ٤مب اظمتٞم٤مر اعمقوقع.

-6-

 -3اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ًمٚمٛمقوقع.

-6-

 -2إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمدراؾم٦م.

-7-

ُ -5مٜمٝم٩م اًمدراؾم٦م.

-8-

 -6اخلٓم٦م اعم٘مؽمطم٦م ًمٚمدراؾم٦م.

-9-

ثاك ًقا :افوؿفقد :تعريػ افدـوقر ظبد افؽريؿ افـؿؾة وممفػاتف إصقفقة.

- 07 -

ادبحث إول :شمٕمريػ اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م.

- 08 -

 -0اؾمٛمف وُمقًمده.

- 09 -

ٟ -4مِم٠مشمف وشمٕمٚمٞمٛمف.

- 09 -

 -3ؿمٞمقظمف.

- 09 -

 -2شمالُمٞمذه.

- 43 -

 -5أقمامًمف وُمِم٤مريم٤مشمف.

- 42 -

 -6ووم٤مشمف ،صمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف ،وُم١مًمٗم٤مشمنف ،وُمن٤م هنل ُمقاصنٗم٤مت اعم١مًمنػ واعمح٘منؼ

- 45 -

وظمٓمقات اًمتح٘مٞمؼ قمٜمده؟
ادبحث افثاينُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شمٕمريػ أصقل اًمٗم٘مف .

- 35 -

ثاف ًثا :ؾصقل افبحث.

- 39 -

افػصؾ إول :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم إحؽام افوؽؾقػقة.

- 21 -

سم٤مًمق ِ
اضم٥م.
ادبحث إول :اعمٜمٝم٩م إصقزم ًمٕمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م ذم اعمً٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م َ

- 20 -
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ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم اًمتٗمريؼ سملم اًمٗمرض واًمقاضم٥م.

- 24 -

ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت اًمقاضم٥م اعمقؾمع.

- 28 -

ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مرير اًمقاضم٥م اعمخػم.

- 54 -

ادسلفة افرابعةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم احلٙمؿ قمغم اًمزي٤مدة قمغم أىمؾ اًمقاضم٥م ُمٜمدوسم٦م.

- 57 -

ادسلفة اخلامسةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شمٗمْمٞمؾ ومرض اًمٕملم قمغم ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م.

- 59 -

ادسلفة افسادشةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إجي٤مب ُم٘مدُم٦م اًمقاضم٥م.

- 60 -

ادبحث افثاين :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بادـدو .

- 65 -

ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مرير إُمر سم٤معمٜمدوب.

- 66 -

ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن اعمٜمدوب ُمـ إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م.

- 71 -

ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره قمدم ًمزوم اعمٜمدوب سم٤مًمنموع ومٞمف.

- 73 -

ادبحث افثافث :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بادباح.

- 76 -

ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إسم٤مطمن٦م إومٕمن٤مل وإقمٞمن٤من اعمٜمتٗمنع هبن٤م ىمٌنؾ ورود

- 77 -

اًمنمع سمحٙمٛمٝم٤م.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن اعمٌ٤مح همػم ُم٠مُمقر سمف.

- 80 -

ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت أن اعمٌ٤مح ًمٞمس ُمـ ضمٜمس اًمقاضم٥م.

- 82 -

ادبحث افرابع :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بادؽروه.

- 86 -

ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن اعمٙمروه ُمٜمٝمل قمٜمف طم٘مٞم٘م٦م.

- 87 -

ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن إُمر اعمٓمٚمؼ ٓ يتٜم٤مول اعمٙمروه.

- 89 -

ادبحث اخلامس :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة باحلرام.

- 94 -

ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚمن٦م ذم إصمٌن٤مت ضمنقاز أن يٙمنقن اًمقاطمند سمن٤مًمٜمقع طمرا ًُمن٤م

- 93 -

واضم ًٌ٤م.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ضمقاز أن يٙمقن اًمقاطمد سم٤مًمٕملم طمرا ًُم٤م واضم ًٌن٤م
ُمـ ضمٝمتلم خمتٚمٗملم.
419
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ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ضمقاز أن حيرم واطمد ٓ سمٕمٞمٜمف.

- 99 -

افػصؾ افثاين :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم إدفة افؼظقة ادوػؼ ظؾقفا.

- 014 -

ادبحث إول :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بافؽوا .

- 013 -

ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م اًم٘مراءة اًمِم٤مذة.

- 012 -

ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت اؿمتامل اًم٘مرآن قمغم اعمج٤مز.

- 016 -

ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شمٗمًػم اعمُحٙمؿ واعمتِم٤مسمف.

- 001 -

ادسلفة افرابعةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم سمٞم٤من اعمِمؽمك اًمٚمٗمٔمل ذم ٟمّمقص اًم٘مرآن.

- 003 -

ادبحث افثاين :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بافسـة.

- 007 -

ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت قمدم اؿمؽمط قمدد حمّمقر ذم اعمتقاشمر.

- 008 -

ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم قمدم اؿمؽمط اإلؾمالم واًمٕمداًم٦م ذم اعمخؼميـ.

- 040 -

ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت إوم٤مدة ظمؼم اًمقاطمد ًمٚمٔمـ.

- 045 -

ادسلفة افرابعةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مديؿ ظمؼم اًمقاطمد قمغم اًم٘مٞم٤مس قمٜمد اًمتٕم٤مرض.

- 049 -

ادسلفة اخلامسةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م ُمراؾمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م.

- 032 -

ادسلفة افسادشةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م ُمراؾمٞمؾ همػم اًمّمح٤مسم٦م.

- 038 -

ادبحث افثافث :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بافـسخ.
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم قمدم ُصم ِ
ٌقت اًمٜمًخ ذم طمؼ ُمـ مل يٌٚمٖمٝمؿ اًمٜم٤مؾمخ.

 - 022- 025 -

ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مرير قمدم ٟمًخ اإلمج٤مع.

- 029 -

ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مرير قمدم اًمٜمًخ سم٤مإلمج٤مع.

- 053 -

ادسلفة افرابعةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ضمقاز ٟمًخ اًم٘مٞم٤مس واًمٜمًخ سمف.

- 056 -

ادسلفة اخلامسةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ٟمًخ اًمٗمرع سمٜمًخ إصؾ.

- 060 -

ادسلفة افسادشةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ضمقاز ٟمًخ ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م واًمٜمًخ سمف.

- 063 -

ادبحث افرابع :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة باإلامجاع.

- 067 -

ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره قمدم اؿمؽمط طمد اعمتقاشمر ذم أهؾ اإلمج٤مع.

- 068 -

421

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم آقمتٌ٤مر سم٘مقل اًمٕم٤ممل سم٠مصقل اًمٗم٘مف  -دون اًمٗمروع -

- 070 -

ذم اإلمج٤مع  -وقمدم آقمتٌ٤مر سم٘مقل همػمه.
ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم قمدم اؿمؽماط اٟم٘مراض اًمٕمٍم ذم صح٦م اإلمج٤مع.

- 076 -

ادسلفة افرابعةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم اؿمنؽماط اٟمٕم٘من٤مد اإلمجن٤مع وطمجٞمتنف أن يٙمنقن ًمنف

- 080 -

ُمًتٜمد.
ادسلفة اخلامسةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت صالطمٞم٦م اًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمل أن يٙمنقن ُمًنتٜمدً ا

- 082 -

ًمإلمج٤مع.
ادبحث اخلامس :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بافؼقاس.

- 089 -

ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚمن٦م ذم أن اًمتٜمّمنٞمص قمنغم اًمٕمٚمن٦م يٗمٞمند إُمنر سم٤مًم٘مٞمن٤مس

- 091 -

ُمٓمٚم ً٘م٤م.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم ضمقاز إصمٌ٤مت اًمرظمص سم٤مًم٘مٞم٤مس.
ِ
ضمرين٤من اًم٘مٞمن٤مس ذم مجٞمنع إطمٙمن٤مم
ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚمن٦م ذم قمندم صمٌنقت

 - 097- 411 -

اًمنمقمٞم٦م.
ادسلفة افرابعةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم ضمقاز اًم٘مٞم٤مس قمغم أصؾ صمٌ٧م سم٤مإلمج٤مع.

- 413 -

ادسلفة اخلامسةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم قمدم ضمنقاز اًم٘مٞمن٤مس قمنغم إصنؾ اًمث٤مسمن٧م قمنـ

- 415 -

ـمريؼ اًم٘مٞم٤مس.
افػصؾ افثافث :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم إدفة ادخوؾػ ؾقفا.

- 419 -

ادبحللث إول :اعمننٜمٝم٩م إصننقزم ًمٕمٌنند اًمٙمننريؿ اًمٜمٛمٚمنن٦م ذم اعمًنن٤مئؾ اعمتٕمٚم٘منن٦م

- 401 -

سم٤مٓؾمتّمح٤مب.
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م آؾمتّمح٤مب.

- 400 -

ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت أن اًمٜم٤مذم ًمٚمحٙمؿ يٚمزُمف اًمدًمٞمؾ.

- 407 -

ادبحث افثاين :اعمٜمٝم٩م إصقزم ًمٕمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م ذم اعمً٤مئؾ اعمتٕمٚم٘من٦م سمنمنع ُمنـ

- 443 -

ىمٌٚمٜم٤م.
421

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
وؾقف مسلفة واحدة ،وهلُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م.

- 442 -

ادبحث افثافث :اعمٜمٝم٩م إصقزم ًمٕمٌد اًمٙمنريؿ اًمٜمٛمٚمن٦م ذم اعمًن٤مئؾ اعمتٕمٚم٘من٦م سم٘منقل

- 434 -

اًمّمح٤ميب.
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م ىمقل اًمّمح٤ميب.

- 433 -

ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت قمدم ضمقاز إظمنذ سم٘منقل أطمند اًمّمنح٤مسمٞملم

- 421 -

اعمختٚمػ سمٞمٜمٝمام سمدون دًمٞمؾ .
ادبحث افرابع :اعمٜمٝم٩م إصقزم ًمٕمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م ذم اعمً٤مئؾ اعمتٕمٚم٘من٦م سم٤معمّمنٚمح٦م

- 422 -

اعمرؾمٚم٦م.
وؾقف مسلفة واحدة ،وهلُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م.

- 425 -

ادبحث اخلامس :اعمٜمٝم٩م إصقزم ًمٕمٌد اًمٙمنريؿ اًمٜمٛمٚمن٦م ذم اعمًن٤مئؾ اعمتٕمٚم٘من٦م سمًند

- 450 -

اًمذرائع.
وؾقف مسلفة واحدة ،وهلُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م ؾمد اًمذرائع.

- 454 -

ادبحللث افسللادس :اعمننٜمٝم٩م إصننقزم ًمٕمٌنند اًمٙمننريؿ اًمٜمٛمٚمنن٦م ذم اعمًنن٤مئؾ اعمتٕمٚم٘منن٦م

- 456 -

سم٤مًم ُٕمر.،
وؾقف مسلفة واحدة ،وهلُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ُطمجٞم٦م اًم ُٕمر.،

- 457 -

ادبحللث افسللابع :اعمننٜمٝم٩م إصننقزم ًمٕمٌنند اًمٙمننريؿ اًمٜمٛمٚمنن٦م ذم اعمًنن٤مئؾ اعمتٕمٚم٘منن٦م

- 464 -

سم٤مٓؾمت٘مراء.
وؾقف مسلفة واحدة ،وهلُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ُطمجٞم ِ٦م آؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص.

- 463 -

افػصؾ افرابع :ادـفج إصقيل فعبلد افؽلريؿ افـؿؾلة دم إفػلاظ ودٓفوفلا ظلذ

- 468 -

إحؽام.
ادبحث إول :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بإمر.

- 469 -

ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن إُمر اعمٓمٚمؼ ٓ ي٘متيض اًمتٙمرار.

- 471 -

ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن إُمر اعمٓمٚمؼ يٙمقن قمغم اًمٗمقر.

- 477 -

422

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
ادبحث افثاين :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بافـفل.

- 486 -

ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمٗمقر واًمتٙمرار.

- 487 -

ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن اًمٜمٝمل قمـ اًمٌمء أُمر سمْمده.

- 491 -

ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره أن اًمٜمٝمل ي٘متيض ومً٤مد اعمٜمٝمل قمٜمف.

- 494 -

ادبحث افثافث :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بافعؿقم.

- 310 -

ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت أن دًٓم٦م اًمٕم٤مم فمٜمٞم٦م.

- 314 -

ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚمن٦م ذم شم٘مرينره أن اًمٕمنؼمة سمٕمٛمنقم اًمٚمٗمنظ ٓ ،سمخّمنقص

- 317 -

اًمًٌ٥م.
ادبحللث افرابللع :ادللـفج إصللقيل فعبللد افؽللريؿ افـؿؾللة دم ادسللائؾ ادوعؾؼللة

- 304 -

باخلصقص.
ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ضمقاز ختّمٞمص اًمٕمٛمقم ُمٓمٚم ً٘م٤م.

- 303 -

واًمًنٜم٦م اعمتنقاشمرة
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ضمنقاز ختّمنٞمص اًمٙمتن٤مب ي

- 307 -

سمخؼم اًمقاطمد.
ادبحث اخلامس :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼلة بلادطؾؼ

- 343 -

وادؼقد.
وؾقف مسلفة واحدة ،وهلُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت أن اعمٓمٚمؼ حيٛمنؾ قمنغم اعم٘مٞمند إذا

- 342 -

يم٤من طمٙمٛمٝمام واطمدً ا ،وؾمٌ٥م اعمٓمٚمؼ خيتٚمػ قمـ ؾمٌ٥م اعم٘مٞمد ،ويمنؾ واطمند ُمنٜمٝمام
أُمرا.
ً
افػصؾ اخلامس :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم آجوفاد وافوؼؾقد.

- 330 -

ادبحث إول :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بآجوفاد.

- 334 -

ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت ىمٌقل اضمتٝمن٤مد ؿمنخص ذم ُمًن٠مًم٦م ُمٕمٞمٜمن٦م إذا

- 333 -

قمر ،دىم٤مئ٘مٝم٤م دون اعمً٤مئؾ إظمرى ذم اًمٌ٤مب ٟمٗمًف.
ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره ضمقاز آضمتٝم٤مد ذم زُم٤من اًمٜمٌل .-

423

- 338 -

املنهج األصويل عند الدكتور عبد الكريم النملة
ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم شم٘مريره ضمقاز آضمتٝم٤مد ًمٚمٜمٌل .-

- 324 -

ادسلللفة افرابعللةُ :مننٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚمنن٦م ذم شم٘مريننره ضمننقز اخلٓمنن٠م ذم اضمتٝمنن٤مد اًمٜمٌننل

- 329 -

.ادسلفة اخلامسةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت اًمتقىمػ ذم اعمً٠مًم٦م إذا شمٕمن٤مرض ومٞمٝمن٤م قمٜمند

- 352 -

اعمجتٝمد دًمٞمالن وقمجز قمـ اًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝمام.
ادبحث افثاين :ادـفج إصقيل فعبد افؽريؿ افـؿؾة دم ادسائؾ ادوعؾؼة بافوؼؾقد.

- 360 -

ادسلفة إوػُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت قمدم ضمقاز اًمت٘مٚمٞمد ذم أصقل اًمديـ.

- 364 -

ادسلفة افثاكقةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت قمدم ضمقاز شم٘مٚمٞمد جمٝمقل احل٤مل.

- 365 -

ادسلفة افثافثةُ :مٜمٝم٩م اًمٜمٛمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت قمدم ضمنقاز أظمنذ اًمٕمن٤مُمل إٓ سم٘منقل أومْمنؾ

- 367 -

اعمجتٝمديـ.
راب ًعا :اخلامتة.

- 374 -

 -0افـوائج.
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 -4افوقصقات.

- 375 -

خامسا :افػفارس:
ً
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 -0ومٝمرس أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م.
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 -4ومٝمرس إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م.
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 -3ومٝمرس إقمالم اعمؽمضمؿ هل٤م.
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 -2ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع.
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 -5ومٝمرس اعمقوققم٤مت.
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