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سيلش خسأحم سب س  م س يغن م سكشاس في السسا س ي أ سو ي  لس،
 " دراسة كربقيق"

س يملخص:
مػػا ايعا ػػلذ ايػػتيا ا ػػالقكا ُب ايقػػقف ا ػػلدم  -رضبػػه اه-ضبػػا اييمي ػػ يعػػا ايخػػي   
 ؛ فقا  يف ُب  كثق ما فػا مػا فمػاف ايعاػمن كمملػل مي ي عػه ُب عاػم   ػاؿعخق اهلجقم

خف االيابلس ُب ايق م كايقيلس"ن كقا تمػلكؿ فيػه  ػقح عبػلرة كردت املاسـا بػ" ك ايعقه
ن  -رضبػه اه-لف  ايايا مح ا بػا مح ػا ايرػقدرمُب كالب" مملقب اإلملـ األعظم"  

كوػػ  ربػػام ُب ماػػ اال  ف ايقيػػلس يػػي، مػػا ايػػق من ال سػػي ل مػػ  مػػل  ااػػه مػػا كثػػقة 
بلياراسػػػة  وػػػتا املط ػػػاط ملكيمػػػلت كقػػػا  ل اساعػػػعب عاػػػل كثػػػت ،ػػػ   عبلر ػػػلناجملػػػلزن  ػػػ
    قار اجللا كفق اخل اات كايااابط  اييت اعا اول عا لذ اململوج كاياحقيق. كاياحقيق

          ة:س
ا  ا ه ايرقًن املمػلفن ايػق،يم ايػقضبان عاػم ايقػقذافن إلاػق اإللمػلف عا ػه ايبيػلفن  

مػػلفن كايعػػبلة كايمػػبلـ جعػػ  يمػػل عاامػػلن دػػل ياجػػاد يامػػلس  مػػق ديػػملم عػػ  األيػػلـ كاألز 
عاػػل   ػػقؼ األلبيػػلذ كاملقسػػاآن كعاػػل أيػػه ك ػػحبه  صبعػػآن كمػػا تػػبعلم ب ،مػػلف    

 يـا ايايا.
جػػػلن ا ػػل كػػػلف عاػػم   ػػاؿ ايعقػػه كعػػػيبلن بػػليمظق ُب األديػػة ايخػػقعيةن كممللفبعػػا   مػػل 

،رػػػلـ ايخػػػقعية مػػػا األديػػػة كايمعػػػاصن كدعلمػػػة  سلسػػػية قاديػػػلن يبلجالػػػلد كاسػػػامبلط األ
ه ا راذ عمػػػػػػػا كاملقلرلػػػػػػة بيملػػػػػػلن كمقيلسػػػػػػػلن تػػػػػػازف بػػػػػػراسػػػػػػة املػػػػػػتاوب كا راذ املطااعػػػػػػػة اي

وا ايعقيػػه  ُب ذبمػػب اخل ػػا ك دراؾ ايعػػاابن ككسػػياة للجحػػة االإلػػابلؼن كسػػبلمة يػػت
ا تاوػ  يامظػػق  عػ  ايػايا ك ػيللة ايخػقيعةن كال خيعػل  لػه ال يمػػاي  عػا وػتا ايعػا مىػ

   اخلبلؼ.كاالجاللدن كما يلام بعام ايعقه ك 
كقع ػػاكا ايقااعػػػان  نفا  ػػااا األ ػػػاؿ نا  ئ امػػػل اجملالػػاكف هلػػػتن ايعاائػػا ايعظي ػػػةتع ػػ

ك م عاا ُب وت ايعام املعػمعلتن كرت بػاا  باابػه كوػت باا ممػلئاةن ك،ق قػاا ممػلئاهن كيم ػقكا 
الػا يخػت    ممليرهن فقمساا يمل طقيق االجاللدن كفاحاا بلب ايبحث؛ فا بح كػ  ج

   ضاابط   ايية محادة.فق اساااليه به كى  ي  ،ر ه كىكىٍجهدي
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ػػػ خػػػقيعة كعااملػػػلن ايإلامػػػة  ؛الذ ايعا ػػػلذ كجلػػػادوم ُب اياػػػاييففاػػػ  وػػػ   قي كال ييمرى
فقا تقكاا يمل ثقكة عا ية ولئاة مػا ايراػب ايعا يػة ايملفعػة ُب  ػل ايعاػـا كايعمػافن تيعػا 

 املعا ؿ.و  املعلدر األسلسية اييت مملل االقابلس كعايلل 
 ،ػػا  -رضبػػه اه تعػػل –كضػػ ا وػػتا املمظػػار فػػ ف ايخػػي   ضبػػا بػػا مح ػػا اييمي ػػ  
فػكؾ أثػلران عا يػة قي ػة  نو الذ األعبلـ ايتيا بقعاا كلبياا فرقيلن ُب ايققف ا ػلدم عخػق

صبعػػب بػآ املمقػػاالت كايعقايػػلت ك،ااماػللن فرػػلف إلبػػتان دػل قػػلدران عاػػل  نللفعػة جاياػػة
  ايااييف فيلل.

يػػػق م كايقيػػػلس" كمػػػا وػػػتن املعػػػمعلت رسػػػلية ي يعػػػة بعمػػػااف  "كخػػػف االيابػػػلس ُب ا
 مااػػ مة ملعاامػػلت   ػػايية لعيمػػة معيػػاة ال يمػػاي  عملػػلكوػػ  عاػػل  ػػيق ،ج لػػلن 

تظلػػػػػػق قي الػػػػػػل ُب   ػػػػػػلرة معػػػػػػمعلل    صباػػػػػػة مػػػػػػا  قػػػػػػااؿ ايعا ػػػػػػلذ األفػػػػػػتاذ  بل،ػػػػػػثن
 كايمخق.كاجاللدا م كأرائلم اييت مل تم  ،ظلل ما اي بلعة 

ك،ػػػل تمػػػلؿ وػػػتن ايقسػػػلية ،ظلػػػل كػػػػلمبلن مػػػا اياراسػػػة كاياحقيػػػقن  ،ببمػػػل  ف لبػػػػتؿ 
كعايػه فقػا    رادوػل م يعلػلنقعلرل جلالل إلإلقاجلل عال  ػارة ققيبػة مػا ايعػارة ايػيت

 تملكيمل دراسة وتن ايقسلية كربقيقلل ،مب ا ٌب. 
سسوأسالبس خ  لرس يموضوع:سأىم ةس ي ر سة

  ؿ ربقيػػق وػػػتن ايقسػػلية كلخػػقول عاػػػل   يػػة ربقيػػػق كاػػب ايػػػكاث ايااكيػػا مػػا إلػػػبل
 كلخقول فلا يعا ممقبة كمعطقة هلتن األمةن كدييبلن عال اتعلؿ ،لضقول دبلضيلل. 

 ايعػقؽ بػآ  بيػلف ن ،يػث ضػ ب  بػآ طيل ػلايقسػلية ايعا ية ملا اف وػتن قي ةاي
ن كبيلف كاف ايػق من ككيعيػة االسػااالؿ  ايقيلس يي، ما ايق م امل اكحن كايق م  املتمـا

   عال ذيك.
  عمػػػا  ػػػق،ه ياعبػػػلرة كعاػػػم ايمحػػػا   بقاعػػػة امل يػػػف ُب كثػػػت مػػػا ايعاػػػـا ايػػػيت ك  علػػػل

 . كايببل،ة كاملم ق
   لارة ما  فقد وتن املماية بلياعميف. 
   سبٌيز به اييمي   ُب معلجلة وتن املماية كمملقخالل مايت ة ُب اياحقيقاياق. 

سي ر سة: شكلففففففةس 
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 ُب ا ٌب  مخراػػػػػػة اياراسةتا ث   
سػببه الاعػلذ قػاؿ ايعا ػلذ بػه  كوػ  يعػا  و  الاعلذ قاؿ اإلملـ  يب ،ميعػة بػليق م

 .ايق م  ماايقيلس 
سأى  فس ي ر سة:س

  تاجاػػػل  وػػػااؼ اياراسػػػة مػػػا إلػػػبلؿ اإلجلبػػػة عاػػػل ايمػػػ ايآ ايػػػاارديا ُب مخػػػراة
 ي   ُب بيلف طقيقة اساااليه ك،ما تقتيبه. م  مل سبا  به اييماياراسةن السي ل 

   مػا كالػه   للر  طعػية اييمي ػ  ايعا يػة كتعقيػف ايبػل،ثآ بخطعػياه كم يعلتػهن
ياإلػػػت ،يػيػػػزنا كبػػػتنا مػػػا اوا ػػػلـ ايبػػػل،ثآ عاػػػل كثػػػقة م يعلتػػػه  ن كيرمػػػه ملايعا ػػػلذ اققيًقػػػآ

 الل.ك  ي
  ي ر سلتس يسلب ة:

قػػلـ باحقيقلػػػل  ك كقػػف عاػػل وػػػتن ايقسػػلية عاػػػل مىػػا  -مػػل،مػػب اطبلع-قػػف لمل 
   .كاه  عام نكلخقول

سسسخطةس يا ث.
     .كإللسبة قم آ رئيمآن مقامةن جعامل ع امل ُب وتن ايقسلية ُب

 .ن كاياراسلت ايملبقةن  ية ايبحثن ك سبلب اإلايلر فجلذت ُب  ناملقامة مل 
  ثبلثة م ليب    قا قمم؛ فايقمم األكؿ  اياراس  ك م ل

  ل،ب ايقسلية. ايمي  ي ماجزة امل اب األكؿ  ُب تقصبة
 كالن  امسه كلمبه كيقبه ككمياه.  

 ثلليلن  مايان كلخاته كطابه ياعام.
 ثليثلن   ياإله كتبلميتن.

 رابعلن  أثلرن ايعا يةن كثملذ ايعا لذ عايه.
 إللمملن  كفلته.

 يق م كايقيلس"ة اييمي  " كخف االيابلس ُب ا  اياعقيف بقسليلينامل اب ايث
 يه.عمااف ايقسلية كربقيق لمبالل  ي  كالن 
 .تاييعلل سببماضاع ايقسلية ك  ثلليلن 
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 ثليثلن  مملج امل يف.
 كاملعلدر اييت اعا ا عايلل م يعلل. نرابعلن  قي ة ايقسلية
 . ف ايممطة املعا اةكك  ناياحقيق ية املابعة ُبملجامل اب ايثليث امل

 . اياحقيق ُب ية املابعةملجامل  كالن 
 . ف ايممطة املعا اةك  ثلليلن 

   ايقمم ايثلين  ايمٌص اقق ق.
 .ايمالئج كاياا يلتاوم إللسبة ب

 .فلقس املعلدر كاملقاج 
 ه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاب                                     

   ايعقيب.وخلـ با ع قاف با عاد.                                             
 ع قاف سلمل عا  با عيمل.د.                                             
 .ـ13/12/2122املاافق  نوػ3441صبلدل ا إلقة  29   ايثبلثلذزيينت
س

س
س
س
س
س
س
س
س
س
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س.(1) لغن م يس وجزةس يمطلبس ألول:سا ست جمة
 أوًفس سموسونساوسوي اوسوكن  و.

 .ن ً للب اياييا وا   ضبا با مح  ا با عا    سمو
اخلىٍزرىًج   األلعلرم  (2)ايييمىي      ي او

   .(5)ا مع   (4)املعقم(3)
 .  (6)   با ايعبلسكن  و

 ثلن لًس وي هسونشأتوسوطلاوسيلعلمس.
ق 973 ك نق 970  اإلااف ُب تلري  مايان كايتم يكجح  لػه كيػا دبعػق سػمةوي ه 
ي لف بػػػػػا سػػػػػايمن املعػػػػػقكؼ بمػػػػػاي لف  كاإلػػػػػق علػػػػػا اخلايعػػػػػة ايعث ػػػػػلين ايعل ػػػػػق  سػػػػػا (7)

    .(8)ايقللاين
                                                           

 أليب ايافلذ ايعقض  نمعلدف ايتوب ُب األعيلف املخقفة ُب ،اب  تيةاملعلدر ا  تمظق تقصباه ُب (1)
ن إلبل ة األثق ُب  عيلف ايققف ا لدم عخقك  ن(242-3/247اعيل   )ن يايق،اة ايعيل ية(ن ك 311/ص )ن

ن 371ن 3/14 لج  إلايعة ) نكخف ايظماف عا  سلم  ايراب كايعمافن ك (133-3/133حيب )يا 
  (.212-3/217ازركا  )ن ياألعبلـن ك (3/332ابياادم )ن يامل يعآ  مسلذ واية ايعلرفآ   ن ك (411

 (3/133إلبل ة األثق ) " املافاف ُب ايخققية دبعق.،يمىيم "عيًقؼ دتن ايممبةن كو  لمبة    جىاين ايخ ي (2)
 يمظق  املعار ايملبق   رض  اه عمه.- اخلزرج  معا با عبلدة األلعلرمي  ةلمب (3)
  املعار ايملبق.   .بة ملرلف مايان كلخاته كتعاي ه ككفلتهلم (4)
ك م ل ا مع ن فممبة    املتوب ا مع ؛  ذ كلف ايييمىي   ،مع  املتوب ُب ايعقكعن يرا وتا ُب طىارن ايثلين  (5)

؛  ذ قب  سعقن وتا كلف  لفعيًّلن ،اق ألئ ة املتوب ُب كقاه ،ل  تقمه. يمظق   بعا سىعقًن    ببلد ايقـك
   (.3/133بل ة األثق)ػػػػػػػػػػػػػػػإل
 (3/3143يمظق  لخق املثلينن ياقلدرم) (6)
 .(2/232مظق  إلبل ة األثق)ي (7)
وا ن ك (ـ3493 ق=911)كييا علـ ن ابا ايما لف ايعث لين سايم األكؿ ايما لف ايعث لين ساي لف ايقللاين (8)
علمنل ممت اسابلمه علـ  41اياكية ايعث للية  ،رمطبلؽن ال اإل تلري  اياكية ايعث للية ع،ا  عظم ايمبلطآ ُب 

ن كوا عل ق مااؾ امبلطآ ايعث لليآين كو   طاؿ فكة ،رم (ـ3311 ق=974) ـ ،ل  كفلته علـ3321
 /)ص بك ن ق ا فقياايعث لليةة ايعاية ػػػػػػػػػػػػتلري  اياكيك  (ن33/ص)بلطآ ايعث للياف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايم يمظق  .أؿ عث لف

713). 
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كيػػػا ُب  كاإلػػػق علػػػا  -رضبػػػه اه - سػػػبق ك ف عقفمػػػل  ف اييمي ػػػ نشفففأتوسوطهلافففوسيلعلفففمس
اخلايعػػػػػة ايعث ػػػػػلين ايعل ػػػػػقن كقػػػػػا كػػػػػلف وػػػػػتا ايععػػػػػق ،ػػػػػلفبلن بلالضػػػػػ قابلت ايااإلايػػػػػةن 

 -عخػػػقا ػػلدم  -كايعػػقاعلت اخللرجيػػةن كقػػػا ضػػعف االوا ػػػلـ بػػليعام ُب وػػتا ايععػػػق
 يع  ما   لل   نألسبلب عاة

 جل  كثت ما إلاعلذ ب  عث لف كزواوم ُب ايعام.   -
اوا ػػػلـ اياكيػػػة كرجلهلػػػل بػػػلجليب    ،ػػػا  ضػػػق بػػػليعام ك واػػػهن كقػػػا ك ػػػ  األمػػػق     -

       .  (1) ،بلؽ عاد ما املاارس اييت كللب علمقةن كمعلدرة  كقلفلل
اوا ػػػب باعاػػػيم  بمػػػلئلم كتمخػػػ المن كر،ػػػم ذيػػػك كاػػػه فقػػػا لبلػػػب بعػػػ  األسػػػقن ك   

كتعاي لم ايرالبة كايقػقاذةن ك،ػثلم عاػل جليمػة ايعا ػلذ ممػت ايعػيقن كمػا وػتن األسػق 
ُب ذكػػق مخػػلخيه " كمػػملم   ػػي  اإلسػػبلـ  ػػم ايػػايا  -رضبػػه اه- سػػقة اييمي ػػ ن يقػػاؿ

 .   (4)ان "ك،تنن ككمب  ذ ذاؾ  يت (3)بققاذة ايخي  سلمل ايمملارم امللير (2)اييىٍي    
سثليثلً:سش وخوسوتال  ذه.

   ش ففففففففففففوخو:
كقػا باػ   -ُب  ػل ايعمػاف ئػهعا لك  ععػقن مػا  عيػلف كثػتو ا  اييمي ػ  ايعاػـا عػ إلا 

 ان طاػب ايعاػم ُب األزوػق ايػتم كػلف عػلمق  ياإله عادان كبتان يععب ربايانن فقػا لخػا ك 
صباة ما  ياإله م  تقصبػة مػاجزة  في ل يا ك  ناألفتاذ ُب املمقاالت كاملعقاالت بليعا لذ

 ير  مملم  

                                                           

   .(393يمظق  دمخق بآ ععق امل لييك كايعث لليآن ألكـق ايعايب )ص/ (1)
اإلسرماراينن  إلا عا عباا ق ايممبلط ن كاير لؿ  ضبا با عا  با  يب برق اييىٍي   م ايايا مح ا با   (2)

ايرااكب  . يمظق ق (924سبيمن كدجة ايملمعآ ) ت اي اي ن ك،ت لن ما معمعلته  ايقاؿ ايقاًن ُب  ق لع 
 .  (.3/79إلبل ة األثق )(ن ك 1/14) ايزم يباعيلف امل ة ايعل قة  ايملئقة

قن  إلا عا ايخ ، ايبمافقمن كايمل ق 943 با ايمجلة سلمل با مح ا ايمملارمن معيت املليريةن كيا سمة (3)
يمار األجلارم ك،ت لن ما م يعلته  تيمت املاك اجلاي  جب    قكح اياقلين ك،ت لن ك إلا عمه اي ولف اياقلين كا

 . ( 3/432ق( يمظق   جقة ايمار ايزكية)3333ك،اا   إلاي ن كرسلية ُب يياة ايمعف ما  عبلف )ت 
 ..(3/132إلبل ة األثق )(4)
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  عمػػه كقػػا لػص عاػل كالػه مػػا  ػياإله بقايػه "  إلػتت ن(1)ايعبػلدم  ضبػاايخػي   * 
بققاذتػػه  يعيػػة ابػػا مليػػك مػػقتآ ُب داإلػػ  مقعػػارة اجلػػلم  األزوػػق بػػآ امليػػقب كايعخػػلذن 

 .(2)" صب  اجلاام " ،ليبه ُب ايارس ايعلـ" ك  اؿ ايعقه
ن كقػػػا لػػػص عاػػػل كالػػػه مػػػا  ػػػياإله (3)،ػػػلمل املقاسػػػ  ا معػػػ  عاػػػ  بػػػاايخػػػي   * 

 .(4)بقايه " ،اقته ُب امل اؿ م  ،ل ية ايعىمىقم
قػػػلؿ اييمي ػػػ   " ،اػػػقته ُب ،ليػػػب ايخػػػعل  ن(5)ايخػػػي   مح ػػػا بػػػا مح ػػػا ايبرػػػقم* 

 . (6)" ياقلض  عيلض... ك،اقته  يالن ُب ايخ لئ 
 ك،توم كثت . (7)ايخمااين  با برقايخي   * 

     ذه:تال
ن كعيًقؼ بلياحقيق كايااقيقػػػػػػػُب سلئق ايعا كبقز اييمي  ذاع  يب     ارػػػػػػػػػػػػػكتع نـا

                                                           

عقبية كايببل،ة كاياعمتن بقع ُب اي  ضبا با قلسم ايعبلغ ايعبلدم املعقم ايخلفع ن   للب ايايا  با ايعبلس (1)
ما  ن إلا عا ايمل ق اياقلينن كايق ب اإلجي  ك،ت لن ك إلا عمه مح ا املقاس ن ك ضبا اييمي   ك،ت ل

   ػ يمظق(ق992)ت ن ك قح ايارقلت إلملـ ا قمآ . عال  قح صب  اجلاام   ا يلت ايبيملت معمعلته 
 (.4/12ـ)(ن كديااف اإلسبل1/333ايرااكب ايملئقةن يايزم)

 (.331/ص)اباللج ايعاكر  (2)
ن  إلا عا محب ايايا ،لمل املقاس مح ا با مح ا اخلزرج  ا مع ن عبلذ ايايان املعقكؼ بلبا  عا  با (3)

ايمايم ن ك للب ايايا ايعاا،  اخلمبا ن ك إلا عمه ايخللبلف  اييمي  ن كاخلعلج ن ك،ت لن ما م يعلته   قح 
 .(323-3/321إلبل ة األثق ) يمظق  ق(.3114ايخ عة ُب  ،رلـ اجل عةن )ت لظم ايرمز مسلن ايقمزن ك 

 .(3/131إلبل ة األثق ) (4)
   قح عال ما معمعلته نمح ا با  يب ا ما مح ا با مح ا با عبا ايقضبا ايبرقم ايعايق  ايخلفع  (5)

(ن كايمار 2/227 جلؿ)ق(. يمظق  درة ا 991ايخجلعن كرسلية ُب االسم األعظمن ك،ت ل )ت خماعق  يب 
  .(  3/119) ايملفق

 .(3/132إلبل ة األثق ) (6)
ايخلفع  اياالم  األ   املعقم  ايخمااين با عا  با كفلذ ن  للب ايايابا ع ق  با برق با  مسلعي  (7)

مار ج ن كاياملايا كاياارن تعقه عال ابا قلسم ايعبلدمن كايخ ، ايقما ن  إلا عمه ايخللبلف اييمي  ن كاخلعل
ق(. يمظق  3139،ل ية عال منت ايااضيحن ك قج ديبلجة عال خماعق إلاي  )ت  األجلارمن ما معمعلته 

  ( . 3/213(ن كي ف ايم ق)3/439 جقة ايمار)
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ك ػػػقح  ـ  اام ػػػػػػػاجل فرللػػػب يػػػه دركس ُب اجلػػػلم  األزوػػػقن فػػػا رس  ػػػقح صبػػػ  نيااػػػاري،
ليبلػػػلذ اي ابػػػة ُب ععػػػقن ن فاػػػاارد (1)اي اوػػػآ يامماسػػػ ن ككلفيػػػة ابػػػا ا لجػػػب ياجػػػلم 

  كما   لق ما  إلت عمه  فللاع  به  جبلذ ايعا لذن مه كاياطقج بهنؤلإلت عي
ن كايخػػي  (3)ن كايخػػي  عاػػ  ايمجا لسػػ  املػػلير (2)ايرقمػػ  ا مباػػ  ايخػػي  مقعػػ  

 ك،توم.    (6)ن كايخي  ايم ا، (5)املي اين م بقاويكايخي   ن(4)ايبلاٌب ا مبا 
سسسسر بعلً:سآثلرهس يعلم ة،سوثنلءس يعلملءسعل و.

ُب  كثػػق مػػا فػػا  مػػا  لن بلياعػػميف كاياػػاييف؛ مخػػلركلذ ايمي ػػ  اعامػػيكػػلف   ؤيفلتففو 
  اطن لتكق مملل عال سبي  املثلؿمملل مل وا م باعن كمملل مل وا خم  نايعماف

 .(7) حبلث فقلية* 
                                                           

 (3/132إلبل ة األثق )يمظق   (1)
ىي ن  إلت عا مح ا املقادمن كحيا مبا  املقاس  ايرقم  با  يب برق با ياسف با  ضبا مقعل با ياسف (2)

ا جلكمن كاييمي   ك،تومن يه كالب ديي  اي ليب ُب ايعقه ا مبا ن ك،لية املمالل ُب ايعقه 
 .(4/132إلبل ة األثق ) يمظق  ( .3111)ت 

 با ا ما عا  با عبا اياا،ا با مح ا با عبااه با حي  األلعلرم ايمجا لس ن اجلزائقم ن امللير ن  (3)
 قح ايمطبة البا عل من كتقييا عال خماعق   ييمي  ن ك،ت ل نما م يعلته إلت عا  يب مح ا  ايمجا لس ن كا

 (.3/413ن كفلقس ايعللرس )(1/371إلبل ة األثق ) يمظق  ق(.3137إلاي  )ت 
ضبا ايبلاٌب ا مبا ن ق  ، ايايا  مح ا با  ضبا با عا  اخلااٌب ايبلاٌب ا مبا ن  إلت ايعقه عا عبا اي (4)

ك إلت عمه ايمار ايخ مام  ك،تنن ما م يعلته     ن مبا ن كايخللب اييمي  ن ك،تومكالـز ممعار ايبلاٌب ا
ن كفلقس ايعللرسن (1/191إلبل ة األثق ) يمظق  ق(3122ايقكض املقب   قح زاد املماقم ن تاُب سمة )ت 

 (.2/331يارالين )
ن  إلت عا ايخ ، ايقما ن ك  يب ايايا ن املاق ب ب ولفاملي اين ايخلفع  املعقم  بقاويم با مح ا با عيمل (5)

ل ،ل ية اجللم  ك،توم برق ايخمااينن ك ضبا اييمي  ن ما معمعلته  ،ل ية عال تعمت ايبيالكمن كربقيقات عا
 (.3/3143ن كلخق املثلين)(3/241(ن كايق،اة ايعيل ية )3/43  إلبل ة األثق )يمظقق(. 3179)ت 

لمل ايعلم ن  إلت عا لار ايايا ايزيلدمن كاييمي  ن ك يب برق ايخمااين ممعار با عا  ايم ا،  اقا ن ايع (6)
 .ق(3111ك،تومن كعمه  ضبا ايااراينن ك ايمقكرم ك،ت لن ما م يعلته  املقاع  ما  إلبلر مل مال )ت 

 .  (كمل بعاول 4/421إلبل ة األثق )يمظق  
 (.3/273  فلقس املرابة األزوقية )يمظق . فقه ،مع (2314 )م ػػػ( مملل لمطة ُب املرابة األزوقية بقق(7
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 .(1) ر لد اإلإلااف    ايعقؽ بآ ايقاـ بليتات كايقاـ بليزملف ُب عام ايربلـ* 
 .(2)يبلب اإلعقاب يع     اي بلب  ر لد* 
    . (3)اباللج ايعاكر ببيلف كيعية اإلضلفة كاياثمية كاجل   يا مقاص كاملقعار *
 .  (4)دجة ايمل قيا ُب محلسا  ـ اي اوآ* 

 .(5)* ايامايا ُب بيلف اياا،يا
 .(6)عال  قح ايععلـ عال ايم ققمايةن ُب ايببل،ة ،ل ية* 

 .(7)ام * ،ااش عال  قح اقا  جل   اجلا 
  .  (8)* رسلية ُب تاجيه لعب كرف  كا ة ،ت ُب قاؿ اقاثآ

 . (9)* كخف االيابلس ُب ايق م كايقيلس
 .(10)*لقب ربقيق ايممب عال  حلئف ايتوب

                                                           

ممه (ن ك 2/312(ن كمعجم امل يعآ يرحلية)3/332(ن كواية ايعلرفآ )3/14مظق  كخف ايظماف)ي (1)
فلقس  .تا،يا (1214 )لألزوقية بققم ،ع ب   إلقلن ك (1429 )باار ايراب املعقية بققماألك     نالفلمط

 (.3/311ايراب املاجادة باار ايراب املعقية )
لب ايثلين ،يقيق جزذ ممه ما  كؿ ايرالب    الية ايب نُب ايمحا ياخعقاين« ايابلب»كوا  قح عال كالب  (2)

 ساي لف   )بلب املقفاعلت( ُب رسلية دكااران ُب كاية اياية ايعقبيةن جلمعة اإلملـ مح ا با سعادن ربقيق كدراسة
 .ق3421-وػ3423ايعياينن سمة 

  .ـ3993-وػ3433عبا ايرقًن ايزبيامن دار ايببل،ةن بتكتن  ه ققكقا ، (3)
(ن كواية ايعلرفآ 3/371يمظق  كخف ايظماف) .اس كوا  قح عال  ـ اي اوآ ق ا با عا  ايمم (4)
  (.33/323فلقس املرابة األزوقية ) . يمظق تا،يا 439زوقية بققم ،ع  األ املرابة ممه لمطة ُب (ن3/332)
   .(3/411كخف ايظماف)(5)
  .(37/311األزوقية )فلقس . يمظق  (ببل،ة 1229 ن2333 ن912 )ـ ،ع لرقازوقية باأل لم  ُب يه (6)
 (.3/134) إلبل ة األثق  يمظق (7)
 .جلمي  23بققم ،ع  دار ايراب املعقية  ممه لمطة ُب (8)
( كفيه  يالن  له يم ل " ايخترة ايا يعة ُب 2/3122(ن ككخف ايظماف)3/332كتا ُب واية ايعلرفآ)(9)

  اؿ  2122بققم ،ع  ُب املرابة األزوقية  ياي ة مملل لمطة  قح صباة ما مملقب اإلملـ  يب ،ميعة"ن كتاجا
  . (3/333) ةفلقس املرابة األزوقين كوا ماضاع اياراسة كاياحقيق. يمظق  فقه
   .(2/3974كخف ايظماف)(10)

https://tafsir.net/research/8/rsaltun-fy-ar-r-rad-di-ala-man-hkam-bkufr-man-jhad-qra-atan-sab-y-yat-ala-al-itlaq-llghunamy#_ftn29
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 . كيه ،ت ذيك ما ايراب كايقسلئ  نوت مل  ردلل ذكقن 
سسس:ثنلءس يعلملءسعل و كلن وس يعلم ةسوس

قػػػػلؿ عمػػػػه نن فػػػػاثي عايػػػػه صبػػػػ  مػػػػا ايعا ػػػػلذ؛ تبػػػػا  اييمي ػػػػ  ممزيػػػػة عايػػػػة ُب ععػػػػق 
اإلمػػػلـ ايعبلمػػػة ا جػػػة إللسبػػػة اقققػػػآ املخػػػلر  يػػػيلم بػػػليمظق "  ػػػل،ب إلبل ػػػة األثػػػق  

كي لئف اياحقيق كدقٌة ايمظقن كوا  جٌ  ايخياخ ايتيا العقدكا ُب ععػقوم ُب  نايعلئب
،ػػل اسػػاطقجاول  عاػػم املعقػػاؿ كاملمقػػاؿن كتبحػػقكا ُب ايعاػػـا اياقيقػػة كايعمػػاف ايعايعػػة؛

 .  (1)"بليمظق اياقيق كايعرق اييلم 
كػػ   مػػل ييممػػب    اياحقيػػق ُب ،ليػػب ايعاػػـا "  ةايعيل ػػي  ػػل،ب ايق،اػػة كقػػلؿ

 ".(2)اييـا دبعق يابجح براله ما تبلمتة ايخي  اييمي  
لم  ػي  اقققػآ مكمػ ممعار ايمػ ا،  عمػا ذكػق مخػلخيه " كقلؿ عمه تا يتن 

 .  (3)جة اململ قيا كبمالف املعلكلآ ايخي   ضبا اييمي  "كيملف املارا آن ك،
سخل سلسوالتو:

 يػف ك ربػ  ك ربعػآ  رجػب سػمة 37يياػة األربعػلذ تاَب ايخي  اييمي   رضبه اه  
   .(4)عال األرجح

  

                                                           

   (..1/133إلبل ة األثق )(1)
  (.3/242) ايق،اة ايعيل ية(2)
   (.4/424إلبل ة األثق )(3)
 (3/133)املعار ايملبق   (4)
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سةس يغن م :"سكشاس في السسا س ي أ سو ي  لس":س ي ع ياسب سليلن  يمطلبس يث
س و.سسسسقسنسا هلسإيعنو نس ي سليةسوت   سأوًف:

 لملرابػػػة األزوقيػػػةب  مػػػل عماااػػػل فقػػػا كرد عاػػػل ،ػػػبلؼ ايممػػػطة ايياي ػػػة اقعا ػػػة 
بلسػػػػم  " رسػػػػلية ياخػػػػي   ضبػػػػا مح ػػػػا اييمي ػػػػ  عاػػػػل عبػػػػلرةو ُب مملقػػػػب اإلمػػػػلـ األعظػػػػم 

ن كقػػا لمػػبلل  ييػػه  ػػل،ب كخػػف ايظمػػاف بلسػػم ايخػػترة ايا يعػػة ُب  ػػقح  (1)يارػػقدم"
يب ،ميعػة" ك ضػلؼ بقايػه" كتمػ ل  ياػلن  كخػف االيابػلس ُب صباة ما مملقب اإلمػلـ  

كاقاعػػػػق   (2) ..."ملػػػػا زيػػػػا األذوػػػػلف بعػػػػحة ايعلػػػػم ضبػػػػاان "  كهلػػػػل  كوػػػػا  رسػػػػليةايػػػػق م 
 ػػػل،ب وايػػػة ايعػػػلرفآ  عاػػػل تمػػػ يالل بلسػػػم  " ايخػػػترة ايا يعػػػة ُب  ػػػقح صباػػػة مػػػا 

 لس ُب ايػػػػػق مكاإلكلػػػػػل تمػػػػػ يالل بلسػػػػػم  كخػػػػػف االيابػػػػػ  (3)مملقػػػػػب اإلمػػػػػلـ  يب ،ميعػػػػػة"
 ؛ يااافق ما اال م  االسم املطالر.كايقيلس

سس.تأي فهلسابس وضوعس ي سليةسوسسثلن لً:
،ػت   -بػليق م -رضبػه اه -الاعلذ قاؿ اإلملـ   يب ،ميعة  وا   وضوعس ي سلية

بيػلف كػاف ايقيػلس ك   يي، عااه جػقد مالبعػة ايعا ػلذ كتقايػاوم فيػه؛ -املماما    ايخقع
   .ن ككيعية االسااالؿ عال ذيكيي، ما ايق م

بالػػػه جػػػلذ اسػػػاجلبة  -رضبػػػه اه -فقػػػا   ػػػلر  ييػػػه ايخػػػي   تأي فهفففلأ فففلسسفففابسوس 
يمػػ اؿ مػػا  خ يػػه  ف يبػػآ اخلعػػلذ كاإليبػػػلس ايػػاارد ُب عبػػلرة ايخػػي  ايرػػقدرم ُب كالبػػػه 

فاجلبػػػػه  نمملقػػػػب اإلمػػػػلـ األعظػػػػمن مبيمػػػػلن  اػػػػل اساععػػػػب كسبمعػػػػب عاػػػػل ايمػػػػلئ  ك،ػػػػتن
 لالن كتععيبلن.بخق،لل  صب

 .نهجس يمؤيا سثليثلً:  
قػػػا ال يعػػػقح امل يػػػف  دبعػػػلمل مملجػػػه ايػػػتم سػػػاره ُب م ي عػػػهن فاػػػم يرػػػا  مػػػلـ  

 ايقلرئ ملعقفة ذيك  ال  ف يماققئ ايرالب كياابعهن فيا ، ما إلبليػػػػػػػػػػه  ارة تققيبية 

                                                           

   .(3/333) ايخقيف مرابة األزوقفلقس مظق  . ي  اؿ فقه 2122  ع رقم ا  (1)
 . (2/3122كخف ايظماف)(2)
 . (3/332يمظق  واية ايعلرفآ)  (3)
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 مملل  نيهن كفي ل يا  ذكق يبع  املبلمح ململجية ايخي  اييمي  
لػه ذكػق عبػلرة ايرػقدرم ُب كالبػه  " مملقػب اإلمػلـ األعظػم "  كالن ج اػةن ٍب  ػق،لل   *

 مععاة عال طقيقة ايخقح املزج .
      قيا   ايرقدرم يعبلرته ميقمتملكؿ بليخقح كاياحاي  ت* 

األكؿ  صباػػػة  ػػػقطية اباػػػا ول بػػػػػػػ" يػػػا" ك،ل ػػػالل  الاعػػػلذ قػػػاؿ اإلمػػػلـ  يب ،ميعػػػة 
 الاعلذ قاؿ  كلبق ايعا لذ به. بليق م؛ بملذن عال

 ن اسااؿ به عال كاف ايقيلس يي، ما ايق م.ايثلين  قيلس  قط  اساثملئ 
سق مةس ي سلية،سو يمصلدرس ي  س ع م سعل هل.سر بعل:سس

  ق مةس ي سلية
بيػػزارة ملدتػػػه ايعا يػػػة كلبػػاغ م ييعػػػهن كمػػػا  امل ي ػػػف تعاػػػا فيػػػه  ف قي ػػة  ػػل ال ػػػك

ايقسلية كدراسامل هلػل ديرػا  ف لمػج  بعػ  املزايػل ايػيت ،ا ػل إلبلؿ اطبلعمل عال وتن 
 كو  كلياليل  

كخف اخلعلذ كاإليبلس ع ل كرد ُب عبلرة ايرقدرم يرثقة مل فيلل ما اجمللزن كلدت  *
س. ف تاحق بلألييلز كم  قح بتيك امل يف

سمل ،اته ايقسلية ما مملئ  يياية كببل،ية كمم قيةن ال سي ل األ ايية. *
،ػػػػػػػ  عبلرة ايرقدرم ك  اييت سبق ذكقول ُب  قح  يعلظ يةا يف امل يف عاـا ا ت *

.   رلهللن تا يعلن يمبئ  عا مال عاا كعب ايخي  اييمي   ُب كثت ما ايعاـا
   يمصلدرس ي  س ع م سعل هل

بامسلذ   ق ح فالرةتعادت املعلدر اييت اساقل مملل امل يف ملدته ايعا ية 
   ذكقولن كبعالل  قح بامسلذ م يعيللن كقا رجعمل     ،ابلل بعاللن ك إلقل  
  كو  كل ٌب نبلإل،لية كايااثيق

ن *  يععلـ عقبخلن. األطاؿ  قح معالح ايعاـا
 األمليلن البا ا لجب .  *
 ايااايحن يااعالزاين. *
 ن يععلـ عقبخلن. ايم ققماية،ل ية ايعبلف عال ايقسلية ايععلمية    دقلئق  *
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 يارر ايااام  ُب ربقيق صب  اجلاام  ن البا  يب  قيف.ا *
 يا حا . ن قح صب  اجلاام  *
  قح خماعق ابا ا لجبن ياعاا.  *
 ايعاائا ايايلئية  قح كلفية ابا ا لجبن ياجلم .   *
 البا ا لجب  ايرلفيةن *
  اقعاؿن ياقازم. *
 يارقدرم. نمملقب اإلملـ األعظم *
  .يايزايل ناملمطاؿ *

س،سووصاس ينسخة:منهج ةس يم اعةسا س ي ر سةسو ي    ق:س يليث يمطلبس يث
س.منهج ةس يم اعةسا س ي ر سةسو ي    ق يسأوًف:

سػػػػػقلل ُب ربقيػػػػػق وػػػػػتن ايقسػػػػػلية كفػػػػػق إل ػػػػػاات كقااعػػػػػا كضػػػػػاابط اعا ػػػػػاول عا ػػػػػلذ 
ر كسػػػلركا  عايلػػػل ُب  ع ػػػلهلم ايبحثيػػػة كاياحقيقيػػػةن مااػػػزمآ اياقػػػة كاألمللػػػة قػػػا ناملمػػػلوج

 اجللا؛ كذيك إلإلقاج ايمص ك ل  رادن امل يفن مابعآ ا ٌب 
 املرابة األزوقية.  ما عال لمطة فقياةمل اعا الل ُب ربقيق   

   .كابمل ايمص كىفقلن ياقسم اإلمبلئ  ا ايثن كاساع امل عبلملت ايكقيم   
 إلػػػق  ثبامػػل  رقػػلـ يا،ػػلت ايممػػػطة داإلػػ  ايػػمص بعػػا أإلػػػق كا ػػة مػػا ايارقػػة " "ن كأ

 ./ب[3/ [ن ] 3] ايارقة "ب" ير  يا،ة  دتا ايخر  

  .ق مل بعزك ا يلت ايققألية ببيلف اسم ايمارة كرقم ا ية 

  جمػػػل األ،لديػػػػث ايمبايػػػػة بعزكوػػػػل    معػػػلدرولن ف ػػػػل كرد ُب ايعػػػػحيحآ اكاعيمػػػػل إلق
ذ عايػػه بعػػزكن  ييل ػػلن كمػػل مل يػػقد ُب  ،ػػا ل عزكلػػلن    معػػلدرنن مققكلػػلن حبرػػم ايعا ػػل

    حة كضععلن. 
 مص اققػػػػقن كعزكللوػػػػل    ق مػػػػل بااثيػػػػق  ،اػػػػب األقػػػػااؿ كايمعػػػػاص ايػػػػااردة ُب ايػػػػ

   األ اية مل  مرا.  معلدرول
  ن ذاكػقيا مػلدة ما املع احلت ك،قيب األيعلظ ما كاب املعلجم ق،مل مل تيمق

 . ايرا ة
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   قمل عال بع  املااض  ما ايمص  ل حيالج    تاضيح .عا 

 .تقصبمل األعبلـن كضب مل مل ييخر  ما  مسلئلم مل  مرا  

    اساطاممل بع  ايقماز ُب اياراسة كاياحقيقن كو  ك ل يا 
 ]..[عق مل ر يمل  اابه ك ثباملن بليعابن كبليممطة مل خيليعه . 
  ....عق ا يلت ايققألية . 
 «   ...» .عق األ،لديث ايمباية    
     "  ... ".عق ايمعاص سال ايققأف كاأل،لديث  
  وػػػػ  يئل لرة    ايممة اهلجقية. 

  .ت  تاُب  ك املااَب 

  .ط  يايه رقم يئل لرة    رقم اي بعة 
  د ت  دكف ذكق تلري  اي بعة.اي بعةن د ط  دكف ذكق رقم  

 ثلن لً:سوصاس ينسخةس يخط ةس يمع م ةسا س ي    ق.
كقػا ق مػل باحقيقلػل  نياقسػلية ث ًب اياقاؼ عاػل لمػطة فقيػاةبعا بتؿ اياس  ُب ايبح

كدراسػػػاللن ملػػػل ر يمػػػل  فيلػػػل مػػػا قي ػػػة عا يػػػة مل تاػػػافق ُب بعػػػ  امل يعػػػلت مػػػا ،يػػػث تمػػػلكؿ 
ية؛ بيية ايا ػاؿ    ايث ػقة املقجػاة كدقة ايعبلرةن كاساطااـ يعاـا ا املاضاع كاالسااالؿن 

 كفي ل يا  ك علل    يا  يفن

   .14127(  اؿ فقه 2122)   املرابة األزوقيةن كرق للىل كلنسوجودس
   جلاؿ. سمس ينلسخ

 .ق3271 علـ ما  لق ا جة   ايثلين كايعخقكفتلريخس ينسخ
 . 19 ع دس يلوحلت

 .37  ع دس ألور ق  

 . 2313X 33 ق لسس يورقة

 ( س قان  ُب ك  جللب ما جاالب اياا،ة. 21  ،اايل)ع دس ألسط 

 ( كا لت ُب ك  س ق.12ايل)  ،ا ع دس يكلملت

 .    إلط مخقق   نوعس يخط
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 " ضبػػاان ملػػا زيػػا األذوػػلف بعػػحة ايعلػػم ك،مػػا ايارايػػةن كمل جيعػػ  جففلءسافف سأويهففل
 ايعام ب اؿ ا ايلؿ كال مبلزمةو ككثقًة ركاية..."

 " قليه ككابه   ضبا با مح ا اييمي   اخلزرج  األلعلرم مػ   ػي  جلءسا سآخ ىل
ؿن ك   اه سػبحلله  تاػقع في ػل ممػه  تاجػ ن  لػه عػلمل اخلعيػلتن كاوػبي ايبلؿ دىمي ايعيػل

ٌكؼه ر،ػيمهن كمػليل  ال اه ُب كػ  ،ليػةن ك  رجػا بػه املػاماؿ ُب  ايع يػلتن جػااده كػقًنه ر
ايمػػق كايمجػػال يػػهن ك ييػػه كػػ ي مػػل ممػػه  ػػلدر فخػػرقانن فػػ ف ايخػػرق  ك  مػػا ايخػػرالن 

 ،ػػ  مػػا املػػا كايمػػاالن كا  ػػا ه  كالن كأإلػػقانن ك سػػايه ،مػػا اخلاػػلـ تعاػػبلنن ك ي لفػػهي 
أيػػػػه ك ػػػػػحبه ايرػػػػػـق األئ ػػػػػة  بلطمػػػػلن ك ػػػػػلوقانن ك ػػػػػال اه كسػػػػام عاػػػػػل سػػػػػيالل مح ػػػػػا ك

 ،مػػػا اه علقبالػػػل خبػػػتن ككقللػػػل  نق3113باػػػلري   كائػػػ  ربيػػػ  ايثػػػلين سػػػمة  األعػػػبلـن
 كاملما آ ك  ضت أمآ يل رب ايعلملآ. 

قسػػلية ايا يعػػة يػػـا األربعػػلذ ايثػػلين كايعخػػقيا مػػا  ػػلق كػػلف ايعػػقاغ مػػا لمػػ  وػػتن اي
 . " يف كملئاآ كثبلثة كسبعآ .ق3271ا جة 

س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
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سصورةس ينسخةس يمع م ةسا س ي    ق

 
  

  يصف ةس ألويىس  س يمخطوط
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سصورةس ينسخةس يمع م ةسا س ي    ق

   

   س يمخطوطسخ  ة يصف ةس أل
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س ينصس يم  ق:
 بمم اه ايقضبا ايق،يم

رايػةن كمل جيعػ  ايعاػم ب ػاؿ ا ػايلؿ األذولف بعحة ايعلػم ك،مػا اياضباان ملا زيا 
ايػػتم اسػػاعلر مػػا ،ياىػػً    ػػبلةن كسػػبلملن  عاػػل سػػيالل مح ػػان كال مبلزمػػةو ككثػػقًة ركايػػةن ك 

ػػػ    ،ػػػاون  فلػػػا كمػػػزي ا قػػػلئق ايعػػػ االيةن ايػػػيت ال ربعػػػل حبػػػاو كال (1)مبلبػػػ، عاارفػػػه كي
 فىػػلٍعاىً يكا يىػػل عػػل بعػػادون املقسػػ     علمػػة اخلاػػق ُب سػػلئق األق ػػلرن املمػػزؿ عايػػه قايػػه ت

كعاػػػػل أيػػػػه ك  ػػػػحلبه مػػػػل رىعىعىػػػػبٍ  (2)ر يكيل اأٍلىٍبعىػػػػل
ٍػػػػقي (3) مسي

األقػػػػبلـ بػػػػاملذ اقػػػػلبقن  (4)
 كبعا   ٍعً  املب ً  املعللًا املرلبًقنكالاعبب رايلت اهليال يقف  اقق كإلى 

اي فيقاؿ ايعقت  ضبا بػا مح ػا اييمي ػ  اخلزرجػ  األلعػلرم  قػا  كقعػ   خه يل ،مىػ
ايػػتاًت كلمػػ ي ايعػػعلت عاػػل عبػػلرةو ُب مملقػػب اإلمػػلـ األعظػػم
ن مقػػا ـ  وػػ  ايعقفػػلفن (5)

ايمػػػاا قن  يب ،ميعػػػة ايمع ػػػلفن املمػػػاي  عػػػا اإلطمػػػلب بػػػتكق األيقػػػلبن فاجػػػا ل لزوػػػة 
ك ػقىؾى 
املبػػلينن جيبػػة األكضػػلعن بايعػػة طق؛ ملػػل  اػػل عتبػػة األيعػػلظ جزيػػة األمسػػلع كاخلػػاا (6)

                                                           

ن يقلؿ   كالن علرفةن  م معقكفلن ك ،ملللن. يمظق  يملف ايعاارؼ صب  علرفةن كو  املعقكؼ كاإل،ملف كايع ية (1)
 ( ملدة  )عقؼ(. 9/219ايعقبن البا ممظار)

 .2 ما ا ية سارة ا خق (2)

ايقعف ايمبق كاياقاـ كايميبلفن كرىعىفى يٍقعىفي كيقعيفن يقلؿ  رىعىفى ايعقس سبق كتقاـن كرعيف بليام يية  (3)
ضعيعةن كممه ايقعلؼ  دـ يمبق ما األلفن كايقعف دبعي ايميبلف وا املقعاد ومل. يمظق  ايعحلحن 

 ( ملدة ) رعف(.4/3113ياجاوقم)

 ( ملدة ) مسق( 7/233ايبيلض كايمااد يمظق  ايعآ ياعقاويام) ايم ٍ قة ياف بآ (4)

كالب مملقب اإلملـ األعظمن  لف  ايايا مح ا با مح ا با  للب ايايا ايرقدرم ا مع   ل،ب    (5)
 كيٍ م زىادىنٍ  ععلـ ايايا طلشٍ ي ةايعث للي ةُب عا لذ اياكي ةايخقلئق ايمع لليق(ك ل ُب 217ايعالكل ايبزازية )ت 

ن واية ايعلرفآن ك (3212/ 2) ن  لج  إلايعةخف ايظماف عا  سلم  ايراب كايعمافكك ن(23 /)ص
ن ايرالب م باع  دب بعة جا، دائقة املعلرؼ ايمظلميةن اهلمان ،يار أبلدن اياكان ط  (323/ 2) يابياادم
 ق .3123األك ن

كاجل     قاؾ. يمظق  ايعحلحن ياجاوقم  ايخقىؾي ،بلية ايعلئان  ك وا ،بلئ  ايعيا كمل يمعب يا تن  (6)
 ( ملدة )  قؾ(.4/3394)
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،ػػت  اػػل يرثػػقة مػػل فيلػػل مػػا  جيلزوػػلن كتملسػػبب  ػػاكرول ك عجلزوػػلنا  ميػػاملعػػلينن قػػا ،
اجملػػلز كػػلدت  ف تياحػػق بلألييػػلزن فمػػاي  ذيػػك األخ  ف  كاػػب عايلػػل مػػل ييزيػػ  مػػل فيلػػل 
ما اخلعلذ كاإليبلسن قلئبلن   ف فل لل قا اساععب عاػل بعػ  ايمػلسن فاعا اػب  عايػه 

ضػػ قاب مػػا كثػػقًة املالعػػب دػػتن ايػػايلرن كطيػػاًؿ بخػػي  ايبػػلؿن كتقٍاقيػػً  ا ػػلؿن ككثػػقًة اال
اال،كابن م  عاـً اياقاؼ عال   الل املمقيايىًة ممه؛ يممظقى ُب ساابًق كياا،ػًق ايرػبلـن 
ػٍب  ف  وػتن ايعبػلرة مقذباػةه ا ف ُب مػاح ذيػك اإلمػلـ  كمل يقاايه ذيػك املقػلـن فقػلؿ  وى

ن فقاػب اهلي لـن  ك مل هلل معين  ػحيحه عمػا ذكم اإلملػل لعػمن ،ػت  ف بعػ ى األفلضػً   ـً
ػػلن  / [3]   لػػه كاػػب عايلػل فاع لوػػلبايػ ،ق لػػلن ك جػػقل ُب ميػلديا ايبيػػلف  ػػبػىلىلىل كبػياىيىلى

فلذوػػػب  ييػػػه يامػػػػاعيا مػػػا ربقيقاتػػػػهن كذبىٍاىػػػ ى شبػػػػلرى  فرػػػلرن كزبيبلتًػػػػه كاسػػػاعلراتًهن فلماىثىػػػػ  
ظػػػقى مػػػل كاػػػبن فاىػػػا  دػػػل عايػػػه االيا ػػػلسى ،عظػػػلن عاػػػل مقاعػػػلة األدبن كذوػػػب  ييػػػه ييم

ن كال يعي    ،اه إلالمىللن كال جىمىػقى  ن كال جيىٍميػقي جلسػقه (1) ماعيلن م  ذيك  له مل يػىعي  
عملل يثلمىللن ك ف ك   ما دلػل مملػل اساٍععىػٍب عايػه كسبم عػٍبن فػ ف مػا  يػان  (2)  ف حيًمقى 

هن ك لػه ال كل ػفى هلػل بعػا يمػلله  ال مػل  ييلل قي عبن ك ا  له ال يياًجاي هلل بلبلن ،تى بلبػ
سا دن بيان ُب كالبهن ٍب رج   يل ن ك إلػ ين دػتن ايقاػية املي الػةن فقاػب  سػبحلف اه  

يىايبػىيػيمػيم ػػػػهي يًام ػػػػلًس كىالى تىٍراي يالىػػػػهي مًلى ملىٍ يع ػػػػٍ  بقايػػػػه 
فعمػػػػا ذيػػػػك الخػػػػقح  ػػػػارم  ف  (3)

لت اخليػلؿن كقاػب  ال يمبيػ  ػػػػػذيك عاػل خمزكل كاب عايلل مل سمىح يابلؿن معا اان ُب 
 .(4)   ي قلئ لنن ف ف مل تما   فقلعاان  يمىبق ايملبق تقلعي،ي ايالي  قل اان 

                                                           

بعاح اجليم ككمقول ايقم قة كحناول  ل ييع  عايللن يقلؿ  جىمىقى جيميق جماران كجملرة مال كلعىتن  جمقػاي (1)
 ملدة  )جمق(. (311/ 4يملف ايعقب ) كاجلملرة اجلقاذة كاإلقااـ عال ايخ ذ.  يمظق 

يقلؿ    اهن كوا  يالن دبعي االلق لع كايرى نكخعذراع   عا ،مقت ك    ن يقلؿ رخفيا وا  مقا  (2)
 .)،مق( ملدة  (2/129) لححايع يمظق  .ن الق   لظقن كك   بعق ،مق 

 .  327  ا ية أؿ ع قافسارة  (3)

ل عال  ا    ق قلعاان  ذا مل يي   لبايتم  إلقجه ايبطلرم ُب  حيحه كالب  اجل عة ب - -يخت    قايه (4)
 -ع قاف با ،عآ رض  اه عمهن قلؿ  كللب يب بااستن فمايب ايميبعا ( 3337رقم   42/ 2)جمب
-   ن ف ف مل تما   فعال جمبن ف ف مل تما   فقلعاان    قلئ لن »عا ايعبلةن فقلؿ» . 
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 از عال ػػػػػػػػػػػػػػػػػن كمىٍا ال جيل ما بق   اه سل،اه ما ا ٍيفٍب  ،ببب عقض ذيك عا
ن مااللل  يً  اإلسبلـن ع اًة املاايل ا يعظلـن ايعقًع املكعقًع ما تاك لقان ايزٍيفي

األ اؿ اي لوقةن املعقًض عا االا لؾ ُب اياتات كايخلااتن املقبً  عال مل يمععيه ُب 
اياار ا إلقةن  ل،ًب ايمع، ايقاسية كاملعلرًؼ األلميةن  فاً  ما ربال ُب وتن 

ه اه ب تقلف مىٍا إلع   -ايايلر بليعاـا ايخقعيةن ك ك ً  ما سبم ك بزملـ ايعماف ايعقاية
ايملسى كا لم بآ يايه كسىعىًة عامو  ثقل بهن كتقؾ  -سلكل به مىٍا سبقىه  ف مل يرا فلقىه

ابا  يً  مخلي  اإلسبلـن سا لف ايعا لذ  (2) فمام (1)مااللل  سعا ذكم فلقةن
اا      مل يي  ح بلألمااؿ  ييه األعبلـن اياا،ا ايتم اجا عب األمة عايهن كاي

ن ميعايم بلد لن (3)عا ايايا ايثلينس/ب[ 3]
 -كلف اه معه ،يث كلف-ايعث لين (4)

فلػا اقماي     وً  ايعام ،لية اإل،ملف؛ ك  يخ اى  بمظىقن ايمعيان كحيع   بع عه 
املزيان فاخقؽى عا   عىل  ي لارن اإلهل ن فا لواى ممه ،قلئقى األ يلًذ ك ل و ن كول  لل 

قلؿ اإلملـ   كالن ج اةنن ٍب ثلليلن م   ق،  هلل مععاةنن فاقاؿ  ذكقي تاك ايعبلرةى 
  "ريكم عا اإلملـ  -ُب مملقب اإلملـ األعظم  _ قا س اه سق ن ايعزيز (5)[ايرقدرم]

                                                           

املاقان  ققاق علملق بقم م يميةن اي972سمة  ايا يزم كيا نملا   سعا با سعا ايايا با ،ما جلفا (1)
 ق. يمظق 3114سمة  اُبتن كيل قالذ قم م يمة كاساللباؿن ايعبلمة املبل تافيق ايريبلكم اكع نكايان  إلت عا

 .(192-191/ 3) ن يا حيب عيلف ايققف ا لدم عخقُب إلبل ة األثق 

لم  ايعا لذ كرجلالت يقب تقك  دبعي ايميان  طاق ُب ايعلا ايعث لين عال طبقلت خمااعة ما  اجملا   مم (2)
 (.  23ايثقلفة. يمظق  معجم  يقلب  ربلب ايما لف ُب اياكية اإلسبلمية ن قايبة ايخلليب )ص/

 ناملايا كاملمخا كايافلة معل اياكيةايقم م ي     األم ايا يز  مح ا با ،ما جلف املاعا سعا ايايا (3)
 كوا معب فجاة ُب اُب يب ايمعاد ايع لدم ك،تنن ت ن  إلت عاسالذيا سالذ األن كمعام ايما لف مقاد با سايم

 (421-432/ 1إلبل ة األثق )م. يمظق  لعلر كدفا بليققب ما  ىب  ياب األ قن3112كؿ سمةربي  األ

يعظة تقكية مقكبة ما كا اآ  ل "بلد" دبعي فطان ك"  لن" دبعي سا لفن فلملعي فطا ايما لف. يمظق    (4)
 (.22اياإلي ن ر يا ع ية )ص/معجم ع ية ُب ايعلم  ك 

اؿ اٍي يٍل اىة ما لاا، بليممطة  ايرقدمن كايعااب مل  ثببن كوا بعاح (5)   اٍيرىلؼ كىسيرياف ايق اذ كىفاح ايا 
وا اإلملـ ،لف  ايايا  مح ا با مح ا با  للب ايرقدرم ا مع  املخلار بعل،ب ايعالكل ايبزازيةن ك . إلاارـز

 اؿ عا ابا عقبخلنن ما معمعلته   قح خماعق ايقاكرمن كمملقب اإلملـ األعظمن  إلت عا  بيهن كايعقه كاأل
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يا كلف أل،ا  ف يقاؿ بليق م يرلف يهن ف ف قاب   (3)عا ابا املبلرؾ(2()1) ضبا املاين
  يا كلف ايقيلسي ما ا قكؼ ايمل بة يرلفن و  ايقيلس ايق م  كقا قلؿ بهن قاب

يرمه ما ا قكؼ اجللرة املعقًبة ،رمى األ   املبمي ة عايهن ال ايقافعًة كال اجللزمًة ب  
قي معملن ب قيق اياعام  ف مل يرا الزملن" ن كجيي ن (4)ع ايه ب قيق املالرعة يمصو ملضو

يهن وتا  صبلهليلن ك مل ن كايعلاة عالبن كما إلط بع  األئ ة ايعا لذ لقابالا
ما األئ ة اجملالايا  ك ايعا لذ ايقاسطآ  )يوسكلنسألح (تععيايلل م  ايخقحن فمقاؿ 

 ك حنًا ذيك  ل يعيا اير لؿ؛  ذ املقلـ يقاا  ،لية اإلجبلؿن فاعال  ف  ،اان بلؽو 
لف أل،ا ما ػػيا كت زبعيص بخ ذ ،ل يراف املعي عال ع امه في ا يعق  ما ،

 ،تي مقباؿ عما ما يه ذكؽ سايمن كطب  مماقيم. (5)معماؿ بلذ كبلـػػػػػػػػػػػػػػػايعق
ف ف قاب   ف ُب ضباه عال ايعقبلذ ما ،ت زبعيص مبلييةن ُب لع  ايقاؿ بتيك.  

  مل تم علم يقاياف  عقان   وتن املبليية ال تاجا م  اياطعيصنقاب بعا تمايم  ف 
............................................................................ 

                                                                                                                                        

كيٍ م  ععلـ ايايا طلشٍ ي ةايعث للي ةُب عا لذ اياكي ةايخقلئق ايمع للي ق. يمظق 227كمملسك ا جن تاَب سمة  
 .(327/ 3واية ايعلرفآ ) يمظق ك  (.231ن كطبقلت ا معيةن ياحملئ  )ص/(23 /)ص زىادىنٍ 

ُب األ   املمقاؿ ممه   ضبا املاي ن كدلمخه "ورتا ُب األ  ن كيعاه  عا اإلملـ  ضبا عا عا  با  (1)
  (.3/313املاي ن كاه  عام". يمظق  مملقب اإلملـ األعظم)

ق بعاح امليم  ككم -ا الق بلبا املاي   ن با ا ما عا  باي عبًا اًه بًا جععق بًا  يح بًا برق با سعا (2)
 ،ا  عبلـ اقاثآ ايتيا ا القكا  نككللب كالدته كلخاته بليبعقة - -لمبة    مايمة رساؿ اه  -ايااؿ 

ص ) البا ،جقن اياققيبك  (ن3/432)اتويبي ايع  يمظق   ق.214ن تاُب سمةحبع  ا ايث كمعقفة عااه
/411.) 

صب   االذن ايا ي  ن املقكزم  ا لف ن  ي  االسبلـنبا اه با املبلرؾ با كاضح ا مظا  بليع  با عبا ايقضبا (3)
يه كالب ُب "  .ق 323سمة   كلف ما سرلف إلقاسلفن كملت ديب عال ايعقات  نايث كايعقه كايعقبيةا 

 (.  3/213. يمظق  تتكقة ا علظن ياتويب )اجلللد "

   ( .3/313يمظق لص ايعبلرة ُب كالب مملقب اإلملـ األعظم)  (4)

ملدة (33/339) . يمظق  يملف ايعقبفىملية كفيماية جىُبي كرذؿ كفيم  ايخ ذ فىٍمبل ريًذؿ فلا معماؿفم   (5)
 ."فم "
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قي  ىملىٍ تػىقى  ىف  ايم ٍيفى يػى  ا ايم ٍيفي  ىٍماىل ًماى ايعىعىلصي قىٍاري مػٍ  . (1) ني ... ً ذىا ًقي ى وىتى
ن خبػػػػبلؼ ضباه عال (2)عال  ف وتن املبليية ال تاجا ُب جللب اإلثبلت / [2] 

ة بليعااـن فقا قي    ام كلهلااـن ورتا يمبي   ف اياطعيص ايملبقن عال  له ال ع  
سيعلم املقلـ.

ن فلملعار املممبكي ُب مح  ايقف  عال  له اسم كلفن  ك  )أنسي ول(س  ف  م ايقاؿي
 .(3)يقاؿى  وا ايتم ُب مح  ايقف  عال مل فيه ما ا،ا ليآ ياملس

ممبك  مح   ايظلوق  له ماعاق بعقيح ايعع ن كو  يعح تعاقيه بلمل (أ بلي س)ك 
تام ن ك"أل،ا" ايملبق ُب مح  إل  كلفن ف حا ه ايمعبي ماعاق  دبحتكؼن كُب 
،عظ  عا مااللل ايعبلمة سعا ايايا مل معملن   له  ذا قيار املاعىا ق ُب مث  ذيك كلف 
ن ك  ال يـز   ك كلئملنن فيجب  ف يراف ما ايراف ايملقصن كايظقؼي بليممبة  ييه يياه

ايامام ي 
  كقلؿ   له  ل جيب ايامبيه عايه. ن(4)

ك قاؿ  يزـك ايامام   ماع؛  ذ جلز  ف ليقايرى ُب قايك مثبلن  زيا ُب اياار كلف   
ن إل ول ماعاق   ك كلئان  ك يراف ما ايراف ايملقصن كُب اياار ُب مح  لعبو

 ل وا  دبحتكؼن تقايػػػػػقن  ،ع   ك ،ػػػػل  ن  ك كيجػػػػػػػا  ك ماجادن  ك حنا ذيك
ٍرلل  كالن  كلف مثبلن  ف لػيقىايرى مثاىلل  تلـن ك،ي ت فيمق   ايامام ن كيي، ببلـز  ذا قا 
ٍرلىل كلف ُب  ثلليلن ،ل يراف ايظقؼ ُب ماض  إل ولن فيحالج    كلف  إلقلن ف ذا قىا 
ماض  إل ول فيحالج    كلف  إلقلن كوا م جقانن لعم ديرا تاجيه مم  تقايق ايملقعة 

 .-واالل اه أل،ما اململيك-يت يزـك ايامام ن كمل  ر ما تعق ض يتيك ،قٌّ ب

                                                           

(ن كقا 337/ 4) ن يار يب با زياايار ايعقيا كبيب ايقعياذكقن مح ا با  يامت املماعع   ُب كالبه   (1)
 .ةن كوا ما حبق اي اي  ما ،ت لمب (13/ 1 )ايبيب ُب جلين األدب  عاق محققه كلم  اجلبارم بقايه 

 راد املعمف  له يا عم  يع " أل،ا" األئ ة اجملالايا كايعااـ مبليية ُب ايمع ن ملل ربقق ادعلذ تاك املبليية؛  (2)
ن فاراف املعلضاة بيملم  ي لن ،ت مح اد جيع  ايرلم  للقعلنن ك ل يا قي    ألف تعايالم عال ايعااـ معاـا

 ايععلن جيع  ايميف ردي لنن كيي، بخ ذ.ايميف  مال ما 

 (3/339يمظق  ،ل ية اخلاقم عال ابا عقي ) (3)
  .(34/ربقيق ايقااعا املم قية نياقازم )ص  يمظق.تقتيب  مار ،ت ماملوية   ( ايامام  وا4)
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سىنل:س سبلي أ  س يم  د سيعل مل يلاان اإللملفن كسبي   ييه لعميهن ك ف كلف  ثم
كتىقعيقي عمه عبلرته م   ره   نمماقبىحلن عما اييتن  ك مل يمقاح ُب لع، اجملالا

  يق  به  ،ا. ُب ثبات ذيك ا رم  ك حنا ذيك  ل مل
فبل ضيػٍقى ُب ايقاؿ بهن ب  كق  مملم  /ب[2]ك مل ايق م دبعي ايايي  ايخقع 

 .ايقاؿي به    
قعا به فام ي (1)ك مل قاؿ اإلملـ ايقق   ايخلفع  " ما اساحما فقا  قع"

 يق  ُب كىٍوم بع  ايقل قيان ك منل معملن  لن ملل قاإلبلفن ايقد  عال اإلملـ األعظم
كض   -باخايا ايقاذ-ن ف ا قلؿ به فقا  ق ع (2)خمااف فيهقى اساحملف  ف ربىق  

 قعلن ما ًقبىً  لعمهن كيي، يه ذيكن كتا ضب ه اققق اجلبلؿ اقا 
 . (4)ك،تن (3)

تا يت  (7)ك ل قليه اير لؿ (6)ك،تن اياطعيف (5)ايرا مقاال عبلرة ايعاي 
........................................................................ 

                                                           

 (.471)ص/ لق  عمه ذيك اييزايل ُب املمطاؿ( 1)
ع  ايعا لذ ُب تعمتن  ماران ال يعح  ف تراف ماطملن ف ف مل ياحقق اساحملف خمااف فيهن فقا ذكق ب ( 2)

ياطبلؼ؛ فبعالل مقباؿ اتعلقلن كليعاكؿ عا قيلس    قيلس  قال ممهن  ك زبعيص قيلس بايي   قال ممهن 
 كبعالل ا إلق مكدد بآ ايقباؿ كايقد كليعاكؿ عا ،رم ايايي     ايعلدة . يمظق  ايقدكد كايمقاد يابلبقٌب

 (.2/4131لية ايا اؿن يعع  ايايا اهلمام)(ن كا2/172)
قن 793سمة  كيا ن  ايلن معمق املاقب جببلؿ ايايان فقيهن مح ا با  ضبا اقا  ايخلفع  با عبااه  (3)

 إلت ايعقه عا اي ملكم كعا اجلبلؿ ايباقي  ك،ت لن يه معمعلتن مملل  ايبار اي لي   قح صب  اجلاام  ن ك قح 
 (ن كايبار اي لي ن ياخاكلين7/19يمظق  ايااذ ايبلم  يامطلكم) .وػ 214سمة بليقلوقةهن تاُب اململلج ُب ايعق

(2/319.) 

 (.2/1223ن كاياحبت  قح اياحقيقن يا قداكم )(193/ 2،ل ية ايع لر عال  قح  اقا  )يمظق    (4)

قح عال خماعق ابا ا لجبن عبا ايقضبا با  ضبا با عبا اييعلر املعقكؼ بليعىايان  ملـ ماققن يه   (5)
 ق. يمظق  طبقلت ايخلفعيةن يئلسمام731كاملااقف ُب عام ايربلـن كايعاائا اييثلئية ُب املعلين كايبيلفن تاُب سمة 

(2/319.) 

 (.149ن كايييث اهللم ن ياعقاق )ص/(373/ 1 قح ايعاا عال خماعق املمالل األ ايل )يمظق   (6)

ا با  يب برق با لل ق ايايا ايخلفع ن املاقب بر لؿ ايايان املعقكؼ بلبا  يب  با املعليل مح ا با مح   (7)
قن  إلت عا صباة ما ايخياخ مملم  ك لؿ ايايا ابا اهل لـن ك ، 222 قيفن فقيه   ايلن كيا بليقاس سمة 



م2222العدد الثالث فبراير       يةمجلة كلية الشريعة والقانون/الجامعة األسمرية اإلسالم                                        

shl@asmarya.edu.ly                                                              767 

 

ابا اهلي لـ
ن قلؿ  "كمل  ر ُب كاب اياية  ق ع بلياخايا دبعي كض   قعلن ب  (1)
 الاللن كايعلاة عايه ُب ذيك. ( 2)بلياطعيف"

ف ف قاب  قا اقاال تققيقؾى ايملبقي  له ال إلبلؼ معمامه ُب ايقاؿ بليق من كقا 
ة ا معية وم   حلب ايق من كذيك يقاا   ف ا الق عما ايملدة ايخلفعية  ف ايملد
 ،توم ال يقاؿ بهن فقا ربقق اخلبلؼ.

ن (3)قاب  مل اقاالن تققيقيلل  حيحن كبه  قح املا  سعا ايايا ُب ايااايح ك،تن
كمل ا الق عملم  ال ياجب ثبات اخلبلؼ فيهن كيع  سبب ايخلقة بتيك كثقة قاهلم 

ـ الابلط األ،لديث ُب ذيك ايزما عال اياجه بليقيلسن كايمبب ُب تاك ايرثقة عا
األك   ك ل مسعملن ما بع  املخلي ن فياب عايلم وتا االسمن كوا ك في ماح 

 -رض  اه تعل  عمه-   ف  بل برق -ك ف مل  رن -إلبلفلن يبع  ا  قلن كبيلله نالزـه 
ك ف يرا س   عا ايربليةن فقلؿ  "  قاؿ فيلل بق ي ن ف ف يرا  اابلن ف ا اهن 

ملل كى    بل  -رض  اه تعل  عمه-ن ك يالن ف ف ع ق(4)إل ا ف   كما ايخي لف"
عقؼ يعلان  مقن فيه بليقيلسن فقلؿ "  ماسل األ عقم عال ايبعقةن ككاب يه ا

                                                                                                                                        

ب ايي لمة ُب ايايا ايقليلٌبن ك،ت لن يه عاة م يعلت مملل  ايارر ايااام  ُب ربقيق  قح صب  اجلاام ن ك ا 
 ( . 7/31(ن كاألعبلـ )9/23) ق. يمظق  ايااذ ايبلم 911ُب سمة  رسلؿ ايع لمة ك،ت لن تا 

بلبا  ن ك لؿ ايايان املعقكؼاإلسرمارممح ا با عبا اياا،ا با عبا ا  يا با ممعادن ايميااس  ٍب  (1)
 وػن213ل سمة تاُب دن ك كلب  ُب ايقلوقةن بلإلسرمارية كيا ن   اه ما سيااسن اهل لـ   ملـ ما عا لذ ا معية

يارمام  نايعاائا ايبلية. يمظق  عقه ا مع ن كاياحقيق ُب   اؿ ايعقهايُب  فاح ايقايق ُب  قح اهلااية  ما كابه
 .(321)ص/

 /ب( .341ايارر ايااام  ُب ربقيق  قح صب  اجلاام ن البا  يب  قيف)يا،ة  (2)

مل لق  ما ذـ ايق م عا عث لف كعا  كابا ع ق كابا ممعاد رض  اه ك   "(2/339)كلعه ُب ايااايح   (3)
تعل  عملم  منل كلف ُب ايبع  يراله ُب مقلباة ايمص  ك يعاـ  قائط ايقيلسن ك ياع األقيمة ايرثتة ببل  لرلر 

 اُبكيمظق   قح خماعق ايقكضةن يا ". ال خلعا يل ل نيظلارول ؛مق اع به م  اجلـز باف ايع   كلف دل
(1/291.) 

ايااطيص ا بت ُب قلؿ ابا ،جق ُب (ن ك 1133 ن رقم4/3944ركان اياارم  ُب مممان بلب  ايربلية) (4)
  " رجليه ثقلت  ال  له ممق  ". (472/ 4) زبقيج  ،لديث ايقافع  ايربت
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قا  ا "  ػػػػػػاجل لن ُبػػػػػػػػػػػق  ياػػػػػكقلؿ  ع / [1](1)األ بلن كايمظلئقن كق، األمق بق يك"
 ن ك ف اتبعبى ر م مىٍا قػىبػٍاىكي ن كقلؿ عث لف يع ق   ف اتبعبى ر يك فمايافيه بق 

 "اجا   ر ي  كر م ع ق ُب  مللت  -رض  اه تعل  عمه-كقلؿ عا . (2)فمعم ايق م
األكالد  ف ال ييبٍعان كقا ر يب ا ف بيػٍعىليا"
(3). 

األمار  كبلجل اة فليقاؿ بليق م كايام ية با حلب ايق م بتيك املعي ما 
فام  (4)  " مل رأن املما اف ،مملن فلا عما اه ،ما"املماحمىمةن كقلؿ ايميب 

 ياحقر مح ه يعايح يامزاع بآ ايعا لذ ُب ايقاؿ بليق م كعامه.
 عظم  ف يقاؿ  م يئلملـ األ)يكلنسيو(كيا فيقض  ف  ،اان ما  كلبق ايعا لذ قلؿ به   

                                                           

كالب  ن  إلقجه اياارق   ُب "سممه"  --ُب كالبه أليب ماسل األ عقم --وتا جزذ ما كبلـ ع ق (1)
-- يب ماسل األ عقم   -رض  اه عمه-كالب ع قاألقاية كاأل،رلـ ك،ت ذيكن  

 (ن كايبيلق  ُب اير ل" كالب  ايخللداتن بلب  مل يقا  به ايقلض  كيعيت به املعيت 4473رقم 4/211)
تعقبه ( ب سملديا ك عال ل بلاللق لعن ك 7/431(ن كقا سلقه ابا ،ـز ُب  ،رلمه )21244رقم   31/333)

 بع  كُب سي ل ال ايقسليةن     يقام  ل فيل ل  املطقج اإلابلؼ يرا "(132/ 4)ابا ،جق ُب ايااطيص 
ن ب  وا كالب مخلار عما ايعا لذ --مراابة "ن كايعحيح   له ثلبب عا ع ق ايقسلية  إلقج راكيه  ف طققه

( ،يث 3/12ع ق ُب ايقالذ ك ق،ه) نك ل ذكق ابا ايقيم بعا  ف سلؽ وتا األثق ُب  عبلـ املاقعآن كالب
كا لكم كاملعيت  ،اج   ذ  نعايه   اؿ ا رم كايخللدةا كبما  نبليقباؿ كوتا كالب جاي  تاقلن ايعا لذقلؿ  "

 ". ييه ك   تاماه كاياعقه فيه

له ن  -رض  اه عمه-مل  ان دتا اياع ن كيعظه ُب ايمما اير ل يابيلق  " ركم عا ع ق با اخل لب  (2)
   ف لاب  ر يك ف له -رض  اه عمه -قلؿ"  ين ر يب ُب اجلا ر يلنن ف ف ر يام  ف تابعانن فقلؿ عث لف با ععلف

ر ان ك ف لاب  ر م ايخي  قباك فمعم ذك ايق م كلف"ن كالب ايعقائ ن بلب  ما مل يارث اإلإلاة م  
يث  حيح عال  قط ايخيطآن (  " وتا ،ا4/177( قلؿ ا لكم ُب املماارؾ)32792رقم 1/241اجلان)

 كمل خيقجلن" ك ققن ايتويب.

 31/142ركان ايبيلق  ُب ايمما اير ل  ُب كالب عاق  مللت األكالدن بلب  اخلبلؼ ُب  مللت األكالد)  (3)
 ( "كوتا اإلسملد معاكد ُب   ح األسلليا".4/322( قلؿ ابا ،جق ُب ايااطيص)22121رقم 
(نك ا لكم ُب 1111/رقم1/24) إلقجه  ضبا ُب "مممان" --وتا جزذ ما  ثق ابا ممعاد (4)

"ن ك وتا ،ايث  حيح اإلسملدن كمل خيقجلنن كيه  لوا   ح ممه  ال  ف فيه  رسلال( كقلؿ " 1/21"املماارؾ")
 كافقه ايتويب. 
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جملالايان ك مل مل ليمب    اإلملـ ،جة اإلسبلـ ػا ما  ك   كلبق األئ ة ابه؛  ذ وػػ
ُب كالبه املمطػػػػاؿ ما  له مل يرا ما اجملالايا؛ ألله كلف ال يٍعقؼ ايعقبية  (1)اييزايل

ف اساس عايهن  ك بلط  دعالن  (2)قبي، ه باباضقبكيا  ك اياية بايي   له قلؿ  
ملـ  ،لط بملئق ايعاـا ابلن عا  كدييبلن ن ك ل ال خيعل عال  دىن اي ابة ُب ايعقبيةن ف

 ايمقاية.ايعقاية ك 
 ف الاعلذ قاؿ اإلملـ  منل وا بمبب الاعلذ قاهلم  وحلصلسىذهس يجملةس يش ط ة:

فل  عماوم  ن ،يث قلؿ "(3)بهن وتا مل ،قرن مااللل سعا ايايا ُب حبث يا
                                                           

جة يقب حب ياماؼنقيه مارام كفف مح ا با مح ا با مح ا اييزايل اي اس نن زيا ايايا  با ،لماوا   (1)
 وػن كدل تعقهن الـز اجلاي ن جلذت  لقته بلييزايل431سمة  قاسلفإلي ما  ع لؿ  طاساإلسبلـن كيا بباان 

ما ققل ققية  ك    ،زاية بلياطعيف  ييزؿ ايعاؼن ن ف ف  بلن كلف ،زاالن     ملعة اييزؿ ةلمب؛ ايزام باخايا
املمطاؿ ما عام ك   ناأل اؿماععل ما عام عاـا ايايان كامل  ،يلذن يه ايعايا ما امل يعلتن مملل  طاس

 (.211(ن ايافيلتن البا قمعت )ص/4/313ن يامبر  )يمظق  طبقلت ايخلفعية .وػ313األ اؿن تاُب سمة 

 . (473/)ص املمطاؿ ُب تعايقلت األ اؿ يمظق   (2) 

 اإلااف ايعا لذ ُب معي يا عال  قااؿ    (3) 
ع ،تنن كوا يميبايهن كمقاال وتا ايقاؿ عاـ اياعقض يراف ايثلين كوا )األكؿ(   له ،قؼ ملل كلف سيق  ياقا   

الن  م  ال تقاا  فعبل ملضيلن يااق  ،عايه  عاؿ ،تنن  اجلااب ،ل بلن باكف ،عاؿ األكؿ كوا ايخقط  كٍ 
 كاملااق  ،ت كاق . 

 (  ،قؼ يقاد ممه اماملع )ايثلين(   ال ،قؼ اماملع الماملعن كوا قاؿ  كثق ايعا لذن كفمق باعمتيا ) 
ماملع ايخقط؛ ألف األكؿ سببن كايثلين ممببن كالاعلذ ايمبب ال ياؿ عال الاعلذ املمبب؛  ذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااب الاجل

اجلااب الماملع  اماملعجياز  ف يراف يا مبب سبب أإلقن كوا مل ذوب  ييه ابا ا لجب)ب( ،قؼ يقاد ممه 
 .عال اماملع اإلكقاـ الماملع اجمل ذ ألكقماك داؿه   ج ا يان حنا  خقطاي
)ايثليث(   ال جملقد ربط اجلااب بليخقط دالية عال اياعايق ُب امللض  فل  ال تاؿ عال اماملع ايخقط كال اماملع   

 اجلزاذن كوا قاؿ ياخاابآ.
قاا   ي آ ) ( اماملع ايخقط )ب( كاف اماملع مل يايه كاساازامه يالييهن كوتا ايقاؿ ي ل)ايقاب (   ال تاؿ عا   

يا قلـ زيا يقلـ ع قكن فاا قاب    ايخقط مماازملن ياجاابن كال يقاا  اماملع اجلزاذ ُب لع، األمق كال ثباته.
 ف قيلـ زيا محرـا عايه بلاللاعلذ في ل مالن كثبات قيلمه ميمااـز يثبات قيلـ ع قكن كو  يع قك قيلـ  يقاا 

(ن ك 4/224) يمظق  ايرالب يميبايهه  مل ياعقض يه  ربلب وتا ايقاؿ. ا قيلـ زيا  ك يي، يأإلق ،ت ايبلـز ع
 .(312/ 2) ن يامياط    اهلاام (ن ك 3/333(ن كتخميف اململم ن يازركخ )3/119األمليلن البا ا لجب)
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ما اف تماع   يااالية عال  ف عاة الاعلًذ ما اف اجلزاذ ُب اخللرج و  الاعلذ 
       الالل.  (1)اجلزاذ مل و " اياعلت    عاة ايعام بللاعلذ ايخقط ما ،ت 

كيىقًدي عايه م  كاله يي،  لفيلن عا
ايتم فق   (4)(3)اساخرلؿ ابا ا لجب (2)

ممهن كممقاضلن بمحا  يا كلف وتا  لملللن كلف وتا ،يااللن؛  ذ يي، الاعلذ ا ياالية ُب 
ن كبمحا  يا  ضلذ ايعىلملىي ي اعب ايخ ، (5)للية خبعا للايااق  اللاعلذ اإللم

ايخقط فيه معااؿه ياجزاذن ك ف  جيب عا ايمق  باف ذيك كارد عال  /ب[1] ل
قلعاة  ربلب ايعقاؿ دبل فيه مل فيه  له ياـز  ف ال تعاؽ ايخقطيةن  ال  ذا كلف ايااق   

عاـ قاؿ اإلملـ بتيك  كتيكن ك ىن بتيك في ل حنا لارام عايه   ذ جلز  ف يراف
قد مالبعالم كتقاياوم  يي، عااه عاـى قاهلم بهن ب  عاياه مل قلـ عمان ُب ذيك ،ت جي

كيك  ف تقاؿ   -رض  اه تعل  عمه-مه ايخقيف  فيهن ب  وتا وا األلمب دبقل
ايعاة  في ل حنا فيه ييمب جقد قاهلم كمالبعالم تقاياانن ب  ايعاة  منل و  عاـ ايعحة 

كوا عاـ قاؿ  -خقعية أل،ان ك،يم ت  فيعح  ف يراف عاة الاعلذ اجلزاذ ُب اخللرجاي

                                                           

 .(94/معا ايايا اياعالزاين )صي نخماعق املعلين (1) 

 بلأل   . دلمب ايممطة عبلرة  بيلض   (2)

لجبن بقع ُب ايعقبية عث لف با ع ق با  يب برقن  با ع قك صبلؿ ايايان ايعقيه امللير  املعقكؼ بلبا ا  (3)
وػن تعقه بايب ا ما األبيلرمن كعايه اعا لدنن كعمه صباة مملم  ايققاُبن 371كاأل اؿن كيا سمة كايققاذات 

عا   األ اؿ كاجلاؿن كايرلفية ُب ايمحا ك،ت لن تاُب سمة كاملخاايلن ما معمعلته  ممالل ايماؿ كاألم  ُب 
 (.  3/243(ن ك جقة ايمار ايزكية)1/242وػ". يمظق  كفيلت األعيلفن )141

كمعلد اساخرلؿ ابا ا لجب  ف الاعلذ ايمبب ايتم وا ايخقط ال ياؿ عال الاعلذ املمبب ايتم وا   (4)
ي ت ياـز ايقاؿ باف الاعلذ املمبب يقاا  الاعلذ صبي  األسبلبن اجلااب؛ جلااز  ف يراف يا مبب سبب أإلقن ك،

ألف اجلػػػػػػػػػػػزاذ  وكونوسي سسصلا لًسكما ومل  ح  قاؿ ابا ا لجب باف" يا" تاؿ عال اماملع األكؿ الماملع ايثلينن 
 -املازـك  -طيراف مقار اياجاد ُب امللض ن كمل كلف كتيك فلا  ام  كجادن فيهن في ام  ايخق  -ايبلـز -

 (. 4/433(ن ك قح ايقض  يارلفية)3/119فلملازـك يماع  بللاعلذ الزمه. يمظق  األمليل البا ا لجب)

 م ياـز ما ايقاؿ باف ،قؼ" يا" ياؿ عال اماملع اجلزاذ الماملع ايخقط  ال يرافى جاادل ،ت  ام  ب   (5)
 لئق مثبلن مماعيةن كا ياالية يه ثلباة. يمظق  ايييث اهللم ن يثببن ك ل ُب املثلؿ ايتم  كرن املعمف؛ فلإللمللية يا

 (. 223ياعقاق )ص/
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و  الاعلذ ما اف ايخقطن كوا عاـ ايعحة ايخقعية ما  ،ان كيق ا  -اإلملـ به
   وتا اياققيق قايه  "يا كلف أل،ا"  م يا  ح أل،ا  قعلن    أإلقن دكف  ف 

 لعلؼ كتقؾ ايععبية كاالعاملؼ.  يقاؿ  يا قلؿ به  ،ان فاياام  بلياا ف كاإل
ف ف قاب  فل  ديرا ضب " يا" ومل عال مل ا الق عما  و  ايعقبية ما  ال داية 

 ل اماملع اجلااب الماملع ايخقط.عا
؛ ألف ذيك ما  قاب  لعمن كال يقد عايه  ف الاعلذ املازـك ال يمااـز الاعلذ ايبلـز

عال مل سبق؛ ألف األ   في ل عيايق ،يث ايعق ين ك مل حبمب عقؼ اياية فل  داية 
عال   ذ  ف ال يراف ميعا قلن عال ،تن
ن فعال وتا يا قاب  يا ج ا   كقماكن (1)

فقا ديب يا عال  ف اجمل ذ مماازـه يئلكقاـن كعال  له  ام ن فيعلم  ف اإلكقاـ  يالن 
مل   ف كلف وتا ن كفيه  ف مل ذكقن ال يام ُب حنا قاي(2) ام  كتا قليه بع  اقققآ

 .(4)كفيه لظق (3) لملللن كلف ،يااللن  ال  ف ديم   ف ذيك جلرو عال عقؼ اياية
ف ف قاب  فل  ديرا  يالن ضب  "يا" ومل عال مل ا الق عما  ربلب املعقاؿ ما 

 ف ايعام  بللاعلذ ايثلين عاة ايعام  / [4] ال ك ل قلؿ املا  سعا ايايا يااالية عال
الاعلذ اجلػزاذ بلـز ما ،ت اياعلت    عاة ملازـك بللاعلذ ايػضقكرة الاعلذ ا بللاعلذ األكؿن

ػلرج مل و ؛ ألام  منل يماع ااال ُب ايقيلسلت الكاملب ايعاـا كاياعايقلتن ُب اخل
                                                           

 ( . 4/93يمظق   قح اياملي ن البا مليك)  (1)

 .(412/ 3) ايعاا  قح ك  ن(277/ 3 قح ايراكب املمت ) نك(349/ 3) تخميف اململم  يمظق    (2)

اب الماملع ايخقطن فقاؿ ايقلئ   يا قلـ زيا قلـ ع قك داية عال اماملع اجلا  "يا "عقؼ اياية يقا  باف  (3)
(ن كاياحبتن 4/93يمظق   قح اياملي ن البا مليك) ل  له  ف مل يقم زيا مل يقم ع قك.ياؿ عا
 (. 2/179يا قداكم)

مل )ايثلين(  ك علدة  ك  قعلن  الاعلذ اياليل  م اجلااب مخقكط بخقطآ  األكؿ  مملسبة اياليل يا قاـ عقبلن   (4)
خياف املقاـ  م ايخقط ،تنن فقاؿ ايقلئ  ُب   ذ  يا كلف وتا  لملللن كلف ،يااللنن فل يااف مملسب يئللملف 

ُب تقتب ا ياالية ،تن ن ف ذا الاعب اإللمللية عا   ذ قا  -املقاـ -ممه ن كخياف اإللملف عقبلن يراله جزذان 
اليل ال يق   بللاعلئه كال ثباته  ذا مل جيـز بللاعلذ اخلافن كُب خياعلل   ذ  ل يقاا  ا ياالية كليعقس مثبلنن فلي

وتا رد عال قاؿ ما قلؿ   ف" يا" داية عال اماملع ايثلين الماملع األكؿ  ل وا جلر عال ،رم اياية فقط.  
 ( . 3/342(ن كتخميف اململم )3/432يمظق   قح اقا  م  ،ل ية ايع لر )
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كال  ك  ف ايعام بللاعلذ املازـك ال ياجب ايعام بللاعلذ ايبلـز ب  األمق بليعر، 
 . (1)الالل كبلمه

ديرا ضب  مل ومل عال ذيك عال كجه ،مان ككاله يقاؿ   ذا  قاب  لعم
 ا قب باف اإلمػػػػػػػػػلـ األعظػػػػػػػػػػػػػػم يي، يه  ف يقاؿ بليق م تيعايؽ بللاعلذ قاؿ األئ ة 

 ململم كمقا ملمن كوم تلبعاف يهن كايملسي عيلؿ  -رض  اه تعل  عمه-بتيك؛ ألله 
 عايه ُب ايعقه ك ل قي   عق 

 .(2) كىٍواى ًبمىٍبقو ،ىلئًزه تػىٍعًايبلى ... ميٍماػىٍاًجبه ثػىمىلًئ ى اجلٍىً يبل
ن  كوتا املعي ك ف كلف باييلن ُب لعمه ما ،يث املعين  ال  له بعيا ما ،يث املبيى
كيخبه  ف يراف ما قاب ايربلـن كوا قاب ايربلـ؛ فاياام  بليا فن فقا يظلق فيه 

مثلؿ وتن املبل،ث ُب مث  وتا املقلـ تخحيملن يبع  مل يي، فيهن ك منل ذكقلل  
األذولفن ك ف كلف ُب ايقارة  باع  ل كلفن ٍب ال خيعل عايك  يلل امل لرسي يربلـ 
 و  املعقاؿ مل ُب قاؿ مااللل سعا ايايا "يااالية" ما اياملمحن كال خيعل عايك 

ف ايعام باجاد األكؿ  يالن  ف " يا"  يالن قا تماع   عماوم  يالن يااالية عال  
عآي املقاـ حنا  كا  ل كللب  (3)عاةي ايعام باجاد ايثلين ك ل  ذا اسايث  ُب املاعاة

ايخ ، طليعة فليمللر ماجاد؛ يرا ايخ ، طليعةهن يماج عآى اياليلن كوا ايمللري 
اؿ ػػػػػػػػماجادن فل  ومل يااالية عال  ف ايعام باجاد األكؿ عاة ايعام باجاد ايثلينن فق

 ك ل قا يمبقي    فلم ما ال إل ة يه فلفلم.  (4)مااللل  ايثلين يي، يااقييا
                                                           

 .(93-94/)ص خماعق املعلين يمظق  (1)

 .(4 /)ص اه يعيايبيب البا مليك قليه ُب  (2)

تمقمم ايخقطية املاعاة     يزكمية كاتعلقيةن فليازكمية و  اييت حيرم فيه بعاؽ اياليل  ك رفعه عال تقايق  (3)
ـ يعبلقة بيمل لن كاف يراف املقاـ عاة يااليلن حنا  كا ل كللب ايخ ، طليعة فليمللر ماجادن   اؽ املقا 

ن  نالتعلقية و  مل ،رم فيه بعاؽ اياليل  ك رفعه عال تقايق  اؽ املقا ـكا كمل يرا بيمل ل عبلقة تقاا  ايازـك
 ( .212يمظق  ياام  األسقارن ياق ب ايقازم)ص/ .حنا  كا ل كلف اإللملف للطقلن كلف ا  لر للوقلن 

كجاد األكؿن جلااز  ف يراف يا مبب  سبلب   م ال يقي ا كاف األكؿ عاةن ياثلين؛ ألله قا ياجا ايثلين دكف (4)
ماعادةن فاماع  " يػػػػػا" ك ػػػػػػػػل قلؿ اياعالزاين " يااالية عال  ف عاة الاعلًذ ما اف اجلزاذ ُب اخللرج و  الاعلذ 

 (.93ملعلين)ص/ما اف ايخػػػػػػػػػػػػقط ما ،ت اياعلت    عاة ايعػػػػػػػام بللاعلذ اجلػػػػػػػػػػػػزاذ مل و ". خماعق ا
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 تسىلس ي  لسسففففففاإنسقلعال ايبلـز بقايه  )  /ب[4]لر    مل وا كلملم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب   
( وا  م اإلملـ األعظمن كُب كاف ايا ت راجعلن    اهلػػػػػػػػلذ ُب  "  ي أ ؟،سوق سقلل

 م بليقيلسن يع   ال لمام  ف  )بو(يه" كبلـ ال حياقين ا فن كاألمق فيه سل  
   (2)ن  ك ُب املل اؽ(1)اإلملـ مل يق  بهن كو  ايقيلس  ال ماحاه م  ايق م ُب املعلـا

   كياـز ما ايقاؿ با،ا املاحايا ايقاؿ بل إلق ما ،يث املعي.
س)  س ي  وفس ينلصاة معاكدان  لس(س)يوسكلنس ي ُب االسااالؿ عال ذيك  ابقػػػػػ

سيكلن(عال لاع ما اجمللز  ( ما ايق م؛ ملل بيمل ل ما املخلدة ما ،يث  ف  )
األ،قؼ ايمل بة ال ربالج    مل تاعاق بهن كال تيظلق معين سلبقلن عايلل نك ل  ف 
ايق م يي، يه تعاق با  ن كال ييظلق ،رم     سلبق عايهن  ك ما ،يث  ف 

مل بة فيلل  لخلذ  مق مل يرا ُب اجل اة كليااكيا كايا  ن ك ل  ف ايق م األ،قؼ اي
ييبن كيع ن  ا ،يث  ف ما صباة األ،قؼ ايمل بةفيه  لخلذي ،رم مل يران  ك م

كك ه يه تعاق بلألمق اقباب املق،اب فيه؛ ك ل  ف ايق م ي اق عال مل يلاان اإللملف 
األ،قؼ ايمل بة كافن كو  تراف ياخك ك ل  عال مل فيهن  ك ما صباة (3)كديي   ييه 

 ف ايق م فيه   ذ ما ذيك عال مل فيهن  ك ما ،يث  ف األ،قؼ ايمل بة فيلل 
عاكؿ عا األ  ن كوا عيقك  اجل اة عا ايااكيا كحنانن ك ل   ف ايق م فيه عاكؿ عا 
،رم أإلق ك ل قي ن  ك ما ،يث  ال علم  يعظ ن كوا  قال ما ايعلم  املعمامن  

ن كحيا   ،ت عال مل فيه (4) قال ك ل  ف ايق م فيه ق   املماية عا لظلئقول ملل وا
 ذيك  ل وا ققيػػػػػػػػػػػػػػػػب كبعيػػػػػػػػػا  ل ال ل ي  به ك منل قامل ذيك عال سبي  ايااس 

 ُب كجه  اػػػػػػػػػػػُب ايربلـن ك رإللذ ايعىملف ُب وتا املقلـن ك ال فبل خيعل  ف األ،م كاجمللراة
                                                           

 .(3/71املعلـا  لع، ايعارة ايتومية املمازعة ما ،قلئق األ يلذ. املم قن ق ا رضل املظعق) (1)

ن سم ما "املل اؽ  "يع  (2) قكب مزج ه ما " ملن ك اؽ" كوا اسم ألفقاد ايرا  املمارجة ربب املعلـا
 (.3/31) ع لر عال اقا   ،ل ية ايمظقي. ف ل اؽ اإللملف وا  فقادن ما برق كع قك كإلليا

اياققيق كاياحقيق ُب عام ن ك (372/ 2 قح ايااايح عال ايااضيح ملنت ايامقيح ُب   اؿ ايعقه )يمظق   (3)
 .(291/ 1) ن البا  مت ا لجاأل اؿ

 .  (337/ 4يآلمام ) ناإل،رلـك ن (313/ 2)ن البا قاامةمظق  ركضة ايمل قي  (4)
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 ايخبه مل كلف  لوقان جايلن ال إلعيلنن حبيث يياحق بلألييلز.
 )يكنو( / [3]ك ل يزيا ،يماى اياجه ايثلين ك ،مميةى اياجه األكؿ املقلباةي ُب قايه   

س يجلرة( م ايقيلسى معاكد س ي  وف عال ضقب ما اجمللز جبلم   ف ا قكؼ  )  
معملن    ماإلاهلل؛  ال تقل  ف ايبلذ مثػػػػػػػػػبلن ُب اجللرة ربالج    مل تاعاق بهن كتياً   

قايك  " مقرت بزيا" ،يث تعاقب بليعع  ايملبقن ك ك اب معملن    زيا بعا  ف  
كلف قل قانن كتيك ايقيلس فيه ضب  ايعقع عال األ  ن كتعاية ،رم األ      

كاأل   املقي، عايه ايعقعن فليعاة اجللمعة دبمزية ،قؼ اجلق؛  ذ و  املعاية ياحرمن 
دبمزية  ماعا ق ،قؼ اجلق؛  ذ وا املعال  ممه ا رم ن كايعقع املقي، دبمزية اجملقكر؛  ذ 
وا املعال   ييه ا رم عال مل سياٌبن ك،يث كلف ايقيلس ما ا قكؼ اجللرة دتا 

 ف  (1)اجللم   ال يراف ما ايق م ملل سبق؛ ف ف قياب  ايقلعاة ُب ايقيلس االساثملئ 
 ذ لقي  املقاـ ال ييماج  ي لن.اساثمل
ن  مل  ذا كللب (2)قياب  قلؿ بعالم  وتا  حيح في ل  ذا كللب املبلزمة علمة 

 قن كاساثملذ لقيً  ك و يماج لقي  ػػػػػػػػػػػػمملكية فلساثملذ عًآ ك و يماج عآ ا إل
 ن كبتيك خيقج اجلااب ع ل حنا فيهن ك ف كلف فيه مل فيه. (3)ا إلق

                                                           

يف ما مقاماآن  ،اا ل  قطيةن ماعاة  ك ممععاةن كتم ل ك لن كاألإلقل ايقيلس االساثملئ  وا امل   (1)
تاؿ عال  رف   ،ا جزئ  ايخقطيةن  ك لقياه كتم ل  يقلن كضلب ه   له ياؿ عال ايمايجة  ك ضاول دبلد ل 

 (.129ك  ار ل بليعع . يمظق  ياام  األسقارن ياق ب ايقازم)ص/

 مل ايخقط  املاع  فخقط  لالجه  ف تراف  " (3/2739) األ،رلـاإل،رلـ ُب   اؿ قلؿ ا مام ُب  (2)
كذيك ألف  ؛ايممبة بآ املقاـ كاياليل كاية  م دائ ة ك ف يراف االساثملذ  مل بعآ املقاـ مملل  ك لقي  اياليل

كعما  نذبةك ال كللب ايقاية كل نكال جياز  ف يراف  إلص ممه  نيه اياليل  مل  ف يراف  عم ما املقاـ  ك مملكيلن 
كاساثملذ لقي    نيه سااذ كلف اياليل  عم ما املقاـ  ك مملكيلن  نذيك فلساثملذ عآ املقاـ ياـز ممه عآ اياليل

 ". اياليل ياـز ممه لقي  املقاـ

 /)ص ن يايزايلمعيلر ايعام ُب فا املم ق . يمظق ملقاـ كال  إلص  كذيك باف يراف اياليل يي،  عم  ما ا (3)
ن ما ايق م كلف ايقيلس ما ا قكؼ ايمل بةن يرلف ايقيلس وتا  ح قاؿ  اإلملـ ايرقدرم  "يا ن كعال(334

 -ايقيلس ما ا قكؼ ايمل بة -يرمه ما ا قكؼ اجللرة" يمياج ايقيلس يي، ما ايق من فقا اساثي لقي  املقاـ
 .-ايقيلس يي، ما ايق م -فالاجى لقي ى اياليل
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 ة ايمقي  ػػػػػػػػػػػػػػػوتا كديرا  ف يقلؿ   ف املماثيى ومل وا لقي ي اياليلن  ك مل وا دبمزي
فيماج لقي  املقاـ؛ بملذ عال ،تؼ إل  كلف ما ايربلـ بعا يان كعال  ف ما 
ا قكؼ ايمل بة ماعاق برلف ايثللية  ف  حن كتقكيب ايقيلس ورتا  يا كلف ايقيلس 

ؼ ايمل بةن يرمه يي، ما ا قكؼ ايمل بةن يماج  ف ايقيلس ايق مى يرلف ما ا قك 
ب   تل دبل وا ُب  نيي، ايق من ،لية األمق  له ُب االساثملذ مل يات بليمقي  ،قيقةن 

 قاته كوا قايه " يرمه ما ا قكؼ اجللرة".
كديرا  ف يقلؿ   ف االسااالؿ بتيك جلرو عال عقؼ ايايةن كوا ايظلوق ُب 

ايقيلس ما  م  لااع  /ب[3]ن ف ف قابى   طبلؽ ا قكؼ اجللرة عال مثلؿ وتا املقلـ
 اجمللز .

قابي  ياملس كبلـه طاي ي في ل  ذا ذكق املخبهن كوا ايقيلسن كاملخبه بهن كوا 
ن كما قلئ    له ما بلب (1)ا قكؼ اجللرةن ف ا قلئ    له ما بلب اياخبيه

ربقيقنن يرا قا  قح ايمعا  ف ن كما قلئ   باععي  يي، وتا مح   (2)االساعلرة
م اق ذكق املخبه ال يملُب االساعلرةن ب   ذا كلف عال كجه يمبئ عا اياخبيه ،ل عيا  

ن (5)لاعي مملقخةو  ن ك ف كلف فيه(4)" (3)ما االساعلرة قايه " قا زر  زرارن عال ايق ق
  .........االساعلرة ك،يم ت فليظلوق  ف  طبلؽ ا قكؼ اجللرة عال ايقيلس ما قبي 

                                                           

 (.211يمظق  اإليالح ُب عاـا ايببل،ةن ياقزكي )ص/ .مخلركة  مق  إلق ُب معين اياالية عال   وااياخبيه  (1)

مل اكاع  فيلل بلالسم املماعلر عا األ  ن كليقاب ايعبلرة فجعاب مرلف ،تول". اياسلطةن "  االساعلرة و  (2)
 ( 43ياجقجلين)ص/

مح ا با  ضبا با طبلطبة  عجز بيب ك ارن   ال تىعجباا ما بًاىل ،بلياه... كوا أليب ا ما (3)
( كوا ما حبق املممقحن كايخلوا   ف االساعلرة ال تب   بتكق املخبهن كوا" اهللذ" ُب ،بلياه 122اخلقسلين)ت 
 .(317/ 3) ن يا  يا بلهاي قاز ألسقار ايببل،ة  ك زرارن. يمظق 

 .(232/اعالزاين )صيا نخماعق املعلينيمظق   (4)

دإلاؿ املخبه ُب املخبه بهن حبيث حيتؼ املخبهن ك اساخراه املعمف ومل بعاـ كاف  قط االساعلرة ادعلذ  (5)
االساعلرة مماع اةن في ل كضعب يه؛ ذيك  ف ايق ق مماع  ه يبلساعلرة ُب ايقج  اجل ي  مثبلنن كجيلب عمه   ف 

 -  عمه معي؛ ألف اييبلية  اياخبيهن كادعلًذ  ف ايق ق ،قيق ن ك ال ملل كلف يااعجب كايملال تملسايربلـ مب ه ع
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 . (3)ك ل ُب ايبيب  (2)اياحقيقية (1)املعق،ة
ن كييعق ؽ بيمه كبآ مل ُب ايبيب فاياابق؛ وتا (4)كديرا  ف يراف ما بلب اياخبيه

بملذ عال ايظلوق ما  ف اياخبيه  منل كق  بآ ا قكؼ اجللرة كايقيلسن ف ف كلف اياخبيه 
ال  ف قايه  "يرمه ما ا قكؼ اجللرة" بآ ا قكؼ اجللرة م  اجملقكر كايقيلس؛ بملذ ع

يع  به م  اجملقكرن ك،تفه تاسعلن ن فيراف ما بلب ايا ثي ؛ ألف كجه ايخبه فيه 
 ق كاملػػػػػػػيعىًاق ك ل سبق. ن كو   املاعايقن كاملاعا  (5)،يم ت ممازع ما عاة  مار

 ف ف قابى  االساعلرة البا هلل ما ققيمةن كال ققيمة ومل.
 لمام  ف ال ققيمةن ب  ايققيمة ا ليية ماجادةن ب  اياعظية املتكارة ُب قابي  ال 

بليمعب عال  له مععاؿ املعقبة تعاق ُب املعي -قايه  " املعقًبة"  م املظلقة ،رمى  
كبلـ ُب  كوا مالؼ    األ    م  املقي، عايهن كُب كاف ايقيلس مظلقان  -بلجللرة

ف مل  ،قر ذيك ممهن فاتج   ييه ما  ،ب ن كيي، بيام ا (6)ايااايح ك،تن
 االطبلع عايه.   

                                                                                                                                        

اعق يمقع  ييه ايًبال عما مبلمماه ايق قن ال ،آ مبلمماه إللملف با  اييلية ما ا ما. يمظق  خم -ايرالف
 (.212ن كاإليالح ياقزكي )ص/(224/اعالزاين )صيا ناملعلين

ح املخبه ما ،ت تعقياالساعلرة اياعقحيية و   تخبيه   ذ بخ ذن ٍب يمق  يع  املخبه بهن كي اق عال  (1)
 ( .3/22يمظق  زوق األكم ُب األمثلؿ كا رمن ياياس ) بلملخبه عال كجه يخعق بلياخبيه.

"  ف يراف املخبه املككؾ  ي لن ماحققلن  مل ،ميلن ك مل عقايلن"  ؼ ايمرلك  االساعلرة اياحقيقية بقايه عق   (2)
)ص/  ( .171معالح ايعاـا

 لف اجل ي  بليق ق عال سبي  االساعلرة اياعقحييةن كاساعلر يه ق قان ،قيقيلن.ه ايخلعق اإللم،يث  ب   (3)

لعم قا يراف ايبيب ما بلب اياخبيه ال االساعلرةن كوا  ف يع  املخبه متكارن كوا ايا ت ُب ،بلياهن   (4)
 يظلق فيلل اساااذ كوتا خببلؼ االساعلرة اييت -اإللملف اجل ي  -ك ف املخبه به كوا ضاذ ايق ق  قال ما املخبه

 املخبه كاملخبه به ُب كجه ايخبهن ال سي ل م  تملس  اياخبيه.

 (.212يمظق تعقيف ايا ثي  ُب   سقار ايببل،ةن ياجقجلين)ص/ (5)

ك،ل   مل ُب ايااايح   ف مثبب ا رم وا اه تعل  عال مل ذوب  ييه اقققاف؛  ذ مقج  األدية األربعة   (6)
ن كيرا يمبي   ف يراف   ذه ما األدية مثبالن ياحرمن فليمص ما ايرالبن  ك ايممةن  ك    ايربلـ ايمعم 

 قح  يمظق اإلصبلع مثبب  رم ايعقعن كيراف ايقيلس مظلقان يع ـا ا رم ُب ايعقع كعاـ اإلاعل ه بلأل  . 
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(  م تاك ا قكؼ اجللرة املع  دل ة يمان  سٍب ك ف ا قكؼ  يالن با ف جزئلل )
 م عال ذيك األ  ؛ )عل و(س / [1]عا ايقيلس بلعابلر اباملذ جزئللن كوا ايعقع املب 

ن (1)ة فقع األ   ُب عاة ،ر هكذيك ألف ايقيلس املع  عمه بل قكؼ اجللرة مملكا
ن كاملقعاد ضقكرةن  كذيك  له ما  دية األ،رلـن فبل با ما ،رم م اابن كيه مح ه 

قلس عايه وتا بهن فرلف وتا يثباته ُب مح  أإلق يي  ؛ ثبلت ذيك ا رم ُب ذيك اق 
ا كاباملئه عايهن كال ديرا ذيك ُب ك   ي آن ب   ذ ن كذيك   بلن؛ ال،ايلجه  ييهفقعلن 

كلف بيمل ل  مق مخكؾ ياجب اال كاؾ ُب ا رمن كيم ل عاة ا رمن كال با ما 
لؿ ؛ ألف املعي ايخطع  ال يقـا بات عيملل فيه محي ثبات مثالل ُب ايعقع؛  ذ ثي 

الالل كبلـ املا  . ن كبتيك حيع   ا مث  ا رم ُب ايعقعن كوا امل ااب(2)دبحاآ
يالح ملل حنا فيهن كياعاػػػم م  طايه ملل فيه ما اإلن كسقملن (3)سعا ايايا ُب ايااايح

ياحقكؼ اجللرة املع  دل  ممه  ف قايه  "املبمية عايه" ك ف جقل حبمب ايظلوق ك علن 
عا ايقيلسن يرمه ُب ا قيقة ك ف جلزئلل كوا ايعقع؛ ألف ايقيلس يخا   عال عاة 

ُب املبمية يقاب   له ك ف  ايعقعن كوا املب  دكف ،تنن كياال ايااليث  مارن مملل 
ا ربط األكائ  بلألكاإلق فلفلمن ف ف قاب  مل األ  ن كيرا اجلقم عال ايظلوق ،يمٍ 

  .ة    أإلقن ققيمة يعظية و  وا ماعآ ذكقته ما  ف املعقبً 
 ا ف لذ  بػػػػػػػػػػف ف قالييةن ػػػػػػػػػػ ييه بعا كجاد ايققيمة ا ب  ال ضقكرة كال ،لجة ػػػػػػػػػػػقا

                                                                                                                                        

(ن كتيمت 3/41يبطلرم )ن كايااضيحن يعبيا اه ا(311/ 2ايااايح عال ايااضيح ملنت ايامقيح ُب   اؿ ايعقه )
 .(1/219اياحقيقن ألمت بلد لن)

فعقفه ابا ا لجب بقايه " مملكاة فقع أل   ُب عاة ،ر ه" نكعقفه  عقؼ ايقيلس باعقيعلت عاةن (1)
ايبيالكم بقايه "  ثبلت مث  ،رًم معاـا ُب معااـو أإلق ال كاكل ل ُب عاة ا رم عما املثبب" كعقفه ابا 

  معاـا عال معاـا ململكاته ُب عاة ،ر ه"ن ف ا ع   باع  اململكاة لظق     له ديي   لعبه ايمبر  بقايه " ضب
ايخلرعن كما ع  بلإلثبلت  ك ا    لظق     ف ايقيلس وا ع   اجملالا ما ،يث اسامبلطه كلظقن. يمظق  

ام  ك ق،ه ايييث (ن كصب  اجلا 1/4(ن كاململلج ك ق،ه اإلدلج)4/317املطاعق ك ق،ه رف  ا لجب)
 (.334اهللم )ص/

 .(3/311يمظق  املااقف يئلجي ) (2)

 . باعقؼ قاي  (314/ 2 قح ايااايح عال ايااضيح ملنت ايامقيح ُب   اؿ ايعقه )يمظق    (3)
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ا ايقيلس عال ،ا قايه " املماعلًر يهن كو ألله مبلئمي ؛ (1)قاب  وا ذبقيا يراف 
 لك  ايمبلح  ،يث قلؿ فيه بع  اقققآ   ف (2) لك  ايمبلح"يال  سا 

ققيمة االساعلرة ،ليية ُب ايبيب مب  عال  ف  له   عايهن كقلؿ بعالم (3)ذبقيا
 .(5)اعلرة ال ذبقيا الاللن ك ال فخلك  ايمبلح ققيمة االس(4)ايملبق

/ب[  له  ذا 1  كولمل لراة البا ما ايامبيه عايللن كوا](6)لعم قلؿ املا  ععلـ
ايملم    ن  ك االإلايلر   (7)يه فل   ياعآ  ،ا ل ياققيمة اجا   مبلئ لف يا ماعلرً 

 . (8)إلق ذبقياان كا   يل ل  لذ ققيمةجيع  
 إلق يااجقيا.عال اإلرادة ياققيمةن كا دالية  قلؿ بع  األفلض   مل وا  قال

كيف ال    نإلق ذبقياعال املقاد ققيمةن كا  كحنا لقاؿ   يل ل سبق ُب اياالية
معي  عب يااالية عال املعي املقادن كبعا سبق  ،ا األمقيا ُب اياالية الكايققيمة مل لي 

قيمةن كم  ػػيمة فقيمعب ايبل،قن كاألكجه  ف كبلن ما املبلئ آ اجملا عآ  ف  احب قق 
                                                           

 ف يمازع ما  مق ما اؼ بععة  مق أإلق مثاه ُب تاك ايععة يا بليية ُب ك لؿ تاك ايععة ُب  اياجقيا  (1)
ن فعح  ف يمازع ممه  ايق أإلق  ذا با  ما ايعااقة ضبيم يل ما فبلف  ايق  مازع عمه حنا قاهلمذيك األمق امل
 .(112كاإليالحن ياقزكي  )ص/ (71 /اياعقيعلت )ص يمظق  بيمل ل مل با .

يىهي يًبىاه اىل  ىسىاو  ىلًك  ايٌمبلًح ميقىت ًؼ ... ي ت    قاؿ زوت با  يب سيا لن كوا ما املعاقلت ايعخق يخ (2)
ٍ تػيقىا مً   (.21. يمظق ديااف زوت)ص/كايبيب ما حبق اي اي   . ىٍ عىلريني ملى

 م ملل  به ايخلعق ايقج  ايخجلع بلألسا عال سبي  االساعلرة اياعقحيية جق د االساعلرة باف كاله  ايا  (3)
 (.3/333)اببل،ةن  لما عايناململلج كايااضح ي يمظق  ايخاكة ُب سبل،هن كوا ما مبلئ لت ايقج  ايخجلع.

 . -األسا -تراف  كثق ما مبلئ لت املخبه به  -ايقج  ايخجلع-ايققيمة ا ليية فيه   ف املبلئ لت ُب املخبه  (4)

 (.214يمظق  ،ل ية ايعبلف عال ايقسلية ايععلمية    دقلئق ايم ققماية)ص/ (5)

لخا ُب بيب عام  ،ل ن ق271ن كيا سمة ا مع   اإلسعقايي  لن  بقاويم با مح ا با عقبععلـ ايايا  (6)
ما  بقزول  األطاؿ ُب  قح تاطيص املعالحن ك،ل ية عال بليبملفن يه تعلليف  ،ممة للفعةن   ييه  لر مخلران 

 (.3/31(ن كاألعبلـ)9/293يمظق   ترات ايتوبن البا ايع لد) .وػ 943  اُب سمةتايبيالكمن  تعمت

ذ ال ياـز محتكر ما كاف ك  كا،ا ما املبلئم ققيمة. يمظق  اململلج ايااضح ُب ايببل،ةن كوا ايق م ايقاجح؛   (7)
 .( 1/213 لما عاين)

كوا مب  عال عاـ جااز تعاد ايققيمة؛ ألله  ف كلف  ،ا ل كلفيلن ُب  قؼ اياع  فبل داع  ملل عاانن فيعا  (8)
 .( 1/213ا إلق ذبقياان . يمظق  املعار ايملبق)
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ذيك االساعلرة جقدةن كال تقلب  بآ اجملقدة كماعاد ايققيمةن ب  ك  ماعاد ايققيمة  
 . الالل كبلـ املا  ععلـ.(1)جقدة

كحنا لقاؿ   له كبلـ وال  سلقط بلملقةن كياال إلخيةي اإلطلية ألتيمل عايه كقة بعا  
كق مقة  ل ذي  عال ذيك بابمطى  فمارام نكقةن كلقجا اه  علذ اخللطق م  ايعلفية

ممب  ييه ايعا  قلؿ  يقا  طاب ك طمبب دبل وا يي  اثلليةن وتا ككاين ببع   
 نن ك منل ذيك حب ا اه دائق ن كال ع ة بليظا ايبآ إل املمقاؿن قامل يه  يقا  إل ات

ان عال ،ع  ايقااعان كضبط األ اؿن ك يقاد ايعاائان كربقيق ايمقاؿ م  تاقيق ايعقائ
 كلالئج ايعقاؿ.

ٍب ملل مل يرا ُب قايه ايملبق  "يرمه ما ا قكؼ اجللرة" مل يمص عال ا عق  فلد 
بلجلق عال  له  عة ا قكؼن يعي  ف ايقيلس ما ا قكؼ (س)فس ي  اعة سذيك بقايه 

    ر هي معاو ،ي  األ   ،ل يراف للسطلنن ك،تى  ،رمى  اجللرةن ال ما ا قكؼ ايقافعةً 
 رم ثلبب يا مماخن  كلم ه  ال مل سبقن ك ل  ف ا قكؼ ايقافعة فيلل  زايةه ايعقع ع

كحنان ما ايمرقة  " ال" ُب حنا  ال رج  ُب اياار ك ف اساخراه بع  ايعا لذ بًعىاي 
يملس   ف يقف  ،ر لن ثلبالن يا مماخن ك املبمية م  ال ما ايمااس ن قلؿ  ألف  عة ا

رج ه ُب اياارن كوا ال جياز؛ ألف املباا  لرقةن  كلف   اه  / [7]ولمل قب  دإلاؿ ال
كاخل  جقكرن كوم ياجباف ُب مث  ذيك تقاـ اخل ن كجيعااله ما مما،لت االباااذ 

كال خياا ما لظق  ال  له ال باس  بليمرقةن ف ل وا ايتم لمطاه ال  الالل كبلمه.
  .بليامبيه عايه

حبرم األ   ،ل يراف ا رم  ةً  م ايقلطع ) يجلز ة(ايقيلس ما ا قكؼ  )وف(
 اةن كحيا   املماعلد ممه ق عيلن جزكملن بهن ك ل  ف األ،قؼ اجللزمة فيلل ق   ُب اجل

 (2)ك ذااجلـز كاياحقيق ُب ماإلاهلػػل   قؼ اييت تعياػػػػاأل،  ف املقاد ما ا قكؼ اجللزمة

                                                           

 (221/ 2) ن يععلـ ايايا ا مع ايعاـا معالح تاطيص  قح األطاؿظق  يم (1)

ذكقولن كقايه كهلتا املعي كثق اساع ليه ُب ايققأف ك،تن؛ ذيك ألف اه سبحلله ق   باقاع األ،ااث اييت   (2)
  عال ايرلفية ن كقاؿ ايقلئ  "  ذا طاعب ايخ ،. يمظق   قح ايقض3ايارايق كيايرىتٍ  ايخ ٍ ،ي  ً ذىا تعل  

(1/323.) 
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 كات ك ل قا يعلم ما ن ككتا بقية األدػػبلؼ  فٍ ترا اجل اة جلزمة يعظلنن خبػػك ف مل  
ن ك ف كللب جلزمة يعظلنن كعال وتا فاجه ايخبه (3)ف ال تعيا ايخك (2)(1) اجللم
ٍب مل فلم ما تققيقلل ما ا رم يراف  نك ف كلف ا    عايه فيه لاع بعا  لوقن
-ايقيلس م  ذيك قا يراف ق عيلن؛ ملل قليه بع   ئ امل   ميلن ال يملُب كافى  املماعلدي 
ه؛ كايثلين ايقيلس لعمي  ا رمن ألكؿ ا  ما  ف ايربلـ ُب  مقيا - تعل  عملمرض  اه

لؽ كاياماية فقا يراف ق عيلنن كقا يراف  ميلنن ػػػػػػػػػػػػػ مه كوا  اإلفامل ايقيلس لعي 
ايعام بعاة ا رمن  فليق ع  ك ل قليه اإلملـ ُب اقعاؿ يااقف عال مقاماآ 

تاك ايعاة ُب ايعقعن ف ذا عا لل اجملالا عام ثبات ا رم كايثللية ايعام حبعاؿ مث  
 - ع  اإلملـ  -ُب ايعقعن سااذ كلف ذيك ا رم مق اعلن به  ك مظماللنن ٍب مث  يه

بقيلس ربقًن اياقب عال ربقًن اياافيفن ف له قيلس ق ع ؛ أللل لعام  ف ايعاة و  
ألف دالية األيعلظ عمان  لمل   ؛واألذلن كلعام كجادول ُب اياقبن كيرا ا رم 

ال تعيا  ال ايظان فااطص  ف ايقيلس ُب وتا املثلؿ ق ع ن كا رم املماعلد ممه 
 (4)[ ل] كاال  ن كايظ  ما ايقيلس وا  ف تراف  ،ال املقاماآ  ك

   .(6) -/ب[ اه تعل  عمه7رض  ]-ورتا قلؿ (5)مظمالة
 ارؾ ػػػمااد طبق املقاد؛ يرا مل ي م  اى كيي، بيى ة ربالج    مزيا ربقيقن ػػػػػفلملماي  كبعا

                                                           

وا  لار ايايا عبا ايقضبا با  ضبا با مح ا اجللم ن معمق حنامن تعقه عال مخلي  ايعافيةن كيا سمة   (1)
قن ما م يعلته  ايعاائا ايايلئية  قح كلفية ابا ا لجبن كلعحلت األل، بليعلرسيةن ك ااوا ايمباة 237

 . (7/111(ن ك ترات ايتوب)339يخقلئق ايمع للية)ص/ق. يمظق  ا292بليعلرسيةن ك،تولن تاُب سمة 

 .(232يمظق  ايعاائا ايايلئية  قح كلفية ابا ا لجبن ياجلم )ص/ (2)

 اٍيعىلًبًاياى   ىك ؿي  فىاىلىل كىيىاه  يًاق ضٍبىاً  كىلفى  ً فٍ  قي ٍ   ٍف ايخقطية ماضاعة يا حا ى  كاملخراؾ حنا قايه تعل   (3)
  األلبيلذ اخٍلىلًيايكفى  فػىليمي  ًمب    ىفىً فٍ  عال املايقا؛ يراله مبلم ايزملف حنا قايه تعل   ن كقا تاإل 23  ايزإلقؼ

 ( .2/321يمظق     اهلاام ) .14

 . مل  ثبب ن كايعااب  كبل لبليممطة (4)

 رم يي، كقيلس اياعلح عال ايخعت ُب ايقبل  ذا جعاب عاةي ايقبل و  اي عمن كو  يي، مق اعلن دلن فل  (5)
  بق ع ؛ ال،ا لؿ  ف تراف ايعاة و  ايري   ك ايازف  ك االقايلت. 

 . (431/ 3ياقازم ) ناقعاؿ ُب عام األ اؿيمظق   (6)
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 .بعاه ال يكؾ كاه
 م يعاة ،رم  ()ينص س م املخلدة  )بط يقس يمضلرعة(  م ايقيلسً  )بلسعملو(
بلجلق  عة يمصن كجقن كمقة مقارة عال اييلذ اقتكفة  () لض سممعاص عايه 

فقاؿ بعالم  ،آ  ناةياملكميآ عال مل ال خيعل عال  دىن اي ابة فابلن عا ايعا
لزن اه سبحلله  -له جقكر بليرمقة ايظلوقة  ار عال كجه ايملا ق علن    س   عمه

   عق  - مسلعمل عا ايايان كقاابمل عا اييعاة كايالا
 .(1) ليببلن  ىف تػيعىا  مىعليًبيهٍ  ذق كىعل امل... كىمىا ذا اي تم تيقضل سىجليلني كيا لل

ايمصن  م ،ر ه بااس ة األمق املخكؾ املم ل بعاة   م معي  عنله(س)ويج هس
 .ا رم عال مل سبق

س ي ع  (   ما األ      ايعقعن كال خيعل  ف اياعاية ُب اياية جع  )بط يق
ن كال سبرا ،قيقالل ومل؛  ذ ال ياعار اياعاية ُب (2)ايخ ذ ماجلكزان  ك مابلعاان عمه

لت ،رم مث  ،رم ػػػػػػػػػػػػمعملول  ثب فيراف (3)األ،رلـن كال االلاقلؿ ُب األك لؼ
 .(4)األ   عال ضقب ما اجمللز عال مل   لر  ييه ايمعا

س ينص(  سيك  سيم سسعايهن كاملقاد ،ر ه املقي،ي   م األ  ي  )إن ال )فز لً(
ياعال ذيك ا رم     ايعقع  كاف كلف ،ت معقاؿ املعي كاعااد ايقكعلتن كلعب 

 يرعلراتن  ك معقاؿ املعين كال لظت يه كقإلص ايمعقنايزكااتن كمقلديق ا اكد كا
 ذيك ن ك (5)عال االإلاعلص حبرم سبب لص أإلق داؿو  كراف املقي، عايه ممعقدان 

 بلة ػػػػعايه ايع-ما بآ ايملس بقباؿ  للدته كوا ك،ان بقايه (6)ك ل اإلاص إلزدية

                                                           

 .كوا ما حبق اي اي  (3/431) إلزالة األدبن البا ،جة ا  ام يمظق  يزيا امللايب هقلي (1)

 .  "( ملدة" عاك4/233يمظق  مقليي، ايايةن البا فلرس) (2)

يا قي  بلياعاية ُب ا رم كُب األك لؼ يـز ما ذيك عاـ بقلذ ،رم األ  ؛ اللاقليه عمه. يمظق   قح  (3)
 .  (2/314ايااايح)

  . (313/ 2) ايااضيح عال ايااايح  قحيمظق   (4)

   .(3/2119يمظق  اإل،رلـ يآلمام) (5)

 كمل بعاولن تاُب  ايملبقآ األكيآن  لا باران  ما ايعلكه با ثعابة األلعلرم  با ع لرة إلزدية با ثلبب با (6)
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ليه مااللل ايعبلمة سعاايايا ُب كتا ق (1)«فىحىٍمبيهي  مىٍا  ىًلاى يىهي إليزىدٍيىةين»   -كايمبلـ
ايااايح ميعققلن 
(2). 

صب  اجلاام  بعا ذكق إلزدية  / [2]يرا قلؿ مااللل ايعللمة اجلبلؿ اقا  ُب  قح
  " فبل يثبب وتا ا رم ييتنن ك ف كلف  عال ممه رتبة ُب املعي  كاإلاعل ه مل لعهي 

 با داكد كابا إلزديةن  لػػكقعة  للدة إلزدية ركاو -رض  اه تعل  عمه-كليعايق
وام  لياان  » كقلؿ  نجحان ايبي ما  عقايب ف ابالع فقسلن  ك،ل الل   ف ايميب

مل  »فقلؿ  يه ايميب - م دكف ،تن -فخلا عايه إلزدية با ثلبب «يخلا عا 
  فقلؿ "  اقاك دبل ج ب بهن كعا ب  لك «ضباك عال وتا كمل ترا ،لضقان معمل

وتا يع   «مىٍا  ىًلاى يىهي إليزىدٍيىةين  ىٍك  ىًلاى عىاىٍيًه فىحىٍمبيهي » ال تقاؿ  ال ،قلن" فقلؿ 
الالل  .(5)(4)"  للدته بخللدة رجاآ كيع   يب داكد  فجع  ايميب  .(3)ابا إلزدية
ن كفيه ما ضبط ايقاية مل مل يرا ُب كبلـ ايمعان كهلتا  -رضبه اه تعل -كبلمه 
 سقملن.
  كبلمه؛ إلخيةن   يقادن ُب وتا املقلـن كيمب  ا ياسي ل  ردلل  ػػػػػػػق مكييرا وتا أإل 
ن ك رجا اه فيه   لبة ايمظلـن ب   كاب مل خي ق بليبلؿاؽ اخل ا ُب مث  وتا ػػػػػ ما 

ف ا فا  ربمل ايقضبان  عال ذكم األيبلب قلئبلن   ف كلف  اابلن  هايعاابن ٍب  عقض

                                                                                                                                        

ُب سبييز ايعحلبةن  اإل لبة(ن ك 2/314   سا اييلبة ُب معقفة ايعحلبةن البا األثت )يمظق .ق17بععآ سمة 
 (.2/219)البا ،جق ايعمقبلين 

ن (23123رقم  31/341ايبيلق  ُب ايمما اير لن كالب ايخللداتن بلب األمق بلإل للد) ركان (1)
 ن( كقلؿ  حيح اإلسملد كرجليه بلتعلؽ ايخيطآ ثقلت2322/ رقم 2/22كا لكم ُب املماارؾ كالب ايبياع)

 ككافقه ايتويب. 

 .(331-2/332) ااضيح  قح ايااايح عال اي (2)

 مل لعثق عال وتا ا ايث ُب  حيح ابا إلزدية ،مب اطبلعملن كاه  عام. (3)

 439/ 3)قايةن بلب  ذا عام ا لكم  اؽ ايخلوا اياا،ا جياز يه  ف حيرم به ن كالب  األداككد با  ركان (4)
  ( " كوا ،ايث  حيح" .3/72قلؿ ابا عبا اهللدم ا مبا  ُب تمقيح اياحقيق ) (1117رقم 

 .(2/322صب  اجلاام  )ايبار اي لي  ُب ،   ( 5)
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كقاة االطبلعن كياال  كاؼ بقعار ايبلعايخي لف م  االعإل ا فلا م  كما ك ف كلف 
كلف ما امل را  ف ليعقض عملل عال    ف وتن ايعبلرة هلل تعاق دباح ذيك اإلملـً 

 كفل،ب لاافح رحيلل ُب األكااف فع قتن كاهى  ناياكاـن يرا بممبالل  ييه تخقفب
ف يزياين  رجا  ف يقب  إلاميت هلتا اإلملـن فيمعع  به ُب وتن اياار كدار ايمبلـن ك 

ن كوا ،ميب كلعم اياكي ن رزقمل اه تعل  يل ُب وتن ايعبلرة ك،تول فل لن  عا لنن كجياد
 اياافيق ما في  فااه اجلزي .

 مي م   ي  ايبلؿ دى  /ب[2]قليه ككابه   ضبا با مح ا اييمي   اخلزرج  األلعلرم
ايع يلتن  يلتن كاوبي ايعيلؿن ك   اه سبحلله  تاقع في ل ممه  تاج ن  له علمل اخلع

ٌكؼه  كقًنه   جااده  ن كمليل  ال اه ُب ك  ،ليةن ك  رجا به املاماؿ ُب ايمق ر،يمه  ر
مل ممه  لدر فخرقانن ف ف ايخرق  ك  ما ايخرالن ك سايه  كايمجال يهن ك ييه ك ي 

 ،  ما املا كايماالن كا  ا ه  كالن كأإلقانن بلطملن  ،ما اخلالـ تعابلنن ك ي لفهي 
 لوقانن ك ال اه كسام عال سيالل مح ا ك أيه ك حبه ايرـق األئ ة األعبلـ.ك 
ككقللل كاملما آ  نق  ،ما اه علقبالل خبت3113بالري   كائ  ربي  ايثلين سمة  

 ك  ضت أمآ يل رب ايعلملآ. 
كلف ايعقاغ ما لم  وتن ايقسلية ايا يعة يـا األربعلذ ايثلين كايعخقيا ما  لق 

 ق  يف كملئاآ كثبلثة كسبعآ.3271 ا جة
  يخلتمة:س

  ن كايعبلة كايمبلـ عال رساؿ اهن ك أيه ك حبه كما كاالنن كبعاا  ا ه 
ُب  حة كعلفيةن كجيار بمل  كاياعايق عايه  ف كفقمل إلسبػػػػػلـ ربقيق وتا املط اطحن ا 

،ثآ ُب مث  وتا املقلـن  ف لاطص  وم ايمالئج اييت تا امل  ييلل جقيلن عال علدة ايبل
 كو  ما ثاة ُب ا ٌب  

  رضبه  -تعل   قح عبلرة ايرقدرم -رضبه اه- ف ايخي  اييمي    جايلن  اتاح
ألكؿ كواة ؛ يرثقة مل ،اته ما  إلعلذ كيب، يععب فل هك زاؿ مل دل ما   -اه

 .اجمللز
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يلاان اإللملف كسبي   ييه  ال ضت ُب ايقاؿ بليق م املماما    ايايي  ايخقع ن ال دبل
  لعمه. 
بليق م عاـ ايعحة ايخقعية أل،ان   -رضبه اه-عاة عاـ قاؿ اإلملـ  يب ،ميعة

 كيي، عااه جقد مالبعاه كتقايان ألكلبق ايعا لذ.
  ُب  -رضبه اه-ية ك،ما تا يعه ملقلية ايرقدرم ُب عاـا ا  بقاعة ايخي  اييمي

    يي، ما ايق م.االسااالؿ عال كاف ايقيلس 
    ال  قااؿ بع  ايعا لذ مراعيلن ع ُب ايقد  -رضبه اه-،ما  دب ايخي  اييمي

مث   "ك ف كلف فيه مل فيه"ن ك " ك ف كلف فيه لاع مملقخة"ن ك "  ناتعبلر ببع  اي
 كفيه لظق"ن ك" كال خياا ما لظق"ن ك" ك ف كلف ا    عايه فيه لاع بعا".

 عال لبيمل مح ا  ال اه عايه كسام.ك ال اه كسام كبلرؾ 
 (1)سسقلئمةس يمصلدرسو يم  جع

 كاملاكد كاملقعارن ُب بيلف كيعية اإلضلفة كاياثمية كاجل   يا مقاص اباللج ايعاكر 
ربقيق  عباايرقًن ايزبيامن دار ايببل،ةن  ن(وػ3144) ييمي  ا ألضب

 .ق3433بتكتن

   وػ( ككيان تلج 731)ت اإلدلج ُب  قح  اململلجن ياق  ايايا ايمبر
 ـن د ط. 3993راب ايعا يةن بتكتنق( دار اي773ايايا)ت 

   وػ(  113اإل،رلـ ُب   اؿ األ،رلـن يميف ايايا  يب ا ما عا  ا مامن)ت
ربقيق  عبا اه ايخلقاين كأإلقيا جلمعة األملـ  مح ا با سعاد اإلسبلميةن ايمعاديةن 

 ـ. 2132ط  األك  

 قكؼ "بلبا األثت اجلزرم" ايخيبلين املععا   يعز ايايا ن سا اييلبة ُب معقفة ايعحلبة
 ـن3991ق /3437ن ربقيق  علدؿ ايقفلع ن دار  ،يلذ ايكاث ايعقيبنوػ(111)ت 
  ط . د

  ن عاق عايه  مح اد  لكقن م بعة ق(473 سقار ايببل،ةن يعبا ايقلوق اجلقجلين)ت
  . املاينن ايقلوقةن د طن د ت

                                                           

 .ُب وتا ايكتيب اهلجلئ   ؿ" "مل لعا  ( 1)
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 علدؿ  وػ( ربقيق  232)ت  ألضبا با عا  با ،جق ايعمقبلين ناإل لبة ُب سبييز ايعحلبة
 وػ.3433بتكتن ط األك ن  ايراب ايعا ية ن دارعبا املاجادن كعا  معاض

   ن معالح تاطيص  قح األطاؿ وػ(  941بقاويم با مح ا با عقبخلن ععلـ  )ت  إل ايعاـا
 .يبملف –ايراب ايعا يةن بتكت  دار ن ه  عبا ا  يا ومااكميققرب

    األعبلـ قلماس تقاجم أل لق ايقجلؿ كايمملذ ما ايعقب كاملماعقبآ كاملماخققآن خلت ايايا
 وػ(ن دار ايعام يا بليآن ط  ايملدسة.3119ايزر كا )ت 

   ربقيق  فطق  لحل  وػ(141عث لف با ع ق با  يب برق  امللير  )املااَب  ي ابا ا لجب  مليل
 ن د ت.ـ3929 -وػ  3419 نبتكت ناألردفن دار اجلي  ندار ع لر نلف قاارةساي 

    إلمسلعي  بل ل  فن يالح املرماف ُب ايتي  عال كخف ايظماف عا  سلم  ايراب كايعما
ن د طن ن بتكت ،يلذ ايكاث ايعقيب دارن اعاي به  مح ا  قؼ ايايان ق(3119 مآ)ت 

 .ت

  يلذ  ارن دديج ،زاكم  ربقيق ق(719ايقزكي )ت  اإليالح ُب عاـا ايببل،ةن ياط يب، 
 .ـ3992ق/3439نط دن نبتكتن ايعاـا 

   وػ(ن دار  3231ايبار اي لي  دبحلسا ما بعا ايققف ايملب  ق ا با عا  ايخاكلين )ت
 ق.ػ 3142املعقفةن 

     ، ق( ربقيق  مقتال 214ن جلبلؿ ايايا اقا )ت صب  اجلاام ايبار اي لي  ُب
 . ـ2132ن م سمة ايقسلية لل قكفن ط  األك ن اليناياا،م

   ٍقداك
ى
وػ( ربقيق  عبا  223)ت  ماياحبت  قح اياحقيق ُب   اؿ ايعقهن يعا  با ساي لف امل

 ـ. 2111ا ن مرابة ايق ان ط  األك ن يا كأإلقياه اجل  

  قازم ربقيق ايقااعا املم قية  قح ايقسلية ايخ مية ن يق ب ايايا مح اد با مح ا اي
 وػ( ن ايبليب ا ايب نط  ايثللية. 711)ت 

    ايراب ايعا يةن بتكتن د طن دار وػ(ن742تتكقة ا علظن أليب عبا اه ايتويب)ت 
 ـ.3992ػ  ق3439

   وػ( ربقيق  عبا اه ربي ن كسيا794تخميف اململم  جب   اجلاام ن يبار ايايا ايزركخ )ت 
 ـ.3992ن عبا ايعزيزن م سمة ققطبة نط  األك 

   وػ(ن دار ايراب ايعا يةن بتكتن ط األك ن 231اياعقيعلتن يعا  با مح ا اجلقجلين )ت
 وػ.3111

  مح ا عاامةن دار ايق يان ط  وػ(ن ربقيق 232تيبن البا ،جق ) ت تققيب ايال  
 ـ3921ك ناأل
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  طد  قن3437دار ايعرق وػ( 279ن البا  مت ا لج )ت ت ُب عام األ اؿباياققيق كاياح  
 ـ.3991

   ن وػ( 232ايااطيص ا بت ُب زبقيج  ،لديث ايقافع  ايربتن البا ،جق ايعمقبلين ) ت
 .ـ 3993وػ. 3431 ط األك ن ربقيق  ،مآ عبلس ق بن م سمة ايقسليةن

    وػ( 744  ت) البا عبا اهللدم ا مبا  تمقيح اياحقيق ُب  ،لديث اياعايقتمقيح اياحقيق 
 ـ 2117 -وػ  3422األك ن   طن ايقيلض نضااذ ايماف  نجلد اه ربقيق  سلم 

    ق( ضبط  747ايااضيح ُب ،  ،اام  ايامقيح ن يعار ايخقيعة عبيا اه با ممعاد)ت
 ـ3991ايعا يةن بتكتن ط  األك  زكقيل ع تاتن دار ايراب

     وػ(ن 927تيمت اياحقيق  قح كالب اياحقيقن ق ا  مآ املعقكؼ بػ"ابا  مت بلد لن ")ت
 وػ 3133معقن مع عل ايبليب ا ايبن

    وػ( ربقيق  عبا ايعالح  773اجلااوق املاي ة ُب طبقلت ا معيةن أليب ايافلذ ايقق   ) ت
 3991وػن  3431ا اان م سمة ايقسليةن بتكتن ط ايثللية  

    ل ية ايع لر عال  قح جبلؿ اقا  عال منت صب  اجلاام ن  ما با مح ا ايع لر،
 وػ(ن دار ايعرق باكف ت. 3231)ت 

    ق( عال ايقسلية ايععلمية    دقلئق 3211،ل ية ايعبلمة  يب ايعقفلف مح ا ايعبلف)ت
ق( ن املرابة اهلل يةن بتكتن ط  933ايم ققمايةن يععلـ ايايا عقبخلن)ت 

 ـ.2133ايثلليةن

   يانععلـ  ق ق( ربقيق ك قح 3191إلزالة األدب كيب يبلب يملف ايعقبن ياح ام)ت  
 ـ.3927نك ط األ مرابة اهلبلؿ ن بتكتن

  ايمل ق  دار  وػ(3333  ت ا  مآ اقيب )ق نإلبل ة األثق ُب  عيلف ايققف ا لدم عخق
 .ن د طن د تبتكت ن لدر

   كلم يققربوػ( 731ت ) ن مح ا با  يامت املماعع  ايار ايعقيا كبيب ايقعيا    
 .ـ 2133 -وػ  3411األك ن   طن يبملف  .دار ايراب ايعا يةن بتكت ناجلبارم

    (ن ربقيق  مح ا األضبامن ق3123درة ا جلؿ ُب  مسلذ ايقجلؿن أليب ايعبلس املرملس )ت
 ـ.3973دار ايكاثن ايقلوقةن ط  األك ن

    ق(  خم اط معار عا 911ايارر ايااام  ُب ربقيق  قح صب  اجلاام ن البا  يب  قيف)ت
 .3223قم لمطة دار ايراب املعقية بق 

   ق  3412دمخق بآ ععق امل لييك كايعث لليآن ألكـق ايعايبن ايخقكة املاحاة يااازي ن 
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    (ن ربقيق  سيا كمقكمن دار  ق3317 ديااف اإلسبلـن ق ا با عباايقضبا اييزم)ت
 ـ.3991ايراب ايعا يةن بياتن 

  ن دار ايمايامن كأإلقسعيا ايعلضا ن يق  قربيعبا اه با مح ا ايعيل  ن  نايق،اة ايعيل ية
 ـ.2111ن  األك اإلملراتن ط

    وػ (  ربقيق  ضيف اه 721ايقدكد كايمقاد  قح خماعق ابا ا لجبن يابلبقٌب ا مع  )ت
 ـ . 2113با  لحل ايع قم نايق ان ط األك ن 

    وػ( ربقيق 773رف  ا لجب رف  ا لجب عا خماعق ابا ا لجب يالج ايايا ايمبر  )ت
 ـ. 3999األك ن نن بتكتعلدؿ عبا املاجاد نط  دار علمل ايرابعال معاض ن

    مرابة ايق ان وػ( ربقيق  عبا ايرقًن ايم اة121ركضة ايمل ق كجمة اململ ق البا قاامة)ت 
 .وػ3422ـ2112ن

  وػ( 3312ايياس  )املااَب   احما با ممعادزوق األكم ُب األمثلؿ كا رمن ياياس  ي
 ـ3923األك ن   طن امليقبن قلفةن اياار ايبيالذدار ايث مح ا ،ج نق  يقرب

   ب ( ربقيق   عي273سما  يب داكدن يماي لف با األ عب ايمجمالين)ت  سما  يب داكد
ٌكطن مح ا كلم  ققن باا ن  ـ 2119ط  األكيلن م سمة ايقسليةن األرلل

    يلذ وػ( دار ا،279سما ايكمتم)اجللم  ايعحيح( أليب عيمل مح ا با عيمل ايكمتم)ت
 ايكاث ايعقيبن ربقيق   ضبا مح ا  لكق كأإلقيا.

    ٌك  و(123سما اياارق   يئلملـ عال با ع ق اياارق   )ت  طربقيق   عيب األرلل
 ـ.2114 م سمة ايقسليةن بتكت ن يبملفن ط  األك ن نكأإلقيا 

   قة م بعة جا، دائ و(432ايمما اير ل ن ألىب برق  ضبا با ا مآ با عال ايبيلق  )ت
 وػ. 3144اياكان ط  األكيلن  داملعلرؼ ايمظلمية ن اهلمان ،يار أبل

   تعايق  عبا اجمليا  وػ( ن 3111 جقة ايمار ايزكية ُب طبقلت املليريةن ق ا خمااؼ )ت
 ػ.م 2111ن إليليلن دار ايراب ايعا يةن بياتن ط  األك 

    امليمقة بتكتن  وػ( دار 3129 ترات ايتوب ُب  إلبلر ما ذوبن البا ايع لد )ت
  ـ3979يبملفن ط  ايثلليةن 

  ن ربقيق  زكقيل وػ(792ن يااعالزاين)ت   قح ايااايح عال ايااضيح ملنت ايامقيح ُب   اؿ ايعقه
 .ـ3991ن ط  األك ندار ايراب ايعا يةع تاتن 

  تعحيح كتعايق  ياسف ق(ن 122)ت  قض  ايايا األسكابلذمنن ي قح ايقض  عال ايرلفية
  ن د ط.ـ3972 ن جلمعة قلريال، ن،ما ع ق
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   ق( ربقيق   عبلف  مسلعي ن 731بن يعاا ايايا اإلجي )ت ا لج ايعاا عال ابا قح
 ـ.3921ايرايلت األزوقية 

   ة ا ايز،يا ن ايعبيرلفن ط  ايثلليوػ( ربقيق  مح922 قح ايراكب املمتن البا ايمجلر )ت 
 .ـ3997ن

   ط  ن وجق دار عبا ايقضبا ايميان ق يقربوػ(172)ت  ن با مليكال ن قح تملي  ايعاائا
 .ـ3991 ناألك 

    ق( ربقيق  عبا اه ايكك ن ايقسلية نط  731 قح خماعق ايقكضةن يمجم ايايا اي اُب)ت
 .ـ3927ناألك 

   ق( دار 912)ت كيٍ م زىادىنٍ  ععلـ ايايا طلشٍ ي ةايعث للي ةُب عا لذ اياكي ةايخقلئق ايمع للي
 قن د ط.3193كتنايرالب ايعقيبن بت 

  ق( ربقيق   ضبا ع لرن دار ايعام 191ن ياجاوقم)لج اياية ك حلح ايعقبيةايعحلح ت
 . وػ3417يا بليآن بتكتن ط  ايقابعةن

  =اجللم  املمما ايعحيح املطاعق ما  مار رساؿ اه  ال اه عايه كسام   حيح ايبطلرم
 ن دار  مح ا زوتوػ( ربقيق231لرم )ت كسممه ك يلمهن أليب عبا اه  مح ا با  مسلعي  ايبط

 .ق3422األك   ط  طاؽ ايمجلة

   ت   ) با عبا ايقضبا ايمطلكم ايااذ ايبلم  ألو  ايققف ايالس ن تاييف  ، ايايا مح ا
 ن باكف ت . ط ن باكف ( ممخارات دار كمرابة ا يلة بتكت يبملف وػ 912

   مقكز  ن   بلح مح ا  با ا لجه،قق وػ(979 طبقلت ا معية يعا  با  مق اه ا ملئ  )ت
 ت.ن د ط  األك ن ايعا لذ يااراسلت كتقمية املعااملت

     وػ3121وػ( ربقيق  مح اد اي مل، ن  773طبقلت ايخلفعية اير لن يامبر  )ت-
 .ند طـ3914

   دار ايراب ايعا ية ن  نك لؿ ياسف ا ات  وػ(ربقيق 772طبقلت ايخلفعية يئلسمام )ت
 .ـ2112ألك ناط   نبتكت

  املرابة  نوػ(743يحىي با ضبزةن ا مي  )ت  ي ني قاز ألسقار ايببل،ة كعاـا ،قلئق اإلعجلزا
 .وػ 3421األك ن   طن بتكت نايعمعقية

    بلح ايايا املمجان م بعة ،رامة  وػ(ن  ربقيق  742ايع  ُب إل  ما ،  نياتويب)ت 
 .ن د طـ3924ايرايبن 

   د  ملام املطزكم   قيقن ربدار كمرابة اهلبلؿ نق(371)ت ايعقاويامخلاي  با  ضبا ايعآن
 .تن د ط
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  ربقيق  مح ا  نوػ(221يايا  يب زرعة ايعقاق )ت  ايييث اهللم ن  قح صب  اجلاام ن يايل ا
 ػ.ـ 2114ط األك ن  ،جلزمن دار ايراب ايعا يةن بتكتن

  ٌنن ا،  اييآن يعبا اه مع عل املق ايعاح املبآ ُب طبقلت األ ن ايمل ق مح ا  مآ دمج ك قكل
 .3974-3194بتكت يبملفن ط  ايثللية 

   (ن ربقيق   ،ملف عبلسن دار اييقب3122فلقس ايعللرس كاألثبلتن يعبا ا   ايرالين)ت 
 ق. 3412 ن ط  ايثلليةنن بتكت

   ملييزيلن ط  األك  -ايخقيفن سقيعة ايععل ايعا يةن يبااف األزوق خم اطلت فلقس 
 ـ2131ق/3417ن

  وػ(ن  دارة ايققأف 3114 ا با عبا ا   ايارمام )ت ة ُب تقاجم ا معيةن قايعاائا ايبلي
 وػ3439كايعاـا اإلسبلمية نط األك ن

  292 لار ايايا عبا ايقضبا اجللم )تن يعاائا ايايلئية  قح كلفية ابا ا لجب ُب ايمحاا 
 ن باكف تن باكف  ط.ايقفلع   سلمة  وػ(ربقيق

  ن علمل ايراب ق(333 ابا ايق لع)ت يب ايقلسم عا  با جععق ايمعامأل نب األفعلؿكال
  ـ.3921األك ن   طن بتكت

  مرابة ن ق  عبا ايمبلـ مح ا ولركفيقنربوػ(321ع قك با عث لف )ت   ايرالب يميبايه
 ـ3922ايثليثةن    طن اخلل  ن ايقلوقة

  وػن( دار ايراب  3117عة ) ت  ن  لج  إلايخف ايظماف عا  سلم  ايراب كايعمافك
 ـ3992ايعا يةن بتكت يبملفن

  كض  ،اا يه إلاي   وػ(3113ييزم)ت  يمجم ايايا اباعيلف امل ة ايعل قة  يرااكب ايملئقةا
 ـ .3997املمعارن دار ايراب ايعا يةن بتكتن ط  األك  

   ـ . 2111ن وػ(ن طبعة دار  لدرن بتكتن ط  األك 733يملف ايعقبن البا ممظار ن)ت 

  ن ربقيق  مح اد ايخي ن كزارة وػ(3113)ت   ييزمي ف ايم ق كق ف ايث ق يمجم ايايا ا
 ايثقلفة ايمارية.

   ق ب ايايا مح ا با مح ا ايقازم ي ن=  قح م لي  األلاار ُب املم قياام  األسقار
 ت. طن د  د نمخارات كاب ايمجع   قمنموػ(711)ت 

  وػ(ن ربقيق  طه جلبق ايعاااينن دار ايمبلـن ط  111)ت  ياقازم ناقعاؿ ُب عام األ اؿ
 ـ.2133األك  

  تمعا ايايا ممعاد با ع ق اياعالزاين )ي اعق املعلين خماعق يخقح تاطيص املعالحخم  
 وػ 3433األك ن  ط  قمن دار ايعرق نوػ(791
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   سف عبا وػ(ربقيق  يا 413املماارؾ عال ايعحيحآ نأليب عبا اه ا لكم ايميملبارم)ت
 .ايقضبا املقعخا  نط  دار املعقفة بتكتن باكف  طن باكف  ت

   م سمة   ن كطن ربقيق   عيب األرلو(243ممما اإلملـ  ضبا با ،مب  ايخيبلين )ت
 .ـ2112نايقسلية ن بتكت ن ط  األك 

  قيقرب وػ(233  )تمح ا عبا اه با عبا ايقضبا اياارم  يبأل نمما اإلملـ اياارم م   
  ـ 2111األك ن  ط دار املي ن ايمعاديةن  نسايم ايااراين ،مآ

  عبا اه اييزايلن مرابة   ربقيق أليب ايافلذ ايعقض  نمعلدف ايتوب ُب األعيلف املخقفة ُب ،اب
   ـ.3927   األك ندار ايعقكبةن ايمققةن ط

  لت ايققف معجم  يقلب  ربلب ايما لف ُب اياكية اإلسبلمية ما ايععق ايقا ام ،ل بااي
 ـ.3993ايعخقيان قايبة ايخلليبن مرابة األسان

   ق( ضب هن إلليا ايرقم ن دار 3173معجم ع ية ُب ايعلم  كاياإلي ن يق يا ع ية)ت
  ايراب ايعا يةن بتكت .

  وػ(  ربقيق  عبا ايمبلـ ولركف ن193ن أليب ا مآ  ضبا با فلرس )ت معجم مقليي، اياية 
 د ط. ـ3979دار ايعرقن

   ق( ربقيق  عبا املع   قاعج ن جلمعة اياراسلت 432ايمما كا ثلرن يابيلق )ت   معقفة
  .اإلسبلمية برقاتخ 

  دار املعلرؼن  نساي لف دليل ق يقربوػ(313،لما اييزايل)ت  يبن ألمعيلر ايعام ُب فا املم ق
  .ـ3913نمعق

   ن ي  نلعيم زرزكر كعاق عايه  ب هضن وػ(121ياسف با  يب برق ايمرلك  )ت  معالح ايعاـا
 ـ3927ايثلليةن  طن يبملف ن دار ايراب ايعا يةن بتكت

   ق(ن دائقة املعلرؼ 227 لف  ايايا مح ا با  للب ايرقدرم)ت اإلملـ األعظمن مملقب
   .ن د طق3123ايمظلميةن اهلمان

    ق( ربقيق  مح ا ،ما وياان 313املمطاؿ ما تعايقلت األ اؿ نأليب ،لما اييزايل)ت
 ـ.3992ط  ايثليثةن دمخقندار ايعرق ن

    د ط.ـ.3912املم قن ق ا رضل املظعقن م بعة ايمع لفن ايمجف األ قؼن 

   ن معقن د طن د تاململلج ايااضح ُب ايببل،ةن  لما عاينن مرابة اجللمعة األزوقية . 

  طن بتكتن دار اجلي  نعبا ايقضبا ع تة  ربقيق ق( ن731)ت اإلجي  عاا ايايااملااقف ي  
 ـ.3997ناألك 
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   لخق املثلين ألو  ايققف ا لدم كايثلينن ق ا با اي يب ايقلدرمن ربقيق  مح ا ،ج ن دار
  ق. 3197اييقبن ايقبلطن

   وػ( ربقيق   لحل ايياسفن733الية ايا اؿ ُب دراية األ اؿن يعع  ايايا اهلمام )ت 
 .ـ3991ط  األك   مرة ناملرابة اياجلرية كسعا ايمايحن

  دار ايراب وػ(3112)ت   يعبا ايقلدر ايعياركس ن  ق عا  إلبلر ايققف ايعل قنايمار ايملف
  ق.3413ايعا يةن بتكتن ط  األك ن

    واية ايعلرفآ  مسلذ امل يعآ كأثلر املعمعآ ما كخف ايظماف إلمسلعي  بل ل
  ـ.3992وػ(ن دار ايراب ايعا يةن بتكت يبملفن3119ايبياادم)

     ق  عبا يقربوػ(933بلؿ ايايا ايمياط  )املااَب  ن جلاجلاام    اهلاام  ُب  قح صب
  ن باكف  ت باكف  ط.معقن املرابة اياافيقية نا  يا ومااكم

    مح ا  با ايعا  هقوػ( ،ق192)ت  اياسلطة بآ املاميب كإلعامهن ياقلض  اجلقجلين  
  ـ.3911ن ط  ايقابعة بقاويمن م بعة عيمل ايبليب ا ايب ك قكلن

   وػ(ن ربقيق   ،ملف عبلس ن  دار  112ألعيلف ك بملذ ايزملف البا إلارلف )ت  كفيلت ا
  .ند طـ3973 لدرن بتكتن 

   ق(ن ربقيق  علدؿ لايل  219ايافيلت أليب ايعبلس  ضبا  ايخلت بػ"ابا قمعت")ت
 ـ.3921نممخارات دار ا فلؽ اجلاياةن بتكتن ط  ايقابعةن

 
 
 


