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القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة
ّ
ملخص الرسالة
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم  ,واًمّمالة واًمًالم قمغم اًمٜمٌل إُملم .

أ ُّم٤م سمٕمد :

ومٝمذه أـمروطم٦م عمرطمٚم٦م اًمديمتقراه سمٕمٜمقان :
( اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م -دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م )
ُم٘مدُم٦م ُمـ اًمٓم٤مًم٥م  /قم٤مدل سمـ قمٌد اًمٖمٗمقر سمـ طمٞمدر ىمؾ أهار .
هتدف إمم اًمت٠مصٞمؾ ًمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد ذم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  ,وذًمؽ ًمتًتٗمٞمد
ُمٜمف يمام اؾمتٗم٤مدت اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى ُمٜمف ذم  :وٌط أطمٙم٤مُمٝم٤م  ,وشمًٝمٞمؾ اإلعم٤مم سمٛمً٤مئٚمٝم٤م.
وىمد اؿمتٛمٚم٧م هذه إـمروطم٦م قمغم ُ :م٘مدُم٦م  ,ومتٝمٞمد  ,وصمامٟمٞم٦م ومّمقل  ,وظم٤ممت٦م  ,وومٝم٤مرس.
اطمتقى اًمتٛمٝمٞمد  :قمغم سمٞم٤من ُمٗمٝمقم أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  ,واًمٗمّمؾ إول  :قمغم سمٞم٤من ُمٗمٝمقم
اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م  ,واًمٗمّمؾ اًمث٤مين  :قمغم شمقوٞمح اًمٗمرق سملم ُمٗمٝمقم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م واعمّمٓمٚمح٤مت
ذات اًمّمٚم٦م هب٤م  ,واًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م  :قمغم أريم٤من وذوط اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م  ,واًمٗمّمؾ اًمراسمع  :قمغم
اعمّم٤مدر اًمتل شمًت٘مك ُمٜمٝم٤م هذه اًم٘مقاقمد  ,واًمٗمّمؾ اخل٤مُمس  :قمغم ـمرق شم٘مٕمٞمده٤م  ,واًمٗمّمؾ اًمً٤مدس :
قمغم إٟمقاع اًمتل يٛمٙمـ أن شمّمٜمّػ هب٤م  ,واًمٗمّمؾ اًمً٤مسمع  :قمغم دًٓمتٝم٤م وشم٤مرخيٝم٤م  ,واًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ :
شمؿ شم٠مصٞمٚمف ذم إـمروطم٦م  ,وذًمؽ قمغم أرسمٕم٦م ٟمامذج ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م.
قمغم شمٓمٌٞمؼ ؿم٤مُمؾ عم٤م ّ
و يم٤مٟم٧م أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م اعمًتخٚمّم٦م ُمـ هذه إـمروطم٦م هل ّ :
إن اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م قمٌ٤مرة قمـ  :ىمْمٞم٦م
قم٘مدي٦م يمٚمٞم٦م ُمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم ُمً٤مئؾ أيمثر ُمـ سم٤مب ّ ,
وأن هل٤م ريمٜم٤من  ,وؾمت٦م ذوط  ,وهل ٓ شم١مظمذ ّإٓ ُمـ
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع  ,وشمًتخرج ُمـ هذه اعمّم٤مدر ُمٌ٤مذ ًة أو قمـ ـمريؼ آؾمت٘مراء ّ ,
وأن هٜم٤مك
ومرق سملم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م وسملم اًمْم٤مسمط وإصؾ اًمٕم٘مديلم ّ ,
وأن اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م أذف اًم٘مقاقمد
اًمنمقمٞم٦م  ,وٓ يًع اخلالف ومٞمٝم٤م  ,وهل شمقاومؼ اًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة  ,وهل طمج٦م قمٜمد آؾمتدٓل  ,وىمد
ٟمِم٠مت يمٖمػمه٤م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م ذم قمٍم اًمٜمٌقة  ,وًمٙمٜمّٝم٤م مل شمّمؾ سمٕمد إمم ُمرطمٚم٦م اًمٜمْم٩م .
ويم٤مٟم٧م أسمرز اًمتقصٞم٤مت  :اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مجل٤مٟم٥م اًمتٜمٔمػمي ًمٕمٚمؿ اًمٕم٘م٤مئد  ,واًمٜمٝمقض سم٤مًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م  ,وضورة اًمتٗمريؼ سملم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط وإصقل اًمٕم٘مدي٦م  ,واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمتقؾمع
ذم ٟمنم اًم٘مقاقمد وإصقل اًمٕم٘مدي٦م ٕهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م سملم اًمٜم٤مس.
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Thesis Synopsis
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the Prophet .
To Commence :
I present to you a thesis for doctoral discussion entitled:
( Doctrine Rules of Sunnis (1) - Original Study)
Submitted by: Adel bin Abdul Ghafur bin Haidar Qul Asrar
This study aims at originating the science of rules in Islamic doctrine of Sunnis to
employ it, as done before in other Sharia sciences, in setting the controls and facilitating
acquiring knowledge of its issues.
This thesis includes: Introduction, Preamble, Eight Chapters, Conclusion and Index.
The Preamble included: Explanation of Sunnis Concept. First Chapter: Explanation of
Doctrine rules . Second Chapter: Clarification of the difference between Doctrine rules
and relevant terms. Third Chapter: Pillars and conditions of Doctrine rules. Fourth
Chapter: Resources of Doctrine rules. Fifth Chapter: Methods of establishing Doctrine
rules . Sixth Chapter: Doctrine rules Categorizing Types. Seventh Chapter: Doctrine
rules significance and history. Eighth Chapter: Comprehensive application of the
originated methods in the thesis on four models of Doctrine rules.
The most significant outcome of this thesis:
Doctrine rule is defined as: Comprehensive Doctrine issue applied on matters of more
than one chapter. It has two pillars and six conditions. It is only derived from the
Qur'an, Sunnah (2) and consensus of the Muslim community; and it is derived from these
sources directly or through induction. There is a difference between Doctrine rule and
Doctrine controls and origin. Doctrine rules are of a higher status that Sharia rules; they
are indisputable and in agreement with mind and human nature. It forms an evidence
when making an inference. Doctrine rule was constituted in the era of the prophet; the
same as many other Sharia rules but it has yet to reach maturity level.
The most remarkable recommendations: Paying attention to the Original aspect of
Doctrine science, promoting Doctrine rules and controls, highlighting the need of
separating between Doctrine rules; controls and origins and spreading Doctrine rules
and origins of Sunni among people.

1
2

People who fully follow Prophet Mohamed's practices and his pious successors (al-salaf al-saleh)
Teachings, sayings and practices of the Prophet Muhammad (PBUH)
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اعمـ٘مـدُمــ٦م
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده  ,وٟمًتٕمٞمٜمف  ,وٟمًتٖمٗمره  ,وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م  ,وُمـ
ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ُ ,مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف  ,وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف  ,وأؿمٝمد ّ
أن ٓ إًمف
إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ,وأؿمٝمد ّ
أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف.
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ( , )1ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ ( , )2ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ﭼ (. )3

()4

أُم٤م سمٕمد:
ّ
وم٢من ُمـ ظمػم ُم٤م سوم٧م ومٞمف إوىم٤مت  ,وسمذًم٧م ومٞمف اجلٝمقد  :اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت اًمنمقمٞم٦م
اًمتل شمُر ّد إًمٞمٝم٤م اجلزئٞم٤مت ّ :
يًٝمؾ قمغم ـم٤مًم٥م
ٕن إرضم٤مع ومروع اعمً٤مئؾ إمم ىمقاقمده٤م اًمٙم ّٚمٞم٦م ّ
اًمٕمٚمؿ اإلعم٤مم سم٤معمً٤مئؾ اعمتٗمرقم٦م قمـ شمٚمؽ اًم٘مقاقمد  ,ووٌط أطمٙم٤مُمٝم٤م  :ومٞمتٙمٚمؿ اًمِمخص
قمٜمدئذ سمٕمٚمؿ وقمدل  ,وٓ يٌ٘مك ذم زمح٦م اجلزئٞم٤مت وشمٗمرقم٤مهت٤م  ,يمام ّ
أن ُمٕمروم٦م اًم٘مقاقمد اًمتل
يمثػما ذم فمقاهره٤م
شمرضمع إًمٞمٝم٤م ومروع اعمً٤مئؾ حيّمؾ هب٤م اًمتٗمريؼ سملم اعمً٤مئؾ اًمتل شمتِم٤مسمف ً
وختتٚمػ ذم أصقل ُمآظمذه٤م  :ومتحجز اًمٙمٚمٞم٤مت سمذًمؽ اًمذهـ قمـ اخلٓم٠م  ,إو٤موم ً٦م إمم ّ
أن
( )1آل قمٛمران .102 :
( )2اًمٜمً٤مء.1 :
( )3إطمزاب . 71- 70 :
( )4هذه اعم٘مدُم٦م شمًٛمك ظمٓمٌ٦م احل٤مضم٦م  ,وىمد أظمرضمٝم٤م اسمـ ُم٤مضمف  ,يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح  ,سم٤مب :ظمٓمٌ٦م اًمٜمٙم٤مح
( ,)1892وأظمرضمٝم٤م اًمؽمُمذي  ,يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ,سم٤مبُ :م٤م ضم٤مء ذم ظمٓمٌ٦م اًمٜمٙم٤مح ( ,)1105وأسمق داود ,
يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح  ,سم٤مب :ظمٓمٌ٦م اًمٜمٙم٤مح ( ,) 2118واًمٜمً٤مئل ,يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ,سم٤مب :يمٞمٗمٞم٦م اخلٓمٌ٦م (.)1404
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يمثػما ُمـ اًمقىم٧م واجلٝمد
مجع إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ُمـ اعمً٤مئؾ اعمتٜم٤مصمرة ذم ىمقاقمد يم ّٚمٞم٦م خيتٍم ً
قمغم اًم٘م٤مرئ ٓ ,ؾمٞمام ذم هذا اًمٕمٍم اًمذي يمثرت ومٞمف آرشمٌ٤مـم٤مت واعمِم٤مهمؾ مم٤م أدى إمم
قمزوف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس قمـ اًم٘مراءة .
وىمـد أدرك قمٚمٛمـ٤مء إُم٦م اعمـت٘مدُمقن هـذه إمهٞم٦م ًمٚمـ٘مقاقمد ذم ؿمتك اًمـٕمـٚمقم
يمثػما ُمٜمٝم٤م ذم ؿمتك اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م  :اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,واًم٘م٤مرئ
اًمنمقمٞم٦م ,ومّم٤مهمقا ً
يمثػما ُمـ هذه اًم٘مقاقمد ُمٌثقصم٦م ذم صمٜم٤مي٤م يمالُمٝمؿ  ,وسملم أؾمٓمر يمتٌٝمؿ.
عم١مًمٗم٤مهتؿ جيد ً
وىمد ؾمٌؼ وم٘مٝم٤مء إُم٦م ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد إمم مجع اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ,وذطمٝم٤م  ,واًمتخري٩م
قمٚمٞمٝم٤م ,وآهتامم سم٤مًمتٜمٔمػم هل٤م  ,وٓ يزال اهتامُمٝمؿ هب٤م إمم قمٍمٟم٤م احل٤مض  ,وم٘مد يمتٌ٧م ومٞمٝم٤م
يمثػم ُمـ اعم١مًمٗم٤مت واًمدراؾم٤مت إيم٤مديٛمٞم٦م  ,ؾمقا ًء ذم اجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل :سم٤مًمنمح واعم٘م٤مرٟم٦م
هلذه اًم٘مقاقمد  ,أو ذم اجل٤مٟم٥م اًمت٠مصٞمكم  :سمذيمر شم٤مريخ ٟمِم٠مهت٤م  ,واًمت٠مصٞمؾ عمٗمٝمقُمٝم٤م ,وذيمر
ُم٘مقُم٤مهت٤م وُمّم٤مدره٤م وأٟمقاقمٝم٤م...إًمخ.
أ ُّم٤م اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م وم٘مد شم٠مظمر آهتامم هب٤م ذم اجل٤مٟمٌلم  ,وم٤مجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٞمس ومٞمف
ُمـ اعم١مًمٗم٤مت أو اًمدراؾم٤مت اًمتل شمٙمٗمل – ذم ٟمٔمري ً -مًد هذه اًمثٖمرة احل٤مصٚم٦م .
أُم٤م اجل٤مٟم٥م اًمت٠مصٞمكم ُمع أمهٞمتف ومٚمؿ أضمد  -ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف  -إمم اًمٞمقم ُم١مًم ًٗم٤م أو
دراؾم٦م شمتٙمٚمؿ قمـ اًمت٠مصٞمؾ عمٗمٝمقُمٝم٤م وذيمر ُم٘مقُم٤مهت٤م وُمّم٤مدره٤م وأٟمقاقمٝم٤م وشم٤مرخيٝم٤م...إًمخ.
ً
ىمؽمح ذم ىمًؿ اًمٕم٘مٞمدة سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ُمنموقم ً٤م
وٟمٔمرا ٕمهٞم٦م هذا اعمقوقع وم٘مد ا ُ
ً
قمٚمٛمٞم ً٤م جلٛمع ودراؾم٦م اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  ,وم٠مطمٌٌ٧م أن أوع ُم٘مدُم ً٦م
شم٠مصٞمٚمٞم ً٦م ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ً :متٙمقن متٝمٞمدً ا هلذا اعمنموع  :وم٤مظمؽمت ًمٌحثل ذم ُمرطمٚم٦م
اًمديمتقراه سم٘مًؿ اًمٕم٘مٞمدة سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ُمقوققم ً٤م سمٕمٜمقان :
 اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  -دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م 
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إؾمٝم٤مُم ً٤م ُمٜمل ذم إسمراز هذا اجل٤مٟم٥م  ,وحم٤موًم ً٦م ًمًدّ هذه اًمثٖمرة  ,وظمدُم ً٦م هلذا اًمديـ ,
ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ .
وم٠مؾم٠مل اهلل أن جيٕمٚمف
ً

 أمهٞم٦م اعمقوقع وأؾمٌ٤مب اظمتٞم٤مره :
 .1إن قمٚمؿ اًم٘مقاقمد ُمـ أهؿ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ّٟ ٕ :مف سمٛمٜمزًم٦م إؾمس اًمتل يٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م
همػمه  ,ىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي

رمحه اهلل

ُ ( :مٕمٚمقم ّ
أن إصقل واًم٘مقاقمد ًمٚمٕمٚمقم سمٛمٜمزًم٦م

إؾم٤مس ًمٚمٌٜمٞم٤من  ,وإصقل ًمألؿمج٤مر  ٓ ,صمٌ٤مت هل٤م إٓ هب٤م  ,وإصقل شمٌٜمك
قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمروع  ,واًمٗمروع شمثٌ٧م وشم٘مقى سم٤مٕصقل  ,وسم٤مًم٘مقاقمد وإصقل يثٌ٧م
اًمٕمٚمؿ وي٘مقى ويٜمٛمك ٟمام ًء ُمٓمر ًدا ) (. )1
ٕن ّ
 .2طم٤مضم٦م اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م إمم سمحقث قم٘مدي٦م ذم قمٚمؿ اًم٘مقاقمد ّ :
ضمؾ اعم١مًمٗم٤مت ذم
قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اهتٛم٧م سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٗم٘مٝمل  ,وىمٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م اهتؿ سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٕم٘مدي .
إن ّ
ّ .3
ضمؾ اعم١مًمٗم٤مت ذم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م – ُمع ىمٚمتٝم٤م – اهتٛم٧م سم٤مجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل
ًمٚم٘مقاقمد وأمهٚم٧م اجل٤مٟم٥م اًمت٠مصٞمكم ,مم٤م ي١م ّيمد ضورة دراؾم٦م هذا اجل٤مٟم٥م وإسمرازه.
 .4احل٤مضم٦م إمم سمح٨م شم٠مصٞمكم يؼمز ـمٌٞمٕم٦م اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م  ,وُم٘مقُم٤مهت٤م  ,وـمرق
إجي٤مده٤م  ,وأصقهل٤م اعمًتٛمدة ُمٜمٝم٤م  ,وُمدى دًٓمتٝم٤م اًمنمقمٞم٦م  ,وُم٤م إمم ذًمؽ مم٤م ي٘مدم
ً
ً
ُمتٙم٤مُمال ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م.
وحتٚمٞمال
صقر ًة واوح ً٦م ,
 .5اىمؽمح ىمًؿ اًمٕم٘مٞمدة سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ُمنمو ًقم٤م قمٚمٛم ًٞم٤م جلٛمع ودراؾم٦م اًم٘مقاقمد
اًمٕم٘مدي٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  ,وهذا اًمٌح٨م اًمٜمٔمري ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م هق
يم٤مًمتٛمٝمٞمد هلذا اعمنموع.
 .6سمٕمد اؾمتخ٤مرة اهلل شمٕم٤ممم ذم هذا اعمقوقع ؿم٤مورت قمد ًدا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٗمْمالء

( )1ـمريؼ اًمقصقل إمم اًمٕمٚمؿ اعم٠مُمقل .18 :
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ُمـ داظمؾ اًم٘مًؿ وظم٤مرضمف  ,وم٤مؾمتحًـ أيمثرهؿ ومٙمرة اعمقوقع  ,وذيمروا ّأن٤م
ومٙمرة ضمديدة  ,وهل ضمديرة سم٤مًمٌح٨م.

 اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م:
شمٜم٘مًؿ اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع اًمٌح٨م إمم ىمًٛملم :
اًم٘مًؿ إول  :اًمدراؾم٤مت إيم٤مديٛمٞم٦م .
مل أضمد ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ سمحقث أيم٤مديٛمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سمٛمقوقع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط
اًمٕم٘مدي٦م ؾمقى مخس رؾم٤مئؾ  ,وهل :
 .1اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م ًمألؾمامء واًمّمٗم٤مت قمٜمد اًمًٚمػ ً .مٚمديمتقر إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ
قمٌد اهلل اًمؼميٙم٤من رمحه اهلل  ,وهل رؾم٤مًم٦م ُم٘مدُم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم  ,وـمٌٕم٧م ُمـ
ىمٌؾ دار اهلجرة قم٤مم 1414هـ .
 .2ىمقاقمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمرد قمغم اعمخ٤مًمٗملم ً .مٚمديمتقر محدي سمـ محٞمد اًم٘مري٘مري  .وهل
رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُم٘مدُم٦م ًم٘مًؿ اًمٕم٘مٞمدة سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ًمٜمٞمؾ درضم٦م اًمديمتقراه ,
وـمٌٕم٧م ُمـ ىمٌؾ دار اًمٗمْمٞمٚم٦م قم٤مم 1432هـ .
 .3اًم٘مقاقمد ذم شمقطمٞمد اًمٕمٌ٤مدة قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ً ,مٚمديمتقر  :حمٛمد سمـ قمٌد اهلله
سمـ قمكم سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر  .وهل رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُم٘مدُم٦م ًم٘مًؿ اًمٕم٘مٞمدة سم٤مجل٤مُمٕم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ًمٜمٞمؾ درضم٦م اًمديمتقراه  ,وٓ شمزال خمٓمقـم٦م .
 .4ىمقاقمد إؾمامء وإطمٙم٤مم قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  .عمحٛمد سمـ سمًٞمس سمـ
ُم٘مٌقل اًمًٗمٞم٤مين  ,وهل رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُم٘مدُم٦م ًم٘مًؿ اًمٕم٘مٞمدة سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ًمٜمٞمؾ
درضم٦م اعم٤مضمًتػم  ,وٓ شمزال خمٓمقـم٦م .
ٕئٛم٦م اًمًٚمػ ذم شم٘مرير اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط
ُ .5مقاوم٘م٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ّ
اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت ٕ ,محد سمـ حمٛمد اًمٜمج٤مر  ,وهل رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م
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ُم٘مدُم٦م ًم٘مًؿ اًمٕم٘مٞمدة سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ,
وٓ شمزال خمٓمقـم٦م .
اًم٘مًؿ اًمث٤مين  :اعمّمٜمٗم٤مت اًمٕم٤مُم٦م .
أ ُّم٤م اعمّمٜمٗم٤مت همػم إيم٤مديٛمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمقوقع واًمتل وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م ومٝمل :
 .1يمت٤مب اًم٘مقاقمد اعمثغم ذم صٗم٤مت اهلل وأؾمامئف احلًٜمك ً ,مٚمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ
قمثٞمٛملم رمحه اهلل  ,وهق ُمٓمٌقع ُمـ ىمٌؾ دار أوقاء اًمًٚمػ قم٤مم 1416هـ.
 .2يمت٤مب اًم٘مقاقمد اًمٓمٞمٌ٤مت ذم ُمٕمروم٦م إؾمامء واًمّمٗم٤مت ٕ .ذف قمٌد اعم٘مّمقد ,
وهق ُمٓمٌقع ُمـ ىمٌؾ دار أوقاء اًمًٚمػ قم٤مم 1416هـ .
 .3يمت٤مب ىمقاقمد آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد ً ,مٕمثامن قمكم طمًـ  ,وهق ُمٓمٌقع
ُمـ ىمٌؾ دار اًمقـمـ قم٤مم 1413هـ .
 .4يمت٤مب ىمقاقمد ُمٕمروم٦م اًمٌدع ً ,مٚمديمتقر حمٛمد سمـ طمًلم اجلٞمزاين  ,وهق ُمٓمٌقع ُمـ
ىمٌؾ دار اسمـ اجلقزي قم٤مم 1427هـ.
 .5يمت٤مب ُمٕمٞم٤مر اًمٌدقم٦م ً ,مٚمديمتقر حمٛمد سمـ طمًلم اجلٞمزاين  ,وهق ُمٓمٌقع ُمـ ىمٌؾ دار
اسمـ اجلقزي قم٤مم 1431هـ.
 .6يمت٤مب ىمقاقمد ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اإليامن قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ً,مٕم٤مدل سمـ حمٛمد
اًمِمٞمخ٤مين ,وهق ُمٓمٌقع ُمـ ىمٌؾ دار أوقاء اًمًٚمػ قم٤مم 1426هـ.
 .7يمت٤مب ىمقاقمد وُمً٤مئؾ ذم شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م ً ,مٕمٌد اًمٕمزيز سمـ ريس اًمر ّيس  ,وهق
ُمٓمٌقع ُمـ قم٤مم 1425هـ.
 .8يمت٤مب خمتٍم اًم٘مقاقمد اًمًٚمٗمٞم٦م ذم اًمّمٗم٤مت اًمرسم٤مٟمٞم٦م  ,عمحٛمقد سمـ قمٌد اًمرزاق
اًمروقاين  ,وهق ُمٓمٌقع ُمـ ىمٌؾ ُمٙمتٌ٦م ؾمٚمًٌٞمؾ قم٤مم 1426هـ.
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 .9يمت٤مب اًم٘مقاقمد اًمٜم٤مومٕم٦م ذم متٞمٞمز اًمٌدع اًمقاىمٕم٦م ً ,مٚمديمتقر حمٛمد يني إسمراهٞمؿ ,
وهق ُمٓمٌقع ُمـ ىمٌؾ دار اًمٞمن قم٤مم 1431هـ.
 .10يمت٤مب اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمًٚمٗمٞم٦م ذم أؾمامء وصٗم٤مت رب اًمؼمي٦مٕ ,محد سمـ حمٛمد
اًمٜمج٤مر ,وهق ُمٓمٌقع ُمـ ىمٌؾ دار اسمـ اًمٜمّمٞمح٦م قم٤مم 1431هـ.
 .11يمت٤مب إًمٙمؽموين سمٕمٜمقان  :اًم٘مقاقمد اعمذاقم٦م ذم ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ً ,مقًمٞمد
سمـ راؿمد اًمًٕمٞمدان.
 .12رؾم٤مًم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م سمٕمٜمقان ُ :مٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف
وىمقاقمدهؿ ذم إصمٌ٤مهت٤م  ,خل٤مًمد سمـ حمٛمد اًمًٚمٞمؿ .
ّإٓ ّ
أن يمؾ ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ ُمّمٜمٗم٤مت ٓ شمزال -ذم ٟمٔمري  -حتت٤مج إمم اعمزيد ُمـ
اجلٝمد واًمتٜم٘مٞمح طمتك شمّمؾ إمم ُمّم٤مف يمت٥م اًم٘مقاقمد اًمتل أ ًّمٗم٧م ذم سم٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م
إظمرى  ,وذًمؽ ًمٕمدة أؾمٌ٤مب ُمـ أمهٝم٤م :
أ -إن أيمثر هذه اعمّمٜمٗم٤مت اهتٛم٧م سم٤مجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م دون
اجل٤مٟم٥م اًمت٠مصٞمكم هل٤م  ,واًمذي هق ُمقوقع سمحثل.
ب -قمدم اًمتٛمٞمٞمز ذم هذه اعمّمٜمٗم٤مت سملم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م وهمػمه٤م ُمـ إصقل
واًمت٘مريرات اًمٕم٘مدي٦م  ,طمٞم٨م اقمتؼمه٤م سمٕمْمٝمؿ ُمـ اًم٘مقاقمد  ,وُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م
ضم٤مء ذم يمت٤مب (اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م ًمألؾمامء واًمّمٗم٤مت قمٜمد اًمًٚمػ )  ,طمٞم٨م ىم٤مل
اعم١مًمػ رمحه اهلل  " :اًم٘م٤مقمدة إومم  :ذم سمٞم٤من ُم٤م يٓمٚمؼ قمغم اهلل .
ٟمص اًم٘م٤مقمدة ُ :م٤م جيري صٗم٦م أو ظمؼم قمغم اًمرب شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم أىمً٤مم :
ّ

إول ُ :م٤م يرضمع إمم ٟمٗمس اًمذات  ,يم٘مقًمؽ  :ذات وُمقضمقد ورء .
اًمث٤مين ُ :م٤م يرضمع إمم صٗم٤مت ُمٕمٜمقي٦م  :يم٤مًمٕمٚمٞمؿ  ,واًم٘مدير  ,واًمًٛمٞمع .
اًمث٤مًم٨م ُ :م٤م يرضمع إمم أومٕم٤مًمف ٟمحق :اخل٤مًمؼ ,واًمرازق.
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اعمحض  ,وٓسمدّ ُمـ شمْمٛمٜمف صمٌق ًشم٤م  :إذ ٓ يمامل
اًمراسمع ُ :م٤م يرضمع إمم اًمتٜمزيف
ّ
اعمحض  :يم٤مًم٘مدوس واًمًالم.
ذم اًمٕمدم
ّ

اخل٤مُمس :آؾمؿ اًمٕمٚمؿ اعمتْمٛمـ جلٛمٞمع ُمٕم٤مين إؾمامء احلًٜمك  ,وهق ًمٗمظ
اجلالًم٦م (اهلل)  ,وهلذا شم٠ميت إؾمامء احلًٜمك صٗم٤م ًشم٤م ًمف .
اًمً٤مدس :آؾمؿ اًمدال قمغم مجٚم٦م أوص٤مف قمديدة ٓ ختتص سمّمٗم٦م ُمٕم هٞمٜم٦م,
سمؾ هق دال قمغم ُمٕمٜم٤مه ٓ قمغم ُمٕمٜمك ُمٗمرد ٟمحق  :اعمجٞمد ,
اًمٕمٔمٞمؿ ,اًمّمٛمد.
اًمً٤مسمع  :صٗم٦م حتّمؾ ُمـ اىمؽمان أطمد آؾمٛملم واًمقصٗملم سم٤مٔظمر,
وذًمؽ ىمدر زائد قمغم ُمٗمردهيام ٟمحق اًمٖمٜمل احلٛمٞمد  ,اًمٕمٗمق
اًم٘مدير ,احلٛمٞمد اعمجٞمد  ,وهٙمذا قم٤مُم٦م اًمّمٗم٤مت اعم٘مؽمٟم٦م ,
وإؾمامء اعمزدوضم٦م ذم اًم٘مرآن " (. )1
ومجٕمؾ اعم١مًمػ رمحه اهلل يمؾ ُم٤م ؾمٌؼ ىم٤مقمد ًة واطمد ًة .
ج -قمدم شمٗمريؼ سمٕمض اعمّمٜمٗملم قمٜمد اؾمتٜمٌ٤مط اًم٘مقاقمد سملم اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل
أومراده٤م ُمً٤مئؾ  ,واًم٘مْمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل أومراده٤م أؿمخ٤مص  ,مم٤م أدى إمم إدظم٤مل
يمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اجلزئٞم٦م حت٧م ُمًٛمك اًم٘مقاقمد  ,وُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب
(ىمقاقمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمرد قمغم اعمخ٤مًمٗملم )  ,طمٞم٨م ىم٤مل اًمٌ٤مطم٨م  " :اًم٘م٤مقمدة
رىمؿ ( [ : )6يمؾ خمٚمقق حمت٤مج إمم ضمٚم٥م ُم٤م يٜمٗمٕمف ودومع ُم٤م ييه ,وٓ يتح٘مؼ
ذًمؽ ّإٓ سم٠مُمريـ  :اعم٘مّمقد واعمقصؾ  ,وٓ ُم٘مّمقد وٓ ُمقصؾ إ ّٓ اهلل] "(, )2
وم٤محلٙمؿ اًمٙمكم اًمقارد ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م قمٌ٤مرة قمـ طمٙمؿ واطمد يٜمٓمٌؼ قمغم قمدة
( )1اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م ًمألؾمامء واًمّمٗم٤مت قمٜمد اًمًٚمػ . 49 :
( )2ىمقاقمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمرد قمغم اعمخ٤مًمٗملم .53 :
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أؿمخ٤مص  ,ومتٙمقن اًم٘مْمٞم٦م سمذًمؽ يمٚمٞم٦م أؿمخ٤مص ٓ يمٚمٞم٦م ُمً٤مئؾ  ,وًمذا ومٝمل
ٓ شمٕمتؼم ىم٤مقمدة سمٛمّمٓمٚمح قمٚمؿ اًم٘مقاقمد (. )1
د -قمدم اًمتدىمٞمؼ ذم إطمٙم٤مم صٞم٤مهم٦م اًم٘مقاقمد  :وم٠مشم٧م سمٕمض اًم٘مقاقمد ريمٞمٙم٦م
اًمّمٞم٤مهم٦م  ,وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب ( ىمقاقمد وُمً٤مئؾ ذم
شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م ) طمٞم٨م ىم٤مل اعم١مًمػ :
" اًم٘م٤مقمدة إومم  :شمًقي٦م همػم اهلل سم٤مهلل ذم رء ُمـ ظمّم٤مئص اهلل ذك "(,)2
قمقو٤م قمـ ذًمؽ [ :اًمتًقي٦م سملم اهلل
وهذه اًمٕمٌ٤مرة ريمٞمٙم٦م ٟمق ًقم٤م ُم٤م  ,ومٚمق ىمٞمؾ ً
وظمٚم٘مف ذم ظمّم٤مئّمف ذك ] ًمٙم٤من أطمٙمؿ ذم اًمّمٞم٤مهم٦م .
ه -قمدم حترير اًم٘مقاقمد  ,ومٝمٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد حل٘م٧م هب٤م يمثػم ُمـ إًمٗم٤مظ اًمتل
يٛمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م  ,وُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م أورده ُم١مًمػ يمت٤مب ( ىمقاقمد ذم سمٞم٤من
طم٘مٞم٘م٦م اإليامن ) طمٞم٨م ىم٤مل :
" اًم٘م٤مقمدة  ٓ :إيامن ّإٓ سمٕمٛمؾ وٓ قمٛمؾ ّإٓ سم٢ميامن  ,واًمٕمٛمؾ ريمـ ذم اإليامن
ٓ يّمح اإليامن سمدوٟمف " (. )3

 طمدود اًمدراؾم٦م :
شمٙمقن اًمٌح٨م ُمـ ضم٤مٟمٌلم  :شم٠مصٞمكم وأظمر شمٓمٌٞم٘مل .
وم٤مجل٤مٟم٥م إول ّشمؿ اًمت٠مصٞمؾ ومٞمف  :عمٗمٝمقم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م  ,وُم٘مقُم٤مهت٤م  ,وُمّم٤مدره٤م ,
وـمرق شم٘مٕمٞمده٤م  ,ودًٓمتٝم٤م  ,وأٟمقاقمٝم٤م  ,سم٤مإلو٤موم٦م إمم دراؾم٦م شم٤مرخيٞم٦م ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م شمٌلم
ُمراطمؾ ٟمِم٠مهت٤م وشمٙمقيٜمٝم٤م .
( )1عمزيد آيْم٤مح ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م اٟمٔمر  :ص . 159
( )2ىمقاقمد وُمً٤مئؾ ذم شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م .9 :
( )3ىمقاقمد ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اإليامن . 190 :
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شمؿ شم٠مصٞمٚمف ذم اًمٌح٨م قمغم أرسمع ىمقاقمد قم٘مدي٦م  ,اظمتػمت
أُم٤م اجل٤مٟم٥م اًمث٤مين ومٓم ٌّؼ ومٞمف ُم٤م ّ
ًمتٖمٓمٞم٦م مجٞمع ضمقاٟم٥م اًمٌح٨م .

ُ مٜمٝم٩م اًمٌح٨م :
اشمٌٕم٧م ذم حترير هذا اًمٌح٨م أرسمٕم٦م ُمٜم٤مه٩م  ,وهل :
أوًٓ :اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل  :اعمتٛمثؾ ذم ىمراءة أُمٝم٤مت يمت٥م اًم٘مقاقمد  ,ويمت٥م اًمٕم٘مٞمدة ٟٓمت٘م٤مء
ُم٤مدة اًمٌح٨م ُمٜمٝم٤م.
صم٤مٟم ًٞم٤م :اعمٜمٝم٩م آؾمتٜمٌ٤مـمل  :اعمتٛمثؾ ذم اؾمتٜمٌ٤مط اًمْمقاسمط وإطمٙم٤مم اًمتل ختْمع هل٤م اًم٘م٤مقمدة
اًمٕم٘مدي٦م  ,واًمٗمروق سمٞمٜمٝم٤م وسملم سم٘مٞم٦م اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م .
صم٤مًم ًث٤م :اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم  :اعمتٛمثؾ ذم حتٚمٞمؾ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٌٞم٤من ـمرق اًمت٘مٕمٞمد قمٜمدهؿ,
وُمدى دًٓمتٝم٤م قمغم ضمزئٞم٤مهت٤م  ,ويمٞمٗمٞم٦م شمٓمقره٤م .
راسم ًٕم٤م :اعمٜمٝم٩م اًمت٤مرخيل  :اعمتٛمثؾ ذم سمٞم٤من إـمقار اًمت٤مرخيٞم٦م ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م وشمدويٜمٝم٤م .

 ـمري٘م٦م يمت٤مسم٦م اًمٌح٨م :
 -1اقمتٛمدت ذم اًمٌح٨م قمغم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م  ,وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م واحلًٜم٦م ,
وأىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕمتؼميـ قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م .
ذايمرا اؾمؿ اًمًقرة ورىمؿ أي٦م ذم احل٤مؿمٞم٦م ,
 -2ىمٛم٧م سمٕمزو أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إمم اعمّمحػ ً
وووٕمتٝم٤م سملم ىمقؾملم ُمزهريـ ﭽﭼ .
 -3ىمٛم٧م سمٕمزو إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم إـمروطم٦م إمم ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م وومؼ
اعمٜمٝم٩م اًمت٤مزم :
أ -إن يم٤من اخلؼم ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م وم٢م ّٟمٜمل أيمتٗمل سمٕمزوه إمم أطمدمه٤م .
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ب -إن مل يٙمـ اخلؼم ذم اًمّمحٞمحلم أو ذم أطمدمه٤م وم٢م ّٟمٜمل أيمتٗمل سمٕمزوه إمم سم٘مٞم٦م
اًمٙمت٥م اًمًت٦م .
ج -إن مل يٙمـ احلدي٨م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م وم٢م ّٟمٜمل أقمزوه إمم ُمّم٤مدره ُمـ يمت٥م اًمًٜمـ
واعمٕم٤مضمؿ واعمً٤مٟمٞمد وهمػمه٤م طمًٌام شمٞمن زم.
 -4اًمتزُم٧م ذم ختري٩م إطم٤مدي٨م سمذيمر ُمّمدره٤م ,واًمٙمت٤مب اًمذي شمْمٛمٜمٝم٤م  ,واؾمؿ اًمٌ٤مب,
ورىمؿ احلدي٨م  ,وذًمؽ ذم اعمّم٤مدر اعمرشمٌ٦م قمغم إسمقاب  ,وأ ُّم٤م اعمّم٤مدر اعمرشمٌ٦م قمغم
وم٢مين أيمتٗمل سم٤مإلؿم٤مرة إمم رىمؿ اجلزء واًمّمٗمح٦م  ,وووٕم٧م
إؾم٤مٟمٞمد وٟمحقه٤م ّ
إطم٤مدي٨م سملم ىمقؾملم همػم ُمزهريـ { } .
وم٢مين أيمتٗمل ّ
سم٤مًمِم٤مهد ُمـ اًمٜمّص  ,ورسمام زدت قمغم ذًمؽ
 -5قمٜمد آؾمتِمٝم٤مد سمآي٦م أو طمدي٨م ّ
أطمٞم٤مٟمً٤م إذا رأي٧م ًمذًمؽ وم٤مئد ًة  ,أو زي٤مدة إيْم٤مح ُمٕمٜمك .
قمقًم٧م ذم احلٙمؿ قمغم إطم٤مدي٨م قمغم أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمختّملم ُمـ اعمت٘مدُملم
ّ -6
واعمٕم٤مسيـ .
 -7ذيمرت شمرمج٦م ُمقضمزة ًمإلقمالم همػم اعمِمٝمقريـ اًمذيـ ورد ذيمرهؿ ذم إـمروطم٦م.
 -8ىمٛم٧م سمنمح إًمٗم٤مظ اًمٖمريٌ٦م اًمقاردة ذم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ويمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٕمتٛمدً ا قمغم
يمت٥م اًم ّٚمٖم٦م  ,واًمٖمري٥م  ,وذوح اًمًٜمّ٦م .
 -9ىمٛم٧م سمقوع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط سملم ىمقؾملم ُمٕمٙمقوملم [ ]  ,وسم٘مٞم٦م إىمقال واًمٜمّ٘مقل
سملم قمالُمتل اًمتٜمّمٞمص " ".
 -10ايمتٗمٞم٧م سمذيمر اعمٕمٚمقُم٤مت اًمت ّٗمّمٞمٚمٞم٦م قمـ اعمّم٤مدر واعمراضمع ذم ومٝمرس اعمّم٤مدر
واعمراضمع :طمتك ٓ أصم٘مؾ طمقار إـمروطم٦م هب٤م.
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 ظمٓم٦م اًمٌح٨م :
اطمتقى هذا اًمٌح٨م قمغم ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد وصمامٟمٞم٦م ومّمقل وظم٤ممت٦م وومٝم٤مرس .

المقدمة :

وشمِمتٛمؾ قمغم أمهٞم٦م اعمقوقع وأؾمٌ٤مب اظمتٞم٤مره  ,وظمٓم٦م اًمٌح٨م  ,وُمٜمٝم٩م اًمٌ٤مطم٨م.

اًمتٛمٝمٞمد ُ :مٗمٝمقم أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م .
اًمٗمّمؾ إول ُ :مٗمٝمقم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م وشم٤مرخيٝم٤م.
وومٞمف ُمٌحث٤من :
اعمٌح٨م إول ُ :مٗمٝمقم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م .
اعمٌح٨م اًمث٤مين  :شم٤مريخ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م .
اًمٗمّمؾ اًمث٤مين  :اًمٗمرق سملم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م واعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م.
وومٞمف صمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م :
اعمٌح٨م إول  :اًمٗمرق سملم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م واًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي .
اعمٌح٨م اًمث٤مين  :اًمٗمرق سملم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م وإصؾ اًمٕم٘مدي .
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨مُ :م٘م٤مرٟم٦م سملم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م وسم٘مٞم٦م اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م .
وومٞمف متٝمٞمد وصمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م :
اًمتٛمٝمٞمد  :ظمّم٤مئص اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م.
اعمٓمٚم٥م إول ُ :م٘م٤مرٟم٦م سملم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م .
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين ُ :م٘م٤مرٟم٦م سملم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م واًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م .
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م ُ :م٘م٤مرٟم٦م سملم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م واًم٘مقاقمد اعم٘م٤مصدي٦م .
اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُ :م٘مقُم٤مت اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م.
وومٞمف متٝمٞمد وُمٌحث٤من :
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اًمتٛمٝمٞمد  :آهتامم سمٛم٘مقُم٤مت اًم٘مقاقمد .
اعمٌح٨م إول  :ذوط اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م.
اعمٌح٨م اًمث٤مين  :أريم٤من اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م.
اًمٗمّمؾ اًمراسمع ُ :مّم٤مدر اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م .
وومٞمف متٝمٞمد وُمٌحث٤من :
اًمتٛمٝمٞمد  :أٟمقاع اعمّم٤مدر .
اعمٌح٨م إول ُ :مّم٤مدر اًمت٠مصٞمؾ.
وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م :
اعمٓمٚم٥م إول  :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين  :اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م .
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م  :اإلمج٤مع .
اعمٌح٨م اًمث٤مين ُ :مّم٤مدر اجلٛمع.
اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس  :ـمرق اًمت٘مٕمٞمد .
وومٞمف ُمٌحث٤من :
اعمٌح٨م إول  :اًمت٘مٕمٞمد سم٤مًمٜمّص .
اعمٌح٨م اًمث٤مين  :اًمت٘مٕمٞمد سم٤مٓؾمت٘مراء .
اًمٗمّمؾ اًمً٤مدس  :أٟمقاع اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م.
اًمٗمّمؾ اًمً٤مسمع  :دًٓم٦م اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م.
اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ ٟ :مامذج ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م .
وومٞمف متٝمٞمد وأرسمٕم٦م ُمٌ٤مطم٨م :
اًمتٛمٝمٞمد  :أمهٞم٦م اًمتٓمٌٞمؼ .
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اعمٌح٨م إول  :ىم٤مقمدة [ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ].
اعمٌح٨م اًمث٤مين  :ىم٤مقمدة [ يمؾ سمدقم٦م والًم٦م ].
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م  :ىم٤مقمدة [ اًمٕم٘م٤مئد شمقىمٞمٗمٞم٦م ].
اعمٌح٨م اًمراسمع  :ىم٤مقمدة [ ٓ ٟمًخ ذم اًمٕم٘م٤مئد].

الخاتمة :

وومٞمٝم٤م :أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اعمًتخٚمّم٦م ُمـ اًمٌح٨م واًمتقصٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

الفهارس العلمية :

وومٞمٝم٤م  :ومٝمرس اعمحتقي٤مت  ,وومٝمرس اعمّم٤مدر  ,وومٝمرس أي٤مت  ,وهمػمه٤م .

 اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل واضمٝم٧م اًمٌح٨م :
قمٜمدُم٤م قمزُم٧م قمغم اًمٙمت٤مسم٦م ذم هذا اعمقوقع اؾمتنمت قمد ًدا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  :ومذيمر زم
سمٕمْمٝمؿ أين ؾم٠مواضمف صٕمقسم٦م سم٤مًمٖم ً٦م ذم اًمٙمت٤مسم٦م ومٞمف  :وذًمؽ سمًٌ٥م ضمدّ شمف  ,ومٝمق ُمقوقع سمِ ْٙمر
مل ُيٓمرق ُمـ ىمٌؾ.
وًمٙمـ مل أيمـ أشمّمقر ّ
أن اًمّمٕمقسم٦م ىمد شمٌٚمغ احلدّ اًمذي قم٤مٟمٞمتف أصمٜم٤مء يمت٤مسم٦م اًمٌح٨م
وإقمداده  ,وهذه اًمّمٕمقسم٤مت شمريمزت ذم صمالصم٦م ضمقاٟم٥م :
 .1ضم٤مٟم٥م اعمراضمع :
وم٤معم١مًمٗم٤مت ذم قمٚمؿ اًم٘مقاقمد قمٛمق ًُم٤م ىمٚمٞمٚم٦م  ,وذم اًمٕم٘م٤مئد سم٤مًمذات ٟم٤مدرة  ,سمؾ
يمثػما ُمـ إوىم٤مت ذم
قمكم ً
شمٙم٤مد شمٜمٕمدم ذم اجل٤مٟم٥م اًمت٠مصٞمكم ُمٜمف  :مم٤م اؾمتٖمرق ّ
اًمقصقل إزم اعمراضمع ومجٕمٝم٤م .
 .2ضم٤مٟم٥م طمداصم٦م اعمقوقع :
قمكم  :طمٞم٨م مل يًٌ٘مٜمل أطمد  -طمً٥م قمٚمٛمل  -ذم اًمت٠مصٞمؾ
وهذا يم٤من أؿمدّ ه٤م ّ
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ًمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد ذم اًمٕم٘م٤مئد  ,ومقىمٕم٧م ذم طمػمة ؿمديدة ذم سمداي٦م إُمر  ,طمتك أهلٛمٜمل
اهلل  آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٙمت٥م اًم٘مقاقمد ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م إظمرى واًمًػم قمغم ُمٜمقاهل٤م.
ؾمٝمال  ,وم٘مد يمٜم٧م اؾمت٘مري ذم يمؾ ُمً٠مًم٦م ّ
وًمٙم ّـ هذا إُمر مل يٙمـ ً
ضمؾ هذه
ً
ـمقيال ٕؾمتخٚمص
اًمٙمت٥م شم٘مري ًٌ٤م  ,وذًمؽ ًمٙمل اؾمتققم٥م اًمٗمٙمرة  ,وأيمدّ اًمذهـ
صمؿ أـمٌؼ ذًمؽ قمغم اجل٤مٟم٥م اًمٕم٘مدي ُ ,مع ُمراقم٤مة ظمّمقصٞم٦م
اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م  ,وُمـ ّ
اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼ .
 .3ضم٤مٟم٥م إُمثٚم٦م :
اعمِم٘م٦م ذم هذا اجل٤مٟم٥م فمٝمرت ذم قمدم وضمقد ُمّمٜمٗم٤مت دمٛمع اًم٘مقاقمد
يتؿ شم٠مصٞمٚمف  ,وذًمؽ يمٌ٘مٞم٦م
واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ًمٞمتؿ آؾمتٕم٤مٟم٦م هب٤م ذم اًمتٛمثٞمؾ عم٤م ّ
أصؾ ًمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد ومٞمٝم٤م هبذه اعمّمٜمٗم٤مت ذم
اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م اًمتل اؾمتٕم٤من ُمـ ّ
يمثػما ذم اؾمت٘مراء ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م
اًمتٛمثٞمؾ ًمٙمالُمف  ,وًمذا يمٜم٧م أشمٕم٥م ً
وُمّمٜمٗم٤مت أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمقىمقف قمغم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اًمتل
شمّمٚمح أن شمٙمقن أُمثٚم ً٦م عم٤م يتؿ شم٠مصٞمٚمف .
صمؿ سمدقمقات واًمديت  -طمٗمٔمٝم٤م اهلل  اًمتل
وًمٙمـ سمٗمْمؾ اهلل  وشمقومٞم٘مف ّ ,
ُم٤م يم٤مٟم٧م شمٗمت٠م شمدقمق زم ً
ون٤مرا  -متٙمٜم٧م ُمـ إمت٤مم هذه إـمروطم٦م قمغم هذا
ًمٞمال
ً
ذظمرا زم قمٜمده.
اًمِمٙمؾ اعمتقاوع  :وم٠مؾم٠مل اهلل  أن يت٘مٌٚمٝم٤م ُمٜمل وجيٕمٚمٝم٤م ً

ّ 
اًمِمٙمر واًمت٘مدير :
احلٛمد هلل أوًٓ
وين ُمـ إٟمج٤مز هذه إـمروطم٦م
وأظمرا ,
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م  :قمغم ُم٤م ُم ّـ سمف ّ
ً
ً
سمٕمد ـمقل سمح٨م وقمٜم٤مء  ,ومٚمف احلٛمد ُمؾء اًمًاموات وإرض  ,وُمؾء ُم٤م سمٞمٜمٝمام  ,وُمؾء ُم٤م
ؿم٤مء ُمـ رء سمٕمد  ,أهؾ اًمثٜم٤مء واعمجد  ,أطمؼ ُم٤م ىم٤مل اًمٕمٌد ويمٚمٜم٤م ًمف قمٌد  ,وًمف احلٛمد رو٤م
ٟمٗمًف  ,وزٟم٦م قمرؿمف  ,وُمداد يمٚمامشمف .
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وسمٕمد محد اهلل  أشم٘مدم ّ
سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾ جل٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م  -طمرؾمٝم٤م
اهلل -وأظمص ّ
ُمٝمد زم ؾمٌؾ
سم٤مًمِمٙمر ىمًؿ اًمٕم٘مٞمدة ُمـ يم ّٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل اًمديـ اًمذي ّ
وين زم إيمامل هذه اعمرطمٚم٦م اًمدراؾمٞم٦م .
اًمٕمٚمؿ ّ ,
يمام أشم٘مدم ّ
سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾ وآُمت٤من اًمّم٤مدق ًمِمٞمخل اًمٗم٤موؾ ومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ
اًمديمتقر/قمٌد اهلل سمـ قمٛمر اًمدُمٞمجل  ,اًمذي ٟمٗمٕمٜمل اهلل سمٕمٚمٛمف  ,وأطم٤مـمٜمل سمٕمٓمٗمف وطمٚمٛمف ,
وضم٤مد قمكم سمجٝمده ووىمتف  :وم٠مومدت ُمـ ظمؼمشمف اًمٓمقيٚم٦م  ,وايمتًٌ٧م ُمـ أظمالىمف اجلٛمٞمٚم٦م :
ومجزاه اهلل قمٜمل وقمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ ظمػم اجلزاء .
وٓ يٗمقشمٜمل أن أشم٘مدم ّ
سم٤مًمِمٙمر ًمٙمؾ ُمِم٤مخيل اًمٙمرام  ,وُمٕمٚمٛمل إوم٤موؾ  ,ويمؾ ُمـ
أقم٤من قمغم إمت٤مم هذه إـمروطم٦م سمٙمت٤مب  ,أو وم٤مئدة  ,أو ُمِمقرة  ,أو دقم٤مء  :ومٚمٝمؿ ُمٜمل
ظم٤مًمص ّ
اًمِمٙمر وآُمتٜم٤من  ,ويمذًمؽ اًمدقم٤مء سم٠من جيزهيؿ اهلل ظمػم اجلزاء .
أظمص واًمدي ّ
سم٤مًمِمٙمر واًمدقم٤مء قمغم ُم٤م أطمًٜم٤م ذم ىمٞم٤مُمٝمام قمغم شمرسمٞمتل
يمام ٓ يٗمقشمٜمل أن
ّ
وآقمتٜم٤مء يب  ,وقمغم ُم٤م أعمًف ُمـ أصمر ًمدقم٤مئٝمام ومٞمام يقوم٘مٜمل اهلل  ومٞمف ُمـ إقمامل  ,وم٠مؾم٠مل
اهلل أن يتٖمٛمد واًمدي سمقاومر رمحتف  ,و ُيٕمكم ذم اجلٜم٤من درضمتف  ,وأن يٙمرم واًمديت سم٤مًمٕمٗمق
واًمٖمٗمران وحيًـ هل٤م اخلت٤مم  ,ويٞمن زم سمره٤م قمغم اًمدوام .
ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف
وذم اخلت٤مم أؾم٠مل اهلل  أن يت٘مٌؾ ُمٜمل هذا اًمٕمٛمؾ اعمتقاوع وجيٕمٚمف
ً
اًمٙمريؿ  ,وأن يٖمٗمر زم ضمدّ ي وهززم  ,وظمٓمئل وقمٛمدي  ,ويّمٚمح زم ىمٚمٌل وقمٛمكم  ,إٟمّف وزم
ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف  ,وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وأزواضمف وأشمٌ٤مقمف
إمم يقم اًمديـ  ,وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم .
اًمٌ٤مطم٨م
قم٤مدل سمـ قمٌد اًمٖمٗمقر سمـ طمٞمدر ىمؾ أهار اًمٌخ٤مري
( ) 42874424
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اًمتٛمٝمٞمد ُ :مٗمٝمقم أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م
يتقؾمع سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمتٕمٛمٞمؿ واًمٜمًٌّ٦م إمم أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  ,ومؽماهؿ
يدظمٚمقن ومٞمٝمؿ ُمـ ًمٞمس ُمٜمٝمؿ ( , )1وًمذا أطمٌٌ٧م أن أسملم ُمٗمٝمقم هذا اعمّمٓمٚمح ذم سمداي٦م هذا
اًمٌح٨م ٕطمدد ٟمٓم٤مىمف.
وسمام ّ
أن ُمّمٓمٚمح أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ىمد ريم٥م ُمـ قمدّ ة يمٚمامت  ,وص٤مرت هذه
اًمٙمٚمامت سمٛمٜمزًم٦م آؾمؿ اًمقاطمد اًمدال قمغم ُمٕمٜمك ُمٕملم  ,ومتح٘مٞمؼ اعمٕمٜمك اًمدىمٞمؼ هلذا
صمؿ شمريمٞمٌٝم٤م ُم ًٕم٤م واًمٜمٔمر ذم
اعمّمٓمٚمح ي٘متيض ومؽ يمٚمامشمف  ,وإسمراز ُمٕمٜمك يمؾ يمٚمٛم٦م قمغم طمدة ّ ,
اعمٕمٜمك اإلو٤مذم ًمٚمٛمّمٓمٚمح  ,وصقًٓ ُمٜمف إمم اعم٘مّمقد وهق :اًمتٕمريػ اًمٚم٘مٌل ًمٚمٛمّمٓمٚمح.


ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م ( أهؾ ) :
مل أضمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  -سمحً٥م اـمالقملُ -مـ يذيمر يمٚمٛم٦م (أهؾ) سم٤مصٓمالح ظم٤مص

ذم ومـ ُمٕملم  ,وًمذا اىمتٍمت قمغم سمٞم٤من اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمٙمٚمٛم٦م  :طمٞم٨م إ ّٟمف اعمراد ذم اعمّمٓمٚمح
ُمقوع اًمدراؾم٦م .


إهؾ ذم اًم ّٚمٖم٦م :
شمدور يمٚمٛم٦م أهؾ ذم اًم ّٚمٖم٦م قمغم صمالصم٦م ُمٕم٤مين :
 .1آظمتّم٤مص :وم٠مهؾ اًمرضمؾ  :أظمص اًمٜم٤مس سمف  ,وأهؾ اًم٘مرآن  :طمٗمٔمتف واًمٕم٤مُمٚمقن
سمف  ,وأهؾ اعمذه٥م ُ :مـ يديـ سمف (. )2

(ُ )1مـ ه١مٓء اًمًٗم٤مريٜمل

رمحه اهلل

 ,اٟمٔمر ً :مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م وؾمقاـمع إهار إصمري٦م  , 73 /1 :وُمـ

اعمٕم٤مسيـ حمٛمد اًمدّ دو اًمِمٜم٘مٞمٓمل  ,اٟمٔمر  :وم٘مف اًمٕمٍم ( اعمجٛمققم٦م إومم) .54 :
( )2اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م , 150 /1 :وًمً٤من اًمٕمرب  , 29 /11 :وهتذي٥م اًمٚمٖم٦م ,220 /6 :
وُمٕمجؿ اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م . 84/1 :
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 .2آضمتامع  :وم٠مهؾ اًمرضمؾ ُ :مـ جيٛمٕمف وإي٤مهؿ ٟمً٥م أو ديـ أو ُم٤م جيرى جمرامه٤م ُمـ
صٜم٤مقم٦م وسمٞم٧م وسمٚمد (. )1

 .3آؾمتح٘م٤مق  :ومٝمق أهؾ ًمٙمذا أي ُ :مًتقضم٥م وُمًتحؼ ًمف  ,وُمٜمف ىمقًمف تعالى:
ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (. )2


ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م ( اًمًٜمّ٦م ) :



اًمًٜمّ٦م ذم اًم ّٚمٖم٦م :

()3

شمدور يمٚمٛم٦م اًمًٜمّ٦م ذم اًم ّٚمٖم٦م قمغم قمدة ُمٕم٤من ( , )4وُمـ أؿمٝمر ُم٤م خيص سمحثٜم٤م :
 .1اًمٓمري٘م٦م  :وهل ُم٠مظمقذة ُمـ اًمًٜمهـ  :وهق اًمٓمريؼ " ,وؾم هـ ومالن ـمري ً٘م٤م ُمـ اخلػم
وم٤مؾمتًَٜمّقا سمف وؾمٚمٙمقه  ,وهق َؾمٜمِلم
ؼم مل يٕمرومف ىمقُمف ْ :
أُمرا ُمـ اًم ّ
يًٜمّف إذا اسمتدأ ً
خيّمقن٤م سم٤مًمٓمري٘م٦م
وي٘م٤مل  :ؾم هـ اًمٓمريؼ ؾمٜمًّ٤م وؾمٜمٜمً٤م " ( , )5وسمٕمض أهؾ اًم ّٚمٖم٦م ّ
اعمحٛمقدة واحلًٜم٦م دون اعمذُمقُم٦م واًم٘مٌٞمح٦م (. )6
 .2اًمًػمة  :ومًٜمّ٦م اًمرضمؾ  :ؾمػمشمف اًمتل ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م  ,وُمٜمٝم٤م ؾمٜمّ٦م رؾمقل اهلل  أي :
أُمرا قمٛمؾ سمف ىمقم ُمـ سمٕمده ىمٞمؾ  :هق اًمذي ؾمٜمّف ,
ؾمػمشمف  , )7( ويمؾ ُمـ اسمتدأ ً
ِ
ههت٤م  ,وهل قم٤مُم٦م  :شمِمٛمؾ ً
يمال ُمـ اًمًػمة اعمحٛمقدة
وؾمٜمٜمتٝم٤م ؾمٜمّ٤م واؾمتٜمٜمتٝم٤م ْ :
( )1اٟمٔمر  :شم٤مج اًمٕمروس . 43 - 41 /28 :
( )2اعمدصمر . 56 :
( )3اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب  , 30-29 /11 :وشم٤مج اًمٕمروس , 42 /28 :وضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن :
 , 324 /12وومتح اًم٘مدير . 334 /5 :
( )4اٟمٔمر ًمً٤من اًمٕمرب  ,228 -220 /13 :واًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر .450-449 :
(ً )5مً٤من اًمٕمرب 225/13 :و.226
( )6اٟمٔمر  :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ  , 226 /13:وهتذي٥م اًمٚمٖم٦م . 210/12 :
( )7اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م . 61/3 :
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احلًٜم٦م  ,واًمًػمة اعمذُمقُم٦م اًم٘مٌٞمح٦م (. )1
احلٙمؿ وإُمر  :ومًٜمّ٦م اهلل :طمٙمٛمف وأُمره ( ,)2وُمٜمٝم٤م ىمقًمفىتعالى :ىﭽ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ (, )3
 " ,أي  :هذا طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم إٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمف " (. )4


اًمًٜمّ٦م ذم آصٓمالح :
خيتٚمػ اعمٕمٜمك آصٓمالطمل ًمٚمًٜمّ٦م سم٤مظمتالف اًمٕمٚمؿ أو اًمٗمـ اًمذي يًتٕمٛمؾ ومٞمف
ًمـام يم٤من ّ
ضمؾ سمحثٝمؿ يدور قمغم آىمتداء واًمت٠مد سم٤مًمٜمٌل :
اعمّمٓمٚمح  :ومٕمٚمامء احلدي٨م ّ
ٟمراهؿ يٜم٘مٚمقن يمؾ ُم٤م يتّمؾ سمف ُ : مـ ؾمػمة  ,وظمٚمؼ  ,وؿمامئؾ  ,وأظمٌ٤مر  ,وأىمقال ,
طمٙمام ذقم ًٞم٤م أم ٓ.
وأومٕم٤مل  ,ؾمقاء أصمٌ٧م ً
سم٠من٤م  ":يمؾ ُم٤م ُأصمر قمـ اًمٜمٌل ُ مـ ىمقل  ,أو ومٕمؾ ,
قمرومقا اًمًٜمّ٦م ّ
وسمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ ّ
أو شم٘مرير  ,أو صٗم٦م َظم ْٚم٘مٞم٦م  ,أو ُظم ُٚم٘مٞم٦م  ,أو ؾمػمة " ( ,)5وهل سمٛمٕمٜمك احلدي٨م قمٜمدهؿ (.)6
(.)6
ًمـام يم٤من ّ
ضمؾ سمحثٝمؿ يدور قمغم اًم٘مقاقمد اًمتل شمٕملم اعمجتٝمد قمغم
وقمٚمامء إصقل ّ
اؾمتخالص إطمٙم٤مم ٟ :مراهؿ هيـتٛمقن  :سم٠مىمـقال اًمٜمٌل  , وأومٕمـ٤مًمف  ,وشم٘مريراشمف اًمتل

( )1اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب .225 /13 :
( )2اٟمٔمر  :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ . 225 /13 :
( )3إطمزاب .38 :
( )4شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن . 497/ 3 :
( )5اًمًٜمّ٦م ىمٌؾ اًمتدويـ  :ص , 16واًمًٜمّ٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل  :ص.65
( )6اٟمٔمر :اًمٜمٙم٧م قمغم ٟمزه٦م اًمٜمٔمر  ,53-52 :وومتح اعمٖمٞم٨م ذح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م , 25/1 :وشمقضمٞمف اًمٜمٔمر إمم
إمم أصقل إصمر  , 40/1 :وُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد ذم قمٚمقم احلدي٨م .27 :
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وشم٘مرره٤م.
شمثٌ٧م إطمٙم٤مم ّ
سم٠من٤م ُ " :م٤م ٟم٘مؾ قمـ رؾمقل اهلل ً 
ىمقٓ  ,أو ً
ومٕمال  ,أو
قمرومقا اًمًٜمّ٦م ّ
وسمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ ّ
إىمرارا " (.)1
ً
ًمـام يم٤من ّ
ضمؾ سمحثٝمؿ يدور قمغم سمٞم٤من أطمٙم٤مم اًمنمع ذم أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد :
وقمٚمامء اًمٗم٘مف ّ
ٟمراهؿ يٜمٔمرون ومٞمام ُأصمر قمـ اًمٜمٌل ُ مـ  :إىمقال  ,وإومٕم٤مل  ,واًمت٘مريرات اعمتٕمٚم٘م٦م
سم٤مٕطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م اخلٛمً٦م .
سم٠من٤م ُ :م٤م صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل ُ مـ همػم وضمقب (.)2
وسمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ قمرومقا اًمًٜمّ٦م ّ
أو سم٘مقهلؿُ":م٤م يث٤مب وم٤مقمٚمف,وٓ يٕم٤مىم٥م شم٤مريمف"(,)3ومٝمل ُمرادوم٦م ًمٚمٛمٜمدوب قمٜمدهؿ(.)4
قمٜمدهؿ(.)4

ًمـام يم٤من ّ
ضمؾ سمحثٝمؿ يدور قمغم شم٘مرير ُ :م٤م ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب
أ ُّم٤م قمٚمامء اًمٕم٘مٞمدة ّ
واًمًٜمّ٦م ,وسمٞم٤من اعمٕمٜمك اًمّمحٞمح ًمف  ,ودومع اًمِمٌٝم٤مت قمٜمف ٟ :مراهؿ جيتٝمدون ذم اًمٌح٨م
قمـ  :يمؾ ُم٤م واومؼ اًمٙمت٤مب  ,واًمًٜمّ٦م  ,وإمج٤مع اًمًٚمػ .
سم٠من٤م ُ :م٤م ؾمٚمؿ ُمـ اًمِمٌٝم٤مت ذم آقمت٘م٤مدات (. )5
قمرومقا اًمًٜمّ٦م ّ
وسمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ ّ
ىم٤مل اسمـ رضم٥م رمحه اهلل  " :وُمراد ه١مٓء إئٛم٦م )ي٘مّمد اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل) سم٤مًمًٜمّ٦م :
ـمري٘م٦م اًمٜمٌل  اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م هق وأصح٤مسمف اًمً٤معم٦م ُمـ اًمِمٌٝم٤مت واًمِمٝمقات
.....صمؿ ص٤مر ذم قمرف يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء اعمت٠مظمريـ ُمـ أهؾ احلدي٨م وهمػمهؿ اًمًٜمّ٦م
( )1اًمٌٚمٌؾ ذم أصقل اًمٗم٘مف  , 61 :واٟمٔمر  :إرؿم٤مد اًمٗمحقل .186/1 :
( )2اٟمٔمر  :اًمًٜمّ٦م ىمٌؾ اًمتدويـ  , 18 :واًمًٜمّ٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل  :ص.66
( )3اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع . 73 /2 :
( )4طم٤مؿمٞم٦م اًمروض اعمرسمع  450 /3 :و. 44 /4
( )5اٟمٔمر  :أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمدظمٞمؾ  , 44 :وُمٕم٤ممل آٟمٓمالىم٦م اًمٙمؼمى عمحٛمد اعمٍمي  , 44 :ويمت٤مب
اًمًٜمّ٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ . 632 - 631/2 :
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قمام َؾمٚمِ َؿ ُمـ اًمِمٌٝم٤مت ذم آقمت٘م٤مدات ظم٤مص٦م  ,ذم ُمً٤مئؾ  :اإليامن سم٤مهلل
قمٌ٤مرة ّ :
وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر  ,ويمذًمؽ ذم ُمً٤مئؾ اًم٘مدر وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ,
وصٜمٗمقا ذم هذا اًمٕمٚمؿ سم٤مؾمؿ اًمًٜمّ٦م ٕن ظمٓمره قمٔمٞمؿ واعمخ٤مًمػ ومٞمف قمغم ؿمٗم٤م هٚمٙم٦م "(.)1


ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م ( اجلامقم٦م ) :



اجلامقم٦م ذم اًم ّٚمٖم٦م :
شمدور يمٚمٛم٦م اجلامقم٦م ذم اًم ّٚمٖم٦م قمغم ُمٕمٜمٞملم (: )2
وؿ اًمٌمء إمم اًمٌمء ( " , )3ومجٕم٧م اًمٌمء  :إذا أشمٞم٧م سمف ُمـ
.1
اًمْمؿ  :وم٤مجلٛمع ّ :
ّ
هٝمٜم٤م وهٝمٜم٤م " (. )4
 .2اًمٕمزيٛم٦م  :وم٤مإلمج٤مع  :اًمٕمزيٛم٦م واإلطمٙم٤مم قمغم إُمر  ,وُمـ ذًمؽ ىمقل اًمٜمٌل : 
وحيٙمؿ
{ُمـ مل ُجيٛمع اًمّم ّٞم٤مم ىمٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر  :ومال يّمقم } ( .)5أي  :يٕمزم قمٚمٞمف ُ
رأيف قمغم ذًمؽ (. )6



اجلامقم٦م ذم آصٓمالح :

( )1يمِمػ اًمٙمرسم٦م ذم وصػ أهؾ اًمٖمرسم٦م . 320 - 319 :
( )2ضمٕمٚمٝم٤م سمٕمض اًمٌ٤مطمثلم صمالث .اٟمٔمر :وقاسمط اؾمتٕمامل اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕم٘مدي٦م واًمٗمٙمري٦م  , 72 :وُمٗمٝمقم
أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمٕم٘مؾ  :ص , 52-51وًمٙمـ اعمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م اًمذي ذيمروه وهق  :مج٤مقم٦م اًمٜم٤مس .
يرضمع ذم ٟمٔمري إمم ُمٕمٜمك اًمْمؿ  ,ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  " :اجلامقم٦م هل آضمتامع ووده٤م اًمٗمرىم٦م  :وإن يم٤من
اؾمام ًمٜمٗمس اًم٘مقم اعمجتٛمٕملم "  .جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم .157 /3 :
ًمٗمظ اجلامقم٦م ىمد ص٤مر ً
( )3اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م .479 /1 :
(ً )4مً٤من اًمٕمرب . 53 /8 :
( )5أظمرضمف اًمٜمً٤مئل  ,يمت٤مب اًمّمٞم٤مم  ,سم٤مب  :سم٤مب ذيمر اظمتالف اًمٜم٤مىمٚملم خلؼم طمٗمّم٦م ( ,)2333وصححف
إًمٌ٤مين  ,اٟمٔمر :صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل . 494 /2 :
( )6اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر.165 :
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ّ
إن ُمّمٓمٚمح ( اجلامقم٦م ) يمٖمػمه ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل شمًتخدم ذم أيمثر ُمـ قمٚمؿ
وومـ  :ومٞمختٚمػ ُمٕمٜم٤مه سم٤مظمتالف اًمٕمٚمؿ أو اًمٗمـ اًمذي يًتٕمٛمؾ ومٞمف اعمّمٓمٚمح  ,وأهمٚم٥م
شمٕمريٗم٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ عمّمٓمٚمح اجلامقم٦م شمرضمع إمم ُمٕمٜمٞملم  :أطمدمه٤م قم٤مم جلٛمٞمع اًمٕمٚمقم
خيتص سم٤مًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م (. )1
اًمنمقمٞم٦م  ,واًمث٤مين ّ
احلؼ وآضمتامع قمٚمٞمف ( .)2وإمم هذا اعمٕمٜمك
وم٤مجلامقم٦م ذم اعمّمٓمٚمح اًمٕم٤مم ُ :مقاوم٘م٦م ّ
شمرضمع أيمثر اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل ىم٤مهل٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ (. )3
وأ ُّم٤م اجلامقم٦م ذم ُمّمٓمٚمح اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م  :ومٝمؿ اًمذيـ اضمتٛمٕمقا قمغم أُمػم وومؼ
ُم٘مت٣م اًمنمع (.)4
وسمٕمد هذا آؾمتٕمراض اعمقضمز عمٕم٤مين يمٚمامت ُمّمٓمٚمح أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ,
شمٌلم ًمٜم٤م ّ
ضمؾ ُمٕم٤مين هذا اعمّمٓمٚمح
وإسمراز ُمٕمٜمك يمؾ يمٚمٛم٦م قمغم طمدة ً :مٖم ً٦م وا
ً
صٓمالطم٤م ّ :
ودٓٓشمف .

 اعمٕمٜمك اإلو٤مذم عمّمٓمٚمح أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م :
شمٌلم ًمٜم٤م ممّ٤م ؾمٌؼ ّ
أن ُمـ ُمٕم٤مين يمٚمٛم٦م أهؾ  :آظمتّم٤مص  ,وآؾمتح٘م٤مق.
( )1اٟمٔمر  :قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م عمحٛمد يني . 25-24 :
( )2اٟمٔمر :اًمٌ٤مقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمٌدع واحلقادث  , 34 :وُمٕم٤ممل آٟمٓمالىم٦م اًمٙمؼمى  , 48 :وُمقىمػ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
ُمـ اًمِم٤مقمرة  , 31 /1 :وطم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد سملم أهؾ اًمًٜمّ٦م واعمتٙمٚمٛملم  , 27 :ووقاسمط اؾمتٕمامل
اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕم٘مدي٦م واًمٗمٙمري٦م . 77 :
(ً )3مٚمقىمقف قمغم هذه اًمتٕمريٗم٤مت اٟمٔمر  :آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل  , 296 -292 /2 :وومتح اًمٌ٤مري ذح
صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ طمجر , 46 /13 :وُمٗمٝمقم أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمٕم٘مؾ  , 70 -52 :وُمقىمػ
أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ُمـ أهؾ إهقاء واًمٌدع . 54 -49/1 :
( )4اٟمٔمر ُ :مٕم٤ممل آٟمٓمالىم٦م اًمٙمؼمى  , 48 :وُمقىمػ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ اًمِم٤مقمرة  , 31 /1 :وطم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد سملم
أهؾ اًمًٜمّ٦م واعمتٙمٚمٛملم .27 :
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وُمٕمٜمك اًمًٜمّ٦م ذم اعمّمٓمٚمح اًمٕم٘مٞمدي ُ :م٤م ؾمٚمؿ ُمـ اًمِمٌٝم٤مت ذم آقمت٘م٤مدات .
احلؼ وآضمتامع قمٚمٞمف .
وُمٕمٜمك اجلامقم٦م ذم اعمّمٓمٚمح اًمٕم٘مٞمدي ُ :مقاوم٘م٦م ّ
اعمختّمقن
ومٕمغم هذا يٙمقن اعمٕمٜمك اإلو٤مذم عمّمٓمٚمح أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م هق :
ّ
ًمٚمحؼ  ,واعمجتٛمٕمقن قمٚمٞمٝم٤م (.)1
سم٤مٓقمت٘م٤مدات اًمً٤معم٦م ُمـ اًمِمٌٝم٤مت  ,واعمقاوم٘م٦م
ّ

 اًمتٕمريػ اًمٚم٘مٌل عمّمٓمٚمح أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م :
يمثػما قمـ اعمٕمٜمك اإلو٤مذم  ,وم٠مهؾ اًمًٜمّ٦م
ٓ خيتٚمػ اًمتٕمريػ اًمٚم٘مٌل عمّمٓمٚمح أهؾ اًمًٜمّ٦م ً
واجلامقم٦م اؾمتح٘مقا هذا اعمًٛمك ٕ :نؿ اظمتُّمقا سم٤مٓقمتٜم٤مء سم٤مًمًٜمّ٦م ُمع يمت٤مب اهلل , 
واضمتٛمٕمقا قمٚمٞمٝمام ً
ضمٞمال سمٕمد ضمٞمؾ ومل يتٗمرىمقا (ً ,)2مذا قمرومٝمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم

رمحه اهلل

سم٠منؿ :
ّ

اعمتٛمًٙمقن سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  وُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمً٤مسم٘مقن إوًمقن ُمـ اعمٝم٤مضمريـ
وإٟمّم٤مر واًمذيـ اشمٌٕمقهؿ سم٢مطمً٤من (. )3

ومٙمؾ ُمـ متًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م وإمج٤مع اًمًٚمػ ذم إىمقال وإومٕم٤مل اؾمتحؼ أن
يٚم ّ٘م٥م هبذا اعمّمٓمٚمح  ,وُمـ ظم٤مًمػ ذم ذًمؽ -ومٞمام ٓ يًقغ آضمتٝم٤مد ومٞمف -ومٚمٞمس ُمٜمٝمؿ ,
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحه اهلل ُ":مذه٥م أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ُ :مذه٥م ىمديؿ ُمٕمروف ىمٌؾ أن
خيٚمؼ اهلل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمٙمً٤م واًمِم٤مومٕمل وأمحد  :وم٢م ّٟمف ُمذه٥م اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ شمٚم٘مقه قمـ
ٟمٌٞمٝمؿ ,وُمـ ظم٤مًمػ ذًمؽ يم٤من ُمٌتدقم٤م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م " (. )4

( )1اٟمٔمر :أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمدظمٞمؾ  , 58 :وُمٗمٝمقم أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمٕم٘مؾ , 78-77:وقم٘مٞمدة أهؾ
اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م قمغم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م  ,12 :وذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمّم٤مًمح ًمٗمقزان . 10 :
( )2اٟمٔمر  :وُمٗمٝمقم أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمٕم٘مؾ . 78 -77 :
( )3سمتٍمف يًػم ُمـ جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم . 375 :
(ُ )4مٜمٝم٤مج اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م . 601 /2 :
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 شمٜمٌٞمٝم٤مت :
ذم ظمت٤مم هذا اًمتٛمٝمٞمد جيدر اًمتٜمٌٞمف قمغم ُمً٠مًمتلم :


اعمً٠مًم٦م إومم  :أًم٘م٤مب أهؾ اًمًٜمّ٦م إظمرى .
إن أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ُمع اظمتّم٤مص٤مهؿ هبذا اًمٚم٘م٥م إٓ ّ
ّ
أن هٜم٤مك أًم٘م٤مب أظمرى شمٓمٚمؼ

قمٚمٞمٝمؿ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُ ,مٜمٝم٤م :


اًمًٚمػ :
ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل

رمحه اهلل

 " :اعمراد سمٛمذه٥م اًمًٚمػ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام -

روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ  -وأقمٞم٤من اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمً٤من  ,وأشمٌ٤مقمٝمؿ  ,وأئٛم٦م اًمديـ ممـ
ؿمٝمد ًمف سم٤مإلُم٤مُم٦م  ,و ُقمرف قمٔمؿ ؿم٠مٟمف ذم اًمديـ  ,وشمٚم٘مك اًمٜم٤مس يمالُمٝمؿ ظمٚمػ قمـ
ؾمٚمػ  ,دون ُمـ رُمل سمٌدقم٦م  ,أو ُؿمٝمر سمٚم٘م٥م همػم ُمريض" (. )1


أهؾ احلدي٨م :
ىم٤مل اًمالًمٙم٤مئل

رمحه اهلل

قمـ أهؾ احلدي٨م  ":مل ٟمجد ذم يمت٤مب اهلل  ,وؾمٜمّ٦م رؾمقًمف ,

وآصم٤مر صح٤مسمتف إٓ احل٨م قمغم اإلشمٌ٤مع  ,وذم اًمتٙمٚمػ وآظمؽماع  :ومٛمـ اىمتٍم قمغم هذه
واظمّمٝمؿ
أصم٤مر يم٤من ُمـ اعمتٌٕملم  ,ويم٤من أوٓهؿ هبذا آؾمؿ  ,وأطم ّ٘مٝمؿ هبذا اًمقؾمؿ ,
ّ
هبذا اًمرؾمؿ أصح٤مب احلدي٨م "(.)2


أهؾ إصمر :

(ً )1مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م . 20 /1 :
( )2ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م . 23/1 :
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وهق ًمٗمظ ُمرادف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ٕهؾ احلدي٨م ( , )1ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل

رمحه اهلل

ذم

سمٞم٤منؿ ":اًمذيـ إٟمام ي٠مظمذون قم٘مٞمدهتؿ ُمـ اعم٠مصمقر قمـ اهلل  -ضمؾ ؿم٠مٟمف  -ذم يمت٤مسمف ,أو ذم
ؾمٜمّ٦م اًمٜمٌل  ,أو ُم٤م صمٌ٧م وصح قمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمحُ :مـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ,واًمت٤مسمٕملم
اًمٗمخ٤مم  ,دون زسم٤مٓت أهؾ إهقاء واًمٌدع  ,وٟمخ٤مٓت أصح٤مب أراء واًمٌِمع" (. )2


اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة :
أظمذ هذا اًمٚم٘م٥م ُمـ ىمقًمف  ٓ { : شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل ُمٜمّمقريـ  ٓ ,ييهؿ
ُمـ ظمذهلؿ طمتك اًمً٤مقم٦م } (. )3



اجلامقم٦م أو أهؾ اجلامقم٦م :
هذا اًمٚم٘م٥م واًمذي سمٕمده ُم٠مظمقذان ُمـ ىمقًمف  { : أٓ ّ
إن ُمـ ىمٌٚمٙمؿ ُمـ أهؾ
اًمٙمت٤مب اومؽمىمقا قمغم صمٜمتلم وؾمٌٕملم ُمٚم٦م  ,و ّ
إن هذه اعمٚم٦م ؾمتٗمؽمق قمغم صمالث وؾمٌٕملم ,
صمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ذم اًمٜمّ٤مر  ,وواطمدة ذم اجلٜم٦م  ,وهك  :اجلامقم٦م } (. )4
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

رمحه اهلل

ذم ُمٕمرض ر ّده قمغم أهؾ اًمٙمالم ذم شمِمٜمٞمٕمٝمؿ قمغم أهؾ

اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م سمًٌ٥م قمدم ؾمٚمقيمٝمؿ ًمٓمريؼ اعمتٙمٚمٛملم  " :وهلؿ وًمٜمحقهؿ ُمـ أهؾ
اًمٙمالم اًمٌ٤مـمؾ شمِمٜمٞمٕم٤مت قمغم أهؾ اجلامقم٦م " (. )5


اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م :

( )1اٟمٔمر  :أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمدظمٞمؾ . 93 :
(ً )2مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م .64/1 :
( )3أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م  ,اعم٘مدُم٦م ,سم٤مب  :اشمٌ٤مع ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ط ( , )6واًمؽمُمذي  ,أسمقاب اًمٗمتـ  ,سم٤مبُ :م٤م
ضم٤مء ذم أهؾ اًمِم٤مم ( ,)2192و صححف إًمٌ٤مين  ,اٟمٔمر :صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي.239/2 :
وصححف إًمٌ٤مين  .اٟمٔمر  :اًمًٚمًٚم٦م
( )4أظمرضمف أسمق داود  ,يمت٤مب اًمًٜمّ٦م  ,سم٤مب  :ذح اًمًٜمّ٦م ( , ) 4597
ّ
اًمّمحٞمح٦م .404/1 :
( )5درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ . 350 / 7 :
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ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحه اهلل  " :وم٢مذا يم٤من وصػ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م  :أشمٌ٤مع اًمّمح٤مسم٦م
قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل  , وذًمؽ ؿمٕم٤مر اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م يم٤مٟم٧م اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م هؿ
أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م " (. )1


اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  :اإلـمالق اًمٕم٤مم واخل٤مص ٕهؾ اًمًٜمّ٦م .
ّ
إن ًم٘م٥م أهؾ اًمًٜمّ٦م ًمف إـمالىم٤من ذم يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ :



إـمالق قم٤مم  :ويٙمقن ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمراومْم٦م  :ومٞمدظمؾ ومٞمف طمٞمٜمئذ  :يمؾ ُمـ واومؼ أهؾ اًمًٜمّ٦م
ذم ُمً٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م واخلالوم٦م .
 إـمالق ظم٤مص  :وي٘مّمد سمف اعمٕمٜمك آصٓمالطمل اًمذي اُمت٤مز أهٚمف سم٢مشمٌ٤مع اًمٙمت٤مب
واًمًٜمّ٦م وُمقاوم٘م٦م اًمًٚمػ  ,واخلٚمقص ُمـ اًمٌدع ( , )2وهؿ اعمختّمقن سم٢مـمالق اهؾ
اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م .
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

رمحه اهلل

 " :ومٚمٗمظ أهؾ اًمًٜمّ٦م يراد سمف ُ :مـ أصمٌ٧م ظمالوم٦م اخلٚمٗم٤مء

اًمثالصم٦م  :ومٞمدظمؾ ذم ذًمؽ مجٞمع اًمٓمقائػ إٓ اًمراومْم٦م  ,وىمد يراد سمف  :أهؾ احلدي٨م
واًمًٜمّ٦م اعمحْم٦م  :ومال يدظمؾ ومٞمف إٓ ُمـ يثٌ٧م اًمّمٗم٤مت هلل شمٕم٤ممم  ,وي٘مقلّ :
إن اًم٘مرآن
همػم خمٚمقق  ,وإن اهلل يرى ذم أظمرة ,ويثٌ٧م اًم٘مدر وهمػم ذًمؽ ُمـ إصقل اعمٕمرووم٦م
قمٜمد أهؾ احلدي٨م واًمًٜمّ٦م"( ,)3وهذا اإلـمالق اخل٤مص هق ُم٤م ىمّمدشمف ذم هذا اًمٌح٨م(.)4

(ُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م .457 /3 :
( )2اٟمٔمر ُ :مٝم٩م آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد  , 32-28 /1 :وأهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمدظمٞمؾ ,64-63 :
واًم٘م٤مٟمقن ذم قم٘م٤مئد اًمٗمرق واعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م. 19 /1 :
(ُ )3مٜمٝم٤مج اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م. 221 /2 :
(ً )4مٚمتقؾمع طمقل ُمّمٓمٚمح أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م اٟمٔمر  :أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمدظمٞمؾ  ,100 -22 :وُمقىمػ
أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ُمـ أهؾ إهقاء واًمٌدع  , 72 -29 /1 :وىمقاقمد ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اإليامن قمٜمد أهؾ
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الفصل األول

مفهىم المىاعد العمديت وتارخيها
وفيه مثحثان :
املبحث األول  :يفهىو انمىاعد انعمديت.
املبحث انثاني  :تاريخ انمىاعد انعمديت .

اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  , 61-21 :وقمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م عمحٛمد يني ُ , 57-15 :مٝم٩م آؾمتدٓل
قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد  , 40 – 27 :ووقاسمط اؾمتٕمامل اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕم٘مدي٦م واًمٗمٙمري٦م , 77 -55 :
وُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜمّ٦م وُمٜمٝم٩م إؿم٤مقمرة ذم شمقطمٞمد اهلل . 27-19 :
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المثحث األول
مفهىم المىاعد العمديت
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اعمٌح٨م إول ُ :مٗمٝمقم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م
شم٠مظمر آهتامم سمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد سملم أوؾم٤مط أهؾ اًمٕمٚمؿ مم٤م أدى إمم شم٠مظمر ٟمْمقضمف (,)1
وحمدودي٦م شمقؾمٕمف ٓؾمٞمام ذم ضم٤مٟم٥م اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  ,ومٚمؿ ئمٝمر آهتامم
سمتّمٜمٞمػ اًمٕم٘م٤مئد قمغم ن٩م هذا اًمٕمٚمؿ قمٜمدهؿ إٓ ذم اًمٕمٍم احلدي٨م وسمِمٙمؾ حمدود ضمدً ا .
وًمذا مل أضمد ومٞمام اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف ُمـ ُمراضمع شمٕمري ًٗم٤م ًمٚم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م يمٛمّمٓمٚمح قمٚمٛمل ًمف
دًٓمتف اخل٤مص٦م قمغم ُمٕمٜمك ُمٕملم  ,أو طمدً ا هل٤م قمغم ُمٗمٝمقم ًم٘مٌل ممٞمز  ,ؾمقى رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م
سم٠من٤م  " :إصقل اًمٙم ّٚمٞم٦م  ,واًمٙمٚمامت اجل٤مُمٕم٦م اًمتل يٜمٌٜمل
قمرف ص٤مطمٌٝم٤م اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م ّ
ّ
قمٚمٞمٝم٤م ُمً٤مئؾ وأطمٙم٤مم  :أصٚمٞم٦م ٓ يّمح اإليامن سمدون٤م  ,أو ومرقمٞم٦م يتح٘مؼ هب٤م يمامًمف
اًمقاضم٥م  ,وٓ يًع أطمد ًا اجلٝمؾ هب٤م " (. )2
وهذا اًمتٕمريػ ُمع أٟمف اؾمتٓم٤مع أن يّمػ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م سمِمٙمؾ قم٤مم ّإٓ أٟمف ذم ٟمٔمري
همػم دىمٞمؼ  ,وذًمؽ ٕرسمٕم٦م أؾمٌ٤مب :
 .1إ ّن هذا اًمتٕمريػ ٓ يٛمٙمـ إظمذ سمف إذا أردٟم٤م أن ٟمّمقغ ىمقاقمد قم٘مدي٦م قمغم ن٩م
قمٚمؿ اًم٘مقاقمد  ,ومٝمق خيٚمط سملم اًم٘مقاقمد وإصقل واًمٗمروع  :ومال ختتص ومٞمف
اًم٘مقاقمد سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت دون اجلزئٞم٤مت ,وهذا يذه٥م روح اًم٘مقاقمد اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف(,)3
ومٝمق أىمرب إمم شمٕمريػ إصقل اًمٕم٘مدي٦م ُمٜمف إمم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م .
ّ .2
ذطم٤م ًمٖمق ًي٤م ًمٕمٌ٤مرة اًم٘مـ٤مقمدة ُمـ يمقٟمف شمٕمريـ ًٗم٤م
إن هذا اًمتٕمريـػ أىمرب إمم يمقٟمف ً

( )1اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي  , 158-90 :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  ,442 -297:قمٚمؿ اًم٘مقاقمد
اًمنمقمٞم٦م . 141-111 :
( )2اًم٘مقاقمد ذم شمقطمٞمد اًمٕمٌ٤مدة قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م .26 :
( )3اٟمٔمر  :ىمقاقمد اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ ظمالل يمت٤مب اإلذاف .113 :
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اصٓمالطم ًٞم٤م ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م .
ّ .3
اعمٕمرف طملم ص٤مغ شمٕمريٗمف اقمتٛمد قمغم اجل٤مٟم٥م اًمٚمٖمقي ًمٚمٗمظ وم٘مط  ,وأمهؾ مت٤م ًُم٤م
إن ّ
اجل٤مٟم٥م آصٓمالطمل  :طمٞم٨م ىم٤مل وهق يٛمٝمد ًمتٕمريٗمف  " :أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٓمٌٞمٕم٦م
اًم٘مقاقمد اعمتٕمٚم٘م٦م سمٌ٤مب آقمت٘م٤مد واًمتقطمٞمد ّ :
وم٢من أهؾ اًمٕمٚمؿ مل يٚمتزُمقا سم٤مًمْمقاسمط
اخل٤مص٦م اعمٕمتؼمة ذم شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م أو اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م  :سمحٞم٨م شمٙمقن
هل٤م ضمزئٞم٤مت وومروع شمٜمدرج حتتٝم٤م ويٕمرف طمٙمٛمٝم٤م ُمـ اًم٘م٤مقمدة  ,وإٟمام إُمر قمٜمدهؿ
أوؾمع ُمـ ذًمؽ  :إذ يمؾ ُمً٠مًم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م ُمً٠مًم٦م أو قمدة
ومٙم٠منؿ
يٕمؼمون سم٤مٕصؾ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ّ :
ُمً٤مئؾ ومٝمل قمٜمدهؿ ىم٤مقمدة  ,وىمد ّ
اقمتٛمدوا ذم اؾمتٕمامل اًم٘مقاقمد قمغم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي اًمٕم٤مم عم٤مدة ( ىمٕمد ) " (. )1
وُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ ٓ ي٘مٌؾ ذم شم٘مرير اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م  :ومال سمد ُمـ ُمراقم٤مة
اصٓمالطم٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ وقمدم إمه٤مهل٤م قمٜمد اًمت٘مرير.
 .4أوػ إمم ذًمؽ ّ
أن اؾمتٜم٤مده ذم اؾمتخراج اعمٕمٜمك آصٓمالطمل ًمٚم٘م٤مقمدة قمغم
اؾمتخدام سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٕمٌ٤مرة اًم٘م٤مقمدة ذم ُمّمٜمٗم٤مت اًمٕم٘مٞمدة سمقوٕمٝم٤م اًمٚمٖمقي
همػم صحٞمح ّ :
ٕن إـمالق سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٕمٌ٤مرة اًم٘م٤مقمدة سمقوٕمٝم٤م اًمٚمٖمقي
اًمقاؾمع ذم ُمّمٜمٗم٤مت اًمٕم٘مٞمدة  ٓ ,ي١مظمذ ُمٜمف اصٓمالطمٝمؿ هلذه اًمٕمٌ٤مرة ذم قمٚمؿ
اًمٕم٘م٤مئد .
ً
ؾم٤مئال اهلل اًمتقومٞمؼ  -ذم صٞم٤مهم٦م شمٕمريػ عمّمٓمٚمح
وسمٜم٤م ًء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ؾم٠مضمتٝمد –
اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م يّمٚمح حلٍم ُمٕمٜمك اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م قمغم ن٩م قمٚمؿ اًم٘مقاقمد .
وم٠مىمقل  -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ  : -إن ُمّمٓمٚمح اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م ُمر ّيم٥م ُمـ ًمٗمٔملم  ,ومه٤م
سمٛمٜمزًم٦م آؾمؿ اًمقاطمد اًمدّ ال قمغم ُمٕمٜمك ُمٕملم  ,ويمام ؾمٌؼ  -ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك أهؾ اًمًٜمّ٦م
( )1اًم٘مقاقمد ذم شمقطمٞمد اًمٕمٌ٤مدة قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م . 24 :
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واجلامقم٦م (ّ - )1
وم٢من حت٘مٞمؼ اعمٕمٜمك اًمدىمٞمؼ هلذا اعمّمٓمٚمح ي٘متيض ومؽ يمٚمامشمف  ,وإسمراز ُمٕمٜمك يمؾ
صمؿ شمريمٞم٥م اًمٙمٚمٛمتلم ُم ًٕم٤م واًمٜمٔمر قمٜمد ذًمؽ ذم اعمٕمٜمك اإلو٤مذم ًمٚمٛمّمٓمٚمح,
يمٚمٛم٦م قمغم طمدة ّ ,
ً
وصقٓ ُمٜمف إمم اعم٘مّمقد وهق  :اًمتٕمريػ اًمٚم٘مٌل ًمٚمٛمّمٓمٚمح .

 شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة :


اًم٘م٤مقمدة ذم اًم ّٚمٖم٦م :
شمدور يمٚمٛم٦م اًم٘م٤مقمدة ذم اًم ّٚمٖم٦م قمغم ُمٕمٜمٞملم :
 .1أصؾ اًمٌمء وأؾم٤مؾمف  :وم٘مقاقمد اًمٌٞم٧م  :أؾمًف اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م  ,وُمٜمف ىمقًمف
تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ ( ,)2وىمقًمف تعالى  :ﭽﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ ( , )3و" ىمقاقمد اًمًح٤مب :
أصقهل٤م اعمٕمؽمو٦م ذم آوم٤مق اًمًامء " (. )4
 .2صمٌ٤مت اًمٌمء واؾمت٘مراره  :ومامدة اًمٙمٚمٛم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ( ىمٕمد ) شمْم٤مهل ًمٗمظ اجلٚمقس(,)5
وشمزيد قمٚمٞمف :سم٤مٓؾمت٘مرار ,وُمٜمف ىمقًمف تعالى:ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ (,)6
أي ُ" :م٘مٕمد يم٤مُمؾ ذم ضمٜمًف ُمريض ًمٚمٛمًت٘مر ومٞمف " ( , )7ويمذًمؽ سمٓمقل اعمٙم٨م (, )8
( )1اٟمٔمر  :ص .22
( )2اًمٌ٘مرة .127 :
( )3اًمٜمحؾ .26 :
( )4هتذي٥م اًمٚمٖم٦م  , 137 /1 :واٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ,361 /3 :واًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر .762 :
( )5اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  , 108 /5 :وسمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز.1272 :
( )6اًم٘مٛمر . 55 :
( )7اًمتحرير واًمتٜمقير . 212/27 :
( )8اٟمٔمر  :سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز  , 1272 :واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم  , 333 - 332/29 :وشمٗمًػم اًمتحرير واًمتٜمقير:
. 212 /27
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وأيْم٤م سم٤معمالزُم٦م ( , )2وُمٜمف
وُمٜمف ىمقًمف تعالىى:ىﭽﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ ﭼ (ً ,)1
وُمٜمف ىمقًمف تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭼ(. )3
وسمقضمف قم٤مم ّ
وم٢من اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي هلذه اًمٙمٚمٛم٦م يدور قمغم  :أؾم٤مس اًمٌمء اًمذي ُيٌٜمك
قمٚمٞمف همػمه ُ ,مع صمٌ٤مشمف واؾمت٘مراره (. )4
وهذا اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٙمٚمٛم٦م ( اًم٘م٤مقمدة ) إذا أـمٚمؼ أريد سمف ُمٗمٝمقُم٤من :
اًمً٘مػ قمغم اجلدران  ,وأقم٤مزم اجلدران قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م .
ُمٗمٝمقم طمز  :يم٤مسمتٜم٤مء ُ
ُمٗمٝمقم ُمٕمٜمقي  :يم٤مسمتٜم٤مء احلٙمؿ قمغم دًمٞمٚمف  ,واسمتٜم٤مء إطمٙم٤مم اجلزئٞم٦م قمغم اًم٘مقاقمد
اًمٙم ّٚمٞم٦م ( ,)5وهذا اعمٗمٝمقم اعمٕمٜمقي هق اًمراسمط سملم ًمٗمظ اًم٘م٤مقمدة
وُمٕمٜم٤مه٤م آصٓمالطمل اعمًتٕمٛمؾ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ (. )6


اًم٘م٤مقمدة ذم آصٓمالح :
شمٕمدّ دت اًمتٕمريٗم٤مت آصٓمالطمٞم٦م ًمٚم٘م٤مقمدة قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ وشم٘م٤مرسم٧م ,وأؿمٝمره٤م:
 .1اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙم ّٚمٞم٦م اًمتل شمٕمرف سم٤مًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ىمْم٤مي٤م ضمزئٞم٦م (. )7

( )1ق .17 :
( )2اٟمٔمر  :روح اعمٕم٤مين . 103 / 13 :
( )3اعم٤مئدة.24 :
( )4اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  , 15 :وىمقاقمد اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ ظمالل يمت٤مب اإلذاف قمغم
ُمً٤مئؾ اخلالف . 107 :
( )5اٟمٔمر  :ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح عمتـ اًمتٜم٘مٞمح  , 17 /1 :وشمٞمًػم اًمتحرير  , 11 /1:وٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد
اًمٗم٘مٝمل .43 - 42 :
( )6اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم إيامن واًمٜمذور . 120 :
( )7ذح خمتٍم اًمروو٦م ًمٚمٓمقذم .120 /1 :
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سم٠من٤م  :ىمْمٞم٦م يم ّٚمٞم٦م ُمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم مجٞمع ضمزئٞم٤مهت٤م
وُمثٚمف ذم اعمٕمٜمك اًم٘مقل ّ

()1

,

سم٠من٤م  :ىمْمٞم٦م يم ّٚمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م اؿمتامهل٤م سم٤مًم٘مقة قمغم أطمٙم٤مم ضمزئٞم٤مت
ويمذًمؽ اًم٘مقل ّ
ُمقوققمٝم٤م (. )2
 .2إُمر اًمٙمكم اًمذي يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ضمزئٞم٤مت يمثػمة يٗمٝمؿ أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمٜمف (. )3
سم٠من٤م  :إُمر اًمٙمكم اعمٜمٓمٌؼ قمغم مجٞمع ضمزئٞم٤مشمف (. )4
وُمثٚمف ذم اعمٕمٜمك اًم٘مقل ّ
 .3طمٙمؿ يمكم يٜمٓمٌؼ قمغم ضمزئٞم٤مشمف ًمٞمتٕمرف أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمٜمف (. )5
وظمّمٝم٤م احلٛمقي
ّ

()6

سم٠من٤م  :طمٙمؿ أيمثري ٓ يمكم يٜمٓمٌؼ قمغم أيمثر
قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ّ

ضمزئٞم٤مشمف ًمتُٕمرف أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمٜمف ( , )7وشمٌٕمف قمغم ذًمؽ مجٚم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ( , )8وسمٜمك
سمٕمض اعمٕم٤مسيـ شمٕمريٗمف قمغم شمٕمريػ احلٛمقي وم٘م٤مل  :طمٙمؿ أهمٚمٌل يتٕمرف ُمٜمف
طمٙمؿ اجلزئٞم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمٌ٤مذة (. )9
سم٠من٤م  :طمٙمؿ ذقمل ذم ىمْمٞم٦م أهمٚمٌٞم٦م
وُمثؾ هذا اًمتٕمريـػ ذم اعمٕمٜمك اًمـ٘مقل ّ
( )1اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين .121 :
( )2اًمٙمٚمٞم٤مت ٕسمك اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي .728:
( )3إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٌٙمل  ,21 /1 :واٟمٔمر :اًمتحٌػم ذح اًمتحرير . 125 /1 :
( )4اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم . 510 / 2 :
( )5ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح . 35 / 1 :
( )6ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ حمٛمد ُمٙمل احلٛمقي احلًٞمٜمل احلٜمٗمل ,يم٤من ُمدرؾم٤م سم٤معمدرؾم٦م اًمًٚمٞمامٟمٞم٦م
اًمًٚمٞمامٟمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة  ,وشمقمم إومت٤مء احلٜمٗمٞم٦م سمٛمٍمً ,مف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م  :همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ذم
ذح إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجؿ  ,واًمدر اًمٜمٗمٞمس ذم سمٞم٤من ٟمً٥م حمٛمد سمـ إدريس  ,شمقذم قم٤مم 1098هـ
.اٟمٔمر  :إقمالم ًمٚمزريمكم  , 239 /1 :وـمٌ٘م٤مت اًمٜمً٤مسملم .170 :
( )7همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ذح يمت٤مب إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر . 51 /1 :
( )8اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم . 46 -44 :
(ُ )9م٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ ىمقاقمد اعم٘مري ًمٚمديمتقر أمحد سمـ محٞمد . 107 / 1 :
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يتٕمرف ُمٜمٝم٤م أطمٙم٤مم ُم٤م دظمؾ حتتٝم٤م (. )1
وزاد سمٕمض اعمٕم٤مسيـ زي٤مدة ُمٝمٛم٦م ذم شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝم٤م
وسملم اًمْم٤مسمط اًمٗم٘مٝمل  :وم٘م٤مل " :هل طمٙمؿ ذقمل قمٛمكم يمكم يٜمٓمٌؼ قمغم أطمٙم٤مم
ُمـ سم٤مسملم وم٠ميمثر " (. )2

ُ مٜم٤مىمِم٦م اًمتٕمريٗم٤مت :


أوًٓ ُ :مقاـمـ آشمٗم٤مق:
سم٤مًمت٠مُمؾ ذم اًمتٕمريٗم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ٟمجد ّأن٤م اشمٗم٘م٧م قمغم أُمريـ :
 .1قمٛمقم طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة  ,وؿمٛمقًمف ًمٙمؾ ضمزئٞم٦م يتح٘مؼ ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مط اًم٘م٤مقمدة أو أيمثره٤م
قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء  ,سمحٞم٨م ٓ شم٘متٍم اًم٘م٤مقمدة قمغم ضمزئٞم٦م حمددة دون همػمه٤م ,وٓ قمغم
ومرد دون همػمه  ,وهق ُم٤م ُقم ّؼم قمٜمف سم٤مًمٙمكم أو اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م .
وًمٙمـ اًمتٕمٌػم قمـ اًمٕمٛمقم واًمِمٛمقل ذم اًمتٕمريٗم٤مت  :سم٤مًمٙمكم واًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م :
ُيِمٙمؾ قمغم طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًم٘م٤مقمدة قمٜمد اًمٜمٔمر ذم ُمٕم٤مين هذه اًمٕمٌ٤مرات .
ٕن اًمٙمكم هق ُ :م٤م ٓ يٛمٜمع ٟمٗمس شمّمقره ُمـ وىمقع ِ
()3
ّ
اًمنميم٦م ومٞمف
واًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م هل ُ :م٤م طمٙمؿ ومٞمٝم٤م سم٤معمحٛمقل قمغم يمؾ ومرد ُمـ أومراد اعمقوقع
اًمداظمٚم٦م حت٧م اًمٕمٜمقان إجي٤مسم ً٤م أو ؾمٚمٌ ً٤م (. )4
وقمغم هذا ومتٕمريػ اًم٘م٤مقمدة ؾمٞمتًع سمِمٙمؾ يمٌػم  ,وؾمٞمِمٛمؾ طمٞمٜمئذ يمؾ ُم٤م
وقمؿ  ,دون شمٗمريؼ ومٞمف سملم ُم٤م ؾمٞم٘مع قمٚمٞمف هذا اًمٕمٛمقم  ,ؾمقا ًء أيم٤من ُمـ
دمرد
ّ

( )1اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي . 43 :
(ُ )2مٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م . 232 /1 :
( )3اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين . 131 :
( )4اٟمٔمر  :دمريد اعمٜمٓمؼ  , 4 :وومـ اعمٜمٓمؼ  , 58 :وىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م .26 :
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إطمٙم٤مم وإواُمر اًمٕم٤مُم٦م واًم٘مْم٤مي٤م اًمٙم ّٚمٞم٦م اًمتل شمني قمغم قمدد ُمـ اعمً٤مئؾ أو
أؿمخ٤مص٤م ُمتٕمدديـ  ,أو ىمْمٞم ً٦م
يٕمؿ ًمتجرده
ً
أُمرا واطمدً ا ّ
إواُمر  ,أم يم٤من طمٙم ًام أو ً
ضمزئٞم ً٦م جمرده قم٤مُم٦م شمني قمغم أؿمخ٤مص ُمتٕمدديـ ؟
ّ
ٕن يمالمه٤م شمدظمٚمف اًمٙم ّٚمٞم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م  ,وم٤مٕول شمدظمٚمف اًمٙم ّٚمٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م شمٕمدد
اعمً٤مئؾ اًمتل يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مم  ,واًمث٤مين شمدظمٚمف اًمٙم ّٚمٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م
شمٕمدد إؿمخ٤مص اًمذيـ يِمٛمٚمٝمؿ طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مم  ,وًمٞمس أطمدمه٤م سم٠مومم ُمـ
أظمر ذم شمٗمًػم اًمتٕمريػ.
وأهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مّمدون ذم شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة احلٙمؿ اًمٙمكم اعمٜمٓمٌؼ قمغم ُمً٤مئؾ
ُمتٕمددة  ,وٓ ي٘مّمدون احلٙمؿ اجلزئل اعمٜمٓمٌؼ قمغم أؿمخ٤مص ُمتٕمدديـ( : )1وًمٙمـ
ختص أطمد اعمٕمٜمٞملم دون أظمر أو متٞمزه .
اًمتٕمريٗم٤مت هبذه اًمتٕم٤مسمػم ٓ ّ
وإليْم٤مح ُم٤م ؾمٌؼ أىمقل :إ ّن ىمقًمف  { : يمؾ سمدقم٦م والًم٦م } ( , )2ىمْمٞم٦م يم ّٚمٞم٦م ,
واًمٙم ّٚمٞم٦م دظمٚم٧م قمغم هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م شمٕمدد اعمً٤مئؾ اًمتل يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ
اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمكم  :وم٠مومراد هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م ُمً٤مئؾ  :يم٤محلٙمؿ سم٤مًمْمالًم٦م قمغم
اًمرومض إمم همػم
اإلرضم٤مء  ,واحلٙمؿ سم٤مًمْمالًم٦م قمغم اًمتّجٝمؿ  ,واحلٙمؿ سم٤مًمْمالًم٦م قمغم ّ
ذًمؽ ُمـ اًمٌدع اًمتل ؾمٞمحٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمْمالًم٦م .
وم٤مًمٙم ّٚمٞم٦م ذم هذا احلدي٨م ُم٘مّمقد هب٤م شمٕمدد اعمً٤مئؾ اًمتل يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م احلٙمؿ
اًمٙمكم  ٓ ,شمٕمدد إؿمخ٤مص  :وًمذا ّ
وم٢من هذا احلدي٨م ُيٕمدّ ىم٤مقمد ًة .
أ ُّم٤م قمٌ٤مرة ( يمؾ ُمٌتدع و٤مل ) ( )3ومـٛمع يمقنـ٤م ىمْمٞم٦م يم ّٚمٞم٦م  :إٓ ّ
أن اًمـٙم ّٚمٞم٦م ٓ
( )1اٟمٔمر :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  ,54 :واعمٕم٤ميػم اجلٚمٞم٦م .40 :
( )2رواه ُمًٚمؿ  ,يمت٤مب اجلٛمٕم٦م  ,سم٤مب  :ختٗمٞمػ اًمّمالة واخلٓمٌ٦م ( .)867
( )3اٟمٔمر  :ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م ًمالًمٙم٤مئل ٕيب إؿمٌ٤مل اعمٍمي .4 /2 :
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شمدظمٚمٝم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م شمٕمدد اعمً٤مئؾ اًمتل يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمكم  ,سمؾ
شمدظمٚمٝم٤م اًمٙمٚمٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م شمٕمدد إؿمخ٤مص اًمذيـ يٕمٛمٝمؿ طمٙمؿ اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمكم ,
وم٠مومراد هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م أؿمخ٤مص :يم٤مجلٕمد سمـ درهؿ ( , )1وضمٝمؿ سمـ صٗمقان (, )2
وواصؾ سمـ قمٓم٤مء

()3

 ,وهمػمهؿ ُمـ إؿمخ٤مص اًمذيـ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ احلٙمؿ

سم٤مًمْمالًم٦م سمًٌ٥م وىمققمٝمؿ ذم اًمٌدقم٦م .
وم٤مًمٙم ّٚمٞم٦م ذم هذه اًمٕمٌ٤مرة ُم٘مّمقد هب٤م شمٕمدد إؿمخ٤مص ٓ شمٕمدد اعمً٤مئؾ  :وًمذا
ٓ شمٕمدّ هذه اًمٕمٌ٤مرة ىم٤مقمدة (. )4
وسمٜم٤م ًء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ومالسمدّ ُمـ اًمٜمّص ذم اًمتٕمريػ قمغم ُم٤م حيرر هذا اإلؿمٙم٤مل ,
ظم٤مص٤م سم٤محلٙمؿ اًمٙمكم اعمٜمٓمٌؼ قمغم ُمً٤مئؾ ُمتٕمددة  ,دون احلٙمؿ اًمٙمكم
وجيٕمٚمف
ً
اعمٜمٓمٌؼ قمغم أؿمخ٤مص ُمتٕمدديـ .
 .2حتديد قمٛمؾ اًم٘م٤مقمدة اعمتٛمثؾ ذم  :سمٞم٤من أطمٙم٤مم اجلزئٞم٤مت اًمتل يتح٘مؼ ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مط
قمؼم قمٜمف سم٘مقهلؿ  :شمٕمرف سم٤مًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ىمْم٤مي٤م ضمزئٞم٦م  ,أو ُمٜمٓمٌ٘م٦م
اًم٘م٤مقمدة  ,وهق ُم٤م ّ
قمغم مجٞمع ضمزئٞم٤مهت٤م  ,أو ُمـ طمٞم٨م اؿمتامهل٤م سم٤مًم٘مقة قمغم أطمٙم٤مم ضمزئٞم٤مت ُمقوققمٝم٤م ,
وأؿمٌ٤مه هذه اًمٕمٌ٤مرات .
( )1اجلٕمد سمـ درهؿ  ,اعمٌتدع اًمْم٤مل  ,زقمؿ ّ
أن اهلل مل يتخذ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمال  ,ومل يٙمٚمؿ ُمقؾمك  ,ىمتؾ يقم اًمٜمحر
قم٤مم 124هـ  .اٟمٔمر ُ :مٞمزان آقمتدال  , 399 /1 :واًمٌداي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م .383 - 382 /9 :
( )2ضمٝمؿ سمـ صٗمقان اًمًٛمرىمٜمدي  ,اًمْم٤مل اعمٌتدع  ,رأس اجلٝمٛمٞم٦م  ,ىم٤مل اًمذهٌل :هٚمؽ ذم زُم٤من اًمت٤مسمٕملم وُم٤م
قمٚمٛمتف روى ؿمٞمئ٤م ً ,مٙمٜمف زرع ذ ًا قمٔمٞم ًام  ,ىمتؾ قم٤مم  .128اٟمٔمر ُ :مٞمزان آقمتدال  , 426/1واًمٌداي٦م
واًمٜمٝم٤مي٦م .27/10
( )3واصؾ سمـ قمٓم٤مء اًمٌٍمي  ,رأس اعمٕمتزًم٦م  ,وُمـ أئٛم٦م اًمٌٚمٖم٤مء واعمتٙمٚمٛملم ُ ,م٤مت قم٤مم 131هـ  .اٟمٔمر :
ُمٞمزان آقمتدال  , 329 /4 :وإقمالم ًمٚمزريمكم .109 – 108 /8 :
( )4ؾمٞم٠ميت ُمزيد شم ّٗمّمٞمؾ ًمٚمٛمً٠مًم٦م ذم ـمرق اؾمتخراج اًم٘مقاقمد  ,اٟمٔمر  :ص . 170
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ويمؾ هذه اًمٕمٌ٤مرات ٓ شمدل قمغم رء ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة  :سمؾ شمدل قمغم قمٛمؾ
اًم٘م٤مقمدة  ,وًمذا ومٝمل زي٤مدة ذم اًمتٕمريٗم٤مت ٓ حمؾ هل٤م  ,وذًمؽ ُٕمريـ :
إن هذه اإلو٤موم٦م مل ِ
أّ -
شم٠مت سمجديد ًمٚمتٕمريػ ٕ :ن اًمٙمكم ٓ يٙمقن يمذًمؽ إٓ
إذا ؿمٛمؾ ضمزئٞم٤مشمف  ,واحلٙمؿ قمغم اًمٙمكم طمٙمؿ قمغم ضمزئٞم٤مشمف  :ومتٕمٌػمٟم٤م ذم اًمتٕمريػ
سم٤مًمٙمكم يٖمٜمل قمـ هذه اًمزي٤مدة .
بّ -
إن هذه اًمٕمٌ٤مرات د ًّم٧م قمغم صمٛمرة اًم٘م٤مقمدة اعمؽمشمٌ٦م قمٚمٞمٝم٤م  :وصمٛمرة اًمٌمء ٓ
شمٕمد ُمـ أصٚمف وطم٘مٞم٘متف  ,سمؾ هل ُمـ شمقاسمٕمف اعمٜمٗمّمٚم٦م قمٜمف (. )1


صم٤مٟم ًٞم٤م ُ :مقاـمـ آظمتالف :
أ ُّم٤م ُمقاـمـ آظمتالف سملم اًمتٕمريٗم٤مت وم٘مد سمرزت ذم أُمريـ :
 .1اًمتٕمٌػم قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة  ,وهؾ هل  :ىمْمٞم٦م  ,أو أُمر  ,أو طمٙمؿ؟.
وهذا آظمتالف ذم ٟمٔمري ضمقهري  ,عم٤م ذم حت٘مٞم٘مف ُمـ شمقوٞمح وسمٞم٤من حل٘مٞم٘م٦م
اًم٘م٤مقمدة وُم٤م شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف .
وًمٙمـ ُمع أمهٞم٦م هذه اعمً٠مًم٦م ذم حترير ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة إٓ ّأين مل أضمد ومٞمام وىمٗم٧م
قمٚمٞمف ُمـ اعمّم٤مدر– ُمع ـمقل سمحثلُ -مـ شمٙمٚمؿ قمغم هذه اعمً٠مًم٦م ُمـ اعمت٘مدُملم ّإٓ
حمٛمد سمـ أيب ذيػ

رمحه اهلل

( , )2وذًمؽ طملم اٟمت٘مد إـمالق ًمٗمظ إُمر اًمٙمكم قمغم

اًمٙمكم  ,وهقُ :م٤مٓ
اًمٙمكم – يقهؿ إرادة اعمٗمٝمقم
اًم٘م٤مقمدة وم٘م٤ملٟٕ " :مّف  -أي إُمر
ّ
ّ

( )1اٟمٔمر  :اًمت٘مرير واًمتحٌػم , 36 /1 :واعمٕم٤ميػم اجلٚمٞم٦م .40:
( )2أسمق اعمٕم٤مزم يمامل اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مسمـ أيب ذيػ  ,وم٘مٞمف ؿم٤مومٕمل وأصقزم وُمٗمن  ,وًمد
صمؿ ارحتؾ إمم اًم٘م٤مهرة وأظمذ قمـ قمٚمامئٝم٤م  ,أظمذ يمذًمؽ ُمـ قمٚمامء
سم٤مًم٘مدس وشمتٚمٛمذ قمغم ـم٤مئٗم٦م ُمـ قمٚمامئٝم٤م ّ ,
ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ً ,مف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م  :ذح اإلرؿم٤مد ٓسمـ اعم٘مري  ,واًمدرر اًمٚمقاُمع سمتحرير مجع
اجلقاُمع  ,شمقذم 906قم٤مم هـ  .اٟمٔمر  :ؿمذرات اًمذه٥م  , 30-29 /8 :وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم .200 /11 :
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يٛمٜمع شمّمقر اًمنميم٦م ,سمؾ ىمد شمقمهف سمٕمْمٝمؿ " (. )1
وُمـ اعمٕم٤مسيـ اًمديمتقر /يٕم٘مقب اًمٌ٤مطمًلم ( )2طملم ٟم٤مىمش شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة
وأيْم٤م يمت٤مسم٤مت سمٕمض اعمٕم٤مسيـ اًمذيـ اؾمتٜمدوا قمغم
ذم يمت٤مسمف اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م (ً ,)3
يمالم اًمديمتقر  /يٕم٘مقب اًمٌ٤مطمًلم (. )4
ًمذا أطمٌٌ٧م ّ
ُمٓمقًم٦م ّ :عم٤م ذم حت٘مٞم٘مٝم٤م ُمـ سمٞم٤من
أن أىمػ ُمع هذه اعمً٠مًم٦م وىمٗم٦م همػم ّ
حل٘مٞم٘م٦م ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة  ,وُم٤م يٜمدرج حتتٝم٤م .
إن اًمذي فمٝمر زم ّ
وم٠مىمقل ّ :
أن اًمتٕمٌػم سم٤مًم٘مْمٞم٦م قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة ُم٘مدم قمغم
سم٘مٞم٦م إًمٗم٤مظ ( : )5وذًمؽ ًمثالصم٦م أؾمٌ٤مب :
أّ -
إن اًم٘مْمٞم٦م شمتٙمقن ُمـ ريمٜملم  ,مه٤م  :اعمقوقع ( اعمحٙمقم قمٚمٞمف )  ,واعمحٛمقل
(اعمحٙمقم سمف ) ( , )6وهذه سمٕمٞمٜمٝم٤م هل أريم٤من اًم٘م٤مقمدة ( : )7ومٞمٙمقن اًمتـٕمريػ هبذا
اًمٚمٗمظ ىمد اؿمتٛمؾ قمغم مجٞمع إريم٤من قمغم وضمف احل٘مٞم٘م٦م.
بّ -
إن اًمتٕمٌػم سم٤محلٙمؿ ذم شمٕمريـػ اًم٘م٤مقمدة ُيٕمدّ شمٕمري ًٗم٤م ًمٚمٌمء سمجـزئف  ,قمٜمد ُمـ
( )1اًمدرر اجلقاُمع سمتحرير مجع اجلقاُمع ً , 29 /1 :
ٟم٘مال قمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم . 23 :
( )2اًمديمتقر يٕم٘مقب سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٌ٤مطمًلم  ,قمْمق هٞمئ٦م يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م طم٤مًم ًٞم٤م ,
وقمْمق هٞمئ٦م اًمتدريس سمج٤مُمٕم٦م إُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م وضم٤مُمٕم٦م اعمٕمروم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ً ,مف اًمٕمديد ُمـ
اعم١مًمٗم٤مت ذم اًم٘مقاقمد ُمٜمٝم٤م  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ,واعمٗمّمؾ ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ,واعمٕم٤ميػم اجلٚمٞم٦م ذم اًمتٛمٞمٞمز
سملم احلٙم٤مم واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م .
( )3اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم . 37 -19 :
( )4اٟمٔمر  :اعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  , 11 :وُمٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م .91 /1 :
( )5اٟمٔمر :اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم إيامن واًمٜمذور .169-167/1 :
( )6اٟمٔمرُ :مدظمؾ ًمٕمٚمؿ اعمٜمٓمؼ عمٝمدي ومْمؾ اهلل ,93-91:واعمٜمٓمؼ وُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل.22-19:
( )7اٟمٔمر  :ص .138
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جيٕمؾ احلٙمؿ ريمٜمً٤م ُمـ اًم٘مْمٞم٦م يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف (. )1
وأ ُّم٤م قمٜمد ُمـ جيٕمؾ احلٙمؿ هق قملم اًم٘مْمٞم٦م وُم٘مّمقده٤م ( )2ومٞمٙمقن شمٕمٌػمه
قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة سم٤محلٙمؿ ُمرادف ًمٚمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م سم٤مًم٘مْمٞم٦م  :ومال ومرق طمٞمٜمئذ
سملم اًمتٕمٌػم سم٤مًم٘مْمٞم٦م أو احلٙمؿ .
وقمٚمٞمف ّ
وم٢من اًمتٕمٌػم سم٤مًم٘مْمٞم٦م أومم ُمـ اًمقىمقع ذم اخلالف اًمذي ؾمٞمدور ُمـ
يٕمؼم قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة أو قمـ ضمزئٝم٤م .
يمقن اًمٚمٗمظ ّ
جّ -
إن اًمتٕمٌػم سمٚمٗمظ إُمر ذم شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة ُيِمٙمؾ ُمـ طمٞم٨م اًمًٕم٦م واًمتٜمقع ذم
اؾمتٕمامٓت ًمٗمظ إُمر ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م ( , )3واًمتل ٓ يٛمٙمـ ُمٕمٝم٤م حتديد
طم٘مٞم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة سمِمٙمؾ دىمٞمؼ داظمؾ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م.
أوػ إمم ذًمؽ ّ
أن اؾمتٕمامل قمٌ٤مرة إُمر اًمٙمكم ذم شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة أوهؿ
اصٓمالطم٤م سم٠م ّٟمف ُ " :م٤م
واعمٕمرف
سمٕمْمٝمؿ سم٠من اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م هق :اعمٗمٝمقم اًمٙمكم
ً
ّ
ٓ يٛمٜمع ٟمٗمس شمّمقره ُمـ وىمقع ِ
اًمنميم٦م ومٞمف " ( : )4وقمٚمٞمف ومٞمٙمقن اًمتٕمريػ هبذا
ظم٤مرضم٤م قمـ طم٘مٞم٘متف ٕ :ن اعم٘مّمقد ُمـ اًم٘م٤مقمدة طمٙمٛمٝم٤م اًمٙمكم ,
هبذا اعمٗمٝمقم
ً
وإُمر اًمٙمكم هبذا اعمٗمٝمقم شمّمقر ٓ طمٙمؿ ومٞمف (. )5
 .2ؿمٛمقل اًم٘م٤مقمدة ٕومراده٤م  ,وومٞمف ُمقـمٜم٤م اظمتالف :

( )1اٟمٔمر  :ص .136
( )2اٟمٔمر  :ص .136
( )3اٟمٔمرُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ,137/1 :وًمً٤من اًمٕمرب ,34 -26/4 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م.11 :
.11
( )4اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين . 131 :
( )5اٟمٔمر :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم . 23 :
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اعمقـمـ إول :هؾ ؿمٛمقل اًم٘م٤مقمدة يمكم أو أيمثري أهمٚمٌل ؟.
اعمقـمـ اًمث٤مين :هؾ هذا اًمِمٛمقل يٙمقن عمً٤مئؾ سم٤مب واطمد ,أو أيمثر ُمـ سم٤مب؟.
وًم٘مد ٟمِم٠م آظمتالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعمقـمـ إول سمًٌ٥م ُمً٠مًم٦م آؾمتثٜم٤مء
ُمـ اًم٘م٤مقمدة  ,وهؾ هذه اعمًتثٜمٞم٤مت شم١م ّصمر قمغم وصػ اًم٘م٤مقمدة سم٤مًمٙم ّٚمٞم٦م أم ٓ ؟
ومٛمـ ىم٤مل سمت٠مصمػمه٤م قمغم يم ّٚمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة وصػ اًم٘م٤مقمدة سم٤مٕيمثري٦م أو إهمٚمٌٞم٦م (, )1
وُمـ ٟمٗمك شم٠مصمػمه٤م قمغم يم ّٚمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة وصػ اًم٘م٤مقمدة سم٤مًمٙم ّٚمٞم٦م (. )2
واًمذي ئمٝمر زم ّ
أن وصػ اًم٘م٤مقمدة سم٤مًمٙم ّٚمٞم٦م هق إصح ٕرسمٕم٦م أُمقر:
أ -قمٜمد اًمت٠مُمؾ ذم أصؾ اعمً٠مًم٦م اًمتل سمٜمل قمٚمٞمٝم٤م اخلالف ٟمجد ّأن٤م همػم واىمٕم٦م
أصالّ :
ً
ٕن آؾمتثٜم٤مء ُمـ اًم٘مقاقمد قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ ٓ وضمقد ًمف ( , )3وم٤معمً٤مئؾ
اعمًتثٜم٤مة ُمـ اًم٘م٤مقمدة قمٜمد اًمتدىمٞمؼ ومٞمٝم٤م ٓ شمٕمتؼم داظمٚم٦م حت٧م احلٙمؿ اًمٙمكم
ال  :وذًمؽ ِحلٙمَؿ أو ُمقاٟمع خترضمٝم٤م قمـ ُم٘مت٣م اًمٙمكم ,سمٛمٕمٜمك ّ
أص ً
أن اًمنموط
اًمتل ٓسمدّ ُمـ شمقومره٤م ذم أومراد اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م ًمٞمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م طمٙمٛمٝم٤م همػم
ُمتقومرة ذم هذه اعمًتثٜمٞم٤مت  :وًمذا ومٝمل همػم داظمٚم٦م ذم أومراد اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م
ً
أصال  ,ومٙمٞمػ شمًتثٜمك ُمٜمٝم٤م ؟.
أوػ إمم ذًمؽ ّ
أن هذه اعمًتثٜمٞم٤مت ىمد شمتٚمٌس هب٤م سمٕمض اًمٕمقارض اًمتل
ىمد شمدظمٚمٝم٤م ذم يمكم آظمر هق أومم هب٤م ُمـ اًمٙمكم اًمذي ُيزقمؿ ّأن٤م اؾمتثٜمٞم٧م ُمٜمف (. )4

( )1اٟمٔمرُ :م٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ يمت٤مب اًم٘مقاقمد ًمٚمٛم٘مري  ,106 -105 /1 :وىمقاقمد اًمتٗمًػم. 24 -23/1:
( )2اٟمٔمر  :قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  , 19 – 18 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م . 15 :
( )3اٟمٔمر  :ص . 120
( )4اٟمٔمر  :اعمقاوم٘م٤مت  , 84-83 / 2 :واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي  , 44 – 43 :واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م
ًمٚمٌ٤مطمًلم , 48-46 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م .16-15 :
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إن احلٙمؿ سمقضمقد ُمًتثٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘م٤مقمدة خي٤مًمػ طم٘مٞم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة ّ :
بّ -
ٕن اًم٘م٤مقمدة
طمٙمام واطمدً ا يني قمغم ضمزئٞم٤مت ُمتامصمٚم٦م ذم قمٚم٦م احلٙمؿ ( , )1وهل
ًمٞمً٧م ّإٓ ً
هبذا شمدظمؾ ذم ىمٞم٤مس اًمِمٛمقل اًمذي شمًتقي أومراده ذم احلٙمؿ ( , )2وم٢مذا صمٌ٧م
اًمتامصمؾ ذم قمٚم٦م احلٙمؿ ّ
وم٢من آؾمتثٜم٤مء طمٞمٜمئذ ؾمٞمخ٤مًمػ اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل
شمٜمص قمغم ّ
أن ُ " :م٤م صمٌ٧م ًمٚمٌمء صمٌ٧م عمثٚمف " (. )3
ّ
ج -قمغم اًمتًٚمٞمؿ سمقضمقد هذه اعمًتثٜمٞم٤مت ومٝمل ٟم٤مدرة  ,وختٚمٗمٝم٤م قمـ ُم٘مت٣م احلٙمؿ
اًمٙمكم ٓ خيرج اًم٘مْمٞم٦م قمـ يمٚمٞمتٝم٤م ٕ :ن اًمٜم٤مدر ٓ قمؼمة سمف (. )4
أيْم٤م سمقضمقد هذه اعمًتثٜمٞم٤مت ّ
وم٢من هذا اخلالف أىمحٛمف سمٕمض أهؾ
د -قمغم اًمتًٚمٞمؿ ً
خيص اًم٘مقاقمد
اًمٕمٚمؿ ذم اًمتٕمريػ آصٓمالطمل ًمٚم٘م٤مقمدة ( , )5وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م ّ
ٟمص قمغم ذًمؽ احلٛمقي
اًمٗم٘مٝمٞم٦م دون همػمه٤م  ,يمام ّ

رمحه اهلل

قمٜمد يمالُمف قمـ ُمٕمٜمك

اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م طمٞم٨م ىم٤مل  " :اًم٘م٤مقمدة قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء همػمه٤م قمٜمد اًمٜمح٤مة

( )1اٟمٔمر :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم ُ ,50:م٘مدُم٦م ُمّمٓمٗمك أمحد اًمزرىم٤م قمغم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي.9:
( )2ىمٞم٤مس اًمِمٛمقل  :اٟمت٘م٤مل اًمذهـ ُمـ اعمٕملم إمم اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم اعمِمؽمك اًمٙمغم اعمتٜم٤مول ًمف وًمٖمػمه واحلٙمؿ قمٚمٞمف
سمام يٚمزم اعمِمؽمك اًمٙمغم .اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم .119 :
أو سمٕمٌ٤مرة أظمرى  :ىمْمٞم٦م يمٚمٞم٦م شمًتقي أومراده٤م  .اٟمٔمر :اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى  , 129 /1 :وشمًٝمٞمؾ
اعمٜمٓمؼ ُ ,48 :مٕم٤ممل أصقل اًمٗم٘مف قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م . 189 :
( )3اعمقاوم٘م٤مت  , 131 /1 :واٟمٔمر  :اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف . 568 /1 :
( )4اٟمٔمر  :اًمٙمٚمٞم٤مت  ,171 /1 :واعمقاوم٘م٤مت  , 83 / 2 :وىمقاقمد اًمتٗمًػم  ,24 – 23 / 1 :واًم٘مقاقمد
اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  , 48 -46 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م .16 :
( )5اٟمٔمر ُ :م٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ يمت٤مب اًم٘مقاقمد ًمٚمٛم٘مري  , 105 / 1 :وىمقاقمد اًمتٗمًػم . 24 – 23 /1 :
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وإصقًمٞملم  :إذ هل قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء  :طمٙمؿ أيمثري ٓ يمكم يٜمٓمٌؼ قمغم أيمثر
ضمزئٞم٤مشمف ًمتٕمرف أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمٜمف "(. )1
أيْم٤م ُمـ يمالم اسمـ ّ
اًمِم٤مط
وهذا اًمتخّمٞمص سم٤مًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م يٗمٝمؿ ً
رمحه اهلل ( )2طمٞم٨م ىم٤مل  " :وُمٕمٚمقم ّ
أن أيمثر ىمقاقمد اًمٗم٘مف أهمٚمٌٞم٦م " (. )3
وم٢مىمح٤مم هذا اخلالف ذم شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة آصٓمالطمل اعمٓمٚمؼ همػم
صحٞمح ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمري .
أُم٤م اعمقـمـ اًمث٤مين ًمالظمتالف ذم ؿمٛمقل اًم٘م٤مقمدة وم٘مد ٟمِم٠م سمًٌ٥م ُمً٠مًم٦م اًمتٗمريؼ سملم
اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمط .
ومٛمـ مل يٗمرق ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سملم اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمط مل يذيمر ذم شمٕمريٗمف ؿمٛمقل
اًم٘م٤مقمدة عمً٤مئؾ سم٤مب واطمد أو أيمثر ُمـ سم٤مب  ,وُمـ ومرق ُمٜمٝمؿ سمٞمٜمٝمام ضمٕمؾ ؿمٛمقل
يٕمؿ ُمً٤مئؾ أيمثر ُمـ سم٤مب (. )4
اًمْم٤مسمط ّ
خيتص سمٛمً٤مئؾ سم٤مب واطمد  ,وؿمٛمقل اًم٘م٤مقمدة ّ
وهبذا ئمٝمر أن آظمتالف ذم هذا اعمقـمـ ُمٌٜمل قمغم ُم٤م اصٓمٚمحف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ
ُمِم٤مطم٦م ذم آصٓمالح  :ومال يّمح ُمٜم٤مىمِم٦م هذا
دون سمٕمْمٝمؿ أظمر  :وطمٞم٨م إ ّٟمف ٓ
ّ
اعمقـمـ سمتّمقي٥م أو شمرضمٞمح  :ومٙمؾ حيٛمؾ ىمقًمف قمغم ُمراده ( ,)5وًمٙمـ يّم٤مر هٜم٤م إمم
( )1همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ذح يمت٤مب إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر . 51 /1 :
اًمِم٤مط إٟمّم٤مري  ,وم٘مٞمف ومريض أصقزمِ ,
( )2أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ىم٤مؾمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ّ
وصػ سم٤مإلُم٤مُم٦مً ,مف
قمدد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م  :همٜمٞم٦م اًمرائض ذم قمٚمؿ اًمٗمرائض  ,وحترير اجلقاب ذم شمقومٞم٦م اًمثقاب  ,شمقذم قم٤مم
723هـ ذم ُمديٜم٦م ؾمٌتف  .اٟمٔمر  :اًمديٌ٤مج اعمذه٥م ذم ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من قمٚمامء اعمذه٥م . 153-152 /2 :
( )3إدرار اًمنموق قمغم أٟمقاء اًمٗمروق  , 58 /1 :واٟمٔمر ُ :م٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ أمحد سمـ محٞمد ًمٙمت٤مب اًم٘مقاقمد
ًمٚمٛم٘مري . 105 / 1 :
( )4اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  , 62 - 58 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م .20 :
( )5اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ًمًٕمقد اًمٖمدي٤من . 35 -33 /1 :
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آظمتٞم٤مر سملم نجل آصٓمالح  ,وؾم٠مظمت٤مر ذم هذا اًمٌح٨م ن٩م ُمـ اصٓمٚمح قمغم
اًمتٗمريؼ سملم اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمط قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف (. )1
وذم وقء هذه اعمٜم٤مىمِم٦م ًمٚمتٕم٤مريػ اًمً٤مسم٘م٦م يٛمٙمـ ّ
ٟمٕمرف اًم٘م٤مقمدة ذم آصٓمالح
أن ّ
سم٠من٤م  :اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م  ,اعمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم ُمً٤مئؾ أيمثر ُمـ سم٤مب (. )2
ّ


ذح اًمتٕمريػ اعمخت٤مر :
ىمقًمٜم٤م  ( :اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م ) .
اًم٘مْمٞم٦م ذم اًم ّٚمٖم٦م  :شمرادف احلٙمؿ (. )3
وذم آصٓمالح  :ىمقل حيتٛمؾ اًمّمدق واًمٙمذب ًمذاشمف (. )4
واًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م هل ُ :م٤م طمٙمؿ ومٞمٝم٤م سم٤معمحٛمقل قمغم يمؾ ومرد ُمـ أومراد اعمقوقع اًمداظمٚم٦م
حت٧م اًمٕمٜمقان إجي٤مسم ً٤م أو ؾمٚمٌ ً٤م (. )5
واعم٘مّمقد هٜم٤م اإلؿم٤مرة إمم اًم٘مْمٞم٦م اعمحٙمقم ومٞمٝم٤م قمغم مجٞمع أومراده٤م (. )6
ىمقًمٜم٤م  ( :اعمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم ُمً٤مئؾ ) .
آٟمٓمٌ٤مق ذم اًم ّٚمٖم٦م :اًمتٖمٓمٞم٦م ,واعمً٤مواة (, )7ىم٤مل اسمـ وم٤مرس رمحه اهلل  ":اًمٓم٤مء واًمٌ٤مء واًم٘م٤مف
واًم٘م٤مف أصؾ صحٞمح واطمد وهق يدل قمغم ووع رء ُمًٌقط قمغم ُمثٚمف طمتك يٖمٓمٞمف
" (. )1

( )1اٟمٔمر  :ص .76
( )2اٟمٔمر :اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مراومٞم٦م ,253 :وُمٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م.232 /1 :
( )3اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب . 186 /15 :
( )4دمديد قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ ذم ذح اخلٌٞميص قمغم اًمتٝمذي٥م . 58 :
( )5اٟمٔمر  :دمريد اعمٜمٓمؼ  :ص ,4وومـ اعمٜمٓمؼ  , 58 :وىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م .26 :
( )6اٟمٔمر  :اعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ,12 :وآؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م .600 :
( )7اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب . 209 /10 :
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وذم آصٓمالح  :دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم مت٤مم ُم٤م ووع ًمف (. )2
اعمً٤مئؾ  :مجع ُمً٠مًم٦م وهل ذم اًم ّٚمٖم٦م :اؾمتدقم٤مء اًمٌمء  ,وشمٗمريٕمف  ,ومٞم٘م٤مل ُ" :مـ هذا
إصؾ ُمً٤مئؾ :ضمٕمٚمٝم٤م ومروقمف " (.)3
وذم آصٓمالح  :ىمْم٤مي٤م اًمٕمٚمؿ اًمتل يً٠مل قمٜمٝم٤م و ُيؼمهـ قمٚمٞمٝم٤م (. )4
وهذه اًمزي٤مدة ذم اًمتٕمريػ اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م  :شمقوٞمح طم٘مٞم٘م٦م ُمٗمردات اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م اًمتل
وأن٤م ٓسمدّ ّ
شمٙمقن ُمً٤مئؾ قم٘مدي٦م ً :مٜمُخرج هبذه اًمزي٤مدة اًم٘مْم٤مي٤م
أن ّ
شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مقمدة ّ ,
اًمٙم ّٚمٞم٦م اًمتل أومراده٤م أؿمخ٤مص  ,واًمتل هل ذم إصؾ أطمٙم٤مم ضمزئٞم٦م
جمردة وقم٤مُم٦م ٕ :ن اعم٘مّمقد ُمـ اًم٘مقاقمد شمٕمدد اعمً٤مئؾ ٓ شمٕمدد إؿمخ٤مص (. )5
وحتًـ اإلؿم٤مرة هٜم٤م إمم ّ
أن ٟمٗمل اًمٙم ّٚمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمدد إؿمخ٤مص ًمٞمس ُم٘مّمق ًدا ذم
شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة  :سمؾ اعم٘مّمقد هق اًمت٠ميمٞمد قمغم ّ
أن اًمٙم ّٚمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمدد إؿمخ٤مص ٓ ؿم٠من
هل٤م ذم شمٙمقيـ اًم٘م٤مقمدة  ,سمؾ ٓسمدّ ُمـ اًمٙم ّٚمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمدد اعمً٤مئؾ ذم شمٙمقيـ اًم٘م٤مقمدة (. )6
ىمقًمٜم٤م  ( :أيمثر ُمـ سم٤مب ) .
خيتص طمٙمٛمف
اعم٘مّمقد ُمـ هذا اًم٘مٞمد اًمتٗمريؼ سملم اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمط ّ ٕ :ن اًمْم٤مسمط
ّ
سمٛمً٤مئؾ اًمٌ٤مب اًمقاطمد  ,سمخالف اًم٘م٤مقمدة اًمتل يِمٛمؾ طمٙم٤مُمٝم٤م ُمً٤مئؾ أيمثر ُمـ سم٤مب (. )1
(ُ )1مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م . 439 / 3 :
( )2ذح اخلٌٞميص قمغم اًمتٝمذي٥م ( اعمٓمٌقع ُمع دمديد قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ) . 21 :
( )3اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  , 747 :واٟمٔمر  :شم٤مج اًمٕمروس .160 / 29 :
( )4اٟمٔمر  :اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين  , 176 :واًمٙمٚمٞم٤مت ًمٚمٙمٗمقي  , 713 :وُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة:
. 1020/2
( )5اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  20:و 34و , 54وآؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م:
 , 604 – 601واعمٕم٤ميػم اجلٚمٞم٦م .44 - 39 :
( )6اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم . 34 :
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 شمٜمٌٞمف :
" ىمد يًتخدم اًمٕمٚمامء اعمت٘مدُمقن يمٚمٛم٦م ( ىم٤مقمدة ) ًمإلؿم٤مرة إمم ُم٤م يرون ومٞمف ٟمق ًقم٤م ُمـ :
احلٍم  ,واًمْمٌط ٕ ,طمٙم٤مم وُمً٤مئؾ ذات ـم٤مسمع ُمِمؽمك (. )2
وهلذا ىمد يٓمٚم٘مقن هذه اًمٙمٚمٛم٦م قمغم  :اًمتٕمريٗم٤مت  ,واًمت٘م٤مؾمٞمؿ  ,واًمنموط وٟمحقه٤م مم٤م
طمٍما ًمٚمّمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سمحٙمؿ ُم٤م ً ,مٞمًٝمؾ طمٗمظ شمٚمؽ اًمّمقر وشمذيمره٤م.
يرون ومٞمف
ً
ومال يٚمزم ُمـ اؾمتخدام أطمد اًمٕمٚمٛمـ٤مء ًمٙمٚمٛم٦م ( ىم٤مقمدة ) أن شمٙمقن شمٚمؽ اًمٕمٌ٤مرة ىم٤مقمدة
ً
ومٕمال سم٤معمٕمٞم٤مر اًمذي طمددٟم٤مه ذم اًمتٕمريػ  :هلذا وم٤معمٓمٚمقب اًمتدىمٞمؼ ذم هذه اًمٕمٌ٤مرات واًمٜمٔمر
ذم يمقن ُمٕمٞم٤مر اًم٘م٤مقمدة يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م أو ٓ " (. )3

( )1ؾمٞم٠ميت اعمزيد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ هلذه اعمً٠مًم٦م  ,اٟمٔمر  :ص . 76
( )2اٟمٔمر :ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م  ,وىم٤مقمدة ذم اعمحٌ٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحه اهلل .
( )3سمتٍمف ُمـ ُمٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م . 97 - 96 /1 :
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 شمٕمريػ اًمٕم٘مٞمدة :


اًمٕم٘مٞمدة ذم اًم ّٚمٖم٦م :
قم٘مٞمدة قمغم وزن ومٕمٞمٚم٦م سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقًم٦م أي :رء ُمٕمت٘مد ( , )1وهل ذم اًم ّٚمٖم٦م شمدور
قمغم صمالصم٦م ُمٕم٤من :
 .1اًمرسمط واًمِمدّ واًمتقصمٞمؼ سم٘مقة وصالسم٦م  :ومٕم٘مد احلٌؾ  :رسمٓمف وؿمدّ ه سم٘مقة  ,و َقم َ٘مد
ُمقصم٘م٦م اًمٔمـٝمر  ,واقمت٘مد
اًمٌٜم٤مء سم٤مجلص  :أًمزىمف وؿمدّ ه  ,وٟمـ٤مىم٦م ُمٕم٘مقدة اًم َ٘م َرى  :أي ّ
اًمٌمء  :أي ص ُٚم٥م  ,وُمـ قم٘مد ىمٚمٌف قمغم رء ومال يٜمزع قمٜمف (. )2
 .2اإلجي٤مب واًمثٌقت واًمت٠ميمٞمد :ومٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح واًمٌٞمع  :إجي٤مسمف وصمٌقشمف  ,وقم٘مد اًمٞمٛملم
إجي٤مهب٤م وشم٠ميمٞمده٤م (. )3
 .3اجلٛمع  :ومٕم٘مدُ اًمثقب  :اجلٛمع سملم ـمرومٞمف  ,واقمت٘مدت ً
ُم٤مٓ  :مجٕمتف  ,واًمٕم٘مدة ُمـ
اًمِمجر ُ :م٤م اضمتٛمع وصمٌ٧م أصٚمف (. )4



اًمٕم٘مٞمدة ذم آصٓمالح :
شمٕمدّ دت اًمتٕمريٗم٤مت آصٓمالطمٞم٦م ًمٚمٕم٘مٞمدة قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,وُمـ أؿمٝمره٤م :
 .1طمٙمؿ اًمذهـ اجل٤مزم ( , )5وُمثـٚمف ذم اعمٕمٜمك ىمقهلؿ  :احلٙمؿ اًم٘مـ٤مـمع اًمذي ٓ

( )1ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمًٗم٤مريٜمٞم٦م ٓسمـ قمثٞمٛملم . 74 :
( )2اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  , 90 – 86 /4 :وًمً٤من اًمٕمرب  , 300 -296 /3 :واعمّمٌ٤مح اعمٜمػم :
 , 421/2اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن .341 :
( )3اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  , 86 /4 :وضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن .14 /5 :
( )4اٟمٔمر  :اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن  , 341 :وُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  , 90 – 86 /4 :وًمً٤من اًمٕمرب :
 , 300 -296 /3واعمّمٌ٤مح اعمٜمػم . 421 /2 :
( )5اٟمٔمر  :اًمٙمٚمٞم٤مت ٕيب اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي  ,151 :وذح اًمٕم٘مٞمدة اًمًٗم٤مريٜمٞم٦م ٓسمـ قمثٞمٛملم  , 74 :وقم٘مٞمدة
أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمحٛمد . 8 :
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يتٓمرق إًمٞمف ّ
ووح اجلزم .
ؿمؽ ( , )1ومٚمؿ خيتٚمػ شمٕمريٗمٝمؿ سمٌمء ؾمقى أٟمّف ّ
سم٠من٤مُ :م٤م حيٙمؿ سمف اإلٟمً٤من ذم ىمٚمٌف (,)2
وىمري٥م ُمـ هذا اًمتٕمريػ ىمقل ُمـ قمرومٝم٤م ّ
ومٚمؿ يٗمرق ذم درضم٦م احلٙمؿ هؾ هق ضم٤مزم أم راضمح ؟ .
وُمثٚمف ذم اعمٕمٜمك اًم٘مقل سم٠من٤م  :طمٙمؿ اًمذهـ اجل٤مزم أو اًمراضمح (. )3
سم٠من٤م  :اإليامن اًمذي ٓ حيتٛمؾ اًمٜم٘مٞمض
 .2اإليامن اجل٤مزم ( , )4وُمثٚمف ذم اعمٕمٜمك اًم٘مقل ّ

()5

أو ٓ يتٓمرق إًمٞمف ّ
اًمِمؽ (. )6
وىمري٥م ُمٜمف ذم اعمٕمٜمك شمٕمريٗمٝم٤م  :سمام جيزم سمف اإلٟمً٤من ويّمدق سمف ُمـ همػم ّ
ؿمؽ
وٓ ارشمٞم٤مب(.)7
ُ .3م٤م يديـ سمف اإلٟمً٤من( , )8وزاد سمٕمْمٝمؿ قمغم ذًمؽ اًمتّمديؼ  :وم٘م٤مل ُ :م٤م يّمدىمف
اإلٟمً٤من ويديـ سمف(. )9
 .4اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م اعمٙمتً٥م ُمـ إدًم٦م اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م  ,ورد اًمِمٌٝم٤مت
وىمقادح إدًم٦م اخلالومٞم٦م (. )10

( )1قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمحٛمد  , 8 :واٟمٔمر ُ :مدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة ًمْمٛمػمي٦م .121 :
( )2ذح يمت٤مب قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ٓسمـ قمثٞمٛملم . 28 :
( )3اٟمٔمر  :يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن .953 /2 :
( )4قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمحٛمد  , 8 :واٟمٔمر  :جمٛمؾ أصقل أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمٕم٘مؾ . 3 :
( )5اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمؼميٙم٤من .1 3:
( )6اٟمٔمر  :اًمقضمٞمز ذم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ  ,18:وجمٛمؾ أصقل أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمٕم٘مؾ.3:
(ُ )7مٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ذم شمدويـ اًمٕم٘مٞمدة  .66 /1 :واًمقضمٞمز ذم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ . 18 :
( )8اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم  ,421 /2 :واعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمؼميٙم٤من .13 :
( )9اإلرؿم٤مد إمم صحٞمح آقمت٘م٤مد . 10 :
( )10اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمؼميٙم٤من .13 :
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 .5إُمقر اًمتل جي٥م ّ
أن يّمدق هب٤م ىمٚمٌؽ  ,وشمٓمٛمئـ إًمٞمٝم٤م ٟمٗمًؽ ,وشمٙمقن ي٘مٞمٜمً٤م
قمٜمدك  ٓ ,يامزضمف ري٥م  ,وٓ خي٤مًمٓمف ّ
ؿمؽ (. )1
واًمراسمط سملم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي وآصٓمالطمل ذم شمٕمريػ اًمٕم٘مٞمدة  :ىمقة اًمثٌ٤مت وؿمدّ ة
اًمت٠ميمٞمد  ,وم٤مًمٕم٘م٤مئد ٓ شم٘مقم ُمع وضمقد اًمِمؽ أو اًمري٥م اعمٜم٤مومٞم٤من ًمٚمثٌ٤مت واًمت٠ميمٞمد .

ُ مٜم٤مىمِم٦م اًمتٕمريٗم٤مت :


أوًٓ ُ :مقاـمـ آشمٗم٤مق :
سم٤مًمت٠مُمؾ ذم اًمتٕمريٗم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ٟمجد ّأن٤م اشمٗم٘م٧م قمغم أُمريـ :
ّ .1
إن اًمٕم٘مٞمدة ٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ اجلزم واًمٞم٘ملم قمٜمد ُمٕمتٜم٘مٝم٤م  ,وهذا يٕمٜمل ٟمٗمل اًمري٥م
ُمٗمنا ذم أيمثر
واًمِمؽ قمـ اًمٕم٘مٞمدة اعمٕمتٜم٘م٦م قمٜمد ص٤مطمٌٝم٤م ,يمام ضم٤مء ذًمؽ ّ ً
اًمتٕمريٗم٤مت  ,وهذه صٗم٦م رئٞمً٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة ٓ ,ؾمٞمام ّ
أن اًمٕم٘مٞمدة هل إؾم٤مس اًمذي
شمٌٜمك قمٚمٞمف يم٤موم٦م إىمقال وإومٕم٤مل .
إن اًمٕم٘مٞمدة شمتٕمٚمؼ سم٠مُمقر اًمٌ٤مـمـ دون اًمٔم٤مهر  ,سمٛمٕمٜمك ّ
ّ .2
أن اًمٕم٘مٞمدة شمتٕمٚمؼ سم٠مىمقال
اًم٘مٚمقب وأقمامهل٤م.
وٓ ي٘مدح ذم هذا ورود سمٕمض إطمٙم٤مم اًمٔم٤مهرة ُمـ  :أىمقال اًمٚمً٤من أو أقمامل
اجلقارح ُمع ُمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة ّ , ,
وم٢من هذه إطمٙم٤مم ُمـ ُمتٕمٚم٘م٤مت اًمٕم٘م٤مئد اًمتل
شمدظمؾ ذم قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة  ,وًمٞمً٧م هل ُمـ صٚم٥م اًمٕم٘مٞمدة  ,قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف.



صم٤مٟم ًٞم٤م ُ :مقاـمـ آظمتالف :
سم٤مًمت٠مُمؾ ذم اًمتٕمريٗم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ٟمجد ّأن٤م اظمتٚمٗم٧م ذم أُمريـ :
ً
أوٓ :اًمتٕمٌػم قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمٕم٘مٞمدة  ,وهؾ هل :طمٙمؿ ,أم أُمر  ,أم قمٚمؿ  ,أم إيامن ؟.

( )1رؾم٤مًم٦م اًمٕم٘م٤مئد حلًـ اًمٌٜم٤م ً , 379 :
ٟم٘مال قمـ ُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة ًمْمٛمػمي٦م  , 121 :واًمقضمٞمز ذم
قم٘مٞمدة اًمًٚمػ  , 18 :واًمٕم٘مٞمدة ذم اهلل . 11 :
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واًمذي ئمٝمر زم ّ
ُٕمؼم قمـ طم٘مٞم٘م٦م
أن يمؾ هذه إًمٗم٤مظ ؾمقى ًمٗمظ اإليامن ٓ شم ّ
اًمٕم٘مٞمدة وُم٤م شمِمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م  ,وذًمؽ عم٤م يكم :
أّ -
إن ًمٗمظ ( احلٙمؿ ) ذم اًم ّٚمٖم٦م ي٠ميت سمٛمٕمٜمك  :اعمٜمع (. )1
وذم آصٓمالح  :إؾمٜم٤مد أُمر إمم أُمر أظمر إجي٤م ًسم٤م أو ؾمٚم ًٌ٤م (. )2
يٕمؼمان قمـ طم٘مٞم٘م٦م آقمت٘م٤مد  :وم٤معمٕمٜمك اًمٚمٖمقي سمٕمده
ويمال اعمٕمٜمٞملم ٓ ّ
واوح قمـ طم٘مٞم٘م٦م آقمت٘م٤مد .
وأ ُّم٤م اعمٕمٜمك آصٓمالطمل ًمٚمٗمظ ( احلٙمؿ ) ومال يٙمٗمل اًمتٕمٌػم سمف ذم سمٞم٤من
طم٘مٞم٘م٦م اًمٕم٘مٞمدة ّ :
ٕن ُم٤مدة اًمٕم٘م٤مئد إؾم٤مؾمٞم٦م هل إظمٌ٤مر ,وُم٤م يًٜمد ًمألظمٌ٤مر
هق :اًمتّمديؼ أو اًمتٙمذي٥م  ,وجمرد إؾمٜم٤مد اًمّمدق أو اًمٙمذب قمغم اخلؼم ٓ
حمض ٓ اًمتزام ومٞمف ,
يٙمٗمل ذم ضمٕمؾ هذا اخلؼم قم٘مٞمد ًة ًمٚمِمخص ٟٕ :مّف إظمٌ٤مر ّ
واًمٕم٘مٞمدة ٓسمدّ ومٞمٝم٤م ُمع اًمتّمديؼ سم٤مخلؼم ُمـ آٟم٘مٞم٤مد ًمف وآًمتزام سمام ومٞمف( ,)3أُم٤م
جمرد طمٙمؿ اًمتّمديؼ اًمٕم٤مري قمـ آٟم٘مٞم٤مد وآًمتزام ومال ُيٕمدّ قم٘مٞمد ًة (. )4
ّ
وًمذا وم٤مًمتٕمٌػم سمٚمٗمظ احلٙمؿ ذم شمٕمريػ اًمٕم٘مٞمدة جيٕمؾ اًمتٕمريػ ُمٜمٓمٌ ً٘م٤م قمغم
ٝمام ُمٜمف  ,وهبذا يٙمقن اًمتٕمريػ
سمٕمض اعمـ ُٕم ّرف سمف  ,وذم اعمـ٘م٤مسمؾ خيرج ضمز ًء ُمـ ً
ىم٤مسا قمـ سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمٕم٘مٞمدة  :ومال يٕمتؼم سمف .
ً
قمؼم سمف ذم شمٕمريٗمف ومال أفمـ أٟمف ىمّمد اعمٕمٜمك آصٓمالطمل
ب -أ ُّم٤م ًمٗمظ (إُمر) ومٛمـ ّ

(ُ )1مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م . 91/2 :
( )2اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين . 65 :
( )3اٟمٔمر  :اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م وأؾمًٝم٤م ًمٚمٛمٞمداين  , 31 :وقم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚم٘محٓم٤مين .12 :
( )4اٟمٔمر :أقمامل اًم٘مٚمقب ,147 – 146 /1:ووقاسمط اؾمتٕمامل اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕم٘مدي٦م واًمٗمٙمري٦م.42 -41 :
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ًمٚمٗمظ ( : )1وذًمؽ ًمٌٕمده قمـ طم٘مٞم٘م٦م ُمٗمٝمقم اًمٕم٘مٞمدة.
ًمًٕم٦م
أ ُّم٤م اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ومٝمق ُم٤م ُيِمٙمؾ قمغم اًمتٕمريػ  :وذًمؽ ُمـ طمٞم٨م ا ّ
واًمتٜمقع ذم اؾمتٕمامٓت اًمٚمٗمظ اًمٚمٖمقي٦م ( , )2قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره وذًمؽ قمٜمد
ُمٜم٤مىمِم٦م شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة (. )3
قمرف اًمٕم٘مٞمدة سمف وم٘م٤مل " :اعمراد سم٤مًمٕمٚمؿ:
ومنه ُمـ ّ
ج -أ ُّم٤م ًمٗمظ ( اًمٕمٚمؿ ) وم٘مد ّ
إدراك اًمٌمء قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف " (. )4
واإلدراك إن ىم٤مرٟمف طمٙمؿ ومٝمق شمّمديؼ  ,وإن مل ي٘م٤مرٟمف طمٙمؿ ومٝمق جمرد
شمّمقر ( : )5وسمٜم٤م ًء قمغم هذا وم٠مقمغم ُمٕم٤مين اًمٕمٚمؿ اعم٘مّمقدة ذم اًمتٕمريػ شمدظمؾ ذم
اًمتّمديؼ  ,وىمد ؾمٌؼ ّ
أن اًمتّمديؼ سمٛمٗمرده ٓ يٕمدّ اقمت٘م٤م ًدا  :وقمٚمٞمف وم٤مًمتٕمٌػم
يٕمؼم قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمٕم٘مٞمدة.
اعمٕمرف ٓ ّ
سم٤مًمٕمٚمؿ هبذا اعمٕمٜمك اًمذي ىمّمده ّ
أوػ إمم ذًمؽ ّ
أن اًمٕم٘م٤مئد ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق همٞمٌل  ,وإدراك ُم٤م هم٤مب قمـ
اإلٟمً٤من قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف ٓ يٛمٙمـ  ,وإن يم٤من اًمِمخص ىمد يتٛمٙمـ ُمـ إدراك
سمٕمض همٞمٌٞم٤مت إذا ا ّـمٚمع قمٚمٞمٝم٤م  ,يمٛمٕم٤مسشمف ًمٌٕمض أذاط اًمً٤مقم٦م ً ,مٙمٜمف ًمـ
يتٛمٙمـ ُمـ إدراك ُم٤م هم٤مب قمٜمف قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف ذم يمثػم ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اًمتل ٓ
يٛمٙمٜمف ّ
أن يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م  ,يمّمٗم٤مت اهلل  : وطمٞم٤مة اًمؼمزخ  ,وأطمقال أظمرة ,

اصٓمالطم٤م  :ـمٚم٥م اًمٗمٕمؾ سم٤مًم٘مقل قمغم وضمف آؾمتٕمالء  .أصقل اًمٗم٘مف اًمذي ٓ يًع اًمٗم٘مٞمف ضمٝمٚمف :
( )1إُمر
ً
 , 216واٟمٔمر  :اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين . 28 :
( )2اٟمٔمرُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ,137/1:وًمً٤من اًمٕمرب , 34 -26/4 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م .11 :
( )3اٟمٔمر  :ص . 44
( )4اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمؼميٙم٤من  , 13 :واٟمٔمر  :اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين . 110 :
( )5اٟمٔمر  :ذح اخلٌٞميص قمغم اًمتٝمذي٥م  , 13 -11 :واًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين . 16 :
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واجلٜم٦م واًمٜم٤مر وهمػمه٤م  :وسمٜم٤م ًء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ وم٤مًمتٕمٌػم سمٚمٗمظ اًمٕمٚمؿ ذم اًمتٕمريػ
يمثػما ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اًمتل ٓ يٛمٙمـ إدرايمٝم٤م قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف(. )1
ؾمٞمخرج ً
د -أ ُّم٤م ًمٗمظ ( اإليامن ) ومٛمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي إن ىمٞمؾ  :إٟمّف اًمتّمديؼ  ,قمغم ُم٤م شمذيمره
سمٕمض اعمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖمقي٦م ( : )2ومٞم٘م٤مل ومٞمف ّ :
إن جمرد اًمتّمديؼ سم٤مٕظمٌ٤مر ٓ جيٕمٚمٝم٤م
ُشمٕمدّ قم٘مٞمد ًة ًمإلٟمً٤من يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف قمٜمد اًمٙمالم قمغم ًمٗمظ ( احلٙمؿ ) (. )3
وإن ىمٞمؾ ّ
إن اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمإليامن هق :اإلىمرار  ,يمام هق رأي سمٕمض أهؾ
اًمٕمٚمؿ ( , )4ومٝمذا ىمد يتقاومؼ ُمع طم٘مٞم٘م٦م اًمٕم٘مٞمدة ّ :
ٕن اإلىمرار يتْمٛمـ اًمتّمديؼ
وآٟم٘مٞم٤مد ( , )5وهذا هق اعمٓمٚمقب ذم اخلؼم ًمٞمٙمقن قم٘مٞمدةً.
وًمٙمـ اًمتٕمٌػم سمٚمٗمظ اإليامن ذم شمٕمريػ اًمٕم٘مٞمدة ىمد يِمٙمؾ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمٕمٜمك
آصٓمالطمل ٕ :ن أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م يٕمرومقن اإليامن سم٠م ّٟمف  :ىمقل وقمٛمؾ ,
يزيد ويٜم٘مص ( , )6وقمغم هذا وم٤مإليامن ؾمٞمِمٛمؾ :أىمقال اًم٘مٚمقب ,وأىمقال اًمٚمً٤من
اًمٚمً٤من
وأقمامل اًم٘مٚمقب  ,وأقمامل اجلقارح .
( )1اٟمٔمر  :ىمقاـمع إدًم٦م  , 402 - 401/2 :وذح قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ٓسمـ قمثٞمٛملم ,28 :
واًمتٕمريٗم٤مت آقمت٘م٤مدي٦م ًمًٕمد آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ . 53 -52 :
( )2اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ً ,133/1 :مً٤من اًمٕمرب  , 21/13 :وشم٤مج اًمٕمروس .184/ 34 :
( )3اٟمٔمر  :ص .54
( )4اٟمٔمر  :جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم  ,292 - 289 /7 :واٟمٔمر  :ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ٓسمـ قمثٞمٛملم:
. 230/ 2
( )5اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب , 82/5 :وشم٤مج اًمٕمروس  , 396 /13 :واحلدود إٟمٞم٘م٦م واًمتٕمريٗم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م :
 ,74واًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ , 83 :جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم .638/7 :
( )6ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م .198 /1 :
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وهذه اًمٕمٜم٤مس إرسمع ىمد شمدظمؾ أضمزاء ُمٜمٝم٤م ذم اًمٕم٘مٞمدة  :يمتّمديؼ اًم٘مٚم٥م
واٟم٘مٞم٤مده  ,وأضمزاء أظمرى ُمٜمٝم٤م شمدظمؾ ذم قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ( )1يمٌ٘مٞم٦م أقمامل اًم٘مٚمقب :
يم٤مخلقف  ,واًمتقيمؾ  ,واًمرضم٤مء ( , )2ويمذًمؽ سمٕمض أقمامل اجلقارح  :يم٘مت٤مل
وأيْم٤م سمٕمض أىمقال اًمٚمً٤من  :يم٤مًمتّٚمٗمظ
اًمٙمٗم٤مر  ,واًمًجقد ًمٖمػم اهلل ,
ً
اعمٕملم وهمػمه٤م ُمـ
سم٤مًمِمٝم٤مدشملم  ,أو سم٤معمٙمٗمرات ,أو إـمالق احلٙمؿ سم٤مًمتٙمٗمػم قمغم ّ
أىمقال اًمٚمً٤من  ,وأقمامل اجلقارح اًمتل يْمٛمٝم٤م قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ذم صمٜم٤مي٤مه (. )3
وًمٙمـ أضمزاء أظمرى يمثػمة ُمـ قمٜم٤مس اإليامن إرسمع ٓ شمًتققمٌٝم٤م اًمٕم٘مٞمدة
وٓ شمدظمؾ ذم قمٚمٛمٝم٤م  ,يمٌٞم٤من إذيم٤مر اعمنموقم٦م قم٘م٥م اًمّمٚمقات  ,وصٗم٦م
اًمتٚمٌٞم٦م ذم احل٩م وهمػمه٤م ُمـ أىمقال اًمٚمً٤من ,ويمٞمٗمٞم٦م اًمّمالة واًم ّٓمٝم٤مرة  ,وصٗم٦م
اًمتٞمٛمؿ  ,وأٟمقاع اًمٌٞمقع ,وأطمٙم٤مم اًمٜمٙم٤مح وهمػمه٤م ُمـ أقمامل اجلقارح  ,واًمتل
ىمد يقهؿ اًمتٕمٌػم سمٚمٗمظ اإليامن دظمقهل٤م ذم اًمٕم٘مٞمدة وهل ًمٞمً٧م ُمٜمٝم٤م .
وًمذا وم٤مًمتٕمٌػم سمٚمٗمظ اإليامن ذم شمٕمريػ اًمٕم٘مٞمدة ىمد ُيقهؿ دظمقل ُم٤م ًمٞمس
ُمـ اًمٕم٘مٞمدة ومٞمٝم٤م  :سمؾ ىمد يِمٛمؾ اًمتٕمريػ طمٞمٜمئذ اًمديـ يمٚمف  ,ومٞمٙمقن اًمتٕمريػ
قمٜمد ذًمؽ همػم ُم٤مٟمع .
صم٤مٟم ًٞم٤م  :حتديد اًمٜمٓم٤مق اًمذي ختتص سمف اًمٕم٘مٞمدة :

( )1ؾمٞم٠ميت ُمزيد يمالم ذم اًمتٗمريؼ سملم اًمٕم٘مٞمدة وقمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة اٟمٔمر :ص,60واٟمٔمر :جمٚم٦م اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت
اًمنمقمٞم٦م  :اًمٕمدد (  ) 19رسمٞمع إظمر 1435هـ  ,سمح٨م سمٕمٜمقان ُ :مّمٓمٚمح اًمٕم٘مٞمدة دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م .
( ) 2ومرق أهؾ اًمٕمٚمؿ سملم اقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م وسم٘مٞم٦م أقمامًمف  ,اٟمٔمر  :ىم٤مٟمقن اًمت٠مويؾ ٓسمـ اًمٕمريب ٟ , 380 :م٘مالً قمـ
يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت آقمت٘م٤مدي٦م ًمًٕمد آل قمٌد اًمٓمٞمػ  , 245 :واًمّمالة وطمٙمؿ شم٤مريمٝم٤م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ -70 :
 , 71وأقمامل اًم٘مٚمقب ًمًٝمؾ اًمٕمتٞمٌل . 147-146 /1 :
( )3اٟمٔمر  :دمديد اعمٜمٝم٩م ذم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م .21-18 :
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ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ضمٕمؾ شمٕمريٗمف ًمٚمٕم٘مٞمدة ُمٓمٚم ً٘م٤م :ومٌذًمؽ دظمٚم٧م ذم شمٕمريٗمف اًمٕم٘مٞمدة
اًمّمحٞمح٦م واًمٕم٘مٞمدة اًمٌ٤مـمٚم٦م  ,وهذا هق اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمتٕمريٗم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م  ,وُمٜمٝمؿ ُمـ
ظمّمٝم٤م سم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م ومجٕمؾ شمٕمريٗمف ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم همػم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م.
وُمٜمٝمؿ ُمـ أدظمؾ ذم شمٕمريٗمف سمٕمض ُمًتٚمزُم٤مت اًمٕم٘م٤مئد اًمتل ًمٞمً٧م ُمٜمٝم٤م  ,يمٛمـ
أورد ذم شمٕمريٗمف سمٕمض إىمقال وإقمامل اعمؽمشمٌ٦م قمغم اًمٕم٘م٤مئد  ,يمٛمـ ذيمر ذم شمٕمريٗمف :
إصقل اًمٕمٛمٚمٞم٦م  ,أو اًمرد قمغم اًمِمٌٝم٤مت .
ؿمؽ ّ
وٓ ّ
أن هذه اعمً٤مئؾ ظم٤مرضم٦م قمـ اًمٕم٘مٞمدة اًمتل يٕمتٜم٘مٝم٤م اإلٟمً٤من ذم ىمٚمٌف ,وإن
يم٤مٟم٧م ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م شمدظمؾ ذم قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة  ,وًمٙمٜمٝم٤م ًمٞمً٧م ُمـ صٚم٥م اًمٕم٘مٞمدة ,
وومرق سملم اًمٕم٘مٞمدة وقمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة – قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمفً -مذًمؽ مل يتٓمرق إًمٞمٝم٤م أهمٚم٥م
أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمٕمريٗم٤مهتؿ .
وسمٕمد هذه اعمٜم٤مىمِم٦م يٛمٙمـ ّ
سم٠من٤م :اإلىمرارات اًم٘مٚمٌٞم٦م.
شمٕمرف اًمٕم٘مٞمدة
ً
اصٓمالطم٤م ّ
أن ّ


ذح اًمتٕمريػ اعمخت٤مر :
اإلىمرار :إصمٌ٤مت اًمٌمء  ,واإلذقم٤من ًمف  ,ويٙمقن سم٤مًم٘مٚم٥م  ,أو اًمٚمً٤من ,أو هبام مجٞمٕم٤م(, )1

وىمٞمؾ إٟمّف ":اًمتٙمٚمؿ سم٤محلؼ اًمالزم قمغم اًمٜمّٗمسُ ,مع شمقـملم اًمٜمّٗمس قمغم آٟم٘مٞم٤مد
واإلذقم٤من"(.)2
وهبذا يٙمقن اًمتٕمٌػم سمٚمٗمظ اإلىمرار ذم اًمتٕمريػ ىمد أوم٤مد صمالصم٦م أُمقر :
ُ .1مقاوم٘م٦م ُمْمٛمقن اًمٚمٗمظ حل٘مٞم٘م٦م اًمٕم٘مٞمدة  :ووضمف ذًمؽ ّ
أن اإلصمٌ٤مت اًمذي ضم٤مء ذم
ُمٕمٜمك اإلىمرار ّ
يدل قمغم اًمتّمديؼ سم٤مخلؼم وىمٌقًمف  ,يمام أن اإلذقم٤من اًمقارد ذم ُمٕمٜمك
اإلىمرار يدل قمغم آٟم٘مٞم٤مد ( : )1ومٞمٙمقن ًمٗمظ اإلىمرار هبذا اًمقضمف ىمد شمْمٛمـ اًمتّمديؼ
( )1اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب , 82/5:وشم٤مج اًمٕمروس  ,396/13 :واحلدود إٟمٞم٘م٦م واًمتٕمريٗم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م . 74 :
( )2اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م . 65 :
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سم٤معمخؼم سمف ُمع آٟم٘مٞم٤مد ًمف ( : )2وهذه هل طم٘مٞم٘م٦م اًمٕم٘م٤مئد .
 .2إظمراج اعمً٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل ٓ يِمٛمٚمٝم٤م اإلىمرار قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمٕم٘مٞمدة  ,ؾمقا ًء أيم٤مٟم٧م
ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مٚمقب  :يم٤مخلِمقع  ,واخلقف  ,واًمتقيمؾ  ,وهمػمه٤م ُمـ إقمامل اًمتل ٓ
شمدظمؾ ذم ُمٕمت٘مد اًمِمخص ُمع يمقن٤م ُمـ أُمقر اًمٌ٤مـمـ  ,أو يم٤مٟم٧م ُمـ إطمٙم٤مم
اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مجلقارح  :إذ ٓ شمدظمؾ ذم اًمٕم٘م٤مئد (. )3
 .3أهمٜمك ًمٗمظ اإلىمرار سم٢موم٤مدشمف عمٕمٜمك اًمثٌقت واًمٚمزوم  ,قمـ ذيمر ُم٤م يدل قمغم وضمقب
ُمٍمطم٤م هب٤م ذم اًمتٕمريٗم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م.
اجلزم ذم اًمٕم٘م٤مئد داظمؾ اًمتٕمريػ  ,يمام ضم٤مء
ً
أ ُّم٤م ىمٍم اإلىمرارات قمغم ( اًم٘مٚم٥م ) ذم اًمتٕمريػ وم٤معم٘مّمقد ُمٜمف  :إظمراج إىمرارات
اًمٚمً٤من ٕ :ن٤م ًمٞمً٧م ُمـ اًمٕم٘مٞمدة  ,سمؾ ُمـ ًمقازُمٝم٤م ٕ :ن اًمٕم٘مٞمدة ختتص سم٠مُمقر اًمٌ٤مـمـ
دون اًمٔم٤مهر (. )4
وهبذا يٙمقن اعم٘مّمقد ُمـ ىمقًمٜم٤م اإلىمرارات اًم٘مٚمٌٞم٦م :شمّمدي٘م٤مت اًم٘مٚم٥م اًمث٤مسمت٦م اًمتل يٜم٘م٤مد
هل٤م اًمٕمٌد  ,أو ىمؾ سمٕمٌ٤مرة أظمرى  :أىمقال اًم٘مٚم٥م اًمالزُم٦م اًمتل ِ
يذقم ُـ هل٤م اإلٟمً٤من .


شمٕمريػ اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م :
خيتص سمٕم٘مٞمدة صحٞمح٦م
وًمٙم ّـ شمٕمريػ اًمٕم٘مٞمدة سم٤مًمٕمٌ٤مرة اًمً٤مسم٘م٦م ُيٕمدُّ شمٕمري ًٗم٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م :ومال ّ

ٟمٕمرف اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م سمخّمقصٝم٤م ومال سمد ّ
أو سمٖمػمه٤م (ً , )5مذا ًمق أردٟم٤م ّ
أن ٟمْمٞمػ إمم
أن ّ
وٓؿمؽ ّ
ّ
أهؿ ظم٤مصٞم٦م شمتٛمٞمز هب٤م اًمٕم٘مٞمدة
اًمتٕمريٗمٝم٤م ُم٤م يٛمٞمزه٤م قمـ همػمه٤م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد :
إن ّ

( )1اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب . 172 / 13 :
( )2اٟمٔمر  :جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم . 638/7 :
( )3اٟمٔمر  :اًمٕم٘مٞمدة ذم اهلل . 20 :
( )4اٟمٔمر  :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ  12 :و. 20
( )5اٟمٔمر  :اًمقضمٞمز ذم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ .18 :
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اإلؾمالُمٞم٦م هل  :ؾمالُم٦م ُمّمدره٤م اًمذي شمٕمتٛمد ومٞمف قمغم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م  :وم٢مو٤موم٦م ُمثؾ هذه
اخل٤مصٞم٦م ًمٚمتٕمريػ ؾمتٛمٞمز اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م قمـ همػمه٤م  ,ودمٕمؾ هل٤م ظمّمقصٞم٦م ختتص هب٤م
ّ
سم٠من٤م :اإلىمرارات اًم٘مٚمٌٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم
دون ؾم٤مئر اًمٕم٘م٤مئد  :وًمذا
ؾمٜمٕمرف اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ّ
ّ
سم٠من٤م  :اإلىمرارات اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمنمقمٞم٦م.
إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م  ,وًمالظمتّم٤مر يٛمٙمـ اًم٘مقل ّ

 اًمٗمرق سملم اًمٕم٘مٞمدة وقمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة :
وًمٙم ّـ صمٛم٦م إؿمٙم٤مًمٞم٦م شمقاضمف اًمتٕمريػ اًمً٤مسمؼ ًمٚمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م  ,ومٛمّمٓمٚمح اًمٕم٘مٞمدة
قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م اًمٞمقم أوؾمع ُمـ اًمٕم٘مٞمدة ذاهت٤م  :ومٝمق يِمٛمؾ اًمٕم٘مٞمدة وًمقازُمٝم٤م
اًم٘مقًمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م  ,ؾمقا ًء ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ذم اًم٘مٚمقب أو ذم اًمٚمً٤من أو اجلقارح (, )1
وم٤مًمٜم٤مفمر اًمٞمقم ؾمٞمجد هذا اخلٚمط واوح ذم  :يمت٥م اًمٕم٘مٞمدة  ,وأسمح٤مصمٝم٤م  ,وُمٜم٤مهجٝم٤م اعمٕمتٛمدة
يمثػما ُمـ
ذم اجل٤مُمٕم٤مت واًمٙمٚمٞم٤مت إيم٤مديٛمٞم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  :طمٞم٨م ؾمػمى ً
اعمً٤مئؾ اًم٘مقًمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٌ٤مـمٜم٦م أو اًمٔم٤مهرة اًمتل شمُذيمر وشمٜم٤مىمش حت٧م ُمٔمٚم٦م ختّمص
ُمًامه٤م وهل ًمٞمً٧م ُمٜمٝم٤م ً ,مدرضم٦م ّ
أن سمٕمض اعمختّملم أدظمؾ
ُدرس داظمؾ ّ
اًمٕم٘مٞمدة  ,سمؾ وشم ّ
هذه اعمً٤مئؾ ذم شمٕمريػ اًمٕم٘مٞمدة ( , )2وسمٕمْمٝمؿ حتـ ّّمؾ قمغم درضم٦م قمـٚمٛمٞم٦م ُقمٚمٞم٤م ذم ختـّمص
اًمٕم٘مٞمدة سمرؾم٤مًم٦م شمٌح٨م ذم سمٕمض ُمتٕمٚم٘م٤مت اًمٕم٘م٤مئد اًم٘مقًمٞم٦م (. )3
واًمذي أُمٞمؾ إًمٞمف ّ
أن هذه اعمً٤مئؾ ٓ شمدظمؾ ذم صٚم٥م اًمٕم٘مٞمدة  ,وإن يم٤مٟم٧م ُمـ ًمقازُمٝم٤م
اًمتل ٓ شمٗمؽ قمٜمٝم٤م .

( )1اٟمٔمر ُ :مٌ٤مطم٨م ذم قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمّ٦م ًمٚمٕم٘مؾ  , 6 :وقم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمحٛمد .9 :
( )2اٟمٔمر  :جمٛمؾ أصقل أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٚمٕم٘مؾ  , 3 :واعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمؼميٙم٤من .13 :
(ُ )3مثؾ رؾم٤مًم٦م اعمٌ٤مطم٨م اًمٕم٘مدي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕذيم٤مر.
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واحل٘مٞم٘م٦م ّ
أن اًمٗمّمؾ سملم اًمٕم٘مٞمدة وًمقازُمٝم٤م يّمٕم٥م ضمدً ا سم٤مًمٜمٔمر إمم واىمع ُم٤م يدظمؾ
ختص اًمٕم٘مٞمدة
حت٧م ختّمص اًمٕم٘مٞمدة اًمٞمقم  ,وًمٙمـ ًمٚمخروج ُمـ هذا اإلؿمٙم٤مل أرى أن ّ
سمتٕمريٗمٝم٤م اًمذي يدل قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م  ,وشمُدظمؾ سم٘مٞم٦م ًمقازُمٝم٤م ذم ُمّمٓمٚمح قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة .
سم٠من٤م  :اإلىمرارات اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمنمقمٞم٦م .
ومتٕمرف اًمٕم٘مٞمدة ّ
ويٕمرف قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة سم٠مٟمّف  :اًمٕمٚمؿ اعمختص سم٤مإلىمرارات اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ,وًمقازُمٝم٤م
اًم٘مقًمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م .
وي١ميد هذا اًمتٗمريؼ أن سمٕمض اعمٕم٤مسيـ اعمٝمتٛملم سم٤مًمٕم٘مٞمدة ادمٝمقا إمم ذًمؽ  ,ومٛمٜمٝمؿ ُمـ
ؾمامه  (:قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م )
أ ًّمػ يمت٤م ًسم٤م ّ

()1

ووٛمٜمف ُم٤م حتتقيف يمت٥م
ّ

اًمٕم٘مٞمدة اعمٕم٤مسة ُمـ ُمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة  ,وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ اإلطمٙم٤مم اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م  ,اًمتل
شمدرس اًمٞمقم حت٧م اؾمؿ اًمٕم٘مٞمدة  ,وسمٕمْمٝمؿ أ ّيد هذا اًمتٗمريؼ ذم سمح٨م قمٚمٛمل حمٙمّؿ (. )2
وم٢مذا أظمذ هبذا اًمتٗمريؼ أرى أن اإلؿمٙم٤مل ؾمػمشمٗمع  ,ويزال اخلٚمط سملم اًمٕم٘مٞمدة وًمقازُمٝم٤م
ذم اًمتٕمريػ  :ومٞمحّمؾ اعم٘مّمقد سم٤مٟمٗمراد اًمٕم٘مٞمدة سمتٕمريػ خيّمٝم٤م ويٛمٞمزه٤م قمـ ًمقازُمٝم٤م
اعمٚمح٘م٦م هب٤م .

 اعمٕمٜمك اإلو٤مذم عمّمٓمٚمح اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م :
ممّ٤م ؾمٌؼ اشمْمح ًمٜم٤م ّ
أن ُمّمٓمٚمح اًم٘م٤مقمدة يٓمٚمؼ قمغم  :اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م  ,اعمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم
ُمً٤مئؾ أيمثر ُمـ سم٤مب  ,وُمّمٓمٚمح اًمٕم٘مٞمدة يٓمٚمؼ قمغم :اإلىمرارات اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمنمقمٞم٦م .
وم٢مذا مجع هذان اعمّمٓمٚمح٤من ذم قمٌ٤مرة واطمدة يم٤من ُمٕمٜم٤ممه٤م اإلو٤مذم هق  :اإلىمرارات
اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م  ,اعمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم ُمً٤مئؾ أيمثر ُمـ سم٤مب.
( )1قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م عمحٛمد يني .
( )2اٟمٔمر  :جمٚم٦م اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمنمقمٞم٦م  ,اًمٕمدد (  , ) 19سمح٨م سمٕمٜمقان ُ ( :مّمٓمٚمح اًمٕم٘مٞمدة  -دراؾم٦م
شم٠مصٞمٚمٞم٦م ).
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 اًمتٕمريػ اًمٚم٘مٌل عمّمٓمٚمح اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م :
سم٤معمٕمٜمك اإلو٤مذم عمّمٓمٚمح اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م اشمْمح٧م ًمٜم٤م طم٘مٞم٘متف  :ومال يٛمٙمـ أن ُيدظمؾ
ذم هذا اعمّمٓمٚمح ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف  ,ويمذًمؽ ٓ خيتٚمط هق سمٖمػمه ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت  ,ومٜمًتٓمٞمع
هبذا اعمٕمٜمك اإلو٤مذم عمّمٓمٚمح اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م أن ٟمّمؾ إمم اعم٘مّمقد وهق  :اًمتٕمريػ
اًم ّٚم٘مٌل اًمذي خيص هذا اعمّمٓمٚمح ويِمػم إًمٞمف سمقوقح ومتٞمٞمز  :ومٜم٘مقل :
اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م هل  :ىمْمٞم٦م قم٘مدي٦م يم ّٚمٞم٦م ُمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم ُمً٤مئؾ أيمثر ُمـ سم٤مب .
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 شمٜمٌٞمٝم٤مت :


اًمتٜمٌٞمف إول ُ:م٘مّمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أـمالىمٝمؿ ًمٕمٌ٤مرة اًم٘م٤مقمدة.
ّ
إن أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ طملم صٜمٗمقا ذم اًمٕم٘م٤مئد ,مل ي٘مّمدوا هذا اعمٕمٜمك آصٓمالطمل

ًمٚم٘م٤مقمدة قمٜمدُم٤م أـمٚم٘مقه٤م ذم يمالُمٝمؿ  ,أو أـمٚم٘مقه٤م قمغم سمٕمض اًمرؾم٤مئؾ اًمتل ٟمنموه٤م ,أو
اعمً٤مئؾ اًمتل طم ّ٘م٘مقا اًم٘مقل ومٞمٝم٤م  ,يمِمٞمخ اإلؾمالم رمحه اهلل طملم يمت٥م :ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم
اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م ( , )1وىم٤مل ذم اًمتدُمري٦م  " :اًم٘م٤مقمدة اًمً٤مدؾم٦م ّ :
إن ًم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل ٓ :سمدّ
ذم هذا اًمٌ٤مب ُمـ و٤مسمط ُيٕمرف سمف ُم٤م جيقز قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مم٤م ٓ جيقز ذم اًمٜمٗمل
طمتام مل ي٘مّمد سم٘مقًمف  ( :ىم٤مقمدة ) ذًمؽ اعمّمٓمٚمح اًمْمٞمؼ اًمذي يدل
واإلصمٌ٤مت , )2( "...ومٝمق ً
قمغم  :ىمْمٞم٦م قم٘مدي٦م يم ّٚمٞم٦م شمٜمٓمٌؼ قمغم ُمً٤مئؾ أيمثر ُمـ سم٤مب  ,سمؾ اًمذي ئمٝمر زم أٟمف ىمّمد
اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي اًمقاؾمع ًمٚمٗمظ اًم٘م٤مقمدة  ,واًمذي يدل قمغم :اًمت٠مصٞمؾ واًمت٠مؾمٞمس وآؾمت٘مرار.
ّ
ومٙم٠من ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحه اهلل سم٢مـمالىمف ًمٕمٌ٤مرة اًم٘م٤مقمدة ذم هذه اعمقاـمـ ي٘مقل  :هذا شم٠مصٞمؾ
وشمثٌٞم٧م عمً٤مئؾ اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م  ,أو هذا شم٠مؾمٞمس وشم٘مرير عمً٤مئؾ اًمٜمٗمل واإلصمٌ٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م
وٛمٜمف ُمـ يمالم سمٕمد هذه
سم٤مهلل  , ويدل قمغم ىمّمده هلذا اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمٕمٌ٤مرة ُم٤م ّ
اًمٕمٌ٤مرات  :ومؽماه حت٧م اًم٘م٤مقمدة اجلٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م يتٙمٚمؿ قمـ  :اًمتقؾمؾ ,
وأٟمقاقمف  ,وأؿمٞم٤مء شمتٕمٚمؼ وشمرشمٌط سمف يم٤مًمِمٗم٤مقم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م  ,واًمدقم٤مء سم٠مٟمقاقمف ( , )3وسمٕمد
اًم٘م٤مقمدة اًمً٤مدؾم٦م يتٙمٚمؿ قمـ  :اًمٓمرق اًمّمحٞمح٦م واًمٌ٤مـمٚم٦م ذم اًمٜمٗمل واإلصمٌ٤مت ومٞمام يتٕمٚمؼ
سم٤مهلل  , ورد ؿمٌف اعمخ٤مًمٗملم ومٞمٝم٤م (. )4
( )1ذيمر اعمح٘مؼ ّ
أن هذا آؾمؿ ُمٓم٤مسمؼ ٕصؾ اعمخٓمقط  .اٟمٔمرُ :م٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ اًمٙمت٤مب ًمرسمٞمع اعمدظمكم.37 :
( )2اًمتدُمري٦م .116 :
( )3اٟمٔمر  :ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م .
( )4اٟمٔمر  :اًمتدُمري٦م .146 - 116 :
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سمؾ سح سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ هبذا اعم٘مّمد ُمـ اًمٕمٌ٤مرة وم٘م٤مل ّ " :
وم٢من يمؾ ُمً٠مًم٦م يٜمٌٜمل
قمٚمٞمٝم٤م ُمً٤مئؾ ,يًٛمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء ىم٤مقمدة " ( , )1وذًمؽ ذم ُمٕمرض دوم٤مقمف قمـ اًم٘مقاقمد إرسمع
اًمتل أًمٗمٝم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب رمحه اهلل  ,واًمتل شمدور طمقل شم٘مرير سمٕمض
اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة (. )2


اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مين  :قمدم اًمتٛمٞمٞمز سملم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ذم اعمّمٜمٗم٤مت اًمٕم٘مدي٦م .
ّ
يمثػما ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ ىمّمدوا ذم سمٕمض يمتٌٝمؿ اًمٕم٘مدي٦م اًمًػم قمغم ن٩م قمٚمامء
إن ً

اًم٘مقاقمد  ,ورهمٌقا سم٤مًمت٠مًمٞمػ ذم اًمٕم٘م٤مئد قمغم ـمري٘م٦م قمٚمؿ اًم٘مقاقمد  :مل يٛمٞمزوا سملم اًم٘مقاقمد
اًمٕم٘مدي٦م واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م (. )3
ومٕمغم اًم٘م٤مرئ أن يدرك هذيـ اًمتٜمٌٞمٝملم قمٜمد ُمٓم٤مًمٕمتف ًمٙمت٥م اًمٕم٘م٤مئد.

( )1اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ُمـ إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م . 365 /11 :
( )2اٟمٔمر  :جمٛمقع ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب . 12 -5 / 3 :
( )3اٟمٔمر  :ص . 9
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متٝمٞمد  :شم٤مريخ قمٚمؿ اًم٘مقاقمد .
قمٜمدُم٤م يتٙمٚمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمـ شم٤مريخ قمٚمؿ اًم٘مقاقمد وشمٓمقره داظمؾ اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م
وٓؾمٞمام اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمٜمٝم٤م  -سم٤مقمتٌ٤مره٤م أؿمٝمر اًم٘مقاقمد  -يذيمرون ذم اًمٖم٤مًم٥م صمالث ُمراطمؾ
ُمرت هب٤م  ,وهل :


ُمرطمٚم٦م اًمٜمِمقء :
و ُي٘مّمد هب٤م اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل وضمدت ومٞمٝم٤م اًم٘مقاقمد وفمٝمرت قمغم أًمًٜم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ

وذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ يم٘مْم٤مي٤م يمٚمٞم٦م شمِمٛمؾ أطمٙم٤مم ُمً٤مئؾ ُمتٕمددة  ,وذًمؽ ىمٌؾ أن شمِمتٝمر سم٤مؾمؿ
اًم٘مقاقمد أو اًمْمقاسمط .


ُمرطمٚم٦م اًمٜمٛمق واًمتدويـ ( اًمتٙمقيـ ) :
اعم٘مّمقد هب٤م اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل سمدأت ومٞمٝم٤م قمٜم٤مي٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ سمتدويـ اًم٘مقاقمد ,

ً
ُمًت٘مال  ,طمٞم٨م فمٝمرت ذم هذه اعمرطمٚم٦م سمٕمض اعمّمٜمٗم٤مت اًمتل مجٕم٧م ومٞمف
واقمتٌ٤مره٤م ومٜمً٤م
هذه اًم٘مقاقمد  ,وًمٙم ّـ اخلٚمط سمٞمٜمٝم٤م وسملم وهمػمه٤م ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ  :يم٤مٕصقل واًمٗمروق
ىم٤مئام ذم ُم١مًمٗم٤مت هذه اعمرطمٚم٦م  :ومٚمؿ ختتص اًم٘مقاقمد ذم هذه اعمرطمٚم٦م
وإًمٖم٤مز يم٤من ً
سمٛمّمٜمٗم٤مت ُمًت٘مٚم٦م قمـ سم٘مٞم٦م اًمٗمٜمقن ُ ,مع سم٘م٤مء يمثػم ُمـ اًم٘مقاقمد ُمتٜم٤مصمرة ذم ُمّمٜمٗم٤مت أهؾ
اًمٕمٚمؿ .


ُمرطمٚم٦م اًمرؾمقخ واًمتٜمًٞمؼ ( اًمٜمّْم٩م ):
هذه اعمرطمٚم٦م ي٘مّمد هب٤م اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل اؾمت٘مرت ومٞمٝم٤م اًم٘مقاقمد يمٕمٚمؿ  ,و ُأ ّصؾ ومٞمٝم٤م

عمٌ٤مدئٝم٤م  ,واؾمت٘مٚم٧م ومٞمٝم٤م سمٛمّمٜمٗم٤مت ختّمٝم٤م  :ومجٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م أيمثر اًم٘مقاقمد ذم ُمّمٜمٗم٤مت
ُمًت٘مٚم٦م دون أي ظمٚمط هل٤م سمٌ٘مٞم٦م ومٜمقن اًمٕمٚمقم اعمختٚمٗم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م
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ذم اًمً٤مسمؼ ىمد اظمتٚمٓم٧م هب٤م يم٤مًمٙمٚمٞم٤مت واًمٗمروق وإًمٖم٤مز .


()1

اعمراطمؾ اًمت٤مرخيٞم٦م ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م :
وسمٜم٤م ًء قمغم اًمت٘مًٞمؿ اًمثالصمل اًمً٤مسمؼ عمراطمؾ شم٤مريخ اًم٘مقاقمد ٟمجد ّ
أن اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م

ظم٤مص٦م مل دم٤موز اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م  ,وذًمؽ ّ
ٕن قمٚمؿ اًم٘مقاقمد مل يًت٘مر سمٕمد ذم ضم٤مٟم٥م
ي١مصؾ ًمف طمتك أن داظمؾ اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م  ,يمام ّ
أن اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ٓ
اًمٕم٘م٤مئد  ,ومٚمؿ ّ
وأيْم٤م ٓ شمزال اًمٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م
شمزال ُمتٗمرىم٦م ذم يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,وُمٌددة ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ ً ,
ومٞمٝم٤م ختٚمط سملم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ُمـ ضمٝم٦م وهمػمه٤م ُمـ إصقل اًمٕم٘مدي٦م أو اًمت٘مريرات
واًمتح٘مٞم٘م٤مت اعمختٍمة ًمٌٕمض اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م وهمػم ذًمؽ مم٤م ٓ يدظمؾ حت٧م ُمًٛمك
اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.

( )1اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي  ,158 - 87 :واًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م عمحٛمد ؿمٌػم  , 58 - 48 :وٟمٔمري٦م
اًمت٘مٕمٞمد إصقزم  ,247 -214 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م .51 - 34 :
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اعمٌح٨م اًمث٤مين  :شم٤مريخ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م .
ُم٣م اًم٘مقل ذم اًمتٛمٝمٞمد سم٠من اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م مل دم٤موز اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعمراطمؾ
اًمت٤مرخيٞم٦م ًمٕمٛمقم اًم٘مقاقمد  ,وًمذا ؾمٞم٘متٍم طمديثٜم٤م ذم هذا اًمٗمّمؾ قمغم سمٞم٤من ُمرطمٚمتل اًمٜمِمقء
واًمتٙمقيـ ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م إمم أن يٞمن اهلل  هلذا اًمٕمٚمؿ اًمرؾمقخ ذم اًمٕم٘م٤مئد اإلؾمالُمٞم٦م :
ومتتؿ سمذًمؽ ُمراطمٚمف سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م .

ُ مرطمٚم٦م ٟمِمقء اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م :
اىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اهلل  أن خيتؿ إدي٤من سم٤مإلؾمالم  ,وأن جيٕمؾ ذم ٟمّمقصف مجٚم٦م ُمـ
إطمٙم٤مم اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل شمٜم٤مؾم٥م يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من  ,ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحه اهلل

":

ّ
إن اًم٘مرآن واحلدي٨م ومٞمٝمام يمٚمامت ضم٤مُمٕم٦م هل ىمقاقمد قم٤مُم٦م وىمْم٤مي٤م يمٚمٞم٦م  ,شمتٜم٤مول يمؾ ُم٤م
دظمؾ ومٞمٝم٤م  ,ويمؾ ُم٤م دظمؾ ومٞمٝم٤م ومٝمق ُمذيمقر ذم اًم٘مرآن واحلدي٨م سم٤مؾمٛمف اًمٕم٤مم  ,وإٓ ومال
يٛمٙمـ ذيمر يمؾ رء سم٤مؾمٛمف اخل٤مص " (. )1
وهذه إطمٙم٤مم اًمٙمٚمٞم٦م اًمقاردة ذم اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م هل اًمتل رؾمٛم٧م اعمالُمح
ظمّمقص٤م .
إومم ًمٔمٝمقر اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م قمٛمق ًُم٤م  ,واًمٕم٘مدي٦م ُمٜمٝم٤م
ً
وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ضم٤مء سمٛمٜمٝم٩م يمكم ذم شم٘مرير إطمٙم٤مم ذم إهمٚم٥م إقمؿ ُمـ ٟمّمقصف

()2

يمثػما ُمـ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط
اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕطمٙم٤مم  ,وىمد شمْمٛمٜم٧م هذه اًمٜمّمقص اًمٙمٚمٞم٦م ً
اًمٕم٘مدي٦م  ,واًمتل سمدوره٤م اؿمتٛمٚم٧م قمغم مجٚم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًمٕم٘مدي٦م اًمٙمٚمٞم٦م واجلزئٞم٦م ,
سمٕمْم٤م
وإُمثٚم٦م ذم اًم٘مران قمغم هذا يمثػمة ضمدً ا  ,وسمام أٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ذم ُم٘م٤مم احلٍم هل٤م ,ؾم٠مذيمر ً
ُمٜمٝم٤م  ,ومٛمـ أي٤مت اًمتل اطمتقت قمغم أطمٙم٤مم يمٚمٞم٦م ىمقًمف تعالىى:ى
( )1جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم . 207 - 206 / 34 :
( )2اٟمٔمر  :ىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ًمٚمداوودي  ,1161 /1 :وىمقاقمد اًمتٗمًػم . 681 /2 :
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 .1ﭽﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﭼ (.)1
 .2ﭽﰌﰍﰎﰏﰐﭼ (.)2
 .3ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭼ (.)3
ويمذًمؽ ضم٤مءت أىمقال اًمٜمٌل  - اًمذي أويت ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ  -سم٤مًمٙمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م
اًمٙمٚمٞم٦م  ,ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحه اهلل  " :وم٢م ّٟمف  ي٠ميت سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اجل٤مُمٕم٦م وهل ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م وىمْمٞم٦م
يمٚمٞم٦م " ( , )4وشمتْمٛمـ هذه إطم٤مدي٨م اًمٕمديد ُمـ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ذم ؿمتك
أسمقاب اًمٕم٘مٞمدة  ,وُمـ ذًمؽ ىمقًمف : 
 { .1يمؾ سمدقم٦م والًم٦م } (.)5
 { .2إي٤ميمؿ واًمٖمٚمق ذم اًمديـ } (.)6
ٕمجؾ رء ىمٌؾ طمٚمف } (.)7
ً { .3مـ ُي ّ
ومٕمٍم اًمرؾم٤مًم٦م يٕمدّ وىم٧م ٟمِمقء اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م واًمٌداي٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٔمٝمقره٤م  :وذًمؽ
سمام طمقشمف ٟمّمقص اًمقطمل ُمـ ىمْم٤مي٤م قم٘مدي٦م يمٚمٞم٦م.
( )1إٟمٕم٤مم.160 :
( )2اًم٘مٛمر . 49 :
()3ؾمٌ٠م .23 :
( )4إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم .251 /1 :
( )5ؾمٌؼ خترجيف  :ص . 40
( )6أظمرضمف أمحد  ,215/ 1 :واسمـ ُم٤مضم٦م  ,أسمقاب اعمٜم٤مؾمؽ ,سم٤مب :ىمدر طمَم اًمرُمل ( , )3029واًمٜمً٤مئل ,
يمت٤مب ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م  ,سم٤مب  :اًمت٘م٤مط احلَم (  , )3057وصححف إًمٌ٤مين  ,اٟمٔمر :صحٞمح ؾمٜمـ
اًمٜمً٤مئل ,604/2:وىم٤مل قمٜمف إرٟم١موط  :إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ  .اٟمٔمر ُ :مًٜمد اإلُم٤مم أمحد
سمتح٘مٞم٘مف .351 / 3 :
( )7أظمرضمف ُمًٚمؿ  ,يمت٤مب اًم٘مدر  ,سم٤مب  :سمٞم٤من أن أضم٤مل وإرزاق وهمػمه٤م ٓ شمزيد وٓ شمٜم٘مص (.)2663
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وطملم اٟمتٝمك قمٍم اًمرؾم٤مًم٦م سمٛمقت اًمٜمٌل  ودظمؾ قمٍم اًمّمح٤مسم٦م  يم٤من اًمّمح٤مسم٦م
 ىمد اؾمتققمٌقا ٟمّمقص اًمقطمل يم٤مُمٚم٦م  ,وومٝمٛمقا ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سمِمٙمؾ دىمٞمؼ أصمٜم٤مء ُمٕم٤مسهتؿ
ًمرؾمقل اهلل  , ومٙم٤مٟمقا يتداوًمقن اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمقاردة ذم اًمقطمل ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ,
ويٕمتٛمدون قمٚمٞمٝم٤م ذم وٌط اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م  ,يمام ورد قمـ اسمـ قمٛمر  أٟمّف يم٤من ي٘مقل " :
يمؾ سمدقم٦م والًم٦م وإن رآه٤م اًمٜم٤مس طمًٜم٦م " ( , )1وًمٙمـ هذا اًمتداول يم٤من ذم إهمٚم٥م قمغم
إًمًٜم٦م طمٞم٨م مل شمٙمـ يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ وشمّمٜمٞمٗمف ىمد اؿمتٝمرت سمٕمد .
وفمٝمرت يمذًمؽ قمغم أًمًٜمتٝمؿ سمٕمض اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م  اًمتل اؾمتٜمٌٓمقه٤م
سمٜم٤م ًء قمغم ومٝمٛمٝمؿ اًمدىمٞمؼ عمٕم٤مين اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م  ,وُمـ هذه اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط :
 .1ىمقل اسمـ ُمًٕمقد ُ " : مـ ضمحد سمآي٦م ضمحد سمف يمٚمف (.)3( " )2
 .2ىمقل أيب اًمدرداء " : آىمتّم٤مد ذم اًمًٜمّ٦م ظمػم ُمـ آضمتٝم٤مد ذم اًمٌدقم٦م "(.)4
 .3وىمقل اسمـ قمٌ٤مس  " : اًمدقم٤مء يدومع اًم٘مدر" (. )5
وقمٜمدُم٤م ضم٤مء قمٍم اًمت٤مسمٕملم يم٤مٟم٧م يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ٓ شمزال حمدودة  ,ويم٤من اٟمت٘م٤مل
اًمٕمٚمؿ ٓ يزال يٕمتٛمد قمغم اعمِم٤مومٝم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م  ,وذًمؽ قمـ ـمريؼ اًمتحٛمؾ واًمرواي٦م :
وم٤مؾمتٛمر فمٝمقر اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م قمغم أًمًٜم٦م اًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ  ,وُمـ ذًمؽ :
 .1ىمقل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم رمحه اهلل  ٓ " :ي٘مٌؾ ىمقل ّإٓ سمٕمٛمؾ " (.)6

( )1ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمالًمٙم٤مئل . 104 /1 :
( )2يٕمٜمل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .
( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن. 28 /1 :
( )4ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمالًمٙم٤مئل . 98 /1 :
( )5يمت٤مب اًم٘مدر ًمٚمٗمري٤ميب.191 :
( )6ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمالًمٙم٤مئل .63 / 1 :
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 .2وىمقل اإلُم٤مم ُمـ٤مًمؽ رمحه اهلل  ٓ " :شمٙمٗمروا أهؾ اًمتقطمٞمد سمذٟم٥م " (. )1
 .3وىمقل اإلُم٤مم أمحد رمحه اهلل  " :أوم٤مقمٞمؾ اًمٕمٌ٤مد ُم٘مْمٞم٦م " (.)2
وطملم ؿم٤مع اًمتدويـ ويمثر اًمتّمٜمٞمػ واٟمتنم ذم آوم٤مق اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م فمٝمرت مجٚم٦م ُمـ
اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ُمٜمثقرة ذم صمٜم٤مي٤م يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمّمٜمٗم٤مهتؿ اًمٕم٘مدي٦م ُمٜمٝم٤م وهمػم اًمٕم٘مدي٦م ,
طمٞم٨م يم٤مٟمقا يٕمتٛمدون قمكم هذه اًم٘مقاقمد ذم احلٙمؿ قمغم اعمً٤مئؾ ,أو اًمتٕمٚمٞمؾ هب٤م ذم شم٘مرير
إطمٙم٤مم  ,أو يذيمرون٤م " أصمٜم٤مء اًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مت اخلّمقم اًمتل ٓ شمٜمتٝمل قمٜمد طمدّ  :ومذيمر
ُمرة قمغم يمؾ ؿمٌٝم٦م  ,ويٙمقن ومٞمٝم٤م حتّملم ٕهؾ اًمًٜمّ٦م
اًمرد ذم يمؾ ّ
اًم٘م٤مقمدة يٖمٜمل قمـ إقم٤مدة ّ
قمـ ؿمٌٝم٤مت أهؾ اًمٌدع إذا وم٘مٝمقا وشمٕمٚمٛمقا هذه اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م .
ويم٤من هذا ُمـ سمٕمد اًمٜمٔمر قمٜمد اًمًٚمػ رمحهن اهلل  :عمٕمرومتٝمؿ ّ
أن اًمٌدع شمتجدد ذم يمؾ زُم٤من :
ومٛمٕمروم٦م اًم٘م٤مقمدة وإؿمٝم٤مره٤م سملم اًمٜم٤مس يٜمٗمع هب٤م طمتك إضمٞم٤مل اًمتل شم٠ميت ُمـ سمٕمدهؿ " (. )3
وُمـ هذه اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اًمقاردة ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ :
 .1شمٌقي٥م اًمؽمُمذي رمحه اهلل ذم ضم٤مُمٕمف  ٓ" :ـم٤مقم٦م عمخٚمقق سمٛمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ " (.)4
 .2ويمذًمؽ ُم٤م ذيمره اخلٓم٤ميب رمحه اهلل ( " : )5احلٙمؿ إٟمام جيري قمغم اًمٔم٤مهر ّ ,
وإن اًمنائر
ُمقيمقًم٦م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف" (.)1
( )1اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ . 586 / 18 :
( )2اًمًٜمّ٦م ٕيب سمٙمر اخلالل .544 /3 :
(ُ )3مٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ذم شمدويـ قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة .660 :
( )4ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  ,اسمقاب اجلٝم٤مد  ,سم٤مب ُ :م٤م ضم٤مء ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ .
( )5أسمق ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اسمـ اخلٓم٤مب اًمًٌتل ُ ,مـ ٟمًؾ زيد سمـ اخلٓم٤مب  , إُم٤مم وم٘مٝمٞمف ,
وحمدث طم٤مومظ ,وًمٖمقي ُمت٘مـ ً ,مف اًمٕمديد ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م ُ :مٕم٤ممل اًمًٜمـ  ,وسمٞم٤من إقمج٤مز اًم٘مرآن ,
وهمري٥م احلدي٨م  ,شمقذم سمًٌ٧م قم٤مم  388هـ  .اٟمٔمر  :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ,28 - 23 / 17 :وشمذيمرة
احلٗم٤مظ  , 151 - 149 /3 :وإقمالم ًمٚمزريمكم . 273 /2 :
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 .3وىمقل أيب قمٛمرو اًمداين " :يمؾ ُم٤م ىم٤مًمف اهلل شمٕم٤ممم  ,ومٕمغم احل٘مٞم٘م٦م  ٓ ,قمغم اعمج٤مز "(.)2
وسم٘مل هذا اًمٔمٝمقر اعمتٜم٤مصمر ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ذم يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ طمتك قمٜمدُم٤م
ضم٤مء اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجري  ,وهق قمٍم اًمتّمٜمٞمػ اًمذهٌل ًمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد ( , )3طمٞم٨م مل ئمٝمر
وًمألؾمػ وًمق ُمّمٜمػ واطمد ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م  ,إذ يم٤من ّ
ضمؾ
اهتامم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمّم ًٌ٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م قمغم اًمتّمٜمٞمػ ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ,أ ُّم٤م اًم٘مقاقمد
اًمٕم٘مدي٦م ومٙم٤من فمٝمقره٤م ي٠ميت شمٌ ًٕم٤م ًمٌٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م  ,وسمِمٙمؾ ىمٚمٞمؾ ضمدً ا  ,وُمـ
أُمثٚم٦م ذًمؽ :
يم٤مومرا
ُ .1م٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ اًمًٌٙمل رمحه اهلل ُ " :م٤م يّمػم اعمًٚمؿ سمف ً
ُمًٚمام إذا اقمت٘مده " (. )4
إذا ضمحده يّمػم اًمٙم٤مومر سمف ً
 .2وُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٟ ٓ " :مٙمٗمر أطمدً ا ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م
سمذٟم٥م " (.)5
 .3وُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل  " :اًمردة حتٌط اًمٕمٛمؾ " (. )6
واؾمتٛمر هذا إُمر إمم اًمٕمٍم احلدي٨م طمٞم٨م فمٝمرت حم٤موٓت ًمٌٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم
اًمتّمٜمٞمػ داظمؾ اًمٕم٘م٤مئد اإلؾمالُمٞم٦م قمغم ن٩م قمٚمؿ اًم٘مقاقمد يٛمٙمـ أن ٟمجٕمٚمٝم٤م سمداي٦م عمرطمٚم٦م
اًمتٙمقيـ ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م .

(ُ )1مٕم٤ممل اًمًٜمـ .270 /2 :
( )2اًمرؾم٤مًم٦م اًمقاومٞم٦م . 245 :
( )3اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي . 137 :
()4إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٌٙمل . 387 / 1 :
( )5اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م . 87 / 3 :
( )6األشباه والنظائر ًمٚمًٞمقـمل. 37 :
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ُ مرطمٚم٦م شمٙمقيـ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م :
شم٠مظمرت هذه اعمرطمٚم٦م ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ّ
ٕن آهتامم سم٤مًمتّمٜمٞمػ ذم ُمً٤مئؾ اًمٕم٘م٤مئد
اإلؾمالُمٞم٦م قمغم ن٩م قمٚمؿ اًم٘مقاقمد مل يٌدأ ّإٓ ذم اًمٕمٍم احلدي٨م  ,وذًمؽ سمٛمح٤موٓت قمدة
ًمٌٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ .
وهذه اجلٝمقد اعمِمٙمقرة فمٝمرت قمغم ؿمٙمؾ أسمح٤مث أيم٤مديٛمٞم٦م ُم٘مدُم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٤مت
دراؾمٞم٦م قمٚمٞم٤م ذم سمٕمض اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م  ,وأظمرى قمغم ؿمٙمؾ ُم١مًمٗم٤مت قم٘مدي٦م قم٤مُم٦م
طمرص سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم شمّمٜمٞمٗمٝم٤م قمغم ن٩م قمٚمؿ اًم٘مقاقمد ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ذم
اعم٘مدُم٦م ذم اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م (. )1
وًمذا ٓسمد ُمـ شمٔم٤مومر اجلٝمقد ذم أوؾم٤مط أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ٓ ,ؾمٞمام ذم اعم١مؾمً٤مت
اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م  ,وذًمؽ ًمٚمقصقل سم٤مًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م إمم ُمرطمٚم٦م اًمرؾمقخ واًمتٜمًٞمؼ
ختّمٝم٤م  :دون
(اًمٜمّْم٩م ) ً :متًت٘مر ومٞمٝم٤م ,
وي١مصؾ ومٞمٝم٤م عمٌ٤مدئٝم٤م  ,وشمًت٘مؾ ومٞمٝم٤م سمٛمّمٜمٗم٤مت ّ
ّ
أي ظمٚمط هل٤م سمٌ٘مٞم٦م اعمً٤مئؾ اعمختٚمٗم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ذم اًمً٤مسمؼ ىمد اظمتٚمٓم٧م هب٤م ً :مٞمتؿ آٟمتٗم٤مع
هبذه اًم٘مقاقمد قمغم أيمٛمؾ وضمف يمام اٟمتٗمع سم٢مظمقهت٤م ذم سم٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م إظمرى .
وأُمكم ذم اهلل  أن يتٛمؿ ُمنموع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ذم ىمًؿ اًمٕم٘مٞمدة سمج٤مُمٕم٦م
أم اًم٘مرى  -واًمذي يٕمد هذا اًمٌح٨م ُم٘مدُم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م ًمف ً -مٞمّمٌح سمذًمؽ سمداي٦م اعمرطمٚم٦م
اًمث٤مًمث٦م ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م  ,ويٗمتح سمف سم٤مب اًمرؾمقخ واًمتٜمًٞمؼ ًمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد
داظمؾ قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م .

( )1اٟمٔمر  :ص . 9
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الفصل الثاوي

الفرق بني المىاعد الـعمديت
واملصغلحاث ذاث الصلت
وفيه ثالثة مثاحث :
املبحث األول  :انفرق بني انماعدة انعمديت وانضابظ انعمدي .
املبحث انثاني  :انفرق بني انماعدة انعمديت واألصم انعمدي .
املبحث انثانث  :يمارنت بني انمىاعد انعمديت وبميت انمىاعد انشرعيت.
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المثحث األول

الفرق بني الماعدة العمديت والضابظ العمدي
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اعمٌح٨م إول  :اًمٗمرق سملم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م واًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي
إذا أردٟم٤م أن ٟمٕمرف اًمٗمرق سملم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م واًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي جيدر سمٜم٤م ّ
أن ٟم٘مػ
قمغم شمٕمريػ اًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمٞمتًٜمك ًمٜم٤م اًمتٗمريؼ سملم اعمّمٓمٚمحلم
سمّمقرة دىمٞم٘م٦م.
حيض
وًمٙمـ ُمّمٓمٚمح اًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي  -وًمألؾمػ -يمٛمّمٓمٚمح اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م مل ّ
ُمْمٓمرا ًمالضمتٝم٤مد ذم صٞم٤مهم٦م شمٕمريػ ًمف يٛمٙمـ إظمذ سمف ذم
سمٕمٜم٤مي٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,وًمذا أضمدين
ً
صٞم٤مهم٦م اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م قمغم ن٩م قمٚمؿ اًم٘مقاقمد .

 شمٕمريػ اًمْم٤مسمط :
هذا اعمّمٓمٚمح يمٖمػمه ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت اعمريمٌ٦م اًمتل ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٜمٝم٤م  :ومالسمدّ ًمتح٘مٞمؼ
صمؿ شمريمٞم٥م اًمٙمٚمٛمتلم
اعمٕمٜمك اًمدىمٞمؼ ًمف ُمـ ومؽ يمٚمامشمف  ,وإسمراز ُمٕمٜمك يمؾ يمٚمٛم٦م قمغم طمدة ّ ,
ُم ًٕم٤م واًمٜمٔمر قمٜمد ذًمؽ ذم اعمٕمٜمك اإلو٤مذم ًمٚمٛمّمٓمٚمح  ,وصقًٓ ُمٜمف إمم اعم٘مّمقد وهق :
اًمتٕمريػ اًمٚم٘مٌل ًمٚمٛمّمٓمٚمح .
وسمام ّ
أن ُمّمٓمٚمح اًمٕم٘مٞمدة ىمد ؾمٌؼ اًمتٕمريػ سمف ذم اعمٌح٨م اًمً٤مسمؼ ومٚمؿ يٌؼ ًمٜم٤م ذم هذا
صمؿ سمٞم٤من اعمٕمٜمك اإلو٤مذم  ,وُمٜمف إمم اًمتٕمريػ
اعمّمٓمٚمح اعمريم٥م ّإٓ سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمْم٤مسمط ّ ,
اًمٚم٘مٌل ًمٚمٛمّمٓمٚمح .


اًمْم٤مسمط ذم اًم ّٚمٖم٦م :
اًمْم٤مسمط ُم٠مظمقذ ُمـ اًمْمٌط  ,وهق ذم اًم ّٚمٖم٦م يدور قمغم صمالصم٦م ُمٕم٤من :
 .1احلٗمظ واحلٌس :ومْمٌط اًمٌمء :طمٗمٔمف وطمًٌف  ,وي٘م٤مل  :أوٌط ُمـ ذرة ٕ ,ن٤م
ورسمام ؾم٘مٓم٤م ُمـ ُمٙم٤من ؿم٤مهؼ ومال شمرؾمٚمف (. )1
دمر ُم٤م هق أوٕم٤مف وزن٤م ّ ,

( )1اٟمٔمر :شم٤مج اًمٕمروس  , 439 /19 :واعمّمٌ٤مح اعمٜمػم  , 357 /2 :واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط . 675 /1 :
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ىمقي ؿمديد (.)1
 .2اًم٘مقة  :ي٘م٤مل رضمؾ و٤مسمط أي  :ىمقي قمغم قمٛمٚمف  ,ومجؾ و٤مسمط :أي ّ
 .3اإلطمٙم٤مم واإلشم٘م٤من  :ومْمٌط اًمٌمء إشم٘م٤مٟمف وإطمٙم٤مُمف  ,ومْمٌط اًمٙمت٤مب إصالح ظمٚمٚمف
أو شمّمحٞمحف وشمِمٙمٞمٚمف  ,وي٘م٤مل  :وٌط اًمٌالد إذا ىم٤مم سم٠مُمره٤م ىمٞم٤م ًُم٤م ٓ ٟم٘مص ومٞمف ,
وومالن ٓ يْمٌط قمٛمٚمف إذا قمجز قمـ وٓي٦م ُم٤م وًمٞمف (. )2


اًمْم٤مسمط ذم آصٓمالح :
خيتٚمػ اعمٕمٜمك آصٓمالطمل ًمٚمْم٤مسمط قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ  :وذًمؽ سمتٕمدد اًمٕمٚمقم اًمتل
يًتٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م  ,ومٛمٕمٜم٤مه قمٜمد إصقًمٞملم خيتٚمػ قمـ ُمٕمٜم٤مه قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء  ,وهق يمذًمؽ
خيتٚمػ قمـ ُمٕمٜم٤مه قمٜمد اعمحدصملم .
سمؾ خيتٚمػ ُمٕمٜمك اًمْم٤مسمط سمتٕمدد اعمقاـمـ اًمتل يًتٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م  ,وم٘مد يٓمٚمؼ اًمْم٤مسمط
ذم ُمقـمـ ويراد سمف  :اًمتٕمريػ  ,وىمد يٓمٚمؼ ذم ُمقـمـ آظمر ويراد سمف  :شم٘م٤مؾمٞمؿ اًمٌمء ,
وىمد يٓمٚمؼ ذم ُمقـمـ صم٤مًم٨م ويراد سمف  :اًمنموط واًم٘مٞمقد  ,أو اعمٕم٤ميػم واعم٘م٤ميٞمس  ,سمؾ ىمد
يٓمٚمؼ قمغم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اجلزئٞم٦م  ,وهمػم ذًمؽ (. )3
وحلّمقل اعم٘مّمقد ذم هذا اًمٌح٨م ويٙمٗمٞمٜم٤م – ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمري  -سمٞم٤من ُمٕمٜمك
ُمّمٓمٚمح اًمْم٤مسمط ذم قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م قمـ اؾمت٘مّم٤مء يمؾ هذه اعمٕم٤مين اعمٜمتنمة
ًمٚمٛمّمٓمٚمح ذم ؿمتك اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م .

( )1اٟمٔمر  :هتذي٥م اًمٚمٖم٦م  , 339 /11 :واًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر  ,538 :وشم٤مج اًمٕمروس :
 , 440/19واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط . 533 /1 :
( )2اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب  , 341 /7 :اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم  , 357 /2 :واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط . 533 / 1 :
( )3اٟمٔمر  :قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  , 267 - 262 :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  , 67 - 62 :واًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مراومٞم٦م  , 267 - 265 /1 :واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم
اًمٕمٌ٤مدات:ص,168 -165واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ًمقىمػ اًمٕمٛمؾ سمٜمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜمّ٦م .351-345 :
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وم٠مىمقل :إن ُمّمٓمٚمح اًمْم٤مسمط إذا أـمٚمؼ ذم قمٚمؿ اًم٘مقاقمد ىمّمد سمف أطمد ُمٕمٜمٞملم:
اعمٕمٜمك إول  :اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م  ,اعمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم ُمً٤مئؾ سم٤مب واطمد .
وهذا اعمٕمٜمك ًمٚمْم٤مسمط هق ُم٤م ادمف إًمٞمف قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,وم٘مرروه ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ,
واقمتٛمدوه ذم ذوطم٤مهتؿ  ,يمت٤مج اًمديـ اًمًٌٙمل رمحه اهلل ( )1طمٞم٨م ي٘مقل " :واًمٖم٤مًم٥م ومٞمام
اظمتص سمٌ٤مب وىمّمد سمف ٟمٔمؿ صقر ُمتِم٤مهب٦م أن شمًٛمك و٤مسم ًٓم٤م" ( , )2وٟمص قمغم ذًمؽ اسمـ
ٟمجٞمؿ

رمحه اهلل

()3

 :طمٞم٨م ىم٤مل  " :اًمٗمرق سملم اًمْم٤مسمط واًم٘م٤مقمدة أن اًم٘م٤مقمدة دمٛمع ومروقم٤م

ُمـ أسمقاب ؿمتك  ,واًمْم٤مسمط جيٛمٕمٝم٤م ُمـ سم٤مب واطمد" ( , )4وارشم٣م هذا اًمتٗمريؼ
اًمٙمٗمقي رمحه اهلل ( )5طمٞم٨م ىم٤مل  " :واًم٘م٤مقمدة  :هل إؾم٤مس وإصؾ عم٤م ومقىمٝم٤م  ,وهل
دمٛمع ومروقم٤م ُمـ أسمقاب ؿمتك  ,واًمْم٤مسمط :جيٛمع ومرو ًقم٤م ُمـ سم٤مب واطمد " (. )6
( ) 1أسمق ٟمٍم قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمِم٤مومٕمل اًمًٌٙمل  ,وًمد ذم اًم٘م٤مهرة ,واٟمت٘مؾ إمم دُمِمؼ
ومًٙمٜمٝم٤م وشمقذم هب٤م ,اٟمتٝم٧م إًمٞمف ري٤مؾم٦م اًم٘مْم٤مء واعمٜم٤مص٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمِم٤مم  ,وىمد صٜمػ شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة
ضمدا ُمٜمٝم٤م  :ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ,ومجع اجلقاُمع  ,وإؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر  ,شمقذم قم٤مم 771ه  .اٟمٔمر :
اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  , 236-232 /3 :وإقمالم ًمٚمزريمكم . 185-184 /4 :
( )2إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر .11 /1 :
( )3زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد  ,اعمٕمروف سم٤مسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل  ,اإلُم٤مم ّ
اًمٕمالُم٦م  ,ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ
وًم٥م إصقل خمتٍم حترير
اًمٕمديدة ُ ,مٜمٝم٤م ٕ :ؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر  ,واًمٌحر اًمرائؼ ذم ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ّ ,
إصقل  ,شمقذم قم٤مم 970هـ .اٟمٔمر :ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمٌ٤مر ُمـ ذه٥م , 523 /10 :وإقمالم
ًمٚمزريمكم .64 / 3 :
( )4إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ .137 /1 :
( )5أسمق اًمٌ٘م٤مء أيقب سمـ ُمقؾمك احلًٞمٜمل اًمٙمٗمقي ,وًمد سمٙمٗم٤م ذم اًم٘مرم وقم٤مش ومٞمٝم٤م ووزم ىمْم٤مءه٤م وسم٤مًم٘مدس,
وسمٖمداد  ,وإؾمٓمٜمٌقل ً ,مف اًمٕمديد ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ سم٤مًمؽميمٞم٦م وسم٤مًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمٝم٤م  :اًمٙمٚمٞم٤مت  ,شمقذم قم٤مم 1049هـ.
اٟمٔمر :إقمالم  , 38 /2 :وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  ,31/3 :وُمٕمجؿ اعمٓمٌققم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واعمٕمرسم٦م .293 /1 :
( )6اًمٙمٚمٞم٤مت ٕسمك اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي .728:
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وهذا اعمٕمٜمك ًمٚمْم٤مسمط ي٘متيض اًمتٗمريؼ سملم ُمّمٓمٚمحل اًمْم٤مسمط واًم٘م٤مقمدة  ,وهذا
اًمتٗمريؼ ُمٌٜمل قمغم شمٜمقع اعمً٤مئؾ اعمِمٛمقًم٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م  ,وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م
حمّمقرا سمٛمً٤مئؾ
ؿم٤مُمٚم ً٦م عمً٤مئؾ أيمثر ُمـ سم٤مب واطمد شمٙمقن ىم٤مقمد ًة  ,وإن يم٤من ؿمٛمقهل٤م
ً
سم٤مب واطمد وم٘مط ومتٙمقن و٤مسم ًٓم٤م .
وأيمثر اعمٕم٤مسيـ اعمٝمتٛملم سمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمٞمقم قمغم هذا اًمتٗمريؼ ( , )1سمؾ إن سمٕمْمٝمؿ
حي٨م قمغم شم٘مرير هذا اًمتٗمريؼ ذم قمٚمؿ اًم٘مقاقمد  ,واًمًػم قمٚمٞمف ذم اعمًت٘مٌؾ ( , )2وأ ْهم َر َب
سمٕمْمٝمؿ طملم دقم٤م ًمٗمّمؾ اًمْمقاسمط قمـ اًم٘مقاقمد سمٕمٚمؿ ُمًت٘مؾ (. )3
واًم٘مقل سم٤مًمتٗمريؼ سملم ُمّمٓمٚمح اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمط هق اًمذي يٜمٌٖمل إظمذ سمف اًمٞمقم
ًمٕمدة أؾمٌ٤مب :
 .1إن هذا اًمتٗمريؼ هق ٟمتٞمج٦م شمٓمقر قمٚمؿ اًم٘مقاقمد وٟمْمقضمف " :وم٤معمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م
دائام
ٓ شمًت٘مر قمغم ٟمٛمط ُمٕملم إٓ سمٙمثرة اؾمتٕمامهل٤م وشمداوهل٤م سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ,وهل ً
شمٜمت٘مؾ ُمـ ـمقر إمم ـمقر  ,وشمتٖمػم ُمع شمٕم٤مىم٥م اًمٕمّمقر  ,وم٘مد يٙمقن اعمّمٓمٚمح قم٤م ًُم٤م
ذم ومؽمة ُمـ اًمٗمؽمات ومٞمتٓمقر إمم أظمص مم٤م يم٤من " ( , )4طمتك يّمؾ إمم صٞمٖم٦م يًت٘مر
قمٚمٞمٝم٤م سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ (. )5
( )1اٟمٔمر  :قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  , 274-259 :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي  , 52 -46 :واًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م
واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ,20 :وٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل  ,59 - 57 :وُمٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م
وإصقًمٞم٦م ,250- 247 /1 :واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمًدٓن  ,14 :وىمقاقمد ووقاسمط وم٘مف
اًمدقمقة قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم  , 88 - 87 :واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم يمت٤مب إم .54-53 :
( )2اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اعمًتخٚمّم٦م ُمـ اًمتحرير,109:وُمٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م.250/1:
( )3اٟمٔمر  :قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م . 260 :
( )4سمتٍمف ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي . 51 :
( )5اٟمٔمر  :وقاسمط اؾمتٕمامل اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕم٘مدي٦م واًمٗمٙمري٦م . 522 - 505 :
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ّ .2
إن اًمتح٘مٞمؼ ذم ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمقم  ,سمتٛمٞمٞمزه٤م قمـ سمٕمْمٝم٤م  ,ودومع اخلٚمط احل٤مصؾ
سمٞمٜمٝم٤م  ,ورومع اإلؿمٙم٤مل قمـ طم٘مٞم٘م٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ,يًٝمؿ ذم رؾمؿ صقرة واوح٦م هلذه
ًمٕمٚمقم  ,واًمتٗمريؼ سملم اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمط  ,واًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمام  ,واؾمت٘مرار اصٓمالطمٞمٝمام
ُمـ هذا اًمتح٘مٞمؼ  ,اًمذي يً٤مقمد قمغم اؾمت٘مرار ُمً٤مئؾ هذا اًمٕمٚمؿ سمِمٙمؾ أٟمٗمع ّ
وأدق
ًمٓمالب اًمٕمٚمؿ .
ّ .3
يمٌػما ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٝمتٛملم سمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد
إن قمد ًدا ً

()1

اظمت٤مروا هذا اًمتٗمريؼ سملم

اعمّمٓمٚمحلم  ,وشمٙم ّٚمٛمقا سمف ,وصٜمّٗمقا قمغم وقئف اًمٙمت٥م  ,وذطمقا سمف اعمتقن.
إن اعمت٠مُمؾ ذم يمت٥م ويمالم ّ
ّ .4
ضمؾ اعمٕم٤مسيـ اعمٝمتٛملم سمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد يٚمحظ ؾمػمهؿ
قمغم هذا اًمتٗمريؼ سملم اعمّمٓمٚمحلم  ,طمتك ًم٘مد أصٌح٧م يمٚمٛم٦م اًمْم٤مسمط ذم أي٤مُمٜم٤م
اصٓمالطم٤م ُمتداوٓ مم ّٞم ًزا قمـ ُمّمٓمٚمح اًم٘م٤مقمدة قمٜمدهؿ (. )2
اعمٕمٜمك اًمث٤مين  :هق اعمٕمٜمك اعمرادف ًمٚم٘م٤مقمدة .
وُمـ ادمف هلذا اعمٕمٜمك شمً٤مهؾ ذم إـمالق ًمٗمظ اًم٘م٤مقمدة قمغم يمثػم ُمـ اًمْمقاسمط  ,ومل
يٗمرق سملم اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمط ذم يمالُمف وُم١مًمٗم٤مشمف ُ ,مثؾ اسمـ رضم٥م

رمحه اهلل

()3

ومّمٜمٞمٕمف ذم

()1إو٤موم٦م إمم ُمـ ؾمٌؼ ذيمرهؿ ومٝمٜم٤مك  :اًمزريمٌم  ,واسمـ اًمٜمج٤مر اًمٗمتقطمل  ,واًمٌٜمّ٤مين  ,واًمتٝم٤مٟمقي  .اٟمٔمر :
ُمٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م  , 249 /1 :واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم .62-59 :
( )2اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  ,67 - 58 :واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي  ,52 - 46 :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م
ًمٕمٌد اًمٕمزيز قمزام  , 30 - 28 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ,20- 17 :وُمٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م
وإصقًمٞم٦م  , 250 - 247 /1 :واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م -50:
 ,52وقمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  ,273 -259 :واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ًمقىمػ اًمٕمٛمؾ سمٜمّمقص اًم٘مرآن
واًمًٜمّ٦م .348 :
( )3أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م اًمٌٖمدادي اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم  ,حمدث وم٘مٞم٦م أصقزم  ,وًمد سمٌٖمداد
وارحتؾ ُمع أسمٞمف إمم دُمِمؼ وٟمِم٠م وُم٤مت ومٞمٝم٤م ًمف اًمٕمديد ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م :اًم٘مقاقمد ,وومتح اًمٌ٤مري =
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يمت٤مسمف اًم٘مقاقمد يدل قمغم ذًمؽ  :طمٞم٨م يٓمٚمؼ ًمٗمظ اًم٘م٤مقمدة قمغم سمٕمض اًمْمقاسمط  ,يم٘مقًمف:
" اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م  :ؿمٕمر احلٞمقان ذم طمٙمؿ اعمٜمٗمّمؾ قمٜمف " ( , )1وهذا و٤مسمط وًمٞمس
سم٘م٤مقمدة قمٜمد ُمـ يٗمرق سملم اعمّمٓمٚمحلم .
وسمٕمْمٝمؿ ضمٕمؾ ُمٕمٜمك اًمْم٤مسمط ُمٓم٤مسم ً٘م٤م ًمٚم٘م٤مقمدة  ,يم٤مًمٗمٞمقُمل رمحه اهلل ( )2طمٞم٨م ي٘مقل :
" واًم٘م٤مقمدة ذم آصٓمالح سمٛمٕمٜمك اًمْم٤مسمط وهل إُمر اًمٙمكم اعمٜمٓمٌؼ قمغم مجٞمع
ضمزئٞم٤مشمف" ( , )3ويمذًمؽ اًمٜم٤مسمٚمز رمحه اهلل ( )4طمٞم٨م ي٘مقل ذم ذطمف ًمٚمٗمظ اًم٘م٤مقمدة  " :هل ذم
آصٓمالح سمٛمٕمٜمك اًمْم٤مسمط " (. )5
ً
ُم٘مٌقٓ ؾم٤مسم ً٘م٤م  ,وذًمؽ سم٤مقمتٌ٤مر ّ
أن ُمٗمٝمقم
وُم٤م ذه٥م إًمٞمف أصح٤مب هذا اعمٕمٜمك يٕمدّ
اًمْم٤مسمط مل يٙمـ حمدّ ًدا سمِمٙمؾ واوح ودىمٞمؼ  ,وذًمؽ سمًٌ٥م قمدم اؾمت٘مرار قمٚمؿ
اًم٘مقاقمد سمّمقرة واوح٦م  ,ومٝمق وإن يم٤مٟم٧م ىمد اشمْمح٧م أؾمًف وُمالحمف وم٘مد يم٤من ٓ
يزال ذم ـمقر اًمٜمّْم٩م سمٕمد .
=ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ طمجر  ,وضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ وهمػمه٤م  ,شمقذم قم٤مم 795ه  .اٟمٔمر:
إقمالم  , 295 /3 :اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  ,109-108 /3 :وؿمذرات اًمذه٥م .580-579 / 8 :
( )1اًم٘مقاقمد ٓسمـ رضم٥م . 4 :
ًمٖمقيٟ ,مِم٠م سم٤مًمٗمٞمقم  ,ورطمؾ إمم مح٤مة وشمقمم
صمؿ احلٛمقي  ,وم٘مٞمف
ّ
( )2أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل ّ
اخلٓم٤مسم٦م ومٞمٝم٤م ً ,مف ُمّمٜمٗم٤مت ُمـ أؿمٝمره٤م  :اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم  ,شمقذم سمٕمد  770هـ  .اٟمٔمر  :اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م /1 :
 , 372وإقمالم ًمٚمزريمكم . 224 /1 :
( )3اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ًمٚمٗمٞمقُمل . 510 /2 :
( )4قمٌد اًمٖمٜمل سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمٖمٜمل احلٜمٗمل اًمدُمِم٘مل ,أؾمت٤مذ إؾم٤مشمذة ُ ,متّمقف قم٤ممل سم٤مًمديـ
وإدب ,وًمد وٟمِم٠م ذم دُمِمؼ ,وشمقذم هب٤م ً ,مف ُمّمٜمٗم٤مت يمثػمة ضمدا ُمٜمٝم٤م  :ذظم٤مئر اعمقاري٨م ذم اًمدًٓم٦م قمغم
ُمقاوع إطم٤مدي٨م  ,وىمالئد اعمرضم٤من ذم قم٘م٤مئد أهؾ اإليامن  ,وهقم٦م آٟمتٌ٤مه عمً٠مًم٦م آؿمتٌ٤مه  ,شمقذم قم٤مم
1143هـ  .اٟمٔمر  :ؾمٚمؽ اًمدرر , 38 - 30 /3 :وإقمالم ًمٚمزريمكم .32 /4 :
( )5يمِمػ اخلٓم٤مير قمـ إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر  :دً , 10 /
ٟم٘مال قمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي. 47 :
81

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة

أ ُّم٤م اًمٞمقم وم٠مرى أن اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام ُمًت٘مر ٓؾمٞمام قمٜمد اعمٝمتٛملم سمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد  ,وًمذا
يٜمٌٖمل اًمٕمٛمؾ سمف  ,وشم٘مريره ذم أوؾم٤مط أهؾ اًمٕمٚمؿ ُ ,مع اًمت٠ميمٞمد قمغم ّ
أن ٟمنمه ٓ يزال
حيت٤مج إمم اعمزيد ُمـ اًمقىم٧م طمتك يًت٘مر قمٜمد مجٚم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ .

 اعمٕمٜمك اإلو٤مذم عمّمٓمٚمح اًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي :
ممّ٤م ؾمٌؼ اشمْمح ًمٜم٤م ّ
أن ُمّمٓمٚمح اًمْم٤مسمط يٓمٚمؼ قمغم  :اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م  ,اعمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم
ُمً٤مئؾ سم٤مب واطمد .
وُمّمٓمٚمح اًمٕم٘مٞمدة يٓمٚمؼ قمغم :اإلىمرارات اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمنمقمٞم٦م .
وم٢مذا مجع هذان اعمّمٓمٚمح٤من ذم قمٌ٤مرة واطمدة يم٤من ُمٕمٜم٤ممه٤م اإلو٤مذم هق  :اإلىمرارات
اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م  ,اعمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم ُمً٤مئؾ سم٤مب واطمد .

 اًمتٕمريػ اًمٚم٘مٌل عمّمٓمٚمح اًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي :
سم٤مشمْم٤مح طم٘مٞم٘م٦م اًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي اإلو٤مومٞم٦م ًمٜم٤م ٟمًتٓمٞمع ّ
أن ٟمّمؾ إمم اًمتٕمريػ اًم ّٚم٘مٌل
اًمذي خيص هذا اعمّمٓمٚمح  :ومٜم٘مقل :
اًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي  :ىمْمٞم٦م قم٘مدي٦م يم ّٚمٞم٦م ُمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم ُمً٤مئؾ سم٤مب واطمد .
وسم٤مًمٜمٔمر إمم هذا اًمتٕمريػ ًمٚمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل ّ :
إن اًمٗم٤مرق سملم اًم٘م٤مقمدة
اًمٕم٘مدي٦م واًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي يٜمحٍم ذم ضم٤مٟم٥م اًمِمٛمقل ُمـ اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م  ,وشمٜمقع ُم٤م
يدظمؾ حت٧م ُمدى هذا اًمِمٛمقل ُمـ اعمً٤مئؾ ّ :
وم٢من يم٤مٟم٧م اعمً٤مئؾ اعمِمٛمقًم٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م
جيٛمٕمٝم٤م سم٤مب واطمد أو ُمقوقع واطمد شمٙمقن و٤مسم ًٓم٤م  ,وإن يم٤مٟم٧م اعمً٤مئؾ اعمِمٛمقًم٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م
اًمٙم ّٚمٞم٦م شمدظمؾ حت٧م أيمثر ُمـ سم٤مب أو حت٧م قمدد ُمـ اعمقوققم٤مت شمٙمقن ىم٤مقمد ًة .
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 شمٜمٌٞمف :
ّ
إن ُضم ّؾ ُمـ يمت٥م ذم اًمٕم٘مٞمدة قمغم ن٩م قمٚمؿ اًم٘مقاقمد  ,مل يراع هذا اًمتٗمريؼ سملم اًم٘م٤مقمدة
اًمٕم٘مدي٦م واًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي  :ومؽماهؿ يتً٤مهٚمقن ذم اـمالق ًمٗمظ اًم٘م٤مقمدة قمغم اًمْمقاسمط (, )1
وُمـ أسمرزهؿ اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم رمحه اهلل  ,وذًمؽ ذم يمت٤مسمف ( اًم٘مقاقمد اعمثغم ذم صٗم٤مت اهلل
وأؾمامئف احلًٜمك )  ,وم٠ميمثر ُم٤م ذيمره ذم اًمٙمت٤مب ُمـ ىمقاقمد ٓ يتٕمدى ؿمٛمقهل٤م سم٤م ًسم٤م واطمدً ا ذم
اًمٕم٘م٤مئد  ,يم٤مًم٘م٤مقمدة إومم اًمتل ذيمره٤م ذم أؾمامء اهلل  وهل  " :أؾمامء اهلل يمٚمٝم٤م طمًٜمك "
( , )2ومِمٛمقل هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م ٓ خيرج قمـ سم٤مب واطمد وهق :أؾمامء اهلل  , وقمٚمٞمف ومٝمل
أطمؼ سمٛمّمٓمٚمح اًمْم٤مسمط ُمٜمٝم٤م سمٛمّمٓمٚمح اًم٘م٤مقمدة  ,وًمٙمٜمّٜم٤م ٟمٕمذر ه١مٓء ًمثالصم٦م أُمقر :
ّ
ّ .1
إن هذا اصٓمالح  ,وٓ ُمِم٤مطم٦م ذم آصٓمالح .
ّ .2
إن ُم٤م ومٕمٚمقه ىمد ؾمٌ٘مٝمؿ إًمٞمف مجٚم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف .
ّ .3
إن آقمتٌ٤مر اًمذي قمذرٟم٤م سمف ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمامء ذم قمدم اًمتٗمريؼ سملم اًم٘م٤مقمدة
ُمًت٘مرا
واًمْم٤مسمط ( )3يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ  :وم٤مًمتٗمريؼ واًمتٛمٞمٞمز سملم اعمّمٓمٚمحلم ُمع يمقٟمف
ً
قمٜمد قمٚمامء اًم٘مقاقمد اعمٕم٤مسيـ إٓ أٟمّف ٓ يزال حيت٤مج إمم وىم٧م طمتك يٜمتنم قمٜمد سم٘مٞم٦م
أهؾ اًمٕمٚمؿ .
وًمٙمـ يٜمٌٖمل احلرص قمغم اًمٕمٛمؾ هبذا اًمتٗمريؼ  ,وشم٘مريره وٟمنمه ذم أوؾم٤مط أهؾ
اًمٕمٚمؿ ,طمتك شم٠مظمذ اًمٕم٘مٞمدة طم ّٔمٝم٤م ُمـ قمٚمؿ اًم٘مقاقمد يمٌ٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م اًمتل اؾمتٗم٤مدت
ُمـ قمٚمؿ اًم٘مقاقمد وسمدأ هذا اًمتٗمريؼ يًت٘مر ذم ىمْم٤مي٤مه٤م اًمٙمٚمٞم٦م .
( )1اٟمٔمر  :ىمقاقمد إؾمامء وإطمٙم٤مم قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ,واًم٘مقاقمد اًمٜم٤مومٕم٦م ذم اًمتٛمٞمز سملم اًمٌدع
اًمقاىمٕم٦م  ,وىمقاقمد ُمٕمروم٦م اًمٌدع .
( )2اًم٘مقاقمد اعمثغم ذم صٗم٤مت اهلل وأؾمامئف احلًٜمك . 21 :
( )3اٟمٔمر  :ص . 81
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اعمٌح٨م اًمث٤مين  :اًمٗمرق سملم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م وإصؾ اًمٕم٘مدي
ُمّمٓمٚمح إصؾ اًمٕم٘مدي أو أصقل اًمٕم٘مٞمدة أو أصقل آقمت٘م٤مد ُمع يمثرة اؾمتٕمامهل٤م سملم
أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م إٓ أٟمّف  -وًمألؾمػ -يمٛمّمٓمٚمح اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م مل حيض سمٕمٜم٤مي٦م أهؾ
خيّمف يمٛمّمٓمٚمح قمٚمٛمل ,وإلدراك اًمٗمرق سملم اًم٘م٤مقمدة
اًمٕمٚمؿ ذم صٞم٤مهم٦م شمٕمريػ دىمٞمؼ ًمف ّ
اًمٕم٘مدي٦م وإصؾ اًمٕم٘مدي ٓسمدّ ًمٜم٤م ُمـ اًمقىمقف قمغم شمٕمريػ ًمألصؾ اًمٕم٘مدي ًمٞمتًٜمك ًمٜم٤م
اًمتٗمريؼ سمٞمٜمف وسملم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م سمّمقرة دىمٞم٘م٦م ,وًمذا ؾم٠مضمتٝمد ذم صٞم٤مهم٦م شمٕمريػ
ًمٚمٛمّمٓمٚمح يٛمٙمـ قمغم إصمره اًمتٗمريؼ سمٞمٜمف وسملم سم٘مٞم٦م اعمّمٓمٚمح٤مت .


شمٕمريػ إصؾ اًمٕم٘مدي :
هذا اعمّمٓمٚمح يمٖمػمه ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت اعمريمٌ٦م اًمتل ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٜمٝم٤م  :ومالسمدّ ُمـ

صمؿ شمريمٞم٥م اًمٙمٚمٛمتلم ُم ًٕم٤م وسمٞم٤من ُمٕمٜم٤ممه٤م
شمٗمٙمٞمٙمف  ,وشمقوٞمح ُمٕمٜمك يمؾ يمٚمٛم٦م قمغم طمدة ّ ,
ً
وصقٓ ُمٜمف إمم اًمتٕمريػ اًمٚم٘مٌل ًمٚمٛمّمٓمٚمح .
اإلو٤مذم :
وسمام ّ
أن ُمّمٓمٚمح اًمٕم٘مٞمدة ىمد ؾمٌؼ اًمتٕمريػ سمف ( ,)1مل يٌؼ ًمٜم٤م ذم هذا اعمّمٓمٚمح ّإٓ سمٞم٤من
ُمٕمٜمك إصؾ.


إصؾ ذم اًم ّٚمٖم٦م :
ًمٙمٚمٛم٦م إصؾ ذم اًم ّٚمٖم٦م صمالصم٦م ضمقاٟم٥م ُمتٌ٤مقمدة إـمراف هل  :أؾم٤مس اًمٌمء ,
واحل ّٞم٦م ,وُم٤م يم٤من ُمـ اًمٜمٝم٤مر سمٕمد اًمٕمٌم (.)2
واجل٤مٟم٥م إول هق أؿمٝمره٤م  ,وهق أيمثر ُم٤م شم٘مّمد سمف اًمٙمٚمٛم٦م إذا ذيمرت  ,وىمد
دارت اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م ذم اًم ّٚمٖم٦م قمغم صمالصم٦م ُمٕم٤مين :

( )1اٟمٔمر  :ص .51
(ُ )2مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  , 109 /1 :وشم٤مج اًمٕمروس .452 - 447 /27 :
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 .1أؾمٗمؾ اًمٌمء اًمذي يثٌ٧م قمٚمٞمف  :وم٠مصؾ احل٤مئط أؾم٤مؾمف  ,وأصؾ اجلٌؾ أؾمٗمٚمف ,
وي٘م٤مل  :اؾمت٠مصٚم٧م اًمِمجرة أي  :صمٌ٧م أصٚمٝم٤م (.)1
 .2أؾم٤مس اًمٌمء اًمذي ُيٌٜمك قمٚمٞمف همػمه  :ومٞم٘م٤مل  :أص ّٚمتف أي  :ضمٕمٚم٧م ًمف أصال صم٤مسمت٤م
يٌٜمك قمٚمٞمف (. )2
ُ .3مٜمِم٠م وضمقد اًمٌمء وُم٤م يٜمًّ٥م إًمٞمف  :وم٤مًمٜمٝمر أصؾ اجلدول  ,وإب أصؾ اًمقًمد
( , )3ورضمؾ أصٞمؾ أي  :ذو ٟمً٥م (. )4
وسمقضمف قم٤مم ّ
وم٢من ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ضم٤مٟمٌٝم٤م إؿمٝمر يدور قمغم  :أؾم٤مس اًمٌمء اًمذي
يًتٜمد إًمٞمف ذم وضمقده ( , )5أو ىم٤مقمدة اًمٌمء اًمتل ارشمٙم٤مز قمٚمٞمٝم٤م ذم سمٜم٤مئف (.)6
وهذا آؾمتٜم٤مد وآرشمٙم٤مز اعمقضمقد ذم يمٚمٛم٦م(إصؾ)ًمف ُمٗمٝمقُم٤من يمٙمٚمٛم٦م اًم٘م٤مقمدة:
ُمٗمٝمقم طمز  :يم٤مؾمتٜم٤مد أقمغم اجلٌؾ قمغم أؾمٗمٚمف  ,وارشمٙم٤مز أقمغم احل٤مئط قمغم أؾمٗمٚمف.
ُمٗمٝمقم ُمٕمٜمقي  :يم٤مؾمتٜم٤مد اًمٕم٘م٤مئد قمغم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م  ,وارشمٙم٤مز اًمٗم٘مف قمغم
أصقًمف(.)7

( )1اٟمٔمر  :اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ً , 16 /1 :مً٤من اًمٕمرب  , 16 /11 :وشم٤مج اًمٕمروس  , 447 /27 :وشمرشمٞم٥م
اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط . 155 -154 /1 :
( )2اٟمٔمر  :شم٤مج اًمٕمروس 447 /27 :
( )3اٟمٔمر  :اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم . 16 /1 :
( )4اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  , 109 /1 :واعمّمٌ٤مح اعمٜمػم  , 16 /1 :وخمت٤مر اًمّمح٤مح  , 18 :وشم٤مج
اًمٕمروس .449 /27 :
( )5اٟمٔمر ُ :مٗمٝمقم ظمالف إصؾ .29 :
( )6اٟمٔمر  :إصقل اًمتل سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اعمٌتدقم٦م ُمذهٌٝمؿ ذم اًمّمٗم٤مت  , 38 / 1 :واًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م
. 23
( )7اٟمٔمر  :يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم  , 213/1وُمٗمٝمقم ظمالف إصؾ .29 :
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وهذا اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٙمٚمٛم٦م ( إصؾ) ُم٘م٤مرب ضمدً ا عمٕمٜمك يمٚمٛم٦م ( اًم٘م٤مقمدة ) (,)1
يٕمؼم قمـ إصؾ
سمؾ ىمد يرادومٝم٤م ذم ُمقاوع يمثػمة  ,وًمذا ٟمجد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ّ
يٕمؼم سم٤مًمٕمٙمس (. )3
سم٤مًم٘م٤مقمدة ( , )2وسمٕمْمٝمؿ ّ


إصؾ ذم آصٓمالح :
ُمّمٓمٚمح إصؾ يمٛمّمٓمٚمح اًمْم٤مسمط خيتٚمػ ُمٕمٜم٤مه سمتٕمدد اعمقاـمـ اًمتل يًتٕمٛمؾ
ومٞمٝم٤م  ,وم٘مد يٓمٚمؼ ذم ُمقـمـ ويراد سمف  :اًمدًمٞمؾ  ,وىمد يٓمٚمؼ ذم ُمقـمـ آظمر ويراد سمف :
اًمراضمح  ,وىمد يٓمٚمؼ ذم ُمقـمـ صم٤مًم٨م ويراد سمف  :اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمنمع  ,سمؾ ىمد يٓمٚمؼ قمغم
اًم٘م٤مقمدة ( )4يمٗمٕمؾ اًم٘مراذم رمحه اهلل ( , )5وهمػم ذًمؽ (.)6
وًمٙمـ يمؾ هذه اعمٕم٤مين ًمٚمٛمّمٓمٚمح سمٕمٞمدة اًمتٕمٚمؼ سمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد  ,سمخالف اعمٕمٜمك
إظمػم ُمٜمٝم٤م  ,واًمذي ُيٓم٤مسمؼ ُمٕمٜم٤مه ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة  ,وًمق ُأظمذ سمف ًمٜمٕمدم اًمٗمرق سملم
اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م وإصؾ اًمٕم٘مدي  :طمٞم٨م يٙمقٟم٤من سمٛمٕمٜمك واطمد.

( )1اٟمٔمر  :ص .36
( )2اٟمٔمر  :رؾم٤مئؾ ذم اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمحٛمد . 12 /7 :
( )3اٟمٔمر  :إرؿم٤مد اًمٗمحقل  , 17 /1 :واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مراومٞم٦م . 214-213 /1 :
( )4اٟمٔمر  :اًمٗمروق ًمٚم٘مراذم .21 /3 :
( )5أسمق اًمٕمٌ٤مس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمّمٜمٝم٤مضمل اًم٘مراذم  ,اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف,
إصقزم  ,اعمٗمن ,اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م ُم٤مًمؽ

رمحه اهلل

 ,وًمد سمٛمٍم وٟمِم٠م وشمقذم هب٤م ً ,مف

ُمّمٜمٗم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمٗم٘مف وإصقل ُمٜمٝم٤م  :أٟمقار اًمؼموق ذم أٟمقاء اًمٗمروق  ,واًمذظمػمة  ,وذح شمٜم٘مٞمح
اًمٗمّمقل  ,شمقذم قم٤مم  684هــ .اٟمٔمر  :اًمديٌ٤مج اعمذه٥م , 239- 236 /1 :وإقمالم ًمٚمزريمكم /1 :
 , 95 -94وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم .158 /1 :
( )6اٟمٔمر  :اًمٙمٚمٞم٤مت ٕسمك اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي  , 129 - 122:وُمقؾمققم٦م يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم :
 , 213 /1 :وإرؿم٤مد اًمٗمحقل  , 17 /1 :وأصقل اًمٗم٘مف اًمذي ٓ يًع اًمٗم٘مٞمف ضمٝمٚمف ,15-14 :
واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  , 76 - 72 :وُمٗمٝمقم ظمالف إصؾ.35 -30:
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وًمٙم ّـ سمٕمض اعمٕم٤مسيـ اعمٝمتٛملم سمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد اضمتٝمد ذم صٞم٤مهم٦م شمٕمريػ ًمألصؾ
سم٘مقًمف  " :إُمر اعمًت٘مر اًمذي يٜمٌٜمل قمٚمٞمف همػمه " (.)1
وهذا اًمتٕمريػ ذم ٟمٔمري يٜم٤مؾم٥م قمٚمؿ اًم٘مقاقمد  :وًمٙمـ ُي ِْمٙمؾ قمٚمٞمف اًمتٕمٌػم سمٚمٗمظ
(إُمر) ّ ,
ٕن هذا اًمٗمظ همػم دىمٞمؼ ذم ُمٕمٜم٤مه٤م  ,وًمق اؾمتٌدًمف سمٚمٗمظ ( اًم٘مْمٞم٦م ) ًمٙم٤من
أضمقد يمام ؾمٌؼ شم٘مريره ( , )2طمٞم٨م شمّمٌح صٞمٖم٦م اًمتٕمريػ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم  :اًم٘مْمٞم٦م
اعمًت٘مرة اًمتل يٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م همػمه٤م.

 اعمٕمٜمك اإلو٤مذم عمّمٓمٚمح إصؾ اًمٕم٘مدي :
سمٕمد سمٞم٤من ُمٕمٜمك ُمّمٓمٚمح إصؾ وُمّمٓمٚمح اًمٕم٘مٞمدة

()3

يٛمٙمـ مجٕمٝمام ذم قمٌ٤مرة واطمدة

ًمٞمٙمقن ُمٕمٜم٤ممه٤م اإلو٤مذم هق  :إىمرار اًم٘مٚم٥م اًمنمقمل اًمذي يٜمٌٜمل قمٚمٞمف همػمه .
وًمٙمـ هبذا اعمٕمٜمك مل شمتْمح صقرة إصؾ اًمٕم٘مدي ًمٜم٤م سمِمٙمؾ دىمٞمؼ  :طمٞم٨م يٌ٘مك إمج٤مل
ذم اعمٕمٜمك ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ُم٤م يٌٜمك قمغم هذا اإلىمرار .
وًمرومع هذا اإلمج٤مل ٟمٔمرت ذم اؾمتخدام أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٕمٌ٤مرة (أصقل آقمت٘م٤مد) أو
(أصقل اًمٕم٘مٞمدة )  ,وذًمؽ ذم مجٚم٦م ُمـ يمت٥م اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ومقضمدهتؿ
ي٘مّمدون هب٤م ُمٕمٜمٞملم :
ُ .1مّم٤مدر اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م وهل  :اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م واإلمج٤مع (. )4

( )1إصؾ واًمٔم٤مهر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م . 62 :
( )2ؾمٌؼ ُمٜم٤مىمِم٦م ذًمؽ ذم شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة  .اٟمٔمر  :ص.44
( )3اٟمٔمر  :ص .48
( )4اٟمٔمرُ :مٜمٝم٩م آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد ,وأصؾ آقمت٘م٤مد ,وُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة ًمْمٛمػمي٦م.17 :
.17
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واؾمتخدام اًمٚمٗمظ قمغم هذا اعمٕمٜمك ُمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ هق ذم ٟمٔمري
اؾمتخدام ًمٖمقي سمح٧م  ,يمام ورد ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ سمٞم٤مٟمف قمٜمد اًمٙمالم قمـ اعمٗمٝمقم اعمٕمٜمقي
ًمٚمٙمٚمٛم٦م  :وًمذا ًمـ ٟمتٓمرق إًمٞمف هٜم٤م.
 .2اًم٘مْم٤مي٤م اجلٚمٞمٚم٦م اًمٔم٤مهرة

()1

اعمتهٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم أهؾ اًمًٜمّ٦م

()2

 :واًمتل ٓ حتتٛمؾ

اخلالف ( ,)3سمؾ اعمخ٤مًمٗم٦م ومٞمٝم٤م ىمد ُخترج ُمـ اإلؾمالم ( ,)4أو ىمد ُخترج ُمـ آؾمؿ
اًمٕم٤مم ا ُعم ْٓمٚمؼ ٕهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م (.)5
وهذا آؾمتخدام أىمرب إمم ُم٘مّمقدٟم٤م ذم اًمٌح٨م  ,واعمت٠مُمؾ ومٞمف جيد أن أهؾ اًمًٜمّ٦م
يريمّزون قمٜمد ذيمرمه٤م هلذيـ اًمتٕمٌػميـ قمغم ضم٤مٟمٌلم :
أ -اًم٘مْم٤مي٤م اًمرئٞمً٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة  ,واًمتل شمٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م صح٦م اعمٕمت٘مد قمٜمد اعمًٚمٛملم
قمٛمق ًُم٤م  ,واًمتل ُمـ ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م يمـٗمر وظمـرج ُمـ اعمـٚم٦م  ,يم٤مإليـامن سم٠مريم٤من
اإليامن اًمًت٦م (. )1

( )1اٟمٔمر  :جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم  , 56 / 6 :واعمقاوم٘م٤مت  , 338 /1 :وذح اًمٓمح٤موي٦م ًمٚمٕم٘مؾ :
. 19 / 48
( )2اٟمٔمر ُ :مدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة .116 :
( )3اٟمٔمر  :جمٛمؾ أصقل أهؾ اًمًٜمّ٦م ًمٚمٕم٘مؾ  , 21 /1 :ورؾم٤مئؾ احلٛمد ذم اًمٕم٘مٞمدة  , 12 /7 :وذح صحٞمح
ُمًٚمؿ ٕيب إؿمٌ٤مل .31 /24 :
أصمرا قمـ اًمِم٤مومٕمل يٙم ّٗمر سمف ُمـ
( )4ضمٕمؾ اًمذهٌل رمحه اهلل اإليامن سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف ُمـ أصقل اإليامن  ,وأورد ً
أٟمٙمر هذا إصؾ اٟمٔمر  :اًمٕمرش ًمٚمذهٌل  , 294- 293 /1 :واٟمٔمر  :سمٖمٞم٦م اعمرشم٤مد  ,334 :وذح
اًمٓمح٤موي٦م ًمٚمراضمحل  212 :و ,254وُمنموقم ّٞم٦م آضمتٝم٤مد ذم ومروع آقمت٘م٤مد .6 :
( )5اٟمٔمر  :إحت٤مف اًمً٤مئؾ سمام ذم اًمٓمح٤موي٦م ُمـ ُمً٤مئؾ , 491 :وإًمٗم٤مظ واعمّمٓمٚمح٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمتقطمٞمد
اًمرسمقسمٞم٦م  , 82 :ؾمٚمًٚم٦م اإليامن واًمٙمٗمر . 2 /4 :
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ب -اًم٘مْم٤مي٤م اًمٔم٤مهرة اًمتل شمٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م ؾمالُم٦م اعمٕمت٘مد ُمـ اًمٌدع قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م
ُمًٚمام
ظمّمقص٤م  :ومال خيرج ُمـ ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م قمـ اعمٚم٦م  :سمؾ يٌ٘مك
واجلامقم٦م
ً
ً
وًمٙمٜمف قمغم سمدقم٦م  ,وذًمؽ يم٤مإليامن سمرؤي٦م اهلل  ذم أظمرة ,ودظمقل اًمٕمٛمؾ
ذم ُمًٛمك اإليامن  ,وـم٤مقم٦م وزم إُمر وهمػمه٤م (. )2
وم٢مذا أوٗمٜم٤م هذيـ اجل٤مٟمٌلم إمم اعمٕمٜمك اًمً٤مسمؼ ًمألصؾ اًمٕم٘مدي يٙمقن
اعمٕمٜمك هق  :اإلىمرار اًم٘مٚمٌل اًمنمقمل اًمذي يٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م اعمٕمت٘مد اًمّمحٞمح
ًمٚمٛمًٚمؿ  ,ويًٚمؿ سمف ُمـ اًمٌدقم٦م .

 اًمتٕمريػ اًمٚم٘مٌل عمّمٓمٚمح إصؾ اًمٕم٘مدي :
سمٕمد ّ
أن اشمْمح٧م ًمٜم٤م اًمّمقرة اجلٚم ّٞم٦م هلذا اعمّمٓمٚمح ٟمًتٓمٞمع أن ٟمّمقغ شمٕمري ًٗم٤م
اصٓمالطم ًٞم٤م ًمف ومٜم٘مقل :
يّمح اعمٕمت٘مد ويً َٚمؿ ّإٓ هب٤م .
إصؾ اًمٕم٘مدي هق  :اًم٘مْمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م اًمتل ٓ ّ
وسم٤مًمٜمٔمر إمم هذا اًمتٕمريػ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل ّ :
إن اًمٗم٤مرق سملم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م وإصؾ
اًمٕم٘مدي يٙمٛمـ ذم ضم٤مٟم٥م اًمٙم ّٚمٞم٦م .
ومنمط اًمٙم ّٚمٞم٦م ( اًمِمٛمقل ) اًمالزم ذم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م( ٓ ,)3يٚمزم وضمقده ذم إصؾ
اًمٕم٘مدي  :وم٤مٕصقل اًمٕم٘مدي٦م  :ىمد شمٙمقن يمٚمٞم ً٦م  ,وىمد شمٙمقن ضمزئٞم ً٦م .
وم٘مقًمٜم٤م  :اإليامن سم٤مًم٘مرآن واضم٥م .
( )1اٟمٔمر  :رؾم٤مًم٦م ذم أؾمس اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م  , 5 :اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م وُم٤م يْم٤مده٤م  ,4 :وريم٤مئز اإليامن ,7 :
واإلرؿم٤مد إمم صحٞمح آقمت٘م٤مد  ,25:واإلسمٓم٤مل ًمٜمٔمري٦م اخلٚمط سملم ديـ اإلؾمالم وهمػمه ُمـ إدي٤من .47 :
( )2اٟمٔمر ُ :مقؾمققم٦م ُمقاىمػ اًمًٚمػ ذم اًمٕم٘مٞمدة  , 558 / 10 :واًمقضمٞمز ذم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ  ,160 :وذح
اًمتدُمري٦م ًمٚمٕم٘مؾ  , 10 / 29 :وذح اًمٓمح٤موي٦م ًمٚمٕم٘مؾ .6 /71 :
( )3ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم ذوط اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م اٟمٔمر  :ص . 117
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أصؾ قم٘مدي  ,وًمٙمٜمّف يٛمثؾ ىمْمٞم ً٦م ضمزئٞم ً٦م  :ومال شمٙمقن ىم٤مقمد ًة قم٘مدي ً٦م .
طمؼ] .
أ ُّم٤م ىمقًمٜم٤م ُ[ :م٤م ورد ذم اًم٘مرآن ّ
أيْم٤م أصؾ قم٘مدي  ,وًمٙمٜمّف يٛمثؾ ىمْمٞم ً٦م يم ّٚمٞم٦م ,وهذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م شمدظمؾ قمغم
ومٝمق ً
أيمثر ُمـ سم٤مب ذم اًمٕم٘مٞمدة  :ومتٙمقن سمذًمؽ ىم٤مقمد ًة قم٘مدي ً٦م .
أقمؿ ُمـ اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اؿمتامًمف قمغم اًم٘مْم٤مي٤م
وقمغم هذا وم٤مٕصؾ اًمٕم٘مدي ّ
أظمص ُمٜمف سمدظمقهل٤م قمغم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙم ّٚمٞم٦م دون
اًمٕم٘مدي٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م واجلزئٞم٦م  ,واًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م
ّ
اجلزئٞم٦م ( : )1ومٙمؾ ىم٤مقمدة قم٘مدي٦م شمٕمدّ ً
أصال قم٘مد ًي٤م وٓ قمٙمس .

( )1اٟمٔمر  :قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  , 334 - 332 :واعمٗمّمؾ ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م .65- 62 :
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المثحث الثالث

مماروت بني المىاعد العمديت وبميت المىاعد الشرعيت
وفيه تمهيذ وثالثة مطالة :
انتًهيد  :خصائص انمىاعد انعمديت .
املطهب األول  :املمارنت بني انمىاعد انعمديت وانمىاعد انفمهيت .
املطهب انثاني  :املمارنت بني انمىاعد انعمديت وانمىاعد األصىنيت.
املطهب انثانث  :املمارنت بني انمىاعد انعمديت وانمىاعد املماصديت.

92

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة

التمهيذ
خصائص انمىاعد انعمديت
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اًمتٛمٝمٞمد  :ظمّم٤مئص اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م
شمْمٗمل اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م ٟمق ًقم٤م ُمـ اخلّمقصٞم٦م واًمتٛمٞمٞمز قمٚمٞمٝم٤م  :مم٤م
يً٤مقمد قمغم ووقح ُمٕمٜمك اعمّمٓمٚمح  ,وشم٠مصٞمٚمف سمِمٙمؾ صحٞمح  ,ومٞمزيد ُمـ اًمٗمٝمؿ واًمتّمقر
ًمٚمٛمّمٓمٚمح سمقضمف دىمٞمؼ  ,وًمذا أطمٌٌ٧م أن أقم٘مد ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م وهمػمه٤م ُمـ
اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م ً :مٞمحّمؾ ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م هذا اعم٘مّمقد .
وًمٙم ّـ ىمٌؾ اًمنموع ذم هذه اعم٘م٤مرٟم٦م حيًـ سمٜم٤م أن ٟم٘مػ قمغم سمٕمض ظمّم٤مئص اًم٘مقاقمد
اًمٕم٘مدي٦م واًمتل ؾمتً٤مقمدٟم٤م ذم إدراك ضمقاٟم٥م هذه اعم٘م٤مرٟم٦م.
وسمام أٟمّف شم٘مرر ذم اًمٗمّمؾ اًمً٤مسمؼ ّ
أن اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م قمٌ٤مرة قمـ ىمْم٤مي٤م قم٘مدي٦م يم ّٚمٞم٦م ,
ومٙمؾ ظم٤مصٞم٦م ذيمره٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مٞمدة ومٝمل شمِمٛمٚمٝم٤م

()1

 ,وًمٙم ّـ هٜم٤مك سمٕمض

اخلّم٤مئص اًمتل شمٙمقن سم٤مرزة سمِمٙمؾ أووح ذم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م  ,وظمّم٤مئص أظمرى مل
أضمد ُمـ شمٓمرق إًمٞمٝم٤م  ,وًمذا ؾم٠مطم٤مول ذم هذا اًمتٛمٝمٞمد احلدي٨م قمٜمٝم٤م سمِمٙمؾ خمتٍم .
ً
أوٓ  :اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م أذف اًم٘مقاقمد :
هل أذف اًم٘مقاقمد قمغم اإلـمالق  :وذًمؽ ًمنمف ُمقوققمٝم٤م  ,وم٤مًمٕم٘م٤مئد أذف
اًمٕمٚمقم يمام ىم٤مل ؿم٤مرح اًمٓمح٤موي٦م رمحه اهلل  " :قمٚمؿ أصقل اًمديـ أذف اًمٕمٚمقم  ,إذ ذف
اًمٕمٚمؿ سمنمف اعمٕمٚمقم  ,وهق اًمٗم٘مف إيمؼم سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم وم٘مف اًمٗمروع ........وطم٤مضم٦م اًمٕمٌ٤مد إًمٞمف
ومقق يمؾ طم٤مضم٦م  ,وضورهتؿ إًمٞمف ومقق يمؾ ضورة " (.)2
( )1اٟمٔمر ُ :مدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ًمْمٛمػمي٦م  , 394-381:وقمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م
واجلامقم٦م . 325-239 :
( )2ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م  , 6 -5 /1 :واٟمٔمر  :ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم ,139 /1 :
وُمّمٓمٚمح٤مت ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد  , 3 :وٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد إصقزم 100 :و . 107
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صم٤مٟم ًٞم٤م  :اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م شمقىمٞمٗمٞم٦م اعمّمدر :
وذًمؽ ّ
ٕن اعم٤مدة اًمتل شمًت٘مك ُمٜمٝم٤م هذه اًم٘مقاقمد هل اًمٕم٘م٤مئد  ,وُم٤مدة اًمٕم٘م٤مئد إظمٌ٤مر
اًمنمقمٞم٦م  ,وهذه إظمٌ٤مر ٓ جم٤مل ومٞمٝم٤م ًمٚمزي٤مدة  ,أو اًمٜمّ٘مص  ,أو اًمتٕمديؾ  ,أو اًمتٌديؾ(: )1
ومٛمّم٤مدر اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ؾمتٜمحٍم سمٜم٤م ًء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ذم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م  ,وٓ يٙمقن
ًمٚمٕم٘مؾ وآضمتٝم٤مد جم٤مل ذم ُمّم٤مدره٤م.
وإن يم٤من ُمـ دور ًمٚمٕم٘مؾ وآضمتٝم٤مد ذم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ومٝمق دور صم٤مٟمقي همػم شم٠مصٞمكم ,
ومٝمق يِمٛمؾ آؾمتٜمٌ٤مط  ,واًمّمٞم٤مهم٦م  ,وطمٍم اجلزئٞم٤مت  ,واًمٌح٨م قمـ ُمقاـمـ اًمتٓمٌٞمؼ .
وأ ُّم٤م ُم٤م ضم٤مء ُمـ ىمْم٤مي٤م يم ّٚمٞم٦م ُمّمدره٤م اًمٕم٘مؾ  ,وأـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ىمقاقمد قم٘مدي٦م
وٛمـ سمٕمض يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد يم٘مقهلؿ " :اًم٘مقل ذم سمٕمض اًمّمٗم٤مت يم٤مًم٘مقل ذم سمٕمض " (: )2
ومٝمل ذم احل٘مٞم٘م٦م ىمقاقمد قم٘مٚمٞم٦م

()3

ُأؾمتٜمد قمٚمٞمٝم٤م ذم إسمٓم٤مل قم٘م٤مئد اعمخ٤مًمٗملم  ,وًمٞمً٧م ذم

إصؾ ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م .
وهذه اخل٤مصٞم٦م ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م متٞمزه٤م قمـ اًم٘مقاقمد اًمٗمٚمًٗمٞم٦م أو اًمٙمالُمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم
إؾمس اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمحْم٦م ( , )4أو اعمٌٜمٞم٦م قمغم إوه٤مم  ,واخلٞم٤مٓت اًمٌنمي٦م ( , )5وم٤مًم٘مقاقمد
اًمٕم٘مدي٦م ُمّم٤مدره٤م إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ,واًم٘مقاقمد اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٙمالُمٞم٦م ُمّم٤مدره٤م قم٘مقل سمنمي٦م.
صم٤مًم ًث٤م  :اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م اشمٗم٤مىمٞم٦م :
وم٤مًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ٓ يدظمٚمٝم٤م اخلالف ,وهذه اخل٤مصٞم٦م أشمتٝم٤م ُمـ ضم٤مٟمٌلم :

()1اٟمٔمر :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمًدٓن,18-17:وُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ًمْمٛمػمي٦م.383 :
( )2اٟمٔمر ُ :مقىمػ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ إؿم٤مقمرة  , 284/1 :وصٗم٤مت اهلل  اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م . 28 :
( )3هذه اًم٘م٤مقمدة شمٕمتٛمد قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل متٜمع اًمتٗمريؼ سملم اعمتامصمالت .
( )4اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م  ,واًم٘م٤مٟمقن ذم قم٘م٤مئد اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م .
( )5اٟمٔمر ُ :مدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ًمْمٛمػمي٦م .385 -383 :
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أُ -مـ ضم٤مٟم٥م شمقىمٞمػ اعمّمدر  ,وم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمتقىمٞمٗمٞم٦م ٓ جم٤مل ًمالضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م يمام
ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف  :وإذا يم٤مٟم٧م يمذًمؽ ومٛمـ أيـ يدظمٚمٝم٤م اخلالف ؟.
بُ -مـ ضم٤مٟم٥م اًمٙم ّٚمٞم٦م  ,وم٘مد ؾمٌؼ اًمت٘مرير سم ّ
٠من اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م ىمْمٞم٦م يم ّٚمٞم٦م (, )1
واًمٙمٚمٞم٤مت اًمٕم٘مدي٦م شمٕمدُّ ُمـ أصقل اًمٕم٘م٤مئد  ,وأصقل آقمت٘م٤مد ٓ جيقز
اخلالف ومٞمٝم٤م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م (.)2
راسم ًٕم٤م  :اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م طمج٦م ذم آؾمتدٓل :
وىمع اخلالف ذم طمجٞم٦م اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,وًمٙم ّـ هذا اخلالف ٓ يٜمٌٖمل
أن يًح٥م إمم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م  ,وذًمؽ خلّمقصٞم٦م هذه اًم٘مقاقمد ُمـ طمٞم٨م اؾمتٜم٤مده٤م قمغم
إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م  ,ويمقن٤م ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,وىمٚم٦م اخلالف ذم ضمزئٞم٤مهت٤م اعمًت٘مراة
ُمٜمٝم٤م  ,قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف ٓطم ً٘م٤م (. )3
ظم٤مُمً٤م  :اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ُمقاوم٘م٦م ًمٚمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة:
ً
ُمع يمقن اًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة ٓ يدظمالن ذم ُمّم٤مدر اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ّ :إٓ ّ
أن اًم٘مقاقمد
اًمٕم٘مدي٦م شمقاومؼ اًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة وٓ خت٤مًمٗمٝمام ّ :
ٕن ُمّمدر اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ,
اًمتل شمًتٜمد ذم وضمقده٤م قمغم اًمقطمل اإلهلل  ,واًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة ظمٚمؼ اهلل  : ومال يٛمٙمـ أن
يتٕم٤مرض وطمل اًمرب ؾمٌح٤مٟمف ُمع ظمٚم٘مف ّ :
ٕن يمالمه٤م يرضمع إًمٞمف  ,يمام ىم٤مل تعالى :ﭽﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﭼ (.)4

( )1اٟمٔمر  :ص .45
( )2اٟمٔمر  :ص . 90
( )3اٟمٔمر  :ص .224
( )4إقمراف. 54 :
96

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة

المطلة األول
يمارنت بني انمىاعد انعمديت وانمىاعد انفمهيت
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اعمٓمٚم٥م إولُ :م٘م٤مرٟم٦م سملم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م


شمٕمريػ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م :
شمدور اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل يذيمره٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٚم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمغم يمقن٤م  :ىمْمٞم٦م ذقمٞم٦م

قمٛمٚمٞم٦م يم ّٚمٞم٦م شمٜمٓمٌؼ قمغم ُمً٤مئؾ أيمثر ُمـ سم٤مب (. )1
وسم٤مًمت٠مُمؾ ذم شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م وظمّم٤مئّمٝم٤م  ,وُم٘م٤مرٟمتف سمتٕمريػ اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م
وظمّم٤مئّمٝم٤م ٟمجد ُمقاـمـ ؿمٌف وُمقاـمـ اظمتالف سملم اًم٘م٤مقمدشملم ُمـ قمدة ضمٝم٤مت ُ ,مـ
أسمرزه٤م ُم٤م يكم :


ُمـ ضمٝم٦م آؾمتٛمداد :
شمتٗمؼ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم ضمٝم٦م آؾمتٛمداد ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م,
وإن يم٤مٟم٧م اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م شمٜمحٍم جم٤مٓت اؾمتٛمداده٤م هبذا اعمّمدر  ,سمٞمٜمام اًم٘مقاقمد
اًمٗم٘مٝمٞم٦م ىمد شمًُتٛمد ُمـ ُمّم٤مدر أظمرى  ,يم٤مًمٕم٘مؾ ً
ُمثال ,وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ىمقهلؿ " :اًمت٤مسمع
شم٤مسمع " ( , )2ومٝمل ُمًتٜمدة ذم وضمقده٤م قمغم اًمٕم٘مؾ (. )3



ُمـ ضمٝم٦م اعمقوقع :
شمٗمْمؾ قمغم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م ُمقوققمٝم٤م  :وم٤مًم٘مقاقمد
اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ُ
اًمٕم٘مدي٦م شمدور طمقل ُمٕمروم٦م اهلل  وُم٤م جي٥م ًمف ؾمٌح٤مٟمف ُمـ إؾمامء واًمّمٗم٤مت  ,وُم٤م

( )1اٟمٔمر ُ :مٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م  , 232 /1 :واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٕمٌد اًمٕمزيز قمزام ,12 :
واًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘مف , 16 :وىمقاقمد اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ ظمالل يمت٤مب اإلذاف ,109 :
واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم إيامن واًمٜمذور .176 /1 :
( )2إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل . 117 :
( )3اٟمٔمر :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ذم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م  , 31/1 :وٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل  , 64 :وٟمٔمري٦م
اًمت٘مٕمٞمد إصقزم 157 :و.164
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يتٌع ذًمؽ ُمـ سم٘مٞم٦م أريم٤من اإليامن  ,سمٞمٜمام اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمقوققمٝم٤م ُمٕمروم٦م طمٙمؿ اهلل
 ذم أطمقال اًمٕمٌ٤مد  ٓ :ؿمؽ ّ
أن ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مهلل  أومْمؾ مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمخٚمقىملم .
يمام أن اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مإلىمرارات اًم٘مٚمٌٞم٦م ًمٚمٛمٙمٚمػ  ,ذم طملم شمتٕمٚمؼ
اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م سم٠مومٕم٤مل اعمٙم ّٚمٗملم اًمٔم٤مهرة (. )1


ُمـ ضمٝم٦م اًمٖم٤مي٦م :
شمتٗمؼ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ُمع اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم اًمٖم٤مي٦م ُمـ اؾمتخراضمٝم٤م  :ومٝمام هتدوم٤من
ومٞمًٝمؾ
ًمرسمط اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٜم٤مصمرة ذم أسمقاب ؿمتك سمٕمٚم٦م واطمدة ً :متتٗمؼ ذم طمٙمؿ واطمد :
ُ
شمذيمره٤م واًمرضمقع إًمٞمٝم٤م ًمٚمٕمٚمامء  :ومٞمًتٖمٜمقن هب٤م قمـ طمٗمظ اجلزئٞم٤مت اًمٙمثػمة  ,ويمذًمؽ
يتٞمن طمٗمٔمٝم٤م ًمٚمٓمالب  :ومتٙمقن أهقن قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمٗمظ اعمتقن اًمٓمقيٚم٦م (. )2



ُمـ ضمٝم٦م آُمتث٤مل عم٘متْم٤مه٤م :
اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمتٗم٘م٤من ذم ًمزوم آُمتث٤مل عم٘متْم٤ممه٤م ُمـ
اعمٙم ّٚمػ ,وًمٙمـ هذا آُمتث٤مل ذم طمؼ اعمٙم ّٚمػ يٙمقن ذم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ُم٘مؽمٟمً٤م سم٤مًمٕمٚمؿ:
ومٌٛمجرد اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م جي٥م قمغم اعمٙم ّٚمػ ُمٌ٤مذ ًة اإلىمرار هب٤م وسمٛم٘متْم٤مه٤م :
ومٞمِمٛمؾ آُمتث٤مل طمٞمٜمئذ قمٛمقم اعمٙم ّٚمٗملم ,سمٞمٜمام آُمتث٤مل ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م يٙمقن ُم٘مؽمٟمً٤م
سم٤مًمٕمٛمؾ وًمٞمس اًمٕمٚمؿ  :وم٢مذا قمٚمؿ اعمٙم ّٚمػ سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م مل يٚمزُمف آُمتث٤مل هل٤م طمتك
يقاومِ َؼ ً
قمٛمال شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًم٘م٤مقمدة ومٞمٛمتثؾ ُم٘متْم٤مه٤م طمٞمٜمئذ  ,ويٕمٛمؾ سمف  ,وًمذا وم٤مًم٘مقاقمد
اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓ شمٚمزم قمٛمقم اعمٙم ّٚمٗملم .
أوػ إمم ذًمؽ ّ
أن آُمتث٤مل ًمٚم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م ٓ يٜمٗمؽ ُمٜمف اعمٙم ّٚمػ سمح٤مل ُمـ
إطمقال ٕ :ن آُمتث٤مل ذم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م يٙمقن سم٤مإلىمرار  ,واإلىمرار ٓ يٜمٗمؽ ُمٜمف

( )1اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ًمٚمِمقاسمٙم٦م .40 :
( )2اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي . 70 :
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اعمٙم ّٚمػ سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمف ّإٓ سم٤مإلٟمٙم٤مر  ,واإلٟمٙم٤مر سمٕمد اإلىمرار ذم اًمٕم٘م٤مئد سمدقم٦م أو يمٗمر ,
سمٞمٜمام آُمتث٤مل ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م يٙمقن سم٤مًمٕمٛمؾ  ,واعمٙمٚمػ ٓ يثٌ٧م قمغم قمٛمؾ واطمد
ـمقال طمٞم٤مشمف  ,سمؾ يٜمت٘مؾ ُمـ قمٛمؾ ٕظمر  :ومال يٚمزُمف اًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة ّإٓ ذم
اًمٕمٛمؾ اعمقاومؼ ًمٚم٘م٤مقمدة ذم اًمٕمٚم٦م .


ُمـ ضمٝم٦م آشمٗم٤مق وآظمتالف قمٚمٞمٝم٤م :
اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ٕن٤م ُم٤مدهت٤م اعمًتخرضم٦م ُمٜمٝم٤م هل إظمٌ٤مر اًمنمقمٞم٦م,
وهل ذم قمٛمقُمٝم٤م واوح٦م سمٞمٜم٦م ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ حتتٛمؾ اًمت٠مويؾ ,سمٞمٜمام اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م
يًتٜمٌٓمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل حتتٛمؾ اًمت٠مويؾ  ,وىمد حيدث ومٞمٝم٤م شمٕم٤مرض قمٜمد
سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ذم سمٕمض إطمٞم٤من  ,وًمذا حيّمؾ اخلالف ذم سمٕمْمٝم٤م (. )1
أوػ إمم ذًمؽ ّ
أن ُضمؾ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اجلزئٞم٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم أهؾ اًمًٜمّ٦م
واجلامقم٦م  ,واخلالف سمٞمٜمٝمؿ ومٞمٝم٤م قمغم ُمً٤مئؾ ىمٚمٞمٚم٦م ٓ شم١مصمر قمغم اؾمتخالص اًم٘مقاقمد
اًمٕم٘مدي٦م  ,وًمٙم ّـ آظمتالف ذم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م يمٌػم سملم اًمٗم٘مٝم٤مء  :وهذا ي١مصمر وٓ ّ
ؿمؽ
قمغم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمًتخٚمّم٦م أص ً
ال ُمـ اؾمت٘مراء هذه اًمٗمروع

()2

ٟمص قمٚمامء
 ,وًمذا ّ

اًم٘مقاقمد قمغم وضمقد آظمتالف ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م (. )3

( )1وذًمؽ يم٤مظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ىم٤مقمدة إصؾ ذم اًمٕم٘مقد  ,ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤ملّ :
إن إصؾ ذم اًمٕم٘مقد احلؾ,
وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل ّ :
إن إصؾ ذم اًمٕم٘مقد احلٔمر .اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمًدٓن .18 :
( )2اٟمٔمر ٟ :مٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد إصقزم . 160 :
( )3اٟمٔمر :إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل  , 164 :واًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط واًمٗمقائد اًمٗم٘مٝمٞم٦م
ُمـ جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم .63 -61/1 :
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ُمـ ضمٝم٦م آطمتج٤مج
اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م طمج٦م ذم آؾمتدٓل ُمٓمٚم ً٘م٤م ( , )1سمخالف اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل
شمتٗمؼ ذم احلجٞم٦م ُمٕمٝم٤م ذم اًم٘مقاقمد اًمتل ُمّمدره٤م إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م  ,أ ُّم٤م اًم٘مقاقمد اًمتل
ُمّمدره٤م همػم ذًمؽ وم٘مد وىمع اخلالف ذم طمجٞمتٝم٤م سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٕمتد هب٤م
ذم آؾمتدٓل  ,وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يٕمتد هب٤م ويذيمره٤م ًمالؾمتئٜم٤مس وم٘مط (. )2

( )1اٟمٔمر  :ص . 224
( )2اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي  ,332 - 329 :وُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ ىمقاقمد اعم٘مري ًمٚمديمتقر أمحد سمـ محٞمد :
 , 118 - 116 / 1واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم . 290 - 273 :
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المطلة الثاوي
يمارنت بني انمىاعد انعمديت وانمىاعد األصىنيت
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اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين ُ :م٘م٤مرٟم٦م سملم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م واًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م


شمٕمريػ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م :
شمٙم٤مد دمتٛمع اعمٕم٤مين ذم شمٕمريػ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م قمغم يمقن٤م  :طمٙمؿ يمكم يتقؾمؾ سمف
إمم اؾمتٜمٌ٤مط اًمٗم٘مف ُمـ إدًم٦م ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتدٓل هب٤م (. )1
وهذا اًمتٕمريػ إذا شم٠مُمٚمٜم٤م ومٞمف ُمع ظمّم٤مئص اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م  ,وىم٤مرٟم٤مه سمتٕمريػ
وظمّم٤مئص اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م ٟمجد ّ
أن اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م أيمثر سمٕمدً ا ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م
قمـ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م  ,وإن يم٤مٟم٧م سمٕمض اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م شمتداظمؾ ُمع اًم٘مقاقمد
اًمٕم٘مدي٦م ٓ ,ؾمٞمام ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٘مقاقمد إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ( , )2وًمٙم ّـ ُمقاـمـ آومؽماق سمٞمٜمٝمام
أيمثر ُمـ ُمقاـمـ آشمٗم٤مق  ,وذًمؽ ُمـ قمدة ضمٝم٤مت  ,أسمرزه٤م ُم٤م يكم :



ُمـ ضمٝم٦م آؾمتٛمداد وـمري٘متف :
يٜمحٍم آؾمتٛمداد ذم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م قمغم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م  ,وشمتٗمؼ ُمٕمٝم٤م اًم٘مقاقمد
إصقًمٞم٦م ذم آؾمتٛمداد ُمـ هذه اجلٝم٦م ّ ,إٓ أن٤م ٓ شم٘متٍم ذم اؾمتٛمداده٤م قمغم إدًم٦م
اًمنمقمٞم٦م وم٘مط سمؾ يدظمؾ ذم اؾمتٛمداده٤م ضمقاٟم٥م أظمرى يم٤مًم ّٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م (. )3
أوػ إمم ذًمؽ ّ
أن آؾمت٘مراء ًمٚم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مدي٦م أيمثر اًمقؾم٤مئؾ اؾمتخدا ًُم٤م ذم
ٕن اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م صٞمٖم٧م ً
اؾمتخالص اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ّ :
أصال ًمٚمدًٓم٦م قمغم أيمؼم
قمدد ممٙمـ ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مدي٦م سمٚمٗمظ ُمقضمز ُمـ ظمالل ُمٕمٜمك ضم٤مُمع يرسمٓمٝم٤م  ,سمٞمٜمام متثؾ

( )1سمتٍمف يًػم ُمـ ٟ :مٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد إصقزم  , 62 :واٟمٔمر  :قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  , 277 :واًم٘مقاقمد
إصقًمٞم٦م ًمٚمِمقاسمٙم٦م  , 30 :وىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م . 26 /1 :
( )2اٟمٔمر ً
ُمثال اًم٘مقاقمد اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مرآن ذم يمت٤مب ىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م .169 -143/1 :
( )3اٟمٔمر  :اًمٗمروق ًمٚم٘مراذم  , 62 /1 :واًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ًمٚمِمقاسمٙم٦م  , 51 -42 :وىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف
وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م .29 :
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" أدوات اًمتحٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي أٟمجع اًمقؾم٤مئؾ ذم سمٜم٤مء اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ُمـ ظمالل شمقؾمٓمٝم٤م
ذم اؾمتٜمٌ٤مط أدوات ووقاسمط اضمتٝم٤مدي٦م ُمـ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م  :وم٤مًم ّٚمٖم٦م هل اًمدًمٞمؾ
ؿمٞمققم٤م ذم
إول اعمِمٙمؾ ًمٚم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اعمًتٜمٌٓم٦م ُمـ اًمٜمّص ,وأيمثر إدًم٦م
ً
ً
ُم٘م٤مسمال ًمالؾمت٘مراء اًمذي يِمٙمؾ أىمؾ أدوات اؾمتٜمٌ٤مط اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م" (.)1
اؾمتٜمٌ٤مـمٝم٤م


ُمـ ضمٝم٦م اعمقوقع :
ُمقوقع اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م اإلىمرارات اًم٘مٚمٌٞم٦م ًمٚمٛمٙم ّٚمػ  ,ذم طملم أن ُمقوقع
اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمٜمٔمر ذم دٓٓت أًمٗم٤مظ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م (. )2
أوػ إمم ذًمؽ أن اًمٜمّٔمر ذم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م يتٕمٚمؼ سم٤مجل٤مٟم٥م اعمٕمٜمقي  ,وم٤مًمٜمٔمر ذم
اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م يٙمقن ذم حت٘مؼ ُمٕمٜمك اًمٕمٚم٦م ذم ومرع اًم٘م٤مقمدة  ,سمٞمٜمام يتٕمٚمؼ اًمٜمٔمر ذم
اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٚمٗمٔمل  ,وم٤مًمٜمٔمر ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م يٙمقن ذم إًمٗم٤مظ
اًمنمقمٞم٦م وُمدى حت٘مؼ قمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة ومٞمٝم٤م (ٕ : )3ن٤م هتتؿ سمدٓٓت إًمٗم٤مظ (. )4



ُمـ ضمٝم٦م اًمٖم٤مي٦م :
قمٚمام
اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م يٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اعمً٤مئؾ ومٝمل ُم٘مّمقدة ًمذاهت٤م ً
واقمت٘م٤م ًدا ( ,)5وًمٞمً٧م يم٤مًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمتل ٓ شمٙمقن ُم٘مّمقدة ًمذاهت٤م ,وإٟمام
ووٕم٧م ًمٚمتقصؾ هب٤م إمم همػمه٤م (. )6

(ٟ )1مٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد إصقزم .164-163 :
( )2اٟمٔمر  :ىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م  , 31 :واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم
اعمٕم٤مُمالت. 54:
( )3اٟمٔمر  :ىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م 32:
( )4اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م سملم إص٤مًم٦م واًمتقضمٞمف . 8 /1 :
( )5اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد ذم شمقطمٞمد اًمٕمٌ٤مدة .25 :
( )6اٟمٔمر :اًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘مف . 21 :
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ويمذًمؽ وم٤مًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ووٕم٧م ًمرسمط ىمْم٤مي٤م اًمٕم٘مٞمدة اعمختٚمٗم٦م سمٕمٚم٦م واطمدة :
ًمتتٗمؼ ذم طمٙمؿ واطمد  :ومٞمًٝمؾ سمذًمؽ طمٗمٔمٝم٤م وشمذيمره٤م وشم٘مريٌٝم٤م ًمٚمٛمٙمٚمػ ,سمٞمٜمام
اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ووٕم٧م ًمؽمؾمؿ ًمٚمٛمجتٝمد ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م واًمٜمٔمر  ,وشمْمٌط ًمف
ـمرق آؾمتدٓل وآؾمتٜمٌ٤مط ذم شمٗمًػم اًمٜمّمقص  ,واؾمتخراج إطمٙم٤مم ُمٜمٝم٤م ,
وشمٕمّمٛمف ُمـ اخلٓم٠م ذم آؾمتٜمٌ٤مط ُمٜمٝم٤م (.)1


ُمـ ضمٝم٦م اعمًتٗمٞمد :
وم٤معمًتٗمٞمد ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م مجٚم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ وـمالسمف  ,أ ُّم٤م اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م
ومال يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م ّإٓ اًمٕم٤ممل اعمجتٝمد اًمذي يًتخدُمٝم٤م ذم اؾمتٜمٌ٤مط إطمٙم٤مم
ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م (. )2
أوػ إمم ذًمؽ ّ
أن اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م يٚمزم اجلٛمٞمع اًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م قمغم اًمدوام :
وم٢من٤م شمٚمزم اعمجتٝمد قمٜمد آؾمتدٓل
ومال شمٜمٗمؽ قمٜمٝمؿ سمح٤مل  ,سمخالف اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ّ
واؾمتٜمٌ٤مط إطمٙم٤مم وم٘مط .



ُمـ ضمٝم٦م آشمٗم٤مق وآظمتالف قمٚمٞمٝم٤م :
ؾمٌؼ شم٘مرير اًمٙمالم قمـ آشمٗم٤مق قمغم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ( ,)3سمٞمٜمام اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م
ًمٞمً٧م يمذًمؽ  ,ومٛمٜمٝم٤م ىمقاقمد ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م  ,وُمٜمٝم٤م ىمقاقمد أظمرى خمتٚمػ ومٞمٝم٤م (. )4

( )1اٟمٔمر ٟ :مٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل  , 64 :وىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م  , 33 :واًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م
ًمٚمِمقاسمٙم٦م . 41:
( )2اٟمٔمر  :ىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م . 32:
( )3اٟمٔمر  :ص . 95
( )4اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ًمٚمِمقاسمٙم٦م . 31 :
145

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة


ُمـ ضمٝم٦م آطمتج٤مج
اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م طمج٦م ذم آؾمتدٓل ُمٓمٚم ً٘م٤م ( , )1وًمٙم ّـ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ًمٞمً٧م
يمذًمؽ ٕ :ن٤م قمغم ىمًٛملم :
ُ .1م٤م يم٤مٟم٧م ُمتٕمٚم٘م٦م سمحجٞم٦م أصقل اًمتنميع ُمـ يمت٤مب وؾمٜمّ٦م وإمج٤مع وهمػمه٤م  ,ويم٤مٟم٧م
ُمتٗم ً٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م  :ومٝمل طمج٦م ذم آؾمتدٓل هب٤م .
 .2وأُم٤م ّ
إن يم٤مٟم٧م واؾمٓم٦م ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص  ,وشمقضمٞمف اعمجتٝمد عمٕمروم٦م احلٙمؿ اًمنمقمل
ُمـ اًمٜمّمقص  :ومٝمل جمرد وؾم٤مئؾ وأدوات ٓ شمرىمك ّ
ٕن شمٙمقن أد ًّم٦م ُمًت٘مٚم٦م (. )2



ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اؾمتٜمٌ٤مط إطمٙم٤مم :
اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م يٛمٙمـ أظمذ أطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مدي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمٙم ّٚمػ ُمٜمٝم٤م
ُمٌ٤مذ ًة  ,وًمٙمـ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ٓ ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمٙم ّٚمٗملم ُمٌ٤مذة ,
سمؾ ٓ سمدّ ُمـ دًمٞمؾ شمٗمّمٞمكم شمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًم٘م٤مقمدة صمؿ ي١مظمذ احلٙمؿ اعمتٕمٚمؼ سم٤معمٙم ّٚمػ ُمٜمف(.)3
أوػ إمم ذًمؽ أن اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ىمد شمًتخدم ذم شم٘مرير سمٕمض اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م
ُمثؾ ىمقًمٜم٤م ( :اًمنمك حمرم)  .ومٝمذه ىم٤مقمدة قم٘مدي٦م  ,وهل ُمًتخرضم٦م ُمـ اًمٜمّمقص
اًمنمقمٞم٦م سم٤مؾمتخدام اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م اًمتل شم٘مقل ( :اًمٜمٝمل ّ
يدل قمغم اًمتحريؿ ) (. )4

أن اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ٓ شمًتخدم ذم اؾمتخراج اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ّ ,
ذم طملم ّ
وإن
يم٤مٟم٧م اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م شمٕمد ُمـ أصقل اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م سم٤مقمتٌ٤مره٤م ُمـ أصقل اًمديـ
اًمذي شمٜمٌٕم٨م ُمٜمف إقمامل  ,وشمتقضمف سم٠مطمٙم٤مُمف .

( )1ؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ًمذًمؽ  .اٟمٔمر  :ص . 224
( )2اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ًمٚمِمقاسمٙم٦م  , 31 -29 :وٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد إصقزم . 113 - 112 :
( )3اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ًمٚمِمقاسمٙم٦م . 51 -42 :
( )4اعمًقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف , 81:واًمتحٌػم ذح اًمتحرير,2247/5:واًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ًمٚمِمقاسمٙم٦م.197:
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اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مُ :م٘م٤مرٟم٦م سملم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م واًم٘مقاقمد اعم٘م٤مصدي٦م


شمٕمريػ اًم٘مقاقمد اعم٘م٤مصدي٦م :
شمٕمؼم قمـ إرادة اًمِم٤مرع ُمـ شمنميع إطمٙم٤مم ,
اًم٘مقاقمد اعم٘م٤مصدي٦م " :هل ىمْمٞم٦م يم ّٚمٞم٦م ّ

وشمًتٗم٤مد قمـ ـمريؼ آؾمت٘مراء ًمألطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م " (. )1
وًمٙمـ سم٤مًمٜمٔمر إمم قمٚمؿ اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م وظمّم٤مئّمف ٟمجد أٟمّف ُمـ أىمرب اًمٕمٚمقم
اًمنمقمٞم٦م إمم اًمٕم٘مٞمدة  ,وذًمؽ ّ
ٕن اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م شمٕمٛمؾ قمغم اؾمتخالص وسمٞم٤من ُم٘مت٣م
طمٙمٛم٦م اهلل  ذم اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م  ,واًمٙمالم ذم احلٙمٛم٦م وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ ىمْم٤مي٤م
اًمٕم٘مٞمدة اعمِمٝمقرة قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  ,وًمٙم ّـ هذا ٓ يٛمٜمع ُمـ وضمقد أوضمف اظمتالف
سملم ىمقاقمد اًمٕمٚمٛملم ٓ ,ؾمٞمام عمـ شم٠مُمؾ ذم ىمقاقمدمه٤م وظمّم٤مئّمٝمام  ,ؾمٞمخرج سمٕمدد ُمـ أوضمف
اًمِمٌف وآظمتالف سمٞمٜمٝمام  ,وُمـ ذًمؽ :


ُمـ ضمٝم٦م احل٘مٞم٘م٦م :
اًمٗم٤مرق سملم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م واًم٘م٤مقمدة اعم٘م٤مصدي٦م ُمـ هذه اجلٝم٦م وم٤مرق ضمقهري ,
ٕن يم ّٚمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م ًمٞمً٧م يم٤مًمٙم ّٚمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة اعم٘م٤مصدي٦م ّ :
ّ
ٕن اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م
قمٌ٤مرة قمـ  :سمٞم٤من حلٙمؿ ذقمل يمكم  ,شمتٗمرع قمٜمف يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم اجلزئٞم٦م اًمتل يتح٘مؼ
ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مط ذًمؽ اًمٙمكم اًمٕم٤مم .
أ ُّم٤م اًم٘م٤مقمدة اعم٘م٤مصدي٦م  ,ومٝمل ًمٞمً٧م سمٞم٤مٟمً٤م حلٙمؿ ذقمل شمتٗمرع قمٜمف أطمٙم٤مم ضمزئٞم٦م
ذم ُمً٤مئؾ ومرقمٞم٦م  ,وإٟمّام هل سمٞم٤من ًمٚمحٙمٛم٦م اًمتل شمقظم٤مه٤م اعمنمع ُ مـ أصؾ شمنميع

( )1اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م عمحٛمد ؿمٌػم  , 31 :واٟمٔمر  :ىمقاقمد اعم٘م٤مصد قمٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل  , 55 :وقمٚمؿ اًم٘مقاقمد
اًمنمقمٞم٦م . 286 :
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شمٕمٌػما قمـ
احلٙمؿ  ,وومرق سملم احلٙمؿ واحلٙمٛم٦م " ( , )1وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م
ً
احلٙمؿ اًمٙمكم ّ
وم٢من اًم٘مقاقمد اعم٘م٤مصدي٦م شمٕمٌػم قمـ احلٙمٛم٦م واًمٖم٤مي٦م (. )2


ُمـ ضمٝم٦م آؾمتٛمداد
شمًتٛمد اًمٕم٘م٤مئد ُمـ ضم٤مٟم٥م إظمٌ٤مر ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م  ,وًمٙم ّـ اًم٘مقاقمد
ؼما
اعم٘م٤مصدي٦م يٜمٔمر ذم اؾمتٛمداده٤م إمم مجٚم٦م اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م  ,ؾمقا ًء ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ظم ً
أو إٟمِم٤م ًء .



ُمـ ضمٝم٦م اعمقوقع
ؾمٌؼ اًمٌٞم٤من ّ
ختتص سم٤مإلىمرارات اًم٘مٚمٌٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم إظمٌ٤مر
سم٠من اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م
ّ
اًمنمقمٞم٦م  ,أ ُّم٤م اًم٘مقاقمد اعم٘م٤مصدي٦م ومٝمل شمٜمٔمر ذم ِطمٙمؿ اًمنميٕم٦م وهم٤مي٤مهت٤م اًمٕم٤مُم٦م
ًمتًتخٚمص ُمٜمٝم٤م ُم٘م٤مصد اًمِم٤مر ع ُمـ اًمتنميع .



ُمـ ضمٝم٦م اًمٖم٤مي٦م
اًمٖم٤مي٦م ُمـ صٞم٤مهم٦م اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م رسمط اًم٘مْم٤مي٤م اجلزئٞم٦م سمرسم٤مط جيٛمٕمٝم٤م ًمٚمتًٝمٞمؾ
واًمتٞمًػم قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,وًمٙم ّـ اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘م٤مصدي٦م اؾمتخراج ِطمٙمؿ
وُم٘م٤مصد اًمتنميع ًمػماقمٞمٝم٤م اعمجتٝمد ذم اؾمتٜمٌ٤مـم٤مشمف  ,واًمٗم٘مٞمف ذم ومت٤مواه  :ومال خيرضم٤م ذم
إطمٙم٤مم واًمٗمت٤موى قمـ ُمراد اًمنمع  ,وسمذًمؽ شمً٤مهؿ اًم٘مقاقمد اعم٘م٤مصدي٦م ذم شمّمحٞمح
اًمٗمٙمر آضمتٝم٤مدي ًمدى أهؾ اًمٕمٚمؿ.



ُمـ ضمٝم٦م اعمًتٗمٞمد
اعمًتٗمٞمد ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م قمٛمقم اعمٙمٚمٗملم سمٜمً٥م ُمتٗم٤موشم٦م  ,وأوضمف خمتٚمٗم٦م ,
سمٞمٜمام اًم٘مقاقمد اعم٘م٤مصدي٦م ٓ يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ّإٓ اعمجتٝمد واًمٗم٘مٞمف اعمٗمتل  ,اًمٚمذان حيرص٤من

( )1ىمقاقمد اعم٘م٤مصد قمٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل . 68 :
( )2اٟمٔمر  :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ .
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قمغم ُمراقم٤مة هم٤مي٤مت اًمِم٤مرع ذم أطمٙم٤مُمٝمؿ  ,أ ُّم٤م سم٘مٞم٦م اعمٙمٚمٗملم وم٤مؾمتٗم٤مدهتؿ ُمٜمٝم٤م ىمٚمٞمٚم٦م ّ
إن
مل شمٙمـ ُمٕمدوُم٦م.


ُمـ ضمٝم٦م آطمتج٤مج
شمتٗمؼ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م واعم٘م٤مصدي٦م ُمـ ضمٝم٦م اقمتٌ٤مره٤م أدًمف ًمألطمٙم٤مم  ,ومٝمل ىمد
اؾمت٘مٞم٧م ُمـ اؾمت٘مراء أدًم٦م ذقمٞم٦م

ومٚمٝم٤م طمٙمؿ هذه إدًم٦م ( , )1سمؾ يذه٥م اًمِم٤مـمٌل رمحه اهلل

إمم أسمٕمد ُمـ هذا ومػمى ضمقاز آؾمتٖمٜم٤مء هبذه اعمٕم٤مين اًمٕم٤مُم٦م قمـ اًمٜمّمقص اخل٤مص٦م
صمؿ اؾمت٘مرى ُمٕمٜمك قم٤مُم٤م ُمـ أدًم٦م ظم٤مص٦م  ,واـمرد
ومٞم٘مقل  " :إذا شم٘مررت قمٜمد اعمجتٝمد ّ ,
ًمف ذًمؽ اعمٕمٜمك  :مل يٗمت٘مر سمٕمد ذًمؽ إمم دًمٞمؾ ظم٤مص قمغم ظمّمقص ٟم٤مزًم٦م شمٕمـ ( ,)2سمؾ
حيٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م وإن يم٤مٟم٧م ظم٤مص٦م سم٤مًمدظمقل حت٧م قمٛمقم اعمٕمٜمك اعمًت٘مرى ُمـ همػم اقمتٌ٤مر
سم٘مٞم٤مس أو همػمه  :إذ ص٤مر ُم٤م اؾمت٘مرئ ُمـ قمٛمقم اعمٕمٜمك يم٤معمٜمّمقص سمّمٞمٖم٦م قم٤مُم٦م :
ومٙمٞمػ حيت٤مج ُمع ذًمؽ إمم صٞمٖم٦م ظم٤مص٦م سمٛمٓمٚمقسمف " (.)3

( )1اٟمٔمر  :ىمقاقمد اعم٘م٤مصد قمٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل .122 - 102 :
( )2شمٕمـ  :أي شمٕمرض ًمف .
( )3اعمقاوم٘م٤مت . 65 / 4 :
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الفصل الثالث

ممىماث
المىاعد العمديت
وفيه تمهيذ ومثحثان :
انتًهيد  :االهتًاو مبمىياث انمىاعد.
املبحث األول  :شروط انماعدة انعمديت.
املبحث انثاني  :أركاٌ انماعدة انعمديت.
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اًمتٛمٝمٞمد  :آهتامم سمٛم٘مقُم٤مت اًم٘مقاقمد
مل أضمد  -ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ اعمّم٤مدر – ُمـ حتدث قمـ ُم٘مقُم٤مت اًم٘مقاقمد ُمـ أهؾ
اًمٕمٚمؿ اعمت٘مدُملم أو اعمت٠مظمريـ اعمٝمتٛملم سمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد  ,أو د ّىمؼ ومٞمام يتٕمٚمؼ سمح٘مٞم٘متٝم٤م ,
ٟم٤مدرا ّ ,
ومجؾ اهتامُمٝمؿ يم٤من
ّ
أوومّمؾ ذم ذيمر أريم٤من ُم٤مهٞم٦م اًم٘مقاقمد  ,وذوط حت٘م٘مٝم٤م ( )1إٓ ً
ُمٜمّم ًٌ٤م قمغم مجع اًم٘مقاقمد  ,وآؾمتدٓل هل٤م  ,وذطمٝم٤م  ,وذيمر ومروقمٝم٤م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م .
وإن يم٤مٟمقا ىمد ٟم٤مىمِمقا أطمد ذوط اًم٘مقاقمد  -وهق اًمِمٛمقل  -حت٧م ُمً٠مًم٦م  :هؾ طمٙمؿ
اًم٘م٤مقمدة يمكم أو أهمٚمٌل؟ّ .إٓ ّأنؿ مل يٜم٤مىمِمقا هذه اعمً٠مًم٦م سم٤مقمتٌ٤مره٤م ذط ًمٚم٘م٤مقمدة شمتح٘مؼ
سمتح٘م٘مف وشمٜمٕمدم سمٕمدُمف يمام هق اعمٕمٝمقد قمٜمد ذيمر ذوط اعمً٤مئؾ .
وسمٕمْمٝمؿ يم٤من يٜمٌف قمغم سمٕمض ُم٘مقُم٤مت اًم٘مقاقمد ذم صمٜم٤مي٤م يمالُمف  ,وًمٙم ّـ دون متٞمٞمز
ٕ:ن٤م مل شمٙمـ شمٕمٜمٞمٝمؿ سم٘مدر أطمٙم٤مم اًم٘مقاقمد وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م  ,وذًمؽ
سمٞمٜمٝم٤م  ,أو شمّمٜمٞمػ هل٤م (ّ )2
يمٗمٕمؾ اإلُم٤مم اًم٘مراذم

رمحه اهلل

ذم يمت٤مسمف اًمٗمروق  ,وم٘مد يم٤من يِمػم إمم سمٕمض هذه اعم٘مقُم٤مت ,

وذًمؽ يم٘مقًمف  " :إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص وإىمٞمً٦م واعمٜم٤مؾمٌ٤مت اًمتل اؿمتٝمر ذم اًمنمع
اقمتٌ٤مره٤م وهل ُمِمتٛمٚم٦م قمغم ُمقضم٥م آقمتٌ٤مر  ,أ ُّم٤م ُم٤م ٓ يِمتٛمؾ قمغم ُمقضم٥م آقمتٌ٤مر ومال
يٛمٙمـ ضمٕمٚمف ىم٤مقمدة ذقمٞم٦م  ,سمؾ يٜمٌٖمل أن يْم٤مف إًمٞمف ُمـ اًم٘مٞمقد اعمقضمٌ٦م ًمٚمٛمٜم٤مؾمٌ٦م  -يمام
شم٘مدم ُ -م٤م يقضم٥م اؿمتامًمف قمغم ُمقضم٥م آقمتٌ٤مر وٟم٘مؾ اًمٜم٘مقض قمٚمٞمف وشمٔمٝمر ُمٜم٤مؾمٌتف  ,أ ُّم٤م
قمدم اعمٜم٤مؾمٌ٦م ويمثرة اًمٜم٘مقض  ,وم٤مقمتٌ٤مر ُمثؾ هذا ُمـ همػم ضورة ظمالف اعمٕمٚمقم ُمـ ٟمٛمط
اًمنميٕم٦م ومت٠مُمؾ ذًمؽ " (. )3
( )1اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم . 166 - 165 :
( )2اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مراومٞم٦م . 199 - 195/1 :
( )3اًمٗمروق .22 / 3 :
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وم٤مٓهتامم هبذه اعم٘مقُم٤مت  ,واحلرص قمغم صٞم٤مهمتٝم٤م  ,وذيمر شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م فمٝمر طمدي ًث٤م (,)1
أصؾ هل٤م ذم يمتٌف اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مقاقمد
وأسمرز ُمـ اهتؿ هب٤م اًمديمتقر يٕم٘مقب اًمٌ٤مطمًلم  ,اًمذي ّ
اًمٗم٘مٝمٞم٦م ( , )2وشمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م قمـ ُم٤مهٞم٦م اًم٘مقاقمد وُم٘مقُم٤مهت٤م  ,وومرق ومٞمٝم٤م سملم ُم٤م جي٥م اقمتٌ٤مره
ريمٜمً٤م ذم اًم٘م٤مقمدة  ,وُم٤م جي٥م اقمتٌ٤مره ذ ًـم٤م هل٤م  ,ذم طملم مل يٛمٞمز همػمه سمٞمٜمٝمام (. )3
يمام قمٛمد حفظه اهلل إمم شمٓمٌٞمؼ هذا اًمت٠مصٞمؾ قمٜمد ذطمف ًمٕمدد ُمـ اًم٘مقاقمد ذم يمت٥م ُمًت٘مٚم٦م
صمؿ يردف ذًمؽ سمذيمر ذوـمٝم٤م  ,وىمد ؾم٤مهؿ ومٕمٚمف
( , )4ومؽماه يذيمر أريم٤من اًم٘م٤مقمدة قمغم طمدة ّ ,
هذا سم٠مصمر يمٌػم ذم شمقوٞمح اًم٘مقاقمد اًمتل ذطمٝم٤م  ,وحتديد ُمٜم٤مط شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م  ,ومتٞمٞمز ُمً٤مئٚمٝم٤م
قمـ همػمه٤م ُمـ اعمً٤مئؾ اًمتل يقهؿ فم٤مهره٤م دظمقًمف حت٧م ٟمٓم٤مق اًم٘م٤مقمدة .
وًمذا أرى أٟمّف ُمـ اعمًتحًـ اًمٕمٜم٤مي٦م هبذا اجل٤مٟم٥م ذم ذح اًم٘مقاقمد قمٛمق ًُم٤م واًمٕم٘مدي٦م
ظمّمقص٤م  ,وذًمؽ ًمدىم٦م اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مدي٦م  ,وظمٓمقرة اخلٓم٠م ومٞمٝم٤م.
ُمٜمٝم٤م
ً

( )1اٟمٔمر  :اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل وأصمره ذم آضمتٝم٤مد اعمٕم٤مس  , 73 :واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  ,165 :وٟمٔمري٦م
اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل .77 - 68 :
( )2اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  , 190 - 165 :واعمٗمّمؾ ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م .95 - 75 :
(ٟ)3مٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل  , 77 - 68 :واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مراومٞم٦م . 199 /1 :
( )4اٟمٔمر  :ىم٤مقمدة اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ دراؾم٦م ٟمٔمري٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م  , 68 - 49 :وىم٤مقمدة اًمٕم٤مدة حمٙمٛم٦م
دراؾم٦م ٟمٔمري٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م  , 82 - 57 :وىم٤مقمدة اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم دراؾم٦م ٟمٔمري٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م:
. 39 - 32
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شروط الماعدة العمديت
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اعمٌح٨م إول  :ذوط اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م
اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م يمٖمػمه٤م ُمـ اًم٘مقاقمد ذم ؿمتك اًمٕمٚمقم  ,هل٤م ذوط شمتح٘مؼ هب٤م  ,وحتدّ
ٟمٓم٤مىمٝم٤م  ,وأريم٤من شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ,وُمٕمروم٦م هذه اًمنموط وإريم٤من ذم يمؾ ىم٤مقمدة شمٕملم قمغم
ومٝمٛمٝم٤م  ,وووقح ُمٕمٜم٤مه٤م  :وسم٤مًمت٤مزم شمً٤مقمد ذم اًمتٓمٌٞمؼ اًمّمحٞمح ًمٚم٘م٤مقمدة قمغم ُمٗمرداهت٤م,
وحتدُّ مم٤م ُئم ّـ أٟمّف ُمـ ُمًتثٜمٞم٤مهت٤م  ,وهق ً
أصال همػم داظمؾ حت٧م ٟمٓم٤مىمٝم٤مً :مٕمدم اٟمٓمٌ٤مق ذوط
اًم٘م٤مقمدة قمٚمٞمف .
وىمٌؾ احلدي٨م قمـ ذوط اًم٘م٤مقمدة  ,جيدر سمٜم٤م اًمتٓمرق إمم شمٕمريػ اًمنمط واًمريمـ يمؾ
ذم ُمقوع سمحثف ّ ٕ :ن سمٕمض اعمٝمتٛملم سمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد ىمد ظمٚمٓمقا سملم اًمنموط وإريم٤من قمٜمد
ؿمؽ ّ
يمالُمٝمؿ قمـ ُم٘مقُم٤مت اًم٘مقاقمد  ,ومل يٗمرىمقا سمٞمٜمٝمام  ,وضمٕمٚمقه٤م ؿمٞم ًئ٤م واطمدً ا ( ,)1وٓ ّ
أن
وأن اجلٛمع سمٞمٜمٝمام ذم ُمقوع واطمد همػم صحٞمح ( :)2وم٠مطمٌٌ٧م ّ
اًمريمـ خيتٚمػ قمـ اًمنمطّ :
أن
ّ
أشمٓمرق إمم شمٕمريػ اًمنمط ىمٌؾ اًمٙمالم قمغم ذوط اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م  ,وذًمؽ عمزيد اًمتٗمريؼ
واإليْم٤مح.

اًمنمط :
 شمٕمريػ ّ


اًمنمط ًمٖم٦م :
ّ
اًمنمط قمٜمد أهؾ اًم ّٚمٖم٦م هق  :اًمٕمالُم٦م  ,ومجٕمف أذاط  ,وم٠مذاط اًمً٤مقم٦م قمالُم٤مهت٤م
ّ
اًمتل شمًٌ٘مٝم٤م (.)3

(ٟ )1مٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل  , 77 - 68 :واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مراومٞم٦م . 199 /1 :
( )2اٟمٔمر  :اعمٗمّمؾ ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ,79 :واًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل وأصمره ذم آضمتٝم٤مد اعمٕم٤مس .76 :
( )3اٟمٔمر  :هتذي٥م اًمٚمٖم٦م  ,212 - 211 /11 :واًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م , 1136/3 :
وهمري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب  , 252 /2 :وُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م .260/ 3 :
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اصٓمالطم٤م :
اًمنمط
ً
اًمنمط ذم اصٓمالح أهؾ اًمٕمٚمؿ هق ُ ":م٤م يٚمزم ُمـ قمدُمف اًمٕمدم  ,وٓ يٚمزم ُمـ
ظم٤مرضم٤م قمـ اعم٤مهٞم٦م " (. )1
وضمقده وضمقد وٓ قمدمً ,مذاشمف  ,ويم٤من
ً
وم٤مًمنمط وإن يم٤من يتقىمػ صمٌقت احلٙمؿ قمٚمٞمف

()2

ّ ,إٓ أٟمّف ٓ يدظمؾ ذم ُم٤مهٞم٦م

اعمنموط يم٤مًمريمـ  ,سمؾ هق ظم٤مرج قمـ اعم٤مهٞم٦م .

 ذوط اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م :
شمٜم٘مًؿ اًمنموط اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م إمم ىمًٛملم :

 اًم٘مًؿ إول  :اًمنموط اًمٕم٤مُم٦م .
وهذه اًمنموط ٓ شمًتٖمٜمل قمٜمٝم٤م ىم٤مقمدة ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمح٤مل ُمـ إطمقال  ,ومٝمل
ذوط قم٤مُم٦م ذم يمؾ اًم٘مقاقمد  ,وُمٜمٝم٤م اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م  ,وشمٜمحٍم ذم أرسمٕم٦م ذوط  ,صمالصم٦م
ُمٜمٝم٤م ذوط صح٦م  ,سمٛمٕمٜمك ّ :
أن اًم٘م٤مقمدة ٓ شمثٌ٧م ّإٓ سمقضمقده٤م  ,وشمٜمتٗمل سم٤مٟمتٗم٤مئٝم٤م .
أ ُّم٤م اًمنمط إظمػم ومٝمق ذط يمامل ٓ صح٦م ٟٕ ,مّف ٓ يتٕمٚمؼ سمقضمقد اًم٘م٤مقمدة أو
اٟمتٗم٤مئٝم٤م :ومٖم٤مي٦م ُم٤م ي٘مّمد ُمٜمف  :حتًلم صقرة اًم٘م٤مقمدة  ,وضمزاًم٦م أًمٗم٤مفمٝم٤م  ,وؾمٝمقًم٦م طمٗمٔمٝم٤م ,
وهق  :إطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مهم٦م .


اًمنمط إول  :اًمِمٛمقل :
اًمِمٛمقل إذا أـمٚمؼ ذم اًم ّٚمٖم٦م ىمّمد سمف  :دوران اًمٌمء سم٤مًمٌمء وأظمذه إي٤مه ُمـ مجٞمع
ضمقاٟمٌف  ,وُمـ ذًمؽ ىمقهلؿ :ؿمٛمٚمٝمؿ إُمر ,إذا قمٛمٝمؿ (. )3

(ُ )1مٕم٤ممل أصقل اًمٗم٘مف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  , 315 :واٟمٔمر  :اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين  ,125 :اًمنمح
اًمٙمٌػم عمختٍم إصقل ُمـ قمٚمؿ إصقل .284 :
( )2اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين . 125 :
( )3اٟمٔمر  :اًمّمح٤مح ُ , 1738 /5 :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م .215 :
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واعم٘مّمقد سمف هٜم٤م ّ
يٕمؿ طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة يمؾ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اًمتل يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م
أن ّ
ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة دون اؾمتثٜم٤مء  :سمحٞم٨م شمٜمدرج هذه اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م ذم اًم٘م٤مقمدة سم٘مقة هذا
احلٙمؿ وهي٤مٟمف قمٚمٞمٝم٤م  ,ومال شمتخٚمػ ُمً٠مًم٦م ُمـ اخلْمقع حلٙمؿ هذه اًم٘م٤مقمدة إذا وضمد
ومٞمٝم٤م اعمٕمٜمك اعم٘متيض ًمٚمحٙمؿ ّ ,
ٕن طم٘مٞم٘م٦م اًمت٘مٕمٞمد ٓ شمٙمتٛمؾ " ّإٓ إذا يم٤من هذا
آؾمتٞمٕم٤مب ُمـ اًم٘مقة وؿمدة اًمني٤من سمحٞم٨م شمٜمتٔمؿ سمف ومروع يمثػمة وُمً٤مئؾ ُمـ أسمقاب
ؿمتك " ( , )1وهذا هق ُمٕمٜمك يمقن اًم٘م٤مقمدة ىمْمٞم٦م يمٚمٞم٦م يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف (. )2
وهذا اًمنمط يٛمثؾ روح اًم٘م٤مقمدة وذـمٝم٤م إقمٔمؿ  ,ومٛمتك ُم٤م وضمد هذا اًمِمٛمقل
ومثؿ ىم٤مقمدة قم٘مدي٦م
ذم قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ّ

()3

 ,وعمزيد اإليْم٤مح ٟمٓمٌؼ هذا

اًمنمط قمغم اعمث٤مل اًمت٤مزم  [ :وقمد اهلل ٓ ُخيٚمػ ] .
ومٝمذه اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م شم٘متيض ّ
أن يمؾ وقمد هلل  ومٝمق طمؼ ﭽﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ ( , )4وقمٚمٞمف ومال يٛمٙمـ ّ
أن يتخ ّٚمػ قمـ اًمتح٘مؼ سمح٤مل ُمـ إطمقال ﭽ ﭑ
ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ (. )5
وُمـ شمتٌع ٟمّمقص اًمنمع جيد ّ
أن احلٙمؿ اًمٙمكم ذم هذه اًم٘م٤مقمدة يٜمٓمٌؼ قمغم قمدد
ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة ذم أسمقاب ؿمتك  ,وٓ يتخٚمػ طمٙمٛمف قمـ أي ُمٜمٝم٤م ُمٝمام اظمتٚمٗم٧م
ُمقاوٞمٕمٝم٤م ,وشمٜمققم٧م ُمقاـمـ وروده٤م.

( )1سمتٍمف يًػم ُمـ ٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل . 78 :
( )2اٟمٔمر  :ص . 45
( )3اٟمٔمر  :ىمقاقمد اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ ظمالل يمت٤مب اإلذاف .113 :
( )4إطم٘م٤مف .17 :
( )5اًمروم .6 :
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ً
ومٛمثال ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمرسمقسمٞم٦م اهلل  وصٗم٤مشمف واًمتل شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م هذه
اًم٘م٤مقمدة ( ,)1ىمقًمف تعالى ى :ىﭽﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾ ﮿﯀﯁﯂
     ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭼ( , )2وم٢مظمٌ٤مر اهلل  سم٤مٟمتّم٤مر اًمروم قمغم اًمٗمرس ذم وىم٧م اٟمتّم٤مر اًمٗمرس قمغم
اًمروم  ,يم٤من ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف ذم ذًمؽ اًمقىم٧م همػم إٓ اهلل . 
وُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإليامن سم٤مًمٙمت٥م واًمتل شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م هذه اًم٘م٤مقمدة (,)3
ىمقًمف تعالى ى:ىﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻﯼﭼ (. )4
وُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٞمقم أظمر واًمتل شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م هذه اًم٘م٤مقمدة ىمقًمف
تعالىى :ﭽﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﭼ (. )5
وُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مجلٜم٦م واًمتل شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م هذه اًم٘م٤مقمدة  ,ىمقًمف تعالى:
ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂ﭼ (. )6
( )1اٟمٔمر  :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن  , 75 / 20 :وشمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ . 274 / 6 :
( )2اًمروم .6 - 1 :
( )3ىمد يِمٙمؾ قمغم سمٕمْمٝمؿ قمالىم٦م اًمققمد اًمقارد ذم ىمّم٦م أم ُمقؾمك  سمٛمً٤مئؾ اإليامن سم٤مًمٙمت٥م  ,وهذا
اإلؿمٙم٤مل يزول إذا قمرومٜم٤م ّ
أن ُمـ ُمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإليامن سم٤مًمٙمت٥م اقمت٘م٤مد صدق ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن
ُمـ ىمّمص .
()4اًم٘مّمص.13 :
( )5يقٟمس. 4 :
()6اًمتقسم٦م . 72 :
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وأيْم٤م ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜم٤مر واًمتل شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م هذه اًم٘م٤مقمدة  ,ىمقًمف
ً
تعالىى :ﭽﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﭼ (. )1


آؾمتثٜم٤مء ذم اًم٘مقاقمد :
إن اًمِمٛمقل احل٤مصؾ ذم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ٓ يدظمٚمف اؾمتثٜم٤مء ُمٓمٚم ً٘م٤م  ,سمؾ هق ؿمٛمقل
ُمٓمرد ذم يمؾ ضمزئٞم٤مهت٤م  ,وؾم٤مر ذم يمؾ طمٙمؿ ُمًتجد شمتح٘مؼ ومٞمف قمٚم٦م احلٙمؿ  ,ومٙمٚمام
ضمدّ ت ُمً٠مًم٦م قم٘مدي٦م ٟمٔمػمة جلزئٞم٤مت اًم٘م٤مقمدة اٟمدرضم٧م ُمٕمٝم٤م ذم طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة اًمٙمكم,
وهذا آـمراد ٓ يتخٚمػ قمـ اًم٘م٤مقمدة سم٠مي طم٤مل ,وذًمؽ ًمٕمدة أؾمٌ٤مب  ,أمهٝم٤م :
 .1إٟمّف ُمـ اعم٘مرر قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ّ
أن ٓزم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م يٚمزم إظمذ سمف
ُٕمريـ(: )2
أّ " -
ٕن اهلل قم٤ممل سمام يٙمقن ٓز ًُم٤م ُمـ يمالُمف ويمالم رؾمقًمف  ومٞمٙمقن ُمرا ًدا " (.)3
بّ -
احلؼ طمؼ (. )4
طمؼ  :وٓزم ّ
ٕن يمالم اهلل  ورؾمقًمف ّ 
ومٚمق ىمٞمؾ سمجقاز دظمقل آؾمتثٜم٤مء قمغم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ً :مٙم٤من ذًمؽ ٟمٗمل ًمالزم
اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اعمتْمٛمٜم٦م ٕطمٙم٤مم يمٚمٞم٦م  ,وهذا سم٤مـمؾ .
ّ .2
إن اعم٤مدة اًمتل شمًت٘مك ُمٜمٝم٤م اًمٕم٘مٞمدة هل ٟمّمقص اًمنمع  ,وهذه اًمٜمّمقص إذا
ضم٤مءت سم٤محلٙمؿ اًمٙمكم اًمِم٤مُمؾ ً :مزم ـمرده ذم يمؾ اعمً٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمٕمٜمك اًمذي

( )1اًمتقسم٦م . 68 :
( )2اٟمٔمر  :اعمجغم ذم ذح اًم٘مقاقمد اعمثغم.93 :
( )3اًم٘مقاقمد اعمثغم . 12 :
( )4اٟمٔمر  :جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم  , 42 /29:وُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل  , 302 /1 :ورومع احل٤مضم٥م قمـ
خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م . 304 /1 :
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ضم٤مءت سمف ّ ,
ٕن اًمٓمرد ًمق وىمع ذم ُمً٤مئؾ وختٚمػ قمـ همػمه٤م ُمع احت٤مد قمٚم٦م احلٙمؿ
ي٘مره ذع وٓ قم٘مؾ.
ذم يمٚمت٤م احل٤مًمتلم  :يم٤من هذا ُمـ اًمتٗمريؼ سملم اعمتامصمٚملم اًمذي ٓ ّ
ّ .3
إن أيمثر ُم٤م يذيمره أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اعمً٤مئؾ اًمتل يٕمدون٤م ُمـ ُمًتثٜمٞم٤مت اًم٘مقاقمد
قمٛمق ًُم٤م قمٜمد اًمتدىمٞمؼ ومٞمٝم٤م ٟمجد ّأن٤م ًمٞمً٧م داظمٚمف ً
أصال ذم ُمٜم٤مط اًم٘م٤مقمدة :وذًمؽ
ًمٗم٘مده٤م ذط ُمـ ذوط شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مقمدة  ,أو شمٚمًٌٝم٤م سمامٟمع يٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمدظمقل ذم
ُمٜم٤مط اًم٘م٤مقمدة  ,وذم هذا ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل رمحه اهلل  " :وم٤مجلزئٞم٤مت اعمتخٚمٗم٦م ىمد يٙمقن
ختٚمٗمٝم٤م حلٙمؿ ظم٤مرضم٦م قمـ ُم٘مت٣م اًمٙمكم  ,ومال يٙمقن داظمٚم٦م حتتف أصال  ,أو شمٙمقن
داظمٚم٦م ًمٙمـ مل ئمٝمر ًمٜم٤م دظمقهل٤م  ,أو داظمٚم٦م قمٜمدٟم٤م ً ,مٙمـ قم٤مروٝم٤م قمغم اخلّمقص
ُم٤م هل سمف أومم " ( , )1ومام يذيمر ُمـ ُمًتثٜمٞم٤مت ًمٚم٘مقاقمد جي٥م اًمتدىمٞمؼ ومٞمف ىمٌؾ احلٙمؿ
قمٚمٞمف أٟمّف ُمًتثٜمك ُمٜمٝم٤م (. )2
 .4أوػ إمم ذًمؽ ّ
أن قمدم ؿمٛمقل اًم٘م٤مقمدة ًمٌٕمض اعمً٤مئؾ اًمتل يقهؿ فم٤مهره٤م
دظمقهل٤م ذم ُمٜم٤مط اًم٘م٤مقمدة  ٓ ,يدل قمغم ّأن٤م ُمًتثٜم٤مه ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة  :وم٘مد شمٙمقن
هذه اعمً٤مئؾ قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ داظمٚم٦م ذم ُمٜم٤مط ىم٤مقمدة أظمرى هل أًمزم هب٤م ُمـ اًم٘م٤مقمدة
اًمتل شمقهؿ ّأن٤م ُمـ ُمًتثٜمٞم٤مهت٤م  :ومٝمل خترج قمـ طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة إومم ًمتٜمدرج حت٧م
ىم٤مقمدة أظمرى وشمٜمْمٌط سمحٙمٛمٝم٤م (.)3
وذم ظمت٤مم اًمٙمالم قمغم هذا اًمنمط أؿمػم إمم ّ
أن اًم٘مقل  :سمِمٛمقل اًم٘م٤مقمدة  ,يرادف
اًم٘مقل  :سمٙمٚمٞمتٝم٤م وقمٛمق ُُمٝم٤م واؾمتٞمٕم٤مهب٤م  ,ومٙمؾ هذه إوص٤مف ذم هذا اعم٘م٤مم شم٠ميت سمٛمٕمٜمك
( )1اعمقاوم٘م٤مت . 84 /2 :
( )2اٟمٔمر :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  ,141 :وُمٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م , 357 /1 :
واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  , 16 - 15 :وآؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد .619 :
( )3اٟمٔمر :ىمقاقمد اعم٘م٤مصد قمٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ,114:وُمٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م.357 /1 :
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واطمد  ,وهق  :أن طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة يتٕمٚمؼ سمجٛمٚم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ اجلزئٞم٦م ٓ سمٛمً٠مًم٦م واطمدة .


اًمنمط اًمث٤مين  :اًمتجريد :
اعم٘مّمقد سم٤مًمتجريد ذم اًم ّٚمٖم٦م هق  :سمدو فم٤مهر اًمٌمء سمحٞم٨م ٓ يًؽمه ؾم٤مشمر  ,ومٝمق
قمراه ُمـ صمٞم٤مسمف  ,وي٘م٤مل  :أرض ُضم ُرد .
سمٛمٕمٜمك اًمتٕمري٦م  ,ومٞم٘م٤مل  :ضمرده ُمـ صمٞم٤مسمف  .أي :ه
أي :ومْم٤مء ظم٤مًمٞم٦م ٓ ٟمٌ٤مت ومٞمٝم٤م  :ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ًمؼموزه٤م وفمٝمقره٤م واٟمٕمدام اًمٌمء
اًمذي يًؽمه٤م (. )1
واعمراد سم٤مًمتجريد هٜم٤م اٟمٗمّم٤مل اًم٘م٤مقمدة قمـ اعم٘مٞمدات واعمحددات ( , )2ومال شمرشمٌط
اًم٘م٤مقمدة سمذوات ضمزئٞم٤مهت٤م  ,سمؾ شمرشمٌط سم٤معمٕمٜمك أو اًمقصػ اًم٘م٤مئؿ ذم اجلزئٞم٤مت ,وذًمؽ
يٙمقن سم٤مؿمتامل اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م قمغم طمٙمؿ جمرد ُمـ آرشمٌ٤مط سمٛمً٠مًم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م أو ؿمخص
سمٕمٞمٜمف ّ ,
ٕن ختّمٞمص احلٙمؿ سمٛمً٠مًم٦م  ,أو شمِمخٞمّمٝم٤م سمٗمرد يتٜم٤مرم ُمع يمٚمٞم٦م احلٙمؿ اًمقارد
ذم اًم٘م٤مقمدة  ,ومٚمق ىمٚمٜم٤م :
ً .1مـ يٖمٗمر اهلل  عمـ طمٚمػ سمٖمػمه .
ً .2مـ يٖمٗمر اهلل  عمـ ذسمح ًمٖمػمه .
ً .3مـ يٖمٗمر اهلل ً مزيد ادقم٤مئف قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م .
ً .4مـ يٖمٗمر اهلل ً مٗمالن شمًٛمٞمف سم٤مؾمٛمف .
ومٙمؾ هذه اًمٕمٌ٤مرات ٓ شمرىمك عمًتقى اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م  ,وذًمؽ ٓرشمٌ٤مط
إطمٙم٤مم ومٞمٝم٤م سمجزئٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م  ,أو سمِمخص ُمٕملم .
ًمٙمـ ًمق ضمرد احلٙمؿ ذم اًمٕمٌ٤مرات اًمً٤مسم٘م٦م سم٘مقًمٜم٤م [ :اًمنمك ٓ يٖمٗمر ] ًمّمح
هلذه اًمٕمٌ٤مرة ّ
أن شمٙمقن ىم٤مقمدة قم٘مدي٦م .

( )1اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  , 452/1 :وخمت٤مر اًمّمح٤مح  , 56:وشم٤مج اًمٕمروس . 487 / 7 :
( )2اٟمٔمر ٟ :مٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد إصقزم . 126 :
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اًمنمط اًمث٤مًم٨م  :اإلـمالق :
واعم٘مّمقد سم٤مإلـمالق هٜم٤م قمدم اًمت٘مٞمد سمٛمقوقع سم٤مب واطمد ذم اًمٕم٘مٞمدة  ,وإٓ ًمٙم٤من
و٤مسم ًٓم٤م يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم اًمتٗمريؼ سملم اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمط (. )1
وم٘مقًمٜم٤م [ :إٟمٌٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن ] يِمٛمؾ طمٙم٤م ًُم٤م عمً٤مئؾ قمده ُمٜمٝم٤م :
 .1اًمٕمّمٛم٦م ذم اًمتٌٚمٞمغ .
 .2اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اًمقىمقع ذم اًمنمك .
 .3اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اًمقىمقع ذم اًمٙمٌ٤مئر
 .4اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اإلىمرار قمغم اخلٓم٠م (. )2
وحت٧م يمؾ ُمً٠مًم٦م مم٤م ؾمٌؼ ومروع ُمتٕمددة  ,وًمٙم ّـ يمؾ هذه اعمً٤مئؾ سمٗمروقمٝم٤م ٓ
خترج قمـ ُمقوقع اًمٕمّمٛم٦م أو قمـ سم٤مب صٗم٤مت إٟمٌٞم٤مء  :وًمذا ٓ يٛمٙمـ اقمتٌ٤مر هذه
اًمٕمٌ٤مرة ىم٤مقمدة قم٘مدي٦م  ,إٟمّام هل و٤مسمط قم٘مدي .
ؼما قمٜمد ُمـ يٗمرق سملم اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمط  ,أ ُّم٤م ُمـ
وًمٙمـ هذا اًمنمط يٙمقن ُمٕمت ً
يرى قمدم اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام ومٞمٛمٙمٜمف ّ
أن يتج٤مهؾ هذا اًمنمط .



اًمنمط اًمراسمع  :إطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مهم٦م :
اؿمؽماط إطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مهم٦م ذم اًم٘مقاقمد ُمـ سم٤مب اًمٙمامل ٓ اًمّمح٦م  ,وًمذا ًمق ختٚمػ
هذا اًمنمط قمـ اًم٘م٤مقمدة وم٢م ّٟمف ٓ يقصمر قمغم اؾمتخداُمٝم٤م .
وهذا اًمنمط مل يٜم٘مؾ قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜمّص قمٚمٞمف يمنمط ذم اًم٘مقاقمد ّ ,إٓ ذم
اًمٕمٍم احلدي٨م  ,وأن يم٤من اًمٕمٚمامء اًمً٤مسم٘مقن ىمد اقمتٜمقا سمف واىم ًٕم٤م ذم يمالُمٝمؿ قمٜمد صٞم٤مهم٦م
اًم٘مقاقمد  :وم٠م ّٟمٔمر ً
ُمثال إمم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اخلٛمس اًمٙمؼمى :

( )1اٟمٔمر  :ص .82
( )2اٟمٔمر  :آي٤مت قمت٤مب اعمّمٓمٗمك  ذم وقء اًمٕمّمٛم٦م وآضمتٝم٤مد .
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 .1إُمقر سمٛم٘م٤مصده٤م .
 .2اًمير يزال
 .3اًمٕم٤مدة حمٙمٛم٦م .
 .4اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم .
 .5اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ (. )1
دمد ّأن٤م صٞمٖم٧م سمٕمٌ٤مرات هم٤مي٦م ذم اإلطمٙم٤مم واإلجي٤مز  ,سمؾ ّ
إن أيمثر ُمـ ٟمّمٗمٝم٤م مل
يتج٤موز اًمٙمٚمٛمتلم ذم اًمّمٞم٤مهم٦م .
وًمٙم ّـ سمٕمض اعمٕم٤مسيـ اهتٛمقا سم٤مًمتٜمٔمػم هلذا اًمنمط

()2

 ,وُمـ أوائؾ ُمـ قمٜمل

سمذًمؽ اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م رمحه اهلل ( ,)3طمٞم٨م ىم٤مل ذم شمٕمريٗمف ًمٚم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م " :
أصقل وم٘مٝمٞم٦م يمٚمٞم٦م ذم ٟمّمقص ُمقضمزة دؾمتقري٦م شمتْمٛمـ أطمٙم٤م ًُم٤م شمنميٕمٞم٦م قم٤مُم٦م ذم
احلقادث اًمتل شمدظمؾ حت٧م ُمقوققمٝم٤م ".

( )1اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اخلٛمس اًمٙمؼمى واًم٘مقاقمد اعمٜمدرضم٦م حتتٝم٤م إلؾمامقمٞمؾ اًمٕمٚمقان  ,واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م
اًمٙمؼمى وُم٤م شمٗمرع قمٜمٝم٤م ًمٚمًدٓن .
( )2اٟمٔمر :اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اعمًتخٚمّم٦م ُمـ اًمتحرير  ,119 -117 :وٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل , 77 -76 :
وٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد إصقزم  , 121 - 119 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م .61 - 60 :
درس اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م
( )3اًمٕمالُم٦م ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمزرىم٤م ُ ,مـ يمٌ٤مر قمٚمامء اعمذه٥م احلٜمٗمل ّ ,
شمؿ
ظمٌػما ذم اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م ,و ّ
دُمِمؼ ,وشمقمم وزارة اًمٕمدل وإوىم٤مف ذم ؾمقري٤م ,و ّ
شمؿ اظمتٞم٤مره ً
قمْمقا ذم اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل ً ,مف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م  :اًمًٚمًٚم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ,وأطمٙم٤مم
اظمتٞم٤مره
ً
اعمرأة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ,شمقذم قم٤مم 1420هـ  .اٟمٔمر :جمٚم٦م اًمققمل اإلؾمالُمل  :اًمٕمدد (  ,)532وُم٘م٤مل
سمٕمٜمقان ُ :مّمٓمٗمك اًمزرىم٤م اًمٗم٘مف اًمقرع  ,وُم٘م٤مل ٕمحد اًمروم٤مقمل ذم ُمقىمع اعمٚمت٘مك اًمٗم٘مٝمل قمغم ؿمٌٙم٦م

اعمٕمٚمقُم٤مت سمٕمٜمقان :اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م :
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صمؿ قم ّٚمؼ رمحه اهلل قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف  " :ومٝمل متت٤مز سمٛمزيد اإلجي٤مز ذم صٞم٤مهمتٝم٤م قمغم قمٛمقم
ّ
ُمٕمٜم٤مه٤م وؾمٕم٦م اؾمتٞمٕم٤مسمف ًمٚمٗمروع اجلزئٞم٦م  ,ومتّم٤مغ اًم٘م٤مقمدة سمٙمٚمٛمتلم أو سمْمع يمٚمامت
حمٙمٛم٦م ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم " (.)1
واعم٘مّمقد هبذا اًمنمط ّ " :
أن شمّم٤مغ اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م ذم أوضمز اًمٕمٌ٤مرات  ,وأد ّىمٝم٤م,
وأىمقاه٤م دًٓم ً٦م قمغم احلٙمؿ اًمذي شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف اًم٘م٤مقمدة  ,وشمٙمقن سم٠مًمٗم٤مظ ممٕمٜم٦م ذم
واًمؽمف اًمٌالهمل اًمتٕمٌػمي
اًمِمٛمقل وآؾمتٖمراق " ( , )2وختـٚمق ُمـ اًمزوائد اًمٚمٗمٔمٞم٦م ّ ,
اًمذي يـزيد ذم ُمٌٜمك اًم٘م٤مقمدة سمال وم٤مئدة .
وم٤مًمقاضم٥م أن ُي٘متٍم ذم صٞم٤مهم٦م اًم٘مقاقمد قمغم أًمٗم٤مظ ُمٓم٤مسم٘م٦م شمٕمؼم قمـ اعمٕمٜمك دون
زي٤مدة وٓ ٟم٘مّم٤من  ,:ومٝمق أين قمٜمد اًمرهمٌ٦م ذم طمٗمظ اًم٘م٤مقمدة وشمثٌٞمتٝم٤م ذم إذه٤من ,
ىمؾ ّ
وأؾمٝمؾ ذم اؾمتحْم٤مره٤م طم٤مل اًمٙمت٤مسم٦م أو اًمٙمالم  ,وظمػم اًمٙمالم ُم٤م ّ
ودل.
وإطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مهم٦م هذا يم٤من يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد اعمت٘مدُملم  :اًمّمٞم٤مهم٦م اعمتٞمٜم٦م  ,وهل
اًمتل يم٤مٟم٧م شمًتخدم ذم صٞم٤مهم٦م اعمتقن واعمختٍمات  ,ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمقم قمٜمد سمٕمض
اعمٕم٤مسيـ  :اًمّمٞم٤مهم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م (. )3
وُمـ إُمثٚم٦م اًمتل شمقوح هذا اًمنمط ىمقل أهؾ اًمًٜمّ٦م [ :اًمٕم٘م٤مئد شمقىمٞمٗمٞم٦م ] (. )4
ومٝمذه اًم٘م٤مقمدة شمتٙمقن ُمـ يمٚمٛمتلم وم٘مط  ,وًمٙمٜمّٝم٤م ُمع ىمٚم٦م اًمٙمٚمامت ذم قمٌ٤مرهت٤م ّإٓ ّأن٤م
شمِمٛمؾ سمحٙمٛمٝم٤م اًمٙمكم مجٞمع قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م .

(ُ)1م٘مدُم٦م ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م عمّمٓمٗمك أمحد اًمزرىم٤م . 34 :
( )2سمتٍمف ُمـ ٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل . 77 - 76 :
( )3اٟمٔمر ٟ :مٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد إصقزم . 120 :
( )4اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمًدٓن  ,18-17 :وُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة ًمْمٛمػمي٦م .383 :
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 اًم٘مًؿ اًمث٤مين  :ذوط اًمتٓمٌٞمؼ اخل٤مص٦م :
اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م يمٖمػمه٤م ُمـ اًم٘مقاقمد ٓ يٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم ومروقمٝم٤م دون ىمٞمقد أو
ذوط شمٌلم طمدود ُمٜم٤مـمٝم٤م  ,وقمدم أظمذ هذه اًمنموط سمٕملم آقمتٌ٤مر قمٜمد شمٓمٌٞمؼ اًم٘مقاقمد
قمغم اجلزئٞم٤مت يقىمع ذم اًمقهؿ  ,وجير إمم اًم٘مقل سم٤مٓؾمتثٜم٤مء  ,ذم طملم ًمق اقمتٜمل هبذه
اًمنموط سمدىم٦م قمٜمد شمٓمٌٞمؼ اًم٘مقاقمد ًمًٝمؾ متٞمٞمز ُم٤م يٜمدرج ذم اًم٘م٤مقمدة مم٤م ٓ يٜمدرج حتتٝم٤م :
أو ُم٤م يٜمٓمٌؼ طمٙمٛمٝم٤م قمٚمٞمف مم٤م ٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ( , )1ويٛمٙمـ طمٍم هذه اًمنموط ذم ذـملم :


اًمنمط إول  :شمقومر اًمنموط اخل٤مص٦م سم٤مًم٘م٤مقمدة ذم اجلزئٞم٦م اخل٤موٕم٦م ًمٚمتٓمٌٞمؼ .
وهذه اًمنموط اخل٤مص٦م ختتٚمػ سم٤مظمتالف اًم٘مقاقمد  ,ومٙمؾ ىم٤مقمدة هل٤م ُمـ اًمنموط
ُم٤م خيّمٝم٤م قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼ  ,وُمٕمروم٦م هذه اًمنموط ُمٝمٛم٦م ذم اًمتٛمٞمٞمز سملم اجلزئٞم٤مت اًمتل
ٕن٤م شمقوح سمدىم٦م صٗم٤مت اجلزئٞم٤مت اًمتل
شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مقمدة مم٤م ٓ شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م ّ ,
شمدظمؾ حت٧م ُمٜم٤مط اًم٘م٤مقمدة  ,وحتدد اًمٔمروف اعمحٞمٓم٦م سم٤مًم٘م٤مقمدة واعمٕمتؼمة قمٜمد شمٓمٌٞمؼ
احلٙمؿ  :ومٞمًٝمؾ سمذًمؽ ومرز اجلزئٞم٤مت اًمتل شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مقمدة قمـ اجلزئٞم٤مت اًمتل ىمد
يقهؿ فم٤مهره٤م اٟمٓمٌ٤مق اًم٘م٤مقمدة قمٚمٞمٝم٤م وهل ًمٞمً٧م يمذًمؽ .
وهذه اًمنموط يٜمٌٖمل قمدم اًمتً٤مهؾ ذم ووٕمٝم٤م  :ومال ي١مظمذ هب٤م ّإٓ سمٕمد اًمتح٘مؼ
ُمـ صالطمٞمتٝم٤م ذم حتديد ُمٜم٤مط اًم٘م٤مقمدة  ,وٓ يْمٕمٝم٤م ّإٓ ُمـ ؾمؼم اًم٘م٤مقمدة وقمرف
ُمٕمٜم٤مه٤م  ,وأدُمـ اًمٜمٔمر ذم شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م  :ومال شم٘مٌؾ هذه اًمنموط ّإٓ ُمٜمف .
ويتْمح ُم٤م ؾمٌؼ سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م  [ :اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم ] طمٞم٨م ٓ شمٓمٌؼ هذه
اًم٘م٤مقمدة ّإٓ سمٕمد حت٘مؼ قمدد ُمـ اًمنموط قمغم اجلزئٞم٦م اعمراد شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مقمدة قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمت٠ميمد
ُمـ دظمقهل٤م حت٧م ُمٜم٤مط هذه اًم٘م٤مقمدة ُ ,مٜمٝم٤م:

( )1اٟمٔمر  :اعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م .16- 15 :
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ّ .1
أن شمٙمقن اعمِم٘م٦م اعمقضمقدة ذم اجلزئٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م .
ّ .2أٓ يٙمقن اًمِم٤مرع ىم٤مصدً ا هلذه اعمِم٘م٦م قمٜمد اًمتٙمٚمٞمػ هبذه اجلزئٞم٦م.
ّ .3
أن شمزيد هذه اعمِم٘م٦م قمـ اعمٕمت٤مد .
أهؿ (. )1
ّ .4أٓ ي١مدي اًمتٞمًػم ذم احلٙمؿ إمم شمٗمقي٧م ُم٤م هق ّ
ومٕمدم اقمتٌ٤مر هذه اًمنموط قمٜمد شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مقمدة ي١مدي إمم شمٓمٌٞم٘م٤مت ظم٤مـمئ٦م
ؿمؼ
ًمٚم٘م٤مقمدة ,وشمً٤مهؾ سم٠مطمٙم٤مم اًمنمع  ,ورسمام يّمؾ إمم حتريػ اًمديـ  ,وم٤معمٕمٓمٚم٦م ّعم٤م ّ
قمٚمٞمٝمؿ اجلٛمع سملم ىمقًمف تعالى ى:ىﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ ()2وسم٘مٞم٦م ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت :
قمٛمدوا إمم شمٕمٓمٞمؾ هذه اًمٜمّمقص أو شم٠مويٚمٝم٤م  ,وذم فمٜمل أنؿ مل يٕمٛمدوا إمم هذا اًمًٌٞمؾ
ًمق مل يٙمـ هلؿ ُمتًع ذم ُمٕمٜمك هذه اًم٘م٤مقمدة  :وًمٙم ّـ ُم٤م فمٜمقه ُمِم٘م٦م مل يٙمـ ًمف وضمقد ذم
طم٘مٞم٘م٦م إُمر ومٚمذًمؽ وىمٕمقا ذم اخلٓم٠م .
وٓ ّ
أدل قمغم وضمقب إظمذ سم٤مًمنموط اخل٤مص٦م ًمٙمؾ ىم٤مقمدة قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼ مم٤م طمدث
ذم اعمٜم٤مفمر اعمِمٝمقرة سملم اإلُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز اعمٙمل

رمحه اهلل

( , )3واعمٌتدع سمنم اعمريز (, )4

( )1اٟمٔمر  :اعمٗمّمؾ ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  , 93 - 92 :وىم٤مقمدة اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم دراؾم٦م ٟمٔمري٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م
شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم .
( )2اًمِمقرى . 11 :
( )3قمٌد اًمٕمزيز سمـ حيل سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٙمٜم٤مين اعمٙمل  ,يم٤من ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ  ,شمٗم٘مف سم٤مًمِم٤مومٕمل واؿمتٝمر
سمّمحٌتف وأشمٌ٤مقمف ًمف  ,ويم٤من زاهدً ا قم٤مسمدً اً ,مف ُمّمٜمٗم٤مت قمدة ُمٜمٝم٤م  :يمت٤مب (احلٞمدة وآقمتذار ذم اًمرد قمغم
ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ) اٟمٔمر  :اًمٗمٝمرؾم٧م ٓسمـ اًمٜمديؿ  , 230 :وشم٤مريخ سمٖمداد . 212 / 12 :
( )4سمنم سمـ همٞم٤مث سمـ أيب يمريٛم٦م اعمريز  ,يم٤من ُمـ يمٌ٤مر اًمٗم٘مٝم٤مء ً ,مٙمٜمّف اؿمتٖمؾ سم٤مًمٙمالم  ,واٟمًٚمخ ُمـ اًمقرع
واًمت٘مقى  ,وضمرد اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ,ودقم٤م إًمٞمف  ,طمتك يم٤من قملم اجلٝمٛمٞم٦م ذم قمٍمه وقم٤معمٝمؿ ,وطمٙمل
قمٜمف أىمقال ؿمٜمٞمٕم٦م وُمذاه٥م ُمًتٜمٙمرة  :ومٛم٘متف أهؾ اًمٕمٚمؿ ,ويمٗمره قمدة , ,شمقذم قم٤مم  . 219اٟمٔمر  :شم٤مريخ
سمٖمداد  ,544 -531 /7 :وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء .202 -199 / 10 :
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طمٞم٨م اؾمتدل إظمػم سم٘مقًمف تعالى ى:ىﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ ( )1قمغم اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن
اًمٙمريؿ  ,ويم٤من ؾمٌ٥م اؾمتدًٓمف اخل٤مـمئ  :أٟمّف مل يرا ِع ذوط وىمٞمقد شمٓمٌٞمؼ هذه اًم٘مْمٞم٦م
اًمٙمٚمٞم٦م اًمقاردة ذم أي٦م طملم ـمٌ٘مٝم٤م قمغم ضمزئٞمتف ( وهل  :اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )
ومقىمع ذم اخلٓم٠م  ,ومرد قمٚمٞمف اإلُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز اعمٙمل رمحه اهلل  ,وسملم ظمٓم٠مه ذم ذًمؽ :
وم٤م ّٟم٘مٓمٕم٧م طمج٦م سمنم اعمريز هبذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م  ,وإًمٞمؽ ُمقوع اًمِم٤مهد ُمـ احلقار
اًمذي دار سمٞمٜمٝمام :
صمؿ أىمٌٚم٧م قمغم سمنم وم٘مٚم٧م :ي٤م سمنم ُم٤م طمجتؽ إن اًم٘مرآن
" ىم٤مل قمٌد اًمٕمزيزّ :
خمٚمقق ,واٟمٔمر إمم أطمذ ( )2ؾمٝمؿ ذم يمٜم٤مٟمتؽ وم٤مرُمٜمل سمف  ,وٓ حتت٤مج إمم ُمٕم٤موديت سمٖمػمه.
وم٘م٤مل  :شم٘مقل اًم٘مرآن رء أم همػم رء؟ .
ّ
وم٢من ىمٚم٧م  :أٟمّف رء  :أىمررت أٟمّف خمٚمقق إذ يم٤مٟم٧م إؿمٞم٤مء خمٚمقىم٦م سمٜمص اًمتٜمزيؾ,
وإن ىمٚم٧م  :أٟمّف ًمٞمس سمٌمء وم٘مد يمٗمرت ّٟ ٕ :مؽ شمزقمؿ أٟمّف طمج٦م اهلل قمغم ظمٚم٘مف ّ ,
وإن
طمج٦م اهلل ًمٞمس سمٌمء.
ىم٤مل قمٌد اًمٕمزيز :وم٘مٚم٧م ًمٌنم ... :ؾم٠مًم٧م قمـ اًم٘مرآن أهق رء أم همػم رء؟.
وم٢من يمٜم٧م شمريد هق رء إصمٌ٤م ًشم٤م ًمٚمقضمقد وٟمٗم ًٞم٤م ًمٚمٕمدم ومٝمق رء  ,وإن يمٜم٧م شمريد ّ
ّ
أن
اًمٌمء اؾمؿ ًمف وأٟمّف يم٤مٕؿمٞم٤مء ومال .
أىمر قمٌد اًمٕمزيز أٟمّف رء  ,وأٟمّف ٓ يم٤مٕؿمٞم٤مء ,
....وم٘م٤مل سمنم :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ىمد ّ
ومٚمٞم٠مت سمٜمص اًمتٜمزيؾ يمام أظمذ قمكم وقمغم ٟمٗمًف أٟمّف ًمٞمس يم٤مٕؿمٞم٤مء  ,وإّٓ وم٘مد سمٓمؾ ُم٤م
وصح ىمقزم أٟمّف خمٚمقق  ,إذ يمٜمّ٤م ىمد أمجٕمٜم٤م واشمٗم٘مٜم٤م أٟمّف رء.
ادقم٤مه ,
ّ

( )1إٟمٕم٤مم . 102 :
( )2احلذذ :اًمنقم٦م  ,وىمٞمؾ :اًمنقم٦م واخلٗم٦م .واًمٜمٕم٧م ُمٜمٝمام أطمذ  ,اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب . 482 /3 :
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وىمٚم٧م أٟم٤م  :هق رء يم٤مٕؿمٞم٤مء  ,وداظمؾ ذم إؿمٞم٤مء ,وىم٤مل هق ً :مٞمس هق رء
يم٤مٕؿمٞم٤مء  ,وٓ داظمؾ ذم إؿمٞم٤مء  ,ومٚمٞم٠مت سمٜمص اًمتٜمزيؾ قمغم ُم٤م ادقم٤مه ,وإٓ وم٘مد صمٌت٧م
احلج٦م قمٚمٞمف سمخٚم٘مف :إذ يم٤من اهلل  ىمد أظمؼمٟم٤م سمٜمص اًمتٜمزيؾ أٟمّف ظم٤مًمؼ يمؾ رء.
ىم٤مل قمٌد اًمٕمزيز :وم٘م٤مل زم اعم٠مُمقن هذا يٚمزُمؽ ي٤م قمٌد اًمٕمزيز..... ,
ىم٤مل قمٌد اًمٕمزيز :ىم٤مل اهلل  :ﭽﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﭼ ( , )1وىم٤مل
 :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ ( , )2وىم٤مل  :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﭼ ( : )3ومدّ ل  هبذه إظمٌ٤مر يمٚمٝم٤م وأؿمٌ٤مه هل٤م يمثػمة قمغم ّ
أن يمالُمف ًمٞمس
يم٤مٕؿمٞم٤مء  ,وأٟمّف همػم إؿمٞم٤مء ,وأٟمّف ظم٤مرج قمـ إؿمٞم٤مء ,وأٟمّف إٟمام شمٙمقن إؿمٞم٤مء سم٘مقًمف
صمؿ ذيمر ظمٚمؼ إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ومٚمؿ يدع ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م إٓ ذيمره  ,وأظمرج يمالُمف وىمقًمف
وأُمره ّ ,
وأُمره ُمٜمٝم٤م ًمٞمدّ ل قمغم أن يمالُمف همػم إؿمٞم٤مء وظم٤مرج قمـ إؿمٞم٤مء اعمخٚمقىم٦م  ,وم٘م٤مل :
ﭽﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ ﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ( ,)4ومجٛمع
صمؿ ىم٤مل  :وإُمر  ,يٕمٜمل إُمر اًمذي يم٤من سمف هذا اخلٚمؼ ,
ذم هذه اًمٚمٗمٔم٦م اخلٚمؼ يمٚمف ّ ,
ومٗمرق  سملم ظمٚم٘مف وسملم أُمره...
ىم٤مل قمٌد اًمٕمزيز  :وم٘م٤مل زم اعم٠مُمقن سمٕمض هذا جيزيؽ وم٤مظمتٍمه ,وم٘مٚم٧م  :ي٤م أُمػم
اعم١مُمٜملم ىمد أظمؼمٟم٤م اهلل  قمـ ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام  ,ومٚمؿ يدع ؿمٞم ًئ٤م ُمـ
اخلٚمؼ إٓ ذيمره  ,وأظمؼم قمـ ظمٚم٘مف ,وأٟمّف إ ّٟمام ظمٚم٘مف سم٤محلؼّ ,
احلؼ ىمقًمف ويمالُمف
وأن ّ

( )1اًمٜمحؾ. 40 :
( )2يس. 82 :
( )3اًمٌ٘مرة. 117 :
()4إقمراف. 54 :
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اًمذي سمف ظمٚمؼ اخلٚمؼ يمٚمف  ,وأٟمّف همػم اخلٚمؼ  ,وظم٤مرج قمـ اخلٚمؼ ,وهذا ٟمص اًمتٜمزيؾ
قمغم أن يمالم اهلل همػم إؿمٞم٤مء اعمخٚمقىم٦م  ,وًمٞمس هق يم٤مٕؿمٞم٤مء وإٟمام سمف شمٙمقن إؿمٞم٤مء.
....وم٘م٤مل سمنم :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ىمد أىمر سملم يديؽ أن اًم٘مرآن رء ,ومٚمٞمٙمـ قمٜمده
يمٞمػ ؿم٤مء وم٘مد اشمٗم٘مٜم٤م قمغم أٟمّف رء ,وىم٤مل اهلل  سمٜمص اًمتٜمزيؾ :أٟمّف ﭽ ﭚ ﭛ

ﭜﭼ ( )1وهذه ًمٗمٔم٦م مل شمدع ؿمٞم ًئ٤م إٓ أدظمٚمتف ذم اخلٚمؼ  ,وٓ خيرج قمٜمٝم٤م رء يٜمً٥م
ٕن٤م ًمٗمٔم٦م اؾمت٘مّم٧م إؿمٞم٤مء  ,وأشم٧م قمٚمٞمٝم٤م مم٤م ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ومم٤م مل
إمم اًمٌمء ّ :
يذيمره٤م  :ومّم٤مر اًم٘مرآن خمٚمق ًىم٤م سمٜمص اًمتٜمزيؾ سمال شم٠مويؾ وٓ شمٗمًػم.
ّ
وأيمذسمف ومٞمام ىم٤مل
ىم٤مل قمٌد اًمٕمزيز  :وم٘مٚم٧م :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم أن أيمن ىمقًمف ,
سمٜمص اًمتٜمزيؾ  ,طمتك يرضمع أو ي٘مػ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم يمن ىمقًمف  ,ويمذسمف  ,وسمٓمالن ُم٤م
ادقم٤مه  ,وم٘م٤مل :ه٤مت ُم٤م قمٜمدك ي٤م قمٌد اًمٕمزيز.
وم٘مٚم٧م :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜمٞمــ ,ىم٤مل اهلل  : ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ ( , )2يـٕمٜمل اًمريح
اًمتل أرؾمٚم٧م قمغم قم٤مد  ,ومٝمؾ أسم٘م٧م اًمريح ي٤م سمنم ؿمٞمئ٤م مل شمدُمره ؟ ىم٤مل ٓ :مل يٌؼ رء
إٓ دُمرشمف  ,وىمد دُمرت يمؾ رء يمام أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم ّٟ ٕ :مف مل يٌؼ رء إٓ وىمد دظمؾ ذم
هذه اًمٚمٗمٔم٦م  ,ىمٚم٧م :ىمد أ ْيم َذ َب اهلل ُمـ ىم٤مل هذا سم٘مقًمف :ﭽﮡﮢﮣﮤﮥﭼ (,)3
وم٠مظمؼم قمٜمٝمؿ أن ُمً٤ميمٜمٝمؿ يم٤مٟم٧م سم٤مىمٞم٦م سمٕمد شمدُمػمهؿ  ,وُمً٤ميمٜمٝمؿ أؿمٞم٤مء يمثػمة  ,وىم٤مل
 : ﭽﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩ ﭼ ( , )4وىمد أشم٧م اًمريح قمغم إرض واجلٌ٤مل
واعمً٤ميمـ واًمِمجر وهمػم ذًمؽ ومٚمؿ يٍم ؿمٞم ًئ٤م ُمٜمٝم٤م يم٤مًمرُمٞمؿ  ,وىم٤مل  : ﭽ ﭕ ﭖ

( )1إٟمٕم٤مم . 102 :
( )2إطم٘م٤مف . 25 :
( )3إطم٘م٤مف . 25 :
( )4اًمذاري٤مت . 42 :
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ّ
ومٙم٠من سم٘مقًمؽ ي٤م سمنم  :جي٥م أن ٓ يٌ٘مك رء ي٘مع قمٚمٞمف
ﭗ ﭘ ﭼ ( , )1يٕمٜمل سمٚم٘مٞمس,
اؾمؿ اًمٌمء ّإٓ دظمؾ ذم هذه اًمٚمٗمٔم٦م وأوشمٞمتف سمٚم٘مٞمس ,وىمد سم٘مل ُمٚمؽ ؾمٚمٞمامن وهق ُم٤مئ٦م
أًمػ وٕمػ مم٤م أوشمٞمتف مل يدظمؾ ذم هذه اًمٚمٗمٔم٦م  :ومٝمذا يمٚمف مم٤م يٙمن ىمقًمؽ ويدطمض
طمجتؽ  ,وُمثؾ هذا ذم اًم٘مرآن يمثػم مم٤م يٌٓمؾ ىمقًمؽ " (.)2
وسمٜم٤م ًء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ّ
وم٢من " مجٞمع اًم٘مقاقمد أو أهمٚمٌٝم٤م أصٌح ُمـ قمٜم٤مس دراؾمتٝم٤م
إؾم٤مؾمٞم٦م ُم٤م يٕمرف سم٘مٞمقد اًم٘مقاقمد ووقاسمٓمٝم٤م وذوـمٝم٤م  ,وهمػم ذًمؽ مم٤م يدل قمغم
اٟمْمٌ٤مـمٝم٤م  ,ووٌٓمٝم٤م وقمدم اٟمٗمالهت٤م أو وٌ٤مسمٞمتٝم٤م أو شمًٞمٌٝم٤م  ,وهذا يمٚمف ي٠ميت ُمـ أضمؾ
اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٓم٤مسمع اًمديٜمل اإلؾمالُمل ًمٚم٘م٤مقمدة  ,وُمـ أضمؾ ىمٍم ُمدًمقهل٤م وُمٗمٕمقهل٤م عم٤م
ووٕم٧م ًمف وضمٕمٚم٧م ًمف  ,وًمٞمس ًمٖم٤مي٦م ُم٤م يٌتدقمف اعمٌتدقمقن أو يْمٞمٗمف اعمتٜمٓمٕمقن أو
يٜم٘مّمف اعمٌٓمٚمقن "(.)3
ومقوع هذه اًمنموط ّ
يدل قمغم طمرص اًمٕمٚمامء وؿمدة اطمتٞم٤مـمٝمؿ قمغم ّ
أن شمٌ٘مك هذه
اًم٘مقاقمد ُمقاوم٘م٦م عم٘م٤مصد اًمنمع ضم٤مري٦م وومؼ ُمدًمقًمف .


طمٙمام ذقم ًٞم٤م أظمر .
اًمنمط اًمث٤مين ّ :أٓ يٕم٤مرض طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة ً
ّ
ٕن اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ىمْم٤مي٤م ذقمٞم٦م يمٚمٞم٦م  :ومٞمج٥م ّأٓ شمتٕم٤مرض أطمٙم٤مُمٝم٤م قمٜمد
اًمتٓمٌٞمؼ ُمع سم٘مٞم٦م إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م وإطمٙم٤مم اعمًتٜمٌٓم٦م ُمٜمٝم٤م  ,وًمٙم ّـ إذا حت٘مؼ وضمقد
اًمتٕم٤مرض سملم طمٙمؿ اجلزئٞم٦م اعمًتٗم٤مد ُمـ شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مقمدة قمٚمٞمٝم٤م  ,وطمٙمؿ ذقمل أظمر:
ّ
دل ذًمؽ قمغم قمدم اٟمدراج اجلزئٞم٦م ذم ُمٜم٤مط اًم٘م٤مقمدة  ,وإن يم٤من فم٤مهره٤م يدل قمغم ذًمؽ,
أو ّ
دل قمغم قمدم صح٦م شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مقمدة قمغم هذه اجلزئٞم٦م .

( )1اًمٜمٛمؾ . 23 :
( )2احلٞمدة وآقمتذار ذم اًمرد قمغم ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن.44 -33 :
( )3قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م . 77 :
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وذًمؽ ُمثؾ اؾمتدٓل قم٤مئِم٦م رضي اهلل عنها سم٘مقًمف تعالى ى:ىﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ ( )1ذم
ٟمٗمل ّ
أن يٕمذب اعم١مُمـ سمٌٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞم٦م ُ ,مٕمؽمو ً٦م سمذًمؽ قمغم طمدي٨م قمٛمر  اًمذي
ذيمره ذم ُمٕمرض اًمٜمٝمل قمـ اًمٌٙم٤مء قمغم اعم ّٞم٧م اعم١مُمـ  ,طمٞم٨م ضم٤مء ذم احلدي٨م ّ
أن قمٛمر
ّ عم٤م أصٞم٥م دظمؾ صٝمٞم٥م  يٌٙمل ي٘مقل :وا أظم٤مه وا ص٤مطمٌ٤مه  ,وم٘م٤مل قمٛمر  : ي٤م
صٝمٞم٥م  ,أشمٌٙمل قمكم  ,وىمد ىم٤مل { : إن اعمٞم٧م يٕمذب سمٌٕمض سمٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمف} (. )2

()3

( )1إٟمٕم٤مم. 164 :
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مر ي  ,يمت٤مب اجلٜم٤مئز  ,سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل { : يٕمذب اعمٞم٧م سمٌٕمض سمٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمف} (.)927
( )3ؾمٞم٠ميت ُمزيد يمالم قمغم هذه اعمً٠مًم٦م  ,اٟمٔمر  :ص . 238
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 ذوط اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م .
يمام ؾمٌؼ أن أذٟم٤م إمم أريم٤من اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ُمع أريم٤من اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م حيًـ سمٜم٤م
هٜم٤م أن ٟمتٙمٚمؿ قمـ ذوط اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م سمٕمد ذيمرٟم٤م ًمنموط اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ,وذيمر
وضمف آشمٗم٤مق سمٞمٜمٝمام وآظمتالف ذم هذه اًمنموط.
ومٌ٤مًمت٠مُمؾ ذم طم٘مٞم٘م٦م يمؾ ُمـ اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي٤من  ,وُم٘مّمقد يمؾ ُمٜمٝمام :
ٟمًتٓمٞمع ّ
أن ٟم٘مقل إ ّن ذوط اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ٓ ختتٚمػ ُمٓمٚم ً٘م٤م قمـ ذوط اًم٘مقاقمد
خيتص سمٕمدم شم٘مٞمٞمد
اًمٕم٘مدي٦م ّإٓ ذم ذط واطمد  ,وهق  :ذط اإلـمالق  ,وهق اًمنمط اًمذي ّ
ٕن هذا اًمنمط ُم٤م ووع ً
ٟمٓم٤مق اًم٘م٤مقمدة سمٛمً٤مئؾ سم٤مب واطمد ّ ,
أصال ّإٓ ًمتٛمٞمٞمز اًم٘م٤مقمدة
قمـ اًمْم٤مسمط  :وًمذا ومٙمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ذم ذوط اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ي٘م٤مل ٟمٔمػمه هٜم٤م ذم ذوط
اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء ذط اإلـمالق  :ومٞمٙمقن ًمٚمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م سمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ صمالصم٦م
ذوط قم٤مُم٦م وهل :
 .1اًمِمٛمقل .
 .2اًمتجريد .
 .3إطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مهم٦م .
وذـم٤م شمٓمٌٞمؼ مه٤م :
 .1شمقومر اًمنموط اخل٤مص٦م سم٤مًمْم٤مسمط ذم اجلزئٞم٦م اخل٤موٕم٦م ًمٚمتٓمٌٞمؼ .
طمٙمام ذقم ًٞم٤م أظمر .
ّ .2أٓ يٕم٤مرض طمٙمؿ اًمْم٤مسمط ً
وعمٕمروم٦م شمٗم٤مصٞمؾ هذه اًمنموط يرضمع ًمنموط اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م  ,ويٓمٌؼ ُم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م
قمغم اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م طمذو اًم٘مذة سم٤مًم٘مذة .
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اعمٌح٨م اًمث٤مين  :أريم٤من اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م
ىمٌؾ اخلقض ذم سمٞم٤من أريم٤من اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م حيًـ سمٜم٤م شمٕمريػ اًمريمـ وإدراك ُمٕمٜم٤مه
قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,وذًمؽ ًمرومع اإلؿمٙم٤مل اًمذي وىمع ذم يمالم سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سملم إريم٤من
واًمنموط  ,يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف قمٜمد احلدي٨م قمـ ذوط اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م (.)1

اًمريمـ :
 شمٕمريػ ّ


اًمريمـ ًمٖم٦م :
ّ
اًمريمـ ٓ خيرج قمـ يمقٟمف :ضمزء ُم٤مهٞم٦م
سم٤مًمٜمٔمر ذم اعمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖمقي٦م ٟمجد أن ُمٕمٜمك ّ
اًمٌمء وضم٤مٟمٌف إىمقى  ,وم٠مريم٤من يمؾ رء  :ضمقاٟمٌف اًمتل يًتٜمد إًمٞمٝم٤م  ,وي٘مقم هب٤م  ,ومال
وضمقد ًمف إٓ هب٤م (.)2



اصٓمالطم٤م :
اًمريمـ
ً
ّ
اًمريمـ ذم اصٓمالح أهؾ اًمٕمٚمؿ ُم٘م٤مرب ضمدً ا ًمٚمٛمٕمٜمك اًمٚمٖمقي  ,ومٝمؿ يٕمرومقٟمف
ُمٕمٜمك ّ
سم٠م ّٟمف  " :اًمداظمؾ ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمٌمء اعمح٘مؼ عم٤مهٞمتف" (. )3

 أريم٤من اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م :
اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ىمْم٤مي٤م يمٚمٞم٦م يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف  ,وًمذا ّ
وم٢من ُم٤م يّمدق قمغم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م
ُمـ طمٞم٨م إريم٤من ومٝمق يٜمٓمٌؼ قمغم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م  ,وًمذا جيدر سمٜم٤م اًمقىمقف قمغم أريم٤من
اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ىمٌؾ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م .
( )1اٟمٔمر  :ص .116
( )2اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب  , 186 -185/ 13 :وشم٤مج اًمٕمروس . 112- 109 /35 :
( )3اعمٝمذب ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن  , 1963 /5 :واٟمٔمر  :أصقل اًمنظمز  , 174 /2 :وُمقؾمققم٦م
يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم . 873 - 872 /1 :
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أريم٤من اًم٘مْمٞم٦م :
ًمٚم٘مْم٤مي٤م صمالصم٦م أريم٤من ( )1هل :
 .1اعمقوقع ( اعمحٙمقم قمٚمٞمف )  :وهق إُمر اًمذي يذيمر ًمٞمحٙمؿ قمٚمٞمف  ,وًمذًمؽ ؾمٛمل
ُمقوق ًقم٤م ٟٕ :مّف يقوع ومٞمحٙمؿ قمٚمٞمف  ,وىمد يٕمؼم سمٕمْمٝمؿ قمٜمف ( سم٤معمًٜمد إًمٞمف ) ,
وذًمؽ إلؾمٜم٤مد احلٙمؿ إًمٞمف (. )2
ً
حمٛمقٓ:
ؾمٛمل
 .2اعمحٛمقل (اعمحٙمقم سمف )  :وهق ُم٤م حيٙمؿ سمف قمغم اعمقوقع  ,وًمذًمؽ ّ
ٕٟمّف حيٛمؾ قمغم اعمقوقع  ,ويٕمؼم قمٜمف قمٜمد سمٕمْمٝمؿ ( سم٤معمًٜمد ) (. )3
 .3اًمراسمٓم٦م ( احلٙمؿ )  :وهق إدراك وىمقع اًمٜمًٌ٦م سملم اعمقوقع واعمحٛمقل أو قمدم
وىمققمٝم٤م  :وًمذًمؽ ؾمٛمل راسمٓم٦م ً :مدًٓمتف قمغم اًمٜمًٌ٦م اًمراسمٓم٦م سملم اًمٓمروملم ُمـ
اشمّم٤مل أو اٟمٗمّم٤مل (. )4
اًمريمـ اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم وضمقده سملم أريم٤من اًم٘مْمٞم٦م قمغم ىمقًملم :
وهذا ّ
أُ -مـ ىم٤مل ّ :
سم٠من اًمراسمٓم٦م ( احلٙمؿ ) شمًت٘مؾ سمٙمقن٤م ريمٜمً٤م ذم اًم٘مْمٞم٦م .
بُ -مـ ىم٤مل ّ :
سم٠من اًمراسمٓم٦م ( احلٙمؿ ) ٓ شمًت٘مؾ سمٙمقن٤م ريمٜمً٤م ذم اًم٘مْمٞم٦م  ,وذًمؽ
ّ
ٕن اًمراسمٓم٦م ( احلٙمؿ )  :هل ُم٤م يدريمف اًمٕم٘مؾ ٟمتٞمج٦م اًمرسمط سملم اعمحٛمقل
واعمقوقع  ,ومٝمل ًمٞمً٧م ضمز ًء ُمـ اًم٘مْمٞم٦م  ,سمؾ هل قملم اًم٘مْمٞم٦م وُم٘مّمقده٤م ,

( )1اٟمٔمرُ :مدظمؾ ًمٕمٚمؿ اعمٜمٓمؼ عمٝمدي ومْمؾ اهلل ,93-91:واعمٜمٓمؼ وُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل.22-19:
( )2اٟمٔمر  :اعمٝمذب ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف  , 118 /1 :واعمٗمّمؾ ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  , 80:وآؾمت٘مراء وأصمره
ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م ,604 :واًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل وأصمره ذم آضمتٝم٤مد اعمٕم٤مس . 76 :
( )3اٟمٔمر  :اعمٝمذب ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف  ,118 /1 :واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم . 170 :
()4اعمٝمذب ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف  , 119 - 118/1 :اعمٗمّمؾ ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م . 78 - 77 :
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وًمٞمً٧م ريمٜمً٤م ومٞمٝم٤م ( : )1وسمٜم٤م ًء قمٚمٞمف ومٚمٞمس هٜم٤مك طم٤مضم٦م ًمذيمر اًمراسمٓم٦م ذم أريم٤من
اًم٘مْمٞم٦م سمِمٙمؾ ُمًت٘مؾ .
واًم٘مقل اًمث٤مين أرضمح ذم ٟمٔمري ٓ :ؾمٞمام ّ
يمثػما ُم٤م حتذف هذه
وأن اًمٕمرب ً
اًمراسمٓم٦م ( احلٙمؿ ) ُمـ يمالُمٝم٤م ّ :
ٕن اًمٕمالىم٦م سملم اعمقوقع واعمحٛمقل شمٗمٝمؿ
وٛمٜمً٤م ذم اًم ّٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ,أو ىمؾ ّ :
إن اًمٕمرب شمٗمٝمؿ قمالىم٦م آشمّم٤مل وآٟمٗمّم٤مل
سملم اعمًٜمد إًمٞمف واعمًٜمد ُمـ ؾمٞم٤مق احلدي٨م  ,وٓ حتت٤مج إمم ذيمره سم٤مؾمت٘مالل (. )2
ي٘مقل اًمديمتقر يٕم٘مقب اًمٌ٤مطمًلم ذم ٟم٘مده عمـ ضمٕمؾ اًمراسمٓم٦م (احلٙمؿ) ريمٜمً٤م
إن هذا اًمذي ذيمروه ٓ ٟمجد ّ
ذم اًم٘مْمٞم٦م ّ " :
أن اًم ّٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م شمً٤مقمد قمٚمٞمف :
ّ
ٕن قمالىم٦م آشمّم٤مل وآٟمٗمّم٤مل سملم اعمقوقع واعمحٛمقل شمٗمٝمؿ وٛمٜمً٤م ذم هذه
اًم ّٚمٖم٦م  ,وذم هم٤مًم٥م إطمقال ٓ ٟمجد شمٍمحي٤مت هبذه اًمراسمٓم٦م ومٞمٝم٤م .
وقمغم هذا وم٢م ّٟمٜم٤م ٟمجد ّ
أن ذيمره٤م ريمٜمً٤م ذم اًم٘مْمٞم٦م يٕمدّ ٟم٤مومٚم ً٦م ُمـ اًم٘مقل ,يمام
أن اجلٛمٚم٦م اعمت٠مًمٗم٦م ُمـ اعمٌتدأ واخلؼم أؾم٤مؾمٝم٤م اعمٌتدأ واخلؼم ّ ,
ّ
وأن اإلظمٌ٤مر أُمر
ىم٤مئام سمٜمٗمًف  ,ومٙمذًمؽ احلٙمؿ .
أُمرا صم٤مًم ًث٤م ً
يٗمٝمؿ ُمـ اًمؽميمٞم٥م  ,وًمٞمس ً
وقمغم هذا ومٚمٚم٘م٤مقمدة ريمٜم٤من مه٤م  :اعمقوقع واعمحٛمقل ....وُم٤م قمدا ذًمؽ
ومٝمق همػم داظمؾ ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م " (. )3
وهبذا ئمٝمر ًمٜم٤م ّ
أن أريم٤من اًم٘مْمٞم٦م شمٜمحٍم ذم :اعمقوقع واعمحٛمقل  ,ويمذًمؽ ؾمتٙمقن
أريم٤من اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م ّ :
ٕن ُم٤م يّمدق قمغم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م إريم٤من يٜمٓمٌؼ قمغم
اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م .
( )1اٟمٔمر  :اعمًتّمٗمك ُمـ قمٚمؿ إصقل  , 109 /1 :وقمٚمؿ اعمٜمٓمؼ ًٓمٙمًٜمدرا همٞمتام ٟمقوم٤م .103 :
( )2اعمٝمذب ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف  ,119 /1 :واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم . 168 :
( )3اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم . 168 :
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أريم٤من اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م :
أن ٟم٘مقل ّ :
سمٜم٤م ًء قمغم ؾمٌؼ شم٘مريره ٟمًتٓمٞمع ّ
إن ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ريمٜم٤من مه٤م :



اًمريمـ إول :
ّ
اعمحٙمقم قمٚمٞمف ( اعمقوقع )  :وهق اعمً٠مًم٦م اًمٕم٘مدي٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمقاردة ذم اًم٘م٤مقمدة,
واًمتل ؾمٞمحٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اعمحٙمقم سمف ( اعمحٛمقل ) .
أو ىمؾ سمٕمٌ٤مرة أظمرى  :هق اعمً٠مًم٦م اًمٕم٘مدي٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمقاردة ذم اًم٘م٤مقمدة  ,واًمتل
ؾم ُٞمًٜمد إًمٞمٝم٤م احلٙمؿ اًمقارد ذم اًم٘م٤مقمدة .



اًمريمـ اًمث٤مين :
ّ
اعمحٙمقم سمف ( اعمحٛمقل ) :وهق احلٙمؿ اًمقارد ذم اًم٘م٤مقمدة  ,واًمذي ؾم ُٞمحٙمؿ سمف قمغم
اعمحٙمقم قمٚمٞمف ( اعمقوقع ) .
أو ىمؾ سمٕمٌ٤مرة أظمرى  :هق احلٙمؿ اًمقارد ذم اًم٘م٤مقمدة  ,واًمذي ؾم ُٞمًٜمد إمم اعمً٠مًم٦م
اًمٕم٘مدي٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمقاردة ذم اًم٘م٤مقمدة .
وعمزيد ُمـ اإليْم٤مح ٟمٓم ٌّؼ ُم٤م ؾمٌؼ قمغم أطمد اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م

واجلامقم٦م ,وهل  :إ ّن طم٘م٤مئؼ أظمرة ٓ شم٘م٤مس قمغم طم٘م٤مئؼ اًمدٟمٞم٤م .

()2( )1

ٕن٤م اعمً٠مًم٦م اعمحٙمقم قمٚمٞمٝم٤م ذم هذه
وم٤مًمريمـ إول هلذه اًم٘م٤مقمدة  :هق طم٘م٤مئؼ أظمرة ّ :
اًم٘م٤مقمدة .

ٕن٤م شمدظمؾ قمغم قمدة أسمقاب ُمـ اًمٕم٘مٞمدة  ,ومٝمل
( )1وهذه ىم٤مقمدة وًمٞمً٧م سمْم٤مسمط يمام ئمٜمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ  ,وذًمؽ ّ
شمدظمؾ قمغم  :احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م  ,ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ,واجلٜم٦م واًمٜم٤مر .
( )2اٟمٔمر  :قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ٓسمـ قمثٞمٛملم  , 27 :واإلرؿم٤مد إمم صحٞمح آقمت٘م٤مد  , 283 :ذح
ومتح اعمجٞمد ًمٚمٖمٜمٞمامن . 17 / 15 :
138

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة

واًمريمـ اًمث٤مين ًمٚم٘م٤مقمدة  ٓ :شم٘م٤مس قمغم طم٘م٤مئؼ اًمدٟمٞم٤م ٟٕ :مّف احلٙمؿ اعمحٙمقم سمف ذم هذه
اًم٘م٤مقمدة .
قمغم هذا شمٙمقن هذه اًم٘م٤مقمدة ىمد دًم٧م قمغم  :قمدم ضمقاز ىمٞم٤مس طم٘م٤مئؼ أظمرة قمغم
ً
ُمًت٘مال ذم اًم٘مْمٞم٦م  ,وهق
طم٘م٤مئؼ اًمدٟمٞم٤م  ,وهذا هق احلٙمؿ ( اًمراسمٓم٦م ) قمٜمد ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م ريمٜمً٤م
يمام ٟمرى ُمٗمٝمقم وٛمٜمً٤م ُمـ ؾمٞم٤مق اًم٘م٤مقمدة  :وم٢مومراده سمريمـ ُمًت٘مؾ ًمٞمس ومٞمف ُمزيد وم٤مئدة .
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 أريم٤من اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م :
ذم قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمٞمقم ٓ يٛمٙمـ احلدي٨م قمـ اًم٘مقاقمد ّإٓ وشمذيمر ُمٕمٝم٤م اًمْمقاسمط ومٝمام
شمؿ احلدي٨م قمـ
صٜمقان ٓ يٗمؽمىم٤من  ,وًمذا حيًـ احلدي٨م قمـ أريم٤من اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م يمام ّ
صٜمقه٤م اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م .
وسمام ّ
أن اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ٓ ختتٚمػ قمـ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ّإٓ ذم ٟمٓم٤مق اًمٙمٚمٞم٦م  ,ويمقن
هذا اًمٜمٓم٤مق خمتص سمٌ٤مب أو أيمثر ُمـ سم٤مب يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ( : )1ويمقن هذا اًمٗم٤مرق ٓ ي١مصمر قمغم
طم٘مٞم٘م٦م أريم٤من اًمٌٜم٤مء اعمِمؽميم٦م سمٞمٜمٝمام  ,ومًٞمٙمقن ًمٚمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ريمٜم٤من يمام يم٤من ًمّمٜمقه٤م ,
ومه٤م:


اًمريمـ إول :
ّ
اعمحٙمقم قمٚمٞمف ( اعمقوقع )  :وهق اعمً٠مًم٦م اًمٕم٘مدي٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمقاردة ذم اًمْم٤مسمط,
واًمتل ؾم ُٞمًٜمد إًمٞمٝم٤م احلٙمؿ اًمقارد ذم هذا اًمْم٤مسمط .



اًمريمـ اًمث٤مين :
ّ
اعمحٙمقم سمف ( اعمحٛمقل ) :وهق احلٙمؿ اًمقارد ذم اًمْم٤مسمط  ,واًمذي ؾمٞمحٙمؿ سمف قمغم
اعمً٠مًم٦م اًمٕم٘مدي٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمقاردة ذم اًمْم٤مسمط .
وسمتٓمٌٞمؼ هذه إريم٤من قمغم أطمد اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م شمتْمح

اًمّمقرة أيمثر .
وم٘مقل اًمٜمٌل ّ { : 
إن اعمالئٙم٦م شمت٠مذى مم٤م يت٠مذى ُمٜمف سمٜمق آدم } ( , )2يٕمدّ و٤مسم ًٓم٤م ٓؿمتامًمف
قمغم ُمً٤مئؾ شمتٕمٚمؼ سمٛمقوقع شم٠مذي اعمالئٙم٦م دون همػمه ُمـ اعمقوققم٤مت .
( )1اٟمٔمر  :ص .82
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ  ,يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة  ,سم٤مب  :نل ُمـ أيمؾ صمق ًُم٤م أو ً
سمّمال أو يمرا ًصم٤م أو
ٟمحقه٤م( .) 534
144

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة

وريمٜم٤م هذا اًمْم٤مسمط مه٤م :
اًمريمـ إول  :اعمالئٙم٦م  ,ومٝمؿ ُمـ ؾمٞمًٜمد إًمٞمف احلٙمؿ ذم هذا اًمْم٤مسمط .
ّ
اًمريمـ اًمث٤مين  :شمت٠مذى مم٤م يت٠مذى ُمٜمف سمٜمق أدم ٟٕ ,مّف احلٙمؿ اًمقارد ذم احلدي٨م واًمذي
ّ
ُـمٌؼ قمغم اعمالئٙم٦م .
وهبذا يٙمقن هذا اًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي ىمد ّ
دل قمغم ّ :
إن يمؾ ومٕمؾ ي١مذي سمٜمل أدم ومٝمق
ي١مذي اعمالئٙم٦م .
وذم ظمت٤مم اًمٙمالم قمـ أريم٤من اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟم٘مقل ّ :
إن يمؾ ُم٤م شم٘مرر ذم
ي٘مر ُمثٚمف ذم أريم٤من اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م دون اؾمتثٜم٤مء .
أريم٤من اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ّ
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الفصل الراتع

مصادر المىاعد العمديت
وفيه تمهيذ ومثحثان :
انتًهيد  :أنىاع املصادر .
املبحث األول  :يصادر انتأصيم.
املبحث انثاني  :يصادر اجلًع.
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التمهيذ
أوىاع املصادر
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اًمتٛمٝمٞمد  :أٟمقاع اعمّم٤مدر
اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م  -وُمثٚمٝم٤م أظمتٝم٤م اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م

()1

 -قمٌ٤مرة قمـ ىمْم٤مي٤م يمٚمٞم٦م

ظم٤مرضم٤م
ُمًتخٚمّم٦م ُمـ ُمٕم٤مين اًمنمع اإلؾمالُمل  ,وُمًتٗم٤مدة ُمـ أطمٙم٤مُمف  ,وًمٞمً٧م أُم ًرا
ً
قمـ اًمنمع  ,أو خم٤مًمٗم ً٦م ًمف  ,ومٝمل ًمٞمً٧م جمرد اضمتٝم٤مدات ًمٚمٕمٚمامء  ,ريمٌ٧م وومؼ شمّمقراهتؿ
اًمِمخّمٞم٦م  ,أو صٞمٖم٧م وومؼ ُمٕمت٘مداهتؿ اًمديٜمٞم٦م  ,سمؾ هل ُمًتٛمدة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م
وإمج٤مقم٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ وأىمقاهلؿ اعمٕمتؼمة  ,ومٝمل ُمرشمٌٓم٦م سمٜمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م
وسم٤مٕطمٙم٤مم واعمٕم٤مين اعمتٗمرقم٦م قمٜمٝمام واًمٕم٤مئدة إًمٞمٝمام ارشمٌ٤م ًـم٤م وصمٞم ً٘م٤م ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م سمح٤مل ُمـ
إطمقال  ,سمؾ هل ُمّم٤مدره٤م اًمتل ٓ شمّمدر ّإٓ قمٜمٝم٤م  ,وٓ شمٕمقد ّإٓ إًمٞمٝم٤م  :ي٘مقل احل٤مومظ
اًمالًمٙم٤مئل رمحه اهلل ّ " :
وم٢من أوضم٥م ُم٤م قمغم اعمرء ُمٕمروم٦م اقمت٘م٤مد اًمديـ  ,وُم٤م يم ّٚمػ اهلل سمف قمٌ٤مده
ُمـ ومٝمؿ شمقطمٞمده وصٗم٤مشمف وشمّمديؼ رؾمٚمف سم٤مًمدٓئؾ واًمٞم٘ملم  ,واًمتقصؾ إمم ـمرىمٝم٤م
وآؾمتدٓل قمٚمٞمٝم٤م سم٤محلج٩م واًمؼماهلم .
صمؿ ىمقل
ويم٤من ُمـ أقمٔمؿ ُم٘مقل  ,وأووح طمج٦م وُمٕم٘مقل :يمت٤مب اهلل ّ
احلؼ اعمٌلم ّ ,
صمؿ
صمؿ ُم٤م أمجع قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤محلقن ّ ,
رؾمقل اهلل  , وصح٤مسمتف إظمٞم٤مر اعمت٘ملم ّ ,
صمؿ آضمتٜم٤مب قمـ اًمٌدع وآؾمتامع
اًمتٛمًؽ سمٛمجٛمققمٝم٤م واعم٘م٤مم قمٚمٞمٝم٤م إمم يقم اًمديـ ّ ,
إًمٞمٝم٤م مم٤م أطمدصمٝم٤م اعمْمٚمقن.)2( ".
وي٘مقل إصٌٝم٤مين رمحه اهلل  " :ىم٤مل :سمٕمض اًمٕمٚمامء ٓ :هدى إٓ ذم اًم٘مرآن يمالم رسمٜم٤م 
ووطمٞمف ,وشمٜمزيٚمف اًمذي هق قمٚمٛمف  ,وومٞمام ؾمٜمّف ًمٜم٤م رؾمقًمف حمٛمد  , وُم٤م امجع قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م

(ُ )1مـ هذا اًمٗمّمؾ ومّم٤مقمدً ا شمٙم٤مد شمتٗمؼ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ُمع اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م  ,وًمذا ؾم٠مشمٙمٚمؿ قمٜمٝمام ؾمق ًي٤م ذم
سم٘مٞم٦م اًمٌح٨م  ,وأن ـمرأ ُمقـمـ ومرق سمٞمٜمٝمام ٟمٌٝم٧م قمٚمٞمف ذم طمٞمٜمف.
( )2ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م .7 /1 :
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صمؿ أئٛم٦م
اهلداة اعمٝمديقن روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم  ,وُم٤م ُم٣م قمٚمٞمف سمٕمدهؿ ظمٞم٤مر اًمت٤مسمٕملم ّ ,
اعمحدصملم وؾمٚمػ اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمروٞملم" (.)1
أن ٟم٘مقل ّ
وسمٜم٤م ًء قمغم هذا اًمت٘مرير وم٢م ّٟمٜم٤م ٟمًتٓمٞمع ّ
أن ُمّم٤مدر اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م
هل  :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ,واًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م  ,واإلمج٤مع  ,وأىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,وًمٙم ّـ سم٤مًمٜمٔمر إمم
قمالىم٦م يمؾ واطمد ُمـ هذه اعمّم٤مدر سم٤مًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ هذه اعمّم٤مدر
إمم ىمًٛملم ُ :مّم٤مدر شم٠مصٞمؾ  ,وُمّم٤مدر مجع .
ومٛمّم٤مدر اًمت٠مصٞمؾ  :هل ُم٤م اؾمتٜمدت اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ذم وضمقده٤م قمٚمٞمٝم٤م ,
ً
وشم٘مريرا ,
شم٠مصٞمال
وم٤مًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط شمًُت٘مك ُمـ هذه اعمّم٤مدر
ً
وهذه اعمّم٤مدر هل  :اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م واإلمج٤مع  ,وؾمٌ٥م هذا احلٍم
ّ
أن قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م شمقىمٞمٗمٞم٦م  ,ومال يٛمٙمـ أن شمًُت٘مك ُمـ
همػم اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م أو ُم٤م اؾمتٜمد قمٚمٞمٝمام يم٤مإلمج٤مع  ,ىم٤مل ؿمٞمخ
اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

رمحه اهلل

 " :وٓ جيقز ٕطمد أن يٕمدل قمام ضم٤مء ذم

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واشمٗمؼ قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م  .....ومٞم٠مظمذ
اعمًٚمٛمقن مجٞمع ديٜمٝمؿ ُمـ آقمت٘م٤مدات واًمٕمٌ٤مدات وهمػم ذًمؽ ُمـ
يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف وُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م " (. )2
أ ُّم٤م ُمّم٤مدر اجلٛمع  :ومٝمل اعمٔمآن اًمتل شمرد ومٞمٝم٤م هذه اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م وشمذيمر
ومٞمٝم٤م ,وٓ يٙمقن هل٤م ارشمٌ٤مط سمت٘مرير اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط وشم٠مصٞمٚمٝم٤م .

( )1احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦م وذح قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمّ٦م .221 /1 :
( )2جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم .490/11 :
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المثحث األول
مصادر التأصيل

وفيه ثالثة مطالة :
املطهب األول  :انمرآٌ انكريى .
املطهب انثاني  :انسنّت اننبىيت.
املطهب انثانث  :اإلمجاع .
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انمرآٌ انكريى
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اعمٓمٚم٥م إول  :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق إؾم٤مس اًمذي شمًت٘مك ُمٜمف مجٞمع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم اإلؾمالم ,
اًمٔم٤مهرة ُمٜمٝم٤م واًمٌ٤مـمٜم٦م  ,اًمٙمٚمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واجلزئٞم٦م  ,ومٝمق ُ -مع اؿمتامًمف قمغم يمثػم ُمـ اعمً٤مئؾ
اجلزئٞم٦م  -يزظمر سمجٛمٚم٦م يمٌػمة ُمـ اعمٌ٤مدئ اًمٕم٤مُم٦م  ,واًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل ضم٤مءت ًمتٙمقن
ُمٜم٤مرات هيتدي هب٤م قمٚمامء إُم٦م ذم شم٠مصٞمؾ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  ,وشم٘مٕمٞمد اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م ,
وآضمتٝم٤مد ذم احلٙمؿ هب٤م قمغم اعمًتجدات ً ,متٙمقن ً
دًمٞمال قمغم يمامل اًمديـ اإلؾمالُمل ,
وُمٜم٤مؾمٌتف ًمٙمؾ زُم٤من ,وصالطمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مف ذم يمؾ ُمٙم٤من .
وذم هذا ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

رمحه اهلل

 " :إن اًم٘مرآن واحلدي٨م ومٞمٝمام يمٚمامت

ضم٤مُمٕم٦م هل ىمقاقمد قم٤مُم٦م وىمْم٤مي٤م يمٚمٞم٦م  ,شمتٜم٤مول يمؾ ُم٤م دظمؾ ومٞمٝم٤م ويمؾ ُم٤م دظمؾ ومٞمٝم٤م ومٝمق
ُمذيمقر ذم اًم٘مرآن واحلدي٨م سم٤مؾمٛمف اًمٕم٤مم وإٓ ومال يٛمٙمـ ذيمر يمؾ رء سم٤مؾمٛمف اخل٤مص" (.)1
سمؾ ّ
إن قمٚمامء أصقل اًمٗم٘مف واًمتٗمًػم يذيمرون وٛمـ ىمقاقمدهؿ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ
شمٜمص قمغم ّ
أن ورود إطمٙم٤مم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أيمثره٤م ُمـ ىمٌٞمؾ إطمٙم٤مم اًمٙمٚمٞم٦م ٓ
ىم٤مقمدة ّ
اجلزئٞم٦م ( ,)2وهذه إطمٙم٤مم اًمٙمٚمٞم٦م هل اعم٤مدة إؾم٤مس ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م قمٛمق ًُم٤م,
ظمّمقص٤م  ,وُمـ أُمثٚم٦م هذه اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل
واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م وُمٜمٝم٤م
ً
وردت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ,واًمتل يٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمًتخرج ُمٜمٝم٤م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م
ُم٤م يكم :
 .1ىمقًمف تعالىى:ىﭽﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﭼ (. )3
( )1جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم . 207 - 206 / 34 :
( )2اٟمٔمر  :ىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ًمٚمداوودي  ,1161 /1 :وىمقاقمد اًمتٗمًػم . 681 /2 :
( )3اًمٌ٘مرة. 286 :
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 .2ىمقًمف تعالىى:ىﭽﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﭼ (.)1
 .3ىمقًمف تعالىى:ىﭽﮝﮞﮟﮠﮡﭼ (. )2
 .4ىمقًمف تعالىى:ىﭽﮀﮁﮂﮃﮄﮅﭼ (. )3
 .5ىمقًمف تعالىى:ىﭽﯷﯸﯹﯺﯻﯼﭼ (. )4
 .6ىمقًمف تعالىى:ىﭽﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﭼ (. )5
 .7ىمقًمف تعالىى:ىﭽﯞﯟﯠﯡﯢﯣﭼ (. )6
 .8ىمقًمف تعالىى:ىﭽﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﭼ (. )7

 .9ىمقًمف تعالىى:ى ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﭼ (. )8
 .10ىمقًمف تعالىى:ىﭽﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﭼ (. )9
 .11ىمقًمف تعالىى:ىﭽﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﭼ (.)10
 .12ىمقًمف تعالىى:ىﭽﯶﯷﯸﯹﯺﭼ (. )11
( )1اًمٜمً٤مء.116 :
( )2اعم٤مئدة. 100 :
( )3إٟمٕم٤مم. 38 :
( )4اًم٘مّمص. 84 :
( )5إطمزاب . 5 :
( )6هم٤مومر. 7 :
( )7يس . 82 :
( )8ومّمٚم٧م. 34 :
( )9ومّمٚم٧م. 46 :
( )10احلجرات. 1 :
( )11اًمٜمجؿ . 23 :
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 .13ىمقًمف تعالىى:ىﭽﯟﯠﯡﯢﯣﭼ (. )1
 .14ىمقًمف تعالىى:ىﭽﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﭼ (.)2

 .15ىمقًمف تعالىى:ىﭽﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﭼ (.)3
وهمػمه٤م يمثػم ُمـ أي٤مت اًمتل اطمتقت قمغم ىمْم٤مي٤م قم٘مدي٦م يمٚمٞم٦م  ,شمّمٚمح ّ
ٕن شمٙمقن
ىم٤مقمدة قم٘مدي٦م ًمدظمقهل٤م قمغم ُمً٤مئؾ أيمثر ُمـ سم٤مب ذم اًمٕم٘مٞمدة  ,أو شمٙمقن و٤مسم ًٓم٤م قم٘مد ًي٤م
ٓظمتّم٤مصٝم٤م سمٛمً٤مئؾ سم٤مب واطمد ُمـ أسمقب اًمٕم٘مٞمدة .
وًمٙمـ هؾ شم٘متٍم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ذم اؾمتٛمداده٤م ُمـ اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ قمغم
اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م وم٘مط ؟.
يمال  :وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٙمؾ آي٤مشمف اعمِمتٛمٚم٦م قمغم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م واجلزئٞم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة ُيٕمدّ
ُمّمدرا ًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ووقاسمٓمٝم٤م .
ً
وًمٙمـ هذه اإلضم٤مسم٦م اعمجٛمٚم٦م ىمد ُيِمٙمؾ قمٚمٞمٝم٤م ومٝمؿ يمٞمٗمٞم٦م اؾمتٛمداد هذه اًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط  -اًمتل هل قمٌ٤مرة قمـ ىمْم٤مي٤م يمٚمٞم٦م ُ -مـ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اجلزئٞم٦م اًمقاردة ذم
آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
وهذا اإلؿمٙم٤مل يزول قمـ اًمذهـ إذا أدريمٜم٤م دور آؾمت٘مراء ذم اؾمتٜمٌ٤مط اًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اًمذي ؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمٚمٞمف ذم اًمٗمّمؾ اًم٘م٤مدم (.)4
وًمٙمـ ًمرومع اإلؿمٙم٤مل هٜم٤م ٟمِمػم إمم ّ
أن آؾمت٘مراء يٕمدُّ أطمد أؾم٤مًمٞم٥م اًمت٘مٕمٞمد اعمٕمتؼمة :
وهق قمٌ٤مرة قمـ شمتٌع ٕطمٙم٤مم اعمً٤مئؾ اجلزئٞم٦م ٓ:ؾمتٜمٌ٤مط قم ّٚم٦م شمٜمٓمٌؼ قمغم مجٚم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ,
( )1اًمرمحـ . 60 :
( )2احلنم . 7 :
( )3اًمتحريؿ .6 :
( )4اٟمٔمر  :ص .176
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يًتٓمٞمع اعمتتٌع ّ
أن جيٛمع هب٤م أطمٙم٤مم هذه اعمً٤مئؾ ذم طمٙمؿ يمكم واطمد .
وسمام ّ
أن إطمٙم٤مم اجلزئٞم٦م اًمقاردة ذم آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمدظمؾ ذم ُمقاد هذا
آؾمت٘مراء  :ص٤مر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٙمؾ ُم٤م حيقيف ُمـ ىمْم٤مي٤م قم٘مدي٦م ؾمقا ًء اًمٙمٚمٞم٦م ُمٜمٝم٤م أو
ُمّمدرا ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م .
اجلزئٞم٦م
ً


ذوط اقمتٌ٤مر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٛمّمدر ًمٚم٘مقاقمد :
قمٜمد اًمٜمٔمر ذم ٟمّمقص اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ٓؾمتٜمٌ٤مط اًم٘مقاقمد ُمٜمٝم٤م يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًتٜمٌط ّ
أن

يراقمل صمالصم٦م ذوط ىمٌؾ ّ
أن ي٘مرر اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م  ,ويٗمّمؾ ذم شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م
وي١مصؾ أطمٙم٤مُمٝم٤م  ,وهذه اًمنموط هل :
ّ .1
أن شمٙمقن أي٤مت اًمتل أظمذت ُمٜمٝم٤م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ُمٕمتؼمة اًمدًٓم٦م
قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  ,سمٛمٕمٜمك ّأٓ شمٙمقن هذه أي٤مت ُ -مقوع آقمتٌ٤مر ُ -مـ
اعمتِم٤مسمف همػم واوح٦م اعمٕمٜمك أو اًمدًٓم٦م .
ّ .2
أن شمٙمقن اعمٕم٤مين واًمدٓٓت اًمتل اؾمتٜمد قمٚمٞمٝم٤م ذم ومٝمؿ أي٤مت قمٜمد اؾمتٜمٌ٤مط
اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ُمٕمتؼم ًة قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  ,ومال يٜمٔمر إمم
دٓٓت أي٤مت وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م قمٜمد أهؾ اًمٌدع ذم شم٘مرير اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م .
ّ .3
أن شمٙمقن دٓٓت أي٤مت اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم شم٘مرير اًم٘م٤مقمدة ُمٓم٤مسم٘م ً٦م حلٙمؿ
اًم٘م٤مقمدة دون شمٕمًػ ( , )1سمٛمٕمٜمك أن يًت٘مك طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة ُمـ أي٤مت دون شمٙمٚمػ
و ٍّزم ٕقمٜم٤مق اًمٜمّمقص طمتك شمقاومؼ دٓٓهت٤م طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة ٕ :ن اًم٘مقاقمد ُمـ
يمٚمٞم٤مت اًمنمع اًمقاوح٦م اًمتل ٓ حتت٤مج إمم شمٙمٚمػ وشمٕمًػ ٕصمٌ٤مهت٤م .

( )1اٟمٔمر  :قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  :اٟمٔمر . 80 :
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اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين  :اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م
شمٕمد اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م اعمّمدر اًمث٤مين ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م
إٟم٘م٤مص٤م عمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم ُمً٠مًم٦م
سمٕمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ,وٓ يٕمٜمل ٟمزوهل٤م ذم اًمرشمٌ٦م قمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
ً
اًمت٘مٕمٞمد اًمٕم٘مدي  ,وًمٙمـ ذف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق اًمذي رومٕمف قمٜمٝم٤م ذم اًمرشمٌ٦م ّ ,
وإٓ
وم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م صٜمقان ذم اعمّمدر سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ّ :
ٕن يمالمه٤م
وطمل ُمـ اهلل . 
ُمّمدرا ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م يم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ
وًمذا وم٢من اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م شمٕمتؼم
ً
ؾمقا ًء سمًقاء  ,وم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م اًمقاردة ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م شمٕمدّ ُمـ اعمّم٤مدر إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ,وهل يمثػمة ضمدً ا ّ
ٕن اعمتحدث هب٤م  ىمد وصػ ٟمٗمًف سم٘مقًمف : 
{أقمٓمٞم٧م ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ} ( , )1وذم رواي٦م  { :سمٕمث٧م سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ}( ,)2ىم٤مل اًمٜمقوي رمحه اهلل

ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك هذه اًمٕمٌ٤مرة  ":أي إجي٤مز اًمٚمٗمظ ُمع شمٜم٤موًمف اعمٕم٤مين اًمٙمثػمة ضمدا " ( , )3وىم٤مل اسمـ
اًم٘مٞمؿ رمحه اهلل  " :وإذا يم٤من أرسم٤مب اعمذاه٥م يْمٌٓمقن ُمذاهٌٝمؿ وحيٍمون٤م سمجقاُمع حتٞمط سمام
حيؾ وحيرم قمٜمدهؿ ُمع ىمّمقر سمٞم٤منؿ  ,وم٤مهلل ورؾمقًمف اعمٌٕمقث سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ أىمدر قمغم
ذًمؽ ,وم٢م ّٟمف  ي٠ميت سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اجل٤مُمٕم٦م  ,وهل ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م وىمْمٞم٦م يمٚمٞم٦م دمٛمع أٟمقاقم٤م وأومرادا,
وشمدل دًٓمتلم  :دًٓم٦م ـمرد ودًٓم٦م قمٙمس "

()4

.

وـمٝمقرا ( .) 523
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ  ,يمت٤مب اًمّمالة  ,سم٤مب  :ضمٕمٚم٧م زم إرض ُمًجدً ا
ً
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم  ,سم٤مب  :ىمقل اًمٜمٌل طٟ{ :مٍمت سم٤مًمرقم٥م ُمًػمة ؿمٝمر}
(.)2977
( )3اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج .170 /13 :
( )4إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم .251 /1 :
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وىم٤مل اعمٜم٤موي

رمحه اهلل

( { : )1أقمٓمٞم٧م ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ} أيُ :مٚمٙم٦م أىمتدر هب٤م قمغم إجي٤مز

اًمٚمٗمظ ُمع ؾمٕم٦م اعمٕمٜمك  ,سمٜمٔمؿ ًمٓمٞمػ ٓ شمٕم٘مٞمد ومٞمف يٕمثر اًمٗمٙمر ذم ـمٚمٌف  ,وٓ اًمتقاء حي٤مر
اًمذهـ ذم ومٝمٛمف  ,ومام ُمـ ًمٗمٔم٦م يًٌؼ ومٝمٛمٝم٤م إمم اًمذهـ إٓ وُمٕمٜم٤مه٤م أؾمٌؼ إًمٞمف " (. )2
وىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم حفظه اهلل  :رؾمقل اهلل  سمٕمثف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمجقاُمع
ودؾمتقرا إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ,
ُمٜمٝم٤مضم٤م
اًمٙمالم ي٘مقل ىمقٓ واطمدا ,أو مجٚم٦م واطمدة ,ومتٙمقن
ً
ً
وسمآٓف ُمـ آطم٤مد اًم٘مْم٤مي٤م واًمقىم٤مئع اًمٕمٞمٜمٞم٦م  ,وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٛمثال ي٘مقل اًمٜمٌل { : يمؾ سمدقم٦م والًم٦م}( )3ومام أوضمز هذه اًمٕمٌ٤مرة ,
ويدظمؾ ومٞمٝم٤م يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن حيدث ذم اًمديـ ,ومٙمؾ سمدقم٦م أي٤م يم٤مٟم٧م والًم٦م ,وهذه اًمٕمٌ٤مرة
ىم٤مقمدة شمِمٛمؾ آٓف اًمقىم٤مئع " ( , )4وُمـ ضمقاُمع يمٚمٛمف  اًمتل يٛمٙمـ ّ
ُمّم٤مدرا
أن شمٙمقن
ً
ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م :
 .1ىمقًمف ُ { : مـ ُم٤مت ينمك سم٤مهلل ؿمٞمئ٤م دظمؾ اًمٜمّ٤مر } (.)5
إن اهلل يمت٥م يمت٤م ًسم٤م ىمٌؾ أن خيٚمؼ اخلٚمؼّ :
 .2ىمقًمف ّ { : 
إن رمحتل ؾمٌ٘م٧م همْمٌل ,ومٝمق
ُمٙمتقب قمٜمده ومقق اًمٕمرش } (.)6
( )1زيـ اًمديـ حمٛمد قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي ُ ,مـ يمٌ٤مر قمٚمامء اًم٘م٤مهرة  ,يم٤من وم٤موال زاهدا قم٤مسمدا  ,اٟمزوى
ًمٚمٌح٨م واًمتّمٜمٞمػً ,مف ٟمحق صمامٟملم ُمّمٜمٗم٤مُ ,مٜمٝم٤م  :يمٜمقز احل٘م٤مئؼ  ,وومٞمض اًم٘مدير  ,قم٤مش ذم اًم٘م٤مهرة ,
وشمقذم هب٤م قم٤مم 1031هـ  .اٟمٔمر  :ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم ,416 - 412 /2 :
وإقمالم ًمٚمزريمكم . 204 /6 :
( )2ومٞمض اًم٘مدير .563 /1 :
( )3ؾمٌؼ خترجيف  :ص . 40
( )4ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ًمٚمحقازم . 103 /1 :
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب اجلٜم٤مئز ,سم٤مبُ :م٤م ضم٤مء ذم اجلٜم٤مئز وُمـ يم٤من آظمر يمالُمف ٓ :إًمف إٓ اهلل (.)1238
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب اًمتقطمٞمد  ,سم٤مب  :سم٘مقل اهلل تعالىى :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ (.) 7554
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 .3ىمقًمف  { : ي٤م همالم إين أقمٚمٛمؽ يمٚمامت  :أطمٗمظ اهلل حيٗمٔمؽ  ,أطمٗمظ اهلل دمده
دم٤مهؽ ,إذا ؾم٠مًم٧م وم٤مؾم٠مل اهلل  ,وإذا اؾمتٕمٜم٧م وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل  ,واقمٚمؿ أن إُم٦م ًمق
اضمتٛمٕم٧م قمغم أن يٜمٗمٕمقك سمٌمء مل يٜمٗمٕمقك إٓ سمٌمء ىمد يمتٌف اهلل ًمؽ  ,وًمق
اضمتٛمٕمقا قمغم أن ييوك سمٌمء مل ييوك إٓ سمٌمء ىمد يمتٌف اهلل قمٚمٞمؽ  ,رومٕم٧م
إىمالم وضمٗم٧م اًمّمحػ }(.)1
 .4ىمقًمف  { : ي٘مقل اهلل قمز وضمؾُ :مـ ضم٤مء سم٤محلًٜم٦م ومٚمف قمنم أُمث٤مهل٤م وأزيد  ,وُمـ
ضم٤مء سم٤مًمًٞمئ٦م ومجزاؤه ؾمٞمئ٦م ُمثٚمٝم٤م أو أهمٗمر }(.)2
 .5ىمقًمف {: إي٤ميمؿ واًمٖمٚمق ذم اًمديـ ,وم٢م ّٟمام أهٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ اًمٖمٚمق ذم اًمديـ}(.)3
 .6ىمقًمف  ٓ { : جيتٛمع اإليامن واًمٙمٗمر ذم ىمٚم٥م اُمرئ } (.)4
 .7ىمقًمف  { : يمؾ ُمٞمن عم٤م ظمٚمؼ ًمف }(.)5
 .8ىمقًمف  ٓ { : ختػموا سملم إٟمٌٞم٤مء } (.)6
 .9ىمقًمف  { : يمت٥م ذم اًمذيمر يمؾ رء }(.)7

( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي  ,أسمقاب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع قمـ رؾمقل  ,سم٤مب :سمدون شمرمج٦م ( ,)2516
وىم٤مل قمٜمف طمًـ صحٞمح  ,وصححف إًمٌ٤مين ٟ ,مٔمر ُ :مِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح سمتح٘مٞم٘مف. 1459 / 3 :
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ  ,يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء  ,سم٤مب  :ومْمؾ اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم ( .)2687
( )3ؾمٌؼ خترجيف  :ص .69
( )4أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  ,249 /2 :وصححف إًمٌ٤مين  ,اٟمٔمر  :ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م , 41/3 :
وطمًٜمف إرٟم١موط  ,اٟمٔمر ُ :مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمتح٘مٞم٘مف .251 /14 :
ّ
( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ  ,يمت٤مب اًم٘مدر  ,سم٤مب  :يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ أدُمل ذم سمٓمـ أُمف (.)2649
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب اخلّمقُم٤مت  ,سم٤مب ُ :م٤م يذيمر ذم إؿمخ٤مص واخلّمقُم٦م (. )2412
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ  ,سم٤مب ُ :م٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل تعالىى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ

ﭼ (. ) 3191
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ٕمجؾ رء ىمٌؾ طمٚمف } (.)1
 .10ىمقًمف ً { : مـ ُي ّ
 .11ىمقًمف  { : إن اهلل ظمٚمؼ يمؾ ص٤مٟمع وصٜمٕمتف }(.)2
 .12ىمقًمف  ٓ { : شمًٌقا أصح٤ميب } (.)3
 .13ىمقًمف ُ { : مـ أـم٤مقمٜمل وم٘مد أـم٤مع اهلل  ,وُمـ يٕمّمٜمل وم٘مد قمَم اهلل  ,وُمـ يٓمع
إُمػم وم٘مد أـم٤مقمٜمل  ,وُمـ يٕمص إُمػم وم٘مد قمّم٤مين } (.)4
 .14ىمقًمف { : أقمد ّدت ًمٕمٌ٤مدي اًمّم٤محللم ُم٤م ٓ قملم رأت  ,وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م  ,وٓ
ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم ,وم٤مىمرءوا إن ؿمئتؿ  :ﭽﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨﭼ(.)6(})5
 .15ىمقًمف  { : ؿمٗم٤مقمتل ٕهؾ اًمٙمٌ٤مئر ُمـ أُمتل }(. )7

( )1ؾمٌؼ خترجيف . 69 :
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد سم٤مب  :أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد  ,وصححف إًمٌ٤مين  ,اٟمٔمر  :ؾمٚمًٚم٦م
إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م . 181 /4 :
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب أصح٤مب اًمٜمٌل  ,سم٤مب  :ىمقل اًمٜمٌل ً{ :مق يمٜم٧م ُمتخذا ً
ظمٚمٞمال} (.)3673
(.)3673
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ,يمت٤مب إُم٤مرة  ,سم٤مب  :سم٤مب وضمقب ـم٤مقم٦م إُمراء ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م ,وحتريٛمٝم٤م ذم اعمٕمّمٞم٦م
اعمٕمّمٞم٦م (. )1835
( )5اًمًجدة .17 :
وأن٤م خمٚمقىم٦م (.) 3244
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ  ,سم٤مب ُ :م٤م ضم٤مء ذم صٗم٦م اجلٜمّ٦م ّ
( )7أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  , 213 /3:وأسمق داود  ,يمت٤مب اًمًٜمّ٦م  ,سم٤مب ذم اًمِمٗم٤مقم٦م (  , )4739واًمؽمُمذي ,
أسمقاب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع قمـ رؾمقل  ,سم٤مبُ :م٤م ضم٤مء ذم اًمِمٗم٤مقم٦م (  , )2435وىم٤مل قمٜمف :
طمًـ صحٞمح همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف  ,وىم٤مل اسمـ يمثػم
شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ .249/2 :
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هذا ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م اًمقاردة ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م  ,ودوره٤م ذم إُمداد اًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م .
أُم٤م إطمٙم٤مم اًمٕم٘مدي٦م اجلزئٞم٦م اًمقاردة ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م  :ومٝمل ُمثؾ إطمٙم٤مم اًمٕم٘مدي٦م
اجلزئٞم٦م اًمقاردة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ,متثؾ ُم٤مد ًة ُمـ ُمقاد آؾمت٘مراء اًمذي شمًتٜمٌط ُمٜمٝم٤م
اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م  ,وهبذا شمٙمقن اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م سم٠مطمٙم٤مُمٝم٤م اًمٙمٚمٞم٦م واجلزئٞم٦م أطمد
أهؿ اعمّم٤مدر اًمتل شمًتخرج ُمٜمٝم٤م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م.


ذوط اقمتٌ٤مر اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م يمٛمّمدر ًمٚم٘مقاقمد :
ٓسمدّ قمٜمد اؾمتٜمٌ٤مط اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ُمـ ُمراقم٤مة أرسمٕم٦م

اًمٜمص قمغم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م  ,صمالصم٦م ُمـ هذه
ذوط أرسمٕم٦م ىمٌؾ ّ
اًمنموط ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ذم ذوط اقمتٌ٤مر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٛمّمدر ًمٚم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط (. )1
خيص اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م ومٝمق ّ :
صحٞمح٤م  ,أو
أن يٙمقن احلدي٨م
ً
أ ُّم٤م اًمنمط اًمراسمع اًمذي ّ
طمًٜمً٤م .
وسمٛمٕمٜمك أظمر ّ :
أن يٙمقن احلدي٨م مم٤م ي٘مٌؾ اًمٕمٛمؾ سمف  ,ويّمح إظمذ سمام ومٞمف ُمـ
دٓٓت قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م (.)2

( )1اٟمٔمر  :ص .151
( )2اٟمٔمر  :قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  :اٟمٔمر . 80 :
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المطلة الثالث
اإلمجاع
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اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م  :اإلمج٤مع
ّ
ُمّمدرا ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع اإلؾمالُمل اًمتل
إن أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م يٕمتؼمون اإلمج٤مع
ً
جي٥م إشمٌ٤مقمٝم٤م واعمّمػم إًمٞمٝم٤م (ٟٕ , )1مّف ُمـ ىمٌٞمؾ شمْم٤مومر إدًم٦م قمغم احلٙمؿ اًمقاطمد  :ومٞمٗمٞمد
سمذًمؽ اًمت٠ميمٞمد واًمتٕمْمٞمد ًمٚمحٙمؿ اًمقارد ومٞمف (. )2
ويٕمقل قمٚمٞمف وحيت٩م سمف هق :إمج٤مع
و"اإلمج٤مع اعمٕمتؼم ذم أسمقاب آقمت٘م٤مد واًمذي يٕمتد سمف ّ
أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م أهؾ احلدي٨م وإصمر اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م واًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة إمم ىمٞم٤مم
احلؼ قمٜمٝمؿ  ,واقمتامدهؿ قمغم
اًمً٤مقم٦م ,وذًمؽ ٓشمٗم٤مىمٝمؿ ذم أصقل اًمديـ وقمدم ظمروج ّ
اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م  :ومٝمؿ يدورون ُمٕمٝمام طمٞم٨م دارا" (.)3
واعمً٤مئؾ اًمتل أمجع قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد يمثػمة ضمد ًا  ,سمؾ ًمـ ٟمج٤مٟم٥م
اًمّمقاب إذا ىمٚمٜم٤م ّ :
إن ّضمؾ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م جمٛمع قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  ,وإن مل
يٜمّمقا قمغم هذا اإلمج٤مع قمٜمد يمؾ ُمً٠مًم٦م ُمٜمٝم٤م  ,يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحه اهلل ّ " :
إن
ّ
أىمقال إئٛم٦م ذم أصقل اًمديـ ُمتٗم٘م٦م " (.)4
وًمٙمـ ُمع هذا آشمٗم٤مق اعمجٛمؾ قمغم اًمٕم٘م٤مئد قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ّإٓ أٟمّف ىمد ورد
اًمٜمّص سم٤مإلمج٤مع قمكم سمٕمض ُمً٤مئٚمٝم٤م  ,وهذه اعمً٤مئؾ اعمٜمّمقص قمغم اإلمج٤مع ومٞمٝم٤م شمٕمدّ أطمد
ُمّم٤مدر اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م .
( )1اٟمٔمر  :وروو٦م اًمٜم٤مفمر ,378/1 :وجمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم  ,341/11:وُمٕم٤ممل أصقل اًمٗم٘مف قمٜمد
أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م .164 - 159 :
( )2اٟمٔمر  :جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  :اًمٕمدد (ً )1مٚمًٜم٦م اًمٕم٤مذة ُ ,م٘م٤مل سمٕمٜمقان  :اإلمج٤مع ذم اًمنميٕم٦م

اإلؾمالُمٞم٦م  ,واعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اًمتل طمٙمك ومٞمٝم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اإلمج٤مع .56 - 52 :
( )3سمتٍمف سمًٞمط ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اًمتل طمٙمك ومٞمٝم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اإلمج٤مع .66 :
( )4درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ .308 /2 :
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وًمٙمـ هذه اعمً٤مئؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م هل يمٚمٞم٦م  ,وُمٜمٝم٤م ُم٤م هل ضمزئٞم٦م  ,وم٤معمً٤مئؾ اًمٙمٚمٞم٦م ُمٜمٝم٤م
شمّمٚمح ّ
ٕن شمتخذ ُمٜمٝم٤م اًم٘مقاقمد أو اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ُمٌ٤مذ ًة  ,وذًمؽ ُمثؾ ُم٤م يكم:
" .1وهذا ىمقل أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ ٟمٕمٚمؿ أطمدا يمٗمر أطمدا سم٤مًمزٟم٤م أو اًمنىم٦م وذب اخلٛمر" .
()1

 " .2وأمجٕمقا قمغم أن صٗمتف قمز وضمؾ ٓ شمِمٌف صٗم٤مت اعمحدصملم " (.)2
 " .3وأمجٕمقا قمغم اًمٙمػ قمـ ذيمر اًمّمح٤مسم٦م عليهن السالم إٓ سمخػم ُم٤م يذيمرون سمف " (.)3
" .4وي١مُمـ أهؾ اًمديـ واًمًٜمّ٦م سمِمٗم٤مقم٦م اًمرؾمقل  عمذٟمٌل أهؾ اًمتقطمٞمد " (.)4
 ٓ " .5جيقز احلٚمػ سمٖمػم اهلل قمز وضمؾ ذم رء ُمـ إؿمٞم٤مء وٓ قمغم طم٤مل ُمـ
إطمقال وهذا أُمر جمتٛمع قمٚمٞمف " (.)5
" .6اشمٗم٘م٧م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن ومٛمـ سمٕمدهؿ ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م قمغم ّ
أن إقمامل ُمـ
اإليامن " (. )6
 " .7أمجع اًمٕمٚمامء قمغم ّ
أن اًمٙم٤مومر إذا ُم٤مت قمغم يمٗمره ٓ صمقاب ًمف ذم أظمرة " (.)7
 " .8يمؾ وقمٞمد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٝمق ُمنموط سمٕمدم اًمتقسم٦م سم٤مشمٗم٤مق اًمٜم٤مس" (.)8
ّ " .9
وم٢من ُم٤م ظم٤مًمػ اًمٜمّمقص ومٝمق سمدقم٦م سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم " (.)9
( )1ؾمٜمـ اًمؽمُمذي .16 / 5 :
()2رؾم٤مًم٦م إمم أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م اًمثٖمر .122 :
( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ .172 :
( )4قم٘مٞمدة اًمًٚمػ وأصح٤مب احلدي٨م ًمٚمّم٤مسمقين .64 :
( )5اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد اًمؼم . 366 / 14 :
( )6ذح اًمًٜمّ٦م ًمٚمٌٖمقي .38 /1 :
( )7اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج .150/ 17 :
( )8جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم .25 / 16 :
( )9درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ .248 /1 :
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" .10إ ّن اًمٕمٚمامء أمجٕمقا قمغم أن ُمـ سف ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ٟمققمل اًمدقم٤مء ًمٖمػم اهلل ومٝمق ُمنمك" .
()1

أ ُّم٤م اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اجلزئٞم٦م اًمتل طمٙمل ومٞمٝم٤م اإلمج٤مع ومٝمل  :يم٤مًمٜمّمقص اًمٕم٘مدي٦م اجلزئٞم٦م
اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م  ,واًمتل شمٕمدّ ُمـ ُمقاد آؾمت٘مراء اعمٕمتؼمة ذم اؾمتٜمٌ٤مط اًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م .


ذوط اقمتٌ٤مر اإلمج٤مع يمٛمّمدر ًمٚم٘مقاقمد :
ٓسمد قمٜمد اقمتامدٟم٤م قمغم ٟمّمقص اإلمج٤مع ذم اؾمتٜمٌ٤مط اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ُمـ

ُمراقم٤مة صمالصم٦م ذوط  ,وهل :
ّ .1
أن يٙمقن اعمجٛمٕمقن قمٚمامء أهؾ اًمًٜمّ٦م اعمٕمتؼميـ  ,ومال قمؼمة سمٛمخ٤مًمٗم٦م أهؾ اًمٌدع هلذا
اإلمج٤مع (. )2
 .2يٙمٗمل ذم أسمقب آقمت٘م٤مد إظمذ سمٛمٕمٜمك اإلمج٤مع قمٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحه اهلل وهق :
طمٙم٤مي٦م قمدم اًمٕمٚمؿ سم٤معمخ٤مًمػ أو اعمٜم٤مزع ذم ذًمؽ

()3

ٓ :ؾمٞمام ّ
وأن اإلمج٤مع دًمٞمؾ

شمقيمٞمد وشمٕمْمٞمد .
ّ .3
أن يٙمقن طم٤ميمل اإلمج٤مع أو ٟم٤مىمٚمف ُمـ صم٘م٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕمتؼميـ قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م
واجلامقم٦م  ,ومال شم٘مٌؾ طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع ُمـ يمؾ ٟم٤مىمؾ ٓ ,ؾمٞمام وىمد شمً٤مهؾ يمثػم ذم
ادقم٤مء اإلمج٤مع وٟم٘مٚمف  ,وسم٤مٕظمص ُمـ اعمٌتدقم٦م .

( )1شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد .186 :
( )2اٟمٔمر  :اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اًمتل طمٙمك ومٞمٝم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اإلمج٤مع . 58 :
( )3جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم . 271 / 19 :
161

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة

المثحث الثاوي
مصادر اجلمع

162

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة

اعمٌح٨م اًمث٤مين ُ :مّم٤مدر اجلٛمع
ُمّم٤مدر اجلٛمع جمرد ُمقاـمـ ذيمر ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م  ,يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ذم دمٛمٞمع
ويتؿ شم٘مرير
شم١مصؾ هذه اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط
صمؿ سمٕمد ذًمؽ ّ
ّ
اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط وم٘مط ّ ,
أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمـ اعمّم٤مدر إصٞمٚم٦م  ,واعمّمدر اًمذي دمٛمع ُمٜمف هذه اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط هق :

 أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ :
ٓ خيٗمك قمغم سم٤مطم٨م ذم قمٚمؿ اًم٘مقاقمد ّ
أن اًمٕمديد ُمـ ٟمّمقص أهؾ اًمٕمٚمؿ وأىمقاهلؿ
ُمر اًمٕمّمقر هتذب وحتقر هذه
ّ
شمٙمقن اًمٌداي٤مت ًمٚمٙمثػم ُمـ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط  ,وُمع ّ
اًمٜمّمقص ًمتٙمقن ىم٤مقمد ًة قم٤مُم٦م أو و٤مسم ًٓم٤م ًمٌ٤مب ُمـ أسمقاب اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م .
وأىمقال قمٚمامء أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد ٓؾمٞمام اعمتقن اعمختٍمة ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمٕمٌ٤مرات
اًمتل ص٤مهمٝم٤م ه١مٓء اًمٕمٚمامء سم٢مطمٙم٤مم وإشم٘م٤من  ,طمتك أوح٧م أطمٙم٤م ًُم٤م يمٚمٞم ً٦م شمِمٛمؾ اًمٕمديد ُمـ
اعمً٤مئؾ  ,وشمٜمٓمٌؼ قمغم اًمٕمديد ُمـ إطمٙم٤مم  ,وهذه اًمٕمٌ٤مرات اًمٙمٚمٞم٦م إذا شمتٌٕم٧م  ,ودىمؼ
ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمر  :أُمٙمـ مجع اًمٕمديد ُمـ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ُمٜمٝم٤م ذم ؿمتك ُمقوققم٤مت
اًمٕم٘مٞمدة وأسمقهب٤م ,وُمـ هذه اعمتقن :
 .1رؾم٤مًم٦م إمم أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م اًمثٖمر ًمألؿمٕمري رمحه اهلل .
 .2اًمتٌّمػم ذم ُمٕم٤ممل اًمديـ ًمٚمٓمؼمي رمحه اهلل .
 .3وُمتـ اًمٓمح٤موي٦م ًمٚمٓمح٤موي رمحه اهلل .
 .4وقم٘مٞمدة اًمًٚمػ وأصح٤مب احلدي٨م ًمٚمّم٤مسمقين رمحه اهلل .
 .5وعمٕم٦م آقمت٘م٤مد ٓسمـ ىمداُم٦م رمحه اهلل .
 .6واًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحه اهلل .
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أ ُّم٤م أىمقال قمٚمامء أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م اعمتٗمرىم٦م ذم يمتٌٝمؿ ورؾم٤مئٚمٝمؿ وومت٤موهيؿ  :ومٝمل
حتقي قمغم يمثػم ُمـ هذه اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ ّ
أن دمٛمع ُمٜمٝم٤م اًمٕمديد ُمـ اًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م  ,وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ :
 .1ىمقل قمٛمر  ذم طمؼ اهلل  " : وم٢م ّٟمؽ متحق ُم٤م شمِم٤مء وشمثٌ٧م " (. )1
 .2ىمقل اسمـ ُمًٕمقد ُ " : مـ يمٗمر سمحرف ُمـ اًم٘مرآن وم٘مد يمٗمر سمف أمجع " (.)2
 .3ىمقل ضمرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم ُ " : مع يمؾ أٟمٗم٦م ( )3يمٗمر " (.)4
 .4ىمقل اسمـ قمٌ٤مس  " : احلذر ٓ يٖمٜمل ُمـ اًم٘مدر  ,وًمٙم ّـ اًمدقم٤مء يدومع اًم٘مدر" (. )5
 .5ىمقل اسمـ قمٌ٤مس ُ " : مـ ضمحد ُم٤م أٟمزل اهلل وم٘مد يمٗمر " (.)6
 .6وقمـ ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم رمحه اهلل (ُ " : )7م٤م ىم٣م اهلل ىمْم٤م ًء ّإٓ يمت٥م حتتفّ :
إن ؿمئ٧م " (.)8
 .7احلًـ اًمٌٍمي رمحه اهلل  " :يمؾ ُمقضمٌ٦م ذم اًم٘مرآن يمٌػمة" (.)9
 .8ىمقل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز رمحه اهلل ُ":م٤م جيد أهؾ اجلٜم٦م ُمـ ُمٙمروه أص٤مهبؿ ذم دٟمٞم٤مهؿ,

( )1ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ًمالًمٙم٤مئل . 375 /4 :
( )2أظمرضمف قمٌد اًمرزاق  ,يمت٤مب إيامن واًمٜمذور  ,سم٤مب :احلٚمػ سم٤مًم٘مرآن واحلٙمؿ ومٞمف (.)14956
( )3أٟمػ ُمـ اًمٌمء  :إذا يمرهف وذوم٧م قمٜمف ٟمٗمًف  .اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب . 15 /9 :
( )4اًمًٜمّ٦م ًمٚمخالل .4 /5 :
( )5يمت٤مب اًم٘مدر ًمٚمٗمري٤ميب.191 :
( )6ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن .375 /10 :
( )7أسمق قمٌد اًمرمحـ ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم احليُمل  ,خميم صم٘م٦م  ,أؾمٚمؿ ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر  , وروى قمـ قمٛمر,
وُمٕم٤مذ ,وأيب اًمدرداء ,وأيب صمٕمٚمٌ٦م ُ , م٤مت ذم ظمالوم٦م قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان سم٤مًمِم٤مم قم٤مم  80هــ .اٟمٔمر :
اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد  , 440 /7 :ورضم٤مل صحٞمح ُمًٚمؿ . 118 /1 :
( )8اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى ٓسمـ سمٓم٦م . 227 /4 :
( )9ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن.247 / 8 :
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وُم٤م جيد أهؾ اًمٜمّ٤مر ـمٕمؿ ًمذة ٟمٕمٛمقا هب٤م ذم دٟمٞم٤مهؿ,يمؾ رء ُمـ ذًمؽ يم٠من مل يٙمـ"(.)1
يٙمـ"(.)1
.9

وىمقل أيب جمٚمز رمحه اهلل

(ُ " : )2مـ شمٕمٚمؼ قمالىم٦م ويمؾ إًمٞمٝم٤م " (.)3

 .10وىمقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحه اهلل  ٓ ":ختقو ّـ ذم أصح٤مب .)4( " 
 .11وىمقًمف رمحه اهلل  " :آُمٜم٧م سم٤مهلل وسمام ضم٤مء قمـ اهلل قمغم ُمراد اهلل وآُمٜم٧م سمرؾمقل اهلل وُم٤م
ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل قمغم ُمراد رؾمقل اهلل .)5( " 
 .12وىمقًمف اإلُم٤مم أمحد رمحه اهلل  " :أوم٤مقمٞمؾ اًمٕمٌ٤مد خمٚمقىم٦م  ,وأوم٤مقمٞمؾ اًمٕمٌ٤مد ُم٘مْمٞم٦م " (.)6
 .13وشمٌقي٥م اًمٌخ٤مري رمحه اهلل ذم ضم٤مُمٕمف  " :اعمـٕم٤ميص ُمـ أُمر اجلـ٤مهٚمـٞم٦م  ,وٓ يٙمـٗمر
ص٤مطمٌٝم٤م سم٤مرشمٙم٤مهب٤م إٓ سم٤مًمنمك "(.)7
 .14وشمٌقي٥م اًمؽمُمذي رمحه اهلل ذم ضم٤مُمٕمف  ٓ " :ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ " (.)8
 .15وىمقل أيب قمٛمرو اًمداين رمحه اهلل ( " : )9وٓ حتٛمؾ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمٕم٘مقل
( )1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء .278 / 5 :
(ٓ )2طمؼ سمـ محٞمد سمـ ؾمٕمٞمد اًمًدود اًمٌٍمي  ,شم٤مسمٕمل صم٘م٦م ,روى قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري واحلًـ سمـ
قمكم وُمٕم٤موي٦م وهمػمهؿ  ,ىمدم ظمراؾم٤من ُمع ىمتٞمٌ٦م سمـ ُمًٚمؿ  ,وشمقذم سم٤مًمٙمقوم٦م قم٤مم  101وىمٞمؾ 109هـ .
اٟمٔمر  :هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل  , 176 /31 :وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م .151 /11 :
(ُ )3مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م .35 /5 :
( )4ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء .28 / 10 :
( )5جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم . 354 /6 :
( )6اًمًٜمّ٦م ٕيب سمٙمر اخلالل .544 /3 :
( )7صحٞمح اًمٌخ٤مري .15 /1 :
( )8ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  ,أسمقب اجلٝم٤مد  ,سم٤مب ُ :م٤م ضم٤مء ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ .
( )9اإلُم٤مم قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمثامن اًم٘مرـمٌل اًمداين  ,أطمد طمٗم٤مظ احلدي٨م  ,وُمـ إئٛم٦م ذم قمٚمؿ اًم٘مرآن
ورواي٤مشمف وشمٗمًػمه  ,مل يٙمـ ذم قمٍمه أطمد يْم٤مهٞمف ذم طمٗمٔمف وحت٘مٞم٘مف  ,قم٤مش سم٤مٕٟمدًمس وُم٤مت ومٞمٝم٤م =,
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واعم٘م٤ميٞمس  ,وٓ يقصػ إٓ سمام وصػ سمف ٟمٗمًف أو وصٗمف سمف ٟمٌٞمف " (. )1
وُمثؾ هذه إىمقال يمثػمة ضمدً ا  -عمـ شمتٌٕمٝم٤م -ذم ُمّمٜمٗم٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٕم٘مدي٦م وهمػمه٤م,
وهذه اًمٙمت٥م وإىمقال ٓ يِمؽمط اًمتدىمٞمؼ ذم رواهت٤م  ,وٓ اًمٜمٔمر ذم صح٦م ٟمًٌتٝم٤م
ٕصح٤مهب٤م ّ :
ٕن هم٤مي٦م ُم٤م يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م هق مجع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م  ,وًمٞمس ذم هذا
اؾمتدٓل قمغم أصؾ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط  ,وٓ شم٘مرير ٕطمٙم٤مُمٝم٤م وُمقاـمـ اٟمٓمٌ٤مىمٝم٤م  ,وُمثؾ
هذا يٙمٗمل ومٞمف جمرد اًمذيمر واإلؿم٤مرة  ,سمؾ يٙمٗمل ومٞمف ورود صح٦م اعمٕمٜمك ذم هذه اعمّم٤مدر .
ُمع اًمتٜمٌٞمف قمغم ّ
أن ُم٤م ُمجع ُمـ هذه اعمّم٤مدر ٓ ي١مظمذ سمف  ,وٓ يٛمٙمـ اقمتٌ٤مره وٛمـ
ىمقاقمد ووقاسمط اًمٕم٘مٞمدة ّإٓ سمٕمد ّ
يتؿ اًمت٠مصٞمؾ واًمت٘مرير ًمف ُمـ ُمّم٤مدر اًمت٠مصٞمؾ  ,يمام
أن ّ
ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ ذم أول اعمٌح٨م .

=ًمف اًمٕمديد ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م  :اًمتٞمًػم  ,وضم٤مُمع اًمٌٞم٤من  ,وـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء :
 , 83- 77 /18وؿمذرات اًمذه٥م  , 195 /5 :وإقمالم ًمٚمزريمكم .206 /4 :
( )1اًمرؾم٤مًم٦م اًمقاومٞم٦م .254 :
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الفصل الخامس

عرق التمعيد
وفيه مثحثان :
املبحث األول  :انتمعيد باننّص.
املبحث انثاني  :انتمعيد باالستمراء.
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المثحث األول
التمعيد بالـنّـص
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اعمٌح٨م إول  :اًمت٘مٕمٞمد سم٤مًمٜمّص
يٕمتٛمد اؾمتخراج اًم٘مقاقمد هبذه اًمٓمري٘م٦م قمغم شمتٌع اًمٜمّمقص اًمٕم٘مدي٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمقاردة ذم
اعمّم٤مدر اًمت٠مصٞمٚمٞم٦م اًمتل ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٜمٝم٤م ذم اعمٌح٨م اًمً٤مسمؼ ( : )1وم٢مذا وىمٗمٜم٤م قمغم واطمد ُمـ
هذه اًمٜمّمقص اًمٙمٚمٞم٦م  ,واؾمتٓمٕمٜم٤م ّ
طمٙمام قم٘مد ًي٤م يمٚم ًٞم٤م  :قمٛمدٟم٤م إًمٞمف ُمٌ٤مذ ًة ,
أن ٟمًتخرج ُمٜمف ً
واؾمتخرضمٜم٤م ُمٜمف ىم٤مقمد ًة أو و٤مسم ًٓم٤م قم٘مد ًي٤م  ,واًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام يٕمتٛمد قمغم ؾمٕم٦م ٟمٓم٤مق اًمِمٛمقل
ذم هذا احلٙمؿ اًمٙمكم  ,وم٢مذا يم٤من احلٙمؿ يِمٛمؾ ُمً٤مئؾ ُمـ سم٤مب واطمد ذم اًمٕم٘مٞمدة ضمٕمٚمٜم٤مه
و٤مسم ًٓم٤م  ,وإن يم٤من يِمٛمؾ ُمً٤مئؾ أيمثر ُمـ سم٤مب ضمٕمٚمٜم٤مه ىم٤مقمدة يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف (. )2
وصٞم٤مهم٦م اًم٘م٤مقمدة ُمـ هذا اًمٜمّص شمٙمقن سمٙمٞمٗمٞمتلم :
اًمٙمٞمٗمٞم٦م إومم  :أن ٟمجٕمؾ قمٌ٤مرة اًمٜمّص هل قملم اًم٘م٤مقمدة أو اًمْم٤مسمط  ,دون أي شمٖمٞمػم ذم
أًمٗم٤مظ اًمٕمٌ٤مرة  ,وذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م هذه اًمٕمٌ٤مرة شمّمٚمح ًمذًمؽ سمحٞم٨م يم٤مٟم٧م
ؿم٤مُمٚم ً٦م جمرد ًة خمتٍم ًة (. )3
وُمث٤مل ذًمؽ ىم٤مقمدة  [ :يمؾ سمدقم٦م والًم٦م ] ,ومٝمل ُم٠مظمقذة سم٠مًمٗم٤مفمٝم٤م ُمـ
ىمقًمف  { : يمؾ سمدقم٦م والًم٦م }(. )4
اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ّ :
أن ٟمّمقغ ُمـ اًمٜمّص ىم٤مقمد ًة أو و٤مسم ًٓم٤م سمٕمٌ٤مرات ُمـ اضمتٝم٤مدٟم٤م .
وُمث٤مل ذًمؽ و٤مسمط  [ :أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم يمٚمٝم٤م طمًٜمك ]

()1

 ,ومٝمذا

اًمْم٤مسمط صٞمغ سم٤مضمتٝم٤مد أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,وذًمؽ اؾمتٜم٤مدا قمكم ىمقًمف تعالىى:ىﭽﭳ

( )1اٟمٔمر  :ص . 146
( )2اٟمٔمر  :ص .82
( )3اٟمٔمر اًمٙمالم قمغم ذوط اًم٘مقاقمد ُمـ هذا اًمٌح٨م .116 :
( )4ؾمٌؼ خترجيف  :ص . 40
169

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة

ﭴ ﭵﭼ ( , )2وىمقًمف تعالى ى:ىﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ (, )3
وىمقًمف تعالىى:ىﭽﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﭼ (.)4

 اًمٗمرق سملم يمكم اعمً٤مئؾ ويمكم إؿمخ٤مص :
وًمٙمـ هؾ يمؾ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مدي٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمقاردة ذم ٟمّمقص اعمّم٤مدر اًمت٠مصٞمٚمٞم٦م يٛمٙمـ
ّ
أن ٟمًتخرج ُمٜمٝم٤م ىمقاقمد ووقاسمط قم٘مدي٦م ؟
احل٘مٞم٘م٦م ّ
أن اإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًمً١مال هل  :اًمٜمٗمل .
ومٚمٞمً٧م يمؾ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مدي٦م اًمٙمٚمٞم٦م يٛمٙمـ ّ
أن شمّم٤مغ ُمٜمٝم٤م ىمقاقمد ووقاسمط قم٘مدي٦م :
ّ
ٕن اعمت٠مُمؾ ذم هذه اًم٘مْم٤مي٤م جيده٤م ُمتٜمققم٦م  ,وٓ أىمّمد سم٤مًمتٜمقع هٜم٤م ُم٤م يم٤من ٟم٤م ًدم٤م قمـ
سم٠من٤م محٚمٞم٦م وذـمٞم٦م  ,وُمقضمٌ٦م وؾم٤مًمٌ٦م  ,ويمٚمٞم٦م وأظمرى ضمزئٞم٦م ,
اًمت٘مًٞمؿ اعمٜمٓم٘مل ًمٚم٘مْم٤مي٤م ّ
وُمًقرة وأظمرى ُمٝمٛمٚم٦م (..... )5إًمخ  ,إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمت٘مًٞمامت اعمٜمٓم٘مٞم٦م ًمٚم٘مْم٤مي٤م اًمتل
شمذيمر ذم يمت٥م اعمٜمٓمؼ  ,ومٙمؾ هذه اًمت٘مًٞمامت اعمٜمٓم٘مٞم٦م ٓ شم١مصمر ذم اؾمتخراج اًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ُمـ اًمٜمّمقص ـم٤معم٤م ّ
اعمتحّمٚم٦م ُمـ هذه اًم٘مْم٤مي٤م هل  :طمٙمؿ
أن اًمٜمتٞمج٦م
ّ
قم٘مدي يمكم .
وًمٙم ّـ اًمتٜمقع اًمذي أىمّمده هق  :اًمتٜمقع اًمٜم٤مشم٩م قمـ طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًمٕمٛمقم
اًمقارد ذم احلٙمؿ اًمٙمكم .

( )1اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اعمثغم ذم صٗم٤مت اهلل وأؾمامئف احلًٜمك.21 :
( )2إقمراف .180 :
( )3ـمف . 8 :
( )4اإلهاء .110 :
( )5اٟمٔمر  :شمقوٞمح اعمٕم٤مين ذم اعمٜمٓمؼ اًمّمقري  ,146 - 108 :ودمديد قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ .90 - 58 :
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وم٤معمت٠مُمؾ ذم أومراد احلٙمؿ اًمٙمكم جيدهؿ صٜمٗملم  :أؿمخ٤مص وُمً٤مئؾ  ,أو ىمؾ سمٕمٌ٤مرة
أظمرى ّ :
إن ضمزئٞم٤مت اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م ٟمققملم  :أؿمخ٤مص وُمً٤مئؾ .
ومٛمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ شمٙمقن اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م قمغم ٟمققملم :
 .1ىمْم٤مي٤م يمٚمٞم٦م أومراده٤م أؿمخ٤مص .
 .2ىمْم٤مي٤م يمٚمٞم٦م أومراده٤م ُمً٤مئؾ .
وم٤مًمٜمقع إول ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ اؾمتخراج اًم٘مقاقمد ُمٜمف ُمٌ٤مذة ّ :
ٕن
اًمٕمٛمقم اًمقارد ذم ىمْم٤مي٤مه وإن يم٤من يٜمٓمٌؼ قمغم أؿمخ٤مص ُمتٕمدديـ  ,يمٕمٛمرو وزيد
وقمكم.......إًمخ ّ :إٓ أٟمّف قمٌ٤مرة قمـ طمٙمؿ قمغم ُمً٠مًم٦م واطمدة وم٘مط  ,وووع اًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط اعم٘مّمقد ُمٜمف مجع اعمً٤مئؾ اعمتٓم٤مسم٘م٦م حت٧م طمٙمؿ واطمد ضم٤مُمع هل٤م  ,ومتٕمدد اعمً٤مئؾ
هق اعم٘مّمقد ُمـ ووع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط  ,وًمٞمس شمٕمدد إؿمخ٤مص  ,وهذا همػم ُمتح٘مؼ
ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م .
وُمث٤مل ذًمؽ ىمقًمف تعالى ى:ىﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ ( , )1ومٝمذه أي٦م حتتقي قمغم ىمْمٞم٦م
قم٘مدي٦م يمٚمٞم٦م  ,وًمٙم ّـ قمٛمقم هذه اًم٘مْمٞم٦م ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم شمٕمدد اعمً٤مئؾ  ,سمؾ يٜمٓمٌؼ قمغم
أؿمخ٤مص يمٕمٛمرو وزيد وقمكم وظم٤مًمد .....إًمخ  :وم٢مذا أردٟم٤م ّ
أن ٟمًتخرج ضمزئٞم٤مت هذه
اًم٘مْمٞم٦م ؾمٜم٘مقل :
 .1زيد ذائؼ اعمقت .
 .2قمٛمرو ذائؼ اعمقت .
ذائؼ اعمقت.
 .3قمكم ُ
 .4وظم٤مًمد ذائؼ اعمقت ..........إًمخ

( )1آل قمٛمران. 185 :
171

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة

إمم آظمر إؿمخ٤مص اًمذيـ ؾمٞمذوىمقن اعمقت  ,وًمٙمـ ؾمٞمٌ٘مك احلٙمؿ اًمقارد ذم هذه
اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ُمٜمٓمٌ ً٘م٤م قمغم ُمً٠مًم٦م واطمدة وهق  :ذوق اعمقت .
وًمذا ٓ شمٕمد هذه أي٦م ىم٤مقمد ًة قم٘مدي ً٦م وٓ و٤مسم ًٓم٤م قم٘مد ًي٤م  ,وٓ يٛمٙمـ ّ
أن ٟمّمقغ ُمٜمٝم٤م
ُمٌ٤مذ ًة ىمقاقمد ووقاسمط قم٘مدي٦م .
ومٝمذا اًمٜمقع ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل يٜمٓمٌؼ قمٛمقُمٝم٤م قمغم إؿمخ٤مص وم٘مط ٓ يٛمٙمـ أ ّن
شم١مظمذ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ُمٜمف ُمٌ٤مذ ًة  ,سمؾ ٓ سمد ُمـ هي٤من قمٛمقم احلٙمؿ ومٞمٝم٤م
قمغم ُمً٤مئؾ ُمتٕمددة  ,يمام هق طم٤مل ىمْم٤مي٤م اًمٜمقع اًمث٤مين .
أ ُّم٤م اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ هذه اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م ومٝمق ُمٜم٤مط اؾمتخراج اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط
اًمٕم٘مدي٦م سمٓمري٘م٦م اًمتٜمّمٞمص ّ :
ٕن قمٛمقم طمٙمٛمف يٜمٓمٌؼ قمغم قمدد ُمـ اعمً٤مئؾ ومٞمٜمْٔمٛمٝم٤م حت٧م
طمٙمؿ واطمد  ,وهذا هق اعم٘مّمقد ُمـ ووع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ٕ :ن٤م أؿمٌف ُم٤م
شمٙمقن سم٤مٕـمر اًمٕم٤مُم٦م اًمتل دمٛمع أطمٙم٤مم ضمزئٞم٤مت ُمتٕمددة (.)1
وُمث٤مل ذًمؽ :ىمقًمف  { :يمؾ رء سم٘مدر } ( , )2ومٗمل هذا احلدي٨م ىمْمٞم٦م قم٘مدي٦م يمٚمٞم٦م
شمٜمٓمٌؼ قمغم ُمً٤مئؾ خمتٚمٗم٦م  ,وم٢مذا أردٟم٤م ّ
أن ٟمذيمر ضمزئٞم٤مت هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ؾمٜم٘مقل :
 .1اإليامن سم٘مدر  ,واًمٙمٗمر سم٘مدر .
 .2إٟمزال اًمٙمت٥م سم٘مدر .
 .3إرؾم٤مل اًمرؾمؾ سم٘مدر .
 .4قمذاب اًم٘مؼم سم٘مدر  ,وٟمٕمٞمٛمف سم٘مدر .
 .5اًمٌٕم٨م سم٘مدر  ,واحلً٤مب سم٘مدر .
 .6دظمقل احلٜم٦م سم٘مدر  ,ودظمقل اًمٜمّ٤مر سم٘مدر .......إًمخ
( )1اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم . 159 :
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ  ,يمت٤مب اًم٘مدر  ,سم٤مب  :يمؾ رء سم٘مدر (.)2655
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إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمً٤مئؾ اًمتل شمٜمتٔمؿ حت٧م طمٙمؿ هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م  ,وشم٘مع حت٧م
قمٛمقُمٝم٤م  :ومتٙمقن سمذًمؽ ىمد طم٘م٘م٧م اعمراد ُمـ ووع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ,
وطم٘م٘م٧م اهلدف ُمـ اؾمتخراضمٝم٤م ( : )1ومتّمٚمح ّ
أن شمٙمقن ىم٤مقمدة قم٘مدي٦م .
وعمزيد اإليْم٤مح هلذه اعمً٠مًم٦م اًمدىمٞم٘م٦م أضب ُمث٤م ًٓ يِمٛمؾ ٟمققمل اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م
اًمً٤مًمٗم٦م اًمذيمر  ,وأسملم أصمر يمؾ ُمٜمٝمام ذم اؾمتخراج اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ُمـ اًمٜمّص :
ي٘مقل اهلل  ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ  :ﭽ ﮔ ﮕﮖﮗ ﮘﭼ (.)2
هذه أي٦م قمٌ٤مرة قمـ ىمْمٞم٦م قم٘مدي٦م يمٚمٞم٦م ً ,مٙم ّـ اًمٕمٛمقم دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضم٤مٟمٌلم :
 .1ضم٤مٟم٥م إؿمخ٤مص  ,وذًمؽ ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمف تعالىى:ىﭽ ﮔ ﮕﭼ .
 .2ضم٤مٟم٥م اعمً٤مئؾ  ,وذًمؽ ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمف تعالىى:ىﭽ ﮗﭼ .
ومٌ٤مًمٜمٔمر إمم هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ُمـ اجل٤مٟم٥م إول ٟمجد اًمٕمٛمقم يِمٛمؾ يمؾ ُمـ يٜمٓمٌؼ
قمٚمٞمف ًمٗمظ ( اُمرئ )  :يمزيد وقمٛمرو وص٤مًمح .....إًمخ  ,وم٤مًمٕمٛمقم ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م ؾمٞمٙمقن
ُمٜمٓمٌ ً٘م٤م قمغم مجٚم٦م ُمـ إؿمخ٤مص  ٓ ,قمغم مجٚم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ  ,ومتٙمقن اًم٘مْمٞم٦م قمٌ٤مرة قمـ
طمٙمؿ قمغم ُمً٠مًم٦م واطمدة شمٜمٓمٌؼ قمغم قمدد ُمـ إؿمخ٤مص .
وًمذا ٓ يٛمٙمـ إدراج هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م اًمٙمٚمٞم٦م وٛمـ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م
ٕن٤م قمٌ٤مرة قمـ طمٙمؿ قمغم ُمً٠مًم٦م واطمدة  ,واًم٘مقاقمد
سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م ّ :
واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م شمٕمدد اعمً٤مئؾ ٓ شمٕمدد إؿمخ٤مص .
وًمٙمـ سم٤مًمٜمٔمر إمم هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمث٤مين يٛمٙمٜمٜم٤م ّ
أن ٟمدرضمٝم٤م وٛمـ
اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ّ :
ٕن اًمٕمٛمقم اًمقارد ذم ىمقًمف تعالى ى:ىﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ يِمٛمؾ
اًمٕمديد ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مدي٦م اًمتل شمدظمؾ ذم أسمقسم٤م قم٘مدي٦م ؿمتك  ,ومٛمـ هذه اعمً٤مئؾ :
(ً )1مٚمتقؾمع  :اٟمٔمر اعمٕم٤ميػم اجلٚمٞم٦م ,44 - 39 :واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  54:و.159
( )2اًمٓمقر.21 :
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ُ .1م٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف تعالىى:ىﭽﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﭼ (.)1
ُ .2م٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف تعالىى:ىﭽﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﭼ (.)2
 .3ويمذًمؽ ىمقًمف ً{: مػمدن قمكم ٟم٤مس ُمـ أصح٤ميب احلقض ,طمتك قمرومتٝمؿ
اظمتٚمجقا دوين  ,وم٠مىمقل  :أصح٤ميب  ,ومٞم٘مقل  ٓ :شمدري ُم٤م أطمدصمقا سمٕمدك }(. )3
 .4اقمت٘م٤مد ُم٤م حيّمٚمف ًمٚمٛم١مُمـ ُمـ سمريم٦م ذم اًمرزق واًمٕمٛمر سمًٌ٥م صٚم٦م رمحف ً ,م٘مقل
اًمٜمٌل ُ{: مـ هه أن يًٌط ًمف ذم رزىمف ,أو يٜمً٠م ًمف ذم أصمره ,ومٚمٞمّمؾ رمحف}(. )4
ومٙمؾ هذه اعمً٤مئؾ اًمً٤مسم٘م٦م وهمػمه٤م ُمـ اعمً٤مئؾ شمدظمؾ وٛمـ ٟمٓم٤مق اًمٕمٛمقم اًمقارد ذم
هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م إذا ٟمٔمرٟم٤م إًمٞمٝم٤م ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م  :وهبذا ُحت٘مؼ ًمٜم٤م هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م
أؾم٤مؾم٤م ُمـ ووع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط
شمٕمدد اعمً٤مئؾ حت٧م طمٙمؿ يمكم واطمد  ,وهق اعم٘مّمقد
ً
اًمٕم٘مدي٦م  :ومٞمّمح طمٞمٜمئذ إـمالق اؾمؿ اًم٘م٤مقمدة أو اًمْم٤مسمط قمٚمٞمٝم٤م .
وم٠ميـ ُم٤م وضمدت ىمْمٞم٦م قم٘مدي٦م يمٚمٞم٦م أومراده٤م ُمً٤مئؾ ؾمقا ًء أيم٤مٟم٧م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو
ذم اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م أو ذم ٟمّمقص إمج٤مع قمٚمامء أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ومثٛم٦م ىم٤مقمدة قم٘مدي٦م أو
و٤مسمط قم٘مدي  :ومٞمٜمٌٖمل اًمتٜمٌف هلذا اًمٗمرق اًمدىمٞمؼ قمٜمد اؾمتخراج اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط
اًمٕم٘مدي٦م ُمـ ُمّم٤مدره٤م اًمت٠مصٞمٚمٞم٦م .

( )1هم٤مومر. 40 :
( )2اًمزًمزًم٦م . 8 - 7 :
()3أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب اًمرىم٤مق  ,سم٤مب  :ذم احلقض ( .)6582
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب اًمٌٞمقع  ,سم٤مب ُ :مـ أطم٥م اًمًٌط ذم اًمرزق (.)2067
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المثحث الثاوي
التمعيد باالستمراء
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اعمٌح٨م اًمث٤مين :اًمت٘مٕمٞمد سم٤مٓؾمت٘مراء
ّ
إن قمٛمٚمٞم٦م اؾمت٘مراء اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م واعمً٤مئؾ اعمًتٜمٌٓم٦م ُمٜمٝم٤م واؾمتخراج اًمرواسمط
اعمِمؽميم٦م سمٞمٜمٝم٤م وإطمٙم٤مم اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل دمٛمٕمٝم٤م ُمـ أؿمٝمر ـمرق اؾمتخراج اًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط ذم ؿمتك اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م  ,سمؾ إٟمّٜم٤م ًمـ ٟمٌ٤مًمغ إذا ىمٚمٜم٤م ّ " :
إن احلدي٨م قمـ
آؾمت٘مراء طمدي٨م قمـ شم٘مٕمٞمد اًم٘مقاقمد "(. )1
ًمٙمـ ىمٌؾ احلدي٨م قمـ ـمري٘م٦م اؾمتخراج اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م سم٤مٓؾمت٘مراء جيدر
سمٜم٤م ّ
أن ٟم٘مػ قمغم طم٘مٞم٘م٦م هذا اعمّمٓمٚمح وأىمً٤مُمف ً :مٞمًٝمؾ قمٚمٞمٜم٤م شمّمقر ـمري٘م٦م اؾمتخراج
اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م سمف .


طم٘مٞم٘م٦م آؾمت٘مراء :



آؾمت٘مراء ًمٖم٦م :
يدور آؾمت٘مراء ذم اًم ّٚمٖم٦م قمغم صمالصم٦م ُمٕم٤مين :
 .1اًمتتٌع  :ومٞم٘م٤مل  :ىمروت اًمٌالد واؾمت٘مريتٝم٤م  ,أي  :شمتٌٕمتٝم٤م ُمـ أرض إمم أظمرى ,
وىمرا إُمر  :شمتٌٕمف (. )2
 .2اًم٘مّمد  :وم٘مرو اًمٌمء  :اًم٘مّمد إًمٞمف  ,وىمروت إًمٞمٝمؿ ىمّمدهتؿ (. )3
 .3اجلٛمع  :وم٘مري اعم٤مء مجٕمف  ,واعم٘مراة  :اجلٗمٜم٦م  ,ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٓضمتامع اًمْمٞمػ
قمٚمٞمٝم٤م ,واًم٘مري٦م ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٓضمتامع اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م (. )4

( )1آؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد . 157 :
( )2اٟمٔمر :اًمّمح٤مح  ,2461/6:وًمً٤من اًمٕمرب  , 176 -175 /15:وشم٤مج اًمٕمروس .289 / 29 :
( )3اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  , 78/5:وًمً٤من اًمٕمرب  ,175/15 :وشم٤مج اًمٕمروس.290/ 29 :
( )4اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  , 80 - 78 /5 :وشم٤مج اًمٕمروس . 285 - 282 / 29 :
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اصٓمالطم٤م :
آؾمت٘مراء
ً
شمٙم٤مد دمٛمع شمٕمريٗم٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمالؾمت٘مراء قمغم ُمٕمٜمك واطمد وهق  :شم٘مرير طمٙمؿ
يمكم سمتتٌع ضمزئٞم٤مشمف ( , )1وأومْمؾ ُمـ قمؼم قمـ ذًمؽ ذم ٟمٔمري اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر رمحه اهلل

()2

سم٘مقًمف قمـ آؾمت٘مراء  " :شمتٌع اجلزئٞم٤مت إلصمٌ٤مت طمٙمؿ يمكم " (.)3


أىمً٤مم آؾمت٘مراء
يٜم٘مًؿ آؾمت٘مراء سمٜم٤م ًء قمغم ُم٘مدار اجلزئٞم٤مت اعمًت٘مرأة إمم ىمًٛملم :
 .1اؾمت٘مراء شم٤مم  :وهق شمتٌع مجٞمع اجلزئٞم٤مت إلصمٌ٤مت احلٙمؿ اًمٙمكم .
 .2اؾمت٘مراء ٟم٤مىمص  :وهق شمتٌع أيمثر اجلزئٞم٤مت إلصمٌ٤مت احلٙمؿ اًمٙمكم (.)4
وهذا اًم٘مًؿ إظمػم مل يٓمٚمؼ قمٚمٞمف هذا آؾمؿ " ًمٜم٘مص ذم ُمٕمٜم٤مه أو وفمٞمٗمتف ,
ِ
اعمًتققم٥م مجٞمع اجلزئٞم٤مت  ,وم٤مًمٜم٘مص ٟم٘مص
متٞمٞمزا ًمف قمـ اًمت٤مم
وإٟمّام ؾمٛمل سمذًمؽ ً
قمدد ٓ ٟم٘مص ُمٙم٤مٟم٦م " (. )5

( )1اٟمٔمر :اعمًتّمٗمك  , 161 :واًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم  , 6 :وآؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد ,53 - 39 :وقمٚمؿ
اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  ,83-82 :وٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل . 86- 83 :
( )2حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر  ,ؿمٞمخ ضم٤مُمع اًمزيتقٟم٦م وأطمد أقمالُمف اعمجدديـ ,ورئٞمس اعمٗمتلم اعم٤مًمٙمٞملم سمتقٟمس,
وُمـ يمٌ٤مر ُمٗمني اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمٕمٍم احلدي٨م  ,يم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمف طم٤مومٚم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ واإلصالح واًمتجديد
قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ً ,مف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ُمـ أؿمٝمره٤م  :اًمتحرير واًمتٜمقير  ,وُم٘م٤مصد
اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ,وأصقل اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل ذم اإلؾمالم  ,شمقذم قم٤مم 1393هـ  .اٟمٔمر  :إقمالم
ًمٚمزريمكم ,174 /6 :واعمٕمجؿ اجل٤مُمع ذم شمراضمؿ اًمٕمٚمامء وـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مسيـ .132 - 126 :
( ً )3
ٟم٘مال قمـ قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م . 83 :
( )4اٟمٔمر ُ :مٕمٞم٤مر اًمٕمٚمؿ 163 :و  ,196اإلهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج ,173 /3 :واًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم , 159 :
واًمت٘مرير واًمتحٌػم . 65 /1 :
( )5آؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد.131 :
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اعمتحّمؾ
وهٜم٤مك اقمتٌ٤مر أظمر ًمت٘مًٞمؿ آؾمت٘مراء ُمٌٜمل قمغم اًمٜمتٞمج٦م اعمًتٗم٤مدة ُمٜمف واًمٕمٚمؿ
ّ
ُمٜمف  ,وهق قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم :
 .1اؾمت٘مراء شم٤مم  :وهق اًمذي يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ (. )1
 .2اؾمت٘مراء ٟم٤مىمص  :وهق اًمذي ٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ (. )2
اعمًت٘مري يٕمٚمؿ ّ
وؾمٛمل إول سم٤مًمت٤مم ّ
أن ُم٤م مل يًت٘مريف ُمـ اجلزئٞم٤مت ٓ
ٕن
َ
يٛمٙمـ ّ
أن خيرج قمـ طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة اًمتل سمٜم٤مه٤م سم٤مؾمت٘مرائف  :وذًمؽ عم٤م اطمتػ هبذا
آؾمت٘مراء ُمـ اًم٘مرائـ اًمداًم٦م قمغم آـمراد اًمت٤مم  ,واًمذي ّ
يدل قمغم أن اجلزئٞم٤مت
اًمتل مل شمدظمؾ حت٧م اًمتتٌع داظمٚم٦م ىمٓم ًٕم٤م حت٧م احلٙمؿ اًمٙمكم اًمذي ٟمت٩م قمـ ـمريؼ
شمتٌع ٟمٔم٤مئره٤م  :وسمام ّ
أن اعم٘مّمقد ُمـ اؾمتٞمٕم٤مب اجلزئٞم٤مت ذم آؾمت٘مراء اًمت٤مم إوم٤مدة
اًمٕمٚمؿ ,وم٘مد طمّمٚم٧م هٜم٤م ومٝمق شم٤مم (. )3
واًمت٘مًٞمؿ إظمػم اعمٌٜمل قمغم اقمتٌ٤مر اًمٜمتٞمج٦م اعمًتٗم٤مدة ُمـ آؾمت٘مراء أومم سم٤مٓقمتامد ذم
ُم٘م٤مُمٜم٤م هذا ًمثالصم٦م أُمقر:
ٕن آؾمت٘مراء اًمت٤مم سمٛمٕمٜمك اؾمت٘مراء مجٞمع اجلزئٞم٤مت ٟم٤مدر اًمقىمقع ّ ,
ّ
إن مل يٙمـ
أ-
ً
ُمًتحٞمال  :ومٛمـ اًمذي يت٠مشمك ًمف اإلطم٤مـم٦م سمٙمؾ اجلزئٞم٤مت ُمـ اًمٌنم طمتك
يتح٘مؼ آؾمت٘مراء اًمت٤مم ًمف (. )4
بّ -
إن آؾمت٘مراء اًمت٤مم سمٛمٕمٜمك شمتٌع مجٞمع اجلزئٞم٤مت سمٕمٞمد قمـ قمٚمؿ اًمت٘مٕمٞمد ّ ٕ :ن
ٟمتٞمجتف ٓ شمتٕمدى طمدود ُم٘مدُم٤مشمف اعمٕمٚمقُم٦م ًمٚمٛمًت٘مري  ,وآؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص
( )1اٟمٔمر  :اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم . 201 :
( )2آؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد . 132 - 124 :
( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ  126 - 124 :و.132
( )4اٟمٔمر  :طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اجلالل اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع.272 /1 :
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سمٛمٕمٜمك شمتٌع أيمثر اجلزئٞم٤مت هق اعم١مؾمس ًمٚم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م ذم ؾم٤مئر اًمٕمٚمقم(, )1
وم٢موٗم٤مء وصػ اًمتامم قمغم هذا آؾمت٘مراء ذم ُم٘م٤مُمٜم٤م هذه ُ -م٘م٤مم قمٚمؿ اًم٘مقاقمد
 أومم ُمـ إـمالىمف قمغم إول اًمذي يٜمدر آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ذم قمٚمؿ اًمت٘مٕمٞمد .ج -أوػ إمم ذًمؽ ّ
أن اعمٓمٚمقب ذم هذا اعم٘م٤مم هق اجلزم سم٤محلٙمؿ اًمٙمكم واًم٘مٓمع سمف ,
واًمٙمثرة اعمًتٗمٞمْم٦م ُمـ يمؾ ٟمقع ُمـ اعمً٤مئؾ يم٤مومٞم٦م ذم هذا اًم٘مٓمع سم٤محلٙمؿ
واجلزم سمف (. )2
أن ٟمٕمٚمؿ ّ
واًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م هٜم٤م ّ
أن آؾمت٘مراء اعمًتخدم ذم اؾمتخراج اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط
اًمٕم٘مدي٦م هق آؾمت٘مراء اًمت٤مم سمٛمٕمٜمك ُ :م٤م أوم٤مد اًمٕمٚمؿ  ,وإن يم٤من اًمتتٌع ومٞمف طمّمؾ قمغم سمٕمض
اجلزئٞم٤مت ٓ قمغم اًمٙمؾ  ,وهق داظمؾ ذم آؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص ُمـ اًمت٘مًٞمؿ إول  ,وىمد يٓمٚمؼ
قمٚمٞمف سمٕمْمٝمؿ آؾمت٘مراء اًمت٘مٕمٞمدي (. )3

 آؾمت٘مراء اًمت٘مٕمٞمدي :
وي٘مّمد سمف  :شم٠مؾمٞمس ىمْمٞم٦م يمٚمٞم٦م طم٤ميمٛم٦م سمّمٞمٖمتٝم٤م قمغم يمؾ ُم٤م يّمدق قمٚمٞمف قمٜمقان٤م ,
وذًمؽ سمٜم٤م ًء قمغم شمتٌع ضمزئٞم٤مت ُمقوققمٝم٤م (. )4
ويتؿ اًمت٘مٕمٞمد هبذه اًمٓمري٘م٦م  :سم٠من حيٙمؿ قمغم ىمْمٞم٦م يمٚمٞم٦م سمحٙمؿ يّمح ّ
أن شمٜمٗمرد سمف يمؾ
ُمً٠مًم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ اًمتل شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ّ :
ٕن " اًمتح٘مٞمؼ أن ُم٤م صمٌ٧م ًمٚمٙمغم وم٘مد
صمٌ٧م ًمٙمؾ واطمد ُمـ ضمزئٞم٤مشمف " (. )5
( )1اٟمٔمر  :آؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد  133 :و.137
( )2اٟمٔمر  :اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل  , 60- 57 /4 :وآؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد .125 :
( )3اٟمٔمر  :آؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد .159 - 155:
()4اٟمٔمر  :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ.156 -155:
( )5اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم . 203 :
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وم٢مذا أصدر اعمًت٘مري احلٙمؿ قمغم اًم٘مدر اعمِمؽمك سملم اعمً٤مئؾ اعمًت٘مراة يم٤من ذًمؽ شم٘مٕمٞمدا
ًمٚمحٙمؿ  ,إذ يٖمٚم٥م قمغم اًم ّٔمـ اٟمٓمٌ٤مق هذا احلٙمؿ قمغم يمؾ اعمً٤مئؾ ذم اخل٤مرج ٕ :ن اهلل إذا
أُمر سمٗمٕمؾ أُمر سمف وسمام يِم٤مريمف ذم قمٚمتف ( , )1أوػ إمم ذًمؽ ّ
أن احلٙمؿ اًمٙمكم سمٛمث٤مسم٦م اًمٚمٗمظ
اًمٕم٤مم  :وم٤محلٙمؿ قمٚمٞمف طمٙمؿ قمغم مجٞمع أومراده اًمتل يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م (. )2


ٟمٓم٤مق آؾمت٘مراء اًمت٘مٕمٞمدي ذم اًمٕم٘مٞمدة :
ختتص اًمٕم٘م٤مئد قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م سمٙمقن٤م شمقىمٞمٗمٞم٦م اعمّمدر  ,وهذا يٕمٜمل أٟمّف ٓ

جم٤مل ًمٚمٙمالم واًمت٘مرير ومٞمٝم٤م ظم٤مرج ُأـمر اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م أو ُمًتٜمد ذم وضمقده قمٚمٞمٝمام ,وًمذا
ّ
وم٢من ٟمٓم٤مق آؾمت٘مراء اًمت٘مٕمٞمدي ذم اًمٕم٘م٤مئد يٜمٌٖمل ّأٓ خيرج قمـ ذًمؽ  ,ومٞمٙمقن ٟمٓم٤مق
حمّمقرا سم٤مؾمت٘مراء :
آؾمت٘مراء اعمًتٝمدف ٓؾمتخراج اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م هٜم٤م
ً
اًمدٓٓت اًمٕم٘مدي٦م ًمٜمّمقص اعمّم٤مدر اًمت٠مصٞمٚمٞم٦م اًمتل ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م  ,وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ,
واؾمتٕمامٓهت٤م  ,واعمً٤مئؾ اعمتٗمرقم٦م قمٜمٝم٤م ُ ,مع اًمت٠ميمٞمد قمغم
ّ
أن يٙمقن هذا آؾمت٘مراء وٛمـ ُم١مًمٗم٤مت أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  ,وأىمقاهلؿ اعمٕمتٛمدة (. )3

 ذوط اعمًت٘مري :
اؾمتخراج اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م سم٤مٓؾمت٘مراء يٕمٜمك  :احلٙمؿ قمغم مجٚم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ
اًمٕم٘مدي٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م واقمتامده٤م قمٜمدهؿ  ,وهذا ًمٞمس سم٤مُٕمر اًمٞمًػم اًمذي
يٛمٙمـ ٕي ؿمخص ّ
أن خيقض ومٞمف ويدقمٞمف  ,ومٚمٞمس يمؾ ُمـ ادقمك آؾمت٘مراء وظمرج سمٜمتٞمج٦م
ُم٤م ُىمٌِؾ ُمٜمف ذًمؽ  ,سمؾ ٓ سمد ُمـ ذوط جي٥م اقمتٌ٤مره٤م ذم اعمًت٘مري طمتك يٕمتٛمد اؾمت٘مراءه
وُم٤م ٟمت٩م قمٜمف  ,وهذه اًمنموط هل :
( )1اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي . 272 :
( )2اٟمٔمر  :طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اجلالل اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع.101 /1 :
( )3اٟمٔمر  :وآؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد . 390 :
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إهٚمٞم٦م :
واعم٘مّمقد سم٤مٕهٚمٞم٦م ّ :
أن يٙمقن اعمًت٘مري يمػ ًء عم٤م يتّمدى ًمف ُمـ قمٛمؾ .
واًمٙمٗم٤مءة هٜم٤م شمِمٛمؾ أُمران :
 .1اًمٙمٗم٤مءة اًمٕمٚمٛمٞم٦م :
واعم٘مدم ومٞمٝم٤م هٜم٤م اعمجتٝمد اعمٓمٚمؼ سمنموـمف اعمٕمتؼمة قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,يمام
اؿمؽمط ذًمؽ اًم٘مراذم رمحه اهلل

طمٞم٨م ىم٤مل  " :أُم٤م اؾمت٘مراء همػم اعمجتٝمد اعمٓمٚمؼ

ومال قمؼمة سمف " ( , )1وطمٞم٨م ّ
إن آضمتٝم٤مد اعمٓمٚمؼ ٟم٤مدر اًمقضمقد سملم أهؾ
اًمٕمٚمؿ ٓؾمٞمام اًمٞمقم  ,وم٤مقمتامده ذم هذا اعم٘م٤مم يٙمقن ومٞمف حتجػم يمام سملم ذًمؽ
اًمزريمٌم رمحه اهلل ( )2ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمالم اًم٘مراذم رمحه اهلل

اًمذي اؿمؽمط وضمقده

ذم اعمًت٘مري  ,وم٘م٤مل  " :أ ُّم٤م اؾمت٘مراء همػم اعمجتٝمد اعمٓمٚمؼ  ,ومال قمؼمة سمف ,
وهذا اًمذي ىم٤مًمف اًم٘مراذم حتجػم " (. )3
وم٢مذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ومال أىمؾ ُمـ أن يٙمقن اعمًت٘مري جمتٝمدً ا ذم
اعمً٠مًم٦م ُمقـمـ اًمٌح٨م  ,واًمٌ٤مب اًمذي شمتٌٕمف ُ ,مع حتٚمٞمف سمنموط آضمتٝم٤مد
اًمٙمٚمٞم٦م  :يم٘مقة آؾمتٜمٌ٤مط  ,وُمٕمروم٦م جم٤مري اًمٙمالم  ,وُم٤م ُي٘مٌؾ ُمـ إدًم٦م
وُم٤م يرد  ,وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمنموط اًمتل ٓ سمد ُمـ اؾمتجامقمٝم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم

( )1ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل . 450 :
( )2أسمق قمٌد اهلل سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم اًمِم٤مومٕمل  ,وم٘مٞمف ,أصقزم ,حمدث ,أدي٥م ,وًمد
سمٛمٍم وقم٤مش وشمقذم هب٤م ً ,مف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة ذم قمدة ومٜمقنُ ,مٜمٝم٤م  :اًمٌحر اعمحٞمط  ,واًمديٌ٤مج ذم شمقوٞمح
اعمٜمٝم٤مج  ,واعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ,شمقذم قم٤مم 794هـ  .اٟمٔمر  :ؿمذرات اًمذه٥م - 572 /8 :
 ,573وإقمالم ًمٚمزريمكم . 61- 60 /6 :
( )3اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف . 344 /8 :
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يمؾ دًمٞمؾ وُمدًمقل (. )1
 .2ؾمالُم٦م آًم٦م اًمٜمٔمر:
ُمـ اًمًامت اًمتل يذيمره٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم إهٚمٞم٦م ؾمالُم٦م أٔت احلس
واًمٗمٙمر ّ :
ٕن ومً٤مد أًم٦م يٕمٞمؼ قمـ اًمقصقل ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اعمٓمٚمقسم٦م  ,ي٘مقل اسمـ
قم٘مٞمؾ رمحه اهلل ( )2واص ًٗم٤م اعمجتٝمد  " :وهق ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ اًمٕم٤مه٤مت  ,وؾمٚمٛم٧م
أٔت اضمتٝم٤مد وأدوات ٟمٔمره ُمـ أوم٤مت "

( , )3وىم٤مل اًم٘مراذم رمحه اهلل

ٓ":

سمدّ ذم هذه إُمقر ُمـ ضمقدة اًمذهـ  :وإٓ ومال يٜمٗمع اًمت٠مٟمٞمس سمٙمثرة
اًمٜمٔم٤مئر ,سمؾ شمِمٙمؾ اًمٜمٔم٤مئر يمام أؿمٙمؾ اًمٜمٔمر " (.)4


اعمقوققمٞم٦م :
واعم٘مّمقد سم٤معمقوققمٞم٦م  :دمرد اعمًت٘مري قمٜمد آؾمت٘مراء ُمـ اًمتٕمّم٥م واهلقى ويمؾ
ُم٤م ي١مصمر ُمًٌ ً٘م٤م قمغم طمٙمٛمف  :طمتك يّمؾ اعمًت٘مري إمم اًمّمقاب واحلؼ ٓ إمم ُم٤م متٚمٞمف
قمٚمٞمف آراؤه وىمٜم٤مقم٤مشمف اعمًٌ٘م٦م  ,يمام ىم٤مل اسمـ اهلٞمثؿ رمحه اهلل

(ٟ " : )5مجٕمؾ همروٜم٤م ذم مجٞمع ُم٤م

( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ . 243 /8 :
( )2اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م أسمق اًمقوم٤مء قمكم سمـ قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ اًمٌٖمدادي اعمتٙمٚمؿ  ,ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م  ,يم٤من إُم٤مُم٤م
ُمؼمزا  ,يمثػم اًمٕمٚمقم  ,ظم٤مرق اًمذيم٤مء  ,مل يٙمـ ًمف ذم زُم٤مٟمف ٟمٔمػم  ,اٟمٙم٥م قمغم آؿمتٖم٤مل سم٤مًمتّمٜمٞمػ وم٠ميمثر
ً
ُمٜمٝم٤م  ,ومٚمف  :يمت٤مب اًمٗمٜمقن  ,واًمٗمّمقل  ,واًمقاوح ذم أصقل اًمٗم٘مف  .شمقذم قم٤مم  513هــ  .اٟمٔمر  :ؾمػم
أقمالم اًمٜمٌالء 451 -443/19:وؿمذرات اًمذه٥م ,63 -58/6:وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم. 152 – 151/7:
( )3اًمقاوح ذم أصقل اًمٗم٘مف . 365 /5 :
( )4إُمٜمٞم٦م ذم إدراك اًمٜمٞم٦م .60 /1 :
( )5أسمق قمكم حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اهلٞمثؿ اًمٌٍمي  ,اعمٝمٜمدس ,اًمٓمٌٞم٥م  ,يم٤من ُمتٗمٜمٜم٤م ذم اًمٕمٚمقم قم٤مرف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م
واعمٜمٓمؼ  ,مل يامصمٚمف أطمد ُمـ أهؾ زُم٤مٟمف ذم اًمٕمٚمؿ اًمري٤ميض وىمقي اًمذيم٤مء  ,وم٤موؾ اًمٜمٗمس  ,واومر اًمتزهد ,
حمٌ٤م ًمٚمخػم ويمثػم اًمتّم٤مٟمٞمػ  ,ومٚمف ُمٜمٝم٤م  :يمت٤مب اعمٜم٤مفمر  ,وإظمالق  ,وحتٚمٞمؾ اعمً٤مئؾ اهلٜمدؾمٞم٦م  ,شمقذم =
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ٟمًت٘مريف وٟمتّمٗمحف اؾمتٕمامل اًمٕمدل ٓ اشمٌ٤مع اهلقى  ,وٟمتحرى ذم ؾم٤مئر ُم٤م ٟمٛمٞمزه
احلؼ اًمذي سمف
احلؼ ٓ اعمٞمؾ ُمع أراء  ,ومٚمٕمٚمٜم٤م ٟمٜمتٝمل هبذا اًمٓمريؼ إمم ّ
وٟمٜمت٘مده ـمٚم٥م ّ
يثٚم٩م اًمّمدر " (.)1


ؾمٕم٦م اًمتتٌع :
ومال سمد ّ
أن يٙمقن اعمًت٘مري يمثػم آـمالع واؾمع اًمتتٌع جلزئٞم٤مت اًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اًمتل يًٕمك ًمت٘مريره٤م ً ,م ُٞمحٙمِؿ سمذًمؽ قمٚم٦م احلٙمؿ اًمٙمكم  ,وٟمٓم٤مق
اٟمٓمٌ٤مىمٝم٤م  ,ومال ُيدظمؾ سمذًمؽ ذم اًم٘م٤مقمدة ُم٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م  ,وٓ خيرج ُمٜمٝم٤م ُم٤م يدظمؾ حتتٝم٤م ,
وًمٞمحذر اعمًت٘مري ُمـ آهمؽمار سمٛمجرد اعمٓم٤مًمٕم٦م اًمًٓمحٞم٦م يمام ىم٤مل اًمٖمزازم

رمحه اهلل

":

وم٠مُم٤م ُمـ ؾمقًم٧م ًمف ٟمٗمًف درك اًمٌٖمٞم٦م سمٛمجرد اعمِم٤مُم٦م واعمٓم٤مًمٕم٦م ً ,
ُمٕمتال سم٤مًمٜمٔمر إول
واخل٤مـمر اًمً٤مسمؼ  ,واًمٗمٙمرة إومم ُ ,مع شم٘مًٞمؿ اخلقاـمر  ,واوٓمراب اًمٗمٙمر ,
واًمتً٤مهؾ ذم اًمٌح٨م واًمتٜم٘مػم  ,وآٟمٗمٙم٤مك ُمـ اجلد واًمتِمٛمػم  ,وم٤مطمٙمؿ قمٚمٞمف سم٠مٟمّف
ُمٖمرور ُمٖمٌقن  ,وأظمٚمؼ سمف ّ
أن يٙمقن ُمـ اًمذيـ ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭼ (.)3(" )2


اًمت٠مين ذم إصدار احلٙمؿ :
اًمٕمجٚم٦م ذم إصدار إطمٙم٤مم ُمدقم٤مة ًمٚمخٓم٤مء  ,إذ ىمد يٙمقن اًمتّمقر اًمذي يًٌؼ إمم
ذهـ اإلٟمً٤من ٟم٤مىمص  ,أو همػم دىمٞمؼ  :ومٞمٜمت٩م قمٜمف طمٙمؿ همػم صحٞمح  ,وهذا ي١مدي إمم

=سم٤مًم٘م٤مهرة قم٤مم  430هـ شم٘مري ًٌ٤م  .اٟمٔمر  :قمٞمقن إٟمٌ٤مء ذم ـمٌ٘م٤مت إـمٌ٤مء  , 561- 550/1 :وإقمالم
ًمٚمزريمكم  , 84- 83 /6 :وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم .226 - 225 / 9 :
(ٟ )1م٘مال قمـ آؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد .282-281 :
( )2اًمٌ٘مرة. 78 :
( )3ؿمٗم٤مء اًمٖمٚمٞمؾ .5 :
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ومً٤مد يمٌػم ٓؾمٞمام ذم قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة اًمذي يٕمد أصؾ اًمٕمٚمقم  ,وًمذا ٓسمد ُمـ اًمت٠مين ذم هذا
اعم٘م٤مم  ,وقمدم اًمٕمجٚم٦م  ,يمام ىم٤مل اسمـ اًمقزير رمحه اهلل ( " : )1وأيمثر اًمٜم٤مس ٓ يّمؼم قمـ
اخلقض ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمف  ,وٓ يتٙمٚمؿ سمتح٘مٞمؼ ُم٤م خيقض ومٞمف  ,وهذا هق اًمذي أومًد اًمديـ
واًمدٟمٞم٤م  ,ومرطمؿ اهلل ُمـ شمٙمٚمؿ سمٕمٚمؿ  ,أو ؾمٙم٧م سمحٚمؿ " .

()3( )2

 أُمثٚم٦م قمغم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اعمًتخرضم٦م سم٤مٓؾمت٘مراء .
ُمـ أُمثٚم٦م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اعمًتخرضم٦م سمٓمري٘م٦م آؾمت٘مراء ُم٤م يكم :
اعمث٤مل إول:
ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمِمٜم٘مٞمٓمل( )4رمحه اهلل " :دًٓم٦م آؾمت٘مراء ذم اًم٘مرآن[ :أ ّٟمف شمٕم٤ممم إذا ٟمٗمك
قمـ اخلٚمؼ ؿمٞمئ٤م وأصمٌتف ًمٜمٗمًف  ,أ ّٟمف ٓ يٙمقن ًمف ذم ذًمؽ اإلصمٌ٤مت ذيؽ ].
 .1يم٘مقًمف تعالىى:ىﭽﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭼ

()5

.

تٌحرا ذم مجٞمع
( )1أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمكم احلًٜمل اًمٞمامين اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمقزير  ,يم٤من جمتٝمدً ا ُم ً
اًمٕمٚمقم  ,ووم٤مق أىمراٟمف ذم ذًمؽ  ,ويم٤من ً
ُم٘مٌال قمغم آؿمتٖم٤مل سم٤محلدي٨م  ,ؿمديد اعمٞمؾ إمم اًمًٜمّ٦م  ,أىمٌؾ ذم
أواظمر أي٤مُمف قمغم اًمتزهد واًمٕمٌ٤مدة ً ,مف اًمٕمديد ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ ُمٜمٝم٤م  :إيث٤مر احلؼ قمغم اخلٚمؼ ,واًمٕمقاصؿ
واًم٘مقاصؿ ذم اًمذب قمـ ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ ,شمقذم قم٤مم  840هــ  .اٟمٔمر  :اًمْمقء اًمالُمع,272 /6 :
واًمٌدر اًمٓم٤مًمع  , 93 - 81 /2 :إقمالم .301 -300 /5 :
( )2اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ .5 / 7 :
(ً )3مٚمتقؾمع ذم هذه اًمنموط اٟمٔمر  :آؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد .283 -279 :
( )4حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ,اًمٕمالُم٦م اعمٗمن إصقزم اًمٗم٘مٞمف ,وًمد وشمٕمٚمؿ سمِمٜم٘مٞمط
صمؿ طم٩م واؾمت٘مر ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة واًمري٤مض وشمقذم سمٛمٙم٦مً .مف اًمٕمديد ُمـ
(ُمقريت٤مٟمٞم٤م)  ,ويم٤من ُمـ قمٚمامئٝم٤م ّ ,
اًمٙمت٥مُ ,مٜمٝم٤م  :أوقاء اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  ,وٟمثر اًمقرود ذح ُمراىمل اًمًٕمقد .شمقذم قم٤مم  1393هــ.
اٟمٔمر  :إقمالم ًمٚمزريمكم  , 45 /6 :وـمٌ٘م٤مت اًمٜمً٤مسملم ًمٌٙمر أسمق زيد . 198 :
( )5اًمٜمٛمؾ. 65 :
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 .2وىمقًمف تعالىى:ىﭽﯻﯼﯽﯾﯿﭼ

()1

.

 .3وىمقًمف تعالىى:ﭽ ﮖﮗﮘﮙﮚﭼ

()2

.

وم٤معمٓم٤مسمؼ ًمذًمؽ أن يٙمقن ىمقًمف تعالى ى :ﭽﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙ ﭼ (ُ ,)3مٕمٜم٤مه
 :أ ّٟمف ٓ يٕمٚمٛمف إٓ هق وطمده " (. )4
اعمث٤مل اًمث٤مين  :اًمْم٤مسمط اًمذي أورده ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحه اهلل ذم اًمتدُمري٦م :
[قم٤مُم٦م ُم٤م وصػ اهلل  سمف ُمـ اًمٜمٗمل ُمتْمٛمٜمً٤م إلصمٌ٤مت ُمدح ] ( , )5وىمد ٟمٕمؼم
قمٜمٝم٤م سم٘مقًمٜم٤م[ :يمؾ ٟمٗمل ٓ يتْمٛمـ ً
يمامٓ ٓ يقصػ اهلل  سمف] (.)6
ومٝمذه اًمْم٤مسمط ُم٠مظمقذ ُمـ اؾمت٘مراء مجٚم٦م ُمـ ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمتل وردت
ومٞمٝم٤م اًمّمٗم٤مت اعمٜمٗمٞم٦م قمـ اهلل  , طمٞم٨م دًم٧م هذه أي٤مت قمٜمد اؾمت٘مرائٝم٤م
قمغم ّ
أن  :يمؾ ُم٤م وصػ اهلل  سمف ٟمٗمًف سم٤مًمٜمٗمل وضمد ومٞمف يمامل  ,وُمـ ذًمؽ :
 .1ىمقًمف تعالى ى :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ ( , )7ومٜمٗمل اًمًٜم٦م واًمٜمقم قمٜمف ؾمٌح٤مٟمف
يًتٚمزم إصمٌ٤مت يمامل احلٞم٤مة واًم٘مٞم٤مم ًمف .
 .2وىمقًمف تعالىىﭽﯷ ﯸ ﯹﭼ ( , )8أي ٓ :يٙمرصمف وٓ يث٘مٚمف  ,وٟمٗمل ذًمؽ قمٜمف
ؾمٌح٤مٟمف ُمًتٚمزم ًمإلصمٌ٤مت يمامل ىمدرشمف ومت٤مُمٝم٤م.
( )1إقمراف. 187 :
( )2اًم٘مّمص. 88 :
( )3آل قمٛمران. 7 :
( )4أوقاء اًمٌٞم٤من .318 - 317 /1 :
( )5اًمتدُمري٦م  , 58 :واًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ ٓسمـ اًمقزير  , 134 /4 :واًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م ًمٚمتٛمٞمٛمل . 60 :
( )6وآؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد . 390 :
( )7اًمٌ٘مرة.255 :
( )8اًمٌ٘مرة. 255 :
185

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة
 .3وىمقًمف تعالىى:ﭽﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ

ﰍﰎﰏﰐﰑﰒﭼ( ,)1ومال يٖمٞم٥م قمٜمف ؾمٌح٤مٟمف رء  :وذًمؽ ًمٙمامل قمٚمٛمف.
 .4وىمقًمف تعالى ى:ىﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻﭼ ( , )2ومٜمٗمل ُمس اًمٚمٖمقب اًمذي هق اًمتٕم٥م واإلقمٞم٤مء قمٜمف
ؾمٌح٤مٟمف  ,دًمٞمؾ قمغم يمامل ىمدرشمف وىمقشمف .
وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمتل ٟمٗمك اهلل  ومٞمٝم٤م صٗم ً٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت قمـ
ٟمٗمًف أو ٟمٜمزه ٟمٗمًف قمٜمٝم٤م  ,واًمتل ُمـ شمتٌٕمٝم٤م وضمد ّأن٤م ٓ يٛمٙمـ ّ
أن خيٚمق هذا
اًمٜمٗمل ومٞمٝم٤م ُمـ صٗم٦م يمامل شمثٌ٧م ًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ,ومال خترج سمذًمؽ صٗم٦م
ُمٜمٗمٞم٦م قمـ اهلل  قمـ طمٙمؿ هذا اًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي.
اعمث٤مل اًمث٤مًم٨م :اًم٘م٤مقمدة اًمتل يٙم ُثر اؾمتٕمامهل٤م ٓؾمٞمام قمٜمد اعمٕم٤مسيـ :
[اهلل  ٓ يٗمٕمؾ ؿمٞم ًئ٤م ّإٓ حلٙمٛم٦م ] ( , )3وىمد يٕمؼم قمٜمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف :
[أومٕم٤مل اهلل ُ مٌٜمٞم٦م قمغم احلٙمٛم٦م ] ( , )4ويٛمٙمـ ّ
أن ٟمٕمؼم قمٜمٝم٤م سم٘مقًمٜم٤م [ :أومٕم٤مل
[أومٕم٤مل اهلل ُ مٜمقـم٦م سم٤محلٙمٛم٦م ] .
ومٝمذه اًم٘م٤مقمدة ُم٠مظمقذة ُمـ اؾمت٘مراء مجٚم٦م ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمتل
دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م سمجالء  ,وُمٜمٝم٤م :

( )1يقٟمس. 61 :
( )2ق . 38 :
( )3اٟمٔمر  :رومع اًمِمٌٝم٦م واًمٖمرر  , 50 :وإقم٤مٟم٦م اعمًتٗمٞمد سمنمح يمت٤مب اًمتقطمٞمد  , 241 /2 :وذح اًمٕم٘مٞمدة
اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٖمٜمٞمامن  , 14 /1 :وذح عمٕم٦م آقمت٘م٤مد ًمٚمٛمحٛمقد . 1 / 9:
( )4اٟمٔمر  :ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمًٗم٤مريٜمٞم٦م ٓسمـ قمثٞمٛملم  , 48 :واعمقؾمققم٦م اًمٕم٘مدي٦م  , 458 /6 :وذح يمت٤مب
اإلسم٤مٟم٦م قمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦م ٕيب إؿمٌ٤مل .8 /44 :
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 .1أي٤مت اًمتل وصػ اهلل 

ٟمٗمًف ومٞمٝم٤م سم٤محلٙمٛم٦م يم٘مقًمف تعالى ى:ىﭽ ﯻ ﯼ

ﯽﭼ( , )1وىمقًمف تعالىى:ىﭽﰍ ﰎﰏﭼ ( , )2وىمقًمف تعالىى:ىىﭽﭱﭲﭳ

ﭴﭵﭶﭼ (.)3
 .2وأي٤مت اًمتل وصػ اهلل  ومٞمٝم٤م ً
ومٕمال ُمـ أومٕم٤مًمف سم٤محلٙمٛم٦م يم٘مقًمف تعالى:ىىىى
ﭽﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭼ (.)4
 .3وأي٤مت اًمتل قم٘م٥م ومٞمٝم٤م اهلل  قمغم سمٕمض أومٕم٤مًمف سمٙمقٟمف ُمقصقوم ً٤م سم٤محلٙمٛم٦م ,
يم٘مقًمف تعالىى:ىﭽﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﭼ (,)5
وىمقًمف تعالى:ىﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ(,)6
وىمقًمف تعالى :ﭽﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭼ (.)7
 .4وأي٤مت اًمتل طمٙمك اهلل  ومٞمٝم٤م إىمرار رؾمٚمف صلىات اهلل وسالهه عليهن ًمف ؾمٌح٤مٟمف
سم٤محلٙمٛم٦م  ,يم٘مقًمف تعالى ى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﭼ ( , )8وىمقًمف تعالى:ىﭽﯯﯰﯱ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ ( , )9وىمقًمف تعالى ى :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ
( )1اًمتقسم٦م.106 :
( )2اًمِمقرى .51 :
( )3آل قمٛمران. 18 :
( )4اًمدظم٤من . 4 - 3 :
( )5آل قمٛمران.6 :
( )6إسمراهٞمؿ .4 :
()7إٟمٗم٤مل.63 :
( )8اًمٌ٘مرة.129 :
( )9اعم٤مئدة . 118 :
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ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻ﭼ (.)1
 .5وأي٤مت اًمتل طمٙمك اهلل  ومٞمٝم٤م إىمرار ُمالئٙمتف ًمف ؾمٌح٤مٟمف سم٤محلٙمٛم٦م ذم ومٕمٚمف ,
يم٘مقًمف تعالى ى :ىﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ (,)2
وىمقًمف تعالى:ىﭽﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﭼ (.)3
 .6إو٤موم ً٦م إمم أي٤مت اًمتل أيمد ومٞمٝم٤م اهلل ٟ مٗمل يمؾ ُم٤م يٜم٤مىمض احلٙمٛم٦مُ ,مـ ٟمٗمل
اًمٕمٌ٨م ذم ظمٚم٘مف  , وذًمؽ ذم ىمقًمف تعالىى:ىﭽﮮﮯﮰﮱﭼ

()4

( )4أو شمرك اخلٚمؼ ؾمدى دون طمً٤مب ذم ىمقًمف تعالى:ىﭽﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞﭼ

(.)5
إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمتل حيّمؾ سمتتٌٕمٝم٤م اًم٘مٓمع واجلزم  :سم٠من مجٞمع
أومٕم٤مل اهلل ُ مٌٜمٞم٦م قمغم طمٙمٛمتف ؾمٌح٤مٟمف  ,وٓ خيرج ومٕمؾ ُمـ أومٕم٤مًمف ؾمٌح٤مٟمف
قمـ اٟمٓمٌ٤مق احلٙمٛم٦م قمٚمٞمف .

( )1يقؾمػ .100 :
( )2اًمٌ٘مرة .32 :
( )3اًمذاري٤مت .30 :
( )4اعم١مُمٜمقن .115 :
( )5اًم٘مٞم٤مُم٦م .36 :
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أوىاع المىاعد العمديت
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اًمٗمّمؾ اًمً٤مدس :أٟمقاع اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م
شمّمٜمٞمػ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط  -قمٛمق ًُم٤م ً -مف اًمٕمديد ُمـ اًمٗمقائد  ,اًمتل شمٜمٗمع أهؾ اًمٕمٚمؿ
وـمالسمف  ,ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م يكم:
 .1إٟمّف يٞمن قمغم ـم٤مًمٌ٦م اًمٕمٚمؿ طمٗمظ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط .
 .2يً٤مقمد أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم وٌٓمٝم٤م .
يٕمٛمؼ اًمٜمٔمر ذم ومٝمٛمٝم٤م .
ّ .3
 .4يً٤مقمد قمغم متٞمٞمز اعمً٤مئؾ اعمٜمدرضم٦م حتتٝم٤م .
 .5يً٤مهؿ ذم إدراك اًمٗمروق سملم اًم٘مقاقمد .
أيْم٤م قمغم اإلطم٤مـم٦م سمٗمروقمٝم٤م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م .
 .6يٕملم ً
وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٗمقائد اًمتل ىمد شمٔمٝمر ًمٚمٛمت٠مُمؾ ذم ذًمؽ ً :مذا طمرص اعمٝمتٛمقن سمٕمٚمؿ
اًم٘مقاقمد ُمـ اعمٕم٤مسيـ قمغم آقمتٜم٤مء هبذا اجل٤مٟم٥م ومٞمٝم٤م  ,وومّمٚمقا ومٞمف أيمثر ممـ يم٤من ىمٌٚمٝمؿ ,
وهذا ٓ يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ٓ :ؾمٞمام ذم اًمقىم٧م اعمٕم٤مس اًمذي متٞمزت ومٞمف اًمٕمٚمقم سمحًـ اًمؽمشمٞم٥م
ودىم٦م اًمتّمٜمٞمػ .
وشمّمٜمٞمػ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٝمتٛملم هب٤م خيْمع إمم اًمٕمديد ُمـ
آقمتٌ٤مرات  ,وسمٜم٤م ًء قمغم اظمتالف هذه آقمتٌ٤مرات يٙمقن شمٜمقع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط  ,ومٛمـ
أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يّمٜمػ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط سمٜم٤م ًء قمغم ُمّمدره٤م  ,وُمٜمٝمؿ ُمـ يّمٜمٗمٝم٤م سمٜم٤م ًء
قمغم ؾمٕمتٝم٤م وؿمٛمقهل٤م ,وُمٜمٝمؿ ُمـ يّمٜمٗمٝم٤م سمٜم٤م ًء قمغم آشمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م وآظمتالف ومٞمٝم٤م  ,إمم
همػم ذًمؽ ُمـ اًمتّمٜمٞمٗم٤مت اًمتل يذيمرون٤م ذم ُم١مًمٗم٤مهتؿ .
وهذه آقمتٌ٤مرات اًمتل يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمٜمقيع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ُمٜمٝم٤م ُم٤م
يٜم٤مؾم٥م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ويٛمٙمـ اقمتامده ومٞمٝم٤م  ,وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ يٜم٤مؾمٌٝم٤م  ,وذم هذا
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اعمٌح٨م ؾمٜم٘مػ قمغم ُمٕمٔمؿ اقمتٌ٤مرات أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمّمٜمٞمٗمٝمؿ ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط  ,وٟمٜمٔمر
ومٞمام يٛمٙمـ اقمتامده ذم شمّمٜمٞمػ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م مم٤م ٓ يٛمٙمـ اقمتامده ً ,
أُمال ذم
اًمقصقل إمم شم٘مرير شمٜمققم٤مت ُمٜم٤مؾمٌ٦م ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م .
ُمع اًمتٜمٌٞمف ُمًٌ ً٘م٤م إمم ّ
أن قمدم ٟمْمقج قمٚمؿ اًم٘مقاقمد ذم اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد أهؾ اًمً ّٜم٦م واجلامقم٦م
ِ
ُمقوع اضمتٝم٤مد ىم٤مسمؾ
ؾمٞمجٕمؾ ُمـ شم٘مرير هذا اًمتٜمقيع ذم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م
يتؿ هلذا اًمٕمٚمؿ اًمرؾمقخ ذم ضم٤مٟم٥م اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م:
ًمٚمٜم٘م٤مش  :وذًمؽ طمتك ّ
ومتٔمٝمر طملم ذاك أٟمقاقمف سمجالء  ,وشم٘مًٞمامشمف سمقوقح .

 اقمتٌ٤مرات أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شم٘مًٞمؿ اًم٘مقاقمد :


اقمتٌ٤مر اعمّم٤مدر (: )1
اعمٕمتؼم ذم شم٘مًٞمؿ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ هٜم٤م ُمّم٤مدره٤م اًمتل اؾمتٛمدت

ُمٜمٝم٤م  ,واعم٘مّمقد سم٤معمّم٤مدر ُ :مّم٤مدر آؾمتٛمداد اًم٘مريٌ٦م اًمتل اؾمت٘مٞم٧م ُمٜمٝم٤م اًم٘مقاقمد أو
اًمْمقاسمط سم٠مًمٗم٤مفمٝم٤م  ,وإٓ ومٙمؾ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمت٠مصٞمؾ شمرضمع
آظمر إُمر ذم اؾمتٛمداده٤م إمم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م (. )2
وي٘مًؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد هبذا آقمتٌ٤مر إمم ٟمققملم  :ىمقاقمد ووقاسمط ُمٜمّمقص٦م ,
وىمقاقمد ووقاسمط ُمًتٜمٌٓم٦م .
وهذا اًمت٘مًٞمؿ يٛمٙمـ أن ينى قمغم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م يمام هى قمغم همػمه٤م
ُمـ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م  :ومٞمٛمٙمـ ّ
أن ٟم٘مًؿ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م سمٜم٤م ًء قمغم
هذا آقمتٌ٤مر إمم ٟمققملم :
( )1اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  ,132 - 129 :وقمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  , 52 - 47 :اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م
عمحٛمد ؿمٌػم ُ , 73 :مٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م . 453 :
( )2اٟمٔمر ُ :م٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ يمت٤مب اًم٘مقاقمد ٕيب سمٙمر احلّمٜمل .33 /1 :
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اًمٜمقع إول  :اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اًمٜمّّمٞم٦م :
ويدظمؾ ذم هذا اًمٜمقع يمؾ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمتل ضم٤مءت إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمٜمص
صمؿ ضمرت يم٘مقاقمد أو وقاسمط قمغم أًمًٜم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ وذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ ,وُمـ هذه
قمٚمٞمٝم٤م ّ ,
اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ُم٤م يكم :
 .1اًم٘م٤مقمدة اًمقاردة ذم ىمقًمف تعالىى:ىﭽﮘﮙﮚﮛﭼ (.)1
 .2اًمْم٤مسمط اًمقارد ذم ىمقًمف  { : اًمٓمػمة ذك } (.)2
اًمٜمقع اًمث٤مين  :اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اعمًتٜمٌٓم٦م :
ويدظمؾ ذم هذا اًمٜمقع يمؾ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمتل ص٤مهمٝم٤م اًمٕمٚمامء سم٠مًمٗم٤مفمٝمؿ ,
وذًمؽ ُمـ ظمالل ٟمٔمرهؿ ذم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م وشمتٌٕمٝمؿ ًمٚمٛمً٤مئؾ اجلزئٞم٦م  ,وُمـ هذه
اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ُم٤م يكم :
.1

اًم٘م٤مقمدة اًمتل ذيمره٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحه اهلل

ذم ُمً٠مًم٦م اًمتٗم٤موؾ ٓ[ :يٚمزم

إذا يم٤من اًمٌمء أومْمؾ قمغم شم٘مدير أن يٙمقن أومْمؾ ُمٓمٚم ً٘م٤م ](.)3
 .2اًمْم٤مسمط اًمذي يقرده أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم سم٤مب صٗم٤مت اهلل ً [ : مقازم صٗم٤مت
اعمخٚمقق ٓ شمٚمزم اخل٤مًمؼ] (. )4

( )1اًمٜمحؾ.60 :
( )2أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ,389/1:واسمـ ُم٤مضم٦م ,أسمقاب اًمٓم٥م ,سم٤مبُ :مـ يم٤من يٕمجٌف اًمٗم٠مل ويٙمره اًمٓمػمة
( , )3538وأسمق داود  ,يمت٤مب اًمٓم٥م  ,سم٤مب :ذم اًمٓمػمة ( ,)3910وصححف إًمٌ٤مين ,اٟمٔمر :صحٞمح
ؾمٜمـ أيب داود , 740/2 :وىم٤مل قمٜمف ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط رمحه اهلل  :إؾمٜم٤مده صحٞمح  ,اٟمٔمر ُ :مًٜمد اإلُم٤مم
أمحد سمتح٘مٞم٘مف .213/6 :
( )3جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم  ,286 / 26 :واٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد احلً٤من ُمـ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم .28 :
( )4اًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م .11 :
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 شمٜمٌٞمف :
أقمؽمض سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم هذا اًمتٜمقيع ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط سم٘مقًمف ّ " :
إن زم ذم
هذه اًمت٘مًٞمامت اًمتل شمذيمر ذم اًم٘مقاقمد سمٕمض اًمتحٗمٔم٤مت واعمالطمٔم٤مت اًمتل شم٘ميض سمٕمدم
ضمدوى ذيمره٤م أو إيراده٤م  ,سمؾ ىمد يٙمقن ذم ذًمؽ ُم٤م يزء إمم اًم٘مقاقمد أيمثر مم٤م يٗمٞمده٤م ,
وظم٤مص٦م ُمٜمٝم٤م شمٚمؽ اًمتل شمُ٘مًؿ اًم٘مقاقمد سمحً٥م ُمّم٤مدره٤م إمم ُمًتٛمدة ُمـ اًمٜمّمقص وهمػم
ُمًتٛمدة ُمٜمٝم٤م  ,وذًمؽ ذم رأي يي سم٤مًم٘مقاقمد أيمثر مم٤م يٗمٞمده٤م  ,ومٝمق يٌتٕمد هب٤م قمـ ُمّم٤مدره٤م
اًمنمقمٞم٦م اًمتل ُمٜمٝم٤م شمًتٛمد ىمقهت٤م ورؾمقظمٝم٤م وُمت٤مٟم٦م دوره٤م قمٜمدُم٤م ٟمجٕمؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ًمٞمس
ُمًتٛمدً ا ُمـ اًمنمع " (.)1
وُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمٜم٤مىمد هلذا اًمت٘مًٞمؿ ًمف وضمف ُمـ اًمّمقاب سم٤مقمتٌ٤مر اًمٜمٔمرة إوًمٞم٦م
ًمٚمت٘مًٞمؿ  ,ذم طملم ًمق شم٠مُمؾ اًمِمخص هذا اًمت٘مًٞمؿ ًمتٌلم ًمف رأ ًي٤م ُمٖم٤مير ًمرأي اًمٜم٤مىمد ,وذًمؽ
ُمـ قمدة وضمقه أمهٝم٤م :
ّ .1
إن احلٙمؿ قمغم إؿمٞم٤مء ٓ يٙمقن ّإٓ سمٕمد اًمت٠مُمؾ  ,وٓ يّمح احلٙمؿ سمٜم٤م ًء قمغم
آٟمٓمٌ٤مع إوزم ًمٚمٛمً٠مًم٦م .
ّ .2
إن اعم٘مّمقد هٜم٤م اقمتٌ٤مر اعمّم٤مدر اعمٌ٤مذة واًم٘مريٌ٦م اًمتل أظمذت ُمٜمٝم٤م اًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط سم٠مًمٗم٤مفمٝم٤م  ,يمام ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ  ,وًمٞمس اعم٘مّمقد ذم هذا آقمتٌ٤مر
اعمّم٤مدر اًمتل ُمٜمٝم٤م اؾمتٛمدت اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ذقمٞمتٝم٤م .
وم٢من اًمٙمالم واىمع قمغم اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  ,ومال وضمف ًمتقهؿ ّ
وأيْم٤م ّ
أن هذا اًمت٘مًٞمؿ
.3
ً
ًمٚم٘مقاقمد "يٌتٕمد هب٤م قمـ ُمّم٤مدره٤م اًمنمقمٞم٦م اًمتل ُمٜمٝم٤م شمًتٛمد ىمقهت٤م ورؾمقظمٝم٤م
وُمت٤مٟم٦م دوره٤م " ّ :
ٕن اًم٘مقاقمد همػم اًمنمقمٞم٦م ٓ شمدظمؾ ذم اًمت٘مًٞمؿ.

( )1اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم إيامن واًمٜمذور . 208/1 :
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اقمتٌ٤مر آؾمت٘مالل واًمتٌٕمٞم٦م (: )1
اعمٕمتؼم ذم اًمتّمٜمٞمػ هٜم٤م اًمٜمٔمر إمم اؾمت٘مالل اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط سم٤مًمقضمقد ,ويمقن٤م همػم

ُمتٗمرقم٦م قمـ ىم٤مقمدة أيمؼم ُمٜمٝم٤م ّ :
ٕن سمٕمض اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط رهمؿ يمقن٤م يمٚمٞم٦م إٓ ّأن٤م
شمدظمؾ وٛمـ ىمقاقمد أظمرى أؿمٛمؾ وأوؾمع ُمٜمٝم٤م ذم احلٙمؿ  ,وسمٕمض اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط
قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ  ,ومتٙمقن ُمًت٘مٚم٦م سمقضمقده٤م وٓ يِمٛمٚمٝم٤م طمٙمؿ أي ىم٤مقمدة أظمرى .
وسمٜم٤م ًء قمغم هذا آقمتٌ٤مر ىمًؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط إمم ٟمققملم  :ىمقاقمد
ووقاسمط ُمًت٘مٚم٦م  ,وىمقاقمد ووقاسمط شم٤مسمٕم٦م .
وهذا اًمت٘مًٞمؿ يٛمٙمـ ّ
أن ٟمٓمٌ٘مف قمغم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م  :ومٞمٜمت٩م سمف قمٜمدٟم٤م
ٟمققم٤من ُمـ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م مه٤م:
اًمٜمقع إول  :اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اعمًت٘مٚم٦م :
وهذا اًمٜمقع ذم اًمٖم٤مًم٥م شمدظمؾ ومٞمف اًم٘مقاقمد اًمٙمٌ٤مر  ,أو اًم٘مقاقمد إصٚمٞم٦م يمام يٓمٚمؼ
قمٚمٞمٝم٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ( , )2وهل اًم٘مقاقمد اًمتل شمدظمؾ قمغم ضمؾ أسمقاب اًمٕم٘مٞمدة  :ومٞمٕمؿ
يمثػما ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اعمتٗمرىم٦م  ,ومٛمثؾ هذه اًم٘مقاقمد شمٙمقن ذم اًمٖم٤مًم٥م
طمٙمٛمٝم٤م ً
ُمًت٘مٚم٦م سمثٌقهت٤م وٓ شمتٌع همػمه٤م  ,سمؾ شمٙمقن ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمتٌققم٦م همػم شم٤مسمٕم٦م  ,وُمـ اعمثٚم٦م
قمغم هذا اًمٜمقع :
 .1ىمقًمف تعالىى :ﭽﮆﮇﮈﮉﭼ (.)3

( )1اٟمٔمر ٟ :مٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد إصقزم  , 418 :واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًم٘مراومٞم٦م  ,262 - 261 /1 :وقمٚمؿ
اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  , 67 - 65:اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  , 129 - 127 :اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م عمحٛمد
ؿمٌػم , 74 - 73 :وُمٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م.484 - 479 :
( )2اٟمٔمر ُ :مٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م , 461/1 :وقمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م .60 :
( )3آل قمٛمران. 40 :
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 .2وىمقًمف  [ : يمؾ سمدقم٦م والًم٦م ] (. )1
ويمذًمؽ يدظمؾ ذم هذا اًمٜمقع سمٕمض اًمْمقاسمط اًمْمٞم٘م٦م اًمتل ٓ شمتًع ًمٚمٙمثػم ُمـ
إطمٙم٤مم  ,سمؾ شمٙم٤مد شمٙمقن شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ؿمٌف حمدودة  ,ومٛمثؾ هذه اعمً٤مئؾ اعمحّمقرة شم٠ميت
يمٚمٞم٤مهت٤م ُمًت٘مٚم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م  ,وُمـ إُمثٚم٦م قمغم هذا اًمٜمقع :
ُ .1م٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م اًمٜمٌل {: اًم٘مرآن ُمِم ّٗمع} (. )2
ومتٓمٌٞم٘م٤مت هذا اًمْم٤مسمط شمٙم٤مد شمٙمقن حمدودة سمام يكم :
أُ -م٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م ٟمٗمًف ُمـ ىمقًمف  {: اًم٘مرآن ُمِم ّٗمع  ,وُم٤مطمؾ

()3

ُمّمدق ُ ,مـ ضمٕمٚمف إُم٤مُمف ىم٤مده إمم اجلٜم٦م .} ....
ب -وُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اًمٜمٌل  { : اىمرءوا اًم٘مرآن  :وم٢م ّٟمف ي٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؿمٗمٞم ًٕم٤م
ٕصح٤مسمف  ,اىمرءوا اًمزهراويـ اًمٌ٘مرة  ,وؾمقرة آل قمٛمران  :وم٢م ّٟمف ُم٤م شم٠مشمٞم٤من
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يم٠منام همامُمت٤من  ,أو يم٠منام همٞم٤ميت٤من  ,أو يم٠منام ومرىم٤من ُمـ ـمػم
صقاف  ,حت٤مضم٤من قمـ أصح٤مهبام }(.)4
ج -وُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف  { : ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن صمالصمقن آي٦م شمـِمٗمع ًمـّم٤مطمٌٝم٤م

( )1ؾمٌؼ خترجيف  :ص .40 :
( )2أظمرضمف اسمـ طمٌ٤من  ,يمت٤مب اًمٕمٚمؿ  ,ذيمر  :اًمٌٞم٤من سم٠من اًم٘مرآن ُمـ ضمٕمٚمف إُم٤مُمف سم٤مًمٕمٛمؾ ىم٤مده إمم اجلٜم٦م (,)124
وطمٙمؿ اهلٞمثٛمل قمغم رضم٤مًمف سم٠منؿ صم٘م٤مت  ,اٟمٔمر :جمٛمع اًمزوائد  ,يمت٤مب اًمٕمٚمؿ  ,سم٤مب  :ذم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمت٤مب
وضمقد إؾمٜم٤مده إرٟم١موط ,
واًمًٜمّ٦م  ,وصححف إًمٌ٤مين  ,اٟمٔمر  :ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ّ , 31/ 5 :
وطمًـ إؾمٜم٤مده ُمّمٓمٗمك سم٤مطمق  ,اٟمٔمر:
اٟمٔمر  :اإلطمً٤من ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طمٌ٤من , 332 /1 :
ّ
اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم أطم٤مدي٨م اًمٕم٘مٞمدة .363 /3 :
(ُ )3م٤مطمؾ أي  :ؾم٤مع  ,وىمٞمؾ  :ظمّمؿ جم٤مدل  .اٟمٔمر  :همري٥م احلدي٨م ٓسمـ اجلقزي . 345 /2 :
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ  ,يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م  ,سم٤مب :سم٤مب ومْمؾ ىمراءة اًم٘مرآن وؾمقرة اًمٌ٘مرة (.)804
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طمتك ُيٖمٗمر ًمف ﭽﭑﭒﭓﭔﭼ (.)2( } )1
د -وُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف { : ي٘م٤مل ًمّم٤مطم٥م اًم٘مرآن :اىمرأ وارشمؼ ,ورشمؾ يمام
يمٜم٧م شمرشمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م ّ ,
وم٢من ُمٜمزًمؽ قمٜمد آظمر آي٦م شم٘مرؤه٤م }(.)3
ه -وُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف  { : جيلء اًم٘مرآن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞم٘مقل  :ي٤م رب طم ّٚمف ,
صمؿ
صمؿ ي٘مقل :ي٤م رب زده  ,ومٞمٚمٌس طمٚم٦م اًمٙمراُم٦م ّ ,
ومٞمٚمٌس شم٤مج اًمٙمراُم٦م ّ ,
ي٘مقل :ي٤م رب ارض قمٜمف  ,ومػمى قمٜمف  ,ومٞم٘م٤مل ًمف  :اىمرأ وارق  ,ويزاد
سمٙمؾ آي٦م طمًٜم٦م }(.)4
و -وذم رواي٦م أ ّٟمف ىم٤مل  { : جيلء اًم٘مرآن يِمٗمع ًمّم٤مطمٌف  ,ي٘مقل  :ي٤م رب
ًمٙمؾ قم٤مُمؾ قمامًم٦م ُمـ قمٛمٚمف  ,وإين يمٜم٧م أُمٜمٕمف اًمٚمذة واًمٜمقم  ,وم٠ميمرم .
صمؿ ي٘م٤مل :اسمًط
ومٞم٘م٤مل :اسمًط يٛمٞمٜمؽ  ,ومٞمٛمأل ُمـ روقان اهلل ّ , 
( )1اعمٚمؽ . 1 :
( )2أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  , 299 /2:واسمـ ُم٤مضم٦م  ,أسمقاب إدب  ,سم٤مب  :سم٤مب صمقاب اًم٘مرآن ( ,)3786وأسمق
داود  ,يمت٤مب اًمّمالة  ,سم٤مب  :ذم قمدد أي ( ,)1400واًمؽمُمذي  ,أسمقاب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  ,سم٤مب ُ :م٤م
ضم٤مء ذم ومْمؾ ؾمقرة اعمٚمؽ ( ,) 2891وىم٤مل قمٜمف  :هذا طمدي٨م طمًـ ,وطمًـ اًمٌٞمٝم٘مل إؾمٜم٤مده  ,اٟمٔمر :
إصمٌ٤مت قمذاب اًم٘مؼم  ,100 - 99 :وصححف اسمـ اعمٚم٘مـ  ,اٟمٔمر  :اًمٌدر اعمٜمػم . 262 - 261 /3 :
( )3أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  ,192 /2:وأسمق داود  ,يمت٤مب اًمّمالة  ,سم٤مب  :اؾمتحٌ٤مب اًمؽمشمٞمؾ ذم اًم٘مراءة
( ,)1464واًمؽمُمذي  ,أسمقاب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  ,سم٤مب ُ :م٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ ىمرأ طمروم٤م ُمـ اًم٘مرآن ُم٤مًمف ُمـ إضمر
( , )2914وىم٤مل قمٜمف :هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح  ,وصححف إًمٌ٤مين  ,اٟمٔمر  :ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م
اًمّمحٞمح٦م . 281 /5 :
( )4أظمرضمف اًمؽمُمذي  ,أسمقب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  ,سم٤مب ُ :م٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ ىمرأ طمروم٤م ُمـ اًم٘مرآن ُم٤مًمف ُمـ إضمر
( , )2915وىم٤مل قمٜمف طمدي٨م طمًـ  .وصححف احل٤ميمؿ  ,اٟمٔمر :اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ,يمت٤مب
وطمًٜمف إًمٌ٤مين  ,اٟمٔمر  :صحٞمح اجل٤مُمع :
ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ,سم٤مب  :أظمٌ٤مر ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن مجٚم٦م,
ّ
.1333/2
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ؿمامًمؽ  ,ومٞمٛمـأل ُمـ روقان اهلل  ,ويٙمـًك يمًقة اًمٙمراُم٦م  ,وحيـغم طمٚمٞم٦م
اًمٙمراُم٦م  ,ويٚمٌس شم٤مج اًمٙمراُم٦م }(.)1
اًمٜمقع اًمث٤مين  :اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اًمت٤مسمٕم٦م :
وشمدظمؾ وٛمـ هذا اًمٜمقع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمتل شمتٗمرع قمـ همػمه٤م وختدُمٝم٤م,
وًمٞمس اعم٘مّمقد قمدم اؾمت٘مالهل٤م ذم اعمٕمٜمك قمـ أصقهل٤م.
وهذا اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط شمْمٌط اعمً٤مئؾ اًمٙمثػمة اًمداظمٚم٦م وٛمـ اًم٘مقاقمد
اًمٙمٌػمة  ,وشمٗمرق سملم اعمتِم٤مهب٤مت ُمـ اعمً٤مئؾ  ,وُمـ أُمثٚم٦م هذا اًمٜمقع :
 .1ىمقًمف تعالىى:ىﭽﭲﭳﭴﭵﭼ ( , )2ومٝمذه اًم٘م٤مقمدة ُمتٗمرقم٦م ُمـ اًم٘م٤مقمدة اًمقاردة
ذم ىمقًمف تعالىى:ىﭽﰂﰃﰄﰅﰆﭼ (.)3
 .2ويمذًمؽ ىمقًمٜم٤م  [ :سف اًمٕمٌ٤مدة ًمٖمػم اهلل  ذك ] ( , )4ومٝمذا اًمْم٤مسمط ُمتٗمرع قمـ
ىم٤مقمدة ُ [ :مِم٤مريم٦م اهلل  ذم ظمّم٤مئّمف ذك ] (.)5


شمٜمقع اًم٘مقاقمد سم٤مقمتٌ٤مر اشمً٤مقمٝم٤م وؿمٛمقهل٤م (: )6
ّ
شمّمٜمٞمػ اًم٘مقاقمد هبذا آقمتٌ٤مر ىمد يٙمقن أؿمٝمر اًمتّمٜمٞمٗم٤مت ذم قمٚمؿ اًم٘مقاقمد  ,واعمٕمتؼم

( )1أظمرضمف اًمدارُمل  ,يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  ,سم٤مب :ومْمؾ ُمـ ىمرأ اًم٘مرآن ( ,)3355وطمً ّـ اعمح٘مؼ إؾمٜم٤مده .
( )2اًمٌ٘مرة . 283 :
( )3إٟمٗم٤مل .75 :
( )4اٟمٔمر ُ :مٜمٝم٤مج اًمت٠مؾمٞمس واًمت٘مديس  , 240 :واًمْمٞم٤مء اًمِم٤مرق . 665 :
( )5اٟمٔمر :جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم  , 19/ 13 :واًمتحٗم٦م اعمٝمدي٦م  , 73 / 2 :ضمٝمقد قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م /1 :
 ,374وطم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد ٓسمـ ىم٤مؾمؿ  , 15 :وذح اًمرؾم٤مًم٦م اًمتدُمري٦م ًمٚمخٛمٞمس . 89 :
( )6اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًم٘مراومٞم٦م  , 258 - 256 /1 :واًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘مف , 27 - 26 :
 ,وقمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م , 65 - 60 :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  , 125 - 118:اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م
عمحٛمد ؿمٌػم ُ , 73 :مٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م .479 - 455 :
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ذم هذا اًمتّمٜمٞمػ ؾمٕم٦م ؿمٛمقل طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة عمً٤مئؾ إسمقاب اعمختٚمٗم٦م  :ومٌ٘مدر يمثرة هذه
إسمقاب وىمٚمتٝم٤م يٙمقن شمّمٜمٞمػ اًم٘م٤مقمدة .
وهذا اًمتّمٜمٞمػ ختتص سمف اًم٘مقاقمد وٓ يدظمؾ قمغم اًمْمقاسمط ّ ,
ٕن اًمْمقاسمط ٓ خترج
سمحٙمٛمٝم٤م قمـ ُمً٤مئؾ اًمٌ٤مب اًمقاطمد يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف (. )1
وىمد ىمًؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد سمٜم٤م ًء قمغم هذا آقمتٌ٤مر إمم صمالصم٦م أىمً٤مم  :اًم٘مقاقمد
اًمٙمؼمى ,واًم٘مقاقمد اعمتقؾمٓم٦م  ,واًم٘مقاقمد اًمّمٖمػمة .
وهذا اًمتّمٜمٞمػ يٛمٙمـ ّ
شمؿ شم٘مًٞمؿ ُمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة
أن يٓمٌؼ قمغم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م إذا ّ
شمؿ شم٘مًٞمؿ ُمً٤مئؾ اًمٗم٘مف إمم ذًمؽ ّ :
ٕن شمّمٜمٞمػ اًم٘مقاقمد
إمم :أىمً٤مم ويمت٥م وأسمقاب  ,يمام ّ
اًمٕم٘مدي٦م هٜم٤م ؾمٞمخْمع عم٘مدار إسمقاب اًمٕم٘مدي٦م اًمتل يني قمٛمؾ اًم٘م٤مقمدة ومٞمٝم٤م  :وًمذا وم٢م ّٟمف
ُمـ اعمٗمٞمد أن ٟمذيمر شمرشمٞم ًٌ٤م عمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة يٛمٙمـ ّ
أن يٕمقل قمٚمٞمف ذم شمّمٜمٞمػ اًم٘مقاقمد هبذا
آقمتٌ٤مر ُ ,مع اًمتٜمٌٞمف قمغم أن إُمر ذم ذًمؽ اضمتٝم٤مدي وًمٞمس شمقىمٞمٗم ًٞم٤م (. )2


شمرشمٞم٥م ُمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة :
سم٤مًمٜمٔمر ذم يمت٥م أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م اعمت٘مدُم٦م واعمٕم٤مسة يٛمٙمـ ًمٜم٤م ًمٚمٌ٤مطم٨م أن ي٘مًؿ

ُمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة إمم صمالصم٦م أىمً٤مم رئٞمً٦م  ,حيقي يمؾ ىمًؿ ُمٜمٝم٤م قمغم قمدد ُمـ اًمٙمت٥م  ,واًمتل
شمِمٛمؾ سمدوره٤م قمغم قمدد ُمـ إسمقاب  ,واًمتل شمْمؿ قمد ًدا ُمـ اًمٗمّمقل  ,وحيقي يمؾ ومّمؾ
قمغم مجٚم ً٦م ُمـ اعمٌ٤مطم٨م واعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م .
وٟمٔمرا ًمٙمقن اًمذي هيٛمٜم٤م ذم هذا اعم٘م٤مم ُمـ اًمٌح٨م ذيمر إسمقاب اًمٕم٘مدي٦م  :ومً٠مىمتٍم
ً
ذم هذا اًمت٘مًٞمؿ اعم٘مؽمح قمٚمٞمٝم٤م دون اًمتٓمرق إمم ُم٤م حتتقيف ُمـ اًمٗمّمقل واعمً٤مئؾ  ,وإًمٞمؽ
اًمت٘مًٞمؿ اعم٘مؽمح :
( )1اٟمٔمر  :ص . 82
( )2اٟمٔمر  :شمدويـ قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة . 65 :
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القسم األول  :ما يتعلق بمسمى اإليمان .
ويتْمٛمـ أرسمٕم٦م يمت٥م :

اًمٙمت٤مب إول  :طم٘مٞم٘م٦م اإليامن .
وومٞمف أرسمٕم٦م أسمقاب :
 .1اًمٌ٤مب إول  :سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اإليامن .
 .2اًمٌ٤مب اًمث٤مين  :زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف .
 .3اًمٌ٤مب اًمث٤مًم٨م  :آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن .
 .4اًمٌ٤مب اًمراسمع ُ :مراشم٥م اًمديـ .
اًمٙمت٤مب اًمث٤مين ٟ :مقاىمض اإليامن .
وومٞمف ؾمٌٕم٦م أسمقاب :
 .5اًمٌ٤مب إول  :اًمنمك وأٟمقاقمف .
 .6اًمٌ٤مب اًمث٤مين  :اًمٙمٗمر وأٟمقاقمف .
 .7اًمٌ٤مب اًمث٤مًم٨م  :اًمٜمٗم٤مق وأٟمقاقمف .
 .8اًمٌ٤مب اًمراسمع  :وقاسمط اًمتٙمٗمػم .
 .9اًمٌ٤مب اخل٤مُمس ٟ :مقاىمض اإليامن آقمت٘م٤مدي٦م .
 .10اًمٌ٤مب اًمً٤مدسٟ :مقاىمض اإليامن اًم٘مقًمٞم٦م .
 .11اًمٌ٤مب اًمً٤مسمع ٟ :مقاىمض اإليامن اًمٗمٕمٚمٞم٦م .
اًمٙمت٤مب اًمث٤مًم٨م  :اًمٌدقم٦م .
وومٞمف صمالصم٦م أسمقاب :
 .12اًمٌ٤مب إول  :طم٘مٞم٘م٦م اًمٌدقم٦م.
 .13اًمٌ٤مب اًمث٤مين :أىمً٤مم اًمٌدقم٦م.
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 .14اًمٌ٤مب اًمث٤مًم٨م :اعمقىمػ ُمـ اعمٌتدع.

القسم الثاني  :ما يتعلق بأركان اإليمان .
ويتْمٛمـ ؾمت٦م يمت٥م :

اًمٙمت٤مب إول  :اإليامن سم٤مهلل . 
وومٞمف صمالصم٦م أسمقاب :
 .15اًمٌ٤مب إول  :رسمقسمٞم٦م اهلل . 
 .16اًمٌ٤مب اًمث٤مين  :أًمقهٞم٦م اهلل . 
 .17اًمٌ٤مب اًمث٤مًم٨م  :أؾمامء اهلل  وصٗم٤مشمف .
اًمٙمت٤مب اًمث٤مين  :اإليامن سم٤معمالئٙم٦م .
وومٞمف أرسمٕم٦م أسمقاب :
 .18اًمٌ٤مب إول  :طم٘مٞم٘م٦م اإليامن سم٤معمالئٙم٦م .
 .19اًمٌ٤مب اًمث٤مين :صٗم٤مت اعمالئٙم٦م .
 .20اًمٌ٤مب اًمث٤مًم٨م  :أصٜم٤مف اعمالئٙم٦م ووفم٤مئٗمٝمؿ.
 .21اًمٌ٤مب اًمراسمع :اعمالئٙم٦م واإلٟمً٤من .
اًمٙمت٤مب اًمث٤مًم٨م  :اإليامن سم٤مًمٙمت٥م .
وومٞمف صمالصم٦م أسمقاب :
 .22اًمٌ٤مب إول  :طم٘مٞم٘م٦م اإليامن سم٤مًمٙمت٥م.
 .23اًمٌ٤مب اًمث٤مين  :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .
 .24اًمٌ٤مب اًمث٤مًم٨م  :اًمٙمت٥م اًمً٤مسم٘م٦م .
اًمٙمت٤مب اًمراسمع  :اإليامن سم٤مًمرؾمؾ .
وومٞمف مخً٦م أسمقاب :
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 .25اًمٌ٤مب إول  :طم٘مٞم٘م٦م اإليامن سم٤مًمرؾمؾ.
 .26اًمٌ٤مب اًمث٤مين  :طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل وأٟمقاقمف.
 .27اًمٌ٤مب اًمث٤مًم٨م  :صٗم٤مت اًمرؾمؾ.
 .28اًمٌ٤مب اًمراسمع  :ظمّم٤مئص ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد .
 .29اًمٌ٤مب اخل٤مُمس  :دٓئؾ اًمٜمٌقة .
اًمٙمت٤مب اخل٤مُمس  :اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر.
وومٞمف ؾمت٦م أسمقاب :
 .30اًمٌ٤مب إول  :أذاط اًمً٤مقم٦م .
 .31اًمٌ٤مب اًمث٤مين :طمٞم٤مة اًمؼمزخ.
 .32اًمٌ٤مب اًمث٤مًم٨م  :اًمٞمقم أظمر.
 .33اًمٌ٤مب اًمراسمع  :اًمِمٗم٤مقم٦م .
 .34اًمٌ٤مب اخل٤مُمس  :اجلٜم٦م .
 .35اًمٌ٤مب اًمً٤مدس  :اًمٜمّ٤مر .
اًمٙمت٤مب اًمً٤مدس  :اإليامن سم٤مًم٘مدر.
وومٞمف صمالصم٦م أسمقاب :
 .36اًمٌ٤مب إول :طم٘مٞم٘م٦م اإليامن سم٤مًم٘مدر .
 .37اًمٌ٤مب اًمث٤مين ُ:مراشم٥م اًم٘مدر.
 .38اًمٌ٤مب اًمث٤مًم٨م  :ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد.

القسم الثالث  :ما يتعلق ببقية الخلق .
ويتْمٛمـ مخً٦م يمت٥م :

اًمٙمت٤مب إول  :اًمّمح٤مسم٦م .
241

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة

وومٞمف صمالصم٦م أسمقاب :
 .39اًمٌ٤مب إول  :قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م .
 .40اًمٌ٤مب اًمث٤مين :قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ذم آل سمٞم٧م رؾمقل اهلل .
 .41اًمٌ٤مب اًمث٤مًم٨م  :ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م .
اًمٙمت٤مب اًمث٤مين  :اإلُم٤مُم٦م .
وومٞمف مخً٦م أسمقاب :
 .42اًمٌ٤مب إول  :أطمٙم٤مم اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك.
 .43اًمٌ٤مب اًمث٤مين :طم٘مقق وواضمٌ٤مت اإلُم٤مم.
 .44اًمٌ٤مب اًمث٤مًم٨م  :طمٙمؿ اخلروج قمغم إئٛم٦م.
 .45اًمٌ٤مب اًمراسمع  :اعمقىمػ ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م .
 .46اًمٌ٤مب اخل٤مُمس  :آضمتامع وٟمٌذ اًمٗمرىم٦م .
اًمٙمت٤مب اًمث٤مًم٨م  :إوًمٞم٤مء واًمٙمراُم٤مت .
وومٞمف سم٤مسم٤من:
 .47اًمٌ٤مب إول :طم٘مٞم٘م٦م اًمقٓي٦م .
 .48اًمٌ٤مب اًمث٤مين  :أطمٙم٤مم اًمٙمراُم٦م.
اًمٙمت٤مب اًمراسمع  :اًمقٓء واًمؼماء .
ومٞمف صمالصم٦م أسمقاب :
 .49اًمٌ٤مب إول ُ :مقآة اعم١مُمٜملم.
 .50اًمٌ٤مب اًمث٤مين  :اًمؼماءة ُمـ اًمٙمٗم٤مر.
 .51اًمٌ٤مب اًمث٤مًم٨م ُ :مقىمػ أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ُمـ اًمٕمّم٤مة.
اًمٙمت٤مب اخل٤مُمس :اًمًحر واجلـ .
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وومٞمف سم٤مسم٤من :
 .52اًمٌ٤مب إول :اعمً٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمًحر.
 .53اًمٌ٤مب اًمث٤مين  :اعمً٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مجلـ.

()1

وسمٜم٤م ًء قمغم هذا اًمؽمشمٞم٥م اعم٘مؽمح ٕسمقاب اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م يٛمٙمـ ّ
أن شم٘مًؿ اًم٘مقاقمد
اًمٕم٘مدي٦م سم٤مقمتٌ٤مر ؾمٕم٦م ؿمٛمقهل٤م إمم صمالصم٦م أىمً٤مم :
اًمٜمقع إول  :اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى .
وؾمٞمدظمؾ حت٧م هذا اًمٜمقع اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م اًمتل شمني أطمٙم٤مُمٝم٤م قمغم ُمً٤مئؾ ُمـ
مجٞمع أسمقاب اًمٕم٘مٞمدة أو أيمثره٤م  ,وُمـ إُمثٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م :
احلؼ ٓ يتٜم٤مىمض ] (.)2
 .1اًم٘م٤مقمدة اًمتل ٟمص قمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحه اهلل ّ [ :
شمٜمص قمغم ّ
أن  [ :اًم٘مقاقمد شمقىمٞمٗمٞم٦م ] (.)3
 .2اًم٘م٤مقمدة اًمتل ّ
 .3ويمذًمؽ ىم٤مقمدة [ :اًمٖمٞمٌٞم٤مت شمٕمٚمؿ ُمـ وضمف دون وضمف] (. )4
اًمٜمقع اًمث٤مين  :اًم٘مقاقمد اعمتقؾمٓم٦م .
اًم٘مقاقمد اًمتل يٛمٙمـ ّ
أن شمدظمؾ حت٧م هذا اًمٜمقع هل اًم٘مقاقمد إىمؾ ؾمٕم ً٦م ذم ؿمٛمقل
شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ٕسمقاب اًمٕم٘مٞمدة ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى  ,وُمـ أُمثٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م:
شمٜمص قمغم ّ
أن  [ :أطمٙم٤مم أظمرة قمغم اإليامن ] (. )5
 .1اًم٘م٤مقمدة اًمتل ّ

( )1اٟمٔمر  :قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  , 465 - 379 :وشمرشمٞم٥م يمت٤مب  :اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم
أطم٤مدي٨م اًمٕم٘مٞمدة ويمت٤مب أصقل اًمديـ قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م .
(ُ )2مٜمٝم٤مج اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م  , 300 /1 :وىمقاقمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمرد قمغم اعمخ٤مًمٗملم .408 :
( )3اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمًدٓن  ,18-17 :وُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة ًمْمٛمػمي٦م . 383 :
( )4اٟمٔمر  :اًمتدُمري٦م  , 98 :وذح اًمرؾم٤مًم٦م اًمتدُمري٦م ًمٚمخٛمٞمس . 131 :
( )5إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم . 102/ 3 :
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 .2ويمذًمؽ ىم٤مقمدة [ :اًمتقسم٦م دم٥م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ] (. )1
اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م  :اًم٘مقاقمد اًمّمٖمرى .
شمدظمؾ حت٧م هذا اًمٜمقع اًم٘مقاقمد اعمحدودة  ,واًمتل شمٜمحٍم شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م قمغم ُمً٤مئؾ
ُمتٜمققم٦م ُمـ سمْمٕم٦م أسمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة  ,وُمـ أُمثٚم٦م هذه اًم٘مقاقمد :
 .1اًم٘م٤مقمدة اخل٤مص٦م سم٠مسمقاب اًمتقطمٞمد واعمتٛمثٚم٦م ذم ىمقًمف تعالى:ىﭽﭡﭢﭣﭼ(.)2
 .2اًم٘م٤مقمدة اًمقاردة ذم ىمقًمف  ٓ{ : ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل}(.)3

 شمٜمٌٞمف :
ىمٌؾ ظمتؿ اًمٙمالم قمغم هذا آقمتٌ٤مر ذم شمّمٜمٞمػ اًم٘مقاقمد دمدر اإلؿم٤مرة إمم ّ
أن احلدود
سملم هذه اًم٘مقاقمد ُمٌٝمٛم٦م  ,ومٚمٞمس هٜم٤مًمؽ طمدّ وم٤مصؾ سمٞمٜمٝم٤م يٛمٙمـ اًمرضمقع إًمٞمف ذم ضمٕمؾ
اًم٘م٤مقمدة شمدظمؾ حت٧م هذا اًمٜمقع أو ذاك .
وومّمؾ سمٞمٜمٝم٤م ومٞمام اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف ُمـ يمت٥م
وًمألؾمػ مل أضمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ طمدّ ه٤م َ
اًم٘مقاقمد  :وشمرك إُمر ُمٌٝمؿ هٙمذا ؾمٞم١مدي إمم صٕمقسم٦م ذم شمّمٜمٞمػ اًم٘مقاقمد هبذا آقمتٌ٤مر ,
ويمذًمؽ ؾمٞمٙمقن ؾمٌ ًٌ٤م ذم آظمتالف قمغم شمّمٜمٞمٗمٝم٤م  ,يمام وىمع ذًمؽ ذم ىمقاقمد اًمٗم٘مف  ,طمٞم٨م
( )1اٟمٔمر  :اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م  ,194/14 :ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع  , 106 /6 :وجمٛمقع ومت٤موى
قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز  ,441/9 :وُمٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م . 461/1 :
ُمرومققم٤م إمم اًمٜمٌل  يمام ئمٜمف سمٕمْمٝمؿ  ,ىم٤مل إًمٌ٤مين
وهذا اًمٚمٗمظ ٓ يّمح
ً

رمحه اهلل

 ٓ ":أقمرف ًمف

أصال....وذم فمٜمل ّ
ً
أن احلدي٨م اًمتٌس أُمره  ....سم٤محلدي٨م اًمّمحٞمح { :إن اإلؾمالم جي٥م ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف,
وإن اهلجرة دم٥م ُم٤م يم٤من ىمٌٚمٝم٤م} زاد ذم رواي٦م { :وإن احل٩م هيدم ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف }" .ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م
اًمْمٕمٞمٗم٦م .141 /3 :
( )2اًمِمقرى .11 :
( )3أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  , 131 /1 :وىم٤مل قمٜمف إرٟم١موط  :إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم  ,اٟمٔمر :
ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمتح٘مٞم٘مف . 333 /2 :
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اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم حتديد ُم٘مدار اًم٘مقاقمد إىمؾ ؿمٛمقٓ ُمـ اًمٙمؼمى واًمتل أؿم٤مرٟم٤م إًمٞمٝم٤م
سم٤مًم٘مقاقمد اعمتقؾمٓم٦م (. )1
وًمذا ٓسمد ُمـ ووع طمدّ أو ىمٞمد ُيرضمع إًمٞمف قمٜمد شمّمٜمٞمػ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م هبذا
آقمتٌ٤مر  :وذًمؽ ًمٞمٜمْمٌط اًمتّمٜمٞمػ سمف  ,ويرشمٗمع آظمتالف اًمذي ىمد حيدث سمًٌ٥م هذا
اإلهب٤مم واإلمج٤مل ذم احلدّ اًمٗم٤مصؾ سملم اًم٘مقاقمد .
واًمذي أىمؽمطمف  -سمتقومٞمؼ اهلل ّ -
أن حيدد ذًمؽ سمام يكم :
ً
أوٓ :اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م اًمٙمؼمى :هل اًمتل يِمٛمؾ طمٙمٛمٝم٤م ُمً٤مئؾ شمرضمع ذم شمٜمققمٝم٤م إمم
ٟمّمػ أسمقب اًمٕم٘مٞمدة وم٠ميمثر .
صم٤مٟم ًٞم٤م :اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م اعمتقؾمٓم٦م  :هل اًمتل يِمٛمؾ طمٙمٛمٝم٤م ُمً٤مئؾ ُمتٜمققم٦م شمدظمؾ قمغم
أىمؾ ُمـ ٟمّمػ أسمقاب اًمٕم٘مٞمد وٓ شمّمؾ إمم طمدّ
اًم٘مقاقمد اًمّمٖمرى .
صم٤مًم ًث٤م :اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م اًمّمٖمرى :هل اًمتل يِمٛمؾ طمٙمٛمٝم٤م ُمً٤مئؾ ُمتٜمققم٦م شمدظمؾ قمغم
سمْمٕم٦م أسمقاب ُمـ اًمٕم٘مٞمدة .


اقمتٌ٤مر ُمقوقع اًم٘مقاقمد (: )2
شمّمٜمٞمػ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط هبذا آقمتٌ٤مر يٜمٔمر ومٞمف إمم اعمقوقع اًمذي ختتص سمف,

وشمٓمٌٞمؼ هذا آقمتٌ٤مر قمغم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ئمٝمر ًمٜم٤م ٟمققملم ُمٜمٝم٤م  ,وهل :
اًمٜمقع إول  :ىمقاقمد ووقاسمط آؾمتدٓل .
وشمدظمؾ ذم هذا اًمٜمقع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اًمتل يذيمره٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم
ُمٜمٝم٩م آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد  ,وذًمؽ ُمثؾ :
( )1اٟمٔمر  :قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م . 61 :
( )2اٟمٔمر ٟ :مٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد إصقزم . 423 :
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 .1ىم٤مقمدة ٟ ٓ[ :مًخ ذم اًمٕم٘م٤مئد] (.)1
 .2ىم٤مقمدة  [ :فمقاهر اًمٜمّمقص ُمٓم٤مسم٘م٦م عمراد اًمِم٤مرع ](.)2
اًمٜمقع اًمث٤مين  :ىمقاقمد ووقاسمط اعمً٤مئؾ .
وشمدظمؾ ذم هذا اًمٜمقع يمؾ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م ,
واًمتل مل يِمٛمٚمٝم٤م اًمٜمقع إول  ,وُمـ هذه اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م :
 .1اًم٘م٤مقمدة اًمقاردة ذم ىمقًمف تعالىى :ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﭼ (. )3
يٜمص قمغم أٟمّف  ٓ [ :ؿمٗم٤مقم٦م ّإٓ سم٢مذن اهلل] (.)4
 .2اًمْم٤مسمط اًمذي ّ


اقمتٌ٤مر آشمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م وآظمتالف ومٞمٝم٤م (: )5
شمّمٜمٞمػ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط هبذا آقمتٌ٤مر ُمِمٝمقر سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,وشمٗمّمٞمالهتؿ ومٞمف

يمثػمة  ,ومام سملم ىمقاقمد ووقاسمط ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم مجٚم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ أو خمتٚمػ ومٞمٝم٤م  ,إمم ىمقاقمد
ووقاسمط ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ذم اعمذه٥م اًمٗم٘مٝمل أو خمتٚمػ ومٞمٝم٤م  ,إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمتٗمّمٞمالت
اًمتل ٓ يٙم٤مد خيٚمق ُمٜمٝم٤م ُمّمٜمػ ذم اًم٘مقاقمد اًمٞمقم .
وًمٙم ّـ اًمتّمٜمٞمػ هبذا آقمتٌ٤مر ٓ يٛمٙمـ اقمتامده ذم شمّمٜمٞمػ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط
اًمٕم٘مدي٦م ّ :
ٕن اعمٕمتؼم ذم شمّمٜمٞمػ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط هٜم٤م اًمٜمٔمر إمم وضمقد آشمٗم٤مق ُمـ
( )1اٟمٔمر  :ىمقاقمد اعمٜمٝم٩م ٕسمـ اًمقزير ُ , 239 :مٜمٝم٩م آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد .265 :
( )2اٟمٔمر ُ :مٜمٝم٩م آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد .389 :
( )3ومّمٚم٧م. 34 :
( )4اٟمٔمر  :شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذم ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد . 232 :
( )5اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ًمًٕمقد اًمٖمدي٤من  , 63 - 61 /1 :وٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد إصقزم  , 419:واًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط اًم٘مراومٞم٦م  , 261- 259/1 :واًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘مف , 27 - 27 :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م
ًمٚمٜمدوي  ,352 -351 :وقمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  ,60 - 54 :واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم - 125 :
,127اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م عمحٛمد ؿمٌػم ُ,75 - 74:مٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م .491 - 487 :
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ُمر ُمٕمٜم٤م ذم اخلّم٤مئص ّ
أن
قمدُمف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة أو اًمْم٤مسمط  ,وىمد ّ
اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م اشمٗم٤مىمٞم٦م ( , )1وًمذا ّ
وم٢من هذا آقمتٌ٤مر ٓ
يّمٚمح ًمتّمٜمٞمػ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م .

( )1اٟمٔمر  :ص . 95
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اًمٗمّمؾ اًمً٤مسمع  :دًٓم٦م اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م
اعم٘مّمقد ُمـ دراؾم٦م دًٓم٦م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م هق ُمٕمروم٦م طمجٞم٦م اًم٘م٤مقمدة
اًمٕم٘مدي٦م أو اًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي ذم آؾمتدٓل  ,وهؾ يّمح إظمذ هب٤م يم٠مدًم٦م ذقمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م
ذم إصمٌ٤مت أطمٙم٤مم اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م ؟ أو ٓ يّمح ؟ .
وهؾ يٛمٙمـ آقمتامد قمغم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ذم اؾمتٜمٌ٤مط أطمٙم٤مم اًمٜمقازل
اًمٕم٘مدي٦م ؟ أو ٓ يٛمٙمـ ذًمؽ؟ .
أو ىمؾ سمٕمٌ٤مرة أظمرى  :هؾ يٛمٙمـ ّ
أن ٟمً٤موي سملم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ُمـ ضمٝم٦م
وسملم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م واإلمج٤مع ُمـ ضمٝم٦م أظمرى  ,وذًمؽ ذم ُمٕمرض
آؾمتدٓل هب٤م قمغم أطمٙم٤مم اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م  ,واؾمتٜمٌ٤مط أطمٙم٤مم ُم٤م يًتجد ُمـ اعمً٤مئؾ
اًمٕم٘مدي٦م ُمٜمٝم٤م ؟ أو ٓ يٛمٙمـ ذًمؽ ّ :
ٕن اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م جمرد ُأـمر جلٛمع
اعمً٤مئؾ ,وطمقاي٤م ًمٚمجزئٞم٤مت ٟ ,متج٧م قمـ اضمتٝم٤مد سمنمي ىم٤مس يدظمٚمف اًمٜم٘مص  ,وٓ يٛمٙمـ
ّ
أن شمً٤موي إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم آؾمتدٓل؟.
وًمتقوٞمح اعمً٠مًم٦م أيمثر ٟمقرد ُمث٤مًملم :
 .1هؾ يٛمٙمـ اقمت٘م٤مد ّ :
أن ُم٤م حيدث ذم سمالد اًمِم٤مم ُمـ  :ىمتؾ  ,وشمدُمػم  ,وهالك ذم
طمؼ أهؾ اًمًٜمّ٦م اًمٞمقم هق ظم٤موع حلٙمٛم٦م اهلل ؟ .
شمٜمص قمغم ّ [ :
أن أومٕم٤مل اهلل ُ مٌٜمٞم٦م قمغم
اؾمتٜم٤م ًدا قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م اًمتل ّ
احلٙمٛم٦م ].
أن ٟمٕمت٘مد ّ :
 .2وهؾ يٛمٙمـ ّ
أن اعمالئٙم٦م شمت٠مذى ُمـ رائح٦م اًمدظم٤من ( اًمتٌغ )؟.
يٜمص قمغم ّ [ :
أن اعمالئٙم٦م شمت٠مذى مم٤م يت٠مذى
اقمتام ًدا قمغم اًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي اًمذي ّ
ُمٜمف سمٜمق آدم].
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وًمٚمجزم سم٤مإلضم٤مسم٦م قمغم ُم٤م ورد ذم اعمث٤مًملم اًمً٤مسم٘ملم ٓسمد ًمٜم٤م ُمـ ُمٕمروم٦م ُمدى طمجٞم٦م
اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ُمـ قمدم طمجٞمتٝم٤م  ,طمتك يتًٜمك ًمٜم٤م اجلزم ذم اإلضم٤مسم٦م :
سم٤مإلصمٌ٤مت أو اًمٜمٗمل .
وىمٌؾ اخلقض ذم طمجٞم٦م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ٓسمد ّ
أن ٟم٘مػ قمغم طمجٞم٦م اًم٘مقاقمد
صمؿ ٟمقوح سمٕمد ذًمؽ طمجٞم٦م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط
واًمْمقاسمط ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م قمٛمق ًُم٤مّ ,
اًمٕم٘مدي٦م .

 طمجٞم٦م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م :
رهمؿ أمهٞم٦م هذه اعمً٠مًم٦م ذم قمٚمؿ اًم٘مقاقمد ّإٓ ّ
إن حتريره٤م وشم٘مريره٤م مل حيظ سم٤مهتامم يمٌػم
ًمدى اعمت٘مدُملم أو اعمت٠مظمريـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,وإن يم٤من يمالُمٝمؿ ٓ خيٚمق ُمـ سمٕمض
اإلؿم٤مرات إًمٞمٝم٤م ذم ُمقاوع ؿمتك (. )1
ؼما ُمـ اًمدراؾم٦م قمٜمد اعمٕم٤مسيـ  ,وظمّمق ًص٤م قمٜمد
ًمٙمـ هذه اعمً٠مًم٦م أظمذت ً
طمٞمزا ُمٕمت ً
اعمٝمتٛملم سمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  ,ومال شمٙم٤مد شمٜمٔمر اًمٞمقم إمم ُم١مًمػ ذم اًم٘مقاقمد ّإٓ ودمده
شمٓمرق هلذه اعمً٠مًم٦م  ,سمؾ ّ
إن ضمٚمٝمؿ أومرده٤م سمٛمٌ٤مطم٨م ُمًت٘مٚم٦م  ,وهؿ ومٞمٝم٤م ُم٤م سملم ُمٓمٞمؾ
ُمًٝم٥م ( , )2وخمتٍم ُم٘مؾ( , )3وىمٚمٞمؾ ُمـ شمقؾمط ذم ذًمؽ (. )4
وسم٤مًمت٠مُمؾ ذم أىمقال اًمٌ٤مطمثلم ذم هذه اعمً٠مًم٦م ٟمجده٤م اشمٗم٘م٧م قمغم ُمقاـمـ واظمتٚمٗم٧م ذم
ُمقـمـ واطمد .
( )1اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم إيامن واًمٜمذور  ,207 -206 /1 :واًم٘مقاقمد
اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  ,279 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م . 61 :
( )2اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم إيامن واًمٜمذور .324 - 205 :
( )3اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م عمحٛمد ؿمٌػم  , 87-83 :واًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ًمٚمٖمدي٤من .67 - 65 /1 :
( )4اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم .290 - 273 :
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ُمقاـمـ آشمٗم٤مق :
 .1اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ّ
أن اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اعمًتخرضم٦م ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م -
اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م واإلمج٤مع -شمٕمتؼم طمج٦م ذم آؾمتدٓل  :وذًمؽ ّ
ٕن طمجٞم٦م اًم٘م٤مقمدة
طمٞمٜمئذ شمٙمقن شم٤مسمٕم٦م حلجٞم٦م اًمدًمٞمؾ اعمًت٘م٤مة ُمٜمف  ,وهذا سملم واوح (.)1
ّ .2
إن اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط شمٕمتؼم ؿمقاهد يًت٠مٟمس هب٤م ُمع اًمٜمّص اًمنمقمل ذم احلٙمؿ (. )2
ّ .3
إن اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط شمٙمقن طمج٦م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ذم أول اًمٓمٚم٥م ً :متًت٘مر
إطمٙم٤مم ذم ذهٜمف (.)3



ُمقـمـ آظمتالف :
فمٝمر اخلالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعمً٠مًم٦م قمٜمد اًمٙمالم قمغم طمجٞم٦م اًم٘مقاقمد

واًمْمقاسمط اعمًتخرضم٦م سمٓمري٘م٦م آؾمت٘مراء ( , )4وذهٌقا ومٞمٝم٤م إمم ىمقًملم :


اًم٘مقل إول ذم اعمً٠مًم٦م:
ّ
يّمح إظمذ هب٤م ذم شم٘مرير إطمٙم٤مم
إن هذه اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط أدًم٦م ُمٕمتؼمة
ّ
اًمنمقمٞم٦م  ,ويٛمٙمـ آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ذم اؾمتٜمٌ٤مط أطمٙم٤مم ُم٤م اؾمتجد ُمٜمٝم٤م .
وممـ سح هبذا اًم٘مقل اًمًٞمقـمل رمحه اهلل ( " : )1اقمٚمؿ أن ومـ إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ومـ
قمٔمٞمؿ ,سمف ُي ْٓمٚمع قمغم طم٘م٤مئؼ اًمٗم٘مف وُمداريمف  ,وُمآظمذه وأهاره  ,ويتٛمٝمر ذم ومٝمٛمف

( )1قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  ,100- 99 :وآؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد  ,615 , :واًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد
اًمٗم٘مف  ,41 - 40:واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي  , 331:واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  ,286 :واعمٛمتع ذم
اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ,65 :واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم يمت٤مب إم .58 - 57 :
( )2اًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘مف  , 42 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م . 65 :
( )3اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  ,276 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م . 65 :
( )4اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم إيامن واًمٜمذور . 261 :
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واؾمتحْم٤مره  ,وي٘متدر قمغم اإلحل٤مق واًمتخري٩م  ,وُمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اعمً٤مئؾ اًمتل ًمٞمً٧م
سمٛمًٓمقرة  ,واحلقادث واًمقىم٤مئع اًمتل ٓ شمٜم٘ميض قمغم ُم ّر اًمزُم٤من "(. )2
واقمتٛمد أصح٤مب هذا اًم٘مقل ذم إصمٌ٤مت طمجٞم٦م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط قمغم أُمقر ُمٜمٝم٤م :
 .1اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط أدًم٦م ذقمٞم٦م يمٚمٞم٦م ( : )3جيقز آؾمتدٓل هب٤م يمام جيقز آؾمتدٓل
سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اجلزئٞم٦م (. )4
ّ .2
ٟمّم٤م أو اؾمت٘مرا ًء  ,أو هل
إن اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ُمًت٘م٤مة ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م إ ُّم٤م ً
ُمًتٜمٌٓم٦م ُمـ اؾمت٘مراء أطمٙم٤مم اعمً٤مئؾ اعمًت٘م٤مة ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م  ,ومٝمل ٓ خترج
قمـ دٓٓت وُمٕم٤مين إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م سمح٤مل ُمـ إطمقال  :ومٞمٙمقن طمٙمٛمٝم٤م  :طمٙمؿ
أصقهل٤م اعمًتٛمدة ُمٜمٝم٤م ,ي٘مقل اسمـ اًمٜمج٤مر رمحه اهلل

( " : )5ومقائد  :شمِمتٛمؾ قمغم مجٚم٦م ُمـ

ىمقاقمد اًمٗم٘مف  ,شمِمٌف إدًم٦م وًمٞمً٧م سم٠مدًم٦م ً ,مٙمـ صمٌ٧م ُمْمٛمقن٤م سم٤مًمدًمٞمؾ  ,وص٤مرت
( )1ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد اخلْمػمي اًمًٞمقـمل اًمِم٤مومٕمل  ,اإلُم٤مم احل٤مومظ اعم١مرخ
إدي٥م  ,يم٤من يمثػم اًمتّمٜمٞمػ واًمتح٘مٞمؼ  ,ظمال سمٜمٗمًف عم٤م سمٚمغ إرسمٕملم  ,واقمتزل اًمٜم٤مس  ,وأًمػ أيمثر
يمتٌف ,وسم٘مل قمغم ذًمؽ إمم أن ُم٤مت ُ ,مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف  :اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر  ,واًمديٌ٤مج قمغم
صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج  ,واإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  ,وإؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر  ,وشم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء اٟمٔمر :
اًمٙمقايم٥م اًمً٤مئرة  , 232 -227 /1 :وإقمالم ًمٚمزريمكم . 302-301 /3 :
( )2إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل . 6 :
( )3اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل اًمٙمكم  :هق ُم٤م يًتٜمد ذم وضمقده قمغم قمدة أدًم٦م ٓ إمم دًمٞمؾ واطمد ظم٤مص  .اٟمٔمر  :قمٚمؿ
اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م . 98- 97 :
( )4اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  , 281 :وقمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م .97 :
( )5أسمق اًمٌ٘م٤مء حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٗمتقطمل ,وم٘مٞمف طمٜمٌكم ُمٍمي  ,وًمد سم٤مًم٘م٤مهرة وٟمِم٠م هب٤م  ,وشمقمم
ىمْم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م سم٤مًمدي٤مر اعمٍمي٦م  ,يم٤من قم٤معم ً٤م قم٤مُم ً
ال ُمتقاوٕم ً٤م ُ ,مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف ُ :مٜمتٝمك اإلرادات ذم مجع اعم٘مٜمع
ُمع اًمتٜم٘مٞمح وزي٤مدات  ,وذح ُمٜمتٝمك اإلرادات  ,شمقذم قم٤مم  972هــ  .اٟمٔمر  :إقمالم ًمٚمزريمكم ,6 / 6 :
وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم . 276 /8 :
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ي٘م٣م هب٤م ذم ضمزئٞم٤مهت٤م  ,يم٠من٤م دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ اجلزئل  ,ومٚمام يم٤مٟم٧م يمذًمؽ ٟم٤مؾم٥م
ذيمره٤م ذم سم٤مب آؾمتدٓل " (. )1
 .3أوػ إمم ذًمؽ ّ
أن اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمط يًتٜمدان ذم طمجٞمتٝمام قمغم جمٛمقع إدًم٦م
اجلزئٞم٦م اًمتل نْم٧م سمٛمٕمٜمك شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة أو ذًمؽ اًمْم٤مسمط  :وم٢مذا يم٤من يمؾ دًمٞمؾ
ضمزئل قمغم ُمً٠مًم٦م طمج٦م ذم آؾمتدٓل سمف  :ومٛمـ سم٤مب أومم ّ
أن شمتح٘مؼ هذه احلجٞم٦م
ذم اًم٘م٤مقمدة اًمتل أرؿمدت إًمٞمٝم٤م جمٛمقع اعمً٤مئؾ اعمًت٘م٤مة ُمـ هذه إدًم٦م ( , )2ي٘مقل
اًمِم٤مـمٌل رمحه اهلل  ":إذ يم٤مٟم٧م اًمٗمروع ُمًتٜمدة إمم آطم٤مد إدًم٦م وإمم ُمآظمذ ُمٕمٞمٜم٦م ,
وم٢من٤م ُم٠مظمقذة ُمـ
ومٌ٘مٞم٧م قمغم أصٚمٝم٤م ُمـ آؾمتٜم٤مد إمم اًمٔمـ  ,سمخالف إصقل ّ :
اؾمت٘مراء ُم٘متْمٞم٤مت إدًم٦م سم٢مـمالق ُ ٓ ,مـ آطم٤مده٤م قمغم اخلّمقص.
ويٜمٌٜمل قمغم هذه اعم٘مدُم٦م ُمٕمٜمك آظمر ,وهق أن يمؾ أصؾ ذقمل مل يِمٝمد ًمف ٟمص
ُمالئام ًمتٍموم٤مت اًمنمع ,وُم٠مظمق ًذا ُمٕمٜم٤مه ُمـ أدًمتف :ومٝمق صحٞمح يٌٜمك
ُمٕملم ,ويم٤من
ً
قمٚمٞمف  ,ويرضمع إًمٞمف إذا يم٤من ذًمؽ إصؾ ىمد ص٤مر سمٛمجٛمقع أدًمتف ُم٘مٓمق ًقم٤م سمفّ :
ٕن
إدًم٦م ٓ يٚمزم أن شمدل قمغم اًم٘مٓمع سم٤محلٙمؿ سم٤مٟمٗمراده٤م دون اٟمْمامم همػمه٤م إًمٞمٝم٤م "(. )3
 .4إ ّن إصؾ ذم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط يمقن٤م يمٚمٞم٦م  ,وُم٤م صٞمٖم٧م وٓ سمٜمٞم٧م ّإٓ ًمٞمٌٜمك
قمٚمٞمٝم٤م همػمه٤م  ,ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحه اهلل  " :ومٝمذه اًم٘مقاقمد هل اًمٙمٚمامت
اجل٤مُمٕم٦م وإصقل اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل شمٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م هذه اعمً٤مئؾ وٟمحقه٤م " (. )4

( )1ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم  , 439 /4 :واٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم إيامن واًمٜمذور:
. 303
( )2اٟمٔمر  :ىمقاقمد اعم٘م٤مصد قمٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل .120 :
( )3اعمقاوم٘م٤مت . 32/1 :
( )4اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى . 256 /4 :
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ّ .5
إن أطمٙم٤مم اإلؾمالم مل شم٠مت ظم٤مص٦م سم٠مهؾ زُم٤من دون همػمهؿ  ,سمؾ هل ُم ّٓمردة شمّمٚمح
ًمٚمتٓمٌٞمؼ ذم يمؾ زُم٤من  ,ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحه اهلل ٟ" :مٌٞمٜم٤م  سمٕم٨م
سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ  :وم٢مذا ىم٤مل يمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م يم٤مٟم٧م قم٤مُم٦م ذم يمؾ ُم٤م يدظمؾ ذم ًمٗمٔمٝم٤م
وُمٕمٜم٤مه٤م  ,ؾمقاء يم٤مٟم٧م إقمٞم٤من ُمقضمقدة ذم زُم٤مٟمف أو ُمٙم٤مٟمف أو مل شمٙمـ "(. )1
ومتخري٩م أطمٙم٤مم اًمٜمقازل اعمًتجدة قمغم إطمٙم٤مم اًمٙمٚمٞم٦م اًمقاردة ذم اًمتنميع
هق اعمقاومؼ ًمٓمٌٞمٕم٦م اإلؾمالم ( , )2وذم هذا ي٘مقل اسمـ قم٤مؿمقر رمحه اهلل ّ " :
إن اًمٙمٚمٞم٦م مل
وٕن٤م سمٕمد صمٌقهت٤م يًتدل هب٤م قمغم
شمٙمـ صم٤مسمت٦م وٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ّإٓ شمتٌع اجلزئٞم٤مت ّ ,
أطمٙم٤مم ضمزئٞم٤مت جمٝمقًم٦م " (.)3
ّ .6
إن آؾمتدٓل سم٤مًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ذم شم٘مرير اعمً٤مئؾ أو اًمرد قمغم اعمخ٤مًمػ ُمـ
ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ( : )4وٓ ّ
أدل قمغم ذًمؽ ُمـ ومٕمؾ قم٤مئِم٦م رضي اهلل عنها سم٤مًم٘مْمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م
اًمقاردة ذم ىمقًمف تعالى ى:ىﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ ( )5ذم ٟمٗمل ّ
أن يٕمذب اعم١مُمـ سمٌٙم٤مء
أهٚمف قمٚمٞمف ُ ,مٕمؽمو ً٦م سمذًمؽ قمغم طمدي٨م قمٛمر  اًمذي ذيمره ذم ُمٕمرض اًمٜمٝمل
قمـ اًمٌٙم٤مء قمغم اعم ّٞم٧م اعم١مُمـ

()6

.

ويمذًمؽ اؾمتدٓل اًمِم٤مومٕمل رمحه اهلل سمٌٕمض هذه اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ذم شم٘مرير
قمدد ُمـ اعمً٤مئؾ ذم يمت٤مسمف إم يم٘مقًمف  " :وإذا أطم٤مل اًمرضمؾ قمغم اًمرضمؾ سم٤محلؼ
( )1جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم .205 / 34 :
( )2آؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد .610 - 609 :
(ً )3
ٟم٘مال قمـ قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م .85 :
( )4اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م عمحٛمد ؿمٌػم  , 87 -85 :وآؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد .612 -610 :
( )5إٟمٕم٤مم. 164 :
()6أظمرضمف اًمٌخ٤مر ي  ,يمت٤مب اجلٜم٤مئز  ,سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل  { : يٕمذب اعمٞم٧م سمٌٕمض سمٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمف}إذا يم٤من
اًمٜمقح ُمـ ؾمٜمتف ( .)1288
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وم٠مومٚمس اعمح٤مل قمٚمٞمف  ,أو ُم٤مت وٓ رء ًمف  ,مل يٙمـ ًمٚمٛمحت٤مل أن يرضمع قمغم
اعمحٞمؾُ :مـ ِىم ٌَ ِؾ ّ
حتقل طمؼ ُمـ ُمقوٕمف إمم همػمه  ,وُم٤م حتقل مل يٕمد "(.)1
أن احلقاًم٦م ّ
ويمذًمؽ ومٕمؾ أسمق ؾمٕمٞمد اًمدّ ارُمل رمحه اهلل ( )2طملم ذيمر سمٕمض اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط
اًمٕم٘مدي٦م ذم إصمٌ٤مشمف شمٜم٤مىمض ُمـ ر ّد قمٚمٞمف وم٘م٤مل  " :أو مل شم٘مؾ ذم صدر يمت٤مسمؽ هذا أن
اهلل ٓ ي٘م٤مس سم٤مًمٜم٤مس ,وٓ حيؾ ًمٚمرضمؾ أن يتقهؿ ذم صٗم٤مشمف ُم٤م يٕم٘مٚمف ُمـ ٟمٗمًف؟ .
وأٟم٧م شم٘مٞمًف ذم وحٙمف سم٤مًمزرع وشمتقهؿ ومٞمف ُم٤م يتقهؿ سم٤مًمزرع .
وادقمٞم٧م أيْم٤م ذم صدر يمت٤مسمؽ هذا أٟمف ٓ جيقز ذم صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم اضمتٝم٤مد
اًمرأي ,وأٟم٧م دمتٝمد ومٞمٝم٤م أىمٌح اًمرأي " (.)3
ويمثػم همػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ دأسمقا قمغم آقمتامد قمغم اًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط ذم احلٙمؿ قمغم اعمً٤مئؾ  ,واًمتٕمٚمٞمؾ هب٤م  ,سمؾ ّ
يمثػما ُمـ اًمٗمروع أؾمً٧م
إن ً
قمغم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط  ,ويمؿ ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ي٘مقل  :هذا ضم٤مر قمغم اًم٘مقاقمد ,
وهذا همػم ضم٤مر قمغم اًم٘مقاقمد  ,وهذا ُم٘مت٣م اًم٘مقاقمد  ,وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمٌ٤مرات
اًمتل شمدل قمغم اطمتج٤مضمٝمؿ سم٤مًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط (.)4


اًم٘مقل اًمث٤مين ذم اعمً٠مًم٦م:
ّ
يّمح إظمذ هب٤م يم٠مدًم٦م ذم شم٘مرير أطمٙم٤مم اعمً٤مئؾ
إن هذه اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ٓ ّ

( )1إم ًمٚمِم٤مومٕمل .233 /3 :
طمج ً٦م صمٌ ًت٤م  ,ؿمديدً ا قمغم
اًمًجًت٤مين  ,يم٤من صم٘م ً٦م ّ
( )2اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق ؾمٕمٞمد قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدّ ارُمل ّ
سم٤مًمًٜمّ٦م  ,ص٤مطم٥م اعمًٜمد وًمف شمّم٤مٟمٞمػ ُمٜمٝم٤م :اًمرد قمغم سمنم اعمريز  ,واًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م.
اعمٌتدقم٦م ,ىم ّٞمام ّ
شمقذم قم٤مم  280هـ  .اٟمٔمر  :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  , 326 - 319 / 13 :وؿمذرات اًمذه٥م . 330 /3 :
(ٟ )3م٘مض اإلُم٤مم أيب ؾمٕمٞمد قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد قمغم اعمريز اجلٝمٛمل اًمٕمٜمٞمد .798 /2 :
( )4اٟمٔمر  :آؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد  , 612 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م . 64-63 :
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اًمنمقمٞم٦م  ,وٓ جيقز آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ذم اؾمتٜمٌ٤مط أطمٙم٤مم ُم٤م اؾمتجد ُمٜمٝم٤م (.)1
وممـ ىم٤مل هبذا اسمـ ٟمجٞمؿ رمحه اهلل

ومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜمف

احلٛمقي رمحه اهلل

طمٞم٨م ىم٤مل  " :سح

ٕن٤م ًمٞمً٧م يمٚمٞم٦م
اعمّمٜمػ ذم اًمٗمقائد اًمزيٜمٞم٦م سم٠مٟمف ٓ جيقز اًمٗمتقى سمام شم٘متْمٞمف اًمْمقاسمط ّ :
ظمّمقص٤م وهل مل شمثٌ٧م قمـ اإلُم٤مم  ,سمؾ اؾمتخرضمٝم٤م اعمِم٤ميخ ُمـ يمالُمف"(.)2
سمؾ أهمٚمٌٞم٦م,
ً
واؾمتٜمد أصح٤مب هذا اًم٘مقل ذم ٟمٗمل احلجٞم٦م قمغم قمدة أُمقر ُمٜمٝم٤م:
 .1وضمقد اعمًتثٜمٞم٤مت ذم اًم٘مقاقمد يْمٕمػ آؾمتدٓل هب٤م  :وم٘مد يٙمقن اًمٗمرع اعمًتدل
قمٚمٞمف سم٤مًم٘م٤مقمدة ُمـ اعمًتثٜمٞم٤مت اخل٤مرضم٦م قمـ ٟمٓم٤مق اًم٘م٤مقمدة (.)3
ّ .2
إن سمٕمض اًم٘مقاقمد ُمٌٜمٞم٦م قمغم اؾمت٘مراء اعمً٤مئؾ اجلزئٞم٦م  ,ويمثػم ُمـ هذه اعمً٤مئؾ
ظمالومٞم٦م  ,وذًمؽ سمًٌ٥م اظمتالف اضمتٝم٤مدات أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م  ,ومٙمٞمػ يّمح ضمٕمؾ
ُم٤م أصٚمف خمتٚم ًٗم٤م ومٞمف ً
دًمٞمال ذقم ًٞم٤م .
ّ .3
إن هذه اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ُمّمدره٤م آؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص ( , )4وهق وٕمٞمػ ذم
اًمٖم٤مًم٥م  ,وٓ حتّمؾ سمف همٚمٌ٦م اًمٔمـ  ,وٓ شمٓمٛمئـ إًمٞمف اًمٜمٗمس (. )5
إن اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط آؾمت٘مرائٞم٦م فمٜمٞم٦م اًمدًٓم٦م ومال يًتدل هب٤م ّ ,
ّ .4
ٕن آؾمتدٓل

()1اٟمٔمر  :جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م  , 16 /1 :وذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمزرىم٤م  , 35- 34 :واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م
ًمٚمٜمدوي , 330 :واًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘مف  , 41 - 38 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م . 62- 61 :
( )2همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر . 37/1 :
( )3قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  , 96 :واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي  , 330 :واًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘مف :
 ,39واًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م عمحٛمد ؿمٌػم  , 84 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م .63 :
( )4اعم٘مّمقد سم٤مٓؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص هٜم٤م هق  :شمتٌع سمٕمض اجلزئٞم٤مت إلصمٌ٤مت احلٙمؿ اًمٙمكم  ,وذًمؽ قمغم اصٓمالح
اعمٜم٤مـم٘م٦م  :اٟمٔمر  :ص . 169
( )5اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م عمحٛمد ؿمٌػم  , 84 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م . 63 :
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ٓ جيقز ّإٓ سم٤مًم٘مٓمٕمل( , )1يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ إُم٤مم احلرُملم اجلقيٜمل رمحه اهلل سم٘مقًمف " :
وأٟم٤م أن أضب ُمـ ىم٤مقمدة اًمنمع ُمثٚملم ي٘ميض اًمٗمٓمـ اًمٕمج٥م ُمٜمٝمام  ,وهمريض
سم٢ميرادمه٤م شمٜمٌٞمف اًم٘مرائح ًمدرك اعمًٚمؽ اًمذي ُمٝمدشمف ذم اًمزُم٤من اخل٤مزم  ,وًمً٧م
أىمّمد آؾمتدٓل هبامّ ,
وم٢من اًمزُم٤من إذا ومرض ظم٤مًم ًٞم٤م قمـ اًمتٗم٤مريع واًمتٗم٤مصٞمؾ ,مل
يًتٜمد أهؾ اًمزُم٤من إٓ إمم ُم٘مٓمقع سمف " (.)2
أن ٟمجٕمؾ اًمثٛمرة ً
إن اًم٘مقاقمد صمٛمرة اؾمت٘مراء اًمٗمروع  ,وٓ يٕم٘مؾ ّ
ّ .5
دًمٞمال إلصمٌ٤مت
إصؾ اًمذي ضم٤مءت ُمٜمف ّ ,
ٕن هذا يقىمع ذم اًمدور  ,واًمدور ممتٜمع (. )4( )3
ّ .6
إن اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط صٞم٤مهم٦م ًمٚمٕمٚمامء ُمٌٜمٞم٦م قمغم ومٝمؿ اعمًت٘مري واضمتٝم٤مده  ,وهذا
جيٕمٚمٝم٤م حمؾ ًمٚمخٓم٠م  :ومتٕمٛمٞمؿ طمٙمٛمٝم٤م قمغم مجٞمع اًمٗمروع جم٤مزوم٦م (. )5
 .7يمام ّ
أن ومتح سم٤مب آؾمتدٓل سم٤مًم٘مقاقمد ي١مدي إمم يمثرة اخلٓم٠م واًمزًمؾ ذم احلٙمؿ قمغم
اعمً٤مئؾ اجلزئٞم٦م ٓ ,ؾمٞمام ذم هذا اًمٕمٍم اًمذي يمثر ومٞمف أدقمٞم٤مء اًمٕمٚمؿ  ,يمام ٟمٌف قمٚمٞمك
ذًمؽ اسمـ اًمًٌٙمل رمحه اهلل طمٞم٨م ىم٤مل  " :ومٙمؿ ُمـ واطمد ُمتٛمًؽ سم٤مًم٘مقاقمد  -ىمٚمٞمؾ

( )1قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م . 96 :
( )2همٞم٤مث إُمؿ . 499 :
( )3اعم٘مّمقد سم٤مًمدور هٜم٤م  :اًمدور اًم٘مٌكم ( دور اًمٕمٚمؾ ) ,واًمذي ىم٤مل قمٜمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحه اهلل ٓ " :
ري٥م أن يٛمتٜمع أن يٙمقن ؿمٞمئ٤من يمؾ ُمٜمٝم٤م قمٚم٦م ًممظمر ٕ :ن اًمٕمٚم٦م ُمت٘مدُم٦م قمغم اعمٕمٚمقل  ,ومٚمق يم٤من قمٚم٦م ًمٕمٚمتف
ًمٚمزم شم٘مدُمف قمغم ٟمٗمًف ًمٙمقٟمف قمٚم٦م اًمٕمٚم٦م  ,وشم٠مظمره قمـ ٟمٗمًف ًمٙمقٟمف ُمٕمٚمقل اًمٕمٚم٦م  ,وذًمؽ مجع سملم
اًمٜم٘مٞمْملم  :وهلذا يم٤من اًمدور اًم٘مٌكم حم٤مٓ "  .ذح اًمٕم٘مٞمدة إصٗمٝم٤مٟمٞم٦م . 56 :
( )4اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  ,281- 280 :واًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘مف  , 39 :واًم٘مقاقمد
اًمٙمٚمٞم٦م عمحٛمد ؿمٌػم  , 84 :واعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م . 63 :
( )5اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م عمحٛمد ؿمٌػم  , 84 :وآؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد . 609 :
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اعمامرؾم٦م ًمٚمٗمروع وُمآظمذه٤م  -يزل ذم أدٟمك اعمً٤مئؾ"

(.)1

ّ .8
إن اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط قمٌ٤مرة قمـ ىمقاًم٥م ضم٤مُمٕم٦م وإـم٤مرات طم٤موي٦م ًمٚمٛمً٤مئؾ
اجلزئٞم٦م  ,وُمٝمٛمتٝم٤م اؾمتحْم٤مر شمٚمؽ اجلزئٞم٤مت وإقم٤مدة إسمرازه٤م  ,وًمٞمس ُمـ اعمٕم٘مقل
ضمٕمؾ ُم٤م هق ضم٤مُمع وراسمط ًمٚمٗمروع ً
دًمٞمال ُمـ أدًم٦م اًمنمع (.)2


اًمؽمضمٞمح :
سم٤مًمٜمٔمر ذم أدًم٦م يمال اًمٗمري٘ملم ئمٝمر زم  -واهلل أقمٚمؿ ّ -
أن اًم٘مقل إول هق إصح ,

وذًمؽ ًمثالصم٦م أُمقر هل :
 .1ىمقة أدًمتف اًمتل اؾمتٜمد قمٚمٞمٝم٤م  ,وواىمٕمٞمتٝم٤م .
 .2إ ّن آطمتج٤مج سم٤مًم٘مقاقمد ومٕمؾ أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,وإن مل يٍمطمقا سم٤مقمتامد ذًمؽ (. )3
 .3إ ّن أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين ضم ّٚمٝم٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم آطمتٞم٤مط وآطمؽماز  :وذًمؽ ظمِمٞم٦م اًمقىمقع
ذم دائرة اخلٓم٠م

()4

 ,وهذا يٛمٙمـ شمداريمف سم٤مًمتدىمٞمؼ ذم شمٓمٌٞمؼ ذوط اًم٘مقاقمد

واًمْمقاسمط ( , )5واًمٜمٔمر ذم أهٚمٞم٦م ُمـ يًتخرضمٝم٤م (. )6
إن ّ
ّ .4
ضمؾ ُم٤م اؾمتٜمد قمٚمٞمف أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين يٛمٙمـ اًمرد قمٚمٞمف  ,قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت
شمٗمّمٞمٚمف .

( )1إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ اًمًٌٙمل .302 /2 :
( )2اٟمٔمر:قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م,96:واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي,330:واًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘مف.39:
( )3اٟمٔمر  :قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م . 107 :
( )4اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم .280 :
( )5اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم .282 -281 :
( )6اٟمٔمر  :قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م . 107 :
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اًمرد قمغم ُمًتٜمدات اًم٘مقل اًمث٤مين :
 .1آطمتج٤مج سم٤مٓؾمتثٜم٤مء ذم اًم٘مقاقمد قمغم قمدم طمجٞم٦م اًم٘مقاقمد أىمقى ُم٤م يًتٜمد قمٚمٞمف
أصح٤مب هذا اًم٘مقل  ,وًمٙم ّـ هذا اعمًتٜمد ُمردود عم٤م ُمْم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف ُمـ ّ
أن
وىمقع آؾمتثٜم٤مء ذم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط همػم صحٞمح ( , )1وإن أيمثر ُم٤م ي٘م٤مل أٟمّف
ُمًتثٜمك ُمـ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط إٟمام هق ذم اًمقاىمع إ ُّم٤م وم٤مىمد ًمنمط ُمـ ذوط
شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مقمدة أو اًمْم٤مسمط  ,أو أٟمّف شمٚمٌس سمام يٛمٜمع ُمـ اٟمٓمٌ٤مق اًم٘م٤مقمدة أو اًمْم٤مسمط
قمٚمٞمف  ,أو همػم ذًمؽ ُمـ إؾمٌ٤مب اًمتل أومه٧م اؾمتثٜم٤مءه ُمـ اًم٘م٤مقمدة أو اًمْم٤مسمط,
وهق همػم داظمؾ ومٞمٝم٤م ً
أصال(.)2
ّ .2
إن آطمتج٤مج سمٙمثرة اعمً٤مئؾ اخلالومٞم٦م ذم ٟمٗمل طمجٞم٦م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط يٌدو -
سمحً٥م اًمٔم٤مهر ُمٜمف  -ىمق ًي٤م  ,وُمًق ًهم٤م ُم٘مٜم ًٕم٤م هلذا اًمرومض  ,وًمٙم ّـ سم٢مُمٕم٤من اًمٜمٔمر ومٞمف
ٟمجده ً
ىم٤مسمال ًمٚمٜم٘مض ُمـ ضمٝمتلم :
أّ -
اًمٙمؿ اهل٤مئؾ ُمـ
إن اًمٙمثرة اًمتل وصٗم٧م هب٤م اعمً٤مئؾ اخلالومٞم٦م ٓ متثؾ ؿمٞم ًئ٤م أُم٤مم ّ
اعمً٤مئؾ اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م واعمًتٜمٌٓم٦م ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م .
إن هذا اعمًقغ يٙمقن ُم٘مٌ ً
بّ -
قٓ إذا يم٤مٟم٧م اعمً٤مئؾ اخلالومٞم٦م اعمذيمقرة متثؾ اجلزء
إيمؼم ُمـ ُم٤مدة آؾمت٘مراء اعمًتخدُم٦م ذم اؾمتٜمٌ٤مط اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط  ,ذم
أن هذا اعمًقغ ٓ ي٘مٌؾ إذا يم٤مٟم٧م ّ
طملم ّ
ضمؾ اعمً٤مئؾ اعمًت٘مراة ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م يمام
هق احل٤مل ذم اًمٕم٘م٤مئد .
 .3أُم٤م آطمتج٤مج سمْمٕمػ آؾمت٘مراء ذم هم٤مًم٥م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ومٞم٘م٤مل ومٞمف ّ :
إن
اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط آؾمت٘مرائٞم٦م قمغم ٟمققملم :

( )1اٟمٔمر  :ص . 120
( )2اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم  . 282-281 :اعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م . 64 :
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أ -ىمًؿ وٕمٞمػ سم٤مًمٜمٔمر إمم ذوط آؾمت٘مراء ووقاسمٓمف ً :
ومٛمثال ٓ شمٓمرد اًم٘م٤مقمدة
أو اًمْم٤مسمط قمٜمد اًمتح٘مؼ ُمـ صحتٝم٤م  ,أو يٙمقن اعمًت٘مري همػم أهؾ ًمالؾمت٘مراء ,
أو يذهؾ اعمًت٘مري قمـ سمٕمض ذوط اًم٘مْمٞم٦م اعمًت٘مراةً :مِمٝمرة اًم٘مْمٞم٦م سملم
اًمٜم٤مس يمام ىم٤مل اًمٖمزازم رمحه اهلل " :ورسمام يم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م ص٤مدىم٦م  ,وًمٙم ّـ سمنمط دىمٞمؼ
ٓ يٗمٓمـ اًمذهـ ًمذًمؽ اًمنمط....ومٞمذهؾ قمـ هذا اًمنمط ويّمدق سمف ُمٓمٚم ً٘م٤م
ًمٙمثرة شمٙمرره قمغم اًمٚمً٤من ووىمقع اًمذهقل قمـ ذـمف اًمدىمٞمؼ.
وًمٚمتّمديؼ سم٤معمِمٝمقرات أؾمٌ٤مب يمثػمة  ,وهل ُمـ ُمث٤مرات اًمٖمٚمط اًمٕمٔمٞمٛم٦م ,
وأيمثر ىمٞم٤مؾم٤مت اعمتٙمٚمٛملم واًمٗم٘مٝم٤مء ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُم٘مدُم٤مت ُمِمٝمقرة يًٚمٛمقن٤م
سمٛمجرد اًمِمٝمرة ومٚمذًمؽ شمرى أىمٞمًتٝمؿ شمٜمت٩م ٟمت٤مئ٩م ُمتٜم٤مىمْم٦م ومٞمتحػمون ومٞمٝم٤م"(, )1
أو همػم ذًمؽ ُمـ إؾمٌ٤مب اًمتل شمْمٕمػ آؾمت٘مراء وُم٤م يٜمت٩م قمٜمف.
ومٝمذا اًم٘مًؿ ٓ يّمح إظمذ سمف وٓ آؾمتٜم٤مد قمٚمٞمف ّ ,
ٕن اجلزئل همػم
اعمًتٚمزم ًمٚمٙمكم ٓ يٙمقن ً
دًمٞمال قمٚمٞمف (. )2
ُمع اًمتٜمٌٞمف قمغم ّ
أن اخلٚمؾ هٜم٤م ًمٞمس ذم آطمتج٤مج  ,إٟمّام ذم ذات اًم٘مقاقمد أو
اًمْمقاسمط اعمًتخرضم٦م سم٤مٓؾمت٘مراء.
ب -ىمًؿ صحح آؾمت٘مراء صٞم٤مهمتف  ,وـمرد ُمٕمٜم٤مه  ,ومل يقضمد ُم٤م يٜم٘مْمف  ,ومٝمذا ٓ
ُم٤مٟمع ُمـ آقمتامد قمٚمٞمف ذم آؾمتدٓل (. )3
 .4وأ ُّم٤م اًم٘مقل  :سم٠من اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط آؾمت٘مرائٞم٦م ٓ شمٗمٞمد اًم٘مٓمع ومٖمػم ُمًٚمؿ :
ّ
ٕن اًمٙمثرة اعمًتٗمٞمْم٦م ُمـ يمؾ ٟمقع ُمـ اعمً٤مئؾ اعمًت٘مراة يم٤مومٞم٦م ذم طمّمقل اًم٘مٓمع
( )1اعمًتّمٗمك .152 - 151 :
( )2اٟمٔمر  :اًمٜمٌقات . 213 /1
( )3اٟمٔمر  :آؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد . 617 :
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سم٤محلٙمؿ واجلزم سمف  ,يمام ؾمٌؼ اًمٙمالم قمغم ذًمؽ (. )1
 .5قمغم ومرض اًم٘مقل سم٠من آؾمت٘مراء يٗمٞمد اًمٔمـ ّ
وم٢من " احلجٞم٦م اًمٔمٜمٞم٦م ًمالؾمت٘مراء ُمٕمتؼمة
قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء وقمٛمقم اًمدارؾملم  ,أي ّ
أن اًم٘مقاقمد اًمث٤مسمت٦م سم٤مؾمت٘مراء قمدد يمٌػم
ُمـ اجلزئٞم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م هل ُمٕمتؼمة وُم٘مٌقًم٦م سمٜم٤م ًء قمغم اًمٕمٛمؾ سمٖمٚمٌ٦م اًمٔمـ واقمتٌ٤مره ذم
ُمٕمٜمك اًمٞم٘ملم وذم طمٙمؿ اًم٘مٓمع " ( )2ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل رمحه اهلل  :إن آؾمت٘مراء هٙمذا
ؿم٠مٟمف :وم٢م ّٟمف شمّمٗمح ضمزئٞم٤مت ذًمؽ اعمٕمٜمك ًمٞمثٌ٧م ُمـ ضمٝمتٝم٤م طمٙمؿ قم٤مم :إُم٤م ىمٓمٕمل,
وإُم٤م فمٜمل ,وهق أُمر ُمًٚمؿ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م  :وم٢مذا شمؿ آؾمت٘مراء
طمٙمؿ سمف ُمٓمٚم٘م٤م ذم يمؾ ومرد ُي ّ٘مدر " (.)3
 .6أوػ إمم ذًمؽ ّ
أن آؾمت٘مراء ًمق مل يٗمد ّإٓ اًمٔمـ اًمٖم٤مًم٥م دون اًمٞم٘ملم ومٝمق طمج٦م
ّ
ٕن اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔمـ اًمٖم٤مًم٥م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ٓزم (. )4
أيْم٤م ّ
وم٢من أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م قمٜمدهؿ "قمدة ُمّم٤مدر شمّمٚمح ًمالؾمتدٓل
ً .7
وآؾمتٜمٌ٤مط  ,وهل ُمع ذًمؽ فمٜمٞم٦م وًمٞمً٧م ىمٓمٕمٞم٦م  ,وُمث٤مل ذًمؽ  :اًم٘مٞم٤مس ,
وآؾمتحً٤من  ,وآؾمتّمح٤مب " (. )5
 .8أ ُّم٤م اًم٘مقل سم٠من اًم٘مقاقمد صمٛمرة ًمٚمجزئٞم٤مت اعمًت٘مراة ُمٜمٝم٤م  ,ومال دمٕمؾ اًمثٛمرة ً
دًمٞمال قمغم
ٕن ذًمؽ يًتٚمزم اًمدور اعمٛمتٜمع  ,ومٜم٘مقل ّ :
إصؾ ّ
إن اجلزئٞم٤مت اًمتل يًتدل

( )1اٟمٔمر  :ص . 213
( )2سمتٍمف ُمـ قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م .88 :
( )3اعمقاوم٘م٤مت .57 /4 :
( )4اٟمٔمر :اًمرؾم٤مًم٦م  , 461 :وجمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم  , 287 - 286 / 20 :وُمٕم٤ممل أصقل اًمٗم٘مف قمٜمد
أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  , 82 :وأصقل اًمٗم٘مف اًمذي ٓ يًع اًمٗم٘مٞمف ضمٝمٚمف .114 :
( )5قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م  , 97 :واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم .283 :
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قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًم٘مقاقمد أو اًمْمقاسمط هل ضمزئٞم٤مت طم٤مدصم٦م  ,وًمٞمً٧م هل اجلزئٞم٤مت اًمتل
اؾمت٘مٞم٧م اًم٘م٤مقمدة ُمـ اؾمت٘مرائٝم٤م ّ :
وم٢من شمٚمؽ اجلزئٞم٤مت ىمد اؾمتدل قمٚمٞمٝم٤م ُمًٌ ً٘م٤م سم٠مدًم٦م
أظمرى  ,واًمدور حيّمؾ طملم يًتدل سم٤مًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط قمغم ٟمٗمس اعمً٤مئؾ اًمتل
اؾمت٘مٞم٧م ُمٜمٝم٤م .
ٕن٤م ُمـ اضمتٝم٤مد
 .9أُم٤م آطمتج٤مج سم٤معمج٤مزوم٦م ذم شمٕمٛمٞمؿ أطمٙم٤مم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ّ :
قمٚمامء ي٘مع ُمٜمٝمؿ اخلٓم٠م  ,ومٝمق ُمـ أىمقى احلج٩م اًمٜمٔمري٦م ٕصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين ذم
أن شمثٌ٧م إذا أٟمزًم٧م إمم اًمقاىمع ّ :
أن هذه احلج٦م ٓ يٛمٙمـ ّ
شمّمقري ّ ,إٓ ّ
ٕن أهؾ
اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ٓ ي٘مٌٚمقن اًم٘مقل ّإٓ سمٕمد اًمتدىمٞمؼ واًمتٛمحٞمص  ,ومٙمٞمػ ًمٕمٚمامئٝمؿ
ّ
أن يًٚمٛمقا حلٙمؿ يمكم ذم ُمً٤مئؾ ذقمٞم٦م دون متحٞمص أو شمدىمٞمؼ ؟.
وإذا طمّمؾ هذا اًمتدىمٞمؼ واًمتٛمحٞمص ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ
اٟمتٗمك قمٜمٝم٤م اخلٓم٠م اعمقهقم  ,وُمـ شمتٌع ومٕمؾ قمٚمامء أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ذم اًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م أدرك ذًمؽ .
 .10أوػ إمم ذًمؽ ّ
أن آؾمتدٓل سم٤مًم٘م٤مقمدة أو اًمْم٤مسمط يٙمقن ممـ هق أهؾ ًمٚمٜمٔمر
وآؾمتٜمٌ٤مط  ,سمحٞم٨م شمتقاومر ومٞمف ذوط آضمتٝم٤مد ُمٓمٚم ً٘م٤م  ,أو يٙمقن جمتٝمد سم٤مًمٜمًٌ٦م
ًمٚمٛمً٤مًم٦م ُمقوع اًمٌح٨م وآؾمتدٓل ( , )1وُم٤م ورد قمـ اسمـ اًمًٌٙمل رمحه اهلل ّ
وم٢من
فم٤مهر يمالُمف يدل قمغم أٟمّف ي٘مّمد ٟم٘مد اخلٓم٠م ذم شمٓمٌٞمؼ اًم٘مقاقمد وًمٞمس آطمتج٤مج هب٤م
 ,ويدل قمغم ذًمؽ جمٛمقع يمالُمف طمٞم٨م ىم٤مل رمحه اهلل  " :وُمـ هذا يتٗم٤موت رشم٥م
اًمٗم٘مٝم٤مء  ,ومٙمؿ ُمـ واطمد ُمتٛمًؽ سم٤مًم٘مقاقمد  ,ىمٚمٞمؾ اعمامرؾم٦م ًمٚمٗمروع وُم٠مظمذه٤م :
يزل ذم أدٟمك اعمً٤مئؾ ,ويمؿ ُمـ آظمر ُمًتٙمثر ُمـ اًمٗمروع وُمداريمٝم٤م  ,ىمد أومرغ

( )1اٟمٔمر  :آؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد . 614 :
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صامم ذهٜمف ومٞمٝم٤م  ,همٗمؾ قمـ ىم٤مقمدة يمٚمٞم٦م  :ومتخٌٓم٧م قمٚمٞمف شمٚمؽ اعمدارك ص٤مر طمػمان
 ,وُمـ ووم٘مف اهلل عمزيد اًمٕمٜم٤مي٦م مجع سملم إُمريـ  :ومػمى إُمر رأي قملم " (.)1
ّ " .11
إن يمؾ ىمقاقمد اًمٕمٚمقم إٟمام سمٜمٞم٧م قمغم ومروع هذه اًمٕمٚمقم ويم٤مٟم٧م صمٛمرة هل٤م  ,وأىمرب
ُمث٤مل ًمذًمؽ ىمقاقمد إصقل.....ومل ي٘مؾ أطمد أٟمّف ٓ جيقز ًمٜم٤م ّ
أن ٟمًتٜمد إمم شمٚمؽ
اًم٘مقاقمد ًمت٘مرير إطمٙم٤مم واؾمتٜمٌ٤مـمٝم٤م " (.)2
 .12وأ ُّم٤م ىمٍم ُمٝمٛم٦م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط قمغم اؾمتحْم٤مر اجلزئٞم٤مت وإقم٤مدة إسمرازه٤م همػم
صحٞمح  ,سمؾ هل ُمع يمقن٤م ىمقاًم٥م ضم٤مُمٕم٦م وإـم٤مرات طم٤موي٦م ًمٚمٛمً٤مئؾ اجلزئٞم٦م ,
شمٕمدّ ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميعٓ ,ؾمٞمام ًمٚمٛمً٤مئؾ اعمًتجدة اًمتل حتٛمؾ ٟمٗمس قمٚم٦م
طمٙمٛمٝم٤مّ :
ٕن ُم٤م صمٌ٧م ًمٚمٌمء يثٌ٧م عمثٚمف ( , )3واًمتٗمريؼ سملم اعمتامصمٚملم ٓ جيقز (. )4
وأظمػما ومٚمٞمس هٜم٤مًمؽ ُم٤م يٛمٜمع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ُمـ ّ
أن شمٙمقن طمقاي٤م
ً
ًمٚمٛمً٤مئؾ وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ُمّم٤مدر ًمالؾمتدٓل قمغم ُمثٞمالهت٤م  ,وذم هذا ي٘مقل
اًمديمتقر يٕم٘مقب اًمٌ٤مطمًلم  " :ومٝمذه اًم٘مقاقمد اًمتل أضمٝمد اًمٕمٚمامء أٟمٗمًٝمؿ ذم مجٕمٝم٤م
وشمرشمٞمٌٝم٤م  ,وشمدويٜمٝم٤م وذطمٝم٤م  ,وسمٞم٤من ـم٤مئٗم٦م ُمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م ًمٞمس همروٝمؿ ُمـ ذًمؽ
هق ُم٤م ذيمر ذم ومقائد هذه اًم٘مقاقمد ُمـ شمًٝمٞمؾ احلٗمظ ,ومجٕمٝم٤م ذم ؾمٚمؽ واطمد  ,وُم٤م
أؿمٌف ذًمؽ .
ٟمٕمؿ ّ
إن هذا أُمر ُمتح٘مؼ  -وٓ ؿمؽ ً -مٙمـ ًمٞمس هق وطمده اعم٘مّمقد ُمـ
ذًمؽ  ,ومٚمٞمً٧م اًم٘مقاقمد جمرد ( ديٙمقر ) يزيـ اعمٕمرض اًمٗم٘مٝمل  ,سمؾ هل إمم ضم٤مٟم٥م
()1إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ اًمًٌٙمل .302 /2 :
()2اًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘مف .42 : :
( )3اعمقاوم٘م٤مت  , 131 /1 :واٟمٔمر  :اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف . 568 /1 :
( )4اٟمٔمر ً :مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م . 100 /1 :
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يٜمص قمٚمٞمف  ,ويًتٗمٞمد
تٕمرف ُمٜمٝم٤م قمغم أطمٙم٤مم ُم٤م مل ّ
شمٚمؽ اًمٗمقائد ُ :مّمدر ُمنموع ُي ّ
ُمٜمٝم٤م اعمجتٝمد واعمٗمتل واًم٘م٤ميض وهمػمهؿ  ,يمؾ ذم جم٤مًمف اًمذي يٕمٛمؾ ومٞمف .
وٓ ٟمدري ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقهلؿ  :اًم٘م٤مقمدة اًمٗمالٟمٞم٦م شمدظمؾ ذم ؾمٌٕملم سم٤مسم ً٤م  ,...وأن
اًم٘م٤مقمدة اًمٗمالٟمٞم٦م هل صمٚم٨م اًمٕمٚمؿ  ,أو رسمٕمف  ,أو أيمثر ُمـ ذًمؽ  ,إذا يم٤مٟم٧م ٓ شمّمٚمح
ًمٚمحجٞم٦م " (.)1

 طمجٞم٦م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م :
أن شم٘مرر ًمديٜم٤م طمجٞم٦م اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م قمٛمق ًُم٤م ّ
سمٕمد ّ
وم٢من اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م
ٓؿمؽ داظمٚم٦م ومٞمٝم٤م  ,وًمٙمـ مم٤م يزيد ذم شم٘مرير طمجٞمتٝم٤م قمغم سم٘مٞم٦م اًم٘مقاقمد ُم٤م يكم :
ّ .1
إن ُمًتٜمد اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م هل أدًم٦م اًمتنميع وُم٤م شمٗمرع قمٜمٝم٤م ُمـ
ٕن [اًمٕم٘م٤مئد شمقىمٞمٗمٞم٦م ]  :وسمام ّ
ُمً٤مئؾ ّ ,
أن اًم٘م٤مقمدة شم٘مقل  :اًمت٤مسمع شم٤مسمع(: )2
ومًٞمٜمًح٥م طمٙمؿ آؾمتدٓل سم٤مًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م قمغم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ومتٙمقن
طمج٦م ذم آؾمتدٓل .
 .2يزيد ُمـ ىمقة آؾمتدٓل سم٤مًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م يمقن٤م ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ومال
يدظمٚمٝم٤م اخلالف  :وسمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ ّ
وم٢من آطمتامل اعمً٘مط ًمالؾمتدٓل ٓ يدظمؾ قمغم
هذه اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ( , )3ومتٕمتؼم طمج٦م .
ّ .3
إن ُمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة اجلزئٞم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م سملم أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  -واًمتل ىمد
شمٙمقن ُم٤مدة اؾمت٘مراء سمٕمض اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م  -ىمٚمٞمٚم٦م ضمدً ا  ,ومال شمٙم٤مد
شم٘م٤مرن سمٖمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م اًمتل وىمع اخلالف ذم ضمزئٞم٤مهت٤م  ,ومٚمئـ يم٤مٟم٧م
( )1اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌ٤مطمًلم .288 :
( )2اٟمٔمر  :إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ  , 102 :وذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمزرىم٤م . 253 :
( )3اٟمٔمرّ :
اعمٝمذب ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن ,1542/4:وأصقل اًمٗم٘مف اًمذي ٓ يًع اًمٗم٘مٞمف ضمٝمٚمف .188 :
224

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة

اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اعمًتٜمٌٓم٦م ذم هذه اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م طمج٦م يمام ؾمٌؼ شم٘مريره :
ومٛمـ سم٤مب أومم ّ
أيْم٤م.
أن شمٙمقن اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م طمج٦م ً
وسمٜم٤م ًء قمغم ُم٤م شم٘مرر قمٜمدٟم٤م ُمـ اًم٘مقل  :سمحجٞم٦م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م  :وم٢م ّٟمٜم٤م
ٟمًتٓمٞمع ذم ظمت٤مم هذا اعمٌح٨م ّ
أن ٟمجٞم٥م قمغم ُم٤م أوردٟم٤مه ُمـ أؾمئٚم٦م ذم أوًمف  ,ومٜم٘مقل :
ّ .1
إن ُم٤م حيدث ذم سمالد اًمِم٤مم ُمـ  :ىمتؾ  ,وشمدُمػم  ,وهالك ذم طمؼ أهؾ اًمًٜمّ٦م اًمٞمقم
شمٜمص قمغم :
هق ظم٤موع حلٙمٛم٦م اهلل  : وذًمؽ اؾمتٜم٤م ًدا قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م اًمتل ّ
[ ّ
أن أومٕم٤مل اهلل ُ مٌٜمٞم٦م قمغم احلٙمٛم٦م ] ؟ ,ؾمقا ًء أدريمٜم٤م هذه احلٙمٛم٦م أو مل ٟمدريمٝم٤م .
أن ٟمٕمت٘مد ّ :
 .2ويمذًمؽ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م ّ
أن اعمالئٙم٦م شمت٠مذى ُمـ رائح٦م اًمدظم٤من ( اًمتٌغ ) :
يٜمص قمغم :
ُمٕمتٛمديـ ذم اقمت٘م٤مدٟم٤م هذه اجلزئٞم٦م قمغم اًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي اًمذي ّ
[ ّ
أن اعمالئٙم٦م شمت٠مذى مم٤م يت٠مذى ُمٜمف سمٜمق آدم ] .
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الفصل الثامه

مناذج مه المىاعد العمديت
فيه تمهيذ وأرتعة مثاحث :
انتًهيد  :أمهيت انتطبيك .
املبحث األول  :لاعدة [ ﰅ ﰆﰇﰈ ﰉ].
املبحث انثاني  :لاعدة [ كم بــــدعـت ضـالنـــت ].
املبحث انثانث  :لاعدة [ انـعـمــائـد تـىلـيـفـيـت ].
املبحث انرابع  :لاعدة [ ال نـسـخ يف انــعمـائــد].

226

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة

التمهيذ

أمهيت التغبيك
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اًمتٛمٝمٞمد  :أمهٞم٦م اًمتٓمٌٞمؼ
ّ
إن اجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل ذم اًمدراؾم٤مت اًمت٠مصٞمٚمٞم٦م ًمف دور يمٌػم ذم إيْم٤مح اعم٘مّمقد هب٤م ,
شمؿ شم٘مريره ومٞمٝم٤م ّ ,
وجيكم ُمقاـمـ اإلؿمٙم٤مل اًمتل ىمد
وسمٞم٤من اعمراد ُمٜمٝم٤م  ,ومٝمق يٕمزز اؾمتٞمٕم٤مب ُم٤م ّ
ُدمٛمؾ داظمٚمٝم٤م  ,وًمذا حيرص اًمٌ٤مطمثقن ذم اًمٕم٤مدة قمغم إرداف دراؾم٤مهتؿ اًمت٠مصٞمٚمٞم٦م سمج٤مٟم٥م
شمٓمٌٞم٘مل حي٘مؼ هلؿ هذا اهلدف.
شمؿ شم٠مصٞمٚمف ذم اًمٌح٨م
ومجر ًي٤م قمغم قم٤مدة اًمٌ٤مطمثلم أطمٌٌ٧م أن أـم ٌّؼ ذم هذا اًمٗمّمؾ ُم٤م ّ
شمؿ شم٘مريره  ,ويرشمٗمع
قمغم ٟمامذج ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ً ,مٞمتح٘مؼ هبذا اًمتٓمٌٞمؼ ُمزيد إيْم٤مح عم٤م ّ
ٟمٛمقذضم٤م شمٓمٌٞم٘م ًٞم٤م
اإلؿمٙم٤مل قمام ىمد ُيِمٙمِؾ ذم ُم٤م ىمد ؾمٚمػ شم٠مصٞمٚمف  :ومٞمٙمقن هذا اًمٗمّمؾ
ً
يرضمع إًمٞمف اًمٌ٤مطمثقن  -ذم اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمتل شمٕمٜمك سمجٛمع اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م
ودراؾمتٝم٤م  ,واًمتل ؾمتٚمحؼ هبذا اًمٌح٨م إن ؿم٤مء اهلل  -إن أؿمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ ومٝمؿ رء ُمـ
اعمً٤مئؾ اًمت٠مصٞمٚمٞم٦م ذم هذا اًمٌح٨م ّ ,
ٕن اعمث٤مل يقوح جمٛمؾ اعم٘م٤مل .
وسمام ّ
أن اعم٘مّمقد ُمـ هذا اًمٗمّمؾ اًمتٓمٌٞمؼ قمغم جمٛمؾ ُمً٤مئؾ اًمٌح٨م  :ومٚمـ يٙمقن
اًمٙمالم ومٞمف قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ذم ذح اًم٘مقاقمد  ,واًمتل شمريمز قمغم ذيمر أدًم٦م اًم٘مقاقمد
وومروقمٝم٤م  ,وشمٕمٜمك سم٤مًمتقؾمع ذم اؾمت٘مّم٤مء شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م  ,إذ ًمٞمس ُمـ ُم٘مّمقدٟم٤م ذم هذا اًمٌح٨م
اًمت٠مصٞمكم مجع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ودراؾمتٝم٤م وذيمر شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م  ,ومٝمذا ؿم٠من اًمٌحقث
اًمالطم٘م٦م هلذا اًمٌح٨م ّ
إن ؿم٤مء اهلل  ,سمؾ ؾمٞمٙمقن اًمٙمالم ُمٜمّم ًٌّ٤م ذم هذا اًمٗمّمؾ قمغم إيْم٤مح
شمؿ شم٠مصٞمٚمف ذم اًمٗمّمقل اًمً٤مسم٘م٦م قمغم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م .
اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل ؾمٜمٓم ٌّؼ هب٤م ُم٤م ّ
وًم٘مد اظمؽمت هلذا اًمٗمّمؾ صمال ًصم٤م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م اعمتٜمققم٦م اعمّم٤مدر  ,وم٤مٕومم ُمٜمٝم٤م
ُمّمدره٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ,واًمث٤مٟمٞم٦م ُمّمدره٤م اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م  ,واًمث٤مًمث٦م ُمّمدره٤م اإلمج٤مع ,
وسمام أن يمؾ هذه اًمثالصم٦م اؾمتخرضم٧م سمٓمري٘م٦م اًمتٜمّمٞمص  ,وم٘مد أوٗم٧م إًمٞمٝم٤م ىم٤مقمدة راسمٕم٦م
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اؾمتخرضم٧م سمٓمري٘م٦م آؾمت٘مراء ً :متًتققم٥م هذه اًمٜمامذج إرسمع مجٞمع اجلقاٟم٥م اًمت٠مصٞمٚمٞم٦م
اًمتل ؾمٌ٘م٧م دراؾمتٝم٤م ذم اًمٌح٨م .
وؾمٞمٙمقن اًمٙمالم قمـ هذه اًم٘مقاقمد قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم :
ً
أوٓ  :ذح اعمٗمردات :وومٞمف سمٞم٤من خمتٍم ًمٌٕمض ُمٗمردات اًم٘م٤مقمدة اًمتل يتقىمػ ووقح
اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد ُمـ اًم٘م٤مقمدة قمٚمٞمٝم٤م.
صم٤مٟم ًٞم٤م ُ :مٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة  :وهق ذح ُمقضمز عمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة وُم٘متْم٤مه٤م .
صم٤مًم ًث٤مُ :م٘مقُم٤مت اًم٘م٤مقمدة :وومٞمف ذيمر ًمألريم٤من اًمتل شمتٙمقن ُمٜمٝم٤م اًم٘م٤مقمدة  ,وشمقوٞمح
ًمٙمٞمٗمٞم٦م حت٘مٞمؼ ذوط اًم٘مقاقمد قمٚمٞمٝم٤م .
راسم ًٕم٤م ُ :مّمدر اًم٘م٤مقمدة  :يٌلم ومٞمف ُمًت٘مك اًم٘م٤مقمدة  ,وُمّمدره٤م اًم٘مري٥م .
ظم٤مُمً٤م :ـمري٘م٦م اؾمتخراج اًم٘م٤مقمدة :شمقوٞمح ومٞمف اًمٓمري٘م٦م اًمتل اؾمتخرضم٧م هب٤م اًم٘مقاقمد
ً
اعمخت٤مرة  ,واًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل صٞمٖم٧م هب٤م .
ؾم٤مدؾم٤م :شمّمٜمٞمػ اًم٘م٤مقمدة :شمّمٜمّػ ومٞمف اًم٘مقاقمد اعمخت٤مرة وومؼ اعمٕم٤ميػم اًمتل شمؿ شم٘مريره٤م
ً
ذم ومّمقل اًمٌح٨م اًمً٤مسم٘م٦م.
ؾم٤مسم ًٕم٤م :شمٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘م٤مقمدة :شمقرد ومٞمف سمٕمض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت ًمٚم٘مقاقمد .
صم٤مُمٜمً٤م :ومروع اًم٘م٤مقمدة  :ؾم٠مذيمر ومٞمف سمٕمض ُم٤م شمٗمرع قمـ اًم٘م٤مقمدة ُمـ اًم٘مقاقمد أو اًمْمقاسمط
اًمٕم٘مدي٦م  ,وًمٙمـ دون اؾمت٘مّم٤مء هل٤م ٕ ,ن اعم٘مّمقد هٜم٤م سمٞم٤من
يمٞمٗمٞم٦م شمٗمرع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط قمـ اًم٘م٤مقمدة إصٚمٞم٦م  ,وًمٞمس
اعم٘مّمقد طمٍم هذه اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اعمتٗمرقم٦م  :ومذًمؽ ُمـ
ؿم٠من اًمٌحقث اًمتل شمٕمٜمل سمدراؾم٦م اًم٘مقاقمد قمغم وضمف اًمتٗمّمٞمؾ.
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المثحث األول
لاعدة  [ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ]
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اعمٌح٨م إول  :ىم٤مقمدة [ ﰅ ﰆﰇﰈﰉ ].


ذح اعمٗمردات :



يمًٌ٧م :
اًمٙمً٥م ذم اًم ّٚمٖم٦م يدور قمغم ُمٕمٜمٞملم :
 .1اإلص٤مسم٦م واًمتحٛمؾ واًمتحّمٞمؾ :ومٙمً٥م اًمٌمء إص٤مسمتف  ,ويمً٥م اإلصمؿ حتٛمٚمف ,
و ُضمٕمؾ اًمقًمد يمً ًٌ٤م ّ
ٕن اًمقاًمد ؾمٕمك ذم حتّمٞمٚمف (. )1
 .2آسمتٖم٤مء واًمٓمٚم٥م :ومٙمً٥م اًمرزق اسمتٖم٤مئف وـمٚمٌف (. )2
ض (. )3
واًمٙمً٥م ذم آصٓمالح  :هق اًمٗمٕمؾ اعمٗميض إمم اضمتالب ٟمٗمع أو دومع ّ

وىمٞمؾ ُ :م٤م جيري ُمـ اًمٗمٕمؾ واًم٘مقل واًمٕمٛمؾ وأصم٤مر قمغم إطمً٤من ىمقة قمٚمِ ّٞمف (.)4


رهٞمٜم٦م :
رهٞمٜم٦م ُ :مّمدر سمٛمٕمٜمك اًمرهـ  ,واًمرهـ ذم اًم ّٚمٖم٦م يدور قمغم ُمٕمٜمٞملم :
 .1اًمثٌقت واًمدوام  :وم٤معم٤مء اًمراهـ ,أي :اًمرايمد  ,وٟمٕمٛم٦م راهٜم٦م :أي :صم٤مسمت٦م دائٛم٦م (. )5
 .2اًمٚمزوم واحلٌس  :ومٙمقن اًمٖمالم ُمرهتـ سمٕم٘مٞم٘متف  ,أي ٓ :زُم٦م ًمف  ,وىمقًمف تعالىى:
ىﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ ( )6أي :حمتٌس سمٕمٛمٚمف ُم٠مظمقذ سمف (. )1

( )1اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  , 179 / 5 :وًمً٤من اًمٕمرب  , 716/ 1 :واعمّمٌ٤مح اعمٜمػم .532 /2 :
( )2اٟمٔمر  :اًمّمح٤مح  , 212 /1 :وُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  , 179 / 5 :واًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل . 318 :
( )3اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين, 184:اًمٙمٚمٞم٤مت ًمٚمٙمٗمقي  ,743:وضم٤مُمع اًمٕمٚمقم ذم اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن.87/3:
()4اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ . 281 :
( )5اٟمٔمر  :اًمّمح٤مح  , 2128 /5 :وُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  , 452 /2 :واعمّمٌ٤مح اعمٜمػم . 242 /1 :
( )6اًمٓمقر .21 :
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اًمرهـ ذم آصٓمالح  :شمقصم٘م٦م اًمٌمء سمقضمف ُم٤م (.)2


ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة :
شمٕمٜمل هذه اًم٘م٤مقمدة  :أن اهلل  ٓ ي١ماظمذ أطمدً ا سمذٟم٥م أطمد  ,سمؾ يمؾ ٟمٗمس ُمٕمت٘مٚم٦م

ذا
ظمػما ومًٞمج٤مزى سم٤مخلػم  ,وُمـ قمٛمؾ ً
سمٕمٛمٚمٝم٤م ُ ,م٠مظمقذة سمام ىمدُم٧م  ,ومٛمـ قمٛمؾ ً
ومًٞمٕم٤مىم٥م سم٤مًمنم ,وهذا اجلزاء ىمد يٙمقن ذم اًمدٟمٞم٤م  ,أو ذم أظمرة  ,أو ومٞمٝمام ُم ًٕم٤م(.)3


ُم٘مقُم٤مت اًم٘م٤مقمدة :



أريم٤من اًم٘م٤مقمدة :
واعمٕمؼم قمٜمٝمؿ ذم اًم٘م٤مقمدة سمـ ﭽﰅ ﰆﭼ .
اًمريمـ إول  :اًمٕمٌ٤مد اعمٙمٚمٗمقن ,
ّ
واعمٕمؼم قمٜمٝم٤م ذم اًم٘م٤مقمدة سمـ ﭽﰇﰈ ﰉ ﭼ.
اًمريمـ اًمث٤مين :اًمرهـ سم٤مٕقمامل ,
ّ



ذوط اًم٘مقاقمد :
سم٤مًمٜمٔمر ذم ىمقًمف تعالى ى :ىﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﭼ ٟ ,مجد أن اًمنموط اًمتل ُم٣م
شم٘مريره٤م ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م  ,وإيْم٤مح ذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم :
ً
أوٓ  :اًمِمٛمقل .
ٌ
داظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمقًمف
ىمد ئمٝمر ذم اًمقهٚم٦م إومم ًم٘م٤مرئ اًم٘م٤مقمدة أن اًمِمٛمقل
تعالىى:ىﭽ ﰅ ﰆ ﭼ  ,وذًمؽ ًمقرود ًمٗمظ ( يمؾ ) اًمدال قمغم اًمٕمٛمقم ومٞمٝم٤م  ,وًمٙمـ
اقمتٌ٤مر اًمٕمٛمقم ًمٚم٘م٤مقمدة ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م جيٕمؾ ىمقًمف تعالى ى :ىﭽﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉﭼ يمكم أؿمخ٤مص  ,وهذا ًمٞمس هق اعمٓمٚمقب ذم ضمٕمؾ احلٙمؿ اًمٙمكم ىم٤مقمدة ,
سمؾ اعمٓمٚمقب هق وضمقد يمكم إطمٙم٤مم ًمٞمٙمقن احلٙمؿ اًمٙمكم ىم٤مقمدة  ,وهذا ٓ
( )1اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ,189 -188/13:وشم٤مج اًمٕمروس ,129 -122/ 35:واًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل.154:
( )2اٟمٔمر  :يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت  ,113 :واًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ . 182 :
( )3اٟمٔمر  :شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  , 281 / 8 :وشمٕمٚمٞمؼ اخلْمػم قمغم اجلالًملم . 15 /13 :
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يتح٘مؼ ذم هذه اًم٘م٤مقمدة إٓ قمٜمد ىمقًمف تعالىى:ىﭽ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ ٕ ,ن هذه اًمٕمٌ٤مرة
شمٕمؿ يمؾ ظمػم أو ذ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة حيّمؾ ًمٚمٕمٌد سمٜم٤م ًء قمغم قمٛمٚمف  ,وهل
ّ
أطمٙم٤مم ُمتٜمققم٦م  ,ومٞمٙمقن احلٙمؿ اًمٙمكم هبذا آقمتٌ٤مر يمكم إطمٙم٤مم وًمٞمس يمكم
أؿمخ٤مص ( ,)1وهذا ُم٤م حي٘مؼ ذط اًمِمٛمقل ًمٚم٘م٤مقمدة .
صم٤مٟم ًٞم٤م  :اًمتجريد .
حت٘مؼ هذا اًمنمط فم٤مهر ذم ىمقًمف تعالى ى:ىﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ  ,وم٤محلٙمؿ
اًمٙمكم ذم أي٦م ٓ يرشمٌط سمٛمً٠مًم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م أو ؿمخص سمٕمٞمٜمف  ,سمؾ يرشمٌط سمٙمؾ ضمزاء
ُمرشمٌط سمٕمٛمؾ اًمٕمٌد ي٘مع قمٚمٞمف.
صم٤مًم ًث٤م :اإلـمالق .
ذط اإلـمالق اعم٘مّمقد ُمٜمف اًمتٗمريؼ سملم اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمط  ,ويٙمقن ذًمؽ
سمِمٛمقل احلٙمؿ اًمٙمكم ذم اًم٘م٤مقمدة عمً٤مئؾ أيمثر ُمـ سم٤مب  ,واحلٙمؿ اًمٙمكم ذم ىمقًمف
تعالى ى :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ يِمٛمؾ ُمً٤مئؾ ُمـ ارسمٕم٦م قمنم سم٤م ًسم٤م (ُ )14مـ
أسمقاب اًمٕم٘مٞمدة شم٘مري ًٌ٤م  ,وسمٞم٤من٤م يم٤مًمت٤مزم :
 .1سم٤مب  :زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف  :ووضمف دظمقل طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة قمغم ُمً٤مئؾ
هذا اًمٌ٤مب ي٠ميت ُمـ يمقن اإليامن قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٤مت
ويٜم٘مص سم٤معمٕم٤ميص( , )2واًمٓم٤مقم٤مت واعمٕم٤ميص ُمـ يمً٥م اإلٟمً٤من  ,وهذا
يِمٛمؾ اًمٕمديد ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اًمتل شمٜمدرج حت٧م اًم٘م٤مقمدة .
 .2سم٤مب ٟ :مقاىمض اإليامن آقمت٘م٤مدي٦م .
 .3سم٤مب ٟ :مقاىمض اإليامن اًم٘مقًمٞم٦م .
( )1اٟمٔمر  :ص .170
( )2اٟمٔمر  :اًمٕم٘مٞمدة ًمإلُم٤مم أمحد رواي٦م أيب سمٙمر اخلالل  ,177 :ورؾم٤مًم٦م إمم أهؾ اًمثٖمر . 155 :
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 .4سم٤مب ٟ :مقاىمض اإليامن اًمٕمٛمٚمٞم٦م .
ومٝمذه إسمقاب اًمثالصم٦م شمدور ُمً٤مئٚمٝم٤م قمغم اٟمت٘م٤مض إيامن اًمِمخص سمٜم٤م ًء
قمغم ُم٤م يٕمت٘مده أو ي٘مقًمف أو يٕمٛمٚمف  ,وهذه آُمقر يمٚمٝم٤م ُمـ يمً٥م اإلٟمً٤من ,
وُم٤م يؽمشم٥م قمغم هذه اعمٙم٤مؾم٥م ُمـ طمٙمؿ جيٕمٚمٝم٤م داظمٚم ً٦م حت٧م اًم٘م٤مقمدة اًمٙمكم.
 .5سم٤مب  :اعمقىمػ ُمـ اعمٌتدع  :وم٤معمقىمػ ُمـ اعمٌتدع يٜمٌٜمل قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م
واجلامقم٦م قمغم ُمدى شمٚمًٌف سم٤مًمٌدقم٦م  ,وُم٘مدار سمدقمتف  ,ودقمقشمف إًمٞمٝم٤م ُمـ
قمدُمٝم٤م( , )1وم٤معمقاىمػ اعمٌٜمٞم٦م قمغم هذه اعمٙم٤مؾم٥م جيٕمؾ أطمٙم٤مُمٝم٤م داظمٚم ً٦م حت٧م
طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة اًمٙمكم .
 .6سم٤مب  :احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م .
 .7سم٤مب  :اًمٞمقم أظمر .
 .8سم٤مب  :اًمِمٗم٤مقم٦م .
 .9سم٤مب  :اجلٜم٦م .
 .10سم٤مب  :اًمٜمّ٤مر .
إسمقاب اخلٛمً٦م اًمً٤مسم٘م٦م حتتقي قمغم اًمٕمديد ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م
اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٜمقع أطمقال اًمٕمٌ٤مد ومٞمٝم٤م  ,وهذا اًمتٜمقع ذم أطمقاهلؿ ُمٌٜمل قمغم أقمامهلؿ
اًمتل ايمتًٌقه٤م  ,وسمذًمؽ شمٜمدرج هذه اعمً٤مئؾ حت٧م احلٙمؿ اًمٙمكم ًمٚم٘م٤مقمدة.
 .11سم٤مب ُمراشم٥م اًم٘مدر  :يدظمؾ طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة اًمٙمكم قمغم ُمً٤مئؾ هذا اًمٌ٤مب ُمـ
ٟم٤مطمٞم٦م سمٕمض ُم٤م يمتٌف اهلل وؿم٤مءه قمغم اًمٕمٌ٤مد ُمـ اعمّم٤مئ٥م  ,طمٞم٨م ىم٤مل تعالى ى:ى
ﭽﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﭼ (.)2
( )1اٟمٔمر ُ :مقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ أهؾ اهلقاء واًمٌدع .
( )2اًمِمقرى. 30 :
234

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة

 .12سم٤مب ُ :مقآة اعم١مُمٜملم .
 .13سم٤مب  :اًمؼماءة ُمـ اًمٙمٗم٤مر .
 .14سم٤مب ُ :مقىمػ أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ُمـ اًمٕمّم٤مة .
إسمقاب اًمثالصم٦م اًمً٤مسم٘م٦م شمدور ّ
ضمؾ ُمً٤مئٚمٝم٤م اًمٕم٘مدي٦م قمغم أقمامل اًمٕمٌ٤مد
وُمٙمتًٌ٤مهتؿ ُمـ سمر وـم٤مقم٦م أو إصمؿ وُمٕمّمٞم٦م  ,ومٛمقآة اعم١مُمٜملم ُمٌٜمٞم٦م قمغم
ىمدر ـم٤مقمتٝمؿ وىمرهبؿ ُمـ اهلل  ,واًمؼماءة ُمـ اًمٙمٗم٤مر ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُمدى يمٗمرهؿ
وطمرهبؿ هلل  ,واعمقىمػ ُمـ اًمٕمّم٤مة يتقىمػ قمغم قمٔمؿ ُمٕم٤مصٞمٝمؿ وُم٘مداره٤م ,
وهبذا شمٙمقن ّ
ضمؾ ُمً٤مئؾ هذه إسمقاب داظمٚم٦م حت٧م احلٙمؿ اًمٙمكم ًم٘مقًمف
تعالى:ىﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ .
ومٌٜم٤م ًء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ يٙمقن ذط اإلـمالق ىمد حت٘مؼ ذم هذه اًم٘م٤مقمدة  ,إذ
ؿمٛمؾ طمٙمٛمٝم٤م اًمٙمغم ُمً٤مئؾ قم٘مدي٦م شمرضمع ٕيمثر ُمـ سم٤مب ذم اًمٕم٘مٞمدة .
اًمّمٞم٤مهم٦م .
راسم ًٕم٤م  :إطمٙم٤مم ّ
ٟمص ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ,وهذا يٕمٜمل ّأن٤م ذم هم٤مي٦م اإلطمٙم٤مم
اًم٘م٤مقمدة ّ
واإلشم٘م٤من ّ ,
ٕن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أٟمزًمف اهلل  يمذًمؽ  ,وم٘مد ىم٤مل تعالى:ىﭽ ﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﭼ( , )1ي٘مقل اسمـ ضمرير رمحه اهلل  " :إطمٙم٤مم اًمٌمء :إصالطمف وإشم٘م٤مٟمف ,
وإطمٙم٤مم آي٤مت اًم٘مرآن  :إطمٙم٤مُمٝم٤م ُمـ ظمٚمؾ يٙمقن ومٞمٝم٤م "(.)2
ظم٤مُمً٤م :ذوط اًمتٓمٌٞمؼ اخل٤مص٦م.
ً
يًت٘مك ُمـ يمالم سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ طمقل أي٦م ذـم٤من ًمٚم٘م٤مقمدة :
أّ .
إن طمٙمؿ هذه أي٦م ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم اعم١مُمٜملم  ,سمؾ هق ظم٤مص سم٤مًمٙمٗم٤مر  :وذًمؽ
( )1هقد .1 :
( )2ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن .277 /15 :
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ًمتٕم٘مٞم٥م اهلل  قمٚمٞمٝم٤م سم٘مقًمف تعالىى:ىﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ (.)1

()2

بّ .
إن طمٙمؿ هذه أي٦م يتٕمٚمؼ سمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وم٘مط (. )3
وًمٙم ّـ سم٤مًمتح٘مٞمؼ ذم هذيـ اًمنمـملم ٟمجد ّ
أن إصمٌ٤مهتام ًمٚم٘م٤مقمدة ٓ يّمح ,
وذًمؽ ُٕمقر ُمٜمٝم٤م:
ّ .1
إن ًمٗمظ ﭽ ﰅ ﭼ اًمقارد ذم أي٦م ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم  ,وسمٜم٤م ًء قمٚمٞمف وم٘مقًمف تعالى:ى
ﭽ ﰅ ﰆ ﭼ يِمٛمؾ اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر (. )4
ّ .2
إن ٟمّمقص اًمِم٤مرع اعمقاوم٘م٦م ًمٚمٜمص اًمً٤مسمؼ ذم اعمٕمٜمك ضم٤مءت ُمٓمٚم٘م٦م  ,ومٚمؿ
شمُ٘مٞمد سمٗمئ٦م وٓ سمزُم٤من  ,وُمٜمٝم٤م ىمقًمف تعالى ى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ ( , )5وىمقًمف تعالى ى :ىﭽ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ( ,)6وىمقًمف تعالى ى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭼ ( , )7وىمقًمف تعالىى:ىﭽﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ (.)8
إن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ي٘مقل ّ :
ّ .3
إن آؾمتثٜم٤مء اًمقارد ذم ىمقًمف تعالىى:ىﭽﰅﰆ
( )1اعمدصمر .39 :
( )2شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن  , 449 / 4 :وضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن  , 35 /24 :وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ
ًمٚمٌٖمقي  ,272/8 :وًمٌ٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ ,200/4 :وومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين .118 /5 :
( )3شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  ,281/8 :وشمٗمًػم اسمـ قمروم٦م , 81/4 :واًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم . 242/ 29 :
( )4اٟمٔمر  :اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم  , 210 / 28 :واجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  , 68 / 17 :واًمتٕمٚمٞمؼ قمغم شمٗمًػم
اجلالًملم ًمٚمخْمػم . 15 /13 :
( )5اًمٌ٘مرة.286 :
( )6اإلهاء . 7 :
( )7هم٤مومر .17 :
( )8اجل٤مصمٞم٦م .22 :
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ﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍﭼ( )1همػم ُمتّمؾ ّ ,
ٕن ُمٕمٜمك ىمقًمف تعالىى:ى" ﭽﰋ
ﰌ ﰍﭼ

،

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس  : هؿ اعمالئٙم٦م  ,وىم٤مل قمكم  : هؿ

أـمٗم٤مل اعمًٚمٛملم  ,ومٕمغم ىمقل هذيـ اًمّمح٤مسمٞملم يٙمقن آؾمتثٜم٤م ًء ُمٜم٘مٓم ًٕم٤م ,
ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك أي٦م ً :مٙمـ أصح٤مب اًمٞمٛملم ذم ضمٜم٤مت"(.)2
ٟمّمقص٤م ذقمٞم٦م د ًّم٧م قمغم ّ
أن اجلزاء يٛمٙمـ أن ي٘مع ىمٌؾ يقم
 .4إن هٜم٤مك
ً
اًم٘مٞم٤مُم٦م ُ ,مٜمٝم٤م ىمقًمف تعالىى :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﭼ (.)3
ُمر رؾمقل اهلل  قمغم
ويمذًمؽ ُم٤م ورد قمـ اسمـ قمٌ٤مس  أٟمّف ىم٤ملّ :
ىمؼميـ ,وم٘م٤مل  { :إنام ًمٞمٕمذسم٤من  ,وُم٤م يٕمذسم٤من ذم يمٌػم  ,أُم٤م هذا  :ومٙم٤من ٓ
وأيْم٤م ىمقًمف ُ {:م٤م
يًتؽم ُمـ سمقًمف ,وأُم٤م هذا :ومٙم٤من يٛمٌم سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م}(ً )4
ُمـ ذٟم٥م أضمدر أن يٕمجؾ اهلل ًمّم٤مطمٌف اًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ُمع ُم٤م يدظمر ًمف ذم
أظمرة ُمـ اًمٌٖمل وىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ}(. )5
وًمذا وم٤مًمذي ئمٝمر زم  -واهلل أقمٚمؿ  -أن هذه اًم٘م٤مقمدة ُمٓمٚم٘م٦م ُمـ اًم٘مٞمقد ,
ومال ذوط ظم٤مص٦م هب٤م قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼ .

( )1اعمدصمر . 39 - 38 :
( )2اًمٌحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمًػم  , 338 / 10 :واٟمٔمر  :اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب  , 532 / 19 :واًمتحرير
واًمتٜمقير  , 325 / 29 :وإقمراب اًم٘مرآن وسمٞم٤مٟمف .291 / 10 :
( )3اًمروم . 41 :
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب إدب  ,سم٤مب  :سم٤مب اًمٖمٞمٌ٦م (. )6025
( )5أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م  ,يمت٤مب اًمزهد  ,سم٤مب  :اًمٌٖمل ( , )4211واًمؽمُمذي  ,أسمقاب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م ,سم٤مب :
(سمدون شمرمج٦م )(  ,)2511وصححف  ,ويمذًمؽ صححف إًمٌ٤مين  ,اٟمٔمر  :اًمًٚمً٦م اًمّمحٞمح٦م .558 /2 :
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طمٙمام ذقم ًٞم٤م أظمر.
ؾم٤مدؾم٤مّ :أٓ يٕم٤مرض طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة ً
ً
يمقن اًم٘م٤مقمدة آي٦م ىمرآٟمٞم٦م ومٝمذا يٕمٜمل أٟمّف ٓ شمٕم٤مرض سمٞمتٝم٤م وسملم أي طمٙمؿ ُمـ
أطمٙم٤مم اًمتنميع إظمرى ّ ,
ٕن ُمّمدره٤م واطمد .
وًمٙمـ ىمد يِمٙمؾ قمغم طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة ُمً٠مًمت٤من :
إومم ُ :مً٠مًم٦م قمذاب اعمٞم٧م سمٌٙم٤مء أهٚمف  ,طمٞم٨م ىم٤مل ط { :إن اعمٞم٧م
يٕمذب سمٌٕمض سمٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمف} ( , )1إذ يمٞمػ يٕمذب اعمٞم٧م سمٌٙم٤مء
شمٜمص قمغم ّ
أن ﭽﰅ ﰆﰇﰈ ﰉﭼ وسمٙم٤مء إهؾ
أهٚمف واًم٘م٤مقمدة ّ
ًمٞمس ُمـ قمٛمؾ اًمٕمٌد ؟ .
وًمرومع هذا اإلؿمٙم٤مل سملم اًم٘م٤مقمدة واحلدي٨م ومٝمٜم٤مك قمدة ُمً٤مًمؽ ُمٜمٝم٤م :
ّ .1
إن قمذاب اعمٞم٧م سمٌٙم٤مء احلل حيّمؾ إذا أوص اعمٞم٧م سم٠من يٌٙمك ويٜم٤مح
قمٚمٞمف  :ومٕمذاسمف طمٞمٜمئذ يٙمقن سمذٟمٌف ٕٟمف هق اعمتًٌ٥م ومٞمف (.)2
ّ .2
إن قمذاب اعمٞم٧م سمٌٙم٤مء احلل حيّمؾ عمـ أمهؾ نل أهٚمف قمـ ذًمؽ ُمع
قمٚمٛمف ّ
أن هلؿ ذم ذًمؽ قم٤مدة  :ومٕمذاسمف طمٞمٜمئذ يٙمقن سمٗمٕمؾ ٟمٗمًف ٕٟمّف ومرط
ذم اًمٜمٝمل قمـ ذًمؽ اعمٜمٙمر (.)3
ّ .3
إن اًمٕمذاب يٙمقن قمغم ُمـ يم٤مٟم٧م اًمٜمٞم٤مطم٦م ُمـ ؾمٜمّتف  ,وهبذا سمقب
اًمٌخ٤مري

رمحه اهلل

ذم صحٞمحف سم٘مقًمف  " :سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل ط { :يٕمذب

( )1ؾمٌؼ خترجيف  :ص .132
( )2اٟمٔمر :اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج , 228 /6 :وجمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم .370 /24 :
( )3اٟمٔمر  :اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج  , 228 /6 :وذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك
واًم٘مٌقر , 290:وٟمٞمؾ إوـم٤مر .126 /4 :
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اعمٞم٧م سمٌٕمض سمٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمف}إذا يم٤من اًمٜمقح ُمـ ؾمٜمتف " ( , )1واؾمتِمٝمد
فمٚمام إٓ يم٤من قمغم
قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سم٘مقل اًمٜمٌل ط  ٓ{ :شم٘متؾ ٟمٗمس ً
اسمـ آدم إول يمٗمؾ ُمـ دُمٝم٤م}( )2؛ وىم٤مل رمحه اهلل قم٘م٥م احلدي٨م " :وذًمؽ
ٕ ّٟمف أول ُمـ ؾم ّـ اًم٘متؾ " ( : )3ومٕمذاب اًمِمخص سمٜم٤م ًء قمغم هذا اعمًٚمؽ
يٙمقن سمًٌ٥م ومٕمٚمف اًمذي ؾمٜمّف ذم أهٚمف .
ّ .4
إن اعمراد سم٤مًمٕمذاب هق  :شم٠ممل اعمٞم٧م وشم٠مذيف سمام ي٘مع ُمـ أهٚمف  ,ورىمتف هلؿ
ٕن اًمرؾمقل ط " مل ي٘مؾ ّ :
وؿمٗم٘متف قمٚمٞمٝمؿ (ّ : )4
إن اعمٞم٧م يٕم٤مىم٥م سمٌٙم٤مء
أهٚمف قمٚمٞمف  ,سمؾ ىم٤مل { :يٕمذب } ,واًمٕمذاب أقمؿ ُمـ اًمٕم٘م٤مب ّ ,
وم٢من
اًمٕمذاب هق إمل  ,وًمٞمس يمؾ ُمـ شم٠ممل سمًٌ٥م يم٤من ذًمؽ قم٘م٤م ًسم٤م ًمف قمغم
ذًمؽ اًمًٌ٥م ّ ,
وم٢من اًمٜمٌل ط ىم٤مل  { :اًمًٗمر ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٕمذاب  ,يٛمٜمع
أطمديمؿ ـمٕم٤مُمف وذاسمف } ( , )5ومًٛمك اًمًٗمر قمذا ًسم٤م وًمٞمس هق قم٘م٤م ًسم٤م قمغم
ذٟم٥م "

()6

وم٢من اإلؿمٙم٤مل ٓ يرد ً
 ,وسمٜم٤م ًء قمغم هذا اعمًٚمؽ ّ
أصال سملم

اًم٘م٤مقمدة واحلدي٨م ّ
ٕن " اإلٟمً٤من يٕمذب سم٤مُٕمقر اعمٙمروه٦م اًمتل يِمٕمر
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب اجلٜم٤مئز  .سم٤مب  :ىمقل اًمٜمٌل ط «يٕمذب اعمٞم٧م سمٌٕمض سمٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمفش إذا يم٤من
اًمٜمقح ُمـ ؾمٜمتف .
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري  :يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء  :سم٤مب ظمٚمؼ آدم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وذريتف (.)3335
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب اجلٜم٤مئز  .سم٤مب  :ىمقل اًمٜمٌل ط «يٕمذب اعمٞم٧م سمٌٕمض سمٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمفش إذا يم٤من
اًمٜمقح ُمـ ؾمٜمتف .
( )4اٟمٔمر  :اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج  , 228 /6 :وومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ
طمجر .155 /3 :
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري  .يمت٤مب احل٩م  .سم٤مب  :اًمًٗمر ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٕمذاب ( .)1804
( )6أطم٤مدي٨م اًمٕم٘مٞمدة اًمتل يقهؿ فم٤مهره٤م اًمتٕم٤مرض ذم اًمّمحٞمحلم . 442/2 :
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هب٤م ُ ,مثؾ إصقات اهل٤مئٚم٦م وإرواح اخلٌٞمث٦م واًمّمقر اًم٘مٌٞمح٦م  ,ومٝمق
وؿمؿ هذا ورؤي٦م هذا ومل يٙمـ ذًمؽ ً
قمٛمال ًمف قمقىم٥م
يتٕمذب سمًامع هذا
ّ
قمٚمٞمف "( : )1وسمٜم٤م ًء قمغم هذا اعمًٚمؽ ّ
وم٢من اًمٕمذاب احل٤مصؾ قمغم اعمٞم٧م ٓ
ً
أصال ٕ ,ن اعم٘مّمقد سم٤مًم٘م٤مقمدة ُ :م١ماظمذة
يدظمؾ ذم طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة
اإلٟمً٤من وُمٕم٤مىمٌتف قمغم ومٕمٚمف  ,واًمٕمذاب سمٛمٕمٜمك  :شم٠ممل اعمٞم٧م وشم٠مذيف سمام
ي٘مع ُمـ أهٚمف  ,ورىمتف هلؿ وؿمٗم٘متف قمٚمٞمٝمؿ ً ,مٞمس ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م ومال يدظمؾ
ذم طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة .
 .5إن اًمٌ٤مء ذم ىمقًمف ط  { :سمٌٙم٤مء أهٚمف } ًمٚمح٤مل  ,واعمٕمٜمك ّ :
أن اعمٞم٧م
يٕمذب قمٜمد وىم٧م اًمٜمٞم٤مطم٦م وسمٙم٤مء إهؾ ٕ ,ن هم٤مًم٥م هذه إُمقر شم٘مع
قمٜمد ىمرب اًمٕمٝمد سم٤معمقت  ,وُمٕمٔمؿ قمذاب اًم٘مؼم يٙمقن قمٜمد اًمٜمزول امم
اًمٚمحد  ,صمؿ يدوم ُمٜمف ُم٤م يدوم  ,ومٞمٙمقن اًمٕمذاب واىم ًٕم٤م طم٤مل اًمٜمقح (: )2
واشمٌ٤مع هذا اعمًٚمؽ يزيؾ اإلؿمٙم٤مل سملم اًم٘م٤مقمدة واحلدي٨م ٟٕ ,مّف ٓ
شمرشمٞم٥م ومٞمف ًمٚمٕم٘مقسم٦م قمغم ومٕمؾ اًمٖمػم  ,سمؾ هم٤مي٦م ُم٤م ذم احلدي٨م أٟمّف يذيمر
اعمقاوم٘م٦م ذم اًمقىم٧م سملم سمٙم٤مء أهؾ اعمٞم٧م وطمّمقل اًمٕمذاب .
اًمث٤مٟمٞم٦م  :اٟمتٗم٤مع اعمٞم٧م سمثقاب أقمامل همػمه ُمـ اخلٚمؼ  ,يمام د ًّم٧م قمغم ذًمؽ
إدًم٦م اًمنمقم٦م  ,يم٘مقل اًمٜمٌل ط" :إذا ُم٤مت اإلٟمً٤من اٟم٘مٓمع قمٜمف
قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالصم٦م .... :أو وًمد ص٤مًمح يدقمق ًمف " (.)3
( )1جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم . 374 / 24 :
( )2اٟمٔمر ُ :مٕم٤ممل اًمًٜمـ ًمٚمخٓم٤ميب  , 304 /1 :واعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج  , 228 /6 :وومتح
اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ طمجر.145 /3 :
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ  ,يمت٤مب اًمقصٞم٦م  ,سم٤مب ُ :م٤م يٚمحؼ اإلٟمً٤من ُمـ اًمثقاب سمٕمد ووم٤مشمف ( .)1631
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ويمام ضم٤مء ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس رضي اهلل عنهوا ّ
أن ؾمٕمد سمـ
قمٌ٤مدة  شمقومٞم٧م أُمف وهق هم٤مئ٥م قمٜمٝم٤م  ,وم٠مشمك اًمٜمٌل ط وم٘م٤مل  :ي٤م
رؾمقل اهلل إن أُمل شمقومٞم٧م وأٟم٤م هم٤مئ٥م قمٜمٝم٤م  :أيٜمٗمٕمٝم٤م رء إن
شمّمدىم٧م سمف قمٜمٝم٤م؟ ىم٤ملٟ { :مٕمؿ } .ىم٤مل  :وم٢مين أؿمٝمدك أن طم٤مئٓمل
اعمخراف صدىم٦م قمٚمٞمٝم٤م " (.)1
ويمذًمؽ إمج٤مع إُم٦م قمغم اٟمتٗم٤مع اعمٞم٧م سم٤مًمدقم٤مء ًمف ذم صالة
اجلٜم٤مزة (.)2
ومٝمذه إدًم٦م شمثٌ٧م اٟمتٗم٤مع اًمٕمٌد سمثقاب أقمامل همػمه ُمـ اخلٚمؼ ,
شمٜمص قمغم ّ
أن ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ومٙمٞمػ يتٗمؼ هذا ُمع اًم٘م٤مقمدة اًمتل ّ
ﰉﭼ وهذه إقمامل ًمٞمً٧م ُمـ قمٛمؾ اًمٕمٌد ؟ .
وهذا اإلؿمٙم٤مل قمٚمٞمف ضمقاسم٤من :
 " .1إ ّن اإلٟمً٤من سمًٕمٞمف وطمًـ قمنمشمف ايمتً٥م إصدىم٤مء  ,وأوًمد
إوٓد  ,وٟمٙمح إزواج  ,وأؾمدى اخلػم وشمقدد إمم اًمٜم٤مس  ,ومؽممحقا
قمٚمٞمف  ,ودقمقا ًمف  ,وأهدوا ًمف صمقاب اًمٓم٤مقم٤مت  ,ومٙم٤من ذًمؽ أصمر ؾمٕمٞمف ,
سمؾ دظمقل اعمًٚمؿ ُمع مجٚم٦م اعمًٚمٛملم ذم قم٘مد اإلؾمالم ُمـ أقمٔمؿ
إؾمٌ٤مب ذم وصقل ٟمٗمع يمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم إمم ص٤مطمٌف  ,ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد
مم٤مشمف  ,ودقمقة اعمًٚمٛملم حتٞمط ُمـ ورائٝمؿ.
يقوحف :أن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ اإليامن ؾمٌ ًٌ٤م ٟٓمتٗم٤مع ص٤مطمٌف سمدقم٤مء
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب اًمقص٤مي٤م  ,سم٤مب  :إذا ىم٤مل :أريض أو سمًت٤مين صدىم٦م هلل قمـ أُمل ومٝمق ضم٤مئز ,وإن مل
يٌلم عمـ ذًمؽ ( . )2756
( )2اٟمٔمر  :اًمروح .118 :
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إظمقاٟمف ُمـ اعم١مُمٜملم وؾمٕمٞمٝمؿ ,وم٢مذا أشمك سمف وم٘مد ؾمٕمك ذم اًمًٌ٥م اًمذي
يقصؾ إًمٞمف ذًمؽ " (.)1
 .2إ ّن اًم٘م٤مقمدة مل شمٜمػ اٟمتٗم٤مع اًمرضمؾ سمًٕمل همػمه وإٟمام ٟمٗم٧م ُمٚمٙمف ًمٖمػم
ؾمٕمٞمف  ,وسملم إُمريـ ومرق ,وم٤مًمِمخص ٓ يٛمٚمؽ إٓ ؾمٕمٞمف ,وأُم٤م ؾمٕمل
همػمه ومٝمق ُمٚمؽ ًمً٤مقمٞمف ,وم٢من ؿم٤مء أن يٌذًمف ًمٖمػمه سمذًمف  ,وإن ؿم٤مء أن
يٌ٘مٞمف ًمٜمٗمًف أسم٘م٤مه (.)2


ُمّمدر اًم٘م٤مقمدة .
ُمّمدر اًم٘م٤مقمدة اًمت٠مصٞمكم هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ّ :
ٕن اًم٘م٤مقمدة آي٦م ىمرآٟمٞم٦م ُمـ ؾمقرة اعمدصمر

طمٞم٨م ىم٤مل تعالىى :ﭽﰅﰆﰇﰈﰉﭼ (. )3


ـمري٘م٦م اؾمتخراج اًم٘م٤مقمدة
اؾمتخرضم٧م هذه اًم٘م٤مقمدة سمٓمري٘م٦م اًمتٜمّمٞمص  ,وصٞمٖم٧م سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م إومم سمحٞم٨م ضمٕمٚم٧م

قمٌ٤مرة اًمٜمّص هل اًم٘م٤مقمدة  ,وذًمؽ دون أي شمٖمٞمػم ذم أًمٗم٤مظ اًمٜمّص ً :مّمالطمٞم٦م اًمٜمّص ًمذًمؽ
ومٝمق ٟ :مص ؿم٤مُمؾ جمرد خمتٍم .


شمّمٜمٞمػ اًم٘م٤مقمدة .
شمؿ شم٘مريره٤م ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م
إذا أردٟم٤م أن ٟمّمٜمّػ هذه اًم٘م٤مقمدة وومؼ آقمتٌ٤مرات اًمتل ّ

ّ
وم٢من هذه اًم٘م٤مقمد شمٙمقن:
أٟ -مّمٞم٦م ّ :
ٕن اًم٘م٤مقمدة قمٌ٤مرة قمـ ٟمص ذقمل .
ٕن٤م مل شمٜمٌثؼ ُمـ ىم٤مقمدة أظمرى أيمؼم ُمٜمٝم٤م.
بُ -مًت٘مٚم٦م ّ :
( )1ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م . 669 /2 :
( )2اٟمٔمر  :اًمروح  , 129 -128 :وذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م. 670 /2 :
( )3اعمدصمر. 38 :
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ج -ىم٤مقمدة ُمتقؾمٓم٦م ّ :
ٕن طمٙمٛمٝم٤م يني شم٘مري ًٌ٤م قمغم ُمً٤مئؾ ُمـ (  )14أرسمٕم٦م قمنم
سم٤م ًسم٤م ُمـ أسمقاب اًمٕم٘مٞمدة  ,وهذا يٛمثؾ ّ
أىمؾ ُمـ ٟمّمػ أسمقا ب اًمٕم٘مٞمدة اًمتل شمٌٚمغ
( )53صمالصم٦م ومخًقن سم٤م ًسم٤م سمحً٥م اًمت٘مًٞمؿ اعم٘مؽمح ؾم٤مسم ً٘م٤م (. )1
د -ىم٤مقمدة ُمً٤مئؾ  :سم٤مقمتٌ٤مر قمدم دظمقهل٤م ذم ُمٜمٝم٩م آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد.


شمٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘م٤مقمدة .
هلذه اًم٘م٤مقمدة اًمٕمديد ُمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت ومٛمٜمٝم٤م :
ُ .1م٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف تعالى ى:ى ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ ( ,)2طمٞم٨م أسمدل اهلل  آل ومرقمقن " سم٤مؾمؽمواطمٝمؿ سم٠مٟمٗم٤مس
اًمّمٌ٤مح اًمٜمدي٦م ,وأٟمً٤مم اًمٕمِم٤مء اًمرظمٞم٦م  -سمدهلؿ سمذًمؽ  -اًمٕمرض قمغم اًمٜمّ٤مر همدوا
وقمِمٞم٤م ذم ىمٌقرهؿ ُم٤م داُم٧م اًمدٟمٞم٤م  ,طمتك إذا ىم٤مُم٧م اًم٘مٞم٤مُم٦م ىم٤مل اهلل خلزٟم٦م ضمٝمٜمؿ:
أدظمٚمقا ومرقمقن وآًمف اعمتجؼميـ أؿمد اًمٕمذاب ذم ضمٝمٜمؿ ذم ُم٘م٤مسمؾ ؿمدة ضمؼموهتؿ "

()3

ّ
ٕن ﭽﰅﰆﰇﰈﰉﭼ ومٝمذه اًمٕم٘مقسم٤مت اًمِمٜمٞمٕم٦م ,اًمتل حتؾ سم٤معمٙمذسملم ًمرؾمؾ اهلل,
اعمٕم٤مٟمديـ ُٕمره (.)4
 .2ىُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف تعالى ى:ىﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ﮲ ﮳﮴﮵﮶﮷﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
 ﭑﭒ

( )1اٟمٔمر  :ص .198
( )2هم٤مومر.46 :
( )3اًمتٗمًػم اًمقؾمٞمط . 645 / 8 :
( )4اٟمٔمر  :شمٗمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ . 738 :
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ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

أن ً " :
ﭽ ﭼ ( , )1ومٛمٕمٜمك أي٤مت ّ
يمال ُمـ ه١مٓء وه١مٓء أظمذٟم٤م سمذٟمٌف  :إذ
حي٤م طم٤مصٌ ً٦م أهٚمٙمتف وهؿ ىمقم
ﭽﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ  ,ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أرؾمٚمٜم٤م قمٚمٞمف ر ً
ًمقط  ...,وُمٜمٝمؿ ُمـ أظمذشمف اًمّمٞمح٦م سم٤مًمٕمذاب يمٛمديـ وصمٛمقد  ...,وُمٜمٝمؿ ُمـ
ظمًٗمٜم٤م سمف وسمداره إرض  ,وهق ىم٤مرون  ...,وُمٜمٝمؿ ُمـ أهمرىمٜم٤م يم٘مقم ٟمقح
وومرقمقن  ,وُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمٔمٚمٛمٝمؿ أسمدً ا  ,وًمٙمـ يم٤مٟمقا أٟمٗمًٝمؿ ئمٚمٛمقن " (. )2
 .3ىمقل اًمٕمالُم٦م حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحه اهلل ذم ىمقًمف تعالى ى:ىﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ ( , )3طمٞم٨م ىم٤مل  ":حمؾ اًمت٠مد ذم إسمراهٞمؿ ذم هذا اًمتؼمؤ
ُمـ أسمٞمف ّ ,عم٤م شمٌلم ًمف أٟمف قمدو هلل  ,وىمد ضم٤مء ُم٤م يدل قمغم أن٤م ىمْمٞم٦م قم٤مُم٦م وًمٞمً٧م
ظم٤مص٦م ذم إسمراهٞمؿ  -قمٚمٞمف اًمًالم  -يمام ذم ىمقًمف تعالى ى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶ ﭼ ( , )4وذم هذه أي٦م وُم٤م ىمٌٚمٝم٤م أىمقى دًمٞمؾ قمغم أن ديـ اإلؾمالم ًمٞمً٧م ومٞمف
شمٌٕمٞم٦م أطمد ٕطمد ,سمؾ ﭽﰅﰆﰇﰈﰉﭼ "

()5

.

ُ .4م٤م ضم٤مء ىمقل اًمٜمٌل  { : شم٠ميت اإلسمؾ قمغم ص٤مطمٌٝم٤م قمغم ظمػم ُم٤م يم٤مٟم٧م  ,إذا هق مل

( )1اًمٕمٜمٙمٌقت. 40 - 36 :
( )2اًمتٗمًػم اًمقاوح . 872 - 871 /2 :
( )3اعمٛمتحٜم٦م . 4 :
( )4اًمتقسم٦م . 113 :
( )5أوقاء اًمٌٞم٤من . 87 / 8 :
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يٕمط ومٞمٝم٤م طم٘مٝم٤م  ,شمـٓم١مه سم٠مظمٗم٤مومٝم٤م  ,وشمـ٠ميت اًمـٖمٜمؿ قمغم ص٤مطمٌٝم٤م قمغم ظمػم ُم٤م يم٤مٟم٧م
إذا مل يٕمط ومٞمٝم٤م طم٘مٝم٤م  ,شمٓم١مه سم٠مفمالومٝم٤م  ,وشمٜمٓمحف سم٘مرون٤م }( , )1وم٤محلدي٨م ّ
يدل قمغم
ّ
أن ُمـ ُمٜمع زيم٤مة إسمؾ أو اًمٖمٜمؿ اؾمتحؼ هذا اًمٕمذاب دون همػمه سمًٌ٥م قمٛمٚمف ,
وهذا داظمؾ حت٧م طمٙمؿ ىمقًمف تعالىى:ىﭽﰅﰆﰇﰈﰉﭼ .


ومروع اًم٘م٤مقمدة .
هٜم٤مًمؽ اًمٕمديد ُمـ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اعمتٗمرقم٦م قمـ هذه اًم٘م٤مقمدة  ,وسمام أن

اعم٘م٤مم ًمٞمس سمٛم٘م٤مم طمٍم هلذه اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ومً٠مذيمر صمالث أطمٙم٤مم يمٚمٞم٦م ُمتٗمرقم٦م قمـ
اًم٘م٤مقمدة أسملم ذم اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م يمٞمٗمٞم٦م شمٗمرقمٝم٤م قمـ اًم٘م٤مقمدة إصٚمٞم٦م  ,وهذه اًمثالصم٦م هل :
 .1ىمقًمف تعالىى:ى ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ (. )2
هذه أي٦م ّ
يمٌػما ُمـ ُم١مُمـ أو
شمدل قمغم  " :إ ّن يمؾ ُمـ قمٛمؾ ؾمق ًء
صٖمػما أو ً
ً
يم٤مومر ,ضمقزي سمف" ( )3ذم اًمدٟمٞم٤م أو أظمرة ( ,)4وهذا طمٙمؿ يمكم يِمٛمؾ يمؾ ؾمقء ,
أيْم٤م أٟمقاع اجلزاء ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة  :ومٝمذا اًمِمٛمقل ًمٙمؾ ؾمقء واًمتٜمقع
وشمتٕمدد سمف ً
ذم اًمٕم٘مقسم٤مت اعمؽمشمٌ٦م قمٚمٞمٝم٤م ُيٜمت٩م اًمٕمديد ُمـ إطمٙم٤مم اًمٕم٘مدي٦م اًمتل شمدظمؾ قمغم
أسمقاب قم٘مدي٦م ؿمتك  ,وهذا جيٕمؾ ُمـ أي٦م ىم٤مقمدة قم٘مدي٦م.
ويمقن احلٙمؿ اًمٙمكم هلذه اًم٘م٤مقمدة ُمرشمٌط سمام يٜمت٩م قمـ قمٛمؾ اًمٕمٌد اًمزء  :وم٢من
طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة هبذا يدظمٚمٝم٤م حت٧م ىم٤مقمدة ﭽﰅﰆﰇﰈﰉﭼ .

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب اًمزيم٤مة  ,سم٤مب  :إصمؿ ُم٤مٟمع اًمزيم٤مة (. )1402
( )2اًمٜمً٤مء.123 :
( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن . 239 /9 :
( )4اٟمٔمر  :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ 117 / 6 :و . 239 – 237 /9
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 .2ىمقًمف تعالىى:ى ﭽ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ (. )1
أي٦م شمٕمٜمك  :إ ّن ُم٤م يّمٞم٥م اًمٜم٤مس ُمـ ُمّم٤مئ٥م ذم أٟمٗمًٝمؿ وأهٚمٞمٝمؿ وأُمقاهلؿ
وم٢م ّٟمام ذًمؽ قم٘مقسم٦م ُمـ اهلل هلؿ سمًٌ٥م ُم٤م اىمؽمومقه ُمـ أصم٤مم ( ,)2وهذا طمٙمؿ اًمٙمكم
يِمٛمؾ اًمٕمديد ُمـ اعمً٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمّم٤مئ٥م اًمتل شمّمٞم٥م اًمٕمٌ٤مد  ,وهذه اعمً٤مئؾ
ٓ خترج قمـ سم٤مب ُمراشم٥م اًم٘مدر ,وًمذا ّ
وم٢من هذا احلٙمؿ اًمٙمكم يٕمتؼم و٤مسم ًٓم٤م قم٘مد ًي٤م .
ويمقن اعمّم٤مئ٥م ُمؽمشمٌ٦م قمغم ُم٤م اىمؽمومف اًمٕمٌد ومٝمذا يدظمؾ هذا اًمْم٤مسمط حت٧م
احلٙمؿ اًمٙمكم ًم٘م٤مقمدة ﭽﰅﰆﰇﰈﰉﭼ .
جي٥م ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف ُمـ اًمذٟمقب }(. )3
 .3وىمقًمف { : اإلؾمالم ّ
هذا احلدي٨م ّ
يدل قمغم :أ ّن اعمًٚمؿ ٓ ي١ماظمذ سمام شم٘مدم ُمـ ذٟمقسمف ىمٌؾ إؾمالُمف ,
وهذا حمؾ إمج٤مع قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ( , )4وشمٜمقع اًمذٟمقب اًمتل ىمد ي٘مؽمومٝم٤م
اإلٟمً٤من ىمٌؾ إؾمالُمف يٙمً٥م هذا احلدي٨م شمٕمد ًدا ذم إطمٙم٤مم  ,وهذا اًمتٕمدد جيٕمؾ
طمٙمام قم٘مد ًي٤م يمٚم ًٞم٤م  ,ويمقن شمرك اعم١ماظمذة حيّمؾ ًمٚمٕمٌد ذم أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م
ُمـ احلدي٨م ً
واًمؼمزخ وأظمرة  ,ومٝمذا يٕمٜمل ّ
إن هذا احلٙمؿ اًمٙمكم يدظمؾ قمغم أيمثر ُمـ سم٤مب ُمـ
أسمقاب اًمٕم٘مٞمدة ومٞمٙمقن سمذًمؽ ىم٤مقمدة قم٘مدي٦م .
وسمام أن طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة ىم٤مئؿ قمغم إؾمالم اًمِمخص سمٕمد يمٗمره  ,وهذا ُمـ قمٛمؾ
اإلٟمً٤من ويمًٌف ّ
وم٢من هذا جيٕمؾ طمٙمؿ هذه اًم٘م٤مقمدة داظمؾ حت٧م احلٙمؿ اًمٙمكم
ًم٘م٤مقمدة ﭽ ﰅﰆﰇﰈﰉﭼ .
( )1اًمِمقرى . 30 :
( )2اٟمٔمر  :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن . 538/21 :
( )3أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  , 205 /4 :وصححف إًمٌ٤مين  ,اٟمٔمر  :إرواء اًمٖمٚمٞمؾ .122 /5 :
( )4اٟمٔمر  :اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ ٓسمـ اًمقزير  205 / 9 :و . 268
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المثحث الثاوي
لاعدة  [:كل بدعت ضاللت ]
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اعمٌح٨م اًمث٤مين  :ىم٤مقمدة [ يمؾ سمدقم٦م والًم٦م ]


ذح اعمٗمردات :



اًمٌدقم٦م :
اًمٌدقم٦م ُمّمدر ( َسمدَ َع )  ,وهق ذم اًم ّٚمٖم٦م يدور قمغم ُمٕمٜمٞملم :
 .1آسمتداء واإلطمداث واإلٟمِم٤مء قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ  ,وُمٜمف ىمقًمف تعالى ى :ىﭽ ﯖ

ﯗ ﯘﭼ ( ,)1أي  ":اعمٜمِمئ واعمحدث ُم٤م مل يًٌ٘مف إمم إٟمِم٤مء ُمثٚمف وإطمداصمف
أطمد " (. )2

()3

 .2آٟم٘مٓم٤مع واًمٙمِالل  ,ومٞم٘م٤مل ُ :أسمدع سم٤مًمرضمؾ  ,إذا يم ّٚم٧م رطمٚمف أو أقمٓمٌ٧م  ,وسم٘مل
ُمٜم٘مٓم ًٕم٤م (. )4
واًمٌدقم٦م ذم آصٓمالح ُ " :م٤م أطمدث مم٤م ٓ أصؾ ًمف ذم اًمنميٕم٦م يدل قمٚمٞمف " (.)5
وسمٕمٌ٤مرة أظمرى هل ُ " :م٤م مل ينمقمف اهلل ُمـ اًمديـ " (. )6


اًمْمالًم٦م :
اًمْمالًم٦م ُمّمدر سمٛمٕمٜمك اًمْمالل  ,واًمْمالل ود اهلدى واًمرؿم٤مد  ,وهق ذم اًم ّٚمٖم٦م
يدور قمغم ُمٕمٜمٞملم :
 .1آٟمحراف واًمْمٞم٤مع  ,وم٤مًمْمالل قمـ اًمٓمريؼ اجلقر قمٜمف وآٟمحراف  ,وي٘م٤مل :

( )1اًمٌ٘مرة.117 :
( )2ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن . 540 /2 :
( )3اٟمٔمر  :اًمّمح٤مح  , 1183 /3 :وًمً٤من اًمٕمرب  ,6 / 8 :واعمّمٌ٤مح اعمٜمػم . 38 /1:
( )4اٟمٔمر  :اًمّمح٤مح  , 503 /2 :وُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  , 210 /1 :وشم٤مج اًمٕمروس . 311/ 20 :
( )5ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  ,127 :2 :وومتح اًمٌ٤مري  , 253 /13 :واٟمٔمر ُ :مٕمٞم٤مر اًمٌدقم٦م . 15 :
( )6آؾمت٘م٤مُم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م . 42 /1 :
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ّ
وؾ اًمٌٕمػم إذا و٤مع (. )1
 .2اهلالك واًمٌٓمالن  ,وُمـ ذًمؽ ىمقًمف تعالى ى :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ

()2

أي  :ذم هالك وسمٓمالن (. )3

()4

احلؼ سمال قمٚمؿ (.)5
اًمْمالًم٦م ذم آصٓمالح  :اًمٕمدول قمـ ـمريؼ ّ


ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة :
إ ّن مجٞمع ُم٤م ُيٌتدع ذم اًمنميٕم٦م ُمـ إقمامل وإىمقال  ,اًمٔم٤مهرة ُمٜمٝم٤م واًمٌ٤مـمٜم٦م ومٝمق

ذ حمض ٓ ظمػم ومٞمف  ,طمتك وإن اؾمتحًٜمٝم٤م ُمـ اؾمتحًٜمٝم٤مّ ,
ٕن
والل ٓ هدى ومٞمف  ,و ّ
ِ
يًتثـ ؿمٞمئ ً٤م ُمٜمٝم٤م  " ,ومٙمؾ ُمـ أطمدث ؿمٞم ًئ٤م  ,وٟمًٌف إمم اًمديـ ,ومل يٙمـ ًمف
اًمٜمٌل  مل
أصؾ ُمـ اًمديـ يرضمع إًمٞمف  ,ومٝمق والًم٦م  ,واًمديـ سمريء ُمٜمف" ( )6وص٤مطمٌف ًمٞمس قمغم
اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  ,وهق ُم١ماظمذ سمام أطمدث ُ ,مٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف  ,وسمدقمتف ُمردودة قمٚمٞمف همػم
ُم٘مٌقًم٦م ُمٜمف ّ :
ٕن اًمٜمٌل  ىم٤مل ُ { :مـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ,ومٝمق ر ّد }(.)7


ُم٘مقُم٤مت اًم٘م٤مقمدة :



أريم٤من اًم٘م٤مقمدة :
واعمٕمؼم قمٜمٝمؿ ذم اًم٘م٤مقمدة سمـ ( يمؾ سمدقم٦م ) .
اًمريمـ إول  :اًمٌِدع ,
ّ

( )1اٟمٔمرُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ,356/ 3 :وًمً٤من اًمٕمرب , 396 -390/11 :واعمّمٌ٤مح اعمٜمػم.363/ 2 :
( )2هم٤مومر.25 :
( )3اٟمٔمر  :اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم  , 506 /17 :واجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن . 305 /15 :
( )4اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب  , 396 - 390 /11:وشم٤مج اًمٕمروس  , 354 / 29 :واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط . 542 :
( )5اٟمٔمر  :اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن  , 509 :وجمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم  , 109 / 20 :واًمتقىمٞمػ قمغم
قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ  , 223 :يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت آقمت٘م٤مدي٦م ًمًٕمد آل قمٌد اًمٓمٞمػ .222 -221 :
( )6ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ .128 /2 :
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب اًمّمٚمح  ,سم٤مب  :إذا اصٓمٚمحقا قمغم صٚمح ضمقر وم٤مًمّمٚمح ُمردود (.)2697
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واعمٕمؼم قمٜمٝم٤م ذم اًم٘م٤مقمدة سمـ ( والًم٦م ).
اًمريمـ اًمث٤مين :اًمْمالًم٦م ,
ّ


ذوط اًم٘مقاقمد :
سم٤مًمٜمٔمر ذم ىمقًمف  { : يمؾ سمدقم٦م والًم٦م } (ٟ ,)1مجد أن اًمنموط اًمتل ُم٣م شم٘مريره٤م
ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م  ,وإيْم٤مح ذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم :
ً
أوٓ  :اًمِمٛمقل .
ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل رمحه اهلل  { " :يمؾ سمدقم٦م والًم٦م }حمٛمقل قمٜمد اًمٕمٚمامء قمغم
قمٛمقُمف ٓ يًتثٜمك ُمٜمف رء أًمٌ ّت٦م "( ,)2وي٘مقل اسمـ قمثٞمٛملم رمحه اهلل

 " :هذه اجلٛمٚم٦م

اًمٙمٚمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ٓ يًتثٜمك ُمٜمٝم٤م رء  ,ومجٛمٞمع اًمٌدع والًم٦م هبذا اًمٜمّص
اعمحٙمؿ"( : )3ومٝمذا اًمٕمٛمقم اًمقارد ذم احلدي٨م حي٘مؼ ًمٚم٘م٤مقمدة ذط اًمِمٛمقل .
صم٤مٟم ًٞم٤م  :اًمتجريد .
ّ
إن احلٙمؿ سم٤مًمْمالًم٦م اًمقارد ذم اًم٘م٤مقمدة ٓ يرشمٌط سمٌدقم٦م ُمٕمٞمٜم٦م  ,وٓ يت٘م ّٞمد
سمِمخص سمٕمٞمٜمف  ,سمؾ هق طمٙمؿ ُمٓمٚمؼ ذم يمؾ سمدقم٦م  ,ويٜمٓمٌؼ قمغم يمؾ ؿمخص
ُمٌتدع  ,وهذه هق اعم٘مّمقد ُمـ اًمتجريد ذم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م.
صم٤مًم ًث٤م :اإلـمالق .
إن فمٝمقر اًمٌدع ذم اًمٙمثػم ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اًمتل شمرضمع إمم أسمقاب قم٘مدي٦م
ؿمتك ُيدْ ظمؾ طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة إمم ُمً٤مئؾ هذه إسمقاب  ,ومال ختتص قمٜمد ذًمؽ
سم٠مطمٙم٤مم سم٤مب واطمد  :وهذا حي٘مؼ هل٤م ذط اإلـمالق .
اًمّمٞم٤مهم٦م .
راسم ًٕم٤م  :إطمٙم٤مم ّ
( )1ؾمٌؼ خترجيف  :ص . 40
( )2ومت٤موى اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل . 181 - 180 :
( )3ومت٤موى ُمٝمٛم٦م ًمٕمٛمقم إُم٦م . 75 :
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ي٘مقل اسمـ رضم٥م رمحه اهلل  ":ىمقًمف  {:يمؾ سمدقم٦م والًم٦م } (ُ )1مـ ضمقاُمع
اًمٙمٚمؿ" ( , )2ويمقن احلدي٨م ُمـ ضمقاُمع يمٚمؿ اًمٜمٌل  , ومٝمذا يٕمٜمل أٟمّف ذم هم٤مي٦م
اإلجي٤مز واإلشم٘م٤من  ,يمام ىم٤مل اًمٜمقوي رمحه اهلل ذم ذح ىمقل أيب ُمقؾمك إؿمٕمري
 ( :ويم٤من رؾمقل اهلل  ىمد أقمٓمل ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ سمخقامتف ) ( ", )3أي :إجي٤مز
اًمٚمٗمظ ُمع شمٜم٤موًمف اعمٕم٤مين اًمٙمثػمة ضمدً ا  ,وىمقًمف (سمخقامتف) أي  :يم٠مٟمف خيتؿ قمغم
اعمٕم٤مين اًمٙمثػمة اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م اًمٚمٗمظ اًمٞمًػم  ,ومال خيرج ُمٜمٝم٤م رء قمـ ـم٤مًمٌف
وُمًتٜمٌٓمف ًمٕمذوسم٦م ًمٗمٔمف وضمزاًمتف " (.)4
ظم٤مُمً٤م :ذوط اًمتٓمٌٞمؼ اخل٤مص٦م.
ً
إن يم٤من ُمـ ذط ؾمٞمقوع هلذه اًم٘م٤مقمدة قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼ ومٝمق اًم٘مقل  :سم٠من
اًم٘م٤مقمدة ختتص سم٤مًمٌدع اًمنمقمٞم٦م دون اًمٌدع اًمٚمٖمقي٦م  ,سمٛمٕمٜمك أٟمّف ٓ سمد ُمـ حت٘مؼ
اعمٕمٜمك اًمنمقمل ًمٚمٌدقم٦م ذم اعمً٠مًم٦م اعمراد شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مقمدة قمٚمٞمٝم٤م ّ ,
وأٓ يٙمتٗمك
سمتح٘مؼ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ومٞمٝم٤م.
وذًمؽ طمتك يرشمٗمع اإلؿمٙم٤مل اًمقارد ذم ُمثؾ ىمقل قمٛمر  عم٤م مجع اًمٜم٤مس ذم
ِ
ٕمؿ اًمٌدقم٦م هذه ) (. )5
ىمٞم٤مم رُمْم٤من قمغم إُم٤مم واطمد ذم اعمًجد ٟ ( :م َ
ّ
وم٢من قمٛمر  ىمّمد سمذًمؽ  :اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمٌدقم٦م ٓ اعمٕمٜمك اًمنمقمل هل٤م (:)1
وًمذا ٓ شمدظمؾ هذه اًمٕمٌ٤مرة حت٧م طمٙمؿ ىم٤مقمدة [ يمؾ سمدقم٦م والًم٦م ] .

( )1ؾمٌؼ خترجيف  :ص . 40
( )2ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ .128 /2 :
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ  ,يمت٤مب إذسم٦م  ,سم٤مب  :سمٞم٤من أن يمؾ ُمًٙمر مخر  ,وأن يمؾ مخر طمرام (. )2001
( )4اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج .170 /13 :
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري  .يمت٤مب صالة اًمؽماويح  ,سم٤مب  :ومْمؾ ُمـ ىم٤مم رُمْم٤من (. )2010
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طمٙمام ذقم ًٞم٤م أظمر.
ؾم٤مدؾم٤مّ :أٓ يٕم٤مرض طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة ً
ً
صحٞمح٤م ومال يٛمٙمـ أن شمٕم٤مرض أي طمٙمؿ ُمـ
ٟمّم٤م ٟمٌق ًي٤م
ً
يمقن اًم٘م٤مقمدة ً
أطمٙم٤مم اًمتنميع اًمٔم٤مهرة أو اًمٌ٤مـمٜم٦م ّ ,
احلؼ ٓ يتٕم٤مرض .
ٕن ّ


ُمّمدر اًم٘م٤مقمدة .
ًمٚم٘م٤مقمدة ُمّمدران شم٠مصٞمٚمٞم٤من  ,مه٤م :
ٕن٤م ضمزء ُمـ طمدي٨م ٟمٌقي أظمرضمف اإلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحه اهلل .
 .1اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م ّ :
 .2اإلمج٤مع  :ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحه اهلل ُ " :مً٠مًم٦م أن يمؾ سمدقم٦م ذم
اًمديـ والًم٦م حمرُم٦م  ,هذا مم٤م أمجع قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًمًٚمػ اًمّم٤مًمح" (.)2
وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل رمحه اهلل  " :إمج٤مع اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم
وُمـ يٚمٞمٝمؿ قمغم ذُمٝم٤م يمذًمؽ  ,وشم٘مٌٞمحٝم٤م واهلروب قمٜمٝم٤م  ,وقمٛمـ اشمًؿ سمٌمء
ُمٜمٝم٤م ومل ي٘مع ُمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ شمقىمػ وٓ ُمثٜمقي٦م ( , )3ومٝمق ـ سمحً٥م آؾمت٘مراء ـ
إمج٤مع صم٤مسم٧م  ,ومدّ ل قمغم أن يمؾ سمدقم٦م ًمٞمً٧م سمحؼ  ,سمؾ هل ُمـ اًمٌ٤مـمؾ" (.)4



ـمري٘م٦م اؾمتخراج اًم٘م٤مقمدة
اؾمتخرضم٧م هذه اًم٘م٤مقمدة سمٓمري٘م٦م اًمتٜمّمٞمص  ,وصٞمٖم٧م سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م إومم سمحٞم٨م
ٟمص اًم٘م٤مقمدة  ,وذًمؽ دون أي شمٖمٞمػم ذم أًمٗم٤مظ اًمٜمّص :
ضمٕمٚم٧م قمٌ٤مرة اًمٜمّص هل ّ
ًمّمالطمٞمتف ًمذًمؽ ومٝمق  :ؿم٤مُمؾ جمرد خمتٍم .

( )1اٟمٔمر  :جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم . 152 / 27 :
( )2اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ .64 / 1 :
( )3اًمثٜمقة  :آؾمتثٜم٤مء  ,اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب . 125 /14 :
( )4آقمتّم٤مم . 246 /1 :
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شمّمٜمٞمػ اًم٘م٤مقمدة .
شمؿ شم٘مريره٤م ًمٚم٘مقاقمد
إذا أردٟم٤م أن ٟمّمٜمّػ هذه اًم٘م٤مقمدة وومؼ آقمتٌ٤مرات اًمتل ّ
اًمٕم٘مدي٦م ّ
وم٢من هذه اًم٘م٤مقمد شمٙمقن:
أٟ -مّمٞم٦م ّ :
ٕن إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ضم٤مءت سم٤مًمٜمّص قمٚمٞمٝم٤م .
ٕن٤م مل شمٜمٌثؼ ُمـ ىم٤مقمدة أظمرى أيمؼم ُمٜمٝم٤م.
بُ -مًت٘مٚم٦م ّ :
ج -ىم٤مقمدة يمؼمى ٕ :ن اًم٘م٤مقمدة حتٙمؿ سم٤مًمْمالًم٦م قمغم يمؾ سمدقم٦م  ,واًمٌدع – وًمألؾمػ –
دظمٚم٧م قمغم يمثػم ُمـ أسمقا ب اًمٕم٘مٞمدة ,مم٤م جيٕمؾ طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة ؾم٤مر ًي٤م قمغم مجٚم٦م ُمـ
ُمً٤مئؾ هذه إسمقاب اعمتٜمققم٦م  ,وًمق طم٤موًمٜم٤م ذيمر سمٕمض هذه إسمقاب ًمقضمدٟم٤م ّأن٤م
أيمثر ُمـ ٟمّمػ أسمقاب اًمٕم٘مٞمدة اًمٌ٤مًمٖم٦م (  ) 53سمحً٥م اًمت٘مًٞمؿ اعم٘مؽمح ؾم٤مسم ً٘م٤م (, )1
ومٛمـ ذًمؽ :
 .1سم٤مب  :سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اإليامن .
 .2سم٤مب  :زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف .
 .3سم٤مب :آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن .
 .4سم٤مبٟ :مقاىمض اإليامن آقمت٘م٤مدي٦م .
 .5سم٤مبٟ :مقاىمض اإليامن اًم٘مقًمٞم٦م .
 .6سم٤مبٟ :مقاىمض اإليامن اًمٗمٕمٚمٞم٦م .
 .7سم٤مب :طم٘مٞم٘م٦م اًمٌدقم٦م.
 .8سم٤مب :أىمً٤مم اًمٌدقم٦م.
 .9سم٤مب  :رسمقسمٞم٦م اهلل . 
 .10سم٤مب  :إًمقهٞم٦م اهلل . 

( )1اٟمٔمر  :ص .198
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 .11سم٤مب  :أؾمامء اهلل  وصٗم٤مشمف .
 .12سم٤مب  :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .
 .13سم٤مب  :صٗم٤مت اًمرؾمؾ.
 .14سم٤مب  :ظمّم٤مئص ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد .
 .15سم٤مب  :دٓئؾ اًمٜمٌقة .
 .16سم٤مب  :اًمٞمقم أظمر.
 .17سم٤مب  :اًمِمٗم٤مقم٦م .
 .18سم٤مب ُ :مراشم٥م اًم٘مدر.
 .19سم٤مب  :ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد.
 .20سم٤مب  :قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م .
 .21سم٤مب :قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ذم آل سمٞم٧م رؾمقل اهلل .
 .22سم٤مب  :أطمٙم٤مم اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك.
 .23سم٤مب :طم٘مقق وواضمٌ٤مت اإلُم٤مم.
 .24سم٤مب  :طمٙمؿ اخلروج قمغم إئٛم٦م.
 .25سم٤مب  :اعمقىمػ ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م .
 .26سم٤مب :طم٘مٞم٘م٦م اًمقٓي٦م .
 .27سم٤مب  :أطمٙم٤مم اًمٙمراُم٦م.
وهمػمه٤م ُمـ إسمقاب اًمتل دظمٚمتٝم٤م اًمٌدع وًمألؾمػ .
د -ىم٤مقمدة ُمً٤مئؾ  :سم٤مقمتٌ٤مر قمدم دظمقهل٤م ذم ُمٜمٝم٩م آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد .
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شمٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘م٤مقمدة .
هلذه اًم٘م٤مقمدة اًمٕمديد ُمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت ومٛمٜمٝم٤م :
ُ .1م٤م ضم٤مء قمـ ُمٕم٤مذ  أٟمّف يم٤من ي٘مقل  " :إن ُمـ ورائٙمؿ ومتٜمً٤م يٙمثر ومٞمٝم٤م اعم٤مل  ,ويٗمتح
ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن طمتك ي٠مظمذه اعم١مُمـ واعمٜم٤مومؼ  ,واًمرضمؾ واعمرأة  ,واًمّمٖمػم واًمٙمٌػم ,
واًمٕمٌد واحلر  ,ومٞمقؿمؽ ىم٤مئؾ أن ي٘مقلُ :م٤م ًمٚمٜم٤مس ٓ يتٌٕمقين وىمد ىمرأت اًم٘مرآن ؟
ُم٤م هؿ سمٛمتٌٕمل طمتك أسمتدع هلؿ همػمه  ,وم٢مي٤ميمؿ وُم٤م اسمتدع ّ ,
وم٢من ُم٤م اسمتدع والًم٦م" (.)1
.2

ىمقل اًمِمٞمخ طم٤مومظ احلٙمٛمل رمحه اهلل

( " : )2اًمزي٤مرة اًمنمقمٞم٦م اعمًتٗم٤مدة ُمـ إطم٤مدي٨م

اًمٜمٌقي٦م وقمٚمٞمٝم٤م درج اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن وشم٤مسمٕمقهؿ سم٢مطمً٤من  ,إ ّٟمام ومٞمٝم٤م اًمتذيمر
سم٤مًم٘مٌقر وآقمتٌ٤مر سم٠مهٚمٝم٤م  ,واًمدقم٤مء هلؿ واًمؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿ وؾم١مال اهلل اًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ.
ومٛمـ ادقمك ومٞمٝم٤م همػم هذا ـمقًم٥م سم٤مًمؼمه٤من  ,وأٟمك ًمف ذًمؽ وُمـ أيـ يٓمٚمٌف؟.
واومؽمى وىمٗم٤م ُم٤م ًمٞمس ًمف سمف قمٚمؿ  ,سمؾ ّ
سمؾ َ
إن اًمـٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م داًم٦م قمغم
يمذب َ
والًمف وضمٝمٚمف  ( ,أو ىمّمد اًمدقم٤مء ) ُمـ اًمّمالة وهمػمه٤م أو آقمتٙم٤مف قمٜمد
ىمٌقرهؿ أو ٟمحق ذًمؽ ( واًمتقؾمال ) سم٠مًمػ اإلـمالق ( هبؿ )  ,أي  :سم٠مهؾ اًم٘مٌقر
(إمم اًمرمحـ ضمؾ وقمال ) قمام ائتٗمٙمف أهؾ اًمزيغ واًمْمالل  ( :ومٌدقم٦م حمدصم٦م) مل ي٠مذن
اهلل شمٕم٤ممم هب٤م (والًم٦م ) يمام ىم٤مل { :يمؾ سمدقم٦م والًم٦م} "(.)3

( )1أظمرضمف أسمق داود  ,يمت٤مب اًمًٜمّ٦م  ,سم٤مب ً :مزوم اًمًٜمّ٦م (. )4611
( )2طم٤مومظ سمـ أمحد سمـ قمكم احلٙمٛمل :قم٤ممل أدي٥م  ,شمٗمرغ ًمٚمدراؾم٦م ذم اًمً٤مدؾم٦م قمنمة ُمـ قمٛمره  :ومٔمٝمر ومْمٚمف,
ُمديرا ًمٚمٛمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل ذم ؾم٤مُمٓم٦م  ,واؾمتٛمر إمم أن شمقذم ً ,مف اًمٕمديد ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م ُ :مٕم٤مرج
قملم ً
اًم٘مٌقل  ,وأقمالم اًمًٜم٦م اعمٜمِمقرة  ,واًمٜمقر اًمٗم٤مئض ذم قمٚمؿ اًمٗمرائض ,وإصقل ذم ن٩م اًمرؾمقل ,شمقذم
سمٛمٙم٦م قم٤مم 1377هـ  .اٟمٔمر  :إقمالم ًمٚمزريمكم . 159 /2 :
(ُ )3مٕم٤مرج اًم٘مٌقل .518 /2 :
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ُ .3م٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلد ّي٦م اهل٤مدي٦م إمم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتج٤مٟمٞم٦م

()1

 " :اًمٓمرائؼ يمٚمٝم٤م سمدقم٦م

ووالًم٦م  ,وٓ جيقز أظمذ رء ُمٜمٝم٤م ًم٘مقل اًمٜمٌل { : يمؾ سمدقم٦م والًم٦م}(.......)2
ويمؾ ُم٤م ر ّشمٌقه قمغم أظمذ ِ
اًمق ْرد ُمـ دظمقل آظمذه اجلٜم٦م سمال طمً٤مب وٓ قم٘م٤مب ,
ودظمقل ذريتف وأزواضمف وهمػم ذًمؽ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف طمدي٨م { يمؾ سمدقم٦م والًم٦م } ؛
وسمذًمؽ يٜمٝم٤مر سمٜمٞم٤منؿ  :واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم" (.)3
ُ .4م٤م ضم٤مء ذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م  " :شمٙمقن اًمٌدقم٦م ذم اًمديـ قم٘مٞمدة أو قمٌ٤مدة ىمقًمٞم٦م
أو ومٕمٚمٞم٦م  ,يمٌدقم٦م ٟمٗمل اًم٘مدر  ,وسمٜم٤مء اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر  ,وإىم٤مُم٦م اًم٘مٌ٤مب قمغم
اًم٘مٌقر ,وىمراءة اًم٘مرآن قمٜمده٤م ًمألُمقات  ,وآطمتٗم٤مل سم٤معمقاًمد إطمٞم٤مء ًمذيمرى
اًمّم٤محللم واًمقضمٝم٤مء  ,وآؾمتٖم٤مصم٦م سمٖمػم اهلل واًمٓمقاف طمقل اعمزارات  ,ومٝمذه
وأُمث٤مهل٤م يمٚمٝم٤م والل ً :م٘مقل اًمٜمٌل  { : إي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر ّ ,
وم٢من يمؾ حمدصم٦م
سمدقم٦م  ,ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م }(.)5( " )4
ُ .5م٤م ضم٤مء ذم ذح عمٕم٦م آقمت٘م٤مد  " :اًمً١مال قمـ يمٞمٗمٞم٦م آؾمتقاء وقمـ يمٞمٗمٞم٦م ؾم٤مئر
اًمّمٗم٤مت سمدقم٦م  ,أي  :حمدث ذم اًمديـ  ,وإذا يم٤من سمدقم٦م ّ
وم٢من [ يمؾ سمدقم٦م
والًم٦م]"(.)6

( )1هٙمذا يمتٌٝم٤م اعم١مًمػ .
( )2ؾمٌؼ خترجيف  :ص . 40
( )3اهلدي٦م اهل٤مدي٦م إمم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتج٤مٟمٞم٦م  63 :و.94
( )4أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  , 126 /4 :وأسمق داود  ,يمت٤مب اًمًٜمّ٦م  ,سم٤مب  :ذم ًمزوم اًمًٜمّ٦م ( , )4607وصححف
إًمٌ٤مين  ,اٟمٔمر  :إرواء اًمٖمٚمٞمؾ .107 /8 :
( )5ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م . 435 /2 :
( )6ذح عمٕم٦م آقمت٘م٤مد ًمٚمٛمّمٚمح .3 /4 :
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ومروع اًم٘م٤مقمدة .
ُمـ ومروع هذه اًم٘م٤مقمدة :
 .1ىمقل اسمـ ُمًٕمقد  [ : اًم٘مّمد ذم اًمًٜم٦م ظمػم ُمـ آضمتٝم٤مد ذم اًمٌدقم٦م ] (. )1
ّ
إن هذا اًمٙمالم ومٞمف ذ ّم وحتذير ُمـ آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٌدع  ,وهق طمٙمؿ قم٤مم يِمٛمؾ
يمؾ سمدقم٦م  ,وهذا اًمِمٛمقل جلٛمٞمع اًمٌدع جيٕمؾ هذا احلٙمؿ يني قمغم يمؾ إسمقاب
اًمتل دظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مقمدة إصٚمٞم٦م  ,ومتّمٌح هذه اًمٕمٌ٤مرة ىم٤مقمدة قم٘مدي٦م .
ويمقن اًمذ ّم واًمتحذير ُمقضمف ًمالؿمتٖم٤مل سم٤مًمٌدع ومٝمذا ّ
يدل قمغم ؾمقئٝم٤م وىمٌحٝم٤م ,
وهذا يدظمٚمٝم٤م ذم ىم٤مقمدة [ :يمؾ سمدقم٦م والًم٦م ] .
 .2ىمقل اسمـ اًم٘مٞمؿ

رمحه اهلل

[ُمـ قم٤مرض اًمقطمل سم٤مًمرأي واًمٕم٘مؾ ومٝمق ُمـ ظمّمامء اهلل] (.)2

وهذه اًمٕمٌ٤مرة ُمـ اسمـ اًم٘مٞمؿ

رمحه اهلل

شمٕمتؼم طمٙمؿ يمكم ٕ :ن٤م شمِمٛمؾ اًمٕمديد ُمـ

اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اًمتل قم٤مرض هب٤م اعمٌتدقم٦م احلؼ  ,وىمدُمقا ومٞمٝم٤م قم٘مقهلؿ قمغم
ٟمّمقص اًمقطمل  ,وهذه اعمٕم٤مرو٦م سمدقم٦م ّ :
ٕن إصؾ قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م
هق اًمتًٚمٞمؿ ًمٜمّمقص اًمقطمل  ,وقمدم ُمٕم٤مروتٝم٤م (ّ ,)3
وأن ُمـ قم٤مروٝم٤م وم٘مد
ظم٤مصؿ اهلل ذم اًمقطمل اًمذي أٟمزًمف قمغم رؾمقًمف ( , )4ووىمع ذم اًمْمالل واهلالك.
ويمقن هذه اعمٕم٤مرو٤مت سمدع ومٝمذا يدظمٚمٝم٤م ذم قمٛمقم طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة إصٚمٞم٦م .
( )1أظمرضمف اًمدارُمل  ,ذم اعم٘مدُم٦م  ,سم٤مب  :ذم يمراهٞم٦م أظمذ اًمرأي  ,وأظمرضمف اعمروزي ذم اًمًٜمّ٦م , 30 :
واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ,يمت٤مب اًمّمالة  ,سم٤مب :اًم٘مّمد ذم اًمٕمٌ٤مدة واجلٝمد ذم اعمداوُم٦م ( , )4745
سمٚمٗمظ ( :آىمتّم٤مد ذم اًمًٜمّ٦م أطمًـ ُمـ آضمتٝم٤مد ذم اًمٌدقم٦م )  ,وصححف إًمٌ٤مين  .اٟمٔمر  :صحٞمح
اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م . 125 /1 :
( )2اٟمٔمر  :اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ذم اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م .1385 /4 :
( )3اٟمٔمر  :ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م . 231 /1 :
()4اٟمٔمر  :اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ذم اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م .1385 /4 :
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المثحث الثالث
لاعدة  [:العمائد تىليفيت ]
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اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م  :ىم٤مقمدة [ اًمٕم٘م٤مئد شمقىمٞمٗمٞم٦م ]


ذح اعمٗمردات :



اًمٕم٘م٤مئد :
اًمٕم٘م٤مئد مجع قم٘مٞمدة  ,وىمد شمؿ اًمتٕمريػ سم٤مًمٕم٘مٞمدة ُمًٌ ً٘م٤م( ,)1سمام يٖمٜمل قمـ اقم٤مدة
احلدي٨م قمٜمٝم٤م هٜم٤م.



شمقىمٞمٗمٞم٦م :
اًمتقىمٞمػ شمٗمٕمٞمؾ ُمـ اًمقىمػ  ,وهق ذم اًم ّٚمٖم٦م يدور قمغم ُمٕمٜمٞملم :
 .1احلٌس واعمٜمع :ومقىمػ اًمدار طمًٌٝم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  , وي٘م٤مل  :وىمٗم٧م اًمرضمؾ
قمـ اًمٌمء  ,أي ُ :مٜمٕمتف قمٜمف (. )2
 .2اًمًٙمقن  :ومقىمقف اًمداسم٦م ؾمٙمقن٤م (. )3
ٟمص اًمِم٤مرع
اًمتقىمٞمػ ذم آصٓمالح  :آىمتّم٤مر قمغم ّ



()4

.

ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة :
شمٕمٜمل هذه اًم٘م٤مقمدة ّ :
أن يمؾ ُمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م شمرضمع إمم ٟمّمقص اًمٙمت٤مب
واًمًٜمّ٦م  ,ومال جم٤مل ومٞمٝم٤م ًمٚمزي٤مدة  ,أو اًمٜمّ٘مص  ,أو اًمتٕمديؾ  ,ومٞمج٥م اًمقىمقف ومٞمٝم٤م قمٜمد
احلدود اًمتل طمدهت٤م إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م  ,وقمغم اًمِمخص أن يٛمًؽ قمـ اًمٙمالم ومٞمٝم٤م ّإٓ

( )1اٟمٔمر  :ص .51
( )2اٟمٔمر  :جمٛمؾ اًمٚمٖم٦م  , 261 /1 :وًمً٤من اًمٕمرب  , 359 /9 :اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم . 669 /2 :
( )3اٟمٔمر  :اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم  , 669 /2 :واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  , 860 :وشم٤مج اًمٕمروس .469/ 24 :
( )4اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م ًمألؾمامء واًمّمٗم٤مت  , 138 - 137:ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمًٗم٤مريٜمٞم٦م ٓسمـ قمثٞمٛملم :
 ,167واعمجغم ذم ذح اًم٘مقاقمد اعمثغم  ,118 :اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل . 385 :
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هب٤مد ُمـ اًمٜمّمقص ي٘مقده  ,وأن ي٘مدم دًٓم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م قمغم ُم٤م ؾمقاه٤م ُمـ اًمذوق
واحلس واًمٙمِمػ  ,واًمٕم٘مؾ (.)1


ُم٘مقُم٤مت اًم٘م٤مقمدة .



أريم٤من اًم٘م٤مقمدة :
واعمٕمؼم قمٜمٝم٤م ذم اًم٘م٤مقمدة سمـ ( اًمٕم٘م٤مئد ).
اًمريمـ إول ُ :مً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة ,
ّ
واعمٕمؼم قمٜمٝم٤م ذم اًم٘م٤مقمدة سمـ ( اًمتقىمٞمػ).
اًمريمـ اًمث٤مين  :اًم٘مٍم قمغم اًمٜمّمقص ,
ّ



ذوط اًم٘مقاقمد :
سم٤مًمٜمٔمر ذم ىم٤مقمدة [ اًمٕم٘م٤مئد شمقىمٞمٗمٞم٦م ] ٟمجد أن اًمنموط اًمتل ُىمررت ؾم٤مسم ً٘م٤م ًمٚم٘مقاقمد
اًمٕم٘مدي٦م شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م  ,وإيْم٤مح ذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم :
ً
أوٓ  :اًمِمٛمقل .
يٕمؿ
هذا اًمنمط ُمتح٘مؼ ذم ًمٗمظ ( اًمٕم٘م٤مئد ) اًمقارد ذم اًم٘م٤مقمدة  ,ومٝمق ًمٗمظ ّ
يمؾ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م دون اؾمتثٜم٤مء  ,ومال شمتخٚمػ ُمً٠مًم٦م قم٘مدي٦م قمـ اخلْمقع
حلٙمؿ هذه اًم٘م٤مقمدة .
صم٤مٟم ًٞم٤م  :اًمتجريد .
حت٘مؼ هذا اًمنمط فم٤مهر ذم اًم٘م٤مقمدة  ,ومٝمل ٓ شمرشمٌط سمٛمً٠مًم٦م أو ؿمخص
سمٕمٞمٜمف  ,سمؾ شمرشمٌط سم٤معمٕمٜمك اًم٘م٤مئؿ ذم اجلزئٞم٤مت  ,وهق يمقن٤م ُ :مً٤مئؾ قم٘مدي٦م.
صم٤مًم ًث٤م :اإلـمالق .
ىم٤مقمدة [اًمٕم٘م٤مئد شمقىمٞمٗمٞم٦م] شمدظمؾ يمؾ أسمقاب اًمٕم٘مٞمدة  ,وًمٞمس قمغم أيمثر ُمـ
سم٤مب وم٘مط  :وم٤مإلـمالق ُمتح٘مؼ ومٞمٝم٤م دون ّ
ؿمؽ .

( )1اٟمٔمر  :اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمؼميٙم٤من  , 65- 63 :وُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م
ًمْمٛمػمي٦م . 385 - 383 :
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اًمّمٞم٤مهم٦م .
راسم ًٕم٤م  :إطمٙم٤مم ّ
ٟمّم٤مّ ,إٓ ّ
أن أهؾ اًمٕمٚمؿ ص٤مهمقه٤م سم٠موضمز اًمٕمٌ٤مرات
هذه اًم٘م٤مقمدة وإن مل شمٙمـ ً
وأد ّىمٝم٤م دًٓم ً٦م قمغم احلٙمؿ اًمذي شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف  ,وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ظمٚم٧م ُمـ
واًمؽمف اًمٌالهمل اًمتٕمٌػمي  ,وهذا هق اعم٘مّمقد ُمـ إطمٙم٤مم
اًمزوائد اًمٚمٗمٔمٞم٦م ّ ,
اًمّمٞم٤مهم٦م ذم اًم٘مقاقمد .
ظم٤مُمً٤م :ذوط اًمتٓمٌٞمؼ اخل٤مص٦م.
ً
مل أضمد ذم يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ طمقل ُمٕمٜمك هذه اًم٘م٤مقمدة رء ُمـ اًمنموط
اخل٤مص٦م هب٤م قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼ  :ومتٓمٌؼ اًم٘م٤مقمدة قمغم إـمالىمٝم٤م.
طمٙمام ذقم ًٞم٤م أظمر.
ؾم٤مدؾم٤مّ :أٓ يٕم٤مرض طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة ً
ً
طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة ٓ يٕم٤مرض أطمٙم٤مم اًمتنميع اإلؾمالُمل اًمٔم٤مهرة أو اًمٌ٤مـمٜم٦م.


ُمّمدر اًم٘م٤مقمدة .
ُمّم٤مدر هذه اًم٘م٤مقمدة اًمت٠مصٞمكم هق اإلمج٤مع  ,طمٞم٨م ضم٤مء ذم يمت٤مب اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م

اًمٙمؼمى ُم٤م ٟمّمف  " :إمج٤مع اًمٕمٚمامء قمغم ّ
أن إصؾ ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمٕمٌ٤مدات احلٔمر ٓ اإلسم٤مطم٦م :
يًػما ذم أُمقر اًمٕم٘مٞمدة واًمٕمٌ٤مدات " (. )1
ومال جيقز زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من رء وًمق ً
أ ُّم٤م ُمّم٤مدره٤م اًمتجٛمٞمٕمٞم٦م ومٝمل قمغم ٟمققملم :
سطم٧م سمٜمص اًم٘م٤مقمدة [ اًمٕم٘م٤مئد شمقىمٞمٗمٞم٦م ] وُمٜمٝم٤م  :إقم٤مٟم٦م اعمًتٗمٞمد سمنمح
ُ .1مّم٤مدر ّ
يمت٤مب اًمتقطمٞمد (.)2
 .2وُمّم٤مدر أظمرى ذيمرت اًم٘م٤مقمدة سم٠مًمٗم٤مظ أظمرى وُمٜمٝم٤م :

( )1اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى وُم٤م شمٗمرع قمٜمٝم٤م ًمٚمًدٓن . 18 -17 :
( )2اٟمٔمر  :إقم٤مٟم٦م اعمًتٗمٞمد سمنمح يمت٤مب اًمتقطمٞمد  ,261 /2 :واٟمٔمر  :ذح عمٕم٦م آقمت٘م٤مد ًمٚمح٤مزُمل. 8/11 :
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أ -اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى وُم٤م شمٗمرع قمٜمٝم٤م  ,طمٞم٨م ضم٤مءت ومٞمف اًم٘م٤مقمدة قمغم
اًمٜمحق اًمت٤مزم  " :إصؾ ذم اًمٕم٘مٞمدة احلٔمر " (.)1
ب -اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م  ,طمٞم٨م ضم٤مءت ومٞمف اًم٘م٤مقمدة قمغم اًمٜمحق
اًمت٤مزم " :اًمتزام ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد " (. )2


ـمري٘م٦م اؾمتخراج اًم٘م٤مقمدة
اؾمتخرضم٧م هذه اًم٘م٤مقمدة سمٓمري٘م٦م اًمتٜمّمٞمص  ,وصٞمٖم٧م سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ,طمٞم٨م
ٟمص اإلمج٤مع اًمقارد ومٞمٝم٤م  :وؾمٌ٥م
اضمتٝمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم صٞم٤مهمتٝم٤م دون آًمتزام سم٠مًمٗم٤مظ ّ
ٟمص اًم٘م٤مقمدة ُٕمريـ :
ٟمص اإلمج٤مع هق ّ
ذًمؽ قمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م ضمٕمؾ ّ
 .1ومٞمف أًمٗم٤مظ زائدة قمغم اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد ُمـ اًم٘م٤مقمدة .
ٟمص ـمقيؾ .
 .2إٟمّف ّ



شمّمٜمٞمػ اًم٘م٤مقمدة .
إذا أردٟم٤م أن ٟمّمٜمّػ هذه اًم٘م٤مقمدة وومؼ اقمتٌ٤مرات اًمتّمٜمٞمػ ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط

اًمٕم٘مدي٦م اًمتل شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م ؾم٤مسم ً٘م٤م ّ
وم٢من هذه اًم٘م٤مقمدة شمٙمقن:
ٕن٤م صٞمٖم٧م سم٠مًمٗم٤مظ ُمـ اضمتٝم٤مد أهؾ اًمٕمٚمؿ .
أُ -مًتٜمٌٓم٦م ّ :
ٕن٤م مل شمٜمٌثؼ ُمـ ىم٤مقمدة أظمرى أيمؼم ُمٜمٝم٤م .
بُ -مًت٘مٚم٦م ّ :
ج -ىم٤مقمدة يمؼمى ّ :
ٕن طمٙمٛمٝم٤م يني قمغم ُمً٤مئؾ شمدظمؾ ذم مجٞمع أسمقاب اًمٕم٘مٞمدة .
د -ىم٤مقمدة اؾمتدٓل  :سم٤مقمتٌ٤مر دظمقهل٤م ذم ُمٜمٝم٩م آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد.

( )1اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى وُم٤م شمٗمرع قمٜمٝم٤م ًمٚمًدٓن . 17 :
( )2اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمؼميٙم٤من  , 65 :واٟمٔمر  :ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري, 86 /1 :
ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٛمّمٚمح .6 /3 :
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شمٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘م٤مقمدة .
ُمـ شمٓمٌٞم٘م٤مت هذه اًم٘م٤مقمدة :
 .1اُمتٜم٤مع اإلُم٤مم أمحد قمـ اًمٙمالم ذم اًم٘مرآن ّإٓ سمام ورد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  ,وذُمف
ًمٚمٙمالم ذم ُمً٠مًم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن سمٖمػم ُم٤م ورد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  ,وهذا هق ُمٕمٜمك
يمقن [اًمٕم٘م٤مئد شمقىمٞمٗمٞم٦م]  ,وم٘مد ىم٤مل رمحه اهلل  " :اًم٘مرآن يمالم اهلل  وًمٞمس سمٛمخٚمقق
وهق اًمذي أذه٥م إًمٞمف  ,وًمً٧م سمّم٤مطم٥م يمالم ( , )1وٓ أرى اًمٙمالم ذم رء ُمـ
هذا إٓ ُم٤م يم٤من ذم يمت٤مب اهلل  أو ذم طمدي٨م قمـ اًمٜمٌل  أو قمـ أصح٤مسمف أو قمـ
اًمت٤مسمٕملم  ,وم٠مُم٤م همػم ذًمؽ ّ
وم٢من اًمٙمالم ومٞمف همػم حمٛمقد " (.)2
 .2ىمقل اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان حفظه اهلل ُِ " :مـ اخت٤مذ إطمٌ٤مر واًمرهٌ٤من أرسم٤م ًسم٤م  :ـم٤مقم ُ٦م
قمٚمامء اًمْمالل ومٞمام أطمدصمقه ذم ديـ اهلل ُمـ اًمٌدع واخلراوم٤مت واًمْمالٓت ,
يم٢مطمٞم٤مء أقمٞم٤مد اعمقاًمد  ,واًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م  ,واًمتقؾمؾ سم٤مُٕمقات  ,ودقم٤مئٝمؿ ُمـ
دون اهلل  ,طمتك إن ه١مٓء اًمٕمٚمامء اًمْم٤مًملم ذقمقا ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل  ,وىم ّٚمدهؿ ومٞمف
اجلٝم٤مل ّ
اًمًذج  ,وقمدوه هق اًمديـ  ,وُمـ أٟمٙمره ودقم٤م إمم اشمٌ٤مع ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل
ّ
ظم٤مرضم٤م ُمـ اًمديـ  ,أو أٟمّف يٌٖمض اًمٕمٚمامء واًمّم٤محللم  :ومٕم٤مد اعمٕمروف
 قمدّ وه
ً
ُمٜمٙمرا ,واعمٜمٙمر ُمٕمرووم٤م  ,واًمًٜمّ٦م سمدقم٦م  ,واًمٌدقم٦م ؾمٜمّ٦م  ,طمتك ؿم٥م قمغم ذًمؽ
ً
اًمّمٖمػم  ,وهرم قمٚمٞمف اًمٙمٌػم  ....وإذا يم٤من ٓ جيقز اشمٌ٤مع أئٛم٦م اًمٗم٘مف اعمجتٝمديـ ومٞمام
أظمٓم١موا ومٞمف ُمـ آضمتٝم٤مد ُمع أنؿ ُمٕمذورون وُم٠مضمقرون ومٞمام أظمٓم١موا ومٞمف ُمـ
همػم ىمّمد ّ ,إٓ أٟمف حيرم إشمٌ٤مقمٝمؿ قمغم اخلٓم٠م .

( )1ي٘مّمد قمٚمؿ اًمٙمالم .
( )2اًمًٜمّ٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ . 133 /1 :
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ومٙمٞمػ ٓ حيرم شم٘مٚمٞمد ه١مٓء اعمْمٚمٚملم واًمدضم٤مًملم  ,اًمذيـ أظمٓم١موا ومٞمام ٓ
جيقز آضمتٝم٤مد ومٞمف  ,وهق أُمر اًمٕم٘مٞمدة ؟ ٕن اًمٕم٘مٞمدة شمقىمٞمٗمٞم٦م " (. )1
ُ .3م٤م ضم٤مء ذم جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمٕمرض اًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مت اعمتٛمًٙملم
سم٤مًمتقؾمؾ اعمٛمٜمقع  " :اؾمتدٓهلؿ سمآصم٤مر وطمٙم٤مي٤مت وٕمٞمٗم٦م أو ُمقوققم٦م وهل ُمٝمام
يمثرت أو صح رء ُمٜمٝم٤م ومال دًٓم٦م ومٞمٝم٤م قمغم ضمقاز اًمتقؾمؾ سم٤مجل٤مه أو اًمذات أو
همػممه٤م ُمـ اًمتقؾمؾ اعمٛمٜمقع  ,ذًمؽ أن اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م شمقىمٞمٗمٞم٦م " (.)2
ُ .4م٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب اًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م طمٞم٨م ىم٤مل اعم١مًمػ رمحه اهلل " :
ُمً٠مًم٦م هؾ اًمّمٗم٦م زائدة قمغم اًمذات  ,أو هؾ هل همػم اًمذات أم ٓ؟
وهذا أيْم ً٤م ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل أطمدصمٝم٤م قمٚمامء اًمٙمالم  ,وٓ قمٝمد ًمٕمٚمامء
اًمًٚمػ هبذا إؾمٚمقب  ,سمؾ اًمًٚمػ يٙمرهقن ُمثؾ هذه إًمٗم٤مظ اعمجٛمٚم٦م  ,رهمٌ٦م
ُمٜمٝمؿ ذم اًمقىمقف ُمع اًمٜمّمقص ,وقمدم اخلروج ُمٜمٝم٤م ذم هذه اعمٓم٤مًم٥م اإلهلٞم٦م
اًمٕمٔمٞمٛم٦م " (.)3
ُ .5م٤م ضم٤مء ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ىمقل اسمـ ىمداُم٦م رمحه اهلل ذم عمٕم٦م آقمت٘م٤مد  " :وذم سمٕمض أصم٤مر
أن ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ًمٞمٚم٦م رأى اًمٜمّ٤مر ومٝم٤مًمتف ومٗمزع ُمٜمٝم٤م ومٜم٤مداه رسمف  :ي٤م ُمقؾمك ,
اؾمتئٜم٤مؾم٤م سم٤مًمّمقت  ,وم٘م٤مل ًمٌٞمؽ ًمٌٞمؽ  ,أؾمٛمع صقشمؽ وٓ أرى
وم٠مضم٤مب هي ًٕم٤م
ً
ُمٙم٤مٟمؽ  ,وم٠ميـ أٟم٧م ؟ وم٘م٤مل  :أٟم٤م ومقىمؽ وأُم٤مُمؽ وقمـ يٛمٞمٜمؽ وقمـ ؿمامًمؽ  ,ومٕمٚمؿ
أن هذه اًمّمٗم٦م ٓ شمٜمٌٖمل إٓ هلل شمٕم٤ممم  .ىم٤مل يمذًمؽ أٟم٧م ي٤م إهلل  ,أومٙمالُمؽ أؾمٛمع ,

( )1اإلرؿم٤مد إمم صحٞمح آقمت٘م٤مد . 86 :
( )2جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م  ,اًمٕمدد ( , )74سمح٨م سمٕمٜمقان  :اًمتقؾمؾ اعمنموع واعمٛمٜمقع . 199 :
( )3اًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م . 214 :
264

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة

أم يمالم رؾمقًمؽ ؟ ىم٤مل  :سمؾ يمالُمل ي٤م ُمقؾمك " ( )1طمٞم٨م ىم٤مل أطمد اًمنماح " :
ىم٤مل اعمّمٜمػ رمحه اهلل شمٕم٤ممم  ( :وذم سمٕمض أصم٤مر أن ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم )  ,وهذا
خمتٍما ذم ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ,
همري٥م  ,اعمّمٜمػ رمحه اهلل شمٕم٤ممم ي١مًمػ
ً
وإصؾ أن ٓ ي١مشمك ومٞمف سمآصم٤مر إهائٞمٚمٞم٦م وٓ همػمه٤م  ,وإٟمام يذيمر ومٞمف اًمقطمل ٕ ,ن
اًمٕم٘مٞمدة شمقىمٞمٗمٞم٦م.)2( " .


ومروع اًم٘م٤مقمدة .
ُمـ ومروع هذه اًم٘م٤مقمدة :
 [ .1طم٘م٤مئؼ أظمرة ٓ شم٘م٤مس قمغم طم٘م٤مئؼ اًمدٟمٞم٤م] (. )3
هذا احلٙمؿ اًمٙمكم يتحدث قمـ طم٘م٤مئؼ أظمرة ُمـ طمٞم٤مة سمرزظمٞم٦م  ,وُمً٤مئؾ
اًمٞمقم أظمر  ,وُمً٤مئؾ اجلٜم٦م  ,وُمً٤مئؾ اًمٜمّ٤مر  ,وم٤مؿمتامًمف قمغم ُمً٤مئؾ شمرضمع إمم
مجٞمع هذه إسمقاب جيٕمؾ ُمٜمف ىم٤مقمدة قم٘مدي٦م .
أ ُّم٤م وضمف دظمقًمف حت٧م ىم٤مقمدة  [ :اًمٕم٘م٤مئد شمقىمٞمٗمٞم٦م ] ومٝمق ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٜمٝمل قمـ
اًم٘مٞم٤مس سملم طم٘م٤مئؼ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ّ :
ٕن طم٘م٤مئؼ أظمرة ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمذي ٓ
يٛمٙمـ اخلقض ومٞمف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م إٓ سمدًمٞمؾ ( , )4وم٢مذا ىمٍمٟم٤م اًمٙمالم قمـ
هذه اعمً٤مئؾ سمام ورد سمف اًمدًمٞمؾ دون همػمه يم٤من هذا هق ُمٕمٜمك اًمتقىمٞمػ  ,وهبذا
شمٙمقن هذه اًم٘م٤مقمدة داظمٚم٦م ذم اًم٘م٤مقمدة إصٚمٞم٦م .

( )1عمٕم٦م آقمت٘م٤مد . 16 :
( )2ذح عمٕم٦م آقمت٘م٤مد ًمٚمح٤مزُمل . 8 /11 :
( )3اٟمٔمر  :اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب  , 426 / 11 :وقمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري , 23 /5 :
وشمٕمٚمٞمؼ خمتٍم قمغم عمٕم٦م آقمت٘م٤مد ٕسمـ قمثٞمٛملم  , 113 :وذح ومتح اعمجٞمد ًمٚمٖمٜمٞمامن . 17 / 15 :
( )4اٟمٔمر  :أصقل اإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م .132 – 115 :
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[ .2أؾمامء اهلل  شمقىمٞمٗمٞم٦م] (. )1
خيتص سمٛمً٤مئؾ سم٤مب أؾمامء اهلل  وصٗم٤مشمف  ,وًمذًمؽ ومٝمق
هذا احلٙمؿ اًمٙمكم
ّ
و٤مسمط وًمٞمس سم٘م٤مقمدة قمغم ظمالف ُم٤م يذيمره سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ (.)2
ودظمقل هذا اًمْم٤مسمط حت٧م اًم٘م٤مقمدة إصٚمٞم٦م فم٤مهر  ,وم٤مًمٙمالم ذم ُم٤م يًتح٘مف
اًمرب ؾمٌح٤مٟمف ُمـ أؾمامء ٓ يٛمٙمـ ًمٚمخٚمؼ إدرايمف  ,ومقضم٥م اًمقىمقف ذم ذًمؽ قمغم
اًمٜمص  ,يمام ّ
أن شمًٛمٞمتف شمٕم٤ممم سمام مل يًؿ سمف ٟمٗمًف ,أو إٟمٙم٤مر ُم٤م ؾمٛمك سمف ٟمٗمًف ,ضمٜم٤مي٦م
ذم طم٘مف شمٕم٤ممم  ,ومقضم٥م ؾمٚمقك إدب ذم ذًمؽ وآىمتّم٤مر قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمّص (.)3

( )1اٟمٔمر  :آٟمتّم٤مرات اإلؾمالُمٞم٦م ذم يمِمػ ؿمٌف اًمٜمٍماٟمٞم٦م  , 460 /1 :واًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م ذم اًمٙمت٤مب
واًمًٜمّ٦م  , 193 :واًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد . 314 /2 :
()2اٟمٔمر  :اًم٘مقاقمد اعمثغم ذم صٗم٤مت اهلل وأؾمامئف احلًٜمك.21 :
( )3اٟمٔمر  :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ .45 -44 :
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المثحث الراتع
لاعدة  [:ال وسخ يف العمائد ]
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اعمٌح٨م اًمراسمع  :ىم٤مقمدة [ ٓ ٟمًخ ذم اًمٕم٘م٤مئد ]


ذح اعمٗمردات :



اًمٜمًّخ :
شمدور يمٚمٛم٦م اًمٜمًّخ ذم اًم ّٚمٖم٦م قمغم صمالصم٦م ُمٕم٤مين :
 .1اإلزاًم٦م واإلسمٓم٤مل  :وم٤م ًّمٜمًخ  :إسمٓم٤مل اًمٌمء  ,وإىم٤مُم٦م أظمر ُم٘م٤مُمف  ,وُمٜمف ىمقل
اًمٕمرب ٟ :مًخ٧م اًمِمٛمس اًم ّٔمؾ  ,أي  :أزاًمتف وطمٚم٧م حم ّٚمف (.)1
 .2اًمٜم٘مؾ واًمتحقيؾ  :وم٤مًمٜمًّخ  :حتقيؾ رء إمم رء  ,وُمٜمف ٟمًخ اًمٕمًؾ ٟم٘مٚمف ُمـ
ظمٚمٞم٦م ٕظمرى (. )2
 .3اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ  :وم٤مًمٜمًّخ شمٌديؾ اًمٌمء سم٤مًمٌمء  ,وُمٜمف ىمقل اًمٕمرب ٟمًخ٧م
همػمهت٤م (. )3
اًمريح آصم٤مر اًمدار  ,أي ّ :

اًمٜمًّخ ذم آصٓمالح  :رفع احلكم الشرعي خبطاب


مرتاخ (. )4

اًمٕم٘م٤مئد :
اًمٕم٘م٤مئد مجع قم٘مٞمدة  ,وىمد شمؿ اًمتٕمريػ سم٤مًمٕم٘مٞمدة ُمًٌ ً٘م٤م( ,)5سمام يٖمٜمل قمـ اقم٤مدشمف هٜم٤م.



ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة :
شمٕمٜمل هذه اًم٘م٤مقمدة ّ :
أن يمؾ ُم٤م ذيمره اهلل  قمـ ذاشمف  ,وصٗم٤مشمف  ,وُم٤م أظمؼم أٟمّف

( )1اٟمٔمر  :يمت٤مب اًمٕملم ُ , 201 /4 :مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف  ,189 /1:اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم .602 /2 :
( )2اٟمٔمر  :هتذي٥م اًمٚمٖم٦م  , 84 / 7 :وُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  ,424 /5 :وًمً٤من اًمٕمرب . 61 /3 :
()3اٟمٔمر  :خمت٤مر اًمّمح٤مح  , 309 :وًمً٤من اًمٕمرب  , 61 /3 :وشم٤مج اًمٕمروس .357 - 355 / 7 :
( )4اٟمٔمر  :روو٦م اًمٜم٤مفمر  , 219 - 218 /1 :وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم  , 526 /3 :وُمذيمرة ذم أصقل اًمٗم٘مف :
 , 79 - 78وُمٕم٤ممل أصقل اًمٗم٘مف قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م . 247 - 246 :
( )5اٟمٔمر  :ص .51
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ىمص قمٚمٞمٜم٤م ُمـ أظمٌ٤مر اًمرؾمؾ ودقمقاهتؿ  ,وُم٤م
يم٤من  ,أو يٙمقن ُمـ ُمٗمٕمقٓشمف  ,وُم٤م ّ
ذيمره ُمـ أطمقال اًمٌٕم٨م واحلً٤مب ,واجلٜم٦م واًمٜم٤مر ,وأطمٙم٤مم اًمٙمٗمر واإليامن ,وهمػمه٤م
ٕن٤م أظمٌ٤مر
ُمـ ُمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة ٓ يٛمٙمـ أن شمرومع أو شمًتٌدل  ,سمؾ هل حمٙمٛم٦م صم٤مسمت٦م ّ :
ُمـ اهلل  , وٓ جيقز أن يدظمؾ قمغم أظمٌ٤مر اهلل  شمٖمٞمػم أو شمٌديؾ ّ ,
ٕن اهلل  إذا
أظمؼم قمـ رء وم٢م ّٟمام خيؼم سمف سمٜم٤م ًء قمغم قمٚمٛمف إززم اًمٙم٤مُمؾ  :ومال يٛمٙمـ أن يتٖمػم أو
يتٌدل ّ ,
ٕن ذًمؽ يًتٚمزم ؾمٌؼ اجلٝمؾ  ,ودمدد اًمٕمٚمؿ وطمدوصمف  ,وهذا مم٤م يٕمٚمؿ
ُمٜمزه قمٜمف ( , )1أوػ إمم ذًمؽ أٟمّف ٓ يتّمقر وىمقع هذه إظمٌ٤مر قمغم
ضورة أن اهلل ّ 
ظمالف ُم٤م أظمؼم سمف اًمّم٤مدق .)2( 


ُم٘مقُم٤مت اًم٘م٤مقمدة .



أريم٤من اًم٘م٤مقمدة :
واعمٕمؼم قمٜمٝم٤م ذم اًم٘م٤مقمدة سمـ ( اًمٕم٘م٤مئد ).
اًمريمـ إول ُ :مً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة ,
ّ
واعمٕمؼم قمٜمٝم٤م ذم اًم٘م٤مقمدة سمـ ( ٓ ٟمًخ ).
اًمريمـ اًمث٤مين ٟ :مٗمل اًمٜمًّخ ,
ّ



ذوط اًم٘مقاقمد :
ىم٤مقمدة [ ٓ ٟمًخ ذم اًمٕم٘م٤مئد ] يمٖمػمه٤م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمً٤مسم٘م٦م اٟمٓمٌ٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م ذوط
اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م  ,وإيْم٤مح ذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم :
ً
أوٓ  :اًمِمٛمقل .
حت٘مؼ هذا اًمنمط ذم ًمٗمظ ( اًمٕم٘م٤مئد ) ّ :
قمؿ يمؾ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م
ٕن اًمٚمٗمظ ّ
دون اؾمتثٜم٤مء  ,ومال شمتخٚمػ ُمً٠مًم٦م قم٘مدي٦م قمـ اخلْمقع حلٙمؿ هذه اًم٘م٤مقمدة .

( )1اٟمٔمر ُ :مٜمٝم٩م آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد  , 269 - 268 /1 :وىمقاقمد اعمٜمٝم٩م قمٜمد اسمـ اًمقزير :
. 244 -239
( )2اٟمٔمر  :اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم  , 217 /5 :واعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م .258/ 40 :
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صم٤مٟم ًٞم٤م  :اًمتجريد .
هذه اًم٘م٤مقمدة ٓ شمرشمٌط سمٛمً٠مًم٦م قم٘مدي٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م أو ؿمخص سمٕمٞمٜمف  ,سمؾ شمرشمٌط
سم٤معمٕمٜمك اًم٘م٤مئؿ ذم اجلزئٞم٤مت  ,وهق يمقن٤م ُ :مً٤مئؾ قم٘مدي٦م  ,وهذا هق اعمراد ُمـ
ذط اًمتجريد ذم اًم٘مقاقمد .
صم٤مًم ًث٤م :اإلـمالق .
ىم٤مقمدة [ ٓ ٟمًخ ذم اًمٕم٘م٤مئد ] شمدظمؾ يمؾ أسمقاب اًمٕم٘مٞمدة  ,وًمٞمس أيمثر ُمـ
سم٤مب  :ومٝمذا اًمنمط ُمتح٘مؼ ذم اًم٘م٤مقمدة دون ّ
ؿمؽ .
اًمّمٞم٤مهم٦م .
راسم ًٕم٤م  :إطمٙم٤مم ّ
هذه اًم٘م٤مقمدة يمً٤مسم٘متٝم٤م ضم٤مءت سمّمٞم٤مهم٦م حمٙمٛم٦م  ,وُمقضمزة ُ ,مع دىم٦م ذم
دًٓمتٝم٤م قمغم احلٙمؿ اًمذي شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف .
ظم٤مُمً٤م :ذوط اًمتٓمٌٞمؼ اخل٤مص٦م.
ً
أ ُّم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمنموط اًم٘م٤مقمدة اخل٤مص٦م ذم اًمتٓمٌٞمؼ ومٝمٜم٤مك ذط واطمد جي٥م
ُمراقم٤مشمف قمٜمد شمٓمٌٞمؼ هذه اًم٘م٤مقمدة  ,وهق  :اقمتٌ٤مر اصٓمالح اعمت٠مظمريـ ًمٚمٜمًّخ
قمٜمد شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مقمدة دون اعمت٘مدُملم .
ّ
ٕن اًمٜمًّخ قمٜمد اعمت٘مدُملم أوؾمع ُمٕمٜمك ُمٜمف قمٜمد اعمت٠مظمريـ  ,ومٝمق ٓ ي٘متٍم
قمغم " إزاًم٦م ُم٤م يم٤من صم٤مسم ًت٤م سمٜمص ذقمل" ( )1سمؾ يتٕمداه إمم اًمتخّمٞمص ,واًمت٘مٞمٞمد ,
وآؾمتثٜم٤مء  ,واًمٌٞم٤من وهمػمه٤م  ,وذم هذا ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ

رمحه اهلل

 " :وُمراد قم٤مُم٦م

اًمًٚمػ سم٤مًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  :رومع احلٙمؿ سمجٛمٚمتف شم٤مرة وهق اصٓمالح اعمت٠مظمريـ,
ورومع دًٓم٦م اًمٕم٤مم واعمٓمٚمؼ واًمٔم٤مهر وهمػمه٤م شم٤مرة  ,إ ُّم٤م سمتخّمٞمص أو شم٘مٞمٞمد أو
محؾ ُمٓمٚمؼ قمغم ُم٘مٞمد وشمٗمًػمه وشمٌٞمٞمٜمف  ,طمتك ّإنؿ يًٛمقن آؾمتثٜم٤مء واًمنمط
( )1اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم . 602 / 2 :
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ً
ًمتْمٛمـ ذًمؽ  :رومع دًٓم٦م اًمٔم٤مهر وسمٞم٤من اعمراد  ,وم٤مًمٜمًّخ
ٟمًخ٤م :
واًمّمٗم٦م
ّ
قمٜمدهؿ وذم ًمً٤منؿ هق  :سمٞم٤من اعمراد سمٖمػم ذًمؽ اًمٚمٗمظ  ,سمؾ سم٠مُمر ظم٤مرج قمٜمف ,
وُمـ شم٠مُمؾ يمالُمٝمؿ رأى ُمـ ذًمؽ ومٞمف ُم٤م ٓ حيَم  ,وزال قمٜمف سمف إؿمٙم٤مٓت
أوضمٌٝم٤م محؾ يمالُمٝمؿ قمغم آصٓمالح احل٤مدث اعمت٠مظمر " (.)1
طمٙمام ذقم ًٞم٤م أظمر.
ؾم٤مدؾم٤مّ :أٓ يٕم٤مرض طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة ً
ً
مل أضمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ شمٙمٚمؿ قمـ ُمٕم٤مرو٦م هذه اًم٘م٤مقمدة ٕطمٙم٤مم
اًمتنميع اإلؾمالُمل  ,وفم٤مهر اًم٘م٤مقمدة يدل قمغم ذًمؽ قمدم ُمٕم٤مروتٝم٤م.


ُمّمدر اًم٘م٤مقمدة .
ُمّم٤مدر هذه اًم٘م٤مقمدة اًمت٠مصٞمٚمٞم٦م هل مجٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمداًم٦م قمغم
ُمٕمٜم٤مه٤م  ,واًمتل ؾمٞم٠ميت ذيمر سمٕمْمٝم٤م قمٜمد سمٞم٤من ـمري٘م٦م اؾمتخراج اًم٘م٤مقمدة .
أ ُّم٤م ُمّم٤مدره٤م اًمتجٛمٞمٕمٞم٦م ومٝمل قمغم ٟمققملم :
سمٜمص اًم٘م٤مقمدة [ ٓ ٟمًخ ذم اًمٕم٘م٤مئد ] وُمٜمٝم٤م  :إصالن ذم قمٚمقم
سطم٧م ّ
ُ .1مّم٤مدر ّ
اًم٘مرآن ( ,)2واًم٘مرآن وٟم٘مض ُمٓم٤مقمـ اًمرهٌ٤من ( ,)3وشمٗمًػم اًمِمٕمراوي (.)4
 .2وُمّم٤مدر أظمرى ذيمرت اًم٘م٤مقمدة سم٠مًمٗم٤مظ أظمرى وُمٜمٝم٤م :
أ -ىمقاقمد اعمٜمٝم٩م قمٜمد اسمـ اًمقزير  ,وىمد ضم٤مءت اًم٘م٤مقمدة ومٞمف قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم :
" إن ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد  ٓ...يدظمٚمٝم٤م ٟمًخ أو شمٕمديؾ " (. )5

( )1إقمالم اعمقىمٕملم .29 /1 :
()2اٟمٔمر  :إصالن ذم قمٚمقم اًم٘مرآن . 80 :
( )3اٟمٔمر  :اًم٘مرآن وٟم٘مض ُمٓم٤مقمـ اًمرهٌ٤من . 614 :
( )4اٟمٔمر  :شمٗمًػم اًمِمٕمراوي .541/1:
( )5ىمقاقمد اعمٜمٝم٩م قمٜمد اسمـ اًمقزير . 239 :
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بُ -مٜمٝم٩م آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد  ,وىمد ضم٤مءت اًم٘م٤مقمدة ومٞمف قمغم
اًمٜمحق اًمت٤مزم  " :سمٓمؾ اًم٘مقل سم٤مًمتٜم٤مؾمخ ذم إظمٌ٤مر وأصقل اًمديـ "(. )1


ـمري٘م٦م اؾمتخراج اًم٘م٤مقمدة .
اؾمتخرضم٧م هذه اًم٘م٤مقمدة سم٤مؾمت٘مراء ُمٕم٤مين ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م اًمداًم٦م قمغم
يمامل قمٚمؿ اهلل  , وُمٜمٝم٤م ىمقًمف تعالىى:ى
 .1ﭽ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭼ (.)2
 .2ﭽﯾﯿﰀﰁﭼ (.)3
 .3ﭽﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﭼ (.)4
 .4ﭽﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭼ (.)5
 .5ﭽﯞﯟﯠﯡﯢﭼ (.)6
سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٜمّمقص اًمتل أشم٧م ُمثٌت ً٦م ّ
احلؼ
سم٠من ُم٤م ضم٤مء ُمـ قمٜمد اهلل  هق ّ
اًمث٤مسم٧م  ,يم٘مقًمف تعالىى:ى
 .1ﭽﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭼ (.)7
 .2ﭽﭟﭠﭡﭢﭣﭼ(.)8

( )1اٟمٔمر ُ :مٜمٝم٩م آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد  , 283/ 1 :واٟمٔمر  :اعمقؾمققم٦م اًمٕم٘مدي٦م .87 /1 :
( )2اًمٓمالق .12 :
( )3اًمٌ٘مرة . 282 :
( )4احلنم . 22 :
( )5اعمٚمؽ .14 :
( )6إقمغم .7 :
( )7اًمٌ٘مرة.147 :
( )8اًمٜمً٤مء. 87 :
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 .3ﭽﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﭼ (.)1
 .4ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﭼ (.)2
ووضمف دًٓم٦م هذه اًمٜمّمقص قمغم اًم٘م٤مقمدة ّ :
أن اهلل  طملم أظمؼمٟم٤م سمام جي٥م قمٚمٞمٜم٤م
ص٤مدرا قمـ قمٚمؿ يم٤مُمؾ ٓ ضمٝمؾ ومٞمف وٓ يٕمؽميف دمدد وٓ شمٖمػم ,
اقمت٘م٤مده  ,يم٤من ذًمؽ
ً
واًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ ذم اًمٕم٘م٤مئد ي٘متيض اًمتٖمٞمػم ذم هذه إظمٌ٤مر  ,وهذا يًتٚمزم ؾمٌؼ اجلٝمؾ
ذم قمٚمؿ اهلل  ,ودمدد اًمٕمٚمؿ وطمدوصمف ًمف ؾمٌح٤مٟمف  :وهذا سم٤مـمؾ ذم طم٘مف ؾمٌح٤مٟمف .
أوػ إمم ذًمؽ أن اًمٜمّمقص د ًّم٧م قمغم ّ
أن يمؾ ُم٤م ضم٤مء ُمـ قمٜمد اهلل  ومٝمق طمؼ,
وهق ؾمٌح٤مٟمف ىمد أظمؼمٟم٤م سم٠مٟمّف وقمد اعم١مُمٜملم سم٤مًمٗمقز واًمٜمٕمٞمؿ  ,وشمققمد اًمٗمً٘م٦م واًمٙمٗم٤مر
سم٤مخلنان واجلحٞمؿ  ,وإضم٤مزة اًمٜمًخ قمغم هذه إظمٌ٤مر ي٘متيض إظمالف اًمققمد  ,وهذا
ٟم٘مص يٜمزه اهلل  قمٜمف .
وسمٜم٤م ًء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ًمزم اقمت٘م٤مد دومع اًمٜمًخ قمـ أظمٌ٤مر اهلل  ,وقم٘م٤مئد اإليامن  ,واًم٘مقل
سم٠مٟمفٟ ٓ [ :مًخ ذم اًمٕم٘م٤مئد ] (. )3


شمّمٜمٞمػ اًم٘م٤مقمدة .
إذا أردٟم٤م أن ٟمّمٜمػ هذه اًم٘م٤مقمدة وومؼ اقمتٌ٤مرات اًمتّمٜمٞمػ ًمٚم٘مقاقمد واًمْمقاسمط
اًمٕم٘مدي٦م اًمتل شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م ؾم٤مسم ً٘م٤م ّ
وم٢من هذه اًم٘م٤مقمد شمٙمقن :
ٕن٤م صٞمٖم٧م سم٠مًمٗم٤مظ أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,وذًمؽ ُمـ ظمالل اؾمت٘مرائٝمؿ ًمألدًم٦م
ُ .1مًتٜمٌٓم٦م ّ :
اًمنمقمٞم٦م اًمتل ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم سمٕمْمٝم٤م .

( )1اًمٜمً٤مء. 82 :
( )2ومّمٚم٧م . 42 :
( )3اٟمٔمرُ :مٜمٝم٩م آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد,284-276:وىمقاقمد اعمٜمٝم٩م قمٜمد اسمـ اًمقزير.247-245:
.247
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ٕن٤م مل شمٜمٌثؼ ُمـ ىم٤مقمدة أظمرى أيمؼم ُمٜمٝم٤م.
ُ .2مًت٘مٚم٦م ّ :
 .3ىم٤مقمدة يمؼمى ّ :
ٕن طمٙمٛمٝم٤م يني قمغم ُمً٤مئؾ ُمـ مجٞمع أسمقاب اًمٕم٘مٞمدة .
 .4ىم٤مقمدة اؾمتدٓل  :سم٤مقمتٌ٤مر دظمقهل٤م ذم ُمٜمٝم٩م آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد.


شمٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘م٤مقمدة .
ُمـ شمٓمٌٞم٘م٤مت هذه اًم٘م٤مقمدة :
أيْم٤م يٕمٜمقن ذم
 .1ىمقل اًمنظمز رمحه اهلل ( ": )1ىم٤مل مجٝمقر اًمٕمٚمامء ٓ ٟمًخ ذم إظمٌ٤مر ً ,
ُمٕم٤مين إظمٌ٤مر واقمت٘م٤مد يمقن اعمخؼم سمف قمغم ُم٤م أظمؼم سمف اًمّم٤مدق احلٙمٞمؿ  ,سمخالف
ُم٤م ي٘مقًمف سمٕمض أهؾ اًمزيغ ُمـ اطمتامل اًمٜمًخ ذم إظمٌ٤مر اًمتل شمٙمقن ذم اعمًت٘مٌؾ :
ًمٔم٤مهر ىمقًمف شمٕم٤ممم ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ ( , )2وًمٙمٜمّ٤م ٟم٘مقل  :إظمٌ٤مر صمالصم٦م :
ظمؼم قمـ وضمقد ُم٤م هق ُم٤مض  ,وذًمؽ ًمٞمس ومٞمف اطمتامل اًمتقىمٞم٧م وٓ اطمتامل أن ٓ
أيْم٤م ,
يٙمقن ُمقضمق ًدا  ,وظمؼم قمام هق ُمقضمقد ذم احل٤مل  ,وًمٞمس ومٞمف هذا آطمتامل ً
وظمؼم قمام هق يم٤مئـ ذم اعمًت٘مٌؾ ٟ ,محق اإلظمٌ٤مر سم٘مٞم٤مم اًمً٤مقم٦م  ,وًمٞمس ومٞمف اطمتامل ُم٤م
سمٞمٜمّ٤م ُمـ اًمؽمدد  ,ومتجقيز اًمٜمًخ ذم رء ُمـ ذًمؽ يٙمقن ىمقٓ سمتجقيز اًمٙمذب
واًمٖمٚمط قمغم اعمخؼم سمف  ,أٓ شمرى أٟمف ٓ يًت٘مٞمؿ أن ي٘م٤مل :اقمت٘مدوا اًمّمدق ذم هذا
صمؿ اقمت٘مدوا ومٞمف اًمٙمذب سمٕمد ذًمؽ  ,واًم٘مقل سمجقاز اًمٜمًخ ذم
اخلؼم إمم وىم٧م يمذا ّ ,
ُمٕم٤مين إظمٌ٤مر ي١مدي إمم هذا ٓ حم٤مًم٦م ,وهق اًمٌداء واجلٝمؾ اًمذي شمدقمٞمف اًمٞمٝمقد"(.)3

( )1حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾمٝمؾ ,أسمق سمٙمر ,ؿمٛمس إئٛم٦م  :وم٘مٞمف جمتٝمد ُمـ يمٌ٤مر وم٘مٝم٤مء إطمٜم٤مف ً ,مف اًمٕمديد ُمـ
اعمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م  :اعمًٌقط  ,وذح اجل٤مُمع اًمٙمٌػم  ,وإصقل  ,شمقذم قم٤مم  .483اٟمٔمر  :اجلقاهر اعمْمٞم٦م
ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م  , 29- 28 /2 :وشم٤مج اًمؽماضمؿ  , 235 -234 :وإقمالم ًمٚمزريمكم . 315 /5 :
( )2اًمرقمد .39 :
( )3أصقل اًمنظمز . 59 /2 :
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 .2ىمقل اسمـ رضم٥م رمحه اهلل  " :وىمد وردت أطم٤مدي٨م أؿمٙمؾ قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ومٝمٛمٝم٤م
طمتك فمـ سمٕمْمٝمؿ أن٤م ٟم٤مؾمخ٦م ًم٘مقًمف  ٓ { :قمدوى }(ُ , )1مثؾ ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم
قمـ أيب هريرة  قمـ اًمٜمٌل  ىم٤مل ٓ{ :يقرد ممرض قمغم ُمّمح }( .....)2وُمثؾ
ىمقًمف ّ { : ومر ُمـ اعمجذوم ومرارك ُمـ إؾمد}( , )3وىمقًمف  ذم اًمٓم٤مقمقن { :إذا
ؾمٛمٕمتؿ سمف سم٠مرض ومال شمدظمٚمقه٤م }( , )4ودظمقل اًمٜمًخ ذم هذا يمام ختٞمٚمف سمٕمْمٝمؿ ٓ
ُمٕمٜمك ًمف وم ّ
٢من ىمقًمف ٓ" :قمدوى" ظمؼم حمض ٓ يٛمٙمـ ٟمًخف  ...واًمّمحٞمح اًمذي
قمٚمٞمف مجٝمقر اًمٕمٚمامء :أٟمف ٓ ٟمًخ ذم ذًمؽ يمٚمف " (.)5
 .3ىمقل اعمرداوي رمحه اهلل ( " : )6ومال يدظمؾ اًمٜمًخ اًمتقطمٞمد سمح٤مل ٕ :ن اهلل شمٕم٤ممم سم٠مؾمامئف
وصٗم٤مشمف مل يزل وٓ يزال "(. )7

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب اًمٓم٥م  ,سم٤مب  :اجلذام (.)5707
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ  ,يمت٤مب اًمًالم  ,سم٤مب  ٓ :قمدوى  ,وٓ ـمػمة  ,وٓ ه٤مُم٦م ,وٓ صٗمر  ,وٓ ٟمقء  ,وٓ
همقل ,وٓ يقرد ممرض قمغم ُمّمح (.)2221
( )3أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  , 443 /2 :وهق قمٜمد اًمٌخ٤مري سمٚمٗمظ { :وومر ُمـ اعمجذوم يمام شمٗمر ُمـ إؾمد},
يمت٤مب اًمٓم٥م  ,سم٤مب  :اجلذام (. )5707
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ  ,يمت٤مب اًمًالم  ,سم٤مب  :اًمٓم٤مقمقن واًمٓمػمة واًمٙمٝم٤مٟم٦م وٟمحقه٤م (.)2218
(ً )5مٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف .68 :
( )6أسمق احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي اًمّم٤محلل ,إُم٤مم ّ
قمالُم٦م  ,اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م ذم
قمٍمه ,اٟمت٘مؾ إمم دُمِمؼ ذم يمؼمه  ,وشمقذم ومٞمٝم٤م ً ,مف اًمٕمديد ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م  :اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م
=اًمراضمح ُمـ اخلالف  ,واًمتٜم٘مٞمح اعمِمٌع ذم حترير أطمٙم٤مم اعم٘مٜمع  ,شمقرم قم٤مم 885هـ  .اٟمٔمر  :ؿمذرات
اًمذه٥م  , 511 - 510 / 9 :واًمْمقء اًمالُمع  , 227 - 225 :5 :واًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم ضائح
احلٜم٤مسمٚم٦م . 743 - 739 / 3 :
( )7اًمتحٌػم ذح اًمتحرير ًمٚمٛمرداوي . 3109/ 6 :
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ُ .4م٤م ضم٤مء ذم إرؿم٤مد اًمٗمحقل  ":ويمؾ ُم٤م ٓ يٙمقن إٓ قمغم صٗم٦م واطمدة  ,يمٛمٕمروم٦م اهلل,
ووطمداٟمٞمتف ,وٟمحقه  ,ومال يدظمٚمف اًمٜمًّخ  ,وُمـ هٝمٜم٤م يٕمٚمؿ أٟمف ٓ ٟمًخ ذم إظمٌ٤مر:
إذ ٓ يتّمقر وىمققمٝم٤م قمغم ظمالف ُم٤م أظمؼم سمف اًمّم٤مدق" (.)1
ُ .5م٤م ضم٤مء ذم اعمقؾمققم٦م اًمٕم٘مدي٦م ّ " :
إن ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد ُ :مـ اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم ,
وأؾمامئف  ,وصٗم٤مشمف  ,وأومٕم٤مًمف  ,ورؾم٤مٓشمف  ,واًمٞمقم أظمر وٟمحق ذًمؽ ُمـ إُمقر
اًمثقاسم٧م  ,اًمتل ضم٤مءت هب٤م مجٞمع رؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم ُ ,مـ ًمدن آدم إمم حمٛمد قمٚمٞمٝمؿ
وأشمؿ اًمتًٚمٞمؿ ٓ يدظمٚمٝم٤م ٟمًخ أو شمٕمديؾ " (.)2
أومْمؾ اًمّمالة ّ


ومروع اًم٘م٤مقمدة .
ُمـ ومروع هذه اًم٘م٤مقمدة :
ٟ ٓ[ .1مًخ ذم اًم٘مّمص] (. )3
هذا احلٙمؿ اًمٙمكم يتٕمٚمؼ سم٘مّمص اًمقطمل  ,يم٘مّمص إٟمٌٞم٤مء  ,وىمّمص سمٜمل
إهائٞمؾ  ,وىمّم٦م أصح٤مب اًمٙمٝمػ

()4

 ,وىمّم٦م أهؾ إظمدود ( ,)5واًم٘مّمص

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمالئٙم٦م ( , )6واًم٘مّمص اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مجل ّـ( , )7وهمػمه٤م ُمـ اًم٘مّمص اًمقاردة
ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  ,وهذا احلٙمؿ اًمٙمكم يدظمؾ قمغم قمدد ُمـ أسمقاب اًمٕم٘مٞمدة ُمٜمٝم٤م :
( )1إرؿم٤مد اًمٗمحقل .55/2 :
( )2اعمقؾمققم٦م اًمٕم٘مدي٦م . 87 /1 :
( )3شمٗمًػم اًمِمٕمراوي . 11215 / 18 :
( )4اٟمٔمر ىمّمتٝمؿ ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ ُمـ أي٦م  9 :إمم أي٦م .26 :
( )5اٟمٔمر ىمّمتٝمؿ ذم صحٞمح ُمًٚمؿ  ,يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مئؼ  ,سم٤مب  :ىمّم٦م أصح٤مب إظمدود (.)3005
( )6يم٘مّم٦م ؿمٝمقدهؿ ُمٕمريم٦م سمدر ُمع اعمًٚمٛملم اًمتل أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي  ,سم٤مب  :ؿمٝمقد
سمدرا ( .) 3992
اعمالئٙم٦م ً
( )7يم٘مّم٦م اؾمتامقمٝمؿ ًمٚم٘مرآن ُمـ اًمٜمٌل ط اًمتل ضم٤مءت ذم ؾمقرة احل٘م٤مف ُمـ أي٦م  29 :إمم أي٦م .32 :
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سم٤مب أصٜم٤مف اعمالئٙم٦م ووفم٤مئٗمٝمؿ  ,وسم٤مب اًم٘مران اًمٙمريؿ  ,وسم٤مب دٓئؾ اًمٜمٌقة
وهمػمه٤م  ,وًمذا ومٝمق ىم٤مقمدة قم٘مدي٦م .
ووضمف دظمقل هذه اًم٘م٤مقمدة حت٧م ىم٤مقمدة ٟ ٓ [ :مًخ ذم اًمٕم٘م٤مئد ] أن هذه
اًم٘مّمص شمدظمؾ ذم إظمٌ٤مر اًمتل جي٥م آقمت٘م٤مد هب٤م  ,وإظمٌ٤مر قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م
واجلامقم٦م ٓ يدظمٚمٝم٤م اًمٜمًخ (. )1
ٟ ٓ[ .2مًخ ذم اًمققمد واًمققمٞمد ](.)2
اعمراد سم٤مًمققمد :اًمٜمّمقص اعمتْمٛمٜم٦م وقمد اهلل ٕهؾ ـم٤مقمتف سم٤مًمثقاب اجلزاء
احلًـ واًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ.
واعمراد سم٤مًمققمٞمد  :اًمٜمّمقص اًمتل ومٞمٝم٤م شمققمد ًمٚمٕمّم٤مة سم٤مًمٕمذاب واًمٜمٙم٤مل (.)3
وهبذا يٙمقن هذا احلٙمؿ اًمٙمكم داظمال قمغم مجٚم٦م ُمـ أسمقاب اًمٕم٘م٤مئد اًمتل يتٕمٚمؼ
هب٤م اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب  ,يم٠مسمقاب احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م واًمٞمقم أظمر واجلٜم٦م واًمٜمّ٤مر ,
ومٞمٙمقن سمذًمؽ ىم٤مقمدة قم٘مدي٦م .
ووضمف دظمقًمف حت٧م طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة اًمٙمكم ّ
أن هذا اًمققمد واًمٕمٞمد مم٤م أظمؼم اهلل 
سمف  ,وإظمٌ٤مر قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ٓ يدظمٚمٝم٤م اًمٜمًخ (. )4
[ .3يمؾ قم٘مٞمدة ذم اًمٙمت٥م اًمً٤مسم٘م٦م خت٤مًمػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٝمل سم٤مـمٚم٦م] .
هذا احلٙمؿ اًمٙمكم يٕمتؼم و٤مسمط قم٘مدي ٕٟمف يتٕمٚمؼ سمٛمً٤مئؾ سم٤مب  :اًمٙمت٥م
اًمً٤مسم٘م٦م (.)1
( )1اٟمٔمر  :اًمتحٌػم ذح اًمتحرير  ,2996 /6 :وُمٕم٤ممل أصقل اًمٗم٘مف قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م . 265 :
( )2اعمدظمؾ إمم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٚمٜمٌٝم٤من .153 :
( )3وؾمٓمٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م سملم اًمٗمرق . 353 :
( )4اٟمٔمر  :اًمتحٌػم ذح اًمتحرير  ,2996 /6 :وُمٕم٤ممل أصقل اًمٗم٘مف قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م . 265 :
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ووضمف شمٗمرع هذا اًمْم٤مسمط قمـ اًم٘م٤مقمدة إصٚمٞم٦م يتٛمثؾ ذم يمقن قم٘م٤مئد إٟمٌٞم٤مء
واطمدة  ,يمام ىم٤مل  { : وإٟمٌٞم٤مء إظمقة ًمٕمالت  ,أُمٝم٤مهتؿ ؿمتك وديٜمٝمؿ واطمد}(,)2
"يريد ّ 
أن إٟمٌٞم٤مء أصؾ ديٜمٝمؿ واطمد وومروقمٝمؿ خمتٚمٗم٦م  ,ومٝمؿ ُمتٗم٘مقن ذم
آقمت٘م٤مدي٤مت اعمًامة سم٠مصقل اًمديـ....خمتٚمٗمقن ذم اًمٗمروع وهل اًمٗم٘مٝمٞم٤مت" (, )3
ومقرود رء ُمـ اًمٕم٘م٤مئد خي٤مًمػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمٙمت٥م اًمً٤مسم٘م٦م ّ
يدل قمغم
سمٓمالن٤مٟٕ :مّف ٓ ٟمًخ ذم اًمٕم٘م٤مئد (. )4

( )1اٟمٔمر اًمت٘مًٞمؿ اعم٘مؽمح عمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة  :ص . 193
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء  ,سم٤مب  :ىمقل اهلل تعالى ى :ى ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭼ (. )3443
( )3إرؿم٤مد اًمً٤مري .416 /5 :
( )4اٟمٔمر ُ :مٜمٝم٩م آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد  ,281/1 :وىمقاقمد اعمٜمٝم٩م قمٜمد اسمـ اًمقزير .246 :
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اًمـخـ٤مشمـٛمـ٦م
شمؿ اًمتقصؾ إًمٞمٝم٤م ُمـ
وذم ظمت٤مم هذا اًمٌح٨م يٓمٞم٥م زم أن أؿمػم إمم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ّ
ظمالل هذه إـمروطم٦م  ,واًمتقصٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مدم٦م قمٜمٝم٤م .

 أوٓ  :أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م :
ّ -1
إن ُمّمٓمٚمح أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م يٓمٚمؼ  :قمغم اعمتٛمًٙملم سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 
وُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م  واًمذيـ اشمٌٕمقهؿ سم٢مطمً٤من .
ّ -2
إن ًم٘م٥م أهؾ اًمًٜمّ٦م ًمف إـمالىم٤من ذم يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ:

أ -إـمالق قم٤مم  :ويٙمقن ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمراومْم٦م  :ومٞمدظمؾ ومٞمف  :يمؾ ُمـ واومؼ أهؾ
اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ذم ُمً٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م واخلالوم٦م .
ب-إـمالق ظم٤مص  :وي٘مّمد سمف اعمٕمٜمك آصٓمالطمل اًمذي اُمت٤مز أهٚمف سم٢مشمٌ٤مع
اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م وُمقاوم٘م٦م اًمًٚمػ  ,واخلٚمقص ُمـ اًمٌدع  ,وهؿ اعمختّملم
سمٚم٘م٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.
ّ -3
إن اًم٘م٤مقمدة ذم اصٓمالح قمٚمؿ اًم٘مقاقمد شمٓمٚمؼ قمغم  :اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم ّٚمٞم٦م  ,اعمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم
ُمً٤مئؾ أيمثر ُمـ سم٤مب .
ّ -4
إن إؿم٤مرة سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م ( ىم٤مقمدة ) إمم ُم٤م ومٞمف ٟمقع ُمـ  :احلٍم  ,واًمْمٌط ,
ٕطمٙم٤مم وُمً٤مئؾ ذات ـم٤مسمع ُمِمؽمك ٓ يٚمزم ُمٜمف أن شمٙمقن شمٚمؽ اًمٕمٌ٤مرة ىم٤مقمدة ً
ومٕمال
سمٛمٕمٞم٤مر قمٚمؿ اًم٘مقاقمد .
 -5هٜم٤مك ومرق سملم اًمٕم٘مٞمدة وقمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة  ,وم٤مًمٕم٘مٞمدة هل  :اإلىمرارات اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمنمقمٞم٦م.
وقمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة هق :اًمٕمٚمؿ اعمختص سم٤مإلىمرارات اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمنمقمٞم٦م  ,وًمقازُمٝم٤م اًم٘مقًمٞم٦م
واًمٕمٛمٚمٞم٦م .
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ّ -6
إن اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م هل  :ىمْمٞم٦م قم٘مدي٦م يم ّٚمٞم٦م ُمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم ُمً٤مئؾ أيمثر ُمـ سم٤مب .
ّ -7
إن يمٚمٛم٦م اًم٘م٤مقمدة ذم أيمثر ُمّمٜمٗم٤مت اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد أهؾ ؾمٜمّ٦م واجلامقم٦م ٓ ي٘مّمد هب٤م اعمٕمٜمك
آصٓمالطمل اًمً٤مسمؼ ًمٚم٘م٤مقمدة  ,سمؾ أيمثر هذه اعمّمٜمٗم٤مت قمغم اقمتٌ٤مر اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي
اًمقاؾمع ًمٙمٚمٛم٦م اًم٘م٤مقمدة .
إن ّ
ّ -8
ضمؾ اعمّمٜمٗم٤مت اًمٕم٘مدي٦م اعم١مًمٗم٦م قمغم ن٩م قمٚمؿ اًم٘مقاقمد  ,مل شمٗمرق سملم اًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م  ,يمذًمؽ مل شمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم سم٘مٞم٦م اًمت٘مريرات اًمٕم٘مدي٦م .
ّ -9
إن اًمٗمرق سملم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مدي٦م واًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي يٙمٛمـ ذم اظمتّم٤مص طمٙمؿ إظمػم
سمٛمً٤مئؾ سم٤مب واطمد  ,ذم طملم يِمٛمؾ طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة ُمً٤مئؾ أيمثر ُمـ سم٤مب .
ّ -10
يّمح اعمٕمت٘مد و َي ًْ َٚمؿ ّإٓ هب٤م  ,وهق
إن إصؾ اًمٕم٘مدي هق  :اًم٘مْمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م اًمتل ٓ
ّ
يِمٛمؾ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ٓ اًمٕمٙمس .
 -11اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م أذف اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م .
ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م  :ومال يًع اخلالف ومٞمٝم٤م .
 -12اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ٌ
 -13اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م شمقاومؼ اًمٕم٘مؾ اًمٍميح واًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م .
 -14اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م شمتٗمؼ ُمع سم٘مٞم٦م اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م ُمـ وضمقه وختتٚمػ ُمٕمٝم٤م ُمـ وضمقه
أظمرى .
ً -15مٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ريمٜم٤من مه٤م :
أ -اعمحٙمقم قمٚمٞمف ( اعمقوقع )  :وهق اعمً٠مًم٦م اًمٕم٘مدي٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمقاردة ذم اًم٘م٤مقمدة ,
واًمتل ؾم ُٞمًٜمد إًمٞمٝم٤م احلٙمؿ اًمقارد ذم اًم٘م٤مقمدة .
ب-اعمحٙمقم سمف ( اعمحٛمقل )  :وهق احلٙمؿ اًمقارد ذم اًم٘م٤مقمدة  ,واًمذي ؾم ُٞمًٜمد إمم
اعمً٠مًم٦م اًمٕم٘مدي٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمقاردة ذم اًم٘م٤مقمدة .
ّ -16
إن اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م هل٤م ؾم ّت٦م ذوط  ,أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م قم٤مُم٦م وهل :
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أ -اًمِمٛمقل  :واعم٘مّمقد سمف هٜم٤م ّ
يٕمؿ طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة يمؾ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اًمتل
أن ّ
يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة دون اؾمتثٜم٤مء .
ب -اًمتجريد  :واعمراد سمف اٟمٗمّم٤مل اًم٘م٤مقمدة قمـ آرشمٌ٤مط سمذوات اجلزئٞم٤مت ,
وارشمٌ٤مـمٝم٤م سم٤معمٕمٜمك اًم٘م٤مئؿ ذم اجلزئٞم٤مت .
ج -اإلـمالق  :وي٘مّمد سمف قمدم شم٘مٞمٞمد اًم٘م٤مقمدة سمٛمقوقع سم٤مب واطمد ذم اًمٕم٘مٞمدة ,
وذًمؽ ًمٚمتٗمريؼ سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمْم٤مسمط اًمٕم٘مدي .
د -إطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مهم٦م  :ويراد سمف اإلجي٤مز واإلطمٙم٤مم ذم صٞم٤مهم٦م اًم٘م٤مقمدة .
وذـم٤من ًمٚمتٓمٌٞمؼ مه٤م :
أ -شمقومر اًمنموط اخل٤مص٦م سم٤مًم٘م٤مقمدة ذم اجلزئٞم٦م اخل٤موٕم٦م ًمٚمتٓمٌٞمؼ .
طمٙمام ذقم ًٞم٤م أظمر .
بّ -أٓ يٕم٤مرض طمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة ً
ّ -17
إن ُم٘مقُم٤مت اًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ٓ ختتٚمػ قمـ ُم٘مقُم٤مت اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ّإٓ ذم ذط
اإلـمالق وم٘مط.
ّ -18
إن ُمّم٤مدر اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اًمت٠مصٞمٚمٞم٦م شمٜمحٍم ذم  :اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م
واإلمج٤مع  ,ذم طملم يٛمٙمـ مجٕمٝم٤م ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمّمٜمٗم٤مهتؿ  ,وًمٙمـ ٓ يٕمتٛمد
قمغم ُم٤م مجع ُمٜمٝم٤م طمتك يتؿ شم٠مصٞمٚمف ُمـ اعمّم٤مدر اًمت٠مصٞمٚمٞم٦م ّ ,
ٕن [اًمٕم٘م٤مئد شمقىمٞمٗمٞم٦م].
 -19إن اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م شمًتخرج ُمـ ٟمّمقص إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمٌ٤مذة  ,أو
ىمد شمًتٜمٌط ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م قمـ ـمريؼ آؾمت٘مراء .
 -20يٛمٙمـ شمّمٜمٞمػ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م سمٕمدة اقمتٌ٤مرات  ,قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم :
أ -سم٤مقمتٌ٤مر اعمّمدر شمّمٜمػ إمم :
 -1اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اًمٜمّّمٞم٦م .
 -2اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اعمًتٜمٌٓم٦م .
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ب -باعتبار االستقالل والتبعية شمّمٜمػ إمم :
 -1اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اعمًت٘مٚم٦م .
 -2اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م اًمت٤مسمٕم٦م .
ج -باعتبار اتساعها ومشوهلا شمّمٜمػ إمم:
 -1اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م اًمٙمؼمى .
 -2اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م اعمتقؾمٓم٦م .
 -3اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م اًمّمٖمرى .
د -باعتبار موضوعها شمّمٜمػ إمم:
 -1ىمقاقمد اؾمتدٓل .
 -2ىمقاقمد ُمً٤مئؾ.
ّ -21
إن اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م طمج٦م ذم آؾمتدٓل .
ّ -22
إن اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ٟمِم٠مت يمٖمػمه٤م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م ذم قمٍم اًمٜمٌقة ,
صمؿ ؾم٤مرت إمم ُمرطمٚم٦م اًمتٙمقيـ  ,وًمٙمٜمّٝم٤م مل دم٤موزه٤م إمم ُمرطمٚم٦م اًمٜمّْم٩م  ,ومالسمد ُمـ
ّ
شمْم٤مومر اجلٝمقد قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م وٓؾمٞمام ُم١مؾمً٤مهتؿ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م إليّم٤مهل٤م إمم
اعمرطمٚم٦م اعم٘مّمقدة ً ,مٞمتؿ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م يمٖمػمه٤م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م.
ّ -23
شمؿ شم٠مصٞمٚمف ذم صمٜم٤مي٤م
إن اًمتٓمٌٞمؼ قمغم اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م إرسمع أووح ُمدى ُمالئٛم٦م ُم٤م ّ
اًمٌح٨م قمغم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م.
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 صم٤مٟم ًٞم٤م  :اًمتقصٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م :
 -1اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مجل٤مٟم٥م اًمت٠مصٞمكم ( اًمتٜمٔمػمي ) ًمٕمٚمؿ اًمٕم٘م٤مئد ٟٕ :مّف ٓ يزال  -ذم ٟمٔمري -
حيت٤مج إمم ُمزيد ُمـ اًمٌح٨م واًمت٘مرير واًمٜم٘مد .
 -2اًمٜمٝمقض سم٤مًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م ً :مٚمقصقل سمف إمم ُمرطمٚم٦م اًمٜمّْم٩م واًمتٛمٙملم يمٌ٘مٞم٦م اًم٘مقاقمد
اًمنمقمٞم٦م  ,وُمـ ذًمؽ إمت٤مم ُمنموع ( اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مدي٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م )
واعم٘مؽمح ذم ىمًؿ اًمٕم٘مٞمدة سمٙمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل اًمديـ سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى  ,وذًمؽ
سمتقزيع أسمقاب اًمٕم٘مٞمدة قمغم ـمالب اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذم اًم٘مًؿ جلٛمع اًم٘مقاقمد
واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ذم هذه إسمقاب ودراؾمتٝم٤م .
 -3ضورة اًمتٗمريؼ سملم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط وإصقل ذم اًمدراؾم٤مت واعم١مًمٗم٤مت اًمٕم٘مدي٦م
اًمتل شمّمٜمػ قمغم ن٩م قمٚمؿ اًم٘مقاقمد .
 -4اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمتقؾمع ذم ٟمنم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط وإصقل اًمٕم٘مدي٦م ٕهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م
وذًمؽ  :سمتدريًٝم٤م  ,واًمت٠مًمٞمػ ومٞمٝم٤م  ,وسمٞم٤من اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمّمحٞمح٦م هل٤م  :وذًمؽ
ًمتّمحٞمح يمثػم ُمـ آقمت٘م٤مدات اخل٤مـمئ٦م اًمٜم٤مدم٦م قمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت همػم اًمًديدة هلذه
اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط وإصقل اًمٕم٘مدي٦م قمغم اجلزئٞم٤مت .
 -5احلرص قمغم ٟمنم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م ٕهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سملم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ,
وذًمؽ اؾمٝم٤م ًُم٤م ذم ّ
سم٨م اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م سملم اًمٜم٤مس سمٞمن وؾمٝمقًم٦م .
 -6إٟمِم٤مء ُمنموع سمحثل ًمٓمالب اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م جلٛمع ودراؾم٦م ( إصقل اًمٕم٘مدي٦م قمٜمد
أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ) وومؼ اعمّمٓمٚمح اعم٘مرر هل٤م ذم هذه إـمروطم٦م .
 -7طم٨م ـمالب اًمٕمٚمؿ ذم ختّمص اًمٕم٘مٞمدة قمغم دراؾم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط
وإصقل اًمٕم٘مدي٦م وسم٘مٞم٦م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط وإصقل اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م
اًمت٠مصٞمٚمٞم٦م واًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م .
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 -8يٜمٌٖمل ٕهؾ اًمٕمٚمؿ طم٨م اًمٜم٤مس قمغم اؾمت٘م٤مء أُمقر ديٜمٝمؿ ُمـ ُمٜم٤مسمٕمف إصٞمٚم٦م  ,واًمٌٕمد
قمـ ضمدل اًمٙمالُمٞملم  ,وومٚمًٗم٦م اعمتٗمٚمًٗملم .
وذم ظمت٤مم هذه إـمروطم٦م أمحد اهلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت  ,ومٚمف احلٛمد ً
أوٓ
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م أن ين زم إمت٤مم هذه اًمرؾم٤مًم٦م  ,وووم٘مٜمل ذم إٟمج٤مزه٤م قمغم هلذه اًمِمٙمؾ
وآظم ًرا ,
ً
اعمتقاوع  :وم٤مًمٚمٝمؿ ًمؽ احلٛمد قمغم ٟمٕمٛمؽ اًمٕمٔمٞمٛم٦م  ,وآٓئؽ اجلًٞمٛم٦م ً ,مؽ احلٛمد طمتك
شمرى  ,وًمؽ احلٛمد إذا روٞم٧م  ,وًمؽ احلٛمد سمٕمد اًمرو٤م ً ,مؽ احلٛمد يمام يٜمٌٖمل جلالل
وضمٝمؽ وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمؽ  ,وم٠مٟم٧م ًمٚمحٛمد أهؾ  ,واحل٘مٞمؼ سم٤معمٜم٦م واًمٗمْمؾ  :وم٠مؾم٠مًمؽ أن
ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ  ,ودمٕمٚمف طمج ً٦م زم ٓ قمكم  ,وشمٜمٗمع
شمت٘مٌؾ ُمٜمل هذا اًمٕمٛمؾ  ,ودمٕمٚمف
ً
سمف يم٤مشمٌف وىم٤مرئف ...
إٟمّؽ وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف
أمجٕملم ,وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ ,وأظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم .
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ﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
292

243

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة
ﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ
ﭽ

ؾمقرة اًمروم
56

ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴

1

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻﮼ ﮽

إمم

﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  

6

119

      
    ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ
57

ﯾﯿ ﰀﰁ ﰂﰃﰄ ﰅﰆ

41

237

ﰇ ﰈﰉ ﰊﰋﰌ

ؾمقرة اًمًجدة
58

ﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ

17

156

ؾمقرة إطمزاب
59

ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ

5

149

ﮯ ﮰﮱ
60

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

38

24

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
61

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

70

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶

71

﮷﮸ ﮹﮺ ﮻﮼
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ؾمقرة ؾمٌ٠م
62

ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ

23

70

ؾمقرة يس
63

ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ

82

149 ,129

ؾمقرة هم٤مومر
7

149

64
65

ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ

17

239

66

ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

25

252

67

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

40

177

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽ

68

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

46

246

ﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ

ؾمقرة ومّمٚم٧م
69

ﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ

34

206 ,149

70

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛ

42

273

71

ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ

46

149

ﰙﰚ

ؾمقرة اًمِمقرى
72

ﭡﭢ ﭣ
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73

ﯽﯾﯿﰀ ﰁ ﰂﰃ

30

246 ,234

74

ﰍ ﰎﰏ

51

187

ؾمقرة اًمدظم٤من
75

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

3

ﭡﭢ ﭣ ﭤ

4

187

ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م
76

ﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

22

236

ؾمقرة إطم٘م٤مف
77

ﮩﮪﮫﮬ

17

118

78

ﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

25

130

ﮥ

ؾمقرة احلجرات
79

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖ

1

149

ؾمقرة ق
80

ﭡﭢ ﭣ ﭤﭥﭦ ﭧ ﭨ

17

37

81

ﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵ

38

186

ﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻ

ؾمقرة اًمذاري٤مت
82

ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ

295

30
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83

ﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ

42

130

ؾمقرة اًمٓمقر
84

ﮔ ﮕﮖﮗ ﮘ

21

231 ,173

ؾمقرة اًمٜمجؿ
85

ﯶﯷﯸﯹﯺ

23

149

ؾمقرة اًم٘مٛمر
86

ﰌﰍ ﰎﰏ ﰐ

49

69

87

ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵ

55

36

ؾمقرة اًمرمحـ
88

ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ

60

150

ؾمقرة احلنم
89

ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ

7

150

90

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ

22

272

ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م
91

ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

4

244

ؾمقرة اًمٓمالق
92

ﰕﰖﰗﰘﰙ ﰚﰛ

12

272

ؾمقرة اًمتحريؿ
93

ﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ
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ﯮﯯﯰ

ؾمقرة اعمٚمؽ
94

ﭑﭒﭓ ﭔ

1

196

95

ﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢ

14

272

ؾمقرة اعمدصمر
96

ﰅ ﰆﰇﰈ ﰉﰊﰋ ﰌ ﰍ

97

ﮄﮅﮆﮇﮈ

38

,235 ,233 ,232 ,231
,242 ,241 ,237 ,236

39

246 ,245 ,244 ,243

56

23

ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م
98

ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ

36

188

ؾمقرة إقمغم
99

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ

7

272

ؾمقرة اًمزًمزًم٦م
100

ﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ

7

ﮏﮐﮑﮒﮓ

8

297
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ومٝمرس إطم٤مدي٨م

اًمرىمؿ

احلدي٨م

رىمؿ اًمّمٗمح٦م

أ
1

إذا ؾمٛمٕمتؿ سمف سم٠مرض ومال شمدظمٚمقه٤م

275

2

جي٥م ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف ُمـ اًمذٟمقب
اإلؾمالم ّ

246

3

أقمد ّدت ًمٕمٌ٤مدي اًمّم٤محللم ُم٤م ٓ قملم رأت  ,وٓ

156

أذن ؾمٛمٕم٧م  ,وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم
4

أقمٓمٞم٧م ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ

154 ,153

5

اىمرءوا اًم٘مرآن  :وم٢مٟمّف ي٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؿمٗمٞمٕم٤م ٕصح٤مسمف

195

6

أٓ ّ
إن ُمـ ىمٌٚمٙمؿ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب اومؽمىمقا قمغم صمٜمتلم

30

وؾمٌٕملم ُمٚم٦م
7

ّ
إن اعمالئٙم٦م شمت٠مذى مم٤م يت٠مذى ُمٜمف سمٜمق آدم

225 ,209 ,140

8

إن اهلل ظمٚمؼ يمؾ ص٤مٟمع وصٜمٕمتف

156

9

ّ
إن اهلل يمت٥م يمت٤م ًسم٤م ىمٌؾ أن خيٚمؼ اخلٚمؼ :إن رمحتل

154

ؾمٌ٘م٧م همْمٌل ,ومٝمق ُمٙمتقب قمٜمده ومقق اًمٕمرش
10
11
12

إن اعمٞم٧م يٕمذب سمٌٕمض سمٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمف
إٟمٌٞم٤مء إظمقة ًمٕمالت  ,أُمٝم٤مهتؿ ؿمتك وديٜمٝمؿ واطمد
إنام ًمٞمٕمذسم٤من  ,وُم٤م يٕمذسم٤من ذم يمٌػم

239 ,238 ,214 , 132

278
237

13

إي٤ميمؿ واًمٖمٚمق ذم اًمديـ

155 ,69

14

إي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر ّ ,
وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م

256
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ب
15

سمٕمث٧م سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ

16

ت

17
18
19

شم٠ميت اإلسمؾ قمغم ص٤مطمٌٝم٤م قمغم ظمػم ُم٤م يم٤مٟم٧م

153

244

س
ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن صمالصمقن آي٦م شمـِمٗمع ًمـّم٤مطمٌٝم٤م

195

ش
20

ؿمٗم٤مقمتل ٕهؾ اًمٙمٌ٤مئر ُمـ أُمتل

156

ط
21

اًمٓمػمة ذك

192

ف
22

ّومر ُمـ اعمجذوم ومرارك ُمـ إؾمد

275

ق
23

اًم٘مرآن ُمِم ّٗمع  ,وُم٤مطمؾ ُمّمدق

195

ك
24

يمت٥م ذم اًمذيمر يمؾ رء

156

25

يمؾ سمدقم٦م والًم٦م

,169 ,154 ,69 ,40

26

يمؾ رء سم٘مدر

172

27

يمؾ ُمٞمن عم٤م ظمٚمؼ ًمف

155

299
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ل
28

ٓ ختػموا سملم إٟمٌٞم٤مء

155

29

ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل ُمٜمّمقريـ  ٓ ,ييهؿ ُمـ

30

ظمذهلؿ طمتك اًمً٤مقم٦م
30

ٓ شمًٌقا أصح٤ميب

156

31

ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل

204

32

ٓ قمدوى

275

33

ٓ جيتٛمع اإليامن واًمٙمٗمر ذم ىمٚم٥م اُمرئ

155

34

ٓ يقرد ممرض قمغم ُمّمح

275

35

ٕمجؾ رء ىمٌؾ طمٚمف
ًمـ ُي ّ

156 ,69

36

ًمػمدن قمكم ٟم٤مس ُمـ أصح٤ميب احلقض

174

م
37

ُم٤م ُمـ ذٟم٥م أضمدر أن يٕمجؾ اهلل ًمّم٤مطمٌف اًمٕم٘مقسم٦م ذم

237

اًمدٟمٞم٤م
38

ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ,ومٝمق ر ّد

249

39

ُمـ أـم٤مقمٜمل وم٘مد أـم٤مع اهلل  ,وُمـ يٕمّمٜمل وم٘مد قمَم اهلل

156

40

ُمـ هه أن يًٌط ًمف ذم رزىمف ,أو يٜمً٠م ًمف ذم أصمره,

174

ومٚمٞمّمؾ رمحف
41

ُمـ مل ُجيٛمع اًمّم ّٞم٤مم ىمٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر  :ومال يّمقم

26

42

ُمـ ُم٤مت ينمك سم٤مهلل ؿمٞمئ٤م دظمؾ اًمٜم٤مر

154
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ي
43
44

ي٤م همالم إين أقمٚمٛمؽ يمٚمامت  :أطمٗمظ اهلل حيٗمٔمؽ
جيلء اًم٘مرآن يِمٗمع ًمّم٤مطمٌف  ,ي٘مقل  :ي٤م رب ًمٙمؾ قم٤مُمؾ

155
196

45

جيلء اًم٘مرآن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞم٘مقل  :ي٤م رب طم ّٚمف

196

46

ي٘م٤مل ًمّم٤مطم٥م اًم٘مرآن :اىمرأ وارشمؼ

196

47

ي٘مقل اهلل قمز وضمؾُ :مـ ضم٤مء سم٤محلًٜم٦م ومٚمف قمنم

155

أُمث٤مهل٤م وأزيد

341
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ومٝمرس اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٘مدي٦م
اًمرىمؿ

اًم٘م٤مقمدة أو اًمْم٤مسمط

رىمؿ اًمّمٗمح٦م

أ
1

أطمٙم٤مم أظمرة قمغم اإليامن

203

2

جي٥م ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف ُمـ اًمذٟمقب
اإلؾمالم ّ

246

3

أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم يمٚمٝم٤م طمًٜمك

169

4

أؾمامء اهلل  شمقىمٞمٗمٞم٦م

266

5

أومٕم٤مل اهلل ُ مٌٜمٞم٦م قمغم احلٙمٛم٦م

225 ,209 ,186

6

ﮆ ﭳﭴﭵ

197

7

ﮆﮇ ﮈﮉ

194

8

إٟمٌٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن

123

9

ﰂ ﰃﰄ ﰅﰆ

197

10

أ ّٟمف شمٕم٤ممم إذا ٟمٗمك قمـ اخلٚمؼ ؿمٞمئ٤م وأصمٌتف ًمٜمٗمًف  ,أ ّٟمف ٓ

184

يٙمقن ًمف ذم ذًمؽ اإلصمٌ٤مت ذيؽ

ت
11

اًمتقسم٦م دم٥م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م

204

ح
12

احلؼ ٓ يتٜم٤مىمض

203

13

طم٘م٤مئؼ أظمرة ٓ شم٘م٤مس قمغم طم٘م٤مئؼ اًمدٟمٞم٤م

265 ,138

342
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ش
14

اًمنمك ٓ يٖمٗمر

122

ص
15

سف اًمٕمٌ٤مدة ًمٖمػم اهلل  ذك

197

ط
16

اًمٓمػمة ذك

192

ظ
17

فمقاهر اًمٜمّمقص ُمٓم٤مسم٘م٦م عمراد اًمِم٤مرع

206

ع
18

قم٤مُم٦م ُم٤م وصػ اهلل  سمف ُمـ اًمٜمٗمل ُمتْمٛمٜمً٤م إلصمٌ٤مت

185

ُمدح
19

اًمٕم٘م٤مئد شمقىمٞمٗمٞم٦م

,260 ,259 ,224 ,125
282 ,265 ,263 ,261

غ
20

اًمٖمٞمٌٞم٤مت شمٕمٚمؿ ُمـ وضمف دون وضمف

203

ق
21

اًم٘مرآن ُمِم ّٗمع

195

22

اًم٘مّمد ذم اًمًٜم٦م ظمػم ُمـ آضمتٝم٤مد ذم اًمٌدقم٦م

257

ك
23

يمؾ سمدقم٦م والًم٦م

343

,250 ,248 ,195 ,169
,257 ,256 ,251
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24

يمؾ قم٘مٞمدة ذم اًمٙمت٥م اًمً٤مسم٘م٦م خت٤مًمػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٝمل

277

سم٤مـمٚم٦م
25

ﰅ ﰆﰇﰈ ﰉ

26

يمؾ ٟمٗمل ٓ يتْمٛمـ ً
يمامٓ ٓ يقصػ اهلل  سمف

231و ,235 ,233 ,232
,243 ,242 ,241 ,238
246 ,245 ,244

185

ل
27

َٓ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

206 ,149

28

ٓ ؿمٗم٤مقم٦م ّإٓ سم٢مذن اهلل

206

29

ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل

,204 , 165 ,71

30

ٓ ٟمًخ ذم اًمٕم٘م٤مئد

,266 ,256 ,194 ,17

31

ٓ ٟمًخ ذم اًم٘مّمص

,269,271 ,268 ,267
276 ,275

32

ٓ يٚمزم إذا يم٤من اًمٌمء أومْمؾ قمغم شم٘مدير أن يٙمقن أومْمؾ

276
192

ُمٓمٚم ً٘م٤م
33

ًمقازم صٗم٤مت اعمخٚمقق ٓ شمٚمزم اخل٤مًمؼ

192

34

ﭡﭢ ﭣ

206 ,129

م
35

ُمآ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ

246 ,234

36

ُم٤م ورد ذم اًم٘مران طمؼ

90

37

ُمِم٤مريم٦م اهلل  ذم ظمّم٤مئّمف ذك

197 , 13

38

اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم

126 ,124

344
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39

اعمالئٙم٦م شمت٠مذى مم٤م يت٠مذى ُمٜمف سمٜمق آدم

225 ,209 ,140

40

ﭰﭱ ﭲﭳﭴ

245

و
41

وقمد اهلل ٓ ُخيٚمػ

118

42

ﮘﮙ ﮚﮛ

181

345
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ومٝمرس إقمالم اعمؽمضمؿ هلؿ
اًمرىمؿ

اًمٕمٚمؿ

رىمؿ اًمّمٗمح٦م

أ
1

أمحد سمـ إدريس سمـ قمٌد اًمرمحـ اًم٘مراذم

182 ,181 ,113 ,87

2

أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل

81

3

أمحد سمـ حمٛمد ُمٙمل احلٛمقي

216 ,46 ,38

4

أيقب سمـ ُمقؾمك احلًٞمٜمل اًمٙمٗمقي

78

( أسمق اًمٌ٘م٤مء )

ب
5

سمنم سمـ همٞم٤مث سمـ أيب يمريٛم٦م اعمريز

,130 ,128 ,127
131

ج
6

ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم احليُمل

164 ,70

7

اجلٕمد سمـ درهؿ

41

8

ضمٝمؿ سمـ صٗمقان اًمًٛمرىمٜمدي

41

ح
9

محد سمـ حمٛمد اسمـ اخلٓم٤مب اًمًٌتل

71

(أسمق ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب )

ز
10

زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد احلٜمٗمل
( اسمـ ٟمجٞمؿ )
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ع
11

قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد اًمًٞمقـمل

211

12

قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م احلٜمٌكم

274 ,251 ,80 ,25

( أسمق اًمٗمرج )
127و ,129 ,128

13

قمٌد اًمٕمزيز سمـ حيل سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٙمٜم٤مين اعمٙمل

14

قمٌد اًمٖمٜمل سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمٖمٜمل اًمٜم٤مسمٚمز

81

15

قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم اًمِم٤مومٕمل اًمًٌٙمل

222 ,217 ,78 ,72

قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدّ ارُمل

215

16

قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمثامن اًمداين

165 ,71

17

قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي

275

18

قمكم سمـ قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ

182

130

(أسمق اًمقوم٤مء )

ق
19

ىم٤مؾمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ّ
اًمِم٤مط إٟمّم٤مري

47

ل
20

ٓطمؼ سمـ محٞمد سمـ ؾمٕمٞمد اًمًدود اًمٌٍمي

165

( أيب جمٚمز )

م
21

حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمكم احلًٜمل اًمٞمامين

184

( اسمـ اًمقزير )
22

حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾمٝمؾ اًمنظمز
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23

حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٗمتقطمل

212

(اسمـ اًمٜمج٤مر )
24

حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل

244 ,184

25

حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم

181

26

حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اهلٞمثؿ اًمٌٍمي

182

27

حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر

214 ,177

28

حمٛمد قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي

154

29

حمٛمد سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مسمـ أيب ذيػ

42

30

ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمزرىم٤م

124

ي
31

يٕم٘مقب سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٌ٤مطمًلم

348

,137 , 114 ,34
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ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع
 -1اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .
أ
 -2اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى ً.مٕمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مسمـ َسم هٓم٦م اًمٕمٙمؼمي حت٘مٞمؼ :رو٤م ُمٕمٓمل,
وقمثامن إصمٞمقيب ,ويقؾمػ اًمقاسمؾ ,واًمقًمٞمد سمـ ؾمٞمػ اًمٜمٍم ,ومحد اًمتقجيري  .دار
اًمراي٦م  .اًمري٤مض  .ط 1418 . 2هـ
 -3اإلسمٓم٤مل ًمٜمٔمري٦م اخلٚمط سملم ديـ اإلؾمالم وهمػمه ُمـ إدي٤من ً ,مٌٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد.
دار اًمٕم٤مصٛم٦م  .اًمري٤مض  .ط  1417 . 1هـ .
 -4اإلهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج ً .مت٘مل اًمديـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل ووًمده شم٤مج اًمديـ
قمٌد اًمقه٤مب  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .ط سمدون 1416 .هـ .
 -5إصمٌ٤مت قمذاب اًم٘مؼم وؾم١مال اعمٚمٙملم  .أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل  .حت٘مٞمؼ  :ذف
حمٛمقد اًم٘مْم٤مة  .دار اًمٗمرىم٤من  .إردن  .ط 1405 . 2هـ .
 -6اإلطم٤مـم٦م ذم أظمٌ٤مر همرٟم٤مـم٦م  .اًمِمٝمػم ًمٚمً٤من اًمديـ اسمـ اخلٓمٞم٥م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ
ؾمٕمٞمد إٟمدًمز  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .سمػموت  .ط  1424 . 1هـ .
 -7اإلطمً٤من ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طمٌ٤من ٕ .يب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ طمٌ٤من اًم ًٌُتل  .شمرشمٞم٥م:
إُمػم قمالء اًمديـ قمكم سمـ سمٚمٌ٤من اًمٗم٤مرد .حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ُ.م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م .سمػموت  .ط  1408 . 1هـ
 -8إدرار اًمنموق قمغم أٟمقاء اًمٗمروق ٓ .سمـ ا ّ
ًمِم٤مط ىم٤مؾمؿ سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري ُ .مٓمٌقع
هب٤مُمش أٟمقار اًمؼموق ذم أٟمقاء اًمٗمروق ( اًمٗمروق ) ٕ .يب اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ إدريس
اًم٘مراذم ـ حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .ط سمدون 1418 .هـ .
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 -9اإلرؿم٤مد إمم صحٞمح آقمت٘م٤مد واًمرد قمغم أهؾ اًمنمك واإلحل٤مد ً .مّم٤مًمح سمـ ومقزان
اًمٗمقزان .دار اسمـ اجلقزي  .ط 1420 . 4هـ .
 -10إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٕ .محد سمـ حمٛمد اًم٘مًٓمالين  .اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى
إُمػمي٦م ُ .مٍم  .ط 1323 . 7هـ .
احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل  .عمحٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين  .حت٘مٞمؼ
 -11إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ ّ
أمحد قمزو قمٜم٤مي٦م  .دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب  .سمدون ُمٙم٤من اًمٜمنم  .ط 1419 1هـ .
 -12إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ  .عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين  .إذاف :
زهػم اًمِم٤مويش  .اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  .سمػموت  .ط  1405 . 2هـ .
 -13آؾمت٘م٤مُم٦م ً .مِمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م  .حت٘مٞمؼ حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل .
دار اهلدي اًمٜمٌقي ُ .مٍم  .ط1420 . 1هـ .
 -14آؾمت٘مراء وأصمره ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م ًٓ .مٓمٞم٥م اًمًٜمقد  .دار اًمتدُمري٦م .
اًمري٤مض  .ط 1430 . 3هـ .
 -15إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ً .مت٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ شم٘مل اًمديـ اًمًٌٙمل  .دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .ط 1411 . 1هـ .
 -16إؿمٌ٤مه واًمٜمّٔم٤مئر قمغم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمّٕمامن ً.مزيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ اعمٕمروف سم٤مسمـ
ٟمجٞمؿ  .ووع طمقاؿمٞمف :اًمِمٞمخ زيمري٤م قمٛمػمات  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .ط .1
 1419هـ .
 -17إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ذم ىمقاقمد وومروع وم٘مف اًمِم٤مومٕمٞم٦م ً .مألُم٤مم ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ
اًمًٞمقـمل  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت  .ط 1411 . 1هـ .
 -18أصؾ آقمت٘م٤مد ً .مٕمٛمر ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر  .اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م  .اًمٙمقي٧م  .ط  1403 . 3هـ .
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 -19إصؾ واًمٔم٤مهر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٕ .محد اًمرؿمٞمد  .قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سمج٤مُمٕم٦م
اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد  .اًمري٤مض  .ط  1429 . 1هـ .
 -20أصقل اإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م وآصم٤مره ً .مٗمقز سمٜم٧م قمٌد اًمٚمٓمٞمػ اًمٙمردي  .دار اًم٘م٤مؾمؿ .
اًمري٤مض  .ط  1429 . 1هـ.
 -21أصقل اًمديـ قمٜمد اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م  .عمحٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اخلٛمٞمس  .دار اًمّمٛمٞمٕمل .
اًمري٤مض  .ط 1416 . 1هـ .
 -22أصقل اًمنظمز ً .مِمٛمس إئٛم٦م حمٛمد سمـ أمحد اًمنظمز  .دار اعمٕمروم٦م  .سمػموت .
سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وؾمٜم٦م اًمٜمنم.
 -23أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن  .حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اًمِمٜم٘مٞمٓمل .
دار قم٤ممل اًمٗمقائد ُ .مٙم٦م اعمٙمرُم٦م  .ط  1426 . 1هـ .
 -24إقم٤مٟم٦م اعمًتٗمٞمد سمنمح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ً .مّم٤مًمح سمـ ومقزان سمـ قمٌد اهلل اًمٗمقزان ُ .م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م  .سمػموت  .ط 1423 . 3هـ .
 -25آقمتّم٤مم ٕ .يب إؾمح٤مق اسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمِم٤مـمٌل  .حت٘مٞمؼ ُ :مّمٓمٗمك اًمٜمدوي .
دار اخل٤مين  .اًمري٤مض  .ط 1416 . 1هـ .
 -26إقمراب اًم٘مرآن وسمٞم٤مٟمف  .عمحٞمل اًمديـ سمـ أمحد درويش  .دار اإلرؿم٤مد ًمٚمِم١مون
اجل٤مُمٕمٞم٦م .محص  .ؾمقري٦م  .ط  1415. 4هـ.
 -27إقمالم  .خلػم اًمديـ اًمزريمكم  .دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم  .سمػموت  .ط 2002 . 15م.
 -28أقمالم اًمًٜمّ٦م اعمٜمِمقرة ٓقمت٘م٤مد اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اعمٜمّمقرة  .حل٤مومظ سمـ أمحد احلٙمٛمل .
ختري٩م ُمّمٓمٗمك أسمق اًمٜمٍم اًمِمٚمٌل ُ .مٙمتٌ٦م اًمًقادي  .ضمدة  .ط 1415 .5هـ .
اجلقزي٦م .حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اًمًالم
 -29إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم ٓ .سمـ ىمٞمؿ ّ
إسمراهٞمؿ .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .ط 1411. 1هـ .
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 -30إًمٗم٤مظ واعمّمٓمٚمح٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م  .آُم٤مل سمٜم٧م قمٌد اًمٕمزيز اًمٕمٛمر  .سمدون
رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وسمٞم٤مٟم٤مت اًمٜم٤مذ وشم٤مريخ اًمٜمنم .
 -31إم ٕ.يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل  .دار اعمٕمروم٦م  .سمػموت  .ط سمدون .
 1410هـ .
 -32إُمٜمٞم٦م ذم إدراك اًمٜمٞم٦م ٕ .يب اًمٕمٌ٤مس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم .دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وؾمٜم٦م اًمٜمنم.
 -33اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ ً .مِمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد
احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م  .حت٘مٞمؼ ٟم٤مس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ  .دار اًمٕم٤مصٛم٦م  .اًمري٤مض  .ط.6
1419هـ .
 -34آٟمتّم٤مرات اإلؾمالُمٞم٦م ذم يمِمػ ؿمٌف اًمٜمٍماٟمٞم٦م ً .مًٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي اًمٓمقذم
حت٘مٞمؼ :ؾم٤ممل سمـ حمٛمد اًم٘مرين ُ .مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من  .اًمري٤مض  .ط 1419 . 1هـ .
 -35أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ً .مّم٤مًمح اًمدظمٞمؾ  .دار اًمٗمْمٞمٚم٦م  .اًمًٕمقدي٦م  .ط  1430 . 1هـ .
 -36آي٤مت قمت٤مب اعمّمٓمٗمك  ذم وقء اًمٕمّمٛم٦م وآضمتٝم٤مد  .قمقيد اعمٓمرذم  .يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م
واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز  .ضمدة  .ط  1426 . 3هـ .
ب
 -37اًمٌ٤مقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمٌدع واحلقادث ٕ .يب ؿم٤مُم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمٞمؾ اعم٘مدد .
حت٘مٞمؼ  :قمثامن أمحد قمٜمؼم  .دار اهلدى  .اًم٘م٤مهرة  .ط  . 1هــ .
 -38اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف  .أيب قمٌد اهلل سمدر اًمديـ حمٛمد اًمزريمٌم  .دار اًمٙمتٌل .
سمدون ُمٙم٤من اًمٜمنم .ط 1414 . 1هـ.
 -39اًمٌحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمًػمٕ .يب طمٞم٤من حمٛمد سمـ يقؾمػ إٟمدًمز  .حت٘مٞمؼ :صدىمل
حمٛمد مجٞمؾ  .دار اًمٗمٙمر  .سمػموت  .ط سمدون  1420 .هـ .
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 -40اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  .إلؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم  .حت٘مٞمؼ  :امحد أسمق ُمٚمحؿ وقمكم ٟمجٞم٥م
اًمً٤مشمر  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .
اًمًٞمد وُمٝمدي ٟم٤مس اًمديـ وقمغم قمٌد ّ
قمٓمقس ووم١ماد ّ
سمػموت  .ط  1409 . 5هـ .
 -41اًمٌدر اعمٜمػم ذم ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم اًمنمح اًمٙمٌػم ٓ .سمـ اعمٚم٘مـ قمٛمر
سمـ قمكم  .حت٘مٞمؼ ُ :مّمٓمٗمك أسمق اًمٖمٞمط وقمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن وي٤مه سمـ يمامل  .دار
اهلجرة .اًمري٤مض  .ط 1425. 1هـ .
 -42سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز ذم ًمٓم٤مئػ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز  .عمجد اًمديـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز
آسم٤مدي  .حت٘مٞمؼ  :حمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر  .إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل ,اًم٘م٤مهرة  .سمدون رىمؿ
اًمٓمٌٕم٦م وشم٤مريخ اًمٜمنم .
 -43سمٖمٞم٦م اًمرائد ذم حت٘مٞمؼ جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد  .قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمدرويش .دار
اًمٗمٙمر  .سمػموت 1414 .هـ .
 -44اًمٌٚمٌؾ ذم أصقل اًمٗم٘مف ً .مًٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي اًمٓمقذم ُ .مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  .اًم٘م٤مهرة .
ط 1414 . 1هـ .
 -45اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ واًمنمح واًمتقضمٞمف واًمتٕمٚمٞمؾ عمً٤مئؾ اعمًتخرضم٦م ٕ .يب اًمقًمٞمد حمٛمد
سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمٌل  .حت٘مٞمؼ  :حمٛمد طمجل وآظمرون  .دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل .
سمػموت  .ط  1408 . 2هـ .
ت
 -46شم٤مج اًمؽماضمؿ ٕ .يب اًمٗمداء زيـ اًمديـ ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م  .حت٘مٞمؼ  :حمٛمد ظمػم رُمْم٤من.
دار اًم٘مٚمؿ  .دُمِمؼ  .ط  1413. 1هـ .
 -47شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس  .عمح٥م اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد احلًٞمٜمل اًمزسمٞمدي .
حت٘مٞمؼ  :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم .دار اهلداي٦م  .سمدون ُمٙم٤من وشم٤مريخ اًمٜمنم ورىمؿ اًمٓمٌٕم٦م .
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 -48شم٤مريخ دُمِمؼ ٕ.يب اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قمً٤ميمر  .حت٘مٞمؼ :قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي  .دار
اًمٗمٙمر  .سمػموت  .ط سمدون  1415 .هـ .
 -49اًمتٌّمػم ذم ُمٕم٤ممل اًمديـ .حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي  .حت٘مٞمؼ :قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمِمٌؾ.
دار اًمٕم٤مصٛم٦م  .ط  1416 . 1هـ .
 -50دمريد اعمٜمٓمؼ ً .مٜمّمػم اًمديـ اًمٓمقد  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وسمٞم٤مٟم٤مت اًمٜم٤مذ وشم٤مريخ
اًمٜمنم .
 -51حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي  .عمحٛمد قمٌد اًمرمحـ اعمٌ٤مريمٗمقري  .دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .ط 1410 . 1هـ .
 -52اًمتحٗم٦م اعمٝمدي٦م ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمتدُمري٦م ً.مٗم٤مًمح آل ُمٝمدي ُ .مٓم٤مسمع اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م .
اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  .ط 1413 . 3هـ .
 -53شمدويـ قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ُمٜم٤مهجف وُمّمٜمٗم٤مشمف ً .مٞمقؾمػ سمـ قمكم
اًمٓمريػ  .دار اسمـ ظمزيٛم٦م  .اًمري٤مض  .ط 1430 . 1هـ.
 -54شمذيمرة احلٗم٤مظ ٕ .يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت .
ط 1419 . 1هـ .
 -55اًمتحٌػم ذح اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف ٕ.يب احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي  .حت٘مٞمؼ:
قمٌد اًمرمحـ اجلؼميـ وآظمريـ ُ .مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  .اًمري٤مض ط 1421 .1هـ.
 -56اًمتحرير واًمتٜمقير  .عمحٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر  .اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم  .شمقٟمس  .ط
سمدون  1984 .هـ .
 -57اًمتدُمري٦م ً .مِمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م  .حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمًٕمقيُ .مٙمتٌ٦م
اًمٕمٌٞمٙم٤من  .اًمري٤مض  .ط 1417 . 4هـ .
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 -58شمرشمٞم٥م اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط قمغم ـمري٘م٦م اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ًٓ ,مٓم٤مهر أمحد اًمزاوي  .اًمدار
اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب ً .مٞمٌٞم٤م  .ط  1980 .1 .م.
 -59اًمتٕمريٗم٤مت آقمت٘م٤مدي٦م ً .مًٕمد آل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ  .دار اًمقـمـ  .اًمري٤مض  .ط . 1
 1422هـ .
 -60شمٕمٚمٞمؼ خمتٍم قمغم عمٕم٦م آقمت٘م٤مد  .عمحٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم  .حت٘مٞمؼ  :أذف قمٌد
اعم٘مّمقد  .أوقاء اًمًٚمػ  .اًمري٤مض  .ط  1415 . 3هـ .
 -61شمٗمًػم اًم٘مران اًمٕمٔمٞمؿ  .إلؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم اًم٘مرر  .شم٘مديؿ يقؾمػ قمٌد اًمرمحـ
اعمرقمِمكم  .دار اعمٕمروم٦م  .سمػموت  .ط 1407 ,2هـ .
 -62اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ) ً .مإلُم٤مم ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي  .دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .ط 1421 .1هـ .
 -63شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن ٕ .يب احلًـ ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمِمػم إزدي  .حت٘مٞمؼ:
قمٌد اهلل حمٛمقد ؿمح٤مشمف  .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث  .سمػموت  .ط  1423 . 1هـ .
 -64اًمتٗمًػم اعمٜمػم ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م واعمٜمٝم٩م ً.مقهٌ٦م سمـ ُمّمٓمٗمك اًمزطمٞمكم  .دار اًمٗمٙمر
اعمٕم٤مس  .دُمِمؼ  .ط  1418 .2هـ .
 -65اًمتٗمًػم اًمقؾمٞمط ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ  .عمجٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء  .سم٢مذاف جمٛمع اًمٌحقث
اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مٕزهر .اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِمئقن اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م .اًم٘م٤مهرة  .ط  1393 . 1هـ.
 -66اًمت٘مرير واًمتحٌػمٓ .سمـ أُمػم احل٤مج حمٛمد سمـ حمٛمد  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .سمػموت .ط.2
1403هـ .
 -67اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد ٕ .يب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ
قمٌد اًمؼم .حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمٕمٚمقي وحمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمٌػم اًمٌٙمري ُ .مٙمتٌ٦م
إوس  .اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم٤مريخ اًمٜمنم .
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 -68هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٕ .محد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين  .دار اًمٗمٙمر  .سمػموت  .ط . 1
1404هـ .
 -69هتذي٥م اًمٙمامل ٕ .يب احلج٤مج يقؾمػ سمـ اًمزيمل قمٌد اًمرمحـ اعمزي  .حت٘مٞمؼ سمِم٤مر قمقاد
ُمٕمروف ُ .م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  .سمػموت  .ط 1400 . 1هـ .
 -70هتذي٥م اًم ّٚمٖم٦م ٕ.يب ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد إزهري  .حت٘مٞمؼ حمٛمد قمقض ُمرقم٥م .دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  .سمػموت .ط2001 . 1م.
 -71شمقضمٞمف اًمٜمٔمر إمم أصقل إصمر ً .مٓم٤مهر اجلزائري اًمدُمِم٘مل  .حت٘مٞمؼ  :قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق
همدة ُ .مٙمتٌ٦م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  .طمٚم٥م  .ط 1416 . 1هـ .
 -72اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ ً .مزيـ اًمديـ حمٛمد قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي  .قم٤ممل
اًمٙمت٥م  .اًم٘م٤مهرة  .ط 1410 . 1هـ .
 -73شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذم ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ً.مًٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل  .حت٘مٞمؼ زهػم
اًمِم٤مويش  .اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  .سمػموت  .ط 1423 . 1هـ .
 -74شمٞمًػم اًمتحرير  .عمحٛمد أُملم اعمٕمروف ( سم٠مُمػم سم٤مدؿم٤مه )  .دار اًمٗمٙمر  .سمػموت  .سمدون
رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم٤مريخ اًمٜمنم .
ج
 -75اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٕ .يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل  .حت٘مٞمؼ :أمحد اًمؼمدوين
وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش  .دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م  .اًم٘م٤مهرة  .ط 1384 .2هـ .
 -76ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ٕ .يب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي  .حت٘مٞمؼ :أمحد
ؿم٤ميمرُ .م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  .سمػموت  .ط  1420 . 1هـ .
 -77ضم٤مُمع اًمؽمُمذي  .عمحٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي  .حت٘مٞمؼ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر  .دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب  .سمػموت  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم٤مريخ اًمٜمنم .
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 -78اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم أطم٤مدي٨م اًمٕم٘مٞمدة  .عمّمٓمٗمك سم٤مطمق  .اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م  .اًم٘م٤مهرة .
ط  1429 . 1هــ.
 -79ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ذم ذح أرسمٕملم طمدي ًث٤م ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ٓ .سمـ رضم٥م  .حت٘مٞمؼ
ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وإسمراهٞمؿ سم٤مضمس ُ .م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  .سمػموت  .ط  1422 .7هـ .
 -80ضمٝمقد قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م ذم إسمٓم٤مل قم٘م٤مئد اًم٘مٌقري٦م ً .مِمٛمس اًمديـ إومٖم٤مين  .دار
اًمّمٛمٞمٕمل .اًمري٤مض  .ط  1416. 1هـ .
 -81اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م  .عمحٞمل اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد احلٜمٗمل ُ .مػم
حمٛمد يمت٥م ظم٤مٟمف  .يمراشمٌم  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وؾمٜم٦م اًمٜمنم.
ح
 -82طم٤مؿمٞم٦م اًمروض اعمرسمع ً .مٕمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ  .سمدون ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٜم٤مذ.
ط 1414 . 6هـ .
 -83طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اجلالل اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع  .حلًـ سمـ حمٛمد اًمٕمٓم٤مر .
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وؾمٜم٦م اًمٜمنم.
 -84طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد ً .مٕمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٜمجدي  .سمدون ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٜم٤مذ .
ط1408 . 3هـ .
 -85طم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد سملم أهؾ اًمًٜمّ٦م واعمتٙمٚمٛملم ً .مٕمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ صاميؾ اًمًٚمٛمل  .دار
اعمٕمٚمٛم٦م  .اًمري٤مض  .ط  1421 . 1هـ .
خ
 -86ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم  .عمحٛمد أُملم احلٛمقي  .دار ص٤مدر .
سمػموت  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وؾمٜم٦م اًمٜمنم.
د
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 -87درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ً .مِمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م  .حت٘مٞمؼ
حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل  .دار اًمٙمٜمقز إدسمٞم٦م  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وُمٙم٤من وشم٤مريخ اًمٜمنم .
 -88اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م  .عمجٛمققم٦م ُمـ قمٚمامء ٟمجد إقمالم  .مجع وحت٘مٞمؼ
قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ .سمدون سمٞم٤مٟم٤مت اًمٜم٤مذ .ط 1417 . 6هـ.
 -89اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م ٕ .يب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين .
حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد و٤من  .جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م  .صٞمدر اسم٤مد  .ط . 2
1392هـ .
اعمذه٥م ذم ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من قمٚمامء اعمذه٥م ً .مؼمه٤من اًمديـ اسمـ ومرطمقن اًمٞمٕمٛمري .
 -90اًمديٌ٤مج ّ
حت٘مٞمؼ حمٛمد إمحدي أسمق اًمٜمقر  .دار اًمؽماث  .اًم٘م٤مهرة  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم٤مريخ
اًمٜمنم .
ر
 -91رضم٤مل صحٞمح ُمًٚمؿ ٕ .محد سمـ قمكم اسمـ ُمٜمجقيف  .حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل اًمٚمٞمثل  .دار
اعمٕمروم٦م  .سمػموت  .ط 1407 . 1هـ .
 -92رؾم٤مئؾ ذم اًمٕم٘مٞمدة  .عمحٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمد  .دار سمـ ظمزيٛم٦م .اًمري٤مض  .ط . 1
 1418هـ .
 -93اًمرؾم٤مًم٦م ٕ .يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل .حت٘مٞمؼ  :أمحد ؿم٤ميمر ُ .مٙمتٌف احلٚمٌل.
ُمٍم  .ط 1358 . 1هـ .
 -94رؾم٤مًم٦م إمم أهؾ اًمثٖمر سمٌ٤مب إسمقاب  .أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إؿمٕمري  .حت٘مٞمؼ:
قمٌد اهلل ؿم٤ميمر اجلٜمٞمدي  .قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  .اعمديٜم٦م اعمٜمقرة .
ط سمدون 1413 .هـ .
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 -95رؾم٤مًم٦م اًمًجزي إمم أهؾ زسمٞمد ذم اًمرد قمغم ُمـ أٟمٙمر احلرف واًمّمقت ً .مٕمٌٞمد اهلل سمـ
اًمًجزي اًمٌٙمري  .حت٘مٞمؼ :حمٛمد سم٤ميمريؿ  .قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م
ؾمٕمٞمد
ّ
اإلؾمالُمٞم٦م  .اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  .ط 1423 . 2هـ .
 -96رؾم٤مًم٦م ذم أؾمس اًمٕم٘مٞمدة  .عمحٛمد سمـ قمقدة اًمًٕمقي  .وزارة اًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م
وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد .اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م .ط 1425 . 1هـ .
 -97اًمرؾم٤مًم٦م اًمقاومٞم٦م عمذه٥م أهؾ اًمًٜمّ٦م ذم آقمت٘م٤مدات وأصقل اًمدي٤مٟم٤مت  .قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد
اًمداين  .حت٘مٞمؼ  :دهمش اًمٕمجٛمل  .دار اإلُم٤مم أمحد  .اًمٙمقي٧م  .ط  1421 . 1هـ .
 -98رومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ً .مت٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ شم٘مل اًمديـ
اًمًٌٙمل .حت٘مٞمؼ :قمكم ُمٕمقض وقم٤مدل اعمقضمقد  .قم٤ممل اًمٙمت٥م  .سمػموت  .ط . 1
1419هـ .
 -99رومع اًمِمٌٝم٦م واًمٖمرر قمٛمـ حيت٩م قمغم ومٕمؾ اعمٕم٤ميص سم٤مًم٘مدر  .عمرقمل سمـ يقؾمػ اًمٙمرُمل
احلٜمٌكم .حت٘مٞمؼ  :أؾمٕمد حمٛمد اعمٖمريب  .دار طمراء ُ .مٙم٦م اعمٙمرُم٦م  .ط 1410 . 1هـ
 -100روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين  .ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد سمـ قمٌد اهلل
إًمقد  .حت٘مٞمؼ  :قمكم قمٌد اًمٌ٤مري قمٓمٞم٦م  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت .ط . 1
 1415هـ .
 -101روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر  .عمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد .
ُم١مؾمً٦م اًمر ّي٤من ُ .مٍم  .ط  . 2سمدون ؾمٜم٦م اًمٜمنم.
س
 -102اًمًح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم ضائح احلٜم٤مسمٚم٦م  .عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ محٞمد اًمٜمجدي ُ .م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م  .سمػموت  .ط  1416 . 1هــ .
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 -103ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤م  .عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ
إًمٌ٤مينُ .مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف  .اًمري٤مض  .ط سمدون 1415 .هـ .
 -104ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م وأصمره٤م اًمًٞمئ ذم إُم٦م .عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ .
دار اعمٕم٤مرف  .اًمري٤مض .ط  1412 . 1هـ .
 -105ؾمٚمؽ اًمدرر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم  .عمحٛمد ظمٚمٞمؾ سمـ قمكم احلًٞمٜمل  .دار اًمٌِم٤مئر
اإلؾمالُمٞم٦م ودار اسمـ طمزم  .سمػموت  .ط  1408 . 3هـ .
 -106اًمًٜمّ٦م ٕ .يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ٟمٍم سمـ احلج٤مج اعمَ ْر َو ِزي  .حت٘مٞمؼ :ؾم٤ممل أمحد اًمًٚمٗمل .
ُم١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م  .سمػموت  .ط 1408 . 1هـ .
 -107اًمًٜمّ٦م ٕ .يب سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد اخلالل  .حت٘مٞمؼ قمٓمٞم٦م اًمزهراين  .دار اًمراي٦م  .اًمري٤مض.
ط 1410 . 1هـ .
 -108اًمًٜمّ٦م ٕ .يب سمٙمر قمٛمرو سمـ أيب قم٤مصؿ  .حت٘مٞمؼ  :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين .اعمٙمت٥م
اإلؾمالُمل  .سمػموت  .ط  1413 . 3هـ .
 -109اًمًٜم٦م ىمٌؾ اًمتدويـ  .حمٛمد قمج٤مج اخلٓمٞم٥م ُ .مٙمتٌ٦م وهٌ٦م  .اًم٘م٤مهرة  .ط 1383 . 1هـ.
 -110اًمًٜم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل  .عمّمٓمٗمك اًمًٌ٤مقمل  .دار اًمقراق  .اًمري٤مض .
ط1427 .4هـ .
 -111ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م ٕ .يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد سمـ ُم٤مضم٦م اًم٘مزويٜمل  .حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن
ؿمٞمح٤م  .دار اعمٕمروم٦م  .سمػموت  .ط  1418 . 2هـ .
 -112ؾمٜمـ أيب داود ٕ .يب داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين .حت٘مٞمؼ حمٛمد حمل اًمديـ
قمٌد احلٛمٞمد  .دار اًمٗمٙمر  .سمػموت  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم٤مريخ اًمٜمنم .
 -113ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  .عمحٛمد سمـ قمٞمًك سمـ َؾم ْقرة اًمؽمُمذي  .حت٘مٞمؼ  :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر .
ذيم٦م ُمٙمتٌ٦م وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل ُ .مٍم  .ط  1395 . 2هـ .
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 -114ؾمٜمـ اًمدارُمل ٕ .يب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمدارُمل  .حت٘مٞمؼ :طمًلم ؾمٚمٞمؿ
اًمداراين  .دار اعمٖمٜمل  .اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  .ط  1412. 1هـ .
 -115ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ٕ .محد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمً٤مئل ُ .مٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مضمل وأوٓده ُ .مٍم ,
ط  1383 . 1هـ .
ش
 -116ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمٌ٤مر ُمـ ذه٥م ٕ .يب اًمٗمالح قمٌد احلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد
اًمٕمٙمري احلٜمٌكم  .حت٘مٞمؼ  :قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم١موط وحمٛمقد إرٟم٤مؤوط  .دار سمـ يمثػم .
دُمِمؼ  .ط سمدون 1406 .هـ .
 -117ذح اًمًٜمّ٦م ٕ .يب حمٛمد احلًـ سمـ قمكم اًمؼمهب٤مري  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وسمٞم٤مٟم٤مت اًمٜم٤مذ
وشم٤مريخ اًمٜمنم .
 -118ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م وإمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م
واًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ ً .مٚمح٤مومظ هٌ٦م اهلل اسمـ احلًـ اًمالًمٙم٤مئل  .حت٘مٞمؼ  :أمحد ؾمٕمد
محدان  .دار ـمٞمٌ٦م  .اًمري٤مض  .ط 1416 . 4هـ .
 -119ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح عمتـ اًمتٜم٘مٞمح  .ؾمٕمد اًمديـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر اًمتٗمت٤مزاين .
حت٘مٞمؼ :زيمري٤م قمٛمػمات  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ً .مٌٜم٤من  .ط  1416 . 1هـ .
 -120ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ٕ.يب اًمٕمٌ٤مس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ اًم٘مراذم  .حت٘مٞمؼ  :ـمف قمٌد
اًمرؤوف ؾمٕمد  .ذيم٦م اًمٓمٌ٤مقم٦م اًمٗمٜمٞم٦م اعمتحدة ُ .مٍم  .ط  1393 . 1هـ
 -121ذح اًمرؾم٤مًم٦م اًمتدُمري٦م  .عمحٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اخلٛمٞمس ُ .مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف  .اًمري٤مض .
ط 1426 . 2هـ .
 -122ذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك واًم٘مٌقر  .جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل .حت٘مٞمؼ :قمٌد
اعمجٞمد ـمٕمٛم٦م طمٚمٌل  .دار اعمٕمروم٦م ً .مٌٜم٤من  .ط 1417 . 1هـ .
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 -123ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمًٗم٤مريٜمٞم٦م  .عمحٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم  .دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم .
اًمري٤مض  .ط  1426 . 1هـ .
 -124ذح اًمٕم٘مٞمدة إصٗمٝم٤مٟمٞم٦م ً.مِمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م  .حت٘مٞمؼ:
حمٛمد سمـ ري٤مض .اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م  .سمػموت .ط  1425 . 1هـ .
 -125ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ً .مٚم٘م٤ميض قمغم سمـ قمغم سمـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕمز  .حت٘مٞمؼ  :قمٌد اهلل
اًمؽميمل وؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ُ .م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  .سمػموت .ط  1419 . 13هـ .
 -126ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ً .مّم٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان ُ .مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف  .اًمري٤مض .
ط 1413 .6هـ .
 -127ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٕ .محد سمـ اًمِمٞمخ حمٛمد اًمزرىم٤م  .صححفُ :مّمٓمٗمك أمحد
اًمزرىم٤م  .دار اًم٘مٚمؿ  .دُمِمؼ  .ط 1409 . 2هـ .
 -128ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري ً .مٕمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٖمٜمٞمامن ُ .مٙمتٌ٦م اًمدار .
اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  .ط  1405 . 1هـ .
 -129اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع  .عمحٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ُ .م١مؾمً٦م آؾم٤مم ًمٚمٜمنم .
اًمري٤مض  .ط 1415 . 1هـ .
 -130ؿمٗم٤مء اًمٖمٚمٞمؾ ذم سمٞم٤من اًمِمٌف واعمخٞمؾ وُمً٤مًمؽ اًمتٕمٚمٞمؾ ٕ .يب طم٤مُمد اًمٖمزازم  .حت٘مٞمؼ :
محد اًمٙمٌٞمز ُ .مٓمٌٕم٦م اإلرؿم٤مد  .سمٖمداد  .ط سمدون 1390 .هـ .
ص
 -131اًمّمح٤مح شم٤مج اًم ّٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م ٕ .يب ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري  .دار
اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم  .سمػموت  .ط  1407. 4هـ
 -132صحٞمح اسمـ طمٌ٤من سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚمٌ٤من ً .مٕمالء اًمديـ قمكم سمـ سمٚمٌ٤من اًمٗم٤مرد  .حت٘مٞمؼ
ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  .سمػموت  .ط  1418 . 3هـ .
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 -133صحٞمح اًمٌخ٤مري .عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري .حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمٜم٤مس .دار ـمقق
اًمٜمج٤مة .سمدون ُمٙم٤من اًمٜمنمُ (.مّمقرة قمـ اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ) .ط 1422 . 1هـ.
 -134صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م  .عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ُ .مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف  .اًمري٤مض.
ط  1421 . 1هـ .
 -135صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مداشمف  .عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين  .اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل .
سمػموت  .ط  1406 . 2هــ .
 -136صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  .عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين  .اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  .سمػموت .
ط 1408 .1هـ .
 -137صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل  .عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين  .اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  .سمػموت .
ط 1408 .1هـ .
 -138صحٞمح ُمًٚمؿ  .عمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي  .حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م  .دار
اعمٕمروم٦م .سمػموت .ط  1414 ,1هـ .
 -139اًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م .عمحٛمد سمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ قمكم اًمتٛمٞمٛمل  .أوقاء اًمًٚمػ  .اًمري٤مض .ط .1
1422هـ .
 -140صٗم٤مت اهلل  اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م ً .مٕمٚمقي قمٌد اًم٘م٤مدر اًمً٘م٤مف  .دار اهلجرة .
اًمري٤مض  .ط 1426 . 3هـ .
 -141صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود  .عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين .اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  .سمػموت .
ط 1409 . 1هــ .
 -142اًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اإلصمٌ٤مت واًمتٜمزيف  .عمحٛمد أُم٤من سمـ
قمكم ضم٤مُمل  .اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  .اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  .ط 1408 . 1هـ
ض
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 -143وقاسمط اؾمتٕمامل اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕم٘مدي٦م واًمٗمٙمري٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ً .مًٕمقد سمـ
ؾمٕمد اًمٕمتٞمٌل ُ .مريمز اًمت٠مصٞمؾ ًمدراؾم٤مت واًمٌحقث  .ضمدة  .ط  1430. 1هـ .
 -144اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع ً .مِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًخ٤موي .
دار ُمٙمتٌ٦م احلٞم٤مة  .سمػموت  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وؾمٜم٦م اًمٜمنم.
 -145اًمْمٞم٤مء اًمِم٤مرق ذم رد ؿمٌٝم٤مت اعم٤مذق اعم٤مرق  .ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحامن اًمٜمجدي  .حت٘مٞمؼ :
قمٌد اًمًالم سمـ سمرضمس  .رئ٤مؾم٦م إدارة اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء  .اًمري٤مض  .ط . 5
1414هـ .
ط
 -146ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٕ .يب احلًلم اسمـ أيب يٕمغم حت٘مٞمؼ :حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل  .دار اعمٕمروم٦م .
سمػموت  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وؾمٜم٦م اًمٜمنم.
 -147اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  .عمحٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع  .حت٘مٞمؼ  :إطمً٤من قمٌ٤مس .دار ص٤مدر.
سمػموت  .ط  1968 . 1م
 -148ـمٌ٘م٤مت اًمٜمً٤مسملم ً .مٌٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد  .دار اًمرؿمد  .اًمري٤مض  .ط . 1407 . 1
 -149ـمريؼ اًمقصقل إمم اًمٕمٚمؿ اعم٠مُمقل ً .مٕمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي  .رُم٤مدي ًمٚمٜمنم .
اًمدُم٤مم  .ط 1416 . 1هـ.
ع
 -150اًمٕمرش ً .مِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل  .حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اًمتٛمٞمٛمل
.قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م .اعمديٜم٦م اعمٜمقرة .ط 1424 . 2هـ .
 -151قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م .عمحٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم  .اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  .اعمديٜم٦م
اعمٜمقر ة  .ط  1422 . 4هـ .
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 -152قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م قمغم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م ً .مًٕمٞمد سمـ ُمًٗمر اًم٘محٓم٤مين .
دار ـمٞمٌ٦م اخلياء ُ .مٙم٦م اعمٙمرُم٦م  .ط 1422 . 1هـ .
 -153قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد وسمٞم٤من ُم٤م يْم٤مدهٝم٤م أو يٜم٘مْمٝم٤م ُمـ اًمنمك إيمؼم وإصٖمر واًمتٕمٓمٞمؾ
واًمٌدع وهمػم ذًمؽ ً .مّم٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان  .دار اًمٕم٤مصٛم٦م  .اًمري٤مض .ط . 1
 1420هـ .
 -154اًمٕم٘مٞمدة رواي٦م أيب سمٙمر اخلالل ٕ .يب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞمٌ٤مين  .حت٘مٞمؼ  :قمٌد
اًمٕمزيز قمز اًمديـ اًمًػموان  .دار ىمتٞمٌ٦م  .دُمِمؼ  .ط 1408 . 1هـ.
 -155قم٘مٞمدة اًمًٚمػ وأصح٤مب احلدي٨م ٕ .يب قمثامن إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمّم٤مسمقين .
دار ـمقيؼ  .اًمري٤مض  .ط 1424 . 1هـ .
 -156اًمٕم٘مٞمدة ذم اهلل ً .مٕمٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر  .دار اًمٜمٗم٤مئس  .إردن  .ط 1415 . 10هـ.
 -157قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  .عمحٛمد يني  .دار ـمٞمٌ٦م  .اًمري٤مض  .ط . 1
 1427هـ .
 -158قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م ً .مٜمقر اًمديـ خمت٤مر اخل٤مدُمل ُ .مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  .اًمري٤مض  .ط . 1
 1426هـ .
 -159قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ ًٓ .مٙمًٜمدرا همٞمتام ٟمقوم٤م .دار اًمت٘مدم ُ .مقؾمٙمق  .ط سمدون 1989 .م.
 -160قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٕ .يب حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد اًمٕمٞمٜمك  .دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب  .سمػموت  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وؾمٜم٦م اًمٜمنم.
 -161اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ ذم اًمذب قمـ ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ ٓ .سمـ اًمقزير حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ
اًم٘م٤مؾمٛمل .حت٘مٞمؼ  :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ُ .م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م .سمػموت  .ط  1415 . 3هــ.
 -162قمٞمقن إٟمٌ٤مء ذم ـمٌ٘م٤مت إـمٌ٤مء ٕ.محد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اسمـ أيب أصٞمٌٕم٦م  .حت٘مٞمؼ:
ٟمزار رو٤م  .دار ُمٙمتٌ٦م احلٞم٤مة سمػموت  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وؾمٜم٦م اًمٜمنم.
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غ
 -163همري٥م احلدي٨م ٕ.يب اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم اسمـ اجلقزي  .حت٘مٞمؼ  :قمٌد اعمٕمٓمل
أُملم اًم٘مٚمٕمجل  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .ط 1405 . 1هـ .
 -164همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ذم ذح إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ٕ .محد سمـ حمٛمد ُمٙمل احلٛمقي  .دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .ط 1405 . 1هـ .
 -165همٞم٤مث إُمؿ ذم اًمتٞم٤مث اًمٔمٚمؿ  ,إلُم٤مم احلرُملم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل اجلقيٜمل .حت٘مٞمؼ:
قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمدي٥م ُ .مٙمتٌ٦م إُم٤مم احلرُملم  .ط 1401 . 2هـ .
ف
 -166ومت٤موى اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ٕ .يب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمِم٤مـمٌل  .حت٘مٞمؼ  :حمٛمد أسمق
إضمٗم٤من ُ .مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من  .اًمري٤مض  .ط 1406 . 2هـ.
 -167اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ً .مِمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  .دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م .ط 1408 . 1هـ .
 -168ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء  .مجع وشمرشمٞم٥م أمحد سمـ قمٌد اًمرزاق
اًمدرويش  .دار اًمٕم٤مصٛم٦م  .اًمري٤مض  .ط 1419 . 3هـ .
 -169ومت٤موى ُمٝمٛم٦م ًمٕمٛمقم إُم٦م ً .مٕمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز وحمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم  .حت٘مٞمؼ :
إسمراهٞمؿ اًمٗم٤مرس  .دار اًمٕم٤مصٛم٦م  .اًمري٤مض  .ط 1413 . 1هـ .
 -170ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٕ .محد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين .دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .ط  1410 , 1هـ .
 -171ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمّل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم  .عمحٛمد سمـ قمكم
اًمِمقيم٤مين  .دار اًمٗمٙمر  .سمػموت  .ط سمدون  1401 .هـ .
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 -172ومتح اعمٖمٞم٨م ذح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م ً .مإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ
اًمًخ٤موي  .ختري٩م صالح حمٛمد قمقيْم٦م  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .ط .1
1414هـ .
 -173اًمٗمروق ٕ .يب اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ إدريس اعم٤مًمٙمل اعمِمٝمقر سم٤مًم٘مراذم  .حت٘مٞمؼ قمٛمر طمًـ
اًم٘م ّٞم٤مم ُ .م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  .سمػموت  .ط  1424 . 1هـ .
 -174وم٘مف اًمٕمٍم ( اعمجٛمققم٦م إومم ) .عمحٛمد سمـ احلًـ اًمدّ دو اًمِمٜم٘مٞمٓمل  .اقمتٜمك سمف قمغم
محزة اًمٕمٛمري ُ.م١مؾمً٦م ـمريؼ إُم٦م  .اًمري٤مض  .ط 1429 . 1هـ .
يب اًمٗم٤مد  .دار
 -175اًمٗمٙمر اًمً٤مُمل ذم شم٤مريخ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  .عمحٛمد سمـ احلًـ سمـ اًمٕمر ّ
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .سمػموت  .ط 1416 . 1هـ .
 -176ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ً .مزيـ اًمديـ حمٛمد قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي  .دار
اًمٗمٙمر  .سمػموت  .ط  . 1سمدون ؾمٜم٦م اًمٜمنم.
ق
 -177ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م ً .مِمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م .
حت٘مٞمؼ رسمٞمع سمـ ه٤مدي اعمدظمكم ُ .مٙمتٌ٦م اًمٗمرىم٤من .قمجامن  .ط 1422 . 1هـ .
 -178ىم٤مقمدة اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم دراؾم٦م ٟمٔمري٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ً .مٞمٕم٘مقب سمـ قمٌد اًمقه٤مب
اًمٌ٤مطمًلم ُ .مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  .اًمري٤مض  .ط 1426 . 2هـ.
 -179ىم٤مقمدة اًمٕم٤مدة حمٙمٛم٦م دراؾم٦م ٟمٔمري٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ً .مٞمٕم٘مقب سمـ قمٌد اًمقه٤مب
اًمٌ٤مطمًلم ُ .مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  .اًمري٤مض  .ط 1423 . 1هـ.
 -180ىم٤مقمدة اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ دراؾم٦م ٟمٔمري٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ً .مٞمٕم٘مقب سمـ قمٌد
اًمقه٤مب اًمٌ٤مطمًلم ُ .مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  .اًمري٤مض  .ط 1428 . 2هـ.

327

القواعد العقدية عند أهل السنّة والجماعة

 -181اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  .عمجد اًمديـ أسمق ـم٤مهر حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدى  .حت٘مٞمؼ:
اًمٕمرىمًقد ُ .م١مؾمً٦م
ُمٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م سم٢مذاف حمٛمد ٟمٕمٞمؿ
ُ
اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع .سمػموت .ط  1426 . 8هـ .
 -182ىمقاـمع إدًم٦م ذم إصقل ٕ.يب اعمٔمٗمرُ ,مٜمّمقر سمـ حمٛمد اًمًٛمٕم٤مين  .حت٘مٞمؼ حمٛمد
طمًـ اًمِم٤مومٕمل  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .ط  1418 . 1هـ .
 -183اًم٘مقاقمد ٕ .يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد اعم٘مري  .حت٘مٞمؼ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ محٞمد ُ .مريمز
إطمٞم٤مء اًمؽماث سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ُ .مٙم٦م اعمٙمرُم٦م  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم٤مريخ اًمٜمنم .
 -184اًم٘مقاقمد ٕ .يب اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت .
سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وؾمٜم٦م اًمٜمنم.
 -185ىمقاقمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمرد قمغم اعمخ٤مًمٗملم ً .مٚمديمتقر محدي سمـ محٞمد سمـ محقد اًم٘مري٘مري .
دار اًمٗمْمٞمٚم٦م  .اًمري٤مض  .ط  1432 . 1هـ.
 -186ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم ً .مٕمز اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم  .شمٕمٚمٞمؼ :ـمف
قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد ُ .مٙمتٌ٦م اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م  .اًم٘م٤مهرة  .ط سمدون  1414 .هـ .
 -187ىمقاقمد آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد ً .مٕمثامن قمكم طمًـ  .دار اًمقـمـ  .اًمري٤مض .
ط  1413 . 1هـ .
 -188اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط واًمٗمقائد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ
اإلؾمالم ً .مًٕمقد سمـ قمٌد اهلل اًمٖمدي٤من  .دار اًمتدُمري٦م  .اًمري٤مض  .ط  1432 . 1هـ .
 -189اًم٘مقاقمد احلً٤من ُمـ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م  .عمحٛمد اعمًٜمد  .دار اًمٕم٤مصٛم٦م
 .اًمري٤مض  .ط 1428 . 1هـ .
 -190اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمًٚمٗمٞم٦م ذم أؾمامء وصٗم٤مت رب اًمؼمي٦م ٕ .محد سمـ حمٛمد اًمٜمج٤مر .
دار اًمٜمّمٞمح٦م  .اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  .ط  1431 . 1هـ .
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 -191اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم إيامن واًمٜمذور  .عمحٛمد
سمـ قمٌداهلل اًمتٛمٌٙمتل اهل٤مؿمٛمل  .اعمٙمتٌ٦م اعمٙمٞم٦م ُ .مٙم٦م اعمٙمرُم٦م  .ط  1427 . 1هـ .
 -192اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م  .إلسمراهٞمؿ اًمِم٤مل  .دار
اًمٜمٗم٤مئس  .إردن  .ط 1422 . 1هـ .
 -193اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمٕمٌ٤مدات  .عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل
اًمّمقاط ُ .مٙمتٌ٦م دار اعمٜمٝم٤مج  .اًمري٤مض  .ط  1434 . 1هـ .
 -194واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم يمت٤مب إم ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ً .مٕمٌد اًمقه٤مب سمـ امحد .
دار اًمتدُمري٦م  .اًمري٤مض .ط 1429 . 1هـ .
 -195اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مراومٞم٦م ً .مٕم٤مدل سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر ىمقشمف  .دار اًمٌِم٤مئر
اإلؾمالُمٞم٦م  .سمػموت  .ط 1425 . 1هـ .
 -196اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اعمًتخٚمّم٦م ُمـ اًمتحرير ً .مٕمكم سمـ أمحد اًمٜمدوي ُ .مٓمٌٕم٦م اعمدين .
ُمٍم  .ط  1411 . 1هـ .
 -197اًم٘مقاقمد اًمٓمٞمٌ٤مت ذم ُمٕمروم٦م إؾمامء واًمّمٗم٤مت ٕ .ذف قمٌد اعم٘مّمقد .أوقاء
اًمًٚمػ  .اًمري٤مض  .ط  1416 . 1هـ .
 -198ىمقاقمد اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ ظمالل يمت٤مب اإلذاف قمغم ُمً٤مئؾ اخلالف  .عمحٛمد
اًمرويمل  .دار اًم٘مٚمؿ  .دُمِمؼ  .ط 1419 . 1هـ .
 -199ىمقاقمد وم٘مف اًمدقمقة قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ً.مٕم٤مسمد سمـ قمٌد اهلل اًمثٌٞمتل  .دار اسمـ
اجلقزي  .اًمدُم٤مم  .ط  1428 .1هـ .
 -200اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ً .مٕمٌد اًمٕمزيز قمزام  .دار احلدي٨م  .اًم٘م٤مهرة .ط سمدون 1426 .هـ .
 -201اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ً .مٕمكم اًمٜمدوي  .دار اًم٘مٚمؿ  .دُمِمؼ  .ط 1428 . 7هـ .
 -202اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ً .مٞمٕم٘مقب اًمٌ٤مطمًلم ُ .مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  .اًمري٤مض  .ط 1428 .5هـ .
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 -203اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى وُم٤م شمٗمرع قمٜمٝم٤م ً .مّم٤مًمح سمـ هم٤مٟمؿ اًمًدٓن  .دار سمٚمٜمًٞم٦م .
اًمري٤مض  .ط 1420 . 2هـ.
 -204ىمقاقمد ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اإليامن قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ً .مٕم٤مدل سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ٤مين .
دار أوقاء اًمًٚمػ .اًمري٤مض  .ط 1426 . 1هـ .
 -205اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م ًمألؾمامء واًمّمٗم٤مت قمٜمد اًمًٚمػ .إلسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمؼميٙم٤من  .دار
اهلجرة  .اًمري٤مض  .ط 1415 . 2هـ .
 -206اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  .عمحٛمد قمثامن ؿمٌػم  .دار
اًمٜمٗم٤مئس  .إردن  .ط 1428 . 2هـ .
 -207اًم٘مقاقمد اعمثغم ذم صٗم٤مت اهلل وأؾمامئف احلًٜمك  .عمحٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم  .شمٕمٚمٞمؼ
أذف قمٌد اعم٘مّمقد  .أوقاء اًمًٚمػ .اًمري٤مض  .ط سمدون  1416 .هـ .
 -208ىمقاقمد ُمٕمروم٦م اًمٌدع  .عمحٛمد سمـ طمًلم اجلٞمزاين  .دار اسمـ اجلقزي  .اًمدُم٤مم  .ط . 3
 1427هـ .
 -209اًم٘مقاقمد اًمٜم٤مومٕم٦م ذم متٞمٞمز اًمٌدع اًمقاىمٕم٦م  .عمحٛمد يني إسمراهٞمؿ  .دار اًمٞمن  .اًم٘م٤مهرة .
ط 1431 . 1هـ .
 -210ىمقاقمد وُمً٤مئؾ ذم شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م ً .مٕمٌد اًمٕمزيز سمـ ريس اًمريس .سمدون سمٞم٤مٟم٤مت اًمٜم٤مذ.
ط  1426 . 1هـ .
 -211اًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد  .عمحٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم  .دار اسمـ اجلقزي .
اًمدُم٤مم  .ط 1424 . 2هـ .
ك
 -212يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت ً .مٚمنميػ اجلرضم٤مين قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
سمػموت  .ط1403 .1هـ .
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 -213اًمٙمت٤مب اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ٕ.يب سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م .
حت٘مٞمؼ  :يمامل يقؾمػ احلقت ُ .مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  .اًمري٤مض  .ط 1409 . 1هـ .
 -214يمت٤مب اًمٕملم ً .مٚمخٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي  .حت٘مٞمؼ ُ :مٝمدي اعمخزوُمل وإسمراهٞمؿ
اًمً٤مُمرائل  .دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل  .سمػموت  .ط 1999 . 1م .
 -215يمت٤مب اًم٘مدر ٕ .يب سمٙمر ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمٗمري٤ميب  .حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل اعمٜمّمقر  .أوقاء
اًمًٚمػ  .اًمري٤مض  .ط  1418 . 1هـ .
 -216يمت٤مب اًم٘مقاقمد ٕ .يب سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اعم١مُمـ احلّمٜمل  .حت٘مٞمؼ  :قمٌد اًمرمحـ
اًمِمٕمالن وضمؼميؾ اًمٌّمكم ُ .مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  .اًمري٤مض  .ط 1418 . 1هـ .
 -217يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم  .عمحٛمد سمـ قمكم اًمتٝم٤مٟمقي  .حت٘مٞمؼ  :قمكم
دطمروج ُ .مٙمتٌ٦م ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون  .سمػموت .ط 1996 . 1م.
 -218يمِمػ اًمٙمرسم٦م ذم وصػ أهؾ اًمٖمرسم٦م ( ُمٓمٌقع وٛمـ جمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م
احلٜمٌكم) ً .مزيـ اًمديـ اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم  .حت٘مٞمؼ :أيب ُمّمٕم٥م ـمٚمٕم٧م احلٚمقاين .
اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم  .سمدون ُمٙم٤من اًمٜمنم .ط  1424 . 2هـ .
 -219اًمٙمٚمٞم٤مت ٕ .سمك اًمٌ٘م٤مء أيقب سمـ ُمقؾمك اًمٙمٗمقي  .حت٘مٞمؼ :قمدٟم٤من درويش وحمٛمد
اعمٍميُ .م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  .سمػموت  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم٤مريخ اًمٜمنم .
 -220اًمٙمقايم٥م اًمً٤مئرة سم٠مقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمٕم٤مذة ً .مٜمجؿ اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزي  .حت٘مٞمؼ :
ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .ط  1418 . 1هـ .
ل
ً -221مٌ٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾً .مٕمكم سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مخل٤مزن  .حت٘مٞمؼ  :حمٛمد قمكم
ؿم٤مهلم  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .ط  1415 . 1هـ .
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 -222اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب ً .مناج اًمديـ قمٛمر سمـ قمكم احلٜمٌكم اًمٜمٕمامين  .حت٘مٞمؼ :قم٤مدل
قمٌد اعمقضمقد وقمكم ُمٕمقض  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  1419 .هـ .
ً -223مً٤من اًمٕمرب ٕ .يب اًمٗمْمؾ مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٙمرم اسمـ ُمٜمٔمقر  .دار اًمٗمٙمر .
سمػموت  .ط  1410 . 1هـ .
 -224عمٕم٦م آقمت٘م٤مد  .عمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد  .وزارة اًمِم١مون
اإلؾمالُمٞم٦م  .اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  .ط 1420 . 2هـ .
ً -225مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م وؾمقاـمع إهار إصمري٦م  .عمحٛمد سمـ أمحد اًمًٗم٤مريٜمل  .اعمٙمت٥م
اإلؾمالُمل  .سمػموت  .ط 1411 . 3هـ .
م
 -226اعمجغم ذم ذح اًم٘مقاقمد اعمثغم ذم صٗم٤مت اهلل وأؾمامئف احلًٜمك ً.مٙم٤مُمٚم٦م اًمٙمقاري  .دار
اسمـ طمزم  .سمػموت  .ط  1422 . 1هـ .
 -227جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م ً .مٚمجٜم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ قمدة قمٚمامء ووم٘مٝم٤مء ذم اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م .
ِ
دم٤مرت يمت٥م  .يمراشمٌم  .سمدون رىمؿ
حت٘مٞمؼ ٟ :مجٞم٥م هقاويٜمل ٟ .مقر حمٛمد يم٤مرظم٤مٟمف
اًمٓمٌٕم٦م وؾمٜم٦م اًمٜمنم.
 -228جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ً .مٕمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمل  .حت٘مٞمؼ  :طمً٤مم اًمديـ
اًم٘مددُ .مٙمتٌ٦م اًم٘مدد  .اًم٘م٤مهرة  .ط سمدون 1414 .هـ .
 -229جمٛمؾ اًم ّٚمٖم٦مٕ .محد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤مء اًمرازي  .حت٘مٞمؼ :زهػم قمٌد اعمحًـ ؾمٚمٓم٤من .
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  .سمػموت  .ط  406. 2هـ .
 -230جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ً .مِمٞمخ اإلؾمالم أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م .مجع وشمرشمٞم٥م
قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ  .سمدون سمٞم٤مٟم٤مت اًمٜم٤مذ واًمٓمٌٕم٦م وشم٤مريخ اًمٜمنم.
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 -231جمٛمقع ومت٤موى ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز  .مجع حمٛمد اًمِمقيٕمر  .دار اإلومت٤مء .
اًمري٤مض  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم٤مريخ اًمٜمنم .
 -232جمٛمقع ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب  .دار اًم٘م٤مؾمؿ  .اًمري٤مض  .ط .1
1421هـ.
 -233اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ٓ .سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز  .حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم
قمٌد اًمِم٤مذم حمٛمد  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .سمػموت  .ط  1422 . 2هـ .
 -234خمت٤مر اًمّمح٤مح ً .مإلُم٤مم حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمرازي .حت٘مٞمؼ  :يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد
.اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م  .سمػموت  .ط 1420. 5هـ .
 -235خمتٍم اًم٘مقاقمد اًمًٚمٗمٞم٦م ذم اًمّمٗم٤مت اًمرسم٤مٟمٞم٦م  .عمحٛمقد سمـ قمٌد اًمرازق اًمروقاين.
ُمٙمتٌ٦م ؾمٚمًٌٞمؾ  .اًم٘م٤مهرة  .ط  1426 . 3هـ .
ُ -236مدظمؾ إمم قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ  .عمٝمدي ومْمؾ اهلل  .دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م  .سمػموت  .ط 1990 . 4م .
 -237اعمدظمؾ إمم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  .عمحٛمد وم٤مروق اًمٜمٌٝم٤من  .دار قم٤ممل اًم٘مرآن  .طمٚم٥م .
ط 1426 . 1هـ .
ُ -238مدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ً .مٕمثامن مجٕم٦م وٛمػمي٦م ُ .مٙمتٌ٦م اًمًقاري  .ضمدة .
ط  1414 . 1هـ .
 -239اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ٕ .يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احل٤ميمؿ  .حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك
قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م  .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .ط  1411 . 1هـ .
 -240اعمًتّمٗمك ُمـ قمٚمؿ إصقل ٕ .يب طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم  .حت٘مٞمؼ محزة سمـ
زهػم طم٤مومظ  .ذيم٦م اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  .ضمدة  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم٤مريخ اًمٜمنم .
ُ -241مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ  .شمرىمٞمؿ  :حمٛمد قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم  .دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  ,ط 1413 . 1هـ .
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ُ -242مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ  .حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ومج٤مقم٦م ُ.م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م.
سمػموت  .ط  1415 . 1هـ .
 -243اعمًقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف ٔ .ل شمٞمٛمٞم٦م  .حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد  .دار
اًمٙمت٤مب اًمٕمريب .اًم٘م٤مهرة  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وؾمٜم٦م اًمٜمنم.
ُ -244مِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح  .عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلٓمٞم٥م اًمتؼميزي  .حت٘مٞمؼ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ
إًمٌ٤مين  .اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  .سمٌػموت  .ط  1405 . 3هـ .
 -245اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ٕ .محد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل  .اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .سمػموت  .سمدون رىمؿ
اًمٓمٌٕم٦م وشم٤مريخ اًمٜمنم .
ُ -246مّمٓمٚمح٤مت ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد  .حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمد  .درا سمـ ظمزيٛم٦م  .ط  . 1سمدون
ؾمٜم٦م اًمٜمنم.
ُ -247مٕم٤مرج اًم٘مٌقل سمنمح ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل  .حل٤مومظ سمـ أمحد احلٙمٛمل.
وٌط وشمٕمٚمٞمؼ قمٛمر سمـ حمٛمقد أسمق قمٛمر  .دار اسمـ اًم٘مٞمؿ  .اًمدُم٤مم  .ط 1415 . 3هـ .
ُ -248مٕم٤ممل أصقل اًمٗم٘مف قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م  .عمحٛمد سمـ طمًلم اجلٞمزاين  .دار اسمـ
اجلقزي  .اًمدُم٤مم  .ط  1427 . 5هــ .
ُ -249مٕم٤ممل آٟمٓمالىم٦م اًمٙمؼمى  .عمحٛمد قمٌد اهل٤مدي اعمٍمي  .دار ـمٞمٌ٦م اًمري٤مض  .ط. 4
1409هـ .
ُ -250مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ٓ .حلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي  .حت٘مٞمؼ  :حمٛمد اًمٜمٛمر .
قمثامن وٛمػمي٦م  .ؾمٚمٞمامن احلرش  .دار ـمٞمٌ٦م .سمػموت  .ط  1417. 4هـ .
ُ -251مٕم٤ممل اًمًٜمـ .حلٛمد سمـ حمٛمد اًمًٌتل اعمٕمروف سم٤مخلٓم٤ميب  .اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .طمٚم٥م .
ط 1351 . 1هـ .
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ُ -252مٕمجؿ اًم ّٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة ٕ .محد خمت٤مر قمٌد احلٛمٞمد  .قم٤ممل اًمٙمت٥م  .سمدون ُمٙم٤من
اًمٜمنم  .ط  1429 . 1هـ .
ُ -253مٕمجؿ اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م ً .مٚمحًـ سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٝمران اًمٕمًٙمري  .حت٘مٞمؼ سمٞم٧م اهلل
سمٞم٤متُ .م١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل  .ىمؿ  .ط 1412. 1هـ
ُ -254مٕمجؿ اعم١مًمٗملم ً .مٕمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م  .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  .سمػموت  .سمدون رىمؿ
اًمٓمٌٕم٦م وشم٤مريخ اًمٜمنم .
ُ -255مٕمجؿ اعمٓمٌققم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واعمٕمرسم٦م ً .مٞمقؾمػ سمـ إًمٞم٤من سمـ ُمقؾمك هيمٞمس ُ .مٓمٌٕم٦م
هيمٞمس ُ .مٍم  .ط سمدون  1346 .هـ .
ُ -256مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًم ّٚمٖم٦م ٕ .يب احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م  .دار اجلٞمؾ  .سمػموت.
ط1411 . 1هـ .
 -257اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  .عمجٛمع اًم ّٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة  .سم٢مذاف إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك وأمحد
اًمزي٤مت وطم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر وحمٛمد اًمٜمج٤مر  .دار اًمدقمقة  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وُمٙم٤من
وشم٤مريخ اًمٜمنم.
ُ -258مٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م  .عمجٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ُ.م١مؾمً٦م زايد آل
نٞم٤من اخلػمي٦م  .أسمق فمٌل  .ط  1434 . 1هــ.
 -259اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ٕ .يب اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ حمٛمد  .حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؾمٞمد
يمٞمالين .دار اعمٕمروم٦م ً .مٌٜم٤من  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم٤مريخ اًمٜمنم .
 -260اعمٗمّمؾ ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ً .مٞمٕم٘مقب اًمٌ٤مطمًلم  .دار اًمتدُمري٦م  .اًمري٤مض  .ط . 1
1431هـ .
ُ -261مٗمٝمقم أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ً .مٜم٤مس اًمٕم٘مؾ  .دار اًمقـمـ .
اًمري٤مض  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم٤مريخ اًمٜمنم.
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 -262اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ً .مٌدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم  .وزارة إوىم٤مف
اًمٙمقيتٞم٦م  .اًمٙمقي٧م .ط 1405 . 2هـ .
 -263اعمٜمٓمؼ وُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ًٓ .مقاصمؼ سم٤مهلل قمٌد اعمٜمٕمؿ أمحد  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م
وسمٞم٤مٟم٤مت اًمٜم٤مذ وشم٤مريخ اًمٜمنم .
ُ -264مٜمٝم٤مج اًمت٠مؾمٞمس واًمت٘مديس ذم يمِمػ ؿمٌٝم٤مت داود سمـ ضمرضمٞمس  .قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ
قمٌد اًمرمحـ آل اًمِمٞمخ  .دار اهلداي٦م ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وؾمٜم٦م اًمٜمنم.
ُ -265مٜمٝم٤مج اًمًٜمّ٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ٟم٘مض يمالم اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مدري٦م ً .مِمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد
احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م  .حت٘مٞمؼ حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل ُ .مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  .اًم٘م٤مهرة  .ط . 2
1409هـ .
 -266اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ً .مألُم٤مم حمل اًمديـ اًمٜمقوي ُ .مٓمٌقع ُمع
صحٞمح ُمًٚمؿ  .دار اعمٕمروم٦م  .سمػموت  .ط 1414 . 1هـ .
ُ -267مٜمٝم٩م آؾمتدٓل قمغم ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ً .مٕمثامن قمكم طمًـ .
ُمٙمتٌ٦م اًمرؿمد  .اًمري٤مض  .ط  1415 . 3هـ .
ُ -268مٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ذم شمدويـ قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ً .مٜم٤مس احلٜمٞمٜمل ُ .مريمز اًمٗمٙمر
اعمٕم٤مس  .اًمري٤مض  .ط  1431 . 1هـ.
ُ -269مٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م وُمٜمٝم٩م إؿم٤مقمرة ذم شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم  .خل٤مًمد قمٌد اًمٚمٓمٞمػ
ٟمقرُ .مٙمتٌ٦م اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م  .اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  .ط  1416 . 1هـ .
ُ -270مٜمٝم٩م اًمٜم٘مد ذم قمٚمقم احلدي٨م ً.مٜمقر اًمديـ قمؽم .دار اًمٗمٙمر .دُمِمؼ  .ط 1418 . 3هـ .
ّ -271
اعمٝمذب ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرنً .مٕمٌد اًمٙمريؿ سمـ قمكم اًمٜمٛمٚم٦م ُ .مٙمتٌ٦م اًمرؿمد .
اًمري٤مض  .ط  1420 . 1هـ
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 -272اعمقاوم٘م٤مت  .إلسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اعمِمٝمقر سم٤مًمِم٤مـمٌل  .حت٘مٞمؼُ :مِمٝمقر سمـ طمًـ  .دار
اسمـ قمٗم٤من  .اًمري٤مض  .ط ا 1417 .هـ .
ُ -273مقؾمققم٦م يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم  .عمحٛمد سمـ قمكم اًمتٝم٤مٟمقي  .حت٘مٞمؼ:
قمكم دطمروج ُ .مٙمتٌ٦م ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون  .سمػموت  .ط 1996 . 1م.
ُ -274مقؾمققم٦م ُمقاىمػ اًمًٚمػ ذم اًمٕم٘مٞمدة واعمٜمٝم٩م واًمؽمسمٞم٦م .عمحٛمد اعمٖمراوي .اعمٙمتٌ٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  .اًم٘م٤مهرة  .ط .1سمدون شم٤مريخ اًمٜمنم .
ُ -275مقىمػ أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ُمـ أهؾ إهقاء واًمٌدع  .إلسمراهٞمؿ اًمرطمٞمكم ُ .مٙمتٌ٦م
اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  .اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  .ط 1423 . 1هـ .
ُ -276مقىمػ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ إؿم٤مقمرة ً .مٕمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح اعمحٛمقد ُ.مٙمتٌ٦م اًمرؿمد .
اًمري٤مض  .ط1415 .1هـ .
ُ -277مقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ أهؾ إهقاء واًمٌدع  .إلسمراهٞمؿ سمـ قم٤مُمر اًمرطمٞمكم ُ .مٙمتٌ٦م
اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  .اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  .ط 1423 . 1هـ.
ُ -278مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ً .مِمٛمس اًمديـ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل .
حت٘مٞمؼ قمكم حمٛمد ُمٕمقض وقم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد  .سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وسمٞم٤مٟم٤مت
اًمٜم٤مذ وشم٤مريخ اًمٜمنم .
ن
 -279اًمٜمٌقات ً .مِمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  .حت٘مٞمؼ  :قمٌد اًمٕمزيز
اًمٓمقي٤من .أوقاء اًمًٚمػ  .اًمري٤مض .ط 1420 . 1هـ .
ٟ -280مٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد إصقزم ٕ .يٛمـ اًمٌداريـ  .دار اسمـ طمزم  .سمػموت  .ط 1427 .1
هــ.
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ٟ -281مٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل وأصمره٤م ذم اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء .عمحٛمد اًمرويمل .دار اسمـ طمزم .
سمػموت  .ط 1421 .1هـ.
ٟ -282مٗمح اًمٓمٞم٥م ُمـ همّمـ إٟمدًمس اًمرـمٞم٥م ً .مِمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد اعم٘مري .
حت٘مٞمؼ إطمً٤من قمٌ٤مس  .دار ص٤مدر  .سمػموت  .ط 1997 . 1م.
 -283اًمٜمُّٙم٧م قمغم ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ذم شمقوٞمح ٟمخٌ٦م اًمٗمٙمر ً .مٚمح٤مومظ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر .
حت٘مٞمؼ قمكم سمـ طمًـ سمـ قمٌد احلٛمٞمد احلٚمٌل  .دار اسمـ اجلقزي  .اًمدُم٤مم .ط . 2
1414هـ .
 -284اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر  .عمجد اًمديـ أيب اًمًٕم٤مدات اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد اجلزري
اسمـ إصمػم  .إذاف وشم٘مديؿ قمكم سمـ طمًـ سمـ قمٌد احلٛمٞمد احلٚمٌل إصمري .دار اسمـ
اجلقزي  .اًمدُم٤مم  .ط1421 . 1هـ .
هـ
 -285اهلدي٦م اهل٤مدي٦م إمم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتج٤مٟمٞم٦م ٕ .يب ؿمٙمٞم٥م حمٛمد شم٘مل اًمديـ اهلالزم  .ط . 2
سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وسمٞم٤مٟم٤مت اًمٜم٤مذ وشم٤مريخ اًمٜمنم .
و
 -286اًمقاوح ذم أصقل اًمٗم٘مف ٕ .يب اًمقوم٤مء سمـ قم٘مٞمؾ  .حت٘مٞمؼ  :قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ
اًمؽميمل ُ .م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  .سمػموت  .ط 1420 . 1هـ .
 -287اًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘مف اًمٙمٚمٞم٦م  .عمحٛمد صدىمل اًمؼمٟمق ُ .م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م .
سمػموت  .ط  1416 . 4هــ .
 -288اًمقضمٞمز ذم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ً .مٕمٌد اهلل سمـ قمٌد احلٛمٞمد إصمري  .وزارة اًمِم١مون
اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد  .اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  .ط . 1
1422هـ .
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 -289وؾمٓمٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سملم اًمٗمرق  .حمٛمد سم٤م يمريؿ حمٛمد سم٤م قمٌد اهلل  .دار اًمراي٦م .
اًمري٤مض ً .مٚمٜمنم واًمتقزيع  .ط 1415 . 1هـ .
اًمٙمت٥م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م
 -290إحت٤مف اًمً٤مئؾ سمام ذم اًمٓمح٤موي٦م ُمـ ُمً٤مئؾ ً .مّم٤مًمح سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل اًمِمٞمخ
 -291اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم شمٗمًػم اجلالًملم ً .مٕمٌد اًمٙمريؿ سمـ قمٌد اهلل اخلْمػم .
 -292رؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمد ذم اًمٕم٘مٞمدة .عمحٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد احلٛمد.
 -293رؾم٤مًم٦م اإليامن واًمٙمٗمر  .عمحٛمد أمحد إؾمامقمٞمؾ اعم٘مدم .
 -294ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م ًمالًمٙم٤مئل ٕ .يب إؿمٌ٤مل طمًـ اعمٍمي .
 -295ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ٕ .يب إؿمٌ٤مل طمًـ اعمٜمّمقري اعمٍمي .
 -296ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ً .مًٗمر سمـ قمٌد اًمرمحـ احلقازم .
 -297ذح اًمٓمح٤موي٦م ً .مٜم٤مس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ.
 -298ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ً.مٕمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل اًمراضمحل .
 -299ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ً .مٕمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٖمٜمٞمامن .
 -300ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م  .خل٤مًمد سمـ قمٌد اهلل اعمّمٚمح .
 -301ذح ومتح اعمجٞمد ً .مٕمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٖمٜمٞمامن .
 -302ذح يمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م ُمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦م .أسمق إؿمٌ٤مل طمًـ اًمزهػمي اعمٍمي.
 -303ذح عمٕم٦م آقمت٘م٤مد ً .مٕمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح اعمحٛمقد .
 -304ذح عمٕم٦م آقمت٘م٤مد .ظم٤مًمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اعمّمٚمح .
 -305اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م سملم إص٤مًم٦م واًمتقضمٞمف  .عمحٛمد طمًـ قمٌد اًمٖمٗم٤مر .
 -306اًم٘مقاقمد اعمذاقم٦م ذم ُمذه٥م أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م ً .مقًمٞمد سمـ راؿمد اًمًٕمٞمدان.
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ُ -307مٌ٤مطم٨م ذم قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م وُمقىمػ احلريم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة ُمٜمٝم٤م .
ًمٜم٤مس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ .
 -308جمٛمؾ أصقل أهؾ اًمًٜمّ٦م ً.مٜم٤مس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ .
ُ -309منموقم ّٞم٦م آضمتٝم٤مد ذم ومروع آقمت٘م٤مد ً .منميػ اخلٓمٞم٥م .
ُ -310مٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف وىمقاقمدهؿ ذم إصمٌ٤مهت٤م  .خل٤مًمد سمـ حمٛمد
اًمًٚمٞمؿ .
 -311اعمٕمجؿ اجل٤مُمع ذم شمراضمؿ اًمٕمٚمامء وـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مسيـ ٕ .قمْم٤مء ُمٚمت٘مك أهؾ
احلدي٨م.
 -312اعمقؾمققم٦م اًمٕم٘مدي٦م  .عمجٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم سم٢مذاف َقمٚمقي سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمً٘م٤مف .
ُمقىمع اًمدرر اًمًٜمٞم٦م .
اًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُمٕمٞم٦م
 -313ىمقاقمد إؾمامء وإطمٙم٤مم قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ( رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم )  .عمحٛمد
سمـ سمًٞمس اًمًٗمٞم٤مين  .ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى  1424 .هـ .
 -314اًم٘مقاقمد ذم شمقطمٞمد اًمٕمٌ٤مدة وُم٤م يْم٤مده ُمـ اًمنمك قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ٦م واجلامقم٦م مجٕم ً٤م
ودراؾم ً٦م (رؾم٤مًم٦م ديمتقراه )  .عمحٛمد سمـ قمٌد اهلله سمـ قمكم سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر  .اجل٤مُمٕم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م  .اعمديٜم٦م اعمٜمقرة 1427 .هـ .
اًمدوري٤مت
 -315جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م  .اًمري٤مض  .اًمٕمدد اًمً٤مسمع ؿمٝمر رضم٥م وؿمٕمٌ٤من ورُمْم٤من
وؿمقال قم٤مم 1403هـُ .م٘م٤مل سمٕمٜمقان  :اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م وُم٤م يْم٤مده٤مً .مٕمٌد اًمٕمزيز
سمـ سم٤مز .
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 -316جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م  .اًمري٤مض  .اًمٕمدد (  . ) 74سمح٨م سمٕمٜمقان  :اًمتقؾمؾ اعمنموع
واعمٛمٜمقع ً .مٕمقاد سمـ قمٌد اهلل اعمٕمتؼ.
 -317جمٚم٦م اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمنمقمٞم٦م  .اًم٘م٤مهرة  .اًمٕمدد (  ) 19رسمٞمع إظمر 1435هـ .
سمح٨م سمٕمٜمقان ُ :مّمٓمٚمح اًمٕم٘مٞمدة  -دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م ً .مّم٤مًمح سمـ درسم٤مش اًمزهراين .
 -318جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  .اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  .اًمٕمدد اًمث٤مًم٨م ًمٚمًٜم٦م اًمً٤مسمٕم٦م حمرم 1395
هـُ .م٘م٤مل سمٕمٜمقان  :اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م وُم٤م يْم٤مده٤م ً .مٕمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز.
 -319جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  .اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  .اًمٕمدد إول ًمٚمًٜم٦م اًمٕم٤مذة ُ .م٘م٤مل سمٕمٜمقان :
اإلمج٤مع ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ً .مرؿمدي قمٚمٞم٤من  .مج٤مدى أظمرة 1397هـ.
 -320جمٚم٦م اًمققمل اإلؾمالُمل  .اًمٙمقي٧م  .اًمٕمدد ( ُ , ) 532م٘م٤مل سمٕمٜمقان ُ :مّمٓمٗمك اًمزرىم٤م
اًمٗم٘مف اًمقرع 2010 /9 /3 .م .
اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م
 -321ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م  .اعمٚمت٘مك اًمٗم٘مٝمل ُ .م٘م٤مل سمٕمٜمقان  :اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمِمٞمخ
ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م رمحه اهلل ٕ .محد اًمروم٤مقمل:

.http://feqhweb.com/vb/t1003.html
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طم٘مٞم٘م٦م آؾمت٘مراء 176 ................................................................
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