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 :تــــــامللذم

ُؾلُذ َظٍ الضعاؾت ٖلى ٖالٍم مً ٖلماِء ألامت, وشخهُت        

مً شخهُاث ال٨ٟغ ؤلاؾالمي مخمشلت بـالٗالم ال٣ُٟه )الكُش 

 ال٨ك٠ ًٖ قغوخه 
ً
ٞسغ املخ٣٣حن( بً الٗالمت الخلي, مداولت

ل٨خب والضٍ الٗالمت الخلي, ومخسظة مً ٦خابه)اًًاح الٟىاثض في 

.
ً
 قغح اق٩االث ال٣ىاٖض(ؤهمىطظا

م البدض ٖلى جمهُض ومبدشحن, جىاو٫ البدض في الخمهُض       ّؿِ
ُ
٢

مٗنى الكغح في اللٛت والانُالح, وجىاو٫ ال٣ؿم ألاو٫ خُاة 

ال٢خه بىالضٍ, وؤ٢ىا٫ الٗلماء  الكُش ٞسغ املخ٣٣حن, و نٟاجه ٖو

ُٞه, وال٣ؿم آلازغ جىاو٫ الخٍٗغ٠ ب٨خاب)٢ىاٖض ألاخ٩ام في 

ت الخال٫ والخغام(, زم َ ٣ت قغح الكُش ٞسغ املخ٣٣حن له مٗٞغ ٍغ

٦غث ٞيها ؤَم الىخاثج التي 
ُ
 بم٣ضمت و زخمخه بساجمت ط

ً
, مؿبى٢ا

 جىنل بليها البدض.

 مفهىم الششح في اللغت والاصطالح: الخمهيذ:

 الششح لغت:

ٌ( مٗنى 175وعص في معجم الٗحن للخلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي )     

خم 
َّ
ُ٘ الل ُذ: ٢ُِْ كٍغ

َ
ْغُح والد

َّ
ْن. والك الكغح))الَبُان، اقَغْح: ؤْي بّحِ

))
ٌ
ْغخت

َ
، وال٣ُِٗت مىه ق

ً
ٗا

ْ
ُ

َ
و٢ا٫ ابً  (1)ٖلى الٗٓام ٢

اُء 395ٞاعؽ) حُن َوالغَّ ِ
ّ
َغَح( الك

َ
ٌ( في ٦خابه م٣اًِـ اللٛت:)))ق

َم 
َ

ال
َ
٨
ْ
َغْخُذ ال

َ
ِلَ٪ ق

َ
ًْ ط اِن. ِم َُ َب

ْ
ْخِذ َوال َٟ

ْ
ى ال

َ
ل َٖ ُض٫ُّ  ًَ ٌل  ُْ َن

ُ
َخاُء ؤ

ْ
َوال

ْخِم((
َّ
ِغٍِذ الل

ْ
ك

َ
ًْ ح ُه ِم

ُ
ا٢

َ
ِخ٣

ْ
َخُه. َواق

ْ
ي َُّ ا َب

َ
ْغًخا، ِبط

َ
ٍُ ق ْحَر

َ
, وط٦غ (2)َوٚ

ٌ(  ؤن))الكغح: ال٨ك٠؛ ٣ًا٫: قغح ٞالن ؤمٍغ 711ً مىٓىع)اب

  لكخب والذه العالمت الحلي ه(771ششوح فخش املحللين)

)
ً
 )اًضاح الفىائذ في ششح اشكاالث اللىاعذ أهمىرجا

 *ثائش عمشان شذهان  
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 امللخص  معلىماث امللالت

: جاسيخ امللالت ّغاح الظًً اؾخُاٖىا ؤن           
ّ
ٌٗض الكُش ٞسغ املخ٣٣حن ؤخض ؤٖالم ال٣غن الشامً الهجغي مً ؤًٞل الك

دكٗب به باججاَاث  ىضخه, ٍو , ٍو ٨كٟىا ما ٞيها مً الٛمىى, بط ٌٗمض بلى الىو ُٟٞؿٍغ ًبؿُىا الىهىم ٍو

ت, وط٦غ الغواًاث التي جىض م , واإلاهاصع اللٍٛى ا, ٞٗىضما ًبضؤ ّٖضة, بالٗىصة بلى ال٣غآن ال٨ٍغ حَر ح ال٣ى٫, ٚو

ت  م, والؿىت الىبٍى  بلى ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
 زم ًبضؤ بكغح طل٪ الغؤي مؿدىضا

ً
بكغح هو ما ًظ٦غ عؤي والضٍ ؤوال

ٟت, ولٛت ال٣ى٫, والغواًت؛ لكغح طل٪ ال٣ى٫ وبُاهه للمخل٣ي.  الكٍغ
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( ٌ( ل٨خب والضٍ الٗالمت الخلي771قغوح ٞسغ املخ٣٣حن)
ً
 )اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض ؤهمىطظا

ؤي ؤوضخه، وقغح مؿإلت مك٩لت: بُنها، وقغح الص يء ٌكغخه 

قغخا، وقغخه: ٞخده وبِىه و٦كٟه. و٧ل ما ٞخذ مً الجىاَغ، 

ذ  ٣ٞض قغح ؤًًا. ج٣ى٫: قغخذ الٛامٌ بطا ٞؿغجه؛ ومىه حكٍغ

غابي)ث(3)اللخم(( غح الخٟٔ، ٌ( ؤن الك340, وط٦غ ابً ألٖا

والكغح الٟخذ، والكغح البُان، والكغح الٟهم، والكغح 

, وقغح هللا (4)الاٞخًاى لؤلب٩اع؛ وقاَض الكاعح بمٗنى الخاٞٔ

. وقغح اللخم وقغخه، وؤزظ  حٗالى نضٍع لئلؾالم، واوكغح نضٍع

: ؤْهٍغ  وقغح  دت مً اللخم وقغاثذ, ومً املجاػ: قغح ؤمٍغ قٍغ

 , (5)اإلاؿإلت  بّحن ظىابها
ً
وج٣ى٫: قغخذ الضعؽ: ؤي ٧ان مىٛل٣ا

 بلى بًٗه ٣ٞمذ بخجؼثخه وبؿُه. 
ً
ه ٧ان مىًّما

ّ
ٞبؿُخه، ٧إه

ى ٣ً٘ في   مٟهىم البؿِ، َو
ً
ٓهغ ؤّن الكغح ٌؿدبًُ صاثما ٍو

ال١ وال٤ًُ  .(6)٢با٫ ال٣بٌ والًّم وؤلٚا

غخذ اللخم،       
َ
، ٣ًا٫: ق ٞإنل الكغح: بؿِ اللخم وهدٍى

غخخه، ومىه: قغح ا
َّ
لهضع، ؤي: بؿُه بىىع بلهي وؾ٨ُىت مً وق

ظهت هللا ؾبداهه وحٗالى وعوح مىه. ٢ا٫ حٗالى:))عّبِ ؤقغح لي 

, و٢ا٫ (8), و٢ا٫ حٗالى:))ؤلم وكغح ل٪ نضع٥(((7)نضعي((

)) , وقغح اإلاك٩ل مً ال٨الم (9)حٗالى:))ؤٞمً قغح هللا نضٍع

 بؿُه وؤْهغ ما ًسٟى مً مٗاهُه.

ح في اإلاعجماث الٗغبُت ٢ُ٘ اللخم ؤو هلخٔ ؤن اإلاغاص مً الكغ     

بت في الص يء,  مجامٗت اإلاغؤة, ؤو ألاٞخًاى لؤلب٩اع وإيُهاع الٚغ

وحٗني الٟخذ والبُان وال٨ك٠ وؤلاًًاح وألايهاع, والخىؾ٘ 

 والاهٟخاح, والاهدكاع.

 الششح في الاصطالح:

لم ًسخل٠ مٟهىم الكغح في الانُالح ًٖ مٟهىمه في اللٛت بط      

ّغٝ بإّن قغح الىو ))بُان الٛامٌ مىه و٦ك٠ مٗىاٍ لآلزغ  ُٖ

وججلُخه له, ؤو َى ًض٫ ٖلى الٗملُت التي ٠٣ً بها اإلاغء لضي 

ٟهمهم مٗىاٍ بةػالت الٛمىى ؤو  ً ٍو الىو ُٞىضخه بلى الازٍغ

 .(10)الهٗىبت((

 وال انالتّٖض بٌٗ الب    
ً
, (11)اخشحن ؤن الكغوح لِؿذ ٞيها ببضاٖا

 
ً
ما٫ الؿاب٣حن, ؤو ؤزخهاعا بل هي بٖاصة نُٛت, ؤو مجغص ج٨غاع أٖل

, بط لِـ ٞيها ابخ٩اع ًظ٦غ وال ببضإ 
ً
 واهخسابا

ً
, ؤو ججمُٗا

ً
وحؿهُال

, وطَب بًٗهم بلى ؤن الكغح َى جىيُذ ًٓل (12)ٌٗى٫ ٖلُه

 لٓاَغ الىو وم٣انضٍ اإلا
ً
ه ٦الم ٖلى ٦الم: ؤي مُاب٣ا

ّ
ٗلىت, وؤه

٦الم الكاعح ٖلى ٦الم مال٠ الىو, ٞهى ٦الم طاحي ٌُٗض ٦الم 

. بال ؤن (13)الىو ُٞما ٌكبه الاه٨ؿاعاث الًىثُت ٖلى اإلاغاًا

الباخض ًظَب م٘ مً ًغي ٚحر طل٪, ٞالكغح ٌٗمض بلى الخىؾ٘ 

خىؾ٘ ُٞه ٧إن ًمض الىو  والاهٟخاح ٖلى هو اإلاال٠ املخخهغ, ٍو

كٗبه بلى اججاَاث ٦شحرة, بدؿب مغظُٗاث الكاعح , َو

ومٗلىماجه, و٢ضعاجه ٖلى اإلاىاوعة في ؤزظ اإلاٟغصاث, وبُان ال٣هض 

 منها, والٗىصة بلى اإلاهاصع ألازغي.  

اللسم ألاول: حياة الشيخ فخش املحللين وصفاجه وعالكخه 

 بىالذه:

 حياجه: 

ي ؾىت      
ّ
ولض ؤبى َالب دمحم بً الخؿً بً ًىؾ٠ بً اإلاُهغ الخل

ٕغ ٖلى (14)َـ (682) ، في مضًىت الخلت الٗغا٢ُت، وجغبى ووكإ وجٖغ

ي)ث
ّ
مت الخل

ّ
ٌ(, واقخٛل ٖىضٍ بخدهُل الٗلىم 726ًض ؤبُه الٗال

ت والّى٣لُت, و ط٦غ طل٪ ٞسغ املخ٣٣حن في قغح زُبت  ُّ ال٣ٗل

ي 
ّ
إلاا اقخٛلذ ٖىض ؤبي بخدهُل الٗلىم مً ال٣ىاٖض، ب٣ىله:))بو

 ٦شحرة مً ٦خب 
ً
اإلا٣ٗى٫ واإلاى٣ى٫، و٢غؤث ٖلُه ٦خبا

 ، و٢ض ٞاػ بضعظت الاظتهاص 15))ؤصخابىا((
ً
 ُٞىا

ً
 ٖاإلاا

ً
, و٧ان قابا

ى ابً ٖكغ ؾىحن , ول٣به والضٍ الٗالمت الخلّي بـ )ٞسغ (16)َو

ل٣به املخ٣٣حن(؛ ألهه ؤو٫ مً قغح ٦خاب:) بق٩االث ال٣ىاٖض(, و 

 بـ )ٞسغ الضًً(
ً
٣ب بهظا الل٣ب صاللت ٖلى ))هباَخه في (17)ؤًًا

ُ
؛ ول

, ٣ٞض (18)الٗلىم الخ٣ت ونهاًت ظاللخه في َظٍ الُاثٟت املخ٣ت((

ّٖض مً ؤبغػ ؤعبٗت عظا٫ لل٨ٟغ في الخلت في ال٣غن الشامً الهجغي, 

ُٓم  , ٖو بط اقتهغ ب٨ثرة ٖلمه وظىصة جهاهُٟه وظاللت ٢ضٍع

قُخي ومىالي ٖالمت الضهُا بدغ ؤخض جالمظجه:)) جإلُٟاجه, ٢ا٫

ىص الٗلى(( ّغٝ به الخغ الٗاملي في ٦خابه)ؤمل (19)الٗلىم َو , ٖو

, ًغوي ًٖ ؤبُه 
ً
, ظمُال

ً
, ٣ٞيها

ً
, مد٣٣ا

ً
آلامل(, ب٣ىله:))٧ان ٞايال

)) حٍر  , ومً ؤَم قُىزه الظًً نهل ٖنهم الٗلىم الضًيُت :(20)ٚو
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( ٌ( ل٨خب والضٍ الٗالمت الخلي771قغوح ٞسغ املخ٣٣حن)
ً
 )اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض ؤهمىطظا

ًىؾ٠ بً ٖلي بً اإلاُهغ الخلي ٖمه الكُش عض ي الضًً ٖلي بً 

ى الٗالم الٗلم الٟايل الجلُل710)ث  , وؾضًض الضًً (21)ٌ ( َو

 في  (22)ٌ(665ًىؾ٠ بً اإلاُهغ)ث 
ً
م جإزحرا , الظي ٧ان مً ؤ٦ثَر

خُاجه الٗلمُت والٗملُت، وؤبى ال٣اؾم ظٟٗغ بً الخؿً اإلاٗغٝو 

ى زا٫ والضٍ الٗالمت الخلي (23)ٌ( 676باملخ٤٣ الخلي )ث ، , َو

م مً (24)ٌ(692وبهاء الضًً ٖلي بً ِٖس ى ألاعبلي )ث  حَر , ٚو

الٗلماء الظًً ٧ان لهم ألازغ البالٜ في وكإجه, وفي حك٨ُل خىػة 

ا بلى اإلاضن ألازغي, و٧ان  ٖلمُت ٦بحرة في الخلت, امخضث ؤزاَع

بًٗهم ٌؿاٖض اإلاضعؾت الىجُٟت بالى٢ٝى ٖلى ٢ضميها؛ والؾُما 

 .(25)ت لظل٪بٗضما ؾىدذ الٓغٝو الؿُاؾُ

 ختى ؤهه ط٦ٍغ في ظملت مً      
ً
ٖني والضٍ الٗالمت الخلي به ٦شحرا

مهىٟاجه، وؤمٍغ في ونِخه التي زخم بها ٦خاب)ال٣ىاٖض(، بةجمام 

ما لم ٨ًخمل مً مالٟاث, و٢ض ٖمل ٞسغ املخ٣٣حن ٖلى جد٤ُ٣ 

ظا ما ط٦ٍغ ال٣مي ٖىضما  بت والضٍ في ب٦ما٫ مالٟاجه، َو ٚع

 ٢ا٫:))ؤمغ في ون
ً
ِخه التي زخم بها ال٣ىاٖض بةجمام ما ب٣ي ها٢ها

مً ٦خبه بٗض خلى٫ ألاظل، وإنالح ما وظض ٞيها مً الخلل، وله 

 .(26)ٚحر ما ؤجم مً ٦خب والضٍ((

مً ظماصي الشاوي  25جىفي الكُش ٞسغ املخ٣٣حن في لُلت     

ًَ في  771ؾىت) ِٞ , وُص
ً
با  وزماهحن ؾىت ج٣ٍغ

ً
ٌ(,ًٖ ٖمغ هاَؼ حؿٗا

ت اإلاُهغةالىج٠ ألا   .(27)قٝغ ٢غب مغ٢ض ؤبُه في الخًغة الخُضٍع

 صفاجه:

سُت بلى ؤنَّ شخهُت الكُش       ؤقاعث الٗضًض مً اإلاهاصع الخاٍع

ٞسغ املخ٣٣حن جمشلذ بال٨شحر مً الهٟاث التي جىم ًٖ ٢ضعاث  

امت  طَىُت ٖم٣ُت في الٗلىم ال٣ٗلُت والى٣لُت، اهتهذ الُه ٖػ

م مً ؤن  الُاثٟت ؤلامامُت في ال٣غن الشامً الهجغي, ٖلى الٚغ

اإلاهاصع التي بحن ؤًضًىا لم جظ٦غ لٟسغ املخ٣٣حن مً ألاؾاجُظ بال 

ه ؤزظ ظّل ٖلمه ًٖ 
ّ
 مً الظًً جخلمظ ٖلى ؤًضيهم, بط ؤه

ً
 ٢لُال

ً
ٖضصا

والضٍ الٗالمت الظي ٧ان مً ؤبغػ ٖلماء الكُٗت ؤلامامُت في 

 ل٨شحر مً عظا
ً
, ٞهى ٧ان م٣هضا ٫ الٗلم؛ لظل٪ لم ٨ًً ٖهٍغ

, الظي (28)الكُش ٞسغ املخ٣٣حن بداظت بلى قُىر م٘ وظىص والضٍ

 هخج ٖىه شخهُت ؤطَلذ ٣ٖى٫ 
ً
 ٦بحرا

ً
اٍ ويهخم به ؤَخماما ٧ان ًٖغ

 ّٖضة منها:
ً
 الىاؽ وجدحرث به, ٢ا٫ بد٣ه الٗلماء ؤ٢ىالا

ي)ث      ٌ( ؤّن ))ٞسغ الضًً ؤبى الًٟاثل 723ط٦غ ابً الَٟى

ا٫ الضًً الخؿً بً ًىؾ٠ بً اإلاُهغ ألاؾضي الخلي دمحم بً ظم

ال٣ُٟه الخ٨ُم ألانىلي. اقخٛل ٖلى والضٍ بال٣ٟه وألانى٫، 

وبدض اإلاى٤ُ، و٢غؤ ؤ٦ثر جهاهُٟه، وإلاا جىظه بلى الخًغة 

ى  710الؿلُاهُت ٖلى ٖؼم ؤلامامت ٧ان في زضمخه مً ؾىت )  (، َو

م ألازال١، ٞهُذ الٗباعة، ملُذ ؤلاقاعة، ع  ؤًخه في خًغة ٦ٍغ

سغ الضًً طو الٟسغ  والضٍ وله طًَ خاص، وزاَغ ه٣اص، ٞو

الٟسم، والٗلم الجم، والىٟـ ألابُت، والهمت الٗلُت، وخهل 

ٌ(:))وظه ٢993ا٫ ٖىه الكُش ألاعصبُلي)ث , و(29)بُني وبِىه ؤوـ((

٣هائها ظلُل ال٣ضع ُٖٓم اإلاجزلت  مً وظٍى َظٍ الُاثٟت وز٣اتها ٞو

ُ٘ الكإن خاله  في ٖلى ٢ضٍع وؾمى عجبخه و٦ثرة ٖلىمه ؤقهغ مً ٞع

ٌ( بلُه ٣ٞا٫ 1104, وؤقاع الخغ الٗاملي)ث(30)ؤن ًظ٦غ((

... مً وظٍى َظٍ 
ً
 ز٣ت ظلُال

ً
 ٣ٞيها

ً
 مد٣٣ا

ً
ُٞه:))٧ان ٞايال

ُ٘ الكإن،  ٣هائها ظلُل ال٣ضع ُٖٓم اإلاجزلت ٞع الُاثٟت وز٣اتها ٞو

مً ؤن  خاله في ٖلى ٢ضٍع وؾمى عجبخه و٦ثرة ٖلىمه ؤقهغ

ٌ( بال٣ى٫:))ٞسغ اإلالت 1110, وط٦ٍغ املجلس ي)ث(31)ًظ٦غ((

والضًً ؤبى َالب دمحم بً آًت هللا الٗالمت اإلال٣ب في ال٨خب 

سغ املخ٣٣حن، والٟسغ،  سغ ؤلاؾالم، ٞو ال٣ٟهُت بٟسغ الضًً، ٞو

 مً وظٍى َظٍ الُاثٟت 
ً
 ٣ٞيها

ً
 مجتهضا

ً
 ه٣اصا

ً
 مد٣٣ا

ً
٧ان ٖاإلاا

لغاث٣ت والخد٣ُ٣اث الكاُٞت، ؤزنى وز٣اتها ناخب الخهاه٠ُ ا

ٖلُه ٖلمائها في جغاظمهم وإظاػاتهم وبالٛىا في اإلاضح ٖلُه، 

ٌ( 1109, و٢ا٫ ُٞه البدغاوي)ث(32)وؤَغٍو ب٩ل ظمُل وجبجُل ((

ه:))ؾلُان الٗلماء، ومىخهى الًٟالء والىبالء، زاجمت 
ّ
به

ُض املجتهضًً، ٞسغ اإلالت والضًً ؤبى َالب ابً الكُش ؤلامام الؿٗ

ٌ( ٣ٞض ؤَا٫ 1405, ؤما الخىاوؿاعي)(33)ظما٫ الضًً بً اإلاُهغ((

ً املجتهضًً وؾُض املجخلضًً قُسىا الٛالب  مضخه بال٣ى٫:))ٍػ

ؤبى َالب دمحم بً الٗالمت اإلاُل٤ ظما٫ الضًً خؿً بً ًىؾ٠ 

بً اإلاُهغ الخلي اإلال٣ب ٖىض والضٍ بٟسغ الضًً، وفي ؾاثغ 
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( ٌ( ل٨خب والضٍ الٗالمت الخلي771قغوح ٞسغ املخ٣٣حن)
ً
 )اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض ؤهمىطظا

وعؤؽ اإلاض٣٢حن خؿب الضاللت مغانضٍ ومىاعصٍ بٟسغ املخ٣٣حن، 

ٖلى ٚاًت هباَخه في الٗلىم الخ٣ت، ونهاًت ظاللخه في َظٍ الُاثٟت 

املخ٣٣ت قضة ٖىاًت والضٍ اإلاؿلم ٖىض ظمُ٘ ٖلماء ؤَل ؤلاؾالم، 

و٢ُامه م٘ ؤهه ؤبٍى و٢ىامه بد٤ اخترامه وزىاٍئ به وصٖاٍئ 

مىه الهمُم له في ٦شحر مً مالٟاجه ومهىٟاجه والخماؾه الضٖاء 

ت ؤلاظابت له بةظاءة ما  وال٣غآن له في خُاجه وبٗض مماجه، وؾٖغ

ذ  ٧ان ًلخمؿه مً الخإل٠ُ والخهي٠ُ، وجىقُذ ما ع٢مه له بهٍغ

اؾمه الكٍغ٠ ٖلى عؾمه اإلاى٠ُ، وإَضاء جدٟت الضٖاء والخدُت 

بلُه، في ٦شحر مما ٢ض خ٤٣ به مىاٍ بمشل ٢ىله ظٗلني هللا ٞضاٍ، 

٘ في ونٟه قُسىا الكهُض، ومً ٧ل ؾىء و٢اٍ، مًاٞ ا بلى ما ٞع

وجلمُظٍ الغقُض، مً ال٣هغ اإلاكُض، وال٣ى٫ الؿضًض، م٘ ٖضم 

مٗهىصًت اإلابالٛت مىه والخإ٦ُض في م٣ام التز٦ُت والخمجُض، ٞمً 

 .(34)ظملت ما ط٦ٍغ مً ٢بُل ؤلٟاّ التر٢ُت والخبجُل((

ُه ٌ(  ُٞه:))الٗالم املخ٤٣ الى٣اص ال1320٣ٟو٢ا٫ الىىعي)ث    

ٞسغ اإلالت والضًً ؤبى َالب دمحم بً آًت هللا الٗالمت اإلاٗبر ٖىه في 

سغ املخ٣٣حن  سغ ؤلاؾالم ٞو ال٨خب ال٣ٟهُت بٟسغ الضًً ٞو

, (35)والٟسغ... ناخب الخد٣ُ٣اث الكاٌٗت والخهاه٠ُ الغاجٗت ((

سغ املخ٣٣حن َى 1359وط٦ٍغ ال٣مي)ث ٌ( ٣ٞا٫:)) ٞسغ الضًً ٞو

ض صٍَغ ؤبى َالب دمحم بً  الكُش ألاظل الٗالم وخُض ٍغ ٖهٍغ ٞو

الخؿً بً ًىؾ٠ بً مُهغ الخلي وظه مً وظٍى َظٍ الُاثٟت 

ُ٘ الكإن ٦شحر الٗلم ظُض الخهاه٠ُ  ظلُل ال٣ضع ُٖٓم اإلاجزلت ٞع

ٗخني بكإهه ٦شحرا ختى  شني ٖلُه َو و٧ان والضٍ الٗالمت ٌٗٓمه ٍو

ٟت وؤمٍغ في ونِ خه ؤهه ط٦ٍغ في نضع ظملت مً مهىٟاجه الكٍغ

التي زخم بها ال٣ىاٖض بةجمام ما ب٣ي ها٢ها مً ٦خبه بٗض خلى٫ 

ص ي  (36)ألاظل وإنالح ما وظض ٞيها مً الخلل(( , وونٟه الخَٟغ

٣هائها ظلُل ال٣ضع،  بإهه))وظه مً وظٍى َظٍ الُاثٟت وز٣اتها ٞو

ُ٘ الخا٫، وخاله في ٖلى ٢ضٍع وؾمى مغجبخه  ُٖٓم اإلاجزلت، ٞع

,  ؤما ال٨غمي)ث  ٞظ٦ٍغ (37)ظ٦غ((و٦ثرة ٖلىمه ؤقهغ مً ؤن ً

م ألازال١، ٞهُذ الٗباعة، ملُذ ؤلاقاعة، عؤًخه  بال٣ى٫:))بإهه ٦ٍغ

سغ الضًً طو  في خًغة والضٍ وله طًَ خاص، وزاَغ ه٣اص، ٞو

ت والهمت الٗلمُت،  ِ
ُّ الٟسغ الٟسم والٗلم الجم والىٟـ ألاب

 ألاو٫ ,  وؤزنى ٖلُه جلمُظٍ الكهُض (38)وخهل بُني وبِىه ؤوـ((

ني)ث ٌ( م٘ ؤهه 786دمحم بً م٩ي بً دمحم الكامي الٗاملي الجٍؼ

 ٣ٞا٫:))الكُش 
ً
٢لما ًشني ٖلى ؤخض في بٌٗ بظاػاجه زىاًء بلُٛا

ؤلامام ؾلُان الٗلماء ومىخهى الًٟالء والىبالء زاجمت املجتهضًً 

, وونٟه جلمُظٍ الٟحروػآباصي مال٠ (39)ٞسغ اإلالت والضًً((

ى ًٟخسغ بدخلمظٍ ٖلُه، ٞىنٟه )ال٣امىؽ املخُِ في  اللٛت( َو

في بظاػة ٦خبها بسُه ٖلى ْهغ ٦خاب: )الخ٨مله والظًل والهلت 

ل٨خاب جاط اللٛت( ألخض َالبه ٢اثال:))ًٖ قُخي ومىالي ٖالمت 

ىص الٗلى، ٞسغ الضًً ؤبي َالب دمحم بً  الضهُا، بدغ الٗلىم َو

ان ٖلماء ألامم ظما٫ الض ٓم، بَغ ًً ابي الكُش ؤلامام ألٖا

مىهىع الخؿً بً ًىؾ٠ بً اإلاُهغ الخلي، بد٤ عواًخه ًٖ 

 (40)والضٍ، بد٤ عواًخه ًٖ مالٟه ؤلامام الدجت ((

 عالكت فخش املحللين بىالذه:

ٌٗىص وؿب الكُش ٞسغ املخ٣٣حن بلى ٖاثلت آ٫ اإلاُهغ وهي       

ؤؾغة ٖغبُت مً بني ؤؾض ؤ٦ثر ال٣باثل الٗغبُت في الخلت ٖضة 

يه  ٞو
ً
ضصا م ألاماعة ولهم الؿُاصة و٢ض هخج مً َظٍ ال٣بُلت عظا٫ ٖو

لهم قإن في مجاالث الخُاة الٗلمُت و الٗملُت ومنهم ألامغاء 

ض  غ مٍا م ماؾؿىا الخلت الُٟداء و٧ان منهم الىٍػ ضًً َو اإلاٍؼ

الضًً دمحم بً الٗل٣مي الظي إلا٘ هجمه في ؤواثل ال٣غن الؿاب٘ 

وبٗضَا جىلى الىػاعة ٖام  ٞخىلى ٖضة مىانب منها اؾخاصًت الضاع

, و٧اهذ (41)ٌ( ٩ٞان آزغ الىػعاء ألزحر الخلٟاء الٗباؾُحن 641)

 جغظ٘ بلى َظًل في اهدؿابها 
ً
ؤمه مً بني ؾُٗض ؤؾغة ٖغبُت ؤًًا

خاػث ؤ٦ثر مما خاػجه ؤؾغ ؤزغي ل٣ىة هٟىطَا الغوحي وم٩اهتها في 

 .(42)ٖالم الخإل٠ُ والخضَعـ

امت       وكإ ٞسغ املخ٣٣حن ٖلى ًض والضٍ الظي اهتهذ بلُه ٖػ

، وصعؽ ٖلُه في قتى الٗلىم ال٣ٗلُت منها  ؤلامامُت في ٖهٍغ

ا، ومىذ صعظت الاظتهاص في ؾً مب٨غ,  والى٣لُت، ختى بٕغ في ؤ٦ثَر

ت مً اإلاكاًش بإبلٜ اإلاضح والشىاء ٦ما ؤقغها  و٢ض ؤزنى ٖلُه مجمٖى

 .(43) ٢بل ٢لُل
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( ٌ( ل٨خب والضٍ الٗالمت الخلي771قغوح ٞسغ املخ٣٣حن)
ً
 )اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض ؤهمىطظا

اًت ؤبُه، واقخٛل ٖىضٍ بالٗلىم جغب      ى ٞسغ املخ٣٣حن بٖغ

ال٣ٗلُت والى٣لُت ٦ما نغح به في قغح زُبت ال٣ىاٖض 

ب٣ىله:))بوي اقخٛلذ ٖىض ؤبي بخدهُل الٗلىم مً اإلا٣ٗى٫ 

 ٦شحرة مً ٦خب ؤصخابىا((
ً
, و٧ان (44)واإلاى٣ى٫ و٢غؤث ٖلُه ٦خبا

الٗالمت الخلي ًهُدب ولضٍ الكُش ٞسغ املخ٣٣حن في ؤؾٟاٍع 

ا مً اإلاضن و٧ان ٢ض  حَر ؿخم٘ بلُه في مضًىت الخلت ٚو وججىاله، َو

٢غؤ ٖلُه ظملت مً ال٨خب والى الكُش ٞسغ املخ٣٣حن جغظ٘ 

بظاػاث الٗالمت الخلي والى ابني ؤزخه الؿُضًً ٖمُض الضًً 

بت ألازغ ال٨بحر في خهىله ٖلى ويُاء الضًً ، و٧ان لهظٍ الصخ

ى في الؿىت الٗاقغة مً ٖمٍغ وؤنبذ ٖلما باعػا  صعظت الاظتهاص َو

ٌكاع بلُه مً بحن ؤٖالم ال٨ٟغ ؤلامامي في ال٣غن الشامً 

, و ٧ان قضًض الخإزغ بأعاء وؤ٩ٞاع والضٍ الٗالمت ٧ىهه (45)الهجغي 

دُجت ألاؾخاط الظي جل٣ى ؤهىإ الٗلىم ظمُٗها ٖلى ًضًه ٩ٞان ه

لظل٪ ؤن ٧اهذ شخهُت ٞسغ املخ٣٣حن هي هٟؿها شخهُت 

 ما ًخدلى بهٟاث والضٍ في الٗضًض مً 
ً
والضٍ لظا وظضهاٍ ٚالبا

 اإلاىا٠٢. 

٧ان ٞسغ املخ٣٣حن قضًض الخغم ٖلى َاٖت والضٍ في ألامىع    

ظا ما ٨ٖؿه لىا والضٍ الٗالمت الخلي مً زال٫ ؤ٢ىا٫  ظمُٗها, َو

ن التي ٧ان ًصبتها في ٦خبه, هظ٦غ بٌٗ اإلاضح بد٤ ٞسغ املخ٣٣ح

 ؤ٢ىا٫ الٗالمت الخلي بد٤ ولضٍ ٞسغ املخ٣٣حن:

: في ٦خاب جظ٦غة ال٣ٟهاء:  ٢ا٫ الٗالمت الخلي في م٣ضمت ٦خابه  
ً
اوال

جظ٦غة ال٣ٟهاء:))ؤما بٗض ٞةن ال٣ٟهاء )عى( َم ٖمضة الضًً 

: وه٣لت الكٕغ ، قٕغ عؾى٫ هللا)نلى هللا ٖلُه وآله(بلى ؤن ٢ا٫

و٢ض ٖؼمىا في َظا ال٨خاب اإلاىؾىم بخظ٦غة ال٣ٟهاء ٖلى جلخُو 

م ٖلّي  ٞخاوي الٗلماء... بظابت اللخماؽ ؤخب الخل٤ بلّي وؤَٖؼ

٣ه لجمُ٘ الخحراث وؤًضٍ  ولضي دمحم ؤمضٍ هللا حٗالى بالؿٗاصاث وٞو

٤ُ وؾل٪ به ههج الخد٤ُ٣ وعػ٢ه ٧ل زحر وصٞ٘ ٖىه ٧ل  بالخٞى

 ؾ
ً
 مضًضا

ً
 وو٢اٍ هللا ٧ل قغ وؤجاٍ ٖمغا

ً
ُضا  ٚع

ً
 َىِئا

ً
ِكا  ٖو

ً
ُٗضا

 .(46)مدظوع وظٗلني ٞضاٍ في ظمُ٘ ألامىع((

:
ً
٦خاب بعقاص ألاطَان: ط٦غ الٗالمت في م٣ضمت ال٨خاب  زاهُا

ه  ٢ىله:))ؤما بٗض ٞةن هللا حٗالى ٦ما ؤوظب ٖلى الىلض َاٖت ؤبٍى

٦ظل٪ ؤوظب ٖليهما الك٣ٟت ٖلُه بةباٙل مغاصٍ في الُاٖاث 

٣ُل م ؼ دمحم ؤنلح ٖو أعبه مً ال٣غباث وإلاا ٦ثر َلب الىلض الٍٗؼ

٣ه للخحر وؤٖاهه ٖلُه مّض هللا في الٗمغ  ه وٞو هللا له ؤمغ صاٍع

ُض لخهي٠ُ ٦خاب ًدىي الى٨ذ البضٌٗت...  الؿُٗض والِٗل الٚغ

ٞإظبذ مُلىبت ونىٟذ َظا ال٨خاب اإلاىؾىم بةعقاص ألاطَان... 

خم ٖلّي ٣ُٖب الهلىاث والخمـ مىه املجاػاة ٖلى طل٪ بالتر 

والاؾخٟٛاع في الخلىاث وإنالح ما ًجضٍ مً الخلل 

 .(47)والى٣هان((

:
ً
ت الخال٫ والخغام(:  زالشا ٦خاب ال٣ىاٖض)٢ىاٖض ألاخ٩ام في مٗٞغ

٢ا٫ في م٣ضمت ٦خاب ال٣ىاٖض:))ميحرلا نمحرلا هللا مسب وبه 

لُه هخى٧ل، الخمض هلل ٖلى ؾىابٜ الىٗماء وجغاصٝ  وؿخٗحن ٖو

الء اإلاخًٟل بةعؾا٫ ألاهبُاء إلعقاص الضَماء... ؤما بٗض ٞهظا آلا

ت الخال٫ والخغام لخهذ ُٞه لب  ٦خاب ٢ىاٖض ألاخ٩ام في مٗٞغ

الٟخاوي زانت وبُيذ ُٞه ٢ىاٖض ؤخ٩ام الخانت بظابت اللخماؽ 

ؼ دمحم والظي ؤعظى له  ى الىلض الٍٗؼ م ٖلّي َو ؤٖؼ الىاؽ بلّي وؤَٖؼ

بٗضي وؤن ًىؾضوي لخضي وؤن ًترخم مً هللا حٗالى َى٫ ٖمٍغ 

ٖلّي بٗض مماحي ٦ما ٦ىذ ؤزلو له الضٖاء في زلىاحي عػ٢ه هللا 

ً وج٨مُل الغثاؾخحن، ٞةهه بّغبي في ظمُ٘  حٗالى ؾٗاصة الضاٍع

ألاخىا٫ مُُ٘ لي في ألا٢ىا٫ وألاٞٗا٫ وهللا اإلاؿخٗان وإلُه الخ٨الن 

 .(48)و٢ض عجبذ َظا ال٨خاب ٖلى ٖضة ٦خب....((

:عاب
ً
٢ا٫ الٗالمت في اإلا٣ضمت:))ؤما بٗض ٞةن  ٦خاب ألالٟحن: ٗا

ؤي٠ٗ ٖباص هللا حٗالى الخؿً بً ًىؾ٠ بً اإلاُهغ الخلي ٣ًى٫: 

ه ٦ما َى بغ  ؼ دمحم ؤنلح هللا ؤمغ صاٍع ؤظبذ ؾاا٫ ولضي الٍٗؼ

ت ٦ما ؤَاٖني  ت وألازغٍو بىالضًه وعػ٢ه ؤؾباب الؿٗاصاث الضهٍُى

خؿُت وؤؾٟٗه ببلٙى آماله ٦ما في اؾخٗما٫ ٢ىاٍ ال٣ٗلُت وال

ؤعياوي بإ٢ىاله وؤٞٗاله وظم٘ له بحن الغثاؾخحن ٦ما ؤهه لم 

ت ٖحن مً بمالء َظا ال٨خاب اإلاىؾىم ٦خاب ألالٟحن...  ٌٗهني َٞغ
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( ٌ( ل٨خب والضٍ الٗالمت الخلي771قغوح ٞسغ املخ٣٣حن)
ً
 )اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض ؤهمىطظا

وظٗلذ زىابه لىلضي دمحم و٢اوي هللا ٖلُه ٧ل مدظوع ونٝغ ٖىه 

 .(49)ظمُ٘ الكغوع وبلٛه ظمُ٘ ؤماهُه و٦ٟاٍ هللا مٗاصًه قاهُه((

م ؤن ٖال٢ت ٞسغ املخ٣٣حن بىالضٍ لم ج٨ً       جبحن لل٣اعت ال٨ٍغ

ٖال٢ت ؾُدُت جمشل الجاهب ألابىي ٣ِٞ ؤو الجاهب الٗلمي, بل 

هي قملذ الىاخُخحن اليؿبُت والٗلمُت, بط ؤن ٞسغ املخ٣٣حن 

, ولم ًلجإ بلى ٚحٍر في َلب 
ً
 ٞايال

ً
 ومغبُا

ً
ؤ٦خٟى بىالضٍ ؤؾخاطا

 ًٖ ؤّن والضٍ ٧ان ًهُدبه مٗه الٗلىم الى٣لُت والٗ
ً
لمُت, ًٞال

ؤًً ما خل وهؼ٫, ٞىخج ًٖ طل٪ ٖال٢ت طاث عابِ ظُاف بحن 

الٟسغ ووالضٍ, ٧اهذ لها ؤزغ في ن٣ل شخهُت الٟسغ الٗلمُت 

ما الؿُاصة الٗلمُت ال٣ٟهُت   ًٖ طل٪ ٧اها ٢ض جٖؼ
ً
وآلاصبُت, ًٞال

ّن ألاو٫ ب٨خابت اإلاالٟاث في طل٪ ومداولت ألازغ في قغخها؛ أل 

ؤوص ى بظل٪, بط ٢ا٫ له في ونِخه التي ٦خبها في ٦خابه)٢ىاٖض 

ه  ُٗ ٗىص هٟ الاخ٩ام( والتي اوص ى بها لىٟؿه))وؤّما ما ًغظ٘ بلّي َو

م في بٌٗ ألاو٢اث، وؤن ُتهضي بلّي زىاب  ٖلّي: ٞإْن جخّٗهضوي بالترخُّ

اء بلى  ل مً ط٦غي ُٞيؿَب٪ ؤَُل الٞى ِ
ّ
٣ل

ُ
بٌٗ الُاٖاث، وال ج

٨ثر مً ط٦غي ُٞيؿب٪ ؤَل الٛغم بلى العجؼ، بل  الٛضع،
ُ
وال ج

ٌِ ما ٖلّي مً الضًىن  ٣ُب نلىاج٪، وا٢ لىاج٪ ٖو
َ
اط٦غوي في ز

الىاظبت والخّٗهضاث الالػمت، وُػع ٢بري ب٣ضع ؤلام٩ان، وا٢غؤ ٖلُه 

 مً ال٣غآن. و٧ّل ٦خاب نّىٟخه، وخ٨م هللا حٗالى بإمٍغ ٢بل 
ً
قِئا

ِمله وؤنلح م
ْ
٦
َ
إ
َ
ا ججضٍ مً الخلل والى٣هان والخُإ بجمامه، ٞ

 ؛ ختى جب٣ى اإلاضعؾت التي ؤؾؿها ٢اثمت.(50)واليؿُان((

 في مسخل٠ الٗلىم  مؤلفاجه:
ً
 الكُش  ٞسغ املخ٣٣حن ٦خبا

ّ
ؤل٠

ؤلاؾالمُت، ومٗٓمها ج٨ملت ؤو قغح إلاالٟاث ؤبُه الٗالمت الخلي، 

ُما ًلي ظملت منها:  ٞو

 ال٣ىاٖض.اًًاح الٟىاثض في قغح بق٩االث -1

قغح زُبت ال٣ىاٖض اإلاؿمى ظام٘ الٟىاثض ؤلٟه بٗض بًًاح  -2

 الٟىاثض.

قغح ٦خاب تهظًب ألانى٫ لىالضٍ )الٗالمت( اإلاؿمى بٛاًت  -3

 الؿاو٫ في قغح تهظًب ألانى٫.

 خاقُت ؤلاعقاص جهي٠ُ والضٍ )الٗالمت(.-4

ى مً جىه٠ُ والضٍ )الٗالمت(. -6  قغح ٦خاب مباصت الىنى٫ َو

 ح ٦خاب ههج اإلاؿترقضًً جهي٠ُ والضٍ )الٗالمت(.قغ  --7

وؾُدىاو٫ الباخض ٦خاب )بًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث 

 ال٣ىاٖض(.

بط ًيخمي الٟسغ بلى اإلاضعؾت الخلُت التي ؤؾؿذ بٗض اخخال٫     

بٛضاص ٖلى ًض الخخاع واهخ٣ا٫ ال٣ٟه مً بٛضاص بلى الخلت, و٧ان 

؛ وألظل املخاٞٓت ٖلى َظٍ (51)والضٍ مً ؤبغػ ٣ٞهاء َظٍ اإلاضعؾت

اإلاضعؾت والجمام ونُت والضٍ, ًٞال ًٖ طل٪ جبؿُِ ؤمىع ال٣ٟه 

؛ ختى ج٩ىن ؾهلت اإلاىا٫ بحن ٖامت الىاؽ ٖمض الكُش ٞسغ 

املخ٣٣حن بلى قغح ال٨شحر مً ٦خب والضٍ الٗالمت الخلي, ومً ؤبغػ 

ال٨خب التي قغخها الكُش ٞسغ املخ٣٣حن ٦خاب)٢ىاٖض الاخ٩ام 

ت الخال٫ والخغام( الظي ؾُدىاوله الباخض بص ٍئ مً في م ٗٞغ

 الخٟهُل.

 اللسم الثاوي: كخاب كىاعذ الاحكام في معشفت الحالل والحشام:

٢ىاٖض الاخ٩ام في مٗغ٢ت الخال٫ والخغام : َى ٦خاب في ال٣ٟه    

ومؿاثل الخال٫ والخغام مً جهاه٠ُ آًت هللا الٗالمت الخلي) 

ى ؤظل ما ٦خب في ال٣ٟه  726ؾىت )َعَخَمُه هللا( اإلاخىفى  َـ( ، َو

الجٟٗغي بٗض ٦خاب ) قغاج٘ الاؾالم ( ٞهى خاٍو لجمُ٘ ؤبىاب 

ال٣ٟه ، و٢ض لخو مالٟه ٞخاواٍ، ُٞه و٢ض اؾخٛغ١ جإلُٟه 

ً ؾىت, وؤلٟه بالخماؽ ولضٍ ٞسغ الضًً وزخمه بىنُت  ٖكٍغ

ل٣ ىا ٚغاء لىلضٍ ٞسغ الضًً ، و٢ض اٖخمض ٖلُه اإلاخإزغون ٧اٞت ٖو

 ٦شحرة
ً
 .(52)ٖلُه الخىاش ي وقغح قغوخا

اؾم الىاسخ : ظٟٗغ بً دمحم الٗغاقي وؤزٍى الخؿحن بً دمحم     

ش اليسخ : َىا٥ ازخالٝ ٌؿحر بحن ناخب ٞهغؾذ  الٗغاقي , جاٍع

ؼ  م٨خبت آلازىهض في َمضان وبحن الؿُض املخ٤٣ ٖبض الٍٗؼ

لخلي ( ، خى٫ الُباَباجي َعَخَمُه هللا في ٦خابه ) م٨خبت الٗالمت ا

ًٓ مً ٦الم الؿُض  ش بضاًت ونهاًت وسخ اليسخت، ٍو جاٍع

ه عآَا, بط ٢ا٫ ناخب 
ّ
الُباَباجي في ونٟه اليسخت ؤه

الٟهغؾذ)والظي جمذ جغظمخه بلى الٗغبُت(: البضاًت في ًىم 

اة  776الؿبذ ؤو٫ ظماصي آلازغة ) َـ(زمؿحن ؾىت بٗض ٞو
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( ٌ( ل٨خب والضٍ الٗالمت الخلي771قغوح ٞسغ املخ٣٣حن)
ً
 )اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض ؤهمىطظا

بتها بم٣ابلتها اإلاال٠ ٢ام ٧اجب َظٍ اليسخت بٗض اجمام ٦خا

ا : ٢مذ بم٣ابلت وجصخُذ َظٍ  وجصخُدها و٦خب في آزَغ

اليسخت م٘ وسخت صخُدت مىظىصة في مضعؾت ناخب الؼمان 

بمضًىت الخلت في ٞهل خاع وبخٗب قضًض ، ختى ؤجممذ اإلا٣ابلت 

ذ  786ظماصي ؤالو٫ ؾىت  12في  قهغ عمًان زم ٠ًًُ : ٞٚغ

 ـ(786َمً ٢غاءة و خل ال٩لماث اإلاك٩لت في)

و٢ا٫ الُباَباجي َعَخَمُه هللا في ٦خاب ) م٨خبت الٗالمت الخلي ( :   

ٞٙغ منها ًىم الؿبذ ٚغة ظماصي آلازغة زم ٢ابلها وصدخها ٖلى 

وسخت مصدخت مٗخمضة في م٣ام ناخب الؼمان بالخلت ؾىت 

 . (53)َـ ظؼءان في مجلض 776

غي ، ًىظض في مىاي٘ ّٖضة        مىانٟاث اليسخت : الدجم وٍػ

ٖباعة ) بلٛذ اإلا٣ابلت ( و٦ظل٪ جىظض خىاف ٖضًضة مً ال٩اجب 

في َظٍ اليسخت ، وفي ؤو٫ ال٨خاب جىظض بٌٗ الٟغٕو جم ه٣لها 

ت ( وجىظض بٌٗ ألاوعا١ ؾا٢ُت في ؤو٫  مً ) الغؾالت الخاثٍغ

 ال٨خاب . 

ت ؤزغي ) ؤي        مً ٦خاب ٢ىاٖض الاخ٩ام ( ٦خبها خؿحن مسَُى

بً دمحم الٗغاقي ألبىه ؾٗض الضًً دمحم ، واهخهى في ٚغة ظماصي 

َـ في الخلت في مضعؾت ناخب الؼمان، ٢ابله  776آلازغة ؾىت 

َـ (, ٦ما ٦خب  786عمًان ؾىت) 18ظٟٗغ بً دمحم الٗغاقي  في 

ن ) صام املخ٤٣ الدجت آًت هللا الٗٓمى الؿُض دمحم مهضي الخغؾا

 : ؤو زمت 
ّ
ه ( في بٌٗ اٞاصاجه الخُُت وه٣لخه ٖىه في مجزله ٢اثال

ّ
ْل

مضعؾت باؾم ناخب الؼمان ٢ض اهضزغث ، و٢ض ٦خب الازىان 

ظٟٗغ والخؿحن ابىا دمحم ٦خاب ) ٢ىاٖض الاخ٩ام ( للٗالمت ٦خب 

 في ؾىت 
ً
َـ وصدخاٍ ٖلى وسخت صخُدت في  ٧776ل منهما مجلضا

الخلت ، واليسخت ال جؼا٫ مىظىصة في مضعؾت ناخب الؼمان ب

م٨خبت ٚغب بهمضان , وم٩ان اليسخت : م٨خبت آلازىهض في َمضان 

 .  927في اًغان وبغ٢م 

٢ا٫ الؿُض خؿً الهضع:))بن َظا ال٨خاب لم ًهى٠ مشله في   

٘ خُض ٕٞغ الٗالمت الخلي ؤعبٗحن ؤل٠ ٕٞغ , وب٣ي  (54)ٖلم الخَٟغ

الٗلماء وال٣ٟهاء ختى ًىمىا ٦خاب ٢ىاٖض ألاخ٩ام مىي٘ صعاؾت 

َظا. و٢ض ط٦غ الٗالمت الخلي هٟؿه في م٣ضمت ال٨خاب ٢ىله:))َى 

٦خاب مخحن ظام٘ ٌكخمل ٖلى ظمُ٘ ؤبىاب ال٣ٟه مً ٦خاب 

 .(55)الُهاعة بلى الضًاث((

وألَمُت ال٣ىاٖض في نُٗض ال٣ٟه ؤلامامي ناع املخىع الظي جضوع 

ٗلمُت ٣ٞض جىاوله ٖلُه عحى الخد٤ُ٣ والىٓغ في الخىػاث ال

ال٣ٟهاء ٢ضًما وخضًشا بالكغح والخٗل٤ُ ختى ّٖض الٗالمت اإلاخدب٘ 

ٗت ما ٣ًغب مً زالزحن قغخا منها  :(56)ؤٚا بؼع٥ في الظَع

ظام٘ اإلا٣انض في قغح ال٣ىاٖض: جإل٠ُ املخ٤٣ الشاوي الكُش  1-

 ٌ (. 240ٖلي بً الخؿحن ال٨غ٧ي )ث

: جإل٠ُ الؿُض ٖمُض ٦جز الٟىاثض في خل مك٨الث ال٣ىاٖض  2-

 754الضًً ٖبض اإلاُلب بً دمحم الخؿُني ابً ؤزذ الٗالمت )ث 

)ٌ0 

بً ٖبض  قغح ٢ىاٖض ألاخ٩ام: للكُش ٖؼ الضًً الخؿحن 1-

 ٌ(  284الهمض ؤلخاعسي)ث 

٦ك٠ اللشام في قغح ٢ىاٖض ألاخ٩ام : جإل٠ُ بهاء الضًً دمحم   4-

 0ٌ( 1117)ث بً الخؿً ألانٟهاوي اإلاٗغٝو بالٟايل الهىضي 

مٟخاح ال٨غامت في قغح ٢ىاٖض الٗالمت : جإل٠ُ املخ٤٣ اإلاض٤٢   5-

 1226ملي اإلاخىفى خضوص ؾىت )ث الؿُض دمحم ظىاص الخؿُني ؤلٗا

)ٌ. 

وؾُلت ال٣انض في ٞخذ مًٗالث ال٣ىاٖض: جإل٠ُ الكُش ٞسغ   6-

 .بً ٖبض هللا بً اإلاخىط البدغاوي الضًً اخمض 

 يخه ومنزلخه عىذ العلماء :سبب جأليف الكخابه وحسم

ٌٗض ٦خاب )بًًاح الٟىاثض في قغح بق٩االث ال٣ىاٖض( مً ؤَم      

مالٟاث الٗالمت ٧ان جإلُٟه بالخماؽ مً ولضٍ الكُش ٞسغ 

املخ٣٣حن، ؤلٟه الٗالمت الخلي بٗض ؤن بلٜ الخمؿحن مً ٖمٍغ 

ٙغ مً جإلُٟه ٖام)  ل٠ في َظا   ٌ(, 622ٞو
ُ
ى ؤو٫ ٦خاب ؤ َو

ً ٢ىاٖض ألاخ٩ام, وولضٍ ٞسغ املجا٫,  بط ؾعى الٗالمت الخلي بخضٍو

ً بًًاح الٟىاثض ٖلى ٢ىاٖض ؤبُه بلى ظم٘  املخ٣٣حن بخضٍو

وط٦غ ٞسغ املخ٣٣حن في م٣ضمت )بًًاح , (57)ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت

الٟىاثض في قغح بق٩االث ال٣ىاٖض( الؿبب الظي صٞ٘ والضٍ 
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( ٌ( ل٨خب والضٍ الٗالمت الخلي771قغوح ٞسغ املخ٣٣حن)
ً
 )اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض ؤهمىطظا

ى:))بظابت اللخماؽ ؤخب الىّ  م لخإل٠ُ ال٨خاب, َو اؽ بلّي واَٖؼ

ٗني به ولضٍ ٞسغ املخ٣٣حن, ويم ال٨خاب بحن صٞخُه (58)ٖلّي(( , َو

ماصة ؤٚىذ َالب الٗلم في ال٣ٟه, ٞىنٟه ٞسغ املخ٣٣حن 

ب٣ىله:))بوي إلاا اقخٛلذ ٖلى والضي ٢ضؽ ؾّغٍ في اإلا٣ٗى٫ 

 مً ٦خب ؤصخابىا؛ ٞالخمؿذ مىه ؤن 
ً
واإلاى٣ى٫, و٢غؤث ٖلُه ٦شحرا

 في ا
ً
 ٌٗمل لي ٦خابا

ً
 لٟغاثضٍ, مكخمال

ً
ا  ل٣ىاٖضٍ وخاٍو

ً
ل٣ٟه, ظامٗا

 ألؾغاٍع وخ٣اث٣ه, ًبني مؿاثله ٖلى 
ً
ٖلى ٚىامًه وص٢اث٣ه, ظامٗا

ان, وؤن ٌكحر ٖىض ٧ل ٢اٖضة بلى ما  لى ٖلم البَر ٖلم ألانىلحن, ٖو

لخو ُٞه ٞخاواٍ وبّحن ٢ىاٖض ألاخ٩ام , ٦ما (59)ًلؼمها مً الخ٨م((

 ً , وؤقاع الٗالمت الخلي (60)ؾىتُٞه و٢ض اؾخٛغ١ جإلُٟه ٖكٍغ

في م٣ضمت ال٨خاب بلى ؤَمُخه, ب٣ىله:))َى ٦خاب مخحن ظام٘ 

ٌكخمل ٖلى ظمُ٘ ؤبىاب ال٣ٟه مً ٦خاب الُهاعة بلى 

٠ (61)الضًاث(( هىَّ ًُ , و٢ا٫ الؿُض الهضع:))بن َظا ال٨خاب لم 

٘ خُض ٕٞغ الٗالمت الخلي ؤعبٗحن ؤل٠  مشله في ٖلم الخَٟغ

)) ٌ( 940, وون٠ املخ٤٣ الشاوي الكُش ٖلي ال٨غ٧ي)ث(62)ٕٞغ

ه:))٦خاب لم ٌؿم٘ الضَغ بمشاله, ولم ًيسج هاسج ٖلى 
ّ
ال٨خاب بةه

مىىاله ٢ض اخخىي مً الٟغٕو ال٣ٟهُت ٖلى ما الًىظض في مهّى٠, 

َي َظا ال٨خاب ب٣ىاٖض ألاخ٩ام  ,(63)ولم ًخ٨ٟل ببُاهه مال٠(( وُؾّمِ

 في ؤ
ً
 ماوٗا

ً
 ظامٗا

ً
نى٫ ال٣ٟه يم بحن َُاجه ماصة و٧ان ٦خابا

 . (64)ال٣ٟه ٧لها ٞهى ٦خاب))خاٍو لجمُ٘ ؤبىاب ال٣ٟه((

 أسلىب ششح الكخاب وألاساس الزي اسدىذ إليه في كىله:

ؤو٫ مً جىاو٫ ٦خاب)اق٩االث ال٣ىاٖض( بالكغح, والخٗل٤ُ,      

وبهىعة مخمحزة  الكُش ٞسغ املخ٣٣حن بط اؾخُإ ؤن ٌُٗي 

ه ٧ان  للخ٨م الىاخض ؤ٦ثر
ّ
 ًٖ طل٪ ؤه

ً
ًال ل ، ٞو مً جٟؿحر وجإٍو

, وج٣ضمهم عؤي والضٍ  ًبّحن آعاء ال٣ٟهاء وؤ٢ىالهم الظًً ؾب٣ٍى

 بحن ٣ٞهاء اإلاظَب ؤلامامي، و٢ض 
ً
 م٣اعها

ً
 ٣ٞهُا

ً
الٗالمت ، ٩ٞان ٦خابا

مت  ُّ ت و٢ اخخىي ٦خاب )بًًاح الٟىاثض( ٖلى ماصة خضًصُت زٍغ

, و٧ان الكُش ٞسغ املخ٣٣حن ؤو 
ً
٫ مً َب٤ الخ٣ؿُم الغباعي ؤًًا

للخضًض الكٍغ٠ واؾخٗمله بهىعة واضخت و٦بحرة في ؤبدازه 

-ال٣ٟهُت ، و٧ان له عؤي زام مً الغواة مً الىاخُت الغظالُت 

, ٞهى (65)و٦ظل٪ الخا٫ في ٖلمي الضعاًت والغواًت -الخ٨م الغظالي

 بًاٍ بـ)ؤ٢ى٫( زم ًبضؤ 
ً
ًظ٦غ ٢ى٫ والضٍ , زم ًبضؤ الكغح مهضعا

 ٖىضما ًخدضر ًٖ بخ
ً
ٟهُل ال٣ى٫, ٟٞي ٦خاب ألاماهاث مشال

: ٢ا٫ صام ْله:)) ٞلى اؾخىصٕ مً 
ً
الىصٌٗت ًظ٦غ ٢ى٫ والضٍ ؤوال

نبي ؤو مجىىن يمً بال بطا زاٝ جلٟه ٞاأل٢غب ؾ٣ٍى 

ه مدؿً ال ؾبُل (66)الًمان((
ّ
, ًبضا الكغح ب٣ىله:)) ؤ٢ى٫ :أله

ه اؾخىلى ٖلى ما
ّ
٫ الٛحر بٛحر بطهه ٖلُه والًمان ؾبُل)ومً( ؤه

 به((
ً
ه مٗغٝو ٩ُٞىن مإمىعا

ّ
 .(67)والا٢غب ألاو٫ اله

 ٖىض جىاو٫     
ً
 واخضا

ً
هلخٔ ؤنَّ ٞسغ املخ٣٣حن ٌؿخٗمل ؤؾلىبا

اإلاؿإلت ال٣ٟهُت في الكغح والخٗل٤ُ, ٟٞي ؤؾباب الُهاعة وؤهىاٖها 

٨ٟي ٚؿل الجىابت ًٖ ٚحٍر  ًظ٦غ ٢ى٫ والضٍ, ٢ا٫ صام ْله:)) ٍو

 .(68)ٗه صون ال٨ٗـ ٞةن اهًم الىيىء ٞةق٩ا٫((منها لى ظام

زم ًبضؤ بإؾلىبه اإلاٗخاص وفي ٧لمخه اإلاؿخمغة ٖىض البضؤ في ٧ل    

مؿإلت)ؤ٢ى٫(, زم ٌٗمض بلى ج٣ؿُم ال٣ى٫ الىاخض بلى ظؼثُاث 

, ٣ُٞؿم قغح اإلاؿإلت  وه٣اٍ؛ لبُان الض٢اث٤ الهٛحرة للمىيٕى

)ؤل٠( اإلاظ٧ىعة ٖلى اعبٗت ؤ٢ؿام, ٣ًى٫:))ًدخمل ألا  ظؼاء لىظٍى

ما لم ًجؼ ٖىه لى٣ًه الخخُاظه بلى الىيىء ٞلما 
ّ
بن ٚحٍر به

ؤهًم الىيىء بلُه جّم ٞاظؼؤ ٧ىيىء خضر البى٫ املجؼي ًٖ 

خضر الٛاثِ, )ب( بهه م٘ الاهًمام بن اؾدباح الهالة زبذ 

٘ خضر الجىابت وإال لم ًب٤َ  اإلاُلىب لخى٠٢ الاؾدباخت ٖلى ٞع

ى مدا٫؛ ألّن الٟٗل لىظىبهما ٞاثضة وناع  وظىصَما ٦ٗضمهما َو

ما ًجؼي ًٖ ٞٗل آزغ واظب بطا اقخمل ٖلى ظمُ٘ 
ّ
الىاظب به

وظٍى الىظىب ُٞه ٞةن اقخمل آلازغ ٦ظل٪ وظب ؤظؼاثه ٖىه 

وإال اؾخدا٫ اظخماٖهما في الىاظب ازباعا,)ط( عواًت ػعاعة في 

ل: اإلاغؤة ه في خضًض ٍَى
ّ
 الخؿً بنَّ ؤخضَما)ٖلُه الؿالم( ؤه

ؿلها مً  ًجؼيها ٚؿل واخض لجىابتها واخغامها وظمٗتها ٚو

ال١ ٞلى ٧ان اإلاغاص  ت الجىابت ؤو ؤلَا ُّ خًُها ولم ٌكتٍر ه

 للؼم جإزغ البُان ًٖ و٢ذ الخاظت ؤو الخُاب 
ً
اخضَما ُٖىا

ُه هٓغ,)ص(   في الخبر إليهام ال٨ظب ٞو
ً
و٦الَما مدظوع زهىنا
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( ٌ( ل٨خب والضٍ الٗالمت الخلي771قغوح ٞسغ املخ٣٣حن)
ً
 )اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض ؤهمىطظا

)ٖلُه الؿالم( ٢ا٫:ٚؿل عواًت دمحم بً ٖلي الخلبي ًٖ ؤبي ٖبضهللا

 .( 69)الجىابت والخٌُ واخض((

ُت  م٘      ٞهى ًدب٘ ؤؾلىب والضٍ خُض  ٌٗغى ألاخ٩ام الكٖغ

تها  الخٟهُلُت  م٘  بدض  وه٣اف  ٖلمي  بةبغام ؤو ه٣ٌ، 
ّ
ؤصل

، ٖلى هدى ؤلاخاَت بالغواًاث   جغظُذ ؤو ج٠ًُٗ، ٢بى٫ ؤو عّصٍ

بها، ٞخمخض  اإلاؿاثل   ّٗ ضة و٦ثرة الٟغٕو وحك اإلاؿىضة واإلاباوي اإلااٍّ

ٗت مً البدض الٗلمي؛ لخسغط  ًٖ  ال٣ٟهُت ٖلى مؿاخاث واؾ

 مً  الٗلم, 
ً
 واؾٗا

ً
بَاع  ال٨خاب  املخضوص وجخّٗضي بؿٗتها بدغا

إزظ باالؾخضال٫  ال٣ٟهي  في  َبُٗخه  مباوي  البدض  ًٖ   ٍو

ُت  م, وؾىض  الغواًت ومخنها, وألانى٫ الكٖغ ْىاَغ ال٣غآن ال٨ٍغ

ت بهضٝ  الىنى٫ بلى زمغة   اؾخسغاط  وال٣ٗلُت, وألانى٫ اللٍٛى

 
ّ
الخ٨م  الكغعي مً مهاصٍع الصخُدت، وال ٌؿخض٫ ًٖ طل٪ بال

تهم ومىا٢كتها مىا٢كت 
ّ
باإلخاَت الكاملت بإ٢ىا٫ ال٣ٟهاء  وؤصل

ساط اإلاى٠٢ الاظتهاصي مً 
ّ
خدّخم ٖلى ال٣ُٟه اج ُت، ٍو مىيٖى

الغواًاث الًُٟٗت اإلاىجبرة  بٗمل ألاصخاب، بل البّض مً 

صلُل  ال٣ٗل  والبراءة  والاخخُاٍ  اؾخلهام  حّجُت ؤلاظمإ  و 

ت  اإلاىهىنت والخٗاعى  والترظُذ  بحن  
ّ
والاؾخصخاب  والٗل

ُت. ت  الكٖغ
ّ
 ألاصل

لم ٨ًخ٠ِ الكُش ٞسغ املخ٣٣حن في قغح ٦خب والضٍ ٖلى ال٣غآن    

والؿىت ٣ِٞ, بل هجضٍ ًخٗضي بلى ألانى٫)ألانى٫ الٗملُت 

 ًٖ طل٪
ً
هجضٍ ٌٗخمض ٖلى الاججاٍ  واللُٟٓت( في بُان اإلاغاص, ًٞال

ت و  اللٛىي في قغح الىو وطل٪ بخدلُله للمؿاثل الىدٍى

ت لل٩لماث في بٌٗ اإلاىاًَ وبغػ ٦ظل٪ اججاَه  جٟؿحراجه اللٍٛى

 في اؾخسضام 
ً
ا الٟلؿٟي وال٨المي, ٟٞي الاججاٍ اللٛىي ٧ان باٖع

ت في ٦المه واؾخضالالجه ال٣ٟهُت  ت واللٍٛى ألاؾالُب الىدٍى

حن في بدىزه ال٣ٟهُت ٞمشال هجضٍ في مؿإلت مٗخمضا ؤ٢ىا ٫ اللٍٛى

غي في قغح ٢ى٫ والضٍ,  مؿخد٣ي الؼ٧اة ٌٗخمض ٢ى٫ الجَى

 )٣ُٞل( 
ً
٣ًى٫:))٢ا٫ صام ْله: وازخل٠ في ؤن ؤيهما ؤؾىء خاال

ال٣ٟحر لالبخضاء بظ٦ٍغ الضا٫ ٖلى الاَخمام ول٣ىله حٗالى وؤما 

ؿالم مً ال٣ٟغ الؿُٟىت ٩ٞاهذ إلاؿا٦حن ولخٗىط الىبي ٖلُه ال

وؾاا٫ اإلاؿ٨ىت )و٢ُل( اإلاؿ٨حن للخإ٦ُض به ول٣ىله حٗالى ؤو 

 ب٣ىله :))ؤ٢ى٫: اج٤ٟ (70)مؿ٨ُىا طا متربت((
ً
. ًبضؤ الكغح مٗل٣ا

ال٩ل ٖلى ؤن ال٣ٟغاء واإلاؿا٦حن اقتر٧ا في مىظب الاؾخد٣ا١، 

ُاله  ى مً ال ما٫ له ٨ًُٟه ٖو ى ون٠ ٖضمي ٖضم مل٨ت َو َو

ى٣ٟت ٖلُه لى ٧ان ٚىُا وال ٣ًضع ٖلى ٦ؿبه ال٣ٟغاء الىاظبي ال

ل٣ىله ٖلُه الؿالم ال نض٢ت ٖلى ٚني وال ٖلى طي مغة ؾىي  

وألا٦ثر ٖلى ؤن ؤخضَما ؤؾىء خاال مً آلازغ بمٗنى ؤهه ال ما٫ له 

وال ٦ؿب ٣ً٘ مى٢ٗا مً خاظخه وآلازغ ؤخؿً خاال ؤي له ما٫ 

ال٣ٟحر  و٦ؿب ٣ً٘ مى٢ٗا مً خاظخه ل٨ً ال ٨ًُٟه ٣ُٞل ألاو٫ 

غي عظل ٣ٞحر مً اإلاا٫  مً ال٣ٟغ ٧إهه ؤنِب ٣ٞاٍع ٢ا٫ الجَى

والشاوي اإلاؿ٨حن بني؟ مً الؿ٩ىن ٧إن العجؼ ؤؾ٨ىه، ٢ا٫ 

ظا ازخُاع الكُش في  ألانمعي اإلاؿ٨حن ؤخؿً خاال مً ال٣ٟحر َو

البً خمؼة الكٍغ٠  ٌ( واإلابؿٍى855الجمل للؼظاجي)ث

ص ي، )ث  و٫ اإلاؿ٨حن، ٢ا٫ ابً َـ(, و٢ُل ألا  358الخؿً بً اإلاٖغ

الؿ٨ُذ ال٣ٟحر الظي له بلٛت مً الِٗل واإلاؿ٨حن الظي ال ش ئ 

مىه وؾاا٫ اإلاؿ٨ىت، و٢ُل اإلاؿ٨حن  له وه٣ل ٢ى٫ ابً الغاعي:

مى٘ ال٣اصع ٖلى  للخإ٦ُض به ول٣ىله حٗالى: ؤو مؿ٨ُىا طا متربت ٍو

ا، وناخب الخمؿحن بطا ٢ضع ٖلى  حَر ج٨ؿب اإلااهت بهىٗه ٚو

ُٗي ناخب زالزماثت م٘ عجٍؼ وناخب الا٦خٟاء ب اإلاٗاف بها َو

غؽ الغ٧ىب وزُاب الخجمل ولى  بض الخضمت ٞو صاع الؿ٨نى ٖو

هض١  ٢هغ الخ٨ؿب ظاػ ؤن ٌُٗي ؤ٦ثر مً الخخمت ٖلى عؤي ٍو

ا ؤو طا ما٫ ٢ضًم بال  مضعي ال٣ٟغ ُٞه مً ٚحر ًمحن وإن ٧ان ٢ٍى

ان ٖلى م٘ ٖلم ٦ظبه ٞةن ْهغ اؾخُٗض مىه وم٘ الخٗظع ٞال يم

الضاٞ٘ مال٩ا ٧ان ؤو ؾاُٖا ؤو بماما ؤو و٦ُال و٦ظا لى بان ٧اٞغا ؤو 

 .(71)واظب الى٣ٟت ؤو َاقمُا، وال ًجب بٖالمه ؤنها ػ٧اة((

هلخٔ ؤن الكُش ٞسغ املخ٣٣حن ٢ض اٖخمض ٖلى الجاهب اللٛىي    

غي عظل ٣ٞحر مً  ه اٖخمض ٢ى٫ الجَى
ّ
في قغح ٢ى٫ والضٍ, بط ؤه

, (72)ؿ٨حن بنى مً الؿ٩ىن ٧إّن العجؼ ؤؾ٨ىهاإلاا٫ والشاوي اإلا

وهجضٍ ٦ظل٪ ط٦غ ٢ى٫ ألانمعي: اإلاؿ٨حن ؤخؿً خاال مً 
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( ٌ( ل٨خب والضٍ الٗالمت الخلي771قغوح ٞسغ املخ٣٣حن)
ً
 )اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض ؤهمىطظا

ال٣ٟحر و٢ُل ٣ًضم اإلاؿ٨حن ؤوال , و٦ظل٪  ابً الؿ٨ُذ  ال٣ٟحر 

 .(73)الظي له بلٛت مً الِٗل واإلاؿ٨حن الظي ال ش يء له

٦ما اٖخمض الكُش ٞسغ املخ٣٣حن ٖلى الجاهب الىدىي في    

 هجضٍ في مؿإلت بزغاط الؼ٧اة في  جٟؿحٍر
ً
أل٢ىا٫ والضٍ, ٞمشال

خضًض ألبي ٖبض هللا )ٖلُه الؿالم( ٢ا٫ :))الغظل ٩ًىن ٖىضٍ 

اإلاا٫ ؤًؼ٦ُه بطا مض ى ٖلُه هه٠ ؾىت ٢ا٫ ال ول٨ً ختى 

,  ٖل٤ ٖلُه ختى الهتهاء الٛاًت ُٞجٗل ٚاًت التر٥  (74)ًدى٫((

الٛاًت ًسال٠ ما  خى٫ الخى٫ ٞال ًجىػ بٗضَا؛ ألن خ٨م ما بٗض

( بطا وعصث ٣ٖب الىٟي ؤٞاصة 
ّ
٢بلها وألهه قبهها بالهالة وألن )بال

 الخهغ.

 ششح أكىال والذه باالعخماد على الشواة:

اٖخمض الكُش ٞسغ املخ٣٣حن ٖلى عواًاث ٖضص مً الغواة في    

خماص ٖلى جىز٤ُ  الاؾخضال٫ ال٣ٟهي بٗض جىز٤ُ َظٍ الغواًاث بااٖل

ظا اإلابنى ًخجه بلى الغاوي مً اإلاٗه ىمحن )ٖليهم الؿالم( َو

 للخىز٤ُ 
ً
ظا اإلاُٗاع ٧ان له جإزحٍر ال٣ٟهي  0الىزا٢ت مُٗاعا َو

الاؾخضاللي في مىا٢كاث الكُش ٞسغ املخ٣٣حن للغواًت في بَاع 

ُت وألابىاب ال٣ٟهُت , ٞالكُش اٖخمض ٖلى الغواة (75)ألاخ٩ام الكٖغ

 ٤  اإلاٗهىم)ٖلُه الؿالم(.الظًً نضعث بهم الىزا٢ت ًٖ ٍَغ

 قضًض الخإزغ بىالضٍ الٗالمت الخلي,     
ً
٧ان ٞسغ املخ٣٣حن مخإزغا

خل٣ى مىه الٗلىم  , ٍو ؿخم٘ بلُه في ؤي م٩ان خلَّ بط ٧ان ًغا٣ٞه َو

 ألؾلىب والضٍ, 
ً
املخخلٟت؛ لظل٪ ٧ان ؤؾلىب ٞسغ املخ٣٣حن ممازال

 لىالضٍ في ألاؾلىب, 
ً
ا وطل٪ ؤمغ بل هجض ؤن ٞسغ املخ٣٣حن مؿاٍو

 ؤن ؤبهغث ُٖىه 
ُ
َبُعي, ٞهى والضٍ, وؤؾخاطٍ الظي عا٣ٞه مىظ

ظَب  الضهُا, َى ًخٗامل م٘ اإلاؿاثل ال٣ٟهُت بإؾلىب والضٍ , ٍو

٠ الغظا٫ بىاًء ٖلى  ِ
ّٗ ً ٤, ٍو

ّ
, ٦ما هجضٍ ًىز

ً
بلى عؤي والضٍ صاثما

جىز٤ُ والضٍ, وجًُٟٗه للغظا٫ ٞجراٍ ًظ٦غ بك٩ل مؿخمغ عؤي 

ىز٤ُ الغظا٫ و٧ان ٌكحر في ؤٚلب ألاخُان الى والضٍ في مىيٕى ج

ظا ؤن ص٫َّ  ى الخ٤ ٖىضي( بٗض ط٦غ عؤي والضٍ الٗالمت َو ٖباعة) َو

 ٠ ِ
ّٗ ً ًُ باٖه ألؾلىب والضٍ, ٞىجضٍ 

ّ
ما ًض٫ُّ ٖلى اج

ّ
ٖلى ش يء ٞةه

 بغؤي والضٍ, ٣ُٞى٫:)) ٢ا٫ والضي 
ً
الغواة املخالٟحن للمظَب ٖمال

, (76)ظَب ٞال ٌٗى٫ ٖلى عواًخه((في ٖبض هللا بً ب٨حر ؤهه ُٞحي اإلا

بدؿب عؤي والضٍ, ٞٗىضما ًخٗغى لكغح ٢ى٫ والضٍ:))َوُعوي ؤنَّ 

, ًخٗغى (77)ابا١ الٗبض َال١ ػوظخه وؤهه بمجزلت الاعجضاص((

لكغخها بظ٦غ عواًت ٖماع الؿاباَي ًٖ ؤلامام الهاص١)ٖلُه 

الؿالم(, زم في نهاًت الكغح ٣ًى٫ الغواًت يُٟٗت؛ ألن ٖماع 

ا٦ض بجبإ مىهج والضٍ ب٣ىله وإلُه ؤقاع ال ؿاباَى ُٞحي, ٍو

, وفي الى٢ذ هٟؿه ٧ان ٣ًّىي الغواًاث, بط ون٠ (78)اإلاهى٠

م مً  الكُش ٞسغ املخ٣٣حن بٌٗ الغواًاث بالصخت ٖلى الٚغ

وظىص عواة يٗاٝ ٢ض ؤقاع بىٟؿه بلى ي٠ٗ َاالء الغواة, ٟٞي 

خ خ٩اٝ في مؿإلت ًجىػ الٖا ٩اٝ في ؤعبٗت ٦خاب الهىم باب الٖا

ت, والبهغة ,اؾخض٫ الكُش (79)مؿاظض م٨ت, واإلاضًىت, وظام٘ ال٩ٞى

ض في الصخُذ ًٖ ؤبي ٖبض  ٞسغ املخ٣٣حن بغواًت ٖمغ بً ًٍؼ

، وبالغظٕى بلى ؾىض الغواًت جبحن ؤن الغواًت  هللا)ٖلُه الؿالم(

اص ًٖ الخؿً بً مدبىب  هي:)) ٖضة مً ؤصخابىا ًٖ ؾهل بً ٍػ

ض ٢ا ٫: ٢لذ ألبي ٖبض هللا )ٖلُه الؿالم( ما ج٣ى٫ ًٖ ٖمغ بً ًٍؼ

خ٩اٝ ببٛضاص في بٌٗ مؿاظضٍ ٢ا٫ ال حٗخ٠٨(( , (80)بااٖل

ى ي٠ُٗ بكهاصة ٖلماء  اص َو الخضًض ًدىي في ؾىضٍ ؾهل بً ٍػ

اص 450الغظا٫ ظمُٗهم, بط ٢ا٫ الىجاش ي)ث ٌ(:)) ؾهل بً ٍػ

 و٧ان ؤخمض بً دمحم بً 
ً
آلاصمي ؤبى ؾُٗض الغاػي ، ٧ان يُٟٗا

ِٖس ى ٌكهض ٖلُه بالٛلى ؤو ال٨ظب وؤزغظه مً ٢م بلى الغي و٧ان 

ٌؿ٨نها و٢ض ٧اجب ؤبا دمحم الٗؿ٨غي )ٖلُه الؿالم( ٖلى ًض دمحم بً 

ٖبض الخمُض الُٗاع للىه٠ مً قهغ عبُ٘ آلازغ ؾىت زمؿت 

وزمؿحن وماثخحن ط٦غ طل٪ ؤخمض بً ٖلي بً هىح وؤخمض بً 

لٗالمت الخلي في ٦خابه , و٢ا٫ ُٞه ا(81)الخؿحن عخمها هللا((

 ًٖ ٦خاب مجم٘ الغظا٫ ٢ى٫ ابً الًٛاثغي:)) ؤهه 
ً
الخالنت ه٣ال

 ٞاؾض الغواًت واإلاظَب، و٧ان ؤخمض بً دمحم ٢ض 
ً
 ظضا

ً
٧ان يُٟٗا

ؤزغظه مً ٢م وؤْهغ البراءة مىه وههى الىاؽ ًٖ الؿمإ مىه 

ٗخمض املجاَُل(( غوي  اإلاغاؾُل َو  .(82)والغواًت ٖىه ٍو

 في قغح ٢ى٫ والضٍ وفي با     
ً
ب الى٩اح هجضٍ ٌٗخمض الغواًت ؤًًا

م زُبت  ض ٟٞي جدٍغ : ولى ؤظابذ زُبت ٍػ ))٢ا٫ ٢ضؽ هللا ؾٍغ
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( ٌ( ل٨خب والضٍ الٗالمت الخلي771قغوح ٞسغ املخ٣٣حن)
ً
 )اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض ؤهمىطظا

ٚحٍر هٓغ. ؤ٢ى٫: وظه الىٓغ ما عوي ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وآله 

ال ًسُب الغظل ٖلى زُبت ؤزُه )وألهه( صزى٫ في ؾىم اإلاامً 

ى مىهي ٖىه والىهي ٣ًخض ي الخغمت )و  ؤظُب( بمى٘ صخت َو

الؿىض واإلا٣ضمت ألاولى والشالشت في الشاوي )واخخجىا( بإنالت 

 .(83)ؤلاباخت((

و٦ظل٪ هجضٍ في نُٛت ال٣ٗض ًلجإ بلى الغواًت في بُان اإلاغاص       

مً ٢ىا٫ والضٍ))ولى ؤحى بلٟٔ ألامغ و٢هض الاوكاء، ٣٦ىله: 

ٖضي. ػوظىيها، ٣ٞا٫: ػوظخ٪، ٢ُل: ًصح، ٦ما في زبر ؾهل الؿا

ى صاللت ٖلى او٣ٗاص  ى خؿً. ولى ؤحى بلٟٔ اإلاؿخ٣بل ظاػ , َو َو

الضاثم بلٟٔ الخمخ٘. إلاا اقتٍر في الهُٛت ا٣ًاٖها بلٟٔ اإلااض ي 

وبحن وظه الاقتراٍ، ؤجبٗه بمؿإلخحن وعص الىو ٞيهما بجىاػ 

ه بلٟٔ ألامغ بطا ٢هض  ه بٛحر لٟٔ اإلااض ي. بخضاَا: و٢ٖى و٢ٖى

زبر ؾهل الؿاٖضي اإلاكهىع بحن الٗامت  به الاوكاء، ٦ما وعص في

ى ؤن امغؤة ؤجذ عؾى٫  والخانت وعواٍ ٧ل منهما في الصخُذ، َو

 
ً
بذ هٟس ي ل٪ و٢امذ ٢ُاما هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص و٢الذ: ًا عؾى٫ هللا َو

، ٣ٞام عظل و٢ا٫: ًا عؾى٫ هللا ػوظىيها بن لم ٨ًً ل٪ بها 
ً
ال ٍَى

: بن ؤُُٖتها بػاع٥ ظلؿذ ال بػاع خاظت، ٣ٞا٫ عؾى٫ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ل٪، الخمـ ولى زاجما مً خضًض، ٞلم ًجض قِئا، ٣ٞا٫ عؾى٫ 

هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص َل مٗ٪ مً ال٣غآن ش ئ؟ ٢ا٫: وٗم، ؾىعة ٦ظا وؾىعة 

٦ظا، لؿىع ؾماَا، ٣ٞا٫ عؾى٫ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: ػوظخ٪ بما مٗ٪ مً 

 .(84)((ال٣غآن

هسلو مً طل٪ بلى ؤن الغواًت ٧اهذ مً اإلاهاصع ألاؾاؽ التي    

 اؾدىض بليها الكُش ٞسغ املخ٣٣حن في قغح ا٢ىا٫ والضٍ.

 وضىح الششح:

بنَّ اإلاهضع ألاو٫ للىيىح َى ٣ٖل اإلاال٠، ُٞجب ٖلى اإلاال٠     

، زم ًدغم ٖلى 
ً
ا ُّ  ظل

ً
 ص٣ُ٢ا

ً
ض ؤصاءٍ ٞهما  ما ًٍغ

ً
ؤن ٩ًىن ٞاَما

ؤصاثه ٦ما َى، ولظل٪ ؤزٍغ البُٗض في ٢ُمت ألاؾلىب؛ ٞالىيىح 

نٟت ٣ٖلُت ٢بل ٧ل ش يء. وبٗض طل٪ ًإحي الخٗبحر اللٛىي الظي 

ت و٢ضعة ٖلى الخهٝغ في الترا٦ُب ًخُلب مً اإلايص ئ زغوة  لٍٛى

، ٞال ًغض ى ًٖ ٧لمت ؤو  ٣ت ج٨ٟحٍر ٍغ والٗباعاث؛ لخالثم ؤ٩ٞاٍع َو

ظملت جبٗض ؤلابهام ؤو الاقترا٥، وال ٌكٗغ الىاؽ بإّن ٖباعجه بها 

ٟهم, ٦ما ًجب ؤن جاصي ٦ما هي ممخاػة مً ؾىاَا، 
ُ
خاظت بلى ؤن ج

بت ؾ هلت ؤم ٧اهذ لُُٟت ْاَغة الخىام واإلاٗالم ؾىاء ؤ٧اهذ ٢ٍغ

ت جلٟذ الىٓغ وجدخاط بلى ؤهاة  .(85) ص٣ُ٢ت مستٖر

     
ً
ض الكغح ويىخا  : (86)وما ًٍؼ

الاؾخٗاهت بالٗىانغ الكاعخت ؤو اإلا٣ُضة ؤو املخُلت مشل:  .1

 الىٗذ، اإلاًاٝ بلُه، الخا٫، الخمُحز، الاؾخصىاء. 

 ججىب ؤن ًض٫ التر٦ُب ٖلى مٗىُحن مم٨ىحن.  .2

 ججخب ؤال ًض٫ التر٦ُب ٖلى مٗنى مٗحن صاللت ٢اَٗت.  .3

 ججىب ؤلا٦شاع مً الخ٣ضًم والخإزحر مما ًجهض ٣ٖل اإلاخل٣ي.  .4

 الٗىاًت بالغوابِ ٞةطا ٣ٞضث ٖاصث الترا٦ُب, وألا٩ٞاع م٨٨ٟت. .5

ه هجضٍ في قغوح الكُش ٞسغ املخ٣٣حن ٞهى ٦ما ٢ا٫   
ّ
ظا ٧ل َو

ٓم  مد٤٣ ال٨خاب:)) والهمام اإلاٗٓم وظه مً وظٍى ال٣ُٟه ألٖا

ُ٘ الكإن ٦شحر  َظٍ الُاثٟت وز٣اتها ظلُل ال٣ضع ُٖٓم اإلاجزلت ٞع

ض صٍَغ ٢ضوة املخ٣٣حن م٣خضي الخالث٤  ٍغ الٗلم وخُض ٖهٍغ ٞو

ؤظمٗحن املخهىم بٗىاًت عّبِ الٗاإلاحن ظُض الخهي٠ُ خاله ٖلى 

و٢ضٍع وؾمى مغجبخه و٦ثرة ٖلىمه ؤقهغ مً ؤن ًظ٦غ ختى ؤن 

ظٍ الكهُض ألاو٫ الظي ٢لما ًشني ٖلى ؤخض ٧ان ٢ض ؤزنى ٖلُه جلمُ

 ب٣ىله الكُش ؤلامام ؾلُان الٗلماء 
ً
في بٌٗ بظاػاجه زىاًء بلُٛا

ومىخهى الًٟالء والىبالء زاجمت املجتهضًً ٞسغ اإلالت 

 بماصجه ال٣ٟهُت وال عجب ٣ٞض بلٜ (87)والضًً((
ً
, ٣ٞض ٧ان ملما

ى في الٗاقغة م ً ٖمٍغ ٞجاء ؤؾلىبه في الكغح مغجبت الاظتهاص َو

 ٞٗىض قغح ٢ى٫ والضٍ الٗالمت هغاٍ ًبخٗض ًٖ 
ً
 مٟهىما

ً
واضخا

ب والىخص ي, بل ًإحي بإلٟاّ واضخت مٗبرة ًٖ  ال٨الم الٍٛغ

اإلاٗنى اإلا٣هىص, وبُٗضة ًٖ الاخخمالُت, ٌؿخُُ٘ ال٣اعت ٞهم 

اإلاغاص بهىعة ظلُت, ومً طل٪ في ٦خاب الُهاعة في ؤصب الخلىة 

الاؾدىجاء بط ٣ًى٫:)) ًجب في البى٫ ٚؿله باإلااء زانت  و٦ُُٟت

ؤ٢له مشالٍ, وفي الٛاًِ اإلاخٗضي ٦ظل٪, ختى جؼو٫ الٗحن وألازغ 

حر اإلاخٗضي ججغي زالزت ؤحجاع مً زغ١  برة بالغاثدت, ٚو واٖل

لت للٗحن, واإلااء ؤًٞل((  (88)وزكب وظلض مٍؼ
ً
, ومً طل٪ ؤًًا
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( ٌ( ل٨خب والضٍ الٗالمت الخلي771قغوح ٞسغ املخ٣٣حن)
ً
 )اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض ؤهمىطظا

حٗالى في الهُض ٖىض حٗغيه لكغح ٢ى٫ والضٍ عخمه هللا 

 لم ًدل ولى جغ٦ها 
ً
والظباثذ:))ولى جغ٥ اإلاؿلم الدؿمُت ٖمضا

 خّل ولى ؤعؾل زم ؾمّى ٢بل الانابت ٖىض ٌٖ ال٩لب بٗض 
ً
هاؾُا

, ٣ًى٫:))ؤظم٘ ؤصخابىا ٖلى اقتراٍ (89)ؤعؾاله ٞاال٢غب الاظؼاء((

 
ً
ا الدؿمُت ٖىض الظبذ في ؤباخت الظبُدت و٦ظا ٖىض الدؿمُت قَغ

, هلخٔ ؤنَّ ألالٟاّ (90)٣ًخله ال٩لب بةظمإ ٖلماثىا((في خل ما 

الىاعصة في ٢ىله هي ؤلٟاّ ؾهلت وواضخت ومترابُت بُٗضة ًٖ 

 الخ٣ُٗض ًٟهمها ال٣اص ي والضاوي.

جمحزث مالٟاث ٞسغ املخ٣٣حن ب٣ىة آعاثه ال٣ٟهُت وعناهتها،     

، مما ؤصي بلى جٟى٢ه ٖلى  وجمخٗذ بالخد٤ُ٣ والخض٤ُ٢ البإع

ه واٖتراٝ الجمُ٘ بإٖلمُخهؤ٢غاه ، ختى ه٣ل (91)ه ومٗانٍغ

الخاٞٔ مً الكاُٞٗت في مضخه بال٣ى٫:))بهه عآٍ م٘ ؤبُه في 

 
ً
 ُٞىا

ً
مجلـ الؿلُان دمحم الكهحر بـ)زضابىضة( ٞىظضٍ قابا ٖاإلاا

 للٗلىم طا ؤزال١ مغيُت عبي في حجغ جغبُت ؤبُه الٗالمت 
ً
مؿخٗضا

, (92)ٞاػ بضعظت الاظتهاص((وفي الؿىت الٗاقغة مً ٖمٍغ الكٍغ٠ 

٦ما جمحز بخٗم٣ه في ٖلىم ال٣ٟه وألانى٫ وجٟى٢ه ٞيها؛ وصلُل 

طل٪ ٦خابه)بًًاح الٟىاثض( بط اؾخُإ ؤن ًٟهل لىا ال٣ٟه 

 ؤلاؾالمي بإؾلىب بؿُِ, وواضح, ومازغة.

 الخاجمت:

 واٖخنى  .1
ً
اَخم الٗالمت الخلي بىلضٍ الكُش ٞسغ املخ٣٣حن ٦شحرا

به ختى ؤهه ط٦ٍغ في ظملت مً مهىٟاجه، وؤمٍغ في ونِخه التي 

زخم بها ٦خاب)ال٣ىاٖض(، بةجمام ما لم ٨ًخمل مً مالٟاث, و٢ض 

بت والضٍ في ب٦ما٫ مهىٟاجه,  ٖمل ٞسغ املخ٣٣حن ٖلى جد٤ُ٣ ٚع

 ألؾلىب مما ؤّصي طل٪ بلى ظٗل ؤؾلىب ٞس
ً
غ املخ٣٣حن ممازال

ُت م٘   والضٍ, ٞهى ًدب٘ ؤؾلىب والضٍ خُض  ٌٗغى ألاخ٩ام الكٖغ

تها الخٟهُلُت  م٘  بدض  وه٣اف  ٖلمي  بةبغام  ؤو  ه٣ٌ، 
ّ
ؤصل

  .  جغظُذ ؤو ج٠ًُٗ، ٢بى٫ ؤو عّصٍ

, ولم  .2
ً
 ٞايال

ً
 ومغبُا

ً
ؤ٦خٟى الكُش ٞسغ املخ٣٣حن بىالضٍ ؤؾخاطا

 ًٖ والضٍ ًلجإ بلى ٚحٍر في َلب ا
ً
لٗلىم الى٣لُت والٗلمُت, ًٞال

٧ان ًهُدبه مٗه ؤًً ما خل وهؼ٫, ٞىخج ًٖ طل٪ ٖال٢ت طاث 

عابِ ظُاف بحن الٟسغ ووالضٍ, ٧اهذ لها صوع في ن٣ل شخهُت 

ما الؿُاصة   ًٖ طل٪ ٧اها ٢ض جٖؼ
ً
الٟسغ الٗلمُت وآلاصبُت, ًٞال

غ في الٗلمُت ال٣ٟهُت ب٨خابت اإلاالٟاث في طل٪ ومداولت ألاز

قغخها؛ ألّن ألاو٫ ؤوص ى بظل٪, بط ٢ا٫ له في ونِخه التي ٦خبها في 

 ٦خابه)٢ىاٖض الاخ٩ام(.

ؤؾـ الٗالمت الخلي مضعؾت ٣ٞهُت ٦بحرة في الخلت الخجإ بليها  .3

َالب ال٣ٟه مً مسخل٠ ألاما٦ً, و٧اهذ الخٟاّ ٖلى َظٍ 

 مً صواٞ٘ قغح الٟسغ ل٨خب والضٍ.
ً
 اإلاضعؾت صاٞٗا

 ٖىض جىاو٫ اإلاؿإلت ٌؿخٗمل ٞسغ امل .4
ً
 واخضا

ً
خ٣٣حن اؾلىبا

 ب٣ىله:))ؤ٢ى٫( 
ً
ال٣ٟهُت في الكغح والخٗل٤ُ, ًبضؤ اإلاؿإلت مهضعا

.
ً
ٟهل اإلاؿإلت جٟهُال  زم ًدىاو٫ ٢ى٫ والضٍ بالكغح والخٗل٤ُ, ٍو

ٌٗض مال٠ ٞسغ املخ٣٣حن)بًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث  .5

نٟت الىيىح؛ ال٣ىاٖض( مً اإلاالٟاث ال٣ٟهُت التي ٚلبذ ٖليها 

ض جد٤ُ٣ الٛاًت ألاؾاؽ, وهي ؤخضار الٟهم وؤلاٞهام.  ه ًٍغ
ّ
 أله

ما٫ ٞسغ املخ٣٣حن في قغح بٌٗ ؤلٟاّ والضٍ بلى الغظٕى بلى  .6

ت.  ًٖ الاَخمام بالجىاهب الىدٍى
ً
ت,ًٞال  اإلاهاصع اللٍٛى

 مً اإلاهاصع التي اٖخمضَا الكُش  .7
ً
 مهما

ً
٧اهذ الغواًت مهضعا

 ىا٫ والضٍ الٗالمت الخلي.ٞسغ املخ٣٣حن في قغح ؤ٢

 الهىامش:

                                                           

معجم م٣اًِـ اللٛت, ؤخمض بً ٞاعؽ, جد٤ُ٣ ٖبض الؿالم دمحم َاعون,  1

 .3/269م(:1979 -َـ 1399صاع ال٨ٟغ)

الٗحن, الخلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي, جد٤ُ٣  ص مهضي املخؼومي، ص ببغاَُم  2

 .3/93الؿامغاجي, صاع وم٨خبت الهال٫:

ابً مىٓىع, صاع ناصع, بحروث, الُبٗت  لؿان الٗغب, 3

 .2/497ٌ(:ماصة)قغح(1414الشالشت)

 .2/498ًىٓغ: اإلاهضع هٟؿه: 4

ًىٓغ: ؤؾاؽ البالٚت, ظاع هللا الؼمسكغي, جد٤ُ٣ دمحم باؾل ُٖىن  5

 1998 -َـ  1419الؿىص, صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث, الُبٗت ألاولى) 

 .1/501م(:

. 1/184في اللٛت, الهاخب بً ٖباص, ص.ث:. واملخُِ 3/93ًىٓغ:الٗحن: 6

 .3/269وم٣اًِـ اللٛت:
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( ٌ( ل٨خب والضٍ الٗالمت الخلي771قغوح ٞسغ املخ٣٣حن)
ً
 )اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض ؤهمىطظا

                                                                                                  

 .25ؾىعة َه: 7

 .1ؾىعة الكغح: 8

 .22ؾىعة الؼمغ: 9

ًىٓغ:م٣ضمت في الى٣ض آلاصبي, ٖلي ظىاص الُاَغ, اإلااؾؿت الٗغبُت  10

 .340م(:1979للضعاؾاث واليكغ, بحروث , الُبٗت ألاولى)

ؾهل, دمحم ؤلاٞغاوي, جد٤ُ٣ دمحم  ًىٓغ: اإلاؿل٪ الؿهل في قغح جىقُذ ابً 11

 .145م(:1997-1418ٌالٗمغي, وػاعة ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت, اإلاٛغب)

ًىٓغ: قغوح خماؾت ؤبي جمام)صعاؾت مىاػهت في مىاهجها وجُب٣ُاتها(,  12

 .1/6دمحم ٖشمان ٖلي, صاع ألاوػاعي, بحروث, ص.ث:

ٗت الىجاح الجضًضة, ًىٓغ: مىاهج الضعاؾاث الاصبُت, خؿحن الىاص, مُب 13

 .49م(:1983البًُاء, الُبٗت الغابٗت)

اى الٗلماء وخُاة الًٟالء, ٖبضهللا الانٟهاوي الاٞىضي,  14 ًىٓغ: ٍع

ص ي, ٢م) . و مهٟى 4/295ٌ(:1403جد٤ُ٣ ؤخمض الخؿُني, م٨خبت اإلاٖغ

اإلا٣ا٫ في مهىٟي الغظا٫, آٚا بؼع٥ الُهغاوي, صاع الٗلىم, بحروث, الُبٗت 

 .401ٌ(:1408الشاهُت)

ت الىُت, ٞسغ املخ٣٣حن,جد٤ُ٣ نٟاء الضًً  15 ت في مٗٞغ الغؾالت الٟسٍغ

 .9ٌ(:1411البهغي, مجم٘ البدىر ؤلاؾالمُت, مكهض, الُبٗت ألاولى)

 .9ًىٓغ:اإلاهضع هٟؿه: 16

الٟىاثض في قغح بق٩االث ال٣ىاٖض, ٞسغ املخ٣٣حن, اإلاُبٗت  ًىٓغ:بًًاح 17

ضًت الاخباب في ط٦غ 1/10ٌ(:1378الٗلمُت, ٢م, الُبٗت ألاولى) . َو

حن بال٨نى وألال٣اب وألاوؿاب, ٖباؽ ال٣مي, ماؾؿت اليكغ  اإلاٗغٞو

 .283ٌ(:1420ؤلاؾالمُت, ٢م)

ىؾىي عوياث الجىاث في ؤخىا٫ الٗلماء والؿاصاث, دمحم با٢غ اإلا 18

 .6/307ٌ(:1411بحروث, الُبٗت ألاولى)’ الخىاوؿاعي, الضاع ؤلاؾالمُت

سُت  19 ت بالخلت زال٫ ال٣غن الؿاب٘ الهجغي مخابٗاث جاٍع الخغ٦ت ال٨ٍٟغ

لخغ٦ت ال٨ٟغ في الخلت مىظ جإؾِؿها وألعبٗت ٢غون، دمحم خؿحن آ٫ ًاؾحن, 

ت, بٛضاص)  .50ٌ(:1425اإلا٨خبت الٗهٍغ

مي,ظٟٗغ الؿبداوي, صاع الىالء للُباٖت واليكغ ؤصواع ال٣ٟه ؤلاؾال  20

٘, بحروث, الُبٗت الشاهُت)  .189م(:2005-1426ٌوالخىَػ

اى الٗلماء: 21  .4/294ًىٓغ: ٍع

ت، الىج٠  ًىٓغ: 22 زالنت ألا٢ىا٫, الٗالمت الخلي, اإلاُبٗت الخُضٍع

, الُبٗت الشاهُت)  .8ٌ(:1381ألاقٝغ

 .2/186ؿاصاث:ًىٓغ:عوياث الجىان في ؤخىا٫ الٗلما وال 23

                                                                                                  

مىؾىٖت َب٣اث ال٣ٟهاء، اللجىت الٗلمُت في مضعؾت ؤلامام  ًىٓغ: 24

ٌ/  1420الهاص١ )ٕ(بقغاٝ ظٟٗغ الؿبداوي، صاع ألايىاء, بحروث  )

 .7/165م( : 2000

ا في خغ٦ت الخإنُل اإلاٗغفي, خؿً  25 ًىٓغ:مضعؾت الخلت الٗلمُت وصوَع

ت,   .225ٌ(:1331الُبٗت ألاولى)ِٖس ى الخ٨ُم, ميكىعاث اإلا٨خبت الخُضٍع

 .283َضًت ألاخباب:  26

البضع الؼاَغ في جغاظم ؤٖالم ٦خاب الجىاَغ, هانغ ال٨غمي,  ًىٓغ: 27

ا في خغ٦ت 279ٌ(:1424مُبٗت دمحم, ٢م) . ومضعؾت الخلت الٗلمُت وصوَع

 .225الخإنُل اإلاٗغفي:

ٌ(, 771-682ًٌىٓغ: ٞسغ املخ٣٣حن دمحم بً الخؿً بً ًىؾ٠ الخلي) 28

ىؾ٠ ٧اْم الكمغي و وعوص هىع خؿحن, بدض ميكىع في مجلت ٧لُت التربُت, ً

 .272نٟي الضًً الخلي, الٗضص ألاو٫, املجلض ألاو٫:

ي, جد٤ُ٣ مهُٟى  29 جلخُو مجم٘ آلاصاب في معجم ألال٣اب, ابً الَٟى

 .4/318م(:1967ظىاص, اإلاُبٗت الهاقمُت, صمك٤)

ص ي, جد٣ُ 30 ٤ ماؾؿت آ٫ ه٣ض الغظا٫, مهُٟى خؿحن الخَٟغ

البِذ)ٖليهم الؿالم( الخُاء الترار, مُبٗت آ٫ البِذ)ٖليهم الؿالم(الخُاء 

 .352ٌ(:1376الترار, ٢م)

آمل آلامل في ٖلماء ظبل ٖامل, الخغ الٗاملي, جد٤ُ٣ ؤخمض الخؿُني,  31

 .2/260م(:1962مُبٗت صاع ال٨خب ؤلاؾالمُت, ٢م)

هاع، دمحم با٢غ املجلس ي, صاع  32 بداع ألاهىاع الجامٗت لضعع ؤزباع ألاثمت ألَا

 .1/222بخُاء الترار الٗغبي, بحروث, )ص.ث(:

ً في ؤلاظاػاث وجغاظم عظا٫ الخضًض،ًىؾ٠ بً ؤبغاَُم  33 لالاة البدٍغ

 .191البدغاوي, جد٤ُ٣ دمحم ناص١ بدغ الٗلىم، الىج٠, الٗغا١) ص.ث(:

ؤخىا٫ الٗلماء والؿاصاث، دمحم با٢غ الخىوؿاعي,  عوياث الجىاث في  34

 .6/330ٌ(:1411الضاع ؤلاؾالمُت, بحروث, )

زاجمت مؿخضع٥ الىؾاثل, خؿحن الُبرس ي الىىعي, جد٤ُ٣ ماؾؿت آ٫  35

 .3/459ٌ(:1415البِذ)ٖليهم الؿالم( الخُاء الترار, مُبٗت, ؾخاعة, ٢م)

 .208َضًت ألاخباب:: 36

 .302ه٣ض الغظا٫: 37

 .278ع الؼاَغ في جغاظم ؤٖالم ٦خاب الجىاَغ:البض 38

ت َب٣اث ال٣ٟهاء, الكُش الؿبداوي, 2/373زاجمت اإلاؿخضع٥: 39 . مىؾٖى

البضع  .2/327ماؾؿت ؤلامام الهاص١)ٖلُه الؿالم(, ٢م, بًغان)ص.ث(:

 .276الؼاَغ في جغاظم ؤٖالم ٦خاب الجىاَغ:

ت في الخلت زال٫ ال٣غن الؿاب٘ الهجغي  40  .50وألعبٗت ٢غون:  الخغ٦ت ال٨ٍٟغ
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( ٌ( ل٨خب والضٍ الٗالمت الخلي771قغوح ٞسغ املخ٣٣حن)
ً
 )اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض ؤهمىطظا

                                                                                                  

اى اإلاؿاثل, ٖلي الُباَباجي, جد٤ُ٣ 6/330ًىٓغ:عوياث الجىاث: 41 . وٍع

 .1:1/57ووكغ ماؾؿت اليكغ الاؾالمي الخابٗت لجماٖت اإلاضعؾحن, ٢م )ص.ث(

ًىٓغ:م٣ضمت ألالٟحن في بمامت ؤمحر اإلاامىحن ٖلي بً ابي َالب, الٗالمت  42

ذ:  .12الخلي, م٨خبت ألالٟحن, ال٩ٍى

ال٨نى وألال٣اب, ٖباؽ ال٣مي, ماؾؿت اليكغ ؤلاؾالمي,  ٓغ:ًى 43

ت ؤٖالم الخلت)مىظ الخإؾِـ ختى نهاًت 2/499ٌ(:٢1420م) . ومىؾٖى

 .1/58م(:2001م(, ؾٗض الخضاص, صاع ال٨خب والىزاث٤, بٛضاص)2000

 .2/261م(:1962ؤمل آلامل في ٖلماء ظبل ٖامل: ) 44

ا في خغ٦ت . و مضعؾت 1/16ًىٓغ: ال٨نى وألال٣اب: 45 الخلت الٗلمُت وصوَع

 .330-329الخإنُل اإلاٗغفي:

 جظ٦غة ال٣ٟهاء, الٗالمت الخلي, ماؾؿت آ٫ البِذ لخُاء الترار: اإلا٣ضمت. 46

بعقاص ألاطَان بلى اخ٩ام الاًمان, الٗالمت الخلي, جد٤ُ٣ الكُش ٞاعؽ  47

خؿىن, ماؾؿت اليكغ ؤلاؾالمي الخابٗت لجماٖت اإلاضعؾحن, 

 ٣ضمت.ٌ(:اإلا٢1410م)

ت الخال٫ والخغام, الٗالمت الخلي, جد٤ُ٣:  48 ٢ىاٖض ألاخ٩ام في مٗٞغ

ماؾؿت اليكغ ؤلاؾالمي, ماؾؿت اليكغ ؤلاؾالمي الخابٗت لجماٖت 

 .174-1/172ٌ(: 13413اإلاضعؾحن, ٢م)

بًًاح الٟىاثض, ٞسغ املخ٣٣حن, اإلاُبٗت الٗلمُت, ٢م, الُبٗت  49

 /م٣ضمت املخ1٤٣ٌ(: 1387ألاولى)

 .3/717ألاخ٩ام: ٢ىاٖض 50

ًىٓغ:صعوؽ في ٖلم ال٣ٟه, ٖالء الضًً الجؼاثغي, مٗاوهُت الخسُُِ  51

 .19م(:2012واإلاىاهج, الُبٗت ألاولى)

ٗت6/335ًىٓغ:عوياث الجىاث: 52 بلى جهاه٠ُ الكُٗت, آٚا بغػ٥  . والظَع

 .14/17ٌ(.:1403الُهغاوي, صاع ألايىاء, بحروث, )

ؼ الُباَباجي, جد٣ُ٣ى  53 ًىٓغ: م٨خبت الٗالمت الخلي, الؿُض ٖبض الٍٗؼ

بٖضاص ماؾؿت آ٫ البِذ ٖليهم الؿالم إلخُاء الترار, الُبٗت 

 .144ٌ(:1416ألاولى)

 .307جإؾِـ الكُٗت لٗلىم ؤلاؾالم, خؿً الهضع: 54

 .٢1/159ىاٖض ألاخ٩ام : 55

ٗت : 56  .25-17ًىٓغ:الظَع

ٗتي, جغظمت عيا قمـ ًىٓغ: ٢ىاٖض ال٣ٟه الؿُاس  57 ي, عوح هللا قَغ

 .1/32م(:َامل2018الضًً, مغ٦ؼ الخًاعة لخىمُت ال٨ٟغ ؤلاؾالمي)

 .٢1/160ىاٖض ألاخ٩ام: 58

 .1/160اإلاهضع هٟؿه: 59

                                                                                                  

 .6/335ًىٓغ: عوياث الجىاث في ؤخىا٫ الٗلماء والؿاصاث: 60

 .٢1/159ىاٖض الاخ٩ام: 61

 .1/160اإلاهضع هٟؿه: 62

ال٣ىاٖض, الكُش ٖلي بً الخؿحن ال٨غ٧ي, جد٤ُ٣  ظام٘ اإلا٣انض في قغح 63

 .1/66ماؾؿت آ٫ البِذ )ٖليهم الؿالم( إلخُاء الترار, ٢م, ص.ث:

 .1/160اإلاهضع هٟؿه: 64

الاججاَاث الخضًصُت لضي ٣ٞهاء الامامُت )ٞسغ املخ٣٣حن  ًىٓغ: 65

ت,  غ, )بَغوخت ص٦خىعاٍ(, ظامٗت ال٩ٞى ؤهمىطظا(, َىاء خؿحن ٖلىان زٍى

 .23م(:2012-٣1433ٌه)٧لُت الٟ

 .2/113بًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض: 66

 .2/113اإلاهضع هٟؿه: 67

 .1/12اإلاهضع هٟؿه: 68

 .13-1/12اإلاهضع هٟؿه: 69

 .1/193اًًاح الٟىاثض: 70

 .194-1/193اإلاهضع هٟؿه: 71

غي, جد٤ُ٣ ؤخمض ٖبض  ًىٓغ: 72 الصخاح جاط اللٛت وصخاح الٗغبُت, الجَى

 1987 -  َـ 1407الُبٗتالغابٗت ) اع الٗلم للمالًحن, بحروث,الٟٛىع ُٖاع, ص

 .2/782م(:

 .4/444ًىٓغ:م٣اًِـ اللٛت: 73

 .1/200اًًاح الٟىاثض: 74

 .80الاججاَاث الخضًصُت لضي ٣ٞهاء الامامُت: ًىٓغ: 75

 .1/93بًًاح الٟىاثض في قغح بق٩االث ال٣ىاٖض: 76

 .3/124اإلاهضع هٟؿه: 77

 .3/124هٟؿه:ًىٓغ: اإلاهضع  78

 .1/155ًىٓغ:اإلاهضع هٟؿه: 79

ٗت , الخغ الٗاملي, جد٤ُ٣  80 وؾاثل الكُٗت الى جدهُل مؿاثل الكَغ

ميكىعاث طوي ال٣غبى ،مضًغ جد٤ُ٣ وجصخُذ  دمحم ؤلهالحي ،مُبٗت ؾخاعة,  

 .4/274ٌ(:1387الُبٗت ألاولى)

عظا٫ الىجاش ي, ؤخمض بً ٖلي الىجاش ي جد٤ُ٣ الدجت الؿُض مىس ى  81

الكبحري الؼهجاوي، ماؾؿت اليكغ الاؾالمي، ٢م, الُبٗت 

 .185ٌ(:1429الخاؾٗت)

جغجِب زالنت ألا٢ىا٫ , الٗالمت الخلي, جصخُذ وجد٤ُ٣ ٢ؿم الخضًض  82

،مجم٘ البدىر ؤلاؾالمُت ،الُبٗت ألاولى ،الُباٖت ماؾؿت الُب٘ الخابٗت 

ت:  .229لؤلؾخاهت الغيٍى
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( ٌ( ل٨خب والضٍ الٗالمت الخلي771قغوح ٞسغ املخ٣٣حن)
ً
 )اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض ؤهمىطظا

                                                                                                  

 .٣3/10ىاٖض:اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال 83

 .3/13اإلاهضع هٟؿه: 84

ت, الُبٗت الشاهُت  ًىٓغ: ألاؾلىب 85 اخمض الكاًب, م٨خبت النهًت اإلاهٍغ

 .190م(:2003ٖكغ)

 .193-190ًىٓغ:اإلاهضع هٟؿه: 86

 /م٣ضمت املخ1.٤٣اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض: 87

 .14-1/13اإلاهضع هٟؿه: 88

 .4/116اإلاهضع هٟؿه: 89

 .4/116هٟؿه:اإلاهضع  90

ًىٓغ:ٞسغ املخ٣٣حن دمحم بً الخؿً بً ًىؾ٠ الخلي, ًىؾ٠ ٧اْم  91

الٗضصان ألاو٫ والشاوي, عمًان  الكمغي, بدض ميكىع في مجلت الٗمُض,

 .509م(: 2012 -ٌ  1433)

 .1/10ًىٓغ:اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض: 92
 

 البحث: مصادس 

: اللشآن الكشيم.
ً
 أوال

: املصا
ً
 دس واملشاجع.ثاهيا

ؤصواع ال٣ٟه ؤلاؾالمي,ظٟٗغ الؿبداوي, صاع الىالء للُباٖت  .1

٘,بحروث, لبىان, الُبٗت الشاهُت)  م(.2005-1426ٌواليكغ والخىَػ

ٌ(, 726بعقاص ألاطَان بلى اخ٩ام الاًمان, الٗالمت الخلي)ث   .2

جد٤ُ٣ الكُش ٞاعؽ خؿىن, : ماؾؿت اليكغ ؤلاؾالمي الخابٗت 

 ٌ(.1410لجماٖت اإلاضعؾحن, ٢م, بًغان,)

ٌ(, جد٤ُ٣ دمحم 538ؤؾاؽ البالٚت, ظاع هللا الؼمسكغي)ث   .3

 باؾل ُٖىن الؿىص, صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث, لبىان, الُبٗت

 م(. 1998 -َـ  1419ألاولى) 

ت, مهغ,  .4 ألاؾلىب اخمض الكاًب, م٨خبت النهًت اإلاهٍغ

 م(.2003الُبٗت الشاهُت ٖكغ)

ألالٟحن في بمامت ؤمحر اإلاامىحن ٖلي بً ابي َالب, الٗالمت   .5

ذ,ص.ث.  الخلي, م٨خبت ألالٟحن, ال٩ٍى

                                                                                                  

ٌ(, 1104آمل آلامل في ٖلماء ظبل ٖامل, الخغ الٗاملي)ث   .6

ض الخؿُني, مُبٗت صاع ال٨خب ؤلاؾالمُت, ٢م, جد٤ُ٣ ؤخم

 م(.1962بًغان)

بًًاح الٟىاثض في قغح بق٩االث ال٣ىاٖض, ٞسغ  .7

ٌ(, اإلاُبٗت الٗلمُت, ٢م, بًغان, الُبٗت 682املخ٣٣حن

 ٌ(. 1378ألاولى)

هاع، دمحم با٢غ    .8 بداع ألاهىاع الجامٗت لضعع ؤزباع ألاثمت ألَا

ر الٗغبي, بحروث, ٌ(, صاع بخُاء الترا1111املجلس ي)ث

 لبىان)ص.ث(.

البضع الؼاَغ في جغاظم ؤٖالم ٦خاب الجىاَغ, هانغ ال٨غمي,  .9

 ٌ(. 1424مُبٗت دمحم, ٢م, بًغان)

م(, 1935جإؾِـ الكُٗت لٗلىم ؤلاؾالم, خؿً الهضع)ث .10

لمي, َهغان, بًغان,ص.ث.  ميكىعاث الٖا

جظ٦غة ال٣ٟهاء, الٗالمت الخلي, جد٤ُ٣ ماؾؿت آ٫ البِذ    .11

)ٖليهم الؿالم(ألخُاء الترار, ماؾؿت آ٫ البِذ)ٖليهم الؿالم( 

 ألخُاء الترار ص.ث.

جغجِب زالنت ألا٢ىا٫ , الٗالمت الخلي, جصخُذ وجد٤ُ٣  .12

٢ؿم الخضًض ،مجم٘ البدىر ؤلاؾالمُت ،الُبٗت ألاولى 

ت اإلا٣ضؾت.،الُباٖت ماؾؿت الُب٘ الخابٗ  ت لؤلؾخاهت الغيٍى

جلخُو مجم٘ آلاصاب في معجم ألال٣اب, ابً    .13

ي)ث ٌ(, جد٤ُ٣ مهُٟى ظىاص, اإلاُبٗت الهاقمُت, 723الَٟى

ا)  م(.1967صمك٤, ؾىٍع

ظام٘ اإلا٣انض في قغح ال٣ىاٖض, الكُش ٖلي بً الخؿحن    .14

ٌ(, جد٤ُ٣ ماؾؿت آ٫ البِذ )ٖليهم الؿالم( 940ال٨غ٧ي)ث

 ٢م اإلا٣ضؾت, بًغان, ص.ث. إلخُاء الترار,

ت بالخلت زال٫ ال٣غن الؿاب٘ الهجغي  .15 الخغ٦ت ال٨ٍٟغ

سُت لخغ٦ت ال٨ٟغ في الخلت مىظ جإؾِؿها وألعبٗت  مخابٗاث جاٍع

ت, بٛضاص, الٗغا١  ٢غون، دمحم خؿحن آ٫ ًاؾحن, اإلا٨خبت الٗهٍغ

(1425.)ٌ 
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( ٌ( ل٨خب والضٍ الٗالمت الخلي771قغوح ٞسغ املخ٣٣حن)
ً
 )اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض ؤهمىطظا

                                                                                                  

ت، الىج٠    .16 زالنت ألا٢ىا٫, الٗالمت الخلي, اإلاُبٗت الخُضٍع

 ٌ(.1381ٝ, الٗغا١, الُبٗت الشاهُت)ألاقغ 

صعوؽ في ٖلم ال٣ٟه, ٖالء الضًً الجؼاثغي, مٗاوهُت  .17

 م(.2012الخسُُِ واإلاىاهج, الُبٗت ألاولى)

ٗت بلى جهاه٠ُ الكُٗت, آٚا بغػ٥ الُهغاوي .18  الظَع

 ٌ(.1403م(, صاع ألايىاء, بحروث, لبىان)ث1970)ث

جد٤ُ٣  م(,1058عظا٫ الىجاش ي, ؤخمض بً ٖلي الىجاش ي)ث   .19

الدجت الؿُض مىس ى الكبحري الؼهجاوي، ماؾؿت اليكغ 

 ٌ(.1429الاؾالمي، ٢م اإلا٣ضؾت, بًغان, الُبٗت الخاؾٗت)

ت الىُت, ٞسغ املخ٣٣حن,جد٤ُ٣    .20 ت في مٗٞغ الغؾالت الٟسٍغ

نٟاء الضًً البهغي, مجم٘ البدىر ؤلاؾالمُت, مكهض, بًغان, 

 ٌ(.1411الُبٗت ألاولى)

ىا٫ الٗلماء والؿاصاث, دمحم با٢غ عوياث الجىاث في ؤخ   .21

بحروث, لبىان, ’ م(, الضاع ؤلاؾالمُت1895اإلاىؾىي الخىاوؿاعي)ث

 ٌ(.1411الُبٗت ألاولى)

اى الٗلماء وخُاة الًٟالء, ٖبضهللا الانٟهاوي    .22 ٍع

ص ي,٢م, 1130الاٞىضي)ث ٌ(, جد٤ُ٣ ؤخمض الخؿُني, م٨خبت اإلاٖغ

 ٌ(. 1403بًغان)

اى اإلاؿاثل, ٖلي الُباَ  .23 باجي, جد٤ُ٣ ووكغ ماؾؿت ٍع

 اليكغ الاؾالمي الخابٗت لجماٖت اإلاضعؾحن, ٢م, بًغان )ص.ث(.

قغوح خماؾت ؤبي جمام)صعاؾت مىاػهت في مىاهجها  .24

 وجُب٣ُاتها(, دمحم ٖشمان ٖلي, صاع ألاوػاعي, بحروث,لبىان, ص.ث.

الصخاح جاط اللٛت وصخاح الٗغبُت, اؾماُٖل بً خماص  .25

غي)ث خمض ٖبض الٟٛىع ُٖاع, صاع الٗلم ٌ(, جد٤ُ٣ ؤ393الجَى

 م(. 1987 - َ ـ 1407للمالًحن, بحروث, لبىان الُبٗتالغابٗت )

ٌ(, جد٤ُ٣  ص 170الٗحن, الخلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي)ث   .26

 مهضي املخؼومي، ص ببغاَُم الؿامغاجي, صاع وم٨خبت الهال٫.

                                                                                                  

ت الخال٫ والخغام, الٗالمت الخلي,    .27 ٢ىاٖض ألاخ٩ام في مٗٞغ

: ماؾؿت اليكغ ؤلاؾالمي, ماؾؿت اليكغ ؤلاؾالمي جد٤ُ٣

 ٌ(.13413الخابٗت لجماٖت اإلاضعؾحن, ٢م, بًغان)

ٗتي, جغظمت عيا    .28 ٢ىاٖض ال٣ٟه الؿُاس ي, عوح هللا قَغ

 م(.2018قمـ الضًً, مغ٦ؼ الخًاعة لخىمُت ال٨ٟغ ؤلاؾالمي)

م(, ماؾؿت اليكغ 1940ال٨نى وألال٣اب, ٖباؽ ال٣مي)ث .29

 ٌ(.1420بًغان)ؤلاؾالمي, ٢م, 

ٌ(, صاع ناصع, بحروث, 1311لؿان الٗغب, ابً مىٓىع)ث   .30

 ٌ(.1414لبىان, الُبٗت الشالشت)

ً في ؤلاظاػاث وجغاظم عظا٫ الخضًض،ًىؾ٠    .31 لالاة البدٍغ

ٌ(, جد٤ُ٣ دمحم ناص١ بدغ الٗلىم، 1186بً ببغاَُم البدغاوي)ث

 الىج٠,الٗغا١)ص.ث(.

 ٌ(, ص.ٍ,ص.ث.385املخُِ في اللٛت, الهاخب بً ٖباص)ث .32

ا في خغ٦ت الخإنُل اإلاٗغفي,  .33 مضعؾت الخلت الٗلمُت وصوَع

ت, الُبٗت  خؿً ِٖس ى الخ٨ُم, ميكىعاث اإلا٨خبت الخُضٍع

 ٌ(.1331ألاولى)

ٌ(, 1320مؿخضع٥ الىؾاثل, خؿحن الُبرس ي الىىعي)ث .34

رار, مُبٗت, جد٤ُ٣ ماؾؿت آ٫ البِذ)ٖليهم الؿالم( الخُاء الت

 ٌ(.1415ؾخاعة, ٢م, بًغان)

اإلاؿل٪ الؿهل في قغح جىقُذ ابً ؾهل, دمحم ؤلاٞغاوي,    .35

جد٤ُ٣ دمحم الٗمغي, وػاعة ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت, 

 م(.1997-1418ٌاإلاٛغب)

مهٟى اإلا٣ا٫ في مهىٟي الغظا٫, آٚا بؼع٥ الُهغاوي, صاع  .36

 .ٌ(1408الٗلىم, بحروث,لبىان, الُبٗت الشاهُت)

ٌ(, جد٤ُ٣ 395معجم م٣اًِـ اللٛت, ؤخمض بً ٞاعؽ)ث .37

 م(.1979 -َـ 1399ٖبض الؿالم دمحم َاعون, صاع ال٨ٟغ)

م(, 1996م٣ضمت في الى٣ض آلاصبي, ٖلي ظىاص الُاَغ)ث   .38

اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ, بحروث, لىان, الُبٗت 

 م(.1979ألاولى)
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ً
 )اًًاح الٟىاثض في قغح اق٩االث ال٣ىاٖض ؤهمىطظا

                                                                                                  

ؼ  .39 م٨خبت الٗالمت الخلي, الؿُض ٖبض الٍٗؼ

م(, جد٤ُ٣ و بٖضاص ماؾؿت آ٫ البِذ 1996ُباَباجي)ثال

 ٌ(.1416)ٖليهم الؿالم( إلخُاء الترار, الُبٗت ألاولى)

مىاهج الضعاؾاث الاصبُت, خؿحن الىاص, مُبٗت الىجاح  .40

 م(.1983الجضًضة, البًُاء, اإلاٛغب, الُبٗت الغابٗت)

ت ؤٖالم الخلت)مىظ الخإؾِـ ختى نهاًت  .41 م(, 2000مىؾٖى

 م(.2001, صاع ال٨خب والىزاث٤, بٛضاص)ؾٗض الخضاص

ت َب٣اث ال٣ٟهاء, الكُش الؿبداوي, ماؾؿت ؤلامام  .42 مىؾٖى

 الهاص١)ٖلُه الؿالم(, ٢م, بًغان)ص.ث(.

ت َب٣اث ال٣ٟهاء، اللجىت الٗلمُت في مضعؾت ؤلامام  .43 مىؾٖى

الهاص١ )ٕ(بقغاٝ ظٟٗغ الؿبداوي، صاع ألايىاء, بحروث, لبىان  

 م(. 2000ٌ/  1420)

ص ي, جد٤ُ٣ ماؾؿت ه   .44 ٣ض الغظا٫, مهُٟى خؿحن الخَٟغ

آ٫ البِذ)ٖليهم الؿالم( الخُاء الترار, مُبٗت آ٫ البِذ)ٖليهم 

 ٌ(.1376الؿالم(الخُاء الترار, ٢م, بًغان)

حن بال٨نى وألال٣اب وألاوؿاب,  .45 َضًت الاخباب في ط٦غ اإلاٗغٞو

 ٌ(.1420ٖباؽ ال٣مي, ماؾؿت اليكغ ؤلاؾالمُت, ٢م, بًغان)

ٗت , الخغ الٗاملي, وؾاث .46 ل الكُٗت الى جدهُل مؿاثل الكَغ

جد٤ُ٣ ميكىعاث طوي ال٣غبى ،مضًغ جد٤ُ٣ وجصخُذ  دمحم 

 ٌ(.1387ؤلهالحي،مُبٗت ؾخاعة,  الُبٗت ألاولى)

:الشسائل والاطاسيح.
ً
 ثالثا

الاججاَاث الخضًصُت لضي ٣ٞهاء الامامُت )ٞسغ املخ٣٣حن  .1

غ, )بَ غوخت ص٦خىعاٍ(, ظامٗت ؤهمىطظا(, َىاء خؿحن ٖلىان زٍى

ت, ٧لُت ال٣ٟه)  م(.2012-1433ٌال٩ٞى

:البحىث امليشىسة:
ً
 سابعا

-682ٌٞسغ املخ٣٣حن دمحم بً الخؿً بً ًىؾ٠ الخلي) .1

ٌ(, ًىؾ٠ ٧اْم الكمغي ووعوص هىع خؿحن, بدض ميكىع في 771

 مجلت ٧لُت التربُت, نٟي الضًً الخلي, الٗضص ألاو٫, املجلض ألاو٫.

 

                                                                                                  

Summary 

   Sheikh Fakhr al-Muhaqqiqin is considered 

one of the prominent figures of the eighth 

century AH and one of the best commentators 

who were able to simplify the texts and reveal 

the ambiguities in them. And others, when he 

begins to explain a text that mentions his 

father’s opinion first and then begins to 

explain that opinion based on the Noble 

Qur’an, the honorable Sunnah of the Prophet, 

the language of speech, and the narration; To 

explain that saying and his statement to the 

recipient. 


