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 مقدمةال
إن الحمددهلل ن محمددهللس عمنددونسمغ عمنددووذ س عمنددعر رددنن مددن ندد ع   مذنددمن عمددن نددس ن    منلمددن       

من سهدهللس   الدم م ده لدغ عمدن س دهه الدم ،دنهللش لدغ  ع ندههلل  ن   إلدغ إ    عحدهللس   ند س  لدغ 
  رهللس ع نعلغ. -صهى    هسغ عنهم  -ع ن محمهللًا 

  من رنهلل:      
نب لدددهلل  لنلردددغ مههددِّ لهم ددد  الددط اله سددد  مدددن  الدد ن       هدددم الصددعه مدددن النهدددعم المهَمددِّ الودددط وبه ددعَ 

المعازه عالق نسن المنوجهللة   ع،را النهم   سمذ   ن رنقط النهدعم الند  سِّ المرن هدِّ  ع  سهدعن ،درا 
ددهللا ب لحهدنم هوددني   ونددنلى  عنددمِّ مرسددغ  ه دد  النهددم عالمب   هسددغ صددهى   -إ  ر مدط ال بهددي الددط ح 

  مهلل النهمنء المنجهلل . -عنهم 
هلل  النسخ  هط حنن     الدرش  رد    – حمدغ   وندنلى  –عممن  مى ال بهي عنَم   ن نن هلل الج 

 لمن  ننلوغ : )اإلقهسهلل لهلللِّ اإلجوهنهلل عالوقهسهلل( الجزاس    من رس  الجزاء .
 -هنهلل  مهلل النسخ  هط حنن سههللف ،را الرحث إلى وحهللسهلل رنض مذن،سم منألِّ الوقهسهلل عاإلجو     

الوط جنء رهن الط  ننلوغ )اإلقهسهلل لهلللِّ اإلجوهنهلل عالوقهسهلل( حسث عقع الهمم السهن  - حمغ   وننلى 
 هددى منددألِّ رم الوقهسددهلل عمددهللد اإلجوهددنهلل  عالرحددث  ددن الددهلللسه  مددع ومنعلددغ رنددض   اء النهمددنء الددط 

 المنألِّ الوط سل حهن.
المهم هعمغ را صهِّ رنلوجهللهلل عا جوهنهلل لهعمغ  معان ال قِّ  عالرش هللالنمط لوحقس  ،را الهوني   

لإلجوهنهلل رنلحهنم الن  سِّ  ممن سمروط إر از ،را المرلعل  هى مسهللان العجعهلل رحهوغ الجهللسهللة  
 عوحقسقغ النهمط  هى عال  ممن،ج المحققسن .

 ع من رلِّ الرحث الهط  هى المحع اآلوط :   
 همرلعل  عانون    رلِّ الرحث السهن .المقهللمِّ: رَسم ب السهن نري اروسن ش ل

الذصدده العه: القنددم الهلل انددط  رح دد ب السددغ حسددنة المللددف عمنددألِّ الوعنددل رددسن اإلجوهددنهلل عالوقهسددهلل  
 عهرل  ممهج المللف  عالمحق   ععصف المرلعل عمنرغ  .

 المرحث العه: مممح من  ص  عحسنة النسخ  هط حنن  عالسهن  م ِّ ملنلي:
 لِّ النسننسِّ عال قنالسِّ عا جومن سِّ الط  ص س .الملهي العه: الحن

 الملهي ال نمط: حسنوغ )انمغ  عمنرغ  علقرغ  عمعلهللس  ع ن وغ( .
 الملهي ال نلث: نسعرغ  عمللذنوغ   عممصرغ  ععالنوغ .

 المرحث ال نمط: العنلسِّ رسن اإلجوهنهلل  عالوقهسهلل.
 عالسغ   رنِّ ملنلي :المرحث ال نلث:  ننلِّ "اإلقهسهلل لهلللِّ اإلجوهنهلل عالوقهسهلل" 
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 الملهي العه: وع س  النمعان  عمنرِّ ال ننلِّ لمللذهن .
 الملهي ال نمط:  ،مسِّ ال ننلِّ  عمبنرهن .

 الملهي ال نلث: ممهج المللف الط  ننلوغ  عمعا هلل،ن .
 الملهي ال ارع: ممهجط الط الوحقس  .

 سن الموعاال ة  مهللش.الذصه ال نمط: القنم الوحقسقط  عالسغ قنره ب المرلعل  هى الَمنرو
 ن سذد   ،دَم رمهللمدن  ع ن سحذد   همدنء  مومدن جمسندًن    - دز عجده  -عرونمًن ال مط  هلل ع          

همن ع حمهلل   ورن   عوننلى   ْن عالقمط إلهمنه ،را الرحث  عالرش   جع  ن سهعن السغ رهللمدًِّ لهدرا 
ه الط ،را الرحث من جههلل رنلصًن لعجهدغ وردن   عوندنلى   النهم المرن    ع   نأه  ن سهعن من ربر 

 ع ن سوقرهغ ......  مسن .
 الرنحث

 المرحث العه 
 مممح من  ص  عحسنة النسخ  هط حنن

 الملهي العه 
 الحنلِّ النسننسِّ عال قنالسِّ عاإلجومن سِّ 

 الط  ص س  
 الحنلِّ النسننسِّ: 

 ع،ع (1)ارع  ن  الهج ش  نش النسخ   رع المص   هط حنن الط رمهللس الهمهلل الط الق ن ال       
 .(2) لهننلم عقهلَلموهن الهمهلل  مجروهن الوط  جن وهن من
   ذنن رن ع  منن   الرلني رن  م  نسهللمن  ص  ممر الهمهلل اإلنمم هللره     
 عهنن القلن ؛ من جنع ،ن عمن النمهلل مقنلنِّ الط مذعر،م امحص  إر (3) -  مهمن     ط - 

 ،را الط اإلنمم مع  رزعغ ع مهلل ؛ (4) الرمهلل وه  الط اإلنمم ن م الط مهم هللع    المنهمسن لوجن 

                                                 

  عصددهللس  حنددن رددنن"القمعجط" جهددعهللس الددط وذنددس  الددوح 11نن الهمددهلل الهردد    هلل.احمددهلل نددهرط:   ( سم دد :  هللسدد1)
 . 7الرسنن الط مقنصهلل الق  ن: هلل. معال   رهلل ال زا  الهلللسمط:  

 ( سم  : المصهلل ان مذنهمن . 1)
اجوردنء ع  دن س   هلل. محمدهلل  –  عالمس  نسهلل صهللس  حنن رنن  حسنوغ 1/014( سم  : الوعد الرههللان  لهرمر ش: 3)

 . 12الَمهللعش :   
 .12 عالمس  نسهلل صهللس  حنن رنن:   0-3( سم  : وأ سخ الهلل عة اإلنممسِّ الط الهمهلل لمننعهلل المهللعش: 0)
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 النهم  عاحو م  الهج ش  الرنمب الق ن الط الهمهلل الط اإلنممسِّ الهللعلِّ وأنن  المجومع 
 . (1) اإلنممط الننلم  قصى من عالن اف النهمنء  عقصهلل،ن عالهللسن 
من ا  سم هللع  إلى الهمهلل روقنسم قنمعا  نذنء نملسن جنء،ن  م        إلى رهن  هلل  ممن عا 
 ال صِّ الن هِّ ،رس اموهز  الهمهلل  الط لهوجن ة اإلمجهسزسِّ الن هِّ وأنسب عرنهلل عاإلمحمه  ال نف
  قي ،را عهنن هنمهِّ  نسل ة  هسهن عسنسل عا الهمهلل   هى سمق عا حوى جسنهن  لوقعسِّ ننمحِّ
 .   م1587: نمِّ  ع ة
 عال نف؛ الوذه  من حنلِّ سنسش المو ي إلى المن   من حسمرا  هَهغ اإلنممط الننلم هنن   
  . (2) المنهمسن غس  رأح نن ع  ط وننعن لمغ

 :ال قنالسِّ الحنلِّ
 لوِّ ،من  لهن مملقوغ  رحني هه   عالذن نسِّ النمنه سوسِّ ممهن   هللة لون  الهمهلل نهنن سوههم    

 الح عف ،ط عح عالهن  هللسِّ ال الهوِّ ع،ط منهمسن غس   م منهمسن  هنمعا نعاء الجمسع سوههمهن
 الر   الهون  من ههمن  السهن عهللره  ح الًن  عرمنعن  م ِّ  هللهلل،ن رهغ رزسنهللة لهن الن رسِّ

 ،رس من م هي رهسل الهط عا مجهسزسِّ  عالو هسِّ الن رسِّ الهوِّ  هى  معة( عالذن نسِّ النمنه سوسِّ)
 . (3) الر   الهون  من عرقسوهن الذن نسِّ من ع رنهن الن رسِّ الههمن  من مصذهن  ن إ  الهون  

 هوي السهن عهللعم  ال نمسِّ  الرمهلل لوِّ  صرح  حوى الهوِّ ،رس المنهمعن الهمهلل مهع  نجع عقهلل  
 . (4) عغس ،ن عالون سخ ع صعلغ عالذقغ عالحهللسث هنلوذنس  عالمنن ف النهعم نوى الط ه س ة إنممسِّ

 :ا جومن سِّ الحنلِّ
 ممن   (5)عغس ،من عالرعرسِّ الر ،مسِّ: ممهن  هللة ع مسِّ رأهللسنن مماإلن قره وهللسن الهمهلل هنم       
  ص  ،ع الهمهلل   صع   حنل   الرش  ن  هى المل رعن  جمع عقهلل اإلمحلنل  إلى رهن  هلل 

 الم نم عامونن  الجمنسِّ  النهعا  ع رنهللة اآللهِّ ونهللهلل حسث من السهن الع مسِّ الهللسنمن  إزهلل،ن 
 . (6) اإلمننن  رسغ  هى اإلمننن عقنعة هم ال  الط المهنسِّ رهغ الرش اللرقط

                                                 

 . 083( سم  : الهلل عة اإلنممسِّ الط الهمهلل لرط الحنن المهللعش:   1)
 . 5( سم  : صهللس  حنن رنن" القمعجط" جهعهللس الط وذنس س الوح الرسنن :  1)
 .11 عون سخ اإلنمم الط الهمهلل لنرهلل الممنم المم : 111المنهمعن الط الهمهلل لرط الحنن المهللعش: ( سم  :3)
 . 7( سم  : صهللس  حنن رنن" القمعجط" جهعهللس الط وذنس س الوح الرسنن :  0)
 . 11( سم  : ون سخ اإلنمم الط الهمهلل   لنرهلل الممنم المم :   8)
  عصددهللس  حنددن رددنن"  82 – 88سن  لرددط الحنددن المددهللعش:   ( سم د : مددنرا رندد  النددنلم رنمحلددنل المنددهم2)

 . 7القمعجط" جهعهللس الط وذنس :   
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 من العلسن رنلمجن،هللسن عون ال  الهج ة  من العه الق ن الط اإلنمم رمع  الهمهلل ومع    مهللمن   
 الهمهلل    جنء الط  ه  الرش اللرقطَ  الوذَ   عمرر عالرم   الوعحسهلل إلى الهلل عة رهلل     (1) الن ي
 حمم  عوونرع عالوجن  عالهلل نة الذنوحسن سهلل  هى اإلنمم هللسن الط وهلل سجسنً  سهللرهعن  ،ههن عصن 

 وعحسهلل ررل  الوم    هسهن  عالنسل ة رههللامهن رنض لذوح عالمجن،هللسن الن اسن إ ننه الط المنهمسن
 رهو  حوى عا زهلل،ن  ال رنء  ررل  النمَ  اإلنمم  الط عاحهلل حهم وح  نسل وهن عصن   الهمهلل 
 .(2)  سمنً  مرهونً  القعة من

 ال نمط الملهي
 (   ع ن وغ عمعلهللس  علقرغ  عمنرغ  انمغ) حسنوغ

 : عمنرغ انمغ  -
،ع النسهلل الن سف  رع المص  مس   هط حنن رنن اللدن،  اردن صدهللس  ردن حندن ردن  هدط ردن     

ط  الررددن ش  س جددع منددرغ إلددى ح دد ة نددسهللمن زسددن الننرددهللسن  هددط رددن  (3) هددط رددن للددف   الق م ددعج 
 . (0)  -ه م   عجهغ- رط لنلي حنسن نرل نسهللمن  هط رن 

 : عهمسوغ لقرغ
  رنس لن  (8)  عسهمى رأرط المص  مس  اللن، الرس   ه من منرغ لن نلنسهلل عرنلن سف؛ر لبقَ ي      
   ض الدط الون دسم حد  عمبدمح رهدنهلل   رردنن لبقدي حسدث المد اء مدن  مس اً  هنن رنن  حنن صهللس 
 رهدن  سوو  علم إلسهن سهوذ  لم لهمغ الهللمسن  ممح من غس ،نع  المهللاالع  ر لم  ع   هن رلعلهن الهمهلل

 عردنلنهم    اإلمن ة  ررن  نمن غ حسث من رهم عا ،ومنم المنب  مع الوننمه رصهلل   مهن من  نً 
 . (2) عالره  الق  ن  عق اءة عالصمة 

                                                 

 . 12  عالمس  نسهلل صهللس  حنن رنن:    0-3( سم  : وأ سخ الهلل عة اإلنممسِّ الط الهمهلل:  1)
 . 5( سم  : صهللس  حنن رنن" القمعجط" جهعهللس الط وذنس س الوح الرسنن :  1)
رهن  القنف عالوح المعن ععاع ننهن عجسم مهللسمِّ هرس ة حنمِّ النمن ة حصسمِّ  هسهدن  ( مهللسمِّ قمع  ع رل انمهن3)

نددع    ددسم  الردد  رددمهلل الهمددهلل انددمًن عنددأمًن  ع   مهددن صددسوًن ع قددهللمهن رمسنمددًن  سم دد : وحذددِّ الم ددن  الددط غ ا ددي 
 .1/070  عال عض المنلن  الط رر  القلن   لهحمس ش:1/216المصن  ع جن ي النذن   رن رلعلِّ:

   5  عصدددهللس  حندددن ردددنن" القمدددعجط" جهدددعهللس الدددط وذندددس س الدددوح الرسدددنن :    3/171( سم ددد :  رجدددهلل النهدددعم: 0)
 .182عالمس  نسهلل صهللس  حنن رنن:  

   16  عصددهللس  حنددن رددنن" القمددعجط" جهددعهللس الددط وذنددس س الددوح الرسددنن :    3/151( سم دد :  رجددهلل النهددعم: 8)
 .182عالمس  نسهلل صهللس  حنن رنن:  

عمددن رنددهلل،ن   عصددهللس  حنددن  7/157: مز،ددِّ الرددنل  عرهسددِّ المنددنمع عالمددعا    لنرددهلل الحددط الحنددمط: ( سم دد 2)
 .18 - 10رنن" القمعجط" جهعهللس الط وذنس س الوح الرسنن :   
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 :  معلهللس
المحمسِّ  عمنأ رهن  رهعرنه مهللسمِّ الط علهلل  مغ رنن  حنن  هط لهنسخ  َ خ من  مهلل رمف       

 : ،من قع ن عالسهن السهن  علهلل الوط النمِّ الط عقع الرمف لهنَ    الط   غهلل منمِّ  ع لسي  ممسِّ
النسهلل  ع هللة  ن من" : النهعم  رجهلل" هونرغ الط رنن حنن صهللس  النسهلل عالهللس ره س من  -2

الن سف  رع المص  مس   هط حنن رنن اللن،   هنم  سعم الرمسب  ارع ال رسع اآلر  
 . (1)،د  1153من نمِّ: 

 . (1) ،د 1156: نمِّ علهلل   مغ الَمهللعش اجورنء محمهلل الهللهوع  عره   -7

 من ،را الهللهوع اس  هلل جِّ لمسه  همسِّ  ل عحِّ سنهللَ  هوني الط ع هلل لمغ ال نمط؛ القعه ،ع: والراجح  
 هورِّلم  مسمنً  هنن اجورنء  محمهلل الهللهوع   رن  ن  همنً  موأر ؛ قعه  مغ  ر  جنمي عمن جنمي 
 الرنصِّ عالرحعث عالع ن   عالع ا  المللذن  من م ع ع عقهلل الهمهلل  -لههمل الط النهمنء مهللعة

  هى نن هللوغ إر اجورنء  محمهلل الهللهوع  سهلل وح  حنن   هط النسخ عالهلل صهللس  محمهلل رنلمس 
 . (3)   هم وننلى ع  إلسغ  ر،ي من حقسقِّ إلى الوعصه

 ( ر سوغ - إرعوغ  - عالهللوغ - عالهللس)  ن وغ  
 :عالهللس

 علهلل   رهعرنه مزسه الررن ش الق م عج ط   للف رن  هط رن حنن رن صهللس  محمهلل النممِّ ،ع       
 مددعلن"  ق م ددْع "  رهددهللة الددط عمنددأ   ،دددد 1105: نددمِّ الم  جهددِّ مددن جددهللس مددعلن"  ر سهددط"  رهددهللة الدط
 صدذعة  هدى ندوى  هدعم الدط هلل عبال عوهقى عاللهن ة  النذنف  هى سوسمنً   مغ حج  الط رنلهمهلل  رن غ
 منهلل،سددددن) ع سددددِّ الددددط( رهعرددددنه) الددددط مهللسمددددِّ  مدددد اء  حددددهلل ع،ددددع عغسدددد ،م  عمعاحسهددددن ق م ددددْع   همددددنء مددددن

 عمللدف اإلندممسِّ  النهدعم الدط ه مدنم السدنم وهد  الدط صدسوغ راع عقدهلل الهمدهلل  عندل الدط  (0)(رد اهللسش
 عمجوهددهلل عال هللسددِّ  عالذن نددسِّ  ِّ الن رسدد الهوددن  الددط قددهللس  عهنوددي عالمقهسددِّ  النقهسددِّ النهددعم الددط رددن ع

(  رسجددعم نددن،جنن)  رهعرددنه رددأمس ة وددزع   ن سهرددث علددم عالوددهللعسن  عالوددألسف  الددهلل ب  الددط موعاصدده

                                                 

 .   3/153( سم  :  رجهلل النهعم  لهقمعجط:1)
 . 182( سم  : المس  نسهلل صهللس  حنن رنن:   1)
 .16( سم  : المصهلل  مذنغ :   3)
( مهسعن منمِّ  سم د : 18مسًم م رنًن  عسرهغ نهنمهن  ه   من) 117 171،ط ع سِّ الط الهمهلل ورهغ مننحوهن "( 0)

 عمن رنهلل،ن . 125الهمهلل الهوني النمعش لحمهلل هللسهللا :   
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  (1)" المدعاي" ردد علقدي  مهدن عمن ردنً  لهدن عزسد اً  ع مه   ،دد 1155: نمِّ حسمرا   وحهمهن هنم  الوط
 المنددنل الددط ردده القددل النهمسددِّ حسنوددغ الددط   وحددعه مقلددِّ( رسجددعم نددن،جنن) رددنلمس ة زعاجددغ عهددنن
 قسده حودى الودألسف؛ عالدط الهونردِّ الدط إلهسدِّ مع،ردِّ لدغ الهدنن هههدن؛ الهمدهلل الدط الودألسذط عالنهدهلل النهمط
 هودي عممهدن قهسهدِّ   سدنم الدط  درمنً  هونردنً  عسهَمده عاحدهلل  سدعم الدط الصدذحن   ن ا  سهوي هنن إمغ
 رره  هى - عاقوصنهللسنً  إهللا سنً  اإلمن ة وعلسغ الط - ال  عف نن هللوغ ع مهللمن جهللسهلل  ممهج  هى منهلل ة
 . الم س  ممقلع رمجند النهمسِّ منن سغ وههه  قهلل عوعزسنهن  لرنهن الط اله س  المنه
  دن س مدغ لدم عاإلهللا سدِّ النسنندسِّ رنلنلعن رهعرنه عانوونلغ رأمس ة زعاجغ  ن إلى اإلنن ة عوجهلل     
 اندوذنهلل رده عالدهللسن  النهدم رهللمدِّ  دن الهللعلدِّ عالرذردِّ الندسش  رحرعحدِّ وصد الغ علدم النهمدط  مندنلغ
 .ال السنِّ عغنسوغ النمى  ،هللالغ لوحقس  المنم  ،رس من ال نقي رذه س
/ 14  ،دددددد 1347:ندددددمِّ اآلرددددد ة  جمدددددنهلل  مدددددن/ 16: سدددددعم الدددددط – وندددددنلى    حمدددددغ – ودددددعالط    
   هردد عهنمدد  رهعرددنه  رمهللسمددِّ" رددنغ م دد " حهللسقددِّ مددن رقدد ي عهللالددن   م1564:نددمِّ( نددرنل)الر اسدد 
 .(1) الرمهلل الط  نم حهللاهلل  هسغ ع قسم وأ سرهن  الط المهللسمِّ نههللوهن جمنزة
  والدته: - 

  َرن،دن رهعردنه  لمدن ة العه المن دي الدهللسن جمدنه الندسخ رموط صو   رسهم  رهسِّ النسهللة ع،ط     
  الذن نددددسِّ الهودددِّ الدددط رن  دددِّ هنمددد  رمذندددغ  الهددد سم عالقددد  ن الن رسدددِّ  الهودددِّ عهللَ ندددهن حندددمِّ  و رسدددِّ

 الددط وعالسدد  حوددى السعمددًن  سعمددنً  عزاهلل عانددوهلل القددهللم  رعجددع م  دد  عالم ددنه  الحهددم وحذدد  عال هللسددِّ 
 .  (3) م1553 - ،د1141: نمِّ  م نن 

  إخوته: - 
 النددسهللة العلددى زعجوددغ مددن عرمدد  ارمددسن ودد   القمددعجط  صددهللس  محمددهلل المسدد   رددعس وددعالط  مددهللمن   
 .(0) رمذنغ عو رسوهم نهسمهم و  هى عسن ف ه س ًا  سحرهم هنن رسهم  رهسِّ
 رمهللسمددِّ ،ددد1155:نددمِّ علددهلل اللسددي  الحنددن مددع  مسدد  الرسدد   رددع النددسهلل ،ددع الهردد   رددعس هددنن   

  (8)"الوقهسهلل و   إلى اإل ننهلل الط الم هى الل سقِّ" ممهن  الهوي ع لف عمرغ  همن هن  هى ق   رهعرنه 

                                                 

  عالمسدد  1/03،ددد   سم دد : المددص   الصددهللسقط  لهقمددعجط:1177/ نددنرنن/18(  قددهلل الددزعا   هسهددن رسددعم الجمنددِّ 1)
 . 60رنن:    نسهلل صهللس  حنن

 عمن رنهلل،ن . 183( سم  : عالمس  نسهلل صهللس  حنن رنن:  1)
رقددنء الممددنن  لهقمددعجط:  1/85( سم دد : مددص   صددهللسقط:   3) عمددن رنددهلل،ن  عالمسدد  نددسهلل صددهللس  حنددن  06  عا 

 عمن رنهلل،ن. 65رنن:  
 عمن رنهلل،ن. 188( سم  : المس  نسهلل صهللس  حنن رنن:  0)
 ،د   عوحون  إلى وحقس  لن لرنوهن حج سِّ . 1162الجعا ي قنلملسمِّ  نمِّ:  ( سم  : ،ع ملرعع رملرنِّ هللا 8)
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 لإلالصدند المصدنهلل  وندنذمط الهدم  رودغ  مدن   (1) عغس ،دن (1)" الم ام رهعغ و جمِّ الط الرننم ال عض"
 عو جمودغ؛ رهد س ندر  القدهلل   حندن  هدط مسد  المصد   رع الن سف النسهلل الصو   رعس ع من    مهن
 . الرحث الط المنمط لمغ
 إلدى ال ندن ه مدن اله س    نه  عقهلل   لغ النن هطَ  الع ع ره   ن المصنهلل  نهو  ذريته :  -  
 . إجنرِّ  َمِّ وهن علم (3)سِّ ا لهو عم  نن ه ل س   ن الهمهلل

 المطلب الثالث 
 شيوخه، ومؤلفاته، ومنصبه، ووفاته 

 نسعرغ
لم  قف  هى  نمنء نسعرغ إ  من ره س  رعس محمهلل صهللس  حنن رنن الط هونرغ " رجهلل      

   (0)النهعم"  إر قنه: )ق   النن  الذن نط  عالهمهللش  هى الحهسم المعلعش محمهلل  حنن الرهج امط( 
)الرهه امى( ع،ع محمهلل  حنن رن محمهلل  حمهلل الره ش الرهه امى الصهللسقط الهمهللش المعلعش  عسنمى

الهوعش  لغ من الوصلسف: " وحذِّ صهللسقسغ" ع"صحسذِّ ننس جهنمى" ع" هن منمغء ال ،م  " عغس ،ن   
 .(8)ه 1166الط رش القنهللة   نمِّ:   - حمغ   وننلى  –وعالط 
  ال ًم  ن  رسغ الصهللس  حنن رنن  ع رسغ  رط الرس   رر  مغ الص ف عالمحع عالممل      

 . (2)مع  الحنن اللسي  
 مللذنوغ 
 : ع،ط الذمعن  نوى الط  هللة  وصلسف حنن  هط لهنسخ    

 . (5)لهلللِّ ا جوهنهلل عالوقهسهلل"  (7)"اإلقهسهلل  -2
 

                                                 

 ،د   عوحون  إلى وحقس  لن لرنوهن حج سِّ . 1167هلللهط  نمِّ:  –( سم  : ع،ع ملرعع رملرنِّ الذن عقط 1)
 . 188( سم  : المس  نسهلل صهللس  حنن رنن:   1)
مذصهِّ لهنسخ  رط المص  مس   هط حنن ارن المس  محمهلل  ( هنن  غهي م معمهن النلاه  ن النس ة الراوسِّ ال3)

 صهللس  حنن رنن .
 . 182  عالمس  نسهلل صهللس  حنن رنن :   153 - 151/  3( سم  :  رجهلل النهعم : 0)
س ند المهمعن  الروهللاهللش: 013/  3( سم  : ،هللسِّ النن السن انمنء المللذسن  لهروهللاهللش: 8)  . 7/  1  عا 
 .  182  عالمس  نسهلل صهللس  حنن رنن :   153 - 151/  3 ( سم  :  رجهلل النهعم :2)

  الحومن هنن لغ وممسر عمحرسن لغ علنهمغ  لهن لم وننذمط المصنهلل  لهعقعف أما بالنسبة لتالمذته -
 هى و جموهم  ،را من جنمي   عمن جنمي  ر  ل رمن هنمعا غس  منهع سن    ع هنن ا،ومنمهم رنلووهمر 

 ع  وننلى   هم .   –حمغ   وننلى    –مرنن ة  هى سهلل عالهللس  
( عونمددط اإلقهسددهلل: المذوددند ؛ لوددِّ سمنمسددِّ؛ عقسدده: مندد ي ع صددهغ رنل عمسددِّ: إقهسددهللب  سم دد : لنددنن الندد ي    رددن 7)

 . 50  عالوعقسف  هى مهمن  الونن سف  لهممنعش:   3/328مم ع :
 .  ع،ع المنمط رنلوحقس  . 182    عالمس  نسهلل صهللس  حنن رنن :153 -3/151( سم  : رجهلل النهعم :5)
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 . (1)ح   السهن " وره ة لنن اء الذ ب" " ههنن صرح"  -7
 .  (1)"رزم نرن"   -7
 .  (3)الط الممل  الرش انوذنهللس من المعلعش  "ن د المعقنة"  -2
 .  (0)"الل ة اإلنمم"   -2
 .  (8)"مص   صهللسقط"   -6

 المناصب التي تقلدها:
  رسدغ زعجدِّ م 1641:ندمِّ ردسهم  جهدنن ننس المس ة عالنة رنهلل لههمل مهللسمِّ إلى ع رعس ،ع اموقه    
 السهدن سجومدع عالرحدث النهدم م هدز ،دنعب  ررهعردنه من عالِّ رنغ  ه حط الط هللا ،من هنم    ال نمسِّ
 عرحدددث  هلل ب عحهقدددِّ  همدددط  مجمدددع الدددى المجهدددب سوحدددعه مدددن اله سددد اً  عالهوَدددني  عالندددن اء النهمدددنء
 ردنن حنن حسهلل  عالنسخ المنمنمط  نهرط محمهلل النسخ النممِّ  م نه سح  س عهللسن  هلل عة عجهنِّ
 النددسهلل عالنممددِّ الحنددمط  الحددط  ردهلل النممددِّ عالنددسخ الحددسن  ردرل  النهمددنء لمددهللعة النهددعم هللا   مسدهلل
 النهمددنء  لمددهللعة  نمددنً   مسمددنً  حنددن  هددط النددسخ  بمورددي عقددهلل  - ونددنلى    حمهددم – المددهللعش نددهسمنن
 .  (2)الجه عاالنس  ن إلى الممصي ،را  هى عرقط م 1631 - ،د 1101:نمِّ
 عالنوغ   
 . (7)  م 1632 -  ،د 1188:  نمِّ  – وننلى    حمغ –   هط حنن المص   رع وعالط   

 المرحث ال نمط
 العنلسِّ رسن اإلجوهنهلل عالوقهسهلل

إن اإلوزان الط هه نط ملهعي؛ لمغ الهلللسه الننلع  هى اللرسنِّ النهسمِّ الموزمِّ عالرع      
ال السع الصحسح  القهلل هنن ،من  ال س  سههف هه منهم  نعاء  هنن  نمسًن  م  نلمًن رنلنمه  هى 

ن لم سصَ حعا رهرا عال  الهوني عالنمِّ عاإلنوذنهللة ممه ن مرنن ة  عسبحَ م الوقهسهلل وح سمًن ملهقًن  ع،م عا 

                                                 

س دددند المهمدددعن )رسددده هندددف ال مدددعن( لهرودددهللاهللش: 153 - 151/  3( سم ددد :  رجدددهلل النهدددعم : 1)   23/   1  عا 
 عقنه:،ع ملرعع الط مجههلل .

 . 182( سم  : المس  نسهلل صهللس  حنن رنن :  1)
 . 153 - 151/  3( سم  :  رجهلل النهعم : 3)
 . 182ن رنن :  ( سم  : المس  نسهلل صهللس  حن0)
 لههمل . -  ع،ع ملرعع الط   رنِّ مجههللا  الط ملرنِّ معلهنع  182( سم  : المصهلل  مذنغ 8)
 . 182( سم  : المس  نسهلل صهللس  حنن رنن:   2)
 ( سم  : المصهلل  مذنغ .7)
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المعقف  ال ن ممهجهم الط النمه  عهونرنوهم رنللرع ولهللش إلى ،رس الموسجِّ  عقهلل هنن الط الموقهللمسن 
ره قنه  ن الوقهسهلل: امغ رهلل ِّ  (1)المعقف اإلمنم ارن حزممن ،را الذ س  عالموحمنسن لهرا 

 عغس  عاقنط؛ لمغ وههسف رمن   سبلن  . المعقف غس   مهطعلهن ،را  (2)  سمِّ
من  (3)عهنن ،من  ال س   ر  سعجي  هى جمسع المنهمسن الوقهسهلل  عسصف من سرهع  رقوغ     

الوقهسهلل   "رنلذنن  عال نه" همن سصذغ الذ س  العه ررل  جمن ِّ المقههللسن  عالمورنسن لمر،ي 
الوقهسهلل إممن ،ع ل سقِّ وم سمسِّ إهللا سِّ لصسنمِّ الننمِّ  القهط رن   عهنن ،را الذ س  سومننى  ن

من المنب من إورنع المذب عالهع   عالقعه رنل  ش  عحمنسِّ المجومع المنهم من الذع ى 
عاإل ل اي  ععنسهِّ إلسجنهلل العحهللة عالم نم الط الحسنة الهللسمسِّ النمهسِّ  عوسنس  النمه رنلحهنم 

 سمط الط ممزلِّ النمه الون سنط  ع لحعا  هسغ رنهللة عوأهسهلل الن  سِّ  علهمهم جنهعا ،را النمه الوم
غهس   مقهغ من هعمغ مر،رًن القهسًن  عمنألِّ إجوهنهللسِّ الحني إلى هعمغ مصًن  ن، ًا  ع مًم قلنسًن  

 .(4)ع م ًا هللسمسًن منوقًم 
ًن ره  النسخ  رع الحنن المهللعش   مقًم  ن النسخ الهلل،هعش :  َن النر  الرش سقههلل مر،ر     

 هسغ الصمة عالنمم  –القهسًن رنصًن    ع إمنمًن منسمًن  علهمغ   سمعش إ  إورنع صنحي الن سنِّ  
عاإلقوهللاء رغ  إ   مغ   سجهلل الط مذنغ من القهلل ة من سوعصه رهن إلى الحهم الن  ط عمن  ر   –

 هللة  –مرنن ة  –رنلهوني عالنمِّ مرنن ة  الهغ النر  الط الوقهسهلل  عسهعن لنهللم وعصهغ إلى الحهم 
 ع   ووعال  لغ  –مرنن ة  – نرني م ه  ن سهعن  نمسًن   ع   ووسن  لغ الذ   لهرحث عالوحقس  

عنن ه النهم عالرحث عالوحقس  الوط سنولسع  ن سلهع رهن  هى المصع   ع سنومرل من 
 . (5)المصع  المنن ه 

 ) السمن   سهللسن إ  رقعه المرط علهرا قنه النسخ الهلل،هعش الط الصع ة اللرسنسِّ لهوقهسهلل :     
ع  سنوقهلل حمً  إ  من  حهغ   ع نعلغ  ع  ح امًن إ  من ح مغ    -صهى    هسغ عنهم  - 

ع  رل س  الجمع رسن  -صهى    هسغ عنهم  -ع نعلغ  لهن لمن لم سهن لغ  هم رمن قنلغ المرط 
هممغ اورع  نلمًن  انهللًا  هى  مغ مصسي السمن المروهذن  من هممغ  ع  رل س  ا نومرنل من 

                                                 

 عمن رنهلل،ن . 2/117( سم  : اإلحهنم   رن حزم: 1)
 .2/161( سم  : المصهلل  مذنغ 1)
ره السغ  هللة     سنهلل رغ الرهم هه   عة  رقِّ رنلهن    ع قلن   رقِّ الدمن إرا هدنن الدط ،دم ( ال ر  رنلهن  ح3)

الذ جدد   مددغ  ع ردد   الددمن  رقددِّ اإلنددمم مددن  مقددغ إرا الددن   الجمن ددِّ  عالو رسدد  رهندد  الوددنء رددسل و ردد  السددغ 
  ر ( .  )منهللة : 313/ 1 )منهللة: ال ر (   عجمه ة الهوِّ :1/1103الننة  سم  : القنمعب المحسل: 

 عمن رنهلل،ن . 0/186( سم  :  جنه الذه  عالهلل عة الط اإلنمم  لرط الحنن المهللعش: 0)
 . 0/121  ع جنه الذه  عالهلل عة الط اإلنمم:  315( سم  : حجِّ   الرنلوِّ  لههلل،هعش:  8)
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ال ن رنلف من س مغ  قهع من  -صهى    هسغ عنهم  -سقعه عسذوط  ن، ًا  مورع نمِّ  نعه   
نن وغ من غس  جهللاه ع  إص ا   الهرا هسف سمه س  حهلل  مع  ن ا نوذونء عاإلالونء لم سزه رسن 

ع  ال   رسن  ن سنوذوط ،را هللا مًن  ع سنوذوط  - صهى    هسغ عنهم -المنهمسن من  ههلل المرط 
،را حسمًن عرل  حسمًن رنهلل  ن سهعن مجمنًن  هى من ره منس  هسف   علم ملمن رذقسغ  سًن هنن  مغ 
 عحى   إلسغ الذقغ عال ض  هسمن لن وغ ع مغ منصعم  ال ن اقوهللسمن رعاحهلل ممهم  الرل  لنهممن رأمغ 

 سرهعا قعلغ إمن  ن سهعن من ص سح الهوني عالنمِّ  ع منومرلًن  نلم رهوني   عنمِّ  نعلغ الم
ممهمن رمحع من ا نومرنل  ع   ف رنلق ا ن  ن الحهم الط صع ة من ممعلِّ رنهِّ هرا عالمأن قهرغ 

صهى  -روه  المن الِّ  القنب غس  الممصع   هى الممصع  الهأمغ سقعه:  مم   ن  نعه   
عالمقسب ممهلل   الط ،را النمعم   -،رس النهِّ النلحهم  مِّ ،هرا  قنه: ههمن عجهلل  -   هسغ عنهم 

علهن الط ل سقغ  معن  علع  رل  لمن قههلل  -صهى    هسغ عنهم  -الهرا  س ًن منز  إلى المرط 
ملمن مجوههللًا  ال ن رهومن حهللسث  ن ال نعه المنصعم الرش ال ض    هسمن لن وغ رنمهلل صنلح 

س غ عاورنمن رل  الورمسن  المن   هم ممن عمن  ر من "س عم  س قبعمب سهلله  هى رمف مر،رغ عو همن حهلل
 " سن    . (2)(  (1)الم نبب ل   يَ  الن نل م 

عقنه النسخ الهلل،هعش : )ا هم  ن الط الرر رهرس المرا،ي ال رنِّ مصهحِّ   سمِّ عالط     
عا  هى النهف الط اإل  اض  مهن هههن مذنهللة هرس ة .... ممهن:  ن المِّ اجومن   هى  ن سنومهلل

من الِّ الن سنِّ  النلونرنعن ا ومهللعا الط رل   هى الصحنرِّ  عورع الونرنسن ا ومهللعا  هى الونرنسن  
ع،هرا الط هه لرقِّ ا ومهلل النهمنء  هى من قرههم  عالنقه سهلله  هى حنن رل ؛ لن الن سنِّ   

من قرههن رنإلوصنه  ع  رهلل ون ف إ  رنلمقه عاإلنومرنل  عالمقه   سنوقسم إ  رأن وأرر هه لرقِّ  
الط اإلنومرنل  ن ون ف مرا،ي الموقهللمسن ل م سر    ن  قعالهم السر   اإلجمنع  عسرمى  هسهن  
عسنونسن الط رل  هه  رمن نرقغ  لن جمسع الصمن ن  هنلص ف عالمحع عاللي عالنن   

ن عالحهللاهللة عالمجن ة عالصسنغِّ لم ووسن  لحهلل إ  رممزمِّ  ،ههن  عغس  رل   منهلل  رنسهلل  لم سقع عا 
را ونسن اإل ومنهلل  هى  قنعسه النهف  الم رهلل من  ن وهعن  قعالهم الوط  هنن جن زًا الط النقه  عا 
سنومهلل  هسهن م عسِّ رنإلنمنهلل الصحسح   ع مهللعمِّ الط هوي منهع ة ع ن وهعن مرهللعمِّ رأن سرسن 

الط رنض  ال اجح من محومموهن  عسرص   معمهن الط رنض المعا ع  عسقسهلل ملهقهن

                                                 

 . 2( نع ة الملذذسن / 1)
 . 316 - 315( سم  : حجِّ   الرنلوِّ:  1)



   

 
 

7272 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  

 التَّقليدِ  و اإلِجْتِهادِ  لِأَدِلِّةِ  اإلِقليدْ احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات 

المعا ع  عسجمع المروهف ممهن عسرسن  هه  حهنمهن عا   لم سصح ا  ومنهلل  هسهن  علسب مر،ي 
 .(1)الط ،رس الزممِّ الموأر ة رهرس الصذِّ إ  ،رس المرا،ي ال رنِّ( 

إن اإلجوهنهلل الط من الِّ الحهنم الن  سِّ سروهف ارومالًن جع، سًن  ن نن   ا جوهنهللا      
ة قن مِّ رراوهن عسهللع  محع س  هى الم  من الهوني عالنمِّ لس ورل ررل   لن الر    الهع  رنهلل

اإلجوهنهلل الط منألِّ من   سنهللع  ن سهعن انوجمًء لمهلل  صحِّ الم  ع رعوغ   ع ورسنمًن لمنمنس 
لمقغ عوقسسهللس  عمهلل  ر ع غ لهوأعسه  عهلل لوغ  عالرحث الط مهلل   معم الم  عرصعصسوغ عا 

  عاإلجوهنهلل الط الذ عع من اإلجوهنهللا  المن ع ِّ الوط (2) هسهن حهمغ  عمن الِّ النهِّ الوط سهللع 
قنم   هى  هلللِّ  مسِّ محومهِّ   من منألِّ غه  رني اإلجوهنهلل عا رومف الط رل  الم لن ه ممغ  

  علهرا قنه الوزالط الط  (3)إر لم سوعا هلل النهي عاإلسجني السغ  هى مع هلل عاحهلل  الهههٍَّ عجهِّ م  س 
عالمجوههلل السغ هَه حهم ن  ط لسب السغ هلللسه قلنط  عاحو زمن رنلن  ط  ن  ال هن ال نلث: )

ممن منمط  النقهسن  عمنن ه الهمم  ال ن الح  السهن عاحهلل  عالمصسي عاحهلل  عالمرلطء    م عا 
رنلمجوههلل السغ من   سهعن المرلئ السغ   مًن  ععجعي الصهعا  الرمب  عالزهعا  عمن اوذق   هسغ 

 .(4)ع  السهن  هلللِّ قلنسِّ  سأ م السهن المرنلف الهسب رل  محَه ا جوهنهلل( المِّ من جهَسن  الن  
الط الحقسقِّ ان اإلجوهنهلل قهلل  بغه  رنربغ النًم مع رهللاسِّ الق ن ال ارع الهج ش إرا هنن المقصعهلل رغ    

اإلجوهنهلل المله  الرش سرهلل   صحنرغ رع ع النب اإلجوهنهللسِّ عا ومنهلل  بصعلغ ا نوهلل لسِّ  ،رس 
القعا هلل ال نروِّ  الط انور ا  الحهنم من مصنهلل ،ن الن  سِّ عالط معاصهِّ اإلجوهنهلل الط النب ع 

هلَل من الق نسن عالحهنم   . (5)هه من قهلل سبج 
ع رع المص   هط حنن الط  ننلوغ "اإلقهسهلل لهلللِّ اإلجوهنهلل عالوقهسهلل" سذوح رني اإلجوهنهلل  منسرًن    

صهى    –هللعن ال جعع إلى هوني   عنمِّ مرسغ   هى الوقهسهلل عالمقههلل ن سلِّ الرر ر  ش غس س من
علهرا قنه الط  ننلوغ "اإلقهسهلل" مقًم  ن النعهنمط: ) ،را عقهلل   ال  إَمن لم ملهي  - هسغ عنهم 

من الموصف رنلصذِّ الوط ره     ا جوهنهلل ع  ههذمنس قلع المهنمغ الذسح عصنعهلل وه  النقرِّ 
همن لغ الل س    عهذهمن لغ النممِّ من هه ونعس  عقهمن لغ: اله  بعهلل عامحلنل ،نوس  الع،نهلل  ره نه

نه   مِّ الق  ن عالنمِّ   إرا  صر  من حنهلل ِّ رمحمِّ عانو ع،م مصع  الهللسن   عا م  ن  مق  

                                                 

 . 13لههلل،هعش  ( سم  :  قهلل الجسهلل  1)
 . 108( حعا  حعه منهم  ح ن سِّ  هلل. محمهلل ننسهلل  م نن الرعلط:   1)
 . 171( صهللس  حنن رنن "القمعجط" عجهعهللس الط الوذنس س:   3)
 . 1/308( المنوصذى  لهوزالط:0)
 . 173  عصهللس  حنن رنن "القمعجط" عجهعهللس الط الوذنس س:   126( حعا  حعه منهم  ح ن سِّ:   8)
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 رقِّ الوقهسهلل  عانوذن ،م  ن مننمط المنهم    عرر  مهم من صح لهللسهم من ال عاسِّ  عهللع  م  
 .(1) ال اسن (
سي  هى الوقهسهلل  هنن قصهللس  هى المقههلل الرش  عالحنصه ان  رن     المص   هط حنن  مهللمن س ن 

 سقههلل ال  ش من غس  هلللسه  ع مع وعاال  الهلللسه المرنلف لمن سقههلل .
عمن الجهللس  رنلره   ن اإلجوهنهلل ،ع: رره الجههلل من الذقسغ الط انور ا  الحهنم الن  سِّ     

 . (1)الذ  سِّ من  هلللوهن 
ن حهم اإلجوهنهلل و    ،ط : (3)ج ش  هسغ رنض الحهنم الوههسذسِّ عا 

: عرل  الط حنلوسن ،من:  هى هه جمن ِّ من المنهمسن ممذصهِّ  ن غس ،ن ؛  (0) ال ض هذنسِّ  -2
را هنن الط الرههلل  ه   من مجوههلل ع مهن انوومنء هه   ع رنسهللة  ن جمن ِّ السهن مجوههللعن   عا 

 عاحهلل ممهم .
منهم عجهلل الط مذنغ ال،هسِّ عرن علغ  عممغ ال ض  سن : عرل  الط الحن   اآلوسِّ:  هى هه   -7

إجوهنهلل المجوههلل الط ح  مذنغ السمن مزه  عاجوهنهلل المجوههلل الط ح  غس س  إرا رسف العا  
الحنهلل ِّ هللعن حهم ن  ط  همن سونسن  هى مجوههلل من المجوههللسن وعجغ السغ صنحي المنزلِّ 

 رن نوذونء  ع حسه  إلسغ رصذوغ قن سًن .
هلل السغ المجوههلل من غس  المعازه  عالط الجعاي  هى انوذونء الط معازه ممهللعي : عرل  السمن سجوه  -7

 سوعقع مزعلهن  علم ومزه رنهلل.
 ح ام : عرل  السمن ع هلل السغ م  قلنط  ع عقع  هسغ إجمنع  الم إجوهنهلل الط رل . -2
علهمجوههلل ن عل نرصسِّ ع همسِّ   رهلل من وعاال ،ن الط المههف لسومهن من ا نوهلل ه رنلهلللسه   

 الحهم.الن  ط  هى 
                                                 

  :         من الرحث .( سم 1)
 . 65( سم  : اإلجوهنهلل عمهلل  حنجومن إلسغ  لنسهلل محمهلل وعامن:   1)
  عننسهلل المع نط و ا غ عاله س  لنرهلل  08( سم  : اإلجوهنهلل عالوقهسهلل الط اإلنمم  لههللهوع  لغ جنر  النهعامط:  3)

 عمن رنهلل،ن .   111   ز  حمغ :   
 مددغ   رددمف  ن لهددي النهددم مددن الدد عض الهذنسددِّ الوددط إرا قددنم رهددن  ( رهدد  الز هنددط  ددن النددسخ  رددط حنمددهلل:0)

الرنض  نقل  دن الردنقسن  علدع ممنمدن الوقهسدهلل  لال دى إلدى  ن سهدعن مدن الد عض ال سدنن  عمقده غسد  عاحدهلل 
إجمددنع الصددحنرِّ المددن رنددهلل،م  هسددغ  الدد مهم هددنمعا سذوددعن النددعام  ع  سددأم عمهم رمسدده هلل جددِّ ا جوهددنهلل  لن الددرش 

ن هدنن سددره  لدغ مدن سهذددط  سدره س ال مجوهدهلل لددغ مدن الدهلللسه  إن هددنن رحسدث   سهذدط الددط الحهدم الدم  ردد ة ردغ  عا 
 .828/ 0الأنمهلل إلسغ الحهم الط م ه رل   الوزمغ قلنًن   سم  : الرح  المحسل الط  صعه الذقغ: 



   

 
 

7222 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  

 التَّقليدِ  و اإلِجْتِهادِ  لِأَدِلِّةِ  اإلِقليدْ احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات 

عالن عل النرصسِّ: ،ط الوط ونعهلل الى قهلل وغ النرصسِّ عانونهللاهللس الذل ش  ع،ط:  اإلنمم    
 .  (1)عالنهللالِّ  (1)عالرهعغ عالنقه

 من الن عل النهمسِّ: الهط الوط وونه  رنلنهعم الوط  رهلل من وعاال ،ن الط المجوههلل  ع،ط: إوقنن     
 . (3)  عالنهم رمعاقع اإلجمنع عمن الِّ  صعه الذقغ الهوِّ الن رسِّ ع هعم الق  ن  عالنهم رنلنمِّ

عجع،  رل  سهمن الط  ن جمسع مننلن  المنهم الذه سِّ عالنقهسِّ عالقهرسِّ المونهقِّ رنلجعا د     
 رهلل  ن وهعن محهعمِّ رأحهنم اإلنمم  لمغ ا مقسنهلل الونم لحهنم   ورن   عوننلى علنمِّ مرسمن 

،را إرا هنن لهمنألِّ م    من إرا امنهللم السهن الم     –غ عنهم صهى    هس –عحرسرمن محمهلل 
المرهلل من اإلجوهنهلل  لن المصع  مومن،سِّ الل اف  عمنهعمِّ رنلمنرِّ لهنهمنء؛ عالحعاهللث 
عالمعازه غس  مومن،سِّ الل اف  علهرا  رهلل لمن من اإلجوهنهلل للهي اإلصنرِّ الط المعازه عجنههن 

   رهلل من ارقنء رني اإلجوهنهلل مذوعحًن لمن انوجمع  نرنرغ عمه    علرل(0)ونومهلل إلى هلللسه ن  ط
 عنن هغ ،را من جنمي.

عمن جنمي  ر  ان اإلجوهنهلل هنن الط النصع  الموأر ة   نهه ممن  هسغ الط النصع  العلى     
عرل  رذ ه   وننلى   َم رذ ه الوقهللم النَهمط من منحسِّ امونن  الهوي النهمسِّ علرن وهن  

 عنن ه المن الِّ  هنرهِّ المنهعمن  الننلمسِّ  عالقمعا  الذ ن سن   عالمهللعا  عالملوم ا ععجعهلل 
 النهمسِّ .

 المرحث ال نلث  
  ننلِّ "اإلقهسهلل لهلللِّ اإلجوهنهلل عالوقهسهلل" 

 المطلب األول 
 توثيق العنوان، ونسبة الرسالة لمؤلفها

 الهوني  ن  هى عهبورغ   حنن  هط المص   رط رو جمِّ ا،وم  الوط المصنهلل   غهي اوذق    
  ن  ر   جنمي عمن جنمي  من ،را (8) وألسذغ من ،ع" عالوقهسهلل اإلجوهنهلل لهلللِّ اإلقهسهلل" رد المعنعم

                                                 

 . 82( سم  : اإلجوهنهلل عالوقهسهلل الط اإلنمم  هلل. منهللسِّ النم ش:  1)
 .  1/342لِّ الط الصعه  لهنمننمط: ( سم  : قعالع الهلل1)
 عمن رنهلل،ن . 82( سم  : اإلجوهنهلل عالوقهسهلل الط اإلنمم  هلل. منهللسِّ النم ش:  3)
 .  113( سم  : ننسهلل المع نط و ا غ عاله س :   0)
  عره  عالهللس الصهللس  رنن: ان لغ حعاش  هى مللذنوغ  همدن لدغ  ندنلِّ الدط حهدم 3/151( سم  :  رجهلل النهعم: 8)

لرند  الدط  هدهللس  رملرندِّ الجعا دي رنلقندلملسمسِّ  عسم د : صدهللس  حندن ردنن" القمدعجط" جهدعهللس الدط  الوقهسهلل
  عرهدد  الددهللهوع  محمددهلل اجورددنء :  مهددن رننددم ارمددغ الصددو   هددط حنددن اللددن،    14وذنددس س الددوح الرسددنن :  

 .143سم  :المس  نسهلل صهللس  حنن رنن :  
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م   قهلل الر   ،ط الوحقس  الط  هسهن ا ومهلل  الوط المنخ  عهللسرنجِّ عاجهِّ الط مذنغ رنلنمعان  بْمع 
 الذن ه  الهللسي وألسف  "عالوقهسهلل جوهنهللاإل لهلللِّ اإلقهسهلل: " ،ع منروسن الط جنء عممن ال ننلِّ 
 المص   رط النهط  عالمني الجهط الن ف رش اللمنط  الموعقهلل الهعر ط  النسهلل الهنمه  الرن ع
 لغ العاجي الصمسم عالحني الن سم  القهلل  رش اله سم  النسهلل مجه رنن حنن  هط اللن، 
 رهعرنه معاي رهنهلل  رنن حنن صهللس  محمهلل النسهلل المعاي المذرم المه  مع من عالون سم الوه سم
 .المن م
 عالوقهسهلل ا جوهنهلل  هلللِّ الط مروص ة  ننلِّ الهرس:)هللسرنجوغ الط حنن   هط المص   رع عقنه     
 "( .رنإلقهسهلل" نمسوهن
  م : م ه   مللذسهن إلى الهوي منرِّ مجنه الط الرنح سن رنض ،من   ن إلى اإلنن ة عوجهلل     
 حنن رن صهللس  محمهلل لرسغ" اإلقهسهلل"  ننلِّ منرعا  (1) ن هسب نالسن عسعنف   (1)هحنلِّ   ن
 صحسحِّ غس  المنرِّ ،رس لهن لرسغ  ،ع الهوني ،را إن صحسح منم – وننلى    حمغ – رنن
هه  هى مذنغ رنلنمعان هور هن ارمغ لن -  سهللسمن رسن الوط ال ننلِّ -  محمهلل اإلمنم ع ن     ننلِّ ن 

 همن مللذنومن  هى حعاش لغ:)  قنه إر هونرغ  هى حننسِّ المص  ط ر  رمغ  ن  ههلل رنن صهللس 
 . (3)( ا جوهنهلل الط لرسغ همن" الوقهسهلل حهم الط  ننلِّ" ع لرسغ ،ط
 منألِّ الط القمعجط صهللس  محمهلل النسخ  ن إلى" الو اعسح صمة"هونرغ الط اللرنمط  نن  عهرل    
 المأمعه حصعه" هونرط الط المنألِّ ،رس حجج  ع هلل  عقهلل: )قنه اإلجمنع  الط اآلحنهلل رر  قرعه
 ام م   ام المن" الم هى الل سقِّ"ع"ا قهسهلل" الط الصالحان الولدان ع ع هلل،ن" الصعه  هم من

 . (0) (إلسهن الس جع رنل س 
ه سِّ  صحسحِّ حنن   هط المص   رط لهنسخ ال ننلِّ منرِّ  ن نر  ممن :والراجح    السهن علسب عج 
 .   هم وننلى ع .....  ن   شَ 
 
 
 
 

                                                 

 .14/64( سم  : منجم المللذسن :1)
 . 1141/  1م الملرع ن  : ( سم  : منج1)
 . 153/ 3(  رجهلل النهعم :3)
  . 58/ 1( صمة الو اعسح  لمحمهلل منص  الهللسن اللرنمط :0)
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 المطلب الثاني 
 أهمية الرسالة، وُنسخها

 :   الرسالة أهمية
 لن الوقهسدددهلل   دددن عاإللوذدددن  رنإلجوهدددنهلل  وددد ورل لمهدددن مع دددع هن؛ الدددط وهمدددن ال ندددنلِّ  ،مسدددِّ إن   

 ع ندددنب المنجدددهلل  المدددِّ ،دددرس لمجوهدددهللش النددد  سِّ ال قدددِّ ممدددنل الصدددعلسسن مم دددع  الدددط اإلجوهدددنهلل
 . ال،مسِّ وهعن لرل  م  اً  الحهنم  رنلانوم الط المرعش الوذعسض

 القدعه و جسح  مَ  عمن الوقهسهلل  عمجعزش منمنط قعه وع سح ،ع ال ننلِّ  ،رس لوألسف عالرن ث     
 مددلممسن قددعم صددهللع  الهددمم ،ددرا لم دده ومندد د:)رأمددغ لهمددنمنسن ال نددنلِّ الددط قددنه لمددغ الوقهسددهلل  رنددهللم
 .(1)- ا جوهنهلل  ش –( النهسِّ الم ورِّ لهرس منونهللسن  جنه عقهعي
 :الرسالة ُنسخ
 ونددنلى ع  رددغ قمدد  الددرش اإلنددوق اء رحنددي اآلن إلددى مقنرهددِّ  ع محققددِّ مبنددخ له نددنلِّ وعجددهلل     
 لددم عالننلمسددِّ  الن رسددِّ عالملرع ددن  المرلعلددن  الهددن ب من ددم الددط عالوذوددسش الرحددث عرنددهلل     هددم
 – الجعا ددددي عمهورددددِّ الهمددددهلل؛ – النددددسرنمط م هددددز الددددط معجعهللوددددنن ع،مددددن منددددروسن   هددددى إ     دددد 

 :الوحقس  الط  هسهمن ا ومهلل  الوط لهمنروسن  نم عصف سأوط عالسمن   الهمهلل/ القنلملسمسِّ
ن   الندطء رندض لع دعحهن ارو وهدن(  الم: )  األولى  النسخة   مدز  عقدهلل   لمدب السهدن هدنن عا 
 ( : أ) بى لهن

 الدددددعهللعهلل م هدددددز عمعقدددددع ؛ الهمدددددهلل – المرلعلدددددن  قندددددم الندددددسرنمط  م هدددددز الدددددط مصدددددع : مكانهىىىىىا
 .  - الم  - النمهرعوسِّ النرهِّ  هى لهمرلعلن 

 ( .048)لهمرلعلن  العهللعهلل م هز معقع ع هى ؛( مذنغ المرلعل  هى 6/14311: )رقمها
 .ع قِّ(  15)  :أوراقها عدد
 . نل اً ( 16 إلى 17: ) اللوحة أسطر عدد
 .جسهلل :حالها

 مددن مرددط   مددن  هددى عالنددمم عالصددمة عحددهللس  ن الحمددهلل الدد حسم  الدد حمن   رنددم :بىىدايتها
 عالوقهسددهلل ا جوهددنهلل  هلللددِّ الددط مروصدد ة  نددنلِّ الهددرس: عرنددهلل عحزرددغ عجمددهللس عصددحرغ   لددغ ع هددى رنددهللس 
 ... .رنإلقهسهلل نمسوهن

ممدن)  رنردن ة اموه   ...:وتاريخها وناسخها نهايتها  قدعم صدهللع  الهدمم ،درا لم ده ومند د عا 
 :النهسِّ الم ورِّ لهرس منونهللسن  جنه عقهعي ملممسن

                                                 

 ( سم  :  ر  الرحث:           .       1)
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 سننمسهن من إ  الصرنرِّ ع ******  سهنرهللس من إ  النع  سن ف  
 . عالوأ سخ المننخ مجهعلِّ ع،ط  ( الهمم  ر  ع،را
ل   :أخرى مالحظات   ،مده مذنغ  عرنلعق  النعهلل  رنلمهللاهلل المرلعلِّ( الصعه)  معامن  المننخ ر 

 .الهمزا  من عاله س  الومقسل رنض السهن
 ه سدد ة ع،ددط(  ب) رددد إلسهددن  مددز  الوددط(  حج سددِّ لرنددِّ الملرع ددِّ – المقنر هددِّ: )  الثانيىىة النسىىخة
 : عالونعسِّ اللمب
  هدى الدعهللعهلل م هدز عمعقدع)    الندنلط الردني  مدنم – القندلملسمسِّ الجعا دي مهوردِّ ملرندِّ: مكانها
 ( . - الم  - النمهرعوسِّ النرهِّ
 ( . رم : ) رقمها
 . ع قِّ( 07) :أوراقها عدد
 .نل اً ( 13: ) الورقة أسطر عدد
 . اللمب عه س ة من  مع نً  جسهلل :حالها

 عالصدمة عحدهللس  ن الحمدهلل الد حسم  الد حمن   رندم "عالوقهسدهلل اإلجوهنهلل لهلللِّ اإلقهسهلل" :بدايتها
 مروصد ة  ندنلِّ الهدرس: عرندهلل عحزردغ عجمدهللس عصدحرغ   لغ ع هى رنهللس  من مرط   من  هى عالنمم
 " .... .رنإلقهسهلل" نمسوهن عالوقهسهلل هللا جوهن  هلللِّ الط

 المندددمى الجدددعاي مدددن المندددوذنهلل المددد ام ،دددرا  هدددى) رنردددن ة اموهددد   ... :وتاريخهىىىا نهايتهىىىا
  هدط رن محمهلل ال رنمط المله  المجوههلل العحهلل النممِّ لهقن ط النرع المنن ه الط النمع ونمسف
 المصد   ردع ندعاس  مدن ردغ الومدط    ذدع إلدى الذقسد  ع مدن ع   دنس  الندعهنمط السممدط محمهلل رن
 السمدن لدغ ردع   القمدعجط الرردن ش الحندسمط  هدط ردن حندن رن صهللس  اللسي  رط رن اللن،   هى
 محمدهلل ندسهللمن  هى عنهم   عصهى الننلمسن  ي ن الحمهلل ان هلل عاش ع ر  سجطء عالسغ ممغ س عد
 وألى  ومىاتتين نوتسىعي خمى  سىنة شىهور مىن القعىد  ذي أواخىر فىي ذلك حرر عصحرغ  ع لغ
 نسهللمن رجنس عرهسِّ  زسِّ هه  ن ع ،ههن   صنمهن المحمسِّ رهعپنه رههللة الط الم نهسن نسهلل هجر  من
 ( .عالوحسِّ عالر هن  الصهعا   لغ ع هى  هسغ الر سِّ رس  محمهلل

 .الهمزا  رنض السهن ع ب،م ه م ننخ  انم  هسهن سعجهلل   :أخرى مالحظات
 اإلجوهددنهلل لهلللددِّ اإلقهسددهلل"  نددنلِّ وحقسدد  الددط  هسهددن ا ومددهلل  الوددط نددخالمب  مسَ ددزا   ردد ز ،ددط الهددرس    
 . – وننلى    حمغ – رنن حنن  هط المص  لرط" عالوقهسهلل
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 المطلب الثالث
 منهج المؤل  في رسالته، ومواردها

 :المؤل  منهج   
 إلدى مللدف مدن وروهف ع،ط ال صسن  النهمط الرحث عمقعمن    ع سن  من الممهجسِّ إن      
 . ر  إلى  ص  عمن  ر  
 لمع ع نوهن     غ  رمه من ال ننلِّ  الط ممهجغ  هى الون ف سنوعجي الرحث هنن علمن    

 :اآلوسِّ الرلعا  الط الممهج ،را الأع ح عمنن ههن 
 لهونرغ ( هللسرنجِّ)مقهللمِّ المللف سقهللم  ن المللذسن  رسن النهمط الممهج الط المألعف من :أولا 

 رنلهوني  سونه  ممن رل  عغس   هسهن  ا ومهلل الوط عمصنهلل س هونرغ  طال ممهجغ السهن سن ض
ل ف   هسهن هللا  الوط المنن ه وع سح الط ن ع - وننلى    حمغ – عالمللف  مقهللمِّ رنهلل المبل 
 انم ره   مَ  عم ن    (1) المرط  هى عالصمة عالحمهلللِّ الرنمهِّ ع،ط  ننلوغ رهن االووح معجزةٍّ 
 . لهنعهنمط" الونهس  لنقعهلل الوذهس   هى الونهس " هوني من مروص ة هنعهعم   ص سحنً   ننلوغ
 الهودني  جمسدع الدط رره ،ن من اً ( عالوقهسهلل عا جوهنهلل اإلجمنع) الصعلسِّ المنن ه المللف رَسن :ثانياا 
 .الهوني جمسع الط ،هرا الجعاي   م   عم نْ    مذنغ  هى الن هِّ ل د حسث
 .  (1) ورصغ   اء لهمللف سعجهلل :ثالثاا 
 .(3) الهلللسه رسنن مع رهن  قنه من رره  المنألِّ سنقي :رابعاا 

ددددنْ  النددددعهنمط   قدددعاه مددددن رذعا ددددهلل هونرددددغ رددددوم :خامسىىىىاا  ددددنَ  السددددغ   نددددأه للسددددف  رددددهلل نء  ددددم   عم   الم 
 .   مسن... علغ لمن. ... (0)عالقرعه
 الهودي  ردنقط  دن ومسدز" هودني" المد  حقسقدِّ الدط الهدع المصنهلل   انورهللام الط ممهجغ  من :سادساا 
 ممهجددددددددددددغ من الددددددددددددِّ لودددددددددددد ض  ر ز،ددددددددددددن  هددددددددددددى لهعقددددددددددددعف هلل ددددددددددددنمط ع،ددددددددددددرا المصددددددددددددنهلل   رددددددددددددعال ة
 :اآلوط المحع ع هى
 القدعه مندرِّ إ جدنع الموقدهللمعن  الذقهدنء ا ودنهلل الن سذِّ  المرعسِّ الحهللسث عهبوي اله سم الق ان رنهلل    
 المقده ودم الودط نهلل ،نمصد  هدى ردنلم  المندألِّ السنقردعن الموأر عن  حرع،م عحرا هورهم  الط لقن هغ
 .المص   رع النسخ نن  ،را ع هى اله سم  لهقن ئ وع سقنً  ممهن 

                                                 

 ( سم    م ًم:         .1)
 ( سم    م ًم:         .1)
 ( سم    م ًم:         .3)
 ( سم    م ًم:         .0)
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 المر،ي امغ" لهز هنط الرح " عالط إجمنع امغ عقسه:)م ه عمللذغ  الهوني ره  ممهجغ من هنن   
 اردن  هسدغ عمردغ الوزالدط رهد س همن" ..... هورغ" الط عالوزالط"  الوق سي" الط القن ط عصححغ..... 
 ع ردددع" المروصددد  نددد د" الدددط الدددهللسن   دددهلل عالقن دددط......  الجمدددع نددد د حنندددسِّ الدددط نددد سف ط رددد

 حهددم ممهدد  الددط الوهذسدد  رمذددط جددزم عممددن" الرحدد " الددط الز هنددط  مددغ مقهددغ السمددن الق لرددط النرددنب
 . رل  عغس  (1) " (الوع سح ن د" الط الننهلل ال مط اإلجمنع
 وذسدهلل ره النهم وذسهلل    مسِّ حجِّ امغ:  حهلل،من) :م ه الهوني  هللعن من المبللف سره : ع حسنمنً      
لسددغ ال ددن  عنددسف الدد ازش الددهللسن الردد  عاإلمددنم الرصدد ش الحنددسن هددأرط المحققددسن مددن جمددع ر،ددي عا 
 عر،دي  الصدذهنمط قدنه همدن اله د عن ر،دي عالسدغ قلنسِّ حجِّ امغ: ال نمط عغس ،م اآلمهللش الهللسن
 . (1)(  الن سنِّ عصهلل  هنلرزهللعش الحمذسِّ محققط من جمع
   الهودنرسن ،درسن الدنن" النمدنه همدز: ) ... "م ده مللذغ  هللعن من الهوني سره :  ر   ع حسنمنً     
 . (3)( المنهلل  إ  النمِّ من نطء  مهمن سنر
سه  مهللمن  مغ إلى اإلنن ة عوجهلل       رح عالهدن ممقعلدِّ إمدن المندألِّ   جدهلل الدأممط مدن  مصدهلل ٍّ  إلى سبح 
 مقه" النمنع مله  وح سم  هى اإلجمنع هلل ع  إرلنه"رهونرغ مطالنعهن الوع  الط المللف النه همن
 . الهوني لمنن ه ممقع وغ رنقط الط النه همن رهن موص الن  ع ؛ 00   إلى 37   من ممغ
 لرددط" عالوقهسددهلل اإلجوهددنهلل لهلللددِّ اإلقهسددهلل" هوددني الددط  هسهددن عقذدد  الوددط الممهجسددِّ منددنلم اردد ز ،ددرس    
 .   - وننلى    حمغ -  هط حنن المص 
 :رسالته موارد
 ممدن  دهللة  مصدنهلل   هدى  سدهللسمن ردسن الرش هونرغ الط حنن  هط حنن المص   رع النسخ ا ومهلل    
 رحنددي م ورددِّ ع،ددط    هسهددن ا ومددهلل الوددط المصددنهلل  عمددن النهمددنء  لددهلل  عقرددع ً  وع سقددًن  الهوددني زاهلل
 :  العالنة نمط
 الهمدهللش لنهدط" النمدنه همدز"ع لهوزالدط " المنوصدذى"ع الجدعسمط  الح مسن إلمنم" الر ،نن" هوني    
 لهند سف" الوع دسح ند د"ع لهز هندط " المحدسل الرحد "ع   الوذودنزامط الدهللسن لننهلل" النقن هلل ن د"ع  

  الدعزس   إرد ا،سم ردن محمدهلل لهنممدِّ"  القنندم  ردط ندمِّ  دن الدري الدط الرنندم ال عض" ع الج جنمط 
 إلددى الذحددعه إ نددنهلل" ع لهنددسعلط " الهرسدد  الجددنمع"ع   ندد سف  رددط  رددن" الجمددع ندد د حننددسِّ" ع

 . (0)   لهنعهنمط" الصعه  هم الط الح  وحقس 
 

                                                 

 ( سم    م ًم:         عمن رنهلل،ن.1)
 ( سم    م ًم:        .1)
 ( سم  : م ًم:        .3)
( سم ددددددددد :  هدددددددددى ندددددددددرسه الم دددددددددنه:                                                             0)

 من الرحث.
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 المطلب الرابع
 منىىىىهجي في  التىىىحقىىىىيق

 لهلللددددِّ اإلقهسددددهلل"   نددددنلِّ مددددن منددددرونن  مددددهللش اجومندددد  عونددددنلى  ورددددن      هددددى الوعهدددده رنددددهلل    
 ممدنل ،دع ع،درا ا و دن،ن  حسدث لهمللدف ن قِّالم الهوني صع ة و ه  ممهمن إر"  عالوقهسهلل اإلجوهنهلل
 .المبنخ مقنرهِّ الط  مهغ  بم  الرش  مهط
  هى عن   -الم ه الم   ش – المنروسن من المرون  الم  ل سقِّ الوحقس  الط اورن  عقهلل   
 قمد  من مننلم  مهللش إو ح  الصه  من المرلعل م ْنخ الرنهلل المن عالِّ  النهمسِّ الممهجسِّ عال 
 :اآلوط المحع  هى ر  عسوه  مه من رغ
 عمع الهنمش  الط   روغ ارومف   َمِّ هنن عان لهللَش  الموعاال ة المرلعلِّ مبنخ رمقنرهِّ قم  .2

: م ه ممهن م قهغ الط المللف  النض الوط الهبوبي  هى  س نً  رمقنرهوهمن قم  المنروسن ،نوسن
 إ ننهلل"ع" عالنمن مله  وح سم  هى اإلجمنع هلل ع  إرلنه"ع" العام رنذنء الومنم عره"

" النعهنمط اإلمنم الونع  من ال رنمط الذوح"ع" الصعه  هم من الح  وحقس  إلى الذحعه
 .وننلى    حمغ  النعهنمط لإلمنم هههن" الونهس  لنقعهلل الوذهس   هى الونهس "  منغ ملرعع

 .الهنمش الط  هسغ مره  المقنر هِّ  المنرِّ الط زسنهللة عقعع  مهلل .7

سنمط القنم  ع لفسنمط ع قِّ   والواو(  ي /1و(  ع)    /1و) رد لعحِّ هه مهنسِّ إلى  ن   .7
 سنمط القنم ال نمط المقنره لهن ع،هرا .  عالرنءالعه من الع قِّ  

 . الهنمش الط الن سذِّ الحنهللسث عر ج  اله سمِّ  اآلسن  ع  قنم معا ع إلى  ن   .2

 . قن هسهن إلى النن سِّ الرسن  منر  المصنهلل   وعاال  قهلل  .2

عهلل،م رحني   ال ننلِّ الط ره ،م ع هلل الرسن  مملأل و جم  .6  . الموعاال ة الو اجم هوي الط ع ب

 حسث الهنمش  الط إلسهن اله سم القن ئ ع حه  المنولنع  قهلل  قن هسهن إلى القعاه منر  .2
 . عالصذحِّ الجزء إلى منس اً  المصهلل  

 .الهنمش الط رنلمنألِّ الم ورلِّ( الذعا هلل) المه  رنض رره  قم  .2

 من إلى  بن  علم الحن    عقومن الط  هسغ المونن ف اإلمم ط ال نم ال ننلِّ  م ْنخ   طال إورن   .2
 منألِّ عصعارهن المن هِّ) هونرِّ م ه عالهمزا   الومقسل الط الحنه ،ع همن القهللسم  رنل نم عقع
 .ه س  رل  إلى عمن( 

ق قِّ ال ننلِّ عم اجع مصنهلل  ع ن  المهنسِّ عالط .22  .الرحث  ر  المبح 
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 نسخ رسالة  "اإلقليد ألدلة اإلجتهاد والتقليد"نماذج من 

 
 -   – المنرِّ من العلى الصذحِّ
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 –    – منرِّ من الرس ة الصذحِّ
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 -ب  –الصفحة األولى من النسخة 
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 –ب –الصفحة األخيرة من النسخة 
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 عجمدددهللس عصدددحرغ   لدددغ ع هدددى   رندددهللس مردددطَ    مدددن  هدددى عالندددمم عالصدددهعة   عحدددهللس ن الحمدددهلل

 ..... . عرنهلل عحزرغ
 رحدث مدن  ردروهن"  (3)رنإلقهسدهلل"  ندَمسوهن (1)عالوقهسهلل (1)ا جوهنهلل  هلللِّ الط مروص ة  ننلِّ الهرس
 (7)"  الونددهس  لنقددعهلل (2)(الوذهسدد )"ع (8) "الوذهسدد   هددى الونددهس " رددد المنددَمى (0)النددعهنمط النممددِّ

                                                 

 دن ردره المجهدعهلل ع اندوذ اغ  ( ا جوهنهلل  لوًِّ: ،ع مأرعر من الجهدهلل  عمنهللوهدن الصدهسِّ ،دط: جهدهلل  ع،دع  ردن ة1)
العندددع الددددط وحقسددد   مدددد  مدددن المددددع   ع  سندددونمه إ  السمددددن السدددغ ههذددددِّ عمندددقِّ  سم  :الصددددحند  لهجددددع، ش: 

   )منهللة: جههلل(. 1/021
  1/384عاصلمحًن: ،ع انوذ اغ العنع ررره المجهعهلل الط لهي الحهم الن  ط  سم  : المنوصذى  لهوزالدط:  -

 . 1/321: ع العاوح ال حمع   لألمصن ش
( الوقهسهلل  لوًِّ: ،ع مأرعر من قههللس قمهللا عوقههلل،ن   عممغ الوقهسهلل الط الهللسن   عوقهسهلل الع ة ال مدنه   عوقهسدهلل الردهللن 1)

 )منهللة: قههلل( .3/327 ن سجنه الط  مقهن ننن  سنهم رغ  مهن ،هللش  سم  :لننن الن ي   رن مم ع :
 -صددهى    هسددغ عنددهم  -سردد   النمدده رقددعه  نددعه   عاصددلمحًن: ،ددع النمدده رقددعه الوسدد  مددن غسدد  حَجددِّ ال -

عالنمدده رنإلجمددنع ع جددعع النددنمط إلددى المذوددط ع جددعع القن ددط إلددى نددهنهللة النددهللعه ال مهددن قددهلل قنمدد  الحجددِّ الددط 
رل    ع ،ع ا وقنهلل قعه الوس  من غس  من الِّ هلللسهغ الوذصسهط عالنمه رغ   سم  : الوح المجسهلل رأحهنم الوقهسهلل  

 . 524  إ ننهلل الذحعه إلى وحقس  الح  من  هم الصعه  لهنعهنمط: 1ه:  لنهط رن الجمن
  عالمنجددم العنددسل  116( عونمددط ههمددِّ "اإلقهسددهلل" رهندد  الهمددزة المذوددند   سم دد : مروددن  الصددحند  لهدد ازش : 3)

 . 1/11إلر ا،سم مصلذى ع ر عن: 
لنهس  رنلنعهنمط   عنعهنن ق سدِّ مدن قد   ( ،ع  رع  رهلل   محمهلل رن  هط رن محمهلل السممط الحنال  النممِّ ا0)

،دد(   1184ندمِّ: - حمدغ   وندنلى  –،د  )وعالط 1173النحنمسِّ إحهلل  قرن ه رع ن من صمنن  علهلل نمِّ: 
مدددن وصدددنمسذغ: "إرلدددنه هلل دددع  اإلجمدددنع  هدددى وحددد سم الندددمنع"   ع"إ ندددنهلل الوردددط إلدددى مدددر،ي  ،ددده الرسددد  الدددط 

لحد  مدن  هدم الصدعه" عغس ،دن اله سد   سم د : ،هللسدِّ الندن السن صحي المرط"   ع"إ ننهلل الذحدعه إلدى وحقسد  ا
 . 102/ 1  عال مم   لهز ههط: 2/328ع نمنء المللذسن ع  ن  المصمذسن  لهروهللاهللش: 

( عانمهن الهنمه " الونهس   هى الوذهس  لنقعهلل الوندهس    ع،دط ملرع دِّ  دمن هودني اإلمدنم الندعهنمط" الذدوح 8)
لنددعهنمط" روحقس :محمددهلل صددرحط رددن حنددن الحددم   الملرددعع الددط مهورددِّ الجسدده ال رددنمط مددن الوددنع  اإلمددنم ا

 صمننء . –السمن  –الجهللسهلل
 ( من رسن القعنسن  لمن  الط) ي( .2)
( "الوذهسددد  لنقدددعهلل الوندددهس " لهندددسهلل إندددحن  ردددن الموعهددده  هدددى    ،دددط ال ندددنلِّ الودددط اندددوهلل    هدددى رن دددهن 7)

مددع حنددمهن الددط   - ش الوذهسدد  لنقددعهلل الونددهس   – ": العجددهللوهن النددعهنمط  إر قددنه الددط هللسرنجددِّ هونرددغ "الونددهس
  عهودني "الوذهسد " مدنزاه مرلعلدًن 1115/ 3رنرهن قهلل اندومه   هدى  لد افٍّ رن جدٍِّّ  دن اإلمصدنف . سم د :

 (  حنعل  الحصعه  هسغ لهن لم  الهح.85/1111الط المهورِّ الو رسِّ لهجنمع الهرس  رصمننء  وح   قم: )



   

 
 

7227 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  

 التَّقليدِ  و اإلِجْتِهادِ  لِأَدِلِّةِ  اإلِقليدْ احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات 

 الملنلدددي ممدددغ الهرصددد  الوقهسدددهلل إ ردددن  (1)(الدددط (1)السمدددنمط) سعندددف ردددن إندددحن  النممدددِّ لهندددسهلل  ندددنلِّ
 (0)(الدط مدن رندض)  هسهدن عزهلل     عا دهلل السدغ محن السمن لهن لسن  الوط (3)( الزعا هلل) عو ه  عالمقنصهلل
 .عالصسنمِّ اإلصنرِّ عرسهللس (8)(اإل نمِّ) انومهلل   عمن   الذعا هلل من لغ الر   الرحنث

 (فصل)
   عند  نً   قدمً  المنهدعم الصدهطَ   الوقهسهلل   قبرح    هى رن ٍّ  عالمنمعب    (7)الوقهسهلل رجعاز (2)المقههلل ص د

ز   سأ  علم ٍِّّ  المجعَ     الن سم الصه   ،را  هى رهن لمنوهلل ه صنلحِّ رحج 
 
 

                                                 

ف رددن الموعهدده  هددى   إنددمن سه رددن القننددم الحنددمط  الن دده مددن مددرمء الددسمن  مددن ( ،ددع إنددحن  رددن سعندد1)
مصمذنوغ : "ال و  الرننم الط و اجم   سنن  ص س من  ه القننم عغسد ،م" ع "الوذهسد  لنقدعهلل الوندهس " عغس ،دن  

 . 1/013،د ( الط صمننء  سم  : ال مم  لهز ههط :1173نمِّ:  – حمغ   وننلى  –)وعالط 
 من رسن القعنسن  لمن  الط )ي( .  (1)
 ( من رسن القعنسن  لمن  الط )ي( .3)
 ( من رسن القعنسن  لمن  الط ) ي( .0)
 ( من رسن القعنسن  لمن  الط ) ي (.8)
الدط هونردغ" الوذهسد    - حمدغ   وندنلى  –(  ش قعه النممِّ إنحن  رن سعنف رن الموعهه  هى   إنمن سه 2)

 .  1115/ 3الط  ش قعه  رر رغ . سم  :الونهس :  – ش المقههلل  –ه: الم ح    هسغ لنقعهلل الونهس " إر قن
عمددن رنددهلل،ن  عقددنه النددسعلط: ،ددع  1/7عالمقهددهلل ،ددع مقنردده المجوهددهلل  ش الددرش سهزمددغ إورن ددغ   سم دد : المنوصددذى: 

 . 100الننمط المحض  سم  : وح س  المقنه الط منألِّ ا موقنه:   
 عسومعع الوقهسهلل رمع سن :  -
المقهَددهلل المو رددع: ع،ددع الددرش  مددهللس رنددض النهددعم المنوردد ة الددط الوندد سع  علهمددغ   سنددولسع رهددن ا جوهددنهلل  السقهددهللب  -     

 غس س الط  رر الحهم مع  ررس لهلللسه الحهم .
المقَههلل الننمط: ،ع المقَههلل المط الرش لسب لهللسغ رنض النهعم المنور ة الط الون سع   الهع سندأه  دن حهدم  -ي    

ه  ع النطء الرش س سهلل القسنم رغ السقدنه لدغ : حد ام  ع عاجدي  ع ممدهللعي .... لدخ   السوردع رلد  مدن هللعن  ن الذن
 سن ف الهلللسه الرش  برر ممغ الحهم . 

 . 311سم  : منجم مصلهح الصعه  لهس م ،مه:       
: ا عه: سجددعز ردده سجددي ( رهدد  النددمعش: ان مددن لددم سرهددغ  ورددِّ اإلجوهددنهلل ،دده لددغ الوقهسددهلل   عالسددغ  م ددِّ مددرا،ي 7)

ددعن   لقعلدغ وندنلى :  ْه   إ ن هبمدوبْم    و ْنه مب   لن المندنش سذددع   03ندع ة المحدده مدن اآلسددِّ / ال نْنددأ لبعْا   ْ،ده  الددرَ 
لسدغ  رننوونه جمسع المنب رأنرني ا جوهدنهلل  عال دنمط:   سجدعز رده سجدي  هسدغ  ن سقدف  هدى الحهدم رل سقدِّ عا 

  ع نل همن: قنه رغ الجرن ط سجعز رلد  الدط المندن ه ا جوهنهللسدِّ ه زالدِّ المجنندِّ رنلرده ر،ي المنوزلِّ الروهللاهللسِّ
عمحعس من هللعن المنن ه الممصعصِّ هوحد سم ال ردن الدط الندسنء الندوِّ ع  الد   الدط ،درا الردمف همدن قنلدغ اردن 

مهلل الط  صعه   علهمزسهلل سم  : المنو 1/050الحنجي رسن الننمط المحض عغس س  سم  : الومهسهلل  لألنمعش: 
عمدددن رندددهلل،ن  عاإلحهدددنم  2/141عمدددن رندددهلل،ن   عالمحصدددعه   لهددد ازش:  1/320الذقدددغ  لردددط الحندددسن الرصددد ش:

 . 102عمن رنهلل،ن   ع الع الحنجي  ن مروص  ارن الحنجي  لون  الهللسن النرهط:   0/115لآلمهللش:
مة عالزهدنة عالحدج عالمندنمم  هوذصدسم  مندن ه الصدعم عالصد -سجعز وقهسهلل الننمط لهننلم الط ال عع الهللسن  نكتة:

عالوددنرنسن   إر  إن ،دل ء هددنمعا   -  ددط   وندنلى  دمهم  -إلجمدنع الصدحنرِّ  -عمحدع رلدد  … عالنقعردن  
سبنألعن  ن الحهنم السبذوعن   علدم سقده  حدهلل مدمهم : ار،دي  سهدن الندن ه عا د ف الحهدم رمذند    عهدنن الندن ه 

نء سبرددنهلل عن إلددى اإلجنرددِّ مددن غسدد  إنددن ة إلددى رهدد  الددهلللسه    ع ل سدد  سورددع اْلمجوهددهلل السمددن سقددعه   عهددنن النهمدد
الحهددم   علددم سمهدد   حددهلل رلدد    الهددنن رلدد  إجمن ددًن مددمهم  هددى جددعاز اورددنع النددنمط لهمجوهددهلل ملهقددًن . سم دد : 

 . 164الجنمع لمنن ه  صعه الذقغ  عولرسقنوهن  هى المر،ي ال اجح  لههللهوع   رهلل اله سم الَممهِّ:  
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ً فٍّ  نذن  هى مرمس ِّ   علهَمهن صح  ْ  عل سو هن (1) اإلجمنع   هلل ع  رغ جنء نطءٍّ  ع نف      .،ن ٍّ  جب
 الدط سبدعق ن هبم  ن مدن    هدى  هد م الهدم عالونرنسن   الصحنرِّ   ع  إجمن   هلل    إنْ  ،را سن:  (1) المقعه  
 الوقهسدددهلل سحدددهللث لدددم علهدددرا   المقسصدددِّ   رهدددرس ردددنلوهر ب النهَسدددِّ النددد سذِّ   قبدددهللبع  ،بم سهدددسن   الرنسندددِّ   ع ،دددرس

 الهسدف   ربدهللبع  ،م ردأالبعه الهدعن إ دمم رندهلل إ  ردغ سندمع علدم    صدع ،م امق اض رنهلل إ  عالومر،ي
مبددعا لددم  مدد ٍّ   هددى اإلجمددنع  ع!  رددغ سنددمنعا لددم رنددطءٍّ  القددعهب  قددعم  هددى ىسبددهلل        منهددعم  ع،ددرا(3) سبز 
ي   ع  ممصف   السغ س نب     (. /1ع) (2) هنمه   ع  (8)مقص    اهلل ن غ حعه   سحعمب  ع  (0) مونصَ 
 وهد    رملهدن الدط ع هد     المدرا،يب  ،درس السهدن حدهلل   الودط النصدع  وهد     ،ده إجمنع     هلل  عان  

  لعب  هددددى (7) منددددو ه اً  ال صددددن    وهدددد  ممددددرب  معجددددعهللاً  سددددزه لددددم النلمرددددنل فب    عالمصددددن يب  الر ددددهللعب 
مددع   رددنلممع صددَ د عقددهلل   اآلن   إلددى عجددعهللبس منددوم اً  رنإلمهددن  النددهنهلل   (5) روددهللاهلل   منوزلددِّب  مددمهم جددم   ج 
 ،درس (11)  صده المودأر سن   الدط   ه َد  عقهلل  (14) الصعه   مِّب   مهم رل  حهنس همن (6) عالجنذ ان  

                                                 

ال دأ ْجم نبعا  نع   لوِّ : قنه الذ اء : اإلجمنع ،ع اإل هللاهلل عالنزسمِّ  هى الم    عقنه الط قعلدغ وندنلى : ( اإلجم1)
َذًن     قنه اإلجمنع : اإلحهنم عالنزسمِّ  هى النطء   وقعه :  جمن  الر ع    20لغ :  ه ْسهلل هبْم  بم  اْ وبعا ص 

لموذد   جمسنددًن   الدد را جنهودغ جمسنددًن رقددط جمسندًن علددم سهددهلل ع جمند   هددى الردد ع    عاإلجمدنع :  ن وجمددع النددطء ا 
 .14/026  عون  الن عب  لهزرسهللش:  5/85سوذ   هنل  ش المنزعم  هسغ المم ى سم   : لننن الن ي: 

نهلل  ِّ    ع اوذن  المدِّ   ع اوذدن   همن هدن  هدى حهدم مدن  حهدنم  ْهم  الح  هى حب ه منء  الن ْص      عاصلمحًن :،ع اوذن  ب ب
  علهمزسددهلل مددن اإلالددنهللة عاإللددمع  هددى ون سذددن  اإلجمددنع  سم دد  : قعالددع  3/2لندد سنِّ  سم دد : الوهرددس : ا

  عالرحددددد   134  ع ع دددددِّ المدددددن    رن قهللامدددددِّ:   0/14  عالمحصدددددعه :  1/021الهلللدددددِّ  لهندددددمننمط: 
 . 3/052المحسل  لهز هنط: 

 . 3/1116س " : (  ش النعهنمط الط هونرغ "الونهس   هى الوذهس  لنقعهلل الونه1)
 . 1116/ 3( الط الونهس   هى الوذهس   لهنعهنمط زسنهللة )رغ ! ( سم  : 3)
 ( الط )   ( )مور ي( .0)
 ( الط )   ( )مقص ًا( .8)
 . 1116/ 3( ع هلل  )هن،ه( الط الونهس   هى الوذهس :2)
 . 1116/ 3( ع هلل  )موله ًا( الط الونهس   هى الوذهس :7)
 . 1/353 هلل الوحهللسث  لهقننمط :( م ه الم سنط  سم  : قعا 5)
جنذ  رن ح ي .   من  العه: الهع جنذ  رن مرن  رن  حمهلل ردن محمدهلل  ردع  -1جنذ  رن مرن .  -1( ،من: 6)

 - حمدددغ   وندددنلى  -محمدددهلل ال قذدددط المدددوههم مدددن هردددن  منوزلدددِّ رودددهللاهلل  لدددغ هودددي مصدددمذِّ الدددط الهدددمم )ودددعالط 
  عال دددمم  لرسددد  الدددهللسن  121/  7لسدددي الرودددهللاهللش : ،دددد( الدددط رودددهللاهلل  سم ددد : ودددن سخ رودددهللاهلل  لهر130ندددمِّ:

  ع مددن ال ددنمط: الهددع  رددع الذ دده جنذدد  رددن حدد ي الهمددهللامط مددن هرددن  منوزلددِّ روددهللاهلل  هددنن  112/  1الز ههددط:
  1/113،ددد( سم دد : لنددنن المسددزان  لهننددقممط: 134نددمِّ:  – حمددغ   ونددنلى  –زا،ددهللًا  ذسذددًن ع  ددًن )وددعالط 
 عمن رنهلل،ن. 17/118:  عون سخ اإلنمم  لهر،رط

 عمن رنهلل،ن .  1/0( سم    هى نرسه الم نه : المنومهلل: 14)
( الط الونهس   هى الوذهس :11)  . 1116/ 3( ع هلل  ) ،ه 
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 سجددعز الهدده   الوددهللقس    ددمم غسدد ب  رهددن سَونددمب    عنددمًِّ  الوحقسدد  ل مددِّ نددنن اً  صددن   حوددى المقنلددِّ
   الحجدن  الرنلهدِّ الهلل ع  ،رس م ه الط عسلسه   اإلجمنع رمرنلذِّ ال مِّ   ،ل ء س مط    ن لهموهللسَ ن
 ،درا عم ده الندعام   هدى ال مدِّ إمهدن  م هلل رن ورن  إ  لسب سهلل عمغ الرش اإلجمنع ان  هى عالمزاع
س و غ الر،ي الط ال مِّ اروهف   قهلل جَ     (3) الحمذسِّ   عرنضب   (1)ال ن،   ع ،هب (1)الرص ش      رهلل حب

 حجدِّ  ع  ر جمدنعٍّ  لدسب  مدغ   (7)عال ازش  (2) عالوزالط  (8) الجهللسهلل الط (0) الننالنط قنه عرغ 
 قدعهٍّ   دهللم مدن الندهع   هدى الحنمهدِّ   ا حومدن     له  ة     الم  منم    إن الح    المر،يب  ،ع ع،را
 الهلللدددددِّ  لوندددددن ض العقدددددعف    ع الم ددددد   ومدددددنم    دددددهللم    ع سبمق ددددده  علدددددم لهدددددم هدددددنن  ع رلددددد   الدددددط لهدددددم
 ا حدددددددددومن     ،دددرس ردددأن  عالقدددعهب  رلددد  محدددع  ع   لهذومدددِّ  ع   (5) لههسردددِّ  ع   عالون دددسم لهودددعقس     ع 

  (14) ،دننم   رع عر،دددددي (6) (ال ن،  رمف ،دددددددع) ن،   ال ددددددد ردددددمفب 

                                                 

( ،ع النسخ  رهلل   الرص ش المهط قن ئ صحسح الررن ش الط جعف الهنرِّ المند الِّ  لدغ " دسنء الندن ش ند د 1)
 - حمدغ   وندنلى  -مهلل  المرن هِّ ن ة  صدن  م جندًن لألمدنم )وعالطصحسح الررن ش" من إ،ه الهمهلل  وزع  رنلر

 . 1/0  عسم  : المنومهلل : 136 - 1/177،د(  سم  :  رجهلل النهعم  لهقمعجط :  1435رن ة الط نمِّ: 
 عمن رنهلل،ن . 117/ 2( سم  : اإلحهنم   رن حزم: 1)
 عمن رنهلل،ن .  3/310( سم  : هنف الن ا   لهررن ش : 3)
 رع  رهلل   محمهلل رن إهلل سب رن النرنب رن   منن رن ننالع رن النن ي رن  رسهلل رن  رهلل سزسهلل رن ،نندم ( ،ع 0)

صدهى   -رن الملهي رن  رهلل ممنف رن قصط الق نط الملهرط الننالنط الحجنزش المهط ارن  دم  ندعه   
،دد (    140ندمِّ: -لى حمغ   ونن –سهوقط منغ الط  رهلل ممنف  صنحي المر،ي  )وعالط  -   هسغ عنهم 

 .27/ 1سم   و جموغ الط : وهرسي النمنء عالهون   لهمععش 
 .عمن رنهلل،ن 131/ 1هلل.لمسن المنجط:   عالقهللسم عالجهللسهلل الط القغ الننالنط  0/888( سم  : الرح  المحسل : 8)
"الممرعه"   ( ،ع حجِّ اإلنمم زسن الهللسن  رع حنمهلل محمهلل رن محمهلل رن محمهلل اللعنط الوزالط  من مصمذنوغ:2)

،ددد(   سم دد  و جموددغ الددط: لرقددن  النددنالنسِّ  848نددمِّ:  – حمددغ   ونددنلى  –"المنوصددذى" عغس ،ددن  )وددعالط 
 . 1/371  عسم  : المنوصذى: 161/ 2لهنرهط: 

( ،ع اإلمنم الر  الهللسن محمهلل رن  م  رن حنسن رن الحنن رن  هط الد ازش الق ندط الوسمدط الرهد ش الندنالنط  7)
 لمحصددددعه الددددط  هددددم الصددددعه"   ع"مهنسددددِّ النقددددعه الددددط  صددددعه الددددهللسن" عغس ،ددددن   )وددددعالط مددددن مصددددمذنوغ : "ا

   0/105،ددد (  سم دد  : عالسددن  ال سددنن ع مرددنء الزمددنن    رددن رههددنن : 242نددمِّ :  – حمددغ   ونددنلى  –
 . 141/ 2  عسم  :المحصعه:  51/ 5علرقن  الننالنسِّ   لهنرهط:

 ( الط )   ( )الهرِّ( .5)
 . 1114/ 3قعنسن نقل  من الونهس   هى الوذهس :( من رسن ال6)
( ،دددع  ردددهلل الندددمم ردددن محمدددهلل ردددن  ردددهلل الع،دددني الجردددن ط  المدددوههم مدددن  لعب المنوزلدددِّ  مدددن مللذنودددغ: وذندددس  14)

،ددد( رروددهللاهلل   سم دد  و جموددغ الددط: وددن سخ 311نددمِّ:  – حمددغ    –القدد  ن  عهوددني ا جوهددنهلل  عغس ،ددن ) وددعالط 
 .1/0  -1/041  سم  :المنومهلل: 11/172  عالرهللاسِّ عالمهنسِّ  لرن ه س :11/88روهللاهلل لهرلسي الروهللاهللش:
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 (0)   نهسمنن   رنب   حمهللب  ال مِّ عمن (3) الحنجي   عارن (1)عاآلمهللش   (1) اله رط   الحنن ع رع
دددِّ    مدددغ إلدددى ج   عرندددضب    (2) حمردددهٍّ  ردددنب   حمدددهللب  إ   (8) قلنسدددِّ حجدددِّ  مدددغ إلدددى سدددر،ي علدددم    َمسدددِّ حب

( ي/1ع) ملهدد  حجسددِّ  ددهللم النل ددن،  ،ددرا عمددع   م جددعد   مددر،ي   ع،ددع (5) نددنالنسِّب عال( 7) الحمذسددِّ 
 . اإلجمنع

 ع    عالمنن  دِّ عالدمقض (6)الممدع مدن  دنذهن مدع  هلللودغ  هدى س   هللب  من إس اهلل   محه   ،را علسب
 عمقه دغ     ردغ النهم عامومنع   اإلجمنع    ،ه إلى الحهم   مقه امومنع  هى القعَسِّ الهلللِّ   (14) إال اهلل مع ع  

                                                 

( ع،دددع  رسدددهلل   ردددن الحندددن ردددن هلل ه ردددن هلللهدددم   ردددع الحندددن اله ردددط مدددن مصدددمذنوغ: نددد د الجدددنمع الهرسددد   1)
،د( ررودهللاهلل   سم د  و جمودغ الدط : 304نمِّ:  – حمغ    –الصوس   ع ننلِّ الط الصعه المروص   )وعالط 

 عمن رنهلل،ن. 3/310  سم  :هنف الن ا :13  عون  الو اجم   رن قلهع رون:    14/383سخ روهللاهلل: وأ  
( ،ع الصعلط نسف الهللسن  رع الحنن  هط رن  رط  هط رن محمهلل ردن ندنلم الووهردط  مدن مصدمذنوغ: اإلحهدنم 1)

،ددد(   سم دد  231نددمِّ:  – حمددغ    –الددط  صددعه الحهددنم  ع رهددن  الالهددن  الددط  هددم الهددمم عغس ،ددن  )وددعالط 
 .0/116 سم  : اإلحهنم لآلمهللش:137 لرقن  الننالنسِّ لألنمعش: 3/114و جموغ الط: النر   لهر،رط:

(  ع،ع النممِّ   منن رن  م  ردن  ردط رهد  ردن سدعمب  ردع جمدنه الدهللسن ردن الحنجدي المدنلهط  مدن وصدنمسذغ: 3)
،د(  سم  : عالسن  202نمِّ: – حمغ    –الط المروص  الط  صعه الذقغ عالهنالسِّ الط  هم المحع عغس ،ن )وع 

 .367  عسم  :إجنرِّ النن ه ن د روسِّ اآلمه:  8/156 عالنر   لهر،رط:0/186ال سنن   رن رههنن: 
،ددد(   سم دد :  121نددمِّ:  - حمددغ   ونددنلى  –(  ،ددع  حمددهلل رددن نددهسمنن ال ،ددنعش الحددنال   حددهلل ال مددِّ )وددعالط 0)

 .1/101نر ا  الر،ي  رن النمنهلل:  
(  عسجددعز الوقهسددهلل السمددن سلهددي السددغ ال ددن مددن الحهددنم الندد  سِّ   عا  رنوهددن رددهلللسه  مددط   عهدده حهددم س ردد  رددهلللسه 8)

 مط  الهع اجوهنهللش   إر   اجوهنهلل مع القلع   الد ن ا جوهدنهلل ردره العندع الدط لهدي الحهدم الند  ط رهلللسهدغ   
 عالددِّ رنلددهلللسه إرا لددم سنهددم رنل دد ع ة  مهددن مددن عقسدده: سجددي الوقهسددهلل الددط الحهددنم الندد  سِّ الذ ع سددِّ النمهسددِّ المن

ن هدنن مدن الذد عع عهلللسده عجدعي الوقهسدهلل السهدن  الهللسن   عمن هممن رنل  ع ة  مغ من الهللسن الدم وقهسدهلل السدغ ..... عا 
ددعن   قعلددغ ونددنلى:  ْه   إ ن هبمددوبْم    و ْنه مب وددع    سم دد : صددذِّ الذ 03نددع ة المحدده مددن اآلسددِّ / ال نْنددأ لبعْا   ْ،دده  الددرَ 

 . 83عالمذوط عالمنوذوط  لحمهلل رن حمهللان المم ش الح امط :  
( ،ددع اإلمددنم  رددع  رددهلل    حمددهلل رددن حمردده رددن ،ددمه النددسرنمط المدد عزش  ددم الروددهللاهللش  ع،ددع  حددهلل ال مددِّ ال رنددِّ 2)

ه(  101ندددمِّ:  – حمدددغ   وندددنلى  –الهردددن    عمدددن وصدددنمسذغ: "المندددمهلل"  ع" هددده الحدددهللسث" عغس ،مدددن) ودددعالط 
 .1/118  عسم  : المنعهللة آله وسمسِّ: 0/011وهللاهلل/ ا   مسِّ  روهللاهلل  سم   و جموغ الط: وأ سخ روهللاهلل : رر

 عمن رنهلل،ن . 3/821( سم  : هنف الن ا   لهررن ش:7)
 . 880/  0  الرح  المحسل :  3/013( سم  : الوهرس  الط  صعه الذقغ   لهجعسمط: 5)
 (  الط )   ( )الممنض(.6)
( الط الونهس   هى الوذهس :( ع هلل  )إر ا14)  . 1114/ 3ز 
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 وننلى عالنجدي   ندنء رددصس ة إن ردغ ودزهللاهلل مدن الرحدث ممنندرن  مدن عندسأوط   ردغ س حدو ج   م ن إلى
 حمرده  رن  حمهلل (1)  ن الندنرقدِّ   الدددد عاسددِّ   من

نه غ    (1) النهم رنمومنع القعهب   مغ صح عقهلل قددلنسِّ  حجِّ   (1) النهدعوط اإلجمنع رأن القدن هدسن من عج 
     نهللةً  جمنعاإل رمله 

                                                 

 . 1114/ 3( ع هلل  ) هى( الط الونهس   هى الوذهس :1)
(  اإلجمنع النهعوط : ع،ع  ن سقعه رنض  ،ه ا جوهدنهلل رقدعه  عسموند  الدط المجوهدهللسن مدن  ،ده رلد  النصد  1)

الردنقسن   السندهوعا مدن السنهوعن  ع  س ه  ممهم ا و اف  ع  إمهن   اع ،دع  ن سذودط رندض المجوهدهللسن عسرهدغ 
 غس  وص سح رمعاالقِّ ع  إمهن   عقهلل اروهذعا الط حجسوغ.

 عالسغ مرا،ي ،ط : 
 مغ لسب ر جمنع ع  حجِّ  قنلغ هللاعهلل ال ن، ش  عارمغ عالم و ى ع زاس القن ط إلى الننالنط عارون س عقنه: األول: 

لندنالنط الدط الجهللسدهلل  عقدنه الجدعسمط: إمدغ إمغ  ر   قعاه الننالنط. عقنه الوزالط  عال ازش  عاآلمهللش: إمغ م  ا
  ن،  مر،رغ.

 مدغ إجمدنع عحجدِّ عردغ قدنه جمن دِّ مدن الندنالنسِّ  عجمن دِّ مدن  ،ده الصدعه  ع عش محدعس  دن الندنالنط   الثاني:
 قنه النونر  رع إنحن : اروهف  صحنرمن الط ونمسوغ إجمن ن  مع اوذنقهم  هى عجعي النمه رغ.

قنلدغ  ردع ،نندم  ع،دع  حدهلل الدعجهسن  مدهلل الندنالنط همدن ندهف  عردغ قدنه الصدس الط :  مغ حجِّ علسب ر جمنع  الثالث
عارون س اآلمهللش  قنه الصذط الهمهللش: علم سص   حهلل إلى  هب ،را القعه سنمط  مغ اجومنع   حجِّ  عسمهدن 

 القعه رغ هنإلجمنع الم عش رنلحنهللسث  مهلل من لم سقه رحجسوغ.
لمغ سرندهلل مدع رلد   ن سهدعن الندهع     دن   دن  عردغ قدنه  ردع  هدط  مغ إجمنع رن ل امق اض النص ؛  الرابع:

الجرن ط  ع حمهلل الط  عاسِّ  مغ  عمقهغ ارن الع   "هونرغ" الط هوني  ن  ه    صحني الننالنط  عمقهدغ الندونر 
 رع لدن،  الرودهللاهللش  دن الحدرا  مدمهم  عارودن س اردن القلدنن عال عسدنمط. قدنه ال االندط: إمدغ  صدح العجدغ  مدهلل 

 ي الننالنط  عقنه النسخ  رع إنحن  النس ازش الط "الهمع": إمغ المر،ي . صحن
 مغ إجمنع إن هنن الوسن   حهمن  عرغ قدنه اردن  ردط ، سد ة همدن حهدنس  مدغ الندسخ  ردع إندحن  عالمدنع هللش  الخام :

 عال االنط عارن النمننمط عاآلمهللش عارن الحنجي.
نن صنهلل ا  ن الوسن  قنلغ  رع إنحن  المد عزش  عحهدنس اردن  مغ إجمنع إن هنن صنهلل ا  ن حهم    إن ه الساد :

 القلنن  ن الصس الط.
 مددغ إن عقددع الددط نددطء سذددع  انددوهلل اهغ مددن إ اقددِّ هللم   ع انددورنحِّ الدد   هددنن إجمن ددن عا   الهددع حجددِّ عالددط  السىىابع:

 هعمغ إجمن ن  عجهنن حهنس الز هنط  علم سمنرغ إلى قن ه.
 دن  عا   الدم  قنلدغ  ردع رهد  الد ازش  عحهدنس ندمب ال مدِّ الن رندط  دن إن هدنن الندنهوعن  قده هدنن إجمن الثامن:

 الننالنط قنه: الز هنط  ع،ع غ سي   سن الغ  صحنرغ.
إن هددنن الددط  صدد  الصددحنرِّ هددنن إجمن ددن عا   الددم  قددنه المددنع هللش: إن هددنن  صدد  الصددحنرِّ الدد را قددنه  التاسىىع:

 ==العاحهلل ممهم قع   ع حهم رغ الأمن  الرنقعن....الخ .
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 ن رل  إن هنن ممدن سدهللعم عسوهد   عقع دغ عالردعض السدغ ال مدغ سهدعن الندهع  إجمن دن  عردغ قدنه إمدنم  العاشر:== 
 الح مسن الجعسمط  قنه الوزالط الط "الممرعه": المرون   مغ   سهعن حجِّ إ  الط صع وسن:

 هلل  هسغ. حهلل،من: نهعوهم عقهلل قلع رسن  سهللسهم قنلع   الط م مِّ القلع عالهللعا ط ووعال   هى ال  
ال نمط: من سنهوعن  هسغ  هى انوم ا  النص   عوهعن العاقنِّ رحسث   سرهللش  حهلل رمالدن الأمدن إرا ح د عا مجهندن 
الأالوى عاحهلل عنه   ر عن الرل  ا و اض لهعن المنألِّ م معمِّ  عالهللي سقو ط  ن   سنو ض  هى الق نة 

 عالمذوسن.
رنل  ن  عرل  رأن سعجهلل من ق ا ن الحعاه من سهلله  هدى   دن  مغ إجمنع رن ل إالنهللة الق ا ن النهم  الحادي عشر:

الننهوسن ررل  القعه  عارون  ،را الوزالط الط المنوصذى  عقنه رنض الموأر سن: إمغ  ح  القعاه لن إالنهللة 
 الق ا ن النهم رنل  ن  ه النهللة المل  لغ السصس  هنإلجمنع القلنط.

،ي   رندهلل،ن  ال مدغ     د  لهندهع   لمدن وقد    مدهلل  ،ده المدرا،ي  مغ سهعن حجِّ قرده اندوق ا  المدرا  الثاني عشر:
من  هللم إمهن  رن هم  هى رنض إرا  الوى  ع حهم رمر،رغ مع مرنلذوغ لمدرا،ي غسد س  ع،درا الوذصدسه   ردهلل 
ممددغ  هددى جمسددع المددرا،ي النددنرقِّ ،ددرا الددط اإلجمددنع النددهعوط إرا هددنن نددهعون  ددن قددعه لمددر،ي ع من لددع اوذدد  

صدهى    -قهلل  هى  مه  علم سصهلل  ممهم قعه عاروهذدعا الدط رلد   القسده إمدغ هذنده  ندعه    ،ه الحه عالن
؛ لن النصددمِّ  نروددِّ إلجمددن هم ه عروهددن لهنددن ع  الهنمدد   النددنلهم هأالننلددغ عرددغ قلددع النددسخ  رددع  - هسددغ عنددهم

لجدعسمط  دن القن دط إر إنحن  النس ازش عغس س. عقنه الوزالط الط الممرعه: إمغ المرون   عقسه رنلممع عمقهغ ا
  سوصع  وعالل قعم   سحصعن  هللهللا  هى النه عاحهلل من غس  "  ي" النلوعالل  هسغ غس  ممهن  عقسه: إمغ 
ممهن  علهمغ محمعه  هى اإلرنحِّ حوى سقعم هلللسه  هى المهللي  ع العجدعي  عردغ قدنه الجدعسمط  قدنه الق االدط: 

ع مر   الحهم   سمنقهلل ردغ اإلجمدنع  عردغ قدنه اردن ع،را وذصسه حنن  عقسه إن هه النه ر   مر   الرسنن  
  علهمزسدهلل مدن الوذنصدسه :  117عمدن رندهلل،ن الدى  113/    1النمننمط؛ سم  : إ ندنهلل الذحدعه  لهندعهنمط:
  عالمندعهللة الدط  صدعه الذقدغ   181  عالمنوصدذى :  002/ 1سم  : الر ،نن الط  صعه الذقغ   لهجعسمط:

  181  ع ع دددِّ المدددن  :    32الدددط  هدددم الصدددعه  لهق االدددط:      عومقدددسح الذصدددعه1/071آله وسمسدددِّ:
  عالوق سددد  عالوحرسددد    مسددد  الحدددن  : 25/ 1  عنددد د جمدددع الجعامدددع  لهمحهدددى: 1/376عاإلرهدددن   لهندددرهط: 

  عالرحد  1/107  عن د الهعهي الممس    ردن المجدن : 3/184  عوسنس  الوح س   لألمس  رنهللننس : 8/172
 عمن رنهلل،ن. 3/835المحسل  لهز هنط:

( قنه ارن وسمسِّ : الرش  مه س اإلمنم  حمهلل هلل ع  إجمنع المرنلذسن رندهلل الصدحنرِّ   ع رندهلل،م عرندهلل الودنرنسن   ع 1)
رنهلل الق عن ال م ِّ المحمعهللة  ع  سهنهلل سعجهلل الط هممدغ احوجدن  ر جمدنع رندهلل  صد  الودنرنسن   ع رندهلل القد عن 

ال نلث  عهممغ الط إجمنع هه  صد  إممدن ،دع الدط الودنرنسن   دم  ال م ِّ  مع  ن صون  الونرنسن  هلل هعا الق ن
،ددرا ممددغ مهددى  ددن هلل ددع  اإلجمددنع النددنم الملقددط ع،ددع همددن قددنه: اإلجمددنع النددهعوط  ع إجمددنع الجمهددع  مددن 
غس   هم رنلمرنلف  ال مغ قنه الط الق اءة رهف اإلمنم: اهلَل ى اإلجمنع الى مزعه اآلسِّ  عالى  هللم العجعي الط 

ممددن القهددنء الموههمددسن؛ هددنلم سب  عالصددم سددهلَل عن اإلجمددنع ع  سن الددعن إ  قددعه  رددى حمسذددِّ صددمة الجهدد   ع  ا 
عمنلد  عمحع،مدن  ع  سنهمدعن  قدعاه الصدحنرِّ عالودنرنسن  عقدهلل اهلَل دى اإلجمدنع الدط مندن ه الذقدغ غسد  عاحدهلل مدن 

جنء ا  ومنهلل  هدى منل   عمحمهلل رن الحنن  عالننالنى  ع رن  رسهلل الى منن ه  عالسهن رمف لم سلهنعس  عقهلل 
الهوني عالنمِّ عاإلجمنع الط همم  مد  ردن الرلدني  ع ردهلل   ردن مندنعهلل عغس ،مدن؛ حسدث سقدعه هده ممهمدن: 
اقض رمن الى هوني    ال ن لم سهن الرمن الط نمِّ  نعه    ال ن لم سهدن الرمدن  جمدع  هسدغ الصدنلحعن  عالدى 

لمنب لهن سقو دى ودأرس  ،درا  دن الصدهسن  عمدن لذ : رمن ق ى رغ الصنلحعن  عالى لذ : رمن  جمع  هسغ ا
 عمن رنهلل،ن . 1/215را  إ  لن ،ل ء   سرهذعن الصهسن . سم  : المنعهللة آله وسمسِّ : 
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 الوقهسدهلل رجدعاز القدن هسن  هلللدِّ عمدن   (1) هدنري الهدع اإلجمدنع عجدعهلل اهلَل دى مدن:  قدنه امغ  مغ ع عش
ْه      ْ،ه   ال نْنأ لعا:وننلى   قعه و ْنه مبعن     هبْموبمْ  إ نْ  الرَ 

(1) ...(3). 
صهدددى    -مرددعة محمددهلل عا نددوهلل هب رهددرس اآلسددِّ  هددى ،ددرس الددهلل ع  رنلدده  إر المدد اهللب رددغ النددلاه  ددن 

 ع  ددن هددعن المرسددنء قره ددغ  جددنً   علددسب ،ددرا مددن النمددعم حوددى سدد هلَل  مددغ    -عنددهم  (0) هسددغ ع لددغ
سبقص  ب  هى رل   ره من رني اإللدم    علدع ندَهم لهدنن ال دن، ب الموردنهلل ب مدن الندلاه غسد   محدَه 

    (8)المزاع 
                                                 

 . 1/134( سم  : إ مم المعقنسن  ن  ي الننلمسن  رن القسم: 1)
ندددددهس "  عرهدددد  النددددسخ محمددددهلل صددددرحط الحددددم  الددددط وحقسقددددغ هوددددني" الونددددهس   هددددى الوذهسدددد  لنقددددعهلل الو -

لهنددعهنمط  ونهسقددًن  هددى ،ددرا القددعه إر حمدده  صددحني اإلمددنم  حمددهلل ،ددرس النرددن ة المع،مددِّ إلمهددن س اإلجمددنع 
  هى  مع  ممهن:

حمه من  عش  مغ اإلمهن   هى الدع ع  عممدن حمهدغ  هدى الدع ع القن دط  ردع سنهدى ع ردع الرلدني  عمدن  -2
لدى مدن ع هلل الدط  عاسدِّ  ردط لنلدي  عقدعه  حمدهلل ونرنهمن من الحمنرهِّ عغس ،م  عقهلل انومهللعا الط حمههم ،درا إ
 السهن:     هم السغ ارومالًن الهع  حنن من قعلغ: إجمنع .

حمه من  عش  مغ اإلمهن   هى من لسب لغ من الِّ ررمف الندهف ع،درا  س دًن مدن المحنمده الودط ره ،دن  -7
ع  لمدغ قدهلل القن ط ع ردع الرلدني  عحنصده ،درا  ن مدن لدم سنهدم الردمف   سجدعز لدغ  ن سدهلل ط اإلجمدن

 سهعن ،من  رمف لم سن الغ ععجعهلل الرمف سمنقض اإلجمنع .
مغ   سحدوج ردغ  ع  سصدن  إلسدغ همدن  -7  ن الصعلسسن من الحمنرهِّ لم سمقه  ن  حهلل ممهم إمهن  اإلجمنع  عا 

 ،ع معجعهلل الط هورهم .
لرًن مدن سقدنه: ،درس  ن هوي الذ عع لهلل  الحمنرهِّ السهن ا حوجن   هى ه سد  مدن المندن ه ر جمدنع المدِّ عغن -2

 المنألِّ  نروِّ رنلهوني عالنمِّ عاإلجمنع عسرسمعن رل  .
 .03( نع ة المحه من اآلسِّ 1)
 . 27( سم  : حصعه المأمعه من  هم الصعه  لعلهلل المللف  النسهلل محمهلل صهللس  حنن رنن:   3)
 ( )ع لغ( نقل  من )   ( .0)
الند سذِّ عا هللة الدط ندلاه ردن  ردن    دن محده المدزاع  همدن ( قنه النعهنمط مجسرًن  ن رل  : ) ان ،درس اآلسدِّ 8)

سذسددهللس رلدد  النددسن  المددرهع  قردده ،ددرا الهذدد  الددرش انددوهلللعا رددغ عرنددهللس ... عقددنه: ارددن ج سدد  عالروددعش   ع ه دد  
المذن سن: إمهن مزل   هللًا  هى المن هسن لمن  مه عا هعن ال نعه رن ًا  عقهلل انوعالى رل  النسعلط الط " الدهلل  

ط إ ل ددْسه ْم ،ددرا ،ددع المنمددى الددرش سذسددهللس النددسن    قددنه ونددنلى: المم ددع " ع  ددنً  م ددعح  ددن ق ْره دد   إ      ج  ددْهم ن م  ددن   ْ ن  م  ع  ْه   إ ن هبمدوبْم    و ْنه مبدعن   ْسم دن ... عقدنه وندنلى: 03مدن ندع ة المحده/ ال نْنأ لبعْا   ْ،ه  الرَ  ًردن   ْن   ْعح  ْمهبْم إ ل ى   جب   ه دنن  ل هم دنب    ج  ط إ ل دْسه م    عقنه وننلى:  1من نع ة سعمب/ من اآلسِّ  هٍّ مَ  دنً  م دعح  دن ق ْره د   إ      ج  دْهم ن م  ن   ْ ن  م  ع  ْن   ْ،ه  اْلقب       ع هدى الد ض  ن المد اهلل الندلاه الندنم  النلمدأمع  رندلالهم 146من نع ة سعنف/ مدن اآلسدِّ  مَ 
  غس ،مددن؛ ع    ددن مرنلذددًن  -صددهى    هسددغ عنددهم  – عنددمِّ  نددعلغ ،ددم  ،دده الددره   عالددره  ،ددع هوددني  

عرل  ،ع الق  ن اله سم   ع من  - ز عجه  –سرنلف الط ،را  لن ،رس الن سنِّ المله ة ،ط : إمن من    
را هدنن المدأمع  رندلالهم  -صهى    هسدغ عندهم  – نعه     عرلد  ،دع الندمِّ الملهد ة  ع   نلدث لدرل    عا 

،م  ،ه الق  ن عالنمِّ   النآلسِّ المرهع ة حجِّ  هدى المقهدهللة  علسند  رحجدِّ لهدم  لن المد اهلل  مهدم سندألعن  ،ده 
الره  لسرر ع،م رغ   النلجعاي من المنلعلسن  ن سقعلعا: قنه   هرا  السنمده الندن هعن ردرل    ع،درا ،دع غسد  

رهن  هدى جدعاز مدن ،دع السدغ مدن الردر ردأقعاه ال جدنه من س سهللس المقههلل المنوهلله رنآلسِّ اله سمِّ  ال مغ إممن انوهلله 
من هللعن نلاه  ن الهلللسه  ال ن ،را ،ع الوقهسدهلل علهدرا  ندمعس رأمدغ:" قردعه قدعه الوسد  مدن هللعن ملنلردِّ رحجدِّ" 

ره سندأه  -صهى    هسغ عنهم  –الحنصه الوقهسهلل : ن المقههلل   سنأه  ن هوني   ع   ن نمِّ  نعه   
ل  ال را جنعز رل  إلى النلاه  ن الهوني عالنمِّ  الهسب رمقههلل  ع،را سنهمغ هه مقهدهلل ع   ن مر،ي إمنمغ الق

را وق   رهرا  ن المقهدهلل إرا ندأه  ،ده الدره   دن هودني   عندمِّ  ندعلغ    -صدهى    هسدغ عندهم  –سمه س   عا 
ن  الدرش سدهلله  هسدغ  لم سهن مقههللًا  هم   ن ،درس اآلسدِّ الند سذِّ  هدى وندهسم  ن الندلاه لدسب  دن الندطء الرد

النسن  ره  ن هده ندطء مدن الند سنِّ همدن سز مدغ المقهدهلل   ودهللالع الدط عجهدغ   عود غم  مذدغ عوهند   هد س ...( 
 عمن رنهلل،ن . 15القعه المذسهلل الط  هلللِّ ا جوهنهلل عالوقهسهلل  لهنعهنمط: 
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  مددددط الوقهسددددهلل  الددددرش ،ددددع قرددددعهب قددددعه  الوسدددد  )مددددن(
ردددده  المدددد اهللب انددددو  عبع،بمب  (1)هللعن  حجددددِّ  (1)

ع،بم مدددن مننمسهدددن  رهلل لدددِّ  رددد  اآلسدددِّ   هدددى  ن اآلسدددِّ مومنعلدددِّ  لهنمهَسدددن  (3)المصدددع    ددد ب  (0)عانوذن 
  سجسز الوقهسهلل  الط غس   الن م هط الهط حجٍِّّ  هسغ من ،رس الحس سِّ   (2)عالرصم (8)هومنعلهن لهنهمَسن 

رِّ  ددددن المذوددددسن  عالمنددددوذوسن   ع،ددددع ع ْ،ددددم    لن نددددهعو هم  ددددن عمددددن  هلللددددوهم  س ددددًن نددددهع ب الصددددحن
   دن الد  ش الدرش ،دع محده  المدزاع   عهسدف سهدعن ندهعوبهم وق سد ًا لندطء    (5)رنلمنمى  (7)ال عاسِّ

إرا عقندد  لددغ عاقنددِّ  هددنن مددأمع ًا رنددطء الدددسهن  (6)سن العمددغ ! عمددن  هلللددوهم  هددى رلدد    قددعه النددنمَط 

                                                 

 ( من رسن القعنسن نقل  من )ي( .1)
 . 1111/ 3( ع هلل  )حبجوغ( الط الونهس   هى الوذهس :1)
 . 003( سم  : إ ننهلل الذحعه:  3)
 . 1111/ 3( ع هلل  )لهنهمسن ( الط الونهس   هى الوذهس :0)
 . 1111/ 3( ع هلل  )لهنمهسن ( الط الونهس   هى الوذهس :8)
 ( الط )   ( )الر م( .2)
علهدن   عقدنه:)إ هم  ن قردعه ال عاسدِّ لدسب روقهسدهلل  الد ن قر 1111/ 3(  ه  محقد  هوني"الوندهس   هدى الوذهسد ":7)

 ،ع قرعه لهحجسِّ عالوقهسهلل ،ع قرعه ال  ش (.
 . 147( حنلِّ  عاسِّ  ال اعش روس  لذ غ  ش س عش رنلمنمى  سم  : إ ننهلل الذحعه:   5)
( ر،ددي اله دد عن إلددى  مددغ   ا ورددن  رمعاالقددِّ النددنمط  مددن  ،دده المهددِّ الددط امنقددنهلل اإلجمددنع ع  رمرنلذوددغ عا وردد س 6)

لسغ مسه القن ط  رط  ره   عرل  لن قعه المِّ إممن هنن حجِّ لنصموهن  ن الرل  رمن هللل   هسغ القهعن عا 
الهلل  ه النمنسِّ مدن قرده ع  سمومدع  ن وهدعن النصدمِّ مدن صدذن  الهس دِّ ا جومن سدِّ مدن الرنصدِّ عالننمدِّ   
را هددنن هددرل  الددم سهددزم  ن وهددعن النصددمِّ ال نروددِّ لههدده  نروددِّ لهددرنض لن الحهددم ال نردد  لهجمهددِّ   سهددزم   ن عا 

سهدعن  نروددن لألالد اهلل  الدد ن قسدده: سجدي ورصددس  مددن ع هلل مدن المصددع  الهللالدِّ  هددى  صددمِّ المدِّ رأ،دده الحدده 
 عالنقهلل ممهم هللعن غس ،م لنوِّ  عجغ:

 ن الندنمط سهزمدغ المصدس  إلدى  قدعاه النهمدنء رنإلجمدنع الددم وهدعن مرنلذودغ منورد ة السمدن سجدي  هسدغ الوقهسددهلل  األول: 
ن هنن سجي  هى الننمط ال جعع إلى  قعاه النهمنء  الهسب الط رل  من سهلله  هى  ن  السغ  عسجني  مغ: رأمغ عا 

 قعاه النهمنء هللعمدغ حجدِّ قنلندِّ  هدى غسد ،م مدن المجوهدهللسن مدن رندهلل،م لجدعاز   ن سهدعن ا حوجدن  ردأقعالهم 
ن لم سهن رل  ن لًن الط عجعي اوردنع الننمدِّ السمدن لهدم سذود عن  هى من رنهلل،م من علن رمعاالقِّ الننمِّ لهم  عا 

 رغ .
 ن المددِّ إممدن هددنن قعلهدن حجددِّ إرا هدنن رلدد  مندومهللا إلددى ا ندوهلل ه لن إ رددن  الحهدنم مددن غسد  هلللسدده  الثىاني:  

محنه   عالننمط لسب  ،م لمنوهلل ه عالم   الم سهدعن قعلدغ منورد ا هنلصدرط عالمجمدعن ؛ عسجدني  مدغ رأمدغ: 
ن هنن   رهلل الط اإلجمنع من ا نوهلل ه لهن من  ،ه ا  نوهلل ه  ع ملهقن العه منهم عال نمط مممعع ع هى عا 

ن لدم سهدن الندنمط  ،را الم سمومع  ن وهعن معاالقغ الننمِّ لهنهمدنء المندوهلللسن ند لن الدط جنده اإلجمدنع حجدِّ عا 
منوهلل  ع  سهزم من  هللم انو ال معاالقِّ الصرسنن عالمجنمسن  هللم انو ال معاالقِّ الننمِّ لمن رسمهمن مدن الوذدنع  

مم ن المل   الط ح  الننمِّ المعجي لهوههسف عرنهللس الط ح  الصرسنن عالمجنمسن المنمع مدن الوههسدف الط ق ي عا 
. 
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إجدددددمن ًن   ع  ا نددددوهلل هب رأهلللددددٍِّّ نددددمن سِّ  إر   (1)الومنددددد ب رددددنلر اءة الصددددهسِّ  إجدددددمن ًن  علسدددددب ،ددددع 
الصحنرِّ لم سبهز مبع،م وحصدسه هن 
دهم مدع ا حوسدن   إلدى النهدم  (1)   علمدغ سمدمنهم مدن ا ندوونه  رمننن 
 س س ب  مهن عق ب العاقنِّ  الهم سر   إ  الوقهسهللب. (3)رنهعمٍّ ه س ة  نس من الط عقومن 

/ ( العاقندِّ  ال جدععب إلدى  ،ده الدره   عندلالبهم  دن حهدم 3همن: العاجيب  هسغ  مهلل حهللعث  )عق 
  السهددن  هددى ل سدد  ال عاسددِّ   مددن هللعن وقهسددهللٍّ ع  اجوهددنهلل   ع،ددرا ،ددع الهددهللشب القددعسمب الددرش هلل    هسددغ 

ددن رنددهلل ،م مددن الوددنرنسن    هددى  ن ،ددرا الوق سدد   ممددوقض  ردد(0) ددعام  الصددحنرِّ  جمددع   لزامهم لهددم   عم 

                                                                                                                                            

 ن قددعه النددنمط الددط الددهللسن مددن غسدد  هلللسدده رلددأ مقلددعع رددغ عالمقلددعع ررل ددغ   وددأ س  لمعاالقوددغ ع   الثالىىث:==  
ن هددنن قددعه النددنمط الددط الددهللسن مددن غسدد  هلللسدده رلددأ الددم سممددع رلدد  مددن هددعن  لمرنلذوددغ؛ عسجددني  مددغ رأمددغ عا 

 معاالقوغ لهنهمنء الط  قعالهم ن لن الط ا حوجن  رهن  هى غس ،م .
 ن  ،ددده النصددد  العه مدددن الصدددحنرِّ  همدددنل،م ع دددعامهم  جمندددعا  هدددى  مدددغ    رددد ة رمعاالقدددِّ الندددنمط ع   الرابىىىع: 

 رمرنلذوغ ؛ عسجني  مغ رأمغ: هلل ع  لم سقم  هسهن هلللسه .
الرل  الط انوهلل لهن لن إ ردن  الحهدنم الند  سِّ مدن غسد  اندوهلل ه عهلللسده   ن المِّ إممن  صم   ن الخام : 

رلأ عالننمط لسب ،ع من  ،ه ا نوهلل ه الم سوصع   رع   صمِّ ا نوهلل ه الط حقدغ   عسجدني  مدغ: ردأن 
ن لم سهن من  ،ه ا جوهنهلل الم سمومع  ن وهعن معاالقوغ من غسد  اندوهلل ه ند لن الدط هدعن اإلجمدنع  الننمط عا 

 . حجِّ 
،ع  ن الننمط   سوصع  ممغ اإلصنرِّ إرا هنن قدن م ردنلحهم مدن غسد  هلللسده الدم سوصدع   صدموغ لن  الساد : 

ن هددنن النددنمط إرا امذدد هلل رددنلحهم   سوصددع  ممددغ اإلصددنرِّ  النصددمِّ منددوهزمِّ لإلصددنرِّ ؛ عسجددني  مددغ :رأمددغ عا 
  ند   ن الندنمط مصدسي الدط معاالوقودغ المن المنمع من وصعسرغ مدع الجمن دِّ روقدهللس  معاالقودغ لهدم الدط  قدعالهم ع 

 . 152 – 158-150/   1لهنهمنء؛ سم  : اإلحهنم لآلمهللش : 
 علمن الِّ الننمط لهمجوههلل حوى سنوذوسغ  ل    هللة ممهن : نكتة: -

 العه: اموصني رل  النر  لهذوسن رمنههلل من   سنن النهمنء   من هللعن  ن سمه عا  هسغ رل  .      
 نب  مغ   عاجومن هم  هى نلالغ عالنمه رمن سقعه   من هللعن ممه  .ال نمط:  رر الم      
 ال نلث: من س ه   هى رل  النر  المذوط من  ممن  عصذن  : الهللسن عالوقع  عالنهللالِّ عالع ع .      
 .161سم  : الجنمع لمنن ه  صعه الذقغ:    -ال ارع:  ن سرر س  هلله  قِّ  مهللس رأن ،را  نلم  هلله ؛        

 . 88لر اءة الصهسِّ: س اهلل رهن  َن الصه ،ع ر اءة الرمِّ  سم  : منجم مصلهح الصعه  لهس م ،مه:  ( ا1)
( قددنه النددعهنمط: )عقددهلل هذددى الصددحنرِّ الددرسن لددم سرهوددعا هلل جددِّ ا جوهددنهلل ع  قن رع،ددن السمددنن الجمهددط  علددم سهَهذهددم 1)

لد  ع   رد جهم  دن اإلسمدنن روقصدس ،م  دن ع،دع ردسن   هد ،م رمن الدِّ ر -صهى    هسغ عنهم  - نعه   
 . 000الرهعغ إلى النهم ررل  رأهلللوغ عمن حهنس النونر  رع ممصع   ن   مِّ الحهللسث(. إ ننهلل الذحعه :  

 ( الط ) ي ( ع هلل  ) زمنممن (.3)
 .  1/155( سم    هى نرسه الم نه: إ مم المعقنسن  رن القسم الجعزسِّ: 0)
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من الددددِّ   هلللددددِّ  النقهسددددن    عوحدددد سم  الوقهسددددهلل   هددددسهم السهددددن  ع،ددددط محونجددددِّ  إلددددى م دددده مددددن احونجدددد  إلسددددغ 
المنن هب 
 مممعع  . (1)النهمسِّ عاإللزام منو     عالهللالع رأن النقهسن   سهذط السهن المن الِّب اإلجمنلسِّب  (1)

ن السددغ  ع هددى الجمهددِّ النلوقهسددهللب مددن ،ددرا  مددهللة مددن انددوهلله رددغ مددن قددنه رجددعاز الوقهسددهلل  عقددهلل   الدد   مدد 
ىيطَطانِ  ُخُطىَواتِ  َتتَِّبُعىوا َول :  عقهلل مهدى    دن رلد  رقعلدغ وندنلى(3)الوقَعه  هى   روس    هم   الشَّ

ِ ِ َمىا َل   ُمِبين   َعُدو   َلُكمط  ِإنَّهُ  َشاء َوَأن َتُقولُىواط َعَلى  ا وِء َوالطَفحط َلُمىونَ ِإنََّما َيأطُمُرُكمط ِبالسُّ َتعط
 (4)  ،

َذا:  م قدنه َُِّ  َأنطَزلَ  َما اتَِّبُعوا َلُهمُ  ِقيلَ  َواِ   آَبىاُؤُهمط  َكىانَ  َأَوَلىوط  آَباَءَنىا َعَليطىهِ  أَلطَفيطَنا َما َنتَِّبعُ  َبلط  َقاُلوا ا
َتُدونَ  َول َشيطتاا  َيعطِقُلونَ  ل  َربِ ىيَ  َحىرَّمَ  ِإنََّمىا لط ُقى  عقهلل حَ م   وننلى الوقهسهلل رقعلغ ندرحنمغ:   (8)َيهط

َِِّ  َعَل  َتُقوُلوا َوَأنط : إلى قعلغ  (6)الطَفَواِحَش  َلُمونَ  ل َما ا رنلوح سم الط ،رس    الصَ د   (7)َتعط
النسنء الوط من جمهوهن الوقَعه  هى   روس   هم  عالقعهب رأن رل  مرو   رنلنقهسن  همدن صدَ د 

عغسدد بسب وقسسددهلل    هلللسدده   هسددغ  ع س ددًن الوقهسددهللب سعجددي  (5)الددط " ندد د الونسددِّ " رددرل  المحقدد ب ارددنب اإلمددنم 
ددغ  عالددهللالع رددأن  (6)إورددنع  الرلددأ  لمددغ جددن زب العقددعع  مددن المجوهددهلل  ع هددى وقددهللس  عقع ددغ سجددي إورن ب

لئ الرلأ جن ز  مع إرهللاء المنومهلل  منه م  علهمغ  ذع  رنلمنرِّ إلسغ  لع عهلل  الهلللسه  الصحسح    ن لهمر
 من المجوههللسن  ج ًا.

                                                 

ن  ه  لوِّ : جمع 1) دأ ه  رن دهم رن دًن  ( م ن  نء لبعا ن  أ ْلوبغب  ن هرا انونمهوغ ع و ن  ْنأ ل ًِّ  عجمنهن رنلهمز  عن  مذ هللس م 
 . 011/ 1  عالمنجم العنسل: 167/ 1ع،ط الق سِّ الوط سر ،ن  هسهن  سم  : المصرند الممس  لهذسعمط: 

مدن رلد  النهدم من الوهدن  سم د : اصلمحًن : ،ط  رن ة  ن الملنلي الوط سرد ،ن  هسهدن الدط النهدم عسهدعن الود ض 
 .  164منجم مصلهح الصعه:   

( قنه النعهنمط الط الط صحِّ إسمنن النعام ملهقًن : )عمن  منن الم   الط  حعاه النعام عجهلل ا وقنهلل،ن صحسحًن 1)
الد ن ه سد ًا مددمهم وجدهللب اإلسمدنن الددط صدهلل س هنلجرددنه ال عاندط  عمجدهلل رنددض المونهقدسن رنهدم الهددمم المندووهسن رددغ 

دد عة  دد عة الدد ن  هلل هوددغ ا لرن  ددسن الددط منقع وددغ الوددط سورددرل السهددن  ،ههددن   سددزاه سددمق  إسمنمددغ عومددوقض ممددغ  ب
الللنف ال رنمسدِّ مجدن عا   ،هد   علهدرا وممدى ه سد  مدن الرن  دسن الدط ،درس النهدعم المورحد سن الدط  معا هدن الدط 

ِّ عالمم دع ة مدن   سرذدى  هدى مدن  ر   م س  ن سهعن  هى هللسن النجن ز  علهم الدط رلد  مدن الههمدن  المم عمد
 . 008لغ المع  هى  ررن  المنب( إ ننهلل الذحعه : 

 . 145( القعه المذسهلل الط  هلللِّ ا جوهنهلل عالوقهسهلل  لهنعهنمط:  3)
 .126 -125( نع ة الرق ة من اآلسِّ 0)
 .174( نع ة الرق ة /8)
 .33( نع ة ال  اف من آلسِّ 2)
 .33( نع ة ال  اف من اآلسِّ 7)
صددهى    –(  ندمغ اردن اإلمدنم الدط "الونسدِّ" رأمدغ قردعه قدعه الوسد  مدن هللعن حجودغ   ع رد   ال جدعع إلدى المردط 5)

عاإلجمددنع   عالنمدده رقددعه النددن،هللسن رقعلددغ مددن هللعن حجوددغ   لقسددنم الحجددِّ  هددى رلدد   سم دد :  - هسددغ عنددهم 
 رنهلل،ن .عمن  1/040إجنرِّ النن ه ن د روسِّ اآلمه  لمحمهلل رن إنمن سه الصمننمط : 

هلل   ش مجوههلل  عقدهلل 6) هلل   عممغ سقنه: جنهلل  مبج  هلل س  عج  هلل  ال جه الط  م س سبجهلل  إرا رهغ السغ ج  ( المجوههلل  لوِّ: ،ع من   ج 
هللٍَّ عاجوهنهللٍّ  سم  : لننن الن ي:  هلل  إرا صن  را ج   . 031/ 3  عوهرسي الهوِّ  لألز، ش:147/ 3  جهلل  سبج 

ني ععجدعس مننمسدغ ع هدم الندمِّ رل قهدن عموعمهدن ععجدعس مننمسهدن  عسهدعن مصدسرًن اصلمحًن: ،دع مدن سحدعش  هدم الهود
 . 154الط القسنب  نلمًن رن ف المنب   سم  :الون سذن    لهج جنمط : 
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 )فصل( 
الحهددنم    (1)) / ي ( 3قددنه المقهددهلل المنددهسن  صددهحغ   ونددنلى : لددم سههَ ْذددغب  ب  ن سلهددي  ) ع    

 قعه: الم ب رنللهي  نم   ع  مبر صَ    لرنض  م ن ونهًّ  رغ المد  رنللهدي  عالقدعه ردأن وحصدسه 
ْنع  المقهَ هلل    ع  مغ من ؛ عالنمهلل  ن ا جوهنهلل  عوحصسه  (1)وههسف من  سبلن  مممعع  رل  لسب الط عب

الوط ونقلب رعجعهلل مدن  (3)ن علغ ال ض  عاجي   هى المِّ رنإلجمنع  علهمغ من ال عض الهذنسن   
را  رد    مدغ مدن الد ا ض الدهللسن   رد   ،ع قن م  رهن  عوصس   هى ال سنن  مدهلل  دهللم مدن سقدعم رهدن  عا 

َُِّ  ُيِريىدُ  :عقعلدغ وندنلى (4)َحىَرج   ِمىنط  الىدِ ينِ  ِفىي َعَليطُكمط  َجَعلَ  َوَما   : هللمب ونن  س   سقعه     ا
رَ  ِبُكمُ  ىرَ  ِبُكىمُ  ُيِريىدُ  َول الطُيسط عقعلدغ صهددى    هسدغ ع لدغ عندهم: )رن د  رنلحمسذسدِّ الندمحِّ   (5)الطُعسط

رمن السن  ع  س سهلل رمن النند  عسبق د    ن عالمقههلل ،هللاس   وننلى   سمه   ن   وننلى س سهلل  (2)النههِّ(

                                                 

 ( سبم نه ،را القعب الهرس  رهللاسِّ النقل من )   (  عسموهط إلى صذحِّ       من الوحقس  الرش رسن  سهللسمن . 1)
 "الوذهس " . (  ش همن ره  مللف 1)
( الدد ض الهذنسددِّ :،ددع مددن سهددزم جمسددع المنددهمسن إقنموددغ   عسنددقل ر قنمددِّ الددرنض  ددن الرددنقسن  هنلجهددنهلل  عصددمة 3)

 عمن رنهلل،ن .  100  عالون سذن  :   1/341الجمنزة  سم  : الن د الصوس   لههلل هللس : 
الندسن مدن حسدث إمدغ  ندقل الحد    دن  : )لهقن م رذ ض الهذنسِّ مزَسِّ رذد ض - حمغ   وننلى -قنه اإلمنم المععش

مذنغ ع ن المنهمسن  عقهلل قنه إمنم الح مسن الط هونرغ "الوسن ط" : إن القسدنم رذد ض الهذنسدِّ  ال ده مدن الد ض 
النسن لمغ لدع ود   الموندسن اردو  ،دع ردنإل م علدع النهدغ اردو  رندقعل الذد ض عالد ض الهذنسدِّ لدع و هدغ   دم 

   دن الجمسدع عالن هدغ ندنع الدط  صدسنمِّ المدِّ  دن المدأ م ع  سند    الجمسع عال ض الهذنسِّ لع النهغ نقل الح  
الط  جحنن من حه محه المنهمسن  جمندسن الدط القسدنم رمهدم مدن مهمدن  الدهللسن  ع  وندنلى   هدم(   سم د  : 

 . 14/112   ع ِّ اللنلرسن  لهمععش: 386الوسن ط غسنث المم الط الوسنث ال هم لهجعسمط:   
 .75ِّ ( نع ة الحج من اآلس0)
 .158( نع ة الرق ة من اآلسِّ 8)
ده   -صدهى    هسدغ عندهم  -( ) ن  رط  بم نم ِّ  قنه: ر   ْجم دن مدع  ندعه ا    2) د     جب د  اس نسب قدنه: ال م  د  س ٍِّّ مدن ن  الدط ن 

دغب ر دأ ْن سبق دسم  الدط رلد  اْلو دن   ال س قبعوبدغب مدن هدن دهلل ث  م ْذن  دنءٍّ قدنه: ال ح  دسيب مدن ر و ن ٍّ السغ نطء مدن م  سبص  دنءٍّ ع  ن السدغ مدن م 
ه ى م ن  الدهلل ْمس ن  بدم  قدنه: لدع امدى   و ْسد ب مردط ا     س و ر  ْعل غب م ن  اْلر ْقه  ع  ال در ه ْ  ب رلد  لدغ  -صدهى    هسدغ عندهم  -ح 

ْ  ب ر و ددن ٍّ السددغ دد   ددْه النوددنس القددنه: سددن مرددط ا    امددى م  ْهدد ب ع ا     لددم   اْلن  ن  لددط ال ن  ددنء  ع اْلر ْقدده   الددنن   ر  ددن  اْلم  مددن سقددعومط م 
ددن  الدهلل ْمس ن قددنه: القدنه المرددط  ه ددى م  : امدى لددم  بْرن ددْث  -صددهى    هسدغ عنددهم  -الحدهلل ومط مذنددط ر دأ ْن  بق ددسم  السدغ ع   و ر 
ِّ  عالرش م ْذدبب  ْمح  م سذ س ِّ  الن  ْ  ب ر نْلح  س ِّ  ع    ر نلم ْص  ام س ِّ  علهمط ربن  در سه ا     ر نْلس هبعهلل  دِّ  الدط ن  ْعح  دهللٍّ رسدهللس ل و دهلْلع ة   ع    م  مبح 

ددم ًِّ (    ر جدددغ الن اقددط الدددط  دددوَ سن  ن  ددم و غ  ن  ْسددد   مددن ص  ددفَ  ر  هبْم الدددط الص  ددهلل  ل مبق ددنمب   ح  ددن  الدددهلل ْمس ن عمددن السهدددن ع  ْسدد   م  ر 
  8/122مندمهللس : (؛ ع ر جدغ احمدهلل الدط 3501  رد قم: ) 1/1424"المومط  ن حمه النذن " رهرا الهذ  : 

 ( .11308ر قم: )
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لددسب الددط عنددع  المقهَددهلل  ع  ،ددع ممددن سلسقددغ   (1)  نددرحنمغ س سددهللب مم ددن ا جوهددنهلل  الدد را هددنن ا جوهددنهللب 
 الهع  ن  رم ن   عانوهزم  ن   نرحنمغ س سهلل ممن المونن   ع المونر .

 سف غنلرًن.ال ن قنه: إممن   هلل  المنقِّ عالمنقِّ ومزم الوهنل     
ْص   ،رس الذ س ِّ  رنلنقعل  مهلل حصعه المنقِّ ! مع  ن المنقِّ    ومذد        قهمن: المن رنل  رص 

ددد    لن المدددع   الودددط   دددن غنلدددي المدددع   العاجردددِّ   هدددى  ن إ اهللة المندددقِّ   سندددن هللب  هسهدددن هممب
ْندع  عاللنقدِّ   ع مد  قدهلل جزمد   ردأن ا ج وهدنهلل ردن     مهدن  ال ه ز م د  وصنحرهن المنقِّ هللارهدِّ  وحد  العب

ر ع ب مدن ندنعاسب الدط المندقِّ    هنلجهدنهلل عالحدج عالهجد ة عمحع،دن   ع زاهلل  هسدغ السهدن هدنلع ع  الندحسح  
 عمحع ،من. (1)ع رنهللة   هأم  و اسب 

                                                 

عوح س  رل  سهمن الط منألوسن ،من)رهع النص   ن المجوههلل( عمندألِّ )امقلدنع ا جوهدنهلل( علمدن السهمدن  نكتة:( 1)
من وهللاره ال ن هلل انِّ  حهلل،من وومط  ن اآلر   لن منألِّ رهع النص  عامقلنع ا جوهنهلل  صههن مرمط  هى 

 :من حسث و نسمغب إلى  م ِّ  قننم   عقهلل قنم النهمنء ا جوهنهللحهم ا جوهنهلل الط الن سنِّ اإلنممسِّ
  عً : ال ض  سمط  ع عاجي  سمط الط ح  المجوههلل.

  نمسًن: ال ض هذن ط الط ح  المجوههلل .
  نل ًن: مهللي الط ح  المجوههلل.

  من العه  السغ حنلونن:
 مزعه حنهلل ِّ لهمجوههلل  السهعن اجوهنهللس الط ح  مذنغ ال  ًن  سمسًن  .

 العق   ش الق سِّ الوط   وقره الوأجسه السهعن اجوهنهللس الط ح  مذنغ ال  ًن  سمسًن الع سًن  عا   الم. مهلل  س  
ع مدددن ال دددنمط: الهدددع جدددعاي  حدددهلل المجوهدددهللسن)المذوسن(  هدددى ندددلاه المندددوذوط  السهدددعن  اجوهدددنهللس الدددط حددد  المجوهدددهللسن  

هذدنوط لهعمدغ مونسمدًن  هسدغ  ع مدن إرا  ال  ًن هذن سًن  عالط ح  مذنغ ال  ًن  سمسًن   لن جعاردغ سحدعه النسمدط إلدى
انددو   المجوهددهللان الددط الذوسددن  السونددسن  هددى احددهلل،من الردد  الددط الق ددسِّ السهعن الحهددم السهددن ال  ددن هذن سددًن   ن 

 الحهم الط الق سِّ مونسن  هى احهلل،من.
  من ال نلث  الذسغ حنلونن: 
 ،ع اجوهنهلل المجوههلل الط العقن ع الوط سوصع  حصعلهن قره حهللع هن. - 
  ن سنوذوى الط العقن ع قره  حصعلهن.  -ي
    1/343عمدددن رندددهلل،ن  عقعالدددع الهلللددددِّ:  832سم ددد : وذصدددسه رلددد  الط:الوهرس  إلمدددنم الحدددد مسن الجدددعسمط   

 .178  عا جوهنهلل عالوقهسهلل  لهنم سِّ:   517عمن رنهلل،ن  عا  ننهلل الذحعه:   0/056عالرح  المحسل :
)رن زا سعمًن لهمنب الأونس جر سه   –صهى    هسغ عنهم  -المرط قنه: هنن -  ط    مغ  -(  ن  رط ، س ة 1)

القنه: من اإلسمنن  قنه: اإلسمنن  ن ولمن رنن عمم هوغ عرهقن غ ع نهغ عولمن رنلرندث  قدنه: مدن اإلندمم  قدنه 
اإلنددددمم:  ن ونرددددهلل   ع  وندددد   رددددغ عوقددددسم الصددددمة عوددددلهللش الزهددددنة المذ ع ددددِّ عوصددددعم  م ددددنن  قددددنه: مددددن 

/ 1حندنن  قدنه:  ن ونرددهلل   هأمد  ودد اس الد ن لدم وهددن ود اس ال مددغ سد ا  ... (  ر جدغ الررددن ش الدط صددحسحغ : اإل
 ( .84  ر قم: )16
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ددم ِّب  ردده وددعا هللا  هددى      عصددن   الندد سنِّب  ع  ه  ب،ددن مددن ،ددرا القرسدده   عمددن رهددرا جددنء القدد  نب ع  الن 
 الح   الط الهللسن  عالنهعلِّ الط وحصسهغ لهموقسن. مذط
 حمغ   وننلى  ال ن قسه: الد را هنمد  الند سنِّب  (1)قنه اإلمنم النممِّ محمهلل رن إر ا،سم العزس      
ذ دد   الجم ددِّب رنلمهددن س  (1)نددههِّ     علش نددطء مددهللد    الصددنر سن   ععصددى  رددنهلل س  (3)المددن منمددى: حب

 رنلصر  ! .
و هن    لصنعروغ قهمن: ل     و هن  مغ  ع هللم  سن   ن المذعب الررس ِّ ونونن ب النهه  من الرس  ل مبْذ  

الط مذنغ  علهرا وجهلل  ،ه  الصمد  سنونههعن  ه س ًا ممن سنونن سب غس ،م؛ الهع هنن النن ب الط مذب 
المنمدى الم  الن  ط لهنن  ن ًا  هى هده  حدهللٍّ  عالدط هده حدنه عقدهلل  مد     ندرحنمغ  هدى ،درا 

نََّهىاالقنه الط الصدهعة: الدط  (8) هدى ان النند  عالحد     سهدعن   (0)الطَخاِشىِعينَ  َعَلى  ِإلَّ  َلَكِبيىَر    َواِ 
ممن سهعن  َعلط  ُيِضلَّهُ  َأنط  ُيِردط  َوَمنط الط مذعب النعء قنه وننلى:  (2) الننه الرس   عا  َرهُ  َيجط  َضيِ قاا  َصدط

عَّدُ  َكَأنََّما َحَرجاا  َماءِ  ِفي َيصَّ  هى الهللعا ط عالصعا ف  علهرا  (5)المهللا ب المنقِّ الط النرنهللا   (7)السَّ
وجهلل قنلعب الصهعة سقعمب مندسلًن إلدى   مدنهٍّ ه سد ة  ند   مدن الصدهعة  عقدهلل سهدعن النند ب المع،دعمب الدط 
قسدنم   منه الرس  من الننهلل القهي عه  ة  الرمعي  ع هللم  ال سن ِّ  عممزمِّ الر ل نلِّ      و   من الط 

ه  بس الط ه سد  مدن الحدعاه الدط  حسن غ رنلنرنهللة من المنقِّ  هى المذعب! ع،ع سنهه  هسهن ن  الهسه  عا 
عا  الط النذن   ال را   الد   ،درا   الدن هم  َن مدن المدنب م دن سحصدهب لدغ  الن نن   عالْنمن   عالن   

هَ هب  هسغ  زسز ،ن  ع  سق ي إلسغ رنسهلل ،ن   الم منمدى م ن نهللة ال غرِّ  الط النهم  عنن   الذ ن ه من سبن 
لوننس  الم  الن  ط الط مذنغ  لن رلد  سردنلفب هدمم   وندنلى  عهدمم  ندعلغ صهددى    هسدغ 

 ع لغ عنهم .
                                                 

( ،ددع محمددهلل رددن إردد ا،سم الددعزس  رددن  هددط رددن الم و ددى رددن المذ دده الحنددمط القننددمط الهددنهللعش ا مددنم النممددِّ 1)
وغ :هوني" س ددن  الحدد   هددى الرهدد " علددغ هللسددعان نددن  عالمحددهللث الصددعلط المحددعش المددوههم الذقسددغ   مددن مصددمذن

،ددد( الددط  504نددمِّ:   - حمددغ   ونددنلى   -نددمنس "مجمددع الحقددن   عال قددن   الددط ممددنهللد  ي الرم  ")وددعالط
 عمن رنهلل،ن . 164/ 3اللن عن الرش عقع الط السمن  سم  :  رجهلل النهعم : 

 . 1/814( سم  : غ سي الحهللسث   رن الجعزش: 1)
: ) حذد  الجمدِّ رنلمهدن س   عحذد  المدن   -صدهى    هسدغ ع ندهم  -رن منل  قدنه: قدنه  ندعه    (  ن  مب3)

 ( . 1511  ر قم: ) 1170/ 0رنلنهعا (  ر جغ منهم الط صحسحغ :
 .08( نع ة الرق ة من اآلسِّ 0)
 . 1112/ 3( ع هلل  )سهعمنن( الط الونهس   هى الوذهس  : 8)
 . 1112/ 3 هى الوذهس  : ( ع هلل  )سهعمنن( الط الونهس  2)
 .118( نع ة المننم من اآلسِّ 7)
 . 1112/ 3( ع هلل  )اللن ن ( الط الونهس   هى الوذهس  : 5)
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عا هم  ن من النقع  لعم  الرهىَ  لهمنع   عالط ،را سقعهب  رع اللسي      
(1): 

   وندددددددددددددددددره  المندددددددددددددددددون   الدددددددددددددددددط  ندددددددددددددددددعاق غ  
 

 (1)ن  غ  حوددددددددددددى وهددددددددددددعن  حنددددددددددددن   الددددددددددددط  حندددددددددددد
   

 مددن   الدد    ن حددي  المنددنلط سدد ر ب الوددنلط عسقددعش  ددنف  الصددهللع    هددى الصددر   لهنددعالط 
ل   ال عادب لمن ،ع  مذبب من ال رند  قنه ارن الذن ض  :(3)ع َرمن ربر 

 
 رددددددددددددددددرل ب لددددددددددددددددغ  عحددددددددددددددددط ل احددددددددددددددددِّ  ق ر ددددددددددددددددغ  

 
 عغسددددددددددددد ب رنسدددددددددددددهللٍّ رددددددددددددددرلط الودددددددددددددنلط الوددددددددددددددنلط

   
دددز ة (0)عالدددط المقدددن   لهزمرنددد ش    ( ) دددِّ  المدددع ب الحمددد ب  (2)عالرلدددعيب  (8)الدددمذب  عربْندددهللب الهم 

مهده  الدرهَ  ع نالدغ اندونري مقسدع  الندزَ  عزب نالدغ عقدهلل  جدنهلل ع ردهللع مدن  (7)(المهللل ه م ِّب  علهن م دن  د ف  م 
 قنه الط ،را المنمى:

 
 صددددددددددددددددددددددددددحي   ب  اهرددددددددددددددددددددددددددسن  إلددددددددددددددددددددددددددى النددددددددددددددددددددددددددد

  
 دددددددددددددددددددددَز ل سقددددددددددددددددددددًن مددددددددددددددددددددن المرنالددددددددددددددددددددِّ  ع دددددددددددددددددددد ا

   
ْهددددددددددددددددددعاً ندددددددددددددددددد رعا المددددددددددددددددددع   الددددددددددددددددددط اله   سهددددددددددددددددددِّ  حب

 
 ردددددددددددددددعف   ن سنددددددددددددددد رعا مدددددددددددددددن ال دددددددددددددددسم مددددددددددددددد  ا

   
                                                 

( ،ع  حمهلل رن الحنسن رن الحنن رن  رهلل الصمهلل الجنذط الهعالط الهمهللش  ع،ع من  همنء الهللي عالنن   علهلل 1)
 حمددغ    – س منددهع  "جمددنن الجمددنن" ) وددعالط رنلهعالددِّ الددط محهددِّ ونددمى )همددهللة(  مددن وصددنمسذغ : هللسددعان نددن

 . 312 -1/318  ال مم : 1/118،د(   سم  : ،هللسِّ النن السن:380نمِّ: –وننلى 
 .  2/ 1( سم  : ن د هللسعان المومرط  لهنهر ش: 1)
،دد( سم  :نس    دمم المدرمء: 231( ،ع ن ف الهللسن  م  رن  هدط ردن م ندهلل الحمدعش  ندن   عقودغ)وعالط ندم3ِّ)

11/325 
( ،ع  رع القننم الزمرند ش محمدعهلل ردن  مد  الردعا زمط المحدعش الهودعش المذند  المنوزلدط  صدنحي "الهندنف" 0)

ع"المذصه" عغس ،ن  نقل   جهدغ الهدنن سمندط الدط جدنعن رندي  عهدنن هللا سدِّ إلدى ا  ودزاه ه سد  الذ دن ه  
  عندر ا  الدر،ي  142/ 0،د ( سم د : النرد  الدط  رردن  مدن غرد : 835نمِّ :  - حمغ   وننلى -)وعالط 

 عمن رنهلل،ن . 0/115:
 ( من رسن القعنسن نقل  من )   (.8)
 المقنلِّ ال نممِّ  ن ة.  - 6( سم  : "  لعا  الر،ي " المنمنة  " المقن   "  لهزمرن ش   2)
ي(. ع ندد   إلددى رهللاسوددغ الددط  -( مددن رددسن القعنددسن الهرسدد سن نددقل  مددن)   (  ش مددن سنددنهلله لعحددِّ مهعمددِّ مددن ) 7)

 صذحِّ:  
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 اموهى هممغ.
رنلصذِّ  الوط ره   ا جوهنهلل   ع  هَهذمنس قلدع   (1)،را عقهلل   ال   َمن لم ملهي من المو صف   

  (3)عصنعهلل  وه  النقرِّ اله  بعهلل (1)المهنمِّ الذ ْسح
همدن لدغ الندممِّ  مدن هده ونعسد ٍّ  عقهمدن ره نه همن لدغ الل سد   عهذ  (0)عامحلنل  ،نوس   الع ، نهلل 

ددْه   مددِّ  القدد  ن عالنددمِّ إرا  صددرْ  مددن حنهلل ددٍِّّ رمحمددِّ  عانددو عع،م  مصددع   الددهللسن  عاْ م   (8)لددغ : ن 
ر  ددددمهم مددددن صددددَح لددددهللسهم مددددن  (2) ددددن  بمبق دددد     رقددددِّ الوقهسددددهلل عانوذندددد ،م  ددددن منددددنمط المنددددهم  عرب

 لنعهنمط  ومنسلًن لغ قعلغ الط ،را المنمى:عقهلل  منهلل النممِّ ا (7)ال عاسِّ عهللع  م  ال اسن  
 

 عرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنهلل  رنلقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنء  القددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمهللة مْندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  نً 
  

    دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم رزسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ   (5)الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن الَ  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى ردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنلم 
   

 (6)المدددددددددددددددددددددددن الدددددددددددددددددددددددنض مدددددددددددددددددددددددن ال ددددددددددددددددددددددده  اإللدددددددددددددددددددددددغ  هدددددددددددددددددددددددى العلدددددددددددددددددددددددى 
  

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعا ال هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  ال َسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنض   هسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  رحهمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ    م  ب
   

المددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن جنءمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن مق ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهب رهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا
 ع   وددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى (14)

 
 ردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرل   حهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  لهنقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعه الَصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحسحِّ  

                                                 

 ( الط )   ( )الممصف(.1)
 )منهللة:السح( 1/881 : لننن الن ي :( الالسح عالذسند هه مع ع عانع رح   السح رسن الذسح عانع عالسند   سم 1)
(3.)  ( الصعاي )الهلعهلل 
 )منهللة: رمني( . 1/322( الع،نهلل جمع ع،هللة نرغ ز،  المرن  رعنط النرق ش سم  : لننن الن ي :0)
 نو  ع،م( .( الط ) ي ( ) عا8)
 ( نر  ون سذهن الط المرحث ال نمط من الرحث :         .2)
 عمن رنهلل،ن. 87( سم  : القعه المذسهلل  لهنعهنمط:   7)
( الط الونهس   هى الوذهس  : 5)  . 1112/ 3( ع هلل  )رنلن  
 . 1115/ 3( ع هلل  )اللط( الط الونهس   هى الوذهس  : 6)
 . 1112/ 3وذهس  : ( ع هلل  )سهعمنن( الط الونهس   هى ال14)
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 وددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ملعا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًن رلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعً  لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا ضٍّ  ع 
  

 وصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس  رهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا مبندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر هًن لهر هسمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ  
   

دددددددددددددددددددددددددددددددد     الهددددددددددددددددددددددددددددددددرا ،ددددددددددددددددددددددددددددددددع الددددددددددددددددددددددددددددددددهلل اءب النب ددددددددددددددددددددددددددددددددنهب الددددددددددددددددددددددددددددددددرش ن 
  

 رهددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا الددددددددددددددددددددددددددددددددددددع     ردددددددددددددددددددددددددددددددددددده  صددددددددددددددددددددددددددددددددددددهب هددددددددددددددددددددددددددددددددددددهَ  رهس ددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ  
   

عمحن مع ،را مبق  َ ي لغ ،رس المننالِّ الوط صن   ن ال ذ  رهن الط  ندهلل السدأب  عم غردغ الدط 
  المصدسحِّ العاجردِّ  هدى جمسدع المدنب  علهدن ال اغدي الدط وحصسه ،رس المنن ف المذسندِّ عالدنًء لحد

 -همددن قددنه النددعهنمط  (1)/ ( ،ددرس الر ددن ِّ قهسدده  عالنددن ط الددط وحصددسههن عالوحهددط رهددن ههسدده0)ع
 : - حمغ   

 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٍِّّ ع    ل ن ْمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ب   مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط ال ْهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  ربع ل ْع  

  
 (1)ر دددددددددددددددددددددددددددددددددددرا الحدددددددددددددددددددددددددددددددددددَط من)سصدددددددددددددددددددددددددددددددددددرع لمحدددددددددددددددددددددددددددددددددددض المصدددددددددددددددددددددددددددددددددددسحِّ (

   
ال س ددددددددددددددددددددددن ل ددددددددددددددددددددددنه  هددددددددددددددددددددددم
ددددددددددددددددددددددْن مبنددددددددددددددددددددددن هللٍّ قددددددددددددددددددددددهلل صدددددددددددددددددددددد (3)  ْح ب ،دددددددددددددددددددددده م 

  
 عسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددن لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددنه  مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ق دددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل هللبْ  ب ر دددددددددددددددددددددددددددددددددددددْسن  الر  س دددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ  

   
 الهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم    إ  ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن قًن ر رم،دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٍِّّ 

  
س لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسشب ر هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  ع مبصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددموًن 
 ر وقس دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٍِّّ  (1)

                                                 

 ( الط )   ( )رنههسه(.1)
 . 1115/ 3(  منرسن القعنسن ع هلل  رهلله ممهن )وبزجى إلسغ ملس وط( الونهس   هى الوذهس  : 1)
 . 1112/ 3( ع هلل  )من( الط الونهس   هى الوذهس  : 3)
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دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغب   ال هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا س ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    لبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    الَصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعاي   منم 

  
 ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددقسمِّ (1)ال سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل  يب الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط و صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحسح  هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهَ 

   
  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ف   (3)ع،دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا  هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسم  رنلجهسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ  

  
 (0)  سنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو سهن رندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر ِّ  علهم ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ 

   
عالز،دددهلل  دددن مندددنلط المدددع  عالقمدددعع  مهدددن ردددنلهسن الممدددزع  قدددهلل صدددن  ندددنن ًا ل،ددده زمنمددد   
عرنصِّ  زمِّ لرمنء  عام   المن لد  ردنلموج هلل لهمندنلط الممذد  الدط وحصدسههن هدَه غدنلط  همدن قدنه 

 النممِّ ال رنمط محمهلل رن  هط النعهنمط:
 
 

 المدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنلمم   مقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعهلل مذنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ
  

ه ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     سحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَه رهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن حسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددث الحقسقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ ح 
   

 سهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنج  الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي المهسحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ إلذ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ
  

 عسقلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع السهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن حرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَه عصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسهِّ  
   

 عسرنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل إن  ام الق سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي ال اقهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
  

                                                                                                                                            

نددددهس   هددددى ( ع هلل  الددددط ) ( ع )ي( مصددددم    عالصددددعاي مددددن   روددددغ  عرلدددد   لددددع عهلل ههمددددِّ )مبصددددموًن( الددددط الو1)
 . 1112/  3الوذهس :

( الط الونهس   هى الوذهس  : 1)  . 1115/ 3( ع هلل  )را ٍّ
 ( الط )   ( )رنلجسهِّ(.3)
ِّ ( الط الونهس   هى الوذهس    ع،ط عحهللة مقهللسِّ هنم  الط السمن سم   الهنمنغ: :0)  .  1115/ 3( ع هلل  )ر رْسن 
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 التَّقليدِ  و اإلِجْتِهادِ  لِأَدِلِّةِ  اإلِقليدْ احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات 

 عسقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي إر مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن الندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن الندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددره لجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
   

 عسهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرب لهونمسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف هلل  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًن حصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسمًِّ 
  

 عسمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزع  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ا لنالددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعي ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده ة
   

 عسلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد د اآلمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنه غسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  مندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ٍّ 
  

 رددددددددددددددددددددددددددددددددِّ المجددددددددددددددددددددددددددددددددهلل الهدددددددددددددددددددددددددددددددد  هددددددددددددددددددددددددددددددددى مددددددددددددددددددددددددددددددددن رددددددددددددددددددددددددددددددددغ  ددددددددددددددددددددددددددددددددن  و
   

 سجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعب هللسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  الحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط غسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  مقَصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
  

 عسمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزه الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط ا جن هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن رنلنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعسِّ
   

 سحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل رددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللا  الرن،هسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ  حهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ
  

 صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرنحًن عسهقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى هللا ،دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن رنلننددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسِّ
 

 
 سصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمم  زمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًن هنلحنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنم ع،مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ

  
 الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل،    س  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ رمرلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ (1)مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل 

   
 ( 3)مدددددددددددددددددددددددددددددددن لددددددددددددددددددددددددددددددد   الهدددددددددددددددددددددددددددددددهلل  (1)إلدددددددددددددددددددددددددددددددى  ن سددددددددددددددددددددددددددددددد   المدددددددددددددددددددددددددددددددسض

  

                                                 

 ( الط )   ( )،هلل (.1)
 ( الط )   ( )المرسض(.1)
   ( )الع  (.( الط ) 3)
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 التَّقليدِ  و اإلِجْتِهادِ  لِأَدِلِّةِ  اإلِقليدْ احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات 

  همددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّعومجددددددددددددددددددددددددددددددددددددني مددددددددددددددددددددددددددددددددددددن هللا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددط الهددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  هدددددددددددددددددددددددددددددددددددده 
  

 الو حددددددددددددددددددددددددددددددددنه  ددددددددددددددددددددددددددددددددن هن،دددددددددددددددددددددددددددددددده الهددددددددددددددددددددددددددددددددع  (1)السهقددددددددددددددددددددددددددددددددى  صددددددددددددددددددددددددددددددددن
  

 عسندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده  مندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اسب  هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى الرهللسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ  
   

 الهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده  ر  الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط جنمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي الندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز ،دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسن
  

 /ي(0عهددددددددددددددددددددددددددددددددده  مدددددددددددددددددددددددددددددددددن الدددددددددددددددددددددددددددددددددط ندددددددددددددددددددددددددددددددددأمغ غسددددددددددددددددددددددددددددددددد  حنددددددددددددددددددددددددددددددددد ة)ع
   

 الهندددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ارددددددددددددددددددددددددددددددددددددن حدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  إن وهسردددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددددددددددددددددددددط النهددددددددددددددددددددددددددددددددددددى
  

 موددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددصلف حنلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  هللعن  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزٍّ ع النددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ
   

 علندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن الندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي الصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمسم مجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن س
  

 صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذقِّ إرا لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددده الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط المجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل   رددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح
   

   س  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى ر  لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنء  الهللمسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ منجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل  
  

 عسجنههددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن سعًمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن مهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنن النهَسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ
  

 
 عسقمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ع هلل الصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذنء رنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد رٍِّّ 

  
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسر   رنلقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  عالهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللع ة   هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد غم  ن 

  

                                                 

 ( الط )   ( ) صى(.1)



   

 
 

7227 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  

 التَّقليدِ  و اإلِجْتِهادِ  لِأَدِلِّةِ  اإلِقليدْ احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات 

 عس  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى روقهسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل ال جدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنه مصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد حنً 
  

 رنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل ل سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهه  لهر َسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ
   

 عمددددددددددددددددددددددددددددددن نددددددددددددددددددددددددددددددهلل رددددددددددددددددددددددددددددددني الحدددددددددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددددددددن لنلددددددددددددددددددددددددددددددي الهددددددددددددددددددددددددددددددهلل 
  

 علهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسن ال مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل القددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللم نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل 
   

 (1) جددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنه هأم ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنه الرذددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنالسش  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعل،ن 
  

 سهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعد لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل  ال همددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن عونمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى ر ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحعة
   

 وجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعه رددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن هللام الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده عجهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ
  

 الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن لهندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمب المهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  ورذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
   

 ع،ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمق  الحندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمنء القدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللان  غردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ
  

   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  رنمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ (1)إلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى حندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمهن ممدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
   

 ع،دددددددددددددددددددددددددددددددددددددده حددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل قددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل  الرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل   مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل لهع ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ
  

 إرا مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمي   مه وددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ الهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
   

 
   الرحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ان قددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنم  حمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد عمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ان س دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

                                                 

لب، ن(.1)  ( الط)   ( )  
 ( الط )   ( زسنهللة ) جسر (.1)



   

 
 

7227 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  

 التَّقليدِ  و اإلِجْتِهادِ  لِأَدِلِّةِ  اإلِقليدْ احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات 

  
غ  س مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط إلسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ رصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر ة   هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 

   
عنونن رسن من سهلل ع إلى النمى عمن س نهلل إلدى اإلرصدن   علدسب المدلمن إ  مدن سحدي لرسدغ    

من سحي لمذنغ من مننلط المع   عرهعغ العلن   ع،را المقصهلل الصنلح عالموج  الن سف ال ارح  
  سل   الط المذعب رهللعن اإل من رل ف من المهس   همن قنه   سوم لهننلم إ  رن ل من الومذس  ع 

 : - حمغ    -النممِّ الهرس  النعهنمط 
 

 الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن همددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهمًن منقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللًا مورصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اً 
  

 الددددددددددددددددددددددددددددددهللع مددددددددددددددددددددددددددددددن رددددددددددددددددددددددددددددددغ  ددددددددددددددددددددددددددددددسن مددددددددددددددددددددددددددددددن النمددددددددددددددددددددددددددددددى قدددددددددددددددددددددددددددددد  
   

 الدددددددددددددددددددددددددددددددط غمدددددددددددددددددددددددددددددددن  اإلجوهدددددددددددددددددددددددددددددددنهلل عرددددددددددددددددددددددددددددددده مدددددددددددددددددددددددددددددددن (1)عردددددددددددددددددددددددددددددددض
  

 سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد عد عسوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللع  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمنء رذ سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ
   

 وصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسح إلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى هللا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط الونصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  غرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ
  

 هلل هن سعمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًن إلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى المصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  عان وددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  

 إرا  جدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده  ،ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  إلسهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ر رقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ
  

  منلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  إلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى الوقهسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل جسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللًا علردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
  

 عان  مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  النددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   مهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن وممنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
  

 / (8عقنلددددددددددددددددددددددددددددددددد  هلل دددددددددددددددددددددددددددددددددعمط الدددددددددددددددددددددددددددددددددط اإلندددددددددددددددددددددددددددددددددن  عمندددددددددددددددددددددددددددددددددنوى )ع

                                                 

 ( الط )   ( )عر (.1)



   

 
 

7222 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  

 التَّقليدِ  و اإلِجْتِهادِ  لِأَدِلِّةِ  اإلِقليدْ احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات 

 
 النسمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   الصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعاي  َمسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ

  
 ع رمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن هللا دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط المصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسحِّ صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

   
  رمدددددددددددددددددددددددددددددددددن ،سددددددددددددددددددددددددددددددددد  هدددددددددددددددددددددددددددددددددمم الندددددددددددددددددددددددددددددددددسخ لنددددددددددددددددددددددددددددددددد  رندددددددددددددددددددددددددددددددددنمع

  
 عهلل مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن هودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنيٍّ عندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمِّ (1)ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعاس

   
 الأنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسنرمن النددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرن  الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده غنسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ

  
 ع ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمالمن   ردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددني هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسهِّ

   
   سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ (1)الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعه إ  مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن )سقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعه(

  
 ع      إ  مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن سهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعد لنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزة

   
همدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًن   سهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز قمنودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ  عهللع  مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    

  
 (3)همددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن قسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده إ  رددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنغض النهعسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ 

   
 الهددددددددددددددددددددددددددددددددددرا جددددددددددددددددددددددددددددددددددعاي إلددددددددددددددددددددددددددددددددددسهم سددددددددددددددددددددددددددددددددددن  مددددددددددددددددددددددددددددددددددط ان هلل ددددددددددددددددددددددددددددددددددن

  
 نهلل اهلل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط المردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ةإلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   اإل ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

   

                                                 

 ( الط )   ( )نعاء(.1)
 ( من رسن القعنسن لمن  الط ) ي( .1)
 ( الط )   ( )النهعة(.3)
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 التَّقليدِ  و اإلِجْتِهادِ  لِأَدِلِّةِ  اإلِقليدْ احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات 

 
 مهلل ان قلع  ن  مقغ  م د  الوقهسدهلل  عاندو اد عن الحمدهلل  مدن  - حمغ    - ع همن قنه 

 النهللسهلل : (1)عصرغ
 لنمددددددددددددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددددددددددددن حنرسددددددددددددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددددددددددددط الحددددددددددددددددددددددددددد  لدددددددددددددددددددددددددددط  ،لدددددددددددددددددددددددددددنً 

  
 ع  رذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن قددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعمط لجنجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًن ع  لولددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن

   
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل  ع   لذددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   لذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط  قنعسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده حنن 

  
   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنلسهغ قلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن (1)ع  جددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرر  لرنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط

   
    هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى انددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم   ع ردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنهلل ٍّ ع ردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  
 ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددعاء لهللسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ودددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللامط عمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددن نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلن

   
 ع لقسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  مقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط القددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمهللة مندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ً ن

  
 إرا مددددددددددددددددددددددددددددددددددن امدددددددددددددددددددددددددددددددددد ل قددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل  ع دددددددددددددددددددددددددددددددددد  النددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل عال رلددددددددددددددددددددددددددددددددددن

   
 عحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط عاجوهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل  علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  قددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

  
 رقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعه الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمن ان  صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددني عان  رلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن

   
 عمددددددددددددددددددددددددددددددددددن رذدددددددددددددددددددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددددددددددددددددددط را الصددددددددددددددددددددددددددددددددددمع لعمددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ   ددددددددددددددددددددددددددددددددددم

  
 وههدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي غسً دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن عانوندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنل لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرلن

                                                 

 ( الط )   ( )عصسِّ(.1)
(1.)  ( الط )   ( )لرع 
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 ندددددددددددددددددددددددددددددددددد   ،ددددددددددددددددددددددددددددددددددني الجمددددددددددددددددددددددددددددددددددع مددددددددددددددددددددددددددددددددددنلم سصددددددددددددددددددددددددددددددددددح لددددددددددددددددددددددددددددددددددطعل
  

 إرا نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن وهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الل سقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ  ع نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلن
   

الدددط  رسدددن  ه سددد ة قدددنه: عقدددهلل الهمدددن الرحدددث ،ن،مدددن علهَمدددن لَمدددن  ع هللمدددن رلددد  اللددد ف مدددن هدددمم 
 عالحهللسث نجعن. (1)ارن العزس  جمح القهم من ،را الجمب (1))النممِّ(

 سيأتي قريبا  للتحقيق صلة في مجلة المؤتمر في جزء أخر             
 )فصل(

  سهورب  هى  نقه ال ًم  ن  نلم الوذ قِّ رسن هوي الوذنس    عن عد النمِّ  عرسن هودي 
/ي( ع ددنغ   مددِّ الذقهددنء   منددومه  هددى  حهددنم 8الذقددغ الوددط ،ددط مجددنمسع اآل اء غنلرددًن  عالددرش )ع

ع،را ممدن    رن هن  اجع إلى الهلللسه   عرن هن  اجع إلى ال  ش   عرن هن ح   عرن هن رنله 
مددزاع السددغ لحددهلل مددن الممصددذسن ع  ندد  ان ملهددعي الهدده  العصددعه إلددى الحدد  رددأش ممهددن  علهددرا 

  عحنددن المقصددهلل   سنددوهزم اإلصددنرِّ علددع هددنن المدد  (3)انددوح  المصددسي  جدد سن عالمرلددئ  جدد ًا 
جوهددهلل هددرل  لمددن اروهددف المددنب الددط المنددألِّ العاحددهللة  هددى  قددعاه) مونددهللهللة   منددم: مدد اهلل   مددن الم

إصنرِّ الح  علسب م اهلل   من هه مجوههلل مدن صدح  مدهللس  ندوهزامغ هللع ان مد اهلل   ردسن المد اهللا  
ع،ع رنله ع  سنوهزم  رع  الج  لهمرلئ اصنرِّ الح    علع هدنن المد  هدرل  لمدن ال ده  هسدغ 
هلل المصسي رم ه  ج س  ن انو اههمن الط اإلصدنرِّ سعجدي الوندنعش الدط الجد  عالحدهللسث الصدحسح قد
صَ د ررمف ،را عصَ د رنلرلأ الأش هلللسه  هى إصنرِّ المرلئ ع هى الجمهِّ الرلدأ المذودط الدط 

عرل    سمذ   دن مندقِّ ع   (0)رني ا جوهنهلل  ذع عانوحقن  الج  إلرمغ الجههلل الط لهي الح ( 

                                                 

 ( من رسن القعنسن لمن  الط )ي( .1)
ْمبب  لوِّ : الصه عالمعع  الهع   م من المعع النلحسعان جمب عاإلمننن معع  ع ،ع ال  ي من هَه نطء 1) (  الج 

 .111/ 1  عالمصرند الممس  لهذسعمط:  104/ 1عالجمع    ْجم نب   المنجم العنسل : 
 .147عاصلمحًن: انم هللاه  هى ه س سن مروهذسن رأمعاع   سم  : الون سذن   لهج جنمط:   

عهب ا    3) : ق نه    نب ْس  ة  ق نه  ني  ال ه غب   ْج  ان   -صهى    هسغ عنهم  –(  ن   ر ط ،ب   نه مب ال نْجو ه هلل  ال أ ص  ه م  اْلح  : ) إ ر ا ح 
(  ر جددغ ارددن حرددنن الددط صددحسحغ: ددم  ال نْجو ه ددهلل  ال أ ْرل ددأ  ال ه ددغب   ْجدد   ه  (   ع ددن  رددط 8424  ردد قم :)11/002ع ا  ر ا ح 

ع رن اْلن ن   قنه: قنه:  نعه ا    ق   ع رن اْلن ن    ن   ْم   : ) إرا  -صهى    هسدغ عندهم  –ْسبٍّ معلى   ْم  
ه م  ال نْجو ه هلل  ال أ ْرل دأ  ال ه دغب   ْجد   (    ر جدغ  ردع هللاعهلل  را ح  ني  ال ه غب   ْج  ان  عا  نه مب ال نْجو ه هلل  ال أ ص  ه م  اْلح  / 3الدط ندممغ: ح 

 ( .3873)   ر قم :166
 ( من رسن القعنسن لمن  الط ) ي ( .0)
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 )را النلقعه رنن هه مجوههلل مصسي ان   سهلل من الصدعاي الدرش    (1)  س سع  مه  نمه)ع هى،
ردني ،درس المقنلدِّ   (3)الحنن  عان   سهلل من اإلصنرِّ الممنالسِّ لغ همدن ،دع ال دن،  مدن  (1)منالط)الرلأ(س

 الم هللعهلل رم  الحهللسث عنونمع رهرا الرحث مزسهلل وحقس   ن ق سي إن ننء   وننلى.
 )فصل(

لحدد َ  لهددن  عمددن  هلللددوهم الوأسسددهلل ره دد ة القددن هسن رجددعاز الوقهسددهلل علسب اله دد ة رمج هلل،ددن معجرددِّ لمصددنحرِّ ا  
ن هنم  عجغ  و جسحٍّ  الط غس  ،را الرني رن علٍّ مهللَعمٍِّّ  ع م  ررس  رأن   نرحنمغ قهلل رمَ اله  ة   (2)عا 
ردأن  (2)عصد د الدط الحدهللسث الصدحسح  (6)عمدهللد القَهدِّ مد ا   (2)/ ( النزسز 2الط معا ع  من هونرغ )ع

عالَ جنهب و ن  ف الَ جنه  رنلح    الحَ   (2)ال نر   هى الحَ  لن ذِّ  من المنب    س   ،م من رنلذهم 
 (2)رنل جنه  همن ص د ررل   مس  الملممسن  هط رن  رط لنلي

 (22)  
 

                                                 

 ( من رسن القعنسن لمن  الط ) ي ( .1)
 ( من رسن القعنسن لمن  الط ) ي ( .1)
 ( الط )   ( )م اهلل(.3)
ح إرا  قهد  هذودغ ردنلمعزعن. لندنن الند ي: 0) حب عس دْ جب دح  المسدزان س دْ ج    المصدرند 008/ 1( الود جسح  لودِّ: مدن   ج 

 .116/ 1ط:الممس   لهذسعم
 .53عاصلمحًن:،ع وقعسِّ إحهلل  المن وسن  هى الر   لسبحهم رهن ن  ًن لهنمه رهن منجم مصلهح الصعه: 

  ھ   ھ     ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں چ  :( ممهدددددددددن هقعلدددددددددغ وندددددددددنلى8)

 .18لوعرِّ/ا چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ
  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  ٱ چ ( ممهن هقعلدغ وندنلى: 2)

 . 22المننء/  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ
( ،ددع مددن اوصدده نددمهللس ر عاسددِّ النددهلله ال ددنرل  ددن م هددغ عنددهم  ددن نددرعر ع هددِّ  سم دد : الممهدده الدد عش   رددن 7)

 . 76  عقعا هلل الوحهللسث   لهقننمط:    1/23  عوهلل سي ال اعش  لهنسعلط: 33جمن ِّ:   
ه ْسغ  ( 5) ه ى ا  ب    م ْن ب الم ر ط  ص  : ن  سًرن س قبعهب ل  س ِّ  ر  م ْن ب مبن نع  ْرهلل  ال  ْحم ن   قنه: ن  ْسهللب ْرنب    م  : )م ْن  ن حب ه م  س قبعهب ن  ع 

ل ْن و ز   ط ع  م  ع ا  ب سبْنل  ن   م ن ق نن  سن  ع ا  م م  ْسً ا سبذ قَ ْهغب ال ط الهللَ  د  ،بْم سب  هلْل ا  ب ر غ  ر  ه ى   ْم   ا       س  ب    ًِّ س  اْلبم ِّب ق ن  م  اه  ، ر 
و ى س ْأو ط    ْم ب ا   (  ر جغ الررن ش الط صحسحغ : نل ذ هبْم ح   (.71  ر قم :) 1/18م ْن ر 

 جنه    إر قنه: )  ون ف الح  رنل -  ى    مغ -(  ،رس المقعلِّ قنلهن نسهلل النقمء  هط رن  رط لنلي 6)
  1/18ره ا  ف الح  ون ف  ،هغ (  م  : صعه الحعا  ع هللارغ الط اإلنمم لهنسخ صنلح رن  رهلل   رن حمسهلل:

 ش رح   هم  م جمرنس  إر قنه لهمسه رن زسنهلل لمن قنه لغ  و امن  -  ط    مغ  -عقنه الذممط:) عن هلل   هط 
ن لهحِّ عالزرس   هى الرنله      ف ال جنه رنلح  ع  ون ف الح  رنل جنه    ف الح  منوقهلل  م   هى الح   عا 

   . 56/  1لون ف  جنلغ (. إسقن  ،مم  علط الرصن  لإلقوهللاء رنسهلل المهنج سن عالمصن :
 (.( الط ) ي ( )14)
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   لم سبنم ْع ممهم الط جعاز ،درس المندألِّ حد ف عاحدهلل (2)ع س ًن رس ب الق عن  م الرسن سهعم هم 
الصدحنرِّ الدرسن ،دم الم جدع  ع،رس اللن ذِّ الوط  مسو هن رنلقَهِّ   لم وهللع المدنب إلدى ندطء ندع  ،دهللش

رنهلل الهوني عالنمِّ  علع هنم  اله  ة رمج هلل،ن معجرًِّ لهو جسح لر    الح    ن سهلل  ه    ،ه الح   
المنددهعهلل لهددم رنددهللم مذن قددِّ الحدد  لهقلددع  رددأمهم رنلمنددرِّ إلددى نددن    همددنء اإلنددمم  قدده مددن القهسدده  

د  لهحد   عاغنده قهرد   دن الهللع  م  ا حوجن  رنل جنه عا  ودزاء  إلدى اآل اء عال قدعاه  عجدَ هلل مذن 
ْو ٍّ  قس .  هلل   ن  النصرسِّ  ال م  إن النه  رل  م    إلى الح َ  من ع اء ن 

 (7) : )مددن نددر نددر الددط المددن ( -صهدددى    هسددغ ع لددغ عنددهم  -الددط قعلددغ  (7)عالمدد اهلل رنلنددنَر 
همددن الندد س صددنحي  (2) العحددهللامطالممذدد هلل رددهللسنٍّ   سنددن هغ السددغ غسدد سب  ع،ددع المدد اهلل رقعلددغ:ان   سهدد س 

هلل رهللسمغ الممذ هلل  ن الجمن ِّ علسب الم اهلل (2)"المهنسِّ"  رغ   مِّ ا جوهنهلل المه ع سن رنلمنرِّ  (6)رنلوعحَ 
.  إلى المرنلذسن همن الط منألومن ،رس ال ن ،را ممن   سنوجسزب إلمق غ  هسهم رهرا المنمى موهللسن 

 (2) )فصل(
  عنددد سنوغ نددد سنِّ    عمدددن ندددَ  غ   مدددن الدددهللسن الهدددسب ع  نددد   ن هللسدددن المقهدددهلل هللسدددن   

 ررن  رنل مِّ المجوههللسن  ره  نم  لهقنص  عالهنمه  
 

                                                 

)... رسدد   موددط ق مددط  ددم الددرسن  –صددهى    هسددغ عنددهم  –(  ددن  مدد ان رددن الحصددسن  سقددعه: قددنه  نددعه   1)
(   ع ن  م  رن الرلني 3084ر قم :) 3/1338لرسن سهعمهم (  ر جغ الررن ش الط صحسحغ : سهعمهم  م ا

قددنه: )  ددم رسدد  المددنب ق مددط  ددم الددرسن سهددعمهم  ددم  –صددهى    هسددغ عنددهم  – ددن المرددط  –  ددط    مددغ  –
 (  .1343  ر قم:)  0/806الرسن سهعمهم ..... (  ر جغ الو مرش الط نممغ:

ر  نرعرًا  امذ هلل  ن الجمن ِّ  ع ردنلذهم  عسقدنه: ندر  دن الجمن دِّ  عهدرل  ( الننر  لوِّ: م1) ر  عس نب ر   مغ س ن  ن ن 
َر  وهرسي الهوِّ  لألز، ش:  .1/072  عالمنجم العنسل :3/060  علننن الن ي:0/70هه نطء ممذ هلل الهع ن 

 . 120لون سذن   لهج جنمط:  عاصلمحًن: ،ع من سهعن مرنلذًن لهقسنب من غس  م   إلى قهِّ عجعهللس عه  وغ. ا
: )  سجمدع   ،درس المدِّ  هدى ال دملِّ  ردهللًا   -  صدهى    هسدغ عندهم  -(  ن رن  م  قنه: قنه  نعه 3)

عقدنه: سدهلل    هدى الجمن دِّ الدنورنعا النددعاهلل ال  دم ال مدغ مدن ندر ندَر الددط المدن (  ر جدغ الحدنهم الدط منددوهلل هغ 
 ( .361  ر قم : )1/166 هى الصحسحسن 

(   رهذ : ) ن ا   موط 7278  ر قم : )3/142( همز النمنه الط نمن القعاه عالالننه  لنمء الهللسن الهمهللش :0)
العحدهللامط(؛ س سدهلل رنلعحددهللامط المذدن   لهجمن دِّ الممذدد هلل رمذندغ ع،ددع ممندعي إلدى العحددهللة اإلمذد اهلل    ش المنجددي 

 رهللسمغ الم ا ط رنمهغ المرنصم رحجوغ قهسه ال سنء ن  
 . 8/186سم  :المهنسِّ الط غ سي ال    لرن ال س :  (8)
 ( الط )   ( ع هلل  )المهللاهلل(.2)
 ( الزسنهللة من ) ي ( .7)
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إ   ن الدددد ض المقَصدددد   الددددرش   سنقددددهب الحَجددددِّ إرا  (2)عالموحهَ ددددى رمنددددن ف النهددددعم عالننلدددده 
رهددرا  د   جنءوددغ  ن سنددأه  علددط النهددم  ددن المدد اهلل رهددن     ددن  قددعالهم ا جوهنهللسددِّ  عقددهلل صدد  

ىىأَلواالقددنه:  ىىلَ  َفاسط رِ  َأهط َلُمىىونَ  ل ُكنطىىُتمط  ِإنط  الىىذِ كط /ي( النددلاه   ددن مددَ  2الأعجددي   هسددغ )ع  (7)َتعط
ددِّ   عسدددن ن النجددي مدددن ورصددس  النمعمدددن   مددن الهودددني عالندددمِّ  الندد سنِّ     دددن اآل اء المرو     

الوردسم  الذنندهللة  عقدهلل   الود  الندنهلل القن سِّ رعجدعي لهرهمدن  هدى هده الد هلل مدن  الد اهلل النردنهلل رهدرس 
غس   مدَ ة  ع ن الندن ه   دن مدهلللعه الهودني عالندمِّ لدسب رمقهدهلل؛ علدع وأمهد  غذد     (7)،رس الهلل ع 

لدددد    حددددعاه  الصددددحنرِّ عالوددددنرنسن عوددددنرنسهم لنددددذس   رددددرل  غهسهدددد   عرسددددننب رلدددد   ن ،ددددرس الدددد مث 
ندومهْ   هدى الندنلم عالندنمط  الهدنن صدمعب الوط ،ط رس ب ،درس المدِّ الم حعمدِّ  قدهلل ا (2))اللرقن ( 

ال مدِّ  عالنمده رمدن  (2)الننلم السهن ا جوهنهلل   عصمعب الننمط النلاه   ن الهوني عالندمِّ  )عاندوذونء(
وقد   الددط الصدعه  َن الوقهسددهلل ق ربدعهب قددعه الوسدد   (6)رهدغ إلسددغ  علدسب ،ددرا مدن الوقهسددهلل الدط نددطء )لمددن(

َجِّ  لدسب  (2)عه الوس  ره قرهعا حَجو غ رعانلِّ  عاسوغ  عقردعهب )ال عاسدِّ(  ع،ل ء لم سقرهعا ق(2)هللعن حب
رنري ممنهم الوقهسهلل  لدم سلهردعا  (2)روقهسهلل  الهل ء ال مم الرسن منرو هم إلى الو سس   هى )المنب(

                                                 

المجوههلل المله  ،ع:الرش سذودط الدط جمسدع  ردعاي الند ع رمدن سلهللسدغ إلسدغ اجوهدنهللس  سم د : ند د الهعهدي  نكتة:( 1)
ارن الصدمد  ن المجوهدهلل سمقندم إلدى قندمسن:   قنه  ه وسمسِّ : ره   رع  م ع  0/027الممس   رن المجن : 

مندوقه   عغسدد س   النلمندوقه: المجوهددهلل الملهد   ،ددع القددن م رمن الدِّ  هلللددِّ الحهدنم مددن الهودني عالنددمِّ عاإلجمددنع 
عالقسددنب عمددن الوحدد  رهددن  هددى الوذصددسه  ع،ددى مذصددهِّ الددط هوددي الذقددغ  النددنلم رمددن سنددو ل الددط الهلللددِّ  ععجددعس 

م ممهن  عرل  الط  صعه الذقغ الرش سند ف مدن  هدم القد  ن عالحدهللسث ع هدم المنندخ هلل لوهن عهسذسِّ اقورنب الحه
عالممنعخ عالمحع عالهوِّ عارومف النهمنء عاوذنقهم رنلقهلل  الدرش سدومهن ردغ مدن العالدنء رند عل الهلللدِّ عا قوردنب 

مذ عغ من ومهسهلل،ن  ممهن  را هلل رِّ عا وسنض الط انونمنه رل    نلمًن رنلذقغ  نرلًن لمن  منن هغ عوذن سنغ ال
الهددرا ،ددع المذوددى الملهدد  المنددوقه الددرش سوددأهلل  رددغ الدد ض الهذنسددِّ  علددن سهددعن إ  مجوهددهللًا منددوقًم  ع،ددع الددرش 

 سنوقه رنهلل ا  الحهنم الن  سِّ من الهلللِّ الن  سِّ من غس  وقهسهلل ع  وقسسهلل .
ال ددى  مدد  الذوددع  إلددى الذقهددنء  مددن غسدد  المنددوقه  الممددر هلل،دد  لددعش رنددنل المذوددط المنددوقه  عالمجوهددهلل الملهدد  ع  

  عالمنعهللة :  1/16الممونرسن إلى   مِّ المرا،ي المورع ِّ   سم  :  هللي المذوط عالمنوذوط   رن الصمد : 
 عمن رنهلل،ن. 628/ 1

 .03( نع ة المحه من اآلسِّ 1)
 ( الط )   ( )الهلل عا(.3)
 ( الصعاي )لرقن ( .0)
 ( من رسن القعنسن لمن  الط ) ي ( .8)
 رسن القعنسن لمن  الط ) ي ( . ( من2)
 . 003  عا  ننهلل الذحعه:  1/555( سم  :الر ،نن الط  صعه الذقغ   لهجعسمط: 7)
 ( من رسن القعنسن لمن  الط ) ي (  .5)
 ( من رسن القعنسن لمن  الط ) ي ( .6)
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را هدنن ،درا ال مد  الدرش من النعامَ  إ  الونر غ  رنعامَ  الصحنرِّ  ال م ْن رندهلل ،م  عالد اد الوقهسدهلل المرودهللع  عا 
الَمددنب إلددسهم ،ددع الهددهلْلشب الددرش هلل     هسددغ رسدد  القدد عن  الددأش عصددمِّ ن هلل    هددسهم الددط ،ددرا؛  (2)رددرلعا 

؛ نمع هلل،ن  هس   هى ل سقِّ النلاه  المقعه: عام  الصحنرِّ عالونرنسن  ع،ن   ل سقًِّ سمزاد  م  اإلنهنهب
: فىىاألول/ ( 7جوهددنهلل  ع العانددلِّ )عرأحددهلل  م ددِّ  نددسنء   مددن الوقهسددهلل  ع ا  (7)  سر جددعن  ددن ا وذددن  

رنله لمن رَسمنس من  مهم لم سقرهعا القعه  ره قرهعا الحَجِّ  علهرا لم سمني  حهلل ممهم إلى  حهلل من  عل   
اإل مم  همن مني ،ل ء المقَههللة إلى   موهم  ره اهوذعا رن مونني إلى مله  الن سنِّ  عم نم    المنرِّ 

  السقدنه لدغ:  رنندط   (7)غ اموندي الدط مر،ردغ مد ًم إلدى اردن  ردنب ،رس  علم سندمع  دن  حدهلل مدمهم  مد
: الثالىثالوط  رهلل ممهدن الهدم سرد  إ   (2)رنله  س ًن ل ذبقهللام هم ال،هسِّ  والثاني:همن سقنه: ننالنط م ًم  

دذ ْس   ردغ غهسه د      عهده مدن قدنه ردنلممع (2)  مط العانلِّ همن  َ المدن   الد را   الد  ،درا حدَ  من الودغ ن 
ن الوقهسهلل همن وقهللم قن ه رعجعي إوردنع الدهلللسه  هدى المقهدهلل لهَمدغ لمدن هدنن مندهعي ال،هسدِّ عجدي  هسدغ م

ن هنن ،ل ء الننمِّ من زمنممن ،را   سوننهم من عندع  دعاَم الصدحنرِّ  ان سنو عش من حصه  لغ؛ عا 
،دهللاس    الدم المن رنهلل،م  عهنن ،هلل   عل   الالن ه وح سجًن  هى ،ل ء  همن سقدعه المقهدهلل المندهسن 

الَ      مهم ،را الور سج  ع  عَنع لهم ،را الم س   ع،ن،من م َمِّ نلاه لنَهد  ودمذلن لهدن  عوقدعه: 
عغس ،م  ال مهم غس  محونجسن إلى من سحون  إلسغ ،دل ء  لن  عل د   ،ده  (6)ال  ب رسن  عاَم )الصحنرِّ(

قعه:   منمط رنعام الصحنرِّ  من  حدنل ردنلق  ن الهننن الن رط  عالر،نن النس نلِّ  عالذل  القعسمِّ  الم
ممن منمدط مدن  حذ ًن  عانوه   من حذ  النمِّ المرعسِّ  ال مغ مجوههلل  لن جمسع المندن ف حنصدهغ  لدغ عا 
ن الهددم مددن عصدده إلسددغ   سقددهلل   هددى ا جوهددنهلل   لددم سحذدد  نددس ًن مددن رلدد   ع حذدد  مقددهللا ًا سنددس ًا  ال مددغ عا 

 . (7)ن ض لوعق ذغ   هى من الوغ ال ْقهلل المن

                                                 

 . 1137/ 3( ع هلل  )مهللرعا( الط الونهس   هى الوذهس :1)
 . 1137/ 3الوذهس :( ع هلل  )ا َوصنف( الط الونهس   هى 1)
( ،ع الصحنرط الجهسه عو جمنن الق  ن   رهلل   رن النرنب رن  رهلل الملهي الهنندمط الق ندط اردن  دم  المردط 3)

رأن سذقهغ   الط   -صهى    هسغ عنهم  –إمنم المذن سن  القهلل هلل ن لغ ال نعه   -صهى    هسغ عنهم  –
 . 5/168  سم  : الرهللاسِّ عالمهنسِّ :  ،د 25نمِّ : - مغ   ط    -الهللسن  عسنهمغ الوأعسه  وعالط 

 . 1/31( ال،هسِّ  لوِّ: ،ط ال،هط ملمث  عال،هسِّ لألم  الصمحسِّ لغ  المنجم العنسل:0)
 .03عاصلمحًن:،ط  رن ة  ن صمحسِّ لعجعي الحقع  المن ع ِّ لغ  ع  هسغ  سم  :الون سذن  لهج جنمط: 

 هسه (.( الط )ي( وه    ) نذس  رغ غ8)
 ( من رسن القعنسن لمن  الط )ي( .2)
( الونن ض لوِّ : من   ض   ع،ع سأوط لمننن ه س ة   ممهن :  ه    عاإل  اض  دن الندطء : الصدهلل  مدغ   7)

عا و ض النطء : صن   ن  ن هنلرنرِّ المنو  ِّ الط المه    سقنه : ا و ض النطء هللعن النطء    ش : 
: عقدددع السدددغ  ع  ن  دددغ   ش: جنمردددغ ع  دددهلله  مدددغ  سم ددد  : مرودددن  حدددنه هللعمدددغ   عا وددد ض الدددمن الممدددن   ش 

 .  175الصحند :  
  عندد د الهعهددي الممسدد :  0/047عاصددلمحًن : وقنردده الددهلللسهسن  هددى نددرسه الممنمنددِّ   سم دد  : الرحدد  المحددسل: 

 .  088  عا  ننهلل الذحعه :   5/0112  عالوحرس  ن د الوح س :  0/248
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ددد 7)ع (1)عالمنندددخ  لدددرل   المردددهلل لدددغ مدددن الندددلاه  مدددن جهددده    (3)عالمقسَ دددهلل (2)/ي( عالمرصَ 
 (2)عال جعع إلى م ْن ،دع   هدمب ممدغ   هدى  ن المقَصد سن مدن الصدحنرِّ عالودنرنسن هدنمعا   سجند عن 

   مهم  ع،ع  هى وذنس  الق  ن عالنمِّ رهللعن ال جعع إلى  همن هم  عانونممهم  مهمن  ع،را موعاو
  سن من ره من ل  :

 
  مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  وقهسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل  ال جددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنه  ع  وقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهْ (2)الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللع 

  
مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعا مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنلم  مْهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغب رذلمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٍِّّ   ،بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمب الل 

   

                                                 

ه  ( المنخ  لوِّ: اإلزالِّب  1) ْمبب ال َ  ر   الن  النوغب  -سبقنهب : من  دْن ق ْعلد    -إرا  زالوغب ع     ْنمنسب : الَمقهب   م  ع  قسه  : م 
دددن الدددط ، دددرا الهودددني     ْش : مقهودددغب   سم ددد  : مرودددن  الصدددحند :   دددر ب م  )مدددنهللة: مندددخ(  علندددنن  173: من 

 . 7/388)منهللة: منخ(  عون  الن عب:   3/21الن ي: 
سددغ  عاصدلمحًن:  ددع و  ار  هددى ع ْجددغٍّ لددع س لهددنن   نروددًن م  لدني  الموقددهلَلم     ْهددم  ال نردد   رنلر  اْلددع الحب هددى    ،ددع الرلددنيب الددهلَلاهب   

 1/501  عالر ،نن: 1/108  عالذقسغ عالموذقغ  لهرلسي الروهللاهللش:  88  مغب   سم   : الهمع  لهنس ازش :  
   3/013  عالمحصددددددعه لهدددددد ازش 52وصددددددذى:    عالمن1/017  عقعالددددددع الهلللددددددِّ:  1/320  عالمنومددددددهلل: 

  عهنددددددف الندددددد ا :  26  ع ع دددددِّ المددددددن  :   132   عالمروصدددددد :   3/111عاإلحهدددددنم  لآلمددددددهللش: 
 . 2/1670  عالوحرس  ن د الوح س :  3/131

( الورصس   لوِّ : من رصغ رنلنطء :  ال هللس رغ هللعن غسد س   عسقدنه : اردو  الدمن ردنلم  عورصد  لدغ ؛ 1)
 )رص (.  70) منهللة ر (  عمرون  الصحند :   7/10م   : لننن الن ي: إرا امذ هلل   س

قنه المن هللسمط الط المجم الزا، ا  : الرن  : ،ع من   سنم نس سن الصن هللًا    ع مدن   سقو دط اندوو ا  الجدمب 
  عسم د  ون سذدن   رد   لهورصدس  الدط : قعالدع 108  ال ن الننم سقو سغ . سم   : المجم الزا،د ا  :  

  عالوحرسدد   1/116  عاإلرهددن   لهنددرهط:  112  ع المروصدد  :   3/7  ع المحصددعه:  1/170هلللدِّ: ال
  عالرحددددد  المحدددددسل:  1/005  عهندددددف النددددد ا :  145  عنددددد د الن دددددهلل :   2/1846نددددد د الوح سددددد : 

 103  عا  ننهلل الذحعه:  3/127  عن د الهعهي الممس : 1/361
: ندههغ   عرسمهمدن  - س دًن  –القسدعهلل   عقسدهلل الهللاردِّ وقسسدهللا   عقسدهلل الهودني ( المقسهلل لودِّ : مذنده مدن القسدهلل   عاحدهلل 3)

 )منهللة: قسهلل(. 133عقنهلل  مح    ش : قهلل   مح   سم   : مرون  الصحند :   -رنلهن   –قسهلل  مح 
عاصدلمحًن : ،دع مدن هلله    هددى ندن ع الدط جمندغ   الوددهللره السدغ المندن ف عالنمعمدن  هههددن    ع سقدنه الدط حددهللس :  

هلله  هدددددددى المن،سدددددددِّ رقسدددددددهلل مدددددددن قسعهلل،دددددددن    ع مددددددددن هدددددددنن لدددددددغ هلل لدددددددِّ  هدددددددى ندددددددطء مدددددددن القسددددددددعهلل  ،دددددددع مدددددددن 
 . 176  عا  ننهلل الذحعه :  3/8سم  :اإلحهنم لآلمهللش:

 . 1104/ 3( ع هلل  )سج لن( الط الونهس   هى الوذهس :0)
 . 1104/ 3( ع هلل  )عهللع( الط الونهس   هى الوذهس :8)
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ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللبعا لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ ه   القددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل رهوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعا مقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللا   مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ج 
  

 عهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَه  هسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ جهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللبسب الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط الندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد سنِّ
   

 ال ر دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنلم   (2)الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن ارلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلعا نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس نً 
  

 رمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم عس مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحسح النقسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللة
   

 ن جنهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو همع مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  القدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل  رلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأ   حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس
  

 ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرسه  ،دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللً  الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط  رصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٍِّّ  ع  زسمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ
   

 عمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنه  ن المددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسب ربممهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنٍّ 
  

 ع ْن لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسب إَ  إورددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنع  لذ قددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ  
   

 
 الأحرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن س   رنربددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ هللعن   ر ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ

  
 عق ْره وبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغب لسندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  إلسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ رعجهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ  

   
 عقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      النهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسم ممرَ هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنً 

  
 روسندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس س القددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ن  الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط غسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ ة

   
 المددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنم نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهس ة   ع،ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ،ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط  مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن رددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسن

  

                                                 

 ( الط)   ( )نسنًء(.1)
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َهسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّب منمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى الهذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   غسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ب رَذسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِّ    ج 
   

 عندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمِّب رسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   الم ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهسن   هعمبهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
  

 منددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَههِّ  لألرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده ر هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل ة  
   

 (7)إندحن  ردن سعندف ردن الموعهده  هدى  ( 2)،رس الرسدن  مدن قصدسهللة لهندسهلل النممدِّ )المحقد (  
الط رنض مللذنوغ  هى الومنم  عهَههن الط ع،ط لعسهِّ محع ال م سن  ع هلل،ن نسهللش العالهلل هللام مجهللس  

: علقدهلل همد  (7)الومذس   ن الوقهسهلل قنه نسخ نسعرمن النممِّ النعهنمط الط "الونهس   هدى الوذهسد " 
انوحندددم  ،دددرس القصدددسهللة  ندددومنلهن  هدددى  لددد افٍّ مدددن وصدددحسح الصدددحسح حودددى حدددهللامط رلددد  إلدددى 

جمهدِّ مدن رلد   علسودغ اقوصد   هدى ،درس رق سيٍّ من م  ههن  عقدهلل رهد   الدط ،درس ال ندنلِّ  (2)ورسسههن 
السهن رنلمر،ي الح  عنهم من ،را الوهنالد  الدرش جمندغ الدط ،درس  (2)/ ( الوط )ص د( 5الرسن  )ع
 اموهى . (6)الع قن  

ع  سن  من لغ  هللمى ومسسدزٍّ الدط  ن المصدع  الق  مسدِّ  عالحهللس سدِّ الهللالدِّ  هدى عجدعي اوردنع 
مِّ  هدى هده الد هلل مدن  الد اهلل ا لنردنهلل  قدهلل رهودْ  مرهودًن وقصد ب  مدغ النردن ةب  عالنهدمب رهدن ق دهلل  الهوني عالن 

مبنددو     رددسن النددنمط  عالنددنلم ع،ددل ء المقهَ ددهللة الددرسن ور  دد ب رنلممن ددهِّ  ددمهم  هللارهددعن وحدد  وهدد  
هم  مهددن   ع  ددْن لددغ  هللمددى منددرِّ رمددهلللع   اللذددن   الدد ن اهلَل سدد   ردد عج  النمعمددن   هللرددعً    سمهدد س م 

 ههللسن  الأر ْز لمن هلللسه الورصس   ع ا روصن  عمن   ا  وجهللسب .اروصنصهن رنلمجو
 )فصل( 

ا رومف المرمعم ،ع من  هسغ المنب السعم  لن الرمَف الممهدط  مدغ ممندعي  إلدى الدهلَلسن  
 الَِّذينَ  ِإنَّ    محع قعلغ وننلى:(2)الحصعهب  ش  رمف السغ هللاره  وح   معم  الهلللِّ القن سِّ رنلمهط

                                                 
 نقل  من ) ي ( .من رسن القعنسن ( 1)
 ( نرق  و جموغ الط صذحِّ      . 1)
 عمن رنهلل،ن  . 1101/ 3( سم  : الونهس   هى الوذهس  :3)
 ( الط )   ( )وررسههن(.0)
 (  منرسن القعنسن نقل  من  ) ي ( .8)
 (  ش ،را الهوني الرش رسن  سهللسمن .2)
غ عومددن،ى    ش : هددف   ع ومددن،عا  ددن الممهدد     ش : ( المهددط لوددِّ :  ددهلل المدد    عمهددنس  ددن هددرا سمهددنس مهسددن عاموهددى  مدد7)

رنل دم عاحدهللة المهدى   –عالمهسدِّ  - هدى الندعه  -مهى رن هم رن ن   عسقنه : إمغ لمع  ردنلمن عف مهدع  دن الممهد  
ع،ددط النقددعه ؛ لمهددن ومهددى  ددن القرددسح   ع ومددن،ى المددنء إرا عقددف الددط الوددهللس  عنددهن   عاإلمهددنء:اإلرمغ   ع مهددى إلسددغ 

 .  18/303  علننن الن ي  150  النموهى ع ومن،ى    ش : رهغ   عالمهنسِّ  سم   : مرون  الصحند :  الرر
 .161 عا  ننهلل الذحعه: 10مع:  عسم   ون سذنوغ ا صلمحسِّ الط:اله1/074: الوهرس : عاصلمحًن : ،ع انوهلل نءب الو    رنلقعه  ممْن ،بع  هللبْعمغب  هى نرسه  العجعي  ؛  ع اقو نء اللن دِّ رود   الممهدط  مدغ   سم د  
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تَ  ِشَيعاا  َوَكاُنوا يَنُهمط دِ  َفرَُّقوا ء   ِفي ِمنطُهمط  َلسط ع هدى الجمهدِّ   َمدن منهدم ان الردمف ردسن ،درس  (2) َشيط
دددط الدددط ه سددد ٍّ مدددن المندددن ه إلدددى الوقنرددده ردددسن الندددنلمسن الدددط وحهسددده  دددسنٍّ عوح سمهدددن   المدددِّ قدددهلل سبذ  

سجددني حهددمٍّ عوح سمددغ  عمحددع رلدد   ع،ددرا مددن ا رددومف الددط الددهللسن رددم  علددم سههددف    سدديٍّ   (7)عا 
وندنلى المجوهددهلل  إ  رلهدي الحدد َ    نددعاسب  الد ن  ذدد  ردغ   ددن ف  لددغ الجد   عان  رلددأس  الرلددلس 

عاردومف المروهذدسن الدط الدهللسن ممهد   عهده  (7)  ذع  علغ  جد    همدن صد  د ردرل  الحدهللسث الصدحسح 
نء مددن وقرددسح ممهدد  سجددي إمهددن س  الهددرا ا رددومف سجددي إمهددن س ع،ددع الملهددعي المددن عقددع مددن النهمدد

ا رددومف  الهددع مددن رددني إمهددن  الممهدد     مددن رددني ا رددومف الممهددَط  مددغ  علددع هددنن مددن رددني 
 .(2)ا رومف الممهط  مغ   منهلل  رني اإلمهن   هى الممه   ع،ع رنله 

دددددددددددددْن لدددددددددددددغ  هللمدددددددددددددى ومسسدددددددددددددزٍّ سقلدددددددددددددع رصدددددددددددددهللع  اإلمهدددددددددددددن  لهردددددددددددددمف مدددددددددددددن الصدددددددددددددحنرِّ       عم 
 سح رورل ددددددِّ رن ددددددهم رن ددددددًن حوددددددى جددددددزم  جمن ددددددِّ  المددددددن رنددددددهلل،م إلددددددى  صدددددد من ،ددددددرا  عالوصدددددد   
ع،درا   (2)رأن رل    مدى الورل دِّ إجمدنع الصدحنرِّ   مدمهم المحقد  اردن اإلمدنم الددددددط " الدددددوددددددنسددددددددِّ"  
   (2)عالقلنسن   (2)  ع من النقهسن (6)/ي ( رن دودرن  المدنن ه  ال دمسِّ 5) ع

 

                                                 

 .186( نع ة المننم من اآلسِّ 1)
 ( الط )   ( )رهى(.1)
 . 80( الحهللسث نر  ور سجغ الط   3)
 . 1105/ 3( سم  : الونهس   هى الوذهس :0)
 . 1105/ 3( لم  قف  هسغ الط "الونسِّ" ؛ لهن عقذ   هسغ الط "الونهس   هى الوذهس "  سم  :8)
  1/875ا  الر،مط لهنطء مع و جسحدغ  عقدهلل سهدعن مدع السقدسن  سم د : المنجدم العندسل: (  ن  لوِّ: ،ع اإلهلل  2)

 .3/321عمقنسسب الهوِّ: 
 .167عاصلمحًن: ،ع  بجحنن  حهلل ا حومنلسن الط الَمذب من غس  قلع  منجم مصلهح الصعه:   

أ رهددن اإلمنددنن إلددى الهددم الرلددني ( الن ْقددهب  لوددِّ: ،ددع مصددهلل   هددى الحجددن ع الهددي علهددرا سقددنه: الن ْقددهب غ سددزة سوهسدد7)
(  هلل   النسنء  هى حقسقوهن  سم  :المصرند لهذسعمط:  نق ه   .1/212  عالمنجم العنسل:1/013النل جه )  

عاصدلمحًن: ،ددع مقده العاقددع الدى الددهللمنغ رعاندلِّ الحددعاب الرمدب  مددع عجدعهلل منهعمددن  ندنرقِّ وذَندد  ،درا العاقددع   
 .   147منجم مصلهح الصعه :   

 . 1/708  المنجم العنسل: 172/ 5لع  لوِّ: ،ع من مصهلل  ق ل ْن ب الحْره  ق ْلنًن النْمق ل ع  لننن الن ي:( ق5)
 . 106عاصلمحًن: ،ع الجزم الرش   سحومه الرمف   منجم مصلهح الصعه:   
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إن هدنن  -ممهدن  (7)السهن مع عاحهلل  عالمرنلفب الدط القلنسدن  ان الحَ   القهلل حهى   مِّ الصعه: (2)
هنال    عالط الم  سن    دم  عالرحدث مندوعالى الدط الصدعه ال هسب جدْع إلسدغ  عهدرل  الردمف الدط  -هللسمنً 

؛ قهلل هللل   هسغ الهلللِّ  ع،ط و نهلل إلى رلمن قعه المصعرسن  (7)ال مط  عحهم المرنلف لهح  السغ
را لدم سمذند  الدط ،دهللم ،درس المقنلدِّ المحهلل دِّ الجن هسن مد اهلل   إحدهلل  هللا    ودط مد اهللا  المجوهدهللسن  عا 
القدددهلل اندددوحهم الدددط قهرددد  هللاءب النصدددرسِّ  -صهددددى    هسدددغ ع لدددغ عندددهم  -هودددني    عندددمِّ  ندددعلغ 

م هن الق و نه ال نْر    هى هللسم . نه  عنب  النب  
دددم ى الردددمف  الددأشَ  هلللسدددهٍّ هللهَ      را هنمدد  الورل دددِّب هللارهدددًِّ الدددط مبن   هدددى ق صددد  س   هسهدددن  مندددم لمدددن  عا 

 لجددأ  المقهددهلل المصددع  الق  مسددِّ  علددم سجددهلل ل سقددًن إلددى  هلَل،ددن  ع  سوددغ الحسدده الددط وأعسههددن  عقددع السمددن 
عقدددع  ع،هدددرا الهدددوهن الونندددذن  عالومعسدددغ  هدددى المقصددد سن  عوددد عسح ردددعال ،م رمدددن   لن ددده وحودددغ  

                                                 

ذددَط   عرلدد  هنل دددن،  ع المددلعه   ال1) هددى الر  ْمهددن    سقددهللم الهذدد  الددط منمدددنس ( مهوددِّ: و وسددي الهلللددِّ : سبقددهلل م الجهدددط  م 
 .325  عغنسِّ المأمعه:  131الحقسقط  هى المنمى المجنزش   سم  : ن د الع قن  لجمه لهمحهط: 

هدى الددمبعجي  له  دنَ  عرلد  هوقدهللسم القلندط هدنلموعاو   هدى ال مدط هررد  اآلحدنهلل   إ   ن سهدعن  - عالدمبعجيب لهنهدم    
 . 104 ا  :   نمًن السر  رنل نمط   سم   : المجم الزا،

هى الق سنب    سم  : مون الع قن    لهجعسمط   هلل انِّ عوحقس :  هلل. صنلح  - عالم ل ب المل  من هوني    ع نمِّ   
 . 50عالنسهلل ،َمنم  رهلل النمم  :    -محمهلل المنسمط 

   ع مدن عالقسنب الجهط: الرش ،ع من هنمد  النهدِّ الجنمندِّ السدغ ردسن الصده عالذد ع ممصعصدِّ  ع مجمندن  هسهدن  -
قلع السغ رمذط الذن     ه لحن  المِّ رنلنرهلل الط وقعسم المصسي  لى القسنب الرذط: الدرش ،دع مدن هنمد  النهدِّ 
السغ منومرلِّ    ع ،ع من سهعن مذط الذن   السغ م معمن  هقسنب المرسر  هى الرم  الط الح مِّ   سم  : إ ننهلل 

 .344   رن رهلل ان الهللمنقط :     عالمهللره إلى مر،ي اإلمنم  حمهلل رن حمره 372الذحعه :  
ن سبوَس ب الْصه  سبْنم هب رنلم ل   ع ا   ال دسبْنوْصح يب الحنهب  سم  : مون الع قن :    . 50ال ْن عبجهلل  الط الَمل   م 

عوجددهلل  اإلنددن ة إلددى  ن منددألِّ الودد جسح الددط النقهسددن   ردد  مددن الودد جسح رددسن القلنسددن   علهنهمددنء السهددن مددر،رنن  
ز الود جسح رسمهدن ندعاء هددنن الدهلللسمن  قهسدسن  ع مقهسدسن  ع  حدهلل،من  قهسددًن عاآلرد  مقهسدًن  ع،دع مددن العه:   سجدع 

ر،ددي إلسدددغ جمدددع غذسددد  مدددن الصدددعلسسن  لهدددن لرن ددهم هدددنلجعسمط عالوزالدددط عالددد ازش وذصدددسه همدددن الدددط ا وقدددنهلل 
المددر،ي ال ددنمط: سجددعز  النددعام  إرا هددنن  هددى نددرسه الوقهسددهلل ال مددغ   سمومددع ولدد   الوقعسددِّ إلددى ،ددرا ا  وقددنهلل.

الو جسح رسمهن ع  الد   ردسن ال مسدن  عالقلنسدن   ع،دع مدر،ي الصدذط الهمدهللش عاردن الهمدنم  عقدنه ا ندمعش :) 
؛  0/007السددغ م دد (. مهنسددِّ النددعه:  -ع،ددع  ددهللم الودد جسح الددط القلنسددن   -عا هددم  ن  إلددم  ،ددرس المنددألِّ 

  005  عالمنددددعهللة:   0/101نم  لآلمددددهللش:   عاإلحهدددد8/044  عالمحصددددعه: 1/701عسم دددد : الر ،ددددنن : 
  ن د 11 3/3  الوق س  عالوحرس : 5/105  عالرح  المحسل: 1/314عن د الن هلل لمروص  ارن الحنجي: 

 .  247/  0الهعهي الممس : 
 . 1185/ 3( ع هلل  )ال  ع سن ( الط الونهس   هى الوذهس :1)
 . 1185/ 3( سم  : الونهس   هى الوذهس :3)
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َمد  ان لدم وموذدع رهدرا المقدهللا   عالهمم  هى جمسع المنألِّ  هى ا نوسذنء سندوهلل ط هونردًن حدن الًم  عا 
الهن  رمموذع رنلولعسه عاإله ن   عهوي  ،ه الح  الط  هلل الوقهسهللا  ه س ة منوقهِّ   حنجِّ للنلرهن 
إلى ،رس الوننذن   ع    ع ة وهج غ إلى وه  الوق سد ا   عالوهدرسرن  الملنندِّ  هدى  ببٍّ    صده 

 . (2)لغ  مهلل من لغ من الذلمِّ  هللمى مصسي 
 فصل()

إ هم  ن حهنسِّ اإلجمنع من موأر ش  ،ه النهم ونومهلل الدط الونلدي إلدى  ن الندنلم لدم سنهدم  (2)
رعقعع رمف الط المنألِّ الوط حهى اإلجمدنع  هسهدن     مدغ اندوق   القدعاه مدن  الدعاس ال جدنه حودى 
ن لنلدددد    ردددد  لددددغ رلدددد   الدددد ن ،ددددرا رنددددهلل امونددددن  اإلنددددمم الددددط  قلددددن  ال ض   وذددددط ال مددددن  عا 

/ ( العانددنِّ قددهلل   سحددسل رمن الددِّ  همن هددن مددن هددنن مددن  ،ههددن  ال ددًم 6ننددوق ا غ  لن المددهللا ن )عر
 من هنن غ سرًن  النهى هه حنه   سمهن من ووَ ي الدط لهدي اإلجمدنع  ن سحدسل رمدن  مدهلل  همدنء 
ن ردنلغ  مهللسمِّ من المهللا ن الط منألِّ من المندن ه إ  رندهلل  سدنم لعسهدِّ  ع رمدن   ومهدن اإلحنلدِّ  عا 

ا ل ا ًا  ع اروسن ًا  مع هعمدغ ممدن  (2)  لن من النهمنء من سوهي  هسغ الرمعه (7)الط ا نوق اء 
سبنوهلَل رقعلغ  المن اهلل ى إجمنع  ،ه  ص  من  همنء المنهمسن  هى منألِّ من منن ه الدهللسن  القدهلل 

وذن   مدن عز م قسنمغ رمن   س قع   ال مهنن ،را مممعع  هى ونهسم إمهنن مذب ا  (2)   م الهلل ع 
غس  م   إلى  ن سن ف  جه  ع  جنه مدن  مدهلل هده عاحدهلل مدمهم   عالحدَ   ن مجد هلل إمهدنن ا وذدن  
مممعع  لن اوذن  جمسع  همدنء القلدن  الدط  صد  مدن اإل صدن   هدى مندألِّ مدن المندن ه  مدع 

إرا ،ددرا  -مونددر  –اردومف المددرا،ي عال،عسددِّ  عوردنسن الالهددنم  عومددنالط القدد ا ح  عمحردِّ الومددنقض 
ن هددنن سحهددى إجمددنع  ،دده  صدد  مددن النصددع  الوددط لددم  هدنن النددنلم سحهددى إجمددنع  ،دده  صدد س  عا 
سددهلل ههن رنددهلل  صدد  الصددحنرِّ  الددنلم   س ددًن  بهللردده الددط ا مومددنع  لن غنسددِّ مددن سنددومهلل إلسددغ ،ددع  ن 
سجهلل الط هوي رنض المصمذسن حهنسِّ اإلجمنع  السحهى رل   مغ  عسنعهلل الهدمم العه الدط اإلسد اهلل 

 حنهط العه   هى ال
 

                                                 

 . 1124/ 3  من مقهغ المللف من هوني "الونهس   هى الوذهس " لهنعهنمط:(  ،را  ر1)
 . 1/23من ،من رهلل  المللف مقهغ من هوني"عره الومنم  هى نذنء العام  لهنعهنمط:  (2)
 .  12( اإلنوق اء: ،ع الحهم  هى ههَط لعجعهللس الط  ه   جز سنوغ  منجم مصلهح الصعه:   3)
 ( الط ) ي ( )الجمعهلل(. 0)
 ( الط )   ( )الهلل عا(.8)
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 م هرل  ال ن هنن منومهللب حهنسِّ  م ن سحهى اإلجمنع  ا لمع  هى مللذدن   ،ده  صد  مدن 
  لن اإللدمع  هدى جمسدع (2)ال مهنن ،را مممدعع  -النصع  ععجعهلل،ن موذقِّ  هى  م  من المع 

مللذن   ،ه رل  النص  غس  ممهن  علن رنض المصمذسن قدهلل سهدعن لدغ حد  الدط النده ة الوموند  
للذنوغ  عرن هم قهلل   سهعن لغ ح  الط النه ة  الم وموند    دم لدسب هده  دنلم حصده  لدغ مههدِّ م

ره  ه  ،م  -/ي( ال ن ه س ًا ممهم 6عصن  منوهللًا رغ الط اإلجمنع سنووه رنلوألسف )ع  (7)ا جوهنهلل 
رلدد  منهددعم لهدده احددهلل رنلمنددن،هللة لددرنض  ،دده  صدد س  عرمقدده ال قددن   (7)  سنددووه رنلوددألسف همددن  -

 دن غسدد   ،ده  صدد س  مدن  ،دده النصددع  الموقهللمدِّ  عان هددنن مندومهلل الحددنهط إلجمدنع  ،دده  صدد  
غسدد   صدد س  إررددن  جمن ددِّ لددغ  ددن جمن ددِّ  ددن المددنقهسن لإلجمددنع   ع إررددن  الدد هلل  ددن الدد هلل  ددن 

عمقدعه: ،دع غسد  ممهدن  (2)المنقهسن لإلجمنع ) النمدن ممقده الهدمم إلدى الجمن دِّ المدنقهسن لإلجمدنع ( 
  عرهدددرا س هددد  ان اإلجمن دددن  الودددط سحهعمهدددن الدددط المصدددمذن  لسنددد  إ  رن وردددن  ان لمدددن  ندددهذمنس

                                                 

 ( قنه النعهنمط الط منومهلل اإلجمنع : )اروهذعا ،ه سجي  هى المجوههلل ان سرحث  ن منومهلل اإلجمنع  ع   :1)
القنه النونر  ردع إندحن :   سجدي  هدى المجوهدهلل لهدي الدهلللسه الدرش عقدع اإلجمدنع ردغ  الدنن  هد  لدغ رلد   ع مقده 

 إلسغ هنن احهلل  هلللِّ المنألِّ .
النهسهط: إرا اجمنعا  هى حهم علم سنهم امهدم اجمندعا  هسدغ مدن هلل لدِّ  سدِّ  ع قسدنب  ع غسد س  النمدغ  قنه  رع الحنن

 .102/ 1سجي المصس ة إلسغ  لمهم   سجمنعن إ   ن هلل لِّ ع  سجي من الوهن( . إ ننهلل الذحعه: 
 عره  الهللهوع  الجسزامط ان منومهلل اإلجمنع  السغ مقنل  مث:

 ن ،رس المِّ   وجومع إ  رهلللسه ند  ط  ع  سمهدن  ن سهدعن إجمن هدن  دن ،دع    ع  اوذ  جمهع  المِّ  هى - 
 قعً   هى   روس   هم   ع هللعن هلللسه.

 اله    هى جعاز  ن سنومهلل المجمنعن الط إجمن هم إلى الهوني عالنمِّ. -ي 
نض ع جدنزس الدرنض. سم د : اروهف النهمدنء الدط جدعاز اندومنهلل اإلجمدنع إلدى ا جوهدنهلل  ع القسدنب  الممندغ الدر -   

 . 122-128/  1مننلم  صعه الذقغ  مهلل  ،ه النمِّ عالجمن ِّ  لهجسزامط:
( ع،ط صذِّ  انرِّ الط المذب عقعة ر،مسِّ سقوهلل  رهن  هى لهي حهم ن  ط الط المنزلِّ حسث سعجهلل رل  الحهم  1)

من من الِّ  هعم منسمِّ   ش القهلل ة  هى وحصسه الهلللسه  ع الحجِّ لحهم ن  ط  عالوط   سمهن  ن وحصه إ  
ع ردد  م احدده عمنددوعسن  مروهذددِّ  عرددنلونم  السهددن  هددى محددع سهددعن لعاجددهلل،ن   ش غسدد  صددنهلل   ددن وقهسددهلل  قددنه 
القمددعجط  دددن وحصدددسه المههدددِّ الذقهسدددِّ رأمهدددن   وددوم إ :) رمرنللدددِّ الذقدددغ عوم سددد  المندددن ه عوذ سنهدددن عورددد سج 

 . 340/ 1الذ عع  هى الصعه( سم  :  رجهلل النهعم:
المههدددِّ ا جوهدددنهلل ممحدددِّ إلهسدددِّ عالدددوح  ردددنمط  جنههدددن   ونددددنلى قدددهلل  مدددن حصددده  السدددغ نددد عل راوسدددِّ ع ردددد     - 

 مع ع سِّ  ع م ة لمع  غس  مهونرِّ )هنلنقه عالرهعغ( ع ر   مهوندرِّ لهجهدهلل السهدن حد  عاالد   سم د : "رهللاسدِّ
 . 173لعز:  رع  المجوههلل عهذنسِّ المقوصهلل "  رن  نهلل عهللع س الط و رسِّ مههِّ ا جوهنهلل  لمحمهلل

 . 1/28(  ع هلل  )هه( الط "عره الومنم  هى نذنء العام  لهنعهنمط:3)
 ( من رسن القعنسن نقل  من )   (.0)
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الحنهط لم سنهم رعقعع رمف الط المنألِّ  ع دهللم  همدغ ردنلعقعع    سندوهزم الندهللم  غنسدِّ مدن ،مدن   
امددغ حصدده لددغ  ددن  ددهللم عجددعهلل المرددنلف  ،ددرا  هددى ل سدد  الومددزه  عا   المجدد هلل  ددهللم  هددم اإلمنددنن 

عالجهدده رنلنددطء   سحصدده رددغ الندد  الددط  هللمددغ ال ددًم  ددن ال ددن  إممددن  (2)رنلنددطء جهدده محددض
نهممن رلد  ومدز ً   المجد هلل  دن الد هلل مدن الالد اهلل   سصدهح ان سهدعن مندومهللًا لإلجمدنع  ع  ل سقدًن مدن 
ل قددغ  عهسددف س ردد  مددن ،ددع احددهلل الهلللددِّ  مددهلل القن دده رحجسوددغ رمجدد هلل  ددن مرمددط  هددى رسددنه مرودده  

حهدددنم الندد  سِّ و رددد  رم ددده ،دددرا  علدددم سقدده  حدددهلل مدددن   مدددِّ الصدددعه ع،دده سقدددعه  نقددده: ان  هلللدددِّ ال
عالذدد عع  القددن هسن رحجسددِّ اإلجمددنع الموههمددسن  هددى رسددنن ل قددغ  ان م دده ،ددرا سصددح إلددم  انددم 
اإلجمنع  هسغ  ال مغ لع قنه الننلم الملهدع:     هدم الدط ،درس المندألِّ هلللدسًم مدن الندمِّ  ع هلللدسًم مدن 

 ن ،ددرس المقنلددِّ حجددِّ  وممددع غسدد س مددن الرحددث  ددن  - ددن  ددنلم  ال ددمً  -القدد  ن  لددم سقدده  نقدده 
الددهلللسه  عالنمدده رمددن   سنهمددغ رلددد  القن دده  إرا و ق دد    ،ددرا ،ددنن  هسددد  الرلددي  مددهلل نددمنع حهنسدددِّ 
اإلجمدددنع  لمدددغ لدددسب رنإلجمدددنع الدددرش اروهذددد  المدددِّ الدددط هعمدددغ حجدددِّ  م     مدددع  مدددغ قدددهلل ر،دددي 

  (7)اآلحنهلل (7)/ (  ررن 14ع   وقره السغ )عالجمهع  من  ،ه الصعه  إلى  ن اإلجمن
 
 

                                                 

ْهدم  1) دن الن  هبع  الم ْذب  م  ْهه   ش رب ن،ه    ه  الج  ه نلِّ عجه ه   هسغ عو ج  ْهًم عج  ه هغ المن ج  ( الجهه  لوِّ: ،ع من ج 
 . 1/100  عالمنجم العنسل:1/2687ون  الن عب:  ع 11/116سم  : لننن الن ي:

 عاصلمحًن: ،ع ا وقنهلل النطء  هى رمف من ،ع  هسغ   ع،ع سمقنم إلى قنمسن: 
 الجهه الرنسل ،ع  هللم النهم  من من نأمغ  ن سهعن  نلمًن . -  
 الجهه الم هي ،ع  رن ة  ن ا وقنهلل جنزم غس  ملنر  لهعاقع .-ي
 .  58-50مط : سم  :الون سذن   لهج جن    
)مدنهللة: ررد (   0/117( الرر  لوِّ : المرأ   عالرر  : من   ون  من مرد ٍّ  مدن وندورر     سم د  : لندنن الند ي: 1)

 . 11/118عون  الن عب: 
عمددن  1/172  عالوهردس :  1/327عاصدلمحًن: ،دع الررد  مدن سوصدف رهعمددغ صدهللقًن  ع هدررًن   سم د  : الر ،دنن: 

 .50رنهلل،ن  عا  ننهلل الذحعه:  
( اآلحنهلل لوِّ : من عحهلل   قنه ارن مم ع  :  ع  الز، ش  ن  ردط النردنب  مدغ ند ه  دن اآلحدنهلل :  ،دط جمدع 3)

الحهلل   القنه : مننر   لسب لألحهلل جمع   علهن إن جنه  جمع العاحدهلل الهدع محومده م ده : ندن،هلل ع  ندهنهلل 
 .  3/005  سم   : لننن الن ي: 

 صحنرمن : رر  العاحهلل من  النهلل ال دن ع،دع غسد  ملد هلل  ع   مدمنهب    ع  عاصلمحًن : قنه اآلمهللش : قنه رنض
ْهدددم    سم ددد  : اإلحهدددنم  لآلمدددهللش:  ددده  ع    سبعجددديب الن    عالوحرسددد  نددد د الوح سددد :  1/07،بدددع  الَدددرش سبعجددديب الن م 

0/1541 . 
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 (7)الدددط "الوق سدددي"  (2)همدددن صدددَ د رمندددرِّ رلددد  إلدددى الجمهدددع  مدددن  ،ددده الصدددعه القن دددط  
  مع  ن الم اهلل رأرردن  اآلحدنهلل ،مدن مدن سقنرده  دهللهلل الودعاو   الد را قدنه قن ده: إمدغ  (7)عالوزالط الط هورغ

  اإلنممسِّ  الدط مندألِّ مدن المندن ه العجدهلل،م انوق   من  مهلل جمسع  همنء  ص س الط جمسع القلن
موذقدسن  هددى وهد  المنددألِّ  عهددنن ،درا القن دده  جدًم عاحددهللًا  ع  جهددسن  ع  م دِّ  ع  ددهللهللًا لدم سرهددغ حددهلل  
الوددعاو   ال مددغ   سبقردده رردد س  ع  س ردد  اإلجمددنع رمقهددغ  مددهلل ،ددل ء  المددن  َمدد  رمددن حهددى اإلجمددنع 

 ع إلى مج هلل ال ن الرش   منومهلل لغ  إ   دهللم النهدم  علدع انومنهللًا إلى  هللم  همغ رعقعع الرمف  
هنن ،را حجِّ  هى النرنهلل  لهنمد  الحجدِّ قن مدِّ رم ده ،درس الدهلل ع   الودط   سنجدز  مهدن  حدهلل الدط 

جنده القلندط ممدغ  (2) م نه رل   ع،ع رنله  قًم عمقًم   عم ن قَندم اإلجمدنع إلدى قلندط ع َمدط 
ممقعه  حنهللًا  هى الصذِّ الموقهللمِّ ق سردًن الودط ردنلف السهدن الجمهدع   الممقعه وعاو ًا   عال مط ممغ ال

را  علسب اإلجمنع الرش سنومهلل السغ ال هلل من الال اهلل  إ  مج هلل حصعه  ن لدغ هللاردًم الدط  حدهلل،من  عا 
ْ هللٍّ ع     الدد   ن غنلددي مددن سبحهددى مددن اإلجمن ددن  مددن ،ددرا القرسدده الددرش لددسب مددن اإلجمددنع الددط ع 

هلل  ٍّ الدن هم  س دًن    ن اإلجمدنع ردنلمنمى الدرش رهد س  ،ده الصدعه عغسد ،م  إن هدنن منقهدغ عاحدهللًا  ص 
الذسدغ مددن  ندهذمن مددن امومن ددغ  عهدرل  إرا هددنن منقهددغ جمن دِّ  مددن هللعن  ددهللهلل الودعاو   ع مقددهللا   ددهللهللس  
لن المذددد عض مرننددد ة هددده عاحدددهلل مدددمهم لمندددوق اء عمندددنالهوغ لهددده  دددنلم مدددن  همدددنء الدددهللمسن   الهدددع 

  هلل ممهم همن امومع إرا هنن المنقه عاحهللًا لمن نهف.من هه ال هلل ال (2)ممومع

                                                 

 . 108  عا  ننهلل الذحعه:  3/063( سم  : الرح  المحسل: 1)
عمدددن رندددهلل،ن   علددد د الو  سدددي الدددط نددد د الوق سدددي  لهن اقدددط:  111هلل  لهردددنقممط:   ( سم ددد : الوق سدددي عا  ندددن1)

5/106 . 
  عقنه السدغ : ) ع مدن  21  الممرعه :  لهوزالط :   325عمن رنهلل،ن   ع   381( سم  : المنوصذى:   3)

عمن  هللا،ن   ع إجمنع عاجي اإلورنع أو حديث متواترالذقغ المع ع اإلجمنع السغ من سنومهلل إلى م  هوني   
 الهع من م نن ال معن ع مهلل اإل ورن  السهن سروهف المجوههللعن عو ل ي   ال،م ( .

( قنه ارن قهللامِّ: )اإلجمنع سمقندم إلدى مقلدعع   عم مدعن: الدنلمقلعع مدن عجدهلل السدغ ا وذدن  مدع الند عل الودط   0)
رأن سعجهلل مدع ا ردومف السدغ سروهف السغ مع عجعهلل،ن عمقهغ  ،ه الوعاو    عالم معن من ورهف السغ  حهلل القسهللسن 

جمددددنع الودددنرنسن  هددددى  حددددهلل قدددعلط الصددددحنرِّ   ع سعجددددهلل القدددعه مددددن الددددرنض  هن وذدددن  الددددط رندددض النصدددد   عا 
 عالنهع  من الرنقسن  ع وعجهلل ن علغ لهن سمقهدغ  حدنهلل  عر،دي قدعم إلدى:  ن اإلجمدنع   س رد  رررد  العاحدهلل 

ر  العاحهلل   سقلدع ردغ  الهسدف س رد  ردغ المقلدعع  لن اإلجمنع هلللسه قنلع سحهم رغ  هى الهوني  عالنمِّ  عر
علددسب رلدد  رصددحسح الدد ن ال ددن مورددع الددط الندد  سن   عاإلجمددنع الممقددعه رل سدد  اآلحددنهلل سوهددي  هددى ال ددن   

 . 180السهعن رل  هلللسًم هنلم  الممقعه رل س  اآلحنهلل( سم  :  ع ِّ المن  :  
 ( الط)   ( )سمومع(.8)
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عالحنصددده: ان اإلجمدددنع وددد هلل  هسدددغ مبمع دددن   العه: ممدددع إمهنمدددغ   ال دددنمط: ممدددع عقع دددغ  
ال نلث: ممع إمهنن مقهغ ال ارع: ممع عقعع مقهغ  عقهلل عقف  مهلل هه ممدع مدن ،درس الممدعع لن ذدِّ مدن 

ا حوجددن  رنإلجمددنع الهددسمنن الم دد  الددط هدده عاحددهلل  المددن  ام (2) ،ده النهددم همددن حهددنس   مددِّ الصددعه 
/ي( اغود ا  ره د ة القدعاه ع  مهنردِّ آل اء ال جدنه  14ممهن علسنل  ا جوهنهلل حقغ السهن  من هللعن )ع

الهرا نأن المجوههلل الط هه معلن من المعالن  ع مدن مدن مذقد   مدهللس الندرهِّ  ع ا   هدى  قهدغ مدن 
 (7)جوهنهلل الط ع هللٍّ ع  صهلل ٍّ  إممن ،ع م عد  لقهرغ رنلمنمطَ  سنمع عق ر ه هه من سبقنه لغ  الهسب من ا 

الددط الوقهسددهلل ع،ددع   سنددن  عمنددوع  هددى ح ددسض  (7)عملمددع  لهددن رمددن ،ددع  مددغ رم احددهٍّ عمددمومب
 الن النن ع،ع   سهلل ش:

 الهدددددددددددددددددن  جدددددددددددددددددًم  جهدددددددددددددددددغ الدددددددددددددددددط ال ددددددددددددددددد  
 

 (2)ع،نمدددددددددددددددددِّ ،موددددددددددددددددددغ الدددددددددددددددددط ال  سددددددددددددددددددن
   

 (2) )عقنه  ر (
ممن  جه الهللمسن ععاحهلل،ن   عا 

                                                 

 . 1/25عمن رنهلل،ن  ع"عره الومنم  هى نذنء العام:131الذحعه:   ( سم  :  هى نرسه الم نه: إ ننهلل1)
 ( الط )   ( )رنلمنلط(.1)
 ( الط ) ي ( )عمموم (  .3)
م هلل  رن  مب 0) ن  رن  مبح  ن  ه ط  رنب   ْحم هلل  رن  الح  ن     ن  ْسيب    ربع الح  نال  ب المبْوق نب  ال هلل  نمب  الح  م    ن سم الم ن ْسم ط  ( ع،را الرس  إل 

ددنال ن ط   م ز ْسددهب ر ْوددهلل اهلل    وددعالط  ْندد  ْسن    - حمددغ   ونددنلى  –الر ْصد  ش   الن  ددم ِّ    ددم ثٍّ ع    ددنم ْسن  ن  ع ،بددع  ال ددط   ندد  ال  م 
لس  نن س من رهللاسوغ:  ع   ْ ر ع  من  ٍِّّ  عا 

ْرنًن ع   س   دأ ْو     هبدف  الَ ه نم * ه ذ دددْو   الق م ن  ِّب ن   نإ ر ا   ْ م 
س ن                                  ًم   ْجهبغب ال ط ال      * ع ، نم ِّب ، م و غ  ال ط ال      ال هبْن   جب

ن ال ط س هلل ْسغ    ر س ن ش   ْ ع ةٍّ  * و   اسب ر م     ر َسدًن ل م ن  ه  ر 
س ن س نة * هللبْعن  إ   اق ِّ  م نء  المبح   ال   ن  إ   اق ِّ  م نء  الح 

 .001-004/ 33  عنس    مم المرمء  لهر،رط : 11/023ع 8/811  : المنني  لهنمننمط: سم -
 ( قنلغ اللو ا ط:8)

 حي النممِّ س مط ،م صنحرغ          ن المننلط عسو ش الم ء رنلهنه                    
ممددددددددددن  جده ادددههللمسن ععاحهلل،ددددددددن          م                    ن   سنعه الط الهللمسن  هى  جه   عا 

 .  13/ 1سم  : آللطء الآللطء  لههللهوع : إمسه رهللسع سنقعي:  -
عاللو ا ط ع،ع ملسهلل الهللسن  رع إندمن سه الحندسن ردن  هدط اردن محمدهلل ردن  ردهلل الصدمهلل ا صدرهنمط  الندن    رع  

: نددس    ددمم المددرمء   ،ددد (   سم دد 810رددنع مهللسددهلل الددط الصددمن وسن  علددغ  مسددِّ النجددم رهللسنددِّ   ) قودده نددمِّ:
 .088 – 080/    16لهر،رط: 
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َسمن إرا هنن من س سهلل ا جوهنهلل رصهللهلل الم د  الدط  َمهدن  المندن ه  عههسدن  الدهلل  ه الودط ع ن
ورمددى  هسهددن القمددنل   ال مهددن ررددره العنددع السهددن  حددع  مددن غس ،ددن  حوسددن  المجوهددهلل إلسهددن الددط غنلددي 
 عقنوغ  ال را عقف المن    مهلل هه ممع وه  الممعع ال رنِّ  الم سجسي من  ام مقهغ  ن عاحهلل ممهن  
إ  إرا جنءس رنلر ،نن الرش سبعجي  هسغ ا موقنه  الد را النده مندغ رلد  الدط جمسدع المدعالن ال رندِّ  

    مبنددَهم  ن (2)عقددف  مددهلل ممددع رددنمب  ع،ددع الحجسددِّ  المقددعه مدد ًم: رنددهلل ونددهسم ال رنددِّ المددعالن 
 اإلجمددنع الددرش  مهددن عقع ددغ  عمقهددغ حجددِّ ندد  سِّ  الدد ن جددنء الممددن   رددهلللسه ندد  ط سددهلله  هددى  ن
ن لدددم سأودددغ ردددرل  هدددنن الوعقدددف ،دددع  اإلجمدددنع حجدددِّ نددد  سِّ الهدددسب ردددسن  حدددهلل عردددسن الحددد   دددهللاعة  عا 

هلللسدده ندد  ط ع   قهددط   سحدده  (7) هسددغ  الدد َن إ رددن  هلللسدده ندد  ط  ع حهددم ندد  ط رددم  (7)العاجددي 
 لحهلل القعه رغ  ره ،ع من الوقعه  هى   رمن لم سقه  ع   م ن إلى اآلن لم  قف  هى حجِّ  قهسِّ ع 
ندد  سِّ وعجددي  هددَط ا موقددنه مددن معاقددف الممددع إلددى معاقددف الونددهسم  رنددهلل إ لددنء الم دد  حقددغ  الددط 
جمهِّ من عقذ ب  هسغ  ممن  ع هللس لمحوجن  رغ  هى رلد  الدط المروصد ا  عالملدع    علدسب  هدى 

مددِّ عزاهلل النم (2)/ ( ع قردده مددن لددم سقرهددغ  قهددط هددرا الددط "الذددوح ال رددنمط" 11ان  قددعه رمددن   ا هددم )ع
المددن  ع هللس مددن حهنسددن  اإلجمددنع  ددن غسدد ش الددط مللذددنوط  (2)الط"عردده الومددنم حننددسِّ نددذنء العام " 

 لسب الو ض رغ إ  مج هلل اإللزام لهقن ه رحجسِّ اإلجمنع الهسنهم رل  اموهى .
عقددنه الدددط مع دددع  رددد  ممددغ  عقدددهلل  ع هلل  حجدددج الجمسدددع الددط هودددنرط الدددرش ندددمسوغ  "إ ندددنهلل  

 . (2)المن  ام ام م  رنل س  الهس جع إلسغ  (6)هم الصعه" الذحعه إلى وحقس  الح  من  
را هددنن اإلجمن دددن    قددنه: عان حهنسددن  اإلجمن ددن  الددط غنلددي الحددن   ر االددن   قددنه: عا 

و ر  رم ده ،درس الو ،دن  عالر االدن   الدنلقعه رحجسدِّ اإلجمدنع وم دي رنلند سنِّ الملهد ة عاإلجمدنع 

                                                 

 ( الصعاي )معالن( .1)
( العاجددي لوددِّ : مددن عجددي النددطء سجددي عجعرددن : لددزم   عانددوعجرغ : انددوحقغ   عالعاجددي الددط الهوددِّ  رددن ة  ددن 1)

مبعربه ددنالنددقعل   قددنه   ونددنلى :   ر ددْ  جب الصددحند:     ش : نددقل  . سم دد  : مروددن   32الحددج / ال دد  ر ا ع ج 
 .    311  )منهللة : نقل(   عالون سذن  :   168 

عاصلمحًن: ،ع من لهي النن ع النهغ  هى عجدغ الحدوم عاإللدزام    ع مدن سب دنيب  هدى النهدغ    ع سبننقديب  هدى و هدغ    
 . 143  ع صعه الحهنم   .هلل حمهلل  رسهلل الهرسنط:  32سم  : الع قن    لهجعسمط : 

 ( الط )   ( )رهى(.3)
 . 3/1147سم  : الذوح ال رنمط من الونع  اإلمنم النعهنمط:  (0)
 . 1/73( سم  : عره الومنم  هى نذنء العام:8)
 عمن رنهلل،ن . 131( سم  : إ ننهلل الذحعه :   2)
 .  1/73( سم  : "عره الومنم  هى نذنء العام  لهنعهنمط:7)
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حودددى سنددد ف المنقددده امدددغ لدددم سهدددن الدددط  (2)ء ودددنم الندددهعوط   س رددد  إ  رندددهلل الحددد  عهندددف عاندددوق ا
المنألِّ قعه قن ه غس  من عقع النهع   هى مقنلوغ  ع رهلل من إلمع هه الد هلل الد هلل مدن  ،ده النهدم 
 هددى قددعه رلدد  القن دده  عومهمددغ مددن مرنلذوددغ  ع ددهللم وجددعسز هددعن النددهع  وقسددِّ عقددنه الددط " إرلددنه 

نب الددط هددعن اإلجمددنع حجددِّ قلنسددِّ  ع ان لهمدد (7))هلل ددع  اإلجمددنع  هددى وحدد سم ملهدد  النددمنع " 
لسغ ر،ي جمدع مدن المحققدسن   مسِّ مر،رسن   حهلل،من: امغ حجِّ  مسِّ   وذسهلل النهم ره وذسهلل ال ن عا 

 (2)عنددددددددسف الددددددددهللسن اآلمددددددددهللش  (2)عاإلمددددددددنم الردددددددد  الددددددددهللسن الدددددددد ازش  (7)هددددددددأرط الحنددددددددسن الرصدددددددد ش 
عر،ددددددددددددي  (2)ددددددددنه الصذهدددددددددددنمط  ال نمط:امدددغ حجددِّ قلنسِّ عالسدددغ ر،ددي اله ددد عن همددددددددن قددد(6)عغسدد ،م

ع ورددن هم إلددى ان لإلجمددنع م اوددي  (2)عصددهلل  الندد سنِّ  (2)جمدددع مددن محققدددددط الحمذسددددددِّ هدددددددنلرزهللعش 
جمددنع مددن رنددهلل،م رممزلددِّ المنددهع  مددن الحنهللسددث   ال جمددنع الصددحنرِّ هنلهوددني  عالرردد  الموددعاو  عا 

                                                 

رددنلوورع عالوصددذح لجمسددع الجز سددن  مددن  ددهللا صددع  ( اإلنددوق اء الوددنم: ،ددع  رددع  الحهددم الددط ههسددِّ رعانددلِّ إ رنوددغ 1)
 .  11المزاع  مصلهحن   هم  صعه الذقغ  هلل. رهف محمهلل المحمهلل:  

مددن  81( مددن ،مددن رددهلل  المللددف سمقدده مددن هوددني "إرلددنه هلل ددع  اإلجمددنع  هددى وحدد سم ملهدد  النددمنع" إلددى  : 1)
 الوحقس  الرش رسن اسهللسمن .

 هلل،ن.عمن رن 1/31( سم  : المنومهلل  لهرص ش: 3)
 عمن رنهلل،من . 116 -115/ 0( سم  : المحصعه: 0)
 عمن رنهلل،ن. 1/175( سم  : اإلحهنم  لآلمهللش:8)
 عمن رنهلل،ن. 108( سم  : إ ننهلل الذحعه: 2)
جهدط الصدذهنمط الندنالنط   حده مدن  صدذهنن إلدى رودهللاهلل 7) ( ،ع  رع  رهلل    نمب الهللسن محمهلل ردن محمدعهلل الن 

ن   علددط ق ددنء قددع  عالهدد    عهددنن إمنمددًن الددط المملدد  عالهددمم عالصددعه عممهددن الددى القددن، ة حسددث انددوق ره
  - حمدغ   وندنلى  –عالجهلله  من مللذنوغ: "الهننف  ن المحصعه"   عرقط مهلل نًن الط القدن، ة حودى )ودعالط 

؛ عسم ددد  وذصدددسه قعلدددغ الدددط :  144/  5،دددد(   سم ددد : لرقدددن  الندددنالنسِّ الهرددد    رن الندددرهط:  255ندددمِّ: 
 .108حعه: إ ننهلل الذ

( ع،ع ارع الحنن الر  ا نمم  هط رن محمهلل رن الحنسن ردن  ردهلل الهد سم الردزهللعش   الذقسدغ الصدعلط الردن ع   5)
،دد( سم د  و جمودغ الدط 051ندمِّ:  – حمدغ    –من وصنمسذغ "المرنعل " ع"همز العصعه" عغس ،من  ) ودعالط 

عسم دد  وذصددسه قعلددغ الددط : همددز العصددعه إلددى ؛ ؛  315/ 0  ال ددمم :  241/ 15: نددس    ددمم المددرمء : 
 عمن رنهلل،ن . 108من الِّ الصعه  لهرزهللعش :   

( ع،ع اإلمنم الذقسغ الصعلط  رسهلل   رن مننعهلل رن محمعهلل المحرعرط   من مصدمذنوغ :" المقنسدِّ ند د العقنسدِّ" 6)
 –مدددغ   وندددنلى  ح -ع" الوع دددسح الدددط حددده غدددعامض الومقدددسح الدددط اصدددعه الذقدددغ" عغس ،مدددن اله سددد    )ودددعالط 

،د( سم   و جموغ الط : الذعا هلل الرهسِّ الط و اجم الحمذسِّ   لرط الحنمن  محمهلل  رهلل الحهط الهذدعش  707نمِّ:
  عصهلل  الن سنِّ عممهجغ الط هونرغ الوع سح الط حه غعامض الومقسح   لههللهوع  صنلح المنسمط 146:   
 عمن رنهلل،ن. 1/145قسح لصهلل  الن سنِّ:؛ عسم   وذصسه قعلغ الط: الوع سح الط حه غعامض الوم11:   
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رممزلدِّ ررد  العاحدهلل  دم القدن هعن رهعمدغ  (2)لنصد  )الندنلف(عاإلجمنع الدرش ندر  السدغ الردمف الدط ا
حجِّ قلنسِّ اروهذعا الط رنض الصع  هنإلجمنع الرش نر ممدغ رندض المجوهدهللسن هعاحدهلل  ع ا مدسن 

/ي( عهنإلجمدددنع الندددهعوط ع،دددع مدددن  الدددنهللس رندددض المجوهدددهللسن قدددع   ع الندددم عامونددد  الدددط  ،ددده 11)ع
لمنددرع  رددنلرمف  عالمنددهع  الددط العه امددغ لددسب اإلجمددنع عنددهوعا  هسددغ الهددم سمهدد عس عهنإلجمددنع ا
عقسددده: امدددغ  (7)مدددن الحمذسدددِّ  دددن اله ردددط مدددمهم  (7)ر جمدددنع ع  حجدددِّ حهدددى رلددد   ردددع رهددد  الددد ازش 

لسددغ سمسدده هددمم  (2)امدغ المددر،ي عمقهددغ اآلمددهللش  ددن اردن ج سدد   (2)إجمدنع عالددط "الرحدد  لهز هنددط"  عا 
  (6)الجعسمط قنه: الهمهللش 

مددد اهلل،م امدددغ  مدددط   قلندددط عالمندددهع   س دددًن الدددط ال دددنمط همدددن قدددنه  عالقدددن هعن رأمدددغ إجمدددنع 
عقسده: لدسب  (22)الد اجح امدغ إجمدنع  (2)ع،ده ،دع إجمدنع قدنه الز هندط:  (2)امدغ حجدِّ  (2)ال االنط: 

                                                 

 ( من رسن القعنسن نقل  من  )   (.1)
( ،ع  حمهلل رن  هط  رع ره  ال ازش الحمذط  صنحي الوصنمسف عوهمسر  رط الحنن اله رط  اموه  إلسغ   ننِّ 1)

عاالط ،دددد  سم ددد : الددد374ندددمِّ: – حمدددغ   وندددنلى  –الحمذسدددِّ ررودددهللاهلل  عهدددنن مندددهع ًا رنلز،دددهلل عالذقدددغ  عودددعالط 
 . 7/185رنلعالسن   لهصذهللش: 

 . 183عمن رنهلل،ن  عا  ننهلل الذحعه:   1/13( سم  : إجمنه اإلصنرِّ الط  قعاه الصحنرِّ  لهنم ط:3)
 . 3/813( سم  : الرح  المحسل: 0)
( ،دددع اردددن ج سددد  اللرددد ش   ردددع جنذددد  محمدددهلل ردددن ج سددد  ردددن سزسدددهلل ردددن رنلدددهلل  صدددنحي الوذندددس  الهرسددد  عالودددن سخ 8)

منمددًن الددط المددعن ه سدد ة ممهددن  الوذنددس  عالحددهللسث عالذقددغ عالوددن سخ عغسدد  رلدد   عهددنن مددن ال مددِّ النددهس   هددنن إ
،د( الط سعم النر  الندنهللب عالنند سن مدن ندعاه   عهللالدن  314نمِّ: - حمغ   وننلى  –المجوههللسن  )وعالط 

ه قعلدغ الددط: ؛ عسم د  وذصددس 161 -161/  0سدعم الحدهلل الددط هللا س  ررودهللاهلل  سم دد : عالسدن  ال سدنن  رههددنن: 
 . 1/160اإلحهنم  لآلمهللش:

(  ،دددع  ردددع  ردددهلل   محمدددهلل ردددن  ردددهلل الددد حسم صدددذط الدددهللسن الهمدددهللش الندددنالنط ا  مدددعش  الذقسدددغ الصدددعلط   مدددن 2)
،دد (  718ندمِّ  – حمدغ    –وصنمسذغ : "الزرهللة الط  هم الهمم "ع"مهنسِّ العصعه الط  هدم الصدعه"   )ودعالط

 . 3/813؛ عسم   وذصسه قعلغ الط الرح  المحسل:2/32سم   و جموغ : نر ا  الر،ي: 
( ،ع  رع القننم  رهلل اله سم رن محمهلل رن  رهلل اله سم رن الذ ه ال االنط القزعسمط لغ وصنمسف  هللة ممهدن: ند د 7)

ندددمِّ:  – حمدددغ   وندددنلى  -الدددعجسز  عنددد د مندددمهلل الندددنالنط  عهدددنن زا،دددهللًا ع  دددًن موعا دددنًن  )ودددعالط رقدددزعسن 
 . 3/803؛ عسم   وذصسه قعلغ الط الرح  المحسل: 16/23الط رنلعالسن : ،د(  سم  : العا213

 .166/ 1  عاإلرهن :   3/801( سم  :الرح  المحسل:5)
( ،ددع النممددِّ الصددعلط رددهلل  الددهللسن محمددهلل رددن  رددهلل   الز هنددط النددنالنط  مددن هورددغ : "الرحدد  المحددسل  الددط 6)

،دددد( 760نددمِّ:  - حمددغ    -عغس ،ددن  )وددعالط  صددعه الذقددغ"  ع" ونددمسف المنددنمع الددط ندد د جمددع الجعامددع "
 . 8/133عسم   وذصسه قعلغ الط : الهلل   الهنممِّ   رن حج : 

 . 3/801( سم  :الرح  المحسل:14)
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قددنه الز هنددط: علددسنهم ان المدد اهلل ،مددن رددنلرمف امددغ لددسب ر جمددنع  (2)ر جمددنع ع ددز  إلددى النددنالنط 
عالددى هددعن اإلجمددنع الددط  (7)عهددرا ارددن الحنجددي (7)الصددس الط قلنددط عرددرل  صدد د ارددن ر ،ددنن  ددن 
ع،هددرا اإلجمددنع الددرش ومددهلل   (2) نددن  صددنحي جمددع الجعامددع  (2)،ددنوسن الصددع وسن  مسددًن   قلنسددًن 

عمقه الز هندط  دن صدنحي "الوقدعسم" مدن  (6)مرنلذوغ إجمنع  مط عالسغ سنس  همم إمنم الح مسن 
عمقه  ن قعم إحنلِّ عقع غ عاروهدف القدن هعن ردأن اإلجمدنع  (2)امغ  هللمى م اوي اإلجمنع  (2)الحمذسِّ

حجِّ قلنسِّ  س ًن الدط غسد  مدن رهد  مدن الصدع  ،ده وقرده السدغ  رردن  اآلحدنهلل عال دعا،  السدغ قدع ن 
  (22)عالوزالدددط الدددط "هوردددغ"  (2)قسددده   سقرددده عمقددده  دددن الجمهدددع  عصدددححغ القن دددط الدددط "الوق سدددي" 

عقسده: سقرده  ع هسدغ  (22)جِّ مرغ  هدى رلد  الصدذط الهمدهللشع هسغ النلممقعه رنآلحنهلل إجمنع علسب رح
الذقهنء عصححغ الموأر عن عقهلل  هم من ،را ان اإلجمنع امن  مدط ههدغ  مدهلل قدعم  ع رن دغ  مدط 
عرن دغ قلنددط  مدهلل  ردد سن عان القلنددط ممدغ  مددهلل ،دل ء مددن  هددم رل سد  سذسددهلل النهدم مددن نددمنع  ع 

 مدِّ رحسدث   سندر  حدهلل مدمهم رل سد  صد سح / ( صهللع س  دن جمسدع المجوهدهللسن مدن ال11وعاو  )ع
 هقعلهم: ،را حمه  ع،دددددرا حدد ام  ع،ددددرا صحسدددح  ع،دددرا رنله  ع محددع رل   

                                                 

 عمن رنهلل،ن .  325   –عمن رنهلل،ن  346( سم  : ال ننلِّ اإلمنم الننالنط :   1)
لمن عف رنلصس الط  من مصمذنوغ: " ن د ال ننلِّ ( ،ع الذقسغ الصعلط محمهلل رن  رهلل   الروهللاهللش   رع ره  ا1)

،دددد (    سم ددد : ودددن سخ رودددهللاهلل : 334ندددمِّ:  – حمدددغ    –لهندددنالنط "   عهودددني" اإلجمدددنع" عغس ،دددن  )ودددعالط 
 . 3/801؛ عسم   وذصسه قعلغ الط الرح  المحسل: 1/051  وهرسي النمنء: 8/006

 عمن رنهلل،ن . 117جط:   ( سم  : ن د الن هلل  هى مروص  المموهى الصعلط اإلس3)
 .1/314  عاإلرهن  : 3/803( سم  :الرح  المحسل:0)
 . 147 -140( سم  :الهلل   الهعامع الط ن د جمع الجعامع  إلرن  رط الن سف: لعح8ِّ)
( ،ددع اإلمددنم المحقدد  إمددنم الحدد مسن  رددهلل المهدد  رددن  رددهلل   رددن سعنددف رددن  رددهلل   رددن سعنددف رددن محمددهلل رددن 2)

سدددِّ النمرندددط س ع   اللدددن ط الجدددعسمط  مدددن مللذنودددغ: الر ،دددنن الدددط  صدددعه الذقدددغ  عالع قدددن  الدددط  صدددعه الذقدددغ   ح 
  عالهنمددده الدددط 1/163،دددد ( سم ددد  و جمودددغ الدددط: منجدددم الرهدددهللان  لهحمدددعش:075ندددمِّ:  – حمدددغ    –)ودددعالط 

 .5/001الون سخ   رن ال س : 
 حمغ   -من ع ع  هم ا رومف)وعالط( ،ع  رع زسهلل  رهلل   رن  م  رن  سنى من هرن  الحمذط ع،ع اعه 7)

  سم د  وذصددسه 146،دد( سم د  و جمودغ الددط:   جدنم ال دمم : لمحمدعهلل مصدلذى :    034ندمِّ:  –وندنلى
 . 33  سغ الط : وقعسم الهلللِّ الط  صعه الذقغ  لههللرعنط:  

 . 3/878( سم  : الرح  المحسل: 5)
 .  3/063نهلل،ن   عالرح  المحسل  لهز هنط: عمن ر 111(  سم  : الوق سي عا  ننهلل  لهرنقممط:   6)
 عمن رنهلل،ن . 137(  سم   وذصسه المنألِّ الط المنوصذى:   14)
 . 0/836(  سم  : الرح  المحسل: 11)
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را  هم ان  (2)الط حننسِّ ن د الجمع  (7)ن سف  (7)عمرغ  هسغ ارن  رط  (2)هدمن رهد س الودزالط  عا 
ط عمنوقهلل رمالغ   سهذ  رنوذن  النهمنء اإلجمنع ممغ قلنط عممغ  مط الممه  حهم اإلجمنع ال م

 عالصذط الهمهللش (2)القهلل مقه إجمن هم  هى رل  غس  عاحهلل من المحققسن ممهم نسف الهللسن اآلمهللش
السمن  (2)ع رع النرنب الق لرط  (2)الط "ن د المروص  "  (2)عالقن ط   هلل الهللسن  (6)الط "المهنسِّ" 

رمذط الوهذس  الط ممه  حهددددم اإلجمدددددنع ال مددط عمدددمن جزم  (22)مقهغ  مغ الز هنط الط "الرح " 
عالمحق  ارن  (2)الط "ن د المعاقف"   (27)عالن سف الج جنمط  (27)الط "ن د الوع سح"  (22)الننهلل

                                                 

 . 101( سم  : المنوصذى:   1)
 ( الط )   ( )ارن(.1)
نالنى المند عف ( ،ع محمهلل رن محمهلل رن  رى ره  رن  هى رن مننعهلل رن   دعان الهمدنه المد   المقهللندى الند3)

رنرن  رط ند سف  دنلم رن صدعه  مدن القهدنء الندنالنسِّ.من  ،ده رسد  المقدهللب  معلدهللًا ععالدنة  هلل ب ع الودى ررهدهللس 
عرمصد  لغ وصدنمسف  ممهن:"الددهلل   الهعامدع روح سد  جمددع الجعامدع الدط  صددعه الذقدغ"  ع "الذ ا دهلل الددط حده ندد د 

،دد(  642مدن جمدنهلل  العلى ندمِّ:  18الرمسب  رنلقهللب سعم  - حمغ   وننلى  –النقن هلل" عغس ،ن   )وعالى 
 . 83/  7  عال مم : 138/ 1سم  : الرهلل  اللنلع رمحننن من رنهلل الق ن الننرع  لهنعهنمط:

 . 147 -140( سم  :الهلل   الهعامع الط ن د جمع الجعامع: لعح0ِّ)
 . 1/300( سم  : اإلحهنم  لآلمهللش:8)
 . 3/825قذ   هسغ  الط هوني الرح  المحسل  سم  : ( لم  قف  هى هوني"المهنسِّ" علهن الرش ع 2)
نددهنن 7) ( ،ددع القن ددط  رددهلل الدد حمن رددن  حمددهلل رددن  رددهلل الوذددن  النددس ازش   ددهلل الددهللسن اإلسجددط  رهندد  الهمددزة  عا 

الم مددنة مددن وحدد   ددم جددسم مهنددع ة   نددن د مروصدد  ارددن الحنجددي الندد د المنددهع  عغسدد  رلدد  مددن المللذددن  
الددط قهنددِّ رددنلق ي مددن إسددج عرلدد  لو ددي  - حمددغ   ونددنلى  –عالنقهسددِّ  وددعالط المنددهع ة الددط النهددعم الهممسددِّ 

،دددد ( 782) نددمِّ: – حمددغ   ونددنلى  –صددنحي ه مددنن  هسددغ الحرنددغ رهددن   عانددوم  محرعنددًن إلددى  ن مددن  
 .1/312عمن رنهلل،ن  عالرهلل  اللنلع  لهنعهنمط: 3/17سم  : لرقن  الننالنسِّ  لهقن ط نهرِّ: 

 عمن رنهلل،ن . 112هلل  هى مروص  المموهى :   (  سم  : ن د الن 5)
( ،دع  ردع النرددنب الق لردط  حمددهلل ردن  مدد  ردن إردد ا،سم المصدن ش المددنلهط   المحدهللث  مزسدده الندهمهلل سِّ   هددنن 6)

مدددن هردددن  ال مدددِّ   ندددمع ردددنلمو ي مدددن جمن دددِّ   عاروصددد  الصدددحسحسن عصدددمف هودددني "المذهدددم الدددط نددد د 
،ددد (  سم دد : نددر ا  الددر،ي : 282الددط رش القنددهللة نددمِّ :   - حمددغ   ونددنلى  –مروصدد  منددهم"  )وددعالط 

 .0/135عمن رنهلل،ن   عم  ة الجمنن    لهسنالنط: 8/173
 . 3/825(  سم  : الرح  المحسل : 14)
( ،ع اإلمنم النممِّ ننهلل الهللسن مننعهلل رن  م  رن  رهلل   الوذونزامط   من مصمذنوغ: "ن د الوهعسح ع" ن د 11)

،دد (   سم د  و جمودغ الدط : روسدِّ الع دنة   761ندمِّ:   – حمدغ   وندنلى  –س ،ن  )وعالط النقن هلل المنذسِّ " عغ
 . 1/143  عالرهلل  اللنلع: 1/158لهنسعلط: 

ن هددنن قلنسددًن  11) (  قدنه الوذوددنزامط: )الحهددم الند  ط المجمددع  هسددغ  الدد ن هدنن إجمن ددغ  مسددًن   سهذد  جنحددهللس  عا 
ع النرددنهللا  الرمددب ممددن  هددم رنل دد ع ة هعمددغ مددن الددهللسن سهذدد  القسدده: سهذدد   عقسدده:   سهذدد   عالحدد   ن محدد

 . 1/141جنحهللس اوذنقًن(  ن د الوهعسح  هى الوع سح  لهوذونزامط:
( ،ع  هط رن محمهلل رن  هط النسهلل الزسن الحنسمط الج جنمط الحمذط  نلم الن   عسن ف رنلنسهلل الن سف رن 13)

 حمدغ   وندنلى   –لع ع " ع"الوهعسح"  عغس ،ن   )ودعالط نرلغ من وصنمسذغ: "النعامه الج جنمسِّ"  ع" ننلِّ ا
  عالرددددهلل  8/315،ددددد(رنس از  سم دددد : ال ددددعء الممددددع  لهنددددرنعش: 512 رسددددع اآلردددد  2الددددط سددددعم ال رنددددنء  -

 عمن رنهلل،ن. 1/055اللنلع:
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الط  صعلهمن  (7)  ع من ممه  حهم اإلجمنع القلنط  الحهى السغ اآلمهللش  عارن الحنجي  (7)الهمنم 
ا الط وهذس  جنحهلل المجمع  هسغ الأ روغ رنض الذقهنء ع مه س اروهذع  (2) م ِّ مرا،ي القنه اآلمهللش 

الرنقعن مع اوذنقهم  هى ان إمهن  حهم اإلجمنع ال مط غس  معجي لههذ  ،را عالمرون  إممن ،ع 
الوذصسه رسن ان سهعن هللارم الط مذهعم انم اإلسمنن هنلنرنهللا  الرمب ععجعي ا وقنهلل الوعحسهلل 

 سهعن هللارًم هنلحهم رحه الرسع عصحِّ اإلجن ة عمحعس الم سهعن عال ننلِّ السهعن جنحهللس هنال ًا  ع  
 جنحهللس هنال ًا اموهى.

إمهدن  حهدم اإلجمدنع القلندط  نل هدن المرودن  ان  (6)ارن الحنجي الدط "مروصد س"  (2))عقنه( 
 محع النرنهللا  الرمب سهذ  اموهى.

نع نددهعوط  ع الددط "المهردد "   سهذدد  ممهدد  إجمدد (2)قددنه النممددِّ زسددن الددهللسن رددن المددهللره  
 ه دد ش  ع  مددط ممقددعه رنآلحددنهلل قسدده عهددرا مددنلم سرهددغ المجمنددعن السددغ  ددهللهلل الوددعاو  ع  سهذدد  ممهدد  
إجمنع قلنط  هى الصح إ  إرا هنن الحهم   ع سًن  ن النهم رحجسِّ اإلجمدنع لدسب هللاردم الدط 

 اإلسمنن لمغ م  ش اموهى.
 (2)عم رغ الحجِّ عومقلع منغ المندر ة/ي( اإلجمنع الرش وق11)ع (2)قنه النممِّ ارن القسم  

 اموهى. (22)عوح م منغ المرنلذِّ ،ع اإلجمنع القلنط المنهعم 

                                                                                                                                            

 . 3/821( لم  قف  هى "ن د المعاقف"  لهممط عقذ   هى "المعاقف" مذنهن  سم   المعاقف: 1)
حمهلل رن  رهلل العاحهلل رن  رهلل الحمسدهلل ردن مندنعهلل النسعاندط  دم الندهمهلل ش  همدنه الدهللسن الحمذدط المند عف ( ،ع م1)

،ددد (  مدن مصدمذنوغ "وح سدد  الصدعه" ع"زاهلل الذقسد  الددط  521ندمِّ  - حمددغ   وندنلى  –ردنرن الهمدنم  )ودعالط 
 . 2/141هللسِّ النن السن :   ع، 1/141الذ عع" ع"ن د رهللسع الم نم  رن النن نوط"   سم  :الرهلل  اللنلع :

 . 117( سم  : ن د الن هلل  هى مروص  المموهى:   3)
 . 1/300( سم  : اإلحهنم  لآلمهللش:0)
 ( من رسن القعنسن لمن  الط )   ( .8)
 . 117(  سم  : ن د الن هلل  هى مروص  المموهى :   2)
 ( لم  قف  هى و جموغ .7)
لنن ف نمب الهللسن  رع  رهلل   محمهلل رن  رط رهد  ردن  سدعي ردن ( ،ع اإلمنم الصعلط الذقسغ المذن  المحعش ا5)

 ندددددددددنهلل ردددددددددن ح سددددددددد  الز  دددددددددط الهللمندددددددددقط  مدددددددددن وصدددددددددنمسذغ : "إ دددددددددمم المدددددددددعقنسن " ع"الممدددددددددو م "عغس ،مدددددددددن  
،ددد (  سم دد  و جموددغ الددط: المقصددهلل ال نددهلل الددط رهدد   صددحني اإلمددنم 781نددمِّ:  - حمددغ   ونددنلى –)وددعالط 

 . 3/125الر،ي:    عنر ا  1/352 حمهلل   رن مذهح: 
 ( الط )   ( )المنزلغ(.6)
 . 0/173( سم  : إ مم المعقنسن: 14)
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جنحهلل اإلجمدنع  هدى إلمقدغ رده مدن جحدهلل مجمندن  هسدغ السدغ  (7)لسب سهذ  (2)عقنه المععش  
مدد  ع،ددع مددن المددع  ال ددن، ة الوددط سنددو   الددط من الوهددن الرددن  عالنددنم هنلصددهعة عوحدد سم الرمدد  

الهع هنال  عمن جحهلل مجمنن  هسغ   سن الغ إ  الرعا  هننوحقن  رم   رن النهللب مع  عمحع،من
رمدد  الصددهي عمحددعس الهددسب رهددنال  عمددن جحددهلل مجمنددن  هسددغ  ددن، ًا   مدد  السددغ الذددط الحهددم روهذسدد س 

إلى ان من لم سرهغ حهلل ال د ع ة الدم هذد   (7)رمف قهلل  نن  ارن ن سف  الط "حننسِّ ن د الجمع" 
ان مددن انددوحه مح مددًن لنسمددغ عقددهلل  ردد   (2)ع ًا   عقددنه النددنهلل الددط "ندد د النقن ددهلل" رددغ عان هددنن مندده

 رهلللسه قلنط سهذ  عا   الم رنن هنم  ح موغ لوس س  ع  ر  رهلللسه  مط اموهى.
: جنحدددهلل المجمددع  هسدددغ مددن حسددث امدددغ مجمددع  هسدددغ (2)عقددنه الصددذط الهمدددهللش الددط "المهنسددِّ"  

ممن قسهللمن رقعلمن من حسث ،دع مجمدع  ر جمنع قلنط   سهذ   مهلل الجمن،س  رمالنً  لرنض الذقهنء عا 
 هسددغ  ن مددن  مهدد  عجددعي الصددهعا  الرمددب عمحع،ددن سهذدد  ع،ددع مجمددع  هسددغ لهددن   لمددغ جنحددهلل 

 حهم اإلجمنع قنه عجنحهلل ال ن   سهذ  عالنقًن اموهى.
 رنهلل ان ره  قعه إمنم الح مسن هسف سهعن سهذ  من (6)عقنه نمب الهللسن الق االط المنلهط  

جحهلل حهم اإلجمنع ع  سهذ  من  هلل حهم اإلجمنع ع  سهعن الذ ع  قدع  مدن  صدهغ القدنه جعاردغ امدن 
  مهذد  رد هلل المجمددع  هسدغ مددن حسدث امددغ مجمدع  هسدغ ردده مدن حسددث النده ة المحصددهِّ لهنهدم الموددى 
ام نال  ،رس النه ة إلى اإلجمنع هذ  جنحهللس ال را لم وم ف لم سهذ  الهسب الذ ع  قع  من  صهغ 

ممن سهزم لع هذ  رأمغ من حسث امغ مجمع  هسغ لمغ من حسث النه ة   هى  اموهى. (2)،را عا 

                                                 

 ( ،ع ندسخ اإلندمم محدط الدهللسن  ع زه سدن سحسدى ردن ند ف المدععش الحزامدط  مدن مللذنودغ: " سدنض الصدنلحسن " 1)
ندنالنسِّ ،د (   سم   و جموغ الط: لرقدن  ال272نمِّ:  – حمغ    –ع" ن د صحسح منهم " عغس ،ن  )وعالط 

 . 3/827  سم   وذصسه المنألِّ عانوهلل ا  المععش الط الرح  المحسل:  5/368  لهنرهط  
 ( الط ) ي ( )وهذس (.1)
 . 147 -140( سم  :الهلل   الهعامع الط ن د جمع الجعامع: لعح3ِّ)
 عمن رنهلل،ن . 111( سم  : ن د النقن هلل المنذسِّ  لننهلل الهللسن الوذونزامط:   0)
 . 3/825الط "المهنسِّ"  لهممط عقذ   هسغ الط "الرح  المحسل" : ( لم  قف  هى قعلغ8)
( ،ع اإلمنم النممِّ  حمهلل رن إهلل سب رن  رهلل ال حمن   رع النردنب ندهني الدهللسن الصدمهنجط المدنلهط المندهع  2)

الددط المهللسمددِّ  - حمددغ    -الق االددط  مددن مصددمذنوغ:" ندد د المحصددعه" ع " ومقددسح الذصددعه " عغس ،ددن  )وددعالط 
  عندج ة المدع  الزهسدِّ  لمحمدهلل ردن  مد   1/132،د(  سم   و جموغ الدط  سم  :الدهللسرن  المدر،ي: 250نمِّ: 

 . 155مرهعف:  
 عمن رنهلل،ن. 142/  5( سم  : معا  الر ع  الى  معاع الذ ع  مع الهعامش  لهق االط: 7)
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/ ( الح  الط ،رس المنألِّ الوذصدسه المدن قدنه ان  هلللدِّ 13)ع (2)عقنه الق لرط من المنلهسِّ  
اإلجمنع  مسِّ الم ن  الط مذط الوهذس   ن المنن ه ال مسِّ اجوهنهللسِّ ع  وهذس  السهن رن وذن  عمن 

قلنسِّ الهل ء ،دم المروهذدعن الدط وهذسد س عالصدعاي امدغ   سهذد  عان قهمدن ان وهد  الهلللدِّ قلنسدِّ قنه 
موعاو ة  ن ،رس ونم هده عاحدهللٍّ رردمف مدن جحدهلل ندن   المودعاو ا  عالوعقدف  دن الوهذسد   علدى مدن 
نن الهجعم  هسغ القهلل قنه صهدى    هسغ ع لدغ عندهم: ) مدن قدنه لرسدغ هدنال  القدهلل ردنء رهدن احدهلل،من الد

 اموهى. (7) هنن همن قنه عا   حن    هسغ(
مددن قددنه ان هلللسدده اإلجمددنع  مددط الددم نددرسه إلددى وهذسدد  مرنلذددغ  (7)عقددنه ارددن هللقسدد  النسددهلل:  

هندددن   ال مسدددن  ع مدددن مدددن قدددنه ان هلللسهدددغ قلندددط الدددنلحهم المردددنلف لدددغ  َمدددن ان سهدددعن ل سددد   رعودددغ 
القددهلل اروهددف السددغ ع   (2)عان هددنن قلنسددًن(قلنسددًن) ع  مسددًن ان هددنن  مسددًن الددم نددرسه إلددى الوهذسدد  رددغ 

سوعجددغ ا رددومف السمددن وددعاو  مددن رلدد   ددن صددنحي الندد ع رنلمقدده النمددغ سهددعن وهددرسرًن معجرددًن لههذدد  
ممدددن سوعجدددغ الردددمف السمدددن حصددده السدددغ اإلجمدددنع رل سددد  قلندددط ا مدددط امدددغ  رددد  عجدددعهلل  رنل ددد ع ة عا 

هر : ان منددن ه اإلجمددنع وددن ة  ددن صددنحي الندد ع ) الددم (2)اإلجمددنع رددغ علددم سمقدده الحهددم رددنلوعاو 
ممددن  (6)سصددحرهن الوددعاو  رنلمقدده  ددن صددنحي الندد ع(  السهددعن رلدد  وهددرسرًن معجرددًن لههذدد  رنل دد ع ة عا 

سوعجدغ الردمف السمددن حصده السددغ اإلجمدنع رل سدد  قلندط ا مددط  ردع  عجددعهلل اإلجمدنع رددغ علدم سمقدده 
حي النددد ع هعجدددعي الحهدددم ردددنلوعاو   دددن صدددنحي النددد ع   السمدددن صدددحرغ الودددعاو  رنلمقددده  دددن صدددن

                                                 

 . 3/825( سم   قعلغ الط الرح  المحسل:1)
د   184  )رد قم:1/050(  ر جغ ارن حرنن الط صدحسحغ:1) دم ع  اْردن   بم  سم دن ٍّ   م دغب ن  ْردهللب ا    ْردنب هلل  ( رهذد   رد   ن   

عهب ا     دن  –صهى    هسغ عنهم  –س قبعهب ق نه    نب ن إ ْن ه دنن  ه م  دهللب،بم  سدغ  ه دنال    ال ق دهلْل ر دنء  ر دغ    ح  ن اْمد  ئٍّ ق دنه  ل ر  )  س م 
ه ْسددغ ( ؛ عال عاسددِّ ن ددْ      الوددط ربهدد  السهددن لذدد  ) اإل حددن    هسددغ( ،ددط ) ددن  رددى ر  نددمع   المرددط ق ددنه  ع ا      ج 

سقددعه : مددن اهلل ددى لوسدد   رسددغ ع،ددع سنهددم القددهلل هذدد   عمددن اهلل ددى قعمددًن لددسب ،ددع   -صددهى    هسددغ ع نددهم  - 
ممهم الهسورع  مقنهللس من المدن   عمدن هلل دن  جدًم ردنلهذ   ع قدنه:  دهللع   علدسب هدرل  إ  حدن    هسدغ(  ر جدغ 

 ( .033  ر قم: )188/ 1ن ش الط الهللي المذ هلل :الرر
( ،دددع الذقسدددغ المحدددهللث  محمدددهلل ردددن  هدددط ردددن ع،دددي ردددن ملردددع القندددس ش القعصدددط  المنددد عف ردددنرن هللقسددد  النسدددهلل 3)

الممذهدددعلط  مدددن وصدددنمسذغ: "الحهدددنم الدددط نددد د حدددهللسث ندددسهلل المدددنم"  ع" نددد د مموهدددى الندددله عالمددده  ردددن 
،دددددددد (  سم ددددددد  و جمودددددددغ الدددددددط :الردددددددهلل   741ندددددددمِّ:    –ندددددددنلى  حمدددددددغ   و –الحنجدددددددي"  عغس ،دددددددن  )ودددددددعالط 

 . 2/153  عا  مم:1/111اللنلع:
 ( من رسن القعنسن نقل  من )   ( .0)
 ( الط )   ( زسنهللة )رنلمقه( .8)
( مددن رددسن القعنددسن نددقل  مددن )   ( . ل رمددن   روهددن مننددخ المنددرِّ ) ي ( لمددغ سنومددهلل الددط الم نددخ  هددى هوددني 2)

 . 80نع" لهنعهنمط: سم  :  "إرلنه هلل ع  اإلجم
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الصهعا  الرمب النمغ سموذط الردمف الدط وهذسد  جنحدهللس لمرنلذودغ الودعاو    لمرنلذدِّ اإلجمدنع إلدى 
 (7)عاردددن  ردددط نددد سف الدددط "نددد د اإل ندددنهلل"  (2) رددد  هممدددغ الدددرش مقهدددغ  مدددغ الز هندددط الدددط "الرحددد " 

لذندد  سونهدد  ان ا (2)الددط "المهردد "  (7)عغس ،مددن مددن الموددأر سن عقددهلل رهدد   رددع إنددحن  النددس ازش 
رمرنلذدددِّ اإلجمدددنع عالهذددد  سونهددد  رددد هلل مدددن  هدددم مدددن هللسدددن   قلندددن عسقسمدددن عقدددنه إمدددنم الحددد مسن الدددط 

ال نرل السغ ان من  مه  ل سقًن الط  رع  الند ع لدم سهذد  عمدن ا ود ف رهدعن الندطء  (2)"الر ،نن" 
مهن  جز غ ه مهن  ههغ اموهى.  من الن ع  م جحهللس هنن ممه ًا لهن ع عا 

/ي( مدن مقده مصدع    مدِّ الصدعه مدن  ،ده المدرا،ي 13هى ،را المقهللا  )ععلمقوص    
دزة  رندض ع  هللمدن وهمسده  ج  اإلنممسِّ عقهلل ر جمن  ن المقصعهلل إلى غس س علهن ارر رندض الهدمم ر حب
الذن ددهللة الددط منددألِّ اإلجمددنع عحهددم مرنلذددغ لسوددسق  المنددن ع إلددى الحهددم رنإلجمددنع مددن هللعن رصددس ة 

ردنلهذ  عال دمه مدع امدغ قدهلل وقد   الدط الصدعه ردمف مدن ردنلف الدط  عالجزم  هدى مرنلذدغ ملهقدن
إمهنن اإلجمنع ععقع غ عمقهغ عحجسوغ عرل  من عف  مهلل هده مدن لدغ إلمدنم رنهدم الصدعه عالوذدن  
إلى ل س  النهمدنء الذحدعه علقدهلل قدنه النممدِّ محمدهلل ردن إرد ا،سم الدعزس  الدط هونردغ " الد عض الرنندم 

ان ال د ع سن  مدن اإلجمدنع ،دط ال د ع سن  مدن الدهللسن قدنه  (6) الط الري  ن نمِّ  رط القننم "
 عغنلي اإلجمنع الممقعه الط المنن ه ا جوهنهللسِّ من قرسه اإلجمنع النهعوط اموهى.

هدده مجوهددهلل مصددسي علددع رددنلف اإلجمددنع قردده  همددغ رددغ  (2)عقددنه الوزالددط الددط "المنوصددذى"  
 حوى سلهع  هسغ اموهى.

عقدع السهدن اإلمهدن  ممدن سدهلل ط الدط م ههدن اإلجمدنع الهسدف ع،را  هى الد ض ان المندألِّ الودط  
رنلمنددألِّ الوددط اهلل ددى المجددعزعن السهددن  مهددن مجمددع  هددى الجددعاز  عرنلجمهددِّ الهددرا هددمم مددع مددن سدد   

                                                 

 . 3/825( سم  : الرح  المحسل: 1)
عمدن   56( ع،ع مرلعل عانمغ "ن د ا  ننهلل  رن المق ش" إلرن  رط الن سف  عقهلل عقذد   هسدغ سم د   لعحدِّ: 1)

 رنهلل،ن  علهمزسهلل من الوذصسه  ن المرلعل   م   :  ر  )قن مِّ( المصنهلل  .
رن  هط رن سعنف الذس عزارنهللش الننالنط جمدنه الدهللسن   حدهلل ال دمم رندس از ( ،ع  رع إنحن  النس ازش إر ا،سم 3)

 قهللم روهللاهلل علدغ ا مودنن ع ند عن ندمِّ   النندوعلمهن علدزم القن دط  ردن اللسدي إلدى  ن صدن  منسدهللس الدط حهقودغ  
الدط   -ندنلى حمغ   و –اموه  إلسغ   ننِّ المر،ي  هنن القس ًا مونذذًن قنمنًن رنلسنس   هللَ ب رنلم نمسِّ  )وعالط 

  عالعالسن   لهرلسدي  3/158ه(   سم  :النر  الط رر  من غر   لهر،رط: 072جمنهلل  اآلر ة نمِّ :  11
 . 1/182الروهللاهللش:

 . 3/827( لم  قف  هسغ الط "المهر " لهممط عقذ   هى قعلغ الط الرح  المحسل: 0)
 . 1/021( سم  : الر ،نن الط  صعه الذقغ:8)
 عمن رنهلل،ن . 1/136( سم  : ال عض الرننم: 2)
 . 181( سم  : المنوصذى:   7)
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حجسِّ اإلجمنع علهرا لم مع هلل إ  همم ال مِّ القن هسن رحجسوغ ع من من لم سقه رحجسِّ اإلجمنع  مدن 
ع لندهللم إمهنمدغ الدط مذندغ  ع إمهدنن مقهدغ الود   اإلمهدن   هسدغ لنهللم عجعهلل هلللسده سدهلله  هدى امدغ حجدِّ  

 السمن اهلل ى السغ اإلجمنع  ع ح من و   اإلمهن   هى غس س.
عالقعه رنهللم حجسِّ اإلجمنع ،ع الرش   جحغ لمدع    سوندع لهدن المقدنم عقدهلل اندوعالسوهن الدط  
هلل ددع  اإلجمدنع  هددى    ،درا  ردد  هدمم الندعهنمط  حمددغ   الدط  نددنلوغ المندمنة "ر رلدنه(2) (غسد س

 وح سم مله  النمنع" عقهلل انوعالى الرحث الط رل  الط هونرغ الرش لم سنر  إلى م هغ الط اإلنمم
عقددهلل لرصددغ نددسهللش  (7)ع،ددع المنددمى "ر  نددنهلل الذحددعه إلددى وحقسدد  الحدد  الددط  هددم الصددعه"  

/ ( 10)ع (7)العالددهلل المنجددهلل  هللام   رقددنس وهرسصددًن حنددمن عنددمنس حصددعه المددأمعه مددن  هددم الصددعه 
 ،رس المنألِّ عقلمس ،ن النهسغ رهرسن الهونرسن .  هى مقس 

 )فصل(
إن لمزسهلل الوعنع الط المنن ف الزا هللة  هى النهعم المنورد ة الدط ا جوهدنهلل مدهللرًم الدط رلد  القدهلل 
سرو  من ،دع  ه د   همدًن رنندومرنل مدن  سقدهلل   هدى اندومرنلغ  عالعصدعه إلسدغ مدن ،دع هللعمدغ الدط 

 ف ال ن من هنن م ًم   نخ الط  هم الرمغِّ سمهمغ   ن سندور   رذن ده رل   ع،را منهعم هه  ن
  النمغ من الهوني النزسز  عالنمِّ المله ة  من  سمهدن مدن ،دع هللعمدغ  ع،هدرا مدن هدنن مورحد ًا الدط 
 صددعه الذقددغ ملهنددًن  هددى هللقسقهددن عجهسههددن موددهلل رًن الددط مرنح هددن  ال مددغ سمهمددغ  ن سندده  مددن منددنل  

مرنل من  سنههغ الرش ،ع هللعمغ الط رل   مع هعمغ قهلل حصه القدهلل  المنورد  الجمع عالو جسح عا نو
الط ا جوهنهلل  مهللس  ع،هدرا مدن وعندع الدط  هدم الندمِّ علدم سقدف  هدى هودني  ع   هدى هودي منسمدِّ  
ره لعه رن غ الط رل  ولعسًم لم سصه إلسغ غس س من المجوههللسن المننص سن لغ  ع رن دهم  ال مدغ 

ن مر   صحسح  ع حندن عمدن ،دع هللعمدغ الدط رلد    سدهلل ش  ردأن رلد  قهلل سقف  هى هلللسه الحهم م
الهلللسه معجعهلل ال دًم  دن ان سندوهلله ردغ  عمدع رلد  الدنلق ا ح مروهذدِّ  عالالهدنم موذنعودِّ  عاإلهلل اهدن  
مورنسمددِّ  القددهلل سهددعن رنددض المجوهددهللسن المنددوعسن الددط المقدد ع   عالمحذع ددن  اقددهلل   هددى ا نددومرنل 

                                                 

( منرسن القعندسن الهرسد سن  مقههدن المللدف ردنلح ف العاحدهلل مدن الودع  الندعهنمط الدط هونردغ"إرلنه هلل دع  اإلجمدنع 1)
 – هى وحد سم ملهد  الندمنع" ملردعع ردهللا  الحدن  محمدهلل وسدغ رهدنهلل  المندمنة ردن معا  المحمهللسدِّ ررهدهللة الههمدل 

 00إلددددى    37،دددد : مقددده  مدددن   1311ج سددددِّ قهللسمدددِّ جدددهللًا س جدددع ون سرهن نددددمِّ: الهمدددهلل  ع،دددط لرندددِّ ح
  -ههمِّ .  18إلى  11نل    ع،ط موعنلِّ الحجم عسحوعش النل  ممهن من  18عالصذحِّ ممهن  رن ة  ن 

إلى ،من اموهى المللف من مقهغ من هوني "إرلنه هلل دع  اإلجمدنع  هدى وحد سم ملهد  الندمنع" عهنمد  الرهللاسدِّ 
 من الوحقس  الرش رسن  سهللسمن . 07من صذحِّ 

 عمن رنهلل،ن . 131( سم  : المقصهلل ال نلث الط اإلجمنع من هوني النعهنمط "إ ننهلل الذحعه" :   1)
 عمن رنهلل،ن . 22( سم  : حصعه المأمعه من  هم الصعه:   3)
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سحودغ  عصدحسح إهلل اهدغ الهسدف سقدنه: ان ا ندومرنل   سردو  من اآلر   رذن ه ر،مغ عصدنالط ق  
رغ رندض النهمدنء هللعن رندض  الد ن هده  دنلم قدهلل ندن،هلل ا ردومف الدط  ،ده  صد س علدنلع مللذدن  
المجوهددددهللسن العجددددهلل،ن موذنعوددددِّ وذنعوددددًن سزسددددهلل  هددددى الوذددددنع  الهددددن ن رددددسن النددددمنء عال ض عالمودددد ي 

 رهِّ.عالمن    عمن  مه  ،را الهع مهنر  رم ن  ع  ن
 م  قعه: ان هنمه ا نونهللاهلل س ذ  من  هعم ا جوهدنهلل الدط المدهللة السندس ة  رمدن لدم س ذد  ردغ  

مددن لددم سهمدده انددونهللاهللس الددط المددهللة اللعسهددِّ  عرلدد  معجددعهلل رنلمنددن،هللة لهدده ممددن ب ل،دده النهددم لهددن 
/ي( لددسب مددن هددنن مورحدد ًا الددط  هددم مدد ًم همددن سندد ف ممددغ مروصدد ًا  ع مروصدد سن  ع  مددن 10)ع

سندددد ف  ندددد سن  همددددًن همددددن سندددد ف رمنددددِّ  هددددعم   سندددد  السددددغ  ددددن ف  القددددهلل سقوددددهلل  رنددددض هددددنن 
المجوههللسن  هى إال اهلل هه منألِّ من المندن ه الند  سِّ رنلوصدمسف ع  سقودهلل  اآلرد  إ   هدى مجد هلل 
الونرسدد   ددن وهدد  المنددألِّ رأقصدد   رددن ة  ع رصدد  إنددن ة  مددع  جددزس  ددن هللالددع غنلددي مددن سدد هلل  هددى 

سمدن    - حمدغ    -سنوهلله رغ من سرنلذغ  علهرا هدنن الندنالنط   و جسحغ عقصع س  ن رنض من
عغس ،من السوقههلل قدعً  عسوقهدهلل  (7)عمحمهلل رن الحنن   (7)هأرط سعنف  (2)ه س ًا من ال مم المجوههللسن

مددن سمددن  س قددع   ردد   السمق ددغ  هسددغ النددنالنط عسرلهددغ عسصددحح قعلددغ  هددى قعلددغ  هددى عجددغ  لن 
غ  دم سقدعه ممدن  س: وقهدهلل قدعلط ع وقهدهلل قعلد   الد را قرده رلد  ممدغ مق دغ سومهن الممدن   لدغ مدن مق د

 هسغ حوى سنجز  ن وصحسحغ  دم سصدحح القدعه الدرش وقهدهللس رندهلل ان مق دغ  عً   هدى عجدغ سنجدز 
الممددن   لددغ  ددن مق ددغ   ددم سذندده رلدد  مدد ة رنددهلل مدد ة حوددى سوحسدد  الممددن   لددغ  ع  سددهلل ش مددن ،ددع 

المنددن ف الندد  سِّ سنددوهلله  (2)  ًا مددن النهمددنء المورحدد سن الددط()الصددعاي مددن القددعلسن ع،هددرا وجددهلل ه سدد
  عالنند سن  عالمن دِّ  عسدمقض هدمم رصدمغ رنلندن ة المقدعض  المدن (2) هى من سقعلدغ رنلنند ة الهلللدِّ

عالمدهللق  وقدط (6)العقهن إلى  هللهلل ه س  عمن   اهلل العقعف  هى رل  الهسم   مللذدن  المحقد  اردن حدزم

                                                 

 . 0/841( سم   : الرح  المحسل: 1)
لمن عف رنرط سعنف  صدنحي  ردط حمسذدِّ  الذقسدغ الردن ع  ( ،ع اإلمنم سنقعي رن إر ا،سم رن حرسي المصن ش ا1)

 عه من نمط رقن ط الق نة الط زمن معندى الهدنهللش  ع،دع  عه مدن ع دع الهودي  هدى مدر،ي  ردط حمسذدِّ  
ه(  سم د  و جمودغ 151ندمِّ: - حمدغ   وندنلى–من مصمذنوغ:" ارومف المصدن " ع" هللي القن دط" )ودعالط 

 . 1/84الم سِّ الط لرقن  الحمذسِّ  لرط العالنء الق نط:   عالجعا، 10/101الط:ون سخ روهللاهلل :
الط مهللسمِّ عانل عمنأ الط الهعالِّ  عقهلل ووهمر  هى سهلل  - حمغ   وننلى -( ،ع محمهلل رن الحنن النسرنمط  علهلل 3)

اإلمنم  رى حمسذِّ عاإلمنم منل  عالعزا ط عالقن ط  رى سعنف  عقهلل من  اإلمنم محمهلل  هم  رى حمسذِّ 
ا غ المنومهللة  مهلل الحمذسِّ حسث  عا،ن ر عاسن  منهع   ع موعاو ة ع،ط: الجنمع الصوس    عالجنمع روهللعسمغ آل  

،د   سم  : ون سخ  156نمِّ:  – حمغ   وننلى –الهرس   عالنس  الصوس   عالنس  الهرس   عالزسنهللا   وعالط
 . 80  عون  الو اجم الط لرقن  الحمذسِّ  لقلهعرون :  1/171روهللاهلل : 

 رسن القعنسن نقل  من )   (. ( من0)
 ( الصعاي ) رنلهلللِّ النن ة (  ع )رنن ة  هلللِّ(  .8)
 عمن رنهلل،ن  لهزسنهللة الط الوذصسه .  5/857( سم  : )الرني ال رنعن( الط اإلحهنم  رن حزم: 2)
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قدنه  (7)عالحدنال  محمدهلل ردن إرد ا،سم الدعزس  (2) ردهلل الندمم ردن وسمسدِّ الهللسن  حمهلل رن  ردهلل الحهدسم ردن 
امددغ نددألغ نددن ه  ددن  (2)مللددف "المموقددى"  (7) رنددض مددن ودد جم لمجددهلل الددهللسن  رددهلل النددمم رددن وسمسددِّ

جمسنهن من حذ غ   عالنن ه سنمع هرا  (6)عن هلل،ن  (2)منألِّ القنه: الجعاي  مهن من نوسن عجهن 
ي   اإلجنرِّ إلى حهدنم الند سنِّ مدن هودني "الذدوح ال ردنمط الدط الودنعش" الط الرحنث الرهللسنِّ الط عجع 

 . (2)النعهنمط 
 )فصل(

إن قهدد : اروهذدد  المددنب الددط وقددهللس  النهددعم الوددط سصددس  رهددن النددنلم مجوهددهللًا  المددمهم المبه دد   
الدد ن هددنن  (2)لحددهلل مددن  ،دده النهددم  (2)عمددمهم المبقدده المددن  مددهلل   قهدد :  مددهللش وذصددسه لددم  قددف  هسددغ

                                                 

ندم ردن وسمسدِّ ( ،ع نسخ اإلنمم وقط الهللسن  رع النرنب  حمهلل رن  رهلل الحهسم رن  رهلل النمم رن  رهلل   رن القن1)
الح امددى الهللمنددقط الحمرهددط   ع،ددع المجوهددهلل الملهدد   الموعنددع الددط الممقددعه عالمنقددعه عالملهددع  هددى مددرا،ي 

،دددد (   735مدددن رش القندددهللة   ندددمِّ :  14الدددط لسهدددِّ ا  مدددسن  – حمدددغ   وندددنلى  –الندددهف عالرهدددف ) ودددعالط 
 عمن رنهلل،ن. 1/23سم  :الرهلل  اللنلع:

 ( نرق  و جموغ الط         .1)
( ،ع مجهلل الهللسن  رهلل النمم رن  رهلل   الح امى الحمرهى  وذقغ  هى عالهللس  ع حده الدط صدو س الندمع رحهدي مدن 3)

ارن الهوى  عجمن ِّ  عصن  نسخ ح ان  عحنهمهن  عرلسرهن رنهلل مع  عالهللس  م ،نج  رصلغ  ع صحنرغ  عنل  
 حمدغ  – ن رس  المنم عغس س  )ودعالط من  ،ه رههللس إلى الننم   من وصنمسذغ : المموقى الط  حنهللسث الحهنم 

  عالمهمدعن الدط رسده  337/ 8،د (  سم  : النر  الط رر  مدن غرد  :251الط رش الحجِّ نمِّ:  –  وننلى 
 .0/874 هى هنف ال معن : 

 ( عانمغ "المموقى من هوني اللرقن " لرط   عرِّ الح امط .0)
نلنددسخ المجددهلل  الددأع هلل  هسددغ مبْهوددِّ  القددنه المجددهلل: الجددعاي ( قددنه الددر،رط:)قنه نددسرمن عحهددى الم اغددط  مددغ اجومددع ر8)

 مهددددن مددددن نددددوسن عجهددددًن  العه هددددرا  عال ددددنمط هددددرا  عندددد هلل،ن إلددددى  ر ،ددددن  سم دددد : وددددأ سخ اإلنددددمم  لهددددر،رط: 
 . 1/10  عمسه العلن   لهنعهنمط: 05/116

 ( الط )   ( )ال هلل،ن(.2)
رندددهلل،ن  لن الدددط ،دددرا الجدددزء السدددغ  غهدددي  رحدددنث  عمدددن 1111/ 3( سم ددد : الذدددوح ال ردددنمط الدددط الودددنع  الندددعهنمط:7)

 النعهنمط الصعلسِّ .
 ( الط )   ( )السغ(.5)
 : )وحصه  ،هسِّ ا جوهنهلل  رأن سنهم  مع ًا: - حمغ   وننلى  –( قنه الهلل،هعش 6)
 العه: هوني   وننلى ع  سنو ل النهم رجمسنغ ره رمن سونه  رنلحهنم ع  سنو ل حذ غ ر ه  القهي.  
مدن سونهد  ممهدن رنلحهدنم   جمسندًن  عسندو ل  ن سند ف ممهمدن  -صهى    هسغ عندهم  -نمِّ  نعه    الثاني:  

الرددن  عالنددنم عالملهدد  عالمقسددهلل عالمجمدده عالمرددسن عالمننددخ عالممنددعخ  عمددن النددمِّ الموددعاو  عاآلحددنهلل عالم ندده 
 عالمنمهلل عالموصه عالممقلع عحنه ال عاة ج حًن عونهللسًم.

  قنعسه  همنء الصحنرِّ المن رنهلل،م إجمن ًن عارومالًن. الث:الث  
 القسنب جهسِّ عرذسِّ عومسسز الصحسح من الذننهلل. الرابع:  
 لننن الن ي لوًِّ عا   ارًن. الخام :  
ع  سنو ل الورح  الط ،رس النهعم ره سهذط من الِّ جمه ممهن ع  حنجِّ  ن سوورع الحنهللسث  هى وذ قهن ره    

غ  صه مصحح سجمع  حنهللسث الحهنم ... ع  سنو ل  رل جمسع معا ع اإلجمنع  ع سهذط  ن سهعن ل
اإلرومف ره سهذط  ن سن ف الط المنألِّ الوط سق ط السهن  ن قعلغ   سرنلف اإلجمنع  رأن سنهم  مغ عاال  
 رنض الموقهللمسن  ع سوهي  هى  مغ  مغ لم سوههم العلعن السهن ره وعلهلل  الط  ص س عهرا من الِّ المننخ
عالممنعخ عهه حهللسث  جمع النهف  هى قرعلغ  ع وعاو    ،هسِّ  عاوغ الم حنجِّ إلى الرحث  ن  هللالِّ  عاوغ عمن  هللا 
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ن كان خطأ فمني، وهو أن المعتبر في الجتهىاد المسىوب بىل )وصواباا  /أ( الموجىب لعمىل 15فمن هللا وا 
المجتهد فيما يخص نفسه وترك التعويل عل  رأي غيره، هو أن يكون لديه من علم العربية ما يقىيم بىه 

حىة بكتىاب لسانه ويفهم عنده ما يختل  معناه باختالفه، وقد يحصل ذلىك لكامىل السىتعداد صىافي القري
متوسط بين اإلختصار واإلكثار في النحو، وكتاب مثله في الصىر ، وكتىاب مثلىه فىي المعىاني والبيىان، 
وكتاب مثله في أصول الفقىه، مىع اقتىداره على  البحىث عىن مفىردات الللىة فىي الكتىب الموضىوعة لبيىان 

فىي ذلىك، وخبىر  بىه  مدلولتها، ومع علمه بالتفسير بأخذه له عن المفسرين على  وجىه يكىون لىه دربىة
ولىو بالبحىث فىي بعىح األحىوال،  (1)عل  وجه ل يقصر عن فهم ما في الكتىاب العزيىز مىن المحكمىات 

أو تطبيق كالم على  مىا يقتضىيه المقىام أو استيضىاج الوجىوه التىي  (2)عن للة عربية أو إعراب مشكل 
لىى  مقتضىى  األصىىول، وأن يكىىون يتنىىوإ إليهىىا المعنىى  الواحىىد عنىىد اإليىىراد أو النظىىر فىىي كيفيىىة الجمىىع ع

مطلعاا من علم السنة عل  المختصرات المدونة في العبىادات والمعىامالت مىع إشىرافه على  بعىح علىوم 
الحديث، وتمييىزه بىين أسىباب الصىحة والحسىن والضىع  والوضىع، فمىن كىان جامعىاا لهىذه العلىوم فحىتم 

ين، ويىدإ النظىر لنفسىه، ومىن كىان قاصىراا عليه أن ل يقلد غيره في رأيىه، ول يرجىع إلى  أقىوال المجتهىد
عىىن هىىذه المرتبىىة، فمىىن جىىوز التقليىىد أبىىاج لىىه التقليىىد، ومىىن لىىم يجىىوزه قىىال عليىىه ان يسىىتروي علمىىاء 
الشريعة فيما يحدث له، فيروون ذلىك لىه ويعمىل بىه ويكىون علمىه مىن بىاب قبىول روايىة الليىر ل برأيىه 

 (3)اج إل  روايته، وقىد أوضىحت هىذا فىي مؤلى  مسىتقل بخال  المقلد، فإنه يقبل رأي اللير بدون احتي
بىه  (4)وأما من تصدر للتصني  وتحرير المساتل وتقرير الدلتل قاصدا لنشر ذلك في النىا  وانتفىاعهم

أو تصدر للقضاء بين المسلمين بما شرعه هللا أو للفتيا بما انزل هللا في كتابىه أو على  لسىان رسىوله، 
التبحر في كل علم من تلك العلوم مع إشرافه عل  ما يرجىع إليهىا ويقويهىا مىن فهو ل يتم اجتهاده إل ب

ساتر العلوم عل  وجه يحصل له الظن، بأنه لم ُيقصر في واحد منها تقصيراا يكون بسببه حمىل النىا  
/ب( لعباده، فإنا قد قىدمنا ان اسىتنباط المسىاتل يتفىاوت بتفىاوت 15عل  العمل بخال  ما شرعه هللا )و

نه قد يق  الواحد منهم على  الىدليل مىن كتىاب هللا أو ممىا صىحالمج  دن  تهدين في العلوم الشرعية، وا 
مع  هللم عقعف اآلرد   هسدغ  عقدهلل سندور   المورحد  مدن   -صهدى    هسغ ع لغ عنهم - نعه   

مندنن الم د  السمد ن   سنور جغ من هللعمغ  ع ح  ،رس النهدعم رنلوعندع ع ع ،دن ردنلورح   هدم الندمِّ  عا 
سومه  السهن إ  رغ من اإللمع  هدى  حدعاه  عاوهدن  عمن الدِّ  ندرني الجد د عالوندهللسه  ع دهللم القمدعع 

حوى سقف  هى النري عالو جسح  مهلل ونن ض الونهللسه عالوج سح  عمن الِّ  جنه  (2)رنلج د المجمه 
 ِّ إنمنهلل هَه حهللسث راوًن عصذِّ  عالوهلل ي الط  هعم اصلمد المحهلل سن  الههدم اصدلمحن  مع دع 

                                                                                                                                            
رل  سرحث  ن  هللالِّ  عاوغ عاجومنع ،رس النهعم إممن انو ل الط المجوههلل المله  الرش سذوط الط جمسع  رعاي الن ع 

 . 30 – 33هلل الجسهلل الط اإلجوهنهلل عالوقهسهلل  لههلل،هعش:   ... عمن ن ل اإلجوهنهلل من الِّ  صعه اإل وقنهلل( سم  :  ق
دم   ش ،ددع الدرش   ارددومف السدغ ع  ا ددل اي  سم د : لنددنن 1) سدده  رمنمدى مبْذن ددهٍّ  بْحه دم  الهددع مبْحه  دمب  لودِّ: ،ددع مدن ال ن  ( المبْحه 

 . 11/104الن ي:
 . 153هح الصعه:   عاصلمحًن: ،ع من  ه  منمنس  عامهنف هنَذن س الع ا حومنه  سم  : منجم مصل

 .1/061( المبْنه ه  لوِّ:،ع المهورب  ع،ع عمن   سذهم حوى سهلله  هسغ هلللسه من غس س  سم  :المنجم العنسل:1)
الهمم المندور غ الدط  م نلدغ  الذدط زسدنهللة رذدنء  هدى الرذدنء السقنرهدغ الدم   سم د :  – ش  –عصلمحًن: ،ع الهللاره الط إنهنلغ 
 . 162منجم مصلهح الصعه:   

 ( لم  قف  هسغ .3)
 ( الط )   ( )عانومذن هم(.0)
 .132/ 1( المجمه  لوِّ: من الهمم المعجز  سم  : المنجم العنسل:8)

عاصلمحًن: ،ع الهذ  الرش   سبذهم ممغ  مهلل اإللدم  ندطء مندسن  رده سذهدم ممدغ  ه د  مدن  مد  ع  مزسدِّ لمد   هدى  رد   
 . 154سم  : منجم مصلهح الصعه:   
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رسددددمهم   سمهددددن ور سجهددددن  هددددى المددددهلللعه الهوددددعش  عالرحددددث  ددددن المللذددددن  الددددط موددددعن الحنهللسددددث 
ع ننمسهلل،ن  هى من ورهغ إلسغ القهلل ة عسقرهغ الذهم عسحصه  مهللس ال ن  رأمغ لم سهن الط المندألِّ غسد  

ممدددغ  (2)مدددن قدددهلل  همدددغ عحصددده لدددغ مدددن حذ دددغ عرح دددغ   دددم  حددد  النهدددعم رندددهلل  هدددم الندددمِّ رن ندددوه ن 
عندددع السدددغ  هدددم الصدددعه  ال مدددغ النهدددم الدددرش ودددهللع   هسدددغ هللعا ددد  ا جوهدددنهلل  عسو ودددي  هدددى وحقسقدددغ عالو

اإلصدددهللا  عاإلسددد اهلل   دددم  هدددم الرمغدددِّ  دددم ندددن   النهدددعم المونهقدددِّ رنلهودددِّ  الددد ن الوعندددع السهدددن سعجدددي 
لصنحرهن مههِّ الط ا نوهلل ه   وعجهلل  مدهلل مدن ،دع هللعمدغ  ال مدغ سصدس  ردرل  مذند ًا لهودني   مدن 

مددن غسدد   -صهدددى    هسددغ ع لددغ عنددهم  -م اجنددِّ هوددي الوذنددس   عنددن حًن لنددمِّ  نددعه   هللعن 
م اجنِّ لهن عد   م  هى ،را المجوههلل الرش سوصهلل  إل ننهلل ،رس المِّ   ن سبمندن الم د  الدط  قدعاه 
المجوههللسن  عسحذ  مرا،رهم  عس اجع المللذن  المع ع ِّ لدرل   مدهلل الحنجدِّ  ال مدغ إرا  د ف رلد  

غ الدط هدده مندألِّ نددهذًن  السقدع  جمنمددغ عسمدد هج صدهلل س عسلمدد ن ردنل س  عسددهللسم الم د  الددط هوددي عجدهلل لدد
/ ( هنن لغ من المههِّ من سقوهلل   هى من سحون  إلسدغ مدن رلد  12الوذنس   عن عد الحهللسث  عان )ع

رهدن   الهدن  المحققدسن محد  ة ،منلد   السندوذسهلل ممهدن  رهللعمهن لهمغ سجهلل  م ا  اجوهنهللا  المجوههللسن عا 
 وذسهللس مههوغ رصعصن وألسذن  ال مِّ الهرن   عمجنمسع النهمنء المنهع سن رقعة الم ن   عمن من 

 مذع من سنوذسهلل رغ من   اهلل من  النهم   ن سه   الم   الط المللذن  المع دع ِّ لوحقسد  الحد  الدط 
لهمدنب  منن ه الذقغ  ال مغ سجهلل السهدن مدن سندونسن ردغ  هدى ملهعردغ  ع  سردنهلل  روح سد  مندن هغ سر ز،دن

الط وألسف  ع حهم  ع الوسن حوى س عض اله س الط الهلللِّ الق  مسِّ  عسرحث الط مجنمسع النمِّ  السم   
الددنن لددم سجددهلل السددغ ملهعرددغ الهسرحددث الددط "الجددنمع  (7)مدد ًم الددط وسنددس  العصددعه إلددى جددنمع الصددعه 

مدن الندمِّ الد ن ،درسن الهودنرسن   سندر  مهمدن ندطء  (2) ع "همز النمدنه"   (2)" لهنسعلط  (7)الهرس 
إ  المددنهلل  الدددرش   سقدددهللد وجدددعسز عجدددعهللس الدددط ال ددن الحنصددده لهمجوهدددهلل  الهدددرس ،دددط  هدددعم اإلجوهدددنهلل 
لهمجوهدددهلل المنصدددي مذندددغ لإل ندددنهلل  الددد ن قصددد  الدددط ندددطء ممهدددن ع،دددع س دددن عجدددعهللس  مدددهلل غسددد س مدددن 
المجوههللسن المعجعهللسن الط  ص س عقل س  الهع   سحصه رل  ال ن الرش ،ع المنسن  لإلجوهنهلل ان 

ن سوقط    عسرنى  قنرغ  ع َمن إرا لم سعجهلل إ  من ،ع م هدغ  ع هللعمدغ الدط  صد س عقلد س  هنن مم
النهسغ  ن سرهغ غنسِّ من سقهلل   هسغ عسونهم من سجهللس من ،رس النهعم  هى من سجهللس من  ،ههن  عسرحث 

                                                 
   ( )رنإله ن (. ( الط )1)
( عانمغ "وسنس  العصعه إلى جنمع الصعه لحهللسث ال نعه" لنرهلل ال حمن رن  هط ردن محمدهلل الندسرنمط  ملردعع رملرندِّ 1)

 مجههللا  . 0م   1532 -،د 1181 رهلل المجسهلل رنن رهنهلل   نمِّ: 
معجدعهلل  ملردعع الدط هللا  الذهد  ع حمدهلل  ردهلل ال –( عانمغ "جمع الجعامع  ع الجنمع الهرس " لهنسعلط  وحقس :  حمدهلل صدق  3)

 مجههللًا . 11رس ع    النمِّ: رم    –
 ( ،ددددددددع  رددددددددع الذ دددددددده جددددددددمه الددددددددهللسن  رددددددددهلل الدددددددد حمن رددددددددن همددددددددنه الددددددددهللسن الر ددددددددس ش النددددددددسعلط  مددددددددن وصددددددددنمسذغ:0)

" نرني ا رومف الط الذ عع" ع"النرنس عالم ن   الط قعا هلل عال عع الننالنسِّ" ع" إ ننهلل المهوهللسن إلى مص ة المجوههللسن   
 حمدغ    –رمصد  )وعالط  -القهلل مَن    هَط رهلل انوغ عوحقسقغ ع،ع ملرعع الدط ملرندِّ ملنندِّ صدع  القهدم الن ردط " 

،د ( الط ممزلدغ ر ع دِّ المقسدنب  هدى المسده رنلقدن، ة   611جمنهلل  العلى نمِّ:16الط نح  لسهِّ الجمنِّ من  -وننلى 
ر ا غ السن     سقدنه: إمدغ امندهللاهلل الدط الند سنن  المهدث  م ض  لم رغ نهللسهلل الط - حمغ    وننلى  -عهنن نري عالنوغ 
 عهندددف ال معن لحدددنجط 8 هددى    ،دددن  سم دد : الوحدددهللث رمنمدددِّ   لهنددسعلط:  -ودددعالط  حمدددغ    -نددرنِّ  سدددنم  ددم 

 .1/175  ع،هللسِّ النن السن: 1/1648 1/1رهسذِّ:
ط رددن حنددنم الددهللسن الهمددهللش  ملرددعع الددط هللا  (  ع نددمغ "همددز النمددنه الددط نددمن القددعاه عالالنددنه" لنددمء الددهللسن  هددط الموقدد8)

 م  عحققغ: محمعهلل  م  الهللمسنلط.1665 -،د 1016  نمِّ: 1ل/ –رس ع   -الهوي النهمسِّ 
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  ع  الددط (2)ههسدِّ الرحددث ع  س دد س رنددهلل رلد   ان سهددعن الددط المجوهددهللسن المددعا  مدن ،ددع   هددم ممددغ 
من نسحهللث رنهللس من  ،ه ا جوهنهلل من ،ع   نخ ممغ  ع  سقهللد الط  َمدغ اإلصدنرِّ وجدعسز ان الدط 
 قلدن  الدهللمسن الرنسددهللة  مدغ مددن ،دع   هددم ممدغ  لن   لددم سههدف  ،دده هده  صدد  رنهدم المددعا   ع  
رنهم من نسعجهلل  ع  رنهم من   سن ف من الحسنء  ره  قنم   الحجِّ  هى  ،ه هه  صد  رمدن 

 عجهللس لهم من ال انرسن الط النهم عارر  هى النهمنء الرسنن . س
 )فصل( 

ان قهدد : الحهددنم الندد  سِّ مونددنعسِّ القددهللام رن مونددني إلددى الندد ع  عمونددنعسِّ القددهللام مددن 
/ي( جنهدددد   هددددعم 12حسددددث الونهدددد  رنلموندددد  سن  مددددهلل عجددددعهلل المقو ددددى  عالبقددددهلل المددددنمع الهسددددف )ع

هللعن النهعم المنور ة الط اجوهدنهلل ال جده إل ندنهلل غسد س قهد :  ا جوهنهلل المنور  الط  مه ال جه لمذنغ
لن   نرحنمغ لم سونرهلل  رنهللس رنلرسدنن لهمدنب إ  إرا هدنمعا  ،دم لهرسدنن عاإل ندنهلل  عالمودأ،هعن لدرل  
،ددم الددرسن س قددعن مددن  مذنددهم  رددأمهم إممددن   نددهللعا النرددنهلل إلددى مددن ،ددع حدد   ع  وحصدده ،ددرس ال قددِّ 

إ  لمن هنن لغ من النهعم مدن ره مدنس  رردمف  مده ال جده لمذندغ الدط  الحنصهِّ  ن  ن اإلصنرِّ
  ره  هسغ  ن سدأوط رمدن (7) م  هللسمغ الرش ههذغ   رغ  الأمغ   سجي  هسغ  ن سقههلل من ،ع   هم ممغ

 عجددي    هسددغ  هددى العجددغ الددرش سلسقددغ عسقددهلل   هسددغ  الدد ن هددنن  ددنلًم  ددن المنددن ف النهمسددِّ  
ن مددن الصدحنرِّ عالودنرنسن عوددنرنسهم  مدن نددلاه  ،ده النهدم  ددن الحهدم الددط عندنغ مدن عنددع المقصد س

الحنهلل ِّ الوط ،ط من منن ه النرنهللة عالمننمهِّ  هى عجغ انو ع  الدم     هدى عجدغ الوقهسدهلل  عان 
هنن قنهلل ًا  هى ا لمع  هى الم  محصًم لمن سذهمغ رغ  ع،ع من جمع وه  النهدعم الهدسب  هسدغ 

را  جز الط رنض الحدعاهللث ندأه  مهدن ندلاه  مدن سلهدي ال عاسدِّ   مدن إ  من ورهغ إلسغ قهلل و غ  عا 
سلهي ال  ش  عم   الط رلد  المد عش رمدن لهللسدغ مدن وهد  النهدعم  ع،درا اجوهدنهلل   وقهسدهلل  ع  سحده لدغ 
 ن سقعم الط مقنم اإل ننهلل لهنرنهلل الط نطء لم سرهغ إلسغ هلللسهدغ مدع عجدعهلل مدن ،دع   هدم ممدغ رنلند سنِّ 

لمددغ س ددن الددط هدده مددن ،ددع   هددم ممددغ   مددغ سنهددم رددهلللسه   سنهمددغ عسقددهلل   هددى الددط  صدد س عقلدد س  
انومرنل   سقدهلل   هسدغ  ع،درا سجدهللس هده  جده مدن مذندغ     دم  قدعه: ،درا الدرش  ردهلل ممدغ ،دع الدرش 
عقع السغ ا  ل اي عا رومف  القهلل وذنعو  مرا،ي  ،ه النهم الط رسنن رل  القهلل  الرش  رهلل ممغ  

  الدنلعقعف (2)  عغس  مجوههلل  مهلل الدرنض اآلرد (7)وههللًا  مهلل رنض  ،ه النهمالقهلل سهعن القن ط مج
 هددى مقددهللا  منددسن   نددرسه إلددى الوقهسددهلل السددغ  ع ،دده ا جوهددنهلل سروهذددعن الددط رلدد   رددومف قدد ا حهم 

/ ( عالهعمهم ع هعمهم الحسم ر المقهللا  الرش  رهلل ممغ لدم سقدع  هدى ونسسمدغ إجمدنع حودى سقدنه: 17)ع
مرد ،ن  هسدغ حودى سهدعن وقدهللس س مندومهلًلا إلدى رلد  الر ،دنن  رده هده  دنلم سقدهلل س  ،ع هرا ع  ،دع  مد 

رحني اندونهللاهللس عقنرهسودغ عمذدعر ر،مدغ ع قدعي الهمدغ  همدن مجدهللس الدط هودي المجوهدهللسن عمندوذسهللس مدن 
مجمعىاا على   م ن  المن  سن  ع هى ،را الم و ر  حجسِّ حهم الحدنهم  هدى الرصدمسن إ  إرا هدنن 

                                                 

 . 002  عا  ننهلل الذحعه:   0/118سم  : وذصسه ،رس المنألِّ الط  إ مم المعقنسن: ( 1)
ه هلل جوغ  عسجعز لغ  ن سقههلل من ،ع   هم  ممغ مع ( ر،ي رنض النهمنء: إلى  مغ   سجعز لهننلم  ن سقههلل  نلمًن الط م 1)

لى رل  منه محمهلل رن الحنن ؛ ع رع حمسذِّ هنن سجعز الوقهسهلل ملهقًن   انوعا همن الط هعن هه عاحهلل ممهمن مجوههللا  عا 
عر،ي الننالنط عمن م النهمنء إلى  مغ   سجعز لهننلم  ن سقههلل الننلم من غس  الصحنرِّ  الوهرس  الط  صعه 

 .326  عسم  : وذصسه ،رس المنألِّ الط  المنوصذى:   030/ 3سمط:  الذقغ لهجع 
(  جمع الذقهنء  ن المذوط سجي  ن سهدعن مدن  ،ده ا جوهدنهلل  سم د : لندنن الحهدنم الدط من الدِّ الحهدنم  إلردن  ردط الدسمن: 3)

1/115 . 
 .1/351  عغمز  سعن الرصن    لهحمعش:1/115( سم  : لننن الحهنم الط من الِّ الحهنم: 0)
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مجمعاا عل  حجية قوله، وهذا بحث نفىي  ينبلىي إمعىان النظىر  (1)في أهليته )لي (أهليته، والمختل  
 في تدبره وعدم المسارعة إل  رده بمجرد الستبعاد له.

والذي عندي أن حك ىام الشىريعة إنمىا هىم مترجمىون لهىا مبينىون لمىا فيهىا، فمىن أصىاب الحىق،  
لىزوم حكمىه وقيىام الحجىة بىه،  (2)يسىتلزم فقد أصاب، ومن أخطىأ فقىد اخطىأ، وكىون المخطىو مىأجوراا ل

فإذا حكم حاكم بمحح الرأي ظنىاا منىه ان دليىل ذلىك الحكىم ل يوجىد فىي الكتىاب والسىنة، ثىم وجىد غيىره 
النص الدال عل  ذلك الحكم عل  وجه ل يتطرق إليه الرد ول يتعىاوره الىنقح، كىان حكىم الحىاكم األول 

أي الذي حكىم بىه سىل  مىن أهىل العلىم، قىد قىالوا بقولىه، وان لىم منقوضاا باطالا، وان كان له في ذلك الر 
يكن ذلك الدليل الذي وجده غيره قطعياا، ويقال لذلك الحاكم الىذي لىم يجىد الىنص، قىد اجتهىدت فأخطىأت 
فلك أجر، وأما ان حكمك لزم لليرك فال، ول كرامة بل هو رد  عليك، ولم تكن شىارعاا للعبىاد شىريعة مىن 

م ما جتت به من الرأي الىذي قىد وجىدت الروايىة مىن الشىارإ بخالفىه، بىل أنىت وسىاتر عندك حت  تلزمه
عباد هللا متعبدون بهذه الشريعة التي بين أظهرنا، لي  لكم أن تزيلوا عنهىا أو تخالفوهىا أو تعارضىوها 

/ب( لمىا كىان عليىه رسىول هللا 11بمحح الرأي، وجهل من جهل النص رد  عليه، ألنىه أمىر مخىال  )و
فألنه قىد وجىد الىنص مىن الشىارإ ونصىه هىو الىذي  (3)رد  أما الصلرى  -لى  هللا عليه وآله وسلم ص -

حديث الصحيح المتلقىي بىالقبول عنىد جميىع الطواتى   (4)كان عليه أمره بال شك ول شبهة وأم ا الكبرى 
ن شىتت ، كىذا فىي األبحىاث البديعىة مطىو  (5)اإلسالمية، وهو كل مالم يكن عليه أمرنا فهو رد   لا هىذا، وا 

 لسيدي الوالد دام مجده الطار  والتالد.  (6)زياد  اإلطالإ فارجع إل  كتاب "القضاء" 
 )فصل( 

إن قلىىت: إذا ابتلىى  المجتهىىد بتىىول ي القضىىاء فىىي ارح ل يعىىر  أهلهىىا إل التقليىىد ول يىىدينون إل 
عة المطهر  كما هو فىي هىذه بما صر ج به من هم مقلدون له، ويعدون من خال  ذلك خارجاا عن الشري

عند قهن عغ رهدن   ومصىرها ورومهىا (7)األزمنة كاتن في غالب الىديار اإلسىالمية شىامها ويمنهىا وهنىدها
قهلل  َمهن هههن علم سر   من رل  إ  الننر المدنهلل  هنلعاحدهلل الذد هلل مدن اللدعف   (2)ره لع قه : )امغ(

رنسدهللًا مدن الصدعاي عممدن سلسدهلل رلد  مدن ره من م سن اللعف   رده مدن  لدعف اللدعف لدم سهدن رلد  
المدنزه رنلمهللسمدِّ الممددع ة  - حمددغ    - (2)  سودغ الدط رنددض مللذدن  الندسخ النممددِّ صدنلح الذممدط 

الددط السددنم الق سرِّ ال مددغ قنه:امددغ هللا  الودد ي عالندد    - حمددِّ    -الددط ،ددرا النصدد  الموددعالى إلددى 

                                                 

 من رسن القعنسن لمن  الط ) ي ( .( 1)
 ( الط ) ي ( )  سهزم(.1)
مِّ الصو   : ،ط الحهلل الصو   سم  : منجم مصلهح الصعه:   3)  .314( المقهللَ 
مِّ الهر   : ،ط الحهلل الهر   سم  : منجم مصلهح الصعه:  0)  .311(المقهللَ 
: هده  مد  لدم سهدن  هسدغ  م مدن الهدع  -   هسغ ع نهم  صهى -وقعه قنه:  نعه    -  ط    مهن  -(  ن ) ن نِّ 8)

 (. 51  ر قم: )0/117 هلل(    ر جغ الهللا  قلمط الط نممغ:
ط رمن سجي الط الق نء  هى القن ط  لهقمعجط:   2)  . 85( سم  :  ذ  الأل  
 ( الط )   ( )عحجنز،ن( رهلله )ع،مهلل،ن(.7)
 ( من رسن القعنسن نقل  من )   ( . 5)
نلح رددن محمددهلل رددن مددعد رددن  رددهلل   رددن  مدد  النمدد ش الذممددط المددهللمط الم رددط المددنلهط  القسددغ   صددعلط  ( ،ددع النددسخ صدد6)

محددهللث  حددنال   علددهلل رنلنددعهللان  عمنددأ رهددن  عا وحدده إلددى مدد اهش عوددعمب عمصدد  عالحجددنز  عارددر  ددن  همن هددن  عقددهللم 
نج سن"  ع"المصددن "  ع"قلدف ال مدد  المهللسمدِّ عهلل ب رهدن  مددن وصدنمسذغ: "اسقددن  ،مدم  علددط الرصدن  لمقودهللاء رنددسهلل المهد

،دد(  1115الط  الع  ننمسهلل المصمذن  الط الذمعن عاآل  "  عغس ،ن   )وعالط الط جمنهلل  اآلر ة الدط المهللسمدِّ الممدع ة  ندمِّ:
 . 313/ 1  عحهسِّ الرن  الط ون سخ الق ن ال نلث  ن   لهرسلن : 8/11عهللالن السهن  سم  : منجم المللذسن: 



   

 
 

7222 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  

 التَّقليدِ  و اإلِجْتِهادِ  لِأَدِلِّةِ  اإلِقليدْ احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات 

لددهللسن  مددع لددعه الرحددث عمزسددهلل الهنددف مددن عمصدد  عالنددنم عالحدد مسن الندد سذسن الهم سجددهلل الددط ،ددرس ا
 سنمه رنلهلللِّ عسل  ،ن  هى الوقهسهلل إ   م ِّ  جنه القل .

قهددد : ،دددرا المجوهدددهلل المندددهسن المروهدددى مدددن جهودددسن  الجهدددِّ العلدددى: وعلسدددغ لهق دددنء الجهدددِّ  
ال نمسدِّ: هعمددغ الددط هللسددن  المقهددهللة الددرسن ،ددم روهد  الصددذِّ سجددي  هسددغ  ن سبقددهللم حددَ     هسددغ   عسددل   

صهدى    هسدغ ع لدغ عندهم  -عنمِّ  نعلغ   / ( رمن سقو سغ هوني   15 اهللس ممغ السق ط )عم
غسد  مهوذدد  إلددى غس ،مددن  ع  مددل  ًا لمددن نددعا،من عس د ي رددرل  المحهددعم  هسددغ  الدد ن عجددهلل لهحدد   -

ن لدم سجدهلل لهحدَ  منصد ًا  الهدسب  هسدغ إ  رلد  ع  سجدي  هسدغ ندعاس  لمدغ قد هلل منص ًا الرهن عمنمد   عا 
 رهغ الحجدِّ ععالَدى رمدن  ردرس    هسدغ مدن الرسدنن  عقدنم رنلمس دن  الدرش  لزمدغ   ندرحنمغ الدط هونردغ 
رن الرش سصدني ردغ ه سد  مدن  النزسز ال ن  جز  ن رل  ع جذ   ن الجزم رغ رعاهلل س  ع صنرغ الجب

سح عس سح   ن سوره  ممن ،ع السغ  عسنزه مذنغ عسنو   (2)حمهِّ النهم  العاجي  هسغ عجعرًن م سقًن 
ال ن لم سقرده ممدغ رلد  ع  عجدهلل مدن سندن هللس  هسدغ عسقرهدغ  الذدط ندنِّ الردنالقسن م دل ي عالدط ردمهلل 
مدددن  روهدددن ردددهلله  الددد ن لدددم وندددن هللس المقدددنهللس   هدددى رلددد   ع  رهوددد  السدددهلل لنقودددغ  النهسدددغ  ن سددد هلَل هددده 
   رصعمِّ و هلل  هسغ عالسهن هلللسه عا ح   سومهن من الحهدم ردغ إلدى غسد س مدن الحهدنم علدم سعجدي

 هسغ ان سحهم ررمف الن ع  ع  سنعغ لغ رلد  رعجدغ مدن العجدعس  ع ندَسمن إرا هنمد  وهد  المندألِّ 
ن  َجدح  حدهلل الهلللدِّ  النلمردنلف لدغ قدهلل  َجدح  ممن ا ل ر  السهدن الهلللدِّ عونن  د   الد ن المجوهدهلل عا 

 اودي النهدعم هلللسًم منن  ًن لهلللسهغ رعجغ من عجعس الو جسح  هى ارومف الم ن  الدط رلد  عوردنسن م
عوذددنع   قدددهللام النهمدددنء  عان النقردددِّ اله ددعهلل عالمن دددهِّ النمسدددنء الصدددمنء  ان سهددعن قدددهلل  لدددف المدددنب 
رندددري الوقهسدددهلل قدددعً  ،دددع محدددض الددد  ش  عقدددهلل  ن  دددغ هلللسددده صدددحسح  دددن،  الهلل لدددِّ عا دددح المنمدددى 

ِّ ع م نلغ ه سد ة الموذ   هسغ روه  الرسن   المبروهِّ عاآل اء المبنوه (7)"حهللسث المص اة"  (7)همنن  ِّ
عم ددن  س جمددِّ  ع رلدد  مددعالن الرددمف ع صددنرهن معلمددنن  المددعلن العه: مددن سمنددأ  ددن الحسدده 

                                                 

العاجدي مددن حسدث الهللاء  عرلدد  إرا هدنن عقد  العاجددي غسد   الن دده  مدغ هنلصددعم  إر ( ع،دع وقندسم لهذدد ض  ع 1)
 . 302سجي  هللالس الع  عجعرغ  ع  سجعز وأرس س  ال ن  ر   سب    م علزمغ الق نء  منجم مصلهح الصعه:  

م  1)  القسنب  هسغ . ( لألحمنف وذصسه الط منألِّ رمف القسنب الرر   ممهم من قنه: إن رنلف القسنبب الرر   قبهللَ 
ن  بد  ف رنل عاسدِّ  عممهم من قدنه: إن هدنن الد اعش لهررد  من عالدًن رنلذقدغ قبر ده ررد س ندعاء عاالد  القسدنب  ع رنلذدغ   عا 

الد ن عاالد  القسدنب  قبر ده   عهدرا إن عاالد  قسنندًن عردنلف  رد     -  دط    مهمدن  -القل  هدأرط ، سد ة ع مدبٍّ 
 . إلى  ر  الوذصسم  .لهن إن رنلف جمسع القسنِّ لم سبقره ..

لهن قنه الهدنهط: ) عا هدم  ن اندو ال القدغ الد اعش لوقدهللسم الررد   هدى القسدنب مدر،يب  سندى ردن  ردنن   عارودن س  ردع 
 زسهلل   عر     هسغ حهللسث المبص  اة   عونرنغ  ه   الموأر سن (.

ن اله رط عمن ونرنغ من  صحنرمن الهسب القغ ال اعش رن ل الوقهللسم   ره سب   ر   ههَ    هلْله  دنرلٍّ إرا لدم سهدن الأم  قره ر 
لسغ مدنه  ه د  النهمدنء  سم د : ،دنمش وحقسد : الندسهلل  مرنلذًن لههوني عالنمِّ المنهع ة   عسبقهلل م  هى القسنب   عا 

   335/ 1منصد  الونمددهللش لندد د ومقددسح الذصددعه  لهق االددط ؛ علهمزسددهلل مددن الوذصددسه سم دد :  صددعه الن رنددط:
 .354- 3/314  عالعاوح ال حمع :1/365عمن رنهلل،ن عالوق س  عالوحرس : 1/821عهنف الن ا   لهررن ش:

ْسدد  ة    ددط    مددغ سقددعه: قددنه  نددعه ا    3) دد  اًة -صددهى    هسددغ عنددهم  –( ) ددن  رددط ،ب   م ًمددن مبص  : مددن اْنددو     غ 
ْهر و ه ددد ل ه ن ال ذ دددط ح  دددر  ددده ه ن ع ا  ْن ن  دددس ه ن   ْمن  (    ر جدددغ الرردددن ش الدددط صدددحسحغ: ال نْحو ه ر ه دددن ال ددد  ْن      دددنع  مدددن و ْمددد ٍّ ن ص 

 (.1400  ر قم :) 1/782
ْسدد  ة  قددنه : قددنه  نددعه ا      -   دد  اًة ال ْهس ْمق ه ددْي رهددن  -صددهى    هسددغ عنددهم  –ع) ددن  رددط ،ب   ددنًة مبص  : مددن اْنددو     ن 

هلل ، ددددن  دددده ه ن ع ا        ر ه ددددن   ْمن  م  ددددنع  مددددن و ْمدددد ٍّ (    ر جددددغ منددددهم الددددط صددددحسحغ ال ْهس ْحهبْره ددددن ال دددد  ْن   ددددط ح  م ن ه ددددن ص  ع 
 (.1810  ر قم : )3/1185:
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المرنلذِّ لهند ع الودط ندعغهن رندض  ،ده النهدم وعندسون لدم سندههلل لدغ هلللسده ع  نده  مدن ندره الحد  الدط 
مغ الدط هونردغ /ي( الودط ودعلى   ندرحن15نرسه  المدعلن ال دنمط: وندعسغ ال د ع ا  الدط المعا سدث )ع

ربن الحنهم  ن الصهللع ردنلحَ  الدط ،درسن المدعلمسن  وقنسلهن رسن  ،ههن عوعزسنهن رسن منوحقهن  ال را ج 
الددنلمع  رسدد  لددغ مددن الحسددنة  لمددغ سونددري  ددن رلدد  مذننددهلل  عمرنلذددن  لهلللددِّ الهوددني عالنددمِّ سصددني 

ِّ  ع  سنجدز  دن حص ،ن عسونند  اإلحنلدِّ رهدن  عمدن  دهللا ،درسن المدعلمسن  الهدع هللعمهمدن الدط الصدنعر
من ر ا ع الوعصه إلى الحَ   إ  من  جز ع نف عمن هنن هرل    (2)وعجسغ الح  السغ علع رر سنِّ 

 المهدط لردط ر   -صهدى    هسغ ع لغ عنهم  -الهسب رأ،ه لههللرعه الط ،را الممصي  علهرا  هه 
 . (7) ن وعلط اإلمن ة ر نذغ  ن القسنم رهن همن  ر  رل  الط الصحسح 

 صل()ف 
 )الط من سحهم رنل  ش مع عجعهلل الهلللسه من الهوني عالنمِّ(

 قعه ،را   سهعن إ  من حنهم  ع قنض  ع مذ    سن ف هونرًن ع  نمِّ عالدرمي  هدى مدن 
ع س م ددده الدددرمي  هسدددغ  ع،دددع  حدددهلل قن دددسط المدددن   ع حدددهلل  ،ههدددن ندددعاء  صدددني  ع  رلدددأ  لمدددغ مدددع 

رلدددأ حهدددم عق ددى ع الودددى روسددد  الحدد  جهدددًم ممدددغ اإلصددنرِّ حهدددم ردددنلح  ع،ددع   سنهدددم ردددغ  عمددع ال
رددنلح   الدد ن هددنن ممددن  مددهللس  هددم رنلهوددني عالنددمِّ الهددع  س ددًن القن ددط اآلردد  مددن ق ددنة المددن   
عالمذوط اآلر  من  ،ه الجحسم  لمغ  هم رنلح  عحهدم رنلرنلده  علند    دن رندنلم عحدنهم عمذد  

ممهمن  ره إلى من سرنلذهمن  الد ن ،درا  سن ف الهوني عالنمِّ عسذهمهمن ان سنهلله  مهمن إلى من لسب
قددهلل وقَحددم المددن   هددى رصددس ة عانددوح  النقددني  هددى  هددم ممددغ   مددن إرا لددم سجددهلل منددومهللًا لهحهددم عالذوسددن 

منومدددهلل ع  إجمدددنع سحدددوج ردددغ  هدددى   (7)عالق ددنء الدددط وهددد  الرصدددعمِّ مدددن هودددني ع  ندددمِّ ع  قسدددنب
  الل قددغ قددهلل ه دد   جددهللًا  (2)النهددم عان هددنن السددغ مقددنه لددرنض  ،دده  (2)رددمف رلدد   الحددهللسث منددنر 

                                                 

 لنهمنء  صعه الذقغ الط ون سف الر سنِّ اوجن،نن:( 1)
الدددددر ا ع رنصدددددِّ ردددددنلم  عالعندددددن ه المذ دددددسِّ الدددددى المح دددددع .   -1العندددددسهِّ الدددددى الندددددطء  منددددد ع ًن  ع مممع دددددًن .  -1   

 . 87 – 82مصلهحن   هم  صعه  الذقغ :   
ه دى م ْمه ر ددى  بدم  1) س     دد  ي  ر س ددهلل  : ال    هبم ى  ق دنه  دعه  ا         و ْنددو ْنم  نب : قبْهدد ب س ددن    دْن   ر ددى ر  ٍّ  ق دنه  سف  ( )   ددن  : س ددن   ر دن ر  ٍّ إ م دد      ق ددنه 

م هلل ام ِّ  إ    م ْن   ر   ْز   ع  ه ْسغ  ال سه ن(  ر جدغ مندهم الدط صدحسحغ:ع ا  م ه ن   م نم ِّ  ع ا  م ه ن س ْعم  اْلق س نم ِّ  ر  قَ ه ن ع   هلل   ال ر        2/2ر ، ن ر ح 
 ( .0513ر قم:)

( القسنب  لوِّ : الوقهللس   سقنه قن  النطء رنلنطء    ع قنب النطء رنلنطء قهلَل س  هى م نلغ   عسقدنه رسمهمدن قدسب  مدح 3)
  عالمقسددنب المقددهللا  . سم دد : الصددحند الددط الهوددِّ     ش قددهلل   مددح   عقنسنددوغ رنلنددطء مقنسنددِّ عقسننددن    ش قهلل وددغ رددغ

 . 116  عمرون  الصحند   ال ازش :    1/183  عالقنمعب المحسل   الذس عز  رنهللش :3/625الجع، ش :
عاصددلمحًن  ،ددع: ا نددوعاء رددسن الذدد عع عالصدده الددط النهددِّ المنددومرلِّ مددن حهددم الصدده.  ع ،ددع : إنددور ا  م دده 

  عا  نددنهلل الذحددعه   لهنددعهنمط :   3/146جددنمع رسمهمددن. اإلحهددنم  لآلمددهللش: حهددم المددرهع  لمددن لددم سددره  ر
335. 

( )حددهلل من  رددهلل   حددهلل مط  رددط  مددن محمددهلل رددن جنذدد   مددن نددنرِّ  ددن  رددط  ددعن  ددن الحدد ث رددن  مدد ع رددن  رددط 0) 
ان  ندعه     -  دط    مدغ  –الموس ة رن ننرِّ  ن منب من  صحني مننر من  ،ه حمد   دن مندنر 

حدسن رن دغ إلدى الدسمن القدنه: هسدف وصدمع ان  د ض لد  ق دنء قدنه:  ق دط رمدن  -   هسغ ع نهم صهى  -
قدنه: الدنن لدم  –صهى    هسدغ ع ندهم  -الط هوني   قنه: النن لم سهن الط هوني   قنه: الرنمِّ  نعه   

صهى  -ي  نعه   قنه: اجوههلل   سط    لع قنه: ال    –صهى    هسغ ع نهم  -سهن الط نمِّ  نعه   
لمددن   -صددهى    هسددغ ع نددهم  -صددهلل ش  ددم قددنه: الحمددهلل ن الددرش عالدد   نددعه  نددعه    -   هسددغ ع نددهم 
( قدددنه اإلمدددنم  حمدددهلل: إندددمنهللس  دددنسف إلرهدددنم  صدددحني مندددنر  -صدددهى    هسدددغ ع ندددهم -س  دددى  ندددعه   

 ( .11424ر قم: )  8/134عجهنلِّ الحن ث رن  م ع   ر جغ اإلمنم  حمهلل الط منمهللس: 
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عرن دددهن حندددن لراودددغ  عمجمع هدددن سمدددوهض لإلحوجدددن  ردددغ  عقدددهلل جمنددد  الدددط رلددد  رح دددًن اندددوعالس  
  النلعاجددددي  هددددى الحددددنهم عالقن ددددط عالمذوددددط عالنددددنلم  ن سم دددد  الددددط (7)/ ( السددددغ جمسددددع ل قددددغ16)ع

ن لم سجهلل  رر  رنل عا،  ممهن عمن مصع  الهوني عالنمِّ  ال ن عجهلل رل  السهمن قهلَلمغ  هى غس س  عا 
    (2)عمذهعمهن  (7)سنوذنهلل رمملعقهن 

لرنض  (6)الط وق س اوغ  -صهدى    هسغ ع لغ عنهم  - (2)ال ن لم سجهلل م   الط  الننه المرط 
را  جدز  دن   موغ  م الط اإلجمنع إن هنن سقعه رحجسوغ  م الط القسنب  هى من سقو سغ اجوهنهللس عا 

غ  مدهلل الونددن ض ردسن الهلللدِّ  ن سقدهللم ل سدد  الجمدع  هدى عجددغ رلد   ومَند  ردنلر اءة الصددهسِّ  ع هسد
مقرددعه  الدد ن   ددعزة  جددع إلددى الم جحددن  المددرهع ة الددط هوددي الصددعه رنددهلل  ن سصددح لددغ  ان رلدد  
الم جح م جح  عقهلل ره   محعًا من ،را الط "إ ندنهلل الذحدعه" عرهد   قدعه مدن قدنه: إن المصدع  

  إن مدددن اندددوه   مدددن ووردددع اآلسدددن  الق  مسدددِّ   وذدددط ردددنلحعاهللث  عونقرددد  رلددد  رمدددن سرنلذدددغ ع مدددهللش
عاندومهلل ممدغ الوعالسد   عهدنن  عالحنهللسث المرعسِّ عجنه رل  هلل رغ ععجدغ إلسدغ ،مودغ عاندوننن ردنن 

من دم ،مددغ عم مددى قصددهللس العقددعف  هددى الحددَ   عالن ددع   هددى الصددعاي مددن هللعن ونصددي لمددر،ي 
رح  الرش   سمزف عالمه  الدرش سند ي من المرا،ي عجهلل السهمن من سلهرغ  ال مهمن اله س  اللسي عال

ممددغ هدده عا هلل  هسددغ عالمنوصددم الددرش سددأعش إلسددغ هدده رددن ف  الننددهللهلل سددهللس   هددى ،ددرا ال مدد  إن قرهوددغ 
رصهلل  ممن د عقهي معال  ع قه قهلل حه  ردغ الههللاسدِّ  عجدهلل  السدغ هده مدن ولهردغ مدن  هلللدِّ الحهدنم 

را المقدنه عاندون م  ،درا الهدمم  الوط وزسهلل العقعف  هى هلل  ههن هن مًن مدن هدنن  الد ن اندورنهلل  ،د

                                                                                                                                            

( قدددنه اردددن حجددد  النندددقممط :  عاس  حمدددهلل ع ردددع هللاعهلل عالو مدددرش عاردددن  دددهللش عاللر امدددط عالرسهقدددط مدددن حدددهللسث 1) 
الحعس ث رن  م ع  ن منب من  صدحني مندنر  دن مندنر قدنه: الو مدرش   من الدغ إ  مدن ،درا العجدغ علدسب 

 صحني مننر ع مغ  رع  عن   سصدح ع  إنمنهللس رموصه  عقنه الررن ش الط ون سرغ: الحن ث رن  م ع  ن 
سن ف إ  رهرا  عقنه الهللا قلمط: الط النهه  عاس ننرِّ  ن  رط  عن ،هرا ع  نهغ رن مههللش عجمن ن   مدغ  

 .151/ 0عالم نه  صح  وهرس  الحرس   لهننقممط: 
 ( لم  قف  هى ،را الرحث .1)
دد  مبْلق ددًن. عسهددعن ،ددر3) ا لمددن   مذهمددغ محددن. قددنه   ونددنلى الددط ق َصددِّ نددهسمنن: ( الم ْملددع   لوددِّ: مددن م ل دد  س مل 

هَ ْمم ن م ْمل    الل ْس  (( ]الممه   . 383/ 8[  مقنسسب الهوِّ: 12)) ب
 . 144عاصلمحًن: ،ع من هلله  هسغ الط محه المل . مصلهحن   هم  صعه الذقغ:   

عالرصدن   المع دحِّ لمنمدى ههدط  ( المذهعم  لوِّ: من الهم سذهدم الهدع مذهدعم  ش سهدعن الدط مجمدعع الصدذن  0)
 . 1/740المنجم العنسل:

 . 68عاصلمحًن: ،ع من هلله  هسغ الط غس  محه المل . مصلهحن   هم  صعه الذقغ:   
ددذ   ددن  نددعه   8) صددهى    –( النددمِّ الذنهسددِّ: ع،ددط مجمدده الالنددنه عال مددنه عالوصدد الن  الذنهسددِّ الوددط عصب

 . 122منجم مصلهح الصعه:   - هسغ عنهم
ممن صهلل   ن الصحنرِّ مدن  قدعاه ع الندنه  –صهى    هسغ عنهم  –( النمِّ الوق س سِّ: ع،ط من  قَ س  نعه   2)

 . 122عرل  رنهعوغ ع هللم إمهن ة  ع رمعاالقوغ عا  هن  انوحننمغ ع  نس . منجم مصلهح الصعه:  
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ممدن( (2)المن مذن   وس  عمن قره وقصس    صر   ع هى مذنهن رد اقش وجمدط  ومند د لم ده  (7))عا 
 ،را الهمم صهللع  قعم ملممسن عقهعي  جنه منونهللسن لهرس الم ورِّ النهسِّ.

   سن ف النع  إ  من سهنرهللس ****** ع  الصرنرِّ إ  من سننمسهن     
 هى ،را الم ام المنوذنهلل من الجعاي المنمى "ونمسف الندمع  (7)/ي(16الهمم)ع ع،را  ر 

الددط المنددن ه النددرع" لهقن ددط النممددِّ العحددهلل المجوهددهلل الملهدد  ال رددنمط محمددهلل رددن  هددط رددن محمددهلل 
  ع مدن الذقسد  إلدى  ذدع   الومدط ردغ  مدن ندعاس  ردع المصد   هدى  (2)ع   دنس السممط الندعهنمط 
اللسي صهللس  رن حنن رن  هط الحنسمط الررن ش القمعجط  رع   لدغ السمدن سد عد اللن،  رن  رط 

ممددغ  عالسددغ سجددطء ع ردد  هلل ددعاش ان الحمددهلل ن  ي النددنلمسن  عصددهى   عنددهم  هددى نددسهللمن محمددهلل 
ع لغ عصحرغ  حب   رل  الط  عار  رش القنهللة من نهع  نمِّ: رمدب عوندنسن عمدن وسن ع لدف مدن 

رهعپنه المحمسدِّ  صدنمهن   ع ،ههدن  دن هده  زسدِّ عرهسدِّ  رجدنس ندسهللمن  ،ج ة نسهلل الم نهسن الط رههللة
 . (2)  محمهلل رس  الر سِّ  هسغ ع هى  لغ الصهعا  عالر هن  عالوحسِّ
 المصادر والمراجع

 بعد القرآن الكريم . -    
  لصهللس  رن حنن القمعجط  هللا  الهوي أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم  .1

 م  وحقس :  رهلل الجرن  زهن .1675 –رس ع   -ِّ النهمس
  لمحمهلل  هط النعهنمط  ملرعع رهللا  إبطال دعوى اإلجماإ عل  تحريم مطلق السماإ .2

الهمهلل  ع،ط لرنِّ حج سِّ  –الحن  محمهلل وسغ رهنهلل  المنمنة رنلمعا  المحمهللسِّ ررههللة الههمل 
 لى  هَط رنلحصعه  هسهن . ،د  عقهلل مَن   ونن1311قهللسمِّ جهللًا س جع ون سرهن إلى نمِّ:

،د  ملرنِّ الننس جهنمط   1348  لمس   هط حنن رنن  نمِّ: إبقاء المنن بإلقاء المحن .3
 رهعرنه .

لنهط رن  اإلبهاج في شرج المنهاج عل  منهاج الوصول إل  علم األصول للبيضاوي، .4
ن ِّ ،د  وحقس : جم1040   1ل/  –رس ع   - رهلل الهنالط النرهط  هللا  الهوي النهمسِّ 

 من النهمنء .
  لمحمهلل رن إنمن سه المس  الصمننمط  ملننِّ ال ننلِّ  إجابة الساتل شرج بلية اآلمل .5

م  وحقس : القن ط حنسن رن  حمهلل النسنغط عالهللهوع  حنن 1652  نمِّ: 1رس ع   ل/
 محمهلل مقرعلط ال،هلله .

                                                 

 ،ههدن هلللد  رد اقش " قدنه: عرد اقش اندم  ( قنه  رع  رسهللة: ) عمن الم نه الط جهي الندلم عالحدسن قدعلهم: "  هدى1)
ههرِّ مرح   هى جسش م عا علم سنن عا رنلحط الرش السهم الههرِّ  الهمن ندمنعا مرنحهدن  همدعا  ن  ،ههدن ،مدن    
/ 1النلذددعا  هددسهم الننددورنحع،م  الددر،ر  مدد ًم( . الصدده المقددنه الددط ندد د هوددني الم ددنه  لرددط  رسددهلل الرهدد ش:  

 . 033ورنًن لهنعهنمط  سم  : إ ننهلل الذحعه:  عمن رنهلل،ن    ع هللس المللف  086
 ( من رسن القعنسن لمن  الط  ) ي (.1)
 ( عرهن وموهط منرِّ )   (.3)
 . 2/328( لنهغ "ونمسف النمع ر رلنه  هلللِّ الجمع" سم  : ،هللسِّ النن السن  لهروهللاهللش: 0)
 ( عرهن وموهط منرِّ ) ي ( .8)
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 1القاهرة، ط/  –ر، للدكتور طه جابر العلواني ، دار األنصا اإلجتهاد والتقليد في اإلسالم .6
 م .1171، سنة: 

 –، للدكتورة نادية شريف العمري ، مؤسسة الرسالة   اإلجتهاد والتقليد في اإلسالم .7
 م .2004 -هـ  1425، سنة: 1بيروت ، ط/ 

 –، لسيد محمد موسى توانا، مطبعة المن االجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر .8
 م . 1172القاهرة ، سنة:  –مصر 

  لرهسه رن هسهههللش النم ط  جمنسِّ إحسنء الو اث اإلصابة في أقوال الصحابة إجمال .9
 ،د   وحقس  : هلل. محمهلل نهسمنن النق  .1047  نمِّ :  1الهعس   ل/ –اإلنممط

 -  لنهط رن  حمهلل رن حزم المهلللنط  رع محمهلل  هللا  الحهللسث اإلحكام في أصول األحكام .11
  نمِّ: 1رس ع  ل/ -  الهوني الن رط هللا وطبعة،د ؛ 1040  نمِّ: 1القن، ة   ل/

 ،د   وحقس : هلل. نسهلل الجمسهط .1040
 لرط  م ع   منن رن  رهلل ال حمن رن   منن النه زعش  مهورِّ أدب المفتي والمستفتي .11

،د  وحقس : هلل. معال   رهلل    1047 نمِّ: 1رس ع  ل/ –النهعم عالحهم    نلم الهوي 
  رهلل القنهلل  .

 القن، ة . –م مهورِّ المه ِّ المص س1672ِّ  نمِّ:0حمهلل نهرط  ل/  هلل. أديان الهند الكبرى .12
  لمحمهلل رن  هط النعهنمط  وحقس : إرشاد الفحول إل  تحقيق الحق من علم األصول .13

هللمن  رس ع ؛  -م ملرنِّ هللا  ارن ه س 1444 نمِّ:1محمهلل صرحط رن حنن حم   ل/
محمهلل ننسهلل الرهلل ش م  وحقس : 1661 -،د 1011  نمِّ: 1رس ع  ل/ –هللا  الذه   وطبعة

  رع مصني .
  هلل. حمهلل  رسهلل الهرسنط   هللا  أصول األحكام وطرق الستنباط في التشريع اإلسالمي .14

 م .1445 -،د 1016هللمن    نمِّ:  –النمم 
لرط القننم محمعهلل رن  م  رن محمهلل الزمرن ش  ملرنِّ مررِّ أطواق الذهب،   .15

 ،د .  1340الررن   نمِّ: 
-،د1043  نمِّ:1رس ع   ل/ -مصلذى  هللا  الهوي النهمسِّ  : لمحمعهلل أعجام األعالم .16

 م. 1653
  لرط  رهلل   نمب الهللسن محمهلل رن  رط ره  رن إعالم الموقعين عن رب العالمين .17

م  وحقس : لغ  رهلل ال لعف 1673 –رس ع   - سعي رن ننهلل الز  ط الهللمنقط  هللا  الجسه 
 ننهلل .

  من العرب والمستعربين والمستشرقينالعالم قامو  تراجم لشهر الرجال والنساء  .18
 رس ع . -لرس  الهللسن الز ههط  هللا  النهم لهممسسن

  لههللهوع  محمهلل اجورنء الَمهللعش  هللا   وآثار –األمير سيد صديق حسن خان ، حياته  .19
 م.1666 -،د 1014  نمِّ:  1رس ع    ل/ –ارن ه س   هللمن  

ن محمهلل رن   منن رن  هط   لنمب الهللس األنجم الزاهرات عل  حل ألفاظ الورقات .21
المن هللسمط الننالنط   وحقس  :  رهلل اله سم رن  هط محمهلل رن الممهِّ   مهورِّ ال نهلل   

 م.   1666 نمِّ: 3ل/
 –  لرط ننسهلل  رهلل اله سم رن محمهلل رن ممصع  الومسمط النمننمط  هللا  الذه  األنساب .21

 م  وحقس :  رهلل    م  الرن عهللش  .1665  1رس ع   ل/
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  إلنمن سه كنون في الذيل عل  كش  الظنون عن أسامي الكتب والفنونايضاج الم .22
 رس ع  . -رننن رن محمهلل  مسن الروهللاهللش   هللا  إحسنء الو اث الن رط 

 صنلح رن محمهلل رن معد إيقاظ همم أولي األبصار لإلقتداء بسيد المهاجرين واألنصار .23
 .  ،د1365رس ع   نمِّ: -النم ش النهس  رنلذممط  هللا  المن الِّ 

  لرهلل  الهللسن محمهلل رن رهنهلل  رن  رهلل   الز هنط  هللا  البحر المحيط في أصول الفقه .24
م  وحقسقغ ع رلغ: هلل. محمهلل 1444 -،د 1011 نمِّ:1رس ع   ل/ -لرمنن –الهوي النهمسِّ 
 محمهلل ونم  .

   لمحمهلل المجتهد وكفاية المقتصد" لبن رشد ودوره في تربية ملكة الجتهاد بداية .25
رههسِّ اآلهللاي  -لِّ هللهوع اس  وقهللم رهن لمسه هلل جِّ الهللهوع اس الط الهلل انن  اإلنممسِّ رعلعز   نن

 . م1447-م1442رجنمنِّ النب  نمِّ: 

 . بيروت –البداية والنهاية، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، مكتبة المعار   .26
  ملرنِّ هللا    لمحمهلل رن  هط النعهنمطالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .27

 رس ع . –المن الِّ 
  لرط المننلط  رهلل المه  رن  رهلل   رن سعنف الجعسمط   هللا  البرهان في أصول الفقه .28

 ،د   وحقس : الهللهوع   رهلل الن سم محمعهلل الهللسي 1015  نمِّ: 0مص   ل/ –الممصع ة  -العالنء 
نسعلط  المهورِّ   لجمه الهللسن  رهلل ال حمن البلية الوعا  في طبقات الللويين والنحا  .29

 لرمنن / صسهللا  وحقس : محمهلل  رع الذ ه إر ا،سم . -النص سِّ 
م  1621  لرط النهلله زسن الهللسن قننم قلهعرون  نمِّ: تاج التراجم في طبقات الحنفية .31

 ملرنِّ الننمط / روهللاهلل.
  لمحمهلل م و ى الحنسمط الزرسهللش  هللا  الههللاسِّ  تاج العرو  من جواهر القامو  .31

 ن المحققسن .وحقس : مجمع ِّ م
  نمِّ: 1  لنرهلل الممنم المم   ملرنِّ هللا  النههلل الجهللسهلل  ل/ تاريخ اإلسالم في الهند .32

 م . 1686 -،د1375
  لنمب الهللسن محمهلل رن  حمهلل رن   منن تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم .33

 م  وحقس : هلل.  م 1657 -،د 1047 -1رس ع   ل/ -الر،رط  هللا  الهوني الن رط  لرمنن
  رهلل النمم وهللم   .

 – ،ع   -  لهنسخ مننعهلل المهللعش  هللا  الن عرِّ  تأريخ الدعو  اإلسالمية في الهند .34
 ،د . 1347الهمهلل   نمِّ:

 رس ع  ؛ -  لرط ره   حمهلل رن  هط الرلسي الروهللاهللش  هللا  الهوي النهمسِّ تاريخ بلداد .35
 ملرنِّ النننهللة رمص  . وطبعة

  لنمء الهللسن  رط الحنن  هط رن نهسمنن هالتحبير شرج التحرير في أصول الفق .36
   1م   ل/1444 -،د 1011 -الننعهللسِّ / ال سنض  -الم هللاعش الحمرهط  مهورِّ ال نهلل 

 وحقس : هلل.  رهلل ال حمن الجر سن   هلل.  عض الق مط    هلل.  حمهلل الن اد .
    لرط محمهلل  رهلل   محمهلل الهعاوط تحفة النظار في غراتب األمصار وعجاتب األسفار .37

 ،د   وحقس  : هلل.  هط المموص  الهونمط .1048  نمِّ: 0ل / –رس ع   -ملننِّ ال ننلِّ 
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 1لهقن ط ارط ره  محمهلل رن اللسي الرنقممط  ملننِّ ال ننلِّ  ل/ التقريب واإلرشاد،  .38
 م وحقس : هلل.  رهلل الحمسهلل رن  هط ارع زمسهلل .1663 –ه 1013نمِّ: 

،د 1017 -رس ع   -الحن   هللا  الذه      رن  مس التقرير والتحرير في علم األصول .39
م   هلل انِّ 1666 -،د 1016  1رس ع   ل/ –هللا  الهوي النهمسِّ  وطبعةم ؛ 1662 -

 عوحقس :  رهلل   محمعهلل محمهلل  م .
   رط زسهلل  رسهلل   رن  م  الهلَلرعنط الحمذط  هللا  الهوي تقويم الدلة في اصول الفقه .41

 م  وحقس : النسخ رهسه محسط الهللسن المسب .1441 -،د 1011  نمِّ:1رس ع    ل/ –النهمسِّ 
  لحمهلل رن  هط رن حج  الننقممط  ملرنِّ تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير .41

 م  وحقس : النسهلل  رهلل   ،ننم السمنمط المهللمط .1620 -،د 1350المهللسمِّ الممع ة   نمِّ: 
  رن سعنف الجعسمط    لرط المننلط  رهلل المه  رن  رهلل التلخيص في أصول الفقه .42

م   وحقس  :  رهلل   جعلم المرنلط  1662 -،د1017 -رس ع   -هللا  الرنن   اإلنممسِّ 
م  1443،د  1010  نمِّ: 1رس ع   ل/ –هللا  الهوي النهمسِّ  وطبعةعرنس   حمهلل النم ش؛ 

 روحقس : محمهلل حنن محمهلل حنن إنمن سه.
 حسم رن الحنن النمعش  ملننِّ   لنرهلل الالتمهيد في تخريج الفروإ عل  األصول .43

 رس ع   وحقس  هلل. محمهلل حنن ،سوع. -،د 1044ال ننلِّ  نمِّ : 
 –رس ع   -  لمحط الهللسن رن ن ف المععش  هللا  الذه  تهذيب األسماء والللات .44

 وحقس : مهوي الرحعث عالهلل انن  . 1م  ل/1662
 -اث الن رط  لرط ممصع  محمهلل رن  حمهلل الز، ش  هللا  إحسنء الو  تهذيب الللة  .45

 م  وحقس : محمهلل  عض م  ي .1442  نمِّ:1رس ع  ل/
، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، دار الفكر المعاصر ، التوقيف على مهمات التعاريف .46

 هـ ، تحقيق : د. محمد رضوان الداية . 1410، سنة: 1بيروت ، دمشق، ط/ -دار الفكر 
 ا  الذه   رس ع .  لمحمهلل  مسن المن عف رأمس  رنهللننس  هللتيسير التحرير .47
  لنرهلل ال حمن رن  هط رن محمهلل تيسير الوصول إل  جامع األصول لحديث الرسول .48

 م .1532 -،د 1181رهنهلل   نمِّ: –النسرنمط  ملرنِّ  رهلل المجسهلل رنن 
  لمحمهلل رن إنمن سه  رط  رهلل   الررن ش الجنذط  هللا  ارن الجامع الصحيح المختصر .49

 م  وحقس : هلل. مصلذى هللسي الرون.1657 -،د 1047  نمِّ:3رس ع  ل/ –ه س    السمنمِّ 
ع حمهلل   رهلل المعجعهلل    –  وحقس  : احمهلل صق   الجامع الكبير"جمع الجوامع" للسيوطي .51

 رس ع  . –هللا  الذه  
م  وحقس  : 1657  نمِّ:1رس ع  ل/ –  رن هلل سهلل  هللا  النهم لهممسسن جمهر  الللة .51

  مزش ممس  رنهرهط .
م  حمهلل المن عف رننس علط   ارن  رهلل ال حسم الهلل،هعش  هللا    إلمنحجة هللا الباللة .52

 روهللاهلل  وحقس : نسهلل ننر . -القن، ة  -مهورِّ الم مى-الهوي الحهللس ِّ
  لهنسهلل محمهلل صهللس  رنن القمعجط  ملرنِّ الجعا ي حصول المأمول من علم األصول .53
 ،د.1162قنلملسمسِّ  نمِّ: –
هللمن    –  هلل. محمهلل ننسهلل  م نن الرعلط  هللا  الموحهللة حوار حول مشكالت حضارية .54

 م.1664 -،د 1014  نمِّ: 3ل/
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  لإلمنم احمهلل رن  هط رن حج  الننقممط  الدرر الكامنة في أعيان الماتة الثامنة  .55
مجهب هللا  ة المنن ف الن منمسِّ  وطبعةم  1627 -،د1357القن، ة  نمِّ:  -ملرنِّ المهللمط
 م  وحقس : هلل.محمهلل  رهلل المنسهلل رنن.1671ِّ:   نم1الهمهلل  ل/ -حسهلل   رنهلل 

  إلرن  رط الن سف  محمهلل رن محمهلل ع،ع مرلعل الدرر اللوامع في شرج جمع الجوامع .56
ع،ع من مرلعلن   10704/11/14الط مهورِّ الح  ة القنهلل سِّ الط الن ا   وح   قم:

أه   مهوروط )مصع ( ع،ع قسهلل الوحقس  رنلوننعن منط  الخ النسخ  منهلل الجمنرط   ن
 وننلى إومنمغ.

  لرط الحنن المهللعش  مهورِّ مهللعة النهمنء لههمل   الدعو  اإلسالمية في الهند وتطوراتها .57
 ،د.1375نمِّ: 

  لهقن ط ر ،نن الهللسن إر ا،سم رن  هط الديباج المذهب في معرفة أعيان العلماء .58
ع   ملرنِّ هللا  السنم ش  المن عف رنرن ال حعن المنلهط وحقس : محمهلل الحمهللش  لرط الم

 م.1670 -،د1360القن، ة  نمِّ:  -الو اث 
الهعس   -  لرط الحنن  هط الحنمط المهللعش  هللا  القهم رجال الفكر والدعو  في اإلسالم .59

 ،د. 1048  نمِّ: 0  ل/
الرسالة ، لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إدري  الشافعي ، دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان سنة:   .61

 .  م ، تحقيق: الشيخ خالد السبع العلمي ، والشيخ زهير شفيق الكعبي 2006 –ه  1426
 لون  الهللسن  رط المص   رهللالع،ني رن  هط رن رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب .61

،د  وحقس :  هط 1016 -م 1666  نمِّ: 1رس ع  ل/ - رهلل الهنالط النرهط   نلم الهوي
 محمهلل منعض   نهلله  حمهلل  رهلل المعجعهلل .

)ع هسغ حعاشٍّ  - صل  هللا عليه وسلم -لباسم في الذب عن سنة أبي القاسم الروح ا .62
لجمن ِّ من النهمنء ممهم المس  الَصمننمط( إلمنم محمهلل رن إر ا،سم العزس   هللا   نلم الذعا هلل  

 وقهللسم: النسخ ره  رن  رهلل    رع زسهلل .
مس ش  الروح المعطار في خبر األقطار .63 ملننِّ منص     لمحمهلل رن  رهلل الممنم الح 

 م   وحقس  : إحننن  رنب . 1654  نمِّ: 1رس ع   عملرنِّ هللا  الن ا    ل/ -له قنالِّ 
 .هى 1405، سنة:  2بيروت ، ط/ –روضة الطالبين وعمد  المفتين ، للنووي ، المكتب اإلسالمي  .64
  لنرهلل   رن  حمهلل رن قهللامِّ المقهللنط  رط محمهلل  لرع روضة الناظر وجنة المناظر .65

،د  وحقس  : هلل.  رهلل النزسز 1366  نمِّ: 1ال سنض  ل/ –إلمنم محمهلل رن ننعهلل جنمنِّ ا
  رهلل ال حمن الننسهلل .

  لنرهلل    ز  حمغ رغ رنه   ننلِّ منجنوس  الط ههسِّ سعيد النورسي تراثه وفكره .66
 م  ر ن اف: . هلل. محنن  رهلل الحمسهلل. 1656جنمنِّ روهللاهلل  نمِّ: –الن سنِّ 

رس ع   وحقس :  -ننث النجنونمط الزهللش  هللا  الذه   لنهسمنن رن السنن أبي داود .67
 محمهلل محسط الهللسن  رهلل الحمسهلل .

 - لرط الحنن  هط رن  م  الهللا  قلمط الروهللاهللش  هللا  المن الِّ سنن الدار قطني .68
 م وحقس :النسهلل  رهلل   ،ننم سمنمط المهللمط.1622-،د1352رس ع  
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 –منز الر،رط  ملننِّ ال ننلِّ   لمحمهلل رن  حمهلل رن   منن رن قنسسير أعالم النبالء  .69
   وحقس  : ننسي ال منلعل   محمهلل منسم الن قنعنط .1013  6رس ع    ل/

  نمِّ : 1  لمحمهلل رن  م  مرهعف  ملرنِّ العالنس    ل/ شجر  النور الزكية .71
 ،د .1306

  لنرهلل الحط رن احمهلل النهط الهللمنقط   هللا  الهوي شذرات الذهب في أخبار من ذهب .71
 هللمن  . –هللا  ارن ه س   ومطبعةع ؛ رس   -النهمسِّ

ع،ع مرلعل الط المهورِّ   رن  رط الن سف محمهلل رن محمهللشرج اإلرشاد لبن المقري، .72
 . 0502 هى  1/018الز،  رمص   وح   قم:

  لنرسهلل   رن مننعهلل شرج التلويح عل  التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه .73
م  وحقس : 1662 -،د 1012 -رس ع   -همسِّ المحرعرط الررن ش الحمذط   هللا  الهوي الن

 زه سن  مس ا  .
 رس ع   نمِّ: رم. –  لحمهلل رن محمهلل الهلل هللس    هللا  الذه  الشرج الصلير .74
  لهقن ط   هلل المهِّ عالهللسن  رهلل ال حمن شرج العضد عل  مختصر المنته  األصولي .75

: النهللش م   رل1444 -،د 1011  نمِّ: 1رس ع   ل/ –اإلسجط  هللا  الهوي النهمسِّ 
 مصسف  علن   سحسى .

  نمِّ: 1  لننهلل الهللسن الوذونزامط  مهورِّ ههسن  الز، سِّ   ل/شرج العقاتد النسفية  .76
 م   وحقس : الهللهوع   حمهلل النقن .1657-،د 1047

   لهنممِّ محمهلل رن احمهلل رن شرج الكوكب المنير المسم  بمختصر التحرير .77
الهللهوع   –جن   وحقس : الهللهوع  محمهلل الزحسهط  رهلل النزسز الذوعحط الحمرهط النهس  رنرن الم

  1مهورِّ النرسهنن  ل/ وطبعة،د؛ 1045رس ع    نمِّ: –مزسغ حمنهلل  ملننِّ ال ننلِّ 
 م روحقس  : محمهلل الزحسهط ع مزسغ حمنهلل. 1667 -،د 1015

  لجمه الهللسن محمهلل رن  حمهلل المحهط الننالنط  مهورِّ شرج الورقات في أصول الفقه .78
 م   وحقس  : الهللهوع  حننم الهللسن رن معنى  ذنمِّ. 1442 -،د1017 نمِّ:  1النرسهنن  ل/

لنهني الهللسن  حمهلل رن إهلل سب الصمهنجط الق االط   ننلِّ مقهللمِّ  شرج تنقيح الفصول، .79
لمسه هلل جِّ المنجنوس  الط الهلل انن  اإلنممسِّ  جنمنِّ  م الق    إ هللاهلل: منص  رن  هط رن 

 .م  1444،د /  1011منص  الونمهللش  نمِّ: 
 م.1651لجمه الهللسن المحهط  هللا  الذه   رس ع  شرج جمع الجوامع،  .81
إلنمن سه رن حمنهلل الجع، ش   وحقس :  حمهلل  الصحاج تاج الللة وصحاج العربية ،  .81

  1م  عاللرنِّ/ 1676 -،د1366 نمِّ: 1رس ع  ل/ – رهلل الوذع   لن  هللا  النهم لهممسسن 
 م  الط الهللا  مذنغ .1651نمِّ: 

لمحمهلل رن حرنن رن  حمهلل الومسمط الرنوط  ملننِّ بترتيب ابن بلبان،  صحيح ابن حبان .82
 م  وحقس : ننسي ال ملعل.1663 –،د 1010  1ل/ –رس ع   -ال ننلِّ 

  غوامح التنقيح في أصول الفقه صدر الشريعة ومنهجه في كتابه التوضيح في حل .83
 م.1447نمِّ:   1مص  ل/ –لههللهوع  صنلح محمهلل المنسمط   ملننِّ صع  القهم الن رط 
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: هلل. معال  صديق حسن خان"القنوجي" جهوده في تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن .84
ههسِّ الن سنِّ  ر ن اف   .هلل.  – رهلل ال زا  الهلللسمط   ننلِّ منجنوس  مقهللمِّ إلى جنمنِّ روهللاهلل 

 م . 1663 -،د 1013محنن  رهلل الحمسهلل  معقن  الط نمِّ : 
 –لرنمط  مهورِّ المنن ف لهمن  عالوعزسع   لمحمهلل منص  الهللسن الصال  التراويح  .85

 ،د . 1011  نمِّ: 1ال سنض  ل/
  لنمب الهللسن محمهلل رن  رهلل ال حمن النرنعش  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع .86

 رس ع  . –ممنع ا  هللا  مهورِّ الحسنة 
  لون  الهللسن رن  هط رن  رهلل الهنالط النرهط  هللا  ،ج  لهلرن ِّ طبقات الشافعية الكبرى .87

 ،د وحقس : هلل. محمعهلل محمهلل اللمنحط هلل. رهلل الذوند محمهلل الحهع .1013  نمِّ: 1ن  ل/عالم
  لرط ره  رن  حمهلل رن محمهلل رن  م  رن قن ط نهرِّطبقات الشافعية .88

 ،دد .1047  نمِّ :  1رس ع    ل/ –وحقس : هلل.الحنال   رهلل النهسم رنن  ملرنِّ  نلم الهوي 
 رس ع   –، ش محمهلل رن ننهلل رن ممسع   هللا  صنهلل    لرط  رهلل   الرص ش الز الطبقات الكبرى .89
  لزسن الهللسن  رط الذ ه  رهلل ال حسم رن الحنسمط طرج التثريب في شرج التقريب .91

   وحقس :  رهلل القنهلل  محمهلل  هط .1م  ل/1444 -رس ع    -الن اقط  هللا  الهوي النهمسِّ  
القمعجط  لهنسهلل محمهلل صهللس  رنن  ظفر الالضي بما يجب في القضاء عل  القاضي، .91

 الهمهلل   رهعرنه   رنمنسِّ: محمهلل  رهلل المجسهلل رنن. –ملرنِّ الصهللسقط 
  لنمب الهللسن محمهلل رن  حمهلل رن   منن الر،رط  ملرنِّ حهعمِّ العبر في خبر من غبر .92

   وحقس : هلل. صمد الهللسن الممجهلل.1  ل/1650الهعس  
ش   الملرنِّ   لحمهلل رن  رهلل ال حسم الهلل،هع عقد الجيد في أحكام الجتهاد والتقليد .93

 ،د  وحقس : محي الهللسن الرلسي .1358 –القن، ة  -النهذسِّ 
  لنهني الهللسن  حمهلل رن حمزة ال مهط  ملننِّ غاية المأمول في شرج ورقات األصول .94

 م وحقس :مهوي ق لرِّ؛ رع  نصم حنن رن  رنب رن قلي.  1448 -1012: 1ق لرِّ ل/
حمهلل رن  هط رن الجعزش  هللا  الهوي   لرط الذ    رهلل ال حمن رن  هط رن مغريب الحديث .95

 .   وحقس : الهللهوع   رهلل المنلط  مسن القهنجط1658 - 1048 نمِّ: 1رس ع   ل/ -النهمسِّ 
) لزسن الننرهللسن ارن مجسم المص ش غمز عيون البصاتر شرج كتاب األشباه والنظاتر .96

لهوي ( لرط النرنب نهني الهللسن  حمهلل رن محمهلل مهط الحنسمط الحمعش الحمذط  هللا  ا
م  وحقس : ن د مع من النسهلل  حمهلل رن 1658 -،د 1048 -  نمِّ: 1رس ع   ل/ -النهمسِّ 

 محمهلل الحمذط الحمعش.
   لرط المننلط  رهلل المه  رن  رهلل   رن  اللياثي غياث األمم في التياث الظلم .22

 ،د   وحقس :1041  نمِّ:  1سعنف رن محمهلل الجعسمط  مهورِّ إمنم الح مسن  ل/
 م الهللسي . رهلل الن س

 –السمن  –  لهنعهنمط  مهورِّ الجسه الجهللسهلل  الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني .97
 م.1441صمننء  نمِّ:
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لهنسخ  هط رن  رط ره  رن الجمنه المصن ش  م هز وع سِّ  فتح المجيد بأحكام التقليد، .98
  نمِّ: رم. 1الهمهلل  ل/ –الذقغ اإلنممط   حسهلل   رنهلل 

 –رس ع   -هلل رن سحسى رن جنر  الرمر ش  هللا  الهوي النهمسِّ   لحمفتوج البلدان .99
 ،د  وحقس :   عان محمهلل   عان.1043

)مع الهعامش ( لرط النرنب  حمهلل رن  الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق .111
رس ع    نمِّ:  –إهلل سب الصمهنجط الق االط  وحقس  رهسه الممصع   هللا  الهوي النهمسِّ 

 م .1665 -،د 1015
رس ع    -  لرط  رسهلل الره ش  ملننِّ ال ننلِّ فصل المقال في شرج كتاب األمثال .111
 م  وحقس : هلل.إحننن  رنب ع هلل. رهللالمجسهلل  نرهللسن.1653 نمِّ :3ل/
  لرط ره   حمهلل رن  هط رن  نر  الرلسي الروهللاهللش  هللا  ارن الجعزش الفقيه و المتفقه .112
 من  نهلله رن سعنف الو ازش .  وحقس :  رع  رهلل ال ح 1،د  ل/1011 -الننعهللسِّ  -
  لهنممِّ  رهلل النهط محمهلل رن م نم الهللسن المصن ش  فواتح الرحموت  .113

"ن د منهم ال رع  الط  صعه الذقغ" لهنسخ محي الهللسن رن  رهلل النهع  ملرعع مع هوني 
لرمنن  وقهللسم عونهس :  –"المنوصذى" لإلمنم الوزالط  هللا  ال قم رن  رط ال قم   رس ع  

 محمهلل  م نن.إر ا،سم 
 وطبعةرس ع    –  لمحمهلل رن سنقعي الذس عز رنهللش  ملننِّ ال ننلِّ القامو  المحيط .114

 .رس ع   -عالمن  لهلرن ِّ الن رسِّ الملننِّ
  هلل. لمسن المنجط  هللا  ارن  ذنن   مص  عهللا  ارن القديم والجديد في فقه الشافعي  .115

 م  1447 –ه 1015  نمِّ:  1القسم الننعهللسِّ   ل/
  لرط الم ذ  ممصع  رن محمهلل رن  رهلل الجرن  النمننمط  لة في األصولقواطع األد .116

م  وحقس : محمهلل حنن محمهلل حنن 1667 -،د1015 -رس ع   -هللا  الهوي النهمسِّ 
 إنمن سه الننالنط.

  لمحمهلل جمنه الهللسن القننمط  هللا  الهوي قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث .117
 م .1676 -،د 1366  1ل/ –رس ع   -النهمسِّ 

  لمحمهلل رن  هط رن محمهلل النعهنمط  هللا  القهم القول المفيد في أدلة الجتهاد والتقليد .118
   وحقس :  رهلل ال حمن  رهلل الرنل   .1،د  ل/1362 –الهعس   -
  لرط النرنب  حمهلل رن حنن رن  هط رن الرلسي  هللا  اإلقنمِّ الجهللسهللة كتاب الوفيات .119
 ض .م  وحقس :  نهلله معسه1675  1ل/ –رس ع   -
كش  األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ، لعالء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري،  .111

 . م، تحقيق: عبد هللا محمود محمد عمر1991 -هى 1411بيروت، سنة:  –دار الكتب العلمية 
  لمصلذى رن  رهلل   النهس  رنلحنجط كش  الظنون عن أسامي الكتب والفنون .111

هللا  الهوي وطبعة م؛ 1687 -،د1357  نمِّ: 3رله ان  ل/ –مسِّ رهسذِّ  الملرنِّ اإلنم
 م. 1661النهمسِّ رس ع   نمِّ:
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  لنمء الهللسن  هط الموقط رن حننم الهللسن الهمهللش  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال .112
  وحقس : محمعهلل  م  الهللمسنلط؛ 1م  ل/1665-،د1016 -رس ع   -هللا  الهوي النهمسِّ 

 ه اونط . –ر سب ملرنِّ جنعسهلل  وطبعة
 - إلر ا،سم رن  رط السمن محمهلل الحمذط  الرنرط الحهرط لسان الحكام في معرفة األحكام .113

 م .1673 –،د  1363 نمِّ: 1ل/ –القن، ة 
  نمِّ: رم  هللا  1  لمحمهلل رن مه م رن مم ع  الال سقط المص ش  ل/لسان العرب .114

 رس ع  . –صنهلل  
الذ ه الننقممط الننالنط  ملننِّ    لحمهلل رن  هط رن حج   رطلسان الميزان .115

م  وحقس : هللا  ة المن ف 1652 -،د 1042 نمِّ: 3ل/ –رس ع   -ال همط لهملرع ن  
 الهمهلل . –الم نمسِّ 

 -  لرط إنحن  إر ا،سم رن  هط النس ازش  هللا  الهوي النهمسِّ اللمع في أصول الفقه .116
 م .1658-،د 1048  نمِّ: 1ل/ –رس ع  

 م  لرنِّ معلهنع  لههمل.1601حنن رنن  نمِّ:   لمس   هطمآثر صديقي .117
عالنسهلل  -هلل انِّ عوحقس :  هلل. صنلح محمهلل المنسمط    متن الورقات ، لإلمام الجويني .118

 ،َمنم  رهلل النمم  رحث ور    ع،ع قسهلل المن  الط هللسعان العقف النمط.
  لإلمنم  رط  رهلل   محمهلل رن  م  رن الحنسن  الر  الهللسن المحصول في علم األصول .119

م  ونهس : محمهلل  رهلل القنهلل  1664،د 1014 نمِّ:1رس ع   ل/ –ال ازش  هللا  الهوي النهمسِّ 
،د   1044 نمِّ: 1ال سنض ل/ –جنمنِّ اإلمنم محمهلل رن ننعهلل اإلنممسِّ  وطبعة لن؛ 

 وحقس : لغ جنر  السنض النهعامط .
بيروت،سنة:  –ن مختار الصحاج، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان ناشرو .121

 .مصر - وشركاه، الحلبي البابي عيس  وطبعةم، تحقيق : محمود خاطر، 1995 -هى 1415
" لههللهوع  / إمسه رهللسع سنقعي  اروص س / مختارات من كتاب "معجم آلليء الشعر العربي .121

 رس ع  . – رع  هللش   هللا  الهوي النهمسِّ 
رن رهلل ان الهللمنقط  ملننِّ   لنرهلل القنهلل  المدخل إل  مذهب اإلمام أحمد بن حنبل .122

   وحقس : هلل. رهلل    رهلل المحنن الو هط.1041  نمِّ:1رس ع    ل/ –ال ننلِّ 
  لرط محمهلل  رهلل   رن  ننهلل رن  هط رن نهسمنن السنالنط  مرآ  الجنان وعبر  اليقظان .123

 م .1663 -،د 1013القن، ة    -هللا  الهوني اإلنممط  
 رهلل    رط  رهلل   الحنهم المسننرع ش  هللا    لمحمهلل رن المستدرك عل  الصحيحين .124

 م  وحقس : مصلذى  رهلل القنهلل   لن .1664 -،د 1011  نمِّ:1رس ع  ل/–الهوي النهمسِّ
 -  لإلمنم  رط حنمهلل محمهلل رن محمهلل الوزالط  هللا  صنهلل المستصف  من علم األصول .125

  الهوي هللا وطبعةم  رن ومنء: الهللهوع  محمهلل سعنف مجم؛ 1668  نمِّ: 1رس ع   ل/
   وحقس  : محمهلل   رهلل النمم  رهلل الننالط .1  ل/1013رس ع   نمِّ:  –النهمسِّ 

 -،د 1351 لرط الحنن المهللعش  مهورِّ هللا  الذوح هللمن    نمِّ: المسلمون في الهند .126
 م . 1621

القن، ة   –  لإلمنم  حمهلل رن حمره النسرنمط   ملننِّ ق لرِّ مسند اإلمام أحمد بن حنبل .127
 رأحهنم ننسي ال ملعل  هسهن . الحنهللسث مرسهِّ
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،د( ععلهللس 281  رع الر هن   رهلل النمم رن وسمسِّ) :المسود  في أصول الفقه آل تيمية .128
 رع المحننن  رهلل الحهسم رن  رهلل النمم  عحذسهللس  رع النرنب احمهلل رن  رهلل الحهسم رن  رهلل 

،د  1011 نمِّ:1رس ع   ل/ -ال سنض  هللا  ارن حزم -،د(  هللا  الذ سه715ِّالنمم) :
 م    وحقس  :الهللهوع  احمهلل رن إر ا،سم رن  رنب الر عش. 1441

  1رس ع   ل/ –  هلل. رهف محمهلل المحمهلل  ملننِّ ال سنن مصطلحات علم أصول الفقه .129
 م.1440 -،د 1318نمِّ:
نْن الجسزامط  معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة .131 ْسن رن ح    لمحم هلل رْن حن 

 ،دد . 1017   8لمهللسمِّ الممع ة   ل/ا -الجنمنِّ اإلنممسِّ 
  لرط الحنسن محمهلل رن  هط رن اللسي الرص ش   هللا  الهوي المعتمد في أصول الفقه .131

   وحقس : رهسه المسب .1،د  ل/1043 –رس ع   -النهمسِّ 
 رس ع  . –  لرط  رهلل   سنقع  رن  رهلل   الحمعش   ملرنِّ هللا  الذه  معجم البلدان .132
 لسعنف السنن ن هسب   ممنع ا  مهورِّ  سِّ    العربية والمعربةمعجم المطبوعات  .133

 الن ا  . -الن مى الم  نط المجذط 
لرمنن -  لنم    ن هحنلِّ  مهورِّ الم مىمعجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية .134

 لرمنن. –عهللا  إحسنء الو اث الن رط لهلرن ِّ عالمن  عالوعزسع رس ع 
محمهلل  -حنمهلل  رهلل القنهلل  - حمهلل الزسن -ر ا،سم مصلذى  إل(2+1المعجم الوسيط ) .135

 المجن   هللا  الهلل عة  وحقس : مجمع الهوِّ الن رسِّ .
  1لرمنن   ل/ –  لهس م ،مه  هللا  الجسه  رس ع   معجم مصطلح األصول .136

 ،دد .1010نمِّ:
 1  ل/  -ال سنض  -  لرط الذ ه الن اقط  مهورِّ لر سِّ الملني عن حمل األسفار .137

 م  وحقس :  ن ف  رهلل المقصعهلل .1668 -،د 1018 نمِّ: 
مم محمهلل مقايي  الللة  .138   لرط الحنسن  حمهلل رن الن  ب رن زه   َسن  وحقس  :  رهلل الن 

عن  اوحنهلل الهوني الن ي  نمِّ:   م .1441 -،د  1013، ن ب
   لر ،نن الهللسن إر ا،سم رن محمهلل رنالمقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد  .139
 -،د 1014  نمِّ: 1الننعهللسِّ  ل/ –ال سنض  -محمهلل رن مذهح  مهورِّ ال نهلل   رهلل   رن 

 م  وحقس : هلل  رهلل ال حمن رن نهسمنن الن سمسن.1664
 لرط حنمهلل محمهلل رن محمهلل الوزالط اللعنط   هللا  الذه  المنخول من تعليقات األصول .141

م   1665 -،د  1016  نمِّ:  3نع سِّ  ل/ –رس ع  لرمنن  هللا  الذه  هللمن   -المننص 
 حققغ عر   مصغ ع ه   هسغ: هلل. محمهلل حنن ،سوع.

رس ع   نمِّ:  –  لن هلل الهللسن  رهلل ال حمن رن  حمهلل اإلسجط  هللا  الجسه  لرمنن المواق  .141
   وحقس :  رهلل ال حمن  مس .1م  ل/1667 -،د 1017

م  1672-،د1362  لنرهلل الحط الحنمط نمِّ:نزهة الخاطر وبهية المسامع والنواظر .142
 الحنن المهللعش  ملرنِّ  صح الملنرع .  م اجنِّ  رع
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  لجمنه الهللسن  رهلل ال حسم اإلنمعش  هللا  الهوي نهاية السول شرج منهاج الوصول  .143
 م .1666 -،د1014 1لرمنن ل/-رس ع -النهمسِّ 

النهاية في غريب الحديث واألثر، ألبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، المكتبة العلمية  .144
 . محمود محمد الطناحي -م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 1919 -هى 1399 -بيروت  -
  لمحمهلل رن  هط النعهنمط  نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرج منتق  األخبار  .145

 م .1673 –رس ع   -هللا  الجسه 
  انمن سه رننن الروهللاهللش لبرع رنمنسِّ هدية العارفين اسماء المؤلفين واثار المصنفين .146

م    نهلل  لرنغ رنلعالن  1681ِّ الط ملرنوهن الرهسِّ انونمرعه  نمِّ: عهنلِّ المنن ف الجهسه
 لرمنن . –هللا  إحسنء الو اث الن رط رس ع  

 –م 1625الهمهلل  نمِّ :  -  لحمهلل هللسهللا  مهورِّ انونممن  الهند الكتاب السنوي .147
 م .1626

ة   وعزسع جهلل -القن، ة  –  لهنعهنمط  مهورِّ ارن وسمسِّ وبل اللمام عل  شفاء األوام .148
 ،د    وحقس : محمهلل صرحط حنن الحم .1012  نمِّ:1ل/
  لرط النرنب نمب الهللسن  حمهلل رن محمهلل رن  رط وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .149

م  وحقس : إحننن  رنب ؛ علرنِّ 1671  نمِّ:1رس ع   ل/ –ره  رن رههنن  هللا  صنهلل  
 لرمنن عرنلوحقس  مذنغ. –هللا  ال قنالِّ 

 

 
 
 


