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 احلاكم يف التشريع اإلسالمي
 بني اجلمهىر واملعتزلة

 د. رثــــمان خضـــير مزرل
 قدم أصول الدين/ كليظ الطلوم اإلدالميظجامطظ تكريت/ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة
الحمد هلل الذم عمػـ انساػ ف لػ ل،مـل عممػ  مػ  لػـ وامػـل كالسػم  كالاػمـ عمػ  

 د مػػف علػػ د  امكوػػ ف كالسػػسـل ةلػػ  علػػ د  الكاحػػد الحػػ  هػػ دم اممـلالػػذم ااػػر  الالػػ
ال،وػكـل كعمػػ   لػػ  كهسػح ل  كمػػف  ػػلااـ مػػف ههػؿ الػػدوف كال،ػػوـل الػ  وػػكـ سم،ػػ   وػػ  ر  

 ك شؼ م     الذمـ..
لػكا  ما مةػ  ك ةرعػل هف الامكـ الشػرعو  دػد  سكعػل عمػ  هام  لاد..  م شؾ 

 اػػ  ساػػر وجػػرم لوػػركم  مس ا هػػ ل واجػػز اللػػ حوكف عػػف الكسػػكؿ الػػ  الػػ   ػػركع كووػػر ل
ظمأ الجاؿ كمسل ح وض ء الطروؽ لمف   ه    ظممػ ل الحوػر  كالشػؾل ةن ةساػ  كمػ  
هذا ال سكع ن  سةؾ عف ان ح د كال ك مؿ للسػ ء جػدار الامػـ الشػرع  الػذم وكمػؿ لاضػ  

سػػػكؿ الة،ػػػ  لماػػػ  م موػػػز   ػػػ  جمػػػ  كاوػػػراد مل حػػػ  كماػػػ  ؿ هلاضػػػ .. كدػػػد كػػػ ف لامػػػـ 
سػػما  الػػ  عمػػكـ ما مةػػ  مساػػ  اللميوػػ  كالمدكوػػ  كالا،  دوػػ  ككػػذلؾ ه رجػػ   ػػ   م اػػدد 

ما  ؿ عمـ الحدو ل كلػوس ذلػؾ لدروػ  عمػ  مػف  ،ػ  عمػـ امدلػ  كح،و،ػ  مظ ساػ  مف 
ؿ ال،كاعد كامدلػ  ال ػ   لسػ  عمواػ  امحكػ ـ الشػرعو ..  اػك عمػـ  عمـ هسكؿ الة،  وؤسًٌ

 هدل  امحك ـ..
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لحػػػػ كـ عمػػػػ  ه اػػػػ ؿ الالػػػػ دلعم  رؤكس الماػػػػ  ؿ ال ػػػػ  كدػػػػد جػػػػ ءل ماػػػػأل   ا
 حػػد  عساػػ  عممػػ ء امسػػكؿ كذلػػؾ لمػػ  لاػػ  مػػف عظػػوـ امهموػػ   ػػ  انع ،ػػ د كالامػػؿل 
 اػػ   جمػػ  لػػوف هسػػؿ ال كموػػؼ كال،ػػكؿ لكجكلػػ  هك نل كلػػوف الحكػػـ عمػػ  ام اػػ ؿ ال ػػ  

 ف..ك و،كـ لا  المكمة
ف  لمودػ  لراػ ل  اػم كو   اؿ انساػ ف مكمػؼ لأسػؿ ام، ػ  كذا ػ ال هك ن لػد مػ

 عف طروؽ الراؿال
وػـ ةف شػرع انساػػ ف ل م اػ ؿ كالامػػؿ  ػ  دوسػ  كدسوػػ هل  مػف الػػذم وحكػـ عمػػ  

 هذه ام ا ؿال كهؿ هس ؾ  رؽ لوف مف كسم   الرا ل  كليمًٌغ كلوف مف لـ  سم ال
ةف دراا  هػذه الماػأل  كاللحػ   واػ  واطوسػ  انج لػ  عػف اػؤاؿ دػدوـ لػوف ههػؿ 

 مف الذم وحكـ عم  ه ا ؿ الال دال هؿ هك الشرع هـ الا،ؿالكهك:  الةرؽ هن
  إف دوؿ لأف الح كـ هك الشرع ل هيجو  لأس  ن لد مف  لموغ دلؿ الحا  .

ف دوػػػؿ لػػػأف الحػػػ كـ هػػػك الا،ػػػؿل سػػػ رل الس وجػػػ  لػػػأف الالػػػد مح اػػػ  وكالػػػ   كا 
 كع، ل  دلؿ كركد الشرعل مف الا،ؿ مكجكد عسده مسذ ام،  كهوسم  ك ف!!

ل،ػػػد هاػػػػذل هػػػذه الماػػػػأل  حوػػػزا كلوػػػػرا مػػػف المس دشػػػػ ل كالجػػػدؿ لػػػػوف الجماػػػػكر 
كالما زلػػ  كههػػػؿ الةػػرؽ .. ككػػػ ف لاممػػ ء امسػػػكؿ  ػػ  ك ػػػلاـ سسػػول  كا ػػػرا  ػػ  درااػػػ ا  

هػك كاضػػ  كالحػدو  عساػ ل كذلػؾ مساػ   ػدكر حػكؿ عمػؿ المكمػؼ كهسػؿ ال شػرو  كمػ  
 ..مف  ةسوما 

ك ػ  الا،  ػد كك ػ  هسػكؿ الة،ػ  ك كدػؼ كلاؿ ههمو  هػذه الماػأل  كذكرهػ   ػ  
المار ػػػػ   ػػػػ  ماػػػػأل  ال سػػػػ ء الوػػػػكا  كالا،ػػػػ   عمػػػػ  س   جاػػػػ ل كػػػػ ف اػػػػلل  كراء ةا وػػػػ رم 
لملح   وا  كالكدكؼ عم  ههـ م  هسطكل عموػ  مػف ال ةرعػ ل كال رجوحػ لل  مػمن لػذلؾ 

 هف هك وا  ح،ا     الدراا  كهكض  م  ديًسد    مجمؿ عل رال الامم ء  وا .
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مػػ  هػػذا جػػ ء لحوػػ  لاسػػكاف  الحػػ كـ  ػػ  ال شػػرو  اناػػمم  لػػوف الجماػػكر كع
 مط ل .. اما ملحووف     عم كالما زل  ل .. كدد دام   لاد هذا ال ،دوـ 

 دل  الما مةوف  و .هالملح  امكؿ : الح كـ ل اروة ل ك 
 مطمل فك و   ماود ك 

  ماود.ال
  لمطم  امكؿ : اروؼ الح كـ لد  كاسطمح  . 
 الح كـ  لوف الجماكر كالما زل  . لمطم   الو س :اك 
الماػ  ؿ ال ػ  لسوػل عمػ  اناػ مؼ  ػ  ماػأل  الحػ كـل ك وػ  لاسػكاف الملح  الوػ س : ك 

 مط ل  ومو 
 ماأل  شكر المساـ. المطم  امكؿ:

 المطم   الو س : ماأل  جكاز   كر الشروا .
 حكـ ه ا ؿ الا،مء دلؿ كركد الشرع. المطم  الو ل :

كااػأؿ  ل    هػذه الدرااػ  هـ الس     ال    كسمل ةلوا م امس كهم  الا  م   ك سل 
ف ولمدسػػػ  مػػػف  ضػػػم  ههف وسةػػػ  لػػػ  د ر ػػػ  كك  لػػػ  كالسػػػ ظر  وػػػ ل ك   اػػػ ل  اللػػػ رم

حاػػ س  مػػ  سأممػػ  كسر جوػػ  ل سػػ  كلػػ  ذلػػؾ كال،ػػ در عموػػ ل ن الػػ  ةن هػػك عموػػ  ةكا 
  ككمل كالو  هسو  ..

حمد هلل رب العالمين، وصلِّ الميم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وآخر دعوانا أن ال
 وصحبو وسمم.
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 ادلبحث األول
 .وحكمه ،احلاكم، تعريفه

 وفيه تمهيد ومطلبان
 تمهيد.ان

 المطلب األول: تطريف الحاكم لعًظ واصطالحا .

 المطلب الثاني: الحاكم  بين الجمهور والمطتزلظ
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 متهيد
لػػ لحكـ كهكنهػػ  ةلزامػػ  كلو سػػ ل مار ػػ  مػػف الػػذم ةف مػػف ههػػـ املحػػ   الم ام،ػػ  

هم هػؿ هػك مكمػؼ لػ   ػ  [ حكػ ـ عمػ   اػؿ الماػمـ المكمػؼويرج ي ةلو    ػ  ةسػدار ام
ف دمسػػ  ل كموةػػ  هػػؿ اف ذلػػؾ ال كموػػؼ و لػػل ع،ػػم هك شػػرع  ل  مػػف هػػك ]امسػػؿ هك نال كا 
 ام الالح كـ عم  ه ا ؿ الال د مف حو  ال شرو  ل نوج   كال حروـ كم  لوس

ةف كمم  الةسؿ    موزاف ه ا ؿ الالػ د مػف حوػ  الكضػ  كال كموػؼ ل نوجػ   
كال حػػروـ كمػػ  لوسامػػ ل   كدػػؼ عمػػ  مار ػػ  الحػػ كـل كذلػػؾ مسػػ  اامػػر ل محكػػ ـ ةل ػػداءان 
كالمح ا  عم  وكالا  كع، لا   ةس ا ءا ل   لاػؤاؿ هسػ  هػؿ مػف الممكػف هف سةسػؿ لػوف 

 وا  وكال  كع، ل  المكج  ام ا ؿ كلوف مف وج زم عم
كلػػوامـ لأسػػ  لػػوس المػػراد ل لحػػ كـ هسػػ  سػػ ح  الاػػمط ف لػػؿ المػػراد لػػ  هػػك مػػف 
وممؾ ةسدار الحكـ عم  ام ا ؿ كعم  امشو ء لمف مػ   ػ  الكجػكد مػف المحاكاػ ل 

 مف يور ه ا ل . ن وار  عف ككس  ه ا ن لإلسا ف هك هشو ءن 
هػػك مكضػ  اللحػ  ل ككػػ ف   ػػ  هػذا الكػكفل  كلمػ  كػ ف انساػػ ف لكسػة  وحوػ

سػػ  نلػػد مػػف الحكػػـ عمػػ  ه ا لػػ  كعمػػ  إجمػػ  كم امػػؽ لػػ   هةسػػدار الحكػػـ ةسمػػ  هػػك مػػف 
امشػو ء الم ام،ػ  لػػ ل  مػف الػػذم لػ  الحػػؽ كحػده هف وسػػدر امحكػ ـ عمػػ   مػؾ ام اػػ ؿ 
سمػػ   ػػردد  هػؿ هػػك   ال هـ انساػػ ف سةاػ  ال كلالػػ ر  هاػػرل هػؿ هػػك الشػػرع هـ الا،ػؿ ال كا 

  المػػذاه   ػػ  هػػذا اممػػر مف الػػذم واػػٌرؼ لسػػ  مػػ  وجػػ  كن وجػػ  هػػك لاػػض هسػػح 
 مػػف هوػػف ولػػده ال كموػػؼال حكػػـ   كهػػك الشػػرع كالػػذم وجاػػؿ انساػػ ف وحكػػـ هػػك الا،ػػؿل 
هك ةسػ  م كدػؼ عمػػ   الهػؿ عسػدم  وػ مكف امساػ ف مػػف الجػـز لةامػ  كع،مػ  لػػوف امشػو ء

 اممر مف   الح س  ك ا ل ال
اماػػ م  كالمةػػ هوـ اػػ أ   ةف شػػ ء    ػػ  وس وػػ  سػػةح ل ةف انج لػػ  عػػف هػػذه 

 هذا اللح  كمط لل .



 
 

 

 

 

   

 

 الحاكم في التذريع اإلدالمي 
 طتزلظبين الجمهور والم

 د. رثــــمان خضـــير مزرل
  ٖٕٔٓ   آذار  ( ٗٔ)  ددــطــال 

  111 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 وبعد..
 ػإف هػػذا مػػ  وػػدكر حكلػػ  مكضػػكع هػذا اللحػػ  الم كاضػػ  كهرجػػك مػػف    اػػ ل  
هف ها ك   ددره كاحوط لدراا   لماظـ م د  .. كدلػؿ الشػركع  ػ  هػذا ال ةسػوؿ  جػدر 

ف اللح  كالدراا  هك جػزء مػف دا ػر  ال كموػؼ لس  انش ر  هوض  ةل  هف الح كـ    مودا
ٍكػػـل كالحػػ ًكـل كالمحكػػكـ  وػػ ل كالمحكػػكـ  كالحاػػ   كال ػػ  لاػػ  هرلاػػ  هركػػ ف كه :ػػػ   الحي

 عمو ل..
 ػػػ لحكـ: هػػػك اطػػػ     الم امػػػؽ لأ اػػػ ؿ المكمةػػػوف عمػػػ  اػػػلوؿ اند ضػػػ ء هك 

 ال اوور هك الكض .
 كالمحككـ  و  : هك  اؿ المكمؼ.

 : هك المكمؼ. كالمحككـ عمو 
 ه اػػ ؿ كالحػ كـ هػػك مكضػكع درااػػ س  كلحوسػ  كهػػك ذا ػػ  مػف وسػػدر الحكػـ عمػػ 

 المكمةوف....
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 ولادلطهب األ
 واصطالحاً 

ً
 احلاكم نغة

 :أواًل: الحاكم في المغة
ةف كمم  الح كـ مش ،  مف الحكـ  إذا هردسػ  ال اروػؼ لماسػ  الحػ كـ  ػ  المدػ  

لمساػػػ   حمػػػؿ ذال الماسػػػ  كلكسػػػ   الحكػػػـ   ػػػم لػػػد لسػػػ  مػػػف المػػػركر عمػػػ  ماسػػػ  كممػػػ
 ما مؼ    ككس  مسدر لسةس الةاؿل كوج م  م  كمم  الح كـ    هسؿ انش ، ؽ.

الحكـ لد  / الحػ ء كالكػ ؼ كالمػوـل اسػؿ كاحػد كهػك المسػ .. كهكؿ ذلػؾ الحكػـ 
 المس  مف الظمـ .

ٍمػػػػلي الدالػػػػ ى  كى ػػػػًل الدالػػػػ ي مساػػػػ   مسااػػػػ  ل و،ػػػػ ؿ حى ًكمى كهٍحكىٍم ياػػػػ  ل   كاػػػػمًٌول : حي
ػٍذلي عمػػ  ودوػػ  كىٍمػػلي الاػػةو  ةذا هىاى كو،ػ ؿ حى
.. كاػم  الحػػ كـ لػػوف السػ س ح كمػػ  مسػػ  لُ 

 لِ ومس  الظ لـ مف الظمـل

ـي:ػ   ل لضٌـً :واس  ال،ض ء.. كدػد حكػـ لوػساـ وحكػـ ل لضػـ حكمػ " كحكػـ  ٍك كالحي
 لّ ل  هك حكـ عمو ل

ـي كال ػػػػ كى حكػػػػوـ كهمػػػػ  لماسػػػػ  الحػػػػ كـ كهػػػػك كمػػػػف هاػػػػم ء    لػػػػ رؾ ك اػػػػ ل  الحى
كـ ال، ض   اوؿ لماس  الة عؿل هم ل  ال،ض ء كالحي
 .لْ 

 كالحكػػػوـ/ وجػػػػكز ةف وكػػػػكف لماسػػػ  الحػػػػ كـ موػػػػؿ دػػػدور لماسػػػػ  ال،ػػػػ در كعمػػػػوـ 
 .لٓ لماس  الا لـل

مسةػػذ الحكػـ كالجمػػ  حكػ ـ... كح كمػػ  ةلػ  الحكػػـ دعػ ه ك ػػ  الحػػدو   والحااكم
كن حكػػـ ةن لػػؾل كدوػػؿ لػػؾ ا سػػمل  ػػ  طمػػ  كلػػؾ ح كمػػل هم ر اػػل الحكػػـ ةلوػػؾ 

لط ؿ مف س زعس     الدوف كهػ  مة عمػ  مػف الحكػـ ك حكمػكه لوػساـ همػركه هف  الحكـ كا 
 لٔ وحكـ كو، ؿ حكمس   مس   وم  لوسس  هم هجزس  حكم  لوسس  ك حكم     اممر

.
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  اذه الما س  ال   ذكرلي  سة  كما   دؿ عم  ماس  المسػ  كال،ضػ ء  اػك اشػار
م  هش رل ةلو  الك   المدكو    لح كـ هك الم س  عف كػؿ شػ ءل كهػذا الماسػ  ااػ ةدس ه 

 مف ال ا روؼ الا لة  عسد ههؿ المد .

 ثانيًا: الحاكم اصطالحا

ل   اروةػ ن ماوسػػ   ػػ  ك ػ  ال اروةػػ ل كالمسػػطمح لمحػ كـ  ػػ  الشػػرع لػـ ويػػذكر ل
المكضػػكع  ك  لاػػ  لاػػذا  ػػ كجػػ  الددػػ  كلكػػف مػػف اػػمؿ دراء هك ةسػػ  يوػػر مكجػػكد عمػػ 

 _م  وأ  : ل   ماص
كهػػػك الػػػذم وحكػػػـ عمػػػ  ه اػػػ ؿ الالػػػ د ل لًحػػػؿ  كالحيرمػػػ ل ل الحػػػ كـ: هػػػك الشػػػ رع 

كال،لكؿ كعدم ل كووو  كوا د  عموا  كهك الذم وشرع امحكػ ـ كوكمػؼ لاػ  الالػ د كهػك 
 .لٕ   الح س  ك ا ل  عم  رهم الجماكر

 ادلطهب انثاني
 لٖ ر وادلعتسنةاحلاكم بني اجلمهى

مساػػـ  لسػػكا م،كلػػ   ؛ل،ػػد اسةػػرد الما زلػػ  عػػف جماػػكر الاممػػ ء  ػػ  هػػذه الماػػأل 
ما مةػػ  عمػػف اػػكاهـ مػػف هسػػح   المػػذاه  الشػػرعو ل كذلػػؾ ل،ػػكلاـ ل ػػداؿ الا،ػػؿ  ػػ  

 ماأل   هسؿ ال كموؼ عم  الال د...
ف ماس  دكلس  الح كـ لوف الجماػكر كالما زلػ ل ام م لم،سػكد لػ   ػ  سظػرهـ  كا 

 كعم  مف و، ؿ هذا ح كـ عم  ا ا ؿ المكمةوف هك نال
مف هذا سممػ  ههموػ  هػذه الماػأل  كمك س اػ  كذلػؾ هف الكػمـ  واػ  واسػ  لأسػؿ 
ال شرو  كمحكره الذم هك الحكـ عم  ه ا ؿ الال د ك شػرواا ل  اػ  ماػأل  جماػل لػوف 

 .هسكؿ الة،  الا،  د ك 
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كممػػػ  الةسػػؿال كهػػػؿ لمالػػػد   مػػف الػػػذم وشػػرع هػػػذه ام اػػ ؿال كلمػػػف  كػػػكف  واػػ 
 داؿ    الحكـ عم  ه ا ل ال

 :ن من عمماء المذاىبوقال المتقدم
دكف ل لٗ ةذا  لوف هف الحكـ اط   الشرعل  م حػ كـ عمػ  المكمةػوف ةن الشػرع

الا،ػػػؿل كن واسػػػ  هػػػذا ةف الا،ػػػؿ ن حكػػػـ لػػػ   ػػػ  شػػػ ء هسػػػم"ل لػػػؿ اسػػػ  ن وحكػػػـ لػػػ ف 
ل ام ػ ن لمما زلػ  الػذوف و،كلػكف لػ ف الحػ كـ لَُ  الةاؿ حاف هك دلو     حكـ    اػ ل

 .لُُ هك الا،ؿ
 إذن تتمخص ىذه المسألة بقولين:

هػػػػػػك مػػػػػػ  ذهػػػػػػ  ةلوػػػػػػ  الحسةوػػػػػػ  كالم لكوػػػػػػ  كهكوػػػػػػر الشػػػػػػ  او  كالحس لمػػػػػػ   امكؿ:
كيوػرهـل هف الحػ كـ هػك    لُْ كلاػض الجاةروػ  لُّ كالظ هرو  كالزودو  لُِ كالم  رودو 
كال ةػػكوض لػػك كدػػ  لػػـ  للُٔ كػػـ  ةن مػػ  حكػػـ لػػ  عمػػ  كػػٌؿ حػػ ؿ ػػم ح للُٓ رٌ  الاػػ لموف

سم  وككف  اؿ الالد عمم  عم  هف الحكـ هلل.  و، ًض ةاس د الحكـ ةل  الالد كا 
ل ةف الا،ػػؿ حػػ كـ عمػػ  ه اػػ ؿ (ُٕ)الوػػ س : هػػك دػػكؿ الما زلػػ  كلاػػض الشػػ  او  

ف الا،ػػؿ دػ در عمػ  اناػ ،مؿ لُٖ الالػ د  لكجػكد الحاػف كال،ػل   واػ  لمار ػ  الحاػػف  كا 
 ذلؾ  اك د در عم  الحكـ عم  ام ا ؿ. كال،لو  كلس ءان عم 

 ،وػػؿ عػػف هػػؤنء لػػأساـ ذهلػػكا الػػ   حكػػوـ الا،ػػؿ كلػػ لدكا  وػػ   ،ػػرركا هف الحاػػف 
كال،ل     ام ا ؿ ذا   كلوس اع ل رم كل ل  ل  ومكف ةدراكػ  ل لا،ػؿ كدلػؿ كركد الشػرع 

وف حػػـر لاػػض ام اػػ ؿ ةسمػػ  حرماػػ  لمػػ   واػػ   ػػم داعػػ  للاػػ  الراػػؿ كاف    اػػ ل  حػػ
مػػف ال،ػػل  الػػذا   ل كحػػوف هلػػ ح ه اػػ ن" هك همػػر للاضػػا ل  إسمػػ   اػػؿ ذلػػؾ لمػػ   واػػ  مػػف 

 .لُٗ الحاف الذا  
كاف حكػػػػـ   وكػػػػكف ك ػػػػؽ مػػػػ  هدرك ػػػػ  هك  دركػػػػ  ع،كلسػػػػ   مػػػػف حاػػػػف ام اػػػػ ؿ 

اػػػك عسػػػد   دلوحػػػ " ل كدلحاػػػ   مػػػ  رهوسػػػ ه حاػػػس   اػػػك عسػػػد   حاػػػس  كمػػػ  رهوسػػػ ه دلحػػػ "  
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 ػ  سظػػر  كالحاػف وحلػ    كوػػأمر لػ  ل كال،ػل  وكرهػػ    كوساػ  عسػ  ل  أحكػػ ـ الشػرع
  الا،ػػؿ مػػف حاػػف ام اػػ ؿ كدلحاػػ  ن  ػػأ   ةن مكا ،ػػ  لمػػ  هدركػػ هسػػح   هػػذا ال،ػػكؿ :

ل كن ومكف هف وطمػ  الشػرع  ػرؾ لَِ  م  ك ف حاس  جكزه الشرع كم  ك ف دلوح  مسا ل 
 اممػػ  مػػف الا،ػػؿ حاػػف الحاػػف كدػػل  ال،لػػو  وػػـ عممػػ    كدػػد هدرؾ الا،ػػؿ حاػػس لالةاػػؿ 

لػػأف مػػ  همػػػرل لػػ  الراػػػؿ هػػك الحاػػف كمػػػ  ساػػل عسػػػ  هػػك ال،لػػو  طروػػػؽ ةلػػ   سػػػدوؽ 
الراػػػؿ كهساػػػـ جػػػ ءكا لػػػ لحؽ مػػػف عسػػػد   كلاػػػذا دػػػ ؿ لاػػػض امعػػػرا  كدػػػد اػػػ ؿ لمػػػ ذا 

ؿ لو ػػ  ساػػ  عسػػ  كن ساػػ  عر ػػل هف محمػػدا راػػكؿ    ،ػػ ؿ مػػ  همػػر لشػػ ء  ،ػػ ؿ الا،ػػ
 .لُِ عف ش ء  ، ؿ الا،ؿ لو   همر ل ل

كهػػػذا الكػػػمـ الػػػذم مػػػر كمػػػ  مس،ػػػكؿ عػػػساـ عمػػػ  لاػػػ ف يوػػػرهـ مػػػف هسػػػح   
ـى هف هػذه الس،ػكنل هػ  اػل  ةشػ ا ر مػ  عير ػكا لػ   ـ دلؿ س،كن اـ ًلػويام سم  ديدًٌ المذاه  كا 

ع الحكـ عمػ   اػؿ الالػدل    ماأل  ال حاوف كال ،لو  كال   هل،ل لظملا  عم  مكضك 
عممػػ  ةف مػػ  كيجػػد  ػػ  مؤلةػػ  اـ ن وكةػػ   لمجػػـز لحكماػػـ عمػػ  عمػػكـ ام اػػ ؿ كانو لػػ  

 عموا !
  إلوؾ كمماـ    هور الحاف كال،ل  عم  ح،و،  ه ا ؿ الال د..

جػ ء  ػ  شػرح امسػكؿ الاماػ  لمما زلػػ  " هف ام اػ ؿ مػ  مػف شػ ءو مساػػ  ةن 
ف ؛ كعمػػ  اػػمؼ ذلػػؾ الكجػػ   و،ػػل  ل كهمػػ  هف سحكػػـ كوجػػكز هف و،ػػ  عمػػ  كجػػ   وحاػػ

 .لِِ  عم   اؿ مف ام ا ؿ ل ل،ل  كالحاف لمجرده  م"
  م ا ؿ    الا،ػؿ ل لساػل  الػ   اماػ  ك ركاػ  :  لِّ كد ؿ هلك الحاوف اللسرم

 ضرل ف:
هحػده  و ػػرج   امػ  عمػػ   ركػ  كاااػػر ن و ػرج   امػػ  عمػ   ركػػ   ػ مكؿ مسػػ  

ؿل ك نحا ف كال ةضؿل كمس  م  نلد مف  ام  كهك الكاجػ  ك نسسػ ؼ امىٍكل  هف  يةا
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كشػكر المػػساـل كهمػ  الػػذم ن و ػػرج   امػ  عمػػ   ركػ  ل  اػػك ملػػ ح كذلػؾ ك نس ةػػ ع مػػف 
 .لِْ المآكؿ كالمش ر 

كدلػػؿ الشػػركع ل لحػػدو  عػػف هدلػػ  الةػػرو،وف  ػػ  هػػذه الماػػأل  ن لػػد مػػف  حروػػر 
   الما  ؿ الام و  ..محؿ الامؼ كم  هك ده  الل حووف  

  وي، ؿ:
ل،د ش ع عسد ههؿ الةرؽ لأف الما زل  و،كلكف لأف الح كـ هػك الا،ػؿ كماػ سدهـ 
ف  واػ  حاػس  كدلحػ  ذا وػ ن وػدرؾ     ذلؾ هك ال،كؿ ل ل حاوف كال ،لو  الا،م  لأل اػ ؿ كا 
ف الالد مف امل  م  وجػ   عموػ   امػ   هك  ركػ ل كهػـ عسػد دػكلاـ لاػذا الكػمـ و،سػدك 

ام ا ؿ المطم،  ال   لـ  حدده  سسكص شرعو  لإوج   هك  رؾل كلكػساـ هيلزمػكا جػدنن 
 لككف الالد مح ال ن دلؿ الشرع لس ءا عم  ةدراك  الا،م  لمحاف كال،ل .

 أسؿ الماأل  كالامؼ  وا  كم  واكد ال  ال،ػكؿ ل لحاػف كال،ػل   ػ  ام اػ ؿ 
 كل ل  ل  ن لد مف اوراد الكمـ عسا .

 اذا يقصد بالحسن والقبح؟فم
 -الحسن والقبح يقال لمعان ثالثة:

امكؿ: سػػػػة  الكمػػػػ ؿ كالػػػػس،ص و،ػػػػ ؿ الامػػػػـ حاػػػػف كالجاػػػػؿ دلػػػػو  كن سػػػػزاع هف 
 لِٓ مدرك  الا،ؿ.

الو س : ممءم  الدػرض كمس  ر ػ  كدػد والػر عسامػ  ل لمسػمح  كالمةاػد  كذلػؾ 
 كمةاد  مكلو   . هوض  ع،م  كوا مؼ ل نع ل ر  إف د ؿ زود مسمح  معدا  

 .لِٔ الو ل   امؽ المدح كالوكا  هك الذـ كالا،   كهذا هك محؿ السزاع
الحاػػف كال،ػل  دػد واسػػ  لامػ  كػػكف الشػ ء مم مػػ   ككػذا دػ ؿ انمػػ ـ الػرازم   

لمطلػ  هك مسػػ  را كلاػذا ال ةاػػور ن سػزاع  ػػ  ككسامػ  ع،موػػوف كدػد وػػراد لامػ  كػػكف الشػػ ء 
  الامػـ حاػف كالجاػؿ دلػو  كن سػزاع هوضػ   ػ  ككسامػ  سة  كم ؿ هك سة  س،ص ك،كلسػ
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سمػػػػػ  السػػػػػزاع  ػػػػػ  كػػػػػكف الةاػػػػػؿ م امػػػػػؽ الػػػػػذـ عػػػػػ جم كع، لػػػػػ  ع،موػػػػػوف لاػػػػػذا ال ةاػػػػػورل  كا 
 .لِٕ ..ل جم

ةذف  ػػػػػ لامؼ كادػػػػػ   ػػػػػ  الةاػػػػػؿ الػػػػػذم و،سػػػػػد مسػػػػػ  الوػػػػػكا  هك درء الا،ػػػػػ   
 .لِٖ ااجؿ

اللسػػػػرم  هلػػػػك الحاػػػػوف همػػػػ  عػػػػف ماسػػػػ  الحاػػػػف كال،لػػػػو  عسػػػػد الما زلػػػػ   ،ػػػػ ؿ
 اك م  لػوس لممػ مكف مسػ  كمػف الامػـ ل،لحػ  هف وةامػ  كماسػ   القبيحالما زل : ...هم  

دكلس  لوس ل  هف وةام  ما،كؿ ن وح    ةل  ال ةاور كو لػ  ذلػؾ هف واػ حؽ الػذـ لةامػ  
سمػ  لػـ سحػد ال،لػو  لأسػ   كوحد هوض  لأس  الذم عم  سة  لا   أوور    ااػ ح، ؽ الػذـ كا 

ف  امػ  الػذـ مف ال،لػو  لػك كدػ  ممػف دػد ااػ حؽ  ومػ   ،ػدـ مػف المػػدح الػذم واػ حؽ مػ
هكوػػر ممػػ  واػػ حؽ عمػػ  ذلػػؾ ال،لػػو  مػػف الػػذـ لكػػ ف مػػ  واػػ ح،  مػػف المػػدح م ساػػ  مػػف 
ااػػػ ح، ؽ الػػػذـ عمػػػ  ذلػػػؾ ال،لػػػو  كاللاومػػػػ  هوضػػػ  دػػػد وةاػػػؿ ال،لػػػو  عسػػػد هسػػػػح لس  كن 

طػمؽ ذلػؾ  ػ  وا حؽ الذـ كال،لو  دػد وكسػؼ لأكسػ ؼ كووػر ل مساػ  دكلسػ   ماسػو  كا 
الاػػرؼ وةوػػد هسػػ   اػػؿ وكرهػػ    اػػلح س  كوةوػػد  ػػ  اسػػؿ المدػػ   اػػؿ وكرهػػ  كػػ ره كمػػف 

 هسح لس  مف شرط  و  ككف الك ره هعم  ر ل  مف الا س ...
 اك م  لم، در عمو  الم مكف مػف الامػـ لح لػ  هف وةامػ  كهوضػ  مػ   الحسنكهم  

  الػذـ هك مػ  لػوس لػ  مػداؿ  ػ  ااػ ح، ؽ لػـ وكػف عمػ  سػة  وػؤور  ػ  ااػ ح، ؽ   عمػ
ذا لػػـ وكػػف لمحاػػف سػػة  زا ػػد  عمػػ  حاػػس  كسػػؼ لأسػػ  ملػػ ح كوةوػػد هف    عمػػ  الػػذـ كا 
ملوحػػ  ال حػػػ  كماسػػػ  انل حػػػ  هػػك ةزالػػػ  الحظػػػر كالمسػػػ  لػػ لزجر كالكعػػػد كيورهمػػػ  ممػػػف 

طػمؽ دكلسػ  ملػ ح وةوػد هف    اػ ل  هل حػ  لػأف هعممسػ  هك دل سػ  عمػ  و كد  مس  المس  كا 
 .لِٗ حاس  كلـ ومس  مس ل
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 :وبناءا عمى ما مر
مػػػف الجماػػػكر: هسػػػ  ن حػػػ كـ عمػػػ  ه اػػػ ؿ  كمػػػف كا ،اػػػـ لَّ  ،ػػػد دػػػ ؿ امشػػػ عر 

الال د ةن   لماس  هس  وشرع الةاؿ كالحكػـ وػـ ور ػ  عمػ  ذلػؾ الوػكا  كالا،ػ  ..  ػم 
ف الحاػػف مػػ  امػػر لػػ   الشػػرع كال،لػػو  مػػ  وػػكا  كن ع،ػػ   ةن لاػػد ال شػػرو  كال لموػػغ.. كا 

 .لُّ سا  عس 
لسػػ ءان عمػػ  رهواػػـ  ػػ  ال حاػػوف كال ،لػػو : لػػأف انساػػ ف وح اػػ   كهيلػػًزـ الما زلػػ 

سمػػ  دمسػػ  هيلزمػػكا لِّ وكالػػ ن كع، لػػ ن لسػػ ءان عمػػ  ةدراكػػ  الا،مػػ  لحاػػف ام اػػ ؿ ك دلحاػػ .. ل كا 
 مساـ لـ وسرحكا لم  سيا  الواـ ةطمد .

الوػػػكا  كالا،ػػػ   مسػػػ  وػػػدرؾ لا،مػػػ  حاػػػف كسػػػكر  ذلػػػؾ: ةف الالػػػد دػػػد ومح،ػػػ  
ام اػػػػػ ؿ ال ػػػػػ  وروػػػػػده    اػػػػػلح س  ك اػػػػػ ل  كدػػػػػل  ام اػػػػػ ؿ ال ػػػػػ  ن وروػػػػػده  اػػػػػلح س  

 ك ا ل .. كهؤنء اول كا ال حاوف كال ،لو .
وػػـ جػػ ء لػػوف هػػذوف الػػرهووف دػػكؿ  اػػر سياػػ  ملػػ  مسسػػكر الم  روػػدم الحسةػػ  

ل لّّ كهػػك مػػ  رجحػػ  هكوػػر الم ػػػأاروف و  كهلػػ  الاطػػ   الحسلمػػ كالزسجػػ س  مػػف الشػػ  ا
كوػػسص عمػػ  هف  ػػ  ام اػػ ؿ حاػػف كدػػل  مػػدرؾ لػػ لا،كؿ كلكػػف ذلػػؾ ن واسػػ  لإوجػػ   
همر الشروا  ل ل كن و ر   عمو  وكا  كن ع،  ل  مـ وسةكا الحاػف كال،ػل  عػف ام اػ ؿ 

 ككذلؾ لـ و،كلكا ل ل حاوف كال ،لو  الا،م  الا لص كللس ء امحك ـ عم  ها ا .
ـى  ػػ  محػػؿ الاػػمؼ اػػسذكر امدلػػ  ال ػػ   اضػػد هػػذه ااراء ك  لسػػ ءان عمػػ  مػػ  ديػػدًٌ

م ضػػمس   مدلػػ  ال حاػػوف كال ،لػػو  الا،موػػوف كذلػػؾ مف الاػػمؼ  ػػ  هػػذه الماػػأل  ليًسػػ  
 ك أسؿ عم  ها س انا مؼ    ال حاوف كال ،لو  .
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 أدلة القائمين بأن الحاكم ىو العقل ؛
 - كجو  م  ذهلكا الو  لم  وأ  : ل،د  ماسل هدل  الما زل    

ةف    اػ ل  كلػػل الكةػػ ر عمػػ   ػركاـ اناػػ دنؿ لا،ػػكلاـ عمػػ  كحداسو ػػ  هكنن: 
كرلكلو ػػػػػ  لمػػػػػ  وشػػػػػ هدكس   ػػػػػ  هسةاػػػػػاـ كيوػػػػػرهـ مػػػػػف الامو،ػػػػػ  كهسػػػػػس  ا  مػػػػػف ااوػػػػػ ل 

[ ْٓل]طػ :ِِلُوِلاي النهَياى[كدػ ؿ َُٗل] ؿ عمػراف:ََلَياٍت ِِلُوِلاي اِْلَْلَباابِ  كالامم ل  ، ؿ
ًلػػؾى كدػػ ؿ  اػػ ل    [ُْٔل]الل،ػػر :لَقااْوٍم َيْعِقمُااونَ [ ْْل]الل،ػػر :َأَفاااَل َتْعِقمُااونَ كدػػ ؿ  ًةفَّ ً ػػ  ذى

ػػػًاوده  ػػٍم ى كىهيػػػكى شى ػػػ فى لىػػ ي دىٍمػػػ ه هىٍك هىٍل،ىػػػ  الاَّ ػػػف كى [ هم ع،ػػؿ كدػػػ ؿ  اػػػ ل  ّٕل]ؽللىػػًذٍكرىل ًلمى
كااوػػ ل عمػػ  هػػذا  [َُل]الممػػؾ:ِقاالُ َوَقاااُلوا لااو كنااا َنْسااَمُع أو َنعْ  ح كوػػ  عػػف ههػػؿ السػػ ر

الماسػػ   كوػػر  ػػ  ال،ػػر ف  مػػك كػػ ف الا،ػػؿ ن وػػدلاـ عمػػ  كجػػك  ذلػػؾ ةذا رجاػػكا ةلوػػ  لػػـ 
وكلاكا عم   رؾ انا دنؿ لا ل للوس  هف    ا ل  لـ واؿ شو   مػف الاػ لـ عػف دنلػ  

زاحػػ  الامػػؿ عػػساـ ك   ماوػػد عمػػ  كحداسو ػػ  كلػػـ و ػػرؾ ام،ػػ  اػػدل مػػ  ةكمػػ ؿ ع،ػػكلاـ كا 
اماػػل   ال ػػ  وسػػ  لاػػ  ماػػ ر اـ  مػػك لػػـ وجػػ  عمػػواـ اناػػ دنؿ لا،ػػكلاـ لػػ لسظر  ػػ  
هػػػذه امشػػػو ء لاػػػر  اممػػػر  ػػػ  ذلػػػؾ عػػػف كجػػػ  الحكمػػػ  كللطمػػػل    ػػػد  الا،ػػػكؿ ال ػػػ  

 .(ٖٗ)هعط هـ كس ركا لمسزل  اللا  ـ ال   ن  ح    ةل   كموؼ
عػػػوف هػػػذا الكػػػػمـ كلػػػوامـ ةف السػػػور   كالش شػػػ  مػػػف الشػػػػ  او  كػػػذلؾ هكردكا 

لَّػلى ًلػأىفَّ اهَّى  ىاىػ لى   كا دكه نول ل م  اول   الما زل     هذا الدلوؿ  ،ػ لكا: اٍلكيةَّػ رى عمػ  كى
ٍوػػًرهً  ـٍ كىيى ػػ ًهديكسى ي  ػػ  هىٍسةيًاػػًا ػػ  ويشى ـٍ عمػػ  كىٍحدىاًسوًًٌ ػػً  كىريليكًلوًَّ ػػً  ًلمى ؿى ًلاي،يػػكًلًا ـٍ اًنٍاػػً ٍدنى ـٍ  ىػػٍرًكًا

َأَفااَل [ كدػ ؿ ْٓل]طػ :ِِلُوِلاي النهَياى[كدػ ؿ َُٗل] ؿ عمػراف:اٍت ِِلُوِلاي اِْلَْلَباابِ ََلَيا ،ػ ؿ 
َوَقاااااااُلوا لااااااو كنااااااا َنْسااااااَمُع أو [ ُْٔل]الل،ػػػػػػر :لَقااااااْوٍم َيْعِقمُااااااونَ [ ْْل]الل،ػػػػػػر :َتْعِقمُااااااونَ 

 .(ّٓ [َُل]الممؾ:َنْعِقلُ 
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 ومػػػ   كهاػػًذهـ لم،كلػػػ  الجماػػكرةن ةف الزركشػػ  س،ػػؿ عػػػدكلاـ عػػف هػػػذا الػػرهم 
 أار مف  را اـل ةذ د لكا ما ذروف عف مكا ، اـ لمما زل  لػأف ذلػؾ كػ ف  ػ  هكؿ همػرهـ 

 .لّٔ وـ رجاكا عس 
ا ةػ ؽ الا،ػمء :  ةف الحاف كال،ل  ه  ماأل  ذا وػ   ػ  ام اػ ؿل  ،ػد دؿ ثانياً 

السػػ    كدػػل  الكػػذ  المضػػر ككػػذلؾ حاػػف انومػػ ف كدػػل  الكةػػراف حاػػف السػػدؽ عمػػ  
دط  السظر عف كؿ ح ل   ،در مف عرؼ هك شػروا  هك يوػر ذلػؾ  كػ ف كيور ذلؾ م  

 .ل7ٖ ذا و  كالامـ ل  ضركرم
ةف مػػف ااػػ كل  ػػ   حسػػوؿ يرضػػ  السػػدؽ كالكػػذ  كدطػػ  السظػػر  ػػ   ثالثااًا:

ح،ػ  عػػف انع ،ػػ دال كالشػػرا   كيوػػر ذلػػؾ مػػف امحػػكاؿ  إسػػ  وموػػؿ ةلػػ  السػػدؽ كوػػؤوره 
هف مػػف رهل شاسػ  مشػػر   عمػ  الاػػمؾ  كلػوس ذلػؾ ةن لحاػػس   ػ  سةاػػ  ككػذلؾ سامػـ

ف كػ ف لحوػ  ن و كدػ   ػ  م، لمػ  ذلػؾ حسػكؿ  كهك د در عم  ةس، ذه  إس  وموؿ ةلو  كا 
يرض دسوكم كن هاركم لػؿ رلمػ  كػ ف و ضػرر ل ل اػ  كال اسػ  كلػوس ذلػؾ ةن لحاػس  

 .لّٖ    ذا  
   ػػرؽ : لػك كػ ف الاػم  ككركد اممػر كالساػػ  هػك مػدرؾ الحاػف كال،ػل  لمػرابعااً 

الا دؿ لوف مف هحاف ةلو  كها ء كلم  ك ف  اؿ   حاس  دلػؿ كركد الاػم  كلجػ ز مػف 
  اممػػر ل لماسػػو  كالساػػ  عػػف الط عػػ  كلجػػ ز ةظاػػ ر الماجػػز  عمػػ  وػػد الكػػذا  كن 
ام س  الحكـ ل،ل  الكذ  عم     ا ل  دلؿ كركد الام  كلكػ ف الكجػك  هوضػ  م كدةػ  

ذلؾ ة حػ ـ الراػؿ مػف حوػ  ةف السلػ  ةذا لاػ  كادعػ  الراػ ل  عم  الام ل كومـز مف 
كدعػػ  ةلػػ  السظػػر  ػػ  ماجز ػػػ   مممػػدعك هف و،ػػكؿ ن هسظػػر  ػػػ  ماجز ػػؾ مػػ  لػػـ وجػػػ  
عمػػ  السظػػػر ككجػػػك  السظػػػر م كدػػػؼ عمػػػ  ااػػػ ،رار الشػػػرع لػػػ لسظر  ػػػ  ماجز ػػػؾ كهػػػك 

 .لّٗ دكر
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آكػػؿ ملػػػ ح  ػػػ  كدلومسػػػ  عمػػ  هف انس ةػػػ ع ل لم كدػػػ ؿ الما زلػػػ  اوضػػ ن.. خامسااًا:
الا،ػػؿ هػػك هف انس ةػػ ع لاػػ  مسةاػػ  لػػوس  وػػ  كجػػ  مػػف كجػػكه ال،ػػل  ككػػؿ مػػ  هػػذه اػػلوم  
 حاس  مامكـ كالام     حاف م  هذه الوم  ه  هف المسةا   دعك ةلػ  الةاػؿ ك اػكي  
ةذ هػػ  يػػرض مػػف اميػػراض  ػػ ذا اس ةػػ  كجػػكه عساػػ   جػػرد مػػ  و، ضػػ  الحاػػف همػػ  هف 

 وػػ  كن شػػلا   ػػ  اس ةػػ ء كجػػكه ال،ػػل  عسػػ  سحػػك الكػػذ   هكػػؿ الة كاػػ  مسةاػػ   ػػم شػػلا 
كالجاؿ ككةر السام  هك مضر  عم  السةس هك عمػ  الدوػر مسػ  ةسمػ   كممسػ   ػ  هكػؿ مػ  

كلػوس  ػ  الا،ػؿ دلوػؿ عمواػ  كن  ػ   ن مضر   و  كلػك كػ ف  وػ  مةاػد  لػدلس    عمواػ 
 .لَْ)الام 

كاجلػػػ  لاوسػػػ  كشػػػكر المػػػساـل : ةف مػػػ  ولػػػل ل لا،ػػػؿ ... مسػػػ  مػػػ  وكػػػكف سادسااااً 
 .لُْ كانسس ؼل كدل  الظمـل  م وس  هف ورد الشرع لامؼ ذلؾ

 أدلة القائمين  بأن الحاكم ىو هللا
 الس،ػػػؿ جاػػػ  مػػػف هكردكهػػػ  ال ػػػ  الما زلػػػ  هدلػػػ  هيمػػػ  عمػػػ  الجماػػػكر رد ل،ػػػد

 هوض نل رهواـ نول ل ةلو  ذهلكا م  عم  ذلؾ لاد الحج  هد مكا وـ كالا،ؿ
ااو ل ال ػ  ذيكػرل ل،ػكلاـ: ةف الا،ػؿ  لػ   عف هج لكا  ،د امكؿ لدلوؿا هم عف

سمػ  الكػمـ  ػ  هسػ   ػ  ذا ػ  هػؿ   مووز كل   يػدرؾ  لػ  امشػو ء كوي كسػؿ الػ  الحجػ ل كا 
  لا،ػؿ لذا ػ  لػوس لػدلوؿ عمػ   حاػوف شػ ء  لِْ وا ،ؿ لإوج   شػ ءو  اػر هك  حرومػ 

سمػ  كن  ،لوح  كن حظر كن ةل حػ  ل كن واػرؼ شػ  ء مػف ذلػؾ ح ػ  وػرد الاػم   وػ ل كا 
الا،ؿ  ل   يدرؾ لا  امشو ء  ىويدرىؾ ل  حيافه كدل ه لاد هف ولل ذلؾ ل لام 
لّْ 

.
 

  ، ؿ: اامدم هج    كالرال  كالو ل  الو س   انا دنؿ كعف
 عف الو س  هف  اؿ   دلؿ كركد الشرع حاف لماس  هف ل   ام ..

 عػػػػ  عسػػػػدس  ةن مػػػػ  كرد اممػػػػر لػػػػ  كن ماسػػػػ  كعػػػػف الو لػػػػ  هسػػػػ  ن ماسػػػػ  لمط
 لمماسو  ةن م  كرد السا  عس 



 
 

 

 

 

   

 

 الحاكم في التذريع اإلدالمي 
 طتزلظبين الجمهور والم

 د. رثــــمان خضـــير مزرل
  ٖٕٔٓ   آذار  ( ٗٔ)  ددــطــال 

  111 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 كعم  هذا  م وم س  كركد اممر لم  ك ف مساو  كالسا  لم  ك ف مأمكرا ..
كعػػػف الرالػػػ  هسػػػ  ةسمػػػ  ومػػػـز هف لػػػك لػػػـ وكػػػف نم سػػػ ع ةظاػػػ ر الماجػػػز  عمػػػ  وػػػد 

 .لْْ الك ذ  مدرؾ اكل ال،ل  الذا   كلوس كذلؾ..
 -الجماكر هدل اـ كمسا :وـ ا ؽ 

َ ِ َيقُاااااصه اْلَحاااار  َوُىاااااَو َخْياااااُر اْلَ اِصاااااِمينَ : دكلػػػػ   اػػػػ ل  أوالً   لِإِن اْلُحْكاااااُم ِإال  
ِبيَن َحت ااى َنْبَعاَث َرُسااوالً كدكلػػ  عػز كجػػؿ  [ ٕٓ]انساػ ـ [ كلػػـ ُٓل]اناػػراء:َوَمااا ُكن ااا ُمَعااذِّ

َأَلااْم اط لػػ  اـ مػػ  ههػػؿ السػػ ر  و،ػػؿ ح ػػ  سركػػ  ع،ػػكن لكدػػ ؿ حك وػػ  عػػف المم كػػ   ػػ  
اااْنُكمْ  [ هػػػذه ااوػػػ ل كيورهػػػ   ػػػدؿ عمػػػ  اف الحجػػػ  لػػػزم اـ َُّل]انساػػػ ـ:َياااْأِتُكْم ُرُساااٌل مِّ

ااِريَن َوُمنااِذِريَن ِلااَئال  َيُكااوَن ِلمن اااِس ككػػذلؾ دكلػػ   اػػ ل  ل لاػػم  دكف الا،ػػؿ ل  َبِِّّ رهُساااًل مه
ٌة َبْعَد الرهُسلِ  َ ِ ُحج   .(ْٓ)[ُٓٔسا ء: ل] الَعَمى ا

ن ماس  لمكاجػ  ةن مػ  هكجلػ     اػ ل  كهمػر لػ  ك كعػد ل لا،ػ   عمػ   :ثانًيا
ن وامػػك  الا،ػػؿ ركػػ   ػػإذا لػػـ وػػرد اطػػ    ػػأم ماسػػ  لمكجػػك  وػػـ  ح،وػػؽ ال،ػػكؿ  وػػ  هف 

ةم  هف وكج  ذلؾ لة  د  هك ن لة  د  كمح ؿ هف وكجػ  ن لة  ػد   ػإف ذلػؾ علػ  كاػة  
ف ك ف لة  د   م  وامك ةم  هف  رج  ةلػ  المالػكد كهػك محػ ؿ ةذ و اػ ل  كو ،ػدس عػف كا 

اميػراض هك ةلػ  الالػػد كذلػؾ ن وامػك ةمػػ  هف  كػكف  ػ  الػػدسو  هك  ػ  اااػر  كن    ػػد  
لػػػ   ػػػ  الػػػدسو  لػػػؿ و اػػػ  لػػػ لسظر كالةكػػػر كالمار ػػػ  كالشػػػكر كوحػػػـر لػػػ  عػػػف الشػػػاكال 

مػف   واػرؼ لكعػده كالػره  ػإذا لػـ  كالمذال كن    د  ل   ػ  اااػر   ػإف الوػكا   ةضػؿ
 .لْٔ والر عس   مف هوف وامـ هس  وو   عمو ال

ِبيَن َحت اااى َنْبَعاااَث َرُساااواًل(لسػػػ  دكلػػػ   اػػػ ل   دػػػ ؿ ال،را ػػػ   ثالثاااًا:  َوَماااا ُكن اااا ُمَعاااذِّ
[ سةػػ  ال اػػذو  دلػػؿ اللاوػػ  وس ةػػ  ممزكمػػ  كهػػك الحكػػـ  ػػ ف دوػػؿ ل سػػ  سامػػـ ُٓ]اناػػراء:

حا ف كدػل  اناػ ء  دمسػ  محػؿ الضػركر  مػكرد الطلػ ع كلػوس محػؿ ل لضركر  حاف ان
 .(ْٕ)السزاعل
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َقاَل قِريُنُو َرب َنا َمآ َأْطَغْيُتُو َوَلِكن َكااَن ِفاى َلاَمٍل َبِعياٍد َقااَل د ؿ    اػ ل    رابعًا:
َ  َوَقااْد َقااد ْمُت ِإَلااْيُكم ِباْلَوِعيااِد َمااا ُيَبااد ُل اْلَقاا ٍم اَل َتْخَتِصااُموْا َلااَد َ  َوَمااآ َأَنااْا ِبَ ااال  ْوُل َلااَد

[ هم ن هؤااػػذ علػػدا لدوػػر ذسػػ  كن همساػػ  مػػف هجػػر مػػ  عممػػ  مػػف ِٗ-ِٕل]ؽ:لِّْمَعِبياادِ 
س ل  كلاذا دػ ؿ دلمػ   كدػد دػدمل ةلػوكـ ل لكعودلالم ضػمف ند مػ  الحجػ  كلمػكغ اممػر 

ذا  اػػذ كـ لاػػد ال ،ػػدـ  ماػػل لظػػ لـ لاػػمؼ مػػف وؤااػػذ الالػػد دلػػ ؿ ال ،ػػدـ ةلوػػ  كالساػػ  كا 
 .لْٖ لأمره كساو   ذلؾ الظمـ الذم  سزه   الح س  ك ا ل  عس 

هذا هشار م  ةا دؿ ل  الجماكر  ػ  هػذه الماػأل  كاػ أ     مػ  مدلػ اـ لسةػ  
ال حاػوف كال ،لػػو  الا،موػػوف  ػػ  ماػأل  حكػػـ ه اػػ ؿ الا،ػػمء  ػ  الملحػػ  الوػػ س  ةف شػػ ء 

    ا ل .
وراد الجماػكر هدلػ اـ ل أووػد مػ  امسػكا كلاد عرض هذه ااراء كالر  دكد عموا  كا 

الو     الماأل  ل ف مف امؿ مس دش اـ لا  كطػرح هدػكالاـ  واػ  لػأف  رو،ػ  مػساـ  م شػ  
مػػ  هدػػػكاؿ الما زلػػػ    ػػ  كجػػػكد حاػػػف كدػػل  ع،مػػػ  كلكػػػف ذلػػؾ ن واسػػػ   شػػػروا  ع،موػػػ  

 وف..لألحك ـ كن واس  لمزكـ الوكا  كالا،    م  مـز لوف اممر 
 -:وىذا الرأي ىو الرأي الثالث في المسألة ويستدل عميو بما يأتي

دؿ ال،ػػر ف الكػػروـ هسػػ  ن  ػػمـز لػػوف اممػػروف كهسػػ  ن وا دػػ  ةن لإراػػ ؿ الراػػؿ 
 كهف الةاؿ سةا  حاف كدلو  كدنل    ككف لأمروف:

ِبيَن َحت اى َنْبَعاَث َرُسا ة  دكل   ا ل    أما اِلول [ ُٓل]اناػراء:والً َوَما ُكن ا ُمَعاذِّ
ااٌة َبْعااَد الرهُساالِ ك ػػ  دكلػػ    َ ِ ُحج  ااِريَن َوُمنااِذِريَن ِلااَئال  َيُكااوَن ِلمن اااِس َعَمااى ا َبِِّّ ل رهُساااًل مه
َقاااُلوْا  ُكم َماا أُْلِقااَى ِفيَياا َفاْوٌج َساَأَلُيْم َخَزَنُتَيااآ َأَلاْم َياْأِتُكْم َناِذيرٌ ك ػ  دكلػ    [ُٓٔ]الساػ ء:
ُ ِمن َِّْىءٍ َبَمى َقْد   َ َل ا ْبَنا َوُقْمَنا َما َنز  [  مػـ واػألكهـ عػف ٗ-ٖل]الممػؾَجآَءَنا َنِذيٌر َفَكذ 

َياَمْعَِّاَر اْلِجانِّ َواِنْناِس َأَلاْم ما لة اـ لما،ػؿ لػؿ لمسػذر كلػذلؾ دامػكا السػ ر كدػ ؿ  اػ ل   
وَن َعَمْيُكْم آَياِتي َوُينِذرُ  ْنُكْم َيُقصه وَنُكْم ِلَقآَء َيْوِمُكْم َىاذا َقااُلوْا َِّاِيْدَنا َعَماى َيْأِتُكْم ُرُسٌل مِّ
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ْنَيا َوَِِّيُدوْا َعَمى َأنُ ِسِيْم َأن ُيْم َكاُنوْا َكااِفِرينَ  [ َُّل]امساػ ـ:َأْنُ ِسَنا َوَغر ْتُيُم اْلَحَيوُة الده
نُكْم َيْتمُاوَن َعَماْيُكْم َءاَيااتِ كدكل   ا ل    َربُِّكاْم َوُيناِذُروَنُكْم ِلَقاآَء َياْوِمُكْم  َأَلْم َيْأِتُكْم ُرُسٌل مِّ

بهاااَأ ُمْيِماااَأ اْلقُااارََ ِبُ ْماااٍم َوَأْىُمَياااا [ كدكلػػػ   اػػػ ل  ُٕل]الزمػػػر:َىاااَذا ِذلاااَأ َأن ل اااْم َيُكاااْن ر 
[ كعمػ  هحػد ال،ػكلوف كهػك هف وكػكف الماسػ  لػـ وامكاػـ لظمماػـ ُُّل]امساػ ـ: َغاِفُمون

  عمػ  امسػموف هف ه اػ لاـ كشػركاـ ظمػـ دلػو  دلػؿ دلؿ ةرا ؿ الراؿ   ككف ااوػ  دالػ
اللاوػػػ  كهسػػػػ  ن واػػػػ دلاـ عموػػػػ  ةن لاػػػد انراػػػػ ؿ ك كػػػػكف هػػػػذه ااوػػػ   ػػػػ  دنل اػػػػ  عمػػػػ  

ِصايَبٌة ِبَماا َقاد َمْت َأْياِديِيْم اممروف سظور ااو  ال ػ   ػ  ال،سػص   َوَلاْوال َأن ُتِصايَبُيم مه
 لِإَلْيَنااااا َرُساااااواًل َفَنتِِّبااااَع آَياِتااااَأ َوَنُكاااااوَن ِمااااَن اْلُماااااْؤِمِنينَ  َفَيُقولُااااوْا َرب َنااااا َلاااااْوال َأْرَسااااْمتَ 

[ هػػذا وػػدؿ عمػػ  هف مػػ  دػػدمل هوػػدواـ اػػل  لسػػزكؿ المسػػول  لاػػـ كلػػكن ْٕ]ال،سػػص:
دلحػػػ  لػػػـ وكػػػف اػػػلل  لكػػػف ام سػػػ  ةسػػػ ل  المسػػػول  نس ةػػػ ء شػػػرطا  كهػػػك عػػػدـ مجػػػ ء 

شػػرط  أسػػ لاـ اػو  ل مػػ  عممػػكا الراػكؿ ةلػػواـ  مػذ جػػ ء الراػػكؿ ةسا،ػد الاػػل  ككجػد ال
 .لْٗ كعكدلكا ل مكؿ كااار

كهك دنل   عم  هف الةاػؿ  ػ  سةاػ  حاػف كدلػو    كووػر وأما اِلصل الثاني: 
ُ َأَمَرَنا ِبَياا ُقاْل ِإن  جدا ك،كل   ا ل     َ َذا َفَعُموْا َفاِحًَِّة َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَمْيَيآ َءاَباَءَنا َوا َواِ 

َ اَل   َ َ ِ َما اَل َتْعَمُموَن ُقاْل َأَماَر َربِّاي ِباْلِقْساِط َوَأِقيُماوْا ا َيْأُمُر ِباْلَ ْحَِّآِء َأَتُقوُلوَن َعَمى ا
يَن َكَماا َباَدَأُكْم َتُعاوُدوَن َفِريًقاا َىاَدَ  ُوُجوَىُكْم ِعنَد ُكالِّ َمْساِجٍد َواْدُعاوُه ُمْخِمِصايَن َلاُو الادِّ

َ ِ َوَيْحَسااُبوَن َوَفِريًقاا َحار  َعَماْيِيُم  اَياِطيَن َأْوِلَياآَء ِمان ُدوِن ا ااَلَلُة ِإن ُياُم ات َخاُذوا الِّ  الل 
ْيَتُدونَ  َياَبِنىَءاَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكُموْا َواَِّْرُبوْا َواَل ُتْسِرُفوْا ِإن اُو اَل  َأن ُيم مه

ْزِر ُقْل ِىاى ُيِحبه اْلُمْسِرِفيَن ُقْل َمْن  َ ِ ال ِتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلط يَِّباِت ِمَن الرِّ َحر َم ِزيَنَة ا
ُل اَلَياِت ِلَقاْوٍم َيْعَمُماونَ  ْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَأ ُنَ صِّ  ِلم ِذيَن َءاَمُنوْا ِفي اْلَحَيوِة الده

َواِحَش َماا َ َياَر ِمْنَياا َوَماا َبَطاَن َواِنثْاَم َواْلَبْغاي ِبَغْياِر اْلَحارِّ َوَأن ُقْل ِإن َما َحر َم َربِّاَي اْلَ ا
َ ِ َمااااااااا اَل  ْل ِبااااااااِو ُساااااااْمَطانًا َوَأن َتُقولُااااااااوْا َعَماااااااى ا َ ِ َماااااااا َلااااااااْم ُيَنااااااازِّ ُتِّْاااااااِرُكوْا ِبااااااااا
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[  ػػػأالر اػػػلح س  هف  اماػػػـ   حشػػػ  دلػػػؿ ساوػػػ  عسػػػ  كهمػػػر ّّ-ِٖل]امعػػػراؼ:َتْعَمُماااونَ 
لإج س لػػػ  لأاػػػذ الزوسػػػ  كالة حشػػػ  هاسػػػ  هػػػ  طػػػكا اـ ل للوػػػل عػػػرا  الرجػػػ ؿ كالساػػػ ء يوػػػر 

َ اَل َياااْأُمُر ِباْلَ ْحَِّاااآءِ دػػروش وػػػـ دػػػ ؿ  اػػ ل      َ ل هم ن وػػػأمر لمػػػ  هػػك   حشػػػ   ػػػ  ِإن  ا
سػػػ  ن ماسػػػ  لككسػػػ    حشػػػ  ةن  امػػػؽ الساػػػ  لػػػ   الا،ػػػكؿ كالةطػػػر كلػػػك كػػػ ف ةسمػػػ  عمػػػـ كا 

ةف   ن وػػأمر لمػػ  وساػػ  عسػػ  كهػػذا وسػػ ف عػػف الػػ كمـ لػػ   حػػ د  لسػػ ر ماسػػ  الكػػمـ
الا،ػػمء  ضػػم عػػف كػػمـ الازوػػز الحكػػوـ كهم    ػػد   ػػ  دكلػػ  ةف   ن وػػأمر لمػػ  وساػػ  
 عس   إس  لوس لماس  ككس    حش  عسدهـ ةن هس  مسا  عس  ن هف الا،كؿ  ا ةحش 

كال،اػػط عسػػدهـ هػػك المػػأمكر لػػ  ن هسػػ  [ ُقااْل َأَمااَر َربِّااي ِباْلِقْسااطِ وػػـ دػػ ؿ  اػػ ل  ]
 داط    سةا   ح،و،  الكمـ دؿ همر رل  لم  همر ل ل

ْزرِ وػـ دػػ ؿ] َ ِ ال ِتااي َأْخااَرَج ِلِعَباااِدِه َواْلط يَِّباااِت ِمااَن الاارِّ [ دؿ ُقااْل َمااْن َحاار َم ِزيَنااَة ا
  لعم  هس  طو  دلؿ ال حروـ كهف كسؼ الطو   و  م س  مف  حروم  مس ؼ لمحكم

[ كلػك كػ ف ككساػ  ُقْل ِإن َما َحر َم َربَِّي اْلَ َواِحَش َماا َ َياَر ِمْنَياا َوَماا َبَطانَ وـ د ؿ]
 ػكاحش ةسمػ  هػك ل امػؽ ال حػروـ لاػ  كلواػػل  ػكاحش دلػؿ ذلػؾ لكػ ف ح سػؿ الكػمـ دػػؿ 
ومػ  كلدوػ  لمسزلػ   ةسم  حـر رل  م  حـر ككذلؾ  حروـ انوـ كاللد   ككف ذلػؾ   حشػ  كا 

 لشرؾ شرك   اك شرؾ    سةا  دلؿ السا  كلادهككف ا
 مػػػف دػػػ ؿ ةف الة حشػػػ  كال،لػػػ    كااوػػػ ـ ةسمػػػ  سػػػ رل كػػػذلؾ لاػػػد الساػػػ   اػػػك 
لمسزل  مف و،كؿ الشرؾ ةسم  سػ ر شػرك  لاػد الساػ  كلػوس شػرك  دلػؿ ذلػؾل كمامػكـ هف 
لػو  هذا كهذا مك لره سروح  لما،ؿ كالةطر    لظمـ ظمػـ  ػ  سةاػ  دلػؿ الساػ  كلاػده كال،

دلػػو   ػػ  سةاػػ  دلػػؿ الساػػ  كلاػػده كالة حشػػ  كػػذلؾ ككػػذلؾ الشػػرؾ ن هف هػػذه الح،ػػ  ؽ 
 س رل ل لشرع كذلؾل

ساـ الش رع كا ه  لساو  عسا  دلح  ةل  دلحا   كػ ف دلحاػ  مػف ذا اػ  كازدادل 
الػ ره للدضػا  كلدػض   عماػ  كمػ   دلح  عسد الا،ؿ لسا  الر   ا ل  عسا  كذم  لاػ  كا 
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ؽ كال كحوػد كم، لمػ  ساػـ المػساـ ل لوسػ ء كالشػكر حاػف  ػ  سةاػ  كازداد هف الادؿ كالسػد
الػػػػ ره لمحل ػػػػ  ذلػػػػؾ كمحلػػػػ   حاػػػػس  ةلػػػػ  حاػػػػس  لػػػػأمر الػػػػر  لػػػػ  كوس  ػػػػ  عمػػػػ    عمػػػػ  كا 

 كهذا دلوؿ عدـ ال مـز لوف اممروفل.لَٓ   عم 
وػػـ ةف هسػػح   هػػذا الػػرهم كػػذلؾ هكردكا عمػػ  مػػف هسكػػر اندراؾ الا،مػػ  عمػػ  

 وأ  : كج  انطمؽ م 
دوؿ للاض امعرا  كدد هاػمـ لمػ  عػرؼ دعك ػ  عػف هم شػ ء كمػ  رهوػل ااااااا  

مسػػ  ممػػ  دلػػؾ عمػػ  هسػػ  راػػكؿ   دػػ ؿ مػػ  همػػر لشػػ ء  ،ػػ ؿ الا،ػػؿ لو ػػ  ساػػ  عسػػ  كن 
سا  عػف شػ ء  ،ػ ؿ الا،ػؿ لو ػ  همػر لػ  كن هحػؿ شػو    ،ػ ؿ الا،ػؿ لو ػ  حرمػ  كن حػـر 

ر ةل  هذا امعرال  كسػح  ع،مػ  ك طر ػ  كدػك  ةوم سػ  شو    ، ؿ الا،ؿ لو   هل ح    سظ
كااػػ دنل  عمػػ  سػػح  دعك ػػ  لمط ل،ػػ  همػػره لكػػؿ مػػ  حاػػف  ػػ  الا،ػػؿ ككػػذلؾ مط ل،ػػ  
 حمومػػػ  ك حرومػػػ  كلػػػك كػػػ ف جاػػػ  الحاػػػف كال،ػػػل  كالطوػػػ  كالالػػػ  مجػػػرد  امػػػؽ اممػػػر 

،ػكؿ كجد ػ  كال حروـ ل  لػـ وحاػف مسػ  هػذا الجػكا  كلكػ ف لمسزلػ  هف و كالسا  كانل ح 
 .لُٓ وأمر كوسا  كولو  كوحـر كهم دلوؿ    هذاال

 القول المختار
ن زاؿ ههػػؿ امدطػػ ر د طلػػ  ومػػدحكف المحاػػف كوػػذمكف الماػػ ء لا،ػػكلاـ مػػف 
َـّ مػػف هاػػ ء كهػػؿ  ذى ػػدىحى مػػف هحاػػف كى دكف مار ػػ  الشػػرا   لػػؿ مػػف موػػز مػػف السػػلو ف مى

 اـ دلػػػؿ لاو ػػػ  كاػػػػمكه مػػػدح ههػػػؿ الج هموػػػ  محمػػػدا سػػػم    عموػػػػ  كاػػػمـ  ػػػ  جػػػ همو
السػػ دؽ اممػػوف ةن مساػػ  هدركػػل ع،ػػكلاـ حاػػف السػػدؽ كهسػػ  ومػػدح مػػف ا سػػؼ لػػ  ل 
كهؿ ذمكا عردكل  ةن لكذل  كامؼ مكاعوػده ال ػ  هدركػكا لا،ػكلاـ دلحػ  وػـ جػ ء اناػمـ 
م،ػػػررا لاػػػذه الةطػػػر  الاػػػموم  ن واػػػ لؼ  واػػػ  هحػػػد ح ػػػ   ةػػػرؽ ههػػػؿ اناػػػمـ شػػػوا  كمػػػ  

سشأل الاداكال كش  ال اس ل  ،ػ ؿ  ردػ  مػف امشػارو  سحػف ساػمـ هف  ةردل اممـ ك 
الا،ػػؿ وػػدرؾ الحاػػف كهػػك سػػة  كمػػ ؿ كوػػدرؾ ال،لػػو  كهػػك سػػة  س،ػػص  حػػ  ـ الطػػ    
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مػػػوم م سػػػػؼ لسػػػة  كمػػػػ ؿ ع،ػػػم كمػػػػ در م سػػػؼ لسػػػػة  س،ػػػص ع،ػػػػ ؿ كدػػػد اع ػػػػرؼ 
  ن مح،،ػػكهـ لػػأف سػػة  الػػس،ص هػػ  ال،ػػل  الا،مػػ  لمػػ  هكرد عمػػواـ ماػػ لةكهـ هسػػ  حوػػ

وػػدرؾ الا،ػػؿ حاػػس  كن دلحػػ   وجػػكز هف ولاػػ    راػػم كػػذالوف  ،ػػ لكا هػػذه سػػة  س،ػػص 
 ن  جكز عم    دمس  كا ، ـ مف ا لة ـ    ةول ل ال،ل ...

ل،ػػد سلػػ    اػػلح س  ك اػػ ل  لاػػض الم ػػأاروف  حػػرر محػػؿ الاػػمؼ كدػػ ؿ ةف 
اػػمؼ كك ػػ  الم ،ػػدموف المول ػػوف ن وػػدامكف المػػدح عػػ جم كانو لػػ   جػػم  ػػ  محػػؿ ال

مساـ مس دو  لاذا سداء ومأل امام ع...   ل ح،وؽ هس  ن اػمؼ لػوف الةػرو،وف كن شػ، ؽ 
ك ح،و،ػػ  هف السػػ  وف هول ػػكا ةدراؾ الا،ػػؿ لسػػة  الكمػػ ؿ كسػػة  الػػس،ص كمػػف المامػػكـ هف 
ماسػػ  ككساػػ  سػػة  كمػػ ؿ هسػػ  ومػػدح مػػف ا سػػؼ لاػػ  كككساػػ  سػػة  س،ػػص هسػػ  وػػذـ مػػف 

مػراد مدحػ  كذمػ  مػف الالػ د ةذ الدػرض هف هػذا دلػؿ كركد الشػرا   كهػذا ا سػؼ لاػ  كال
هػك عػوف مػ  د لػ  مػػف هولػل ال حاػوف كال ،لػو  الا،مػ   إسػػ  دػ ؿ الحاػف مػ  واػ حؽ مػػف 
ا سػػؼ لػػ  المػػدح كواػػ حؽ مػػف ا سػػؼ لػػ ل،ل  كالػػذـ كي وػػ  الاػػمؼ هف المولػػل دػػ ؿ 

مػدح كالػذـ وسػ   اػمو   حاف كدلو  كالس    د ؿ سة  كم ؿ كسة  س،ص كهػذا هم ال
ةو لػػ  عػػ جم مسػػ  مك  ػػأ  لممحاػػف كلمماػػ ء عمػػ  ةاػػ ء    ػػإف ههػػؿ الج هموػػ  مػػ  كػػ سكا 
و،سػػدكف ةن الوسػػ ء مػػف الالػػ د لمػػ  وةامكسػػ  مػػف المكػػ ـر كلػػذا دػػ ؿ راػػكؿ   سػػم    
عموػػػػ  كاػػػػمـ نلسػػػػ  حػػػػ  ـ لمػػػػ  د لػػػػل ةف هل هػػػػ  كػػػػ ف وطاػػػػـ الطاػػػػ ـ  ةف هلػػػػ ؾ راـ همػػػػرا 

 .لّٓ كهك المدحل عم  هف المول وف لـ وسرحكا    ك لاـ ل نو ل  ع جم لِٓ  أدرك ل
كن ل لا،ػػػ    جػػػم ةسمػػػ  جػػػ ءل هػػػذه الالػػػ ر   ػػػ  كػػػمـ السةػػػ   لمػػػ  ساػػػلكه ةلػػػػ  
المول وف  ،مس  سحف ةس  وس   امو  المدح ل لحاػف ةو لػ  مػف الالػ د لمػف هحاػف كلػوس 

ض     كػؿ شػروا  شػرعا    كلػذا لػـ و،ػؿ المراد انو ل  مف   دطا  ةذ الماأل  مةرك 
هحد مف المول وف ةف الا،ؿ ودرؾ الا،ػ    جػم ةذ ن  اػرؼ هحكػ ـ ااجػؿ ةن مػف راػؿ 

سم  الا،ؿ ودرؾ دل  الظمـ لماس  هس  وا حؽ   عمػ  الػذـ مػف الالػ د ل   لاد ال شرو  كا 
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ا لاػػذا كمالػػرا ن سػػ    لػػ ل،لو  هك لسػػة  الػػس،ص هك لسػػة  الكمػػ ؿ كالشػػرع جػػ ء م،ػػرر 
ل لا،ػػ   اماػػركم كالوػػكا  اماػػركم كامكؿ لػػألكؿ كالوػػ س  لموػػ س  كلاػػذا عر ػػل ا ةػػ ؽ 

 .لْٓ الةرو،وف المول وف كالسة   عم  ةدراؾ الا،ؿ لم  ذكر
كاعمػػـ هف المول ػػوف هكوػػر اممػػ  لػػوس هػػـ الما زلػػ  ...   ػػ عمـ هسػػ  لػػـ ولػػؽ لاػػد 

ل ،لػػو     ػد  ةذ لاػػد حكػـ الشػػرع لػـ ولػػؽ  ،ػرر الشػروا  لماػػأل  الاػمؼ  ػػ  ال حاػوف كا
لما،ؿ مج ؿ    ةول    لش ء مف امحك ـ ةسمػ  هػذه املحػ    رضػو  ملسوػ  عمػ  اسةػراد 

لٓٓ الا،ؿ عف الشرع
. 

ساـ د ؿ الما زل  ل ل حاوف كال ،لػو  كلكػساـ دػ لكا هوضػ ن " ةف كجػك  المسػمح  
  هف سامػػـ ع،ػػم ةف هػػذا الةاػػػؿ كدػػل  المةاػػد  م ،ػػرراف  ػػ  الا،ػػؿ؛ ةن هسػػ  لمػػ  لػػـ ومكٌسػػ

مسػػػػمح  كذلػػػػؾ مةاػػػػد  ل لاػػػػ     اػػػػ ل  ةلوسػػػػ  الراػػػػؿ لوار كسػػػػ  ذلػػػػؾ مػػػػف حػػػػ ؿ هػػػػذه 
ام اػػ ؿ  وككسػػكا دػػد جػػ ؤكا  ل ،روػػر مػػ  دػػد ركلػػ     اػػ ل   ػػ  ع،كلسػػ  ل ك ةسػػوؿ مػػ  دػػد 
 ،ػػرر  واػػ  ل كسػػ ر الحػػ ؿ  ػػ  ذلػػؾ ك لحػػ ؿ  ػػ  امطلػػ ء ةذا دػػ لكا ةف هػػذا الل،ػػؿ وسةػػ  

لػػؾ وضػػر ككسػػ  دػػد عممسػػ  دلػػؿ ذلػػؾ ةف د ػػ  الضػػرر عػػف الػػسةس كاجػػ  ل كجػػر السةػػ  كذ
الػػػ  الػػػسةس حاػػػف ل  كمػػػ  ن وكػػػكف كالحػػػ ؿ مػػػ  دمسػػػ ه دػػػد ه ػػػكا لشػػػ ء ماػػػ لؼ لما،ػػػؿ ل 

 .لٔٓ  كذلؾ ح ؿ هؤنء الراؿ"
 ،ػػكلاـ هػػذا وؤكػػد رضػػكااـ  ػػ  المحسػػم  السا  وػػ  نراد  السسػػكص الشػػرعو  

 كمؼ.مف هجؿ الحكـ عم   اؿ الم
كد لكا هوض ن: "كام  ال ةضؿ  م  مف ح  ام،    ةن كدػد  ةضػؿ عموػ  كهحاػف 
ةلوػػػػ  لضػػػػرك  المسػػػػ    كانحاػػػػ فل كالاػػػػكض وكسػػػػم     اػػػػ ل  الػػػػ  المكمػػػػؼ كيوػػػػر 
المكمػػػػػػػؼ ل كهمػػػػػػػ  الوػػػػػػػكا   ممػػػػػػػ  ن حػػػػػػػظ  وػػػػػػػ  لدوػػػػػػػر المكمػػػػػػػؼل كالمكمػػػػػػػؼ ماػػػػػػػ ص 

لٕٓ لإا ح، د 
. 

محسػكؿ عمػ  الوػكا  كالا،ػ   كهػؿ كهذا ودؿ عم  هف ال كموػؼ عسػدهـ شػرط ل
ال كموػػؼ ةن كركد الاػػم  ل محكػػ ـ لولػػكل ك ح،ػػؽ انا لػػ ر كانلػػ مء عمػػ  المكمةػػوفال 

 ك   ا ل  هعمـ.
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 ادلبحث انثاني
ادلسائم انتي بنيت عهى اإلختالف يف 

 مسأنة احلاكم.
 وفيه ثالثظ مطالب

 المطلب األول: مدألظ ذكر المنطم .
 ظ جواز فتور الذريطظ.المطلب الثاني: مدأل

المطلب الثالث: حكم أفطال الطقالء قبل ورود 
 .الذرع 
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 االولادلطهب 
 
ْ
عِم

ْ
ن
ُ
 لٖٓ مسأنة شكر ادل

ةف الكمـ عف ماأل  شػكر المػساـ ليسػ  هوضػ ن عمػ  مكضػكع ال حاػوف كال ،لػو  
الا،مووفل كمف الامم ء مف د ؿ لأس  م سػزؿ عػف هػذه الماػأل  كمػساـ مػف دػ ؿ لأسػ    ػرع 

   م  ح،و،  هذا الامؼ كم ذا و،سد لشكر المساـال ا  لل
 :وماىيتو حقيقة الِّكرأواًل: 

ػػػ كهسػػػؿ  لكمػػػف   المجػػػ زا  كالوسػػػ ء الجموػػػؿ لل لضػػػـ عر ػػػ ف انحاػػػ ف كرالشي
ظا ره  كهحاػف الوسػ ء الاجػز عػف  لكح،و،   الاجز عف الشػكر لالشكر  سكر السام  كا 

مىٍوػؾى هسػل كمػ    ةحس ء الوسػ ء دػ ؿ عموػ  السػم  كالاػمـ ََ نى هيٍحًسػ  وىسىػ ءن عى عمػ  أَثْتنَتْيت
سمػػ  هسػػل المحػػوط لاػػ  كحػػدؾ.. لٗٓ لسىٍةًاػػؾى   هم ن هحػػوط لمح مػػدؾ كسػػة ل هلكهو ػػؾ كا 

كشػػػكر   كلػػػػ هلل كهلل كسامػػػػ    كلاػػػ  شػػػػكرا" كشػػػػكراس " كشػػػككره كووػػػػر الشػػػػكر كالشػػػػكر 
كالحمػد وكػكف  لػإزاء السامػ ل شػكر وكػكف كسػة " ل لماػ فالك لحمد كلكسػ  وا لةػ   ػ  هف 
 .لَٔ كسة  ل لما ف لإزاء الشج ع 

 -داموف: عم كمةاكـ الشكر وس،اـ 

امكؿ/ الشػػػػكر المدػػػػكم  كهػػػػك كسػػػػؼ الجموػػػػؿ عمػػػػ  جاػػػػ  ال اظػػػػوـ كال لجوػػػػؿ 
 ف؛ل لما ف كالجس ف كامرك 

هم ااػػ ام ؿ جموػػ  مػػ  هساػػـ    اػػ ل  عمػػ  الالػػد : (الوػػ س / الشػػكر الار ػػ 
مػػ  كسػػرؼ السظػػر عػػف مشػػ هد  مسػػسكع    لواػػ دؿ لاػػ  عمػػ  سػػ ساا   ومػػ  امػػؽ مج

كالاػػم  ةلػػ   م،ػػ  هكامػػره كاسذارا ػػ  كالماػػ ف عمػػ  ال حػػد  لػػ لساـ كالوسػػ ء الجموػػؿ عمػػ  
ل دػػػػ ؿ مكلواػػػػ  كعمػػػػ  هػػػػذا الماسػػػػ  كرد  ػػػػ  الك ػػػػ   الازوػػػػز كسػػػػؼ الشػػػػ كروف ل ل،مػػػػ 

وُر   ا ل 
ُ
ك

َّ
ْن ِعَباِدَى الش ِليٌل ّمِ

َ
 .لُٔ [ ُّالأ: (] َوق
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كهػػػذا اماوػػػر هػػػك الماسػػػ  انسػػػطمح  الػػػذم ذيكػػػر عسػػػد عممػػػ ء الشػػػرع كهػػػك 
 م،سكدهـ لشكر المساـ..

ااػ ام ؿ جموػ  مػ  اساػـ    اػ ل  عمػ  الالػد  ومػ   : واس فِّكر المنعم ِّرعاً 
جم  كسرؼ السظر ال  مشػ هد  مسػسكع    لواػ دؿ لاػ  عمػ  سػ ساا  كالاػم  مامؽ 

 .لِٔ الما ف ال  ال حد  ل لساـ كالوس ء الجموؿ عم  مكلوا سذار   ك ا  كامره ك هال   م،  
حاػػ س  لكدوػػؿ شػػكر لّٔ كدوػػؿ لػػأف شػػكر المػػساـ هػػك الوسػػ ء عموػػ  لػػذكر  ن ػػ  كا 

 .لْٔ الالد لرل  هك ةا ام ؿ سام  ال   هساـ عمو  لا     ط ع  
كهمػػػ  الما زلػػػ   ،ػػػد عٌر ػػػكا  السامػػػ  كالمػػػسًاـ كالشػػػكر وػػػـ هكردكا لاػػػد ذلػػػؾ ماسػػػ  

 المساـ عسدهـ؛  ، لكا:شكر 
السامػػ : هػػ  كػػؿ مسةاػػ  حاػػس  كاسػػػم  الػػ  الدوػػر ةذا دسػػد   عماػػ  لاػػ  كجػػػ  

 .لٓٔ انحا ف ةلو ... كمف ح،ا  هف وا حؽ عموا  الشكر
كالمساـ : هػك   عػؿ السامػ  ؛ كػ لمكـر كالمجمػؿ كالمحاػف  ػم وػزاد  ػ   ةاػوره 

 .لٔٔ عم  هذا
 .لٕٔ ضر  مف ال اظوـكالشكر: هك انع راؼ لسام  المساـ ل م  

وػػـ دػػ لكا لاػػد ذلػػؾ: هف هػػذا الضػػر  مػػف الشػػكر لػػوس واػػ ح،  ةن    اػػ ل ؛ 
مسػػ  ةسمػػ  وػػؤدل عمػػ  سا وػػ  مػػ  ومكػػف مػػف ال ػػذلؿ ل كذلػػؾ ن وياػػ حؽ ةن عمػػ  هسػػكؿ 
الػػساـ ل كال،ػػ در عمػػ  هسػػكؿ الػػساـ لػػوس ةن    اػػ ل ل  مػػذلؾ ةاػػ ص لإاػػ ح، ؽ هػػذا 

 .لٖٔ الضر  مف الشكر
ػػػػؿى مػػػػف هػػػػذه ال اػػػػ روؼ هف شػػػػكر المػػػػساـ هػػػػك هف وس،ػػػػ د الالػػػػد كواضػػػػ    ح سَّ

 كو ذلؿ لرل  كوشكره عم  سام ل كوا امؿ جكارح  كوااره  لط ع    ا ل .
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  لاػػػؤاؿ الػػػذم وكضػػػ  هسػػػؿ الماػػػ ل  ال ػػػ  سحػػػف لسػػػدده  هػػػك: هػػػؿ ةف هػػػذه 
 كدػؼ امشو ء ال   كردل     اروؼ الشػكر كاجلػ  عمػ  الالػد ل لا،ػؿ هك ةف كجكلاػ  م

 عم  دلوؿ الام  كهك كركد الشرع لذلؾال
كالجػػػكا  هػػػك ةف ههػػػؿ الةػػػرؽ كالمػػػذاه  اا مةػػػكا  ػػػ  هػػػذه الماػػػأل  لسػػػ ءان عمػػػ  

 : ةا م اـ    ال،كؿ ل ل حاوف كال ،لو 
  ل،  مكف ل ل حاوف كال ،لو  الا،مووف د لكا لأف شكر المساـ كاج  ل لا،ػؿل كهػـ 

رهم هػػؤنء وجػ  عمػػ  الالػػد ع،ػػمن هف واػػرؼ ل كعمػػ  لَٕ كلاػػض الشػػ  او  لٗٔ الما زلػ 
 الس س  كوشكره.

كمػػػف كا ،اػػػـ الػػػ  هف شػػػكر  لُٕ كذهػػػ  سةػػػ   ال حاػػػوف كال ،لػػػو  مػػػف امشػػػ عر 
المػػػساـ ن وجػػػ  ع،ػػػمن لػػػؿ هػػػك م كدػػػؼ عمػػػ  كركد الاػػػم ل كهػػػك مػػػ  ها ػػػ ره هسػػػح   

لحػ كـ هػك المذه  الو ل  الػذوف لػـ وسةػكا ال حاػوف كال ،لػو  مطم،ػ  كمػ  ذلػؾ دػ لكا لػأف ا
 .لِٕ   ر  الا لموف كأل  مسسكر الم  رودم مف الحسةو  كالزسج س  مف الش  او 

كهم  عف هدل  هذه امدكاؿ ال    لس هػ  كػؿ مػف الجماػكر كالما زلػ   اػ   كممػ  
كهػذه جممػ  مػف   لم  ج ء    ماأل  ال حاػوف كال ،لػو  ال ػ  مػرل  ػ  المطمػ  الاػ لؽ

 .لوف الةرو،وف  وم  و امؽ لا  المس دش ل كامدكاؿ ال   جرل
 ؛مسػ   هم الشػكر لػك كجػ   ل لا،ػؿ  مة  ػد ؛ لػوس كاجلػ  ع،ػم :  قال الحن ياة

 :ل،لح  كاذ ك ف لة  د   أم  هلل  ا ل  اك لمالد    الدسو  اك انار  كه  للطمف الال 
عػػف الة  ػػد   لطػػؿ اف  اػػلح س  ك اػػ ل هم هػػذه انداػػ ـ الوموػػ  ل طمػػ  ل ا لوػػ  

ف لة  د  هلل  ا ل  كالمش،     الدسو  نف مف شكره  اػؿ الكاجلػ ل ك ػرؾ المحرمػ ل وكك 
الا،موػػػ  كهػػػ  مشػػػ،  ك اػػػ  سػػػ جز نحػػػظ لمػػػسةس  وػػػ  كمػػػ  وكػػػكف كػػػذلؾ  مػػػوس لػػػ     ػػػد  
دسوكو   لطؿ اف وككف لة  ػد  لمالػد  ػ  الػدسو  كعػدـ ااػ ،مؿ الا،ػؿ لػأمكر اناػر  مساػ  

 .لّٕ لو   لطؿ اف وككف لة  د  لمالد    انار مف الدو  الذم ن مج ؿ لما،ؿ  
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ل كهكردكا ي لػ  هدلػ  ةف شػكر المػساـ يوػر كاجػ  ع،ػم كػذلؾ  :وقال المالكية
   : دكلػػػ   اػػػ ل  :ال حاػػػوف كال ،لػػػو  كمساػػػ 

ا
 َرُ اااو 

َ
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َ
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َ
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 ِلل 

َ
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ُ
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َّ
 

َ
 ل]ِحِروَن ِلااال

كهمػ  الما،ػكؿ ةا دنؿ ع،مػ  لألحسػ ؼ  ،ػ لكا  ككذلؾ هكردكا مم  مر مف [ُٓٔالسا ء: 
 .لْٕ ...كال،ام ف ل طمف كم  الؽ  للة  د  ن  اك لك كج  هم  لة  د  هك

 .لٕٓ اجل  اما  ن ع،م : ةف شكر المساـ ك  قال الِّافعيةوكذا 

شػػكر المػػساـ كاجػػ  ل لشػػرع  ػػ  دكلسػػ  كدػػكؿ ههػػؿ  ل أ اف ماػػ: وقااال الحنابمااة
 .لٕٕ لهف الا،ؿ ن وكج  لسس  شو   كن وحرم ك لٕٔ امور كانشارو ل

ِّاكر  كمػف لػدو  مػ  دطػ  هسػح لس  عمػ  هسػ  ن وجػكز ساػا : ةل اىرياا وقال
 .لٖٕ ...   الا،ؿ هسم"ن الوؿ ةل  ةل ح    كهف كةر المساـ المنعم

 -وـ ا ؽ الظ هرو  لاد كمماـ هذا م  وأ  :
 ساػػأؿ د  ػػؿ هػػذا ال،ػػكؿ الة اػػد  س،ػػكؿ لػػ  مػػ   ،ػػكؿ  ػػ  رجػػؿ ااػػ س،ذ طةػػم دػػد 
هشػػػرؼ اماػػػد عمػػػ  ا  رااػػػ   رلػػػ ه كن ه  لػػػ  كن هـ كن مػػػ ؿ  أحاػػػف  رلو ػػػ  وػػػـ عممػػػ  

كاكلػػ  وػػـ ةف ذلػػؾ المحاػػف  الامػػكـ كهكرمػػ  كلػػره كلػػـ وذلػػ  كن ااػػ ادم  كمكلػػ  كزكجػػ 
ةلو  زس  كهك محسػف كاػرؽ كدػذؼ وػـ  ػ   مػف كػؿ ذلػؾ ك الػد وػـ د مػل عموػ  لػذلؾ 
لوسػ  عػػدؿ كدػػدـ ةلػ  و ومػػ  كهػػك لاػػد حػ كـ مػػف حكػػ ـ الماػػمموف  مػ   ػػرل هف وةاػػؿ  وػػ  
هوشكر  واةك عس  كن اوم  كدد     هك وأمر لأف وكج  م سػ ه ل لاػو ط وػـ و،طػ  وػده وػـ 

ه م ػػ  ل لحجػػػ ر  ح ػػ  ومػػكل  ػػإف دػػػ ؿ هرل هف واةػػك عسػػ  كةػػر ةف اع ،ػػػد وػػأمر لشػػد  
ف دػػ ؿ هرل هف وكدػػ  لػػ  هسػػكاع الاػػذا   ذلػػؾ هك  اػػؽ ةف هشػػ ر لػػذلؾ يوػػر ما ،ػػد لػػ  كا 
الذم ذكرس   ،د  رؾ مذهلػ  الة اػد  ػ  هن وكةػر ةحاػ ف المػساـ  ػإف دػ ؿ ةف هػذا الةاػؿ 

ؿ وكجلػػ  كاػػم  ي وػػ  اناػػ ء  هػػك شػػكره عمػػ  الح،و،ػػ  دػػ ؿ اػػمؼ مػػ  ادعػػ  هف الا،ػػ
المػػػساـ الػػػذم همػػػر    ةحاػػػ س   ػػػإف رجػػػ  ةلػػػ  هف و،ػػػكؿ ةسمػػػ  وحاػػػف  ػػػ  الا،ػػػكؿ شػػػكر
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المػػػساـ الػػػذم همػػػر    اػػػ ل  ل نضػػػرار لػػػ  كهن و،ػػػ رض عمػػػ    اػػػ ل  لشػػػكره ن شػػػكر
لػ  هسػ  ن حاػػف ةن مػ   اػؿ    اػػ ل  كن دلػو  ةن مػ  ساػػ   ةحاػ س  رجػ  ةلػ  الحػػؽ كا 

 .لٕٗ   كهذا الذم ن وجكز يورهل  عس
ةن هف الما زلػػ  دػػ لكا ةػػرؽ عمػػ  هػػذا الػػرهم اجمػػ  الة،اػػ ء كامسػػكلووف كههػػؿ الك 

كام اػػػػـ هػػػذا راجػػػػ   ل،ػػػػكلاـ هف الحاػػػػف كال،ػػػػل   ػػػػ   ؛ةف شػػػكر المػػػػساـ وجػػػػ  ل لا،ػػػػؿ
 ام ا ؿ ع،مووف كم  مر    الماأل  الا ل،  .

 ،ػػػ لكا  مـ  ػػػ  هػػػذه الماػػػأل كلم ،ػػػدم  انحسػػػ ؼ كممػػػ   سػػػمكا  واػػػ  ي وػػػ  الكػػػ
ال  كجك  الال دال ساـ    ا ل  عم  كؿ كاحد مف علػ ده  إسػ   اػ ل  هاػدل ةلػ   

كػػؿ كاحػػد مسػػ  مػػف هسػػكاع الػػساـ مػػ  و،سػػر الا،ػػكؿ عػػف الكدػػكؼ عمػػ  كسااػػ   ضػػم عػػف 
ال،و ـ لشكره  كهكج  هذه الال دال عموس  لإزا ا  كرض  لا  شػكرا لاػكالغ سامػ  لةضػم  

ف ككرم   ف دمػل مػد  عمػره كا  ف ك ف لحو  ن ومكف محد الارك  عف شكر سامػ  كا  كا 
ط لػػل كهػػذا مف شػػكر السامػػ  كاجػػ  لػػم شػػؾ ع،ػػم هك سسػػ  عمػػ  مػػ  دػػ ؿ  اػػ ل  هف 
اشػػكر لػػ  كلكالػػدوؾ كدػػ ؿ عموػػ  الاػػمـ مػػف هسزلػػل عموػػ  سامػػ   موشػػكره   ػػ  سسػػكص 

الػساـ كدػد كرد الػسص الػداؿ  كوور  كردل  و  ككؿ عل د  س لح  لككسا  شكرا لسام  مف
عم  ككف الالػ د  شػكرا كهػك مػ  ركم هسػ  عموػ  الاػمـ سػم  ح ػ   كرمػل دػدم ه  ،وػؿ 

 لَٖ له ػػم هكػػكف علػػدا شػػككرا لػػ  ةف   دػػد يةػػر لػػؾ مػػ   ،ػػدـ مػػف ذسلػػؾ كمػػ   ػػأار دػػ ؿ 
هالر هس  وسم  هلل  ا ل  شكرا عم  م  هساـ عموػ    نومػ ف كجػ  شػكرا لسامػ  الكجػكد 

السطػؽ ككمػ ؿ الا،ػؿ الػذم هػك هسةػس المكاهػ  ال ػ  ااػ ص انساػ ف لاػ  مػف لػوف  كدك 
اػػ  ر الحوكاسػػ ل كيورهػػ  مػػف الػػساـ  ػػ لكجك  لإوجػػ      اػػ ل  لكػػف ل لا،ػػؿ واػػرؼ هف 
شكر المساـ كاج   ك ف الساـ مار   ل  كجك  شكر المػساـ لكااػط   لػ  المار ػ  كهػ  

هم دلوػؿ كماػرؼ لكجػك  انومػ ف لػػ لسظر  الا،ػؿ كهػذا ماسػ  دػكؿ السػ س الا،ػؿ مكجػ 
 .لُٖ ل   الل 
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إف مار ػػ    كاجلػػ  ةجم عػػ ل كهػػ  ن  ػػ ـ ةن  ػػ عمػػ  لػػدءو  ػػ  الكػػمـ: كعػػكدان 
؛  شػػكر المػػساـ كمػػ  ن وػػ ـ الكاجػػ  المطمػػؽ ةن لػػ   اػػك كاجػػ  ككجكلػػ  كال ةكػػر لػ لسظر

كهػػػ  ي وػػػ  كال ػػػذلؿ لػػػ  كاجػػػ  عمػػػ  الالػػػد كوجػػػ  ماػػػ  كػػػؿ مػػػ  ةاػػػ مـز ح،و،ػػػ  الشػػػكر 
الاضػػكع كال ػػذلؿل ك اػػاور الػػساـ ال ػػ  كهلاػػ    لالػػ ده  ػػ  ط ع ػػ  كولػػكل ذلػػؾ كمػػ  

 وككف عف طروؽ الام .

؛ شػػػكر المػػػساـ كاجػػػ  ع،ػػػم ل كهػػػك مكدػػػكؼ عمػػػ  مار ػػػ     وعناااد المعتزلاااة
عم  دكلاـ لكػكف الحاػف كال،ػل   اكاجل  هوض ل هذا لس ء  ا ل  المساـل كم،دم  المطمؽ

كاح جػػل الما زلػػ  عمػػ  ككسػػ  كاجلػػ  ع،ػػم لأسػػ  لػػك لػػـ وجػػ  ل عر ػػل  سةػػ  ع،موػػوف كمػػ 
ةذ   السظر ةن ل لشرع ومـز ة حػ ـ امسلوػ ء كعجػزهـ عػف ةولػ ل سلػك اـ  ػ  م،ػ ـ المسػ ظر 

وجػػكز لممكمػػؼ حوس ػػذ هف و،ػػكؿ ةذا همػػره السلػػ  لػػ لسظر  ػػ  ماجز ػػ  كيورهػػ  ممػػ  و كدػػؼ 
ظػػػر مػػػ  لػػػـ وجػػػ  السظػػػر عمػػػ ل كن وجػػػ  عموػػػ  سلك ػػػ  لوظاػػػر لػػػ  سػػػدؽ دعػػػكاه : ن هس

السظػػر عمػػ  مػػ  لػػـ وولػػل الشػػرع عسػػدمل ةذ المةػػركض عػػدـ الكجػػك  ةن لػػ ل كن وولػػل 
الشػػرع عسػػدم مػػ  لػػـ هسظػػر؛ مف ولك ػػ  سظػػرم ل  و كدػػؼ كػػؿ كاحػػد مػػف كجػػك  السظػػر 
كولػػكل الشػػػرع عمػػػ  اااػػػرل كهػػػك دكر محػػػ ؿل كوكػػكف كممػػػ  هػػػذا ح،ػػػ  ن دػػػدر  لمسلػػػ  

 .لِٖ ك ماس  ة ح م عم  د ا ؛ كه
ككػػذا جػػ ء عسػػدهـ" هف الالػػ د  هػػ  السا وػػ   ػػ  الاشػػكع كالد وػػ    ػػ  الشػػػكرل 
كالشػكر ةسمػ  واػ حؽ عمػ  السامػ ل  ػإذا لػـ ومكػف ال،ػكـ هف وار ػكا ككسػ  مسامػ ن هسػػمن ل 

ا ح، د  لمال د ل ال   ه  السا و     الشكر"  .لّٖ كوؼ ومكساـ مار   ةلاو   كا 
وجػػػ  عمػػػ  المكمػػػؼ ل ةذا عمػػػـ هسػػػ  امػػػؽ هػػػذه المسػػػ   ل   شػػػكر سامػػػ    ةسمػػػ 

 .لْٖ كدسد لا  كج  انحا فل كن وامـ ذلؾ ةن لاد مار     ل كحوده كعدل 
لإلومػ ف    لشكر عسدهـ كاج  ل لا،ػؿ ن ل لشػرع مساػـ و،كلػكف ن لػد مػف ع،ػؿ و

انومػػػ ف اػػػما ن لػػػ هلل كلسلػػػك  هسلو  ػػػ ل   لا،ػػػؿ مسػػػ ط انومػػػ ف لماجػػػز  السلػػػ ل  ػػػإف هول سػػػ  
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ةاػػ مـز ذلػػؾ الػػدكر  ػػ  هسػػؿ دضػػو  انومػػ ف كماػػ ل كلالػػ ر  هاػػرل ل  ػػإساـ و،كلػػكف ةف 
مجػػ ء السلػػ  كماػػ  ماجػػز   اػػ مـز ع،ػػم  ا طلػػ   مػػؾ الماجػػز  لوػػؤمف لسلك ػػ  المكمػػؼل 

 وـ لاد و،وف الا،ؿ لماجز   سككف دد  مٌس  لرا ل   كااذس  امحك ـ مس  اما ن.
اؿ كلاض اا دنن ا   جم  لمةاػـ لأساػ  جػزء مػف الماػأل  كلاد اوراد هذه اندك 

 الا ل،  كلسول عموا  ك ماص مسا :
لػػػأف ال،ػػػ  مكف ل ل حاػػػوف كال ،لػػػو  وػػػركف هف شػػػكر المػػػساـ كاجػػػ  ل لا،ػػػؿ كذلػػػؾ 

 مس  مدرؾ ل ل كهؤنء هـ الما زل  كمف كا ،اـ.
لاػم  كذه  الجماػكر الػ  اػمؼ ذلػؾ ل،ػكلاـ ةف شػكر المػساـ ن وجػ  ةن ل 

 كم  مرل كهذا هك ال،كؿ الما  ر    هذه الماأل  ك   ا ل  هعمـ.
 ادلطهب انثاني

 مسأنة جىاز فتىر انشريعة
ل،د كرد ذكػر هػذه الماػأل  هاسػ  لمػ  لاػ  عمدػ  ل ناػ دنؿ الا،مػ  هك الشػرع  
عم  جكاز ال كدؼ عف اوراد انحك ـ عم  المكمةػوف   ػر  مػف الػزمف  ممػف وكػكف الحكػـ 

 ا ا لاـ هؿ هك لما،ؿ اـ لمشرعالال كهؿ وجكز اسمن هف  ة ر الشروا ال عم 
هػػذه سػػكر  الماػػأل  كلػػف سػػكرد الاػػمؼ  واػػ  لػػؿ اس، سػػر عمػػ  اوػػراد الكػػمـ 

 للاض الامم ء مسا   ك د هف  ككف ماأل  ا  راضو ..
تتتت     : حسػػػػؿ انجمػػػػ ع عمػػػػ  (ٖٓ)دػػػػ ؿ الدىزالػػػػ  ل لسًٌاػػػػل  ةلىػػػػ  مػػػػف جتتتتفتُ ر اتتتتفع ت   

ػػ ي لٖٔ دلمىسػػ  ػػًرواى ى اى ً مى ل كهىمػػ  ل لساػػلى  ةلىػػ  شػػًرواً سى   ىًمػػسايـٍ مػػف مساػػ ي كى ىػػرَّؽ ًلػػأىفَّ هػػذه الشَّ
ػٍرًع مػف دىٍلمىسىػ   ػ  ذلػؾ ةٍذ  ً  د ؿ كىاٍلميٍا ى ري هساػ  كىشى لىٍك  ى ىرىٍل لىً،وىٍل ةلى  وىٍكـً اٍلً،وى مى رىاً ً  كى الشَّ

ػ و لوس  ػ  اٍلاىٍ،ػًؿ مػ  ويًحوميػ ي ك ػ  الحػ ًف  ػ   ىًروضى ػمى ػ فه وىٍا ىًمػؼي رىجي ـٍ زىمى مىػٍوكي دو   وىػٍأً   عى
ـي لىٍوسىايمى ل  ىمى وىًجدىاًف مف وىٍ،ًا
 كىهىمَّ  دىٍكل   ىاى لى  لٕٖ 
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َ
ْحُن ُ

َ
ا ُ

َّ
ػ ي ًلػ ٍل،يٍر ًف   [ٗالحجػر: ] لِإُ  ىػويٍمًكفي  ىٍاًسوسي
ػػ  ديػػكعي  ىًةوػػً   ىٍةًسػػوؿه وىٍدًمػػػ ي ديكفى اى ػػػ  اٍلكي ػػكىاًز اٍلاىٍ،ًمػػ ًٌ هىمَّ ػػٍرًع هػػذا كيم ػػػ ي  ػػ  اٍلجى ػػ ـً الشَّ ً ًر هىٍحكى

لىػػٍك اٍم ىػػدٍَّل ةلىػػ   ػػًرواى ي كى ػػٍل عمػػ  ديػػٍر و  ىػػمى  ىٍة يػػري الشَّ ػػ ى ةٍف دى مى عمػػ  الظَّػػفًٌ كهػػك هىفَّ اٍلً،وى مى
ػػوىمن ًمىفَّ  ػػسى و مى ٍمًاػػًم  ىً  اى ػػ ًؿ  ىػػمى  ىٍضػػايؼي ةنَّ عمػػ  اى الػػدَّكىاًع ى مي ىػػكى ًٌرى ه عمػػ  سىٍ،ًماىػػ   ػػ  اٍلحى

َـّ ةذىا  ى ىػػرىلٍ  ػػً  ويػػ ـي مىًسػػوريهى  ةلىػػ  ال َّرىاجي ػػ ؿى الػػزَّمىفي  ى ٍلدى ًلػػ ي  ي يػػكريهي ةٍذ اٍلًامى ٍف  ىطىػػ كى  ال َّػػٍدًروً  كىاً 
ك  ـي دلػػؿ كيري ػػ  ـٍ ويكىمَّةيػػكفى اٍر ىةىػػ ى ال ٍَّكًموػػؼي كىًهػػ ى اٍمىٍحكى ـى اٍميٍاػػ ى ذي هلػػك ًةٍاػػحى ؽى هىسَّايػػ ػػ ػػٍرًع كىزىعى ًد الشَّ

ػٍذهىًلسى   ىًإسَّػ  نى سى،يػكؿي ًل ل ٍَّحًاػوًف كىال ٍَّ،ًلػو ً   الر جيكعى ةلىػ  مىحى ًاػًف اٍلاي،يػكًؿ دػ ؿ كىهىػذىا نى وىًموػؽي ًلمى
ٍاأىلىً  اًنجٍ  ميكًٌ اٍلاىٍسًر عف اٍلميٍج ىًادً اٍلاىٍ،ًموٍَّوًف كىهىًذًه  ىٍرًج ي ةلى ٍ مى ً اى ًد    اي

 .لٖٖ 
 أمػػ  الشػػرا   الاػ لة   مػػذه  عسػػل  الحػػؽ كدػ ؿ ةمػػ ـ الحػػرموف  ػ  اللرهػػ ف:  

شػػروا س  فتوو   كلاػض الماػػ لةوف مػف الما زلػػ  هسػ  وجػػكز  ،ػدور   كرهػػ ..  أمػ  ال،ػػكؿ  ػ  
فتوو   وف اػػل،كا ةلػػ  جػػكاز هػػذه الشػػروا  كالػػذفتوو   الشػػرا   دلمسػػ  مساػػكا فتوو     لػػذوف هحػػ لكا 

الشرا   اضطرلكا    شروا س   مساـ مف اكل لػوف الكػؿ كمػساـ مػف سػ ر ةلػ  هف هػذه 
الشػػروا  ن و طػػرؽ ةلواػػ  الة ػػكر كالاػػل   وػػ  اف اػػ  ر الشػػرا   لػػـ  كػػف محةكظػػ  مػػف 
السال كال لدوؿ...   لما  ر عسدس  هس  س،ػكؿ الة ػكر  ػ  الشػرا   جػ  ز ع،ػم ةذ لػوس  وػ  

وػؿ ذلػؾ كن  اسػص شػروا  عػف شػػروا  كدػد سػرح لاػذا شػواس  هلػك الحاػػف ةن مػ  وح
فتووو   هسػػػ  ضػػػـ ةلوػػػ  شػػػو    اػػػر ن واػػػ عد عموػػػ   ،ػػػ ؿ  ل،ػػػ  ال كػػػ لوؼ عمػػػ  الالػػػ د مػػػ  

 .لٖٗ لالشرا  
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 ادلطهب انثانث
 مسأنة حكم أفعال انعقالء قبم ورود انشريعة

،لػػػو  لػػػأف هسػػػ ؾ  ومػػػ  مػػػر مػػػف الماػػػ  ؿ كالحػػػدو  عػػػف ال حاػػػوف كال  كردل،ػػػد 
ما  ؿ  ةرعل عمػ  هوػر اناػ مؼ  وػ ل كهاسػ  ماػأل  جدوػد   اسػ  لحكػـ ام اػ ؿ دلػؿ 

 كركد الشرع ل  م  ه  هدكاؿ الامم ء كهسح   الةرؽ  وا ال
ةف ه اػػ ؿ الا،ػػمء ن حكػػـ لػػ  دلػػػؿ كركد الشػػرع عسػػد جماػػكر الماػػمموف لسػػػ ءا 

قبووو و وا شرعوو   هف امشػػو ء    ػػ كل،ػػد ها مػػؼ الاممػػ ء عمػػ  ةف امحكػػ ـ هػػ  الشػػرا  ..
 .لَٗ عم  الحظر هك انل ح  هك الكدؼ ككؿ دكؿ مف هذه امدكاؿ دد اس حم   روؽ

 ػػذه  جماػػكر امسػػكلووف كامشػػ عر  الػػ  ال كدػػؼ  ػػ  حكػػـ امشػػو ء كهسػػ  ن 
    هذه الماأل . القول اِلولكهؤنء ومومكف لُٗ حكـ لا  هسم دلؿ كركد الشرع
ن حكػـ عمػ  الا،ػمء دلػػؿ كركد الشػرع لسػ ء عمػػ   او   دػ ؿ الجػكوس  مػف الشػػ 

هف امحكػػػػ ـ هػػػػ  الشػػػػرا   لأعو ساػػػػ  كلواػػػػل امحكػػػػ ـ سػػػػة ل لأل اػػػػ ؿ كهػػػػذه الماػػػػأل  
كدػػػد ا  ردػػػل الما زلػػػ  ل هك  حاػػػوف ع،مػػػ  ةػػرض  ومػػػ  ن و،ضػػػ  الاسػػػكـ  وػػػ  ل ،لػػػو  

دلػػػؿ   ػػذه  لاضػػػاـ ةلػػ  هف مػػػ ن واػػوف الا،ػػػؿ  وػػ  دلحػػػ  كن حاػػس   اػػػك عمػػ  الحظػػػر
 .لِٗ)كذه   اركف ةل  هس  عم  انل ح لكركد الشرع 

 .لّٗ كالمساكؿ ككذا د ؿ الدزال     الما سة 
كدػػ ؿ الحس لمػػ :  كوجػػ  ال،ػػكؿ ل ا سػػح   الحػػ ؿ الا،مػػ  موػػؿ هف وػػدؿ الػػدلوؿ 

لػػػػػذلؾ  دلػػػػػؿ كركد الشػػػػػرعالا،مػػػػػ  عمػػػػػ  هف انشػػػػػو ء عمػػػػػ  الحظػػػػػر هك عمػػػػػ  انل حػػػػػ  
كهػػـ لاػػذا وا ػػػ ركف لْٗ وػػػؿ الشػػرع عمػػ  ام ػػ ل وا سػػح  هػػذا انسػػؿ ح ػػ  وػػدؿ دل

 الحكـ هوض . ال كدؼ   
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ف كػػؿ    ؿ الظ هروػ دػك  لػوس لاػ  حكػـ  ػػ  الا،ػؿ هسػم ن لحظػر كن لإل حػ  كا 
 .لٓٗ لذلؾ مكدكؼ عم  م   رد ل  الشروا ... كهذا هك الحؽ الذم ن وجكز يوره

سػؼ لحظػر ف ان ا ؿ دلؿ كركد الشرع عم  الكدؼ  م  ك لأ :كج ء لألحس ؼ
كذلػػؾ واسػػ  هف مػػف  اػػؿ شػػو   دلػػؿ كركد الشػػرع لػػـ واػػ حؽ لةامػػ  مػػف    ..كن ةل حػػ 

ل  هذا ال،كؿ  الشول هلك مسسػكر رحمػ    ... كدػ ؿ ههػؿ  ذه  ا ل  وكال  كن ع، ل  كا 
الاػػس  كالجم عػػ  ةف الا،ػػؿ ن حػػظ لػػ   ػػ  مار ػػ  هػػذا ال،اػػـ واسػػ   ومػػ  وجػػكز هف وػػرد 

 .لٔٗ ال كدؼ  و  ةل  هف ورد الشرع ةن ل،در م  وح    ةلو  لمل، ءالشرع لإل ح    وج  
هذه امسػ  رهم الجماػكر  ػ  الماػأل  ل ةن هسػ  ل،ػ  هف ساػرؼ لػأساـ واسػكف 

هف الاطػ   ةسمػ  و امػؽ لمػ  لاػد اللاوػ  ن  ''ل،كلاـ ن حكـ لألشو ء دلؿ كركد الشرع لػػػػػ
 .لٕٗ ''ا لم  دلما    لمسة  هس ؾ  امؽ انحك ـ ن ذكا 

دوؿ لأف الما زل  داػمكا ام اػ ؿ دلػؿ كركد الشػرع لحاػ  رؤوػ  القول الثاني: 
الا،ػؿ لاػػ  لػػوف الحاػػف كال،ػػل  الػػ  اداػ ـ الحكػػـ ال كموةػػ  الاماػػ  المشػػاكر  كدػػد  سػػؿ 

 اامدم كيوره  رهواـ  ، ؿ:
كهم  الما زل   إساـ دامكا ام ا ؿ الا رج  عف ام اػ ؿ انضػطرارو  ةلػ  مػ  ""

لػػ  مػػ  لػػـ و،ػػض الا،ػػؿ  وػػ  لحاػػف كن دػػل   مػػ  حاػػس  حاػػ لػػ  مػػ  دلحػػ  كا  س  الا،ػػؿ كا 
ف  رج   امػ  عمػ   ركػ   الا،ؿ ةف اا كل  ام  ك رك     السة  كالضرر امكه مل ح  كا 
 إف لحؽ الذـ ل رك  امكه كاجل  كاكاء ك ف م،سكدا لسةاػ  ك نومػ ف هك لدوػره كػ لسظر 

ف لػ ـ ومحػؽ الػذـ ل ركػ  اػمكه مسػدكل  كمػ  دلحػ  الا،ػػؿ المةضػ  ةلػ  مار ػ     اػ ل  كا 
ن  مكػركه كمػ  لػـ و،ػض الا،ػؿ  وػ  لحاػف كن دػل    إف ال حؽ الذـ لةام  امكه حرام  كا 

 لٖٗ "" ،د اا مةكا  و   مساـ مف حظره كمساـ مف هل ح  كمساـ مف كدؼ عف اممروف
لػ   ػ  هػذا كلم  ةف هذه ه  الماأل  اماور   ػ  الةسػؿ لػوف الجماػكر كالما ز 

 الم، ـ  إلوؾ  ةسوؿ  الما زل  كرؤو اـ لم  وداؿ  و  الا،ؿ عسدهـ كم  ن وداؿ؛
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اللسرم الما زل "" اعمـ هف امشػو ء المامكمػ  ل لػدلوؿ ةمػ  هف د ؿ هلك الحاوف 
مػ  ل لشػرع كل لا،ػؿ كهمػ  المامكمػ  ل لا،ػؿ  م  ل لشرع  ،ػط كا  وس  هف  امـ ل لا،ؿ  ،ط كا 

الا،ؿ دلوؿ عمو  كك ف الامـ لسػح  الشػرع مكدك ػ  عمػ  الامػـ لػ   ،ط  كؿ م  ك ف    
سمػػ  دمسػػ  ةف الامػػـ لسػػح  الشػػرع  ك لمار ػػ  لػػ هلل كلسػػة    كهسػػ  يسػػ  ن وةاػػؿ ال،لػػو  كا 
مكدػكؼ عمػػ  الامػـ لػػذلؾ مسػػ  ةسمػ  سامػػـ سػح  الشػػرع ةذا عممسػػ  سػدؽ امسلوػػ ء عمػػواـ 

سمػػ  سامػػـ سػػدداـ لػػ لماجزال ةذا عممسػػ  ه سػػ  ن وجػػكز هف وظارهػػ    عمػػ  وػػد الاػػمـ كا 
سمػ  سامػـ  سم  وامـ ذلؾ ةذا عممسػ  هف ةظا رهػ  عموػ  دلػو  كهسػ  ن وةاػؿ ال،لػو  كا  كذا  كا 
هس  ن وةاؿ ال،لو  ةذا عممس  هس  ع لـ ل،ل  ال،لو  ع لـ ل ا دس    عس  كالامـ لػذلؾ  ػرع 

 ...لشرع طرو،  ةلوا عم  المار   ل   وج   ،دـ هذه الما رؼ لمشرع  مـ وجز ككف ا
 أم  م  وامـ ل لشرع كحده  اك م     الام  دلوؿ عمو  دكف الا،ػؿ ك لمسػ ل  
كالمة اػػد الشػػرعو  كمػػ  لػػ   امػػؽ لامػػ  همػػ  المسػػ ل  كالمة اػػد الشػػرعو   اػػ  ك م اػػ ؿ 
ال ػػ   الػػدس  لةاماػػ  هك  ركاػػ  ل لشػػروا  سحػػك كػػكف السػػم  كاجلػػ  كشػػر  الامػػر حرامػػ  

سمػ   دمسػ  ةسػ  لػوس  ػ  الا،ػؿ دلوػؿ عمػ  ذلػؾ مسػ  لػك كػ ف  ػ  الا،ػؿ دلوػؿ كيور ذلؾ كا 
عمػ  ذلػػؾ لكػػ ف ذلػػؾ الػػدلوؿ ةمػػ  حكمػػ  مكجلػ  عػػف كجكلاػػ  هك كجاػػ  مكجلػػ  لاػػ  كالحكػػـ 
المكجػػ  عػػف كجكلاػػ  هػػك الػػذـ كالمػػدح كمامػػكـ هسػػ  ن سامػػـ ل لا،ػػؿ ااػػ ح، ؽ مػػف هاػػر 

سامػـ لػ لا،كؿ مل وسػ  هكؿ وػكـ  السكـ عف هكؿ وكـ مف رمض ف لمذـ دكف الذم دلمػ  كن
مػػف رمضػػ ف لموػػكـ الػػذم دلمػػ   ػػ  كجػػ  و، ضػػ   ل وسامػػ   ػػ  الكجػػك  اػػكاء كدػػؼ ذلػػؾ 
عم  هم ر  مظسكس  هك لـ و،ؼ عم  ذلؾ كدد داؿ    ذلػؾ ال،ػكؿ لػأف الالػ دال واػرؼ 
كجكلا  لأم رال مف جا  الاػ دال   امػؽ ل لمسػ    كالمضػ ر مف كجػك  مػ  هػذه اػلوم  

ف  امػػؽ لشػػرط مظسػػكف كمامػػكـ هوضػػ  هسػػ  ن سامػػـ لػػ لا،كؿ  ػػ  هػػذه الالػػ دال مامػػكـ كا  
مسػػ    كد ػػ  مضػػ ر ع جمػػ   و،ػػ ؿ ةساػػ   جػػ  مجػػؿ ذلػػؾ كهمػػ  مػػ  لػػ   امػػؽ ل لمسػػ ل  
كالمة اد الشرعو   ا  طرؽ امحك ـ الشرعو  ك مدل  كاممػ رال كهاػل   هػذه امحكػ ـ 
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 كػػكف انجمػػ ع حجػػ  كهمػػ  اممػػ رال  كػػكف ال،وػػ س كالػػر  امدلػػ كعمماػػ  كشػػركطا  همػػ  
الكاحػػػد حج ػػػوف عمػػػ  دػػػكؿ مػػػف دػػػ ؿ ن سامػػػـ ذلػػػؾ ل لا،ػػػؿ كهمػػػ  اماػػػل    كػػػكف زكاؿ 
الشػػمس اػػلل  لمسػػػم  كهمػػ  الامػػؿ   لكوػػػؿ الػػذم هػػػك عمػػ  الرلػػ  كهمػػػ  الشػػركط  ضػػػرل ف 
  هحػػػػدهم  شػػػػركط  ػػػػ  هحكػػػػ ـ مامكمػػػػ  ل لا،ػػػػؿ ك لشػػػػركط ال ػػػػ  شػػػػرط ا  الشػػػػروا   ػػػػ

مف كدػػػكع ال مموػػػؾ لػػػ للو  مامػػػكـ ل لا،ػػػؿ كاااػػػر شػػػركط  ػػػ  هحكػػػ ـ شػػػرعو   اللوكعػػػ ل
 لكا ر الاكر     السم  كالطا ر  كيور ذلؾ

كدد  رؽ لوف الام  كالاػل  لأشػو ء مساػ  هف الامػ  ن وجػ   كررهػ  كالاػل  دػد 
لمامػػؿ وجػ   كػػرره كلاػػذا كػػ ف اندػػرار اػػلل  لمحػػد مسػػ  و كػػرر كمساػػ  هف الامػػ   اػػ ص ا

كالاػػل  ن وا سػػ  كػػزكاؿ الشػػمس الػػذم هػػك اػػل  السػػم  كمساػػ  هف الاػػل  وشػػ رؾ 
 ػػ  جم عػػ  كن وشػػ رككف  ػػ  حكمػػ  كػػزكاؿ الشػػمس وشػػ رؾ  وػػ  الحػػ  ض كالطػػ هر كن 

 .لٗٗ وش رككف    كجك  السم  كلوس وش رككف    الام  ةن كوش رككف    حكما 
ردػكف لػوف حكػـ كحكػـ مػف س حوػ  كمف امؿ هػذا الكػمـ و لػوف لػأف الما زلػ  وة

الولػػكل  كػػأساـ و،كلػػكف لػػأف مػػ   امػػؽ ل نومػػ ف كامع ،ػػ د  ومكػػف هف وولػػل ع،ػػم مساػػـ 
 ل كه مف الضػركرال ال ػ  وجػ  ةدراكاػ  ع،ػم ل كو كدػؼ مػ  اػكل ذلػؾ عمػ  الاػم عدٌ 

كدلوػػؿ ذلػػؾ ةساػػـ دػػ لكا لػػأف شػػكر المػػساـ كاجػػ  ل لا،ػػؿ كهاسػػ  و،كلػػكف لػػ ف امحكػػ ـ ن 
كدػػػد جػػػرهـ هػػػػذا ال ةروػػػؽ الػػػ  انس،اػػػػ ـ  ػػػ  ماػػػأل  انس ةػػػػ ع  لةن لػػػدلوؿ اػػػػما   ولػػػل

 :مذهلوف ل مشو ء دلؿ الشرع ال 
املاػرم  كهل  لكػر لََُ  امكؿ مسام  و،كؿ ل لحظر كهك مذه  ما زل  لدداد

 .لَُِ كلاض الش  او  لَُُ   مف الم لكو 
كساػػ  الػػ   )َُّ(   كالوػػ س : و،ػػكؿ ل نل حػػ  مطم،ػػ  كهػػك رهم ما زلػػ  اللسػػر 

 .لَُْ هكور الحسةو 



 
 

 

 

 

   

 

 الحاكم في التذريع اإلدالمي 
 طتزلظبين الجمهور والم

 د. رثــــمان خضـــير مزرل
  ٖٕٔٓ   آذار  ( ٗٔ)  ددــطــال 

  111 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ماأل  درول  جػدان مػف ماػأل  حكػـ ه اػ ؿ الا،ػمء دلػؿ الشػرع لػؿ  كػ د هن  هذهك 
  ا مؼ عسا  كم  هيشور ا ل، ن.

كدد و،كؿ د  ؿ ةذا ك ف الما زل  وركف هف المة اد كالمسػ ل  الشػرعو  ن  ولػل 
هػػك هساػػـ  ػػ  هػػذه الماػػأل  ةن ل لشػػرع  ممػػ ذا هيلزمػػكا لماػػأل  الحاػػف كال،ػػل ال كالجػػكا  

  حدوكا عف ولكل امحك ـ ككوةو  ا  كلوس عف ولكل الوكا  كالا،   عم    عموا .
كدلػػؿ الشػػركع لػػذكر امدلػػ  كمس دشػػ  ا  ن لػػد مػػف مح كلػػ  الكدػػكؼ عمػػ  محػػؿ 

 الامؼ    الماأل  هوض ن:
  مف الامم ء مف  حد   وا  عم  ك ف دلؿ الشرع مف ه ا ؿ كيوره  مطم، ن..

كمػػساـ مػػػف  سػػػؿ لػػوف مػػػ  كػػػ ف ةدراكػػ  لضػػػركر  الا،ػػػؿ هك لدوػػره ل  ةػػػرؽ لوسػػػ  
 كلوف م  جام  م كدؼ عم  الام   ك لما زل ..

كدػػػد  يػػػرًٌع  ػػػ  لاػػػض ك ػػػ  امسػػػكؿ عمػػػ  ال حاػػػوف كال ،لػػػو  ماػػػأل  انس ةػػػ ع 
ل مشو ء دلؿ كركد الشرعل ككذلؾ حكـ ه ا ؿ الا،ػمء دلػؿ الشػرعل كماػأل وف ما مة ػوف 

.. ككمػ  ويامػـ  اػ  ماػ  ؿ ما مةػ  لَُٓ ض الك   جم  لوسام   ػ  م،كلػ  كاحػد ك   لا
ف ك ف مكرده  كاحدل   م ا ؿ و،سد لاػ  مػ  هيمػرى لػ  نح،ػ  ك شػرو   اػك الةاػؿ الػذم  كا 
 امؽ ل  حكـ نحؽ لاػد السلػك   ككػ ف  اػمن مجػردان دلػؿ الشػرع]كهك محػؿ الاػمؼ كمػ  

،سػػد لػػ  امشػػو ء المطم،ػػ  مػػف المكجػػكدال الككسوػػ  اػػوأ  [.. كهمػػ  انس ةػػ ع ل مشػػو ء  و
ال ػػ  وس ةػػ  لاػػ  الامػػؽ.. كاػػوأ    ػػ  اناػػ دنؿ ةساػػـ لػػـ وةردػػكا  ومػػ  لوساػػ  كلػػوف اػػ  ر 

 ام ا ؿ.
وـ ةف لاض الامم ء هكرد هدل    ػ  هػذه الماػ  ؿ عمػ  هاػ س ةاػ ،راء م، سػد 

حكماػػػ  دلػػػؿ الشػػػرع ال شػػػرو  لػػػوف اممػػػر كالساػػػ   ػػػ  هػػػذه ام اػػػ ؿ وػػػـ هعػػػ د سظػػػره الػػػ  
 كهعط  رهو ن ن وا مؼ عم  ج ء    ال شرو .. كهكذا

  و، ؿ ل حرور هذا الامؼ:
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،ًٌػػػػؽى  ػػػػ  الماػػػػأل  امكلػػػػ  رهم الجماػػػػكر لامسػػػػ  ال اػػػػموـ  هكنن: لػػػػوامـ لأسػػػػ  حي
.  لمام     ال شرو  م  عدـ ةسك ر مار   الا،ؿ لمحاف كال،لو ل كلكف مف يور  مـز

هف رهم الما زلػ  دػد  ماػص لمػزكـ اناػ ج ل  لمػ  ر ه الا،ػؿ  و سو ن: كلوامـ هوضػ ن 
حاػس ن ل ل حاػػوف كمػػ  ر ه الا،ػػؿ دلوحػ ن لػػ ل ،لو   كهيلزمػػكا لم،كلػػ  الوػكا  كالا،ػػ   كمػػ  مػػر 

 ذلؾل   لاؤاؿ هس  هك هوف كد  الامؼ ةذان    هذه الماأل ال
حكػـ الا،ػؿ ل،د اكرد لاض الامم ء لأف الامؼ    هذه الماأل  كاد   وم  ن و

 كهك المام  ل لمل حل هم م  ةا كل  و  الطر  ف . لَُٔ  و  دلؿ الشرع لمدح كن ذـ
كدػػد هكرد الجػػػكوس    ػػ  اللرهػػػ ف لػػػأف هػػذه الماػػػأل  ""  ةػػرض  ومػػػ  ن و،ضػػػ  

 .لَُٕ الاسكـ  و   ل ،لو  ع،م  هك  حاوف""
ك   ػػد  هػػذا الاػػمؼ هػػ  ةا سػػح   كػػؿ كاحػػد مػػف ال،ػػ  موف حػػ ؿ هسػػم  دلػػؿ 

ًاؿى دلوم  اما ن لاد كركد الشرعالشر  ع  وم  جي
 .لَُٖ 

كدػػ ؿ الدزالػػ  هوضػػ   لاػػد ذكػػر الاػػمؼ  ػػ  هػػذه الماػػأل  "" لاماػػـ هرادكا لػػذلؾ 
 .لَُٗ  وم  ن و،ض  الا،ؿ  و  ل حاوف كن  ،لو  ضركر  هك سظرا""

كعمػػ  هػػذا  ػػإف محػػؿ الاػػمؼ هػػك اػػ  ر ام اػػ ؿ ال ػػ  وةاماػػ  الالػػد مػػف يوػػر 
لػػػؾ وشػػػػمؿ كػػػؿ  سػػػر     ال ػػػ  ديرجػػػػل عسػػػد مجػػػ ء الشػػػرع  حػػػػل ةضػػػطرار ةلواػػػ ل كذ

الموزاف الشرع  كال كموؼ مف ما ممل كسك ح كيورهػ ل كلاػذا  اػر  المآكػؿ كالمشػ ر  
ًلؿ انسا ف عم   ام  ةا ل، ءان لحو   .  كال سةس كالامؿ الذم جي

كدلوؿ ذلؾ الة  ػد  ال ػ  ذيكػرل دلػؿ اػطكر كهػ  هف الما مةػوف ةا سػح  كػؿ 
ًاؿى دلوم  اما ن لاد كركد الشرع.كاحد   مساـ ح ؿ هسم  دلؿ الشرع  وم  جي

  كدػػؼ الجماػػػكر كامشػػػ عر  عػػف ةرجػػػ ع الحكػػػـ الػػػ  مػػ  دلػػػؿ الشػػػرع كدػػػ لكا ن 
 حكـ م ا ؿ الا،مء دلؿ الشرع ل
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كهرجػػػ  مػػػف اػػػكاهـ امحكػػػ ـ ال ػػػ  جػػػ ءل ل لشػػػرع لحاػػػ  درج اػػػ   ػػػ  موػػػزاف 
لدرجػ  كالمر لػ  كلكػف هول كهػ  دلػؿ الشػرع! كهػذا ال كموؼ لوف الكجػك  كيوػره الػ  سةػس ا

ةف ااػػػ كل  امػػػ  ك ركػػػ   ػػػ  السةػػػ  هػػك دػػػكؿ الما زلػػػ  الػػػذم س،مػػػ  عػػػساـ اامػػدم ل،كلػػػ   
ف  ػػرج   امػػػ  عمػػ   ركػػػ   ػػإف لحػػػؽ الػػذـ ل ركػػػ  اػػمكه كاجلػػػ   كالضػػرر اػػمكه مل حػػػ  كا 

  اػػ ل  كاػػكاء كػػ ف م،سػػكدا لسةاػػ  ك نومػػ ف هك لدوػػره كػػ لسظر المةضػػ  ةلػػ  مار ػػ   
ف لػػـ ومحػػؽ الػػذـ ل ركػػ  اػػمكه مسػػدكل  كمػػ  دلحػػ  الا،ػػؿ  ػػإف ال حػػؽ الػػذـ لةامػػ  اػػمكه  كا 

ن  مكركه   .لَُُ ...حرام  كا 
كعم  م،كل اـ هذه  إف ام اػ ؿ   ػردد لػوف انوجػ   كالحظػر كانل حػ ل كمػساـ 
 مف اا  ر الحظر كمساـ مف اا  ر انل حػ   ػدكسؾ هدلػ  هػذه امدػكاؿ  ػ  ماػأل  ه اػ ؿ

 الا،مء كم  اكاه  مف امشو ء المس ة  لا :
 أورد القائمون بأنيا عمى انباحة:

لأسػ  نلػػد مػػف  اػؿو هك  ػػرؾ هك حركػػ  هك اػككف ل  ػػإف مساػػ ـ الكػؿ اكجلػػ ـ المحػػ ؿ  -ُ
 .لُُُ كالمم س 

ف كػػ ف محظػػكرا  ركػػ  ككسػػةس   -ِ دػػد وكسػػؼ الةاػػؿ لػػأف اندػػداـ عموػػ   ،ػػط ملػػ ح كا 
ف كػػ ف المر ػػد لأسػػ  ملػػ ح الػػدـ  كماسػػ ه هسػػ  ن ضػػرر عمػػ  مػػف اراؽ دمػػ  كن  لاػػ  كا 

انم ـ ممكمػ  ل ػرؾ ةراد ػ  كدلومسػ  عمػ  هف انس ةػ ع ل لمآكػؿ ملػ ح  ػ  الا،ػؿ هػك هف 
انس ة ع لا  مسةا  لوس  و  كج  مف كجكه ال،ل  ككؿ مػ  هػذه اػلوم   حاػس  مامػكـ 

ؿ ك اػػكي  ةذ هػػ  كالامػػ   ػػ  حاػػف مػػ  هػػذه اػػلوم  هػػ  هف المسةاػػ   ػػدعك ةلػػ  الةاػػ
يرض مػف اميػراض  ػ ذا اس ةػ  كجػكه عساػ   جػرد مػ  و، ضػ  الحاػف همػ  هف هكػؿ 
الة كاػػػ  مسةاػػػ   ػػػم شػػػلا   وػػػ  كن شػػػلا   ػػػ  اس ةػػػ ء كجػػػكه ال،ػػػل  عسػػػ  سحػػػك الكػػػذ  
كالجاؿ ككةر السام  هك مضر  عم  السةس هك عم  الدور مسػ  ةسمػ   كممسػ   ػ  هكػؿ 
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كلػوس  ػ  الا،ػؿ دلوػؿ عمواػ  كن  ػ   اػد  لػدلس   م  ن مضر   و  كلك كػ ف  وػ  مة
 .(ٕٔٔ)الام 

ةف امسػػػؿ  ػػػ  السةػػػ  هف وكػػػكف حاػػػس  كهف وكػػػكف ا لسػػػ  ةذا لػػػـ وامػػػـ  وػػػ  مضػػػر   -3
هف س،طػػ   لذا كػػ ف كػػذلؾ كجػػ  م ػػ  لػػـ والرسػػ    هف الةاػػؿ مةاػػد إ ػػ لككجػػ  دػػل 

ةذا اػم مػف  س عم  هس  لوس لمةاد ل وامـ ةف السة  ودعك ةل  الةاؿ كو، ضػ  حاػ
 .ُُّ) كالمةاد كجكه ال،ل  كام مف هم ر  الضرر 

و، ضػػ  هف  لامػػؽ    اػػ ل  الطاػػكـ  ػػ  امجاػػ ـ مػػ  ةمكػػ ف هف ن وام،اػػ   واػػ   -4
ن ك سل علوػ  كواػ حوؿ هف واػكد ةلوػ  ذلػؾ الدػرض  وككف ل   وا  يرض واسا  كا 

ره لضػرر مسػ  دػد لسة  هك د   ضرر نا ح ل ام  عمو  كن وجكز هف واكد عم  يو
ن وكػػكف  واػػ  ضػػرر كمساػػ  ةسمػػ   ضػػر لإدراكاػػ  ك ػػ  ذلػػؾ ةل حػػ  ةدراكاػػ  كمسػػ  ن 
وحاػػف هف وكػػػكف يرضػػػ  انضػػػرار الاػػ لص لمػػػف ن واػػػ حؽ انضػػػرار  كجػػػ  هف 
وكػػكف الدػػرض لإدراكاػػ  سةاػػ  واػػكد ةلػػ  يوػػره ةمػػ  لػػأف وػػدركا  هك لػػأف وج سلاػػ  لكػػكف 

مػػػ  لػػػأف واػػػ دؿ لاػػػ  ك ػػػ  ذلػػػؾ ةل حػػػ   س كلاػػػ  مةاػػػد   واػػػ حؽ الوػػػكا  لإد راكاػػػ  كا 
ةدراكاػػ  مسػػ  ةسمػػ  واػػ حؽ الوػػكا  ل جسلاػػ  ةذا دعػػل الػػسةس ةلػػ  ةدراكاػػ  ك ػػ  ذلػػؾ 
سم  وا دؿ لا  ةذا عر ػل كالمار ػ  لاػ  مكدك ػ  عمػ  ةدراكاػ  مف     ،دـ ةدراكا  كا 

اػػػ  ةن  اػػػ ل  لػػػـ وامػػػؽ  وسػػػ  المار ػػػ  لاػػػ  مػػػف دكف اندراؾ  سػػػ  هسػػػ  ن    ػػػد   و
انل حػػ  لمس ةػػ ع لاػػ  كذلػػؾ و، ضػػ  هف وركػػ     ػػ  الا،ػػكؿ ةل حػػ  انس ةػػ ع ل مػػؾ 

 .(ُُْ امجا ـ لوامـ حسكؿ الطاكـ  وا   وس ة  لا  لأحد هذه الكجكه
دد عممس  ةل ح  ةس ة عس  لمػ  وسػ  سةاسػ  لػ  كن ضػرر عمػ  هحػد  وػ   كػ ل سةس  سس إ -5

 اػػك ةس ةػػ ع  لُُٓ كمػػ  جػػرل مجػػرل ذلػػؾل  ػػ  الاػػكاء كالمشػػ  لضػػكء ال،مػػر كالشػػمس
ا ؿ عف هم ر  المةاػد  كمضػر  الم لػؾ   لػ ح ك ناػ ظمؿ لجػدار الدوػر كاند لػ س 

 .لُُٔ مف س ره
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 وأما القائمون بأنيا عمى الح ر فقد إستدلوا بما يأتي:
ةساػ  ممػػؾ هلل  اػ ل  كن وجػػكز ال سػػرؼ  ػ  ممكػػ  ةن لإذسػ  ل  ػػإذا لػػـ وػرد هذسػػ   ػػ   .ُ

 .لُُٕ ك سل محظكر  ممسكع  كأممؾ اادمووف ال سرؼ  وا 
ةسس  ةذا هددمس  عم  انس ة ع لاذه امعو ف لػـ سػأمف هف وا دلسػ     اػ ل  عمػ  ذلػؾ  .ِ

 .لُُٖ  وج  هف وج س  ذلؾ اك  ن مف الا،كل  عم   ام 
كػػذلؾ هكرد الجماػػكر هدلػػ اـ كال ػػ  هػػ   كممػػ  مدلػػ  سةػػ  الحاػػف كال،ػػل  ةف ك 

 :   هذه الماأل ل كج ء  وا رهواـ ل ل كدؼ ل ان د اضوس  ال الورل كذلؾ 
  .  دكؿ    ا ل  ُ

ا
 َرُ و 

َ
 َِ ْب

َ
ُ َ ََّ َْ  

َ
َِّ ن ِ

ّ
ح َِ ا ُم

َّ
 

ُ
ككجػ  الدنلػ  مسػ  [ ُٓ]اناراء : لَوَما َّ

الراػػؿ كذلػػؾ واػػ مـز اس ةػػ ء الكجػػك  كالحرمػػ  دلػػؿ   مػػف الاػػذا  دلػػؿ لاوػػ هسػػ  همػػفه 
ن لمػػػ  همػػف مػػػف الاػػذا  ل ،ػػػد ور  ػػرؾ الكاجػػػ  ك اػػؿ المحػػػـر ةذ هػػػك نـز اللاوػػ   كا 

ُ ِل  لام  كهوض  دكل   َُّ َ  ال ِْ َُّ 
ٌ
ا َّْ َُ  ِ

ُ اةَّ
َ
َِ َعه ا

َّ
 ِلل 

َ
ون

ُ
 َكك

َّ
 

َ
كمةاكمػ   [ُٓٔل]السا ء:ِلال

 .لُُٗ كومـز مف ذلؾ سة  المكج  كالمحـر لودؿ عم  انح ج   دلؿ اللاو 
اػػ ل  كلػػك كػػ ف الا،ػػؿ وكجػػ  . "ةجمػػ ع الماػػمموف عمػػ  هف الحػػ ظر كالملػػو  هػػك    ِ

كوحظػر كولػو  لمػ  جػ ز هف وكسػؼ اللػػ رم اػلح س  لأسػ   مػر كن سػ ه كن حػػ ظر كن 
 ".لَُِ ملو  

ػػػف كن حظػػػر محظػػػكر كن ةل حػػػ  ملػػػ ح كن كجػػػك  ّ اى اػػػفي حى . "ةسػػػ  لػػػوس  ػػػ  الا،ػػػؿ حي
كاجػ  ل مسػ  لػك كػ ف كػذلؾ لػـ واػؿ هف وامػـ لضػركر  الا،ػؿ هك لدلومػ  ل كن وجػكز 

مـ ذلؾ لضركر  الا،ؿ... مف م  عمـ ل لضػركر   ن و ةػؽ الاػدد الكووػر كالجػـ هف وا
الدةور عم  ةسك ره... كلم  رهوسػ  كووػرا مػف الا،ػمء وسكػركف مػ  ةدعػكه مػف ذلػؾ لطػؿ 

 ."لُُِ ...هف وككف مامكم ن لضركر  الا،ؿ
ل  نجمػػػ ع ل كن شػػػرع دلػػػؿ كركد الشػػػرعل"ةف ولػػػكل الحكػػػـ ةمػػػ  ل لشػػػرع  هك ل لا،ػػػؿ .ْ

..  ".لُِِ  م حكـ كالا،ؿ يور مكج  كن محـر
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 ثم قال المعتزلة ردًا عمى من إختار الوقف:
ةف دػػكلكـ ل طػػؿ لمػػ  ذكرسػػ ه مسػػ  ةمػػ  هف  ،كلػػكا لػػك اسةػػرد الا،ػػؿ ناػػ حؽ مػػف 
هددـ عم  المس    الػذـ  سجاماػ  محظػكر  هك  ،كلػكا ن واػ حؽ الػذـ  سجاماػ  مل حػ   ػ ذا 

مػ  الحظػر كمساػ  مػ  هػك عمػ  انل حػ  كػ ف ذلػؾ هسػم س  هف مف امشو ء م  هػك ع
 ػػػػ  الدنلػػػػ  عمػػػػ  ةل حػػػػ  الملػػػػ ح مساػػػػ  كحظػػػػر المحظػػػػكر ةذا لػػػػـ  س،مسػػػػ  عسػػػػ  امدلػػػػػ  

 .لُِّ الشرعو 
كدد هراد الما زل  لكمماـ هػذا هف و،كلػكا لمجماػكر مػف امشػ عر  كيوػرهـ ممػف 

 ةا  ركا الكدؼ:
ن   كػػػػكف مل حػػػػ  كن لػػػػأف ام اػػػػ ؿ ةف ك سػػػػل ممسكعػػػػ ن مساػػػػ   اػػػػ  محرمػػػػ  ل كا 

 كااط  لوف السة  كانول ل!!
كريدَّ ذلػػػؾ لػػػأف عػػػدـ الحرمػػػ  ن وكجػػػ  انل حػػػ ؛ مف عػػػدـ الحرمػػػ  هػػػك: عػػػدـ 
المس  مف الةاؿ ل كعدـ المسػ  مػف الةاػؿ هعػـ مػف انذف  ػ  الةاػؿ ل كامعػـ ن وكجػ  

المسػػ  مػػف اماػػص ل  ػػم   ح،ػػؽ انل حػػ ...  جػػكاز الةاػػؿ ملسػػ  عمػػ  انذف ل كعػػدـ 
 .لُِْ الةاؿ ن وا مـز انذف

ككػػػذلؾ رد الجماػػػكر عمػػػ  مػػػ  ةاػػػ دؿ لػػػ  الما زلػػػ  وػػػـ ةساػػػـ جماػػػكا  ػػػ  ردهػػػـ 
لماأل   حكػـ ه اػ ؿ الا،ػمء كانس ةػ ع ل معوػ ف دلػؿ الشػرع حظػران هك ةل حػ نل  ،ػ لكا ردان 

 عم  مف د ؿ ل نل ح :
كع لمػ  كالملػو  هػك  المل ح وا دع  ملوح  كم  وا دع  الامـ كالذكر ذاكػراةف 

   اػ ل  ةذا اوػػر لػػوف الةاػػؿ كال ػػرؾ لاط لػػ   ػػإذا لػػـ وكػػف اطػػ   لػػـ وكػػف  اووػػر  مػػـ 
ف عسػػػكا لككسػػػ  مل حػػػ  هسػػػ  ن حػػػر   ػػػ   امػػػ  كن  ركػػػ   ،ػػػد هسػػػ لكا  ػػػ    كػػػف ةل حػػػ  كا 
الماس  كهاطأكا    المةظ  إف  اؿ اللاوم  كالسل  كالمجسكف ن وكسؼ لككسػ  مل حػ  

ف لػـ وكػف   ػ   اماػـ ك ػركاـ حػر  كام اػ ؿ  ػ  حػؽ    اػ ل  هعسػ  مػ  وسػدر مػػف كا 
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  ن  كسػػؼ لأساػػ  مل حػػ  كن حػػر  عموػػ   ػػ   ركاػػ  لكسػػ  اس ةػػ  ال اووػػر مػػف الماوػػر 
 .لُِٓ اس ةل انل ح 

كهمػػػ  مػػػذه  هسػػػح   الحظػػػر  ػػػأظار لطمسػػػ  ةذ ن واػػػرؼ حظرهػػػ  لضػػػركر  
ل ػػرؾ عمػػ  ج سػػ  الةاػػؿ ل امػػؽ ضػػرر الا،ػػؿ كن لدلومػػ  كماسػػ  الحظػػر  ػػرجو  ج سػػ  ا

لج سػ  الةاػؿ  مػف هوػف وامػػـ ذلػؾ كلػـ وػرد اػم  كالا،ػػؿ ن و،ضػ  لػ  لػؿ رلمػ  و ضػػرر 
ل رؾ المػذال عػ جم  كوػؼ وسػور  ركاػ  هكلػ  مػف  اماػ  كدػكلاـ ةسػ   سػرؼ  ػ  ممػؾ 
الدوػػر لدوػػر ةذسػػ  كهػػك دلػػو    اػػد مسػػ  ن ساػػمـ دػػل  ذلػػؾ لػػكن  حػػروـ الشػػرع كساوػػ  كلػػك 

 وػػ  الاػػ د   ػػذلؾ و،ػػل   ػػ  حػػؽ مػػف  ضػػرر ل ل سػػرؼ  ػػ  ممكػػ  لػػؿ ال،لػػو  المسػػ  حكػـ 
مم  ن ضرر  و  وػـ دػد لوسػ  هف ح،و،ػ  درؾ ال،ػل   رجػ  ةلػ  ما لةػ  الدػرض كهف ذلػؾ 

 .لُِٔ ن ح،و،  ل 
 كهم  دكلاـ لأسا  ممؾ هلل  ا ل  كن وجكز انس ة ع لا   ،د هجو  عس :

مسااػػػ  امدػػػكال كال س اػػػؿ ةلطػػػ ؿ لمسػػػكع  لػػػأف هسةاػػػس  ممػػػؾ هلل عػػػز كجػػػؿ ل ك ػػػ 
انساػػ س  ل ك ػػ  ذلػػؾ ةلطػػػ ؿ ممػػؾ هلل عػػز كجػػؿ كووػػػرل كا  ػػمؼ مممككػػ ل لػػ  كووػػػر  ل 
كهذا  ال مسمؾ ل  وككف ان ػمؼ عمػ  دكلػؾ حػ ظران ملوحػ ن  ػ  ح لػ  كاحػد  ل كهػذا 

 .لُِٕ ن وا،ؿ
لػػػوس كدوػػػؿ لاػػػـ هوضػػػ ن هسػػػ ـ  مزمػػػكف امضػػػداد ال ػػػ  ن اسةكػػػ ؾ عػػػف جموااػػػ  ك 

ف  و ح،ػػؽ الاػػػرك عػػف جمم اػػػ   ػػإف حظػػػر ـ جموااػػ  كػػػ ف ذلػػؾ  كموػػػؼ مػػ ن واػػػ ط ع كا 
اسس ـ ل لحظر شو   عف ش ء مف يور  ،لو  الا،ػؿ ك حاػوس  لػـ واػؼ اػ،كط هػذا 
ف اسس ـ الحظػر لمػ   ا ،ػدكف جػكاز الامػك عسػ  هسػم  مػرجاكـ ةلػ  هف  المذه  كا 

 .لُِٖ ده ال سرؼ    ممؾ الدور مف يور ةذس  دلو  كهك مردك 
وػػـ و،ػػ ؿ لاػػـ هوضػػ ن هف مػػف ممػػؾ لحػػرا ن وسػػزؼ كا سػػؼ لػػ لجكد كااػػ دس  عػػف 
كجػػكد الممػػؾ كمممككػػ  عطشػػ ف نهػػ  كالجرعػػ   ركوػػ  كالسةوػػ  مػػف المػػ ء  كةوػػ  كم لكػػ  
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سػ ظر ةلػػ  عطشػ   ػػم وػدرؾ ل لا،ػػؿ  حػػروـ ال،ػدر السػػزر مػف اللحػػر الػذم ن وس،سػػ  مػػ  
 .لُِٗ وؤاذ مس  س،س  محاكا ..

الاػػرض كالمس دشػػ  اراء المػػذاه  كالةػػرؽ الما مةػػ  كطػػرح هيمػػ  مػػ  كلاػػد هػػذا 
 دوؿ    هذه الماأل   إف ال،كؿ الما  ر  وا  هك:

ال،ػػكؿ لمػػذه  ال كدػػؼ عػػف ةسػػدار حكػػـو م اػػ ؿ الا،ػػمء كمػػ  ةس ةاػػكا لػػ  دلػػؿ 
كركد الشػػػرع كذلػػػؾ مف الحكػػػـ ن وػػػأ   ةن ل شػػػرو  مػػػف   اػػػلح س  ك اػػػ ل  كن داػػػؿ 

ل كمم  وا أسس ل  ل كجو  هذا الرهم هػك ةف السػ س كػ سكا عمػ  هحػكاؿ ما مةػ  لما،ؿ  و 
 ػػ  الماوشػػػ  كالماػػ ممل كالمسػػػ ك  كيورهػػ  كووػػػرل وػػػـ جػػ ء اناػػػمـ  ػػأدرَّ لاػػػـ شػػػروا  
ساماكا مم  كػ سكا عموػ  مػف هحكػ ـ الج هموػ  ةن مػ  هدػرهـ  كدا كران جدودان لكؿ هحكالاـ كا 

وياػألكا عػف حكػـ شػ ء دلػؿ اناػمـ كلػـ وؤااػذكا لةاػؿ  عمو ل ك   م، لؿ ذلؾ  إساـ لػـ
هسل  لاد ال شرو  محرم ن عمواـ اكاءان هك ف ةع ، دان هك عممنل كالػ د  امكوػ ف كالجمػ  
لػػوف اما ػػوف كسكػػ ح زكجػػ  ام  الم ػػك   عساػػ  ككهد اللسػػ ل كال،ػػركض الرلكوػػ  كشػػر  

مػ  ه اػ ؿ الا،ػمء دلػؿ الشػرع كن الامكر كيوره ل  ىجى َّ اناػمـي ذلػؾ كمػ  كلػـ وحكػـ ع
عم  م  ك سكا وس ةاكف ل ل حظراى هك ةل حػ ن كلػـ وػرد ةلػزاـ هحػد لوػكا  هك ع،ػ   ... ك  

  ا ل  هعمـ.
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 ثمرة الخالف
وي،سد لومر  الامؼ هس : ه  المة هوـ ال    يرضػل كهيلػـز لاػ  هسػح   الةػرؽ 

كم،ػػكل اـ  ػػ  ماػػأل  ال حاػػوف  كمػػ  ليسػػ  مػػف ةاػػ مؼ لػػوف المػػذاه  لسػػ ءان عمػػ  رهواػػـ
 كال ،لو  ع م  ل ةذ  ر   عم  هذا الامؼ م  وأ  :

هكن: مػػف لػػػـ  لمدػػػ  دعػػػك  اناػػػمـ هك دعػػك  الراػػػؿ عمػػػ  كجػػػ  الامػػػكـ ل  اسػػػد 
الما زل : وؤااذ لةام ل كوح ا  عم  ةعم ل  ل مف المطمك  مس   اػؿ مػ  هدرؾ الا،ػؿ 

 هك حكـ  .حاس  ل ك رؾ م  هدرؾ الا،ؿ دلح ل كهذا 
كعسػد امشػػارو  كالم  رودوػػ  كمػف كا ،اػػـ : ن حاػػ   كن وػكا  كن ع،ػػ   عمػػ  

 مف لـ  لمد  الدعك .
و سوػػػ ن: لاػػػد كركد شػػػػروا  اناػػػمـ ل ن اػػػمؼ لػػػػوف الاممػػػ ء  ػػػ  هف حكػػػػـ   
وػدرؾ لكااػػط   مػ  جػػ ء عػػف    ػ  ك  لػػ  ل هك مػػ  جػ ء  ػػ  اػػس  سلوػ  سػػم    عموػػ  

 هم  د ـ السل  سم    عمو  كامـ ل لمود .كامـ ل  ككم
كلكػػػػف ةذا لػػػػـ وكػػػػف  ػػػػ  الماػػػػأل  حكػػػػـ مػػػػف الشػػػػرع ل  ػػػػإف ال،ػػػػ  موف ل ل حاػػػػوف 
كال ،لو  الا،مووف: د لكا لأف الا،ؿ وككف مسدران لألحكػ ـ ل لماسػ : هف الماػأل  ال ػ  لػـ 

كػػػكف وػػػرد  ػػػ  الشػػػرع حكػػػـ لاػػػ  ل وكػػػكف حكماػػػ  الكجػػػك  ةذا هدرؾ الا،ػػػؿ حاػػػسا  ل كو
حكما  الحرم  ةذا هدرؾ الا،ػؿ دلحاػ  مف حكػـ   ملسػ ه مػ   ػ  ام اػ ؿ مػف حاػف هك 
دػػل  ل  ػػػإذا لػػػـ وػػػرد  ػػػ  الشػػػرع حكػػـ لماػػػأل  مػػػ   ماسػػػ  ذلػػػؾ : هف الشػػػ رع هذف لسػػػ  هف 

 سرج  ةل  الا،ؿ لسا مد مس  الحكـ لس ءا عم  م     الةاؿ مف حاف هك دل .
كا ،اـ ن وككف الا،ػؿ مسػدران لألحكػ ـ  كعم  رهم الجماكر مف امش عر  كمف

سم  وؤاذ الحكـ مف مس در الة،  الو ل   كلوس الا،ؿ مسا   .لَُّ كا 
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كماػػػ مزم   كػػػكف الا،ػػػؿ مػػػدرك  لمار ػػػ  الحاػػػف كال،ػػػل ككػػػذلؾ  ػػػإف اناػػػ مؼ  ػػػ   ااااااااا
لموكا  كالا،ػ   دػد  ةػرع عمػ  هسػم  اػمؼ  ػ  لاػض امحكػ ـ كالماػ  ؿ الشػرعو  

 :لُُّ لوف المذاه 
  ،د ةا مؼ امحس ؼ كالش  او     لاض الما  ؿ لس ءا عم  هذا امسؿ:

مف اناػمـ ن وا،ػؿ ةن سػد الشػ  او ؛ ن وسػ  عمنيا إن إسالم الصابي الممياز اااااا و 
لاد  ،دـ انلزاـ كمػ  ن وا،ػؿ الجػكا  ةن لاػد  ،ػدـ الاطػ    إسػ  مػف هاػم ء الشػل  

كانذعػػػ ف كانل ػػػداء لػػػ ل لرع ن واػػػم   كانضػػػ    كاناػػػمـ علػػػ ر  عػػػف انا اػػػمـ
ةاػػمم  كن اس،وػػ دا كمػػ  ةف انل ػػداء لػػ لكمـ ن واػػم  جكالػػ  كانلػػزاـ مس ػػؼ  ػػ  حػػؽ 

 .لُِّ السل    س ة  انامـ
لػك هاػمـ هكند ههػؿ دار الحػر  دلػؿ اللمػكغ لػـ وكػف  ج ء    الح كم الكلور هس "

 .لٖٖٔ نامماـ حكـ كلـ وس  مف السل  ةامـ كن رد "
ف كسؼ انامـ سل  ع دؿ مػف هكند الكةػ ر لػـ وسػ   كج ء    الماذ " كا 
 .لُّْ "ةامم  عم  ظ هر المذه 

 ؛ةل  سح  ةامم      عس كذه  هسح   هل  حسوة  رض
عمػػ  هف المػػزكـ وولػػل ع،ػػم كالا،ػػؿ وكجػػ  عمػػ  السػػل  كاللػػ لغ ةذا كػػ ف  السػػ ء
 .لُّٓ السل  ع دم

ف ك   ،ػػد جػػ ء  ػػ  الملاػػكط دػػكلاـ" عمػػ  وػػدم رجػػؿ  سػػ  ةاػػمم  أسوو ص  وو  ا 
مف مػ  ظاػػر لػػ  مػف الا،ػػؿ كال مووػػز وولػػل  ومػ  وػػ محض مسةاػػ  لػ  دكف مػػ  و ػػردد لػػوف 

 .لُّٔ "المسةا  كالمضر  كانامـ و محض مسةا  ل   وس  مس 
هاػػػمـ السػػػل  كهػػػك ع دػػػؿ هم الػػػف اػػػل  اػػػسوف  كجػػػ ء عسػػػدهـ هوضػػػ ن: "هسػػػ  لػػػك 

 .لُّٕ "سم  عمو  لسوركر   مامم 
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كهوػ ـ ال شػروؽ ن وسا،ػد سػذره كن وسػ  سػكم   واػ  ومنياا أناو إذا ناذر صاوم العياد اااا ا
 .لُّٖ لمسا  الكارد  و  سد الش  او ع

وػػػػكـ الةطػػػػر هك امضػػػػح  هك ال شػػػػروؽ كدمسػػػػ  نتتتتوع  تتتف  ةذا  جػػػ ء  ػػػػ  المجمػػػػكع"
 .لُّٗ ل لمذه  ةس  ن وجكز سكـ ال شروؽ لـ وسا،د سذره كلـ ومزم  لاذا السذر ش ء"

وسػ  لسػ ء عمػ  هف السػكـ علػ د  مػأمكر لاػ  كاممػر لػ  وػدؿ  امحس ؼ  سدكع
عمػ  ككسػ  حاػس   واػ حوؿ ةف وساػ  عسػػ   وجػ  سػرؼ الساػ  ةلػ  ماسػ  كراءه ك ػػرؾ 

 .لَُْ ةج ل  الداع  موم 
ج ء    اللحر الرا ؽ "كلك سذر سكـ هػذه الاػس  ه طػر او مػ ن مساوػ  كهػ  وكمػ  

ف السػذر لاػػذه الاػػس  الماوسػػ  سػذر لاػػذه اموػػ ـ مساػػ  ن الاوػد كهوػػ ـ ال شػػروؽ كدضػػ ه ل م
 .لُُْ  امك عسا  كالسذر ل مو ـ المساو  سحو  م  الحرم  عسدس "

ف  كجػػ ء  ػػ  الملاػػكط: اػػس  لاوساػػ  ه طػػر وػػكـ السحػػر كوػػكـ الةطػػر نوو    وو   كا 
اموػ ـ مساػ  عسػ  شػرع  ... كعموػ  انوجػ   لسػذره  همف السػكـ  ػ  هػذ لكهوػ ـ ال شػروؽ

 .لُِْ  ر   المسا  وـ عمو  دض ء هذه امو ـ عسدس ن
وػػػكـ الاوػػػد وسا،ػػػد كوجػػػ   نتتتوع  تتتف  ػػػإف المػػػذه  هف  ككػػػذا دػػػ ؿ الػػػف ع لػػػدوف :

 .لُّْ  الك  ء لسكـ وكـ يوره كلك س م  ار  عف الااد 
 الشػ  او  ضػاـ عمػ  لاػض يوػر م،لكلػ  عسػدلاومنيا أن ِّايادة أىال الذماة 

 .لُْْ ل ام  الكذ 
... نى سيًجوزي و كلاـ" ،د ج ء    امـ د ً  ً ومى  لىٍوسىاي َشَهاَدَة أَْهِل سىٍحفي مَّ  .لُْٓ ـ"الذًٌ

 ،لػػؿ مف دػػل  الكػػذ  و لػػل ع،ػػم ككػػذلؾ حاػػف السػػدؽ ككػػؿ امحسػػ ؼ  كعسػػد
 .لُْٔ ذم دوف وج س  م  هك محظكر دوس  كع،م  ظ هرا

لاضػاـ عمػ  لاػض م،لكلػ  كشػا د اـ  شتهادة أهتل ت و ت ف ة:" ج ء    الملاػكط
 .لُْٕ "المامموف مردكد  عم 
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ف  شتتتهادة أهتتتل ت و تتت  ،لػػػؿ ككػػػذا دػػػ ؿ سػػػ ح  الاداوػػػ  "  لاضػػػاـ عمػػػ  لاػػػض كا 
 .لُْٖ "اا مةل ممماـ

كلاػػػػد ذكػػػػر هػػػػذه انا م ػػػػ ل كانشػػػػ ر  الػػػػ  هسػػػػكلا ل  كضػػػػ  لم،ػػػػ ر  ةم ػػػػداد 
الامؼ الذم ور كز عم   لكو  ع،م  ال  مػ  لاػد كركد الشػروا  ك ح،وػؽ السسػكصل 

كهػػػذا وىػػػرد  كوشػػػور الػػػ  عػػػدـ هسكػػػ ر ةدراؾ الا،ػػػؿ لةػػػركع امحكػػػ ـ  ػػػ  ما مػػػؼ المػػػذاه  
 .جمم  ك ةسومن 

ك  مػػ  الكػػمـ  ػػ  هػػذا الم،ػػ ـ هػػ  ةف " ةسكػػ ر مجػػرد ةدراؾ الا،ػػؿ لكػػكف الةاػػؿ 
حاػس ن هك دلوحػػ ن مكػ لر  كمل ه ػػ  ل كهمػ  ةدراكػػ  لكػكف ذلػػؾ الةاػؿ الحاػػف م ام،ػ ن لموػػكا ل 

ا،ػػ    دوػػر ماػػمـل كي وػػ  مػػ   دركػػ  الا،ػػكؿ ةف هػػذا ككػػكف ذلػػؾ الةاػػؿ ال،لػػو  م ام،ػػ ن لم
الةاؿ الحاف ويمدح   عم ل كهذا الةاؿ ال،لو  ويذـ   عم ل كن  مـز لوف هػذا كلػوف ككسػ  

 .لُْٗ م ام، ن لموكا  كالا،  "
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 امتةاخل
اػػ ،راء  راء الاممػػ ء كهدػػكالاـ  ػػ  ماػػ  م  كمػػ  هحػػ ط  لاػػد   لػػ  هػػذا المكضػػكع كا 

مي   سل هذه الدراا  ةل  م  وأ  :ل  مف ال ةروا ل اى
الح كـ    ال شرو  انامم  هك   الح س  ك ا ل  كحػدهل كن حكػـ ةن مػ  حكػـ  .ُ

اػل ك ،ػ ن  ل  ل كجػ ء  ػ  ك  لػ  كعمػ  لاػ ف سلوػ ل كمػ   ةػرع عسامػ  مػف دػكاسوف هياًٌ
 لم، سد كضكالط الشروا  اناممو .

كػػـ عمػػ  ه اػػ ؿ الالػػ د كهػػك الػػذم وحل : هػػك الشػػ رع مػػف حوػػ  ال اروػػؼ الحػػ كـك  .ٕ
ل لًحؿ  كالحيرمػ ل كال،لػكؿ كعدمػ ل كوووػ  كوا دػ  عمواػ  كهػك الػذم وشػرع امحكػ ـ 

 .كوكمؼ لا  الال د كهك   الح س  ك ا ل 
ةف الا،ػػػػؿ وػػػػدرؾ حاػػػػف  ةف الما زلػػػػ  دػػػػ لكا ل ل حاػػػػوف كال ،لػػػػو  الا،موػػػػوفل لماسػػػػ  .ّ

المػػدح ك  عػػؿ ال،لػػو   ل وػػـ ةف   عػػؿ الحاػػف واػػ حؽ الحاف كدل  ال،لو  لةطر   
 وا حؽ الذـ كوكسؼ لام     الدسو .

كالا،ػ     لـ وولػل لكػمـ سػرو  كسػص سػحو  ةف الما زلػ  و،كلػكف ل ر ػ  الوػكا  .ْ
   ااجؿ عمػ  هاػ س م،ػكل اـ  ػ  ال حاػوف كال ،لػو ل كلكػف هيلزمػكا لاػذه الم،كلػ  

 عم  ها س  رضو  اـ    الحاف كال،ل .
هم الجماكر    ماػأل   الوػكا  كالا،ػ   امياػركمل ن وا مؼ رهم الما زل  عف ر  .ٓ

ساـ ةساـ و،كلكف ل ل حاوف كال ،لو ل كلكف ن  ػمـز لػوف اممػروف كمػ  سػرح لػذلؾ 
 . يور كاحد مف الامم ء

ن حكـ م ا ؿ الا،مء دلؿ كركد الشرع ن لحؿ كن لحرم  ل  م حظػر كن ةل حػ   .ٔ
 ع،  . كعم  هذا  م وكا  كن كن ةوج   كن يوره

مػػػؽ ااػػ ام ؿ جموػػ  مػػػ  هساػػـ    اػػ ل  عمػػػ  الالػػد  ومػػ  اي  ةف شػػكر المػػساـ هػػػك: .ٕ
مشػ هد  مسػسكع    لواػ دؿ لاػ  عمػ  سػ ساا  كالاػم   ال مجم  كسرؼ السظر 
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ةلػػػ   م،ػػػػ  هكامػػػره كاسذارا ػػػػ  كالماػػػػ ف عمػػػ  ال حػػػػد  لػػػػ لساـ كالوسػػػ ء الجموػػػػؿ عمػػػػ  
 .مكلوا 

ل كسيً،ؿ عف الما زلػ  هساػـ دػ لكا  ن ل لشرعةف شكر المساـ عسد الجماكر ن وج  ة .ٖ
ةسػػ  وجػػ  ع،ػػمل مساػػـ و،كلػػكف لػػك  لػػره الا،ػػؿ مػػف الػػداكؿ  ػػ  كػػؿ مػػ  لػػ  عمدػػ  
ويسػػػدؽ انسلوػػػ ء كوػػػؤمف السػػػ س لػػػ لسلكال ةذا لػػػـ  يؤوػػػد ع،ػػػكلاـ  ل ل شػػػرو ل  كوػػػؼ اى

ذلػػؾ ال اػػموـ لمماجػػزال ال ػػ  جػػ ء لاػػ  هػػؤنء امسلوػػ ءل كدػػ لكا لػػك دمسػػ  لػػ  ناػػ مـز 
 الدكر.
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 اذلىامش:
                                                   

ق ل ح،وػؽ علػد ّٓٗماجـ م،ػ ووس المدػ ل هلػ  الحاػوف احمػد لػف  ػ رس زكروػ لل لُ 
ـل  ُٗٗٗهػػػػل َُِْل ِالاػػػمـ محمػػػد هػػػ ركفل دار الجوػػػؿل لوػػػركل ل للسػػػ ف ط/

ِ/ُٗ. 
هػػ ل عمػؽ عموػ  ُِّد انزدم لجمار  المد  لهل  لكر محمد لػف الحاػف لػف دروػ لِ 

ككضػػػ  حكاشػػػو  ك ا راػػػ  الػػػراهوـ شػػػمس الػػػدوف لمسشػػػكرال محمػػػد لوضػػػكفل دار 
 .ْٔٓ/ُـلََِٓهػ ُِْٔل ُالك   الاممو ل لوركلل للس ف ط/

هػػػػ ِّٗما ػػ ر السػػػح حل لإلمػػػ ـ محمػػػد لػػػف الػػػ  لكػػر لػػػف علػػػد ال،ػػػ در الػػػرازم ل لّ 
 .ِٔ/ُـ َُٗٗهػ ػَُُْل  ُط/

هػػػػل طلاػػػ  كراجاػػػ  كسػػػحح  ُُٕمػػػ ـ الاممػػػ  الػػػف مسظػػػكر لل لاػػػ ف الاػػػر ل لإلْ 
هػػػػػػػػػػػ ُِّْسالػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف اماػػػػػػػػػػ  ذ  الم اسسػػػػػػػػػػوفل  دار الحػػػػػػػػػػدو ل ال،ػػػػػػػػػػ هر  ل

 .ّٗٓ/ٓـلََِّ
 اػػػذو  المدػػػػ ل هلػػػ  مسسػػػػكر محمػػػػد لػػػف احمػػػػد امزهػػػػرمل  ح،وػػػؽ محمػػػػد عػػػػكض  لٓ 

 .ْٔٗ/ُل ُمرع ل دار امحو ء لم را  الارل ل لوركل  للس فل ط/
 .ُِْ/ُِ لا ف الار  (ٔ)
ل وسظػػر: ر ػػ  الح جػػ  عػػػف ما سػػر الػػف الح جػػ   ػػػ  اسػػكؿ الة،ػػ ل لإلمػػ ـ  ػػػ   ٕ 

هػػػل  ح،وػػؽ د. محمػػد علػػد الػػرحمف ُٕٕالػػدوف علػػد الكهػػ   لػػف عمػػ  الاػػلك  ل
ـل ََِٗ -هػػَُّْل ُماومر علد  ل دار الك   الاممو  لوركل ل للسػ ف لط/

علػػػد   الشػػػػ  ا   ل اللحػػػر المحػػػوط لمزركشػػػ  كهػػػك لػػػدر الػػػدوف محمػػػد لػػػفُٕٗ
هػػػػػ ل دػػػػ ـ ل حروػػػػره الشػػػػول علػػػػد ال،ػػػػ در علػػػػد   الاػػػػ س ل كراجاػػػػ  د. ْٕٗػػػػػْٕٓ 

ل الػػػذاور  ل  ػػػألوؼ شػػػا   ُّْ/ُـلُٖٖٗ -هػػػػَُْٗل ُاػػػموم ف انشػػػ،رل ط/
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الػػدوف احمػػد لػػػف ادروػػس ال،را ػػػ  ل ح،وػػؽ محمػػػد ااجػػ ل دار الدػػػر ل لوػػركل ػ 
الاممػػػػ  المح،ػػػػؽ الػػػػف اموػػػػر ل كال ،روػػػػر كال حلوػػػػرل شػػػػرح ِٕ/ُـ لُْٗٗللسػػػػ فل

هػػػػػػػل عمػػػػػػ  ال حروػػػػػػر  ػػػػػػ  اسػػػػػػكؿ الة،ػػػػػػ  الجػػػػػػ م  لػػػػػػوف ٕٖٗالحػػػػػػ   الحملػػػػػػ  ل 
اسػػػطمح  الحسةوػػػػ  كالشػػػػ  او  لإلمػػػػ ـ محمػػػػد لػػػف علػػػػد الكاحػػػػد لػػػػف عػػػػد الحموػػػػد 

هػػػػ ضػػػلط  ُٖٔالاوكااػػػ  وػػػـ الاػػػكسدرم ك كمػػػ ؿ الػػػدوف الػػػف الامػػػ ـ الحسةػػػ  ل 
ك ػ  الامموػ  لوػركل ػ للسػ ف كسحح  علد   محمكد محمد عم  لوضكفل دار ال

 .ُُٓـل ُٗٗٗهػ ػ ُُْٗ لُط/
كمموػػ   ساػػػ  الػػ  كاسػػػؿ لػػف عطػػػ ءل كمػػف هعمماػػػ  عمػػرك لػػػف الما زلػػ :  ردػػػ   (ٖ)

 الما زلػ ل كو ةردػكف الػ  اػلا  عشػر  ردػ    ةػؽ كماػ  علود كال، ض  علد الجلػ ر
مػػكؽ عمػػ  سةػػ  سػػة ل    اػػ ل  مػػف الامػػـ كال،ػػدر  كعمػػ  هف ال،ػػر ف محػػد  كما

كهف    اػػػػػ ل  لػػػػػوس ا ل،ػػػػػ  م اػػػػػ ؿ الالػػػػػدل وسظػػػػػرل  ةع ،ػػػػػ دال  ػػػػػرؽ الماػػػػػمموف 
كالمشػػركوفل  ػػػألوؼ: محمػػػد لػػػف عمػػػر لػػف الحاػػػوف الػػػرازم هلػػػك علػػػد  ل  ح،وػػػؽ: 

ل  َْ-ّٖ/ُقل َُِْعمػػػػػ  اػػػػػ م  السشػػػػػ رل دار الك ػػػػػ  الامموػػػػػ  للوػػػػػركل ل 
د الػػػرحمف المكادػػػؼل عضػػػد الػػػدوف علػػػد الػػػرحمف لػػػف هحمػػػد انوجػػػ ل  ح،وػػػؽ: علػػػ

 ْٓٔ/ّـل ُٕٗٗ -هػػػػػ ُُْٕ -لُلوػػػػركل ط -للسػػػػ ف  -عموػػػػر ل  دار الجوػػػػؿ 
كم  لاده ل الةرؽ لوف الةرؽ كلو ف الةردػ  الس جوػ ل  ػألوؼ: علػد ال،ػ هر لػف طػ هر 

ل ُٕٕٗ -ل ِلوػركل ط –لف محمد اللددادم هلك مسسػكرل دار اا ػ ؽ الجدوػد  
سحػؿل عمػ  لػف هحمػد لػف اػاود كم  لاده  ل الةسؿ    الممػؿ كامهػكاء كال ُٖ/ُ

 كم  لاده . ٖٗ/ِال، هر   -لف حـز الط هرم هلك محمدل مك ل  الا سج  
 .  ُّْ/ُل اللحر المحوط    هسكؿ الة،  :ٗ 
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هػػػ ٕٔٓل شػػرح الاضػػدل لم، ضػػ  عضػػد الممػػ  كالػػدوف علػػد الػػرحمف لػػف انوجػػ  لَُ 
ف لػػف عمػػ  ما سػػر المس اػػ  امسػػكل  لإلمػػ ـ ةلػػ  عمػػرك جمػػ ؿ الػػدوف عومػػ 

هػػ ضػلط  ككضػ  ْٔٔعمر لف الػ  لكػر الماػركؼ لػ لف الح جػ  المػ لك  ل 
ل ُحكاشػػػػو   ػػػػ دم سسػػػػوؼ كطػػػػ رؽ وحوػػػػ ل دار الك ػػػػ  الامموػػػػ ل لوػػػػػركل لط/

 .ٓٔـلَََِهػ ػ ُُِْ
ل وسظر: الما مد    هسكؿ الة، ل مل  الحاػوف محمػد لػف عمػ  الطوػ  اللسػرم (ُُ

ل اموػػػػؿ المػػػػوس مػػػػدور ـلدػػػػدـ لػػػػ  كضػػػػلط  الشػػػػوَُْْهػػػػػ  ّْٔالما زلػػػػ  ل 
ل شػػرح المساػػ    ػػ  ُّٓ/ِامزهػػر للسػػ فل دار الك ػػ  الامموػػ  لوػػركل ػملس فل 

عمػػـ امسػػكؿل شػػمس الػػدوف محمػػكد علػػد الػػرحمف انسػػةا س ل دػػدـ لػػ  كح،،ػػ  
ـ َُٗٗل ُد.علػػػػػػػػدالكروـ السممػػػػػػػػ ل مك لػػػػػػػػ  الرشػػػػػػػػودل الاػػػػػػػػاكدو  الروػػػػػػػػػ ضل ط

 .ٓٔل شرح الاضدُُٗ/ُل
  كراء السارل كهـ هسح   هلػ  مسسػكر الم  روػدم  مموػذ : مف لمد مالماتريديةل (ُِ

هلػ  سسػػر الاوػػ ض ل كمػ   روػػد مػػف دػرل اػػمردسدل كدػػد  ااػ م اـ مػػ  امشػػ عر  
 ػػػ  لاػػػض امسػػػكؿ كماػػػ م  ال كػػػكوف كماػػػ م  اناػػػ وس ء  ػػػ  انومػػػ ف كماػػػأل  
ةوم ف الم،مد كيور ذلػؾ كالمح،،ػكف مػف الةػرو،وف ن وساػلكف هحػدهم  ةلػ  اللدعػ  

وسظػػرل شػرح الم، سػػد  ػػ  عمػػـ الكػػمـل ، ضػمل  ام ػػ  لمملطمػػوف الم اسػػلوفكال
 -اػػاد الػػدوف ماػػاكد لػػف عمػػر لػػف علػػد   ال ة ػػ زاس ل دار الماػػ رؼ السام سوػػ  

 .ُِٕ/ِـلُُٖٗ -هػ َُُْل ُط –ل كا  ف 
ل امكا لػذلؾ ساػل  الػ  زوػد لػف عمػ  زوػف الا لػدوفل كهػـ وػم  طكا ػؼ  الزيديةل (ُّ

ركدو  ه ل ع هل  الج ركد كهـ وطاسكف  ػ  هلػ  لكػر كعمػرل كالو سوػ  امكل  الج 
الاػػػػموم سو  كوساػػػػلكف الػػػػ  اػػػػموم ف لػػػػف جروػػػػرل كهػػػػـ واظمػػػػكف هلػػػػ  لكػػػػر كعمػػػػر 
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مػف  ػرؽ الرا ضػ  ل كهػذه الةػرؽ الػوم  وجمااػ   كهؤنء كماػـ كوكةركف عوم فل
كجػ  ال،كؿ لإم م  زود لف عم  لف الحاوف لف عم  لػف الػ  ط لػ   ػ  اوػ ـ ار 

وسظػػر: اع ،ػػ دال  ػػرؽ الماػػمموف ككػػ ف ذلػػؾ  ػػ  زمػػ ف هشػػ ـ لػػف علػػد الممػػؾ.. 
كالمشػػػركوفل محمػػػد لػػػف عمػػػر لػػػف الحاػػػوف الػػػرازم هلػػػك علػػػد  ل  ح،وػػػؽ: عمػػػ  

ل الةػػػرؽ لػػػػوف ِٓ/ُل َُِْ -لوػػػركل  -اػػػ م  السشػػػ رل دار الك ػػػ  الامموػػػ  
دادم هلػػػك الةػػػرؽ كلوػػػ ف الةردػػػ  الس جوػػػ ل علػػػد ال،ػػػ هر لػػػف طػػػ هر لػػػف محمػػػد اللدػػػ

 .ُُ/ُل ُٕٕٗ - ِلوركلل ط –مسسكرل دار اا  ؽ الجدود  
كهػػـ ه لػػ ع جاةػػر لػػف ملشػػر كجاةػػر لػػف حػػر  كهمػػ  ك سػػ  هسػػموف  ػػ  الجع ريااة  ل(ُْ

الجا ل  كالضمل  لك ف جاةر لف ملشر و،كؿ  اػ ؽ هػذه اممػ  شػر مػف الواػكد 
ف المسػزل وف كالسس رل كالمجكس كالزس دد  مػ  دكلػ  لػأساـ مكحػدكف  ػ  مسزلػ  لػو

ن مؤمف كن ك  رل كك سكا و،كلكف لأف انم م  اس ،مل مف الحاػف الااػكرم الػ  
ل ةع ،ػػػػػػػػػػ دال  ػػػػػػػػػػرؽ ُّٓ/ُهاوػػػػػػػػػػ  جاةػػػػػػػػػػر ..وسظػػػػػػػػػػر الةػػػػػػػػػػرؽ لػػػػػػػػػػوف الةػػػػػػػػػػرؽل

 .ٓٓ/ُالمامموفل
ل الما سػػػة  مػػػف عمػػػـ امسػػػكؿ لإلمػػػ ـ الدزالػػػ  الػػػ  ُُٓ/ ِل ال ،روػػػر كال حلوػػػرُٓ 

هػػ ل ح،وػػؽ ك اموػػؽ َٓٓالطكاػػ  ل  ح مػد محمػػد لػف محمػػد لػػف محمػد الدزالػػ 
هػػػل ُُْٕ ُد. محمػػد اػػموم ف انشػػ،ر ل مؤااػػ  الراػػ ل  للوػػركل لللسػػ فل ط/

ل المحسػكؿ  ػ  هسػكؿ الة،ػ ل ال، ضػ  هلػ  لكػر لػف الارلػ  ُُِ/ُـ لُٕٗٗ
 -اػاود  ػكد  ل دار اللوػ رؽ  -الما  رم الم لك  ل  ح،وؽ: حاوف عم  اللػدرم 

ل شػػرح ال مػػكو  عمػػ  ال كضػػو  لمػػ ف ُِ/ُلُل طُٗٗٗ -هػػػ َُِْ -عمػػ ف 
ال س،ػػػو   ػػػ  هسػػػكؿ الة،ػػػ ل اػػػاد الػػػدوف ماػػػاكد لػػػف عمػػػر ال ة ػػػ زاس  الشػػػ  ا ل 

ـ ُٔٗٗ -هػػػ ُُْٔ -لوػػركل  - ح،وػػؽ: زكروػػ  عموػػرالل دار الك ػػ  الامموػػ  
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رش د الةحكؿ ةل   ح،وؽ عمـ امسكؿل محمد لف عم  لػف محمػد ُِٕ/ُل  ل كا 
 ُُِْ -ُلوػػركل ل ط -درمل دار الةكػػر الشػػكك س ل  ح،وػػؽ: محمػػد اػػاود اللػػ

لانحك ـ  ػ  هسػكؿ امحكػ ـل عمػ  لػف هحمػد لػف حػـز امسدلاػ  ّٕلُِٗٗ -
 .ْٕٕ/ْك ّٕ/ُقل َُْْل ُط -ال، هر   -هلك محمدل دار الحدو  

انحكػػػ ـ  ػػػ  هسػػػكؿ امحكػػػ ـل  ػػػألوؼ: عمػػػ  لػػػف محمػػػد اامػػػدم هلػػػك الحاػػػفل  (ُٔ)
قل َُْْ – ُلوػػػركلل ط –لارلػػػ   ح،وػػػؽ: د. اػػػود الجمومػػػ  ل دار الك ػػػ   ا

ُ/ّٕ. 
 .ُّٖ/ُاللحر المحوط  (ُٕ)
 ل كوسظر المس در الا ل، .ُّٓ/ِل الما مد    هسكؿ الة، ل(ُٖ
ل وسظػػر:  ػػكا   الرحمػػكل ل لماممػػ  علػػد الامػػ  محمػػد لػػف سظػػ ـ الػػدوف انسسػػ رم (ُٗ

هػػػ لشػػرح ماػػمـ الولػػكل  ػػ  الةػػركع الحسةوػػ   ح،وػػؽ محػػ    ُِِٓالاسػػدم ل 
ـ ل دار انحوػػ ء لم ػػرا  اناػػمم  ُُُٗد الشػػككر اللاػػ رم الاسػػدم ل لػػف علػػ
 .ُّ/ُـ ُٖٗٗهػ ػُُْٖط/انكل 

ل وسظػػػر: انلاػػػ    ػػػ  شػػػرح المساػػػ   عمػػػ  مساػػػ   الكسػػػكؿ ةلػػػ  عمػػػـ امسػػػػكؿ َِ 
لملوضػػ كمل عمػػ  لػػف علػػد الكػػ    الاػػلك ل  ح،وػػؽ: جم عػػ  مػػف الاممػػ ء ل دار 

ل مة ػػ ح دار الاػػا د  كمسشػػكر ّْ/ُلَُْْل ُط –لوػػركل  -الك ػػ  الامموػػ  
كنو  الامـ كانراد ل محمد لػف هلػ  لكػر هوػك  الزرعػ  هلػك علػد  ل دار الك ػ  

 .ُُٕ/ِلوركل  –الاممو  
 .ُُٕ/ِل وسظر مة  ح دار الاا د ل(ُِ
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ل شرح امسكؿ الاما ل لم، ض  علد الجل ر لػف هحمػد الما زلػ ل ح،،ػ  كدػدـ لػ  (ِِ
ـل ُٔٗٗ-قُُْٔل ّفل مك لػ  كهلػ ل ال،ػػ هر  ل طالػدك كرل علػد الكػروـ عومػػ 

 .ْٔٓص
ل المػػ كمـ شػول الما زلػػ الحاػػوف اللسػرم محمػػد لػف عمػػ  لػف الاطوػػ  هلػك  هػك: (ِّ)

عف ذماـ ل ل س سوؼ الكووػر ل ككػ ف مػف هذكوػ ء زم سػ   كالمس سر لاـ كالمح م 
  ػػك   للدػػػداد  ػػ  رلوػػػ  اااػػر ككػػػ ف و،ػػػرلء انع ػػزاؿ للدػػػداد كلػػ  حم،ػػػ  كلوػػػر ل

 ػ   رجم ػ : اللداوػ  كالسا وػ ل ةاػم عوؿ لػف عمػر لػف  قل وسظرّْٔ ك   اس  
الالػػر  ػػ  ،ْٓ-ّٓ/ُِلوػػركلل  –كووػػر ال،رشػػ  هلػػك الةػػداءل مك لػػ  الماػػ رؼ 

الػػر مػػف يلػػرل شػػمس الػػدوف محمػػد لػػف هحمػػد لػػف عومػػ ف الػػذهل ل  ح،وػػؽ: د. 
ـل ُْٖٗل ِط -الككوػػػػل  -سػػػػمح الػػػػدوف المسجػػػػد مطلاػػػػ  حككمػػػػ  الككوػػػػل 

ٖ/ٔ89. 
 .ُّٓ/ِل الما مد    هسكؿ الة، لِْ 

ل وسظػػػر: المكادػػػؼ عضػػػد الػػػدوف علػػػد الػػػرحمف لػػػف هحمػػػد انوجػػػ ل  ح،وػػػؽ: علػػػد (ِٓ
ـل ُٕٗٗ -هػػػػػػػ ُُْٕ -لوػػػػػػركل  -للسػػػػػػ ف  -الػػػػػػرحمف عموػػػػػػر  ل دار الجوػػػػػػؿ 

 .ِِٔ/ّالطلا : امكل  
 .ِِٔ/ّل المكادؼ (ِٔ
الحاػػوف الػػرازم ه ضػػؿ  هػػك انمػػ ـ  اػػر الػػدوف هلػػك علػػد   محمػػد لػػف الامػػر لػػف  

الم ػػػأاروف كاػػػود الحكمػػػ ء المحػػػدووف دػػػد شػػػ عل اػػػو د   كاس شػػػرل  ػػػ  اا ػػػ ؽ 
مسػػػػػػػسة    ك ممذ ػػػػػػػ  ككػػػػػػػ ف ةذا ركػػػػػػػ  ومشػػػػػػػ  حكلػػػػػػػ  وموم  ػػػػػػػ   مموػػػػػػػذ  ،اػػػػػػػ ء 
كيورهـ..وسظػػػرل اػػػور هعػػػمـ السػػػلمءل محمػػػد لػػػف هحمػػػد لػػػف عومػػػ ف لػػػف د ومػػػ ز 

حمػػػػد ساػػػػوـ الارداكاػػػػ  الػػػػذهل  هلػػػػك علػػػػد  ل  ح،وػػػػؽ: شػػػػاو  امرسػػػػ ؤكط ل م
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ل عوػػػػكف امسلػػػػ ء  ػػػػ  ْٖٓ/ُِقل ُُّْل ٗط-لوػػػػركل  -مؤااػػػػ  الراػػػػ ل  
طل، ل امطل ءل مك ؽ الدوف هل  الال س هحمد لػف ال، اػـ لػف اموةػ  لػف وػكسس 

لوػػركلل  -الاػادم الازرجػ ل  ح،وػػؽ: الػدك كر سػػزار رضػ  ل دار مك لػػ  الحوػ   
ُ/ِْٔ. 
ال حروػػػػرل محمػػػػد همػػػػوف الماػػػػركؼ  ل كوسظػػػػر:  واػػػػورَُٔ-ُٗٓ/ُل المحسػػػػكؿ (ِٕ

كمػػػػػػػػػػ  لاػػػػػػػػػػده ل كال ،روػػػػػػػػػػر  ُِٓ/ِلوػػػػػػػػػػركل  -لػػػػػػػػػػأمور ل دشػػػػػػػػػػ هل دار الةكػػػػػػػػػػر 
رشػػػ د الةحػػػكؿُُٓ/ِكال حلوػػػر ل كشػػػرح ِْٗ/ْلكال ماوػػػدُّ-ُِكمػػػ  لاػػػده ل كا 
 .ٓٔالاضد

ل  اػػرو  الةػػػركع عمػػػ  امسػػػكؿل محمػػػكد لػػػف هحمػػػد الزسجػػػ س ل  ح،وػػػؽ: د. محمػػػد (ِٖ
 .ِْٔ/ُقل ُّٖٗل ِط–كل لور  -هدو  س ل ل مؤاا  الرا ل  

ل ك ػ  َُٔ-ُٗٓ/ُل كسيً،ؿ ذلؾ عساـ     المحسكؿ ّّٔ-ّّْ/ُل الما مد (ِٗ
 .ِّٓ/ُال مكو  عم  ال كضو  

 امشػػ عر  هػػـ :  ردػػ  كمموػػ  ةاػػممو   ساػػ  الػػ  هلػػ  الحاػػف امشػػارمل كهػػك (َّ)
عمػػ  لػػف ةاػػم عوؿ لػػف ةاػػحؽ لػػف اػػ لـ لػػف ةاػػم عوؿ لػػف علػػد  لػػف لػػمؿ لػػف 

كالوػػ   امشػػ عر ر ػػوس    لػػف هلػػ  مكاػػ  امشػػارم سػػ ح  راػػكؿ  لهلػػ  لػػرد
كدػػد ا اػػذل امشػػ عر  اللػػراهوف كالػػدن ؿ الا،موػػ  كالكمموػػ  كاػػوم   ػػ  ل  وساػػلكف

مح ججػػػػ  اسػػػػكما  مػػػػف الما زلػػػػ  كالةماػػػػة  كيوػػػػرهـل نولػػػػ ل ح،ػػػػ  ؽ الػػػػدوف 
روـ الػػف وسظػػر: الممػػؿ كالسحػػؿل  ػػألوؼل محمػػد لػػف علػػد الكػػ، كالا،وػػد  اناػػممو 

هلػػػ  لكػػػر الشاراػػػ  س  ل  ح،وػػػؽ: محمػػػد اػػػود كومسػػػ ل دار المار ػػػ  ل لوػػػركلل 
شذرال الذه     هال ر مػف ذهػ  ل  ػألوؼ علػد الحػ  لػف . 9ٗ/ٔقل َُْْ
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هحمػد الاكلػرمل  ح،وػؽ علػد ال،ػ در امرسػؤكط كمحمػكد امرسػؤكطل دار هلػف كووػر 
 .َّّ/ِ ـُٖٓٗ -قَُْٔل ُلوركلل ط

كمػػ  لاػػده ل شػػرح  ْٓ/ُكمػػ  لاػػده ل الما سػػة   ُّْ/ُطوسظػػر اللحػػر المحػػو (ُّ)
ل  شػػػػػػرح الاضػػػػػػد ُٕ/ُكمػػػػػػ  لاػػػػػػده ل   الػػػػػػذاور  ُُٗ/ُالمساػػػػػػ   لملوضػػػػػػ كم 

كمػػ  لاػػده  لالماػػكد   ػػ  ِٖٔ/ْل ال ماوػػد ُِ-ُُلةرشػػ د الةحػػكؿ صٓٔص
هسكؿ الة، ل  ألوؼ: علد الامـل علد الحمػوـل هحمػد لػف علػد الحمػوـ  ؿ  وموػ ل 

كمػػػ    ِّْال،ػػػ هر ل ص  -الػػػدوف علػػد الحموػػػدل المػػدس   ح،وػػؽ: محمػػػد محوػػ  
 .ُُٕ-ُُٓ/ِلاده ل ال ،رور كال حلور 

كمػػ  لاػػده  ل دكاطػػ  امدلػػ   ػػ  امسػػكؿل هلػػ  المظةػػر  ُّٓ/ِل وسظػػر: الما مػػد (ِّ
مسسكر لف محمد لف علد الجل ر الاما س ل  ح،وؽ: محمد حاف محمد حاػف 

ـل ُٕٗٗ -هػػػػػػُُْٖ -كل لوػػػػػر  -ةاػػػػػم عوؿ الشػػػػػ  ا ل دار الك ػػػػػ  الامموػػػػػ  
 كم  لاده .ْٔ/ِ
. ةج ل  الاػ  ؿ شػرح لدوػ  ُْل ةرش د الةحكؿ صُْٔ/ُل وسظر: اللحر المحوط (ّّ

لوػػػركل ل  –اامػػؿ ل محمػػد لػػػف ةاػػم عوؿ امموػػر السػػػسا س  لمؤااػػ  الراػػ ل  
 .ِِْ-ِِّ/ُـل ُٖٔٗل  ُللس فل ط

 كم  لاده .ْٔ/ِل وسظر: دكاط  امدل  لماما س  (ّْ
 .ُّٗ/ُالمحوط  ل اللحر(ّٓ
 .َُْ/ُل وسظرل المسدر سةا  (ّٔ
 .ْٓ/ُل كالما سة ٕٔ/ُل وسظر: انحك ـ لآلمدم (ّٕ
 .ٕٔ/ُل وسظر: المسدر سةا  (ّٖ
 .ٕٔ/ُل وسظر: المسدر سةا  (ّٗ
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 .ُّٔ-ُّٓ/ِل الما مد (َْ
 .ُِٗ/ْل وسظر ال ماود(ُْ
 .ْٔ/ِل دكاط  اندل  لماما س (ِْ
 .َُٖ/ُل اللحر المحوط (ّْ
 كم  لاده . ٕٕ/ُ ـ لآلمدم ل انحك(ْْ
 .ُّٕ/ُل اللحر المحوطْٓ 
 .ْٗ/ُل الما سة  ْٔ 
 .ِٕ/ُل الذاور لْٕ 

وػ ؾ ساػ اوفل محمػد لػف هلػ  لكػر هوػك  (ْٖ ل مدار  الا لكوف لوف مس زؿ ةوػ ؾ سالػد كا 
 -الزرعػػػ  هلػػػػك علػػػػد  ل ل  ح،وػػػؽ: محمػػػػد ح مػػػػد الة،ػػػ ل دار الك ػػػػ   الارلػػػػ  

رشػػػ د الةحػػػكؿ لكوسظرِّٕ-ِّٔ/ُـل ُّٕٗ -هػػػػ ُّّٗل ِط –لوػػػركل  لكا 
 .ُْص

-ّْ/ِلكوسظػػػرل مة ػػػ ح دار الاػػػػا د  ِِّ-ُِّ/ُل وسظػػػر: مػػػدار  الاػػػ لكوف (ْٗ
ل ةج لػػػػ  الاػػػػ  ؿ شػػػػرح لدوػػػػ  اامػػػػؿ  ػػػػألوؼل محمػػػػد لػػػػف ةاػػػػم عوؿ امموػػػػر ْٓ

ل ِِْ-ِِّ/ُـل ُٖٔٗل  ُلوػػػػػػػركل ل ط –السػػػػػػػسا س  لمؤااػػػػػػػ  الراػػػػػػػ ل  
عمػػ  لػػف محمػػد لػػف اػػ لـ اامػػدمل  ي وػػ  المػػراـ  ػػ  عمػػـ الكػػمـل عمػػ  لػػف هلػػ 
-ِّّ/ُق ل ُُُّٗال،ػػػػػػػػ هر  - ح،وػػػػػػػػؽ: حاػػػػػػػػف محمػػػػػػػػكد علػػػػػػػػد المطوػػػػػػػػؼ 

رش د الةحكؿ صِّٔ  .ُْلكا 
رش د الةحكؿ ص ِّٓ-ِِّ/ُل وسظر: مدار  الا لكوف (َٓ  .ُْكا 
 .ِّٔ-ِّٓل وسظر: مدار  الا لكوف /(ُٓ
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الطلراسػػػ   الطلراسػػ  لاػػػموم ف لػػف هحمػػد لػػف هوػػػك  هلػػك ال، اػػـ -ل الماجػػـ الكلوػػر (ِٓ
ل ردػػػػػػػـ ْ/ُٕـلُّٖٗ –ق َُْْل ِط المكسػػػػػػػؿ –مك لػػػػػػ  الامػػػػػػػكـ كالحكػػػػػػـ 

 .ُّّٖٗالحدو  
 .ِِْ-ِِِ/ُوسظر: ةج ل  الا  ؿ  (ّٓ)
 .ِِْ-ِِِ/ُل وسظر: المسدر سةا  (ْٓ
 .ِِٓ-ِِّ/ُ المسدر سةا  ل المسدر :(ٓٓ
 .ٓٔٓل شرح امسكؿ الاما  ص(ٔٓ
 .ٖٓالمسدر سةا  ص (ٕٓ)
مًٌول    لاػض ك ػ   (ٖٓ) امسػكؿ لماػأل  شػكر الاػ لؽل وسظػر المحسػكؿ لمػرازم اي

ُ/ْٗ. 
سػػػحو  ماػػػمـل ماػػػمـ لػػػف الحجػػػ   هلػػػك الحاػػػوف ال،شػػػورم السواػػػ لكرمل  ح،وػػػؽ:  (ٗٓ)

ل ردػػػـ ِّٓ/ُلوػػػركلل  -محمػػػد  ػػػؤاد علػػػد اللػػػ د ل دار ةحوػػػ ء ال ػػػرا  الارلػػػ  
ل الاػػسف السػػدرلل هحمػػد لػػف الحاػػوف لػػف عمػػ  اللوا،ػػ  هلػػك لكػػرل ْٖٔالحػػدو 
المدوسػػػ  المسػػػكر ل  -د. محمػػػد ضػػػو ء الػػػرحمف امعظمػػػ ل مك لػػػ  الػػػدار   ح،وػػؽ:

ـل ل هارجػػ  اللوا،ػػ   ػػ  لػػ   ال،سػػكل  ػػ  الػػك ر ك ػػ  ُٖٗٗ -ق َُُْل ُط
 .َْٕ/ُل ِّٖالسسؼ اماور مف الموؿ لردـ

ل ك ػػػ   الكموػػػ لل ماجػػػـ  ػػػ  المسػػػطمح ل كالةػػػركؽ المدكوػػػ  ل هوػػػك  لػػػف مكاػػػ  َٔ 
: عػػػػػػدس ف دركوػػػػػػش ل محمػػػػػػد المسػػػػػػرمل ـ  ح،وػػػػػػؽُٖٗٗالحاػػػػػػوس  الكةػػػػػػكم  ل

 .ّٕٓ_ّْٓ/ُـُٖٗٗهػ ُُْٗمؤاا  الرا ل ل ػلوركل 
 .ّٕٓ-ّٔٓ/ُل ك    الكمو لُٔ 

 .َُّ/ِال ،رور كال حلور  (ِٔ)
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 .ُْٗ/ُاللحر المحوط (ّٔ)
 .َّٔ/ِل هضكاء اللو ف (ْٔ
 .ٕٕوسظر: شرح امسكؿ الاما  ص (ٓٔ)
 .َٖالمسدر سةا  ص (ٔٔ)
 .ُٖالمسدر سةا  ص  (ٕٔ)
 .ِٖالمسدر سةا  صل (ٖٔ
ل وسظػػر: الدسوػػ   ػػ  هسػػكؿ الػػدوفل هلػػ  اػػاود علػػد الػػرحمف السواػػ لكرم الم ػػكل ل (ٗٔ

هػػػ َُْٔ -للسػ ف  - ح،وػؽ: عمػ د الػدوف هحمػػد حوػدرل مؤااػ  الك ػػ  الو،  وػ  
 .ُّٗ/ُل كالمحسكؿ لمرازمُّٖ/ُل ُـل طُٕٖٗ -

 زلػػػػ   ػػػػ  هػػػػذا هكرد الزركشػػػػ  اف جم عػػػػ  مػػػػف دػػػػدم ء الشػػػػ  او  دػػػػد كا ،ػػػػكا الما (َٕ)
المذه  كمساـ الك الال س لف ال، ص كال،ة ؿ الش ش  كهلػك لكػر السػور   كالػك 
الحاوف لف ال،ط فل وـ هكرد اوض  ل ساـ رجاكا     ار هو ماـ عف هػذا ال،ػكؿل 

 .ُُٓ-ُْٗ/ُوسظر    ذلؾ اللحر المحوط 
وس  هلػك وسظر: اللره ف    هسكؿ الة، ل علد الممؾ لف علد   لػف وكاػؼ الجػك  (ُٕ)

هػػػل الطلاػػ ل ُُْٖ –الماػػ ل ل  ح،وػػؽ: د. علػػد الاظػػوـ محمػػكد الػػدو ل مسػػر
لك واػػػػػػػػػػػػػػػػػػور ُُٔ/ُلكاللحػػػػػػػػػػػػػػػػػػرالمحوطْٗ/ُل الما سػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ْٖ/ُالرالاػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل
 .ُٓٗ/ِال حرور

لكانحكػػػػػػػػػػػػػػػ ـ نلػػػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػػػـز ِّْل كالماػػػػػػػػػػػػػػػكد ُّٖ/ُوسظػػػػػػػػػػػػػػػر: انلاػػػػػػػػػػػػػػػ    (ِٕ)
  لكالمحسكؿ    اسػكؿ الة،ػ  ل لم، ضػ  الػ  لكػر لػف الارلػ   المػ لكْٕٕ/ْ

ل ُانردف ل ط -ل ح،وػؽ حاػوف عمػػ  اللػدرمل اػاود  ػػكد ل دار اللوػ رؽ لعمػػ ف
 .ُّٗ/ُـلُٗٗٗهػ َُِْ
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 .َُّ/ِل ال ،رور كال حلور (ّٕ
 .ُّٗ/ُل وسظر: المحسكؿ  نلف الارل  ل ْٕ 

كم لاػػػػػػػػػػػػػػػده  ل اللحػػػػػػػػػػػػػػػر ْٗ/ُل الما سػػػػػػػػػػػػػػػة َُِ/ُالمحسػػػػػػػػػػػػػػػكؿ لمػػػػػػػػػػػػػػػرازم  (ٕٓ)
 .ُُٔ/ُالمحوط

 .ِّْل الماكد     هسكؿ الة،  صٕٔ 
 .ّٖٗ/ِكم  لاده ل دكاط  امدل     امسكؿل ّْٗ/ْل وسظر: ال ماود ٕٕ 

 كم  لاده .ْٕٕ/ ْل انحك ـ    هسكؿ امحك ـ نلف حـز ل(ٖٕ
 كم  لاده .ْٕٕ/ ْل وسظر: انحك ـ    هسكؿ امحك ـ نلف حـز لٕٗ 

ل الجم  لوف السحوحوف اللا رم كمامـ ل محمد لف   كح الحمودم دار الػف حػـز (َٖ
 .ُّّّل ردـ الحدو  ُُّ/ْـلََِِ -هػ ُِّْ - ِللس ف/ لوركل لط -

ل ػكشؼ اناػػرار شػػرح المسػػسؼ عمػػ  المسػػ رل لإلمػػ ـ الػػ  لركػػ ل علػػد   لػػف ُٖ 
هػػ مػ  شػرح سػكر انسػكار عمػ   َُٕاحمد ماركؼ ل لحػ  ظ الػدوف الدمشػ،  ل 

 المسػػػػ ر  لمكنسػػػػ  شػػػػول احمػػػػد الماػػػػركؼ لمػػػػم جوػػػػكف الػػػػف الػػػػ  اػػػػاود علوػػػػد  
 هػػل دار الك ػ  الامموػ  ل َُُّالحسة  السدو،  سػ ح  الشػمس الل زيػ  ل 

 .ُٖٓ/ِللس ف –لوركل 
ل سػػ  الاػػذا  عمػػ  مػػف اػػ  انسػػح   لالػػ  الماػػ ل  محمػػكد شػػكرم لػػف علػػد ِٖ 

هػػػػػ  ل ح،وػػػػؽ علػػػػد   زلػػػػكر ُِّْ  لػػػػف محمػػػػد لػػػػف الػػػػ  الوسػػػػ ء انلكاػػػػ  ل
 كم  لاده .ّٕٓ/ُـ لََِْشاو  اللا رم المدرل ل ط/انكل  ل

 .ْٖشرح امسكؿ الاما  ص (ّٖ)
 .ٕٖالمسدر سةا  ص (ْٖ)
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هػػ ك ة،ػ  عمػ  امػػ ـ َْٓل الدزالػ  : الػك ح مػد محمػد لػف محمػد الدزالػػ  كلػد اػس  ٖٓ 
هػػػػ ل َٓٓالحػػػرموف كلػػػ  مسػػػسة ل كووػػػر  مساػػػ  احوػػػ ء عمػػػكـ الػػػدوف  ػػػك   اػػػس  

ك الةػداءل مك لػ  وسظر: اللداوػ  كالسا وػ ل ةاػم عوؿ لػف عمػر لػف كووػر ال،رشػ  هلػ
 .ُّٕ/ِلوركل -الما رؼ 

هػػ َٓٓل المساػكؿ  ػ   امو،ػ ل امسػكؿ ل هلػ  ح مػد محمػد لػف محمػد الدزالػ  لٖٔ 
 .ْْٖ/ُل دار الةكر  دمشؽل ِل ح،وؽ د. محمد حاف هو ك ط/

 .ْْٖ/ُل المسدر سةا ٕٖ 
 .ُْٔ/ُل اللحر المحوط لمزركش  ٖٖ 

 .ُٖٖ-َٖٖ/ِل اللره ف (ٖٗ
 ّٓ/ِدل  ل وسظر: دكاط  ان(َٗ
لةحكػػػػ ـ الةسػػػػكؿ  ػػػػ  هحكػػػػ ـ امسػػػػكؿ: هلػػػػ  ُِٕ/ِل وسظػػػػر : ال ،روػػػػر كال حلوػػػػر(ُٗ

الكلوػػػػد امػػػػؼ لػػػػف اػػػػموم ف اللػػػػ ج ل  ح،وػػػػؽ علػػػػد المجوػػػػد ال ركػػػػ ل دار الدػػػػر  
كشػػػػػػػػػػػػػرح الاضػػػػػػػػػػػػػد ِْٕالة،ػػػػػػػػػػػػػر  ٕٖٔ/ِلِللسػػػػػػػػػػػػػ ف ط-اناػػػػػػػػػػػػػمم  لوػػػػػػػػػػػػػركل

كاللحػػػػػػػػػػر المحػػػػػػػػػػوط َُّ/ُكانحكػػػػػػػػػػ ـ لآلمػػػػػػػػػػدم ُٓ/ُلكالما سػػػػػػػػػػة  ُٕص
 .ّٕ/ُل انحك ـ نلف حـز ِٗٔ/ْلال ماودُِٓ/ُ
 .ٕٖ-ٖٔ/ُل اللره ف (ِٗ
 .ُٗ/ُل المساكؿُٓ-ْٓ/ُوسظرل الما سة   (ّٗ)
 .ُّْ/ُل الماكد (ْٗ
ل(ٓٗ  .ِٓ/ُل انحك ـ نلف حـز
 .ُْٓ/ّل كشؼ انارارل(ٔٗ
 .ُٓٓ/ُل انلا   (ٕٗ
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 .َُّ/ُل انحك ـ لآلمدم (ٖٗ
 .ِِٗ-ِِٕ/ِل الما مد (ٗٗ

هػػػك مؤاػػػس  ػػػرع لدػػػدادل كهحمػػػد لػػػف هلػػػ  داكد ل  كمػػػف هشػػػارهـ لشػػػر لػػػف الما مػػػر ك 
 كالاو طل كاللما .

 .ُٓٓ/ُل اللحر المحوط ُِٗ/ُل شرح المسا   ُّٓ/ِل الما مد (ََُ
هػػك محمػد لػف علػد  لػػف سػ ل  واػر  ةلػ  زوػػد مسػ   الػف  مػػوـ اِلبياري، هلػك لكػر    

اػػكف لدػػداد كحػػد  لاػػ  عػػف جم عػػ  مػػساـ هلػػك عركلػػ  الحراسػػ  كالػػف هلػػ  داكد 
حمد لف محمد الل يسدم كهلك لكر لف الجاـ الػكراؽ كالػف دااػ  كاللدػكم كهلػك كم

زوػػد المػػركزم كلػػ  ال سػػ سوؼ  ػػ  شػػرح مػػذه  م لػػؾ كانح جػػ   لػػ  كالػػرد عمػػ  
الػػدول   المػػذه   ػػ  مار ػػ  هعوػػ ف عممػػ ء المػػذه ل  لوسظػػرلمػػف ا لةػػ  كيوػػرهـ 

 -ك ػ  الامموػػ  ةلػراهوـ لػف عمػ  لػف محمػد لػف  رحػكف الوامػرم المػ لك ل دار ال
 .ِٓٓ/ُلوركل 

 .ٕٖٔ/ِلةحك ـ الةسكؿ لمل ج   ُّٓ/ِالما مد  (َُُ)
 .ُٓٓ/ُل اللحر المحوط (َُِ

    كمساـ كاسؿ لف عط ءل كعمرك لف علودل كعوم ف الطكوؿ ل كحةػص لػف اػ لـل  
لػػػراهوـ لػػػف وحوػػػ  المػػػدس ل كالػػػك  كالحاػػف لػػػف ذكػػػكاف ل كا لػػػد الػػػف سػػةكاف ل  كا 

ال سلوػػػػ  كالػػػرد عمػػػػ  ههػػػػؿ وسظرل كهلػػػػك ه شػػػػـ الجلػػػ   لعمػػػ  الجلػػػػ   ل كالسظػػػ ـل 
امهكاء كاللدعل هلك الحاف محمد لف هحمد لػف علػد الػرحمف الممطػ  الشػ  ا ل 

 -مسػػر  - ح،وػػؽ: محمػػد زاهػػد لػػف الحاػػف الكػػكورمل المك لػػ  امزهروػػ  لم ػػرا  
 .ُْ-ّْ/ُـل ُٕٗٗ -هػ ُُْٖ

 .ُْٓ/ُل اللحر المحوط ُِٗ/ُشرح المسا    (َُّ)
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ظػػر:  ،ػػكوـ امدلػػ   ػػ  هسػػكؿ الة،ػػ  ل  ػػألوؼ انمػػ ـ علوػػد   لػػف عمػػر لػػف وس (َُْ)
عواػػػػ  الدلكاػػػػ  الحسةػػػػ  لدػػػػدـ لػػػػ  كح،،ػػػػ  الشػػػػول اموػػػػؿ المػػػػوس دار الك ػػػػ  

 .ْٖٓـل صََُِ-هػػ ُُِْلُل ُللس ف ط -الاممو ل لوركل
ل  وسظر: ركض  الس ظر كجس  المسػ ظرل لعلػد   لػف هحمػد لػف ددامػ  الم،داػ  (َُٓ

: د. علد الازوز علد الرحمف الااودل ج ما  انمػ ـ محمػد لػف اػاكد ل  ح،وؽ
 .ّٖ/ُل الطلا : الو سو ل ُّٗٗ -الرو ض  -
 .ِِٕ/ُل ةج ل  الا  ؿ(َُٔ
علػػػدالممؾ لػػػف   الشػػػول هلػػػ  محمػػػد ل علػػػد  لػػػف وكاػػػؼ لػػػف علػػػد  لهلػػػك الماػػػ ل    

لمكػ  هرلػ   كجكوف مػف دػرل سواػ لكر المم،ػ  لإمػ ـ الحػرموف لمج كر ػ الجكوس ل 
اػػػسوف كػػػ ف مكلػػػده  ػػػ   اػػػ  عشػػػر  كهرلام  ػػػ  اػػػم  الحػػػدو  ك ة،ػػػ  عمػػػ  كالػػػده 

كدرس لاػػده  ػػ  حم، ػػ  ك ة،ػػ  عمػػ  ال، ضػػ  حاػػوف الجػػكوس  الشػػول هلػػ  محمػػد 
كداؿ لدداد ك ة،  لا  كركل الحدو  كار  ةل  مك   ج كر  وا  هرلػ  اػسوف وػـ 

عظ كسػسؼ سا وػ  المطمػػ  عػ د ةلػ  سواػ لكر  اػػمـ ةلوػ  ال ػدروس كالاط لػ  كالػػك 
وسظرل اللداوػػػػػ   ػػػػػ  دراوػػػػػ  المػػػػػذه  كاللرهػػػػػ ف  ػػػػػ  هسػػػػػكؿ الة،ػػػػػ  كيوػػػػػر ذلػػػػػؾ..

 .ُِٖ/ُِكالسا و 
 .ٖٔ/ُل اللره ف (َُٕ
ل المػػداؿ ةلػػ  مػػذه  انمػػ ـ هحمػػد لػػف حسلػػؿل لالػػد ال،ػػ در لػػف لػػدراف الدمشػػ، ل (َُٖ

لوػػػركل  - ح،وػػػؽ: د. علػػػد   لػػػف علػػػد المحاػػػف ال ركػػػ  ل مؤااػػػ  الراػػػ ل  
 .ُٕٓ/ُقل َُُْ –ل ِلط

 .ُٓ/ُل الما سة  (َُٗ
 .َُّ/ُل انحك ـ لآلمدم (َُُ
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 .ْٕ/ُل انحك ـ نلف حـز (ُُُ
 .ُّٓ/ِل وسظر: الما مد (ُُِ
 ُّٖ-ُّٔ/ِوسظر: المسدر سةا   (ُُّ)
 .َِّ/ِل وسظر: المسدر سةا  (ُُْ
 .ٖٖٔ/ِل ةحك ـ الةسكؿ لمل ج  (ُُٓ
 .ُِْ/ُل شرح المسا   (ُُٔ
 .ْٕٕل الة،ر  ُٗٔ/ِةحك ـ الةسكؿ لمل ج   (ُُٕ)
 .ْٖٕلالة،ر ِٗٔ/ِل ةحك ـ المسدر سةا  (ُُٖ
 كم  لاده .ُٔٓ/ُل اللحر المحوط ُُّ/ُل انحك ـ لآلمدم  (ُُٗ
 .ِْٕلالة،ر  ٖٖٔ/ِل ةحك ـ الةسكؿ لمل ج  (َُِ
 .ُْٕلالة،ر   ٖٖٔ -ٕٖٔ/ِل ةحك ـ الةسكؿ لمل ج  (ُُِ
 .ُٔٓ/ُلاللحر المحوط ُُّ/ُل انحك ـ لآلمدم  (ُِِ
 . ِِّ/ِ: الما مد ل وسظر(ُِّ
 .ُِّ/ُل وسظر: شرح المسا   (ُِْ
 .ُٓ/ُل الما سة ل (ُِٓ
 .ّٓ/ُل المسدر سةا ل (ُِٔ
 .ْٕ/ُل وسظر: انحك ـ نلف حـز (ُِٕ
 .ٕٖ/ُل وسظر: اللره ف (ُِٖ
 .ٕٖ/ُل وسظر: المسدر سةا (ُِٗ
 -ل وسظر: الكجوز  ػ  هسػكؿ الة،ػ  لعلػد الكػروـ زوػدافل مؤااػ  الراػ ل  لوػركل(َُّ

 .ٖٓـل صََِٔ-ق ُِْٕل ُللس ف ط



 
 

 

 

 

   

 

 الحاكم في التذريع اإلدالمي 
 طتزلظبين الجمهور والم

 د. رثــــمان خضـــير مزرل
  ٖٕٔٓ   آذار  ( ٗٔ)  ددــطــال 

  111 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                               

 .ِْٓ/ُل  ارو  الةركع ل(ُُّ
 .ِْٔ/ُل وسظر: المسدر سةا  (ُِّ
ل الحػػ كم الكلوػػر  ػػ   ،ػػ  مػػذه  انمػػ ـ الشػػ  ا  كهػػك شػػرح ما سػػر المزسػػ ل (ُّّ

عمػػ  لػػف محمػػد لػػف حلوػػ  المػػ كردم اللسػػرم الشػػ  ا ل  ح،وػػؽ: الشػػول عمػػ  
 -موػػػ  الشػػػول عػػػ دؿ هحمػػػد علػػػد المكجػػػكدل دار الك ػػػ  الام -محمػػػد ماػػػكض 

 .ُُٕ/ُّـل ُٗٗٗ-هػ  ُُْٗل ُط–للس ف  -لوركل 
ل الماػػذ   ػػ   ،ػػ  انمػػ ـ الشػػ  ا ل ةلػػراهوـ لػػف عمػػ  لػػف وكاػػؼ الشػػورازم هلػػك ُّْ 

 .ِّٗ/ِلوركلل  –ةاح ؽل دار الةكر 
 .ِْٔ/ُوسظر:  ارو  الةركع ل (ُّٓ
ل الملاكط لمشول س ل محمد لػف الحاػف لػف  ردػد الشػول س  هلػك علػد  ل  ح،وػؽ: (ُّٔ

 .َُٗ/ٖكرا ش ل  -هلك الك   ام د س ل ةدار  ال،ر ف كالامكـ اناممو  
وسظر: لػدا   السػس     ػ   ر وػ  الشػرا  ل عػمء الػدوف الك اػ س ل دار الك ػ    ُّٕ) 

ل ح شػػػو  رد الما ػػ ر عمػػ  الػػػدر َُٕ/ْـ ل ُِٖٗل ِلوػػركل لط -الارلػػ  
 ف ع لػػػػد لػػػػفهلػػػػ  الوسػػػػ ء محمػػػػكد لػػػػالما ػػػ ر شػػػػرح  سػػػػكور املسػػػػ ر ل  ػػػػألوؼ: 
الماػػػركؼ لػػػ لف ع لػػػدوف ل دار الةكػػػر  الحاػػػوف لػػػف محمػػػد لػػػف عمػػػ  ال مومػػػ 

 .َِّ/ِـل َََِ -هػ ُُِْ -لوركلل  -لمطل ع  كالسشر  
 .ِْٔ/ُل وسظر:  ارو  الةركعل (ُّٖ
 -لوػػركل  -ل المجمػػكعل هلػػ  زكروػػ  وحوػػ  لػػف شػػرؼ الػػدوف السػػككمل دار الةكػػر (ُّٗ

 .ّٕٓلكّْٖ/ٖـلُٕٗٗ
 .ِْٕ/ُالةركع ل وسظر:  ارو  (َُْ
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 -ل اللحر الرا ؽ شرح كسز الػدد  ؽل زوػف الػدوف الػف سجػوـ الحسةػ ل دار المار ػ  (ُُْ
 .ُِٖ/ِلِلوركلل ط

 .ٓٗ/ّوسظر: الملاكط (ُِْ)
 .ّٕٔ/ّل ح شو  الف ع لدوف (ُّْ
 .ِْٖ/ُوسظر:  ارو  الةركعل  (ُْْ)
 –لوػػػػػركل  -ل امـل محمػػػػد لػػػػػف ةدروػػػػػس الشػػػػػ  ا  هلػػػػك علػػػػػد  ل دار المار ػػػػػ  (ُْٓ

 .ِٔ/ُٕل كوسظر: الح كم الكلورُٔ/ٕلِطُّّٗ
 .ِْٖ/ُوسظر:  ارو  الةركعل  (ُْٔ)
 .ِٓٓ/ِل كوسظر: لدا   السس    ِْ/ٗالملاكط ل  (ُْٕ)
ل الاداوػػ  شػػرح لداوػػ  المل ػػدمل هلػػ  الحاػػف عمػػ  لػػف هلػػ  لكػػر لػػف علػػد الجموػػؿ (ُْٖ

 .ُِْ/ّالرشداس  المريوس س ل المك ل  اناممو ل
 .ُْل ةرش د الةحكؿ صُْٗ 
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 ادلصادر وادلراجع
 القرآن الكريم 

انلا      شرح المسا   عم  مسا   الكسكؿ ةل  عمػـ امسػكؿ لملوضػ كمل عمػ   .ُ
لوػركل  -لف علد الك    الالك ل  ح،وػؽ: جم عػ  مػف الاممػ ء دار الك ػ  الامموػ  

 .ل الطلا : امكل َُْْ -
السػػسا س  لمؤااػػ   ةج لػػ  الاػػ  ؿ شػػرح لدوػػ  اامػػؿ ل محمػػد لػػف ةاػػم عوؿ امموػػر .ِ

 .ـُٖٔٗلوركل ل الطلا  امكل    –الرا ل  
ةحكػ ـ الةسػػكؿ  ػػ  هحكػػ ـ امسػكؿ: هلػػ  الكلوػػد امػػؼ لػف اػػموم ف اللػػ ج ل  ح،وػػؽ  .ّ

 ./الو سو للس ف ط-علد المجود ال رك ل دار الدر  انامم  لوركل
انحكػػ ـ  ػػ  هسػػكؿ امحكػػ ـل عمػػ  لػػف هحمػػد لػػف حػػـز امسدلاػػ  هلػػك محمػػدل دار  .ْ

 .ل الطلا : امكل َُْْ -ال، هر   -حدو  ال
انحك ـ    هسكؿ امحكػ ـل عمػ  لػف محمػد اامػدم هلػك الحاػفل  ح،وػؽ: د. اػود  .ٓ

 .قل الطلا : امكل َُْْ –لوركل  -الجموم  دار الك    الارل  
ةرشػػػ د الةحػػػكؿ ةلػػػ   ح،وػػػؽ عمػػػـ امسػػػكؿل محمػػػد لػػػف عمػػػ  لػػػف محمػػػد الشػػػكك س ل  .ٔ

ل الطلاػػ : ُِٗٗ - ُُِْ -لوػػركل  -دار الةكػػر   ح،وػػؽ: محمػػد اػػاود اللػػدرمل
 .امكل 

ع ،ػ دال  ػػرؽ الماػػمموف كالمشػػركوفل محمػػد لػػف عمػػر لػػف الحاػػوف الػػرازم هلػػك علػػد ة  .ٕ
 .قَُِْ للوركل ل ل  ح،وؽ: عم  ا م  السش ر: دار الك   الاممو  

ل ُّّٗ -لوػػركل  -امـل محمػػد لػػف ةدروػػس الشػػ  ا  هلػػك علػػد  ل دار المار ػػ   .ٖ
 .طلا : الو سو ال
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 -اللحػػػر الرا ػػػؽ شػػػرح كسػػػز الػػػدد  ؽل زوػػػف الػػػدوف الػػػف سجػػػوـ الحسةػػػ ل دار المار ػػػ   .ٗ
 .لوركلل الطلا : الو سو 

-ْٕٓالمحػػػوط لمزركشػػػ  كهػػػك لػػػدر الػػػدوف محمػػػد لػػػف علػػػد   الشػػػ  ا    اللحػػػر .َُ
هػػػػ ل دػػػ ـ ل حروػػػره الشػػػول علػػػد ال،ػػػ در علػػػد   الاػػػ س ل كراجاػػػ  د. اػػػموم ف ْٕٗ

 .ـُٖٖٗهػ ػ َُْٗانكل  انش،رل ط/
للداو  كالسا و ل ةام عوؿ لف عمػر لػف كووػر ال،رشػ  هلػك الةػداءل مك لػ  الماػ رؼ ا .ُُ

 .لوركل –
 -لدا   السس     ػ   ر وػ  الشػرا  ل عػمء الػدوف الك اػ س ل دار الك ػ   الارلػ   .ُِ

 .ل الطلا : الو سو ُِٖٗ -لوركل 
ف وكاػػػػؼ الجػػػػكوس  هلػػػػك اللرهػػػػ ف  ػػػػ  هسػػػػكؿ الة،ػػػػ ل علػػػػد الممػػػػؾ لػػػػف علػػػػد   لػػػػ .ُّ

هػػػػل الطلاػػػ ل ُُْٖ –الماػػػ ل ل  ح،وػػػؽ: د. علػػػد الاظػػػوـ محمػػػكد الػػػدو ل مسػػػر
 .الرالا 

 اػػػرو  الةػػػركع عمػػػ  امسػػػكؿل محمػػػكد لػػػف هحمػػػد الزسجػػػ س ل  ح،وػػػؽ: د. محمػػػد  .ُْ
 .ل الطلا : الو سو ُّٖٗ -لوركل  -هدو  س ل ل مؤاا  الرا ل  

هػػػػل ٕٖٗموػػػر الحػػػ   الحملػػػ  ل ال ،روػػػر كال حلوػػػرل شػػػرح الاممػػػ  المح،ػػػؽ الػػػف ا .ُٓ
عم  ال حروػر  ػ  اسػكؿ الة،ػ  الجػ م  لػوف اسػطمح  الحسةوػ  كالشػ  او  لإلمػ ـ 

د الحموػد الاوكااػ  وػـ الاػكسدرم ك كمػ ؿ الػدوف الػف لمحمد لف علد الكاحد لف ع
هػ ضلط  كسحح  علد   محمكد محمػد عمػ  لوضػكفل ُٖٔالام ـ الحسة  ل 

 .ـُٗٗٗهػ ػ ُُْٗللس ف ط/انكل   دار الك   الاممو  لوركل ػ
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إلمػػ ـ علوػػد   لػػف عمػػر لػػف عواػػ  الدلكاػػ  ل ،ػػكوـ امدلػػ   ػػ  هسػػكؿ الة،ػػ  ل  .ُٔ
للسػػ ف  -دػػدـ لػػ  كح،،ػػ  الشػػول اموػػؿ المػػوس دار الك ػػ  الامموػػ ل لوػػركل الحسةػػ ل

 .ـََُِ-هػػ ُُِْلُل ُط
علػػػد  ال سلوػػػ  كالػػػرد عمػػػ  ههػػػؿ امهػػػكاء كاللػػػدعل هلػػػك الحاػػػف محمػػػد لػػػف هحمػػػد لػػػف .ُٕ

المك لػػػ   لالػػػرحمف الممطػػػ  الشػػػ  ا ل  ح،وػػػؽ: محمػػػد زاهػػػد لػػػف الحاػػػف الكػػػكورم
 .ـُٕٗٗ -هػ ُُْٖ -مسر  -امزهرو  لم را  

 اػػػذو  المدػػػ ل هلػػػ  مسسػػػكر محمػػػد لػػػف احمػػػد امزهػػػرمل  ح،وػػػؽ محمػػػد عػػػكض  .ُٖ
 .مرع ل دار امحو ء لم را  الارل ل لوركل  للس فل ط/امكل 

 .لوركل –اركؼ لأمور ل دش هل دار الةكر  واور ال حرورل محمد هموف الم .ُٗ
هػػ ل عمػؽ عموػ  ُِّجمار  المد  لهل  لكر محمد لف الحاف لف دروػد انزدم ل .َِ

ككضػػػ  حكاشػػػو  ك ا راػػػ  الػػػراهوـ شػػػمس الػػػدوف لمسشػػػكرال محمػػػد لوضػػػكفل دار 
 .ـََِٓهػ ُِْٔالك   الاممو  لوركل للس ف ط/انكل  

 سػكور املسػ ر ل هلػ  الوسػ ء محمػكد ح شو  رد الما  ر عمػ  الػدر الما ػ ر شػرح  .ُِ
الماػركؼ لػػ لف ع لػػدوف ل دار  الحاػوف لػػف محمػػد لػف عمػػ  ال مومػػ  لػف ع لػػد لػػف

 .ـَََِ -هػ ُُِْ -لوركلل  -الةكر لمطل ع  كالسشر  
الح كم الكلوػر  ػ   ،ػ  مػذه  انمػ ـ الشػ  ا  كهػك شػرح ما سػر المزسػ ل عمػ   .ِِ

ل  ح،وػػؽ: الشػػول عمػػ  محمػػد لػػف حلوػػ  المػػ كردم اللسػػرم الشػػ  ا الػػف محمػػد 
 -لوػػػركل  -الشػػػول عػػػ دؿ هحمػػػد علػػػد المكجػػػكدل دار الك ػػػ  الامموػػػ   -ماػػػكض 
 .ـل الطلا : امكل  ُٗٗٗ-هػ  ُُْٗ -للس ف 

الػػػذاور  ل شػػػا   الػػػدوف احمػػػد لػػػف ادروػػػس ال،را ػػػ  ل ح،وػػػؽ محمػػػد ااجػػػ ل دار  .ِّ
 .ـ ُْٗٗالدر ل لوركل ػ للس فل
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اسػكؿ الة،ػ ل انمػ ـ  ػ   الػدوف علػد  ر   الح ج  عف ما سر الف الح ج   ػ  .ِْ
هػػػل  ح،وػؽ د. محمػػد علػػد الػرحمف ماومػػر علػػد ُٕٕالكهػ   لػػف عمػ  الاػػلك  ل

 .ـََِٗهػ  َُّْ ل دار الك   الاممو  لوركل ػ للس ف لط/انكل  
ركضػػ  السػػ ظر كجسػػ  المسػػ ظرل علػػد   لػػف هحمػػد لػػف ددامػػ  الم،داػػ  ل  ح،وػػؽ:  .ِٓ

 -الروػ ض  -لااودل ج ما  انم ـ محمد لف اػاكد د. علد الازوز علد الرحمف ا
 .ل الطلا : الو سو ُّٗٗ

الاسف السدرلل هحمد لف الحاػوف لػف عمػ  اللوا،ػ  هلػك لكػرل  ح،وػؽ: د. محمػد  .ِٔ
ل ُٖٗٗ - َُُْ -المدوسػػ  المسػػكر   -ضػػو ء الػػرحمف امعظمػػ ل مك لػػ  الػػدار 

 .الطلا : امكل 
لػف هحمػد الاكلػرمل  ح،وػؽ علػد شذرال الذه     هال ر مف ذهػ  ل علػد الحػ   .ِٕ

 -قَُْٔل ُال،ػػػػ در امرسػػػػؤكط كمحمػػػػكد امرسػػػػؤكطل دار هلػػػػف كووػػػػر لوػػػػركلل ط
ُٖٗٓ. 

شػرح امسػكؿ الاماػ ل ال، ضػ  علػد الجلػػ ر لػف هحمػد الما زلػ ل ح،،ػ  كدػدـ لػػ   .ِٖ
-قُُْٔالػػػدك كرل علػػػد الكػػػروـ عومػػػ فل مك لػػػ  كهلػػػ ل ال،ػػػ هر  الطلاػػػ  الو لوػػػ ل 

 ـ.ُٔٗٗ
ال كضػػو  لمػػ ف ال س،ػػو   ػػ  هسػػكؿ الة،ػػ ل اػػاد الػػدوف ماػػاكد  شػػرح ال مػػكو  عمػػ  .ِٗ

 -هػػػػػػ ُُْٔ -لوػػػػػركل  -لػػػػػف عمػػػػػر ال ة ػػػػػ زاس  الشػػػػػ  ا ل دار الك ػػػػػ  الامموػػػػػ  
 .ـ. ل  ح،وؽ: زكرو  عمورالُٔٗٗ

هػػػ ٕٔٓشػػرح الاضػػدل لم، ضػػ  عضػػد الممػػ  كالػػدوف علػػد الػػرحمف لػػف انوجػػ  ل .َّ
ؿ الػػػدوف عومػػػ ف لػػػف عمػػػ  ما سػػػر المس اػػػ  امسػػػكل  لإلمػػػ ـ الػػػ  عمػػػرك  جمػػػ 
هػػػ ضػػلط  ككضػػ  ْٔٔعمػػر لػػف الػػ  لكػػر الماػػركؼ لػػ لف الح جػػ  المػػ لك  ل 
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حكاشػػػػػو   ػػػػػ دم سسػػػػػوؼ كطػػػػػ رؽ وحوػػػػػ ل مسشػػػػػكرال عمػػػػػ  لوضػػػػػكف لط/انكلػػػػػ  
 ـ.َََِهػ ػ ُُِْ

شػرح المساػ    ػ  عمػػـ امسػكؿل شػمس الػدوف محمػػكد علػد الػرحمف انسػػةا س ل  .ُّ
 .ـَُٗٗلرشودل الااكدو  الرو ضلددـ ل  كح،،  د.علدالكروـ السمم ل مك ل  ا

الػػ  الماػػ ل  محمػػكد شػػكرم لػػف علػػد  سػػ  الاػػذا  عمػػ  مػػف اػػ  انسػػح   ل .ِّ
هػػ  ل ح،وػؽ علػد   زلػكر شػاو  ُِّْلف ال  الوسػ ء انلكاػ  لا  لف محمد 

 .ـََِْاللا رم المدرل ل ط/انكل  ل
الالػػػر  ػػػ  الػػػر مػػػف يلػػػرل شػػػمس الػػػدوف محمػػػد لػػػف هحمػػػد لػػػف عومػػػ ف الػػػذهل ل  .ّّ

ل ُْٖٗ -الككوػػل  - ح،وػػؽ: د. سػػمح الػػدوف المسجػػد مطلاػػ  حككمػػ  الككوػػل 
 .ِالطلا : ط

ي وػػ  المػػراـ  ػػ  عمػػـ الكػػمـل عمػػ  لػػػف هلػػ  عمػػ  لػػف محمػػد لػػف اػػ لـ اامػػػدمل  .ّْ
 .ال، هر  – ح،وؽ: حاف محمكد علد المطوؼ 

الدسوػػ   ػػ  هسػػكؿ الػػدوفل هلػػك اػػاود علػػد الػػرحمف السواػػ لكرم الم ػػكل ل  ح،وػػػؽ:  .ّٓ
 -هػػػػػػ َُْٔ -للسػػػػػ ف  -لػػػػػدوف هحمػػػػػد حوػػػػػدرل مؤااػػػػػ  الك ػػػػػ  الو،  وػػػػػ  عمػػػػػ د ا
 .ـل الطلا :  امكل ُٕٖٗ

الةرؽ لوف الةرؽ كلو ف الةرد  الس جو ل علد ال،ػ هر لػف طػ هر لػف محمػد اللدػدادم  .ّٔ
 .ل الطلا : الو سو ُٕٕٗ -لوركل  -دار اا  ؽ الجدود  ل هلك مسسكر

هحمػػد لػػف اػػاود لػػف حػػـز الطػػ هرم الةسػػؿ  ػػ  الممػػؿ كامهػػكاء كالسحػػؿل عمػػ  لػػف  .ّٕ
 .ال، هر  –هلك محمدل مك ل  الا سج  

 كا   الرحمكل للمامم  علد الام  محمػد لػف سظػ ـ الػدوف انسسػ رم الاسػدم ل  .ّٖ
هػػػػ لشػػػػرح ماػػػػمـ الولػػػػكل  ػػػػ  الةػػػػركع الحسةوػػػػ   ح،وػػػػؽ محػػػػ    لػػػػف علػػػػد ُِِٓ
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 ـ ل دار انحوػػػػػػػػػػ ء لم ػػػػػػػػػػرا  اناػػػػػػػػػػمم ُُُٗالشػػػػػػػػػػككر اللاػػػػػػػػػػ رم الاسػػػػػػػػػػدم ل 
 .ـُٖٗٗهػ ػُُْٖط/انكل 

دكاطػػػ  امدلػػػ   ػػػ  امسػػػكؿل هلػػػ  المظةػػػر مسسػػػكر لػػػف محمػػػد لػػػف علػػػد الجلػػػ ر  .ّٗ
الاػػػما س ل  ح،وػػػؽ: محمػػػد حاػػػف محمػػػد حاػػػف ةاػػػم عوؿ الشػػػ  ا ل دار الك ػػػ  

 .ـُٕٗٗ -هػُُْٖ -لوركل  -الاممو  
ك ػػػ   الكموػػػ لل ماجػػػـ  ػػػ  المسػػػطمح ل كالةػػػركؽ المدكوػػػ  ل هوػػػك  لػػػف مكاػػػ   .َْ

ـ  ح،وػػؽ: عػػدس ف دركوػػش لمحمػػد المسػػرمل مؤااػػ  ُٖٗٗةػػكم  لالحاػػوس  الك
 .ـ ُٖٗٗهػ ُُْٗالرا ل  ػلوركل 

لإلمػ ـ الػ  لركػ ل علػد   لػف احمػد  لكشؼ انارار شرح المسسؼ عم  المسػ ر .ُْ
هػػػػ مػػػ  شػػػرح سػػػكر انسػػػكار عمػػػ   َُٕماػػػركؼ   ل لحػػػ  ظ الػػػدوف الدمشػػػ،  ل 

ف الػ  اػػاود علوػػد   الحسةػػ  المسػ ر لمكنسػػ  شػػول احمػػد الماػركؼ لمػػم جوػػكف الػػ
 –لوػػركل  هػػ دار الك ػ  الامموػ  ل َُُّالسػدو،  سػ ح  الشػمس الل زيػ  ل 

 .للس ف
هػػػػل طلاػػػ  كراجاػػػ  كسػػػحح  ُُٕلاػػ ف الاػػػر ل لإلمػػػ ـ الاممػػػ  الػػػف مسظػػكر ل .ِْ

هػػػػػ ُِّْلمار ػػػػ  سالػػػػ  مػػػػف اماػػػػ  ذ  الم اسسػػػػوفل  دار الحػػػػدو ل ال،ػػػػ هر  ل
 .ـََِّ

لف الحاف لف  ردد الشول س  هلػك علػد  ل  ح،وػؽ: هلػك  الملاكط لمشول س ل محمد .ّْ
  .كرا ش –الك   ام د س ل ةدار  ال،ر ف كالامكـ اناممو  

 -لوػػػركل  -المجمػػػكعل هلػػػ  زكروػػػ  وحوػػػ  لػػػف شػػػرؼ الػػػدوف السػػػككمل دار الةكػػػر  .ْْ
 .ـُٕٗٗ
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 ح،وػػػؽ  المػػػ لك  ل المحسػػػكؿ  ػػػ  اسػػػكؿ الة،ػػػ  لال، ضػػػ  الػػػ  لكػػػر لػػػف الارلػػػ  .ْٓ
انردف  لطل امكلػػػػ   -لػػػػدرمل اػػػػاود  ػػػػكد ل دار اللوػػػػ رؽ لعمػػػػ فحاػػػػوف عمػػػػ  ال

 .ـُٗٗٗهػ ػ َُِْ
المحسػػكؿ  ػػ  هسػػكؿ الة،ػػ ل ال، ضػػ  هلػػ  لكػػر لػػف الارلػػ  الماػػ  رم المػػ لك  ل  .ْٔ

 -هػػ َُِْ -عمػ ف  -دار اللوػ رؽ  لاػاود  ػكد  - ح،وؽ: حاوف عمػ  اللػدرم 
 .ل الطلا : امكل ُٗٗٗ

هػػػػ ِّٗ  لكػػػر لػػػف علػػػد ال،ػػػ در الػػػرازم لما ػػػ ر السػػػح ح لإلمػػػ ـ محمػػػد لػػػف الػػػ .ْٕ
 .ـَُٗٗهػ ػَُُْط/انكل  

وػ ؾ ساػػ اوفل محمػػد لػف هلػػ  لكػػر هوػػك   .ْٖ مػدار  الاػػ لكوف لػػوف مسػ زؿ ةوػػ ؾ سالػػد كا 
 -الزرعػػػػ  هلػػػػك علػػػػد  ل ل  ح،وػػػػؽ: محمػػػػد ح مػػػػد الة،ػػػػ ل دار الك ػػػػ   الارلػػػػ  

 .ـ ل الطلا : الو سو ُّٕٗ -هػ ُّّٗ –لوركل 
مػػػ ـ هحمػػػد لػػػف حسلػػػؿل علػػػد ال،ػػػ در لػػػف لػػػدراف الدمشػػػ، ل المػػػداؿ ةلػػػ  مػػػذه  ان .ْٗ

 -لوػػػركل  - ح،وػػػؽ: د. علػػػد   لػػػف علػػػد المحاػػػف ال ركػػػ  ل مؤااػػػ  الراػػػ ل  
 .ل الطلا : الو سو َُُْ

الما سػػػة  مػػػف عمػػػـ امسػػػكؿ لإلمػػػ ـ الدزالػػػ  الػػػ  ح مػػػد محمػػػد لػػػف محمػػػد لػػػف  .َٓ
انشػػ،ر ل هػػػ ل ح،وػػؽ ك اموػػؽ د. محمػػد اػػموم ف َٓٓمحمػػد الدزالػػ  الطكاػػ  ل 

 .ـ ُٕٗٗهػ ػ ُُْٕط/انكل   لمؤاا  الرا ل 
هحمػػد لػػف علػػد الحمػػوـ  ؿ  لعلػػد الحمػػوـ  لالماػكد   ػػ  هسػػكؿ الة،ػػ ل علػػد الاػػمـ  .ُٓ

 .ال، هر  – ومو ل  ح،وؽ: محمد محو  الدوف علد الحمودل المدس  
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الما مد    هسكؿ الة،  مل  الحاوف محمػد لػف عمػ  الطوػ  اللسػرم الما زلػ   .ِٓ
دػػدـ لػػ  كضػػلط  الشػػول اموػػؿ المػػوس مػػدور امزهػػر للسػػ فل  ـلَُْْػ هػػ ّْٔل 

 .ػملس ف لدار الك   الاممو  لوركل
ماجػػـ م،ػػ ووس المدػػ ل الػػ  الحاػػوف احمػػد لػػف  ػػ رس زكروػػ  ل ح،وػػؽ علػػد الاػػمـ  .ّٓ

 .ـُٗٗٗهػل َُِْدار الجوؿل لوركل ػ للس ف ط/الو سو   محمد ه ركف ل
ـ كانراد ل محمػػػػد لػػػػف هلػػػػ  لكػػػػر هوػػػػك  مة ػػػػ ح دار الاػػػػا د  كمسشػػػػكر كنوػػػػ  الامػػػػ .ْٓ

 .لوركل –الزرع  هلك علد  ل دار الك   الاممو  
الممػؿ كالسحػؿل محمػد لػف علػد الكػػروـ الػف هلػ  لكػر الشاراػ  س  ل  ح،وػؽ: محمػػد  .ٓٓ

 .قَُْْاود كومس ل دار المار   ل لوركلل 
هػػػ َٓٓالمساػػكؿ  ػػ   امو،ػػ ل امسػػكؿ ل الػػ  ح مػػد محمػػد لػػف محمػػد الدزالػػ  ل .ٔٓ

 .ل ح،وؽ د. محمد حاف هو ك ط/الو سو  دار الةكر  دمشؽ
الماػػػذ   ػػػ   ،ػػػ  انمػػػ ـ الشػػػ  ا ل ةلػػػراهوـ لػػػف عمػػػ  لػػػف وكاػػػؼ الشػػػورازم هلػػػك  .ٕٓ

 .لوركل –ةاح ؽل دار الةكر 
عضػػػد الػػدوف علػػػد الػػػرحمف لػػف هحمػػػد انوجػػػ ل  ح،وػػؽ: علػػػد الػػػرحمف  لالمكادػػؼ  .ٖٓ

ـل الطلاػػػػػػػ : ُٕٗٗ -هػػػػػػػػ ُُْٕ -لوػػػػػػػركل  -للسػػػػػػػ ف  -عموػػػػػػػر  ل دار الجوػػػػػػػؿ 
 .امكل 

الاداوػػػ  شػػػرح لداوػػػ  المل ػػػدمل هلػػػ  الحاػػػف عمػػػ  لػػػف هلػػػ  لكػػػر لػػػف علػػػد الجموػػػؿ  .ٗٓ
 .الرشداس  المريوس س ل المك ل  اناممو 

للسػػػ ف  -علػػػد الكػػروـ زوػػػدافل مؤااػػػ  الراػػػ ل  لوػػػركل لالػػكجوز  ػػػ  هسػػػكؿ الة،ػػػ   .َٔ
 .ـََِٔ-ق ُِْٕل ُط


