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مقدمة التحقيق

اذتُس هلل ايص ٟعصِ أٚيٝا َٔ ٙ٤ايعيٌٚ ,آَِٓٗ َٔ ايفنتْٚ ,عٓ َُِٖٗ َٔ
ايسْؼٚ ,أشٖب عِٓٗ ايطدؼ ٚطٗطِٖ تطٗرياٚ ,ايصالٚ ٠ايػالّ عً ٢املبعٛخ
باذتل بؿرياً ْٚصٜطاٚ ,عً ٢آي٘ ايص ٜٔأٚضشٛا َعامل ايسْٚ ,ٜٔؿطٚا ضا١ٜ
اهلس.٣

وبعد:
فإٕ ايهتاب املدتًف يف ْػبت٘ ٚاملؿتٗط بـ((فك٘ ايطضا  ))aقس اؾتٌُ عً٢
نجري َٔ األسهاّ اييت خًت َٓٗا األص ٍٛاذتسٜج ١ٝاألضبعٚ ,١أفاز َٓ٘ ايهجري َٔ
ايعًُاٚ ,٤تٓاٚي٘ مجع َٔ احملككني بايبشح ٚايسضاغٚ ,١افرتقٛا فَ ٘ٝصاٖب
ؾتٚ ,٢خالصَ ١ا شٖبٛا إيَٚ ,٘ٝا شُنٔطت يف ٖصا ايهتابْٛ ,ضزٖا يف ايٓكاط
ايتاي:١ٝ
 .1إْ٘ تأيٝف اإلَاّ عً ٞبٔ َٛغ ٢ايطضا .a
 .2إْ٘ نتاب ((ايؿطا٥ع)) ايص ٟنتب٘ ٚايس ايصسٚم يٛيس ٙايؿٝذ ايصسٚم
ضمحُٗا اهلل.
 .3إْ٘ نتاب ((ايتهًٝف)) حملُس بٔ عً ٞايؿًُػاْ.ٞ
 .4إْ٘ نتاب ((املٓكب ))١يإلَاّ اذتػٔ بٔ عً ٞايعػهط.© ٟ
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 .5إْ٘ ََذع ٍْٛنً٘ أ ٚبعط٘ عً ٢اإلَاّ ايطضا .a
 .6إْ٘ َٔ َؤيفات بعض أصشاب اإلَاّ .a
 .7ايتٛقف فٚ ٘ٝيف ْػبت٘.

دواعي التأليف:
يكس أيّف ايؿٝذ عً  ٞنتاباّ أمسا(( ٙتٛضٝح املهاغب)) بجالث ١زتًسات,
ؾاضساً ف ٘ٝنتاب ((املهاغب)) يًؿٝذ َطتط ٢األْصاضٚ , ٟعٓس ٚصٍٛ
املؤيف يصنط سسٜح َٔ ((ايفك٘ ايطض ))ٟٛبسأ ٜؿطع  بتأيٝف ضغايَ ١ػتكً١
َتهاًَٜ ,١ب ٔٓٝفٗٝا ْػب ١ايهتابٚ ,سذٝت٘ٚ ,أقٛاٍ ايعًُا ٤فَٛٚ ,٘ٝقفِٗ َٓ٘,
ٚأزيتِٗ عً ٢شيوَ ,ع غطز ظَين يعٗٛض ايهتاب ,شانطاً يف ْٗا ١ٜايطغاي ١ضأٜ٘
ف.٘ٝ

زمن التأليف:
أَٓا ظَٔ تأيٝف ايطغاي ١فٝتطح َٔ تاضٜذ ؾطٚع ايؿٝذ  بتأيٝف نتاب٘
((تٛضٝح املهاغب)) ٚ ,ايصٜ ٟصطح ف ٘ٝبأْ٘ قس ؾطع بتأيٝف٘ يف ايجأَ عؿط َٔ
ؾٗط صفط غٖٓ1358( ١ـ)ٚ ,قس اْتٗ َٔ ٢تأيٝف ايهتاب يف ايػازؽ َٔ ؾٗط
ش ٟايكعس َٔ ٠غٖٓ1363( ١ـ) ,فٝه ٕٛظَٔ نتاب ١ايطغايَ ١ا بني ايؿطٚع
ٚاالْتٗا َٔ ٤ؾطح ((املهاغب)).

دواعي التحقيق:
إضاف ١إىل َا شنطت٘ َٔ أُٖٖ ١ٝص ٙايطغايٚ ,١يعًُ ٞبإٔ فٔ ايتشكٝل ٖٛ

إسٝا ٤ايهتاب املدطٛطٚ ,يك ٍٛضغ ٍٛاهلل ٚ َٔ( :gضٓر َؤَٓاً فهأمنا

أسٝا ,)1()ٙفكس آثطِتُ إٔ ُٜصَب دٗس ٟيف إسٝاٖ ٤صا ايرتاخٚ ,إظٗاض ٙيًٓٛض,
فإٕ ٖص ٙاملدطٛط ١مل تُٓؿط غا ٔبكاًٚ ,طاٍ ظَٔ اْعٚاٗ٥ا َٓتعط ٠اْتعاَٗا َع
ل ٚطُبٔعَ َٔ َؤيفات املؤيف ايعسٜس.٠
غًػًَ ١ا سُكٔ َ
 .1نؿف ايعٓ :ٕٛز ,1ص.3
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وصف النسخة اخلطية:
ذٗا ٜطاع٘
املدطٛط ١اييت سصًتُ عًٗٝا ْٖ ٞػد ١املؤيف ايٛسٝس ٠اييت زَ َب َ
خط ٖٞٚ ,قً ١ًٝاألخطا ,٤قس َألٖا املؤيف باذتٛاؾ,ٞ
املُباضَىٚ ,مل تُهجٓط بُٓػَذٍ أُ َ
ٚضَ ََّرَ بعض ايفكطات ,مما ٜسٍ عًَ ٢طادعت٘ هلا َطاضاًَٛ ٖٞٚ .دٛز ٠يف خعاْ١
َهتب ١ناؾف ايػطا ٤ايعاَ.١
ٚقس اطًعت عً ٢نتابات يًؿٝذ املؤيف ٖ ٞعَ ِٔٝا َٖٛ َٛدٛز يف ضغايت٘
ٖصَٛ ,ٙدٛز ٠يف سٛاؾ ٞايٓػد ١اذتذط َٔ ١ٜنتاب ((زتُع ايفٛا٥س ٚشتعٕ
ايفطا٥س)) ,يف ايكػِ ارتاص بطغاي ١ايػٝس ستُس ٖاؾِ ادتٗاضغٛق ٞارتٛاْػاضٟ
يف حتكٝل ساٍ فك٘ ايطضا  ,aمما اعتربت٘ بعض ْػد ١ثاْ ١ٝضادعٓاٖا يف بعض
ايفكطات.
ٚايٓػد ١املعتُس ٠يف ايتشكٝل بكٝاغات1995 :غِ طٛالً15ٚ ,غِ عطضاً,
ٚمبعسٍ أغطط 12 :إىل  16غطط يًصفشٚ ,١ط ٍٛايػطط11 :غِ تكطٜباًٚ ,عسز
صفشاتٗا 52 :صفش.١

منهجية التحقيق:
اتبعت يف حتكٝل املدطٛط ١األَٛض ايتاي:١ٝ
ٚ .1ضع عٓٛإ يًطغايٚ ,١قس أمسٓٝاٖا ((نؿف ابٔ ايطضا  عٔ فك٘
ايطضا  ,))aعُالً بطأ ٟأسس ايعًُا ٤يف شيو ,إش مل ٜصسض املؤيف
ضغايت٘ ٖص ٙبعٓٛإ .إضاف ١إىل ٚضع عٓا ٜٔٚزاخً ١ٝيهٌ َٛضٛع ,مما
ٜػٌٗ عً ٢ايكاضئ قطاَٚ ٠٤تابعَ ١ا ٜطٜس ٙبٝػط ٚغٗٛي ,١ز ٕٚدٗس
ٚعٓا.٤
 .2تصشٝح بعض ايهًُات اييت ٚضزت يف املدطٛط ١ستطٓف ١أَ ٚصشٓف,١
نُا قُٓا مبطابك ١ضغِ بعض اذتطٚف ملا َٖ ٛؿٗٛض َٔ نتابتٗا يف ايًػ١
ايعطب ,١ٝنطغِ اهلُعَ ٠جالًٚ ,ايتفطٜل بني اهلاٚ ٤ايتا ٤يف آخط ايهًُات,
ٚغريٖا.

كشف ابن الرضا عن فقه الرضا

8

 .3ايطدٛع إىل ايهتب املدتص ١يف تفػري املفطزات ايػطٜبٚ ,١تٛثٝل
اذتٛازخ ايتاضخيٚ ,١ٝتطمج ١األعالّ ٚاملسٕ ٚاملصٓفات ايٛاضز شنطٖا يف
املدطٛط.١
 .4ختطٜر اآلٜات ايكطآْٚ ١ٝاألسازٜح ايؿطٜف ١املصنٛض ٠يف ايٓػد ١ارتط.١ٝ
 .5نتاب ١غريَٛ ٠دع ٠عٔ سٝا ٠آ ١ٜاهلل ايععُ ٢ايؿٝذ عً ٞناؾف ايػطا٤
َؤيف ايهتاب.- .6عٌُ فٗاضؽ خاص ١باآلٜات ايكطآْٚ ١ٝاألسازٜح ايؿطٜفٚ ١أمسا٤
األعالّ ٚايهتب ٚاملسٕ; ئُا ٜرتتب عً ٢شيو َٔ فٛا٥س.
 .7غطز املصازض ٚاملطادع اييت اعتُُٔست يف ايتشكٝلٚ ,تطتٝبٗا ٖذاٝ٥اً,
ٚشنطٖا بؿهٌ َفصٌٓ.
 .8عٌُ فٗطؽ عاّ يًهتاب َٛٚضٛعات٘.

عرفان وتقدير:
قس أسػٔ ا يعٔ ب ٞايسنتٛض ايؿٝذ عباؽ ناؾف ايػطاٚ ,٤تفطٌ عً ٓٞإش
أعطاْْ ٞػدٚ ١ايس ٙاألصً ١ٝايفطٜسٖٚ ,٠صا زٜسْ٘ يف ضعا ١ٜايباسجنيٚ ,تكسِٜ
ايتػٗٝالت هلِ ,ي٘ َين خايص ايتكسٜطٚ .أخص بايؿهط ادتع ٌٜايؿٝذ ستُس ًا
ايهطباغ ;ٞيتٛدٗٝات٘ٚ ,تكس ِٜايٛثا٥ل ارتاص ١باملؤيفٚ ,بعض ايهتب اذتذط١ٜ
اييت أعاْتٓا يف ٖصا ايعٌُٚ .نصيو ايؿٝذ ٖاز ٟأبٔ ايؿٝذ ط٘; القتطاع ؾ٤ٞ
َٔ ٚقت٘ ايجُني َٚكابًت٘ َع ٞايهتاب .نُا أتكسّ خبايص ايجٓاٚ ٤ايتكسٜط يألغتاش
احملكل أب ٞدعفط اذتً ,ٞإش نإ املطدع فُٝا أؾهٌ عًٓٝا َٔ قطاٜا ايتشكٝلٚ .ال
ٜفٛتين تكس ِٜايجٓا ٤إىل ايؿٝذ أمحس ناؾف ايػطا ٤يطعاٜت٘ ايهتاب ست٢
االْتٗا.٤
غا٥الً اهلل عع ٚدٌ إٔ جيعًين عٓس سػٔ ظٔ عباز ٙاملؤَٓني ,فإْ٘ أضسِ
ايطامحني.

صور من املخطوطة
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تزمجة املؤلف
نسبه:
ٖ ٛايؿك ٘ٝايهبري ,ايؿٝذ عً ٞابٔ ايؿٝذ ذلُس ضضا (ٖ3144-3131ـ) ابٔ
ايؿٝذ ٖازٖ3143-3971( ٟـ) ابٔ ايؿٝذ عباؽ (ٖ3133-3929ـ) ابٔ ايؿٝذ
عً ٞصاذب اخلٝاضات (ٖ3931-3375ـ) ابٔ ايؿٝذ ايهبري جعؿط صاذب
((

((

))

نؿـ ايػطاٖ3996-3334( ٤ـ) ابٔ ايؿٝذ خطط (تٖ3363 8ـ) اجلٓاجٞ
))

ايٓحؿ ٞاملايه.ٞ

والدته ونشأته:
ٚيس  غٖٓ3113( ١ـ) املٛاؾك )ّ3731( ١يف ذلً ١ايعُاض َٔ ٠ذلاٍّ ايٓحـ
األؾطف ,ؾب يف بٝت عًُْٚ ,ٞؿأ َع أغط ٠أزب ١ٝتٓرسض َٔ غالي ١عطب١ٝ
عطٜكٜٓ ١تْٗ ٞػبٗا إىل َايو األؾرت(ٚ ,)3تٛىل تطبٝت٘ جس ٙايعالَ ١اهلاز ٟناؾـ
ايػطا ,٤ؾهإ ًٜكٓ٘ املعاضف ٚاحلهِٜٚ ,ػصٜٚ ٜ٘سضب٘ عًَ ٢طاق ٞايؿطٌ
ٚايعبكط ,١ٜؾٓؿأ خري َٓؿأ(ٚ .)9بعس إٔ ؾطؽ َٔ ايكطاٚ ٠٤ايهتاب ١تٛج٘ سل ٛاملبازئ
َٔ ايعً ّٛاألٚي ,١ٝؾأتكٓٗا َٗٚط بٗاٚ ,جسّ يف حتص ٌٝايعً ّٛايس َٔ ١ٜٝٓاألصٍٛ
ٚايؿك٘ ذت ٢صاض ُٜؿاض إي ٘ٝبايبٓإ( .)1ؾأصبح َٔ ؾطالٖ ٤ص ٙاألغط ٠املصًرني,
 َٔٚمحً ١ايعًِ ايٓابٗني ,تؿّٛم عً ٢أقطاْ٘ ٚظاذِ ايؿٛٝر يف َعاضؾِٗٚ ,غبل
َ .3اض ٞايٓحـ ٚذاضطٖا 8د ,3ص.354
 .9آٍ ناؾـ ايػطآَ ٤اٌٖ عطا.91 8٤
 .1ايعبكات ايعٓرب ١ٜيف ايطبكات اجلعؿط.39 8١ٜ
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ايهجري َِٓٗ يف َعًَٛاتِٗ(.)3

أساتذته:
 َِٔٚأؾٗط أغاتصت٘ األعالّ َٔ غري أغطت٘ ايؿك ٘ٝايهبري ايؿٝذ ناظِ
ايؿرياظ ,ٟايص ٟنإ َِِٔ أيُْع األغاتص ٠املُسضّغني  ّٜٛناْت ايٓحـ تَعخُّ بآالف
ايطًب٦َٚ ١ات احملصًّنيٚ ,نإ ٖصا ايؿٝذ شا ْعط ثاقب ٚضأ ٟذصٝـٍ ٚؾهطٍ٠
ْـكـّازٚ ,ٍ٠نإ ميتاظ أٜطاً بك ٠َّٛايتكطٜط ٚجعاي ١ايترطٜط ٚايؿطاغ ١ايصازق ١يف متٝٝع
َٛاٖب تالَصتـَ٘ َِٔٚ ,صازٜل ق ٠ّٛايتََّٛغُِّ ؾ ٘ٝأْـَّ٘ قسَّّ ؾٝدٓا املرتجَِ أعً٢
اهلل َكاَ٘ عً ٢غا٥ط ذُطّاض عج٘ ,بٌِ نإ ُٜؤثط ٙبإيكاَ ٤طايب عاي ١ٝيف ايؿك٘
ٚأصٛي٘ عً ٢سل ٛاالختصاص ٚمل ٜؿاضن٘ غري َٔ ٙنباض تالَٝص ٙيف ذطٛضٖـا,
ثِ بًؼ األَط بايؿٝذ ايؿرياظ ٟإِٔ ذطَّّ عً ٢ايؿٝذ ناؾـ ايػطا ٤إِٔ حيطط
زضؽ غري َٔ ٙاألعالّٖ ,صا ٚايؿٝذ بعس ملٍا ٜعٍِ غضَّ اإلٖاب ,مل خيًْع بُطِزَ
ايؿتٚ ,٠َّٛمل ٜٓـعع جًباب ايؿبابٚ ,نإ جُـٌَّ حتص ً٘ٝعً ٘ٝذت ٢تبرط يف عًّٛ
ايؿك٘ ٚاألصٚ ,ٍٛتطًَّعَ َٔ املعكٚ ٍٛاملٓكٚ ,ٍٛبًؼ زضج ١االجتٗاز ا ُملطًْل قبٌ
ايجالثني َٔ عُُُط ِٙاملباضى.
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 َٔٚأغاتصتـ٘ يف املعك ٍٛايعالَ ١ايػٝس عً ٞايًهٓٗ ٟٛيف ايؿًػؿٚ ١املٓطل
ٚايعكا٥س َٔٚ )1(,أغاتصت٘ أٜطاً ايؿٝذ ضٝا ٤ايس ٜٔايعطاقٚ ٞايؿٝذ ذلُس ذػني
ايٓاٝ٥ين.

تالمذته:
ٚتالَصتُـُ٘ ِٖ مجٗط ٌ٠صاحل َٔ ٌ١نباض ايعًُاٚ ٤ايباذجني ٚاألزباٚ ٤ايُّٓرا٠
ٚايًَّػـََ َٔ ,ّٜٔٝٛؿاٖريِٖ8
 ايػٝس مجاٍ ايس ٜٔزلٌ املطجع ايسٜين األعً ٢ايػٝس أب ٛايكاغِ
َ .3اض ٞايٓحـ ٚذاضطٖا 8د ,3ص.361
 .9شض َٔ ٌٚذٝا ٠ايؿٝذ عً ٞناؾـ ايػطا.33 -31 8٤
 .1املصسض ْؿػ٘.33 8
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اخل. ٞ٥ٛ


أخ ٙٛايػٝس عً ٞزلٌ ايػٝس اخل. ٞ٥ٛ



ايعالٍَ ١احلح ١ايهاتب اإلغالَ ٞايؿٗري ايؿٝذ باقط ؾطٜـ
ايكطؾ.ٞ



ايعالٍَ ١ايؿك ٘ٝايؿٝذ عبس ايهط ِٜايكطٝؿ.ٞ



ايعالٍَ ١ايؿاعط ايهبري ايؿٝذ عبس املٓعِ ايؿططٛغ.ٞ



ايعالٍَ ١ايهاتب اإلغالَ ٞايؿٗري ايؿٝذ أغس آٍ ذٝسض صاذب
نتاب ((اإلَاّ ايصازم ٚاملصاٖب األضبع.))١



اخلطٝب ايهبري ايعالٍَ ١ايسنتٛض ايؿٝذ أمحس ايٛا.ًٞ٥



ايعالٍَ ١ايؿٝذ ْٛض ايس ٜٔاجلعا٥ط.ٟ



ايعالٍَ ١ايسنتٛض َٗس ٟاملدع َٞٚنبري عًُا ٤ايٓر.ٛ



ايعالٍَ ١ايؿٝذ ذػني آٍ ظاٜط زٖاّ املدع َٞٚايٓحؿ.ٞ

دوره الديين والعلمي:
إٕ ؾعٛض ايؿٝذ عً ٞناؾـ ايػطاْ ٤ؿػ٘ إٕ ٚاجب٘ ايسٜين ٜؿطض عً ٘ٝإٔ
ٜه ٕٛيف ٚغط األذساثَ ,طؾساً ْٚاصراً َٛٚجٗاً َٚػاْساً ,نإ ٖ ٛاحملؿٍع
يًكٝاّ ظال ٌ٥األعُاٍٚ ,قس نإ ي٘ ظُٝع َؿاضنات٘ ؾاعًٚ ١ٝقٚ ٠ٛتأثريٚ ,ميهٔ
اإلؾاض ٠إىل ايػُع ١ايطٝبٚ ١املهاْ ١املطَٛق ١اي ي اذتًتٗا أغطت٘ ـ آٍ ناؾـ
ايػطا ٤ـ يف اجملاالت ايسٚ ١ٜٝٓايعًُٚ ١ٝايػٝاغ ١ٝقس غاُٖت إىل ذس نبري يف
بعٚغ٘ ,ؾٗص ٙاألغط ٠ايعطب ١ٝايصُ ١ُٝقسَّت ايععُا ٤ايسٜٝٓني عً ٢اَتساز قطْني
َٔ ايعَإ (ايكطٕ ايتاغع عؿط ٚايكطٕ ايعؿط.)3()ٜٔ
َ . 3كسَ ١ضغاي ١املاجػتري املٛغ 8١َٛايؿٝذ عً ٞناؾـ ايػطاٚ ٤زٚض ٙاإلصالذ ٞايسٜين يف
ايعطام.
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ضجع إي ٘ٝايتكًٝس بعس املطجع ايؿٝذ ذلُس احلػني آٍ ناؾـ ايػطا ,٤ؾكس بًؼ
زضج ١االجتٗاز املطًل قبٌ ايجالثني َٔ عُطٚ ,ٙتٛىل إَاَ ١اجلُاع ١يف ايصرٔ
احلٝسض ٟايؿطٜـ يف َهإ ٚايسٚ ٙجس ٙاهلاز ٟضمحُٗا اهللٚ ,اْتكًت إي٘ٝ
َهتب ١جسٚ ٙأبٚ ,٘ٝأضاف إيٗٝا نجري َٔ ايهتب املطبٛعٚ ١احملؿٛظ ,١ؾَٗٔ ٞ
َهتبات ايٓحـ املُٗ )3(١ناْت ٚال َتعاٍُ.
ٚقس نإ ايؿٝذ ناؾـ ايػطاٜ ٤تصـ بِػُِات ايطجٌ اجلازِّ ايصٜ ٟعٌُ
بٓؿاط ٚمحاؽ يف نٌ َٛقـ ٜط ٣ؾَ ٘ٝصًر ١يإلغالّ ٚاملػًُني( ,)9ؾهإ
ٜػع ٢بهٌ َا أعط َٔ ٞذٚ ٍٛط ٍٛيف قطا ٤ذٛا٥خ املؤَٓنيٚ ,احلؿاظ عً٢
زَا ٤املػًُنيٚ ,ايسع ٠ٛيٛذس ٠ايصـ ,ؾطَت٘ غٗاّ أعسا ٘٥بأباطٚ ٌٝأضاجٝـ
ٚأٖٚاّ ُٜػأي ٕٛعٓٗا أَاّ َايو  ّٜٛايس.ٜٔ

إجاسته يف الزواية:
ٜط ٟٚايؿٝذ املرتجَِ باإلجاظ ٠عٔ جسّ ٙاإلَاّ اهلاز ٟعٔ ايعالٍَ ١ايهبري
ايؿك ٘ٝاألصٛي ٞايطجاي ٞايؿٗري ايػٝس أب ٞذلُس احلػٔ آٍ صسض ايسٜٔ
املٛغ ٟٛايعاًَ ٞايهاظُٚ ,ٞصٛض ٠إجاظتِ٘ هلصا ايع ًِٝايؿصّ ذلؿٛظ ١يف َهتب١
األغطٚ ٠قس نتبٗا ايػٝس املصنٛض يًؿٝذ اهلاز ٟجسّ املرتجِ عً ٢سل ٛايتؿصٌٝ
ٚؾٗٝا َٔ ايؿٛا٥س َا ال ٜػتػين عٓ٘ ؾكَُٚ ٘ٝرسّث

()1

ٜٚط ٟٚعٓ٘ مجاع َِٗٓ ٌ١زلً٘ ايسنتٛض ايؿٝذ عباؽ ناؾـ ايػطاٚ ٤ايعالَ١
ايػٝس عبس ايػتاض احلػين.

آثاره العلمية:
ٚي٘ َ صٓؿات ق ١ُّٝيف رلتًـ ؾٓ ٕٛاملعطؾ ١اإلغالَ َٔ ,١ٝايؿك٘
ٚاألصٚ ٍٛاملٓطل ٚايرتاجِ ٚاملٓاظطات بٚ ٘ٓٝبني نباض عًُا ٤األََٔ ١
َ .3اض ٞايٓحـ ٚذاضطٖا.354 8
َٛ .9غٛع ١ايعتبات املكسغ.923 8١
ِ .1شضِ َٔ ٌٚذٝا ٠ايؿٝذ عً ٞناؾـ ايػطا.32 8٤
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ايؿطٜكني َٔٚ ,أؾٗط آثاض8ٙ

أٚالً 8املطبٛع8١
 ايٓٛض ايػاطع يف ايؿك٘ ايٓاؾع ,عٛث يف االجتٗاز ٚايتكًٝس ,طبع يف
دلًس.ٜٔ
ْ كس اآلضا ٤املٓطك .١ٝطبع يف دلًس.ٜٔ
ْٗ خ ايصٛاب إىل ذٌ َؿهالت األعطاب.
ْٗ خ اهلس ,٣يف عًِ ايهالّ.
ْ عطات ٚتأَالت ٖٛٚ ,ؾصضات َٔ املطاضذات ايعًُٚ ١ٝاملٓاظطات
األزب ١ٝبٚ ٘ٓٝبني ايسنتٛض ؾًٝٝب ذ ي.
 أغؼ ايتك ٣ٛيٓ ٌٝجٓ ١املأ ,٣ٚضغاي ١عًُ.١ٝ
َ طؾس األْاّ حلخ بٝت اهلل احلطاّ.
 أزٚاض عًِ ايؿك٘ ٚأطٛاض.ٙ
 باب َس ١ٜٓعًِ ايؿك٘.
 ايتعازٍ ٚايتعاضض ٚايرتجٝح.
َ صازض احلهِ ايؿطعٚ ٞايكاْ ٕٛاملسْـ ,ٞجعأ.ٜٔ

ثاْٝاً 8املدطٛط8١
 رلتصط تطاجِ املعصَٛني .b
 نتاب األذهاّ ,أضبع ١عؿط دلًساً يف عًِ أص ٍٛايؿك٘.
 ؾطح نؿا ١ٜاألص ,ٍٛعؿط ٠دلًسات.
 ؾطح ايطغا ,ٌ٥تػع ١دلًسات.
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 ؾطح املهاغب ,ثالث ١دلًسات.
ْ كس اآلضا ٤ايؿًػؿ.١ٝ
 ؾطح َٓع ١َٛايػبعٚاض ,ٟدلًسإ.
 ايهًِ ايطٝب ,مثاْ ١ٝدلًسات.
 إظٗاض احلل ,رلتصط َٔ ؾطح نبري عً ٢ذاؾ ١ٝايؿٝذ املُال عبس اهلل
ايٝعز.ٟ
 األذهاّ ايسض ١ٜيف املػا ٌ٥ايٓر.١ٜٛ
 نٛانب احلهُا ٤ؾُٝا اخرتْا َٔ ٙنتب ايكسَا.٤

وف ــات ـُـهُ:
يبَّْ ٢سا ٤ضب٘ بعس إِٔ أنٌُ تهبري ٠اإلذطاّ َٔ ؾطٜط ١ايعؿاٚ ,٤نإ
شيو يف  ّٜٛايجالثا 37 ٤ضجب األصَِّ َٔ غٖٓ3233( ١ـ)ٚ ,زؾٔ يف َكرب٠
جسّ ِٙايؿٝذ األنرب ناؾـ ايػطا ٤يف ذلً ١ايعُاض َٔ ٠ذلاٍ ايٓحـ
األؾطف.

()3

ِ .3شضِ َٔ ٌٚذٝا ٠ايؿٝذ عً ٞناؾـ ايػطا.14 8٤
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F

[التسلسل التارخيٕ لظَْر الكتاب]
اختًـ ايؿكٗا ٤يف صشت٘ ٚاعتبااسٚ ٙقاذ رٗاش ٖازا ايهتااي يف اٜااّ ا ًظاٞ
()

ٚٚايااذٙ

ٚاحملهاا ٞعُٓٗااا سمحُٗااا اه اْاا٘ قااذ دااا ٤ثاا٘ احملااذخ ايكا اا ٞاَ ا

سظني( ) إىل إصؿٗإ( ) َظتٓظخاً ي٘ َٔ ْظخ ١داا ٤ثٗاا اٖاٌ قاِ( ) عٓاذَا ناإ
 .ا ًظ ٖٛ : ٞايع ١َ٬احملكل املذقل قُذ ثاقش ثٔ قُذ تك ٞثٔ َكصٛد عً ٞا ًظٞ
قذغ اه تعاىل اسٚاسِٗ داَع نتاي عاس ا٭ْٛاس تٛيف  طٓ1( ١
ٚايعؼش َٔ ٜٔػٗش سَضإ ٜٓٚتْٗ ٞظب٘ إىل اؿاؾظ احملذِّخ ايهب
(ت1 :

ٖا) يف ي ١ًٝايظاثع
اثْ ٞٴع ِٝا٫صؿٗاْٞ

ٖا) صاسبٴ (سً ١ٝا٭ٚيٝاٚٚ .)٤ايذ ٙقُذ تك ٞا ًظ ٞنإ ٚسٝذ عصشٚ ٙؾشٜذ

دٖش ٙاٚسع اٌٖ صَاْ٘ ٚاصٖذِٖ ٚاعبذِٖ َٚصٓؿات٘ نج َٗٓ ٠ا(( :ػشسا ٙايعشثٚ ٞايؿاسطٞ
عً ٢نتاي َٔ  ٫حيضش ٙايؿك٘ٝ

))

ايهٓٚ ٢ا٭يكاي :ز

اسؼٌ إىل دٛاس سمح ١اه تعاىل يف طٖٓ 101( ١ا)ٜٓ .ظش:

ص. 51 - 0

 .ايظٝذ ايكا  ٞاَ سظني ايز ٟسه ٢عٓ٘ ايؿا  ٕ٬ا ًظٝإ ٖ ٛايظٝذ اَ سظني ثٔ
سٝذس ايعاًَ ٞايهشن ٞاثٔ ثٓت احملكل ايؼٝخ عً ٞثٔ عبذ ايعاٍ ايهشنٚ ٞنإ قا ٞ
إصؿٗإ ٚاملؿيت ثٗا يف ايذٚي ١ايصؿ – ١ٜٛاٜاّ ايظًطإ ايعادٍ ػا ٙطُٗاطب ايصؿٖٛٚ – ٟٛ
اسذ ايؿكٗا ٤احملككني ٚايؿض ٤٬املذقكني َصٓـ فٝذ ط ٌٜٛايباع نج ا٫ط٬ع َٔ َؼاٜخ

إداص ٠ا ًظٚ ٞعً ٘ٝاعتُذ يف صش ١نتاي ؾك٘ ايش ا ٜٓ .aظش :سٜاض ايعًُاٚ ٤سٝاض
ايؿض :٤٬ز

ص 1؛ عٛا٥ذ ا٭ٜاّ 2 :؛ اعٝإ ايؼٝع :١ز 5ص. 52

 .إصؿٗإَ :ذ ١ٜٓثأسض ؾاسغ َِٓٗ َٔ ٜؿتض اهلُضٚ ٠نظشٖا آخش ٕٚاٌٖ املؼشم
ٜكٛي :ٕٛإصؿٗإ ٚاٌٖ املػشي اصبٗإ َ ٖٞٚذ ١ٜٓعظَ ١ُٝؼٗٛس َٔ ٠اع ّ٬املذٕ
ٚاعٝاْٗا .املظايو ٚاملُايو 0 :؛ َعذِ ايبًذإ :ز

ص. 12

 .قِ :ثايضِ ٚتؼذٜذ امل ِٝنًُ ١ؾاسطٚ ١ٝقِ َذَ ١ٜٓظتشذث ١إط ٫ ١َٝ٬اثش يٮعادِ 
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فاٚساً يبٝت اه اؿاشاّ َاذعٝاً  إِّ تااسٜخ ٖاز ٙايٓظاخٜٛ ١اؾال تااسٜخ عصاش
ايش ا ٚ aإٕ عً ٢رٗشٖا َهتٛي إْ٘ ٜظاُ ٢ثاا ((ايؿكا٘ ايش اٟٛ

ٚإْا٘ ناإ

))

()

ؾٗٝااا ثعااذ اؿُااذ ٚايجٓااا( :٤اَااا ثعااذ ؾٝكاا ٍٛعًاا ٞثاأ َٛطاا ٢ايش ااا)

ٚإْاا٘ يف

َٛا ع َٓٗا غط ايش اا ٚ aإٕ عًٗٝاا إدااصات عاعا ١ناج َ ٠أ ايؿضا٤٬
ٚإِّٕ َٔ نإ عٓذٖ ٙزا ايهتااي رناش :إْا٘ ٚصاٌ َأ آثآ٥اا إٕ ٖازا ايهتااي َأ
تصٓٝـ اٱَاّ ٚ aثزيو قذ سصٌ ايعًِ ايعاد ٟيًكا اَ ٞا

(

) سظاني ثأْا٘

َاأ تااأيٝـ اٱَاااّ ٚ aانجااش عباساتاا٘ تٛاؾاال َااا ٜاازنش ٙقُااذ ايصااذٚم اثاأ
ثاث  ) (ٜ٘ٛيف نتاي ((َٔ  ٫حيضش ٙايؿك َٔ ))٘ٝغ َظتٓذ( )َ .ع إِّ ايصاذٚم
قاٍ يف احمله َٔ ٞن( :َ٘٬إْ٘ ٜ ٫ش ٟٚيف نتاث٘ َأ  ٫حيضاش ٙايؿكٝا٘ إَ ٫اا ٜؿايت
ث٘ ٚحيهِ ثصشت٘)( .)5ثٌ احمله ٞعٔ ٚايذ ا ًظ :ٞإٕ عبااسٖ ٠ازا ايهتااي عاني
 ؾٗٝا ٚثٗا آثاس يٝع يف ا٭سض َجًٗا عزٚثٚ ١ثشد ًا  ٖٞٚنب  ٠سظٓ ١طٝبٚ ١اًٖٗا نًِٗ
ػٝع ١إَاَٚ ١ٝنإ ثذ ٤متص ٖا يف اٜاّ اؿذاز ثٔ ٜٛطـ طٖٓ3 ١اَ .عذِ ايبًذإ :ز
ص. 20

 .ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا  25 :aثاخت٬ف ٜظ

ؾؿ ٞا٭صٌ عً( ١اَا ثعذ) َتأخش٠

عٔ ق( ٍٛعً ٞثٔ َٛط ٢ايش ا).
 .نًُٚ ) َ( ١قذ تطًل (اَ ) تشادف – يف َصطًض ايًػ ١ايؿاسط – ١ٝنًُ( ١ايؼشٜـ)
(ٚايظٝذ) ٜٚشاد ثٗا ايٓظب ١إىل ايبٝت اهلامشٚ ٞايعًَ .ٟٛكذَ ١ؼكٝل ؾصٌ ايكضا يف ايهتاي
.

املؼتٗش ثؿك٘ ايش ا:

 .قُذ ثٔ عً ٞثٔ اؿظني ثٔ َٛط ٢ثٔ ثاث( ٜ٘ٛسٛايٖ 3 - 12 ٞا) ػٝخ املؼاٜخ
ٚسٝ٥ع احملذثني اث ٛدعؿش ايكُْ ٞض ٌٜايش ٟاملعشٚف ثايصذٚم َصٓـ نتاي ((َٔ ٫
حيضش ٙايؿك ))٘ٝاسذ ا٭ص ٍٛا٭سثع ١اييت ٜشدع إيٗٝا عًُا ٤ايؼٝعٜٓ .١ظشَٛ :طٛع ١طبكات
ايؿكٗا :٤ز

ص

.

 .رٴنشت ٖز ٙاؿها ١ٜيف َكذَ(( ١عاس ا٭ْٛاس

))

ز

ص -

ٚامل٪يـ  رنشٖا

ثاختصاس.
ْ .5ص ن ّ٬ايؼٝخ ايصذٚم( :ثٌ قصذت إىل إٜشاد َا اؾيت ث٘ ٚاسهِ ثصشت٘ ٚاعتكذ اْ٘
سذ ١ؾُٝا ثٝين ٚثني سثَ .)ٞكذَ ٫ َٔ ١حيضش ٙايؿك :٘ٝز ص .

انتسهسم انتارخيي نظهىر انكتاب
عبااااسَ ٠اااا ٜااازنش ٙعًااا ٞثااأ ثاثٜٛااا٘ ٚاياااذ ايصاااذٚم( ) يف سطاااايت٘ ٫ثٓااا٘ قُاااذ
ايصذٚم( ) إْ ٫ادس ًا( ).
ًٜٚااٛم َاأ ايؼااٝخ املؿٝااذ( )  ا٭خااز ثاا٘ ٚايعُااٌ ااا ؾٝاا٘ يف َٛا ااع َاأ
املكٓع.)5(١
قاٍ صاسب اؿذا٥ل  )2(يف نتاي ايٓهام يف َبشح ايؼاكامٖٚ( :اْ ٛظا
َا قذَٓا يف غا َ ٛاع َأ إؾتاا ٤ايصاذٚم ٚاثٝا٘ يف ايشطااي ١إيٝا٘ ثعبااسات ٖازا
()0

ايهتاي  َٔٚادٌ ريو اعتُذْا عً ٘ٝؾُٝا تضُٓ٘ َٔ ا٭سهاّ)

ٖٓ َٔٚاا قاذ

 .عً ٞثٔ اؿظني ثٔ َٛط ٢ثٔ ثاث ٜ٘ٛاث ٛاؿظٔ ايكُٚ ٞايذ ايؼٝخ ايصذٚم
(ت2 :

ٖا) نإ ػٝخ ايكُٝني يف عصشَٚ ٙتكذَِٗ ٚؾكٚ ِٗٗٝثكتِٗ ٚاسذ اعارِ ايطا٥ؿ١
ص . 3

اٱَاَٚ ١ٝنباس قذثٗٝاَٛ .طٛع ١طبكات ايؿكٗا :٤ز

 .ايؼشا٥ع ٜٚكاٍ ((نتاي ايؼشا٥ع)) اٜض ًا ٜك ٍٛايؼٝخ آقا ثضسى( :ناْت ٖز ٙايشطايَ ١شدع
ا٭صشاي عٓذ إعٛاص ايٓصٛص املأثٛس ٠املظٓذ ٠يك٪َ ٍٛيؿ٘ يف اٚي٘ :إٕ َا ؾَ ٘ٝأخٛر عٔ ا١ُ٥
اهلذ ٣ؾهٌ َا ؾ ٘ٝخ َشطٌ عِٓٗ) .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز
 .عاس ا٭ْٛاس قُذ ثاقش ثٔ قُذ تك ٞا ًظ( ٞت:
َ٪طظ ١ايٛؾا ٤ط
 .ايؼٝخ املؿٝذ (2

ص. 2

ٖا) ايٓاػش٪َ :طظ ١ايٛؾاَ ٤طبع١

ٖ 1ا ث ٚت :ز ص .
-

) اث ٛعبذ اه قُذ ثٔ قُذ ثٔ ايٓعُإ ثٔ عبذ ايظ ّ٬ثٔ داثش

ثٔ ايٓعُإ املعشٚف ثايؼٝخ املؿٝذ .قاٍ اثٔ ايٓذ( :ِٜيف عصشْا اْتٗت س٥اطَ ١تهًُ ٞايؼٝع١
إيَ ٘ٝكذّ يف صٓاع ١ايهٚ ّ٬ايؿك٘ ٚاٯثاس عًَ ٢زٖب اصشاث٘ دقٝل ايؿطَٓ ١ا ٞ
اـاطش ػاٖذت٘ ؾشاٜت٘ ثاسعاً) .ؾٗشطت اثٔ ايٓذ 2 :ِٜ؛ ؾٗشغ ايرتاخ :ز ص. 22
ٚ .5ريو يف عذَٛ ٠ا ع َٔ املكٓعٚ ١نتاي ((املكٓع ١يف ا٭صٚ ٍٛايؿشٚع)) يًؼٝخ املؿٝذ رنش
ؾ ٘ٝا٭ص ٍٛاـُظ ١ا ً٫ٚثِ ايعبادات ٚاملعاَ٬ت ٚقذ ػشم ايؼٝخ ايطٛط ٞؾشٚع املكٓع ١يف
نتاث٘ ((تٗزٜب ا٭سهاّ)) .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز

ص

.

 .2ايؼٝخ ٜٛطـ ثٔ امحذ ثٔ إثشاٖ ِٝايبششاْ ٞآٍ عصؿٛس (ٖ 32- 10ا) ٚصؿ٘ تًُٝزٙ
اث ٛعً ٞاؿا٥ش ٟثكٛي٘( :عامل ؾا ٌ َتبشش َاٖش َتتبع قذخ )...اػٗش َ٪يؿات٘(( :اؿذا٥ل
ايٓا ش ٠يف اسهاّ ايعرت ٠ايطاٖش ))٠إ ٫اْ٘ مل ميًٗ٘ ا٭دٌ ٱنُاي٘ ؾأنُٳً٘ تًُٝز ٙايؼٝخ سظني
آٍ عصؿٛس ٚمسا(( :ٙع ٕٛٝاؿذا٥ل ايٓا ش .))٠ؾٗشغ ايرتاخ :ز
 .0اؿذا٥ل ايٓا ش ٠يف اسهاّ ايعرت ٠ايطاٖش :٠ز

ص.2 3

ص.02

كشف ابٍ انزضا عٍ فقه انزضا
اطتظٗش ٚايذ ا ًظ  ٞإٕ ايهتاي نإ عٓذ ايصاذٚم ٚ عٓاذ اثٝا٘  نُاا
اطتظٗش إْ٘ نإ عٓذ املؿٝذ ٚ إِْٗ ناْٛا ٜعتكذ ٕٚاْ٘ َٔ تأيٝـ اٱَاّ .a

()

ٚسهاا ٞعاأ ػااٝخني ؾا ااًني صاااؿني ثكااتني( ) اُْٗااا قااا( :٫إٕ نتاااي ؾكاا٘
ايش ااا قااذ اتاا ٞثاا٘ َاأ قااِ املكذطاا ١إىل َهاا ١املؼااشؾٚ ١عًٝاا٘ خطااٛط ايعًُااا٤

ٚإداااصتِٗ ٚخااط اٱَاااّ  aيف عااذَٛ ٠ا ااع)

( )

ثااِ قاااٍ َٚ( :اأ ٖاازا

ايهتاي تبني عزس قذَا ٤ا٭صشاي ؾُٝا اؾتٛا ث٘)( ).

 .يٛاَع صاسب قشآْ ٞايؼشم ايؿاسط ٞيهتاي َٔ  ٫حيضش ٙايؿك ٘ٝقُذ تك ٞثٔ َكصٛد
ا ًظ ٞا٭ٖ 101( ٍٚا) :ز
املؼتٗش ثؿك٘ ايش ا

))

ص30

ْكَ َٔ ً٬كذَ ١ؼكٝل نتاي ((ؾصٌ ايكضا يف ايهتاي

املٓؼٛس يف فً ١عً ّٛاؿذٜح ايعذد ايعاػش

ٖا:

.

ٖ .ز َٔ ٙا٭خباس املشطً ١ؾٗاي ١ساٍ ايشاٟٚ؛ إر مل ٜٴرتدِ هلز ٜٔايؼٝخني ٜك ٍٛايظٝذ اثٛ
ايكاطِ اـ( : ٞ٥ٛإٕ غاَ ١ٜا حيصٌ يٓا َٔ اخباسُٖا ن ٕٛايؿك٘ ايش  َٔ ٟٛعً١
ا٭خباس املشطًَ .)١صبام ايؿكاٖ :١ز ص. 5
 .يٛاَع صاسب قشآْ :ٞز ص. 30
 .املصذس ْؿظ٘.

انعهًاء انذيٍ أثبتىا َسبة انكتاب إىل اإلياو ‡

[العلناء الذًٓ أثبتْا ىسب٘ الكتاب إلـ ٙاإلماو ]a
ٚقذ رٖب إىل اعتباس ٖزا ايهتاي عً َٔ ١ايؿكٗا:َِٗٓ ٤
[ -]1ا ًظ. ٞ
[ٚٚ -]2ايذ.ٙ
[ٚ -]3ايؿا ٌ ايهاػاْ ) (ٞػاسم ((املؿاتٝض

))

(

).

[ٚ -]4ايؼٝخ ٜٛطـ ايبششاْ.ٞ
[ٚ -]5ايؼٝخ قُذ ثاقش ايبٗبٗاْ.) (ٞ
[ٚ -]6ايظٝذ َٗذ ٟعش ايعً.) (ّٛ
[ٚ -]7صاسب ايشٜاض(.)5
 .قُذ ٖاد ٟاثٔ املٛىل َشتض ٢اثٔ املٛىل قُذ َ َٔ٪ايز - ٖٛ ٟا ٟقُذ َ -َٔ٪اخٛ
املٛىل قُذ قظٔ ايؿٝض املصٓـ يًُؿاتٝض .ايزسٜع :١ز

ص.02

َ .ؿاتٝض ايؼشا٥ع يًُشذخ ايؿٝض ايهاػاْ ٞقُذ ثٔ املشتض ٢املذع ٛشظٔ املتٛؾ ٢طٓ١
( ٖ 12ا)  ٖٛٚاختصاس يهتاث٘ ((َعتصِ ايؼٝع ١يف اسهاّ ايؼشٜع .))١ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ
ايؼٝع :١ز

ص. 1

 .قُذ ثاقش ثٔ قُذ انٌُ املعشٚف ثا٭قا ايبٗبٗاْ ٞا ٚايٛسٝذ ايبٗبٗاْٚ ٞيذ طٓ2( ١
(0

) اٚ

) ٚتٛيف طٓ ) 15( ١يف نشثٚ ٤٬دؾٔ يف ايشٚام ايؼشق ٞمما  ًٜٞقبٛس ايؼٗذا .٤اعٝإ

ايؼٝع :١ز 2ص . 3
 .قُذ َٗذ ٟثٔ َشتض ٢ثٔ قُذ ثٔ عبذ ايهش ِٜثٔ َشاد ايطباطبا ٞ٥اؿظين ايٓذؿٞ
املًكب ثبشش ايعً- 55( ّٛ

ٖا) ايع ١َ٬املتؿٓٔ ا٭دٜب ايؼاعش نإ صع ِٝايطا٥ؿ١

اٱَاَ ١ٝيف عصش َٔٚ ٙايؼخصٝات اٱط ١َٝ٬ايباسصَٛ .٠طٛع ١طبكات ايؿكٗا :٤ز
ص. 2 2
 .5سٜاض املظا ٌ٥يف ؼكٝل ا٭سهاّ ثايذ ٌ٥٫يٮَ ايظٝذ عً ٞاثٔ ايظٝذ قُذ عً ٞثٔ 

كشف ابٍ انزضا عٍ فقه انزضا
ٚراٖش املصٓـ( )  صش ١ايتُظو ث٘ ( ) ٚراٖش املشسا- ّٛعاِ داذْا( )-
ايؼٝخ َٛط ٢ناػـ ايػطا ) (٤استُااٍ اعتُااد املؼاٗٛس عًٝا٘ يف اطاتكباٍ ايكبًا١
ثا٭صاثع(.)5
ٚنزا رٖب ثعضِٗ( )2إىل اعتباس ٙعٓذ إعاٛاص ايٓصاٛص ٚإْا٘ ٜٓؿاع يف َكااّ
تشدٝض اسذ اـرب ٜٔعً ٢اٯخش نُا رنشٚا ريو ا٭صشاي يف عًَ ١أ نتاب
ايؿتاَٗٓ ٣ٚا نتااي ((املكٓاع))( )0يؼاٝخٓا ايصاذٚم ٚ سٝاح رناش ؾٝا٘  إمناا
()3

ٜٛسد ٙؾَ ٖٛ ٘ٝا ناإ َبٓٝااً ثاثتااً َأ املؼااٜخ ايؿكٗاا ٤ايجكاات

ستا ٢إٕ ثعاض

 اث ٞاملعاي ٞايصػ ثٔ اث ٞاملعاي ٞايهب ايطباطبا ٞ٥املٛيٛد ( ٖ 2ا) ثايهارُٚ ١ٝاملتٛؾ٢
(1231هـ) ٖٛٚ ,ػشم املختصش ايٓاؾع يًُشكل اؿً .ٞايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز
ص2

.

 .ا :ٟايؼٝخ َشتض ٢ا٭ْصاس( ٟ

– ٖ 3ا) َصٓـ نتاي ((املهاطب))ٚ .قذ اػشْا إي٘ٝ

يف َكذَ ١ايتشكٝل.5 :
ٜٓ .ظش :نتاي املهاطب :ز

ص .

 ٖٛٚ .اؾذ ايجاْ ٞيًؼٝخ امل٪يـ  ا تٗذ ايؿك ٘ٝايؼٝخ عباغ اثٔ ا تٗذ ايؿك ٘ٝايؼٝخ
عً ٞاثٔ ايؼٝخ ايهب دعؿش ناػـ ايػطا ٤املٛيٛد يف طٓ( ١

ٖا) ٚاملتٛؾ ٢طٓ5( ١

 .ايؼٝخ َٛط ٢ثٔ دعؿش ثٔ خضش املايه ٞاؾٓاد ٞا٭صٌ ايٓذؿ- 31( ٞ

ٖا).

ٖا) ٖٛٚ

ادٌِّ الاٍ ايؼٝخ ايهب ا٭سثع ١ػأْاً ٚاْبِٗٗ رنشاً ٚاع ِٖ٬صٝتاً ٚاسؾعِٗ داٖاً ٚاطٛهلِ
ثاعاً يف ايعً ّٛايؿكٗٚ ١ٝاخربِٖ ثؿٓ ٕٛاملعكٚ ٍٛاملٓك ٍٛاْتٗت إي ٘ٝس٥اط ١اٱَأََ ١ٝ
َ٪يؿات٘  :ػشم سطايٚ ١ايذ(( ٙثػ ١ٝايطايب)) مساٖا ((َٓ ١ٝايشاغب))َ .ا  ٞايٓذـ
ٚسا شٖا :ز

ص 11؛ َٛطٛع ١طبكات ايؿكٗا :٤ز

 ١َٝٓ .5ايشاغب يف ػشم ثًػ ١ايطايب3 :

ص.220

.

 .2طٝأت ٞرنشِٖ َٔ امل٪يـ.
 . 0املكٓع يًؼٝخ اث ٞدعؿش قُذ ايصذٚم قاٍ ؾ( :٘ٝإْ ٞصٓؿت نتاثٖ ٞزا ٚمسٝت٘ نتاي
املكٓع يكٓٛع َٔ ٜكشا ا ؾٚ ٘ٝسزؾت اٱطٓاد يٜ ٬٦جكٌ محً٘ ٜٚصعب سؿظ٘  ٫ٚميً٘ قاس ٜ٘إر
نإ َا اث ٘ٓٝؾ ٘ٝيف ايهتب ا٭صٛيَٛ ١ٝدٛدا َبٓٝا عً ٢املؼاٜخ ايعًُا ٤ايؿكٗا ٤ايجكات سمحِٗ
اه) .املكٓع :؛ ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز
ٜٓ .3ظشَ :كذَ ١نتاي املكٓع.5 :

ص

.

انعهًاء انذيٍ أثبتىا َسبة انكتاب إىل اإلياو ‡

25

َتأخش ٟاصشاثٓا قذ ٜزنش ٕٚؾتاٖ ٣ٚزا ايهتاي يف عذاد ا٭خباس( ).
َٗٓٚااا :نتاااي ((اهلذاٜاا١

(

))

) ياا٘ ؛ ٭ْاا٘ َااأخٛر َاأ َتاا ٕٛا٭خباااس املعتاارب٠

يذ ٣امل٪يـ ٖٚ ازا ٖا ٛاياز ٟدعاا ا ًظا  ٞٱدسازَ ؾتااٚا ٙيف

أُ َاا

عع٘ َٔ ا٭خباس.
َٗٓٚا :نتاي ػشا٥ع ايصاذٚم ا٭ ٍٚعًا ٞثأ ثاثٜٛا٘ ايازٖ ٟا ٛعبااس ٠عأ
سطاي٫ ١ثٓ٘ ايصذٚم ايجاْ ٞؾكذ سه ٞعٔ ((ايزنش٣

( )

))

ٚايؼٝخ اث ٞعً ٞثأ

ػااٝخٓا ايطٛطاا ) (ٞسمحُٗااا اه إٕ ا٭صااشاي ٜتُظااه ٕٛثؿتاااٚا ٙعٓااذ إعااٛاص
()5

ايٓصااٛص

ٚعااذ ٙاثٓاا٘ قُااذ ايصااذٚم يف

اأُ ايهتااب املعتُااذ عًٗٝااا ثااٌ

 ٞإْ٘ قذّ ثعض َضاَ ٘ٓٝعً ٢ثعض ا٭خباس(.)2
سٴه ٳ
َٗٓٚا :نتاي ْٗاٜا )0(١ايؼاٝخ ايطٛطا  ٞؾإْا٘ قاذ ايٍؿا٘ يف ؾتاٜٚا٘ املاأخٛر٠
 :َِٗٓ .ايؼٗٝذإ سمحُٗا اهٜٓ .ظش :عاس ا٭ْٛاس :ز 03ص.53
 .اهلذا ١ٜثاـ

يف ا٭صٚ ٍٛايؿشٚع ٭ث ٞدعؿش قُذ ايصذٚم َشتب عً ٢اثٛاي...

ٜٓكٌ عٓ٘ ا ًظ ٞيف ايبشاس .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز5

ص .0

 .رنش ٣ايؼٝع ١يف اسهاّ ايؼشٜع ١يًؼٝخ ايظعٝذ اث ٞعبذ اه قُذ ثٔ عاٍ ايذَ ٜٔه ٞثٔ
مشع ايذ ٜٔقُذ اؾضٜين ايعاًَ ٞايؼٗٝذ يف (ٖ032ا) ٚاملعشٚف ثايؼٗٝذ ا٭ ٍٚخشز َٓ٘
ايطٗاسٚ ٠ايص ٠٬ثعذ َكذَ ١ؾٗٝا طبع إػاسات يف املباسح ا٭صٛي .١ٝايزسٜع ١إىل تصاْٝـ
ايؼٝع :١ز 1ص. 1
 .اث ٛعً ٞاؿظٔ اثٔ ؾك ٘ٝايؼٝع ١اث ٞدعؿش قُذ ثٔ اؿظٔ ايطٛطًٜ ٞكب ثاملؿٝذ ٚثاملؿٝذ
ايجاَْ ٞكاثٌ املؿٝذ ا٭ ٍٚقُذ ثٔ قُذ ثٔ ايٓعُإ تٛيف ثعذ (ٖ5 5ا) ٚنإ َٔ نباس ايعًُا٤
ؾكً ٗٝا قذث ًا سا ١ٜٚيٮخباسَٛ .طٛع ١طبكات ايؿكٗا :٤ز 2ص.03
ٜٓ .5ظش :رنش ٣ايؼٝع ١يف اسهاّ ايؼشٜع :١ز

ص .5

 .2ؾكذ اعتُذ ٙيف نتاث٘ ((ايؿك ))٘ٝيف عذَٛ ٠ا ع.
 .0ايٓٗا ١ٜيف فشد ايؿك٘ ٚايؿتاَٚ ٣ٚت ٕٛا٭خباس َٔ ايطٗاس ٠إىل ايذٜات يؼٝخ ايطا٥ؿ ١قُذ
ثٔ اؿظٔ ثٔ عً ٞايطٛطٖ 21( ٞا) َؼتٌُ عً ٢نتب ٚنٌ َؼتٌُ عً ٢اثٛاي .ايزسٜع١
إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز

ص .2

كشف ابٍ انزضا عٍ فقه انزضا

2

()

َٔ َتا ٕٛا٭خبااس عًاَ ٢اا ٖا ٛاحملهاَ ٞأ نَ٬ا٘ يف ؾاؼا ١املبظاٛط

ٚخامتا١

ا٫طتصباس( ).

 .املبظٛط يف ايؿك٘ اث ٛدعؿش قُذ ثٔ اؿظٔ ايطٛطٖ 21( ٞا) :ز

ص -

َٔ ٖٛٚ

ادٌ نتب ايؿك٘ َؼتٌُ عً ٢عٝع اثٛاث٘ يف م ٛطبعني نتاثاً .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع:١
ز2

ص .5

 .ا٫طتبصاس ؾُٝا اختًـ َٔ ا٭خباس قُذ ثٔ اؿظٔ ايطٛط :ٞز

ص15

 ٖٛٚاسذ

ايهتب ا٭سثعٚ ١ا اَٝع اؿذٜج ١ٝاييت عًٗٝا َذاس اطتٓباط ا٭سهاّ ايؼشع ١ٝعٓذ ايؿكٗا ٤اٱثين
عؼشَٓ ١ٜز عصش امل٪يـ ست ٢ايٜ ّٛٝكع يف ث٬ث ١ادضا ٤دضإٓ َٓ٘ يف ايعبادات ٚايجايح يف
ثك ١ٝاثٛاي ايؿك٘ .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز

ص .

انعهًاء انذيٍ َفىا َسبة انكتاب إىل اإلياو ‡

0

[العلناء الذًٓ ىفْا ىسب٘ الكتاب إلـ ٙاإلماو ]a
ٚرٖب عاع ١إىل عذّ اعتباسٙ؛ ؾٗاي٪َ ١يؿ٘ َِٓٗ:
[ -]1صاسب ((ايٛطا.) ())ٌ٥

[ٚ -]2نزا صاسب ((ؼؿ ١ا٭ثشاس

(

))

[ َِٗٓٚ -]3صاسب ((ايؿصٍٛ

(

))

).

).

ٚرٖب عاعا ١إىل اْا٘ ثعٓٝا٘ سطااي ١عًا ٞثأ ثاثٜٛا٘  إىل ٚياذ ٙايصاذٚم
ٖٚ ا ٛاملعااشٚف ثاا((ػااشا٥ع٘

))

ٚإٕ ا٫ػااتبا ٙإمناا ْؼااأ َاأ اػاارتاى يف ا٫طااِ

ٚايهٓٚ ١ٝاطِ ا٭ي َع اٱَاّ ايش ا  aؾإٕ اطِ نٌ َُٓٗا (عًاٚ )ٞنٓٝتا٘
(اثا ٛاؿظأ) ٚاطاِ ا٭ي (َٛطاٚ )٢قاذ ْظاب ٖازا ايكا ٍٛيًُا صا عبااذ اه
( )

اؾٓذٟ

()5

ٚامل صا قُذ ثٔ اؿظٔ ايؼ ٚاْٞ

 ٖٛٚغشٜب ؾإٕ عً ٞثٔ ثاثٜٛا٘

 .تؿصٚ ٌٝطا ٌ٥ايؼٝع ١إىل ؼصَ ٌٝظا ٌ٥ايؼشٜعٜٚ ١كاٍ ي٘ ايٛطا ٌ٥ؽؿٝؿ ًا  ٖٛٚاسذ
اؾٛاَع املتأخش ٠ايهرب ٣يًُشُذ ٜٔايج٬ث ٖٞٚ ١ايٛايف ٚايبشاس ٚايٛطا ٖٛٚ ٌ٥تأيٝـ
ايع ١َ٬احملذخ اؿش ايعاًَْ ٞض ٌٜخشاطإ ايؼٝخ قُذ ثٔ اؿظٔ اؿش ايعاًَ ٞاملؼػشٟ
املٛيٛد يف (

ٚ ) 1املتٛؾ ٢يف (  .) 1ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز

ص . 5

 .ؼؿ ١ا٭ثشاس املًتكط َٔ آثاس ا٭ ١ُ٥ا٭طٗاس  cسطاي ١ؾاسطَ ١ٝبظٛطٜ ١تعشض ؾٗٝا يٮدي١

غايباً  ٖٞٚيف خصٛص ايص ٠٬يًشاز ايظٝذ قُذ ثاقش ثٔ ْك ٞاملٛط ٟٛايشػيت ايؼٗ
عذ ١اٱط ّ٬اٱصؿٗاْ ٞاملتٛؾ ٢ثٗا طٓ . 21 ١ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز

ص . 1

 .ايؿص ٍٛايػش ١ٜٚيف ا٭ص ٍٛايؿكٗ ١ٝيًؼٝخ قُذ سظني ثٔ قُذ سس ِٝايطٗشاْٞ
ا٭صؿٗاْ ٞاؿا٥ش ٟاملتٛؾ ٢طٖٓ 51 ١ا .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز2

ص

 .امل صا عبذ اه ثٔ عٝظ ٢ا٭صبٗاْ ٞايتربٜض ٟاملؼٗٛس ثا٭ؾٓذ1- 122( ٟ

.
ٖا) نإ

ؾا  ٬ع ١َ٬قككا َتبششا نج اؿؿظ ٚايتتبع َظتشضشاً ٭سهاّ املظا ٌ٥ايعكًٚ ١ٝايٓكًٜ ١ٝشٟٚ
عٔ ا ًظ٪َ َٔ ٞيؿات٘ نتاي ((سٜاض ايعًُا .))٤اعٝإ ايؼٝع :١ز 3ص 2؛ ؾٗشغ ايرتاخ:
ز

ص. 2

 .5قُذ ثٔ اؿظٔ ايؼ ٚاْ ٞاملذقل ايؼٗ

 َ ٬صا (

ٖ 123- 1ا) نإ َٔ اد ٤٬

كشف ابٍ انزضا عٍ فقه انزضا

3

اث ٙٛاؿظني ٚاؿظني ثٔ َٛطاٖ .٢ازا َاع إٕ يف ايهتااي تًكٝاب ا٫طاِ ثايش اا
()

َع إٕ ايش ا يٝع يكبا ًا ٫ثأ ثاثٜٛا٘ نُاا إ

ٖهزا (عً ٞثٔ َٛط ٢ايش ا)

( )

يف ايهتاي (اس ٟٚعٔ اث ٞايعامل)
( )

ايبٝت)

ٚؾ ٘ٝاٜضاً ( مما ْذا ّٚث٘ مٔ َعاػش اٖاٌ

َع إٕ ايٓظخ ١املهٝا ١نُاا طاٝذ- ٤ٞإٕ ػاا ٤اه تعااىل -ناإ تاأسٜخ

نتاثتٗا طٓ َ ١ٳ٦تٝٵٔ ٚايكُ ١ٝنُا طٝذ- ٤ٞإٕ ػا ٤اه تعاىل -تأسٜخ نتاثتٗاا صَأ

ايش ا a

( )

()5

نُا رنش ٙايظٝذ

ٚٚؾا ٠عً ٞاثٔ ثاثٜٛا٘  طآ ١ااإ ا ٚتظاع

ٚعؼشٚ ٜٔثًجُاَ ١٥ع إ يف سطاي ١عًا ٞاثأ ثاثٜٛا٘ تصاذٜش ثعاض املطاياب (ٜاا
ثين اؾعٌ نزا)( )2نُا سه ٞعٓٗا ٚيٝع يف ((ؾك٘ ايش ا)) ريو.
ٚاستُااٌ يف ٖاازا ايهتاااي استُااا٫ت نااج  ٠إ ٍ٫اْاا٘ ملااا نااإ  ٫ػاااٖذ عًٗٝااا
ٚايز ٜٔرنشٖٚا مل ٜزنشٖٚا عً ٢طب ٌٝاؾضّ؛ يزا اعش ٓا عٔ ايتعشض هلا.
ٚاحملهاا ٞعاأ ايظااٝذ سظاأ ايصااذس(  )0إْاا٘ قااذ ايٍ اـ نتاث ا ًا مسااا(( ٙؾصااٌ
 تَٝ٬ز احملكل اـشاطاْ ٞس ٣ٚعٔ ايع ١َ٬ا ًظ َٔٚ ٞآثاس ٙنتاي ((دٝؽ اطاَ.))١
ٜٓظش :ؾٗشغ ايرتاخ :ز

.32

 .ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا .25 :a
 .املصذس ْؿظ٘20 :

ٚقذ ٚسدت عً( ١اس ٟٚعٔ ايعامل) يف (  َٛ )3ع َٔ ايهتاي

(ٚايعامل) يكب يٲَاّ َٛط ٢ايهارِ .a
 .املصذس ْؿظ٘. 1 :

ٚ .يذ اٱَاّ ايش ا  aثاملذ ١ٜٓطٓ ١اإ ٚاسثعني َٚا ١٥يًٗذشٚ ٠قبض  aثطٛغ َٔ
اسض خشاطإ يف ( ) صؿش طٓ ١ث٬خ َٚأتني ٦َٜٛ ٖٛٚز اثٔ مخع ٚمخظني طٓ .١املكٓع:١
. 02
 ٖٛٚ .5ايظٝذ قُذ َٗذ ٟعش ايعً ّٛيف َكذَ ١نتاي ((ؾك٘ ايش ا

))

ايطبع ١اؿذش.١ٜ

ٚ .2ريو يف نج َٔ املٛا ع احمله ١ٝعٓ٘ يف نتاي ((املكٓع)) يًؼٝخ ايصذٚم .
 . 0سظٔ ثٔ ٖاد ٟثٔ قُذ عً ٞاملٛط ٟٛايعاًَ ٞا٭صٌ ايهارُ ٞايؼٗ ثايظٝذ سظٔ
ايصذس ( 5 - 0

ٖا) نإ ؾكٗٝاً إَاًَ ٝا اصٛيً ٝا ثاسج ًا را ثاع ط ٌٜٛيف عًِ ايشداٍ

ٚآثاس ايعًُا َٔ ٤ايؼخصٝات اٱط ١َٝ٬ايباسصَٛ .٠طٛع ١طبكات ايؿكٗا :٤ز

ص .2

انعهًاء انذيٍ َفىا َسبة انكتاب إىل اإلياو ‡

2

ايكضا))( ) اثبت ؾ ٘ٝإِّ ((ؾكا٘ ايش اا)) ٖا ٛثعٓٝا٘ نتااي ((ايتهًٝاـ

( )

))

َٔ دٜبادت٘ ؾإْ٘ اؿل ثأ ٍِّٚنتاي ((ايتهًٝاـ

))

إَ ٍ٫كاذاساً
( )

ٚقاذ عاَ  ِّٔٝهاإ اٱؿاام.

ٖٚزا نتاي ايتهًٝـ قذ ايٍؿ٘ قُاذ ثأ عًا ٞايؼاًُػاْ ) (ٞاملكتا ٍٛطآ( ١
()5

ايٍؿاا٘ ساااٍ اطااتكاَت٘ ٚقااذ سٚا ٙعٓاا٘ اثاا ٛاملؿضااٌ ايؼااٝباْٞ

)

ٚاملؿٝااذ ٚٚايااذ

ايصذٚم إ ٍ٫سذٜجاً يف ثاي ايؼاٗادات ٖٚا ٛػاٗاد ٠ايشداٌ ٭خٝا٘ إرا ناإ يا٘
ػاااٖذ ٚاسااذ َاأ غ ا عًااِٚ )2(.يف ايزسٜعاا ١إٕ يف ((غٝباا ١ايؼااٝخ ايطٛطااٞ

()0

))

ص(( ) 20عاأ سٚم ثاأ اؿظااني ثاأ سٚم اْاا٘ قااشا اؿظااني ثاأ سٚم نتاااي

ايتهًٝـ َٔ اٚي٘ إىل آخشٚ ٙقاٍَ :ا ؾ َٔ ٘ٝػ ٤ٞإٚ ٫قذ س ٟٚعأ ا٭ُ٥اb ١
 .ؾصٌ ايكضا يف ايهتاي املؼتٗش ثؿك٘ ايش ا  aيظٝذْا اث ٞقُذ اؿظٔ آٍ صذس ايذٜٔ

ايعاًَ ٞايهارُ( ٞتٖ 5 :ا) ثٓ ٢ؾ ٘ٝعً ٢اْ٘ عني نتاي ايتهًٝـ يًؼًُػاْ .ٞايزسٜع ١إىل
تصاْٝـ ايؼٝع :١ز 2ص

.

ٜ .أت ٞتٝ ٛش٘ َٔ امل٪يـ .

ٜٓ .ظش :ؾصٌ ايكضا يف ايهتاي املؼتٗش ثؿك٘ ايش ا  aايظٝذ سظٔ ايصذس ص. 52

 .اث ٛدعؿش املعشٚف ثاثٔ اث ٞايعضاقش نإ َتكذَا يف اصشاثٓا ؾشًُ٘ اؿظذ ٭ث ٞايكاطِ
اؿظني ثٔ سٚم عً ٢تشى املزٖب ٚايذخ ٍٛيف املزاٖب ايشد ١٦ٜست ٢خشدت ؾ ٘ٝايتٛقٝعات
ؾأخز ٙايظًطإ ٚقتً٘ ٚصًب٘ ٚي٘ نتب َٓٗا ((ايتهًٝـ)) .سداٍ ايٓذاػ. 03 :ٞ
 .5اث ٛاملؿضٌ ايؼٝباْٖ 30- 20( ٞا) قُذ ثٔ عبذ اه ثٔ قُذ ثٔ عبٝذ اه ايؼٝباْ ٞاثٛ
املؿضٌ ايهٛيف ْض ٌٜنشث ٤٬نإ قذث ًا ساؾظ ًا نج
ٚنإ ميً ٞيف َظذذ ايؼشق ١ٝثبػذاد .اعٝإ ايؼٝع :١ز
ز

ايشٚا ١ٜاخباسً ٜا نج
ص

ايتصاْٝـ

؛ َٛطٛع ١طبكات ايؿكٗا:٤

ص. 2

 .2ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا 13 :a

َع اخت٬ف ٜظ

يف ثعض ايهًُات يف نتاي

((ايتهًٝـ)) ٫ثٔ اث ٞعضاقش ايؼًُػاْٚ ٞاملزنٛس يف غٛاي ٞايٰي ٞيًؼٝخ قُذ اثٔ اثٞ
عٗٛس ا٭سظا :ٞ٥ز ص5

م. 2

 .0نتاي ايػٝب ١يًشذ ١يؼٝخ ايطا٥ؿ ١اث ٞدعؿش قُذ ايطٛط ٞدا ٤ؾ( ٘ٝؾإْ ٞفٝب َا سمس٘
ايؼٝخ اؾً ٌٝاطاٍ اه ثكا َٔ ٙ٤إَ ٤٬ن ّ٬يف غٝب ١صاسب ايضَإ ٚطبب غٝبت٘ ٚايعً ١اييت
٭دًٗا طايت غٝبت٘ ٚاَتذ اطتتاسَ ٙع ػذ ٠اؿاد ١إي .)٘ٝايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز2
ص.02

كشف ابٍ انزضا عٍ فقه انزضا

1

()

 ٫ٚخيؿ ٢إٕ ٖزا ٜٓايف َاا

إ َٛ ٍ٫عني ا ٚث٬ث ١ؾإْ٘ نزِّي عً ِٗٝيف سٚاٜتٗا)

طااٝذ- ٤ٞإٕ ػااا ٤اه تعاااىلَ -اأ إِّ ايٓظااخ ١اياايت رؿااشٚا ثٗااا كطٛطاا ١طاآ١
( )

(ٖ 11ا) ٜٓٚايف َا ؾ َٔ ٘ٝإْ٘ (اس ٟٚعٔ اث ٞايعامل)

ٜٓٚايف َا ؾ َٔ ٘ٝقٛيا٘:

( مما ْذا ّٚث٘ مٔ َعاػش اٌٖ ايبٝت)( )ٚ .يعٌ ايؼًُػاْ ٞنإ عٓذ ٙنتاي ((ؾك٘
ايش ا)) ؾاعتُذ عًْٚ ٘ٝكٌ َٓ٘.
()5

ٚثعضااِٗ استُااٌ اْاا٘ نتاااي ((املٓكباا ) ())١اياازْ ٟظااب٘ اثاأ ػااٗش آػااٛي
ٚايؼٝخ عً ٞثٔ ْٜٛع ايعاًَ )2(ٞيٲَاّ اؿظٔ ايعظهش.a ٟ

 .ايػٝب ١ايؼٝخ ايطٛط ٞص12

يف طبع ١ثُٗٔ احملكك ١طٓ١

ٖا ْؼش َ٪طظ ١املعاسف

اٱط ١َٝ٬يف قِ املكذطٚ ١ايه ّ٬ايز ٟيف املنت ْكٌ ثتصشف.
 .رنش املصذس طاثكاً.
 .رنش املصذس طاثكاً.
 .نتاي املٓكب ١املؼتٌُ عً ٢انجش ا٭سهاّ َٚظا ٌ٥اؿٚ ٍ٬اؿشاّ عٔ ((َٓاقب اثٔ
ػٗشاػٛي

))

((ٚايصشاط املظتك ))ِٝيًبٝا  ٞاْ٘ تصٓٝـ اٱَاّ اث ٞقُذ ايعظهش.a ٟ

ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز

ص. 2

 .5اثٔ ػٗشاػٛي (تٖ 533 :ا) سػٝذ ايذ ٜٔاث ٛعبذ اه قُذ ثٔ عً ٞثٔ ػٗشاػٛي
اػتػٌ ثاؿذٜح ٚيك ٞايشداٍ ثِ تؿك٘ ٚثًؼ ايٓٗا ١ٜيف ؾك٘ اٌٖ ايبٝت ٚطع يف ا٭ص ٍٛثِ
ْبؼ يف ايكشآ٤ات ٚايكشي ٚايتؿظ ٚايعشثٜٓ .١ٝظش :ؾٗشغ ايرتاخ :ز

ص .21

 . 2ايؼٝخ ص ٜٔايذ ٜٔاث ٛقُذ عً ٞثٔ ْٜٛع ايعاًَ ٞايٓباط ٞايبٝا  ٞنإ عاملاً ؾا  ً٬قككاً
َذقكاً ثكَ ١تهًُاً ػاعشاً ادٜباً َتبششا تٛيف طٖٓ300 ١ا ي٘ نتب . ...اٌَ اٯٌَ يف عًُا٤
دبٌ عاٌَ :ز

ص 5؛ اعٝإ ايؼٝع :١ز 3ص. 12

االستدالل عهى أٌ انكتاب نإلياو ‡

[االستدالل عل ٙأٌ الكتاب لإلماو ]a
ٚاطتذٍ ايك ّٛيًك ٍٛثأْ٘ نتاي اٱَاّ  aثٛد:ٙٛ

[الدلٔل] األّل[ :االستدالل علّ ٙثاق٘ امل ري سسٔـً القاضٕ]:
إٕ ايظااٝذ َا سظااني ثكاا ١قااذ ٚثكاا٘ ا ًظااٚٚ  ٞصااؿ٘ املا صا عبااذ اه يف
( )

سٜاض ايعًُا( :) (٤ثأْ٘ ؾا ٌ عامل دًْ ٌٝب)ٌٝ

ٚقذ اخارب ثاإٔ ٖازا ايهتااي

ياا٘ ٖٚ aاازا خاارب صااشٝض داخااٌ يف عُااَ ّٛااا دٍ عًاا ٢سذٝاا ١خاارب ايٛاسااذ
ٚاٜضاً نُا تكذّ عٔ ا ًظ  ٞاْ٘ اخرب ٙثزيو ثكتإ عذ.ٕ٫
ٚاٚسد عًٖ ٢زا ايذي ٌٝاحملذخ ايٓٛس ) ( ٟثاإٔ َظاتٓذ عًاِ( ) ايظاٝذ َا

سظااني ثااإٔ ايهتاااي املاازنٛس يٲَاااّ  aإمنااا ٖااْ ٛاػااَ ٧اأ اؿااذغ ٬سظاا١
اـطٛط املٓظٛث ١إي ٘ٝاييت ناْت عًٖٛ ٢اَؽ ايهتاي ٚاٱدااصات ايايت ناْات
عً َٔ ٘ٝا٭ؾا ٌ ؾٜ ٬ؼٌُ خرب ٙادي ١سذ ١ٝخرب ايٛاسذ(.)5
اداااي  عاأ ٖاازا اٱػااهاٍ ااا ساصااً٘ إٕ ا٭خباااس اؿذطاا ١ٝإرا ناْاات
َاأ َباااد ٨قظٛطااٚ ١اَااٛس سظااًٜ ١ٝااضّ َاأ ايعًااِ ثٗااا ايعًااِ ثاااملخرب عٓاا٘
غاا ( )2احملظاااٛغ ناْااات اديااا ١سذٝااا ١اـااارب تؼاااًُ٘ ناٱخبااااس ثايعذايااا ١اٚ
 .سٜاض ايعًُاٚ ٤سٝاض ايؿض ٤٬ـشٜت ٖز ٙايصٓاع ١ثٌ ٚسٝذ عصش ٙيف ا٫ط٬ع امل صا
عبذ اه ثٔ عٝظ ٢املًكب َٔ طًطإ ايش ّٚثا(ا٭ؾٓذ )ٟرنش ؾ ٘ٝاسٛاٍ ايعًُا َٔ ٤عصش
ايػٝب ١إىل صَاْ٘ طٓ2 ١

ٖا .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز

 .سٜاض ايعًُاٚ ٤سٝاض ايؿض :٤٬ز
 .ايٓٛس1- 5 ( ٟ

ص

ص. 1

ٖا) سظني اثٔ ايؿك ٘ٝقُذ تك ٞثٔ عً ٞثٔ تك ٞايٓٛس ٟايطربطٞ

ايٓذؿ ٞصاسب ((َظتذسى ايٛطاٌ٥

نإ ؾكٗٝاً إَاًَ ٝا َتبششاً يف عًُ ٞاؿذٜح ٚايشداٍ

))

عاسؾاً ثايظ ٚايتاسٜخ َٓكب ًا ؾاسصاَٛ .طٛع ١طبكات ايؿكٗا :٤ز
 .يف ا٭صٌ (عًُ٘).
ٜٓ .5ظش :خامت ١املظتذسى :ز ص2
 .2يف ا٭صٌ (ايػ ).

.

.

قظِ

ص. 2

كشف ابٍ انزضا عٍ فقه انزضا
ايؼاااذاعٚ ١اٱمياااإ ثٓاااا٤ٶ عًااا ٢تؿظااا ٖا ثاملًهاااٖٚ ١هااازا طاااا٥ش ايصاااؿات
ايٓؿظااٚ ١ٝاياا٫ٛدٚ ٠ايٓظاابٚ ١اَجاهلااا ممااا ٜهاا ٕٛاٱخباااس عاأ ْؿااع املخاارب عٓاا٘
()

ثاؿذغ.

( )

ٚقذ اٚسد عًٖ ٢زا اؾٛاي ثعض اطاتز ٠ايعصش

اا ساصاً٘ :إٕ ا٭خبااس

اؿذط ١ٝإرا ناْت َٔ َباد ٨سظ ١ٝإمنا تهَ ٕٛؼُٛي ١٭دي ١سذٝا ١خارب ايٛاساذ
إرا نإ ثني ا٭َش اؿذطاٚ ٞثاني ا٭َاٛس اؿظا٬َ ١ٝصَا ١عااد ٠عٝاح ًٜاضّ َأ
ايعًااِ ثٗااا ايعًااِ ثاملظااببات اؿذطاا ١ٝنُااا يف ا٭َجًاا ١املاازنٛسٚ ٠اَااا إرا اْتؿاات
امل٬صَ ١ايعاد ١ٜؾأدي ١سذ ١ٝاـرب  ٫تؼًُ٘ ٖٚزا ايؼشط َؿكٛد ؾُٝا مأ ؾٝا٘
ؾإٕ ا٭َٛس اييت اطتٓذ إيٗٝا ايظٝذ َ سظاني يف إخبااس ٙقاثًا ١يًُٓاع ؾإْا٘ نٝاـ

ٜعًااااِ اسااااذ إ اـطااااٛط يف ايٓظااااخ ١يٲَاااااّ ٚ aإٕ اٱداااااصات يٮعااااّ٬
إَ ٫اأ طشٜاال اؿااذغ ايؼخصاا .ٞؾااا٭َٛس املاازنٛس ٠سذطاا ٫ ١ٝسظااٚ ١ٝعًاا٢
تكذٜش نْٗٛا سظا ١ٝؾا٬َ ٬صَا ١ثٗٓٝاا ٚثاني ايٓتٝذاٖٚ ١ا ٛنا ٕٛايهتااي يٲَااّ
.a

( )

 ٫ٚخيؿَ ٢ا ؾ ٘ٝؾإٕ ا٭َٛس اؿظ ١ٝايايت اطاتٓذ هلاا ايظاٝذ اَا سظاني ٖاٞ

ن ٕٛتاسٜخ ايهتاي ٜٛاؾل تاسٜخ عصش اٱَاّ ايش ا َ aع ٚدٛد امسا٘ a
ٚاطااِ اثٝاا٘  aيف اٚياا٘ َٚؼاااٖذت٘ يًخااط اياازٖ ٟاا ٛخااط اٱَاااّ  aعٓااذٙ

َٚؼاٖذت٘ ٱداصات ايعًُا ٤ا٭ؾا ٌ املهتٛث ١عً٫ٚ ٘ٝثذ إ ٜها ٕٛاملاشاد َٓٗاا
إداص ٠سٚاٜت٘ عٔ اٱَاّ ٚ aقٛيا٘ يف ا ٍٚايهتاايٜ( :كا ٍٛعباذ اه عًا ٞثأ
َٛط ٢ايش ا اَا ثعذ)( ).
 .خامت ١املظتذسى :ز ص. 1
 ٖٛ .ايظٝذ اث ٛايكاطِ اـ. ٞ٥ٛ
ٜٓ .ظشَ :صبام ايؿكاٖ ١يًظٝذ اث ٞايكاطِ اـ( ٞ٥ٛت:

 .ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا .25 :a

ٖا) :ز ص

.

االستدالل عهى أٌ انكتاب نإلياو ‡
ٚقٛي٘ [يف]( ) (ص )( ) يف ثاي ا٭غظاٍٚ( :ي ١ًٝتظع ٚعؼش َٔ ) (٠سَضإ
ٖاا ٞايًًٝاا ١اياايت

ااشي ؾٗٝااا دااذْا اَ ا املاآَ٪ني ٚ .) ()aقٛياا٘ يف (ص )

( ٚاس ٟٚعٔ اث ٞايعامل  )5()aؾإٕ اٱَاّ َٛطًٜ ٢كب ثايعامل ٚايتظً ِٝعً٘ٝ
()0

ٜذٍ عً ٢ريوٚ .قٛي٘ [يف](( )2ص ) (ٚنزيو ؾعًت اْا ثأث)ٞ

ؾكاذ سهاٞ

عٔ ((ايؿٛا٥ذ))( )3إٕ صاسب ايهتاي ي ٛمل ٜهٔ َعصَٛاً ٚؾعً٘ سذ ١مل ٜهأ
()2

ؾا٥ذ ٠يف قٛي٘ٚ( :نزيو ؾعًت اْا ثأث.)ٞ

 َٔٚاملعً ّٛإٕ ٖز ٙا٭َٛس اؿظ ١ٝتٛدب ايعًِ ثه ٕٛايهتاي َ٪يِؿ ًا يٲَااّ

 aيهٌ َٔ اطًع عًٗٝا ؾإٕ نٌ َٔ ػاٖذ اطاِ ػاخص عًا ٢نتااي ٚسا٣
اـط عً ٘ٝخطاً ٜعشؾ٘ إْ٘ يصاسب ريو ا٫طِ ٚسا ٣نتاث ١ثعض ايعًُاا ٤عًا٢
ريااو ايهتاااي ا ٝااض ٠يشٚاٜتاا٘ عاأ صاااسب٘ ٜعًااِ عًُ ااً عاد ٜا ًا ثٓظاابت٘ يصاااسب٘
ٜٚؼٗذ يزيو َا ْشاْ َٔ ٙظب ١ايؿت ٣ٛيصاسب ايهتاي ذشد ٚدٛدٖا يف نتااي
 .صٜادٜ ٠كتضٗٝا املكاّ.
ٖ .ز ٙا٭سقاّ يف ْظخ ١سذش ١ٜاعتُذٖا امل٪يـ  اَا ايٓظخ ١املطبٛع ١اييت سادعٓاٖا يف

ايتشكٝل ؾٗ ٞطبع ١ث ٚت ايجاْ ١ٝؼكٝل َ٪طظ ١آٍ ايبٝت ‹ ٱسٝا ٤ايرتاخ ٚا٭سقاّ ؾٗٝا
ؽتًـ عٔ اييت يف ْظخ ١امل٪يـ.
 .يف ا٭صٌ (تظعٚ ١عؼش) ٚايتصشٝض َٔ املصذس.

 .ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا .3 :a
 .5املصذس ْؿظ٘. 20 :
 .2صٜادٜ ٠كتضٗٝا املكاّ.

 .0ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا . 33 :a

 . 3ايؿٛا٥ذ ا٭صٛي ١ٝيًظٝذ عش ايعً ّٛايظٝذ قُذ َٗذ ٟاثٔ ايظٝذ َشتض ٢ايطباطباٞ٥
ايربٚدشد ٟاملتٛؾ( ٢

) ؾ ٘ٝمخع ٚاسثٳع ٕٛؾا٥ذٚ ٠آخش ؾٛا٥ذٖا يف ؼكٝل ساٍ ((ؾك٘

ايش ا)) ٚاعتباسٚ ٙيف ْظخ ١ثعذ ؾا٥ذ(( ٠ؾك٘ ايش ا)) ؾا٥ذ ٠كتصش ٠يف ايصشٝض ٚا٭عِ.
ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز 2ص5

.

ٜٓ .2ظش :ايؿٛا٥ذ ا٭صٛي ١ٝايظٝذ قُذ َٗذ ٟعش ايعً ّٛايؿا٥ذ ٠مخع ٚاسثع ٕٛاملطبٛع١
يف َكذَ ١نتاي ((ؾك٘ ايش ا a

))

طبع ١سذش.١ٜ

كشف ابٍ انزضا عٍ فقه انزضا
ٚقذ طذٌِّ امس٘ عًَٓٚ ٘ٝظاٛي إيٝا٘ ٚيا ٛيف ثعاض نتاب ايرتاداِ اٚ ٚداٛد
خط ثعض ايعًُا ٤عًٖٛ ٢اَؼ٘ ا ٚإداصاتِٗ يف آخش.ٙ
ٚا٭ٚىل إ ٜكاااٍ يف اٱٜااشاد عًااٖ ٢اازا ا٫طااتذ ٍ٫إ ٜكاااٍ :إٕ خاارب ايظااٝذ
َ سظني  ٫ تؼًُ٘ ادي ١خرب سذ ١ٝاـارب ايٛاساذ َأ دٗا ١اْا٘ إخبااس عأ
َٛ ٛع خاسد ٖٛٚ ٞنٖ ٕٛازا نتااي اٱَااّ  aؾٗاٜ ٫ ٛاذخٌ يف ايشٚاٜا١
ٚإمنا ٖ ٛداخٌ يف ثاي ايؼٗادٚ ٠ايٛاسذ ٜ ٫كبٌ ؾٗٝا.
إٕ قً اتٳ :إْاا٘ قااذ رنااش ا ًظاا ٞا٭  ٍٚإْاا٘ قااذ اخاارب ٙثكتااإ عااذ ٕ٫ثااإٔ
ايهتاي يٲَااّ ايش اا  aؾتها ٕٛايبٓٝا ١ايعاديا ١قاذ قاَات عًا ٢نا ٕٛايهتااي

يٲَاّ .a

قًٓاٖ :ز ٙايب ١ٓٝإمنا تٛدب ثبٛت ريو ملٔ قاَت عٓذٖٚ ٙا ٛا ًظا ٫ ٞملأ
مل تكِ عٓذٚ ٙمٔ مل تكِ عٓذْا.
إٕ قًتٳ :إٕ َجٌ ايظٝذ عش ايعًٚ ّٛايبٗبٗااْ ٞسمحُٗاا اه ٚمُٖٛاا ممأ
ْٴكٌ عِٓٗ اعتُادِٖ عً ٢ايهتاي ٜه ٕٛػٗاد َِٗٓ ٠عً ٢ريو عٓذْا.
قًٓا :إِْٗ إمنا ٜزنش ٕٚريو َظتٓذ ٜٔإىل ا٭دي ١ؾ٬ثذ َٔ َ٬سظ ١اديتِٗ.

الدلٔل الجاىٕ هله[ :كتاب٘ الكتاب ألمحد السكٔـً]:
َاااا رناااش ٙاملاا صا عباااذ اه ا٭صاااؿٗاْ ٞيف سٜااااض ايعًُااااَ ٤ااأ إ امحاااذ
ٚقذ ٜكاٍ امحذ ثٔ ايظهني نإ َكشثاً عٓذ اٱَاّ ايش اا ٚ aقاذ

()

ايظهني

نتب ٭دً٘ ايش ا  aنتاي ؾك٘ ايش ا ٖٚزا ايهتاي غط ايش اا َٛ aداٛد
( )

يف ايطا٥ـ

ه ١املعظُ ١يف عً ١نتب ايظاٝذ عًا ٞخاإ املاذْ ٞثاِ اهلٓاذٟ

ْ .ص ايذ ٜٔاث ٛدعؿش امحذ ايظهني ٜٚكاٍ اثٔ ايظهني ثٔ دعؿش ثٔ قُذ ثٔ صٜذ ايؼٗٝذ

اثٔ عً ٞثٔ اؿظني ثٔ عً ٞثٔ اث ٞطايب  aإيٜٓ ٘ٝتْٗ ٞظب ايظٝذ عً ٞخإ ايؼ اصٟ
ػاسم ايصشٝؿ ١ايهاًَٚ ١نإ َٔ اصشاي ايش ا َ aكشثا عٓذ ٙيف ايػاٚ ١ٜ٭دً٘ نتب

ايهتاي املظُ(( ٢ؾك٘ ايش ا)) إرا صشت ْظبت٘ .اعٝإ ايؼٝع :١ز

ص.523

 .ايطا٥ـٚ ٖٛ :ادٚ ٟز  ٖٛٚث٬د ثكٝـ ثٗٓٝا ٚثني َه ١إثٓا عؼش ؾشطخاًَ .عذِ 

االستدالل عهى أٌ انكتاب نإلياو ‡

5
()

اؿظااٝين اؿظااين اثاأ ا٭َاا ْظاااّ ايااذٜٔ

ٖٚااز ٙايٓظااخ ١ثاااـط ايهااٛيف

ٚتأسخيٗااا طاآَ ١ااا٥تني َاأ اهلذااش ٠ا ٟقبااٌ ٚؾااا ٠ايش ااا  aثظاآتني

( )

( )

إداصات ايعًُاٚ ٤خطٛطِٗ ٚإٕ ا٭َ غٝاخ ايذٜٔ
( )

ايظٝذ عًا ٞخاإ

ٚعًٗٝااا

ايزٖ ٟاَ ٛأ اداذاد

رناش يف ثعاض إداصاتا٘ غطا٘ ٖاز ٙايٓظاخ ١ثاِ ادااص ٖازا

ايهتاي يبعض ا٭ؾا ٌ غط٘ اٜضاًٖٚ .ز ٙاٱداصَٛ ٠دٛد ٠يف نتب ايظٝذ عًاٞ
خإ عٓذ ا٫ٚد ٙثؼ اص(.)5
ٚيف ((ؾٛا٥ذ ايظٝذ َٗاذ ٟعاش ايعًا ّٛايطباطباا ))ٞ٥املطبٛعا ١يف َكذَا ١نتااي
 ايبًذإ ز

ص. 2

 .ايظٝذ صذس ايذ ٜٔعً ٞثٔ ْظاّ ايذ ٜٔامحذ ثٔ َعص ّٛاؿظٝين ايؼٗ ثايظٝذ عً ٞخإ
املذْ ٞايؼ اص ٟاملعشٚف ثاثٔ َعصٚ ّٛيذ ثاملذ ١ٜٓاملؼشؾ ١ايٓبٖ 15 ( ١ٜٛا) ٚاَ٘ ثٓت عبذ
اه قطب ػاًَٛ َٔ ٙى اهلٓذ ٚثٗا ْؼأ ثِ ٖادش إىل سٝذس آثاد ثِ اطتكش ثؼ اص ٚثٗا تٛيف
طٓ1( ١

ٖا) َٔ َ٪يؿات٘(( :ط٬ؾ ١ايعصش يف قاطٔ ايؼعشا ٤ثهٌ َصش)) .ايزسٜع ١إىل

تصاْٝـ ايؼٝع :١ز

ص55؛ ؾٗشغ ايرتاخ :ز

ص. 0

ٖٓ .ايو سٚاٜات تٓص عً ٢إ ٚؾا ٠اٱَاّ ايش ا  aطٖٓ 1 ( ١ا) ٚاخش ٣طٖٓ 1 ( ١ا).

سادع :نتاي سٝا ٠اٱَاّ ايش ا  :aز
 .ا٭َ

ص .2

غٝاخ ايذَٓ ٜٔصٛس اثٔ صذس احملككني ا٭َ

ايذػتهٞ

صذس ايذ ٜٔايهب

ايؼ اص ٟتٛيف طٖٓ2 3( ١ا) َٔ ادذاد ايظٝذ عً ٞخإ ايؼ اصٚ ٟتَٝ٬ز َ ٬صذس
ايذ ٜٔايؼ اصٚ ٟصاسب املذسط ١املٓصٛس ١ٜثؼ اص .اعٝإ ايؼٝع :١ز 1ص
 ٖٛٚ .اؾذ ايظاثع ي٘ ؾايظٝذ عً ٞخإ اثٔ ا٭َ

.

ْظاّ ايذ ٜٔامحذ اثٔ ا٭َ

قُذ

َعص ّٛا ثٔ ايظٝذ ْظاّ ايذ ٜٔامحذ ثٔ اثشاٖ ِٝثٔ ط ّ٬اه ثٔ عُاد ايذَ ٜٔظعٛد ثٔ صذس
ايذ ٜٔقُذ اثٔ ايظٝذ ا٭َ غٝاخ ايذَٓ ٜٔصٛس ايذػته ٞايؼ اص ٟامله .ٞاعٝإ ايؼٝع:١
ز

ص .5

ػبِّٗت
 .5ثًذ عظَ ِٝؼٗٛس َعشٚف َزنٛس  ٖٛٚقصب ١ث٬د ؾاسغ يف اٱقً ِٝايجايح ٚق :ٌٝٴ
ظٛف ا٭طذ؛ ٭ْ٘ ٜ ٫ٴشٌُ َٓٗا ػ ٤ٞإىل دٗ َٔ ١اؾٗات ٚحيٌُ إيٗٝا ٚيزيو طٴُٝت
ثؼ اص ٚثٗا عاع َٔ ٌ١ايتاثعني َذؾ ٖٞٚ ْٕٛٛيف ٚطط ث٬د ؾاسغ ٚثٗٓٝا ٚثني ْٝظاثٛس
َا٥تإ ٚعؼش ٕٚؾشطخاًَ .عذِ ايبًذإ :ز

ص. 31

كشف ابٍ انزضا عٍ فقه انزضا
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()

ؾكاا٘ ايش ااا

إْاا٘ ٚ دااذ ْظااخَ ١اأ ٖاازا ايهتاااي يف ايهتااب املٛقٛؾاا ١عًاا٢
( )

اـضاْ ١ايش ١ٜٛ

ٚقذ نتب عًٗٝا إٕ اٱَاّ عً ٞثٔ َٛط ٢ايش ا  aصآِّـ
( )

ٖزا ايهتاي حملُذ ثٔ ايظهني

ٚإٕ اصٌ ايٓظخٚ ١دذت يف َه ١املؼشؾ ١غط

اٱَاّ ٚ aنإ ثااـط ايهاٛيف ؾٓكًا٘ املاٛىل احملاذخ املا صا قُاذ( ) ٚ -نأْا٘
صاسب ايشداٍ  -إىل اـط املعشٚف( .)5اْتٗ.٢
ٚيف ((ايؿص ))ٍٛإْ٘ ْكاٌ عأ ثعاض ادا ٤٬اصاشاثٓا( )2اْا٘ قااٍ يف سدايا٘ َاا
يؿظ٘ ( :ايظٝذ اؾً ٌٝقُاذ ثأ امحاذ ثأ قُاذ اؿظاٝين صااسب نتااي ايش اا

 aثك )0()١قاٍٚ :ايظاٖش إٕ املشاد ثهتاي ايش ا ٖٖ ٛزا ايهتاي( .)3اْتٗ.٢

ٚيف َظتذسى ايٓٛس( : ٟإٕ ايظاٖش ثٌ املكطٛع إٕ قُذ تصشٝـ امحاذ
اَااا

اأُ ْكًااٗا َاأ اـااط ايهااٛيف( )2إىل ايعشثاا ٞاَ ٚاأ ايٓاطااخ ٚإٕ امحااذ

ايظهني يف طبك ١اٱَاّ ايش ا a؛ ٭ٕ ثٚ ٘ٓٝثاني ايظاذاد  aث٬ثاَ ١أ اٯثاا٤
 ٖٞٚ .ايطبع ١اؿذش ١ٜيهتاي ((ؾك٘ ايش ا .))a

 .املعشٚؾ ١سايٝا ثا(ا٫طتاْ ١ايش  )١ٜٛا اٚس ٠ملشقذ اٱَاّ ايش ا  aيف َذَ ١ٜٓؼٗذ.
 .قبٌ قً( ٌٝامحذ ثٔ ايظهني) ٚاملكصٛد ٚاسذ ٚقذ اػاس امل صا ايٓٛس  ٟإىل إ

(قُذ) تصشٝـ (امحذ) .سادع :خامت ١املظتذسى :ز

ص. 2

 .اٯَ صا قُذ ثٔ ا٭َ عً ٞثٔ اثشاٖ ِٝا٫طرتاثاد ٟا اٚس يبٝت اه اؿشاّ صاسب
ايشداٍ ايهب

املظُ ٢ثا((َٓٗر املكاٍ يف ؼكٝل اسٛاٍ ايشداٍ)) تٛيف طٖٓ 1 2( ١ا)َ .شآ٠
ص. 23

ايهتب22 :؛ ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز

 .5ايؿٛا٥ذ ا٭صٛي ١ٝايظٝذ قُذ َٗذ ٟعش ايعً ّٛايؿا٥ذ ٠مخع ٚاسثعَٗٓ ٕٛا املطبٛع ١يف
َكذَ ١نتاي ((ؾك٘ ايش ا a

))

طبع ١سذش.١ٜ

 ٖٛ .2ايؼٝخ َٓتذب ايذ ٜٔصاسب نتاي ((ايؿٗشطت)) يف ايرتادِ.
 .0ايؿٗشطتٚ . 0 :يف املصذس (ؾا ٌ ثك.)١
 .3ايؿص ٍٛايػش ١ٜٚيف ا٭ص ٍٛايؿكٗ:١ٝ

.

 .2اـط ايهٛيف ٖ ٛاسذ اـطٛط ايعشث ١ٝاملعشٚؾ ١املتذاٚيٚ ١ايظاٖش إ املؼاس إي ٘ٝغ
ا ٚاْٗا ْظخٜ ٫ ١تٝظش قشا٤تٗا.

َعذِ

االستدالل عهى أٌ انكتاب نإلياو ‡

0

ثعذد َا ثُٗٓٝا)( ) .اْتٗ.٢
 ٫ٚخيؿَ ٢ا ؾ ٘ٝؾإٕ ثني امحذ ايظهني ٚثني ايظذاد  aاسثع َٔ ١اٯثاا٤
٭ٕ امحذ اثٔ دعؿش اثٔ ايظٝذ قُذ احملشٚم اثٔ ايظٝذ اث ٞدعؿش قُذ ثٔ صٜاذ
ايؼٗٝذ ثٔ ص ٜٔايعاثذ a ٜٔنُا ٖ ٛاحمله ٞعأ سٜااض ايعًُاا٤

( )

ٚنُاا ٖاٛ

احملهاا ٞعاأ ايظااٝذ عًاا ٞخااإ ؾُٝااا ععاا٘ َاأ طًظااً ١اٯثاااٚ .) (٤يعااٌ احمل اذِّخ
ايٓٛس  ٟاػتب٘ عً ٘ٝاؿاٍ َٔ دٗ ١تهشس ا٫طاِ  -قُاذ ْ .-عاِ احملها ٞعأ
صٛس ٠إداص ٠ا٭َ صذس ايذ ٜٔقُذ( ) يًظٝذ ايؿا ٌ عً ٞثٔ ايكاطِ اؿظاٝين
()5

ايٝضدٟ

()2

املٛدٛد ٠يف نتاي إداصات ايبشاس

إْ٘ قاٍ( :ثِ إٕ امحذ ايظاهني

دذ ٟصاشب اٱَااّ ايش اا َ aأ ياذٕ ناإ ثاملذٜٓا )0(١إىل إ ػاخص تًكاا٤
 .خامت ١املظتذسى :ز ص. 2
 .سٜاض ايعًُاٚ ٤سٝاض ايؿض :٤٬ز

ص . 2

 .املصذس ايظاثل ٚاؾضٚ ٤ايصؿشٚ ١ممٔ رنش ٙاٜضا ايظٝذ قظٔ ا٭َني يف اعٝإ ايؼٝع١
ز

ص.522

 .قُذ ثٔ غٝاخ ايذ ٜٔايجآَْ ٞصٛس ثٔ صذس ايذ ٜٔايجايح اؿظٝين ايذػته ٞايؼ اصٟ
املعشٚف ثصذس ايذ ٜٔايٛاعظ (سٝاً يف ٖ20ا) َٔ ثٝت عًِ ٚثشٚ ٠ٚثشع ست ٢يكب٘ ٚايذٙ
ثأطتار ايبؼش ٚايعكٌ اؿاد ٟعؼش يف ((سطاي ١اـ٬ؾ ))١اييت نتبٗا إي ٘ٝصِّٓـ نتباً َٓٗا(( :ػاؾع
سؼش يف تؿظ طٛس ٠اؿؼش))َٛ .طٛع ١طبكات ايؿكٗا :٤ز 1ص . 3 - 3
 .5ايظٝذ عً ٞثٔ ايكاطِ اؿظٝين ايعشٜض ٞايٝضد( ٟسٝاً يف ٖ20ا) اداص ي٘ ايظٝذ صذس

ايذ ٜٔايٛاعظ سٚا ١ٜايهتب ا٭سثعٚ ١عٝع ايهتب ايؿكٗ ١ٝيف َزٖب اٌٖ ايبٝت ‹ ٚنإ

ايعشٜض ٞقذ قشا عً(( ٘ٝصشٝؿ ١اٱَاّ ايش ا ٚ ))aغ ريوَٛ .طٛع ١طبكات ايؿكٗا :٤ز1
ص. 3

 .2عاس ا٭ْٛاس اؾاَع ١يذسس اخباس ا٭ ١ُ٥ا٭طٗاس ‹ ٖ ٛاؾاَع ايز ٟمل ٜهتب قبً٘ ٫ٚ
ثعذ ٙداَع َجً٘؛ ٫ػتُاي٘ َع عع ا٭خباس عً ٢ؼكٝكات دقٝكٚ ١ثٝاْات ٚػشٚم هلا غايباً ٫
تٛدذ يف غ ٚ ٙريو ؾضٌ اه ٪ٜتٜ َٔ ٘ٝؼاٚ ٤قذ ٖٝأ اه تعاىل اطباي ٖزا اؾُع يًع١َ٬
ا ًظ ٞاملٛىل قُذ ثاقش ثٔ قُذ تك ٞاٱصؿٗاْ ٞاملٛيٛد طٖٓ 1 0( ١ا) ٚاملتٛؾ ٢نُا قٌٝ
طٓ( ١

ٖا) .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز

ص. 0 - 2

َ .0ذٜ ١ٜٓجشيَ ٖٞٚ :ذ ١ٜٓايشط g ٍٛيف َظذذٖا قرب ٙاملباسى ٚايٓظب ١يٲْظإ إيٗٝا 
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خشاطااإ( ) عؼااش طاآني ؾأخااز َٓاا٘ ايعًااِ ٚإداصتاا٘  aعٓااذٚ .) ()ٟقااذ اٚسد
عًٖ ٢زا ايذي ٌٝايجاْ ٞثعض اطاتز ٠ايعصش( ) ثا(اْ٘ َ ٫ذسى يٓا ٱثبات إ ٖازا

ايهتاي ايز ٟثأٜاذٜٓا املظاُ ٢ثاا ((ؾكا٘ ايش اا)) ناإ يا٘ ٚ aإْا٘ ٖا ٛاياز ٟناإ
َٛدٛداً يف َهتب ١ايظٝذ عًا ٞخاإ خصٛصااً َاع َ٬سظا ١إِّ رٗاٛس ٙناإ َأ
قِ)( )ٚ .ؾَ ٘ٝا  ٫خيؿ ٢ؾإْ٘ يٝع ٖٓاى نتاي يًش ا ٜ aظُ ٢ثاا((ؾكا٘ ايش اا

))

إٖ ٍ٫اازا ايهتاااي ايااز ٟثأٜااذٜٓا ٚاَِّ اا َااا عااذا ٙؾًاا٘ امسااا ٤خاصاا ١ن اا((صااشٝؿ١
()0

ايش ا))( )5اييت سٚاٖا ايطربط((ٚ ٞع ٕٛٝاخباس ايش ا))(((ٚ )2ايشطاي ١ايزٖبٝا١

))

َ( ذْ )ٞؾأَا ايع ٚم ٙٛؾٜ ٬كاٍ إَ ٫ذٜينٜٓ .ظشَ :عذِ ايبًذإ ز 5ص .3 -3
 .خشاطإ :ث٬د ٚاطع ١ا ٍٚسذٚدٖا مما  ًٜٞايعشام ٚآخش سذٚدٖا مما  ًٜٞاهلٓذ ٚتؼتٌُ
عً ٢اَٗات َٔ ايب٬د َٓٗاْٝ :ظاثٛس ٖٚشاَٚ ٠شٚ ٚقذ اختًـ يف تظُٝتٗا ثزيوَ .عذِ
ايبًذإ ز

ص. 5

 .عاس ا٭ْٛاس :ز15

ص. 0

 ٖٛ .ايظٝذ اث ٛايكاطِ اـ( ٞ٥ٛت

ٖا).

َ .صبام ايؿكاٖ :١ز ص . 0ثاخت٬ف ٜظ يف ايٓكٌ.

 . 5صشٝؿ ١ايش ا املعرب عٓٗا ظٓذ ايش ا ٚثايش ٜٛات اٜض ًا ٚصشٝؿ ١اٌٖ ايبٝت ‹ نُا
ٜظٗش َٔ ثعض اطاْٝذٚ ٙقذ اسص ٢ثعض ا٭صشاي اسادٜجٗا ؾٛدذٖا ( 1سذٜجاً) ٖٞٚ

َٓظٛث ١إىل اٱَاّ عً ٞثٔ َٛط ٢ايش ا َ aش ١ٜٚعٓ٘ ثأطاْٝذ َتعذدٚ ٠ايٓظخ ١املش١ٜٚ
ثإطٓاد ايؼٝخ اَني ايذ ٜٔثك ١اٱط ّ٬اث ٞعً ٞايؿضٌ ثٔ اؿظٔ ايطربط ٞاملؿظش املتٛؾ٢
( )5 3اَٖ٬ا  ّٜٛاـُٝع غش ٠سدب (ٖ5 2ا) .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز 5ص. 0
 . 2ع ٕٛٝاخباس ايش ا يًؼٝخ ايصذٚم اث ٞدعؿش قُذ ثٔ عً ٞثٔ ثاث ٜ٘ٛايكُ ٞاملتٛؾ٢
( ٖ 3ا) يف اسٛاٍ اٱَاّ ايش ا  aيف ( ) 2ثاث ًا طبع َٓٗا (  )0ثاثاً يف (0

ٖا).

ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز 5ص. 05

 .0ايزٖب ١ٝايطب ١ٝاملؼٗٛس ثطب ايش ا ٜٴكاٍ اْ٘  aنتبٗا يًُأَ ٕٛايعباط ٖٞٚ ٞيف تعًِٝ
سؿظ صش ١ايبذٕ ٚتذث  ٙثا٭غزٚ ١ٜا٭ػشثٚ ١ا٭يبظٚ ١ا٭د ١ٜٚايصاؿٚ ١ايؿصذ ٚاؿذاَ١
ٚايظٛاى ٚاؿُاّ ٚايٓٛسٚ ٠غ

ريو

ٚقذ اَش املأَ ٕٛثهتاثتٗا

ثا((ايزٖب .))١ٝايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز1

ص. 2

ا ٤ايزٖب ٚمساٖا

االستدالل عهى أٌ انكتاب نإلياو ‡
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((ٚطب ايش ا))( ) اييت صٓؿٗا يًُأَ .) (ٕٛثِ إٕ يف صَإ املا صا عباذ اه اؾٓاذٟ
ا٭صؿٗاْ ٞمل ٜهٔ ايهتاي املعشٚف ثٗزا ا٫طِ إٖ ٫زا ايهتاي ايزٜٓ ٟكاٌ عٓا٘
ا ًظ ٞا٭ٚ ٍٚا ًظ ٞايجاْ ٞيف ((ايبشاس)) ٚناْت ((ايبشاس)) عٓذ ٙؾاٜ ٬عكاٌ إ
ٜكصذ ثٗزا ا٫طِ غ ٖزا ايهتاي.
إٕ قًتٳ :إٕ يف احملهاَ ٞأ نا ّ٬املا صا عباذ اه اؾٓاذ ٟيف ايؿصاٌ اـااَع
َٔ ايكظِ ا٭ َٔ ٍٚنتاث٘ٚ :اَا ((ايؿك٘ ايش  ))ٟٛؾكذ َٳشِّ يف تشعا ١ايظاٝذ اَا
( )

سظني اؿل إْ٘ ثع ٘ٓٝنتاي ايشطاي ١املعشٚؾ ١يعً ٞثٔ َٛط ٢ثٔ ثاثٜ٘ٛ

ؾُأ

ٖزا ايهٜ ّ٬ٴظتؿاد إمنا اطًع عً ٘ٝيف خضاْ ١ايظٝذ عً ٞخإ غ َا ات ٢ثا٘ ايظاٝذ
اَ سظني َٔ َه ١يٓظبت٘ َاا يف اـضاْا ١يٲَااّ ايش اا ْٚ aظابَ ١اا اتا ٢ثا٘
اَ سظني يعً ٞثٔ ثاث.ٜ٘ٛ
قًٓا :إٕ َا تكذّ َٓ٘ يف تشع ١ايظٝذ اَ سظني نُاا ٖا ٛاحملها ٞعٓا٘ ْظاب١
نتاي ((ؾك٘ ايش ا)) يعً ٞثٔ ثاث ٜ٘ٛعً ٢طب ٌٝايك ٌٝسٝح رنش ؾٗٝا إْ٘ قذ ٜٴكااٍ
إٕ ٖاازا ايهتاااي ثعٓٝاا٘ سطاااي ١عًاا ٞثاأ ثاثٜٛاا٘ ثااِ قاااٍٚ :نااإ ا٭طااتار ايعَ٬اا١
 ٖٛٚ-قُذ ثٔ اؿظٔ ايؼ ا -ْٞٚمي ٌٝإىل ريو ثِ اِّٜذ عذّ ْظبت٘ يٲَاّ a؛

٫ػتُاي٘ عً ٢غشٜب َٔ املظا ٌ٥نتٛقٝت قضا ٤غظٌ اؾُع ١ا ثعاذَ ٙأ اٜااّ
ا٭طبٛع ٚاملش ٟٚاملؼاٗٛس اختصاصا٘ ثٝا ّٛايظابت( )ٚ .اْات خاب إٕ ٖازا إمناا
رنش ٙعً ٢طب ٌٝا٫ستُاٍ يف ايهتاي  ٫عً ٢طب ٌٝاؾضّ ؾٝه ٕٛقباٌ اط٬عا٘
ْ ٖٛٚ .ؿظ٘ املظُ ٢ثا((ايشطاي ١ايزٖب ))١ٝايٛاسد رنشٖا يف اهلاَؽ ايظاثل ٚيعٌ امل٪يـ 
نشس ٙيٲػاس ٠إىل اخت٬ف املظُٝات ٚاملكصٛد ٚاسذ.
 .املأَ ٕٛايعباطٖ 0- 01( ٞا) عبذ اه ثٔ ٖاس ٕٚثٔ قُذ املٗذ ٟثٔ اث ٞدعؿش املٓصٛس
اث ٛايعباغ طاثع اـًؿا َٔ ٤ثين ايعباغ ٚي ٞاـ٬ؾ ١ثعذ خًع اخ ٘ٝا٭َني طٖٓ 23( ١ا).
ا٭ع :ّ٬ز

ص

.

 .سٜاض ايعًُاٚ ٤سٝاض ايؿض :٤٬ز

ص .

ٜٓ .ظش :ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا . 2 :a

كشف ابٍ انزضا عٍ فقه انزضا

1

عً ٢ايٓظخ ) (١امله ١ٝايايت ناْات عًٗٝاا ثتصاشحي٘ خطاٛط ايعًُااٚ ٤إدااصاتِٗ
ٚقبٌ عجٛس ٙعً ٢إداص ٠ا٭َ غٝاخ ايذ ٜٔنُا رنش ٙايٓاٛسٚ . ٟنٝاـ ناإ
ؾٗزا ٜ ٫ظاتذع ٞتػااٜش ايٓظاختني ٚنا ٕٛناٌ َُٓٗاا نتاثا ًا عًا ٢ساذ٠؛ ٭ٕ ٖازا
ايهتاي صاس َعشٚؾاً ثٗزا ا٫طِ ؾً ٛنإ غ  ٙيٓب٘ عً ٢رياوٖ .ازا ٚيا ٛطآًُا
ريو ؾٗزا ا٫ستُاٍ  ٫جي ٤ٞيف ن ّ٬عش ايعً ّٛ؛ ٭ْ٘ رااٖش يف ٖازا ايهتااي
ايز ٟثأٜذٜٓا إْ٘ ػاٖذ ٙيف اـضاْ ١ايش  .١ٜٛثِ إٕ دعا ٣ٛرٗاٛس ٙيف قاِ  ٫تٓاايف
ريو ؾاإ ٕ طابب رٗاٛس ٖازا ايهتااي ٖاَ ٛأ ا ًظاٝني سمحُٗاا اه َٚصاذس
سصٛهلُا عً ٘ٝنإ َٔ قاِ ثٛاطاط ١اَا سظاني ٖٚازا ٜٓ ٫اايف ٚداٛد ْظاخ١
َٓ٘ غط نٛيف ٜ ٫تٝظش قشا٤تٗا يهٌ اسذ يف َهتب ١يف ث٬د ايطا٥ـ اييت ٜكاٌ ؾٗٝاا
ايتؼٝع.

الــدلٔل الجالــح[ :سكآــ٘ الســٔد ارياعــزٖ عــً مصــاٍدٗ اليس ـ ٘
اجمللسٕ :]

ياىــ٘

َااا سٴهاا ٞعاأ املشساا ّٛايظااٝذ ْعُاا ١اه اؾضا٥ااش ) (ٟيف َكااذَات ػااشس٘
يًتٗزٜب( ) سٝح قاٍ( :إٕ نتاي ايؿك٘ ايش  ٟٛايز ٟات ٞث٘ َأ ثا٬د اهلٓاذ يف
ٖز ٙا٭عصاس إىل إصؿٗإ ٖٚا ٛاٯٕ يف خضاْا ١ػاٝخٓا ا ًظا ٞاداّ اه اٜاَا٘
ؾإْ٘ قذ اػتٌُ عًَ ٢ذاسى نج  ٠يٮسهاّ قذ خًت َٓٗا ٖز ٙا٭صا ٍٛا٭سثعا١
ٚغ ٖا)( ).
 .يف ا٭صٌ (ْظخ.)١
 .ايظٝذ ْعُ ١اه ثٔ عبذ اه اؾضا٥ش ٟاملٛط ٟٛايتظرت ٟؾا ٌ عامل قكل ع١َ٬
دً ٌٝايكذس َذسغ ٚيذ يف ايصباغ ١ٝقش َٔ ١ٜقش ٣اؾضا٥ش َٔ اعُاٍ ايبصش ٠طٖٓ 151 ١ا
ٚتٛيف طٓ١

ٖا .اٌَ اٯٌَ :ز

؛ اعٝإ ايؼٝع :١ز1

ص2

ص. 2

َ .كصٛد ا٭ْاّ يف ػشم تٗزٜب ا٭سهاّ  ٖٛٚايؼشم ايكذ ِٜي٘ يف اثٓ ٢عؼش فًذآًٜ .ظش:
ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز

ص

.

 .املطًب ايظادغ َٔ َطايب َكذَات ػشم ايتٗزٜب ايظٝذ ْعُ ١اه اؾضا٥ش ٟرنشٙ
امل صا ايٓٛس ٟيف خامت ١املظتذسى ز

ص. 5

االستدالل عهى أٌ انكتاب نإلياو ‡
قااٍ ايٓااٛسٚ( : ٟراااٖش :ٙإٕ ٖاازْ ٙظااخ ١اخااش ٣غا اياايت ناْاات يف قااِ
ٖٚزا مما ٜ٪ٜذ ايٛثٛم ٚا٫طُٓ٦إ)( ).
ٚدع ٣ٛثعضِٗ( ) :إٕ َٔ احملتٌُ إ املشاد ثايش ا َعٓا ٙايًػ ٟٛؾإْ٘ ناج اً
َا ٜظُ ٞامل٪يؿ ٕٛنتبِٗ ثزيو ؾُذؾٛع٘ ثكاٛهلِ( :عًٝا٘ ايظا )ّ٬ؾاإٕ ايش اا
عٓا ٙايًػٜ ٫ ٟٛظًِ عً.٘ٝ

الدلٔل الزابع[ :إٌ الكتاب لإلماو  aإمال ًء أّ كتابً٘]:
إْ٘ إَا إ ٜه ٕٛايهتاي يًش اا  aإَا٤٬ٶ ا ٚنتاثا ً١ا ٚيعًا ٞثأ ثاثٜٛا٘ اٚ
يًٛا عني ٚاؾاعًنيٚ .ا٫ستُا ٕ٫ايجاْٚ ٞايجايح ثاط ٕ٬ؾٝتعني ا٭.ٍٚ
اَا ثط ٕ٬ا٫ستُاٍ ايجاْٞ؛ ؾٮٕ عباسات ايهتاي  ٫تظاعذ عً ٢ريو ملا ؾٝا٘
َتهشساً َٔ قٛي٘( :اث ٞايعامل) ٚ aيف اٚيا٘( :عًا ٞثأ َٛطا ٢ايش اا) ٚراى
عً ٞثٔ اؿظني ثٔ َٛطٚٚ ٢صؿ٘ ثايش ا ٚاثٔ ثاثٜٛ ٫ ٜ٘ٛصـ ث٘.
ٚاَا ا٫ستُااٍ ايجاياح ؾبطْ٬ا٘ قاذ تعاشض يا٘ املشسا ّٛايٓاٛسٚ ٟصااسب
املؿاااتٝض( ) سمحُٗااا اه ااا ساصااً٘ ٫ٚ :خيؿاا ٢إْاا٘  ٫داعاا ٞيً ٛااع يف َجااٌ
ريو ؾإٕ غاشض ايٛا اعني تضٜٝاـ اؿال ٚتاشٜٚر ايباطاٌ ٚايػاياب ٚقٛعا٘
( )

َٔ ايػ٠٬

()5

ٚاملؿ١ ِّٛ

ٚايهتاي خاٍُ َٔ ريو ؾإمناا اػاتٌُ عًٝا٘ ايهتااي

 .خامت ١املظتذسى :ز ص . 5
 .ممٔ اٚسد ٖزا ا٫ستُاٍ امل صا ايٓٛس ٟيف خامت ١املظتذسى ز

ص. 2

َ .ؿاتٝض ا٭ص ٍٛيًظٝذ ا اٖذ قُذ اثٔ ا٭َ ايظٝذ عً ٞصاسب ايشٜاض اثٔ قُذ عًٞ
ايطباطبا ٞ٥اؿا٥ش ٟاملتٛؾ ٢ثكض ٜٔٚيف  2صؿش
اػتػاي٘ ثإصؿٗإ .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز

ٖا عٔ ْٝـ ٚطتني طٓ ١نتب٘ اٜاّ
ص. 11

 ِٖ .ايز ٜٔغايٛا يف سل اُ٥تِٗ ست ٢اخشد َٔ ِٖٛسذٚد اـًٝكٚ ١ٝسهُٛا ؾ ِٗٝثأسهاّ
ذع ايػ ٠٬قصٛس٠
اٱهل ١ٝؾش ا ػبٗٛا ٚاسذاً َٔ ا٭ ١ُ٥ثاٱي٘ ٚس ا ػبٗٛا اٱي٘ ثاـًل ٚث ٳ
يف اسثع :ايتؼبٚ ٘ٝايبذاٚ ٤ايشدعٚ ١ايتٓاطخ ٚهلِ ايكاي ٚثهٌ ثًذ يكب .املًٌ ٚايٓشٌ:
. 11 -22
 .5صٓـ َٔ ايػٚ ٠٬قذ ؾاسق ِٖٛثاعرتاؾِٗ عذٚخ ا٭ٚ ١ُ٥خًكِٗ ْٚؿ ٞايكذٳّ عِٓٗ 

كشف ابٍ انزضا عٍ فقه انزضا
َااأ ا٭صاااٚ ٍٛايؿاااشٚع ٚا٭خااا٬م انجشٖاااا َطااااثل ملااازٖب اٱَاَٝاااَٚ ١اااا
صٳاضِّ عاأ ا٭ُ٥ا c ١عًاا ٢طشٜكاا ١طاا٥ش نتااب قااذَا ٤اٱَاَٝا ١ايعاااًَني ثأخباااس

اٯساد( ).
إٕ قًتٳ :إْ٘ قذ ٜتعًل غشض ايٛا ع ثذغ ايكً ٌٝيف ايهج

ثٌ ٖازا اقاشي

ؿصَ ٍٛطًٛث٘  ٖٛٚإخؿا ٤ايٛاقع.
قًٓا :غشض ايٛا عني تٖٛني َكااّ ا٭ُ٥ا c ١ثتضٜٝاـ ايعكا٥اذ اٱطا١َٝ٬
ٚيزا غايب َا ٚقع َٔ ايػٚ ٠٬املؿٖ ١ ٛا ٛرياو ٚايهتااي املازنٛس مل ٜؼاتٌُ

عًٗٝاااٚ .اَااا تضٜٝااـ ا٭سهاااّ ايؼااشع ١ٝايؿشعٝاا ١ؾٗااٜ ٫ ٛضااش كاااّ ا٭ُ٥ااc ١؛
يهجش ٠ا٫خت٬ف ؾٗٝا .ثِ إٕ ٖازا ايهتااي يا ٛناإ َأ ا عا٫ٛت يهاإ اؾاعاٌ
ٜشٚد٘ ٜٚذع ٛايٓاغ إيٝا٘ ٜٚاأَشِٖ ثا٫عتُااد عًٝا٘ ستاٜ ٢اشِّٚز ثا٘ ايباطاٌ
ٜٚتشكاال َكصااٛد اؾاعااٌ ٚيهااإ ٜظٗااش َاأ ا٭ُ٥اا c ١يف عصااش اؿضااٛس اٚ
ايػٝب ١تهزٜب٘ نُا ٚسدت ا٭خباس يف ػإٔ ايهزِّاثني ٚايِّ ٛااعني ٚخشدات يف
سدِٖ ايتٛقٝعات املؼٗٛس ٠ثني ا٭صشاي ٚيهإ اٌٖ ايشداٍ ٜازنش ٕٚنًُاات
ا٭صشاي يف سد.ٙ

الدلٔل اخلامس[ :مْافقتُ لكتب معتربٗ]:
َااا رنااش ٙايٓااٛسٚ  ٟصاااسب ايؿصااٚ ٍٛغ ا َ ٙاأ َٛاؾكاا ١انجااش ؾتاٜٚاا٘
يؿتااا ٣ٚايصااذٚقني ٚاملؿٝااذ يف ((املكٓعاا١

))

ايؼشا٥ع

))

َ((ٚاأ  ٫حيضااش ٙايؿكٝاا٘

))

((ٚسطاااي١

ثٌ انجش عباسات٘ عني عباس ٠سطاي ١ايؼاشا٥ع َاع َاا اطاتبإ َأ طشٜكا١

ايصذٚقني َٔ ا٫قتصاس عًَ ٢ت ٕٛا٭خباس ٚإٜشاد يؿظٗا يف َكاّ ثٝاإ ايؿتا٣ٛ
ٚهلاازا عٳ اذِّ ايصااذٚم سطااايٚ ١ايااذ ٙإيٝاا٘ َاأ ايهتااب اياايت عًٗٝااا املعٳ اٚ ٍِّٛإي ٗٝاا
ٚ إ اؾ ١اـًل ٚايشصم َع ريو إيٚ ِٗٝدعٛاِٖ ثإٔ اه تعاىل تؿشد غًكِٗ خاصٚ ١اْ٘
ؾِّٛض إي ِٗٝخًل ايعامل ا ؾٚ ٘ٝعٝع ا٭ؾعاٍ .تصشٝض اعتكادات اٱَاَ:١ٝ
املٝضإ. 2 :
ٜٓ .ظش :خامت ١املظتذسى :ز ص . 2

؛ ايؼٝع ١يف

االستدالل عهى أٌ انكتاب نإلياو ‡
املشدع ٚإمنا مل ٜظٗشٚا ريو خٛؾاً َٔ تؼهٝو ايٓاغ ؾْ ِٗٝظ عًُآ٥ا ايازٜٔ

ناْٛا جيتُع ٕٛثاؿذٜٚ a ١أخز ٕٚثعض ا٭سهااّ َٓا٘ ٚيهآِٗ ٜ ٫ظٗاشٕٚ
ريو خٛؾاً َٔ تهازٜب ايٓااغ هلاِ ٚإيصاام ثعاض اياتِٗ ثٗاِ ٖٚهازا َأخاز
عً َٔ ١ؾتا ٣ٚايكذَا ٤اييت  ٫دي ٌٝعًٗٝا راٖشاً ٜهَٛ ٕٛدٛداً ؾ ٘ٝؾٝظٗش إْا٘
نإ َشدعِٗ َٚظتٓذِٖ يف تًو ايؿتاٖٚ ٣ٚزا َاا ٜاذٍ عًا ٢اعتبااس ٙعٓاذِٖ
ٚصشْ ١ظبت٘ يًش ا  aست ٢إْا٘ ناإ عاعاٜ ١عًُا ٕٛثؼاشا٥ع ايصاذٚم عٓاذ
إعااٛاص ايٓصااٛص .ؾاا ٬ثااذ إ ٜهاا ٕٛريااو َاأ دٗاا ١اخاازٖا َاأ ايٓصااٛص
()

ٚا٭خباس ْ ٫ٚص ٜطاثكٗا إ ٫ايهتاي املزنٛس.

ٚدع ٣ٛصاسب ايؿص( : ٍٛإٕ ايصذٚم  قذ عاع يف نتااي ((عٝإٛ
اخباس ايش ا)) عٝع َا ٚقـ عً َٔ ٘ٝا٭خباس ٚاٯثاس املشٜٚا ١عأ ايش اا a
ؾً ٛنإ قذ عٳ ٳج ٳش عًٖ ٢زا ايهتاي يٓكً٘ ا ٚيٓبِّ٘ عًٚ ٢دٛد.) ()ٙ
َذؾٛعاا :١ثااإٔ ايهتاااي املاازنٛس مل ٜضااع٘ يٮسهاااّ ايؼااشع ١ٝايؿشعٝاا ١ثااٌ
ٱرٗاس َكااّ اٱَااّ  aايهاشَ ِٜاع استُااٍ إْا٘ مل ٜٳطًٍاع عًٝا٘ إ ٍ٫ثعاذ تأيٝؿا٘
ياا((عٝاا ٕٛاخباااس ايش ااا

))

َااع إْاا٘ حيتُااٌ ٭طااباي اخااشٜ ٣شٜااذ إخؿاااٚ ٙ٤عااذّ

إرٗاسٙ؛ ملكاصذ خاص ١نُٔ خيؿ ٞا٫دتُاع ثاؿذ a ١ؾإٕ نج اً َٔ ايعًُاا٤
مماأ حيصااٌ ياا٘ ا٫عتُاااد عًاا ٢ثعااض ايهتااب ٚايشٚاٜااات ٚخيؼاا ٢إرٗاااس ريااو
خٛؾاااً َاأ عااذّ ا٫عتٓااا ٤ثؿتاااٚاٚ ٙايكااذم ؾٗٝاااٚ .يعااٌ ايصااذٚم خؼااَ ١ٝاأ
عااذّ ا٫عتٓااا ٤ثهتاثاا٘ اخؿاا ٢ريااو ٚص اشِّم ثأْااٜ٘ ٫( :ااش ٟٚؾٝاا٘ إَ ٫ااا ٜعتكااذ
( )

ثصااشت٘)

َااع إْاا٘ مل ٜتعااشض يف ايهتاااي املاازنٛس ياا((ايشطاااي ١ايزٖبٝاا ))١اياايت
؛ خامت ١املظتذسى :ز ص. 25

 .ايؿص ٍٛايػش ١ٜٚيف ا٭ص ٍٛايؿكٗ:١ٝ
 .ايؿص ٍٛايػش ١ٜٚيف ا٭ص ٍٛايؿكٗ:١ٝ

ْٴكٌ ثتصشِّف.

 .مل ادذ َجٌ ٖزا ايتصشٜض يف نتاي ((ع ٕٛٝاخباس ايش ا
َكذَ ١نتاث٘ ((َٔ  ٫حيضش ٙايؿك٘ٝ

))

))

إَ ٍ٫ا رنش ٙايؼٝخ ايصذٚم يف

ْٚص ن َ٘٬ؾ( :٘ٝثٌ قصذت إىل إٜشاد َا اؾيت ث٘

ٚاسهِ ثصشت٘ ٚاعتكذ إْ٘ سذ ١ؾُٝا ثٝين ٚثني سث ٫ َٔ .)ٞحيضش ٙايؿك :٘ٝز ص .

كشف ابٍ انزضا عٍ فقه انزضا
ايٍؿٗا ايش ا  aعًَ ٢ا ق.) (ٌٝ

 .ؾكذ عذِّ ايؼٝخ ايطٛطٚ ٞاثٔ ػٗشاػٛي ٖز ٙايشطاي َٔ ١تصاْٝـ قُذ ثٔ اؿظٔ ثٔ
عٗٛس ٚقاٍ عٓٗا اؿش ايعاًَ ٞثأْٗا َٔ ايهتب اييت ْ ٫عشف صاسبٗا .ايؿٗشطت:
اٌَ اٯٌَ :ز

ص . 2

؛
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سج٘ القاعلٔـً بعدو كٌْ فقُ الزضا مً تألٔف
اإلماو  aأّ إمالعُ
استر ايزاٖب ٕٛإىل عذّ ن(( ٕٛؾك٘ ايش اا)) َأ تاأيٝـ اٱَااّ َ ٫ٚ aأ
إَ ٘٥٬ثٛد:ٙٛ

[الدلٔل] األّل[ :عدو تعزّض علناعيا املتقدمٔـً إلُٔ

مصيفاتَه]:

َااا رنااش ٙصاااسب ايؿصااٚ ٍٛايظااٝذ قُااذ ٖاػااِ اـْٛظاااسَ ) (ٟاأ عااذّ
تعااشِّض عًُآ٥ااا املتكااذَني إيٝاا٘ يف َصاآؿاتِٗ ايٛاصااً ١إيٓٝااا َااع َااا ْااشاَ ٙاأ
خ ِٗ ٛيف عع ا٭خباس  ٚبط اٯثاس ثٌ ايعاد ٠قا  ١ٝي ٛنإ ٖازا ايهتااي
َٛدٛداً يذ٫ ِٜٗػاتٗش ثٝآِٗ غاٜا ١ا٫ػاتٗاس ٚمل ٜبال كؿٝااً يف َاذ ٠تكاشي َأ
ايااـ طاآ١؛ يتااٛؾش ايااذٚاع ٞعًٝاا٘( )؛ ٭ْاا٘ َاأ ادٳ اٌِّ َصاآؿات املصاآؿني يف ٖاازا
ايباي ٚيعاذّ تطاشم َاا ٜتطاشم َأ ا٫ستُاا٫ت يف اٱخبااس إيٝا٘ َأ استُااٍ
طٗ ٛايشا ٟٚاْ ٚكصاْ٘ ا ٚقصٛس ٙيف ؾِٗ املشاد ا ٚتٳ ٳعُِّذ ايهزي ٚيبٴعذ َا ؾ٘ٝ

عاأ ايتكٝاا١؛ ملااا تؿضااٌ اه عًاا ٢ايش ااا ٚ aػااٝعت٘ َاأ اٱعااضاص ٚا٫ساارتاّ
ؾهاْت ايتكَ ١ٝشؾٛع ١يف َذَ ٠ذٜذ َٔ ٠اٚاخاش عصاش ٙيف ايعاشام َٚاا ٚاٖ٫اا

٫طُٝا اٌٖ قِ ؾإْٗا ناْت يف عصش ٙممً َٔ ٠٤ٛعًُا ٤ايؼٝعٚ ١نااْٛا ٜ ٫تكإٛ

َاأ املباسجاا ١يف اَااش اٱَاَااٚ ١غصااب سكااٛم اٖااٌ ايبٝاات ٚ bإرٗاااس ثااذع
اـًؿاٖ َٔٚ .٤زا ٜظٗش إْ٘ َ ٫ااْع َأ اػاتٗاسٚ ٙاْتؼااس ٙإر املااْع ٜ ٫ها ٕٛإ٫
ايتك ٫ٚ ١ٝتك ١ٝيف صَاْ٘( ).
 .قُذ ٖاػِ ثٔ ص ٜٔايعاثذ ٜٔثٔ اث ٞدعؿش اؿظني املٛط ٟٛاـٛاْظاس ٟاٱصؿٗاْٞ
(5

3-

ٖا) ؾك َٔ ٘ٝفتٗذ ٟاٱَاَ ١ٝنإ َٔ اد ٤٬ايعًُا ٤تٛيف يف ايٓذـ يف

طشٜك٘ إىل اؿر ي٘ ((ساػ ١ٝعً ٢سٜاض املظاٚ ))ٌ٥ي٘ ((ايؿٛا٥ذ ايشدايَ .))١ٝعذِ امل٪يؿني:
ز

ص32؛ اعٝإ ايؼٝع :١ز 1ص .3

 .ا :ٟعًْ ٢كً٘.
ٜٓ .ظش :ايؿص ٍٛايػش ١ٜٚيف ا٭ص ٍٛايؿكٗ:١ٝ

؛ سطاي ١يف ؼكٝل ساٍ ايهتاي املعشٚف 
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ٚدعاا ٣ٛاْاا٘ يعًاا٘ نااإ َعشٚؾاااً يف عصااشٚ a ٙإمنااا خؿاا ٞثعااذ ٙثاعتباااس
اػتذاد ايتك ١ٝيف عصش َْ٫ٛاا اؾاٛاد ٚ aايعظاهشٜني  ٫ Kطاُٝا يف خ٬ؾا١
املتٛنٌ( )َ .ذؾٛع ١إٕ عشٚض ايتك ١ٝثعذ ا٫ػتٗاس ثني عًُا ٤ايطا٥ؿ ١املعاصاشٜٔ
ي٘ ٜ ٫ aكتض ٞاملٓع َٔ عذّ ٚصاٛي٘ إىل املتاأخشَ ٜٔآِٗ؛ ٭ٕ ايتكٝا ١إمناا متٓاع

َاأ ايظٗااٛس عٓااذ املخااايؿني  ٫اـؿااا ٤عًاا ٢املااٛايني ٚياازا اخباااس ايطعاأ عًاا٢
اـًؿاٚ ٤تضٜٝـ َزاٖب اٌٖ ايظٓ ١ثكٝت قؿٛرَ ١ع ػذ ٠ايتك.١ٝ
ٚثاؾًُ ١إْ٘ ي ٛنإ َٔ تأيٝؿا٘  aيهاإ ٜظٗاش اٜااّ رٗاٛس اَاشٚ a ٙناإ
ٜأَش ايطا٥ؿ ١ثايشدٛع إيٚ ٘ٝثاعتباس ريو نإ ٜؼتٗش غا ١ٜا٫ػتٗاس ثني ايعًُاا٤
ٚاسثاي ا٭خباس نُا ٖ ٛاؿاٍ يف ((ايصشٝؿ ١ايزٖب ))١ٝاييت ايٍؿٗاا اٱَااّ ايش اا
 aيًُأَ ٕٛؾإْٗا ناْت َؼٗٛس ٠ثني ايكذَاَ ٤ع إْٗا يف ايطب.
ٚاستُاٍ إٕ املاْع ٖ ٛايتكَ ١ٝذؾٛع ثأْ٘  ٫تك ١ٝيف اٚاخش صَاْ٘  aثاذيٌٝ
َااا ٚقااع ثٓٝاا٘ ٚثااني املخااايؿني َاأ املٓااارشات يف اَااش اٱَاَااٚ ١طااا٥ش ثااذع اٖااٌ
اـ٬ؾ.١
ٚاؾااٛاي عٓاا٘ :ميهاأ دعاا ٣ٛاػااتٗاس ٙثااني ]ايااشٚا ) (]٠ملااا يف نتااب ايرتادااِ

َٔ ن ٕٛثعض ايشٚا ٠ممٔ ي٘ نتاي عٔ ايش ا  aا ٚي٘ ْظخ ١عأ ايش اا a
ا ٚصاسب نتاي عٔ ايش ا  aؾؿ ٞاحمله ٞعٔ سداٍ َٓتذب اياذ( :) (ٜٔإٕ
 ثؿك٘ ايش ا :a

.

 .اث ٛايؿضٌ دعؿش اثٔ املعتصِ ثٔ ايشػٝذ ثٔ املٗذٚ ٟاَ٘ تشن ١ٝامسٗا ػذاع ثٜٛع ي٘
يظت ثكني َٔ ر ٟاؿذ ١طٓ( ١

ٖا) ٚقتٌ ي ١ًٝا٭سثعا ٤يج٬خ خً َٔ ٕٛػٛاٍ طٓ١

(ٖ 0ا) ٚي٘ إسذٚ ٣اسثع ٕٛطٓٚ ١دؾٔ ٖٚٚ ٛصٜش ٙاثٔ خاقإ يف ايكصش اؾعؿشٖٛٚ ٟ
قصش اثتٓا ٙثظش َٔ ساٚ ٣مل ٜصٌ عًُٗٝا ؾهاْت خ٬ؾت٘ اسثع عؼش ٠طٓٚ ١تظع ١اػٗش ٚتظع١
اٜاّ نإ َٔ ايذ اعذا ٤اٌٖ ايبٝت ‹ ٜٓظش :تاسٜخ ايٝعكٛث :ٞز

ص  2؛ ٚؾٝات ا٭عٝإ

ٚاْبا ٤اثٓا ٤ايضَإ :ز ص. 51
 .إ اؾٜ ١كتضٗٝا ايٓص.
 .ؾٗشطت َٓتذب ايذ َٔ ٖٛ ٜٔتأيٝـ ايؼٝخ اٱَاّ طٓذ اؿؿار َٓتذب ايذ ٜٔعً ٞ
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ايظٝذ اؾً ٌٝقُذ ثٔ امحذ ثٔ قُذ اؿظٝين صاسب ((نتاي ايش ا .) ()))a
ٚيف احمله ٞعٔ ايٓذاػ( :) (ٞإٕ قُذ ثٔ عًا ٞثأ اؿظاني ثأ صٜاذ ايؼاٗٝذ

اثٔ ص ٜٔايعاثذ a ٜٔي٘ ْظخٜ ١شٜٗٚا عٔ ايش ا ٚ ) ()aإٕ (ٚسٜاض ٠ثأ قُاذ
ايػظاْ ٞي٘ نتاي عٔ ايش ا ٚ ) ()aإٕ (َٛط ٢ثأ طاًُ ١ناٛيف يا٘ نتااي عأ
ايش اااا ٚ )5()aإ (اؿظااأ ثااأ قُاااذ ثااأ ايؿضاااٌ س ٣ٚعااأ ايش اااا a
()2

ْظخ)١

ٚإٕ (عً ٞثأ َٗاذ ٟثأ صاذق ١يا٘ نتااي عأ ايش اا )a

()0

ؾاإٕ

ٖزا َٔ احملتٌُ إ املشاد ث٘ نتااي ((ايؿكا٘))()3؛ ٚعًٝا٘ ؾا ٬ميهأ ايبات ثأْا٘ ياٝع
ؼٗٛس.
ٖزا َضاؾاً ملا يف ((املظتذسى))( َٔ )2إ َا رنش ٙاملظتذٍ( َٔ ) 1قضاا ٤ايعااد٠
 ثٔ عبٝذ اه ثٔ اث ٞقُذ اؿظٔ املذع ٛعظها ٜعٛد ْظب٘ إىل ٚايذ ايصذٚم اثٔ ثاثٜ٘ٛ
ايكُ ٞناْت ٫ٚدت٘ يف طٖٓ51 ( ١ا) ٚٚؾات٘ ثعذ طٖٓ535( ١ا) اقتصش ؾ ٘ٝعً ٢امساَ ٤ؼاٜخ
ايؼٝعَٚ ١صٓؿ ِٗٝايز ٜٔتأخشٚا عٔ ايؼٝخ ايطٛط ٞا ٚعاصش ٙٚؾٗ ٛتز ٌٜٝيؿٗشطت
ايؼٝخ .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز 2ص. 02
 .ؾٗشطت َٓتذب ايذ:ٜٔ

.

 .ايٓذاػٖ 51- 0 ( ٞا) امحذ ثٔ عً ٞثٔ امحذ ثٔ ايعباغ ايٓذاػ ٞا٭طذ ٟاثٛ
ايعباغ َ٪سخ إَاَٜ ٞٴعشف ثاثٔ ايهٛيف ٜٚكاٍ ي٘ ايص يف َٔ اٌٖ ثػذاد ي٘ نتاي
((ايشداٍ)) يف تشادِ عًُا ٤ايؼٝعٚ ١امساَ ٤صٓؿاتِٗ .ا٭ع :ّ٬ز

ص .0

 .سداٍ ايٓذاػْ . 20 :ٞٴكٌ ثتصشف.
 .املصذس ْؿظ٘:

.

 .5املصذس ْؿظ٘. 12 :
 .2املصذس ْؿظ٘ٚ .5 :قاٍ عٓ٘ ايٓذاػ( :ٞثك ١دً.)ٌٝ
 .0املصذس ْؿظْ٘ . 00 :ٴكٌ ثتصشف.

 .3ا :ٟايؿك٘ املٓظٛي ي٘ .a
 .2اَ :ٟظتذسى ايٛطا.ٌ٥

ٚ . 1املظتذٍ ٖٛ :ايظٝذ ا اٖذ قُذ ايطباطبا ٞ٥اؿا٥ش ٟيف نتاث٘ ((َؿاتٝض ا٭ص. 5 :))ٍٛ
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ريااو ٚ ٫داا٘ ياا٘ ؾٗااز ٙسطاااي ١اثاا ٞعبااذ اه  aاياايت نتبٗااا إىل اصااشاث٘

()

ٚاَشِٖ ثذساطتٗا ٚايٓظش ؾٗٝا ٚتعاٖذ ايعٌُ ثٗا ؾهاْٛا ٜضاعْٗٛا يف َظاادذ
ثٛٝتِٗ ؾإرا ؾشغٛا َٔ ايصاْ ٠٬ظاشٚا ؾٗٝاا ؾًا ٛناْات ايعااد ٠تكتضا ٞاْ٫تؼااس
نإ اي٬صّ ٚصٖ ٍٛز ٙايشطاي ١إيٓٝا ثأصٜذ َٔ ايـ طشٜال ٚٚدٛدٖاا يف اغًاب
املصاآؿات ٚا اااَٝع املٓاطااب ١هلااا َااع إْاا٘ يااٝع هلااا يف غ ا ((ايش ٚاا١

(

))

) يجكاا١

اٱط ّ٬عني  ٫ٚاثش ؾهٝـ ثا((ؾكا٘ ايش اا)) اياز ٟنتبا٘  a٭ثا ٞدعؿاش امحاذ
( )

ايظهني  ٖٛٚساًَ٘( ) يف ايهٛؾ ١ا ٚقِ ا ٚإصؿٗإ .اْتًَٗ ٢خصاً.

ٚاقااٖ :ٍٛاازا ْٚظ ا ريااو ايهتااب اياايت عٴ َش اات عًاا ٢اسااذ ا٭ُ٥ااc ١
ٚاثٓٛا عً٪َ ٢يؿٗٝا نا((نتاي عبٝذ اه ثٔ عً ٞاؿًا

ايصااادم ٚ aنتاااثٜ ٞااْٛع ثاأ عبااذ ايااشمحٔ

()2

()5

))

اياز ٟعٴا َشض عًا٢
()0

ٚايؿاااضٌ ثاأ ػااارإ

 .سطاي ١ط ١ًٜٛنتبٗا اٱَاّ ايصادم  aإىل اصشاث٘ ٚاَشِٖ ذاسطتٗا ٚايعٌُ ثٗا ٚقذ
رنشٖا ايؼٝخ ايهًٝين يف نتاث٘ ((س ١ ٚايهايف)) :ز 3ص .
 .س ١ ٚايهايف َٔ :ادضا ٤نتاي ((ايهايف
(3

يجك ١اٱط ّ٬قُذ ثٔ ٜعكٛي ايهًٝين املتٛؾ٢

))

َ ٬هشساً .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز
ٖا) ٚقذ طبع َظتك ً

 .ا ٟساٌَ نتاي ؾك٘ ايش ا  aإىل تًو ايبكاع.

 .سادع :خامت ١املظتذسى. 0 - 0 :
 .5عبٝذ اه ثٔ عً ٞثٔ اث ٞػعب ١اؿً

ص . 2

س ٣ٚدذ ٙاث ٛػعب ١عٔ اؿظٔ ٚاؿظني L

ٚناْٛا عٝعِٗ ثكاَ ٠شدٛعاً إىل َا ٜكٛي ٕٛصِّٓـ ايهتاي املٓظٛي إيٚ ٘ٝعش ٘ عً ٢اثٞ

عبذ اه ٚ aصشش٘ .سداٍ ايٓذاػ.23 :ٞ

ْٜٛ . 2ع ثٔ عبذ ايشمحٔ َٛىل عً ٞثٔ ٜكطني ثٔ َٛط ٢نإ ٚدٗاً يف اصشاثٓا َتكذَاً

عظ ِٝاملٓضيٚ ١يذ يف اٜاّ ٖؼاّ ثٔ عبذ املًو ٚسا ٣دعؿش ثٔ قُذ  Lثني ايصؿا ٚاملش٠ٚ
ٚمل ٜش ٚعٓ٘ ٚس ٣ٚعٔ اث ٞاؿظٔ َٛطٚ ٢ايش ا ٚ Lنإ ايش ا ٜ aؼ إي ٘ٝيف ايعًِ

ٚايؿتٝا .قاٍ اثٖ ٛاػِ داٚد ثٔ ايكاطِ اؾعؿش( : ٟعش تٴ عً ٢اث ٞقُذ صاسب

ايعظهش  aنتاي ٚ ّٜٛي ١ًٝيْٛٝع ؾكاٍ ي :ٞتصٓٝـ َٳٔ ٖزا؟ ؾكًت :تصٓٝـ ْٜٛع َٛىل
آٍ ٜكطني ؾكاٍ :اعطا ٙاه ثهٌ سشف ْٛساً  ّٜٛايكٝآَٜ .)١ظش :سداٍ ايٓذاػ. 0 - 2 :ٞ
 . 0ايؿضٌ ثٔ ػارإ ثٔ اـً ٌٝاث ٛقُذ ا٭صد ٟايٓٝؼاثٛس ٟنإ اث َٔ ٙٛاصشاي ْٜٛع

ٚس ٣ٚعٔ اث ٞدعؿش ايجاْٚ ٞق ٌٝعٔ ايش ا اٜضاً ٚ Lنإ ثك ١اسذ اصشاثٓا ايؿكٗا ٤
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املعش ٚني عًا ٢ايعظاهش a ٟؾاإٕ ٖاز ٙايهتاب ٓضيا ١ايهتاب امل٪يِؿا ١يٮُ٥ا١
 bيف ايصااشَ ١ااع إْٗااا  ٫اْتؼاااس هلااا ثااني اٜااذٜٓاْٚ .ظ ا ريااو ((نتاااي عًااٞ
a

()

))

((ٚصشٝؿ ١ؾاطُا™ ١

( )

))

َاع إٕ املااْع َأ ْؼاشٜٓ ٫ ٙشصاش يف ايتكٝا١

اييت ْؿاٖا يف عصش a ٙؾكذ ٜه ٕٛاملاْع ٖا ٛساشص صااسب ايهتااي عًٝا٘ ملاا
ؾٝاا٘ َاأ نتاثاا ١اٱَاااّ  aا ٚسٴاب اختصااص املعشؾاا ١ثاا٘ ا ٚاـااٛف عًٝاا٘ َاأ
ايتًـ ا ٚإْ٘ إرا رٗش يًٓاغ اْ٘ عً ٘ٝخط اٱَاّ  aطشق َ٘ٓ ٙٛيًتربى ثا٘ نُاا
صٓعٛا َع دعبٌ اـضاع ) (ٞيف اخاز دبا ١اٱَااّ َٓ aا٘ ٚايكصاَ ١عشٚؾا١

( )

ٚ املتهًُني ٚي٘ د٬ي ١يف ٖز ٙايطا٥ؿ ٖٛٚ ١يف قذس ٙاػٗش َٔ إ ْصؿ٘ .رنش ايهؼ ٞاْ٘
صِّٓـ َاٚ ١٥ااْني نتاثاًْٚ .ص ن ّ٬اٱَاّ يف نتاي ايؿضٌ ثٔ ػارإ املعشٚض عًٖ( :٘ٝزا
صشٝض ٜٓبػ ٞإ ٜٴعٌُ ث٘) ٚريو ثعذ إ تصؿش٘ ٚسقٚ ١سق .١سداٍ ايٓذاػ 10 :ٞ؛ َعذِ
سداٍ اؿذٜح :ز

ص

.

 .اَاي ٞسط ٍٛاه  gاَ ٙ٬عً ٢اَ املَٓ٪ني  aؾهتب٘ غط٘ ايؼشٜـ  ٖٛٚا ٍٚنتاي

نتب يف اٱط َٔ ّ٬ن ّ٬ايبؼش َٔ إَ ٤٬ايٓ

ٚخط ايٛصٚ ٞايٓظخ ١ايتاََ َ٘ٓ ١زخٛس٠

عٓذ اؿذ ١املٓتظش نظا٥ش َٛاسٜح ا٭ْبٝاٚ ٤سثٗا عٔ آثا ٘٥ايطاٖش ٖٛٚ b ٜٔنتاي َذسز

عظٜ ِٝؿتض ٜٚكشا عًَ ٢ا تشػذْا إي ٘ٝاسادٜح اٌٖ ايبٝت ٚ bقطعٖ َٔ ١زا ا٭َايٞ
َٛدٛد ٠ثعٗٓٝا ست ٢اي ّٛٝيف نتب ايؼٝع ١اٚسدٖا ايؼٝخ ايصذٚم يف ا ًع ايظادغ
ٚايظتني َٔ نتاي اَايٜٓ .٘ٝظش :ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع ١ز

ص. 10 - 12

ٚ َٔ .دا٥ع اٱَاَ ١عٓذ َْ٫ٛا ٚإَآَا صاسب ايضَإ  aنُا س ٟٚيف عذ ٠اسادٜح َٔ

طشم ا٭ٚ b ١ُ٥قذ سها ٙايع ١َ٬ا ًظ ٞيف ا ٍٚايبشاس .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع:١
ز

ص. 2

 .دعبٌ ثٔ عً ٞثٔ سص ٜٔاـضاع ٞايؼاعش ٜك ٍٛايع ١َ٬اؿًَ( :ٞؼٗٛس يف اصشاثٓا
ساي٘ َؼٗٛس يف اٱميإ ٚعً ٛاملٓضي ١عظ ِٝايؼإٔ صٓـ نتاي ((طبكات ايؼعشاٚ .) ))٤يذ

طٖٓ 3( ١ا) يف خ٬ؾ ١املٓصٛس ٚساَٛ ٣طٚ ٢يك ٞايش ا َٚ Lات طٖٓ 5( ١ا) يف
خ٬ؾ ١املتٛنٌ .سداٍ ايٓذاػ 00 :ٞ؛ خ٬ص ١ا٭قٛاٍ:

.

 .قاٍ ايهؼٖ 25( ٞا)( :قاٍ اث ٛعُش :ٚثًػين إ دعبٌ ثٔ عًٚ ٞؾذ عً ٢اث ٞاؿظٔ

ايش ا  aغشاطإ ؾًُا دخٌ عً ٘ٝقاٍ ي٘ :إْ ٞقذ قًت قصٝذٚ ٠دعًت يف ْؿظ ٞإ ٫
اْؼذٖا اسذا اٚىل َٓو .ؾكاٍٖ :اتٗا ؾأْؼذ قصٝذت٘ اييت ٜك ٍٛؾٗٝا:
امل تش اَْ ٞز ث٬ثٝاأ ساذاا١

اسٚم ٚاغذ ٚدا ِ٥اؿظشات
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نُا ْؼاٖذ يف نج َٔ اٌٖ ايهتب ا ٚعذّ طهٓا ٙيف ثًاذ َاذ ٠ميهأ اطتٓظااخ٘
ؾ ٘ٝا ٚعذّ ٚدٛد َٳٔ ؾ ٘ٝاًٖ٫ ١ٝطتٓظاخ٘.

الدلٔل الجاىٕ هله[ :عدو إ بار األعن٘ بُ ّاإلرجاع إلُٔ]:
إٕ ٖاازا ايهتاااي ياا ٛنااإ يٲَاااّ  aيهااإ ا٭ُ٥ااَ b ١اأ ثعااذٜ ٙااأَشٕٚ
ثايشدٛع إيٚ ٘ٝ٭خرب ِٖٚث٘ نُا اخربٚا ثا((نتاي عًa ٞ

))

((ٚصشٝؿ ١ؾاطُا١

™)).
ٚاداي عٔ ريو املشس ّٛايٓٛس ٟا ساصً٘ :إْ٘ َاا ناإ داثٗاِ  eإسدااع
ػاااٝعتِٗ  ٫طاااُٝا ايظااااً٥ني َااآِٗ إىل َاااا د ٕٚقبًاااِٗ َ eااأ آثااااe ِٗ٥

ٚاصشاثِٗ  eايز ٜٔاخزٖ .َِٗٓ ٙٚزا نتاي ((دٜات اَ املآَ٪ني َ ) ())aأ
ا٭ص ٍٛاملعشٚؾا ١املعش ٚا ١عًا ٢ايصاادم  aمل لاذ اساذاً ممأ طاأٍ اٱَااّ
ايصادم  aقذ اسايا٘ عًٝاٖ٘ٚ .از(( ٙايصاشٝؿ ١ايظاذاد١ٜ

(

))



اس ٣ؾٝأِٖ يف غ ِٖ َتكظُا

) قاذ نااْٛا ٜظاأيٕٛ

ٚاٜذٜااِٗ َٔ ؾ٦ٝاِٗ صاؿشات

قاٍ :ؾًُا ؾشؽ َٔ إْؼادٖا قاّ اث ٛاؿظٔ ٚ aدخٌ َٓضي٘ ٚثعح إي ٘ٝغشق ١خض ؾٗٝا طتُا١٥
دٜٓاس ٚقاٍ يًذاس :١ٜقٛي ٞيٜ٘ :ك ٍٛيو َ :ٟ٫ٛاطتعٔ ثٗز ٙعً ٢طؿشى ٚاعزسْا ؾكاٍ هلا
دعبٌٚ ٫ :اه َا ٖزا اسدت  ٫ٚي٘ خشدت ٚيهٔ قٛي ٞيٖ٘ :ب ي ٞثٛثا َٔ ثٝاثو ؾشدٖا
عً ٘ٝاث ٛاؿظٔ ٚقاٍ ي٘ :خزٖا ٚثعح إي ٘ٝظب َٔ ١ثٝاث٘ ؾخشز دعبٌ ستٚ ٢سد قِ ٚاٌٖ
قِ ٜٓظش ٕٚإىل اؾبٚ ١اعط ٙٛؾٗٝا ايـ دٜٓاس ؾأث ٢عًٚ ِٗٝقاٍٚ ٫ :اه  ٫ٚخشقَٗٓ ١ا ثأيـ
دٜٓاس ثِ خشز َٔ قِ ؾاتبعٚ ٙٛقذ اععٛا عًٚ ٘ٝاخزٚا اؾب ١ؾشدع إىل قِ ٚنًُِٗ ؾٗٝا
ٚقايٛا :يٝع إيٗٝا طبٚ ٌٝيهٔ إٕ ػ٦ت ؾٗز ٙا٭يـ دٜٓاس .ؾكاٍْ :عِ ٚخشقَٗٓ ١ا ؾأعطٙٛ
ايـ دٜٓاس ٚخشقَٗٓ ١ا)َ .عذِ سداٍ اؿذٜح :ز 3ص. 51- 2
َ .شت ايرتع ١ثعٓٛإ ((نتاي عً.))a ٞ

 .ايصشٝؿ ١ايظذاد ١ٜاملٓتٗ ٢طٓذٖا إىل اٱَاّ ص ٜٔايعاثذ ٜٔعً ٞثٔ اؿظني ثٔ عً ٞثٔ اثٞ

طايب  aاملعرب عٓٗا ((اخت ايكشإٓ)) ((ٚإل ٌٝاٌٖ ايبٝت)) ((ٚصثٛس آٍ قُذ)) ٜٚكاٍ هلا
((ايصشٝؿ ١ايهاًَ ))١اٜض ًا ٚيٮصشاي اٖتُاّ ثشٚاٜتٗا ٚخيصْٗٛا ثايزنش يف إداصاتِٗ ٚعًٗٝا
ػشٚم نج  َٔ ٖٞٚ ٠املتٛاتشات عٓذ ا٭صشاي ٫ختصاصٗا ثاٱداصٚ ٠ايشٚا ١ٜيف نٌ طبك١
ٚعصش .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز 5ص. 3
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ا٭َ b ١ُ٥ا ٜكض ٕٛث٘ سٛا٥ذِٗ ؾٝعًُا ِْٗٛرياو  ٫ٚحيًٝا ٕٛاساذ ًا عًٗٝاا.
ٖٚهازا ا٭صاا ٍٛاملذْٚاا ١يف عٗاذ ايصااادقني  ¥خصٛصااً َاا ععاا٘ قُااذ ثاأ
()

َظًِ

ٚصساسٚ ) (٠ا شاثُٗا مل ٜأَش اسذ َٔ ا٭ ١ُ٥ثايشدٛع إيٗٝا( ).

اقٖٚ :ٍٛز(( ٙسطاي ١ايصاادم))( )  aايايت رنشٖاا صااسب ((ايش ٚا ))١مل
ٜأَش اسذ ا٭ ١ُ٥ثايشدٛع إيٗٝا ٚيعاٌ ايظاش يف رياو إٕ يف اٱسدااع إيٗٝاا ٜهإٛ
ْكصاً يف َكاَِٗ ايعًٚ ٞاتٗاَِٗ ثاؾٌٗ.

[الدلٔل الجالح :كجزٗ املزاسٔل

الكتاب]:

ايذي ٌٝايجايح يًظٝذ قُذ ٖاػِ اـْٛظاسَ  ٟاا ساصاً٘ :إٕ يف ايهتااي
نج ًا َٔ املشاطا ٌٝنأيؿاار (سٴٜ(ٚ )ٟٚٴاشْ(ٚ )٣ٚٳاش(ٚ )ٟٚقٝاٌ) ْٚظاا٥شِٖ ٫ٚ
خيؿ ٢إٕ َٔ تتبع ا٭خباس ٫ٚسظ طٝام نًُات ا٭ ١ُ٥ا٭طٗااس  cخصٛصااً

َا صاذس عأ َْ٫ٛاا ايش اا َٚ aٳأ تكذَِّا٘ إٕ اَجااٍ رياو ٜ ٫ها ٕٛصاادساً
عِٓٗ ٖٚزا ٜٛدب ايظأ ايكا ٟٛثاٌ ايكطاع ثعاذّ صاذٚس ٖازا ايهتااي َآِٗ
 cا ٫تش ٣إٕ ٳَٔ تتبع عباسات ػخص عٝاح عاشف إٕ دٜاذٕ ٖازا ايؼاخص
ايتهًِ عًْٗ ٢ار خااص ٚطشٜكاَ ١عٗاٛد ٠ثاِ ٚقاـ عًا ٢نتااي ٜٴٓٵظاب إيٝا٘
ٚناْت عباسٖ ٠زا ايهتاي عًْٗ ٢ر آخش ٚاطًٛي آخش اتضض إٕ ٖزا ايهتااي
 .قُذ ثٔ َظًِ ثٔ سثام اث ٛدعؿش ا٭ٚقص ايطشإ قاٍ عٓ٘ ايٓذاػٚ( :ٞد٘ اصشاثٓا

ثايهٛؾ ١ؾكٚ ٘ٝسع صشب اثا دعؿش ٚاثا عبذ اه ٚ ¥س ٣ٚعُٓٗا ٚنإ َٔ اٚثل ايٓاغ.
ي٘ نتاي ٜظُ ٢ا٭سثعُاَ ١٥ظأي ١يف اثٛاي اؿٚ ٍ٬اؿشاّ) .تٛيف طٖٓ 51( ١ا) .سداٍ
ايٓذاػ:ٞ

-

.

 .صساس ٠ثٔ اعني ثٔ طٓظٔ قاٍ عٓ٘ ايٓذاػ( :ٞػٝخ اصشاثٓا يف صَاْ٘ َٚتكذَِٗ ٚنإ
قاس٥اً ؾكٗٝاً َتهًُاً ػاعشاً ادٜباً قذ ادتُعت ؾ ٘ٝخ ٍ٬ايؿضٌ ٚايذ ٜٔصادقاً ؾُٝا ٜش.)ٜ٘ٚ
قاٍ اث ٛدعؿش قُذ ثٔ عً ٞثٔ اؿظني ثٔ ثاث ٜ٘ٛسمح٘ اه( :ساٜت ي٘ نتاثاً يف ا٫طتطاع١
ٚاؾرب) .تٛيف طٖٓ 51( ١ا) .سداٍ ايٓذاػ. 05 :ٞ
ٜٓ .ظش :خامت ١املظتذسى. 05 :
 .رنشت ايشطاي ١طاثكاً.
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مل ٜصذس َٓ٘ ْٚؿا ٙعٓ٘( ).
ٚاؾااٛاي عٓاا٘ :إٕ ايكااشإٓ ايؼااشٜـ نااإ ؾٝاا٘ َجااٌ ريااو ؾؿاا ٞطااٛسٖ ٠ااٛد:

طوَقِيمَ يَاأَرْضُ ابْهَعِي يَاءَكِص

( )

طوَقِيمَ بُعْدًا نِهْقَىْوِ انظَّانًِِنيَص

( )

.

ٚاداااي ايٓااٛس  ٟااا ساصااً٘ :اْاا٘ إٕ نااإ املااشاد َاأ نًُااات ا٭ُ٥اا١
ا٭طٗااااس إٕ ناْااات نتااابِٗ ٪َٚ cيؿااااتِٗ ؾًاااٝع ثأٜاااذٜٓا نتااااي َٓٗا اا ستااا٢
ٜٴظتهؼـ َٓ٘ اطًٛثِٗ ْٗٚذِٗ ؾٚ ٘ٝإٕ نإ املشاد ثٗا اخبااسِٖ ايايت ثأٜاذٜٓا
ؾٗاا ٞنًُااات َتؼااتت ١يف اسهاااّ كتًؿااٚ ١ادٛثاا ١ملظاااَ ٌ٥تؿشقااٜ ٫ ١ٴكاااغ ْٗاار
ايتأيٝـ ٚاطًٛث٘ عًٗٝاٖ .زا َضاؾاً إىل اْ٘ قذ صذس َِٓٗ ْ cظا رياو ؾؿاٞ

((سطااااي ١اثااا ٞاؿظااأ اهلااااد ) ())a ٟإىل ػاااٝعت٘ يف اياااشد عًااا ٢اٖاااٌ اؾااارب
()5

ٚايتؿٜٛض

املش ١ٜٚيف ((ؼـ ايعك( :)2())ٍٛؾإْا ْبذا َٔ ريو( )0ثك ٍٛايصادم

 ٫ :aدرب  ٫ٚتؿٜٛض ٚيهٔ َٓضي ١ثني املٓضيتني)

()3

ٜٓ .ظش :سطاي ١يف ؼكٝل ساٍ ايهتاي املعشٚف ثؿك٘ ايش ا :a
 .طٛسٖٛ ٠د َٔ آ١ٜ
 .طٛسٖٛ ٠د َٔ .آ١ٜ

إىل إ قاٍٚ( :س ٟٚعٓا٘
. 5-

.
.

 .سطاي ١اٱَاّ اث ٞاؿظٔ عً ٞثٔ قُذ اهلاد a ٟيف ايشد عً ٢اٌٖ اؾرب ٚايتؿٜٛض
ٚإثبات ايعذٍ ٚاملٓضي ١ثني املٓضيتني .ؼـ ايعك. 53 :ٍٛ
 .5اؾربْ ٖٛ :ؿ ٞايؿعٌ سكٝك ١عٔ ايعبذ ٚإ اؾت٘ إىل ايشي تعاىل ٚاؾرب ١ٜاصٓاف اَا
ايتؿٜٛض ؾٝعين :إٕ اه تعاىل ؾِّٛض إىل ايعباد ؾًٝع ه يف اعُاٍ ايعباد َؼٚ ١٦ٝقذ قاٍ
اٱَاّ ايصادم  aيف نًُٗٝا ٫( :درب  ٫ٚتؿٜٛض ٚيهٔ اَش ثني اَش .)ٜٔايهايف ز
ص 21؛ املًٌ ٚايٓشٌ ز ص.35

 .2ؼـ ايعك ٍٛؾُٝا دا َٔ ٤اؿهِ ٚاملٛاعظ عٔ آٍ ايشط g ٍٛيًؼٝخ اث ٞقُذ اؿظٔ ثٔ
عً ٞثٔ اؿظني ثٔ ػعب ١اؿشاْ ٞاؿً

(

ٖا) املعاصش يًؼٝخ ايصذٚم (تٖ 3 :ا)

َ َٔٚؼاٜخ ايؼٝخ املؿٝذ .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز
 .0يف ا٭صٌ (ْٚبذا ثزيو) ٚايتصشٝض َٔ املصذس.

 .3ؼـ ايعك ٍٛعٔ آٍ ايشط. 21 :g ٍٛ

ص. 11
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 ) (aاْاا٘ قاااٍ :ايٓاااغ يف ايكااذس ث٬ثاا ) ()١إىل إ قااٍ ٚ( ) (aس ٟٚعاأ اَا
املَٓ٪ني  aسني اتا ٙلذٜ ٠ظاأي٘ عأ َعشؾا ١اه)

( )

إىل إ قااٍ ٚ( aسٟٚ

عٔ اَ املَٓ٪ني  aاْ٘ قاٍ يشدٌ طأي٘ ثعذ اْصشاؾ٘ عٔ ايؼاّ ...اـرب) .

()2( )5

ٚيف ((غٝب ١ايؼٝخ ايطٛط( : ))ٞايظٓذ املعتارب يف َظاا ٌ٥قُاذ ثأ عباذ اه

ثٔ دعؿش( )0عٔ اؿذ a ١عٔ املصً ٞإرا قاّ َٔ ايتؼٗذ ا٭ ٍٚيًشنع ١ايجايجا١

ٌٖ جيب عً ٘ٝإ ٜهرب؟ اؾٛاي قاٍ  :aإٕ ؾ ٘ٝسذٜجني :اَِّا اساذُٖا ؾاْا٘ إرا
اْتكااٌ َاأ ساياا ١إىل ساياا ١اخااش ٣ؾعًٝاا٘ ايتهااب

ٚاَااا اٯخااش ؾإْاا٘ س ٟٚإرا سؾااع

ساط٘ َٔ ايظذذ ٠ايجاْ ١ٝؾهرب ثِ دًع ثِ قاّ ؾًاٝع عًٝا٘ يًكٝااّ ثعاذ ايكعاٛد
تهااب

ٚناازيو ايتؼااٗذ ا٭ ٍٚجيااشٖ ٟاازا ا ااشٚ ٣ثأُٜٗااا اخاازت َاأ دٗاا١
()2

ايتظً ِٝنإ صٛاثا)(ٚ( .)3عٔ ايؿص اؿذٜذ

ٖاٌ ػاٛص ؾٝا٘ ايصا ٠٬إرا ناإ
() ( ) 1

يف إصبع٘؟ اؾٛاي :ؾ ٘ٝنشاٖٚ ١ؾ ٘ٝاٜضاً إط٬م ٚايعٌُ عً ٢ايهشاٖ. )١ٝ
 .ا ٟعٔ اٱَاّ ايصادم .a
 .ؼـ ايعك. 21 :ٍٛ

 .ق ٍٛاٱَاّ اهلاد a ٟيف سطايت٘.

 .ؼـ ايعك. 23 :ٍٛ
 .5املصذس ْؿظ٘.
ٜٓ .2ظش :خامت ١املظتذسى :ز ص. 00 - 02
 .0قُذ ثٔ عبذ اه ثٔ دعؿش اؿُ  ٟاث ٛدعؿش ايكُ ٞقاٍ ايٓذاػ( :ٞنإ ثكٚ ١دٗاً

ناتب صاسب ا٭َش ٚ aطأي٘ َظا ٌ٥يف اثٛاي ايؿك٘) ٚحملُذ ثٔ عبذ اه نتب َٓٗا:

((نتاي اؿكٛم

))

((نتاي ا٭ٚا .))ٌ٥سداٍ ايٓذاػ. 55 - 5 :ٞ

 .3ايػٝب. 02 :١
 .2نزا يف خامت ١املظتذسى ٚيف ايػٝب( ١ايؿص اـُأٖ) ق ٌٝاْ٘ ْٛع َٔ اؿذٜذ ٜظُ ٢ثايعشث١ٝ
اؿذش اؿذٜذٚ ٟايصٓذٍ اؿذٜذ.ٟ
 . 1ايطٛط ٞقُذ ثٔ اؿظٔ ايػٝب ١ؼكٝل :ايؼٝخ عباد اه ايطٗشاْٞ؛ ايؼٝخ عً ٞامحذ
ْاصض ايٓاػش٪َ :طظ ١املعاسف اٱطَ ١َٝ٬طبع ١ثُٗٔ ط
ٜٓ .ظش :خامت ١املظتذسى :ز ص. 03 - 00

ٖا قِ املؼشؾ. 02 :١

كشف ابٍ انزضا عٍ فقه انزضا
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()

ٚيف ((استذاااز ايطربطااٞ

))

يف َظااا ٌ٥اخااش ٣يًشُ ا ٚ ٟطااأٍ( )ٖ( :ااٌ

جيٛص يًشدٌ إ ٜتضٚز ثٓت اَشات٘؟ ؾأداي  :aإٕ ناْت سثِّٝت يف سذاش ٙؾا٬
( )

جيٛص ٚإٕ مل تهٔ سثِّٝت يف سذشٚ ٙناْت اَٗا يف غ عٝاي٘

ؾكذ س ٟٚاْ٘

دا٥ض)( ).

الدلٔل الزابع[ :التعب ري بلفظ العامل بزّآ٘ اإلماو عً غ ريِ]:
()5

َأ إ ناج اً َأ َطايبا٘ ٚاسهاَا٘ سٚاٖاا َ٪يِّاـ

َا رنش ٙايظٝذ املزنٛس

ايهتاااي املاازنٛس( )2عاأ غا  ٙممااا عبِّاش ؾٗٝااا عاأ قاً٥ااٗا ثاا(ثعض ايعًُااا )0()٤اٚ
()3

(ايعاامل)

ٖٚاز ٙايطشٜكاٖٚ ١ا ٛايتعااب عأ اٱَااّ ثاا(ايعامل) ا( ٚايؿكٝاا٘) اٚ

مُٖٛااا مل تٛدااذ يف ػااَ ٤ٞاأ اخباااسِٖ ٚمل تعٗااذ َاأ اسااذ َاآِٗ  cقبااٌ
ايػٝب ١ايصػشْ .٣عِ يف صَٔ ايػٝب ١ايصػشٜٛ ٣دذ يف ثعض ايتٛقٝعاات اياٛاسد٠
() 1( )2

َٔ ايٓاس ١ٝاملكذطْ ١ظ ريو .

 .ا٫ستذاز عً ٢اٌٖ ايًذاز يًؼٝخ اؾً ٌٝاثَٓ ٞصٛس امحذ ثٔ عً ٞثٔ اث ٞطايب
ايطربط( ٞتٖ533:ا) ؾ ٘ٝاستذادات ايٓ

ٚ Dا٭ٚ e ١ُ٥ثعض ايصشاثٚ ١ثعض ايعًُا٤

ٚثعض ايزس ١ٜايطاٖشٚ ٠انجش اسادٜج٘ َشطٌ إَ ٫ا سٚا ٙعٔ تؿظ ايعظهش .a ٟايزسٜع١

إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز ص . 3

 .مما خشز عٔ صاسب ايضَإ  َٔ aدٛاثات املظا ٌ٥ايؿكَٗ ١ٝا طأي٘ عٓٗا قُذ ثٔ عبذ

اه ثٔ دعؿش اؿُ  .ٟا٫ستذاز. 1 :
 .يف ا٭صٌ (سباي٘) ٚايتصشٝض َٔ املصذس.
 .ا٫ستذاز عً ٢اٌٖ ايًذاز :ز

ص

.

 ٖٛٚ .5ايظٝذ قُذ ٖاػِ اـٛاْظاس ٟيف سطايت٘ يف ؼكٝل ساٍ ؾك٘ ايش ا .a
 ٖٛٚ .2نتاي ؾك٘ ايش ا املٓظٛي إىل اٱَاّ عً ٞثٔ َٛط ٢ايش ا .a
ٚ .0ريو يف اسثع َٛا ع َٔ ((ؾك٘ ايش ا

))

ص. 20ٚ 52ٚ 22ٚ 25

ٚ .3سدت يؿظ( ١ايعامل) (َ ) 52ش ٠يف عُ ّٛنتاي ؾك٘ ايش ا .a

َٗٓ .2ا دٛاثات َظا ٌ٥قُذ ثٔ عبذ اه ثٔ دعؿش اؿُ  ٟاـاسد ١عٔ اٱَاّ اؿذa ١

ٜٓظش :ا٫ستذاز :ز

ص

.

ٜٓ . 1ظش :سطاي ١يف ؼكٝل ساٍ ؾك٘ ايش ا . 0 :a
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ٚدٛاثاا٘ :إٕ ايعااامل يف ايػايااب اٱَاااّ َٛطاا a ٢نُااا ص اشِّم ثاا٘ عاعاا١
()

َاااآِٗ :ايهؼااااٞ
( )

خامتتٗا

( )

ٚايؼااااٝخ ؾااااشز اه اؿااااٜٛضٟ

ٚصاااااسب ايٛطااااا ٌ٥يف

ٚغ ِٖ.

ٖٓٚاى سٚاٜات َتعذد ٠عبِّش ثٗا عٔ اٱَاّ  aثايعامل نشٚا ١ٜايصاذٚم 
ثإطٓاد ٙيف ((ايتٛسٝذ))( ) عأ قُاذ ثأ عٝظا )5(٢قااٍ :قاشات يف نتااي عًا ٞثأ

ٖ )2(ٍ٬إىل ايعامل(ٜ )0عين اثا اؿظٔ .)3(a

ٚاحملهاا ٞعاأ ايؼااٝخ  :إٕ عًاا ٞثاأ ٖااَ ٍ٬اأ اصااشاي ايش ااا a

()2

 .قُذ ثٔ عُش ثٔ عبذ ايعضٜض اث ٛعُش ٚايهؼ ٞقاٍ ايٓذاػ( :ٞنإ ثك ١عً ٓٝا ٚس ٣ٚعٔ
ايضعؿا ٤نج اً ٚصشب ايعٝاػٚ ٞاخز عٓ٘ ٚؽشز عًٚ ٘ٝيف داس ٙاييت ناْت َشتعاً يًؼٝع١
ٚاٌٖ ايعًِ ي٘ نتاي ((ايشداٍ)) نج ايعًِ ٚؾ ٘ٝاغ٬ط نج  .)٠سداٍ ايٓذاػ. 0 :ٞ
 .ؾشز اه ثٔ قُذ ثٔ دسٜٚؽ اؿٜٛضٖ 11- 1 ( ٟا) َ٪سخ ادٜب إَاَْ ٞظبت٘ إىل
سٜٛض( ٠ثني ايبصشٚ ٠خٛصطتإ) َٔ تآيٝؿ٘(( :إجياص املكاٍ يف َعشؾ ١ايشداٍ)) فًذإ نب إ يف
ايرتادِ .ا٭ع :ّ٬ز 5ص. 1
ٜٓ .ظشٚ :طا ٌ٥ايؼٝع ١إىل ؼصَ ٌٝظا ٌ٥ايؼشٜع :١ز3

ص.31

 .ايتٛسٝذ يًؼٝخ ايصذٚم اث ٞدعؿش قُذ ثٔ عً ٞثٔ اؿظني ثٔ ثاث ٜ٘ٛايكُ ٞاملتٛؾ٢
ثايش ٟطٖٓ 3 ( ١ا) طبع ثإٜشإ طٖٓ 35( ١ا) .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز

ص . 3

 . 5قُذ ثٔ عٝظ ٢ثٔ عبٝذ ثٔ ٜكطني ثٔ َٛطَٛ ٢ىل اطذ ثٔ خضمي ١اث ٛدعؿش ٜكٍٛ
ايٓذاػ( :ٞدً ٌٝيف اصشاثٓا ثك ١عني نج ايشٚا ١ٜسظٔ ايتصاْٝـ س ٣ٚعٔ اث ٞدعؿش

ايجاَْ a ٞهاتبَٚ ١ؼاؾٗ .)١سداٍ ايٓذاػ:ٞ

.

 .2نزا يف ا٭صٌ ٚيف ٚطا ٌ٥ايؼٝع ١اٜض ًا اَا يف املصذس ؾا(عً ٞثٔ ث .)ٍ٬قاٍ عٓ٘ ايؼٝخ
ايٓذاػ( :ٞعً ٞثٔ ث ٍ٬ثٔ اثَ ٞعا ١ٜٚاث ٛاؿظٔ املًٗ

ا٭صد ٟػٝخ اصشاثٓا ثايبصش٠

ثك ١مسع اؿذٜح ؾأنجش ٚصِّٓـ نتبا) .سداٍ ايٓذاػ. 53 :ٞ
 .0يف سٚا ١ٜايصذٚم يف نتاث٘ ((ايتٛسٝذ)) (اْ٘ طأٍ ايشدٌ).
 .3ايتٛسٝذ. 52 :
 .2سادعَ :عاْ ٞا٭خباس 0 :؛ ا٭َايٚ . 12 :ٞيف ٖز ٙاملصادس ٚغ ٖا َٔ َ٪يؿات ايؼٝخ
ايصذٚم ٚسد (عً ٞثٔ ث.)ٍ٬

كشف ابٍ انزضا عٍ فقه انزضا
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ٚسٚا(( ١ٜعاٍ ا٭طبٛع))( ) عٔ امحذ ثٔ قُذ اؾٖٛشٜ ) (ٟش ٟٚؾٗٝا قُذ ثأ

طٓإ( ) عٔ ايعامل ٚ .) (aسٚا ١ٜنتاي ((عٌُ ػاٗش سَضاإ))(٫ )5ثأ طااٚٴغ
يف دعا ٤ايً ١ًٝايظاثع[ ١عؼش]( )2ؾإْ٘ ؾ( :٘ٝسٜٓٚا ٙثإطٓاد ٙإىل ايعامل ٚ )0()aيف

((َهاسّ ا٭خ٬م))(( :)3س ٟٚعٔ ايعاامل  aث٬ثا ٫ ١حياطاب عًٗٝاا املا...َٔ٪
 .عاٍ ا٭طبٛع ثهُاٍ ايعٌُ املؼشٚع ٖ َٔ ٛادضا(( ٤ايتتُات ٚاملُٗات)) ٚيف خصٛص
 ٬ؾٗٝا ا٭عُاٍ اييت ؽتص ثهٌ ّٜٛ
ا٭عُاٍ اييت تتهشس يف ا٭طاثٝع يف تظعٚ ١اسثعني ؾص ً
ٚي َٔ ١ًٝتًو ا٭ٜاّ ٚايًٝاي ٞاييت ٜتِ ثٗا ا٭طبٛع َٔ ايصًٛات ٚا٭دعٚ ١ٝا٭رناس ٚؾضٌ
نٌ َٗٓ ّٜٛا يًظٝذ عاٍ ايظايهني عً ٞثٔ طاٚغ املتٛؾ ٢طٖٓ22 ( ١ا) .ايزسٜع ١إىل
تصاْٝـ ايؼٝع :١ز 5ص. 2
 .امحذ ثٔ قُذ ثٔ عبٝذ اه اؾٖٛش ٟاث ٛعبذ اه قاٍ ايٓذاػ( :ٞمسع اؿذٜح ٚانجش
ٚا طشي يف آخش عُش )ٙي٘ نتب .سداٍ ايٓذاػ.32 -35 :ٞ
 .قُذ ثٔ اؿظٔ ثٔ طٓإ اث ٛدعؿش ايضاٖش ٟتٛيف اث ٙٛاؿظٔ  ٖٛٚطؿٌ ؾهؿً٘ دذ ٙطٓإ

ؾٓظب إي ٘ٝس ٣ٚعٔ ايش ا ٚ aي٘ َظا ٌ٥عٓ٘ َعشٚؾ ٖٛٚ ١سدٌ
عًٜ ٫ٚ ٘ٝٴًتؿت إىل َا تؿشِّد ث٘ .سداٍ ايٓذاػ3 :ٞ

عٝـ دذاً ٜ ٫عٍِّٛ

.

ٜٓ .ظش :عاٍ ا٭طبٛع. 5 :
َ . 5ضُاس ايظبل يف َٝذإ ايصذم اَ ٚضُاس ايظبام ٚايًشام ثص ّٛػٗش إط٬م ا٭سصام
ٚعتام ا٭عٓام  ٖٛٚيف ادع ١ٝػٗش سَضإ ٚاعُاي٘ ٚا ًذ ايظادغ َٔ فًذات املُٗات
ٚايتتُات ٚايظاثع َٓٗا َظايو احملتاز ٚايجأَ ٚايتاطع اٱقباٍ ثا٭عُاٍ ٚايعاػش نتاي
ايظعادات ٚنًٗا تتُات ((َصبام املتٗذذ)) ايطٛط ١ٝيًظٝذ ا٭دٌ س  ٞايذ ٜٔاث ٞايكاطِ
عً ٞثٔ َٛط ٢ثٔ طاٚٴغ اؿظين اؿًٖ22 -532( ٞا) .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز
ص. 5
 .2إ اؾ َٔ ١املصذس ؾؿ ٞدعا ٤ايً ١ًٝايظاثع َٔ ١عٌُ ػٗش سَضإ ٜٛ ٫دذ ايٓص
املزنٛس.
 .0إقباٍ ا٭عُاٍ :ز ص 1

ٚيف املصذس( :ثإطٓادْا).

َ . 3هاسّ ا٭خ٬م يًؼٝخ اثْ ٞصش س  ٞايذ ٜٔاؿظني اثٔ اَني اٱط ّ٬اث ٞعً ٞايؿضٌ
ثٔ اؿظٔ ايطربطٚ ٞايذ َ٪يـ ((ْجش ايٰي َٔٚ ))٧اع ّ٬املا ١٥ايظادطٚ ١قذ اخز ؾ ٘ٝعٔ
اٯداي ايذ ١ٜٝٓيٛايذ ٙاملؿظش ٚاٚسد ؾ ٘ٝثعض َا يف اٯداي ستب٘ عً ) ( ٢ثاث ًا عً ٢اطًٛي
احملذثني َٔ ايؼٝع .١ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز

ص

.
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ٚؾ ٘ٝاٜضااً( :قااٍ ايعاامل [ :aيف]( ) ايكاشإٓ ػاؿاَ ٤أ ناٌ دا)٤

( )

( )

ٚؾٝااا٘( :س ٟٚعااأ ايعاااامل اْااا٘ قااااٍَ :ٳاأ ْايتااا٘ عًااا ...١اـااارب)

ٚيف ((عًاااٌ

ايؼاشا٥ع))( )5يًصاذٚم عأ عًاا ٞثأ امحاذ( )2ثظاآذ ٙإىل إطاشام ثأ امساعٝااٌ
ايٓٝظاثٛس( :)0(ٟإٕ ايعامل نتب إيٜ - ٘ٝعين اؿظأ ثأ عًا - ¥ ٞإٕ اه عاض
()3

ٚداٌ ...اـاارب)
()2

اٱط٬م إي)٘ٝ

قاااٍ ايٓااٛسٚ( : ٟإمناا ؾظِّاش ٙثايعظااهشٟ؛ يعااذّ اْصااشاف

ٚيف احمله ٞعٔ ((تٛسٝذ ايصذٚم)) عٔ عًا ٞثأ امحاذ ثظآذٙ

عٔ املعً ) 1(٢قاٍ( :طٴ ٌ٦ايعامل  aنٝـ عًِ اه)( ).

ٚاَا إط٬م ايعًُا ٤عً ٢ا٭ ١ُ٥ا٭طٗاس ؾُٓٗا قٛي٘ تعااىل :طإًَََِّاا يَ ْشَاى انهَّاهَ يِاٍْ
َ .هاسّ ا٭خ٬م. 2 :
 .اٱ اؾ َٔ ١املصذس.
َ .هاسّ ا٭خ٬م. 2 :
 .املصذس ْؿظ٘ ٚايصؿش.١
 .5عًٌ ايؼشا٥ع ٚا٭سهاّ يًؼٝخ ايصذٚم اث ٞدعؿش قُذ ثٔ عً ٞثٔ اؿظني ثٔ َٛط ٢ثٔ
ثاث ٜ٘ٛايكُ ٞاملتٛؾ ٢طٖٓ 3 ( ١ا) طبع عً ٢اؿذش ثإٜشإ َع ((َعاْ ٞا٭خباس)) طٖٓ 32 ١ا
ٖ 1 ٚا .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز 5ص

.

 .2عً ٞثٔ امحذ ثٔ قُذ ثٔ عُشإ ايذقام اث ٛايكاطِ َٔ َؼاٜخ ايصذٚم رنشٙ
َرت ٝاً عًَ .٘ٝعذِ سداٍ اؿذٜح :ز

ص. 00

 . 0إطشام ثٔ إمساع ٌٝايٓٝظاثٛس ٟثك َٔ ١اصشاي اث ٞقُذ ايعظهش a ٟقاٍ
ايهؼ( :ٞسه ٢ثعض ايجكات ثٓٝظاثٛس اْ٘ خشز ٱطشام ثٔ إمساع َٔ ٌٝاث ٞقُذ a

تٛقٝعَ .عذِ سداٍ اؿذٜح :ز
 .3عًٌ ايؼشا٥ع :ز

ص. 20

ص2

 .2خامت ١املظتذسى :ز ص. 33
 . 1امل ٳعًٍ ٢ثٔ قُذ ايبصش ٟاث ٛاؿظٔ َضطشي اؿذٜح ٚاملزٖب ي٘ نتب َٓٗا :نتاي
اٱميإ ٚدسدات٘ ٚصٜادت٘ ْٚكصاْ٘ .سداٍ ايٓذاػ. 3 :ٞ
 .ايتٛسٝذ:

.
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عِبَادِهِ انْعُهًََاءُص

()

ؾؿ ٞثعض ايشٚاٜات( ) تؿظ  ٙثا٭ُ٥اَٗٓٚ c ١اا َاا سٴ ٟٚعأ

اث ٞعباذ اه  aثعاذ ٠طاشم يف ((ايهاايف)) ٚغا  ٙاْا٘ قااٍٜ[ ( :ػاذٚا]( ) ايٓااغ
عً ٢ث٬ث ١اصٓاف عامل َٚتعًِ ٚغجا ٤ؾٓشٔ ايعًُاٚ ٤ػٝعتٓا املتعًُٚ ٕٛطا٥ش
ايٓاغ غجا.) ()٤

الدلٔل اخلامس[ :اشتنالُ عل ٙىقل أ بار متعارض٘]:
َا رنش ٙصاسب ايؿصَ ٍٛأ اػاتُاي٘ عًاْ ٢كاٌ اخبااس َتعاس ا ١يف َاٛاسد
عذٜذ َٔ ٠غ إػاس ٠إىل طشٜل اؾُع ثٗٓٝا  ٫ٚإىل َا ٖا ٛاؿال َٓٗاا  ٫ٚإىل
دٛاص ا٭خز ثهٌ َٓٗا َأ ثااي ايتظاً ِٝؾٝظاتؿاد َٓا٘ قاعاذ ٠نًٝاٚ ١رياو قٛيا٘
[يف] (ص( :)2اغظاٌ ثٛثاو َٓا٘ -اَ ٟأ دّ اؿاٝضَٚ -أ ايباٚ ٍٛاملاين قاٌِّ
اّ( )5نجش ٚاعذ َٓ٘ ص٬تو عًُتٳ ث٘ اّ مل تعًِ ٚقذ سٴ ٟٚيف املاين :إرا مل
تعًِ ث٘ َٔ قبٌ إ تصً ٞؾ ٬إعاد ٠عًٝو)(ٚ :)2نكٛيا٘ [يف] (ص )ٚ( :سٴٟٚ
()3

يف دّ دَاَٜ )0(ٌٝصٝب ايجٛي ٚايبذٕ اْ٘ قاٍ :جيٛص [ؾٝا٘ ايصا]٠٬
()2

اْ٘  ٫جيٛص)

ٚاسٟٚ

ٚنكٛي٘ [يف] (صٚ ( :) 0ػض ٟايبكش ٠عٔ مخظاٚ ١س ٟٚعأ

 .طٛس ٠ؾاطش َٔ آ. 3 :١ٜ

 .ؾُٔ ٖز ٙايشٚاٜات ق ٍٛسط ٍٛاه ( :gإْ ٞاخؼانِ ه اتكانِ ي٘) ٚق ٍٛاٱَاّ

ايصادم ‡ يف تؿظ ٖز ٙاٯٜ( :١ٜعين ثايعًُا َٔ ٤صذِّم قٛي٘ ؾعً٘  َٔٚمل ٜصذم ؾعً٘ قٛي٘
ؾًٝع ثعامل) .تؿظ ايصايف :ز

ص0

.

 .اٱ اؾ َٔ ١املصذس.
 .ايهايف :ز ص

.

 .5يف ا٭صٌ (اٚ )ٚايتصشٝض َٔ املصذس.
 .2ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا .25 :a

 . 0يف ا٭صٌ (ايذَاَٚ )ٌٝايتصشٝض َٔ املصذسٚ .ايذَاَ :ٌٝعع دٌَ  ٖٞٚايكشٚم .تاز
ايًػٚ ١صشام ايعشث :١ٝز
 .3اٱ اؾ َٔ ١املصذس.

ص. 222

 .2ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا . 1 :a
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طبع ١إرا ناْٛا َٔ اٌٖ ثٝت ٚاسذ ٚس ٟٚاْٗاا  ٫ػاض ٟإ ٫عأ ٚاساذ)( ) إىل
( )

غ ريو.

ٚدٛاث٘ ا :ً٫ٚإٕ اٱَاّ  aقذ ث ِّٔٝاؿل يف ٖز ٙاملاٛاسد ؾإْا٘  aيف املاٛسد
ا٭ٚ ٍٚايجايح رنش اسذ ايكٛيني عً ٢طب ٌٝاْ٘ ٖ ٛايٛاقع ثِ رناش سٚاٜا ١ايكاٍٛ
اٯخاش ٖٚازا ػااا٥ع ثاني املا٪يِّؿني ؾااإِْٗ ٜازنش ٕٚساٜٗاِ عًاا ٢طاب ٌٝاؾاضّ ثااِ
ٜٓكً ٕٛايك ٍٛاٯخش إ ٫إ تك ّٛقش ١ٜٓعً ٢خا٬ف رياو نُاا صاذس َٓا٘  aيف
ثاي ايٓؿاغ (ص ) سٝح رناش سٚاٜاات َتعاس اَ ١اع َاا رناش a ٙثاِ اَاش
( )

ثا٭خاز ثااأَٗٓ ٟاا عًاا ٢طاب ٌٝايتظااًِٝ

ؾإْاا٘ يف ٖازا املااٛسد جياٛص ريااو يكٝاااّ

ايكش ١ٜٓعً ٢عذّ يض ّٚايعٌُ ثشاٚ .a ٜ٘اَا املٛسد ايجايح ؾكذ ارٗاش  aاؿال
َع ايك ٍٛايجاْٞ؛ ٭ْ٘ ْظب سٚاٜتا٘ يٓؿظا٘ د ٕٚايكا ٍٛاٯخاش ؾاْا٘ ْظاب سٚاٜتا٘
يػاا ٚ ٙميهاأ إ ٜهاا ٕٛغش اا٘  aثٝااإ ايهشاٖاا١؛ ٭ٕ اؾُااع ايااذ٫ي ٞثااني
ايشٚاٜتني ٖ ٛايهشاٖ ١ؾًزا مل ٜتعشض يٮخز ثهٌ َٓٗاا َأ ثااي ايتظاً ِٝؾًاٛ
رناش ايهشاٖا ١يكااٍ ؾٝا٘ ايكا٥اٌ :إْٗاا خا٬ف ايشٚاٜاات ٚيهٓا٘  aرنشٖاا يبٝاإ
ايهشاٖ ١ثأسظٔ ٚد٘؛ يٝبني اط٬ع٘ عًا ٢ايشٚاٜاات ا٭خاش ٣املعاس ا ١ستا٫ ٢
ٜكذم كاَ٘ ايهش ِٜثايػؿً ١عٓٗا اٜ ٚٴعرتٳض ثٗا عً.٘ٝ
ٚاداي ايٓٛس: ٟ
ا :ً٫ٚثاستُاٍ إٕ ايهتاي َٔ إَ ٫ a ٘٥٬تأيٝؿ٘ ٜٚه ٕٛرنْش املعاسض َٔ
املًُ ٢عً ٫ٚ .) (a َ٘ٓ ٫ ٘ٝخيؿَ ٢ا ؾٝا٘ ؾاإ ايضٜااد ٠تعتارب ؼشٜاـ َأ املًُا٢
عً ٘ٝثِ ايظاٖش اْ٘ تأيٝـ اٱَااّ  aثاِ إٕ ٖازا  ٫جيا ٤ٞيف املاٛسد ايجااْ ٞإ٫
 .ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا :a

.

ٜٓ .ظش :ايؿص ٍٛايػش ١ٜٚيف ا٭ص ٍٛايؿكٗ:١ٝ

ٜٓ .ظش :ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا 2 :a

.

ٜك a ٍٛيف ايشٚاٚ( :١ٜقذ س ٟٚااْ ١ٝعؼش

َٜٛاً ٚس ٟٚث٬ثٚ ١عؼشَٜٛ ٜٔاً ٚثأٖ ٟز ٙا٭سادٜح اخز َٔ دٗ ١ايتظً ِٝداص).
ٜٓ .ظش :خامت ١املظتذسى :ز ص. 32

كشف ابٍ انزضا عٍ فقه انزضا

21

ثايتضاّ صٜاد ٠نًتا ايشٚاٜتني.
ٚثاْٝاً :ثايٓكض ثاـرب ايصادس عأ إَااّ يًظااَع اياز ٟعٓاذَ ٙأ ا٭ُ٥اَ ١اا
ٜعاس اا٘ َااع عًااِ اٱَاااّ  aثاازيو َاأ د ٕٚإ ٜؼاا اٱَاااّ  aإىل طشٜاال
اؾُع  ٫ٚإىل َا ٖ ٛاؿل.
ٚثايجاً :ثاؿٌ اِْٗ  bاؾُٗٛا اصاشاثِٗ طشٜال ايعا٬ز يف َاٛاسد اثاتِٗ٥٬
ثا٭خباس املتعاس ٚ ١ناْت دا٥ش ٠ثني اصشاثِٗ خصٛصاً اخباس ايتظًَٗٓ ِٝاا
ٚإرا ناْٛا  bقذ عشِّؾ ِٖٛطشٜل ايع٬ز ؾًِ حيتادٛا إىل ثٝاْ٘ يف نٌ َكاّ ٚداذ
()

ايتعاسض.

ٚساثعاً :إٕ يف نتاي ((ؾك٘ ايش ا  ))aاٱػاس ٠إىل طشٜل ايع٬ز ؾؿ ٞثااي
ايٓؿاااغ قاااٍٚ ( :ايٓؿظااا ٤تااذع ايصاا ٠٬انجااشَ ٙجااٌ اٜاااّ سٝضااٗا ٖٚاا ٞعؼااش٠
( )

[اٜاّ]

ٚتظتظٗش ثج٬ث ١اٜاّ ثِ تػتظٌ ؾاإرا سات اياذّ عًُات نُاا تعُاٌ

املظتشا ٚ .١قذ س ٟٚااْ ١ٝعؼش َٜٛاً ٚس ٟٚث٬ثٚ ١عؼشَٜٛ ٜٔاً ٚثاأٖ ٟازٙ
( ) ()5

ا٭سادٜح اخز َٔ ٙدٗ ) (١ايتظً ِٝداص) .

[الدلٔل السادس :سؤال اإلماو  aلػ ريِ]:
ايااذي ٌٝايظااادغ َااا يف ايؿصاا ٍٛاٜض ااًَ :اأ اْاا٘ يف ايهتاااي يف ثاااي ايكااذس:
(طأيت ايعامل  aادرب اه ايعباد عً ٢املعاصٞ؟ ؾكاٍ :اه اعذٍ( َٔ )2ريو.
ؾكًتٴ ي٘ :ؾؿِّٛض إيِٗٝ؟ ؾكاٍ ٖٛ :اعض َٔ ريو .ؾكًت ي٘ :ؾتصـ( )0يٓا املٓضي١
ٜٓ .ظش :خامت ١املظتذسى :ز ص. 32
 .اٱ اؾ َٔ ١املصذس.
 .يف ا٭صٌ (ظٗٚ )١ايتصشٝض َٔ املصذس.

 .ايؿك٘ املٓظٛي إىل اٱَاّ ايش ا . 2 :a

ٜٓ .5ظش :خامت ١املظتذسى :ز ص. 21 - 32
 .2يف ا٭صٌ (اعض) ٚايتصشٝض َٔ املصذس.
 .0يف ا٭صٌ (صـ) ٚايتصشٝض َٔ املصذس.
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 ٫ٚخؿا ٤يف إ َجٌ ٖازا ايظا٪اٍ مماا ٜبعاذ صاذٚس ٙعأ

( )

اٱَاّ.

ٚدٛاث٘ :إٕ ٖزا ٜ ٫ذٍ عً ٢دٌٗ اٱَاّ  aإر يعاٌ ايظا٪اٍ ناإ ٭داٌ
( )

ايبٝااإ يًٛاقؿٝاا١

ؾاْاا٘ عاعااٚ ١قؿااٛا عًاا ٢اٱَاااّ َٛطاا ٢ثاأ دعؿااش ٫ٚ a

َٓ٪ٜا ٕٛثإَاَاا ١ايش ااا ٚ aيعااٌ اغًااب َاا رنااش ٙاٱَاااّ َ aاأ ايشٚاٜاا ١عاأ
ايعااامل هلااز ٙاؾٗااَٚ .١اأ دٗاا ١إ ايظاا٪اٍ نااإ ٱرٗاااس اؿاال اَاااّ ايػا ؾهتباا٘
اٱَاّ  aيف نتاث٘ نُا ٖ ٛايٛاقع ٚمل ٜٓظاب٘ يٓؿظا٘؛ ياٜ ٬٦ٴكااٍ عًٝا٘ٚ .قاذ ٚقاع
ْظ ريو َٔ ا٭ b ١ُ٥ملأ تؿشاص ا٭خبااس ؾؿا ٞاحملها ٞعأ ((ياب ايًبااي

))

يًشاْٚذ ) (ٟإٕ اَ املَٓ٪ني  aطأٍ سط ٍٛاه عؼش َظا( :ٌ٥اٚهلاا :قااٍٜ :اا
سط ٍٛاه نٝـ ادع ٛاه؟ قاٍ :ثايصذم ٚايٛؾا .٤ايجااَْ :ٞاا اطاأٍ اه؟ قااٍ

 :gايعاؾ .١ٝايجايحَ :ا اصٓع يٓذاتٞ؟ قااٍ  :gناٌ ساً٫٬

()5

ٚقاٌ صاذقاً.

ايشاثع :قاٍ :ؾُا ايٓٛس؟ قاٍ  :gايكشإٓ .اـاَع :قاٍ :ؾُا ايؿظاد؟ قااٍ :g
رٗااٛس ايهؿااش ٚايبااذع ٚايؿظاال .ايظااادغ :قاااٍ :ؾُااا عً اِّٞ؟ قاااٍ  :gاَٵ اش اه
 .ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا 3 :a

.

ٜٓ .ظش :ايؿص ٍٛايػش ١ٜٚيف ا٭ص ٍٛايؿكٗ:١ٝ

.

 .ايٛاقؿ َٔ :١ٝؾشم اٱمساع ١ًٝٝاملؼٗٛس ِٖٚ ٠ايباطٓ ١ٝايتعً ١ُٝٝايٍز ٜٔقايٛا ثإَاََٛ ١ط٢

ثٔ دعؿش ْ aصاً عً ٘ٝثا٫طِ ٚٚقؿٛا عً ٘ٝسٝح ادعٛا ق ٍٛايصادم ( :aطاثعهِ
قاُ٥هِ ا ٖٛٚ ٫مس ٞصاسب ايتٛسا.)٠

 َٔٚايٍزٜ ٜٔظُ ٕٛثايٛاقؿ ١ٝاٜضاً ايز ٜٔقايٛا ثإٔ اٱَاّ ثعذ دعؿش  ٖٛ aإمساعٌٝ

ٚٚقؿٛا عً ٢إمساع ٌٝاثٔ اٱَاّ دعؿش ايصادم  aا ٚقُذ ثٔ إمساع .ٌٝاملًٌ ٚايٓشٌ:
ز

ص. 23 - 20

 .يب ايًبايَ :اٚ ١٥مخظ ٕٛفًظاً يف اخباس املٛاعظ ٚا٭خ٬م يًؼٝخ اٱَاّ ايظعٝذ قطب
ايذ ٜٔاث ٞاؿظني طعٝذ ثٔ ٖب ١اه ثٔ اؿظٔ ايشاْٚذ ٟاملتٛؾٖ50 ( ٢ا) ايؼٝخ ايعامل يف
عً ّٛنج  َٔ ٠آثاس(( ٙاـشا٥ر ٚاؾشا٥ض)) .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز3
ؾٗشغ ايرتاخ :ز

ص.532

 .5يف ا٭صٌ (اؿًٚ )ٍٛايتصشٝض َٔ ((خامت ١املظتذسى)) يًُ صا ايٓٛس.ٟ
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ٚسطٛي٘ .ايظاثع :ؾُا اؿ١ًٝ؟ قاٍ  :gتشى اؿ .١ًٝايجأَ :قاٍ :ؾُا اؿل؟ قاٍ
 :gاٱطٚ ّ٬ايكشإٓ ٚاـ٬ؾ .١ايتاطع :قاٍ :ؾُا ايٛؾا٤؟ قاٍ  :gػٗاد ٠إ ٫
إي٘ إ ٫اه .ايعاػش :قاٍ :ؾُا ايشاس١؟ قاٍ  :gاؾٓ.) ()١

اإلٓزاد السابع[ :خمالف٘ الكتاب رنل٘ مً ضزّرٓات املذٍب]:
ٚيف عكٝاااذت ٞإْااا٘ اُٖٗاااا ٖٚااا ٛيًُشسااا ّٛاملا ا صا قُاااذ ٖاػاااِ املٛطاااٟٛ
( )

اـْٛظاسٟ

إٕ نج اً َٔ اسهاّ راى ايهتاي مما خايـ عًَ ١أ

اشٚسٜات

املزٖب ٚقطعٝات٘ ٚعًَٗٓ ١ا مما ٜٓ ٫اطب قٛاعذ َزٖبٓا َ ٫ٚزٖب كايؿٓٝا
ٚعً ١مما ٜ ٫ظاعذ عًَ ٘ٝٴعظِ اصشاثٓا َ ٫ٚا اْعكاذ عًٝا٘ إعااعِٗ يف طاا٥ش
ا٭عصاس ٚا٭َصاس:
 .ؾُٔ ريو َا ٚقع يف ثاي َٛاقٝت ايص( ٠٬ص ) َٔ قٛي٘ٚ( :إ غظًت
( )

قذَٝو ْٚظٝت املظض عًُٗٝا ؾإ ريو جيضٜو؛ ٭ْاو قاذ اتٝات ثاأنجش َاا

عًٝاااو ٚقاااذ رناااش اه اؾُٝاااع يف ايكاااشإٓ املظاااض ٚايػظاااٌ قٛيااا٘ تعااااىل:
ط وَأَرْجُهَكُاااىْ إِنَااااى انْكَعْبَااايٍِْص( ) اساد ثاااا٘ ايػٳظااااٌ ثٓصااااب ايااااٚ ّ٬قٛياااا٘:
طوَأَرْجُهِ كُا اىْ إِنَاااى انْكَعْبَااايٍِْص( )5ثهظاااش ايااا ّ٬اساد ثااا٘ املظاااض ٚنُٖ٬اااا
()2

دا٥ضإ)

ٖٚز ٙايعباس ٠راٖش ٠يف دٛاص نٌ َٔ غظاٌ اياشدًني َٚظاشُٗا يف

اي ٛااٚ ٤ٛعااذّ ثطْ٬اا٘ ثايػظااٌ عُااذاً ْٚظااٝاْاً اختٝاااساً ا ٚا ااطشاساً ٚإ
ايٜ ٫ ٤ٛ ٛبطٌ ثايػظٌ نُا ٖ ٛاملؿٗ َ٘ٓ ّٛقبٌ ريو عٓذ رنشٚ ٙصـ  ٚا٤ٛ
 .يب ايًباي ايكطب ايشاْٚذْ ٟك َٔ ً٬خامت ١املظتذسى :ز ص . 2
ٜٓ .ظش :سطاي ١يف ؼكٝل ساٍ ايهتاي املعشٚف ثؿك٘ ايش ا . 1 :a
 .يف ا٭صٌ (مما) ٚايتصشٝض َٔ املصذس.
 .طٛس ٠املا٥ذ َٔ ٠آ.2 :١ٜ
 .5طٛس ٠املا٥ذ َٔ ٠آ.2 :١ٜ

 .2ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا .02 :a

حجة انقائهني بعدو كىٌ ((فقه انزضا)) يٍ تأنيف اإلياو ‡ أو إمالئه
اَ املَٓ٪ني  aاْ٘ غظٌ قذَ٘ٝ

()

ثااا٘ ايؼاااٝخ  يف ((ايتٗااازٜب

( )

))

ٖٚزا خا٬ف

2

اشٚس ٠املازٖب نُاا صاشِّم

ٚايعَ٬ااا ١يف ((ْٗااار اؿااال

(

))

) .ثاااٌ ايتخاااٝ

ثُٗٓٝا نُا ٖ ٛصشٜض ايهتاي ٜٓ ٫اطب ػ٦ٝاً َأ َازاٖب ايؿاشٜكني ؾاإ ايعاَا١
تزٖب إىل ٚدٛي ايػظٌ ؾ ٬ميهٔ محاٌ ايهتااي عًا ٢ايتكٝاَ ١اع إٕ اسهااّ

ٖازا ايهتاااي  ٫تٴشُٳاٌ عًاا ٢ايتكٝاا ١نُاا عشؾاات إِّ عصااش ايش اا  aيااٝع ؾٝاا٘
تكٝاْ ) (.١عااِ ثعااض َتاأخش ٟاصااشاثٓا نااا٭سدثٚ  )5(ًٞٝعاعا ١مماأ تااأخش
()0

()2

مل ميٓعااٛا َاأ دشٜااإ املااا ٤يف املظااض قًااً٬ٝ

عٓاا٘

ٚراااٖش ايؼااٗٝذ  يف

ٜٓ .ظش :املصذس ايظاثل.01 :
 .تٗزٜب ا٭سهاّ :اسذ ايهتب ا٭سثعٚ ١ا اَٝع ايكذمي ١املع ٍِّٛعًٗٝا عٓذ ا٭صشاي َٔ يذٕ
تأيٝؿٗا ست ٢اي ّٛٝايؿ٘ ػٝخ ايطا٥ؿ ١اث ٛدعؿش قُذ ثٔ اؿظٔ ثٔ عً ٞايطٛط ٞاملٛيٛد يف
(ٖ 35ا) ٚاملتٛؾ ٢يف (ٖ 21ا) اطتخشد٘ َٔ ا٭ص ٍٛاملعتُذ ٠يًكذَا ٤اييت ٖٝأٖا اه ي٘
ٚناْت ؼت ٜذ َٔ ٙيذٕ ٚسٚد ٙإىل ثػذاد يف (ٖ 13ا) إىل َٗادشت٘ َٓٗا إىل ايٓذـ ا٭ػشف
يف (ٖ 3ا) .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز

ص .51

ْٗ .ر اؿل ٚنؼـ ايصذم ا(( ٚنؼـ اؿل ْٗٚر ايصذم

))

يًع ١َ٬اؿً ٞاؿظٔ ثٔ

ٜٛطـ (تٖ0 2:ا) ايؿ٘ يًظًطإ قُذ خذاثٓذَ ٙشتباً عًَ ٢ظا ٌ٥يف ايتٛسٝذ ٚايعذٍ ٚايٓب٠ٛ
ٚاٱَاَٚ ١املظا ٌ٥ايؿشع ١ٝاييت خايـ ؾٗٝا اٌٖ ايظٓ ١ايهتاي ٚايظٓ .١ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ
ايؼٝع :١ز

ص. 2

ٜٓ .ظش :سطاي ١يف ؼكٝل ساٍ ايهتاي املعشٚف ثؿك٘ ايش ا - 1 :a

.

 .5املكذغ ا٭سدث  ًٞٝاملٛىل امحذ ثٔ قُذ ثٔ عً ٞاملؼٗٛس ثاملكذغ ا٭سدث ًٞٝتٛيف يف
صؿش طٖٓ 22 ( ١ا) يف املؼٗذ املكذغ ايػشٚ ٟٚدؾٔ يف اؿذش ٠اييت عٔ ميني ايذاخٌ إىل
ايش ١ ٚاملكذط ١نإ عاملاً ؾا َ ً٬ذقكاً عاثذاً ثكٚ ١سع ًا عظ ِٝايؼإٔ دً ٌٝايكذس َٔ
َ٪يؿات٘ ((صثذ ٠ايبٝإ يف ػشم آٜات اسهاّ ايكشإٓ)) .اعٝإ ايؼٝع :١ز

ص31؛ ؾٗشغ

ايرتاخ :ز ص .3

 :َِٗٓ .2ايظٝذ قُذ ايعاًَ( ٞت ٖ 112ا) يف َذاسى ا٭سهاّ ؼكٝل٪َ :طظ ١آٍ ايبٝت c
ٱسٝا ٤ايرتاخ َؼٗذ املكذط ١ايٓاػش٪َ :طظ ١آٍ ايبٝت  cٱسٝا ٤ايرتاخ َطبعَٗ ١ش

ط

1

ٖا قِ املؼشؾ :١ز

ص

.

ٜٓ .0ظش :فُع ايؿا٥ذٚ ٠ايربٖإ يف ػشم إسػاد ا٭رٖإ ٭محذ ثٔ قُذ املكذغ ا٭سدثًٞٝ
(ت:

ٖ22ا) ؼكٝل :اغا فتب ٢ايعشاقٞ؛ عً ٞثٓا ٙا٫ػتٗاسدٟ؛ اغا سظني ايٝضدٟ
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2

((ايزنش ) ())٣دٛاص غظٌ ايشدًني َطًكاً يف صٛس ٠صذم املظض اٜض ًا( ).
َٚ .اأ ريااو َااا ٚقااع ؾٝاا٘ (صَ )5اأ ؼذٜااذ ايهااش َاأ املاااٖٚ ٤اا ٛقٛياا٘:
( ٚايع ١َ٬يف ريو إ تأخز سذشاً ٚتشَ ) (ٞث٘ يف ٚطاط٘ ؾاإٕ ثًػات اَٛادا٘
()5

ايػذٜش( ) ؾٗ ٛد ٕٚايهش ٚإ مل ٜبًؼ ؾٗ ٛنش)

َٔ اؿذش دٓ

ٖٚزا اؿهِ

كايـ ملا رٖب إي ٘ٝعٗٛس اصشاثٓا ٚمل ْعشف قاا ً٬٥ثا٘ عاذا ايؼاًُػاْ ٞعًا٢
()2

َاسها ٙعاع١

 ٖٛٚقشٜب مما سه ٞعٔ اث ٞسٓٝؿَ )0(١أ ؼذٜاذ ٙإٜاا ٙاا ٫

ٜتششى اسذ دٓب ٘ٝثتششى اٯخش ٚاستُاٍ ٚسٚدَٛ ٙسد ايتكَ ١ٝذؾٛع ا َش.
 َٔٚ .ريو َا ٚقع يف ((ثاي يباغ املصً( ))ٞص(ٚ ) 2ص ) َأ داٛاص
()3

ايص ٠٬يف دًذ املٝت ١ثتعً( :ٌٝإٕ دثاغت٘ طٗاست٘)

 ٫ٚخيؿا ٢إٕ نا ٬ا٭َاشٜٔ

غ َعُ ٍٛث٘ ثني اصشاثٓا ثٌ اٚهلُا :كايـ يضشٚس ٠املازٖب ٚايجااْٚ :ٞإٕ
اٱصؿٗاْ ٞايٓاػش َٓؼٛسات عاع ١املذسطني يف اؿٛص ٠ايعًُ ١ٝقِ املؼشؾ :١ز ص . 1
 .رنشْا ٙطاثكاً.
ٜٓ .ظش :رنش ٣ايؼٝع ١يف اسهاّ ايؼشٜع.32 :١
 .يف ا٭صٌ (اؿذش ؾرتَٚ )ٞايتصشٝض َٔ املصذس.
 .ايػذٜش :ايكطع َٔ ١املاٜ ٤ػادسٖا ايظ .ٌٝتاز ايًػٚ ١صشام ايعشث :١ٝز

 .5ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا .2 :a

ص.022

 .2قاٍ ايؼٝخ ايطٛط ٞيف ايػٝب( :١مسعت سٚم ثٔ ثٔ اث ٞايكاطِ ثٔ سٚم ٜك :ٍٛملا عٌُ
قُذ ثٔ عً ٞايؼًُػاْ ٞنتاي ايتهًٝـ قاٍ ايؼٝخ –اؿظني ثٔ سٚم  :-اطًب ٙٛيٞ

٭ْظش ٙؾذا ٙٚ٩ث٘ ؾكشا َٔ ٙاٚي٘ إىل آخش ٙؾكاٍَ :ا ؾ ٘ٝػ ٤ٞإٚ ٫قذ س ٟٚعٔ ا٭ c ١ُ٥إ٫

َ ٛعني ا ٚث٬ث ١ؾإْ٘ نزي عً ِٗٝيف سٚاٜتٗا يعٓ٘ اه)ٚ .رنش ايظٝذ سظٔ ايصذس ثإٔ ٖزا
امل ٛع ٖ ٛامل ٛع ايجايح ايز ٟاطتجٓاْ٫َٛ ٙا اث ٛايكاطِ اؿظني ثٔ سٚم  .ايػٝب 12 :١؛
ؾصٌ ايكضا. 25 :٤
 .0اث ٛسٓٝؿٖ 51-31( ١ا) ايٓعُإ ثٔ ثاثت ايت ُٞٝثاي ٤٫ٛايهٛيف إَاّ اؿٓؿ ١ٝاسذ ا٭١ُ٥
ا٭سثع ١عٓذ اٌٖ ايظٓ .١ا٭ع :ّ٬ز 3ص. 2

 .3ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا . 1 :a

حجة انقائهني بعدو كىٌ ((فقه انزضا)) يٍ تأنيف اإلياو ‡ أو إمالئه

25

نإ َٛاؾكاً يًُشه ٞعٔ ا٫طهايف( )  إ ٫اْ٘ َظبٛم ثاٱعاع عً ٢خ٬ؾا٘
ًَٚشٛم ث٘ نأنجش َزاٖب٘ يف ا٭سهاّ.
 َٔٚ .ريو َا ٚقع يف ايهتاي (صْ َٔ )2ؿ ٞن ٕٛاملعٛرتني َٔ ايكشإٓ
ٚعذُِّٖا َٔ ايشق ٖٛٚ ) ( ٢خ٬ف َا ثبت ثصشام ا٭خباس ٚعًاِ َأ

اشٚس٠

املزٖبْ .عِ خايـ يف ريو اثٔ َظعٛد( ) نُا يف ((نؼـ ايًجاّ))( ).
َٚ .5اأ ريااو َااا ٚقااع ؾٝاا٘ (صَ )2اأ اسهاااّ ايؼااو ٚايظااٗ ٛيف ادااضا٤
()5

ايؿشا٥ض اي١َٝٛٝ

َٔ اسهاّ ثعضٗا َٛاؾك ١يًعاَاٚ ١ثعضاٗا مل ٜٛاؾال عًٗٝاا

اسذ َٔ اصشاثٓا إ ٫عً ٞثٔ ثاثٚ ٜ٘ٛاٱطهايف ٚثعض ْادس َٔ اصشاثٓا.
 َٔٚ .2ريو َا ٚقع يف ثاي ايٓهام (ص َٔ ) 1اػرتاط سضٛس ػاٖذٜٔ
()2

يف ايٓهام ايذاِ٥

ٖٚزا كايـ ملا اطتكش عً ٘ٝاملزٖب.

 َٔٚ .0رياو َاا يف اٚاخاش ايهتااي (ص َ )2أ ايتؿصا ٌٝيف اَاش املتعا١
 .اث ٛعً ٞقُذ ثٔ امحذ ثٔ اؾٓٝذ اٱطهايف (تٖ 0 :ا) قاٍ ايٓذاػ( :ٞاث ٛعًٞ
ايهاتب ا٫طهايف ٚد٘ يف اصشاثٓا ثك ١دً ٌٝايكذس صِّٓـ ؾأنجش) .سداٍ ايٓذاػ 35 :ٞ؛
ؾٗشغ ايرتاخ :ز

ص. 0

ٜٓ .ظش :ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ س ا :a

.

 .عبذ اه ثٔ َظعٛد ثٔ غاؾٌ ثٔ سبٝب اهلزي ٞاث ٛعبذ ايشمحٔ (ت:

ٖا) صشاثٞ

ٚ ٬قشثاً َٔ سط ٍٛاه  َٔ ٖٛٚ gاٌٖ َه َٔٚ ١ايظاثكني إىل
َٔ اناثشِٖ ؾضٚ ً٬عك ً
اٱطٚ ّ٬ا َٔ ٍٚدٗش ثكشا ٠٤ايكشإٓ هٚ ١نإ خادّ سط ٍٛاه ا٭َني  .gا٭ع :ّ٬ز

ص. 0
 .نؼـ ايًجاّ ٚاٱثٗاّ عٔ نتاي قٛاعذ ا٭سهاّ ػشم عً ٢قٛاعذ ايع ١َ٬اؿً ٞيًؿا ٌ
اهلٓذ ٟاملٛىل ثٗا ٤ايذ ٜٔقُذ ثٔ تاز ايذ ٜٔاؿظٔ اٱصؿٗاْ5 - 12 ( ٞ
طبع يف فًذ ٜٔنب  ٜٔطٖٓ 0 ( ١ا) .ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز3
ن ّ٬املنت ٚدذت٘ يف َهتب ١اَ املَٓ٪ني  aيف ْظخ ١سذش ١ٜثذ ٕٚتشق.ِٝ

ٜٓ .5ظش :ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا . 2 :a
ٜٓ .2ظش :املصذس ايظاثل:

.

ا0 ٚ

ٖا)

ص٪َٚ .52د٣
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ٖٚاا ٛقٛيااْ٘ٗٚ ( :اا ٞعاأ املتعاا ١يف اؿضااش ملاأ نااإ ياا٘ َكااذس ٠عًاا ٢ا٫صدٚاز
()

ٚايظش١ٜ

ٚإمنا املتعْ ١هاام ايضاشٚس ٠يًُضاطش ايازٜ ٫ ٟكاذس عًا ٢ايٓهاام
( )

َٓكطع عٔ اًٖ٘ ٚٚيذ)ٙ

ٖٚزا كايـ يضاشٚس ٠املازٖب ٜٓ ٫ٚاطاب َاا ٖاٛ
( )

املعشٚف َٔ َزٖب ايعاَ ١اٜضاً.

َٚاأ ػااا ٤إ ٜكااـ عًاا ٢انجااش َاأ ريااو ؾعًٝاا٘ ثإَعااإ ايٓظااش يف تضاااعٝـ
( )

ايهتاي املزنٛس ؾإٕ ْظا٥ش ٖز ٙا٭سهاّ ٚدذ يف غ َٛقع َٓ٘.
ٚقذ ادٝب عٔ ٖزا اٱػهاٍ:

اَ :ً٫ٚااا رنشْااا ٙيف فًااع ايااذسغ(َ )5اأ إ ريااو ٜٛ ٫دااب إ ٜٓؿااْ ٞظااب١
ايهتاي يٲَاّ  aؾإِّٕ ايكااً٥ني ثٛقاٛع ايتششٜاـ يف ايكاشإٓ ايؼاشٜـ ٜٓ ٫ؿإٛ
ْظااب ١ايكااشإٓ إىل اه تعاااىل ( )2ثااٌ ْكتصااش يف ريااو عًاا ٢عااذّ ايعُااٌ ثتًااو
ايشٚاٜااات املخايؿاا ١يًُاازٖب نُااا ْصاآع يف ايشٚاٜااات املكطٛعاا ١ايصااذٚس اياايت
اعشض عٓٗا ا٭صشاي ٚناْت كايؿ ١يًُازٖب ؾاإٕ يف اخبااس آٍ ثٝات قُاذ
 iايهج َٓٗا  ٫ٚخيؿَ ٢ا ؾ ٘ٝؾإ ريو ٜظكط ا٫ستذاز ث٘؛ ٭ْا٘ مل ٜبال يٓاا
ٚثٛم ا ٜتُظو ث٘ اْ٘ َٔ ايهتاي ٚقذ اػتب٘ ؾ ٘ٝاؿذا ١ثااي ٬سذاْ ١ظا َأ
 .تظش ٣اؾاس َٔ ١ٜايظش ٖٛٚ ١ٜايضٚاز َٓٗآٜ .ظش :تاز ايًػٚ ١صشام ايعشث :١ٝز2
ص0

.

 .مل لذ ايت ؿص ٌٝيف اَش املتع ١يف ايهتاي ايز ٟعٓذْا إر ٚسد يف آخش ْظخ ١املهتب ١املشعؼ١ٝ
املعتُذ ٠يف ايتشكٝل( :يًهتاي ًَشكات تشنٓاٖا) ٖٚزا ايتؿص ٌٝيف املًشكات املرتٚنَٔ ١
ايهتاي.

ٜٓ .ظش :سطاي ١يف ؼكٝل ساٍ ايهتاي املعشٚف ثؿك٘ ايش ا :a

. 5-

ٜٓ .ظش :املصذس ايظاثل. 5 :
 ٖٛٚ .5دسغ املهاطب ايز ٟنإ ًٜك ٘ٝايؼٝخ  يف داَع اهلٓذ ٟيف قً ١اؿٜٛؽ َٔ قاٍ
ايٓذـ ا٭ػشف .اخربْا ث٘ َؼاؾٗٚ ١يذ ٙايذنتٛس ايؼٝخ عباغ ناػـ ايػطا.٤
 .2يف ا٭صٌ تكذٚ ِٜتأخ

ؾكذ ٚسدت اؾًُ ١ناٯت( :ٞؾإٕ ايكشإٓ ايؼشٜـ ايكا ًٕٛ٥ثٛقٛع

ايتششٜـ ؾٜٓ ٫ ٘ٝؿْ ٕٛظب ١ايكشإٓ ه تعاىل) ٚا٭صض َا اثبتٓا.ٙ
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رٖب يعذّ ايتُظو ثايكشإٓ َٔ دٗ ١ايتششٜـ.
ٚثاْٝاً :اْ٘ ٜ ٫ؼرتط يف ايتك ١ٝسضٛس َٔ خيااف َٓا٘ ثاٌ عًُٗاِ  eثااثت٤٬
املخاطب يف ٖز ٙاملظأي ١ا ٜٛدب ايتك ١ٝناف يف صذٚس ايتكٝاَ ١آِٗ  eناأَش
اٱَاّ  aاثٔ ٜكطني( ) ثاي ٤ٛ ٛعً ٢طشٜك ١ايعاَ ١يف صَأ خااص؛ يعًُا٘ a
( )

ثاثت ٘٥٬ثزيو

ؾًعً٘  aنإ ٜعًِ ثاثت ٤٬امحذ ايظهني ايز ٟنتاب ايهتااي

ي٘ يف ٖز ٙاملظأي ١ثايتك ١ٝخصٛصاً ٚنإ امحذ ايظاهني ياٝع َظاتكشاً يف َهاإ
ثٌ املعشٚف عٔ طا ت٘ اْا٘ ٜازٖب يهاٌ َهاإ ؾٝا٘ ا٭عاذا ٤يٝظٗاش ؾضاا ٌ٥اٖاٌ
 .اث ٛاؿظٔ عً ٞثٔ ٜكطني ثٔ َٛط ٢ايبػذاد ٟطهٓٗا  ٖٛٚنٛيف ا٭صٌ ٚيذ طٓ ١اسثع

ٚعؼشَٚ ٜٔاَٚ ١٥ات طٓ ١اثٓني ٚااْني َٚا ١٥يف اٜاّ َٛط ٢ثٔ دعؿش  aثبػذاد ٖٛٚ

قبٛغ يف طذٔ ٖاس ٕٚثك ٞؾ ٘ٝاسثع طٓني .س ٣ٚعً ٞثٔ ٜكطني عٔ اث ٞعبذ اه a

سذٜج ًا ٚاسذ ًا س ٣ٚعٔ َٛط a ٢ؾأنجش .سداٍ ايٓذاػ. 0 :ٞ

 .ؾكذ طع ٞثعً ٞثٔ ٜكطني إىل ايشػٝذ ٚق ٌٝي٘ :إْ٘ ساؾض ٞكايـ يو ؾكاٍ ايشػٝذ يبعض
خاصت٘ :قذ نجش عٓذ ٟايك ٍٛيف عً ٞثٔ ٜكطني ٚايكشف ي٘ غ٬ؾٓا  ًَ٘ٝٚإىل ايشؾض ٚيظت
اس ٣يف خذ َت٘ ي ٞتكص ا ٚقذ اَتشٓت٘ َشاسا ؾُا رٗشت َٓ٘ عٌ َا ٜكشف ث٘ ٚاسب إ
اطترب ٨اَش َٔ ٙسٝح ٜ ٫ؼعش ثزيو ؾٝتششص َين .ؾك ٌٝي٘ :إٕ ايشاؾضٜ - ١ا اَ املَٓ٪ني -
ؽايـ اؾُاع ١يف اي ٤ٛ ٛؾتخؿؿ٘  ٫ٚتش ٣غظٌ ايشدًني ؾاَتشٓ٘ َٔ سٝح ٜ ٫عًِ
ثايٛقٛف عً .٘٥ٛ ٚ ٢ؾكاٍ :ادٌ إٕ ٖزا ايٛد٘ ٜظٗش ث٘ اَش .ٙثِ تشن٘ َذْٚ ٠اط٘ ثؼَٔ ٧
ايؼػٌ يف ايذاس ست ٢دخٌ ٚقت ايصٚ ٠٬نإ عً ٞثٔ ٜكطني خيً ٛيف سذش ٠يف ايذاس ي٘٥ٛ ٛ
ٚص٬ت٘ ؾًُ ا دخٌ ٚقت ايصٚ ٠٬قـ ايشػٝذ َٔ ٚسا ٤سا٥ط اؿذش ٠عٝح ٜش ٣عً ٞثٔ
ٜكطني ٜ ٫ٚشا ٖٛ ٙؾذعا ثاملا ٤يً ٤ٛ ٛؾتُضُض ث٬ثا ٚاطتٓؼل ث٬ثا

ٚغظٌ ٚدٗ٘

ٚخًٌ ػعش ؿٝت٘ ٚغظٌ ٜذ ٜ٘إىل املشؾكني ث٬ثا َٚظض ساط٘ ٚارْٚ ٘ٝغظٌ سدً– ٘ٝاَتجاً٫

٭َش اث ٞاؿظٔ ايهارِ  aا خيايـ َا عً ٘ٝعٝع ايؼٝعٚ -١ايشػٝذ ٜٓظش إي ٘ٝؾًُا سآ ٙقذ
ؾعٌ ريو مل ميًو ْؿظ٘ ست ٢اػشف عً ٘ٝعٝح ٜشا ٙثِ ْادا :ٙنزي ٜ-ا عً ٞثٔ ٜكطنئَ -

صعِ اْو َٔ ايشاؾضٚ .١صًشت ساي٘ عٓذٚٚ .ٙسد عً ٘ٝنتاي اث ٞاؿظٔ  :aاثتذَٔ ٨
اٯٕ ٜا عً ٞثٔ ٜكطني ت ٛأ نُا اَش اه اغظٌ ٚدٗو َش ٠ؾشٜضٚ ١اخش ٣إطباغا ٚاغظٌ

ٜذٜو َٔ املشؾكني نزيو ٚاَظض كذّ ساطو ٚراٖش قذَٝو َٔ ؾضٌ ْذا٥ٛ ٚ ٠ٚو ؾكذ
صاٍ َا نإ خياف عًٝو ٚايظ .ّ٬اٱسػاد :ز

ص. 2- 3
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ايبٝت ٚ .eاَا َا يف ايهتاي مما ٖ ٛكايـ يًتك ١ٝؾًعًِ اٱَاّ  aثعاذّ اثات٤٬
امحذ ايظهني ثزيو َضاؾاً إىل إ َٔ احملتٌُ إٕ اٱَااّ  aنتبا٘ اٜااّ ايتكٝا١
قبٌ  ١ٜ٫ٚايعٗذ ٖزا َع إ ثعض ايؿشٚع ميهٔ إ ٜه ٕٛاٱَااّ ٜ ٫ aظاتطٝع
ايؿتاا ٣ٛثااايٛاقع نُااا إٕ ا٭َا  aاثكاا ٢ػااشحي ًا( ) يف ايكضااا ٤سظااب َصااًش١
ايٛقت ؾًعٌ َصًش ١ايٛقت تكتض ٞريو.
ٚيهاأ ٖاازا اؾااٛاي ٥٬ٜ ٫ااِ ايتؿصاا ٌٝيف اَااش املتعاا١؛ يهاا ٕٛاملتعاا ١خاا٬ف
ايتك٥٬ٜ ٫ٚ ١ٝاِ َاا ؾٝا٘ َأ ا٭َاٛس ايايت ؽاايـ َازٖبٓا َٚازٖب ايعاَا ١نُاا
تكذّ يف املٛسد ا٭.ٍٚ
ٚثايجاًَ :ا ٜظٗش َٔ ن ّ٬ا ًظ : ٞإٕ ايهتاي َأ إَ٥٬ا٘  ٫ aاْا٘ قاذ
( )

ايؿ٘ ثٝذٙ

ؾٝهْ ٕٛظ ا٭صا ٍٛاملظاُٛعَ ١أ اٱَااّ a

( )

ٚاٱَا ٤٬جياٛص

َع٘ اـطأ عً ٢اؾاَع ي٘ ٚيعٌ اؾاَع يًهتااي عاع ثاني َاا مساع َٓا٘  aيف
َكاّ ايتكٚ ١ٝغ ٖا ٚاٚسدٖا عٝعاً ٜ٪ٜٚذ ريو َا يف ايهتاي َٔ (قااٍ ٚقااٍ)
ٚيهٔ  ٫خيؿ ٢إٕ ٖزا ٜٓايف دع ٣ٛن ْ٘ٛغط اٱَاّ  aا ٚإٕ عً ٘ٝخط اٱَااّ
ٚ aاْ٘ قذ ايٍؿ٘ ٭محذ ايظهني.
 .ػشٜض ايكا ( ٞتٖ 03:ا)  ٖٛٚػشٜض ثٔ اؿاسخ ثٔ قٝع ثٔ اؾِٗ ايهٓذ ٟاث ٛاَ١ٝ
َٔ اػٗش ايكضا ٠ايؿكٗا ٤يف صذس اٱط ّ٬اصً٘ َٔ ايٚ ُٔٝي ٞقضا ٤ايهٛؾ ١يف صَٔ عُش
ٚعجُإ ٚعًَٚ ٞعاٚ ١ٜٚاطتعؿ ٢يف اٜاّ اؿذاز ؾأعؿا ٙطٖٓ00 ١ا .قاٍ اث ٛسٝإ ايشػادٟ

عٔ اهلٝجِ ثٔ عً ٞقاٍ :ملا قذّ عًٚ a ٞي ٞطعٝذ ثٔ منشإ اهلُزاْ ٞثِ عضي٘ ٚٚيٍَ ٢هاْ٘
عبٝذ ٠ايظًُاْ ٞثِ عضي٘ ٚٚيٍ ٢ػشحيا .اخباس ايكضا :٠ز

ص 20؛ ا٭ع :ّ٬ز

ص.2

ٜٓ .ظش :عاس ا٭ْٛاس :ز 35ص. 0

 .ا٭ص ٍٛا٭سثعُاَ :١٥ا د ِّْ٘ٚعع َٔ ايشٚاَ َٔ ٠شٜٚات عٔ ا٭ c ١ُ٥يف نتب عشؾت

ثا٭ص ٍٛا٭سثعُاٜٚ ١٥عين ثٗا يف َصطًض َذسط ١اٌٖ ايبٝت  cطا٥ؿ َٔ ١نتب اؿذٜح

املش ١ٜٚعٔ اٱَاّ ايصادم  َٔ aتأيٝـ سٚات٘ غايب ًا ٚقذ رنش ايؼٝخ ايطٛط ٞيف ايؿٗشطت
َا ٜكاسي املاَٗٓ ١٥ا ْٚكٌ عٓٗا اصشاي ايهتب ا٭سثع ١يف َ٪يؿاتِٗ ٚمل ٜبل َٓٗا ط٣ٛ
عذد قً .ٌٝؾٗشغ ايرتاخ :ز ص. 0
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ٚساثعاً :إٕ عٝع َا رنش قاثٌ يًتٛد:٘ٝ
اَا املٛسد ا٭ :ٍٚؾايظااٖش اْا٘ اساد ايػظاٌ ايازٜ ٟتشكال َعا٘ عٓاٛإ املظاض
()

ثكش ١ٜٓقٛي٘ ( :٭ْو قذ اتٝت ثأنجش َا عًٝو)

ٚإ ٫يهاإ قاذ اتا ٢ثػا َاا ٖاٛ

عً .٘ٝثِ إٕ ايظاٖش إٕ ٖزا نإ َٳٔ عٓذ ٙايهتااي قاذ اؿكا٘ ثا٘ يف اهلااَؽ؛ ٭ْا٘
قذ رنش يف ايصؿش ١ا٭ٚىل نٝؿ ١ٝاي ٤ٛ ٛثِ تعشض يًص ٠٬ؾُٔ ٫سظ ايهتاي
ٚدذ ٖزا املطًب قذ اؿال ثا٘ٚ .اَاا قٛيا٘ يف (ص )ْٚ( :اش ٟٚإٕ اَا املآَ٪ني
 ) ()aؾُٝهٔ إ ٜه ٕٛاٱَاّ  aرنشٙ؛ يٜ ٬٦شد ايٛاقؿ ١ٝعًٝا٘ ثاإ اٱَااّ قاذ
غؿٌ عٔ ٖز ٙايشٚاٚ ١ٜاَش ثاملظض عًا ٢ايكاذَني ؾازنش ٖاز ٙايشٚاٜا ١ثعاذ ا٭َاش
ثاملظض إػاس َ٘ٓ ٠إىل اْٗا قذ صذست تك.١ٝ
ٚاَا املٛسد ايجاْ :ٞؾايظاٖش إمنا دعاٌ رياو يف ايهتااي عَ٬ا ١يها ٕٛاملاا ٤يف
ايػذٜش نشاً

عٓ ٢اْ٘ يا ٛػٴاٖٛذ غاذٜش َااٚ ٤مل ٜٴعًاِ َكاذاس َا٥ا٘  ٫ثاملظااس١

 ٫ٚثايٛصٕ ؾٝٴعشف اْ٘ ثايؼ يًهش ثٗز ٙايعٖٚ ١َ٬زا َ ٫اْع َٓ٘.
ٚاَااا املااٛسد ايجايااح :ؾاااملٛدٛد يف ايهتاااي يف ثاااي ايًباااغ (ص٫ٚ( :) 2
( )

تصٌ يف دًذ املٝت ١عً ٢نٌ سااٍ)

ٚاملٛداٛد (ص )ٚ( :إ ناإ ايصاٛف

ٚايٛثش ٚايؼعش ٚايشٜؽ َٔ املٝت ٚ ١غ املٝت ١ثعذ َا ٜه ٕٛمما اسٌ( ) اه انً٘ ؾ٬
()5

ثأغ ٚنزيو اؾًذ ؾإٕ دثاغت٘ طٗاست٘)

ٚاْت خب ثاإ ايعبااس ٠ا٭ٚىل متٓاع

َٔ ايص ٠٬يف دًذ املٝت ١ستَ ٢ع ايذثاغٚ ١ايعباس ٠ايجاْٝا ١إمناا تاذٍ عًا ٢طٗااس٠
دًذ غ املٝت ١مما حيٌ انً٘ ثايذثاغ ١ؾ ٬ثذ إ ٜها ٕٛاملاشاد ثايطٗااسٖ ٠ا ٛطٝبا٘
ٚصش ١اطتعُاي٘؛ ٭ٕ ايص ٠٬ؾُٝا ٜ ٫طٝب اطتعُاي٘ َهشٚ ١ٖٚريو  ٕ٫دًاذ
 .ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا .02 :a

 .املصذس ْؿظ٘ٚ 01 -22 :يف ايشٚا :١ٜإٕ اَ املَٓ٪ني  aغظٌ قذَ ٘ٝسني اي.٤ٛ ٛ
 .املصذس ْؿظ٘. 50 :

 .يف ا٭صٌ (سٌ) ٚايتصشٝض َٔ املصذس.

 .5ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا . 1 :a

كشف ابٍ انزضا عٍ فقه انزضا

01

غ املٝت ١طااٖشٚ .ثٗازا عبِّاش يف ايهتااي ثعاذ اطاطش ثكٛيا٘ٚ( :رناا ٠اؾًاٛد املٝتا١
دثاغتٗا)( ) ؾتعب  ٙثايزنا ٠إػاس ٠إىل ٖزا املعٓ.٢
ٚاَا املٛسد ايشاثع :ؾايظاٖش َٔ ايهتاي إٕ تشنُٗا يف ايص َٔ ٠٬دٗ ١سٚاٜا١
( )

سٴ َٜٚت يف إُْٗا يٝظا َٔ ايكشإٓ

ٚايز٬ٜ ٟسظ املظأي َٔ ١اٚهلا ٚآخشٖاا ٜاش٣

إِّ صاسب ايهتاي يف َعشض رنش ايصا ٠٬ثصاٛس ٠سظآ ١ؾازنش اٚاَاش ثأػاٝا٤
( )

َظتشبْٛٚ ١ا ٙعٔ اػٝاَ ٤جٌ ( :ؾ ٬تطاٌ يف ايصا ٠٬إرا نٓات تا ّ٪ايٓااغ)

ٚنأْاا٘ عًااٌ ايٓٗاا ٞعاأ اٱتٝااإ ثُٗااا يف ايصاا ٠٬ثايشٚاٜاا ١املاازنٛس٠؛ ياا٪ٜ ٬٦اخ از
املصً ٞايكاس ٨هلُا ثٗز ٙايشٚا ١ٜؾٝه ٕٛتشنا٘ هلُاا يف صا٬ت٘ ممأ دٳابِّ ايػٝبا١
عٔ ْؿظ٘.
ٚاَا املٛسد اـاَع :ؾايظااٖش اْا٘ رناش ٙيف ايهتااي ٭داٌ ايتٓبٝا٘ عًا ٢عاذّ
ايعُااٌ ثاا٘ ٚإٕ نااإ َشٜٚااً عاآِٗ سٝااح قاااٍٚ( :قاذ ْااش ٟٚعاأ اثاا ٞعبااذ اه
)a

( )

 ٖٛٚراٖش يف نا ٕٛاـارب صاادس ًا عًاٚ ٢دا٘ ٜ ٫صاض ايعُاٌ ثا٘ ثكشٜٓا١

(قااذ) ايذاياا ١عًاا ٢ايتكًٝااٌ ٜ٪ٜٚااذ َااا رنااش داخااٌ يف ايشٚاٜاا ١عاأ اثاا ٞعبااذ اه
ايشٚاٜااات املٛدااٛد )5(٠يف ((َاأ  ٫حيضااش ٙايؿكٝاا٘)) املتضاآُ ١ياازيو عاأ اثاا ٞعبااذ
اه(ٖ .)2اازا َااع ٚدااٛد ايتهااشاس يف ايهتاااي يف ٖاازا املطًااب ممااا ٜااذٍ عًاا ٢اْاا٘
 .ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا . 1 :a
 .قاٍ ايؼٗٝذ ا٭  ٍٚيف ((ايزنش( :))٣اعع عًُاْ٩ا ٚانجش ايعاَ ١عً ٢إ املعٛرتني ثهظش
ايٛا َٔ ٚايكشإٓ ايعضٜض ٚاْ٘ جيٛص ايكشا ٠٤ثُٗا يف ؾشض ايصْٚ ٠٬ؿًٗا ٚعٔ اثٔ َظعٛد

اُْٗا يٝظتا َٔ ايكشإٓ ٚإمنا اْضيتا يتعٜٛز اؿظٔ ٚاؿظني © ٚخ٬ؾ٘ اْكشض ٚاطتكش
اٱعاع اٯٕ َٔ اـاصٚ ١ايعاَ ١عً ٢ريو .ايزنش. 25 :٣
ٜٓ .ظش :ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا :a

اْت ت ّ٪ثايٓاغ ؾ ٬تط ٍٛيف ص٬تو ٚخؿـ).
 .املصذس ْؿظ٘. 2 :
 .5نزا
ٜٓ .2ظش ٫ َٔ :حيضش ٙايؿك :٘ٝز ص

.

ثاخت٬ف عٔ املصذس ْٚص ايشٚا( :١ٜؾإٕ

حجة انقائهني بعدو كىٌ ((فقه انزضا)) يٍ تأنيف اإلياو ‡ أو إمالئه

0

َزنٛس ؾ ٘ٝعً ٢طب ٌٝايشٚا ١ٜعً ٢اْ٘ قذ اؾتا ٢ضاُْٗٛا ايصاذٚم ٚاٱطاهايف
()

ٚثعض ا٭صشاي

( )

نُاا اعارتف ثا٘ اـصاِ

ٚيعاٌ املؼاٗٛس مل ٜكاـ عًا٢

ٖزا ايهتاي ٚيٚ ٛقـ عً ٘ٝ٭ؾت ٢ضُ.ْ٘ٛ
ٚاَا املٛسد ايظادغ :ؾٝٴشُٳٌ عً ٢ا٫طتشباي نُا ٜٴشٌُ عًَ ٘ٝا دٳٍِّ عً٢
اٱػٗاد يف ثعض ا٭خباس ٚثكش ١ٜٓقٛي٘ٚ( :استر إىل ايؼٗٛد)( ).
ٚاَا املٛسد ايظاثع :ؾٗا ٛياٝع يف ايٓظاخ ١ايايت نتبات ؾٝا٘ غاط ايش اا a
ؾإٕ يف ايٓظخ ١املطبٛع( ١صَ )52ا يؿظ٘ٚ( :داذت يف ْظاخَ ١عتارب ٠اْا٘ ٜهتاب
ناتبٗااا :إىل ٖٓاااا غطاا٘ َٚ aااأ ثااااي ؾضااٌ صااا ّٛػااعبإ إىل آخاااش ايهتااااي
( )

َٔ ًَشكات ((ؾك٘ ايش ا)) يف اغًاب ايٓظاخ)

 ٫ٚسٜاب إٕ رياو نتااي عًا٢

ساذٚ .٠قاذ رناش ايٓااٛس : ٟاْا٘ مل ٜهأ عٓااذ ا ًظاٚ  ٞصااسب ايٛطاااٌ٥
اصٜذ َٔ ريو نُا  ٫خيؿ ٢عً َٔ ٢سادع ايبشاس ٚايٛطااٚ ٌ٥إ انجاش ايٓظاخ
إىل ثاااي ؾضااٌ صاا ّٛػااعبإ (َٚ )5ااا رنااش ٙاـصااِ يف َظااأي ١املتعاا ١إمنااا ٖااٛ
يف املًشل ٚقاٍ ايٓاٛسَ  ٟاا ساصاً٘ :إٕ َاا ْكًا٘ اـصاِ يف اَاش املتعا ١ياٝع
يف ايٓظااخ ١ايصااشٝش ١ايكُٝااٚ ١إمنااا ٖاا ٛيف ايٓظااخ ١ا٭خااش ٣اياايت اؿكاات ثٗااا
((ْٛادس امحذ ثٔ قُذ ثٔ عٝظ٢
 ٫ َٔ .حيضش ٙايؿك :٘ٝز ص

()2

))

ٚادسز ؾٗٝا َا ٜٴظُّٔ ن ْ٘ٛاٜضاً َأ إَ٥٬ا٘

.

 ٖٛٚ .ايظٝذ قُذ ٖاػِ اـْٛظاس.ٟ
 .ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا :a

ٚ .يف املصذس (استٝر).

 .ايؿك٘ املٓظٛي يٲَاّ ايش ا  aايٓظخ ١اؿذش :١ٜصٚ 52ايٓص َزنٛس يف ساػ١ٝ
ايهتاي سشس :ٙامحذ ثٔ عً ٞثٔ قُذ صا٥ب اـٛاْظاس.ٟ
 .5خامت ١املظتذسى :ز ص. 25
 . 2ايٓٛادس ٭محذ ثٔ قُذ ثٔ عٝظ ٢ثٔ عبذ اه ثٔ طعذ ػٝخ اػاعش ٠قِ املتشؿظني عذٙ
ايطٛط َٔ ٞاصشاي ايش ا ٚاؾٛاد ٚاهلاد c ٟتٛدذ ْظخ ١ايٓٛادس نتاثتٗا طٓ١

(ٖ 135ا) صششٗا ايؼٝخ اؿش ايعاًََ ٞشتني ٚنتب عًٗٝا ؾٗشغ اثٛاثٗا يف (ٖ 130ا) ٖٞٚ
يف َهتب( ١ايظُا )ٟٚاٚهلا ثاي ص ّٛػعبإ ٚقذ طبع َع ((ايؿك٘ ايش  ))ٟٛاٟ

ُٔ 
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ْٚ ) (.aؿع اـصِ  قاٍ يف نتاث٘ (ص( :) () 5اْ٘ ثعذ َض ٞطآني عذٜاذ٠
َٔ تأيٝـ ٖزا ايهتاي( ) ٚقؿت عً ٢نتاي ((ْاٛادس امحاذ ثأ قُاذ ثأ عٝظا٢
ا٭ػعش ٟايكُ ))ٞؾٛدذت٘ َطاثكاً هلز ٙا٭خباس املزنٛس ٠املظٓذ ٠يف ايهتاي ٚقاذ
سصٌ ي ٞايظٔ ايك ٟٛاملتاخِ يًعًِ ثإ ٖز ٙا٭خباس َاأخٛرَ ٠أ ((ايٓاٛادس

))

ٜ٪ٜٚذ ٙإ اؿذٜح ا٭ ٍٚايز ٟرٴناش يف ايهتااي ا ٍٚسٚاتا٘ امحاذ ثأ قُاذ ثأ
عٝظٖٚ ٢زا َٛاؾل يطشٜك ١قذَا ٤اٖاٌ اؿاذٜح سٝاح ٜازنش ٕٚيف ا ٍٚنتابِٗ
املصٓؿ ١اطاَ .ِٗٝاْتٜٗ٪ٜٚ .) ()٢ذ ٙاٜضاً إِّ صاسب ((ايٛطاٜ ٫ ))ٌ٥عتُاذ عًا٢
((ايؿك٘ ايش ٟٛ

))

()5

ٚقذ ْكٌ عٔ ايٓٛادس

ٚاملٓك ٍٛغ َا َٖٛ ٛدٛد يف ثعاض

ايٓٛادس املًشكا .١ثاِ  ٫خيؿا ٢اْا٘ اساد ثاا(اؿاذٜح ا٭ٖ :)ٍٚا ٛاؿاذٜح املازنٛس
ا ً٫ٚيف ثاي ؾضٌ ص ّٛػعبإ ٭ْ٘ ٖا ٛاياز ٟناْات ؾٝا٘ ايظًظاً ١نازيو ٫ٚ
ثذ َٔ دعً٘ ٖ ٛا٭ ٍٚؾ ٬ثذ إ ٜشٜذ َٔ قٛي٘ (ٖز ٙا٭خباس املازنٛس ٠املظآذ)٠
ٖ ٞاييت اٚهلا رياو اؿاذٜح ؾٝها ٕٛرياو ديا ً٬ٝعًا ٢إؿاقا٘ ثاا((ؾكا٘ ايش اا

))

ٚيٝع َٔ ((ؾك٘ ايش ا .))a

[الدلٔل الجامً :رّآ٘ اإلماو  aعً الزّاٗ]:
اٱٜشاد ايجأَ عًْ ٢ظب ١ايهتاي يٲَاّ َ :aا ٚٴدذ ؾٝا٘ َأ ايشٚاٜاات عأ
ايشٚا ٠نكٛي٘( :عٔ ايٓعُإ عٔ صسع ١عٔ املؿضاٌ عأ اثا ٞعباذ اه)(ٚ :)2ماٛ
( ؾك٘ ايش ا  )aيف ( ٖ 0ا) نُا سكك٘ ايظٝذ سظٔ ايصذس يف ((ؾصٌ ايكضآٜ .))٤ظش:
ايزسٜع ١إىل تصاْٝـ ايؼٝع :١ز

ص

.

 .اْظش :خامت ١املظتذسى:ز ص . 25 - 2
ٖٓ .ايو خطأ يف تشق ِٝايهتاي ٜتضض ملٔ تتبع٘ َٔ ثذاٜت٘ ٚعًٜ ٘ٝه ٕٛسقِ ايصؿش. 0 :١
 .ا :ٟايشطاي ١يف ؼكٝل ساٍ ايهتاي املعشٚف ثؿك٘ ايش ا .a

 .سطاي ١يف ؼكٝل ساٍ ايهتاي املعشٚف ثؿك٘ ايش ا 0 :a

ثاخت٬ف ٜظ عٔ املصذس.

ٚقذ ٚسد ٖزا ايٓص يف ساػ ١ٝايشطاي.١
ٚ .5ريو يف نج َٔ املٛا ع يف ٚطا ٌ٥ايؼٝع :َ٘ٓٚ ١ز 1ص

 ٖٛٚ .2مما اؿل ثؿك٘ ايش ا  aصؿش َٔ 50 ١ايٓظخ ١اؿذش.١ٜ

5

2

. 25
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ريو ٖٚزا ٜٓ ٫اطب َكاّ اٱَاّ .a
ٚدٛاث٘ :إْو قذ عشؾات إِّ ٖاز ٙا٭خبااس املظآذ ٠ناْات َأ املًشال ثهتااي
((ؾك٘ ايش ا

))

 ٖٞٚثعذ (ص.)52

إٕ قًت :إرا دِّٛصْا ريو يف اٚاخش اثٛاي ايهتااي ؾٓشتُاٌ يف طاا٥ش اثٛاثا٘
نزيو ؾهٝـ ٜٴطُْإٔٴ يف طا٥ش اثٛاث٘ ٚنٝـ ٜرتدِّض إٕ َا عذا ٖٛ ٙن ّ٬اٱَااّ
 aي٪ٝخز ث٘ ٜٚجبت ث٘ اسهاّ اه تعاىل ؾإرٕ  ٫اطُٓ٦إ يٓا ثإٔ َا عاذاٖ ٙاٛ
نتاي ايش اا ٚ .aسٝاح مل حيصاٌ ا٫طُٓ٦اإ مل ٜتذا٘ ثٓاا ٤ايعُاٌ عًٝا٘؛ ٭ٕ
املااذاس عًاا ٢اصاااي ١عااذّ ايتششٜااـ ٚايتصااشٝـ ْٚظا٥شٖااا َاأ ا٭صاا ٍٛايعؼااش٠
اؾاس ١ٜيف ايؿار عًٚ ٢صـ ايظٔ ٚا٫طُٓ٦إ  ٫عً ٢ايتعبذ احملض.
قًٓا :قذ سصٌ يٓا ا٫طُٓ٦إ َٔ خً ٛايٓظخ املصشش َٔ ١ريو ٚايٓكٌ ثإٔ
خط ا٫طُٓ٦إ  aنإ إىل ٖزا املٛسد.

اإلٓزاد التاسع[ :عدو فصاس٘ عبارات الكتاب]:
َا رنش ٙصاسب ((املؿاتٝض

))

ا ساصً٘ :يا ٛناإ ايهتااي يٲَااّ  aيهاْات

عباسات٘ ؾصٝشَ ١ع اْٗا يٝظت نزيو نُاا ٜؼااٖذ ٙاملتتباع( )ٚ .ادااي  :ثاإٔ
اؿهُ ١قذ تكتض ٞايتعب ثزيو؛ يتٛقـ ؾِٗ املظا ٌ٥عً ٘ٝا ٚسهُ ١خؿ.) (١ٝ
اق :ٍٛإٕ ايهتاي قذ ْٴكٌ َٔ اـط ايهٛيف ٚيعٌ ايٓاقاٌ مل ٜهأ يا٘ ا٭ًٖٝا١
يف ايٓكٌ ا ٚعذّ َٗاست٘ يف قشا٤ت٘ ا ٚيف ايكٛاعذ ايعشث ١ٝا ٚنإ ريو َٔ قًاِ
( )

ايٓظِّاخ نُا رنش ٙايٓٛس. ٟ

ٖزا غاَ ١ٜاا ميهأ إ ٜكااٍ ا ٚقٝاٌ يف ٖازا ايهتااي ْٚظاأي٘ تعااىل إ ٜٗاذٜٓا
يًصٛاي.
ٜٓ .ظشَ :ؿاتٝض ا٭ص. 5 :ٍٛ
 .املصذس ْؿظ٘.
ٜٓ .ظش :خامت ١املظتذسى :ز ص. 2
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[رأٖ الصٔخ علٕ 

الكتاب]

ٚايزٜ ٟظٗش ي ٞإِّ ايهتاي يٲَاّ ٚ aيهأ املاايهني يا٘ اؿكاٛا ثا٘ ثعاض
ايشٚاٜات إَا مسعاً َٓ٘  aا ٚثك ١ثصذٚسٖا َآِٗ  eغٝااٍ اْٗاِ ْ eؿاع
ٚاساذ ؾآطكِٗ ٚاسااذ ٚقاذ تكاذّ عاأ ثعضاِٗ( ) إِّ ايهتااي ؾٝاا٘ خاط اٱَاااّ
ٖٚزا َا ٜذٍ عًٚ ٢دٛد ػا ٤ٞيف ايهتااي ياٝع غاط اٱَااّ ٚ aإمناا ا ااؾٗا
صاسب ايهتاي عظٔ ْٚ ١ٝيهأ مل ٜعًاِ ثاإٔ راشٚؾِٗ كتًؿاٚ ١اؾٗااّ اياشٚا٠

عِٓٗ َ eتؿاٚت ١ؾًزا ايهتاي يٝع عٓذْا َربس ي٬عتُااد عًا ٢سٚاٜاتا٘ ثاعتبااس
اْٗا ن ّ٬اٱَاّ ٚ aإمنا يٓا ا٫عتُاد عً ٢إ ساٜٗٚا قُذ ايظاهني ا ٚامحاذ
ؾٝه ٕٛسهُٗاا سهاِ سٚاٜاات نتاب ا٭خبااس ٚيعاٌ َاا ٜٛداذ يف اثٓاا ٤ايهتااي
ثًؿظ ا ٚا ٟإػاس ٠إىل صاسب ايهتاي ا قُاذ ايظاهني ا ٖاٜ ٛاشَٚ ٟٚاا ؾٝا٘ َأ
قٛي٘ ْشَ ٟٚشاد ٙا٭صشايٚ .اه اعًِ عكٝك ١ا٭سٛاٍ.

 :ِٖٚ .ايظٝذ اَ سظني ايكا  ٞيف ص1
عبذ اه اؾٓذ ٟيف ص

ٚايؼٝخإ ايؿا  ٕ٬ايجكتإ يف ص

ٚايظٝذ قُذ َٗذ ٟعش ايعً ّٛيف ص. 2

ٚايظٝذ
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السورة  -اآلية

الصفحة

[وَأَرْجُلَكُنْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ]

سورة املائدة ,آية6 :

66

[وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي هَاءَكِ]

سورة هود ,آية 44

26

[وَقِيلَ بُعْذًا لِلْقَوْمِ الظَّالِوِنيَ]

سورة هود ,آية 44

26

[إِنَّوَا يَخْشَى اللَّهَ هِنْ عِبَادِهِ الْعُلَوَاءُ]

سورة فاطر ,آية62 :

25

فهرس األحاديث
احلدٓث

الكائل

الصفح٘

أزّٖ عً أبٕ العامل

اإلماو السضا a

00 ,03 ,28

اغطل ثْبم ميُ ّمً البْل ّاملين قَلّ أو...

اإلماو السضا a

58

اهلل أعدل مً ذلم...

اإلماو اللاظه a

63

الياس يف الكدز ثالث٘

اإلماو الصادق a

50

إٌ اهلل عص ّلل...

اإلماو العطلسٖ a

57

إٌ دباغتُ طَازتُ

اإلماو السضا a

69 ,64

إٌ فُٔ حدٓثني ,أمّا أحدٍنا فاىُ إذا اىتكل ...اإلماو املَدٖ a

50

إٌ كاىت زبّٔت يف حجسِ فال جيْشّ ,إٌ...

اإلماو املَدٖ a

54

بالصدق ّالْفاء...

الييب حمند D

66

ثالث٘ ال حياضب علَٔا املؤمً...

اإلماو اللاظه a

56

فال تطل يف الصالٗ إذا كيت تؤو الياس

اإلماو السضا a

73

يف الكسآٌ شفاء مً كل داء

اإلماو اللاظه a

57

فُٔ كساٍّ٘ ,فُٔ أٓضاً إطالقّ ,العنل...

اإلماو املَدٖ a

50

ال لرب ّال تفْٓض ّللً ميصل٘ بني امليصلتني

اإلماو الصادق a

52

مما ىداّو بُ حنً معاشس أٍل البٔت

اإلماو السضا a

03 ,28

78

كشف ابن الرضا عن فقه الرضا

َمً ىالتُ عل٘...

اإلماو اللاظه a

57

ّاحتج إىل الصَْد

اإلماو السضا a

76

ّالعالم٘ يف ذلم أٌ تأخر حجس ًا ّتسمٕ...

اإلماو السضا a

64

ّاليفطاء تدع الصالٗ أكثسِ مثل أٓاو...

اإلماو السضا a

63

ّاٌ غطلت قدمٔمّ ,ىطٔت املطح...

اإلماو السضا a

62

ّاٌ كاٌ الصْف ّالْبس ّالصعس ّالسٓض...

اإلماو السضا a

69

ّجتصٖ البكسٗ عً مخطّ٘ ,زّٖ عً...

اإلماو السضا a

58

ّذكاٗ اجللْد املٔت٘ دباغتَا

اإلماو السضا a

69

ّزُّٖ يف دو دمامٔل ٓصٔب الثْب...

اإلماو السضا a

58

ّقد ىسّٖ عً أبٕ عبد اهلل a

اإلماو السضا a

73

ّكرلم فعلت أىا بأبٕ

اإلماو السضا a

00

ّال تصل يف للد املٔت٘ عل ٙكل حال

اإلماو السضا a

69

ّلٔل٘ تطع ّعصسٗ مً زمضاٌ ٍٕ اللٔل٘...

اإلماو السضا a

00

ٓػدّا الياس عل ٙثالث٘ أصياف عامل...

اإلماو الصادق a

58

ٓكْل عبد اهلل علٕ بً مْض ٙالسضا أما بعد

اإلماو السضا a

02

فهرس أمساء النيب واألئمة ‹
حمند رسول اهلل ;; ,;6 ?g
علي أمري املؤمنني ;= ,;= ,;7 ,;6 ,:8 ,:5 ,9> ,88 ?a
فاطنة الزهراء :5 ,9> ?£
علي بن احلشني 8< ,8; ?a
حمند بن علي الباقر :6 ?a
جعفر بن حمند الصادق <7 ,<5 ,;= ,:= ,:7 ,:6 ,:5 ,9= ?a
موسى بن جعفر الكاظه ;< ,;6 ,;5 ,:< ,:; ,:: ,96 ,88 ,87 ,7= ?a
علي بن موسى الرضا ,8= ,8< ,8; ,8: ,89 ,87 ,7= ,7< ,77 ,75 ?a
>,<7 ,<6 ,;8 ,;6 ,;5 ,:: ,:6 ,9> ,9= ,9< ,9; ,9: ,99 ,98 ,96 ,8
<9 ,<8
حمند بن علي اجلواد 9; ?a
علي بن حمند اهلادي :7 ,9; ?a
احلشن بن علي العشكري :< ,9> ,9; ,85 ?a
احلجة ابن احلشن املنتظر :9 ,:8 ,98 ?a

فهرس األعالم
أمحد بً جعفر الصلني ,36 ,34 :اليعناٌ بً ثابت أبو حييفة64 :
.74 ,68 ,67 ,48 ,37

اليعناٌ بً زرعة72 :

أمحد بً علي الطربشي54 :

جعفر بً املعتصه املتوكل46 :

أمحد بً علي اليحاظي47 :

حصً بً ٍادي الصدر28 :

أمحد بً حمند اجلوٍري56 :

حصني بً حيدر القاضي,22 ,79 :

أمحد بً حمند املقدط األردبيلي42 ,39 ,34 ,32 ,37 63 :
أمحد بً حمند بً عيصى77 :
إشخاق بً إمساعيل الييصابوري57 :
احلصً بً حمند الطوشي25 :
احلصً بً حمند بً الفضل47 :
احلصً بً يوشف العالمة احللي63 :
احلصني بً روح29 :
احلصني بً موشى بً بابويُ28 :
الفضل بً احلصً الطربشي38 :
الفضل بً ظاذاٌ48 :
املعلى بً حمند البصري57 :

حصني اليوري,42 ,37 ,36 ,37 :
.73 ,77 ,59 ,57 ,52 ,52 ,42 ,47
دعبل بً علي اخلساعي49 :
روح بً احلصني ابً روح29 :
زرارة بً أعني57 :
شعيد بً ٍبة اهلل الراوىدي67 :
ظريح بً احلارث القاضي68 :
عبد اهلل أفيدي األصبَاىي,37 ,27 :
39 ,34
عبد اهلل بً مصعود65 :
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عبد اهلل بً ٍاروٌ املأموٌ46 ,39 :

حمند بً أمحد اإلشلايف,65 ,64 :

عبيد اهلل بً علي احلليب48 :

72

علي بً أمحد بً حمند57 :

حمند بً أمحد احلصيين47 ,36 :

علي بً أمحد املدىي ,37 ,35 ,34 :حمند بً احلصً احلر العاملي,27 :
72 ,77 ,55
39 ,38
علي بً احلصني القني ,22 ,27 ,22 :حمند بً احلصً العريواىي39 ,27 :
65 ,42 ,47 ,39 ,29 ,28 ,27 ,25

حمند بً احلصً الطوشي,29 ,25 :

علي بً القاشه اليسدي37 :

63 ,53

علي بً عبيد اهلل ميتحب الديً46 :

حمند بً احلصً بً شياٌ56 :

علي بً حمند علي الطباطبائي23 :

حمند بً عبد اهلل العيباىي29 :

علي بً مَدي بً صدقة47 :

حمند بً عبد اهلل احلنريي54 ,53 :

علي بً موشى بً طاوط56 :

حمند بً علي االشرتابادي36 :

علي بً ٍالل55 :

حمند بً علي العلنغاىي,32 ,29 :

علي بً يقطني67 :
علي بً يوىض العاملي اليباطي32 :
فرج اهلل بً حمند بً احلويسي55 :
حمند باقر بً حمند أكنل34 ,23 :
حمند باقر بً حمند تقي اجمللصي,79 :
77 ,68 ,42 ,39 ,37 ,25 ,23
حمند باقر بً ىقي الرظيت27 :

64
حمند بً علي الصدوق,22 ,27 ,22 :
72 ,57 ,55 ,43 ,42 ,27 ,25 ,24
حمند بً علي احلائري73 ,47 :
حمند بً علي بً احلصني47 :
حمند بً علي بً ظَراظوب32 :
حمند بً عنر اللعي55 :
حمند بً عيصى بً عبيد55 :
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حمند بً حمند العيخ املفيد ,22 ,27 :جندة بً عامر53 :
42 ,29
ىعنة اهلل بً عبد اهلل اجلسائري42 :
حمند بً مصله بً رباح57 :
وريسة بً حمند الغصاىي47 :
حمند بً ملي العاملي63 :
يوىض بً عبد الرمحً48 :
حمند بً ميصور بً صدر الديً37 :
يوشف بً أمحد البخراىي23 ,27 :
حمند بً يعقوب اللليين57 ,48 :
حمند تقي بً مقصود اجمللصي,79 :
42 ,39 ,34 ,37 ,23 ,22 ,22
حمند حصني احلائري,43 ,42 ,27 :
58 ,45
حمند مَدي حبر العلوو,28 ,23 :
42 ,35 ,34
حمند ٍادي الفاضل اللاظاىي23 :
حمند ٍاظه اخلواىصاري,57 ,45 :
77 ,72 ,62 ,54
مرتضى بً حمند أمني األىصاري24 :
ميصور بً صدر الديً الدظتلي:
42 ,35
موشى بً جعفر كاظف الغطاء24 :
موشى بً شلنة اللويف47 :

84
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فهرس الكتب
القسآٌ اللسٓه,15 ,16 ,27 ,25 :

زسال٘ اإلماو الصادق 26 ,54 :a

77 ,11 ,12

زسال٘ اإلماو اهلادٖ 25 :a

االحتجاج عل ٙأٍل اللجاج25 :

السسال٘ الرٍبٔ٘51 ,57 ,74 :

االستبصاز51 :

زٓاض العلنا79 ,77 ,75 ,76 :ٛ

حباز األىْاز76 ,79 ,77 :

زٓاض املتساٜل57 :

حتف العقْل25 :

الشساٜع55 ,79 ,57 ,52 ,56 :

حتف٘ األبساز57 :

صخٔف٘ السضا 74 :a

التللٔف59 :

الصخٔف٘ التسجادٓ٘27 :

تَرٓب األحلاو17 ,57 :

صخٔف٘ فاطن٘ ™27 ,59 :

التْحٔد27 ,22 :

علل الشساٜع27 :

مجال األسبْع21 :

عٌْٔ أخباز السضا 57 ,74 :a

احلداٜق الياضسٗ56 :

الغٔب٘27 ,59 :

خامت٘ املتستدز 57 ,71 :

فصل القضا54 :

دٓات أمري املؤميني 27 :a

الفصْل الغسّٓ٘,57 ,55 ,71 ,57 :

الرزٓع٘ إىل تصاىٔف الشٔع٘59 :

17 ,24 ,52

ذكس ٚالشٔع٘15 ,52 :
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فقُ السضا  ,54 ,55 ,56 ,57 :aمً ال حيضسِ الفقُٔ77 ,55 ,57 :
,57 ,79 ,74 ,71 ,75 ,77 ,59
ميَج املقال71 :
,12 ,17 ,17 ,54 ,57 ,52 ,55 ,56
 ,75 ,76 ,77 ,19 ,14 ,17 ,11ىَج احلق17 :
75 ,77

اليَآ٘52 :

فَسست ميتجب الدًٓ51 ,71 :

ىْادز أمحد بً حمند بً عٔتس,76 :ٙ

الفْاٜد األصْلٔ٘72 ,77 :

75

اللايف24 ,26 ,54 :

اهلدآ٘ باخلري52 :

كتاب علٕ 27 ,59 :a

ّساٜل الشٔع٘75 ,76 ,22 ,57 :

كشف اللثاو ّاإلبَاو12 :
املبتسْط يف الفقُ51 :
لب اللباب16 :
مضناز التسبق يف مٔداٌ الصدق21 :
مفاتٔح األصْل77 ,56 :
مفاتٔح الشساٜع57 :
مقصْد األىاو57 :
املقيع55 :
املقيع٘55 ,56 :
ملازو األخالق21 :
امليقب٘77 :

فهرس األمكنة والبقاع
إصفهان04 ,04 ,95 6
بيت اهلل احلرام45 ,43 ,40 ,22 ,95 6
خراسان44 6
الصام34 6
شرياز43 6
الطائف04 ,40 6
العراق03 6
قم04 ,03 ,09 ,04 ,44 ,22 ,95 6
الكوفة04 6
جملس الدرس33 6
املدينة43 6
اهلند04 6

مصادر التحقيق
 .1ايكسإٓ ايهس ,ِٜنتاب اهلل اجملٝد.
 .2آٍ ناغف ايػطآَ ٤اٌٖ عطا , ٤غانس دابس َٛض ٢ايبػدادَ ,ٟطبع١
األدٜب ,ّ2222 ,بػداد.
 .3االستذاز عً ٢أٌٖ ايًذاز ,أبَٓ ٛصٛز أمحد بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب
ايطربض( ٞتٖ562 :ـ) ,حتكٝل :ايطٝد ستُد باقس ارتسضإ ,ايٓاغس :داز
ايٓعُإ يًطباعٚ ١ايٓػسٖ1386 ,ـ ,ايٓذف األغسف.
 .4أخباز ايكضا ,٠ستُد بٔ خًف بٔ سٝإ املعسٚف بـ(ٚنٝع) (تٖ326 :ـ),
ايٓاغس :عامل ايهتبَ ,طبع :١عامل ايهتب ,بريٚت.
 .5اإلزغاد يف َعسف ١سذر اهلل عً ٢ايعباد ,ستُد بٔ ستُد بٔ ايٓعُإ ايػٝذ
املفٝد (تٖ413 :ـ) ,حتكٝلَ :ؤضط ١آٍ ايبٝت  cيتشكٝل ايرتاخ ,ايٓاغس:

داز املفٝد يًطباعٚ ١ايٓػس ٚايتٛشٜعَ ,طبع :١داز املفٝد ,طٖ1414 ,2ـ,
بريٚت.
 .6االضتبصاز فُٝا اختـًف َٔ األخبـاز ,ستُد بٔ اذتطٔ ايػٝـذ ايطـٛضٞ
(تٖ462 :ـ) ,حتكٝل :ايطٝد سطٔ ارتسضإ ,تصشٝح :ايػٝذ ستُد
اآلخْٛد ,ٟايٓاغس :داز ايهتب اإلضالََ ,١ٝطبع ١خٛزغٝد ,ط ,4قِ
املػسف.١
 .7األعالّ ,خري ايد ٜٔبٔ ستُٛد بٔ ستُد ايصزنً( ٞتٖ1396 :ـ) ,ايٓاغس:
داز ايعًِ يًُالٜني ,ط ,ّ1982 ,5بريٚت.
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 .8أعٝإ ايػٝع ,١ايطٝد ستطٔ بٔ عبد ايهس ِٜبٔ عً ٞاألَني (تٖ1371 :ـ),
حتكٝل ٚختسٜر :سطٔ األَني ,ايٓاغس :داز ايتعازف يًُطبٛعات ,بريٚت.
 .9إقباٍ األعُاٍ ,ايطٝد عً ٞبٔ َٛض ٢بٔ طاُٚع (تٖ664 :ـ) ,حتكٝل:
دٛاد ايك َٞٛٝاإلصفٗاْ ,ٞايٓاغسَ :هتب اإلعالّ اإلضالََ ,ٞطبع١
َهتب اإلعالٕ اإلضالَ ,ٞطٖ1414 ,1ـ.
 .12األَاي ,ٞستُد بٔ عً ٞايػٝذ ايصدٚم (تٖ381 :ـ) ,حتكٝلَ :ؤضط١
ايبعج ,١قطِ ايدزاضات اإلضالَ ,١ٝايٓاغسَ :سنص ايطباعٚ ١ايٓػس يف َؤضط١
ايبعج ,١طٖ1417 ,1ـ ,قِ املػسف.١
 .11أٌَ اآلٌَ يف عًُا ٤دبٌ عاٌَ ,ستُد بٔ اذتطٔ اذتس ايعاًَٞ
(تٖ1124 :ـ) ,حتكٝل :ايطٝد أمحد اذتطٝين ,ايٓاغسَ :هتب ١األْديظ,
بػدادَ ,طبع ١اآلدابٖ1424 ,ـ ,ايٓذف األغسف.
 .12حباز األْٛاز ,ستُد باقس بٔ ستُد تك ٞاجملًط( ٞتٖ1111 :ـ) ,ايٓاغس:
َؤضط ١ايٛفاَ ,٤طبعَ ١ؤضط ١ايٛفا ,٤طٖ1423 ,2ـ ,بريٚت.
 .13تاز ايًػٚ ١صشاح ايعسب ,١ٝإمساع ٌٝبٔ محاد ادتٖٛس( ٟتٖ393 :ـ),
حتكٝل :أمحد بٔ عبد ايػفٛز عطاز ,ايٓاغس :داز ايعًِ يًُالٜنيَ ,طبع ١داز
ايعًِ يًُالٜني ,طٖ1427 ,4ـ ,بريٚت.
 .14تازٜذ ايٝعكٛب ,ٞأمحد بٔ أبٜ ٞعكٛب بٔ دعفس ايٝعكٛب( ٞتٖ284 :ـ),
ايٓاغسَ :ؤضطْٚ ١ػس فسٖٓو أٌٖ بٝت  ,cقَِ ,طبع ١داز صادز,
بريٚت.
 .15حتف ايعك ٍٛعٔ آٍ ايسض ,g ٍٛاذتطٔ بٔ عً ٞابٔ غعب ١اذتساْٞ
(تٖ332 :ـ) ,حتكٝل :عً ٞأنرب ايػفاز ,ٟايٓاغسَ :ؤضط ١ايٓػس اإلضالَٞ
دتُاع ١املدزضني ,طٖ1424 ,2ـ.
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 .16تفطري ايصايف ,ستُد ستطٔ بٔ املستض ٢ايفٝض ايهاغاْ( ٞتٖ1291 :ـ),
حتكٝل :سطني األعًُ ,ٞايٓاغسَٓ :ػٛزات ايصدز ,طٖ1415 ,2ـ ,طٗسإ.
 .17تصشٝح اعتكادات اإلَاَ ,١ٝايػٝذ املفٝد ,حتكٝل :سطني دزناٖ ,ٞايٓاغس:
داز املفٝدَ ,طبع ١داز املفٝد ,طٖ1414 ,2ـ .بريٚت.
 .18ايتٛسٝد ,ايػٝذ ايصدٚم  ,حتكٝل :ايطٝد ٖاغِ اذتطٝين ايطٗساْ ,ٞايٓاغس:
مجاع ١املدزضنيٖ1387 ,ـ ,قِ.
 .19تٛضٝح املهاضب ,ايػٝذ عً ٞناغف ايػطا( ٤تٖ1411 :ـ) ,شتطٛط ,خصاْ١
َهتب ١ناغف ايػطا ٤ايعاَ ,١زقِ املدطٛط.1739 :١
 .22مجاٍ األضبٛع بهُاٍ ايعٌُ املػسٚع ,ايطٝد عً ٞبٔ َٛض ٢بٔ طاُٚع
(تٖ664 :ـ) ,حتكٝل :دٛاد ق َٞٛٝاالصفٗاَْ ,ٞطبع ١اخرت مشاٍ ,ط.1
 .21اذتدا٥ل ايٓاضس ٠يف أسهاّ ايعرت ٠ايطاٖس ,٠احملكل ٜٛضف بٔ أمحد
ايبشساْ( ٞتٖ 1186 :ـ) ,حتكٝل :ستُد تك ٞاالٜسٚاْ ,ٞايٓاغس :مجاع١
املدزضني ,قِ املػسف.١
 .22سٝا ٠اإلَاّ ايسضا  ,aايػٝذ باقس غسٜف ايكسغ ,ٞايٓاغس :اْتػازات
ضعٝد بٔ دبريَ ,طبعَٗ ١س ,قِ املػسف.١
 .23خامتَ ١طتدزى ايٛضا ,ٌ٥املريشا سطني بٔ ستُد تك ٞايٓٛز ٟايطربضٞ
(تٖ1322 :ـ) ,حتكٝلَ :ؤضط ١آٍ ايبٝت  cإلسٝا ٤ايرتاخ ,ايٓاغس:
َؤضط ١آٍ ايبٝت  cإلسٝا ٤ايرتاخَ ,طبع ١اضتاز ,٠طٖ1415 ,1ـ ,قِ
املػسف.١
 .24خالص ١األقٛاٍ ,اذتطٔ بٔ ٜٛضف ايعالَ ١اذتً( ٞتٖ726 :ـ) ,ايٓاغس:
املطبع ١اذتٝدز ,١ٜطٖ1381 ,2ـ ,ايٓذف األغسف.
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 .25ذز َٔ ٌٚسٝا ٠ايػٝذ عً ٞناغف ايػطا ,٤ايطٝد عبد ايطتاز اذتطين,
ايٓاغسَ :ؤضط ١ناغف ايػطا ٤ايعاَٖ1418 ,١ـ ,ايٓذف األغسف.
 .26ايرزٜع ١إىل تصاْٝف ايػٝع ,١ايػٝذ أغا بصزى ستُد ستطٔ ايطٗساْٞ
(تٖ1389 :ـ) ,ايٓاغس :داز األضٛا ,٤طٖ1423 ,3ـ ,بريٚت.
 .27ذنس ٣ايػٝع ١يف أسهاّ ايػسٜع ,١ايػٝذ ستُد بٔ َه ٞايعاًَ ٞاملعسٚف
بايػٗٝد األ( ٍٚتٖ786 :ـ) ,حتكٝلَ :ؤضط ١آٍ ايبٝت  cإلسٝا ٤ايرتاخ,

ايٓاغسَ :ؤضط ١آٍ ايبٝت  cإلسٝا ٤ايرتاخَ ,طبع ١ضتاز ,٠طٖ1419 ,1ـ,
قِ املػسف.١
 .28زداٍ ايٓذاغ ,ٞأب ٛايعباع أمحد بٔ عً ٞايٓذاغ( ٞتٖ452 :ـ),
حتكٝلَٛ :ض ٢ايػبري ٟايصصتاْ ,ٞايٓاغسَ :ؤضط ١ايٓػس اإلضالَ ٞايتابع١
دتُاع ١املدزضنيَ ,طبعَ ١ؤضط ١ايٓػس اإلضالَ ,ٞطٖ1416 ,5ـ ,قِ
املػسف.١
 .29زضاي ١يف حتكٝل ساٍ فك٘ ايسضا  َٔ ,aنتاب زتُع ايفٛا٥د ٚشتصٕ
ايفسا٥د ,ايطٝد ستُد ٖاغِ بٔ ش ٜٔايعابد ٜٔاملٛض ٟٛارتْٛطازٟ
(تٖ1318 :ـ) ,طبع ١سذسٖ1316 ,١ٜـ ,إٜسإ.
 .32زٜاض ايعًُاٚ ٤سٝاض ايفضال ,٤املريشا عبد اهلل بٔ عٝط ٢األصبٗاْٞ
ايتربٜص ٟاملػٗٛز باألفٓد( ٟتٖ1132 :ـ) ,حتكٝل :ايطٝد أمحد اذتطٝين,
ايٓاغسَ :هتب ١آ ١ٜاهلل ايععُ ٢املسعػ ٞايٓذفٖ1423 ,ٞـ ,قِ املػسف.١
 .31زٜاض املطا ٌ٥يف بٝإ األسهاّ بايدال ,ٌ٥ايطٝد عً ٞبٔ ستُد عًٞ
ايطباطبا( ٞ٥تٖ1231 :ـ) ,حتكٝلَ :ؤضط ١ايٓػس اإلضالَ ,ٞايٓاغس:
َؤضط ١ايٓػس اإلضالَ ٞايتابع ١دتُاع ١املدزضني ,طٖ1412 ,1ـ ,قِ املػسف.١
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 .32ايػٝذ عً ٞناغف ايػطاٚ ٤دٚز ٙاإلصالس ٞايدٜين يف ايعسام ,صباح
دابس عبد اذتطني ايعادي ,ٞزضايَ ١ادطتري َكدَ ١إىل قطِ ايرتاخ يف
ادتاَع ١اذتس ٠يف ٖٛيٓداٖ1429 ,ـ.
 .33ايػٝع ١يف املٝصإ ,ستُد دٛاد َػٓ( ١ٝتٖ1422 :ـ) ,ايٓاغس :داز ايتعازف
يًُطبٛعات ,طٖ1399 ,4ـ ,بريٚت.
 .34ايصساط املطتك ,ِٝعً ٞبٔ ْٜٛظ ايعاًَ( ٞتٖ877 :ـ) ,حتكٝل ٚتعًٝل:
ستُد ايباقس ايبٗبٛد ,ٟايٓاغس :املهتب ١املستض ١ٜٛإلسٝا ٤اآلثاز ادتعفس,١ٜ
َطبع ١اذتٝدز ,ٟطٖ1384 ,1ـ.
 .35ايعبكات ايعٓرب ١ٜيف ايطبكات ادتعفس ,١ٜايػٝذ ستُد اذتطني بٔ عً ٞناغف
ايػطا( ٤تٖ1373 :ـ) ,حتكٝل :دٛدت ايكصٜٚين ,ايٓاغس :داز بٝإ يًٓػس
ٚايتٛشٜع ,ّ1982 ,بريٚت.
 .36عًٌ ايػسا٥ع ٚاألسهاّ ,ايػٝذ ايصدٚم ,تكدٚ ِٜحتكٝل :ايطٝد ستُد
صادم حبس ايعً ,ّٛايٓاغسَٓ :ػٛزات املهتب ١اذتٝدزَ ,١ٜطبعَٓ ١ػٛزات
املهتب ١اذتٝدزٖ1385 ,١ٜـ ,ايٓذف األغسف.
 .37عٛا٥د األٜاّ ,أمحد بٔ ستُد َٗد ٟايٓساق( ٞتٖ1244 :ـ) ,حتكٝلَ :سنص
األحباخ ٚايدزاضات اإلضالَ ,١ٝايٓاغسَ :سنص ايٓػس ايتابع ملهتب اإلعالّ
اإلضالََ ,ٞطبعَ ١هتب اإلعالّ اإلضالَ ,ٞطٖ1417 ,1ـ.
 .38غٛاي ٞايآلي ,ٞايػٝذ ستُد ابٔ أب ٞمجٗٛز األسطا( ٞ٥تٖ882 :ـ),
تكد :ِٜايطٝد غٗاب ايد ٜٔايٓذف ٞاملسعػ ,ٞحتكٝل :اذتاز أقا زتتب٢

ايعساقَ ,ٞطبع ١ضٝد ايػٗدا ,a ٤طٖ1423 ,1ـ ,قِ املػسف.١

 .39ايػٝب ,١ايػٝذ ايطٛض ,ٞحتكٝل :ايػٝذ عباد اهلل ايطٗساْ ;ٞايػٝذ عًٞ
أمحد ْاصح ,ايٓاغسَ :ؤضط ١املعازف اإلضالََ ,١ٝطبع ١بُٗٔ ,ط,1
ٖ1411ـ ,قِ املػسف.١
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 .42فصٌ ايكضا يف ايهتاب املػتٗس بفك٘ ايسضا ,ايطٝد سطٔ ايصدز ايهاظُٞ
ايعاًَ( ٞتٖ 1354 :ـ) ,حتكٝل :ايػٝذ زضا أضتاد َٔ ,ٟزتً ١عًّٛ
اذتدٜح ,ايعدد ايعاغسٖ1422 ,ـ.
 .41ايفص ٍٛايػس ١ٜٚيف األص ٍٛايفكٗ ,١ٝايػٝذ ستُد سطني بٔ ستُد زسِٝ
اذتا٥س( ٟتٖ 1252 :ـ) ,ايٓاغس :داز إسٝا ٤ايعً ّٛاإلضالََ ,١ٝطبع ١من,١ْٛ
ٖ1424ـ ,قِ املػسف.١
 .42فك٘ ايسضا  ,aاملٓطٛب إىل اإلَاّ ايسضا  ,aطبع ١سذس ,١ٜداز
ايطباعٖ1274 ,١ـ.
 .43ايفك٘ ,املٓطٛب يإلَاّ ايسضا  ,aحتكٝلَ :ؤضط ١آٍ ايبٝت  cإلسٝا٤
ايرتاخ ,قِ املػسف ,١ايٓاغس :املؤمتس ايعامل ٞيإلَاّ ايسضا  ,aطٖ1426 ,1ـ,
َػٗد املكدض.١
 .44فٗسع ايرتاخ ,ايطٝد ستُد سطني ادتاليَ ,ٞسنص ايبشٛخ ايهَٛبٛٝتس١ٜ
يًعً ّٛاإلضالََ ,١ٝهتب ١ايٓٛز ,تسادِ ٚتساخ.
 .45فٗسضت ابٔ ايٓد ,ِٜستُد بٔ أبٜ ٞعكٛب إضشام املعسٚف بابٔ ايٓدِٜ
ايٛزام (تٖ438ـ) ,حتكٝل :زضا.
 .46ايفٗسضت ,ايػ ٝذ ايطٛض ,ٞحتكٝل :ايػٝذ دٛاد ايك ,َٞٛٝايٓاغسَ :ؤضط١
ْػس ايفكاَٖ ,١طبعَ ١ؤضط ١ايٓػس اإلضالَ ,ٞطٖ1417 ,1ـ.
.47ايفٗسضت ,ايػٝذ َٓتذب ايد ٜٔأب ٛدعفس عً ٞبٔ عبٝد اهلل بٔ اذتطٔ
شدِّخ األزَ,ٟٛ
ايساش( ٟتٖ585 :ـ) ,حتكٝل :ايطٝد دالٍ ايد ٜٔاملُ َ
ايٓاغسَ :هتب ١آ ١ٜاهلل ايععُ ٢املسعػ ٞايٓذفَ ,ٞطبعَٗ ١س ,قِ املػسف.١
.48ايفٛا٥د األصٛي ,١ٝايطٝد ستُد َٗد ٟبٔ َستض ٢حبس ايعً( ّٛتٖ1212 :ـ),
ايفا٥د ٠ارتاَطٚ ١األزبع ٕٛيف َكدَ ١نتاب فك٘ ايسضا ‡ ,ايطبع ١سذس,١ٜ
َطبع ١داز ايطباعٖ1274 ,١ـ.
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 .49ايهايف ,ايػٝذ ستُد بٔ ٜعكٛب ايهًٝين (تٖ329 :ـ) ,حتكٝل ٚتعًٝل :عًٞ
أنرب ايػفاز ,ٟايٓاغس :داز ايهتب اإلضالََ ,١ٝطبع ١سٝدز ,ٟط ,5طٗسإ.
 .52نػف ايعٓ ٕٛعٔ أضاَ ٞايهتب ٚايفَٓ ,ٕٛصطف ٢بٔ عبد اهلل ايػٗري
حباد ٞخًٝف( ١تٖ1267 :ـ) ,ايٓاغس :داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ,ٞبريٚت.
 .51نػف ايًجاّ ٚاإلبٗاّ عٔ نتاب قٛاعد األسهاّ ,حملُد بٔ سطٔ ايفاضٌ
اهلٓد( ٟتٖ1137 :ـ) ,طبع ١سذسٖ1271 ,١ٜـ ,إٜسإ.
 .52ايهٓٚ ٢األيكاب ,ايػٝذ عباع بٔ ستُد زضا ايكُ( ٞتٖ1359 :ـ),
تكد :ِٜستُد ٖاد ٟاألَٝين ,ايٓاغسَ :هتب ١ايصدز ,طٗسإ.
َ .53اض ٞايٓذف ٚساضسٖا ,دعفس بٔ باقس بٔ دٛاد آٍ ستبٛب ١ايٓذفٞ
(تٖ1378 :ـ) ,املطبع ١ايعًُ ,١ٝط ,ّ1955 ,1ايٓذف األغسف.
 .54املبطٛط يف فك٘ اإلَاَ ,١ٝايػٝذ ايطٛض ,ٞتعًٝل ٚحتكٝل :ايطٝد ستُد تكٞ
ايهػف ,ٞايٓاغس :املهتب ١املستض ١ٜٛإلسٝا ٤آثاز ادتعفس ,١ٜاملطبع ١اذتٝدز,١ٜ
ٖ1387ـ ,طٗسإ.
 .55زتُع ايفا٥دٚ ٠ايربٖإ يف غسح إزغاد األذٖإ ,أمحد بٔ ستُد املكدع
األزدب( ًٞٝتٖ993 :ـ) ,حتكٝل :أغا زتتب ٢ايعساق ;ٞعً ٞبٓا ٙاالغتٗازد;ٟ
أغا سطني ايٝصد ٟاإلصفٗاْ ,ٞايٓاغسَٓ :ػٛزات مجاع ١املدزضني يف
اذتٛش ٠ايعًُ ,١ٝقِ املػسف.١
َ .56دازى األسهاّ يف غسح غسا٥ع اإلضالّ ,ايطٝد ستُد بٔ عً ٞاملٛضٟٛ
ايعاًَ( ٞتٖ1229 :ـ) ,حتكٝلَ :ؤضط ١آٍ ايبٝت  cإلسٝا ٤ايرتاخَ ,ػٗد
املكدض ,١ايٓاغسَ :ؤضط ١آٍ ايبٝت  cإلسٝا ٤ايرتاخَ ,طبعَٗ ١س ,ط,1
ٖ1412ـ ,قِ املػسف.١

كشف ابن الرضا عن فقه الرضا

96

َ .57سآ ٠ايهتب ,عً ٞبٔ ستُد بٔ ستُد غفٝع ايتربٜص( ٟتٖ1332 :ـ),
حتكٝل :ستُد عً ٞاذتا٥س ,ٟايٓاغسَ :هتب ١آ ١ٜاهلل ايععُ ٢املسعػ ٞايعاَ,١
َطبع ١صدز ,طٖ1414 ,1ـ ,قِ املػسف.١
 .58املطايو ٚاملُايو ,أب ٛإضشام إبساٖ ِٝبٔ ستُد ايفازض ٞاالصطدسٟ
(ايكسٕ ايسابع اهلذس ,)ٟاملهتب ١ايهَٛبٛٝتس ١ٜايػاًَ ,١اإلصداز ايجاْ.ٞ
َ .59صباح ايفكاٖ ,١ايطٝد أب ٛايكاضِ املٛض ٟٛارت( ٞ٥ٛتٖ1413 :ـ) ,ايٓاغس:
َهتب ١ايداٚز ,ٟاملطبع ١ايعًُ ,١ٝط ,1قِ املػسف.١
َ .62عاْ ٞاألخباز ,ايػٝذ ايصدٚم ,حتكٝل ٚتعًٝل :عً ٞأنرب ايػفاز,ٟ
ايٓاغسَ :ؤضط ١ايٓػس اإلضالَ ٞايتابع ١دتُاع ١املدزضنيٖ1379 ,ـ ,قِ
املػسف.١
َ .61عذِ ايبًدإ ,غٗاب ايدٜ ٜٔاقٛت بٔ عبد اهلل اذتُ ٟٛايس َٞٚايبػدادٟ
(تٖ626 :ـ) ,ايٓاغس :داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسبٖ1399 ,ٞـ ,بريٚت.
َ .62عذِ زداٍ اذتدٜح ٚتفص ٌٝطبكات ايسٚا ,٠ايطٝد ارت ,ٞ٥ٛطٖ1413 ,5ـ.
َ .63عذِ املؤيفني ,عُس زضا نشاي( ١تٖ1428 :ـ) ,ايٓاغسَ :هتب ١املجٓ ;٢داز
إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ,ٞبريٚت.
َ .64فاتٝح األص ,ٍٛايطٝد ستُد اجملاٖد ايطباطبا ٞ٥اذتا٥س( ٟتٖ1242 :ـ),
َسنص ايبشٛخ ايهَٛبٛٝتس ١ٜيًعً ّٛاإلضالََ ,١ٝهتب ١ايٓٛزَٛ ,ضٛع ١فك٘
أٌٖ ايبٝت .c

 .65املكٓع ,ايػٝذ ايصدٚم  ,حتكٝل :دتٓ ١ايتشكٝل ايتابع ١يإلَاّ املٗد,a ٟ
ايٓاغسَ :ؤضط ١اإلَاّ املٗدَ ,a ٟطبع ١اعتُادٖ1415 ,ـ .قِ املػسف.١
 .66املكٓع ,١ايػٝذ املفٝد ,حتكٝلَ :ؤضط ١ايٓػس اإلضالَ ,ٞايٓاغسَ :ؤضط١
ايٓػس اإلضالَ ٞايتابع ١دتُاع ١املدزضني ,طٖ1412 ,2ـ ,قِ املػسف.١
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َ .67هازّ األخالم ,ايػٝذ زض ٞايد ٜٔأبْ ٛصس اذتطٔ بٔ ايفضٌ ايطربضٞ
(تٖ548 :ـ) ,ايٓاغسَٓ :ػٛزات ايػسٜف ايسض ,ٞطٖ1392 ,6ـ.
 .68املهاضب ,ايػٝذ َستض ٢بٔ ستُد أَني األْصاز( ٟتٖ1281 :ـ) ,حتكٝل:
دتٓ ١حتكٝل تساخ ايػٝذ األععَِ ,طبع ١باقس ,ٟطٖ1415 ,1ـ ,قِ املػسف.١
 .69املًٌ ٚايٓشٌ ,أب ٛايفتح ستُد بٔ عبد ايهس ِٜبٔ أمحد ايػٗسضتاْٞ
(تٖ 548 :ـ) ,حتكٝل :ستُد ضٝد نٝالْ ,ٞايٓاغس :داز املعسفَ ,١طبع ١داز
املعسف ,١بريٚت.
 َٔ .72ال حيضس ٙايفك ,٘ٝايػٝذ ايصدٚم ,حتكٝل ٚتعًٝل :عً ٞأنرب ايػفاز,ٟ
ايٓاغسَ :ؤضط ١ايٓػس اإلضالَ ٞايتابع ١دتُاع ١املدزضني ,ط ,2قِ املػسف.١
َٓ .71اقب آٍ أب ٞطايب ,أب ٛعبد اهلل ستُد بٔ عً ٞبٔ غٗسآغٛب
(تٖ588 :ـ) ,حتكٝل :دتٓ َٔ ١أضاتر ٠ايٓذف األغسف ,ايٓاغس :املهتب١
اذتٝدز ,١ٜاملطبع ١اذتٝدزٖ1376 ,١ٜـ ,ايٓذف األغسف.
 ١َٝٓ .72ايساغب يف غسح بًػ ١ايطايب ,ايػٝذ َٛض ٢بٔ دعفس ناغف ايػطا٤
(تٖ1241 :ـ) ,ايٓاغسَ :ؤضط ١ناغف ايػطا ٤ايعاَٖ1423 ,١ـ ,ايٓذف
األغسف.
َٛ .73ضٛع ١طبكات ايفكٗا ,٤ايػٝذ دعفس بٔ ستُد سطني ضبشاَْ ,ٞسنص
ايبشٛخ ايهَٛبٛٝتس ١ٜيًعً ّٛاإلضالََ ,١ٝهتب ١ايٓٛز ,تسادِ ٚتساخ.
َٛ.74ضٛع ١ايعتبات املكدض ,١قطِ ايٓذف ,دعفس بٔ أضد اهلل بٔ عً ٞارتًًٞٝ
(تٖ1426 :ـ) ,ايٓاغس :داز املعازف ,طٖ1386 ,1ـ ,بػداد.
 .75ايٓٗا ١ٜيف زتسد ايفك٘ ٚايفتا ,٣ٚايػٝذ ايطٛض ,ٞايٓاغس :اْتػازات قدضٞ
ستُد ,ٟقِ املػسف.١
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 .76اهلدا ١ٜيف األصٚ ٍٛايفسٚع ,ايػٝذ ايصدٚم ,حتكٝلَ :ؤضط ١اإلَاّ
املٗد ,a ٟايٓاغسَ :ؤضط ١اإلَاّ املٗدَ ,a ٟطبع ١اعتُاد ,ط,1

ٖ1418ـ ,قِ املػسف.١
ٚ .77ضا ٌ٥ايػٝع ١إىل حتصَ ٌٝطا ٌ٥ايػسٜع ,١اذتس ايعاًَ ,ٞحتكٝلَ :ؤضط١
آٍ ايبٝت  cإلسٝا ٤ايرتاخ ,ايٓاغسَ :ؤضط ١آٍ ايبٝت  cإلسٝا ٤ايرتاخ,

َطبعَٗ ١س ,طٖ1414 ,2ـ ,قِ املػسف.١
ٚ .78فٝات األعٝإ ٚأْبا ٤أبٓا ٤ايصَإ ,أمحد بٔ ستُد بٔ ابساٖ ِٝابٔ خًهإ
ايربَه( ٞتٖ 681 :ـ) ,حتكٝل :إسطإ عباع ,ايٓاغس :داز ايجكافَ ,١طبع١
داز ايجكاف ,١بريٚت.
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