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Abstract
One of the imams who had a lot of role and impact in the growth of
islamic sciences is Imam Ibn Hazm, his name is not as famous as Imam
Al-Syafi’i as the main reference for indonesian moslems the majority of
them are followers of the Syafi’i madhhab, Ibn Hazm’s thoughts are like
the madhhab adopted by him the Azzohiriyah School looks simple,
literally and textual but if it is studied in more depth and more detail it
turns out to have strong scientific arguments. Therefore studying his
thoughts and the methode of Imam Ibn Hazm in concluding the
conclusions of laws are very important in responding to various
contemporary problems which are increasingly complex, with that
motivation the researcher tries to present a scientific article about Imam
Ibn Hazm his personal life, and his methods of his ijtihad which
generally refuse analogy (qiyas) and consistently adhere to the texts of
the al-qur’an and hadith and ijma’ or the consensus of the moslems. His
thoughts and methods are seen to be different from the majority of
other scholars who continue to make qiyas or analogies as a source of
islamic law, but precisely for that reason the study of Ibn Hazm and his
thoughts becomes interesting and important to do.
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| إلامام ابن حزم وجهىده العلمية
 وَى ٖىض املؿلحن،ثحرا في جُىٍغ الٗلىم إلاؾالمُت والجهىى بها َى إلامام ابً خؼم٦ أخض ألاةمت الظًً ؾاَمىا
ًاع اب٩ٞ أ.ها وأنىله٣ٞ بلت ملٗٓم املؿلمحن في َظٍ البالص٣٦ عي مثالٞألاهضوهِؿِؿً ئؾمه لِـ مكهىعا مثل إلامام الكا
ىٍت٢ ؿىجض أن لها حجتٞ ٤ت وٖم٢ً ئطا بدثىا وجدبٗىا بض٨ ول،ُاٞخؼم مثل مظَبه وَى مظَب الٓاَغٍت بؿُُا ههُا وخغ
ه زانت لبدث ًٖ املخغج٣٣ام أمغ مهم وال بض أن هد٩اعٍ ومىهجه في اؾخيباٍ ألاخ٩ٞ البدث والضعاؾت ًٖ أ٪لظلٞ .وٖلمُت
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ملكا٧ل املٗانغة املخخلٟت لِؿذ  ِ٣ٞفي مجا ٫الضًً البخت ول ً٨ما جخٗل ٤بأمىع أزغي وهي أمىع املباخت الضهُىٍت التي جدخاج
ئلى اؾخيباٍ لاعام مً حاهب الضًً ٞذهظٍ ال٨ٟغة ،الباخث ً٣ضم ل٨م امل٣الت الٗلمُت اليؿُُت ًٖ إلامام ابً خؼم خُاجه
الشخهُت مً ئؾمه ومىلضٍ مىهجه في اؾخيباٍ ألاخ٩ام الظي ًغ ٌٞالُ٣اؽ وإلالتزام بىهىم ال٣غآن والخضًث ههُا و
باحمإ ألامت .أ٩ٞاع ومىهجه جسخل ٠بمٗٓم الٗلمام الظًً ًلتزمىن بالُ٣اؽ ٧أنى ٫الخ٨م ول ً٨بهظٍ ال٨ٟغة ٦ؿيب مهم
للضعاؾت والبدث ًٖ إلامام ابً خؼم و أ٩ٞاعٍ.
الكلمات املفتاحية  :إلامام ابً خؼم ،أنى ٫ألاخ٩ام ،هص ي.
املقدمة
في ألاهضلـ في ال٣غن الخامـ الهجغي ئؾباهُا خالُا٧ ،ان ٌِٗل إلامام مً ألاةمت املظَب الٓاَغٍت َى إلامام ابً
خؼم الظي له جأزحر ٦بحر وزضمت ٖالُت في جُىٍغ الٗلىم الاؾالمُت وختى لان مإلٟاجه ماػالذ مىحىصة مثل ال٨خاب املخلى،
الاخ٩ام في أنى ٫ألاخ٩ام ،الٟهل في امللل وألاَىام والىدل وٚحرَا ٦ظل ٪أ٩ٞاعٍ الظُ٦ت التي ماػالذ صعؾذ وأنبدذ ٦دل
بضًل ملك٨الث الضًيُت املخخلٟت املٗانغةٞ .لظل٦ ٪ثحر مً الىاؽ خاولىا بمً ٞحهم الباخث أن ًضعؾىا وٍبدثىا ًٖ أ٩ٞاع
إلامام ابً خؼم وأؾالُبه في ٞهم ال٣غآن والخضًث أو في عؤٍت املكا٧ل الخالُت التي خضزذٞ ،أنبدذ خال بضًال أو لاعام التي
ًم ً٨اجساطَا و٦ظل ٪املٗغٞت بشخهِخه ختى ال ًدضر الخُأ مً حاهب الٗلمُت.
ولظل ٪خلل وصعؽ الباخث أ٩ٞاع ابً خؼم مً هاخخحن ,أوال مً زالٞ ٫هم شخهِخه وخُاة ابً خؼم ابخضام مً
إلاؾم ,مدل املُالص ,آله وٚحرَا .ألن جل ٪الخلُٟاث جٓهغ املُى ٫و وحهت الىٓغ ،وهي بدؿب ابً زلضون أن الازخال ٝفي الغأي
واملظَب خضر أخُاها لِـ  ِ٣ٞبؿيب الدجت وألاؾالُب املؿخسضمت ول ً٨ملجغص ازخال ٝاملُى ٫في عؤٍت ألامىع ،وٖلى ؾيُل
املثا٧ ٫ان في جاعٍش املؿلمحن مضعؾخان في ال٣ٟه مضعؾت الدجاػ حٗخمض صاةما ٖلى الىو وال جخجاوػ الىو الى الغأي إلاحتهاصي
الا ٖىض الًغوعة ال٣هىي لظل ٪ؾمُذ بمضعؾت الخضًث ,واملضعؾت التي ٧اهذ في الٗغا٧ ١ان اٖخماصَا في الٛالب ٖلى الغأي
وال ججىذ ئلى الىو ئال بٗض الُ٣حن الخام بأن الىو َى الىو الصخُذ وبأن الغؾىٗٞ ٫ال ٢ض ٢اله ،1والخال ٝبُجهما بحن
املضعؾخحن أخُاها خضر بؿيب مُى ٫املظَب التي ْهغث بؿيب ازخال ٝالخلُٟاث املظَب مً م٩ان وكأة املظَب وٚحرٍ ٖلى
ؾيُل املثا .٫زاهُا ،مً زال ٫ا٦دكا ٝوئبغاػ َغ٢ه ووحهت هُغٍ في اؾخيباٍ ألاخ٩ام مً مإلٟاجه وآعام الٗلمام املخىاً٢ت
واملخىا٣ٞت بمىهج إلامام ابً خؼم ووحهت هُغٍ .ازخل ٠إلامام ابً خؼم في ألامىع ال٨ثحرة ،مثال ٖىض إلامام ابً خؼم املالهي أمغ
مً أمىع املباخت م٘ أن وعص في الخضًث الصخُذ أن املالهي بأهىاٖها خغام وٚحرٍ مً ألامىع التي ؾِبحن الباخث في َظٍ امل٣الت
اليؿُُت ،لظل ٪مً زال ٫ئبغاػ وصعاؾت َظًً ألامغًٍ ؾىدهل ٖلى ٞهم ص ٤ُ٢ونىعة ٧املت أل٩ٞاع ابً خؼم.
حياة إلامام ابن حزم الشخصية :إسمه و نسبه ،مىلده ونشأثه
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 https://naseemalsham.com/lessons/view/3008جاعٍش إلاؾخٟاصة.2020/6/19 ،
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َى ٖلي بً أخمض بً ؾُٗض بً خؼم بً ٚالب بً نالح بً زل ٠بً مٗضان بً ؾُٟان بً ًؼٍض ،الٟاعس ي ألانل،
زم ألاهضلس ي ال٣غَبي الحزًضي ،و٦ىِخه أبى دمحم .وحضٍ ًؼٍض ٧ان مىلى ألامحر ًؼٍض بً أبي ؾُٟان بً خغب ألامىي 2املٗغو ٝبحزًض
الخحر هاةب أمحر املإمىحن أبي خٟو ٖمغ بً الخُاب هنع هللا يضر ٖلى صمك .٤و٧ان حضٍ زل ٠بً مٗضان َى أو ٫مً صزل ألاهضلـ في
ػمً مل ٪ألاهضلـ ٖبض الغخمً بً مٗاوٍت بً َكام 3املٗغو ٝبالضازل.4
و٢ض ولض أبى دمحم ٖلى بً أخمض في ٢غَبت ،ؾىت أعب٘ وزماهحن وزالر ماةت (٢ .)ٌ384ا ٫ال٣اض ي ناٖض بً أخمض:5
"٦خب ئلي ابً خؼم بسُه ً٣ى :٫ولضث ب٣غَبت في الجاهب الكغقي في عبٌ مىُت املٛحرة ٢بل َلىٕ الكمـ ،آزغ لُلت ألاعبٗام
آزغ ًىم مً عمًان ؾىت أعب٘ و زماهحن و زالر ماةت بُال٘ الٗ٣غب".6
وكأ إلامام ابً خؼم عخمه هللا في بِذ ٖؼ وعٞاٍ ،خُث املا ٫والجاٍ والؿلُانٞ ،دٟذ به وؾاةل الِٗل الغُٚضة
مً ٧ل حاهب ،وجل٣ى الٗلم في نٛغٍ ٖلى أًضي اليؿام والجىاعي في بِخه ٞخٗلم مجهً ال٣غامة وال٨خابت وخ ٟٔال٣غآن وٖلىمه
مما ٧ان له أ٦بر ألازغ في ن٣ل هٟؿِخه وعَاٞت خؿه ،ولهظا ٞاهه ًظ٦غ أزغ َظٍ التربُت في ج٩ىًٍ شخهِخه في ٦خابه "َى١
الخمامت" وٍبحن مضي َظٍ الٗىاًت والغٖاًت التي أخُُذ به واَخمام والضٍ به ،وخغنه ٖلى جغبِخه وحٗلُمه وويٗه جدذ
املغا٢بت٧ ،ل طلً ٪ظ٦غٍ ابً خؼم بىٟؿه ٣ُٞى" :٫ل٣ض قاَضث اليؿام وٖلمذ مً أؾغاعًَ ماال ً٩اص ٌٗلمه ٚحري ألوي عبِذ
في حجىعًَ ،ووكأث ب حن أًضيهً ،ولم أٖغٚ ٝحرًَ وال حالؿذ الغحا ٫ئال وأها في خض الكباب وخحن جُٟل وحهي ،وًَ
ٖلمىني ال٣غآن وعوٍىني ٦ثحرا مً ألاقٗاع ،وصعبىني في الخِ ،ولم ً٦ ً٨ضي وأٖما ٫طَني مىظ أوٞ ٫همي ،وأها في ؾً الُٟىلت
حضا ،ئال حٗغ ٝأؾبابهً ،والبدث ًٖ أزباعًَ وجدهُل طل ،٪وأها ال أوس ى قِئا في حهتهً ُٞغث به ٞأقغٞذ مً أؾبابهً
ٖلى ٚحر ٢لُل".

2
ًؼٍض بً صخغ (أبي ؾُٟان) بً خغب ألامىي أبى زالض ،أمحر ،صخابي .مً عحاالث بني أمُت شجاٖت وخؼما ،أؾلم ًىم ٞخذ م٨ت ،واؾخٗمله الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٖلى نض٢اث بني
ٞغاؽ ،و٧اهىا أزىاله .زم اؾخٗمله أبى ب٨غ ٖلى حِل ،وؾحرٍ ئلى الكام ،وزغج مٗه ٌكُٗه عاحال .وملا اؾخسلٖ ٠مغ ،والٍ ٞلؿُحن .زم ولي صمك ٤وزغاحها .واٞخخذ
ِ٢ؿاعٍت .وَى أزى مٗاوٍت الخلُٟت .له و٢ات٘ ٦ثحرة وأزغ مدمىص في ٞخىح البالص الكامُت .جىفي في صمك ٤بالُاٖىن ؾىت  ،ٌ18وَى ٖلى الىالًت .اهٓغ :ألاٖالم ٢امىؽ
جغاحم ألقهغ الغحا ٫واليؿام مً الٗغب واملؿخٗغبحن واملؿدكغ٢حن ،لخحر الضًً بً مدمىص بً دمحم بً ٖلي بً ٞاعؽ الؼع٦لي الضمك٣ي املخىفى ؾىت  ،ٌ1396صاع
الٗلم للمالًحن-بحروث2002 ،15 ٍ ،م.)184/8( ،
3
ٖبض الغخمً بً مٗاوٍت بً َكام بً ٖبض املل ٪بً مغوان ألامىي ،املل٣ب به٣غ ٢غَل ،وَٗغ ٝبالضازل .مإؾـ الضولت ألامىٍت في ألاهضلـ ،وأخض ٖٓمام الٗالم.
و٧ان (٦ما ونٟه ابً ألازحر) خاػما ،ؾغَ٘ الجهًت في َلب الخاعححن ٖلُه ،ال ًسلض ئلى عاخت ،وال ً٩ل ألامىع ئلى ٚحرٍ ،وال ًىٟغص بغأًه ،شجاٖا ،م٣ضما ،قضًض الخظع،
قُسا ،لؿىا ،قاٖغاٖ ،املا٣ً ،ام باملىهىع في خؼمه وقضجه ويبُه املل .٪ولض في صمك ٤ؾىت  ،ٌ113وجىفي ب٣غَبت ؾىت  ٌ172وص ًٞفي ٢هغَا .اهٓغ :املغح٘
الؿاب.)338/3( ،٤
4
اهٓغ :حظوة امل٣خيـ في جاعٍش ٖلمام ألاهضلـ ،ألبي ٖبض هللا دمحم بً ٞخىح بً ٖبض هللا الخمُضي املخىفى ؾىت  ،ٌ488صاع الٛغب إلاؾالمي-جىوـ( ،ٌ1،1429 ٍ،م
 ،)308بُٛت امللخمـ في جاعٍش عحا ٫أَل ألاهضلـ ،ألخمض بً ًخي بً أخمض بً ٖمحرة أبى حٟٗغ الًبي املخىفى ؾىت  ،ٌ599صاع ال٩اجب الٗغبي-ال٣اَغة( ،م ،)415
معجم ألاصبام ئعقاص ألاعٍب ئلى مٗغٞت ألاصًب ،لُا٢ىث الخمىي املخىفى ؾىت  ،ٌ622صاع الٛغب إلاؾالمي-جىوـ ،)1650/4( ،ؾحر أٖالم الىبالم ،ملخمض بً أخمض بً
ٖثمان الظَبي أبى ٖبض هللا قمـ الضًً املخىفى ؾىت  ،ٌ748مإؾؿت الغؾالت 184/18( ،ٌ1402 ،وما بٗضَا) ،البضاًت والجهاًت ،لإلمام الخا ٔٞاملإعر أبي الٟضام
ئؾماُٖل بً ٦ثحر املخىفى ؾىت  ،ٌ774صاع ابً ٦ثحر-بحروث،ؾىت الُب٘ .)795/15( ،ٌ1431 :
5
ناٖض بً أخمض بً ٖبض الغخمً بً ناٖض ألاهضلس ي الخٛلبي أبى ال٣اؾم ،مإعر ،بدار .و٧ان مً أَل املٗغٞت ،والظ٧ام ،والغواًت ،والضعاًت .أنله مً ٢غَبت .ومً
٦خبه :حىام٘ أزباع ألامم مً الٗغب و العجم ،وجاعٍش ألاهضلـ ،وجاعٍش إلاؾالم ،وَب٣اث ألامم .ولض باملغٍت في ؾىت  ،ٌ420وجىفي بُلُُلت في ؾىت  .ٌ462اهٓغ:
الهلت ،لخل ٠بً ٖبض املل ٪بً بك٩ىا ٫أبى ال٣اؾم املخىفى ؾىت  ،ٌ578جد :٤ُ٣ئبغاَُم ألابُاعي ،صاع ال٨خاب املهغي ،مهغ-صاع ال٨خاب اللبىاوي ،اللبىان،1 ٍ ،
 ،)370/2( ،ٌ1410بُٛت امللخمـ في جاعٍش عحا ٫أَل ألاهضلـ ،ألخمض بً ًخي بً أخمض بً ٖمحرة أبى حٟٗغ الًبي( ،م ،)323ألاٖالم ،للؼع٦لي.)186/3( ،
6
اهٓغ :الهلت ،البً بك٩ىا ،)396/2( ،٫ؾحر أٖالم الىبالم ،للظَبي،) 211/18( ،مغآة الجىان و ٖبرة الُٓ٣ان في مٗغٞت خىاصر الؼمان ،ألبي دمحم ٖ ٠ُٟالضًً ٖبض
هللا بً أؾٗض بً ٖلي بً ؾلُمان الُاٞعي املخىفى ؾىت  ،ٌ768صاع ال٨خاب إلاؾالمي-ال٣اَغة.)79/3( ،ٌ1413،
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وأما ًٖ مغا٢بخه ٣ُٞى" :٫ئوي ٦ىذ و٢ذ جأجج هاع الهبا وقغٍ الخضازت وجمٚ ً٨غاعة الٟخىة م٣هىعا وخٓغا ٖلى
بحن ع٢بام وع٢اةبٞ ،لما مل٨ذ هٟس ي وٖ٣لذ صخبذ أبا الخؿً بً ٖلي الٟاعس ي في مجلـ أبي ال٣اؾم ٖبض الغخمً بً ألاػص
قُسىا وأؾخاطي هنع هللا يضر ،و٧ان أبى الخؿً املظ٧ىع ٖا٢ال ٖامال ٖاملا ممً ج٣ضم في الهالح واليؿ ٪الصخُذ في الؼَض في الضهُا".
مما ؾبً ٤م ً٨ال٣ى ٫بأن ابً خؼم ٢ض أقغٖ ٝلى ئٖضاصٍ وجغبِخه مىظ خضازت ؾىه صازل البِذ وزاعحه ،وؾلم
ئلى مغب مؿخُ٣م ٧ان له أ٦بر ألازغ في ٖٟخه واؾخ٣امخه واَخمامه بالٗلم وأَله ،واههغاٞه ًٖ الٟؿاص أال وَى الكُش أبى
الخؿحن الٟاعس ي.7
العصزالذي عاش فيه
و٧ان اإلمام ٖلي بً خؼم ألاهضلىس ي ٢ض ٖانغ في ٖهغ الضوٍالث إلاؾالمُت باألهضلـ هي صولت ألامىٍت التي حٗلذ في
٢لبه مُال صاةما للخىخض خى ٫املٟاَُم الىُ٣ت للضًً إلاؾالمي بغوخه الغخبت و خغنه ٖلى اوؿاهُت إلاوؿان و جٟغصَا ،وألهه
وكأ في صولت الخًاعة و الٗلم و الٟلؿٟت و الجما٧ ٫ان لظل ٪أ٦بر لازاع في عؤٍخه للخُاة و ال٣ٟه٩ٞ ،ان ًغي أن إلاؾالم صًً
الخُاة ال ًخٗامل م٘ إلاوؿان باٖخباعٍ ٦ما مهمال ،ل ً٨باٖخباعٍ ؾُضا للٗالم ،خغا في ازخُاعجه.
حياة إلامام ابن حزم العلمية
إجتهاده في ألاصىل
ٗٞلم أنى ٫ال٣ٟه ٢بل ابً خؼم ٧ان ٌؿحر في جُاع واخض ،ومىهج مٗحن ،يبِ و خضص مً ٢بل أةمت الاحتهاص مً
لضن إلامام الكاٞعي ،8م٘ وحىص زالٞاث مخٟاوجت بحن املظاَب صازل َظا املىهج ،ئال أنها ٧لها حٗبر ًٖ الالتزام بمؿل ٪واخض،
أال وَى اؾخيباٍ ألاخ٩ام ًٖ َغٍ ٤الاحتهاص بالغأي ،م٘ جٟاوث بحن أةمت املظاَب جىؾٗا و جًُِ٣ا في اؾخسضامه ،أو ٢بىال
لضلُل وعصا آلزغٞ .لما ْهغ ابً خؼم بلىع مىهجا أنىلُا حضًضا 9أه٨غ مً زالله الاحتهاص بالغأي ،وخهغ الاحتهاص في ْىاَغ
ههىم الىحي ،وما لم ًغص ُٞه هو اؾخسضم بكأهه الاؾخصخاب .وَظٍ مداولت لخىيُذ ال٨ٟغ ألانىلي الخؼمي ،وئبغاػ
مٗامله ألاؾاؾُت.
أوال  :أصىل ألاحكام عند ابن حزم
٢غع ابً خؼم "ألانى ٫التي ال ٌٗغ ٝش يم مً الكاعٕ ئال مجها ،وأنها أعبٗت و هي :هو ال٣غآن ،و هو ٦الم عؾى ٫هللا
الظي ئ هما َى ًٖ هللا حٗالى مما صح ٖىه و ه٣له الث٣اة ،أو الخىاجغ ،وئحمإ حمُ٘ ٖلمام ألامت ،أو صلُل مجها ال ًدخمل ئال وحها
7

اهٓغ ،www.landcivi.com/new_page_108.htm :جاعٍش إلاؾخٟاصة.2020/6/20 ،
8
دمحم بً ئصعَـ بً الٗباؽ بً ٖثمان ابً قا ٘ٞالهاقمي ال٣غش ي املُلبي أبى ٖبض هللا ،أخض ألاةمت ألاعبٗت ٖىض أَل الؿىت .وئلُه وؿبت الكاُٗٞت ٧اٞت .و٧ان مً أخظ١
٢غَل بالغميً ،هِب مً الٗكغة ٖكغة ،بغٕ في طل ٪أوال ٦ما بغٕ في الكٗغ واللٛت وأًام الٗغب ،زم أ٢بل ٖلى ال٣ٟه والخضًث ،وأٞتى وَى ابً ٖكغًٍ ؾىت .و٧ان
طُ٦ا مٟغَا .له جهاهُ٦ ٠ثحرة ،أقهغَا ٦خاب ألام ،واملؿىض ،وأخ٩ام ال٣غآن ،والؿجن ،والغؾالت ،وٚحرَا .ولض في ٚؼة (بٟلؿُحن) ؾىت  .ٌ150و٢هض مهغ ؾىت 199
وجىفي بها ؾىت  .ٌ204اهٓغ :ألاٖالم ،للؼع٦لي.)26/6( ،
9
٧ان ال٣ٟه الٓاَغي مىحىصا ٢بل ابً خؼم ،ول ً٨لم ً ً٨له مىهج مضون ًًبِ أنىله وٍدضص مٗامله .ولظاٞ ،ان ابً خؼم وئن ٧ان ٢ض ؾب٣ه ئلى ال٣ى ٫بالٓاَغ صاوص
بً ٖلي املخىفى ؾىت  270هجغٍت ،ئال أن الًٟل ًغح٘ له في وي٘ أنىَ ٫ظا املىهج الاحتهاصي والخٟغَ٘ ٖلُه بما لم ٌؿب ٤ئلُه ،ولم ًأث بٗض ابً خؼم ُ٣ٞه ْاَغي
٢ام بمثل ما ٢ام به.
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واخضا" 10.ومً زهىنُت أنى ٫ألاخ٩ام ٖىض ابً خؼم ما ؾمي بالضلُل ٞؿيبدث ًٖ َظٍ الًُ٣ت وؾيب٣ى مً أمىعالتي
اجٞ ٤ٟحها وهي ال٣غان والخضًث واحمإ.
الدليل َ :ظا الىىٕ مً ألاصلت ٖىض ابً خؼم ال ًخٗضي ٞهم الىهىم ،أو باألخغي ال ًًُ ٠خ٨ما لىاٗ٢ت لم ًغص ٞحها هو
ُ٢اؾا ٖلى واٗ٢ت وعص ٞحها هو٦ ،ما ٞهمه بًٗهم ٖىه ،خُث٢ ًْ" :ىم بجهلهم أن ٢ىلىا بالضلُل زغوج مىا ًٖ الىو و
إلاحمإ و ًْ آزغون أن الُ٣اؽ و الضلُل واخضٞ ،أزُإا في ْجهم أٞدل زُأ"ٗٞ 11.ىضٍ أن الضلُل ئما مأزىط مً إلاحمإ
و ئما مأزىط مً الىو؛ "ٞأما الضلُل املأزىط مً إلاحمإ ٞهى ًى٣ؿم أعبٗت أ٢ؿام٧ ،لها أهىإ مً أهىإ إلاحمإ ،وٚحر
زاعحت ٖىه ،و هي اؾخصخاب الخا ،٫وأ٢ل ما ُ٢ل ،وئحماٖهم ٖلى جغ٢ ٥ىلت ما ،و ئحماٖهم ٖلى أن خ٨م املؿلمحن ؾىام .و
أما الضلُل املأزىط مً الىوٞ ،هى ًى٣ؿم أ٢ؿاما ؾبٗت ٧لها وا ٘٢جدذ الىو :أخضَا م٣ضمخان جيخج هدُجت لِؿذ
مىهىنت في ئخضاَما ،و زاهحهما قغٍ مٗل ٤بهٟت ٞدُث وحض ٞىاحب ما ٖل ٤بظل ٪الكغٍ ،وزالثها لًٟ ٟٔهم مىه مٗنى
ُٞإصي بل ٟٔآزغ ،وعابٗها أ٢ؿام جبُل ٧لها ئال واخض ُٞصح طل ٪الىاخض ،وزامؿها ً٢اًا واعصة مضعحت٣ُٞ ،خط ي طل ٪أن
الضعحت الٗلُا ٞى ١الضعحت الخالُت لها بٗضَا ،وئن ٧ان لم ًىو ٖلى أنها الخالُت ،وؾاصؾها ٖ٨ـ الً٣اًا ،وطل ٪أن ال٩لُت
املىحبت جىٗ٨ـ حؼةُت أبضا .وؾابٗها لً ٟٔىُىي ُٞه مٗان حمت و ئن لم ًظ٦غ هو اؾمها" 12.وٍإ٦ض ابً خؼم املغة جلى
ألازغي أن أهىإ الضلُل و ج٣ؿُماجه َظٍ ال جسغج ًٖ ههىم ال٣غآن ال٨غٍم و الؿىت الىبىٍتٞ" .األصلت التي وؿخٗملها و هي
مٗاوي الىهىم و مٟهىمها ،وهي ٧لها واٗ٢ت جدذ الىو و ٚحر زاعحت ٖىه أنال"ٞ 13.الضلُل ٖىض ابً خؼم ٦ما بِىه َى ال
ًسغج ًٖ ٧ىهه اؾخٗما ٫للىو مً خُث مٟهىمه و مٗاهُه ،ولِـ له مٗنى زاعج الىو .ول٣ض جىؾ٘ ابً خؼم في ٦خابه "
الخ٣غٍب لخض املىُ "٤في الخضًث ًٖ أ٢ؿام ال٨الم ،ومٗاوي ألالٟاّ ،واملؿمُاث و ما جضٖ ٫لُه مً مٗاوي ،وامل٣ضماث و
14
الً٣اًا والجامٗت الىاججت مجها.
ٞان الىاْغ في أنى ٫ألاخ٩ام و مضاع٦ها ٖىض ابً خؼم ال ًجض ٚحر ال٨خاب و الؿىت و اؾخصخاب الخا ،٫خُث ئن
الضلُل ٖىضٍ ًإو ٫في الجهاًت ئلى ال٨خاب و الؿىت وإلاحمإ ،و٢ض زُأ مً ٢ا ٫ئن الضلُل ٌكبه الُ٣اؽ .و أما إلاحمإ الظي
اٖخمضٍ ٞهى ال ًخهىع بٗض اه٣غاى حُل الصخابتًٞ ،ال ًٖ ٧ىهه مخٗل٣ا بالى٣ل الجماعي لؿىت الغؾى ٫ملسو هيلع هللا ىلص  .زم ئن ابً
خؼم ٢ض أصعج الاؾخصخاب جدذ مٟهىم الضلُلٖ ،الوة ٖلى أهه ٢ض أٞغصٍ بمبدث في ٦خاب "إلاخ٩ام" اؾخىٖب ُٞه ال٨الم ٖلى
اؾخصخاب الخا .٫ولظاٞ ،ان ألاصلت جترجب ٖىضٍ ٖلى الىدى لاحي :ال٨خاب ،زم الؿىت ،زم ئحمإ الصخابت ،زم إلاؾخصخاب.
ً٣ى ٫ابً خؼم" :وأما ما حام ُٞه هو ٞال هغاعي ُٞه ما اجٖ ٤ٟلُه مىه ،وال هبالي بمً زالٟىا خُيئظ ،وال هغاعي ُٞه
اؾخصخاب خا ٫وال أ٢ل ما ُ٢ل ُٞه .ول ً٨هأزظ بالىو ػاةضا ٧ان ٖلى ما اجٖ ٤ٟلُه أو ها٢ها ٖىه أو مىا٣ٞا أو مسالٟا له؛
ألن الضلُل ٢ض ٢ام خُ يئظ و البرَان ٢ض صح ٖلى و حىب الاهخ٣ا ٫ئلى ما حام به الىو"ٞ 15.أٞاصها َظا ال٨الم في جغجِب ألاصلت
وأولىٍتها خُث جبضأ مً الىو الكغعي٢ ،غآها ٧ان أو ؾىت ،الظي ًلخٟذ في خالت وحىصٍ ئلى ٚحرٍ مً ألاصلت ألازغي .و٦ما ؾب٤
أن ط٦غها ٞان ألانى ٫املٗخمضة ٖىضٍ ًإو ٫الضلُل ٞحها ئلى الىو وال ًسغج ٖىه ،وال أزغ لإلحمإ في إلاحتهاص بٗض ٖهغ
الصخابتٞ " .اإلحمإ في هٓغ امل٨ٟغ الٓاَغي لِـ ؾىي اجٟا ١الصخابت باإلحمإ ٖلى خضًث هبىي ،وَى اجٟاً ١دغنىن

10

إلاخ٩ام في أنى ٫ألاخ٩ام ،لإلمام ٖلي بً أخمض بً ؾُٗض بً خؼم ألاهضلىس ي أبى دمحم املخىفى ؾىت  ،ٌ456صاع ال٨خب الٗلمُت-بحروث ،صون جاعٍش.)70/1( ،
11
إلاخ٩ام في أنى ٫ألاخ٩ام ،البً خؼم.)100/2( ،
12
املغح٘ هٟؿه.)101-100/2( ،
13
املغح٘ هٟؿه.)101/2( ،
14
للخىؾ٘ في طل ٪اهٓغ :الخ٣غٍب لخض املىُ ،٤لإلمام ٖلي بً أخمض بً ؾُٗض بً خؼم ألاهضلىس ي أبى دمحم املخىفى ؾىت ( ،ٌ456ج .)4
15
إلاخ٩ام في أنى ٫ألاخ٩ام ،البً خؼم.)51/2( ،
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ٖلى ئٖالهه و قهغٍ ،بدُث ٌٗغٞه ٧ل الىاؽ ٖلى و حه الُ٣حن " 16.ومً زم لم ًب ٤في ألانى ٫املٗخمضة لضًه بٗض الىو ؾىي
صلُل الاؾخصخاب الظي ٖىٖ ٫لُه ٦ثحرا في خاٖ ٫ضم وحىص الىو الكغعي ،وَظا أمغ ً٣خط ي بُان مىٗ٢ه بحن أنى ٫ألاخ٩ام
املٗخبرة ٖىضٍ ،ومضي اٖخماصٍ ٖلُه.
مىقع إلاستصحاب بين ألادلة عند ابن حزم
ٖلى الغٚم مً اٖخماص ابً خؼم ٖلى صلُل إلاؾخصخاب في ٦ثحر مً املؿاةل ال٣ٟهُت ،وحٗىٍله ٖلُه في اؾخيباٍ
ألاخ٩ام الكغُٖت ،ئال أهه لم ًظ٦غ له حٗغٍٟا ،وئن ٧ان ٢ض أٞغص بابا في ٦خابه "إلاخ٩ام في أنى ٫ألاخ٩ام" "٫اؾخصخاب
الخا 17."٫و ٖلى الغٚم مً أهه ٖ٣ض في م٣ضمت َظا ال٨خاب بابا للخٗغٍ ٠باملهُلخاث املؿخٗملت في أنى ٫ال٣ٟه ،والضاةغة بحن
أَله ،خُث ٖغ ٝالُ٣اؽ ،والٗلت ،واملهلخت وٚحرَا ،ئال أهه لم ًخُغ ١حٗغٍ ٠الاؾخصخاب .ول٣ض بظلذ ٢هاعي حهضي لخدب٘
املىاي٘ التي وعص ٞحها َظا املهُلح في ٦خاباث ابً خؼم ألانىلُت و ال٣ٟهُتٞ ،ىحضتها ٖاعٍت ًٖ جدضًض أي مٟهىم لهًٞ ،ال
ًٖ أهه لم ًى٣ل حٗغٍٟا له ٖمً ج٣ضمه مً ٖلمام ألانى .18٫وٖلى الٗمىم ،ئن ً ً٨زمت حٗغًٍ ٠م ً٨وؿيخه ئلى ابً خؼمٞ ،هى
ما ط٦غٍ الكُش دمحم أبى ػَغة 19عخمه هللا في ٦خابه خى ٫ابً خؼم ،خُث ٢ا ٫ئن إلاؾخصخاب ٖىض ابً خؼم ٌٗني "ب٣ام خ٨م
ألانل الثابذ بالىهىم ختى ً٣ىم الضلُل ٞحها ٖلى الخُٛحر" 20.و٢ض ط٦غ حٗغٍٟا آزغ له في ٚحر َظا ال٨خاب ،بهُاٚت ٢غٍبت
مً َظٍ ،خُث ٢ا" :٫ئهه ٌٗخمض ٖلى أنل إلاباخت ألانلُت باإلؾخصخاب ،وطل ٪أن إلاؾخصخاب مٗىاٍ ٖىضٍ ب٣ام الخ٨م
املبني ٖلى الىو ختى ًىحض صلُل مً الىهىم ٌٛحرٍ" 21.وبما أن ابً خؼم لم ًظ٦غ حٗغٍٟا مُٗىا لإلؾخصخابٞ ،ان ما ط٦غٍ
22
الكُش أبى ػَغة في َظا الكأن ئهما َى اؾخيخاج مىه ،بىام ٖلى ٦الم ابً خؼم ٖلُه.
ولظلٞ ٪ان حٗغٍ ٠أبي ػَغة عخمه هللا ال ًىُب ٤جماما ٖلى مٗنى الاؾخصخاب لضي ابً خؼم .صخُذ أهه ٌٗخمض ٖلى
اؾخصخاب خا ٫الىهىم ،و ًب٣ى ٖلى خ٨م ألانل الثابذ بالىهىم م٘ اؾخصخاب طل ٪في حمُ٘ ألاخىا .٫ولَ ً٨ظٍ
الٗباعة املخخهغة مً الكُش أبي ػَغة عخمه هللا ٢ض جىَم ال٣اعب أن ابً خؼم ئهما ٌؿخصخاب خ٨م الىهىم الكغُٖت
ٞدؿب ،وَظا ألامغ ُٞه هٓغ؛ ألن ابً خؼم ٌؿخصخب خا ٫الىهىم و ًخمؿ ٪بها٦ ،23ما ٌؿخصخب خ٨م إلاباخت في ٧ل ما
لم ًغص ُٞه هو مً الكاعٕ"ٝ 24.ما لم ً٣ل ُٞه الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٞلِـ واحبا؛ ألهه لم ًأمغ به و لِـ خغاما ألهه لم ًىه ٖىهٞ ،ب٣ي
16

مىاْغاث في أنى ٫الكغَٗت بحن ابً خؼم والباجي ،للض٦خىع ٖبض املجُض التر٧ي ،صاع الٛغب إلاؾالمي1986 ،م( ،م .)167
17
إلاخ٩ام في أنى ٫ألاخ٩ام ،البً خؼم.)3/2( ،
18
٢غامة في ال٨ٟغ ألانىلي البً خؼم للض٦خىع خؿً بً ئبغاَُم الهىضاوي ،مى٘٢
 iumsonline.org/ar/default.asp?ContentID=4547&menuID=10جاعٍش إلاؾخٟاصة.2020/7/8 ،
19
دمحم بً أخمض أبى ػَغة ،أ٦بر ٖلمام الكغَٗت إلاؾالمُت في ٖهغٍ .جغَى بالجام٘ ألاخمضي وحٗلم بمضعؾت الً٣ام الكغعي ( )1925-1916وجىلى جضعَـ الٗلىم الكغُٖت
والٗغبُت زالر ؾىىاث ،وٖلم في املضاعؽ الثاهىٍت ؾيخحن وههٟا .وبضأ اججاَه ئلى البدث الٗلمي في ٧لُت أنى ٫الضًً ( )1933وٖحن أؾخاطا مدايغا للضعاؾاث الٗلُا
في الجامٗت ( )1935وًٖىا للمجلـ ألاٖلى للبدىر الٗلمُت .و٧ان وُ٦ال ملٗهض الضعاؾاث الاؾالمُت وأنضع مً جألُٟه أ٦ثر مً ٦ 40خابا ،مجها :الخُابت ،وجاعٍش
الجض ٫في إلاؾالم ،وأنى ٫ال٣ٟه ،وامللُ٨ت وهٓغٍت الٗ٣ض في الكغَٗت إلاؾالمُت ،ومظ٦غاث في الى ،٠٢وٚحرَا .ولض بمضًىت املخلت ال٨بري ؾىت  ،ٌ1316وجىفي ؾىت
 .ٌ1394اهٓغ :ألاٖالم ،للؼع٦لي.)26 ،25/6( ،
20
ابً خؼم ،خُاجه وٖهغٍ ،آعاؤٍ و٣ٞهه ،لإلمام الكُش دمحم أبى ػَغة املخىفى ؾىت  ،ٌ1394صاع ال٨ٟغ الٗغبي-ال٣اَغة( ،1997 ،م .)320
21
جاعٍش املظاَب إلاؾالمُت في الؿُاؾت والٗ٣اةض وجاعٍش املظاَب ال٣ٟهُت ،لإلمام الكُش دمحم أبى ػَغة املخىفى ؾىت  ،ٌ1394صاع ال٨ٟغ الٗغبي-بحروث ،صون جاعٍش( ،م
.)592
22
٫
إلاخ٩ام في أنى ألاخ٩ام ،البً خؼم 3/2( ،وما بٗضَا).
23
٢غامة في ال٨ٟغ ألانىلي البً خؼم للض٦خىع خؿً بً ئبغاَُم الهىضاوي ،مى٘٢
 iumsonline.org/ar/default.asp?ContentID=4547&menuID=10جاعٍش إلاؾخٟاصة.2020/7/8 ،
24
إلاخ٩ام في أنى ٫ألاخ٩ام ،البً خؼم.)58/1( ،
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يغوعة أهه مباحٞ ،مً اصعى أهه خغام م٩ل ٠أن ًأحي ُٞه بىهي مً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٞان حام به ؾمٗىا و أَٗىا ،وئن لم ًأث به ٣ٞىله
25
باَل .ومً اصعى أهه واحب ٧ل ٠أن ًأحي ُٞه بأمغ مً الىبي ٞان حام به ؾمٗىا و أَٗىا ،وئن لم ًأث به ٣ٞىله باَل".
وٖلُهً ،م ً٨أن ٌٗغَ ٝظا الضلُل بما ًدىاؾب م٘ املىهج الظي اعجًاٍ ابً خؼم في إلاحتهاصٞ ،ى٣ى ٫ئن
الاؾخصخاب ٌٗني "الخمؿ ٪بد٨م الىهىم الكغُٖت و خالها مً ٖمىم و زهىم في ألامغ و الىهي ٖلى خض الؿىام ،و خ٨م
إلاباخت الكغُٖت ُٞما لم ًغص ُٞه هو"ٞ .هظا الخٗغٍ٩ً ٠ىن مٗبرا ًٖ املٗنى الظي ٢هضٍ ابً خؼم مً اؾخسضامه لهظا
الضلُل ،وحامٗا ملا ًخٟغٕ ٖىه مً أهىإ ،وزحر مترحم ًٖ ماَُخه و خ٣ُ٣خه لضًه .و٦ما َى بحن مً اٖخمضٍ ٖلى إلاؾخصخاب
في خالت وعوص الىو و ٖضمهٞ ،اهه ال ً٣خهغ ٖلى الخمؿ ٪باؾخصخاب خالت الىهىم مً ٖمىم و زهىم  ،ِ٣ٞبل
ًخمؿ ٪أًًا باؾخصخاب إلاباخت الكغُٖت في ٧ل خالت لم ًغص ٞحها هو .وج٣غٍغا لظل ٪أ٢ى ٫ئطا وعص هو قغعي بهُٛت
الٗمىم جمؿ ٪بهُٗٞ ،مم الخ٨م و ال ٌؿدثنى مىه ش يم ئطا لم ً ً٨في الىو اؾخثىام ،وأما ئطا وعص الىو بهُٛت الخسهُو
ُٞخمؿ ٪به أًًا ،وال ًداو ٫حٗضًت الخ٨م ئلى ٚحرٍ مهما ٧ان الؿيب ،وَظا ال٨الم ًىُبٖ ٤لى ألاوامغ و الىىاهي ٖلى خض
ؾىامٞ .اطا لم ًىحض هو في مؿألت ما ،خ٨م ٖلحها بإلباخت بىام ٖلى الاؾخصخاب ،و ٖلُه ال ً٣بل ابً خؼم أي احتهاص ًد٨م
ٖلى جل ٪املؿألت باًجاب أو جدغٍم ألن طل ٪في هٓغٍ ػٍاصة في الضًً ،وقغٕ لم ًأطن هللا حٗالى به .و ٢ض ُ٢ضث إلاباخت في حٗغٍ٠
لإلؾخصخاب ٖىض ابً خؼم ب٩ىنها قغُٖت ال ٖ٣لُت ،ألن طلً ٪مثل مىٟ٢ه مً خ٨م أنل ألاقُام.
ومثا ٫اؾخصخاب لٗمىم الىو ما وعص في "املخلى" مً ٢ىله" :وجُهحر حلض املُخت ،أي مُخت ٧اهذ ولى أنها زجزًغ أو
٧لب أو ؾب٘ أو ٚحر طلٞ ،٪اهه بالضبا ٙبأي ش يم صبَ ٜاَغ ٞاطا صب ٜخل بُٗه ،والهالة ٖلُه ،و٧ان ٦جلض ما ط٧ي مما ًدل
أ٧له" 26،وطل ٪بىام ٖلى "ٖمىم ٢ىله  :وأًما ئَاب صبَ ِ٣ٞ ٜهغ"ٞ 27.أزظ ابً خؼم بٗمىم َظا الخضًث و لم ًسههه بص يم
زاعج ًٖ مىعص الىو٦ ،ما ٗٞل ٚحرٍ مً أةمت إلاحتهاص مً الخٟغٍ ٤بحن حلض ما ًإ٧ل لخمه وما ال ًإ٧ل لخمه ،وبحن الُاَغ مً
الخُىان و الىجـًٞ ،ال ًٖ الخٟغٍ ٤بحن اهخٟإ و اهخٟإٞ .هظٍ الىحىٍ مً الخٟغٍ ٤بحن ئَاب و ئَاب ،ومىٟٗت و مىٟٗت،
حٗخبر في عأي ابً خؼم جسهُها لٗمىم الىو خُث ال مسهو مً الكاعٕ؛ "ألهه جٟغٍ ٤بحن وحىٍ الاهخٟإ بال هو ٢غآن و ال
ؾىت ،و ال ٢ى ٫ناخب ،و ال ُ٢اؽ" 28،وطل ٪هٓغا ئلى أهه "ال ًجىػ أن ًًا ٝئلى ما خ٨م ُٞه عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما لم ًد٨م ،ألهه
29
ً٩ىن ٢ىال ٖلُه ما لم ً٣ل ،أو قغٖا في الضًً ما لم ًأطن به هللا حٗالى".
وأما باليؿبت الؾخصخاب الخهىم ٞمثاله ٢ىلهٞ" :ان ول ٜفي إلاهام ٧لب ،أي ئهام ٧ان ،أي ٧لب ٧ان ٧لب نُض
أو ٚحرٍ نٛحرا أو ٦بحرا ٞالٟغى ئَغا ١ما في طل ٪الاهام ٧اةىا ما ٧ان زم ٌٛؿل باملام ؾب٘ مغاث ،وال بض أن ج٩ىن أوالًَ بالتراب
م٘ املام و ال بض ،وطل ٪املام الظي ًُهغ به إلاهام َاَغ خالٞ .٫ان أ٧ل ال٩لب في إلاهام ولم ًلُٞ ٜه أو أصزل عحله أو طهبه أو و٘٢
ب٩له ُٞه لم ًلؼم ٚؿل إلاهام ،وال َغ ١ما ُٞه البخت وَى خالَ ٫اَغ ٧له ٦ما ٧ان ،و٦ظل ٪لى ول ٜال٩لب في بٗ٣ت في ألاعى أو
في ًض ئوؿان أو في ما ال ٌؿمى ئهام ٞال ًلؼم ٚؿل ش يم مً طل ،٪وال َغ ١ما ُٞه"٣ٞ 30.ض اؾخصخب ابً خؼم الخسهُو
الىاعص في الىو بالىلى ٙو إلاهام صون أن ٌٗلل طلٞ ،٪اطا خهل مً ال٩لب ولى ٙفي ما ال ٌؿمى ئهام ٞهى زاعج ًٖ مٗنى

25

املغح٘ هٟؿه.)519/2( ،
26
املخلى ،لإلمام ٖلي بً أخمض بً ؾُٗض بً خؼم ألاهضلىس ي أبى دمحم املخىفى ؾىت  ،ٌ456جد :٤ُ٣أخمض دمحم قا٦غ ،صاع ئخُام الترار الٗغبي بحروث،2 ٍ ،
2001/ٌ1422م.)154/1( ،
27
املغح٘ الؿاب.)158/1( ،٤
28
املغح٘ الؿاب.)157/1( ،٤
29
املغح٘ الؿاب.)150/1( ،٤
30
املغح٘ الؿاب.)150/1( ،٤
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الخضًثًٞ ،ال ًٖ أن أ٧ل ال٩لب مً إلاهام ال ٌٛحر مً خله و َهاعجه .وبظل ٪التزم ابً خؼم بهظا املىهج الٓاَغي في الخٗامل
م٘ الىهىم الكغُٖت ،وَى أمغ ًلخٓه الىاْغ في "املخلى" واضخا حلُا ،ولٗل في ما ط٦غجه ٟ٦اًت للبرَىت ٖلى َظا ألامغ.
وئطا ٢ض ج٣غع أن مى ٘٢الاؾخصخاب ٖىض ابً خؼم ًلي الىو مباقغةٞ ،ان جغجِب ألاصلت ٖىضٍ َى ال٨خاب،
ٞالؿىتٞ ،احمإ الصخابتٞ ،اإلؾخصخاب ،وال اٖخباع لضًه بٗض طل ٪ألي مىهج مً مىاهج الاؾخيباٍ ألازغي ،التي اٖخمضَا
ٚحرٍ مً أةمت الاحتهاص .و ًٓهغ َظا املى ٠٢حلُا في إلاخ٩ام مً الىاخُت ألانىلُت الخىٓحرًت٦ ،ما جخجلى آزغٍ الٗملُت في املخلى
الظي خىي ٞغوٕ ال٣ٟه الٓاَغي ،خُث هجض ُٞه جُبُ٣ا ص٣ُ٢ا لهظا املىهج ألانىلي في جغجِب ألاصلت و الخمؿ ٪بظل ٪في
إلاؾخضال ،٫وطلٖ ٪لى هدى نغٍذ ال ً٨خىٟه ٚمىى أو ليـ٣ً .ى ٫ناخب املخلى٢" :ا ٫عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص :صٖىوي ما جغ٦خ٨م،
ٞاهما أَل ٪مً ٧ان ٢بل٨م ٦ثرة مؿاةلهم و ازخالٞهم ٖلى أهيُائهمٞ ،اطا أمغج٨م بص يم ٞأجىا مىه ما اؾخُٗخم ،وئطا نهُخ٨م ًٖ
ش يم ٞاحخيبىٍٞ .31صح هها أن ما لم ً٣ل ُٞه الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٞلِـ واحبا ألهه لم ًأمغ به و لِـ خغاما ألهه لم ًىه ٖىهٞ ،ب٣ي
يغوعة أهه مباحٞ ،مً اصعى أهه خغام م٩ل ٠أن ًأحي ُٞه بىهي مً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٞان حام به ؾمٗىا و أَٗىا ،وئن لم ًأث به ٣ٞىله
باَل ،ومً اصعى ُٞه ئًجابا ٧ل ٠أن ًأحي ُٞه بأمغ مً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٞان حام به ؾمٗىا و أَٗىا ،وئن لم ًأث به ٣ٞىله باَل ،و
صح بهظا الىو أن ٧ل ما أمغ به ٞهى ٞغى ٖلُىا ئال ما لم وؿخُ٘ مً طل ،٪وأن ٧ل ما نهاها ٖىه ٞهى خغام ،خاقا ما بِىه أهه
م٨غوٍ أو هضب ٞ ،ِ٣ٞلم ًب ٤في الضًً خ٨م ئال وَى مىهىم ٖلُه حملت"ٞ 32.االؾخصخاب ٖىض ابً خؼم أنل ٢اةم بظاجه
في ٖ٣لُت الاحتهاص ،بل ًمثل الٗمىص ال٣ٟغي لخىؾُ٘ الاحتهاص ٖىضٍ .و الؿيب في طلَ ٪ى أن الاٖخماص ٖلى الىهىم  ِ٣ٞال
ًإصي ئلى َظٍ الىدُجت ،ال ؾُما أهه ال ًىؾ٘ مٟهىم الىهىم ،بل ا٦خٟى بالى٢ىٖ ٝىض ْىاَغ الىهىم و الابخٗاص ٧لُت ًٖ
حمُ٘ الخأوٍالث املخىنل ئلحها بُغٍ ٤البدث ًٖ ٖلل الىهىم و م٣انضَا.
ل٣ض ٧ان ابً خؼم وَى ًضٖى ئلى إلاحتهاص ،وهبظ الخ٣لُض 33مضٞىٖا ئلى ئًجاص خلى ٫ملا ٌؿخجض في خُاة الىاؽ ،و٠ُ٦
ًخِؿغ له طل ٪وَى ًغ ٌٞالُ٣اؽ ،وَكى٘ ٖلى مً ٢ا ٫به ،وٍى٨غ الاؾخدؿان و املهلخت و ؾض الظعات٘؟ ولظل ٪لم ًً٨
أمامه ؾىي الاؾخصخابٞ ،جٗله أنال ٢اةما بظاجهًٟ ،ؼٕ ئلُه ٖىض ٖضم وعوص هو في املؿألت .وَظا أمغ أقاع ئلُه الكُش أبى
ػَغة ب٣ىله" :و٢ض جدبٗىا الٟغوٕ ال٨ثحرة في املخلى ،وَى صًىان ال٣ٟه الٓاَغيُٟٞ ،ه ال٣ٟه الٓاَغي مٟهال بأصلخهٞ ،لم هجضٍ
اٖخمض ٖلى الغأي ئال في باب واخض مً أبىاب الغأي وَى الاؾخصخاب ،و٢ض ٞخذ بابه ٖلى مهغاُٖه ٞىؾ٘ ال٨ثحر مً أؾالُب
الاؾخيباٍ" 34.و٢ض أزظ ابً خؼم باالؾخصخاب في ٧ل أخىاله ٞلم ًجٗله نالخا للض ٘ٞصون إلازباث ٦ما ٖلُه الخىُٟت 35،ولم

31

صخُذ البساعي ،دمحم بً ئؾماُٖل بً ئبغاَُم بً املٛحرة البساعي أبى ٖبض هللا املخىفى ؾىت  ،ٌ256صاع ابً ٦ثحر بحروث2002 ،1ٍ ،م ،أزغحه البساعي في صخُده،
باب إلا٢خضام بؿجن عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،)94/9( ،ع٢م الخضًث 7288
32
إلاخ٩ام في أنى ٫ألاخ٩ام ،البً خؼم.)520-519/2( ،
33
ًغي ابً خؼم أن الاحتهاص ٞغى ٖلى ٧ل مؿلم ،وال ًجىػ الخ٣لُض بأي خا ٫مً ألاخىا ،٫خُث ً٣ى" :٫ئن ٢ض بِىا جدغٍم هللا حٗالى للخ٣لُض حملت ولم ًسو هللا حٗالى
بظل ٪أمُا مً ٖالم ،وال ٖاملا مً ٖامي ،وزُاب هللا حٗالى مخىحه ئلى ٧ل أخضٞ .الخ٣لُض خغام ٖلى الٗبض املجلىب مً بلضٍ ،والٗامي ،والٗظعام املخضعة ،والغاعي في
قٗ ٠الجبا٦ ،٫ما َى خغام ٖلى الٗالم املخبدغ وال ٞغ ،١والاحتهاص في َلب خ٨م هللا حٗالى وعؾىله في ٧ل ما زو املغم في صًىه الػم ل٩ل مً ط٦غها ٧لؼومه للٗالم
املخبدغ وال ٞغ ."١املغح٘ الؿاب.)307-306/2( ،٤
34
ابً خؼم ،ألبي ػَغة( ،م .)379
35
طَب أ٦ثر الخىُٟت ال ؾُما املخأزغًٍ مجهم ،ئلى ال٣ى ٫بأن الاؾخصخاب حجت للض ٘ٞال لإلزباث ،خُث "٢ا ٫أ٦ثر املخأزغًٍ مً أصخابىا مثل ال٣اض ي إلامام أبي ػٍض
والكُسحن ونضع إلاؾالم أبي الِؿغ ومخابٗحهم أهه ال ًهلح حجت إلزباث خ٨م مبخضأ وال لإللؼام ٖلى الخهم بىحه ول٨ىه ًهلح إلبالم الٗظع وللضُٞ ٘ٞجب ٖلُه
الٗمل به في خ ٤هٟؿه وال ًصح له الاخخجاج به ٖلى ٚحرٍ...أي ال ً٩ىن لإلًجاب أي ال ًهلح لإللؼام ل٨جها حجت صاٗٞت أي ًض ٘ٞئلؼام الٛحر واؾخد٣ا٢ه"٦ .ك٠
ألاؾغاع ًٖ أنىٞ ٫سغ إلاؾالم البزصوي ،للكُش ٖبض الٗؼٍؼ بً أخمض بً دمحمٖ ،الم الضًً البساعي الخىٟي املخىفى ؾىت  ،ٌ730جد :٤ُ٣دمحم مٗخهم البٛضاصي ،صاع
ال٨خاب الٗغبي-بحروث.)662/3( ،1994 ،2 ٍ ،
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ًجٗله م خأزغا ًٖ الاحتهاص بالغأي مً خُث جغجِب ألاصلت في الاؾخضال ٫مثلما ٗٞل أةمت الاحتهاص مً ٢بله 36،بل اؾخٗمله في ٧ل
ألاخىا ،٫وبٗض الىهىم مباقغة .وٍٓهغ َظا الخىؾ٘ في إلاٖخماص ٖلى إلاؾخصخاب ٖىضٍ و حٗله أنال ٢اةما بظاجه في ج٣ؿُمه
لألخ٩ام ئلى واحب و مدغم ومباحٞ .أخ٩ام الىاحب و املخغم مؿخٟاصة مً الىهىم الكغُٖت ،وخ٨م إلاباخت مؿخٟاص مً
إلاؾخصخاب"ٝ .ما لم ً٣ل ُٞه الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٞلِـ واحبا؛ ألهه لم ًأمغ به و لِـ خغاما ألهه لم ًىه ٖىهٞ ،ب٣ي يغوعة أهه
مباح" 37.ولم ً ً٨ابً خؼم لُجٗل الاؾخصخاب أنال ٢اةما بظاجه في الاحتهاص ،ئال لىحىص أؾباب أملذ ٖلُه َظا املؿل ٪في
38
الخىنل ئلى مٗغٞت خ٨م هللا حٗالى ،وأَمها:
أوال :أزظٍ بٓىاَغ الىهىم :ئن ابً خؼم جغ ٥الغأي ٧لُتٞ ،ال ًأزظ ئال بٓىاَغ الىهىم مً ال٣غآن أو الؿىت،
ٞال ًخجاوػ الٓاَغ لُبدث في عوح الىو ،وم٣انض الدكغَ٘ ،بل ًغي البدث في طل ٪ج٣ىال ٖلى هللا و ٦ظبا واٞترام ٖلُه و جؼٍضا
في الضًًٟٞ ،ي عأًه أن هللا حٗالى لم ً ً٨لُيس ى أو ٌٟٛل ًٖ َظٍ املٗاوي املؿخيبُت بالغأيٞ ،لى أعاصَا حكغَٗا لٗباصٍ لىو
ٖلحها ٢"ٝىله حٗالى :وما أعؾلىا مً عؾى ٫الا بلؿان ٢ىمه لُبحن لهم ،39مىحب أزظ ٧ل هو في ال٣غآن و ألازباع ٖلى ْاَغٍ و
م٣خًاٍ ،ومً خمله ٖلى ٚحر م٣خًاٍ في اللٛت الٗغبُت ٣ٞض زال٢ ٠ىله حٗالى وخ٨مه ،و٢اٖ ٫لُه الباَل و زال٢ ٝىله ،ومً
اصعى أن املغاص بالىو بٌٗ ما ً٣خًُه في اللٛت الٗغبُت ال ٧ل ما ً٣خًُه ٣ٞض أؾ ِ٣بُان الىو ،وأؾ ِ٣وحىب الُاٖت له
بضٖىاٍ ال٩اطبت ،وَظا ٢ىٖ ٫لى هللا حٗالى بالباَل ،و لِـ بٌٗ ما ً٣خًُه الىو بأولى بإل٢خهاع ٖلُه مً ؾاةغ ما
ً٣خًُه" 40.ئطن٣ٞ ،ض ازخو املظَب الٓاَغي الظي ٌٗض ابً خؼم زحر وأوٖب مٗبر ٖىه باالٖخماص ٖلى ْىاَغ الىهىم،
ٞخىٓحرٍ ال٣ٟهي ،واحتهاصٍ ٧له ًىدى هدى الٓاَغٞ .مً ً٣غأ املخلى ًالخٔ أهه ال ًتر ٥مجاال إلٖما ٫ال٨ٟغ ،وئخالت الىٓغ في
ٞهم الىو ،و جٟدو مٗاهُه ،ومداولت جأوٍله ٖلى ٚحر م٣خًاٍ الٓاَغ املخباصع مىه٣ٞ 41.ض "٢ا ٫حٗالى :أولم ًٟ٨هم أها أهؼلىا
ٖلُ ٪ال٨خاب ًخلى ٖلحهمٞ ،42أوحب حٗالى أن ً٨خٟي بخالوة ال٨خاب ،وَظا َى ألازظ بٓاَغٍ ،وابُا٧ ٫ل جأوٍل لم ًأث به هو
أو ئحمإ ،وأن ال ًُلب ٚحر ما ً٣خًُه ل ٟٔال٣غآن"ٞ 43.األزظ بٓىاَغ الىهىم  ،ِ٣ٞوٖضم البدث في ٖللهاَ ،ى ما أصي
بابً خؼم ئلى جىؾُ٘ صاةغة الاؾخصخاب في الاحتهاص .وَظا املىهج الٓاَغي الخغفي في ٞهم الىهىم أوٗ٢ه بُبُٗت الخا ٫في
ئه٩اع ٚاةُت الىهىم و م٣انضَا وما اهبيذ ٖلُه ألاخ٩ام مً ٖلل و خ٨م.
ٞمً الُبُعي ئطن ،أن مً ًدخ٨م ئلى ْىاَغ الىهىم وٍٖ ٠٣ىضَاً ،ى٨غ ٚاةُتها و م٣انضَاٞ" ،الجمهىع
ًىٓغون ئلى الىهىمٖ ،لى أنها مٗ٣ىلت املٗنى قغٖذ أخ٩امها ألٚغاى وم٣انض جىٓم أخ٩ام الضًً و الضهُا و ٌؿحر الىاؽ
ٖلى مجهاحها في َغٍ ٤مؿخُ٣م ٞانل ،أما الٓاَغٍت ٞحرون أن الىهىم مٗ٣ىلت املٗنى في طاتها ،أي أنها في الجملت ملهالخت

36
ً٣ى ٫الكى٧اوي٢" :ا ٫الخىاعػمي في ال٩افي وَى (أي الاؾخصخاب) آزغ مضاع الٟخىيٞ ،ان املٟتي ئطا ؾئل ًٖ خاصزت ًُلب خ٨مها في ال٨خاب زم في الؿىت زم في
إلاحمإ زم في الُ٣اؽ ٞان لم ًجضٍ ُٞأزظ خ٨مها مً اؾخصخاب الخا ٫في الىٟي وإلازباثٞ ،ان ٧ان الترصص في ػواله ٞاألنل ب٣اؤٍ ،مان ٧ان الترصص في زبىجه ٞاألنل
ٖضم زبىجه" .ئعقاص الٟدى ٫ئلى جد ٤ُ٣الخ ٤مً ٖلم ألانى ،٫لإلمام دمحم بً ٖلي بً دمحم الكى٧اوي املخىفى ؾىت  ،ٌ1255جد :٤ُ٣دمحم ؾُٗض البضعي ،مإؾؿت ال٨خب
الث٣اُٞت1993/ٌ1414 ،4 ٍ ،م( ،م .)395
37
إلاخ٩ام في أنى ٫ألاخ٩ام ،البً خؼم.)519/2( ،
38
َىا ٥أؾباب أزغي مثل الىو ال ًخٗضي به مىيٗه ،وئه٩اع حٛحر ألاخ٩ام بخٛحر امل٩ان والؼمان وٚحرَما.
39
ئبغاَُم ،لاًت4 :
40
املخلى ،البً خؼم.)119/1( ،
41
ٞابً خؼم ًخىٖ ٠٢ىض الٓاَغ ختى ُٞما ازخلُٞ ٠ه الصخابت في ٖهغ الغؾى٫؛ ٣ٞض ازخل ٠الصخابت في جأوٍل ٢ى ٫الغؾى" :٫ال ًهلحن أخض الٗهغ ئال في بني
٢غٍٓت"ٞ ،هلى بًٗهم ٢بلها ،ونلى آزغون خحن ونلىا ئلحها٣ُٞ .ى ٫ابً خؼم" ،ولى أهىا خًغون ًىم ٢غٍٓت ملا نلُىا الٗهغ ئال ٞحها ولى بٗض هه ٠اللُل".
إلاخ٩ام في أنى ٫ألاخ٩ام ،البً خؼم.)297/1( ،
42
الٗى٨بىث ،لاًت.51 :
43
إلاخ٩ام في أنى ٫ألاخ٩ام ،البً خؼم.)531/2( ،
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الٗباص ،ول٧ ً٨ل هو ً٣خهغ ٖلى مىيٗه ال ًخجاوػٍ ،وال ً٨ٟغ في ٖلت مؿخيبُت مىه" 44.و مً أحل جصخُذ مظَبه في ئه٩اع
ٚاةُت الىهىم زهو ابً خؼم ٖضة ٞهى ٫في إلاخ٩ام إلبُا ٫ال٣ى ٫بالٗلل في ش يم مً الكغات٘ وأن البدث ٞحها اٞترام ٖلى
هللا و ج٣ىٖ ٫لُه بال صلُل ،وختى الىهىم التي وعصث ألؾباب و ٖلل مىهىم ٖلحها ٞأهه ًأزظ بها و ل ً٨ال ًخٗضي بها
مىايٗهاٞ" ،ضٖىاَم أن َظا الخ٨م خ٨م به هللا حٗالى لٗلت ٦ظاٞ ،غٍت و صٖىي ال صلُل ٖلحها ،ولى ٧ان َظا ال٨ظب ٖلى أخض
مً الىاؽ لؿ٢ ِ٣اةله ٖ ٠ُ٨ٞلى هللا حٗالى .و لؿىا هى٨غ و حىص أؾباب لبٌٗ ألاخ٩ام بل هثبتها وه٣ى ٫بها ،ل٩اها ه٣ى ٫ئنها ال
ج٩ىن أؾبابا ئال خُث حٗلها هللا حٗالى أؾبابا و ال ًدل أن ًخٗضي بها املىاي٘ الت ي هو ٞحها ٖلى أنها أؾباب ملا حٗلذ أؾبابا
له"ٞ 45.ابً خؼم ال ًى٨غ الٗلل الىاعصة في الىهىم ،ول ً٨مىهجه الٓاَغي في الخٗامل مٗها ً٣خط ي أن ً٣خهغ بهظٍ الٗلل
الىهُت ٖلى املىاي٘ الىاعصة ٞحها ،وال ٌٗمل ٖلى حٗضًتها ئلى ٚحرَا ًٖ َغٍ ٤الُ٣اؽ مثال.
وجماقُا م٘ َظا املىً ٠٢غي أن اللٛت جىُُٟ٢ت و لِؿذ انُالخُت 46،ل٩ي ال ًخالٖب الىاؽ بمٗاوي ألالٟاّ٩ٞ ،ل
ًضعي مٗنى ٚحر واعص في أنل اللٛت ،وَظا ًيخٟي في هٓغٍ ،ئطا ٢لىا ئن اللٛت مً ٖىض هللا حٗالى٣ٞ 47،ض "ٖلمىا يغوعة أن ألالٟاّ
ئهما ويٗذ لُٗبر بها ٖما ج٣خًُه في اللٛت ،ولُٗبر ب٩ل لٟٓت ًٖ املٗنى الظي ٖل٣ذ ٖلُهٞ ،مً أخالها ٣ٞض ٢هض ئبُا٫
الخ٣اة ٤حملت و َظا ٚاًت إلاٞؿاص" 48.وبىام ٖلى طلً ،٪ىٟخذ الباب واؾٗا في ال٨ٟغ ألانىلي الخؼمي لخىُْ ٠أنل
الاؾخصخاب و اؾخسضامه في مىاحهت الى٢ات٘ ،واملؿخجضاث ال٨ثحرةٞ .الى٢ىٖ ٝىض ْىاَغ الىهىم و مى٘ حٗلُلها ً٣لل مً
الاٖخماص ٖلحها ،وٍجٗل صاةغة اؾخسضامها يُ٣تٖ ،لى زال ٝمً ٢ا ٫بالخٗلُل ٞان مٗاوي الىهىم جدؿ٘ لضًه لدكمل ٦ثحرا
مً الً٣اًا و الخىاصر التي ال جسل جدذ خ٨م الىو ئطا ا٢خهغ ٖلى ْاَغٍ .و مً ألامثلت ال٣ٟهُت التي جىٞ ٠٢حها ابً خؼم
ٖىض ْاَغ الىو ٢ىله" :ولٗاب الٟ٨اع مً الغحا ٫و اليؿام ال٨خابُحن و ٚحرَم هجـ ٧له ،و٦ظل ٪الٗغ ١مجهم و الضم٘ ،و٧ل
ما ٧ان مجهم .ولٗاب ٧ل ما ال ًدل أ٧له مً َاةغ أو ٚحرٍ مً زجزًغ أو ٧لب أو َغ أو ؾب٘ أو ٞأع ،خاقا الًب٘  ،ِ٣ٞوٖغ٧ ١ل
ما ط٦غها و صمٗه خغام واحب ئحخىابه ،بغَان طل٢ ٪ى ٫هللا حٗالى :اهما املكغ٧ىن هجـ .49وبُ٣حن ًجب أن بٌٗ الىجـ
هجـ ،ألن ال٩ل لِـ َى قِئا ٚحر أبٗايهٞ .ان ُ٢ل ئن مٗىاٍ هجـ الضًًُ٢ ،ل َب٨م أن طل٦ ٪ظل ،٪أًجب مً طل ٪أن
املكغ٦حن َاَغون؟ خاف هلل مً َظا ،وما ٞهم  ِ٢مً ٢ى ٫هللا حٗالى :اهما املكغ٧ىن هجـ ،50م٘ ٢ىله هيُه" :ئن املإمً ال
52
ًىجـ" ،51أن املكغ٦حن َاَغون.
زاهُاٖ :ضم ألازظ بمىاهج الاؾخضال ٫املخخلٞ ٠حها :ل٣ض ع ٌٞابً خؼم حمُ٘ ألاصلت املخخلٞ ٠حها ،واٖخبرَا باَلت ال
ٌؿى ٙالاٖخماص ٖلحها في اؾخيباٍ ألاخ٩ام الكغُٖت .و٢ض ط٦غ أهىإ الاحتهاص بالغأي التي ال ًدل الخ٨م بص يم مجها في الضًً،
وطل ٪في ٢ىله" :وَظا خحن هظ٦غ ئن قام هللا حٗالى الىحىٍ التي ٚلِ بها ٢ىم في الضًاهتٞ ،د٨مىا بها و حٗلىَا أصلت وبغاَحن،
ولِؿذ ٦ظل ،٪والصخُذ أهه ال ًدل الخ٨م بص يم مجها في الضًً ،وهي ؾبٗت أقُام :قغات٘ مً ألاهيُام الؿالٟحن ٢بل هبِىا
دمحم ،والاخخُاٍ ،والاؾخدؿان ،والخ٣لُض ،والغأي ،وصلُل الخُاب ،والُ٣اؽ  ،وُٞه الٗلل ،وهدً ئن قام هللا حٗالى طا٦غون

44

ابً خؼم ،ألبي ػَغة( ،م .)339
45
إلاخ٩ام في أنى ٫ألاخ٩ام ،البً خؼم.)602/2( ،
46
املغح٘ الؿاب 31/1( ،٤وما بٗضَا).
47
اهٓغْ :اَغٍت ابً خؼم ألاهضلىس ي ،للض٦خىع أهىع زالض الؼٖبي املخىفى ؾىت ،املٗهض الٗالمي لل٨ٟغ إلاؾالمي1996/ٌ1417 ،م( ،م .)121
48
إلاخ٩ام في أنى ٫ألاخ٩ام ،البً خؼم.)58/1( ،
49
الخىبت ،لاًت.28 :
50
الخىبت ،لاًت.28 :
51
أزغحه البساعي في صخُده ،باب الجىب ًسغج وٍمص ي في الؿى ١وٚحرٍ ،)65/1( ،ع٢م الخضًث .285
52
املخلى ،البً خؼم.)161/1( ،
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َظٍ ألاوحه بابا بابا ،ومبيُىن وحه ؾ٣ىَها و جدغٍم الخ٨م بها" 53في الضًً .ومً زم "ٝالاحتهاص لِـ ُ٢اؾا و ال عأًا ،وئهما
54
الاحتهاص ئحهاص الىٟـ ،واؾخٟغا ٙالىؾ٘ في َلب خ٨م الىاػلت في ال٣غآن و الؿىت".
وبظلً ٪ى٨غ ابً خؼم حمُ٘ ألاصلت املخخلٞ ٠حها ،وٍغي بُالن الاؾخضال ٫بها ،وبظل٩ً ٪ىن ٢ض ؾض باب الاؾخيباٍ
ًٖ َغٍ ٤الاحتهاص بالغأيٞ ،ؿض جبٗا لظل ٪باب الخ٨ٟحر و ئحالت الىٓغ في الىهىم الؾخسغاج ٖللها و خ٨مها .ولظاٗٞ ،ضم
ألازظ بمىاهج الاؾخيباٍ في الاحتهاص و الاؾخضالً ٫إصي ئلى ؾضٍ ٖىض الجمهىع ،ل ً٨الاحتهاص ٖىض ابً خؼم لِـ بغأي بل َلب
الخ٨م مً الىو و بظ ٫الىؾ٘ في طل٦ ،٪ما حام في ٦المه 55.و مً زمٞ ،ابً خؼم ًغي أن الخُاب الكغعي ٢غآها و ؾىت
مدخىي ٖلى حمُ٘ ألاخ٩امٞ ،مً عام خ٨ما ٗٞلُه أن ًُلبه بالبدث ًٖ الىو الكغعي و اؾخٟغا ٙالىؾ٘ في َلبه .و مً َظٍ
الغؤٍت الخؼمُت التي جغي قمىلُت الخُاب الكغعي لجمُ٘ ألاخ٩ام٧ ،ان الاٖخماص املىؾ٘ ٖلى صلُل الاؾخصخاب مما أ٦ؿب
ال٣ٟه الخؼمي ٗٞالُت و زهىبتٞ .هظٍ ألاؾباب مجخمٗت حٗلذ ابً خؼم ٌٗخمض ٖلى الاؾخصخاب اٖخماصا ٧لُا بٗض ال٣غآن و
الؿىت ،وَٗضٍ أنال ٢اةما بظاجه ،بٗض أن جغ ٥الغأي ٧لُتٞ ،اطا لم ٌؿٟٗه الىو ًب٣ي ٧ل ش يم ٖلى أنل الاباخت الكغُٖت.
ٞال ًدغم قِئا لم ًغص به هو بىام ٖلى الاخخُاٍ و الخىعٕ ،وال ًىحب قِئا لم ًغص به الىو بىام ٖلى الُ٣اؽ ،وال ًجىػ قِئا
لم ًغص به هو بىام ٖلى مهلخت أو ئؾخدؿان.
ثانيا  :آراء العلماء في إجتهاده الفقهية
بىام ٖلى مىهجه الخو الظي ازخل ٠بأٚلبُت الُغ ١ومىاهج الٗلمام في ئؾخيباٍ الخ٨م ٗٞاعى أ٦ثر َم ٖلى ئبً خؼم،
٢ا ٫املإعر ألاهضلـ أبى مغوان بً خُان٧" :56ان ابً خؼم خامل ٞىىن و٧ان ال ًسلى في ٞىىهه مً ٚلِ ،لجغأجه في الهُا٫
ٖلى ٧ل  ،ًٞولم ً ً٨ؾاملا مً ايُغاب في عأًه" .و مً أمثلت َظا الايُغاب ما ٢اله قُش الاؾالم" :57و٦ظل ٪ئطا و٢ذ الُال١
بى٢ذ٣٦ ،ىله "أهذ َالٖ ٤ىض عأؽ الكهغ" ،و٢ض ط٦غ ٚحر واخض إلاحمإ ٖلى و٢ىٕ َظا الُال ١املٗل ،٤ولم ٌٗلم ُٞه زالٞا
٢ضًما ،ل ً٨ابً خؼم ػٖم أهه ال ً ٘٣به الُال ! ١وَى ٢ى ٫إلامامُت" .58و٢ا ٫إلامام ألاهضلـ ابً ٖبض البر ًٖ 59ناخبه ابً
خؼم" :و٢ض قظ بٌٗ أَل الٓاَغ ،وأ٢ضم ٖلى زال ٝحمهىع ٖلمام املؿلمحن و ؾيُل املإمىحن٣ٞ ،ا :٫لِـ ٖلى املخٗمض في
جغ ٥الهالة في و٢تها ،أن ًأحي بها في ٚحر و٢تها" .وٍبحن أهه ً٣هض واخضا بُٗىه" :والعجب مً َظا الٓاَغي في هً٣ه أنله و
أنل أصخابه" .وبحن ابً ٖبض البر أن َظا لِـ مظَب الٓاَغٍت ،وط٦غ اؾخضالالث ابً خؼم بُٗجها ،و٢ا ٫بٗض ٧ل طلٞ" :٪ما

53

إلاخ٩ام في أنى ٫ألاخ٩ام ،البً خؼم.)153/2( ،
54
املغح٘ الؿاب.)440/2( ،٤
55
املغح٘ الؿاب.)440/2( ،٤
56
خُان بً زل ٠بً خؿحن بً خُان ألامىي بالىالم أبى مغوان ،مإعر وبدار مً أَل ٢غَبت٧ .ان ناخب لىام الخاعٍش في ألاهضلـ ،أٞصح الىاؽ بالخ٩لم ُٞه،
وأخؿجهم جيؿُ٣ا له .مً ٦خبه :امل٣خيـ في جاعٍش ألاهضلـ ،واملبحن في جاعٍش ألاهضلـ أًًا أ٦بر مً امل٣خيـ ،و٦خاب في جغاحم الصخابت .ولض في ؾىت  ،ٌ377وجىفي في
ؾىت  .ٌ469اهٓغ :ألاٖالم ،للؼع٦لي.)289/2( ،
57
َى إلامام ابً جُمُت ،ل٣ض ؾب٣ذ جغحمخه.
58
مجمىٕ الٟخاوي ،لخ٣ي الضًً أبى الٗباؽ أخمض بً ٖبض الخلُم بً جُمُت الخغاوي املخىفى ؾىت ،ٌ728مجم٘ امللٞ ٪هض لُباٖت املصخ ٠الكغٍ-٠الؿٗىصًت
الٗغبُت.)46/33( ،ٌ1425 ،1 ٍ،
59
ًىؾ ٠بً ٖبض هللا بً دمحم بً ٖبض البر الىمغي ال٣غَبي املال٩ي أبى ٖمغ ،املٗغو ٝبابً ٖبض البر ،مً ٦باع خٟاّ الخضًث ،مإعر ،أصًب ،بدازت٣ً .ا ٫له خأٞ
املٛغب .عخل عخالث َىٍلت في ٚغبي ألاهضلـ وقغ٢حها .وولي ً٢ام لكبىهت وقىترًً .مً ٦خبه :الضعع في ازخهاع املٛاػي والؿحر ،والٗ٣ل والٗ٣الم ،والاؾدُٗاب في
جغاحم الصخابت ،وحام٘ بُان الٗلم وًٞله ،واملضزل في ال٣غاآث ،وٚحرَا .ولض ب٣غَبت ؾىت  ،ٌ368وجىفي بكاَبت ؾىت  .ٌ463اهٓغ :ألاٖالم ،للؼع٦لي.)240/8( ،
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أعي َظا الٓاَغي ،ئال ٢ض زغج ًٖ حماٖت الٗلمام مً الؿل ٠و الخل ،٠وزال ٠حمُ٘ ٞغ ١ال٣ٟهام وقظ ٖجهم ،وال ً٩ىن
ئماما في الٗلم مً أزظ بالكاط مً الٗلم".60
٢ا ٫الخا ٔٞالؿلٟي ابً ٦ثحر( 61جلمُظ قُش إلاؾالم)٧" :ان ابً خؼم ٦ثحر الىُٗ٢ت في الٗلمام بلؿاهه و٢لمه،
ٞأوعزه طل ٪خ٣ضا في ٢لىب أَل ػماهه ،وما ػالىا به ختى بًٛىٍ ئلى ملى٦همُٞ ،غصوٍ ًٖ بالصٍ ،والعجب ٧ل عجب مىه أهه
٧ان ْاَغٍا خاةغا في الٟغوٕ ،ال ً٣ى ٫بص يم مً الُ٣اؽ ال الجلي و ال ٚحرٍ ،وَظا الظي ويٗه ٖىض الٗلمام ،وأصزل ٖلُه زُأ
٦بحرا في هٓغٍ و جهغٞه ،و٧ان م٘ َظا مً أقض الىاؽ جأوٍال في باب ألانى ٫وآًاث الهٟاث و أخاصًث الهٟاث ،ألهه ٧ان أوال
٢ض جًل٘ مً ٖلم املىُ ،٤أزظٍ ًٖ دمحم بً الخؿً املظخجي ال٨ىاويٟٞ ،ؿض بظل ٪خاله في باب الهٟاث".62
و٢ا ٫ابً ٦ثحر أًًا" :وعأًذ في لُلت إلازىحن الثاوي و الٗكغًٍ مً املخغم ؾىت زالر و ؾخحن و ؾبٗماةت الكُش مخي
الضًً الىىوي 63عخمه هللا ٣ٞلذ لهً :ا ؾُضي الكُش لم ال أصزلذ في "قغخ ٪املهظب" قِئا مً مهىٟاث ابً خؼم ؟ ٣ٞا ٫ما
مٗىاٍ :أهه ال ًدبه٣ٞ .لذ له :أهذ مٗظوع ُٞه ٞاهه حم٘ بحن َغفي الىًُ٣حن في أنىله و ٞغوٖه .أما َى في الٟغوٕ ٓٞاَغي
حامض ًابـ .وفي ألانى٢ ٫ى ٫مات٘ ٢غمُت ال٣غامُت و َغؽ الهغاتؿت .و عٗٞذ بها نىحي ختى ؾمٗذ وأها هاةم .زم أقغث له
ئلى أعى زًغام حكبه الىسُل بل هي أعصأ ق٨ال مىه ،ال ًيخ ٟ٘بها في اؾخٛال ٫و ال ععي٣ٞ .لذ لهَ :ظٍ أعى ابً خؼم التي
ػعٖها٢ .ا :٫اهٓغَ ،ل جغي ٞحها شجغا مثمغا أو قِئا ًيخ ٟ٘به ؟ ٣ٞلذ  :ئهما جهلح للجلىؽ ٖلحها في يىم ال٣مغٞ .هظا خانل
ما عأًخه .وو ٘٢في زلضي أن ابً خؼم ٧ان خايغها ٖىضما أقغث للكُش مديي الضًً ئلى ألاعى امليؿىبت البً خؼم ،وَى ؾا٦ذ
ال ًخ٩لم".64
٢ا ٫ابً حجغ الهُخمي" :65ابً خؼم خمله حٗهبه ملظَبه الٟاؾض الباَل في ئباخت ألاوجاع و ٚحرَا ،ئلى أن خ٨م ٖلى
َظا الخضًثٌٗ ،ني خضًث البساعي" :66لُ٨جن مً أمتي ٢ىم ٌؿخدلىن الخغ و الخغٍغ و الخمغ و املٗاػ ،67"ٝو ٧ل ما وعص في
املالهي بالىي٘ ،و ٢ض ٦ظب في طل ٪واٞتري ٖلى هللا و ٖلى هيُه و قغَٗخه ٠ُ٦ ،و٢ض نغح ألاةمت الخٟاّ بخصخُذ ٦ثحر مً
60

إلاؾخظ٧اع الجام٘ ملظاَب ٣ٞهام ألامهاع وٖلمام ألاُ٢اع ُٞما جًمىه املىَأ مً مٗاو ي الغأي و لازاع وقغح طل٧ ٪له باإلًجاػ و إلازخهاع ،لُىؾ ٠بً ٖبض هللا
بً دمحم بً ٖبض البر الىمغي ألاهضلىس ي أبى ٖمغ املخىفى ؾىت  ،ٌ463صاع ال٨خب الٗلمُت -بحروث.)302/1( ،ٌ1421 ،1 ٍ ،
 61ئؾماُٖل بً ٖمغ بً ٦ثحر بً ّ
يى بً صعٕ ال٣غش ي البهغوي زم الضمك٣ي أبى الٟضامٖ ،ماص الضًً :خا ،ٔٞمإعرُ٣ٞ ،ه .مً ٦خبه :البضاًت والجهاًت ،وقغح صخُذ
البساعي لم ً٨مله ،وَب٣اث ال٣ٟهام الكاُٗٞحن ،وجٟؿحر ال٣غآن ال٨غٍم ،والاحتهاص في َلب الجهاص ،وحام٘ املؿاهُض ،وٚحرَا .ولض في ٢غٍت مً أٖما ٫بهغي الكام
ؾىت  ،ٌ701وجىفي بضمك ٤ؾىت  .ٌ774اهٓغ :ألاٖالم ،للؼع٦لي.)320/1( ،
62
البضاًت والجهاًت ،البً ٦ثحر.)13/12( ،
63
ًخي بً قغ ٝبً مغي بً خؿً الخؼامي الخىعاوي الىىوي الكاٞعي أبى ػ٦غٍا ،مديي الضًًٖ .المت بال٣ٟه والخضًث .حٗلم في صمك ،٤وأ٢ام بها ػمىا َىٍال .مً ٦خبه:
تهظًب ألاؾمام واللٛاث ،ومجهاج الُالبحن ،والض٢اة ،٤وجصخُذ الخىيُه ،واملجهاج في قغح صخُذ مؿلم ،وٚحرَا .ولض في هىا (مً ٢غي خىعان ،بؿىعٍت) ؾىت ،ٌ631
وجىفي في هىا أًًا ؾىت  .ٌ676اهٓغ :ألاٖالم ،للؼع٦لي.)149/8( ،
64
البضاًت والجهاًت ،البً ٦ثحر.)332/14( ،
65
ّ
أخمض بً دمحم بً ٖلي بً حجغ الهُخمي الؿٗضي ألاههاعي أبى الٗباؽ ،قهاب الضًً قُش إلاؾالمُ٣ٞ .ه باخث مهغي .الؿٗضي وؿبت ئلى بني ؾٗض مً ٖغب
الكغُ٢ت (بمهغ) جل٣ى الٗلم في ألاػَغ .له جهاهُ٦ ٠ثحرة ،مجها :مبل ٜألاعب في ًٞاةل الٗغب ،والجىَغ املىٓم عخلت ئلى املضًىت ،والهىاٖ ٤املخغ٢ت ٖلى أَل البضٕ
والًال ٫والؼهض٢ت ،وجدٟت املخخاج لكغح املجهاج في ٣ٞه الكاُٗٞت ،والخحراث الخؿان في مىا٢ب أبي خىُٟت الىٗمان ،وٚحرَا .ولض في مدلت أبي الهُخم (مً ئ٢لُم
الٛغبُت بمهغ) وئلحها وؿيخه في ؾىت  ،ٌ909وجىفي بم٨ت ؾىت  .ٌ974اهٓغ :ألاٖالم ،للؼع٦لي.)234/1( ،
66
دمحم بً ئؾماُٖل بً ئبغاَُم بً املٛحرة البساعي أبى ٖبض هللا ،خبر إلاؾالم والخا ٔٞلخضًث عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص٢ .ام بغخلت َىٍلت (ؾىت  )210في َلب الخضًثٞ ،ؼاع
زغاؾان والٗغا ١ومهغ والكام ،وؾم٘ مً هدى أل ٠قُش ،وحم٘ هدى ؾذ مئت أل ٠خضًث ازخاع مجها في صخُده ما وز ٤بغواجه .وَى أو ٫مً وي٘ في إلاؾالم
٦خابا ٖلى َظا الىدى .وأ٢ام في بساعيٞ ،خٗهب ٖلُه حماٖت وعمىٍ بالتهمٞ ،أزغج ئلى زغجى( ٪مً ٢غي ؾمغ٢ىض) .مً ٦خبه :الجام٘ الصخُذ املٗغو ٝبصخُذ
البساعي أوز ٤ال٨خب الؿخت املٗىٖ ٫لحها ،والخاعٍش ،والًٟٗام في عحا ٫الخضًث ،وزل ٤أٗٞا ٫الٗباص ،وألاصب املٟغص .ولض في بساعي ؾىت  ،ٌ194وجىفي في زغجى ٪ؾىت
 .ٌ256اهٓغ :املغح٘ الؿاب.)34/6( ،٤
67
أزغحه البساعي في صخُده ،باب ما حام ُٞمً ٌؿخدل الخمغ وَؿمُه بٛحر.)106/7( ،
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ألاخاصًث الىاعصة في طل ،٪ول٣ض ٢ا ٫بٌٗ ألاةمت الخٟاّ أن ابً خؼم ئهما نغح بظل ٪ج٣غٍغا ملظَبه الٟاؾض في ئباخت املالهي،
وئن حٗهبه ملظَبه الباَل أوٗ٢ه في املجاػٞت و الاقتهاع ،ختى خ٨م ٖلى ألاخاصًث الصخُدت مً ٚحر ق ٪و ال مغٍت بأنها
مىيىٖت ،و٢ض ٦ظب و اٞتري ،ومً زم ٢ا ٫ألاةمت في الخِ ٖلُه أن له مجاػٞاث ٦ثحرة و أمىع قيُٗت وكأث مً ٚلٓه و
حمىصٍ ٖلى جل ٪الٓىاَغ٦ .ظا ٢ا ،٫وابً خؼم أٖلم مً ابً حجغ و زحر مىه بمغاث ،ل ً٨ابً حجغ ًى٣ل ًٖ ٚحرٍ.
و٢ا٦ ٫ظل ٪الخا ٔٞابً عحب الخىبلي" :68وفي ػماهىا ًخٗحن ٦خابه ٦الم أةمت الؿل ٠امل٣خضي بهم ئلى ػمً الكاٞعي
و أخمض 69و ئسخا 70١و أبي ٖبُض ،71ولُ ً٨إلاوؿان ٖلى خظع مما خضر بٗضَمٞ .اهه خضر بٗضَم خىاصر ٦ثحرة ،وخضر
مً اهدؿب ئلى مخابٗت الؿىت والخضًث مً الٓاَغٍت و هدىَم (ً٣هض ابً خؼم) ،وَى أقض مسالٟت لها ،لكظوطٍ ًٖ ألاةمت و
اهٟغصٍ ٖجهم بٟهم ًٟهمه ،أو ًأزظ ما لم ًأزظ به ألاةمت مً ٢بله".
و٢ض بل ٜالجمىص ال٨ٟغي و الٓاَغٍت الكضًضة و جدغٍم الُ٣اؽ ٖىض ابً خؼم ئلى أهه أه٨غ الىاضخاث ،وناع ًأزظ
بأل٢ىا ٫الكاطة و الٛغٍبت املخالٟت لإلحمإ٣٦ ،ى ٫ابً خؼم :أن بى ٫إلاوؿان في املام الغا٦ض ًىجؿه ،ئال في بى ٫إلاوؿانٞ ،ال
ً٣اؽ ٖلُه بى ٫الخُىان ولى زجزًغا ! و٦ظَابه ئلى أن ؾإع ال٩لب ال ً٩ىن الخُهحر لإلهام الظي ُٞه ئال بٗض ٚؿله ؾبٗا
ئخضاًَ بالتراب الُاَغ ،ألن الىو ٢ض وعص بظل ،٪بِىما ً٣غع أن ؾإع الخجزًغ َاَغ ًصح قغبه و الىيىم مىه لٗضم وعوص
هو ُٞه 72.وله ج٣غٍغاث عجُبت ال ًدخملها الىاؽٞ .ظ٦غ أهه ال ًجب ٖلى املغأة زضمت ػوحها ،وبالخالي أوحب ٖلى الؼوج حلب
الُٗام مُبىزا ،وأن ًأحي بمغيٗت ألَٟالها ! ومً طل ٪ما ط٦غٍ في "املخلى" :أهه ًجب ٖلى مً نلى عٗ٦تي الٟجغ أن ًًُج٘
ٖلى ق٣ه ألاًمً ٢بل نالة الٟجغ ،ؾىام نالَا في و٢تها أو ٢ايُا لها مً وؿُان أو ٖضم هىمٞ ،ان عجؼ ًٖ الطجٗت ،أقاع
73
ئلى طل ٪خؿب َا٢ذ ،ولم ًجؼ له أن ًهلي الهبذ ،ئال بأن ًًُج٘ ٖلى ق٣ه ألاًمً.
والظي ال قُٞ ٪ه ٖىض ٧ل طي ٖ٣ل له مٗغٞت بص يم مً اللٛت الٗغبُت ،أهه أو ٫ما ً٣غأ ٢ىله حٗالىٞ :ال ج٣ل لهما
أًٟ 74ٝهم مً أن الىهي ًٖ ٢ى" ٫أ "ٝللىالضًًٌ ،ؿخلؼم ٦ظل ٪الىهي ًٖ ألآٖم مً طل٧ ٪الًغب و اللًٗ وال٣خل .أما ابً
ٖ 68بض الغخمً بً أخمض بً عحب ّ
الؿالمي البٛضاصي زم الضمك٣ي أبى الٟغج ،ػًٍ الضًً .خا ٔٞللخضًث ،مً الٗلمام .مً ٦خبه :قغح حام٘ الترمظي ،وحام٘ الٗلىم
والخ٨م في الخضًث وَى املٗغو ٝبكغح ألاعبٗحن ،وًٞاةل الكام ،والاؾخسغاج ألخ٩ام الخغاج ،وال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ،وٚحرَا .ولض في بٛضاص ؾىت  ،ٌ736وجىفي في
صمك ٤ؾىت  .ٌ795اهٓغ :ألاٖالم ،للؼع٦لي.)295/3( ،
69
أخمض بً دمحم بً خىبل الكِباوي الىاةلي أبى ٖبض هللا ،ئمام املظَب الخىبلي وأخض ألاةمت ألاعبٗت .أنله مً مغو ،و٧ان أبىٍ والي ؾغزـ .وكأ مى٨با ٖلى َلب الٗلم،
وؾاٞغ في ؾيُله أؾٟاعا ٦بحرة ئلى ال٩ىٞت والبهغة وم٨ت واملضًىت والُمً والكام والثٛىع واملٛغب والجؼاةغ والٗغا٢حن وٞاعؽ وزغؾان والجبا ٫وألاَغا .ٝو٧ان أؾمغ
اللىن ،خؿً الىحهَ ،ىٍل ال٣امتً ،ليـ ألابٌُ وٍسًب عأؾه ولخُخه بالخىام .ونى ٠املؿىض جدخىي ٖلى زالزحن أل ٠خضًث ،وله ٦خب في الخاعٍش ،والىاسخ
وامليؿىر ،والغص ٖلى الؼهاص٢ت ُٞما اصٖذ به مً مدكابه ال٣غآن ،والخٟؿحر ،وًٞاةل الصخابت ،وٚحرَا .ولض ببٛضاص ؾىت  ،ٌ164وجىفي ؾىت  .ٌ241اهٓغ :ألاٖالم،
للؼع٦لي.)203/1( ،
70
ئسخا ١بً ئبغاَُم بً مسلض الخىٓلي الخمُمي املغوػي أبى ٌٗ٣ىب ابً عاَىٍهٖ ،الم زغاؾان في ٖهغٍ .مً ؾ٩ان مغو (٢اٖضة زغاؾان) وَى أخض ٦باع الخٟاّ.
َا ٝالبالص لجم٘ الخضًث وأزظ ٖىه إلامام أخمض ابً خىبل والبساعي ومؿلم والترمظي واليؿاتي وٚحرَم .وُ٢ل في ؾيب جلُ٣به "ابً عاَىٍه" ئن أباٍ ولض في َغٍ٤
م٨ت ٣ٞا ٫أَل مغو :عاَىٍه ! أي ولض في الُغٍ .٤و٧ان ئسخا ١ز٣ت في الخضًث .وله جهاهُ ،٠مجها :املؿىض .ولض ؾىت  ،ٌ161وجىفي ؾىت  .ٌ238اهٓغ :املغح٘ الؿاب،٤
(.)292/1
71
ال٣اؾم بً ؾالم الهغوي ألاػصي الخؼاعي بالىالم الخغاؾاوي البٛضاصي أبى ٖبُض ،مً ٦باع الٗلمام بالخضًث وألاصب وال٣ٟه .مً أَل َغاة وحٗلم بها .و٧ان مإصبا .وعخل
ئلى بٛضاص ٞىلي الً٣ام بُغؾىؽ زماوي ٖكغة ؾىت .وعخل ئلى مهغ ؾىت  213وئلى بٛضاصٞ ،ؿم٘ الىاؽ مً ٦خبه .و٧ان مىُٗ٣ا لألمحر ٖبض هللا بً َاَغ٧ ،لما أل٠
٦خابا أَضاٍ ئلُه ،وأحغي له ٖكغة آال ٝصعَم .مً ٦خبه :الٛغٍب املهى ٠في ٚغٍب الخضًث ألٟه في هدى أعبٗحن ؾىت وَى أو ٫مً نى ٠في َظا ال ،ًٟوالُهىع في
الخضًث ،وألاحىاؽ مً ٦الم الٗغب ،وأصب ال٣اض ي ،وًٞاةل ال٣غآن ،وألامثا ،٫وٚحرَا .ولض بهغاة ؾىت  ،ٌ157وجىفي ؾىت  .ٌ224اهٓغ :املغح٘ الؿاب.)176/5( ،٤
72
املخلى باآلزاع ،لٗلي بً أخمض بً ؾُٗض بً خؼم ألاهضلىس ي أبى دمحم املخىفى ؾىت  ،ٌ456مد :٤٣أخمض دمحم قا٦غ ،م٨خبت صاع الترار-ال٣اَغة،ٌ1426 ،1 ٍ ،
(.)132/1
73
املغح٘ الؿاب.)196/3( ،٤
74
إلاؾغام ،لاًت.23 :
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خؼم ٣ُٞى ٫أن َظا الىهي "لِـ نهُا ًٖ ال٣خل وال ًٖ الًغب وال ًٖ ال٣ظ ،ٝوأهه ئهما َى ههي ًٖ ٢ى" ٫أ٢ ."!ِ٣ٞ "ٝا٫
قُش إلاؾالم" :75ومً لم ًلخٔ املٗاوي مً زُاب هللا و عؾىله ،وال ًٟهم جىيُه الخُاب و ٞدىاٍ مً أَل الٓاَغ٧ ،الظًً
ً٣ىلىن ئن ٢ىلهٞ :ال ج٣ل لهما أ 76ٝال ًُٟض الىهي ًٖ الًغب ! وَى ئخضي الغواًخحن ًٖ صاوص ،77وازخاعٍ ابً خؼم .وَظا في
ٚاًت الًٗ.78"٠
ول ً٨ماصامذ لاعام جبنى ٖلى أمىع املخخلٞ ٠حها و ٖضم اجٟاٖ ١لى عًٞها ٩ٞاملجتهض له زىاب ٦ما ٢ا ٫الغؾى ٫في
الخضًث ئطا خ٨م الخا٦م ٞاحتهض زم أناب ٞله أحغان وئطا خ٨م ٞاحتهض زم أزُأ ٞله أحغ 79وج٣لُض ئحتهاصٍ حاةؼ ألن مظَب
الٓاَغي وُٞه لاعام ابً خؼم مً املظاَب املٗخبرة ٖىض املؿلمحن.
الخاثمة
مً َظا املىُل ٤وهي الدجج التي ًبني بها إلامام ابً خؼم في بىام مظَبه وئحتهاصٍٞ ،اآلعام بٌٗ الىاؽ الظًً
ًتهمىن أن الاحتهاص إلامام ابً خؼم ال أؾـ له ٚحر صخُذ ولٖ ً٨لى الٗ٨ـ ٞان إلاحتهاص الامام ابً خؼم ً٣ىم ٖلى حجج
٢ىٍتٞ ،لظل ٪ئجبإ الاحتهاص واملىهج إلامام ابً خؼم َى ئجبإ ٖلمُت لِـ مجغص ئجبإ بضون أؾـ والدجت .وم٘ طل ،٪خهلىا
ٖلى الهىعة البِىت مً حهىص الامام ابً خؼم في جُىٍغ الٗلىم الاؾالمُت ؾاب٣ا ،ولٗل جل ٪الجهىص أن ج٩ىن همىطحا لىا إلخُام
الٗلىم إلاؾالمُت والث٣اٞت الٗلمُت ختى خهلىا ٖلى الخل واملخغج لجمُ٘ مك٨الجىا والً٣اًا املٗانغة املخخلٟت وإلٖاصة خغٍت
الخ٨ٟحر والخٗبحر ٦ما ٧اهذ مً ٢بل.

75

َى إلامام ابً جُمُت ،ل٣ض ؾب٣ذ جغحمخه.
76
إلاؾغام ،لاًت.23 :
77
صاوص بً ٖلي بً زل ٠ألانذهاوي أبى ؾلُمان ،املل٣ب بالٓاَغي .أخض ألاةمت املجتهضًً في إلاؾالم .جيؿب ئلُه الُاةٟت الٓاَغٍت ،وؾمُذ بظل ٪ألزظَا بٓاَغ
ال٨خاب والؿىت وئٖغايها ًٖ الخأوٍل والغأي والُ٣اؽ .و٧ان صاوص أو ٫مً حهغ بهظا ال٣ى .٫وَى أن ذهاوي ألانل ،مً أَل ٢اقان (بلضة ٢غٍبت مً أنذهان) ،ؾً٨
بٛضاص واهتهذ ئلُه عٍاؾت الٗلم ٞحها .وله جهاهُ ٠أوعص ابً الىضًم أؾمامَا في ػَام نٟدخحن .ولض في ال٩ىٞت ؾىت  ،ٌ201وجىفي في بٛضاص ؾىت  .ٌ270اهٓغ :ألاٖالم،
للؼع٦لي.)333/2( ،
78
الٟخاوي ال٨بري ،لخ٣ي الضًً أب ى الٗباؽ أخمض بً ٖبض الخلُم بً ٖبض الؿالم بً ٖبض هللا بً أبي ال٣اؾم بً دمحم ئبً جُمُت الخغاوي الخىبلي الضمك٣ي املخىفى ؾىت
 ،ٌ728صاع ال٨خب الٗلمُت-بحروث ،)327/1( ،ٌ1408 ،1 ٍ ،مجمىٕ الٟخاوي ،البً جُمُت.)207/21( ،
79

أزغحه البساعي في صخُده ،في ٦خاب إلاٖخهام بال٨خاب والؿىت ،باب أحغ الخا٦م ئطا احتهض  ،ع٢م الخضًث 6805
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