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 ()خمتصز انُحى َظزاخ ف
 (ه131-161) التٍ سؼداٌ انكىف

 . حسني أمحد تىػثاسدراسح وحتقٍق د

 ()غجؽ امٌةوؿ إقىةغٔل غٌكةؼ .د

( ؾػ٦ة 7٣٧٨ - ٧6٧( ٵب٤ ؾػّعاف اٟٝػ٪٬ٌٖ )٢ظجمػ ا٦ٟص٪لعر ٜجاب )

ٌٚٚػ٧  :٬ٖ را٢ّػة اٟٝ٪٭ػت -٬ٖ ش٪ٟٮات اٯداب كا٠ّٟ٪ـ اٵرج٣اِٮة  ،7008 ش

شؿٮ٤ أش٣ع ب٪ ِبػاس ِػ٤ ٢ظً٪يػة ٭جٮ٣ػة ٖػ٬ ٢ٝجبػة ا٣ٟقػ٩ع اٟػهػ٪م  .د

٩ا ٬ٖ ا٣ٟٝجبة ب كائػٞ اٟٚػػف اٟػابػُ ا٩ٟزػػمٌ  ،ب٣ع٭٦ة ٢ق٩ع اٳ٭ػا٥ٮة  ؛ٙيع رى ثار٭ظي

ك٢ىػ٤  ،كفػٮ٪ط٧ ،ك٢٪ٟػعىق ككٖاثػ٧ ،كٌٙعـى ٧ٟ بعراؾة ث٦اكؿ ٖٮ٩ا ثػر٣ػة ا٣ٟؤٌٟػٕ

غى ٧٦ِ كدرسى  ،كأخػػق ٖػ٬ اٟظػاٟٗٮ٤ ،كبّن أطبارق ك٢ا ٙٮػٞ ٖٮػ٧ ،ك٢م٦ٌٗاث٧ ،أطى

٘ى ٥ؿػبةى اٟٝجػاب إٟػ٫ ا٣ٟؤٌٟػٕ كشػٌعد  ،ٖبػٮ٤ٌ أ٨ػ١  ؾػ٣اث٧ ،ٖٮ٩ا ا٣ٟظً٪طى  ككخ ػ

 .كبٮاف ٩٦٢ز٧ ٬ٖ اٟجصٚٮ٘ ،خ١ٌ طج١ى ب٪لٕ ا٣ٟظً٪ط ،٦ِ٪ا٥ى٧

ٕه ٖػ٬ ا٦ٟصػ٪  (٢ظجمػ ا٦ٟصػ٪)ك يػ٧ ٢مػ٦  ػ٧ كدٌٟػت ٢ادٌث ٚي ٌٚ ٣ٜػا بػٮ٤ٌ ٢ص

٭ق٩ع ٟغٟٛ ك٭عٌؿ ٠ِٮ٧ ٢ا ثػدٌد ٖٮ٧ ٤٢ ٢م٠ًصات ك٠ِػٞ كأشٝػاـ  ،اٟٝ٪٬ٌٖ 

ٌٚػػ٘كآراء ٥ص٪٭ٌػػة ٜ٪ٖٮٌػػة بٮ٩٦ٌػػا ا٣ٟ ك٢٪اٖٚػػةي اٟٗػػٌػاء ٖػػ٬ بّػػن  ؛ك٢دٌػػٞ ٩ٟػػا ،ص

ٌ٘ٚ  .ك٨ػ٪ ٜجػابه ٖػ٬ ا٦ٟصػ٪ اٟج٠ّٮ٣ػ٬ٌ  .اٱب٪اب َٟٗان ك٢ّاٟزة ٣ٜا ٙع ر ا٣ٟص

                                                 

() .ِ٘و٪ ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق 
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ٔىػ شز٣ػ٧ ٘ي ٩ٟغق اٟمبٔة ب٣ا ٜاف ٠ِٮ٧ اٟٝجابي ٤٢ ًلػ ٌٚ إذ  ،كٙع اؾجعٌؿ ا٣ٟص

ٖػ٬ ط٣ػؽ  ،٫٠ِ ٜدػة أب٪اب٧ اٟج٬ ب٠ٔت ؾجة كط٣ؿػٮ٤ بابػان  ،ٜاف ا٣ٟظً٪ط

ػ أب٪اب٧ ؛ٗصة ٤٢ اًُٟٚ اٟمٔٮػكخ٣ا٥ٮ٤ ل إذ ١ٟ ٭ػؼد بّوػ٩ا ٠ِػ٫  ،ك٤٢ ًٙمى

ك٤٢ ٠ٌٙة ثٗمٮٶت ا٣ٟادٌة ا٦ٟص٪٭ٌة اٟج٬ ٜا٥ت ٢ؿائٞ اٟظػٶؼ  ؛ؾًػ ك٥مٕ

كاٵٙجمػػاًر ٠ِػػ٫  ،كؾػػ٩٪ًٟة ِبػػارة ا٣ٟؤٌٟػػٕ ككهػػ٪ش٩ا ،ٖٮ٩ػػا ثػػ ث٬ ِػهػػان 

 .اٟق٪ا٨ع اٟٚػآ٥ٮٌة اٟج٬ ٜا٥ت ٠ٙٮ٠ة

خػ١ٌ  ،٫٠ِ ش٪افٮ٧ ٢ا بعا ٟػ٬ ٖٮػ٧ كٙٮٌعتي  ،كٙع ٙػأتي اٟٝجاب شٮ٤ لعر

ٖبػعا ٟػ٬ ٖٮػ٧ ٢ٶشَػاته  ،دِا٬٥ إ٫ٟ ٙػاءث٧ خا٥ٮة ٦٢غ بوّة أف٩ػ ٢ػا دِػا٬٥

شج٫ إذا ر٣ّتي ٨غق إ٫ٟ ث٠ٛ ٜا٥ت ٨غق ا٣٠ٟٝةي اٟج٬ أشببت أف ٭ٗٮع  ،أطػل

ٌٚ٘ كاٟٚارئ  .٩٦٢ا ا٣ٟص

 :* امؽراقح

ٕى  - ٌ ٘ى إذ ثػر١ ا٣ٟؤٟ ٌٚ بٮػ٧ي ٠ِػ٫ اٟج٦ [٧6ص ] (اب٤ ؾػّعاف)ٖات ا٣ٟص

٢ص٣ع ب٤ ؾّعاف أب٪ ِبػع اهلل » :شٮ٤ ذٜػق ٖٚاؿ ،٢ا ا٥ٗػد ب٧ اٟغ٨ب٬ٌ ٬ٖ ٦ٜٮج٧

«أشػع اٱئ٣ػة بػاّٟػاؽ ،ا٦ٟص٪ٌم ا٣ٟٚػئ اٟوػ٭ػ
(٧)

؛ ٱٌف ث٦ٝٮػة ابػ٤ ؾػّعاف 

 .أك ٢٪اهُ ذٜػق ،٬ٖ ؾائػ ٢َاٌف ثػر٣ج٧ ا١ٟ٩ ٭ُٚ ٢د٠ي  «أب٬ ِبع اهلل»ػب

٘ي إر٣اع ا٣ٟمادر ٫٠ِ كٖاة  - ٌٚ اب٤ ؾّعاف ٭٪ـ ِػٖة ٤٢ ؾػ٦ة ذٜػ ا٣ٟص

ك٥ك  ٬ٖ اٟصافٮة ٫٠ِ أٌف ٭اٙ٪ت ا٥ٗػد بػغٜػ كٙػ٪ع  ،إشعل كخٶخٮ٤ ك٢ججٮ٤

 .اٟ٪ٖاة ٬ٖ ِٮع اٱهص٫

ٱٌف ٭اٙ٪ت ذٜػػى أٌف ذٟػٛ ٙػ٪ؿي  ؛كٖصكي ذٟٛ ٭عِ٪ إ٫ٟ بّن اٟجّٚٮأل

(٥ًٗ٪٭ػ٧)اب٤ ِػٖة 
(7)

كذٜػػق اٟػعا٬٥ ِػ٤ ٢ص٣ػع بػ٤  ؛، ٖٝػاف بػغٟٛ ٥ػاٙٶن 

                                                 

 .8/4٧6 ،ثار٭ض اٳؾٶـ ،اٟغ٨ب٬ (٧)

 .6/78٣١ ،٢ّز١ اٱدباء ،٭اٙ٪ت اٟص٣٪م (7)
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اٟصؿ٤ ا٦ٟٚاش
(٣)

 .. كب٧ ٭جبٮ٤ٌ أف ٭اٙ٪ت ١ٟ ٭٦ٗػد بغٟٛ

٫٠ِ أف اٳر٣اع ٫٠ِ كٖاة اب٤ ؾّعاف ؾ٦ة إشعل كخٶخٮ٤ ك٢ججػٮ٤ فػٌغ ٦ِػ٧ 

(اٟٝا٢ٞ)إذ ٥ٌك ٬ٖ ٜجاب٧  ،ا٩ٟغ٬ٌٟ 
(9)

 !.٫٠ِ أٌف اب٤ ؾّعاف ث٪٬ٖ ؾ٦ة ثؿُ ك٢ججٮ٤ 

-  ٌ٘ٚ ٖػ٬ فػٮ٪خ ابػ٤ ؾػّعاف ط٣ؿػة ِقػػ  [٧١ - ٧6ص ]ذٜػ ا٣ٟص

كطػاٟى  ،َػ كبصح ك٢ػارّة أف ٙع ٖاث٧ ٥صػ٪ي ذٟػٛكٙع بعا ٬ٟ بّع ٥ ،فٮظان 

   :ك٨غا ٢ا أذٜػق ٦٨ا .ٜٶ٢ى٧ ٫٠ِ بّو١٩ ٢ا ٭ٚجو٬ اٟجّٚٮأل

٘ى أف ٭غٜػ ٬ٖ فػٮ٪خ ابػ٤ ؾػّعاف ٨ػؤٵء اٱربّػةى اٟػغ٭٤  - ٌٚ ٖات ا٣ٟص

٘ي  ،٨عا٬٥ إٟٮ١٩ اٟبصحي  ػ ٌٚ ككاٖٚتي ٬ٖ اٱكؿ كاٱطٮػػ٭٤ ٢ػ١٩٦ ٢ػا ذٜػػق ٢ص

(اء ٬ٖ ٜجاب اهلل ِؼ كرٞاٟ٪ٕٙ كاٵبجع)ٜجاب اب٤ ؾّعاف 
(8)

: 

ٮم٬ٌ  ،شزاج ب٤ ٢ص٣ع - 706ت  ،أب٪ ٢ص٣ع اٱِ٪ر ا٣ٟم 
(6)

. 

ركل اٟٚػاءة ٤ِ ٭صٮ٫ ب٤ آدـ :ِبع اهلل ب٤ ٣ِػ -
(١)

. 

ػىؼ با٣ٟؿزعم ،٢ص٣ع ب٤ ِبٮع اهلل اٟوػ٭ػ أب٪ ِال١ اٟٝ٪٬ٖ - ٭ّي
(5)

. 

٭ّٚ٪ب ب٤ رّٗػ ب٤ أب٬ ٜدٮػ اٱ٥مارٌم ا٣ٟع٬٥ٌ  -
(4)

. 

٘ي ٜجاب  ٫٠ِ أٌف ٬ٖ ٌٚ ٢ػ٤ ٢قػٮظة ابػ٤  (اٟ٪ٙػٕ كاٵبجػعاء)٤٢ ذٜػى ٢ص

٣ػا ٜػاف ٖػ٬ ٜجػاب ا٨جعل إ٫ٟ ثؿّة ٢ػ١٩٦ ٖٮ ،ؾّعاف ز٭ادةى خٶخةى ِقػى فٮظان 

كٓٮػق ٤٢ أؾا٥ٮع (اٟ٪ٕٙ كاٵبجعاء)
(٧0)

  . 

                                                 

 .٧/7٧١اٟعا٬٥، را٢ُ اٟبٮاف،  (٣)

 .56ص  ،، اٟٝا٢ٞ ٬ٖ اٟٚػاءاتا٩ٟغ٬ٟ (9)

ٌٚ٘: ص اب٤ ؾّعاف، اٟ٪ٕٙ كاٵبجعاء ٬ٖ ٜجاب اهلل ِؼ (8)  .٧4، ٧١، ٧8كرٞ، ٢ٌٚع٢ة ا٣ٟص

   .٧/٧56 ،ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة ،اب٤ اٟزؼرم (6)

 .٧/٣47 ،ا٣ٟمعر اٟؿاب٘ ،اب٤ اٟزؼرم (١)

 .7/٧١7 ،ا٣ٟمعر ٥ٗؿ٧ ،اب٤ اٟزؼرم (5)

 .  ٣٣4-7/٣٣5ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة  ،كاب٤ اٟزؼرم ،9/٧788ثار٭ض اٳؾٶـ  ،اٟغ٨ب٬ (4)

ٌٚ٘: ص ا٥َػ: اب٤ ؾّعاف، اٟ٪ٕٙ كاٵبجعاء  (٧0)  .٧4-٬ٖ٧9 ٜجاب اهلل ِؼ كرٞ، ٢ٌٚع٢ة ا٣ٟص
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ٌٚ٘ ٬ٖ فٮ٪خ اب٤ ؾّعاف - ٠ىٮ١ ب٤ ِٮؿ٫ ب٤ ؾ٠ٮ١ :ذٜػى ا٣ٟص ٌٚأل  ،ؾي كِ

 ،755كذٜػ اب٤ اٟزػؼرم أ٥ٌػ٧ ثػ٪٬ٌٖ ؾػ٦ة » :طج٩٣ا بٚ٪٧ٟ ،بصافٮة ث٪خٌ٘ ذٟٛ

كاٱررس ٙ٪ؿ ابػ٤ ؾػّعاف ٱ٥ٌػ٧  .700ؾ٦ة  :كٙاؿ اب٤ ؾّعاف .754 :كٙٮٞ

ػػ  ،٧٣0راء ٬ٖ ثػر٣ج٧ أ٧ٌ٥ كٟػع ؾػ٦ة   ٣ ِي  ٧60ٖػاٟٚ٪ٵف اٱٌكٵف ٭زّٶ٥ػ٧ 

 .٨ا «. خ١ٌ إٌف اب٤ ؾّعاف أٙػب إ٫ٟ ثصع٭ع كٖاث٧ ،ؾ٦ة

ٌٚ٘ ٬ٖ ٨غ :٠ٙت  ؛ق اٟصافٮة إٌٵ ا٠ٟٗٔة كاٟؿ٩٪١ٟ ٭٤ٝ كراء ثّٚٮأل ا٣ٟص

ثػ٪٬ٌٖ » :ٙػاؿ .٧54أك  ٧55ٱٌف اب٤ اٟزؼرم ٥ٌك ٫٠ِ أٌف كٖاث٧ ٜا٥ت ؾػ٦ة 

ؾػ٦ة  :كٙػاؿ ابػ٤ ؾػّعاف .ؾ٦ة ثؿُ كخ٣ا٥ٮ٤ ك٢جػة :كٙٮٞ ،ؾ٦ة خ٣اف كخ٣ا٥ٮ٤

«٤ِ ؾبّٮ٤ ؾ٦ة كؾجة أف٩ػ ،٢ججٮ٤
(٧٧)

. 

ٌٚ٘ ٬ٖ ٤٢ ذٜػ ٤٢ فٮ٪خ اب٤ ؾػّعاف -  ،٢ص٣ػع بػ٤ شػازـ» :ذٜػى ا٣ٟص

 ،باٟصػاء ا٠٣٩٣ٟػة «شػازـ» ٨ٝػغا ذٜػػ أبػاق .«٧49أب٪ ٢ّاك٭ػة اٟوػػ٭ػ، ت 

، 7٣ك٥ؼ٨ػة اٱٟبػاء ص  (8/٣79)كأشاؿ ٬ٖ اٟصافػٮة ٠ِػ٫ ثػار٭ض بٔػعاد 

ٜىػ » :كٙاؿ ٬ٖ ث٠ٛ اٟصافٮة .(6/78٣١)ك٢ّز١ اٱدباء  كأب٪ ٢ّاك٭ػة ٵ ٭يػغ

ٖػ٬ ك٧ٟ ثػر٣ػة  (٧/78٣)ك٤ٟٝ كرعت اؾ٧٣ ٬ٖ ٢ّز١ اٱدباء  ،إٌٵ ب٦ٝٮج٧

 .«٥٣9١ٝت ا٣٩ٟٮاف ص 

اٱك٫ٟ شػٮ٤ ذٜػػى كاٟػع أبػ٬ ٢ّاك٭ػة باٟصػاء  :كٙع أطً  ٬ٖ ذٟٛ ٢ٌػثٮ٤

كٜاف بغٟٛ ٭٠ٌٚع ثمصٮٗان ٜػاف ٖػ٬ ٢ّزػ١ اٱدبػاء ك٥ٝػت  ،(شازـ)ا٠٣٩٣ٟة 

ا٣٩ٟٮاف
(٧7)

ك٠ِػ٫ ذٟػٛ ٥ػٌك ٓٮػػي  ،. كاٟم٪اب أ٧ٌ٥ طازـ باٟظػاء ا٣ّٟز٣ػة

١٩٦٢ اّٟز٬٠ كاب٤ شزػ ،اكاشع ٥مو 
(٧٣)

ٌٚ٘ . ك٤٢  خ١ٌ ٜاف ٭٦ب٬ٔ أف ٭٦ب٧ٌ ا٣ٟص

                                                 

 .٧/754ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة  ،اب٤ اٟزؼرم (٧٧)

 .٣9١، ص ٥ٝت ا٣٩ٟٮاف ،؛ كاٟمٗعم ٧/78٣ ،٢ّز١ اٱدباء ،٭اٙ٪ت اٟص٣٪م (٧7)

 .9١8ص  ،ثٚػ٭أل اٟج٩غ٭أل ،كاب٤ شزػ ،7/7٣6 ،٢ّػٖة اٟدٚات ،اّٟز٬٠ (٧٣)
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٬ٖ بّن ا٣ٟمادر ٢ػ٤ ٙبٮػٞ  (شازـ)٫٠ِ أٌف كركد اؾ١ أبٮ٧ باٟصاء ا٠٣٩٣ٟة 

 .اٟجمصٮٕ أك طً  اًٟباِة

ٜىػ إٌٵ ب٦ٝٮجػ٧»٫٠ِ أٌف أبا ٢ّاك٭ػة  شٮ٤ ٥ٌك ٥ك  شمػو  :كاٟدا٥ٮة  ،«ٵ ٭يػغ

 .(ف٥ٝت ا٣٩ٟٮا)ككرع ٧ٟ ثػر٣ة ٬ٖ  ،(٢ّز١ اٱدباء) كأ٧ٌ٥ كرع اؾ٧٣ ٬ٖ

ًٜػ ٬ٖ ٜجأل اٟجػار١ كٜجػأل  !؛٨غا ٓػ٭أل :٠ٙت ٱٌف أبا ٢ّاك٭ة اٟوػ٭ػ ذي

باؾػ٧٣  اّػن ٢ػا أطبػػ بػ٧ كركاق ٜدٮػػان رػعو ك٬ٖ أؾػا٥ٮع ب ،اٟزػح كاٟجّع٭ٞ

 ،«أبػ٪ ٢ّاك٭ػة ٢ص٣ػع بػ٤ طػازـ» أك باؾ٧٣ ٢ٚجػ٥ان ب٦ٝٮجػ٧ ،«٢ص٣ع ب٤ طازـ»

ٜىػ باؾ٧٣ كشعق كٵ ٭بّػع  .دٮػػةكثػر٣ج٧ كردت ٖػ٬ ٜجػأل ٜ ؛كٜاف أشٮا٥ان ٭يغ

ق كٟؼ٢ػ٧ ٖػ٬  ٌٚ٘ أخػان ٤٢ ذٟٛ اٟجمصٮٕ اٟغم ٠ٙ ػعى ٦ِعم أف ٭ٝ٪ف ٙ٪ؿ ا٣ٟص

كٟػ١  ،شجػ٫ ٙٮٌػع بصدػ٧ ٖػ٬ دائػثػ٧ ،ك١ٟ ٭ؿجًُ ٧٦٢ ٖٝاٜػان  ،«شازـ» اؾ١ أبٮ٧

١٠ٖ ٭٩جع ٟػغٟٛ إٟػ٫ ٥جػائذ ٣٠ِٮٌػة ٢٪لػ٪ٟة بػ ب٬ ٢ّاك٭ػة  ،٭بصح ٤ِ ؾ٪اق

ٌٚػ٘ ٖٮ٣ػا ٙػاؿ١ٌ لار ٤٢ اٟظًػك٤٢ خى  .اٟوػ٭ػ ٢ص٣ع ب٤ طازـ    ٢جابّػةي ا٣ٟص

 .كاٵي٣ج٦اف إٟٮ٧ ،٢بأٟة

٘ي  ٌٚ فػاب  ،٬ٖ ٤٢ أطغ ٤ِ اب٤ ؾّعاف خٶخػة ِقػػ [٧١ص ]ذٜػ ا٣ٟص

 :ٜٶ٢ى٧ ٫٠ِ بّو١٩ ٢ا ٭صجاج إ٫ٟ اٟجّٚٮأل

٘ي ٬ٖ ٤٢ أطغ ٧٦ِ - ٌٚ ابػ٤ى  ،إبػػا٨ٮ١ى بػ٤ ٢ص٣ػع بػ٤ ؾػّعاف :ذٜػ ا٣ٟص

أشػاؿ ٖػ٬ ثػر٣جػ٧  ، ٣ٜػا6/78٣١ (٢ّز١ اٱدباء)كأشاؿ ٫٠ِ  ؛ا٣ٟم٦ٌٕ

  .(٧/4١)، ك ٢ّز١ اٱدباء ٧7٣ص  (ا٩ٟٗػؾت)٫٠ِ 

ٌٚ٘ ٢ا ٭عٌؿ ٫٠ِ أٍطػ :٠ٙت إبػػا٨ٮ١ ِػ٤ أبٮػ٧  غً ٟٮؽ ٖٮ٣ا أشاؿ ٠ِٮ٧ ا٣ٟص

 ،ب٣ا ثٚجوٮ٧ ِٶٙػةي اٟ٪ٟػع ب بٮػ٧ ِػادةن  ،كاشج٣اؿي ذٟٛ .دٵٟةن لػ٭صة كاهصة

ًل  ،كر٪ازيق ِٚٶن  ٕ ب ٧ٌ٥ ٜاف ٤٢ كٵ ؾٮ٣ٌا أٌف إبػا٨ٮ١ ب٤ ٢ص٣ع ب٤ ؾّعاف كي

ٞه ٬ٌ٦ٍض ٓٮػ ٙايُ ؛أ٨ٞ ا١٠ّٟ ٌٚ٘ ٫٠ِ ذٟٛ ٭جٌٝئ ٠ّٖٮػ٧ أف  .دٟٮ كإذا ٜاف ا٣ٟص
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ػ ،٭ٚٮٌع ٜٶ٢ى٧ ب٣ا ٭عٌؿ ٫٠ِ ا٤ٌَٟ كاٵشج٣ػاؿ ٟػجٌٶ ٭٠جػبؽ  ،اك٭ػ٦ٌك ٠ِٮػ٧ ٥مو

 .ا٤ٌَٟ باًُٟٚ كاٟٮٚٮ٤

ٌٚ٘ ٬ٖ ٢ى٤ أطغ ٤ِ اب٤ ؾّعاف - أش٣ع ب٤ ٢ص٣ٌع ب٤ كالٞ أبػ٪ » :ذٜػ ا٣ٟص

ٌٞ ألصاب٧» :كٙاؿ ٖٮ٧ ،«اٟٝ٪٬ٖ اّٟباس ٢ص٣ع  :كاؾ٧٣ ٬ٖ أٜدػ ا٣ٟمادر ،ك٨٪ أر

. كأشػاؿ ٠ِػ٫ ثػار٭ض «ك٥ب٧ٌى اب٤ اٟزؼرم ٫٠ِ أ٧ٌ٥ ٣ٜا أخبج٦ػاق ،ب٤ أش٣ع ب٤ كالٞا

 ،٧/7٧١)ك٢ّػٖػة اٟٚػػاء اٟٝبػار  (6/78٣١)ك٢ّز١ اٱدبػاء  (٧/٣6١)بٔعاد 

 .(٧/٧٣٣)ا٩٦ٟا٭ة  كذٜػ أف ثػر٣ج٧ ٬ٖ ٓا٭ة،(7/٧9٣)كٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة  (767

ٌٚ٘ طً ه ٠ٓٮٌ ٠ٙأل ٖٮ٧ اؾ١ لاشأل اب٤ ؾػّعاف باؾػ١  ،ك٨غا ٤٢ ا٣ٟص

ٙاؿ اب٤ اٟزػؼرم  .لعر ٖٮ٧ ٤ِ ١٩ٖ ٜٶـ اب٤ اٟزؼرم ٫٠ِ ٓٮػ كر٧٩ ؛آطػ

ككٙػُ ٖػ٬ ا٣ٟؿػج٦ٮػ كٓٮػػق ٖػ٬ » :(٢ص٣ع ب٤ أش٣ع بػ٤ كالػٞ)٬ٖ ثػر٣ة 

كؾػ٣ٌاق  ،ركا٭ػةي ابػ٤ كالػٞ ِػ٤ اٟٝؿػائ٬ ٥ٗؿػ٧ :ركا٭ة اٟٝؿائ٬ ٤ِ ش٣ػؼة

 .«٤ِ أبٮ٧ أش٣ع ٤ِ اٟٝؿائ٬ ،ك٨٪ ا٣ٟجٌٚعـ ،كل٪اب٧ ٢ص٣ع .أش٣ع

١ ك٨ػ٪  ،ك٤٢ اٟ٪اهس أف ا٣ٟٚم٪د ٣ٌ٢ا ذٜػق اب٤ اٟزؼرم ٦٨ا أٌف ا٣ٟجىػرى

 ،ركل ٤ِ أبٮ٧ أش٣ػع ِػ٤ اٟٝؿػائ٬ ِػ٤ ش٣ػؼة ،٢ص٣ع ب٤ أش٣ع ب٤ كالٞ

ؼرم ك٨غا ٢ا كرد ٖػ٬ أكؿ ثػر٣ػة ابػ٤ اٟزػ .كأ٧ٌ٥ ١ٟ ٭ػك ٤ِ اٟٝؿائ٬ ب٦ٗؿ٧

أطغ اٟٚػاءة ؾ٣اِان ٤ِ أبٮػ٧ أش٣ػع ِػ٤ » :إذ ٙاؿ ،٢ص٣ع ب٤ أش٣ع ب٤ كالٞ

 .«...اٟٮؼ٭عم كاٟٝؿائ٬

ٌٚ٘ ٢ا ٥ؿأل إ٫ٟ ابػ٤ اٟزػؼرم ك ابػ٤ي اٟزػؼرم  ،ك٤٢ أٟػ٭أل أف ٭٦ؿأل ا٣ٟص

 :(أش٣ع اب٤ ِبع اهلل ب٤ ٢ص٣ع أب٬ اٟصؿ٤ اٟصػب٬ اٟز٪٬٥)٥ٗؿ٧ ٭ٚ٪ؿ ٬ٖ ثػر٣ة 

ك٭ٚ٪ؿ ٖػ٬ ثػر٣ػة  ،«ب٤ كالٞ ٣ٜا بٮ٦ٌاق ٬ٖ اؾ٧٣كاٟم٪اب أ٧ٌ٥ ٢ص٣ٌع ب٤ أش٣ع »

«كل٪اب٧ ٢ص٣ٌع ....» :٢ص٣ع ب٤ أش٣ع ب٤ كالٞ اٟبٔعادم
(٧9)

. 

                                                 

 ٫٠ِ اٟج٪ا٬ٟ. ،5٣-7/57 ،٧/١٧ ،ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة ،اب٤ اٟزؼرم (٧9)
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إذ ٙاؿ ٬ٖ  ،كٙع ؾب٘ اب٤ى اٟزؼرم إ٫ٟ ف٬ء ٤٢ ذٟٛ اٟظًٮألي اٟبٔعادمٌ 

كٙػاؿ  ،«.. ك٢ص٣ع ب٤ أش٣ػع ألػس.» :(أش٣ع ب٤ ٢ص٣ع ب٤ كالٞ)ثػر٣ة 

إٌف أبا اّٟباس ٨٪ ٢ص٣ػع  :اٟغ٭٤ ٙاٟ٪اك» :(٬ٖ ثػر٣ة كاٟعق )أش٣ع ب٤ كالٞ

«ب٤ أش٣ع ب٤ كالٞ أٜدػ كٙ٪١٩ٟ أ٩ٍػا
(٧8)

. 

ٌٚ٘ ٦٨ا ثظ٠ٮًان آطػ ،٨غا  :إذ ط٠ٌى بٮ٤ ا٣ٟٚم٪د بٝٶ٧٢ ؛كٙع ط٠ٌى ا٣ٟص

كاٟ٪ارػأل ٖػ٬ هػ٪ء  .بآطػ ٜ٪٬ٌٖ  ،ك٨٪ بٔعادمٌ  ،٢ص٣ع ب٤ أش٣ع ب٤ كالٞ

ٌٚ٘ ا٣ٟٚم٪دى ٫٠ِ اٟمصٮس ٬ٖ ٢٪ه٧ّ ٤٢  خىبًت اٯطغ٭٤ ذٟٛ أف ٭غٜػ ا٣ٟص

 :ك٭ٚ٪ؿ ،٤ِ اب٤ ؾّعاف

ٙػاؿ  .أش٣ع :كٙٮٞ ،أب٪ اّٟباس اٟبٔعادمٌ  ،٢ص٣ع ب٤ أش٣ع ب٤ كالٞ -

إٌف أبا اّٟباس ٨ػ٪ :كاٟغ٭٤ ٙاٟ٪ا ،ك٢ص٣ع اب٤ أش٣ع ألسٌ  :اٟظًٮأل اٟبٔعادم

 :كٙػػاؿ ابػػ٤ اٟزػػؼرم .كٙػػ٪١٩ٟ أ٩ٍػػػ ،٢ص٣ػػع بػػ٤ أش٣ػػع بػػ٤ كالػػٞ أٜدػػػ

ٌٞ أ .كاٟم٪اب أ٧ٌ٥ ٢ص٣ع ب٤ أش٣ع (7١٣ت ) ،لصاب اب٤ ؾّعافأر
(٧6)

. 

 :كأف ٭ؼ٭ع ٬ٖ ٤٢ أطغ ٤ِ اب٤ ؾّعاف ٬ٖ ٢٪ه٧ّ

 :ٙاؿ ٖٮ٧ اب٤ اٟزػؼرم .أش٣ع ب٤ ٢ص٣ع ب٤ كالٞ أب٪ اّٟباس اٟٝ٪٬ٖ -

ػ٠ىٮ١  ،ٙػػأ ٠ِػ٫ اٟٝؿػائ٬ ،٢ٚػئ شػاذؽ» ك٠ِػ٫ ٢ص٣ػع بػ٤ ؾػّعاف ِػ٤ ؾي

«كا٣ٟؿٮٌب٬
(٧١)

. 

غى ٤ِ اب٤ ؾّعاف - ٌٚ٘ ٬ٖ ٤٢ أطى ٗك بػ٤ ٣ِػػ ش :ٜاف ٤٣ٌ٢ ذٜػق ا٣ٟص

ػ اٟعكرٌم اٟبٔعادٌم اٟوػ٭ػ ا ٣ى ِي كٙع كخٌ٘ ذٟٛ  ،(796ت )ب٤ ِبع اّٟؼ٭ؼ أب٪ 

                                                 

 ٫٠ِ اٟج٪ا٬ٟ.  ،9٧6 ،6/748 ،ثار٭ض بٔعاد ،اٟظًٮأل اٟبٔعادم (٧8)

، كاٟػػغ٨ب٬، ثػػار٭ض 9٧6، 6/748، 7/7٣١ا٥َػػػ: اٟظًٮػػأل اٟبٔػػعادم، ثػػار٭ض بٔػػعاد،  (٧6)

 .  5٣-7/57، كاب٤ اٟزؼرم، ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة 7/8٧4، ك٢ّػٖة اٟٚػاء اٟٝبار، 6/847اٳؾٶـ، 

 .٩٦٧/٧77ا٭ة ٓا٭ة اٟ ،اب٤ اٟزؼرم (٧١)
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 (7/٧9٣)ك ٓا٭ػة ا٩٦ٟا٭ػة  (١/٣6)ث٩ػغ٭أل ا٣ٟٝػاؿ  -» :٬ٖ اٟصافٮة بٚ٪٧ٟ

 .٨ا  .«(٧/788)كثػر٣ج٧ ٬ٖ  ،(أب٪ ٣ِػك)كراء ٢صٌػٖان 

ٙػ٪ؿ  «(أبػ٪ ٣ِػػك)كراء ٢صٌػٖان  (7/٧9٣)ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة » :كٙ٪٧ٟ إذ ٙاؿ

٠ى٣ٮ٤ ِى ػ اٟػعكرٌم  :٤٢ ط٠ٌى بٮ٤  ٣ى ِي أك٣٩ٟا شٗك ب٤ ٣ِػ ب٤ ِبع اّٟؼ٭ؼ أب٪ 

ػ٧ي  (796ت )اٟبٔعادٌم اٟوػ٭ػ  ٘ي كثػر٣ى ػ ٌٚ كاٟدػا٬٥ أبػ٪  ،اٟغم أرادق ٦٨ا ا٣ٟص

٢ٚػػئ ركل اٟٚػػاءة ِػهػان » :٣ِػك اٟوػ٭ػ اٟغم ثػر٧٣ اب٤ اٟزؼرم بٚ٪٧ٟ

ػ٠ىٮ١ ِبػع  ِػهػان أش٣ػع بػ٤ ركل اٟٚػػاءة ٦ِػ٧ ،٤ِ ٢ص٣ع ب٤ ؾػّعاف ِػ٤ ؾي

«.اٟػش٤٣ اٟ٪٬ٟ
(٧5)

٘ي اٱٌكؿى  ، ػ ٌٚ شٗػك بػ٤ ٣ِػػ أبػا ٣ِػػ )كٙػع ٦ٌٍػ٧ ا٣ٟص

 .ش٧٠٣ ٫٠ِ اٟص١ٝ بجصػ٭ٕ ٦ٜٮج٧ ا٦ٍو  (اٟعكرم

ك٨ػ٪ اٟػغم دِػا ابػ٤ اٟزػؼرم أف ٭ظٌمػ٧  ،كاٟمصٮس أٌف اٟدػا٬٥ ٠ِػ١ آطػػ

كإٌٵ ٖٚع ٜا٥ت ثٝٗٮ٧ ثػر٣ةي شٗػك بػ٤ ٣ِػػ  ،بجػر٣ة ثظج٠ٕ ٤ِ ثػر٣ة اٱكؿ

ك٢ػ٤ ٦٨ػا ٭٦بٔػ٬ أف  .ب٤ ِبع اّٟؼ٭ػػ ٖػ٬ ا٣ٟ٪هػُ اٱكؿ ِػ٤ اٳِػادة كاٟجٝػػارا

٘ي ٜٶ٧٢ ٌٚ  .كأف ٭ؼ٭ع أبا ٣ِػك اٟوػ٭ػ ٬ٖ ٤٢ أطغ ٤ِ اب٤ ؾّعاف ،٭مٌصس ا٣ٟص

ٌٚ٘ ٬ٖ ٤٢ أطغ ٤ِ اب٤ ؾّعاف -  «ؾّٮع ب٤ ٣ِػاف ب٤ ٢٪ؾػ٫» ذٜػ ا٣ٟص

ٌٚأل خ٣ٌة  ،(7/٧9٣)اٟغم أشاؿ ٖٮ٧ ٫٠ِ ٜجاب اب٤ اٟزؼرم ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة  خ١ٌ ِ

 .٨ا  «.ك١ٟ أِدػ ٧ٟ ٫٠ِ ثػر٣ة» :بٚ٪٧ٟ

 :ٖ ٭٤ ٜاف ٤٢ ٙ٪ؿ اب٤ اٟزؼرم ٭جػر٧٣ ب٣ا ثٮٌؿػػ ٟػ٧ !٨غا ٓػ٭أل :٠ٙت

ٙػأ ٫٠ِ ٢ص٣ػع بػ٤  ،ؾّٮع ب٤ ٣ِػاف ب٤ ٢٪ؾ٫ أب٪ ِد٣اف اٟٝ٪٬ٌٖ ا٣ٟٚػئ»

«كٙػأ ٠ِٮ٧ أب٪ اٟصؿ٤ ب٤ ف٦ب٪ذ ،ؾّعاف
(٧4)

، أـ ١ٟ ٭ٝػ٤ ذٟػٛ ٦ِػ٧ ثػر٣ػة 

 ؟!.ب٧ كثّػ٭ٗان  ،٧ٟ

                                                 

 .٧/89١ ،ا٣ٟمعر اٟؿاب٘ ،اب٤ اٟزؼرم (٧5)

 .٧/٣0١ ،ا٣ٟمعر ٥ٗؿ٧ ،اب٤ اٟزؼرم (٧4)
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ٌٚ٘ أٌف ِبع اهلل ب٤ أش٣ع ب٤ ٢ص٣ع ب٤ ش٦بٞ - ك٨٪ ٤٣ٌ٢ أطغ  ،ذٜػ ا٣ٟص

أ٢ٌا  ،ٱٌف ٨غق ؾ٦ة كٵدث٧ ؛ك٨غا ؾ٩٪ ٧٦٢ .(7٧٣)ث٪٬ٖ ؾ٦ة  ،٤ِ اب٤ ؾّعاف

 .(74٧)ؾ٦ة  :، كٙٮٞ(740)ؾ٦ة كٖاث٧ ٖٝا٥ت ؾ٦ة 

ٌٚ٘ أف ٢ص٣ع ب٤ أش٣ع ب٤ اٟبػاء ث٪٬ٖ ؾ٦ة  - . كأشػاؿ (٧4٧)ذٜػ ا٣ٟص

كاٟمصٮس أف كٖاثػ٧ ٜا٥ػت ؾػ٦ة  .(ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة)فٮة ٫٠ِ ثػر٣ج٧ ٬ٖ ٬ٖ اٟصا

٣ٜا ٥ٌك اٟغ٨ب٬ٌ  ،(74٧)
(70)

 ٢ػ٤ أ٥ػ٧ (7/8٣ٓا٭ػة ا٩٦ٟا٭ػة ).ك٢ػا ٜػاف ٖػ٬ 

 .طً  ٢معرق ا٦ٟؿض أك اًٟباِة .«بحوك٢ات ٬ٖ ف٪اؿ ؾ٦ة إشعل كثؿّٮ٤ »

٘ي ٬ٖ ٤٢ أطغ ٤ِ اب٤ ؾّعاف - ٌٚ ٢ص٣ع ب٤ رّٗػ بػ٤ ا٩ٟٮػد١  :ذٜػ ا٣ٟص

ٌك ابػ٤ اٟزػؼرم ٖػ٬ ثػر٣ػة ا٣ٟمػ٦ٌٕ أ٥ٌػ٧ ركل اٟٚػػاءة ِػ٤ ابػ٤ اٟغم ٥ػ

ؾّعاف
(7٧)

ٌٚ٘ ٬ٖ اٟصافٮة  .«ك١ٟ أُٙ ٧ٟ ٫٠ِ ثػر٣ة» :؛ كٙاؿ ا٣ٟص

ك٢دٞ ذٟٛ ٭عِ٪ إ٫ٟ اٟؿؤاؿ ٤ِ اشج٣اؿ أف ٭ٝ٪ف  .كٜٶ٧٢ ٨غا لصٮس

٘ي اٵؾػ١ى ٠ِػ٫  .٬ٖ ؾٮاؽ ٨غا ا١٠ّٟ ٫٠ِ ٨غا اٟ٪ر٧ ف٬ء ػ ٌٚ كٟػ٪ ٠ٌٙػألى ا٣ٟص

ٵ٥ج٫٩ إٟٮ٧ اشج٣اؿ أف ٭ٝ٪ف ٬ٖ اؾػ٧٣  ؛٤ ٢ص٣ع ب٤ ا٩ٟٮد١رّٗػ ب :كر٧ آطػ

٬ٌٜ ذٟٛ ٦ِعم أف اب٤ اٟزػؼرم ٥ػٌك إذ ثػػر١ .طً  ثػثٮأل رّٗػػ » ك٣ٌ٢ا ٭ؼ

ٙػػأ ٠ِػ٫ »٠ِػ٫ أ٥ٌػ٧  («740).. ث٪٬ٖ ٬ٖ شعكد ؾػ٦ة ،.ب٤ ٢ص٣ع ب٤ ا٩ٟٮد١ا

«٢ص٣ع ب٤ ؾّعاف
(77)

. 

 ١ ٌٚ٘ أف ٭غٜػ اشج٣اؿى ٜ٪ف ا٣ٟجػػرى ص٣ػع بػ٤ ٢)ك٤٢ ٦٨ا ٜاف ٫٠ِ ا٣ٟص

كأف ٭ػغٜػ ٨ػغا اٱطٮػػ ٖػ٬  ،٨٪ رّٗػ ب٤ ٢ص٣ع ب٤ ا٩ٟٮد١ (رّٗػ ب٤ ا٩ٟٮد١

 .ِعاد ٤٢ أطغ ٤ِ اب٤ ؾّعاف

                                                 

 .  7/876ك٢ّػٖة اٟٚػاء اٟٝبار  ،6/٧005 ،ثار٭ض اٳؾٶـ ،اٟغ٨ب٬: ا٥َػ (70)

 .7/٧7١ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة  ،اب٤ اٟزؼرم (7٧)

 .٧/٧50 ،ا٣ٟمعر اٟؿاب٘ ،اب٤ اٟزؼرم (77)
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ٜاف ٤٣ٌ٢ أطغ ٤ِ اب٤ ؾػّعاف ٢ص٣ٌػع بػ٤ ٭صٮػ٫ بػ٤ ؾػ٠ٮ٣اف أبػ٪ بٝػػ  -

ٌٚ٘ ٬ٖ ٢٪ه٧ّ ٤٢ اٟعراؾة ،ا٣ٟػكزمٌ  كشٝػ٫ » :كٙاؿ ٖٮ٧ خ٣ٌػة ،اٟغم ذٜػق ا٣ٟص

ٌٚػأل  .«جػة٬ ٬ٖ بٔعاد ٙػ٭بان ٢ػ٤ ؾػ٦ة خٶخ٣٪ٌٖ اب٤ اٟزؼرم ٤ِ اٟعا٬٥ أ٧ٌ٥ ث كٙػع ِ

٘ي بٚ٪٧ٟ ٌٚ ٥ٌػ٧ ِػاش بّػع ابػ٤ ٱ٥ٌػ٧ ٭ٗوػ٬ إٟػ٫ أ ؛ك٨غا ٖٮ٧ ٥َػ» :٫٠ِ ذٟٛ ا٣ٟص

 .«؟!١ٖٝ ٜاف ٣ِػق شٮ٤ ٙػأ ٠ِٮ٧ ،جة ؾ٦ة ثٚػ٭بان ؾّعاف أربّٮ٤ ك٢

ٱ٥ٌػ٧ ٙػاس ٢ػٌعة بٚػاء  ؛ٵ ٭ٝاد ٭٦ٚو٬ ٧٦٢ اّٟزأل ،٨غا ثّٚٮأل ٖاؾع :٠ٙت

ٵ ٤٢ ؾػ٦ة  ،٨(٧6٧)ع اب٤ ؾّعاف ٤٢ ؾ٦ة كٵدة فٮظ٧ اب٤ ؾّعاف ا٣ٟػكزٌم بّ

كٟػ٪  !!ٖٝا٥ت ا٦ٟجٮزة أف ِاش ا٣ٟػكزٌم أربّٮ٤ ك٢جة ؾ٦ة ثٚػ٭بان  ،٨(7٣٧)كٖاث٧ 

ٌٚ٘ ا٣ٌٟعة شؿابان لصٮصان   ،ك٨٪ ٣ٌ٢ا ٵ ٭ظ٫ٗ ٠ِػ٫ ألػآػ ا٦ٟافػجة ،شؿأل ا٣ٟص

ٝػػ ا٣ٟػػكزٌم بّػع ّٟػػؼ أٌف ٢ػٌعة بٚػاء أبػ٬ ب ،ٖٚاؾ٩ا ٤٢ ؾ٦ة كٖاة اب٤ ؾّعاف

ٌٚػ٘  ،(ؾ٦ة 64=  7٣٧ - ٣00)فٮظ٧ ٜا٥ت  كٟؼاؿ اّٟزػألي اٟػغم ث٠٣ٌػٛ ا٣ٟص

 .«؟!١ٖٝ ٜاف ٣ِػق شٮ٤ ٙػأ ٠ِٮ٧» :كر٧٠ّ ٭ؿج١٩ٗ اؾج٩ٗاـ ثٌّزأل كإ٥ٝار

ٌٚ٘ ٫٠ِ ٢م٦ٌٗات اب٤ ؾّعاف  - إ٫ٟ ٢ا ٭زأل  [٧5ص ]اٖجٚػ ٜٶـي ا٣ٟص

ك٨ػ٪ ٢ػا  .ٵؾػجعراؾٖٝاف ٖٮ٧ ٢ا ٭ٚجوػ٬ اٟجّٚٮػألى كا ،٤٢ إشٝاـ كاؾجٮّاب

 :أبٮ٧٦ٌ ٦٨ا

ٌٚ٘ ٖٮ٣ا ذٜػ ٤٢ ٢م٦ٌٗات اب٤ ؾّعاف ٜجابٮػ٧ ا٠ٟػغ٭٤ ذٜػ٣٨ػا  - ذٜػ ا٣ٟص

ا٠ٟػغ٭٤ ٵ ٭ػ٪ش٬  ،(ا٣ٟزػػد)ك  (اٟزػا٢ُ) :(ٓا٭ػة ا٩٦ٟا٭ػة)اب٤ اٟزػؼرم ٖػ٬ 

ِى٣٩ا ؛اؾ٣٩٣ا ب٣٪ه٪٣٩ِا اف ٖٮ٧ ،ك١ٟ ٭بٮ٤ٌ ٢٪ه٪ ٠ِػ٫  .أك ا١٠ّٟى اٟغم ٭يم٦ٗ 

ٌٚػأل  ،بّن ا٣ٟصعخٮ٤ ٠ِػ٫ أ٣٩ٌ٥ػا ٖػ٬ اٟٚػػاءات أ٧ٌ٥ ذٜػ ٬ٖ اٟصافٮة ٥ك   كِ

ك٧ٌ٠ّٟ اِج٣ع ٬ٖ ذٟٛ ٠ِػ٫ أف ابػ٤ اٟزػؼرم ٟػ١ ٭ػغٜػ ٢ػ٤ » :٫٠ِ ذٟٛ بٚ٪٧ٟ

 .«...٢م٦ٌٗاث٧ إٌٵ ٢ا ٧ٟ ِٶٙة باٟٚػاءات ٟج٧ٌٚ٠ّ با٣ٟجػر١ ١٩ٟ ٬ٖ ٜجاب٧

ِى٣٩ا  :٠ٙت ٌٚ٘ ١ٟ ٭١٠ّ ٢٪ه٪ ٨غا اٟجّٚٮأل ٫٠ِ لٌصج٧ داؿ ٫٠ِ أٌف ا٣ٟص
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 ًٍ ١ٍ٠ى ٙى ػ ٬ٖ بّػن ٜجػأل َكٟ٪ ٥ .كأ٧ٌ٥ ١ٟ ٭٦ج٧ً ٬ٖ ذٟٛ إ٫ٟ ٭ٚٮ٤ ٭ٌٚػ ب٧ ٥ٗؿان  ،ُو ًِ

كأ٣٩٥ا ٜا٥ػا ٢ػ٤ ٢مػادر  ،اٟٚػاءات ّٟػؼ أ٣٩٥ا ٫٠ِ اًُٟٚ ٤٢ ٜجأل اٟٚػاءات

ذٜػ٣٨ػا  (رػا٢ُ اٟبٮػاف)٤٣ٖ ذٟٛ ٢دٶن أٌف اٟعا٬٥ ٬ٖ ٜجاب٧  ؛بّن ث٠ٛ اٟٝجأل

ػػ ،كأٖػػاد ٣٩٦٢ػػا ،٢ػػػاران  اك٥ػػٌك ٠ِٮ٣٩ػػا ٥مو
(7٣)

٭ؿػػٚى ثٚػػع٭ػ بّػػن  كبػػغٟٛ. 

٨٪ ا٣ٟظجمػ ٬ٖ ا٦ٟص٪ (ا٣ٟزٌػد)اٟباشدٮ٤ اشج٣اؿ أف ٭ٝ٪ف 
(79)

. 

أطغق ٦٢ػ٧  (اٟزا٢ُ)ٖػِان ٤٢  ،٣ٟا ٭٪ش٬ ب٧ اؾ٧٣ ،(ا٣ٟزٌػد)كرب٣ٌا ٜاف 

 .٩ٖغب٧ كفٌغب٧

إٟػ٫ لػ٠ة ٢ػا ٜػاف ٖػ٬  ،كٟ٪ اشج٣ػاٵن  ،كٙع ٭ٝ٪ف ٤٢ ا٦٣ٟاؾأل اٳفارةي 

بّن ا٣ٟمادر
(78)

 ،كيًلٕ ب ٧ٌ٥ ٜبٮػػ ،٬ٖ اٟٚػاءات ٤٢ أٌف ٵب٤ ؾّعاف ٜجابان  

ق  (اٟزا٢ُ)ك٤٢ ٦٨ا رب٣ٌا ٜاف  .(اٟزا٢ُ)بٝجاب٧  ٨٪ ٢ػا ؾػ٣ٌاق ا٦ٟصػاس كٓٮػػي

(ٜجاب اٟٚػاءات)
(76)

. 

ٌٚ٘ ٬ٖ ٜجأل اب٤ ؾّعاف  - ٢ّج٣ػعان  ،كأ٧ٌ٥ ٬ٖ ا٦ٟص٪ ،(اٟصعكد)ذٜػى ا٣ٟص

س ٵ ٭ػٓػأل ا٦ٟػا ،٧ٟ ًّٙة شعكد ٫٠ِ ٢داؿ شعكد اٌٟٗػاء»٫٠ِ ٢ا ٙا٧ٟ ا٦ٟع٭١ 

 .ب ٌف شعكد اٌٟٗػاء ٜجاب ٥ص٪مٌ  ك٢ّجٶو  ،«ٖٮ٩ا

ٌٚ٘ أف ٭غٜػ أٌف ٨غا اٟٝجاب ١ٟ ٭٦ك  ٠ِٮػ٧ ٣ٌ٢ػ٤ ثػػر١  :٠ٙت ٖات ا٣ٟص

كأٌف ِبػارةى ا٦ٟػع٭١ داٌٟػة ٠ِػ٫ أٌف  ؛اب٤ ؾّعاف ٤٢ اٟٚع٢اء إٌٵ ا٦ٟع٭١ كا٬ًٌٟٗٚ 

رب٣ٌػا كأٌف ا٥جٗػاءى رٓبػة ا٦ٟػاس ٖٮ٩ػا  ؛ٖٝاف ًّٙةى شػعكد ،اب٤ ؾّعاف ١ٟ ٭يج٣ ٧

                                                 

 ،٧٧45،٧747 ،٧٧٧4،٧٧١4 ،٣/44٣،٧087 ،7/4٧7 ،بٮػافرا٢ُ اٟ ،اٟعا٬٥: ا٥َػ (7٣)

٧٣٣6، 9/٧888، ٧6٧ ،١١6١4. 

ٌٞ  ،اب٤ ؾّعاف: ا٥َػ (79) ٌٚ٘ ،اٟ٪ٕٙ كاٵبجعاء ٬ٖ ٜجاب اهلل ِؼ كر  .  7٣ص : ٢ٚع٢ة ا٣ٟص

 ،٣/٧90 ،إ٥بػػاق اٟػػػكاة ،كاًٟٚٗػػ٬ ،٣/7١٧،ثػػار٭ض بٔػػعاد ،اٟظًٮػػأل اٟبٔػػعادم: ا٥َػػػ (78)

 .  ٣/١5 ،اٟ٪ا٬ٖ باٟ٪ٖٮات ،كاٟمٗعمٌ 

 .٣/٧90 ،إ٥باق اٟػكاة ،كا٬ًٟٗٚ ،7/٣9٧ ،إِػاب اٟٚػآف ،ا٦ٌٌٟصاس: ا٥َػ ٢دٶن  (76)
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 ؛شج٫ ٓاب أ٢ػي٨ػا ِػ٤ ٢َّػ١ ٢جػر٣ٮػ٧ ،١٠ٖ ٭٤ٝ ٩ٟا افج٩ار ،أط٣ىٞ ًذٜػى٨ا

ٌٜٮ٩ػا ا٦ّٟػ٪افي  كأٌف ٨غا اٟٝجػاب رب٣ٌػا ٜػاف ٢٪لػ٪ٵن ب لػ٪ؿ ا٦ٟصػ٪ لػ٠ةن ٭ؼ

٩ٍبة ٤٢ يبٚاثػ٧ ،(اٟصعكد) كٟػٮؽ ٖػ٬  ،كٙ٪ؿي اٟؼبٮعٌم ٖٮ٣ا ٧٠ٚ٥ اب٤ ٙاه٬ في

 ،اب ٖػ٬ ألػ٪ؿ ا٦ٟصػ٪٩٦٢ػا ٜجػ ،٧ٟ ٜجػأل ٖػ٬ ا٦ٟصػ٪ ٢ٗٮػعة» :ا٣ًٟب٪ع ٩٦٢ا

«٢ظجمػ ٬ٖ ا٦ٟص٪ ،كٜجاب ا٣ٟ٪رؼ
(7١)

. 

٘ي ٬ٖ ٢م٦ٌٗات اب٤ ؾّعاف  - ٌٚ ػ ا٦ٟص٪)ذٜػ ا٣ٟص ك٥ػٌك ٠ِػ٫  ،(٢ظجمى

 .ك١ٟ ثؿ٧٣ٌ ،أٌف أٜدػ ا٣ٟمادر ذٜػت أٌف ٧ٟ ٜجابان ٬ٖ ا٦ٟص٪

٘ى أٌف ٵب٤ ؾّعاف ٣ٜا ٥ك  اٟٚاه٬ اٟج٦٪ط٬ٌ ا٣ٌٟٗوٞ  :٠ٙت ٌٚ ٖات ا٣ٟص

ب٤ ٢ص٣ٌع ب٤ ٢ؿّػا
(75)

ٞ  ٢ػا ٜػاف   ٜجابان ٜبٮػان ٬ٖ ا٦ٟص٪ ٖ٪اثان ر٧٠ّ ٭٤ٌَ أٌف ٜ

٬ٖ ا٣ٟمادر ٢ػ٤ ٜػٶـ ِػ٤ ٜجػابو ٵبػ٤ ؾػّعاف ٖػ٬ ا٦ٟصػ٪ ٢٪لػ٪ؿه ب٩ػغا 

كاٟغم أراق أٌف ا٣ٟ٪ل٪ؿى ب٩ػغا اٟٝجػاب ٢ػ٤ ٜػٶـ  .(٢ظجمػ ا٦ٟص٪)اٟٝجاب 

أك  ،٢ظجمػ ا٦ٟص٪ :٫٠ِ اٟجمػ٭س ب٦ّ٪ا٧٥ أك لٗج٧ امادر ٢ا ٜاف ٢ب٦ٮو ث٠ٛ ا٣ٟ

 ،كأٌف ٢ػا طػٶ ٢ػ٤ اٟجمػػ٭س بػغٟٛ ؛أك ٢ظجمػػ لػٔٮػ ،ظجمػ ٬ٖ ا٦ٟصػ٪٢

أك ٜجاب ٢م٦ٌٕ ٖػ٬  ،ٜجاب ٬ٖ ا٦ٟص٪ :ٖٝا٥ت ِبارث٧ ،كرػل ٫٠ِ اٳر٣اؿ

ػػ ،ا٦ٟص٪ ٞي اثٌما٧ٟ باٟٝجاب اٯطػ ٣ٜا ٭صج٣ٞ اثٌمػا٧ٟ با٣ٟظجمى إٌٵ أف  ؛٭صج٣

٬ٖٗ  ؛ػٖٮ٦مػؼ اٳر٣اؿي إ٫ٟ اٟٝجاب اٟٝبٮ ،٭زج٣ُ اٱ٢ػاف ٬ٖ ٢٪هُ كاشع

.. ٜجػاب :.ك٤٢ ثمػ٦ٮ٧ٗ... ك٧ٟ ٜجاب ٢م٦ٕ ٫ٖ ا٦ٟص٪،» :ٜٶـ ا٬ًٟٗٚ ٢دٶن 

«٦ٟص٪٢ظجمػ ا
(74)

بػازاء  «ا٦ٟصػ٪ ٬ٜجاب ٢مػ٦ٕ ٖػ»٭٦ب٬ٔ أف ٭يمػىؼ ٙ٪٧ٟ  

 .إ٫ٟ اٟٝجاب اٟٝبٮػ «ٜجاب ٢ظجمػ ا٦ٟص٪»ٙ٪٧ٟ 

                                                 

 .٧٧١ ،يبٚات ا٦ٟصاة كا٠ٟٔ٪٭ٌٮ٤ ،اب٤ ٙاه٬ ف٩بة (7١)

 .٧58ص  ،ثار٭ض ا٣٠ّٟاء ا٦ٟص٪٭ٌٮ٤ ،اٟٚاه٬ اٟج٦٪ط٬ٌ  (75)

 .٣/٧90 ،إ٥باق اٟػكاة ،ا٬ًٌٟٗٚ  (74)
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ٌٚ٘ أف ٭٦ب٧ٌ   :٫٠ أٌف ٙ٪ؿى بّن ا٣٠ّٟاء ٬ٖ ٨ػغا اٟٝجػابِكٜاف ٫٠ِ ا٣ٟص

 .٨٪ ٤٢ ٙبٮٞ اٟ٪لٕ ٵ اٟجؿ٣ٮة ،أك ٢ظجمػ لٔٮػ ،ا٦ٟص٪٢ظجمػ ٬ٖ 

٘ى ٤٢ أٌف ٩ٟغا ا٣ٟظجمػ ٦ِ٪ا٥ان  ٌٚ ك٣ٌ٢ا ٭زأل اٟج٦بٮ٧ ٠ِٮ٧ ٦٨ا ٢ا ٖات ا٣ٟص

ػ٩ٍبة ٢ػ٤ يبٚاثػ٧ كٟػٮؽ ٖػ٬  ،آطػ لػ ح ب٧ اٟؼبٮعٌم ٖٮ٣ا ٠ٚ٥ػ٧ ابػ٤ ٙاهػ٬ في

 .«٢ظجمػ ٬ٖ ا٦ٟص٪ ،ٜجاب ا٣ٟ٪رؼ» :ا٣ًٟب٪ع ٩٦٢ا

كلػػٕ ٣ٟػػا ٜػػاف ٟػػ٧  «٢ظجمػػػ ٖػػ٬ ا٦ٟصػػ٪»ك٢ػػ٤ اٟ٪اهػػس أٌف ِبػػارة 

 .٦ِ٪ا٥ان أك اؾ٣ان  (ا٣ٟ٪رؼ)

٘ي ٢م٦ٌٗات اب٤ ؾّعاف بٝجاب٧  - ٌٚ اٜجٗػ٫  ،(اٟ٪ٕٙ كاٵبجػعاء)طج١ ا٣ٟص

 .ك١ٟ ٭ىؼد ٠ِٮ٧ بق٬ء ،باؾ٧٣

٦ػ٫ بػاٟ٪ٕٙ  :٠ٙت ٌٚػ٘ أٌف ٨ػغا اٟٝجػابى ٭ّي ٜاف ٤٢ ا٣ٟٗٮع أف ٭بػٮ٤ٌ ا٣ٟص

اٟٚػارئ ٢ػ٤ اٟ٪ٙػٕ كاٵبجػعاء  ٟعُٖ ٢ا ٙع ٭ظًػػ ببػاؿ ؛كاٵبجعاء ٬ٖ اٟٚػآف

بًُ ب٦ّ٪اف  .ب٦ّ٣ا٣٨ا اٟمػ٬ٌٖ  ٌٜع ذٟٛ أٌف اٟٝجاب يي اٟ٪ٕٙ كاٵبجعاء ٖػ٬ )ك٭ؤ

 ٌٞ ٮة اٟج٬ اِجي٣ًعت ٬ٖ ذٟٛ (ٜجاب اهلل ٌِؼ كر ًٌ ؾػ٦ة  ،٣ٜا كرد ٬ٖ ٥ؿظج٧ اٟظ

بُى ا٣ٟظجمػ بدٶث ؾ٦٪ات ،7007 ٌٞ ٙػػب اٟػؼ٤٢ بػٮ٤  .أم ٙبٞ أف ٭ًي كّٟػ

٘ي يبُ اٟٝجػابٮ٤ شػاؿ دكف  ػ ٌٚ ػػ)أف ٭ٚػٕ ٢ص ف ٭ٗٮػع ٦٢ػ٧ أك ،٠ِٮػ٧ (ا٣ٟظجمى

 .كٵ ؾٮ٣ٌا ٬ٖ ٙؿ١ اٟعراؾة ،ثمصٮصان كاؾجعراٜان 

٧ أ ٧ٌٚٚ كفارشي ٢ص٣ٌع ط٠ٮٞ اٟؼركؽ أٙػعـي ٢ػا  .ك٨غا اٟٝجاب ٣ٜا بٮ٤ٌ ٢ص

ًرع ٤٢ ٜجأل اٟ٪ٕٙ كاٵبجعاء كأ٧ٌ٥ ٜاف ٤٢ ٢آطغ ابػ٤ اٱ٥بػارم ٖػ٬ ٜجابػ٧  ،كي

(إ٭واح اٟ٪ٕٙ كاٵبجعاء)
(٣0)

. 

٘ى ٤٢ ٢م٦ٌٗات اب٤ ؾّعاف ٢ا ٥ٌك ٠ِٮ٧ اٟٚاه٬ اٟج٦ػ٪ًط٬ٌ  -  ٚ ٖاتى ا٣ٟص

                                                 

ٌٞ اٟ٪ٕٙ كاٵبجعا ،اب٤ ؾّعاف: ا٥َػ (٣0) ٌٚػ٘ ،ء ٖػ٬ ٜجػاب اهلل ِػٌؼ كرػ  ،8ص : ٢ٌٚع٢ػة ا٣ٟص

97-99. 
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«ك٢ظجمػ لػٔٮػ ،كذةبه كجٔؿ فْ امٌع٧ِٟ » :إذ ٙاؿ ،٨( 997ت )
(٣٧)

ك٨ػ٪  .

كا٬ًٌٟٗٚ بػازاء ٢ػا ذٜػػق ِػ٤ ا٣ٟظجمػػ،  ،٢ا رب٣ٌا ذٜػق اٟظًٮأل ٬ٖ ثار٭ظ٧

 .«ٜجاب ٬ٖ ا٦ٟص٪» :كاٟمٗعم بٚ٪٧ٟ ،«ٜجاب ٢م٦ٌٕ ٬ٖ ا٦ٟص٪»بّبارة 

ٵ ٜجابػاف ٣ٜػا ٙػاؿ  ،كبغٟٛ ٭ٝ٪ف ٵب٤ ؾّعاف خٶخػة ٜجػأل ٖػ٬ ا٦ٟصػ٪

 ٌ٘ٚ  .[76ص ]ا٣ٟص

كرب٣ٌا ٜاف ٨غا اٟٝجابي ٨٪ اٟغم اطجمػىق أب٪ اّٟٶء ا٣ٌّٟػم ٢ػ٤ ٜجػأل ابػ٤ 

ا٣ٟظجمػػ )ؾّعاف ٟ٪ٟع ٜاثب٧ أب٬ اٟٗػجس ٢ص٣ػع بػ٤ ٠ِػ٬ٌ بػ٤ أبػ٬ ٨افػ١ ٖػ٬ 

٣ٜا ٥ٌك ٠ِػ٫ ذٟػٛ ٓٮػػي كاشػع  (اٟٗجص٬ٌ 
(٣7)

٣ٜػا ٙػٌعر (اٟٚػػاءات) جػابٵ ٜ ،

ٌٚػػ٘ ]ص  ٵفػػجٔاؿ أبػػ٬ اّٟػػٶء ث ٟٮٗػػان كثمػػ٦ٮٗان بػػاٱدب كاّٟػبٮٌػػة ؛[70ا٣ٟص

ك٬ٖ ٢م٦ٌٗاث٧ ٢ا ٭عٌؿ ٫٠ِ ل٠ج٧ بقػح بّن ٜجػأل ا٦ٟصػ٪ كاٟج٠ّٮػ٘  ،ك٠ِ٪٣٩٢ا

 .كٟٮؽ ٖٮ٩ا ٢ا ٧ٟ ل٠ة باٟٚػاءات ثم٦ٮٗان أك فػشان كاطجماران   ٠ِٮ٩ا

  :* امٌه امىعٌرق

ٌٚػػ٘  - ٚػػ٧ ٠ِػػ٫ كر٩ػػ٧أٙػػاـ ا٣ٟص ٌٚ ٖٝػػاف ط٠ػػ٪ان ٢ػػ٤  ،اٟػػ٦ك  اٟػػغم ش

ك٢ظاٟٗػة ألػ٪ؿ  ،اٟجمصٮٕ كاٟجصػ٭ٕ كاٟؿٚى كأطًػاء اٟوػبى كاٟػؾػ١

 .اٟجصٚٮ٘ ٬ٖ أٟاٟأل

٣ٟا بعا ٬ٟ ٖٮ٧ ٢ػ٤ ٢ٶشَػات  ؛كارأل« أٟاٟأل»ػكثٚٮٮع ذٟٛ أك بّو٧ ب

 .٭٦ب٬ٔ اٟج٦بٮ٧ ٠ِٮ٩ا ٦٨ا

ُى ٫٠ِ ا٣ٟظً٪ية بّن ٢ا ٬ٖ  - ٠ ثٚع٭١ ّٖػٞ  باب)شٌػؼ بّني ٤٢ اي 

 :ثصػ٭ٗان ٢معرق اٟ٪١٨ كاٟظً  ٬ٖ ثٗؿػٮػ اٟٝػٶـ [99ص ] (ر٣ٮُ ا٣ٟؤ٥ٌح

ُى ٫٠ِ ٙ٪ؿ اب٤ ؾّعاف ٠ كا١٠ِ أٌف ّٖػٞ  :ُ ا٣ٟؤ٥حٮباب ثٚع٭١ ّٖٞ ر٣» :اي 

                                                 

 .٧58ص  ،ثار٭ض ا٣٠ّٟاء ا٦ٟص٪٭ٌٮ٤ ،اٟٚاه٬ اٟج٦٪ط٬ٌ  (٣٧)

 .٧/44 ،إ٥باق اٟػكاة ،كا٬ًٟٗٚ ،٧/٣٣7 ،٢ّز١ اٱدباء ،٭اٙ٪ت اٟص٣٪م: ا٥َػ (٣7)
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ٜ ػٮر٣ ع كذي ش  ـ كي  ،كٙا٢ػت أطجػاؾ ،ٙا٢ػت أطجػٛ :ثٚػ٪ؿ .ُ ا٣ٟؤ٥ح إذا ثٚع 

ٜ ػػتى اّٟٗػٞ .ٙاـ أط٪اثٛ :ك٠ٟز٣ٮُ ـ ٮػّػٞ ر٣ٱٌف ٖ ؛ذ ُ ا٣ٟؤ٥ٌػح إذا ثٚػع 

ٜ ػػػ ٞ   .ذي َٖػػ٤  أف « [٣0٭٪ؾػػٕ: ] ژ ی ی   ىئ ىئ ژ: ٙػػاؿ اهلل ِػػٌؼ كرػػ

ٌٞ ٢ا ٜػاف ٢ؤ٥ٌدػان ٢ػ٤ ٢ٗػػد ك٢د٦ٌػ٫ كر٣ػُ «ر٣ٮُ»  ؛٬ٖ ٨غا اٟٝٶـ ٭يػاد ب٧ ٜ

ٌٛ ثاءى اٟج ٥ٮػح ٖػ٬ اّٟٗػٞ  غىؼى ٤٢ اٱلٞ باٟص كٜاف ٤٢ أخػ ذٟٛ ا٤ٌَٟ أف شى

ٖ لػبس  ،ٝٶـ ٤٢ إٖػاد اّٟٗٞ ا٣ٟجٌٚعـ كثغٜٮػقٟٮ٦اؾأل ٢ا كرد ٬ٖ اٟ «ٙا٢ت»

ك٠ِٮػ٧ رػػل  ،«...،.كٙػاـ أطجػاؾ ،ٙػاـ أطجيػٛ :.. ثٚ٪ؿ.» :اٟٝٶـ بّع ذٟٛ

٘ ٚ  .ا٦ٟك  ا٣ٟص

 ،٬ٖ ٜٶـ اب٤ ؾّعاف ٭يػاد ب٧ اٟز٣ُ ٵ ٓٮػ «ر٣ٮُ»٠ٌٖٗ  ؛ك٨غا ك١٨ه ٢صن

رػػت ِبػارةي ك٠ِٮ٧  ،ك٨٪ أشع ٢ا ِبٌػ ب٧ ٣٠ِاء اّٟػبٮٌة ٤٢ ٢م٠ًصات ٤ِ اٟز٣ُ

ك١ٟ ٭ؿج٣ّٞ ٢م٠ًس اٟز٣ُ إٌٵ ٬ٖ ٢٪هّٮ٤ ،اب٤ ؾّعاف ٓاٟبان 
(٣٣)

ك٨٪ ٢ا ٜاف ، 

ٌٚ٘ أف ٭٦ب٧ٌ ٠ِٮ٧ ٬ٖ ٢٪ه٧ّ ا٦٣ٟاؾأل    .٭صؿ٤ با٣ٟص

ٌٜع ذٟٛ اٟقا٨عي اٟغم اؾجعؿ  ب٧ اب٤ي ؾّعاف ٟٚ٪٧ٟ  :ك٨٪ ٙ٪٧ٟ ثّػا٫ٟ ،ك٭ؤ

 .ژی ی   ىئ ىئژ

ٌٛ اٟ ٌٚ٘ ذٟٛ اٟجٔٮٮػى ا٦ٟار١ ٤ِ ش ك٥بٌػ٧ ٠ِٮػ٧  ،جاء ٤٢ اٱلػٞكٙع ٟصٌ ا٣ٟص

ٖٚب٠ػ٧ كٟػ١  ،٧ٌ٦ٟٝ ثػؾ اٟػ٦ك  ٠ِػ٫ ٢ػا ِابػ٧ بػ٧ ذٟػٛ ا٣ٟصػػ ؼي  .٬ٖ اٟصافٮة خ٣ٌة

٧٦٢ ٌ ٗ ٛ  ٠ِٮ٧ أ٧ٌ٥ ٠ٌِ٘ ٫٠ِ ٢ا آؿ إٟٮ٧ اٟٝٶـ ٖػ٬ اٟػ٦ك   ،٭جص ٫ ٭عٟ كره٬ ب٧ رهن

٘ى ا٣ٟ٪٤ٙ بمٌصة اٟجٔٮٮػ  كرأل أٌف ثغٜٮػ اّٟٗٞ إذا ثٚػٌعـ ٢ػُ ا٣ٟٗػػد كا٣ٟد٦ػ٫ ،ث٠ّٮ

 .كأفار إ٫ٟ أف اب٤ ؾّعاف ا٥ٗػد بغٟٛ دكف ٓٮػق ،كاٟز٣ُ ٢غ٨أل ٜ٪٬ٖض 

كٙمػػق بّوػ١٩  ،أراز اٟبمػ٭ٌ٪ف ثغٜٮػى اّٟٗٞ ٢ُ ر٣ػُ اٳ٥ػاث» :ٙاؿ

                                                 

 ،8٣ ،95 ،9١ ،٣4ص  ،٢ظجمػػ ا٦ٟصػ٪ ،ابػ٤ ؾػّعاف: ا٥َػ ٬ٖ ا٣ٟم٠ًس اٱكؿ ٢ػدٶن  (٣٣)

 .  ٧00 ،45ك٬ٖ ا٣ٟم٠ًس اٟدا٬٥ ٧٦٢ ص  ،4١ ،50
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كأ٢ٌا ثغٜٮػ اّٟٗٞ ٢ُ ا٣ٟٗػد ا٣ٟؤ٥ٌح  .٣ُ اٟجٝؿٮػ دكف اٟز٣ُ اٟؿا١ٟر٫٠ِ 

ػػ١ى )٠ٖػػ١ ٭زٮػػؼكق ٖػػ٬ اٟٗمػػٮس إٌٵ ٢ػػُ  ٍّ ّػػن .... كرػػاء ٖػػ٬ ب.(بػػجؽ)ك  (٥ً

ا٣ٟمادر أٌف بّو١٩ ٙاؿ بز٪از ثغٜٮػ اّٟٗٞ ٢ُ ا٣ٟٗػد ا٣ٟؤ٥ػح دكف ثؿػ٣ٮة 

ك٭بعك ٣ٌ٢ا ٙا٧ٟ ا٣ٟؤٌٟٕ ٦٨ػا أ٥ٌػ٧ رأم ٜػ٪٬ٌٖ ٭زٮػؼ ثػغٜٮػ اّٟٗػٞ ٢ػُ  .اٟٚائٞ

ك١ٟ أِدػػ ٠ِػ٫ ٙائػٞ ب٩ػغا اٳيػٶؽ ٖٮ٣ػا  ،ا٣ٟؤ٥ٌح ا٣ٟٗػد كا٣ٟد٫٦ كاٟز٣ُ

 .«....اٌي٠ّت ٠ِٮ٧ ٤٢ ا٣ٟمادر

ٌٚػ٘ ك٨ػ١ه بّٮػع ٢ػ٤ ك٨غا اٵؾػج٦جاج أك ا ٟجٚػع٭ػ اٟػغم ا٥ج٩ػ٫ إٟٮػ٧ ا٣ٟص

ٛن  ،اٟم٪اب ٌٛ ٢جابّة ٢ا ٜاف ٬ٖ ا٦ٌٟك ٤٢ ثصػ٭ٕ شػ دكف  ،٢معرق دكف ف

 .٥َػ أك ثعبٌػ

٘ي ٬ٖ ٢٪اهُ ٢ّعكدة ٢ا بات ٢ّػكٖان ٖػ٬ اٟجصٚٮػ٘ ٢ػ٤  - ٌٚ طاٟٕ ا٣ٟص

ٖػؾ١ى بّنى ا٣٠ٟٝات ٫٠ِ طػٶؼ  ؛٢ػاِاة ٙ٪اِع اٟٝجابة كاٳ٢ٶء ا٣ٟجّارٖة

٘ ا٣٠ّٟاء ٠ِٮ٧ رؾ٣ان ٢ا ا ٦٢ٗمػ٠ة ٖػ٬ ٙػ٪ؿ ابػ٤  «ٟجٌٶ »٤٣ٖ ذٟٛ أ٧ٌ٥ ٜجأل  .ثٗ 

ك٠ٌِ٘ ٫٠ِ ذٟػٛ خ٣ٌػة  ؛«ثًزعى ٬٠ِ   ألىٍف لأثٮجٛي  :كثٚ٪ؿ» :[87ص ]ؾّعاف 

كٜجب٪ا » :784كٙاؿ اٟم٪٬ٟ ٬ٖ أدب اٟٝجاب ص  ،«ٜغا» :٬ٖ اٟصافٮة بٚ٪٧ٟ

٩ٖػ٬ ٦٨ػا ٠ِػ٫  .«ٖز٠ّ٪٨ا ٜاٟقػ٬ء اٟ٪اشػع (ٱف ٵ)ك٬٨  ،٢٪ل٪ٟة (ٟجٶ)

 .٨ا  «.اٱلٞ ٖٮ٩ا

ٌٚ٘ ٢ا ٠ِٮ٧ ا٣٠ّٟاء ٤٢ ٜجابػة  ٙػاؿ  .٢٪لػ٪ٟةن  «ٟػجٌٶ »كبغٟٛ طاٟٕ ا٣ٟص

اٟػٶـ اٟجػ٬  :ك٨ػ٪ خٶخػة أشػػؼ ،كٜجب٪ا ٟجٌٶ شػٖان كاشػعان » :اب٤ اٟع٨ٌاف ٢دٶن 

كإ٣ٌ٥ػا ٜػاف ٜػغٟٛ ٱٌف اٟػٶـ ٵ  .ا٦ٟاٖٮة (ٵ)ك ،ا٣ٟمعر٭ٌة (أفٍ )ك ،ب٫٦ّ٣ ٬ٜ

(«ٵػ)ٖ٪ل٠ت ب ،٦٨ا ٥البة (أفٍ )، ك(أفٍ ػ)ٖ٪ل٠ت ب ،ثٚ٪ـ ب٦ٗؿ٩ا
(٣9)

. 

كٜػٶـي  ،٫٠ِ ٢ا ٬٨ ٠ِٮ٧ ٖػ٬ اٱلػٞ «ٱف ٵ»خ١ٌ ٜٮٕ ٧ٟ أف ٭جػؾ ا٣٠ٟٝة 

                                                 

 .78باب ا٩ٟزاء ص  ،اب٤ اٟع٨اف (٣9)
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ٜي٩ػا ٢ٗمػ٪ٟة ٣ٜػا كردت ٖػ٬  اٟم٪٬ٟ اٟغم ؾا٧ٙ خ٣ٌة ٭عِ٪ق إٟػ٫ اٟ٪لػٞ، كثػ

 !؟ا٣ٟظً٪ية ٟٮؽ ٖٮ٧ ٖوٮ٠ة ثعِ٪ إ٫ٟ اٟصٗاظ ٫٠ِ ٢ا ٜاف ٬ٖ اٱلٞ

بػاب )٬ٖ  «ٜٮ٣ٗا»ك «أ٭٣٦ا»٬ٖ رؾ١ اؾ٬٣ اٟقػط  «٢ا»٧ ٖمٞ ك٤٢ ذٟٛ أ٥ٌ 

ب٣٩ا «٢ا»طٶٖان ٣ٟا ٥ٌك ٠ِٮ٧ ا٣٠ّٟاء ٤٢ كلٞ  ،(اٟقػط كاٟزؼاء
(٣8)

. 

ٖٚػٞ: ب٠ًػت  ؟٨ػٌٶ شٝٮجػ٧ :ٖاٍف ٙاؿ ٙائػٞ» :(باب اٟصٝا٭ة)كرد ٬ٖ  -

 .٨ا «.اٟصٝا٭ةي ٣ٟز٬ء اٟ٪اك

٠ِػ٫ طًػ  ٖػ٬ ٩ٖػ١  طً ه ٭عؿٌ  «٨ٌٶ شٝٮج٧»بّع  (؟كِٶ٢ة اٵؾج٩ٗاـ )

ك٫٠ِ ذٟٛ ٭عٌؿ اٟٝػٶـ  ،شػؼ ثصوٮن كشٌح  «٨ٌٶ »ٱٌف  ؛اٟٝٶـ كثٗؿٮػق

 .ٵ شػؼ اؾج٩ٗاـ ،٬ٖ ا٦ٌٟك بؿٮا٧ٙ

 :ٙػاٟ٪ا (ش٣ػاء)كإذا ٥ؿب٪ا إ٫ٟ » :بٚ٪٧ٟ (باب ا٦ٟؿبة)طج١ى اب٤ ؾّعاف  -

٣ٍػاكمٌ  ٍٗػمٌ  :(ألٗػ)كإ٫ٟ  ،شى  .«(لي

٦ٟؿبة ثٚجو٬ ٣ٜا ٨ػ٪ ٢ّػػكؼ ٱف ٙ٪اِع ا ؛ك٨غا ٖٮ٧ ٢ا ٭عِ٪ إ٫ٟ ا٦َٟػ

 .بؼ٭ادة ٭ػاء ا٦ٟؿػبة «ألٗػمٌ »٨٪  ألٗػ أف ٭ٝ٪ف اٵؾ١ ا٦٣ٟؿ٪ب إ٫ٟ اٟمٗة

ٌٚ٘ اٟم٪ابى ٬ٖ ا٣ٟج٤ ك٭٦بٌػ٧ ٖػ٬ اٟصافػٮة  ،ك٤٢ خ١ٌ ٜاف ٭٦ب٬ٔ أف ٭غٜػ ا٣ٟص

ٞى ٠ِػ٫ ٢ػا ٜػاف ٠ِٮػ٧ ،٫٠ِ ٢ا ٜاف ٬ٖ اٱلٞ ك٠ٌِػ٘ ٖػ٬  ،٧ٌ٦ٟٝ ثػػؾ اٱلػ

كط٠ُ اٟم٪اب ٫٠ِ  ،أطػل ٓٮٌػ كر٩ة ا٣ٟج٤ اٟصافٮة ث٠ّٮٚان ٢٪ل٪ٵن ب٣٠ٝة

إٌٵ أف ٭ٝ٪ف ٬ٖ  ،اٟغم فاب٧ اٟجظ٠ٮىي كاٟ٪١٨ ،ذٟٛ اٟ٪ر٧ ا٣ٟغٜ٪ر ٬ٖ ا٣ٟج٤

 .اٟٝٶـ ؾٚى ٭صؿ٤ ثٚع٭ػق ٟٮمٌس ب٧ اٟٝٶـ ك٭ؿجٚٮ١

ٌٚ٘ ٬ٖ اٟصافٮة ٍٗػٌم  .بٗجس اٟماد كٵ كر٧ ٧ٟ :اٱلٞ» :ٙاؿ ا٣ٟص ػ كاٟم 

ػ٭ٌة ٍٗ  :٧7٣٣ٙػاؿ ا٣ٟبػػد ٖػ٬ اٟٝا٢ػٞ  .اٟظ٪ارجك١٨ ر٣اِة ٤٢  ،كاشع اٟم 

                                                 

 ،فػػػح اٟقػػاٖٮة ،كاٟػهػػ٬ٌ  ،7٣١ - 7٣8ص  ،أدب اٟٝاثػػأل ،ابػػ٤ ٙجٮبػػة: ا٥َػػػ ٢ػػدٶن  (٣8)

 .  ٣/9١7ا٣٩ُٟ  ،كاٟؿٮ٪ي٬ ،٣/٣78
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ػ اٱٟػ٪اف :ٖ ٢ٌا ٙ٪١٩ٟ» ٍٗ ٗػٌم ٖا٣ٌ٥ا أرادكا اٟم  ... .٦ٖؿػب٪ا إٟػ٫ اٟز٣اِػة ،لي

أل إ٫ٟ كاشع٨ا (ألٗػمٌ ) :ك١ٟ ٭ٚ٪ٟ٪ا كإ٣ٌ٥ا ٜػاف ذٟػٛ ٱ٩ٌ٥ػ١ ر٠ّػ٪ا  ،ٖٮي٦ؿى

ٗػ اؾ٣ا ٠ٟ٪اشع  .«....«ؿ٫٣ٌ اٟٚبٮ٠ة باٵؾ١ اٟ٪اشع٣ٜا ثي  ،اٟم 

 :(بػاب اٟزػ٪اب ٖٮ٣ػا ٟػ١ ٭يؿػ١  ٖا٠ِػ٧)٪ية ٬ٖ طجاـ كُٙ ٬ٖ ا٣ٟظً -

ٌٚػ٘  .«اؾ٬٣ ٢ص٣ٌعه  :ثػ٭ع ؛٢ص٣ٌعه  :ٖٚٞ ؟٢ا اؾ٣ٛ :كإذا ٙٮٞ» ٣ٜػا ٥بٌػ٧ ا٣ٟص

ٌٚ٘ أ٥ٌػ٧ ٢ػ٤  ،ك٨٪ ٓػ٭أل ٤ِ اٟباب .[٧0٣ص 7٧6اٟصافٮة ]٬ٖ  ٌٖٚعر ا٣ٟص

ك٠ٌِ٘ ٫٠ِ ذٟٛ ٖػ٬  ،[]كر٧٠ّ بٮ٤ ٙ٪ؾٮ٤  ،٧٠ٚ٦ٖ إٟٮ٧ ،(باب اٟز٪اب ب١ٝ)

 .ك٠ٚ٥ج٧ إ٫ٟ ٦٨ػا ٦٣ٟاؾػبج٧ ٠ٟٝػٶـ ٖػ٬ ٨ػغا اٟبػاب. ..» :فٮة بٚ٪٧ٟث٠ٛ اٟصا

 .«ك٧ٌ٠ّٟ ٜاف ٬ٖ ٨ا٢ـ اٟباب ٖ دطٞ ٬ٖ ا٣ٟج٤ ٬ٖ ٓٮػ ٢٪ه٧ّ ا٦٣ٟاؾأل

ٱٌف اٟباب ٭ج٦ػاكؿ اٟزػ٪اب  ؛(باب اٟز٪اب ب١ٝ)ك٨٪ ٓػ٭أل ٤ِ  :٠ٙت

كا٦٣ٟاؾأل ٬ٖ ثٚع٭ػم أف ٭ٝ٪ف  .ك٨٪ ٟٮؽ ٧٦٢ ،«١ٜ»ػ٣ٌِا ٜاف اٟؿؤاؿ ٧٦ِ ب

ٱٌف اٟز٪اب ٖٮػ٧  ؛كب٧ أٟم٘ ،٩ٖ٪ ٧٦٢ ،(باب ر٪اب اٟٝٶـ)٬ٖ  [٧07ص ]

جٞ ٧٦ِ ب  .«٢ا»ك «٢ى٤ٍ »ػ٭ٝ٪ف ٣ٌِا ؾي

  :* امذػنٔرةت

٘ي ٣ٜا ذٜػ ٬ٖ بٮاف ٩٦٢ز٧ ٖػ٬ اٟجصٚٮػ٘   ٌٚ ثصػ٭ػػى  [75ص ]شاكؿ ا٣ٟص

ٮػع ٩٦٢ػا ب٣ػا ٭٪ٌهػس  ،٢ّج٣عان ٫٠ِ ٢ا كلٞ إٟٮ٦ا ٤٢ ٜجأل اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ،ا٦ٟك   ٭ٗي

كؾ٫ّ إ٫ٟ ثّٮٮ٤ ٢ا ٜاف ٬ٖ اٟٝجاب ٢ػ٤ ٢ؿػائٞ  ؛ط أك ٭ج٩٣٣ٌاِبارة ا٣ٟظً٪

٭ظٌػر٩ا ٤٢ ٜجػأل اٟظػٶؼ كبّػن ٜجػأل  ،طٶؼ بٮ٤ اٟبمػ٭ٌٮ٤ كاٟٝ٪ٖٮٌٮ٤

ٖٝاف ٤٢ أ٢ػق أف ٭٠ّ٘  ٫٠ِ ٢ا ٭ٚػٌعر اٟصارػةى ٖٮػ٧ ٢ػ٤ اٟػ٦ٌك إٟػ٫  ؛اٟٗػ٭ٚٮ٤

أك  ،ؼأك ٢ؿ ٟة ٤٢ ٢ؿػائٞ اٟظػٶ ،٭صػ ر ب٧ ِبارةن أك ٢م٠ًصان أك رأ٭ان  ،ث٠ّٮ٘

أك ٭٦ب٧ٌ ب٧ ٫٠ِ ٢ا ٥ٌع ٬ٖ ا٦ٌٟك ٤ِ اٟزادٌة أك ٢ػا فػابج٧  ؛رؾ١ ٣٠ٜة ٦٨ا ك٦٨اؾ

ٌٚ٘ شػ٭مػان  ...،.٤٢ ث٣دٮٞ أك اؾجعٵؿ أك إشٝاـ ِبارة ،٧٦٢ فائبة كٜاف ا٣ٟص
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٫٠ِ بٮػاف ِٶٙػة ٜػٶـ ابػ٤ ؾػّعاف رأ٭ػان أك ش٣ٝػان أك ٢مػ٠ًصان با٣ٟػغ٨أل 

٫٠ ٢ا ٭عٌؿ ٠ِٮ٧ ا٦ٌٟك ٢ػ٤ طػٶؼ بػٮ٤ كاٟج٦بٮ٧ ِ ،اٟٝ٪٬ٌٖ اثٌماٵن أك ا٥ٗماٵن 

ٌٚػ٘ با٣ٟػغ٨أل اٟٝػ٪٬ٌٖ  .ا٣ٟغ٨بٮ٤ اٟٝ٪٬ٌٖ كاٟبمػمٌ  كٙع ٜػاف ٵِج٦ػاء ا٣ٟص

كاٟظٶؼ بٮ٤ ا٣ٟغ٨بٮ٤ أخػه يػاغو دّٖػ٧ أشٮا٥ػان إٟػ٫ شقػ٪ بّػن اٟج٠ّٮٚػات 

أك رّػٞ ٥ٗؿػ٧ ث٪ؾػ٪س ٟػ٧  ؛كإف ١ٟ ٭يقّػ بػ٧ اٟػ٦كٌ  ،بق٬ء ٢٪ل٪ؿ بغٟٛ

٪دان أك ِػع٢ان ثٗؿػػٮػان ٢٪لػ٪ٵن بػػغٟٛ بجٗؿػٮػ بّػػن ٜػٶـ ابػػ٤ ؾػّعاف كرػػ

 .كإف ١ٟ ٭٤ٝ ٖٮ٧ بٮ٦ٌة أك دٟٮٞ ٍا٨ػ ٠ِٮ٧ ،أك ذٟٛ اٟظٶؼ ،ا٣ٟغ٨أل

 :(بػاب ثٚػع٭١ اّٟٗػٞ كثػ طٮػق)٬ٖٗ اٟج٠ّٮ٘ ٫٠ِ ٙ٪ؿ اب٤ ؾػّعاف ٖػ٬ 

خ٦ٌٮػت  .كاٟؼ٭ػعكف ٙػا٢٪ا ،كاٟؼ٭ػعاف ٙا٢ػا ،ز٭عه ٙػاـ :كثٚ٪ؿ ٬ٖ ث طٮػ اّٟٗٞ»

ٌٚ٘ ٬ٖ اٟصافٮة .«كر٣ّج٧ ٱ٧ٌ٥ ٢ج ٌطػ (ٙاـ) ٥يًؿأل إٟػ٫ اٟٝػ٪ٖٮٌٮ٤ » :ٙاؿ ا٣ٟص

 ،اٟؼ٭ػعاف ٙػاـ :ٖٮٚػاؿ ،أ١٩ٌ٥ أرازكا ث٪شٮع اّٟٗٞ ا٣ٟؿ٦ع إ٫ٟ ٢د٦ٌػ٫ أك ر٣ػُ

ك٨ػػ٪ ٢ػػ٤  -كا٣ٟمػػ٦ٌٕ ٦٨ػػا  (7/٧١4)ا٥َػػػ اٵرثقػػاؼ  .كاٟؼ٭ػػعكف ٙػػاـ

 .٨ا  .«ٵ ٭زٮؼ ذٟٛ -٢جٌٚع٢ٮ١٩ 

ُى ث٪شٮع اٟٗ ٌٚ٘ إذ ٥ؿأل ٨ا٦٨ا إ٫ٟ اب٤ ؾّعاف ٢ى٦ٍ ّػٞ ا٣ٟؿػ٦ع إٟػ٫ ٖا٣ٟص

كأ٧ٌ٥ طاٟٕ اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ بغٟٛ = ٜاف ٭ص٣ ٞ ٜٶـ اب٤ ؾّعاف ٢ػا  ،٢د٫ٌ٦ أك ر٣ُ

٧ٚ ب٣ا ٵ ٭ػعٌؿ ٠ِٮػ٧ ،٭صج٣ٞ ٵ ًً كٟػ٪  ،ٱٌف إ٣٨ػاؿ اٟقػ٬ء ؛كٟػ٪ إفػارةن  ،ك٭ي٦

ٞى ٦٢ُ أك ٬ٗ٥ كإ٥ٝار ،ٙمعان   .٢ا ١ٟ ٭ؤ٭ٌعق دٟٮٞ أك بٮ٦ٌة كاهصة ،ٟٮؽ دٟٮ

إف  :ٙ٪ٟٮ٤ (شج٫)كا١٠ِ أٌف ٟٛ ٬ٖ » :(باب شج٫)ٙاؿ اب٤ ؾّعاف ٬ٖ  -

ٟٚٮػتي اٟٚػ٪ـى  :ثٚ٪ؿ .كإف فجت طٗوت .غنّ وة قجنُة مبخ رددتى وة ثػؽَة

ه ظذػّ  :أراد (ز٭عان ) ٤٣ٖ ٥مأل .كشج٫ ز٭عو  ،٠ٜ ١٩ شج٫ ز٭عان  مرٔخي امرِـ كنَُّ

ٟٚٮػت اٟٚػ٪ـ ٩ٌ٠ٜػ١ شجػ٫ ا٥ج٩ٮػت إٟػ٫  :أراد (ز٭عان )ك٤٢ طٗن  .مرٔخ زٓؽان 

 .«...كشج٫ أبٮٛ ،اٟٚ٪ـي ٠ٜ ١٩ شج٫ أب٪ؾ أثا٬٥ :كٜغٟٛ .ز٭ع
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ٌٚ٘ ٫٠ِ ذٟٛ بصافٮجٮ٤ بٮ٤ٌ ٬ٖ اٱكٟػ٫ أٌف ا٣ٟمػ٦ٌٕ ٭ػ٭ػع  ،كٙع ٠ٌِ٘ ا٣ٟص

٘ى اٳثباع ٵ اًّٟٕ «غنّ وة قجنُة رددتى وة ثػؽَة» :٤٢ ٙ٪٧ٟ ٢ّج٣ػعان ٠ِػ٫  ،٠ً٢ى

ثٚػع٭ػق ّٖػٶن ٢وػ٣ػان » :كٙػاؿ ٖػ٬ اٟدا٥ٮػة ؛٢ا ٜاف ٬ٖ ٜٶـ ا٣ٟم٦ٌٕ ٤٢ ثٚػع٭ػ

كإ٣ٌ٥ػا  ،شػػؼ ًِػٕ «شجػ٫»اٖ٘ ٢ا راء ٤ِ اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٤٢ أ٩ٌ٥ػ١ ٵ ٭ز٠ّػ٪ف ٭٪

 .«....كأ٢ٌا ر٩٠ّا ِايٗة ٩ٖ٪ ٙ٪ؿ اٟبمػ٭ٌٮ٤ .٭ّػب٪ف ٢ا بّع٨ا باه٣ار اّٟا٢ٞ

 :ك٬ٖ ذٟٛ ٦ِع اٟجصٚٮ٘ ٥َػ ٤٢ كر٩ٮ٤

ٖػ٬  ،«غنّ وة قجنُة إف مبخ رددتى وة ثػؽَة»ٖصكي ِبارة اب٤ ؾّعاف  -٧

٣ٟا ٙب٩٠ػا  «شج٫»ب٣ا ٖٮ٩ا ٤٢ ٢ًابٚة ٢ا بّع  ،ٟ٪ر٧ ٤٢ أ٢د٠ج٧ه٪ء ٢ا اثٌمٞ ب٩غا ا

٭ػع٦ٌٟا ٠ِػ٫ أ٥ٌػ٧ أراد هػػبان  ،(اٟٚ٪ـي = أبػ٪ؾ -اٟٚ٪ـى = ز٭عان )٬ٖ اٟصاٟة اٳِػابٮٌة 

كٟ٪ ِػهػتى  .ٵ اٳثباع ب٦ّ٣اق ا٠ٟٔ٪مٌ  ،٢ّٮ٦ٌان ٤٢ هػكب اٳثباع ب٦ّ٣اق ا٦ٟص٪مٌ 

 ،ٮّػان ٦ّ٢ػ٫ كلػ٦اِة إٌٵ اًّٟػٕهػكبى اٳثباع ٫٠ِ ٨غق اٱ٢د٠ػة ٵ٥جٗػت ر٣

ٕي  ٩ٖػ٪ ا٦٣ٟاؾػأل ٢ػ٤ شٮػح  ،كٵ٥ج٩ٮت بآطػة إ٫ٟ أف ٢ػػاد ابػ٤ ؾػّعاف اًّٟػ

٘ي اٳثباع ،ا٫٦ّ٣ٟ كاٟم٦اِة كثمػػ٭ٗاث٧  «اٟػػدٌ» ػكاٟجّبٮػ ِػ٤ اًّٟػٕ بػ .ٵ ٠ً٢

اؾجظع٧٢ اٌٟٗػاء ٬ٖ ٢٪اهُ ٤٢ ٜٶ٧٢ ،٢م٠ًسه ٜ٪٬ٖض 
(٣6)

. 

ػه ظذػّ مرٔػخ زٓػؽان مرٔػخي امرػ :أراد» ثٚع٭ػي اب٤ ؾّعاف -7 ثٚػع٭ػي  «ِـ كنَُّ

ٖٶ ٭يب٫٦ ٠ِٮ٧ أٌف ا٣ٟمػ٦ٌٕ ٭ٚػ٪ؿ  ،ٵ ثٚع٭ػ ل٦اِة ،٦ّ٢ن٫ أراد ٧٦٢ ثٚػ٭ألى ا٣ٟػاد

كا٥مػػا١٩ٖ إٟػ٫ ثٚػع٭ػ  ؛ِايٗة «شج٫»ب٣ا ٥يًؿأل إ٫ٟ اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٤٢ إ٥ٝار ٢ز٬ء 

ٌٚ٘ ٬ٖ ث٠ّٮ٧ٚ ؾّٮان  ،٣ا بّع٨اِا٢ٞ ٭٣ّٞ ٖٮ  .ك٨٪ ٢ا ؾ٫ّ إٟٮ٧ ا٣ٟص

ٌٚ٘ أف ٭ص٣ٞ ثٚع٭ػى اب٤ ؾّعاف ذاؾ ٫٠ِ ذٟٛ ٟزاز ٟٔٮػق كٟ٪ راز ٣٠ٟ ص

ٟٚٮت  :أراد» :راٌرة ٬ٖ ٙ٪٧ٟ «شج٫»أف ٭ص٣ٞ ثٚع٭ػ اب٤ ؾّعاف ٣ٟا ٜا٥ت ٖٮ٧ 

 «شجػ٫»= ٫٠ِ أٌف اب٤ ؾّعاف ٭ي٦ٝػ كٙػ٪ع  «اٟٚ٪ـ ١٩ٌ٠ٜ شج٫ ا٥ج٩ٮت إ٫ٟ ز٭ع

                                                 

 .١٧، 6١ ،7/85 ،٣56 ،٣١0 ،٣60 ،٧/٣٧٣: ٢ّا٬٥ اٟٚػآف ،اٟٗػاء: ا٥َػ ٢دٶن  (٣6)
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 .٭ػهاق أشع ك٨غا ٢ا ٵ .٢ٌٚعرة ث٠ٮ٩ا «إ٫ٟ»كأٌف اٟزاٌر ٦ِعق  ،راٌرة

 ،ثٚػُ ِايٗػة ٦ِػع ابػ٤ ؾػّعاف «شج٫»ك٤٢ خ١ٌ ٭٦ب٬ٔ أف ٭ؿ١ٌ٠ ا٣ٟػء أٌف 

إف لػٌصت ث٠ػٛ ا٦ٟؿػبة  ،طٶٖان ٣ٟا ٥يًؿأل إٟػ٫ اٟٝػ٪ٖٮٌٮ٤ ،كأ٧ٌ٥ ١ٟ ٭٦ٝػ ذٟٛ

 .٫٠ِ إيٶ٩ٙا

ٌٚ٘ ٬ٖ اٟص١ٝ كاٟجٚع٭ػ إذا اٖجٚػ إ٫ٟ ٢ا ٭ٌٗؿػ ب٧ بّػنى  - ٜاف ٤٢ طً  ا٣ٟص

ٌٚػ٘ أك ٭ؿػجعؿ   لػٌس ٦٢ػ٧  ،٢ػ٤ رؾػ١ أك شٝػ١ ،ٟػ٧ ٢ا ٭ّػض ٧ٟ ٬ٖ ا٦ٌٟك ا٣ٟص

اٟبصحي ٖٮ٧ أك ثؿٌػعى ٖٮ٧ كاؾجّزٞ = أف ٭٠ز  إ٫ٟ ثٚػع٭ػ أف ٭ٝػ٪ف ذٟػٛ اٟقػ٬ء 

 :٤٢ ذٟٛ ،ك٨غا ف٬ءه ِػىضى ٬ٟ .٤٢ ط٪اٌص اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ رؾ٣ان أك ش٣ٝان كرأ٭ان 

-  ٌ٘ٚ  :كلػٶن بٚ٪ٟػ٧ «إٌٵ »٬ٖ اٟصافٮة ٠ِػ٫ ٜجابػة  [58ص ]٠ٌِ٘ ا٣ٟص

 ،رؾػ٣ان  (ٵ)اٟقػيٮٌة ٖػ٬  (إفٍ )١ أرع ٤٢ أراز إدٓاـ كٟ .إٍف ٵ :ك٭ػ٭ع ،ٜغا»

ٗػػة (أفٍ )ك٨ػػغا ٭ػػػد ٖػػ٬  ٌٗ ٌٞ ٢ػػا ٖػػ٬ اٱلػػٞ ٢ػػ٤ رؾػػ١  ،ا٦ٟالػػبة كا٣ٟظ ٠ّٖػػ

كا٠ٟؿػػاف  (٧/٧١9)كٙػػع كرػػعث٩ا بػؾػػ١ اٱلػػٞ ٖػػ٬ اٟج٠ّٮٚػػة  .اٟٝػػ٪ٖٮٌٮ٤

كفػح اٟز٣ٞ ٵبػ٤ ِمػٗ٪ر  ،٧85ا٥َػ أدب اٟٝجاب ٠ٟم٪٬ٟ ص  .(شَا)

 .٨ا  «.(٣80/7)

 .رؾ٣ان ٣ٌ٢ا ٥ٌك ٠ِٮ٧ ٓٮػي كاشع ٤٢ ا٣٠ّٟاء «ٵ»ػاٟقػيٮٌة ب «إفٍ »كلٞ  :٠ٙت

ٍٞ ٜغا ٭٤ٍٝ ٜغا» :كثٝجأل» :ٙاؿ اب٤ ٙجٮبة ٢دٶن  ٩ػ  «إٌٵ ثّٗ ««إفٍ »ٖٶ ثَي
(٣١)

. 

ٞي  ٌٗٗة رؾ٣ان ب «أفٍ »ككل كٙػاٟ٪ا ٖٮػ٧  ،٣ٌ٢ا ث٦اك٧ٟ ا٣٠ّٟاء «ٵ»ػا٦ٟالبة كا٣ٟظ

ٞى إف ٜا٥ػت ٣ٖػ١٩٦ ٢ػ ؛كٜاف ١٩ٟ ٖٮ٧ طٶؼ ك٢غا٨أل ،رأ٭ى١٩  «أفٍ »٤ رأل اٟ٪لػ

ٞى ذٟٛ» :٥البة ٠ّٟٗٞ ٥ص٪ ٌٗٗة ٤٢ اٟدٚٮ٠ػة  ،«أردت أٌٵ ثّٗ ٞى إف ٜا٥ت ٢ظ كاٟٗم

كاطجػارق ابػ٤  ،كب٧ ٙاؿ ابػ٤ ٙجٮبػة كابػ٤ اٟػع٨ٌاف ،«٣٠ِت أف ٵ طٮػ ٦ِعق» :٥ص٪

                                                 

 ،كاٟؿػٮ٪ي٬ ،٣/٣76 ،فػػح اٟقػاٖٮة ،كا٥َػػ: اٟػهػ٬ .7٣4 ،أدب اٟٝاثأل ،اب٤ ٙجٮبة (٣١)

 .٣/9١٣ا٣٩ُٟ 
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ٮع ٞى إذا أدٓػ١ بٔٮػػ ٦ٌٓػة ،ك١٩٦٢ ٤٢ ٖمٞ إذا أد١ٓ ب٦ٌٔة ؛اٟؿ  ك٢ػ١٩٦ ٢ػ٤  ؛ككل

ص٧ اب٤ ِمٗ٪ر كأب٪ شٮٌاف ،كآخػق اٟم٪٬ٌٟ  ،٠ً٢ٚان  ٙاؿ باٟٗمٞ كلص 
(٣5)

. 

ٌٚ٘ ٬ٖ ث٠ّٮ٧ٚ كً   «أفٍ »رعافى ٢ػ٤ أرػاز إدٓػاـ ك٤٢ أٟػ٭أل أف ٭٬ٗ٦ ا٣ٟص

 :كٙع كرد ذٟٛ ٖػ٬ ا٣ٟمػعر٭٤ ا٠ٟػغ٭٤ أشػاؿ ٠ِٮ٣٩ػا ،رؾ٣ان  «ٵ»ػا٦ٟالبة ب

 !كفػح اٟز٣ٞ ٵب٤ ِمٗ٪ر ،أدب اٟٝجاب ٠ٟم٪٬ٟ

ٌٚ٘ ٤٢ ذٟٛ ا٬ٗ٦ٟ خ١ٌ ٟ٪ ؾ٠ ١ ا٣ٟػءي ب٣ا ٥ك   ٣ٟا ٟػؼـ ٦٢ػ٧ ٢ػا  ،٠ِٮ٧ ا٣ٟص

 ؛٬ٖ اٱلػٞ ٢ػ٤ رؾػ١ اٟٝػ٪ٖٮٌٮ٤ «إٌٵ »اؾج٦جز٧ كٌٙعرق ٤٢ ٜ٪ف ذٟٛ اٟػؾ١ 

ٱٌف ذٟٛ ٬ٖ ا٣ٟظً٪ية ٤٢ رؾ١ ا٦ٟاؾض أب٬ بٝػػ ٢ص٣ٌػع بػ٤ ِبػع اٟمػ٣ع 

٠ى١ ٤٢ أ٢ػق ٢ا ٭عِ٪ إ٫ٟ كؾ١ رؾ٧٣ بػاٟٝ٪٬ٌٖ  ،اٟٝق٣ػمٌ  ٵ ٢ػ٤  ،اٟغم ٵ ٭ّي

ٌٚػ٘ ثٚػع٭ػق  .ب٤ ؾّعاف اٟٝ٪٬ٌٖ اٟوػ٭ػرؾ١ ا٣ٟم٦ٌٕ ا ٠ِػ٫ أٌف ؾػٮاؽ ا٣ٟص

ٌٞ » ػذاؾ ٢مٌعران ب ٟػٮؽ فػٗٮّان ٟػ٧ ٢ػ٤  ،ؾٮاٙةى ٤٢ ٭٦ ل ب٦ٗؿ٧ ٤ِ اٟزػؼـ «ّٟ

 .اٟعُٖ كاٵِجػاض

ٌٚ٘ ٥ؼِة ٙ٪٭ٌة ثقٌعق ٖػ٬ بّػن ث٠ّٮٚاثػ٧ ٦٨ػا  - كإذا ٜا٥ت ٬ٖ ٥ٗؽ ا٣ٟص

ئ٩ػ١ أك ٥يًؿػأل ك٦٨اؾ إ٫ٟ إٟصاؽ ابػ٤ ؾػّعاف بػاٟٝ٪ٖٮٮ٤ ب٣ػا افػج٩ػ ٢ػ٤ آرا

ك٭قػٌغ  ،ٖاٌف ٣ٌ٢ا ٭ص٠٪ ٧ٟ شٮ٦ان ٬ٖ بّن ث٠ّٮٚاث٧ أف ٭يػ٭س ث٠ػٛ ا٦ٟؼِػة ؛إٟٮ١٩

كإف ٟػ١  ،ك٭ص٣ٞ اب٤ ؾّعاف ٫٠ِ ٢ظاٟٗة اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٬ٖ ث٠ٛ اٯراء ،٤ِ ذٟٛ

ك٨ػغا فػ٬ء  .٭٤ٝ ٬ٖ ٜٶ٧٢ ٢ا ٭عِ٪ إ٫ٟ ذٟٛ ٤٢ دٟٮٞ كاهس أك بٮ٦ٌة ٍا٨ػة

 :٣٢ا بعا ٬ٖ ث٠ّٮٚاث٧

كإذا دِػ٪ت اؾػ٣ان » :٬ٖ ٥عاء ا١٠ّٟ ا٣ٟٗػد [65ص ]ف ٙاؿ اب٤ ؾّعا -

                                                 

أدب  ،كاٟمػ٪٬ٟ ،79بػاب ا٩ٟزػاء  ،كابػ٤ اٟػع٨اف ،7٣4 ،أدب اٟٝاثأل ،اب٤ ٙجٮبة: ا٥َػ (٣5)

 ،فػػح اٟقػاٖٮة ،كاٟػهػ٬ ،7/948 ،فػػح اٟز٣ػٞ ،كابػ٤ ِمػٗ٪ر ،785اٟٝجاب ص 

 .٣/9١٣ا٣٩ُٟ  ،كاٟؿٮ٪ي٬ ،٣/٣76
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ٍٞ  :ثٚ٪ؿ .٢ٗػدان ٖار٧ّٖ كٵ ث٦ٌ٪٧٥  .«...رّٖتى ٱ٧ٌ٥ ٢ٗػد ،٭ا ز٭عي أٙب

ٌٚ٘ ٫٠ِ ذٟٛ ٦ٖب٧ٌ ٫٠ِ طٶؼ اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ كاٟبمػ٭ٌٮ٤ ٖػ٬  ،كٙع ٠ٌِ٘ ا٣ٟص

٤٢  إٌٵ أف اٱ٢ػ ٦٨ا ٵ ٭جٮٌؿػ اًُٟٚ ب٧ ٣ٟا ؾ٠ٗت اٳفارةي إٟٮ٧» :خ١ٌ ٙاؿ ،ذٟٛ

ٖارّٖػ٧ » :ك٤ٟٝ ٙ٪ٟػ٧ ،أٌف اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٵ ٭٣ٮٌؼكف أٟٚاب اٳِػاب ٤٢ أٟٚاب اٟب٦اء

ك٠ِٮػ٧ ٭ٝػ٪ف ا٣ٟمػ٦ٌٕ ٢٪اٖٚػان ٟٚػ٪ؿ  ،٭ػٌرس ٖٮ٧ أ٥ٌػ٧ ٭ػ٭ػع اٟب٦ػاء «ث٦ٌ٪ف ٵك

 .٨ا «. ....اٟٗػاء

ٌٚ٘ ٦٨ا ٤٢ أٌف ٙػ٪ؿ ا٣ٟمػ٦ٌٕ  ٭ػػٌرس  «كٵ ث٦ػٌ٪ف ٧ٖارّٖػ»ك٢ا ٙا٧ٟ ا٣ٟص

ػ١ه  ،ا٣ٟٗػد ا١٠ّٟإرادثى٧ اٟب٦اء ٬ٖ ٥عاء  ٌٝ  ؛ك٢٪اٖٚج٧ ٬ٖ ذٟػٛ ٙػ٪ؿى اٟٗػػاء = ثص

ف ٖٲ٢ػػو ٢ػا ؛ك٤٢ يبٮّة ا٣ٟب٬٦ٌ  ،ٱٌف ثػؾ اٟج٦٪٭٤ ٤٢ ث٣اـ اٟب٦اء ك٢ػا  ،ٖاذا ٥ي٪ 

 ،بٞ ٭ي٦ب ٧ ٫٠ِ ٢ػا ٜػاف طػٶؼ اٱلػٞ ،ٖٶ ٭ي٦ب٧ٌ ٠ِٮ٧ ،ٜاف رار٭ان ٫٠ِ اٱلٞ

ف أش٪جي إ٫ٟ اٟج٦بٮػ٧  ،ث٦٪٭٧٦ خ١ٌ ثيًػؾ ،ك٨٪ ا٣ّٟػىب ،٣ٖا ٜاف اٱلٞ ٖٮ٧ أف ٭ي٦٪ 

 .٠ِٮ٧ ب٣دٞ ذٟٛ اٟٚٮع

ك٤٢ خى١ٌ ٜاف رأمي اب٤ ؾػّعاف ٖػ٬ ا٦٣ٟػادل ا٣ٟٗػػد ا٠ّٟػ١ رار٭ػان ٠ِػ٫ 

 .٢غ٨أل ر٩٣٪ر اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ أ٧ٌ٥ ٢ّػب

ٌٚ٘ ث٠ّٮٚػان ٖػ٬  ٌٚأل ٢ا ٙا٧ٟ ا٣ٟص  :(بػاب اٟجبػئػة)ك٢دٞ ٨غا ٭معؽ ٬ٖ ثّ

 .«بٔٮػ ث٦٪٭٤ كا١٠ِ أف ٵ ٬ٖ اٟجبػئة ث٦مأل ا٦ٟٝػة» :ٙاؿ ا٣ٟم٦ٌٕ

٘ي  ٌٚ كٜػغا ٙػع  ،بػٶ ث٦ػ٪٭٤ :٧ٌ٠ّٟ ٭ػ٭ع اٟب٦ػاء اؾجج٦اؾػان بٚ٪ٟػ٧» :ٖٚاؿ ا٣ٟص

١٩ ٙ٪ؿ اٌٟٗػاء ٬ٖ ٢ّا٥ٮ٧...  «.٭ٗي

ٖاذا رجت بّٗٞ ٵ ٭م٠س » ٙاؿ اب٤ ؾّعاف ٬ٖ)باب اٟقػط كاٟزؼاء(: -

إٍف ٭ٝػ٤  :ثػ٭ػع ؛إٍف ِبعي اهلل ؾائػان أًؾػٍػ ٢ّػ٧ :ثٚ٪ؿ .٠ٟزؼاء ٖ ه٣ػ ٧ٟ )٭٤ٝ(

 ،(٭ٝػػ٤) ػطبػػػان ٟػػ (ؾػػائػان )ك٥مػػبت  (٭ٝػػ٤) ػبػػ (ِبػػع اهلل)رّٖػػت  ،عي اهللِبػػ

 .«ٱ٧ٌ٥ رؼاء (أؾػ)كرؼ٢ت 
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ك٤٢ اٟ٪اهس أٌف ٢ػادى ا٣ٟمػ٦ٌٕ اٟػغم ٭بٮ٦ٌػ٧ ا٣ٟدػاؿي ك٭ػعٌؿ ٠ِٮػ٧ دٵٟػة 

أٌف كٙ٪عى اٵؾ١ ا٣ٟػٖ٪ع بّػع اٟقػػط ٭ٚجوػ٬  ؛ب٣ا ٭مصب٧ ٤٢ ثٗؿٮػ ،ٙايّة

 ،إف ل٠س ٢ا بّعق أف ٭ٝ٪ف رؼاءن ٜاّٟٗػٞ ،أف ثٌٚعر ٧ٟ ّٖٶن ٤٢ ر٦ؽ ٢ا بّعق

ك٨ػ٪ ا٦ّ٣ٟػ٬  ب٠ٗػٌ  ،ٖػ٬ ا٣ٟدػاؿ «ؾػائػان » ػٖاف ٜاف اٟغم بّعق اؾ١ ٖاِٞ ٜػ

«ٍّٞ يه٣ًػ ٧ٟ اّٟٗٞ  ؛ك٢د٧٠ ٵ ٭م٠س ٠ٟزؼاء ،٬ٖ ٜٶـ اب٤ ؾّعاف «ًٖ  ،«٭٤ٝ»أ

 .كٜاف اؾ١ اٟٗاِٞ طبػان ٧ٟ

ٌٚػ٘ ك٩ٖػ١ ٦٢ػ٧ ٢ػا ٵ  دٟٮػٞ ٤ٌٟٝ ذٟٛ ٫٠ِ كه٪ش٧ اِجػاص ٠ِػ٫ ا٣ٟص

اؾػ١ه افػجػط ا٣ٟمػ٦ٌٕ ٟجٚػع٭ػ ّٖػٞ  (إفٍ ) ٦ِػع٢ا ٭٠ػ٬» :إذ ٠ٌِ٘ ٖٚاؿ ،٠ِٮ٧

ك٨ػغا ٭ٗوػ٬  ،اٟقػط ا٣ٟو٣ػ أف ٭ٝ٪ف اّٟٗٞ ا٣ٟغٜ٪ر ٓٮػ لػاٟس ٠ٟزػؼاء

ك٨غا ٢٪اٖػ٘ ٟٚػ٪ؿ اٟٝػ٪ٖٮٌٮ٤ ٖػ٬  .إ٫ٟ أ٧ٌ٥ إذا ل٠س ٖٶ شارة ٳه٣ار ٓٮػق

ٖػ٬  ،ف ٓٮػػقٖػٶ ٭ٚػٌعرك ،إٌف ّٖٞ اٟقػط ٨ػ٪ ا٣ٟػغٜ٪ر (إف ا٢ػؤ ٠٨ٛ)٢دٞ 

 .٨ا  «...شٮ٤ ٭غ٨أل اٟبمػ٭ٌ٪ف إ٫ٟ أ٧ٌ٥ ٢صغكؼ ٭ٌٗؿػق ا٣ٟغٜ٪ر

 «ّٖػٞ»ٖٝٮٕ ٧ٟ أف ٭ٌٗؿػ ٣٠ٜػة  .ٖظ٠ٌى ك أٓػب ٬ٖ اٟج ك٭ٞ ،٨ٝغا ٙاؿ

ك٨٪ ٭ػ٭ع اؾ١ اٟٗاِػٞ إرادةن ٭ًٚػُ  ،٬ٖ ٜٶـ اب٤ ؾّعاف ٦٨ا باّٟٗٞ ا٩ّ٣ٟ٪د

ٌٚػ٘ ٙبػٞ ذٟػٛ كٙع ٌٖؿػ٨ا ا ،كٜٮٕ ٭ؿجٚٮ١ ٧ٟ ذٟٛ ؟ب٩ا ا٣ٟداؿي كاٟج٠ّٮ٘ ٣ٟص

خػ١ٌ  ؟!«٭ػ٭ع اؾ١ اٟٗاِٞ ٠ِػ٫ ٢مػ٠ًس اٟٝػ٪ٖٮٮ٤» :٬ٖ ث٠ٛ اٟمٗصة بٚ٪٧ٟ

 «إفٍ »ٜٮٕ ٭ػثأٌل ٫٠ِ ذٟٛ اٙجواءن أ٧ٌ٥ إذا ٜاف اّٟٗٞ بّع ذٟٛ اٵؾػ١ اٟجػا٬ٟ 

 :كأٌف ٨غا ٢٪اٖ٘ ٟٚ٪ؿ اٟٝػ٪ٖٮٌٮ٤ ،ٖٶ شارة إ٫ٟ إه٣ار ٓٮػق ،لاٟصان ٠ٟزؼاء

طٶٖػان ٣ٟػا ٭ػغ٨أل إٟٮػ٧  ،ركف ٓٮػػقٖػٶ ٭ٚػعٌ  ،إٌف ّٖٞ اٟقػػط ٨ػ٪ ا٣ٟػغٜ٪ر

ك٨ػ٪ ٢ػا ٵ ٭ٚجوػٮ٧ ٜػٶـ ابػ٤  ،اٟبمػ٭ٌ٪ف ٤٢ أ٧ٌ٥ ٢صغكؼ ٭ٌٗؿػػق ا٣ٟػغٜ٪ر

٣ى ٌف إ٫ٟ ٨غا اٵؾج٦جاج ؟ؾّعاف ك٨٪ ٢ب٬٦ض ٫٠ِ ؾ٩٪ ك٠ٗٓة ٖػ٬  ،خ١ ٜٮٕ ٭ًي

 ؟«ّٖٞ»ثٗؿٮػ ٢م٠ًس 



 4٣١ د. عبد الياصز عضاف -البً صعداٌ   (رلتصز اليحو)ىظزات يف 

ػ  «ٖٶ شارة إ٫ٟ إه٣ار ٓٮػػق»٫٠ِ أٌف ٢ٚجو٫ ٙ٪٧ٟ  ك٩ٗ٢٪٢ىػ٧ أف ٭يوػ٣ى

كإذا ٜػاف ذٟػٛ ٜػغٟٛ ٜػاف رار٭ػان ٠ِػ٫  .ٵ ٓٮػق «إفٍ »ّٗٞ ٥ٗؿ٧ بّع ٨غا اٟ

ٌٚ٘ إ٫ٟ اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٤٢ أٌف اّٟٗٞ ا٣ٟػغٜ٪ر بّػع  طٶؼ ٢ا ٥يًؿأل ٬ٖ ث٠ّٮ٘ ا٣ٟص

ع ركف ّٖٶن  ،اٵؾ١ ا٣ٟػٖ٪ع ٨٪ ّٖٞ اٟقػط  .ٖٶ ٭ٚي

ٌٚ٘ ٫٠ِ رؾ١  - ثػارة  «إذف»اٟغم ريؾ٣ت ٖٮػ٧  (باب إذف)٬ٖ  «إذان »٠ٌِ٘ ا٣ٟص

  :ٖٚػاؿ ،كٜػاف ذٟػٛ أربػُ ٢ػٌػات ،كثػارة بػا٦ٟ٪ف ،كٜاف ذٟٛ أربُ ٢ٌػات ،باٱٟٕ

 !.«.. كٟ٪ٵ ٢٪هُ كاشع ٬ٖ اٟباب ٱ٤ٝ٢ اٟٚ٪ؿ إٌف اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٭ٚٗ٪ف با٦ٟ٪ف.»

ٖ ٭٤ ٨غا اٟص١ٝي ٤٢ اٟ٪اُٙ اٟغم كلٗج٧ ٣ٜا رأ٭جي٧ ٬ٖ ا٦ٌٟك اٟغم شاٌٖ ٖٮػ٧ 

ٌٚ٘ ٫٠ِ رؾ١ ا٦ٟاؾض ٬ٖ ا٣ٟظً٪ية ٬ٖ ا٣ٟظً٪يػة ٦٨ػا ٵ  ٫٠ِ أٌف اٟػؾ١ ؟ا٣ٟص

٠ى١ ٤٢ أ٢ػق ٢ا ٭عٌؿ ٫٠ِ ذٟٛ ؛٭عٌؿ ٫٠ِ ٢غ٨أل بّٮ٧٦  .ٱٌف ا٦ٟاؾض ٵ ٭ّي

بػاب )ر٣ُ اب٤ ؾّعاف ٢م٠ًس اًُٟٚ كاٟصاؿ ٬ٖ ِبارة كاشػعة ٖػ٬  -

ٌٚ٘  .«ٖا٥مأل ا٦ّٟتى ٫٠ِ اًُٟٚ كاٟصاؿ» :إذ ٙاؿ (اًُٟٚ كٜاف ٭صؿ٤ با٣ٟص

كأف ٭بٮ٤ٌ أٌف ابػ٤ ؾػّعاف ٟػ١  ،خ٣ٌةأف ٭٦ب٧ٌ ٫٠ِ ذٟٛ ٬ٖ ث٠ّٮٚاث٧ اٟج٬ ٠ٌِ٘ ب٩ا 

كٟػ٪  ،ك أف ٭يبػٮ٤ى  ،٬ٖ ٜٶ٧٢ إٌٵ ٬ٖ ٨ػغا ا٣ٟ٪هػُ «اٟصاؿ»٭ؿج٣ّٞ ٢م٠ًس 

ُى ث٪هػٮس  :٤ِ دٵٟة اٟز٣ُ بٮ٤ ا٠َٟٗٮ٤ ٬ٖ ِبارث٧ ،باٟؿؤاؿ ٨ػٞ ٜػاف ر٣ٍػ

 ؟٫٠ِ اطجٶؼ بٮ٤ اًُٟٚ كاٟصاؿ ٦ِع اب٤ ؾّعاف أـ ٜاف ر٣ّان داٵو  ،كثٗؿٮػ

ػ بّػني ٜٶ٢ػ٧ بػاطجٶؼ ك٨ٞ ٜا٥ت شا٧ٟ ٬ٖ ذٟ ًّ ٛ ٜصاؿ اٌٟٗػاء اٟػغم ٭يقػ

اًُٟٚ ٤ِ اٟصاؿ بّن اٵطجٶؼ
(٣4)

 ؟، كأ٣٩ٌ٥ا ٵ ٭مٶف إ٫ٟ شٌع ا٣ًٟابٚة

ٌٚ٘ إ٫ٟ ثصٚٮ٘ ٢ا ٠ٌِػ٘ بػ٧  ٌع ٢عطٶن ٦٢اؾبان ٭عطٞ ٧٦٢ ا٣ٟص ٞي ذٟٛ ٭ّي ك٢د

ك٭بعك ٣ٌ٢ا شٝاق اب٤ اٱ٥بارم ٬ٖ فػػح اٟٚمػائع » :خ٣ٌة ٬ٖ ٙ٪٧ٟ ٬ٖ اٟصافٮة

 .«٤ِ اٟٗػاء أف دٵٟة اًُٟٚ ١ٟ ٭٤ٝ ٢جٌٗٚان ٠ِٮ٩ا 79ص 

                                                 

 .7/978 ،٧/٣04 ،٢ّا٬٥ اٟٚػآف ،اٌٟٗػاء: ا٥َػ ٢دٶن  (٣4)
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ك٥ٌك ٫٠ِ ٢ا ٜاف ٦ِػع اٟٗػػاء ٢ػ٤ اطػجٶؼ  ،كٙع ث٦اكؿ أب٪ شٮاف ذٟٛ

ك٢ا ٜاف ٠ِٮ٧ شاؿ اًُٟٚ ٤٢ اطجٶؼ بٮ٤ اٟٗػٌػاء ك ؾػائػ  ،بٮ٤ اٟصاؿ كاًُٟٚ

ٌٚػ٘ .اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٠ًٌُ ٠ِٮػ٧ ا٣ٟص كٟػ٪ ٜػاف ذٟػٛ ًٟٚػُ  ،ك٨٪ ٢ا ٜاف ٭٦ب٬ٔ أف ٭

ٛ  ب ٢ػدٶن أٌف اٟصػاؿ  (٢ػ٩٦ذ اٟؿػاٟٛ)ٖٚع ذٜػ أب٪ شٮٌاف ٬ٖ ٜجابػ٧  .اٟٮٚٮ٤اٟق

ِبػع اهلل ٖػ٬ » :ٖٶ بٌع ٖٮ٩ا ٤٢ ثزٌعد ٖائعة ٥صػ٪ ،ةٮٌ ٦ِ٦ع اٌٟٗػاء ٵ ثٝ٪ف إٌٵ ٢ب

ك٭ػعٌؿ ٠ِٮػ٧ ٢ػا ٙب٠ػ٧  ،كأٌف ا٦٣ٟم٪ب ٫٠ِ اًُٟٚ ٭ػاد ب٧ اٟج ٜٮع ،«اٟعار ٙائ٣ان 

ٙػاـ ز٭ػع » :ز أف ٭ٝػ٪ف ٖػ٬ ٥صػ٪ك٭زػ٪ ،«ِبع اهلل ٫٠ِ اٟٗػػس راٜبػان » :٥ص٪

ػىؼ إٌٵ باَٟػ٭ٕ «ز٭ع»إذا ٜاف  «ٍػ٭ٗان  كذٜػػ أٌف ا٦ٟمػأل ٠ِػ٫ اًٟٚػُ  .ٵ ٭ّي

كشٮح ٵ ٭ػاد ،٦ِع ٓٮػ اٟٗػاء ٤٢ اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٭ز٪ز شٮح ٭ػاد اٟج ٜٮع
(90)

. 

ٟٔٮػػ ٦ّ٢ػ٫ اّٟٗػٞ  «اّٟٗػٞ»اؾج٣ّٞ اب٤ ؾّعاف ٖػ٬ ٜٶ٢ػ٧ ٢مػ٠ًسى  -

ع بػ٧ اؾػ١ى اٟٗاِػٞ أك ٢ػا ٜػاف ٥صػ٪ق ٜاٌٟمػٗة ٭ػ٭ػ ،ا٩ّ٣ٟ٪د ؾبّان كخٶخٮ٤ ٢ٌػة

. كٙػع [5١ ،57 ،١ ،66 ،69 ،6٣ ،67 ،6٧ ،85 ،86ص ] ا٣ٟقب٩ٌة باٟٗاِٞ

ٌٚ٘ ٠ّ٢ٌٚان  ٭ػ٭ع اؾ١ اٟٗاِػٞ طاٌلػة »شٮح كرد أٌكؿ ٢ٌػة أ٧ٌ٥  [86ص ]٥ب٧ٌ ا٣ٟص

ك٩ٍػ ٟػ٧ ٖػ٬  ؛«...كٙع ٭٪لٕ باٟعائ١ ،ك٨غا ٢م٠ًس ٜ٪٬ٖض  ،أك امىنذقَّ غةوٌح

 «٤ٍ  » ػبا٣ّٟٗ٪ؿ اٟدا٬٥ ٟ (باب ٤ٌٍ )[ شٮح اٙجػف ٬ٖ 85ص ]اٟدا٬٥ ا٣ٟ٪هُ 

 .«ٱ٧ٌ٥ ؾٮؿ٣ٌٮ٧ ٙػ٭بان طبػان ٤َ٠ٌٟ  ،أًٌٍ ٓؿٓؽ ثٍ امؼجؿى » ،كأط٪اث٩ا

ٌٚ٘ ٬ٖ ٨غ٭٤ ا٣ٟ٪هّٮ٤ ٥َػ أك » :٬ٖٗ ٙ٪ٟػ٧ .ك٬ٖ بّن ٢ا ٠ٌِ٘ ب٧ ا٣ٟص

٘  ِا٢ٌة ٌؿ ٜٶ٢يػ٧ ٣ٖػادي ابػ٤ ؾػّعاف ٣ٜػا ٭ػع ،إيٶؽه ٵ ٭٦اؾأل اٟ٪اُٙ «ا٣ٟقج

٢ٚٮٌػعه باؾػ١ اٟٗاِػٞ ك٢ػا ٜػاف  ،ك٢ا اٜج٧ٗ٦ ٤٢ ثبٮٮ٤ كثٗؿػٮػ كث٣دٮػٞ ،بؿٮا٧ٙ

 .٥ص٪ق ٜاٟمٗة ا٣ٟقب٩ٌة ٵ ٓٮػ

 ٬ٖ ٌ٘ٚ رأمه  ،اٟظبػػى  «اّٟٗػٞ» ػ٤٢ أ٧ٌ٥ أراد ب (باب ٤ٌٍ )كاٟغم ٩ٍػ ٣٠ٟص

                                                 

 .٧57-٧/٧5٧ ،٩٦٢ذ اٟؿاٟٛ ،أب٪ شٮاف اٱ٥عٟؿ٬ (90)
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كا٦َٟػة ا٠ٌٟٝٮٌة ٬ٖ ٜػٶـ ابػ٤ ؾػّعاف ٖػ٬  .ٵ ٭ؿج٦ع إ٫ٟ دٟٮٞ ٙايُ أك رارس

هُ اّٟقػة اٟج٬ كرد ٖٮ٩ا ٨غا ا٣ٟم٠ًس ؾبّان كخٶخػٮ٤ ٢ػٌػة ثػع٦ٌٟا ث٠ٛ ا٣ٟ٪ا

ٌٚات ،٫٠ِ أ٧ٌ٥ ٜاف ٭ػ٭ع ٧٦٢ ا٩ٗ٣ٟ٪ـى اٟمػ٬ٖ    :ذٟٛ ا٦ٟ٪ع ا٣ّٟػٮ ٤ ٢ػ٤ ا٣ٟقػج

   .ك١ٟ ٭ّبٌػ ٤ِ شاٟة إِػابٮٌة ،اؾ١ اٟٗاِٞ ك ٢ا إٟٮ٧

كٟٚػاؿ  ،كٟ٪ أراد ٧٦٢ ذٟٛ ٬ٖ رأ٭٬ ٟٚٮٌعق ثٚٮٮعان ٭ػعٌؿ ٠ِػ٫ ث٠ػٛ اٟصاٟػة

٣ٜػا  ؛ٱ٧ٌ٥ ّٖٞ ٤َ٠ٌٟ  «ِا٣ٟان »ك٥مبتى  :«٦٦ٍت ِبع اهلل ِا٣ٟان » :ٶن ٬ٖ ٥ص٪٢د

دٟٮ٠ػ٬ ٠ِػ٫ ذٟػٛ أٌف ابػ٤ ؾػّعاف  .٥يًمأل ٱ٧ٌ٥ اؾ١ ٠َٟػ٤ٌ  «ِبع اهلل»ٙاؿ ٬ٖ 

ٍّٞ»اؾج٣ّٞ ٢م٠ًس  اؾػج٣ّاٵن  ،٬ٖ ٢٪هّٮ٤ آطػ٭٤ ٓٮػ ث٠ٛ ا٣ٟ٪اهػُ «ًٖ

ب٧ اٟعٵٟةى ٫٠ِ شاٟػة  أراد ،«اّٟٗٞ»بّٮعان ٤ِ اؾج٣ّاؿ ذٟٛ ا٣ٟم٠ًس اٱٌكؿ 

٘ى اٟج٦بٮ٧ي ٠ِٮ٧ ،إِػابٮٌة ٖٚى ٌٚ باب ٢ػا ٟػ١ ٭يؿػ١  )ٖٚاؿ ٬ٖ  ؛ك٨٪ ٣ٌ٢ا ٖات ا٣ٟص

٬ً ِبعي اهلل د٭٦ار٭٤ :ثٚ٪ؿ» :(ٖا٧٠ِ ِي ٍّٞ ٢ا  ،(اٟع٭٦ار٭٤)٥مبت  .أ ر٠ّج٣٩ا ًٖ

 .٭ػ٭ع بغٟٛ ا٣ّٟٗ٪ؿى  .«١ٟ ٭يؿ١  ٖا٧٠ِ

ًػب ِبػع  :كإذا ٙاؿ» :(باب اٟز٪اب ٖٮ٣ا ١ٟ ٭يؿ١  ٖا٧٠ِ)كٙاؿ ٬ٖ  ١ٜ هي

ٍّٞ ٢ا ١ٟ ٭يؿ١  ٖا٧٠ِ ،ؾ٪يٮ٤ :ٖٚٞ ؟اهلل ٭ػ٭ع ب٧ ا٦ٟٮابػةى ِػ٤  .«٥مبت ٱ٣٩ٌ٥ا ًٖ

 .أك ٜ ٧ٌ٥ ٤ٌٍ ٖٮ٧ ا٣ّٟٗ٪ٟٮٌة ،ا٣ٟمعر

أف  :«إٌٵ »أٍف بػٮ٤ٌ شٝػ١ى  (بػاب اٵؾػجد٦اء)ٜاف ٤٢ ٜٶـ اب٤ ؾػّعاف ٖػ٬  -

أل ب٩ا ٬ٖ اٟظبػ كٜػاف ٣ٌ٢ػا  .(ا٦ٟٗػ٬)اٟزصػع  ك٭يجبُى ٢ا ٙب٩٠ا ٬ٖ ،(اٳخبات) ٭ي٦مى

 اردو (ز٭ػعان )٥مػبت  ،٢ا ٟٚٮت أشعان إٌٵ ز٭عان  :كثٚ٪ؿ ٬ٖ اٟزصع» :ٙا٧ٟ ٖٮ٩ا رصعان 

 .(أشػع)٠ِػ٫  اردو (ز٭ػعان ) رّٖػت ،٢ا ؾار أشػع إٌٵ ز٭ػعه  :.. كثٚ٪ؿ،(أشع)٫٠ِ 

 ٌٞ  .« [5٣٭٪٥ؽ: ] ژ ڌ ڌ ڍ       ڍ ڇ ڇ ڇ ژ: كٙاؿ اهلل ٌِؼ كر

ٌٚ٘ خ٣ٌة  ،طبػػان  «إٌٵ » ػ٫٠ِ ٙ٪ؿ اب٤ ؾّعاف ٤٢ ا٦ٟمػأل بػ كٙع ٠ٌِ٘ ا٣ٟص

 .ب٣ا ٖٮ٧ ٥َػ ،كاٳثباع رصعان 
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... ك٤٢ را٥أل آطػ ٖاٌف ِبارثػ٧ ثٚبػٞ اٟص٣ػٞ ٠ِػ٫ اٟٚػ٪ٟٮ٤ ٖػ٬ » :ٙاؿ

أٌف ا٦ٟالػأل ٨ػ٬  -ك٨ػ٪ ٠ٟٝػ٪ٖٮٮ٤  -أشػع٣٨ا  :اّٟا٢ٞ ا٦ٟالػأل ٣٠ٟؿػجد٫٦

ٌٜبػة  «إٌٵ »أٌف  -ك٨ػ٪ ٠ٟٗػٌػاء ك٢ػ٤ ثابّػ٧  -كاٯطػ  .«إٌٵ »  «ٵ»ك «إفٌ »٢ػ٤ ٢ػ

 .«....«إفٌ » ػ٦ٖمب٪ا ب٩ا اِجباران ب

٩ٖ٪ طٶؼ ٢ػا ٜػاف ٠ِٮػ٧ ٜٶ٢ػ٧  ؛ك٬ٖ ٥ؿبة اٟٚ٪ؿ اٟدا٬٥ إ٫ٟ اٟٗػاء ٥َػ

ٖ٪رعق ٭ٚ٪ؿ بجػٜٮػأل  ،كٙع ٥َػ بّن اٟباشدٮ٤ ٖٮ٧ .(٢ّا٬٥ اٟٚػآف)٬ٖ ٜجاب٧ 

كأ٥ٝػػػ بػػغٟٛ أف ٭ٝػػ٪ف ٥الػػألي  ،اّٟايٗػػة «ٵ»ك ()ا٦ٟاٖٮػػة «إفٍ »٢ػػ٤  «إٌٵ »

ٌٜبة ٢ُ  «إفٌ »د٫٦ ٦ِعق ا٣ٟؿج ٣ٜا ٥يًؿأل إٟٮ٧ «ٵ»ا٣ٟػ
(9٧)

. 

ٌٚ٘ ٭٠ٌّ٘ ٫٠ِ ٢ا ٙا٧ٟ اب٤ ؾّعاف ِػ٤ اٳثبػاع اٙجمػػ ٠ِػ٫ » :كٙاؿ ا٣ٟص

رػ٪از  (٧65 - ٧/٧66)اٳثباع ٬ٖ ا٬ٗ٦ٟ ٬ٖ شٮ٤ أٌف اٟٗػاء أخبت ٬ٖ ٢ّا٥ٮ٧ 

 .«...اٳثباع كا٦ٟمأل ٫٠ِ اٵؾجد٦اء

٩ٖػ٬ ثػ٪١٨ بػ ٌف  ؛٤ كر٩ػٮ٤ك٬ٖ ٨غق اّٟبارة ٢ا ٭٪١٨ بظٶؼ اٟ٪اُٙ ٢ػ

كأ٥ٌػ٧ ٭زٮػؼ ذٟػٛ  ،اٟص١ٝ بز٪از ا٦ٟمأل ٫٠ِ اٵؾجد٦اء ٢غ٨أل اٟٗػاء ٵ ٓٮػ

 ا٦٢ٗٮو  اكاٟمصٮس أٌف ا٦ٟمأل ٫٠ِ اٵؾجد٦اء إذا ٜاف اٵؾجد٦اء ثا٢و  .٫٠ِ إيٶ٧ٙ

كرأل بّن ا٦ٟصػاة أٌف  ،شٝاق ؾٮب٪٭٧ ٟٔة ٟبّن اّٟػب ،٢جٌمٶن رائؼ ٖمٮس

ٟٗػٌػاء ٟزػ٪از ا٦ٟمػأل أف ٭ٝػ٪ف ا٣ٟؿػجد٫٦ ٦٢ػ٧ كفػػط ا ؛ا٦ٟمأل ٨٪ اٟ٪رػ٧

٢ّػٖةن 
(97)

ٖػٶ  ،كاٱ٢د٠ة اٟج٬ ؾا٩ٙا اب٤ ؾّعاف ١ٟ ثزػًػ ٠ِػ٫ فػػط اٟٗػٌػاء .

                                                 

()  ٥ك  اب٤ ٭ّٮـ كٓٮػق ٫٠ِ أف اٟٗػاء ٭ػل أف إٵ  ٢ػٜبة ٤٢ إف  اٟج٬ ث٦مأل اٱؾ٣اء، ا٥َػػ

 كا٣ٟمادر ٬ٖ شافٮج٧. ]ا٣ٟز٠ة[. ٣/٧5١فػح ا٣ٟٗمٞ: 

. 76-78ص  ،٢ا ثّعد ٖٮ٧ ا٦ٟٚٞ ٤ِ اٌٟٗػاء ٬ٖ هػ٪ء ٢ّػا٬٥ اٟٚػػآف ،زبا٬ٟد. ش٣عم اٟ (9٧)

 .٢7/٣١١ّا٬٥ اٟٚػآف ( )ٜٶـ اٟٗػاء اٟغم اؾج٦ع إٟٮ٧ اٟباشح ٬ٖ ٜجاب٧ ك

 ،٧6١-٧/٧66 ،٢ّػا٬٥ اٟٚػػآف ،كاٟٗػػاء ،٣٧4 ،7/٣٧٧اٟٝجػاب  ،ؾػٮب٪٭٧: ا٥َػ ٢دٶن  (97)

 .٧54/ 7ا٣٩ُٟ  ،كاٟؿٮ٪ي٬ ،8٧8ص ،اٟز٫٦ اٟعا٬٥ ،كا٣ٟػادم ،7/745
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   .كر٧ ٦٠ٟمأل ٖٮ٩ا ٫٠ِ اٵؾجد٦اء ٫٠ِ رأم اٟٗػاء

٘ى ٫٠ِ ٢مػ٠ًس  ٘ي اٟج٠ّٮ ٌٚ اٟػغم كٙػُ ٖػ٬  «ردٌ»كإ٫ٟ ٨غا كذاؾ ثػؾ ا٣ٟص

ك٨ػ٪ ٢ػا كرد ٢ػػة أطػػل ٖػ٬  -ات ِبارة اب٤ ؾّعاف ٬ٖ ٨غا اٟباب أربػُ ٢ػػٌ 

ٌٚ٘  ،(باب ١ٜ) ٖٝاف ٭٦ب٬ٔ أف ٭بػٮ٤ٌ أ٥ٌػ٧ ٢مػ٠ًسه ٜػ٪٬ٖض  ،-دكف أف ٭بٮ٧٦ٌ ا٣ٟص

٢ّػا٬٥ )ك ٨٪ أشع ا٣ٟم٠ًصات اٟج٬ اؾج٩٠٣ّا اٌٟٗػاء ٖػ٬ ٜجابػ٧  ،أراد ب٧ اٟبعؿ

٠ٟجّبٮػ ٤ِ اٟبعؿ (اٟٚػآف
(9٣)

كٖاث٧ أف ٭بٮ٤ٌ أٌف اٯ٭ة اٟٝػ٭٣ة اٟجػ٬ اؾػجعٌؿ ب٩ػا  ؛

ٵ ث٦اؾػأل اٱ٢د٠ػة   [5٣٭٪٥ؽ: ] ژ ڌ ڌ ڍ       ڍ ڇ ڇ ڇ ژؾّعاف  اب٤

ٖٮ٩ا ٖاِػٞ  «ذر٭ٌةه »ك ،ٱٌف اٵؾجد٦اء ٖٮ٩ا ٤٢ ٙبٮٞ اٵؾجد٦اء ا٣ٌٟٗػغ ؛اٟج٬ اٜج٦ٗج٩ا

طٶٖان ٟج٠ٛ اٱ٢د٠ػة اٟجػ٬ ٙا٢ػت ٠ِػ٫ اٵؾػجد٦اء اٟجػاـٌ ا٦٣ٟٗػ٬  ،ٵ بعؿ «آ٤٢»

 .ا٣ٟؿجد٫٦ ٧٦٢ ٫٠ِ ا٣ٟق٩٪ربعٵن ٤٢  «إٌٵ »كٖٮ٧ ٭ٝ٪ف ٢ا بّع  ،ا٣ٟجٌمٞ

٠ِػ٫  «إٌٵ »٫٠ِ اٳشاٟػة ٖػ٬ دطػ٪ؿ  (باب ٜاف)٥ك  اب٤ي ؾّعاف ٬ٖ  -

 .«٩ٖ٪ ٢صاؿ «١ٟ ٭ؼؿ»٫٠ِ  «إٌٵ »كإذا أدط٠ت »: إذ ٙاؿ ،«١ٟ ٭ؼؿ»

٦ػ٬ ٘ي ٫٠ِ ذٟٛ كٙٗة ٵ ثٔي ٌٚ إذ ٟػ١ ٭بػٮ٤ٌ ا٣ٟٚمػ٪دى ٢ػ٤  ؛كٙع كٕٙ ا٣ٟص

ج اٟٝػ٪ٖٮٌٮ٤ ٳرػازة ثٚػٌعـ راء ٨غا ا٫٦ّ٣ٟ ٬ٖ اشجزػا» :كاٜج٫ٗ بٚ٪٧ٟ ،ذٟٛ

 .«٠ِ٧86ٮ٩ا ٬ٖ اٳ٥ماؼ ص  «٢ا زاؿ»طبػ 

ٌٚ٘ أف ذٟػٛ بايػٞ ٵ ٭مػسٌ  ٵ  :ٖػٶ ٭ٚػاؿ ،كٜاف اٟ٪ارأل أف ٭بٮ٤ٌ ا٣ٟص

ٱٌف ذٟػٛ ٵ ٭يؿػج٣ّىٞ إٌٵ  ؛٭ػؼاؿ ز٭ػع ٙائ٣ػان  :٣ٜا ٵ ٭ٚاؿ ،٭ؼاؿ ز٭ع إٌٵ ٙائ٣ان 

 ،ا٫٦ّ٣ٟ بّوػ٧ بػبّن كا٥جٚن ،ٖاذا اؾجد٦ٮتى لار ا٬ٗ٦ٟي إ٭زابان  ،ب٠ٌٗ ا٬ٗ٦ٟ

 .كثصٌ٪ؿ ٤٢ شاؿ إ٫ٟ شاؿ ،ِيًعؿ ب٧ ٤ِ كر٧٩ ،ٖٝاف ٢صاٵن 

إذا  (ٟٝػ٤)ك (بػٞ)٫٠ِ ٥مأل ٢ا بّع  (باب ٜاف)٥ٌك اب٤ي ؾّعاف ٬ٖ  -

 ەئ ائ ائ ى        ى ېژ: كاؾػجعٌؿ بٚ٪ٟػ٧ ثّػا٫ٟ ك٥ص٪٨ا، «٢ا ٜاف»ٜا٥جا ٢ُ 
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 .[90اٱشؼاب: ] ژۇئ وئ  وئ ەئ

٘ى  ٘ي ٫٠ِ ذٟٛ ث٠ّٮ ٌٚ كٙع لػٌػح اٟٗػٌػاء ٖػ٬ » :ؾ٩٪ ك٠ٗٓة بٚ٪٧ٟك٠ٌِ٘ ا٣ٟص

، كٟػ١ «أبػا»ٖػ٬ ثٗؿػٮػ ٥مػأل  (ٜاف)بجٚع٭ػ  (968 ،٧١٧ - ٧/٧١0)ا٣ّٟا٬٥ 

إٌٵ أٌف ا٦ٟصػاس كأبػا شٮٌػاف  .ك١ٟ ٭ّٗٞ ا٣ٟم٦ٌٕ ذٟٛ ٦٨ػا ،٭ص٧٠٣ ٫٠ِ اًّٟٕ

ك٨ػ٪  ،كٓٮػ٣٨ا ٠ٚ٥٪ا ٤ِ اب٤ ؾّعاف ٢٪اٖٚةى اٟٗػاء ٬ٖ ٨غا اٟجٚع٭ػ ٖٮ٣ا ٨٪ ٜآ٭ج٦ا

 .«ژ...ہ ہ ۀ ۀ ڻژ :[٣١اٯ٭ة  :٭٪٥ؽ]ا٫ٟ ٬ٖ ٙ٪٧ٟ ثّ

كاٟمػصٮس  .«أبػا»ث٦مػأل ٣٠ٜػة  «ٜػاف»ٖاٟؿ٩٪ بادو ٖٮ٣ا ٙا٧ٟ ٤ِ ثٚػع٭ػ 

 .«رؾ٪ؿى »أم ٣٠ٜة  ،«٤ٍٟٝ »٥البة ٢ا بّع  «ٜاف»ثٚع٭ػ 

ٌٚ٘ ٢ا ٭عِ٪ إ٫ٟ اٟج٪ٌٕٙ ٣ٟا ٖٮ٧ ٤٢ ٥ٗػ٬ ٢ػا  ؛٫٠ِ أٌف ٬ٖ بٚٮٌة ٜٶـ ا٣ٟص

إذ ٫ٗ٥ ٤ِ ابػ٤ ؾػّعاف ٖػ٬  ،٦ٌٕ ٓٮػيقٵ ٭صؿ٤ أك ٭ز٪ز ٬ٖ اٯ٭ة ٦ِع ا٣ٟم

إٌٵ أٌف ا٦ٟصػاس كأبػا شٮٌػاف كٓٮػ٣٨ػا  .ك١ٟ ٭ّٗٞ ا٣ٟم٦ٌٕ ذٟػٛ ٦٨ػا» :ٙ٪٧ٟ

 = ثٚع٭ػى  «...٠ٚ٥٪ا ٤ِ اب٤ ؾّعاف ٢٪اٖٚةى اٟٗػاء ٬ٖ ٨غا اٟجٚع٭ػ ٖٮ٣ا ٨٪ ٜآ٭ج٦ا

أل ب٩ا ٣٠ٜةي  «ٜاف»  ؛ك٨ػ٪ ٢ػ٤ ٙبٮػٞ ٥ٗػ٬ اٟػٶزـ .٬ٖ ٨غق اٯ٭ة «رؾ٪ؿى »ث٦يمى

٣ٌ٢ػا ٟػ١  «ٟٝػ٤ٍ »ٱٌف  ؛٦٨ا ٦ِع ابػ٤ ؾػّعاف «٤ٍٟٝ » ػٗاء كر٧ اًّٟٕ بٱٌف ا٥ج

٭٪رأل أف ٭ٝ٪ف ا٦ٟمأل ٫٠ِ ثٚػع٭ػ ِا٢ػٞ  ،(باب شػكؼ ا٦ٟؿ٘)٭غٜػق ٬ٖ 

كٟػٮؽ ثػٍػؾي ابػ٤ ؾػّعاف اٟجمػػ٭سى بػغٟٛ  .«ٜػاف»ك ٨ػ٪  ،٭عٌؿ ٠ِٮ٧ اٟؿٮاؽي 

ٞى ٦٢ػُ أك ٙػ٭٦ػة إ٥ٝػار ٠ِٮػ٧ أك ٱٌف اٟػٶزـ ٵ ٭٠ػؼـ اٟػ٦ك   ،كا٦ٟك  ٠ِٮ٧ دٟٮػ

 .كاهلل أ١٠ِ .اٟجمػ٭سي ب٧

أٌف ا٦ٟؿبة إ٫ٟ ٢ا ٜػاف ٢وػاٖان ثٝػ٪ف  (باب ا٦ٟؿبة)ذٜػ اب٤ ؾّعاف ٬ٖ  -

 :(أبػ٬ رّٗػػ)ثٚػ٪ؿ إذا ٥ؿػبج٧ إٟػ٫ » :ك٢دٌٞ ٟػغٟٛ ٖٚػاؿ ،إ٫ٟ ا٣ٟواؼ إٟٮ٧

 .«ِبعمٌ  :(ِبع اٟعار)أك  (ِبع اٟٚٮؽ)أك  (ِبع ف٣ؽ)كإ٫ٟ  ،رّٗػمٌ 

٘ي ٖػ٬ ذٟػٛ اطجٶ ػ ٌٚ ٌٚػأل بٚ٪ٟػ٧ ،ٖػان كٙع ٟصٌ ا٣ٟص ا٣ٟدػاٵف اٱطٮػػاف » :ّٖ
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ك٬ٖ ه٪ء ذٟػٛ  ،كاٟمصٮس: اٱ٢د٠ة اٟدٶخة اٱطٮػة طاررة ٜغا. ٠ٙت:]طارراف 

كٜػاف ٭٦بٔػ٬ أف  ،«ٖا٥ؿب٧ إ٫ٟ اٟغم أهٗج٧ إٟٮػ٧» :٤ِ ٙ٪٧ٟ [ثمٌصس اٟو٣ائػ اٟجاٟٮة

إذا  :(٣/٧9٧)ثؿب٣٩ٚا ِبارة ث٣ٮؼ٣٨ا ٣٢ا ٙب٣٩٠ػا ٜٚػ٪ؿ ا٣ٟبػػد ٖػ٬ ا٣ٟٚجوػأل 

 .٨ ا «.ا٣ٟواؼ ٣٠ِان كا٣ٟواؼ إٟٮ٧ ٤٢ ث٣ا٧٢ ٖاٟباب ا٦ٟؿأل إ٫ٟ اٱكؿٜاف 

ٌٚ٘ أف  ؛ٓٮػ ٜاؼو  ،٫٠ِ ل٪اب٧ ،٫٠ِ أٌف ذٟٛ كشعق ٖٚع ٜاف ٭صؿػ٤ بػا٣ٟص

 :ٖٮٚػاؿ ٢ػدٶن  ،٭٦ب٧ٌ ٫٠ِ أ٧ٌ٥ ٤٢ اٟزائؼ ا٦ٟؿبةي إ٫ٟ اٟدا٬٥ ٬ٖ ث٠ٛ اٱ٢د٠ػة اٱطٮػػة

طػ٪ؼ  «ِبع ٦٢اؼ»٬ ا٦ٟؿبة إ٫ٟ ٣ٜا ٙٮٞ ٦٢ا٬ٖ ٖ ،دارٌم ٬ٖ ا٦ٟؿبة إ٫ٟ ِبع اٟعار

ا٠ٟبؽ
(99)

 ،ِبقػ٬ٌ٣ كِبٚؿػ٬ٌ كِبػعرمٌ  ،ك٨ػ٪ اٱكهػس ،ك أٌف ا٣ٟصٗ٪ظ ٖٮ٩ا ؛

ٟٮػثُٗ ا٠ٟبؽ ،بمٮآة اؾ١ ٤٢ اٵؾ٣ٮ٤ ،٣ٜا ٥ٌك أب٪ شٮٌاف
(98)

. 

ّىػٞ) ٫كإذا ٥ؿػب٪ا إٟػ» :كٙاؿ اب٤ ؾّعاف ٬ٖ اٟباب ٥ٗؿػ٧ - ٍٗ ذكات ٢ػ٤  (٢ى

 :(٢ٔػؼل)كإٟػ٫  ،٢ػ٢ػ٪مٌ  :(٢ػ٢ػ٫)ٟػ٫ ٙػاٟ٪ا ٖػ٬ ا٦ٟؿػبة إ .٥ؿػب٪ق بػاٟ٪اك امٔةء

 .«إذا ٜا٥ت ث ٜٞ ا٦ٟ٪ل ؛٨غق إبٞ ٥٪ك٭ٌة :كٙاٟ٪ا .٠ِى٪مٌ  :(٬٠ٌِ )كإ٫ٟ  ،٢ٔؼكمٌ 

ٌٚ٘ أف ٭ػ٩٦ن  ،ك٬ٖ ٨غا اٟٚ٪ؿ ٢ا ٭صجاج إ٫ٟ اٟج٠ّٮ٘ كٙع ٜاف ٫٠ِ ا٣ٟص

رػ٭ان ٫٠ِ ٢ا ٜاف ٠ِٮ٧ ٬ٖ اٟج٠ّٮ٘ ٫٠ِ ٜػٶـ ابػ٤ ؾػّعاف ٖػ٬  ،٧ٟ ٣ٜا ٭٦ب٬ٔ

   :كٟ٪ ّٖٞ ذٟٛ ٟٚاؿ .ك٦٨اؾ٨غا ا٣ٟظجمػ ٦٨ا 

٩ٖػػ٪ ٢دػػاؿ ٓٮػػػ  ،بػػٞ ٢ػػ٤ ذكات اٟػػ٪اك ،ٟػػٮؽ ٢ػػ٤ ذكات اٟٮػػاء« ٢ٔػػؼل» -٧

كٜػاف اٟٝػٶـ ٖػ٬  ،٩ٖٞ ٜاف ٬ٖ اٟٝػٶـ ؾػٚى .٦٢اؾأل ٣ٟا ٥ٌك ٠ِٮ٧ اب٤ ؾّعاف

ّىٞ) ٫كإذا ٥ؿب٪ا إٟ» :أل٧٠ ٙبٞ ذٟٛ ٍٗ  ؟«٥ؿب٪ق باٟ٪اك [ك اٟ٪اك]٤٢ ذكات اٟٮاء  (٢ى

                                                 

اٱلػػ٪ؿ  ،كابػػ٤ اٟؿػػػاج ،٧7٣7،اٟٝا٢ػػٞ ،كا٣ٟبػػػد ،٣/٣١6اٟٝجػػاب ،ؾػػٮب٪٭٧: ا٥َػػػ (99)

 .7/١8 ،فػح اٟقاٖٮة ،كاٟػه٬ ،64/٣

ٚجمػػع ٖػػ٬ فػػػح ا٣ٟ ،.كا٥َػػػ: اٟزػرػػا60٣٬٥ص  ،اٵرثقػػاؼ ،أب٪شٮػػاف اٱ٥عٟؿػػ٬ (98)

 .٧/9١0 ،اٟج٠٣ٝة
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ٟػٮؽ ٠ِػ٫  ،إبػٞ ٥٪ك٭ٌػة :ًؿأل إٟٮ٩ا ٬ٖ ٙ٪١٩ٟاٟج٬ ٥ي  «٥٪ل»ك «٬٠ٌِ » -7

ّىٞ»كزف  ٍٗ ّىٞ»كاٟدا٬٥  «ّٖٮٞ»ٖاٱكؿ كز٧٥  ،«٢ى  .«ٖى

٤٢ ث٣اـ اٟج٠ّٮ٘ ٬ٖ رأ٭٬ اٟج٦بٮ٧ي ٫٠ِ ر٪از اٟصغؼ ٖػ٬ ا٦ٟؿػبة إٟػ٫  -٣

ٖٚػع أرػازق ؾػٮب٪٭٧  ،٢ػ٢ػ٬ٌ ك٢ٔػؼٌم ك٩٠٢ػ٬ٌ  :ٖٮٚػاؿ ،٢ػ٫٢ ك٢ٔؼل ك٫٩٠٢

 :ٜا٥ػت ا٦ٟؿػبة ب٠ٚػأل اٱٟػٕ كاكان  كإف ،كاطجارق بّن ا٣ٟجػ طػ٭٤ ،كا٣ٟبٌػد

اٟ٪ر٧ ،٩٠٢٪مٌ ٢ػ٢٪ٌم ك٢ٔؼكٌم ك
(96)

. 

٠ػة باٟجدٚٮػٞ  (باب اٟز٣ػُ باٟجػاء)٥ٌك اب٤ ؾّعاف ٬ٖ  - ٍّ ٠ِػ٫ ر٣ػُ ٖي

٠ي٣ػػات» ٍي ٣ٍ٠ػػة ك ٍي ٌٗٗػػت ،٥صػػ٪  ٠ػػة «كإف فػػجت ط ٍّ ؛ ٣ٜػػا ٥ػػٌك ٠ِػػ٫ ر٣ػػُ ًٖ

ًًٜؿػات»باٟجظٗٮٕ ًٍٜؿػة ك ٠٪ق ،٥ص٪  ٌٚ  .«كرب٣ٌا خ

ٌٚػػ٘ ٠ِػػ٫ ذ ٌٚػػأل ا٣ٟص كٖػػ٬ » :ٙػػاؿ ٖػػ٬ أكٵ٣٨ػػا ،ٟػػٛ بصافػػٮجٮ٤كٙػػع ِ

٠ٍّػة ٢وػ٣٪٢ة اّٟػٮ٤ ك٢ٝؿػ٪رث٩ا ٙمػػق  (٧/7١6)اٵرثقاؼ  أف اٳثباع ٬ٖ ٖي

كِبارة ا٣ٟم٦ٌٕ ثبٮ٤ٌ أف اٟجؿٝٮ٤ كاٳثبػاع رػائؼاف ٠ِػ٫  .اٟٗػاء ٫٠ِ ا٣ٟؿ٣٪ع

 .«كِٝؽ ٢ُ ٢ٝؿ٪ر اّٟٮ٤ ،٢ُ ٢ػاِاة أ٧ٌ٥ بعأ باٟو١ أم اٳثباع ،اٳيٶؽ

أٌف اٟجؿػٝٮ٤ ٧٣0كرػاء ٖػ٬ دٙػائ٘ اٟجمػػ٭ٕ ص » :كٙاؿ ٬ٖ اٱطػل

ٵ  :كٖػ٬ ٜجػاب أبػ٬ اٟصؿػ٤ ا٩ٟٮػد١ :(٧/7١6)كراء ٬ٖ اٵرثقاؼ  .أك٫ٟ

ًٍٜؿػػة ًًٜؿػات ٭٬٦ّ بٝؿػػ اٟؿػٮ٤ ٖػ٬ ر٣ػُ  . ك٨ػغا ا٦ٟٚػٞ «٭زٮؼ اٟٝ٪ٖٮٌ٪ف 

٠ػة)ٱٌف إيٶٙػ٧ ٖػ٬  ؛ب٩ػغا ا٠ٟٗػٌ ا٭٦ب٬ٔ أف ٭ٝ٪ف طالو  ٍّ ٢ٝؿػ٪رة اٟٗػاء  (ًٖ

ٖٚػع ؾػ٠ٗت اٳفػارة ٖػ٬  ،ٝ٪ٖٮٮ٤ ٤٢ إ٭ػػاد١٨ اٟٝؿػػ٭٦اٙن ٢ا راء ٤ِ اٟ

 .....اٟج٠ّٮ٘ اٟؿاب٘ إ٫ٟ ٙ٪ؿ اٟٗػاء

ٌٚ٘ ٬ٖ ٨اثٮ٤ اٟصافٮجٮ٤ ٢ا ٭عِ٪ إ٫ٟ اٟجّٚٮأل  :ك٬ٖ ث٠ّٮ٘ ا٣ٟص

                                                 

كابػػ٤  ،٧95 -٣/٧9١ا٣ٟٚجوػػأل  ،كا٣ٟبػػػد ،٣8٣-٣/٣87اٟٝجػػاب  ،ؾػػٮب٪٭٧: ا٥َػػػ (96)

 .89، اٟج٠٣ٝة كاٟٗارؾ٬ ،٧/٣١١ ،اٟؿػاج



 498 د. عبد الياصز عضاف -البً صعداٌ   (رلتصز اليحو)ىظزات يف 

ُى  -٧ ٌٚ٘ ٬ٖ ث٠ّٮٚػ٧ ر٣ػ ٠ٍّػة»ٟٮؽ ٤٢ ا٦٣ٟاؾأل أف ٭ؼ٭ع ا٣ٟص ٖٮ٣ػا ٙمػػ  «ٖي

٠ٍّػة»ذٟػٛ بز٣ػُ بػٞ اٟ٪ارػأل أف ٭ٚٮٌػع  .اٟٗػاء اٳثباعى ٖٮ٧ ٫٠ِ اٟؿ٣اع بٝؿػػ  «ًٖ

١ٟ ٭مٌػح ب٣ػا ٙمػػ اٟٗػػاء اٳثبػاعى ٖٮػ٧ ٠ِػ٫  (اٵرثقاؼ)ٱٌف أبا شٮٌاف ٬ٖ  ؛اٟٗاء

ػػى اٳثبػاعى ٠ِػ٫ ا٣ٟؿػ٣٪ع ٖػ٬  ،اٟؿ٣اع ٤ٌٟٝ ؾٮاؽ اٟٝٶـ داؿض ٫٠ِ أٌف اٟٗػػاء ٙمى

٠ٍّة»ر٣ُ  ًّػٶت  ؛بٝؿػ اٟٗاء «ًٖ ٠ٍّة ٠ِػ٫ ًٖ ٱ٧ٌ٥ راء ٬ٖ ؾٮاؽ اٟٝٶـ ٫٠ِ ر٣ُ ًٖ

 ،ك٬٨ ٟٔة ٥ػٌك ٠ِٮ٩ػا اٱطٗػـ كٓٮػػق :خ١ٌ ٙاؿ ،ذٜػ ذٟٛ .ًؾٍعرة كًؾًعرات ٥ص٪

 .كٙمػق اٟٗػاء ٫٠ِ ا٣ٟؿ٣٪ع ،ك٥ٌك ؾٮب٪٭٧ ٫٠ِ ر٪از ذٟٛ كاٌيػادق

٠ػة»ك٭عٌؿ ٠ِٮ٧ أٌف اٳثباع ٬ٖ ر٣ُ  ،ك٭ؤ٭ٌع ذٟٛ ٦ِعم ٍّ ٜػاف ب٦٣زػاة  «ٖي

٠ػة»٣ٌ٢ا فاب اٳثباعى ٬ٖ ر٣ُ  ٍّ ٙػ٪ؿ ابػ٤ ٖٗػ٬  .كطاًٟػ٧ ٦ِػع اٟٝػ٪ٖٮٌٮ٤ «ًٖ

٠ة»ؾّعاف ٬ٖ ر٣ُ  ٍّ ٠٪ق» :«ًٖ ٌٚ = ٢ا ٭عٌؿ ٫٠ِ أٌف اٳثبػاع ٖػ٬ ر٣ػُ  «كرب٣ٌا خ

٠ة» ٍّ ًٌػد «ًٖ ٌٞ ٌٟٗ ٤٢ ٨غا اٟباب ،٠ٙٮٞ ٓٮػ ٢ اس ٬ٖ ٜ  .ٵ ٭ٚي

اٟػغم ؾػا٧ٙ أبػ٪ شٮٌػاف ٖػ٬  ،كا٦ٟك  اٟ٪ارد ٬ٖ ٜجاب أب٬ اٟصؿ٤ ا٩ٟٮد١

ًًٜؿػات»:(اٵرثقاؼ) ٤ ٬ٖ ر٣ُ ٜؿػػة ٭٬٦ّ بٝؿػ اٟؿٮ «ٵ ٭زٮؼ اٟٝ٪ٖٮٌ٪ف 

 .= ٭يقّػ أف ٢غ٨أل اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٬ٖ ذٟٛ اٟؿ٣اعي ٵ اٟٚٮاس

كٟٮؽ ببّٮع ٤٢ ٨غا كذاؾ أف ثػل أبا اٟٚاؾ١ ٢ص٣ع ب٤ ؾػّٮع ا٣ٟػؤدٌب 

 ؛ٖٮجبّ٪ف اٟٝؿػةى اٟٝؿػػةى  ،ًؾًعرات كًطًػٙات :٭٦ٌك ٫٠ِ أٌف ب٬٦ أؾع ٭ٚ٪ٟ٪ف

كاٟؿٝ٪فى  ،«ًؾعىرات»خ١ٌ ٭غٜػي اٟٗجسى ٤ِ بّن اّٟػب 
 

 ،«ًؾػٍعرات»١٩ ٤ِ بّوػ

ٝ ٤ ٟجدٚٮٞ اٟٝؿػة» :خ١ ٭ٚ٪ؿ «ك٨غا أك٫ٟ أف ٭يؿ
(9١)

. 

بات ٤٢ اٟ٪اهس ٬ٖ ه٪ء ٢ا ٠ٙت أٌف ِبارةى ا٣ٟمػ٦ٌٕ ٵ ثػعٌؿ ٠ِػ٫  -7

٠ة»أٌف اٳثباع ٬ٖ ر٣ُ  ٍّ ٌٚ٘ ،رائؼ ٫٠ِ اٳيٶؽ «ًٖ  .طٶٖان ٣ٟا لٌػح ب٧ ا٣ٟص

٠٪ق» :كإٌٵ ٖٝٮٕ ٭ٌٗؿػ ٙ٪٧ٟ ٬ٖ ذٟٛ ٌٚ  ؟«كرب٣ٌا خ

                                                 

 .٧٣١ ،دٙائ٘ اٟجمػ٭ٕ ،اب٤ ؾّٮع ا٣ٟؤدٌب (9١)
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ٌٚ٘ ٬ٖ اٟصافٮة اٟدا٥ٮة ا٣ٟب٬ٌ٦ ٫٠ِ ثٚٮٮع ٦٢ُ اٳثباع اٟػغم رػاء رأم اٟ -٣ ٣ص

ًٚٞ ٤٢ ٜجاب أب٬ اٟصؿ٤ ا٩ٟٮد١ دكف إيٶٙػ٧ ٖػ٬ ر٣ػُ  ،«ًًٜؿػػات»ب٠ٗػٌ  ،ٖٮ٣ا ٥ي

٠ٍّة» = ٟػ١ ٭ب٠ػْ  ٣ٟا ٭ٚجوٮ٧ ٤٢ ٦٢اٙوة ٢ا راء ٤ِ اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٢ػ٤ إ٭ػػاد اٟٝؿػػ ،«ًٖ

 «ًًٜؿػػػات» ٟٝػ٪ٖٮٌٮ٤ ٭٦ٝػػػكف٠ٖػػ٪ ٥َػػ ٖٮػػ٧ ٣ِٮػػ٘ ٥َػػ ٵ٥ج٩ػػ٫ إٟػػ٫ أٌف ا .اٟج٣ػاـ

كٟ٪ ٜاف ١٩ٟ ٖٮ٧ ؾػ٣اع ٯ٦٢ػ٪ا بػ٧ كاي٣ػ ٥ٌ٪ا  ،ٱ٧ٌ٥ ١ٟ ٭٦ج٧ إٟٮ١٩ ٖٮ٧ ؾ٣اع ،باٳثباع

٠ٍّة»كٟجبٮ٤ٌ ٧ٟ بآطػة أف اٳثباع ٬ٖ ر٣ُ  ؛إٟٮ٧  ،٦ِع اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٢ب٬ٌ٦ ٠ِػ٫ اٟؿػ٣اع «ًٖ

 .١كاهلل ثّا٫ٟ أ٠ِ ،كٙ٪ؿ اب٤ ؾّعاف ،ك٨٪ ا٣ٟ٪اٖ٘ رأمى اٟٗػاء .ٵ اٟٚٮاس

ٞى ف٩ًع ٖػ٬ أطػ٪ات ٍػ٤   (باب إفٌ )ذٜػ اب٤ ؾّعاف ٬ٖ  -  :إذ ٙػاؿ ،اّٟٗ

 ،٦٦ٍتي أٌف أطػاؾ طػارجه  :ثٚ٪ؿ .(أفٌ )كأط٪اث٩ا ٖاٖجس  «٦٦ٍتي » ػٖاذا رجت ب»

 .«كف٩عت أٌف ِبع اهلل ٢ػثصٞ

ٚ ػأل ٠ِػ٫ ذٟػٛ ب٣ػا ٭٦بٔػ٬ ٌٚػ٘ أف ٭ّ ٱٌف ذٟػٛ ٓٮػػ  ؛كٙع ٜاف ٠ِػ٫ ا٣ٟص

فػاـ ٢ػا ٖٮػ٧ ٢ػ٤  ،«٠ًِػ١»ٖٝ ٧ٌ٥ ٙاؾ٧ ٫٠ِ  ،١٠ك١ٟ ٭ٚٞ ب٧ أشع ٖٮ٣ا أِ ،٢ّػكؼ

 .ٖص١ٝ ٠ِٮ٧ بص٧٣ٝ - ابت ٧ٟ ٥ٌك ٠ِٮ٧ بّن ا٣٠ّٟاء ٥مو ك٨٪ ٫٦ّ٢ خا -٦ّ٢اق 

ٖٮ٣ا ذٜػ ٢ػ٤ أدكات ٭زػ٬ء  (باب شػكؼ اٟػُٖ)ذٜػى اب٤ ؾّعاف ٬ٖ  -

 .«٭ػ٤ّٖ اٱؾ٣اء ٵ ٓٮػ»كِع ٨ا ٖٮ٣ا  «١ٜ»٢ا بّع٨ا ٢ػٖ٪ِان 

٘ي خ٣ٌة أ ٌٚ ٭ػ٭ع اٵؾج٩ٗا٢ٮٌة ٟجٌٚعـ ٙ٪٧ٟ ٖػ٬ اٟظبػ٭ٌػة إ٩ٌ٥ػا »٧ٌ٥ كٙع بٮ٤ٌ ا٣ٟص

إٌف أ٨ػٞ اٟٝ٪ٖػة « كٟٚ٪ؿ اٟؿٮػا٬ٖ ٬ٖ ٜٶ٧٢ ٤ِ اٟظبػ٭ة ٬ٖ فػش٧ ،ثظٗن

ٌٞ شاؿ ب  .ٍا٨ػة أك ٢ٌٚعرة (٤٢) ػ٭ظٗو٪ف ٢ا بّع ١ٜ ٬ٖ ٜ

ٌٚ٘ ٬ٖ ٨غق اٟصافٮة بٚ٪ؿ اٟؿٮػا٬ٌٖ ٵ ٭٦اؾػأل اَٟػا٨ػى ٢ػ٤  كاؾجعٵؿي ا٣ٟص

 ؛اٟظبػ٭ٌة شػؼ طػاٖن ٭ظٗػن اٱؾػ٣اء «١ٜ»أٌف  [89 ص]ٜٶـ اب٤ ؾّعاف 

 .ٵ ب٩ا «٤٢» ػ٭ٝ٪ف ب «١ٜ»اَٟا٨ػة بّع  «٤٢»ٱٌف اٟظٗن ٢ُ كر٪د 

٘ي ٠ِٮ٧ ٤٢ ٙىٍمػػو ٵ ٭٦بٔػ٬  ٌٚ٘ ثػؾ ٬ٖ رأ٭٬ ٢ا ٭زأل اٟج٠ّٮ ٫٠ِ أٌف ا٣ٟص
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ٱٌف اٱلٞ اٟ٪ارأل ٬ٖ ٜػ١ اٵؾػج٩ٗا٢ٮٌة  ؛«٭ػ٤ّٖ اٱؾ٣اء ٵ ٓٮػ» :٬ٖ ٙ٪٧ٟ

ػػ ت ،ع٨ا ٫٠ِ اٟج٣ٮٮػؼ٥مألي ٢ا بّ ػػ  إذا ري ُي بّػع٨ا طػٶؼ  ،كرب٣ٌػا ري كاٟػٖػ

كرب٣ٌػا ٟػ١  ،كإذا ٙٮؽ با٦ٟمأل ٜاف ٜاٌٟقاذ ٵ ٭ٝػاد ٭٦مػػق اٟؿػ٣اع ،اٱلٞ

ٌٚػ٘ خ٣ٌػة ٢ػ٤  ،ثظج٠ٕ ٬ٖ اٟػُٖ ٤ِ ١ٜ اٟظبػ٭ٌة بػٞ إٌف ٢ػا أشػاؿ ٠ِٮػ٧ ا٣ٟص

 ،ع لػصٮصة٢مادر داؿض ٫٠ِ كركد اٟػُٖ بّع ١ٜ اٟظبػ٭ٌة كركدان ثؤ٭ٌعق فػ٪ا٨

ي٬٦ اٟػُٖ بّع٨ا ٫٠ِ ر٪از ٬ٌ٦ٍ ٢صن  .بظٶؼ اٵؾج٩ٗا٢ٮٌة اٟج٬ ب

أررػ٪ أف  ،دراؾػة كثصٚٮٚػان  (٢ظجمػػ ا٦ٟصػ٪)٨غا بّني ٢ا بعا ٟػ٬ ٖػ٬ 

٘ى إذا ٢ا ٩٥ن ًٟب٧ّ ٢ٌػة أطػل ٌٚ ٮع ا٣ٟص كاهللى أدِػ٪ أف ٭ٔٗػػ  .٭ٝ٪ف ٖٮ٧ ٢ا ٭ٗي

 .اكاٟص٣عي هلل أٌكٵن كآطػن  ،٬ٟ زٌٟج٬

*   *   * 

 
 ادر واملراجعاملص

 
 ،بٮػػكت -٢ؤؾؿػة اٟػؾػاٟة  ،٢ص٣ع اٟعا٬ٟ :ثس ،اب٤ ٙجٮبة ،أدب اٟٝاثأل -

 .٧444 ،7ط

 -ا٣ًٟبّة اٟؿػ٠ٗٮة  ،اِج٫٦ ب٧ ٢ص٣ع ب٩زة اٱخػم ،أدب اٟٝجاب ٠ٟم٪٬ٟ -

 .-٨ ٧٣9٧ ،اٟٚا٨ػة

 ،د. ررػأل ِد٣ػاف ٢ص٣ػع :ثػس ،أبػ٪ شٮػاف اٱ٥عٟؿػ٬ ،ارثقاؼ اٟوػب -

 .٧445 ،٧ط ،اٟٚا٨ػة -٢ٝجبة اٟظا٥ز٬ 

 -٢ؤؾؿػة اٟػؾػاٟة  ،ِبع اٟصؿػٮ٤ اٟٗج٠ػ٬ .د :ثس ،اب٤ اٟؿٌػاج ،اٱل٪ؿ -

 .٧446 ،٣ط ،بٮػكت

 -ِػا١ٟ اٟٝجػأل  ،ز٨ٮػػ ٓػازم زا٨ػع .د :ثػس ،ا٦ٟصػاس ،إِػػاب اٟٚػػآف -

 .٧458 ،7ط ،بٮػكت
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 -دار اٟٗٝػػػ اّٟػبػػ٬ ،أبػػ٪ اٟٗوػػٞ إبػػػا٨ٮ١ :اًٟٚٗػػ٬، ثػػس ،إ٥بػػاق اٟػػػكاة -

  .٧458 ،٧ط ،كتبٮػ -٢ؤؾؿة اٟٝجأل اٟدٚاٖٮة ،اٟٚا٨ػة

 -٢ؤؾؿػة اٟػؾػاٟة  ،ٖػائؼ ا٣ٟػعرس .د :ثػس ،ابػ٤ اٟػع٨اف ،باب ا٩ٟزػاء -

  .٧456 ،٧ط ،إربع -دار اٱ٢ٞ  ،بٮػكت

 ،اٟٝ٪٭ػت ،٢ز٣٪ِة ٤٢ ا٣ٟصٚٚٮ٤ :ثس ،٧8 -ج ،اٟؼبٮعم ،ثاج اّٟػكس -

  .٧4١8 ،٧ط

دار أٟػػػب  ،بقػػار ِػػ٪اد ٢ّػػػكؼ .د :ثػػس ،اٟػػغ٨ب٬ ،ثػػار٭ض اٳؾػػٶـ -

  .700٣ ،٧ط ،بٮػكت -اٳؾٶ٬٢ 

 ،ِبػع اٟٗجػاح اٟص٠ػ٪ .د :ثػس ،اٟٚاه٬ اٟج٦ػ٪ط٬ٌ  ،ثار٭ض ا٣٠ّٟاء ا٦ٟص٪٭ٮ٤ -

  .٧45٧ ،اٟػ٭اض -را٢ّة اٳ٢اـ 

دار ا٠ٟٚػ١  ،٬٦ِ ب٧ ٢ص٣ع ِ٪ا٢ػة ،اب٤ شزػ اّٟؿٚٶ٬٥ ،ثٚػ٭أل اٟج٩غ٭أل -

 .٧44٧ - ٣ط ،د٢ق٘ -

را٢ّػػة  ،شؿػػ٤ فػػاذ٬ٟ ٖػ٨ػػ٪د .د :ثػػس ،أبػػ٪ ٠ِػػ٬ اٟٗارؾػػ٬ ،اٟج٠٣ٝػػة -

  .٧45٧ ،٧ط ،اٟػ٭اض

 ،ر٣اِػة ٢ػ٤ اٟبػاشدٮ٤ :اٟػعا٬٥، ثػس ،را٢ُ اٟبٮاف ٖػ٬ اٟٚػػاءات اٟؿػبُ -

  .700١ ،٧ط ،را٢ّة اٟقارٙة

دار اٟٝجػأل  ،ٖظػ اٟػع٭٤ ٙبػاكة كلػاشب٧ .د :ثس ،ا٣ٟػادم ،اٟز٫٦ اٟعا٬٥ -

.٧447 ٧ط ،بٮػكت -ا٣٠ّٟٮة 
 

دار  ،شػاث١ لػاٟس اٟوػا٤٢ .د :ثس ،اب٤ ؾّٮع ا٣ٟؤدٌب ،دٙائ٘ اٟجمػ٭ٕ -

 .7009 ،٧ط ،د٢ق٘ - اٟبقائػ

 -دار اٟٝجػأل ا٣٠ّٟٮػة  ،ٖ٪از اٟقػّار :ِي٬٦ ب٧ ،اب٤ ِمٗ٪ر ،فػح اٟز٣ٞ -

 .٧445 ،٧ط ،بٮػكت

٢ص٣ػػع ٥ػػ٪ر اٟصؿػػ٤  :ثػػس ،رهػػ٬ اٟػػع٭٤ اٱؾػػجػاباذم ،فػػػح اٟقػػاٖٮة -

.٧4١8،بٮػكت -دار اٟٝجأل ا٣٠ّٟٮة  ؛لاشبٮ٧ك
 



 494 د. عبد الياصز عضاف -البً صعداٌ   (رلتصز اليحو)ىظزات يف 

 ،٨ٮ٢١ص٣ػع أبػ٪ اٟٗوػٞ إبػػا :ثس ،اٟؼبٮعم ،يبٚات ا٦ٟص٪٭ٌٮ٤ كا٠ٟٔ٪٭ٌٮ٤ -

 .7ط ،اٟٚا٨ػة -دار ا٣ّٟارؼ 

 ،٢صؿػ٤ ٓٮػاض .د :ثػس ،اب٤ ٙاه٬ فػ٩بة ،يبٚات ا٦ٟص٪٭ٌٮ٤ كا٠ٟٔ٪٭ٌٮ٤ -

 .٧4١9 ،ا٦ٟزٕ -٢ًبّة ا٣ّ٦ٟاف 

دار اٟٝجأل  ،بػرؿجػاؾػ :ثس ،اب٤ اٟزؼرم ،ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة ٬ٖ يبٚات اٌٟٚػاء -

  .7006 ،٧ط ،بٮػكت -ا٣٠ّٟٮة 

 ،٣ط ،بٮػػكت -ؾؿة اٟػؾػاٟة ٢ؤ ،٢ص٣ع اٟعا٬ٟ .د :ثس ،ا٣ٟبػد ،اٟٝا٢ٞ -

٧44١. 

 ،أب٪ اٟٚاؾ١ ا٩ٟػغ٬ٟ ،اٟٝا٢ٞ ٬ٖ اٟٚػاءات اّٟقػ كاٱربّٮ٤ اٟؼائعة ٠ِٮ٩ا -

  .700١ ،٧ط ،ؾ٣ا ٦٠ٟقػ كاٟج٪ز٭ُ ،ر٣اؿ اٟؿٮع رٖا٬ِ اٟقا٭أل :ثس

 .بٮػكت -ِا١ٟ اٟٝجأل  ،ِبع اٟؿٶـ ٨اركف :ثس ،ؾٮب٪٭٧ ،اٟٝجاب -

 -دار ا٣ّٟػارؼ  ،ٝبٮػ ك لاشبٮ٧ِبع اهلل اٟ :ثس ،اب٤ ٦٢َ٪ر ،ٟؿاف اّٟػب -

 .اٟٚا٨ػة

 ،ش٣ػعم اٟزبػا٬ٟ .د ،٢ا ثّعد ٖٮ٧ ا٦ٟٚٞ ٤ِ اٌٟٗػاء ٬ٖ ه٪ء ٢ّا٬٥ اٟٚػآف -

 ،7ع ،6ـ ،(ؾ٠ؿ٠ة اٟعراؾات اٳ٥ؿػا٥ٮة)ٓؼة  -٢ز٠ة اٟزا٢ّة اٳؾٶ٢ٮٌة 

 .٧445٭٪٥ٮ٧ 

 ،شؿٮ٤ أش٣ػع ب٪ِبٌػاس .د :دراؾة كثصٚٮ٘ ،اب٤ ؾّعاف ،٢ظجمػ ا٦ٟص٪ -

 ،7٣١اٟػؾػاٟة  ،را٢ّػة اٟٝ٪٭ػت ،ب كا٠ّٟ٪ـ اٵرج٣اِٮٌػةش٪ٟٮٌات اٯدا

 .7008 - -٨ ٧976 - 76اٟص٪ٟٮٌة 

 -ِػا١ٟ اٟٝجػأل  ،٢ص٣ع ٬٠ِ ا٦ٟزار كلػاشبٮ٧ :ثس ،٢ّا٬٥ اٟٚػآف ٠ٟٗػاء -

  .٧450 - -٨ ٧900 ،٧ط ،بٮػكت

 ،ِبػع اٟز٠ٮػٞ فػ٠ب٬ .د :فػح كثصٚٮػ٘ ،اجاٟؼرٌ  ،٢ّا٬٥ اٟٚػآف كإِػاب٧ -

  .٧455 ،٧ط ،بٮػكت -ِا١ٟ اٟٝجأل 



 480 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

دار أٟػػػب  ،إشؿػػاف ِبػػاس .د :ثػػس ،٭ػػاٙ٪ت اٟص٣ػػ٪م ،٢ّزػػ١ اٱدبػػاء -

  .٧44٣ ،٧ط ،بٮػكت -اٳؾٶ٬٢ 

ِبػػع ا٠ّٟػػٮ١ ِبػػع اَّٟػػٮ١  :دراؾػػة كثصٚٮػػ٘ ،اّٟز٠ػػ٬ ،٢ّػٖػػة اٟدٚػػات -

 .٧458 ،ا٣ٟع٭٦ة ا٦٣ٟ٪رة -٢ٝجبة اٟعار  ،اٟبؿج٪م

اٟبصػ٪ث  ٢ػٜػؼ ،يٮار آٟجػ٫ ٙػ٪ٵ  .د :ثس ،اٟغ٨ب٬ ،٢ّػٖة اٟٚػاء اٟٝبار -

 .٧448 ،٧ط ،إؾجا٥ب٪ؿ -اٳؾٶ٢ٮة 

را٢ّػة  ،أش٣ػع اٟػعك٭ـ .د :ثس ،اٟزػرا٬٥ ،ا٣ٟٚجمع ٬ٖ فػح اٟج٠٣ٝة -

  .700١ ،٧ط ،اٟػ٭اض -اٳ٢اـ 

ا٣ٟز٠ػؽ اٱ٠ِػ٫  ،٢ص٣ع ِبع اٟظػاٟ٘ ِوػٮ٣ة :ثس ،ا٣ٟبػد ،ا٣ٟٚجوأل -

 .٧449 ،٧ط،اٟٚا٨ػة -٠ٟقؤكف اٳؾٶ٢ٮة 

اٟز٣ّٮػة  ،ؾػع٬٥ ر٠ٮػؼر :٦ػ٬ بػ٧ِي  ،أب٪ شٮػاف اٱ٥عٟؿػ٬ ،٩٦٢ذ اٟؿاٟٛ -

 .٧49١ ،٥ٮ٪٨ا٤ٖ -اٟ٪ي٦ٮة اٱ٢ػ٭ٝٮة 

 ،إبػػا٨ٮ١ اٟؿػا٢ػائ٬ .د :ثػس ،اٱ٥بػارم ،٥ؼ٨ة اٱٟبٌاء ٬ٖ يبٚػات اٱدبػاء -

 .٧458 ،٣ط ،اٟؼرٙاء -٢ٝجبة ا٦٣ٟار 

ا٣ًٟبّة اٟز٣اٟٮػة  ،كٕٙ ٫٠ِ يب٧ّ أش٣ع ز٬ٜ ،اٟمٗعمٌ  ،٥ٝت ا٣٩ٟٮاف -

 .٧4٧٧ ،اٟٚا٨ػة -

 -دار اٟٝجػأل ا٣٠ّٟٮٌػة  ،أش٣ع ف٣ؽ اٟع٭٤ :ثس ،اٟؿٮ٪ي٬ٌ  ،٣٨ُ ا٩ٟ٪ا٢ُ -

 .٧445 ،٧ط ،بٮػكت

دار إشٮػاء  ،أش٣ػع اٱر٥ػاؤكط كلػاشب٧ :ثس،اٟمٗعم ،اٟ٪ا٬ٖ باٟ٪ٖٮات -

 .7000 ،٧ط ،بٮػكت -اٟجػاث اّٟػب٬ 

-  ٌٞ ٢ص٣ٌػع ط٠ٮػٞ  :ثػس ،اب٤ ؾّعاف ،اٟ٪ٕٙ كاٵبجعاء ٬ٖ ٜجاب اهلل ٌِؼ كر

  .7007 ،٧ط ،دب٬ -ٚاٖة كاٟجػاث ٢ػٜؼ ر٣ّة ا٣ٟارع ٠ٟد ،اٟؼركؽ

 *   *  * 


