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ظاهرة االختيار وأثرها في تشكيم انقراءاث
ِٛع ٝر ٗ١وٛد ٞػجذ هللا

1

انمهخص
٘ذف اٌجؾش اٌّٛع َٛة (ظب٘شح ا٨خز١بس ٚأصش٘ب ف ٟرؾى ً١اٌمشاءاد) ئٌ ٝث١بْ ٘زٖ اٌظب٘شح
ِٚؼبٌّٙب ٚؽشٚهٙب ِٚب آٌذ ئٌ ِٓ ٗ١آصبس وبْ ٌٙب ا٤صش اٌؼّ١ك ف ٟرؾى ً١اٌمشاءاد ِٕز اعزمشاس٘ب فٟ
ػقش اثٓ ِغب٘ذ (د ٘324ـ) ،عبٌىب ً ف ٟرٌه إٌّٙظ ا٨عزمشائ ٟاٌز٠ ٞزٕبٚي ث١بْ ٔؾأح ا٨خز١بس
ٚرطٛسٖٚ ،أصشٖ ف ٟرؾى ً١اٌمشاءادٚ ،رزّضً أّ٘١خ اٌجؾش ف ٟخذِزٗ اٌمشآْ ٚه٩ثٗ ٚلشائٗ ،رٛفً
اٌجؾش ئٌ ٝػذح ٔزبئظ:
 رؾذ٠ذ ِؼٕ ٝا٨خز١بس ػٕذ اٌمشاء ثذلخ ِٓ خ٩ي رؼش٠فٗ اٌٍغ ٞٛصُ ا٨فط٩ؽ ،ٟفىٍّخ ا٨خز١بس فٟاٌٍغخ رذي ػٍ ٝاٌّفبمٍخ ث ٓ١أِش ٓ٠أ ٚأوضشٚ ،افطفبء أؽذّ٘بٚ ،ف ٟثبة اٌمشاءح رذي ػٍ ٝأزمبء
اٌمبسب ؽشٚفب ً ِؼٕ١خ ٌؼٍخ ِب ِٓ عٍّخ لشاءاد ثؾشه أْ ٠ى ْٛأ٘٩ٌ ً٩خز١بسٚ ،أْ ٠ى ْٛاخز١بسٖ مّٓ
اٌمشاءاد اٌّش٠ٚخٚ ،أْ رى ْٛاٌمشاءاد اٌز٠ ٟخزبس ِٕٙب ِّب صجزذ لشآٔ١زٗ.
 ئ ّْ ا٨خز١بس ف ٟاٌمشاءاد ٔؾأ ِٕز ػقش اٌقؾبثخ اٌىشاَ -سم ٟهللا ػَٕ ُ٠ٚ – ُٙؼذُّ ػًّ ع١ذٔب ػضّبْ( سم ٟهللا ػٕٗ) ثبوٛسح ا٨خز١بس اٌؾم١م.ٟ
 ِٓ أُ٘ آصبس ظب٘شح ا٨خز١بس ف ٟرؾى ً١اٌمشاءح ِب  :ٍٟ٠اِزضاط لشاءاد اِ٤قبس ،اصد٠بد ػذد اٌمشاء،اخز١بس اٌمشاءاد اٌغجغ ،رأف ً١أسوبْ اٌمشاءح اٌقؾ١ؾخ.
ٚألزشػ ػٍ ٝاٌجبؽض ٓ١دساعخ ِٛمٛع ا٨خز١بس ف ٟاٌمشاءاد اٌمشآٔ١خ دساعخ ِزأٔ١خ رؾًّ و ًّ عٛأجٗ،
ٚدساعخ ػًٍ ا٨خز١بس ػٕذ أسثبة ا٨خز١بسادٚ ،ث١بْ اٌفشٚق ا٤عبع١خ ث ٓ١اخز١بساد اٌمشاء:،

1

أعزبر اٌمشاءاد اٌّغبػذ – اٌّشوض اٌمشآٔ – ٟعبِؼخ اٌغض٠شح
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ِمذِخ:
اٌّزفشد ثبٌٕؼّبء ،اٌّزّ ٛؽذ ثب٨٢ء ،ر ٞاٌؼض اٌغبٌتٚ ،اٌذ ٓ٠اٌٛاعت.
اٌؾّذ هلل
ِّ
ُ
ُ
أؽّذٖ ػٍٔ ٝؼّبئٗ اٌز ٨ ٟرخفٚ ،ٝآ٨ئٗ اٌز ٨ ٟرؾقٚ ،ٝفٍ ٝهللا ػٍ ٝع ِّ١ذٔب دمحم خبرُ أ٤ج١بء ٚع ِّ١ذ
ٚعٍُّ رغٍّ١ب ً وض١شا ً.
ا٤فف١بءٚ ،ػٍ ٝآٌٗ اٌط ِّ١جٚ ،ٓ١أفؾبثٗ إٌّزخجِ ،ٓ١
أِب ثؼذ:
ّ
فمذ ثذأد ِذاسط اٌمشاءح رزؾىً ؽٛي اٌّقبؽف اٌز ٟأسعٍٙب ػضّبْ ثٓ ػفبْ ( سم ٟهللا ػٕٗ) ئٌٝ
و ًّ ِقش ِٓ اِ٤قبس اٌخّغخ( :اٌّذٕ٠خِٚ ،ىخٚ ،اٌجقشحٚ ،اٌىٛفخٚ ،اٌؾبَ) ،فزٍمَّ ٝاٌزّبثؼ ْٛاٌمشاءح ػٓ
 ٟثٓ وؼتٚ ،ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛدٚ ،ص٠ذ ثٓ
لشاء اٌ ّ
ّ
 ٟثٓ أث ٟهبٌتٚ ،أث ّ
قؾبثخ وـ (:ػضّبْ ثٓ ػفبْٚ ،ػٍ ّ
 ٟملسو هيلع هللا ىلصٚ ،أخز ػٕ ِٓ ُٙثؼذُ٘
صبثذٚ ،أثِٛ ٟع ٝا٤ؽؼش ّ
ٚ ،ٞأث ٟاٌذّسداء) اٌز ٓ٠ؽفظٛا اٌمشآْ ف ٟصِٓ إٌج ّ
ػ ْشمبًٚ ،ػٍ ُٙ١داسد ا٤عبٔ١ذ ثبٌمشاءاد اٌؼؾشٚ ،أد َّْ٘ٚب ئٌ ٝربثؼ ٟاٌزبثؼ٘ٚ ،ٓ١ىزا رٕبلٍذ أع١بي اِ٤خ
َ
لشاءاد اٌمشآْ ػجش اٌؼقٛس.
ّ
ٌىٓ سٚا٠خ اٌمشاءاد ف ٟاٌمشٔ ٓ١اٚ٤ي ٚاٌضبٔ ٟاٌٙغش ٓ١٠خنؼذ ٌظب٘شح عذ٠ذح رشوذ آصبس٘ب فٟ
اٌمشاءاد؛  ٟ٘ٚظب٘شح ا٨خز١بس ف ٟاٌمشاءح.
 ٟأْ أٚمؼ ؽم١مزٗ ِٚؼبٌّٗ ٚؽشٚهٗٚ ،أصشٖ ف ٟرؾى ً١اٌمشاءح.
فٛعذد ٌضاِب ً ػٍ ّ
مشكهت انبحث:
 ِب ِؼٕ ٝا٨خز١بس ف ٟثبة اٌمشاءح.رطٛس؟.
 ِزٔ ٝؾأ ا٨خز١بس؟ ٚو١ف ّ ً٘ وبْ ٌٙزٖ ا٨خز١بساد مٛاثو ِٚؼب١٠ش اػزّذ٘ب اٌمشاء. ِب أصش ا٨خز١بس ف ٟاٌمشاءاد.أهذاف انبحث:
 اٌذفبع ػٓ اٌمشاءاد اٌمشآٔ١خ ٚاٌمشاء. ث١بْ ظب٘شح ا٨خز١بس ف ٟثبة اٌمشاءح. رؾذ٠ذ ِؼبٌُ ا٨خز١بس ٚؽشٚهٙب اٌز ٟاػزّذ٘ب اٌمشاء ف ٟاخز١بسار.ُٙ عشد أُ٘ آصبس ظب٘شح ا٨خز١بس اٌؼّ١مخ ف ٟرؾى ً١اٌمشاءاد اٌز ٞاعزمشد ػٍِٕ ٗ١ز ػقش اثِٓغب٘ذ (د ٘324ـ).
أهميت انبحث:
رزّضً أّ٘١خ ٘زا اٌجؾش ٨سرجبهٗ اٌٛص١ك ثبٌمشآْ اٌىش ِٓ ُ٠ؽ١ش ٔض ٌٗٚػٍ ٝعجؼخ أؽشفٚ ،ع٩ء
اٌغّٛك اٌزٕ٠ ٞزبة ٘زا اٌّٛمٛعِٚ ،ب رشرت ػٍ ِٓ ٗ١أؽ١بء وبْ ٌٙب ا٤صش اٌجبٌغ ف ٟرؾىً١
مشاءاد.
اٌ ّ
ِٕٙظ اٌجؾش:
 ٠زجغ اٌجؾش إٌّٙظ ا٨عزمشائ ٟؽ١ش ٠ززجغ ٘زٖ اٌظب٘شح ِٚؼبٌّٙب ٚؽشٚهٙب ِٚب آٌذ ئٌ ِٓ ٗ١آصبس. رشعّخ ا٤ػ َ٩اٌزٚ ٟسد روش٘ب ف ٟصٕب٠ب ٘زا اٌجؾش ػذا اٌقؾبثخ اٌىشاَٚ ،اٌمشاء اٌؼؾشحٌؾٙشر.ُٙ
 اٌخبرّخ :رؾزًّ ػٍ ٝإٌزبئظ ٚاٌزٛف١بد.٘١ىً اٌجؾش:
اؽزًّ ٘زا اٌجؾش ػٍِ ٝمذِخ ٚص٩صخ ِجبؽش ،رٍٙ١ب خبرّخ فٙبسط عبءد ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ:ٟ
 اٌّجؾش اٚ٤يِ :ؼٕ ٝا٨خز١بس ف ٟثبة اٌمشاءح. اٌّجؾش اٌضبٔ :ٟؽشٚه ا٨خز١بس. اٌّجؾش اٌضبٌش :أصش ظب٘شح ا٨خز١بس ف ٟرؾى ً١اٌمشاءاد. اٌخبرّخ :اؽزٍّذ ػٍ ٝإٌزبئظ ٚاٌزٛف١بد. فٙشط اٌّقبدس ٚاٌّشاعغ.م مجلة الجزيرة للعلوم التربوية واإلنسانية -مجلد ( - )19العدد(1440 -)1هـ 2019م
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انمبحث األول :معنى االختيار في باب انقراءة
ً
ّ
ئرا أسدٔب أْ ٔؼشف ِؼٕ ٝا٨خز١بس ف ٟاٌمشاءح فأٗ ٍ٠ضَ –أ – ٨ٚأْ ٔؼشف ِؼٕبٖ ف ٟاٌٍغخ.
ِؼٕ ٝا٨خز١بس ف ٟاٌٍغخ:
1
ْ
ف ٚاٌ َّ ْ ًُ ١صُ ُ٠ؾًّ ػٍ ،ٗ١فبٌخ١ش:
٠مٛي اثٓ فبسط (د ٘395ـ)( ) ":اٌخبء ٚاٌ١بء
ّ
ٚاٌشاء أفٍٗ اٌؼَط ُ
2
اٌؾش؛ ّ
ف ػٍ ٝفبؽجٗ"( ).
ف ِّ
 ْ٤و ًّ أؽذ  ً١َّ٠ئٌْ َ٠ٚ ٗ١ؼ ِط ُ
خُ ٩
اٌشاغت (د ٘502ـ)(ٚ ":)3ا٨خز١بس :هٍت ِب ٘ ٛخ١ش ٚفؼٍٗٚ ،لذ ٠مبي ٌّب ٠شاٖ أ٦غبْ خ١شاً،
٠ٚمٛي َّ
4
ً
ٚئْ ٌُ ٠ىٓ خ١شا"( ).
5
قؾبػٚ ":ا٨خز١بس :ا٨فطفبء
اٌشاص( ٞد ٘666ـ)( ) فِ ٟخزبس اٌ ِ ّ
٠ٚمٛي َّ
6
ٚوزا :اٌزخُّ١ش"( ) .فىٍّخ ((ا٨خز١بس)) رذي ػٍ ٝاٌّفبمٍخ ث ٓ١أِش ٓ٠أ ٚأوضشٚ ،افطفبء أؽذّ٘ب.
معنى االختيار في باب انقراءة:
ً
فبسد ٌىٍّخ ((ا٨خز١بس)) ف ٟػٍُ اٌمشاءاد دٌ٨خ أوضش رؾذ٠ذا ٟ٘ٚ ،اٌزؼج١ش ػٓ ل١بَ لبسب ٌٍمشآْ
ثبػزّبد ٚعٗ ِٓ ٚع ٖٛاٌمشاءح اٌّش٠ٚخ ،ف ٟو ًّ ؽشف ِٓ ؽشٚف اٌمشآْ اٌّخزٍف ف ٟلشاءرٙب ،ف ٟرؼٍّٗ١
اٌمشآْ ٚرٚ٩رٗ ٌٗ ،ف١مبي :اخز١بس ف ،ْ٩أ ٞلشاءرٗ اٌز ٟاخزبس٘ب.
لبي ِى ٟثٓ أث ٟهبٌت (د ٘437ـ)(٘ٚ ":)7إ٨ء اٌز ٓ٠اخزبسٚا ئّّٔب لشأٚا ٌغّبػخٚ ،ثشٚا٠بد ،فبخزبس
و ًّ ٚاؽذ ِّب لشأ ٚس ٜٚلشاءح رُٕغت ئٌ ٗ١ثٍفع ا٨خز١بس")8(.

ّ
اللعوٍني ّ
الطاظي ،مً ملىفاجه :معجم ملاًِؽ اللغت ،وحامؼ الخإوٍل،
) )1هى ؤبى الحؼين ؤحمس بً فاضغ بً ظهطٍا
ّ
وغيرها ،ماث ّ
بالط ّي ػىت 395هـ .اهظط :وفُاث ألاغُان وؤهباء ؤبىاء العمان ،البً ِد ِليان ؤحمس بً دمحم (ث 681هـ) ،جحلُم:
ز .إحؼان غباغ ،زاض كازض ،بيروث1397 ،هـ.120 -118 /1 ،
) (2اهظط :معجم ملاًِؽ اللغت ،ألحمس بً فاضغ بً ظهطٍا اللعوٍني الطاظي (ث 395هـ) ،جحلُم :غبس الؼالم دمحم هاضون،
زاض الفىط1399 ،هـ.232 /2 ،
) )3هى ؤبى اللاػم حؼين بً دمحم بً الفول ،املػطوف ّ
ّ
ألاكفهاوي ،مً ملىفاجه :املفطزاث في غطٍب اللطآن،
بالطاغب
والصضَػت إلى مياضم الـطَػت ،جىفي ػىت 502هـ ،اهظط :ألاغالم ،للعض ْهلي دير السًً بً محمىز ّ
ّ
مـلي (ث 1396هـ) ،زاض
الس
ِِ ِ
الػلم للمالًين ،ي2002 ،5م.255 /2 ،
) )4اهظط :املفطزاث في غطٍب اللطآن ،للطاغب ألاكفهاوي (ث 502هـ) ،بخحلُم وهبٍ :دمحم ّ
ػُس هُالوي ،زاض املػطفت،
ِ
بيروث ،ق .161 ،160
) )5هى ظًٍ السًً ؤبى غبس هللا دمحم بً ؤبي بىط بً غبس اللازض ،كاحب (مذخاض الصحاح) في اللغت ،وهى مً فلهاء
الحىفُت ،وله غلم بالخفؼير وألازب ،مً ملىفاجه :ؿطح امللاماث الحطٍطٍت ،وحسائم الحلائم في الخلىف ،جىفي ػىت
666هـ ،اهظط :ألاغالم.55 /6 ،
) (6مذخاض الصحاح ،للطاظي (د ٘666ـ) ،جحلُمً :ىػف الـُر دمحم ،املىخبت الػلطٍت -الساض الىمىشحُت ،بيروث-
كُسا ،ي1420 ،5هـ1999 /م ،ق .99
) )7هى ميي بً ؤبي ًالب  ،ؤبى دمحم اللِس ي ،غلم مً ؤغالم اللطاءاث ،محلم هابٍ ،مً ملىفاجه :الىـف غً وحىه
اللطاءاث الؼبؼ وغللها وحججها ،والطغاًت لخجىٍس اللطاءة وجحلُم لفظ الخالوة ،وإلاباهت غً مػاوي ّ
ّ
اللطاءاث ،والخبلطة
اللطاءاث الؼبؼ ،وجىفي بلطًبت ػىت 437هـ .اهظط :مػطفت ّ
في ّ
اللطاء الىباض غلى الٌبلاث وألاغلاض ،للصهبي دمحم بً ؤحمس
(ث 748هـ) ،جحلُم :ؿػُب ألاضهؤوي وظمُلُه ،مؤػؼت الطػالت ،بيروث1404 ،هـ.752 ،751 /2 ،،
) )8اهظط :إلاباهت غً مػاوي ّ
اللطاءاث ،ألبي دمحم ميي بً ؤبي ًالب اللِس ي (ث 437هـ) ،جحلُم :ز .محي السًً ضموان ،زاض
املإمىن للترار ،زمـم ،بيروث ،ي1399 ،1هـ1979 /م ،ق .49
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قؾبثخ ،فمذ ُس ٞٚأْ ػجذ هللا اثٓ ػجبط ( سم ٟهللا ػٕٗ)
ٚظب٘شح ا٨خز١بس لذّ٠خ رشعغ ئٌ ٝػقش اٌ ّ
9
ً
لشاءح اثٓ ِغؼٛد"( ).
لشاءر ٟلشاءح ص٠ذٚ ،أٔب آخز ثجنؼخ ػؾش ؽشفب ِٓ ّ
(د ٘68ـ) لبيّ ":
10
 ِٓٚأٚائً ا٦ؽبساد ئٌِ ٝؼٕ ٝا٨خز١بس ػٕذ اٌمشاء ف ٟػقش اٌزبثؼ ٓ١لٛي اِ٦بَ اثٓ ِغب٘ذ( ) ٌّب
عأٌٗ سعً لبئ٠ ٨ َُ ٌِ :ٌٗ ً٩خزبس اٌؾ١خ ٌٕفغٗ ؽشفب ً ٠ؾًّ ػٍٗ١؟ فمبئ ":ؾٓ أؽٛط ئٌ ٝأْ ُٔؼًّ أٔفغٕب فٟ
ؽفع ِب ِن ٝػٍ ٗ١أئّزٕب ،أؽٛط ِٕب ئٌ ٝاخز١بس ؽشف ٠مشأ ثٗ ِٓ ثؼذٔب"(.)11
٠مٛي اٌمشهج( ٟد ٘671ـ)( )12فِ ٟمذِخ رفغ١شٖ٘ٚ ":زٖ اٌمشاءاد اٌّؾٛٙسح ٘ ٟاخز١بساد أٌٚئه
مشاء؛ ٚرٌه ّ
أْ و ًّ ٚاؽذ ِٕ ُٙاخزبس فّ١ب سٚ ٜٚػٍُّ ٚع ِٓ ٗٙاٌمشاءادِ ،ب ٘ ٛا٤ؽغٓ ػٕذٖ
ا٤ئّخ اٌ ّ
ػشف ثٗ ُٔٚغت ئٌ ،ٗ١فم :ً١ؽشف ٔبفغٚ ،ؽشف
ٚا ،ٌٝٚ٤فبٌزضِٗ هش٠مخ ٚسٚاٖ ٚألشأ ثٗٚ ،اؽزٙش ػٕٗ ُ ٚ
ٚعٛصٖٚ ،و ًّ ٚاؽذ ِٓ ٘إ٨ء اٌغجؼخ
عٛغٗ
ّ
اثٓ وض١شّٕ٠ ٌُٚ ،غ ٚاؽذ ِٕ ُٙاخز١بس ا٢خش ٨ٚ ،أٔىشٖ ثً ّ
ُس ٞٚػٕٗ اخز١بساْ أ ٚأوضشٚ ،وً فؾ١ؼ .)13("...
 ِٓٚرؼش٠فبد اٌّؼبفش٩ٌ ٓ٠خز١بس رؼش٠ف اٌؾ١خ هب٘ش اٌغضائش( ٞد ٘1338ـ )14()َ1920 /ؽ١ش
لبي ":ا٨خز١بس ػٕذ اٌم َٛأْ ْ َ٠ؼ ِّذَ ِٓ وبْ أ٘ ٌٗ ً٩ئٌ ٝاٌمشاءاد اٌّش٠ٚخ ف١خزبس ِٕٙب ِب ٘ ٛاٌشاع ُؼ ػٕذٖ،
٠ٚغشدَ ِٓ رٌه هش٠مب ً ف ٟاٌمشاءح ػٍِ ٝؽذَٖ"(.)15
مشاءاد اٌّش٠ٚخ ِب ٘ ٛساعؼ ػٕذٖ ثٕب ًء ػٍ ٝفىشح
ِٚؼٕ ٝرٌه أْ ٕ٠زم ٌٗ َِٓ ٟؽك ا٨خز١بس ِٓ اٌ ّ
ِؼٕ١خ عٛاء روش٘ب أَ ٌُ ٠زوش٘ب ،ص ُّ ٘٠ ٌُ ٛزم١ذ ثّز٘ت ثؼٕ٠ ٌُٚ ،ٕٗ١غت ئٌِ ٝقذس ثزارٗ.
انمبحث انثاني :شروط االختيار
ٕ٘بن ِؼبٌُ ٚؽشٚه ِّٙخ ف ٟا٨خز١بسِ ،غزخٍقخ ِٓ ٔقٛؿ اٌؼٍّبء اٌّج١ؾخ ٌٗ ،رؼ ٓ١ػٍ ٝرؾذ٠ذ
ِف ِٗٛٙاٌخبؿ ػٕذ اٌمشاء ثذّلخّ٠ ،ىٓ أْ ٔغٍّٙب فّ١ب :ٍٟ٠
16
ا٢خش ػٓ اٚ٤ي"( )،
أ :ً٨ٚأْ ٠ى ْٛا٨خز١بس ِّب ُسٞٚ؛ ٚرٌه " ْ٤اٌمشاءح عٕخ ُِز ّجؼخ٠ ،أخز٘ب
ِ
"ٚا٦عٕبد ِٓ اٌذ ٨ ٌٛٚ ،ٓ٠ا٦عٕبد ٌمبي ِٓ ؽبء ِب ؽبء"( ِٓٚ ،)17أُ ٌٝٚخقبئـ لشاءح اٌمشآْ :ئّٔٙب
ثبٌزٍمٚ ٟاٌّؾبفٙخ ِٓ أفٛاٖ اٌشعبي اٌنبثط.ٓ١

) )9اهظط :غاًت النهاًت في ًبلاث ّ
اللطاء ،البً الجعضي ؤبي الخير دمحم بً دمحم بً دمحم (ث 833هـ) ،جحلُم :بطحـتراػط،
مىخبت الخاهجي ،اللاهطة1932 ،م.426 /1 ،
ّ
) )10هى ؤحمس بً مىس ى بً الػباغ بً مجاهس الخمُمي الحافظ ؤبى بىط البغسازي ،مً ؤغالم اللطاءاث ،وهى ؿُر
اللىػت ،وؤوٌ مً ّ
اللطاءاث ،ولس ببغساز ،وجىفي ػىت 324هـ .اهظط :مػطفت ّ
ػبؼ الؼبػت في هخابه :الؼبػت في ّ
اللطاء / 2
.538 -533
) )11مػطفت ّ
اللطاء .217 /1
) )12هى دمحم بً ؤحمس بً ؤبي بىط بً فطج ألاهلاضي الخعضجي ألاهسلس ي ،ؤبى غبس هللا اللطًبي ،مً هباض املفؼطًٍ ،مً
ملىفاجه :الجامؼ ألحيام اللطآن ،والخصواض في ؤفول ألاشواض ،وألاػنى في ؿطح ؤػماء هللا الحؼنى ،جىفى ػىت 671هـ .اهظط:
ألاغالم .322 /5
) )13الجامؼ ألحيام اللطآن ،لللطًبي ،زاض الـػب ،اللاهطة1372 ،هـ.47 ،46/1 ،
ّ
) )14هى ًاهط بً كالح الجعائطي زم السمـليّ ،
بحازت مً ؤوابط الػلماء باللغت وألازب ،ؤكله مً الجعائط ،ومىلسه
ووفاجه في زمـم ،مً ملىفاجه :الجىاهط الىالمُت في الػلائس إلاػالمُت ،والخبُان لبػى املباحث املخػللت باللطآن،
وبسٌؼ الخلخُم في البسٌؼ ،جىفي ػىت 1338هـ1920 /م ،اهظط :ألاغالم .221 /3
) )15الخبُان لبػى املباحث املخػللت باللطآن غلى ًطٍم إلاجلان ،للـُر ًاهط الجعائطي (ث 1338هـ) ،جحلُم :ز .غبس
الفخاح ؤبىغسة ،مىخب املٌبىغاث إلاػالمُت بحلب ،ػىضٍت ،ي ،4ق .121
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 ( ٟسم ٟهللا ػٕٗ) لبيّ ( :
ئْ سعٛي هللا
ٚلذ أِشٔب سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثأْ ٔمشأ وّب ُ
ػ ٍِّّٕب ،وّب ف ٟؽذ٠ش ػٍ ّ
ػ ٍِّّزُ )(.)18
٠أِشوُ أْ رمشؤٚا وّب ُ
ّ
"ٌٚزٌه وبْ وض١ش ِٓ أئّخ اٌمشاءح ،وٕبفغٚ ،أث ٟػّش٠ ،ٚمٛي ٨ٌٛ :أٔٗ ٌ١ظ ٌ ٟأْ ألشأ ئ ٨ثّب لشأد
ٌمشأدُ ؽشف وزا :وزاٚ ،ؽشف وزا :وزا(.")19
صبٔ١بً :أْ ٠مغ ا٨خز١بس ِّٓ ٘ ٛأً٘ ٌٗ؛ فبٌز٠ ٞخزبس  ٨ثذ أْ رزٛافش ف ٗ١ففبد ِؼٕ١خ رإٍ٘ٗ ٠ ْ٤خزبس ِٓ
ث ٓ١اٌّشّ٠ٚبد.
20
قفبد ِب :) (ٍٟ٠
 ِٓٚأُ٘ ٘زٖ اٌ ّ
ً
ً
 -1أْ ٠ى ْٛلبسئبً ،مبثطب ،ػبسفب ثأفٛي اٌمشاءحٚ ،اخز٩ف اٌمشاء.
اٌشٚا٠خٚ ،اٌزؾًّ ػٓ اٌّزمذِ.ٓ١
 -2أْ ٠ىِ ْٛزٍم١ب ً ٌٍمشاءح ػٍٚ ٝعٙٙب اٌ ّ
قؾ١ؼ ػٓ هش٠ك ّ
 -3أْ رىِ ْٛش٠ٚبرٗ ف ٟاٌمشاءح ِزؼذدح ،ؽز٠ ٝخزبس ِٓ ثٕٙ١ب.
ّ
 -4أْ ٠ى ْٛػبسفب ً ثبٌٍّغخ ،ثق١شا ً ثبٌؼشث١خ٘ٚ- ،زا ؽشه ف َِٓ ٟاخزبس ػٍ ٝأعبط اٌٍغخ – ؽز٠ ٝغزط١غ
أْ ٠خزبس ثٕب ًء ػٍ ٝػٍّٗٛ٠ٚ ،عٗ اخز١بسٖ٠ٚ ،ؾزظ ٌٗ ئْ أساد.
صبٌضبً :أْ رى ْٛاٌمشاءاد اٌز٠ ٟخزبس ِٕٙب ِّب صجزذ لشآٔ١زٗ ،ف٠ ٩غٛص اخز١بس لشاءح رخبٌف سعُ
اٌّقؾف ،أ ٚرخبٌف اٌؼشث١خ ،أُٔ ٚمٍذ ثغٕذ غ١ش فؾ١ؼ ٔٚؾ ٛرٌه.
لبي ٔبفغ ":أدسوذ ٘إ٨ء اٌخّغخ ٚغ١شُ٘  ...فٕظشد ئٌِ ٝب اعزّغ ػٍ ٗ١اصٕبْ ِٕ ُٙفأخزرِٗٚ ،ب ؽز ّ
فٚ ٗ١اؽذ رشوزٗ ،ؽز ٝأٌّفذ ٘زٖ اٌمشاءح"(.)21
ؽ ِش َ
ٌٚزا ف ّؾذ اخز١بسادٚ ،ثطٍذ أخشٌ ٜؼذَ اعز١فبئٙب ِب ُ
ه ف ٟفؾخ ا٨خز١بس.
ّ٠ٚىٓ أْ ٠مبي اٌ٠ ٨ :َٛ١غٛص ا٨خز١بس خبس َط ِب ُس ٞٚػٓ اٌمشاء اٌؼؾشح ٌ٧عّبع ػٍ ٝلجٛي لشاءارُٙ
ٌٚؾزٚر ِب خشط ػٕٙب.
انمبحث انثانث :أثر االختيار في تشكيم انقراءاث:
ٌج١بْ أصش ٘زٖ اٌظب٘شح عٕأخز ِضبٌٛ٠ ٓ١مؾبٔٙب٠ٚ ،جٕ١بْ أصش٘ب ف ٟاٌمشاءاد ٚسٚا٠برٙب:
لشاءاد ِذٕ٠خ سعٛي هللاٚ ،اٌّضبي اٌضبٔ :ٟظب٘شح ا٨خز١بس فِ ٟذٕ٠خ
اٌّضبي اٚ٤ي :ظب٘شح ا٨خز١بس فّ ٟ
اٌىٛفخ.
أِب اٌّذٕ٠خ ّ
لشاءح
فاْ اٌمشاءح اٌغبٌجخ فٙ١ب وبٔذ لشاءح ص٠ذ ثٓ صبثذ ( سم ٟهللا ػٕٗ)  ،اٌز ٟرٛافك ّ
مشاءح اٌغّبػخ أ ٚاٌؼبِخ ٟ٘ٚ ،اٌزُ ٟوزجذ ٚفمب ً ٌٙب اٌّقبؽفٌ ،ىٓ
عّٛٙس اٌقؾبثخ فٙ١بٚ ،وبٔذ ر ُؼشف ث ّ
اٌّذٕ٠خ ٌُ رخً ِٓ اٌمشاءاد ا٤خشٚ ،ٜلذ رٍّم ٝاٌزبثؼ ْٛرٍه اٌمشاءاد ػٓ اٌقؾبثخ ،صُ رغ ّّؼذ

ُ َ
ىىسضُ ،
وغطوة بً العبير،
) )16وضزث هحى هصه الػباضة غً :غمط بً الخٌاب ،وظٍس بً زابذ امهنع هللا يضر مً الصحابت ،وغً ابً امل ِ
وغمط بً غبس الػعٍع ،وغامط الـػبي مً الخابػين .اهظط :اليـط في ّ
اللطاءاث الػـط ،البً الجعضي (ث 833هـ) ،جحلُم:
غلي دمحم الوباع ،زاض الىخب الػلمُت ،بيروث -لبىان.17 /1 ،
) )17وضزث هصه الػباضة مً كىٌ إلامام غبس هللا بً املباضن (ث 181هـ) .اهظط :ملسمت صحُح مؼلم ،جحلُم :فؤاز غبس
الباقي ،زاض الحسًث ،اللاهطة1412 ،هـ.15 /1 ،
) )18ؤدطحه ابً حطٍط الٌبري (ث 310هـ) في ملسمت جفؼيره :حامؼ البُان غً جإوٍل آي اللطآن ،ملٌفى البابي الحلبي
ّ
بملط ،ي1388 ،3هـ1968 /م ،24 /1 ،وشهط الػالمت ؤحمس ؿاهط ؤن إػىازه صحُح.
) )19اليـط .17 /1
) )20اهظطّ :
اللطاءاث اللطآهُت ،جإلُف ز .غبس الحلُم الهازي كابت  ،زاض الغطب إلاػالمي ،ي ،1بيروث1999 ،م ،ق ،266
.267
) )21اهظط :هخاب الؼبػت ،البً مجاهس ؤحمس بً مىس ى (ث 324هـ) ،جحلُم :ز .ؿىقي هُف ،زاض املػاضف بملط،
1972م ،ق .62
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ػٕبفش٘ب ف ٟلشاءح ٔبفغ ثٓ أثُٔ ٟؼَ ُْ١اٌز ٞلشأ ػٍ ٝعجؼ ِٓ ٓ١اٌزبثؼٚ .)22(ٓ١وبْ أؽٙش ؽٛ١خٗ فٟ
اٌمشاءح خّغخ :ُ٘ ،:أث ٛداٚد ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ٘شِض ا٤ػشط (د ٘117ـ)(ٚ ،)23أث ٛعؼفش ٠ض٠ذ ثٓ
24
ٟ
اٌمؼمبع (د
٘130ـ)ٚ ،أثِٔ ٛقبػ ؽ١جخ ثٓ ِٔقبػ (د ٘130ـ)( )ٚ 26،أث ٛػجذ هللا ِغٍُ ثٓ ُعٕذَة اٌ ُٙزٌ ّ
25
( ٞد ٘120ـ)( ).
(د ٘130ـ)( )ٚ ،أثَ ٛس ْٚػ ٠ض٠ذ ثٓ ُسِٚبْ ا٤عذ ّ
لبي ٔبفغ ":أدسوذ ٘إ٨ء اٌخّغخ ٚغ١شُ٘  ...فٕظشد ئٌِ ٝب اعزّغ ػٍ ٗ١اصٕبْ ِٕ ُٙفأخزرِٗٚ ،ب ؽز ّ
فٚ ٗ١اؽذ رشوزٗ ،ؽز ٝأٌّفذ ٘زٖ اٌمشاءح"(.)27
ٚوبْ ٔبفغ ُ٠مشب إٌبط ثغّ١غ اٌمشاءاد ئ ٨أْ ٠مٛي ٌٗ ئٔغبْ أس٠ذ لشاءره ،ف١مشئٗ ؽٕ١ئز ثبخز١بسٖ(.)28
أِب اٌىٛفخ فأّٙب وبٔذ أوضش اٌّذْ ا٦ع١ِ٩خ ٔؾبهب ً ف ٟاٌمشاءح ثؼذ اٌّذٕ٠خ إٌّٛسح؛ ٚرٌه ٌٕضٚي ػذد
ِٓ ػٍّبء اٌقؾبثخ فٙ١بٚ ،ارّخبر٘ب ػبفّخ ف ٟخ٩فخ ػٍ ٟثٓ أث ٟهبٌت.
لبي اثٓ ِغب٘ذٚ ":أ ِّب أً٘ اٌىٛفخ فىبْ اٌغبٌت ػٍ ٝاٌّزمذِ ُِٕٙ ٓ١لشاءح ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد  ... فٍُ
رضي لشاء ح ػجذ هللا ثبٌىٛفخ ٠ ٨ؼشف إٌبط غ١ش٘بٚ ،أٚي ِٓ ألشأ ثبٌىٛفخ اٌمشاءح اٌز ٟعّغ ػضّبْ 
قت ٔفغٗ
إٌبط ػٍٙ١ب أث ٛػجذ اٌشؽّٓ اٌ ُّ
ٚ ،ٟاعّٗ ػجذ هللا ثٓ ؽج١ت ،فغٍظ ف ٟاٌّغغذ ا٤ػظُّ ٔٚ ،
غٍَ ِّ ّ
29
ٌزؼٍ ُ١إٌبط اٌمشآْ٠ ٌُٚ ،ضي ُ٠مشب ثٙب أسثؼ ٓ١عٕخ"( ).
ٚؽِ ٓ١بد أث ٛػجذ اٌشؽّٓ اٌغٍّ ٟعٕخ (٘74ـ) خٍفٗ فِٛ ٟمؼٗ ػبفُ ثٓ أث ٟإٌَّ ُغٛد (د ٘127ـ)
غٍّٚ ،ٟوبْ أث ٛػجذ اٌشؽّٓ لذ لشأ ػٍ ٝػٍ،ٟ
ٚلبي ػبفُِ ":ب ألشأٔ ٟأؽذ ؽشفب ً ئ ٨أث ٛػجذ اٌشؽّٓ اٌ ّ
30
صس لذ لشأ ػٍ ٝػجذ هللا"( ).
ٚوٕذ أسعغ ِٓ ػٕذ أث ٟػجذ اٌشؽّٓ فأػشك ػٍِ ٝص ّس ثٓ ُؽجَْ١ؼٚ ،وبْ ّ
31
ػّبسح ؽّضح
 ،ٞلبي ":عأٌذ أثب ُ
( ٞد ٘496ـ)( ) سٚا٠خ ػٓ أث ٟػّش اٌذُّٚس ّ
ٔٚمً اثٓ ِعٛاس اٌجغذاد ّ
ٚ ،ٟوبْ ِٓ أفؾبة ؽّضح اٌّؼذٚد ٓ٠ف ٟاٌمشاءح ،ػٓ عجت ا٨خز٩ف ثٓ١
ثٓ اٌمبعُ ا٤ؽٛي اٌىٛف ّ
ؽفـ ثٓ عٍّ١بْ ٚأث ٟثىش ُ
ؽؼجخ ثٓ ػّ١بػ ،فمبي :ػٍ ٝاٌخج١ش عمطذ ،عأٌذ ؽفـ ثٓ عٍّ١بْ ػٓ
رٌهٚ ،لٍذ ٌّٗ :
ئْ أثب ثىش ثٓ ػّ١بػ ُ٠خبٌفه ػٓ ػبفُ ف ٟؽشٚف وض١شح! لبي أث ٛػّبسحٚ :وبٔذ أ َّ

) )22هخاب الؼبػت ق .62
) )23هى غبس الطحمً بً هطمع ألاغطج ،ؤبى زاوز املسوي ،جابعي حلُل ،مىلى دمحم بً ضبُػت ابً الحاضر بً غبس املٌلب،
ً
ؤدص ّ
اللطاءة غطها غً ؤبي هطٍطة ،وابً غباغ ،وغبس هللا بً غُاؾ بً ؤبي ضبُػت ،كطؤ غلُه هافؼ بً ؤبي وػُم ،وغيره ،جىفي
ػىت 117هـ .اهظط :مػطفت ّ
اللطاء .77 /1
) )24هى ؿِبت بً ِهلاح بً َػ ْط ِحؽ ،ؤبى ِهلاح املسوي ،ملطئ املسًىت وكاهيها ،غطن غلى غبس هللا بً غُاؾ ،جىفي ػىت
زالزين ومئت .اهظط :مػطفت الم ّاء .79 /1
) )25هى مؼلم بً ُح َ
ىسب ،ؤبى غبس هللا الهصلي ،جابعي مـهىض ،غطن غلى ابً غُاؾ ،جىفي ػىت 130هـ ،وكُل غير شلً.
اهظط :مػطفت ال ّ
لطاء .80 /1
) )26هى ًعٍس بً ُضومان ،ؤبى َض ْوح ألاػسي ،اللاضئ ّ
املحسر الفلُه ،مىلى آٌ العبير بً غىام ،كطؤ غلى غبس هللا بً غُاؾ
بً ؤبي ضبُػت ،وهى ؤحس ؿُىخ هافؼ في ال ّ
لطاءة ،جىفي ػىت غـطًٍ ومئت .اهظط :مػطفت اللط ّاء .76 /1
) (27هخاب الؼبػت ق .62
ّ
ّ
اللطاء وهماٌ ّ
) )28اهظط :حماٌ ّ
إلاكطاء ،لػلم السًً السخاوي غلي بً دمحم (ث 643هـ) ،جحلُم :ز .غلي حؼين البىاب،
مىخبت الترار ،مىت املىطمت1408 ،هـ.447 /2 ،
) )29اهظط :هخاب الؼبػت ق .86 -66
) )30امللسض هفؼه ق .67
باللطاءاث ،مً ؤحىاف بغساز ،له املؼدىير في ّ
) )31هى ؤحمس بً غلي بً غبس هللا ،ؤبى ًاهط بً ِػىاض ،غالم ّ
اللطاءاث
الػـط ،جىفي ػىت 496هـ .اهظط :ألاغالم .173 /1
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ؽفـ رؾذ ػبفُٚ ،ػبفُ سثّبٖ ِز وبْ هف ،ً٩فمبي :لشأد ٘زٖ اٌمشاءح ػٍ ٝػبفُ ؽشفب ً ؽشفبًٌُٚ ،
أخبٌف ػبفّب ً ف ٟؽشف ِٓ وزبة هللا رؼبٌ.ٝ
غٍّ ٟ٘ٚ ،ٟاٌز ٟأخز٘ب ػٓ أفؾبة سعٛي هللا:
ٚأخجشٔ ٟػبفُ أّٔٗ لشأ ػٍ ٝأث ٟػجذ اٌشؽّٓ اٌ ّ
ٚ ٟص٠ذ ثٓ صبثذ سم ٟهللا ػٕٚ ،ُٙػبِزٙب ػٓ ػٍ ٟثٓ أث ٟهبٌت( سم ٟهللا ػٕٗ) .
ػضّبْ ٚػٍ ّ
أؽه ف ٟؽشف ِٕٙبٚ ،وبْ ٠مشأ ثٙزٖ اٌمشاءح صِبٔب ً
ّ
لبي ؽفـ :فق ّؾؾذ اٌمشاءح ػٍ ٝػبفُ ؽزٌُ ٝ
مشاءح ػٍِٓ ،ٗ١
صس ثٓ ُؽجَْ١ؼ فبؽت ػجذ هللا ،فبخزبس ثؼذ أْ لطؼذ اٌ ّ
ِٓ اٌذّ٘شٚ ،وبْ لذ لشأ ػٍّ ٝ
ّ
صس ٘زٖ اٌمشاءح اٌز ٟػٍّٙب أثب ثىش ثٓ ػّ١بػ.
ؽشٚف ػجذ هللا ( سم ٟهللا ػٕٗ) ٚؽشٚف ّ
ُّ
فضجذ ػٍٙ١ب ٟ٘ٚ ،لشاءح ػبفُ اٌز٠ ٌُ ٟضي
لبي ؽفـ :فٍُ أؽت اٌشعٛع ػٓ لشاءح أث ٟػجذ اٌشؽّٓ،
٠مشأ٘ب"(.)32
ثغذ أْ رٕبٌٕٚب ِؼٕ ٝا٨خز١بس ف ٟثبة اٌمشاءحٚ ،ؽشٚهٗ ِٚؼبٌّٗٔ ،زوش ٕ٘ب أصش ٘زٖ اٌظب٘شح ف ٟرؾىً١
اٌمشاءاد ثبٌؾىً اٌز ٞاعزمشد ػٍِٕ ٗ١ز ػقش اثٓ ِغب٘ذ (د ٘324ـ) ثّب ٠أر:ٟ
 -1اِزضاط لشاءاد اِ٤قبس:
وبٔذ لشاءاد اِ٤قبس ِزّ١ضح ثؼنٙب ػٓ ثؼل؛ فىبٔذ رغٍت ػٍ ٝأً٘ و ًّ ِقش لشاءح ِٓ لشاءاد
مشاء اٌّؾٛٙس ِٓ ٓ٠اٌقؾبثخ؛ فىبٔذ ف ٟاٌّذٕ٠خ لشاءح ص٠ذ ثٓ صبثذ ( سم ٟهللا ػٕٗ) ٚ ،ف ٟاٌىٛفخ
اٌ ّ
لشاءح ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد( سم ٟهللا ػٕٗ) ٚ ،ف ٟاٌجقشح لشاءح أثِٛ ٟع ٝا٤ؽؼش ( ٞسم ٟهللا ػٕٗ) ،
ٚف ٟاٌؾبَ لشاءح أث ٟاٌذّسداء( سم ٟهللا ػٕٗ) ٚ ،لذ رذاخٍذ ٘زٖ اٌمشاءاد ف ٟػقش اٌزبثؼٚ ٓ١ربثؼٟ
اٌزبثؼٚ ،ٓ١اخزفذ ثأعّبئٙب اٌّؼشٚفخ ٌزظٙش ف ٟأعّبء عذ٠ذح ٘ ٟاخز١بساد اٌمشاء ِٓ اٌزبثؼٚ ٓ١ربثؼ.ُٙ١
ٚرمذَِّ ِذٕ٠خ اٌىٛفخ ِضبٚ ً٨امؾب ً ػٍ ٝرٌه اٌزّبصط ،فىبٔذ اٌمشاءح ا ٌٝٚ٤فٙ١ب لشاءح ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد
ِ ٟغ اٌّقؾف اٌز ٞأسعٍٗ ػضّبْ ثٓ ػفبْ ( سمٟ
( سم ٟهللا ػٕٗ)  ،صُ عبء٘ب أث ٛػجذ اٌشؽّٓ اٌ ّ
غٍّ ّ
هللا ػٕٗ) ٚألشأ ثٙب أسثؼ ٓ١عٕخ ؽز ٝرٛف ٟعٕخ ٘74ـٚ ،أزؾشد لشاءح أً٘ اٌّذٕ٠خ ف ٟاٌىٛفخ ػٓ
هش٠مٗ(.)33
ٚوبْ أً٘ اٌىٛفخ ؽذ٠ذ ٞاٌزّغه ثمشاءح ػجذ هللا( سم ٟهللا ػٕٗ)  ،فىبْ فغ١شُ٘ ٚوج١شُ٘ ٠مشأ
ثمشاءرٗ(ّ ،)34
ٌىٓ لشاءح أً٘ اٌّذٕ٠خ اٌز ٟر ُؼشف أؽ١بٔب ً ثمشاءح ص٠ذ ثٓ صبثذ ( سم ٟهللا ػٕٗ)  ،لذ أزؾشد
ؽزٔ ٝبفغذ لشاءح ػجذ هللا ( سم ٟهللا ػٕٗ)  ،فىبْ عؼ١ذ ثٓ ُعج١ش (د ٘95ـ)(٠َ )35إُ َُّ إٌبط ف ٟاٌىٛفخ
مشاءح ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد ( سم ٟهللا ػٕٗ) ٍ١ٌٚ ،خ ثمشاءح ص٠ذ ثٓ صبثذ( سمٟ
ف ٟسِنبْ ،ف١مشأ ٌٍ١خ ث ّ
هللا ػٕٗ) (.)36

ُ
) )32املؼدىير في ّ
اللطاءاث الػـط ،البً ِػىاض البغسازي (ث 496هـ)( ،ضػالت زهخىضاه) ،إغساز :ؤحمس ًاهط ؤ َو َْؽ،
الجامػت إلاػالمُت باملسًىت املىىضة1413 ،هـ ،ق .105
) )33اهظط :هخاب الؼبػت ق .68
) )34اهظط :الخمهُس ملا في املىًإ مً املػاوي وألاػاهُس ،البً غبس البر ًىػف بً غبس هللا (ث 463هـ)ً ،بػت وظاضة ألاوكاف
والـؤون إلاػالمُت ،املغطب1387 ،هـ.298 /8 ،
ّ
ألاػسي بالىالء اليىفي ،الخابعي الجلُل ،وهى حبش ي ألاكل ،غطن غلى ابً غباغ،
) )35هى ػػُس بً ُح َب ْير ،ؤبى غبس هللا
ً
غطن غلُه :ؤبى غمطو بً الػالء ،وا ِملنهاٌ بً غمطو ،كاٌ إلامام ؤحمس بً حىبل :كخل الحجاج ػػُسا وما غلى وحه ألاضن
ؤحس إال وهى مفخلط إلى غلمه ،جىفي ػىت 95هـ وكُل .94 :اهظط :مػطفت ال ّ
لطاء .68 /1
) )36مػطفت ّ
اللطاء .57 /1
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مشاءح ص٠ذ ثٓ صبثذ( سم ٟهللا ػٕٗ)  ،فمذ لبي عٍّ١بْ اثٓ ِِٙشاْ
ٚثؼذ ٔقف لشْ رمش٠جب ً وبٔذ اٌغٍجخ ٌ ّ
37
لشاءح ص٠ذ ( سم ٟهللا ػٕٗ) ف ُٙ١ئ ٨ومشاءح ػجذ هللا (
ا٤ػّؼ (د ٘148ـ)( ) ":أدسوذ اٌىٛفخ ِٚب ّ
سم ٟهللا ػٕٗ) ف١ىُ اٌِ ،َٛ١ب ٠مشؤ٘ب ّئ ٨اٌشعً ٚاٌشع.)38("ْ٩
ٚئرا وّٕب ٔ٩ؽع ّ
أْ لشاءح اثٓ ِغؼٛد ( سم ٟهللا ػٕٗ) لذ أخزد رخزفِ ٟؼبٌّٙب ف ٟأٚائً اٌمشْ
اٌضبّٔ ،ٟ
فاْ ػٕبفش رٍه اٌمشاءح لذ دخٍذ ف ٟلشاءح لشاء اٌىٛفخ اٌّؾٛٙس ٓ٠ػٓ هش٠ك رِ٩زح اثٓ ِغؼٛد
39
َ
( سم ٟهللا ػٕٗ) ِٓ اٌزبثؼ ،ٓ١فىبْ ُؽّشاْ ثٓ أ ْػ َٓ١اٌىٛف( ٟد ٘130ـ)( ) ،ؽ١خ ؽّضح ثٓ ؽج١ت
اٌض٠بد٠ ":مشأ لشاءح اثٓ ِغؼٛد( سم ٟهللا ػٕٗ) ٠ ٨ٚ ،خبٌف ِقؾف ػضّبْ( سم ٟهللا ػٕٗ) ٠ ،أخز
ثؾشٚف ِؼبٔ ٟػجذ هللا ( سم ٟهللا ػٕٗ) ٠ ٨ٚ ،خشط ِٓ ِٛافمخ ِقؾف ػضّبْ( سم ٟهللا ػٕٗ) ،
٘ٚزا وبْ اخز١بس ؽّضح"(.)40
وّب ّ
أْ لشاءح ص٠ذ ثٓ صبثذ ( سم ٟهللا ػٕٗ) ٌُ رؼذ ظب٘شح ٌٍؼ١بْ ِؾذٚدح اٌّؼبٌُ ،فمذ ِضط ػٍّبء
اٌمشاءح ِٓ ربثؼ ٟاٌزبثؼ ٓ١ثٕٙ١ب ٚث ٓ١لشاءح اثٓ ِغؼٛد ( سم ٟهللا ػٕٗ) ٚغ١ش٘ب ،ثّب ٛ٠افك خو
اٌّقؾفٚ ،وزٌه اٌؾبي ف ٟلشاءح أً٘ اٌجقشح ٚاِ٤قبس ا٦ع١ِ٩خ ا٤خش.ٜ
٠ ٌُٚىٓ أصش ا٨خز١بس ٠مف ػٕذ ؽذّ اخزفبء اعُ ص٠ذ ٚػجذ هللا ِٓ اٌمش اءادٚ ،ظٛٙس اعُ ٔبفغ أ ٚػبفُ
أ ٚؽّضح ٚغ١شُ٘ٚ ،ئّّٔب ٠زغبٚص رٌه ئٌ ٝأزمبي ٚع ٖٛاٌمشاءاد ِٓ لشاءح ئٌ ٝأخش ٜثّب ٠ ٨مغ رؾذ
اٌؾقشٌٚ ،ىٓ ّ٠ىٓ أْ ٠ى ْٛرٌه ٚامؾب ً ِٓ خ٩ي ظب٘شر ٟاٌّٙض ٚاٌزغٚ ،ً١ٙاٌفزؼ ٚاِ٦بٌخ ،فبٌّٙض
ٚاِ٦بٌخ ظب٘شربْ رغٍجبْ ػٍ ٝلشاءح أً٘ اٌؼشاق اٚ ،ٌٝٚ٤اٌزغٚ ً١ٙاٌفزؼ ٠غٍجبْ ػٍ ٝلشاءح أً٘ اٌّذٕ٠خ
اٌمذّ٠خٚ ،أدّد ظب٘شح ا٨خز١بس ئٌ ٝأزمبي اٌّٙض ئٌ ٝلشاءح أً٘ اٌّذٕ٠خٚ ،ظب٘شح اٌفزؼ ئٌ ٝلشاءح أً٘
اٌؼشاق.
 -2ازدياد عذد انقراء:
41
لشاء ٚاؽزٙشد لشاءر٠ ٨ ُٙزغبٚص اٌؼؾشح( )ّ ،
ٌىٓ
مشاء ِٓ اٌقؾبثخ اٌز ٓ٠رقذَّسٚا ٌّ ٧
وبْ ػذد اٌ ّ
ػذد اٌمشاء أفؾبة ا٨خز١بساد رنبػف ف ٟػقش اٌزبثؼٚ ٓ١ربثؼ ٟاٌزبثؼٚ ،ٓ١ثٍغٛا اٌؼؾشاد ثغجت
لشاء ٌٗ أْ ٠خزبس
ارّغبع ث٩د اٌّغٍّٚ ،ٓ١اصد٠بد اٌؾبعخ ئٌ ٝاٌزؼٍٚ ،ُ١اعزّمش فُ ٟ
ػشف ُٙأْ ِٓ ٠زقذّّ ٧ٌ ٜ
لشاءح ٠ؼٍّّٙب ِٓ ٠مشأ ػٍٚ ،ٗ١اوزف ٝثؼن ُٙثشٚا٠خ لشاءح ؽ١خٗٚ ،وبٔذ إٌز١غخ ظٛٙس ػؾشاد
ا٨خز١بساد ف ٟاٌمشاءاد ف ٟاٌمش ْٚا.ٌٝٚ٤
42
ٚأؼىظ رٌه ػٍ ٝوزت اٌمشاءاد اٌمذّ٠خ ،فىبْ وزبة أث ٟػج١ذ اٌمبعُ ثٓ ّ
ع( َ٩د ٘224ـ)( ) ٠نُ
خّغخ ٚػؾش ٓ٠لبسئبًٚ ،وبْ وزبة ئعّبػ ً١اٌمبم( ٟد ٘282ـ)( )43ف ٗ١ػؾش ْٚلشاءحٚ ،عبء ثؼذٖ
( ٞد ٘310ـ)(ٚ )44عّغ ف ٟوزبثٗ ف ٟاٌمشاءاد ّٔ١فب ً ٚػؾش ٓ٠لشاءح.
دمحم ثٓ عش٠ش اٌطجش ّ
ً
ّ
) )37هى ػلُمان بً ِمهطان ألاغمف ،ؤبى دمحم الياهلي ،إلامام الجلُل ،ؤدص ّ
اللطاءة غطها غً :إبطاهُم الىذعي ،وابً وزاب،
ً
ً
وغيرهما ،ضوي ال ّ
لطاءة غىه غطها وػماغا :حمعة بً حبِب ،وحطٍط بً غبس الحمُس ،وغيرهما ،جىفي ػىت 148هـ .اهظط:
مػطفت ّ
اللطاء .94 /1
) )38هخاب الؼبػت ق .67
) )39هى ُحمطان بً َؤ ْغ َين اليىفي ،ملطئ هبير ،جىفي في حسوز 130هـ .اهظط :مػطفت ّ
اللطاء .70 /1
) )40غاًت النهاًت .262 /1
) )41وهم الٌبلت ألاولى الصًً غطهىا غلى ضػىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هـ ( غثمان بً غفان ،وغلي بً ؤبي ًالب ،وؤبي بً هػب،
وغبس هللا بً مؼػىز ،وظٍس بً زابذ ،وؤبى مىس ى ألاؿػطي ،وؤبي السضزاء ،ضض ي هللا غنهم ؤحمػين ،اهظط :مػطفت ّ
اللطاء،
الٌبلت ألاولى.
ّ
ّ
) )42هى ؤبى غبُس اللاػم بً ػالم ،ألاهلاضي مىالهم البغسازي ،إلامام ؤحس ألاغالم ،وشو الخلاهُف في ّ
اللطاءاث
ً
ً
والفله واللغت والـػط ،ؤدص ال ّ
ّ
الىؼائي وشجاع بً هلط وإػماغُل بً حػفط وغيرهم ،ضوي
لطاءاث غطها وػماغا غً
لطاءة ؤحمس بً إبطاهُم ّوضاق دلف الػاؿط وغيره ،جىفي ػىت 224هـ .اهظط :مػطفت ال ّ
غىه ال ّ
لطاء .170 /1
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( ٞد ٘324ـ) ِب أدّد ئٌ ٗ١ظب٘شح ا٨خز١بس ِٓ وضشح اٌمشاءادٚ ،اِزٕغ ػٓ
ٚأدسن اثٓ ِغب٘ذ اٌجغذاد ّ
45
ً
ّ
غت ئٌ ،ٗ١فمذ ٔمً رٍّ١زٖ أث ٛهب٘ش أث٘ ٟبؽُ( ) أْ سع ٩عأي اثٓ ِغب٘ذ٠ ٨ ٌُ ":خزبس
اخز١بس لشاءح رُٕ َ
اٌؾ١خ ٌٕفغٗ ؽشفب ً ٠ؾًّ ػٍٗ١؟ فمبئ :ؾٓ أؽٛط ئٌْ ُٔ ٝؼًّ أٔفغٕب ف ٟؽفع ِب ِن ٝػٍ ٗ١أئّزٕب ،أؽٛط ِٕب
ئٌ ٝاخز١بس ؽشف ٠مشآ ثٗ ِٓ ثؼذٔب"(.)46
 -3اخز١بس اٌمشاءاد اٌغجغ:
غ َّّ ٝثبعٌّٗ ،ىٓ أصش اٌظب٘شح وبْ ِبصً٩
رٛلفذ ظب٘شح ا٨خز١بس ثؼذ سفل اثٓ ِغب٘ذ اخز١بس لشاءح ر َُ
أِبَ ػِٚ ،ٗ١ٕ١ب ّ٠ضٍٗ ِٓ صمً ػٍ ٝاٌّزؼٌٍٍّ ٓ١مشاءاد ،فألذَ ػٍ ٝدساعخ ا٨خز١بساد ٚفٕفٙب ئٌٝ
فٕف ،ٓ١ا٨خز١بساد اٌقؾ١ؾخ اٌّؾٛٙسحٚ ،ا٨خز١بساد اٌ ّ
ؾبرّح اٌّٙغٛسحٚ ،أٌف وزبث :ٓ١اٚ٤ي( :وزبة
اٌغجؼخ) اٌز ٞمّٕٗ اخز١بساد اٌمشاء اٌغجؼخ اٌّؾٛٙسحٔ :ُ٘ٚ ،بفغٚ ،اثٓ وض١شٚ ،أث ٛػّشٚ ،ٚاثٓ ػبِش،
ٚػبفُٚ ،ؽّضحٚ ،اٌىغبئ.ٟ
48
47
( ٟد ٘325ـ)( ) فمبي( ):
ٚلذ عّؼ ُٙأثُِ ٛضاؽُ اٌخبلبٔ ُّ
ْ
َ
ْ
ْ
غ ْجــ ِش
ػ ِٓ اٌ ُّم ِشئِ َٓ١ا َٓ١ٌِ َّٚ ٤رَ ِ ٞٚاٌ َّ
َِ ٚئ َّْ ٌََٕب أ َ ْخزُ ْاٌمشاءحِ ُ
عٕـ َّــــــــــخ َ
ػٍَْ ٝاٌ ََ ٛسْ ٦ِ ِ ٜل َشائِ ِ ُْ ٙلُ َشآَْ َسثـ ِّـــ ِْ ُُ ٙاٌ ِٛرـْـــــــ ِش
فَ ٍٍِ َّ
غ ْجؼ ِخ اٌمشاء َؽك َ
ْ
ْ
ْ
َ
ػ ّْـــ ِشٚ
١ش ََٔٚبفِـــــغ َِ ٚثبٌجَ ْ
ق َشحِ ا ْثٓ ٌٍِ َؼ َِ ٩ء أثَُ ٛ
فَ ِج ْبٌ َؾ َش َِ ْ ِٓ ١ا ْث ُٓ اٌ َىضِ ِ
َِ ٚثبٌ َّ
 َٛ ْ٘ َٚ ٟأ َثُ ٛثــ َــــــ ْى ِش
ػ ِ
ػ ِ
بِش ََ ٚ
ػ ْجذُ هللاِ َ َٛ ْ٘ ٚا ْث ُٓ َ
ؾ ِبَ َ
بفُ ْاٌ ُىٛفِ ُّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
آْ َٚإٌَّؾْ َِٚ ٛاٌ ِ ّ
ؾ ْؼ ِش
ََ ٚؽ ّْضَ ح ُ أ ْ٠نب ً َٚاٌ ِى َ
ق ِثبٌمُ ْش ِ
 ٟثَ ْؼــــذَُٖ أ ُخ ٛاٌ ِؾز ِ
غبئِ ُّ

ّ
) )43هى إػماغُل بً إسحاق بً إػماغُل ،ؤبى إسحاق اللاض ي البلطي
ألاظزي ،فلُه غلى مصهب مالً ،حلُل
الخلاهُف ،مً بِذ غلم وفول ،جىفي ػىت 282هـ .اهظط :ألاغالم .310 /1
) )44هى دمحم بً حطٍط بً ًعٍس ،إلامام ؤبى حػفط الٌبر ّي ،ؤحس ألاغالم ،وكاحب الخفؼير ،والخاضٍر ،والخلاهُف الفلهُت،
ولس بأمل ًبرػخان في ػىت ؤضبؼ وغـطًٍ ومائخين (224هـ) ،كطؤ اللطآن غلى ػلُمان بً غبس الطحمً الٌلحي كاحب
دالز ،وػمؼ حطف هافؼ مً ًىوؽ بً غبس ألاغلى ،وجال بحطف ابً غامط غلى الػباغ بً الىلُس ،غً جالوجه غلى غبس
اللطاءة ؤبى بىط بً مجاهس ،ودمحم بً ؤحمس ّ
الحمُس بً ّبياض غً ؤًىب بً جمُم ،ؤدص غىه ّ
الساحىوي ،وؤبى ًاهط بً ؤبي
هاؿم ،جىفي ػىت غـط وزالزمائت (310هـ) .اهظط :مػطفت ّ
اللطاء .530 -527 /2
) )45هى غبس الىاحس بً غمط بً دمحم بً ؤبي هاؿم ،ؤبى ًاهط البغسازي الب ّزاض ،ألاػخاش الىبير الىحىي الػلم الثلت ،ؤدص
ُ
ً
ً
ً
ألاؿىاوي ،وؤبي بىط بً مجاهس ،وغيرهما ،ضوي غىه ال ّ
ال ّ
لطاءة غطها وػماغا :ؤحمس بً
لطاءة غطها غً :ؤحمس بً ػهل
غبس هللا بً الخوط ،وؤبى الفطج ؤحمس بً مىس ى ،وغيرهما ،جىفي ػىت 349هـ .اهظط :غاًت النهاًت .212 /1
) )46مػطفت ّ
اللطاء .217 /1
) )47هى مىس ى بً غبُس هللا بً ًحيى بً داكان ،ؤبى معاحم الخاكاوي البغسازي ،إمام ملطئ ،محسر ،زلتُ ،ػني ،وان
ً
ً
غاملا بالػطبُت ،ؿاغ ًطا ،ؤوٌ مً ّ
كىف في الخجىٍس ،ؤدص ال ّ
لطاءة غطها غً الحؼً بً غبس الىهاب ودمحم بً الفطج هالهما
ّ
السوضي غً الى ّ
ؼائي ،جىفي ػىت 325هـ .اهظط :غاًت النهاًت .418 /1
غً
) )48اهظط :الػلس الىوُس في ؿطح الللُس ،للؼمين الحلبي ؤبي الػباغ ؤحمس بً ًىػف بً دمحم (ث 756هـ) ،زضاػت
وجحلُم :ز .ؤًمً ضؿسي ػىٍس ،زاض هىض املىخباث لليـط والخىظَؼ بجسة ،ي1422 ،1هـ2000 /م
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(ٟد ٘444ـ)( )49أ٠نب ً(:)50
ٚلبي ف ُٙ١اٌذأ ُّ
ُ
َّ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ق ُؾٛا ٌَِِّ ٥ـــــــ ْٗ
غ ْجؼَخ ا٤ئِ َّّـــــــ ْٗ
ف َٙإُ ِ ٨ء اٌ َّ
ُ٘ ُُ اٌ ِزَ َٔ َٓ٠
ْ
ْ
ْ
ُ
ق ِؾَ ١ؼ َٚاٌ َّأٌٛفَـــب
ََٔٚمٍَُٛا ئٌَِ ْ ُُ ِٙ ١اٌ ُؾــــــــ ُشٚفَب
َٚدَ َُّٛٔٚا اٌ َّ
ََّ ٚ
َُ َّ١َِ ٚضٚا ْاٌ َخ َ
ن ِؼ١فَب
ق ِؾ١فَب
َٚ ٟاٌ َّ
طأ َ َٚاٌز َّ ْ
اه َش ُؽٛا ْاٌ َٛا ِ٘ َ
نــــب َء
بط َْ ٚاَ ٢سا َء
عٍَ ُىٛا اٌَ َّ َؾ َّغخَ ْاٌجَ َْ ١
ََ ٚ
ََٔٚجَزُٚا ْاٌ ِم١ـــــ َ
بس
بس
َْ ٚاٌجَؾْ ِ
ثِ ِبْ ٨لزِذَا ثِبٌ َّ
ش َٚاٌز َّ ْفزِ ِ
١ؼ ٌِ ْ٣صـ َــــ ِ
غبدَحِ ْاْ َ ٤خ١ـ َـــ ِ
51
ٚاٌضبٔ :ٟوزبة (ؽٛار اٌغجؼخ) اٌز ٞمّٕٗ ثم١خ ا٨خز١بساد اٌز ٌُ ٟرؾزٙش ؽٙشح اٌغجؼخ( ).
 ٞاثٓ ِغب٘ذ ثأٔٗ "أٚي ِٓ عجّغ اٌغجؼخ"(٠ ٌُٚ ،)52ىٓ ُ٠ؼشف لجً اثٓ ِغب٘ذ
ٚٚفف اثٓ اٌغضس ّ
ِقطٍؼ اٌمشاء اٌغجؼخ ٨ٚ ،اٌمشاءاد اٌغجؼخٌ ،ىٕٗ اؽزٙش ثؼذ اثٓ ِغب٘ذ ،ؽز ٝػذّ ثؼنِ ُٙب ػذا اٌغجغ
لشاءاد :ٟ٘ ،لشاءح أث ٟعؼفش٠ٚ ،ؼمٛةٚ ،خٍف
ؽبرّاًٚ ،وضشد اٌّإٌفبد ف ٟاٌغجغ ،صُ أم١فذ ئٌٙ١ب ص٩س ّ
اٌؼبؽش ،فقبسد اٌمشاءاد اٌّزٛارشح ػؾشاً.
 -4رأف ً١أسوبْ اٌمشاءح اٌقؾ١ؾخ:
مشاءح ئٌ ٝمٛاثو ٌزّ١١ض اٌمشاءح اٌّمجٌٛخ ٚغ١ش٘ب ،ثؼذ أْ وضشد ا٨خز١بساد ،فٛمغ
اؽزبط ػٍّبء اٌ ّ
ا٤ئّخ ٌزٌه ِ١ضأب ً ُ٠شعغ ئٌ ٛ٘ٚ ،ٗ١اٌغٕذ ٚاٌشعُ ٚاٌؼشث١خ.
53
 ٞف ٟه ِّ١جخ إٌؾش ثم:) (ٌٗٛ
ٚئٌ٘ ٝزا أؽبس اٌؾبفع اثٓ اٌغضس ّ
عُ اؽْ زِ َّبَ٠ ً٨ؾْ ِٞٛ
فَ ُى ًُّ َِب َٚافَكَ َٚعْ َٗ َٔؾْ ــــــ َِ َٚ ٛوبَْ ٌِ َّ
ٍش ِ
َ
ُ
آْ فَ َِ ٙز ِٖ اٌض َّ َ٩ص َخ ْاْ ٤س َوــــــــــ ُ
فـــ َّؼ ِئ ْعَٕبدا ً ُ٘ َْ ٛاٌمُـ ْش ُ
بْ
ََ ٚ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
غ ْج َؼـــ ِخ
ذ
ََ ٚؽ ْ١ض َّب ْ َ٠خز َ ًَّ ُس ْوـــٓ أص ِج ِ
ؽزُٚرَُٖ ْٛ ٌَ ،أَُّٔٗ فِ ٟاٌ َّ
ٚوبْ اخز١بس اثٓ ِغب٘ذ ٌٍمشاءاد اٌغجغ لذ رشن أطجبػب ً ّ
ٚرطٛس ِؼٕ ٝاٌؾزٚر فٟ
ثأْ ِب ػذا٘ب ؽبر،
ّ
اٌمشاءح؛ فجؼذ أْ وبٔذ اٌمشاءح اٌؾبرح ِ٘ ٟب خبٌف خو اٌّقؾف ،فبسد و ًّ لشاءح ع ٜٛاٌمشاءاد
ٚظٓ ثؼل ِٓ  ٨ػٍُ ٌٗ ّ
ّ
أْ ٘زٖ اٌمشاءاد اٌغجغ ٘ ٟاٌّمقٛدح ثؾذ٠ش ا٤ؽشف
اٌغجغ رُؼذّ لشاءح ؽبرح،
اٌغجؼخ ِٓٚ ،ص ُّ وشٖ ثؼل اٌؼٍّبء الزقبس اثٓ ِغب٘ذ ػٍ٘ ٝإ٨ء اٌغجؼخ ،لبي أث ٛاٌؼجبط أؽّذ اثٓ ػّبس
(ٞد ثؼذ ٘ 430ـ)(ٌٚ ":)54مذ فؼً ِغجّغ ٘إ٨ء اٌغجؼخ ِب ٕ٠ ٨جغ ٌٗ ٟأْ ٠فؼٍٗٚ ،أؽىً ػٍٝ
اٌّٙذّ ٚ

) )49هى غثمان بً ػػُس بً غثمان بً ػػُس ،ؤبى غمطو ألامىي مىالهم اللطًبي ،املػطوف بإبي غمطو الساوي؛ لنزوله
بساهُت ،إلامام الػلم ،كطؤ بالطواًاث غلى غبس الػعٍع بً حػفط ،و دلف بً إبطاهُم بً داكان ،وؤبي الفخح فاضغ بً
ؤحمس ،وؤبي الحؼً ًاهط بً غلبىن ،كطؤ غلُه ؤبى زاوز ػلُمان بً هجاح ،وغيره ،وهخبه في الحؼً وإلاجلان ،جىفي
بساهُت ػىت 444هـ .اهظط :مػطفت ّ
اللطاء .228 ،227 /2
) )50الػلس الىوُس .86 /1
) )51اهظط :املحدؼب في جبُين وحىه ؿىاش ّ
اللطاءة ،ألبي الفخح غثمان بً حني (ث 392هـ) ،جحلُم :ز .غلي الىجسي
هاكف ،وز .غبس الحلُم الىجاض ،وز .غبس الفخاح إػماغُل ؿلبي ،لجىت إحُاء الترار إلاػالمي ،اللاهطة1386 ،هـ/
1966م.35 -32 /1 ،
) )52غاًت النهاًت .139 /1
) )53اهظط :مىظىمت ّ
ًُبت اليـط في ال ّ
لطاءاث الػـط ،البً الجعضي ؤبي الخير دمحم بً دمحم بً دمحم بً غلي بً ًىػف (ث
ِ
833هـ) ،جحلُم وهبٍ وحػلُم :ز .ؤًمً ضؿسي ػىٍس ،مىخبت ابً الجعضي ،زمـم -ػىضٍت ،ق .2
) )54هى ؤحمس بً ّ
غماض ،ؤبى الػباغ املهسو ّي ،مً ؤهل املهسًت ،ؤدص غً ؤبي الحؼً اللابس ي ،وكطؤ بالطواًاث غلى ؤبي
ً
ً
اللطاءاث والػطبُتّ ،
ؤػا في ّ
كىف هخبا مفُسة ،ؤدص غىه غاهم بً
غبس هللا دمحم بً ػفُان ،وؤبي بىط ؤحمس بً دمحم ،ووان ض
ّ
ولُس املاللي ،وؤبى غبس هللا الٌطفي امللطئ ،وغيرهما ،جىفي بػس الثالزين وؤضبػمئت .اهظط :مػطفت اللطاء .399 /1
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اٌؼبِخ ،ؽز ٝعٍٛٙا ِب ٌُ ٠غؼ ُٙعٚ ،ٍٗٙأ ُ٘ٚوً ِٓ ل ًّ ٔظشٖ ّ
أْ ٘زٖ ٘ ٟاٌّزوٛسح ف ٟاٌخجش إٌج٨ ٞٛ
55
غ١شٚ ،أ ّوذ ّ ُ٘ٚ
ُ
اٌغبثك١ٌٚ ،زٗ ئر الزقش فٕمـ ػٓ اٌغجؼخ أ ٚصاد؛ ٌ١ض٘ ً٠زٖ اٌؾجٙخ"( ).
اٌ٩ؽك
ّ
ٌٚىٓ ٌّبرا اخزبس اثٓ ِغب٘ذ ٘إ٨ء اٌغجؼخ؟ ف ٟاٌؾم١مخ ٌُ ٠ىٓ اثٓ ِغب٘ذ ٠جؾش ػٓ لشاءاد عجغ٨ٚ ،
ّ
ّ
ػٓ عجؼخ لشاء ،غب٠خ اِ٤ش أٔٗ وبْ ٠جؾش ػٓ اٌّزٛارشٚٚ ،افك أٔٗ ٌُ ٠غزّغ ٌذ ِٓ ٗ٠أعبٔ١ذ اٌزٛارش
ٚد ْٚأفٌٙٛب ٚفشؽٙبٚ ،اٌظب٘ش أّٔٗ فّٕف أ ً٨ٚعجؼخ
ثبٌؾشٚه اٌّؼزجشح ئ ٨عجؼخ ،فنجطٙب،
ّ
ٚؽشس٘بّ ،
وزت ،وً وزبة ف ٟلشاءح ،وٍّّب صجذ ػٕذٖ رٛارش لشاءح أفشد٘ب ثىزبة ،ؽز ٝئرا اوزًّ ٌذ ٗ٠ا٨خز١بس فّٕف
وزبثٗ اٌؾ١ٙش( :اٌغجؼخ ف ٟاٌمشاءاد)(.)56
ّ٠ ٌُٚل ٚلذ ه ً٠ٛػٍ ٝػقش اثٓ ِغب٘ذ ؽز ٝػبدد اٌؾشٚه اٌض٩صخ ٘ ٟاٌز ٟرؾذد فؾخ اٌمشاءح
أ ٚؽزٚر٘ب ،فمبي ِى ٟثٓ أث ٟهبٌتٚ ":ئّّٔب ا٤فً اٌز٠ ٞؼزّذ ػٍ ٗ١ف٘ ٟزا ّ
أْ ِب ف ّؼ عٕذٖٚ ،اعزمبَ
ٚع ٗٙف ٟاٌؼشث١خٚٚ ،افك خو اٌّقؾف ،ف ِٓ ٛٙا٤ؽشف اٌغجؼخ إٌّقٛؿ ػٍٙ١ب ٌٛٚ ،سٚاٖ عجؼْٛ
ِزفشل ٓ١أِ ٚغزّؼ.)57("ٓ١
أٌفبًّ ِ ،
58
ٚلبي أث ٛؽبِخ(د ٘665ـ)( ) ":فٍ١ظ ا٤لشة ف ٟمجو ٘زا اٌفقً ئِ ٨ب لذ روشٔبٖ ِشاسا ً ِٓ ّ
أْ وً
لشاءح اؽزٙشد ثؼذ فؾخ ئعٕبد٘ب ِٛٚافمزٙب خو اٌّقؾف ٌُٚ ،رٕىش ِٓ عٙخ اٌؼشث١خ ف ٟٙاٌمشاءح
اٌّؼزّذ ػٍٙ١بِٚ ،ب ػذا رٌه ف ٛٙداخً ف ٟؽ ِّ١ض اٌؾبر ٚاٌنؼ١ف"(.)59
أْ رٍه اٌؾشٚه ظٍذ ٘ ٟاٌّؼزّذح ف ٟلجٛي اٌمشاءح ٚسدّ٘ب ،ئّ ٨
ِٚغ ّ
أْ ثؼل اٌؼٍّبء اٌّزأخش٠ ٓ٠ز٘ت
ئٌ ٝرمغ ُ١اٌمشاءاد ئٌ ٝص٩صخ ألغبَ ،ثؼذ أْ اعزمشد اٌمشاءادٚ ،رٛلفذ ا٨خز١بساد :ٟ٘ ،لغُ ِزفك ػٍٝ
رٛارشٖ  ٛ٘ٚاٌغجغٚ ،لغُ ِخزٍف ف ٟرٛارشٖ  ٛ٘ٚاٌض٩س ثؼذ٘بٚ ،لغُ ِزفك ػٍ ٝؽزٚرٖ ِ ٛ٘ٚب ػذا
اٌمشاءاد اٌؼؾش(.)60
اٌخبرّخ :اٌؾّذ هلل اٌز ٞثٕؼّزٗ رزُ اٌقبٌؾبدٚ ،أؽىشٖ عجؾبٔٗ ٚرؼبٌ ٝػٍِ ٝب ِٕؼ ١٘ٚأ٘ٚ ،زا ِب ر١غش
فِٛ ٟمٛع (ظب٘شح ا٨خز١بس ٚأصش٘ب ف ٟرؾى ً١اٌمشاءاد)ٚ ،اخززُ ثزوش أُ٘ ٔزبئظ اٌجؾش ٚرٛف١برٗ.
أهم نتائج انبحث:
ّ
أ :٨ٚرؾذ٠ذ ِؼٕ ٝا٨خز١بس ػٕذ اٌمشاء ثذلخ ِٓ خ٩ي رؼش٠فٗ اٌٍغ ٞٛص ُّ ا٨فط٩ؽ ،ٟفىٍّخ ا٨خز١بس فٟ
اٌٍغخ رذي ػٍ ٝاٌّفبمٍخ ث ٓ١أِش ٓ٠أ ٚأوضشٚ ،افطفبء أؽذّ٘بٚ ،ف ٟثبة اٌمشاءح رذي ػٍ ٝأزمبء اٌمبسب
ؽشٚفب ً ِؼٕ١خ ٌؼٍخ ِب ِٓ عٍّخ لشاءاد ثؾشه أْ ٠ى ْٛأ٘٩ٌ ً٩خز١بسٚ ،أْ ٠ى ْٛاخز١بسٖ مّٓ اٌمشاءاد
اٌّش٠ٚخٚ ،أْ رى ْٛاٌمشاءاد اٌز٠ ٟخزبس ِٕٙب ِّب صجزذ لشآٔ١زٗ.
صبٔ١بً :ئ ّْ ا٨خز١بس ف ٟاٌمشاءاد ٔؾأ ِٕز اٌقؾبثخ اٌىشاَ -سم ٟهللا ػَٕ ُ٠ٚ – ُٙؼذُّ ػًّ ع١ذٔب ػضّبْ (
سم ٟهللا ػٕٗ) ثبوٛسح ا٨خز١بس اٌؾم١م.ٟ
) )55اهظط :اليـط .37 ،36 /1
) (56اهظط :الـامل في ال ّ
لطاءاث املخىاجطة ،جإلُف :ز .دمحم حبف ،زاض اليلم الٌُب ،زمـم ،بيروث ،ي1422 ،1هـ،2001 /
ق .48
) (57اهظط :إلاباهت غً مػاوي ّ
اللطاءاث ق .51
) )58هى غبس الطحمً بً إػماغُل بً إبطاهُم بً غثمان ،ؤبى اللاػم امللسس ي زم السمـلي املػطوف بإبي ؿامت،
السخاو ّي ،وغيرهّ ،
الـُر إلامام الحجت والحافظ شو الفىىن ،كطؤ اللطاءاث غلى غلم السًً ّ
كىف الىثير في ؤهىاع الػلىم،
َْ
ولي مـُذت الحسًث الىبري باألؿ ُط ِف ُِّ ِت ومـُذت إلاكطاء بالتربت ألاؿطفُت ،جىفي ػىت 665هـ .اهظط :غاًت النهاًت ،365 /1
.366
ّ
) )59اهظط :املطؿس الىحيز إلى غلىم جخػلم بالىخاب الػعٍع ،ألبي ؿامت امللسس ي (ث 665هـ) ،جحلُمًُ :اض آلتي كىالج ،زاض
كازض ،بيروث1395 ،هـ1975 /م ،ق .178
) )60اهظط :إلاجلان في غلىم اللطآن ،لجالٌ السًً الؼُىًي غبس الطحمً بً ؤبي بىط (ث 911هـ) ،جحلُم :دمحم ؤبى الفول
إبطاهُم ،اللاهطة1967 ،م.210 /1 ،
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صبٌضبً ِٓ :أُ٘ آصبس ظب٘شح ا٨خز١بس ف ٟرؾى ً١اٌمشاءح ِب :ٍٟ٠
 اِزضاط لشاءاد اِ٤قبس. اصد٠بد ػذد اٌمشاء. اخز١بس اٌمشاءاد اٌغجغ. رأف ً١أسوبْ اٌمشاءح اٌقؾ١ؾخ.ٚأخ١شا ً ألزشػ ػٍ ٝاٌجبؽض ٓ١دساعخ ِٛمٛع ا٨خز١بس ف ٟاٌمشاءاد اٌمشآٔ١خ دساعخ ِزأٔ١خ رؾًّ
عٛأجٗ اٌزبس٠خ١خ ٚاٌٍغ٠ٛخ ٚإٌّٙغ١خ ٚدساعخ ػًٍ ا٨خز١بس ػٕذ أسثبة ا٨خز١بسادٚ ،ث١بْ اٌفشٚق
ا٤عبع١خ ث ٓ١اخز١بساد اٌمشاء.
ٚفٍ ٝهللا ٚعٍُ ٚثبسن ػٍ ٝع١ذٔب دمحم ٚػٍٚ ٝفؾجٗ أعّؼٚ .ٓ١اٌؾّذ هلل سة اٌؼبٌّ.ٓ١
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انمصادر وانمراجع:
 -1ا٦ثبٔخ ػٓ ِؼبٔ ٟاٌمشاءاد٤ ،ث ٟدمحم ِى ٟثٓ أث ٟهبٌت اٌم١غ( ٟد ٘437ـ) ،رؾم١كِ :ؾ ٟاٌذٓ٠
سِنبْ ،داس اٌّأٌٍِ ْٛزشاس ،دِؾك ،ث١شٚد ،ه٘1399 ،1ـ.َ1979 /
 -2ا٦رمبْ ف ٟػٍ َٛاٌمشآٌْ ،غ٩ي اٌذ ٓ٠اٌغٛ١ه ٟػجذ اٌشؽّٓ ثٓ أث ٟثىش (د ٘911ـ) ،رؾم١ك :دمحم
أث ٛاٌفنً ئثشا٘ ،ُ١اٌمب٘شح.َ1967 ،
 -3ا٤ػٌٍ ،َ٩ضسوٍ ٟخ١ش اٌذ ٓ٠ثٓ ِؾّٛد اٌذِؾم( ٟد ٘1396ـ) ،داس اٌؼٍُ ٌٍّ ،ٓ١٠٩ه.َ2002 ،5
 -4اٌزج١بْ ٌجؼل اٌّجبؽش اٌّزؼٍمخ ثبٌمشآْ ػٍ ٝهش٠ك ا٦رمبٌٍْ ،ؾ١خ هب٘ش اٌغضائش( ٞد ٘1338ـ)،
رؾم١ك :ػجذ اٌفزبػ أث ٛغذحِ ،ىزت اٌّطجٛػبد ا٦ع١ِ٩خ ثؾٍت ،عٛس٠خ ،ه.4
 -5اٌزّ١ٙذ ٌّب ف ٟاٌّٛهأ ِٓ اٌّؼبٔٚ ٟا٤عبٔ١ذ٨ ،ثٓ ػجذ اٌجش ٛ٠عف ثٓ ػجذ هللا (د ٘463ـ) ،هجؼخ
ٚصاسح اٚ٤لبف ٚاٌؾإ ْٚا٦ع١ِ٩خ ،اٌّغشة٘1387 ،ـ.
غخب ٞٚػٍ ٟثٓ دمحم (د ٘643ـ) ،رؾم١ك :ػٍ ٟؽغٓ١
 -6عّبي اٌمشاء ٚوّبي ا٦لشاءٌ ،ؼٍُ اٌذ ٓ٠اٌ ّ
اٌجٛاةِ ،ىزجخ اٌزشاسِ ،ىخ اٌّىشِخ٘1408 ،ـ.
 -7اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآٌٍْ ،مشهج ٟدمحم ثٓ أؽّذ ثٓ أث ٟثىش (د ٘671ـ) ،داس اٌؾؼت ،اٌمب٘شح،
٘1372ـ.
 -8عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ ً٠ٚآ ٞاٌمشآْ٤ ،ث ٟعؼفش دمحم ثٓ عش٠ش اٌطجش( ٞد ٘311ـ)ِ ،قطف ٝاٌجبثٟ
اٌؾٍج ٟثّقش ،ه٘1388 ،3ـ.َ1968 /
 -9اٌؾبًِ ف ٟاٌمشاءاد اٌّزٛارشح ،رأٌ١ف دمحم ؽجؼ ،داس اٌىٍُ اٌط١ت ،دِؾك ،ث١شٚد ،ه٘1422 ،1ـ/
.َ2001
 -10اٌؼمذ إٌ ن١ذ ف ٟؽشػ اٌمق١ذٌٍ ،غّ ٓ١اٌؾٍج ٟأث ٟاٌؼجبط أؽّذ ثٓ ٛ٠عف ثٓ دمحم (د ٘756ـ)،
دساعخ ٚرؾم١ك :د .أ ّٓ٠سؽذ ٞع٠ٛذ ،داس ٔٛس اٌّىزجبد ثغذح ،ه٘1422 ،1ـ.َ2000 /
 -11غب٠خ إٌٙب٠خ ف ٟهجمبد اٌمشاء٤ ،ث ٟاٌخ١ش دمحم ثٓ دمحم ثٓ دمحم اثٓ اٌغضس( ٞد ٘833ـ) ،رؾم١ك:
ثشعؾزشاعشِ ،ىزجخ اٌخبٔغ ،ٟاٌمب٘شح.َ1932 ،
 -12اٌمشاءاد اٌمشآٔ١خ ،رأٌ١ف ػجذ اٌؾٍ ُ١اٌٙبد ٞلبثخ ،داس اٌغشة ا٦ع ،ِٟ٩ه ،1ث١شٚد.َ1999 ،
 -13وزبة اٌغجؼخ٨ ،ثٓ ِغب٘ذ أؽّذ ثٓ ِٛع( ٝد ٘324ـ) ،رؾم١ك :ؽٛل ٟم١ف ،داس اٌّؼبسف
ثّقش.َ1972 ،
(د ٘392ـ) ،رؾم١ك:
 -14اٌّؾزغت ف ٟرجٚ ٓ١١ع ٖٛؽٛار اٌمشاءح٤ ،ث ٟاٌفزؼ ػضّبْ ثٓ عٕٟ
ػٍ ٟإٌغذٔ ٞبففٚ ،د .ػجذ اٌؾٍ ُ١إٌغبس ،ػجذ اٌفزبػ ئعّبػ ً١ؽٍجٌ ،ٟغٕخ ئؽ١بء اٌزشاس
ا٦ع ،ِٟ٩اٌمب٘شح٘1386 ،ـ.َ1966 /
ِ -15خزبس اٌقؾبػٌٍ ،شاص ٞدمحم ثٓ أث ٟثىش (د ٘666ـ) ،رؾم١كٛ٠ :عف اٌؾ١خ دمحم ،اٌّىزجخ
اٌؼقش٠خ -اٌذاس إٌّٛرع١خ ،ث١شٚد -ف١ذا ،ه٘1420 ،5ـ.َ1999 /
 -16اٌّشؽذ اٌٛع١ض ئٌ ٝػٍ َٛرزؼٍك ثبٌىزبة اٌؼض٠ض٤ ،ث ٟؽبِخ اٌّمذع ٟػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ئعّبػ( ً١د
٘665ـ) ،رؾم١ك :ه١بس آٌز ٟل٨ٛط ،داس فبدس ،ث١شٚد٘1395 ،ـ.َ1975 /
 -17اٌّغزٕ١ش ف ٟاٌمشاءاد اٌؼؾش٨ ،ثٓ عٛاس اٌجغذاد( ٞد ٘496ـ)( ،دساعخ دوزٛساٖ) ،ئػذاد :أؽّذ
هب٘ش أ ُ َْ٠ٚظ ،اٌغبِؼخ ا٦ع١ِ٩خ ثبٌّذٕ٠خ إٌّٛسح٘1413 ،ـ.
ِ -18ؼغُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ٤ ،ؽّذ ثٓ فبسط ثٓ صوش٠ب اٌمض ٟٕ٠ٚاٌشاص( ٞد ٘395ـ) ،رؾم١ك :ػجذ اٌغَ٩
دمحم ٘بس ،ْٚداس اٌفىش٘1399 ،ـ.
ِ -19ؼشفخ اٌمشاء اٌىجبس ػٍ ٝاٌطجمبد ٚا٤ػقبسٌٍ ،ز٘ج ٟدمحم ثٓ أؽّذ (د ٘748ـ) ،رؾم١ك :ؽؼ١ت
ا٤سٔإٚه ٚصِِ ،ٗ١ٍ١إعغخ اٌشعبٌخ ،ث١شٚد٘1404 ،ـ.
 -20اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآٌٍْ ،شاغت ا٤ففٙبٔ( ٟد ٘502ـ) ،ثزؾم١ك ٚمجو :دمحم ع ِّ١ذ و ،ٟٔ٩١داس
اٌّؼشفخ ،ث١شٚد.
ِ -21مذِخ فؾ١ؼ ِغٍُ ،رؾم١ك :دمحم فإاد ػجذ اٌجبل ،ٟداس اٌؾذ٠ش ،اٌمب٘شح٘1412 ،ـ.
ِٕ -22ظِٛخ ه١جخ إٌؾش ف ٟاٌمشاءاد اٌؼؾش٤ ،ث ٟاٌخ١ش دمحم ثٓ دمحم ثٓ دمحم ثٓ اٌغضس( ٞد ٘833ـ)،
رؾم١ك ٚمجو ٚرؼٍ١ك :أ ّٓ٠سؽذ ٞع٠ٛذِ ،ىزجخ اثٓ اٌغضس ،ٞدِؾك -عٛس٠خ.
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مشاءاد اٌؼؾش٤ ،ث ٟاٌخ١ش اثٓ اٌغضس( ٞد ٘833ـ) ،رؾم١ك :ػٍ ٟدمحم اٌنجبع ،داس
 -23إٌؾش ف ٟاٌ ّ
اٌىزت اٌؼٍّ١خ ،ث١شٚدٌ -جٕبْ.
ّ
خٍىبْ أؽّذ ثٓ دمحم (د ٘681ـ) ،رؾم١ك :ئؽغبْ ػجبط،
ٚ -24ف١بد ا٤ػ١بْ ٚأٔجبء أثٕبء اٌضِبْ٨ ،ثٓ ِ
داس فبدس ،ث١شٚد٘1397 ،ـ.
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