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تأصيل فقه االحتساب
د .شعقد بـ ؾرحون حمؿد احلبالين افعـزي
إشتوذ ادشورك يف جومعي ضقبي
drsaudf@hotmail.com

تاريخ التحؽقم5441/4/4 :هـ

تاريخ اإلجازة5441/6/51 :هـ

ادستخؾص :
َّ
إن بعض افدظوة مـ ؽر ادتخصصغ بوفعؾؿ افشـرظل افدؿقؼ :يريد تغقر ادـؽر بقـده أو
بؾسوكف وهق فقس أه ً
ال فذفؽ أو ٓ يػؼف مؼوصد افشورع مـ تؼيع حؽؿ إمر بـودعرو وافـفـل
ظـ ادـؽر أو يؽقن ؿؾقؾ افصز وافتحؿؾ :بعقـد ًا ظــ افــتلصقؾ افػؼفـل فالحتسـوب ؾقسـتعجؾ
افـتوئٍ :ممو يمثر شؾب ًو ظذ افدظقة ويستغؾف ادتصقدون ممـ هدؾف اإلشوءة إػ هذه افشعرة افرضـوريي
واجلفوز  -افذي حيؿل افػضقؾي ويؿؼً افرذيؾي.
إن بعض أوفئؽ افدظوة -افذيـ ٓ يػؼفقن أصقل إحؽوم افػؼفقي فالحتسوب -افتل ختـدم
مؼوصد افشورع افعظقؿي -ممـ خوفػ هنٍ افـبـل  يف دظقتـف ويف أمـره وهنقـف بحوجـي موشـي إػ
معرؾي افتلصقؾ افػؼفل فالحتسوب :ـل ٓ يؽقن إؾسودهؿ أـثر مـ إصالحفؿ وهـؿ يظــقن أهنـؿ
ظذ صقاب.
فذفؽ أردت أن أـتى يف هذا ادجول (مـ افـوحقي افتلصقؾقي ؾؼط :مـ خالل مسـوئؾ ؾؼفقـي:
دون اشتؼصوء فؾػروع افػؼفقي) ووضع كتوئٍ وتقصقوت هومي حقل هذه ادسـلفي ادؼوصـديي امومـي:
فقـتػع هبو اجلؿقع.
الؽؾامت ادػتاحقة:
احتسوب حسبي أمر بودعرو
ادحرموت.

تغقر ادـؽر احلؽؿ افػؼفل إلكؽور ادـؽر حموشبي مرتؽـى
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بسم اهلل الرمحن الرحقم

.
إسما َّ
إن احلؿـد هلل كحؿــده وكســتعقـف وكســتغػره وكعــقذ بــوهلل مـــ ذور أكػســـو
عيل
غازي
وشقئوت أظامفـو مـ هيده اهلل ؾال َّ
مضؾ فف ومـ ُيضؾؾ ؾال هودي فف وأصفدُ أن ٓ إفف
مرح
َّ
أن حمؿد ًا ظبده ورشـقفف صـذ اهلل وشـؾؿ وبـورك
إٓبا اهلل وحده ٓ ذيؽ فف

وأصفدُ

ظؾقف وظذ آفف وصحبف أمجعغ .
ﭽﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ
ﭽﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮮ ﮯﮰﮱ﮲
﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ
أمو بعد  :ؾنن أصدق احلديٌ ـتوب اهلل وخر امـدي هـدي حمؿـد  وذ
إمقر حمدثوهتو وـؾ حمدثي بدظي وـؾ بدظي ضالفي وـؾ ضالفي يف افـور.

()4

( )1شقرة :آل ظؿران آيي. 102 :
( )2شقرة :افـّسوء آيي. 1 :
( )3شقرة :إحزاب آيي. 71-70 :
ّ
ؿقفـف:ؾنن أصـدق
( )4أخرجف أبق داود يف ـتوب افـّؽوح بوب :خطبي افـّؽوح بدون ذـر آيي افـّسـوء وبـدون
مذي يف ـتوب :افـّؽوح بوب:
ّ
احلديٌ إػ آخره ( .شــ أيب داود )  592-591/2برؿؿ2118 :
وافس ّ
مو جوء يف خطبي افـّؽوح بدون ذـر ؿقففّ :
ؾنن أصدق احلديٌ إػ آخره .وؿول أبق ظقسك :حديٌ ظبد
ّسوئل يف ـتوب :اجلؿعي بـوب :ـقػ ّقـي
اهلل حديٌ حسـ ( شــ ّ
افس ّ
مذي )  413/3برؿؿ 1105 :وافـ ّ
اخلطبــي بــدون ؿقفــف :ؾـ ّ
ـوئل )  105-104/3بــرؿؿ:
ـنن أصــدق احلــديٌ إػ آخــره ( .شــــ افـّسـ ّ
 1404وابـ موجي يف ـتوب :افـّؽوح بوب :خطبي افـّؽوح بدون ذـر ؿقفـفّ :
ؾـنن اصـدق احلـديٌ إػ
=
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وبعد  :ؾنن إمر بودعرو وافـفل ظـ ادـؽر أصؾ ظظقؿ مــ أصـقل اإلشـالم
وٓ صؽ أن صالح افعبود يف معوصفؿ ومعـودهؿ متقؿـػ ظـذ ضوظـي اهلل ظـز وجـؾ
وضوظي رشقفف 

ومتوم افطوظي متقؿػ ظذ إمر بودعرو وافـفل ظـ ادـؽـر وبـف

ـوكً هذه إمي خر أمي أخرجً فؾـوس ﭧ ﭨ ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ
وؾقف افتقؾقؼ فؾدظوء وآشتجوبي ؾعـ حذيػي بـ افقامن  ظـ افـبـل  ؿـول
َّ
َّ
فققصـؽـ اهللُ أن يبعـٌ
وفتـفقن ظـ ادـؽـر أو
فتلمرن بودعرو
"وافذي كػز بقده
َّ
ظؾقؽؿ ظؼوب ًو مـف ثؿ تدظقكف ؾال ُيستجوب فؽؿ " .

()2

وافؼقوم بوٕمر بودعرو وافـفل ظـ ادـؽر مـ مؽػـرات افـذكقب واخلطويـو
ؾػل احلديٌ افصحقح ظـ حذيػي بـ افقامن 

ؿول :شؿعً رشقل اهلل 

يؼـقل" :

ؾتـي افرجؾ يف أهؾف وموفف وكػسـف ووفـده وجـوره يؽػرهـو افصـقوم وافصـالة
وافصدؿي وإمر بودعرو وافـفل ظـ ادـؽر " .

=

()4

آخره ( .شــ ابـ موجي )  609/1برؿؿ 1892 :وأصور إفقف مسـؾؿ يف ـتـوب :اجلؿعـي بـوب :خطبـي
ثـؿ ذــر
احلوجي .وؿول افـّقوي :وممّو يم ّيد هذا مو أخرجف أبق داود بسـد صحقح ظـ ابــ مسـعقد ّ 
احلديٌ ( .صحقح مسؾؿ مع ذح افـّقوي ) .160-159/3/2

( )1شقرة آل ظؿران آيي.110 :
( )2أخرجف ا فسمذي ـتوب افػتـ بوب مو جوء يف إمر بودعرو وافـفل ظــ ادـؽـر  :468 / 4وأمحـد
وافؾػظ فف  : 388 / 5واكظر :صحقح افسمذي . 233 / 2
( )3أخرجف افبخوري ومسؾؿ يف ـتوب مقاؿقً افصالة بوب  :ـػـورة افصـالة  350 / 2 :بـرؿؿ 494
ومسؾؿ  :يف ـتوب اإليامن بوب بقون أن اإلشالم بدأ ؽريبو وشقعقد ؽريبو  349 / 1برؿؿ .207 :
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وإمر بودعرو وافـفل ظـ ادـؽر مـ أشـبوب افظػـر بعظـقؿ إجـقر وتؽثـر

.
إسما
احلسـوت ﭧ ﭨ ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
عيل
غازي
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ
ﭞمرح
با

وبوٕمر بودعرو وافـفل ظـ ادـؽر حتقو افســ ومتقت افبدع ويضعػ أهـؾ

افبوضؾ وإهقاء وهق مـ أبرز صـػوت ادـممـغ وشـامهتؿ ومــ أظظـؿ افقشـوئؾ
فؼقهتؿ ومتوشؽفؿ وافغػؾي ظـف أو افتفوون ؾقف أو ترـف جير مــ ادػوشـد افؽثـرة
وإرضار اجلسقؿي إػ ؽر ذفؽ مـ افػقائد وافثؿـرات افؽثـرة ادستبـي ظـذ إمـر
بودعرو وافـفل ظـ ادـؽر .
ادقضقع حيتوج إػ ادزيد مـ افدراشي وافعـويي ٕن ـثر ًا ممـ يريد افؼقوم هبـذا
افعؿؾ ٓ يػؼف أيرس إشس افتل يؼقم ظؾقفو إمر بودعرو وافـفل ظـ ادـؽر ؾتجد
_بعض ًو_مـ افدظوة يلمر ويـفك بغر ظؾؿ ويػتل بدون دفقؾ وبعض ًو مـفؿ يدظق إػ
افػضوئؾ وإخالق وهق يرى افؼك متلص ً
ال يف أؾعول افـوس وأؿقامؿ ؾـال حيـرك
فذفؽ شوــ ًو وٓ يصحح ظؼقدهتؿ مع أن افبدء بنصالح ظؼوئـد افــوس هـق إوػ
وإهؿ.

مشؽؾة البحث:
َّ
إن بعض افدظوة يريد تغقر ادـؽر بقده وهق فقس أه ً
ال فذفؽ وبعض ًو ٓ يتثبً
يف إمقر أو يؽقن ؿؾقؾ افصز وافتحؿؾ ؾقستعجؾ افـتـوئٍ :ممـو يـمثر شـؾب ًو ظـذ
افدظقة ويستغؾف ادتصقدون ممـ هدؾف اإلشوءة إػ هذه افشعرة افرضـوريي واجلفـوز -
افذي حيؿل افػضقؾي ويؿؼً افرذيؾي.
( )1شقرة افـسوء آيي .114 :

د .سعود بو فرحاى حممد احلبالني العهزي ا

7

إن بعض أوفئؽ افـدظوة -افـذيـ ٓ يػؼفـقن أحؽـوم آحتسـوب افتـل ختـدم
مؼوصد افشورع افعظقؿي -ممـ خوفػ هنٍ افـبل  يف دظقتف ويف أمره وهنقف  -يسقئقن
إػ اإلشالم وإػ افدظقة وإػ افـوس وإػ أكػسفؿ أيض ًو  .وبذفؽ يؽـقن إؾسـودهؿ
أـثر مـ إصالحفؿ.
فذفؽ أردت أن أـتى يف هذا ادجول (مـ افـوحقي افتلصقؾقي ؾؼط) ــل أشـوهؿ
يف كؼ بعض مو يـػعـل ويـػع أمتـو اإلشالمقي.
سبب اختقاري هلذا البحث:
ّ -1
إن افؽالم يف مثؾ هذا إمر تلصق ً
ال هق مــ أهـؿ ادفـامت افتـل جـوء هبـو
ذظـو ادبورك.
-2إن هذا ادقضقع حيتوجف ـؾ افـوس مـ ؽر اشـتثـوء أحـد :خصقصـ ًو بعـد
تقجف وشوئؾ اإلظالم ادختؾػي يف احلديٌ ظـ احلسبي.
-3إثراء ادجؾي افتل شقـؼ ؾقفو.
الدراسات السابؼة:
ـثــرت افؽتوبــوت حــقل ادســوئؾ افػؼفقــي ادتعؾؼــي بوٓحتســوب واحلســبي
وادحتسى :وفؽـ مل أجد بحث ًو مستؼ ً
ال ؿوم بتلصقؾ ؾؼف آحتسوب مـ خـالل بعـض
مسوئؾف افػؼفقي :فقضع افؼورئ وادفتؿ بػؼف آحتسوب أموم مؼوصد افشـورع وؽويوتـف
مـ هذه افشعرة امومي يف حقوة إمي ووضعف أموم ؿقاظد تلصقؾقي ثوبتي مذا افػؼف.
مـفجي يف البحث وإجراءاته:
 _1ذـر ظـقان ادسلفي يف بدايي ّ
ـؾ مسلفي ؿؿً ببحثفوٕ :جؾ افتلصقؾ.

تأصيل فقه االحتشاب
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 _2آظتامد يف تلصقؾ إؿقال وإدفي يف ّ
ـؾ مسـلفي ظـذ ادصـودر إصـؾ ّقي

.
إسما ّ
ـؾ مذهى.
فدى
عيل
غازي  _3ظزو أيوت افؼرآكقي يف افبحٌ بذـر اشؿ افسقرة ورؿؿفو.
مرح
با  _4ختريٍ إحوديٌ وأثور مـ مظوهنو ؾنن ـون احلديٌ يف افصـحقحغ

ِ

أو

ؾنين أخرجف مـ مظوكف مع احلؽؿ ظؾقف.
يف أحدمهو اـتػقً بذفؽ وإن ـون يف ؽرمهو ّ
 _5تشؽقؾ ادصطؾحوت افؾغقيي ومعوكقفو.
ؾنين ؿؿً بتؿققزه ظـ ؽـره مـع اإلصـورة
 _6ظـد آؿتبوس احلريف فؾـصقص ّ
إفقــف يف امــومش مــع ذـــر اشــؿ ادصــدر أو ادرجــع ورؿــؿ اجلــزء وافصــػحي
واضعو ًظالموت فؾـصقص ـام يع:
أ-وضع أيوت افؼرآكقي بغ ؿقشغ مزهريـ هؽذا .....  :
افـبقي وأثور ادرويي بغ ؿقشغ مزدوجغ هؽذا"... ":
ب -أضع احلديٌ
ّ
اخلامتة  :وؾقفو أهؿ كتوئٍ افبحٌ.
ففرس ادصادر ،وادراجع .
ففرس ادوضوعات.
خطة البحث:
حيتقي هذا افبحٌ ظذ مؼدمي ومخسي مبوحٌ ويف ـؾ مبحٌ مطوفى:
ادؼدمــي وؾقفــو اشــتػتوح وأمهقــي آحتســوب وشــبى اختقــوري فؾبحــٌ
وافدراشوت افسوبؼي ومـفجل يف افبحٌ واخلطي.
ادبحٌ إول :تعريػ آحتسوب فغي وذظو وؾقف مطؾبون .

د .سعود بو فرحاى حممد احلبالني العهزي ا
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ادطؾى إول :تعريػ آحتسوب فغي.
ادطؾى افثوين :تعريػ آحتسوب ذظ ًو.
ادبحٌ افثوين :حؽؿ آحتسوب.
ادبحٌ افثوفٌ :حؽؿي مؼوظقي آحتسوب.
ادبحٌ افرابع :بقون ادـؽر افقاجى تغقره :احلؼقؼي وافؼوط وؾقف مطؾبون:
ادطؾى إول :تعريػ ادـؽر فغي واصطالحو.
ادطؾى افثوين :مراتى إكؽور ادـؽر وؾقف ثالث مسوئؾ:
ادسلفي إوػ :اإلكؽور بوفقد.
ادسلفي افثوكقي :اإلكؽور بوفؾسون.
ادسلفي افثوفثي :اإلكؽور بوفؼؾى.
ادبحٌ اخلومس :ذوط ادحتسى.
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ادبحث إول  :تعريف آحتساب لغة وذع ًا ،وفقه مطؾبان :

.
إسما ادطؾب إول :آحتساب لغة :هق افعـدّ واإلحصـوء مــ افػعـؾ احتسـى
عيل
غازي
حيتسى إذا ظدّ .
مرح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
با ويليت بؿعـك ْ :
احلسب ُي وهق اشؿ مـ آحتسوب ومـ معوكقفو إجـر وحســ

ْ ُ َ ُ ْ ُ
َ ْ ََ َ
ْ َ
ْ ٌ َ ْ َ
افتَّدْ بِ ِر واف َّـ َظ ِر و ِمـْف َؿق ُمؿ ُ :ؾال ٌَن حسـ ِْ
احل ْس َب ِي ِيف إْ ْم ِر إِ َذا ـ َ
َون َح َس َـ افتَّدْ بِ ِر َف ُف .
َ َ ُ
َ
َ ُ ْ ُْ
ى إْج ِر و َ ْحت ِصقؾِ ِف و ِيف ح ِد ِ
و ِمـ مع ِوين ِ
وب ا ْفبِدَ ُار إِ َػ َض َؾ ِ
آ ْحتِ َس ِ
يٌ ُظ َؿ َر : 
َ َ
ْ َ
َ ْ ََ
ِ
ِ
ى َف ُف َأ ْج ُر َظ َؿؾِ ِف َو َأ ْج ُر ِح ْس َبتِ ِف .
ى َظ َؿ َؾ ُف ـُت َ
احت ََس َ
احتَس ُبقا َأ ْظ َام َفؽ ُْؿ َؾنِ ْن َم ِـ ْ
َّوس ْ
َأ ه َهيو افـ ُ
ِ
ِ
ِ
ى إْ ْج ِر.
ى َأ ْي َضوف ُ
اش ُؿ ا ْف َػوظؾ ا ُْد ْحتَس ُ
َو ْ
قال ابن دريد _رمحه اهلل _  :واحتسبً بؽذا أجرا ظـد اهلل .
وفذا يؼول دـ موت فف وفد أكف احتسى أجره ظـد اهلل تعوػ .
واإلكسون افذي يؼقم بام يتعؾؼ هبذا إمر يسؿك :حمتسب ًو ّ :
ٕن إصـؾ ؾقـف أن
حيتسى أجره ظـد اهلل تعوػ .
ويقضحف ؿقل افرشقل افؽريؿ " : مـ ؿوم رمضون إيامكو واحتسوبو ؽػر فف مو
تؼدم مـ ذكبف "
ِ
ِ
ى َظ َؾ ْق ِف إْ ْم َر إِ َذا َأ ْكؽ ََر ُه َظ َؾ ْق ِف .
احت ََس َ
َور ُي َؼول ْ :
َوم ْـ َم َعوك َقفو اإلْ ْكؽ ُ
()5

واحتسى ظؾقـف ــذا إذا
ادحوشبي
قال اجلوهري _رمحه اهلل _  " :حوشبتُف مـ
َ
َ
أكؽرتَف ظؾقف .
ِ ِ
الكًو َأ ِي ْ
احت ََس ْب ًُ ُؾ َ
َز ُت َمو ِظـْدَ ُه.
ومـ معوكقفو :آ ْخت َب ُور ُي َؼول ْ :
اخت َ ْ

()2

( )1صحقح افبخوري ـتوب :اإليامن بوب  :تطقع ؿقوم رمضون  65 / 1برؿؿ.36 :
( )2اكظر :جذر(حسى) افصحوح إلشامظقؾ بـ محـود اجلـقهري  127/1تـوج افؾغـي وصـحوح افعربقـي
=
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ادطؾب الثاين :آحتساب يف آصطالح :
أمر بؿعرو إذا طفر ترـف  .وهنل ظـ مـؽر إذا طفر ؾعؾف .
ـي وا ْفؽ َْش ِ
وا ُْدحت َِسب  :وهق مـ كَصبف اإلْموم َأو ك َِوئبف فِؾـَّ َظ ِر ِيف َأحـقال ِ ِ
ـػ
افرظ َّق َ
ْ َ
ْ ُ َ ُ َ َ ْ َّ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ
َّ
قر ِهؿ ومص ِ
وحل ِفؿ َوت ََص هػ ِح َأ ْح َقال افس ِ
اظتِ َب ِ
ـق ِازيـ ِ ِف ْؿ
قق ِيف ُم َعو َمال َِهتِ ْؿ َو ْ
ـور َم َ
َظ ْـ ُأ ُم ِ ْ َ َ َ
ه
ْ
ِ
اظ ِوة َمو َي ْ ِ
غ َو َ ْحت ِذ ِير ِه ْؿ بِو ْف ُع ُؼق َب ِي
اشتِتَو َب ِي ا ُْد َخوف ِ ِػ َ
َو ِؽ ِش ِف ْؿ َو ُم َر َ
قر ُه ْؿ َو ْ
رسي َظ َؾ ْقف ُأ ُم ُ
()5

ى َمو َيؾِ ُقؼ ِم َـ اف َّت ْع ِز ِير َظ َذ َؿدْ ِر ِْ
َو َت ْع ِز ِير ِه ْؿ َظ َذ َح َس ِ
اجلـَو َي ِي.

()2

أركان آحتساب:
لالحتساب ركـان أساسقان:
أوًٓ :إمر بادعروف:
وادطؾقب ؾقف دظقة افـوس إػ احلؼ واخلر وافعدل إذ ادعرو هق ـؾ ؿصد
أو ؿقل أو ؾعؾ حسـف افؼع وأمر بف وتعور ظؾقف افـوس أكف مـ أمر اهلل .
ثاكق ًا :الـفي عن ادـؽر:
وادطؾقب ؾقف إرصود افـوس بحبسفؿ ظـ افقؿقع يف اإلثـؿ وافظؾـؿ وافؼـ :
ٕن هذه ادعوين تمول ـؾفو إػ ادـؽر " مـ افعزائؿ وإؿقال وإؾعول افتـل أكؽرهـو
افؼع وؿبحفو وهنك ظـفو وتعور افـوس ظذ أهنو ذ ؾلكؽروهو ؾلصبحً فذفؽ "
مـؽرا " .
=

حتؼقؼ أمحد ظبد افغػقر ظطور  110 /1فسون افعرب .317 - 314 / 1

( )1اكظر :إحؽوم افسؾطوكقي فؾاموردي ص  240وٕيب يعذ ص  266ومعومل افؼربي ص  7وهنويي افرتبي
يف ضؾى احلسبي ص  6وافرتبي ٓبـ بسوم ص . 10
( )2اكظر:معومل افؼربي يف أحؽوم احلسبي ص 7هنويي افرتبي يف ضؾى احلسبي ٓبـ بسوم ص .14
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وبعبورة حديثي احلسبي  :هل رؿوبي اجتامظقي يؼقم هبو إؾراد أو ادجتؿع .

.
إسما أو :رؿوبي إداريي تـظؿفو افدوفي حتؼقؼو فؾخر وافعدل
عيل
غازي
مرح
با

( )1اكظر  :احلسبي ومؽوكتفو يف اإلشالم د  .ظبد ادجقد معوز  :ص . 19

ودؾعو فؾؼ واإلثؿ .

()5
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ادبحث الثاين :حؽم آحتساب
وأؿـقال افس ِ
ِ
ج ِ
ِ
ِ
ـؾػ
وافسـي واإلمجـو ِع
افؽتوب
افؼظق ُي مـ
وءت افـ
هصقص َّ
ُ
َ
َّ
بقجقب إمر بودعرو وافـفل ظـ ا ُدـؽر:
أوٓ :من الؼرآن:
يؼقل اهلل ﭨ ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ

ﭧﭨﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ

بــ
وفذا كجدُ ُظ َؿ َـر َ

افسوبؼ َي  " :يو أهيو افـوس َم ْـ أراد أن يؽقن مـ هذه
اخلطوب  يؼقل بعد أن ؿرأ أيي َّ
ِ
ذ َط اهلل ؾقفو "
إ َّمي ؾؾ ُق َم ِد َ ْ

()4

ثاكقا من السـة:
َ
رشقل اهلل  يؼقل( :مــ رأى
شؿعً
ويف حديٌ أيب شعقد اخلُدْ ري  ؿول:
ُ
أضـعػ
مـؽؿ مـؽرا ؾؾقغره بقده ؾنن مل يستطع ؾبؾسوكِف ؾنن مل يستطع ؾبؼؾبِف وذفـؽ
ُ
اإليامن)

()4

ُ
يؼول أبو الػضل عقاض _ رمحه اهلل _ يف ذح هذا احلـديث  " :هـذا احلـديٌ

( )1شقرة آل ظؿران آيي.10 :
( )2شقرة آل ظؿران آيي.110 :
( )3رواه ابـــ جريــر افطــزي يف تػســره  102/7بــرؿؿ( )7612واكظر:جــومع إحوديــٌ فؾســققضل
 241/27برؿؿ( : )29984افدر ادـثقر فؾسققضل. 63 / 2:
( ) 4أخرجف مسؾؿ يف ـتوب :اإليامن بوب :بقون ـقن افـفل ظـ ادـؽر مـ اإليامن وأن اإليامن يزيد 167/1
برؿؿ)70( :
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بؽؾ ٍ
أصؾ يفد ِ
غره ِ
ٌ
وجف أمؽـ زوا ُفف بف ؿقًٓ ـون أو ؾع ً
ال
صػي افتَّغقر ه
ؾحؼ ا ُد ِ
غر أن ُي ِ َ

.
إسما
يـلمر مــ يػعؾـف
ؾقؽرس آٓت افبوضؾ أو ُيريؼ ا ُدسؽر بـػسف أو ُ
عيل
غازي
()5
ويردهو إػ أصحوهبو بـػسف أو ِ
بلمره إذا أمؽـف".
مرح
با

ادغصـقب
ويــزع ُ
َ

ثالثا :من أثار:

ر ِوي ظـ أيب بؽر  ؿقفف " :يو أهيو افـوس ا ْئت َِؿروا بودعرو ِ
ِ
ادـؽر
واهنَ ْقا ظـ
ُ َ
ْ
ُ
َعقشقا ٍ
ت ُ
بخر"

()2

ِ
ـؿ
وؿول ظع " : مـ أمر بودعرو ِ َصدَّ َط ْف َر ادممـغ ومـ َهنَك ظـ
ادـؽر َر َّؽ َ
ْػ ادـوؾؼغ"
أك َ

()4

وؿول حذيػي بـ افقامن 

ِ
حغ ش َئؾ ظـ ِ
إحقوء ؟ ؾؼول  " :افذي ٓ ُيـْؽ ُر
مقً
ُ

ا ُدـْؽر ِ
بقده وٓ بؾسوكِف وٓ بؼؾبِف".
َ

()4

رابع ًا من اإلمجاع:
إمـر بـودعرو ِ
ِ
َّووي _رمحه اهلل_ " :وؿد تطـوبؼ ظـذ ُو ُج ِ
ـقب
قال اإلما ُم الـ ُّ
ِ
ِ
َّصقحي افتـل
إمة وهق أيض ًو مـ افـ
وإمجاع
افؽتوب وافسـ ُي
ظـ ادـؽر :
وافـفل
ُ
ُ
هل افدِ يـ"

()1

( )1اكظر  :ذح مسؾؿ فؾـقوي .25 / 2 :
( )2اكظر  :تػسر افرازي  179 / 8ؿول :روى احلسـ ظـ أيب بؽر افصديؼ _ريض اهلل ظـف_ أكف ؿول...:
( )3ــز افعامل  485/1برؿؿ( : )1389واكظر :كصوب آحتسوب فعؿر افسـومل. 97 :
( )4أخرجــف افبقفؼــل يف صــعى اإليــامن  128/16بــرؿؿ( : )7328واكظــر  :إحقــوء ظؾــقم افــديـ
فؾغزايل .311/2
( )5ذح مسؾؿ فؾـقوي 22/1:واكظر :افؽـز إـز فعبد افرمحـ احلــبع ص 113/واجلـومع ٕحؽـوم
=
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وقــال الؼرصبــي _رمحــه اهلل_ عـــد تػســر قولــه ﭨ ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ
ابـ ظبد افز
أمجع ادسؾؿون ؾقام ذـره ُ
ﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﭼ َ " :
ِ
َّ
بتغقره إَّٓ اف َّؾق ُم افذي
تغقره ظذ ـ ُِؾ َم ْـ َؿ ِد َر ظؾقف وأكَّف إذا مل يؾح ْؼ ُف
ادـؽر
أن
ٌ
َ
واجى ُ
جيى أن يؿـعف مـ ِ
ٓ يتعدَّ ى إػ إذى َّ
يؼدر ؾبؾسوكِف ؾنن مل
ؾنن ذفؽ ٓ ُ
تغقره ؾنن مل ْ
()5

يؼدر ؾبؼؾبف فقس ظؾقف أـثر مـ ذفؽ".
ْ

=

()2

افؼرآن فؾؼرضبل .48 / 4

( )1شقرة آل ظؿران آيي .21 :
( )2اجلومع ٕحؽوم افؼرآن فؾؼرضبل  :48 / 4واكظر :افؽـز إـز فعبد افرمحـ احلـبع ص.113/

تأصيل فقه االحتشاب

16
د

ادبحث الثالث :حؽؿة مرشوعقة آحتساب

.
إسما إن افطبقعي افبؼيي ادتػردة ادتغرة حتتوج إػ دظقة متجددة إػ اخلر وهنـل
عيل
غازي
مستؿر ظـ افؼ ذفؽ أن اإلكسون  -يف افغوفى  -ـوئـ ؽريـى إضـقار ٓ يسـتؼر
مرح
با
ظذ حول خوصي يف أمر امدى وافضالل وافطوظي وافعصـقون أو افؽػـر واإليـامن

ؾؼع اهلل آحتسوب حلؽؿي ظظقؿي وؾوئدة ٓ ختػك ظذ ذوي افعؼقل افسؾقؿي ؾفؿ
يرون بال ظـوء أن فالحتسوب أمهقتف افبوفغي ودوره اخلطر يف إجيود افبــوء آجتامظـل
افؼقي ادتامشؽ مذا جعؾف اهلل مـفوج افػالح وافصالح فؾؿممـغ ـام جعؾف مقـزة
خلر إمؿ ومـوط تػضقؾفو ظذ افعودغ ـام جعؾف افسيوق فؽؾ شؿقم ادعويص افتـل
ؿد هتجؿ ظذ جسد إمي وتػسد ظوؾقتفو .
قال اإلمام ابن تقؿقة _رمحه اهلل_ " :إن إمر وافـفل ٓزمون فإلكسون  ...وــؾ
افبؼ ظذ وجف إرض ؾال بد فف مـ أمر وهنل وٓ بد أن يممر ويـفك حتك فق أكـف
وحده فؽون يلمر كػسف ويـفوهو إمو بؿعرو
ﭘﭙﭼ

وإمو بؿـؽر ـام ﭧ ﭨ ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ

()2( )5

( )1شقرة يقشػ آيي .53 :
( )2إمر بودعرو وافـفل ظـ ادـؽر ص : 66 - 65 /جمؿقع افػتووى .168/28

د .سعود بو فرحاى حممد احلبالني العهزي ا

17

ادبحث الرابع :بقان ادـؽر الواجب تغقره  :احلؼقؼة والرشوط وفقه مطؾبان:
ادطؾب إول :تعريف ادـؽر لغة واصطالحا:
ُقن افـ ِ
أوًٓ :ادـؽر لغة  :بِ َضؿ ا ْدِق ِؿ وشؽ ِ
هقن اشؿ م ْػ ُع ٍ
قل ِم ْـ َأ ْكؽ ََر َو ُه َق ِ :خ َ
ال ُ
ْ ُ َ
َ ُ
ِ
ا َْد ْع ُرو ِ .
قح .
َوا ُْدـْؽ َُر  :إْ ْم ُر ا ْف َؼبِ ُ
َو َأ ْكؽ َْر ُت َظ َؾ ْق ِف ؾِ ْع َؾ ُف إِ ْكؽَو ًرا  :إِ َذا ِظ ْب َت ُف َو َهنَ ْق َت ُف َو َأ ْكؽ َْر ُت َح َّؼ ُف َ :ج َحدْ َت ُف .

()5

ثاكقا :ادـؽر اصطالح ًا:
اجلصاص _رمحه اهلل_ :ادـؽر هق مو هنك اهلل ظـف .
قال َّ

()2

وقال إلود _رمحه اهلل _ :ادـؽر :ادعويص افتل أكؽرهو افؼع .
قال اجلرجاين _رمحه اهلل_َ :مو َف ْق َس ؾِ ِقف ِر َضو اهللَِّ ِم ْـ َؿ ْق ٍل َأ ْو ؾِ ْع ٍؾ.

()4

()4

وقال الراغب إصػفاين _رمحه اهلل_  :ادـؽر ـؾ ؾعؾ حتؽؿ افعؼقل افصحقحي
بؼبحف أو تتقؿػ يف اشتؼبوحف واشتحسوكف افعؼقل ؾتحؽؿ بؼبحف افؼيعي .

()1

( )1اكظر :افصحوح يف افؾغي  -اجلقهري  :231 / 2 :وإحتو افسودة ادتؼغ : 3 / 7 :وافـفويـي يف ؽريـى
احلديٌ وإثر. 115 / 5 :
( )2أحؽوم افؼرآن  -اجلصوص .405 / 1: -
( )3روح ادعوين إفقد .172 / 3 -
( )4افتعريػوت اجلرجوين .78 / 1 : -
( )5مػردات ؽريى افؼرآن  -إصػفوين .505 / 1 :-
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يتؾخص من هذا  :أن ادـؽر هق :ـؾ مو يـؽره افؼع ويـفك ظـف ويذمـف ويـذم

.
إسما ويدخؾ يف ذفؽ مجقع ادعويص وافبدع
أهؾف.
عيل
غازي
وحداكقتف أو ربقبقتف أو أشامئف أو صػوتف.
مرح
با

ويف مؼـدمتفو :افؼـك بـوهلل  وإكؽـور

ادطؾب الثاين :مراتب إكؽار ادـؽر وفقه مسائل:
مـ افؼقاظد افعومي افتل حتؽؿ افؼقوم بقاجى إمر بودعرو وافـفل ظـ ادـؽر
معرؾي مراتى إكؽور ادـؽر وضقابطفو :
وذفؽ أن إمر بودعرو وافـفل ظــ ادـؽـر يؽـقن بؼـدر آشـتطوظي ؾـنن
اشتطوع ادسؾؿ تغقر ادـؽر بوفقد ـون ذفؽ هق افقاجى يف حؼف ؾنن ـون ظـوجز ًا ظــ
افتغقر بوفقد وـون بؿؼدوره افـفل بوفؾسون ـون ذفؽ هـق افقاجـى ظؾقـف وإن ــون
ظوجز ًا ظـ افتغقر بوفؾسون وجى ظؾقـف اإلكؽـور بوفؼؾـى وـراهقـي ادـؽـر وهـذا يف
مؼدور ـؾ إكسون.
وإصؾ يف ذفؽ حديٌ أيب شعقد اخلدري  مرؾقظ ًو " مـ رأى مـؽؿ مـؽر ًا
ؾؾقغره بقده ؾنن مل يستطع ؾبؾسوكف ؾنن مل يستطع ؾبؼؾبف وذفؽ أضعػ اإليامن".

()5

وظـ ظبد اهلل ابـ مسعقد  أن رشقل اهلل  ؿول " :مو مـ كبل بعثف اهلل يف أمي
ؿبع إٓ ـون فف مـ أمتف حقاريقن وأصحوب يلخذون بسـتف ويؼتدون بلمره ثؿ إهنو
ختؾػ مـ بعدهؿ ُخؾق يؼقفـقن مـو ٓ يػعؾـقن ويػعؾـقن مـو ٓ يـممرون ؾؿــ
جوهدهؿ بقده ؾفق مممـ ومـ جوهدهؿ بؾسوكف ؾفق مممـ ومـ جوهدهؿ بؼؾبف ؾفق

( )1شبؼ خترجيف ص. 10/
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()5

ادسللة إوىل  :اإلكؽار بالقد وذوصه :
وهل أؿقى مراتى اإلكؽور وأظالهو ـؽرس إصــوم ادعبـقدة مــ دون اهلل
ومـع مـ أراد افؼ بوفـوس وطؾؿفؿ مـ تـػقذ مراده وإفزام افـوس بوفصالة وافصقوم
وافزـوة وإراؿي اخلؿر ومـع افزكو وافربو واخلــو وافغـش وافرسـؿي وؿطـع افطريـؼ
وبلحؽوم اهلل افقاجى اتبوظفو وكحق ذفؽ .
وذفؽ دـ ـون فف وٓيي ظذ مرتؽى ادـؽر َّ :
حيتـوج إػ
تغقر ادـؽـر بوفقـدِ
ُ
ٕن َ
ِ
افسؾطون أو مـ يـقبف ظـف ـوٕمر ؾقام جعؾ إفقف وافؼـويض ؾـقام
ُؿ َّق ٍة
َّ
وافؼق ُة مـ صلن ه
جعؾ إفقف ووايل احلسبي ومقطػقف ـؾ بحسى اختصوصـف وــذا ادسـؾؿ مـع أهؾـف
ووفده يؾزمفؿ بلمر اهلل ويؿـعفؿ ممو حرم اهلل بوفقد إذا مل يـػع ؾـقفؿ افؽـالم يؼـقم
هبذا حسى افقشع وافطوؿي.
وؿد جوء يف افؼرآن افؽريؿ ظـ إبراهقؿ  : ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ ؾنبراهقؿ  ـرس إصـوم بقده .
()2

ﭧ ﭨ ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾﭼ ؾلخز  ظـ ـؾقؿف مقشك  أكف أحرق افعجؾ افذي ظبد مــ
()4

( )1صحقح مسؾؿ ـتوب :اإليامن بوب :بقون ـقن افـفل ظـ ادـؽر مـ اإليامن وأن اإليامن يزيد 168 / 1
برؿؿ .71 :
( )2شقرة إكبقوء آيي.57 :
( )3شقرة ضف آيي .97 :
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دون اهلل وكسػف يف افقؿ  .وؿد ورد ظـ ظبد اهلل بـ مسعقد

 ؿول  :دخؾ افـبل 

.
إسما
وحقل افبقً شتقن وثالثامئي كصى ؾجعؾ يطعـفو بعقد يف يـده
عيل
غازي
()2()5
مرحﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ.
ﮚ
با

مؽي

ويؼـقل  :ﭽ ﮙ

وظـ أيب هريرة  ؿول  :ؿول رشقل اهلل  :" وافذي كػز بقده فققصـؽـ أن

يـزل ؾقؽؿ ابـ مريؿ حؽ ًام مؼسط ًو ؾقؽرس افصؾقى ويؼتـؾ اخلـزيـر ويػـقض ادـول
حتك ٓ يؼبؾف أحد" .

()4

وظـ أكس بـ موفؽ  ؿول ":ــً أشؼل أبو ظبقدة وأبو ضؾحي و ُأيب بـ ـعـى
مـ َؾ ِضقخ زهق ومتر ؾجوءهؿ آت ؾؼول  :إن اخلؿر ؿد حرمً ؾؼول أبق ضؾحـي : 
()4

ؿؿ يو أكس ؾلهرؿفو ؾفرؿتفو".

()1

ظـ ابـ ظبوس _ريض اهلل ظـفام_ ظـ افـبل :" أكف كزع خوتؿ ذهـى مــ يـد
رجؾ آخر".

()6

( )1شقرة اإلرساء آيي.81 :
( )2صحقح افبخوري ـتوب :ادظومل وافغصى بوب :هؾ تؽرس افدكون افتل ؾقفو اخلؿر أو خترق افزؿوق / 8
 374برؿؿ.2298 :
( )3صحقح افبخوري ـتوب :افبققع بوب :ؿتؾ اخلـزير  462 / 7برؿؿ.2070 :
( )4افػضقخ  :اشؿ فؾبرس إذا صدخ وكبذ وأمو افزهق ؾفق افبرس افذي حيؿر أو يصػر ؿبـؾ أن يسضـى وؿـد
يطؾؼ افػضقخ ظذ خؾقط افبرس وافرضى وـام يطؾؼ ظذ افبرس وحده اكظر ؾتح افبوري . 38/10
( )5صحقح افبخوري ـتوب :ادظومل وافغصى بوب :صى اخلؿر يف افطريؼ  349 / 8برؿؿ.2284 :
( )6صحقح مسؾؿ ـتوب :افؾبوس وافزيـي بوب :حتريؿ خوتؿ افذهى ظـذ افرجـول  1655 / 3 ..بـرؿؿ
.2090
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ويف افصحقح ظـ أيب بشر إكصوري  أكف ـون مع افـبل  يف بعض أشػوره
يبؼغ يف رؿبي بعر ؿالدة مـ وتر أو ؿالدة إٓ ُؿطعً .
" ؾلرشؾ رشقًٓ أن ٓ
َّ

()5

وظـ ظوئشي_ريض اهلل ظـفو_ أن افـبل  :" مل يؽــ يـسك يف بقتـف صـقئ ًو ؾقـف
تصوفقى إٓ كؼضف "

()2

وظـفو_ريض اهلل ظـفو_أهنو ـوكً ؿد اختذت ظذ َش ْف َق ٍة مو شـس ًا ؾقـف متوثقـؾ
()4

َؾ َف َت َؽ ُف افـبل  ؾوختذت مـف كؿرؿتغ ؾؽوكتو يف افبقً جيؾس ظؾقفام .
()1

()4

ؾفذه بعض إدفي وكظرهو ـثر تدل ظذ تغقر ادـؽر بوفقد بوفؼقل وافػعؾ مـ
وافسالم.-
افرشقل  وصحوبتف افؽرام  ومـ إكبقوء -ظؾقفؿ ّ
افصالة ّ
ّ
وفؽـ افتغقر فؾؿـؽر بوفقد ٓ يصؾح فؽؾ أحد ويف ـؾ مـؽـر ٕن ذفـؽ جيـر
مـ ادػوشد وإرضار افقء افؽثر وإكام يؽقن ذفؽ فقيل إمر أو مــ يـقبـف مثـؾ
رجول امقئوت واحلسبي افذيـ كصبفؿ ويل إمر فؾؼقوم بوٕمر بودعرو وافـفـل ظــ
ادـؽر وـوفرجؾ يف بقتف يغر ظذ أوٓده وظذ زوجتف وظذ خدمف ؾفمٓء يغرون

( )1صحقح افبخوري ـتوب :اجلفود بوب :مو ؿقؾ يف اجلرس وكحقه 141 / 6 ...برؿؿ  3005ومسؾؿ 3
 1672 /ـتوب افؾبوس بوب ـراهي ؿالدة افقتر يف رؿبي افبعر رؿؿ . 2115
( )2صحقح افبخوري ـتوب  :افؾبوس بوب :كؼض افصقر  385 / 10برؿؿ .5952
( ) 3افسفقة  :صػي وؿقؾ خزاكي وؿقؾ ر

وؿقؾ ضوق يقضع ؾقف افقء  .اكظر  :ؾتح افبوري ٓبـ حجر

.387/10
( )4هتؽف  :أي صؼف وافذي يظفر أكف كزظف ثؿ هل بعد ذفؽ ؿطعتف اكظر ادرجع افسوبؼ .387/10
( )5صحقح افبخوري ـتوب :ادظومل بوب :هؾ تؽرس افدكوكوت افتل ؾقفو مخر  122 / 5 ...برؿؿ .2479
.2479
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بليدهيؿ بوفطريؼي احلؽقؿي ادؼوظي .
.
إسما
عيل
غازي
مرحمـف
أكؽر
با

()5

يؼول شقخ اإلسالم ابن تقؿقة_رمحه اهلل_  :وفقس ٕحد أن يزيؾ ادـؽر بـام هـق
مثؾ أن يؼقم واحد مـ افـوس يريد أن يؼطع يد افسـورق وجيؾـد افشـورب

ويؼقؿ احلدودٕ :كف فق ؾعؾ ذفؽ ٕؾه إػ امرج وافػسودٕ :ن ــؾ واحـد يرضـب
ؽره ويدظل أكف اشتحؼ ذفؽ ؾفذا يـبغل أن يؼتك ؾقف ظذ ويل إمر .

()2

مسللة :اخلالف يف اإلكؽار بالقد:
أهـؾ احلس ِ
إول  :إكَّف خوص بوفسؾطونِ -
الؼول ُ
ُ
ـبي وهـق مـذهى
بـػسـف أو
ٌ
ِ ْ
ه
احلـػقي وادوفؽقي .
()4

واستد ُّلوا بام ييل :
ِ
ِ
أوًٓ َّ :
ؾتـ وؾقىض.
أن
َّى ظؾقف ٌ
افرظ َّقي شق يست ُ
اإلكؽور بوفقد إذا ؾعؾف آحو ُد َّ
َ
ثاكق ًا َّ :
أن ؾقف ا ْؾتِئوت ًو ظذ َو ِيل إ ْم ِر.
ِ
ثالث ًا َّ :
افسؾطون.
حيتوج إػ ُؿ َّق ٍة
تغر ادـؽر بوفقدِ
َّ
ُ
وافؼق ُة مـ صلن ه
أن َ
ِ
ٔحـود ادسـؾؿغ تغقـر ا ُدـ ِ
ُ
شسط ُ
ُ
ْؽـر
افسؾطون :بـؾ
الؼول الثاين  :أكَّف ٓ ُي
إذن ه
ُ
()4

بوف َق ِد :دـ فف ؿدرة ظؾقف :ـوٕب ظذ أبـوئف وصقخ افؼبقؾـي ظـذ ؿقمـف وأن ٓ يستـى
ِ
مجفقر افس ِ
واخلؾػ .
ؾػ
ظؾقف مػسدة أظظؿ وبف ؿول
ِ َّ
()1

( )1اكظر  :مراجعوت يف ؾؼف افقاؿع افسقود وافػؽري ظذ ضقء افؽتوب وافسـي ص.53 29
( )2خمتك افػتووى ادكيي ص. 580
( )3اكظر :افبحر افرائؼ  : 325/21افػقاـف افدواين  :165/8افسقؾ اجلرار .587/4
( )4اكظر :افبحر افرائؼ  : 325/21افػقاـف افدواين  :165/8افسقؾ اجلرار .587/4
( )5ذح صحقح مسؾؿ  :65/14جمؿقع افػتووى  :193/9جمؿقع ؾتووى ابـ بوز 199/23
=
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واإلمجاع .
والسـَّ ُة،
استدلوا عذ ذلك
ُ
ُ
بالؽتابُّ ،
أوٓ :الؽتاب :
ؾؼد ؿول اهلل ﭨ ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ

()5

َ
ابن كثر_رمحه اهلل_  " :ادؼصق ُد ِم ْـ هذه أيـي ْ
تؽـقن ؾِ ْرؿـ ٌي مــ هـذه
أن
قال ُ
ـؾ ٍ
ِ
افشلن وإن ـون ذفؽ واجب ًو ظذ ِ
ثبً
إ َّم ِي ُمتَصدِ ي ًي مذا
ؾرد مـ إ َّم ِي بحسبِف ـام َ
ظـ أيب هريرة  ؿول  :ؿول رشقل اهلل  :" مـ رأى مـؽؿ مـؽرا ؾؾقغره ِ
بقده" ..
()2

ثؿ شوق احلديٌ .
وﭧ ﭨ ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭼ

()4

ِ
إلجيـوب
وكظوئرهـو ُمؼتضـق ٌي
اص _رمحه اهلل_  :ؾفـذه أيـي
اجلص ُ
قال أبو بؽر َّ
ُ
ِ
إمر بودعرو ِ وافـفل ظـ ا ُدـؽر.

()4

السـَّ ُة :
ثاكقا  :من ُّ

ِ
ضورق ِ
بـ ِص ٍ
خلطبـ َي
مسؾؿ ظـ
ؾؼد روى
فوب _رمحف اهلل_ ؿول َّ " :أو ُل مـ بدأ ا ُ
ٌ
=
(ويظفر أصحوب هذا افؼقل مـ خالل أدفتفؿ وتقجقففو)
( )1شقرة آل ظؿران آيي.104 :
( )2اكظر  :تػسر ابـ ـثر .290 / 1 :
( )3شقرة آل ظؿران آيي . 110 :
( )4اكظر :أحؽوم افؼرآن فؾجصوص . 30 / 2 :
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د
رجؾ ؾؼول  :افصال ُة ؿبؾ اخل ِ
افص ِ
روان ؾؼو َم إفقف ٌ
َ
الة َم ُ
طبـي  .ؾؼـول  :ؿـد تُـرك مـو
ُ
َّ
ؿبؾ َّ
.
ٍ
ُهإسما
َ
رشـقل اهلل
شؿعً
ـوفؽ ؾؼول أبق شعقد اخلُدْ ري  :" أ َّمو هذا ؾؼد ؿه مو ظؾقف
ُ
عيل
ِ
غازي
 يؼقل " :مـ رأى مـؽؿ مـؽرا ؾؾقغره بقده ؾنن مل يستطع ؾبؾسوكف ؾـنن مل يسـتطع
مرح
با ِ

أضعػ اإليامن "
ؾبؼؾبف وذفؽ
ُ

()5

ٍ
ِ
افرظ َّق ِي تغقر ا ُد ِ
وؿد َّ
احلديٌ ظذ َّ
ُ
وجقه :
ـؽر بليدهيؿ مـ
دل هذا
أن ٔحود َّ
َ
()2

الوجه إول :
ؿق ُفف َ " : م ْـ " وهل ِم ْـ ِص َق ِغ اف ُع ُؿق ِم وذفؽ يعــل َّ
اخلطـوب ُم َق َّجـ ٌف إػ
أن
َ
ضوئػـي مع ٍ
ٍ
ـ ُِؾ ٍ
قــي مــفؿ ومــ ا َّدظـك افتَّخصـقص ؾعؾقـف
ؾرد مـ إ َّم ِي وفـقس إػ
َُ
افدَّ فقؾ!.
الوج ُه الثاين :
ُ
احلوـؿ وا ُد َخو َض ُبقن بذفؽ هـؿ
َّبل  وهق
ؿق ُفف  " : مـؽؿ "
ُ
وافؼوئؾ هق افـ ه
افرظق ُي :ؾؾق ـون افذي يغر ِ
ْـؿ بـؾ خوضـى 
بقده هق
َّ َّ
ـؿ احلُؽ َ
ظؿ َ
احلوـؿ وحـدَ ه دـو َّ
ُ
ُ ُِ
ٍ
ختصقص.
افرظ َّق َي أمجع دون
َّ
الوج ُه الثالث :
ِ
يستطع " وذفؽ يؼتيض َّ
إو ِل هـق ظقـُـف
وضى
ؿق ُفف  :" ؾنن مل
بـوٕمر َّ
أن ا ُد َخ َ
ْ
ِ
ِ
بوٕمر افثوفـٌ :ؾفـق َص ْ
ص واحـدٌ إن مل
ادخوضى
بوٕمر افثوين وهق ظقـُف
خوضى
ا ُد
ـخ ٌ
ُ
ُ
افبدل وهق افتَّغقر بوف ِؾ ِ
يستطع أن ي َغر ِ
ِ
يسـتطع ؾؾـف
سون ؾـنن مل
بقده ؾؾف أن يـتؼؾ إػ
ْ
ُ
ْ ُ َِ
( )1شبؼ خترجيف ص.10/
( )2اكظر  :حتػي إحقذي  327/6ومو بعدهو  :حؽؿ تغقر ادـؽر بوفقد ...فعبد أخر افغـقؿـل ص-17/
.18
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ِ
ِ
ُ
يقض ُحف أيض ًو.
َّغقر
بوفؼؾى و ِ
آكتؼول إػ افبدل وهق افت ُ
أن افـبل  ؿول " :مو ِمـ كبل بع َثف اهلل يف أم ٍ
ٍ
ظـ ِ
ظبد اهلل ِ
مسعقد َّ 
ـي ؿـبع
بـ
ْ
َّ
َّ
وأصحوب يلخذون بســَّتِف ويؼتـدون ِ
بـلمره ثـؿ َّإهنـو
إّٓ ـون فف مـ ُأ َّمتِف َح َق ِار هيقن
ٌ
ػ مـ ِ
َْ
بعدهؿ ُخ ُؾق ٌ يؼقفـقن مـو ٓ يػعؾـقن ويػعؾـقن مـو ٓ يـممرون ؾؿــ
خت ُؾ ُ
جوهدهؿ ِ
مممـ ومـ جوهدهؿ بؼؾبِف ؾفـق
مممـ ومـ جوهدهؿ بؾسوكِف ؾفق
بقده ؾفق
ٌ
ٌ
ٍ
خردل ".
مممـ وفقس وراء ذفؽ مـ اإليامن حب ُي
ٌ

()5

ادسللة الثاكقة :ادرتبة الثاكقة  :اإلكؽار بال ّؾسان وضوابطه :
وذفؽ حقـام ٓ يستطقع مـ رأى ادـؽر تغقره بقده فعدم شؾطتف ظذ مرتؽبف أو
دو يستى ظؾقف مـ ادػسدة ادسوويي أو افراجحي ؾنكف يـتؼؾ إػ افتغقر بوفؾسون وذفؽ
بتعريػ افـوس بوحلؽؿ افؼظل بلن هذا حمرم ومـفل ظـف ؾؼد يرتؽى ادـؽـر جلفؾـف
بف ؾقؿؽـ تغقـر ادـؽـر ظــ ضريـؼ افـقظظ وافـصـح واإلرصـود وافسؽقـى
وافسهقى وافتؼريع وافتعـقػ وكحق ذفؽ مـ افبقون .
وهذه ادرتبي يؾتؼل ؾقفو إمر بودعرو وافـفـل ظــ ادـؽـر بوفـدظقة إػ اهلل
ؾؽالمهو بقون فؾحؼ وترؽقى ؾقف وتـبقف ظذ افبوضؾ وحتذير مـف وختقيػ وترهقى
ظـف بام يـوشى حول ادخوضى ويؼتضقف ادؼوم.

()2

( )1صحقح مسؾؿ ـتوب :اإليامن بوب :بقون ـقن افـفل ظـ ادـؽر مـ اإليامن وأن اإليامن يزيـد

/1

 168برؿؿ .71 :
( )2اكظر:إحقوء ظؾـقم افـديـ  :422- 420/2وافؽــز إــز ص  :143-234وؾؼـف افـدظقة يف إكؽـور
ادـؽرص  :71-69وإمر بودعرو وافـفل ظـ ادـؽر فعبد افعزيز ادسعقد .525- 521/1
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د

.
إسما
عيل
غازي
ادطؾب الثالث :ادرتبة الثالثة :اإلكؽار بالؼؾب وضوابطه:
مرح
با اإلكؽور بوفؼؾى واجى ٓ يسؼط ظـ ادـممـ بقجـف مــ افقجـقه

إذ ٓ ظـذر

يؿـعف وٓ رء حيقل بقـف وبقـف وفقس هـوك رء مـ افتغقر مو هق أؿؾ مـف ـام جوء
يف حديٌ أيب شعقد  ادتؼدم" وذفؽ أضعػ اإليامن" .
()5

وـذفؽ احلديٌ أخر ظـ ابـ مسعقد  :" وفـقس وراء ذفـؽ مــ اإليـامن
حبي خردل " .أي مل يبؼ بعد هذا مـ اإلكؽور مو يدخؾ يف اإليامن حتك يػعؾف ادممـ
()2

ويثوب ظؾقف بؾ اإلكؽور بوفؼؾى آخر حدود اإليامن .
ؿقؾ  :حلذيػي َ م ْـ مقً إحقوء ؟ ؾؼول  :افذي ٓ يعر معروؾـو وٓ يـؽـر
مـؽرا  .وـون احلسـ بـ ظع_ريض اهلل ظـف_ يتؿثؾ هذا افبقً:
()4

ت إَحق ِ
اء
ت َم ِّق ُ
اح بِ َؿ ْقت  ...إِك ََّام ا َْد ْق ُ
َل ْق َس َم ْن َم َ
َت َ
ْ َ
ات َف ْ
اس َ َ

اجل َس ِد َم ِق ًَ ا ْف َؼ ْؾ ِ
ُث َّم َي ُؼ ُ
ولَ :صدَ َق اهللُ َواهللِ إِ َّك ُف ف ِ َقؽ ُ
ى .
ُقن َح َّل ْ َ
()4

وهـو أود أن أصر إػ أن ادرأة مو أن تـؽر ظذ مـ تسـتطقع اإلكؽـور ظؾقـف مــ
افـسوء ومـ أؿورهبو مـ افرجول .
ؾؼد ورد ظـ ظوئشي _ريض اهلل ظـفو_ أهنو رأت امرأة بغ افصػو وادروة ظؾقفـو
( )1شبؼ خترجيف ص.10
( )2صحقح افبخوري ـتوب :اإليامن بوب :تػوضؾ أهؾ اإليامن يف إظامل  37 / 1برؿؿ.21 :
( )3مصـػ ابـ أيب صقبي  504 /7برؿؿ.37577 :
( )4مصـػ ابـ أيب صقبي  276 / 5برؿؿ.26047 :
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مخقصي مـ ُص ُؾى  -أي ثقب ظؾقف خطقط متصوفبي  -ؾؼوفً ظوئشي  : -اكزظـل هـذا
مـ ثقبؽ ؾنن رشقل اهلل  إذا رآه يف ثقب ؿضبف. .
()5

وأوصً افـسوء بؼقمو ُ :م ْرن أزواجؽـ أن يستطقبقا بودوء ؾنين اشتحققفؿ ؾنن
رشقل اهلل  ـون يػعؾف" .
()2

ـام ورد ظـفـو _ريض اهلل ظـفـو_ أهنـو رأت أخوهـو ظبـد افـرمحـ  يرسـع يف
افقضقء فقدرك صالة اجلـوزة ظذ شعد بـ أيب وؿوص  ؾؼوفـً  :يـو ظبـد افـرمحـ
أشبغ افقضقء ؾنين شؿعً رشقل اهلل  يؼقل " :ويؾ فألظؼوب مـ افـور".

()4

قال ابن رجب _رمحه اهلل_ عـد ذحه حلديث أيب سعقد  :" مـ رأى مـؽؿ
مـؽرا " بعد أن شوق ظدة أحوديٌ  :ؾدفً هذه إحوديٌ ـؾفو ظـذ وجـقب إكؽـور
ادـؽر بحسى افؼدرة ظؾقف وأمو إكؽوره بوفؼؾى ٓ بد مـف ؾؿـ مل يـؽر ؿؾبف ادـؽر دل
ظذ ذهوب اإليامن مـ ؿؾبف. .
()4

وإذا مل يستطع أمر بودعرو وافــوهل ظــ ادـؽـر تغقـر ادـؽـر بقـده وٓ
بؾسوكف ؾنكف جيى ظؾقف حقـئذ إكؽوره بؼؾبف  -ـام شبؼ بقوكف  -وظؾقـف أن هيجـر ادـؽـر
وأهؾف ؾنن ظجزه ظـ اإلكؽور فقس ظذرا يبقح فف مشوهدة ذفؽ ادـؽر أو جموفسي أهؾف.
ﭧ ﭨ ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

( )1صعى اإليامن  211 / 8 :برؿؿ.5708 :
( )2أخرجف افـسوئل ـتوب :افطفورة بوب :آشتـجوء بودوء  42/1برؿؿ.46 :ؿول إفبوين:صحقح.
( )3صحقح افبخوري ـتوب :اإليامن بوب :مـ رؾع صقتف بوفعؾؿ  105 / 1برؿؿ.58 :
( )4اكظر جومع افعؾقم واحلؽؿ . 245 / 1
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د

ﰂﭼ
.

()5

وؿول شـبحوكف  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

إسما
عيل
غازي
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﭼ (. )2
مرح
با

قال الشقخ عبد الرمحن بن سعدي _رمحه اهلل_ عـد هذه أية  :وـذفؽ يـدخؾ

ؾقف حضقر جموفس ادعويص وافػسقق افتل ُيستفون ؾقفو بلوامر اهلل وكقاهقف وتؼـتحؿ
حدوده افتل حدهو فعبوده .

()4

وهبذا يتبغ فـو أن أمر بودعرو افـوهل ظـ ادـؽـر افـداظل إػ اهلل ظـذ ظؾـؿ
وبصرة ٓ بد فف مـ معرؾي مراتى إكؽـور ادـؽـر وضـقابطفو وخطقاهتـو وآفتـزام
بوفعؿؾ هبو حتك يـجح يف دظقتف وتميت ثامرهو افطقبي.

( )1شقرة إكعوم أيي . 68
( )2شقرة افـسوء أيي . 140
( )3تقسر افؽريؿ افرمحـ . 94 - 93 / 2

د .سعود بو فرحاى حممد احلبالني العهزي ا

29

ادبحث اخلامس :ذوط ادحتسب
حتدث افػؼفوء ظـ ذوط آحتسوب :وٓبد مـ تقؾر هذه افؼوط واكطبوؿفو
ظذ صوحبفو :فؽل يؽقن احتسوبف معتز ًا ذظ ًو.
وافؼوط هل:
ِِ
 -1اإلسال ُمَّ :
ؾنن أي ظبودة ٓ تؼبـؾ بغـر إشـالم ؾوإلْ ْشـ َ
ـح ِي
ذ ٌط فص َّ
ال ُم َ ْ
ٕ َّكف َذف ِ ٌقؾ َٓ يست ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
آحتِس ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َح هؼ ِظ َّـز
افس ْؾ َطـَي َوظ ِز افت َّْحؽق ِؿ َؾ َخ َر َج ا ْفؽَوؾ ُر ُ
َ ْ
وب َدو ؾقف م َـ َّ
ْ َ
افت َّْحؽِــق ِؿ َظـ َ
غ ﭧ ﭨ ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ
ـذ ا ُْد ْســؾِ ِؿ َ

()5

وحدٌ ِ
ُقن ِمـ َأهؾِفو مـ هق ج ِ
ِ ِ
ِ
ٕ ْصؾ افدِ ِ
ُك ًة فِؾدِ ِ
يـ َؾ َ
يـ .
ال َيؽ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َ
َوٕ َّن يف إْ ْمر َوافـ َّْف ِل ك ْ َ
قف َض َؾى مو ؾِ ِ
َّؽؾقف  :وأشوس افتؽؾقػ  :افعؼؾ وافبؾقغ وال َّتؽْؾِ ُ
ُ
قـف
 -2الت
ُ َ
وب وصال َِحق ِي ا ُْد َؽ َّؾ ِ
ُـ ْؾ َػ ٌي وم َش َّؼ ٌي و َذ ُضف ا ْف ُؼدْ ر ُة َظ َذ َؾف ِؿ ْ ِ
ػ ف ِ ُصدُ ِ
ور ا ْف ِػ ْعؾ ِمـْ ُف
َ
اخل َط ِ َ َ
ْ
َ ْ ُ
َ
َ َ
َظ َذ ا ْف َق ْج ِف ا َْد ْط ُؾ ِ
ذ ًظو َو ِد َظو َم ُت ُف ا ْف َع ْؼؾ ا َّف ِذي ُه َق َأ َدا ُة ا ْف َػ ْف ِؿ َو َؿدْ َج َع َؾ ُف اهللَُّ َت َع َوػ
قب َ ْ
ال فِؾدِ ِ ِ
َأ ْص ً
قػ بِؽ ََامف ِ ِف .
ى اف َّتؽْؾِ َ
يـ َوفؾده ْك َقو َؾ َل ْو َج َ
قب ِ
وب َوت ََق ِيل ِوَٓ َيتِ َفو َأ َّمو ُجم َ َّـر ُد إْ ْم ِ
آ ْحتِ َس ِ
ذ ٌط ف ِ ُق ُج ِ
ـر َوافـ َّْف ِ
ـل
َؾوف َّتؽْؾِ ُ
قػ َ ْ
َون ا ْف ِػعؾ وجـق ُازه ِيف ح ِؼ ِ
ِ
ِ
افصبِ َّل َؽ ْ ُر ُخمَو َض ٍ
ـف َؾـ َ
ال
ى َوَٓ َي ْؾ َز ُم ُف ؾ ْعؾ َذف َؽ َأ َّمو إِ ْمؽ ُ ْ َ َ َ ُ َ
َؾنِ َّن َّ
يستَدْ ِظل إَِّٓ ا ْفع ْؼؾ َؾنِ َذا َظ َؼؾ ا ْف ُؼرب َي و َظر َ ا َْدـَوـِر و َض ِر َيؼ اف َّت ْغ ِق ِر َؾتَـزع بِ ِ
ـف ـ َ
َـون ِمـْـ ُف
َ َّ َ
َ َ
َ
َْ َ َ
َ ْ
()2

ِ
ِ
َرس ا َْدال َِهل َوإِ َذا َؾ َعؾ َذف ِ َؽ
َور ا ُْدـْؽ َِر َو َف ُف َأ ْن ُي ِر َيؼ ْ َ
َصح ً
قحو َشوئ ًغو َؾ َؾ ُف إِ ْكؽ ُ
اخل ْؿ َر َوـ ْ ُ
ػ َؾنِ َّن ه ِذ ِه ُؿربـ ٌي وه ِ
ٕح ٍد مـْعف ِمـ حق ٌُ إِ َّكف َفقس بِؿ َؽ َّؾ ٍ
كَول بِ ِف َثقابو و َمل يؽ ِ
ــ
َ
ـق م ْ
َْ َ ُ َ
ُـ َ َ ُ ُ ْ َ ْ
َ ً َ َْ ْ
ُ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س َط
َأ ْهؾ َفو ـ َّ
َوفصالَة َواإلْ َمو َمي َو َشوئ ِر ا ْف ُؼ ُر َبوت َو َف ْق َس ُحؽ ُْؿ ُف ُحؽ َْؿ ا ْف ِقَٓ َيوت َحتَّك ُي ْش َ َ
( )1شقرة افـسوء آيي. 141 :
( )2معومل افؼربي  :ص  8إحقوء ظؾقم افديـ. 398 / 2 :
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د
مج َؾـتِ ِفؿ وإِ ْن ـ َ ِ ِ
ِ
ود افـ ِ ِ
ٔح ِ
ِ
ِ ِ
َـق ُع
ؾِ ِقف اف َّتؽْؾِ ُ
ــ ُ ْ
َـون ؾقـف ك ْ
ْ َ
َّوس ؾ ْع ُؾ ُف َو ُه َق م ْ
قػ َوف َذف َؽ َج َوز َ
.
ب وإِب َطـول َأشـبوبِفِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
يـامن َـ َؼتْـؾ ا ُْد َح ِ
ِوَٓ َيي
ْ َ
ـور ِ َ ْ
إسما َو َش ْؾ َطـَي َو َفؽـ ََّفو ت ُْس َت َػو ُد بِ ُؿ َج َّـرد اإلْ َ
عيل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
غازي
ــ ا ْفػ ْس ِ
َو َش ْؾ ِ
ـؼ
َرض بِـف َؾـو َْدـ ُْع م َ
ى َأ ْشؾ َحتف َؾنِ َّك ُف ف َّ
ؾصبِ ِل َأ ْن َي ْػ َعؾ َذف َؽ َح ْق ٌُ َٓ َي ْسـت ه
مرح
با
ِ
ـَو َْدـْ ِع م َـ ا ْف ُؽ ْػ ِر.
()5

ـل َأ ْص ٌـؾ
-3
آستطاعةَ :ؿول ا ْب ُـ ا ْف َع َر ِ ِ
يب _رمحف اهلل_ َ :و َأ َّمو ا ْف ُؼـدْ َر ُة َؾ ِف َ
ِ ِ
ُقن ِمـْ ُف ِيف افـَّ ْػ ِ
س َو َتؽ ُ
َو َتؽ ُ
َوج إِ َػ افـ َّْف ِل َظـْ ُف بِ َق ِد ِه َؾنِ ْن َخو َ َظ َ
ـذ
احت َ
ُقن ِيف ا ْف َبدَ ن إِن ْ
ـر ا ْفع َؾـام ِء ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
آ ْؿتِ َحـو ُم
افرض َب َأ ِو ا ْف َؼتْؾ م ْـ َت ْغ ِق ِره َؾنِ ْن َر َجو َز َوا َف ُف َج َوز ظـْدَ َأ ْـ َث ِ ُ َ
َك ْػسف َّ ْ
ِظـْدَ َه َذا ا ْف َغ َر ِر َوإِ ْن َمل ْ َي ْر ُج َؾ َل هي َؾ ِوئدَ ٍة ؾِ ِقف .
ـوب ؾ َلهنـو َصــر ٌط ِيف َمجِقـ ِع اف َّتؽَـوف ِ ِ
وظ َي َذ ٌط ِيف ِ
ِ ِ
آ ْحتِ َس ِ
قػ
ْ
َو ْ َ
َّ َ
احل هؼ َأ َّن آ ْشت َط َ ْ
وت ِمـ إْ ِئؿ ِي وا ْفقَٓ ِة وا ْف ُؼ َض ِوة وش ِ
وب ا ْف ِقَٓي ِ
افؼ ِظ َّق ِي َو ِه َل ُمت ََح ِؼ َؼ ٌي بِ َل ْص َح ِ
ـوئ ِر
َ
َّ َ ُ
َ
َ
َ َ
َّ ْ
()2

وظ ِي واكْبِس ِ
ُقن بِ ُع ُؾ ِق ا ْف َق ِد َوا ْمتِ َثول إْ ْم ِر َو ُو ُج ِ
احلؽَّو ِم َؾنِ َّهنُ ْؿ ُمت ََؿ ِؽـ َ
وط ا ْف ِقَٓ َي ِي
قب اف َّط َ َ َ
ُْ

َيدُ ل َظ َؾ ْق ِف َؿ ْق ُف ُف ُش ْب َحو َك ُف َو َت َع َوػ  :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ .
ـوئ ِ
ـظق ِي و ِهـل ِمــ و َط ِ
ـوت َّ ِ
احلسـب ِي ِمــ ا ْف ِقَٓي ِ
ِ
ػ اإلْ َمـو ِم
َو ََّدو ـَوك ْ
افؼ َّ َ َ ْ َ
َ
َ
ًَ ِوَٓ َي ُي ْ ْ َ
ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
افر ْه َب ِي
َو َت ْػ ِقيضف إِ َػ َؽ ْ ِره م ْـ َؿبِقؾ آ ْشتـَو َبي َو َي ُؼق ُم ِ َهبو ك َقو َب ًي َظـْ ُف َو َضبِق َعت َُفو َت ُؼق ُم َظ َذ َّ
()4

( )1اكظر :تقسر افتحرير  248 / 2وأدب افؼويض فؾاموردي  275 / 1وأدب افدكقو وافديـ  19وإحقـوء
ظؾقم افديـ  398 / 2وحتػي افـوطر ص  7معومل افؼربي ص . 7
( )2أحؽوم افؼرآن . 267 266 / 1
( )3شقرة احلٍ آيي. 41 :
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ِ ِ
َون ا ْف ِؼقوم بِ ِْ ِ
ِ
ِ ِ ِ
احلام ِة وش َ ِ
و ِ ِ
ــ
وحل ْس َبي ِيف َح ِؼف م ْ
افس ْؾ َطـَي َوا ِختَوذ إْ ْظ َقان ـ َ َ ُ
ال َضي َّ
اشت َطو َفي ْ ُ َ َ َ
َ ْ
ود َؾنِ َّكف َٓ َت ْؾ َزمفؿ ِْ
ال ِ أْح ِ
ول بِ ِ
ض إْ ْظق ِ
ون ا َّفتِل َٓ تَس ُؼ ُط َظـْ ُف بِ َح ٍ
َؾ َر ِائ ِ
احل ْسـ َب ُي إَِّٓ
خ َ
ُ
َ
َ
ُُ ُ
ْ
ِ
افس َ
ال َم ِي.
َم َع ا ْف ُؼدْ َرة َو َّ
ِ
 -4العدال ُة :هق َئ ٌي ر ِ
ِ
اش َخ ٌي ِيف افـَّ ْػ ِ
سا ِ ـَبِ َر ٍة َأ ْو َص ِغ َر ٍة َدا َّف ٍي َظ َذ
س َمتْـ َُع م ِـ ا ْؿ َ
َْ َ
ِْ
اخل َّس ِي َأ ْو ُم َب ٍ
وح ُُيِؾ بِو ُْد ُرو َء ِة.
اجلصاص _رمحه اهلل_ َ :أص ُؾفو اإلْيام ُن بِـ َوهللَِّ واجتِـَـوب ا ْف َؽب ِ
اظـو ُة
ـوئ ِر َو ُم َر َ
َ
ُ
َ ْ
ْ َ
َو َقال َْ َّ ُ
َ
()5

()2

وت وا َْدسـُقك ِ
ِ ِ
ِ
َوت َو ِصدْ ُق اف َّؾ ْف َج ِي َوإْ َمو َك ُي .
ُح ُؼقق اهللَِّ _ َظ َّز َو َجؾ_ ِيف ا ْف َقاج َب َ ْ
ُقن ُجمْتَـِبو َظ ِـ ا ْف َؽب ِوئ ِر وَٓ يؽ ُ ِ
افصـ َغ ِوئ ِر َو َيؽ ُ
كا َظ َ
ُـقن
ـذ َّ
َ َ
َ
َوا ْف َعدْ ل َم ْـ َيؽ ُ ً
ُقن ُم ًّ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
افصـدْ َق ِد َيوكَـ ًي َو ُم ُـرو َء ًة
َصال َُح ُف َأ ْـ َثر م ْـ َؾ َسوده َو َص َقا ُب ُف َأ ْـ َثر م ْـ َخ َطئف َو َي ْس َت ْعؿؾ ِ
وَ ِ
ى ا ْفؽ َِذ َب ِد َيو َك ًي َو ُم ُرو َء ًة .
جيتَـ ُ
َ ْ
()4

وقد اختؾف الػؼفاء يف وجوب هذا الرشط وعدم وجوبه عذ ثالثة أقوال:
َون م َت َطق ًظو َؽر ص ِ
وح ِ
ى ِوَٓ َي ٍي .
َْ َ
الؼول إولَ ٓ :ي ْش َ ِس ْط إِ َذا ـ َ ُ ِ
وض َٓ يس ِ
وجر وإِ َّن تَر َك اإلْكْس ِ
ِ
ِ
ِ
ون ف ِ َب ْع ِ
ـؼ ُط
ض ا ْف ُػ ُر ِ ُ ْ
َ
ز َوا ْف َػ َ َ ْ
َؾأل َّن إْد َّف َي ت َْش َؿؾ ا ْف َ َّ
ـوئر ا ْف ِعبـود ِ
ِ
افص َ
ات
َظـْ ُف ُؾ ُر ً
ـق ِم َو َش ُ َ َ
افص ْ
ال َة َٓ َي ْس ُؼ ُط َظـْ ُف َؾ ْر ُض َّ
وضو َؽ ْ َر َهو َؾ َؿ ْـ ت ََر َك َّ
َؾؽ ََذف ِ َؽ مـ َمل ي ْػعؾ ش ِوئر ا َْدعرو ِ و َمل يـْت َِف َظـ ش ِوئ ِر ا ُْدـْؽ َِر َؾنِ َّن َؾر َض إْم ِر بِو َْدعرو ِ
َ َْ
ُْ
ْ
ْ
ْ َ
َ ْ َْ َ َ َ ُْ
ِ ٍ
افر ُشقل _ َص َّذ اهللَُّ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ_ َأ ْج َرى َؾ ْر َض
َوافـ َّْف ِل َظ ِـ ا ُْدـْؽ َِر َؽ ْ ُر َشوؿط َظـْ ُف َوإِ َّن َّ
وض ِيف ُف ُزو ِم ا ْف ِؼ َقو ِم بِ ِف َم َع اف َّت ْؼ ِص ِ
إْ ْم ِر بِو َْد ْع ُرو ِ َوافـ َّْف ِل َظ ِـ ا ُْدـْؽ َِر َجم ْ َرى َش ِوئ ِر ا ْف ُػ ُر ِ
ـر
( )1اإلحقوء  409 / 2أداب افؼظقي  178 - 174 / 1حتػي افـوطر ص . 7 - 4
( )2إصبوه وافـظوئر فؾسققضل  384وادستصػك فؾغزايل . 100 / 1
( )3أحؽوم افؼرآن فؾجصوص . 233 / 2:
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د

اجب ِ
ِيف َب ْع ِ
وت.
ض ا ْف َق ِ َ
.

()5

وٕ َّن ا ْفعدَ ا َف َي َحمْصقر ٌة ِيف َؿؾِ ٍ ِ
ِ
ــ ا ُْدـْؽ ِ
اخل ْؾ ِؼ َوافـ َّْف ُل َظ ِ
َـر
قؾ م َـ ْ َ
َ
ُ َ

َظوم ِ
إسمايف َمجِق ِع افـ ِ
َّوس.
عيل

()2

ى ا ْف ِقَٓي ِي إَِّٓ ِ
غازي الؼول الثاين :تشسط ِيف ص ِ
ِ
ور ِة.
افرض
ـ
ظ
وح
ْدَ
َّ
َ
َ
مرح
ُ َ
با
احلسـب ِي ِمــ َأ ْذ ِ ا ْف ِقَٓي ِ
وحى ُ ْحت َػ ِي افـَّوطِ ِر  :إِ َّن ِوَٓيـ َي ِْ
ٕ َّكف ـَام َؿول ص ِ
ِ
ـوت ِيف
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ال ُبدَّ َأ ْن َيؽ َ
ال ِم َؿدْ ًرا َو َأ ْظ َظ ِؿ َفو ِيف َه ِذ ِه ا ْدِ َّؾ ِي َمؽَو َك ًي َو َؾ ْخ ًرا َؾ َ
اإلْ ْش َ
َـق ِؾ َر ًة
ُقن ُمت ََق ِف َقفـو ُمت َ
ال ي ِصح َأ ْن يؾِقفو إَِّٓ مـ َضو َف ًْ يدُ ه ِيف ا ْفؽَـامَٓ ِ
ِ
ِ ِ
اخلَ ْ ِ
ت َو َب َـر َز ِيف ْ
ذ ُ
ـر
َ ُ
َ ْ
وط ا ْف ِقَٓ َيي َؾ َ َ ه َ َ َ
َ
ؾقف ُ ُ
افؼ ُ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ذ ِ َمـ ِْز َف ِي َم ْـ
وط ٕ َّن م ْـ َ َ
َو َأ ْح َر َز َأ ْو َصو َؾ ُف ا َْد َرض َّق َي َوَٓ َتـْ َعؼدُ َد ْـ َمل ْ َتت ََق َّؾ ْر ؾقف ه ُ
تَقَّٓهو َأ ْن َ ِ
ى َظ َذ َأ ِئؿ ِي ا َْدس ِ
غ.
وج ِد َو َظ َذ ُؿ َض ِوة ا ُْد ْسؾِ ِؿ َ
َ َ
حيتَس َ
َّ َ
ْ
ِ ِ ِ
ِ
ـػ ؾِ ْس ٍ
افؼ ِظ َّق ِي َأ َّك ُف َٓ َي ِص هح َدِ ْـ َؿو َم ِ َهبـو َو ْص ُ
ـؼ َو َؾ ْؼـدُ
َوٕ َّن َشبِقؾ َظ ْؼد ا ْفقَٓ َيي َّ ْ
()4

ِ
وت َّ ِ ِ
َظدَ ا َف ٍي إِ ِذ ا ْفعدَ ا َف ُي م ْش َس َض ٌي ِيف ش ِوئ ِر ا ْف ِقَٓي ِ
وهنَـو
َ
َ
ُـزى َؾ َـام ُد َ
افؼظ َّقي ـَوإلْ َمو َمي ا ْفؽ ْ َ
َ
ُ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
احل ُؼ ِ
قق ا ُْد ِف َّؿ ِي ِيف افدِ ِ
يـ َص َور ُم َػ َّق ًضو َفـ ُف
ٕ َّن َم ِـ ا ْك َع َؼدَ ْت َف ُف ا ْف ِقَٓ َي ُي ِيف ا ْفؼ َقو ِم بِ َحؼ م َـ ْ ُ

ُقن َأ ِمقـًو َأ َّي َأ ِم ٍ
ال ُبدَّ َأ ْن َيؽ َ
غ َؾ َ
ؾِ َقام َؿدَّ َم إِ َف ْق ِف افـِ َقو َب َي َظ ِـ ا ُْد ْسؾِ ِؿ َ
ـع َم ْ
غ َوَٓ َأ َموكَـ َي َم َ
ــ َمل ْ
ػ ا ْف َعدَ ا َف ِي.
َي ُؼ ْؿ بِ ِف َو ْص ُ
ِِ
الؼول الثالثُ :ي ْس َت ْع َؿؾ إْ ْص َؾ ُح ا َْد ْق ُجق ُد َو َؿـدْ َٓ َيؽ ُ
ـق
ــ ُه َ
ُـقن ِيف َم ْق ُجـقده َم ْ
()4

َصوف ِ ٌح فِتِ ْؾ َؽ ا ْف ِقَٓ َي ِي َؾ ُق ْخت َُور إْ ْم َثؾ َؾوْٕ ْم َثؾ ِيف ـُؾ َمـ ِْص ٍ
ى بِ َح َسبِ ِف وبف ؿول ابــ ظبـد

( )1أحؽوم افؼرآن فؾجصوص . 320 / 2
( )2حتػي افـوطر وؽـقي افذاـر  8أحؽوم افؼرآن ٓبـ افعريب  292 266 / 1اجلومع ٕحؽـوم افؼـرآن / 1
. 47
( )3اكظر :حتػي افـوطر . 176
( )4اكظر :حتػي افـوطر وؽـقي افذاـر. 177 :
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افسالم وابـ تقؿقي .وهو الصحقح إن شاء اهلل .
 -1الذكورةْ :اص َس َض ًْ َض ِوئ َػ ٌي ؾِقؿـ يتَق َّػ ِْ
احل ْس َب َي َأ ْن َيؽ َ
ــ
ُقن َذـ ًَرا َو َأ َّيـدَ ُه ا ْب ُ
َ ْ َ َ
َ
ِ
َـز َز إِ َػ ا َْد َجـوف ِ ِ
س َوَٓ َأ ْن
ا ْف َع َر ِ ِ
يب َوتَبِ َع ُف ا ْف ُؼ ْر ُضبِ هل َو َؿول  :إِ َّن ا َْد ْر َأ َة َٓ َيتَـ َلتَّك مـ َْفـو َأ ْن ت ْ ُ
وو َضفؿ م َػوو َض َي افـَّظِ ِر فِؾـَّظِ ِر ِ
ِ
ًَ َؾتَو ًة َح ُر َم افـَّ َظ ُـر
ٕ َّهنَو إِ ْن ـَوك ْ
افر َجول َوَٓ ُت َػ ِ ُ ْ ُ َ
ُختَوف َط ِ
ِ ِ ِ
ِ
إِ َف ْق َفو َو َـ َ
ـؿ
ال ُم َفو َوإِ ْن ـَوك ْ
افر َجول َجمْؾ ٌس ت َْز َدح ُؿ ؾقف َم َع ُف ْ
جي َؿ ْع َفو َو ِ
ًَ ُمت ََجو َّف ًي َب ِر َز ًة َمل ْ َ ْ
َو َتؽ ُ
اظ َت َؼدَ ُه .
ُقن ُمـَ ِظ َر ًة َم ُ ْؿ َو َف ْـ ُي ْػؾِ َح َؿ هط َم ْـ ت ََص َّق َر َه َذا َوَٓ َم ِـ ْ
اشت ُِدل َظ َذ َمـ ِْع َفو ِم َـ ا ْف ِقَٓ َي ِي بؼقفف َ : ف ْـ ُي ْػؾِ َح َؿ ْق ٌم َو َّف ْقا َأ ْم َر ُه ْؿ امرأة".
َو ْ
()5

()2

()4

آداب وذوط التغقر بالقد.
وفؾعومل أيض ًو أن يلمر ؽره ممـ هق ؿودر ظؾقف أن يغر ادـؽر بقده حتـً رايتـف
وظذ افعومي مـوسة افعؾامء يف هذا وافقؿق معفؿ وافدؾع ظـفؿ وافدظوء مؿ.
وـؾ مو ؿؾـوه يف تغقر ادـؽر بوفقد إكام هق حـغ يعؾـؿ بـف ويل إمـر أو مــ
ثؿ ٓ يؼقم بوفتغقر أو ٓ يلمر أحد ًا بتغقره مـ وٓتف ؾنن ـون ممـ يؼقم
يـقب ظـف َّ
هق بتغقره أو يلمر مـ يغره إذا مو بؾغف ذفؽ وحتؼؼ مـف ؾؾقس ٕحد أن يتجووز إذكـف
يف تغقر ادـؽر بوفقد ٕن ذفؽ حؼ ويل إمر ٓ يسؼط مـف وٓ يتجووز إذكـف إٓ إذا
ترـف وأشؼطف بوفتغوؾؾ ظـف أو افزظؿ بلن هذا مـ احلريي افشخصـقي افتـل ٓ يسـؿح
مسف أحد بام يؽره
فـػسف آظتداء ظؾقفو  .يف افقؿً افذي يؼقؿ افدكقو وٓ يؼعدهو إذا َّ
( )1اكظر :شقوشي افؼظقي 19 16 :ؿقاظد إحؽوم. 87 86 / 1 :
( )2اكظر :أحؽوم افؼرآن فؾؽقو 1446 / 3 :اجلومع ٕحؽوم افؼرآن. 183 / 13 :
( )3صحقح افبخوري ـتـوب :ادغـوزي بـوب :ـتـوب افـبـل  إػ ـرسـى وؿقكـ  337 / 13بـرؿؿ:
 .4073وفؾؿرأة أن حتتسى ظذ بـوت جـسفو _ـام ؾعؾً ظوئشي _ريض اهلل ظـفو.
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مـ ؿقل أو ؾعؾ .
.
()5

-6اإلخالص هلل  : أن يؽقن افتغقر إيامك ًو واحتسوب ًو وابتغو ًء درضـوة اهلل ظـز

إسما
عيل
غازي
مرح يف حتؼقؼ افقجقد ادتؿؽـ فألمي ادسؾؿي افػوظؾي افرائدة
وظال
با

وفقس تغقر ًا فعصـبقي

ؿقمقي أو وضـقي أو فغقيي أو حزبقي أو حتؼقؼ ًو مقى يف افـػس أو مقاؾؼي دو حتى:
ؾفذه أهدا ؿد يؼع تغقر ادـؽر مـ أجؾفو ؾقؽقن هذا افتغقر يف كػسف مـؽـر ًا
حيتوج إػ تغقر .
أمو افتغقر افذي هق ظبودة ؾنكام هق اخلوفص فقجف اهلل شبحوكف وتعوػ ٓ يـراد
بف شقاه ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ واهلل شبحوكف وتعـوػ ؿـد
()2

بغ فعبوده ؽـو ُه ظـ افؼـوء يف احلديٌ افؼدد  ":أكو أؽـك افؼـوء ظــ افؼـك مــ
ظؿؾ ظؿال أذك ؾقف معل ؽري ترـتف وذـف " .
()4

عغ اهلل افؼوئؿ مذا افتغقر ظذ آشـتعداد
وحغ يؽقن هذا افتغقر احتسوب ًو ُي ُ
فف اشتعداد ؿؾبق ًو وظؼؾق ًو وكػسق ًو وجسدي ًو وموفقـ ًوٕ :ن مـذا افتغقـر تبعـوت جسـوم ًو
وابتالءات ظظوم ًو فق مل يؽـ افؼوئؿ فف حمتسب ًو وجف اهلل تعوػ فــؽص ظـذ ظؼبقـف أو
تؼوظس ظـ إكػوذ مو بدأ وهذا مـو هيـدي إفقـف ؿقفـف تعـوػ يف بعـض وجـقه دٓفتـف
ادتؽوثرة :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ

()4

( )1اكظر :ؾؼف تغقر ادـؽر ص.96/
( )2شقرة افبقـي آيي.5 :
( )3أخرجف مسـؾؿ يف صـحقحف ـتـوب :افزهـد وافرؿـوئؼ بـوب :مــ أذك يف ظؿؾـف ؽـر اهلل 223/8
برؿؿ(.)7666
( )4شقرة ادوئدة آيي.105 :
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آمرا ظبوده ادممـغ أن يصـؾحقا أكػسـفؿ ويػعؾـقا
ؿول ابـ ـثر " :يؼقل تعوػ ً
زا مؿ أكف مـ أصؾح أمره ٓ يرضه ؾسود مــ ؾسـد مــ
اخلر بجفدهؿ وضوؿتفؿ وخم ً
افـوس شقاء ـون ؿري ًبو مـف أو بعقدً ا "

()5

ؾنن مـ آهتداء ادؼوط ٓكتػوء أرضار افضوفغ مـ يؼقم بوفتغقر :أن يؽـقن
ظؿؾفؿ خمؾص ًو هلل تعوػ بؾ ذفؽ رأس آهتداء .
()2

ؿول ابـ تقؿقي" :ؾنن اهلل ؿول :ﭽﭮ ﭯﭼ أي :افزمقهو وأؿبؾـقا ظؾقفـو
ومـ مصوفح افـػس ؾعؾ مو أمرت بف مـ إمر و افـفل و ؿول ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭼ وإكام يتؿ آهتداء إذا أضقع اهلل وأدى افقاجى مـ إمر و افـفل وؽرمهـو
وفؽـ يف أيي ؾقائد ظظقؿي:
أحدهو :أن ٓ ُيو ادممـ مـ افؽػـور وادــوؾؼغ ؾـنهنؿ فــ يرضـوه إذا ــون
مفتدي ًو.
افثوين :أن ٓ حيزن ظؾقفؿ وٓ جيزع ظؾقفؿ ؾنن معوصقفؿ ٓ تضــره إذا اهتـدى
واحلزن ظذ مو ٓ يضــر ظبـٌ وهـذان ادعـقـون مـذـقران يف ؿقفـف :ﭽ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ

()4

افثوفٌ :أن ٓ يرــ إفقفؿ و ٓ يؿد ظقـف إػ مـو أوتـقه مــ افسـؾطون و ادـول
وافشــفقات ـؼقفــف  :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

( )1تػسر ابـ ـثر . 215-212/3
( )2اكظر :تػسر افطزي  : 150 138/11تػسر ابـ ـثر  :164-162/3ؾؼف تغقر ادـؽر ص.64/
( )3شقرة افـحؾ آيي.127 :
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ﯱ ﯲ ﯳﭼ ؾـفوه ظـ احلزن ظؾقفؿ وافرؽبي ؾقام ظـدهؿ يف آيـي وهنـوه
.
()5

إسمااحلزن ظؾقفؿ و افرهبي مـفؿ يف آيي ؾنن اإلكسون ؿد يتلمل ظؾـقفؿ ومــفؿ إمـو راؽبـ ًو
ظـ
عيل
غازي

مرحراهب ًو.
وإمو
با

افرابع :أن ٓ يعتدى ظذ أهـؾ ادعـويص بزيـودة ظـذ ادؼـوع يف بغضـفؿ أو

ذمفؿ أو هنقفؿ أو هجرهؿ أوظؼقبتفؿ :بؾ يؼول دـ اظتدى ظؾقفؿ ظؾقؽ كػسؽ ٓ
يرضك مـ ضؾ إذا اهتديً "

()2

وظذ ادحتسى أن يؽقن ؾؼقف ًو يف احتسوبف ظورؾ ًو بودصوفح وادػوشد وفديف ُبعد
كظر وٓ يتعجؾ يف حؽؿف ظذ أخريـ حتك يتثبً وظؾقـف أن يؿقـز يف اإلكؽـور بـغ
ذوي امقئوت وؽرهؿ وبغ ادجوهر وادتسس وبغ ادسؾؿ وؽر ادسؾؿ وبـغ أتبـوع
ـؽـر يف مـذهى ٓ ُيـؽـر يف ؽـره وأن ٓ
ادذاهى إربعي يف أؾعومؿ :ؾؼد يؽقن ممو ُي ُ
يـبـل ظذ إكؽوره مػسدة وظؾقف آهتامم بوحلػوظ ظذ مؼوصـد افشـورع يف افرضـورات
اخلؿس وأن حيؿل بقضي اإلشالم يف إخذ ظذ أيدي افذيـ يمفبقن افـوس ظذ أمــفؿ
واشتؼرارهؿ.
ؿول اإلموم ابـ افؼقؿ _رمحف اهلل_:
"ؾنكؽور ادـؽر فف أربع درجوت:
إوػ  :أن يزول وُيؾػف ضده.
افثوكقي  :أن َّ
يؼؾ وإن مل يزل بجؿؾتف.
افثوفثي  :أن ُيؾػف مو هق مثؾف.
( )1شقرة احلجر آيي.88 :
( )2جمؿقع افػتووى .481-479/14
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افرابعي  :أن ُيؾػف مو هق ذ مـف.
ؾوفدرجتون إوفقون مؼوظتون وافثوفثي مقضع اجتفود وافرابعي حمرمي"

()5

وؿول ابـ ظؼقؾ يف آخر "اإلرصود "  :مـ ذوط اإلكؽور أن يعؾؿ أو يغؾى ظذ
طـف أكف ٓ يػيض إػ مػسدة"

()2

ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰁ ﰂ ﰃ ﰅ ﰆﰇ

ﰈﭼ .
()4

( )1إظالم ادقؿعغ .12/3
( )2أداب افؼظقي .155/1
( )3شقرة افصوؾوت آيي.182 - 180 :
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.
إسما أهم الـتائج والتوصقات:
عيل
غازي
مرح أوًٓ :الـتائج:
با
ِ
ِ

َظ َؾ ْق ِف .

اخلامتـــة

ى َظ َؾ ْق ِف إْ ْم َر إِ َذا َأ ْكؽ ََر ُه
احت ََس َ
َور ُي َؼول ْ :
 _1م ْـ َم َعوين (احتسى) يف افؾغي :اإلْ ْكؽ ُ
 _2آحتسوب ذظ ًو هق :أمر بؿعرو إذا طفر ترــف وهنـل ظــ مـؽـر إذا

طفر ؾعؾف .
 _3فالحتسوب رــون أشوشقون :إمر بودعرو

وافـفل ظـ ادـؽر.

 _4إمر بودعرو  :هق دظقة افـوس إػ احلؼ واخلر وافعدل.
 _5احلسبي  :هل رؿوبي اجتامظقي يؼقم هبو إؾراد أو ادجتؿع .
أو :رؿوبي إداريي تـظؿفو افدوفي حتؼقؼو فؾخر وافعدل ودؾعو فؾؼ واإلثؿ .
 _6حؽؿ آحتسوب :واجى بوفؽتوب وافسـي واإلمجوع وأؿقال افسؾػ.
 _7احلؽؿي مـ مؼوظقي آحتسوب ٓ ختػك ظذ ذوي افعؼقل افسؾقؿي ؾفؿ
يرون بال ظـوء أن فالحتسوب أمهقتف افبوفغي ودوره اخلطر يف إجيود افبــوء آجتامظـل
افؼقي ادتامشؽ.
 _8ادـؽر هق :ـؾ مو يـؽره افؼع ويـفك ظـف ويذمف ويذم أهؾف.
 _9تغقر ادـؽر بوفقد يؽقن دـ فف وٓيي ظذ مرتؽى ادـؽر.
 _10اإلكؽور بوفؼؾى واجى ٓ يسؼط ظـ ادممـ بقجف مـ افقجقه.
 _11إن ادرأة مو أن تـؽر ظذ مـ تستطقع اإلكؽور ظؾقف مـ افـسوء ومـ أؿورهبو
مـ افرجول.
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 _12فالحتسوب ذوط رضوريي ٓبد مـ تقؾرهو يف ادحتسى.
ثاكق ًا :التوصقات:
 _1تعقغ ادحتسبغ أصحوب افتخصص افؼظل.
 _2إؿومي افدورات افتطقيريي ٕظضوء احلسبي يف ـقػقي افتعومؾ مع افـوس.
 _3إؿومي افـــدورات افتلهقؾقي فؾؿحتســبغ ؿبؾ افـزول إػ ادقدان فتعـريػفؿ
بام يع:
أ_ مؼوصد افؼيعي (مؼوصد افشورع يف آحتسوب)
ب_ ؾؼف آحتسوب :دراشي تلصقؾقي.
ج_ خؾؼ ادسؾؿ.
د_ ؿقاظد يف ادصوفح وادػوشد.
 _4ظؿؾ مسوبؼي بحثقي ٕظضوء احلسبي يف مقضقظوت تتعؾؼ بصؿقؿ ظؿؾفؿ.
 _5دراشي ادستجدات افػؼفقي يف أحؽوم آحتسوب.
 _6إظالم ادسؾؿغ بشتك وشوئؾ اإلظالم ظــ ؾضـقؾي آحتسـوب ومـردوده
اإلجيويب ظذ افػرد وادجتؿع.
وصذ اهلل وبورك ظذ كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ
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قائؿة ادراجع

.
.1إسما إحتو افسودة ادتؼغ بؼح إحقوء ظؾقم افديـ
عيل
غازي
مرح افعؾؿقي 2005م.
با

درته افزبقدي ط/دار افؽتى

 .2إحؽوم افسؾطوكقي ٕيب احلسـ ظـع بــ حمؿـد افبصــري افشـفر بودـووردي
ت450/هـ افـوذ :دار احلديٌ افؼوهرة.
 .3أحؽوم افؼرآن ٕيب بؽر حمؿد بـ ظبد اهلل بـ افعريب ادتـق شــي 543 :هــ .دار
افػؽر فبـون حتؼقؼ :حمؿد ظبد افؼودر ظطو.
 .4أحؽوم افؼرآن فؾؽقو امراد ظع بـ حمؿد ت504/هـ حتؼقـؼ :مقشـك ظـع
وظزة ظبد ظطقي دار افؽتى افعؾؿقي بروت ط1405 2/هـ.
 .5أحؽوم افؼرآن ٕمحد بـ ظع افرازي اجلصوص ادتق شـي 370 :هـ ضبعي دار
إحقوء افساث ببروت شـي1405 :هـ بتحؼقؼ :حمؿد افصودق ؿؿحووي.
 .6إحقوء ظؾقم افديـ ٕيب حومد افغزايل ت505/هـ دار ادعرؾي بروت.
 .7أداب افؼظقي وادـح ادرظقي دحؿد بـ مػؾح احلـبع ت763/هـ ط /ظـومل
افؽتى بروت.
 .8أدب افدكقو وافديـ ٕيب احلسـ ظع بــ حمؿـد بــ حبقـى افبصــري افشـفر:
بودووردي ت450/هـ ط /دار مؽتبي احلقوة 1986هـ.
 .9أدب افؼويض ٕيب احلسـ ظع بـ حمؿد بـ حبقى افبكي افشفر :بودـووردي
ت450/هـ حتؼقؼ :حمقل هالل افســرحون ط 1/مطبعـي اإلرصـود بغـداد
1391هـ.
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 .10إرواء افغؾقؾ يف ختريٍ أحوديٌ مـور افسبقؾ دحؿد كوس افديـ إفبـوين ضبعـي
ادؽتى اإلشالمل بؾبـون افطبعي إوػ شـي 1407 :هـ.
 .11إصبوه وافـظوئر فعبدافرمحـ بـ أيب بؽر جالل افديـ افسـققضل ت911/هــ
ط 1/دار افؽتى افعؾؿقي بروت 1411هـ.
 .12إظالم ادقؿعغ ظـ رب افعودغ دحؿـد بــ أيب بؽـر صـؿس افـديـ ابــ ؿـقؿ
اجلقزيي ت751/هـ ط 1/دار افؽتى افعؾؿقي بروت 1411هـ.
 .13إمر بودعرو وافـفل ظـ ادـؽر وأثرمهو يف حػظ إمي فعبد افعزيز بــ أمحـد
ادسعقد ضبعي/دار احلرمغ افؼوهرة.
 .14افبحر افرائؼ ذح ــز افدؿوئؼ فزيـ افديـ بـ كجقؿ ادتق شـي 970 :هـ ضبعي
دار ادعرؾي فؾطبوظي ببروت.
 .15بدائع افصـوئع بستقى افؼائع فعالء افديـ أيب بؽر بـ مسعقد افؽوشوين احلـػل
ادتق شـي 587 :هـ.
 .16حتػي إحقذي بؼح جـومع افسمـذي حمؿـد ظبـد افـرمحـ بــ ظبـد افـرحقؿ
ادبورـػقري أبق افعال دار افؽتى افعؾؿقي بروت.
 .17حتػي ادحتوج فعؿر بـ ظع بـ أمحد افقاديور إكدفز ادتـق شــي 804 :هــ
ضبعي :دار حراء مؽي ادؽرمي شـي 1406 :هـ افطبعي :إوػ بتحؼقؼ ظبد اهلل بـ
شعو افؾحقوين.
 .18حتػي افـوطر وؽـقي افذاـر يف حػظ افشعوئر وتغقر ادـوـر ٕيب ظبداهلل حمؿـد بــ
أمحد افعؼبوين افتؾؿسوين ت871/هـ حتؼقؼ :ظع افشـقيف ضبعي ادعفد افثؼـويف
افػركز دمشؼ 1967م.
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 .19افتعريػوت فؼيػ ظع بـ حمؿد اجلرجـوين ادتـق شــي 816 :هــ .ضبعـي دار
.
إسما افؽتى افعؾؿقي  1416هـ.
عيل
غازي
 .20تػسر افطزي ادسؿك جومع افبقون يف تلويؾ افؼرآن ٕيب جعػر حمؿد بــ جريـر
مرح
با افطزي ادتق شـي 310 :هـ .ضبعي دار افؽتى افعؾؿقي بـروت فبــون افطبعـي

إوػ 1412 :هـ.
 .21تػسر افؼرآن افعظقؿ فؾحوؾظ ظامد افديـ أيب افػداء إشامظقؾ بــ ـثـر ادتـق
شـي 774 :هـ ضبعي :دار افػؽر بروت  1401هـ.
 .22افتػسر افؽبر فإلموم افػخر افرازي ادسؿك (مػوتقح افغقى) دار إحقوء افساث
بروت.
 .23تقسر افتحرير ذح [ ـتوب افتحرير فؽامل افديـ حمؿد بـ ظبـد افقاحـد بــ
امامم ادتق شـي 861 :هـ ] دحؿد أمغ ادعرو بلمر بودصوه احلـػـل ادتـق
حقايل  987هـ ضبعي :مصطػك افبويب احلؾبل افؼوهرة شـي 1350 :هـ.
 .24تقسر افؽريؿ افرمحـ يف تػسر ـالم ادــون فعبـدافرمحـ بــ كـوس افسـعدي
ت1376/هـ حتؼقؼ :افؾقحيؼ ط 1/ممشسي افرشوفي بروت 1420هـ.
 .25جومع إحوديٌ جلالل افـديـ افسـققضل ت911/هــ ضـبطف :ؾريـؼ مــ
افبوحثغ بنذا ظع مجعي ضبع ظذ كػؼي :حسـ ظبوس زـل.
 .26جومع افبقون يف تلويؾ افؼرآن حمؿد بـ جرير بـ يزيد بـ ـثر بـ ؽوفـى أمـع
أبق جعػر افطزي ت 310/هـ ادحؼؼ  :أمحد حمؿد صـوـر افــوذ  :ممشسـي
افرشوفي افطبعي :إوػ  1420هـ  2000 -م.
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 .27جومع افعؾـقم واحلؽـؿ ٓبــ رجـى احلــبع ت795/هــ حتؼقـؼ :صـعقى
إركوؤوط ط /7/ممشسي افرشوفي بروت 1422هـ.
 .28اجلومع ٕحؽوم افؼرآن ٕيب ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد إكصـوري افؼرضبـل ادتـق
شـي 671 :هـ .ضبعي مؽتبي بـ تقؿقي.
 .29حوصقي ابـ ظوبديـ دحؿد أمغ بـ ظوبديـ ادتق شـي 1252 :هــ .ضبعـي :دار
افػؽر فؾطبوظي بروت شـي 1421 :هـ.
 .30حوصقي افدشقؿل ظذ افؼح افؽبر ٕيب افزــوت افـدرديري ضبعـي دار إحقـوء
افؽتى افعربقي.
 .31احلسبي ومؽوكتفو يف اإلشالم د  .ظبد ادجقد بؽري معوذ هذه شـبقع ريـوض
ظدد1401-1400 3/هـ .
 .32افدر ادـثقر جلالل افديـ افسققضل ت911/هـ ط /دار افػؽر بروت.
 .33رشــوفي إمــر بــودعرو وافـفــل ظـــ ادـؽــر فشــقخ اإلشــالم ابـــ تقؿقــي
ت728/هـ ط 1/وزارة افشمون اإلشالمقي افسعقديي 1418هـ.
 .34روح ادعوين يف تػسر افؼرآن افؽريؿ حمؿـقد صـؽري أفـقد ط/دار إحقـوء
افساث افعريب افؼوهرة مك.
 .35افروض ادربع دـصقر بـ يقكس بـ إدريـس افبفـقيت ادتـق شــي 1051 :هــ
ضبعي :مؽتبي افريوض احلديثي شـي 1390 :هـ.
 .36روضي افطوفبغ وظؿدة ادػتغ فقحقك بـ ذ افـقوي ادتق شــي 676 :هــ
ضبعي :ادؽتى اإلشالمل شـي 1388 :هـ.
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 .37شــ ابـ موجف ٕيب ظبد اهلل حمؿد بــ يزيـد افؼزويــل ادتـق شــي 275 :هــ.
.
إسما بتحؼقؼ :حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل ضبعي دار افؽتى افعؾؿقي.
عيل
غازي
 .38شــ أيب داود فسؾقامن بـ إصعٌ افسجستوين ادتق شـي 275 :هـ .ضبعي :دار
مرح
با افػؽر بتحؼقؼ حمؿد حمقل افديـ ظبد احلؿقد.

 .39شــ افسمذي ٕيب ظقسك حمؿد بــ ظقسـك بــ شـقرة ادتـق شــي 279 :هــ
بتحؼقؼ أمحد حمؿد صوـر ضبعي دار إحقوء افـساث بـروت بتحؼقـؼ أمحـد حمؿـد
صوـر وآخرون.
 .40شــ افدارؿطـل فعع بـ ظؿر أيب احلسـ افدارؿطـل ادتق شـي 385 :هـ ضبعي
دار ادعرؾي ببروت افطبعي شـي 1386 :هـ بتحؼقؼ :ظبد اهلل هوصؿ يامين اددين.
 .41افســ افؽزى ٕيب ظبد افرمحـ أمحد بـ صعقى افـسوئل ادتق شـي 303 :هــ.
بتحؼقؼ افدـتقر ظبد افغػور شؾقامن افبـداري ضبعي دار افؽتـى افعؾؿقـي افطبعـي
إوػ شـي 1411 :هـ.
 .42افسقوشي افؼظقي ٓبـ تقؿقي ت728/هـ ط 1/وزارة افشمون اإلشـالمقي
افسعقديي 1418هـ.
 .43افسقؾ اجلرار ادتدؾؼ ظذ حدائؼ إزهور حمؿد بـ ظع بـ حمؿد افشـقـوين دار
افؽتى افعؾؿقي بروت افطبعي إوػ  1405حتؼقؼ  :حمؿقد إبراهقؿ زايد.
 .44ذح افـقوي ظذ صحقح مسؾؿ:ادـفوج ذح صحقح مسؾؿ بـ احلجـوج أبـق
زـريو حيقك بـ ذ بـ مري افـقوي دار إحقوء افساث افعريب بروت افطبعي
افثوكقي 1392هـ.
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 .45صعى اإليامن ٕمحد بـ احلسغ افبقفؼل ت458/هـ حؼؼف :ظبدافعع حومد
ط 1/مؽتبي افرصد افريوض 1423هـ.
 .46افصــحوح تــوج افؾغــي وصــحوح افعربقــي ٕيب افـكــ إشــامظقؾ اجلــقهري
ت393/هـ حتؼقـؼ أمحـد ظبـد افغػـقر ظطـور ط 4/دار افعؾـؿ فؾؿاليـغ
بروت 1407هـ.
 .47صحقح افبخوري ٕيب ظبد اهلل حمؿد بـ إشامظقؾ افبخوري اجلعػل ادتـق شــي:
256هـ دار ابـ ـثر افقاممي بروت افطبعي افثوفثي 1407هــ بتحؼقـؼ مصـطػك
ديى افبغو.
 .48صحقح مسؾؿ دسؾؿ بـ احلجوج أيب احلسغ افؼشري افـقسوبقري ادتق شــي:
261هـ ضبعي ظقسك احلؾبل بؿك بتحؼقؼ :ؾماد ظبد افبوؿل 1955م.
 .49صحقح وضعقػ شــ ابـ موجف حمؿد كوس افديـ إفبوين ادؽتى اإلشالمل.
 .50صحقح وضعقػ شــ افسمذي حمؿد كوس افديـ إفبوين ادؽتى اإلشالمل.
 .51ؾتح افبوري ذح صحقح افبخوري ٕمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين ادتـق شــي:
 852هـ ادطبعي دار ادعرؾي بروت افطبعي1379:هـ بتحؼقؼ ؾماد ظبد افبوؿل.
 .52ؾؼف افدظقة يف إكؽور ادـؽر فعبداحلؿقد افـباليل ط 3/دار افـدظقة افؽقيـً
1989م.
 .53ؾؼف تغقر ادـؽر دحؿقد تقؾقؼ حمؿد شعد مـشـقر ظـذ مقؿـع وزارة افشـمون
اإلشالمقي وإوؿو افسعقديي.
 .54افػ قاـف افدواين ظذ رشوفي ابــ أيب زيـد افؼـرواين ٕمحـد بــ ؽــل بــ شـومل
افـػراوي ادوفؽل ادتق شـي 1125 :هـ .ضبعي دار افػؽر.
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 .55افؼومقس ادحقط دجد افديـ حمؿد بـ يعؼقب افػروز آبودي ادتق شــي817 :
.
إسما هـ بتحؼقؼ مؽتى حتؼقؼ افساث يف ممشسي افرشوفي افطبعي افثوكقي 1407 .هـ.
عيل
غازي
 .56ؿقاظد إحؽوم فؾعز بـ ظبدافسالم حتؼقؼ :كزيف محود وظثامن ضؿريي ط1/
مرح
با دار افؼؾؿ 1421هـ.

 .57ـشو افؼـوع دـصقر بـ يقكس بـ إدريـس افبفـقيت ادتـق شــي 1051 :هــ
ضبعي :دار افػؽر بروت.
 .58افؽـز إـز مـ إمر بودعرو وافـفل ظـ ادـؽـر فعبـد افـرمحـ بــ أيب بؽـر
احلـبع ت856/هـ ط/دار افؽتى افعؾؿقي بروت 1417هـ.
 .59ــز افعامل يف شــ إؿقال وإؾعول ظع بـ حسوم افديـ ادتؼل امـدي ممشسي
افرشوفي  -بروت  1989م
 .60فسون افعرب ٕيب افػضؾ مجول افـديـ حمؿـد بــ مؽـرم بــ مـظـقر اإلؾريؼـل
ادكي ادتق شـي 711 :هـ .ضبعي دار صودر افطبعي إوػ  1410هـ.
 .61جمؿقع افػتووى فشقخ اإلشالم ابـ تقؿقي ت728/هـ حتؼقؼ :ظبدافرمحـ بــ
حمؿد بـ ؿوشؿ ضبعي/جمؿع ادؾؽ ؾفد فطبوظي ادصحػ ادديـي 1416هـ.
 .62جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت ابـ بوز ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل بـ بوز افـوذ  :افرئوشي
افعومي فؾبحقث افعؾؿقي واإلؾتوء.
 .63ادجؿقع يف ذح ادفذب ٕيب زـريو حمل افديـ بـ ذ افـقوي ادتق شــي:
676هـ ضبعي دار افػؽر.
 .64خمتور افصحوح دحؿد بـ أيب بؽر بـ ظبد افؼودر افرازي ادتق شــي666 :هــ.
ضبعي مؽتبي فبـون  1986م.
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 .65خمتك افػتووى ادكيي ٓبـ تقؿي ت728/هـ ادمفػ :حمؿـد بــ ظـع بــ
يعذ ت778/هـ حتؼقؼ :افػؼل ضبعي /مطبعي افســي ادحؿديـي تصـقير دار
افؽتى افعؾؿقي.
 .66مراجعوت يف ؾؼف افقاؿع افسقود وافػؽري ظذ ضقء افؽتوب وافسـي ابـ بـوز
وافػقزان وافسدٓن.
 .67ادستصػك يف ظؾؿ إصقل ٕيب حومد حمؿد بـ حمؿد افغزايل ادتق شـي505 :
هـ ضبعي دار افعؾقم احلديثي بروت.
 .68ادصبوح ادـر ٕمحد بـ حمؿد بـ ظع افػققمل ادؼري ادتق شـي 770 :هـ ضبعـي
مؽتبي فبـون.
 .69مصـػ ابـ أيب صقبي ت235/هـ حتؼقؼ :ـامل احلقت ط 1/مؽتبي افرصـد
افريوض 1409هـ.
 .70ادطؾع ظذ أبقاب ادؼـع صؿس افديـ افبعع احلـبع حتؼقؼ:حمؿد بشر اإلدفبل
ادؽتى اإلشالمل 1999م.
 .71معومل افؼربي يف أحؽـوم احلسـبي ٓبــ إخـقة ضبعـي /امقئـي ادكـيي افعومـي
فؾؽتوب 1976م.
 .72ادػردات يف ؽريى افؼرآن ٕيب افؼوشؿ احلسـغ بــ حمؿـد ادعـرو بوفراؽـى
إصػفوين ت502/هـ حتؼقؼ :صػقان ظدكون افـداودي ط 1/دار افؼؾـؿ
افدار افشومقي دمشؼ بروت 1412هـ.
 .73ادفذب يف ؾؼف اإلموم افشوؾعل ٕيب إشحوق افشرازي ادتـق شــي 476 :هــ.
بتحؼقؼ افدـتقر :حمؿد افزحقع ضبعي دار افؼؾؿ افطبعي إوػ 1412 .هـ.
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 .74مقاهى اجلؾقؾ فؼح خمتك خؾقؾ ٕيب ظبد اهلل حمؿد بــ ظبـد افـرمحـ ادغـريب
.
إسما ادعرو بوحلطوب افرظقـل ادتق شــي 954 :هــ .ضبعـي دار افؽتـى افعؾؿقـي
عيل
غازي
بروت افطبعي إوػ شـي 1416 :هـ.
مرح
با
 .75كصوب آحتسوب فعؿر بـ حمؿد بـ ظقض افسـومل احلـػـل ت734 /هــ

ط /أوػ.
 .76هنويي افرتبي يف ضؾى احلسبي ٓبـ بسوم حمؿـد بــ أمحـد ط /مطبعـي ادعـور
1968م.
 .77هنويي ادحتوج إػ ذح ادـفوج فشؿس افديـ حمؿد بـ أيب افعبوس أمحد بـ محـزة
بـ صفوب افديـ افرمع ادتق شـي 1004 :هـ .ضبعي دار افؽتى افعؾؿقي شــي:
1414هـ.
 .78افـفويي يف ؽريى احلديٌ وإثر ٓبـ إثـر اجلـزري ت606/هــ حتؼقـؼ:
ضوهر افزاوي وحمؿقد افطـوحل ط /ادؽتبي افعؾؿقي بروت 1399هـ.
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Posting punish the perpetrators of taboo in Islam
Abstract
The advice and warn people, needs to be able to deal with others with humility, and
high moral character, and needs looked after, and because of a positive science upon
us this and that to help people before their sentences and enjoined anyone who tries
to tamper with the interests of the community

.

In this research showed the basic rules of enjoining what is good and forbidding
what is wrong.
Key words
Calculation, calculation, enjoining what is good, change is evil, idiosyncratic judgment to
denounce evil, accounting perpetrator taboo.
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جملة جامعة طيبة :لآلداب والعلوم اإلنسانية ،السهة الرابعة ،العدد 3416 ،5هـ

أثر التطور الطبي يف الفتوى
(فتاوى الشيخ حممد العثيمني منوذجاً)
د .إشامظقؾ غوزي مرحبو
إؾمتاذ اعمشارك ذم يمؾقة اًمنميعة
ضمامعة أم اًمؼرى – مؽة اعمؽرمة
توريخ اإلجوزة5331/1/9 :هـ

توريخ التحؽقؿ5331/3/02 :هـ
ادستخؾص:

احلؿد هلل واًمصالة واًمًالم قمغم رؾمق اهلل ولًمف وححٌف ومـ وآه أما سمعد
إن الصـوظوت -ومـفو الطبقي -يف تغر وتبدل وتطـقر مسـتؿر ،منـ نـنا ومعنغم
يراىمنَ
اعمػتل اًمذي يريد اًمقحق َ إمم اًمصقاب ذم إمقر اعمٌـقة قمغم اًمقىمائع اًمطٌقة أن
َ
ِ
يمثنر منـ كػعنف
ويػفؿ ذًمؽ اًمقاىمع ىمٌؾ
إحدار اًمػتقى وإٓ ومننن ضره ىمند يؽنقن أ َ
وطمتك ًمق يمان ما يػتل سمف مـصقح ًا ذم يمتَ اًمػؼفاء إىمدملم.
مـ نـا شمؾقح أمهق ُة ِ
ِ
وشمقوقح أصمر اًمتطقر اًمطٌل قمغم ومتقى اعمػتل ومنن هلنذا
سمقان
اًمٌارز ذم حـاقمة اعمػتل وومؼ اًمصـاقمة اعمطؾقسمة ذقم ًا واعمحؼؼنة ًمغهمنراض
إصمر
َ
إمر َ
اًمصحقحة مـ وضمقد اعمػتلم.
وقد ذكر البوحٌ شتي آثور هل:
ِ
ِ
اًمطٌل ذم شمثٌقت اًمػتاوى اًمؼديؿة.
اًمتطقر
أصمر
إو
ُ

ِ
اًمتطقر اًمطٌل ذم شمعؾقؾ اًمػتاوى.
أصمر
إصمر اًمثاين ُ
ِ
اًمتطقر اًمطٌل ذم شمرضمقح اًمػتقى سملطمد اًمؼقًملم اًمؼديؿلم.
أصمر
إصمر اًمثاًمث ُ
15
د
.
إسما
عيل
غازي
مرح
با
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ِ
اًمتطقر اًمطٌل ذم زيادة شمػصقالت ومؼفقة ضمديدة.
أصمر
إصمر اًمراسمع ُ
ِ
اًمتطقر اًمطٌل ذم إكشاء ومتاوى ضمديدة ٕطمؽام همػم مًٌقىمة.
أصمر
إصمر اخلامس ُ

ِ
اًمتطنقر اًمطٌنل ذم شمغقنػم اًمػتناوى اًمؼديؿنة
أصمنر
إصمر إظمػم ونق اًمًنادس ُ

وإقمطائفا طمؽ ًام ضمديد ًا.
وذيمرت حتت ّ
يمؾ أصمر مـ نذه أصمار كامذج خمتؾػة منـ ومتناوى ومضنقؾة اًمعالمنة
اًمشقخ حمؿد اًمصاًمح اًمعثقؿلم _رمحف اهلل شمعامم_ عمؽاكتنف اًمعؾؿقنة اعمرمقىمنة _رمحنف اهلل
شمعامم_ وٕكف أطمد أسمرز اعمػتلم ذم قمٍمكا.
وأويص البوحٌ:
 سماًمعـاية سماًمتطقرات اًمطٌقة اعمعاسة عمنا هلنا منـ أصمنر يمٌنػم ذم إقمطناء احلؽنؿاًمنمقمل واًمػتقى اًمصحقحة.
 وسمعؼد مممترات ـمٌقة وورش قمؿؾ دورية شمؽقن سمؿشاريمة كخٌنة منـ صمؼناتإـمٌاء اعمعاسيـ مع اعمختصلم سماًمعؾقم اًمنمقمقة واعمػتلم ٕمهقة اـمالع اعمػتنلم قمنغم
اًمتطقرات اًمطٌقة سمشؽؾ دوري وشمصقر اًمقاىمع اًمطٌل قمغم طمؼقؼتنف وعمنا ينمدي ذًمنؽ
أيض ًا مـ اـمالع اعمػتلم قمغم اعمًائؾ اًمتل حيتاج إـمٌاء إمم معرومة أطمؽامفا اًمػؼفقة.
 وسميورة إعمام اعمػتلم سماعمعؾقمات إؾماؾمقة اًمتل شمـٌـل قمؾقفا اعمًائؾ اًمطٌقنةاًمتل هلا قمالىمة سماًمػتاوى ظماحة اًمـقاز مـفا طمتك يؽقن اعمػتل قمغم ىمندر منـ اًمعؿنؼ
اعمطؾقب قمـد شمصديف ًمؾػتقى ذم اعمًائؾ اًمطٌقنةٕ :ن اعمعنق قمؾقنف ذم إ ناد احلؾنق
اًمنمقمقة اعمػتل ٓ اًمطٌقَ.
الؽؾامت ادػتوحقي:
أصمر اًمتطقر اًمطٌل شمغػم اًمصـاقمات شمطقر اًمصـاقمات ومتناوى ضمديندة زينادة
شمػصقالت ومؼفقة ضمديدة شمرضمقح اًمػتقى سملم اًمؼقًملم شمعؾقؾ اًمػتاوى شمثٌقت اًمػتاوى
اًمؼديؿة حـاقمة اعمػتل اًمصـاقمات اًمطٌقة.
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بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ
احلؿد هلل واًمصالة واًمًالم قمغم رؾمق اهلل ولًمف وححٌف ومـ وآه أما سمعد
 اًمػتقى أمرنا ظمطػم وؿملهنا ؿمديد ومفل شمٌؾقغ قمـ اهلل قمز ّوضمؾ ومـ اعمػتل
يصدر"ما شمُي سمف اًمرىماب وشمقـمل سمف اًمػروج وشممظمنذ سمنف احلؼنق "

( )

إمقا

وماًمػتقى حتتاج إمم اًمعؾؿ واًمصند

وشمًُنتحؾ سمنف

ﭧ ﭨ ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ وىمنننا ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﭼ .
 ومـ العؾؿ الذي حتتوجف الػتقى اًمعؾؿ سماًمقاىمع يماًمعؾؿ سمنٌعض اًمصنـاقماتواعمفـ يماًمطَ وهمػمنا ،يؼقل اإلمـوم ابــ الؼـقؿ(ت" )757وٓ ينتؿؽـ ادػتـل وٓ
احلايمؿ مـ الػتقى واحلؽؿ سماحلؼ إٓ سمـققملم مـ اًمػفؿ
أطمدمها ومفؿ اًمقاىمع واًمػؼنف ومقنف واؾمنتـٌاط قمؾنؿ طمؼقؼنة منا وىمنع سمناًمؼرائـ
وإمارات واًمعالمات طمتك حيقط سمف قمؾ ًام.
واًمـقع اًمثاين ومفؿ اًمقاضمَ ذم اًمقاىمع ونق ومفؿ طمؽؿ اهلل اًمنذي طمؽنؿ سمنف ذم
يمتاسمف أو قمغم ًمًان رؾمقًمف  ذم نذا اًمقاىمع صمؿ ُيط ٌّؼ أطمدمها قمغم أظمر.
ومؿـ سمذ ضمفده واؾمتػرغ وؾمعف ذم ذًمؽ مل يعدم أضمريـ أو أضمر ًا

( )

ِ
وماًمعامل منـ

()7اًمعٌارة سملم ىمقؾملم مؼتًٌة مـ يمالم اإلمام ؾمحـقن اعماًمؽل .اكظر إقمالم اعمقىمعلم .66/7
( ) األعراف .55
( ) آل عمران .49
(ً )4مؼق اًمـٌل (( إذا طمؽؿ احلايمؿ وماضمتفد صمؿ أحاب ومؾف أضمنران وإذا طمؽنؿ وماضمتفند صمنؿ أظمطنل ومؾنف
أضمر)).
أظمرضمف اًمٌخاري ذم ححقحف احلديث رىمنؿ ( )7657ومًنؾؿ ذم حنحقحف احلنديث رىمنؿ ()7776
يمالمها مـ طمديث قمؿرو سمـ اًمعاص .
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يتقحؾ سمؿعرومة اًمقاىمع واًمتػؼف ومقف إمم معرومة طمؽؿ اهلل ورؾمقًمف . "
( )

ويؼقل اإلموم الشوضبل (ت)797ذم اعمقاومؼات "ىمد يتعؾؼ آضمتفناد سمتحؼقنؼ
اعمـاط ومال يػتؼر ذم ذًمؽ إمم اًمعؾؿ سمؿؼاحد اًمشارع يمام أكف ٓ يػتؼر ومقف إمم معرومة قمؾنؿ
اًمعرسمقة ٕ:ن اعمؼصقد مـ نذا آضمتفاد إكام هق العؾؿ بودقضقع ظذ موهق ظؾقـف وإكـام
يػتؼر فقف إىل العؾؿ بام ال يعرف ذلؽ ادقضقع إال بف  ،مـ حقٌ قصدت ادعرفي بف ومال
سمد أن يؽقن اعمجتفد قماروم ًا وجمتفد ًا مـ شمؾؽ اجلفنة اًمتنل يـظنر ومقفنا لقتـــزل احلؽـؿ
الرشظل ظـذ وفـؼ ذلـؽ ادؼتهـ :يماعمحندّ ث اًمعنار سمنلطمقا إؾمناكقد وـمرىمفنا
وححقحفا مـ ؾمؼقؿفا ...ويمذًمؽ اًمؼنارئ رم شملدينة وضمنقه اًمؼنراءات واًمصناكع ذم
معرومة قمققب اًمصـاقمات والطبقى يف العؾؿ بوألدواء والعققب وقمروماء إؾمنقا ذم
معرومة ىمقؿ اًمًؾع ومداظمؾ اًمعققب ومقفا واًمعا ّد رم ححة اًمؼًؿة واعماؾمح ذم شمؼندير
إرولم وكحقنا يمؾ نذا وما أؿمٌفف مما يعرف بف مـوط احلؽؿ الرشظل همنػم مضنطر
إمم اًمعؾؿ سماًمعرسمقنة وٓ اًمعؾنؿ سمؿؼاحند اًمشننريعة وإن يمنان اضمنتامع ذًمنؽ يمنامًٓ رم
اعمجتفد" .
()7

إمم أن يؼق

"إن اًمعؾامء مل يزاًمقا يؼؾدون ذم نذه إمقر مـ ًمقس مـ اًمػؼفاء

وإكام اقمتؼموا أنؾ اعمعرومة سمام ىمؾدوا ومقف ظماحة ونق اًمتؼؾقد ذم حتؼقؼ اعمـاط" .
()6

ثؿ إن هذه الصـوظوت _ومـفو الطبقي_ يف تغر وتبدل وتطقر مستؿر ،منـ نـنا
ومعغم اعمػتل اًمذي يريد اًمقحق إمم اًمصقاب ذم إمقر اعمٌـقة قمنغم اًمقىمنائع اًمطٌقنة أن
يراىمَ ذًمؽ اًمقاىمع ىمٌؾ إحدار اًمػتقى ويػفؿف وإٓ ومنن ضره ذم اًمػتقى ىمند يؽنقن
أيمثر مـ كػعف وطمتك ًمق يمان ما يػتل سمف مـصقح ًا ذم يمتَ اًمػؼفاء إىمدملم.
َ
( )7إقمالم اعمقىمعلم .88-87/7
()7اعمقاومؼات .578-577/4
()6اعمقاومؼات .579/4
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"ٕن إطمؽام اعمؽمشمٌة قمغم اًمؼرائـ شمدور معفنا يمنقػام دارت وشمٌطنؾ معفنا إذا
سمطؾت يماًمعؼقد ذم اعمعامالت واًمعققب ذم إقمقاض ذم اعمٌايعات وكحق ذًمؽ وهبنذا
شمعتؼم مجقعا ٕطمؽام اعمؽمشمٌة قمغم اًمعقائد ونذا جمؿع قمؾقف سملم اًمعؾامء إلظمال ومقف.
وظذ هذا أبد ًا جتلء الػتووى يف ضقل األيوم ومؿفنام دمندد ذم اًمعنر ومناقمتؼمه
ومفام ؾمؼط وملًمغف وال جتؿد ظذ ادـؼقل يف الؽتى ـمق قمؿرك سمنؾ إذا ضمناءك رضمنؾ
مـ همػم إىمؾقؿؽ يًتػتقؽ ومال ُ ْدم ِره قمغم قمر سمؾدك وؾمؾف قمـ قمر سمؾده وملضمره قمؾقف
وأومتف سمف دون قمر سمؾدك واعمذيمقر ذم يمتٌؽ ومفذا نق احلؼ اًمقاوح واجلؿـقد ظـذ
ادـؼقالت أبد ًا ضالل يف الديـ وجفؾ بؿؼوصد ظؾامء ادسؾؿني والسؾػ ادوضني.
وهذا حمض الػؼف ومـ أومتك اًمـاس سمؿجرد اعمـؼنق ذم اًمؽتنَ قمنغم اظمنتال
قمرومفؿ وقمقائدنؿ وأزمـتفؿ وأطمقاهلؿ وىمرائـ أطمنقاهلؿ فؼـد ضـؾ وأضـؾ ويماكنت
اًمـناس يمؾفنؿ قمنغم اظمنتال سمالدننؿ
ضمـايتف قمغم اًمديـ أقمظؿ مـ ضمـاينة منـ ـمٌنَ
َ
ٍ
يمتاب مـ يمتَ اًمطنَ قمنغم أسمنداهنؿ سمنؾ ننذا
وقمقائدنؿ وأزمـتفؿ وـمٌائعفؿ سمام ذم
اًمطٌقننَ اجلانننؾ ونننذا اعمػتننل اجلانننؾ أضمننا قمننغم أديننان اًمـنناس وأسمننداهنؿ واهلل
اعمًتعان" .
( )

مـ نـا شمؾقح أمهقة سمقان وشمقوقح أصمر اًمتطقر اًمطٌل قمغم ومتقى اعمػتل ومنن هلنذا
اًمٌارز ذم حـاقمة اعمػتل وومؼ اًمصـاقمة اعمطؾقسمة ذقم ًا واعمحؼؼنة ًمغهمنراض
إصمر
َ
إمر َ
اًمصحقحة مـ وضمقد اعمػتلم.
خطي البحٌ:
ىمًؿت سمحثل نذا إمم مؼدمة ومتفقد وؾمتة مٌاطمث وظمامتة وومؼ أيت
اعمؼدمة وحتتقي قمغم آومتتاطمقة وظمطة واًمٌحث ومـفجف.
اًمتؿفقد ذم منموقمقة آقمتامد قمغم ىمق أنؾ اخلؼمة.
()7إقمالم اعمقىمعلم  78-77/6سماظمتصار.
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اعمٌحث إو أصمر اًمتطقر اًمطٌل ذم شمثٌقت اًمػتاوى اًمؼديؿة.
اعمٌحث اًمثاين أصمر اًمتطقر اًمطٌل ذم شمعؾقؾ اًمػتاوى.
اعمٌحث اًمثاًمث أصمر اًمتطقر اًمطٌل ذم شمرضمقح اًمػتقى سملطمد اًمؼقًملم اًمؼديؿلم.
اعمٌحث اًمراسمع أصمر اًمتطقر اًمطٌل ذم زيادة شمػصقالت ومؼفقة ضمديدة.
اعمٌحث اخلامس أصمر اًمتطنقر اًمطٌنل ذم إكشناء ومتناوى ضمديندة ٕطمؽنام همنػم
مًٌقىمة.
اعمٌحث اًمًادس أصمر اًمتطقر اًمطٌل ذم شمغقػم اًمػتاوى اًمؼديؿة وإقمطائفنا طمؽن ًام
ضمديد ًا.
صمؿ اخلامتة واًمتل حتتقي أنؿ اًمـتائج واًمتقحقات.
مـفٍ البحٌ:
اشمٌعت اعمـفج آؾمتؼرائل اًمتحؾقكم إذ ىمؿت سماؾمتؼراء اًمـصقص اعمطؾقسمنة منـ
اًمػتاوى اعمتعؾؼة سماًمتطقرات اًمطٌقة وىمؿت سمٌمء مـ اًمتحؾقؾ ًمٌقان وشمقضمقف أصمر اًمتطقر
اًمطٌل ذم ّ
يمؾ ومتقى مـفا وىمد يؽقن نذا اًمتحؾقؾ يمتؿفقد ُيػفؿ مـف إصمر اعمراد اًمتؿثقؾ
كص اًمػتقى وىمد يؽقن شمعؼقٌ ًا سمعد ذيمر اًمػتقى.
ًمف ىمٌؾ ذيمر ّ
وىمد سم ّقـت أصمر اًمتطقر اًمطٌل ذم اًمػتقى اعمعاسة ومل أشمتٌع أصمر اًمتطقر اًمطٌل قمـند
اًمػؼفنناء اًمؼنندامك ذم اعمًننائؾ اعمقضمننقدة ذم ـمقننات يمتننَ اًمػؼننف اإلؾمننالمل اًمؼديؿننة
واىمتٍمت ذم سمحثل قمغم اًمتؿثقؾ هلذا اًمتطقر سمؿًائؾ ـمٌقة معناسةٕ :ن اعمطؾنقب ننق
حـاقمة اعمػتل اًمققم وأكػع ما يؽنقن ذًمنؽ منـ ظمنال قمنرض ننذا إصمنر ذم اًمػتناوى
اعمعاسة.
صمؿ أردت أن يؽقن سمحثل شمطٌقؼق ًا أيمثر مـف كظري ًإ :كف عما يمان اعمؼصقد منـ اًمٌحنث
سمقان أصمر اًمتطقر اًمطٌل ذم اًمػتقى ومنن اًمتطٌقؼ أسمؾغ ذم إيصا اًمػؽرة وسمقنان إصمنر ًمنذًمؽ
يمان يمالمل مؼتضٌ ًا ما أمؽــل وشمريمت اعمجا ًمغمثؾة مـ اًمػتاوى اعمعاسة.
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يمام اىمتٍمت ذم متثنقكم ًمػتناوى اًمػؼفناء اعمعناسيـ سمقاطمند منـفؿ ومؼنطٕ :ين
طماوًمت سمقان قمدة لصمار مـ لصمار اًمتطقر اًمطٌل وذيمر قمدة ومتاوى ًمعدة قمؾامء معناسيـ
يطقؾ اًمٌحث يمام أن اعمؼصقد نق سمقان إصمر ونذا متحؼؼ سمؼق أطمدنؿ.
قمالوة قمغم أن اًمتؿثقؾ سمقاطمد مـ اعمػتلم دومع عما ىمد ُيتقنؿ منـ شمؾػقنؼ اًمػتناوى
واشمٌاع نػقات اعمػتلم.
صمؿ إين اظمؽمت اًمتؿثقؾ سمػتناوى اًمشنقخ حمؿند اًمعثقؿنلم يرمحنف اهلل ٕكنف منـ
اعمعاسيـ اعمشفقد هلؿ سماًمػؼف اًمصحقح مع اًمتؿؽـ مـ أدوات اًمػتقى.
يمام أن مـ مـفجل ذم نذا اًمٌحث أكف ىمٌؾ ذيمر اًمػتقى اعمعاسة اعمتلصمرة سمناًمتطقر
اًمطٌل ومنين أىمقم سمٌقان ما نق مقضمقد ذم اًمػؼف اإلؾمالمل ؾماسمؼ ًا ًمقتضح إصمر ظماحنة
مـ يمتَ اًمػؼف احلـٌكم ٕكف مذنَ حاطمَ اًمػتقى اعمذيمقرة.
واحلؿد هلل وحغم اهلل وؾمؾؿ قمغم ؾمقدكا رؾمق اهلل.
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التؿفقد :يف مرشوظقي االظتامد ظذ ققل أهؾ اخلزة:
ذم منموقمقة آقمتامد قمغم أنؾ اخلؼمة منموقمقة ًمالقمنتامد قمنغم ىمنق إـمٌناء
ونذا ما هيؿـل إصمٌاشمف ذم نذا اًمتؿفقد إن ؿماء اهلل.
إـمٌاء مجع ـمٌقَ واًمطٌقَ نق اًمعامل سماًمطَ

( )

"ويعؼم اًمػؼفناء قمنـ اخلنؼمة

سمعٌارات خمتؾػة شمػقد ذات اعمعـك يماًمعؾؿ واعمعرومة واًمتجرسمة واًمـظر واًمٌصارة واحلذ
واعمفارة واًمصـاقمة وكحقنا.
وذم نذا اًمعٍم اؾمتؼر اًمعنر قمنغم كًنٌة يمنؾ ظمٌنػم إمم صصنف كولطبقـى
واعمفـدس وآىمتصادي واعمحاؾمَ واًمػؾؽل واًمؽقؿقائل ونؽذا" .
( )

وآقمتامد قمغم ىمق اخلؼماء واًمعؾامء ذم جما ظمؼمهتؿ ومدار قمؾؿفؿ ىمد ضماءت
أدًمة متعددة شمد قمؾقف ومـ ذًمؽ

( )

 -7ىمق اهلل شمعنامم ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [اًمـحنؾ 46
إكٌقاء .]7
وضمف اًمدًٓمة طمقث اعمراد مـ أنؾ اًمذيمر أنؾ اًمعؾؿ

( )

ومقدظمؾ ذم قمؿقم ننذه

أية اًمؽريؿة ؾمما أنؾ اخلؼمة وآظمتصاص ومـفؿ اًمطٌقَ .
( )

كنص قمؾقنف اًمنظمننز (ت )486ذم يمالمنف قمنغم إصمٌنات
ومـ ومروع ذًمؽ ما ّ
اًمعققب ذم اعمٌقع طمقث يؼق

"وكقع منـ ذًمنؽ قمقنَ ال يعرفـف إال األضبـوء ،ومعنغم

( )7اكظر ًمًان اًمعرب .556/7
( )7وفمقػة اخلٌػم ذم اًمـقاز اًمػؼفقة ًمؾديمتقر أمحد اًمضقحيل (ص .)477-479
( )6مع اقمتامدي قمغم يمتايب ىمق أنؾ اخلؼمة ذم اًمػؼف اإلؾمالمل ًمػقاز اًمؼايدي ووفمقػة اخلٌػم ذم اًمـقاز
اًمػؼفقة ًمؾديمتقر أمحد اًمضقحيل ومنين أكؼؾ اًمـصقص إحؾقة ًمؾعؾامء اًمتل ىمد يذيمراهنا سماعمعـك.
( )4اكظر اجلامع ٕطمؽام اًمؼرلن ًمؾؼرـمٌل .77/77
( )5اكظر ىمق أنؾ اخلؼمة ذم اًمػؼف اإلؾمالمل (ص )77-79ووفمقػة اخلٌػم ذم اًمـقاز اًمػؼفقة ًمؾديمتقر
أمحد اًمضقحيل (ص .)467
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اًمؼايض أن يريف مًؾؿلم ظدلني مـ األضبوء ٕ:ن قمؾؿ ذًمؽ قمـندنؿ وإكنام يرضمنع إمم
معرومة يمؾ رء إمم مـ ًمف سمٍم ذم ذًمؽ اًمٌاب يمام ذم معرومة اًمؼقؿة وإحؾ ومقنف ىمقًمنف
شمعامم ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ " .
( )

وشماسمعف اًمؽاؾماين (ت )587طمقث يؼق "وإن يمان ٓ يؼنػ قمؾقنف إال األضبـوء
والبقوضرة ومقثٌت ًمؼقًمف قمز وضمؾ ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ ونؿ ذم
نذا اًمٌاب مـ أنؾ اًمذيمر ومقًلًمقن" .
( )

 -7ىمننق اهلل شمعننامم ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ[اعمائدة .]95
وضمف اًمدًٓمة "أن ضمزاء اًمصقد إن يمان ًمف مثؾ ومنقحؽؿ ذم ضمزائنف قمندٓن منـ
اعمًؾؿلم ظمٌػمان سماًمصقد وما يامصمؾف ومقحؽامن ومقف ونذا دًمقؾ قمنغم منمنوقمقة آقمنتامد
قمغم ىمق أنؾ اخلؼمة ذم سمقان احلؽؿ اًمنمقمل" .
( )

 -6ىمقًمف شمعنامم ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ[اًمـًاء .]86
ىما اًمشقخ حمؿد رؿمقد روا ذم سمقان مـ نؿ اًمنذيـ يًنتـٌطقن "وننؿ اًمنذيـ
يًتـٌطقن مثؾف ويًتخرضمقن ظمػاياه سمدىمة كظرنؿ ومفق إذا مـ إمنقر اًمتنل ٓيؽتـنف
هنا يمؾ ومرد مـ أومراد أوزم إمر وإكام يدرك همقره سمعضفؿ ٕ :ن ًمؽؾ ـمائػنة منـفؿ
()7اعمًٌقط .777/76
()7سمدائع اًمصـائع .778/5
( )6ىمق أنؾ اخلؼمة ذم اًمػؼف اإلؾمالمل (ص .)77واكظر وفمقػة اخلٌػم ذم اًمـقاز اًمػؼفقة (ص.)468
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اؾمتعدادا ًمإلطماـمة سمٌعض اعمًائؾ اعمتعؾؼة سمًقاؾمة إمنة وإدارهتنا دون سمعنض ومفنذا
ُيرضمح رأ ُيف ذم اعمًائؾ احلرسمقة ونذا يرضمح رأيف ذم اعمًائؾ اعماًمقة ونذا يرضمح رأيف ذم
اعمًائؾ اًمؼضائقة ويمؾ اعمًائؾ شمؽقن ؿمقرى سمقـفؿ ومنذا يمان مثؾ نذا ٓ يًنتـٌطف إٓ
سمعض أوزم إمر دون سمعض ومؽقػ يصح أن عؾ ذقما سملم اًمعامة يذيعقن سمف؟" .
()7

ويمذًمؽ إمر ذم اعمًائؾ اًمطٌقنة وماًمطٌقنَ يـطٌنؼ قمؾقنف مثنؾ ذًمنؽ ذم جمنا
صصف.
 -4ومما يؼرب أن يؽقن ظماحن ًا سمإـمٌناء ىمقًمنف شمعنامم ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﭼ [اًمٌؼرة .]766
وضمننف اًمدًٓمننة طمقننث قمؾؼننت أيننة رومننع اجلـنناح قمننـ اًمننزوضملم سمنناًمؽمايض
وسماعمشاورة واعمشاورة شمؽقن قمادة ٕنؾ اًمعؾؿ واخلؼمة.
ىما اإلمام اًمٌغقي (ت " )576أي يشاورون أنؾ اًمعؾؿ سمنف طمتنك خينؼموا أن
اًمػطام ذم ذًمؽ اًمقىمت ٓ يي سماًمقًمد واعمشاورة اؾمتخراج اًمرأي" .
()7

وأنؾ اًمعؾؿ هبذا إمر نؿ إـمٌاء سماًمدرضمة إومم.
 -5طمديث قمائشة _ريض اهلل قمـفا_ ىماًمت ((واؾمتلضمر اًمـٌنل وأسمنق سمؽنر
رضم ً
ال مـ سمـل اًمديؾ صمؿ مـ سمـل قمٌد سمـ قمدي ناديا ظمريتا -اخلريت اعمانر سماهلداية-
ىمد همؿس يؿلم طمؾػ ذم ل اًمعاص سمـ وائؾ ونق قمغم ديـ يمػار ىمريش وملمـاه ومدومعا
إًمقف راطمؾتقفام وواقمداه همار صمقر سمعد صمنالث ًمقنا وملشمامهنا سمنراطمؾتقفام حنٌقحة ًمقنا
صمالث)) احلديث .
()6

( )7شمػًػم اعمـار .746/5
()7معامل اًمتـنزيؾ .779/7
()6رواه اًمٌخاري ذم ححقحف احلديث رىمؿ (.)7766
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يؼق اًمشقخ اًمعثقؿلم كاىم ً
ال اؾمتدٓ مـ يرى ضمقاز آقمتامد قمغم ىمق اًمطٌقنَ
اًمؽاومر اًمثؼة "واؾمتدًمقا ًمذًمؽ سملن رؾمق اهلل  قمؿؾ سمؼق اًمؽاومر طما ائتامكفٕ :كف
وصمؼ سمف ...مع أن احلا ظمطرة ضمد ًا أن يعتؿد ومقفا قمغم اًمؽاومرٕ :ن ىمريش ًا يماكقا يطؾٌقن
اًمـٌل  وأسما سمؽر طمتك ضمعؾقا عمـ ضماء هبام مائتل سمعػم وًمؽـ عما رأى اًمـٌل  أكف رضمؾ
أملم وإن يمان يماومر ًا ائتؿـف ًمقدًمف قمغم اًمطريؼ.
وملظمذ اًمعؾامء اًمؼائؾقن سملن اعمدار قمغم اًمثؼة أكف يؼٌؾ ىمق اًمطٌقَ اًمؽاومر إذا يمنان
صمؼة وكحـ كعؾؿ أن مـ إـمٌاء اًمؽػار مـ حياومظقن قمغم حـاقمتفؿ ومفـتفؿ أيمثنر ممنا
حياومظ قمؾقفا سمعض اعمًؾؿلم ٓ شمؼرسم ًا إمم اهلل قمز وضمؾ أو رضماء ًمثقاسمنف وًمؽنـ طمػافمن ًا
قمغم ؾمؿعتفؿ وذومفؿ ومنذا ىما ـمٌقَ همػم مًؾؿ ممـ يقصمؼ سمؼقًمف ٕماكتف وطمذىمف إكف
ييك أن شمصكم ىمائ ًام وٓسمد أن شمصكم مًتؾؼق ًا ومؾف أن يعؿؾ سمؼقًمف ومـ ذًمؽ أيضن ًا ًمنق
ىما ًمف اًمطٌقَ اًمثؼة إن اًمصقم ييك أو يمظمر اًمؼمء قمـؽ ومؾف أن يػطر سمؼقًمف .ونذا
نق اًمؼق اًمراضمح ًمؼقة دًمقؾف وشمعؾقؾف" .
()7

-6

أدًمة اًمًـة اًمتل شمد قمغم منموقمقة اخلنرص ومنـ ذًمنؽ طمنديث أيب
()7

محقد اًمًاقمدي ىما ((همزوكا مع اًمـٌل  همزوة شمٌقك ومؾام ضماء وادي اًمؼرى إذا امرأة ذم
طمديؼة هلا ومؼا اًمـٌل ٕ ححاسمف اظمرحقا.وظمرص رؾمق اهلل  قمنمة أوؾمنؼ)).
احلديث .
()6

وضمف اًمدًٓمة طمقث د ّ احلديث قمغم منموقمقة اخلرص ونق منـ قمؿنؾ أننؾ

()7اًمنمح اعمؿتع قمغم زاد اعمًتؼـع .647-647/4
( )7يؼق اسمـ إصمػم ذم اًمـفاية َ " 77/7ظم َرص اًمـخؾة واًمؽ َْرمة َخي ُْرحفا َظم ْرحا إذا َطمزَ َر ما قمؾقفا مـ
حلزْ ر إكام نق شمؼدير سمظ ّـ".
اًمرـمَ َمتْرا ومـ اًمعـَ زسمقٌا ومفق مـ ا َ
خل ْرص اًمظ ّـ ٕن ا َ
ُّ
( )6رواه اًمٌخاري ذم ححقحف احلديث رىمؿ (.)7487
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اًمعؾؿ واخلؼمة

( )

ومعؾقم أن أمهقة قمؾؿ وظمؼمة اًمطٌقَ أقمظؿ وأؿمد أصمر ًا مـ اخلنارص

ذم اًمتؿر.
 -7ما ضماء منـ أدًمنة شمند قمنغم منمنوقمقة اًمؼقاومنة ومنـ ذًمنؽ طمنديث
()7

قمائشة_ريض اهلل قمـفا_ىماًمت ((دظمؾ ىمائػ ورؾمق اهلل  ؿماند و أؾمامة سمنـ زيند
ومن سمذًمؽ اًمـٌل
وزيد سمـ طمارصمة مضطجعان ومؼا إن نذه إىمدام ُ
سمعضفا مـ سمعضّ ُ .
 وأقمجٌف)) .
()6

وضمف اًمدًٓمة طمقث د ّ احلنديث قمنغم اًمؼقاومنة وننل منـ قمؿنؾ أننؾ اًمعؾنؿ
واخلؼمة

( )

وًمقًت اًمؼقاومة سملقمظؿ مـ اًمطَ.

مو شبؼ مـ أدلي السـي كوكً أدلي ظومي وومقام يكم ؾملذيمر أدًمة ظماحة شمند قمنغم
آقمتداد سماخلؼمة اًمطٌقة
 -8طمديث قمٌد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعاص _ريض اهلل قمـفام_ أن اًمـٌل  ىما
ـمَ ىمٌؾ ذًمؽ ومفق وامـ)) .
((مـ شمطٌَ ومل ُيعؾؿ مـف ّ
()5

يؼق اإلمام اًمشقيماين (ت" )7757ومقف دًمقؾ قمغم أن متعاـمل اًمطَ يضؿـ عما
طمصؾ مـ اجلـاية سمًٌَ قمالضمف وأمو مـ ظؾؿ مـف أكف ضبقى فال ضامن ظؾقف وهق مــ
( )7اكظر ىمق أنؾ اخلؼمة ذم اًمػؼف اإلؾمالمل (ص.)76
ومفا و َي ْع ِر
( )7يؼق اسمـ إصمػم ذم اًمـفاية " 777/4اًمؼائِػ اًمذي َي َتتٌَع
أصمار و َي ْع ِر ُ
َ

اًمرضمؾ سملظمقف
َؿم ٌَف ُ

وأسمقف واجلؿع اًمؼا َومة".
( )6رواه اًمٌخاري ذم ححقحف احلديث رىمؿ ( )6767ومًؾؿ ذم ححقحف احلديث رىمؿ ( )7459واًمؾػظ
ًمف.
( )4اكظر ىمق أنؾ اخلؼمة ذم اًمػؼف اإلؾمالمل (ص.)76
()5رواه أسمق داود ذم ؾمــف احلديث رىمؿ ( )4586واًمـًائل ذم ؾمــف اعمجتٌك احلديث رىمؿ ( )4867واسمـ
ماضمف ذم ؾمــف احلديث رىمؿ ( )6466واًمؾػظ ًمف.
وحححف احلايمؿ ذم اعمًتدرك  777/4وواومؼف اًمذنٌل.
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يعرف العؾي ودواءهو وًمف مشايخ ذم نذه اًمصـاقمة ؿمفدوا ًمف سماحلذ ومقفا وأضمنازوا ًمنف
اعمٌاذة" .
()7

وذم رومع اًمضامن قمـف اقمتٌار خلؼمشمف واقمتداد هبا.
يب سمـ يمعنَ ـمٌقٌن ًا
طمديث ضماسمر  ىما ((سمعث رؾمق اهلل  إمم أ ّ

-9

ومؼطع مـف ِقمرىم ًا صمؿ يمقاه قمؾقف)) .
()7

ىمطع قمر ٍ ويم ّقف.
ونذا احلديث واوح ذم آقمتداد سمخؼمة اًمطٌقَ اًمذي شمقمم َ
قمـ ؾمعد سمـ أيب وىماص  ىما مروت مرو ًا أشماين رؾمنق اهلل 

-77

صمديل … احلديث وومقف ىمق اًمـٌل (( ائنت احلنارث اسمنـ
يعقدين ومقوع يده سملم ّ
َيم َؾدة أظما صمؼقػ ومنكف رضمؾ يتطٌَ ومؾقلظمذ ؾمنٌع متنرات منـ قمجنقة اعمديـنة …))
()6

احلديث .
()4

ونذا احلديث يمًاسمؼف ذم اقمتٌار ظمؼمة اًمطٌقَ وآقمتامد قمؾقفا .
()5

( )7كقؾ إوـمار .666/5
( )7أظمرضمف مًؾؿ ذم ححقحف احلديث رىمؿ (.)7777
( ) 6نق احلارث سمـ يمؾدة سمـ قمؿرو سمـ أيب قمالج سمـ أيب ؾمؾؿة سمـ قمٌد اًمعزى سمـ همػمة سمـ قمق سمـ ىميص
اًمثؼػل قماش ذم اجلانؾقة واإلؾمالم وسمؼل إمم قمفد معاوية  ويمان اًمـٌل  يلمر مـ سمف قمؾة أن يلشمقف
ومقًلًمف قمـ قمؾتف رضمح اسمـ طمجر إؾمالمف وذيمر همػمه أكف ٓ يصح إؾمالمف ويمان أـمَ اًمعرب وىمد
شمعؾؿ اًمطَ ذم كاطمقة ومارس وأظمٌاره ذم اًمطَ يمثػمة وًمف يمتاب اعمحاورة ذم اًمطَ سمقـف وسملم يمنى
أكقذوان.
اكظر شمرمجتف ذم اًمطٌؼات اًمؽؼمى ( )577/5وقمققن إكٌاء ذم ـمٌؼات إـمٌاء (ص)767-767
وآؾمتقعاب ( )786/7واإلحاسمة (.)595-594/7
( )4أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمــف احلديث رىمؿ (.)6875
وحححف قمٌد احلؼ إؿمٌقكم ذم إطمؽام اًمصغرى (.)867-866/7
( )5ويد ًمذًمؽ أيض ًا يمؾ ما يد عمنموقمقة اخلتان واًمؽل واحلجامة إذ ومقفا اقمتامد قمغم ظمؼمة ظماشمـ
واحلجام واهلل شمعامم أقمؾؿ.
واًمؽقاء
ّ
ّ
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الـتقجي:
عما ؾمٌؼ مـ أدًمة وهمػمنا كجد ومؼفاءكا إضمالء اقمتؿندوا قمنغم ىمنق وشمقحنقػ
إـمٌاء ذم همػم ما مًلًمة .
()7

واًمققم ومع اًمتؼدم اًمطٌل اهلائؾ اًمذي كراه ذم طمقاشمـا اعمعاسة يقم ًا سمعد يقم ومام
مدى أصمره قمغم ومتاوى قمؾامء قمٍمكا؟
إن اإلضماسمة قمغم نذا اًمًما مفؿة وممصمرة ذم حنقاهمة منـفج اإلومتناء وحنـاقمة
اعمػتل ونق ما ؾملطماو شمؼديؿف وسمقاكف مـ ظمال اعمٌاطمث أشمقة.

( )7يمتَ ذم ذًمؽ ضمامع ًا كامذج مـفا ومضقؾة اًمديمتقر أؾمامة إسمرانقؿ قمكم ذم سمحثف "يمالم اًمطٌقَ وأصمره ذم
احلؽؿ اًمنمقمل" (ص.)778-777
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ادبحٌ األول :أثر التطقر الطبل يف تثبقً الػتووى الؼديؿي:
ضماء اًمتطقر اًمطٌل ذم زماكـا ومقام ضماء مـ معطقات وشمطنقرات ومؽاكنت سمعنض
شمؾؽ اعمعطقات واًمتطقرات شمليمد سمعض اًمػتاوى اًمؼديؿة وقمؾقف ومنكنف يؿؽنـ ًمؾؿػتنل
اًمققم أن يًتػقد مـ شمؾؽ اعمعطقات اًمطٌقة ًمقميمد ومتاوى اًمػؼفاء ونذا إمر ًمف أمهقتنف
ذم إيصا احلؽؿ إمم أسمـاء زماكـا مـ ظمال ما يػفؿقكف ويعرومقكف .
()7

ادثول األول :الػتقى بصى ادوء ظذ ادحؿقم:
وذًمؽ وومؼ منا ضمناء ذم طمنديث قمائشنة_ريض اهلل قمـفنا_ أن اًمـٌنل  ىمنا
((احلؿك مـ ومقح ضمفـؿ وملسمردونا سماعماء)) .
()7

ومؼد ىما اسمـ اجلقزي (ت" )597وىمقًمف ((أسمردونا)) أي قوبؾقا حرهـو بـزد
ادوء وصبف ظذ ادحؿقم.
ومنن ىمقؾ ومـحـ كجد قمؾامء اًمطَ يؿـعقن مـ اهمتًا اعمحؿنقم ويؼقًمنقن ٓ
قز مؼاسمؾة إؿمقاء سملودادنا سمغتة واًمرؾمق _قمؾقف اًمصالة واًمًنالم_ ٓ يؼنق إٓ
طمؽؿة وطمؼ ًا وىمد ذيمر قمـ سمعض مـ يـًَ إمم اًمعؾنؿ أكنف طمنؿ وماهمتًنؾ وماظمتػنت
احلرارة ذم سمدكف ومزاد مروف وملظمرضمف إمر إمم أؿمقاء أطمًـفا اًمتؽذيَ سماحلديث.
واجلقاب أن اًمـٌل  إكام ظماـمَ هبذا أىمقام ًا يماكقا يعتادون مثؾ ننذا ذم مثنؾ
شمؾؽ إرض واًمطَ يـؼًؿ ومٌمء مـف سماًمؼقاس يمطَ اًمققكاكقلم ورء مـف دمنارب
يمطَ اًمعرب واًمعرب شمًتشػل سملؿمقاء ٓ شمقاومؼ همػمنؿ" .
()6

( )7وًمعؾ ذم ذًمؽ كصقَ مـ كصقحة أمػم اعمممـلم قمكم سمـ أيب ـماًمَ _ريض اهلل قمـف_ذم ىمقًمف "طمدصمقا
اًمـاس سمام يعرومقن أحتٌقن أن يؽذب اهلل ورؾمقًمف" .أظمرضمف اًمٌخاري ذم ححقحف سمرىمؿ (.)777
( )7رواه اًمٌخاري ذم ححقحف ( )5775ومًؾؿ ذم ححقحف ( .)7777وروي ومقفام مـ همػم طمديث
قمائشة_ريض اهلل قمـفا_ أيض ًا.
()6يمشػ اعمشؽؾ مـ طمديث اًمصحقحلم.785 /7
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نذا ما أومتك سمف اإلمام اسمـ اجلقزي ىمدي ًام راد ًا ومقف قمغم رأي أـمٌاء قمٍمنه وينليت
اًمطَ اعمعاس ًمقميمد ما أومتك سمف اسمـ اجلقزي وهمػمه.
وذم زماكـا اعمعاس كؾحظ ذم ومتقى اًمشقخ حمؿد اًمعثقؿنلم أصمنر اًمتطنقر اًمطٌنل
طمقث اؾمتػاد مـ اعمعطقات اًمطٌقة اعمعاسة ًمقميمد ويثٌت ما ذيمره اسمـ اجلنقزي وهمنػمه
اًمػؼفاء اًمؼدامك مـ اًمػتقى سمصَ اعماء قمغم اعمحؿقم.
يؼق اًمشقخ حمؿد اًمعثقؿلم "واحلؿك نل اًمًخقكة ونل معروومة وىمد أظمنؼم
اًمـٌل  أن احلؿك مـ ومقح ضمفـؿ ،وأهنو تطػل بودوء البورد ونذا اًمطَ اًمقًػم اًمًنفؾ
ُ
قمنم ىمرك ًا واألضبوء اآلن يرجعقن إلقف
ىمد ُقمؾؿ مـ يمالم اًمرؾمق  مـذ أيمثر مـ أرسمع َة َ
فقصػقن هذا الدواء دـ أصـقى بـوحلؿك طمتنك إهننؿ عؾنقن سمعنض اعمنرى أمنام
اعمؽقػ. "...
()7

ادثول الثوين :غؿس الذبوب يف اإلكوء إذا وقع فقف:
وومؼ ما ضماء ذم طمديث أيب نريرة_ريض اهلل قمـف_ يؼنق ىمنا اًمـٌنل (( إذا
وىمع اًمذسماب ذم ذاب أطمنديمؿ ومؾقغؿًنف صمنؿ ًمقـننزقمف ومننن ذم إطمندى ضمـاطمقنف داء
وإظمرى ؿمػاء)) .
()7

ىما اخلطايب (ت" )688وىمد شمؽؾؿ قمغم نذا احلديث سمعض مـ ٓ ظمنال ًمنف
وىما يمقػ يؽقن نذا؟ ويمقػ تؿع اًمداء واًمشػاء ذم ضمـاطمل اًمذسماسمة؟ ويمقػ شمعؾنؿ
ذًمؽ مـ كػًفا طمتك شمؼدم ضمـاح اًمداء وشممظمر ضمـاح اًمشػاء؟ وما أرهبا إمم ذًمؽ؟
ىمؾت ونذا ؾمما ضماننؾ أو متجاننؾ وإن اًمنذي ند كػًنف وكػنقس قمامنة
احلققان ىمد مجع ومقفا سملم احلرارة واًمؼمودة واًمرـمقسمة واًمقٌقؾمة ونل أؿمقاء متضنادة إذا
شمالىمت شمػاؾمدت صمؿ يرى أن اهلل ؾمٌحاكف ىمد أًمػ سمقـفا وىمفرنا قمغم آضمنتامع وضمعنؾ
()7اًمنمح اعمؿتع قمغم زاد اعمًتؼـع.776-775 /77
( )7رواه اًمٌخاري ذم ححقحف احلديث رىمؿ (.)6677
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مـفا ىمقى احلققان اًمتل هبا سمؼاؤنا وحالطمفا جلدير أن ٓ يـؽر اضمتامع اًمداء واًمشػاء ذم
ضمزأيـ مـ طمققان واطمد وأن اًمذي أهلؿ اًمـحؾة أن شمتخذ اًمٌقت اًمعجقَ اًمصنـعة وأن
شمعًؾ ومقف وأهلؿ اًمذرة أن شمؽتًَ ىمقهتا وشمدظمره ٕوان طماضمتفا إًمقف نق اًمذي ظمؾنؼ
اًمذسماسمة وضمعؾ هلا اهلداية إمم أن شمؼدم ضمـاطم ًا و شممظمر ضمـاطم ًا :عما أراد مـ آسمتالء اًمنذي
نق مدرضمة اًمتعٌد وآمتحان اًمذي نق مضامر اًمتؽؾقػ وذم يمؾ رء قمنؼمة وطمؽؿنة
وما يذيمر إّٓ أوًمق إًمٌاب" .
()7

وىما اسمـ سمطا (ت" )449نذا احلديث يتلو قمغم وضمفلم أطمدمها محؾف قمغم
فمانرة ونق أن يؽقن ذم أطمند ضمـاطمقنف داء ورم أظمنر دواء يمنام ىمنا قمؾقنف اًمًنالم
ومقذنَ اًمداء سمغؿًف وحيدث مع اًمغؿس دواء اًمداء اًمذي ذم اجلـاح اًمقاىمع أوٓ وىمند
ضماء ذم سمعض ـمر نذا احلديث ((وأكف يؼدم اًمداء)) .
()7

واًمقضمف أظمر أن يؽقن اًمداء ما حيدث ذم كػس أيمنؾ منـ اًمتػنرز واًمتؼندر
ًمؾطعام إذا وىمع ومقف اًمذسماب واًمدواء اًمذي ذم اجلـاح أظمر رومع اًمتػرز واًمتؽؼم سمغؿًف
يمؾف ذم اًمطعام وىمؾف اعمٌآة سمقىمعف ومقفٕ :ن اًمذسماب ٓ كػس هلا ؾمائؾف وًمقس ومقنف خيشنك
مـف إومًاد اًمطعام ومال معـك ًمتؼذره  .واهلل أقمؾؿ سمنام أراد اًمـٌنل _قمؾقنف اًمًنالم_ منـ
()6

ذًمؽ" .
()4

اضمنتِ َامع اًمنداء واًمندواء ِذم
وىما اسمـ اجلقزي (ت" )597ىمد شمعجَ ىمقم منـ ْ
ِ
ؾفا
رء َواطمد َو ًَم ْقس َسمعجقَ َومنِن اًمـحؾة شمعًؾ مـ َأ ْقم َ
النا وشمؾؼل اًمًنؿ منـ َأ ْؾمن َػ َ
َ ْ
( )7معامل اًمًــ .759/4
( )7رواه اسمـ ماضمف ذم ؾمــف احلديث رىمؿ ( )6574سمؾػظ ((ومنكف يؼدم اًمًؿ ويمظمر اًمشػاء)).
( )6يمام أن نذا اعمعـك سمعقد مـ طمقث أًمػاظ احلديث ومفق أيض ًا سمعقد مـ طمقث اًمتطقر اًمطٌل اًمذي ؾمقليت
ذيمره.
()4ذح ححقح اًمٌخاري.456 /9
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ِ
ؿفا ِذم اًمدريا ويندظمؾقن ُّ
اًمنذ َسماب ِذم أدوينة ا ًْمعنلم
واحلقة ا ًْم َؼاشمؾ ؾمؿفا يدْ ظم ُؾقن ََحل َ
ويًحؼقكف مع اإلصمؿد ًمقؼقى ا ًْمٌٍم ويلمرون سمًؽم وضمنف اًم ِ
نذي يعضنف ا ًْم َؽ ْؾنَ منـ
َ
َ َ
َ َ
اًمذ َسماب َو َي ُؼق ًُم َ
ُّ
قن إِن َوىمع َقم َؾ ْق ِف شمعجؾ َناليمف" .
()7

نذا يمالمفؿ رمحفؿ اهلل شمعامم واًمققم ىمد شمطقر اًمطَ وضماء ًمقميمد نذا احلؽنؿ
ويؿؽـ ًمؾؿػتل اعمطؾع قمغم اًمعؾقم اًمطٌقة مقايمٌة مثؾ نذا إمر ذم ومتقاه ًمؾـاس ومنـ
ذًمؽ ما ومعؾف ومضقؾة اًمشقخ حمؿد اًمعثقؿلم طمقث يؼق
" وٓ وضمف ًمالقمؽماض قمؾقف سمعند صمٌقشمنف ذم حنحقح اًمٌخناري ويمنقن سمعنض
اًمـاس يؼٍم كظره قمـ معرومة احلؽؿة ذم نذا احلديث ٓ يد قمغم أن احلديث ٓ يصنح
قمـ اًمـٌل .
ونذه ىماقمدة يـٌغل أن يعرومفا يمؾ أطمد أن اًمرضمؾ إذا ىمٍمن ومفؿنف قمنـ طمؽؿنة
احلؽؿ اًمنمقمل ومؾقتفؿ كػًف وٓ يتفؿ اًمـصقص اًمنمقمقةٕ :هنا مـ ًمدن طمؽقؿ ظمٌػم.
ونمٓء اًمذيـ ـمعـقا ذم نذا احلديث أوشمُقا مـ ىمؾة ورقمفؿ ومـ ىمؾنة قمؾؿفنؿ
وإال فؼد ثبً ضب ًو أن ذم اًمذسماب ماد ًة شمؽقن ؾمٌٌ ًا عمرض اًمٌؽتػميا وأن نذه اعمادة شمؽقن
ذم أطمد ضمـاطمقف وذم اجلـاح أظمر ماد ٌة أظمرى شمؼاومفا وقمنغم ننذا ومقؽنقن احلنديث
مطوبؼ ًو متوم ًو دو صفد لف الطى ،وأي ًا يمان ومنن اًمقاضمَ قمنغم اعمنرء اًمتًنؾقؿ ومنقام ضمناء ذم
يمتاب اهلل وومقام حح قمـ رؾمق اهلل  وأن ٓ حياو شمنقنلم إطمادينث اًمنقاردة قمنـ
رؾمق اهلل  سمؿجرد أن ومفؿف مل يصؾ إمم معرومة طمؽؿتفا . "...
()7

()7يمشػ اعمشؽؾ مـ طمديث اًمصحقحلم .547/6
( )7مـ ومتاوى كقر قمغم اًمدرب قمغم اعمقىمع اًمرؾمؿل ًمػضقؾة اًمشقخ حمؿد سمـ حاًمح اًمعثقؿلم قمغم اًمراسمط
اًمتازم
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7250.shtml
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نؽذا كجد يمقػ أن اًمتطقر اًمطٌل ضماء سمام يثٌت سمعض إطمؽام واًمػتاوى اًمتنل
أومتك هبا ومؼفاؤكا إضمالء ومقؿؽـ أن كًتػقد مـف مع سمؼاء آقمتامد قمغم إحؾ اًمذي نق
اًمؽتاب واًمًـة واهلل أقمؾؿ.
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ادبحٌ الثوين :أثر التطقر الطبل يف تعؾقؾ الػتووى:
ومتاوى اًمعؾامء رمحفؿ اهلل شمعامم اعمٌـقة قمغم كصقص منـ اًمؽتناب واًمًنـة مـفنا
ىمًؿ يمان اًمعؾامء يػتقن سمف وومؼ ما ورد منـ كصنقص واًمتعؾقنؾ سمنام ورد ومقفنا ومنع
اًمتطقر اًمطٌل اعمعاس ىمد شمقضمد سمعض إمنقر اًمتنل قمنر هلنا قمؾنامء اًمطنَ سمعنض
اًمتعؾقالت إظمرى واًمتل يؿؽـ إواومتفا إمم شمؾؽ اًمعؾؾ ومـ ذًمؽ
ادثول األول :تعؾقؾ اشتعامل الساب يف غسؾ مو ولغ فقف الؽؾى:
وذًمؽ ذم طمديث أيب نريرة ريض اهلل قمـف ىما ىما رؾمق اهلل(( ـمفقر إكاء
أطمديمؿ إذا وًمغ ومقف اًمؽؾَ أن يغًؾف ؾمٌع مرات أوٓنـ سماًمؽماب)) .
()7

وقمـد اًمعؾامء اًمؼدامك ذم قمؾة اؾمتعام اًمؽماب يمالم ومؿـفؿ مـ رله همػم معؾنؾ
ومـفؿ قمؾؾف واظمتؾػقا ذم ذًمؽ اًمتعؾقؾ
ومؼا اسمـ ىمدامنة (ت" )677ومصنؾ ومننن ضمعنؾ مؽنان اًمنؽماب همنػمه :منـ
إؿمـان واًمصاسمقن واًمـخاًمة وكحق ذًمؽ أو همًؾف همًؾة صمامـة ومؼا أسمنقسمؽر ومقنف
وضمفان
أطمدمها ٓ زئفٕ :كف ـمفارة أمر ومقفا سماًمؽماب ومؾؿ يؼؿ همػمه مؼامف يمناًمتقؿؿ:
وٕن إمر سمف شمعٌد همػم معؼق ومال قز اًمؼقاس ومقف.
واًمثاين

زئفٕ :ن نذه إؿمقاء أسمؾغ مـ اًمؽماب ذم اإلزاًمة ومـصف قمغم اًمنؽماب

شمـٌقف قمؾقفا :وٕكف ضمامد أمر سمنف ذم إزاًمنة اًمـجاؾمنة ومنلحلؼ سمنف منا يامصمؾنف يمناحلجر ذم
آؾمتجامر"  .وىما وزم اًمديـ اًمعراىمل (ت" )876اظمتؾنػ أحنحاب اًمشناومعل ذم
()7

إمر سماًمؽمشمقَ ذم كجاؾمة اًمؽؾَ نؾ نق شمعٌد أو معؼق اعمعـك

( )7رواه مًؾؿ ذم ححقحف احلديث رىمؿ (.)779
( )7اعمغـل .75-74/7
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ومؿـ ىما إكف شمعٌد ضمعؾف متعقـا وأكف ٓ يؼقم همنػمه مؼامنف وإن يمنان أسمؾنغ ذم
اإلزاًمة يماًمصاسمقن وإؿمـان وكحقمها.
ومـ ضمعؾف معؼق اعمعـك اظمتؾػقا ذم اًمعؾة
ومؼا سمعضفؿ اًمعؾة ومقف اجلؿع سملم كققمل اًمطفقر شمغؾقظا ًمؾـجاؾمة.
وضمعؾفا سمعضفؿ آؾمتظفار مع اعماء سمغػمه" .
()7

ومع اًمتطقر اًمطٌل واؾمتعام اعمجفر ومؼد ايمتشنػ اًمعؾنامء اعمعناسون وضمنقد
يمائـات دىمقؼة مية سماإلكًان مقضمقدة ذم ًمعاب اًمؽؾَ وٓ يتؾػفا إٓ اًمؽماب وأصمنر
نذا اًمتطقر كجده ذم يمالم اًمشقخ اًمعثقؿلم أصمـاء قمروف هلذه اعمًلًمة اًمػؼفقة ومتعؾؼاهتا.
ومعرض ىمق سمعض مـ يػر سملم وًمقغ اًمؽؾَ ومققضمَ اًمتًٌقع واًمؽماب وسملم
سمقًمف وروصمف ومال يقضمَ اًمتًٌقع صمؿ ّسملم اًمشقخ اًمعثقؿلم اًمػر قمـدنؿ سمؼقًمف
"واًمػر قمغم ىمقهلؿ أن ًمعاب اًمؽؾَ ومقف دودة ذيطقة وارة سماإلكًنان وإذا
وًمغ اكػصؾت مـ ًمعاسمف ذم اإلكاء ومنذا اؾمتعؿؾف أطمند سمعند ذًمنؽ ومنهننا شمتعؾنؼ سمؿعندة
اإلكًان و رىمفا وٓ يتؾػفا إٓ اًمؽماب.
ولؽـ هذه العؾي إذا ثبتً ضبق ًو ومفؾ نل مـتػقة قمـ سمقًمف وروصمف؟ َ اًمـظر ذم
نذا ومنذا صمٌت أهنا مـتػقة ومقؽقن هلذا اًمؼق وضمف مـ اًمـظر وإٓ ومإطمقط ما ذننَ
إًمقف قمامة اًمػؼفاء ٕكؽ ًمق ـمفرشمف ؾمٌع ًا إطمدانا سماًمؽماب مل يؼؾ أطمد أظمطلت وًمؽنـ
ًمق مل شمطفره ؾمٌع همًالت إطمدانا سمناًمؽماب ومفـناك منـ يؼنق أظمطنلت واإلكناء مل
يطفر"  .وواوح شملصمر اًمشقخ سماًمتطقر اًمطٌل ومؾؿ ير ّد نذه اًمعؾة سمؾ ضمعؾ هلنا وضمفن ًا
()7

مـ اًمـظر.
وأيض ًا يميمد شملصمره ذًمؽ ىمقًمف رد ًا قمغم مـ أحلؼ اًمصاسمقن سماًمؽماب
( )7ـمرح اًمتثريَ .766/7
( )7اًمنمح اعمؿتع قمغم زاد اعمًتؼـع .478 /7
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"ونذا ومقف كظر عما يكم
 -7أن اًمشارع كص قمغم اًمؽماب وماًمقاضمَ اشمٌاع اًمـص.
 -7أن اًمًدر وإؿمـان يماكت مقضمقدة ذم قمفد اًمـٌل _حغم اهلل قمؾقف وؾمنؾؿ_
ومل ينم إًمقفام.
 -6لعؾ يف الساب مودة تؼتؾ اجلراثقؿ التل خترج مـ لعوب الؽؾى.
 -4أن اًمؽماب أطمد اًمطفقريـ ٕكف يؼقم مؼام اعماء ذم سماب اًمتقؿؿ إذا قمدم" .
()7

ادثول الثوين :حتريؿ حلؿ اخلــزير:
ورد اًمـص اًمؼاـمع سمتحريؿ حلؿ اخلـننزير ﭧ ﭨ ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁ ﭼ [إكعام .]745
ونذا اًمـص نق ؾمٌَ اًمتحريؿ ومع ذًمؽ يذيمر اًمعؾامء سمعض اًمعؾؾ ًمؾتحنريؿ
مـ ذًمؽ ما ذيمره اجلاطمظ "...ومؾنقٓ ّ
أن ذم اخلـننزير معـنك متؼندّ ما ؾمنقى اعمًنخ
وؾمقى ما ومقف مـ ىمٌح اعمـظر وؾمامضمة اًمتؿثقنؾ وىمنٌح اًمصنقت وأيمنؾ اًمعنذرة منع
اخلال اًمشديد واًم ّؾقاط اعمػرط وإظمال اًمًنؿجة منا ًمنقس ذم اًمؼنرد اًمنذي ننق
ذيؽف ذم اعمًخ – عما ذيمره دوكف"

()7

ّ
يماجلالًمنة:
" واخلـازير شمطؾَ اًمعنذرة وًمقًنت

أطمرنا وأرـمٌفا وأكتـفا وأىمرهبا قمفد ًا سمناخلروج .ومفنل ذم اًمؼنرى شمعنر
ٕهنا شمطؾَ ّ
اًمصٌح واًمػجر وىمٌؾ ذًمؽ وسمعدهً :مؼموز اًمـّاس ًمؾغائط .ومقعر مـ يمنان ذم
أوىمات ّ
اًمصٌح أكّف ىمد أؾمحر وأحٌح سملحقاهتا ومرورننا ووىمنع
سمقتف كائام ذم إؾمحار ومع ّ
( )7اًمنمح اعمؿتع قمغم زاد اعمًتؼـع .479 /7
()7احلققان .787/4
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ؼمزات .وسمذًمؽ ضسمقا اعمثؾ سمٌؽنقر اخلـننزير يمنام
أرضمؾفا ذم شمؾؽ اًمغقطان وشمؾؽ اعمت ّ
ضسمقا اعمثؾ سمحذر اًمغراب وروهمان اًم ّثعؾَ" .
()7

وًمؽـف مع يمؾ ذًمؽ ُي ٌّلم أن حتريؿف شمعٌدي ومقؼق

"وأ ّما اًمؼق ذم حلؿف ومنكّا مل

كزقمؿ ّ
أن اخلـزير نق ذًمؽ اإلكًان اًمذي مًخ وٓ نق مـ كًؾف ومل كندع حلؿنف منـ
ضمفة آؾمتؼذار ًمشفقشمف ذم اًمعذرة وكحـ كجد ّ
واجلر ّي واًمدّ ضماج واجلراد
اًمش ٌّقط
ّ
يشاريمـف ذم ذًمؽ وًمؽـ ًمؾخصا اًمتل قمدّ دكا مـ أشبوب العبودات" .
()7

ويمان ًمؾتطقر اًمطٌل أصمنر واونح ذم شمعؾقنؾ ننذا اًمتحنريؿ ذم ومتناوى اًمػؼفناء
اعمعاسيـ سمعؾؾ أظمرى مل شمؽـ معروومة قمـد اًمًاسمؼلم إواومة إمم ما ذيمره اًمًاسمؼقن.
ومؼد ىما اًمشقخ اًمعثقؿلم "اخلـنزير طمققان معرو سمػؼند اًمغنػمة واخلٌنث
وأيمؾ اًمعذرة ويف حلؿف جراثقؿ ضورة ،ققؾ :إن الــور ال تـمثر يف قتؾفـو وًمنذا طمرمنف
اًمشارع"  .وإمثؾة مـ ومتاوى اًمشقخ حمؿد اًمعثقؿنلم يرمحنف اهلل قمنغم ننذا متعنددة
()6

وؾمقليت وؿـ اًمػصؾ أيت ما يصؾح مثآً نـا أيض ًا ونق شمعؾقؾ كؼض اًمقوقء سمليمؾ
حلقم اإلسمؾ سمام قمؾؾف إـمٌاء ممظمر ًا سملن ًمؾحؿ اإلسمنؾ شمنلصمػم ًا قمنغم إقمصناب ٓ هيدئنف
ويؼمده إٓ اعماء .واهلل شمعامم أقمؾؿ.

()7احلققان .784/4
()7احلققان .677/4
()6اًمنمح اعمؿتع قمغم زاداعمًتؼـع.478/7
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ادبحٌ الثولٌ :أثر التطقر الطبل يف ترجقح الػتقى بلحد الؼقلني الؼديؿني:
اًمتطقر اًمطٌل احلاحؾ ىمد يمصمر أطمقاك ًا ذم شمرضمقح واطمد مـ اًمؼقًملم اعمختؾػنلم
واًمؽمضمقح سماًمـًٌة ًمؾؿػتل أمر مفؿ ضمد ًا ًمذا ومنن اإلعمام سماًمؼضايا اًمطٌقة ذات اًمتلصمػم ذم
مثؾ ذًمؽ هلق أمر هماية ذم إمهقة.
ونذا شملصمػم متػاوت ذم اًمؽمضمقح ومؼد يؽقن ًمتليمقند اًمؽمضمنقح وًمنقس أحن ً
ال ذم
اًمؽمضمقح وىمد يمصمر اًمتطقر اًمطٌل سمحقث يؽقن نق اعمرضمح أحاًمة.
أسملم ذًمؽ ذم إمثؾة أشمقة
وؾمق
ّ
ادثول األول:اظمتؾػ اًمػؼفاء ىمدي ًام ذم طمؽؿ كؼض اًمقونقء سمليمنؾ حلنؿ اًمٌعنػم
واظمتؾػ مـ ىما سماًمـؼض إذا يمان ذًمؽ ظماح ًا سماًمؾحؿ أو يشؿؾ اعمعدة واًمؽٌد وهمػمنا
مـ إطمشاء
يؼق اسمـ ىمدامة (ت )677مٌقـ ًا اخلال ذم إومم "ومجؾة ذًمؽ أن أيمنؾ حلنؿ
اإلسمؾ يـؼض اًمقوقء قمغم يمؾ طما كقئا ومطٌقظما قماعما يمان أو ضمان ً
ال .وهبذا ىما ضماسمر
سمـ ؾمؿرة وحمؿد سمـ إؾمحا وإؾمحا وأسمق ظمقثؿة وحيقك سمـ حيقك واسمـ اعمـنذر وننق
أطمد ىمقزم اًمشاومعل .ىما اخلطايب ذنَ إمم نذا قمامة أححاب احلديث.
وىما اًمثننقري وماًمؽ واًمشنناومعل وأحنحاب اًمنرأي ٓ ينـؼض اًمقونقء
سمحا . ...
وىمد روي قمـ أيب قمٌد اهلل أكف ىما ذم اًمذي يليمؾ مـ حلنقم اإلسمنؾ إن يمنان ٓ
يعؾؿ ًمقس قمؾقف ووقء وإن يمان اًمرضمؾ ىمد قمؾؿ وؾمؿع ومفذا قمؾقف واضمَٕ :كنف ىمند
قمؾؿ ومؾقس نق يمؿـ ٓ يعؾؿ و ٓ يدري" .
()7

ويؼق اسمـ ىمدامة ذم اعمًلًمة اًمثاكقة "وومقام ؾمقى اًمؾحؿ مـ أضمزاء اًمٌعنػم منـ
يمٌده وـمحاًمف وؾمـامف ودنـف ومرىمف ويمرؿمف ومٍماكف وضمفان
( )7اعمغـل .757-757/7

د .إسماعيل غازي مرحبا

51

أطمدمها ٓ يـؼضٕ :ن اًمـص مل يتـاوًمف.
واًمثاين يـؼضٕ :كف مـ مجؾة اجلزور.
وإـمال اًمؾحؿ ذم احلققان يراد سمف مجؾتفٕ :كف أيمثر ما ومقف وًمذًمؽ عمنا طمنرم اهلل
شمعامم حلؿ اخلـنزير يمان حتريام جلؿؾتف يمذا نانـا" .
()7

واكظر يمقػ أصمر اًمتطقر اًمطٌل ذم شمليمقد شمرضمقح اًمػتقى سمـؼض اًمقوقء سمإيمنؾ
مـ حلقم اإلسمؾ ذم ومتقى اًمشقخ حمؿند اًمعثقؿنلم طمقنث ُؾمنئؾ "سمنارك اهلل ومنقؽؿ ننؾ
ظمناص
اًمقوقء مـ أيمؾ حلؿ اًمٌعػم يشؿؾ اعمعدة واًمؽٌند وإطمشناء قمؿقمن ًا أم ننق
ٌ
سماًمؾحؿ؟"
وملضماب رمحف اهلل شمعامم
"نذه اعمًلًمة ومقفا ظمال سملم أنؾ اًمعؾؿ قمغم اًمـحق اًمتازم
أوًٓ نؾ حلؿ اإلسمؾ يـؼض اًمقوقء أو ٓ يـؼض؟
ظماص سمام يعرومف اًمعامة قمـدكا سماهلؼم اًمؾحنؿ
وصماكق ًا نؾ نق قمام سمؽؾ اًمٌعػم أم نق
ٌ
إمحر.
والراجح مـ هذه األققال الثالثي أكف يـؼض اًمقونقء ؾمنقا ٌء منـ حلنؿ اهلنؼم أو
اًمؽرش أو اًمؽٌد أو إمعاء أو همػمه".
صمؿ ؾما إدًمة قمغم ذًمؽ وسمعد ذًمؽ ىما "وقمؾقف َ قمغم مـ أيمؾ ؿمنقئ ًا منـ
حلؿ اإلسمؾ مـ يمٌدنا أو ىمؾٌفا أو يمرؿمفا أو أمعائفا أو حلؿفا إمحر أو همػم ذًمنؽ نَ
قمؾقف أن يتقول ًمؾصالة ألمر الـبل بذلؽ ،ثؿ إكف حسى منا قمؾؿـناه ًمنف ومائندة ـمٌقنة
ٕهنؿ يؼقًمقن إن ًمؾحؿ اإلسمؾ شملصمػم ًا قمغم إقمصاب ٓ هيدئف ويؼمده إٓ اعماء وننذا منـ
طمؽؿة اًمنمع وؾمقا ٌء يماكت نذه احلؽؿة أم يماكت احلؽؿة همػمننا كحنـ متعٌندون سمنام
أمركننا سمننف ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
( )7اعمغـل .754/7
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ﭠﭡ ﭼ[إطمزاب  ]66وهلذا يؼق إـمٌاء ٓ يـٌغل ًمإلكًان اًمعصنٌل أن ُيؽثنر
مـ أيمؾ حلؿ اإلسمؾ ٕ :ن ذًمؽ يمصمر قمؾقف واهلل أقمؾؿ" .
()7

ويؼقل الشقخ أيض ًو":أن سمعض اًمعؾامء اًمتؿس طمؽؿة ومؼا إن حلؿ اإلسمؾ ؿمديد
اًمتلصمػم قمغم إقمصاب ومقفقجفا :وهلذا يمان اًمطَ احلديث يـفك اإلكًان اًمعصنٌل منـ
اإليمثار مـ حلنؿ اإلسمنؾ واًمقونقء يًنؽـ إقمصناب ويؼمدننا يمنام أمنر اًمـٌنل 
سماًمقوقء قمـد اًمغضَٕ :ضمؾ شمًؽقـف.
وؾمقاء يماكت نذه نل احلؽؿة أم ٓ :ومنن احلؽؿة نل أمر اًمـٌل _حغم اهلل قمؾقف
وؾمؾؿ_ ًمؽـ إن قمؾؿـا احلؽؿة ومفذا ومضؾ مـ اهلل وزينادة قمؾنؿ وإن مل كعؾنؿ ومعؾقـنا
اًمتًؾقؿ و آكؼقاد" .
()7

ومـرى ذم نذه اًمػتقى مـ اًمشنقخ يرمحنف اهلل ومقفنا شمليمقند ًمؾؽمضمنقح منـ ظمنال
اعمعطقات اًمطٌقة احلديثة وإٓ ومإحؾ يمان نق إدًمة اًمنمقمقة اًمقاردة .واهلل أقمؾؿ.
ادثول الثوين :اختؾػ الػؼفوء قدي ًام يف حؽؿ احلؼـي الرشجقي ظذ الصقوم:
يؼق اًمـقوي (ت" )676ومرع ذم مًائؾ اظمتؾػ اًمعؾامء ومقفا
مـفا احلؼـي.ذيمركا أهنا مػطرة قمـدكا وكؼؾف اسمـ اعمـذر قمـ قمطاء واًمثقري وأسمنك
وطمؽاه اًمعٌدري وؾمنائر أحنحاسمـا أيضن ًا قمنـ ماًمنؽ .وكؼؾنف

طمـقػة وأمحد وإؾمحا

اعمتقزم قمـ قمامة اًمعؾامء .وىما احلًـ سمـ حاًمح وداود ٓ يػطر" .
()6

وىما ؿمقخ اإلؾمالم (ت" )778وأما اًمؽحؾ واحلؼـنة ومنا يؼطنر ذم إطمؾقؾنف
ومداواة اعملمقمة واجلائػة ومفذا مما شمـازع ومقف أنؾ اًمعؾؿ ومؿـفؿ مـ مل يػطنر سمٌمنء منـ
()7ومتاوى كقر قمغم اًمدرب ًمؾعثقؿلم مـ مقىمعف اًمرؾمؿل قمغم آكؽمكت قمغم اًمراسمط
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_914.shtml

( )7اًمنمح اعمؿتع .678/7
()6اعمجؿقع.677/6
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ذًمؽ ومـفؿ مـ ومطر سماجلؿقع ٓ سماًمؽحؾ ومـفؿ مـ ومطرب اجلؿقع ٓ سماًمتؼطػم ومـفؿ
مـ مل يػطر سماًمؽحؾ وٓ سماًمتؼطػم ويػطر سمام ؾمقى ذًمؽ.
وإفمفر أكف ٓ يػطر سمٌمء مـ ذًمؽ ومنن اًمصقام مـ ديـ اعمًؾؿلم اًمذي حيتاج
إمم معرومتف اخلاص واًمعام ومؾق يماكت نذه إمنقر ممنا طمرمفنا اهلل ورؾمنقًمف ذم اًمصنقام
ويػًد اًمصقم هبا ًمؽان نذا مما َ قمغم اًمرؾمق سمقاكف وًمق ذيمر ذًمؽ ًمعؾؿف اًمصنحاسمة
وسمؾغقه إمة يمام سمؾغقا ؾمائر ذقمف ومؾام مل يـؼؾ أطمد مـ أنؾ اًمعؾؿ قمـ اًمـٌل حغم اهلل
قمؾقف وؾمؾؿ ذم ذًمؽ ٓطمديثا ححقحا وٓ وعقػا وٓ مًـد ًا وٓ مرؾم ً
ال – قمؾنؿ أكنف مل
يذيمر ؿمقئا مـ ذًمؽ" .
()7

ويؼق أيض ًا "ويمذًمؽ احلؼـة ٓ شمغذي سمؾ شمًتػرغ ما ذم اًمٌدن يمام ًمق ؿمؿ ؿمقئا
مـ اعمًفالت أو ومزع ومزقما أو ضمَ اؾمتطال ضمقومف ونل ٓ شمصؾ إمم اعمعندة واًمندواء
اًمذي يصؾ إمم اعمعدة ذم مداواة اجلائػة واعملمقمة ٓ يشٌف ما يصؾ إًمقفا منـ همذائنف...
وماًمصائؿ هنل قمـ إيمؾ واًمنمب ٕن ذًمؽ ؾمٌَ اًمتؼقي ومؽمك إيمؾ واًمنمب اًمذي
يقًمد اًمدم اًمؽثػم اًمذي ري ومقف اًمشقطان إكام يتقًمد مـ اًمغذاء ٓ قمـ طمؼـة وٓ يمحنؾ
وٓ ما يؼطر ذم اًمذيمر وٓ ما يداوي سمف اعملمقمة واجلائػة ونق متقًمد قمنام اؾمتـشنؼ منـ
اعماء ٕن اعماء مما يتقًمد مـف اًمدم ومؽان اعمـع مـف مـ متام اًمصقم .ومنذا يماكت نذه .اعمعناين
وهمػمنا مقضمقدة ذم إحؾ اًمثاسمت سماًمـص واإلمجاع ومدقمقانؿ أن اًمشارع قمؾؼ احلؽنؿ
سمام ذيمروه مـ إوحا " .
()7

نذا سمعض ما ىمقؾ ذم اًمؼديؿ وضماء اًمتطقر اًمطٌل اًمققم ًمقتدظمؾ شمدظم ً
ال مٌناذ ًا
ذم اًمؽمضمقح ذم اعمًلًمة ذم سمعض ومتاوى اًمعؾامء مـفؿ اًمشقخ حمؿد اًمعثقؿنلم _رمحنف اهلل
شمعامم_ طمقث أومتك سمام كصف "احلؼـ اًمنمضمقة اًمتنل حيؼنـ هبنا اعمنرى ذم اًمندسمر وند
( )7يمام ذم جمؿقع اًمػتاوى.764-766/75
( )7يمام ذم جمؿقع اًمػتاوى.747/75
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اإلمًاك اظمتؾػ ومقفا أنؾ اًمعؾؿ
 ومذنَ سمعضفؿ إمم أهنا مػطرة سمـاء قمنغم أن يمنؾ منا يصنؾ إمم اجلنق ومفنقمػطر.
 وىما سمعضفؿ إهنا ًمقًت مػطرة .وممـ ىما سمذًمؽ ؿمقخ اإلؾمالم اسمنـ شمقؿقنة_رمحف اهلل_وقمؾؾ ذًمؽ سملن نذا ًمقس أيم ً
ال وٓ ذسم ًا وٓ سمؿعـك إيمؾ واًمنمب.
واًمذي أرى أن يـظـر إىل رأي األضبـوء ذم ذًمنؽ ومننذا ىمناًمقا إن ننذا يمإيمنؾ
واًمنمب وضمَ إحلاىمف سمف وحار مػطر ًا وإذا ىماًمقا إكف ٓ يعطل اجلًؿ ما يعطقف إيمؾ
واًمنمب ومنكف ٓ يؽقن مػطر ًا" .
()7

ٓؿمؽ أن اًمتطقر اًمطٌل اًمؽٌػم اًمذي كراه اًمققم يًتطقع وسمتػاحقؾ دىمقؼة إقمطاء
اعمعؾقمات قمـ نذه احلؼـ اًمنمضمقة ومدى شمل ّصمر اجلًؿ هبا مـ ضمفنة اًمغنذاء ًمنذًمؽ –
واهلل أقمؾؿ -أؾمـد اًمشقخ اًمعثقؿلم اًمؽمضمقح سمـاء قمغم معطقاهتؿ اًمطٌقة.
وىمق إـمٌاء نـا يعدّ أؾماؾمق ًا إلقمطناء اًمػتنقى اًمصنحقحة منـ وضمفنة كظنر
اًمشقخ _رمحف اهلل_.
ادثول الثولٌ :قطع اإلصبع الزائدة:
وضمدت سمعض احلآت اًمتل يقًمد ومقفا اعمقًمقد وًمف أحٌع زائندة وىمند اظمتؾنػ
أنؾ اًمعؾؿ ذم طمؽؿ ىمطعفا
 ومذنَ سمعض أنؾ اًمعؾؿ ومـفؿ احلـػقة إمم ضمقاز ىمطعفا إذا يمان اًمغاًمَ قمدماهلالك ضماء ذم اًمػتاوى اهلـدية "إذا أراد اًمرضمؾ أن يؼطع إحٌعا زائندة أو ؿمنقئا لظمنر
ىما كصػم _رمحف اهلل شمعامم_ إن يمان اًمغاًمَ قمغم مـ ىمطنع مثنؾ ذًمنؽ اهلنالك ومنكنف ٓ
()7اكظر جمؿقع ومتاوى ورؾمائؾ اًمعثقؿلم.774 /79
نذا شمرضمقح اًمشقخ نـا مع أكف ذم اًمنمح اعمؿتع  669-668/6رضمح قمدم اًمػطر مطؾؼ ًا .واهلل أقمؾؿ.
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يػعؾ وإن يمان اًمغاًمَ نق اًمـجاة ومفق ومقًعة مـ ذًمؽ" .
()7

وذنَ لظمرون ومـفؿ احلـاسمؾة إمم قمدم اجلقاز ومؼد ؾمنل حناًمح سمنـ اإلمنام
أمحد أسماه ىمائ ً
ال ىمؾت اًمصٌِل ُيقًمد وأحٌع ًَم ُف َز ِائدَ ة يؼطع؟
ومؼا –أي اإلمام أمحد ٓ -يؼطع" .
()7

وؾملًمف قمٌد اهلل واًمصٌل يقًمد وذم إحٌعف زيادة ُيؼطع؟
ىما ٓ" .
()6

وىما اعمرداوي ذم اإلكصا

"ومقائند مـفنا ٓ شمؼطنع اإلحنٌع اًمزائندة .كؼؾنف

قمٌداهلل قمـ أمحد" .
()4

ولؽـ التطقر الطبل اًمققم يمان ًمف دوره ذم اًمػتقى اعمعاسة وذًمنؽ واونح ذم
ومتاوى اًمشقخ اًمعثقؿلم هلل دره إذ يؼق
"مًلًمة نؾ قز ىمطع اإلحٌع اًمزائدة أوٓ؟
اًمػؼفاء يؼقًمقن ٓ قز ويعؾؾقن ذًمؽ سماخلطر.
ولؽـ بـوء ظذ تؼدم الطى اآلن فنن الصحقح جقاز ذلؽ؛ ٕن نذا إزاًمة قمقَ
وًمقس مـ سماب اًمتجؿقؾ وًمق يمان مـ سماب اًمتجؿقؾ ًمؽان طمرام ًا ...وأما نذا ومقؼطنع
أحٌع ًا زائدة مـ سماب إزاًمة اًمعقَ وأكت أن ىمدر كػًؽ ىمد أحٌت هبذا إمر أًمًت
حتَ أن ٓ يراك اًمـاس؟ سمغم ما ذم ذًمؽ ؿمؽ وماًمصقاب أن إزاًمنة إحنٌع اًمزائندة يف
وقتـو احلورض ضمائزة وٓرء ومقفا.

()7اًمػتاوى اهلـدية .667/5
( )7مًائؾ اإلمام أمحد رواية اسمـف حاًمح  777/7ورىمؿ (.)659
( )6مًائؾ اإلمام أمحد رواية اسمـف قمٌد اهلل  496/7ورىمؿ (.)689
( )4اإلكصا .775/7
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ونذا كظػم ما ىما اًمعؾامء ذم اًمٌقاؾمػم ىماًمقا اكؼطع اًمٌقاؾمػم طمرامٕ :كف يؿؽـ
أن يـنز اًمدم طمتك يؿقت ومقؽقن متًٌٌ ًا ذم ىمتؾ كػًنف .ولؽــف يف الققـً احلـورض
أحٌحت نذه اًمعؿؾقة قمؿؾقة سمًنقطة وًمنقس ومقفنا أي كنقع منـ اخلطنر فؾؽـؾ مؼـوم
مؼول،واحلؽؿ يدور مع ظؾتف وجقد ًا وظدم ًو" .
()7

( )7اًمنمح اعمؿتع .676/8
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ادبحٌ الرابع :أثر التطقر الطبل يف زيودة تػصقالت فؼفقي جديدة:
إن مما يؿ ّقز ومتاوى اًمػؼفناء اشمًنامفا سماًمدىمنة منع مراقماهتنا ًمؾظنرو اعمختؾػنة
وإطمقا اعمتعددة وًمقس مـ اعمًتغرب مع اًمتطقر اًمطٌل احلاحؾ أن يقايمَ اعمػتقن
ما يمان قمؾقف ؾمؾػفؿ مـ اًمػؼفاء سماًمتعامؾ اًمدىمقؼ مع اظمتال اًمظرو وإطمقا اًمتل
شمًٌَ هبا نذا اًمتطقر اًمطٌل ومـجدنؿ يذيمرون شمػصقالت ومؼفقة ضمديدة زائدة قمغم منا
ومصؾ ومقف اًمػؼفاء اًمًاسمؼقن.
ّ
وتقضقح ذلؽ بوألمثؾي التولقي:
ادثول األول :يف ظالموت ادقت:
اقمتـك اًمػؼفاء ىمدي ًام سمذيمر اًمعالمات اًمداًمة قمغم اعمقت وذيمروا اًمعديد مـ شمؾؽ
اًمعالمات شمػصق ً
ال اقمتـك ومضقؾة اًمديمتقر قمٌد اهلل اًمطريؼل سمحٍمنا .
()7

واًمققم ومع اًمتطقر اًمطٌل ذم ننذا اعمجنا كجند شمنلصمر ذًمنؽ ذم ومتناوى اًمعؾنامء
اعمعاسيـ ومـ ذًمؽ اًمشقخ اًمصاًمح حمؿد اًمعثقؿلم رمحنف اهلل شمعنامم طمقنث يؼنق ذم
شمعداده ًمعالمات اعمقت
"إومم اكخًا اًمصدغٕ:ن اًمؾحقنلم يـطؾؼنان ومننذا اكطؾؼنا حنار اًمصندغ
مـخًػ ًا.
اًمثاكقة مقؾ أكػف ومنذا مات يؿقؾ إكػٕ :ن إكػ مًتؼقؿ منا دامنت احلقناة
سماإلكًان صمؿ إذا مات ار ك وٓن وما .
اًمثاًمثة اكػصا يمػقف أي قمـ ذراقمنف ومتـطؾنؼ اًمؽنػ قمنـ اًمنذراع ودمندنا
مر قة.
اًمراسمعة اؾمؽمظماء رضمؾقف ومتـػصؾ اًمرضمؾ قمـ اًمؽعَ ومؽم ل و متقؾ.
()7اكظر مقت اًمدماغ (ص .)77-77
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ومفذه أرسمع قمالمات يعؾؿ هبا اعمقت ونل قمالمات طمًنقة سمندون لٓت لؽــ
اآلن لدى األضبوء آالت تدل ظذ ادقت دون هذه العالموت" .
()7

وقمؾقف ومنكف يؿؽـ زيادة نذا اًمتػصقؾ ذم اًمعالمات اًمداًمة قمغم اعمقت زيادة قمنغم
ما ذيمره اًمػؼفاء اًمؼدامك ذم يمتٌفؿ وومتاوانؿ.
ادثول الثوين :الػرق بني دم احلقض ودم االشتحوضي:
عما يمان اًمتػريؼ سملم دم احلقض ودم آؾمتحاوة قمـند سمعنض اًمـًناء ذم سمعنض
إوىمات مشؽ ً
ال وعما ًمؾػر سمقـفام مـ أصمر ذم اًمعٌادات ومؼد اقمتـك اًمػؼفاء اًمؼدامك ذم
ممًمػاهتؿ وومتاوانؿ سمذيمر قمالمات ومارىمة سملم نذا وذاك.
يؼق اخلرىمل _رمحف اهلل_ "ومؿـ ـم ٌّؼ هبا اًمدم ومؽاكت ممـ متقنز ومنتعؾؿ إىمٌاًمنف
سملكف أشقد ثخني مـتـ وإدسماره رىمقؼ أمحر شمريمت اًمصالة ذم إىمٌاًمف ومنذا أدسمر اهمتًؾت
وشمقولت ًمؽؾ حالة وحؾت" .
()7

وًمؽـ نؾ أصمر اًمتطقر اًمطٌل اعمعاس ذم ومتاوى اًمػؼفاء سمذيمر قمالمات ضمديندة؟
نذا ما ؾمقتضح مـ ظمال يمالم اًمشقخ اًمعثقؿلم أيت
"واًمتؿققز ًمف أرسمع قمالمات
إومم اًمؾقن ومدم احلقض أؾمقد وآؾمتحاوة أمحر.
اًمثاكقة اًمرىمة ومدم احلقض صمخلم همؾقظ وآؾمتحاوة رىمقؼ.
اًمثاًمثة اًمرائحة ومدم احلقض مـتـ يمريف وآؾمتحاوة همػم مـتـ ٕكف دم قمر
قمادي.
اًمراسمعة اًمتجؿد ومدم احلقض ٓ يتجؿد إذا فمفنر ٕكنف دمؿند ذم اًمنرطمؿ صمنؿ
اكػجر وؾما ومال يعقد صماكقة ًمؾتجؿد وآؾمتحاوة يتجؿد ٕكف دم قمر  .هؽذا قول
( )7اًمنمح اعمؿتع .758/5
( )7خمتٍم اخلرىمل  697/7مع اعمغـل ٓسمـ ىمدامة.
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بعض ادعورصيـ مـ أهؾ الطى"  .ويؼقل يف مؽون آخر ..." :ومقـظر إمم قمالمات دم
()7

احلقض ونل صمالث ذيمرنا اًمعؾامء وذكر بعض األضبـوء ظالمـي رابعـي وماًمعالمنات
اًمثالث نل اًمًقاد واًمثخقكة واإلكتان -أي اًمرائحة اًمؽرهية-ومدم احلنقض أؾمنقد
مـتـ صمخلم ودم آؾمتحاوة أمحر رىمقؼ ٓ رائحة ًمف ومفذا متققز ّسملم.
والػرق الرابع ذكره بعض األضبوء ادعورصيـ ،ىمنا إن دم احلنقض ٓ يتجؿند
ودم آؾمتحاوة يتجؿد وقمؾؾ ذًمؽ سملن دم احلقض يمان ذم اًمرطمؿ متجؿد ًا صمؿ اكطؾؼ
ومال يعقد إًمقف اًمتجؿد مرة أظمرى سمخال دم آؾمتحاوة ومنكف دم خيرج مـ اًمعر ومفق
يمًائر اًمدماء واًمدم اًمذي خيرج مـ اًمعرو يتجؿد" .
()7

مـ نـا كرى إصمر اًمٌارز ًمؾتطقرات اًمطٌقة ذم ومتاوى اًمشقخ اًمعثقؿلم ومفنق منع
قمؾؿف سمؽالم إـمٌاء ومنكف أيض ًا يمان مدريم ًا ًمتعؾقؾفؿ أيض ًا وقمدّ ما ذيمروه ومرىم ًا راسمع ًا.
ًمذًمؽ كجد ذم ومتاوى اًمشقخ اًمعثقؿلم إرضماع سمعض اًمـًاء إمم إـمٌاء ًمؾتػرينؼ
سملم دم احلقض ودم آؾمتحاوة طمقث أومتك إطمدى اًمًائالت سمام يكم
"أما سماًمـًٌة ًمؾجقاب فؾتسلل السوئؾي األضبوء نؾ يعتؼم نذا اًمدم طمقض ًا أم نق
دم قمر  :إن يمان دم قمر ومنكف ٓ يؿـعفا مـ اًمصقام وحقامفا ححقح وٓ يؿـعفا مـ
اًمصالة ومقجَ قمؾقفا أن شمصكم وأما إذا يمان مـ احلقض حترك سمًٌَ ننذه احلٌنقب
ومنن حقامفا ٓ يصح وٓ شمؾزمفا اًمصالة" .
()6

ادثول الثولٌ :يف االكتحول:
اًمـافمر ذم ومتاوى اًمػؼفاء اًمؼدامك د ومقام يتعؾؼ سمذات اًمؽحؾ اًمتػصنقؾ أيت
( )7اًمنمح اعمؿتع .488-487/7
( )7اًمنمح اعمؿتع .666/76
()6اكظر جمؿققمػتاويقرؾمائالًمعثقؿلم.766/79
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آيمتحا سماًمطانر وآيمتحا سماًمـجس وآيمتحا سماعمحرم .
()7

واًمققم ومع اًمتطقر اًمطٌل اًمالومت يؿؽـ إواومة شمػاحقؾ أظمرى شمتضح ذم ومتقى
اًمشقخ اًمعثقؿلم طمقث " ُؾم ِئ َؾ ومضقؾة اًمشقخ _رمحف اهلل شمعنامم_ سمعنض أـمٌناء اًمعقنقن
يؼقًمقن إن اًمؽحؾ يي سماًمعلم ويـصحقن سمعدم اؾمتعامًمف ومامذا شمؼقًمقن هلؿ؟
وملضماب ومضقؾتف سمؼقًمف اإلصمؿد معرو أكف ضمقد وكاومع ًمؾعلم وهمػمه مـ أكنقاع
اًمؽحؾ ٓ أقمر قمـف ؿمقئ ًا واألضبوء األمـوء نؿ مرضمعـا ذم نذه اعمًلًمة.
ويؼا إن زرىماء اًمقاممة اًمتل شمٌٍم مـ صمالصمة أيام عما ىمتؾت رأوا أن قمرو قمقـفنا
يمؾفا متلصمرة هبذا اإلصمؿد.
واآلن طفرت أكقاع مـ الؽحؾ مثؾ إىمالم يؽتحؾ هبا اًمـًاء ٓكندري منـ
أي رء ريمَ وىمد يؽقن مـ ؿمحؿ ظمـنزير أو مـ سمالء أؿمد .ومفذه اعمًنلًمة أرى أهننا
مفؿة وٓسمد أن يؽتَ ومقفا حتؼقؼ مػقد" .
()7

ومٌـاء قمغم نذه اًمػتقى مـ اًمشقخ _رمحف اهلل شمعامم_ يؿؽـ أن شمقضمد ذم مًنلًمة
آيمتحا شمػصقالت متعددة مل يذيمرنا اًمػؼفاء اًمًناسمؼقن سمـناء قمنغم اًمتطنقر اًمطٌنل
اعمعاس اًمذي ىمد ُيثٌت وضمقد اًمير ذم سمعض أكقاع اًمؽحؾ.
وشمػصقالت أظمرى سمـاء قمغم ما شمقحنؾ إًمقنف اًمعؾنؿ اعمعناس ذم حنـاقمة أىمنالم
شمؽتحؾ هبا اًمـًاء و تؾػ نذه إىمالم ذم شمريمقٌاهتا اًمتل ىمد شممصمر ذم ضمقاز آيمتحنا
هبا.
وًمؽؾ نذه اًمتطقرات ومننن ذًمنؽ يًنتدقمل منـ وضمفنة كظنر اعمػتنل اعمقايمنَ
ًمؾتطقرات اًمطٌقة إقمادة اًمـظر ذم اعمًلًمة ويمتاسمنة حتؼقنؼ ضمديند شمؽنقن ومقنف ومقائند منـ
شمػصقالت ضمديدة سمـاء قمغم اًمتطقرات اًمطٌقة.
()7اكظر اعمقؾمققمة اًمػؼفقة اًمؽقيتقة .94/6
()7اكظر جمؿققمػتاويقرؾمائالًمعثقؿلم.56/77
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ومؼد شمقضمد إواومة إمم اًمتػصقؾ اًمًاسمؼ اًمتػصنقالت اًمتاًمقنة طمؽنؿ آيمتحنا
اًمضار طمؽؿ آيمتحا سمام حيتقي قمغم ؿمنحقم احلققاكنات اًمطنانرة وطمؽنؿ
سماًمطانر
ّ
آيمتحا سمام حيتقي قمغم ؿمحقم سمنمية وهمػمنا مـ اًمتػصقالت اًمتل ىمد شمظفر ًمؾٌاطمث
ذم نذه اعمًلًمة.
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ادبحٌ اخلومس :أثـر التطـقر الطبـل يف إكشـوء فتـووى جديـدة ألحؽـوم غـر
مسبققي:
اًمتطقر اًمطٌل اعمعاس مل يؼتٍم قمغم ما ؾمٌؼ سمقاكنف منـ لصمنار مفؿنة ذم اًمػتناوى
ٍ
شمػصقؾ وًمؽـ امتد أصمره ذم ومتاوى اًمػؼفاء
اعمعاسة مـ شمثٌقت وشمليمقد وشمرضمقح وزيادة
اعمعاسيـ طمقث اوطرنؿ إمم اًمٌحث قمـ أطمؽام ضمديندة ًمؾؿًنائؾ اًمطٌقنة اًمـازًمنة
طمتك إن اًمعديد مـ شمؾؽ اعمًائؾ ـمرح ذم اعمجامع اًمػؼفقنة ًمؾٌحنث واًمـظنر حماوًمنة ذم
اًمقحق إمم احلؽؿ اًمنمقمل .
()7

ونذا إصمر واوح ضمد ًا ذم اًمػتاوى اعمعاسة وًمؽـل طمرح ًا قمنغم اًمًنػم وومنؼ
مـفجقة واطمدة ذم نذا اًمٌحث ؾملقمرض نـا سمعض اًمـامذج هلذا إصمر ذم ومتاوى اًمشنقخ
اًمعثقؿلم _رمحف اهلل شمعنامم_ منع قمندم احلاضمنة إمم اًمتعؾقنؼ قمؾقفنا ًمقونقح أصمرننا
واظمؽمت ومتاوى متـققمة مـ طمقث طمؽؿفا ومػتقى أومتك ومقفا سماًمتحريؿ وأظمنرى رأى
أكف ٓ ُيػتك سمػتقى قمامة وإكام شمؽقن اًمػتقى معقـة وصماًمثة سماجلقاز ونل ذم أيت
ادثول األول:كؼؾ إقمضاء
يؼق اًمشقخ اًمعثقؿلم ذم نذه اعمًلًمة "ٕ ...ن سمعض اًمـاس ٓؾمقام اعمعاسون
يريدون أن عؾقا سمـل لدم مشاهبلم ًمؾٌفائؿ سمؾ تطقرت احلول إمم أن عؾنقا سمـنل لدم
مشاهبلم ًمؾًقارات ومجعؾقا أدمقلم يمظمذ مـفؿ ىمطع اًمغقار إكًنان ومشنؾت يمؾقتنف
ولظمر يمؾقتاه ؾمؾقؿتان كؼق سمع قمؾقـا يمؾقة مـ يمؾقتقؽ يمظمنذ منـ ننذا وشمقونع ذم
نذا ؾمٌحان اهلل أيـ ومضقؾة اًمٌنم؟! أيـ اطمؽمام اًمٌنمية؟! وهلذا كرى أكف ال حيؾ بلي
( )7ومـ أسمرز شمؾؽ اعمجامع اًمػؼفقة ما ىمامت سمف مشؽقرة "اعمـظؿة اإلؾمالمقة ًمؾعؾقم اًمطٌقة" ذم دوًمة
اًمؽقيت طمقث أىمامت اًمعديد مـ اًمـدوات اًمطٌقة اعمتؿقزة واًمتل مجعت سملم إـمٌاء واًمػؼفاء ًمؾتداو
ذم أسمرز اًمؼضايا اًمطٌقة اعمعاسة.
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حول مـ األحقال أن يتزع أحد بعضق مـ أظضوئف طمتك ٕسمقف وأمنفٕ :ن ننذا يعـنل
أكؽ شمٍمومت سمـػًؽ شمٍم ماًمؽ اًمًقارة سماًمًنقارة وىمند كنص اًمػؼفناء ذم يمتناب
اجلـائز قمغم أكف حيرم أن يؼطع قمضق مـ اعمقت وًمق أوص سمف وؾمٌحان اهلل اًمـاس أن
ٓ هيؿفؿ إٓ اًمدكقا. "...
()7

ادثول الثوين :اًمتؾؼقح اًمصـاقمل
وومتقى اًمشقخ ذم نذه اعمًلًمة ضماءت ظماحة وًمقًت قمامة إذ يؼق _رمحف اهلل_
"اًمتؾؼقح اًمصـاقمل أن ُي َ
قوع ذم رطمؿ اًمزوضمة قمنـ ـمرينؼ
مظمذ ما ُء اًمزوج و ُي َ
أكاسمقَ (إسمرة) ونذه اعمًلًمة ظمطػمة ضمد ًا و َمـ اًمنذي ينلمـ اًمطٌقنَ أن يؾؼنل كطػنة
ومالن ذم رطمؿ زوضمة ؿمخص لظمر؟! وهلذا كرى ؾمد اًمٌاب وٓ كػتل إٓ ذم ىمضقة معقـة
اًمنم.
سمحقث كعر اًمرضمؾ واعمرأة واًمطٌقَ وأما ومتح اًمٌاب وم ُقخشك مـف ُّ
وًمقًت اعمًلًم ُة ن ِّقـ ًةٕ :كف ًمق طمصؾ ومقفا همنش ًمنزم إدظمنا كًنَ ذم كًنَ
وحارت اًمػقى ذم إكًاب ونذا مما حيرمف اًمنمع وهلذا ىما اًمـٌنل ٓ (( شمقـمنل
إزم ىمضنقة معقـنة أقمنر
طمامؾ طمتك شمضع )) وملكا ٓ أومتل ذم ذًمؽ .اًمؾفؿ إٓ أن شمرد ّ
()7

ومقفا اًمزوج واعمرأة واًمطٌقَ" .
()6

ادثول الثولٌ :زراقمة اًمشعر
ومؼد "ؾمئؾ ومضقؾة اًمشقخ _رمحف اهلل شمعامم_ قمـ طمؽنؿ زراظـي صـعر اعمصناب
سماًمصؾع وذًمؽ سملظمذ ؿمعر مـ ظمؾػ اًمرأس وزرقمف ذم اعمؽان اعمصاب ومفؾ قز ذًمؽ؟
( )7اًمنمح اعمؿتع .644/76
( )7أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمــف احلديث رىمؿ ( )7757مـ طمديث أيب ؾمعقد اخلدري ريض اهلل قمـف.
()6اكظر جمؿقع ومتاوى ورؾمائؾ اًمعثقؿلم.76-75/77
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وملضماب ومضقؾتف سمؼقًمف كعؿ قزٕ :ن نذا مـ سماب رد ما ظمؾنؼ اهلل قمنز وضمنؾ
ومـ سماب إزاًمة اًمعقَ وًمقس نق مـ سماب اًمتجؿقؾ أو اًمزيادة قمنغم منا ظمؾنؼ اهلل قمنز
وضمؾ ومال يؽقن مـ سماب شمغقػم ظمؾؼ اهلل سمؾ نق مـ رد ما كؼنص وإزاًمنة اًمعقنَ وٓ
قمنز
خيػك ما ذم ىمصة اًمثالصمة اًمـػر اًمذي يمان أطمدنؿ أىمرع وأظمؼم أكف حينَ أن َي ُنرد اهلل ّ
وضمؾ قمؾقف ؿمعره ومؿًحف اعم َؾؽ ومرد اهلل قمؾقف ؿمعره وم ُلقمطل ؿمعر ًا طمًـ ًا" .
()7

وهمػمنا اًمؽثػم مـ اًمػتاوى اًمنمقمقة قمغم مًائؾ ـمٌقنة معناسة ضمديندة يمنان
ًمػؼفائـا اعمعاسيـ ومتاوى متعددة وٓؿمؽ أن نذا يعد أصمر ًا سمنارز ًا منـ لصمنار اًمتطنقر
اًمطٌل ذم اًمػتقى قمغم ـماًمَ اًمعؾؿ اًمعـاية سمف.

()7اكظر جمؿقع ومتاوى ورؾمائؾ اًمعثقؿلم.74/77
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ادبحٌ السودس :أثر التطقر الطبل يف تغقر الػتووى الؼديؿي وإظطوئفـو حؽـ ًام
جديد ًا:
ونذا إصمر نق مـ أومم أصمار اًمتل يـٌغل اًمعـاية هبا وسمذ اجلفند ومقفنا واًمتنل
شممصمر ذم حـاقمة اعمػتل ذم زماكـا وحيتاج إمم وٌط وومفؿ عمًائؾ اًمػؼف يمام ننل ذم يمتنَ
اًمػؼفاء مع إدراك ًمؾتطقرات اًمطٌقة اعمعاسة ومعرومة يمقػقة اخلروج سماًمػتقى اعمـاؾمٌة
واًمتل ُيرضمك مـفا أن شمؽقن أىمرب ًمؾصقاب.
وسمحثل نـا خمصص ًمٌقان نذا إصمر ذم ومتاوى اًمعؾنامء اعمعناسيـ وسماًمتحديند
مـ ومتاوى اًمشقخ اجلؾقؾ حمؿد اًمعثقؿلم رمحف اهلل شمعامم وٕن نذا إصمر ذم كظنري منـ
أنؿ أصمار ومنين ؾملشمقؾمع ومقف سميب إمثؾة قمؾقف ًمقتؼعد ويرؾمخ ذم إذنان.
وومقام يليت إمثؾة اًمتل وىمػت قمؾقفا
ادثول األول :رشاء األظضوء البرشيي:
اًمـافمر ذم يمتَ اًمػؼف د فمانر يمالمفؿ اًمػتقى سمتحريؿ ضمعؾ إقمضاء اًمٌنمية
حم ً
ال ًمؾتعاىمد وًمؽـ ًمؾتطقر اًمطٌل اعمعاس أصمر سمارز ذم ذًمؽ طمقنث اؾمنتحدث قمندة
()7

( )7يؼق اعمرهمقـاين ذم اهلداية  66/6مع ومتح اًمؼدير "(وٓ قز سمقع ؿمعقر اإلكًان وٓ آكتػاع هبا) ٕن
أدمل مؽرم ٓ مٌتذ فال جيقز أن يؽقن يشء مـ أجزائف مفوك ًو ومبتذالً ."...
ويؼق اسمـ ىمدامة ذم اعمغـل " 664/6وؾمائر أضمزاء أدمل قز سمقعفا ومنكف قز سمقع اًمعٌد وإمة وإكام
ُطمرم سمقع احلر ٕكف ًمقس سمؿؿؾقك وحرم بقع العضق ادؼطقعٕ :كف ٓ كػع ومقف".
وىما ذم اعمٌدع  77/4ذم اًمؽالم قمغم حتريؿ سمقع ًمٌـ أدمقة "ٕكف مائع ظمرج مـ لدمقة يماًمعر أو ٕكف مـ
أدمل ومؾؿ ز سمقعف يمًائر أضمزائف".
وذم ذح مـتفك اإلرادات(" 746/7وٓ) سمقع (مقتة وًمق ـمانرة) يمؿقتة لدمل ًمعدم طمصق اًمـػع هبا".
وىما ذم مطاًمَ أوزم اًمـفك" 76-75/6و (ٓ) يصح سمقع (مقتة وًمق ـمانرة) يماًمعؼرب ومقتة أدمل:
ًمعدم اًمـػع هبا".
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سمـقك ـمٌقة يمان هلا أطمؽام متعددة ومقام يتعؾؼ سمحؽؿ إكشائفا وسمٌعض أصمار اعمؽمشمٌة قمنغم
ذًمؽ مما أصمر قمغم ومتقى اًمعؾامء اعمعاسيـ ذم طمؽؿ ذاء إقمضاء ومـ ذًمؽ ما ىماًمف
()7

اًمشقخ اًمعثقؿلم يرمحف اهلل
"مًلًمة ًمق أن رضمال شمؾػت يمؾقتف ورأى ما يسؿك ببـؽ الؽذ ومفنؾ نقز أن
()7

يشؽمي واطمدة؟ كعؿ قزٕ :ن نذه اًمؽغم أن ىمطعنت منـ أحنحاهبا وٓ يؿؽنـ أن
شمعقد فقجقز رشاؤهو" .
()6

ومفذه اًمػتقى دمقز ضمعؾ اًمعضنق حمن ً
ال ًمؾتعاىمند وننق ظمنال ومتنقى اًمػؼفناء
اًمؼدامك مـ احلـاسمؾة اًمذيـ مـعقا مـ ذًمؽ وفمانر أن اًمػتقى اجلديدة شمًػم وومؼ اًمعؾة
اًمتل ذيمرنا احلـاسمؾة ونل قمدم حتؼؼ اًمـػع أما وىمد حتؼؼ اًمـػع ذم قمٍمكا ومؼند أومتنك
()4

اًمشقخ اًمعثقؿلم سمجقاز اًمنماء .
()5

ادثول الثوين :اختوذ أكػ مـ ذهى وربط األشـون بولذهى:

أومتك اًمػؼفاء اًمؼدامك عمـ ومؼد أك ُػف مـ اًمرضما سمنسماطمة ا اذ ٍ
أكػ مـ ذنَ وًمنق
أمؽـ ا اذه مـ ومضة ويمذًمؽ إسماطمة رسمط اًمًـ أو إؾمـان سماًمذنَ.
( )7اكظر ذم ذًمؽ اًمٌـقك اًمطٌ قة اًمٌنمية وأطمؽامفا اًمػؼفقة ًمؾديمتقر إؾمامقمقؾ مرطمٌا ـمٌع دار اسمـ
اجلقزي اًمدمام.
( )7طمؼقؼة ٓ يقضمد أمايمـ حتػظ اًمؽؾقة أو اًمؼؾَ أو اًمرئتلم قمغم ؿمؽؾ سمـقك ـمٌقة يمام نق ذم اجلؾد أو
اًمعظام أو ىمركقة اًمعلم أو اًمشعر إذ إن شمؾؽ إقمضاء شمتؾػ سمنقمة وٓ يػقد ومقفا طمػظفا ذم اًمثالضمات.
( )6اًمنمح اعمؿتع .645/76
( )4أما ومؼفاء احلـػقة ومنن اعمـع معؾؾ قمـدنؿ سماسمتذا أدمل وإناكتف ونذا يؼتيض حتريؿ ذاء إقمضاء
طمتك ذم قمٍمكا.
( )5قمغم أكف يـٌغل آكتٌاه إمم أكف مع اًمؼق سمجقاز اًمنماء ومنن ذًمؽ ٓ يعـل احلؽؿ سمجقاز كؼؾ إقمضاء سمؾ
ىمق اًم شقخ يمام ؾمٌؼ ذم اًمػصؾ اًمًاسمؼ حتريؿ كؼؾ إقمضاء وًمقس ذم ذًمؽ شمعارض أو شمضارب يمام نق
واوح ًمؾؿتلمؾ اًمػؼقف.
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ىما ذم يمشا اًمؼـاع "(و) يٌاح ًمؾذيمر مـ ذننَ (منا دقمنت إًمقنف اًمينورة
يملكػ) وإن أمؽـ ا اذه مـ ومضة  ...واحلؽؿة ذم اًمذنَ أكف ٓ يصدأ سمخال اًمػضة
(ويمرسمط ؾمـ أو أؾمـان سمف) ...ونل ضورة وملسمقح يمإكػ" .
()7

نؽذا يماكت اًمػتقى يقم أكف مل شمقضمند لًمقنات ًمؾعنالج ؾمنقى اًمنذنَ وًمؽنـ
اًمتطقر اًمطٌل اًمققم أوضمد لًمقات عمـ ومؼد أكػف أو اطمتاج إمم رسمط أؾمـاكف ومفؾ كٌؼك منع
اًمػتقى اًمؼديؿة أو كعطل ومتقى ضمديدة؟
يؼق اًمشقخ اًمعثقؿلم "ونؾ يشؽمط أن يضطر إمم يمقكف مـ اًمنذنَ سمؿعـنك
أكف ًمق أمؽـ أن يريمَ همػم اًمذنَ طمرم قمؾقف اًمذنَ؟
اجلقاب ىمق اعممًمػ «ما دقمت إًمقف اًميورة ش يؼتيض أكف ٓسمد أن يضنطر إمم
قملم اًمذنَ ٓ إمم ووع إكػ وسمـاء قمغم ذًمؽ ومنكف يف وقتـو احلورض يؿؽـ أن يؼنق َم
مؼا َمف ر ٌء لظمر ومقـؼؾقن مـ سمعض أضمزاء اجلًؿ ؿمقئ ًا يضنعقكف قمنغم إكنػ ومقؽنقن
يمإكػ اًمطٌقعل مـ اًمؾحؿ ونذا أطمًـ مـ يمقكف مـ ذنَ ومنن أمؽـ أن عؾ مـ
مادة أظمرى همػم اًمذنَ ومنكف ٓ نقز منـ اًمنذنَٕ :كنف ضورة واًمينورة شمؼندر
سمؼدرنا" .
()7

وذم رسمط إؾمـان يؼق

"رضمؾ اكؽن ؾمـف واطمتاج إمم رسماط مـ اًمنذنَ أو

ؾمـ مـ اًمذنَ ومنكف ٓ سملس سمف.
وًمؽـ إذا يمان يؿؽـ أن عؾ ًمف ؾمـ ًا مـ همػم اًمذنَ يمإؾمـان اعمعروومة أن
وماًمظانر أكف ٓ قز مـ اًمذنَٕ :كف ًمقس سميورة صمؿ إن همنػم اًمنذنَ وننل اعمنادة
اعمصـققمة أىمرب إمم اًمًـ اًمطٌقعل مـ ؾمـ اًمذنَ" .
()6

()7يمشا اًمؼـاع .769-768 /7
( )7اًمنمح اعمؿتع .777/6
( )6اًمنمح اعمؿتع .777/6
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وقمؾقف ومنن اًمػتقى اعمعاسة يـٌغل أن شمؾتػت إمم مثؾ نذه اًمتطنقرات وإقمطناء
اًمػتقى اعمـاؾمٌة ًمؾزمان واعمؽان واهلل شمعامم أقمؾؿ.
ادثول الثولٌ :تلجقؾ العـني شـي كومؾي:
إذا اقمؽم اًمعـلم اًمذي ٓ يؿؽـف اًمقطء سمنذًمؽ ومنكنف يمضمنؾ ؾمنـة يمامؾنة قمـند
احلـاسمؾة وذم ذًمؽ يؼق اعمرداوي (ت )885ذم اإلكصا
"إذا اقمؽم سماًمعـة أو أىمامت ننل سمقـنة هبنا أضمنؾ ؾمنـة .قمنغم اًمصنحقح منـ
اعمذنَ .كص قمؾقف .وقمؾقف مجانػم إححاب .وىمطنع سمنف أيمثنرنؿ .منـفؿ حناطمَ
اهلدايننة واعمننذنَ ومًننٌقك اًمننذنَ واخلالحننة واعمغـننل واًمٌؾغننة واًمنمننح
واًمقضمقز وشمذيمرة اسمـ قمٌندوس واعمـنقر ومـتخنَ إزضمنل وهمنػمنؿ .وىمدمنف ذم
اعمًتققمَ واعمحنرر واًمنـظؿ واًمرقمنايتلم واحلناوي اًمصنغػم وهمنػمنؿ .ىمنا ذم
اًمػروع ننذا اعمنذنَ .ىمنا اًمزريمٌمن ننذا اعمنذنَ اعمـصنقص واعمختنار ًمعامنة
إححاب .اكتفك.
واظمتار مجاقمة مـ إححاب أن هلا اًمػًخ ذم احلا  .مـفؿ أسمق سمؽر ذم اًمتـٌقف
واعمجد ذم اعمحرر" .
()7

وًمؾتطقر اًمطٌل أصمره ذم نذه اعمًلًمة يقوحف اًمشقخ اًمعثقؿلم _رمحف اهلل_ سمؼقًمف
"ومؾق أن اًمطَ سماًمػحص اًمدىمقؼ ىما إن اًمرضمؾ قمـلم ىمٌؾ أن متيض اًمًـة أو ىما

إكف

ًمقس سمعـلم أو ىما إكف حيتؿؾ أن يعقد قمؾقف كشاـمف ذم ومصؾ مـ ومصق اًمًـة ومفؾ ًمـا
أن كخولػ هذا احلؽؿ؟
إن ىمؾـا إكف مـ بوب الترشيع فال كخولػف طمتك ًمق ىما ًمـا إـمٌاء إكـا كعؾؿ قمؾؿ
اًمقؼلم أن نذا اًمرضمؾ ًمـ شمعقد إًمقف ىمقة اجلامع ومنكـا ٓ كلظمذ سمف سمؾ كمضمؾف.

( )7اإلكصا .787-786/8
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وإذا ىمؾـا إكف مـ بوب الؼضوء اخلوضع لالجتفود ومنكف إذا ىمرر إـمٌاء منـ ذوي
اًمؽػاءة وإماكة أكف ًمـ شمعقد إًمقف ىمقة اجلامع ومال ومائدة مـ اًمتلضمقنؾ ومنال كًنتػقد منـ
اًمتلضمقؾ إٓ ضر اًمزوضمة ومفق ذم احلؼقؼة يشٌف مؼطقع اًمذيمر ومقعد مرضمقع اجلامع إًمقف
ومال طماضمة ذم اًمتلضمقؾ طمقـئذ" .
()7

وذم نذا شمػصقؾ رائع وًمػتة مفؿة ًمعدم آكجرار ظمؾػ اًمتطقر اًمطٌل ذم خماًمػة
اًمتنميعات اًمرسماكقة وإكام يمالمـا ذم دور اًمتطقر اًمطٌنل إكنام ننق ذم اعمًنائؾ اخلاونعة
ًمالضمتفاد ومؼط.
ادثول الرابع :التػريؼ بني الزوجني لعقى اجلـقن:
ذيمر ومؼفاء احلـاسمؾة أن مـ اًمعققب اعمشؽميمة سملم اًمزوضملم واًمتل يثٌت هبا اخلقار
اجلـقن وكصقا رمحفؿ اهلل شمعامم قمغم أكف وًمق يمان ذًمؽ اجلـقن ًمًاقمة واطمدة وقمؾنؾ
()7

ذًمؽ اسمـ اًمؼاؾمؿ ذم طماؿمقتف قمغم اًمروض اعمرسمع سمؼقًمف "ٕن اًمـػس ٓ شمًنؽـ إمم منـ
شمؾؽ طماًمف ومقثٌت سمف اخلقار" .
()6

وًمؽـ مع شمطقر اًمطٌل ىمد يؼطع إـمٌاء سمعندم قمنقد اجلـنقن ًمنٌعض اعمنريض
ومؽقػ اًمػتقى؟
يؼق اًمشقخ اًمعثقؿلم "ىمقًمف «وضمـقن وًمق ؾماقمة ش اجلـقن –واًمعقاذ سماهلل-ومؼد
اًمعؼؾ ومنذا ومؼد اًمعؼؾ وًمق ؾماقمة مـ زمان أي إذا صمٌت أكف ضمـ وًمق ؾماقمة فنن ذلؽ
يعتز ظقب ًو ؾمقاء اعمرأة أو اًمرضمؾ ومـف اًمٍمع.
وفمانر يمالمف وًمق سمرئ مـف ٕكف ٓ يممـ أن يعقد.
( )7اًمنمح اعمؿتع .777/77
( )7اكظر زاد اعمًتؼـع (ص.)766
( )6طماؿمقة اًمروض اعمرسمع .647/6
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أما إذا يمان اجلـقن سمقاؾمطة إقمصاب وقمقًمج قمالضما شمام ًا وقطع األضبوء أكـف
لـ يعقد ًمؽقهنؿ–مث ً
ال-وضمدوا قمرىم ًا يؽقن ؾمٌٌ ًا ًمؾتشنـج اًمعصنٌل وىمطعنقه أو همنػم
ذًمؽ اعمفؿ أهنؿ قطعقا بلكف ًمـ يعقد ففذا لقس بعقى؛ ٕكف ما مـ إكًان إٓ ويؿرض
صمؿ يؼمأ ًمؽـ إذا يمان سمًٌَ اجلـ أو سمًٌَ إقمصاب ًمؽـ مل يشػ ومفق قمقَ" .
()7

ادثول اخلومس :الػتقى بلن صؼ بطـ احلومؾ يعد مثؾي:
ىما اًمٌفقيت(ت(" )7757وإن ماشمت طمامؾ) سمؿـ يرضمك طمقاشمنف (طمنرم ؿمنؼ
سمطـفا) ًمؾحؿؾ مًؾؿة يماكت أو ذمقةٕ :كف نتؽ طمرمة متقؼـة إلسمؼاء طمقاة متقمهة :إذ
اًمغاًمَ أن اًمقًمد ٓ يعقش" .
()7

وىمد قمؾؾ اسمـ ىمدامة ومقام قمؾؾ ومقف نذا احلؽؿ سمؼقًمف "وومقف مثؾة وىمد هنك اًمـٌنل
 قمـ اعمثؾة" .

()4( )6

إٓ أكف مع اًمتطقر اًمؽٌػم ذم اعمجا اًمطٌل ومؼد شمغػمت اًمـظرة إمم ؿمؼ اًمٌطـ وما
قماد ُيعدّ مـ اعمثؾة.
يؼق اًمشقخ اًمعثقؿلم " ...اًمؾفؿ إٓ إذا ماشمت إم ونق طمل ورضمل سمؼاؤه ًمق
( )7اًمنمح اعمؿتع .776-775/77
( )7ذح مـتفك اإلرادات .656/7
()6نذا اًمـفل مـ اًمـٌل  قمـ اعمثؾة ضماء ذم قمدة أطماديث مـفا طمديث سمريدة أن رؾمق اهلل  ىما
((اهمزوا سماؾمؿ اهلل ذم ؾمٌقؾ اهلل ىماشمؾقا مـ يمػر سماهلل اهمزوا وٓ شمغ ّؾقا وٓ شمغدروا وال متثؾقا وٓ شمؼتؾقا
وًمقد ًا ))...احلديث.
أظمرضمف مًؾؿ ذم ححقحف احلديث رىمؿ (.)7767
( )4اعمغـل .498/6

د .إسماعيل غازي مرحبا

41

أظمرج فال بلس بذلؽ بؾ قد جيىٕ :ن ذم نذا إكؼاذا حلقاة اجلـلم ومنذا ىما ىمائؾ ًمؽـ
ومقف مثؾة ًمغم اًمتل ماشمت وماجلقاب أن ال مثؾي يف ظفدكو احلورض :ألن صؼ بطـ احلومؾ
وإخراج اجلـني أمـر ال يعـد مثؾـي يف وقتــو وننذا منا يًنؿك قمـند اًمـناس سمناًمقٓدة
اًمؼقٍمية" .

()7( )7

ادثول السودس :الؼصوص يف اجلروح التل ال تـتفل إىل ظظؿ:
يؼق اإلمام اسمنـ ىمدامنة (ت )677ذم اعمغـنل ذم ذيمنره ًمنمنوط اًمؼصناص ذم
اجلروح "اًمثاًمث إمؽان آؾمتقػاء منـ همنػم طمقنػ وٓ زينادةٕ :ن اهلل شمعنامم ىمنا
ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ [اًمـحؾ  ]776وىما ﭽ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ [اًمٌؼرة .]794
وٕن دم اجلاين معصقم إٓ ذم ىمدر ضمـايتف ومام زاد قمؾقفا يٌؼنك قمنغم اًمعصنؿة
اعمـنع منـ
ومقحرم اؾمتقػاؤه سمعد اجلـاية يمتحريؿف ىمٌ َؾفا ومـ ضورة اعمـع مـ اًمزينادة
ُ
اًمؼصاصٕ :هنا مـ ًمقازمف ومال يؿؽـ اعمـع مـفا إٓ سماعمـع مـنف .وهـذا الخـالف فقـف
كعؾؿف . ...

( )7اًمنمح اعمؿتع .646-647/76
( )7أما اإلضماسمة قمـ اًمدًمقؾ إو اًمذي ذيمره اًمٌفقيت سمؼقًمف "نتؽ طمرمة متقؼـة إلسمؼاء طمقاة متقمهة :إذ
اًمغاًمَ أن اًمقًمد ٓ يعقش" ومؼد أضماب قمـف اًمديمتقر طمًلم سمـ مطر اًمٌؾقر ذم شمعؾقؼف قمغم مًائؾ
اإلمام أمحد وإؾمحا سمـ رانقيف رواية اًمؽقؾمج  6744/7ومؼا

"ىمؾت ذم نذا اًمعٍم وضمدت

وؾمائؾ ًمدى إـمٌاء يعرومقن هبا طمقاة اجلـلم ومقشمف وًمذًمؽ ومال ماكع مـ ؿمؼ سمطـفا إذا ما ىمرروا وضمقده
طمق ًا".
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إذا صمٌت نذا ومنن اجلرح اًمذي يؿؽـ اؾمتقػاؤه مـ همػم زينادة ننق يمنؾ ضمنرح
يـتفل إمم قمظؿ يماعمقوحة ذم اًمرأس واًمقضمف . "...
()7

وكون لؾتطقر التؼـل الطبل أثر مفؿ نـا ذيمره اًمشقخ اًمعالمنة حمؿند اًمعثقؿنلم
طمقث يؼق "وماخلالحة أكف ٓ ىمصاص ذم اجلروح إٓ ذم صمالث طمآت
إومم ذم يمؾ ضمرح يـتفل إمم قمظؿ.
اًمثاكقة ذم اًمًـ.
اًمثاًمثة اجلروح اًمتل ومقفا ىمصاص وأرش اًمزائد وذًمؽ مذيمقر ذم ىمق اعممًمػ
«إٓ أن يؽقن أقمظؿ مـ اعمقونحة يماهلاؿمنؿة واعمـؼؾنة واعملمقمنة ومؾنف أن يؼنتص
مقوحة وًمف أرش اًمزائدش نذا ما ذنَ إًمقف اعممًمػ.
والصحقح أكف يؼتص مـ كؾ جرحً :معؿقم ىمقًمف شمعامم ﭽ ﯝ ﯞﯟ ﭼ
[اعمائدة  ]45ومؿتك أمؽـ اًمؼصاص مـ ضمرح وضمَ إضمراء اًمؼصاص ومقف وقمغم ننذا
فنذا قول األضبوء :كحـ اآلن كؼتص مـف بولسـتقؿس سمدون طمقػ ومنكف يؼتص مـف .ومؾق أن
رضم ً
ال ؿمؼ سمطـ رضمؾ ومنكف ٓ يؼتص مـف قمغم اعمذنَ والصحقح أكف يؼتص مـف" .
()7

ادثول السوبع :ضريؼي قتؾ قطوع الطريؼ:
اعمعتؿد ذم اعمذنَ احلـٌكم أكف ُيؼتؾ سماًمًقػ ىما ذم يمشا اًمؼـاع "(ومؿـ يمان
مـفؿ) أي مـ ىمطاع اًمطريؼ (ىمد َىم َتؾ) ىمتقال (ٕظمذ ماًمف وًمنق) يمنان اًمؼتنؾ (سمؿثؼنؾ أو
ؾمقط أو قمصا وًمق) َىم َتؾ (همػم مـ يؽاومئف يمؿـ ىمتؾ وًمده أو) ىمتؾ (قمٌدا أو ذمقا وأظمنذ
اعما ُىمتؾ طمت ًام) أي وضمقسما ًممية (بولسـقػ يف ظـؼـف) حلنديث ((إذا ىمتؾنتؿ وملطمًنـقا

( )7اعمغـل .567-567/77
()7اًمنمح اعمؿتع قمغم زاد اعمًتؼـع.86 /74
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اًمؼتؾة)) "  .ويرى صقخـو العالمي العثقؿني رأي ًو آخر فقف تػصقؾ بـوء ظذ ققل األضبوء
()7

()7

ادعورصيـ ونق
"ومقؼتؾ سمام يؽقن أؾمفؾً :مؼق اًمـٌل (( إذا ىمتؾتؿ وملطمًـقا اًمؼتؾة)) وًمنقس
نذا يماًمزاين إذا يمان حمصـا يرضمؿ سمؾ اعمؼصقد هبذا إشمالومف.
ومنذا دار إمر سملم أن كؼتؾف سماًمًقػ أو كؼتؾف بولصعؼ بولؽفربوء وماًمًقػ أومم
مـ ضمفة أكف ٓ يصقَ اإلكًان سماًمصدمة اًمؼقية اًمتل شمؼيض قمؾقف والصعؼ بولؽفربـوء
أوىل مـ ضمفةٕ :كف أهع ونـنا يـٌغنل أن كرجـع إىل األضبـوء ومننذا ىمناًمقا إن ىمتؾنف
سماًمصعؼ أؾمفؾ وأيمثر راطمة فعؾـو ونق–أيضا-سماًمـًٌة ًمؾصؾَ أىمؾ شمرويعنإ :ن ذاك
ًمق ىمتؾ سماًمًقػ ومًتصقٌف اًمدماء ويؽموع اًمـاس سمؿجرد رؤيتنف سمخنال منا إذا ىمتنؾ
سماًمصعؼ ومنكف يؽقن يماعمقت مقتة ـمٌقعقة" .
()6

( )7أظمرضمف مًؾؿ ذم ححقحف احلديث رىمؿ ( )7955مـ طمديث ؿمداد سمـ أوس _ريض اهلل قمـف_.
()7يمشا اًمؼـاع قمـ متـ اإلىمـاع .757 /6
()6اًمنمح اعمؿتع قمغم زاد اعمًتؼـع .677-677/74
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اخلومتــــــــي
سمعد نذه اجلقًمة اًمشقؼة ذم سمعض اًمتطقرات اًمطٌقة ومراىمٌة شملصمػمنا قمغم اًمػتاوى
اًمػؼفقة أطمَ أن أؾمجؾ اًمـتائج اًمتاًمقة
 -7اًمتطقرات اًمطٌقة يماكت وما زاًمت شمؾؼل سمظالهلا وشمرظمل سمثؼؾفا قمغم ومتاوى اعمػتلم
وممًمػات ومؼفاء اعمًؾؿلم ونذا أمنر ٓ سمند مـنف وٓ اكػؽناك قمـنف منادام ديــنا
اإلؾمالمل حيقط احلقاة اًمٌنمية سماًمعـاية واًمرقماية واًمتقضمقف.
 -7يمان ًمؾتطقرات اًمطٌقة قمغم مندى اًمتناريخ اإلؾمنالمل شمنلصمػم ًا واونح ًا ذم إقمطناء
اًمػتنناوى وذم اًمنننتلًمقػ اًمػؼفننل واؾمننتؿر نننذا اًمتننلصمػم طمتننك ومتنناوى اًمعؾننامء
اعمعاسيـ.
 ٓ -6يتؿؽـ ادػتل وٓ احلايمؿ مـ الػتقى واحلؽؿ سماحلؼ إٓ سمعد ومفؿ اًمقاىمع واًمػؼف
ومقف واؾمتـٌاط قمؾؿ طمؼقؼة ما وىمع سماًمؼرائـ وإمارات واًمعالمات طمتك حيقط سمف
قمؾ ًام.
 -4اجلؿقد ظذ ادـؼقالت أبد ًا ضـالل يف الـديـ وجفـؾ بؿؼوصـد ظؾـامء ادسـؾؿني
والسؾػ ادوضني ومـ أومتك اًمـناس سمؿجنرد اعمـؼنق ذم اًمؽتنَ قمنغم اظمنتال
قمرومفؿ وقمقائدنؿ وأزمـتفؿ وأطمقاهلؿ وىمرائـ أطمقاهلؿ فؼد ضؾ وأضؾ ويماكت
ضمـايتف قمغم اًمديـ قمظقؿة.
 -5منموقمقة آقمتامد قمغم أنؾ اخلؼمة مـ إـمٌاء وهمػمنؿ.
سمصنَ اعمناء قمنغم
 -6أ ّصمر اًمتطقر اًمطٌل ذم شمثٌقت سمعض اًمػتاوى اًمؼديؿنة يمناًمػتقى
ّ
اعمحؿقم وهمؿس اًمذسماب ذم اإلكاء إذا وىمع ومقف.
 -7يمام أ ّصمر اًمتطقر اًمطٌل ذم شمعؾقؾ سمعض اًمػتاوى يمتعؾقؾ اؾمتعام اًمؽماب ذم همًنؾ
ما وًمغ ومقف اًمؽؾَ وشمعؾقؾ حتريؿ حلؿ اخلـنزير.
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 -8وأيض ًا يمان ًمؾتطقر اًمطٌل أصمر ذم شمرضمقح اًمػتقى سملطمد اًمؼقًملم اًمؼنديؿلم ومعؿنؾ
مث ً
ال قمغم شمليمقد شمرضمقح اًمػتقى سمـؼض اًمقوقء سمإيمؾ مـ حلقم اإلسمؾ سملن ًمؾحنؿ
اإلسمؾ شملصمػم ًا قمغم إقمصاب ٓ هيدئف ويؼمده إٓ اعماء.
وذم إؾمـاد شمرضمقح طمؽؿ احلؼـة قمغم حقام اًمصائؿ سماعمعطقات اًمطٌقنة عمندى شمنل ّصمر
اجلًؿ هبا مـ ضمفة اًمغذاء.
وأيض ًا ذم احلؽؿ سمجقاز ىمطع اإلحٌع اًمزائدة عما ًمغـمٌاء اًمققم منـ لٓت يًنفؾ
مـ ظمالهلا إزاًمة نذا إحٌع.
 -9وأصمر اًمتطقر اًمطٌل ذم زيادة شمػصقالت ومؼفقة ضمديدة يمزيادة ذم قمالمنات اعمنقت
قمغم ما ذيمر اًمػؼفاء اًمؼدامك ونل لٓت شمد قمغم اعمقت.
وذم زيادة ومر مـ اًمػرو سملم دم احلقض ودم آؾمتحاوة ونق اًمتجؿد ومدم
احلقض ٓ يتجؿد ودم آؾمتحاوة يتجؿد.
وزيادة شمػصقالت ذم طمؽؿ آيمتحا مل شمؽـ مقضمقدة ذم اًمًاسمؼ سمًٌَ وضمنقد
أىمالم ًمؾؽحؾ حتتقي قمغم مقاد مريمٌة.
-77ومـ اًمتلصمػمات اعمفؿة ًمؾتطقر اًمطٌل قمغم اًمػتناوى ننق ذم إكشناء ومتناوى ضمديندة
ٕطمؽام همػم مًٌقىمة يمحؽؿ كؼؾ إقمضاء وطمؽؿ اًمتؾؼقح اًمصنـاقمل وطمؽنؿ
زراقمة اًمشعر ويمان ًمؾشقخ ذم نذه إمقر مقاىمنػ خمتؾػنة ومنلومتك سمناًمتحريؿ ذم
إومم وسمعدم إقمطاء ومتقى قمامة ذم اًمثاكقة وسماجلقاز ذم اًمثاًمثة.
-77وأنؿ شملصمػم يـٌغل اًمعـاية هبقًمف أصمره اًمٌارز نق أصمر اًمتطقر اًمطٌل ذم شمغقػم اًمػتناوى
اًمؼديؿة وإقمطائفا طمؽ ًام ضمديد ًا ويتضح نذا إصمر ذم اًمـامذج اًمتاًمقة
أ -طمؽؿ ذاء إقمضاء اًمٌنمنية اعمؼطققمنة وماًمـنافمر ذم يمتنَ اًمػؼنف ند اًمػتنقى
سمتحريؿ ذًمؽ وًمؽـ اًمتطقر اًمطٌل اعمعاس أصمر ذم ومتقى اًمعؾامء اعمعاسيـ وملومتك
اًمشقخ اًمعثقؿلم سمجقزاه.
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ب -ومـ ظمال اًمؽتَ اًمػؼفقة كجد ضمنقاز ا ناذ أكنػ منـ ذننَ ورسمنط إؾمنـان
سماًمذنَ وًمؽـ سمًٌَ شمطقر اًمطَ وقمؿؾف قمغم شمقومػم سمدائؾ مـ أقمضاء حنـاقمقة
وهمػمنا أومتك اًمشقخ سمتحريؿ ا اذنا مـ ذنَ متك ما أمؽـ اؾمتعامهلا.
ت -شملضمقؾ اًمعـلم ؾمـة يمامؾة ننق ومتنقى اًمػؼفناء وًمؽنـ اًمتطنقر اًمطٌنل ذم اًمنذي
يًتطقع احلؽؿ سمعدم قمقد ىمقة اجلامع ضمعؾ احلؽؿ قمدم اًمتلضمقؾ إذا يماكت اعمًنلًمة
مـ مًائؾ آضمتفاد.
ث -ويمذًمؽ اًمتػريؼ سملم اًمزوضملم ًمعقَ اجلـقن طمؽؿ سمف اًمػؼفاء وًمق صمٌنت اجلـنقن
ًمًاقمة واطمدة ومؼط وًمؽـ قمـد ىمطع إـمٌاء سمعدم قمقد اجلـقن ًمنٌعض اعمنريض
وماًمػتقى قمدم اًمتػريؼ.
ج -يمام أومتك ومؼفاء اإلؾمالم سملن ؿمؼ سمطـ احلامؾ ُيعد مثؾة وًمؽـ مع اًمتطقر اًمطٌنل
ومؼد شمغػمت اًمـظرة إمم ؿمؼ اًمٌطـ وما قماد ُيعدّ مـ اعمثؾة.
ح -وسمًٌَ اًمتطقر اًمتؼـل اًمطٌل واًمذي يًتطقع اًمققم آىمتصاص مـ اجلاين مع أمـ
احلقػ أومتك اًمشقخ اًمعثقؿلم سمجقاز اًمؼصاص ذم اجلروح اًمتل ٓ شمـتفل إمم قمظؿ.
خ -وـمريؼة ىمتؾ ىمطاع اًمطريؼ قمـد احلـاسمؾة شمؽقن سماًمًنقػ وينرى ؿمنقخـا اًمعالمنة
اًمعثقؿلم رأي ًا لظمر ونق أكف يؼتؾ سماًمصعؼ اًمؽفرسمائل ذم طما طمؽؿ إـمٌناء سملكنف
أؾمفؾ مـ ىمتؾف سماًمًقػ.
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التقصقوت
 -7أويص مجقع اًمٌاطمثلم سماًمعـاية سماًمتطقرات اًمطٌقة اعمعاسة عما هلا منـ أصمنر يمٌنػم ذم
إقمطاء احلؽؿ اًمنمقمل واًمػتقى اًمصحقحة.
 -7ضورة قمؼد مممترات ـمٌقة وورش قمؿؾ دورية شمؽقن سمؿشاريمة كخٌة مـ صمؼنات
إـمٌاء اعمعاسيـ مع اعمختصلم سماًمعؾقم اًمنمقمقة ٕمهقنة اـمنالع اًمػؼفناء قمنغم
اًمتطقرات اًمطٌقة سمشؽؾ دوري وشمصقر اًمقاىمع اًمطٌل قمنغم طمؼقؼتنف وعمنا ينمدي
ذًمؽ أيض ًا مـ اـمالع اًمػؼفاء قمغم اعمًائؾ اًمتل حيتاج إـمٌاء إمم معرومة أطمؽامفنا
اًمػؼفقة.
 -6ضورة إعمام اًمػؼفاء سماعمعؾقمات إؾماؾمقة اًمتل شمـٌـل قمؾقفا اعمًائؾ اًمطٌقنة اًمتنل
هلا قمالىمة سماًمػتاوى ظماحة اًمـقاز مـفا طمتك يؽقن اًمػؼقف قمغم ىمندر منـ اًمعؿنؼ
اعمطؾقب قمـد شمصديف ًمؾػتقى ذم اعمًائؾ اًمطٌقةٕ :ن اعمعق قمؾقف ذم إ اد احلؾق
اًمنمقمقة اًمػؼقف ٓ اًمطٌقَ.
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ثبً ادصودر وادراجع
األحؽوم الرشظقي الصغرى " الصحقحي "ً .مإلمام احلاومظ أيب حمؿند قمٌند احلنؼ
اإلؿمٌقكم(ت587نن) .حتؼقؼ أم حمؿد سمـت أمحد اهلؾقس .ط7476/7نن .مؽتٌة
اسمـ شمقؿقة ن اًمؼانرة.
االشــتقعوب يف معرفــي األصــحوبٕ .يب قمؿننر يقؾمننػ سمننـ قمٌنند اًمننؼم اًمـؿننري
(ت466ه) .حتؼقؼ قمغم سمـ حمؿد اًمٌجاوي .ط7477/7ن7997-م .دار اجلقنؾ
– سمػموت.
اإلصوبي يف معرفـي الصـحوبيٓ .سمنـ طمجنر اًمعًنؼالين .حتؼقنؼ قمنغم سمنـ حمؿند
اًمٌجاوي .ط7477/7ن7997-م .دار اجلقؾ – سمػموت.
إظالم ادققعني ظـ رب العودنيً .مؾحاومظ ؿمؿس اًمديـ أيب قمٌد اهلل حمؿند سمنـ أيب
سمؽر اسمـ ىمقؿ اجلقزية(ت757ه) .حتؼقنؼ ـمنف قمٌند اًمنرؤو ؾمنعد .دار اجلقنؾ ن
سمػموت.
اإلكصوف يف معرفي الراجح مـ اخلالف ظذ مذهى اإلموم ادبجؾ أمحد بـ حـبؾ.
ٕيب احلًـ قمكم سمـ ؾمؾقامن اعمرداوي(ت885نن) .حتؼقنؼ حمؿند طمامند اًمػؼنل.
ط7477/7ن .دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب -سمػموت.
بدائع الصـوئع يف ترتقى الرشائع ًمعالء اًمنديـ أيب سمؽنر سمنـ مًنعقد سمنـ أمحند
اًمؽاؾماين احلـػل (ت 587ن) ط7476/7نن 7986 -م دار اًمؽتَ اًمعؾؿقة–
سمػموت.
البـــقك الطبقــي البـــرشيي وأحؽومفــو الػؼفقــي ًمؾننديمتقر إؾمننامقمقؾ مرطمٌننا
ط7479/7ن دار اسمـ اجلقزي اًمدمام.
تػسر ادـور = شمػًػم اًمؼرلن احلؽقؿ .عمحؿد رؿمقد سمـ قمكم روا .ط 7997 /7م.
كنم اهلقئة اعمٍمية اًمعامة ًمؾؽتاب.
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اجلومع ألحؽوم الؼرآنً .مإلمام أيب قمٌد اهلل حمؿد سمـ أمحد إكصاري (ت.)677
ـمن7476/ن .دار اًمؽتَ اًمعؾؿقة ن سمػموت.
حوصقي الروض ادربع رشح زاد ادسـتؼـع ًمعٌند اًمنرمحـ سمنـ حمؿند سمنـ ىماؾمنؿ
اًمعاحؿل احلـٌكم اًمـجدي (ت7697ن) ط7697/7ن.
احلققان ٕيب قمثامن قمؿرو سمـ سمحر اجلناطمظ (ت 755ن) ط7474 /7ن دار
اًمؽتَ اًمعؾؿقة–سمػموت.
زاد ادستؼـع يف اختصور ادؼـع ٕيب اًمـجا مقؾمك سمـ أمحد سمـ مقؾمك احلجاوي
اعمؼدد (ت 968ن) حتؼقؼ قمٌد اًمرمحـ سمنـ قمنكم سمنـ حمؿند اًمعًنؽر مندار
اًمقـمـ ًمؾـنم–اًمرياض.
شــــ ابـــ موجــف ًمإلمننام احلنناومظ أيب قمٌنند اهلل حمؿنند سمننـ يزينند اًمؼزويـننل
(ت776نن) .حتؼقؼ حمؿد ومماد قمٌد اًمٌاىمل .دار اًمؽتَ اًمعؾؿقة ن سمػموت.
شــ أيب داودً ،مإلمام احلاومظ أيب داود ؾمؾقامن سمـ إؿمعث اًمًجًتاين إزدي
(ت775نن) .حتؼقؼ قمزت اًمدقماس .دار احلديث ن محص.
شــ الـسـوئل ادجتبـك ًمإلمنام احلناومظ أسمنق قمٌند اًمنرمحـ أمحند سمنـ ؿمنعقَ
اًمـًائل(ت676نن) .ومعف ذح احلاومظ ضمال اًمديـ اًمًققـمل (ت977ننن
) .وطماؿمقة اإلمام اًمًـدي (ت7768ننن) .حتؼقنؼ مؽتنَ اًمتحؼقنؼ اًمنؽماث
اإلؾمالمل .ـمن7477/7نن .دار اعمعرومة ن سمػموت.
الرشح ادؿتع ظـذ زاد ادسـتؼـع عمحؿند سمنـ حناًمح سمنـ حمؿند اًمعثقؿنلم (ت
7477ن) ط7478 – 7477 /7ن دار اسمـ اجلقزي– اًمدمام.
رشح صحقح البخوري ٓسمـ سمطا

أيب احلًـ قمكم سمـ ظمؾنػ سمنـ قمٌند اعمؾنؽ

(ت449ن) حتؼقؼ أسمق متنقؿ يناه سمنـ إسمنرانقؿ 7476ن 7776 -م مؽتٌنة
اًمرؿمد  -اًمًعقدية اًمرياض.
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رشح مـتفك اإلرادات عمـصقر سمـ يقكس اًمٌفقشمك احلـٌغم (ت 7757ن) قمنامل
اًمؽتَ -سمػموت.
صحقح البخوري = ومتح اًمٌاري سمنمح ححقح اًمٌخاريً .مإلمام احلناومظ أمحند
سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعًؼالين (ت .)857شمرىمقؿ حمؿد ومماد قمٌد اًمٌاىمل .شمصنحقح
حمَ اًمديـ اخلطقَ .ـمن7479/7ن .دار اًمريان ًمؾؽماث.
احلجناج اًمؼشنػمي اًمـقًناسمقري
صحقح مسؾؿً .مإلمام أيب احلًلم مًؾؿ سمنـ ّ
(ت .)767حتؼقؼ حمؿد ومماد قمٌد اًمٌاىمل .ـمن7476/نن .دار اًمػؽر-سمػموت.
الطبؼوت الؽزى عمحؿد سمـ ؾمعد يماشمَ اًمقاىمدي (ت .)767دار حادر – سمػموت.
ضرح التثريى رشح التؼريى ٕيب اًمػضؾ زيـ اًمديـ قمٌد اًمرطمقؿ سمنـ احلًنلم
اًمعراىمل (ت 876ن) وأيمؿؾف اسمـف أسمق زرقمة أمحد سمـ قمٌد اًمرطمقؿ (ت 876ن)
دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب سمػموت.
ظققن األكبوء يف ضبؼوت األضبوء شملًمقػ مقومؼ اًمديـ أيب اًمعٌاس أمحد سمـ اًمؼاؾمؿ
سمـ ظمؾقػة اًمًعدي اخلزرضمل اعمعرو سماسمـ أيب أحقٌعة .حتؼقنؼ اًمنديمتقر كنزار
روا .دار مؽتٌة احلقاة – سمػموت.
الػتووى اهلـديي وتعرف بولػتووى العومل كريـي يف مـذهى اإلمـوم األظظـؿ أيب
حـقػي.شملًمقػ مجاقمة مـ اًمعؾامء سمرئاؾمة كظام اًمديـ اًمٌؾخل ط7677/7ن دار
اًمػؽر سمػموت.
فتووى كقر ظذ الدرب مـ ظمنال مقىمنع اًمشنقخ حمؿند سمنـ حناًمح اًمعثقؿنلم
اًمرؾمؿل قمغم آكؽمكت.
ققل أهؾ اخلزة يف الػؼف اإلشالمل رؾماًمة مؼدمة ًمـقؾ درضمة اعماضمًتػم ذم اًمػؼف
اإلؾمالمل إقمداد اًمٌاطمث ومقاز اًمؼايدي .إذا اًمديمتقر أمحد سمـ قمٌد اهلل سمنـ
محقنند7479-7478 .ن .ضمامعننة أم اًمؼننرى سمؿؽننة اعمؽرمننة يمؾقننة اًمنمننيعة
واًمدراؾمات اإلؾمالمقة.
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كشوف الؼــوع ظــ مـتـ اإلقــوع عمـصنقر سمنـ ينقكس اًمٌفنقشمك احلـنٌغم (ت
7757ن) دار اًمؽتَ اًمعؾؿقة– سمػموت.
كشػ ادشؽؾ مـ طمديث اًمصحقحلم جلام اًمديـ أيب اًمػرج قمٌد اًمرمحـ سمنـ
قمكم اعمعرو سماسمـ اجلقزي (ت597نن) حتؼقؼ اًمديمتقر قمكم طمًنلم اًمٌنقاب
ط7478/7ن 7997م دار اًمقـمـ – اًمرياض.
كالم الطبقى وأصمره ذم احلؽؿ اًمنمقملً .مؾديمتقر أؾمنامة إسمنرانقؿ قمنكم .سمحنث
مـشقر ذم جمؾة اجلـان اًمعدد إو ؾمنـة 7777م إحندار ضمامعنة اجلـنان –
ًمٌـان ـمراسمؾس.
ادبدع يف رشح ادؼـعٕ .يب إؾمحا سمرنان اًمديـ إسمرانقؿ سمـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ
حمؿد سمـ مػؾح (ت884نن).ط7478/7ن 7997م .دار اًمؽتنَ اًمعؾؿقنة-
سمػموت.
ادبسقطً .مشنؿس اًمنديـ أيب سمؽنر حمؿند سمنـ أمحند سمنـ أيب ؾمنفؾ اًمنظمزن
(ت486نن) .شمصحقح مجاقمة مـ اًمعؾامء .ط 7479ن7989 -م .دار اعمعرومة –
سمػموت.
ادجؿـــقع رشح ادفـــذبً .مإلمنننام أيب زيمرينننا حمقنننل اًمنننديـ سمنننـ ذ
اًمـقوي(ت676نن ) .ويؾقف اًمعزيز ذح اًمقضمقز ًمإلمام أيب اًمؼاؾمؿ قمٌد اًمؽريؿ
سمـ حمؿد اًمراومعل (ت676نن) .ويؾقف اًمتؾخقص احلٌػم ذم ريج اًمراومعل اًمؽٌػم
ًمإلمام أيب اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعًؼالين(ت857نن) .دار اًمػؽنر-
سمػموت.
جمؿقع فتووى صقخ اإلشالم أمحد بـ تقؿقي :مجع وشمرشمقَ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمؿند
سمـ ىماؾمؿ اًمـجندي وؾمناقمده اسمـنف حمؿند .ط7477/ننن .دار قمنامل اًمؽتنَ ن
اًمرياض.
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جمؿقع فتووى ورشوئؾ فضقؾي الشقخ حمؿد بـ صولح العثقؿـني مجنع وشمرشمقنَ
ومفد سمنـ كناس سمنـ إسمنرانقؿ اًمًنؾقامن ط إظمنػمة 7476ن دار اًمنقـمـ -
اًمرياض.
مسوئؾ اإلموم أمحد.رواية اسمـف حاًمح (ت766نن) .حتؼقؼ اًمديمتقر ومضؾ اًمرمحـ
ديـ حمؿد.ط7478/7نن .اًمدار اًمعؾؿقة ن اهلـد.
مسوئؾ اإلموم أمحد بـ حـبؾ .رواية اسمـف قمٌد اهلل (ت797نن) .حتؼقنؼ اًمنديمتقر
قمكم اسمـ ؾمؾقامن اعمفـا .ط7476/7نن .مؽتٌة اًمدار ن اعمديـة اعمـقرة.
ادستدرك ظذ الصـحقحني ًمإلمنام احلناومظ أيب قمٌند اهلل احلنايمؿ اًمـقًناسمقري
(ت475نن) .وسمذيؾف اًمتؾخقص ًمؾحاومظ اًمذنٌل .دار اعمعرومة ن سمػموت.
 -33مطولى أويل الـفـك يف رشح غويـي ادـتفـك شمنلًمقػ اًمشنقخ مصنطػك اًمًنققـمل
اًمرطمقٌاين(ت7746نن) .ـمن7475/7ن 7994م اعمؽتَ اإلؾمالمل-دمشؼ.
 -39معومل التـزيؾ يف تػسر الؼرآن = شمػًػم اًمٌغقي ٕيب حمؿد احلًنلم سمنـ مًنعقد
اًمٌغقي (ت 576ن) حتؼقؼ حمؿد اًمـؿنر وقمنثامن ونؿػمية وؾمنؾقامن احلنرش
ط7477 /4ن  7997 -م دار ـمقٌة ًمؾـنم واًمتقزيع– اًمرياض.
 -32معومل الســـ رشح شـــ أيب داودً .مإلمنام أيب ؾمنؾقامن محند سمنـ حمؿند اخلطنايب
(ت688نننن) .حتؼقننؼ قمٌنند اًمًننالم قمٌنند اًمشنناذم حمؿنند .ـمننن7657/7ن
7967م اعمطٌعة اًمعؾؿقة – طمؾَ.
 -35ادغـلٕ .يب حمؿد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمنـ حمؿند سمنـ ىمدامنة (ت677ننن) .حتؼقنؼ
اًمديمتقر قمٌد اهلل اًمؽميمل واًمديمتقر قمٌند اًمػتناح احلؾنق .ط7477/7ننن .نجنر
ًمؾطٌاقمة واًمـنم ن اًمؼانرة.
 -30ادقافؼوت يف أصقل الرشيعيٕ .يب إؾمحا إسمرانقؿ سمـ مقؾمك اًمؾخؿل اًمشاـمٌل
(ت797نن) .حتؼقنؼ اًمشنقخ إسمنرانقؿ رمضنان .ط7477/4ن 7999 -م .دار
اعمعرومة – سمػموت.
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 -33مقت الدموغً .مػضقؾة ؿمقخـا اًمديمتقر قمٌند اهلل سمنـ حمؿند سمنـ أمحند اًمطريؼنل.
ط7476/7ن 7775 -م.
 -99ادقشقظي الػؼفقي الؽقيتقي ،وزارة إوىما واًمشنمون اإلؾمنالمقة – اًمؽقينت
ط7476/7ن 7986م ـمٌاقمة ذات اًمًالؾمؾ – اًمؽقيت.
 -31الـفويي يف غريى احلديٌ .عمجد اًمديـ أيب اًمًعادات اعمٌارك سمنـ حمؿند اجلنزري
اعمعرو سمناسمـ إصمنػم (ت676ه) .حتؼقنؼ ـمنانر أمحند اًمنزاوي وحمؿنقد حمؿند
اًمطـاطمل .دار اًمٌاز ن مؽة اعمؽرمة.
 -34كقؾ األوضور رشح مـتؼك األخبور مـ أحوديٌ شقد األخقور .شملًمقػ اإلمام حمؿند
اسمـ قمكم اًمشقيماين (ت7757نن) .دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب وممؾمًنة اًمتناريخ
اًمعريب سمػموت ً -مٌـان.
 -34اهلدايي رشح البداييٕ .يب احلًلم قمكم سمـ أيب سمؽر اعمرهمقـاين (ت596ه) .اعمطٌقع
مع فتح الؼدير .شملًمقػ اًمشقخ يمنام اًمنديـ حمؿند سمنـ قمٌند اًمقاطمند اًمًنققاد
اعمعرو سماسمـ اهلامم احلـػل (ت687نن) .ط7689/7ن .مطٌعة مصطػك اًمٌنايب
احلؾٌل – اًمؼانرة.
 -33وطقػــي اخلبــر يف الـــقازل الػؼفقــي ًمؾننديمتقر أمحنند سمننـ قمٌنند اهلل اًمضننقحيل.
ط7467/7ن 7777م .مريمز اًمتؿقز اًمٌحثل ذم ومؼف اًمؼضايا اعمعاسة ضمامعنة
اإلمام حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقة .اًمرياض.
 -39لسون العرب .أليب الػضؾ مجول الديـ حمؿد بـ مـظقر األفريؼل (ت455هــ).
ط7474/6ن .دار حادر – سمػموت.
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Abstract:
Praise be to ALLAH, prayer and peace be upon the Messenger of Allah
Mohammad bin Abdullah, his family and companions and after:
The industries - including medical - changing and changing and constantly
evolving, from here For the mufti, who wants access to the right things must based
on the facts that medical monitors and understands this fact before issuing a fatwa,
or else the harm may be more than good, and even if what Lefty it provided for in
the books of the ancient scholars.
Here looming importance of the statement and to clarify the impact of the
development on the medical advisory opinion of the Mufti, the impact of this figure
in the industry, according to industry Mufti legally required and recognized for the
purposes of the right of existence of muftis.
The researcher Contains six effects are:
First: the impact of medical advances in the old install fatwas.
The second effect: the impact of medical advances in the explanation of fatwas.
The third effect: the impact of medical advances in the weighting of the two old
views.
Fourth impact: the impact of medical advances increase in new doctrinal details.
V impact: the impact of medical advances in the creation of a new advisory
opinions to the provisions of unprecedented.
Impact of the latter, the sixth: the impact of medical advances to change the old
fatwas and give a new judgment.
Reported under the impact of each of these effects are different models of virtue
fatwas scholar Sheikh Muhammad al-Saalih al Uthaymeen(God's mercy), of his
prestigious scientific Uthaymeen(God's mercy), and because he is one of the most
prominent muftis in our time.
I recommend the researcher:
- care of Developments in contemporary medical because of their significant
impact on the legal judgment and give a fatwa correct.
- conferences holding medical and workshops periodically be with the
participation of a group of trustworthy doctors contemporary with specialists in
science legitimacy and muftis, the importance of informed muftis on the medical
developments on a regular basis and the perception of reality medical reality, and
what causes it also informed muftis on the issues that doctors need to know the
provisions of the jurisprudential .
- need for familiarity with basic information muftis underpinning medical issues
related to the fatwas of calamity private ones, in order to be as much as the mufti of
the required depth, when it deals with the advisory opinion of the medical issues;
because it relied in finding solutions to the legitimate mufti is not a doctor.
Key words
impact of the development on the medical advisory, Changing the industries, Evolving the industries,
new advisory opinions, advances increase in new doctrinal details ., weighting of the two views,
explanation of Fatwas, Confirmation old Fatwas, opinion of the Mufti, medical industries.

جملة جامعة طيبة :لآلداب والعلوم اإلنسانية ،السهة الرابعة ،العدد3416 ،5هـ

تغليـــظ اليمـــني
وتطبيقاته يف احملاكم الشَّرعيَّة
(احملكمة العامّة بالطّائف أمنوذجًا)
دراسة فقهيّة تطبيقيّة
د .خالد بن حسن بن عبداهلل احلارثي
إشتوذ ادشورك بؽؾ ّقي َّ
افشـريعي وإكظؿي
افؼيعي – جومعي اف َّطوئػ
ؿسؿ َّ
تاريخ اإلجازة0441/1/01 :هـ

تاريخ التحؽقم0441/4/01 :هـ
ادستخؾص :

احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل ..وبعد:
هذا افبحٌ يتؽؾؿ ظـ مسلفي مفؿي  ,وهل تغؾقظ افقؿـغ  ,وـقػقـي تطبقؼـف ذم
ادحوـؿ افؼظقي ,وؿد تـووفً ذم افػصؾ إول  :تعريػ افتغؾقظ  ,وتعريػ افقؿغ ,
ثؿ تعريػ تغؾـقظ افقؿـغ  ,وــذفؽ تغؾـقظ افقؿـغ بـوفؾػظ  ,وافزمـون  ,وادؽـون ,
وبودصحػ  ,ثؿ ذم افػصؾ افثوين بقـً افدظقى افتـل رـري ؾقفـو تغؾـقظ افقؿـغ  ,و
حؽؿ مـ ُوجفً ظؾقف افقؿغ ادغؾظي ؾـؽؾ ظـ افتغؾقظ  ,وأن تغؾقظ افقؿغ ٓ يتقؿػ
ظذ ضؾى اخلصؿ  ,وإكام يعقد ٓجتفود افؼويض .
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د
.
إسما
عيل
غازي
مرح
با
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ثؿ ذم افػصؾ افثوفٌ  :ذـرت كامذج تطبقؼقي ذم ادحوـؿ افؼظقي  ,وخؾصً إػ

.
أنإسما
ادعؿقل بف ذم ادحوـؿ هق  :تغؾقظ افقؿغ بوفؾػظ .
عيل
غازي
الؽؾامت ادػتاحقة:
مرح
با تطبقؼ ,حموـؿ رشظقي ,ؾؼف ,تغؾقظ ,حؾػ.
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افر ِحق ِؿ
افر ْ َ
ْح ِـ َّ
بِ ْس ِؿ اهللَِّ َّ

متفقـــد
َّ
إن احلؿد هلل كحؿـده وكسـتعقـف  ,وكسـتغػره  ,وكعـقذ بالله مــ رشور أكػســو
وشقئوت أظامفـو  ,مـ هيده ال ؾال َّ
مضؾ فف  ,ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف  ,وأصـفد أن ٓ
إفف إَِّٓ ال وحده ٓ رشيؽ فف  ,وأصفد َّ
حمؿدً ا ظبده ورشقفف صذ ال ظؾقف وظذ آفف
أن َّ
وأصحوبف وأتبوظف إػ يقم افديـ.
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [ آل
ظؿران . ] 201 :
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [ افـسوء . ] 2 :
ﭽﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮮ ﮯﮰﮱ﮲
﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ [ إحزاب  60 :ـ . ] 62
أ ّمو بعد :
ِ
مهفو حػظ حؼقق افعبود ظـد حصقل
إِ َّن ال رشع افقؿغ حلؽَؿ ظظقؿي  ,ومـ أ ّ
مـوزظي واختالف بغ ادتخوصؿغ  ,ؾؼـول ؿـول افـَّبـل  (( : ا ْل َب ِّقـَـة َع َ
ـذ ا ْدـدي عي ،
بـوحلؼ ا َّفـذي
َوا ْل َقؿػ َع َذ َم ْن َأ ْكؽ ََر )) ( , )2ؾحـغ ٓ يؽـقن فؾؿـدَّ ِظل ب ّقــي تشـفد
ّ
( )0افســ افؽزى فؾبقفؼل  ,ـتوب افدّ ظووى وافب ّقـوت  ,بوب افب ّقـي ظذ اددّ ظل وافقؿغ ظذ اددّ ظك ظؾقف
صححف اإلموم افـَّقوي وؿول ظـف  (( :جوء ذم روايي
ح ( . ) 132 , 131/12 ( , ) 12132
ّ
=

تغليظ اليمني وتطبيقاته يف احملاكم الشَّرعيَّة (احملكمة العامّة بالطّائف أمنوذجًا)

991
د

يدّ ظقف  9ظـد ذفؽ تتّجف افدّ ظقى ظذ اددَّ ظك ظؾقف ظـد إكؽوره  ,ويطوفى بلداء افقؿـغ

.
إسما
احلؼ ذم افـدّ ظووى ,
ظذ
عيلبراءتف مـ دظقى اددَّ ظل  ,ؾوفقؿغ بالله إحدى وشوئؾ إثبوت ّ
غازي
مرح َّ
ّؼل يؽػل أن حيؾػ بالله  ,وٓ
وبام
أن افـَّوس يتػووتقن ذم افديـ و َّ
افصالح  ,ؾودممـ افت ّ
با

يتجوه ظذ احلؾػ بلل ـوذ ًبو  ,وفؽـ بعض افـَّوس ّ
تؼؾ ديوكتف وتؼقاه  ,ؾقتجوه ظـذ

ظً ظؾقف افقؿغ و ُضؾى مـف أن حيؾـػ افقؿـغ ادغ ّؾظـي
احلؾػ بالله ـوذ ًبو  ,فؽـ إذا ُؽؾ ْ
ؾؼد خيوف ويـزجر ويرتدع ظـ احلؾػ .
ؾؿـ هـو ــون فؾؼـويض أن يغ ّؾـظ افقؿـغ ذم بعـض افـدّ ظووى  ,وظـذ بعـض
ادتخوصؿغ إذا رأى مصؾحي ذم ذفؽ  ,ومسلفي تغؾـقظ افقؿـغ مــ ادسـوئؾ افػؼف َّقـي
افؼـظ َّقي  ,وفـذفؽ
أيضو معرؾـي مـدى تطبقـؼ ذفـؽ ذم ادحـوـؿ َّ
ادفؿ ً
ادفؿي  ,ومـ ّ
َّ
حووفــً أن أبحــٌ هــذه ادســلفي بعـــقان  " :تغؾــقا القؿــػ وتطبقؼاتــه ح ادحــا م
ي
أكؿوذجا "  9حتَّك أمجـع ذم افبحـٌ بـغ افـَّوحقـي
العامة بال ّطائف
ً
الؽع يقة ؛ ادحؽؿة ّ
افـَّظر َّيي افعؾؿ َّقي وافـَّوحقي افعؿؾ ّقي افتَّطبقؼ ّقي  ,وأشلل ال اإلظوكي وافتَّقؾقؼ .
أمه يقة ادوضوع  ،وأسباب اختقاره :
ممَّو دؾعـل فؾؽتوبي ذم هذا ادقوقع ّ
ويدل ظذ أمه َّقتف أمقر  ,مـ أمهفو :
ـ َّ
احلؼ ذم افدّ ظووى  ,حقـٌ يـمدي إػ
أن هذا تغؾقظ افقؿغ مـ وشوئؾ إثبوت ّ
احلؼ  ,حقٌ إِ َّن بعض افـَّوس ؿد يتجوه ظـذ احلؾـػ بالله ـوذ ًبـو  ,فؽــ مـع
إطفور ّ
تغؾقظ افقؿغ خيوف ويـزجر ظـ ذفؽ .
=

احلجوج ( . ) 120/21
افبقفؼل وؽره بنشـود حسـ أو صحقح ))  .اكظر  :ادـفوج رشح مسؾؿ بـ ّ
ّ
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ـ افقؿقف ظذ اجلوكى افعؿع دسلفي تغؾقظ افقؿغ  ,وذفؽ بوٓ ّضالع ظذ ؿضويو
افؼظ َّقي ضؾى افؼويض ؾقفو تغؾقظ افقؿغ مـ أحد ادتخوصؿغ .
ذم ادحوـؿ َّ
السابؼة :
الدِّ راسات ي
أهؿ افؽتى وافبحقث ا َّفتل ا ّضؾعً ظؾقفو ذم مسلفي تغؾقظ افقؿغ هل :
ّ
 0ـ رشوفي موجستر بعـقان  (( :افتَّغؾـقظ ذم افػؼـف اإلشـالمل )) مؼدّ مـي مــ
افـرْحـ افعوبـد ,
اف َّطوفبي  /أمؾ بـً ظبد افعزيز افـػقسـي  ,وإرشاف افـدّ ـتقر  :ظبـد َّ
حمؿد بـ شعقد ِ
افؼيعي  ,ؿسؿ افػؼف  ,ظوم
اإلشالم َّقي  ,ـؾ َّقي َّ
مؼدّ مي إػ جومعي اإلموم َّ
 2320ـ  2322هـ .
 2ـ بحٌ حمؽّؿ مـشقر بعـقان  " :تغؾقظ افقؿغ وأثر افـّؽقل ظـف ظـذ احلؽـؿ
افرابعي
افسـي َّ
حمرم  2322هـ ّ ,
افؼضوئل دراشي ؾؼف َّقي مؼوركي" جم ّؾي افعدل  ,افعدد ّ 42
ظؼة .
 4ـ بحٌ مـشقر بعـقان  " :افتَّغؾقظ بوٕيامن" فػضقؾي َّ
افشقخ  :ظع بـ شؾقامن
ّ
فسـي اف َّثوكقي .
افشقهيل  ,جم ّؾي افعدل  ,افعدد  , 6رجى  2312هـ  ,ا ّ
افسـوبؼغ بؿبوحـٌ ٓ تقجـد ؾـقفام  ,ـؿبحـٌ
وؿد اكػرد بحثل ظـ افبحثغ ّ
افدَّ ظقى ا َّفتل رري ؾقفو تغؾقظ افقؿغ  ,ومبحٌ  :تق ّؿػ تغؾقظ افقؿـغ ظـذ ضؾـى
اخلصؿ .
ـام َّ
خمتصـي بـوٕيامن
أن رشوفي ادوجستر جوءت ذم افتَّغؾـقظ بعؿقمـف وفقسـً ّ
افؼظ َّقي  9حقـٌ
ؾحسى  ,وؿد اكػرد بحثل ظـ اجلؿقع بوجلوكى افتَّطبقؼل ذم ادحوـؿ َّ
ذـرت كامذج دو يػعؾف افؼويض ظـد إرادة تغؾقظ افقؿغ ذم افـدّ ظقى واخلصـقمي شـقاء
أـون افتَّغؾقظ ظذ اددّ ظل أم ظذ اددّ ظك ظؾقف .
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مـفج البحث :

.
إسما اتّبعً ذم ـتوبي هذا افبحٌ اخلطقات أتقي :
عيل
غازي
 0ـ أذـر أؿقال ادذاهى إربعي ذم ـؾ مسلفي إن وجدت هلذه ادـذاهى ـال ًمـو
مرح
با
ؾقفو .

أهـؿ ادـوؿشـوت ظؾقفـو ,
أهؿ إد ّفي  ,مع بقون وجف دٓفتفو  ,وإيراد ّ
 2ـ أذـر ّ
افـراجح ذم
افردود ظذ هـذه ادـوؿشـوت إن وجـدت  9فؽـل أصـؾ إػ افؼـقل َّ
وأهؿ ّ
ّ
ادسلفي  ,وإن مل يظفر يل ترجقح بغ إؿقال  ,ؾلـتػل بذـر اخلالف .
 4ـ أظزو أيوت افؼرآكقي افؽريؿي إػ شقرهو .
أخرج إحوديٌ وأثور افقاردة ذم افبحٌ  ,ؾنن ـون احلديٌ أو إثـر ذم
4ـ ّ
افصـحقحغ أو أحـدمهو ؾـنكّـل أذــر
افصحقحغ ؾنكّـل أـتػل بذفؽ  ,وإن مل يؽـ ذم ّ
ّ
افســ وادسوكقد وؽرهو ُ ,ث َّؿ أذـر ـالم أهـؾ افعؾـؿ ذم احلؽـؿ ظـذ
ختررف مـ ـتى ّ
احلديٌ .
خ ّطة البحث :
تتؽقن خ ّطي افبحٌ مـ  :متفقد  ,وثالثي ؾصقل  ,وخومتي  ,وؿوئؿي بـودراجع ,
وؾفرس ادقوقظوت .
ـ افتَّؿفقد  :وؾقف أمه ّقي افبحٌ  ,وأشبوب اختقوره  ,ومـفجف  ,وخ ّطتف .
وبوفزمون
ـ افػصؾ إَ َّول  :ذم بقون معـك تغؾقظ افقؿغ  ,وتغؾقظ افقؿغ بوف َّؾػظ َّ
وادؽون  ,وبودصحػ  ,وؾقف أربعي مبوحٌ :
ـ ادبحٌ إول  :ذم بقون معـك تغؾقظ افقؿغ  .وؾقف ثالثي مطوفى :
ـ ادطؾى إَ َّول  :معـك افتَّغؾقظ .
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ـ ادطؾى اف َّثوين  :معـك افقؿغ .
ـ ادطؾى اف َّثوفٌ  :معـك تغؾقظ افقؿغ .
ـ ادبحٌ اف ّثوين  :افتَّغؾقظ فؾقؿغ بوف َّؾػظ  .وؾقف ثالثي مطوفى :
ـ ادطؾى إَ َّول  :معـك افتَّغؾقظ فؾقؿغ بوف َّؾػظ .
ـ ادطؾى اف َّثوين  :حؽؿ تغؾقظ افقؿغ بوف َّؾػظ .
ـ ادطؾى اف َّثوفٌ  :أد ّفي إؿـقال ذم تغؾـقظ افقؿـغ بـوف َّؾػظ  ,مـع بقـون افؼـقل
افراجح .
َّ
بوفزمون وادؽون  ,وؾقف ثالثي مطوفى :
ـ ادبحٌ اف ّثوفٌ  :افتَّغؾقظ فؾقؿغ َّ
بوفزمون وادؽون .
ـ ادطؾى إَ َّول  :معـك افتَّغؾقظ فؾقؿغ َّ
بوفزمون وادؽون .
ـ ادطؾى اف َّثوين  :حؽؿ افتَّغؾقظ فؾقؿغ َّ
بوفزمون وادؽون  ,مـع بقـون افؼـقل
ـ ادطؾى اف َّثوفٌ  :أد ّفي إؿقال ذم تغؾقظ افقؿغ َّ
افراجح .
َّ
افرابع  :افتَّغؾقظ فؾقؿغ بودصحػ  ,وؾقف ثالثي مطوفى :
ـ ادبحٌ َّ
ـ ادطؾى إَ َّول  :معـك افتَّغؾقظ فؾقؿغ بودصحػ .
ـ ادطؾى اف َّثوين  :حؽؿ افتَّغؾقظ فؾقؿغ بودصحػ .
ـ ادطؾى اف َّثوفٌ  :أد ّفي إؿقال ذم تغؾقظ افقؿغ بودصحػ  ,مـع بقـون افؼـقل
افراجح .
َّ
ـ افػصؾ اف َّثوين  :ذم افدَّ ظقى ا َّفتـل رـري ؾقفـو تغؾـقظ افقؿـغ  ,وكؽـقل مــ
وجفً ظؾقف افقؿغ ادغ ّؾظي ظـ افتَّغؾقظ  ,وتق ّؿػ افتَّغؾقظ ظذ ضؾى اخلصـؿ  ,وؾقـف
ّ
ثالثي مبوحٌ :
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ـ ادبحٌ إول  :افدَّ ظقى ا َّفتل رري ؾقفو تغؾقظ افقؿغ  .وؾقف مطؾبون :

.
إسما ـ ادطؾى إَ َّول  :بقون افدَّ ظقى ا َّفتل رري ؾقفو تغؾقظ افقؿغ .
عيل
غازي
ـ ادطؾى اف َّثوين  :أد ّفي إؿقال ذم افدَّ ظقى ا َّفتل رري ؾقفو تغؾقظ افقؿـغ
مرح
با
بقون افؼقل افراجح .

 ,مـع

َّ

وجفـً ظؾقـف افقؿـغ ادغ ّؾظـي ظــ افتَّغؾـقظ  .وؾقـف
ـ ادبحٌ اف ّثوين  :كؽقل مـ ّ
مطؾبون :
واصطالحو .
ـ ادطؾى إَ َّول  :معـك افـّؽقل فغي
ً
وجفً ظؾقف افقؿغ ادغ ّؾظي هؾ ُي َعد كوـ ً
ال ؟ .
ـ ادطؾى اف َّثوين  :إذا امتـع مـ ّ
وجفً ظؾقف افقؿـغ ادغ ّؾظـي
ـ ادطؾى اف َّثوفٌ  :أد ّفي إؿقال ؾقام إذا امتـع مـ ّ
هؾ ُي َعد كوـ ً
افراجح .
ال ؟  ,مع بقون افؼقل َّ
ـ ادبحٌ اف ّثوفٌ  :تق ّؿػ تغؾقظ افقؿغ ظذ ضؾى اخلصؿ  ,وؾقف مطؾبون :
ـ ادطؾى إَ َّول  :تق ّؿػ تغؾقظ افقؿغ ظذ ضؾى اخلصؿ .
ـ ادطؾى اف َّثوين  :أد ّفي إؿقال ذم تق ّؿػ تغؾقظ افقؿغ ظذ ضؾى اخلصؿ  ,مـع
افراجح .
بقون افؼقل َّ
افؼظ َّقي .
ـ افػصؾ اف ّثوفٌ  :تطبقؼوت تغؾقظ افقؿغ ذم ادحوـؿ َّ
أهؿ افـتوئٍ .
ـ اخلومتي  :وؾقفو ّ
ـ ثبً ادراجع .
ـ ؾفرس ادقوقظوت .
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الػصل األَ يول
ح بقان معـى تغؾقا القؿػ  ،وتغؾقا القؿػ بال يؾػا وبالزيمان وادؽان  ،وبادصحف
ادبحث األَ يول  :ح بقان معـى تغؾقا القؿػ :
أووح ادراد بتغؾـقظ
ثؿ ّ
شلبغ ذم هذا ادبحٌ معـك افتَّغؾقظ  ,ومعـك افقؿغ َّ ,
ّ
افقؿغ  .وؾقف ثالثي مطوفى .
ادطؾب األَ يول  :التيغؾقا لغة :

مـ َؽ ُؾظ ِؽ َؾ ًظو خالف ّ
دق  ,وــذا اشـتغؾظ  ,وؽ َّؾـظ افقـء جعؾـف ؽؾق ًظـو ,
خل ْؾؼ واف ّطبع وافػعؾ  ,وادـطؼ وافعقش  ,وكحق ذفؽ .
وافغؾظ ودّ افر ّؿي ذم ا َ
وذم ِ
افغ ْؾظي ثالث فغوت ِ :ؽؾظي ُ ,ؽؾظي َ ,ؽؾظي  ,يؼول  :رجؾ ؽؾـقظ  ,امـرؤ
ؾقف ِؽؾظي وؾظوطي وؿسووة وصدّ ة  ,ومـف ؿقفف تعـوػ  :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [ آل
ظً ظؾقف افقؿغ تغؾق ًظو  ,أي صدّ دت وأـّدت  ,ؾتغؾـقظ
ظؿران  . ] 248 :ومـف  :ؽ َّؾ ُ
افقؿغ تشديدهو وتقـقدهو وتػخقؿفو ؾفل مغ ّؾظي (. )2
ادطؾب ال يثاين  :معـى القؿػ :

القؿػ لغة :
ُدمؿع ظذ أيامن  ,وأيؿـ  ,ويامئـ  ,وهـل تـذـّر وتمكّـٌ  ,وتطؾـؼ فغـي ظـذ
معــون  :ؾتطؾــؼ ظــذ افقــد افقؿـــك  ,ومـــف ؿقفــف تعــوػ  :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ
()0

فؾصوحى بـ ظ ّبود (  9 ) 42/4ادطؾع ظذ أبقاب ادؼـع فؾبعع (  9 ) 321فسون
ادحقط ذم افؾغي ّ
فؾرازي ( . ) 117
افعرب ٓبـ مـظقر (  9 ) 201/20خمتور افصحوح ّ
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افؼقة وافؼدرة  ,و مـف ؿقفف تعـوػ  :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ
افصو ّؾوت  , ] 82 :وظذ ّ
[ّ .
إسما

[ عيل
بوفؼقة وافؼدرة  ,وؿقؾ ٓ :كتؼؿـو مـف بوفقؿغ (. )2
احلو ّؿي  , ] 34 :أي ّ
غازي
مرح
با وظذ افزـي

افرجؾ ظذ ؿقمف  9إذا جعؾف ال مبورـًـو  ,وافـ ُقؿـ :
 ,يؼول َ :ي ُؿـ َّ

افزـي .
ـك َع َ
ـذ َمـا ي َصـدِّ َ
وظذ احلؾػ وافؼسـؿ  ,ومــف ؿقفـف َ " : يؿقـ َ
ك َع َؾ ْقـه
َصاحب َ
ك" (. )1
َّٕنُؿ إذا حتوفػقا  9رضب ّ
ــؾ واحـد مــفؿ ظـذ
وشؿل احلؾػ يؿقـًو  9ؿقؾ َّ :
ُ
َّٕنَو حتػظ افقء ظذ احلوفػ ــام حتػظـف افقـد  ,وؿقـؾ ّ :
ٕن
يؿغ صوحبف  ,وؿقؾ َّ :
يؼقي ظذ افػعؾ أو ظدمف (. )2
احلؾػ ّ
القؿػ رش ًعا :
ذـر افػؼفوء _رْحفؿ ال _ تعوريػ ـثرة فؾقؿـغ  ,وفؽـّفـو متؼوربـي  ,ومــ
رشظو هل  :تقـقد حؽؿ بذـر اشؿ ال تعوػ أو صـػتف أو مـو
أمجعفو أن يؼول  :افقؿغ ً
يؾحؼ بذفؽ  ,ظذ وصػ خمصقص .
()0

اجلومع ٕحؽوم افؼرآن فؾؼرضبل (  9 ) 164/27تػسر ابـ ـثر (  9 ) 127/7ادحرر افقجقز ٓبـ
ظطقي ( . ) 286/7

()2

صحقح مسؾؿ  ,ـتوب إيامن  ,بوب افقؿغ ظذ ك ّقي ادستحؾػ  ,ح ( . ) 61/6 ( , ) 3172

()4

افصحوح فؾجقهري (  9 ) 1112/5مؼويقس افؾغي ٓبـ ؾورس (  9 ) 2061فسون افعرب ٓبـ
مـظقر (  9 ) 347/22ادصبوح ادـر ْٕحد افػ ّققمل (  9 ) 571/1افؼومقس ادحقط فؾػروزآبودي
(. ) 2132
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وادراد بـ ( مو يؾحؼ بذفؽ )  :دخقل إيـامن آفتزام ّقـي ــوحلؾػ بـوف ّطالق ,
وافـّذر  ,واحلؾػ بؿ ّؾي ؽر اإلشالم (. )2
ادطؾب ال يثالث  :معـى تغؾقا القؿػ :

ادراد بتغؾقظ افقؿغ  :أي تقـقدهو وتشديدهو  ,إ َّمو فػ ًظو ـزيودة بعض أشامء ال
أو صػوتف  ,أو مؽوكًو ـعـد افؽعبي  ,أو زموكًو ـبعد افعك  ,أو بودصحػ (. )1
ادبحث ال يثاين  :ال يتغؾقا لؾقؿػ بال يؾػا :
شلحوول ذم هذا ادبحٌ بقون معـك افتَّغؾقظ بوف َّؾػظ  ,وحؽؿف  ,وأد ّفتف  ,وؾقـف
ثالثي مطوفى .
ادطؾب األول  :معـى التيغؾقا لؾقؿػ بال يؾػا :

إِ َّن تغؾقظ افقؿغ بوف َّؾػظ هق تقـقدهو إذا حؾػ  ,بلن يزيـد ظـذ فػـظ اجلالفـي
بعض أشامء ال وصػوتف  ,ـؼقل  :وال ا َّفذي ٓ إفـف إَِّٓ هـق  ,أو وال افعظـقؿ افـّـوؾع

( )0ادطؾع فؾبعع (  9 ) 276افدر افـؼل ٓبـ ادزد (  9 ) 685/2اإلؿـوع فؾحجووي ( . ) 224/3
رجح هذا افتَّعريػ صقخـو افدّ ـتقر  :خوفد بـ ظع ادشقؼح ـ حػظف اهلل ـ ذم ـتوبف ( أحؽوم افقؿغ
وؿد َّ
بوهلل  , دراشي ؾؼف ّقي مؼوركي ) ص . 11
( )2معجؿ ادصطؾحوت وإفػوظ افػؼف َّقي د .حمؿقد ظبد ادـعؿ (  9 ) 412/2معجؿ فغي افػؼفوء  ,أ.د.
حمؿد ؿؾعف جل (  9 ) 201ادقشقظي افػؼف َّقي افؽقيت ّقي ( . ) 140/6 ( , ) 58 , 57/22
َّ
مرات ذم افؾعون  ,ومخسغ يؿقـًو ذم افؼسومي  ,وتغؾقظ
هـوك تغؾقظ يتع ّؾؼ بوفعدد  ,ـوحلؾػ بوهلل أربع ّ
بوفصػي ـحضقر مجع ذم افؾعون  ,وهذا افتَّغؾقظ ٓ يدخؾ ذم هذا افبحٌ .

تغليظ اليمني وتطبيقاته يف احملاكم الشَّرعيَّة (احملكمة العامّة بالطّائف أمنوذجًا)

910
د

افضور  ,أو وال افعظقؿ ا َّفذي ٓ إفف إَِّٓ هق ادفؾؽ اددرك  ,وكحق ذفؽ مـ افزيـودات
ّ.
إسما

عيل ّ
تدل ظذ تعظقؿ ال .
ا َّفتل

غازي
مرح وأحقال افـَّوس ختتؾػ
با

 ,ؾؿـفؿ مـ يؿتـع إذا ؽ ّؾظ ظؾقـف افقؿـغ ويتجـوه إذا

حؾػ بالله ؾؼط  ,ؾوفتَّغؾقظ يؽقن شب ًبو ذم مـع احلوفػ ظذ أن حيؾػ إن ــون ـوذ ًبـو ذم
يؿقـف (. )2
ادطؾب ال يثاين  :حؽم تغؾقا القؿػ بال يؾػا :

اختؾػ افعؾامء ذم حؽؿ تغؾقظ افقؿغ بوف َّؾػظ إػ أربعي أؿقال :
الؼول األَ يول :

ذهى ظؾامء احلـػ َّقي ( )1واحلـوبؾي ( )2إػ جقاز تغؾقظ افقؿغ بـوف َّؾػظ  ,وبــوء
خمر  9إن صوء ؽ َّؾظ  ,وإن صوء مل يغ ّؾظ .
ظذ ذفؽ ؾنِ َّن افؼويض ّ

()0

فؾنخيس (  9 ) 227/25بدائع افصـوئع فؾؽوشوين (  9 ) 323/7رووي افطوفبغ
ادبسقط َّ
فؾـَّقوي (  9 ) 22/21مغـل ادحتوج فؾؼبقـل ( . ) 325/5

()2

فؾنخيس (  9 ) 227/25بدائع افصـوئع فؾؽوشوين (  9 ) 323/7رشح ؾتح افؼدير
ادبسقط َّ
ٓبـ اهلامم (  9 ) 264/5آختقور فتعؾقؾ ادختور ( . ) 212/1

()4

افـجور (  9 ) 277/4اإلؿـوع فؾحجووي
افؽوذم ٓبـ ؿدامي (  9 ) 425/3مـتفك اإلرادات ٓبـ ّ
( . ) 423/3
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الؼول ال يثاين :

ذهى ظؾامء َّ
افشوؾع ّقي ( , )2وهق روايي ظـد احلـوبؾي ( )1إػ اشتحبوب افتَّغؾقظ
فؾقؿغ شقاء ـون بطؾى اخلصؿ أو بدون ضؾبف .
الؼول ال يثالث :

ذهى ظؾامء ادوفؽ َّقي ( )2إػ وجـقب تغؾـقظ افقؿـغ  ,ويؽـقن بؾػـظ  (( :ال
ا َّفذي ٓ إفف إَِّٓ هق ))  ,ؾال يؽػل احلؾػ بالله حتَّك يؼقل احلوفػ  (( :ال ا َّفذي ٓ إفف
هق )) .
الرابع :
الؼول ي

ذهى احلـوبؾي ذم ؿقل ظـدهؿ اختـوره ابــ َت ْق ِؿ َّقـي إػ وجـقب افتَّغؾـقظ إذا رآه
احلوـؿ وضؾبف (. )3

( )0رووي اف َّطوفبغ (  9 ) 21/21افتَّفذيى ذم افػؼف َّ
وؾعل فؾبغقي (  9 ) 135/7مغـل ادحتوج
افش ّ
فؾرمع ( . ) 242/7
( َّ 9 ) 325/5نويي ادحتوج ّ
ادحرر دجد افديـ ابـ َت ْق ِؿ َّقي فشؿس افديـ ابـ مػؾح ( 9 )110/1
افسـ َّقي ظذ مشؽؾ ّ
( )2افـؽً وافػقائد َّ
افؼح افؽبر ( . ) 214/20
اإلكصوف مع َّ
ز ( . ) 368
( )4حوصقي افدَّ شقؿل (  9 ) 248/5افؽوذم ذم ؾؼف أهؾ ادديـي ٓبـ ظبد اف ّ
افؼح
افسـ ّقي ظذ مشؽؾ
ادحرر دجد افديـ ابـ َت ْق ِؿ َّقي (  9 ) 112/1اإلكصوف مع َّ
ّ
( )4افـّؽً وافػقائد َّ
افؽبر ( . ) 215/20
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ادطؾب ال يثالث  :أد ّلة األ وال ح تغؾقا القؿػ بال يؾػا :

.
افـراجح ذم
إسما شلذـر أد ّفي إؿقال ذم مسلفي تغؾقظ افقؿـغ بـوف َّؾػظ  ,مـع بقـون افؼـقل َّ
عيل
غازي
ادسلفي :
مرح
با

أد ّلة الؼول األَ يول :

ّ
مهفو :
اشتدل مـ يرى جقاز افتَّغؾقظ بوف َّؾػظ فؾقؿغ بلد َّفي مـ أ ّ
 0ـ من الؼرآن :
ؿــــقل ال تعــــوػ  :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﭼ
[ افـَّحؾ . ] 27 :
وؿـــقل ال تعـــوػ  :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ
[ إكعوم . ] 208 :
أن مـ أؿسؿ بلل ؾؼد أجفد ذم افقؿـغ ّ ,
وجه الدِّ ٓلة َّ :
ؾـدل ظـذ جـقاز تـرك
افتَّغؾقظ ذم افقؿغ (. )2
السـية :
 2ـ من ُّ

أن افـَّبل  ح ّؾػ رـَو َك َي بـ َظب ِ
أ ـ َّ
ـد َي ِزيـدَ ظــدمو ض ّؾـؼ امرأتـف َأ ْف َبتَّـي  ,ؾؼـول
ْ َ ْ
ُ
َّ

شقل  : واهللَِّ مو َأرد َت إَِّٓ و ِ
فؾر ِ
احدَ ًة  ,ؾؼول فف َ " : واهللي َمـا َأ َر ْد َت ِٓي َواحـدَ ًة
َ
َ َ َ ْ
َّ

()0

افسبقؾ ذم رشح افدَّ فقؾ ( . ) 2244/2
معقكي أويل افـفك ٓبـ افـ ّّجور (  9 ) 226/21مـور َّ
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َؾ َؼ َول رـَو َك ُي  :واهللَِّ مو َأرد ُت إَِّٓ و ِ
احدَ ًة َ ,ؾ َر َّد َهو إِ َف ْق ِف َر ُش ُ
قل اهللَِّ . )2( " 
َ
َ َ َ ْ
ُ
َّبل  مل يغؾظ ظذ رـوكي  ,وإكّام ح َّؾػف بالله ؾؼط ّ ,
وجه الدِّ ٓلة َّ :
ؾدل ظذ
أن افـ َّ
جقاز افتَّغؾقظ وترـف .
ب ـ مو ورد َّ
حمؿـؿ جمؾـقد (, )1
َّبل  ظـدمو ُم َّـر ظؾقـف
ّ
بقفـقدي وهـق ّ
أن افـ َّ
ؾدظوهؿ افـَّبل َ ؾ َؼ َول " :هؽذا جتدون حدّ الزي اين ح تابؽم ؿـوفقا  :كعـؿ َ ,ؾـدَ َظو
ِ
رج ً ِ
وسـى أهؽـذا جتـدون حـدّ
َ ُ
ال م ْـ ُظ َؾ َامئ ِف ْؿ َؾ َؼ َول َ :أكْشد َك با يلذي َأ ْكزَ َل الت ْيو َرا َة َع َذ م َ
الــزي اين ح تــابؽم ؿــول  , ٓ :وفــقٓ أكَّــؽ كشــدتـل اــذا مل أخــزك  ,كجــده
دل ظذ مشـروظ ّقي افتَّغؾقظ  ,حقـٌ إِ َّن َر ُش َ
وجه الدِّ ٓلة  :هذا احلديٌ ّ
ـقل ال 
افقفقدي بوفذي أكزل افتَّقراة ظذ مقشك _ظؾقف افسالم_  ,ومل يـوصـده بالله وحـده ,
كوصد
ّ
وإكّام ؽ ّؾظ ظؾقف بزيودة ا َّفذي أكزل افتَّقارة ظذ مقشك _ظؾقف افسالم_(. )3

( )0شــ أيب داود  ,ـتوب اف َّطالق  ,بوب ذم افبتي  ,ح رؿؿ (  9 ) 662/2 ( , ) 1288شــ افسمذي ,
افرجؾ يط ّؾؼ امرأتف َأ ْف َبتَّي ح رؿؿ ( . ) 221/2 ( , ) 2266
ـتوب اف َّطالق وافؾعون  ,بوب مو جوء ذم َّ
حمؿدً ا ظـ هذا احلديٌ ؾؼول :
ؿول ظـف افسمذي  :هذا احلديٌ ٓ كعرؾف إَِّٓ مـ هذا افقجف  ,وشلفً َّ
(( ؾقف اوطراب ))  ,وؿول ظـف َّ
افشقخ إفبوين  (( :وعقػ )) اكظر  :وعقػ شــ أيب داود (. )262
()2
مسقد افقجف مـ احلُؿقي  :افػحؿي  .ؽريى احلديٌ ٓبـ إثر ( . ) 123
حمؿؿ  :أي ّ
ّ
( )4صحقح مسؾؿ  ,ـتوب احلدود  ,بوب رجؿ افقفقد أهؾ افذ َّمي ذم افزكو  ,ح رؿؿ ( , ) 3324
( . ) 107/22
()4

رشح ؾتح افؼدير ٓبـ اهلامم (  9 ) 265/5بدائع افصـوئع (  9 ) 323/7ادؿتع رشح ادؼـع
( . ) 277/5
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أد ّلة الؼول ال يثاين :

.
إسما
ّ
مهفو :
اشتدل مـ ؿول بوشتحبوب افتَّغؾقظ ذم افقؿغ بلد َّفي مـ أ ّ
عيل
غازي
ؿصي ؿتؾف ٕيب جفؾ َّ
َّبـل  ؿـول فـف
 0ـ مو ورد ظـ ابـ مسعقد  ذم ّ
أن افـ َّ
مرح
با
()2
ِ

" آهللي ا يلذي َٓ ِ َل َه ِٓي ه َو َؾ ُؼ ْؾ ًُ ؟ آهللَِّ ا َّفذي َٓ إِ َف َف إَِّٓ ُه َق َف َؼدْ َؿ َت ْؾ ُت ُف "

:

.

ـو "
وجه الدِّ ٓلة َّ :
َّبل  ؽ ّؾظ افقؿغ بؾػـظ  " :آهللي ا يلـذي َٓ ِ َلـ َه ِٓي ه َ
أن افـ َّ
ّ
ؾدل ظذ اشتحبوب افتَّغؾقظ .
 2ـ حديٌ ابـ ظ ّبوس _ريض ال ظـفام_ ؿول فرجؾ ح َّؾػف " :احؾػ بوهللّ ا َّفذي
ٓ إفف إَِّٓ هق  ,مو فف ظـدك يشء" (. )1
َّبل  ؽ َّؾظ افقؿـغ بؾػـظ  ( :ال ا َّفـذي ٓ إفـف إَِّٓ هـق ))
وجه الدِّ ٓلة َّ :
أن افـ َّ
وهذا ّ
يدل ظذ اشتحبوب افتَّغؾقظ .
َّبل  ح ّؾػ رـوكي بؾػظ اجلالفـي ( ال ) ّ
 4ـ حديٌ رـوكي ادتؼدّ م َّ
ؾـدل ظـذ
أن افـ َّ
جقاز ترك افتغؾقظ ( , )2وحديٌ ابـ مسعقد وابـ ظ ّبوس ادتؼدّ م ّ
يدل ظذ آشتحبوب .
()0

افطزاين ذم ادعجؿ افؽبر  ,ذم مـوؿى ظبد اهلل بـ مسعقد  ,ح رؿؿ (  , ) 71/8 ( , ) 7362ؿول ظـف
حمؿد بـ وهى بـ أيب ـريؿي
اهلقثؿل ذم جمؿع افزوائد  (( :رواه افطزاين ورجوفف رجول َّ
افصحقح ؽر َّ
وهق ثؼي ))  .جمؿع افزوائد ومـبع افػقائد فؾفقثؿل ( . ) 202/5

()2

شــ أيب داود  ,ـتوب إؿضقي  ,بوب ـقػ افقؿغ  ,ح رؿؿ (  9 ) 2456/2 ( , ) 2510افســ افؽزى
فؾبقفؼل  ,ـتوب َّ
افبً  ,ح رؿؿ ( ) 10645
افشفودات  ,بوب حيؾػ اددّ ظك ظؾقف ذم ّ
حؼ كػسف ظذ ّ
( . ) 430/10ؿول ظـف إفبوين  (( :وعقػ اإلشـود )) اكظر  :وعقػ شــ أيب داود ( . ) 180

()4
َّ
ادفذب فإلموم افشرازي ( . ) 321/2

د .خالد بو حسو بو عبداهلل احلارثي ا
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أد ّلة الؼول ال يثالث :

ّ
اشتدل مـ ؿول بقجقب افتَّغؾقظ بؾػظ ( ال ا َّفذي ٓ إفف إَِّٓ هق ) َّ
بـلن افغـر
مـ افتَّغؾقظ زيودة افتَّخقيػ  ,وهق إكام حيصؾ بوٓشؿ وافصػي  ,وإن ـون احلؾـػ بالله
يؿقـًو تؽ ّػر إَِّٓ َّ
أن افغر

وافزجـر ظــ افؽـذب  ,ؾقجـى
زيودة افتَّخقيـػ
وافـردع ّ
ّ

تغؾقظ افقؿغ فتحؼقؼ ذفؽ افغر

(. )2

ويؿؽن مـا شة هذا آسـتدٓل بلكّـه  :معـور

فؾـّصـقص ا َّفتـل ؽ َّؾـظ ؾقفـو

افـَّبل  بغر فػظ ( ال ا َّفذي ٓ إفف إَِّٓ هق ) أو افـّصقص ا َّفتل اؿتك ؾقفو ظـذ فػـظ
اجلالفي ( ال ) .
الرابع :
أد ّلة الؼول ي

ّ
اشتدل مـ ؿول بقجقب افتَّغؾقظ إذا رآه احلوـؿ وضؾبف ّ ,
بلن إصؾ ذم افقؿـغ
ظدم افتَّغؾقظ  ,ؾنذا ضؾبف احلوـؿ صور واج ًبو وفق مل يؽـ واج ًبو دو ـون ذم افتَّغؾقظ زجـر
ؿط  9إلمؽون ّ
ّ
افَّضر ظؾقـف  ,وبـذفؽ تـتػـل
ـؾ واحد مـ آمتـوع مـ اف َّتغؾقظ فعدم َّ
ؾوئدة افتغؾقظ (. )1
الراجح :
الؼول ي

بعد ظر

تبغ َّ
افراجح هق ؿقل مـ ؿول
أن افؼقل َّ
إؿقال ذم ادسلفي وإد ّفي ّ ,

بقجقب افتَّغؾقظ إذا رآه احلوـؿ مصؾحي وضؾبف مـ ادـدَّ ظل أو ادـدَّ ظك ظؾقـف  ,واـذا
( )0حوصقي افدَّ شقؿل ( . ) 248/5
حمرر ادجد ابـ َت ْق ِؿ َّقي ( . ) 112/1
افسـ َّقي ظذ مشؽؾ ّ
( )2افـؽً وافػقائد َّ
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دمتؿع إد ّفي  ,ؾقحؿؾ مو ورد مـ ظدم افتَّغؾقظ ظذ َأكَّف إصؾ ذم افقؿغ  ,وحيؿؾ مـو
.
إسمامـ افتَّغؾقظ ظذ َأكَّف بعد ضؾى افؼويض إذا رأى مصؾحي
ورد
عيل
غازيظذ افقؿغ مث ً
ال .
جرأة
مرح
با

 ,ـام فـق رأى ذم احلـوفػ

ادبحث ال ّثالث  :التيغؾقا لؾقؿػ بالزي مان وادؽان :

بوفزمون وادؽون  ,وحؽؿـف
شلحوول ذم هذا ادبحٌ بقون معـك افتَّغؾقظ فؾقؿغ َّ
وأد ّفتف  ,وؾقف ثالثي مطوفى :
ادطؾب األَ يول  :معـى التيغؾقا لؾقؿػ بالزي مان وادؽان :

بوفزمون هق  :تقـقـد افقؿـغ وتشـديدهو بـلن تؽـقن ذم وؿـً
افتَّغؾقظ فؾقؿغ َّ
مع ّظؿ  ,ـلن تؽقن يقم اجلؿعي  ,أو بعد صالة افعك  ,أو بغ إذان واإلؿومي (. )2
ؿــول تعــوػ  :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ [ ادوئــدة , ] 205 :
ؿول مجفقر ادػنيـ  :يعـل بعد صالة افعك (. )1
وأ َّمو افتَّغؾقظ فؾقؿغ بودؽون ؾفق  :تقـقد افقؿغ وتشديدهو بلن تؽقن ذم مؽون مع ّظـؿ ,
افرــ وادؼوم بؿؽّي  ,وظـد مـز افـَّبل  بودديـي  ,وذم ؽرهو ذم اجلومع ظـد ادـز (. )2
ـبغ ّ
()0
َّ
افذخرة فؾؼراذم (  9 ) 162/22احلووي افؽبر فؾاموردي (  9 ) 211/12اهلدايي ٕيب اخل ّطوب
ادحرر ذم افػؼف ( . ) 110/1
( ّ 9 ) 482
فؾجصوص (  9 ) 251/3اجلومع ٕحؽوم افؼرآن فؾؼرضبل (  9 ) 155/7أحؽوم افؼرآن
( )2أحؽوم افؼرآن
ّ
ٓبـ افعريب ( . ) 131/1
()4
َّ
ادحرر
افذخرة فؾؼراذم (  9 ) 162/22احلووي افؽبر فؾاموردي (  9 ) 211/12اهلدايي ( 9 ) 482
ّ
ذم افػؼف ( . ) 110/1
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ادطؾب ال يثاين  :حؽم التيغؾقا لؾقؿػ بالزي مان وادؽان :

مهفو :
اختؾػ افعؾامء ذم حؽؿ تغؾقظ افقؿغ بوفزمون وادؽون إػ ظدّ ة أؿقال  ,أ ّ
الؼول األَ يول :

ذهى ظؾامء احلـػقي ()2
حؼ ادسؾؿ ,
بوفزمون وادؽون ذم ّ
إػ ظدم جقاز افتَّغؾقظ َّ
َّ
أمو افؽوؾر ()1
بوفزمون وادؽون .
ؾقؼع افتَّغؾقظ ذم ح ّؼف َّ
َّ
الؼول ال يثاين :

بوفزمون ( )2ووجقب تغؾقظ افقؿغ
ذهى ظؾامء ادوفؽ َّقي إػ ظدم تغؾقظ افقؿغ َّ
ذم ادؽون (. )3
( )0آختقور فتعؾقؾ ادختور (  9 ) 212/1افبحر افرائؼ رشح ــز افدؿوئؼ فؾـّسػل ( 9 )252 , 251/6
افدر ادختور (( حوصقي ابـ ظوبديـ ))
بدائع افصـوئع فؾؽوشوين (  9 ) 324/7ر ّد ادحتور ظذ ّ
(  . ) 156/7ؿول ذم تؽؿؾي حوصقي ابـ ظوبديـ  (( :أؿقل  :اف َّظوهر َّ
أن ادذهى ظـدكو ظدم جقاز هذا
افؼوح  ,وأ َّمو شؾى حسـ هذا افتَّغؾقظ تورة  ,وشؾى
افتَّغؾقظ  ,وظؾقف دٓئؾ مشوخيـو ادذـقرة ذم ّ
ؾؿبـل ظذ كػل مذهى اخلصؿ )) ( . ) 407/22
افقجقب أخرى ذم ظبوراهتؿ
ّ
ؿؾً ّ :
ٕن مذهى ادوفؽ َّقي افقجقب ذم افتَّغؾقظ بودؽون  ,ومذهى َّ
افشوؾعقّي اشتحبوب افتَّغؾقظ ذم
افزَّ مون وادؽون .
خوص بودسؾؿغ وذم حموـؿفؿ  ,وٓ يدخؾ ؾقف أهؾ افذ َّمي وؽرهؿ .
( )2افتَّغؾقظ ذم هذا افبحٌ
ّ
( )4حوصقي افدَّ شقؿل (  9 )252/5مقاهى اجلؾقؾ فؾح ّطوب (  9 ) 158/7حوصقي اخلريش ظذ خمتك
خؾقؾ (  . ) 212/7أ َّمو افؾعون وافدموء ؾنِ َّن افقؿغ تغ ّؾظ ظـدهؿ ؾقفو بوفزمون وادؽون  ,وفؽـ شبؼ
َأ ََّّنو ٓ تدخؾ ذم هذا افبحٌ .
()4

حوصقي افدَّ شقؿل (  9 )250/5مقاهى اجلؾقؾ فؾح ّطوب (  9 ) 158 , 157/7جقاهر اإلـؾقؾ
=
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الؼول ال يثالث :

.
إسما
عيل ذهى ظؾامء احلـوبؾـي
غازي
يستحى .
مرح ّ
با

( )2إػ َّ
بوفزمـون وادؽـون جـوئز  ,وٓ
أن تغؾـقظ افقؿـغ َّ

الرابع :
الؼول ي

ذهى احلـوبؾي ذم ؿقل ظـدهؿ اختوره ابـ َت ْق ِؿ َّقـي إػ َّ
بوفزمـون
أن تغؾـقظ افقؿـغ َّ
وادؽون واجى إذا رآه احلوـؿ مصؾحي وضؾبف (. )1
ادطؾب ال يثالث  :أد ّلة األ وال ح تغؾـقا القؿـػ بالزي مـان وادؽـان  ،مـع بقـان الؼـول
الراجح :
ي

ّ
بوفزمون وادؽـون  ,مـع
أهؿ مو
اشتدل بف افعؾامء ذم مسلفي تغؾقظ افقؿغ َّ
شلذـر ّ
افراجح .
بقون افؼقل َّ
أد ّلة الؼول األَ يول :

ّ
بوفزمون وادؽون بام يع :
اشتدل مـ يرى ظدم جقاز افتَّغؾقظ فؾقؿغ َّ

=

فإلموم أيب (  9 ) 266/1بدايي ادجتفد ٓبـ رصد ( . ) 2670/3

()0
ادحرر ذم افػؼف (  9 ) 110/1اإلؿـوع ( َّ 9 ) 423/3
ـشوف افؼـوع ( . ) 264/24
َّ
افؼح
( )2افـؽً وافػقائد افسـ ّقي ظذ مشؽؾ
ادحرر دجد افديـ ابـ َت ْق ِؿ َّقي (  9 ) 112/1اإلكصوف مع َّ
ّ
افؽبر ( . ) 215/20
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السـية :
 0ـ من ُّ
ؿقل افـَّبل  " : ا ْل َب ِّقـَة َع َذ ا ْددي عي َ ،وا ْل َقؿػ َع َذ َم ْن َأ ْكؽَر " (. )2
أن احلديٌ مل َي ِ
وجه الدِّ ٓلة َّ :
بوفزمـون أو ادؽـون  ,بـؾ جـوء
ـرد ؾقـف افتَّغؾـقظ َّ
َّص كسخ  ,ؾال
مطؾ ًؼو  ,وذم افتَّغؾقظ َّ
َّص  ,وافزيودة ظذ افـ ّ
بوفزمون وادؽون زيودة ظذ افـ ّ
بوفزمون وادؽون (. )1
رقز تغؾقظ افقؿغ ظذ ادسؾؿ َّ
 2ـ مو ورد َّ
أن زيد بـ ثوبً  أبك أن حيؾػ ظـد ادـز َّدو ؿه ظؾقف مروان بـ
احلؽؿ وذفؽ ظـدمو اختصؿ زيد مع ابـ مطقع ذم دار ـوكً بقـفام  ,ؾلمره مـروان بــ
احلؽؿ وهق أمر ادديـي أن حيؾػ ظذ ادـز ؾلبك أن حيؾػ إَِّٓ مؽوكف (. )2
وجه الدِّ ٓلة  :فق ــون افتَّغؾـقظ بودؽـون ٓز ًمـو دـو احتؿـؾ أن يلبـوه زيـد بــ
ثوبً . )3( 

( )0شبؼ ختررف ص . 1
( )2ادبسقط فؾنخيس (  9 ) 228/25بدائع افصـوئع فؾؽوشوين ( . ) 325/7
( )4ادقضل فإلموم موفؽ  ,ـتوب إؿضقي  ,بوب جومع مو جوء ذم افقؿغ ظذ ادـز  ,ح رؿؿ ( , ) 2428
فؾبقفؼل  ,ـتوب َّ
افشفودات  ,بوب تلـقد افقؿغ بودؽون ح رؿؿ
(  9 ) 432/2افســ افؽبر
ّ
(  9 ) 416/10 ( , ) 10623معرؾي افســ وأثور فؾبقفؼل  ,ـتوب َّ
افشفودات مقوع افقؿغ ,
ح رؿؿ ( . ) 200/23 ( , ) 10030
ؿول حم ّؼؼ ادقضل شؾقؿ اهلاليل  " :مقؿقف صحقح  ,شـده صحقح " ( . ) 432/2
( )4بدائع افصـوئع ( . ) 325/7
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 4ـ َّ
بوفزمــون
أن ادؼصــقد تعظــقؿ ادؼســؿ بــف  ,وهــق حوصــؾ بغــر افتَّغؾــقظ َّ

.
إسما
وادؽون (. )2
عيل
غازي
مرح ويؿؽن مـا
با

شة أد ّلتفم بام يغ :

يأوًٓ  ٓ :كسؾؿ َّ
ص كسخ  ,بؾ مو ــون مــ افســَّي زائـدً ا ظـذ
أن افزيودة ظذ افـَّ ّ

افؼرآن ؾفق تؼيع مبتدأ مـ افـَّبل  دمى ضوظتف ؾقف  ,وٓ ّ
حتؾ معصقتف  ,وهق امتثول
دو أمر ال بف مـ ضوظي رشقفف . )1( 
ثاك ًقا َّ :
جوئزا ٕكؽره
وتقر ًظو  ,وفق مل يره ً
أن زيد بـ ثوبً  ترك اخلالف تق ّؿ ًقو ّ
ـثرا ذم أؾعوفف ؾقطقعف مروان (. )2
ظذ مروان  ,ؾؼد ـون يـؽر ظذ مروان ً
بوفزمـون
افزجر ظـ افؽذب  ,وهذا حيصـؾ بـوفتَّغؾقظ َّ
ثال ًثا  :ادؼصقد بوفتَّغؾقظ َّ
وادؽون  ,ـام إكَّف تعظقؿ فؾؿؼسؿ بف (. )3
أد ّلة الؼول ال يثاين :

ّ
ـن َح َؾ َ
ـف
اشتدل مـ ؿول بقجقب تغؾقظ افقؿغ بودؽون بؼقل افـَّبـل َ " : م ْ
َع َذ مـ َْزي َاذ ًبا َف ْؾ َق َب يو َأ َم ْؼ َعدَ ه م َن الـيار " (. )4
( )0ادبسقط (  9 ) 228/25افبحر افرائؼ (  9 ) 252/6رشح ؾتح افؼدير (  9 ) 266/5آختقور فتعؾقؾ
ادختور ( . ) 212/1
( )2إظالم ادق ّؿعغ ظـ رب افعودغ ٓبـ افؼقؿ ( . ) 74 , 73/3
( )4احلووي افؽبر ( . ) 227/12
( )4احلووي افؽبر ( . ) 227/12
( )1ادقضل  ,ـتوب إؿضقي  ,بوب مو جوء ذم احلـٌ ظـد مـز افـَّبل  , ح رؿؿ ( , ) 2426
=

د .خالد بو حسو بو عبداهلل احلارثي ا

919

دل احلديٌ ظذ وجقب احلؾػ ظذ مـز افـَّبل ّ , 
وجه الدِّ ٓلة َّ :
ؾـدل ظـذ
وجقب تغؾقظ افقؿغ بودؽون َّ ٕ ,ك ُف فق مل يػفـؿ مــف ذفـؽ مل يؽــ فؾتَّغؾـقظ ذم ذفـؽ
معـك (. )2
ويؿؽـ مـوؿشي اشتدٓهلؿ هذا ّ
بلن فؾتَّغؾقظ معـك ؽر احلؽؿ بقجـقب افقؿـغ
وافزجر فؾحوفػ ظـ افؽذب ذم حؾػف (. )1
افردع َّ
ظذ ادـز  ,وهق َّ
أد ّلة الؼول ال يثالث :

ّ
مهفو :
اشتدل مـ يرى جقاز افتَّغؾقظ فؾقؿغ َّ
بوفزمون وادؽون بلد ّفي مـ أ ّ
السـية :
 0ـ من ُّ
َّ
َّبل  اشتحؾػ ُرـَو َك َي ؾؼول َ " :آاهللي َما َأ َر ْد َت ِٓي َواحدَ ًة َؾ َؼ َول ُرـَوكَـ ُي :
أن افـ َّ
واهللَِّ مو َأرد ُت إَِّٓ و ِ
احدَ ًة . )2( " ...
َ
َ َ َ ْ
َّ
خمصقصـو أو مؽوكًـو
َّبل  اشـتحؾػ ُرـَوكَـ َي بـدون أن يـذـر فـف زموكًـو
ً
أن افـ َّ

=

فؾبقفؼل  ,ـتوب َّ
افشفودات  ,بوب تلـقد افقؿغ بودؽون ح رؿؿ
(  9 ) 247/2افســ افؽبر
ّ
( . ) 414/10 ( , ) 10620
ؿول حم ّؼؼ ادقضل شؾقؿ اهلاليل  (( :صحقح )) ( . ) 247/2

()0

بدايي ادجتفد وَّنويي ادؼتصد ( . ) 2670/3

()2

بدايي ادجتفد وَّنويي ادؼتصد ( . ) 2670/3

()4

شبؼ ختررف ص . 22
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خمصقصو  ,بؾ جوء مطؾ ًؼو  ,ومل يغ ّؾظ يؿقـف بزمـ وٓ مؽون وٓ زيودة فػظ (. )2
.
ً
إسما
عيل
غازي
مرح
مروان بـ احلؽؿ
با

 2ـ مو روي ظـ زيد بـ ثوبً َ أكَّف أبك أن حيؾػ ظــد ادــز َّدـو ؿهـ ظؾقـف
(. )1

وجه الدِّ ٓلة َّ :
أن زيد بـ ثوبً امتـع مـ افقؿغ ظـد ادـز َّ ٕ 9ك ُف ٓ يراه واج ًبو ,
بؾ يؽػل افقؿغ بلل وإن مل تؾػظ بزمـ أو مؽون (. )2
الرابع :
أد ّلة الؼول ي

ّ
بوفزمـون وادؽـون إن رآه افؼـويض مصـؾحي
اشتدل مـ ؿول بقجـقب افتَّغؾـقظ َّ
وضؾبف ّ
بلن إصؾ ذم افقؿغ ظدم افتَّغؾقظ  ,ؾنذا ضؾبف افؼويض صور واج ًبو  ,وفق مل يؽـ
ؿط إلمؽون ّ
واج ًبو دو ـون ذم افتَّغؾقظ زجر ّ
ـؾ واحد مـ آمتــوع ظــ افتَّغؾـقظ فعـدم
افَّضر ظؾقف (. )3
َّ
الراجح :
الؼول ي

بوفزمـون وادؽـون إذا رآه افؼـويض مصـؾحي
مو ذهى إفقف مـ ؿول بقجـقب افتَّغؾـقظ َّ
وضؾبف  ,واذا دمتؿع إد ّفي  ,ؾام ورد مـ ظدم افتَّغؾقظ حيؿؾ ظذ إصؾ ذم افقؿغ َأ ََّّنـو بـال
تغؾقظ  ,ومو ورد مـ تغؾقظ بزمون أو مؽون ظذ َأكَّف بعد ضؾى افؼويض إذا رآى ؾقف ادصؾحي .

()0
افؼح افؽبر مع اإلكصوف ( . ) 217/20
َّ
( )2شبؼ ختررف ص . 25
افؼح افؽبر مع اإلكصوف ( . ) 218/20
( )4احلووي افؽبر ( َّ 9 ) 227/12
ادحرر دجد افديـ ابـ َت ْق ِؿ َّقي ( . ) 112/1
افسـ َّقي ظذ مشؽؾ ّ
( )4افـؽً وافػقائد َّ

د .خالد بو حسو بو عبداهلل احلارثي ا

911

الرابع  :التيغؾقا لؾقؿػ بادصحف :
ادبحث ي
شلحوول ذم هذا ادبحٌ بقون معـك افتَّغؾقظ بودصـحػ  ,وحؽؿـف  ,وأد ّفتـف ,
وؾقف ثالثي مطوفى .
ادطؾب األَ يول  :معـى التيغؾقا لؾقؿػ بادصحف :

تغؾقظ افقؿغ بودصحػ  ,وذفؽ بنحضور ادصحػ وووعف ذم حجر احلـوفػ
فرتدع ظـ افؽذب (. )2
ادطؾب ال يثاين  :حؽم التيغؾقا لؾقؿػ بادصحف :

مهفو ؿقٓن :
اختؾػ افعؾامء ذم حؽؿ افتَّغؾقظ بودصحػ إػ ظدّ ة أؿقال  ,أ ّ
الؼول األَ يول :

ذهــى ظؾــامء َّ
افشــوؾع ّقي ( , )1وهــق ؿــقل ظـــد احلـػ َّق ـي ( , )2وؿــقل ظـــد
ادوفؽ َّقي ( )3إػ جقاز افتَّغؾقظ بودصحػ  ,و َأ َّك ُف مؼوع .

( )0رووي اف َّطوفبغ (  9 ) 22/21افتَّفذيى ذم ؾؼف اإلموم َّ
وؾعل ( َّ 9 ) 136/7نويي ادحتوج
افش ّ
( . ) 241/7
( )2احلووي افؽبر (  9 ) 211/12افتَّفذيى فؾبغقي (  9 ) 136/7رووي اف َّطوفبغ ( َّ 9 ) 12/21نويي
ادحتوج ( . ) 241/7
( )4تؽؿؾي حوصقي ابـ ظوبديـ ( . ) 408/22
افؼح افؽبر
فؾصووي (  9 ) 241/3حوصقي افدَّ شقؿل ظذ َّ
افسوفؽ ٕؿرب ادسوفؽ َّ
( )4بؾغي َّ
( . ) 250/5
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الؼول ال يثاين :

.
إسما
عيل ذهى احلـوبؾي
غازي
افقؿغ بودصحػ .
مرح
با

( , )2وهق ؿقل ذم مذهى ادوفؽ َّقي ( )1إػ ظدم مؼوظ ّقي تغؾقظ

الراجح :
ادطؾب ال يثالث  :أد ّلة األ وال ح تغؾقا القؿػ بادصحف  ،مع بقان الؼول ي

ّ
اشتدل بف افعؾامء ذم تغؾقظ افقؿغ بودصحػ  ,مـع بقـون افؼـقل
شلذـر أهؿ مو
افراجح .
َّ
أد ّلة الؼول األَ يول :

ّ
مهفو :
اشتدل مـ ؿول بجقاز ومؼوظ ّقي افتَّغؾقظ بودصحػ بلد ّفي  ,مـ أ ّ
وؾعل ظـ ُمطرف بــ مـوزن َّ
افسؾػ  ,ؾؼد حؽك َّ
أن
افش ّ
 0ـ َأكَّف ورد ظـ بعض َّ
ابـ افزبر ـون حيؾػ ظذ ادصحػ .
ؿول َّ
وؾعل  :ورأيً ابـ موزن بصـعوء حيؾػ ظذ ادصحػ (. )2
افش ّ
ويؿؽـ مـوؿشي هذا آشتدٓل بلكّف زيودة ظذ مو أمر بف َر ُش ُ
قل ال  ذم افقؿغ
ـسك
حجي يسـتـد إفقفـو وٓ ُي ْ
ومو ؾعؾف اخلؾػوء افراصدون وؿضوهتؿ مـ ؽر دفقؾ وٓ ّ
()0

افؼح افؽبر مع اإلكصوف (  9 ) 221/20رشح مـتفك اإلرادات (  9 ) 622/5مطوفى أويل
َّ
افـفك فؾرحقبوين ( . ) 543/5

()2

مقاهى اجلؾقؾ ( . ) 158 , 157/7

()4

فؾبقفؼل  ,ـتوب َّ
افشفودات  ,بوب تلـقد افقؿغ بوفزَّ مون واحلؾػ ظذ ادصحػ ح
افســ افؽبر
ّ
رؿؿ (  9 ) 422/10 ( , ) 10632معرؾي افســ وأثور فؾبقفؼل  ,ـتوب َّ
افشفودات مقوع افقؿغ ,
ح رؿؿ ( . ) 202 , 201/23 ( , ) 10047

د .خالد بو حسو بو عبداهلل احلارثي ا

911

ؾعؾ رش ِ
قل ال  وأصحوبف فػعؾ ابـ موزن وٓ ؽره (. )2
َ ُ
 2ـ َّ
أن ادصحػ يشتؿؾ ظذ ـالم ال  وأشـامئف  9ؾـقغؾظ افؼـويض بـف ظـذ
احلوفػ (. )1
ويؿؽـ مـوؿشي هذا آشتدٓل َّ
بلن افتَّغؾقظ بزيودة بعض أشامء ال وصـػوتف أو
بوفزمون يؽػل ذم اف َّتغؾقظ ّ ,
وأن افتَّغؾقظ بودصحػ مل يرد ظـ افـَّبـل  وٓ
بودؽون أو َّ
افراصديـ . 
ظـ خؾػوئف َّ
أد ّلة الؼول ال يثاين :

ّ
اشتدل مـ ؿول بعدم مؼوظ ّقي تغؾقظ افقؿغ بودصحػ ّ :
بلن ذفؽ مل يثبً ظـ
خرا فسبؼقكو إفقف  ,وإذا
افـَّبل  واخلؾػوء افراصديـ  ,وشوئر َّ
افصحوبي  , وفق ـون ً
افراصديـ ـون ؾعؾف بدظي وإحدا ًثو ذم افديـ  ,ؾال يؽقن
مل يثبً ظـ افـَّبل  واخلؾػوء َّ
مؼوظو  ,وٓ يـسك هـدي رش ِ
ـقل ال  وأصـحوبف فػعـؾ ُم َطـرف بــ مـوزن وٓ
ً
َ ُ
ؽره (. )2

()0

افؼح افؽبر مع اإلكصوف ( . ) 221/20
ادغـل ٓبـ ؿدامي ( َّ 9 ) 117 , 116/23

()2

افؼح افؽبر مع اإلكصوف (  9 ) 221/20مطوفى أويل افـفك
ادغـل ٓبـ ؿدامي ( َّ 9 ) 117/23
( . ) 543/5

()4

افؼح افؽبر مع اإلكصوف
مقاهى اجلؾقؾ (  9 ) 158/7ادغـل ٓبـ ؿدامي ( َّ 9 ) 117/23
(  9 ) 221/20رشح مـتفك اإلرادات (  9 ) 622/5مطوفى أويل افـفك ( . ) 543/5
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الراجح :
الؼول ي

.
فؼقة مو اشتد ّفقا بف حقٌ مل يثبً تغؾقظ افقؿغ بودصحػ ظــ
إسما هق افؼقل اف َّثوين ّ
عيل
غازي
رش ِ
افصـحوبي 
افراصديـ وٓ ظـ ؿضوهتؿ وٓ ظــ بؼ ّقـي َّ
قل ال  وٓ ظـ خؾػوئف َّ
َ ُمرح
با

أمجعغ ّ .
ؾدل ذفؽ ظذ َّ
أن تغؾقظ افقؿغ بودصحػ ؽر مؼوع .

د .خالد بو حسو بو عبداهلل احلارثي ا
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افػصؾ اف َّثوين
وجفت عؾقه القؿػ ادغ ّؾظة
الدي عوى ا يلتي جيري فقفا تغؾقا القؿػ  ،وكؽول من ّ
عن التيغؾقا  ،وتو ّ ف التيغؾقا عذ طؾب اخلصم
ادبحث األول  :الدي عوى ا يلتي جيري فقفا تغؾقا القؿػ :
شلتـوول ذم هذا ادبحٌ افدَّ ظقى ا َّفتل رـري تغؾـقظ افقؿـغ ؾقفـو  ,حقـٌ إِ َّن
وافزجر ظـف  ,وـام تؼدّ م ؿد يتفوون بعض افـَّوس
تغؾقظ افقؿغ مـ أشبوب مـع افؽذب َّ
ذم احلؾػ  ,وفؽـ إذا ضؾى مـف افتَّغؾقظ خوف وامتـع .
وحمؾ افبحٌ هـو  :هؾ ّ
ّ
ـؾ دظقى بغ ادتخوصؿغ تغ َّؾظ افقؿغ ؾقفو أم يؼتك
تغؾقظ افقؿغ ظذ بعض افدَّ ظقى دون بعض ؟ وؾقف مطؾبون :
ادطؾب األَ يول  :بقان الدي عوى ا يلتي جيري فقفا تغؾقا القؿػ :

اختؾػ افعؾامء ذم هذه ادسلفي إػ أربعي أؿقال :
الؼول األَ يول :

افشوؾع ّقي ( )2إػ َّ
ذهى ظؾامء َّ
أن تغؾقظ افقؿغ رري ؾقام فقس بـامل وٓ يؼصـد
ادول  ,ــؽوح وضالق وفعون وؿقد وظتؼ وكحق ذفؽ  ,أ َّمو ادول ومو يتع ّؾؼ بـف ـلجـؾ
ديـورا أو مئتو درهؿ  ,ومو ظدامهو
ؾال تغؾقظ إَِّٓ ذم ـثرة  ,وهق كصوب َّ
افزـوة ظؼون ً
أن يبؾغ ؿقؿتف أحدمهو .
( )0احلووي افؽبر فؾاموردي ( َّ 9 ) 21/12نويي ادطؾى (  9 ) 537/27رووي اف َّطوفبغ ( 9 ) 21/21
َّنويي ادحتوج (  9 ) 241/7مغـل ادحتوج ( . ) 325/5

تغليظ اليمني وتطبيقاته يف احملاكم الشَّرعيَّة (احملكمة العامّة بالطّائف أمنوذجًا)

911
د

الؼول ال يثاين :

.
إسما
عيل ذهى ظؾامء احلـػ َّقي ( )2إػ َّ
أن تغؾقظ افقؿغ خيتؾػ بـوختالف حـول احلـوفػ
غازي
)
1
(
مرح
.
وصالحف وخقؾف وؿ ّؾي مبوٓتف  ,وكحق ذفؽ  ,وؿقؾ  :خيتؾػ بؽثرة ادول وؿ ّؾتف
با

الؼول ال يثالث :

ذهى ظؾامء ادوفؽ َّقي ( )2إػ َّ
أن افقؿـغ تغ ّؾـظ ذم ربـع ديــور ؾـلـثر  ,أو ثالثـي
دراهؿ أو مو يسووي ذفؽ .
الرابع :
الؼول ي

ذهى ظؾامء احلـوبؾي ( )3إػ َّ
أن افقؿغ ٓ تغ ّؾظ إَِّٓ ؾـقام فـف خطـر  ,ـجـويـي ٓ
تقجى ؿق ًدا  ,أو ظتؼ  ,أو كصـوب زــوة  9واخلطـر بػـتح افطـوء وشـؽقَّنو اخلَ َطـر ,
خل ْطر  :افؼف وافؼدر  ,أي ؾـقام فـف رشف وؿـدر ( , )4وذفـؽ راجـع إػ اجتفـود
ا َ
افؼويض .
()0

أن افتَّغؾقظ مرتبط بحول احلوفػ وصالحف وخقؾف  ,ويؽقن ذفؽ ذم ّ
طوهر ؿقل احلـػ َّقي هـو َّ
ـؾ
افدّ ظقى ا َّفتل رري آشتحالف ؾقفو ظـدهؿ .

()2

آختقور فتعؾقؾ ادختور (  9 ) 212/1بدائع افصـوئع (  9 ) 323/7رشح ؾتح افؼدير ( 264/5
).

()4

حوصقي افدَّ شقؿل (  9 )250 , 248/5مقاهى اجلؾقؾ فؾح ّطوب ( . ) 157/7

()4

افؼح افؽبر مع اإلكصوف (  9 ) 221/20ادؿتع رشح ادؼـع
افؽوذم ( َّ 9 ) 425/3
(  9 ) 280/5مـتفك اإلرادات (  9 ) 277/4اإلؿـوع ( . ) 424/3

()1

ادطؾع ظذ أبقاب ادؼـع ( . ) 322
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ادطؾب ال يثاين  :أد ّلة األ وال ح الدي عوى ا يلتي جيري فقفا تغؾقا القؿػ  ،مع بقان الؼول
الراجح :
ي
أد ّلة الؼول األَ يول :

ّ
اشتدل مـ ؿول َّ
بلن افتَّغؾقظ رري ؾقام فقس بامل وٓ يؼصد بف ادـول  ,وذم ـثـر
افـرْحـ بــ ظـقف _ريض اهلل
ادول دون ؿؾقؾف بلن يبؾغ كصوب َّ
افزـوة بام ورد ظـ ظبد َّ
مر بؼقم حيؾػقن بغ افبقً وادؼوم  ,ؾؼول  :أظـذ دم ؟ ؿـوفقا  , ٓ :ؿـول :
ظـف_ حغ َّ
أظذ ظظقؿ مـ ادول ؟ ؿوفقا  , ٓ :ؿول  (( :فؼـد خشــــقً أن يتفـوون افـَّـوس اـذا
ادؼــوم)) (. )2
وجه الدِّ ٓلة  :ظؼؾ افسومعقن فؼقفف مـ أهؾ افعؾؿ َأكَّف أراد بوفعظقؿ مــ ادـول
ظؼيـ مثؼوًٓ  ,ؾصور هذا ادؼدار أص ً
ال فتغؾقظ افقؿغ (. )1
أد ّلة الؼول ال يثاين :

ّ
اشتدل مـ ؿول َّ
إن تغؾقظ افقؿغ خيتؾػ بوختالف حول احلوفػ بلن اف َّظوهر مــ
بوفصالح َأكَّف يؿتـع ظــ افؽـذب ذم افـدَّ ظقى بـدون افتَّغؾـقظ ,
حول مـ ـون معرو ًؾو َّ

( )0افســ افصغرى فؾبقفؼل  ,ـتوب َّ
افشفودات  ,بوب تلـقد افقؿغ بودؽون وافزَّ مون وافقظظ وافتَّخقيػ
بوهلل  , وـقػ حيؾػ,ح (  . ) 231/3 ( , ) 3536ؿول ظـف ابـ حجر افعسؼالين _رْحف اهلل_:
افراؾعل افؽبر ( 9 )122/1وأصور ابـ
"إشـوده مـؼطع" .اكظر  :تؾخقص احلبر ذم ختريٍ أحوديٌ َّ
افؼح افؽبر ٓبـ
ادؾؼـ إػ َأكَّف معؾقل  .واكظر  :افبدر ادـر ذم ختريٍ إحوديٌ وأثور افقاؿعي ذم َّ
ادؾؼـ ( . ) 586/8
( )2احلووي افؽبر ( . ) 210/12
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بخالف ا َّفذي ّ
يؼؾ خقؾف مـ ال  ,ويؽقن ؽر مبول  ,ؾنِ َّن مثؾف ٓ يؿتـع ظــ افؽـذب
.
إسما

عيلظقى  ,وفذفؽ تغ ّؾظ ظؾقف فع ّؾف أن يـزجر ظـ افؽذب .
بوفدَّ
غازي
مرح
با

بؿجـرد
وـذفؽ ادول افقسر احلؼر افغوفى َأكَّف يؿتـع افـَّوس ظــ افؽـذب ؾقـف
ّ

افقؿغ  ,أ َّمو ادول افؽثر ؾؼد يتسوهؾ بعض افـَّوس ؾقف  ,ؾـال ُبـدَّ مــ تغؾـقظ وتلـقـد
وتشديد افقؿغ ظؾقف فرتدع ويـزجر (. )2
أد ّلة الؼول ال يثالث :

ّ
بلن تغؾقظ افقؿغ يؽقن ذم ربع ديـور مـ ادول ؾصـوظدً ا ّ ,
اشتدل مـ ؿول َّ
بـلن ربـع
افسورق ّ
يـدل ظـذ
افسورق  ,وـقكف شبى ؿطع يد َّ
افديـور هق افـصوب ا َّفذي تؼطع ؾقف يده َّ
ِظظؿف  ,ؾتغ ّؾظ افقؿغ ؾقام بؾغ ربع ديــور ؾصـوظدً ا  ٓ ,مـو ــون دون ذفـؽ  ,ؾـال تغ ّؾـظ
ؾقــف (. )1
الرابع :
أد ّلة الؼول ي

ّ
بلن افقؿغ ٓ تغ ّؾظ إَِّٓ ؾقام فف خطـر ّ ,
اشتدل مـ ؿول َّ
بـلن افتَّغؾـقظ فؾتلـقـد ,
وموٓ خطر ؾقف ٓ حيتوج إػ تلـقد (. )2
الراجح :
الؼول ي

يظفر وال أظؾؿ َّ
أن تغؾقظ افقؿغ مرتبط بام فف خطر وصلن  ,وذفـؽ يرجـع إػ
()0

رشح ؾتح افؼدير ( . ) 60/5

()2

َّ
افذخرة فؾؼراذم ( . ) 62/22

()4

ادؿتع رشح ادؼـع ( َّ 9 ) 280/5
ـشوف افؼـوع ( . ) 250/24
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أن هذا إمر فف صلن ورشف وؿدر ؽ ّؾط ؾقف وإَّٓ
اجتفود افؼويض  ,ؾؿتك رأى افؼويض َّ
ؾال .
وجفت عؾقه القؿػ ادغ ّؾظة عن التيغؾقا :
ادبحث ال ّثاين  :كؽول من ّ
وجفً ظؾقـف افقؿـغ ادغ ّؾظـي شـقاء
ذم هذا ادبحٌ شلتـوول مسلفي كؽقل مـ ّ
وجفـً ظؾقـف
ؽ َّؾظفو افؼويض بوف َّؾػظ أو ادؽون أو َّ
ثؿ كؽؾ مــ ّ
افزمون أو بودصحػ َّ ,
افقؿغ ظـ افتَّغؾقظ  ,وؾقف مطؾبون :
واصطالحا :
ادطؾب األَ يول  :معـى الـّؽول لغة
ً

الـؽول لغة :
افـقن وافؽوف وافالم أصؾ صـحقح ّ
يـدل ظـذ َمـْـع وامتــوع  ,وإفقـف يرجـع
َك يـؽؾ كؽقًٓ  ,وكَؽِؾ  :كؽص  ,يؼـول  :كؽـؾ
ـَّض َب وك َ َ
ؾروظف  ,يؼول  :كؽؾ ظـف َ َ
بوفضؿ  ,أي َج ُب َـ  ,و َكؽَّؾـف ظــ افقـء  :رصؾـف ظــف ,
افعدو وظـ افقؿغ يـؽُؾ
ظـ
ّ
ّ
ويؼول  :كؽؾ ظـ إمر يـؽؾ كؽقًٓ  :إذا َج ُبـ ظـف  ,وافـَّؽَؾ بوفتَّحريؽ مــ افتّـؽقـؾ
ظام يريد  ,ومـف افـّؽقل ظـ افقؿـغ  ,وهـق آمتــوع مـفـو وتـرك
وهق ادـع وافتّـحقي َّ
افرجؾ ظـ حوجتف إذا دؾعتف ظـفو (. )2
اإلؿدام ظؾقفو  ,يؼول  :أكؽؾً َّ
اصطالحا :
الـؽول
ً
تعغ ظؾقف أن حيؾػفو (. )1
أن يرجع ظـ يؿغ ّ
()0

مؼويقس افؾغي ٓبـ ؾورس ( ص  9 ) 2007فسون افعرب (  9 ) 177 , 176/23ترتقى
افؼومقس ادحقط ( . ) 330/3

()2

ادطؾع ظذ أبقاب ادؼـع ( . ) 127
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وؿقؾ  :آمتـوع ظـ افقؿغ (. )2

.
إسما
عيل
وجفت عؾقه القؿػ ادغ ّؾظة هل ي َعدُّ كا ً
ال :
غازي ادطؾب ال يثاين ِ :ذا امتـع من ّ
مرح
با اختؾػ افعؾامء ؾقؿـ ؽ َّؾظ ظؾقف افؼويض افقؿغ ؾومتـع مـ افتَّغؾـقظ  ,هـؾ يعـد

كوـ ً
ال أم ٓ ؟ إػ ؿقفغ :
الؼول األَ يول :

ذهى مجفقر افعؾامء مـ احلـػ َّقي ( )1واحلـوبؾي ( )2وؿقل ظـد َّ
افشوؾع ّقي ( )3إػ
َّ
أن احلوفػ إذا امتـع ظـ افتَّغؾقظ ٓ يعدّ كوـ ً
ال .
الؼول ال يثاين :

ذهى ظؾامء ادوفؽ َّقـي ( , )4وهـق ؿـقل ظــد َّ
افشـوؾع ّقي ( , )5واختـوره صـقخ
اإلشالم ابـ َت ْق ِؿ َّقي ( )6إػ َّ
أن احلوفػ إذا امتـع ظـ افتَّغؾقظ يعدّ كوـ ً
ال .
()0

ضؾبي افطؾبي فؾـَّسػل ( . ) 32

()2

رشح ؾتح افؼدير (  9 ) 264/5افبحر افرائؼ (  9 ) 252/6حوصقي ابـ ظوبديـ ( . ) 157/7

()4

ادحرر ذم افػؼف (  9 ) 111/1اإلؿـوع (  9 ) 424/3رشح مـتفك اإلرادات ( . ) 624/5
َّ

()4

احلووي افؽبر ( َّ 9 ) 212/12نويي ادطؾى (  9 ) 540/27افتَّفذيى فؾبغقي ( . ) 136/7

()1

افسوفؽ ٕؿرب ادسوفؽ (  9 ) 241/3حوصقي افدَّ شقؿل (  9 ) 243/5حوصقي اخلريش
بؾغي َّ
( . ) 228/7

()6

احلووي افؽبر ( َّ 9 ) 212/12نويي ادطؾى (  9 ) 540/27افتَّفذيى ( . ) 136/7

()7

إخبور افعؾؿ َّقي مـ آختقورات افػؼف َّقي فشقخ اإلشالم ابـ َت ْق ِؿ َّقي فؾبعع (  9 ) 4/1افـؽً وافػقائد
افؼح افؽبر ( . ) 215/20
افسـ ّقي (  9 ) 112/1اإلكصوف مع َّ
ّ
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وجفت عؾقه القؿػ ادغ ّؾظـة هـل ي َعـدُّ
ادطؾب ال يثالث  :أد ّلة األ وال فقام ِذا امتـع من ّ
كا ً
الراجح :
ال  ،مع بقان الؼول ي
أد ّلة الؼول األَ يول :

ّ
اشتدل َمـ ِمـ ؿول إِ َّن احلوفػ إذا امتـع مـ افتَّغؾـقظ ٓ يعـدّ كـوـ ً
ال بلد َّفـي مــ
مهفو :
أ ّ
السـية :
 0ـ من ُّ
ؿقل افـَّبل َ (( : م ْن حؾ َ
ف َله باهللي َف ْؾ َ ْر َض )) (. )2
أن ظذ احلوفػ افقؿغ بلل  ,ؾنذا حؾػ بلل
وجه الدِّ ٓلة َّ :
دل هذا احلديٌ ظذ َّ
يؽــقن ؿــد بــذل افقاجــى ظؾقــف  ,ؾقجــى آـتػــوء وافروــو بــف  ,وفــق مل حيؾــػ
بوفتَّغؾقظ (. )1
 2ـ َّ
وجفً ظؾقف افقؿـغ أن حيؾـػ بالله  ,وهـق ادؼصـقد
أن افقاجى ظذ مـ ّ
بوفقؿغ  ,ؾنذا حؾػ بلل حصؾ مؼصقد افقؿغ  ,ؾنذا امتـع احلوفػ مــ افتَّغؾـقظ ؾـال
يعدّ كؽقًٓ (. )2
()0

شــ ابـ موجف  ,ـتوب افؽ َّػورات  ,بوب مـ حؾػ فف بوهلل ؾؾر

ح رؿؿ ( .) 136/1 ( ) 1202

ؿول افبقصري ذم افزَّ وائد " :رجول إشـوده ثؼوت") مصبوح افزّ جوجي مع افســ  ,وؿول ظـف إفبوين :
"صحقح" اكظر  :صحقح شــ ابـ موجف ( . ) 281/1
()2

افسبقؾ ( . ) 2247/2
مـور َّ

()4

ادحرر ذم افػؼف (  9 ) 111/1معقكي أويل افـفك رشح ادـتفك
افبحر افرائؼ ( 9 ) 282/6
ّ
=
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ويؿؽن مـا شة هذا آستدٓل :

.
إسما ّ
بلن افؼويض إذا رأى ادصؾحي ذم افتَّغؾقظ وامتـع مـف اخلصؿ ـون ـلكَّف امتـع مــ
عيل
غازي
افقؿغ َّ ٕ 9ك ُف ضؾى مـف أداؤهو ظذ صػي مع ّقـي  ,وؿد خت ّؾػً هذه افصػي ؾقعدّ ـلكَّف ؽر
مرح
با

مم ٍّد هلو (. )2

أد ّلة الؼول ال يثاين :

ّ
اشتدل مـ ؿول ب َل َّن احلوفػ إذا امتـع مـ افتَّغؾقظ يعدّ كوـ ً
مهفو :
ال بلد َّفي مـ أ ّ
ؿصي زيد بـ ثوبً  مع مروان بـ احلؽؿ ظـدمو ؿه مروان ظذ زيد بوفقؿغ
ّ
ظـد ادـز  ,ؾؼول فف زيد  " :أحؾػ مؽوين  ,ؾؼول فف مـروان  ٓ :وال إَِّٓ ظــد َم َؼـوضِ ِع
احلؼقق  ,ؾجعؾ زيد حيؾػ َّ
حلؼ  ,ويلبك أن حيؾػ ظـد ادـز  ,ؾجعؾ مـروان
أن ح َّؼف ّ
يعجى مـ ذفؽ" (. )1
ؿصي مروان ّ
تدل ظذ َّ
أن افؼويض إذا رأى افتَّغؾقظ ؾومتـع احلوفػ
وجه الدِّ ٓلة ّ :
مـ اإلجوبي أ َّدى مو ادظل بف ظؾقف  ,وفق مل يؽـ ـذفؽ مو ـون ذم افتَّغؾقظ زجر ّ
ؿط  9إذ
وافزجر ظ ّؾي افتَّغؾقظ  ,ؾؾق مل رى برأي اإلموم فتؿؽّـ ّ
ـؾ أحد مـ آمتـوع مــف
افردع ّ
ّ
افَّضر ظؾقف ذم ذفؽ  ,واكتػً ؾوئدتف (. )2
فعدم َّ

=

( َّ 9 ) 210/21
ـشوف افؼـوع ( . ) 250/24

()0

اختقورات صقخ اإلشالم ابـ َت ْق ِؿ َّقي مـ َّأول اخلؾع إػ َّنويي اإلؿرار فؾدّ ـتقر زيد افغـوم ( . ) 103/20

()2

شبؼ ختررف ص . 25

()4

ادحرر دجد افديـ ابـ َت ْق ِؿ َّقي ( . ) 112/1
افسـ َّقي ظذ مشؽؾ ّ
افـؽً وافػقائد َّ
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الراجح :
الؼول ي

َّ
أن مـ امتـع ظـ تغؾقظ افقؿغ يعدّ كوـ ً
ال ظـ افقؿغ فمثور افقاردة ذم ادسـلفي ,
ـام إِ َّن بعض افـَّوس ٓ يبويل بوفقؿغ إَِّٓ مع افتَّغؾـقظ  ,وذم افتَّغؾـقظ ؾوئـدة زائـدة ظــ
وافردع ظـ افؽذب وافػجقر  .وال أظؾؿ .
افقؿغ وهق َّ
افزجر ّ
ادبحث ال ّثالث  :تو ّ ف تغؾقا القؿػ عذ طؾب اخلصم  ،أم يغ ّؾا الؼايض وِن
مل يطؾب اخلصم :
شلتـوول ذم هذا ادبحٌ ظالؿي تغؾقظ افقؿغ بوخلصؿ هؾ يتق ّؿػ افتَّغؾقظ ظـذ
ضؾى اخلصؿ أم فؾؼويض أن يغ ّؾظ وإن مل يطؾى اخلصؿ ؟
ادطؾب األَ يول  :تو ّ ف تغؾقا القؿػ عذ طؾب اخلصم :

اختؾػ افعؾامء ذم هذه ادسلفي إػ ؿقفغ :
الؼول األَ يول :

ذهى ظؾامء احلـػ َّقي ( , )2واحلـوبؾي ( )1إػ َّ
أن افتَّغؾقظ يعقد إػ رأي افؼويض ,
وٓ دخؾ فؾخصؿ ذم افتَّغؾقظ .

()0

ادبسقط (  9 ) 227/25رشح ؾتح افؼدير (  9 ) 264/5بدائع افصـوئع (  9 ) 323/7آختقور
فتعؾقؾ ادختور ( . ) 212/1

()2

افؼح افؽبر مع اإلكصوف (  9 ) 214/20افؽوذم (  9 ) 425/3مـتفك اإلرادات ( 9 ) 277/4
َّ
اإلؿـوع ( . ) 423/3
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الؼول ال يثاين :

.
إسما
وافشــوؾع ّقي ( )1إػ َّ
عيل ذهــى ظؾــامء ادوفؽ َّق ـي (َّ , )2
أن افتَّغؾــقظ يؽــقن بطؾــى
غازي
اخلصؿ  ,ؾنن ضؾى اخلصؿ افتَّغؾقظ ّ
ؾنن افؼويض يغ ّؾظ افقؿغ ظذ احلوفػ .
مرح
با

ادطؾب ال يثاين  :أد ّلة األ وال ح تو ّ ف تغؾقا القؿـػ عـذ طؾـب اخلصـم  ،مـع بقـان
الراجح :
الؼول ي
أد ّلة الؼول األَ يول :

ّ
اشتدل مـ ؿول إِ َّن تغؾقظ افقؿغ يعقد إػ اجتفود افؼويض شقاء ضؾى اخلصؿ أم
مل يطؾى ّ 9
ٕن مسلفي افتَّغؾقظ ختتؾػ أحقال افـَّوس ؾقفو  ,ؾؿــفؿ مــ يؿتــع بـدون
افتَّغؾقظ  ,ومـفؿ مـ حيتوج إػ افتَّغؾقظ  ,ؾودرجع ؾقف إػ اجتفود رأي افؼويض  ,ؾؿتـك
رأى ادصؾحي وتسوهؾ احلوفػ ؽ ّؾظ ظؾقف  ,وإذا رأى ترك افتَّغؾقظ ؾسـف ــون مصـق ًبو
ٕ َّك ُف جمتفد (. )2
أد ّلة الؼول ال يثاين :

ّ
اشتدل مـ يرى َّ
أن افتَّغؾقظ يتق ّؿػ ظذ ضؾى اخلصؿ  ,ؾنن ضؾبف ؽ َّؾظ افؼويض
ظذ احلوفػ َّ 9
حؼ اخلصؿ  ,ؾؽون فـف ضؾـى
ٕن افتَّغؾقظ ذم افقؿغ وافتَّشديد ؾقفو مـ ّ

()0

حوصقي افدَّ شقؿل ( . ) 268/5

()2

رووي اف َّطوفبغ (  9 ) 21/21مغـل ادحتوج ( َّ 9 ) 325/5نويي ادحتوج ( . ) 242/7

()4

رشح ؾتح افؼدير (  9 ) 264/5ادؿتع رشح ادؼـع ( . ) 280/5
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افتَّغؾقظ أو ظدم ضؾبف (. )2
الراجح :
الؼول ي

بعد ظر

إؿقال ذم ادسلفي ومو اشتد ّفقا بف  ,يظفر َّ
افراجح هق ؿقل
أن افؼقل َّ

مـ ؿول ّ
َّٕنَو مسـلفي
بلن تغؾقظ افقؿغ يعقد إػ اجتفود افؼويض وإن مل يطؾى اخلصؿ َّ 9
حتتوج إػ اجتفود وتل ّمؾ  ,ؾؽوكً إػ افؼويض .

()0

حوصقي افدَّ شقؿل ( . ) 248/5
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الػصل ال ّثالث

.
إسما
تطبقؼات تغؾقا القؿػ ح ادحا م ي
الؽع يقة
عيل
غازي
أن تغؾقظ افقؿغ مؼـوع ّ ,
مرح طفر فـو مـ خالل افبحٌ َّ
وأن فؾؼـويض أن يغ ّؾـظ
با

ظذ احلوفػ إذا رأى ذم ذفؽ مصؾحي  ,ـتسوهؾ احلوفػ ذم افقؿغ  ,ؾنِ َّن فـف أن يغؾـظ
ظؾقف افقؿغ حتَّك ٓ يتجوه ظذ احلؾػ بوفقؿغ ادغ ّؾظي ويرتدع ويـزجر ظـ ذفؽ .
وحقٌ إِ َّن بالد احلرمغ ـ حرشفو ال ـ بـً حموـؿفو ظذ افؽتوب وافسـَّي  ,ؾؼد
افؼـظ َّقي ذم بالدكـو ,
حووفً أن أذـر كامذج فتطبقؼ تغؾقظ افقؿغ مـ خالل ادحـوـؿ َّ
وؿد اؿتكت ذم ذـر افـامذج ظذ أن تؽقن مـ ادحؽؿي افعو َّمي بوفطوئػ (. )2
الـيؿوذج األَ يول :
ؾؾـدي أكـو  ...... ...... ......افؼـويض بودحؽؿـي
احلؿد هللّ وحده  ,وبعـد ,
َّ
افعو َّمي بوفطوئػ  ,وبـو ًء ظذ ادعومؾي ادحوفـي فــو مــ ؾضـقؾي رئـقس ادحؽؿـي افعو َّمـي
بوفطــوئػ بــرؿؿ  23310403وتــوريخ  2323/8/20هـــ ادؼ ّقــدة بودحؽؿــي
بــرؿؿ  231255208وتــوريخ  2323/8/20هـــ ؾػــل يــقم إربعــوء ادقاؾــؼ
 2323/21/14هـ حَّض  ...... ...... ......شعقدي اجلـس ّقي بؿقجـى افسـجؾ
اددين رؿؿ  ..........بصػتف وـق ً
ال ظـ  ...... ...... ......شعقدي بؿقجى افسجؾ

()0

إئؿي
هذه افـَّامذج متعؾؼي بتغؾقظ افقؿغ بوف َّؾػظ  ,وهق مؼوع وٓ خالف ذم مؼوظ ّقتف بوتّػوق
َّ
إربعي ـام شبؼ  ,وأ َّمو افتَّغؾقظ بودؽون وافزَّ مون ؾؿـ خالل بحثل وشمايل فؾؼضوة ذم ادحوـؿ أؾودوين
بلكّف ؽر معؿقل بف حوفقًّو  ,اـتػو ًء بوفتَّغؾقظ بوف َّؾػظ داخؾ ادحؽؿي  ,وأ َّمو افتَّغؾقظ بوفزَّ مون ـبعد افعك
افسوظي اف َّثوكقي وافـّصػ تؼري ًبو  9ؾقؽتػك بوفتغؾقظ بوف َّؾػظ داخؾ ادحوـؿ .
ؾعؿؾ ادحوـؿ يـتفل َّ
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افصودرة مـ ـتوبي افعدل اف َّثوكقي بوفطوئػ بـرؿؿ
اددين رؿؿ  ..........بؿقجى افقـوفي َّ
وادخقل فف ؾقفو بودراؾعي واإلؿرار وإحضور
 232087170بتوريخ  2323/7/8هـ
ّ
ّ
افشفقد وافب ّقـوت وؿبقل إحؽوم  ,وا ّدظـك ظـذ احلـورض معـف ...... ...... ......
شجؾ مدين رؿـؿ  ..........حوفـي ـقكـف وــق ً
ال ظــ  ...... ...... ......شـعقدي
افصودرة مـ ـتوبي افعدل اف َّثوكقي بوفطوئػ برؿؿ
بوفسجؾ اددين رؿؿ  ..........بوفقـوفي َّ
ـقل فــف ؾقفــو بودراؾعــي واإلؿــرار
 232322565بتــوريخ  2323/22/4هـــ وادخـ ّ
افشفقد وؿبقل إحؽوم ؿوئ ً
وإحضور ّ
ال ذم دظقاه ظؾقف  :إِ َّن مـقـّع اتّػـؼ مـع ادـدّ ظك
افؼؿ ّقي ذم خم ّطط افؼـويض ,
حل احلؾؼي َّ
ظؾقف أصوفي ظذ بـوء مسجد افؼويض افقاؿع ذم ّ
وؿد ك ّػذ مقـّع افبـوء ـوم ً
ال بؿبؾغ ؿدره تسؿعوئي وشتّي وثامكـقن أفـػ وموئـي وتسـعي
ومخسقن ريوًٓ وؿد شدّ د اددّ ظك ظؾقف مـ ادبؾغ مخسامئي أفػ ريـول  ,وبـام َّ
أن ادـدّ ظك
تؿ بـوء ادسجد أضؾى إفزام اددّ ظك ظؾقف بدؾع بوؿل ادبؾغ
ظؾقف مل يسدّ د بوؿل اف َّثؿـ وؿد ّ
ا َّفذي مل يدؾعف هؽذا أ ّدظل وبعر

افدّ ظقى ظذ اددّ ظك ظؾقف ؿول  :مو ذــره ادـدّ ظل

ؽر صحقح  ,ومقـّع هق مـ بـك ادسجد بـػسف  ,هؽذا أجوب  ,ؾطؾبً مـ ادـدّ ظل
صحي مو ذـر ؾؼول  ٓ :ب ّقـي فدى مقـّع وأضؾى يؿغ ادـدّ ظك ظؾقـف أصـوفي
افب ّقـي ظذ ّ
ؿـرر
ثـؿ ّ
هؽذا ر ّد  ,وبعروف ظذ اددّ ظل بوفقـوفي ؿول  :إِ َّن مقـّع فـ يم ّدي افقؿـغ َّ ,
تقجفً ظذ مقـّؾـف ّ
رؽبتف بوفرجقع دقـّؾف ؾلؾفؿً اددّ ظك ظؾقف وـوفي َّ
وأن
أن افقؿغ ّ
ظؾقف احلضقر ذم اجلؾسي افؼودمي  ,ؾنن مل حيَّض ؾنِكَّـف يعـدّ كـوـ ً
ال ظــف  ,ؾػفـؿ ذفـؽ ,
افسـوظي
ورؾعً اجلؾسي  ,وذم يقم اخلؿقس ادقاؾؼ  2324/1/1هـ اؾتتحً اجلؾسي ّ
اف ّثومـي  ,وؾقفو حَّضـ ادـدّ ظل وادـدّ ظك ظؾقـف أصـوفي  ...... ...... ......بؿقجـى
افسجؾ اددين رؿؿ  ..........وجرى ظر

افقؿغ ظذ اددّ ظك ظؾقف ؾوشتعدّ فـذفؽ ,
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ــؿ حؾـــػ ؿـــوئ ً
ال  :وال افعظـــقؿ افـَّـــوؾع اف َّضـــور أكّــــك مل أتّػـــؼ مـــع ادـــدّ ظل
ثـَّ .
إسما

أي مبؾغ فؾؿدّ ظل
أصوفي  ...... ...... ......ظذ بـوء مسجد افؼويض  ,وأكّـل مل أش ّؾؿ ّ
عيل
غازي

أصوفي  ,هؽذا حؾػ  ,وبعر
مرح

افقؿغ ظذ اددّ ظل وـوفي ؿـع او  ,ؾبـوء ظذ مو تؼـدّ م

با

مـ افدّ ظقى واإلجوبي  ,وبام َّ
أن اددّ ظل ٓ ب ّقـي فـف ظـذ دظـقاه وضؾـى يؿـغ ادـدّ ظك
ختقفـف
ظؾقف  ,وؿد ُبذفً افقؿغ ـام هـق مـذـقر بعوفقـف وريض اـو ادـدّ ظل ووـوفتـف ّ
بوإلؿرار وؿبقل إحؽوم ؾؼد حؽؿً بعدم اشـتحؼوق ادـدّ ظل دـو ضؾبـف ذم دظـقاه ,
وبعر

َّ
حمؿد وظـذ
احلؽؿ ظذ اف ّطرؾغ ؿـعو بف  ,وبالله افتَّقؾقؼ ,
وصذ ال ظذ كب ّقـو َّ

حرر ذم  2324/1/1هـ .
آفف وصحبف وش َّؾؿ ّ .
افؼويض ذم ادحؽؿي افعو َّمي بوفطوئػ
...... ...... ......
تطبقق احلؽم :

افؼويض ذم هذه افؼض ّقي ؽ َّؾظ افقؿغ ظذ اددَّ ظك ظؾقـف  ,حقـٌ حؾـػ ؿـوئ ً
ال :
افضور" ,وافقؿغ ادشـروظي بال تغؾـقظ هـل أن يؼـقل " :وال ",
"وال افعظقؿ افـَّوؾع َّ
فؽـ افؼويض هـو ّ
ٕن افدّ ظقى ظذ مبؾغ فف خطر ورشف وؿدر إذ افدّ ظقى ظـذ مبؾـغ
ؿدره تسؿعوئي وشتّي وثامكقن أفػ وموئي وتسعي ومخسقن ريوًٓ وؿد ا ّدظـك ادـدّ ظل َّ
أن
اددّ ظك ظؾقف شدّ د مـفو مخسامئي أفػ ريول وبؼل أربعامئـي وشـتّي وثامكـقن أفـػ ومئـي
ثؿ حؽؿ بــو ًء ظـذ
وتسعي ومخسقن ريوًٓ  ,رأى مـ ادصؾحي تغؾقظ افقؿغ ؾغ ّؾظفو َّ ,
ذفؽ .
******
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الـيؿوذج ال يثاين :
ادطالبة بؼقؿة مبقع :
ؾؾدي أكو  ...... ...... ......افؼـويض ذم ادحؽؿـي افعو َّمـي
احلؿد هللّ وحده  ,وبعد َّ ,
بوفطوئػ  ,وبــو ًء ظـذ ادعومؾـي ادحوفـي فــو مــ ؾضـقؾي رئـقس ادحؽؿـي افعو َّمـي بوفطـوئػ
برؿؿ  23445866وتوريخ  2323/21/28هـ ادؼ ّقدة بودحؽؿـي بـرؿؿ 231713328
وتوريخ  2323/21/28هـ ؾػل يقم اخلؿقس ادقاؾؼ  2324/2/3هــ اؾتتحـً اجلؾسـي
صبوحو  ,وؾقفو حَّض  ...... ...... ......شعقدي اجلـس َّقي بؿقجى افسـجؾ
افسوظي اف َّثومـي
ً
َّ
رشظـو ,
اددين رؿؿ  ..........ومل حيَّض اددّ ظك ظؾقف  ...... ...... ......وٓ مـ يـقب ظـف ً
وؿد وردكو خطوب مـ ؿسؿ ادحضـّريـ بودحؽؿي بـرؿؿ  2436354ذم  2324/2/3هــ
وادتضؿـ َّ
أن اددّ ظك ظؾقف تب ّؾغ صخص ًّقو هلذه اجلؾسي  ,وظؾقف ّؿررت شامع افدّ ظقى  ,ؾـو ّدظك
ّ
ادــدّ ظل ؿــوئ ً
ال ذم دظــقاه  :فؼــد اصــسى مـّــل ادــدّ ظك ظؾقــف  ...... ...... ......بتــوريخ
 2322/1/2هـ ظدد ثالثامئي رأس مـ افغـؿ بؿبؾغ إمجويل ؿدره شتامئي وثالثقن أفػ ريـول
تسدّ د ظذ ثالث أؿسوط ّ
ـؾ ؿسط بؿبؾغ ؿدره موئتغ وظؼـة آٓف ريـول بؿقجـى ثـالث
ـؿبقوٓت وصؾـل مـفو ؿقؿي ـؿبقوفتغ بؿبؾغ إمجـويل ؿـدره أربعامئـي وظؼـون أفـػ ريـول
تسـتحؼ
وتب ّؼك ذم ذ ّمي اددّ ظك ظؾقف ؿقؿي افؽؿبقوفي إخرة وؿدرهو مئتون وظؼة آٓف ريول
ّ
بتوريخ  2323/7/2هـ  ,وحقٌ إكَّف إػ أن مل يسـدّ دين صـقئو  ,فـذا أضؾـى احلؽـؿ ظؾقـف
وإفزامف بدؾع مو تب ّؼك ذم ذ ّمتف وهق مبؾغ وؿدره مئتون وظؼـة آٓف ريـول  ,هؽـذا أ ّدظـل ,
وبطؾى افب ّقـي أبرز ـؿبقوفي صودرة مــ معـر

زهـرة افقشـوز فؾسـ ّقورات بـرؿؿ  3681ذم

وادتضؿـي ( دؾع ؿقؿي افؽؿبقوفـي ٕمـر  ...... ...... ......مبؾـغ وؿـدره
 2322/1/2هـ
ّ
مئتون وظشـرة آٓف ريول ادـديـ  ...... ...... ......افؽػقـؾ  ...... ...... ......بصـؿي

تغليظ اليمني وتطبيقاته يف احملاكم الشَّرعيَّة (احملكمة العامّة بالطّائف أمنوذجًا)
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ؿـررت
وكظرا فؽقن افؽؿبقوفي ؿريـي ّ
تؼقي جوكى اددّ ظل ذم دظقاه  ,فذا ّ
ادديـ ) هؽذا أبرز ً ,

.
إسما
صحي دظقاه  ,وبعد تذـره بخطر افقؿـغ واإلؿـدام ظؾقفـو ومغ ّبـي ذفـؽ
حتؾق
ػف افقؿغ ظذ ّ
عيل
غازي
ال  :وال افعظقؿ ا َّفذي ٓ إفف إَِّٓ هق ظـومل افغقـى َّ
حؾػ ؿوئ ً
وافشـفودة أن ...... ...... ......
مرح
با

اصسى مـّل ظدد ثالثامئي رأس مـ افغـؿ بؿبؾغ إمجـويل وؿـدره شـتامئي وثالثـقن أفـػ ريـول

وصؾـل مـفو أربعامئي وظؼون أفػ ريول وتب ّؼك ذم ذ ّمتف مبؾغ وؿـدره مئتـون وظؼـة آٓف
ريول وال افعظقؿ  ,هؽذا حؾػ  ,ؾبـوء ظذ مو تؼدّ م مـ افدّ ظقى وب ّقــي ادـدّ ظل ويؿقــف ا َّفتـل
حؾػفو ظذ َّ
أن  ...... ...... ......اصسى مـف ظدد ثالثامئي رأس مــ افغــؿ بؿبؾـغ إمجـويل
ؿدره شتامئي وثالثقن أفػ ريول دؾع مـفو مبؾغ وؿدره أربعامئي وظؼون أفػ ريول وتب ّؼـك ذم
ذ ّمتف مبؾغ وؿدره مئتون وظؼـة آٓف ريـول  ,وفؽـقن افقؿـغ مؼـوظي ذم جوكـى أؿـقى
تؼـقى
ادتداظقغ ـام ّؿرره أبق ظبد اهللّ ابـ افؼقؿ ذم ـتوبـف افطـرق احلؽؿ ّقـي  , 282/2وؿـد ّ
جوكى اددّ ظل بام أبرزه مـ افؽؿبقوفي ا َّفتل ّ
حتؾ ذم  2323/7/2هـ وفؼقفف تعوػ  :ﭽﮊ
ّ
وفؽــؾ مــو شــبؼ ؾؼــد حؽؿــً بــنفزام ادــدّ ظك ظؾقــف
ﮋﮌﮍﮎﮏﭼ ,
 ...... ...... ......بدؾع مبؾغ وؿدره مئتون وظؼة آٓف ريول فؾؿدّ ظل مؼوبؾ مـو تب ّؼـك ذم
ذ ّمتف مـ ؿقؿي افغـؿ  ,وبعر

احلؽؿ ظذ اددّ ظل ّؿرر افؼـوظي  ,ـام ّؿررت تبؾقغ اددّ ظك ظؾقـف

بوحلؽؿ فتؼرير ؿـوظتف مـ ظدمفو  ,و َأ َّك ُف ذم حول ظدم ؿـوظتف ؾنِكَّف يؿفؾ مدّ ة ثالثـغ يق ًمـو مــ
توريخ تب ّؾغف بوحلؽؿ فتؼديؿ اظساوـقي ؾـنِ َّن ح ّؼـف ذم آظـسا

يسـؼط ويؽتسـى احلؽـؿ

َّ
حـرر
افؼطع ّقي  ,وبلل افتَّقؾقـؼ ,
حمؿـد وظـذ آفـف وصـحبف وشـ َّؾؿ ّ .
وصـذ ال ظـذ كب ّقــو َّ
ذم 2324/2/3هـ .
افؼويض ذم ادحؽؿي افعو َّمي بوفطوئػ
...... ...... ......
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تطبقق احلؽم :

افؼويض ذم هذه افؼض ّقي ح َّؾػ اددّ ظل فعدم حضقر اددّ ظك ظؾقف وٓ مـ يــقب
ظـف  ,وؽ َّؾظ ظؾقف افقؿغ  ,ؾحؾػ اددَّ ظل ؿوئال  :وال افعظقؿ ا َّفذي ٓ إفف إَِّٓ هق ظـومل
افغقى َّ
وافشفودة  ......وحقٌ إِ َّن افدّ ظقى ظذ مول فف خطر وؿدر ورشف وهق مبؾغ
شتامئي وثالثقن أفػ ريول (  ) 520.000دؾع مـفو مبؾـغ وؿـدره أربعامئـي وظؼـون
أفػ ريول (  ) 310.000وتب ّؼك ذم ذ ّمتف مبؾغ وؿدره مئتون وظؼة آٓف ريول  ,فـذا
رأى افؼويض َّ
ثؿ حؽؿ بـو ًء ظذ ذفؽ .
أن ادصؾحي تؼتيض تغؾقظ افقؿغ  ,ؾغ ّؾظفو َّ ,
******
الـيؿوذج ال يثالث :
ادطوفبي بؼقؿي مبقع :
ؾؾـدي أكـو  ...... ...... ......افؼـويض ذم ادحؽؿـي
احلؿد هللّ وحده  ,وبعـد ,
َّ
افعو َّمي بوفطوئػ  ,وبـو ًء ظذ ادعومؾي ادحوفي فـو مـ ؾضقؾي رئقس ادحؿؽي افعو َّمي بوفطوئػ
بـــــرؿؿ  22622027وتـــــوريخ  2322/21/18هــــــ ادؼ ّقـــــدة بودحؽؿـــــي
بــرؿؿ  221167660وتــوريخ  2322/21/18هـــ ؾػــل يــقم آثـــغ ادقاؾــؼ
افســـــوظي  ,وؾقفـــــو حضــــــر
 2323/22/13هــــــ اؾتتحـــــً اجلؾســـــي َّ
ادـــدّ ظل  ...... ...... ......شـــجؾ مـــدين رؿـــؿ  ..........ومل حيضــــر ادـــدّ ظك
ظؾقف  ...... ...... ......وؿد تب ّؾغ ظـ ضريؼ أخقـف َّ
مـرتغ بؿقجـى خطـوب
افشـؼقؼ ّ
افسالم وادحول إفقـو مـ افرئقس بـرؿؿ  232725486ذم 2323/22/5
مرـز رشضي َّ
ؿـررت كظـر
هـ  ,وبـوء ظذ ادو ّدة اخلومسـي واخلؿسـغ مــ كظـوم ادراؾعـوت َّ
افؼـظ َّقي ّ
افدّ ظقى ؽقوب ًّقو وبسمال اددّ ظل ظـ دظقاه  .ؿول إكّـل ؿ ّبؾً فؾؿدّ ظك ظؾقف ّ
حمـؾ مالبـس
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رجول ذم شقق افعـؼري بثؿـ ؿدره أربعقن أفػ ريول فؾتَّؼبقؾ وؿقؿي افديؽقر وجـردت

.
إسما
افبضوظي بؿبؾغ موئي أفػ ريول وخصـؿً فـف  %20ذم حـول شـداده ذم صـفر رمضـون
عيل
غازي
ؾقحـؼ يل ادطوفبـي بؽومـؾ ادبؾـغ ومل يؾتـزم
ظوم  2322هـ  ,وإذا مل يؾتزم ؿبـؾ افتَّـوريخ
ّ
مرح
با
بذفؽ  ,وؿد دؾع يل مبؾغ أربعي ظؼ أفػ ريول وبوؿل يل ذم ذمتف مبؾغ شتّي وثامكقن أفػ

ّ

ريول  ,وأكو أضؾى إفزامف بتسديدي مبؾـغ شـتّي وثامكـقن أفـػ ريـول  ,هـذه دظـقاي ,
وكصــف ( َّأوًٓ :
وبســمافف ظـــ ب ّقـتــف ؿــدّ م ظؼــد اتّػــوق بقـــف وبــغ ادــدّ ظك ظؾقــف ّ
اددظق ...... ...... ...... /شعقدي اجلـسـ ّقي رؿـؿ اهلق ّيـي افقضـ ّقـي 2044532220
ويشور إفقف ذم افعؼد بوف ّطرف إَ َّول  .ثوك ًقو  :اددظق ...... ...... ...... /يؿـل اجلـس ّقي
بؿقجى إؿومي رؿؿ  1285108714ويشور إفقف ذم افعؼد بوف ّطرف اف َّثوين  .اتّػؼ اف َّطرؾون
ّ
ادحـؾ ادقجـقد بلشـقاق افعـؼـري بوفطـوئػ
ظذ مو يع  :يؼقم اف ّطـرف إَ َّول بتؼبقـؾ
افرجوف ّقي اجلوهزة بوفتجزئي وادعروف بوشـؿ ( مـون دي ؾـون )
ادتخصص ذم بقع ادالبس ّ
ّ
ظذ افطرف اف َّثوين بؽومؾ مو حيتقي ظؾقف مـ بضوظي وديؽقر وذفؽ ظـذ افـّحـق افتَّـويل :
ؿقؿي كؼؾ افؼدم وافديؽقرات بؿبؾغ وؿـدره (  ) 30.000أربعـقن أفـػ ريـول تسـ ّؾؿ
فؾ ّطرف إَ َّول حول آتّػوق  ,وبوفػعؾ اشتؾؿ افطرف إَ َّول ادبؾـغ ــوم ً
ال مــ اف ّطـرف
ّ
وتؿ تؼدير ؿقؿتفـو مــ ؿبـؾ اف ّطـرؾغ
تؿ جرد افبضوظي ادقجقدة
بودحؾ ّ
اف َّثوين بعد ذفؽ ّ
واتّضح َأ ََّّنو تؽ ّؾػ مبؾ ًغو وؿدره (  ) 200.000موئـي أفـػ ريـول وبعـد آتّػـوق ؿـوم
اف ّطرف إَ َّول بحسؿ مبؾغ بـسبي  %20مـ ؿقؿي افبضوظي فقصبح صوذم ادبؾغ بعد احلسؿ
تعفد اف ّطرف اف َّثوين بسداد ـومؾ ادبؾغ
ؿدره (  ) 55.000شتّي وشتّقن أفػ ريول مؼوبؾ ّ
ذم مدّ ة أؿصوهو َّنويي صفر رمضون مـ ظوم  2322هـ وذم حول ظدم افقؾـوء بسـداد هـذا
ٕي شبى مـ إشبوب ؾنِ َّن فؾ ّطرف إَ َّول ادطوفبي بؽومؾ ادبؾـغ
ادبؾغ ذم افقؿً ادحدّ د ّ
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ؿبؾ احلسؿ وافبوفغ ؿقؿتف (  ) 200.000موئي أفػ ريـول  ,وظـذ هـذا آتّػـوق جـرى
افتَّقؿقع ) وٓكتفوء وؿً اجلؾسي رؾعً اجلؾسي وذم جؾسـي أخـرى حضــر ادـدّ ظل ومل
حيَّض اددّ ظك ظؾقف وبسمال اددّ ظل هؾ أكً مستعدّ بـلداء افقؿـغ ظـذ صـدق دظـقاك
ثؿ حؾػ ؿوئ ً
شـتحؼ
ال  :وال افعظقؿ ا َّفذي ٓ إفف إَِّٓ هق إكّـل أ
ّ
ؾؼول  :إكّـل مستعدّ فذفؽ َّ
ذم ذ ّمي اددّ ظك ظؾقف افغوئى ظـ ادجؾس ّ
رظل  ...... ...... ......مبؾغ وؿدره شتّي
افشـَ ّ
ادحؾ وافبضوظي ادقجقدة داخؾ ّ
وثامكقن أفػ ريول ؿقؿي تؼبقؾ ّ
ادحؾ وٓ زال هذا ادبؾغ
ذم ذ ّمتف ومل يسدّ دين مـف يشء وال افعظقؿ  ,ؾبـوء ظذ مو تؼدّ م وفؽقن اددّ ظك ظؾقف ؿد تب ّؾغ
تصـي وفؾعؼـد ادشـور إفقـف
مرتغ ظـ ضريؼ ذويف
وفتفربف مـ اجلفوت ادخ ّ
ّ
فغر صخصف ّ
أظاله وٕداء اددّ ظل افقؿغ ظذ صدق دظقاه وجلقاز افؼضوء ظذ افغوئـى ؾؼـد أفزمـً
اددّ ظك ظؾقف بتسديد اددّ ظل مبؾغ ؿدره شتّي وثامكقن أفـػ ريـول وبـف حؽؿـً وشـقف
يرشؾ صقرة مـ ّ
صؽ احلؽؿ فؾؿدّ ظك ظؾقف فتؼديؿ اظساوف خـالل ثالثـغ يق ًمـو مــ
توريخ اشتالمف وإذا اكتفً اددّ ة ؾنِ َّن ح ّؼف يسؼط ذم آظسا

ويؽتسى احلؽؿ افؼطع ّقـي

وصـذ ال
َّ
حجتف متك حَّض  ,وبالله افتَّقؾقـؼ ,
حسى تعؾقامت احلؽؿ افغقويب وهق ظذ ّ
حرر ذم  2324/2/18هـ .
حمؿد وظذ آفف وصحبف وش َّؾؿ ّ .
ظذ كب ّقـو َّ
افؼويض ذم ادحؽؿي افعو َّمي بوفطوئػ
...... ...... ......
تطبقق احلؽم :

كظرا فغقوب اددّ ظك
افؼويض ذم هذه افؼض ّقي ح َّؾػ اددّ ظل فعدم حضقر اددّ ظل ً
ظؾقف ظـ جمؾـس افؼضـوء ذم مبؾـغ فـف ؿـدر وخطـر وهـق شـتّي وثامكـقن أفـػ ريـول
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(  ) 75.000.وؽ ّؾظ ظؾقف افقؿغ بلن حيؾػ ويؼقل  " :وال افعظـقؿ ا َّفـذي ٓ إفـف إَِّٓ
إسما

هقعيل "...وبـو ًء ظذ ذفؽ حؽؿ فؾؿدّ ظل بودبؾغ وأفزم اددّ ظك ظؾقف بتسديد اددّ ظل .
غازي
مرح
با

*****
الرابع :
الـيؿوذج ي
ؾؾـدي أكـو  ...... ...... ......افؼـويض بودحؽؿـي
احلؿد هللّ وحده  ,وبعـد ,
َّ

افعو َّمي بوفطوئػ  ,وذم يقم  2318/22/22هــ حضــر  ...... ...... ......حيؿـؾ
بطوؿي اهلق ّيي افقضـ ّقي رؿؿ  2015613777حوفي ـقكف وـق ً
ال ظـ ...... ...... ......
افصودرة مـ ـتوبـي افعـدل
حيؿؾ شجؾ مدين رؿؿ  2022075082بؿقجى افقـوفي َّ
ختقفـف
اف َّثوكقي بوفطـوئػ بـرؿؿ  23127ذم  2318/7/12هــ اجلؾـد  2520وا َّفتـل ّ
ادداؾعي وادراؾعي وحضـقر اجلؾسـوت وتؼـديؿ افب ّقــوت واإلؿـرار واإلكؽـور وؿبـقل
وافصــؾح وافتَّـــوزل واف ّطعـــ واجلــرح وافتّعــديؾ
إحؽــوم وكػقفــو وضؾــى إيــامن ّ
ـظل ...... ...... ......
وآشتالم وافتَّسؾقؿ وا ّدظك ظذ احلورض معف بودجؾس َّ
افؼ ّ
يؿـــل اجلـس ـ ّقي بؿقجــى رخصــي إؿومــي رؿــؿ  ..........صــودرة مـــ افطــوئػ ذم
 2311/3/20هـــــ وتـتفــــل ذم  2320/3/14هـــــ ؿــــوئ ً
ال ذم دظــــقاه  :إِ َّن
مقـّع  ...... ...... ......ـػقؾ ؽورم فؾؿدّ ظك ظؾقف هذا احلورض ذم ؿقؿي شقورة مــ
كقع جقى ذم إـس آر م  2886وادشسى مـ  ...... ...... ......بؿبؾغ موئي ومخسغ
مؼسط ظذ أؿسوط صفر ّيي ّ
ـؾ صفر مبؾـغ أربعـي آٓف ريـول وــون تـوريخ
أفػ ريول ّ
افؼاء ذم  2328/2/4هـ وتب ّؼك ذم ذ ّمي اددّ ظك ظؾقف هـذا احلـورض مــ ؿقؿـي هـذه
افس ّقورة مبؾغ شبعي وتسعغ أفػ ريول وؿوم مـقـّع بـدؾع هـذا ادبؾـغ فؾبـوئع وذفـؽ
بؿقجى ـػوفتف ـػوفي ؽرم وأداء فذا ؾؿقـّع يطؾى إفزام اددّ ظك ظؾقـف بـلن يـدؾع فـف
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مبؾغ شبعي وتسعغ أفػ ريول هذه دظقاي وبسمال اددّ ظك ظؾقف ظــ دظـقى ادـدّ ظل
ال ّ :
أجوب ؿوئ ً
وافصحقح بلكّـل مل أؿؿ بؼاء
ـؾ مو ذـره اددّ ظل بوفقـوفي ؽر صحقح َّ ,
افس ّقورة ادقصقؾي ذم دظقى اددّ ظل ومل أشتؾؿفو ومل أؿبض ثؿـفـو ومل يؽػؾــل ادـدّ ظل
أصوفي ّ
وإن ادشسي  ...... ...... ......وفقس يل ظالؿي اذه افدّ ظقى  ,فذا أضؾى ر ّد
دظقى اددّ ظل هؽذا أجوب وبعر

ذفؽ ظذ اددّ ظل وـوفي أجوب ؿـوئ ً
ال  :مـو ذــره

ؿرر
وافصحقح مو جوء ذم دظقاي
ّ
اددّ ظك ظؾقف ؽر صحقح َّ
وفدي افب ّقـي ظذ ذفؽ هؽذا ّ
ّ
صــؽ صــودر مـــ هــذه ادحؽؿــي بــرؿؿ  4/5/21ذم
ثــؿ أبــرز ادــدّ ظل وـوفــي
َّ
وكــص احلوجــي مـــف ( حَّضــ  ...... ...... ......افقـقــؾ
 2311/2/16هـــ
ّ
ظـــ  ...... ...... ......وا ّدظــك ظــذ احلــورض معــف  ...... ...... ......ؿــوئ ً
ال ذم
يستحؼ بذ ّمي اددّ ظك ظؾقف هذا احلورض مبؾـغ شـبعي وتسـعغ أفـػ
دظقاه  :إِ َّن مقـّع
ّ
ريول وذفؽ فؼوء ـػوفتف افغرم ّقي فؾؿدظق  ...... ...... ......ا َّفذي اصسى مـ مقـّع
شقورة جقى م  86م ذم  2328/2/4هـ وؿد تب ّؼك مبؾغ شبعي وتسعغ أفػ ريول مـ
ؿقؿي افس ّقورة وهذا ادبؾغ حول هذه دظقاي  ,وبعر

ذفؽ ظذ اددّ ظك ظؾقف ؿول ّ :
ـؾ

مو جوء ذم دظقاه صحقح  ,وصدر احلؽؿ بنفزام اددّ ظك ظؾقف بؿبؾغ شبعي وتسعغ أفػ
ريــول وبعــر

مهــش ظــذ هــذا افصـ ّ
ـؽ مـــ ؿبــؾ
احلؽــؿ ظؾــقفام ؿـعــو بــف وؿــد ّ

 ...... ...... ......بلكّف ؿد اشتؾؿ ـومؾ ادبؾغ ادحؽقم بف أظاله مـ اددّ ظك ظؾقف) ا.هـ
وبعر

ذفؽ ظذ اددّ ظك ظؾقف أجوب ؿوئ ً
أي يشء ومـو
ال  ٓ :أظؾؿ ظـ هـذا افصـؽ ّ

ؿرر ؾجرى شمال اددّ ظل وـوفي هؾ فديؽ زيودة ب ّقـي ؾؼول :
جوء بف ؽر صحقح هؽذا ّ
ؿــرر  ,وذم جؾســي أخــرى يــقم آثـــغ
كعــؿ وأضؾــى ادفؾــي إلحضــورهو هؽــذا ّ
واددوكي هق ّيتف
 2320/1/17هـ اؾتتحً اجلؾسي وؾقفو حضـر ...... ...... ......
ّ
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ووـوفتف شوب ًؼو ومل حيَّض اددّ ظك ظؾقف حقٌ إكَّف ؿـد تب ّؾـغ بودقظـد اجلديـد هلـذا افقـقم

.
إسما
أؿر أكـو  ...... ...... ......بـلكّـل
حسى اإلؿرار ادرؾؼ بودعومؾي
وادتضؿـ مو ّ
كصف ( ّ
ّ
عيل
غازي
افسـوظي افعـورشة
ؿد تب
ادؼررة يـقم آثــغ  2320/1/17هــ َّ
مرح ّؾغً بؿقظد اجلؾسي ّ
با
صبوحو ادؼر بـام ؾقـف  ...... ...... ......تقؿقعـف ) ا.هــ ثـؿ أبـرز ظل بوفقـوفـي

ً

ّ

َّ

ادـدّ

ـص احلوجــي مـفــو
ممرخــي بتــوريخ  2328/2/4هـــ وكـ ّ
ـؿبقــوٓت ظــدد ظؼــيـ ّ
أتعفـد أكـو ادـديـ
( ادديـ  ...... ...... ......افؽػقؾ افغـورم ّ ...... ...... ......
ادق ّؿع أدكوه بلن أدؾع حلسوب افس ّقد  ...... ...... ...... /ادبؾغ ادرؿقم وؿدره مخسي
أؿر أكو افؽػقـؾ
آٓف ريول ؾؼط وذفؽ ؿقؿي جقى تقيقتوم م  86م بدون أي تلخر مو ّ
بؿجرد َّأول ضؾى مـ
افغورم ادق ّؿع أدكوه وأفتزم بدؾع ؿقؿي هذه افؽؿبقوفي ظـ مؽػقيل
ّ
ادعــر

هــذه ـػوفــي ؽــرم وأداء وتســؾقؿ حـ ّـررت هــذه افؽؿبقوفــي ذم يــقم افثالثــوء

بتوريخ  2328/2/4هـ بصؿي ادديـ بصؿي افؽػقؾ ) ا.هــ  ,وذم جؾسـي أخـرى ذم
يقم افثالثوء  2320/1/18هـ وؾقفو حَّض اددّ ظل أصوفي  ...... ...... ......حيؿؾ
بطوؿي أحقال رؿؿ  ..........ومل حيَّض ادـدّ ظك ظؾقـف ومل يـرد إفقــو مـو يػقـد بتبؾقغـف
وبعر

دظقى افقـقؾ ظذ إصقؾ ؿول ّ :
فـدي
ـؾ مو ذـره وــقع صـحقح وفـقس
ّ

ؿرر وبوٓ ّضالع ظذ افؽؿبقوٓت وجدهتو مجق ًعو
زيودة ب ّقـي شقى مو أحَّضه وـقع هؽذا ّ
ّ
ـؾ واحدة مـفو بؿبؾغ مخسي آٓف ريول شقى افؽؿبقوفي إخـرة وهـل بؿبؾـغ أفػـل
ريول وبعر

ؿرر ؾجرى شـمافف  :هـؾ أكـً
ذفؽ ظذ اددّ ظل أصوفي ؿول كعؿ هؽذا ّ

صحي دظقاك ؾؼول  :كعؿ ؾجرى كصحف وختقيػف بلل  مــ
مستعدّ ببذل افقؿغ ظذ ّ
ِ
أرص ؾلذكً فف ؾحؾػ ؿوئ ً
ال  :وال افعظقؿ ا َّفذي ٓ إفف إَِّٓ هـق
مغ ّبي هذه افقؿغ إَّٓ َأكَّف ّ
ادفؾؽ اددرك بلكّـل ـػقؾ ؽورم فؾؿدّ ظك ظؾقف  ...... ...... ......بؼقؿي شـ ّقورة مــ
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كقع جقى ؾؽس آر مقديؾ  2886م وادشسى مـ  ...... ...... ......وؿد تب ّؼـك ذم
ذ ّمـي ادــدّ ظك ظؾقـف  ...... ...... ......فؾبــوئع  ...... ...... ......مــ ؿقؿــي هــذه
افس ّقورة مبؾغ شبعي وتسعغ أفػ ريول وؿؿً بتسديد هذا ادبؾـغ ...... ...... ......
وذفؽ بؿقجى ـػوفتل ـػوفي ؽرم وأداء وذفؽ فؾؿدّ ظك ظؾقف وهذا ادبؾغ مجقعف ّ
حـول
أي جزء مـ هذا ادبؾغ وال افعظـقؿ هؽـذا
أي يشء ومل أؿؿ بنظػوئف ظـ ّ
ومل يصؾـل مـف ّ
حؾػ  ,ؾبـو ًء ظذ مو تؼدّ م مـ افدّ ظقى واإلجوبي وبام َّ
أن اددّ ظك ظؾقـف ؿـد دؾـع بعـدم
صحي دظقى اددّ ظل وبام َأكَّف ؿد تب ّؾغ بؿقظد اجلؾسي ومل يرد إفقـو مـو يػقـد ظــ شـبى
ّ
ؽقوبف وبـو ًء ظذ ادو ّدة اخلومسي واخلؿسغ مـ كظوم ادراؾعوت ّ
ؿـرره أهـؾ
افشـَرظ َّقي ودو ّ
افعؾؿ ّ
ّ
اددوكي
بلن مـ ترك دظقاه ترك ودو أبرزه اددّ ظل مـ
افصؽ وـذفؽ افؽؿبقوٓت ّ
أن اددّ ظل ؿد بذل افقؿغ ا َّفتل ّ
شوب ًؼو وظدم حضقر اددّ ظك ظؾقف وبام َّ
صـحي
تدل ظـذ
ّ
تؼقي جوكى اددّ ظل وؿد ذــر ابــ رجـى _رْحـف ال تعـوػ_ ذم
دظقاه وهذه ؿرائـ ّ
وكص احلوجي مـف ( أكّـف يـرجح جوكـى
ـتوبف جومع افعؾقم واحلؽؿ ّ 124 , 123/1
أؿقى ادتداظقغ ورعؾ افقؿغ ذم جوكبف ) ا.هـ وؿد ذـر ابـ ؿدامي _رْحف ال تعـوػ_
كصف ( ؾنن امتـع اخلصؿ مـ احلضقر ظــد احلـوـؿ حؽـؿ
ذم ـتوبف افؽوذم  217/5مو ّ
ظؾقف َّ ٕ 9ك ُف فق مل حيؽؿ ظؾقف جلعؾ آمتـوع وآشتتور ضري ًؼو فتضـققع احلؼـقق ) ا.هــ
وؿد ذـر أبق إشحوق إبراهقؿ بـ حسـ _رْحف ال تعوػ_ ذم ـتوبف معـغ احلؽّـوم ظـذ
كصف ( مسلفي ؿـول ادـووردي ذم تػسـر ؿقفـف تعـوػ :
افؼضويو وإحؽوم  524/1مو ّ
ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ .دفقؾ ظذ َأكَّف مـ ُدظل إػ حوـؿ مـ حؽّـوم
ظـع _ريض ال
ادسؾؿغ ؾعؾقف اإلجوبي وررح إن ّ
تلخر  ,وؿـد ورد ظــ احلســ بــ ّ
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ظـفام_ َّ
َّبل  ؿول " :من دعي ِؼ حا م من حؽّام ادسؾؿػ فؾم جيب ففو ظـامل
أن افـ َّ
.
إسما
حق له" ا.هـ جلؿقع ذفؽ ؾؼد أفزمً اددّ ظك ظؾقف  ...... ...... ......بـلن يـدؾع
ٓ ّ
عيل
غازي
مرحظل مبؾغ شبعي وتسعغ أفػ ريول وبف حؽؿً
فؾؿدّ
با

 ,وبعروف ظؾقف ؿـع بـف وأؾفؿتـف

ّ
حــرر
بــلن هــذا احلؽــؿ حؽــؿ حضــقري خووــع فؾتّؿققــز حســى افتعؾــقامت ّ
َّ
وصذ ال ظذ كب ّقـو حم َّؿد وظذ آفف وصحبف وش َّؾؿ .
ذم  2320/1/18هـ ,
افؼويض ذم ادحؽؿي افعو َّمي بوفطوئػ
...... ...... ......
تطبقق احلؽم :

وكظرا فغقوب اددّ ظك ظؾقـف ؽ ّؾـظ افقؿـغ ظـذ ادـدّ ظل
ؾنِ َّن افؼويض ذم هذه افؼض ّقي ً
حقٌ إِ َّن افؼض ّقي ذم مبؾغ فف خطر وؿدر وهق مبؾغ شبعي وتسعغ أفػ ريول ( ) 86.000
وح َّؾػف ؾحؾػ اددّ ظل ؿوئ ً
ؾؾـام
ال  " :وال افعظقؿ ا َّفذي ٓ إفف إَِّٓ هق ادفؾؽ ادـدرك َّ ."...
ؽ َّؾظ افؼويض افقؿغ وحؾػ اددّ ظل حؽؿ فف بودبؾغ ظذ اددّ ظك ظؾقف .
وا َّفذي جعؾـل أذـر ذم افتَّطبقؼ ّ
أن تغؾـقظ افقؿـغ ــون بطؾـى افؼـويض ّ :أين
شلفً ادشويخ افؼضوة ذم ادحؽؿي افعو ّمي بوف ّطوئػ ظـ شبى افتَّغؾقظ فؾقؿغ  ,ؾذـروا
يل َّ
أن ذفؽ راجع فرأي افؼويض  ,شقاء أـون ذفؽ ابتدا ًء مـ افؼويض أم ـون بطؾى مـ
يسـتحؼ
اددّ ظل أو اددّ ظك ظؾقف  ,ؾؽون مرجـع ذفـؽ إػ افؼـويض  ,ؾـنن رأى إمـر
ّ
افتَّغؾقظ  9ضؾى افتَّغؾقظ .
وممّـ أؾودين بذفؽ ؾضـقؾي َّ
حمؿـد افؼـرين افؼـويض بوفؼسـؿ
افشـقخ كـورص بــ َّ
افؼضوئل اخلومس ظؼ بودحؽؿي افعو ّمي بوف َّطـوئػ  ,وؾضـقؾي َّ
حمؿـد بــ بؾـٍ
افشـقخ َّ
افعتقبل ؿويض افتَّـػقذ ذم افدائرة اف َّثوفثي بودحؽؿي افعو ّمي بوفطوئػ .
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اخلامتــة
كبل بعده  .أ ّمو بعد :
احلؿد هلل وحده َّ ,
وافسالم ظذ مـ ٓ ّ
وافصالة َّ
يؿؽن تؾخقص أهم كتائج هذا البحث فقام يغ :

ــ َّ
أن تغؾــقظ افقؿــغ  :هــق تقـقــدهو وتشــديدهو فػ ًظــو أو زمو ًكــو أو مؽو ًكــو أو
بودصحػ .
ـ وجقب تغؾقظ افقؿغ إذا رآه احلوـؿ مصؾحي وضؾى مــ ادـدّ ظل أو ادـدّ ظك
افزمون أو ادؽون .
ظؾقف شقاء ـون بوف َّؾػظ أو َّ
ـ ظدم مؼوظ ّقي افتَّغؾقظ بودصحػ .
ـ إِ َّن تغؾقظ افقؿغ يؽقن ذم افدّ ظووى ا َّفتـل هلـو خطـر وصـلن  ,وذفـؽ يرجـع
ٓجتفود افؼويض .
ـ إِ َّن مـ امتـع ظـ تغؾقظ افقؿغ يؽقن كوـ ً
ال ظـ افقؿغ وحيؽؿ ظؾقف .
ـ إِ َّن تغؾقظ افقؿغ يعقد إػ اجتفود افؼويض وإن مل يطؾى اخلصؿ .
ـ َّ
افؼظ َّقي هق تغؾقظ افقؿغ إن رأى افؼويض ادصؾحي
أن ادعؿقل بف ذم ادحوـؿ َّ
ذم ذفؽ .
واحلؿد هللّ َّأوًٓ
َّ
حمؿد وظذ آفف وصـحبف أمجعـغ ,
وآخرا ,
وصذ ال ظذ كب ّقـو َّ
ً
ومـ تبعف بنحسون إػ يقم افديـ .
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عيل أحؽوم افؼرآن
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غازي
مرحأحؽوم افؼرآن
.1
با

ائؿة ادراجع
اجلصوص  2321 ,هـ  ,دار إحقوء افساث افعريب .
 ,فإلموم ّ
ٓ ,بـ افعريب  2325 ,هـ  ,دار افؽتى افعؾؿ َّقي .

ظز ّ
وجؾ  ,دراشي ؾؼف ّقي مؼوركي  ,خوفـد بــ ظـع ادشـقؼح ,
 .2أحؽوم افقؿغ بوهللّ ّ
اف َّثوفثي  2316 ,هـ  ,دار ابـ اجلقزي .
 .3إخبور افعؾؿقي مـ آختقورات افػؼفقـي فشـقخ اإلشـالم ابــ َت ْق ِؿ َّقـي  ,إوػ ,
2327هـ دار افعوصؿي .
حمؿد ابـ افؼـقؿ  ,إوػ 2312 ,هــ ,
 .4إظالم ادقؿعغ ظـ رب افعودغ  ,فإلموم َّ
دار ابـ اجلقزي .
 .5اإلؿـوع فطوفى آكتػوع  ,فؾحجووي  ,اف َّثوكقي  2322 ,هـ  ,دار هجر .
 .6آختقور فتعؾقؾ ادختور  ,فإلمـوم ظبـد اهللّ ادقصـع  ,إوػ  2328 ,هــ  ,دار
افؽتى افعؾؿ َّقي .
 .7اختقورات صقخ اإلشالم ابـ َت ْق ِؿ َّقي افػؼف َّقي  ,فؾغـَّـوم  ,إوػ  2320 ,هــ  ,دار
ــقز إصبقؾقو .
 .8افبحر افرائؼ رشح ـــز افـدؿوئؼ  ,فإلمـوم افـَّسـػل  ,إوػ  2327 ,هــ  ,دار
افؽتى افعؾؿ َّقي .
افؼائع  ,فإلموم افؽوشـوين  ,إوػ  2327 ,هــ  ,دار
افصـوئع ذم ترتقى َّ
 .20بدائع َّ
افؽتى افعؾؿ َّقي .
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 .22بدايي ادجتفد وَّنويي ادؼتصد ٓ ,بـ رصد ( احلػقد )  ,إوػ  2325 ,هــ  ,دار
ابـ حزم .
افؼح افؽبر ٓ ,بـ ادؾ ّؼــ ,
 .21افبدر ادـر ذم ختريٍ إحوديٌ وأثور افقاردة ذم َّ
إوػ  2314 ,هـ  ,دار اهلجرة .
افسوفؽ ٕؿرب ادسوفؽ َّ ,
افصووي  ,إوػ  2324 ,هـ  ,دار
فؾشقخ أْحد َّ
 .22بؾغي َّ
افؽتى افعؾؿ َّقي .
افرابعي  2326 ,هـ  ,دار ظـومل
 .23ترتقى افؼومقس ادحقط  ,فؾ َّطوهر أْحد افزاوي َّ ,
افؽتى .
 .24تػسر افؼرآن افعظقؿ  ,ابـ ـثر  ,اف َّثوكقي  2310 ,هـ  ,دار ضقبي .
 .25تؾخقص احلبر ذم ختريٍ أحوديٌ افراؾعل افؽبر ٓ ,بـ حجر  ,دار ادعرؾي .
 .26افتَّـؼــقح ادشــبع ذم حتريــر أحؽــوم ادؼـــع  ,فؾؿــرداوي  ,إوػ  2314 ,هـــ ,
افرصد .
ّ
 .27افتَّفذيى ذم ؾؼف اإلموم َّ
ـوؾعل  ,فإلمـوم افبغـقي  ,إوػ  2327 ,هــ  ,دار
افش
ّ
افؽتى افعؾؿ َّقي .
 .28اجلومع ٕحؽوم افؼرآن  ,فؾؼرضبل  ,إوػ  2316 ,هـ  ,ممشسي افرشوفي .
 .10جقاهر اإلـؾقؾ رشح خمتك خؾقؾ  ,فميب إزهري  ,إوػ 2327 ,هــ  ,دار
افؽتى افعؾؿ َّقي .
 .12حوصقي اخلريش ظذ خمتك خؾقؾ  ,إوػ 2326 ,هـ  ,دار افؽتى افعؾؿ َّقي .
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 .13افدر افـ ّ
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َّ .14
افذخرة  ,فؾؼراذم  ,إوػ  2883 ,م  ,دار افغرب اإلشالمل .
افدر ادختور ادعـروف بحوصـقي ابــ ظوبـديـ  , ,إوػ 2328 ,
 .15ر ّد ادحتور ظذ ّ
هـ  ,دار إحقوء افساث افعريب .
 .16رووي اف َّطوفبغ وظؿدة ادػتغ  ,فإلموم افـَّقوي  ,اف َّثوفثي  2311 ,هــ  ,ادؽتـى
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 .18شــــ أيب داود  ,فإلمــوم أيب داود افسجســتوين  ,إوػ  2328 ,هـــ  ,ممشســي
افر ّيون .
 .20افســ افصغرى  ,فؾبقفؼل  ,إوػ  2324 ,هـ  ,دار اجلقؾ .
 .22افســ افؽبر  ,فؾبقفؼل  ,إوػ  2321 ,هـ  ,ت  :د /ظبد اهللّ افسـل .
 .21شــ ابـ موجف  ,فإلموم افؼزويـل  ,إوػ  2328 ,هـ  ,دار احلديٌ .
 .22رشح ؾتح افؼدير  ,فؽـامل افـديـ ادعـروف بـوبـ اهلـامم  ,إوػ  2226 ,هــ ,
ادطبعي افؽزى إمر ّيي .
 .23رشح مـتفك اإلرادات  ,فؾبفقيت  ,إوػ  2312 ,هـ  ,ممشسي افرشوفي .
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ْح ـود اجلــقهري  ,اف َّثوكقــي  2288 ,هـــ  ,دار افعؾــؿ
 .24افصــحوح  ,إشــامظقؾ بـــ َّ
فؾؿاليغ .
 .25صحقح شــ ابـ موجف َّ ,
فؾشقخ إفبوين  ,إوػ  2326 ,هـ  ,ادعورف .
افرابعي  2327 ,هـ  ,دار ادعرؾي .
 .26صحقح مسؾؿ  ,فإلموم مسؾؿ َّ ,
 .27وعقػ شــ أيب داود َّ ,
فؾشقخ إفبوين  ,إوػ  2328 ,هـ  ,مؽتبي ادعورف .
 .28ضؾبي افطؾبي ظذ آصطالحوت افػؼف َّقي  ,فعؿر افـَّسـػل  2222 ,هــ  ,ادطبعـي
افعومرة .
 .30ؽريى احلديٌ ٓ ,بـ إثر  ,إوػ  2312 ,هـ  ,دار ابـ اجلقزي .
 .32افؼومقس ادحقط  ,افػروزآبودي  ,اف َّثوكقي  2315 ,هـ  ,ممشسي افرشوفي .
ادبجؾ أْحد بـ حـبؾ  ,فإلموم ابـ ؿدامـي  ,إوػ 2288 ,
 .31افؽوذم ذم ؾؼف اإلموم ّ
هـ  ,ادؽتى اإلشالمل .
ز  ,دار افؽتى افعؾؿ َّقي .
 .32افؽوذم ذم ؾؼف أهؾ ادديـي ادوفؽل ٓ ,بـ ظبد اف ّ
َّ .33
ـشوف افؼـوع  ,فؾبفقيت  ,إوػ  2318 ,هـ  ,مطبقظوت وزارة افعدل .
 .34فسون افعرب  ,فؾعالّمي ابـ مـظـقر  ,اف َّثوكقـي  2327 ,هــ  ,دار إحقـوء افـساث
افعريب .
 .35ادبسقط  ,فشؿس افديـ افنخيس  2308 ,هـ  ,دار ادعرؾي .
 .36جمؿع افزوائد ومـبع افػقائد  ,فإلموم افعقـل  2321 ,هـ  ,دار افػؽر .
ِ
افســ ّقي ٓ ,بــ
ادحرر ذم افػؼف ٕيب افزـوت ابـ َت ْقؿ َّقي ومعـف افـؽـً وافػقائـد َّ
ّ .37
مػؾح  ,اف َّثوكقي  2303 ,هـ  ,مؽتبي ادعورف .
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ادحرر افقجقز ذم تػسر افؽتوب افعزيز  ,ابـ ظط ّقي إكدفسـل  ,اف َّثوكقي 2317 ,
ّ .38

.
إسماهـ  ,مطوبع دار اخلر .
عيل
غازي
فؾصوحى ابـ ظ ّبود  ,إوػ  2323 ,هـ  ,ظومل افؽتى .
.40
مرحادحقط ذم افؾغي ّ ,
با
 .42خمتور افصحوح  ,فإلموم حمؿد بـ أيب بؽر افرازي  ,افرابعي  2327 ,هـ  ,ادؽتبـي
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َّ
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افعك ّيي .
افؼح افؽبر  ,أْحد افػ ّققمل  ,دار افػؽر .
 .41ادصبوح ادـر ذم ؽريى َّ
 .42مطوفــى أوػ افـفــك ذم رشح ؽويــي ادـتفــك  ,مصــطػك افســققضل افرحقبــوين ,
اف َّثوكقي 2314 ,هـ .
 .43ادعجؿ افؽبر  ,فؾطزاين  ,إوػ  2300 ,هـ .
رواس ؿؾعـف جـل  ,إوػ 2325 ,
حمؿد ّ
 .44معجؿ فغي افػؼفوء  ,فألشتوذ افدّ ـتقر َّ
هـ  ,دار افـػوئس .
افرْحـ ظبد ادـعؿ ,
 .45معجؿ ادصطؾحوت وإفػوظ افػؼف َّقي  ,فؾدّ ـتقر حمؿقد ظبد َّ
دار افػضقؾي .
 .46معرؾي افســ وأثور  ,فؾبقفؼل  ,إوػ  2322 ,هـ  ,دار افقظل .
افـجور  ,اف َّثوفثي  2328 ,هـ  ,دار خَّض .
 .47معقكي أويل افـفك رشح ادـتفك ٓ ,بـ ّ
 .48ادغـل ٓ ,بـ ؿدامي ادقؾؼ  2321 ,هـ  ,دار افؽتى افعؾؿ َّقي .
 .50مغـل ادحتوج إػ معرؾي معوين أفػوظ ادـفوج  ,فؾشـّربقـل  ,إوػ  2324 ,هـ ,
دار افؽتى افعؾؿ َّقي .
 .52مؼويقس افؾغي ٓ ,بـ ؾورس  ,اف َّثوكقي  2281 ,هـ  ,مطبعي مصطػك افبويب احلؾبل
وأوٓده بؿك .
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مـجو  2327 ,هـ  ,دار خَّض .
 .51ادؿتع رشح ادؼـع ٓ ,بـ ّ
افسبقؾ ذم رشح افدَّ فقؾ ٓ ,بـ وـق ّيون  ,احلوديـي ظؼـ  2322 ,هــ  ,دار
 .52مـور َّ
افػورايب .
افـجـور  ,إوػ ,
 .53مـتفك اإلرادات ذم مجع ادؼـع مع افتَّـؼـقح وزيـودات ٓ ,بــ ّ
 2328هـ  ,ممشسي افرشوفي .
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ادفذب ذم ؾؼف اإلموم َّ
وؾعل  ,فإلمـوم افشـرازي  ,إوػ  2325 ,هــ  ,دار
افش ّ
افؽتى افعؾؿ َّقي .
 .55مقاهى اجلؾقؾ  ,فؾح ّطوب  ,إوػ  2325 ,هـ  ,دار افؽتى افعؾؿ َّقي .
 .56ادقشقظي افػؼف َّقي افؽقيت ّقي  ,اف َّثوكقي  2307 ,هـ .
 .57ادقضل  ,فإلموم موفؽ بـ أكس  ,جمؿقظي افػرؿون افتجور َّيي  2313 ,هـ .
فؾرمع  ,اف َّثوفثي  2322 ,هـ  ,دار إحقـوء افـساث
َّ .58نويي ادحتوج ذم رشح ادـفوج ّ ,
افعريب .
َّ .60نويــي ادطؾــى ذم درايــي ادــذهى  ,إلمــوم احلــرمغ  ,إوػ  2317 ,هـــ  ,دار
ادـفوج .
 .62اهلدايي ٕ ,يب اخل ّطوب افؽؾقذاين  ,إوػ  2314 ,هـ  ,دار ؽراس .
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.
إسما
Solemnizing the oath and its application in legislative courts –عيل
the
غازي
General court in Taif as a Model".
مرح
با
The aim of this research is to discuss an important issue which is solemnizing oath
and its application in legislative courts .
The first part defines solemnizing, defines the oath and then defines solemnizing the
oath. In addition, it defines , solemnizing the oath in terms of saying, time place and
in the holy Quran. In part tow, the researcher presents the allegation in which
solemnizing the oath takes place and the provision upon whom the solemn oath has
been addressed but refrained from solemnizing and that solemnizing The oath does
not depend upon the request of the opponent but it is attributed to the jude s
discretion.
Finally, in the third part, the researcher presented practical models in legislative.
Key words
Application, Sharia courts, Doctrine, Thickening, Swear.
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ادستخؾص:
هدفت الدراسة إمم سمقون وشمقوقح طمؼقؼي ىمقؿي اًمػقز ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  ،وإسمراز
صػوت اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ طمتك يتخؾؼ هبو اعمًؾؿ .
فؼد جاء الؼرآن الؽريم  ،سمؼقؿي قمظقؿي ُوصفػ هبفو اعمموـفقن  ،وافل اًمػفقز ،
وشمعـل ـمؾى اخلػم  ،واًمـجوة وـ اًمنم قمؿقو ًو  .واذه اًمؼقؿي وفؿي ًمؽؾ إكًون  ،طمقٌ
حيرص اعمرء قمغم ـمؾى اخلػم واًمـجوة وـ اًمنم ذم طمقوشمف اًمدكقو وأظمرة .
ًمذًمؽ شمظفر طموضمي اعمرء إمم وعرومي وعـك اًمػقز  ،وأكقاقمف  ،وأمهقتف  ،و صفػوت
أاؾ اًمػقز  ،طمتك يًؾؽ وًؾؽفؿ  ،و يؼتدي هبؿ .
ولتحؼقق ذلك ؾمفؾؽً اعمفـفٍ اًمقصفػل اًمتحؾفقكم  ،واعمفـفٍ آؾمفتـٌوـمل ذم
اًمتعووؾ وع اعمودة اًمعؾؿقي اًمتل ختدم اًمدراؾمي وحتؼؼ أاداومفو .
وقد احتوت الدراسة قمغم وؼدوي ووٌحثلم (وٌحٌ  :شمعريػ اًمػقز وأمهقتفف ذم
اًمؼرآن اًمؽريؿ  ،ووٌحٌ  :صػوت اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ) وظمومتي سمفلاؿ اًمـتفوئٍ
واًمتقصقوت .
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وقد خرجت الدراسة  ،أن وـ صفػوت اًمػفوئزيـ ذم اًمؼفرآن اًمؽفريؿ  :اإليفنن
واًمعؿؾ اًمصوًمح  ،وشمؼقى اهلل شمعومم  ،وـموقمفي اهلل ورؾمفقًمف وآؾمفتؼووي قمفغم ًمفؽ ،
واخلقف وـ اهلل شمعومم وظمشقتف  ،واجلفود سموعمول واًمـػس  ،واًمصؼم  ،واًمصدق  ،وأاؾ
اجلـي .
وأخر ًا  :أن قمغم اعمًؾؿ أن حيرص قمغم اًمتخؾفؼ سمصفػوت وأظمفاق اًمػفوئزيـ ،
طمتك يـول اخلػم ويـجق وـ اًمنم ذم اًمدكقو وأظمرة .
الؽؾامت ادػتاحقة:
اًمػقز  ،واًمػوئزون  ،وصػوت اًمػوئزيـ  ،ىمقؿي اًمػقز .
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مؼدمــة
وـ اًمؼقؿ اًمعظقؿي اًمتل ضموء هبو اًمؼرآن اًمؽفريؿ  ،ىمقؿفي اًمػفقز  ،وافل شمعـفل
ـمؾى اخلػم  ،واًمـجوة وـ اًمنم قمؿقو ًو  .واذه اًمؼقؿي وفؿي ًمؽؾ إكًون  ،طمقٌ حيرص
اعمرء قمغم ـمؾى اخلػم واًمـجوة وـ اًمنم ذم طمقوشمف اًمدكقو وأظمفرةٕ :ن اهلل شمعفومم يفذيمر
ذا  ،ومؾفقؽـ قمؿؾفؽ أهيفو اإلكًفون ممفو
ظمػما يمون ًمفؽ أو ً
اإلكًون أكف واىمقف سمعؿؾف ً
ُيـجقؽ وـ ُؾم ْخطف ،ويقضمى ًمؽ رووه ،وٓ يؽفـ ممفو ُيًفخطف قمؾقفؽ ومتفؾفؽ .ﭧ
ﭨ ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [آكشؼوق ]6:
ًمذًمؽ شمظفر طموضمي اعمرء إمم وعرومي وعـك اًمػقز  ،وأمهقتف  ،و صػوت اًمػفوئزيـ ،
طمتك يًؾؽ وًؾؽفؿ  ،و يؼتدي هبؿ .
ومؼد ضموء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ سمعض صفػوت اًمػفوئزيـ  ،ووـففو  :اجلففود سموعمفول
واًمـػس  ،وشمؼقى اهلل شمعومم  ،وـموقمي اهلل وـموقمي رؾمقًمف وآؾمتؼووي قمغم ًمؽ  ،واإلينن
واًمعؿؾ اًمصوًمح  ،واخلقف وـ اهلل شمعومم وظمشقتف  ،واًمصؼم ،واًمصدق  ،صمؿ افؿ أافؾ
اجلـي  ،دار اًمـعقؿ ودار اًمًعودة اًمتل أقمداو اهلل شمعومم ًمعٌوده اًمػوئزيـ.
مشؽؾة البحث  :يؿؽـ حتديد وشؽؾي اًمٌحٌ وـ ظمال إؾمئؾي اًمتوًمقي :
-1وو وعـك اًمػقز ذم اًمؾغي ؟
-2وو وعـك اًمػقز ذم آصطاح ؟
-3وو أكقاع اًمػقز ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ؟
-3وو أمهقي ىمقؿي اًمػقز ًمؾؿًؾؿ ؟
-4وو ال صػوت اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ؟
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 حدود الدراسة :اًمغرض وـ اًمدراؾمي سمقون ىمقؿي اًمػقز ذم اًمؼرآن اًمؽفريؿ  ،وصفػوت اًمػفوئزيـ
ومقف ،وٓ يدظمؾ وؿـ اًمدراؾمي ىمقؿي اًمػقز ذم احلديٌ اًمنميػ وصػومهؿ إٓ سمؼدر سمقون
اعمعـك اًمذي ضموء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .
 أهداف الدراسة :-1شمقوقح طمؼقؼي ىمقؿي اًمػقز ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .
-2إسمراز صػوت اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ طمتك يتخؾؼ هبو اعمًؾؿ .
-3ظمدوي اًمؼرآن اًمؽريؿ وسمقون وعوكقف .
 الدراسات السابؼة :طمًى قمؾؿل مل أىمػ قمغم دراؾمي شمـووًمً اذا اعمقوقع سمشفؽؾ ظمفوص  ،وإن
يمون اعمػنون شمـووًمقا أيوت اًمتل ضموءت ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ سمذيمر ىمقؿي اًمػقز  ،وضمفزاء
اًمػوئزيـ قمـد اهلل ذم شمػوؾمػماؿ .
-1اـوك دراؾمي شمـووًمً اذا اعمقوقع وـ ضمفي أظمرى  ،وال رؾموًمي ووضمًفتػم
سمعـقان ( اًمػقز ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  ،دراؾمي وقوققمقي ) ذم ضمووعفي اًمـجفوح سمـفوسمؾس ذم
ومؾًطلم  ،واذ اًمدراؾمي شمـووًمً اًمتػًػم اعمقوققمل ٔيوت اًمػقز ذم اًمؼرآن اًمؽفريؿ ،
وال دراؾمي ذم اًمتػًػم اعمقوققمل طمًى اًمعـقان ،وًمؽـ مل يتقن زم اًمقىمقف قمغم اذه
اًمدراؾمي  .واذه اًمدراؾمي قمغم أمهقتفو وقماىمتفو سموعمقوقع  ،وًمؽـ يظففر زم أافو مهفتؿ
سموًمتػًػم اعمقوققمل ٔيوت اًمػقز ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  ،ودراؾمتل ختتؾػ قمـفو ذم أاو مهتؿ
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سمٌقون ىمقؿي اًمػقز ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ وصػوت اًمػوئزيـ  ،ودمؾقي اذا اعمػفقم واًمؼقؿي وفـ
اًمؾٌس اًمذي حيصؾ ذم اًمقاىمع .
-2دراؾمي ًمألؾمتو شمقومقؼ قمؿر ؾمقدي ( اًمػوئزون سمدقموء اًمـٌل _صفغم اهلل قمؾقفف
وؾمؾؿ_ )  .طمقٌ شمـوول ومقفو إطموديٌ اًمتل شمتضؿـ ومقز اًمؽثػميـ سمدقموء اًمـٌل _صغم
اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_  ،ومجؿعفو ًمؾدًٓمي قمغم صدق اًمـٌقة  ،ومنن اهلل ىمد أضموب كٌقف ومقؿـ دقمو
هلؿ  .يمن سملم ومضوئؾ اعمدقمق هلؿ  .وٓ خيػك أن وقوقع دراؾمفتل خيتؾفػ قمفـ ًمفؽ ،
طمقٌ أكـل أشمـوول ذم سمحثل ىمقؿي اًمػقز ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ وصػوت اًمػفوئزيـ ذم اًمؼفرآن
اًمؽريؿ .
مـفج الدراسة :ؾمقف اقمتؿد ذم دراؾمتل قمغم اعمـفٍ اًمقصػل اًمتحؾقؾ  ،واعمـفٍ آؾمتـٌوـمل
ذم اًمتعووؾ وع اعمودة اًمعؾؿقي اًمتل ختدم اًمدراؾمي وحتؼؼ أاداومفو .
ويػتؼر البحث إىل ادـفج االستؼرائي دصطؾح (الػوز) يف الؼرآن الؽريم.
وؾمقف أظمرج إطموديٌ  ،وأسملم طمؽؿفو إ ا يموكً ذم همػم اًمصحقحلم  ،طمقٌ
أورد طمؽؿ اعمحؼؼلم اعمعتؼميـ ذم احلديٌ .
أمهقة الدراسة  :شمظفر أمهقي اعمقوقع وـ ظمال اًمـؼوط اًمتوًمقي :-1سمقون ىمقؿي اًمػقز ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .
-2رصد صػوت اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .
-3شمزويد اعمؽتٌي اإلؾماوقي سمٌحٌ ذم اذا اجلوكى اعمفؿ ًمؽؾ وًؾؿ  ،واق اًمػقز
ذم اًمدكقو وأظمرة .
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خطة الدراسة ً :مؼد ىمًؿً اعمقوقع إمم وؼدوي  ،ووٌحثلم وظمومتي .ادؼدمة  :شمـووًمً ومقففو أمهقفي اعمقوفقع ووشفؽؾي اًمدراؾمفي ووفـفٍ اًمٌحفٌواًمدراؾموت اًمًوسمؼي وظمطي اًمدراؾمي .
ادبحث األول أتـاول فقفا تعريف الػوز وأمهقته يف الؼرآن الؽريم .وفقه ثالثة مطالب:اعمطؾى إول  :شمعريػ اًمػقز ذم اًمؾغي .
اعمطؾى اًمثوين  :شمعريػ اًمػقز ذم آصطاح .
اعمطؾى اًمثوًمٌ  :أكقاع اًمػقز ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .
اعمطؾى اًمراسمع  :أمهقي ىمقؿي اًمػقز .
ادبحث الثاين:أتـاول فقه صػات الػائزين يف الؼرآن الؽريم  .وفقه ثامكقة مطالب .اعمطؾى إول  :اإلينن واًمعؿؾ اًمصوًمح .
اعمطؾى اًمثوين  :شمؼقى اهلل شمعومم .
اعمطؾى اًمثوًمٌ  :ـموقمي اهلل ورؾمقًمف وآؾمتؼووي قمغم ًمؽ .
اعمطؾى اًمراسمع  :اخلقف وـ اهلل شمعومم وظمشقتف .
اعمطؾى اخلووس  :اجلفود سموعمول واًمـػس .
اعمطؾى اًمًودس  :اًمصؼم .
اعمطؾى اًمًوسمع  :اًمصدق .
اعمطؾى اًمثووـ  :أاؾ اجلـي .
اخلامتة  :تشتؿل عذ أهم الـتائج .وأؾملل اهلل شمعومم أن أيمقن ىمد وومؼً ذم اذا اعمقوقع  ،واعمًفومهي وًمفق سمففٌمء
يًػم ذم ظمدوي اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمثؼوومي اإلؾماوقي  .واهلل شمعومم وـ وراء اًمؼصد  ،وصغم
اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد .
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ادبحث األول
تعريف الػوز وأمهقته
ادطؾب األول  :تعريف الػوز يف الؾغة :
اًمظػر سموخلػم  ،واًمـجوة وـ اًمنم يؼفول  :ـمفقسمك عمفـ ومفوز سمفوًمثقاب ،وومفوز وفـ
ِ
وموز سمفف
اًمعؼوب :أي فمػر وكجو  ،ىمول اسمـ وـظقر ((اًم َػ ْق ُز اًمـَّجو ُء واًم َّظ َػ ُر سموُٕ ْوـ ِ َّقي
واخلػم َ
ومفق َز اًمرضمفؾ أي اؾفؽ  .ومففن
َوم ْقز ًا و َوػوز ًا و َو َ
ػوز َة)) ويليت سمؿعـك اهلفاك يؼفول َّ :
ِ
يمؾؿتفون وتضفو ّدشمون.
يمؾؿتون وتضودشمون  ،ىمول اسمـ ومورس (( (ومقز) اًمػوء واًمقاو واًمزاء
()2

()1

وموٕومم اًمـّجوة وإظمرى اهلَؾؽي )) .
()3

وموًمػقز ذم اًمؾغي يؽقن سمؿعـك اًمظػر سموخلػم وإوـقي  ،واًمـجوة وفـ اًمنمف  ،وىمفد
يليت سمؿعـك اهلاك .
ادطؾب الثاين  :تعريف الػوز يف االصطالح :
قمرف قمؾنء اًمتػًػم اًمػقز سمعدة وعوين  ،وـفو  :اق (( اًمظػر اًمعظفقؿ واًمـجفوء
اجلًقؿ ٕ :اؿ فمػروا سمؽراوي إسمد  ،وكجقا وـ اهلقان ذم اًمًػر  ،ومفق اًمػفقز اًمعظفقؿ

()1

اكظر ًمًون اًمعرب  ،حمؿد سمـ وؽرم سمـ وـظقر إومريؼل اعمٍمي  ،وودة ( ومقز )  ، 392/5 ،دار صودر
سمػموت  ،اًمطٌعي إومم .

( )2اكظر اعم رضمع اًمًوسمؼ  ،واكظر خمتور اًمصحوح  ،حمؿد سمـ أ ي سمؽر سمفـ قمٌفداًمؼودر اًمفرازي  ،وفودة ( ومفقز )
 ، 54/2ت  :حمؿقد ظموـمر  ،وؽتٌي ًمٌـون  ،سمػموت  ،اًمطٌعي  1415اففف 1995م.
( )3اكظر وعجؿ وؼويقس اًمؾغي  ،أسمق احلًلم أمحد سمـ ومورس سمـ زيمريفو ،وفودة (ومفقز ) ، 459/4 ،ت /قمٌفد
اًمًام حمؿد اورون  ،دار اًمػؽر  ،اًمطٌعي 1399 :اف 1979 -م.
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اًمذي ٓ رء أقمظؿ وـف )) وىمقؾ اق (( اًمظػر سموحلوضمي واًمطؾٌي واًمـجوة وـ اًمـور))
()1

()2

وىمقؾ اق (( ًمؽ اًمـجوء اًمعظقؿ وـ كؽول أظمرة وأاقاهلفو)) ومففق اًمظػفر اًمعظفقؿ،
()3

واًمـجوء اجلًقؿ  ،واًمظػر سمؽراوي إسمد  ،واًمـجوة وـ اًمـور  ،ومفق اًمػقز اًمعظقؿ اًمذي ٓ
رء أقمظؿ وـف . .وموًمػقز إ ن  :اق طمصقل اًمرسمح وكػل اخلًورة  ،واق أقمظؿ اًمفرسمح
()4

اًمذي ٓ رسمح أقمظؿ وـف .
وىمقؾ اًمػقز  ،اق اًمػاح ويعـفل (( اًمػفقز واًمظػفر سمؽفؾ وطؾفقب ورهمفقب،
واًمـجوة وـ يمؾ وراقب ،ومحؼقؼتفف اًمًفعودة إسمديفي واًمـعفقؿ اعمؼفقؿ )) ويؾخفص
()5

اًمعاوي إصػفوين وعـك اًم َػ ْق ُز  ،ومقؼقل:
اق (( اًمظػر سمفوخلػم وفع طمصفقل اًمًفاوي  .ﭧ ﭨ ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ
[اًمففؼموج  ، ]11:ﭽ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ [إطمففزاب ، ]71:ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ
[اجلوصمقي ، ]33:وذم أظمرى ﭽ ﭰ ﭼ .
()6

 - 1ضمووع اًمٌقون ذم شمػًػم اًمؼرآن ٕ ي ضمعػر حمؿد سمـ ضمرير اًمطؼمي  ،دار اجر  ،حتؼقؼ  :د /قمٌد اهلل سمـ قمٌفد
اعمحًـ اًمؽميمل .565/11 ،
 - 2اعمرضمع اًمًوسمؼ .226/12 ،
 - 3اعمرضمع اًمًوسمؼ . 618/22
 - 4اكظر اعمرضمع اًمًوسمؼ  ، 357/14 ،و.55/22
 - 5شمقًػم اًمؽريؿ اًمرمحـ ذم شمػًػم يمفام اعمـفون  ،قمٌفد اًمفرمحـ سمفـ كفوس سمفـ قمٌفد اهلل اًمًفعدي (اعمتفقرم :
1376اف)  ، 233/1 ،اعمحؼؼ  :قمٌد اًمرمحـ سمـ وعا اًمؾقحيؼ  ،اًمـوذ  :ومؾمًفي اًمرؾمفوًمي  ،اًمطٌعفي :
إومم 1423اف 2333-م.
 - 6ىمول اعمحؼؼ ًمؾؽتوب  :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ ؾمقرة هموومر  :آيي . 9
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ﭽ ﯽ ﯾ ﯿﭼ [اًمتقسمي  ))]23 /وًمق شملوؾـو وعـك اًمػقز ذم اصطاح
()1

اعمػنيـ ومقن ؾمٌؼ كجداؿ يميمدون قمفغم أن اًمػفقز يؽفقن ذم أظمفرة سمفوًمظػر سموجلـفي
واًمـجوة وـ اًمـور  ،واًمًعودة إسمديي واًمـعقؿ اعمؼقؿ  ،وطمصقل اًمرسمح وكػل اخلًفورة ،
واق أقمظؿ اًمرسمح اًمذي ٓ رسمح أقمظؿ وـف  .ومفذه اعمعوين مجقعفو شمٌلم أن اًمػقز يؽفقن ذم
أظمرة  .واذا وو يميمده ىمقًمف شمعفومم :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [اًمتقسمي  ]133:و اًمػفقز اًمعظفقؿ  ،افق
((اًمظػر اًمعظقؿ ،واًمـجوء اجلًقؿ ٕ ،اؿ فمػروا سمؽراوي إسمد ،وكجفقا وفـ اهلفقان ذم
ؾمؼر  ،ومفق اًمػقز اًمعظقؿ اًمذي ٓ رء أقمظؿ وـف )) وىمد ومنه اًمشفق اسمفـ ؾمفعدي
()2

سملكف ((اًمذي طمصؾ هلؿ ومقف  ،يمؾ حمٌقب ًمؾـػقس  ،وًمذة ًمألرواح  ،وكعفقؿ ًمؾؼؾفقب ،
وؿمفقة ًمألسمدان  ،واكدومع قمـفؿ يمؾ حمذور)) واذا يمؾف ٓ يؽقن إٓ ذم أظمر ذم دار
()3

اًمؽراوي  ،اجلـي .
وًمؽـ إ ا كظركو إمم ىمقًمف شمعومم :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ [اًمـًفففوء ]73 :
شمٌلم ًمـو وعـك آظمر ًمؾػقز ٓ يتعؾؼ سمؤظمرة  .ومفذا اعمـوومؼ يؼقل  :إ ا طمصؾ ًمؾؿًفؾؿلم
 - 1اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن  ،احلًلم سمـ حمؿد سمـ اعمػضؾ اعمعفروف سموًمراهمفى إصفػفوين أسمفق اًمؼوؾمفؿ ،
ص ، 647حتؼقؼ  :صػقان قمدكون داودى  ،اًمطٌعي اًمثوكقي  1418اف  ،دار اًمعؾؿ اًمدار اًمشووقي  ،دوشؼ
ف سمػموت .
 - 2شمػًػم اًمطؼمي . 357/14،
 - 3شمػًػم اسمـ ؾمعدي  ،ص. 349
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كٍم وفمػر وهمـقؿي ذم احلرب اًمتل مل حيياو  ،يؼقل ذم كػًف  ،يفو ًمقتـفل يضففرب زم
سمًفؿ وعفؿ وملطمصؾ قمؾقف  .ومفذا أيمؼم ىمصده وهمويي وراده  .أي حيرصقن قمغم أهمراض
اًمدكقو  ،ويعدون وو يـوًمقكف وـ اًمغـقؿي ومقز ًا قمظقن ً  ،جلفؾفؿ ووعػ قمؼؾفؿ .

()1

واذا اعمعـك ىمد يظـف يمثػم وـ اًمـوس ذم واىمعـو اعمعوس وـ أن اًمػقز  :اق اًمظػر
واًمغـقؿي سمؿتوع احلقوة اًمدكقو ومؼط  ،يمن اق طمول أاؾ اًمدكقو  ،اًمذيـ همفويتفؿ كقفؾ اًمفدكقو
ووتوقمفو اًمعوضمؾ .
وىمد يرى يمثػم وـ اًمـوس اًمققم أن اًمػقز ذم اًمفدكقو  :افق اًمـجفوح ذم اًمعؿفؾ أو
اًمقفمقػي أو اًمدراؾمي  ،أو ذم اعمًوسمؼوت  ،واًمظػر واحلصقل قمغم اعمطؾفقب  .وافذا ىمفد
يؽقن صحقحو ً وـ ضمفي كقؾ اخلػم واًمظػر سمف  ،ومقدظمؾ ذم وعـك اًمػقز قمؿقو ًو  .واذا ٓ
سملس سمف  ،إ ا ؾمخر اعمرء اذا اًمػقز ذم ـموقمي رسمف واخلػم واًمتؼرب إمم اهلل شمعومم .
أوو إن يموكً همويي اإلكًون واويي وطؾقسمف كقؾ اًمدكقو وقمروففو  ،ومففل وؼصفده
وإرادشمف  ،ومفذا اق اخلًفران اعمٌلم واًمضفال اًمعظفقؿ  ،ىمفول شمعفومم :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮆﮇﮈ ﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [اففففقد -15:
.]16
واحلؼقؼي أن اًمـور ظمًورة وو سمعداو ظمًورة ،يمن أ ّن اجلـي ومقز وو سمعده ومقز  ،وًمفق
طمً قمغم إكًون  ،واكتفً سمف إمم اجلـي ومفق اًمػوئز إول  ،وًمق
أن يمؾ وصوئى اًمدكقو ُـم ِر ْ
أن يمؾ كعقؿ اًمدكقو يمون سمقد إكًون واكتفك سمف إور إمم ضمفـؿ ومفق اخلوه إول  .وافذا

 - 1اكظر شمػًػم اًمطؼمي  ، 357/14،واعمػردات ًمألصػفوين  ،ص. 648

د .شلطاى بو علي حممد شايني ا

311

إور يؼقدكو إمم أن كذيمر أكقاع اًمػقز ذم اًمؼرآن  ،واق وو ؾمــوىمشف ذم اعمطؾى اًمتوزم .
واًمـوس يعرومقن اًمػقز سمطرق خمتؾػي ووتشعٌي  ،وموًمٌعض يرى أن اًمػقز اق مجع
أيمؼم ىمدر وـ اعمول  ،ويعدون ًمؽ كجوطم ًو  .وصفـػ يفرى أن اًمػفقز ذم اًمعفقش ًمػفؽمة
أـمقل واًمعؿر اعمديد وع اًمصحي واًمًاوي .واًمٌعض يعتؼم اًمػفقز ذم آؾمفتؿتوع سمؿتفع
اًمدكقو وؿمفقامهو  ،واًمٌعض يرى أن اًمػقز -يمن ؾمٌؼ  -اق اًمـجوح ذم اًمعؿؾ أو اًمقفمقػي
أو اًمدراؾمي  ،أو ذم اعمًوسمؼوت  ،واًمظػر واحلصقل قمغم اعمطؾقب .
واذه يمؾف يعتؼم ومقز ًا دكققي ًو  ،ىمد حيصؾ ًمإلكًون ر ٌء وـف  ،ويزول قمـ اإلكًون
سمزواًمف ووقشمف  ،ومفق ومقز حمدود وومىمً سمػؽمة سمؼوئف ذم اًمدكقو  ،يمن أظمؼمكو اهلل شمعومم قمـ
ىمورون اًمذي وؾؽ اًمؽـقز اًمؽثػمة وهمػمه وـ اجلٌوسمرة  ،واًمذي فمـ أاؾ اًمدكقو  ،أكف ىمد
أقمطل وـفو وو سمف همويي اًمتـعؿ  ،ىمول شمعومم :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂ 
  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ ﮔ
ﮕ ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ [اًمؼصص .]81-76 :
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وطمتك يتضح وصطؾح اًمػقز ً ،معكم أن أشمـوول اعمعوين اعمرادومي ًمف  ،وثؾ اًمػاح ،
واًمـجوحٕ :او وـ اعمصطؾحوت اًمدارضمي واعمًتعؿؾي سملم اًمـوس ذم اًمقاىمع ًمؾدًٓمي قمغم
اًمػقز ووعوكقف .
تعريف الـجاح لغة واصطالح ًا :الـجاح لغة :وـ كجح ،يؼول :ومان كجحفو ،وكجحفو :ومفوز وفمػفر سمفن يطؾفى.
واًمـجوح :اًمظػر وإدراك اًمغويي.

()1

الـجاح اصطالحا  :قمرومف د  .زيد اًمرووين ((أن اًمـجوح يعـل اًمؼدرة قمغم حتؼقفؼ
إاداف اعمرؾمقوي  ،ومنن يموكً ًمدى ؿمخص وعلم أاداف حمددة واؾمتطوع وـ ظمفال
ظمطقات قمؿؾقي وأؾموًمقى إداريي واضمتفودات اشمقي ،حتؼقؼ شمؾؽ إافداف ،ومنكفف ُيعفد
كوضمح ًو ويمذًمؽ اعمجتؿع اًمذي يرشمًؿ حتؼقفؼ أاداومفف اًمعووفي إ ا اؾمفتطوع وفـ ظمفال
ىمـقاشمف وومؾمًوشمف حتؼقؼ أاداومف ،ومنكف اعمجتؿع اًمـوضمح)) .
()2

واـوك وـ ىمول اق (( اًمتعى واًمعؿؾ واعمثوسمرة قمغم أور أو ادف شمعًٌ وـ أضمؾف
وؾمفرت اًمؾقوزم ورؾمؿً ظمطي طمقويت قمغم كؿطف ومفذا يعـل اًمـجوح )) .
()3

وكحـ ذم دكقو اًمـوس كرى أن ًمػظ اًمـجوح يمن يطؾؼ قمغم وـ طمصفؾ قمفغم أقمفغم
اًمدرضموت ذم اوتحوكف ومنكف يمذًمؽ يطؾؼ قمغم وـ طمصؾ قمغم كصػ اًمدرضموت  ،ويمامهو
يًتحؼ ًمؼى اًمـجوح ًمؽـفن ٓ يًتقيون ذم اعمرشمٌفي  ،ومففذه اعمؽفورم واًمػضفوئؾ وـفوزل
- 1اكظر اعمعجؿ اًمقؾمقط  ،وودة ( كجح ) 931/2 ،
 - 2وؼول سمعـقان ( وػفقم اًمـجوح  ،راسمط :
 ، http://www.alukah.net/social/0/51792/#ixzz2qJ4lLvH3شمففففففوري اإلوففففففوومي:
 2313/3/16وقادي  1434/5/5 -اجري .
 - 3اعمرضمع اًمًوسمؼ .

د .شلطاى بو علي حممد شايني ا

311

ودرضموت أصوب سمعض اًمـوس أقمااو وأصوب آظمرون أدكواو وإكٌقوء واعمرؾمفؾقن ذم
أؾمؿك وراشمٌفو وأرىمك وـوزهلو  ،ىمول شمعومم :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ [إكعوم :
()1

. ]132
واًمـجوح ٓ يتحؼؼ إٓ سمؿجوادة وضمدّ واضمتفود  ،وإن يمفون ـمريؼفف ومقفف وشفؼي
وقمـ ًَْ إٓ أن قمقاىمٌف محقدة  ،وصمؿراشمف ـمقٌي  ،وافذا ٓ يدريمفف إّٓ اًمعؼفاء  .واًمـجفوح
َ
يغؾى اؾمتعنًمف ذم أوقر اًمدكقو.
تعريف الػالح لغة واصطالح ًا :
اح اًمػقز واًمـجوة واًمٌؼوء ذم اًمـعقؿ
الػالح لغة  :ىمول اسمـ وـظقر (( :اًم َػ َؾح واًم َػ ُ
واخلػم )) ويؼول ( :أومؾح ) أي فمػر سمن يريد ووموز سمـعقؿ أظمرة .وىمقؾ(( :اًمـجوح
()3

()2

سمحصقل اعمطؾقب  ،واخلقٌي وده ،أي أن حيرم اًمطوًمى ممو ـمؾٌف)) .
()4

والػالح اصـطالح ًا  :افق (( أدرك اًمطؾٌفي  ،واًمظػفر سموحلوضمفي  ،واًمـجفوة وفـ
اًمشفر)) .
()5

وىمقؾ  :اق (( اًمػقز واًمـجوة واًمٌؼوء ذم اًمـعفقؿ واخلفػم )) وىمفول اًمشفق اسمفـ
()6

- 1اكظر ضمووع ًمطوئػ اًمتػًػم  ،قمٌداًمرمحـ ىمنش . 124/2 ،
ً- 2مًون اًمعرب ٓسمـ وـظقر  ،وودة (ومؾح) . 547/2 ،
- 3اكظر اعمعجؿ اًمقؾمقط وودة (ومؾح) . 733/2 ،
 - 4شمػًػم اًمتحرير واًمتـقير  ،اسمـ قموؿمقر . 327/33 ،
 - 5اكظر شمػًػم اًمطؼمي . 253/1 ،
 - 6اعمرضمع اًمًوسمؼ . 71/8 ،
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ؾمعدي اًمػاح اق (( اًمػقز سموعمطؾقب ،واًمـجوة وـ اعمؽروه )) وسموًمـظر ذم شمعريػفوت
()1

اًمػاح ذم اًمؾغي وآصطاح كاطمظ سمشؽؾ واوح أن اًمػاح ورادف ًمؾػقز  ،وًمؽفـ
اًمػقز يغؾى قمؾقف اًمظػر سموًمطؾٌي واًمـجوة وـ اًمنم ذم أظمرة  ،أوو اًمػفاح ومؼفد يؽفقن
اًمظػر سموًمطؾٌي واحلوضمفي واًمـجفوة وفـ اًمشففر ذم اًمفدكقو وأظمفرة  ،وىمفول اًمؼوؾمفؿل :
((اًمػاح  :اق اًمظػر وإدراك اًمٌغقي  .وموًمدكققي افق إدراك اًمًفعودة اًمتفل شمطقفى هبفو
وقمز سما ل  ،وهمـك سما ومؼر  ،وقمؾؿ سما
حلقوة ،وإظمروي أرسمعي أؿمقوء  :سمؼوء سما ومـوء ّ ،
ضمفؾ )) وىمول اًمشق حمؿد رؿمقد روو (( إن اًمػفاح افق اًمػفقز  ،واًمظػفر سموًمٌغقفي
()2

اعمؼصقدة وـ اًمعؿؾ  ،وىمد يؽقن ًمؽ ظموصو سموًمدكقو يمن ذم ىمقًمف  -شمعومم  -طمؽويي قمفـ
ومرقمقن  :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ [ـمف ]64:وىمد يؽفقن ظموصفو سمفؤظمرة
يمؼقًمف طمؽويي قمـ أاؾ اًمؽفػ  :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ [اًمؽفػ  ]23:ويؽفقن
وشؽميمو سملم اًمداريـ  ،وقمـدي أن أيمثر وقمد اًمؼرآن اعمموـلم وـ اذا اًمـقع )) .
()3

ادطؾب الثالث  :أكواع الػوز يف الؼرآن الؽريم :
ورد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمػقز وؼروك ًو سمعدة صػوت وـفو  ،الـوع األول  :الػوز
العظقم  ،ومؼد ورد صماصمي قمنمة ورة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  ،وـفو ىمقًمف شمعومم :ﭽ ﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
 - 1شمػًػم اسمـ ؾمعدي  ،ص572
 - 2حموؾمـ اًمتػًػم  ،مجول اًمديـ اًمؼوؾمؿل  ،ص134
- 3شمػًػم اًمؼرآن احلؽقؿ (شمػًػم اعمـور)  ،حمؿد رؿمقد سمـ قمفكم روفو (اعمتفقرم 1354 :افف)  ، 261/4،اهلقئفي
اعمٍميي اًمعووي ًمؾؽتوب  1993 ،م .
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ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [اًمـًوء  ] 13 :وهمػماو
وـ أيوت إظمرى.

()1

والـوع الثاين  :الػوز ادبني ،ومؼد ورد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ورشملم ،ىمول شمعومم :ﭽ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [إكعوم ]16 :

()2

والـوع الثالث  :الػوز الؽبر  ،ومؼد ضموء ذم اًمؼرآن اًمؽفريؿ وفرة واطمفدة  ،ىمفول
شمعففففومم :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﭼ [اًمؼموج  ]11:فام الػرق بني هذه األكواع الثالثة لؾػوز يف الؼرآن الؽريم .
الـوع األول  :الػوز العظقم  :قمـد شملوؾ ذم أيوت اًمتل ورد ومقفو اًمػقز اًمعظفقؿ
يمن ؾمٌؼ  ،كجداو شمٌلم أن اًمػقز اًمعظقؿ  ،يؽقن عمـ كحل قمـ اًمـور وملسمعد وـفو وأدظمفؾ
اجلـي  ،ومؼد كجو وفمػر سمعظقؿ اًمؽراوي  ،ومفق اًمػقز اًمعظقؿ اًمذي ٓ أقمظفؿ وـفف .ىمفول
()3

شمعومم :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭶ ﭷ ﭸ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [اًمصووموت ] 63-56:ىمول اسمـ
قموؿمقر رمحف اهلل شمعومم (( وىمد أسمدع ذم شمصقير طمًـ طموهلؿ سمحٍم اًمػقز ومقف طمتك يمفون
يمؾ ومقز سموًمـًٌي إًمقف ًمقس سمػقز  ،وموحلٍم ًمؾؿٌوًمغي ًمعدم آقمتداد سمغػمه صمؿ أحلؼقا ًمؽ
فؾ ا ًْمع ِ
احلٍم سمقصػف سمف ﭽ اًمعظقؿ ﭼ  .ﭽ عمِ ْث ِ
فوو ُؾ َ
فؾ َا َ
قن ﭼ )) ومؿففن يمفون
فذا َوم ْؾ َق ْع َؿ ِ َ
()4

- 1اكظر:اعموئدة ، 119اًمتقسمي  72و  89و133و ،111ويقكس  ، 64اًمصووموت، 63هموومر  ، 9اًمفدظمون ، 57
احلديد  ، 12اًمصػ  ، 12اًمصػ . 9
- 2اكظر :اجلوصمقي . 33
- 3اكظر  :شمػًػم اًمطؼمي  ، 452/7 ،و  ، 357/21واًمؼرـمٌل  ، 155/16واسمـ ؾمعدي ص774
- 4شمػًػم اًمتحرير واًمتـقير  ،حمؿد اًمطوار سمـ حمؿد سمـ حمؿد اًمطوار سمـ قموؿمقر اًمتقكز (اعمتقرم 1393 :اف)،
=
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اإلكًون ذم اًمدكقو ذم ؿمؼوء وسممس  ،وًمؽـف إ ا كجك وـ اًمـور ودظمؾ اجلـي كز يمؾ ؿمؼوء
وقمذاب ور سمف ذم اًمفدكقو يمفن ضمفوء ذم احلفديٌ ىمفول شمعفومم :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
()1

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ [آل قمؿفففران ]185 :
((ووػفقم أيي  ،أن وـ مل يزطمزح قمـ اًمـور ويدظمؾ اجلـي  ،ومنكف مل يػز  ،سمؾ ىمفد ؿمفؼل
اًمشؼوء إسمدي  ،واسمتكم سموًمعذاب اًمنودي )) .
()2

ويمذًمؽ وفن كول وفمػر اإلكًون سمحطوم اًمدكقو ووتوقمفو وزيـتفو اًمزائؾ ووموز هبو ،
وما يًووي افذا اًمػفقز وفو قمـفد اهلل شمعفومم ٕ :ن ذم اجلـفي وفو ٓ قمفلم رأت  ،وٓ أ ن
ؾمؿعً ،وٓ ظمطر قمغم ىمؾى سمنم .
الـوع الثاين  :الػوز ادبني  :ومعـد شملوؾ أيوت اًمتل ضموء ومقفو اًمػقز اعمٌلم  ،كجفد
اًمٌلم اًمقاوح عمـ شملوؾف وشمدسمره  ،وإ ا طمصؾ ًمؾعٌد ومؼد فمػر سموحلوضمي وإدراك
أكف اًمػقز ّ
اًمطؾٌي .ومقًعد ؾمعودة ٓ يشؼك سمعداو أسمد ًا  ،ويػرح هبذا اًمػقز يفقم اًمؼقووفي  ،ويفراه
()3

=
 ، 38/23ومؾمًي اًمتوري اًمعر ي  ،سمػموت ًمٌـون  ،اًمطٌعي  :إومم1423 ،اف2333/م
- 1قم ْـ َأك ِ
قل اهللَِّ -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿُ « -يمْ شمَك سمِ َل ْك َع ِؿ َأ ْا ِ
َس ْسم ِـ َووًم ِ ٍؽ_ريض اهلل قمـف_ َىم َول َىم َول َر ُؾم ُ
فؾ اًمفدْ ْك َقو
ِ
َّور َي ْق َم ا ًْم ِؼ َقو َو ِي َوم ُق ْص ٌَغُ ِذم اًمـ ِ
ِو ْـ َأ ْا ِؾ اًمـ ِ
فقؿ
َّور َص ٌْ َغ ًي ُصم َّؿ ُي َؼ ُول َيو ا ْسم َـ آ َد َم َا ْؾ َر َأ ْي ًَ َظم ْ ًػما َىم ْط َا ْؾ َو َّر سمِ َؽ كَع ٌ
َّوس سممْ ؾمو ِذم اًمدْ ْكقو ِوـ َأ ْا ِؾ ْ ِ
َىم ْط َوم َق ُؼ ُ
اجلـ َِّي َوم ُق َؼ ُول
َ ْ
اجلـَّي َوم ُق ْص ٌَغُ َص ٌْ َغ ًي ِذم ْ َ
َ
قل َٓ َواهللَِّ َيو َر ِّبَ .و ُيمْ َشمك سمِ َل َؿمدِّ اًمـ ِ ُ ً

فط َوَٓ
ًَم ُف َيو ا ْسم َـ آ َد َم َا ْؾ َر َأ ْي ًَ ُسممْ ًؾمو َىم ْط َا ْؾ َو َّر سمِ َؽ ِؿمدَّ ٌة َىم ْط َوم َق ُؼ ُ
فقل َٓ َواهللَِّ َيفو َر ِّب َوفو َو َّفر ِ ي ُسمفمُ ٌس َىم ْ
َر َأ ْي ًُ ِؿمدَّ ًة َىم ْط ش أظمرضمف وًؾؿ ذم يمتوب صػي اًمؼقووي واجلـي واًمـور  ،سمفوب صفٌغ أكعفؿ أافؾ اًمفدكقو ذم

اًمـور ،طمديٌ رىمؿ (. ) 7266
- 2شمػًػم اسمـ ؾمعدي  ،ص.159
- 3اكظر شمػًػم اًمطؼمي  ، 265/11واًمؼرـمٌل  ، 398/6واسمـ يمثػم  ،272/7وومتح اًمؼدير  ، 445/6واسمفـ
ؾمعدي ص.778
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أاؾ اعمقىمػ  ،واق ومرح ؾمعقد سمف  ،وشمـودي اعمائؽي  :ؾمعد ومفان سمفـ ومفان ؾمفعودة ٓ
وـ اهلل
يشؼك سمعداو أسمد ًا  ،طمتك يؼقل وـ اًمػرح واًمنور وحمٌي أن يطؾع اخلؾؼ قمغم وو ّ
قمؾقف سمف وـ اًمؽراوي  ،يمفن ىمفول شمعفومم :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
()1

ﮠ ﮢﮣﮤﮥ ﮦ ﮨﮩﮪﮫ ﮭﮮﮯ ﮱﯓ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [احلوىمي  ]24-19 :ىمول اخلطقى ((ومؿـ أظمذ يمتوسمف
يؾقح سمؽتوسمف  ،ويـودى سمف رم
سمقؿقـف  ،شمراه وىمد اؾمتطوره اًمػرح  ،واؾمتخ ّػف اًمظػر  ،ومجعؾ ّ
اًمـوس  :أن اىمرءوا يمتوسمقف!! إكف يريد أن يشفد اًمـوس وعف اذه احلفول اًمتفل افق ومقففو ،
وًمقشوريمقه اذه اًمػرطمي اًمؽٌػمة اًمتل ٓ حتتؿؾفو كػًف!)) .
()2

الـوع الثالث  :الػوز الؽبر  :إ ا اقمتؼم سمحول أظمرة  ،ومفق اًمػقز سموًمـعقؿ اعمؼفقؿ
واجلـوت اًمؽثػمة  ،واق اًمػقز اًمعظقؿ اًمذي ٓ ومقز يشٌفف  ،عمو طمصؾ هلؿ وـ كقؾ رى
اهلل  ،ودار يمراوتف  .طمقٌ حيصؾ ًمؾؿموـ وـ أرىمك وأومضؾ أكفقاع اًمـعفقؿ واعمؾفذات
()3

اًمؽثػمة  .كًلل اهلل شمعومم أن جيعؾـو وـ أاؾف .
ادطؾب الرابع  :أمهقة ققؿة الػوز يف حقاة ادسؾم :
اًمػقز ىمقؿي قمظقؿي وـ اًمؼقؿ اإلؾماوقي اًمتل ودطمفو اًمؼرآن اًمؽريؿ  ،وسمقـفو ،
()4

- 1اكظر شمػًػم اسمـ ؾمعدي ص.883
- 2اًمتػًػم اًمؼرآين ًمؾؼرآن .1138/15 ،
- 3اكظر شمػًػم اًمطؼمي  ، 344/24واًمؼرـمٌل ، 295/19وومتح اًمؼدير  ، 458/7واسمـ ؾمعدي ص.918
 ((- 4اًمؼقؿ وؼويقس حتؽؿ هبو قمغم إومؽور وإؿمخوص وإؿمقوء وإقمنل واعمقوققموت واعمقاىمفػ اًمػرديفي
واجلنقمقي  ،وـ طمقٌ طمًـفو وىمقؿتفو واًمرهمٌي هبو  ،أو وـ طمقٌ ؾمقئفو وقمدم ىمقؿتفو ويمرااقتفو )).
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ووصػ أاؾفو سمصػوت يمثػمة  ،واق اًمظػر سمؽؾ وطؾقب ورهمقب ،واًمـجفوة وفـ يمفؾ
وراقب  ،ومحؼقؼتف اًمًعودة إسمديي واًمـعقؿ اعمؼقؿ  .واذا اق همويي يمؾ وًفؾؿ ذم افذه
احلقوة  .وموعمًؾؿ حيرص قمغم ـموقمي رسمف ظمقومو وـف  ،ورهمٌي ومقن قمـد اهلل شمعومم وفـ إضمفر
اًمعظقؿ ىمول شمعومم :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﭼ [اًمـقر .]52-51:
واًمصحوسمي _ريض اهلل قمـفؿ _يموكقا اًمؼدوة احلًفـي ذم احلفرص قمفغم اًمػفقز ذم
أظمرة  ،و ًمؽ سمحرصفؿ قمغم ـموقمي اهلل ورؾمقًمف  ،طمقٌ أن اًمصفحوسمي عمفو رأوا ذم يفد
اًمـٌل _صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_ َ
ظمومتًو ِوـ اىً ،مًٌقا ظمقاشمقؿ وفـ افى ،ومؾفن ظم َؾعفف
قاشمقؿفؿ ،ومعـ اسمـ قمؿر _ريض اهلل قمفـفن_ أن رؾمفقل اهلل _صفغم اهلل قمؾقفف
ظمؾعقا َظم َ
وؾمؾؿ_ اص َطـع َ ِ
ومصفف ذم يم ِّػفف ،ومصفـَع اًمـفوس
ظمومتًو وـ اى ،ويمون َيؾًٌفف ومقج َعفؾ َّ
يمـً أًمٌس افذا اخلفوشمؿ وأضمعفؾ
ظمقاشمقؿ ،صمؿ إكف ضمؾس قمغم اعمـؼم ومـزقمف ،ومؼول(( :إين ُ
ومصف وـ داظمؾ)) ومروك سمف صمؿ ىمول(( :واهلل ٓ أًمًٌف أسمدً ا)) ومـ ٌَفذ اًمـفوس ظمفقاشمقؿفؿ)
َّ
ٍ
وـمرطمفف
و ّعمو رأى اًمـٌل -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ذم يد رضمؾ ظمومتًو ِوـ
اى َكزقمف وـفف َ
ِ
طمرص اًمرضمؾ قمغم ـموقمي رؾمقل اهلل _صفغم اهلل قمؾقفف وؾمفؾؿ_ ر َومفض أن
ً
أروو ،ومؿـ ْ
()1

ُ
رؾمقل اهلل _صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_  ،ومعـ قمٌداهلل سمفـ قمٌفوس
ير َومع اخلوشمؿ اًمذي ـمرطمف
ريض اهلل قمـف أن رؾمقل اهلل _صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_  ،رأى ظمومتًفو ذم يفد رضمفؾ ومـزقمفف
ومطرطمف ،وىمول ( ي ِ
عؿد أطمديمؿ إمم مجرة وـ كور ومقجعؾفو ذم يده!)) ،ومؼقؾ ًمؾرضمؾ سمعدوو
َ
َ
رؾمقل اهلل _صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_ :ظمفذ ظمومتفؽ ِ
ُ
اكتػفع سمفف ،ىمفول ٓ" :واهللٓ ،
َاى
- 1أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب سمدء اًمقطمل  ،سموب وـ طمؾػ قمغم اًمٌمء وإن مل حيؾػ  ،ح (.)6651
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()1

يمن أن اعمًؾؿ يريد أن حيؼؼ وطؾقسمي ذم احلقوة سملن يظػر سموخلػم  ،ويـجق وـ اًمنم ،
ومتجده يػعؾ يمؾ إؾمٌوب اًمتل حتؼقؼ ًمف ًمؽ  ،وتقيما قمغم اهلل شمعومم  ،وراضمقو وـفف أن
حيؼؼ ًمف ًمؽ واذه ومطرة ذم اإلكًفون يمفن ىمفول شمعفومم :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ
[اًمعوديوت  ]8:وإن يمون اعمؼصقد سموخلػم اـو اعمول يمن ىمول أاؾ اًمتػًػم  ،إٓ إن اإلكًون
يطؾى اخلػم وحيٌف ؾمقاء يمون ووٓ أو قمروو أو ضمواو أو همػم ًمؽ.

()2

واذا اًمػقز أو اًمػاح اًمدكققي  ،اًمذي ُيعدُ كجوطم ًو قمـد اًمـوس  ،اق ومقز ووماح
ومىمً سمقضمقد اإلكًون ذم اًمدكقو  ،ومنن رطمؾ وـفو  ،رطمؾ قمـف ً .مذًمؽ اعمًؾؿ احلؼ
يًخر يمؾ وو يـوًمف وـ ظمػم ووماح وومقز وكجوح دكققي ذم اخلػم  ،وـمؾى ورووة اهلل
شمعومم  ،ىمول شمعومم :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﭼ [اًمؼصص  ] 77 :أي أن اإلكًون وطؾقب وـف أن يؾتؿس ومقن آشموه اهلل وـ
إوقال ظمػمات أظمرة  ،سموًمعؿؾ ومقفو سمطوقمي اهلل ذم اًمدكقو  ،وٓ شمؽمك كصقٌؽ وطمظؽ
وـ اًمدكقو  ،أن شملظمذ ومقفو سمـصقٌؽ وـ أظمرة  ،ومتعؿؾ ومقف سمن يـجقؽ همد ًا وـ قمؼوب
اهلل .وٓ ووكع أن يـول اإلكًون أو يطؾى اًمػقز واًمػاح واًمـجوح اًمدكققي  ،وًمؽـ ٓ
()3

يؽقن اق مهف وهمويتف واويي وطؾٌف  ،يمن اق طمول أاؾ اًمـػوق واًمؽػر  ،ىمول شمعومم
ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
- 1أظمرضمف وًؾؿ ذم يمتوب اًمؾٌوس واًمزيـقي  ،سموب ذم ـمرح ظموشمؿ اًمذاى  ،ح (.)5593
 - 2اكظر روح اعمعوين ذم شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ واًمًٌع اعمثوين  ،ؿمففوب اًمفديـ حمؿفقد اسمفـ قمٌفد اهلل احلًفقـل
أًمقد  ،اًمـوذ :دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ف سمػموت  ،ؾمـي اًمطٌع 1415 :افف  ،حتؼقفؼ  :قمفغم قمٌفد اًمٌفوري
قمطقي  ،واكظر ذم فمال اًمؼرآن ،ؾمقد ىمطى إسمرااقؿ  ، 3958/6،دار اًمـنم  :دار اًمنموق ف اًمؼوارة .
 - 3اكظر شمػًػم اًمطؼمي . 524/19 ،
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ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ [اًمـًوء  ]73 :وىمول شمعومم :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ [اًمٌؼرة  ]233 :وىمول
شمعومم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ [اإلهاء  ] 18:ومفذه
أيوت شمٌلم أن اًمػقز أو اًمـجوح اًمذي حيؼؼف اإلكًون ذم اًمدكقو وـ وتوع احلقوة اًمدكقو ،
ىمد يؽقن ؾمٌٌ ًو ذم واًمف ويمػر  ،وظمًورشمف ذم أظمرة  ،عمو حيصؾ ًمف وـ اًمغرور
وآـمؿئـون  .واهلل شمعومم يٌلم أن اًمذيـ ٓ خيوومقن أظمرة  ،اؿ وؽذسمقن سموًمثقاب
واًمعؼوب  ،وتـوومًقن ذم زيـي اًمدكقو وزظمورومفو  ،راوقن هبو قمقو ًو وـ أظمرة ،
وطؿئـلم إًمقفو ؾمويمـلم  ،امٓء اًمذيـ اذه صػتفؿ وصػماؿ إمم اًمـور واًمعذاب إًمقؿ
ذم أظمرة كًلل اهلل اًمعوومقي .

()1

وىمد ذع اهلل شمعومم ًمعٌوده اعمًوسمؼي ذم اخلػمات شمورة  ،واعمًورقمي إمم اخلػمات
شمورة أظمرى  ،عمو ذم كػقؾمفؿ وـ طمى ًمؾخػم  ،وطمى ًمؾـجوة وـ اًمشفر ىمول شمعومم:
ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [احلديد ]21:
ىمول اًمشق اسمـ ؾمعدي ذم شمػًػمه (( صمؿ أور سموعمًوسمؼي إمم وغػرة اهلل وروقاكف وضمـتف،
و ًمؽ يؽقن سموًمًعل سملؾمٌوب اعمغػرة ،وـ اًمتقسمي اًمـصقح ،وآؾمتغػور اًمـوومع ،واًمٌعد
قمـ اًمذكقب ووظواو ،واعمًوسمؼي إمم روقان اهلل سموًمعؿؾ اًمصوًمح ،واحلرص قمغم وو
يريض اهلل قمغم اًمدوام ،وـ اإلطمًون ذم قمٌودة اخلوًمؼ ،واإلطمًون إمم اخلؾؼ سمجؿقع
وضمقه اًمـػع )) واعمًورقمي اعمٌودرة  ،طمقٌ كدهبؿ إمم اعمٌودرة إمم ومعؾ اخلػمات
()2

 - 1اكظر اعمرضمع اًمًوسمؼ .25/15 ،
 - 2شمػًػم اسمـ ؾمعدي ص. 841
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وًمقٓ رهمٌي اعمًؾؿ ذم كقؾ اجلـي وكعقؿفو  ،و اًمـجوة وـ

اًمـور وضمحقؿفو ًمٌطؾً ؾمقق اجلـي واًمـور  ،وال إقمنل اًمصوحلوت واحلًـوت
واعمًوسمؼي ذم اخلػمات  ،واعمعويص واعمـؽرات واًمنمور واعمقسمؼوت .وؾمعودة اإلكًون ذم
اًمدكقو وأظمرة ذم ـموقمي اهلل ورؾمقًمف وإشمٌوع ؾمٌقؾف يؼقل ؿمق اإلؾمام اسمـ شمقؿي:
((ومنكف ٓ ؾمعودة ًمؾعٌود  ،وٓ كجوة ذم اعمعود إٓ سمنشمٌوع رؾمقًمف .ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ ورؾمقًمف
ىمطى اًمًعودة اًمتل قمؾقف شمدور  ،ووًتؼر اًمـجوة اًمذي قمـف ٓ حتقر  .ومنن اهلل ظمؾؼ اخلؾؼ
ًمعٌودشمف يمن ىمول شمعومم  :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ .وإكن شمعٌداؿ
سمطوقمتف وـموقمي رؾمقًمف وما قمٌودة إٓ وو اق واضمى أو وًتحى ذم ديـ اهلل  :ووو ؾمقى
ًمؽ ومضال قمـ ؾمٌقؾف ))
واهلل شمعومم يشقق اعمًؾؿ ذم آيوت يمثػمة وـ اًمؼرآن ً ،مقشؿر قمـ ؾموقمد اجلد ذم
()2

ـمؾى اجلـي  ،طمقٌ ضموء اًمؽمهمقى ذم اجلـي وكعقؿفو  ،واًمؽماقى وـ اًمـور وقمذاهبو طمتك
يػر وـفو وأؾمٌوب دظمقهلو  ،ويطؾى اًمـجوة وـفو ذم آيوت يمثػمة وـفو  ،ىمول شمعومم :ﭽ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ [حمؿد  ] 15 :واـوك آيوت يمثػمة  ،ضموء ومقفو
 - 1اكظر شمػًػم اسمـ يمثػم 117/2 ،
 - 2جمؿقع اًمػتووى  ،شمؼل اًمديـ أسمق اًمعٌوس أمحد سمـ قمٌد احلؾقؿ سمـ شمقؿقي احلراين  ، 4/1 ،ت  :أكقر اًمٌفوز -
قموور اجلزار  ،اًمـوذ  :دار اًمقوموء  ،اًمطٌعي  :اًمثوًمثي  1426 ،اف  2335 /م.
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اًمتشقيؼ ًمؾجـي وكعقؿفو ًمؽمهمقى اعمًؾؿ ذم اًمعؿؾ واجلد ذم ـمؾى اجلـي  ،واًمؽماقى وـ
اًمـور وقمذاهبو ذم يمتوب اهلل شمعومم .

()1

ومفذه أيوت اًمؽريؿي وهمػماو يمثػم  ،ومقفو شمشقيؼ ًمؾؿًؾؿ ًمطؾى اًمػفقز سموجلـفي
وكعقؿفو  ،ووو أقمده اهلل ًمؾؿموـ وفـ اًمؽراوفي واًمـعفقؿ اعمؼفقؿ ذم اجلـفي  .يمفن أن ومقففو
ختقيػ وزضمر قمـ اعمعويص واًمذكقب واىمؽماومفوٕ :او وـ أؾمٌوب دظمفقل اًمـفور وكقفؾ
ؾمخط اهلل وهمضٌف وقمؼوسمف واًمعقو سموهلل شمعومم .
وًمق كظركو ذم ؾمػمة اًمصحوسمي _ريض اهلل قمـفؿ_  ،يمون مهفؿ اًمقطمقد  ،كقؾ اجلـي،
واًمـجوة وـ اًمـور  ،ومعـدوو سمويعقا اًمـٌل _صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_ ذم سمقعي اًمعؼٌي  ،سمويعقه
فغم اهللَُّ َقم َؾق ِ
ِ
اًمش ْعٌِ ِّل َىم َ
فل _ َص َّ
قمغم اجلـي  ،وم َع ِـ َّ
فف
ْ
فور َو َقمفدَ ُا ُؿ اًمـٌَِّ ْ
فولََّ :عمفو َضمفو َءت ْإَك َْص ُ
ِ
يض اهللُ َقمـْ ُف_ َ ،وم َؼ َول َر ُؾم ُ
فقل اهللِ _ َص َّ
فغم اهللَُّ
َو َؾم َّؾ َؿ_ ا ًْم َع َؼ ٌَ َي َ ،وم َلشم ُ
َوا ْؿ َو َو َع ُف ا ًْم َع ٌَّ ُ
وس _ َر َ
ِ
نم ْإَك َْص ِور َشم َؽ َّؾ ُؿقا َو َأ ْو ِضم ُزوا َومنِ َّن َقم َؾ ْقـَو ُقم ُققكًو " َوم َؼ َول َأ ُسمق ُأ َوو َوف َي
َقم َؾ ْقف َو َؾم َّؾ َؿ_َ " :يو َو ْع َ َ
()2

ِ
يض اهللُ َقمـْ ُف_ْ :اؿم َ ِؽم ْط ًم ِ َر ِّسم َؽ َو ْاؿم َ ِؽم ْط ًمِـَ ْػ ًِ َؽ َو ْاؿم َ ِؽم ْط َِٕ ْص َحوسمِ َؽ
َأ ْؾم َعدُ ْسم ُـ ُز َر َار َة _ َر َ
فؽم ُط ًمِفر ي َأ ْن َشمعٌفدُ وه وٓ شم ُْشفف ِريمُقا سمِ ِ
َ ،وم َؼ َول _ َص َّغم اهللَُّ َقم َؾ ْق ِف َو َؾم َّؾ َؿ_َ " :أ ْؿم َ ِ
فف َؿمف ْق ًئو ،
ُْ ُ َ
َ ِّ
ِ ِ
ِ
قين ِممو َمتـَع َ ِ
ِ ِ
فؿ
قن وـْ ُف َأ ْك ُػ ًَؽ ُْؿ َ ،وَٕ ْص َح ِو ي ا ُْعم ًَ َ
َوًمـَ ْػز َأ ْن َمتْـَ ُع ِ َّ ْ ُ
ووا َة ِذم َ ات َأ ْيديؽ ُْؿ " ُصم َّ

 - 1وـفو  :ؾمقرة يقكس  ، 27-26 :وؾمقرة اًمًجدة  ، 21-18 :وؾمقرة وموـمر .37-32
 - 2ال اًمٌقعي اًمتل ًمؼل اًمـٌل _صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_ ومقفو اًمـػر وـ إكصور ،ومعرض كػًف قمفغم اًمؼٌوئفؾ يمفن
يمون يػعؾف ،ومٌقـن اق قمـد اًمعؼٌي ًمؼل راط ًو وفـ اخلفزرج ومفدقمواؿ إمم اهلل وقمفرض قمؾفقفؿ اإلؾمفام ،
وملضموسمقه وصدىمقه ومؽوكً سمقعي اًمعؼٌي إومم  ،وسمعٌ وعفؿ وصعى سمـ قمؿفػم يعؾؿففؿ اإلؾمفام  ،وذم
اًمعوم اعمؼٌؾ اضمتؿعقا سمف ذم كػس اعمؽون ويموكقا ؾمٌعلم رضم ً
ا واوفرأشملم  ،ومؽوكفً سمقعفي اًمعؼٌفي اًمثوكقفي .
(اكظر اًمؽووؾ ذم اًمتوري ً ،معز اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمٌد اًمؽريؿ اجلزري اعمعروف سمف "اسمـ
إصمػم " . ) 274-272/1
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خي ُط ِ
اجلـَّف ُي " َىم َ
قى ُظم ْط ٌَ ًي ِو ْث َؾ َفو َىم َولَ :وم َن ًَمـَو َىم َ
ى ا ُْعم ْر ُد َو َٓ ِّ
فول:
ى ُظم ْط ٌَ ًي َمل ْ َ ْ
اًمش ُ
َظم َط َ
فولَ ْ " :

ا ْسم ًُ ْط َيدَ َك َوم َلكَو َأ َّو ُل َو ْـ َسم ِوي ُع َؽ .
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
يض
يض اهللُ َقم ْـ ُف_ َىم َولَ :وم َؼ َول َي ْعـل َأ َسمفو ُأ َوو َوف َي _ َر َ
ُصم َّؿ َر َضم ْعـَو إ َمم َطمديٌ َضموسمِر _ َر َ
اهللُ َقمـْ ُف_ُ :ر َو ْيدً ا َيو َأ ْا َؾ َي ْث ِر َب  ،إِكَّو َمل ك ْ ِ
َي ْب إِ ًَم ْق ِف َأ ْيم ٌَو َد ا َْعمطِ ِّل إِ َّٓ َوك َْح ُـ َك ْع َؾ ُؿ َأ َّك ُف َر ُؾم ُ
قل
ْ
ِ
ْفؾ ِظم َق ِ
اضم ُف ا ًْم َق ْق َم ُو َػ َور َىم ُي ا ًْم َع َر ِ
ب يمَو َّومف ًي َو َىمت ُ
فوريم ُْؿ
اهللِ _ َص َّغم اهللَُّ َقم َؾ ْقف َو َؾم َّؾ َؿ_ َ ،وإِ َّن إِ ْظم َر َ
ِ ِ
فؼم َ
فوريم ُْؿ
اًمً ُق ُ
قف َ ،ومنِ َّوو َأكْفت ُْؿ َىم ْ
ون َقم َؾ ْق َففو إِ َ ا َو ًَّف ْتؽ ُْؿ َو ُىمت َفؾ ظم َق ُ
فق ٌم شم َْص ِ ُ
َو َأ ْن َشم َع َّضؽ ُُؿ ْ
َو ُو َػ َور َىم ُي ا ًْم َع َر ِ
ب يمَو َّوم ًي َوم ُخ ُذو ُه َو َأ ْضم ُريم ُْؿ َقم َغم اهللِ َ ،وإِ َّوو َأ ْكت ُْؿ َختَو ُوم َ
قن َقم َغم َأ ْك ُػ ًِفؽ ُْؿ ِظمق َػف ًي
َوم َذروه َومفق َأ ْقم َذر ًَمؽُؿ ِقمـْدَ اهللِ َ ،وم َؼو ًُمقا يو َأؾمعدُ َأ ِو ْط َقمـْف يدَ َك َومقاهللِ َٓ ك ََذر ا ِ
فذ ِه ا ًْم ٌَ ْق َعف َي
ُ َ
َ
ُ َ
َ ْ َ
ُ ُ َُ
ُ ْ
ِ
و َٓ كًَت َِؼق ُؾفو َ ،ىم َولَ :وم ُؼؿـَو إِ ًَمق ِف رضم ًا رضم ًا ي ْل ُظم ُذ َقم َؾقـَو سمِ َنم ِ
ط ا ًْم َع ٌَّ ِ
يض اهللُ َقمـْ ُف_
ْ
ْ ْ َ ُ َ ُ َ
َ
َ ْ
وس _ َر َ
ْ
ِ
ِ
اجلـَّ َي .
َو ُي ْعطقـَو َقم َغم َ ًم َؽ ْ َ
()1

وذم ىمصي أ ي اًمدطمداح أكف سموع طموئط ًو قمظق ًن قمـده قمغم كخؾي ذم اجلـي  ،وم َع ْـ َأك ٍ
َس
ِ
_ريض اهلل قمـف_ َأ َّن َر ُضماً َىم َول َ ( :يو َر ُؾم َ
قل اهللِ  ،إِ َّن ًم ِ ُػا ٍَن ك ْ
قؿ َطم ِوئطِل ِ َهبو
َخ َؾ ًي َوإِك ََّن ُأىم ُ
ِ
ِ ِ
قؿ َطموئِطِل ِ َهبو َ ،وم َؼ َول ًَم ُف اًمـٌَِّ ْل _صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_ َ :أ ْقمطِ َفو
َوم ْل ُو ْر ُه َأ ْن ُي ْعطقَـل َطم َّتك ُأىم َ
إِ َّيو ُه سمِـ َْخ َؾ ٍي ِذم ْ
اجلَـ َِّي َ ،وم َل َسمك َوم َلشمَو ُه َأ ُسمق اًمدَّ ْطمدَ احِ َوم َؼ َول  :سمِ ْعـِل ك ْ
َخ َؾت ََؽ سمِ َح ِوئطِل َىم َول َ :وم َػ َع َؾ
قل اهللِ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ َوم َؼ َول َ :يو َر ُؾم َ
َ ،ىم َول َ :وم َلشمَك َر ُؾم َ
قل اهللِ إِ ِّين َىم ِد ا ْسم َت ْع ًُ اًمـ َّْخ َؾ َي
ِ ِ
وضم َع ْؾ َفو ًَم ُف َو َىمدْ َأ ْقم َط ْقتُؽ ََفو َ ،وم َؼ َول َر ُؾم ُ
قل اهللِ _صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_  :يم َْؿ ِو ْـ
سمِ َحوئطل َوم ْ
اح َِٕ ِ ي اًمدَّ ْطمدَ ِ
َقم ْذ ٍق ر َد ٍ
اجلـ َِّي َ ،ىم َوهلَو ِو َر ًارا َىم َول َ :وم َلشمَك ا ْو َر َأ َشم ُف َ ،وم َؼ َول َ :يو ُأ َّم
اح ِذم ْ َ
ٍ
اظمر ِضمل ِوـ ْ ِ ِ
اًمدَّ ْطمدَ ِ
اجلـ َِّي َ ،وم َؼو ًَم ًْ َ :رسمِ َح ا ًْمٌَ ْق ُع َ ،أ ْو
احلوئط َومنِ ِّين َىمدْ سمِ ْع ُت ُف سمِـ َْخ َؾي ِذم ْ َ
َ َ
اح ْ ُ

 - 1أظمٌور وؽي ذم ىمديؿ اًمدار وطمديثف  ،أسمق قمٌد اهلل حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ اًمعٌفوس اعمؽفل اًمػفويمفل ، 232/4
(اعمتقرم 272 :اف) ت :د .قمٌد اعمؾؽ قمٌد اهلل داقش  ،دار ظمي سمػموت  ،ط.1414 ، 2 :
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يمَؾِ َؿ ًي شم ُْشٌِ ُف َفو) وـ اذا يتٌلم ًمـو أن اًمػقز واًمػاح ذم أظمرة اذا اق اهلؿ اًمذي يشغؾ
()1

اعمًؾؿ ٕ :كف اق اًمػقز واًمػاح احلؼقؼل  ،اًمذي يًعك وـ أضمؾف اعمًؾؿ ذم اذه احلقوة ،
ويتؿـوه ويطؾٌف  ،ويرضمق وـ اهلل شمعومم أن خيتؿ ًمف سموخلومتي احلًـي ً ،مقظػر سمف  .ووو حيؼؼف
اعمًؾؿ وـ كجوح وومقز ذم اًمدكقو  ،وو اق إٓ وطقي يًتعلم هبو ً ،مؾػقز ذم أظمرة
واًمػاح ومقفو ٕ ،ن اًمدكقو دار زائؾي  ،ويمؾ وو ومقفو إمم زوال  ،ويمؾ وو ومقفو وـ وتوع
وزيـي ًماظمتٌور وآسمتاء وو اًمذي يصـعف اعمًؾؿ ومقفو  ،اؾ يًتعؿؾف ذم ـموقمي اهلل شمعومم
 ،أم يؽقن ؾمٌٌ ًو ذم أذه وسمطره واهمؽماره  ،وومتـتف  ،كًلل اهلل اًمعوومقي  ،ىمول شمعومم:
ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﭼ [اًمؽفػ  ]8-7:يمن أيمد اًمـٌل _صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_ قمغم اذا
ِ
اعمعـك ذم احلديٌ َقمـ َأ ِ ي ؾم ِع ٍ
قد َ ،أ َّن َر ُؾم َ
وؾم َّؾ َؿ_ َ :ىمو َم َظمطِق ًٌو
ْ
قل اهللِ_ َص َّغم اهلل َقمؾ ْقف َ
َ
ِ
َومؽ َ ِ
ِ
ػ
ي ٌة ُطم ْؾ َق ٌة َ ،وإِ َّن اهللََّ ُو ًْت َْخؾِ ُػؽ ُْؿ ومِ َقفو َ ،ومـَوفمِ ٌر َيم ْق َ
َون وم َقن َىم َول  :إ َّن اًمدْ ْك َقو َظم َ
َشم ْع َؿ ُؾ َ
قن َ ،أَٓ َومو َّشم ُؼقا اًمدْ ْك َقو َ ،وا َّشم ُؼقا اًمـ ًَِّو َء) .
()2

ادبحث الثاين  :صػات الػائزين يف الؼرآن الؽريمضموء وصػ اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ سمعدة صػوت ذم آيوت يمثػمة  ،وؾمفقف
أؾمتعرض أيوت اًمؽريؿي اًمتل ورد ومقفو ًمػظ اًمػقز  ،ووو رشمٌفف اهلل شمعفومم وفـ اجلفزاء
ٕاؾف وـ اخلػم واًمـجوة وـ اًمنم  .ومؿـ اذه اًمصػوت وو يكم :
 -1أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمًتدرك ذم يمتوب اًمٌققع  ،ح (  ) 2194صحقح قمغم ذط وًؾؿ . 24/2
 - 2أظمرضمف اسمـ ووضمف ذم يمتوب اًمػتـ سموب ومتـي اًمـًوء  ،طمديٌ ( ، )4333وأظمرضمف اإلووم أمحفد ذم وًفـده
ذم وًـد أ ي ؾمعقد اخلفدري  ،طمفديٌ ( ،19/3 )11159ىمفول اًمشفق ؿمفعقى إركفموط  :إؾمفـوده
صحقح قمغم ذط وًؾؿ رضموًمف صمؼوت رضمول اًمشقخلم همػم أ ي كية ومؿـ رضمول وًؾؿ.
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ادطؾب األول :اإليامن والعؿل الصالح :
وـ صػوت اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ أاؿ وـ أاؾ اإلينن واًمعؿؾ اًمصوًمح،
وآينن ذم اًمؾغفي  :اًمتصفديؼ .ووـفف ىمقًمفف شمعفومم :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
()1

ﭻ ﭼ [يقؾمػ ]17:أي :سمؿصدق ًمـو.
وذم اصطاح أاؾ اًمًـي واجلنقمي (( شمصديؼ سموجلـون ،وإىمرار سموًمؾًون ،وقمؿفؾ
سموٕريمففون )) ىمففول شمعففومم :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
()2

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﭼ ( احلجففففرات :
 )15ىمول اًمشق اسمـ ؾمعدي ذم شمػًػمه رمحف اهلل شمعفومم (( أي :اًمفذيـ صفدىمقا إينافؿ
سملقمنهلؿ اجلؿقؾي ،ومنن اًمصدق ،دقمقى يمٌػمة ذم يمؾ رء يدقمك حيتوج صوطمٌف إمم طمجي
وسمراون ،وأقمظؿ ًمؽ ،دقمقى اإلينن ،اًمفذي افق وفدار اًمًفعودة ،واًمػفقز إسمفدي،
واًمػاح اًمنودي ،ومؿـ ادقموه ،وىموم سمقاضمٌوشمف ،وًمقازوف ،ومفق اًمصودق اعمفموـ طم ًؼفو،
ووـ مل يؽـ يمذًمؽ ،قمؾؿ أكف ًمقس سمصودق ذم دقمقاه ،وًمقس ًمدقمقاه وموئدة ،ومنن اإليفنن
ذم اًمؼؾى ٓ يطؾع قمؾقف إٓ اهلل شمعومم)).

()3

-1اكظر ًمًون اًمعرب  ،حمؿد سمـ وؽرم سمـ وـظقر إومريؼل اعمٍمي  ،وودة ( أوفـ )  ، 21/13 ،دار صفودر
سمػموت  ،اًمطٌعي إومم .
قمكم سمـ حمؿد اسمفـ أ ي اًمعفز احلـػفل ،إ رقمفل
-2ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي  ،صدر اًمديـ حمؿد سمـ قماء اًمديـ ّ
اًمصوحلل اًمدوشؼل (اعمتقرم 792 :افف)  ،ص ، 332ت :مجوقمفي وفـ اًمعؾفنء  ،ختفريٍ  :كفوس اًمفديـ
إًمٌوين  ،دار اًمًام ًمؾطٌوقمي واًمـنم اًمتقزيفع واًمؽممجفي (قمفـ وطٌققمفي اعمؽتفى اإلؾمفاول) اًمطٌعفي
اعمٍميي إومم 1426اف 2335 -م.
- 3شمػًػم اًمؽريؿ اًمرمحـ  ،ص. 517

الفائسوى يف القرآى الكريم (دراشة تأصيلية لقيمة الفوز وصفات الفائسيو)

311

واًمعؿؾ اًمصوًمح  :اق يمؾ ـموقمي ونموقمي أور اهلل هبو ورؾمقًمف _صفغم اهلل قمؾقفف
ؾمؾؿ_  ، .ومفق ضمـس آوتثول ًمألواور وآضمتـوب ًمؾـقاال  .واًمعؿؾ اًمصفوًمح افق
()1

وـوط اًمـجوة رم اًمدكقو وأظمرة  ،ومفق اًمذي يـجل ذم اًمدكقو وفـ ؾمفقػ أافؾ اإليفنن ،
ويـجل يقم اًمؼقووي وـ قمذاب اًمـػمان  .ىمول شمعفومم :ﭽ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
()2

ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ [اًمؽفػ .] 113 :
وملاؾ اًمػقز ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  ،اؿ اًمذيـ آوـقا سمؼؾقهبؿ وصدىمقا وو ضمفوءاؿ
وـ اًمٌ ِّقـوت واهلدى  ،صمؿ صدق اإلينن سموًمعؿفؾ اًمصفوًمح  ،ىمفول شمعفومم :ﭽ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [اجلوصمقي ] 33:
خيؼم شمعومم قمـ طمؽؿفف ذم ظمؾؼفف يفقم اًمؼقووفي ،وافؿ اًمفذيـ آوـفً ىمؾفقهبؿ وقمؿؾفً
ضمقارطمفؿ إقمنل اًمصوحلوت  ،وال اخلوًمصي اعمقاومؼي ًمؾنمفع ،ومقفدظمؾفؿ دار رمحتفف
ويمراوتف  ،وال اجلـي  ،صمؿ وصػ ًمؽ إضمر واجلزاء سموًمٌلم واًمػاح اًمقاوفح اًمٌفلم
اًمذي إ ا طمصؾ ًمؾعٌد طمصؾ ًمف يمؾ ظمػم واكدومع قمـف يمؾ ذ.

()3

ويميمد ًمؽ ذم ىمقًمف شمعومم :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ
[اًمتغوسمـ  ]9 :ويؼقل شمعومم :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

- 1اكظر آؾمتؼووي  ،أمحد سمـ قمٌد احلؾقؿ سمـ شمقؿقي احلراين أسمق اًمعٌوس  ، 228/2 ،ت/د .حمؿد رؿمود ؾمومل ،
ـمٌعي ضمووعي اإلووم حمؿد سمـ ؾمعقد  -اعمديـي اعمـقرة اًمطٌعي إومم  1433 ،اف .
 - 2اكظر فموارة اإلرضموء ذم اًمػؽر اإلؾماول اعممًمػ  :اًمديمتقر ؾمػر سمـ قمٌداًمرمحـ احلقازم ص. 233
- 3اكظر شمػًػم اسمـ يمثػم  ،272/7وشمػًػم اسمـ ؾمعدي .778/1
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ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [اًمؼموج  ]11 :ومقٌلم ؾمٌحوكف أن وـ أوـ سموهلل وقمؿؾ
سمطوقمتف يؿح قمـف كقسمف ويدظمؾف اجلـون وخيؾد ومقفو ،واذا اق اًمػقز واًمـجوء اًمعظقؿ .
()1

وىمد أيمد اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم آيوت يمثػمة أن اعمموـ اًمذي جيؿع سملم اإلينن واًمعؿؾ
اًمصوًمح  ،ومًقف يػقز سموجلـي وكعقؿفو  ،ىمفول شمعفومم :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [اًمـًففوء
 ]124:وىمول شمعومم :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ [هموومر  ]43:ىمول اًمطؼمي (( يؼقل اهلل هلؿ:
إكن يدظمؾ اجلـي ويفـعؿ ومقففو ذم أظمفرة  ،وفـ يعؿفؾ وفـ اًمصفوحلوت وفـ يمفقريمؿ
وإكوصمؽؿ ،و يمقر قمٌودي وإكوصمفؿ  ،واق وموـ  ي وسمرؾمقزم حمؿد  ،وصدق سمقطمفداكقتل
وسمـٌقة حمؿد _صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_ وسمن ضموء سمف وـ قمـدي  ٓ ،أكتؿ أهيو اعمنميمقن  ي،
اعمؽذسمقن رؾمقزم ،وما شمطؿعفقا أن حتؾفقا ،وأكفتؿ يمػفور ،حمفؾ اعمفموـلم  ي ،وشمفدظمؾقا
وداظمؾفؿ ذم اًمؼقووي ،وأكتؿ وؽذسمقن سمرؾمقل )) وىمد أيمد ؿمفق اإلؾمفام اسمفـ شمقؿقفي
اًمصوًمح َؾم ٌَى ًمدُ ُظمقل ْ
اجلـَّي َواهلل ىمدر ًم َع ٌْ ِد ِه ا ُْعمفموـ
ًمؽ سمؼقًمف (( َو َٓ ريى َأن ا ًْم َع َؿؾ َّ
اجلـَّي سمِن يقنه ًَمف وـ ا ًْمعؿؾ اًمصوًمح يمَن ىمدر د ُظمقل اًمـَّور عمفـ يفدظمؾفو سمِعؿؾِ ِ
فف
ُ
َّ
ُ
َ َ َ
َ
َ َ
وضمقب ْ َ
()2

اًمزء)) .
()3

 - 1اكظر شمػًػم اًمطؼمي . 423/23 ،
 - 2شمػًػم اًمطؼمي .248/9 ،
 - 3ضمووع اًمرؾموئؾ  ،شمؼل اًمديـ أسمق اًم َعٌوس أمحد سمـ قمٌد احلؾقؿ سمـ قمٌد اًمًام سمـ قمٌد اهلل سمـ أ ي اًمؼوؾمؿ سمـ
حمؿد اسمـ شمقؿقي احلراين احلـٌكم اًمدوشؼل (اعمتقرم 728 :اف)  ، 146/1 ،اعمحؼؼ :د .حمؿد رؿمود ؾمفومل ،
اًمـوذ  :دار اًمعطوء اًمريوض اًمطٌعي  :إومم 1422اف 2331 -م.
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واذه ال اًمٌشورة اًمتل سمنماؿ اهلل هبو سمحصقل يمؾ وطؾقب حمٌقب ،واًمـجوة
وـ يمؾ ذ ووراقب  ، ،ومقـوًمقن اجلـي وكعقؿفو  ،ويٌعدون قمـ اًمـور  ،واق اًمػقز
اًمعظقؿ اًمذي ٓ رء أقمظؿ وـف  ،ىمول شمعومم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ
[احلديد  ]12:وىمول شمعومم :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [اًمػتح .]5 :
واًمًؾػ اًمصوًمح وـ اًمصحوسمي  ،يموكقا ظمػم أوي أظمرضمً ًمؾـوس  ،طمقٌ إاؿ
طمرصقا قمغم اإلينن واًمعؿؾ اًمصوًمح  ،طمتك زيمواؿ اهلل شمعومم ذم يمتوسمف  ،وأصمـك قمؾقفؿ ،
وودطمفؿ سمذًمؽ  ،ىمول اهلل شمعومم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﭼ [اًمػتح]29:
ادطؾب الثاين  :تؼوى اهلل تعاىل :
وـ صػوت اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  ،شمؼقى اهلل  .وىمد قمرف اًمًؾػ شمؼقى
اهلل شمعومم (( سملن يعؿؾ اًمعٌد سمطوقمي اهلل قمغم كقر وـ اهلل يرضمق صمقاب اهلل ويؽمك وعصفقي
اهلل قمغم كقر وـ اهلل خيوف قمؼوب اهلل))  ،وىمقفؾ افل (( خموومفي اهلل ،واًمعؿفؾ سمطوقمتفف،
()1

- 1ودارج اًمًوًمؽلم سملم وـوزل إيوك كعٌد وإيوك كًتعلم  ، 362/1 ،حمؿد سمـ أ ي سمؽر سمـ ىمفقؿ اجلقزيفي  ،دار
=
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ويمػ إ ى))  ،وىمقؾ (( :اًمتؼقى  :ظمشقي اهلل ؾمٌحوكف ووراىمٌتف ذم اًمنف واًمعؾفـ ،
()1

واخلشقي أصؾ اًمطوقموت )) وىمد قمرومفو اًمشق اإلؾمام سمؼقًمف(( :أن جيعؾ اًمعٌد سمقـفف
()2

وسملم قمذاب اهلل وىمويي سمػعؾ أواوره واضمتـوب كقااقف))

()3

ومؼد أظمؼم شمعومم أن وـ صػوت اًمػوئزيـ سمعد ـموقمي اهلل ورؾمقًمف واخلفقف وـفف
وظمشقتف  ،ال ًمزوم شمؼقى اهلل شمعومم  ،ىمول شمعفومم  :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [اًمـقر  ]52-51 :ومؼد سملم شمعومم ذم اذه أيي
أن وـ يطع اهلل ورؾمقًمف ومقن أوره واوه ،ويًؾؿ حلؽؿففن ًمفف و قمؾقفف  ،وخيفػ قموىمٌفي
وعصقي اهلل وحيذره  ،ويتؼ قمذاب اهلل سمطوقمتف إيوه ذم أوره واقف َ ،و َخي َْش اهللََّ ومفقن وهف
وـ قمؿره َو َي َّت ْؼ ِف ومقن سمؼل وـ قمؿره  ،وموًمذيـ يػعؾقن ًمؽ ُا ُؿ ا ًْم َػ ِوئ ُز َ
ون سمروو اهلل قمـفؿ
َيقم اًمؼقووي ،وأوـفؿ وـ قمذاسمف .ىمول اًمطؼمي (( :ىمقًمفف شمعفومم يمفره ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ
()4

=

اًمؽتوب اًمعر ي سمػموت  ،اًمطٌعي اًمثوكقي  ، 1973 1393 ،حتؼقؼ  :حمؿد طموود اًمػؼل .

- 1اًمػرج سمعد اًمشدة  ،اًمؼويض أسمق قمكم اعمحًـ سمـ قمكم اًمتـفقظمل  [46/1 ،اًمؽتفوب وفرىمؿ آًمقفو همفػم وقاومفؼ
ًمؾؿطٌقع ].
- 2ذح اٍ اًمٌاهمي  ،قمٌد احلؿقد سمـ اٌي اهلل سمفـ حمؿفد سمفـ احلًفلم سمفـ أ ي احلديفد (اعمتفقرم 656 :افف) ،
 ، 255/7ت/حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمرااقؿ  ،دار إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي قمقًك اًمٌو ي احلؾٌل وذيموه .
- 3اًمػرىمون سملم اًمرمحـ وأوًمقوء اًمشقطون ،ؿمق اإلؾمام اسمـ شمقؿقي _رمحف اهلل_  ،طمؼؼف وقمؾؼ قمؾقفف  :قمفكم سمفـ
كويػ اًمشحقد .9/1 ،
 - 4اكظر شمػًػم اًمطؼمي  ، 236/19وجلووع ٕطمؽوم اًمؼرآن  ،أسمق قمٌد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ أ ي سمؽر سمفـ ومفرح
إكصوري اخلزرضمل ؿمؿس اًمديـ اًمؼرـمٌل (اعمتقرم 671 :افف)  ، 295/12حتؼقفؼ  :أمحفد اًمفؼمدوين
وإسمرااقؿ أـمػقش  ،اًمـوذ  :دار اًمؽتى اعمٍميي اًمؼوارة  ،اًمطٌعي  :اًمثوكقي 1384 ،اف  1964 -م.
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ﯼ ﭼ ومقن أوره واوه ،ويًؾؿ حلؽؿففن ًمفف وقمؾقفف ،وخيفػ قموىمٌفي وعصفقي اهلل
وحيذره ،ويتؼ قمفذاب اهلل سمطوقمتفف إيفوه ذم أوفره واقفف ﭽ ﰀ ﭼ يؼفقل :وموًمفذيـ
يػعؾقن ًمؽ ﭽ ﰁ ﰂ ﭼ سمروو اهلل قمـفؿ يقم اًمؼقووي ،وأوـفؿ وـ قمذاسمف)) وىمد
()1

أيمد اًمشق اسمـ ؾمعدي قمغم أن اًمػقز واًمػاح حمصقر ومقؿـ اشمصفػ هبفذه اًمصفػوت ،
وال ـموقمي اهلل ورؾمقًمف  ،وشمؼقاه وظمشقتف سموًمـجوة وـ قمذاسمفف  ،طمقفٌ ىمفول (( :اًمفذيـ
مجعقا سملم ـموقمي اهلل وـموقمي رؾمقًمف ،وظمشقي اهلل وشمؼقاه ،ﭽ ﰁ ﰂ ﭼ سمـجومهؿ وـ
اًمعذابً ،مؽميمفؿ أؾمٌوسمف ،ووصقهلؿ إمم اًمثقابً ،مػعؾفؿ أؾمٌوسمف ،وموًمػقز حمصقر ومقفؿ،
وأوو وـ مل يتصػ سمقصػفؿ ،ومنكف يػقشمف وفـ اًمػفقز سمحًفى وفو ىمٍمف قمـفف وفـ افذه
إوصوف احلؿقدة))

()2

ومفذه أيي سمقـً قمدة صػوت ًمؾػوئزيـ سمػضؾ اهلل ويمروف  ،واًمـجوة وـ قمؼوسمفف ،
وـفو شمؼقى اهلل شمعومم  ،وـموقمي اهلل و رؾمقًمف  ،واخلقف وـ اهلل وظمشفقتف شمعفومم وؾمفقليت
سمقوان إن ؿموء اهلل شمعومم .
وىمد أيمدت اًمًـي اًمـٌقيي اًمنميػي أن شمؼقى اهلل وـ أيمثر وو يدظمؾ اًمعٌود اجلـفي ،
ومعـ ا ي اريرة _ريض اهلل قمـف_  :ىمول ؾمئؾ رؾمقل اهلل _صغم اهلل قمؾقفف و ؾمفؾؿ_ قمفـ
أيمثر وو يدظمؾ اًمـوس اجلـي ؟ ومؼول ( شمؼقى اهلل وطمًـ اخلؾؼ وؾمئؾ قمـ أيمثر وو يدظمؾ

 - 1ضمووع اًمٌقون ذم شملويؾ اًمؼرآن حمؿد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمفـ يمثفػم سمفـ هموًمفى أوفكم ،أسمفق ضمعػفر اًمطفؼمي
(اعمتقرم313 :اف)  ، 236/19 ،ت :أمحد حمؿد ؿمويمر  ،ومؾمًي اًمرؾموًمي اًمطٌعي  :إومم  1423 ،اف -
2333م.
 - 2شمػًػم اسمـ ؾمعدي  ،ص. 572
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اًمـوس اًمـور ومؼول اًمػؿ واًمػرج )  .واذا قمؿر سمـ اخلطوب ريض اهلل قمـف روي أكف يمون
()1

ا شمؼقى وقمدل ووؿػم طمفل  .وافذا وفو طمفدا سمفف ذم قمفوم اعمجوقمفي اعمعفروف « سمعفوم
اًمروودةش أٓ يليمؾ إٓ اخلٌز واًمزيً طمتك أؾمقد ضمؾده  ،ومقؽؾؿفف سمعفض اًمصفحوسمي ذم
()2

ًمؽ  .ومقؼقل :سمئس اًمقازم أكو إن ؿمٌعً واًمـوس ضمقوع !! ويمفون ٓ يشفٌع سمطـفف طمتفك
اى اجلدب وأشمك اخلصى .اؽذا شمؽقن وراىمٌي اهلل قمفز وضمفؾ  ،واؽفذا شمؽفقن :
()3

شمؼقى اهلل قمز وضمؾ  ،وهبو اًمـجوة ىمفول شمعفومم :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [اًمزور ]61:ومن راىمى قمٌد رسمف إٓ أومؾح ووموز  ،ووو
احلقوة اًمدكقو إٓ وتوع .
ادطؾب الثالث  :صاعة اهلل و رسوله واالستؼامة عذ ذلك
وـ أاؿ صػوت اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  ،ـموقمي اهلل ورؾمقًمف  ،ووـ ًمقازم
اإلينن سموهلل ورؾمقًمف _صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_  ،ـموقمي اهلل وـموقمي رؾمقًمف  ،ىمول شمعومم:
()4

 - 1أظمرضمف اًمؽموذي ذم يمتوب اًمؼم واًمصؾي  ،سموب طمًـ اخلؾؼ  ،طمديٌ (  ) 2334ىمفول أسمفق قمقًفك :افذا
طمديٌ صحقح همريى  .ىمول اًمشق إًمٌوين  :طمًـ اإلؾمـود  .واًمٌخوري ذم إدب اعمػرد يمتوب طمًفـ
اخلؾؼ سموب طمًـ اخلؾؼ إ ا ومؼفقا  ،طمديٌ رىمؿ ( )289ىمول إًمٌوين  :طمًـ .
 - 2وال ؾمـي صمنين قمنمة أصوب اًمـوس ضمففد ؿمفديد وأضمفدسمً اًمفٌاد وأاؾؽفً اعموؿمفقي وضمفوع اًمـفوس
واؾؽقا.ؾمؿل ًمؽ اًمعومل قموم اًمروودةٕ :ن إرض يمؾفو صورت ؾمقداء ومشٌفً سموًمروود ويموكً شمًعي
أؿمفر (( .اكظر اًمٌدايي واًمـفويي ٕ ي اًمػداء إؾمنقمقؾ سمفـ قمؿفر سمفـ يمثفػم اًمؼفرر اًمدوشفؼل (اعمتفقرم :
774اف)  ، 253/1،طمؼؼف ودىمؼ أصقًمف وقمؾؼ طمقاؿمقف  :قمفكم ؿمفػمي  ،دار إطمقفوء اًمفؽماث اًمعفر ي ،
اًمطٌعي آومم  1438اف  1988 -م)).
 - 3اكظر اًمٌدايي واًمـفويي ٓسمـ يمثػم .152/7 ،
قمكم سمفـ حمؿفد اسمفـ أ ي اًمعفز احلـػفل،
 - 4اكظر ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي  ،صدر اًمديـ حمؿد سمـ قماء اًمديـ ّ
=
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ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ [اًمـقر  ] 51:ىمول ؿمق اإلؾمام ذم شمعؾقؼف قمغم أيي:
((كػك اإلينن قمؿـ شمقمم قمـ ـموقمي اًمرؾمقل ،وأظمؼم أن اعمموـلم إ ا دقمقا إمم اهلل
ورؾمقًمف ًمقحؽؿ سمقـفؿ :ؾمؿعقا وأـموقمقا :ومٌلم أن اذا وـ ًمقازم اإلينن )).

()1

وىمول اًمشق قمٌداحلؿقد إصمري(( :أوو وـ حتويمؿ إمم اًمطفوهمقت ،أو طمؽؿفف ذم
كػًف ،أو ذم همػمه :صمؿ ادقمك اإلينن :ومفذه دقمقى يمو سمي ٓ وزن هلو قمـفد رب اًمعفوعملم:
ٕن اهلل شمعومم ضمعؾ ـموقمتف وـموقمي رؾمقًمف _صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_ وفـ ًمفقازم اإليفنن
ووؼتضقوشمف))

()2

ومطوقمي اهلل شمعومم وـموقمي رؾمقًمف _صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_ وـ أاؿ صػوت
اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  ،ىمول شمعومم :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ
[إطمزاب  ]71-73:يؼقل شمعومم آور ًا قمٌوده اعمموـلم سمتؼقاه ،وأن يعٌدوه قمٌودة َو ْـ
يملكف يراه ،وأن يؼقًمقا ﭽ ﮪ ﮫ ﮬﭼ أي :وًتؼقن ٓ اقمقضموج ومقف وٓ
اكحراف .ووقمداؿ أاؿ إ ا ومعؾقا ًمؽ ،أصموهبؿ قمؾقف سملن يصؾح هلؿ أقمنهلؿ ،أي:
يقومؼفؿ ًمألقمنل اًمصوحلي ،وأن يغػر هلؿ اًمذكقب اعمووقي .ووو ىمد يؼع وـفؿ ذم اعمًتؼٌؾ
=

إ رقمل اًمصوحلل اًمدوشؼل (اعمتقرم 792 :افف) ،ص  ، 327-322ت  :أمحفد ؿمفويمر  ،ـمٌعفي وزارة
اًمشمون اإلؾماوقي سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي 1418اف .

- 1اإلينن اًمؽٌػم ٓسمـ شمقؿقي  ، 284/2 ،ت :حمؿد كوس اًمديـ إًمٌوين ،اعمؽتفى اإلؾمفاول ،قمفنن ،إردن
اًمطٌعي  :اخلووًي1416 ،اف1996/م.
- 2اإلينن طمؼقؼتف ،ظمقاروف ،كقاىمضف قمـد أاؾ اًمًـي واجلنقمي  ،قمٌد اهلل سمـ قمٌد احلؿقد إصمري  ،ص.143
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يؾفؿفؿ اًمتقسمي وـفو .صمؿ ىمول :ﭽ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ :و ًمؽ أكف
جيور وـ اًمـور ،ويصػم إمم اًمـعقؿ اعمؼقؿ  .وىمول شمعومم ذم وقوع آظمر :ﭽ ﯖ
()1

ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [اًمـًوء .] 13 :
ومجعؾ ؾمٌحوكف وشمعفومم ـموقمتفف وـموقمفي رؾمفقًمف ذط ًمـقفؾ يمراوتفف وومضفؾف ،
واًمـجوة وـ قمذاسمف  ،ىمول اًمشق اسمـ ؾمعدي (( :ومؿـ أدى إواور واضمتـى اًمـقاال وما
سمد ًمف وـ دظمقل اجلـي واًمـجوة وـ اًمـور.
ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ اًمذي طمصؾ سمف اًمـجوة وـ ؾمفخطف وقمذاسمفف،
واًمػقز سمثقاسمف وروقاكف سموًمـعقؿ اعمؼقؿ اًمذي ٓ يصػف اًمقاصػقن )) .
()2

يمن أيمد ؾمٌحوكف ًمؽ ذم ىمقًمفف :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [اًمـقر  ]52-51 :وىمد ؾمٌؼ ذطمفو ذم اعمطؾى اًمثوين .
وىمول شمعومم :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ
اًمػتح ]17:ومؿـ يؿتثؾ أور اهلل ورؾمقًمف  ،وجيتـى اقفن  ،ومنن اهلل يدظمؾف ضمـوشمف اًمتل
ومقفو وو شمشتفقف إكػس ،وشمؾذ إقملم ،ووـ يتقل قمـ ـموقمي اهلل ورؾمقًمف  ،يعذسمف

 - 1اكظر شمػًػم اسمـ يمثػم.487/6
- 2شمػًػم اسمـ ؾمعدي  ،ص.173
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اًمعذاب إًمقؿ  ،وموًمًعودة يمؾفو ذم ـموقمي اهلل ،واًمشؼووة ذم وعصقتف وخموًمػتف .

()1

سمؾ أىمًؿ شمعومم سمـػًف اًمؽريؿي اعمؼدؾمي أكف ٓ يموـ أطمد طمتك حي ّؽؿ اًمرؾمقل
_صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_ ذم مجقع إوقر  ،ومن طمؽؿ سمف ومفق احلؼ اًمذي جيى آكؼقود ًمف
سموـمـو وفموارا  ،ىمول شمعومم :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ ﭼ
[اًمـًوء.]65:
يمن طمذر ؾمٌحوكف وـ خموًمػي أوره وقمدم ـموقمتف وـموقمي رؾمقًمف  ،وأن ًمؽ وـ
أؾمٌوب اًمعذاب ذم اًمدكقو وأظمرة  ،ىمول شمعومم :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ [اًمـقر]63:
وأيمدت اًمًـي اًمـٌقيي قمغم أن ـموقمي اهلل ورؾمقًمف وـ أؾمٌوب دظمقل اجلـي  ،اًمػقز
واًمػاح ذم اًمدكقو وأظمرة  ،ومعـ أ ي اريرة _ريض اهلل قمـف_  ،أن رؾمقل اهلل _صغم اهلل
قمؾقف وؾمؾؿ_ ىمول ( :يمؾ أوتل يدظمؾقن اجلـي إٓ وـ أسمك ىموًمقا  :يفو رؾمفقل اهلل  ،ووفـ
يلسمك :ىمول :وـ أـموقمـل دظمؾ اجلـي  ،ووـ قمصوين ومؼد أسمفك) ىمفول اعمـفووي ذم ذطمفف
()2

ًمؾحديٌ (( :أي اكؼود وأ قمـ عمو ضمئً سمف (دظمفؾ اجلـفي) وومفوز سمـعقؿففو إسمفدي ))

()3

- 1اكظر شمػًػم اسمـ ؾمعدي  ،ص.793
- 2أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتفوب سمفدء اًمفقطمل  ،سمفوب آىمتفداء سمًفــ رؾمفقل اهلل _صفغم اهلل قمؾقفف وؾمفؾؿ_ ،
ح(.)7283
- 3ومقض اًمؼدير ذح اجلووع اًمصغػم  ،زيـ اًمديـ حمؿد اعمدقمق سمعٌد اًمفرؤوف سمفـ شمفوج اًمعفوروملم سمفـ قمفكم اعمـفووي
(اعمتقرم 1331 :اف)  ، 16/5،دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت ً -مٌـون اًمطٌعي آومم  1415اف  1994 -م.
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وموعمًؾؿ احلؼ حيرص قمغم ـموقمي اهلل ورؾمقًمف ذم يمؾ أطمقاًمف  ،وحيؽفؿ ذع اهلل شمعفومم ذم
مجقع ؿمموكفٕ :كف قمٌد هلل شمعومم  ،يريفد اًمػفقز واًمػفاح  ،وكقفؾ يمراوفي اهلل وومضفؾف ،
وؾمعودة اًمدكقو وأظمرة.
ادطؾب الرابع  :اخلوف من اهلل تعاىل وخشقته
وـ صػوت اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  ،اخلقف وـ اهلل شمعومم وظمشقتف  ،ىمول
شمعومم :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ
[اًمـقر  ]52-51 :وىمد ؾمٌؼ ذطمفو ذم اعمطؾى اًمثوين .
واخلقف ذم اًمؾغي يؼول (( :أظموومف وظمقومف وختقومف  :ضمعؾف خمقوم ًو  .شمؼقل :وو يمـً
ظموئػ ًو ومخقومـل ومان )) واخلقف وـ اهللّ  ،اق اقمتؼفود اعمفموـ أن رسمفف وففقؿـ قمؾقفف
()1

وراىمى ًمف  ،وطموومظ ٕطمقاًمف يدقمقه إمم اًمعؿؾ اًمصوًمح  ،وإمم اإلطمًون ومقف  .وىمقفؾ
()2

رهبؿ ومفقن يفلشمقن ،
اخلقف وـ اهلل  ،اق ظمشقي قمذاسمف  ،وملوًمق إًمٌوب اؿ اًمذيـ خيوومقن ّ
اًمن واًمعؾـ ،خيؾصقن اًمـّقفي واًمؼصفد ًمقضمفف
ووو يؽميمقن وـ أقمنل  ،ويراىمٌقن اهلل ذم ّ ّ
اهلل ،وحيذرون وـ ؿمدّ ة اًمعذاب ،وؾمقء احلًوب ذم أظمرة ٕ ،ن قموىمٌي ًمؽ وظمقؿي ،
اًمزج ذم كػمان ضمفـؿ .
وال ّ

()3

وظم ْشفق ًو ِ
ِ
خيشك َظم ْشف َق ًي َ
وظم ْشفقوك ًو َ
وخم ْ َشفو ًة أي
ٌم َ ْ
واخلشقي  :ا َ
خل ْقف  ،يؼول َ :ظم َ
- 1أؾموس اًمٌاهمي  ،اًمزخمنمي  ،وودة ( ظمقف ) .126/1
- 2اكظر اًمتػًػم اًمقاوح  ،د .حمؿد حمؿقد طمجوزي  ، 589/3 ،دار اًمـنم  :دار اجلقؾ اجلديد.
- 3اكظر اًمتػًػم اًمقؾمقط  ،د .واٌف اًمزطمقكم  ،1162/3 ،دار اًمػؽر  ،دوشؼ  ،اًمطٌعي  :إومم  1422 -اف.
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خموومتف  .وىمول اسمـ ومورس (( :اخلوء واًمشلم واحلرف اعمعتؾ ْ
صمفؿ
يدل قمغم َظمقف و ُ ْقمرّ ،
()1

حيؿؾ قمؾقف اعمجوز .وموخلَش َقي اخلَ ْقف )) ومفل وـ ورادوموت يمؾؿي اخلقف .وظمشفقي اهلل:
()2

ؿمدة اخلقف وـف ؾمٌحوكف وشمعومم  .وال أقمغم ورشمٌي وـ اخلقف .وٓ يؽود يػرق سمقـففو
()3

وسملم اخلقف وـ اًمـوطمقي اًمؾغقيي .

()4

واخلشقي شمؽقن سموًمعؾؿ يمفن ىمفول شمعفومم :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ
[وموـمر  ] 28 :ىمول اسمـ يمثػم ذم شمػًػمه (( :أي :إكن خيشوه طمؼ ظمشقتف اًمعؾنء اًمعفورومقن
سمفٕ :كف يمؾن يموكً اعمعرومي ًمؾعظقؿ اًمؼدير اًمعؾقؿ اعمقصقف سمصفػوت اًمؽفنل اعمـعفقت
سموٕؾمنء احلًـك -يمؾن يموكً اعمعرومي سمف أشمؿ واًمعؾؿ سمف أيمؿؾ ،يموكً اخلشفقي ًمفف أقمظفؿ
وأيمثر )) .
()5

ووـ سمريمي اًمعؾؿ ظمشقي اهلل واخلقف وـف  ،ووـ حمؼ سمريمفي اًمعؾفؿ قمفدم اخلشفقي
واخلقف وـف شمعومم  ،ىمول اًمشق اسمـ قمثقؿلم _رمحف اهلل شمعومم_(( :واًمغوًمفى أن افمٓء
حيروقن سمريمي اًمعؾؿ  -وٓ أقمـل سمؼميمي اًمعؾؿ أن ٓ يؽقن قمـداؿ قمؾؿ واؾمع  ،ىمد يؽقن
قمـداؿ قمؾؿ واؾمع ً -مؽـ حيروقن سمريمتف وـ ظمشقي اإلكًون ًمرسمف قمز وضمؾ وإكوسمتف إًمقف،
- 1اكظفففر اعمحفففقط ذم اًمؾغفففي  ،اًمصفففوطمى سمفففـ قمٌفففود  ، 368/1 ،وصفففدر اًمؽتفففوب  :وقىمفففع اًمفففقرا
 [ http://www.alwarraq.comاًمؽتوب ورىمؿ آًمقو همػم وقاومؼ ًمؾؿطٌقع ].
- 2وعجؿ وؼويقس اًمؾغي  ،أسمق احلًلم أمحد سمـ ومورس سمـ زيمريو ، 184/2 ،ت /قمٌد اًمًام حمؿفد افورون ،
دار اًمػؽر  ،اًمطٌعي 1399 :اف 1979 -م.
- 3اكظر اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن  ،قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمؽنل ضمال اًمديـ اًمًققـمل .569/1 ،
- 4اكظر اعمرضمع اًمًوسمؼ .
- 5اكظر شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ  ،أسمق اًمػداء إؾمنقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم اًمؼرر اًمدوشفؼل  ، 544/6 ،اعمحؼفؼ :
ؾموول سمـ حمؿد ؾماوي  ،اًمـوذ  :دار ـمقٌي ًمؾـنم واًمتقزيع  ،اًمطٌعي  :اًمثوكقي 1423اف  1999 -م.
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واحلؼقؼي أن اًمعؾؿ إ ا مل يثؿر ظمشقي اهلل قمز وضمفؾ واإلكوسمفي إًمقفف واًمتعؾفؼ سمفف ؾمفٌحوكف
وشمعومم واطمؽمام اعمًؾؿلم  ،ومنكف قمؾؿ وموىمد اًمؼميمي سمؾ ىمد خيتؿ عمفـ ؾمفؾؽ افذا اعمًفؾؽ
أكوؾمو قمؾنء ومطوطمؾ ًمؽـفؿ -واًمعقو سموهلل -ظمتؿ هلفؿ سمًفقء
سمخومتي ؾمقئي ،وثؾ وو قمؾؿـو ً
اخلومتي ٕ ،اؿ اقمتزوا سملكػًفؿ وومخروا سملكػًفؿ وازدروا همػماؿ واذا ظمطفػم ضمفد ًا ،
كًلل اهلل أن يعوومقـل وإيويمؿ وـف وأن يعوذم سمؼقي إظمقاكـو اعمًؾؿلم وـ ًمؽ))

()1

واخلقف وـ اهلل وظمشقتف  ،وـ أظمص صػوت اعمموـلم اًمراؾمخي ذم ىمؾقهبؿ ،
اًمتل ٓ شمرشمػع سمٌمء وٓ يًتطقعقن دومعفو  ،سمؾ يمؾن ازداد اًمعٌد إينك ًو وقمؾ ًن وـموقمي هلل
ازداد ظمقوم ًو وظمشقي هلل شمعومم  ،وهلذا يمون اًمـٌل _صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_ أظمشك إوي هلل
يمن أظمؼم سمذًمؽ قمـ كػًف وأىمًؿ قمؾقف ذم ىمقًمف( :أوو واهلل إين ٕظمشويمؿ هلل وأشمؼويمؿ
ًمف)  ،واؽذا طمول أكٌقوء اهلل يمن أظمؼم اهلل قمـفؿ ذم ىمقًمف :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
()2

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [وريؿ .]58 :
واخلقف وـف ؾمٌحوكف وـ أؾمٌوب صاح اًمؼؾى  ،ىمول ؿمق اإلؾمفام _رمحفف
اهلل_  (( :ومن طمػظً طمدود اهلل وحموروف ،ووصؾ اًمقاصؾقن إًمقف ،سمؿثؾ ظمقومف ورضموئف
وحمٌتف  ،ومؿتك ظما اًمؼؾى وـ اذه اًمثاث ،ومًد ومًود ًا ٓ ُيرضمك صاطمف أسمد ًا ،ووتفك
وعػ ومقف رء وـ اذه وعػ إينكف سمحًٌف )) .
()3

 - 1ذح اًمعؼقدة اًمًػوريـقي  ،حمؿد سمـ صوًمح سمـ قمثقؿلم  ،ص.47
 - 2أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اًمـؽوح ،سموب اًمؽمهمقى ذم اًمـؽوح  .ومتح اًمٌوري  ،134/9ح  ،5363ووًفؾؿ:
(يمتوب اًمـؽوح ،سموب اؾمتحٌوب اًمـؽوح ،1323/2 )...ح.1431
- 3جمؿقع اًمػتووى .21/15 ،
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وىمد يمون إكٌقوء أؿمد اخلؾؼ ظمقوم ًو وـ اهلل ىمول كقح _قمؾقفف اًمًفام_ ًمؼقوفف :
ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [إقمففراف  ]59 :وىمففول ؿمففعقى _قمؾقففف
اًمًام_ ًمؼقوف :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [افقد  ] 84:وىمفول
اًمـٌل  -صغم اهلل قمؾقفف وؾمفؾؿ  : -ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
[يقكس  ]15 :وىمد يمون اًمـٌل  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ "يصكم وًمصدره أزيفز يمفلزيز
اعمرضمؾ وـ اًمٌؽوء" أي:يمصقت اإلكوء إ ا هما ومقف اعموء .
()1

واهلل  -قمز وضمؾ َ -ودَ َح قمٌوده اًمذيـ خيوومقكف ذم يمتوسمف ذم وقاوع يمثػمة ،يمؼقل
اهلل  -قمز وضمؾ  -ذم وصفػ اعمائؽفي :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ
[اًمـحؾ ،]53:وأور اهلل  -قمز وضمؾ .
سموخلقف ذم ىمقًمفف :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭼ [آل قمؿران ،]175:وىمول  -قمز وضمفؾ  :-ﭽﮗﮘ ﮙ ﭼ [اًمزوفر،]16:
ظموص َي قمٌوده وـ اعمرؾمؾلم سموخلقف ومؼول ؾمٌحوكف :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ
و َ يم ََر َّ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [إكٌقوء.]93:
ومؿـ صػوت اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  ،اخلقف وـ اهلل شمعومم وظمشقتف  ،وىمد
وقمداؿ اهلل شمعومم أن يؼقفؿ وـ قمذاب أظمرة  ،يمن يؼقفؿ اًمتٌعفوت واًمًفقئوت  ،ىمفول
شمعففومم :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [إكعوم  ]16-15:يٌلم ؾمٌحوكف أن اعمعصفقي ذم اًمنمفك
 - 1أظمرضمف أسمق داود ذم يمتوب اًمـؽوح سموب اًمٌؽوء ذم اًمصاة  ،طمفديٌ ( ، )934واًمـًفوئل ذم يمتفوب اًمًففق
سموب .اًمٌؽوء ذم اًمصاة  ،طمديٌ ( )1214ىمول اًمشق إًمٌوين  :صحقح .
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َ
وؾمخط اجلٌور  .و ًمؽ اًمققم اق اًمققم اًمفذي ُخيفوف قمذاسمفف ،
شمقضمى اخلؾقد ذم اًمـور ،
وحيذر قمؼوسمف ٕ :كف َوـ ُسف قمـف اًمعذاب يقوئذ ومفق اعمرطمفقم  ،ووفـ كجفو ومقفف ومففق
ُ
اًمػوئز طمؼ ًو  ،يمن أن وـ مل يـجقف ومفق اهلوًمؽ اًمشؼل.

()1

يمن سملم ؾمٌحوكف أكف يؼقفؿ وـ اًمتٌعوت واًمًقئوت يقم اًمؼقووي ذم آيي أظمرى ومؼول:
ﭽ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭼ [هموومر .]9 :
ىمول اًمطؼمي _رمحف اهلل شمعفومم_ (( :يعـفل شمعفومم يمفره سمؼقًمفف خمفؼم ًا قمفـ ىمقفؾ
وائؽتف :وىمفؿ :اسف قمـفؿ ؾمقء قموىمٌفي ؾمفقئومهؿ اًمتفل يمفوكقا أشمقافو ىمٌفؾ شمفقسمتفؿ
وإكوسمتفؿ ،يؼقًمقن ٓ :يماظمذاؿ سمذًمؽ ،ومتعذهبؿ سمفف ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭼ يؼقل :ووـ شمٍمف قمـف ؾمقء قموىمٌي ؾمقئوشمف سمذًمؽ يقم اًمؼقووفي ،ومؼفد رمحتفف،
ومـجقتف وـ قمذاسمؽ ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ ٕ :كف وـ كجو وفـ اًمـفور وأدظمفؾ
اجلـي ومؼد وموز ،و ًمؽ ٓ ؿمؽ اق اًمػقز اًمعظقؿ )) .
()2

وىمد ضموء ذم احلديٌ أن وـ اشمصػ سمصػي اخلقف وفـ اهلل وظمشفقتف  ،افق وفـ
اًمًٌعي اًمذيـ يظؾفؿ اهلل ذم فمؾف يقم اًمؼقووي ،وم َع ْـ َأسمِك ُا َر ْي َر َة_ريض اهلل قمـف_ َقم ِـ اًمـٌل
اإلووم ا ًْمع ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ود ُل
صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿَ -ىم َول ( َؾم ٌْ َع ٌي ُيظ ْؾ ُف ُؿ اهللَُّ ِذم فم ِّؾف َي ْق َم َٓ فم َّؾ إَِّٓ فم ْؾ ُف ِ َ ُ َوضم ِد ورضما َِن َ َحتوسمو ِذم اهللَِّ اضمتَؿعو َقم َؾق ِ
ِ ِ
فف
ْ َ َ ْ
َّ
وب ك ََش َل سمِع ٌَو َدة اهللَِّ َو َر ُضم ٌؾ َىم ْؾ ٌُ ُف ُو َع َّؾ ٌؼ ِذم ا َْعم ًَ ِ َ َ ُ
َو َؿم ٌّ
مج ٍ
ات َوـ ِْص ٍ
وف اهللَََّ .و َر ُضم ٌؾ شم ََصدَّ َق
ول َوم َؼ َول إِ ِّين َأ َظم ُ
ى َو َ َ
َو َشم َػ َّر َىمو َقم َؾ ْق ِف َو َر ُضم ٌؾ َد َقم ْت ُف ا ْو َر َأ ٌة َ ُ

 - 1اكظر شمػًػم اسمـ ؾمعدي .251/1 ،
- 2شمػًػم اًمطؼمي .357/21 ،
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سمِصدَ َىم ٍي َوم َل ْظم َػواو طمتَّك َٓ َشمع َؾؿ ي ِؿقـُف وو ُشمـ ِْػ ُ ِ
فً
وو ْ
َفر اهللََّ َظموًم ِ ًقفو َوم َػ َ
َ َ
َ
فؼ ؿم َفن ًُم ُف َو َر ُضم ٌفؾ َ يم َ
ْ َ َ ُ َ
َقم ْقـَو ُه) .
()1

ىمول اسمـ رضمى ذم ذطمف ًمؾحديٌ(( :اًمًوسمع َ :ر ُضمؾ يمفر اهلل ظموًمقف ًو ومػووفً
قمقـوه.ومفذا َر ُضمؾ خيشك اهلل ِذم هه  ،ويراىمٌف ِذم ظمؾقشمف  ،وأ ُ
ومضؾ إقمنل ظمشفقي اهلل ِذم
ٍ
وجموادة ًمؾـػس واهلقى ،
اًمن واًمعاكقي  ،وظمشقي اهلل ِذم اًمن إكن شمصدر َقمـ ىمقة إينن

ومنن اهلقى يدقمق ِذم اخلؾقة إمم اعمعويص  ،وهلفذا ىمقفؾ  :إن وفـ أقمفز إؿمفقوء اًمفقرع ِذم
اخلؾقة  .و يمر اهلل يشؿؾ يمر قمظؿتف وسمطشف واكتؼووف وقمؼوسمف  :واًمٌؽفوء اًمـفورء َقمفـ
َا َذا ُا َق سمؽوء اخلقف  ،ويشؿؾ يمر مجوًمف ويمنًمف وسمره وًمطػف ويمراوتف ٕوًمقوئفف سمفلكقاع
اًمؼم وإًمطوف  ٓ ،ؾمقن سمرؤيتف ِذم اجلـي  ،واًمٌؽوء اًمـورء َقمـ َا َذا ُا َق سمؽوء اًمشقق))

()2

ومـًلًمف ؾمٌحوكف سمؿـف ويمروف أن جيعؾـو وـفؿ .
واًمصحوسمي _ريض اهلل قمـفؿ_ يموكقا خيقومقن وفـ اهلل شمعفومم وخيشفقكف  ،وسمؾغفقا
قلَ (( :و ِد ْد ُت َأ ِّين َؿم ْع َر ٌة ِذم َضمـ ِ
درضمي قمظقؿي ومقف  ،طمقٌ يمون اًمقاطمد وـفؿ َ ،ي ُؼ ُ
ْى َقم ٌْ ٍد
ُو ْم ِو ٍـ)) .
فؽ سمِؾِ ًَفوكِ ِف َو َي ُؼ ُ
فقلَ :ا َ
و يمر َأ َّن يم َ
َون اًمصديؼ _ريض اهلل قمـف_ يمون (( َي ْؿ ًِ ُ
فذا
()3

ا ًَّم ِذي َأ ْو َر َد ِين ا َْعم َق ِار َدَ ،ويم َ
َون َي ٌْؽِل يمَثِ ًػما )) واذا أسمق ر _ريض اهلل قمـف_ يمون يؼفقل:
()4

 - 1أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب سمدء اًمقطمل سموب اًمصدىمي سموًمقؿلم  ،ح (.)1423
 - 2ومتح اًمٌوري  ،زيـ اًمديـ أ ي اًمػرج قمٌد اًمرمحـ اسمـ ؿمفوب اًمديـ اًمٌغدادي صمؿ اًمدوشفؼل اًمشففػم سمفوسمـ
رضمى  ،63/4 ،دار اسمـ اجلقزي  ،اًمدووم 1422 -اف ،اًمطٌعفي  :اًمثوكقفي  ،ت /أسمفق وعفو ـمفورق سمفـ
قمقض اهلل سمـ حمؿد.
 - 3رواه اإلووم أمحد ذم اًمزاد  ،طمديٌ ( )557ص ، 138دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت .
 - 4وًـد اًمٌزار  161/1 ،ح ( ، )84واًمٌقفؼل ذم ؿمعى اإلينن  ، 24/7 ،ح(.)4596
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(( َواهللَِّ ًَم َق ِد ْد ُت َأ ِّين ُيمـ ًُْ َّؿم َج َر َة َ ُشم ْع َضدُ )) َو َىم َول َىمتَفو َدةَُ (( :سم َؾ َغـِفل َأ َّن َأ َسمفو َسمؽ ٍ
ْفر َىم َ
فول:
ِ
ِ
اخلَ َّط ِ
اب)) َو َا َذا ُقم َؿ ُر ْسم ُـ ْ
فقر َة
ي ٌة َشم ْل ُيم ُؾـل اًمدَّ َو ْ
وب _ريض اهلل قمـف_ َىم َفر َأ ُؾم َ
ًَم ْقتَـل ُظم ْ َ
()1

()2

قر ُة اًم ْط ِ
اًم ْط ِ
َفوؤ ُه
فقرَ ]7 :وم ٌَؽَفك َو ْاؿمفتَدَّ ُسمؽ ُ
[ؾم َ
قر إِ َمم َأ ْن َسم َؾ َغ :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ ُ
ُخق ُػفَ ،ومقٌ َؼك ِذم ا ًْمٌق ِ
ِ
ِِ
ِ
َطمتَّك َو ِر َض َو َقمو ُدو ُه )) َويم َ
ً َأ َّيو ًوو
َْ
َون َي ُؿ ْر سمِ ْؤ َيي ِذم ِو ْرده سمِوًم َّؾ ْق ِؾ َومت ُ َ ْ
ان ِوـ ا ًْمٌؽ ِ
ون َأؾمقد ِ
ِ
ِ ِ
يضوَ ،ويم َ ِ
َوء.
حي ًَ ٌُق َك ُف َو ِر ً
َ ُ
يض اهللَُّ َقمـْ ُف_ َظم َّط ْ َ َ
ُي َعو ُدْ َ ،
َون ذم َو ْضم ِفف_ َر َ
ِ
يض اهللَُّ َقمـْ ُف_ (( يم َ
َو َا َذا ُقم ْث َن ُن ْسم ُـ َقم َّػ َ
ػ َقم َغم ا ًْم َؼ ْ ِؼم َي ٌْؽِفل َطمتَّفك
َون إِ َ ا َو َىم َ
ون _ َر َ
ِ
اجلـ َِّي َواًمـ ِ
فم َو ُر ِ ي ْ ،
فؽم ُت َأ ْن
َّفور َٓ َأ ْد ِري إِ َمم َأ َّيفتِ ِف َن ُي ْ
حل َق ُت ُف َ ،و َىم َولًَ :م ْق َأكَّـِل َسم ْ َ
ٓظم َ ْ
لم ْ َ
ُشم ٌَ َّؾ ْ
()3

()4

َأيم َ
ُقن َر َوو ًدا َىم ٌْ َؾ َأ ْن َأ ْقم َؾ َؿ إِ َمم َأ َّيتِ ِف َن َأ ِص ُػم )) .
()5

ادطؾب اخلامس  :اجلفاد بادال والـػس :
اجلفاد يف الؾغة  :سمذل اًمطوىمي واًمقؾمع ذم إور اًمشوق  .ىمول اًمػققول (( :وضمواد
َ
ًمقٌؾفغ جمففقده
ذم ؾمٌقؾ اهلل ضمفودا  .واضمتفد ذم إور  :سمفذل ُو ْؾمف َعف وـموىمتفف ذم ـمؾٌفف
ويصؾ إمم اويتف )) .
()6

 - 1أظمرضمف اًمؽموذي ذم يمتوب اًمزاد  ،سموب ذم ىمقل اًمـٌل ًمق شمعؾؿقن وفو أقمؾفؿ ًمضفحؽتؿ ىمؾفقا  ،طمفديٌ
( )2482ىمول اًمؽموذي  :طمديٌ طمًـ همريى .
اب ا ًْمؽ َِوذم َعم ِ ْـ َؾم َل َل َقم ْـ اًمدَّ َو ِاء َّ
اًمشوِف  ٕ ،ي قمٌد اهلل حمؿد سمـ أ ي سمؽر ( اسمـ ىمقؿ اجلقزيي  ،ص، 51
اجل َق ُ
َْ -2
ت/ىموؾمؿ اًمروموقمل  ،دار اًمؼؾؿ سمػموت  ،اًمطٌعي إومم 1437 ،اف .
 - 3اعمرضمع اًمًوسمؼ .
 - 4اعمرضمع اًمًوسمؼ .
 - 5اعمرضمع اًمًوسمؼ .
 - 6اعمصٌوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽٌػم ٕ ي اًمعٌوس أمحد سمـ حمؿفد اعمؼفري اًمػقفقول  ،وفودة ( ضمففد ) ،
ص.112
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واجلفاد يف االصطالح  :قمرومف ؿمق اإلؾمفام اسمفـ شمقؿقفي ،ومؼفول _رمحفف اهلل_:
((اجلفود اق سمذل اًمقؾمفع وافق اًمؼفدرة ذم طمصفقل حمٌفقب احلفؼ ودومفع وفو يؽرافف
احلؼ)) .
()1

وىمول احلوومظ اسمـ طمجر _رمحف اهلل_ اجلففود (( :سمفذل اجلففد ذم ىمتفول اًمؽػفور ،
ويطؾؼ أيض ًو قمغم جموادة اًمـػس واًمشقطون و اًمػًوق  ،وملوو جموادة اًمـػس :ومعغم شمعؾفؿ
أوقر اًمديـ  ،صمؿ قمغم اًمعؿؾ هبو  ،صمؿ قمغم شمعؾقؿفو  ،وأوو جموادة اًمشقطون :ومعفغم م وفو
يليت سمف وـ اًمشٌفوت  ،ووو يزيـف وـ اًمشفقات  ،أوو جموادة اًمؽػور :ومتؼع سموًمقفد واعمفول
واًمؾًون واًمؼؾى  ،وأوو جموادة اًمػًوق :ومٌوًمقد  ،صمؿ اًمؾًون  ،صمؿ اًمؼؾى)) .
()2

واجلفود سموعمول  :أي سمذًمف ذم إقمداد اًمعدة ًمؼتول اًمؽػور ًمـػًفف أو ًمغفػمه ودمفقفز
اعمجواديـ  ،ىمول اجلصوص (( :واجلفود سموعمول يؽقن قمغم وضمفلم أطمدمهو إكػوق اعمول ذم
إقمداد اًمؽراع واًمًاح وأًمي واًمراطمؾي واًمزاد ووو ضمرى جمراه ممو حيتفوج إًمقفف ًمـػًفف
واًمثوين إكػوق اعمول قمغم همػمه ممو جيواد ووعقكتف سموًمزاد واًمعدة وكحقاو )) ويؿؽفـ أن
()3

يؽقن اجلفود سموعمول إكػوق اعمول ذم وضمقه اخلػم قمؿقو ًو  ،ىمول اًمزطمقكم ((ومففق إكػوىمففو ذم
اًمتعوون واهلجرة واًمدوموع قمـ ديـ اهللّ ،يمٍمومفو ًمؾؽفراع (اخلقفقل) واًمًفاح ،وقمفغم

-1

جمؿقع اًمػتووى ،أسمق اًمعٌوس أمحد سمـ قمٌداحلؾقؿ سمـ شمقؿقي  ، 188/5 ،ت/أكقر اًمٌوز وقمفوور اجلفرار ،
دار اًمقوموء  ،اًمطٌعي اًمثوًمثي 1426اف.

 -2ومتح اًمٌوري ذم ذح صحقح اًمٌخوري  ،اسمـ طمجر اًمعًؼاين  ، 3/6،ت /قمٌداًمعزيز سمفـ سمفوز وحمفى
اًمديـ اخلطقى  ،دار اًمػؽر سمػموت .
 -3أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص  ،أمحد سمـ قمكم اعمؽـل سمفل ي سمؽفر اًمفرازي اجلصفوص احلـػفل  ، 318/4 ،دار
اطمقوء اًمؽماث اًمعر ي سمػموت  1435 ،اف  ،حتؼقؼ  :حمؿد اًمصودق ىمؿحووي .
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حموويٍ اعمًؾؿلم))  .واجلفود سموًمـػس  ،يؽقن سمٌذهلو ذم ؾمٌقؾ اهلل وىمتول إقمداء  ،يمفن
()1

ىمد يؽقن سموًمتحريض قمغم اجلفود سموًمؾًون وهمػمه  ،ىمول اجلصوص (( اجلفود سموًمـػس قمغم
رضوب وـفو اخلروج سمـػًف ووٌوذة اًمؼتول ووـفو سمقون وو اومؽمض اهللَّ وـ اجلفود و يمر
اًمثقاب اجلزيؾ عمـ ىمول سمف واًمعؼوب عمـ ىمعد قمـف ووـفو اًمتحريض وإور ووـفو إظمٌور
سمعقرات اًمعدو ووو يعؾؿف وـ وؽويد احلرب وؾمداد اًمرأي وإرؿمود اعمًؾؿلم إمم إومم
وإصؾح ذم أور احلروب )) .وًمؽـ اجلفود سموًمـػس إ ا أـمؾؼ يؼصد سمف  ،ىمتول إقمداء
()2

واًمصؼم قمغم أ ااؿ ىمول اًمزطمقكم (( ومفق ىمتول إقمداء وآؾمتعاء قمؾقفؿ وقمدم اعمٌفوٓة
هبؿ ،ووو يمون ىمٌؾ ًمؽ وـ اطمتنل اعمشوق ،واًمصؼم قمغم إ ى واًمشدائد وآوفطفود
اعمتقاصؾ))  .وىمد سملم اًمشق اًمشفـؼقطل _رمحفف اهلل_ أمهقفي اجلففود سموعمفول ،ومؼفول:
()3

((واعمول اق قمصى احلرب واق ودد اجلقش  ،واق أاؿ وـ اجلفود سموًمًفاح  ،ومٌوعمفول
يشؽمى اًمًاح  ،وىمد شمًتلضمر اًمرضمول يمن ذم اجلققش احلديثي وفـ اًمػفرق إضمـٌقفي ،
وسموعمول جيفز اجلقش )) .
()4

- 1اًمتػًػم اعمـػم ذم اًمعؼقدة واًمنميعي واعمـفٍ  ،واٌي سمـ وصطػك اًمزطمقكم  ، 81/13،دار اًمػؽر اعمعوس
دوشؼ  ،اًمثوكقي  1418 ،اف.
-2أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص  ،أمحد سمـ قمكم اعمؽـل سمل ي سمؽر اًمرازي اجلصوص احلـػفل  ، 318/4 ،دار اطمقفوء
اًمؽماث اًمعر ي سمػموت  1435 ،اف  ،حتؼقؼ  :حمؿد اًمصودق ىمؿحووي .
-3اًمتػًػم اعمـػم ذم اًمعؼقدة واًمنميعي واعمـفٍ  ، ،اًمزطمقكم واٌي سمـ وصطػك  ، 81/13،دار اًمػؽر اعمعوس
دوشؼ  ،اًمثوكقي  1418 ،اف.
-4أوقاء اًمٌقون ذم إيضوح اًمؼرآن سموًمؼرآن  ،حمؿد إولم سمـ حمؿد اعمختور سمـ قمٌفد اًمؼفودر اجلؽـفل اًمشفـؼقطل
(اعمتقرم 1393 :اف)  ، 113/8 ،دار اًمػؽر ًمؾطٌوقمي و اًمـنم و اًمتقزيع سمػموت ًمٌـون  1415 ،افف -
1995م .
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ومؿـ أاؿ صػوت اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ،اجلفود سموعمول واًمـػس ،ىمول شمعومم:
ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﭼ [اًمتقسمي  ]23 :ذم اذه أيي سملم ؾمٌحوكف وشمعومم أن اإلينن واهلجرة
واجلفود سموعمول واًمـػس ،وـ اشمصػ هبذه اًمصػوت أاؿ
ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ وـ مجقع اخلؾؼ  ،صمؿ طمؽؿ هلؿ سموًمػقز سمرمحتفف وروفقاكف
وملزال هبو قمـفؿ اًمنمور وأوصؾ إًمقفؿ يمؾ ظمػم  .ىمول اًمشق اسمـ ؾمعدي (( :أي ٓ :
()1

يػففقز سمففوعمطؾقب وٓ يـجففق وففـ اعمراففقب  ،إٓ وففـ اشمصففػ سمصففػومهؿ  ،وختؾففؼ
سملظماىمفؿ)) .
()2

ومؾقس اـوك أومضؾ وٓ أيمرم وٓ أومم وـ اإلينن اخلوًمص سموهلل شمعومم ،واجلفود ذم
ؾمٌقؾف إلقماء يمؾؿي احلؼ وكنم دقمقة اهللّ ذم إرض ،ومٌوإلينن شمـتعش اًمـػقس وشمًعد
 ،وشمؼدم قمغم احلقوة سمروح وصموسمي قموًمقي ووـفٍ قمؼاين صفحقح  ،وسموجلففود شمعتفز إوفي
وشمعؾق يمؾؿتفو وشمراى أقمداءاو اًمطووعلم ذم ظمػمامهو ،وؾمؾى وؼفدرامهو وإ ٓهلفوً ،مفذا
طمرض اًمؼرآن قمغم اإلينن أوٓ واجلفود صموكقو.
ّ
وىمد أيمد شمعومم ًمؽ ذم ىمقًمف :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ [اًمتقسمي  ]111:وىمقًمف :ﭽ ﮟ
 -1اكظر اعمحرر اًمقضمقز اعممًمػ  :أسمق حمؿد قمٌد احلؼ سمـ هموًمى سمـ قمٌد اًمفرمحـ سمفـ متفوم سمفـ قمطقفي إكدًمزف
اعمحور ي (اعمتقرم 542 :اف) ، 234/3وشمػًػم اسمـ ؾمعدي ص.332
-2شمػًػم اسمـ ؾمعدي  ،ص .331
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ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ﮲
﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ [اًمصػ  ]12-13 :ىمول اسمـ يمثػم(( :خيؼم
شمعومم أكف قمووض قمٌوده اعمموـلم قمـ أكػًفؿ وأوقاهلؿ إ سمذًمقاو ذم ؾمٌقؾف سموجلـي ،واذا
وـ ومضؾف ويمروف وإطمًوكف ،ومنكف ىمٌؾ اًمعقض قمن يؿؾؽف سمن شمػضؾ سمف قمغم قمٌوده
اعمطقعلم ًمف :وهلذا ىمول احلًـ اًمٌٍمي وىمتودة :سمويعفؿ واهلل وملهمغم صمؿـفؿ))

()1

ادطؾب السادس  :الصز
وـ صػوت اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمصؼم  ،ىمول شمعومم :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ
[اعمموـقن . ]111-139:
ّـ ًمؾؿموـ وـ أن
اـ اًمائل يؿؽ ّ
وموًمصؼم  ،واعمصوسمرة  ،واعمراسمطي  ،وشمؼقى اهللّ ّ ،
يضع ىمدوقف قمغم ـمريؼ اًمـجوح واًمػاح  ،وأن يؼطع افذا اًمطريفؼ إمم همويتفف  ،ومقظػفر
سمروو اهللّ  ،ويػقز سمروقاكف".

()2

اًمص ْ ِؼم  :احلَ ٌْ ُس ْ :
اًمصؼم ًمغي َ (( :أ ُ
ؼمه )) وىمقؾ
ويمؾ ْ
صؾ َّ
وـ َطم ٌَ َس َؿم ْقئ ًو ومؼد َص َ َ
()3

 - 1شمػًػم اسمـ يمثػم .218/4 ،
- 2اًمتػًػم اًمؼرآين ًمؾؼرآن  ،اًمديمتقر :قمٌد اًمؽريؿ اخلطقى  ، 683/2 ،دار اًمػؽر اًمعر ي اًمؼوارة .
ً- 3مًون اًمعرب ٓسمـ وـظقر  ،وودة ( صؼم ) .437/4،
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ؼم ومفق صوسمر .
ؼم ِ :كؼ ُ
َّ
ؼم َي ْص ِ ُ
جل َز ِع يؼول َ :ص َ َ
قض ا َ
اًمص ْ ُ

()1

واًمصؼم اصطاطم ًو  :اًمصؼم  (( :شمرك اًمشؽقى وـ أمل اًمٌؾقى ًمغػم اهلل شمعومم ٓ
إًمقف شمعومم)) وىمقؾ (( :طمٌس اًمـػس قمغم ومعؾ رء أراده اهلل أو قمـ ومعؾ رء اك اهلل
()2

قمـف ومفق صؼم قمغم رء أور سمف اهلل وصؼم قمـ رء اك اهلل قمـف  ،ضمعؾ اهلل ومقف إضمر
اًمعظقؿ عمـ أراد سمف وضمفف ،ويموومل أاؾ اجلـي ٕاؿ صؼموا اسمتغوء وضمف رهبؿ )) وقمرف
()3

اخلطقى اًمصؼم ذم شمػًػمه ومؼول (( :اًمصؼم  ،اق اًمؼقة اًمتل يؾؼك هبو اعمرء اعمؽوره
واًمشدائد  ،ومقحتؿؾفو ذم إسار وقمزم  ،وذم همػم واـ أو وعػ .ومذًمؽ اق اًمصؼم
اًمذي يدقمق إًمقف اإلؾمام  ،ويزيم ّقف  ،يمن شمدقمق إًمقف رؾموٓت اًمًنء  ،وطمؽؿي احلؽنء.
ورم اذا يؼقل ًمؼنن ٓسمـف ومقن يؼقل اًمؼرآن اًمؽريؿ قمـف :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ
[ًمؼنن. )) ]17:
()4

وأصل الصز واجب  ،اًمصؼم وـ طمقٌ اجلؿؾي واضمى  ،واهلل أور سمف
ﭽﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ [اًمٌؼرة  ]45 :وىمول شمعومم:
ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ
[آل قمؿران  ]233:وموًمصؼم واضمى  ،ويلصمؿ اإلكًون إ ا مل يصؼم  ،ووـف وو اق صؼم
وًتحى ومفق واضمى ذم اًمقاضمٌوت  ،و واضمى قمـ اعمحرووت  ،و وًتحى قمـ
- 1اكظر اعمرضمع اًمًوسمؼ .
- 2اًمتعريػوت ًمؾجرضموين  ،ص.172
- 3ؾمؾًؾي أقمنل اًمؼؾقب  ،حمؿد سمـ صوًمح اعمـجد .38/2 ،
 - 4اًمتػًػم اًمؼرآين ًمؾؼرآن  ،اًمديمتقر :قمٌد اًمؽريؿ اخلطقى  ، 683/2 ،دار اًمػؽر اًمعر ي اًمؼوارة .

د .شلطاى بو علي حممد شايني ا

131

اعمؽرواوت  ،و إ ا صؼم قمـ اعمًتحى ومل يػعؾف ومصؼمه وؽروه  ،وممو يدل قمغم أن
اًمصؼم ىمد يؽقن ٓزو ًو  ،ىمقل اهلل شمعومم :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ
()1

[اًمـحؾ ،]126:ومفذا يدل قمغم أن اًمصؼم ىمد ٓ يؽقن ٓزو ًو يمؼقًمف  :ﭽ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [اًمـحؾ.]126:
والصز ثالثة أكواع -1 :صؼم قمغم ـموقمي اهلل -2صؼم قمفـ حمفورم اهلل -3صفؼم
قمغم أىمدار اهلل اعممعمي  .و دمتؿع اًمثاصمي ذم اًمصقم ومنن ومقف صؼم ًا قمغم ـموقمفي اهلل  ،وصفؼم ًا
قمن طمرم اهلل قمغم اًمصوئؿ وـ اًمشفقات  ،و صؼم ًا قمغم وفو حيصفؾ ًمؾصفوئؿ ومقفف وفـ أمل
اجلقع و اًمعطش و وعػ اًمـػس و اًمٌدن.

()2

وجماالت الصز -2 :الصز عـذ بـالء الـدكقا يمفن ىمفول شمعفومم :ﭽ ﮀ ﮁ
()3

ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [اًمٌؾد  ]4 :أي ذم ؿمدة ووشؼي وـمؾى وعقشي  ،وقمـوء وسماء وومتـ .
()4

-1الصز عذ مشتفقات الـػس  ،ىمول شمعومم :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ
[اعمـوومؼقن ،]9:وًمذًمؽ ىمول سمعض اًمًؾػ (( :اسمتؾقـو سموًمياء ومصؼمكو واسمتؾقـو سموًمناء
ومؾؿ كصؼم. ))!..
()5

 - 1اكظر أقمنل اًمؼؾقب  ،اعمـجد .42/2 ،
 - 2اكظر ًمطوئػ اعمعورف ٓسمـ رضمى احلـٌكم  ،ص.168
 - 3اكظر ؾمؾًؾي أقمنل اًمؼؾقب  ،اعمـجد .48/2،
 - 4اكظر شمػًػم اسمـ يمثػم .433/8 ،
 - 5اًمزاد  ،اـود سمـ اًمني اًمؽقذم ؾمـي اًمقٓدة (ت 243اف)  ، 398/2حتؼقؼ  :قمٌفد اًمفرمحـ قمٌفد اجلٌفور
اًمػريقائل  ،دار اخلؾػوء ًمؾؽتوب اإلؾماول 1436 ،اف ( ىمول اعمحؼؼ  :ذم إؾمـوده وعػ ) .
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-3الصز عذ مشتفقات الـػس ٓسمدّ أن يؽقن وـ وضمقه أرسمعي  ،يمفن ىمفول اسمفـ
ؽم هبو .أن ٓ يـفؿؽ ذم كقؾففو ويٌفوًمغ ذم
اًمؼقؿ _رمحف اهلل_ (( :أن ٓ يريمـ إًمقفو وٓ يغ ّ
اؾمتؼصوئفو  .أن يصؼم قمغم أداء طمؼ اهلل ومقفو.أن ٓ يٍمومفو ذم طمرام )) .
()1

-3الصز عن التطؾع إىل ما بقد اآلخرين  ،وقمـ آهمؽمار سمن يـعؿقن سمف وـ وول
وسمـلم ،ومٌعض ىمقم ىمورون وو صؼموا ومؼفوًمقا :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﭼ [اًمؼصففص ]79:واهلل شمعففومم يؼففقل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ [ـمف.]131:
وىمد يمر اًمصؼم ذم يمتوب اهلل شمعومم ذم وقاوع يمثػمة ىمراسمي اًمًٌعلم وقوع ًو وـفو،
ىمول شمعومم :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﭼ [اًمٌؼرة  ]45 :وىمول شمعومم :ﭽ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [آل قمؿران
 ]233:وىمقًمف شمعومم :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ
[اًمٌؼرة .]156_155
وذم اًمًـي اًمـٌقيي ضموءت كصقص يمثػمة ذم ومضفؾ اًمصفؼم وأمهقتفف  ،وـففو قمفـ
(قم َج ًٌفو َٕ ْو ِ
فر
صفقى _ريض اهلل قمـف_ ىمول :ىمول اًمـٌل _صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمفؾؿ_َ :
ٍ ِ ِ ِ ِ
ا ُْعم ْم ِو ِـ إِ َّن َأ ْو َر ُه ُيم َّؾ ُف َظم ْ ٌػم َو ًَم ْق َس َ َ
ها ُء َؿمؽ ََر َومؽ َ
َون َظم ْ ًػما
اك َٕ َطمد إَّٓ ًم ْؾ ُؿ ْمو ِـ إ ْن َأ َصو َسم ْت ُف َ َّ

 - 1قمدة اًمصوسمريـ و ظمػمة اًمشويمريـ  ،حمؿد سمـ أ ي سمؽر اسمـ ىمقؿ اجلقزيي  ، 1/15 ،دار اسمـ يمثفػم ،دوشفؼ،
سمػموت  ،وؽتٌي دار اًمؽماث ،اعمديـي اعمـقرة  ،اًمطٌعي اًمثوًمثي1439 ،اف1989 /م.
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ِ
ؼم َومؽ َ
َون َظم ْ ًػما ًَمف) وقمـ اعمؼفداد قمـفف _صفغم اهلل قمؾقفف وآًمفف
رضا ُء َص َ َ
ًَم ُف َوإ ْن َأ َصو َسم ْت ُف َ َّ
()1

وؾمؾؿ_( :إن اًمًعقد عمـ ضمـّى اًمػتـ ووـ اسمتكم ومصؼم) .
()2

ِ
وـ احلؽؿ اًمتل ىموهلو اًمعرب ذم اًمصفؼمَ َ ،ىم َ
فؼم
فـ َصف ْقػلَ (( :و ْ
فول َأيمْف َث ُؿ ْسم ُ
فـ َص َ َ
ٍم َأ ْزد ِؿم ِػم  :اًمص ِ
َفم ِػ َر)) َو َىم َول ا ْسم ُـ ا ُْعم َؼ َّػعِ(( :يم َ
َفوح اًمفدَّ َر ِك ))
ؼم و ْػت ُ
َون َو ْؽتُق ًسمو ِذم َىم ْ ِ َ
َّ ْ ُ
()4

()3

ِ
ؼم ك ََول ا ُْعمـَك َ ،و َو ْـ َؿمؽ ََر َطم َّص َـ اًمـْ ْع َؿك )) .
َو َىم َول َسم ْع ُض ا ًْم ٌُ َؾ َغوءَ (( :و ْـ َص َ َ
()5

واًمصؼم قم ّؾؼ اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمػاح قمؾقف ومؼول اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم :ﭽ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [آل
قمؿران ،]233:ومع ّؾؼ اًمػاح سمؿجؿقع اذه إوقر ،واك قمـ وو يضود اًمصؼم ومؼول:
ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ [إطمؼوف ،]35:يمذًمؽ
ومنكف ؾمٌحوكف وشمعومم أظمؼم قمـ وضوقمػي إضمر ًمؾصوسمريـ :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭼ [اًمؼصص ،]54:وإ ا يموكً إقمنل هلو أضمر وعؾقم حمدود ومنن اًمصؼم
أضمره ٓ طمد ًمف  ،ىمول شمعومم :ﭽ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﭼ [اًمزور ،]13:ىمول
اًمشق اسمـ ؾمعدي (( :واذا قموم ذم مجقع أكقاع اًمصؼم ،اًمصؼم قمغم أىمدار اهللّ اعممعمي وما
- 1أظمرضمف وًؾؿ ذم يمتوب اًمزاد واًمرىموئؼ  ،سموب أور اعمموـ يمؾف ظمػم  ،ح (. )7692
- 2أظمرضمف أسمق داود ذم يمتوب اًمػتـ  ،سموب ذم اًمـفل قمـ اًمًعل ذم اًمػفتـ  ،ح ( )4265إؾمفـوده صفحقح قمفغم
ذط وًؾؿ .
- 3أدب اًمديـ واًمدكقو  ،قمكم حمؿد اعمووردي  ،ص. 365
- 4اعمرضمع اًمًوسمؼ .
- 5اعمرضمع اًمًوسمؼ .
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يتًخطفو ،واًمصؼم قمـ وعوصقف وما يرشمؽٌفو ،واًمصؼم قمغم ـموقمتف طمتك يمدهيو ،ومققمد
اهللّ اًمصوسمريـ أضمراؿ سمغػم طمًوب ،أي :سمغػم طمد وٓ قمد وٓ وؼدار ،ووو اك إٓ
ًمػضقؾي اًمصؼم وحمؾف قمـد اهللّ ،وأكف وعلم قمغم يمؾ إوقر)) .
()1

وىمد أظمؼم شمعومم أن وـ قمٌوده وـ دقموه وشميع إًمقف  ،وصؼم قمغم اؾمتفزاء
اًمضوًملم اعمؽذسملم اعمًتفزئلم ومجوزااؿ شمعومم أن ضمعؾفؿ اؿ اًمػوئزيـ سموًمًعودة
واًمًاوي واجلـي  ،اًمـوضملم وـ اًمـور ، .ىمول شمعومم :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
()2

ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﮀ ﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ
[اعمموـقن  ]111-139:وىمول اإلووم اًمؼرـمٌل ذم شمػًػمه(( :ويًتػود وـ اذا:
اًمتحذير وـ اًمًخريي وآؾمتفزاء سموًمضعػوء واعمًويملم وآطمتؼور هلؿ ،واإلزراء قمؾقفؿ
وآؿمتغول هبؿ ومقن ٓ يغـك ،وأن ًمؽ وٌعد وـ اهلل قمز وضمؾ )) .
()3

ومفذا اًمصـػ وـ اعمموـلم ضمزاء صؼماؿ ووصوسمرمهؿ  ،ودقموئفؿ وإىمٌفوهلؿ قمفغم
اهلل واخلقف وـف  ،واًمصؼم قمغم إ ى ذم ؾمٌقؾف  ،وموؾمفتحؼقا كقفؾ يمراوفي اهلل وومضفؾف ،
واًمـجوة وـ قمؼوسمف  .وموًمصؼم وـ أؾمٌوب كقؾ اخلػم واًمـجوة وـ اًمنم  ،ومـًلل اهلل شمعومم
()4

- 1شمػًػم اسمـ ؾمعدي  ،ص.723
 - 2اكظر شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ  ،أسمق اًمػداء إؾمنقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم اًمؼرر اًمدوشؼل  ، 499/5 ،اعمحؼؼ :
ؾموول سمـ حمؿد ؾماوي اًمـوذ  :دار ـمقٌي ًمؾـنم واًمتقزيع  ،اًمطٌعي  :اًمثوكقي 1423اف  1999 -م.
- 3اجلووع ٕطمؽوم اًمؼرآن  ،أسمق قمٌد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ أ ي سمؽر سمـ ومرح إكصوري اخلزرضمل ؿمؿس اًمفديـ
اًمؼرـمٌل (اعمتقرم671 :اف)  ،155/12 ،ت :أمحد اًمؼمدوين  ،دار اًمؽتى اعمٍميي اًمؼفوارة اًمطٌعفي :
اًمثوكقي 1384 ،اف  1964 -م .
- 4اكظر شمػًػم اسمـ ؾمعدي  ،ص. 563
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سمؿـف ويمروف أن جيعؾـو وـفؿ .وًمؼد أصمٌتً اًمتجورب أن اًمـجوح وًمقد اًمصؼم ومؿـ صفؼم
كجو وكجح  ،ووـ شمعجؾ اؾؽ وظمن  ،ووفو صفؼمك إٓ سمفوهللّ وشمقومقؼفف  ،ىمفول اإلوفوم
اًمشقيموين(( :وومقف اًمؽمهمقى إمم اًمصؼم واًمتليمقد قمؾقفؿ سمؾزووف واًمتقصقي سمف  ،وأكفف وفـ
أقمظؿ أؾمٌوب اًمـجوح واًمػاح واًمـٍم واًمظػر)) وىمول اًمشق حمؿد قمٌده (( :إن وـ
()1

ؾمـي اهلل شمعومم أن إقمنل اًمعظقؿي ٓ شمتؿ وٓ يـجح صوطمٌفو إٓ سموًمثٌوت وآؾمتؿرار ،
واذا إكن يؽقن سموًمصؼم  ،ومؿـ صؼم ومفق قمغم ؾمـي اهلل  ،واهلل وعف سمن ضمعفؾ افذا اًمصفؼم
ؾمٌٌو ًمؾظػر ; ٕكف يقًمد اًمثٌوت وآؾمتؿرار اًمذي افق ذط اًمـجفوح  ،ووفـ مل يصفؼم
ومؾقس اهلل وعف ; ٕكف شمـؽى ؾمـتف  ،وًمـ يثًٌ ومقٌؾغ همويتف ))

()2

ادطؾب السابع  :الصدق :
وـ صػوت اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  ،اًمصدق ذم اًمؼقل واًمعؿؾ واًمؼصد ،
ىمول شمعومم :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ [اعموئدة .]119ىمول اًمشق اسمـ
ؾمعدي ذم شمػًػمه (( :وٌقـو حلول قمٌوده يقم اًمؼقووي  ،و َوـ اًمػوئز وـفؿ و َوـ اهلوًمؽ ،
و َوـ اًمشؼل و َوـ اًمًعقد  ،ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ واًمصودىمقن اؿ اًمذيـ
اؾمتؼووً أقمنهلؿ وأىمقاهلؿ وكقومهؿ قمغم اًمٍماط اعمًتؼقؿ واهلدْ ي اًمؼقيؿ ،ومققم اًمؼقووي
جيدون صمؿرة ًمؽ اًمصدق ،إ ا أطمؾفؿ اهلل ذم وؼعد صدق قمـد وؾقؽ وؼتدر ،وهلذا ىمول:
ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ
- 1شمػًػم ومتح اًمؼدير .234/3 ،
- 2شمػًػم اعمـور  ،حمؿد رؿمقد روو .33/2 ،
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ﰖﭼ واًمؽو سمقن سمضداؿ ،ؾمقجدون رضر يمذهبؿ واومؽمائفؿ ،وصمؿرة أقمنهلؿ
اًمػوؾمدة )) .
()1

الصدق يف الؾغة  (( :اًمصدْ ق كؼفقض اًمؽفذب صفدَ َق يصفدُ ُق صفدْ ىم ًو ِ
وصفدْ ىم ًو
َ
َ ْ
َ
ِّ
وشم َْصداىم ًو )) وذم اعمعجؿ اًمقؾمقط (( اًمصدق  :وطوسمؼي اًمؽام ًمؾقاىمع سمحًفى اقمتؼفود
()2

اعمتؽؾؿ واًمصاسمي واًمشدة ويؼول رضمؾ صدق واورأة صدق وإور اًمصوًمح ٓ ؿمقي ومقف
وـ كؼص أو يمذب وذم اًمتـزيؾ اًمعزيفز ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ)) وموًمصدق ذم اًمؾغي إ ن  ،اق اًمصدق ذم
()3

احلديٌ .
والصدق يف االصطالح  :قمرومف اجلرضموين سمؼقًمف (( :ىمقل احلؼ ذم وقاـمـ اهلاك
وىمقؾ أن شمصدق ذم وقوع ٓ يـجقؽ وـف إٓ اًمؽذب )) وقمرومف اًمشق ظموًمد اًمًفًٌ
()4

سمتعريػ ؿمووؾ ومؼول (( :اًمصدق  :ومفق اعمقاومؼي سملم اًمظوار واًمٌوـمـ اذا ذم إقمنل وذم
إطمقال.ذم إقمنل :سمحقٌ إن اإلكًون ٓ ُيظفر أقمنًٓ صوحلي وىمؾٌف يـطقي قمغم همفػم
ًمؽ.وذم إطمقال :سمحقٌ إن اإلكًون ٓ ُيظفر ظمشققم ًو ،أو صفاطم ًو ،وىمؾٌفف يـطفقي
قمغم ظماف ًمؽ ،ومفذا همػم صودق ويمذًمؽ ذم إىمقال :اًمصدق ومقفو سمؿقاومؼي اًمؼقل عمو
ذم اًمؼؾى ،ومؿـ ىمول ىمقًٓ ،وًمق يمون وطوسمؼ ًو ًمؾقاىمع ،وًمؽـف خيوًمػ وفو ذم وؽـقكفف :ومنكفف
يعتؼم يمو سم ًو سمذًمؽ ،ومؾق ؾمئؾ قمـ ومان أيـ اق؟ ومؼول :ومان وًفوومر ،وافق يعتؼفد أكفف
- 1شمػًػم اسمـ ؾمعدي  ،ص. 249
ً- 2مًون اًمعرب .193/13 ،
. 511/1- 3
- 4اًمتعريػوت  ،ص. 174
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وقضمقد وًمؽـ صودف أن ىمقًمف وىمع قمغم احلؼقؼي سمحقٌ أن وماك ًو ىمد ؾموومر ومعف ً
ا وافق مل
يعؾؿ  ،ومؼول  :إكف وًوومر  ،واق يظـ أكف وقضمقد  :ومنكف يؽقن سمذًمؽ يمو سم ًو وفع أن ىمقًمفف
ـموسمؼ اًمقاىمع )) .
()1

وىمد سملم ؾمٌحوكف وشمعومم أن اًمًٌؼ ٓ يعتؼم  ،وٓ ىمقؿي ًمف إٓ إ ا يمون وعف
اًمصدق ،ومؼول :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [اًمتقسمي. ]133:
صمؿ وصػفؿ سموًمصدق ومؼول :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ
[احلنم ]8:ومل يـظر اعمقمم ؾمٌحوكف إمم ؾمٌؼ امٓء إٓ وـ ظمال وو ىمدوقه وـ إدًمي
قمغم صدىمفؿ وصمٌومهؿ قمغم احلؼ  ،وثؾ  :اهلجرة و اًمـٍمة واشمٌوع ؾمٌقؾ اعمموـلم  ،وطمًـ
اًمصؾي سموهلل ووعرومي اًمػضؾ ًمذويف  .واؽذا صور وٌدأ اإلؾمام ً (:مقس اًمػضؾ عمـ
ؾمٌؼ ،سمؾ عمـ صدق ) وصدق اهلل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
()2

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
[إطمزاب.]24-23:

- 1أقمنل اًمؼؾقب  ،ظموًمد اًمًًٌ  ،ص ، 45اعمقؾمققمي اًمشووؾي قمغم اًمـً .
- 2آوموت قمغم اًمطريؼ  ،ص  ، 89اعمقؾمققمي اًمشووؾي قمغم اًمـً .
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وىمد سملم اًمـٌل _صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ_ أن اًمصفدق ـمريفؼ إمم يمفؾ ظمفػم وسمفر ،
واويتف اًمظػر سموجلـي وكعقؿفو  .ىمول اًمـٌل _صغم اهلل قمؾقفف وؾمفؾؿ_ (إِ َّن اًمصفدْ َق هي ِ
فدى إِ َمم
ِّ
َْ
ا ًْم ِؼم وإِ َّن ا ًْم ِؼم هي ِدى إِ َمم ْ ِ
َى ِصدِّ ي ًؼو َوإِ َّن ا ًْمؽ َِذ َب َ ْهي ِدى إِ َمم
اجلـَّي َوإِ َّن ا ًَّمر ُضم َؾ ًَم َق ْصدُ ُق َطمتَّك ُي ْؽت َ
ِّ َ
َ
َّ َ ْ
ِ
ِ
ا ًْم ُػ ُج ِ
َى يم ََّذا ًسمو) .
قر َ ْهيدى إِ َمم اًمـ َِّور َوإِ َّن ا ًَّمر ُضم َؾ ًَم َقؽْذ ُب َطمتَّك ُي ْؽت َ
قر َوإِ َّن ا ًْم ُػ ُج َ
فـ
وموًمصدق ـمريؼ اًمـجوة واًمػقز  ،واًمؽذب ـمريفؼ اخلًفورة واًمنمف َوم َؼفدْ ُر ِو َي َقم ْ
()1

قفف ْاهل َؾؽَف َي َومفنِ َّن ومِ ِ
اًمـٌَِّل _ص َّغم اهللَُّ َقم َؾق ِف وؾم َّؾؿ_ َأ َّكف َىم َولَ َ ( :حتروا اًمصدْ َق وإِ ْن ر َأيتُؿ َأ َّن ومِ ِ
قفف
َّ ْ ِّ
ْ َ َ َ ُ
ِّ َ
َ َ ْ ْ
َ
اًمـ ََّجو َة َ ،و َ َدمـَّ ٌُقا ا ًْمؽ َِذ َب َوإِ ْن َر َأ ْيت ُْؿ َأ َّن ومِ ِقف اًمـ ََّجو َة َومنِ َّن ومِ ِقف ْاهل َ َؾ َؽ َي ) .
()2

ادطؾب الثامن  :أهل اجلـة
وـ صػوت اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ أاؿ أصحوب اجلـي  ،وال دار اًمـعقؿ ودار
اًمًعودة اًمتل أقمداو اهلل شمعومم ًمعٌوده اًمػوئزيـ  ،وملاؾ اجلـي اؿ اًمػوئزون  ،اًمذي وموزوا
ًمتحؾقفؿ سمصػوت اًمػوئزيـ اًمتل ؾمٌؼ يمراو  ،وال اإلينن واًمعؿؾ اًمصوًمح  ،و ـموقمي اهلل
وـموقمي رؾمقًمف وآؾمتؼووي قمغم ًمؽ  ،واخلقف وـ اهلل شمعومم وظمشقتف  ،وشمؼقى اهلل شمعومم،
واجلفود سموعمول واًمـػس  ،واًمصؼم واعمصوسمرة  ،واًمصدق  .ومؼد ّ
رهمى اًمؼرآن ذم اإلقمداد
ًمؾجـّيّ ،
وطمذر وـ قمؿؾ أاؾ اًمـور ،ووصػ أاؾ اجلـي اعمًتحؼلم هلو سموًمػوئزيـ ،وأاؾ اًمـور
سموًمػوؾمؼلم .واذه آيوت وقمظ وشمذيمػم وشمؼريى ًممظمرة .وحتذير ممـ ٓ ختػك قمؾقف ظموومقي .

()3

- 1أظمرضمففف اًمٌخففوري ذم يمتففوب سمففدء اًمففقطمل سمففوب ىمففقل اهلل شمعففومم  :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭼ ح ( ، )6394ووًؾؿ ذم يمتوب اًمؼم واًمصفؾي ،سمفوب ُىمفٌ ِح ا ًْمؽ ِ
ب َو ُطم ًْ ِ
َفذ ِ
اًمصفدْ ِق
فـ ِّ
ْ
َو َوم ْضؾِ ِف  ،ح (.)6833
- 2أدب اًمديـ واًمدكقو ًمؾنوردي .325/1 ،
- 3اكظر شمػًػم اسمـ ؾمعدي  ،ص.853
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ىمول شمعومم :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ
[احلنم .]23 :وىمد أيمد ًمؽ ذم آيوت أظمرى أن وو فمػروا سمف وكوًمقه وطمصقل وطؾقهبؿ،
سمدظمقل اجلـي واًمتؿتع سمـعقؿفو  ،واًمـجوة وـ اًمـور وضمحقؿفو  ،سملكف اًمػقز اًمعظقؿ ،ىمول
شمعومم :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮜ ﮝ ﮞ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮦﮧﮨﮩﮫﮬﮭ ﮮﮯﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ [اًمدظمون  ]57-51 :وهمػماو وـ أيوت إظمرى .

()1

ذا
ظمػما
ومخػم ،وإن ًّ
ٌ
يمن سملم ؾمٌحوكف وشمعومم أن اًمعٌود جموزون قمغم أقمنهلؿ  ،إن ً
ومنم ،ومؿـ ك ُِّحل قمـ اًمـور وأسمعد وـفو  ،ومؼد كجو وفمػر سمحوضمتف ، .ىمول شمعومم :ﭽﮞ ﮟ
()2

ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﭼ [آل قمؿران . ]185 :
ومؿـ أاؿ صػوت أاؾ اًمػقز أاؿ يػقزون سموجلـي ويٌعدون قمـ اًمـفور  ،و ًمفؽ سمفلن
يدريمقا أن احلقوة اإلكًوكقي ودرؾمي يمؼمى  ،ووقفدان ًمتًفوسمؼ إقمفنل اخلػميفي  ،واًمتـفوومس
اًمنميػ  ،واًمعؿؾ واًمعطوء  ،واًمٌذل واًمٌـوء  ،وٓسمفد وفـ اكتففوء طمقفوة اإلكًفون سموٕضمفؾ
ىمٍمف ذم واضمٌفف يمفون
اعمحتقم  ،اعمقت  ،ومؿـ قمؿؾ ظمػم ًا ؾمفعد ذم اًمفدكقو وأظمفرة ،ووفـ ّ
وغرور ًا خمدوقم ًو.

()3

 - 1اكظر ؾمقرة اًمتقسمي  ، 72:وؾمقرة احلديد  ، 12:ؾمقرة اًمصووموت .61-54 :
 - 2اكظر شمػًػم اًمطؼمي .452/7
 - 3اًمتػًففػم اًمقؾمففقط  ،د واٌففي سمففـ وصففطػك اًمففزطمقكم  ، 168/1،دار اًمػؽ فر  ،دوشففؼ اًمطٌعففي  :إومم -
1422اف.
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اخلامتــة
ومفذه ظمومتي اذا اًمٌحٌ  ،اًمذي أؾملل اهلل شمعومم أن أيمقن ىمد وومؼً ذم اعمًومهي
ذم اذا اجلوكى اعمفؿ  ،اًمٌحقث اًمؼرآكقي خلدوي اًمؼرآن  ،وـ ظمال وقوفقع اًمػفوئزون
ذم اًمؼرآن  ،ومن يمون وـ صقاب ومفق وـ شمقومقؼ اهلل شمعومم زم  ،ووو يمون وفـ ظمطفل ومؿـفل
ووـ اًمشقطون  ،وأؾمتغػر اهلل شمعومم  ،وأًمتؿس وفـ اًمؼفورئ اًمؽفريؿ اًمعفذر واعمًفوحمي
واًمـصح  ،وًمعكم أن أظمتؿ سمحثل سمرصد أاؿ اًمـتوئٍ يمن يكم :
-1وـ اًمؼقؿ اًمعظقؿي اًمتل ضموء هبو اًمؼرآن اًمؽريؿ  ،ىمقؿفي اًمػفقز  ،وافل شمعـفل
اًمػقز واًمظػر سمؽؾ وطؾقب ورهمقب ،واًمـجوة وفـ يمفؾ ورافقب ،ومحؼقؼتفف اًمًفعودة
إسمديي واًمـعقؿ اعمؼقؿ .واذه اًمؼقؿي وفؿي ًمؽؾ إكًون  ،طمقٌ حيرص اعمرء قمفغم ـمؾفى
اخلػم واًمـجوة وـ اًمنم ذم طمقوشمف اًمدكقو وأظمرة .
-2وـ أاؿ صػوت اًمػوئزيـ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  ،اجلفود سموعمول واًمـػس  ،واًمصؼم
 ،وشمؼقى اهلل  ،وـموقمي اهلل ورؾمقًمف وآؾمتؼووي قمغم ًمؽ  ،واإلينن واًمعؿؾ اًمصفوًمح ،
واًمصدق  ،صمؿ اؿ أاؾ اجلـي  ،دار اًمـعقؿ ودار اًمًعودة اًمتفل أقمفداو اهلل شمعفومم ًمعٌفوده
اًمػوئزيـ .
 ٓ-3ووكع أن يطؾى اعمرء اًمػقز واًمػاح ذم اًمدكقو ووتوقمفو  ،وًمؽـ ذيطفي أن
ٓ يؽقن  ،اق همويتف واويي وؼصده  ،سمؾ يًتعؿؾف ذم ـموقمي اهلل ورووه  ،سملن جيعؾف قمقك ًو
ًمف قمغم سمؾقغ روو اهلل شمعومم واًمػقز سمجـتف  ،واًمـجوة وـ قمذاسمف .
-4اًمػاح ورادف ًمؾػقز  ،وًمؽـ اًمػقز يغؾى قمؾقف اًمظػر سموًمطؾٌي واًمـجوة وفـ
اًمنم ذم أظمرة  ،أوو اًمػاح ومؼد يؽقن اًمظػر سموًمطؾٌي واحلوضمفي واًمـجفوة وفـ اًمنمف ذم
اًمدكقو وأظمرة .
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من التوصقات :-1أن هيتؿ سموًمػقز ذم أظمرة  ،ومفق اًمػقز اًمعظقؿ  ،اًمذي ٓ أقمظفؿ وـفف  ،وافق
اًمػقز اعمٌلم اًمظوار اًمقاوح  ،واق اًمػقز اًمؽٌفػم  ،اًمفذي ٓ ومفقز يشفٌفف  ،عمفو حيصفؾ
ًمؾؿموـ وـ كقؾ رى اهلل  ،ودار يمراوتف .
-2أن حيرص اعمًؾؿ قمفغم أن يتخؾفؼ سمفلظماق وصفػوت اًمػفوئزيـ ذم اًمؼفرآن
اًمؽريؿ  ،طمتك يـول اخلػم ويـجق وـ اًمنم ذم اًمدكقو وأظمرة .
-3اًمعؿؾ ًممظمرة وضمعؾفو اؿ اإلكًونٕ :ن اًمدكقو إمم زوال  ،وفن ـمفول قمؿفر
اإلكًون ومقفو  ،أوو أظمرة ومفل اًمٌوىمقي  ،وال إوو ؾمعودة أسمديي أو ؿمؼووة أسمديفي  .كًفلل
اهلل شمعومم سمؿـف ويمروف أن جيعؾـو وـ اًمػوئزيـ ذم اًمدكقو وأظمرة  .آولم يو رب اًمعوعملم ...
وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد واحلؿد هلل رب اًمعوعملم ،،،
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قائؿة ادصادر وادراجع
 .2الؼرآن الؽريم .
 .2أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص  ،أمحد سمـ قمكم اعمؽـل سمل ي سمؽر اًمرازي اجلصفوص احلـػفل،
دار إطمقوء اًمؽماث اًمعر ي سمػموت  1435 ،اف  ،حتؼقؼ  :حمؿد اًمصودق ىمؿحووي.
 .3أظمٌور وؽي ذم ىمديؿ اًمدار وطمديثف  ،أسمق قمٌد اهلل حمؿد سمفـ إؾمفحوق سمفـ اًمعٌفوس
اعمؽل اًمػويمفل ( ، 232/4اعمتقرم 272 :اف) ت :د .قمٌد اعمؾؽ قمٌد اهلل دافقش ،
دار ظمي سمػموت  ،ط1414 ، 2 :افف.
 .4أدب اًمديـ واًمدكقو  ،أسمق احلًـ قمكم سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ طمٌقى اًمٌٍمي اًمٌغفدادي،
اًمشفػم سموعمووردي (اعمتقرم453 :اف) دار وؽتٌي احلقوة  ،اًمطٌعي :سمدون ـمٌعي.
 .5أريمون اإلؾمام  ،قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ أمحد اًمطقور 1427 ،اف ف 2336م  ،اعمؽتٌي
اًمشووؾي .
 .6أؾموس اًمٌاهمي ،أسمق اًمؼوؾمؿ حمؿقد سمـ قمؿرو سمـ أمحد ،اًمزخمنمي ضمور اهلل (اعمتقرم:
538اف) حتؼقؼ :حمؿد سموؾمؾ قمققن اًمًقد  ،دار اًمؽتى اًمعؾؿقفي ،سمفػموت ًمٌـفون،
ط 1419 ، 1:اف 1998 -م.
 .7أوقاء اًمٌقون ذم إيضوح اًمؼرآن سموًمؼرآن  ،حمؿد إولم سمـ حمؿفد اعمختفور سمفـ قمٌفد
اًمؼودر اجلؽـل اًمشفـؼقطل (اعمتفقرم 1393 :افف) ،دار اًمػؽفر ًمؾطٌوقمفي و اًمـشففر
واًمتقزيع سمػموت ًمٌـون 1415 ،اف  1995 -م.
 .8أوقاء اًمٌقون ذم إيضوح اًمؼرآن سموًمؼرآن  ،حمؿد إولم سمـ حمؿفد اعمختفور سمفـ قمٌفد
اًمؼودر اجلؽـل اًمشفـؼقطل (اعمتفقرم 1393 :افف) ،دار اًمػؽفر ًمؾطٌوقمفي و اًمـشففر
واًمتقزيع سمػموت ًمٌـون .1415 ،
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 .9أقمنل اًمؼؾقب  ،د ظموًمد اًمًًٌ  ،اعمقؾمققمي اًمشووؾي قمغم اًمـً .
 .13آوموت قمغم اًمطريؼ  ،اًمًقد حمؿد كقح  ،اعمقؾمققمي اًمشووؾي قمغم اًمـً .
 .11اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أ ي سمؽر ،ضمال اًمديـ اًمًققـمل (اعمتقرم:
911اف)ت:حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمرااقؿ ،اهلقئي اعمٍميي اًمعووفي ًمؾؽتفوب  ،اًمطٌعفي:
1394اف 1974 /م.
 .12آؾمتؼووي  ،أمحد سمـ قمٌد احلؾقؿ سمـ شمقؿقي احلراين أسمق اًمعٌوس، ،ت/د .حمؿد رؿمود
ؾمومل  ،ـمٌعي ضمووعفي اإلوفوم حمؿفد سمفـ ؾمفعقد  -اعمديـفي اعمـفقرة اًمطٌعفي إومم ،
1433اف .
 .13اإلينن اًمؽٌػم ٓسمـ شمقؿقي  ،ت :حمؿد كوس اًمديـ إًمٌفوين ،اعمؽتفى اإلؾمفاول،
قمنن ،إردن اًمطٌعي  :اخلووًي1416 ،اف1996/م .
 .14اإلينن طمؼقؼتف ظمقاروف كقاىمضف قمـد أاؾ اًمًـي واجلنقمي  ،قمٌد اهلل سمـ قمٌد احلؿقد
إصمري .
 .15اًمٌدايي واًمـفويي ٕ ي اًمػداء إؾمنقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم اًمؼرر اًمدوشؼل (اعمتفقرم :
774اف)  ،طمؼؼف ودىمؼ اصقًمف وقمؾؼ طمقاؿمقف  :قمكم ؿمػمي  ،دار إطمقفوء اًمفؽماث
اًمعر ي  ،اًمطٌعي آومم  1438اف  1988 -م.
 .16اًمتعريػوت  ،قمكم حمؿد سمـ قمكم اجلرضموين  ،ت  /إسمرااقؿ إسمقفوري  ،دار اًمؽتفوب
اًمعر ي  ،سمػموت  ،اًمطٌعي اًمراسمعي1418 :اف.
 .17اًمتػًػم اًمؼرآين ًمؾؼرآن  ،اًمديمتقر :قمٌد اًمؽفريؿ اخلطقفى  ،دار اًمػؽفر اًمعفر ي
اًمؼوارة .
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 .18اًمتػًػم اعمـػم ذم اًمعؼقدة واًمنميعي واعمـفٍ ،واٌي سمـ وصطػك اًمزطمقكم ،دار اًمػؽر
اعمعوس دوشؼ  ،اًمثوكقي 1418 ،اف.
 .19اًمتػًػم اًمقاوح ،د .حمؿد حمؿقد طمجوزى  ،دار اجلقؾ اجلديد  ،سمفػموت اًمطٌعفي:
 1413 ،13اف.
 .23اًمتػًػم اًمقؾمقط ،د .واٌف اًمزطمقكم  ،دار اًمػؽر  ،دوشؼ  ،اًمطٌعي  :إومم 1422 -اف.
 .21اجلووع ٕطمؽوم اًمؼرآن  ،أسمق قمٌد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ أ ي سمؽر سمـ ومرح إكصوري
اخلزرضمل ؿمؿس اًمديـ اًمؼرـمٌل (اعمتفقرم 671 :افف)  ،حتؼقفؼ  :أمحفد اًمفؼمدوين
وإسمرااقؿ أـمػقش  ،اًمـوذ  :دار اًمؽتفى اعمٍمفيي اًمؼفوارة  ،اًمطٌعفي  :اًمثوكقفي ،
1384اف  1964 -م.
ْ .22
اب ا ًْمؽ َِوذم َعمِ ْـ َؾم َل َل َقم ْـ اًمدَّ َو ِاء َّ
اًمشوِف  ٕ ،ي قمٌد اهلل حمؿد سمـ أ ي سمؽر ( اسمفـ
اجلَ َق ُ
ىمقؿ اجلقزيي  ،ت/ىموؾمؿ اًمروموقمل  ،دار اًمؼؾؿ سمػموت  ،اًمطٌعي إومم 1437 ،اف .
 .23اًمزاد  ،اـود سمـ اًمني اًمؽقذم ؾمـي اًمقٓدة (ت 243اف)  ،حتؼقؼ  :قمٌد اًمفرمحـ
قمٌد اجلٌور اًمػريقائل  ،دار اخلؾػوء ًمؾؽتوب اإلؾماول 1436 ،اف.
 .24اًمػرج سمعد اًمشدة  ،اًمؼويض أسمق قمكم اعمحًـ سمـ قمكم اًمتـقظمل  [ ،اًمؽتوب ورىمؿ آًمقو
همػم وقاومؼ ًمؾؿطٌقع].
 .25اًمػرىمون سملم اًمرمحـ وأوًمقوء اًمشقطون ،ؿمق اإلؾمام اسمـ شمقؿقفي رمحفف اهلل  ،طمؼؼفف
وقمؾؼ قمؾقف  :قمكم سمـ كويػ اًمشحقد .
 .26اعمحرر اًمقضمقز  ،أسمق حمؿد قمٌد احلؼ سمـ هموًمى سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ متفوم سمفـ قمطقفي
إكدًمز اعمحور ي (اعمتقرم542:افف)ت/قمٌد اًمًفام قمٌفد اًمشفوذم حمؿفد  ،دار
اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت ،ط1422،1:اف.

د .شلطاى بو علي حممد شايني ا

111

 .27اعمحففقط ذم اًمؾغففي  ،اًمصففوطمى سمففـ قمٌففود  ،وصففدر اًمؽتففوب  :وقىمففع اًمففقراق
 [ http://www.alwarraq.comاًمؽتوب ورىمؿ آًمقو همػم وقاومؼ ًمؾؿطٌقع ].
 .28اعمصٌوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽٌػم ٕ ي اًمعٌوس أمحد سمـ حمؿد اعمؼري اًمػققول.
 .29اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن  ،احلًلم سمفـ حمؿفد سمفـ اعمػضفؾ اعمعفروف سموًمراهمفى
إصػفوين أسمق اًمؼوؾمفؿ  ،ت :صفػقان قمفدكون داودي  ،ط 1418 ،2 :افف  ،دار
اًمعؾؿ اًمدار اًمشووقي  ،دوشؼ ف سمػموت .
 .33اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن  ،احلًلم سمفـ حمؿفد سمفـ اعمػضفؾ اعمعفروف سموًمراهمفى
إصػفوين أسمق اًمؼوؾمؿ ،ت:صػقان قمدكون داودي  ،اًمطٌعفي اًمثوكقفي  1418افف ،
دار اًمعؾؿ اًمدار اًمشووقي  ،دوشؼ ف سمػموت .
اًمرزاق احلًقـل  ،أسمق
حمؿد سمـ قمٌد ّ
حمؿد سمـ ّ
 .31شموج اًمعروس وـ ضمقاار اًمؼووقس ّ ،
اًمزسمقدي  ،حتؼقؼ  :جمؿققمي وـ اعمحؼؼلم  ،دار اهلدايي.
اًمػقض  ،اعمؾ ّؼى سمؿرشمه َّ ،
 .32شمػًػم اًمتحرير واًمتـقير  ،حمؿد اًمطوار سمـ حمؿفد سمفـ حمؿفد اًمطفوار سمفـ قموؿمفقر
اًمتقكز (اعمتقرم 1393 :اف) ومؾمًي اًمتوري اًمعر ي  ،سمػموت ًمٌـون  ،اًمطٌعي :
إومم1423 ،اف2333/م.
 .33شمػًػم اًمؼرآن احلؽقؿ (شمػًػم اعمـور)  ،حمؿد رؿمقد سمـ قمكم روو سمفـ حمؿفد ؿمفؿس
اًمديـ سمـ حمؿفد هبفوء اًمفديـ سمفـ وفـا قمفكم ظمؾقػفي اًمؼؾؿفقين احلًفقـل(اعمتقرم:
1354اف) ،اهلقئي اعمٍميي اًمعووي ًمؾؽتوب1993م.
 .34شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ  ،أسمق اًمػداء إؾمنقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم اًمؼفرر اًمدوشفؼل ،
اعمحؼؼ  :ؾموول سمـ حمؿد ؾماوي  ،اًمـوذ  :دار ـمقٌي ًمؾـنمف واًمتقزيفع  ،اًمطٌعفي :
اًمثوكقي 1423اف  1999 -م .
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 .35شمقًػم اًمؽريؿ اًمرمحـ ذم شمػًػم يمام اعمـون  ،قمٌد اًمفرمحـ سمفـ كفوس سمفـ قمٌفد اهلل
اًمًعدي (اعمتقرم 1376 :اف)  ،اعمحؼؼ  :قمٌد اًمرمحـ سمـ وعا اًمؾقحيؼ  ،اًمـوذ :
ومؾمًي اًمرؾموًمي  ،اًمطٌعي  :إومم 1423اف 2333-م.
 .36ضمووع اًمٌقون ذم شملويؾ اًمؼرآن حمؿد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هموًمى أوكم ،أسمق
ضمعػر اًمطؼمي (اعمتقرم 313 :افف)  ،ت :أمحفد حمؿفد ؿمفويمر  ،ومؾمًفي اًمرؾمفوًمي
اًمطٌعي :إومم  1423 ،اف  2333 -م.
 .37ضمووع اًمٌقون ذم شمػًػم اًمؼرآن ٕ ي ضمعػر حمؿد سمفـ ضمريفر اًمطفؼمي  ،دار اجفر ،
حتؼقؼ :د /قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل .
- .38ضمووع اًمرؾموئؾ  ،شمؼل اًمديـ أسمق اًم َعٌوس أمحد سمـ قمٌد احلؾقؿ سمـ قمٌد اًمًام سمفـ
قمٌد اهلل سمـ أ ي اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد اسمـ شمقؿقفي احلفراين احلـفٌكم اًمدوشفؼل (اعمتفقرم :
728اف)  ،اعمحؼؼ :د .حمؿد رؿمود ؾمومل اًمـوذ  :دار اًمعطوء – اًمريفوض اًمطٌعفي :
إومم 1422اف 2331 -م.
 .39ضمووع ًمطوئػ اًمتػًػم  ،قمٌد اًمرمحـ سمفـ حمؿفد اًمؼفنش  ،إوفوم وظمطقفى سمدوًمفي
اإلوورات اًمعرسمقي .
 .43روح اعمعوين ذم شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ واًمًٌع اعمثوين  ،ؿمفوب اًمديـ حمؿقد اسمـ قمٌد
اهلل احلًفقـل أًمفقد ،اًمـفوذ :دار اًمؽتفى اًمعؾؿقفي ف سمفػموت  ،ؾمفـي اًمطٌففع:
1415اف ،حتؼقؼ  :قمغم قمٌد اًمٌوري قمطقي .
 .41ؾمؾًؾي أقمنل اًمؼؾقب  ،حمؿد سمـ صوًمح اعمـجد .
 .42ذح اًمعؼقدة اًمًػوريـقي  ،حمؿد سمـ صوًمح سمـ قمثقؿلم .
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قمكم سمـ حمؿد اسمفـ أ ي
 .43ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي  ،صدر اًمديـ حمؿد سمـ قماء اًمديـ ّ
اًمعز احلـػل ،إ رقمل اًمصوحلل اًمدوشؼل (اعمتقرم 792 :افف)  ،ت :مجوقمفي وفـ
اًمعؾنء  ،ختريٍ  :كوس اًمفديـ إًمٌفوين  ،دار اًمًفام ًمؾطٌوقمفي واًمـنمف اًمتقزيفع
واًمؽممجي (قمـ وطٌققمي اعمؽتى اإلؾمفاول) اًمطٌعفي اعمٍمفيي إومم 1426افف -
2335م.
 .44ذح اٍ اًمٌاهمي  ،قمٌد احلؿقد سمـ اٌي اهلل سمـ حمؿد سمفـ احلًفلم سمفـ أ ي احلديفد
(اعمتقرم 656 :اف)  ،ت/حمؿد أسمق اًمػضؾ اسمفرااقؿ  ،دار اطمقفوء اًمؽتفى اًمعرسمقفي
قمقًك اًمٌو ي احلؾٌل وذيموه .
 .45فموارة اإلرضموء ذم اًمػؽر اإلؾماول  ،اًمديمتقر ؾمػر سمـ قمٌفداًمرمحـ احلفقازم ،دار
اًمؽؾؿي  ،ط 1423 ،1:اف  1999 /م.
 .46قمدة اًمصوسمريـ و ظمػمة اًمشويمريـ  ،حمؿد سمـ أ ي سمؽر اسمـ ىمفقؿ اجلقزيفي  ،دار اسمفـ
يمثففػم ،دوشففؼ ،سمففػموت  ،وؽتٌففي دار اًمففؽماث ،اعمديـففي اعمـففقرة  ،اًمطٌعففي اًمثوًمثففي،
1439اف1989 /م.
 .47ومتح اًمٌوري  ،زيـ اًمديـ أ ي اًمػرج قمٌد اًمرمحـ اسمـ ؿمفوب اًمفديـ اًمٌغفدادي صمفؿ
اًمدوشؼل اًمشفػم سموسمـ رضمى  ،دار اسمـ اجلقزي  ،اًمدووم 1422 -افف  ،اًمطٌعفي :
اًمثوكقي  ،ت /أسمق وعو ـمورق سمـ قمقض اهلل سمـ حمؿد.
 .48ومتح اًمٌوري ذم ذح صحقح اًمٌخوري  ،اسمـ طمجر اًمعًفؼاين  ،ت /قمٌفداًمعزيز
سمـ سموز وحمى اًمديـ اخلطقى  ،دار اًمػؽر سمػموت.
 .49ذم فمال اًمؼرآن  ،ؾمقد ىمطى إسمرااقؿ  ، 3958/6،دار اًمـشففر  :دار اًمشففروق ف
اًمؼوارة.
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ً .53مًون اًمعرب  ،حمؿد سمـ وؽرم سمـ وـظقر إومريؼل اعمٍمي  ،دار صودر – سمػموت
 ،اًمطٌعي إومم .
ً .51مطوئػ اعمعورف ومقن اعمقاؾمؿ اًمعوم وـ اًمقفموئػ  ،اإلووم احلوومظ زيـ اًمفديـ قمٌفد
اًمًاول ،اًمٌغدادي ،صمؿ اًمدوشؼل ،احلـٌكم
اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضمى سمـ احلًـَ ،
(اعمتقرم795 :اف) ،دار اسمـ طمزم اًمطٌعي :إومم1424 ،اف2334/م.
 .52جمؿقع اًمػتووى  ،شمؼل اًمديـ أسمق اًمعٌوس أمحد سمـ قمٌد احلؾقؿ سمـ شمقؿقي احلراين  ،ت
 :أكقر اًمٌوز  -قموور اجلزار  ،اًمـوذ  :دار اًمقوموء  ،اًمطٌعي  :اًمثوًمثفي  1426 ،افف /
 2335م.
 .53خمتور اًمصحوح  ،حمؿد سمـ أ ي سمؽر سمـ قمٌداًمؼودر اًمرازي ،ت.محقد ظموـمر  ،وؽتٌفي
ًمٌـون  ،سمػموت .1995 – 1415،
 .54ودارج اًمًوًمؽلم سملم وـوزل إيوك كعٌد وإيوك كًتعلم  ،حمؿد سمـ أ ي سمؽفر سمفـ ىمفقؿ
اجلقزيي  ،دار اًمؽتوب اًمعر ي سمػموت  ،اًمطٌعي اًمثوكقي  ، 1973 – 1393 ،حتؼقؼ :
حمؿد طموود اًمػؼل .
 .55وعجؿ وؼويقس اًمؾغي  ،أسمق احلًلم أمحد سمـ ومورس سمـ زيمريفو ،ت /قمٌفد اًمًفام
حمؿد اورون  ،دار اًمػؽر  ،اًمطٌعي 1399 :اف 1979 -م .
 .56وؼول سمعـقان ( وػفقم اًمـجوح  ،راسمط:
 ، http://www.alukah.net/social/0/51792/#ixzz2qJ4lLvH3 .aشمففففوري اإلوففففوومي:
 2313/3/16وقادي  1434/5/5 -اجري .
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Abstract
The study aimed to clarify the statement and the fact that the value of winning in the
Koran, and to highlight the qualities of
The winners in the Koran so characterizes them Muslim.
It says the Koran, the value of a great description by the faithful, a win, which
means good demand, and deliverance from evil in general. This value is the task of
every human being, where one is keen on good demand and deliverance from evil in
his world and the Hereafter.
So show the need for one to know the meaning of winning, and types, and its
importance, and the qualities of the people to win, even exhibits of their conduct,
and follow their example.
To achieve this, trod the descriptive analysis, deductive approach in dealing with
the scientific material that serves the study and achieve their goals.
The study consists of an introduction and two sections (Study: The definition of
victory and its importance in the Koran, and the Study: recipes winners in the
Quran) and the finale of the most important results
The study comes out, that the qualities of the winners in the Quran: faith and good
deeds, and piety of God, and obedience to Allah and His Messenger, and to adhere
to it, and the fear of God and fear, and Jihad with money and soul, patience, honesty,
and the people of Paradise.
And finally: that a Muslim should be keen on embryogenesis qualities and ethics
winners, and even obtain a good escape from the evil in the world and the Hereafter.
Key words
Win, Winners, Recipes winners, Winning value.
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ادستخؾص:
يـؼسؿ افبحٌ إػ ثالثي مبوحثٌ نـثووا ادبحثٌ إوا مػفثقم ادستشثثر
وبدايونف ومراحؾف ،ومقاؿػ ادستؼؿغ ادتبويـي دمثوه اضضثورة اإلشثالمقي ت ونـثووا
ادبحٌ افثوين بدايي انصوا اضضورنغ اإلشالمقي وافغربقي بعضثف بثبعض  ،وضبقعثي
افعالؿي بقـف وافعقامؾ افتل أثرت ذم نشؽقؾ كظرة أوروبو فؾحضورة اإلشالمقي خالا
افعصقر افقشطك ت
ورـز ادبحٌ افثوفٌ ظذ إيراد ظثدد مثـ صثفودات ادستشثثرؿغ وكظثرمؿ
اإلجيوبقي دموه اضضورة اإلشالمقي ،وأثرهو ذم بـوء حضورة أوروبو ذم افعصثر اضثوس ت
واختتؿً افدراشي بعدد مـ افتقصقوت
الؽؾامت ادػتاحقة:
آشتؼا _ اضضورة اإلشالمقي_ كظرة نورخيقي_ أوربو_ افعصقر افقشطكت
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مؼدمــة
اضؿد هلل رب افعودغ ،وافصالة وافسالم ظذ أكبقوء اهلل ورشؾف أمجعثغ ،وظثذ
وأنؿ افتسؾقؿ ،وبعد
خومتفؿ حمؿد بـ ظبد اهلل أؾضؾ افصالة ّ
ؾنن مـ يتلمؾ نوريخ افبؼيي ،ويطؾع ظذ نوريخ افشعقب وإمؿ افضثورب ذم
ظؿؼ افزمـ يرى أهنو ظوصً ذم اختالف دائؿ ،وساع مستؿر ،ويتلـد فف أن ـؾ أمثي
نعتؼد أهنو ظذ اضؼ وؽرهو ظذ افبوضؾ ،وفذفؽ ؾفل ظذ اشتعداد فؾدؾوع ظ نعتؼثده
مر اضرـي افتورخيقي افعؿقؼي اجلذور ذم افزمـ كشلت أمثؿ ،ونؽقكثً
ونممـ بف ،وظذ ّ
حضورات ،ويمـد ادمرخقن وادتخصصقن ذم دراشي اضضورات نـقظفثو واختالؾفثو
ذم ادـطؾؼوت وإشس وادؼوصد وافقشثوئؾ وذم بـوئفثو افعؼثدي وافػؽثري وافثؼثوذم
وافـػز ،وآثورهو ذم افبـوء اضضوري اإلكسوينت
وافعؾ ء وافعؼالء وافبثوحثقن وادػؽثرون هثؿ مثـ يتعثغ ظؾثقفؿ ؿقثودة دؿثي
آدموهوت اضضثوريي بثغ إمثؿ ،ويمشسثقن فبـثوء نقاصثؾ حضثوري مق ثقظل
ومـصػ يسفؿ ذم ؾفؿ اضضورات وافثؼوؾوت ادتعددة وادختؾػي ،ويمشسقن فـظرة أو
كظريي نؽومؾقي حقاريي بغ اضضورات ،بعقد ًا ظـ افـظرة افتضومـقي افعدائقيت
مـ هذا ادـطؾؼ اكبثؼً ؾؽرة هذه افدراشي افتل مدف إػ بقون ادػورؿثوت بثغ
حؼبتغ زمـقتغ ذم نوريخ افغرب ادسقحل وكظرنف إػ اإلشالم واضضورة اإلشثالمقي،
وادتغرات افتل أحدثتفو ظقامؾ ظثدة ذم نغثر كظثرة افغثرب ادسثقحل إػ اضضثورة
اإلشالمقيت
نبدأ افدراشي بتقضئي متفقديي ،ثؿ كعثر

ذم مبحثفثو إوا ظثذ بقثون مػفثقم

ادستشثر  ،وبدايونف ومراحؾثف ،وأشثبوب اخثتالف ادتخصصثغ ذم ديثد ادػفثقم
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ذم ادبحٌ افثوين رؤيثي ظثدد مثـ ادستؼثؿغ دقؿثػ أوروبثو

وافغرب ادسقحل إػ اإلشالم وكبقف  وادسؾؿغ بقجف ظوم خالا افؼرون افقشثطك،
ظز ظـفو ظـثقان افدراشثي بثثركظرة نورخيقثي مشقصثيو ونسثتعر
نؾؽ افرؤيي افتل ّ
افدراشي ذم مبحثفو افثوفٌ رؤيي ظدد مـ ادستؼؿغ ذم افعصثر اضديٌ ومقاؿػفؿ مـ
اإلشالم وحضورنف ،فتصؾ افدراشي إػ بقون ادػورؿوت بغ افـظرنغ ذم خومتثي افبحثٌ
وكتوئجفت
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توطئــــة
إن افبحٌ ذم مق قع ادستشثر واضضورة اإلشالمقي يستدظل كظرة متلمؾثي
وؾوحصي ٍّ
فؽؾ مـ اضضورنغ اإلشالمقي وافغربقي ،وفتؾؽ افعالؿثي افتثل امتثدت ذم
ظؿؼ افزمـ ؿروك ًو ظدة ،وصؿؾً ذم مداهو اجلغراذم مسوحوت صوشثعي ورؤاهثو افتثل
نراوحً بغ افعدائقي وافسؾؿ ،وافتؼوضع وافتقاصؾ ،وافرؾض وافؼبثقا ،وآحتؼثور
واإلظجوبت
واؿتضً ضبقعي افدراشي -ذم جؾ مراحؾفو -اكتؼوء ك ذج مـ أؿقاا ادستؼؿغ
نتعؾؼ بؿحقري افـظرة افتورخيقي وادقاؿػ اإلجيوبقيت
أمهقة ادوضوع وسبب اختقاره:
نـبثؼ أمهقي ادق قع مـ أكف مجع بغ رؤيتغ اشتؼاؿقتغ فبقون ادقؿثػ افغثر
مـ اإلشالم واضضورة اإلشالمقي ،مـذ أن انصؾ اإلشالم بوفغرب إػ وؿتـثو اضثو

،

ويمـد –ذم ذات افقؿً -أن ظـوس ادعرؾي وافعؾؿ وادق قظقي واإلكصثوف ـػقؾثي
ببقون اضؼ افذي شقغقى حت ً ظـد ؾؼدان نؾؽ افعـثوس أو أحثدهو ،وافدراشثي أيضث ًو
نقثؼ ظدد ًا مـ ادقاؿػ اإلجيوبقي فالشتشثرا اضديٌ دموه اإلشالم وحضورنف ظذ َم ّر
افعصقر :فقستبغ فؾؼورئ افدور افريودي فؾحضورة اإلشالمقي افذي أثؿر ظؾقم ًو خمتؾػي
ـون وٓ يزاا هلو دور ؾوظؾ ذم افـفضي افشومؾي افتل نشفدهو اإلكسوكقي افققمت
هدف الدراسة:
مدف افدراشي إػ نسؾقط افضقء ظذ ضبقعثي افعالؿثي افتورخيقثي بثغ اإلشثالم
وافغرب ،ـ نسعك إػ نؼثديؿ جمؿقظثي مثـ افشثفودات ادـصثػي افتثل أدػ دثو ظثدد مثـ
ادستؼؿغ ،وآشتشفود بتؾؽ ادقاؿػ افتل نُعدُّ شعق ًو جود ًا يـشد اإلكصثوف وادق ثقظقي،

د .مصطفى بو عمر حليب ا

943

ويثبً اضؼوئؼ ،وحيؼؼ صقئ ًو مـ افتقازن أموم مقاؿػ ـثر مـ ادستؼؿغ افسؾبقي دموه اإلشالم
وحضورنفت
مـفج الدراسة:
ونؼتيض ضبقعي ادق قع اإلؾودة مـ ادـفٍ افتورخيل وادثـفٍ افقصثػل إليثراد
أؿقاا ادستؼؿغ وؽرهؿ وصػ ًو فطبقعي افـظرة افتورخيقي افغربقي فؾحضورة اإلشالمقي،
وبعض ادقاؿػ ادستشثر يي ادـصػي ذم افعصثر اضديٌ وادعوست
وكظر ًا ٕن مفؿي افدراشي هل افتـقيف بقجقد رء مـ افرؤيي اإلجيوبقي ادـصثػي
ذم دراشوت ادستؼؿغ ظـ اإلشالم وحضورنف :ـون ٓبد مـ اإلؾثودة مثـ معطقثوت
ادـفٍ آكتؼوئل ،وفذفؽ ظؿدت افدراشي إػ اكتؼوء جمؿقظي مثـ أؿثقاا ادستثثؼؿغ
افذيـ أكصػقا اضضورة اإلشالمقي افعربقيت
الدراسات السابؼة:
مل يؼػ افبوحٌ ظذ مـ أؾثرد دراشثي مسثتؼؾي مجعثً بثغ ادثقؿػغ افسثؾبل
واإلجيو فؾؿستؼؿغ مـ اضضورة اإلشالمقي ،متتبع ًو ذفؽ ذم حؼى افثزمـ افطقيؾثي
مـذ أن افتؼك اإلشالم بوفغرب ذم افؼرن افسوبع فؾؿقالدت
وؿد أؾودت افدراشي مـ جمؿقظي مـ افدراشوت افعؾؿقي حقا ادق قع ،ؾؿـفثو
مو يتعؾؼ بدراشوت ادستؼؿغ حقا ضبقعي افـظرة افتل شودت أوروبو خالا افؼثرون
افقشطك واضديثي ظـ اإلشالم وحضورنف ،ومـفو افدراشوت افتثل ظـقثً بدراشثوت
ادستؼؿغ حقا اإلشالم نورخي ًو وحضورة ،وأثبً افبوحٌ ّ
ـؾ دراشي أؾثود مـفثو ذم
نؽقيـ افصقرة افـفوئقي دق قع افدراشي ت
ر1و

ر1و نبغ ؿوئؿي ادراجع افدراشوت وافؽتى وإبحوث افتل أؾودت مـفو هذه افدراشيت
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ادبحث األول
ادستشـرق  :مػفومه وبداياته ومراحؾه
ادجردة:
مـ ادعروف أن أصؼ مو يقاجف افبوحٌ هق افتعريػ بوٕؾؽور افعؾؿقي ّ
ٕن افعؾؿ دوم ًو ؿوبؾ فؾتطقر ،وافتطقر يؽشػ جقاكى مل نؽـ معروؾي شؾػ ًو ،أو ـوكً
ؾً ،وفذفؽ ـثر ًا مو يعود افـظر ذم افتعريػوت ،ذفؽ ٕن مػفثقم افشثثلء
كوؿصي ؾ ُلـ ِْؿ ْ
دائ ً مػتقح ظذ إؿؾ ذم بدايثي نؽقيـثف ،وبؿثرور افزمثون ،ونغثر إحثقاا ودمثدّ د
ادعورف يتسع ادػفقم ،وأحقوك ًو يضقؼت
يعرؾثقن
وهق مو يقاجثف ادتخصصثغ ذم افدراشثوت ادستشثثر يثي ظـثد مثو ّ
بؿصطؾح ادستشثر  ،ؾال يزافقن خيتؾػقن ذم نعريػ ادصطؾح افذي أصبح يعوين مـ
نرنى ظؾقفو ذفؽ طفقر إصؽوفقي ذم ادؼصثقد بودصثطؾح ،افثذي
بوبقي ذم افق قح،
َ
اكعؽس ظذ افتعريػ بثف ـعؾثؿ أو طثوهرة أو ادمثوه ؾؽثري ،وأ ّثثر ذم ديثد هقيتثف،
وأهداؾف ،ومـوهجف ،وأدى ذفؽ ـؾف إػ بحٌ مػؽري افغرب ظـ بثديؾ فؾؿصثطؾح،
ي ِ
بعد ظـف بوبقتف ،ومو ارنبط بف مـ طالا شؾبقي جعؾً بعض ادستشثثرؿغ حيثووفقن
ُ
افتـصؾ مـ ظدِّ هؿ ؿـ دائرة ادستؼؿغ ت
ر1و

اختؾػ مػفقم مصطؾح ادستشثر  ،ونعريػف نبع ًو ٓختالف افبوحثغ أكػسفؿ،
شقاء أـوكقا ؽربقغ أم ذؿقغ مسؾؿغ أو ؽر مسؾؿغ ،مميديـ فف أم معور غ ،وأثر
ذم نعريػ ادصطؾح أيض ًو ادراحؾ افتل مرت دو افدراشوت ادستشثرؿقي ،مـذ افعصقر
ر1و اكظر أمحد افشقخ ،رحقار آشتؼا و ص  99ذم حقاره مع ادستشثثر "رودكسثقن" وص  161ذم
حقاره مع ادستشثر "جوك نق "ت واكظر أيض ًو ظع افـؿؾي ،رآشتشثثرا وافدراشثوت اإلشثالمقيو
ص 191ت
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افقشطك إػ افعصثر اضديٌت وطفر مصثطؾح اشتشثثرا رOrientalismو ذم افغثرب
مـذ ؿركغ مـ افزمون نؼريب ًو ،وأصؾ ادصطؾح ملخقذ مـ افؽؾؿي افالنقـقي اإلكجؾقزيثي
رOrientو ونعـل افؼ أو افتقجف كحق افؼ  ،ويتؿرـز معـوهو حثقا ضؾثى افعؾثؿ
وادعرؾي واإلرصود وافتقجقف ،ومـ هذا إصؾ جوء اصتؼو افؽؾؿي افدافي ظثذ افعؾثؿ
كػسثثف ،وهثثل راشتشثثثرا Orientalismو ،وظثثذ ادتخصثثص ؾقثثف ـؾؿثثي رمستشثثثر
Orientalistو ،وأوا اشتع ٍا فؽؾؿي مستشثر ـون ذم ظوم 1691م ،ؾؼثد ُأضؾثؼ هثذا
ادصطؾح ظذ أحد أظضوء افؽـقسثي افشثثرؿقي أو افققكوكقثي ،وذم ظثوم 1691م ُأضؾثؼ
ادصثثطؾح ظثثذ مثثـ َظثثرف بعثثض افؾغثثوت افشثثثرؿقي ،ونثثلخر إضثثال ادصثثطؾحغ
راشتشثرا ومستشثر و وطفقرمهثو ذم افؼثقامقس ،إ ْذ طفثر ادصثطؾح رمستشثثر
Orientalistو ذم إكجؾسا ظوم 1779م ،وطفر ادصطؾح ذم ؾركسو شـي 1799م ،ثؿ ُأدرج
ذم ؿومقس ادجؿع افعؾؿل افػركز ظوم 1898م ت
ر1و

وفـ نستطقع هذه افدراشي حك نعريػوت ادتخصصغ دصطؾح ادستشثثر ،
ى افبوحٌ ظر
وح ْس ُ
َ

ك ذج مـفوت

يعرف ادستشثر ررودي بورتو ادستشثر بلكف "ظؾؿ افؼ أو ظؾثؿ افعثومل
ِّ
ويعرؾف إدوارد شعقد بلكف "أشؾقب ؽر فؾسقطرة ظذ افؼ واشثتبـوئف،
افؼؿل" ّ ،
ر1و

ويعرؾف أيض ًو بلكف "كظوم مـ ادعرؾي بوفشثثر " وهثق ذم كظثر
وامتالك افسقودة ظؾقف"ّ ،
ر1و اكظر ذم ذفؽ حمؿد افزيودي ،رآشتؼا

أهداؾف ووشوئؾفو ص ،11وافسقد أمحد ؾرج ،رآشتؼثا

افذرائع ،افـشلة ،ادحتقىو ص ،17وحمؿقد محدي زؿزو  ،رآشتشثثرا واخلؾػقثي افػؽريثي فؾكثاع
اضضوريو ص ،19وأمحد ش يؾقؾتش رؾؾسػي آشتشثرا وأثرهو ذم إدب افعر ادعوسو ص-11
19ت
ر1و زؿزو رآشتشثرا واخلؾػقي افػؽريي فؾكاع اضضوريو ،ص 18ت
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إدوارد شعقد "ادمشسي ادشسـي فؾتعومؾ مع افؼ  ،افتعومؾ معف بنصثدار نؼريثرات
حقفف ،وإجوزة أراء ؾقف وإؿرارهو ،وبقصػف ،وندريسف ،وآشتؼرار ؾقف" ت
ر1و

أمو ادستشثر رواطو ؾرى أن ادستشثر "دراشي ثؼوؾوت وحضورات افؼ
–أي آشقو -ويشتؿؾ ظذ دراشي افؾغوت وأداب ،وافتوريخ ،وافديـتتت" ت
ر1و

ويعرؾف أمحد افزيوت بؼقفف "يراد بودستشثر افققم دراشثي افغثربقغ فتثوريخ
ّ
افؼ وأممف وفغونف ،وآدابف وظؾقمف ،وظودانف ،ومعتؼدانف ،وأشوضره" ت ويرى ظدكون
ر9و

وزان أن "ادستشثر أو افدراشوت ادستشثر يي مصطؾح أو مػفقم ظو ّم يطؾؼ ظودة
ظذ ادموه ؾؽري ُيعـَك بدراشي اضقوة اضضوريي فألمؿ افشثرؿقي بصثػي ظومثي ،ودراشثي
حضورة اإلشالم وافعرب بصػي خوصيتتت" ت
ر4و

نبحر ذم آداب افؼث
وحيدّ د ؿومقس رأوـسػقردو معـك ادستشثر بلكف "مـ ّ
وفغونف"  ،ونؼقا افدـتقرة ظػوف صزة "ادستشثرؿقن اصثطالح يشثؿؾ ضقائثػ
ر5و

نعؿثثؾ ذم مقثثوديـ افدراشثثوت افشثثثرؿقي ،ؾفثثؿ يدرشثثقن افعؾثثقم وافػـثثقن وأداب
وافديوكوت وافتوريخ ،وـؾ مو خيص صعقب افؼ تتت" ت
ر6و

ويرى موفؽ بـ كبل أن ادستؼؿغ هؿ "افؽتوب افغربققن افذيـ يؽتبثقن ظثـ

ر1و إدوارد شعقد رآشتؼا

ادعرؾي ،افسؾطي ،اإلكشوءو ،ص 99ت

ر1و حمؿد خؾقػي رأزمي آشتشثرا اضديٌ وادعوسو ،ص 149ت
ر9و أمحد ش يؾقؾقتش رؾؾسػي آشتؼا تتتو ص 17ت
ر4و ظدكون وزان رآشتشثرا وادستشثرؿقن وجفي كظرو ص 15ت
ر5و أمحد ش يؾقؾقتش رؾؾسػي آشتؼا و ص 19ت
ر6و ظػوف صزة رادستشثرؿقن ومشؽالت اضضورةو ص 9ت
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افػؽر اإلشالمل واضضورة اإلشالمقي" ت
ر1و

نؾؽ ك ذج فرؤى بعض افبوحثغ دعـك مصطؾح ادستشثر وادستؼ  ،وهل
ذم مجؾتفو ٓ خترج ظـ معوين ادعرؾي ،وافعالؿي ،وافدراشي ،وافسقودة ،وافتسؾطت
ومـ خالا نؾؽ افـ ذج يتضح أن بعض افبوحثغ يمـدون أن ادستشثر هثق
دراشي افغرب فؾؼ بقجف ظوم حضورة وثؼوؾي وآدابو وؾـقن ونورخيثو تتت وؽرهثو،
ويرى آخرون أكف دراشوت مقجفي فإلشالم وحضورنف ظذ وجف اخلصقصت
وـ اختؾػ ادتخصصقن ذم ديد مػفثقم مصثطؾح ادستشثثر  ،اختؾػثً
آراؤهؿ ونبويـً ذم ديد بدايونف وكشلنفت ونعقد أشبوب اختالؾفؿ ذم ديثد بثدايوت
ادستشثر وكشلنف إػ ظقامؾ ظدة ُأمجؾفو ؾق يع
 -1ظدم آنػو ظذ نعريػ ادصطؾحت
 -1افـظر إػ ادستشثر مـ زوايو خمتؾػثي ،ؾؼثد اختؾثػ افبثوحثقن ذم ديثد
هقيتف ،هؾ هق ظؾؿ ؿوئؿ بذانف؟ أو أكف ادموه ؾؽري؟ أو هق حرـي اشتع ريي؟تتت
 -9آختالف ذم أؽرا

افدراشوت ادستشثر يي وأهداؾفو

هؾ هل دراشوت ؿومً ظذ أشوس افعؾؿ وادعرؾثي؟ أو فؾسثقودة وافسثقطرة
ظذ أمؿ افؼ ؟ هؾ أهداؾفو ظؾؿقي أو ديـقي أو شقوشقي أو اؿتصوديي؟ أو دمؿثع ذفثؽ
ـؾف؟ وهؾ ؽؾى هدف ظذ آخر ذم ؾسة معقـي مـ نوريخ ادستشثر ؟ت
 -4هؾ يؽػل آهت م افػردي وافدراشوت إوػ افتثل صثدرت ذم افعصثقر
افقشطك فتحديد بدايوت ادستشثر ؟ أو ٓبد أن ُ دّ د بدايوت ادستشثر بثوٓهت م
افرشؿل بوفشثر شقاء مـ خالا ادمشسوت افديـقي أو افعؾؿقي؟ت
ر1و موفؽ بـ كبل رإكتوج ادستشثر يـ وأثره ذم افػؽر اإلشالمل اضديٌو ص 7ت
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 -5هؾ دّ د نؾؽ افبدايوت مـ خثالا اضثقادث وادقاؿثػ ادفؿثي ذم نثوريخ
افعالؿي بغ افؼ وافغرب ،مثؾ اضروب افصؾقبقي ،أو نرمجي معوين افؼرآن افؽريؿ أو
طفقر أوا ؿومقس ظر ٓنقـل؟ أو مـ خالا دراشي ؿسووشي افؽـقسثي ورهبوهنثو ذم
اجلومعوت افشثرؿقي؟ أو مع بدايي نلشقس ـراد افؾغي افعربقي وافدراشوت افشثرؿقي ذم
اجلومعوت إوروبقي؟ أو مع بدايي حرـي افسمجي وإكشوء مدارس فسمجي افعؾقم اإلشالمقي؟ أو
مع طفقر ادستشثر بودعـك افعؾؿل ذم افؼركغ افثومـ ظشثر وافتوشع ظشثر ،ومهثو ظصثثرا
افتخصص ذم افدراشوت اإلشثالمقي ديثد ًا ،وإصثدار افثدوريوت ادتخصصثي ذم افعؾثقم
اإلشالمقيت
فؼد أثرت نؾؽ آختالؾوت ذم ديد بدايي ادستشثر وأدت إػ نبويـ إؿقاا
ذم كشلنف وبدايونثف ،ؾؿثـ ؿوئثؾ بلكثف طفثر ذم أواخثر افؼثرن افسثوبع فؾؿثقالدت ومثـ
ادتخصصغ مـ يرى أكف طفر ذم افؼرن افعوذ فؾؿقالدت ومـفؿ مـ يثرى أكثف طفثر ذم
ورأي رابع يؼقا إكف طفر ذم افؼرن افثوفٌ ظؼ فؾؿثقالد،
افؼرن افثوين ظؼ فؾؿقالدت
ٌ
أو اخلومس ظؼت ومـ ادتخصصغ مـ جيعؾ بدايونف مع بدايي ظك افـفضي ذم افؼثرن
افسودس ظؼت وأخر ًا هـوك مـ ُيرجثع كشثلة ادستشثثر إػ افؼثرن افثثومـ ظؼث
فؾؿقالد ،متخذ ًا مـ محؾي ركوبؾققنو ظثذ مكث ،وآكػجثور ادعثرذم افغثر  ،وطفثقر
ادـوهٍ افعؾؿقي وافػؾسػوت ادختؾػي افتل طفرت ذم أوروبو ،وآدموه إػ افتخصص ذم
افدراشوت ادستشثر يي ،شقاء ؾق يتعؾؼ بوجلوكى اجلغثراذم فؾشثثر  ،أو ادجثوٓت
افعؾؿقي ادختؾػي دفق ً
ال ظذ ؿقفف ت
ر1و

ر1و اكظر حمؿد خؾقػي ،رأزمي آشتشثرا اضديٌ وادعوسو ،ص  ،157-197وافزيودي ،رآشتؼثا
أهداؾف ووشوئؾفو ،ص  ، 15-19وؾرج ،رآشتؼثا

افثذرائع ،افـشثلة ،ادحتثقىو ،ص ،69-47
=
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وفؾبوحثغ ذم جموا افدراشوت ادستشثرؿقي آراء خمتؾػي أيض ًو ذم ديثد ادراحثؾ
افتل مرت دو اضرـي ادستشثرؿقي ونسؿقتفو ،ونؼسقؿ نؾؽ ادراحؾ شقاء مـ اجلوكثى
ادق قظل أو مـ اجلوكى افتورخيلت
ؾؿـفؿ مـ يرى أن مراحؾ ادستشثر نـؼسؿ إػ ؿسؿغ
ادستشثر افؼديؿ ،وادستشثر اضديٌت
ومـفؿ مـ يرى أن اضرـي ادستشثرؿقي نـؼسؿ إػ ثالث مراحؾ
 -1ادستشثر افؼديؿت ويعقد إػ ؾثسة افعصثقر افقشثطك ،أي مثـ افؼثرن
افسوبع فؾؿقالد إػ افؼرن اخلومس ظؼت
 -1ادستشثر اضديٌت ويمرخ ببدايي ظصثر افـفضثي إوروبقثي إػ افؼثرن
افتوشع ظؼ فؾؿقالد ،ورب إػ بدايوت افؼرن افعؼيـت
 -9ادستشثر ادعوست إ ْذ يرى بعض ادتخصصغ أن هذه ادرحؾي نـؼسؿ إػ
مرحؾتغ مو ؿبؾ أحداث شبتؿز ،ومو بعدهوت
ومـ افبوحثغ مـ يؼسؿ ادستشثر إػ مراحؾ خمتؾػي ظ شبؼ ،وهذه ادراحؾ
هل
 -1مرحؾي ادستشثر افديـلت وهل ادرحؾي افتل نبـً ؾقفو افؽـقسي مقاجفي
افزحػ افؼؿل ظذ افغرب ،واهتؿً بوفدراشوت افعربقي واإلشالمقيت
=

افؼؿووي رآشتشثرا ذم افػؽر اإلشالمل ادعوسو ،ص  ،91-14حمؿثقد زؿثزو  ،رآشتشثثرا
واخلؾػقي افػؽريي فؾكاع اضضوريو ،ص  ،14-11ظبد اهلل افـعقؿ ،رآشتشثرا ذم افسرة افـبقيثيو،
ص  ،16-15أمحد ش يؾقؾقتش ،رؾؾسػي آشتشثرا وأثرهثو ذم إدب افعثر ادعثوسو ،ص -54
59ت

االتسشــرا وا حلضارة اإلتسالمية (نظرة تارخيية مـوشة ومواقف معاصرة مهصفة)

952

 -1مرحؾي ادستشثر

آشتع ري رافعسؽريوت وهثل مرحؾثي بثدأت مثع

ُأؾقا هقؿـي افؽـقسي ،وبدايي ظك افتػق اضضوري وافصـوظل ذم أوروبو ،ورحالت
ادستؼؿغ إػ افبالد افعربقي واإلشالمقي ،ودخقا آحتالا افعسؽري بثالد افؼث
اإلشالمل ،افذي أصبح راظق ًو فالشتشثرا –ـث يثرى بعثض افبثوحثغ -بثدًٓ ظثـ
افؽـقسيت
 -9مرحؾي ادستشثر افعؾؿل
وهل ادرحؾي افتل طفر ذم بدايتفو اهثت م افغثرب بثوفعؾقم وا ثح ًو ،وظؼثدت
خالهلو ادممترات ادستشثثرؿقي ،وأكشثئً أؿسثوم فؾدراشثوت افشثثرؿقي واإلشثالمقي،
وافؾغوت ،وطفقر افػؾسػوت ادختؾػي مثؾ آدموه افرموكتقؽل ،وآدمثوه افعؼثالين،
ر1و

وافػؾسػي افقجقديي ،وافقاؿعقي ،وادوديي ،وادثوفقي ،وافزامجونقيتتت وؽرهو ت
ر1و

وفؾبوحثغ نؼسق ت أخرى فؾؿراحؾ افتل مثرت دثو اضرـثي ادستشثثرؿقي ،أو
ادستشثر بقجف ظوم ،يضقؼ ادؼوم ظـ ذـْرهو هـوت
ادستشثر

مقاؿػ متبويـي

جيؿع افبوحثقن وادثؼػقن ظذ أن ـؾ َم ْـ يعتثزم دراشثي حضثورة وثؼوؾثي ؽثر
ُْ
حضورنف وثؼوؾتف أن يؽقن داؾعف إشوس هق افدراشي مـ أجؾ افعؾثؿ وادعرؾثي ،وأن
ر1و افزيودي ،رآشتؼا

أهداؾف ووشوئؾفو ،ص  ،91-15أمحد ؽراب ،ررؤيثي إشثالمقي فالشتؼثا و،

ص  ،89 ،81-79 ،49-41 ،41-19ظبد اهلل افـعقؿ ،رآشتشثثرا ذم افسثرة افـبقيثيو ،ص -16
 ،17أمحد ش يؾقؾقتش ،رؾؾسػي آشتشثرا وأثرهو ذم إدب افعر ادعوسو ،ص 81-71ت
ر1و اكظر ـتوب إتمت بقصـسؽل ،ت ظزت ؿرين ،رافػؾسػي ادعوسة ذم أوروبوو ؾوفؽتوب ـؾف يتحثدث ظثـ
كشلة افػؾسػوت ذم أوروبو ،واكظر أيض ًو "بقا هوزار" ذم ـتوبف رافػؽر إورو ذم افؼرن افثثومـ ظؼثو،
شقعرف افبوحٌ دذه افػؾسػوت ذم هنويي افبحٌت
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نتسؿ دراشونف بودق قظقي ،وادـفجقي افعؾؿقي افسؾقؿي ،مع افـثزاهي واإلكصوفت ويرى
بعض افبوحثغ ادسؾؿغ أن ادستؼؿغ يـؼسؿقن إػ ؾريؼغ ذم مقؿػفؿ مـ اضضثورة
وافثؼوؾي اإلشالمقي ؾريؼ ادـصػغ وادودحغ فؾحضورة اإلشالمقي ،وؾريؼ ادتحقثزيـ
ادـتؼديـ هلوت ويضثقػ بعثض افبثوحثغ ؾريؼث ًو ثوفثث ًو يطؾؼثقن ظؾقثف ؾريثؼ ادعثوديـ
فؾحضورة اإلشالمقي ت
ر1و

وٓ صؽ ذم أن مقاؿػ ادستؼؿغ دموه اضضورة اإلشثالمقي هلثو نثلثر ـبثر ذم
مقاؿػ افػؽر افغر ظؿقم ًو دموه حضورة ادسؾؿغ أو حضورة افؼث ت ويثرى بعثض
أهلبً وأذـً
افبوحثغ ادسؾؿغ أن مو ـتبف ادستشثرؿقن ادـتؼدون ـون هق ادودة افتل
ْ
افتعصى دموه اإلشالم واضضورة اإلشالمقي ،ويؽود يضقع مو ذـره ادودحقن فؾحضورة
اإلشالمقي ذم ؽ ر افتقور ادـتؼد أو ادعودي فؾحضورة اإلشالمقيت
ومـ افبوحثغ ادسؾؿغ َم ْـ يرى أن افدراشوت ادستشثثرؿقي ذم جمثوا اإلشثالم
نعوين مـ ؿضقتغ أشوشقتغ إوػ ؽقوب ادق ثقظقي ،وافثوكقثي هثل مشثؽؾي ؾفثؿ
اإلشالم ظـد ادستؼؿغتتت وؿد وؿعً افدراشوت ادستشثرؿقي حقا اإلشثالم ثً
نلثر ـؾ ظقامؾ افتحقزتتت وأكجى افؼرن افتوشع ظؼث معظثؿ ادستؼثؿغ ادعثوديـ
فإلشالم وأكتٍ ؽقوب ادق قظقي آدموه افذايت ذم افدراشوت ادستشثرؿقيتتت ت
ر1و

ويؼوبؾ آدموه افذايت أو آكحقوزي مـ ادستؼؿغ نقور ادستشثرؿغ ادـصثػغ

ر1و اكظر ظؿر اخلطقى ،دحوت ذم افثؼوؾي اإلشثالمقي ،ص  ،186حمؿثقد زؿثزو  ،رآشتشثثرا واخلؾػقثي
افػؽريثثي فؾكثثاع اضضثثوريو ،ص  ،76 ،75وؾتحقثثي افـثثزاوي ،رآشتؼثثا و ،ص ر،195-181
واكظر حمؿد خؾقػي ،رأزمي آشتشثرا ادعوسو ،ص 119-119ت
ر1و حمؿد خؾقػي ،رأزمي آشتشثرا اضديٌ وادعوسو ،ص 114-119ت
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افذيـ "حووفقا أن يستؼقا ادعؾقموت افصثحقحي ظثـ اإلشثالم وكبثل اإلشثالم مثـ
ادصودر إصؾقي ،وأن ُي ْعؿؾقا افعؼؾ ذم اشتخدام نؾؽ ادعؾقمثوت بـثقع مثـ افتجثرد
وادق قظقيتتت" ت
ر1و

"وممرخق اضضورات مـ ؽثر ادسثؾؿغ ،حقثـ يتعر ثقن فؾحضثورة افتثل
أشسفو ادسؾؿقن ،وكؼوهو ذم افعومل يـؼسؿقن إػ ثالثي أصـوف
جوئرون متعصبقن ،ومتقشطقن بغ اإلكصوف واجلحقد ادتعصى ،ومـصػقن
متجردون" ت
ر1و

و َث ّؿي حؼقؼي ٓبد مـ اإلؿرار دثو ،وهثل أن فؾؿستؼثؿغ ؾضث ً
ال ظثذ نثراث
ادسؾؿغ ،مـ حقٌ حػظف وكؼه و ؼقؼف ذم وؿً ؽوبً ؾقف افدراشوت "افشثثرؿقي"
اجلودة ادـتؿقي افتل ختدم هذا افساثتتت" ت
ر9و

وحؼقؼي أخرى "ممداهو أن فؾؿستؼؿغ ظققب ًو ذم اهت مفؿ بساث ادسثؾؿغ ذم
جموٓت افتحؼقؼ وافدراشوت ادستؼؾي تتت وبغ هذيـ ادقؿػغ يزز افتقازن افذي يؼػ
بغ ادموهغ ذم افـظر إػ أظ ا ادستؼؿغ ،ومهو ادموهثون متعوـسثون ،أحثدمهو يؼبثؾ
أظ ا ادستؼؿغ ظذ ظالّمثو ،ويثرى أهنثو نصثدر ظثـ ظؾؿقثي صثودؿي ومق ثقظقي
متجردة،تتت ومقؿػ راؾض متوم ًو ٕشؾقب ادستؼؿغ ذم دراشي افساث و ؼقؼف ،بثؾ
وحػظفتتت" ت
ر4و

ر1و ؾتحقي افـزاوي ،رآشتؼا و ،ص 195ت
ر1و ظبد افرمحـ ادقداين ،راضضورة اإلشالمقيو ،ص  ،649بوختصورت
ر9و ظع افـؿؾي ،رآشتشثرا وافدراشوت اإلشالمقي ادعوسةو ص 119ت
ر4و ظع افـؿؾي ،رآشتشثرا وافدراشوت اإلشالمقيو ،ص 119ت
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وأمو مقاؿػ افبوحثغ وادثؼػغ ادسؾؿغ مـ ادستشثثر ؾتـحصثثر ذم ثالثثي
مقاؿػ مقؿػ ادتحؿسغ ادميديـ فف ،ومقؿػ ادعور غ افراؾضثغ فالشتؼثا ،
وادقؿػ افثوفٌ هق ادقؿػ افذي نقشط بغ افتقوريـ إوا وافثوين ،ويؿثؾف ادتع ِّؼؾقن
ادـصػقن مـ افبثوحثغ ادسثؾؿغ ،افثذيـ أؿثروا واظسؾثقا فؾؿستشثثرؿغ بػضثؾفؿ
وإكصوؾفؿ ذم ظدد مـ جموٓت افدراشوت اإلشالمقيت
ومل ُي ْغػؾقا ذم افقؿً كػسف إخطوء افتل وؿع ؾقفو أوفئؽ ادستشثرؿقن ،وبقـثقا
ٍ
ؾريثؼ ِمثـ
أخطوءهؿ ،ووؿػقا ظذ مثقاضـ افضثعػ ،وردوا ظثذ صثبفوت ومثزاظؿ
ادستؼؿغ افذيـ أثوروا افشبفوت حقا اإلشالم ظؼقدة وذيعي ،وحضورةتتت
وهذا "افػريؼ ٓ يؼر فؾؿستؼؿغ إؿرار ًا نوم ًو ،ؾقؼبؾ مو جيقئقن بثف ؿبثقًٓ ؽثر
ٍ
مؼوط ،ـلصحوب ادقؿػ إوا ،وٓ هق يثرؾض مجقثع مثو جثوء بثف ادستشثثرؿقن
رؾض ًو نوم ًو دون ظـوء افـظر ذم هذه اإلشفوموت مثؾ معظؿ أصحوب ادقؿػ افثوين" ت
ر1و

ر1و ظع افـؿؾي ،رآشتشثرا وافدراشوت اإلشالمقيو ،ص 119ت
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ادبحث الثاين
اإلسالم والغرب :عالقة تارخيقة وعوامل ممثرة
افعالؿي بغ اإلشالم وافغرب بدأت ذم ؾثسة مبؽثرة جثد ًا ،وٓ نثزاا مسثتؿرة
وشتبؼك ـذفؽٕ :هنو افسـي اإلهلقي افؽقكقي ،وهذه افعالؿي افتورخيقي نلثرت شؾب ًو وإجيوب ًو
بعقامؾ متعددة ـون هلو إثر ذم نؽثقيـ افصثقرة اإلجيوبقثي أو افسثؾبقي ظثـ اإلشثالم
وحضورنفت
و"بثثغ اخلؿسثثقـقوت وافسثثبعقـقوت نؽثثقن ذم راإلشثثالمقوتو افغربقثثي ادمثثوه
متخصص ذم دراشي كشقء افتصقرات إوروبقي ونطقرهو حقا اإلشثالم ذم افؼثرون
افقشثثطك وذم افعصثثثر اضثثديٌ رذم افثثقظل افشثثعبل ،ذم إدب ،ذم افالهثثقت ،وذم
افدراشوت اإلشالمقي ذامو"  ،وهذا مو يػرس ختصقص ظدد مـ ادستشثرؿغ دراشوت
ر1و

ظـقً بوفعالؿي بغ اإلشالم وافغرب ،أو اضضورة اإلشالمقي واضضورة افغربقي خالا
افعصقر افقشطك ،ورـزوا ذم دراشومؿ ظذ مقؿػ أوروبو مـ اإلشثالم ورشثقفف 
بقجف ظوم ،وحووفً نؾؽ افدراشوت ديد ضبقعقي نؾؽ افـظرة وافعقامؾ افتل أثثرت
خصقصو ؾثق يتصثؾ بشخصثقي افـبثل  وشثرنف
ذم نؽقن نؾؽ افرؤى وافتخقالت
ً
وضبقعي اإلشالم ت
ر1و

ر1و أفقؽز جقراؾسؽل ،اإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصودم إػ اضقار وافتػوهؿ ،ص ،118وافثـص
مؼتبس مـ نعؾقؼوت ادمفػ افقاردة ذم آخر افؽتوبت
ر1و ر قان افسقد ،ذم مؼدمتف فسمجي ـتوب رصقرة اإلشالم ذم أوروبو ذم افعصثقر افقشثطكو فثثرشقذرنو،
ص19ت
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وفعؾف مـ ادـوشى بقون نؾؽ افـظرة بوفتجقا ذم ظدد مـ دراشوت ادستشثرؿغ
افتل نبغ و دد ضبقعي مقؿػ أوروبو مـ اإلشالم ذم افعصثقر افقشثطك ،وافعقامثؾ
افتل أشفؿً ذم نؽقيـ نؾؽ افـظرة وذفؽ افتصقر :فتتبغ أمهقي ظثر

رؤى بعثض

ادستؼؿغ اإلجيوبقي وادـصػي ظـ اإلشالم ورشقفف  واضضورة اإلشالمقي ت
ر1و

"ـوكً معؾقموت إوروبقغ ظـ افعرب ذم افبدايثي ثئقؾي جثدً ا ،بثؾ ـوكثً
مشقهي مشقصي متو ًموتتت وطفقرهؿ -أي افعرب -ظذ إرايض إوروبقي كُظر إفقف ذم
افبدايوت إوػ بقصػف ـورثي مموثؾي –إن مل نؽـ أشقأ -فالجتقوحوت افتسيي فؾؿراـثز
ادريض افثديـل
اضضوريي وافثؼوؾقي ذم افعومل ،إمر افذي اشتثور افػزع افشديد وافؼؾؼ َ
بودعـك اضرذم فؾؽؾؿي إزاء افتصقرات افغربقي ظـ اإلشالم ذم افقظل افشعبل"  ،ذفؽ
ر1و

"ٕن افـكاكقي ذم افعصقر افقشطك ـوكً حموضي بشؽؾ ـومؾ بوإلشالم ،ؾؾؼد ـوكثً
آشقو وأؾريؼقو وأجزاء ـثرة مـ أوروبثو ثً شثقطرة اضؽثؿ اإلشثالملتتت وـوكثً
شقطرة اإلشالم بوفـسبي فرجؾ افديـ ؾوجعي ـبرة بوفـسبي هلؿ ،ؾرشؿقا صقرة ؿوشقي فغثر
افـكاين ،وـوكقا ذم نؾؽ افعصقر هؿ ادمرخقن ،وبذفؽ يتضح افسبى وراء نصقير افعصثر
اإلشالمل بلشقأ صقرة" ت
ر9و

ر1و وهق مو شقعر ف افبوحٌ ذم ادبحٌ افثوفٌت
ر1و أفقؽز جقراؾسؽل ،اإلشالم وادسقحقي مـ افتـثوؾس وافتصثودم إػ اضثقار وافتػثوهؿ ،ص ،99 ،98
46ت
 "In the Middle Ages, Christendom was completely surrounded by Islam. Asia Africaر3و
and even parts of Europe were controlled by Muslims. For most Christians it
mattered Little. Many even enriched Islam's dominance was a sorry state of affairs.
Not surprisingly these religious men painted a bleak picture of the "infidel" If one
considers that Christian Monks were the only historians of the Middle Ages, it
becomes obvious why Muslims time and again gat the worst of press.
Mark Graham, How Islam Created the Modern World, P. 117.
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"ونشؽؾً ذم افقظل ادسقحل رافشعقري وافالصثعقريو افؼقافثى افـؿطقثي
افذهـقي ظـ اإلشالمتتت وبشؽؾ ظوم ،ؾنن صقرة اإلشالم ادتؽقكي آكذاك ،وهل مثزيٍ
متـوؿض دعورف مق قظقي مع نشقهيوت خطرة ،ؿً ذم افقؿً ذانف نصثقرات ذم
مـتفك اخلقوفقي رافػوكتوزيوو وافتقهؿ ،حقٌ هقؿـً بشؽؾ ثوبً راشخ ددة ضقيؾي ظذ
ظؼؾ اإلكسون إورو ومـطؼف ومدارـف دموه اإلشالم وحضورنف" ت
ر1و

ؾوجلفؾ افـوجؿ ظـ قؼ إؾؼ وإوهوم واخلقف مـ هذا افعدو افؼثودم أكثتٍ
صقرة مشقهي مضومغ ونورخيًوٕ :كف جفؾ ذو ضبؼوت ومراحؾ بوفغثي افتعؼقثد ،وممثو
شوهؿ ذم نؽقيـ هذه افصقرة ادشقصي وادشقهي ظـ اإلشالم وادسؾؿغ افتثل بؼقثً
آثورا وا حي إػ وؿثً متثلخر افشثعر
ؿرون ظدة دون أن يظفر ظؾقفو نغقر ،ونرـً ً
افشعبل ،وإؿوصقص إشطقريي واخلراؾقي ،إ وؾي إػ اضروب افصؾقبقي ت
ر1و

ونبؾقرت صقرة اإلشالم وافرشثقا  بشثؽؾ نثدرجيل ذم افعؼثؾ إورو ،
ومتثؾً ذم أربعي ك ذج خمتؾػي ومتـوؿضي ،نؽقكً خالا افؼرون مع بعثض ادتغثرات
ظثدو ًا فؾؿسثقحقي ،وـثوؾر ًا
فتـوشى افعصثر يصقر افـؿقذج إوا مـفو افرشثقا 
ّ
وصثقطوك ًو ،ويصثثقر افـؿثثقذج افثثوين رشثثقا اهلل  مثثـح أ
ال أخالؿقث ًو ،وراهبث ًو ؾوشثثد ًا
"فقشقػر" افعرب ،أمو افـؿقذج افثوفٌ ؾقصقر افرشقا  مـحرؾ ًو جـسثق ًو ،متعثدد
ر9و

افزوجوت ،دجوًٓ ومشعقذ ًا ،وافـؿقذج افرابع يصقر رشقا اهلل  ـشثرؿل حؽثقؿ،

ر1و أفقؽس جقراؾسؽل ،اإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصودم إػ اضقار وافتػوهؿ ،ص 67-66ت
ر1و شقذرن ،صقرة اإلشالم وادسؾؿغ ذم أوروبو ذم افعصقر افقشطك ،يـظر افصػحوت 68 ،65 ،61 ،49
بوختصور ونكفت
ر9و جوء معـك هذه افؾػظي رLuciferو ذم افؼومقس بؿعـك رافشقطون أو إبؾقسوت
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وصخص مؼدس ،ومصدر فؾحؽؿي ،ب ْقد أن هذه افصقرة إخرة كودر ًا مو اشتخدمً
حتك ذم افؼرون إخرة ،إ ْذ طفرت بشؽؾ ظوبر ،وذم أحقاا أخرى ُصقر افـبل  أكف
صخص ؿقي ظسثؽري ًو ،ومثوـر وشثقود ،وفؽـثف -ذم ذات افقؿثً -حثوـؿ ؾوشثد
أخالؿق ًو ،وظودة مو يظفر افرشقا  ذم إدب افغر ادبؽر ظذ أكف صخصثقي صثعبي،
ومصدر فؾتفديد أدى ؾسوده هلالـف بشؽؾ ندرجيل  ت
ر1ور و

ويرى بعض ادستؼؿغ أكف بوفرؽؿ مـ افصثقرة ادشثقهي ظثـ اإلشثالم افتثل
ـوكً شوئدة ذم افعصقر افقشطك ،إٓ أن هـوك ؾثسات وأصثقات نظفثر بثغ افػـقثي
وإخرى نظفر بعض افتعؼؾ وإمؾ فػف ٍؿ أؾضؾ بطبقعي اإلشالم وصخصقي كبقثف 
ووا ضرد افتصقرات اخلقوفقي ذم أوشوط ادثؼػغ إوروبقغ بـ ْػثل افثدور افتخريبِثل
فإلشثثالم ،أو أكثثف أمثثورة فؾثثدجوا أو افؼقومثثي  ،ونثثدظق ذم ذات افقؿ ثً إػ اضثثقار
ر1و

وادـوطرة ،وكبذ اضؾقا افعسؽريي ،ونـطؾؼ نؾؽ ادـثوطرات مثـ حتؿقثي افكثاع مثع
 "No single "Islam" ever was known by all Christians and no single transmission lineر1و
emerged through which an image of Islam was passed from century to century. What
gradually crystallized were four somewhat different and at times contradictory
…models that, with variations, continue to the present
1- The Prophet as Antichrist, heretic, or stan.
2- The prophet as fallen Christian, corrupted monk, or Arab Lucifer.
3- The Prophet as sexwel deviant, Polygamist, and charlatan.
4- The Prophet as wise Easterner, holy person, and dispenser of wisdom.
Frederick Quinn, the sum of all Heresies, the Image of Islam in Western thought, P.
24.

رو حوصوه  مـ ـؾ مو امؿقه بف ،ومل يرد افبوحٌ ظذ هذه آموموتٕ :ن افبحٌ فقس حمؾ افرد ظذ هثذه
آموموت ،ـ أهنو اموموت ؿد ر ّد ظؾقفو افبوحثقن مـ ادسؾؿغ ،وأكؽرهثو ظثدد مثـ ادستشثثر يثـ ذم
افزج بؿثؾ هذه افتصقرات ادؿجقجي ،وافتصقرات وافثرؤى ادختؾؼثيت
ـتوبومؿ ،واكتؼدوا أشالؾفؿ ذم ّ
يـظر ذم ذفؽ افعديد مـ ـتى ادستشثر يـ افتل دثً ظـ صقرة افرشثقا  ذم افؼثرون افقشثطك،
مثؾ شقذرن ،ورودكسقن ،وؾردرك ،وأفقؽز جقراؾسؽل ،وؽرهؿت
ر1و شقذرن ،صقرة اإلشالم وادسؾؿغ ذم أوروبو ذم افعصقر افقشطك ،ص 114ت
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اإلشالم ،وفؽـ بوفؽؾؿثي واإلؿـثوع واضجثي وفثقس بوفسثقػٕ :هنثؿ اظتؼثدوا أهنثؿ
بنمؽوهنؿ إظودة همٓء اهلراضؼي رادسؾؿغو إػ ؾؾؽ افؽـقسي ت وفؽـ رسظون مو ختتػل
ر1و

هذه افصقرة ادتػوئؾي ادتعؾؼي –حسى ؿقا بعض ادستؼؿغ -ونعقد "خقبي إمثؾ"
ونعقد معفو معومل افصقرة إوػ افـومجي ظثـ اجلفثؾ واضؼثد واخلثقف افبعقثدة ظثـ
افتعؼؾ وافتػفؿ :فتصبح هل "افؼوشثؿ ادشثسك بثغ ـثؾ أوفئثؽ افثذيـ زاروا بثالد
اإلشالم ضقاا افؼرن افرابع ظؼ ومطؾع افؼرن اخلومس ظؼ مـ إوروبقغ" ت
ر1و

ؾوإلشالم وادسؾؿقن إذ ًا صؽؾقا "بوفـسبي فؾغرب ادسقحل فػسة ضقيؾي خطثر ًا
ؿبؾ أن يصبحقا معضؾيتتت وبؼل افعومل اإلشالمل افعدو رؿؿ واحد" ذم افؼرن اضودي
ظؼ ،دذه افعبورة اؾتتح ررودكسقنو ـتوبف :فقؼرر ضبقعي افصقرة افتل رشؿتفو أوروبو
ظـ اإلشالم ذم افعصقر افقشطك ،وهق بذفؽ يتػؼ مع رشقذرنو بلهنو رؤيثي مقجفثي
مـ أدب نؾؽ افعصقر إػ اجلؿفقر ،و"ـون –ـ هق جع -أن نشؽّؾ ونعؾؿ افصثقرة
افتل حػظتفو إجقوا افتوفقي أـثر بؽثر ممو صؽؾتفو وأظؾؿتفو أظ ا أـثثر ظؾث ً وأـثثر
وجداكقي" ت صقرة خراؾقي مبتؽرة مش ّبعي بوفتشقهيوت إيديقفقجقي افتل نُمرم اضؼد
ر9و

ظذ افعدوت
ومع أن افغرب ـثون يؿيضث فرشثؿ نصثقرات أـثثر أفقاكث ًو ودؿثوئؼ ،إٓ أن افصثقرة
"ادغروشي ذم أذهون افعصقر افقشطك افعؾقو تتت مو زافً نمثر ذم مجوهر افعؼقا افبسقطي" ت
ر4و

ر1و أفقؽز جقراؾسؽل ،اإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصودم إػ اضقار وافتػوهؿ ،ص81-79ت
ر1و يـظر ذم ـؾ مو شبؼ شقذرن ،صقرة اإلشالم وادسثؾؿغ ذم أوروبثو ذم افعصثقر افقشثطك ،ص -115
117ت
ر9و موـسقؿ رودكسقن ،جوذبقي اإلشالم ،ص11 ،15ت
ر4و ادرجع افسوبؼ ،ص91ت
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ويتػؼ ادستؼؿون رشقذرن ورودكسثقنو ذم ؾقثؾ مقؿثػ أوروبثو ذم افؼثرن
افرابع ظؼ مـ اإلشالم ،إ ْذ بدأ آهت م بوإلشالم ذم افدوائر افالهقنقي ذم إضور نقجثف
رجوا افالهقت إػ افتػؽر ذم جدوى افكاع افعسؽري ،أو ـػويي اجلفثد افتبشثري
افسؾؿل  ،و قا -ذم كظر أوروبو -خطر اإلشالم ذم افؼرن اخلومس ظؼ مثـ خطثر
ِّ
ر1و

أيديقفقجل إػ خطر ثؼوذم زمـل" ت
ر1و

"وبشؽؾ ظوم ؾؼد نؽقكً ذم وظل إوروبقغ رذم افؼرون افقشثطكو مالمثح
افؾقحي افتوفقي ظـ اإلشالم إكف ظؼقدة ابتدظفو حمؿد ،وهل نتسثؿ بوفؽثذب وافتشثقيف
ادعتؿثثد فؾحؼثثوئؼ ،إهنثثو ديثثـ اجلثثز وآكحثثالا إخالؿثثل ،وافتسثثوهؾ وادؾثثذات
وافشفقات اضسقي ،وإهنو ديوكي افعـػ وافؼسقة" ت
ر9و

واؾتتحً ادستؼؿي رأكؿري صقؿؾو ـتودو راإلشالمو بنظالهنثو أن ادسثقحقي
أخػؼً ذم ؾفؿ اإلشالم وهومجتف بشدّ ة ،وبدأ اإلشالم ٕـثر مثـ أفثػ ظثوم افتفديثد
إخطثثر فؾؿجتؿثثع إورو  ،وؿثثود هثثذا افشثثعقر ذم ذفثثؽ افقؿثثً إػ آظتؼثثود أن
اإلشالم وادسؾؿغ هؿ إظداء افرئقسقغ فؾؿسثقحقي واضضثورة افغربقثي ،وأمثو ظثذ
ادستقى افسقود ؾؼد طفر هذا اخلطر مع بدايي ؽزو افعرب إلشثبوكقو ذم بدايثي افؼثرن
افثومـ فؾؿقالد ،واكتفوئف بحصور افعث كقغ إنراك رفػقـوو شـي 1689م ت
ر4و

ر1و موـسقؿ رودكسقن ،جوذبقي اإلشالم ،ص96ت
ر1و ادرجع افسوبؼ ،ص96ت
ر9و أفقؽز جقراؾس ؽل ،اإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصثودم إػ اضثقار وافتػثوهؿ ص ،79وأصثؽر
ادمفػ ذم حقاصقف ظـ كؼؾف مـ رمقكتػؿري واط ،نلثر اإلشثالم ظثذ أوروبثو بثلمل افؼثرون افقشثطك
ص ،119-99يـظر اضوصقي رؿؿ  85ظـد جقراؾسؽلت
 "Islam was both misunderstood and attacked most intensely. For more thanر4و
=
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ونمـد ادستؼؿي أن صثقرة اإلشثالم وكبثل اإلشثالم  ذم أوروبثو افعصثقر
افقشطك صقرة مشثقهي نشثقهيو ـثوم ً
ال ت وٓ يبعثد رأي رـثوريـ آرمسثسكٍو ظثـ
ر1و

رصقؿقؾو ذم نصقيرهو فصقرة اإلشالم افسؾبقي ذم افغرب ،ؾوإلشالم "مو يزاا حيثتػظ
بصقرنف افسؾبقي ذم افغرب ظذ إؿؾتتت مع أكف افديـ افثوفٌ إلبراهقؿ اخلؾقؾ ،وأؿرب
ذم روحف إػ نراثـو افقفقدي ادسثقحل ،ؾؾثديـو ذم افغثرب نثوريخ ضقيثؾ مثـ افعثداء
فإلشالم ،ويبدو أكف راشخ اجلذور مثؾ ظدائـو فؾسومقي" ت
ر1و

"وـون مـ ادحوا ظثذ ادسثقحقغ افغثربقغ بسثبى هثذا اخلثقف أن يؾتزمثقا
ادق قظقي إزاء افعؼديي اإلشالمقيتتت إذ ـوكقا يرشؿقن صقرة صوئفي فإلشالم نعؽس
بقاظٌ ؿؾؼفؿ افدؾقـي ،وـون ظؾ ء افغرب هيومجقن اإلشالم بوظتبوره ظؼقدة دمديػ ذم
افديـ ،ويصػقن حمؿدً ا بلكف اددظل إـز ،ويتفؿقكف بلكف أكشل ديـًو يؼقم ظثذ افعـثػ،
ظثدو
ويؿتشؼ افسقػ فػتح افعومل ،تتت وـوكً مسثرحقوت اإلي ء نصثقره ذم صثقرة
ّ
اضضورة افغربقي ت
ر9و

=

millennium Islam seemed to be a major – if not the major – threat for the people of
Europe, and this feeling has contributed to the fact that Islam and those who
confessed it, the Muslims, were regarded as the arch enemies of Christianity and
Western civilization. On the political level this threat began with the conquest of
Spain by Arabs at the beginning of the eighth century and it ended with the siege of
Vienna by the Ottoman Turks in 1683.
Annemorie Schimmel, Islam An Introduction, State University of New York Press,
1992, P.1.

 "The medieval European image of Islam and of its Prophet, Muhammad, is aر1و
thoroughly distorted one.
Ibid, P.2.

ر1و ـوريـ آرمسسوكٍ ،شرة افـبل حمؿد ،ص 17ت
ر9و ادرجع افسوبؼ ،ص18ت
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ومجقع نؾؽ إـوذيى جعؾً إوروبقغ يرون اضؼثوئؼ "مثـ خثالا ظدشثي
مشقهي يغؾى ظؾقفو اجلفؾ وافتعصى إظؿك ،وبدأت هذه إـوذيى ذم 1196م" ت
ر1و

وبؼت بعض رؤى افعفد افؼديؿ بخروج كبل ذم آخر افزمون ،إٓ أهنو وصػً
ّ
هذا افـبل بلوصوف ؽر ٓئؼي ،وأصوع افرهبون وافؼسووشي هثذه افصثػوت بثغ ظومثي
ادسقحقغ ذم افعصقر افقشطك ت وـون فتؾؽ افرؤى أثر ـبر ذم رشؿ افصقرة افسثقئي
ر1و

ظـ اإلشالم وكبل اإلشثالم ،وبعثثً ظقامثؾ افؼؾثؼ واخلثقف مثـ هثذا "افعؿثال
اإلشالمل اجلبور" ونسوءفً افؽـوئس وإديرة ـقػ شؿح اهلل هلذه افعؼقدة "افؽوذبي"
بوفظفقر وآكتشور" ت
ر9و

وهذا افتسوؤا يعؽس حوا افـػسقي ادسقحقي اخلوئػي افؼؾؼثي ،وذم ذات افقؿثً
اضوئرة اضوؿدة ظذ اإلشالم وكبقف  ،حقٌ ـوكً "صثقحوت افثتفجؿ افتثل أضؾؼفثو
 "These Falsehoods, Made truths through the warped lense of ignorance and bigotry,ر1و
all got their start in 1096".
Mark Graham, How Islam Created the Modern World, P.120.

أيضثو ـتثوب رصثقرة اإلشثالم ذم افػؽثر افغثر
ر1و ـوريـ آرمسسوكٍ ،شرة افـبل حمؿد ،ص ،97ويـظر ً
فؾؿستؼ
كثص
افؽتوب ادؼثدس أظظثؿ ٍّ

حقٌ نطر إػ اضديٌ ظـ راإلشالم ذم افؽتوب ادؼدسو ،وؿوا " ُيعثدّ
ثد اإلشثالم "The Bible was the great anti – Islamic text" P.26

واشتخدمً ادؼوضع اخلوصي بسػر افرؤيي جؾقو ثد اإلشثالم ،حقثٌ احتثقت ظثذ أوصثوف إظث ا
افبغقضي ادفجقرة افتل نؽفـ دو افـبل داكقوا ،وربط بعض معؾؼل افؽتوب ادؼثدس ادتثلخريـ اإلشثالم
بشخصقوت صقطوكقي متعددةت
"…but its apocalyptical passages would soon beused against Islam. they contained
…graphic description of the abomination that desolates fore told in the prophet Daniel
but some later biblical commentators linked Islam to various demonic figures in the
Apocalypse, Stan, the multi-headed beast.
Fredric Quinn the sum of all heresies the Image of Islam in Western Thought, P.27

ر9و ـوريـ آرمسسوكٍ ،شرة افـبل حمؿد ،ص ،96وذم هذا افـص إثبوت فـبقة حمؿد  ،وأكثف ظؾقثف افصثالة
وافسالم يليت بوفعجوئى أي ادعجزاتت
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وصقر افثقهؿ
صفداء ؿرضبي د اإلشالم نستـد إػ نؾؽ افسرة افؼوئؿي ظذ "افرؤيو"
ّ
كصثى كػسثف كبقثو :خلثدع
فألذهون افتل شقطر ظؾقفو افرظى أن حمؿدً ا دجوا ـثوذبّ ،
وصقرهو افقهؿ أكف ؾوشؼ يستؿرئ افػسؼ افبذيء تتت واكتفً هذه إوهوم إػ
افعومل،
ّ
افؼقا بلن اإلشالم فقس ديـو مستؼال مـثزٓ بؾ بدظي أو صثقرة مشثقهي مثـ صثقرة
ادسقحقي" ت
ر1و

وبوفرؽؿ مـ ادحووٓت افتل طفرت هـثو وهـثوك ذم افقشثط إورو فرشثؿ
صقرة أؾضؾ ظـ اإلشالم وكبل اإلشالم إٓ أن "افصقرة اخلقوفقي فؾـبل افثذي ُح ِّثرف
اشؿف إػ رموهقكدو  ،اشتؿرت ؿوئؿي ظذ ادستقى افشعبل ،ومثـ ثثؿ أصثبح افعثدو
ر1و

إـز فؾقفقديي افغربقي افـوصئي ،وأصبح يرمز فؽؾ مو كتؿـك أن كـػقف ظـ ذوانـوتتت" ت
ر9و

ومل يتؿؽـ أوفئؽ افرجوا ادسقحققن افذيـ -ـ يعدهؿ بعثض ادستؼثؿغ-
يؿثؾقن بدايوت ظك افتعؼؾ وافـظرة افعؼالكقثي مل يتؿؽـثقا مثـ افثتخؾص مثـ نؾثؽ
افصقرة افتل صقرت ادسؾؿغ هراضؼثي أو وثـقثغ ،وٓ يثزاا ذم نصثقر بعثض رواد
ـثرا مـ
افتعؼؾ ذم نؾؽ اضؼبي مثؾ رؽؾققم افطرابؾزو يرى أن افرشقا  ؿد "أؽقى ً
افشعقب فؾدخقا ذم ظؼقدنف مـ خالا نشجقعف إيوهثو ظثذ اضصثقا ظثذ ادؾثذات
وافشثثفقات اضسثثقي أو ظثثـ ضريثثؼ افقظثثقد افتثثل ؿطعفثثو هلثثو ثثؿـ هثثذا افتقجثثف
افغريزي" ت
ر4و

ر1و ادرجع افسوبؼ ،ص97ت
ر1و ظدّ جقراؾسؽل هذا افتحريػ وهذه افتصقرات ادسقحقي إوروبقثي ادشثقهي مضثحؽي فؾغويثي ،يـظثر
جقراؾسؽل ،اإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصودم إػ اضقار وافتػوهؿ ،ص75ت
ر9و ـوريـ آرمسسوكٍ ،شرة افـبل حمؿد ،ص97ت
ر4و أفقؽز جقراؾسؽل ،اإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصودم إػ اضقار وافتػوهؿ ،ص84-89ت

د .مصطفى بو عمر حليب ا

963

وبوفرؽؿ أن رؽؾققم افطرابؾزو أصور ذم ـتوبونثف إػ "مالمثح ،وشث ت ظومثي
مشسـي بغ اإلشالم وادسقحقي ،حقٌ يعتؼد أن ظؼقثدة ادسثؾؿغ ؿريبثي مثـ اإليث ن
يشقه بشدة صقرة حمؿد وشرنف افتل يؾقهنثو بؽثثر مثـ
ادسقحل"  ،إٓ أكف ٓ يزاا " ّ
ر1و

اضؽويوت اخلراؾقي ادتـوشبي مع ظك ادمفػ ووشطف رافثؼوذم  -إيديقفقجلو ت
ر1و

وذم افقؿً افذي َظدَّ بعض ادستؼؿغ مـتصػ -أو بدايي -افؼرن افثوين ظؼث
فؾؿقالد بدايي حؼبي جديدة متعؼؾي ذم كظرهو إػ اإلشالم ،إٓ أن اضؼوئؼ نمـد أكف بدايي
ظك افتـوؿض وافتشتً ،وحمووفي فؾبحٌ ظـ اهلقيي ،وصدّ افعدو -وهثق اإلشثالم-
مـ آكتشور أو افتلثر ذم ادسقحقي أو ادسقحقغ ،يمـد ذفؽ أن مثـ َظثدّ هثذه افػثسة
"بدايي اكتشور كظرة أد فإلشالم" هق كػسف يؼرر أن "ازديود ادق قظقي مل يبؾثغ افؼثقة
افؽػقؾي بتبديد إشوضر ادعوديي فإلشالم ،بؾ اشتؿرت اضؼوئؼ وإوهوم ذم امتزاجفو
ونقاؾؼفو ،بحقٌ طؾً إحؼود افؼديؿي ن ّ
طؾثً
ُطؾ برأشفو ذم بعثض إحقثونتتت إ ْذ
ْ
صقرة حمؿد صقرة رجؾ مـشؼ" " ،وحتك ظـثدمو ـثون افثبعض حيثووا اإلكصثوف
ر9و

وادق قظقي ،أو افدظقة فرشوفي ادسقحقي بغ ادسثؾؿغ ،ـثون افعثداء يتػجثر ،وـثون
أحقوكًو مو يتخذ ضوبع افعـػ افشديد" ت
ر4و

ويرى ادستشثر رأفقؽز جقراؾسؽلو أن "افػسة افقاؿعي بغ افؼثرن افرابثع
كقظثو مثـ
ظؼ فؾؿقالد ،وافـصػ إوا مـ افؼرن اخلومس ظؼ فؾؿقالد ؿد صفدت ً

ر1و ادرجع افسوبؼ ص85ت
ر1و ادرجع افسوبؼ ص84ت
ر9و ـوريـ آرمسسوكٍ ،شرة افـبل حمؿد ،ص46ت
ر4و ادرجع افسوبؼ ص49ت
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افػتقر ذم آهت م إورو دموه اإلشالم وأو ثوع ادسثؾؿغ ظؿق ًمثو ،متقثز مـتصثػ
افؼرن اخلومس ظؼ فؾؿقالد بتحقا وا ح ذم هثذا آدمثوه" وذفثؽ بعثد أن اشثتقػ
افعث كققن ظذ افبؾؼون وافؼسطـطقـقي ٕ :ن "مو شؿل بثرمشؽؾي اإلشثالمو هقؿـثً
ر1و

مـ جديد ظذ ظؼقا إوربقغ وـتوبومؿ" وبرزت مقاؿػ جديدة ؾق يتعؾؼ بثوفـظرة
إػ اإلشالم بقجف ظوم ،إ ْذ ضوفى بعض رواد هثذه افػثسة مثـ ادسثقحقغ "بمرثورة
افؽشػ ظـ افػقار وآختالؾوت افقاؿعقثي" وافبحثٌ ظثـ إمثقر ادشثسـي بثغ
اإلشالم وادسقحقي ،ودعثً ؾؽثرة و ثع أشثوس راشثخ فؾحثقار بثغ ممثثع هثونغ
افعؼقدنغ ،وحووفقا اشتؼوء بعض ادعؾقموت ظثـ اإلشثالم مثـ افتجثور إوروبقثغ
ادقجقديـ ذم بالد افؼ ادختؾػي ت
ر1و

وادستشثر رشقذرنو افذي أضؾؼ ظذ افػسة مثـ بدايثي افؼثرن افرابثع ظؼث
وبدايوت ظك افـفضي رضظي افرؤيوو ،وهل ضظي اكتفً ذم كظثره بخقبثي إمثؾ :دثو
اـتـػفو مـ ضر متعرجي وأشبوب ؽؿق

و قوع  ،ؾوفثذيـ "زاروا ديثور اإلشثالم
ر9و

ضقاا افؼرن افرابع ظؼ ومطوفع اخلومس ظؼ مثـ إوربقثغ" ٓ نثزاا كظثرمؿ إػ
اإلشالم كظرة "مؾقئي بوضؼد" وٓ يزاا ادسؾؿقن ذم نصثقرهؿ "خـثوزير وحققاكثوت
وأبـوء بعؾ وظبوده ،وأبـوء شدومتتت" وأمو افرشقا  ؾنكف "ـورديـوا ضؿح دـصثى
ر4و

ظدو ذس فؾؿسقحقي ـؾفو" ت
افبوبقيي وظـدمو ؾشؾ ذم افقصقا إػ ادـصى قا إػ ٍّ
ر5و

ر1و أفقؽز جقاراؾسؽل ،ص  89-88بوختصور ونكفت
ر1و أفقؽز جقاراؾسؽل ،ص  89-88بوختصور ونكفت
ر9و شقذرن  -صقرة اإلشالم وادسؾؿغ ذم أوروبو ذم افعصقر افقشطك ،ص 116ت
ر4و ادرجع افسوبؼ ص 117ت
ر5و ادرجع افسوبؼ ص 111ت
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ومتقز افؼرن اخلومس ظؼ بـظرة شوخطي مـ رجوا معتزيـ إػ واؿع جمتؿعومؿ
وحوفتفؿ افػؽريي افسوئدة ذم ذفؽ افقؿً وافتل أمجؾفو رنقمثوس افغسثؼقينو بؼقفثف
"ـثرة افشقع ادسقحقي ،ونعدد أراء ونـوؿضفو ذم أوشوط ادسثقحقغ ذم ـثؾ افؼضثويو
افديـقي ادفؿي ،وحقوة ادعصقي وافشفقة افتل حيقوهو ادسقحققن ،وـػر ادسقحقغ ظؿؾقو
بديـفؿتتت" ت
ر1و

وأحدث امتداد اإلشالم وزحػ جققصف إػ أوروبو افغربقي "ردة ؾعثؾ أوروبثو
جيو مـ اخلقف وإمؾ ،ومل نؽـ هـوك دواع فؾتػوؤا" وحؼبي
ظذ اإلشالم افزاحػ مز ً
رافرؤيوو افتل ظـقن دثو شثقذرن ؾصثؾف افثوفثٌ هثل ذم حؼقؼتفثو ؾثسة نؼثع مثو بثغ
1451م1461-م ؾؼط ت
ر1و

وظـدمو وصؾ اخلطر افعث ين اإلشالمل إػ افثذروة ،اكػجثرت ذم أوروبثو مثـ
جديد [مطؾع افؼرن افسودس ظؼ] حؼبي مـ افتصقرات افـشقريي افقشقطي ذم روحفو
مذـِّرة بـبقآت افؼرن افتوشع ادقالدي" ت "وافتصقرات ادتؽقكي ذم أذهون إوروبقغ
ر9و

ظـ اإلشالم وؾؼ افؼقافى افـؿطقي افتل شثودت ذم افؼثرون افقشثطك ،نبثغ افقؿثوئع
ادمـدة أهنو ـوكً راشخي بصثقرة ظجقبثي ،حقثٌ أظطثً مثمذات وا ثحي ظثذ
نلثرامو ذم افؼرون افالحؼي" ت
ر4و

ر1و ادرجع افسوبؼ ص119ت
ر1و ادرجع افسوبؼ ص ،148حقٌ ؿوا "فؼد شؿقً ظؼد افسـغ افقاؿع بغ 1461-1451م حؼبي افرؤيثو
وهل افسـقات افتل أؿبؾ ؾقفو افرجوا إربعي افذيـ ذـركوهؿ ظذ معوجلي افؼضقي اإلشثالمقي وافتثداوا
بشلهنو"ت
ر9و شقذرن ،صقرة اإلشالم وادسؾؿغ ذم أوروبو ذم افؼرون افقشطك ،ص151ت
ر4و أفقؽز جقراؾسؽل ،اإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصودم إػ اضقار وافتػوهؿ ،ص91ت
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و ً ظـقان ركظرة افديوكتغ ادسقحقي وافقفقديثي فإلشثالمو يؼثقا رؽراهثوم
ؾقؾرو "وختو ًمو كصؾ إػ كظرة افقفقديي وادسثقحقي إػ اإلشثالم مـثذ طفثقره -وهثق
افديـ افقاؾد اجلديد -وهل كظرة مل نتسؿ بثوفرأي اضسثـ ،ؾعثذ افـؼثقض مثـ ؿبثقا
اإلشالم ٕجزاء ـبرة مـ افعفثديـ افؼثديؿ واجلديثد  ،رؾضثً ـثؾ مثـ افقفقديثي
ر1و

وادسقحقي حمؿدً ا حتك ــبل اهلل ،وٓ ظجى ذم ذفؽ ،ؾفؿ دائ ً يرؾضقن ،وفؼد ظومؾتف
ادمفػوت ادسقحقي ظذ مر افعصقر بوظتبوره زكديؼ ،بؾ هق افشقطون ذانف ،وأكف شقعذب
ذم أشػؾ ؿوع اجلحقؿ ـ ورد ذم مرسحقي رداكتلوتتت" ت
ر1و

"وظدّ افؽتوب ادسقحققن افغزو افعر أكف ظؼثوب مثـ اهلل ظثذ خطويثوهؿتتت
وأ وف ادعؾؼقن ٓح ًؼو نػوصقؾ رهقبثي حثقا ادقثقا اجلـسثقي فؾـبثل حمؿثد ونعثدد
زوجونف" ورشؿً صقرة ـوريؽونقريي خقوفقي ممجقجي ظـ افـبل  ،حقثٌ صثقروه
أكف "شوحر يستطقع آرنػوع ذم اهلقاء ،وشثبح ؿثزه ذم اهلثقاءتتت"  ،وؿثدّ م افرهبثون
ر9و

ر1و إن ـون يرمل ادستشثر مـ ظبورنف هذه أن اإلشالم أخثذ ظثـ افقفقديثي وادسثقحقي ونثلثر دث  ،أو أن
افرشقا  ؿد اضؾع ظذ ـتبفؿ وأخذ ظـفؿ ـ يزظؿ بعض ادستشثر يـ ،ؾوفؼقا ؽر صحقح ،أمثو إذا
ـون افؼصد هق انػو اإلشالم مع افقفقديي وادسقحقي ذم بعض إمقر افتؼيعقي وافعؼديي افعومي بوظتبور
أن مصدر إديون افثالثي واحد ،وهق اهلل شبحوكف ونعوػ ،وفثذفؽ ـثون مثـ افطبقعثل أن نشثسك هثذه
إديون ذم ظدد مـ إمقر إشوشقي ،ؾوفؽالم صحقح دذا ادعـكت
 Finally, we have the retrospective views of Judaism and Christianity looking backر2و
upon Islam, the newcomer religion among them – and the view is much less
charitable. In contrast to Islam's acceptance of huge parts of the Old and New
Testaments, both Judaism and Christianity reject Muhammad even as a prophet of
God. Not surprisingly, they also repudiate the idea that the Old Testament and New
Testament messages can in any way be "updated" by Muhammad. Muhammad is
treated in much Christian literature over the ages as a heretic, even a devil, including
being cast into one of the lowest circles of Hell in Dante's Inferno.
Graham E. Fuller, A world Without Islam, Back Bay Books, New York, 2010, P.3536.

 "…Christian writers saw such "Arab" intrusions as God's punishment for their sins,ر3و
=
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وإشوؿػي إشبون شق ً
ال مثـ افؽتوبثوت افالهقنقثي ذات وجفثوت معوديثي فإلشثالم
ختتؾػ ؿؾق ً
ال ظ صدر ؿبؾفوتتت" ت
ر1و

وافؼرن افثومـ ظؼ -وهق ؿؿي ظك افتـقير -طفرت ؾقف رؤيثي ظثـ اإلشثالم
ورشقفف  ،نتسؿ بقء مـ ادق قظقي ورؾض فؾصقرة افـؿطقي افتل رشؿتفو افؼرون
افقشطك ،واشتؼرت ذم ذاـرة أوروبو" ،ؾؼد طفر أثـوء ظكث افتـثقير ادمثوه جديثد ذم
افـظرة إػ إديون ومـ بقـفو اإلشالم"  ،ؾػل هذه افعصقر أدمٍ نثوريخ اإلشثالم ذم
ر1و

افتوريخ افعودل ،طفر جمؿقظي مـ ادستؼؿغ -وٓ شق إدون -افذيـ شثعقا فؽتوبثي
بقء مـ اإلجيوبقي ظـ اإلشالم وكبل اإلشالم  ت
ر9و

ونرى ادستؼؿي رصقؿقؾو أن افؼثرن افتوشثع ظؼث يؿثثؾ افـظثرة افعؾؿقثي إػ
اإلشالم ،طفر ذفثؽ آدمثوه ذم افؽتوبثوت افتثل حووفثً أن نػصثؾ بثغ مثو يتعؾثؼ
بوٕحداث افتورخيقي ،وإشوضر افديـقي ،مع بؼوء بعض افؽتوبوت افتل ٓ نثزاا نرشثؿ
صقرة شؾبقي ظـ حمؿد  ت و"افؼرن افثومـ ظؼث صثفد بعثض اجلفثقد افرامقثي إػ
ر4و

=

especially sexually related sins… Later commentators added lurid details about
Muhammad's Sexual proclivities and numerous wives. He has magician who could
rise in the air, and following his death, according to widespread reports, his tomb
"levitated from a series of cleverly hidden magnets
Fredrick Quinn, The Sum of all Heresies: The Image of Islam in Western Thought,
Oxford University Press, 2008, P.28.

 "… Spanish monks and bishops produced a stream of theological writings whoseر1و
hostile prespectives towards Islam differed little from what had gone before…" Ibid,
P. 30.

 During the Enlightenment there slowly emerged a new approach to religions,ر2و
including Islam" Annemarie Schimmel, P.2-3.

ر9و يـظر ادرجع افسوبؼ ص 6-9حقٌ أصورت ادستشثر ة رأكقؿري صثقؿقؾو إػ بعثض افؽتوبثوت افتثل
انسؿً بقء مـ اإلكصوف دموه اإلشالم وكبل اإلشالم ت
 "It was in the nineteenth century that a schorary approach to Islam began. In 1842ر4و
=
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و ع نػفؿ أـثر دؿي فإلشالم ،وطفثرت إصثدارات فؽتوبثوت مستؼثؿغ ؿثؾ ذم
ضقومو كظرة إجيوبقي ظـ اإلشالم ورشقفف  ،ؾؾؿ يعد اإلشالم ذم نؾؽ افؽتوبوت افديـ
افذي اكتؼ بوفسقػ ،وأصبحً افدوفي اإلشالمقي نتسؿ بوفتسومح أـثر ممثو نتسثؿ بثف
مػؽرا شقوشث ًقو ظؿقثؼ افػؽثرتتت بثؾ
افتؼوفقد ادسقحقي ،ووصػ افرشقا  بوظتبوره
ً
اشتطوع بعضفؿ -ـ نؼقا ـوريـ آرمسسوكٍ" -أن يستشػ ادسحي افربوكقي ذم حقوة
حمؿد وكزوا اإلشالمتتت وكؿً إبون افؼرن افثومـ ظؼ أشطقرة أخرى نصقر حمؿثدً ا
ظذ أكف رجؾ حؽقؿ مـ رجوا افتؼيع افعؼالينتتت" ت
ر1و

وادتلمؾ ذم ظصقر افـفضي وافتـثقير وآشثتع ر يؼثػ ظثذ افتـثوؿض افثذي
أصوب أوروبو وافغرب دموه افـظرة ظذ اإلشالم ؾوفؽتوب رادستؼؿقنو بغ ادموهغ
ادموه ُي َعدُّ امتدا ًدا فؽتوب افعصقر افقشطك مع نغقر ضػقػ ذم ضبقعي آمومثوت افتثل
راؾضثو فؾصثقرة
يرمقن دو اإلشالم ورشقفف  ،وادموه حووا أن يؽقن ظؾؿ ًقو مـص ًػو ً
ادقروثي ظـ آبوء افؽـقسي وأدب افؼرون افقشطك ،واضؼ إن نؾثؽ افؽتوبثوت  -وإن مل
نسفؿ ذم نغقر افصقرة افـؿطقي افشعبقي ذم افغرب ،إٓ أهنو شومهً ذم إبراز ـثثر مثـ

=
Gustav weil tried to describe the life of the prophet by separating what appeared to
be historical events From Later Pious legend … Sprenger and Margoliouth tended to
draw a rather negative picture of Muhammad…" Ibid, P.5.

ر1و يـظر ذم ذفؽ ـؾف ـوريـ آرمسسوكٍ ص ،57ومع أن افبوحٌ فف نعؾقؼوت ظذ مو ورد ذم هذا افسثقو ومل
يـوؿشفٕ :كف فقس حم ً
ال فؾؿـوؿشي هـو ،إ ْذ اهلدف مـ إيراد هذه افشثفودات وإؿثقاا هثق بقثون رء مثـ
افتغقر ذم افصقرة افتل رشؿتفو أوروبو ذم افعصقر افقشطك ظـ اإلشثالم ورشثقفف  ظثـ نؾثؽ افتثل
طفرت ذم أوروبو اضديثي افتل ٓ يـؽر أحثد طفثقر ادمثوه إجيثو ومتعؼثؾ ذم افـظثر إػ اإلشثالم وكبثل
اإلشالم  وبوفتويل اضضورة اإلشالمقي ،ومع ذفؽ ؾنن امتداد ًا فؾصقرة ادرشقمي ظـ اإلشالم ورشثقفف
ومستؿرات
 ذم افعصقر افقشطك ٓ يزاا بوؿ ًقو
ً
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اجلقاكى اإلجيوبقي فإلشالم وافرشقا  واضضورة اإلشالمقي ،ونقثقؼ ذفؽ مـ خالا
افدراشوت افتورخيقي ادـصػي أو افـظثرة افعؾؿقثي ادسثتـدة إػ ادق ثقظقي واإلكصثوف
واضقوديي ت
ر1و

"وبوفتدريٍ بدأت بعض افتعؾقؼوت ادعزوفي نعسف بػضثؾ نعثوفقؿ افرشثقا،
وذم افقؿً افذي ـوكً معظؿ إموــ تؼره ،ونعجثى بثف أمثوــ أخثرى وأصثبح
اإلشالم حؼقؼي أـثر نعؼقدً ا ذم افغرب" ت
ر1و

ويسعك ادستشثر رجراهوم إي-ؾقؾؾرو إػ حمووفي "إؿـوع افؼورئ بثلن إزمثي
اضوفقي ذم افعالؿوت بغ افؼث وافغثرب أو بثغ افغثرب واإلشثالم مل يؽثـ شثببفو
إشوس هق افديـ ،بؾ مزيٍ مـ آكؼسثوموت وادصثوفح وافتـوؾسثوت وافصثداموت
افسقوشقي وافثؼوؾقي" ت
ر9و

وأمو رمورك جراهومو ؾرى "أكف إذا ـوكً هـوك مشؽؾي مع افتوريخ اإلشالمل،
ؾنهنو مع بعض أوفئؽ افذيـ ـتبقه ،ؾؿـ وجفي كظر همٓء افعؾ ء ؾنن أؾثقا اإلشثالم
ـؼقة ثؼوؾقي وشقوشقي حيتوج إػ نلضره بعـويي وبقجفي كظر مـوشبي ديـقثي وثؼوؾقثي ،وذم
اضؼقؼي إن اضضورة اإلشالمقي جيى أن ندرس بعـويثي :فـثتعؾؿ مـفثو أكثقاع افثدروس
ر1و يـظر جوذبقي اإلشالم ص ،48-44وـوريـ آرمسسوكٍ ،شرة افـبل حمؿد ،ص64-57ت
 "In the end, I hope to persuade the reader that the present crisis of East-Westر2و
relations, or between the West and "Islam" has really very little to do with religion
and everything to do with political and cultural frictions, interests, rivalaries, and
clashes".
Graham E.Fuller, A world Without Islam, P. 16.

 "…and gradually an isolated few commentaries acknowledged some merit to theر3و
Prophet's teaching. Reviled in most places, but admired in others, Islam was
becoming a more complicated reality in the west".
Fredrick Quinn, The sum of All Heresies: The Image of Islam in Western Thought,
P.37.
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،  وهذا افتقجقف افتورخيل شوهؿ ذم َض ْؿس دور اإلشالم ذم افتوريخ إورو،افصحقحي
وآشؿ ادـوشى فف هق ادستشثر " ت واختتؿ ادستشثر كػسف ـتوبثف رـقثػ خؾثؼ
و1ر

ًاإلشالم افعومل اجلديدو بؼقفف "مـ افعدا اإلصورة إػ أن بعض افعؾ ء افذيـ اشتؼق
 وذم افقؿثً افثذي يتعثغ إـبثور بعثض ادستؼثؿغ،مـفؿ معؾقمويت هؿ مستؼؿقن
 ٕشثبوب: ؾنن بعثض ادثمثريـ مثـفؿ يثزدرون اإلشثالم وإشثفومونف،فعؾؿفؿ افرائع
 ٕن افسثقطرة ظثذ افتثوريخ:وو ديـقيت وأمع دائ ً أن كرشؿ ظفدً ا جديدً ا/شقوشقي رأو
 إػ أذرع افتعوون ظذ إخقةت دظقكو كػعؾفو" ت،شتـؼؾـو مـ أيدي افؽراهقي
و1ر

و1 " رIf there is any problem with Islamic history, it with some of those who write it. For
these scholars Islam's decline as a cultural and political Power needs to be carefully
framed by the proper point of view, religiously be engineered so that we learn the
right kinds of lessons. This historical engineering has bee instrumental in silencing
Islam's role in Western history. The proper name far it is orientalism".
Mark Graham, How Islam Created The Modern World, P178-179.

و2" رIt is only fair to point out that some of the scholars I've drawn my information from
are Orientalists. While many orientalists should be credited for their exceptional
scholar ship, some of the most influential of them actively despise Islam as well as
its many adherents for political and/or religious reasons. My hope has always been
that a new era is drawing where control over history will pass from the hands of
hate into the collective arms of brother and sister hood. Let us make it so".
Ibid, P.196.
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ادبحث الثالث
مواقف ادسترشقني اإلجيابقة جتاه احلضارة اإلسالمقة
ادتلمؾ فؾدراشوت ادستشثثرؿقي ظثـ اإلشثالم ظؿق ًمثو وحضثورنف ظثذ وجثف
اخلصقص ،جيد كػسف أموم ؾريؼغ متـوؿضغ ؾريؼ يعتؿد افـظرة افعؾؿقي ادق ثقظقي،
وآخر يعتؿد افـظرة ادتحقزةت وافػريؼ إوا ؿودر ظذ "معوجلثي مثو يتعؾثؼ بوإلشثالم
معوجلي مق قظقي ويؼسب مـ اضؼقؼقثي ،بقثـ يـثدؾع افػريثؼ أخثر بودمثوه افؼطثى
ادعوـس ،ؾقؼػ مقؿ ًػو مضو ًدا يتلرجح بغ افسبوب وافشتقؿي ،وبغ اضؽؿ ادـحوز" ت
ٍ
صفودات إجيوبقي مـ ظدد ادستؼثؿغ
وذم افقؿً افذي يؿؽـ أن كؼػ ؾقف ظذ
ر1و

أيضو ظذ "رـثوم مثـ صثفودات أخثرى شثؾبقي مقؿ ًػثو
ظـ اإلشالم وحضورنف ،كؼػ ً
ـثرا
مضو ًدا مـ اإلشالم وحضورنف  ،وٓ صؽ أن مقاؿػ ادستؼؿغ افسؾبقي نػق
ً
ر1و

ورواجو ،ومـ هثذا ادـطؾثؼ ـثون
اكتشورا
نؾؽ ادقاؿػ اإلجيوبقي ،بؾ رب نؽقن إـثر
ً
ً
ٓبدّ مـ إبراز ادقاؿػ وافشفودات ادستشثر يثي اإلجيوبقثي دمثوه حضثورة اإلشثالم،
إؿرارا ضؼ أوفئؽ ادستؼؿغ ،ونلـقدً ا ظذ أن مثو نضثؿـتف اضضثورة اإلشثالمقي مثـ
ً
ظـوس اجلذب وافؼقة شوؿً همٓء ادستؼثؿغ فثإلدٓء بشثفودامؿ اإلجيوبقثي ،وإن
صوبتفو مقاؿػ أخرى هلؿ ،أو اشتـتوجوت شؾبقي ذم مقاضـ ومقاؿػ أخرىت
ـثؾ -أو ّ
ٓ صؽ ذم أن صػحوت افدراشي فـ نتسع فرصثد أو نتبثع ِّ
جثؾ -مثو
شطره ادستشثرؿقن مـ صفودات إجيوبقي ظـ اإلشثالم وحضثورنف وحسثبل أن أكتؼثل

ر1و ظ د افديـ خؾقؾ ،ؿوفقا ظـ اإلشالمتتت ،ص11ت
ر1و ادرجع افسوبؼ ،ص11ت
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أكؿقذجو مـ نؾؽ افشفودات وادقاؿػ اإلجيوبقيت
ً
أـد ظدد مـ ادستؼؿغ نلثر اضضورة افعربقي اإلشالمقي ذم افغرب ،ونػقؿفثو
ذم ظدد مـ ادجوٓت وافػـقنت "وإذا أراد ادرء نصقر نلثر افؼ ذم افغرب ،وجثى
ظؾقف أن يتؿثؾ حوا اضضورة افتل ـوكً ظؾقفو صعقد ادتؼوبؾي ،ؾلمثو افشثثر ؾؽثون
يتؿتثثع بحضثثورة زاهثثرة بػضثثؾ افعثثرب ،وأمثثو افغثثرب ؾؽثثون ؽور ًؿثثو ذم بحثثر مثثـ
اهلؿجقيتتت" ت
ر1و

" وادسقحقي برمتفو ـوكً بعقثدة ظثـ افعالؿثي افقديثي مثع اضؽؿثي افققكوكقثي،
وبوفػعؾ ـون حشد مـ ادسقحقغ أحرؿقا مؽتبي بوفغثي افـػوشثي ذم اإلشثؽـدريي ؿبثؾ
ؿرون ،وادؾؽ ادسقحل جستـقون هق مـ أؽؾؼ أـوديؿقثي أؾالضثقن ذم 519م ،وضثرد
ظؾ ءهو إػ بالد بعقدةتتت" ت
ر1و

ومل يؼػ "أثر افعرب واإلشالم ذم نوريخ أوروبو ذم نثوريخ افعصثقر افقشثطك
ظـد افتغقرات افسقوشقي افتل أحدثقهو ذم أو وع افعؾؿ ادعروف ،وإك يبدو هذا إثر
قحو ذم ادقدان اضضوريتتت" ت
أصد مو يؽقن و
ً
ر9و

وفؼد "ـون نلثر اإلشالم ذم أوروبو رذم افؼرون افقشطكو صوم ً
ال مقوديـ ـثرة،
ظثؿ -بدرجثي ـبثرة أو
ومفقؿـًو ظذ جقاكى متعددة ،ويؿؽـ افؼقا إن هثذا افتثلثر ّ
ر1و "فقبقن" ،حضورة افعرب ،ص994ت
 "But Christianity as a whole had a far from amicable relationship with Greekر2و
wisdom. Indeed, it was a Christian mob that torched the priceless library at
Alexandria centuries before. And it was a Christian king –Justinian- who closed
Plato's academy in 529 and sent its scholars packing to the distant lands.
Mark Graham, How Islam Created The Modern World, P.45.

ر9و شعقد ظوصقر ،نوريخ أوروبو ذم افعصقر افقشطك ،كؼ ً
ال ظـ

Pirenne: A history of Europe, P.48.
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صغرة -مستقيوت اضقوة إوروبقثي مجق ًعثو ،وكثوا أـثثر ادجثوٓت وافبـثك اختال ًؾثو
ونبوظدً ا ،ب ذم ذفؽ افـقاحل ادعقشثقي وافتجوريثي وآؿتصثوديي وافتؼـقثي وافسقوشثقي
وأداب وافعؾقم وافػؾسػي وافديـ" ت هذا افشؿقا ذم اإلشالم وحضثورنف ـثون فثف
ر1و

بسؿق افػتح اإلشالمل ،ؾؼوا "اكجذ افػثتح
وؿع ـبر ظذ بعض ادستؼؿغ ،ؾشفد
ّ
اإلشالمل ظـ إمزاضقريي جديدة مو أوشعفو ،وظـ حضورة مو أشطعفو ،وظثـ مدكقثي
ظقا ظؾقفو افغرب ذم نطقره افصوظد ،ورؿ ّقي افبـّوء ،بعد أن كػثخ اإلشثالم
مو أروظفوّ ،
روحو جديدة ظودت معف إفقف اضقوةتتت" ت
ذم ؿسؿ مقات مـ افساث اإلكسوين افؼديؿ ً
ر1و

"واكػجر افبحٌ افػؾسػل وافعؾؿثل مثـ بغثداد بوفطوؿثي افـودمثي ظثـ كجثقم
اكػجرت ؾجلة ،ؾوشتخدم ادسؾؿقن اضؽؿي افققكوكقي ادؽتشػي فدهيؿ حدي ًثو ذم إحداث
ثقرة ظؾؿقي ذم ـؾ ادعرؾي افػؾؽ ،وافريو قوت ،واجلغراؾقثو ،وافػؾسثػي ،وافػقزيثوء،
وافؽقؿقوء ،وافطى ،وافتوريخ ،وإدب ،وافبسثتـي ،وادقشثقؼك ،واهلـدشثي وؽرهثو،
وبحؾقا هنويي افؼرن افتوشع ـون اإلشالم أظظؿ ؿقة ؾؽريي صفدهو افعومل" ت
ر9و

ويرى بعض ادستؼؿغ أن "افغرب بؼثل ذم نثلخره ثؼوؾ ًقثو واؿتصثود ًيو ضثقاا
افػسة افتل ظزا ؾقفو كػسف ظـ اإلشالم ومل يقاجفف ،ومل يبدأ ازدهور افغثرب وهنضثتف
إٓ حغ بدأ احتؽوـف بوفعرب شقوش ًقو وظؾؿ ًقو ودمور ًيو ،واشتقؼظ افػؽر إورو ظثذ
ر1و "أفقؽس جقارؾؽز" اإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصودم إػ اضقار وافتػوهؿ ،ص99ت
ر1و "إدوار بروي" نوريخ اضضورات افعوم119/9 ،ت
 Philosophical and scientific inquiry burst out of Baghdad with the energy of aر3و
supernova. Muslims took the recently-discovered Greek wisdom and used it to
create a scientific revolution in every field known to humans- astronomy,
mathematics, geography, philosophy, physics, chemistry, medicine, history,
literature, horticulture, music, engineering, navigation. By the end of the ninth
century, Islam was the greatest intellectual power the world had ever seen.
Mark Graham, How Islam Created the Modern World, P.46.
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ؿدوم افعؾقم وأداب افعربقي مـ شبوؿف افذي دام ؿروكًثو فقصثبح أـثثر ؽـثك ومجثوًٓ
وأوؾر صحي وشعودة" ت
ر1و

اؾتتح رمورك جراهومو ـتوبف رـقػ خؾؼ اإلشالم افعومل اضديٌو بؼقفثف هثذه
ؿصي مطؾقبي حؽويتفو ٓ حموفي ،وؿثد كُسث َق ًْ ظثذ كطثو واشثع ،وبؼويوهثو حمـّطثي ذم
ادجوٓت وافـصقص افػـقي افتثل ٓ يطؾثع ظؾقفثو إٓ متخصصثقن معثدودون ،وإذا
َ
افعثومل ذم أـثثر ادراحثؾ اجلومعقثي
ؿرأت ذم ـتى افتوريخ فؾؿدارس افثوكقيثي ونثوريخ
شتالحظ أن هذه افؼصي ؽوئبي ،وهل ؿصي ؽل ـقػ أن افثديـ افثذي ضػثؼ افؽثثر
يروكف مهجقو وكؼقضو فؾعكاكقي أكشل إمزاضقريي مـ افروظي وافثروة مل يشثفده افعثومل،
وهل ؿصي ـقػ أن نراث ًو كػقس ًو مـ ادعرؾي مل ُحيؿ ؾؼط ،بؾ أظقد نصقره وبـثوؤه ،وهثل
ؿصي ـقػ وفدت أوربو افؼروشطقي رأي أوربو افؼرون افقشطكو افـفضي إوربقيت
وهذه افؼصي هل ـقػ صـع اإلشالم افعومل اضديٌ ت
ر1و

"واضؼقؼي ظذ ظؽس إشطقرة ،وهل مو ٓ يراد ش ظف ذم ـثر مـ إحقثون،
ورب ـون أشقأ افبدع أن يؼوا إن أوربو مل نتعؾؿ صقئو مـ اإلشالم ذم أي وؿً مهت
وفؽـفو نعؾؿً بوجلؾقس ظـد معؾؿقفو ادسؾؿغ ددة مخس ئي ظوم ،وبعقدً ا ظثـ
ر1و "زيغريد هقكؽف" صؿس افعرب نسطع ظذ افغرب ،ص541ت
 This is story that. Needs to be told. It is a story that has largely been forgotten, itsر2و
remnants embalmed in technical journals and texts that only a handful of specialists
read. Open any high school history textbook and you will see thes story noticeably
absent, as you would in most undergraduate world history surveys. It is the story of
an empire of wealth and splendor the like of which the world had never seen. It is
the story of how a precious heritage of knowledge was not simply preserved but
reconstituted and reimagined. And it is the story of how medieval Europe gave birth
to the Renaissance.
This is the story of how Islam creted the modern world.
Mark Graham, How Islam Created The Modern World Amana Publications, USA,
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ـقهنؿ حقا ـ أو حقاؾظ ـون ادسؾؿقن ـؾ إصقوء افتل حرمتفؿ افؽتى افػـوكقن،
وافشعراء ،وافػالشػي ،وظؾ ء افريو قوت وافؽقؿقوء وافػؾؽ وافػقزيوء ،بؾ بوختصثور
ـوكقا متحمريـ ذم حغ ـوكً أوربو نتؿرغ ذم اهلؿجقثي ،وحضثورة ادسثؾؿغ ـوكثً
أظظؿ حضورة ذم اضجؿ وافتؽـقفقجقو ِ
صثفدهو افعثومل ،بثؾ أثثرت بشثؽؾ مبثوذ ذم
صـوظي أوربو ـؽقون ثؼوذم وؿقة ذم افعؾؿ وافسقوشي ،ومع ـقن افبعض ؽثر راؽثى ذم
آظساف بذفؽ ؾنن افعومل اإلشالمل هق افعؿال افذي ظذ ـتػقف ؿوم ظصثر افـفضثي
إوربقي" ت
ر1و

"فؼد ـون فإلشالم ظظقؿ إثر ظثذ افعثومل أمجثع بوظتبثوره واحثدً ا مثـ أظظثؿ
وأؿقى اضضورات ادستؿرة ذم افتوريخت ومل نستؿر أي حضورة أخثرى ضثقيال ودثذا
افتقشع ادسامل إضراف مثؾ اإلشالم ،ـ أكـل أــ احسا ًمو بوف ًغثو فؾثؼوؾثي وافػـثقن
وافعؾقم وافػؾسػي واضضورة اإلشالمقي وفؾؿسؾؿغ ـلصخوصت وٓ صثؽ أن افعثومل
مؼػرا بدون اإلشالمت ـ أكـو ٓ كتجوهؾ أن اإلشالم ؿد صـع هثذا
ـون شقصبح مؽوكو ً
افكح افعؿال ادتؿقز -أٓ وهق "افعومل اإلشالمل"  -وافذي جيؿع أظدادا هوئؾي مـ
إؾراد وافدوا وافثؼوؾوت وإظرا ادختؾػي افتل مل يؽـ فقجؿع بقـفو شقاه" ت
ر1و

 "Truth, unlike myth, is frequently what we do not want to hear. And perhaps the mostر1و
heretical thing to say is that Europe ever had anything to learn from Islam. But learn
it did, sitting at the foot of its Muslim teachers for half a millenium. Far from being
incubators or preservers, Muslims were all the things those textbooks deny them
being: artists, poets, philosophers, mathematicians, chemists, astronomers,
physicists. In short, they were civilized at a time when Europe was wallowing in
barbarism. Muslim civilization was the greatest in size and technology that the world
had ever seen. And far from existing in a vacuum, it directly impinged on the
creation of Europe as a cultural entity and as a scientific and political power. As
much as some are loathe to admit it, the Islamic world is the giant on whose
shoulders the European Renaissance stood".
st power full

ر2و
=
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ويمـد بعض ادستؼؿغ أكف "فق مل يظفر اإلشالم فؽون افعومل أؿثؾ ثثراء ثؼوؾ ًقثو
نثلثرا
 وفذفؽ ؾنن "اإلشالم افعر افشثومؾ ذم اإلكجثوزات افتثل أثثرت، "وؾؽر ًيو
ً
و1ر

 وظدم طفقر ـثر مـ أش ء ظؾ ء ادسؾؿغ افذيـ ـون، "مبوذ ًا ذم افغرب ادعوس
و9ور1ر

هلؿ دور ذم اضراك اضضوري وافعؾؿل يعقد إػ "افتجوهؾ افغر واإلجحوف افقا ح
ادـوهض فؾؿسؾؿغ" ت
و4ر

ويؽود دمؿع ثؾي ـبرة مـ ادستؼؿغ ظذ آظساف بػضؾ اضضورة اإلشالمقي
 إذ نعدّ ؾسة حؽثؿ ادسثؾؿغ فألكثدفس ؾثسة ذهبقثي،ذم إكدفس ظذ حضورة أوروبو
 ـث، ظثودا، حقٌ "مل نـعؿ إكدفس ضقاا نورخيفو بحؽثؿ رحثقؿ،فؾحضورة افغربقي
 ؿثد، ذفؽ حؽؿ يصثدره مستشثثر مسثقحل ظظثقؿ،كعؿً بف أيوم افػو غ افعرب
=
continuous civilizations in history. No other civilization has lasted as long over such
a brood expanse of the world as Islam. I have immense regard for Islamic culture,
arts, sciences, philosophy, and civilization, and for Muslims as people. The world be
a much more impoverished place in the absence of Islamic civilization. Nor I do
ignore the fact that Islam has Created a powerful and distinct edifice- the "Muslim
world-linking large numbers of diverse peoples, states, cultures, and climes in ways
that might not otherwise be the case.
Graham E. Fuller, A world without Islam, Back Bay Books, 2011, P.11

و1" رIf there had been no Islam, the world would have less rich culturally and
intellectually.
Ibid, P.36

و2" رEven more important than any individual work was the Arabs's overall contribution
that lies at the very heart of the contemporary west…"
Jonathon Lyons, The House of wisdom: How the Arabs Transformed Western
Civilization, Bloomsburg publishing PLC, 2010, P.5.

و "ـتوب مفؿ ومدهش وٕوا مرة يظفرWilliam Dalrympleو ـُتى ظذ ؽالف افؽتوب ادؼقفي افتوفقي ر9ر
افدَ ْيـ افغر فؾعؾقم افعربقي ذم افؼرون افقشطك بلشؾقب وا ح ومؼبقات
A wonderful and important book which for the first time presents the Western debt
to mediaeval Arabic Learning in a clear and accessible manner

و4" رyet these were just a few of the players in an extraordinary Arab scientific and
philosophical tradition that lies hidden under centuries of Western ignorance and
outright anti-Muslim Prejudice". Ibid, P.4.
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يتطؾى ؿسف صق ًئو مـ افتؼؾقؾ مـ ثـوئف ،فؽـ هذا اضؽؿ -بعد أن ُنـ ِْؼص مـف مو ظسوه
صحقحو" ت
ً
أن يؽقن ؾقف مـ افتحؿس -يظؾ مع ذفؽ ؿوئ ً
ر1و

ويمـد بعض ادستؼؿغ أن "اضؽؿ اإلشالمل أظثود ٕشثبوكقو ازدهورهثو مثـ
جديد ،واشسد اؿتصودهو ظوؾقتف ،وظودت اضقوة افثؼوؾقي إػ روكؼفوتتت ظالوة ظثذ مثو
ؿدمف افعؾ ء ادسؾؿقن إػ أوروبو مـ أرؿوم هـديي ظربقي وريو قوت متطقرة ونؼـقثوت
ضبقي حديثي ونقجفوت حمدثي ذم افػؾسػي" ت
ر1و

وافصػوت اضسـي افتل انصػ دو ادسؾؿقن ،وشطرمو ـتى افتوريخ ،صثػوت
مـبثؼي مـ نعوفقؿ اإلشالم" ،ؾوإلشالم مـ أـثر افثديوكوت مالءمثي ٓـتشثوف افعؾثؿ،
ومـ أظظؿفو مذيب ًو فؾـػقس ومح ً
ال ظذ افعدا واإلحسون وافتسومحتتت"  ،وٓصثؽ
ر9و

أن صػي افتسومح افتل انصػً دو اضضورة اإلشالمقي مـبثؼي مـ مصودر نؼيعف" ،ؾ
أـثر مو ذم افؼرآن واضديٌ مـ إمر بوفتسومح ،ومو أـثثر مثو ظؿثؾ ؾثو ل اإلشثالم
بذفؽ ،ومل َي ْر ِو افتوريخ أن ادسؾؿغ ؿتؾقا صعب ًوتتت" ت
ر4و

ويؽود جيؿع ادمرخقن أن اضضورة اإلشالمقي أصعؾً مصوبقح افعؾؿ وادعرؾي،
وبدّ دت بـقرهو طالم افعصقر افقشطك ذم افعومل ـؾف ،وذم أوروبو ظذ وجف اخلصقص
ر1و "ديقراكً" ؿصي اضضورة ،191/19 ،مع أن "ديقاراكً" ظدّ أن مو ؿوفف ادستشثثر ادسثقحل مبوفغًثو
ؾقف ،مل يستطع أن يـؽر اضؼقؼي ،واظسف دوت
 "Under Muslim role Spain once more, her economy resuscitated and cultural Lifeر2و
revived…. Islam's scholars now introduced Europeans to Hindu-Arabic numerals,
her mathematics, new medical techniques, and fresh approaches to philosophy".
A Vanished World: Muslims, Christians and Jews in Medieval Spain, Chris
Lowney, Oxford university Press, 2005, P.5.

ر9و "فقبقن" حضورة افعرب ،ص 116ت
ر4و "درمـغؿ" حقوة حمؿد ،ص 971ت
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حغ ـوكً نغط ذم شبومو افعؿقؼ ،ونسبح ذم بحر اجلفؾ وافػؼر وافػقىضت
فؼد "شطع كقر افعؾقم افعربقي اإلشالمقي شطقع افؼؿثر كثوذ ًا إصثعوظف فقبثدد
أحؾؽ طؾ ت افعصقر افقشطك ذم أوروبو" ت
ر1و

وادتتبع دآثر اضضورة افعربقي اإلشالمقي ذم صتك افعؾقم يدرك يؼقـ ًو "فثقس مثـ
ؿبقؾ ادصودؾي أن حيتثؾ افعؾثؿ ادؽوكثي إوػ ،ؾبثوفعؾؿ ظؿؾقث ًو ،اشثتقضـً اضضثورة
اإلشالمقي ذم إشبوكقو ،اشتقطوك ًو مديثد ًا فدرجثي أن ذـراهثو دثو نثزا ذم افثذاـرة حتثك
افققم" ت
ر1و

افعجى مـ "اهلؿي افتل أؿدم دو افعرب ظذ افبحٌ،
ومت ّؾؽ بعض ادستؼؿغ
ُ
وإذا ـوكً هـوفؽ أمؿ نسووت هل وافعرب ذم ذفؽ ،ؾنكؽ ٓ دمد أمي ؾوؿثً افعثرب
ظذ مو حيتؿؾ ،وافعرب ـوكقا إذا مو اشتقفقا ظذ مديـي سؾقا مهفؿ إػ إكشوء مسثجد
وإؿومي مدرشي ؾقفو ،وإذا مو ـوكً نؾؽ ادديـي ـبرة أشسقا ؾقفثو مثدارس ـثثرة ،تتت
هذا ظدا اصت ا ادثدن افؽزى ـبغداد وافؼوهرة وضؾقطؾي وؿرضبثي تتت ظثذ جومعثوت
مشثثتؿؾي ظثثذ خمتثثزات ومراصثثد ومؽتبثثوت ؽـ ِ ّقثثي ،وـثثؾ مثثو يسثثوظد ظثثذ افبحثثٌ
افعؾؿلتتت" ت ومـ ادستؼؿغ مـ اظثسف بلكثف "ٓ يؽثود يقجثد رء مثـ جفثقد
ر9و

ادسؾؿغ ذم مقدان افعؾقم مل يتلثر بف افغرب بطريؼ أو بآخر" ت
ر4و

ر1و حمؿد أبق حسون ،دور اضضورة اإلشالمقي ذم نؽقيـ اضضورة افغربقي ،ص  941كؼ ً
ال ظـ ، John Bowle
اإلكسون ظز افعصقر ،ص 158ت
ر1و "جوك ريسؾر" اضضورة افعربقي ،ص 169ت
ر9و "فقبقن" حضورة افعرب ،ص 494ت
ر4و ظ د افديـ خؾقؾ ،ؿوفقا ظـ اإلشالم ،ص  ،94كؼ ً
ال ظثـ نثراث اإلشثالم ،نصثـقػ "صثوخً" و"بثقز
ووث"79/9 ،ت
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إن "اضضورة افعربقي أظؾـً ظذ جبغ جومعومثو بثلحرف مثـ ذهثى فؾعثومل
أربعي أرـون ظؾؿ اضؽ ء ،وظدا افعظ ء ،وصالة افصوضغ ،وؿقة افشجعون" ت
ر1و

فؼد "دمذ نلثر افعرب ذم مجقع ؾروع اضضورة إوروبقي اضديثي ،وطفرت بغ
افؼرن افتوشع وافؼرن اخلومس ظؼ آداب نعدّ مـ أظظؿ مو ُظرف ،ونشفد اإلكتوجثوت
ادتـقظي وآخساظوت ادفؿي ظذ مو ـون يتصػ بف ظثرب ذفثؽ افثزمـ مثـ افـشثوط
مسقؽ ًو فؾثرأي
افعجقى ،وب ـون هلؿ مـ إثر افبوفغ ذم أوروبقي افـكاكقي ،ؾجوء هذا ّ
افؼوئؾ إن افعرب ـوكقا أشونذة فـو ،ومو أنك بف افعرب مـ ادقارد افتل ٓ نؼثدر بثثؿـ
ظـ نوريخ افؼرون افقشطك ومـ ـتى افرحالت ومعوجؿ نراجؿ إحقاا مـ جفثي،
و مو جوؤوا بف مـ صـوظي مـؼطعي افـظر ،ومـ مبثون دافثي ظثذ نػؽثر ظظثقؿ ،ومثـ
اـتشوؾوت مفؿي ذم افػـقن مـ كوحقي أخرى ،ـؾفو أمقر جيى أن نرؾثع ذم أظقــثو صثلن
إمي افعربقي"  ،ومـ خالا نؾؽ افعؾقم وافػـقن افعؾؿقي وافصـوظوت افتل اـتشثػفو
ر1و

وأبدظفو ظؾ ء اضضورة افعربقي اإلشالمقي أصثبح "افعثرب وحثدهؿ أشثونذة إمثؿ
افـكاكقي ظدّ ة ؿرون[ ،ومل يؽـ بقشع افغثرب] أن يطؾثع ظثذ ظؾثقم ؿثدموء افققكثون
وافرومون إٓ بػضؾ افعرب ،وأن افتعؾقؿ ذم جومعونـو مل يستغـ ظ كُؼؾ إػ فغونـثو مثـ
ممفػوت افعرب إٓ ذم إزمـي إخرة" ت
ر9و

وأمو إبداظوت اضضورة اإلشثالمقي ذم ظؾثقم افطثى وافصثقدفي وافريو ثقوت

ر1و "جوك ريسؾر" اضضورة افعربقي ،ص 169ت
ر1و ظ د افديـ خؾقؾ ،ؿوفقا ظـ اإلشالم ،ص  ،974كؼ ً
ال ظـ نوريخ افعثرب افعثوم" ،فثقيس شثقديق" ،ص
491-491ت
ر9و "فقبقن" حضورة افعرب ،ص 497ت
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وافؽقؿقثثوء وافػقزيثثوء وافػؾثثؽ ،وادقؽوكقؽثثو ،وظؾثثؿ افـبثثوت ،وافػؾسثثػي وافزراظثثي،
وافتجورة ،وافصـوظوت ادتعددة ـصـوظي افقر  ،وافـسقٍ ،واخلشى واضز ،وافقر ،
وافزجوج ،واخلثزف ،وافعطثقر ،وإزهثور ،وإبثداظومؿ ذم جمثوا ادالحثي افبحريثي،
وافزيد ،وإكشوء ادستشػقوت ،وبـوء ادؽتبوت ،وذم جموا افثـظؿ ،وافػؾسثػي ،وافشثعر،
وإدب ،وافرشؿ ،وافـحً ،وافزخرؾي ،وصغػفؿ ذم نلفقػ افؽتى ،وافسمجيت ودظؿ
اضؽوم وإمراء وادؾقك فؾحرـي افعؾؿقي ظؿقم ًوتتت ؾقضقؼ ادؼوم ظـ اضثديٌ ظـفثو،
وؿد أؾرد هلو ظدد مـ ادستؼؿغ ممفػوت وأبحوث ًو خوصي ،أكصػقا مـ خالهلو اضضورة
اإلشالمقي ،وظؾ ء ادسؾؿغ ،وٓ نؽود دمد مستؼؿ ًو ممثـ درس نثوريخ ادسثؾؿغ ،أو
اضضورة اإلشالمقي ،أو حضورة افعثرب ونثورخيفؿ إٓ ومتؾؽثف اإلظجثوب وآكبفثور
بذفؽ افرؿل ذم اضضثورة اإلشثالمقي وٓ شثق ذم جمثوا افعؾثقم وافتثلفقػ وافسمجثي
وآخساظوت وافصـوظوت ،بؾ وحتك افػؾسػي واجلغراؾقو وافطىتتت وؽرهو" ت
ر1و

ؼر رديقراكًو بلن ظصقر افتوريخ افذهبقي هل نؾؽ افتثل شثودمو اضضثورة
و ُي ّ
اإلشالمقي وأثرى ظؾ ؤهو ـوؾي مقوديـ افعؾؿ وادعرؾي بجفقدهؿ واـتشوؾومؿ ؾقؼقا
"وبعد ؾنن افؼورئ افعودي شتعسيف افدهشي مـ ضقا هذه اإلدومي بحضورة ادسثؾؿغ،
ِ
افعومل افبوحٌ دو جيده ؾقفو مـ إجيثوز ؽثر خؾقثؼ دثوت إن ظصثقر افتثوريخ
وشقلشػ
افذهبقي دون ؽرهو ،هل افتل أكجى ؾقفو ادجتؿع ،ذم مثؾ هذا افزمـ افؼصثر ،ذفثؽ
ر1و اكظر ظذ شبقؾ ادثوا "ؽقشتون فقبقن" حضورة افعرب ،و"زيغريد هقكؽف" صؿس افعرب نسثطع ظثذ
افغربت "جوك ريسؾر" حضورة افعربت و"نقموس أركقفد" نرات اإلشالم ،و"مثقكتغؿري واط" نثلثر
اإلشالم ظذ أوروبثو افعصثقر افقشثطك ،و"جثقن هثومرنـ" نثوريخ افعثومل ،و"وا ديقراكثً" ؿصثي
اضضورة ،و"فقيس شقديق" نوريخ افعرب افعومتتت وؽرهو مـ ادمفػوت افؽثرة افتل يصثعى حكثهو
ذم هذا ادؼومت
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افعدد اجلؿ مـ افرجوا افثذيـ ذاع صثقتفؿ ذم اضؽثؿ ،وافتعؾثقؿ ،وأداب ،وافؾغثي،
واجلغراؾقي ،وافتوريخ ،وافريو ي ،وافػؾؽ ،وافؽقؿقوء ،وافػؾسػي ،وافطى ـ أكجثى
اإلشالم ذم إربعي افؼرون افػوصؾي بغ هورون افرصقد وابـ رصد" ت
ر1و

ودذه افعبورة اؾتتح رشتوكقود ـىو ؾصؾف إوا مـ ـتوبف رادسؾؿقن ذم نلريخ
اضضورةوت
"ؿؾقؾقن َم ْـ هؿ ظذ ظؾؿ ب أشفؿ بف افعومل اإلشثالمل مثـ جفثقد متؿقثزة ذم
نؼدم اإلكسوكقي ،حتك ذم ظككو اضو

ادستـر! ذم حغ أن هذه اضضورة مل نؽـ نؼقد

افعومل ذم جموٓت ضقؾي مخسي ؿرون َؾحسى ،وإكث اشثتقظبً ـثؾ ضوؿثي اإلكسثوكقي ذم
افسعل ادـظؿ وراء ادعرؾي خالا نؾؽ افػسةت وؿد ازدهر افعؾؿ وافتعؾقؿ ذم طؾ افـػقذ
اإلشالمل مـذ ْ
أن نبقأت بغداد مؽون افصدارة وافؼقة ذم مـتصثػ افؼثرن افثثومـ رمو
حتك مو بعد افتدهقر افسقود فؾؿسؾؿغ بعد مخسي ؿرون ،ومو مـ جزء َ
آخر مـ افعومل
وؿتذاك متقز بؿثؾ هذه اضققيي" ت
ر1و

ودذه اخلومتي أهنك ادستشثر "وا ديقراكً" حديثف ذم ادج ّؾثد افثوفثٌ ظؼث
افذي خصصف فؾحديٌ ظـ اضضورة اإلشالمقي ،ذم مقشقظتف رؿصي اضضورةوت
وأمو ادستشثر رؽقشتون فقبقنو ؾؼد اختتؿ ـتوبف رحضورة افعربو بوخلالصي
أنقي
نؿ افؽتوب ،وفـؾخصف ذم بضثع ـؾث ت ؾـؼثقا إن إمثؿ افتثل ؾوؿثً
"فؼد ّ
افعرب متدك ًو ؿؾقؾي فؾغويي ،وإكـو ٓ كذـر أمي ،ـوفعرب ،حؼؼً مـ ادبتؽرات افعظقؿثي
ر1و "ديقراكً" ؿصي اضضورة ،ج /19ص987ت
ر1و شتوكقود ـى ،ص 11ت
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ذم وؿً ؿصر مثؾ مو حؼؼقا ،وإن افعرب أؿومقا ديـو مـ أؿقى إديون افتثل شثودت
ٕي ديـ آخثر ،وإهنثؿ أكشثلوا مثـ
افعومل ،أؿومقا ديـ ًو ٓ يزاا نلثره أصدّ حققيي ممو هق ّ
افـوحقي افسقوشقي ،دوفي مـ أظظؿ افدوا افتل ظرؾفو افتوريخ ،وإهنؿ مدّ كقا أوروبو ثؼوؾي
شثؿق افعثرب وهبطثً هبثقضفؿ كثودرة ،ومل يظفثر،
وأخالؿ ًو ،ؾوف ُعرو افتل شؿً
ّ
ـوفعربِ ،ظر يصؾح أن يؽقن مثوًٓ بورز ًا فتلثر افعقامؾ افتل ُمقؿـ ظذ ؿقوم افدوا
وظظؿتفو واكحطوضفو" ت
ر1و

واختتؿً ادستؼؿي "زيغريد هقكؽف" أيض ًو ـتودو رصؿس افعرب نسطع ظثذ
افغرب دذه إشطرو "وبوكتفوء افسقودة افعربقي ظذ إكدفس ،اكتفً أظظؿ حضثورة
ظرؾتفو أوروبي ذم افؼرون افقشطك ،واكتفك ظك ظظقؿ كعؿثً ؾقثف أشثبوكقو بوفرخثوء
واشتغؾً مقاردهو ،وزاد ظدد شؽوهنو ،وازدهرت
واخلر افعؿقؿ ،ؾورنػعً صـوظتفو،
ْ
ؾقفو افعؾقم وأداب وافػـقن بدرجي مل كعرف فف مـ ؿبؾ مثقالًتتت واكتؼؾثً اضثوا ذم
ػ رنوٓؾراو ادتسثومح ،ؾؾثؿ يؾبثٌ
ظك رئقس إشوؿػي رخقان ـسق كقزو افذي َخ َؾ َ
ادسؾؿقن أن ٓؿقا أهقآً أؾظع مـ أن نقصػ شببفو افتعصى إظؿكتتت ومثو نبؼثك
مـ افؽتى وادخطقضوت افعربقي ،وافذي مل يسؾى أو يـفى ،مجعثف رجثوا إشثؼػ
حرؿً يد افتعصى مؾققك ًو ومخسي آٓف مـ
بؿـتفك افعـويي ،فققؿدوا ؾقف افـورت وهؽذا
ْ
ادجؾدات هل جمفقد افعرب ذم إكدفس ،وثؿرة هنضتفؿ ذم ث كقي ؿرون" ت
ر1و

هذه ـوكً اضضورة اإلشالمقي ذم أؾضثؾ حوٓمثو -فقسثً ظودثو فإلرهثوبقغ
متخؾػو د افعومل اضديٌ ،وإك ـوكً ثؼوؾي ؾؽريثي كوبضثي بوفـشثوط ومل نؽثـ نؽثره
ر1و "فقبقن" حضورة افعرب ،ص 618ت
ر1و "زيغريد هقكؽف" صؿس افعرب نسطع ظذ افغرب ،ص 595ت

 مصطفى بو عمر حليب ا.د
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-افعؾقم- ، بؾ احتضـً ـؾ رء كسؿقف افعؼؾ افعصثري،افغريى وٓ مضودة فؾعؼؾ
 افتعؾقؿ وحتك افـؿقذج ادبؽر مـ افتعدديي افثؼوؾقثيت أمثو أهنثو نغو ثً ظثـ- افعؼؾ
 وإذا حثدث ذفثؽ،ممورشوت أخرى ؽر جقدة ـوفر ؾثال ُيـحثل إكجوزامثو افثؼوؾقثي
شقؽقن فـو أن ٓ كشطى ظثذ افققكثون وافرومثون ؾؼثط بثؾ شـشثطى ظثذ بريطوكقثو
افعظؿك وافقٓيوت ادتحدة ـذفؽت
 بثؾ ؾعؾثقا أـثثر مثـ:أكؼذ اإلشالم اضضورة افققكوكقي وزيودة ذم ظفثد ادثلمقن
، ٕن ادسؾؿغ أخضعقا هدايو افققكوكقغ فصـوظي إبداظوت واخساظوت جديثدة:ذفؽ
ًوفؼد ـوكً هذه آخساظوت بوفضبط ذم مجقع ؾروع افػـقن وافعؾقم هل افتل جعؾ
مجقع آـتشوؾوت افعظقؿي افتل شتتبع ممؽـي ت
و1ر

و1 رThis was Islamic civilization at its best –not a backward, antimodern world of
fundamentalists but a vibrant intellectual culture that was neither xenophobic nor
anti-rational. Rather, it embraced everything we call modern and enlightenedscience, reason, education, even an early form of multiculturalism. That it condoned
other unenlightened practices like human slavery does not disqualify its cultural
accomplishments. If it did, we would have to write off not just Greece and Rome
but Great Britain and the United States as well.
During the reign of al-Ma'mun, Islam saved Greek civilization. But it did more than
that, for the Muslims used the gifts of the Greeks to make new creations and
inventions. It was precisely these inventions, in all branches of the arts and sciences,
that made possible all the great discoveries that would follow.
Mark Graham, How Islam Created The Modern World, P.48-49.
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توصقات الدراسة
يمـد نثوريخ افتػوظثؾ بثغ اإلشثالم وافغثرب أن ادستؼثؿغ ؿثومقا -ؿثدي ً
بدو ٍر ؾ ٍ
وظثؾ ذم ديثد كظثرة افغثرب إػ اإلشثالم ومقاؿػثف مثـ اضضثورة
وحديث ًوْ -
اإلشالمقي ،وٓ صؽ ذم أن افتقاصؾ افتورخيل وافثؼوذم بغ اضضثورنغ مل يـؼطثع مـثذ
ضظي افؾؼوء إوػ ،وفـ يؼثػ افتقاصثؾ ظـثد حثدود زمـقثي ،وٓ مقاؿثع جغراؾقثي،
وشقستؿر نقؽؾف ونلثره ذم افثؼوؾوت وافشعقبت
ومـ هذا ادـطؾؼ ،يؼع ظذ ظثونؼ افعؾث ء وادثؼػثغ ذم افعصثثر اضثو

بثذا

اجلفقد فتلشقس ظالؿي نبـك ظذ أشثس إفػثي وافتسثومح وافتعثويش بثغ افشثعقب
وإمؿ ،ـ يؼع ظذ ظونؼفؿ واجى ؾتح بوب اضثقار اهلثودئ ادتعؼثؾ بثغ افثؼوؾثوت
واضضورات :فؽرس حقاجز افعـػ وافؽراهقي بقـفؿت ونلـقد ًا فؾـظرة افتثل نثرى "أن
اضضورات وحدات ذم ٍّ
ـؾ هق أـز مـفو وأظظؿ اشؿف افتوريخ ،ؾفل مراحثؾ ذم حقثوة
كتثوج نعثووين فؽثثر مثـ افشثعقب،
اإلكسوكقيت إن اضضورة متعددة إصثقا ،وهثل ٌ
وافطبؼوت ،وإديون ،وفقس ذم وشع مـ يدرس نورخيو أن يتعصى فشعى أو فعؼقدة،
ومـ أجؾ هذا ؾنن ا ِ
فعومل -وإن ـون مقاضـ ًو ذم بؾده حيبف دو يربطف مـ صثالت وثقؼثي-
حيس أيض ًو بلكف مقاضـ ذم بؾد افعؼؾ ،افذي ٓ يعرف ظثداوات وٓ حثدود ًا ،وهثق ٓ
يؽود يؽقن خؾقؼ ًو بوشؿف إذا مو محؾ معف ذم أثـوء دراشثتف أهثقاء شقوشثقي ،أو كزظثوت
ظـكيي ،أو ظداوات ديـقي ،وهق يؼدم ِّ
فؽثؾ صثعى محثؾ مشثعؾ اضضثورة ،وأؽـثك
صؽره وإجالفف" ت
نراثفوَ ،
ر1و

ر1و "ديقراكً" ؿصي اضضورة188/19 ،ت
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التوصقــات
إن مـ واجى افعؾ ء وادثؼػغ بـوء جسقر افتعوون وافتقاصؾ افعؾؿثل ،شثقاء
أـون ذفؽ بغ ادمشسوت افعؾؿقي ظذ اختالف جموٓمو ،أم بغ أؾراد افعؾ ء وادثؼػثغ
أكػسفؿت
إن إكشوء مؼوظوت ودراشوت ظؾؿقي مشسـي يسفؿ ذم بـوئفو افعؾ ء وادثؼػقن
ادـصػقن مـ ادسؾؿغ وؽر ادسؾؿغ ،ـػقؾ بلن ِ
يقجد روحث ًو جديثدة بثغ صثعقب
إمؿ ادختؾػي ،نسقدهو روح افتػوهؿ وافتعويشت
إن افعؾ ء وادثؼػغ وحدهؿ هثؿ افؼثودرون ظثذ إظثودة رء مثـ إفػثي بثغ
صعقب إمؿ ادختؾػي ،وافديوكوت ادتعددةت
ويقيص افبوحٌ بلمهقي إؿومي افؾؼثوءات وادثممترات وافـثدوات ادشثسـي بثغ
افعؾ ء مـ ادسؾؿغ وادـصػغ مـ ؽر ادسؾؿغٕ :ن ذفؽ شقسفؿ إجيوبق ًو ذم نصحقح
افصقرة افـؿطقي افسؾبقي ظـ اإلشالم وحضورنف واكتشورهو بغ ادثؼػغ وؽرهؿت
ويقيص افبوحٌ أيض ًو بلمهقي رصد افدراشوت ادستشثرؿقي ادـصػي افتثل نثزز
افدور افرائد وافػوظؾ فإلشالم وحضورنف ذم افـفضي افتل نشفدهو اإلكسوكقي افققمت
واحلؿد هلل رب العادني ،وصذ اهلل وسؾم عذ كبقــا مؿـد وعـذ لـه وصـحبه
أمجعني.
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التعريف بلبرز الػؾسػات التي وردت يف البحث
 -1الروماكتقؽقة أو الروماكسقة مذهى أد هيتؿ بوفـػس اإلكسوكقي ومو نزخر بف مثـ
ظقاضػ ومشوظر وأخقؾي أ ّي ًو ـوكً ضبقعي صوحبفو مممـ ًو أو مؾحد ًا ،تتت ويتصػ
بنضال افـػس ظذ شجقتفو واشتجوبتفو ٕهقائفو ،وهق مذهى متحرر مـ ؿقثقد
افعؼؾ وافقاؿعقي ت
ر1و

 -1العؼالكقة مذهى ؾؽري يزظؿ أكثف يؿؽثـ افقصثقا إػ معرؾثي ضبقعثي افؽثقن
وافقجقد ظثـ ضريثؼ آشثتدٓا افعؼثع دون آشثتـود إػ افثقحل اإلهلثل أو
افتجربي افبؼيي ،وـذفؽ يرى إخضوع ـؾ رء ذم افقجثقد فؾعؼثؾ :إلثبونثف أو
كػقف أو ديد خصوئصف ت
ر1و

 -9الوجودية مذهى ؾؾسػل أد ٌّ مؾحثد ،وهثق أصثفر مثذهى اشثتؼر ذم أداب
افغربق ي ذم افؼرن افعؼيـ ،وافقجقد اإلكسوين هق اضؼقؼثي افقؼقـقثي افقحقثدة ذم
رأيفت وٓ يقجد رء شوبؼ ظؾقفو أو بعثدهو ،ونصثػ افقجقديثي اإلكسثون بلكثف
يستطقع أن يصـع ذانف وـقوكف بنرادنف ،ويتقػ خؾؼ أظ فف و ديد صػونف وموهقتف
اضر دون ارنبوط بخوفؼ أو بؼقؿ خورجثي ظثـ إرادنثف ،وظؾقثف أن خيتثور
بوختقوره ّ
افؼقؿ افتل نـظؿ حقونف ت
ر9و

ر1و ادقشقظي ادقرسة ذم إديون وادذاهى ادعوسة ،إذاف وختطقط ومراجعي د/موكع بـ محود اجلفـل ،دار
افـدوة افعودقي فؾطبوظي وافـؼ وافتقزيع ،ط1119 – 5م 859/1 ،
ر1و ادرجع افسوبؼ 796/1ت
ر9و ادرجع افسوبؼ 888/1ت
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 -4الواقعقة مذهى ؾؽري مودي مؾحد ،يؼتك ذم نصقيره اضقوة وافتعبر ظـفو ظذ
ويصثقر اإلكسثون بثوضققان افثذي
ظومل ادودة ،ويرؾض ظومل افغقى واإلي ن بوهلل،
ّ
ُسره ؽرائزه ٓ ظؼؾف ت
ن ّ
ر1و

 -5ادادية كزظي نؼقا بلن ـؾ مو هق مقجقد مودي ،أو يعتؿد ـؾقثي ذم وجثقده ظثذ
ادودة بزظؿ أهنو اضؼقؼي افقحقدة افؼودرة ظذ نػسر اضقوة وافسؾقك ونطقرمهو ت
ر1و

 -6ادثالقة مذهى ؾؾسػل يشؿؾ جوكبث ًو ـبثر ًا مثـ ادثذاهى ادقتوؾقزيؼقثي رمثو بعثد
افطبقعي أو افغقبقيو وهل ادموه ؾؾسػل يبحٌ ظـ مسلفي افقجقدت وادثوفقي نعطثل
إوفقيي ذم افقجقد فؾروح ظذ أن يؽقن وجقد ادودة ثوكقي ًو ت
ر9و

 -7الربامجاتقة أو الذرائعقة مذهى ؾؾسػل اجت ظل يؼقا بلن اضؼقؼي نقجد ذم مجؾي
افتجربي اإلكسوكقي ٓ ذم افػؽر افـظري افبعقد ظـ افقاؿع ،وادعرؾي آفي أو وطقػي ذم
خدمي مطوفى اضقوة ،وكشلت افذرائعقي ذم افؼرن افعشثريـ ،ووجدت ذم افـظثوم
افرأش يل اضر افذي يؼقم ظذ ادـوؾسي افػرديي خر نربي فؾـؿق وآزدهور ت
ر4و

ر1و ادرجع افسوبؼ 874/1ت
ر1و ادرجع افسوبؼ 1197/1ت
ر9و ادرجع افسوبؼ 815/1ت
ر4و ادرجع افسوبؼ 891/1ت
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ففرس ادصادر وادراجع
أ  -ادراجع العربقة:
أمحد ش يؾقؾقتش ،رؾؾسػي ادستشثر وأثرهثو ذم إدب افعثر ادعثوسو ،دار
ادعورف ،افطبعي إوػ1981 ،مت
حمؿثثد افزيثثودي ،رادستشثثثر

أهداؾثثف ووشثثوئؾفو ،دار ؿتقبثثي ،افطبعثثي إوػ،

1998مت
أمحد ؽراب ،ررؤيي إشالمقي فالشتؼا و ،ادـتدى اإلشالمل1411 ،هثت
ظبد اهلل افـعقؿ ،رادستشثر ذم افسرة افـبقييو ،ادعفد افعودل فؾػؽر اإلشالمل،
افطبعي إوػ1997 ،مت
ظؿر اخلطقى ،ردحوت ذم افثؼوؾي اإلشالمقيو ،ممشسي افرشوفي ،افطبعثي افرابعثي
ظؼ1998 ،مت
ؾتحقي افـزاوي ،رادستشثر و ،افدار افسعقديي فؾـؼ ،افطبعي إوػ1115 ،مت
افسقد ؾرج ،رادستشثر افذرائع ،افـشلة ،ادحتقىو ،دار ضقيؼ فؾـؼ وافتقزيع،
افطبعي إوػ1999 ،مت
حمؿد افؼؿووي ،رادستشثر ذم افػؽر اإلشالمل ادعوسو ،دار افػؽر افعثر ،
بدون ضبعيت
حمؿقد محدي زؿزو  ،رادستشثر واخلؾػقي افػؽريي فؾكاع اضضوريو ،مؽتبي
افؼو افدوفقي ،افطبعي إوػ1118 ،مت
شعقد ظوصثقر ،رنثوريخ أوروبثو ذم افعصثقر افقشثطكو ،دار افـفضثي افعربقثي،
1976مت
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ظبد افرمحـ ادقداين ،راضضورة اإلشالمقيو ،دار افؼؾؿ ،افطبعي إوػ1998 ،مت
ظدكون وزان رادستشثر وادستشثرؿقن وجفي كظرو ،رابطي افعثومل اإلشثالمل،
افطبعي افثوفثي1984 ،مت
ظػوف صزة ،رادستشثرؿقن ومشؽالت اضضورةو ،دار افـفضي افعربقي ،افطبعثي
إوػ1981 ،مت
ظع افـؿؾي ،رادستشثر وافدراشوت اإلشالمقي ادعوسةو ،مؽتبي افتقبي ،افطبعي
إوػ1998 ،مت
ظ د افديـ خؾقؾ ،رؿوفقا ظثـ اإلشثالمو ،افـثدوة افعودقثي فؾشثبوب اإلشثالمل،
افطبعي إوػ1991 ،مت
موفؽ بـ كبل ،رإكتوج ادستؼؿغ وأثره ذم افػؽثر اإلشثالمل اضثديٌو ،مؽتبثي
ظ ر1971 ،مت
حمؿد أبق حسون ،ردور اضضورة اإلشالمقي ذم نؽقيـ اضضورة افغربقثيو ،مطبعثي
افسػر1119 ،مت
حمؿد خؾقػي ،رأزمي ادستشثر اضديٌ وادعثوسو ،جومعثي اإلمثوم حمؿثد بثـ
شعقد اإلشالمقي ،افطبعي إوػ1111 ،مت
ب -ادراجع ادرتمجة
"إدوار بروي" ،رنوريخ اضضورات افعومو ،يقشػ داؽر وؾريد داؽر ،مـشقرات
ظقيدات1986 ،مت
"جوك ريسؾر" ،راضضورة افعربقثيو ،نعريثى خؾقثؾ أمحثد خؾقثؾ ،مـشثقرات
ظقيدات ،افطبعي إوػ1999 ،مت
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"درمـغؿ" ،رحقوة حمؿدو ،كؼؾف إػ افعربقي ظودا زظقس ،دار افعومل افعر  ،افطبعي
إوػ1119 ،مت
"ديقراكً" ،رؿصي اضضورةو ،نرمجي حمؿد بدران ،دار اجلقؾ ،بدون ضبعيت
"زيغريد هقكؽف" ،رصؿس افعرب نسطع ظذ افغربو ،نرمجي ؾورو بقضثقن،
وـ ا دشقؿل ،ادؽتى افتجوري فؾطبوظي ،افطبعي افثوكقي1969 ،مت
"ؽقشتوف فقبقن"  ،رحضورة افعربو ،نرمجثي ظثودا زظقثس ،مؽتبثي اإليث ن،
ظقسك افبو اضؾبلت
"إدوارد شعقد" ،رادستشثر

ادعرؾي ،افسؾطي ،اإلكشوءو ،كؼؾف إػ افعربقي ـ ا

أبق ديى ،ممشسي إبحوث افعربقي1995 ،مت
"أفقؽس جقراؾسؽل" ،راإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصثودم إػ اضثقار
وافتػوهؿو ،ت د/خؾػ اجلراد ،دار افػؽر ادعوس ،افطبعي افثوكقي1111 ،مت
"ريتشثثورد شثثقذرن" ،رصثثقرة اإلشثثالم وادسثثؾؿغ ذم أوروبثثو ذم افعصثثقر
افقشطكو ،نرمجي ونؼديؿ ر قان افسقد ،معفد اإلك ء افعر  ،بدون ضبعيت
"شتوكقود ـى" ،ادسؾؿقن ذم نلريخ اضضثورة ،نرمجثي افثدـتقر حمؿثد ؾتحثل
ظث ن ،افدار افسعقديي فؾـؼ وافتقزيع ،افسعقديي ،افطبعي افثوكقي1415 ،هت
"ـوريـ أرمسسوكٍ" ،رشرة افـبل حمؿدوت
"موـسقؿ رودكسقن" ،رجوذبقي اإلشالمو ،نرمجي إفقوس مرؿص ،بدون ضبعيت
ج -ادراجع األجـبقة:
32- A Vanished World: Muslims, Christians and Jews in Medievel Spain, Chris
Lowney, Oxford university Press, 2005.
33- Annemorie Schimmel, Islam an Introduction, State university of New York
Press, 1992.
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34- Frdrick Quinn, the sum of Heresies: The image of Islam in Western Thought,
Oxford university Press, 2008.
35- Graham E. Fuller, A world without Islam, Back Bay Books, 2011.
36- Jonathon Lyons, the House of wisdom: How the Arabs Trans formed Western
civilization, Bloomsburg publishing PLC, 2010.
37- Mark Graham, How Islam Created the Modern World. Pirenne: A history of
Europe, P. 48.
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Abstract:
This research is subdivided into three chapters: The first chapter tackles Orientalism
concept, its beginning, stages, and diverse attitudes of Orientalists towards Islamic
civilization. The second chapter deals with the beginning of communication of
Islamic and western civilization with each other and the nature of relation between
them and the factors that affected the formation of European vision to Islamic
civilization during Middle Ages.
The third chapter focused on displaying some of the testimonies of Orientalists and
their positive attitudes towards Islamic civilization and its influence in building up
the civilization of Europe at recent time. The study concludes with several
recommendations.

Key Words:
Orientalism, Islamic civilization, Historical overview, Europe, Middle Ages
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ادستخؾص:
أوالً  -حمتوى بحث حؼقؼة السحر وحؽؿه :
حيتقى اًمبحٌ قمغم اعمبوطمٌ اًمتوًمقي ،وهل :اعمبحــٌ األول :شمعريػ اًمسحر ً
ًمغي
وذقم ًو ،اعمبحٌ اًمثوين :أكقاع اًمسحر ،اعمبحٌ اًمثوًمٌ :طمؽؿ اًمسحر ،اعمبحٌ اًمراسمـع:
قمؼقسمي اًمسوطمر ،اعمبحٌ اخلومس :شمقسمي اًمسوطمر ،اعمبحٌ اًمسودس :طمؽؿ إشمقون اًمسحرة
حلؾ اًمسحر سمسحر مثؾف ،اعمبحٌ اًمسوسمع :قمالج اًمسحر ،اعمبحٌ اًمثومـ :ـمرق مؽوومحي
اًمسحر واًمسحرة ،صمؿ اخلومتي ،واًمػفورس .
ثاكق ًا  -مضؿون البحث :
شمضؿـ اًمبحٌ قمدة كتوئٍ ،مـفو:
 – 1شمعريػ اًمسحر ذم اًمؾغي أوؾمع مـ شمعريػف ذم اًمنمع.
ٌ
اشمصـول
 – 2يراد سموًمسحر ذم االصطالح اًمنمقمل قمغم مو شمرضمح ًمؾبوطمٌ أكف(( :
ٍ
وؿمقطون مـ اجلـ سمقؾمقؾي مـ اًمقؾموئؾ يتذًمؾ ومقفو اإلكسـ ُّل ًمشـقطوكفً :مقـػـذ
إكز
سملم ٍّ
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د
.
إسما
عيل
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ؾمحره ذم مسحقر سموًمتلصمػم ومقف أو ظمداقمف واًمتخققؾ ًمف)).
 – 3شمعتؿد اًمشعقذة قمغم ظمػي اًمقد واخلداع قمؿقمو سمخالف اًمسحر ومال سمـد ومقـف
مـ اشمصول سموجلـ.
 – 4اًمسحر يـؼسؿ سموقمتبور أصمره إمم طمؼقؼي  -واشمػؼ أهـؾ اًمســي واجلةقمـي قمـغم
وىمقع هذا اًمـقع وأكؽره سمعـض اعمبتدقمـي  -وإمم ظمقـوزم ،ويـؼسـؿ اًمسـحر سمـوًمـظر إمم
اًمطريؼي اًمتل يستخدمفو اًمسـوطمر ذم شمـػقـذ ؾمـحره إمم أكـقاع يمثـػمة ذيمـر ذم اًمبحـٌ
أؿمفرهو.
ً – 5مقس ًمؾؽقايمى أرواح شممصمر ذم اعمسحقر وهـذه شمؾبقسـوت اًمشـقوـملم قمـغم
أوًمقوئفؿ.
 – 6مقؾمك قمؾقف اًمصالة واًمسالم حتداه ؾمحرة ومرقمقن سموًمسحر اخلقـوزم ًمؽــفؿ
اؾمتعوكقا سموًمشقوـملم وًمقس ومؼط سموألدويي.
 – 7اًمسحر حمرم سموإلمجوع ،واًمسوطمر يموومر قمغم اًمصحقح مـ أىمقال أهؾ اًمعؾؿ،
ويؼتؾ دون اؾمتتوسمي إن ىمدر قمؾقف ىمبؾ اًمتقسمي.
 – 8اًمسوطمر اًمذمل يؽمك أمره ًمإلموم ومقـػذ مو يرى ومقف اعمصؾحي اًمنمقمقيً ،مؽـ
إن ىمتؾ ومقؼتؾ ىمصوصو.
 – 9شمقسمي اًمسوطمر ومقة سمقـف وسملم اهلل أمرهو إمم اهلل وًمق صدق ًمؼبؾ اهلل مـف ًمسـعي
قمػق اهلل وىمد ىمبؾ ؾمبحوكف شمقسمي ؾمحرة ومرقمقن ،أمو سموًمـسبي ًمـو ومقؼتـؾ ًمـق صمبـً اًمسـحر
قمؾقف سمعد اًمؼدرة قمؾقف ،وأمو ًمق شموب ىمبؾ اًمؼدرة قمؾقف ومؾف طمؽؿ اعمحورسملم ومال يؼتؾ.
 – 11اشمػؼ أهؾ اًمعؾؿ قمغم حتريؿ إشمقون اًمسحرة ـمؾبو حلؾ اًمسـحر سمسـحر مثؾـف،
وموألمي وإن اظمتؾػً ذم طمؽؿ اًمتداوي سموعمحرم ًمؽـفو متػؼي قمغم مـع اًمتداوي سمة هق يمػر.
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ً – 11مؾسحر قمالج ذقمل ىمبؾ وىمققمف وسمعد وىمققمف.
 – 12جيى اًمتصدي ًمؾسحرة سمؽؾ اًمطرق اًمتل متـع ذهؿ وشمؽػ أذاهـؿ قمــ
اعمسؾؿلم.
الؽؾامت ادػتاحقة:
ؾمحر -طمؽؿ -طمؼقؼي -كص -ذقمل-ضمـ-يمػر-ذك
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ادؼدمـــة
احلؿد هلل رب اًمعوعملم واًمصالة واًمسالم قمغم رؾمقًمف األملم،

وسمعد

ومنن اهلل ؾمبحوكف وشمعومم ًمطقػ سمعبوده ،رطمقؿ هبؿ ،يمريؿ معفؿ ،ومـ ؾمعي رمحتف
سمعبوده وًمطػف ويمرمف هبؿ أن أرؿمدهؿ ًمؽؾ مـو يصـؾح أطمـقا ؿ ،ذم ديــفؿ ودكقـوهؿ،
وسمعٌ اًمرؾمؾ وأكزل اًمؽتى ًمذًمؽ ،وسملم يمؾ مو حيتوضمف اًمـوس إلىمومي ديـفؿ سمقوكو شمومـو
يمة ىمول قمز مـ ىموئؾ ذم حمؽؿ شمـزيؾـف :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭼ  ،وعمو يمون اًمسحر مـ األمقر اًمتل يبتغم هبو اعمسؾؿقن ممـ
()1

ال ظمالق ؿ مـ اًمسحرة وممـ يؾجل إًمقفؿ ـموًمبو قمقهنؿ إمو ًمقرض سمف مسؾة آظمر ،أو فمـو
مـف أهنؿ يـػعقكف ذم ىمضوء طموضمي أو ؿمػوء داء وزوال ؾمـؼوم ،عمـو يمـون ذًمـؽ يمـون مــ
اًمقاضمى سمقون احلؼ ًمؾـوس سمبقون طمؼقؼي اًمسحر ،وسمقون طمؽؿـف ،وطمؽـؿ مــ يؾجـل إمم
اًمسحرة ،ويمقػ يتؼك اعمسؾؿ ذ اًمسحر ،وذ أهؾف :كصحو ًمألمي طمتك ال يؼع ضموهـؾ
ومقة طمرمف اهلل ،وطمتك حيذر همػمه ظمطر مو يؼـع ومقـفً :مـذا أطمببـً اًمؽتوسمـي ذم مق ـقع
اًمسحر رهمبي ذم كنم اًمعؾؿ اًمـوومع ،وًمألؾمبوب اًمتوًمقي:
 – 1وىمقع اخلالف سملم أهؾ اًمعؾؿ رمحفؿ اهلل ذم سمقون طمؼقؼي اًمسحر ،وال ؿمـؽ
أن سمقون طمؼقؼتف مفؿ :إذ إن احلؽؿ قمغم اًمٌمء ومرع قمـ شمصقره ،وملردت اعمشوريمي ذم سمقون
طمؼقؼي اًمسحر سمة يضبطف ويؿقزه ويؽشػ طمؼقؼتـف وطمؼقؼـي أهؾـف ،وصـقال ًمؾحؽـؿ
اًمصحقح قمؾقف.

( )1ؾمقرة اًمـحؾ آيي (.)89
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 - 2وضمقد سمعض اًمتضورب ذم سمقون أكقاع اًمسحر ومحووًمً سمقون أهـؿ أكقاقمـف
سموًمـظر القمتبورات معقـي شمق ح أكقاقمف وطمؼقؼي يمؾ كقعً ،مقتبلم طمؽؿ يمؾ كقع.
 – 3وضمقد مـ جيقز ًمؾـوس اًمـذهوب إمم اًمسـحرة طمتـك حيؾـقا اًمسـحر سمؿثؾـف
واكتشور هذه اعمؼقالت سملم اًمـوسً :مذا يمون مـ اًمقاضمـى سمقـون زيـػ شمؾـؽ اعمؼـقالت
وخموًمػتفو ًمؾثوسمً مـ اًمـصقص اًمنمقمقي اًمظوهرة اًمدالًمي ذم اًمـفل قمـ ذًمؽ وحتريؿف.
مـفج البحث:
 -1االقمتةد قمغم كصقص اًمؽتوب واًمسـي اًمصحقحي ذم دراؾمي مسوئؾ اًمبحٌ.
 -2قمزو اآليوت عمقا عفو مـ اًمسقر.
 -3ختريٍ األطموديٌ ومنن مل شمؽــ ذم اًمصـحقحلم أو أطمـدأو أضمتفـد ذم سمقـون
درضمي احلديٌ مستعقـو سمة ىموًمف أهؾ اًمعؾؿ هبذا اًمػـ ذم درضمي احلديٌ.
 -4كسبي األىمقال ألصحوهبو ذم مظوهنو مو أمؽـ.
 -5شمرمجي األقمالم همػم اعمشفقريـ وال خيػك أن اًمشـفرة أمـر كسـبل وسمحسـى
همؾبي اًمظـ قمـد اًمبوطمٌ.
 – 6سمقون اًمغريى مـ اًمؽؾةت.
 -7قمؿؾ اًمػفورس اًمالزمي.
خطة البحث:
رست ذم اًمبحٌ قمغم اخلطي اًمتوًمقي:
اعمبحــٌ األول :شمعريػ اًمسحر ًمغ ًي وذقم ًو.
وومقف مطوًمى:
اعمطؾى األول :شمعريػ اًمسحر ًمغـي.
اعمطؾى اًمثوين  :شمعريػ اًمسحر ذقمو.
اعمطؾى اًمثوًمٌ :اًمعالىمي سملم اعمعـك اًمؾغقي واعمعـك اًمنمقمل ًمؾسحر.
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اعمبحٌ اًمثوين :أكقاع اًمسحر.
وومقف مطوًمى:
اعمطؾى األول :شمؼسقؿ اًمسحر سموًمـظر إمم أصمره.
اعمطؾى اًمثوين :شمؼسقؿ اًمسحر سموًمـظر ًمؾطريؼي اًمتل يستخدمفو اًمسوطمر ذم شمـػقذ ؾمحره.
اعمبحٌ اًمثوًمٌ :طمؽؿ اًمسحر.
وومقف مطؾبون:
اعمطؾى األول  :طمؽؿ اًمسحر.
اعمطؾى اًمثوين  :هؾ اًمسوطمر يموومر؟
اعمبحٌ اًمراسمع :قمؼقسمي اًمسوطمر.
وومقف مطؾبون:
اعمطؾى األول :قمؼقسمي مـ يـتسى إمم اإلؾمالم مـ اًمسحرة.
اعمطؾى اًمثوين :قمؼقسمي اًمسحرة مـ أهؾ اًمذمي.
اعمبحٌ اخلومس :شمقسمي اًمسوطمر.
اعمبحٌ اًمسودس :طمؽؿ إشمقون اًمسحرة حلؾ اًمسحر سمسحر مثؾف.
اعمبحٌ اًمسوسمع :قمالج اًمسحر.
اعمبحٌ اًمثومـ :ـمرق مؽوومحي اًمسحر واًمسحرة.
اخلومتي.
اًمػفرس.
ؾموئال اهلل أن يؽقن اًمصقاب طمؾقػل ومقة يمتبـً وىمـررت ،ؿمـويمرا يمـؾ كوصـح
مسدد زم ومقة ىمررشمف ورضمحتف ،واهلل شمعومم أقمؾؿ.
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ادبحــث األول
تعريف السحر لغ ًة ورشع ًا
وفقه مطالب:
ادطؾب األول :تعريف السحر لغـة.
ىمول اسمـ ومورس -رمحف اهلل -حتً مودة اًمسحر :
()1

((

))

((اًمسلم ،واحلوء ،واًمراء :أصقل متبويـي.
أطمدأو :قمضق مـ األقمضوء.
ظمدع وؿمبفف.
واآلظمر:
ٌ
واًمثوًمٌ :وىمً مـ األوىموت.
 ...صمؿ ىمول:
حر ،ىمول ىمق ٌم :هق إظمراج اًمبوـمؾ ذم صقرة احلؼ ،ويؼـول :هـق
وموًمس ُ
وأمو اًمثوينِّ :
اخلديع ُي ،واطمتجقا سمؼقل اًمؼوئؾ:
اًمـؿ َس َّح ِر
ومنن شمسلًمقـو ومقؿ كحـ ومنكـو ****قمصوومػم مـ هذا األكوم ُ
يملكف أراد :اعمخدوع ،اًمذي ظمدقمتف اًمدكقو وهمرشمف)) .
اًمس ْح ُر :قمؿؾ ُي ْؼ َر ُب ومِ ِقف إِ َمم َّ
وسمؿ ُعقك ٍَي ِمـْ ُف ،يمؾ َذًمِؽ
اًمش ْق َطون َ
وىمول األزهريِّ (( :
()2

( )1هق :أمحد سمـ ومورس سمـ زيمريوء اًمؼزويـل اًمرازي (395-329هـ) يمون مـ أئؿي اًمؾغـي واألدب ،ويمـون ذا
طمديٌ ،وومؼف مذهى اإلموم موًمؽ ومفر ومقف ،ىمرأ قمؾقف ا ؿذاين ،واًمصوطمى سمـ قمبـود وهمػمأـو ،أصـؾف
مـ ىمزويـ ،وأىموم مدة هبؿذان صمؿ اكتؼؾ إمم اًمـري ،وهبـو شمـقذم .مــ مصــػوشمف :اعمجؿـؾ ،واًمصـوطمبل،
وهمػمأو ،يـظر :ؾمػم أقمالم اًمـبالءً ،مؾذهبل  ،116-113/17واألقمالمً ،مؾزريمكم .193/1
( )2معجؿ مؼويقس اًمؾغي ،517 ،ويـظر :اًمعلمً ،مؾخؾقؾ سمـ أمحد ،135 /3 ،اًمزاهر ذم معوين يمؾةت اًمــوس ،
حمؿد سمـ اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد سمـ سمشور ،أسمق سمؽر األكبوري (اعمتقرم328 :هـ).216 /1 ،
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ــ َّ
اًمس ْحر ْ
َـة
أن
األظم َذ ُة ا ًَّمتِل شم ْل ُظم ُذ اًم َع ْ َ
لم َطمتَّك َشم ُظ َّ
األمـر يم َ
َ
اًمس ْحرَ ،ومـ ِّ
األ ْم ِر َيم ْقـُق َكتُف ِّ
اًمس ْ ِ
ف اًمشــَّ ْلء َقمــ َطم ِؼق َؼتِـف إِ َمم
س ُ
شمَرى َو ًَم ْق َس ْ
األص ُؾ قمغم َمو شم ََرى ...وأصـؾ ِّ
ـحر َ ْ
َهمػمه. )).
()1

وضموء ذم ذم اعمعجؿ اًمقؾمقط:
حر :يمؾ أمر خيػك ؾمببف ،ويتخقؾ قمغم همػم طمؼقؼتف وجيري جمرى اًمتؿقيـف
((اًمس ُ
ِّ
واخلداع ،ويمؾ مو ًمطػ ملظمذه َّ
قر )) .
ودق ،ومجعفَ :أ َ
وؾم ُح ٌ
ؾمح ٌورُ ،
()2

ادطؾب الثاين  :تعريف السحر رشعا:
عمو يمون اًمسحر خمتؾػ األكقاع ،سمسبى اظمتالف أصمـره ،وشمعـدد ـمرىمـف ،وسمسـبى
إـمالىمف شمورة سمؿعـوه اًمؾغقي اًمقاؾمع ،وشمؼققده أظمرى سمؿعـوه اًمنمقمل :صعى طمده سمحدٍّ
يضبطف ،وىمد أؿمور اإلموم اًمشوومعل رمحف اهلل شمعومم إمم يمثـرة أكقاقمـف ومؼـول(( :اًمسـحر:
ٍ
ٍ
خمتؾػي))  ،وىمول اًمعالمي حمؿد األمـلم رمحـف اهلل شمعـومم(( :اقمؾـؿ أن
عمعون
ضمومع
اؾمؿ
ٌ
ٌ
()3

اًمسحر ذم االصطالح اليؿؽـ طمده سمحدٍّ ضموم ٍع موكعًٍ :مؽثرة األكقاع اعمختؾػي اًمداظمؾـي
حتتف ،وال يتحؼؼ ىمدر مشؽمك سمقـفو يؽقن ضمومعو و موكعو ًمغػمهو ،ومــ هــو اظمتؾػـً
قمبورات اًمعؾةء ذم طمده اظمتالومو متبويـو)) .
()4

( )1هتذيى اًمؾغي. 171 ،169 /4 ،
( )2معجؿ اًمقؾمقط ، 419/1 ،ويـظر :خمتور اًمصحوح ،عمحؿد سمـ أيب سمؽر اًمرازي.289 ،288،
( )3األم.293 /1 ،
( )4أ قاء اًمبقون. 555/4 ،
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وقد وضعت تعريػات خمتؾػة لؾسحر حماولة بقاكه وتعريػه ،ومـفا:
أوال – ىمول أسمق سمؽر اجلصوص اًمرازي رمحف اهلل ذم شمعريػف ًمف:
()1

(( يمؾ ٍ
أمر ظمػل ؾمـببفُ ،
وختقـؾ قمـغم همـػم طمؼقؼتـف ،وجيـري جمـرى اًمتؿقيـف،
واخلداع)) .
()2

وواومؼف قمغم شمعريػف مـ أهؾ اًمعؾؿ :
()3

اسمـ طمزم اًمظوهري  ،واًمػخر اًمرازي  ،واسمـ قموؿمقر  ،رمحفؿ اهلل مجقعو.
()4

()5

()6

()7

ومل يسؾؿ شمعريػف مـ اقمؽماض قمؾقف ،ومؼد ر َّد سملن اًمتعريػ ىمٍم اًمسحر قمـغم مـو
ًمقس ًمف طمؼقؼي ،مع َّ
أن مـ اًمسحر مو ًمف طمؼقؼي يمة ؾمقليت سمقوكف ذم أكقاقمف.
( )1هق أمحد سمـ قمكم اًمرازي ،أسمقسمؽر اجلصوص (371-315هـ) ومو ؾ مـ أهؾ اًمري ؾمـؽـ سمغـداد ومـوت
ومقفو ،اكتفً إًمقف رئوؾمي احلـػقي ،ظمقـمى ذم واليي اًمؼضوء ومومتـع ،ويمون صوطمى طمديٌ ورطمؾي ،ويمـون
مع سمراقمتف ذم اًمعؾؿ ذا زهد وشمعبد ،وىمقؾ يمون يؿقؾ ًمالقمتزال ،مـ مصــػوشمف :أطمؽـوم اًمؼـرآن ،وأصـقل
اًمػؼف.
يـظر :ؾمػم أقمـالم اًمــبالءً ،مؾـذهبل ،341-341/16 ،واًمبدايـي واًمـفويـي ،السمــ يمثـػم،317/11 ،
واألقمالمً ،مؾزريمكم.171/1 ،
( )2أطمؽوم اًمؼرآنً ،مف. 51/1 ،
( )3يـظر :اًمسحر سملم احلؼقؼي واخلقول ،د/أمحد سمـ كوس احلؿد. 16 ،
( )4يـظر :اًمػصؾؾ ذم اعمؾؾ واألهقاء واًمـحؾ. 523 /5 ،88 /1 ،
( )5هق حمؿد سمـ قمؿر سمـ احلسلم سمـ قمكم اًمؼرر اًمتؿقؿل ،ومخر اًمديـ 616 – 544 ( ،هـ ) ،أؿمعري متؽؾؿ،
أؿمتغؾ سموًمسحر ،مـ مصـػوشمف  :األرسمعلم ذم أصقل اًمديـ ،اعمطوًمـى اًمعوًمقـي ،أؾمـوس اًمتؼـديس ،معـومل
أصقل اًمديـ ،يـظر ذم شمرمجتف :ؾمػم أقمالم اًمـبالءً ،مؾذهبل ،511 /21،واًمبدايي واًمـفويـي ،السمــ يمثـػم،
. 11/17
( )6يـظر :اًمتػسػم اًمؽبػم اعمسؿك سمؿػوشمقح اًمغقى.619 /3 ،
( )7يـظر :اًمتحرير واًمتـقير.631 /1 ،
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همػم موك ٍع ومقدظمؾ ومقف مو ًمـقس مــ اًمسـحر ذقمـو وإن ضمـوز دظمقًمـف
يمة أن شمعريػف ُ
ًمغي .
()1

ثاكقا  -قال ابن العريب رمحه اهلل دم تعريف السحر:
((هق يمالم ممًمػُ ،يعظؿ ومقف همػم اهلل شمعومم ،وشمـسى إًمقف ومقف اعمؼودير واًمؽوئـوت)) .
()2

ويمالم اسمـ اًمعريب رمحف اهلل شمعومم دىمقؼ ضمدا :إذ سملم رمحف اهلل شمعومم أن ذم اًمسـحر
شمعظقة ًمغػم اهلل شمعومم ،أي :شمعظقؿ ًمشـقوـملم اجلــ ،وأن اًمسـوطمر َيـسـى إًمـقفؿ مـو ال
يؼدرون قمغم ومعؾف إال سمنذن اهلل ،وأمو ىمقًمف سمؽالم ممًمػ ومال يشؽمط اًمؽالم ومؼد يؽـقن
سمنؿمورات ومؼد يؽقن األظمرس ؾموطمرا ،وأهمػؾ رمحف اهلل ذم شمعريػف اإلؿمـورة إمم كققمقـف،
وسمـك شمعريػف قمغم اظمتقوره سمتؽػػم اًمسوطمر ألن اًمسوطمر يمة قمؾؾ رمحف اهلل يعظؿ همـػم اهلل
ويـسى أومعوال ًمؾشقوـملم ال ىمدرة ؿ قمؾقفو ،وهذا مـ دىمي مالطمظتف رمحف اهلل شمعومم.
ثالثا – وعرف ابن قدامة رمحه اهلل تعاىل السحر بؼوله:
((قمزائؿ ،ورىمك ،وقمؼد ،شممصمر ذم األسمدان واًمؼؾقب :ومقؿرض ،ويؼتـؾ ،ويػـرق
سملم اعمرء وزوضمف ،ويلظمذ أطمد اًمزوضملم قمـ صوطمبف)) .
()3

وشمعريػف يصدق قمغم اًمسحر احلؼقؼل ،وًمقس ومقف إؿمورة ًمسحر اًمتخققؾ  ،يمة أكف
()4

أكف مل ينم إمم طمؼقؼي اًمسحر َّ
وأن ومقف اشمصوالً سملم اًمسوطمر واًمشقطون :إذ اًمسحر ال يؽقن
إال يمذًمؽ يمة ؾمقليت ذم اًمتعريػ اعمختور.

( )1يـظر :اًمسحر سملم احلؼقؼي واخلقول ،د/أمحد سمـ كوس احلؿد. 17 ،
( )2أطمؽوم اًمؼرآن ،48/1 ،ويـظر :ذح خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخرر. 63 /8 ،
( )3اًمؽوذم ،331 /5 ،ويـظر :شمقسػم اًمعزيز احلؿقدً ،معبداهلل سمـ ؾمؾقةن سمـ قمبداًمقهوب.382 ،
( )4يـظر :اًمسحر سملم احلؼقؼي واخلقول ،د/أمحد سمـ كوس احلؿد. 18 ،

د .عبداهلل بو عيسى بو موسى األمحدي ا

333

رابعا – عرفه فضقؾة الدكتور ادحؼق أمحد بـن كـاا ادؿـد حػظـه اهلل تعـاىل
بؼوله:
((اًمسحر :هق اعمخودقمي ،أو اًمتلصمػم ذم قمومل اًمعـوس ،سمؿؼته اًمؼدرة اعمحـدودة،
سمؿعلم مـ اجلـ ،أو سملدويي ،إصمر اؾمتعدادات ًمدى اًمسوطمر)) .
()1

وهذا اًمتعريػ شمعريػ دىمقؼ ضمدا ،وشمعريػ ضمومعً ،مؽـف مل يشـؽمط االؾمـتعوكي
سموجلـ ومؼد ضمعؾ اعمعلم إمو اجلـ وإمو األدويي ،واًمصحقح أكف السمد مـ إقموكي مـ اجلــل
ًمؾسوطمر يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمعـومم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ومبقـً اآليي
()2

اًمؽريؿي أهنؿ يتبعقن مو شمقطمقـف اًمشـقوـملم ـؿ ،وأن اًمسـوطمر يـطؾـؼ سمػعؾـف سمتقضمقـف
اًم شقوـملم وأن اًمشقوـملم هل اعمعقـي ؿ ،وسمعض اًمسحرة اًمتـوئبلم يموًمشـقح طمومـد آدم
وومؼف اهلل سملم ذم حمورضاشمف قمـ اًمسحر أن اعمعلم ؿ ذم ومعؾفؿ هؿ اًمشقوـملم  ،وىمد ىمـول
()3

اًمؼرـمبل رمحف اهلل شمعومم(( :وىمول سمعض اًمعؾةء :إن ىمول أهؾ اًمصـوقمي :إن اًمسحر ال يتؿ
إال مع اًمؽػر واالؾمتؽبور ،أو شمعظقؿ اًمشقطون :وموًمسحر إذا دال قمـغم اًمؽػـر قمـغم هـذا
اًمتؼدير ،واهلل أقمؾؿ)) .
()4

( )1اًمسحر سملم احلؼقؼي واخلقول ،د/أمحد سمـ كوس احلؿد. 21 ،
( )2ؾمقرة اًمبؼرة آيي ( .) 112
( ) 3طمومد آدم داقمقي ؾمقداين معوس ،شمعؾؿ اًمسحر ويمون أطمد األىمطوب األرسمعي ًمؾصقومقي ذم اًمسقدان ،صمؿ شموب
وسملم وكصح وأًمؼك قمدة حمورضات سملم ومقفو يمثػما مـ أمقر اًمسحر ومو ومقف مــ سموـمـؾ ويمػـر ومعصـقي،
وكػع اهلل سمف وشمقضمد حمورضاشمف ذم اًمشبؽي اًمعـؽبقشمقي.
( )4شمػسػم اًمؼرـمبل.281 /2 ،
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وأمو األدويي مـ همػم اؾمتعوكي سموًمشقوـملم ومفل ؿمعقذة قمـد مـ يػرق سمقـفو وسملم
()1

اًمسحر ،واًمشعقذة ىمد يدقمل ومقفو اعمشعقذ قمؾؿ اًمغقى وإجيود اعمخؾـقق يمؿــ خيـرج
()2

طمققاكو مـ يمؿف حمووال إهيوم اًمـوس أكف أوضمدهو مـ اًمعدم وهذا اًمؼصد مـف حمرم ويمػر،
وىمد ال خيوًمط اًمشعقذة مو هق يمػر سمؾ اًمدضمؾ واًمؽذب واخلداع ومـال شمصـؾ إمم اًمؽػـر
ًمؽـفو حترم سمسبى مو حتقيف مـ يمذب وشمضؾقؾ وظمداع وأيمؾ ألمقال اًمــوس سموًمبوـمـؾ،
ووموقمؾفو يعزر ويمدب ،ىمول اًمشقح حمؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿلم رمحف اهلل شمعومم((:مـ يمـون
ؾمحره سمقاؾمطي اًمشقوـملم ومنكف يؽػر ،ومـ يمون ؾمحره سموألدويي واًمعؼوىمػم وكحقهو ومـال
يؽػر وًمؽـ يعتؼم قموصقو معتديو)) .
()3

وذم اًمتعريػ اًمتوزم اعمؼؽمح مزيد إيضوح ًمذًمؽ.
ظمومسو – أىمؽمح شمعريػو ًمؾسحر يبلم طمؼقؼتف ويضبط طمده سمحسـى مـو فمفـر زم
ٍ
ٌ
وشقطان من اجلـن بوسـقؾة مـن
إكيس
واهلل اعمقومؼ ،وملىمقل إن اًمسحر هق(( :
اتصال بني ٍّ
اإلكيس لشقطاكه؛ لقـػذ سحره دم مسحور بالتـلثر فقـه أو خداعـه
الوسائل يتذلل فقفا
ُّ
والتخققل له)).

(ً )1مق أن رضمال اؾمتخدم مودة مـ اعمقاد اًمتل شمذهى اًمعؼؾ  -وىمد وضمدت سمؽثرة اًمققم  -ومسؼوهو آظمر ىموصـدا
إيذائف وإشمالف قمؼؾف ووىمع مو أراده ،ومفؾ كعتؼم اعمعتدي ؾموطمرا يعوىمى قمؼقسمي اًمسوطمر؟! أم كعتـؼمه ضمـون
كعوىمبف قمؼقسمي مثؾف ،ال ؿمؽ أكف ًمقس سمسوطمر ،وسمف يبطؾ اًمؼـقل أن اًمسـحر ىمـد يؽـقن سموؾمـتخدام أدويـي
ومحسى دون معقكي اجلـ ،يمذًمؽ ًمق اؾمتخدم رضمؾ األًمعوب اًمتل شمعتؿد قمغم ظمػي اًمقد واخلـدع ومنكــو ال
كعده ؾموطمرا يؼوم قمؾقف طمد اًمسحر إال إن اؾمتعون سموًمشقوـملم وال يؼتؾ إال أن شمضؿـ ومعؾف يمػرا يمـدقمقى
قمؾؿ اًمغقى واخلؾؼ مـ اًمعدم وكحقه ،واهلل شمعومم أقمؾؿ.
( )2ؾمقليت مزيد إيضوح ًمؾػرق سملم اًمشعقذة واًمسحر ذم سمقون اًمعالىمي سملم اعمعـك اًمؾغقي واًمنمقمل ًمؾسحر.
( )3اًمؼقل اعمػقد قمغم يمتوب اًمتقطمقد.6 /2 ،
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ومـ شمعريػ اًمسحر ذقمو شمتضح قمدة أمقر ،مـفو:
أن اًمسحر ال يؽقن إال سموالؾمتعوكي سمشقوـملم اجلـ ويدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمعومم:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭼ

()1

ومؼقًمف شمعومم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭼ دًمقؾ قمغم أن اًمسحر مـ أقمةل اًمشقوـملم  ،ومنن شمال هـو سمؿعـك شمبع وىمقًمف
()3

()2

شمعومم :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ومقف شمليمقد يمقن اًمسحر سمؿعقكي مـ اًمشقوـملم
ًمؾسوطمر ،وىمد شمؼدم أن هـوك مـ شموب مـ اًمسحرة وسملم أن ؾمحرهؿ إكة هق سمؿعقكي مـ
ؿمقوـملم اجلـ ،وشمؼدم أيضو يمالم اًمؼرـمبل رمحف اهلل شمعومم اًمذي ىمول ومقف(( :وىمول سمعض
اًمعؾةء :إن ىمول أهؾ اًمصـوقمي :إن اًمسحر ال يتؿ إال مع اًمؽػر واالؾمتؽبور ،أو شمعظقؿ
اًمشقطون :وموًمسحر إذا دال قمغم اًمؽػر قمغم هذا اًمتؼدير ،واهلل أقمؾؿ))  ،واًمتوئبقن مـ
()4

اًمسحرة سمقـقا أن ؾمحرهؿ ال يؽقن إال سموؾمتعوكتفؿ سموًمشقوـملم.
أمو اًمشعقذة اًمتل شمعتؿد قمغم ظمػي اًمقد دون اؾمتعوكي سموًمشقوـملم ومؾقسً ؾمحرا ذم
االصطالح اًمنمقمل ،و و طمؽؿ مو شمضؿـتف ومؼد شمؽقن يمػرا إن شمضؿـً اًمؽػر وىمـد ال
شمؽقن يمذًمؽ إن مل شمتضؿـ يمػرا ،وشمقصػ اًمشعقذة سموًمسحر ًمغي ال ذقمو ،واإلـمـالق
اًمؾغقي أوؾمع مـ اإلـمالق اًمنمقمل  ،ومـ ذًمؽ مو رواه اإلموم أمحد رمحـف اهلل شمعـومم
()5

( )1ؾمقرة اًمبؼرة آيي ( .) 112
( )2يـظر :شمػسػم ؾمقرة اًمبؼرة ًمؾعالمي حمؿد اًمعثقؿلم رمحف اهلل. 331/1 ،
( )3يـظر :شمػسػم اًمؼرـمبل ،271 /2 ،وشمػسػم ؾمقرة اًمبؼرةً ،مؾشقح حمؿد اًمعثقؿلم. 326/1 ،
( )4شمػسػم اًمؼرـمبل.281 /2 ،
( )5ؾمقليت مزيد إيضوح ًمؾػرق سملم اًمشعقذة واًمسحر ذم سمقون اًمعالىمي سملم اعمعـك اًمؾغقي واًمنمقمل ًمؾسحر.
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سمسـده قمـ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفة أن اًمـبل صـغم اهلل قمؾقـف وؾمـؾؿ ىمـول(( :إن مــ
اًمبقون ؾمحرا))  ،وًمقس مـ ؾمحر سمبقوكف يمؿـ ؾمحر سمؿعقكي ؿمقطوكف.
()1

ويتضح أيضو :أن اًمسحرة يتصؾقن سمشقوـملم اجلـ سمقؾمقؾي معقـي ومؼـد شمؽـقن
سمعبورات ،أو إؿمورات ،أو أسمخرة ،يصوطمبفو شمذًمؾ مـ اًمسوطمر ًمشقوـمقـف شمؼرسمو مــف ـؿ
سملكقاع خمتؾػي مـ اًمؼرب اًمتل ال شمؽقن إال يمػرا وذيمو سموهلل ؾمبحوكف وشمعومم قمـة يػعؾـف
اًمظوعمقن قمؾقا يمبػما ،ويمؾة زاد اًمسوطمر ذم شمؼرسمف وشمذهلل ويمػره سموهلل يمؾة زاد ؿمقطوكف مــ
اجلـ ذم ظمدمتف طمتك إ هنؿ ال يتـزهقن قمـ ومعؾ يمـؾ مـو شمرومضـف اًمػطـر اًمسـؾقؿي وىمـد
ؾمؿعـو ممـ شموب مـفؿ أن مـ اًمسحرة مـ يؿؽـ ؿمقطوكف مـ ومعؾ اًمػوطمشي ومقف شمذًمال ًمف
كعقذ سموهلل مـ اخلذالن ،وًمقس هذا سمغريى قمغم مـ سموع ديـف سمدكقوه ،وال يعجى اعمرء مـ
حمبي اًمشقوـملم ًمؾتذًمؾ واخلـقع واخلضقع ـو :ومؼـد ىمـول ؾمـبحوكف وشمعـومم :ﭽ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ ومعوذ اعمنميمقن سموًمشقوـملم ومـزادهؿ
()2

اًمشقوـملم رهؼو.
ويتضح أيضو :أن اًمسحر ىمد يؽقن طمؼقؼقو يمصمر ذم اعمسحقر إذا أراد اهلل ذًمؽ،
وًمؽـ ذًمؽ ال يؽقن إال سمنذكـف شمعـومم ورسمــو شمعـومم
ومقؿرض ويذهى سموًمعؼؾ ورسمة ىمتؾ
َّ
يؼقل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ  ،وقمغم وضمقد هـذا اًمــقع
()3

( )1اعمسـد ،228 /3 ،سمرىمؿ ( ،)2761وأظمرضمف اسمـ طمبون ذم صحقحف 463/23 ،سمرىمؿ ( ،)5811واًمبقفؼل
ذم اًمســ اًمؽؼمى ،121/2 ،سمرىمؿ ( ،)5973واًمبخوري ذم األدب اعمػـرد ،314 ،وهمـػمهؿ وصـححف
األًمبوين ذم صحقح األدب اعمػرد ًمؾبخوري.314 ،
( )2ؾمقرة اجلـ آيي ( .) 6
( )3ؾمقرة اًمبؼرة آيي ( .) 112
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مـ اًمسحر اشمػؼ أهؾ اًمسـي واجلةقمي ،ىمول اًمؼـراذم رمحـف اهلل شمعـومم(( :وظمـؼم اًمسـحر
ووىمققمف يمون معؾقمو ًمؾصحوسمي ر قان اهلل قمؾقفؿ ومفؿ جمؿعقن قمؾقف)) وىمـد يؽـقن
(،)1

ختققال وظمداقمو ًمؾؿسحقر ومـف مو ومعؾف ؾمحرة ومرقمقن إلرهوب مقؾمـك قمؾقـف اًمصـالة
واًمسالم قمغم اًمصحقح ،وملسمطؾ اهلل ؾمحرهؿ ويمػك مقؾمك قمؾقف اًمسالم ذهؿ.
ويتضح أيض ًو مـ اًمتعريػ :أن اعمسحقر ىمد يؽقن إكسـوكو أو هبقؿـي أو مجـودا
و ذا ضموء ًمػظ اعمسحقر مـؽرا ،وال يعجى اعمرء مـ ذًمؽ ومؼد ؾمؿع يمثػم مـ اًمـوس أن
هـوك مـ يسحر موؿمقتف طمتك ال شمذهى قمـف.
ويتضح أيضو مـ اًمتعريػ :أن اًمسحر يمػر سموهلل شمعومم و ـذا يتـذًمؾ اًمسـوطمر
ًمشقطوكف ويتؼرب ًمف سملكقاع مـ اًمؼرب وًمذا يمػر أهؾ اًمعؾؿ اًمسوطمر قمغم أصح األىمقال،
يمة يليت ذم سمقون طمؽؿ اًمسحرة ،سمحقًمف شمعومم.
ادطؾب الثالث :العالقة بني ادعـى الؾغوي وادعـى الرشعي لؾسحر
إن اًمعالىمي سملم معـك اًمسحر ذم اًمؾغـي واًمسـحر ذم اًمنمـع هـل قمالىمـي مطؾـؼ
ومؼقد :وموًمسحر ذم اًمؾغي أوؾمع اؾمتعةال مـ اًمسحر ذم اًمنمع ،و ـذا كظـوئر يمثـػمة ذم
اًمنمع يموحلٍ واًمصالة وكحقهو ،ىمول ؿمقح اإلؾمالم اسمـ شمقؿقـي رمحـف اهلل شمعـومم مؼـررا
اًمشورع مل يـؼؾفو
اًمعالىمي سملم اعمعـك اًمؾغقي واًمنمقمل ذم أًمػوظ يمثػمة (( :واًمتحؼقؼ أن
َ
ومل يغػمهو ،وًمؽـ اؾمتعؿؾفو مؼقدة ال مطؾؼي ،يمـة يسـتعؿؾ كظوئرهـو ،يمؼقًمـف شمعـومم:
ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ .
()2

( )1اًمذظمػمة ،32 /12 ،ويـظر :سمدائع اًمتػسػم ،السمـ اًمؼقؿ ،411 /5 ،وسمدائع اًمػقائدً ،مف أيضو.227 /2 ،
( )2ؾمقرة (آل قمؿران) ،اآليي (.)97
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ومذيمر طمج ًو ظموص ًو ،وهق طمٍ اًمبقً ))  .ووموئـدة معرومـي اًمعالىمـي سمـلم اعمعــك
()1

اًمؾغقي واعمعـك اًمنمقمل هل سمقون ؾمبى إـمالق سمعض اًمـصقص اًمنمقمقي ًمػظ اًمسحر
قمغم مو ًمقس سمسحر ومـ ذًمؽ مو رواه اإلموم أمحد رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ اسمـ قمبـوس
ريض اهلل قمـفة أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول(( :إن مـ اًمبقون ؾمحرا)) ومنن اعمراد
()2

اًمسحر اًمؾغقي ال اًمسحر اًمنمقمل واًمؼريـي شمبلم اعمراد سموًمؾػظ :وًمذا ومؾـؿ يؼـرر قمؾـةء
اإلؾمالم ىمتؾ اًمسوطمر سمبقوكف سمخالف همػمه.
ومن ادفم هـا بقان الػرق بني السحر والشعوذة تتؿة لبقان حد السحر الضـاب
له:
وموًمسحر يطؾؼ قمغم اًمشعقذة ًمغي ال ذقمو :ألن يمـال مــفة يعتؿـد قمـغم اخلػـوء
واخلداع ،أمو ذم االصطالح اًمنمقمل وموًمسحر يراد سمف قمغم اًمرأي اعمختور مو اقمتؿـد ومقـف
اًمسوطمر قمغم اًمشقوـملم ،أمو اًمشعقذة ومتعتؿـد قمـغم اًمؾعـى واًمتؿقيـف واخلـداع :وًمـذا
قمرومً سملهنوً(( :معى يري اإلكسون مـف مو ًمقس ًمف طمؼقؼي)) .
()3

( )1اإليةن ،234 ،سمتحؼقؼ األًمبوين ،ويـظر :أطمؽوم اًمؼرآنً ،مؾجصوص. 51 /1 ،
( )2ؾمبؼ خترجيف.
( )3اعمصبوح اعمـػمً ،مؾػققمل ،314 ،ويـظر :معجؿ اعمؼويقـــس ،السمـ ومورس ،528 ،وشمػسـػم اًمؼرـمبـل/2 ،
.274
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ادبحث الثاين
أكواع السحر
ذيمر اًمبـوطمثقن ذم مق ـقع اًمسـحر أكقاقمـو يمثـػمة ًمـف ،وىمـد شمـداظمؾً سمعـض
شمؼسقةهتؿ ،وسموًمتلمؾ ألكقاقمفو شمبلم زم – واهلل أقمؾـؿ – أن اًمتؼسـقةت اعمختؾػـي دمتؿـع
حتً اقمتبوريـ مـ ظمال ة شمتضح أكقاع اًمسحر ،وهذان االقمتبوران أو ومقة فمفر زم:
االعتبار األول :شمؼسقؿ اًمسحر سموًمـظر إمم أصمره.
االعتبار الثاين :شمؼسقؿ اًمسحر سموًمـظر إمم اًمطريؼي اًمتـل يسـتخدمفو اًمسـوطمر ذم
شمـػقذ ؾمحره.
ومـ ظمالل هذيـ االقمتبوريـ يؿؽـ سمقون أكقاع اًمسـحر ،يمـة هـق ذم اعمطؾبـلم
اًمتوًمقلم:
ادطؾب األول :تؼسقم السحر بالـظر إىل أثره
ىمد يمصمر اًمسحر  -إذا أذن اهلل شمعومم سمذًمؽ  -ذم اعمسـحقر ومقؿر ـف أو يؼتؾـف أو
همػم ذًمؽ مـ اآلصمور اًمتل شمعقد سمرضرهو اعمؾؿقس قمـغم اعمسـحقر ومقؽـقن ًمؾسـحر أصمـر
طمؼقؼل قمغم اعمسحقر ،وىمد ال يمصمر اًمسحر سموعمسحقر سملصمر مؾؿقس قمؾقف ،وًمؽـ حيـدث
هتقآت وظمقوالت ًمؾؿسحقر ال طمؼقؼي وال وضمـقد ـو ذم اًمقاىمـع ومقؽـقن اًمسـحر هــو
ظمقوًمقو :وسمـوء قمغم األصمريـ اعمختؾػلم ًمؾسحر قمغم اعمسحقر ومؼد ىمسؿ اًمسحر إمم كققملم،
أو:
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الـوع األول :السحر ادؼقؼي:
وهق اًمسحر اًمذي يظفر أصمره اعمؾؿقس قمغم اعمسـحقر ،واآلصمـور قمـغم اعمسـحقر
خمتؾػي ومؼد يؿرض سمؿرض معلم ،أو يؼتؾ ،أو يصقى سمجـقن ،وكحـق ذًمـؽ  ،إذا أذن
()1

اهلل سمف مع اًمتـبف إمم أن أصمر اًمسحر هـو ال يتجووز مستطوقموت اخلؾؼ :ومؿفة سمؾغ أصمره ومنن
اًمسوطمر ال يستطقع سمسحره ىمؾى احلؼوئؼ وًمق اؾمتطوع ذًمؽ ًمؼؾى احلجـر ذهبـو ويمـون
اًمغـك سمقده ًمؽـفؿ مبتؾقن سموًمػؼر ومو ذاك إال مــ ظمـزي اهلل ـؿ وًمػضـحفؿ ًمؾــوس
ًمعؾفؿ يعتؼمون ،يمة أكف ال يستطقع إطمقوء اعمقشمك ومو حيدث أموم سمعض أقملم اًمـوس مـ
إطمقوء اًمسوطمر ًمؾؿقً أموم قمقـقف ومنكة هق مـ متثؾ اًمشقطون سموعمقً ًمقخدع اجلوهؾ وىمـد
سح أطمد اًمسحرة اًمتوئبلم هبذه احلؼقؼـي  ،وًمـق أن مــ ؿمـوهد ذًمـؽ ىمـرأ آيـوت اهلل
()2

اًمعظقةت يمآيي اًمؽرد ًمػر اًمشقطون واكؽشػ اخلداع ،يمة أكف ال يستطقع ومؾؼ اًمبحر أو
ىمؾى اإلكسون طمققاكو ،ويمؾ أصمره اعمؾؿقس ومفق مــ مسـتطوقموت اخلؾـؼ وسمعـد إذن اهلل
سمذًمؽ.
ىمول اًمعالمي حمؿد األملم رمحف اهلل شمعومم:
(( اقمؾؿ أن اًمعؾةء اظمتؾػقا ذم حتؼقؼ اًمؼدر اًمذي يؿؽـ أن يبؾغف شملصمػم اًمسحر ذم
اعمسحقر ،واقمؾؿ أن ذه اعمسلًمي واؾمطي وـمروملم:
ـمرف ال ظمالف ذم أن شمـلصمػم اًمسـحر يبؾغـف ،يمـوًمتػريؼ سمـلم اًمرضمـؾ وامرأشمـف،
ويمــوعمرض اًمــذي يصــقى اعمســحقر ،وكحــق ذًمــؽ ،ودًمقــؾ ذًمــؽ اًمؼــرآن واًمســـي
اًمصحقحي...وـمرف ال ظمالف ذم أن شملصمػم اًمسحر ال يؿؽـ أن يبؾغف يمنطمقـوء اعمـقشمك،
( )1شمؼدم كؼؾ اإلمجوع قمغم وىمقع اًمسحر احلؼقؼل.
( )2سح سمذًمؽ اًمشقح طمومد آدم وومؼف اهلل شمعومم سمعد شمقسمتف مـ اًمسحر ذم مؼوسمؾي ًمف سموًمتؾػوز.
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وومؾؼ اًمبحر ،وكحق ذًمؽ...وأمو اًمقاؾمطي ومفل حمؾ ظمالف سملم اًمعؾةء ،وهل هؾ جيقز
أن يـؼؾى سموًمسحر اإلكسون محورا مثال ،واحلةر إكسوكو؟! وهؾ يصح أن يطػم اًمسوطمر ذم
ا قاء؟! وأن يستدق ضمسؿف طمتك يدظمؾ مـ يمقة قؼي؟! ويـتصى قمغم رأس ىمصبي؟!
وجيري قمغم ظمقط مستدق؟! ويؿٌم قمـغم اعمـوء؟! ويريمـى اًمؽؾـى؟! ،وكحـق ذًمـؽ،
ومبعض اًمـوس جيقز هذا ،وضمزم سمجقازه اًمػخر اًمـرازي ذم شمػسـػمه ،ويمـذًمؽ صـوطمى
رؿمد اًمغوومؾ  ،وهمػمأو ،وسمعضفؿ يؿـع مثؾ هذا...إمم أن ىمول رمحف اهلل :صمبقت وىمـقع
()1

مثؾ ذًمؽ سموًمػعؾ ومؾؿ يؼؿ قمؾقف دًمقؾ مؼـع :ألن هموًمى مو يستدل سمف ىموئؾف :طمؽويـوت مل
شمثبً قمـ قمدول ،وجيقز أن يؽقن مو وىمع مـفو مـ ضمـس اًمشعقذة ،واألظمذ سمـوًمعققن،
ال ىمؾى احلؼقؼي مثال إمم طمؼقؼي أظمرى ،وهذا هق األفمفر قمـدي ،واهلل شمعومم أقمؾؿ)) .
()2

وىمد ىمدمً أن مو يػعؾف اًمسحرة أموم أقملم سمعض اًمـوس مـ إطمقوء اعمـقشمك ومفـق
مـ ظمداع اًمشقطون ًمؾـوفمر :إذ يتصقر اًمشقطون سمصقرة اعمقً ومقظـ اجلوهؾ أن اًمسوطمر
ىمد أطمقو اعمقً ،وًمق أكف ىمرأ آيي اًمؽرد أو أذن ًمػر اًمشقطون وىمـد سح هبـذه احلؼقؼـي
ؾموطمر شموئى يمة أؾمؾػً ،وأمو اًمطػمان ذم ا قاء واعمٌم قمغم اعموء ومنن اًمشـقوـملم حتؿـؾ
أوًمقوئفو وًمقس هذا سمعجقى ومفق أمر يستطقعف اعمخؾـقق وذيمـر أطمـد اًمـدقموة أكـف رأى
ؾموطمرا يطػم ومؼرأ اعمعقذات ومسؼط اًمسوطمر ،وهـوك همػمهو مـ احلـقادث اًمتـل ضمـرب
ومقفو األظمقور ىمراءة اًمؼرآن ومػسد قمؿؾ اًمسـوطمر  ،وقمؿقمـو ومـنن اًمسـوطمر ال يسـتطقع
()3

سمسحره إال مو يستطقع قمؾقف اخلؾـؼ وسمعـد إذن اهلل سمـذًمؽ ،سمـؾ إن اًمسـوطمر يؼـقي أصمـر
(ً )1مسقدي قمبد اهلل سمـ احلوج إسمراهقؿ اًمعؾقي اًمشـؼقطل ،يتحدث قمـ اًمسحر وقمؾقمف ويقضمد سموًمشبؽي اًمعـؽبقشمقي.
( )2أ قاء اًمبقون.583-581/4 ،
( )3يـظر :اًمصورم اًمبتور ذم اًمتصدي ًمؾسحرة األذارً ،مقطمقد سموزم.141،141 ،
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ؿمقطوكف قمغم اعمسحقر سمق ع سمعض مو يمذي اعمسحقر مـ ؾمؿقم ًمقؿرض هبـو ويؼتـؾ:
و ذا يمون مـ اًمـوومع ًمؾؿسحقر أن يستػرغ مودة اًمسحر.
وىمول اًمشقح حمؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿلم رمحف اهلل شمعومم:
((اًمسحر يمصمر سمال ؿمؽً :مؽـف ال يؼؾى األقمقون إمم أقمقون أظمرى :ألكف ال يؼـدر
قمغم ذًمؽ إال اهلل قمز وضمؾ ،وإكة خيقؾ ًمؾؿسحقر أن هذا اًمٌمء اكؼؾـى وهـذا اًمــٌمء
حترك أو مشك ،ومو أؿمبف ذًمؽ يمة ضمرى عمقؾمك قمؾقـف اًمصـالة واًمسـالم أمـوم ؾمـحرة
ومرقمقن ،طمقٌ يمون خيقؾ إًمقف مـ ؾمحرهؿ أهنو شمسعك)) .
()1

الـوع الثاين :السحر اخلقايل أو سحر التخققل:
وهق اًمسحر اًمذي ال يظفر أصمره اعمؾؿقس قمغم اعمسـحقرً ،مؽــ طمؼقؼتـف ختققـؾ
ًمؾؿسحقر ومتظفر األمقر أمومف قمغم همػم طمؼقؼتفو :ومؼد أقمطقً اًمشقوـملم اًمؼـدرة قمـغم
اًمتشؽؾ واًمظفقر سملؿمؽول خمتؾػي ومقخدقمقن اًمـوس سمتسؾقط مـ اًمسحرة :إلهيوم اًمـوس
سملمقر ًمقسً مقضمقدة ذم احلؼقؼي واًمقاىمع ،واًمػرق سملم هذا اًمـقع واًمـقع اًمذي ىمبؾف أن
ؾمحر اًمتخققؾ ومقف ختققؾ ًمؾؿسحقر وظمداع ًمف أمو اًمذي ىمبؾف ومقمصمر ذم اعمسحقر ويظفـر
أصمره اعمؾؿقس قمغم اعمسحقر سمنذن اهلل ومقؿرض ويؼتؾ وكحق ذًمؽ.
ومـ ؾمحر اًمتخققؾ مو يػعؾف اًمسحرة مـ دقمقى إطمقـوء اعمقـً وكحـقه ،ومـنهنؿ
يطؾبقن مـ ؿمقوـملم اجلـ اًمتؿثؾ سمصقرة اعمقً ومقظـ اجلوهؾ أن اًمسوطمر أطمقـو اعمقـً،
وًمق أكف ىمرأ آيي اًمؽرد مثال يمة أؾمؾػً عمو سمؼل اًمشقطون.

( )1اًمؼقل اعمػقد قمغم يمتوب اًمتقطمقد.6 /2 ،
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ومـ ؾمحر اًمتخققؾ مو ومعؾف ؾمحرة ومرقمقن قمـدمو حتدوا مقؾمـك قمؾقـف اًمصـالة
واًمسالم ومخقؾقا ًمؾـوس أن اًمعيص واحلبول اكؼؾبً طمقوت شمسعك.
يؼقل اًمشقح حمؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿلم رمحف اهلل شمعـومم((:ومـ هـذا مـو طمصـؾ
عمقؾمك قمؾقف اًمصالة واًمسالم مـ ؾمحرة ومرقمقن ،أًمؼقا احلبول واًمعيص ،ومؽون خيقؾ إًمقف
مـ ؾمحرهؿ أهنو شمسعك وأهنو طمقوت ،وهل ذم احلؼقؼي ًمقسً سمحقـوت ،وًمؽـفـو طمبـول
وقميص إال أهنؿ ؾمحروا أقملم اًمـوس واؾمؽمهبقهؿ وضموؤوا سمسـحر قمظـقؿ)) ً ،مؽــ
()1

اًمشقح رمحف اهلل شمعومم ضمعؾ هذا اًمتخققؾ سمقاؾمطي أدويـي وقمؼـوىمػم ،وأىمـقل واهلل شمعـومم
أقمؾؿ إكف يمون سمؿعقكي اًمشقوـملم ؿ :إذ هؿ مـ شمؾبس سمتؾؽ اًمعيص واحلبـول وشمشـؽؾقا
قمغم صقر احلقوت ظمداقمو ًمؾـوس وهق رأي وضمقف ًمبعض اًمبوطمثلم  ،وًمقس قمـ ـمريؼ
()2

اًمعؼوىمػم واألدويي ،إذ إن اًمسحر ال يؽقن إال سمؿعقكي اًمشقوـملم ،وًمق اؾمتخدم مع ذًمؽ
أدويي يؼقي هبو ؾمحره ،أمو اخلدع واًمعؼوىمػم وطمدهو ومنكة هل ؿمعقذة ،وًمقسً سمسـحر
ذم االصطالح اًمنمقمل وإن أـمؾؼ قمؾقفو ًمغي أهنـو ؾمـحر يمـة شمؼـدم سمقوكـف ذم اًمتعريـػ
اعمختور ًمؾسحر  ،واهلل شمعومم أقمؾؿ.
()3

( )1اًمؼقل اعمػقد قمغم يمتوب اًمتقطمقد.6 /2 ،
( )2يـظر :اًمصورم اًمبتورً ،مقطمقد سموزم.138 ،137 ،
( )3ممو يدل قمغم أن اعمراد سموًمسحر ذم اآليي اًمسحر سمؿعقكي اًمشقوـملم  -وهق اًمسحر ذم االصطالح اًمنمقمل يمة
ؾمبؼ شمؼريره  -هق أكف جيى محؾ اًمؾػـظ قمـغم احلؼقؼـي اًمنمـقمقي إن ورد ذم اًمسـقوق اًمنمـقمل إال سمؼريــي
صورومي ،وىمد ىمول اًمشقح اًمعثقؿلم رمحف اهلل ذم يمتوسمف األصقل مـ قمؾؿ األصقل(( :ووموئدة معرومي شمؼسـقؿ
احلؼقؼي إمم صمالصمي أىمسوم :أن كحؿؾ يمؾ ًمػظ قمغم معـوه احلؼقؼل ذم مق ع اؾمتعةًمف ،ومقحؿـؾ ذم اؾمـتعةل
أهؾ اًمؾغي قمغم احلؼقؼي اًمؾغقيي ،ودم استعامل الـرشع عـذ ادؼقؼـة الــرشعقة ))...األصـقل مــ قمؾـؿ
األصقل مع ذطمفً ،مؾعثقؿلم.123 ،122 ،
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وطمتك يؿؽـ اًمتؿققز سملم اًمسوطمر اًمذي يسحر سمسحر اًمتخققؾ وسملم اعمشعقذ يتؿ
ىمراءة آيي اًمؽرد أو يمذن ؿمخص قمـده وهق يػعؾ ذًمؽ اًمػعؾ :ومنن سمطؾ ومفـق ؾمـحر
ختققؾ ومـ ومعؾ ذًمؽ اًمػعؾ ؾموطمر ،وإن مل يبطؾ ومفق ؿمعقذة وصوطمى اًمػعؾ مشعقذ
ًمقس سمسوطمر يعتؿد قمغم ظمػي اًمقد واخلدع ،وكبف سمعـض اًمػضـالء إمم رضورة اًمق ـقء
أصمـوء ذًمؽ طمتك حيدث األصمر .
()1

( )1يـظر :اًمصورم اًمبتورً ،مقطمقد سموزم.139 ،
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ادطؾب الثاين
تؼسقم السحر بالـظر لؾطريؼة التي يستخدمفا الساحر دم تـػقذ سحره
واًمسحر هبذا االقمتبور ًمف أكقاع يمثػمة ،ومؿـفو قمغم ؾمبقؾ اعمثول:
 – 5السحر ادبـي عذ الؽواكب والـجوم :
()5

وهذا اًمـقع معظؿ قمـد أصحوسمف ،يتضــرع ومقـف اًمسـوطمر ًمؾؽقايمـى واألومـالك
واًمـجقم :سمزقمؿ أهنؿ يستـزًمقن ىمقاهو :ألن و أرواطمو شمدسمر هذا اًمعومل .
وال ؿمؽ أن مو يعتؼدوكف ذم اًمؽقايمى مـ شمؾبقس إسمؾقس قمؾـقفؿ ،ومــ ظمـداع
اًمشقوـملم ًمؾسحرة :إذ إن هذه اًمؽقايمى ال أرواح و وال شمرض وال شمـػع سمؾ هل مدسمرة
مسػمة سملمر اهلل شمعوممً ،مؽـ اًمشـقوـملم شمتالقمـى سملوًمقوئفـو مــ اًمسـحرة ومقخـدقمقهنؿ
ًمققىمعقهنؿ ذم اًمنمك سمرب اًمعوعملم يمة حيدث مع قمبود األصــوم ومؼـد شمؽؾـؿ اًمشـقوـملم
قموسمد اًمصـؿ ومقظـف طمقو خيوـمبف ويستجقى ًمف :ومقزداد ذيمو سمف وشمؼرسمو إًمقف وهذا مو يريده
اًمشقطون! يريد أن يقىمع مـ أـموقمف ذم اًمؽػر واًمنمك ،سمؾ طمدث ؾمـوطمر شموئـى أن مــ
شمالقمى اًمشقوـملم سموًمسحرة أهنو شمزقمؿ أهنو مالئؽي(!!)2وصدق اهلل ؾمبحوكف وشمعـومم إذ
يؼقل ذم حمؽؿ شمـزيؾف :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ ،
()3

ومتعظقؿ اًمسحرة ذا اًمـقع مـ اًمسحر هق مـ إرهوق اًمشقوـملم ؿ ،وال يتعجى اعمـرء

( )1يـظر :خمطقط اًمرس اعمؽتقم ذم خموـمبي اًمـجقم (كؼال قمـ مقىمػ اإلؾمالم مـ اًمسحر حلقوة سملظمرض)ً ،مػخر
اًمديـ اًمرازي ، 4 ،وأ قاء اًمبقون ،عمحؿد األملم اًمشـؼقطل ،555 /4 ،واًمسحر واًمسحرة ،د /إسمراهقؿ
يمةل أدهؿ ،51 ،ومقىمػ اإلؾمالم مـ اًمسحر ،د /طمقوة سمو أظمرض.253 /1 ،
( )2هق اًمشقح طمومد آدم وومؼف اهلل وصمبتف قمغم احلؼ ،ويـظر :اًمصورم اًمبتورً ،مقطمقد سموزم.55-54 ،
( )3ؾمقرة اجلـ آيي ( .) 6
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مـ إرادة اًمشقطون إهمقاء سمـل آدم :ومنن أسموهؿ أىمسؿ قمغم إ الل اًمـوس يمة ىمـول شمعـومم:
ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ  ،وإذا يمون اًمؽوومر
()1

مـ اإلكس يريد أن يضؾؾ اعمممـ يمة ىمول شمعومم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭼ  ،ومؽقػ سمشقطون يموومر؟!.
()2

 – 4السحر باستخدام الطالسم:
واًمطالؾمؿ :كؼش أؾمةء ظموصي ذم ضمسؿ مـ ورق أو ضمؾـد أو معـدن أو همـػمه:
يدقمل أصحوب هذا اًمعؿؾ أن هذه اًمـؼقش و شمعؾؼ سموًمؽقايمى واألومالك حتـدث هبـو
ظموصي رسمطً ذم جموري اًمعودات ،وال دمري هذه اخلوصقي إال مع كػـس صـوحلي ـذه
األقمةل .
()3

وال ؿمؽ أن هذا مو يدقمقف أصحوب هذه اًمطريؼي ،واحلؼ أن هذه اًمرمقز ًمقسً
إال أؾمةء ًمشقوـمقـفؿ وشمذًمالت وىمرسموت مـ اًمسحرة ألوًمقـوئفؿ مــ اًمشـقوـملم ،وىمـد
يؽتى ومقفو مو يريدوكف مـ قمؿؾ ،وسمعض اعمشعقذيـ يؽتبفو ظمداقمو وًمـقس ًمـف اشمصـول
سموًمشقوـملم ًمؽـ يريد اسمتزاز اعمول ممـ جلل إًمقف مـ عػوء اًمعؾؿ واإليةن ،ومقستغؾف ذًمؽ
اعمشعقذ هبذه اًمؽتوسمي ومقحصؾ قمغم مول اجلوهؾ.

( )1ؾمقرة احلجر آيي .39
( )2ؾمقرة اًمبؼرة آيي .121
( )3يـظر :اًمػصؾ ،السمـ طمزم ،3/5 ،وجمؿقع اًمػتوويً ،مشـقح اإلؾمـالم اسمــ شمقؿقـي ،171 /35 ،وأ ـقاء
اًمبقون ،عمحؿد األملم ، 565 /4 ،واًمسحر سملم احلؼقؼي واخلقول ،د /أمحد سمـ كوس احلؿد ،31 ،ومقىمػ
اإلؾمالم مـ اًمسحر ،د /طمقوة سموأظمرض.257/1 ،
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 – 4السحر باستخدام العؼد واخلقوط والـػث فقفا :
()5

وذم هذا اًمـقع يؼقم اًمسوطمر سمعؼد اًمعؼد واًمـػٌ ومقفو ،مـع سمعـض اًمرىمـك اًمتـل
يتؼرب ومقفو ًمشقطوكف ًمقـعؼد ؾمحره.
وهذا اًمـقع هق مو ؾمحر سمف ًمبقد سمـ األقمصؿ اًمقفقدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقـف
وؾمؾؿ .
()2

 – 2السحر باستخدام الـركجات :
()4

يعتؿد ذم هذا اًمسحر قمغم األقمضوء اًمبنميي واحلققاكقي سمؿؼـودير معقــي ،ومتـزج
سمطريؼي ظموصي ،ويمؾ قمضق قمـدهؿ ًمف أصمر ظمـوص ،ويمـؾ قمضـق كسـبقه ًمـؼمج معـلم،
ويرون أن اإلكسون أذف طمققان ذم اًمعوملً :مذا ومنهنؿ يرون أن أقمضوءه و شملصمػم أومضؾ:
ومفق إذ ًا يريمى مـ أقمضوء سمنميي وطمققاكقي ذم قمؼد اًمسحر ،يتؼرسمقن هبو ًمؾشقوـملم ومفل
مـ يؿكم ؿ ذًمؽ ،ويزقمؿقن أن يمؾ قمضق يتـلصمر سمـؼمج معـلم :وال ؿمـؽ أن اًمسـوطمر
يستعلم سمشقوـمقـف ًمقتؿؿ ؾمحره.

( )1يـظر :اًمػصؾ ،السمـ طمزم ،4 /5 ،وسمدائع اًمػقائـد ،السمــ اًمؼـقؿ ،221 /2 ،ومعـورج اًمؼبـقل ،حلـوومظ
احلؽؿل ،545 /2 ،واًمسحر سملم احلؼقي واخلقول ،د /أمحد سمـ كوس احلؿد. 33 ،
( )2يـظر :ضمومع أطمؽوم اًمؼرآنً ،مؾؼرـمبل ،276 /2 ،وومتح اًمبوري ،السمـ طمجر ،226 /11 ،واًمسحر سمـلم
احلؼقؼق واخلقول ،د /أمحد سمـ كوس احلؿد.33 ،
( )3يـظر :إقمجوز اًمؼرآنً ،مؾبوىمالين ،32/1،وهتوومً اًمػالؾمػيً ،مؾغزازم ،233 ،واًمـبقاتً ،مؾـرازي،211 ،
وروح اعمعوينً ،مألًمقد،17 /7،واًمؽؾقوتً ،مؾؽػـقي ،281 ،ومقىمـػ اإلؾمـالم مــ اًمسـحر ،حلقـوة
سموأظمرض.279 /1 ،
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ومفذه سمعض أكقاع اًمسحر سموقمتبور ـمرق شمـػقذه ،وهل يمثػمة ،وجيى اًمتـبف إمم أكـف
يمؾة ازداد اًمسوطمر يمػرا وشمؼرسمو ًمشقطوكف :زاد اًمشقطون ًمـف ظمدمـي ،ويمـؾ ـمريؼـي يـػـذ
اًمسوطمر هبو ؾمحره السمد أن يصحبفو شمذًمؾ مـف ًمشـقوـمقـف ًمقعقــقه قمـغم شمـػقـذ ؾمـحره،
واًمشقوـملم يستغؾقن أوًمقوءهؿ ومقتالقمبقن هبؿ ومقـذًمقهنؿ ويقىمعـقهنؿ ذم أطمـط أقمـةل
اًمذل وا قان واعمعتؼدات :ومتقىمـع اًمسـوطمر ذم اًمشــرك سمـرب اًمعـوعملم ،ومقعتؼـدون ذم
اًمؽقايمى ذيمو سموهلل ،ويلشمقن أىمذر األقمةل يمؾ ذًمؽ شمالقمى مــ اًمشـقطون سموًمسـوطمر،
ومـ إذالل اهلل ًمؾشقوـملم أكف ضمعؾ أمويمـفؿ أىمذر األمويمـ ،ويمون طمول اًمسحرة يمحـول
ؿمقوـمقـفؿ وملطمى األمويمـ ؿ مو يستؼذر ،ويمؾ هذه األطمقال طمجـٍ مــ اهلل ًمعبـوده
قمغم إذالل مـ قمصوه ًمعؾ أصحوب اًمعؼقل يتعظقن وشمظفر طمؼوئؼ اعمبطؾلم ًمؽؾ قموىمؾ
ًمؽـ هـوك مـ أقمؿك اهلل سمصػمشمف ومؾؿ يؾتػـً ًمـذًمؽ يمؾـف مـع أن ومقفـو قمظـقؿ اًمعـؼمة
واعمققمظي ،صمؿ إن اًمسوطمر أيضو أظمـق اًمشـقوـملم ومقتالقمـى سمؿــ يؾجـل إًمقـف يمتالقمـى
اًمشقوـملم سمف ،يمػك اهلل اعمسؾؿلم ذور اًمسحرة وؿمقوـمقـفؿ.
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ادبحث الثالث
حؽــــم الســـحر
وفقه مطالب:
ادطؾب األول – حؽم السحر:
اًمسحر مـ األمقرة اعمحرمي وهق مـ يمبوئر اًمذكقب ،وقمغم حتريؿـف أمجـع أهـؾ
اًمعؾؿ ،وممـ كؼؾ اإلمجوع قمغم ذًمؽ :اًمـقوي إذ ىمول رمحف اهلل شمعـومم(( :ومعؿـؾ اًمسـحر
طمرام وهق مـ اًمؽبوئر سموإلمجوع)) .
()1

وىمول اسمـ ىمدامي رمحف اهلل شمعومم(( :ومنن شمعؾؿ اًمسحر وشمعؾقؿف طمرام ال كعؾؿ ومقـف
ظمالومو سملم أهؾ اًمعؾؿ)) .
()2

وممـ كؼؾ اإلمجوع قمغم حتريؿف أيضو :اسمـ طمجر  ،واًمشقيموين  ،وهمـػمهؿ مــ
()3

()4

أهؾ اًمعؾؿ رمحفؿ اهلل شمعومم  ،واًمـصقص اًمنمقمقي ذمً وموقمؾف وـموًمبف ،ومــ األدًمـي
()5

اًمتل شمدل قمغم حتريؿف مو يكم:
أوالً  -ىمـــــول شمعـــــومم :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭼ  ،وهل شمدل قمغم أن اًمسوطمر يموومر ومال يتعؾؿف إال مــ يمػـر سمـوهلل شمعـومم ،وال
()6

( )1ينمح اًمـقوي قمغم صحقح اإلموم مسؾؿ.176 /14 ،
( )2اعمغـل.311 /12 ،
( )3ومتح اًمبوري. 224 /11 ،
( )4كقؾ األوـمور.219 /7 ،
( )5يـظر :جمؿقع اًمػتووىً ،مشقح اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ،171 /35 ،ورمحي األمي سموظمتالف األئؿي ،عمحؿـد سمــ
قمبداًمرمحـ ،487 ،ومقؾمققمي اإلمجوع ،د /ؾمعدي أسمق ضمقى.554 /2 ،
(( )6ؾمقرة اًمبؼرة آيي .)112
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يشؽ مسؾؿ ذم طمرمي اًمؽػر سموهلل شمعومم .
()1

صموكقو  -ىمول شمعومم :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ  ،ومـػل اًمػالح قمـ اًمسوطمر
()2

يدل قمغم حتريؿ اًمسحر.
صموًمثو – روى اإلموم مسؾؿ رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ أيب هريـرة ريض اهلل شمعـومم
قمـف أكف ىمول :ىمول قمؾقف اًمصالة واًمسالم(( :اضمتبقا اًمسبع اعمقسمؼـوت ،ىمقـؾ يورؾمـقل اهلل
واًمسحر ،وىمتؾ اًمـػس اًمتل طمرم اهلل إال سموحلؼ ،وأيمؾ مول
هـ؟ ىمول :اًمنمك سموهلل،
ومو َّ
ُ
ِ
اًمزطمػ ،وىمذف اعمحصـوت اًمغوومالت اعمممـوت)) .
اًمقتقؿ ،وأيمؾ اًمرسمو ،واًمتقزم يق َم
()3

وإذ ا يمون اًمسحر حمرمو سموإلمجوع ومفؾ اًمسوطمر يمـوومر سمـوهلل شمعـومم أم أكـف واىمـع ذم
يمبػمة مـ يمبوئر اًمذكقب؟! سمقون ذًمؽ ذم اعمطؾى اًمتوزم.
ادطؾب الثاين – هل الساحر كافر؟
ذهى مجفقر أهؾ اًمعؾؿ إمم اًمؼقل سملن اًمسوطمر يموومر سموهلل شمعومم :وممـ ىمـول هبـذا
اًمؼقل:
اإلموم أسمق طمـقػي رمحف اهلل شمعومم  ،واإلموم موًمؽ رمحف اهلل شمعومم  ،واإلموم أمحد
()4

()5

( )1يـظر :قمور ي األطمقذي ،السمـ اًمعريب.247 /6 ،
(( )2ؾمقرة ـمف آيي )69
( )3اًمصحقح،يمتوب اإليةن ،سموب سمقون اًمؽبوئر وأيمؼمهـو ،92 /1،سمـرىمؿ ( ،)89ويـظـر :صـحقح اًمبخـوري،
يمتوب اًمقصويو ،سموب ىمقًمف شمعومم( :إن اًمذيـ يليمؾقن أمقال اًمقتومك فمؾة ،853 /2 ،)..سمرىمؿ (. )2766
( )4يـظر :أطمؽوم اًمؼرآنً ،مؾجصوص.61 ،61 /1 ،
( )5يـظر :اًمذظمػمةً ،مؾؼـراذم ،35 /12 ،واًمؼـقاكلم اًمػؼفقـي ،السمــ ضمـزي ،241 ،واًمثؿـر اًمـداينً ،مصـوًمح
قمبداًمسؿقع األزهري.618 /2 ،
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أمحد رمحف اهلل شمعومم  ،وهق اظمتقور اًمؾجـي اًمدائؿي ًمإلومتـوء رطمـؿ اهلل مــ مـوت مــفؿ
()1

وطمػظ وسمورك ذم اًمبوىملم مـفؿ .
()2

وأمو اإلموم اًمشوومعل رمحف اهلل شمعومم ومػصؾ اًمؼقل ،وقمؾؼ احلؽؿ سمعؾتف ،وسمعـض
اعمصـػلم يؼرر أن اًمشوومعل خيوًمػ اجلؿفقر هبـذا اًمتػصـقؾ :واًمتحؼقـؼ أكـف مل خيـوًمػ
اجلؿفقر ذم احلؽؿً ،مؽـ عمو يموكً اًمـصقص اًمنمقمقي شمستعؿؾ اًمسحر سمؿعـوه اًمنمقمل
شمورة ،وشمورة سمؿعـوه اًمؾغقي يمة شمؼدم سمقوكف ذم شمعريػ اًمسحرً :مذا قمؾؼ اًمشوومعل رمحف اهلل
شمعومم طمؽؿ اًمسحر سمعؾتف ،ومتعدد االؾمتعةل أوضمى اًمـظر ذم اًمعؾؾ ،وهذا هق اًمػؼـف ذم
اًمديـ ،ويمالمف رمحف اهلل جيكم مراده :إذ ىمول(( :واًمسحر اؾمؿ ضمومع عمعون خمتؾػي :ومقؼول
ًمؾسوطمر :صػ اًمسحر اًمذي شمسحر سمف ومنن يمون مو يسحر سمف يمالم يمػر سيح اؾمـتتقى
مـف ،ومنن شموب وإال ىمتؾ وأظمذ موًمف ومقئو ،وإن يمون مو يسحر سمـف يمالمـو ال يؽـقن يمػـرا،
ويمون همػم معروف ومل يرض سمف أطمدا هنل قمـف ومنن قمود قمزر. ))..
()3

ومؼدم ىمبؾ سمقون احلؽؿ سمقون شمـقع اإلـمالق ًمؾػظ اًمسحر ،وسملم مو يؼتـؾ صـوطمبف
سمسبى اًمؽػر ،ومو ال يؼتؾ صوطمبف.
ويعؾؾ رأيف أن قموئشي ريض اهلل شمعومم قمـفو سموقمً ضموريي ؾمحرهتو ومل شمؼتؾفو :ألن
قموئشي ريض اهلل شمعومم قمـفو مل شمعرف مو كقع ؾمحر اجلوريي ،وأن اًمسوطمرة ًمق أىمرت قمـد
قموئشي أن ؾمحرهو ذك مو شمريمً قموئشي ريض اهلل شمعومم قمـفو ىمتؾفو .
()4

( )1يـظر :إمجوع األئؿي األرسمعي واظمتالومفؿ ،السمـ هبػمة احلـبكم. 325 /2 ،
( )2يـظر :ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي 551/1 ،ؾممال رىمؿ (. )4814
( )3األم ،293 /1 ،ورمحي األمي سموظمتالف األئؿي ،عمحؿد قمبداًمرمحـ اًمدمشؼل. 488 ،
( )4يـظر :األم. 293 /1 ،
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ومو أمجؾ مو ىموًمف اًمشقح ؾمؾقةن سمـ قمبداهلل آل اًمشقح رمحف اهلل شمعومم إذ ىمول:
()1

((وقمـد اًمتحؼقؼ ًمقس سملم اًمؼقًملم اظمتالف :ومنن مـ مل يؽػـر ًمظــف أكـف يتـلشمك
سمــدون اًمنمــك :وًمــقس يمــذًمؽ سمــؾ ال يــليت اًمســحر اًمــذي مـــ ىمبــؾ اًمشــقوـملم إال
سموًمنمك)) .
()2

ومن أدلة اجلؿفور عذ كػر الساحر ما ييل:
أوال -ىمول شمعومم :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭼ  ،واآليي اًمؽريؿي شمدل ساطمي قمـغم أن ؾمـبى يمػـر اًمشـقوـملم هـق
()3

شمعؾقؿف ؿ اًمسحر ًمؾـوس ،وشمرشمقى احلؽؿ قمغم اًمقصػ يشعر سمعؾقتف ،واحلؽؿ يدور مـع
قمؾتف وضمقدا وقمدمو :ومؿـ شمعؾؿ اًمسحر مـ اًمـوس يمػر يمة يمػرت اًمشقوـملم سمذًمؽ .
()4

صموكقو – ذم اآليي اًمؽريؿي اًمسوسمؼي ىمول ؾمبحوكف وشمعـومم :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ  ،يؼــــقل
()5

اًمشقح احلؽؿل رمحف اهلل شمعومم مستدال سموآليـي اًمؽريؿـي قمـغم يمػـر اًمسـوطمر(( :وهـذا
( )1هق ؾمؾقةن سمـ قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ قمبداًمقهوب اًمتؿقؿل ( ،شمـ 1233 /هـ ) ،اعمحـدث ،اًمػؼقـف ،اعمػرسـ،
ىمتؾف ضمقش إسمراهقؿ سموؿمو سموًمرصوص ،مـ مصـػوشمف :شمقسػم اًمعزيز احلؿقد ،واًمدالئؾ ذم طمؽؿ مقاالة أهـؾ
اًمنمك.
يـظر ذم شمرمجتف  :األقمالمً ،مؾزريمكم.129/3 ،
( )2شمقسػم اًمعزيز احلؿقد. 384 ،
(( )3ؾمقرة اًمبؼرة آيي .)112
( )4يـظــر :شمػســػم اًمؼرـمبــل ،281/2،واًمزواضمــرً ،مؾفقتؿــل،162 /2،وكــقاىمض اإليــةن ،د/قمبــداًمعزيز
اًمعبداًمؾطقػ.518 ،
(( )5ؾمقرة اًمبؼرة آيي .)112
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اًمققمقد مل يطؾؼ إال ومقة هق يمػر ال سمؼوء ًمإليةن معف :ومنكف مو مـ مممـ إال ويدظمؾ اجلـي،
كػس مممـي)) .
ويمػك سمدظمقل اجلـي ظمالىمو ،وال يدظمؾ اجلـي إال ٌ
()1

صموًمثو – ومـ األدًمي اًمتل شمدل قمغم يمػر اًمسوطمر ىمقًمف شمعومم قمـ اًمسـحرة :ﭽ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ  ،ىمـــــــــول
()2

اجلصوص رمحف اهلل شمعومم ذم شمعؾقؼف قمغم اآليي اًمؽريؿي(( :ومجعؾ د هذا اإليةن ومعـؾ
اًمسحر :ألكف ضمعؾ اإليةن ذم مؼوسمؾي ومعؾ اًمسحر ،وهذا يدل قمغم َّ
أن اًمسوطمر يموومر ،وإذا
صمبً يمػره ،ومنن يمون مسؾة ىمبؾ ذًمؽ أو ىمد فمفر مـف اإلؾمالم ذم وىمً :ومؼد يمػـر سمػعـؾ
اًمسحر وموؾمتحؼ اًمؼتؾ)) .
()3

راسمعو – وممو يدل قمغم يمػر اًمسوطمر ىمقًمف شمعومم :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ

()4

ىمول اًمعالمي حمؿد األملم اًمشـؼقطل رمحف اهلل ذم شمعؾقؼف قمغم اآليي اًمؽريؿي:
((إن اًمػعؾ ذم ؾمقوق اًمـػل مـ صقغ اًمعؿقم...إمم أن ىمول :ومؼقًمف شمعومم ذم هذه
اآليي اًمؽريؿي ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ اآليي يعؿ كػل مجقع أكقاع اًمػالح قمـ اًمسوطمر ،وأيمد
ذًمؽ سموًمتعؿقؿ ذم األمؽـي سمؼقًمف ﭽ ﮈ ﮉ ﭼ وذًمؽ دًمقؾ قمغم يمػره :ألن اًمػـالح ال
ُيـػك سموًمؽؾقي كػقو قمومـو إال قمؿــ ال ظمـػم ومقـف ،وهـق اًمؽـوومر ،ويـدل قمـغم مـو ذيمركـو
أمران...األمر اًمثوين :أكف قمرف سموؾمتؼراء اًمؼرآن أن اًمغوًمى ومقف أن ًمػظـي ﭽ ﮅ ﮆ ﭼ

( )1معورج اًمؼبقل.554 /2 ،
(( )2ؾمقرة اًمبؼرة آيي .)112
( )3أطمؽوم اًمؼرآن.64 ،63/1 ،
(( )4ؾمقرة ـمف آيي )69
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يراد هبو :اًمؽوومر))...

()1

ظمومسو – و مـ األدًمي اًمتل شمدل قمـغم يمػـر اًمسـوطمر :أكـف صمبـً قمــ مجؾـي مــ
اًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ ىمتؾ اًمسوطمر أو األمر سمؼتؾف  ،وال حيؾ ىمتؾ مـ يمون مسؾة إال
()2

سمقاطمد مـ صمالصمي :اًمثقى اًمزاين ،وىموشمؾ اًمـػس ،واًمتورك ًمديــف اعمػـورق ًمؾجةقمـي ،ومؼـد
روى اإلموم مسؾؿ رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ قمبداهلل سمـ مسعقد ريض اهلل قمـف أكف ىمـول:
ىمول صغم اهلل قمؾقف وؾمـؾؿ(( :ال حيـؾ دم أمـرىء مسـؾؿ يشـفد أن ال إًمـف إال اهلل وأين
رؾمقل اهلل إال سمنطمدى صمالث :اًمثقى اًمزاين ،واًمـػس سموًمـػس ،واًمتـورك ًمديــف اعمػـورق
ًمؾجةقمي)) .
()3

واًمسوطمر ىمد ال يؽقن زاكقو ،وىمد ال يؽقن ىموشمال سمسـحره ،ومـة سمؼـل إال وصـػ
اًمردة ومقف :وًمذا ضموء ىمتؾف قمــ سمعـض اًمصـحوسمي ريض اهلل قمــفؿ -يمـة ؾمــبقـف ذم طمـد
اًمسوطمر ومقة يكم -ومل يـؽر أطمدٌ مـفؿ ىمتؾف ومؽون إمجوقمو مـفؿ قمغم ىمتؾف.
وهبذه األدًمي يظفر صحي مو ىمرره مجفقر أهؾ اًمعؾؿ سملن اًمسوطمر يموومر سموهلل شمعومم.
وإذا تبني صحة رأي اجلؿفور بؽػر الساحر ،فام هي عؼوبة الساحر؟
سمقون ذًمؽ ذم اعمبحٌ اًمتوزم.

( )1أ قاء اًمبقون ،441/4 ،ويـظر :جمؿقع اًمػتووى. 193/35 ،
( )2يـظر :جمؿقع اًمػتووىً ،مشقح اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي.384 /29 ،
( ) 3اًمصحقح ،يمتوب اًمؼسومي واعمحورسملم واًمؼصوص واًمديوت ،سموب مو يبوح سمف دم اعمسؾؿ ،1312 /3 ،سمـرىمؿ
(. )1676
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ادبحث الرابع
عؼوبة الساحر
وفقه مطؾبان:
ادطؾب األول :عؼوبة من يـتسب إىل اإلسالم من السحرة
اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم قمؼقسمي اًمسوطمر اًمـذي يـتسـى إمم اإلؾمـالم  -سمــوء قمـغم
اظمتالومفؿ ذم حتديد طمؼقؼي اًمسحر  -قمغم صمالصمي أىمقال ،هل:
الؼول األول :يؼتل الساحر مطؾؼا بسبب سحره.
وممـ ىمول هبذا اًمؼقل :األطمـوف  ،واعموًمؽقي  ،واحلـوسمؾي  ،وهق اظمتقور اًمؾجــي
()1

()2

()3

اًمدائؿي سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي  ،وهق رأي مجفقر اًمصحوسمي ريض اهلل شمعومم قمـفؿ،
()4

ىمول ؿمقح اإلؾمالم رمحف اهلل شمعومم(( :أيمثر اًمعؾةء قمغم أن اًمسوطمر يموومر جيى ىمتؾف ،وىمـد
صمبً ىمتؾ اًمسوطمر قمـ :قمؿر سمـ اخلطـوب ،وقمـثةن سمــ قمػـون ،وطمػصـي سمــً قمؿـر،
وقمبداهلل سمـ قمؿر ،وضمـدب سمـ قمبداهلل)) .
()5

وأدًمي أصحوب هذا اًمؼقل هل األدًمـي اًمتـل اؾمـتدل هبـو اجلؿفـقر ذم سمقـون أن
اًمسوطمر يموومر ،ومفق مػورق ًمديـف شمورك ًمؾجةقمي ومؼد روى اإلموم مسؾؿ رمحـف اهلل شمعـومم
سمسـده قمـ قمبداهلل سمـ مسعقد ريض اهلل قمـف أكف ىمول :ىمول صـغم اهلل قمؾقـف وؾمـؾؿ(( :ال
( )1يـظر :أطمؽوم اًمؼرآنً ،مؾجصوص.61 /1 ،
( )2يـظر :اًمؼقاكلم اًمػؼفقي ،السمـ ضمزي ،241 ،واًمنمح اًمؽبػمً ،مؾدرديري.312 /4 ،
( )3يـظر :اعمغـل ،السمـ ىمدامي ، 313 ،312 /12 ،وهمويي اعمـتفك ذم اجلؿع سملم اإلىمــوع واعمـتفـك ،عمرقمـل سمــ
يقؾمػ اًمؽرمل ، 344 /3 ،ومطوًمى أوزم اًمـفك ًمنمح همويي اعمـفك ،عمصطػك اًمرطمقبوين.314 /6،
( )4ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي. 551 /1 ،
( )5جمؿقع اًمػتووى. 384 /29 ،
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حيؾ دم أمرىء مسؾؿ يشفد أن ال إًمف إال اهلل وأين رؾمقل اهلل إال سمنطمدى صمالث :اًمثقـى
اًمزاين ،واًمـػس سموًمـػس ،واًمتورك ًمديـف اعمػورق ًمؾجةقمي)) .
()1

وأيضو صمبً قمـ يمثػم مـ اًمصحوسمي ىمتؾ اًمسوطمر ،وشمؼدم شمؼريـر ؿمـقح اإلؾمـالم
آكػو ،وروى اإلموم أمحد رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ سمجوًمي سمـ قمبدة أكف ىمول(( :يمتى قمؿر
سمـ اخلطوب أن اىمتؾقا يمؾ ؾموطمر وؾموطمرة ،ىمول ومؼتؾـو صمالث ؾمـقاطمر))  ،وقمؾـؼ اسمــ
()2

ىمدامي رمحف اهلل قمغم هذا األصمر ومؼول(( :وهذا اؿمتفر ومؾؿ ُيـؽر ومؽون إمجوقمو)) .
()3

الؼول الثاين :أكه يـظر دم حؼقؼة فعؾه فنن كان فقه رشك وكػر قتل وإال عزر.
وهق مذهى اًمشوومعقي  ،وروايي قمـد احلـوسمؾي  ،وشمؼدم يمالم اًمشوومعل رمحـف اهلل
()4

()5

شمعومم(( :واًمسحر اؾمؿ ضمومع عمعون خمتؾػي :ومقؼول ًمؾسوطمر :صػ اًمسحر اًمذي شمسـحر
سمف ومنن يمون مو يسحر سمف يمالم يمػر سيح اؾمتتقى مـف ،ومنن شموب وإال ىمتؾ وأظمـذ موًمـف
ومقئو ،وإن يمون مو يسحر سمف يمالمو ال يؽقن يمػرا ،ويمون همػم معروف ومل يرض سمـف أطمـدا
هنل قمـف ومنن قمود قمزر. ))..
()6

( )1ؾمبؼ خترجيف.
( )2اعمسـد ، 191،191/1 ،وأسمق داود ذم ؾمــف ،يمتوب اخلراج واإلمـورة واًمػـلء ،سمـوب ذم أظمـذ اجلزيـي مــ
اعمجقس ،466 ،سمرىمؿ( ،)3143واًمبقفؼل ،136 /8،وقمبداًمرزاق ذم مصـػف ،49 /6 ،سمرىمؿ(،)9972
واسمـ طمزم ذم اعمحغم ،473 ،471 /13 ،وصححف األًمبوين ذم شمعؾقؼف قمغم ؾمــ أيب داود. 466 ،
( )3اعمغـل. 313 /12 ،
( )4يـظـر :األمً ،مؾشــوومعل ،293 /1 ،ذح اًمــقوي قمــغم صـحقح مســؾؿ ،176 /13 ،ومغــل اعمحتــوج،
ًمؾنمسمقـل ،183 /2 ،وأؾمـك اعمطوًمى ذح روض اًمطوًمىً ،مزيمريو سمـ حمؿد األكصوري. 83 /4،
( )5يـظر :اعمغـل ،السمـ ىمدامي ،311 /12 ،واإلكصوفً ،مؾؿرداوي ،23 /11 ،وومتح اعمجقدً ،معبداًمرمحـ سمــ
سمـ طمسـ. 322 ،
( )6األم. 293 /1 ،
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وواضح أن سبب اخلالف بني الؼولني :هق اخلالف ذم حتديـد طمؼقؼـي اًمسـحر،
وإال وموًمؽؾ متػؼ قمغم أن مـ شمضؿـ ؾمحره يمػرا ومنكف يؼتـؾ ،وىمـدمً ذم سمقـون طمؼقؼـي
اًمسحر أكف ال يؽقن إال سموالؾمتعوكي سموًمشقوـملم واًمتؼـرب إًمـقفؿ مــ دون اهلل يمػـرا سمـف
شمعومم ،وأمو همػم ذًمؽ ومقسؿك سموًمسحر ًمغي يمصوطمى اًمبقون ذم اًمؼقل ،ويمصوطمى ظمػـي
اًمقد مـ اعمشعقذيـ اًمذيـ ال يستعقـقن سموًمشقوـملم ذم قمؿؾفؿ.
وشمؼدم كؼؾ يمالم اًمشقح ؾمؾقةن سمـ قمبداهلل آل اًمشقح رمحف اهلل شمعومم وهق حتؼقؼ
كػقس مـف رمحف اهلل ىمول ومقف(( :وقمـد اًمتحؼقؼ ًمقس سملم اًمؼقًملم اظمـتالف :ومـنن مــ مل
يؽػر ًمظـف أكف يتلشمك سمدون اًمنمك :وًمقس يمذًمؽ سمـؾ ال يـليت اًمسـحر اًمـذي مــ ىمبـؾ
اًمشقوـملم إال سموًمنمك)) .
()1

وأدًمي اًمتػريؼ هل األدًمي اًمتل شمدل قمغم حتريؿ دموء اعمسؾؿلم إال سمحؼ وشمـليت ذم
اًمؼقل اًمثوًمٌ.
الؼول الثالث :أن الساحر ال يؼتل مطؾؼا.
وممـ ىمول هبذا اًمؼقل :اسمـ طمزم اًمظوهري رمحف اهلل  ،وكُؼؾ روايـي قمــ اإلمـوم
()2

أمحد رمحف اهلل شمعومم .
()3

واستدل ابن حزم هلذا الؼول بلدلة مـفا:
 – 1روى اسمـ موضمي رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ قمؿـرو سمــ األطمـقص ريض اهلل
شمعومم قمـف أكف ىمول :ىمول قمؾقف اًمصالة واًمسالم(( :ومنن دمـوئؽؿ وأمـقاًمؽؿ وأقمرا ـؽؿ
( )1شمقسػم اًمعزيز احلؿقد. 384 ،
( )2يـظر :اعمحغم ،السمـ طمزم.421-411 /12 ،
( )3يـظر :اعمغـل ،السمـ ىمدامي.315 /12 ،
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سمقـؽؿ طمرام))  ،ومفذا احلديٌ يعصؿ اًمدموء مجقعو إال مـ ورد اؾمتثـوئف يمة ذم احلديٌ
()1

اًمتوزم.
 - 2روى اإلموم مسؾؿ رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ قمبداهلل سمـ مسـعقد ريض اهلل
قمـف أكف ىمول :ىمول قمؾقف اًمصالة واًمسالم(( :ال حيؾ دم أمرىء مسؾؿ يشفد أن ال إًمـف إال
اهلل وأين رؾمقل اهلل إال سمنطمدى صمالث:اًمثقى اًمزاين ،واًمـػس سمـوًمـػس ،واًمتـورك ًمديــف
اعمػورق ًمؾجةقمي))  ،وًمقس اًمسوطمر مـ همالء اًمثالصمي :ومؽقػ يؼتؾ ،ويمقـػ يضـوف
()2

مالء اًمثالصمي.
 - 3روى اإلموم مسؾؿ رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمعومم قمـف
أكف ىمول :ىمول قمؾقف اًمصالة واًمسالم(( :اضمتبقا اًمسبع اعمقسمؼوت ،ىمقـؾ يورؾمـقل اهلل ومـو
واًمسحر ،وىمتؾ اًمـػس اًمتل طمـرم اهلل إال سمـوحلؼ ،وأيمـؾ مـول
هـ؟ ىمول :اًمنمك سموهلل،
َّ
ُ
ِ
اًمزطمػ ،وىمذف اعمحصـوت اًمغوومالت اعمممــوت)) :
اًمقتقؿ ،وأيمؾ اًمرسمو ،واًمتقزم يق َم
()3

ومػرق ذم احلديٌ سملم اًمنمك واًمسحر وهذا يدل قمغم قمدم يمػر اًمسوطمر ومؽقػ يؼتؾ.
 – 4وىمد ؾمحر ًمبقد سمـ األقمصؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وقمرف اهلل كبقف
سمف ،ومل يؼتؾف قمؾقف اًمصالة واًمسالم .
()4

( )1اًمســ ،يمتوب اعمـوؾمؽ ،سموب اخلطبي يقم اًمـحر ،517 ،سمرىمؿ ( )3155وصححف األًمبوين رمحـف اهلل شمعـومم
ذم شمعؾقؼف قمغم اًمســ ،ويـظر :إرواء اًمغؾقؾً ،مألًمبوين.279 /5 ،
( )2ؾمبؼ خترجيف.
( )3اًمصحقح 64 /1 ،سمرىمؿ ( ،)89ويـظر :صحقح اًمبخوري ،172/2 ،سمرىمؿ (. )2766
( )4شمـظر اًمؼصي :ذم صحقح اًمبخوري ،يمتوب اًمطى ،سموب هؾ يستخرج اًمسحر ،1841 /4 ،سمرىمؿ (،)5765
وصحقح مسؾؿ ،يمتوب اآلداب ،سموب اًمسحر ،1721 /4 ،طمديٌ سمرىمؿ (.)2189
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والراجح واهلل تعاىل أعؾم هو الؼول األول؛ دا ييل:
يمػـر:
إن اًمسوطمر مبدل ًمديـف ،واًمسحر -يمة شمؼدم سمقوكف ذم طمؽـؿ اًمسـحر -
ٌ
ىمول شمعومم :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ ومقؽقن ىمتؾ
()1

اًمسوطمر ًمؽػره ،وهذا مو يدل قمؾقف احلديٌ اًمثوين مـ األدًمي اًمتل اؾمتدل هبو اسمـ طمـزم:
وقمؾقف إمجوع اًمصحوسمي ،ومنن قمؿر ىمتؾ اًمسوطمر واؿمتفر ومل يـؽر ذم قمفد اًمصحوسمي ومؽـون
إمجوقمو يمة ىمرره اسمـ ىمدامي رمحف اهلل شمعومم وهمػمه.
يمة أن قمطػ اًمسحر قمغم اًمنمك ًمقس مـ سموب اعمغويرة وإكة مـ سمـوب قمطـػ
اخلوص قمغم اًمعـوم :كظـػمه ىمقًمـف شمعـومم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭼ .
()2

يموومر أصكم وًمق َىمتؾ ومنكف ُيؼتؾ قمؼقسمـي ،واهلل ؾمـبحوكف
وأمو قمدم ىمتؾ ًمبقد ومألكف ٌ
ر َّد يمقد ًمبقد قمـ كبقف قمؾقف اًمصالة واًمسـالم :و ـذا مل يؼتؾـف قمؾقـف اًمصـالة واًمسـالم،
وؾمقليت سمقون طمؽؿ اًمسوطمر اًمذمل ذم اعمسلًمي اًمتوًمقي.
شمـبقف :اًمـذي يـػـذ احلؽـؿ ذم اًمسـحرة هـؿ والة األمـر درء ًا ًمؾؿػسـدة ومـعـو
ًمؾػقىض يمة ىمرره أهؾ اًمعؾؿ .
()3

وإذا تبقـت عؼوبة الساحر ادسؾم؛ ففل الساحر الذمي له كػس ادؽم؟
بقاكه دم ادطؾب التايل.

(( )1ؾمقرة اًمبؼرة آيي .)112
(( )2ؾمقرة اًمبؼرة آيي .)238
( )3يـظر :ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي 551/1 ،ؾممال رىمؿ (. )4814
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ادطؾب الثاين :عؼوبة السحرة من أهل الذمة.
اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ رمحفؿ اهلل شمعومم ذم طمؽؿ اًمسوطمر اًمذمل قمغم ىمقًملم:
اًمؼقل األول :ذهى األئؿـي اًمثالصمـي :موًمـؽ  ،واًمشـوومعل  ،واإلمـوم أمحـد
()1

()3

()2

رمحفؿ اهلل شمعومم إمم اًمؼقل سمعدم ىمتؾفً :مؽـ اإلموم موًمؽ واإلموم أمحد رمحفة اهلل شمعـومم
اؾمتثـقا مو ًمق ىمتؾ سمسحره ومقؼتؾ ىمصوصو.
وحجتفم:
أن اًمـبل قمؾقف اًمصالة واًمسالم مل يؼتؾ ًمبقدا اًمقفقدي اًمذي ؾمـحر اًمـبـل قمؾقـف
اًمصالة واًمسالم .
()4

اًمؼقل اًمثوين :ذهى اإلموم أسمق طمـقػي إمم أن طمؽؿ ؾموطمر أهؾ اًمؽتـوب يمحؽـؿ
ؾموطمر اعمسؾؿلم يؼتؾ .
()5

طمجتف:
فمفر زم أن ؾمبى ىمقًمف سمؼتؾف هق اإلومسود ذم األرض وًمقس اًمؽػر  :إذ هق يمـوومر
()6

أصال ،وًمقس يمحول اعمسؾؿ.

( )1يـظر :اجلومع ألطمؽوم اًمؼرآنً ،مؾؼرـمبل ،281 /2 ،وشمبٍمة احلؽوم ،السمـ ومرطمقن .284/2 ،
( )2يـظر :اعمجؿقعً ،مؾـقوي ،246 /19 ،واًمتػسػم اًمؽبػمً ،مؾرازي.628 /3 ،
( )3يـظر :اًمؽوذم ،السمـ ىمدامي.333 /5 ،
( )4ؾمبؼ ختريٍ اًمؼصي.
( )5يـظر :أطمؽوم اًمؼرآنً ،مؾجصوص. 61 /1 ،
( )6يـظر :اعمرضمع اًمسوسمؼ. 61 /1 ،
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الرتجقح:
اًمذي يظفر زم واهلل شمعومم أقمؾؿ أن أمر ىمتؾف يؽمك إلموم اعمسؾؿلم :ومنن رأى أن ذم
ىمتؾف مصؾحي ذقمقي وذم ذًمؽ دومع ألذاه قمـ اعمسؾؿلم ىمتؾف.
وإن رأى أن ذم شمريمف مصؾحي شمريمف :إال إن ىمتؾ مسؾة سمسحره وصمبً ذًمؽ قمؾقـف
ومقؼتؾ ىمصوصو ،واهلل شمعومم أقمؾؿ.
وبعد بقان عؼوبة الساحر فرد السمال عن حؽم الساحر لو تاب؟ هل يؼتـل أم
ال؟
بقان ذلك دم ادبحث التايل.
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ادبحث اخلامس
توبة الساحر
لؾساحر إن تاب حالتان ،مها:
أوال – أن يتقب سمعد صمبقت اًمسحر قمؾقف ،وسمعد اًمؼدرة قمؾقف.
صموكقو – أن يتقب ىمبؾ صمبقت اًمسحر قمؾقف ،وىمبؾ اًمؼدرة قمؾقف.
وبقان ادالتني فقام ييل:
ادالة األوىل :أن يتوب بعد ثبوت السحر عؾقه ،وبعد الؼدرة عؾقه.
اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم هذه احلوًمي قمغم ىمقًملم ،أو:
الؼول األول :يرى عدم قبول توبة الساحر وأن الساحر يعاقب عذ سحره بؼتؾه
دون استتابة.
وروي هذا اًمؼقل قمـ مجوقمي مـ اًمصحوسمي  ،وىمـول سمـف :اإلمـوم أسمـق طمـقػـي ،
()1

()2

واإلموم موًمؽ  ،واإلموم أمحد ذم روايي رمحفؿ اهلل شمعومم.
()3

()4

حجتفم :
()1

أن ردة اًمسوطمر سموـمـي وال شمعرف شمقسمتف سمنفمفوره اإلؾمالم.
( )1يـظر :اعمغـل ،السمـ ىمدامي ،313 /12 ،واًمؽوذم ،السمـ ىمدامي.333 /5 ،
( )2يـظر :أطمؽوم اًمؼرآنً ،مؾجصوص.61 /1 ،
( )3يـظر :اجلومع ألطمؽوم اًمؼرآنً ،مؾؼرـمبل ،281 /2،وشمبٍمة احلؽـوم ،السمــ ومرطمـقن ،284 /2 ،واًمثؿـر
اًمداينً ،مصوًمح األزهري. 618 /2 ،
( )4يـظر :ذح مـتفك اإلراداتً ،مؾبفقيت ،399 /3 ،واعمغــل ،السمــ ىمدامـي ،313 /12 ،واًمؽـوذم ،السمــ
ىمدامي.334/5،
( )5يـظر :اعمراضمع اًمسوسمؼي قمـد ذيمر يمؾ ىمقل.

د .عبداهلل بو عيسى بو موسى األمحدي ا

333

أن قمؾؿف ال يزول سموًمتقسمي ومرسمة يعقد إًمقف.
أن اًمسوطمر مػسد ذم األرض.
الؼول الثاين :أن توبة الساحر بعد ثبوت السحر عؾقه والؼدرة عؾقه تؼبل.
وممـ ىمول هبذا اًمؼقل :اإلموم اًمشوومعل رمحف اهلل شمعومم  ،وهق روايي قمــ اإلمـوم
()1

أمحد رمحف اهلل شمعومم .
()2

حجتفم :
()4

اًمؼقوس قمغم طمول اعمنمك وموعمنمك إن شموب ىمبؾً شمقسمتف ويمذا اًمسوطمر.
ىمبقل إؾمالم ؾموطمر أهؾ اًمؽتوب ًمق أؾمؾؿ.
صحي شمقسمي ؾمحرة ومرقمقن.
الرتجقح:
اًمذي يظفر أن اًمسوطمر إن صمبً قمؾقف اًمسحر وشموب سمعد اًمؼدرة قمؾقف :أكف يؼتـؾ:
ألن اًمسوطمر ىمد يتقب فموهر ًا ًمقحؼـ دمفً ،مؽــف ال يعـقد طمؼقؼـي ومؽميمـف إسمؼـوء ًمنمـه،
وشمؼدم مو رواه اإلموم أمحد رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ سمجوًمي سمـ قمبدة أكـف ىمـول(( :يمتـى
قمؿر سمـ اخلطوب أن اىمتؾقا يمؾ ؾموطمر وؾموطمرة ،ىمول ومؼتؾـو صمالث ؾمقاطمر))  ،وأن اسمـ
()4

ىمدامي رمحف اهلل شمعومم قمؾؼ قمغم هذا األصمر سمؼقًمف(( :وهذا اؿمتفر ومؾؿ ُيـؽر ومؽون إمجوقمو))
()5

 ،ومعؿر سمـ اخلطوب أمر سمؼتؾ اًمسحرة دون أن يلمر سموؾمتتوسمتفؿ ،ومعؾقم أكـف ال جيـقز

( )1يـظر :األم ،293/1 ،واًمتػسػم اًمؽبػمً ،مؾرازي. 627 /3 ،
( )2يـظر :اعمغـل ،السمـ ىمدامي ،313 /12،واًمؽوذم ،السمـ ىمدامي.333 /5 ،
( )3يـظر :اعمراضمع اًمسوسمؼي قمـد ذيمر يمؾ ىمقل.
( )4ؾمبؼ خترجيف.
( )5اعمغـل. 313 /12 ،
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شملظمػم اًمبقون قمـ وىمً احلوضمي ،وأرى أهنو أؿمد مو شمؽقن ذم اًمدموء ،وأمو ومقة سمقــف وسمـلم
اهلل شمعومم وموهلل يغػر اًمذكقب مجقعو ويؼبؾ اًمتقسمي مـ قمبوده ،ومفق اًمغػـقر اًمـرطمقؿ ،وىمـد
ىمبؾ ؾمبحوكف سمؽرمف وؾمعي قمػقه شمقسمي ؾمحرة ومرقمقن  ،واهلل شمعومم أقمؾؿ.
()1

ادالة الثاكقة :أن يتوب قبل ثبوت السحر عؾقه ،وقبل الؼدرة عؾقه.
ومتؼبؾ شمقسمتـف هــو ًمؼقًمـف شمعـومم :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
()2

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ  ،واًمسـوطمر يلظمـذ طمؽـؿ ىمطـوع اًمطريـؼ سمؼبـقل
()3

شمقسمتفؿ ىمبؾ اًمؼدرة قمؾقفؿ :ومنن اًمعؼمة سمعؿقم اًمؾػظ ال سمخصقص اًمسبى ،واهلل شمعـومم
أقمؾؿ.
وإذا تبني حؽم توبة الساحر فرد السمال عن حؽم إتقان السحرة؟! بقان ذلـك
دم ادبحث التايل.

( )1يـظر :دىموئؼ أوزم اًمـفك ًمنمح اعمـتفكً ،مؾبفقيت.399 /3 ،
( )2يـظر :شمبٍمة احلؽوم ،السمـ ومرطمقن.284 /2 ،
( )3ؾمقرة اعموئدة آيي رىمؿ (.)34
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ادبحث السادس
حؽم إتقان السحرة دل السحر بسحر
دًمً اًمـصقص اًمصحقحي قمغم حتريؿ إشمقون اًمسحرة ـمؾبو ًمذًمؽ  ،ومــ شمؾـؽ
()1

اًمـصقص:
 – 1روى اًمبزار سمسـده قمـ قمؿران سمـ طمصلم ريض اهلل قمـف أكف ىمول :ىمول صغم
ُؽفــ ًمـف ،أو ؾمـحر أو
اهلل قمؾقف وؾمؾؿً(( :مقس مـو مـ شمطػم أو شمطػم ًمف ،أو شمؽفــ أو شم ِّ
ؾمحر ًمف ،ومـ قمؼد قمؼدة ،أو ىمول :قمؼد قمؼدة ،ومـ أشمك يموهـو ومصدىمف سمة ىمول ومؼد يمػر
سمة أكزل قمغم ٍ
حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ)) .
()2

 – 2روى اإلموم أمحد ذم مسـده قمـ أيب ؾمعقد اخلدري ريض اهلل قمـف أكف ىمـول:
ىمول قمؾقف اًمصالة واًمسالم (( :ال يدظمؾ اجلـي صوطمى مخس :مدمـ مخـر ،وال مـممـ
سمسحر ،وال ىموـمع رطمؿ ،وال يموهـ ،وال مـون)) .
()3

 - 3روى اإلموم مسؾؿ رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمعومم قمــف
أكف ىمول :ىمول قمؾقف اًمصالة واًمسالم(( :اضمتبقا اًمسبع اعمقسمؼوت ،ىمقـؾ يورؾمـقل اهلل ومـو
واًمسحر ،وىمتؾ اًمـػس اًمتل طمـرم اهلل إال سمـوحلؼ ،وأيمـؾ مـول
هـ؟ ىمول :اًمنمك سموهلل،
َّ
ُ
( )1ومـ يذهى إًمقفؿ سمؼصد ذقمل مـ كصح ،وإفمفور قمجز ومال ؿمؽ أن هذا أمر مطؾقب .
( )2اعمسـد ،52 /9 ،سمرىمؿ ،)3578( ،وأظمرضمف أمحد ذم مسـده ،215 /33 ،سمرىمؿ (  ،)21111واًمطؼماين ذم
اعمعجؿ اًمؽبػم ،162 /18 ،سمرىمؿ (  )355وىمقى اعمـذري ؾمـده ذم اًمؽمهمقـى واًمؽمهقـى طمـديٌ سمـرىمؿ
( ،)4467وصححف األًمبوين ذم صحقح اجلومع اًمصغػم ،957 /1 ،سمرىمؿ [.]9566
( )3اعمسـد ،315 /18 ،سمرىمؿ ( ،)11798وأظمرضمف أسمق يعغم اعمقصكم ذم مسـده ،181 /13 ،سمرىمؿ (،)7248
واسمـ طمبون ذم صـحقحف ،517 /13 ،سمـرىمؿ ( )6137وطمســف األًمبـوين ذم اًمسؾسـؾي اًمصـحقحي ،وذم
صحقح اًمؽمهمقى واًمؽمهقى ،وطمسـف ؾمؾقؿ أؾمد ،حمؼؼ مسـد اعمقصكم.
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ِ
اًمزطمػ ،وىمذف اعمحصـوت اًمغوومالت اعمممـوت)) .
اًمقتقؿ ،وأيمؾ اًمرسمو ،واًمتقزم يق َم
()1

شمدل اًمـصقص اعمتؼدمي اًمصحقحي قمغم قمدم ضمقاز اًمـذهوب إمم اًمسـحرة ـمؾبـو
حلؾ اًمسحر سمسحر مثؾفَّ :
ومنن اًمـفل قموم ال خمصص ًمف سمؾ كؼؾ ؿمقح اإلؾمالم رمحـف اهلل
((وا ُْعم ْســؾِ ُؿ َ
ـق ِاز اًم َّتــدَ ِاوي
قن َوإِ ْن َشمـَـ َ
ـوز ُقمقا ِذم َضمـ َ
اإلمجــوع قمــغم ذًمــؽ ومؼــول رمحــف اهللَ :
ـقز اًمتَّـدَ ِاوي سمِ ِ
وت يمَو َْعمقت َِي و ْ ِ
سمِو ُْعمحرم ِ
اخلـ ِْز ِير ومال َي َتـ ََوز ُقم َ ِ
اًمنم َ
ـف
جي ُ
ْ َ
ـك ال َ ُ
َ َّ َ
قن ذم َأ َّن ا ًْم ُؽ ْػ َـر َو ِّ ْ
ول :ألن َذًم ِ َؽ ُحمَرم ِذم يم ُِّؾ َطم ٍ
سمِ َح ِ
ول َو ًَم ْق َس َه َذا يمَوًم َّت َؽ ُّؾ ِؿ سمِ ِف ِقمـْدَ اإليمراهَ :ومـنِ َّن َذًم ِ َ
ـؽ إك ََّـة
َّ ٌ

ىص ِ
َون َىم ْؾ ُب ُف ُم ْط َؿ ِئـًّو سموإليةن َواًم َّت َؽ ُّؾ ُؿ سمِ ِف إك ََّة ُي َم ِّصم ُر إ َذا يم َ
قز إ َذا يم َ
وطمبِ ِف َو ًَم ْق َشم َؽ َّؾ َؿ
جي ُ
َون سمِ َؼ ْؾ ِ َ
َُ
وطمبف مست ِ
ِ
اًمش ْق َط ُ
سمِ ِف َم َع ُـم َؿ ْلكِقـ َِي َىم ْؾبِ ِف سموإليةن َمل ْ ُي َم ِّصم ْرَ ،و َّ
ػ سمِـو ًْم َع َز ِائ ِؿ
َخ ٌّ
ون إ َذا َقم َر َ
ف َأ َّن َص َ ُ ُ ْ
ـوب سمِ ِ
ِ
ِ
ِ
ور َة َإمم إ ْسم َـر ِاء ا ُْعم َص ِ
ـف
رض َ
َمل ْ ُي َسوقمدْ ُهَ ،و َأ ْي ًضو َومن َّن ا ُْعمؽ َْر َه ُم ْض َط ٌّر َإمم اًم َّت َؽ ُّؾ ِؿ سمِـف وال َ ُ
ًم ِ َق ْضم َف ْ ِ
لم:

ِ
ِ
ِ
ِ
ذا.
َأ َحدُ ُ َ
مهاَ :أ َّك ُف َىمدْ ال ُي َم ِّصم ُر َأ ْيم َث َر ممَّو ُي َم ِّصم ُر َم ْـ ُي َعوًم ٍُ سمِو ًْم َع َزائ ِؿ ومال ُي َم ِّصم ُر َسم ْؾ َيزيدُ ُه َ ًّ
احل ِّؼ َمو ُي ْغـِل َقم ْـ ا ًْم َبوـمِ ِؾ)) .
َوال َّث ِاين َ :أ َّن ِذم ْ َ
()2

وجاء دم فتاوى الؾجـة الدائؿة دم جواب من سلل عن حؽم الذهاب إىل ساحر
لقحل السحر عـه ما كصه:
((ال جيقز ذًمؽ :واألصؾ ومقف مو رواه اإلموم أمحد وأسمق داود سمســده قمــ ضمـوسمر
ريض اهلل قمـفة ىمول :ؾمئؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمـ اًمـنمة ومؼول(( :هل مــ
قمؿؾ اًمشقطون))  ،وذم األدويي اًمطبقعقي واألدقمقي اًمنمقمقي مو ومقف يمػويـي :ومـنن اهلل مـو
()3

( )1ؾمبؼ خترجيف.
( )2جمؿقع ومتووى اسمـ شمقؿقي.)186 / 4( ،
( )3أظمرضمف اإلموم أمحد ذم مسـده ،41 /22 ،سمرىمؿ ( ،)14135وأسمق داوود ،يمتوب اًمطى ،سمـوب ذم اًمـنمـة،
=
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أكزل داء إال أكزل ًمف ؿمػوء قمؾؿف مـ قمؾؿف وضمفؾف مـ ضمفؾف ،وىمد أمر رؾمقل اهلل صـغم
اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سموًمتداوي ،وهنك قمـ اًمتداوي سمـوعمحرم ،ومؼـول صـغم اهلل قمؾقـف وؾمـؾؿ:
((شمداووا وال شمداووا سمحرام)) . ))...
()1

()2

وال قمؼمة سمؿـ ظموًمػ اإلمجوع وأقمرض قمـ اًمـصقص اًمقا حي اًمٍمحيي وؿمذ
ذم ذًمؽ ،وأسموح ًمؾـوس إشمقون اًمسحرة وـمؾى اًمعالج مـفؿ :ومنن اهلل ؾمقسلل يمؾ إكسـون
قمـ قمؿؾف ،وال يـػع شمتبع اًمشذوذ مـ اًمؼقل ،وىمد شمؼدم سمعض األطموديٌ اًمتل شمـفك قمـ
ذًمؽ ومفؾ جيقز ًمؽ أظمل اعمسؾؿ شمرك ىمقل اًمـبل صـغم اهلل قمؾقـف وؾمـؾؿ ًمؼـقل همـػمه،
ورطمؿ اهلل اإلموم اًمطحووي إذ ىمول (( :وال شمثبً ىمدم اإلؾمالم إال قمـغم فمفـر اًمتسـؾقؿ
واالؾمتسالم)) ىمول اسمـ أيب اًمعز رمحف اهلل ذم ذطمف ـذه اًمؽؾـةت(( :أي :ال يثبـً
()3

إؾمالم مـ مل يسؾؿ ًمـصقص اًمقطمقلم ،ويـؼود إًمقفو ،وال يعؽمض قمؾقفو ،وال يعور ـفو
سمرأيف ومعؼقًمف وىمقوؾمف)) .
()4

وىمول اسمـ اًمؼقؿ رمحف اهلل شمعومم:
ِ
((وإِكَّة طمرم َقم َغم ه ِذ ِه األُم ِي مو طمرم ِ ِ ِ
ِ
ــ
َ
ـؿَ ،وصـ َقو َك ًي َقم ْ
َّ َ َ َّ َ ُ
يؿ ُف ًَم ُف َمح َّق ًي َ ُ ْ
خل ْبثفَ ،و َ ْحت ِر ُ
َ َ َ َّ َ
ِ
َشمـ ِ ِ
ى سمِ ِف ِّ
اًمش َػو ُء ِم َـ األَ ْؾم َؼو ِم َوا ًْم ِع َؾ ِؾَ ،ومنِكَّـ ُف َوإِ ْن َأ َّصم َـر ِذم إِ َزا ًَمتِ َفـو
ى َأ ْن ُي ْط َؾ َ
َووًمفَ ،ومال ُيـَوؾم ُ
ُ
=

 ،581سمرىمؿ ( ،)3868وأظمرضمف قمبداًمرزاق ذم مصـػف ،سمرىمؿ ( )19762واًمبقفؼل ذم اًمســـ اًمؽـؼمى،
 ،351 /9وصححف األًمبوين ذم شمعؾقؼف قمغم ؾمــ أيب داوود .

( )1أظمرضمف أسمق داوود ذم ؾمــف ،يمتوب اًمطى ،سمـوب ذم األدويـي اعمؽروهـي ،582 ،سمـرىمؿ (  ،)3874و ـعػف
األًمبوين ذم شمعؾقؼف قمغم اًمســ.
( )2ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي. 557/1 ،
( )3اًمطحوويي مع ذطمفو السمـ أيب اًمعز. 231/1 ،
( )4ذح اًمطحوويي ،السمـ أيب اًمعز. 231 /1 ،
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ُـقن ا ُْعمـدَ اوى سمِ ِ
ٌ ا ًَّم ِذي ومِ ِ
اخلب ِ
ِ
ِ
ِ
ى َؾم َؼ ًة َأ ْقم َظ َؿ ِمـْ ُف ِذم ا ًْم َؼ ْؾ ِ
قـفَ ،وم َقؽ ُ
ـف َىمـدْ
َ
ى سمِ ُؼ َّقة ْ ُ ْ
ًَمؽـَّ ُف ُي ْعؼ ُ
َؾم َعك ِذم إِ َزا ًَم ِي ُؾم ْؼ ِؿ ا ًْم َبدَ ِن سمِ ُس ْؼ ِؿ ا ًْم َؼ ْؾ ِ
ى)) .
()1

وىمول اًمشوـمبل رمحف اهلل شمعومم حمذرا مـ شمتبع اًمرظمص ورضره قمغم اًمديـ:
((إكف ممد إمم إؾمؼوط اًمتؽؾقػ ذم يمؾ مسلًمي خمتؾػ ومقفو :ألن طموصؾ األمر مع
اًمؼقل سموًمتخقػم أن ًمؾؿؽؾػ أن يػعـؾ إن ؿمـوء ،ويـؽمك إن ؿمـوء ،وهـق قمـلم إؾمـؼوط
اًمتؽؾقػ))

()2

( )1زاد اعمعود. 143 /4 ،
( )2اعمقاومؼوت ،83 /5 ،سمتحؼقؼ مشفقر طمسـ ؾمؾةن.
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ادبحث السابع
عالج السحر
مـ ومضؾ اهلل شمعومم ورمحتف سمعبوده أكف ضمعؾ ًمؾسحر قمالضمو منموقمو ،واًمسحر ًمف
طموالن طمول ىمبؾ وىمققمف ويؽقن مـ سموب اًمقىمويـي ،وطمـول سمعـد وىمققمـف ،أمـو قمالضمـف
اًمقىموئل ىمبؾ اًمقىمقع ومقؽقن سمحقل اهلل شمعومم سمة يكم:
أوال -اعمقافمبي قمغم ومعؾ اًمطوقموت ومنهنو مـ أقمظؿ مـو حيػـظ اهلل سمـف اًمعبـد مــ
اًمشقطون وضمـده :روى اإلموم اًمؽممذي رمحف اهلل شمعومم سمسـده قمـ اسمـ قمبـوس ريض اهلل
ظ اهللََّ َحي َػ ْظ َؽ ،اطم َػ ِ
شمعومم قمـفة أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول ًمف((:اطم َػ ِ
ـظ اهللََّ
ْ
ْ
ْ
َِ
وه َؽ)) .
دمدْ ُه ُ َدم َ
()1

ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
واعمسـوء
اًمصـبوح
أذيمور
اًمنمقمقي ظمصقص ًو
األذيمور
واحلػوظ قمغم
صموكقو -اعمقافمب ُي
َ
ٍ
ِ
ِ
صح مـفـو ذم
اًمـوس
سملم
وهل مـتنم ٌة وهلل احلؿدُ َ
مجع عمو َ
وًمؾشقح سمؽر أسمق زيد رمحف اهلل ٌ
ٍ
ٍ
ُ
احلػوظ قمؾقفو.
ومحري سموعمسؾ ِؿ
مطقيوت
صػحوت كنمت ذم
ٌ
ُ
صموًمثو -االسمتعو ُد قمـ اعمعويص سمجؿق ِع أكقاقمفو َّ
ومنن اًمبعدَ قمـفو ممو
حيػظ سمف اهللُ اًمعبدَ
اًمشقطون وضمـدَ ُه وشمؼد َم احلديٌ اًمذي رواه اًمؽممذي سمسـده قمـ ِ
ٍ
َ
قمبـوس
اسمــ
وممو يصدُ
ظ اهللََّ َحي َػ ْظ َؽ ،اطم َػ ِ
ريض اهلل شمعومم قمـفة(( :اطم َػ ِ
ظ اهللََّ َ ِ
دمدْ ُه ُ َدمو َه َؽ)) .
ْ
ْ
ْ
()2

( )1ؾمــ اًمؽممذي ،يمتوب صػي اًمؼقومي ،اًمبوب رىمؿ ( ،566 ،)59طمديٌ سمرىمؿ ( ،)2516وأمحد ذم مســده،
 ،487 /4سمرىمؿ ( ،)2763واًمبقفؼل ذم ؿمعى اإليةن ،374 /1 ،سمرىمؿ ( ،)192وصـححف األًمبـوين ذم
شمعؾقؼف قمغم ؾمــ اًمؽممذي.566 ،
( )2ؾمبؼ خترجيف.
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السحر كػى اهللُ ادسؾؿني رشه ،فعالجه بثالثة صرق ،هي :
وقع
أما إذا َ
ُ
()5

أضمر قمظقؿ واًمتجوء إمم اهلل شمعومم
أوال – اًمرىمك اًمنمقمقي وهل أكػع اًمطرق وومقفو ٌ
اًمذي يؽشػ اًمرض وجيقى دقمقة اعمضطر واحلؿد هلل ومؼد صـػ أهؾ اًمعؾؿ وـمالسمـف ذم
سمقوهنو مصـػوت قمديدة ،وشمبوع سملؾمعور زهقدة ،ومعغم اعمسؾؿ اىمتـوء اًمـوومع مـفـو ومشـوورة
أهؾ اًمعؾؿ وـمالسمف اًمثؼوت ًمػمؿمدوه قمغم اًمطقى مـفو.
صموكقو – اؾمتعةل األدويي اعمبوطمي يموحلجومي وموؾمتػراغ مودة اًمسحر مػقد ذم إسمطوًمف،
وذب موء زمزم ،وهمػم ذًمؽ مـ األدويي اعمبوطمي ممو سمقـف أهؾ اًمعؾؿ.
صموًمثو – ومـ ـمرق قمالج اًمسحر اًمعثقر قمغم مو ومعؾف اًمسوطمر مـ قمؼـد وهمػمهـو
وإشمالومف ومفذا مـ أؾمبوب زوال اًمسحر سمحقل اهلل شمعومم.

( )1يـظر :ومتووى ذم حتريؿ اًمسحر واًمؽفوكي واًمتـجقؿً ،مؾشقح قمبـداًمعزيز سمــ سمـوز رمحـف اهلل ،مجـع كـويػ سمــ
ممدوح آل ؾمعقد. 9 ،8 ،
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ادبحث الثامن
صرق مؽافحة السحر والسحرة
إذا شمبلم طمرمي اًمسحر وطمرمي إشمقون اًمسحرة ـمؾبو حلؾ اًمسحر سمسحر مثؾف ،ومـنن
مـ اعمفؿ معرومي سمعض اًمطرق اًمتل شمسوقمد ذم مؽوومحي اًمسحرة وصد ذهؿ ،ومـفو مـو
يكم:
أوال – شمعؾقؿ اًمـوس طمؽؿ اًمسحر ،وطمؽؿ إشمقون اًمسحرة ،وسمقون طمؼقؼي اًمسحرة
وطمؼقؼي ومعؾفؿ ويمػرهؿ سموهلل شمعومم ،وكجوؾمي مو يؼعقن ومقف مـ اًمذكقب اًمتـل شمرومضـفو
اًمػطر اًمسؾقؿي وال يؼرهو قمؼؾ وال ذع ،وىمد أضمريً دراؾمي ذم سمؾد قمريب مسـؾؿ قمـغم
قمقـي مـ اًمذيـ يلشمقن اًمسحرة ،وقمغم قمقـي مـ اًمسحرة ومتبلم مـفو :
()1

 – 1أن أيمثر مـ صمالصمي وشمسعلم سموعمئي مـ اًمسحرة مل يتجووز شمعؾقؿفؿ اًمثوكقي.
 – 2و َّ
أن أيمثر مـ صمةكقي وشمسعلم سموعمئي مـ اعمؽمدديـ قمغم اًمسحرة يعتؼدون ضمقاز
ومعؾ اًمسحرة ،واعمروج ذا االقمتؼود هؿ اًمسحرة اؾمتغالال مـفؿ ألمقال اًمـوس.
ويعؾــؿ اًمـــوس ذًمــؽ قمـــ ـمريــؼ اعمســوضمد ،واعمــدارس ،واإلذاقمــوت اعمرئقــي
واعمسؿققمي ،واًمصحػ واعمجالت ،وشمؽرار ذًمؽ ًمقصؾ إمم أيمؼم ذحيي مـ اًمـوس ومال
شمبؼك طمجي جلوهؾ ،وهذا مـ كنم اًمديـ ومـ إقمالء يمؾؿي اهلل شمعومم.
صموكقو – شمـػقذ أطمؽوم اهلل ذم اًمسحرة واًمتشفػم هبـؿ وقمـدم شمـلظمػم قمؼـقسمتفؿ أو
اًمتفوون ومقفو.
صموًمثو  -إىمومي هقئـوت متخصصـي ذم يمـؾ سمؾـدة شمتعؼـى اًمسـحرة واعمشـعقذيـ
واعمروضملم ؿ ،ىمطعو ًمداسمرهؿ وصدا ًمنمهؿ.
( )1يـظر :اًمسحر سملم احلؼقؼي واخلقول ،د/أمحد سمـ كوس احلؿد. 222 ،221 ،
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ظمومسو  -سمذل اجلقائز اعموًمقي اًمعوًمقي واًمغوًمقي عمـ يبؾغ قمـفؿ ويدل قمؾقفؿ ،طمتـك
يضقؼ قمؾقفؿ وال جيدون مؽوكو يرشموطمقن ومقف ًمـنم ذهؿ.
ؾمودؾمو  -شمعؾقؿ اًمـوس اًمتحصقـوت اًمنمقمقي واألذيمور اًمـبقيـي وإىمومـي دورات
حتصلم ِ
كػس ِف.
اعمسؾؿ
يتعؾؿ
ًمعومي اًمـوس ذم اعمسوضمد واعمدارس وهمػمهو طمتك
َ
ُ
َ
ؾموسمعو – شمعؾقؿ اًمـوس اًمرىمقي اًمنمقمقي سمؽؾ وؾمقؾي متوطمي وسمقـون أن يمـؾ مسـؾؿ
يستطقع ومعؾفو سمـػسف ومػمىمل كػسف وذويف مـ اعمرىض ،ومال يؾجل إمم اًمسحرة.
صمومـو – و ع رىمؿ ظموص ًمإلسمـالغ قمــ اًمسـحرة ومؽـون وضمـقدهؿ ورسقمـي
اًمتػوقمؾ مع اعمتصؾلم ًمؾؼبض قمغم اًمسحرة وقمؼقسمتفؿ ،ومؽووملة اعمتصؾلم.
شموؾمعو – مـع اًمؼـقات اًمػضوئقي اًمتل شمروج ًمؾسحرة وشمسـفؾ اًمقصـقل إًمـقفؿ،
وقمؼقسمي مـ يعؿؾ قمغم كنم ذًمؽ مـ أصحوب اًمؼـقات اًمذيـ آصمروا اًمػوين قمغم اًمبوىمل.
قموذا – و ع اشمػوىموت دوًمقي ظمصقصو سملم اًمبالد اإلؾمالمقي يتؿ ومقفو اًمتعوهـد
قمغم مؽوومحي اًمسحرة ،يمة و عً عمؽوومحي اعمـروضملم ًمؾؿخـدرات ومؽؾفـؿ مػسـد ذم
األرض.
احلودي قمنم – إضمراء اعمؼوسمالت مع اًمسحرة اًمتوئبلم ًمػضح مـ مل يتـى مــفؿ،
وسمقون أطمقال اًمسحرة ًمؾـوس وال شمعرض طمتك يتؿ اًمـظر ومقفو مـ أهؾ اًمعؾـؿ وـمالسمـف
ومؼد يؽقن ومقفو مو ال يؼبؾ ومال يـنم طمتك ال شمؼع ومتـي وومسود.
اًمثوين قمنم – مسوقمدة مـ شموب مـفؿ ىمبؾ اًمؼدرة قمؾقف وشمعوهده وسمذل اعمعروف
ًمف ًمقجد مو يؽػقف ومال يعقد إمم ؾمحره.
اًمثوًمٌ قمنم – إضمراء اعمؼوسمالت اعمرئقـي مـع اًمرىمـوة مــ أهـؾ اًمعؾـؿ وـمالسمـف
ًمقؽشػقا طمؼوئؼ اًمسحرة ويعؾؿقا اًمـوس ـمرق اًمقىمويي مـ اًمسحر وـمرق قمالضمف.
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اًمراسمع قمنم – االؾمتعوكي سموألـمبوء اعمختصلم ذم قمؾؿ اًمـػس واًمـذيـ ـؿ قمؾـؿ
سموًمنمع ًمبقون مو هق ؾمحر ومو هق مـ ىمبقؾ اعمرض اًمـػز ومال يؼـع اعمـريض ذم اًمـقهؿ
ويبحٌ قمـ اًمعالج اًمصحقح.
واهلل أقمؾؿ وصغم اهلل قمغم حمؿد وآًمف وصحبف وؾمؾؿ
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اخلامتــة
ذم ظمومتي هذا اًمبحٌ أمحد اهلل ؾمبحوكف وشمعومم قمغم يمرمف وومضـؾف وشمقسـػمه أمـر
هذا اًمبحٌ ومؾف ؾمبحوكف احلؿد أوال وآظمرا وفموهرا وسموـمـو ،وأؾمجؾ ذم هنويـي اًمبحـٌ
أسمرز كتوئجف شموريمو شمػوصقؾ مبوطمثف مبثقصمي ومقة شمؼدم مـ دراؾمي ،ومؿـ كتـوئٍ اًمبحـٌ مـو
يكم:
 – 1شمعريػ اًمسحر ذم اًمؾغي أوؾمع مـ شمعريػف ذم اًمنمع ،وًمذًمؽ كظوئر يمثـػمة
ذم اًمنميعي ،وموًمنميعي شمؼقد اعمطؾؼوت اًمؾغقيـي ،ومــ ذًمـؽ ًمػـظ اًمسـحر ،واًمصـالة،
واحلٍ ،وهمػم ذًمؽ.
ٌ
اشمصـول سمـلم
 – 2يراد سموًمسحر ذم االصطالح اًمنمقمل قمغم مو شمـرضمح ًمـدي(( :
ٍ
اإلكز ًمشقطوكفً :مقـػذ ؾمحره
وؿمقطون مـ اجلـ سمقؾمقؾي مـ اًمقؾموئؾ يتذًمؾ ومقفو
إكز
ُّ
ٍّ
ذم مسحقر سموًمتلصمػم ومقف أو ظمداقمف واًمتخققؾ ًمف)).
 – 3شمعتؿد اًمشعقذة قمغم ظمػي اًمقد واخلداع قمؿقمو سمخالف اًمسحر ومال سمـد ومقـف
مـ اشمصول سموجلـ.
 – 4اًمسحر يـؼسؿ سموقمتبور أصمره إمم طمؼقؼي  -واشمػؼ أهـؾ اًمســي واجلةقمـي قمـغم
وىمقع هذا اًمـقع وأكؽره سمعـض اعمبتدقمـي  -وإمم ظمقـوزم ،ويـؼسـؿ اًمسـحر سمـوًمـظر إمم
اًمطريؼي اًمتل يستخدمفو اًمسـوطمر ذم شمـػقـذ ؾمـحره إمم أكـقاع يمثـػمة ذيمـر ذم اًمبحـٌ
أؿمفرهو.
ً – 5مقس ًمؾؽقايمى أرواح شممصمر ذم اعمسحقر وهـذه شمؾبقسـوت اًمشـقوـملم قمـغم
أوًمقوئفؿ.
 – 6مقؾمك قمؾقف اًمصالة واًمسالم حتداه ؾمحرة ومرقمقن سموًمسحر اخلقـوزم ًمؽــفؿ
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اؾمتعوكقا سموًمشقوـملم وًمقس ومؼط سموألدويي.
 – 7اًمسحر حمرم سموإلمجوع ،واًمسوطمر يموومر قمغم اًمصحقح مـ أىمقال أهؾ اًمعؾؿ،
ويؼتؾ اًمسوطمر دون اؾمتتوسمي إن ىمدر قمؾقف ىمبؾ اًمتقسمي.
 – 8اًمسوطمر اًمذمل يؽمك أمره ًمإلموم ومقـػذ مو يرى ومقف اعمصؾحي اًمنمقمقيً ،مؽـ
إن ىمتؾ ومقؼتؾ ىمصوصو.
 – 9شمقسمي اًمسوطمر ومقة سمقـف وسملم اهلل أمرهو إمم اهلل وًمق صدق ًمؼبؾ اهلل مـف ًمسـعي
قمػق اهلل وىمد ىمبؾ ؾمبحوكف شمقسمي ؾمحرة ومرقمقن ،أمو سموًمـسبي ًمـو ومقؼتـؾ ًمـق صمبـً اًمسـحر
قمؾقف سمعد اًمؼدرة قمؾقف ،وأمو ًمق شموب ىمبؾ اًمؼدرة قمؾقف ومؾف طمؽؿ اعمحورسملم ومال يؼتؾ.
 – 11اشمػؼ أهؾ اًمعؾؿ قمغم حتريؿ إشمقون اًمسحرة ـمؾبو حلؾ اًمسحر سمسحر مثؾـف،
وموألمي وإن اظمتؾػً ذم طمؽؿ اًمتداوي سموعمحرم ًمؽـفو متػؼي قمغم مـع اًمتـداوي سمـة هـق
يمػر.
قمالج سمعد وىمققمف.
ً – 11مؾسحر قمالج ذقمل ىمبؾ وىمققمف ويؽقن وىموئقو ،وًمف
ٌ
 – 12جيى اًمتصدي ًمؾسحرة سمؽؾ اًمطرق اًمتل متـع ذهؿ وشمؽػ أذاهـؿ قمــ
اعمسؾؿلم.
هذه أسمرز كتوئٍ اًمبحٌ ،واهلل أقمؾؿ
وصغم اهلل قمغم حمؿد وآًمف وؾمؾؿ
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ففرس ادراجع
 )1إمجوع األئؿي األرسمعي واظمتالومفؿً ،مقحل سمـ حمؿد اسمـ هبػمة احلـبكم ،حتؼقؼ حمؿـد
طمسلم األزهري ،دار اًمعال ،اًمثوكقي1431 ،هـ.
 )2أطمؽوم اًمؼرآن ،ألمحد سمـ قمكم اجلصوص ،حتؼقؼ قمبداًمسالم ؿمـوهلم ،دار اًمؽتـى
اًمعؾؿقي ،سمػموتً ،مبـون ،اًمثوًمثي1428 ،هـ.
 )3أطمؽوم اًمؼرآن ،عمحؿد سمـ قمبداهلل سمـ اًمعريب ،حتؼقؼ حمؿد قمبـد اًمؼـودر قمطـو ،دار
اًمؽتى اًمعؾؿقي ،سمػموتً ،مبـون ،اًمثوًمثي1424 ،هـ.
 )4األدب اعمػرد ً ،مإلموم حمؿد سمـ إؾمـةقمقؾ اًمبخـوري ،شمعؾقـؼ حمؿـد كـوس اًمـديـ
األًمبوين ،دار اًمصديؼ ،اجلبقؾ ،األومم1419 ،هـ.
 )5إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمسبقؾ ،عمحؿد كوس اًمديـ األًمبوين ،اعمؽتى
اإلؾمالمل ،سمػموت ،اًمثوكقي1415 ،هـ.
 )6أؾمـك اعمطوًمى ذح روض اًمطوًمىً ،مزيمريو سمـ حمؿـد األكصـوري ،دار اًمؽتـوب
اإلؾمالمل.
 )7أ قاء اًمبقون ،عمحؿد األملم اًمشـؼقطل ،دار قمومل اًمػقائد ،مؽـي اعمؽرمـي ،األومم،
1426هـ.
 )8إقمجوز اًمؼرآنً ،مؾبـوىمالين ،حتؼقـؼ أمحـد صـؼر ،دار اعمعـورف ،مٍمـ ،اخلومسـي،
1997م.
 )9األقمالمً ،مؾزريمكم ،دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم ،سمػموت ،اًمعوذة1992 ،م.
 )11األمً ،مإلموم اًمشوومعل ،دار اعمعرومي ،سمػموت1411 ،هـ.
 )11اإلكصوفً ،معالء اًمديـ قمكم سمـ ؾمؾقةن اعمرداوي ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،اًمثوكقي.
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 )12اإليةنً ،مشقح اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ،سمتحؼقؼ األًمبوين ،اعمؽتى اإلؾمالمل ،سمػموت،
اًمثوًمثي1418 ،هـ.
 )13سمدائع اًمتػسػم ،السمـ اًمؼقؿ ،مجعف يرسي اًمسقد حمؿد ،دار اسمــ اجلـقزي ،اًمـدموم،
األومم1414 ،هـ.
 )14سمدائع اًمػقائد ،السمـ اًمؼقؿ ،حتؼقؼ هشـوم قمبـد اًمعزيـز وقمـودل اًمعـدوي ،مؽتبـي
مصطػك اًمبوز ،مؽي اعمؽرمي ،األومم1416 ،هـ.
 )15شمبٍمة احلؽـوم ذم أصـقل األىمضـقي ومــوهٍ األطمؽـوم ،إلسمـراهقؿ سمــ ومرطمـقن
اعموًمؽل ،مؽتبي اًمؽؾقوت األزهريي ،األومم1416 ،هـ.
 )16اًمتحرير واًمتـقيرً ،مؾطوهر اسمـ قموؿمقر ،اًمدار اًمتقكسقي ،شمقكس1984 ،م.
 )17شمػسػم اًمؼرآن اًمؽريؿ ؾمقرة اًمػوحتـي واًمبؼـرةً ،مؾشـقح حمؿـد اًمعثقؿـلم ،دار اسمــ
اجلقزي ،اًمدموم ،األومم1421 ،هـ.
 )18شمػسػم اًمؼرـمبل اعمسؿك سمجومع أطمؽوم اًمؼرآن ،عمحؿد سمـ أمحد اًمؼرـمبل ،حتؼقؼ د.
قمبداهلل اًمؽميمل وآظمرون ،اًمرؾموًمي ،سمػموت ،األومم1427 ،هـ.
 )19اًمتػسػم اًمؽبػم اعمسؿك سمؿػوشمقح اًمغقى ،عمحؿد سمـ قمؿر اًمرازي ،دار إطمقوء اًمؽماث
اًمعريب ،سمػموت ،اًمثوًمثي1421 ،هـ.
 )21هتوومً اًمػالؾمػيً ،مؾغزازم ،حتؼقؼ د/ؾمؾقةن دكقو ،دار اعمعورف ،اًمؼوهرة ،مٍم.
 )21شمقسػم اًمعزيز احلؿقد ً ،مسؾقةن سمـ قمبداهلل آل اًمشقح ،اعمؽتى اإلؾمالمل ،سمػموت،
اًمسودؾمي1415 ،هـ.
 )22اًمثؿر اًمداينً ،مصوًمح قمبداًمسؿقع األزهري ،حتؼقؼ د .راسمح زروايت ،دار اسمـ طمزم،
سمػموت ،األومم1431 ،هـ.
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 )23دىموئؼ أوزم اًمـفك ًمنمح اعمـتفك ،عمـصقر سمـ يقكس اًمبفقيت ،قمومل اًمؽتـى ،األومم،
1414هـ.
 )24اًمذظمػمة ،ألمحد سمـ إدريس اًمشفػم سموًمؼراذم ،حتؼقؼ حمؿـد طمجـل وآظمـرون ،دار
اًمغرب اإلؾمالمل ،سمػموت ،األومم1994 ،م.
 )25رمحي األمي سموظمتالف األئؿي ،عمحؿد قمبداًمرمحـ اًمدمشؼل ،حتؼقؼ قمغم اًمنمـسمجل
وآظمر ،اًمرؾموًمي ،سمػموت ،األومم1414 ،هـ.
 )26روح اعمعوين ،عمحؿقد األًمـقد ،حتؼقـؼ قمـكم قمبـداًمبوري ،دار اًمؽتـى اًمعؾؿقـي،
سمػموت ،األومم1415 ،هـ.
 )27زاد اعمعود ،السمـ اًمؼقؿ ،حتؼقـؼ /ؿمـعقى األركـموط وآظمـر ،اًمرؾمـوًمي ،سمـػموت،
اًمراسمعي قمنم1411 ،هـ.
 )28اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمؽبوئر ،السمـ طمجـر ا قثؿـل ،حتؼقـؼ /ظمؾقـؾ ؿمـقخو ،دار
اعمعرومي ،سمػموت ،األومم1419 ،هـ.
 )29اًمسحر سملم احلؼقي واخلقول ،د /أمحد سمـ كوس احلؿد ،اًمثوكقي1421 ،هـ.
 )31اًمسحر واًمسحرة ،د /إسمـراهقؿ يمـةل أدهـؿ ،دار اًمبشـوئر اإلؾمـالمقي ،سمـػموت،
اًمثوكقي1423 ،هـ.
 )31اًمسؾسؾي اًمصحقحي ،عمحؿد كـوس اًمـديـ األًمبـوين ،مؽتبـي اعمعـورف ،اًمريـوض،
األومم1415 ،هـ.
 )32ؾمــ اًمؽممذي ،سمعـويي مشفقر طمسـ ؾمؾةن ،وشمعؾقؼ اًمشقح حمؿد كـوس اًمـديـ
األًمبوين ،مؽتبي اعمعورف ،اًمريوض ،األومم.
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 )33ؾمــ اسمـ موضمي ،سمعـويي مشفقر طمسـ ؾمؾةن ،شمعؾقؼ اًمشـقح حمؿـد كـوس اًمـديـ
األًمبوين ،مؽتبي اعمعورف ،اًمريوض ،األومم.
 )34ؾمــ أيب داود ،سمعـويي مشفقر طمسـ ؾمؾةن ،وشمعؾقؼ اًمشـقح حمؿـد كـوس اًمـديـ
األًمبوين ،مؽتبي اعمعورف ،اًمريوض ،األومم.
 )35اًمســ اًمؽؼمىً ،مؾبقفؼل ،حتؼقؼ /حمؿد قمبد اًمؼودر قمطـو ،دار اًمؽتـى اًمعؾؿقـي،
سمػموت ،األومم1414 ،هـ.
 )36ؾمػم أقمالم اًمـبالءً ،مؾذهبل ،حتؼقؼ د /سمشور قمقاد وآظمـرون ،اًمرؾمـوًمي ،سمـػموت،
احلوديي قمنم1417 ،هـ.
 )37ذح األصقل مـ قمؾؿ األصقل ،عمحؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿلم ،دار اسمــ اجلـقزي،
اًمدموم ،األومم1431 ،هـ.
 )38ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي ،السمـ أيب اًمعز احلـػل ،حتؼقؼ د /قمبد اهلل اًمؽميمل وآظمر،
اًمرؾموًمي ،سمػموت ،اًمثوكقي1416 ،هـ.
 )39اًمنمح اًمؽبػم قمغم خمتٍم ظمؾقؾ ،ألمحد اًمدردير ،دار اًمػؽر ،سمػموت.
 )41ذح اًمـقوي قمغم صحقح اإلموم مسؾؿ ،عمحل اًمديـ حيل سمـ ذف اًمـقوي ،دار
إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،سمػموت ،اًمثوكقي1392 ،هـ.
 )41ذح خمتٍم ظمؾقؾ عمحؿد سمـ قمبداهلل اخلرر ،دار اًمػؽر ،سمػموت.
 )42ذح مـتفك اإلرادات = دىموئؼ أوزم اًمـفك.
 )43ؿمعى اإليةن ،أليب سمؽر أمحد سمـ احلسلم اًمبقفؼل ،حتؼقؼ خمتور اًمــدوي ،اًمرؿمـد،
اًمريوض ،اًمثوكقي1425 ،هـ.
 )44اًمصورم اًمبتورً ،مقطمقد سموزم ،دار سمؾـسقي ،اًمريوض ،اًمعوذة.
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 )45صـحقح اسمــ طمبـون ،حتؼقـؼ /ؿمــعقى األركـموط ،اًمرؾمـوًمي ،سمـػموت ،اًمثوًمثــي،
1418هـ.
 )46صحقح اًمبخوريً ،مإلموم حمؿد سمـ إؾمةقمقؾ اًمبخوري= يـظر ومتح اًمبوري.
 )47صحقح اًمؽمهمقى واًمؽمهقـىً ،مؾؿــذري ،شمصـحقح األًمبـوين ،مؽتبـي اعمعـورف،
اًمريوض ،األومم1421 ،هـ.
 )48صحقح مسؾؿً ،مإلموم مسؾؿ سمـ احلجوج ،حتؼقؼ حمؿد ومماد قمبد اًمبـوىمل ،اعمؽتبـي
اإلؾمالمقي ،شمريمقو.
 )49اًمطحوويي مع ذطمفو السمـ أيب اًمعز = اكظر ذح اًمطحوويي.
 )51قمور ي األطمقذي ،السمــ اًمعـريب ،عمحؿـد سمــ قمبـداهلل سمــ اًمعـريب ،دار اًمؽتـى
اًمعؾؿقي ،سمػموتً ،مبـون.
 )51همويي اعمـتفك ذم اجلؿع سملم اإلىمـوع واعمـتفك ،عمرقمل سمـ يقؾمػ اًمؽرمل ،اًمريـوض،
اًمثوكقي1411 ،هـ.
 )52ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي ،دار اًمعوصؿي ،اًمريوض ،األومم1411 ،هـ.
 )53ومتووى ذم حتريؿ اًمسحر واًمؽفوكي واًمتـجقؿً ،مؾشقح قمبداًمعزيز سمـ سمـوز رمحـف اهلل،
مجع كويػ سمـ ممدوح آل ؾمعقد ،ذيمـي دار اًمؽتـوب واًمســي ،اًمريـوض ،األومم،
1422هـ.
 )54ومتح اًمبوري ،السمـ طمجر ،دار اًمسالم ،اًمريوض ،األومم1418 ،هـ
 )55ومتح اعمجقد ،قمبد اًمرمحـ سمــ طمســ آل اًمشـقح ،حتؼقـؼ د /اًمقًمقـد اًمػريـون ،دار
اًمصؿقعل ،اًمريوض ،اًمثوكقي1417 ،هـ.
 )56اًمػصؾؾ ذم اعمؾؾ واألهقاء واًمـحؾ ،السمـ طمزم ،مؽتبي اخلوكجل ،اًمؼوهرة.
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 )57اًمؼقاكلم اًمػؼفقي ،عمحؿد سمـ أمحد اسمـ ضمزي اًمؽؾبل ،مؽتبي اًمبوز ،مؽي اعمؽرمي.
 )58اًمؼقل اعمػقد ،السمـ قمثقؿلم حتؼقؼ د/ؾمؾقةن أسمو اخلقؾ ،و د /ظموًمـد اعمشـقؼح ،دار
اًمعوصؿي ،اًمريوض ،األومم1415 ،هـ.
 )59اًمؽوذم ،عمقومؼ اًمديـ اسمـ ىمدامي ،حتؼقؼ د .قمبداهلل اًمؽميمل ،دار هجر ،اجلقزة ،مٍم،
األومم1418 ،هـ.
 )61اًمؽؾقوت ،أليب اًمبؼـوء ،حتؼقـؼ د /قمـدكون درويـش وحمؿـد اعمٍمـي ،اًمرؾمـوًمي،
سمػموت ،اًمثوكقي1413 ،هـ.
 )61جمؿقع اًمػتووىً ،مشقح اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ،مجع قمبـد اًمـرمحـ اًمؼوؾمـؿ ،اًمرئوؾمـي
اًمعومي ًمشئقن احلرملم.
 )62اعمجؿقع ذح اعمفذبً ، ،مقحل سمـ ذف اًمـقوي ،دار اًمػؽر ،سمػموت.
 )63اعمحغم سموآلصمور ،السمـ طمزم ،دار اًمػؽر ،سمػموت.
 )64خمتور اًمصحوح ،عمحؿد سمـ أيب سمؽر اًمرازي ،حتؼقؼ محزة ومتح اهلل ،ممؾمسي اًمرؾموًمي،
سمػموت ،األومم1417 ،هـ.
 )65اعمسـد ،أليب يعغم ،حتؼقؼ طمسلم ؾمؾقؿ ،دار اعملمقن ،دمشؼ ،األومم1414 ،هـ.
 )66مسـد اإلموم أمحد ،حتؼقؼ محزة اًمزيـ ،دار احلديٌ ،اًمؼوهرة ،األومم1416 ،هـ.
 )67اعمصبوح اعمـػمً ،مؾػققمل ،حتؼقـؼ /يقؾمـػ اًمشـقح ،اعمؽتبـي اًمعٍمـيي ،سمـػموت،
اًمثوكقي1418 ،هـ.
 )68اعمصـــػً ،معبــداًمرزاق اًمصـــعوين ،حتؼقــؼ طمبقــى اًمــرمحـ األقمظؿــل ،اعمؽتــى
اإلؾمالمل ،سمػموت ،اًمثوكقي1413 ،هـ.
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 )69مطوًمى أوزم اًمـفك ًمشــرح همويـي اعمـتفـك ،عمصـطػك ؾمـعد اًمرطمقبـوين ،اعمؽتـى
اإلؾمالمل ،سمػموت ،اًمثوكقي1415 ،هـ.
 )71معورج اًمؼبقل ،حلوومظ احلؽؿل ،حتؼقؼ قمؿر أسمق قمؿـر ،دار اسمــ اًمؼـقؿ ،اًمـدموم،
األومم1418 ،هـ
 )71اعمعجؿ اًمؽبػمً ،مؾطـؼماين ،حتؼقـؼ محـدي قمبـد اعمجقـد اًمسـؾػل ،مؽتبـي اًمعؾـقم
واحلؽؿ ،اًمثوكقي1414 ،هـ.
 )72معجؿ اعمؼويقس ذم اًمؾغي ،السمـ ومـورس ،حتؼقـؼ ؿمـفوب اًمـديـ أسمـق قمؿـرو ،دار
اًمػؽر ،سمػموتً ،مبـون ،األومم1415 ،هـ.
 )73اعمعجؿ اًمقؾمقط ،عمجؿققمي مـ أقمضوء جمؿع اًمؾغـي اًمعرسمقـي ،دار إطمقـوء اًمـؽماث
اًمعريب ،سمػموت.
 )74مغـل اعمحتوج إمم معرومي معوين أًمػـوظ اعمـفـوج ،عمحؿـد سمــ أمحـد اًمنمـسمقـل ،دار
اًمؽتى اًمعؾؿقي ،سمػموت ،األومم1415 ،هـ.
 )75اعمغـل ،عمقومؼ اًمديـ اسمـ ىمدامي ،حتؼقؼ د .قمبداهلل اًمؽميمل وآظمر ،دار قمومل اًمؽتـى،
اًمريوض ،اًمثوًمثي1417 ،هـ.
 )76اعمقاومؼوتً ،مؾشوـمبل ،حتؼقؼ مشفقر طمسـ ؾمؾةن ،دار اسمـ قمػون ،اخلؼم ،األومم،
1417هـ.
 )77مقؾمققمي اإلمجوع ذم اًمػؼف اإلؾمالملً ،مسعدي أسمـق ضمقـى ،دار اًمػؽـر ،دمشـؼ،
اًمثوًمثي1418 ،هـ.
 )78مقىمػ اإلؾمالم مـ اًمسـحر ،د /طمقـوة سموأظمــرض ،دار اعمجتؿـع ،ضمـدة ،األومم،
1415هـ.
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 )79اًمـبقاتً ،مػخر اًمديـ اًمرازي ،حتؼقؼ أمحـد اًمسـؼو ،مؽتبـي اًمؽؾقـوت األزهريـي،
اًمؼوهرة.
 )81كقاىمض اإليةن اًمؼقًمقي واًمعؿؾقي ،د /قمبد اًمعزيز سمـ حمؿـد اًمعبـد اًمؾطقـػ ،دار
اًمقـمـ ،اًمثوكقي1415 ،هـ.
 )81كقؾ األوـمورً ،مؾشقيموين ،مطبعي أكصور اًمسـي اعمحؿديي ،الهقر ،سمويمستون.

حقيقة السحر وحكمه

322

In The Name of Allah, The Gracious, The Merciful
Summary of the Research
I- Content of the research about Sorcery and the Shariaa's Say (Judgment) on it
The research deals with the following issues:
The literal meaning of sorcery and its definition in Shariaa
Types of Sorcery
The Shariaa's Say on Sorcery
The Sorcerer's punishment
The Sorcerer's repentance
The Shariaa's Say on resorting to a sorcerer to overthrow an act of witchcraft
through another act (of witchcraft).
Curing the victims of witchcraft.
Fighting Sorcery and Sorcerers.
The research ends with a Conclusion and an Index.
II- Meaning and Terms of the research
The present research came to the following conclusions:
1. The literal meaning of sorcery is broader than its definition in Shariaa
2. The researcher found that Sorcery, in Shariaa, means an intercourse between a
human being and an evil genie. The servile human being implores the genie to
enact its witchcraft on a person by affecting him/her or by cheating and duping
him/her into seeing or feeling non-existent things.
3. Conjuring consists in using clever handy tricks in order to dupe people.
4. Sorcery consists, according to its consequences, of imaginary sorcery and real
sorcery. The latter is recognized by the Sunnite Muslims and denied by others.
The research also divides sorcery into some major types according to the
sorcerer's procedures in his/her practice.
5. Contrary to what the devils dupe their masters into believing, it's not true that
planets have spirits that affect the people subject to sorcery.
6. The Pharaoh's sorcerers used imaginary sorcery against Mussa- Peace and Prayer
on him- Yet, they used not only medicine but also devils.
7. Sorcery is unanimously forbidden and all Muslim scholars agree on considering
sorcerers as unbelievers and are, consequently, liable to execution as soon as
they are captured and proven guilty unless they repent earlier to their capture.
8. It falls within the Imam's jurisdiction to deal, in accordance with the Shariaa,
with non-Muslim sorcerers practicing in a Muslim country, but in all cases they
are not to be executed unless it is done in a form of retaliation (i.e. when they kill
a Muslim).
9. God has already accepted the repentance of the Pharaoh's sorcerers, and God is
merciful enough to forgive a repentant sorcerer, but, as for us, we have to
execute sorcerers when proven guilty. However, if they repent before their
capture they will be treated as warriors and should, therefore, not be killed.
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10. Scholars agree on forbidding the resort to sorcerers asking them for an act of
witchcraft to thwart another one. Scholars may disagree on whether it is allowed
to use prohibited things to cure patients, but they all agree that it is forbidden to
resort to witchcraft to cure patients.
11. There's a religiously recognized cure for witchcraft both before and after it
happens.
12. We have to fight sorcerers by all the means that would make it possible to thwart
their evil plans and stop them from harming people.
Key words
Glossary, sorcery, (Islamic) Law , truth, text, shar'i (according to Islamic
Laws), jinn, disbelief, shirk (calling partners for Allah.
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شعرية املكان يف أعمال القصيبي الشعرية
د .ظبداهلل بن حمّد افَرين
ـِٔ ٜافٌِ ٜافًربٔ/ ٜؿسم األدب
جٚمً ٜاإلمٚم حمّد بن شًود اإلشالمٜٔ
d.alqarni99@gmail.com

تٚريخ افتحُٔم5341/2/51 :هـ

تٚريخ اإلجٚزة5341/3/51 :هـ

ادستخِص:
تْحق هذه افدراشة مْحك جديد ًا يف تْاول صًر ؽازي افَهٔبل ،وتسِط ظِٔف
افوقء مـ زاوية خمتٍِة ظـ افىروحات افسابَة افتيل تْاوفيت صيًره بافدراشية< إذ
رصدت هذه افدراشة صيًر افَهئبل وؿدرتيف ظيذ قييؾ ادُيان بُيؾ متًَِاتيف،
ودالالتف مـ حٔزه افٍٔزيائل إػ حٔز افٍـ ،ضّـ دائيرة إٕنيائٔة ؾْٔية ،يتخِيؼ ؾٔٓيا
ادُان < فٔهبح مقضقظ ًا فِنًر ،حيّؾ ؾواءات ٍٕسٔة  ،وتتنُؾ حقفف ظقامل جديدة
ؽر افتل أفٍت يف افقاؿع .وؿد رصد افباحث تْاوالت افَهٔبل ادختٍِة فُِّان مْيذ
افبدايات حٔث ـان فِّدرشة افرومْسٔة دور ـبر يف تنُٔؾ صقرة ادُان ،وما ؿابؾ
ذفؽ مـ أحداث افقاؿع ومنُالتف افتل أشّٓت بنُؾ ـبر يف جًيؾ ادُيان ريقر ًا
صًري ًا مٓ ًام ظْد افَهئبل .ـيام تْياول افبحيث تقطٔيػ افَهئبل فرمزيية ا مياــ
وا حٔاز مـ خالل اـتساهبا رمزية صيًرية يف افيذاـرة افًربٔية ،ـيام ٕياؿش افبحيث
تْاوالت افَهٔبل فِّديْة بقصيٍٓا مُإي ًا ميًٗر ًا يف حٔياة افٍيرد واد تّيع ،وٕاجتي ًا
الجتاهاتف ،وؿدم ِٔال فنًرية افْص افذي تْاول ظالؿة االٕتامء ا بدية بغ افَهئبل
وادُان يف إضار افنًقر افٍىري فًالؿة اإلٕسان بقضْف.
افُِامت ادٍتٚحٔ :ٜافنًر افسًقدي – صًر ؽازي افَهٔبل – صًرية ادُان.
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مَدمــٜ
()5
تت ف افدراشيات افَْديية ايدي ية إػ ؾيتح ياالت أوشيع فَيراءة افيْص،
وتٗشس فَراءة واظٔة خترج ظـ ّٕىٔة افدرس افَْدي افتَِٔدي افَائّة ظذ افبحيث
يف ًْائٔة افٍِظ وادًْك ؾحسب ،وذفؽ هبدف افبحيث يف دالالت أوشيع  ،ـدراشية
ا حٔاز وا مُْة ،وافٍواءات ،وافًالمات.
هذا ال يًْل بٖي حال ميـ ا حيقال اويروج ظيـ دائيرة افٌِية وافبحيث يف
إحاالت بًٔدة وإٕام ظذ افًُس مـ ذفؽ ،إذ مـ صٖن هذه افدراشات ي إذا خيدمت
بنُؾ جٔد ي أن تقشع دائرة افرؤية فٌِة ودحٔط افٌِة أي :يف افْص ادبْك ويف افيْص
ادًْك  ،وتستْىَف دالفٔ ًا ،وشّٔٔائٔ ًا ،وإٔ ربقفقجٔ ًا< ؾٌِة افْص افنًري يف ضبًٔتٓيا
مُ ٍة تًتّد ظذ افتًدد افداليل وافسمٔز وافتُ ٔػ ،بخالف افْص افرسيدي افيذي
تسٓب فٌتف يف افتٍاصٔؾ ،وبخاصة يف وصػ ا حٔاز و ا مُْة.

()2
تَؾ افدراشات افتيل تتْياول ا حٔياز وا مُْية يف افنيًر ،بٔيْام تُ ير يف
افْهقص افرسدية ،وذفؽ يًقد ي يف رأيل ي إػ أن ادُان يف افْص افرسدي جزء ميـ
افت ربة بؾ هق أشاس تُقيْٓا  ،ؾافَاص وافروائيل يرـيزان ظيذ وصيػ ا مياــ
بدرجة جتًِٓا أشاس افت ربة ،وربام ـإت بٗرة اإلٕنائٔة يف افًّؾ افرسدي  ،ويهؾ
ا مر يف بًض ا حٔان إػ اإلشٓاب يف افتٍاصٔؾ ،أما يف افْص افنًري ؾِٔس ا مر
بتِؽ افدرجة  ،دا بغ فٌة افنًر وافرسد مـ اختالف  ،جيًيؾ ـي ً
ال ميْٓام ذات ضيابع
مستَؾ .ؾٌِة افنًر مُ ٍة تًتّد ظذ اإلحياء ،وافسمٔز وافًالمات ادُتْزة ،وافَهة
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افتل حئُٓا افروائل يف مئة صٍحة ،يْيّٓا افناظر يف صٍحة أو صٍحتغ ،وربيام ال
يسٔغ افذوق ا ديب وافَْدي أن يزيد ًاف ة < ن ذفؽ ي ؽافبي ًا ي يُيقن ظيذ حسياب
صًرية افْص وؿد يييرض هبُِٔيف ،بًُيس افيْص افسييردي افيذي ؿيد يبِيغ مئيات
افهٍحات.
افٌِة يف افْص افنًري ردودة يف افيْص افٌِية ب٘ضيار ضئؼ ،وبيٖوزان
وحرـات وشُْات مًدودة  ،وهلذا ال يستٌرق افنياظر يف وصيػ ادُيان يف افٌِية
افياهرية  ،إال ٕادر ًا ،فذا مل يٍِت ادُان يف افنًر إٔيار افدارشغ  ،ظذ افرؽؿ مـ أن
أـ ر ما ًٕرؾف ظـ ا مُْة يف افًك اجلاهع جاءٕا ظـ ضريؼ ديقان افنًر افًريب.
فُْْا ٕحتاج ظْد دراشة ا حٔاز وا مُْة يف افنًر إػ تقخل اييذر ،فيئال
ُحّؾ افْهقص ما ال تّؾ .ؾربام ال يٖخذ ادُان أو ائيز مُإيف يف ضيقر إٕنيائٔة
ٕ ِّ
افْص ؾٔيؾ رد مُان جٌرايف فٔس إال.

()4
افدراشٚت افسٚبَ:ٜ
مل أجد مـ خالل افبحث وافتَيص دراشة ظِّٔة ظيـ ادُيان يف صيًر ؽيازي
افَهٔبل  ،بقصٍف مقضقظ ًا صًري ًا يتْاول دراشية جتربية افَهئبل يف افتًاميؾ ميع
ا مُْة وا حٔاز وَِٕٓا مـ افٍواء اجلٌرايف إػ افٍواء افنًري  ،افذي أرميل إفٔيف
يف هذه افدراشة ،وفُـ هْاك بًض افدراشات ظـ صيًر ؽيازي افَهئبل تًرضيت
فبًض افَوايا ادتهِة بادُان  ،ـادديْة افتل تْاوهلا رّيد افهيٍرا ضيّـ دراشية
ظِّٔة ،هل أوىف دراشة اضًِت ظِٔٓا تْاوفت صيًر ؽيازي افَهئبل بنيُؾ ظيام ،
وظْقاهنا ":صًر ؽازي افَهٔبل ،دراشة ؾْٔة" مـ مىبقظات ـتاب افرياض ،افهادر
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ظـ  :مٗشسة افٔاممة افهحٍٔة  ،ظام3645 :هي4004 ،م افىبًية ا وػ ،يف ()660
صٍحة  .وافدراشة ظبارة ظـ أضروحة حهؾ هبا افباحث ظيذ درجية اداجسيتر ميـ
اجلامًة ا ردٕٔة  .تتُقن مـ مخسة أبقاب  ،وؿد تْاول يف افٍهيؾ اف يا ميـ افبياب
ا ول ادقؿػ مـ ادديْة  ،وٕاؿش ؾٔف  :يقالت ادديْية افًربٔية  ،و يقالت ادديْية
افٌربٔة ،و قالت مدائـ افقضـ  ،وؿد رصد افباحث رؤية افَهٔبل فِتحقالت افتل
مرت بف خالل ترحافف بغ هذه اددن ،يف حغ ٕاؿنت يف هذه افدراشة مقؿػ افناظر
افٍْز مـ ادديْة يف حاالت خمتٍِة مْٓا ادقؿػ مـ :ادديْة افًربٔة افًامل اجلديد افذي
ظإك مْف افناظر واؾتَد ؾٔف افزاءة وافبسياضة( إّٔيقذج افَياهرة)  ،وادديْية افٌربٔية
ادادية اجلِّٔة(إّٔقذج فقس إٔ ِقس ،وفْدن) ،وادديْية افًربٔية ادسيتِبة ادحتِة
(إّٔقذج افَدس)  ،ادديْية اويراب افتيل دمرايا اييروب (إّٔيقذج بيروت) ،
ادديْة افقضـ بٖبًاد االٕتامء افقضْل وافْنيٖة ا وػ وميا بًيدها فِنياظر( إّٔقذجي ًا
ادْامة وافرياض ).
وهْاك دراشتان تْاوفتا صيًر افَهئبل بهيٍة ظامية  ،فُيـ ادُيان مل حييظ
بْهٔب يف هاتغ افدراشتغ ا وػ (:صقرة ادرأة يف صيًر ؽيازي افَهئبل ،دراشية
ِِٔٔة) محد ابـ شِٔامن افِٓٔب  ،صدرت ظـ دار افىًِٔة اجلدييدة بدمنيؼ  ،يف
ضبًتٓا ا وػ ظام4005 :م.
واف إٔة( :افسرة افنًرية فٌازي افَهئبل بيغ افرؤيية وا داء ،فِيدـتقر ،
رّد بـ أمحد افيدوؽان  ،صيدرت ظيـ مُتبية افًبُٔيان  ،يف ضبًتٓيا ا وػ ظيام:
3646هي 4005 ،م  ،يف  333صٍحة.
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()3
مْٓ ٟافدراش:ٜ
إن ضبًٔة افبحث تستدظل ظدم افرـقن دْٓج َٕدي واحيد حتيك ال تْحكي
افدراشة يف إضار أحادي مـ حٔث ضرق تٍسر افْهقص و ِِٔٓا < وذفؽ أن طروؾي ًا
وأزمْة متبايْة ـإت مًٗرة يف افْهقص بنُؾ واضح  ،ؾآًرت أن يَقم اديْٓج ظيذ
مَاربة بغ ادْاهج افتل يُّـ أن أشتًغ هبا يف ِٔٔؾ صًرية ادُيان  ،ؾّيـ ادْياهج
افسيئاؿٔة افتييل تبحييث يف ادحيئط اويارجل ادييًٗر يف افييْص شٖشييتًغ بييادْٓ غ:
افتارخيل ،وافٍْز  ،يف ِٔؾ ا حداث افٍاظِة افتل ـقٕيت صيقرة مًْٔية فُِّيان
وشامهت يف قالتف ،ويف ِٔؾ أًر افًامؾ افٍْز يف تهقر ا مُْة ظْد افَهئبل .
أما ادْاهج افْهٔة افتل شٖشتًغ هبا يف افتًامؾ مع افبْٔة افْهٔة افداخِٔة ميـ حٔيث
افًالمات افٌِقية  ،و قيؾ ادُان مـ اإلضار اجلٌرايف إػ اإلضار افنًري ؾسيتُقن
مَارية أيو ًا بغ ادْٓ غ :افسّٔٔائل  ،واإلٕنائل  ،أي افبحيث يف صيًرية ا مياــ
وا حٔاز < فُنػ مدى ٕ اح افَهٔبل يف هذه ادّٓة .ظيذ أن اإلؾيادة ميـ ادْياهج
افَْدية ال تًْل إفٌاء ذاتٔة افْاؿد امام ًا.
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متٓٔد
مٍٓوم ادُٚن ومٚهٔته
جاء يف ادحُؿ البـ شٔدة( :ادُان) :ادقضع ،واجلّع :أمُْة ،وأماــ مجع
اجلّع  .أما (ائز) ؾَد ورد يف افًغ :حٔز افدار :ما إوؿ إفٔٓا مـ ادراؾؼ وادْياؾع،
()3

وـؾ ٕاحٔة حٔز ظذ حدة ،ومجًف أحٔاز.
حيدد ادٍٓقم افٌِقي ادُان أو ائز بٖٕف مقضع واؿًل مِّقس ،ال ظذ إٔيف
ؾواء ـام هق ادٍٓقم ظْد بًض افٍالشٍة ،ويف ؿقل ابـ شٔدة ما يدل ظذ أن ادقضيع
افذي اتٍؼ ظذ تسّٔتف مُإ ًا ردد ًا إما باشؿ ،أو هٔئية أو حيدث  .وم ِيف ميا ورد يف
افًغ ؾ٘ن ائز اختذ مسامه بًد أن تٌرت مًامل افدار ،فتهبح ؾٔٓا أحٔاز ؽرت صُؾ
ادُان.
ومما جاء ظـ افٍالشٍة ،ما وضحف ابـ شْٔا يف رؤية افٍالشٍة فُِّان بٖٕيف:
افقء افذي حيقي ا صٔاء ـافبٔت فِْاس ،أو ما يُقن ؾٔف افقيء ـا وظٔية مي ً
ال .
()4

وجًؾ مـ ذفؽ بًض ا فٍاظ افتل تدل ظذ مُان م يؾ :يت ،وؾيقق  ...افي

()5

،

وهذه ادٍردات تًز ظـ تْقظات ادُان ا ـز افذي هق اجلٓة م ً
ال أو ائز ؾتتٍرع مْف
ا حٔاز (ؾقق و ت ) ..ضّـ تقافد ادًان اجلزئٔة ادتٍرظة مـ ادًا .

))3

ادحُؿ وادحٔط ا ظيؿ  ،يب ايسـ ظع بـ إشامظٔؾ بـ شٔدة ،ت :د .ظبد ائّيد هْيداوي ،دار
افُتب افًِّٔة ،بروت ،ط 3643_ 3هي4000،م.93 9،

))4

ٕيرية ادُان يف ؾِسٍة ابـ شْٔا ،تٖفٔػ :حسـ ٔد افًبٔدي ،ط 3;:9 ،3م ،ص.307 :

))5

افسابؼ ،ص .308
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خِق ،ومُان متنُؾ با صيُال
وٕحـ ٕتساءل بًد ذفؽ فْرى هؾ هْاك مُان ٌ
وا حٔاز؟ ،أو أن ادُان ال يقجد أو يهىِح ظِٔف إال بًد ايدث افيذي ييرتبط بيف؟
وهذا افسٗال بدوره يَقدٕا إػ تْاول مهىِح ؾوياء فُ يرة اشيتًامفف يف افدراشيات
ا دبٔة ايدي ة.
ؾُِّة ؾواء ترشؿ يف افذهـ صقرة اوِق ،أي ما يتبَك بًد ٕزع ـؾ ا صٔاء
ادِّقشة ،فُـ ظِؿ افٍِؽ ايديث أًبت أن ا صٔاء ادادية وافٍواء يٗفٍان مً ًا افًامل
افُق ؾافٍواء ـادادة يّتُِان ـٔإ ًا ؾٔزيائٔ ًا وخهائص ؾٔزيائٔة .
()3

ـان اهلدف مـ إيراد هيذه ادٍياهٔؿ هيق افتٍرييؼ بيغ ا مياــ افقاؿًٔية أو
افىبًٔٔة ،وا ماــ اوافٔة افتل يتنُؾ بًوٓا يف ذهـ ا ديب  ،ؾٔام أصِف مـ افًيامل
افُق  ،أو ما ـان مـ ظامل (افٔقتقبٔا)  ،مما ال يقجد يف ظامل افقاؿع .وـيذفؽ ٕرييد أن
ًٕرف مدى تدخؾ ا دييب يف ادُيان افيقاؿًل ادًئش بحٔيث جيًِْيا ًٕئش مًيف
اإلحساس افنًري بف.
وظذ هذا ؾْٓاك مـ ئّؾ إػ دراشة افٍواء يف افْص ا ديب ظيذ أشياس أن
ـؾ ؾواء يًد مُإي ًا ،أو امتيداد ًا فُِّيان .أميا بًيض افَْياد ادًياسيـ ؾٔخيافػ
ويهىْع "ائز" ـقن ائز منّقالً بافٍواء ،وادُان ظْده أصؾ ًابت ؿائؿ بياق <
ٕف مستَر افُْٔقٕة ،أما ائز ؾّ رد هٔئة تًرض ظز ادُان ذاتف  .وـٖ بافدـتقر
()4

))3

إير :ادُان وافزم ان يف افًامل افُق ايديث ،ب  ،ك ،و دئٍس ،ترمجة :د .أدهؿ افسامن ،مٗشسية
افرشافة ،د .ت ص.36 ، 35 :

))4

إير :افسبع ادًَِات مَاربة ،شّٔٔائٔة إٔ ربقفقجٔة فْهقصٓا ،د .ظبيدادِؽ مرتياض ،مْنيقرات
ا اد افُتاب افًرب ،دمنيؼ3;:0 ،م ،افْسيخة اإلفُسؤٕية ظيذ مقؿيع ا ياد افُتياب بدمنيؼ
( )www.awu_dam.orgص.;6 – :; :
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مرتاض يقجف رؤيتف فِحاالت ايادًة يف ادُان ،ـاإلٕسان وحرـتيف ،واآلًيار افتيل
يسـٓا ،ؾادُان أصؾ ًابت وائز يّ ؾ تٌراتف وايرـة ايادًة ظِٔف.
أما افدـتقر شًد افديـ ـِٔب ؾرى أن ادُيان فئس يرد حٔيز ؾٔزييائل أو
جٌرايف ،وإٕام هق حاضـ ضبًٔل واجتامظل وٍٕز ومجايل يّْق ؾٔف افُائـ اإلٕسا إذ
فٔس باشتىاظة اإلٕسان أن يتْهؾ مـ ربَة ادُان وال افزمان .وفُيـ ادُيان افيذي
()3

َٕرؤه يف ٕص مـ افْهقص يّ ؾ فْا رؤية صاحب افْص وصُِف ادتخٔيؾ ال افقاؿيع
ائََل فُِّان ،ؾادُان يف أي ٕص هق رؤية ؾالن فُِّان ،وهيذه افرؤيية متحقفية
وفٔست ًابتف< هنا تتٌر بتٌر اياالت افنًقرية.
وهذا يٍيض بْا إػ افقؿقف أمام ايدث وايرـية وأمهٔيتٓام يف دييد أبًياد
ا ماــ وا حٔاز وتنُِٔٓام  ،ومْحٓام ا ماــ دالالت رمزية جتًِٓا ؿابِة افقفيقج
إػ ظامل افْص مستحسْة أو مستُرهة ،مَدشة أو ؽر مَدشة ،ؾادُيان ظْيد صياـر
افْابِز ال يهبح مُإ ًا بدون ايرـة ،وإٕام هق جزء مـ افٍواء ،ؾٖمهٔتف فْا تٖيت ميـ
ايرـة  ،ويرى أن افتُّغ فإلٕسان يف ا رض يُقن بتُّغ اإلٕسان مـ ايرـة .
()4

وهذا يَسب مـ مٍٓقم ائز ظْيد ظبيدادِؽ مرتياض ؿِئ ً
ال ،حيغ جًيؾ
مرتاض ا حٔاز أجدر بافدراشة بقصٍٓا صاؽؾ ادُان ،أو هل افىيارئ ظيذ ادُيان
افذي أـسبف أمهٔة ظْد ا ديب ،ويدخؾ يف هذا اإلضار مـ يرى أال وجقد فُِّيان يف
ادىِؼ  ،مًتّد ًا ظذ افرأي افَائؾ :إن افٍوياء يًْيل (ال رء) ،وإٕيام يٖخيذ ادُيان
))3

إير :مجافٔات ادُان ،آفٔات افتبدي ادُا يف افنًر ،جريدة ا شبقع ا ديب ،ا اد افُتاب افًيريب،
دمنؼ ،ظدد، :68 :تاري 4004 4 44 :هي ،ص 3 :بسؿٔؿ ادقؿع اإلفُسو .

))4

إير :مدار افهحراء ،ادٗشسة افًربٔة فِدراشات وافْؼ ،بروت ،ط 3;;3 ،3م ،ص.454 :
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أمهٔتف مـ أمهٔة شاـْف ،ؾٓق ؾراغ حئا بافذـريات وا حداث وايرـة .
()3

ؾادقاؿػ افٍْسٔة تْنئ ظالؿة بغ ا ديب وادُان ،وافنيًر ييرتبط مُإٔي ًا
بافبٔئة افتل ٕنٖ هبا ،وباإلٕسان ادبدع افذي إٔنٖه .
()4

وال ؿّٔيية فُِّييان يف افييْص ا ديب إال بايييدث وايرـيية ،ومهييا مرتبىييان
بافزمـ ،أما ـقن ادُان مقضً ًا جٌراؾٔ ًا أو حٔز ًا ؾٔزيائٔ ًا رد ًا ؾال أمهٔة فف حْٔئذ.
إن وجقد ايدث واؿً ًا أو ختٔ ً
ال يًْل أن هْاك حرـة (ما) حيدًت ،أو ُيتْبيٖ
بحدوًٓا ،أو يْبٌل هلا أن دث ،وذفؽ يزر إمُإٔة افًالؿة مع ادُان مـ افْاحٔية
ا دبٔة ،ومـ ا م ِة ظذ ا حداث افتل يتْبٖ هبا ،مَيقالت ا ٕبٔياء ظيـ ا مياــ ،
ؾا ماــ افتل خيزون ظْٓا تُتسب ؿداشة مسبَة والحَية ،وتتحيقل افًالؿية ميع
ادُان يف هذه ايافة إػ ظالؿة دئْة  ،ذات ضيابع روحيل ،واميْح تِيؽ افتحيقالت
ا مُْة شِىة ظذ افزمـ واإلٕسان.
وال تُقن ا مهٔة فُِّان ادتخٔؾ ؾحسب ،ؾادُيان افيقاؿًل مٓيؿ أيوي ًا ،
وبخاصة قالتف داخؾ افٍْس  .وفِتًٖر افٍْز دور يف تنُالت ادُان واخيتالف
()5

ادقاؿػ وتبايْٓا حقفف.
وذفؽ يًْل أن ادُان ُيَْؾ مـ افقاؿع إػ افنًرية  ،ومـ ٕىاق افٌِة افًاديية
إػ ٕىاق افٌِة افنًرية  ،ؾٔتحقل مـ صئاؽات افْ ير إػ صئاؽات افنيًر ،وهيذه
))3

إير :صًرية ادُان ،د .ظي امن بيـ ضافيبِ ،ية ادقؿيػ ا ديب ،ا ياد افُتياب افًيرب بدمنيؼ،
ظدد ،5:9:امقز 4005م ص 90 :بسؿٔؿ ادقؿع اإلفُسو .

))4

مجافٔات ادُان يف صًر ا ضٍال (افيقضـ إّٔقذجي ًا) رّيد ؿرإٔيا ،جرييدة ا شيبقع ا ديب .ا ياد
افُتاب افًرب بدمنؼ،ظدد،:68:يف4005 4 44:م،ص 3:بسؿٔؿ ادقؿع اإلفُسو .

))5

إير :ظامل افْص ،د .شِامن ـاصد ،دار افُْدي ،ا ردن ،د .ت ،ص.349 :
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افهٔاؽات تُسبف خاصٔة افْقع اجلديد  .وهبذا حيّؾ ادُان مجافٔة بتّ ِٔف ؿّٔة (ميا)
()3

شقا ٌء أواؾَْا ظِٔٓا أم رؾوْاها .
()4

فُـ هنقض ادُان بٖية مجافٔة ال يتؿ إال مـ خالل ادبدظغ  ،وذفؽ ب ًِيف
()5

جزء ًا مـ افنًرية ،وادُان يف افٍـ اختٔار وفٌة ومًْك .
()6

ومجافٔيية ادُييان يف افٍييـ تييٖيت ميـ اؤييال افييذي تنييُِف افٌِيية ،وا بًيياد
افتهقيرية افتل يُتسبٓا مْٓا ،ومـ ادقؿػ افٍْز افذي يتًامؾ بف ا ديب ويوئٍف
ظذ ادُان ،وفذفؽ ٕرى أماــ يف بًض افْهقص تنُؾ مجافٔة ظِٔا ،فُْٓا ٍٕسيٓا
تبدو يف ٕهقص أخرى ردة مـ تِؽ اجلامفٔة ،ؾِٔس هْاك مُيان ؾْيل وآخير ؽير
ؾْل ،ـام ٕ د م ً
ال يف تًريػ أحد افباح غ فُِّان افٍْل بٖٕف " :ادُان افذي يتنُؾ
بًٍؾ اؤال فٌقي ًا"  .ادُان هق ادُان جٌراؾٔا أو خٔافٔ ًا ،ومقهبة ا ديب هل افتيل
()7

تبًث فْا افنًقر بُّان ( ما)  ،ؾْتحقل مع ادبيدع ميـ صيًقرٕا افَيديؿ إػ صيًقر
جديد ،ويتؿ ذفؽ بافٌِة ال ريب .وهذا ما جًؾ افباحث افسيابؼ يٍييرس تًريٍيف بيام

))3

إير :دالفة ادُان يف ؿهٔدة افْ ر ،د .ظبد اإلفف افهائغ ،ا هايل فِىباظة وافْؼ وافتقزييع ،شيقريا،
ط 3;;; – 3م ،ص.;7 :

))4

إير :مجافٔة ادُان ،د .شًد افديـ ـِٔب ،ص .4:

))5

إير :إصُافٔة ادُان يف افْص ا ديب ،ياشغ افْهر ،دار افنئقن اف َاؾٔية افًامية ،بٌيداد ،ط – 3
3;:8م ،ص.: :

))6

افسابؼ ،ص.: :

))7

إير :ادُان يف صًر أمحد ظبد ادًىل ح ازي ،حْان رّد مقشك محقدة ،رشافة مُِّة فِامجسيتر
جامًة افرمقك ،ا ردن3;;5 ،م ،ص.44 :
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يْاؿض افتًريػ ظْدما ؿال" :أي أن ادُان هق ادُان ادِّقس  .وادُيان اؤيايل ال
()3

يُقن مِّقش ًا.
وشقاء أـان افْص يتْاول ادُيان يف ادياأ أم اييار ،ؾيا دب يًاينيف
بًٍقية ،حْٔام يتذـر ا ديب ادُان ،ويتذـر مهاحبات ادُان أو منياهباتف يف واؿًية
ما ،وهذه ادهاحبات تَسن ظادة بخزتف بادُان .
()4

وتِؽ ادهاحبات ؿد تُيقن أحيداً ًا تارخئية ،أو أصخاصي ًا .ويف مَيدمات
افَهائد وبُاء أضالل ا حبة يف افنًر اجلاهع واإلشالمل خر دفٔؾ ظذ ذفؽ.

))3

إير :ادُان يف صًر أمحد ظبد ادًىل ح ازي  ،ص .44

))4

مجافٔات ادُان ،رّقد مَْذ اهلاصّل ،جريدة ا شبقع ا رد  ،ا اد افُتاب افًرب بدمنؼ ،ظد د:
4005، :68م ،ص4:
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ادحور األول:
تنُل ادُٚن دم ادوؿ افوجداين
بدأ ادُان يتنُؾ يف صًر افَهٔبل مع بداياتف افنًرية اجلادة يف أواخر افًَد
اف ا مـ حٔاتف ،وؿد خوًت رؤيتف فُِّيان فِتٔيار ا ديب افيذي تيًٖر بيف يف تِيؽ
افبدايات  ،ـام خوًت فِّْزع افٍْز افذي يسٓؿ يف تنُٔؾ اؤيال ؽير افيقاؿًل
ـٖي صاب ؿبؾ افًؼيـ ،يّتِئ ظَِف باؤاالت أـ ر مما يّتِئ بافرؤى افقاؿًٔة.
ـإت بداية افَهٔبل افنًرية اجلادة يف مْتهيػ شيبًْٔٔات افَيرن افرابيع
ظؼ اهل ري ،أواخر مخسْٔٔات افَرن افًؼيـ ادٔالدي .وؿد تدخؾ تٔيار اددرشية
افرومإسٔة يف تنُٔؾ ا مُْة وا حٔاز يف صًره ،فذفؽ اجتف يف افبيدايات إػ أمُْية
ايِؿ و(افالواؿع) صٔئ ًا ؾنٔئ ًا ،وأول ما ٕ د مـ افَهائد تًبر ًا ظيـ ذفيؽ ؿهئدتا:
"صَراء"  .و"أريد"  .يف ديقإف ا ول "أصًار مـ جزائر افِٗفٗ" ضّـ اد ّقظية
()4

()3

افُامِة ،أرخٓام يف3599 :هي _ 3;79م ،ومل أظ ر ظذ ٕص ؿبؾ هذيـ افْهيغ إال
ؿهٔدة "مـ ؿبؾ"  .يف ديقإف "أبٔات ؽزل" ـتبت شْة 3598هي 3;78 ،م.
()5

وبافْير يف هذه افبدايات ٕ د أن ا حٔياز وا مُْية بيدأت تتنيُؾ يف هٔئية
ايِؿ افًاضٍل .وال يًْل ذـرٕا فِبدايات إْٔا شًْتّد افتسِسيؾ افتيارخيل يف ظيرض
افْهقص افنًرية ،وفُْْا ٕرصد افبيدايات ؾحسيب < ن تىيقر ًا ضبًٔٔي ًا شئ ًؾ
افناظر يَسب صٔئ ًا ؾنٔئ ًا مـ افقاؿع  ،وؿد ـان ادًٗر افقاؿًل ا ـز يف رؤيية ادُيان
))3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،مىبقظات اامة ،جدة360: ،هي_3;:9م ،ص .45، 44:

))4

افسابؼ ص.8: :

))5

افسابؼ ،ص .638
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ظْد افَهٔبل ؾٔام بًد هق ؿؤة ؾِسىغ ،وبخاصة ؾٔام شيّل بًيد بُْسية حزييران
3;89م.
وإذا ما اشتًرضْا افْص ا ول" :صَراء " دحْا مـ افًْيقان ارتبياط ادُيان
ودالالتف يف افْص ببدايات ايِؿ افًاضٍل ،افتل أذٕا إفٔٓا شابَ ًا ـام يف ؿقفف:
ال تٌوبي م ٚافـُون إن هتــجري ؟
.......

ُ*
*

ومـــ ٚرؾٔـــ

ِ
ادســـُر؟
األمـــل
.....
ِ
ـــر ؟

وؾــٔم ي ــٌي دم افريــٚض افنــذى؟ *

وؾـــٔم ِـــو افبـــوح ف

وؾــــٔم ينــــدو بِبــــل دم افربــــ ٚ؟ *

ِ
ـــّر؟
َـــج ٜافس
وؾـــٔم تًِـــو
ِ

افنــوق ؟ مــ ٚافنــوق شــوى ُؿبِــ* ٜ

ِ
األصـــَر
هتـــٔم ؾـــوق األـــدول

وافًّــر ؟ هــل ظّــري شــوى حليــٜ

ظـــذ جْـــٚح ادوظـــد األخوــــ ِر

بافرؽؿ مـ تْقع افًالمات افٌِقية افتل ظزت ظـ ادُيان ،شيقاء افكيحية
مْٓا ،أو افتل ّؾ مًا افيرؾٔة ادُإٔة ،ؾ٘ن افناظر هٖٔ ا شِقب جلًؾ ادُان يف
مْىَة افنًقر مرة ،ومْىَة افالصًقر مرة أخيرى  ،وذفيؽ ميـ خيالل ا شيِقب
اإلٕنائل ودالالتف ـام يف مجِة" :ما افُقن إن ا ري؟"  ،بّ ؾ هذا ا شيِقب يتٌٔيا
افناظر اوروج مـ افٍواء ادحٔط ،ومـ افُقن وا مُْة افٍٔزيائٔةً .يؿ ٕ يده بًيد
ذفؽ جيرب اصىْاع أحٔاز وأمُْة خٔافٔة  ،ـام يف" :اجلدول ا صَر ،وجْاح ادقظيد
ا خيرض" .أميا بيافْير يف دالالت ا فيقان هْيا ويف "ا دميع ايّيراء" يف ؿهئدة
"ٕ قى" يف افهٍحة افتافٔة  ،ؾْ د أن ادٍردات افتل تًز ظيـ افِيقن ال ٔيؾ ظيذ
افِقن بافرضورة إال يف ادرحِة ا وػ ،ـام يرى (جقن ـقيـ) ،يف حغ يهبح افِيقن
داالً ظذ مدفقل ًان ذي ضبًٔة ظاضٍٔة ،وتِؽ – ظيذ حيد تًبيره_ وشئِة إلطٓيار
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اشت ابة ظاضٍٔة ال يُّـ ايهقل ظِٔٓا بىريَة أخرى ،ويًْل هبا ظبيقر افٌِية ميـ
افقطٍٔة اإلصارية إػ افقطٍٔة اإلحيائٔة ،ومـ مستقى إػ مستقى آخر  .هذه ا حٔاز
()3

تتنُؾ ظادة ظْدما يقؽؾ افناظر يف ايِؿ  ،وهق ما ٕ ده بهقرة أـ ير يف ؿهئدة "
أريد " ،ؾت ربة افَهٔبل ؾٔٓا أظّؼ يف افتًبر ظـ افالمُان افذي يهيبح يف افَهئد
مُإ ًا ،أو ظـ "افٔقتقبٔا " وبافتحديد يف مْىَة إحساس افناظر بتنابؽ افَٔية مع
()4

أحالم افالصًقر ،ضّـ رؽبية افنياظر يف جتياوز افٍوياء افُيق إػ ظيقامل أخيرى
ومهٔة  ،أو ادُان افذي يتنُؾ يف اؤال ؾحسب  ،يَقل :
()6

()5

()7

أريــــد أن أمـــــيض بًٔــــد ًا بًٔــــد *

خِ

أريـــد أن أجتـــٚز هـــذي احلـــدود *

أريـــد أن إٔســـى افـــدٕى أن أهـــٔم

أليـــــــن ؟ ال أدري وفُْْـــــــي *

أريـــد أن أموــــي بًٔـــد ًا بًٔـــد

افٌٔوم افبٔض خِـ

افْجـوم

يتحقل افبحث ظـ ادُان يف بداية ا مر إػ بحث ظـ افالمُان ،أو خيروج
مـ ايدود اجلٌراؾٔة افؤَة ،وإػ هروب مـ افَِؼ افٍْيز ادتيٖرجح بيغ دالالت
))3

إير :بْاء فٌة افنًر ،جقن ـقيـ ،ترمجة افيدـتقر أمحيد دروييش ،دار ادًيارف ،افَياهرة ،ط : 5
3;;5م،ص.463 :

))4

"يقتقوبٔا" ـِّة التْٔٔة تًْل :فٔس يف أي مُان أو ال مُان ،ومـ ذفؽ ختٔالت ادديْة افٍاضِة ظْد
افُاتب اإلٕ ِٔزي (تقماس مقر) 3738م ،وهل خٔاالت ؽر ؿابِة فِقجقد وافتحَؼ ،إيير :ظيـ
بْاء افَهٔدة ايدي ة ،ظع ظؼي زايد ،د ،ت :ص.47 :

))5

إير :مجافٔات ادُان  ،ؿاشؿ ادَداد ،جرييدة ا شيبقع ا ديب،ظيدد،4005 6 34 ،:75:ص3:
وما بًدها يف افْسخة اإلفُسؤٕة.

))6

إير :مجافٔات ادُان ،رّقد مَْذ اهلاصّل ،ص.4 :

))7

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص .8: :
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(أريد ،ال أدري ،أريد ) وما يِبث ذفؽ اجلّقح أن خيػ  ،وافٍْس أن ادأ ؾتتويح
مًامل ادُان:
أريــــــد أن أمـــــــيض إػ واحـ ٍ
ـــــ*ُ ٜ

ُ
جــــدول
وارؾــــ ٜافيــــل ــــٚ

*

حٔـــ ٞيّـــر افًّـــر ال وحنـــ ٌٜ

خرشـــ ٚال افِٔـــل ضويـــل ـ ٔـــ* ٛ

أريـــد أن أمــــيض بًٔـــد ًا بًٔـــد

ٍ
وبِبــــــل يهــــــدح فِحــــــٛ

()5

طؾ افتًٖر افرومإز مّْٓٔي ًا ظيذ رؤيية افَهئبل فُِّيان  ،حتيك مىِيع
اف امْٕٔات اهل رية افستْٔات ادٔالدية ،ؾيدار أؽِبيف حيقل افىبًٔية ،ـيام يف ؿهئدة
"ٕ قى" افتل ـتبٓا شْة 359; :هي _ ; 3;7م وؾٔٓا :
()4

يـــٍٚاحل احلبٔـــ ٛضـــٚل حل افسـٔــــ *

ـــر وحٔــد ًا وَــَ ٝبٚفهــحرا ِ

حــن ظّــر افنــَي فِواحــ ٜا وـــ *

ــــــرا ف ؽْٔـــــٚت ف ٕـــــدا ِ

فَِـــ ٚافـــرؤوم يّســـ ظـــن ظٔــــ *

ين آثـــــــٚر أدمـــــــ ـــــــرا ِ
ِ
ــــن ظـــذ حوـــن فِٔـــ ٜؿّـــرا ِ

صــبوة افًّــر دم ؾّــي طّــٖ يهـــ *

ــــرخ صـــوؿ ً ٚؾـــٖين ٕبـــ ادـــ ِ ٚ؟

وحلِــــم مًىــــر يٍــــت األٍـــــ *

تييقحل افهييحراء ادُان ا رحييب باجلييدب وافَسييقة وايرمييان  ،وطٍييف
افناظر مـ بٔئتف اؤِ ٔة فِبحث ظـ ادٍَقد يف ا مُْة افهيحراوية  ،وهيق افقاحية
وافٌابة .يف مَابؾ ادٍَقد افروحيل وافًياضٍل .افنياظر مويىر الصيىْاع ا مياــ
))3

ربام ـان هْا خىٖ ضباظل أحدث خِ ً
ال يف افقزن يف افتًٍِٔة ا خرة (ؾاظِـ) ؾاؾتك ظذ (ؾاظؾ).

))4

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.38 :
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افقاؿًٔة واؤافٔة فتبديد افَِؼ واإلحسياس بيافٍْقر ميـ واؿيع ذايت تذـٔيف تَِبيات
افهبا .وييٓر تًٖر افَهئبل يف بداياتيف بافرومْسئغ ،ؾْ يد ا فٍياظ ذات اإلحيياء
ِّ
و افتٓقيامت اؤافٔة افتيل ـ يرت يف صيًر افرومْسئغ افًيرب حٔيث يُ يرون ميـ
االشتٌراق يف افهٍات اد ازية ،مبتًديـ ظـ افهقر افتل ترتبط بافقاؿع واد تّع ،
()3

وافَهٔبل ما يزال يف تِؽ ايَبة يف مرحِة افتًٖر افًارم بافرومْسٔة.
ـام يتنُؾ ادُان افقمهل اؤايل أحٔإ ًا مـ تٖفٔػ االشيتًارات واد يازات
افتل تتخِؼ ؾٔٓا ادقاؿػ وتتداخؾ ا حٔاز وا ماــ افقاؿًٔة واؤافٔة ـام يف ؿهئدة
" أمة افدهر" :
()4

أمن ظٚص

يٍٕ ٚس ّٕـيض فًٚص ٍ ؟ *

ِ
افبحــر؟
أمل يســٖم افبحــٚر زاــرة

أمــن موؿــ

بــٚك ظــذ أذر افَِــٚ؟ *

دام ٍظــذ راحــ ٜا جـ ِ
ـر؟

ومــن وؿ ـ شــٔ ٕــٚم بــغ أَــٚفًي *
أال ؾــــٚمْحْٔي هــــدأة  ،رب هـ ٍ
ـــدأة *
ُ ِ

إػ موؿ ـ

إػ وؿ رم راح يوؽل دم طٓري ؟
ترد صتٔت ً ٚمـن طْـوين ومـن ؾُـري

وافسبب يف ذفؽ افتداخؾ يُّـ يف ظٍْقان افَِؼ  ،ؾٓذا افْص ـيان إهيدا ًء
فناظر شًقدي ـ ر يف صًره افتٖمؾ وافَِؼ هق رّد حسـ ؾَل  ،وافَهئبل متيًٖر
()5

يف هذا افْص بٖشِقب افٍَل  ،وذفؽ واضيح يف أشيِقب افيْص ،ويف االضيىراب

))3

إير :فٌة افنًر افًيريب اييديث ،مَقماايا افٍْٔية ،وضاؿاايا اإلبداظٔية ،د .افسئًد افيقرؿل ،دار
ادًارف ،افَاهرة ،ط 3;:5 ،4م،ص.36::

))4

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص.7;; :

) )5افسابؼ  ،ص.79: :
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افًاصػ افذي مجع يف افْسؼ بغ( افبحر) و(أذرع افَِاء) و جًؾ (افسئػ اهلياجع)
ب قار (افرمح افْاؾذ) ،ؾٔام يُّـ أن يُقن اصىْاظ ًا وجتاور ًا فألحٔاز وا ماــ ميـ
دائرة ادُّـ وؽر ادُّـ.
وامتزج ذـرييات افَهئبل ظيـ ادُيان بايُايية افنيًبٔة ،ـيام يف ؿهئدة
"أوال" وأوال اشؿ إحدى اجلزر افبحرئْة  ،حيُك ظْٓا ؿهة ؽرائبٔة حادة ،يتداخؾ
()3

ؾٔٓا افقاؿع باؤال ،وافزمان بادُان ،يَقل:
َٕل افبحٚر ظن أجداده
أف

حُٚيه

ظن جزيره
رؿدت دم افنّس حسْ ٚؽريره
يًِ ٛادوج ظذ أؿدامٓٚ
يسى افِٗفٗ دم أحالمٓٚ؟
ويْٚؽٔٓ ٚافَّر
ويٌْي بٚشّٓ ٚافًود إذا ضٚب افسّر
مـ اجلزيرة ادُان افقاؿًل تبدأ ا حٔاز وا مُْة بافتداظل:
افسٍْٔه
دم فٔٚيل افٌوص َحك وضرب
افزمٚن وادُٚن مرة أخرى:
حدِ ث ادالح دم افبوم رؾَٔه
))3

افسابؼ ،ص.578 _574 :
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ظن جزيره
اشّٕٓ ٚب افًيل
ِ
خٔٚل
فِٔٓ ٚأحذ
ضًِ ٜأؿسم "صٚي بحِٔ."ٛ
يف آخر شىر صًري ييٓر ادنٓد ايُائل ظـ ادُان مٌرؿ ًا يف افٌِة افنيًبٔة
فِحُقايت ،بىريَة مٌايرة فٍِْٔة ادتقخاة مـ صاظرية افَهٔبل.
وترتبط بادُان أحداث ظاضٍٔة ٔؾ ظيذ خٔياالت تيرتبط ظيادة با مياــ
ايادة  ،ـًادة افنًراء يف اشتذـار ا حٔاز وا ماــ ،وتُقن أحٔإا مٗضرة بًيادات
وتَافٔد تٍرضٓا افبٔئة هبّْٔة ضقيِة ا مد:
........
ـدت أن أؾِ ٝمن رـ ٛصديَٚيت
إػ دٕٔ ٚيديه
حغ َج ٌّٜٕ ٝدم صٍتٔه
صو َت بٚفهوت افرؾٔ
"ي ٚظعِ ...
يَ ٚم َره ...ال تذبغ افَْ" ٚ
()5

وتًقد صخهٔة افراوي افذي حيُل ؿهة ادُان يف ختام ادنٓد فٔختؿ روايتف:
أضرق افنٔ وؿال:
ؿهتي افِِٔ ٜظن أحذ أشٚضر ا ِٟٔ
ظن أوال".
))3

اشتخدم افناظر هْا افًٍؾ ـام تستخدمف افًامة دون أن جيزمف بًد (ال) افْاهٔة.
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ختام افَهٔدة يْٓل ادقؿػ افنًري بًالؿة بغ ادُان وا ٕ يك ،وهيل ظالؿية
ظاضٍٔة مت ذرة يف ذهْٔة افناظر افًريب مْذ افًك اجلاهع.
يف ؿهٔدة "أؽْٔة يف فٔؾ اشتقائل" خيوع ادُان اجلٌرايف وا حٔياز هلّْٔية
()3

ادقؿػ افًاضٍل ظز اشتْىاق ا ٕ ك ظـ ادُان  ،بًالؿات تنابف وارتباط يف ادخزون
افساًل افنًري وؽر افنًري:
افَّر
ؾَويل إٕه
ُ
أو افبحر افذي مٚإٍك بٚألمواجِ
يستًر
وافرؽبٚت
ُ
أو افرمل افذي تِّ ُ
افدرر
دم حبٚته
ُ
هذه ايافة اشتْىاق فألٕ ك ،ؾافَهٔبل يبحث ظـ افقجف اآلخر ادنابف افذي
يرتُز ظذ ا مُْة ( افَّر ) مـ خالل افًالؿة اجلامفٔية  ،يف اجتياهل افتنيبٔف افًيادي
وادَِقب ،أويف افًالؿة افًاضٍٔة واجلسدية ،يف حرـية اديد وافرؽبيات ،يف افهيقر
ادناهبة ظواء ا ٕ ك (افرمؾ وافُ ٔب)  ،أو ظالؿة (افدر) بيادرأة ،بقصيٍف إضياؾة
مجافٔة حسٔة جلسدها.
يف ادقؿػ اف ا  ،يْتَؾ افناظر يف حافية االشيتْىاق إػ افيّْط االجتامظيل
فِتًامؾ مع ا ٕ ك  ،يف صقرة ا ؾراح  ،فُْف يًُس ادقؿيػ إػ اجتياه مٌياير امامي ًا ،
ؾٔبدو افًرس ي وهق حافة ؾرح ي مِٔئ ًا بافُدر ،بافرؽؿ مـ افسٔاق افٌِقي افذي تيرد
ؾٔف مهاحبات ا ؾراح(ادقشَٔا ،وافىبقل) ،وبتٖمؾ افسٔاق  ٕ ،د أن هْاك ظالمات
))3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ص.993 _ 987 :
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فٌقية امارس شِىة ؿقية ومّْٓٔة ظذ افْص ،أظْل شيِىة تقجٔيف ادًْيك ،ؾافتيًٖر
وافسِىة افِذان ترـتٓام فٍيتا( افٌابة ،وافُدر) ـإا أؿقى ميـ تيًٖر مجٔيع ادٍيردات
افدافة ظذ افٍرح ،ؾتحقل ادُان إػ مٖوى ـئٔب ،م ر فِحزن ودال ظذ افبٗس:
افنجر
ؾَويل إٕه
ُ
ودم افٌٚب ٜموشَٔى
ضبول تْتق أد ًٚ
افُدر
وظرس مِٗه
ُ
افوتر
ؾَويل إٕه ُ
يف آخر افْص يهبح ادُان حٔيث ال إمُيان فِحٔياة  ،أو حٔيث ال رؽبية يف
ادُان ،حٔث يذوب ـؾ رء  ،ويهبح ادُان ؿٍر ًا مناـ ً
ال فِحافة افًاضٍٔة فِناظر:
إٔ ٚ؟
ال تسٖيل ظْي
مىر
بالدي حٔ ٞال ُ
ىر
رشاظي ادوظد ا ُ
وافؼر
وبحري األّر
ٌ
وأيٚمي مًٕٚٚة
ظذ ا ِجٚن  ..واإلٕسٚن  ..واألوزان ..
تْتثر
ُ
ويف افْٓاية يًقد إػ اشتْىاق ا ٕ ك ادناهبة فَِّر  ،أو ا ٕ يك اجليامل ،
وربام ا ٕ ك اداًِة يف ادُان ا رض ،وهْيا ال تُيقن ا ٕ يك هيل اديرأة اد يرة ،إذا
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جازت افَراءة:
ؽد ًا ال تذـريه ؽد ًا
تْٚدي زورؿي ُ
األزُ ُر
ويذوي مٓرجٚن افِٔل
ال ضٔ ٛوال زهر
 ...ؾَويل إٕه افَّر ...
هُذا ٕ د تِؽ افْهقص تتنُؾ ،وٕ د صقرة ادُان اجلٌرايف تسر ـيٖٕام
هل ردة مـ جٌراؾٔتٓا وخاضًة فِّقؿػ افًاضٍل ،افيذي خيرج هبيا ظيـ ّٕىٓيا
ا صع وشخرها فِرؤية افنًرية.
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ادحور افثٚين:
افواؿ ودوره دم تنُٔل ادُٚن
إذا ـان ادُان ظْد افَهٔبل يف أحد أضيقاره افنيًرية ؿيد خويع فِّقؿيػ
افًاضٍل ؾتنُؾ مـ ظامل اؤال ،ؾ٘ن افقاؿع أشٓؿ أيو ًا يف تُقيـ صيًرية ادُيان يف
إٕتاج افَهٔبل افنًري.
ؾادُان مل يًد حٔز ًا أو مقضً ًا يّر بف افناظر ؾٔتذـر افديار وافياظْغ ،وإٕام
أصبح يف إحدى صقره منٓد ًا حيُل آالم افقاؿع  ،أو ضحٔة مـ ضحايا افزمـ خيوع
فَقة افتٌٔر ،ويسَط أشر ًا يف ؿبوة ا ظداء.
ؾٍل ؿهٔدة " ؾٔؿ افًْياء؟ " ظيذ شيبٔؾ اد يال  ٕ ،يد ا مُْية ال تٖخيذ
()3

بٖحٔازها افنُؾ افّْىل افذي تتنُؾ بف يف افذاـرة اإلٕسإٔة ،ـام إْٔا ٕ دها مٍرؽة
مـ ضبًٔتٓا افٍٔزيائٔة ،بؾ إن افٍقارق تتالصك بغ ا مُْة وتهبح يف اإلحساس هبيا
صٔئ ًا واحد ًا ،أو ّٕى ًا مُرر ًا:
مجٔ ادىٚرات ظْدي شوا
مجٔ افٍْٚدق ظْدي شوا
ِ
افؼوق
وـل ارحتٚل ؿبٔل
وبًد ادسِ ٚ
شوا
بام أن ادُان ؽر مٍْهؾ ظـ افزمان  ،ؾَد تُرر اإلحساس بتالر افٍيقارق
بغ ا زمْة  ،ومل يًد ي مْٓا إحساس بافتحقل يف وجدان افناظر ،ؾادىار(ادُان)
))3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ص .837 _ 836:
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يقحل فِذهـ بافسحال وافٌربة وافًْاء ،وافٍْدق(ادُان) ييقحل بافراحية واهليدوء
وافىّْٖٕٔة ،ـام أن االر ال ؿبؾ افؼوق يْؿ ظـ ائقية وافْناط ،أميا بًيد ادسياء
ؾدالفة افزمـ تًز ظـ اوقف وافَِؼ  ،ومع ذفيؽ مل ٕ يد هليذه افٍيقارق أًير ًا ظْيد
افَهٔبل  ،ـٖن افناظر ئًش مناظر إحباط ٍٕز مـ قالت افقاؿع وافْاس ،شقاء
ٍ
ؿياس يًاينيف افنياظر ،وؿيد
أـان ذفؽ تًٖر ًا باددرشة افرومإسٔة أم إًُاش ًا فقاؿع
أؾهح ظْٓا يف ادَىع افتايل:
أؾٔق م افٍجر
أرشب صٚي افهبٚح
أشر إػ ؽٚب ٜاألمس وافٔو ِم
حٔ ٞتسٔل افدمٚ
ِ
بٚفًىر
أصٚؾ ٍٕس األيٚدي ادِٔ ٜ
ِ
وادُر  ..أد ٍٕس افريٚ
ؾافٌابة (ادُان) ادقحش ّٕط مًز ،حياـل افقاؿع يف خمٔال افَهٔبل ،ممتد ميع
جتربتف يف افزمْغ اداأ وايار .وصًرية ادُان ترشؿ منٓد ًا ؾْٔ ًا مناـ ً
ال فُِّيان
افقاؿًل وفّْط ائاة االجتامظل .تٖمؾ افدالالت يف (تسٔؾ افدماء ،ا ييادي ادِٔئية
بافًىر وادُر ،افرياء ،اوداع  ،افٌباء  ،افًْاء)  ،ؾ٘ذا ـإت ؿد تساوت ا مُْة بزوال
افٍقارق بْٔٓا ،ؾْٓاك اماًؾ يف ا زمْة وروح اؽساب امقر يف ٍٕس افناظر.
ويف ؿهٔدة "مرًٔة افْاي وافريح" افتيل ـتبٓيا افَهئبل يف ذـيرى رحٔيؾ
()3

افناظر افِبْا خِٔؾ حاوي  ،يًُس افقاؿع أًره بقضقح يف تنئُؾ صيقرة ادُيان
))3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.955 :
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.رحٔؾ افناظر يهبح رحٔ ً
ال فُِّيان ،وميقت افَهئدة يًيز ظْيد افَهئبل ظيـ
اضّحالل ادُان .حياول افَهٔبل يف هذا افْص أن يربط بغ ادُان وًَاؾية ادُيان ،
مـ خالل تًّٔؼ افنًقر بايدث مستًْٔ ًا بْيام افتّ ٔؾ ،سد ًا يف افهقرة افهيقتٔة
يف (:تهٍر افريح ،ويبُل افْاي يف افروصة ،وافِٔؾ ؿْابؾ) وهل ام ؾ افهيدى افٍيارغ
بًد رحٔؾ افهقت افنًريً ،ؿ منٓد افنًب افذي ؽْك فف حاوي صًره ،يْحْيل
أمام ادقت:
ِ
(افروص)ٜ
ته ٍِ ُر افري ...ويبُي افْٚي دم
وافِٔل ؿْٚبل
وافوحٚيٚ
يتَِون ادْٚي ٚمثِام ترـ دم وجه افسُٚـغ افسْٚبل
وؿد جًؾ افَهٔبل مـ رحٔيؾ حياوي ظيـ منيٓد افنيًر واف َاؾية إييذإ ًا
بّ اظة ًَاؾٔة  ،ـام جًؾ مـ رحِٔف ؾراؽ ًا أو مقتا فِ َاؾة وادُيان ظيذ حيد شيقاء،
وهل مبافٌة حاول افَهٔبل أن يت رظٓا ويّررها فَِارئ أيو ًا:
َأ َو م ٚضٚفًتَه " ر افرمٚد"
يٌّر افَّ ٜمن صِّْغ  ..وافسٍ ِ
بٖرتٚل األراد
ؾ٘ذا ج ٚاحلهٚد
مل جيد ؽر افدمو
ِ
بٚفبٔدرِ
أهي ٚادٍتون
دم افبٔدر جو
......
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أهي ٚافَٚدم من صِّْغ
دم ـٍٔك أزهٚر وأصًٚر جديده
أترى تُبً ٞبًد ادوت
بروت  /افَهٔده ؟
ُ
يّتد افٍراغ مـ (ادنٓد افبٔدر) إػ (بروت افَهئدة) بيروت ادُيان ،
افباظث فِنًر .ادُان ئًش حافة ؽٔاب ًَايف مماًؾ دقت افناظر .افَهئبل يًئش
حافة حزن ظذ حاوي  ،وظذ افنًر  ،وظذ ادُان اف َايف  ،ادُان افذي هق أحقج ما
يُقن فبًث جديد ؽر ممُـ ظذ ا ؿؾ يف مْيقره افَريب.
ويف بروت أيو ًا يّر ادُان بتحقل  ،ويًُس افْص ظْيد افَهئبل صيقرة
افقاؿع ادّزق  ،ؾافْٓر مْبع ائاة يهبح باظ ًا ظذ افنًقر بادقت ،وبيروت ا ٕ يك
تٌتسؾ مـ ؾاجًتٓا بافدماء ،تتىٓر بادقت ،بروت افوحٔة دث أخبارها ب ث
افَتذ ،تِتٓؿ أضٍاهلا وتِدهؿ يف " هنر مـ افدم " :
()3

ر مـن افـدم ؾٚمنــي ؾٔـه واؽتسـع *

ِ
خجــل
مــن األْٚبــ ٜيــ ٚإٔثــى بــال

تـــٖمع جثـــ ٞاألضٍـــٚل وإًٍـــع *

وضــٚفًي جثــ ٞاألصــبٚح واصــتًع

ــر مــن افــدم جيــري دم مرابًْــ* ٚ

ِ
بىــل
بــال صــّوخ بــال ـــز بــال

م ٚمٚت ؾٔـه ظـدوي مـٚت ؾٔـه أخـي *

بىًْــ ٜمــن أخــي مســّوم ٜاف َُ َب ِ
ــل

يتنح ادُان(صزا وصاتٔال) بافِقن ا محر .خيِيع ادُيان صيُِف ومالريف
افٍٔزيائٔة  .ويهىبغ بافِقن افدال ظذ اديقت .افٌسئؾ ا محير يَيقم مَيام افتىٓير
))3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.96; :
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ادًْقي وايز مـ أصٔاء مـ بْٔٓا ائاة واإلٕسإٔة  .تتسع دائرة ادُان افَىرية أـ ر
وأـ ر .يت اوز ادُان حدود فبْان إػ مُان بّالمح ظربٔية .يتحيقل افْٓير إػ مْٓيؾ
ومقرد فِذل ،يت رع ؾٔف افًريب ادرارة واهلقان ويتحيقل ادُيان إػ ؿوئة شٔاشئة ،
ويبدأ تارخي ًا جديد ًا يرتبط بافذاـرة إػ ا بد.
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ادحور افثٚف:ٞ
ادُٚن وحتوالت افرمز
ام ؾ ا حداث وافذـريات افتل تهاحب ادقؿيػ افنيًري ظيامال مٓيام يف
قالت ادُان ،ـام أن فِحافة افٍْسٔة دورا ظْد اشتذـار ادُان أو تٖفٍٔف صًري ًا  ،ؾٍل
ادُان ادحبب أو ادقحش تتُ ػ دالالت افرمز ،وتًّيؾ ظيذ جًيؾ افدالفية ؿابِية
فالٕتَال مـ حَؾ دالػ آلخر ،ؾ٘ذا ٕيرٕا ظذ شبٔؾ اد ال إػ ؿهٔدة " اديقت حبي ًا "
ظْدما يَقل افَهٔبل :

()3

أظــد دم افســجن أيــٚمي وأظنــَٓٚ

ـم ؿـبع ظٚصـق شـجْٚ؟
ي ٚشجن هل َث ِ

وجدٕا أن دالفة ادُان ادقحش (افس ـ) ؿد تٌرت يف ترـٔبية شئاق افيْص ،
وأن افدالفة قفت يف مجِة (أظنؼ) ،و يف اجلِّة االشتٍٓامٔة (هؾ ًَيؿ ؿيبع ظاصيؼ
ش ْا؟) ؾٖظىت مًْك مٌاير ًا امام ًا ددفقل فٍية (ش ـ) يف دالفتل ادَال وادَام ،ويف
صًرية ادَام افذي إٔنٖه افسٔاق يدخؾ يف مًْك افس ـ ما ال حائط فف ،وال حيقاجز،
وال ؿوييبان ،خالؾي ًا فٍِّٓييقم ادتًييارف ظِٔييف يف افٌِيية ادًٔارييية .وظييذ حييد رأي
ماـاروؾسُل " افٌِة افنًرية تتّٔز بُرس افَقاظد افٌِقية بًامة ،بدرجات متبايْة ..
وؽافب ًا ما تتًيارض ؿقاظيد افٌِية افنيًرية ميع ؿقاظيد ادقاضيًة افتيل يدد افٌِية
ادًٔارية  .وهْا تُّـ افنًرية وافتخٔٔؾ يف ادًرؾة ا دبٔة.
()4

))3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص .:03:

()4

إيرِ :ة ؾهقل ،اد ِد ا ول افًدد اف ا  ،ربٔع أول ،يْاير 3;:3م ،بحث بًْقان ا شِقبٔة
ايدي ة ،د  .رّقد ظٔاد ،ص .348:
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وهْيياك بًييض ا ميياــ افُابقشيئة تهييبح رمييقز ًا فألمُْيية ادقحنيية،
ؾييي(باصالر) يييرى أن " مُييان افُراهٔيية افكيياع ال يُّييـ دراشييتف إال يف شيئاق
ادقضقظات ادِتٓبة إًٍافٔ ًا وافهقر افُابقشٔة" ؾُّان م ؾ(:دير ياشيغ) أصيبح
()3

بًد ادذبحة رمز ًا ـابقشٔ ًا مِتٓب ًا  ،رمز ًا فُِّان اديقحش  ،رميز ًا فِويحٔة واد يرم.
وظذ هذا يتحدد ادقؿػ مـ ادُان وايدث  ،ويرتبط ذفؽ بّقاؿػ إيديقفقجٔية أو
شٔاشٔة ،هلا أبًاد ؾُرية ـّقؿػ افَهٔبل ميـ افسيالم ميع افهيٓايْة ؿبيؾ (ـاميب
دئٍد) يف ؿقفف:
ٍ
رجـــل *
أي ِشـــِ ٍم يرمـــى مـــن

َــــ ٟدم أظامؿــــه احلَــــد األَ َفــــد

(ديــــر يٚشــــغ )ظــــذ راحتــــه *

فًْـــــ ٜتتبًـــــه أيـــــٚن يٌـــــدو

شـــسى إذ تـــْجع ظْـــه افـــرؤى *

إٔــــه فِحــــرب ال فِســــِم يًــــدو

()4

يًز ادُان رمزي ًا باإلحاالت افتل يقطٍٓيا افنياظر يف افيْص ،ـاإلحياالت
فِقاؿع أو اإلحاالت افسٔاشٔة أو افتارخئة ،ـام يف ؿهٔدة " يا أهي ً
ال بيؽ "  ،يَيقل
()5

خماضب ًا ضٍِف يف ادٓد  ،مقطٍا ادقؿػ افنًري ؾُريا فرؾض إؿامة ظالؿة مع ادحتؾ:
ي ٚأه ً
ال بك دم زمن األؾٚؿغ
..........
()3

()3

مجافٔات ادُان ،ترمجة ؽافب هِسا ،ادٗشسة اجلامًٔة فِدراشات وافْؼ وافتقزيع ،بروت ،ط _4
3606هي_ 3;:6م ،ص. 53 :

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.844:

()5

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص.853:

()6

حذؾت بًض ا شىر بسبب بًض جتاوزات افناظر االًٍٕافٔة.
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من شٚؿوا فٍراش هوالـو
ـل بْٚت صالح افدين
ورموا حىغ
فِبٔ بسوق افْخٚشغ
إذا تٖمِْا ائز ا ول (ؾراش هقالـق) وجدٕا إٔف حئؾ ظذ صخهٔة تارخئية
وحدث تارخيل  ،مرتبىغ بُّان وحدث تارخيل هق (حىغ) ادُان وادًرـة .ـام أن
اإلحافة افسٔاشٔة واالجتامظٔة حارة يف" ؾراش هقالـق" .ويف (شيقق افْخاشيغ)
ٕ د اإلحافة ظذ ؿؤة اجتامظٔة اؿتهادية ،وهذا افتنابؽ يف افًالؿات واإلحياالت
ـان ٕابً ًا مـ تَِبات افقاؿع  ،بًد قل رمز االٕتهار (حىغ) ظـ تيًٖره يف افيقظل
افسٔاد واف َايف ادًاس.
وٕ د م ؾ تِؽ افتحقالت يف مًاجلات افَهئبل فُِّيان يف ؿهئدة " اييب
وادقإئ افسقد"  .ؾبافْير يف افًْقان ٕ د أن افَْد ايديث يقفٔف أمهٔية ـبيرة  ،بقصيٍف
()3

ظالمة جقهرية دا شّل بادهاحب افْيص  ،ؾٓق تيارة جيزء ميـ افيْص  ،ـقٕيف ادتقافٔية
افِسإٔة ا وػ ؾٔف  ،وهق تارة مُقن خارجل بافْير فِّتًافٔات افْهٔة ـام ظز ظـ ذفيؽ
(جرار جْٔت) ويٗدي افًْقان دور ًا رئٔسا ظْد افنيروع يف ؿيراءة افيْص ،ؾافيدالالت
()4

تْاشؾ مـ افًْقان افرئٔس ،وختوع تداوفٔة افًْقان فسيِىة ادرشيؾ وضبًٔية ادتَِيل ،
()5

()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.88 7_77; :

()4

إير :اوىاب ادقازي فَِهٔدة افًربٔة ادًاسةٕ ،بٔؾ مْك ،دار تقبَال ،افدار افبٔواء ،ط
4009_3م،ص.60:

()5

إير :افسابؼ،ص50:
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ؾافَهٔبل يقطػ افِقن ا شقد يف وصػ ادُان ،مستّدا ذفؽ مـ افىبًٔة افِٔيؾ ،أو
افُتابة ادداد ،...وحياول إخواع افَارئ هلذه افرؤية  ،ؾدالفة (ادْٔياء) يف ا صيؾ ٔيؾ
ظذ ؿوايا افت ارة وافسحال وافٍراق ،وفُـ افدالفة افتيل أضياؾتٓا افهيٍة (افسيقد) يف
ٕحق افُالم وادًْك ،حقفت دالفة ادُان مـ اإلضار افقضًل إػ اإلضار افسمٔزي  ،ؾٓل
تًز باإلحياء ظـ ايَب افتل يًز ؾٔٓا اإلٕسان ٕحق ؽايتف افبًٔدة .وؿد ؾرسيها افَهئبل
يف ـتابف  ":شرة صًرية" بافتحقالت افتل مر هبا يف حٔاتف ٕحق ما شامه بي( :ا شقأ  ،وهيق
ؾَدان افزاءة يف ـؾ مرحِة مـ مراحؾ حٔاتف)  ،وبذفؽ يتحقل ادُان مـ مُيان أفٔيػ
()3

إػ مُان مقحش ،يَقل يف ادْٔاء ا ول:
ـْ ٝبري ًٚ
أهوى األفًٚب
أهوى أن إٔىِق شًٔد ًا
ؾوق األظنٚب
أن أبْي بٔت ً ٚمن ٍ
رمل
أن أهدمه ؾوق األصحٚب
ووؿٍ ٝظذ هذا ادْٔٚ
ؾوجدت أمٚمي مج ذئٚب
بوجوه رجٚل
............
وتًِّ ٝهْٚك ا وف.
()3

شرة صًرية ،اامة فِْؼ وادُتبات ،جدة ،ط 3646_5هي ،ص.;8 :
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ويف ادْٔاء اف ا  :ـان تًِؿ افُذب ٕاصئا مـ تْاؿض واؿع اإلٕسان مع افَئؿ
اإلٕسإٔة افًِٔا ،افتل تًِّٓا يف رٔط ا رسة .ويف ادْٔياء اف افيث أصئب بيداء اديال
راـٔا ادَٔاس االجتامظل ادادي  ،ويف افرابع رأى افتبايـ افىبَل وافسٔاد ؾٖصئب
بحّك اد د  ،متحقالً يف ـؾ مْٔاء بىريَة تت ف بافرمز بام خيدم ؾُرة قل ادُان مًف
يف ـؾ مرحِة.
ويف ؿهٔدة "تباريح افبئر افَديّة " تتُ ػ افدالفة افسّٔٔائٔة يف افًْقان يف
()3

صُؾ ترمٔزي أيو ًا ،ؾافبئر افَديّة تًْل افًىاء افَديؿ ،وافسٔاق وافقاؿع يًزان ظـ
تقق افناظر وحْْٔف فَِديؿ  ،وؽر خاف ظذ افَارئ ما يف دالفة افبئير ميـ ادًيا
()4

ادخبٖة م ؾ (افُتامن) و(ا رسار) ،ؾافبئر مستقدع ا رسار يًز ظـ قالت ادُان،
حيُل افَهٔبل ظـ افبئر ؿائالً:
أشٚؾر دم ذـريٚيت
ؾتْزل ظْدي م ٚت افَواؾل
وأشّ حويل
صٓٔل ا ٔول وصًر افٍوارس
ؾٖواه ـٔ تؤ حٔٚيت
ِ
ورا خري ٍ
من افرمل واألدب وافهّ ٝؿٚرس
ـام تتاليش افبدور األواؾل.
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.983 _ 978 :

()4

شرة صًرية ،ص.347 :
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ويزداد حْغ افناظر داضٔف افَديؿ افزيء افًٍقي يف ادَىع افتايل:
تًٚفوا تًٚفوا
رجٚل افًرب
هْٕ ٚخِ ٜأثَِ ٝبٚفرضٛ
هْ ٚخّٔ ٜطِٓ ٚمن ذه.ٛ
ويًز افَهٔبل ظـ أدف مـ قل ائاة وظـ ادٍارؿة افزمإٔة وادُإٔة:
وتْٖى ادىٚيٚ
وأخِوا فدمًي
ؾٔ ٚمن رأى ُ
ؿبل دم افرـٚي.ٚ
ظذ افرؽؿ مـ ضراؾة افٍُرة وخهقبة ادقضقع افرمزي يف افيْص واـتْيازه
بافدالالت افسمٔزية ،ؾ٘ن افناظر مل يرتؼ بافْص مـ افْاحٔة افٍْٔة  ،ويًقد ذفيؽ إػ
منُِة االتُاء ظذ أشِقب افتًبر ادباذ يف تًٍٔؾ افرميز ،تٖميؾ افًبيارات) تًيافقا
تًافقا ..رجال افًرب ..هْا ٕخِة أًَِت بافرضب) <ؾافرمز دحة مـ دحيات افقجيقد
ائََل ،حيس بف اإلٕسان ذو اإلحساس افقاظل ،وبذفؽ يسيتحٔؾ أن يسمجيف بٌِية
ظَِٔة مباذة .وبام أن افناظر اشتخدم افرمز ؾَد ـان يْبٌل أن يُ ػ افدالالت بام
()3

خيدم افْص ؾْٔ ًا ،وخيرجف إػ إضار واشع مـ خالل افٌِة ادقحٔية ،فْٔنيئ فْيا ٕيص
افْص  ،أومًْك ادًْك.
وفَِهٔبل اهتامم بادُان ادٍتقح ـافهيحراء ،وافهيحراء تًىيل ادًْيك بًيدا
إضاؾٔا يف افتًبير ظيـ ادًإياة وافَسيقة وافتٔيف .ورؤيية افَهئبل فِهيحراء تيْؿ ظيـ
()3

إير :افهقرة ا دبٔة ،د .مهىٍك ٕاصػ ،دار ا ٕدفس،بروت،ص.375:
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اإلحساس باوقف مـ اد ٓقل  ،ـام أهنا فٔست ادُان ادحبذ افذي يًبؼ باوزامك ،ـيام
ٕ د ظْد ـ ر مـ افنيًراء افيذيـ تْياوفقا افهيحراء  ،وفيذفؽ دالالت ٍٕسئة ـ يرة<
ؾافهحراء مـ أؾَر ا ماــ ظذ وجف ا رض بافتْقع افِق

()3

.وافتْقع افِق داؾيع ـبير

فإلحساس باجلامل .ؾٍل ؿهٔدة " مـ افهحراء" تِتَل يف افهيحراء افزوابيع وافرميال
()4

وافٍَر ،وتتواؾر فتنُؾ ادُان ادخٔػ ،وت ر افزوابع افٍْسٔة يف ادُان افٍْز:
مـــل أجـــوائي

ذـرت حبك وافهحرا تًبـ ٞحل

*

وفِزوابـــ ظهـــ

وخىــويت دم امتــداد افٍَــر َــٚئًٜ

*

هتـــٔم مـــ ٚبـــغ إؿـــدام وإظٔـــٚ

أما افِقن ؾِؿ يُـ أصٔال يف صُؾ ادُان افقاؿًل ،وإٕام اصىًْف افَهئبل أو
اشتحِبف مـ ادُان اؤايل ،ورشّف خيارج افقجيقد< ٕيف فئس ميـ ضبًٔية ادُيان
افهحراوي:
ذـرت حبـك ؾـٚهتز ادـدى َأرجـ ًٚ

*

يْسٚب مـن واحـ ٜدم افـوهم خ

ال فن أظود مـن افهـحرا مِتًٍـٚ

*

بـــ ٚوف أظثـــر دم أذيـــٚل طِـــام

ـا

ِ
ومًيادالت افهيحراء:
ومـ خالل افْص تبدأ افدالفة تًىل طالل ادًْيك
(ادرأة افسّراء ،افنًقر بايرمان افًاضٍل ،افهيحراء افسيّراء ،اويقف وافَِيؼ،
ادُان ادٍتقح).
()3

إير دراشة ادُان افهحراوي ،صالح صافحِ ،ة ؾهقل ،اد ِد اف ا ظؼي ،افًيدد ،5حزييران
3;;5م ،اهلٔئة ادكية افًامة فُِتاب،ص.503:

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.403 :
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وجيد افَهٔبل أحٔإ ًا تنياهبا بيغ افهيحراء واديرأة  ،وافهيحراء وادتاهية،
وافهحراء وادًإاة وا مل افًاضٍل ،وربام اجلّقد وافرساب .مع أن أحيد افدارشيغ
ؿدم ؿراءة يرى ؾٔٓا أن افَهٔبل ـان يًز ظـ خقؾف مـ ادُيان افهيحراء ،بًيد أن
دس افقاؿع افًٍع هلا  ،حٔيث اجليدب واجلٍياف وصيح افًىياء ؾئام ٍٕرسيه ٕحيـ
()3

مناهبة ومَاربة ،يَقل يف ؿهٔدة " بًد افرحٔؾ :
بًالؿات
َ
()4

جٍوٕـــك افًّـــرا

خٍِــ ٝظْــدك ٕنــويت افُــزى

*

وٕســـٔ ٝخِـــ

وموـــٔ ٝدم صـــحرا ؿٚحِـــٜ

*

افهـــخر ؾٔٓـــ ٚوـــن افهـــخرا

افرمـــل مْتؼـــ ظـــذ صـــٍتي

*

وافنــــّس متىــــر جبٓتــــي مجــــرا

وظــــذ ظٔــــوين يــــٖس ؿٚؾِــــٜ

*

طّ ـــ ٝؾُـــٚدت تــــؼب افٍَـــرا

وتزز افهحراء أيو ًا ظْد افَهٔبل يف افنًقر بافٍراغ افًاضٍل :
()5

دم ؿــــــٍٕ ٚـــــــيس ؾــــــالة *

طّــــــٖى وصــــــخر وجــــــدب

وبًد أن ظاد افَهٔبل مـ ادديْة افهاخبة يف افٌيرب ،احتويْتف افهيحراء،
ؾقجدها ما تزال ُل ادحوـ افقضـ ،افًامؾ ادٌذي دخٔافف افنًري  ،وهق بْٔٓام
يبحث ظـ ضٍقفتف افزيئة افتل ؽادرها يف افهبا .يَقل يف ؿهٔدة " يا صحراء" :
()6

()3

صقرة ادرأة يف صًر ؽازي افَهٔبل ،أمحد شِٔامن افِٓٔب ،دار افىًِٔة اجلديدة ،دمنؼ ،ط ،3
3644هي _ 4005م ،ص.336 :

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص. 433 :

()5

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص. 443 :

()6

افسابؼ ،ص.484:
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وظدت إفٔك أفَٔ ٝبّرشٚيت
ِ
افرمل
ظذ
ِّ
بٚفىل
ؽسِ ٝافوجه
ـٖٕك ظْدهٕٚ ٚديتْي
ومهس ٝدم أذين
إيل ي ٚضٍع"
"
َ
رجًِ ٝ
أجل أمٚه ظدت إفٔك
ضٍ ً
ال دائم احلزن
تٌرب دم بالد اهلل
َ
مل يًثر ظذ وـره
وظٚد افٔوم يبح ٞؾٔك ظن ظّره.
ومـ افقاضح يف ظالؿية افنخهئة بادُيان  ،أن افَهئبل مل يسيتىع ربيط
افًالؿة يف شٔاق افْص ،ؾْنٖت بسبب ذفؽ ظالؿة ؽريبة بيغ (افىٍيؾ) و (افيقـر)،
وهل ظالؿة تْاؾرية ،تبدو ؿَِة يف افْص ،بًّْك أن ظالؿات ادًا افْحقية جييب أن
ترتاح إذا ما ٕيّت ،بحٔث ال جتد مًْك ٕاؾر ًا فٌر داع ؾْل ،وؿد يُقن اويروج ظيـ
ادًْك ادٖفقف بافًدول افبًٔد مِّح ًا ؾْٔ ًا ،وا دب _ظذ حد ؿقل (:تيقدوروف) _
فٌة وزيادة ،وهق ارتباط بغ مُقٕات ًالًة :افُالم ادٍِقظ ،وافسـٔب ،وافدالفية ،
()3

وفُـ مل يستىع افرمز يف افْص أن يٗدي دوره أًْاء تنُُّؾ ادُان ،وربيام شياظد ظيذ
()3

إير :مُقٕات افْص ا ديب ادرـز واهلقامش ،ربقب حُٔؿ ،ضّـ أظامل ٕدوة :مُقٕات افْص
ا ديب ،جامًة ايسـ اف ا  ،ظغ افنؼ ،افدار افبٔواء3;::،م،ص. 69:
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ذفؽ رورة افَاؾٔة افنًرية ،افتل أخوًت افنياظر يف افْٓايية دسيار تٍِييل ؽير
مْاشب فَِّام.
وحياول افَهٔبل إظادة تنُٔؾ ادُان (افهحراء) صيًريا با شيِقب افيذي
ـان يرد بف ظْد افنًراء افَدامك يف تراًْا افنًري ،فُـ ذفؽ ال يدؾع بافْص يف اجتاه
فًْقل ظذ ذفيؽ يف ؿيراءة َٕديية ،إذ ال
افتْاص افقاظل ،أو اإلحافة افنًرية ادًزةِّ ،
يٍُل أن ٕ د يف افْص اشؿ مُان ؿديؿ ،أو ذـرا فْبتة ظرج ظذ ذـرهيا صياظر ؿيديؿ
م ؾ " :صبا ٕ د ،و "صّٔؿ اف ًَ َرار" < فَْقل :إن هْاك تْاص ًا بغ افَهئبل وشيحٔؿ
ظبد بْل ايسحاس يف م ؾ ؿقل افَهٔبل :
()3

وظدت إفٔك ي ٚصحرا
أفَي جًب ٜافتسٔٚر
أؽٚزل فِٔك ادْسوج
من أٍار
وإٔنق دم صبٍ ٚ
ٕجد
ضٔوب ظرار
وأحٔ ٚؾٔك ف صًٚر واألؿامر.

()3

ويَال فف :شحٔؿ افًبد ،واشّف حٔة ،وؿٔؾ إن أصِف حبق أو ٕقيب ،ويقـد صًره ب قدتف وؾْف إٔف
وفد يف جزيرة افًرب ،وتىبع بىباع أهؾ افٌِةٕ ،نٖ يف بْل أشد بـ خزيّة يرظك اإلبؾ ،وـان شبب
ؿتِف إٔف تٌزل بْسائٓؿ ،وأوؽؾ يف ذفؽ ومل يرتدع ،ؾَتِقه .إير :شحٔؿ ظبد بْل ايسحاس ،حٔاتف
وصًره ،دحّقد اشامظٔؾ ظامر ،رشافة ماجستر ،ـِٔة افٌِة افًربٔة ،جامًة ا زهر3604،هي
،3;:4ص.70_50:
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ويف ظام افُْسة 35:9 :هي 3;89م ،ـتب ؿهٔدة " م ؾ صحراوي " وؿد
م ؾ ادُان ؾٔٓا افٖٔس ومناظر اإلحباط واييزن ،افتيل تنيبع هبيا افَهئبل جيراء
أزمات افقضـ افًريب افسٔاشٔة ،يَقل :
()3

إٔ ٚمثل صحرائي
دٕٔ ٚبال مِ ٚ
ؿٍر بال ح ُِ ٍم بال طل
إٔ ٚرحِ ٜدم ظٚمل ادح ِل
وبًد ظؼ شْقات ـتب ؿهٔدة "ال أئ ـٍْل" ؾُإت تًبر ًا ظيـ ٕنيقة
()4

االٕتهار ظذ افقاؿع يف حرب3;95 :م  ،وـان افَهٔبل مزهيق ًا ب يزوت ادُيان
افهحراء ،ادُان افذي يستّد مْف افًريب مًا افن اظة وافبيٖس ،ادُيان ادحّيؾ
بدالالت االٕتامء وافًىاء افتارخيل:
إٔــــــ ٚتــــــٚر ي أال تًرؾــــــه؟ *

خٚفـــد يْـــبض دم روحـــي وشـــًدُ

إٔـــ ٚصـــحرائي افتـــي مـــُ ٚهزمـــ* ٝ

ـِـــام اشتنـــٓد بْـــد ثـــٚر بْـــدُ

ؿســــام مــــ ٚؿٍــــز ا ــــوف إػ *

ؿبوــ ٜافٍــٚرس مــ ٚاهتــز افٍرٕــد

مـــ ٚدظٕٚـــ ٚافٍـــت إال صـــّخ* ٝ

هـــذه افهـــحرا ؾٚفُثبـــٚن ُأشـــد

ويف ـؾ اياالت يبدو ادُان خاضًا فسٔىرة افقاؿع ،ؾ٘ذا ـيان افقاؿيع شئئ ًا
ـان ادُان ـذفؽ ،وفُيـ افَهئبل وطٍيف حسيب إمُإاتيف افٍْٔية اجلٔيدة أحٔإي ًا
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.686:

()4

افسابؼ  ،ص.840:
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وادتقاضًة أحٔإا أخرى .ويِحؼ بافرمز راوفة افَهٔبل االظتامد ظذ جتربية افنياظر
افَديؿ يف إظادة رشؿ صيقرة ادُيان ،ؾئام يُّيـ أن يسيّك ادًارضية ،أو ادحاـياة
ادَتدية  ،وهل بغ االحتذاء ادحاـاة ،وإظادة ادًْك ؿل تَهد مًريف حيياول إظيادة
()3

ايافة افنًرية بروح مًاسة  ،ـام يف ديقان شحٔؿ ؾَد خهص افديقان ـام ً
ال فَهة
شحٔؿ وـان يقرد أشىر ًا صًرية ظذ ّٕط افتًٍِٔة ً ،ؿ يدرج أبٔاتا مـ صًر شيحٔؿ ،
ُل ؿهتف حغ أوًيؼ فَِتيؾ بًيد أن ظيرض بْسياء بْيل ايسيحاس ،إيير ؿيقل
افَهٔبل: :
()4

ظْٔي أح ُِ ُم أح ُِ ُم
وأؽّض ِ
أح ُِ ُم بٚفٌٔ ٞوافرظد وافزق
"ييض شْٚه ا و ٛهوَ ٛمتٚف ٍ
 ٛبذاك ا و ٛفو ـٚن دإٔٚ
وح ِ
ُ
ًّٕـ ٝبه ظْٔــ ً ٚوأيَْــ ٝإٔه
ط افوظول وافهخور افرواشٔ"ٚ
ويُرر ذفؽ يف صقرة افقادي ،وافروض وافربٔع:
ويّْٓر افٌٔٞ
ِّْي افسٔ ُل
ِّْي ثم يَذؾْي ظْد ٍ
واد ؿديم حبٔٛ
()3

إيرِٔ :ؾ اوىاب افنًري ،إشستٔ ٔة افتْاص،د .رّد مٍتاح ،ادرـز اف َايف افًريب ،افدار
افبٔواء_ ادٌرب ،ط 4007، 6م،ص.344:

()4

شحٔؿ ،ادٗشسة افًربٔة فِدراشات وافْؼ ،بروت ،ط 4004م ،ص.88 _ 87 :
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"أال أهي ٚافوادي افذي َم شِٔه
ظذ أثر احلسْ ٚبورـ ٝوادي ًٚ
ؾٔٚفٔتْـي وافًٚمـري َِٕ ٜتَـي
ٕرود ألهِْٔ ٚافريٚض ا وافـٔ"ٚ
ٕرود افريٚض هْ ٚروَ ٜاألؿحوان
وذفك روض ا زامــــى
وإٔس ٟفًِٚمري ٜتٚج ً ٚمن األؿحوان
وضــوق خزامــــــى
"شالم"ٚ
ا بٔات مـ افّْط افبٔتل بغ ظالميات افتْهئص ام يؾ ادَْيقل ميـ صيًر
شحٔؿ ،وؿد حاول افَهٔبل أن ينُؾ مْٓا ومـ ا شيىر افنيًرية صيقرة ادُيان،
وهذا يّ ؾ اشتنٓاد ًا صًريا ،بحٔث يوّـ افْص ادًاس أـ ر مـ بٔيت ميـ افيْص
افَديؿ ،وافتْاص يسٓؿ يف تْنٔط ادًْك ادتْاص مًف يف رأي ـ ر مـ افَْاد ،وفُـ
()3

افسٗال ادٓؿ هْا هؾ اشتىاع افَهٔبل أن ئًد تنُٔؾ ادُان ب امفٔة خمافٍة ،تٍقق أو
تساوي اجلامفٔة افتيل رشيّٓا شيحٔؿ فُِّيان ؟ ،وهيؾ اشيتىاع افتخٔٔيؾ يف ٕيص
افَهٔبل اراة افتخٔٔؾ يف ٕص شحٔؿ؟ ،هذا ما ُي ًَقل ظِٔف يف ظِّٔية افتْياص ظيذ
حد ؿيقل (جقفٔيا ـرشيتٍٔا) :إن افتْياص ييتؿ ؾٔيف افتيداخؾ وافتَياضع بيغ افيْص

()3

إير :افتْاص يف اوىاب افَْدي وافبالؽل ،دراشة ٕيرية تىبَٔٔة ،د .ظبد افَادر بَق ،أؾرئَا
افؼق4009،م،ادٌرب ،ص.306:
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وافْهقص ا خرى  ،أي االفتَاء يف بٗرة مًْٔة ،وظذ هيذا ؾي٘ن ٕيص افَهئبل مل
()3

يتَاضع مع ٕص شحٔؿ فِٔتَٔا يف بٗرة اإلًارة وافتالؿح افٍْيل ،وإٕيام أودع افَهئبل
ٕهف ٕه ًا فناظر آخر ،ب امفٔة ؾياق خىاهبيا يف ؿدرتيف ظيذ جتياوز حيدود افنيًرية
افزمإٔة وادُإٔة خىاب افَهٔبل  ،بؾ إن افْص افساًل جًؾ ادُان يف ٕص افَهٔبل
باهت ًا  ،ظذ حغ مل تتزظزع مجافٔة ادُان يف ٕص شحٔؿ ،بابتساره وإدخافف حٔز افيْص
ايديث .وإذا تٖمِت افًالمات افٌِقية افتل تًز ظـ ادُان ومهاحبات ادُان ظْيد
شحٔؿ ، (:ييضء  ،شْاه  ،اهلوب ،هوب متافع ،اهلوب (مرة أخرى) ،صٔغ افدظاء،
وافتّْل ،افرياض) وجدت ادُان ينُؾ حٔز ًا مِٔئ ًا بادناظر وا حيداث ،واييب،
وادْك ،وايرمان ،وافتًِؼ ...اف  ،بْٔام يّر ظْد افَهٔبل ظز ظالمات ردة ،تٗدي
مًْك ٕحقي ًا أـ ر مـ ـقهنا مُقٕات صًرية فُِّان ،وؿد ٕبف ابـ رصٔؼ إػ هذا افْيقع
مـ افتْاص  ،وجًِف مـ شقء االؿتيداء وضيًػ افَيدرة  ،ـيام ظيده بًيض افَْياد
()4

ادًاسيـ مـ افتْاص افدو افذي يَك ؾٔف افالحؼ ظـ افسيابؼ  ،وافيذي ييٓير
()5

واضحا أن ايداًة افنًرية يف ٕص شحٔؿ تٍقق بُ ر حداًة ٕص افَهٔبل.

()3

إير :تٖويؾ ا شِقب ،مهىٍك افسًد  ،مْنٖة ادًارف ،اإلشُْدرية ،د .ت ،ص .455:

()4

إير :افًّدة يف راشـ افنًر وآدابف وَٕده،البـ رصٔؼ افَروا  ،ت:رٔل افديـ ظبد ائّد ،دار
اجلٔؾ،بروت ،ط 3603، 7هي3;:3،م.4;3 3،.

()5

إير :افتْاص يف اوىاب افَْدي وافبالؽل،د .ظبد افَادر بَق،ص.63:
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ادحور افراب :
ادـــديْــــــٜ
تبدو ادديْة ظْد أؽِيب صيًراء افًكي اييديث مًيادالً رمزيي ًا فألٕ يك يف
صقراا افٍاتْة أو ادقحنة ،ادحتِة أو افسبٔة ،ويف مَابؾ ادديْة يُقن افرييػ بيزاءة
إٕسإف وأرضف ،ومـ ادديْة يٍْذ افناظر إػ َٕد اد تّع.
يف هذا افَسؿ ٕتْاول صقرة ادديْة ايزيْة  ،ادديْة ادًادل ادقضقظل فألٕ ك
 ،وـْت ؿد مهّت أن أظرض افْهقص افتل تْاوفت ادديْة يف دواويـ افَهٔبل وؾاق
ادْٓج افتارخيل  ،ؾقجدت ذفؽ متًيذر ًا < ن ٕهيقص افَهئبل تْازظتٓيا أحيداث
متناهبة وإن اتسع افزمـ افٍاصؾ بغ افَهائد ،ؾيآًرت أن أوردهيا حسيب تَيارب
مقضقظااا.
ومـ ا م ِة ظذ ذفؽ صقرة ادديْة ا ٕ ك وادديْة ايزيْة  ،إذ يٍهيؾ بيغ
افْهغ شتة ظؼ ظام ًا  ،ومع ذفؽ ؾٓام ينُالن صقرتغ متَياربتغ جيد ًا فِّديْية ،
وبْٔٓام ؿهائد هلا ّٕط خمتِػ امام ًا ،ؾِٔس مـ ادْىَل أن ًٕرض ادقضقع ذاتيف أـ ير
مـ مرة ،د رد إٔف ورد يف زمْغ خمتٍِغ.
افْص ا ول بًْقان ؿهٔدة "أؽْٔة"  ،يَقل ؾٔف افَهٔبل:
()3

أريد أن أؽْي
أؽْٔ ٜحزيْـــه
ـّنٔ ٜافٌروب دم
صوار ادديْه
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.56: :
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ٍ
ـْيرة
دم مَِ ٜاحل ٛافذي
هتزمه افؤٌْـه
أحسن حزٕ ً ٚدم دمي
يْب من ٕٚؾورة حزيْه.
وأما افْص اف ا ؾًْقإف  " :ؿقمل اؾتحل افباب"  ،يَقل ؾٔف:
()3

مـــديْتي إٔـــ ٝإين ج ـــ ٝمرمٍـــ ًٚ

*

مــن ادــدائن صــبحي افــري وا ِ ـ ُ

ؿومي اؾتحـي افبـٚب أؿـدامي ةزؿـٜ

*

من ادسر ووجٓـي افسـٓدُ وافوجـ ُ

مل يبــق دم افُــون مْٔــ ٌ ٚيرحــ ٛحل

*

أو خّٔــــ ٜيل وف صــــًٚر تتســــ ُ

ـل ا دود افتـي ؿـد ـْـ ٝأشـُْٓٚ

*

تَول " مـن إٔـ ٝيـ ٚهـذا" ومتتَـ ُ

افْهان يرشامن صُ ً
ال فِّديْة ا ٕ ك ،أو ا ٕ ك ادديْة ،وبافتخٔٔؾ تتحدد
صًرية ادُان ومالرف  ،و ُيْتَج مـ افًْاس ادٗتٍِة يف افهيقرة افسـٔبٔية  .ؾادديْية
()4

صقت ،وحزن وإٔ ك ،وضقضاء وضٔاع.
وتسـز رقرية افنًر افذي يَال يف ادديْة (ادُان) حقل اإلٕسان يف ظالؿتف
بٍْسف وبا صٔاء مـ حقفف  ،و هق ال إلبراز ادًا ايوارية افتل تتقفد مـ افتٍاظؾ

()3

ورود ظع ضٍائر شْاء ،ادٗشسة افًربٔة فِدراشات وافْؼ ،بروت ،ط 3;:; ،4م ،ص– 35 :
.36

()4

إير :صاظرية ادُان ،د جريدي بـ شِٔؿ ادْهقري اف بٔتل ،ذـة دار افًِؿ فِىباظة وافْؼ ،جدة،
ط 3634 ،3هي 3;;4،م ،ص.39 :
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بغ اإلٕسان وادُان  .وفذفؽ ؾافَهٔبل يًز ظيـ جتربية ا مل ظْيدما ؾيارق تًّيف
()3

افهٌر فًٔٔش يف مديْة ذؿٔية صياخبة ـافَياهرة ،وظيـ روح افتنياؤم وافنيًقر
بافَِؼ وافؤاع جراء افًٔش يف اددن افُبرة < ـقهنا أول جتاربف مع ادديْة وواضيح
()4

أن افهقرة ا وػ افتل ؾتح افناظر ٕاطريف ظِٔٓا فـ تبارح جتارب افنياب ادراهيؼ يف
مديْة صاخبة.وؿد ظزت ؿهٔدتف " مات صاظر" ظـ ذفؽ يف ؿقفف:
()5

ادؾْوه دم رحٚب ادًبد ادٓجور
دم طل افسُْٔه
إٕه ؿد مل َوَ ٚادديْه
تيٓر مٍارؿة ا مُْة يف افهقرة افٍْٔة (ادًبد ادٓ قر ادديْة) (افسئُْة
افوقضاء) وهذا جيًؾ افٍْقر مـ ادديْة بداية فِنًقر بافؤاع ،ـام جاء يف ؿهئدة"
ؿاؾِة افوائًغ"" وافَهٔبل حيُل جتربتف يف خوؿ ادديْة بقصٍٓا باظ ًا ظذ ؾَدان
()6

افزاءة  ،ومرحِة مـ مراحؾ افتٌٔر يف حٔاة اإلٕسان:
وـان شٗال ضقيؾ وؿال:
"إٔ ٚي ٚصديق من افوٚئًغ
هجرت ادديْه
وأؿبِ ٝأدؾن بغ افدروب
()3

ادديْة يف صًر افزدو  ،د .رّد افسٔد شالمف ،مرـز آيات ،ط 3640 ،3هي _ ;;;3م ،ص36 :
– .37

()4

إير :شرة صًرية ،ص.69 :

()5

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.33: :

()6

افسابؼ ،ص.98_94 :
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بَٚي ٚافِٔٚيل احلزيْه
ؾَد ـٚن يل دم رحٚب ادديْه
حٔٚة وبٔ ٝوضٍل صٌر
وذات مس ٚأتتْ ٚافريٚح
وشٚرت ببٔتي وضٍع افهٌر"
وضٚفًته دم حْٚن احلبٔٛ
وؿِ ": ٝيدي ي ٚأخي دم يديك
ُ
ِ
ادديْٜ
ؾَد ـٚن يل خِ بٚب
ؿِ ٛوفٔد
ـىٍِك ؿد ـٚن ؿِبي افوفٔد
وظْد افيٓره
شًّْ ٚخىى مَبالت ـثره
ومجً ً ٚؽٍر ًا من افوٚئًغ
يسبون فٔل ادديْه
وشٚرت م افدرب ؿٚؾِ ٜافوٚئًغ.
ادِحقظ أن افَهٔبل ظيز ظيـ ه يران ادديْية يف شئاق اييقار بْٔيف وبيغ
افنخهٔة افتل حاورها يف افْص  ،وؿد يًْل بذفؽ ه ران افَرية ال ادديْة  ،ـام ٕبيف
ظذ ذفؽ رّد افهٍرا يف ـتابف :صًر ؽازي افَهئبل  ،ؾسئاق اييقار يف هنايية
()3

()3

إير :صًر ؽازي افَهٔبل" دراشة ؾْٔة" ،رّد بـ شامل افهٍرا  ،مٗشسة افٔاممة افهحٍٔة
بافرياض ،ط 4004 ،3645، 3م ص.:::
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افَهٔدة يقحل باصساك افناظر مع افنيخص ادخاضيب يف مٍارؿية افَريية  ،وهيذا
اوِط ينبف اوِط بغ تًبره ظـ افَدس ادديْة  ،وادس د ا ؿيل ـيام شيْرى يف
هذا ادحقر.
ويرتبط افزمـ (افِٔؾ) وادُان (ادديْة) ارتباض ًا ؤًَي ًا يف افتًبير ظيـ حافية
افؤاع يف ادديْة افًربٔة ادًاسة ،ادٍْتحة ظذ حٔاة صبٔٓة بائاة افٌربٔة ،ويف هيذه
ايافة وأم اهلا ٕ د افناظر أي صاظر يًا بسبب رهاؾة ايس وافتُقيـ اواص ميـ
افربط افٍْز واجلديل بغ افزمان وادُان  ،إػ هْيا ٕ يد أن صيقرة ا ٕ يك تيرتبط
()3

بادديْة (ادُان)  ،ـام يف صقرة ادديْة افٌربٔة ،ؾٍل ؿهٔدة "فيقس إٔ ِيس" وهيل
()4

ادحىة اف إٔة افتل إٔاخ هبا افَهٔبل رـابف يف بداياتف افدراشٔة ٕ ،يده يًئش اؽسابيا
مُإٔإ ،تٔ ة ؾَدان افًالؿات االجتامظٔة ،وردة ؾًؾ فَسقة ا ًر اديادي فِحويارة
اددٕٔة يف افٌرب .وافَهٔبل يف مجٔع جتاربف افنيًرية مل يُيـ شياخى ًا ظيذ ادديْية يف
رؤيتف افنًرية  ،ـام ؾًؾ بًض افنًراء افذيـ ظاسهؿ ،إذ فِّديْة ـام يَقل إحسان
ظباس :وطٍٔة وشائىٔة ،ال تًدو أن تُقن وظا ًء حوياري ًا يسيتٌِف افنياظر فتهيقير
افتّزق وافؤاع  ،وهق ما مل يّ ؾ طاهرة ظْد افَهٔبل يف مقؿٍف مـ ادديْة تستدظل
()5

افقؿقف ظْدها ،يَقل:

()3

جدفٔة افزمان وادُان ظْد افناظر ،د ظدٕان ظبد افًع ِ ،ة افًرب ،دار افٔاممة  ،افرياض ،شْة:
 ،56ج  ،34 ،33اجلامديان شْة 3640هي شبتّز وأـتقبر ;;;3م ،ص.993 :

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.457 :

()5

اجتاهات افنًر افًريب ادًاس ،دار افؼوق ،ظامن ا ردن ،ط 3;;4 ،4م ،ص .304 :
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شيييييٖـتب ظْيييييؽ ييييييا ظّيييييال

*

ؿتييييييل ا خيييييياذة ايسييييييْاء

وظييييييـ ؿِبييييييؽ مل يْييييييبض

*

وجييييييػ ـهييييييخرة صييييييامء

وظيييييييـ صيييييييْؿ تَدشيييييييف

*

ظٔقٕييييييؽ اشييييييّف اإلًييييييراء

وحتييييك اجلييييار يهييييّت ظييييـ

*

" مسييياء اويييير" حتييييك اجلييييار

ويِتهييييييؼ افوييييييباب ظييييييذ

*

افقجييييييقه ـًِْيييييية ا ؿييييييدار

شييييٖـتب ظييييـ ضيييئاظل ؾٔييييي

*

يييييؽ ظييييـ ؾتٔاتييييؽ ايِييييقات

يًز افَهٔبل يف هذا افْص ظـ جقهر ائاة االجتامظٔية يف ادديْية افٌربٔية،
وظـ ظالؿة ا ٕ ك بتنُٔؾ صقرة ادديْة  .فُْف يف بداية افًَيد اف افيث ميـ ظّيره مل
يدرك ظذ ا ؿؾ افبًد افزمْل يف ايوارة افٌربٔة  ،وبخاصة يف افهقرة افتيل تيت ذ
ؾٔٓا مًامل اددٕٔة ذات افبًد افزمْل يف افٌرب.
وظْدما ـتب ؿهٔدة "ؿراءة يف وجف فْدن" ظيام3636:هيي3;;6 ،م  ،مل
()3

ٕ د أن افَهٔبل ابتًد ظـ ٕهيف افسيابؼ بافَيدر افيذي ييقازي افبًيد افزمْيل ،وإن
ؾهِت بْٔٓام ًالًقن ظام ًا ،حٍِت بتٌرات ـ رة ظذ مسيتقى ادديْية وافيزمـ ،أميا
رؤية افَهٔبل ؾِؿ تبارح مُاهنا ـ را ،ؾافهخب وافدخان وافُآبة ،وائاة ادادية هل
افقجف ائََل افذي ؿرإٔاه يف فقس إٔ ِس ،وهق افذي َٕرؤه يف وجف فْدن:
وجه فْدن
واجم تُسوه حبٚت ادىر
وجٓٓ ٚوجه حبٔٛ
()3

ؿراءة يف وجف فْدن ، ،ادٗشسة افًربٔة فِدراشات وافْؼ ،بروت ،ط 3;;9 ،3م ،ص.9:
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راظه يوم افٍراق
ؾتٌون
وهو جيتٚز تًٚبر افُدر
......
ـل فون ..يتِون
يهب األخ

بْٔ ًٚ

وتٌدو زرؿ ٜاألؾق رمٚد ًا
يتًرى افٍحم من وجه افؼر
واجلديد ظْد افَهٔبل يف رؤيتف فِّديْة  ،هق راوفة افٍيرار ميـ واؿًٓيا إػ
ظقامل رومإسٔة ،فـ ٕ دها يف ٕهف افسابؼ  ،ـام يف ؿقفف:
وجه فْدن
صٚح ٛؾٔه ،ـام دم وجٓك
افنٚح ،ٛأطٍٚر افسٓر
وجه فْدن
طل ضول افِٔل ينُو
ؽرب ٜافًنٚق دم هذا افزمن
زمن افسوق افذي أصب ؾٔه
ـل صٔى بثّن
وافبُ ..ٚوافوحك ..واألبْ.. ٚ
وافٍُر ادوصى وافبدن
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وؿد ـرس حدة افرومإسٔة بافزمـ  ،افيذي اؿيتحؿ ظيامل افَهئدة وادديْية،
افزمـ افذي مل يُـ افزمـ افٍاظؾ يف قل ادديْة ،وإٕام ـيان ظارضي ًا ظيذ افت ربية،
وافدفٔؾ ظذ ذفؽ إٔف ما فبث أن ظاد إػ ظادف افرومإز مرة أخرى:
اؾتحي افنبٚك
م ٚأمجل إيَ ٚادىر
صوت ضٍل يتُون
صوت خمِوق من احلزن..
خرادم ..رؿٔق ..وودي
خريٍي ..
ٍّ
...
احلزن
آه م ٚأرو هذا
َ
َ
افىٍل
افنجن
هذا
َ
افذي بًثر ؿِبي دم ادىر
وشَى مْه ماليغ افبؼ
وٕ د يف جتربة افَهٔبل افنًرية مُإي ًا فِّديْية افًربٔية ادحتِية ،ومديْية
افَدس هل ايار ا ـز يف دواويـ افَهٔبل ـاؾة ،وـان حيدث اشسشياالً ،وربيام
خِط أحٔإ ًا بغ ادُان ادديْة (افَدس) ،وادُان (ادس د ا ؿل) ،وهيق يف أؽِيب
افْهقص يًافج ادُان افَدس (ادديْة)  ،ؾٍل ؿهٔدة "اهلْقد ايّر" يًَد مَارٕة
()3

بغ ما يؼ باهلْقد ايّر وترآًؿ وٕواهلؿ ،وما حؾ بافًرب افًدو اإلرسائئع بًيد
ُٕسة3;89 :م  ،ادرحِة افتل صٓدت ضئاع ادُيان ادتّ يؾ يف :ا رض ،وافبٔيت،
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص .4:8 :
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وادديْة  .ويتساءل افَهٔبل ظـ مآل ايوارة اإلشالمٔة  ،ؾٔ دها ماًِة يف ادتحػ
()3

افٌريب ،بقصٍف مُإ ًا حاضْ ًا فِساث افًريب ،ـام يستدظل ادُيان (حإية ادحتيؾ) يف
صقرة شاخىة تًُس افَِؼ وافتناؤم مـ افقاؿع:
ؿل ي ٚأخي
وافْجّ ٜادًُوؾ ٜافنوهُ ٚ
تِّ دم ادْٚئر
وادسجد األؿل يردد مٚ
يرتِه افٔٓود من افنًٚئر
هل يبك افسواح يوم ً ٚمٚ
حوٚرتْ ٚبَٚيٚ
مل ادتٚح
أو شبٚيٚ
دم ح ٜٕٚدم تل أبٔٛ؟.
وبًييد حييرب رموييان ـتييب ظييام 35;6هييي_ 3;96م ؿهيئدة " :ظييقدة
رموان تْاول ؾٔٓا افَدس (ادديْة ادستِبة) ،وؿد ظزت افَهٔدة ظْد افَهٔبل ظـ
()4

ؾرحة افْك ،وا مؾ بتحرير ادس د ا ؿل وؾِسىغ ،يَقل:

()3

مجافٔات افتنُٔؾ ادُا يف افبُاء بغ يدي زرؿاء افٔاممة  ،مراد ظبد افرمحـ مزوكِ ،ة ظالمات يف
افَْد ،افْادي ا ديب ب دة ،اد ِيد افتاشيع ،ج ،56 :صيًبان 3640هيي_ ديسيّز ;;;3م ،ص:
.5:3

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.76: – 769 :
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افَدس بُٚ
روح تْبض ؾٔٓ ٚاألصجٚن
ظغ تتّزق وادسجد
يتِّّل دم أٍ افٍُٚر
افَدس رجٚ
يىوي فٔل اإلرهٚب إػ
فٔل اإلٍا
يتحسس آيٚت حمّد
وـتٚئبه ظز افهحرا
افَدس دظٚ
ؾٌد ًا يٍْد صز افزـٚن
ويًود افًٚرش من رموٚن.
مع مرور افزمـ بدأ ادُان ادستِب يّ ؾ مرتُز ًا مٓ ًام مـ مرتُيزات االٕيتامء
ظْد افَهٔبل ،وافَدس أيو ًا هل مقضقع افت ربة ،وإذا ظز ظْٓيا بويّر اديذـر،
ؾٓق يًْل ادس د ا ؿل ،ال ادديْة  ،يَقل يف ؿهٔدة " أمتل" :
()3

وداظ ً.. ٚوداظٚ
ؾٓذا هو افَدس ًَْ ٚوَٚظٚ
وداظ ً .. ٚوداظٚ
ؾٓ ٚهي ذي ٍَِ ٜ
افْٓر
()3

افسابؼ  ،ص.7;6 :
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دم يدهم َأم ٌ ٜاصسوهٚ
وبٚظٚ
ؾٓذا تراب ؾِسىغ يَىر دمً ًٚ
ويْدى افتٔٚظ.ٚ
هذه افَهٔدة ـتبٓا بًد أن وؿع افسادات مًاهدة افسالم ادٍْيرد ميع افًيدو
اإلرسائٔع ،وـإت أؽِب ؿهيائد افَهئبل تتسيؿ باالًٍٕيال وام يؾ رؾويا ؿاضًيا
فًِّاهدة ،و تدظق فِتنبث بادُان و ريره مـ ادحتؾ.
ويف ؿهٔدة "بْت افرياض" خيتِط ادقضيقع اوياص بافًيام ،ؾَيد ـتيب
()3

افَهٔدة شْة 3604 :هيي _ 3;:4م يف إحيدى مْاشيبات جامًية افريياض إٓيذاك،
وجًؾ مـ ادُان اواص (اجلامًة)  ،مٓد افدراشة مًز ًا فِحديث ظـ مًإياة ادديْية
ادحتِة (افَدس) ،ومـ ًؿ اشتدظك ادُان ادحتؾ أمُْة أخرى (شْٔاء) و(اجلقالن) ،
و وهُذا اشتدظت ا ماــ أماــ أخرى ،يف صقرة ؽير مْتيّية ،وربيام ال تُيقن
مْىَٔة أيو ًا ،إذا ما أخذٕا يف ايسبان أن شٔاق جتربة افَهٔبل ـان يًيز ظيـ مًإياة
أشيتاذ اجلامًية ،ؾتبييدأ مًإاتيف بافىباصير ،وافسييبقرة وتْتٓيل بًّإياة (افَييدس ،
واجلقالن ،ودير ياشغ) .ويف هناية ادىاف هيذا افيْص مل ييزد ظيذ أن ـيان تسي ٔال
دقؿػ افناظر مـ ادُيان ،بٍُيرة ؽير متآفٍية ا ضيراف ،وٕسيؼ فٌيقي ضئًػ
افتٖفٔػ:
وََ ٝحغ رأي ٝافًرض مٌتهب ًٚ
وافسب مستِب ً ٚوافَدس أصال
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص.946 _93; :
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وافْٔل دم ؿبو ٜافًدوان مرهتْ ًٚ
ؾُٔ

يَْذ من دم افَز شْٔٚ

وظربد افِٔل دم األوالن ؾٍُٖٕٚت
ظذ افهّود ته ٛاأله را
وتْيياول مديْيية "بييروت" يف ؿهيئدتغ خمتٍِتييل افىييابع :ا وػ بًْ يقان:
"بروت" وؾٔٓا طٓرت بروت بقصٍٓا ادديْة ا ٕ ك (افٍاتْية)  ،وبقصيٍٓا مُإي ًا
()3

ظربٔا تًرض فًِيدوان  ،وبقصيٍٓا أيوي ًا ادُيان افويحٔة ،فسيالم افسيادات ميع
إرسائٔؾ:
بروت مٚذا يَول افْٚس هل ذبحٝ
ٛ؟
بٔض األمٚين ،وؽٚل افىٍِ ٜافذي ُ
وهـل توارى مِٔـ ـٖن يٖشـــرين
حمبوب
وهل ؿ ٙؿبل يوم افوظد
ُ
وأين م ٚـٚن ي ٚبروت إذ رؿهٝ
األظٚجٔـٛ
يل افِٔٚفـي وضٚرت حل
ُ
بروت ال تهٍي يل األرح أظرؾه
مًهـوب
ؾٕ٘ـه بدمٚئي احلّـر
ُ
إٔ ٚافذي أٍته افـروم م ٚحلَـٝ
األظٚريـٛ
به افًـراب وخٚؾتـه
ُ
()3

افسابؼ  ،ص.7:7 _ 7:3 :
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ِ ٝدم ـبدي اآلالم ؾٍٕٚىـرت
افتجٚريٛ
وضوحـ ٝحل إػ افٖٔس
ُ
أما يف افَهٔدة اف إٔة "وحبْا افنًر" ؾتختٍيل(بروت) ادديْية افٍاتْية ،
()3

وخيوع افَهٔبل دقؿػ ٍٕز  ،متًٖر ًا بٍَد أخٔف "ٕبٔؾ" شْة35:; :هي _ ;3;8م ،
وتتٌر رؤيتف فِّديْة  ،ؾتيٓير بيروت (ادُيان) صيبح ًا مرظبيا يرشيؿ فيف افَهئبل
ب٘مُإاتف ادتقاضًة صقرة صًرية شاخرة:
بروت ؾوق صخور افبحر شٚحرة

*

صـــوه ٚأشـــْ ٚ ٚتـــدٕو وتْىبـــق

بروت صٚحبتي افسـّرا ؾـٚتْتي

*

تٌــــرت مل أظــــد دم ودهــــ ٚأثــــق

ؾـــال ادىـــٚر ْٔٔـــي ـًٚدتـــه

*

وال افنـــواضد تـــدظوين وال افىـــرق

ـ ٔبــ ٜظرصــٚت افًــرس خٚويــٜ

*

وافِٔــل دمــ ظــذ األصــجٚر يْزفــق
.........

.........
فو ٕيرة دم حداد افبٔ ٝتـومض يل

*

فــو َــحُ ٜدم وجــوم األــرح تْىِــق

فو اظتَْْـ ٚويبُـي افـوهم روظتـه

*

وـٔ ـ وافَــز مــل افُــون ًٕتْــق؟

وفَِهٔبل يف ادديْة افسًقدية أربع ؿهيائد .ـتيب ا وػ شيْة 3587هيي،
3;97م ،بًْقان" :إٔت افرياض" وؾٔٓا امتزج صقرة ادديْة (ادُيان) بيا ٕ ك ،يف
()4

افًْقان ويف متـ افَهٔدة ،مُرش ًا ادْيقر ا ٕ قي فِّديْة ،ـٖهنام متحدان :
()5

()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص.580 – 579 :

()4

افسابؼ  ،ص.6:: – 697 :

()5

إير :صًر ؽازي افَهٔبل" دراشة ؾْٔة"،ص.;9:
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ـٖٕك إٔ ٝافريٚض
بٖبًده ٚبٕٚسُٚب افهحٚري
ظذ ؿدمٔٓٚ
وم ٚتَْش افري دم وجْتٔٓٚ
........
أحبك ح ٛظٔون افريٚض
يٌٚف ٛؾٔٓ ٚاحلْغ احلٔٚ
أحبك حبي جبغ افريٚض
تيل تِ ًٍِّه افُزيٚ
أحبك ح ٛدروب افريٚض
ظْ ٚافريٚض صٌٚر افريٚض.
ًؿ يًّؾ ظذ تٖفٔػ افَهٔبل مَاربة بغ ا ٕ ك وادُيان (ادديْية) يف صيُؾ
ادًإاة افًاضٍٔة ،وادًإاة ائاتٔة يف اددن مـ حٔيث( :مجيال اديرأة ومجيال ادُيان)،
(ؿسقة ادُان وؿسقة ايب)( ،بًد ا ضراف يف ادديْة ،وبًد ادْال يف ادرأة) يَقل:
وؾٚتْـــ ٜإٔـــ ٝمثـــل افريـــٚض

*

تــــــرق مالحمٓــــــ ٚدم ادىــــــر

وؿٚشـــٔ ٜإٔـــ ٝمثـــل افريـــٚض

*

تًـــــذب ظنـــــٚؿٓ ٚبٚفوـــــجر

وٕٚئٔـــ ٜإٔـــ ٝمثـــل افريـــٚض

*

يىــــول إفٔٓــــ ٚإفٔٓــــ ٚافســــٍر

وافَهٔبل يًتّد ظذ أشِقب افتُرار افهقيت فِ ّؾ االشئّة وافًٍِٔية،
ًؿ يُرر افْسؼ بستٔبف افْحقي ،وهق ما خيٍػ ظِٔف ظْاء تْقع ا شِقب ،فُْف ربيام
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أؾَد افنًرية صٔئ ًا مـ ـزيائٓا ؾإًُس ظذ افْص .ويف افًيام افتيايل ـتيب ؿهئدة
بًْقان (أهبا) طٓرت ؾٔٓا ادديْة (ادُان) (ا ؾوؾ ،ا مجؾ ،ادهٔػ ،ا خرض)،
()3

فُْٓا فٔست ادُان ا ٕ ك ،أو ادرأة افٍاتْة ،وإن ـان اوىاب افنًري حاول جاهدا
أن ييٓر مالمح ا ٕ ك ،فُْف خرج ظـ إضار مًإاة افنياظر ميـ ادديْية افتيل حياول
افَهٔبل أن يززها يف جتاربف افسابَة:
يــ ٚظــروس افربــى احلبٔبــ ٜأ ــٚ

*

إٔـــ ٝأحـــذ مـــن ا ٔـــٚل وأ ـــى

وم ِٓا ؿهٔدة "حائِٔة" تْاول ؾٔٓا اوىاب افنًري ادديْة بقصٍٓا جيزء ًا
()4

مـ افقضـ ،اشتدظك ؾٔٓا افَهٔبل (حااما افىائل) رمز افُرم  ،ورمزي اييب (أجيا
وشِّك).وؿد وؿع خىاب افَهٔبل ؾٔٓا أشر ًا فّْط ؿهٔدة ادْاشبة  ،ـيام حيدث يف
ؿهٔدة (أهبا).
أما ؿهٔدة "جبٔؾ" ؾٓل مزيج مـ افت ربة افذاتٔة واإلداريية فِنياظر  ،يف
()5

حَبة افقزارة اف إٔة ،ظْدما ـان وزيير ًا فِهيْاظة  ،حتيك إن افَهئبل أمهيؾ افيْص
وذهب بًٔدأ ظـ مرتع افنًرية خيقض يف ؿوايا اجتامظٔة ،ؾتحقفيت افَهئدة ميـ
ٕص صًري بّالمح صًرية ؾاظِة إػ ؤًَة صحٍٔة ،يرد ؾٔٓا افَهٔبل ظذ ادنُُغ
يف جدوى ادؼوظات االؿتهادية يف اجلبٔؾ( ادديْة افهْاظٔة) ،وهق ما جًيؾ جيزء ًا
مـ افْص يبدو ـٖٕف جدول ا ظامل افٔقمل  ،أو بٔإا صحٍٔا دُتب افقزير:
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص.76 :

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص.994 :

()5

افسابؼ  ،ص.9;0 :
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جبٔـــل يـــ ٚدإـــ ٜافٌـــواص مًـــذرة * إذا ذهِــ ٝؾِــم أظثــر ظــذ ضرؿــي
افـــز واخــــ
تٌـــر
ُ

ت مهـــًٕٚه * مــن بًــد أن أمىرهتــ ٚديّــ ٜافًــرق

تٌـــر افبحـــر ؾٔـــه ــــل حٚويـــ * ٜـٖ ـــ ٚظِـــم تـــٚل دم افنـــٍق
جبٔل ـم حندوا افتنُٔك واحتنـدوا * من ـل ذي حسـد أو ــل ذي حْـق
يَــول" :آمــٚفُم دم افرمــل َــٚئً * "ٜيَــول " أحالمُــم حــز ظــذ ورق
وادتٖمؾ جيد أن افَهٔبل إكف ظـ ادديْة ادُان ؾِؿ حييدًْا ظْٓيا إال يف
افبٔيت ا ول ،ومل تُيـ "جبٔييؾ" إال مًيز ًا فتْياول ؿويئة أخيرى تتًِيؼ ب ييدوى
مؼوظات افقزارة ،يداؾع ظْٓا افَهٔبل < بهيٍتف ظيذ رأس اهليرم ،مٌٍي ً
ال ادُيان
"جبٔؾ" ب٘مُإاتف اجلامفٔة افنًرية .وهق يرى ادديْة يف افَهائد اف الث ا خرة بًغ
ادقطػ اإلداري ال بًغ افناظر.
وال خيٍك ما يف ا بٔات مـ تًبر ؾج ،وبخاصية يف اجلإيب افٌِيقي افيذي
اشتخدم ؾٔف افَهٔبل مَاما تٍِئ ًا ال يرؿك دستقى افٌِة افنًرية يف افْص اإلبداظل.
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ادحور ا ٚمس:
ادُٚن ودالالت االٕتام فِوضن
بدأ افتًبر ظـ ادُان افقضـ ظْد افَهٔبل مع بدايية ؽربٔتيف خيارج وضْيف
(افبحريـ) ،أواخر افسبًْٔات اهل رية اوّسئْات ادٔالديية ،وؿيد اؿيسن افيقضـ
بذـرياتف ظـ ا هؾ وا صحاب< ؾٓق صاب ؽادر وضْف يف ظؼئْات افًّر فِدراشة
يف مك ،حٔث ادديْة ا ـ ر ام ئ ً
ال فِّدٕٔية ،وا ـ ير ازدحامي ًا يف افيبالد افًربٔية.
وإتامء اإلٕسان فقضْف ا ول ييؾ رٍز االٕتامء افٍىري ا ـز فُِّان ،وافسـٔز ظيذ
ادُان يف افنًر يًىٔف ؽزارة إتامئٔة وضْٔة تزيد وترة ايس افَقمل وادُا

()3

يَيقل

يف ؿهٔدة" جزيرة افِٗفٗ":

()4

ِ
وافسٓول
أريض هْٚك م افنواضد وادزار
ِ
وافْخٔل
دم موضن األصداف وافنّس ادؤ ٜ
أمــي هْـــٚك أبــي  ..رؾـٚؿــي
ِ
افيــــِٔل
ٕنــــوة افًـــــٔش
حٔــــ ٞاحلٔــــــٚة متـــــر صٚ
ِ
افذيـــــول
ؾٔــــ ٜمًىـــــرة
ويرتبط افتًبر ظـ ادُان بحافة رومإسٔة تًز ظـ حزن افرومإز ادٌسب:

()3

إير :مجافٔات ادُان يف صًر ظرار ،د ترـل ادٌٔضِ ،ة مٗتة فِبحقث وافدراشات ،جامًة مٗتة،
ا ردن ،اد ِد افرابع ،افًدد 4 :ـإقن ا ول3;:; :م ،ص.3;0 :

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص.35 :
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أريض هْـــــٚك مـــــ افنـــــوا

*

ضــــــد وافبحــــــٚر األربًــــــه

ادخوــــــ
واألؾـــــق وافنـــــٍق
ِ

*

ــــــ ٛحـــــغ يْثـــــر أدمًـــــه

ؾتيـــــــل ترمَـــــــه ادٔـــــــٚ

*

ُه ـٖ ـــــــ ٚتبُـــــــي مًـــــــه

ادْامة هْا هل ادُان ايامل ؾحسب  ،وفٔست صُ ً
ال فِّديْة ادًاسة ،امر يف
شٔاق رؤية هلا بًدها االٕتامئل فُِّان جٌراؾٔ ًا ودئْ ًا:
افوـــــو الح ؾـــــديَ ٝـــــو

*

ك دم افســـــواحل يـــــ ٚمْٚمـــــه

ؾـــــــــوق ا ِـــــــــٔ ٟأراك زا

*

هٔــــــ ٜادالمــــــ ـٚبتســــــٚمه

ادرؾـــــــٖ افٌـــــــٚيل ومهــــــــ

*

شـــــــته هيْـــــــد بٚفســـــــالمه

وٕـــــــدا م ذٕـــــــ ٜموـــــــو

*

أة ترؾــــــــــرف ـٚحلاممــــــــــه

يــــــ ٚمــــــوضْي ذا زورؿــــــي

*

أدين ظِٔـــــك ؾخـــــد زمٚمـــــه

وبًد ظَديـ مـ ـتابة افْص افسيابؼ ،أي يف مىِيع افَيرن اويامس ظؼي
اهل ري بداية اف امْٕٔٔات ادٔالدية ،ظياد افَهئبل إػ ادْامية حٔيث افبٔيت واييل
افَديؿ ،جيس ذـريات افىٍقفة ببساضتٓا ،ئَس ادساؾة افزمْٔة فِحل افنًبل افيذي
ـان يسُْف  ،يسٖل افذـريات ظـ افرؾاق وافًِب ،يستّع فألضٍال .ؾ٘حدى افسامت
افتل حيقهيا ادٖوى افَديؿ فإلٕسان تت ذر يف ظامل افالوظل ،ويُّـ اشتًاداا بّ رد
تذـر ادُان ،مـ خالهلا يستىٔع افناظر ريؽ مناظرٕا ٕحق افبٔت افَديؿ  ،يَقل
()3

()3

إير :مجافٔات ادُان ،باصالر ،ص.64 :
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افَهٔبل يف ؿهٔدة " افًقدة إػ ا ماــ افَديّة" .
()3

ـيييان يٌٍيييق يف أذرع افبحييير بٔتيييل *
ـْيييت أصيييحق واجليييز ُر ِخي ٌ
ويف *
ييؾ ِ ٌ

ُ
ويييييقن
حقفييييف اديييياء رؿهيييي ٌة
أميييغ
ـْيييت أؽٍيييق واديييد جيييار
ُ
.....

......
ؽبييت يف ايييل إٔييبش ا مييس ٕبن ي ًا *

وهيييق يف ظيييامل افويييباب رهيييغ

أييييـ ذاك افبَيييال؟ بييييرس وفيييقز *

ومحييييييار رييييييْط مسييييييُغ؟

أيييـ ذاك افسييَاء ٕ ييري وٕنييدو *

خٍِيييف وافزؿييياق مييياء وضيييغ؟

أيييـ " شييادغ" وافًهييا وبخييقر *

أرظييييب ايييييل ـِييييف شييييادغ؟

أيييـ ذاك افو ي ٔج يف فًبيية "افكيي *

ييب وافَ ِِّيييغ
ؿٔيييع" يًِيييق وافَي ُّ

أهيييا افيييييحل ؽٔييرتيييييْا افِٔييايل *

غ
ؾيييييُالٕا بييييًد افْييييَاء هييي ُ

()4

()5

()6

ويستّر افَهٔبل ا ربًْٔل يبحث ظـ افَهٔبل افىٍيؾ يف ادُيان اييل
افبحريْل افَديؿ ،بٖحداًف ،وأفًابف ،وأضًّتف ،يف صيًقر حياد بيافزمـ وؿِيؼ جتياه
قالت افتّدن ادٍاجئ افيذي ؽير ا مُْية ،وؾرؽٓيا ي ـيام ييرى افَهئبل ي ميـ
موّقهنا:

()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.8:5 :

()4

شادغ :رجؾ أشقد يذـر افناظر إٔف ـان خئػ ا ضٍال يف ايل.

()5

افكؿٔع فًبة مـ فًب ا ضٍال يف افبحريـ.

()6

افَب وافَِغ :أخناب تستخدم يف فًبة افكؿٔع.
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ؽييييرت دسيييية افتىييييقر ح ِّٔييييل

*

ُ
ييّقن
ؾٓيييق صيييُؾ ؾخيييؿ وال موي

أهيييييا ايييييل أن تًبييييت ؾَييييؾ يل

*

داس ؿِبييييل وداشييييؽ افتّييييديـ

يف هذا افْص ييٓر افَهٔبل أـ ر ٍٕقر ًا مـ ايويارة وافتحيقل االجتامظيل
افذي ؽر مالمح ا صٔاء افَديّة .أـ ر مما رأيْاه يف ادديْة ،فُْف مل يهيؾ إػ مرحِية
افنًقر باالؽساب ايواري واالجتامظل .ظدا ما أدح فيف افنياظر ظْيدما بِيغ شيـ
ا ربًغ.
وحييك ادُان ا م افبحريـ باحتٍائٔة يف صًر افَهئبل ،حيغ يتيذـر ميـ
خالهلا صباه وحبف ووضْٔتف ،يف ظالؿة إتامء فُِّان (افقضـ) وتًبر ؾىري ظـ رؽبة
افًقدة وايب افدائؿ :
()3

بحرين ي ٚدإتي افًهام هل حرج
إذا تٖمِـ ٝؾـي ظْٔٔك ظن ِ
ـثٛ؟
إذا َـّّتك َـم افبٔـد طٚم ـــٜ
ِ
األـدب
بنٚئر افوشم دم ظٚم من
إذا أخـذتك ؾـي األحنـ ٚمن و َف ٍه
إذا رشبتك دم األَال ظن رؽٛ
إن اديٓر افسائد يف ٕص ـٓذا افْص ـٍٔؾ بافَواء ظذ اجلامفٔة ادتقخاة مْف<
وذفؽ ن افناظر حكها يف مستقى واحد مـ مسيتقيات افيْص ،وهيق ادسيتقى
افْحقي افياهري ،مٌٍ ً
ال اجلقإب اإلٕنيائٔة أي افنيًرية ا خيرى ،ؾْٓيا ال ٕيص
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.:34 – :33 :
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بادًْك افنًري< ٕف ال تقفٔد فِْص افًّٔؼ افُامـ يف ادًْك  ،افيذي هيق ادسيتقى
افًّٔؼ يف افْص  ،وفًؾ افناظر هلذا افسبب جلٖ إػ ٕحت ؿاؾٔتيف ميـ افهيخر ،ومل
()3

يٍِح يف ذفؽ ،ؾَد اضىر ن حيرك افساــ ،واشتخدم ؽر ادٖفقف ،وتساءل ؾٔام ال
ُيسٖل ظْف ،متْاشٔ ًا أن "افنًر صًب وضقيؾ ُشِّف".
ويتقشع مٍٓقم االٕتامء فُِّان ظْد افَهٔبل فٍْٔتح مـ خيالل ادُيان ظيذ
االٕتامء فِديـ واف َاؾة وافٌِة  ،يف شٔاق يٍْتح بف افَهٔبل ظذ وضْف افًيريب افُبير،
ويقطػ ؾٔف بًد ًا شٔاشٔ ًا وؿقمٔ ًا – ظذ افرؽؿ مـ إٔيف _ ميا زال متنيائ ًام ميـ حيرب
حزيران ،يَقل:

()4

خِيئج يييا مقجيية بٔويياء تَِْٓييا

*

أصابع افنقق ميـ ؿِبيل إػ بكيي

أظٔييذ وجٓييؽ أن تٌييزو مالرييف

*

رؽييؿ افًقاصييػ إال بسييّة افيٍيير

ظٓدتيييف ظربٔييي ًا ميييا فيييقى ؾّيييف

*

بُِْيية هيياجرت مييـ صيياضئ افتييس

ظٓدتييييف ظربٔيييي ًا مييييؾء جبٓتييييف

*

ـييز مييـ افبٔييد مل يرـييع ظييذ َؿييدَ ر

ظٓدتييف ظربٔيي ًا مييا ؽٍييا وصييحا

*

إال ظيييذ فٌييية اإلظ ييياز وافسيييقر

وبام أن افَهٔبل تتْازظف بٔئتا ا حساء وافبحريـ ؾّـ افىبًل أن ٕ د خِٔى ًا
مـ ا مُْة يف افْص افقاحد ،ـام أن افباظث افسٔاد يَػ وراء ـ ر مـ جتاربف أيو ًا،
إذ تتداظك ا مُْة يف جتربتيف أحٔإي ًا فٌير داع ؾْيل ،يَيقل يف ؿهئدة" رب ميـ
()3

إيرٕ :يرية افْص مـ بْٔة ادًْك إػ شّٔٔائٔة افدال ،د .حسغ مخري ،افدار افًربٔة فًِِقم ٕاذون،
ط 364: _ 3هي 4009م ص.460،466:

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص. 555
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افًنؼ" افتل ـتبٓا يف اؾتتاح اجلرس افبحري بغ افسًقدية وافبحريـ:
()3

ٕسيئت أيييـ إٔييا  ..إن افرييياض هْييا

*

ميييع ادْامييية منيييٌقالن بافسيييّر

وهيييذه جيييدة جييياءت بٖٕ ّٓيييا ؟

*

أم ادحيييرق جاءتْيييا ميييع افَّييير ؟

أم أهنييا مسييَط افسييّراء زائييريت ؟

*

أم أهنا افدوحية اوييرضاء يف ؿىير؟

أم افُقيييت افتييل حٔييت ؾّٓييت هبييا

*

أم أهنا افًغ ؟ ـؿ يف افًغ مـ حيقر

ومع أن ادقؿػ افسٔاد ومَيام ادْاشيبة خئام ظيذ افت ربية  ،ؾَيد حياول
افَهٔبل أن خيرج افت ربة مـ مٖزق افتهْع ،وذفؽ بتحقيؾ خىابف يف اجتياه ا ٕ يك<
تًبر ًا ظـ ادُان (ادديْة) ،ؾقجد ٍٕسف يف آخر افَهٔدة مُّْٓ ًا يف ظَد مَارٕات يزر
هبا اختالف ا مُْة وتباظدها يف اوارضة افنًرية ،ؾقجد االٕيتامء فَِبِٔية أو افيديـ
ظامِغ ؿريبغ ،فُْٓام مل يسًٍاه ،إذ مل ييٓرا مْس ّغ يف اوارضية اجلٌراؾٔية افتيل
حندها يف افْص:
بيييدو وبحيييارة ميييا افٍيييرق بٔيييْٓام

*

افييز وافبحيير يْسييابان مييـ م ييرض؟

خِييييئج إن حبيييييال ا تربىْيييييا

*

ؾٓييؾ يَربْييا خيئط مييـ افبيييؼ؟

أما يف ؿهٔدة "خِٔج ايب" ؾٔستْس افَهٔبل افْص افسابؼ بًيد أربًية
()4

أظقام ،أي يف ظام 3608هي _ 3;:8م  ،وال يؤػ افُائـ اجلدييد صئئ ًا ييذـر إػ
صقرة مُان االٕتامء افقضـ ،ـام أن افتُِػ بدا واضحا يف افْص ،ظذ افيرؽؿ ميـ
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص ;.95

()4

ورود ظع ضٍائر شْاء ،ص.73 :
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اؾتتان افَهٔبل بف ،ـام ييٓر مـ افبٔت ا خر:
خِيئج ايييب دك ايييب صييدري

*

يَييقل " رأيييت هييذا ايسييـ ؿبييؾ"

أجييؾ أب ييكتف يف " افًييغ " ظْٔ ي ًا

*

يزيْٓيييا .وأييييـ افُحيييؾ ـحيييؾ؟

وؿبييييؾ رأيتييييف شيييئٍا وديًيييي ًا

*

بٖهييييداب " ادْاميييية " يسييييتيؾ

وؿًِيي ًا مييـ صييحار جيييقب أؾَيي ًا

*

ؾتًتيييييز افبحيييييار بيييييف ؾًِٔيييييق

أجيييؾ أبييييكتف بيييدر ًا رؾَٔييي ًا"

*

" ب ييييدة" ال َي َّ ُّ
ييييؾ وال ُي َّييييؾ

خِيئج ايييب بًييض افَييقل ٍٕييؾ

*

وصيييًري افنيييًر ال يًيييروه ٍٕيييؾ

ـٖن افَهٔبل أحس بً ز ادستقى افْحقي وحده أن يٗفػ افنيًرية ،بًيد
أن ظ زت ادحاـاة وٕيام افتّ ٔؾ أن يسًٍاه بافهقر واد از افٍاظؾ يف افْص ،ؾقؿع
يف أرس اوىابٔة باوروج فِّْىؼ وافزهان ،وإذا ـان ؿد حياول أن يًَْْيا بيٖن هيذا
افْص فٔس مـ ٍٕؾ افنًر ؾَد أًبت إٔف ٍٕؾ ـِف.
ويًَد افَهٔبل مَارٕة بغ ادُان يف افٌرب وادُان يف افؼق ،وتًٖر ائاة
االجتامظٔة ،واف َاؾٔة يف ادُان ،وؿد اختار فُِّان افٌريب مديْية "فيقس إٔ ِيس"
فَٔارٕف بادُان يف افؼق ظّقم ًا ،وهق ما شامه افؼق اهلادئ ادعء بافىّْٖٕٔة بًد أن
()3

جرب ائاة يف ادديْة افٌربٔة.
يَقل:

()4

دم رشؿْ ٚال تستحي افنّس من افًٔون
()3

شرة صًرية ،ص.84 :

()4

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.3;9 – 3;7 :
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دم رشؿْ ٚمٚزاف ٝاحلٔٚه
صبٔ ٜمل تتَن افدهٚ
ظذرا م ٚمر ظذ
أجٍ ٚ ٚخب ٞافْسٚ
.......
دم رشؿْ ٚمٚزاف ٝاألّو
تٗمن بٚفدمو
....
دم رشؿْ ٚال يُرم احل ٛوال هيٚن
.....
دم رشؿْْٕٚ ٚم دم شالم
وّٕوغ األحالم حغ
ُيً ِوزُ  ..افىًٚم
وظْدمٕ ٚؤق بٚحلٔٚه
َٕول بٚبتسٚم
"ظُِٔم افسالم".
هذه ادَتىٍات مـ افَهٔدة تًىْٔا رؤية ظـ أبًاد ـ رة بافْسبة إػ ادُان يف
افؼق افيقضـ ا ـيز ،يف أبًياده اجلٌراؾٔية واف َاؾٔية واالجتامظٔية ،رصيد ؾٔٓيا
افَهٔبل ادٍارؿات افتل ظاصٓا بغ مُإغ خمتٍِل اجلٌراؾٔا واف َاؾة وافديـ.
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وتتٖرجح ؿهائد افَهٔبل حسب تسِسِٓا افتارخيل ما بيغ ادُيان افؼيؿل
وافٌريب ،أو اواص وافًام ،وال يٍْؽ بيغ افٍْٔية وا خيرى حييس بيٖمل االحيتالل
جزاء مـ افقضـ افًريب ،بداؾع االٕتامء افديْل و افَقمل  ،وإن يُـ مـ رء حيقل
جتاربف ظـ مسارها افٍْل  ،ؾٓق إنٌافف باوىاب افسٔاد ادباذ ظذ حسياب افٍيـ<
ٕتٔ ة إلحساشف افًّٔؼ باهلزيّة افتل يَت بافًرب بًد حرب (89م)  ،ـام جاء م ً
ال
يف ؿهٔدة "يا وضْل" إذ يَقل:
()3

وهل يدرون مًْى احل ٛي ٚوضْي؟
ومًْى أن تىٚردين
........
وهل يدرون أن احل ٛال يَوي ظذ افُذب
وب س احل ٛي ٚوضْي
إذا مل يٌُ األصْٚم
إذا مل يُْٖ اآلالم
رصخ ٝتًٔش ي ٚوضْي
وإن شُبوا ظذ روحك
ِ
ؾراؽٚت
شس ًا من
ِ
إتهٚرات..
ماليغ
وِٕحظ يف أـ ر ؿهيائد افَهئبل افتيل تْاوفيت ادُيان بقصيٍف داالً ظيذ
افقضـ_ وبخاصة ادُان ادحتؾ_ أهنا خوًت فسئىرة أشيِقب اوىياب افسئاد
()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ص.900 :
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افٍج ،وامسُت مـ افنًرية ب إب ادوّقن ،مٌٍِة ظْك افتخٔٔؾ ،ؾٓل أؿرب إػ
ؤًَة أدبٔة تًْك بافنٖن افسٔاد ،أو تس ؾ مقؿٍ ًا شٔاشٔ ًا مْٓا بت ربة ّؾ صًرية
تًز ظـ خمٔال صاظر.
افت ربة ا خرة يف ٕامذج افَهائد افتل ظيزت ظيـ ادُيان افيقضـ ،هيل
ؿهٔدة" :مات ؾدائل" وؾٔٓا ختٔؿ ؿؤة ؾِسىغ ظذ رؤيية افَهئبل  ،ؾٔبحيث يف
()3

مًادفة(افَبِٔة ادُان) ،و(افدوفة ادُان) ،و(ادٍْك ادُان) ،ؾٍل إضيار افَبِٔية
ٕ د( :اؤّة وافْقق وادرظك) ويف إضارافدوفة ٕ د :ادساحة ادَزمة (صز) ويف إضار
ادٍْك ٕ د( :ايرب واؤّة وافتؼيد)  ،يَقل خماضبا افنٓٔد:
يـــ ٚشـــٔدي ظٍـــوك يـــ ٚشـــٔدي

*

إذا اـتٍْٔــــ ٚبحــــروب افِســــٚن

ؾْٕ٘ــــ ٚأجــــبن أهــــل افــــوؽى

*

وإْٕــــ ٚأؾهــــ أهــــل افبٔــــٚن

ٕخــــٚف فَٔــــ ٚادــــوت فُْْــــٚ

*

َٕـــول أحـــذ صـــًرٕ ٚدم افىًـــٚن

ٕحـــن بْـــو ظـــبس بـــال ظْـــس

*

أيٚمْــــ ٚصــــٔد وٕجــــوى ؿٔــــٚن

خٔٚمْـــــ ٚدم افـــــري مْنـــــورة

*

وٕوؿْــــ ٚمــــل ادراظــــي شــــامن

ًؿ يرد ظذ فسان افٍدائل افنٓٔد:
"وؾــٔم تبَــي أرَــُم َــحُٜ

*

فُــــل صــــز بــــٚئس دوفتــــٚن؟

صــُر ًا دظــوا احلــرب دــن جربــوا

*

دم خّٔــ ٜافتـــؼيد مــ ٚاالتــزان"

يــ ٚشــٔدي وجٓــك ٕــور مــن األ

*

ؿـــــل فــــه ظْٔــــٚن تستســــِامن

أدـــــــ دم وموـــــــت ٜأمـــــــٜ

*

صـــَ ٝدجــــى أـٍ ٚــــ ٚادٔتــــٚن

()3

اد ّقظة افنًرية افُامِة  ،ص.590 _ 58; :
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إن افَاؾٔة مـ وجٓة ٕير افَْد إّٔقذج مُ ػ فٌِة افنيًر ـِٓيا ،وهيل تًتّيد
ظذ افًالؿات افدالفٔة بغ وحدااا ،وظذ افتقازي يف بْٔتٓا افًَّٔة .وؿقة افَاؾٔة هيل يف
تُرار افتقازي ظذ رأي (هقبُْز) ،وؿقة هذا افتُرار تقفد ٕقظا ميـ افتيقازي بيغ إيَياع
ادَىع وا ؾُار ،وأؿقى هذا افتقازي هق ما تْنٖ ظْف افهقر واد ازات ،حٔث يتؿ افتًٖر
ظـ ضريؼ افبحث يف ادناهبة بيغ ا صئاء .أي أهنيا فٔسيت تُيرارا ييرف أو ّقظية
()3

حرـات وشُْات ،يٗتك هبا إلامام افتقازي افهقيت افٍٔزيائل رد ًا مـ ادًْك وافهقرة.
وافذي ٕرى أن ضٌك افتُِػ واالًٍٕال وايامشة ظذ رؤية افَهٔبل افٍْٔة،
ؾِؿ يُـ بقشًف مع افتُِػ إال اشت الب افَقايف إلـامل ادًْيك وافيقزن ،وهيق ميا
أحدث ؿَِ ًا ـبر ًا يف افْص ،تٖمؾ ؽرابة االشيتٍٓام يف ا شيِقب اإلٕنيائل يف هنايية
افبٔت اف ا يف ؿقفف":ما االتزان؟".
إذ ال يبدو ادًْك مستساؽا يف إضار افْسؼ افٌِقي ،وال يبيدو أن افنياظر اشيتقظب
أمهٔة ا شِقب هْا  ،وحدث ذفؽ االرتباك يف مجِة" :تستسِامن "ً .يؿ إٕيف جليٖ يف هنايية
افبٔت ا خر فرضورة صًرية ؿبٔحة يف فٍية "ادٔتان" وهيل ؽير مالئّية فِسـٔيب وال
فًِّْل وال فِسٔاق< ومجٔع هذه اهلْات افتل وؿع ؾٔٓيا ـإيت بسيبب ظيدم افَيدرة ظيذ
إدراك تِؽ ادتقازيات افتل تْيؿ افَاؾٔة يف تَابؾ يزيد مـ افَّٔة اجلامفٔة فِْص.
وـان أبق ظبد افرمحـ بـ ظَٔؾ ؿد أصار إػ تُِػ افَاؾٔة< هبدف إـامل افقزن
يف مقاضـ أخرى مـ افَهٔدة .
()4

()3

إيرٕ :يرية افبْائٔة يف افَْيد ا ديب ،د.صيالح ؾويؾ ،دار افؼيوق ،افَياهرة، ،ط 363; _3هيي
3;;:م،ص.484:

()4

إير :افنًر يف افبالد افسًقدية ،دار ا صافة فِ َاؾة وافْؼ واإلظالن ،افرياض ،ط 3607 ،هي _
3;:7م ،ص.378 :
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ٕتٚئ ٟافبحٞ


فَد مرت جتربة افَهٔبل يف مراحؾ تُقهنا ا وػ بٖحداث وتٌرات ـإت ؾاظِية
يف تنُٔؾ مالمح صًريتف ،وـان هلا أًر ـبر يف تنُٔؾ صيقرة ادُيان  ،وـإيت
افبدايات افنًرية فف أـ ر ام ٔ ً
ال فنيًرية ادُيان_ ،وبخاصية ؿبيؾ أن خييقض يف
ؿوايا افقاؿع افسٔاد فألمة ،أو يف ممارشتف هق افسٔاشٔة _ وؿد ـان تٖفٔػ ادُان
وتُقٕف يّر ظز إٕنائٔة أدبٔة تتٌٔا افنًرية بافًٍؾ ،وؾٔٓا تقفدت صيقرة ادُيان
افرومْسٔة ،وافهقرة اد افٔة افالواؿًٔة فُِّان.



تًٖرت صقرة ادُان يف ـ ر مـ جتارب افَهٔبل بٖحداث افقاؿع افسٔاد فألمية،
وبخاصة ادُان ادَدس ادحتؾ ،ؾَد شُـ هذا ادُان يف خمِٔة افَهٔبل ،وأحيال
ظِٔف يف ـ ر مـ ؿهائده ،وأصبح بًد حرب حزيران35:9:هي 3;89م ،أحيد
مُقٕات ادُان ا شاشٔة فديف.



يِحظ ادتٖمؾ يف تْاول افَهٔبل فُِّان ادديْة تٍاوتي ًا ـبير ًا يف ؿهيائده ،ؾًيذ
شبٔؾ اد ال ،مل يظ ؿهيائده افتيل تْياول ؾٔٓيا ادديْية افسيًقدية _إذا اشيت ْْٔا
ؿهٔدة"إٔت افرياض"_ بَدر مـ افٍْٔة ،بؾ إن افتُِػ ـان واضح ًا يف ؿهيائده
افتل تْاول ؾٔٓا ؿوايا افتّْٔة أو افتل زارها أًْاء ؾسة وزارتف افقػ م ؾ افَهائد(:
إهبا  ،حائِٔة ،جبٔؾ ) ،بخالف افَهائد افتل تْاوفت ادديْة بقصػ ادديْة مُإ ًا
مٌري ًا أو متّدٕ ًا مقحن ًا ،ؾَد إًُست ؾٔٓا رؤيتيف فِّديْية بهيقرة أؾويؾ ميـ
افهقرة افتل ظرضت ؾٔٓا ادديْة افسًقدية.



يًد افبحث يف افتْاول افنًري فُِّان يف أظامل افَهٔبل بح ًا يف ظالؿات االٕتامء
فديف ،أظْل بذفؽ االٕتامء يف افف افقاشع ،االٕتامء خارج حيدود ائيز اجلٌيرايف
افؤؼ .بام يف ذفؽ االٕتامء افَقمل وافٍُري وافديْل.
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ثب ٝادهٚدر وادراج
 _3اجتاهات افنًر افًريب ادًاس ،د .إحسان ظباس ،دار افيؼوق ،ظامن ا ردن،
ط 3;;4 ،4م.
 _4ا شِقبٔة ايدي ة ،د رّقد ظٔاد ِ ،ة ؾهقل ،اد ِد ا ول افًدد اف ا  ،ربٔع
أول ،يْاير 3;:3م.
 _5إصُافٔة ادُان يف افْص ا ديب ،ياشيغ افْهير ،دار افنيئقن اف َاؾٔية افًامية،
بٌداد ،ط 3;:8 – 3م.
 _6بْاء فٌة افنًر ،جقن ـقيـ ،ترمجة افدـتقر أمحد درويش ،دار ادًارف ،افَاهرة،
ط 3;;5: 5م.
 _7تٖويؾ ا شِقب ،مهىٍك افسًد  ،مْنٖة ادًارف ،اإلشُْدرية ،د .ت.
ِٔ _8ؾ اوىاب افنًري ،إشيساتٔ ٔة افتْياص ،د .رّيد مٍتياح ،ادرـيز اف َيايف
افًريب ،افدار افبٔواء_ ادٌرب ،ط 4007 ، 6م.
 _9افتْاص يف اوىاب افَْدي وافبالؽيل ،دراشية ٕيريية تىبَٔٔية ،د .ظبيد افَيادر
بَق ،أؾرئَا افؼق4009 ،م ،ادٌرب.
 _:جدفٔة افزمان وادُان ظْيد افنياظر ،د ظيدٕان ظبيد افًيع ِ ،ية افًيرب ،دار
افٔاممة ،افرياض ،شْة ،56 :ج  ،34 ،33اجلامديان شْة3640 :هيي ،شيبتّز
وأـتقبر3;;; :م.
;_ مجافٔات افتنُٔؾ ادُا يف افبُاء بغ ييدي زرؿياء افٔاممية  ،ميراد ظبيد افيرمحـ
مزوكِ ،ة ظالمات يف افَْد ،افْادي ا ديب ب دة ،اد ِد افتاشيع ،ج،56 :
صًبان3640:هي_ ديسّز ;;;3م.
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 _30مجافٔات ادُان ،آفٔات افتبدي ادُا يف افنًر ،د .شًد افديـ ـِٔب ،جريدة
ا شييبقع ا ديب ،ا يياد افُتيياب افًييريب ،دمنييؼ ،ظييدد ، :68 :تيياري :
4004 4 44هي.
 _33مجافٔات ادُان ،ؽاشيتقن باصيالر ،ترمجية ؽافيب هِسيا ،ادٗشسية اجلامًٔية
فِدراشات وافْؼ وافتقزيع ،بروت ،ط 3606 _4هي_ 3;:6م.
 _34مجافٔات ادُيان يف صيًر ا ضٍيال (افيقضـ إّٔقذجي ًا) رّيد ؿرإٔيا ،جرييدة
ا شبقع ا ديب.ا اد افُتاب افًرب بدمنؼ ،ظدد ،:68:يف4005 4 44:م.
 _35مجافٔييات ادُييان يف صييًر ظييرار ،د ترـييل ادٌيئضِ ،يية مٗتيية فِبحييقث
وافدراشات ،جامًة مٗتية ،ا ردن ،اد ِيد افرابيع ،افًيدد 4 :ـيإقن ا ول:
;3;:م.
 _36مجافٔييات ادُييان  ،ؿاشييؿ ادَييداد ،جريييدة ا شييبقع ا ديب ،ظييدد،:75:
4005 6 34م.
 _37مجافٔات ادُان ،رّقد مَْذ اهلاصّل ،جريدة ا شبقع ا رد  ،ا اد افُتاب
افًرب بدمنؼ ،ظدد 4005 ، :68:م.
 _38اوىاب ادقازي فَِهٔدة افًربٔة ادًياسةٕ ،بٔيؾ مْكي ،دار تقبَيال ،افيدار
افبٔواء ،ط 4009_3م.
 _39دراشة ادُان افهحراوي  ،صالح صافحِ ،ة ؾهقل ،اد ِيد اف يا ظؼي،
افًدد ،5:حزيران3;;5 :م ،اهلٔئة ادكية افًامة فُِتاب.
 _3:دالفة ادُان يف ؿهٔدة افْ ر ،د .ظبد اإلفيف افهيائغ ،ا هيايل فِىباظية وافْؼي
وافتقزيع ،شقريا ،ط 3;;; – 3م.
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; _3افسبع ادًَِات مَاربة ،شّٔٔائٔة إٔ ربقفقجٔية فْهقصيٓا ،مْنيقرات ا ياد
افُتاب افًرب ،دمنؼ3;:0 ،م ،افْسخة اإلفُسؤٕة ظذ مقؿع ا اد افُتاب
بدمنؼ (.)www.awu_dam.org
 _40شحٔؿ ظبد بْل ايسحاس ،حٔاتيف وصيًره ،دحّيقد إشيامظٔؾ ظيامر ،رشيافة
ماجستر ،ـِٔة افٌِة افًربٔة ،جامًة ا زهر3604 ،هي 3;:4.
 _43شحٔؿ ،ؽازي بـ ظبد افرمحـ افَهٔبل ،ادٗشسة افًربٔة فِدراشات وافْييؼ،
بروت ،ط 4004م.
 _44شرة صًرية ،ؽازي بـ ظبد افرمحـ افَهٔبل ،اامة فِْؼ وادُتبيات ،جيدة،
ط 3646_5هي.
 _45صاظرية ادُان ،د جريدي بـ شِٔؿ ادْهقري اف بٔتل ،ذـة دار افًِؿ فِىباظة
وافْؼ ،جدة ،ط 3634 ،3هي 3;;4 ،م.
 _46صًر ؽازي افَهٔبل" دراشة ؾْٔة" ،رّد بـ شامل افهيٍرا  ،مٗشسية افٔاممية
افهحٍٔة بافرياض ،ط 4004 ،3645 ، 3م.
 _47افنًر يف افبالد افسًقدية ،أبق ظبد افرمحـ بيـ ظَٔيؾ افيياهري ،دار ا صيافة
فِ َاؾة وافْؼ واإلظالن ،افرياض ،ط 3607 ،هي _ 3;:7م.
 _48صًرية ادُانِ ،ة ادقؿػ ا ديب ،د .ظ امن بـ ضافب ،ا اد افُتياب افًيرب
بدمنؼ ،ظدد ،5:9:امقز 4005.
 _49افهقرة ا دبٔة ،د .مهىٍك ٕاصػ ،دار ا ٕدفس ،بروت.
 _4:صقرة اديرأة يف صيًر ؽيازي افَهئبل ،أمحيد شئِامن افِٓٔيب ،دار افىًِٔية
اجلديدة ،دمنؼ ،ط 3644 ،3هي _ 4005م.
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; _4ظامل افْص ،د .شِامن ـاصد ،دار افُْدي ،ا ردن ،د .ت.
 _50افًّدة يف راشـ افنًر وآدابف وَٕده ،البـ رصٔؼ افَيروا  ،ت:رٔيل افيديـ
ظبد ائّد ،دار اجلٔؾ ،بروت ،ط 3603 ، 7هي3;:3 ،م.
 _53ظـ بْاء افَهٔدة ايدي ة ،ظع ظؼي زايد ،د ،ت.
 _54ؿيراءة يف وجيف فْيدن ،ؽييازي بيـ ظبيد افييرمحـ افَهئبل  ،ادٗشسية افًربٔيية
فِدراشات وافْؼ ،بروت ،ط 3;;9 ،3م.
 _55فٌة افنًر افًريب اييديث ،مَقماايا افٍْٔية ،وضاؿاايا اإلبداظٔية ،د .افسئًد
افقرؿل ،دار ادًارف ،افَاهرة ،ط 3;:5 ،4م.
 _56اد ّقظة افنًرية افُامِة ،ؽازي بـ ظبد افرمحـ افَهٔبل ،مىبقظات اامية،
جدة360: ،هي_3;:9م.
 _57ادحُؿ وادحٔط ا ظيؿ  ،يب ايسـ ظع بـ إشامظٔؾ بـ شئدة ،ت :د .ظبيد
ائّد هْداوي ،دار افُتب افًِّٔة ،بروت ،ط 3643_ 3هي4000 ،م.
 _58مدار افهحراء ،صاـر افْابِز ادٗشسة افًربٔة فِدراشات وافْيؼ ،بيروت،
ط 3;;3 ،3م.
 _59ادديْيية يف صييًر افييزدو  ،د .رّييد افسيئد شييالمف ،مرـييز آيييات ،ط ،3
3640هي _ ;;;3م.
 _5:ادُان يف صًر أمحد ظبد ادًىل ح ازي ،حْان رّيد مقشيك محيقدة ،رشيافة
مُِّة فِامجستر جامًة افرمقك ،ا ردن3;;5 ،م.
; _5ادُان وافزمان يف افًامل افُق ايديث ،ب  ،ك ،و دئٍس ،ترمجة :د .أدهؿ
افسامن ،مٗشسة افرشافة ،د .ت.
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 _60مُقٕات افْص ا ديب ادرـز واهلقامش ،ربقب حُئؿ ،ضيّـ أظيامل ٕيدوة:
مُقٕات افيْص ا ديب  ،جامًية ايسيـ اف يا  ،ظيغ افنيؼ ،افيدار افبٔوياء،
3;::م.
ٕ _63يرية افبْائٔة يف افَْيد ا ديب ،د .صيالح ؾويؾ ،دار افييؼوق ،افَياهرة، ،
ط 363; _3هي 3;;:م.
ٕ _64يرييية ادُييان يف ؾِسييٍة ابييـ شيئْا ،تييٖفٔػ :حسييـ ٔييد افًبٔييدي ،ط ،3
3;:9م.
ٕ _65يرية افْص مـ بْٔة ادًْك إػ شّٔٔائٔة افدال ،د .حسغ مخري ،افيدار افًربٔية
فًِِقم ٕاصيرون ،ط 364: _ 3هي 4009م .
 _66ورود ظذ ضٍائر شْاء ،ؽازي بيـ ظبيد افيرمحـ افَهئبل ،ادٗشسية افًربٔية
فِدراشات وافْؼ ،بروت ،ط 3;:; ،4م.
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Poeticality of Place in Al_Qusaibi's Poetry

A bstract:
This study investigates Al_Qusaibi's poetry from a different perspective and will
provide a different approach to the previous ones that have already dealt with his
poetry. This study deals with Al_Qusaibi's ability to change the place, its related
themes, connotations, and the transfer of place from its physical entity to an artistic
entity within an artistic narrative in which the place occupies a pivotal role, becomes
a poetic theme carrying personal psychological reflections, and around which new
dimensions are created which are different from the ones we are familiar with. The
present paper investigates the many different themes of place which have been
employed by Al_Qusaibi since the beginning of his poetry as well as the influence
of Romanticism on his poetry in this field. The paper also deals with the different
current situations and problems that have significantly influenced the place theme in
Al_Qusaibi's poetry. The paper will also provide informative investigation into the
employment of symbolism of the place theme and how the different places have
become symbolic in Arabic memory. The present study also deals with the city as an
influential place in the life of the individual and the society, and as an outcome of
the individual's attitudes. An analytical analysis to the poeticality of the text will be
provided. This will account for the perpetual belonging relationship between
Al_Qusaibi and the place within the instinctive feeling of the relationship between
man and his country.
Key words:
Saudi poetry, Locations poetic, Qazi Aqusaibi poetry

جملة جامعة طيبة :لآلداب والعلوم اإلنسانية ،السهة الرابعة ،العدد 3416 ،5هـ

حتليل املظاهر الفونويتيكية يف الكتابة العربية

(دراسة يف ضوء علم اللغة احلديث)
د .حمؿد أمحد أبو عقد
أشتوذ مشورك ذم افؾغوات افتطبقؼقي – ؿسم افؾغي افعربقي وآداهبو
ـؾقي إربد اجلومعقي – جومعي افبؾؼوء افتطبقؼقي
abueid_mohammad@yahoo.com

تاريخ التحؽقم4435/2/44 :هـ

تاريخ اإلجازة4435/5/45 :هـ

املستخؾص:
شعً هذه افدراشي فؾؽشف ظن جوكى مسؽوت ظـه ذم ادؽتوباوت افعربقاي
أال وهو اجلوكى افػوكوتقؽي (افصويت اداودي ،وافدراشاي إذ شاعً فاذفك ؾن او
تستفدف بوفـؼض ذفك اجلوكى افػوكقؿي افغوفى ظذ تؾك ادؽتوبوت فؽـفو ـشاػً
ظام يؼف إزاء ذفك اجلوكى من مظوهر ؾوكوتقؽقي.
وظذ ذفك راحً افدراشي حتؾل مظوهر صاوتقي مودياي ذم افؽتوباي مان م ال
افتؿ قل األفوؾوين فؾؿالمح ؽر افتؿققزيي وافتؿ قل افػوكوتقؽي فؾفجاوت وفؾؿـطاو
افػعع واكتحوء شؿً ادـطو األجـبي.
هذا وخؾصً افدراشي إػ كتوئٍ أخرى اكطوت ظؾقفو.
الؽؾامت املػتاحقة:
افػوكوتقك افػوكوفوجقو افؽتوبي افعربقي األبجديي افصوتقي افػوكقم
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حتؾقل املظاهر الػوكوتقؽقة يف الؽتابة العربقة
دراسة يف ضوء عؾم الؾغة احلديث
* مؼدمـة:
تسعى هذه افورؿوت ألن تؽشف ظن جوكى مساؽوت ظـاه ذم واؿاع افؽتوباي
افعربقي هو اجلوكى افػوكوتقؽي (افصويت ادودي ،وافورؿوت إذ تسعى فذفك ؾن او
ال تسعى فـؼض احلوفي افػوكقؿقي افغوفبي ظذ افؽتوبي بل هي هتادف إػ افؽشاف ظان
جوكى آخر يؼف إزاء ذاك اجلوكى افػوكقؿي (افصويت افوطقػي ،وافؽشف ظن ذفاك
اجلوكى إكام يتلتى من ضريق افتـوول افعؾؿي فألم ؾي ادؽتوبي ذم افعربقي شوا ٌء ذم ذفاك
أـوكً تؾك األم ؾي تـحدر من افؽتوبي افسوبؼي فؾرشم افع امين أم مان افرشام افعا امين
كػسه أم من افؽتوبي افتوفقي فذاك افرشام وظاذ ذاك باوت افتؿفقاد افتاورطي فتطاور
ادؽتوب افعريب جزء ًا أصق ً
ال من هذه افدراشي.
* الؽتابة ،الـشلة والتطور:
كظرت افشعوب افبدائقي فؾؽتوبي بوصػفو رضب ًو من افسحر

بل إن ـ ر ًا مان

افؽتوب األوفغ ـوكوا من افساحرة وهام مان احتؽار افعالماوت وافرماوز افؽتوبقاي
فتصبح مغوفقق ظذ افعومي ال يؼوى ظذ تػؽقؽفو إال افعورؾون بلمرهو

ـون هذا ؾقام

مه من أزمون أمو افقوم وبرؽم صقوع افؽتوباي باغ اجلامهار ال بال وبارؽم زوال

( ،1وافس أوكٍ افشػوهقي وافؽتوبقي ص.179
( ،2مصطػى مـدور افؾغي وافػؽر ص.37-36
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ؾنن ـ ر ًا من ادشعوذين مو ؾتئوا يؼتوتون ظذ

افؽتوبي برشوم ؽومضي يـجزون هبو تعوويذهم وحجبفم .
وـوكً افؽتوبي مرت بلضوار ـ رة وصوالً إػ مو وصؾً إفقه من حول افؽتوبي
األبجديي وفعل أطفر تؾك األضاوار افؽتوباي افتصاويريي وادؼطعقاي واألبجدياي
وافؽتوبي األبجديي هي افؽتوبي ادعورصة وتؼوم ؾؽرهتو األشوشاقي ظاذ أن ُيؿ ال ُ
ـال
رشم ـتويب أو ُ
ـل ظالمي ـتوبقي صوت ًو فغوي ًو واحد ًا وادؼصود بوفصوت افؾغوي ثؿي
فقس افصوت ظذ إضالؿه بل هو افوحدة افصوتقي األشوشقي افػوكقم

وظذ ذفك

يؼول األصواتقون بلن افواَع األول فألبجديي هو ادـشئ األول فػؽرة افػوكقم .
وظذ ذفك جوءت افعالؿي بغ افعالمي افؽتوبقي (احلرف ،وافػاوكقم ذم معظام
افؾغوت وافؽتوبوت ظالؿي تبودفقي ذم األؽؾى إذ إن ـل ؾوكقم (وحدة صاوتقي ،ث ؾاه
ظالم ٌي ـتوبقي واحدة ُ
وـل ظالمي ال ث ل إال ؾوكق ًام واحد ًا .
ـون ذفك ذم األؽؾى األظم من افؾغي وافؽتوبي أمو افتػوصقل ؾتؽشاف أوجفا ًو
أخرى مـفو مو هو ظوم ذم ـل افؾغاوت وافؽتوباوت ومـفاو ماو طاتص بؽتوباي وفغاي
حمددتغ أمو مو هو ظوم ومشسك بغ افؾغوت وافؽتوبوت ؾقؿ ؾه ذاك افتػاووت باغ ماو
( ،1ظبد افسالم ادسدي مو وراء افؾغي ص.81
( ،2ـامل حمؿد بؼ ظؾم افؾغي االجتامظي ص.25
( ،3رمزي بعؾبؽي افؽتوبي افعربقي وافسومقي ص.69
( ،4ؽوكم ؿدري احلؿد رشم ادصحف ص.747
( Robins, General Linguistics, p.88 ،5واكظر ـامل حمؿاد بؼا ص 181ورمضاون ظباد افتاواب
اددخل إػ ظؾم افؾغي ص.87
( ،6حمؿد أبو ظقد األبجديي افعربقي ذم َوء ظؾم افؾغي احلديٌ ص.55
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يـطؼه افؾسون ومو ططه افؼؾم

وهو تػووت جييء ظذ أربعي أصؽول أشوشقي

أن ث ل افعالم ُي افؽتوبقي افواحدة أـ ر من وحدة صوتقي وظذ شبقل افتؿ قلؾنن افعالمي افؽتوبقي {و} ث ل ذم افعربقاي وحادتغ صاوتقتغ مهاو افضاؿي افطويؾاي
وافواو صبه احلرـي.
أن ُث َّل افوحد ُة افصوتقي افواحدة بلـ ر من ظالمي ـتوبقي ؾوفتوء افعربقي /ت/ث ؾفو افعالموت اآلتقي { تاا } و { اااتاا } و { ااااي} و { ت }.
أن يغقى افتؿ قل افؽتويب ـؾق ًو فوحدات صوتقي أشوشقي مـطوؿي ـغقوب أيظالمي ـتوبقي مم ؾي فؾػتحي افطويؾي (األفف ،ذم ـؾامت مان م ال "ضاه" و "هاذا" و
"افرمحن".
أن ال ث ل افعالمي افؽتوبقي أيي ؿقؿي صوتقي مـطوؿي ـام ذم حوفاي ماو تعاورفظؾقه ذم اإلمالئقوت افعربقي بوفػوار

ـؿ ل األفف افػورؿي ذم "ؾعؾوا" وـاوألفف ذم

"موئي" وافواو ذم "ظؿرو".
أمو مو طتص بؾغي وـتوبي حمددتغ ؾقؿ ؾه مو يع ر ظؾقه ادارء مان اخاتالالت ذم
افعالؿي بغ مـطاو افؾغاي ومؽتوهباو ذم افعربقاي مان م ال ؾؼادان افتؿ قال اخلطاي
فؾحرـوت افؼصرة ذم ـ ر من مواَع ادؽتوب افعريب وـوحتػوظ افعربقي صال و ذم
ذفك صلن افـفٍ ادحوؾظ ذم افسومقوت ظؿوم ًو

بصور تراثقي فؾؿؽتوبوت وذفك ـام

ذم "يس" و "داود" و "امرأت" و "افصؾوة" و "ضه" وـام هو احلول ذم مو تسعى إػ
( ،1ؽوكم ؿدري احلؿد ص.181
( ،2ؽوكم ؿدري احلؿد ص.182-181
( ،3إٍائقل وفػـسون توريخ افؾغوت افسومقي ص.17
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افؽشف ظـه م ل ِ
هذه افدراشي من جوكى خوص بودؽتوبوت افعربقي وهو جوكى دمـح
ؾقه هذه ادؽتوبوت ال فتؿ قل افوحدات افصوتقي األشوشقي (افػوكقامت ،بل فتؿ قل مو
يـطق ؾع ً
ال من أصوات موديي مسؿوظي بغض افطرف ظن وطقػي تؾاك األصاوات
وأثرهو ذم ادعـى وهي بذفك أي افؽتوبي افعربقي دمـح ذم هذه ادواَع فتؽون ـتوبقي
ؾوكوتقؽقي (موديي صوتقي ،ال ؾوكوفوجقي (ؾوكقؿقي وطقػقي.،
وبرؽم ـل األحوال افتي مرت هبو افؽتوبي وبرؽم ـل مو يؿؽن فـو أن كسجؾه
جموز ًا من خقوكوت افؽوتبغ فؾـصاوص ادـطوؿاي ؾانن افؽتوباي ماو زافاً هاي األداة
افرئقسي حلػظ افؾغي إذ هي أي افؽتوبي تـؼل ادـطو من افزمون إػ ادؽون ودمعل مو
هو مسؿوع بكي ًو خطق ًو وظذ ذفك يؽون حػظ افؾغي بوفؽتوباي حتـقطا ًو ااو وهباذا
أيض ًو تستحق افؽتوبي مو توصف به بل و فغي مقتي تؼوبل تؾك افؾغي احلقي ادـطوؿاي
مع افتـبه إػ أن افؾغي ادـطوؿي ظالمي اظتبوضقي فؾػؽر ذم حغ إن افؾغي ادؽتوبي ظالماي
اظتبوضقي فؾغي ادـطوؿي .
وافؽتوبي بوصػفو كظوم ًو من افعالموت االظتبوضقي

فقسً من افؾغي ذم يشء

ؾفي كظوم شقؿقوفوجي (إصوري أو ظالمويت ،آخر ؽر ذفك افـظوم افؾغوي

ؾوفؾغاي

تؽون بذاهتو وبؿعزل ظن افؽتوبي إذ او أي افؾغي أوفويي تورطقي ظذ افؽتوبي :ؾعؿار
افؽتوبي ال جيووز مخسي آالف ظوم ذم حغ إن ظؿر افؾغي يؼدر بلـ ر مان ذفاك بؽ ار
( ،1ؾوزي افشويى أثر افؾغي ادؽتوبي ص.172
( ،2ؾوزي افشويى أثر افؾغي ادؽتوبي ص.172
( ،3حمؿد شعقد افغومدي رحؾي افعالمي ص.257
( ،4بسوم برـي ظؾم األصوات ص 152-151وـامل بؽداش افتعبر افشػفي ص.29
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وؿد يصل إػ مئوت اآلالف من افسـغ :وفؾغي أيضا ًو أوفوياي بقوفوجقاي :ؾوإلكساون
يـطق أوالً ثم يؽتى وؿد ال يؽتى مطؾؼ ًو واو أوفويي وطقػقاي :ؾوإلكساون ياتؽؾم
أـ ر ممو يؽتى  .إن هذا افواؿع مان االكػصاول باغ افؾغاي وافؽتوباي جعال افادرس
افؾسوين مذ كشلته افسوشريي األوػ ؿبل كحو مئي ظوم يضع كصى ظقـقه ادـطاو ال
مقادان افدراشاي افؾساوكقي ال ؽار

ادؽتوب إذ هو أي ادـطاو

وأماو ادؽتاوب

ؾؿفجور فسوكق ًو :دو يؾحؼه بوفؾغويغ من وؿوع ذم افوهم واالفتبوس .
وـون أشالؾـو من افؾغويغ وؽرهم تػطـوا اذا افواؿع مان افتخاوفف باغ ماو
يـطؼون ومو يؽتبون ؾفذا اجلوحظ يكح بلن اخلط أحد افادوال اخلؿساي ادشافورة
ؾلمو افدوال األخرى ؾجعل أواو افؾػظ
وادؽتوب من تػور
هجوئه"

وهو تلصر من افرجل ظذ مو بغ ادـطاو

وـون اإلشسابوذي حدَّ اخلاط بلكاه "تصاوير افؾػاظ بحاروف

وهو مو كص افسقوضي ظؾقه حرؾق ًو ذم مهع ااوامع .

من جفي أخرى كص افغزايل ظذ أن فؾقء وجود ًا ذم األظقون ثام ذم األذهاون
ثم ذم األفػوظ ثم ذم افؽتوبي

وـذفك حد ابن خؾدون اخلط بلكه رشوم وأصؽول تدل

( ،1ؾوزي افشويى حمورضات ذم افؾسوكقوت ص.16
( ،2شوشر ظؾم افؾغي افعوم ص.42
( ،3شوشر ص 43وظبد افصبور صوهغ ادـفٍ افصويت ص 18-17وجاون ـاوكتقـو دروس ذم ظؾام
أصوات افعربقي ص.148
( ،4اجلوحظ افبقون وافتبقغ ج 1ص.76
( ،5اإلشسابوذي رشح افشوؾقي ج 3ص.312
( ،6افسقوضي مهع ااوامع ج 6ص.375
( ،7افغزايل معقور افعؾم ص.47-46
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وجوء ذم رشوئل إخوان افصػو

" ...احلروف اخلطقي إكام وَعً شامت فقستدل هبو ظذ احلروف افؾػظقي" .
إن جمؿل مو تؽؾؿً ظؾقه افـصوص أظاله فقق بوؿوف ـ ر مان األؿادمغ
ظذ هذا افـحو من االكػصول بغ مو ططه افؼؾم ومو تسؿعه األذن مع افتـبه ثؿاي إػ
مو يشتؿل ظؾقه افدرس افتؼؾقدي من خؾط ذم افتحؾقل بغ ادـطاو وادؽتاوب وماو
جؾبه ذاك اخلؾط من توهم وظ رات

وهي حوفي تتخوفف وماو جاوء ظـاد اآلخارين

ادشور إفقفم أظاله من وظي كظري بودسلفي وهو وظي ال طتؾف بحول ظام جوءت
به اددرشي افؾسوكقي ادعورصة ورائدهو شوشر.
إن مو يؿؽن اذه افدراشي أن تػقد مـه بعد هذا افتؿفقاد افتاورطي أن افؽتوباي
افعربقي أخذت مـحى افؽتوبوت األبجدياي ذم ظالؿوهتاو افتبودفقاي باغ افػاوكقامت وماو
يؿ ؾفو من حروف وظؾقه ؾوفؽتوبي افعربقي ذم األؽؾاى ـتوباي ؾوكقؿقاي وطقػقاي ال
ث ل من ادالمح افصوتقي ادؽوكي فؾػاوكقم إال ماو فاه وطقػاي وأثار ذم ادعـاى هاذا ذم
األؽؾى أمو مو هو مسؽوت ظـه ؾذاك اجلوكى افػوكوتقؽي ادودي ؽر افوطقػي وهو
جوكى ؿصدته ادؽتوبوت افعربقي ذم بعض أم ؾتفو وظذ ذفك تسعى افدراشاي ذم ماو
يؼدم من صػحوت إلموضي افؾ وم ظن ذفك.

( ،1ابن خؾدون ادؼدمي ص.744
( ،2رشوئل أخوان افصػو ج 1ص.393
( ،3ظبد افصبور صوهغ ادـفٍ افصويت ص 18-17واكظر ذم ذفك حمؿد أبو ظقد أثر افؽتوبي األبجدياي
األبجديي ص 237-277وحمؿد أبو ظقد أثر افؽتوبي ذم افتؼعقد افؾغوي ظـد افعرب ص.61-47
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*املوضوع وأمهقته:
يؿؽن فؾدراشي احلوفقي أن تتؾؼف جمؿل ادالحظوت افؾغويي وافؾسوكقي ادعورصة
حول افؽتوبي األبجديي ظذ افـحو اآليت
وؿػً افدراشوت ادعورصة ظذ ـ ر من افتػووتوت بغ ادـطو وادؽتوب ذمخمتؾف افؾغوت

وبسبى من ذفك ُأكشئً األبجديي افصوتقي افدوفقي I.P.A

.

اكؼسؿً األبجديي افصوتقي افدوفقي إػ ؿسؿغ أبجديي ؾوكقؿقي ؾوكوفوجقاي(وطقػقي ،وأبجديي صوتقي ؾوكوتقؽقي وأمو األبجديي افػوكقؿقاي افػوكوفوجقاي ؾتؿ ال
افػوكقامت أو افوحدات افصوتقي األشوشقي ذم افؾغي بؿعازل ظان افػروؿاوت ظديؿاي
افدالفي وافوطقػي بغ األصوات وهي أبجديي ختتص بتؿ قل هذه افوحدات األشوشقي
ذم فغي معقـي من افؾغوت وهي ظاذ ذفاك تارتبط بوفـظاوم افػوكوفاوجي (افصاويت
افوطقػي ،فتؾك افؾغي ومن هـو فقس من أبجديي ؾوكقؿقي ؾوكوفوجقي ظودقي بل ثؿي
أبجديي ؾوكقؿقي ؾوكوفوجقاي ظربقاي أو إكجؾقزياي أو روشاقي وهؽاذا أماو األبجدياي
افصوتقي افػوكوتقؽقي ؾتؿ ل ـل األصوات ادـطوؿي مودي ًو بغض افطارف ظان ؿقؿفاو
افدالفقي وافوطقػقي وظؾقه ال ختتص األبجديي افػوكوتقؽقي بؾغي من افؾغوت بل هاي
ظودقي وث ل األصوات ذم افؾغوت ـؾفو .

( Robins, p. 118 ،1واكظر حسوم افـعقؿي افؽتوبي افصوتقي ص 16وأمحد خمتور ظؿر دراشي افصاوت
افؾغوي ص 61وظبد افرمحن أيوب افعربقي واجوهتو ص 17-8وؾوَل ثومر مشؽالت تعريى
األظالم ص.42
( ،2ثوم حسون افؾغي باغ ادعقورياي وافوصاػقي ص 137وديػقاد أبرـرومباي مباودئ ظؾام األصاوات
ص 185وبرتقل مودزج ظؾم األصوات ص.272
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اكبـى افتػريق بغ األبجاديتغ ظاذ افتػرياق افؾساوين ادعاورص باغ افػاوكقمواألفوؾون ؾوفػوكقم هو افوحدة افصوتقي األشوشقي ذم افؾغي افتي حتدث بحؾواو مؽون
وحدة صوتقي أخرى تغار ًا دالفقا ًو وطقػقا ًو  .وأماو األفوؾاون ؾفاو افتـاوع افصاويت
فؾػوكقم أو هو افظفور ادودي فؾػوكقم وهو طفور يليت وؾق اجلوار افصويت وافؾفجي
وؽر ذفك  .وفعل ممو يوَح ذفك افـظر ذم اف ـوئقاوت اآلتقاي "شاور" و"صاور"
طل" و"شل" و" ّ
َل" و" ّ
و" ّ
زل" ؾحؾول افصود ذم"صور" مؽون افسغ ذم "شور"
حيدث أثر ًا ذم افدالفي وظؾقه ؾفو تغر وأثر ذو وطقػي وبذفك ؾنن افصود وافسغ ذم
"صور" و"شور" ؾوكقامن مستؼالن أو وحادتون صاوتقتون خمتؾػتاون وـاذا األمار ذم
"َا ّال" و"طا ّال" و"شا ّال" و" ّ
زل" وفااقس األماار ظااذ ذات افـحااو ذم "بسااطي"
و"بصطي" ؾوفسغ ادـطوؿي ذم "بسطي" وافصود ادـطوؿي ذم "بصاطي" فقساو ؾاوكقؿغ
مستؼؾغ بل مهو ثؿي أفوؾوكون فػوكقم /س /وإن كطؼً افسغ شاقـ ًو خوفصاي ذم
"بسطي" وإن كطؼً افسغ صود ًا ذم "بصطي" ؾفذا افـطق وإن جاوء بوفساغ شاقـ ًو
تور ًة وصود ًا تور ًة أخرى يظل حمؽوم ًو بوفسقو افصويت وفقس ذا دالفي جديدة أو ذا
صلن وطقػي آخر.
األبجديي افػوكقؿقي افػوكوفوجقي ادبتؽرة ال ث ل إال افػوكقامت أو افوحاداتاألشوشقي وهي بذفك تتواؾق وـال األبجاديوت ذم ـال افؾغاوت ؾوألبجدياي أي
أبجديي إكام ؿومً ظذ أشوس أ و ث ل افوحدات افصوتقي األشوشقي ذم فغي حماددة
( ،1يوشف ؽوزي مدخل إػ األفسـقي مـشورات افعو افعريب اجلومعقي دمشق ط 1985 1ص.147
( ،2أمحد خمتور ظؿر دراشي افصوت افؾغوي ص.155
( Robins, p. 88 ،3واكظر ـامل حمؿد بؼ ظؾم افؾغي افعوم ص 181رمضون ظبد افتاواب ادادخل إػ
=
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وفؽن اخلؾل ذم افتؿ قل هو مو دؾاع إػ افبحاٌ ظان أبجدياي أـ ار دؿاي وأـ ار وؾاو ًء
فؾػوكقامت وبرؽم ذاك اخلؾل ذم افتؿ قل وبرؽم ـل مو يؿؽن أن يمخذ ظذ األبجديي
افعربقي

إال أن بعض افبوح غ اكزوا فوصف تؾك األبجديي بل او أبجدياي ؾوكقؿقاي

ؾوكوفوجقي بودطؾق ظوجزة ظان أن ث ال افتـوظاوت افصاوتقي ادختؾػاي مان ترؿقاق
وتػخقم وإموفي وإصامم وروم

وهو ظجاز ُيساوغ بؽاون ادساؽوت ظان رشاؿه ذم

افػصحى موثل ذم افعؼول مؼصور ذم األذهون .
من جفي أخارى وصاف آخارون األبجدياي افعربقاي بل او أبجدياي ؾوكقؿقاي
ؾوكوفوجقي ظذ األؽؾى

وفعل افواصػغ فألبجديي افعربقي بوفػوكقؿقاي شاواء ذم

ذفك أـون وصػفم او ظذ جفي اإلضال أم ظذ األؽؾى افتؿسوا افوصف من معويـي
دؿقؼي فواؿع افتؿ قل افؽتويب فألصوات ذم افعربقي وظذ شبقل افتؿ قل ؾنن احلرـاوت
افعربقي هي ظؼ حرـوت ؾوكوتقؽق ًو وشً حرـوت ؾوكوفوجق ًو أو ؾوكقؿق ًو

ومماو

يدفل ظذ ؾوكوفوجقي افؽتوبي افعربقي ثؿاي أن ظالموهتاو افؽتوبقاي ال تشاتؿل إال ظاذ
رشوم فسً حرـوت هي رشوم احلرـاوت افػاوكقامت افؼصارة وافطويؾاي افضاؿي
=

ظؾم افؾغي ومـوهٍ افبحٌ ص.87

( ،1إمقل يعؼوب اخلط افعريب ص 58وكػوشي زـريو توريخ افادظوة إػ افعومقاي ص 21وظباد افعزياز
ؾفؿي تقسر افؽتوبي ص 8وحمؿود تقؿور مشؽالت افؾغي افعربقي ص.49
( ،2حمؿد شعقد افغومدي رحؾي افعالمي ص.259
( ،3حمؿد شعقد افغومدي رحؾي افعالمي ص.267
( ،4حمؿد شعقد افغومدي رحؾي افعالمي ص.265
( ،5حمؿد أبو ظقد األبجديي افعربقي ص 55وحسغ الذم ص.133
( ،6حيقى ظبوبـي افتطور افسقؿقوئي ص.61
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افؼصرة وافضؿي افطويؾي وافػتحاي افؼصارة وافػتحاي افطويؾاي وافؽٌاة افؼصارة
وافؽٌة افطويؾي وأمو األفوؾوكوت من م ل افضؿي ادامفي ] [oو ] [Õؿصارة وضويؾاي
وـذا افؽٌة ادامفي ] [eو ] [êضويؾي وؿصرة ؾال ث قل ـتوبق ًو او.
إن افدراشي احلوفقي إذ تارؾض افؼاول بػوكوفوجقاي افؽتوباي افعربقاي باودطؾق
وشقليت برهون ذاك افرؾض ؾن و ال ختتؾف مع من ذهى إػ أن افسؿي افعوماي فؾؽتوباي
افعربقي أ و ـتوبي ؾوكقؿقي ؾوكوفوجقي وهو مذهى أيده افبوحٌ احلويل ذم دراشي أخرى
فه شبؼً هذه افدراشي

وبرؽم ذفك ؾنن افورؿوت اآلتقي تعؿل ظذ افزهـي ظذ أن

ثؿي جوكب ًو آخر فؾؽتوبي افعربقي ال تؽون ؾقه ـتوبي ؾوكوفوجقي ؾوكقؿقي بل تؽاون ـتوباي
ؾوكوتقؽقي صوتقي موديي وفعل ذفك هو مو يضػي ظذ موَوع افدراشي أمهقي خوصي:
إذ به تتػرد وتـامز ظن ؽرهو.
*هدف الدراسة:
هتدف هذه افدراشي إػ افؽشف ظن جوكى مسؽوت ظـاه ذم افؽتوباي افعربقاي
هو ذفك اجلوكى افػوكوتقؽي وهو جوكى يؼود إػ أن ادؽتوب افعريب ذم بعاض مان
أحوافه يسعى ألن يؿ ل ادـطو

ؾع ً
ال أو هاو يساعى فتؿ قال افتـوظاوت افصاوتقي

افسقوؿقي وؽر افسقوؿقي فألصوات وهو ٍ طوفف مو ظفدكوه ذم ذفاك ادؽتاوب ذم
أـ ر أحوافه من االؿتصور ظذ ث قال افػاوكقامت ـحاول ـال افؽتوباوت األبجدياي:
وفؾزهـي ظذ هذه احلوفي افػوكوتقؽقي تسعى افدراشي ذم ؿوبل من افصاػحوت فتتقاون
بشواهد من ادؽتوبوت افعربقي تػصح ظن ذفك.
( ،1حمؿد أبو ظقد األبجديي افعربقي ص.55
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*مادة البحث:
تتػحص افدراشي واؾر ًا من األم ؾي ادؽتوبي ادستؾي من كوظغ من أكواع افؽتوباي
افعربقي مهو رشم ادصحف وافؽتوبي افعربقي افتؼؾقديي شاواء ذم ذفاك أجاوءت تؾاك
افؽتوبي ذم مرحؾي مو ؿبل افتؼعقد فتمالء أو جوءت ذم ادرحؾي افتوفقي فذاك افتؼعقد.
*الدراسات السابؼة:
حظقً افؽتوبي افعربقي ذم افعك احلديٌ بواؾر من اجلفود افتي تـووفً احلؼال
بلبعوده ادختؾػي وفعل هذه اجلفود توزظً ظذ حموور مـفو توريخ افؽتوبي ومشؽالهتو
افؼديؿي وادعورصة وحرـوت إصالحفو وـاذفك ؾانن مان تؾاك اجلفاود ماو درس
افؽتوبي ذم ادـظور افؾسوين ادعورص.
وجوءت افدراشوت افتي تـووفً افؽتوبي ذم ادـظور افؾسوين ادعورص فتبحٌ ذم
األؽؾى ذم موَوظوت افعالؿي بغ افؾغي وافؽتوبي وبعبورة أخرى ؾن او أي تؾاك
افدراشوت ترـزت ذم تـوول ظالؿوت افتلثر وافتلثر باغ ادـطاو وادؽتاوب ومان
ذفااك ظالؿااي افوحاادات افصااوتقي (افػااوكقامت ،بتؿ قالهتااو افؽتوبقااي وفعاال أطفاار
افدراشوت تـووالً فؾؿوَوع دراشي وجقه ظباد افارمحن ( ،1996ادوشاومي بااا
”Linguistic Study of the Adequacy of Arabic Orthography

“A

وخؾصً إػ أن افؽتوباي

افعربقي ذم كظوم ث قؾفو فألصوات إكام تتامثل ذم األؽؾى وافؽتوبي افػوكقؿقي احلدي ي .
وـذفك ؾنن دراشاي أخارى فؾبوحاٌ احلاويل ( ،1998بعـاوان "األبجدياي
افعربقي ذم َوء ظؾم افؾغي احلديٌ" خؾصً إػ مجؾي من افـتوئٍ مـفاو افتلـقاد ظاذ
( ،1وجقه ظبد افرمحن .10-14. “A Linguistic Study of the adequacy of Arabic Orthography” ,
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تؾك احلوفي افػوكقؿقي افغوفبي ظذ ادؽتوبوت افعربقي .
ومن تؾك افدراشوت دراشي دحؿد شعقد افغومدي ( ،2771بعـاوان "رحؾاي
افعالمي من افـطق إػ افؽتوبي" وؾقفو ؿرر افغومدي أن افؽتوبي افعربقاي ـتوباي ؾوكقؿقاي
بودطؾق تعجز ظن أن ث ل أي ًو من افتـوظوت افصوتقي ؽر افوطقػقي من ترؿقق وتػخاقم
وإموفي وإصامم وروم .
ومن ذفك أيض ًو دراشي حلسغ الذم ( ،2776بعـوان "كظوم افؽتوبي افعربقاي
ذم َوء ظؾم افؾغي احلديٌ" وؾقفو أظود افبوحٌ تؽرار مو شبؼه إفقه آخرون من تلـقد
احلوفي افػوكقؿقي افغوفبي ظذ افؽتوبوت افعربقي .
إن افدراشي احلوفقي بتصدهيو فؾؿوَاوع وبؽشاػفو ظان اجلوكاى افػوكاوتقؽي
فؾؽتوبي افعربقي إكام تؽشف ظن مسؽوت ظـه ذم واؿع افؽتوبي وهاي ذم اشتؽشاوؾفو
ذفك إكام تؾؿؾم مظوهر ذفك اجلوكى وصواهده ظؾفو ذم ذفك ت ِ
ُؽؿ ُل كؼص ًو مو تصدت
فه افدراشوت افسوبؼي وظ ّؾفو أيض ًو تـؼض ذفك افزظم ذم دراشي افغومدي بػوكقؿقي
ادؽتوبوت افعربقي مطؾؼ ًو.

( ،1حمؿد أبو ظقد األبجديي افعربقي ذم َوء ظؾم افؾغي احلديٌ ص.95
( ،2حمؿد شعقد افغومدي رحؾي افعالمي ص.267-259
( ،3حسغ الذم كظوم افؽتوبي افعربقي ص.151
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*مـفج البحث:
تعتؿد افدراشي ذم تـوواو فألم ؾي ادؽتوبي مـفج ًو وصاػق ًو حتؾقؾقا ًو وهاي ظاذ
ذفك فن تعؿد إػ تـوول األم ؾي تـووالً تورطقا ًو أو مؼوركا ًو وإن ـوكاً تؾاك األم ؾاي
صواهد ظذ كصوص ظتقؼي أو كصوص متلثرة بـصوص شومقي.
*فوكوتقؽقة الؽتابة العربقة؛ املظاهر والشواهد:
تتوزع ادظوهر افػوكوتقؽقي فؾؽتوبي افعربقي وؾق مو ترى افدراشاي ظاذ حماوور
متوافقي وظذ كحو من
ـالتؿثقل األلوفوين لؾؿالمح غري التؿققزية:
يؿ ل ادؾؿح افتؿققزي ظؿؼ ًو فسوكق ًو أـاز ذم ؾفام افػاوكقم افؾغاوي ؾانذا ـاون
افػوكقؿقااون افتؼؾقااديون ياارون أن افػااوكقم هااو افوحاادة افؾغويااي األصااغر ذم افبـااوء
افؾغوي

ؾنن األصواتقغ ادعورصين يـظرون فؾؿؾؿح ظذ أكه افوحدة األصاغر مان

افػوكقم

وفعل أطفر ادالمح افتي جيري افتؽؾم ظؾقفو افتػخاقم وافسؿقاق واجلفار

وااؿس وافػؿويي واألكػقي. ...
ؾبدالً من افؼول :وؾق كظرياي افػاوكقم افتؼؾقدياي ّ
إن ادعـاى تغار ذم "زار" و
"شور" بسبى من حؾول ؾوكقم افزاي مؽون ؾوكقم افساغ يؿؽان فـاو وؾاق كظرياي
ادالمح افتؿققزيي افؼول ّ
إن ادعـى تغر بسبى من حؾول اجلفر ذم "زار" مؽون ااؿس
( ،1روكوفد إيؾوار مدخل إػ افؾسوكقوت ص.92
( ،2أمحد خمتور ظؿر دراشي افصوت افؾغوي ص.156
( ،3أمحد خمتور ظؿر دراشي افصوت افؾغوي ص.156

د .حممد أمحد أبو عيد ا

334

ذم "شور" ؾودؾؿح "اجلفر" ثؿي هو مو ؽر ادعـى وفقس افػوكقم.
إن افػوكقم  /ز  /هو مجوع ادالمح افتؿققزيي اآلتقي
احتؽوـي أشـوين جمفور مرؿق.
وأمو افػوكقم  /س /ؾجامع ادالمح اآلتقي
احتؽوـي أشـوين مفؿوس مرؿق.
وظذ ذفك ؾنن ادؿقز افوحقد باغ افػاوكقؿغ هاو اجلفار وااؿاس وهاو ماو
يوصف ذم ظؾم األصوات ادعورص بودؾؿح وهاو ثؿاي مؾؿاح ثققازي
Feature

Distinctive

ألن حؾول اجلفر ذم "زار" مؽون ااؿس ذم "شور" أحدث تغار ًا ذم ادعـاى

وظؾقه حػؾً افؽتوبي افعربقي بتوثقق اذا افرضب من افتاميز وهو توثقق ث ال بتباوين
األصؽول افؽتوبقي "زار" و "شور".
أمو إذا ـون حؾول ادؾؿح مؽون اآلخر ال حيدث تغر ًا ذم ادعـاى ؾانن ادؾؿاح
ثؿي

مؾؿح ؽر ثققزي Nondistinctive Feature

ال تلبه افؽتوبي افعربقي بتؿ قؾه ؾوفسغ

ذم بسطي وشقطر تـطق صود ًا من افـوحقي افػوكوتقؽقي وافصود هـو أفوؾون أو تـاوع
شقوؿي صويت فػوكقم افسغ وظؾقه ال ُث ل افؽتوبي افعربقي ذم األؽؾى األظم افصو َد
ادـطوؿ َي ثؿي إال شقـ ًو إذ افػوكقم /س /هـو هو مؼصد افؽتوبي األبجديي افػوكقؿقي
افػوكوفوجقي.
ؽر أن افدراشي تع ر ظذ مو طوفف افؼح ادبسوط أظاله وذفك ظاز أم ؾاي
متـوظي َم َّؾاً ؾقفاو افؽتوباي األفوؾوكاوت أو افتـوظاوت ال افػاوكقامت أو افوحادات
األشوشقي ومن تؾك األم ؾي
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ــ متثقل فوكقم السني ،كتابة:
تـطق افسغ ذم بعض األكسو افصوتقي صاود ًا وذفاك بسابى مان جموورهتاو
فصوت مػخم واألصل ذم افؽتوبي أن تادون افساغ /س /هـاو شاقـ ًو {س} ـاام
دوكً ذم معظم ادواؿع وأـ ر ادؽتوب فؽـفو وذم بعاض ادواؿاع م ؾاً صاود ًا ذم
ختوفف وافؼواظد افػوكقؿقي فؾؽتوبي افعربقي وذم مقل فؾتؿ قل افػوكاوتقؽي األفوؾاوين
ـااااام ذم ﭽﭫﭼ

ﭽﭫﭼ

ﭽﯤﯥﯦﭼ

وذم ث قاال ؿوفااه ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

وـااااام ذم ث قاااال ؿوفااااه تعااااوػ
وـااام ذم

افتؿ قل افؽتويب فؼوفه ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ .
إن مو جرى ذم هذه األم ؾي من افـوحقي افؾغويي هو مموثؾي صاوتقي ؾوفساغ ذم
مجقعفو وؿعً ؿبل صوت مػخم ؾامثؾته بلن صورت افسغ صود ًا إذ افػر بغ افسغ
وافصود ال يؽؿن إال ذم مؾؿح افتػخقم وافسؿقق ؾوؾق األصواتقغ ادعورصين يؽون
وصف افسغ وافصود ـوآليت
افسغ احتؽوـي أشـوين مرؿق مفؿوس.
افصود احتؽوـي أشـوين مػخم مفؿوس.
( ،1افػوحتي .7
( ،2افػوحتي .6
( ،3افغوصقي .22
( ،4افطور .37
( ،5األظراف  69فؾؿزيد حول هذه افرشوم اكظر افزخمؼي افؽشاوف ج 2ص 87وابان اجلازري
افـؼ ذم افؼراءات افعؼ ص 12ومصطػى افغاليقـي جومع افدروس افعربقي ص139
( ،6روكوفد إيؾوار مدخل إػ افؾسوكقوت ص.32 29 28
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وفعل ادعودفي افػوكوفوجقي اآلتقي توَح مو جرى من حتول فؾساغ ذم األم ؾاي
ادرصودة أظاله
س [ -مػخم]  ص [ +مػخم] /ط [ +مػخم].
إن هذه ادامثؾي افتؼدمقي بغ افسغ وافصود مموثؾي يظفرهو ادـطاو وال يظفرهاو
ادؽتوب فؽـفو ذم ادواؿع شوفػي افذـر م ؾً ـتوبق ًو ظذ ؽر ادعفود فتؽون افؽتوبي ذم
تؾك ادواؿع ـتوبي ؾوكوتقؽقي.
ــ التؿثقل الؽتايب لؾثوية والشػوية:
ِ
ظام" ذم ؿوفاه تعاوػ ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ
ام" و" َّ
وذفك ـام ذم ـتوباي "م َّ
ؿوفه ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ

وذم

إكه وبغض افطرف ظن افتخوفف بغ اإلمالئقغ افعرب حول

افوصل وافػصل ذم "ظن مو" و"من مو"

ؾنن ـتوباي افؽؾؿتاغ أظااله ظاذ ذاك

افـحو إكام هو رضب بعرض احلوئط فؾؼواظاد افػوكقؿقاي افوطقػقاي فؾؽتوباي افعربقاي
واكتحوء من افؽوتى فسؿً افؽتوبي افػوكوتقؽقي ؾوفؽؾؿتون مؽوكتون من
ممو أو مم= من  +مو
ظم = ظن  +مو
ظام أو َّ
وادؽتوب هـو ال يظفر أي ث قل فؾػوكقم /ن /وهو مو حتول كطؼق ًو إػ مقم
فؽـه ّ
طل كوك ًو من افـوحقي افػوكقؿقي افوطقػقي وافتحول إػ /م /ـون بسابى جماوورة
( ،1افـبل .1
( ،2افطور

.5

( ،3حمؿد شعقد افغومدي افرشم افؽتويب ص.9

حتليل املظاهر الفونوتيكية يف الكتابة العربية ...

344

افصوت فؾؿقم /م /ذم "مو" وبسبى ادجاوورة ؾؼاد افصاوت /ن /افؾ وياي فتحال
مؽو و افشػويي وهو ادؾؿح افوحقد ادؿقز بغ ادقم وافـون ؾودقم صوت أكػي صػوي
جمفور مرؿق وافـون صوت أكػي ف وي جمفور مرؿق

ومو حدث من حتول هو مموثؾي

تؼدمقي تظفرهو ادعودفي افػوكوفوجقي اآلتقي
ظم
ظن مو َّ 
من مو ِ م َّم
ن [ +ف وي]  م [ +صػوي]  /م [ +صػوي]
إن مو تظفره ادعودفي افػوكوفوجقي أظاله يوَح ـقف أن افؽتوبي افعربقي ثؿي
إكام م ؾً األفوؾوكوت ال افػوكقامت وظؾقه تؽون افؽتوباي ظاذ هاذا افوجاه ـتوباي
ؾوكوتقؽقي.
ــ األكػقة واجلاكبقة والتؿثقل الؽتايب:
وذفك ـؿ ل ؿوفه تعاوػ مؽتوبا ًو ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ
وـام ذم افتؿ قل افؽتويب فؼوفه تعوػ ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ

ؾوفـون ثؿاي

ُث َ َّل ؾوكوفوجق ًو بل م ؾً ؾوكوتقؽق ًو أو أفوؾوكق ًو وذفك أن افـون دو جوورت افالم
ؾؼدت أكػقتفو (مؾؿح ضريؼي افـطق ،فتحل مؽون األكػقي اجلوكبق ُي ؾوفـون صوت أكػي

( ،1روكوفد إيؾوار مدخل إػ افؾسوكقوت ص.32 29 28
( ،2افتوبي .47
( ،3احلديد .29
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وافالم صوت جوكبي ف وي جمفور مرؿق

وشؾوك افؽتوباي ذم

اد وفغ افسوبؼغ "إال" و "فئال" شؾوك معوـس فسؾوـفو ذم بؼقي ادواؿع ـام ذم ؿوفه
ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ

ؾوفراشم ذم وَعه افشدة ظذ افالم ذم " َّفن" إكام يـبه

افؼورئ إػ أن افـون ذم "أن" تـطق الم ًو وبرؽم ذفك ؾنكه احتػظ برشم افـون ـام هو
ثق ً
ال فؾؽتوبي افػوكوفوجقي افػوكقؿقي ال افؽتوبي افػوكوتقؽقي افتي طفر ث قؾفو ذم اد وفغ
"إال" و "فئال".
ـ التؿثقل الؽتايب لؾطول والؼرص (احلركات الؼصرية والطويؾة):
طتؾف افبوح ون ادعورصون ذم ظد احلرـوت افعربقي ؾوفبعض يرى إ و ثاالث
حرـوت

وآخرون يرون أ و شً

وفعل افتخوفف ثؿي بغ افدارشغ يعود إػ

ضبقعي احلرـوت افعربقي ؾوفتاميز بغ تؾك احلرـوت يعود فعومل افـوع  qualityأو فعومل
اددة quantity

أو فؾعومؾغ مع ًو ؾوفتاميز بغ احلرـتغ افؼصرتغ افػتحي وافضؿي

م ً
ال يؼع بسبى من افتخوفف ذم افـاوع ذم حاغ إن افتامياز باغ افػتحتاغ افطويؾاي
وافؼصرة يؼع بسبى من االختالف ذم اددة وأمو افتاميز بغ افػتحي افؼصرة وافضؿي
افطويؾي ؾقؼع بسبى من افتغوير ذم افـوع واددة.
( ،1روكوفد إيؾوار مدخل إػ افؾسوكقوت ص.32 29 28
( ،2روكوفد إيؾوار مدخل إػ افؾسوكقوت ص.32 29 28
( ،3االكشؼو

.14

( ،4أمحد خمتور ظؿر دراشي افصوت افؾغوي ص.312
( ،5حمؿد ظع اخلويل األصوات افؾغويي افـظوم افصويت فؾغي افعربقي ص.98
( ،6إبراهقم أكقس األصوات افؾغويي ص.31
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وظذ ذفك

يـظر افبعض إػ احلرـوت افطويؾي ظذ إ و حرـوت مستؼؾي بل

ظدّ هو حرـوت ؿصرة أضقؾً مدهتو أو فـؼل إ و حرـاوت ؿصارة خضاعً فػاوكقم
افطول ”“Length

وهو ؾوكقم ؾو ترـقبي

ظذ أياي حاول ؾؼاد اصاتؿل ادؽتاوب

افعريب ظذ ث قل معوـس اذه احلرـوت إذ م ؾً احلرـوت افؼصرة برشوم احلرـوت
افطويؾي وم ؾً احلرـوت افطويؾي برشوم احلرـوت افؼصرة وذفاك وؾاق ماو يؽاون
افصوت ظؾقه مـطوؿ ًو ؾوحلرـوت افؼصرة ختضع فؾؿطال أو افتطويال أحقوكا ًو وذم
ادؼوبل ؾنن احلرـوت افطويؾي ؿد ختضع فالختزال أو افتؼصر فؽـه مطل واختزال ال
يـبـي ظؾقه مطؾؼ ًو أي تغر ذم ادعـى وهو تغار فاقس ذا ؿقؿاي وطقػقاي أو ؾوكقؿقاي
ؾوفطول وافؼك هـو فقس ـوفتاميز بغ احلرـوت افطويؾي وافؼصرة ذم أـ ر ادواَع
ادـطوؿي وادؽتوبي إذ افتاميز هـوك وطقػي ؾاوكقؿي حيادث أثار ًا ذم ادعـاى ـاام ذم
ِ
مدرشاي
ـوتاى وـاوتبو" "
افػور بغ أزواج افؽؾاامت اآلتقاي " َـتَاى وـوتاى" "
ُ
ومدرشتي" وإذا ـوكً افؽتوبي افعربقي أثبتً م ل هذه افػرو بغ احلرـوت افؼصرة
واحلرـوت افطويؾي ظذ أشوس ؾوكوفوجي ؾوكقؿي ذم األؽؾاى األظام ؾن او تؽان
ـذفك ذم حوالت أخرى اكتحً ؾقفو شؿً افؽتوباي افػوكوتقؽقاي وظاذ ذفاك راح
افعؿل ذم ادظوهر افػوكوتقؽقي ذم هذا افبوب يتوزع ظذ حمورين
ــ كتابة احلركات الؼصرية حركات صويؾة:
وذفك ـام يظفر ذم ـتوبي ؿوفاه تعاوػ ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ
( ،1حمؿد ظع اخلويل األصوات افؾغويي ص.45
( ،2افتغ .2

وـاام ذم ـتوباي
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"أوفئك" ؾػي "أوفئك" ؾٌ األؿدمون طفور افواو ؾقفو بؽون افواو ؾورؿاي تػار
بغ "أوفئك" و"إفقك" ذم مرحؾي مو ؿبل ـتوبي ااؿزة

ـون ذفاك وؾاق تػسارات

األؿدمغ أمو مو ضرحه ادعورصون ؾقتصل بوفؼول إن رشام افضاؿي افطويؾاي ذم هاذا
ادوَع تلصر ظذ صوت افضؿي افؼصارة وافتاي تؽان فازمن ضويال تظفار ذم
ادؽتوبوت افعربقي صل و ذم ذفك صلن افػتحي وافؽاٌة افؼصرتغ وباذفك يؽاون
افتؿ قل افؽتويب فؾضؿي افؼصرة برشم افضؿي افطويؾي ذم "أوفئك" وافتؿ قل افؽتاويب
فؾؽٌة افؼصرة برشم افؽٌة افطويؾي ذم "شقـغ" ث ق ً
ال مرحؾق ًو فه أم ؾته ذم افرشم
افع امين وذم رشم بعض ادػردات من خورج ذفك افرشم .
إن هذا افتصور فقتػق ومو ذهى إفقه افؽرموين من افؼول "ـوكً صورة افػتحي
ذم اخلطوط ؿبل اخلط افعريب أفػ ًو وصورة افضؿي واو ًا وصورة افؽٌة يو ًء ؾؽتبوا...
ايتوئ ذي افؼربى بوفقوء مؽون افؽٌة وأوفئك وكحوه بوفواو مؽاون افضاؿي فؼارب
ظفدهم بوخلط األول .
ظذ أيي حول ؾنن ادموه ًو آخر حوول تػسر افواو ذم "أوفئك" بوفؼول إ و ـوكً
تـطق واو ًا وتؽتى ـذفك ثم تغر افـطق بتؼصر افواو فؽن افؽتوباي ـعفادكو هباو
طؾً ثوبتي

وممو يتصل بذفك افزظم بلن افواو ذم "أوفئك" إكام ث ل كطق احلجوزيغ

بنثبوت افواو تػريؼ ًو فؾؽؾؿي ظن كطق افتؿقؿقغ وذم مرحؾي ثوكقاي صاورت افغؾباي ذم
( ،1افزجوجي اجلؿل ذم افـحو ص 274افسقوضي مهع ااوامع ج 6ص.327
( ،2افسقوضي اإلتؼون ج 2ص.215
( ،3افداين ادحؽم ص 177-176وفبقى شعقد اجلؿع افصويت األول فؾؼرآن افؽريم ص.374
( ،4ؽوكم ؿدوري احلؿد ص 76وجون ـوكتقـو ص.151
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افـطق فؾتؿقؿقغ فؽن افؽتوبي طؾً حجوزيي  .وبغض افطرف ورصف افـظار ظان
ـل ادحووالت افتػسريي فظفور افتؿ قل افؽتويب فؾحرـوت افؼصرة برشوم احلرـوت
افطويؾي ؾنن مو يظل ؿوبع ًو ذم رؤيي افدراشي احلوفقي أن افرشم ظذ ذاك افـحو هو ث قال
دو كطق ؾع ً
ال ؾوحلرـوت افؼصرة ذم ـ ر من ادواؿع تؾك تعرَاً فؾؿطال أو زياودة
مدهتو افزمـقي فؽـه مطل ؾوكوتقؽي مودي ال مطل وطقػي ؾوكقؿي وظذ ذفك ـاون
األصل ذم هذه احلرـوت أن ث ل برشوم احلرـوت افؼصرة وؾؼا ًو فؾؼواظاد افوطقػقاي
افػوكقؿقي فؾؽتوبي افعربقي فؽـفو أي افؽتوبي افعربقي اكتخبً ضريؼ ًو آخار بتؿ قؾفاو داو
كطق ؾع ً
ال ؾؽوكً بذفك ـتوبي ؾوكوتقؽقي موديي.
وممو يؿؽن فه أن يـدرج ذم اإلضاور ذاتاه مان افؽتوباي افػوكوتقؽقاي ماو جاوء ذم
اى"
ادوروث افؽتويب من رشم أفف اإلضال ذم افؼواذم افشعريي ـام ذم ـتوبي " َخ َط َ
ؿوارير" "ؿواريرا" ؾوفؽوتى إذ
أضقع" "فن أضقعو" وـتوبي "
"خطبو" وـتوبي "فن َ
َ
ي بً رشم افػتحي افطويؾي هـو يدرك أن افرشم ال يعز إال ظن واؿع كطؼي ؾوكوتقؽي
بحً وهو ال يعز ظن أي واؿع وطقػي ؾوكقؿي ؾوفػتحي ثؿي تظل ؾتحاي ؿصارة
بوفرؽم من كطؼفو أفػ ًو (ؾتحي ضويؾي ،وبوفرؽم من ـتوبتفو برشم األفف.
فؼد شورت افؽتوبي افعربقي ذم ـل أوفئك ادواؿاع بخاالف ماو شاورت ظؾقاه ذم
األؽؾى األظم ؾؿ ؾً احلرـوت افؼصرة برشوم احلرـوت افطويؾي خضوظ ًو مـفو دو
كطق ؾع ً
ال وإمهوالً مـفو فؾجوكى افػوكقؿي افوطقػي وضريق ادؽتوب افعريب ذم تؾاك
ادواؿع فقس خموفػ ًو فؾؼواظد افػوكقؿقي فؾؽتوبي ؾحسى بل هو خموفف أيض ًو فساؾوك
ادؽتوب افعريب ذم مواؿع أخرى ُم ؾً ؾقفو احلرـي افطويؾي برشم احلرـاي افؼصارة
( ،1ابن هشوم أوَح ادسوفك ج 1ص 134وحسغ الذم ص.63
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من بوب االكصقوع فؼواظد "افػوكقؿقي" ذم افؽتوبي وذفك ـاام جياري ذم رشام افبقاً
افشعري ذائع افصقً
ريم عىل الؼاع بني ِ
البان والعؾ ِم
ٌ
ِ
َّ
األشفر احلر ِم
أحل سػك دمي يف
ؾوفؽٌة افؼصرة ذم "افعؾ ِم" و"احلر ِم" مطؾً وكطؼً ـٌة ضويؾي وبرؽم
ذفك ؾن و إكام م ؾً برشؿفو افػوكقؿي "ـٌة ؿصرة" هجر ًا ممان رشام فؾؿـطاو
وجري ًو مـه وراء مو هو وطقػي.
ــ كتابة احلركات الطويؾة برسوم احلركات الؼصرية:
كؼصد من هذا افبوب افتؽؾم ظذ احلرـوت افطويؾاي إذ تتسام باوفطول وطقػقا ًو
وؾوكقؿق ًو فؽـفو وبرؽم ذفك ث ل برشم احلرـوت افؼصرة خضوظ ًو من افؽوتبغ دو
يـطق ؾع ً
ال من احلرـي ؾوحلرـي ثؿي تتعارض فالختازال ؾتـطاق ؿصارة وتؽتاى
ـذفك برشم احلرـي افؼصرة مع أن افؽوتى يدرك أن افؼك ذم ادؽتوب إكام يعز ظن
جوكى ؾوكوتقؽي أفوؾوين ال ظن جوكى وطقػي وبعبورة أخارى ؾانن رشام احلرـاي
افؼصرة هـو يؿ ل حرـي ؿصرة ؾوكوتقؽق ًو وحرـي ضويؾي ؾوكوفوجق ًو.
ِ
ظم" و"إالم"
وفعل من األم ؾي ادؽتوبي ظذ ذفك رشؿفم فؾؽؾامت "م َّم" و" َّ
و"حتو َم" ؾػي ـل أوفئك تظفر احلرـي افؼصرة (افػتحي ،ظذ رشم ادقم وافػتحاي
إذ تظفر ـذفك إكام ث ل ؾوكقؿق ًو ووطقػق ًو صوت األفف أو افػتحاي افطويؾاي وهاو
صوت اختزل فقصر حرـي ؿصرة وفؽان ذاك االختازال طال اختازاالً ؾوكوتقؽقا ًو
مودي ًو وهو مو م ؾته افؽتوبي ذم هذا ادوَع وخوفػً ؾقه ؿواظدهو افوطقػقي افػوكقؿقي
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وهي ؿواظد تؼيض بلن ترشم افػتحي افطويؾي ثؿي برشم األفف.
ومن ث قل احلرـوت افطويؾي برشام احلرـاوت افؼصارة خضاوظ ًو فؾؿـطاو
وهروب ًو ممو هو ؾوكقؿي ووطقػي مو جوء ذم افرشم افع امين فؼوفاه تعاوػ ﭽ ﮦ ﮧ
ﮨﭼ

ظااز ماان ؿوئاال ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ
وفؼوفااه َّ

ِ
أهااـن"
ؾػااي "

ِ
أـرمن" رشؿً افؽٌة افطويؾي برشم افؽٌة افؼصرة وبرؽم ذفك ؾنن مو هاو
و"
مستؼر ذم األذهون أن افؽٌة بعد افـون ذم افؽؾؿتغ أظاله إكام هاي ـٌاة ضويؾاي
وؾؼ ًو فؾؼواظد افػوكقؿقي وافػوكوفوجقي وفؽن افؽتوبي افعربقي وجـوح ًو مـفو هـاو ألن
ث ل مو هو مـطو

وهو جـوح ؾوكوتقؽي رشاؿً احلرـاي افطويؾاي برشام احلرـاي

افؼصرة.
ومن ذفك أيض ًو مو جوء ذم افرشم افع امين من ـتوبي فألشامء ادـؼوصي ادعرؾاي
بلل افتعريف ـام ذم ؿوفه ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ
وـام ذم ؿوفه ﭽ ﮎ ﮏﭼ

ِ
ادتعاول وافادا ِع
وـام ذم رشم افؽؾاامت "

ِ
وافتـود وافتال ِ " ذم افرشم افع امين وذم رشم ؽره

ؾػاي هاذه افؽؾاامت وأرضاهباو

رشؿً افؽٌة افطويؾي برشم افؽاٌة افؼصارة وذفاك ـارة أخارى ث اق ً
ال مان
ادؽتوب فؾؿـطو

وـٌ ًا فؾؼواظد افػوكقؿقي فؾؿؽتوب.

( ،1افػجر .16
( ،2افػجر .15
( ،3افـوزظوت .16
( ،4افتؽوير .16
( ،5حسغ الذم ص.73
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ومن ذفك أيض ًو مو ورد من رشم احلرـي افطويؾاي ذم افػعال ادضاورع معتال
اآلخر برشم احلرـي افؼصرة ـام ذم افرشم افع امين فؼوفه تعوػ ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﭼ

ؾ ؿي رشؿً افؽٌة افطويؾي ذم " ِ
يلت" (يليت ،برشام افؽٌاة

افؼصرة :وم ل ذفك من رشم افؽٌة افطويؾي برشم احلرـي افؼصرة ـتوبي "إيالف"
بـحو من "إالف" ذم افرشم افع امين ـام ذم ؿوفه تعوػ ﭽ ﭑ ﭒﭼ وأماو ذم
افرشم افع امين فؼوفه تعوػ ﭽ ﯮ ﯯ ﭼ

ؾؼد رشؿً افضؿي افطويؾاي ادؼاررة

ؾوكوفوجق ًو ووطقػقا ًو َاؿي ؿصارة خضاوظ ًو مان افؽتوباي ـارة أخارى فؾجوكاى
افػوكوتقؽي ورضب ًو مـفو بعرض احلوئط دو هو ؾوكقؿي ووطقػي.
حوصل افتؽؾم ذم هذا ادوَع أن افؽتوبي افعربقي شاورت ذم ـال تؾاك األم ؾاي
بخالف مو شورت ظؾقه ذم األؽؾى األظم من ادؽتوبوت ؾؼد ـٌُت ذم األم ؾي شوفػي
افذـر افؼواظد افػوكقؿقي وافػوكوفوجقي (افوطقػقي ،فؾؿؽتوب واكتحً افؽتوبي بادالً
من ذفك شؿً افؽتوبي افػوكوتقؽقي ادوديي من جفي أخرى ؾنن افؽتوبي افػوكوتقؽقاي
هـو شورت أيض ًو بخالف مو شورت ظؾقه افؽتوباي ذم مواَاع أخارى م ؾاً ؾقفاو
احلرـوت افطويؾي برشم احلرـوت افؼصرة ضؾب ًو دو هو ؾوكقؿي ووطقػي وإمهوالً مـفو
وذفك ـام ذم افرشم افع امين فؼوفه ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ

دو هو مـطو

ؾؼد

جوءت اآليي افؽريؿي ذم شقو ؿرآين هو ؿوفاه ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

( ،1هود .175
( ،2افعؾق .18
( ،3االكشؼو

.14
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ﮢ ﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﭼ

وافسقو افصويت فًيوت افؽاريامت يػيضا إػ أن

حيور" ظذ ٍ
كحو من "حيورا" فؽن افؽوتى مو م ل مو كطاق بال م ال ماو فاه
تـطق " َ
وطقػي وهو ؾوكقم افػتحي افؼصرة /ﹷ./
ـ فوكوتقؽقة الؽتابة /التؿثقل الؾفجي:
يـظر فؾتـوظوت افؾفجقي فؾػوكقم افواحد ظذ أ و ديوؾوكوت وذفك مقازا ااو
ظن افتـوظوت افسقوؿقي فؾػوكقم وهي األفوؾوكوت وبغض افطرف ظن ادصطؾح ؾانن
افديوؾوكوت ـوألفوؾوكوت ال ُث َ َّل ذم األؽؾى األظم من ادؽتوب افعريب بل هاو أي
ادؽتوب جيـح فتؿ قل مو ث ؾه افديوؾوكوت من ؾاوكقامت وظاذ شابقل افتؿ قال ؾانن
افؽتوبي افعربقي ال ث ل افؼوف / /إال برشم واحد { } وذفك بغاض افـظار ظان
افتـوظوت افؾفجقي فذاك افصوت شواء ذم ذفك أكطق ؿوؾ ًو أم مهزة أم ـوؾ ًو...
ـون هذا ذم األؽؾى األظم من ادؽتوبوت وظذ افتعقغ حاغ ـوكاً افؽتوباي
ـعفدكو هبو تـحو مـحى افؼواظد افػوكقؿقي وافوطقػقي وأمو مو شورت ؾقه افؽتوبي بودموه
آخر ؾلم ؾته ممو حتتػل به افدراشي احلوفقي ظذ أكه يـتظم ذم إضاور ماو تساعى افورؿاوت
فؾؽشف ظـه بوصػه مظفر ًا من مظوهر افػوكوتقؽقي ذم افؽتوباي افعربقاي وفعال أطفار
األم ؾي ظذ ذفك

( ،1االكشؼو

.15 14 13

( ،2أمحد خمتور ظؿر دراشي افصوت افؾغوي ص.258
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ــ كتابة التاء املربوصة تاء مػتوحة:
وـتوبي افتوء ظذ هذا افـحو فه مظفران واحد ؿديم واآلخر معورص أمو ادظفر
افؼديم ؾقتؿ ل بوفؽتوبوت افعتقؼي شواء مـفو مو طفر ؿبل افرشم افع امين

أو مو طفار

ذم افرشم افع امين ذاته ـام ذم ادرشوم من ؿوفه تعوػ ﭽ ﯗ ﯘ ﭼ

وـاام

ذم افتؿ قااال افؽتاااويب فؼوفاااه تعاااوػ ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
وـام ذم ؿوفاه ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ

﮲ﭼ

ؿوفااه ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ

وـاام ذم

هااذا وطفاارت افتااوء مبسااوضي ذم ـ اار ماان

افؽؾامت من م ل شـً وكعؿً وـؾؿً وفعـً ورمحً وجـاً وبؼقاً وؾطارت
ومجؾً وبقـً وثؿرت وؽقبً وافغرؾً .
إن األصل وؾق افؼواظد ادعقورياي فؾؽتوباي أن ترشام افتاوء ذم ـال ادواَاع
افسوبؼي توء مربوضي إذ األصل ذم فػظفو أن تؾػظ هوء ظـد افوؿف وذفك وؾق تصور
األؿدمغ

أمو تصور ادعورصين ؾنن افوؿف ظاذ هاذه افؽؾاامت يػيضا إػ حاذف

ٍ
ادادين"
كحاو مان "
افتوء ـؾق ًو ؾؽؾامت من م ل "ادديـي" و"افواشعي" تؾػظ ظاذ
َ
( ،1حمؿد أبو ظقد األبجديي افعربقي ص.53
( ،2ادجودفي .9
( ،3افتحريم .11
( ،4افتحريم .12
( ،5افدخون .43
( ،6اكظر ذم ادوؿع ظذ افشبؽي افعـؽبوتقي

majdah.maktoob.com/vb/majdah29081/

وفؾؿزيد حول افتوءات ذم افرشم افع امين اكظر إٍاء جوشم افتوء ادػتوحي ذم افؼرآن.
( ،7ظؿر شؾقامن وحمؿود صقـي اإلمالء افوطقػي فؾؿستوى ادتوشط ص.174
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افواشع"
و"
َ

وذفك وؾق مو تظفره افؽتوبي افصوتقي اآلتقي
madiinatu  madina
t 

ؾودحذوف هو افتوء وادؾػوظ آخر افؽؾؿي هو افػتحي افؼصارة ال اااوء فؽان
افـظر ذم ادؽتوب "ادديـي" و"افواشعي" ومو جوء ظذ صاوـؾتفام أؾااه باوإلمالئقغ
األؿدمغ إػ تصور وجود ااوء بدي ً
ال ظن افتوء وهو مو ؿود إػ حوالت من اخلؾط باغ
هاي"
ااوء وافػتحي افؼصرة ذم مواَع أخرى من افؽتوبي ـام ذم افتؿ قل افؽتويب فاا " َ
ذم ؿوفه تعوػ ﭽ ﮀ ﮁ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮈ ﮉ ﭼ.
وـوكً تػسرات ظدة ؿادمً فؽشاف افساتور ظان ـتوباي افتاوء مبساوضي ذم
ادواَع شوفػي افذـر ومن تؾك افتػسرات أن افتوء ثؿي جوءت ذم ـؾؿاي مضاوؾي داو
بعدهو ؾال يوؿاف ظؾقفاو بال تؾػاظ تاوء ذم ـال ادواؿاع ومان هـاو م ؾاً بوفتاوء
ادبسوضي

وفعل ث قؾفو ظذ ذاك افـحاو يؽاون اكتحاو ًء فؾؿـطاو وشاعق ًو حلػظاه

وتؽون افؽتوبي بذفك ـتوبي ؾوكوتقؽقي.
ـون ذفك ظرَ ًو فؾتوءات ادبساوضي ذم مظفرهاو افؼاديم أماو افتاوء بؿظفرهاو
ادعورص ؾتتؿ ل ذم مو تطؾق ظؾقه افدراشي احلوفقي افتوء افسـقي وهي افتوء ادبسوضي ذم
أشامء األظالم من م ل "صوـً" و"حؽؿً" و"ظػً" و"دوفً" و"هبجً"...
ؾفذه األشامء وأرضاهبو أخذهو األتراك ظن افعرب ظذ هقئي ادصودر صاوـي وحؽؿاي
وظػااي ودوفااي وهبجااي ...وألن األتااراك ال يعرؾااون إال افتااوء ادبسااوضي ذم ـتااوبتفم
افؼديؿي أي ذم مرحؾي مو ؿبل افتؾتغ ـتبوهو ظاذ افـحاو أظااله ثام ظاودت هاذه
( ،1داود ظبده دراشوت ذم ظؾم أصوات افعربقي ص 67وحسغ الذم ص.115
( ،2حسغ الذم ص.42
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األشامء فؾ ؼوؾي افعربقي بـطؼفو افسـي وص ً
ال ووؿػ ًو وحػظً ـتوبتفو بوفطريؼي افسـقي
وبذفك تؽون افؽتوبي بوفتاوء ادبساوضي ذم هاذه ادواؿاع ـتوباي كطؼقاي

توء مبسوضي

ؾوكوتقؽقي بخالف مو ظؾقه افؽتوبي ذم األؽؾى األظم مان حتاري افؼواظاد افػوكقؿقاي
افػوكوفوجقي.
ــ كتابة األلف واو ًا:
يظفر افرشم افع امين بعض ًو من ادػردات تؽون األفف ؾقفو مرشومي بوفواو ـام
ذم افتؿ قل افؽتويب فؼوفه تعوػ ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﭼ
فؼوفااه تعااوػ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ

وـام ذم افتؿ قال

وـااام ذم مرشااوم افؽؾااامت افؼرآكقااي

األخرى من م ل "افغدوة" و"افربوا" و"مشؽوة" .
وـون افدرس افؼديم أصور إػ أن رشم األفاف برشام افاواو إكاام هاو اكتحاوء
فسؿً ادـطو ذم فغاي احلجاوز إذ تـطاق األفػاوت ذم أرضاب هاذه افؽؾاامت أفػا ًو
مػخؿي

وظؾقه ؾنن ـتوباي افاواو بادل األفاف ثؿاي إكاام هاي ـتوباي ظاذ أصال

افصوت

وفذفك ؾنن رشم األفف ظذ كحو من افصؾوة وافزـوة واحلقوة إكام هاو

( ،1حمؿد ظع افسؾطوين ؿواظد مؼسحي فتوحقد افؽتوبي افعربقي ص.32
( ،2افبقـي .5
( ،3األظذ .16
( ،4افداين ادحؽم ص 188واكظر ؽوكم ؿدوري احلؿد رشم ادصحف ص.326
( ،5افداين ادحؽم ص.189
( ،6افداين ادحؽم ص.189
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مقل من افؽتوبي فتؿ قل مؾؿح ؽر وطقػي وؽر ؾوكقؿي هو مؾؿح افتػخقم وهو هـو
مؾؿح اجي وكطق األفف هبذا افتػخقم هو ديوؾون وهو تـوع آخر ؽر شقوؿي وفؽـه
اجي فػوكقم األفف (افػتحي افطويؾي ،ويؿؽن فـو أن كزظم أن األفف ادػخؿي ذم هذه
افؽؾامت هي األفف ادعروؾي ذم اجوتـو ادعورصة بل و األفاف مموفاي إػ افضاؿي [ ] õ
وظذ ذفك تؽون افؽتوبي هبذه ااقئي ـتوباي ديوؾوكقاي ؾوكوتقؽقاي تتخاوفف وافؼواظاد
افػوكقؿقي افػوكوفوجقي فؾؿؽتوب.
ـ الؽتابة متثق ً
ال لؾؿـطوق ،فعالً:
وفعل أطفر األصؽول افدافي ظذ هذا افـؿط من افتؿ قل ـتوبي "إذن" بوفـون ال
بتـوين افػتح ؾوفؽؾؿاي "إذن" وؾاق ماو يازظم افؽ ارون دماوز ـتوبتفاو باوفـون أو
بوفتـوين

بل أن ادزد يشتفي أن يؽوي يد ـل من يؽتبفو بغر افـون .

ظذ أيي حول ؾنن ادرء ال يع ر ومن كوحقي ادـطو

ظذ مو يػار باغ افـاون

وافتـوين وذفك ـام تؽشف ظـه افؽتوبي افصوتقي فا "إذن" بوفـون وبوفتـوين
إذن =
إذ ًا =

iðan
iðan





ؾوفتـوين شواء أم ل بـون ـام ذم إذن أم م ل بؿضوظػي رشم احلرـي افؼصرة
فقس إال افـون بؽل خصوئصفو ومالحمفو

( ،1ظبد افسالم هورون ؿواظد اإلمالء ص.34
( ،2إمقل يعؼوب اخلط افعريب ص.76
( ،3ظبد افصبور صوهغ ص.36

ؾػي ؿوفه تعوػ ﭽ ﯤ ﯥ ﭼ م ؾً
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ﭼ م ؾً افـون بتـوين افػتح وبرؽم ذفك ؾانن افرشام ظاذ ذاك افـحاو ال جياووز
افـظر إػ افتـوين ظذ أكه كون ذم ادوَع أظاله.
وـون أشالؾـو أدرـوا هذه احلؼقؼي م ؾام يظفر ذم افرواياي ادساـدة أليب األشاود
افدؤيل وافتي يؼول ؾقفو فرجل من ظبد افؼقس "ؾنن اتبعً صقئ ًو من هاذه احلرـاوت
ؽـي ؾوكؼط كؼطتغ"

ؾوفتؽؾم ظن افغـي وبغض افطرف ظن صحي افرواياي يشااي

بؿعرؾي تراثقي فؾـون وافتـوين تسبق تؾك ادعرؾي افعؾؿقاي ذم افصاوتقوت ادعاورصة إذ
تؽشف افدراشوت احلدي ي ظن أن افتـوين وافغـي وافـون هي طواهر صوتقي متامثؾي .
ظذ أيي حول ؾنن مو شؾف من شطور ظرًَ ؾقفاو افدراشاي آلراء األؿادمغ
وادعورصين ذم افتـوين وافـون كطؼ ًو وـتوباي فقؽشاف ظان ماراد افدراشاي احلوفقاي
وذفك بلن ادؽتوب افعريب ذم ادواَع افتي ؿ ّقد ؾقفو افتـوين كوك ًو إكاام هاو جياري وراء
ث قل ادـطو وإيضوحه ويؼيص ذفك ادـطو َ ظان االفتباوس ؾاقام شاواه وذم ذفاك
اكتحوء بوفرضورة فسؿً افؽتوبي افػوكوتقؽقي.
ـ فوكوتقؽقة الشدَّ ة:
جرت افؽتوبي افعربقي ظذ أن تستخدم ظالمي "افشدة" بدي ً
ال ظن تؽرار افعالمي
افؽتوبقي أو احلرف ادؽتوب وظؾقه ؾنن افتشديد فقؿ ل ذم افذو افعريب ظؿؾقي افـطق

( ،1افعؾق .15
( ،2حيقى ظبوبـي ص.65
( ،3ظبد افصبور صوهغ ص.36
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بوفصوت افصومً مرتغ متوافقتغ دون اكػصول بغ افصوتغ وبوشتؿراريي

وظاذ

ذفك ؾوفشدة ظالمي ـتوبقاي تامرش ظاذ أن افصاوت ادشادد صاوتون مان افـوحقاي
افػوكقؿقي افوطقػقي وصوت واحد من افـوحقي افػوكوتقؽقي
او دور ؾوكوفوجي وؾوكوتقؽي

وهؽذا ؾوفشدة وـام

ؾن و حتؿل ذم ضقوهتو إصورة دقل افؽتوبي افعربقي ألن

تؽون ـتوبي ؾوكوتقؽقي موديي ث ل مو كطق ؾع ً
ال من اشتؿراريي صوتقي ظورَاي ظان
ث قل مو هو ؾوكوفوجي ؾوكقؿي.
ـ مهزة الوصل ،فوكوتقؽق ًا:
جياايء افتؿ قاال افؽتااويب اؿاازة افوصاال ؾوكوتقؽقا ًو ذم ـ اار ماان افسااقوؿوت
اإلمالئقي وذفك ـام ذم ـتوبي ااؿزة ذم ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ ؾوفراشام ثؿاي إذ
حذف رشم ااؿزة إكام اشتجوب فؾؿـطو

ؾع ً
ال مع إدراـه أن مهزة افوصال ثؿاي

تؼبع ذم األذهون وهي حورض ٌة ؾوكوفوجق ًو وؾوكقؿق ًو وبرؽم ذفك طفارت افؽتوباي
هـو بؿظفر ؾوكوتقؽي مودي.
ـ اكتحاء سؿت املـطوق األجـبي:
ويظفر ذفك ذم ـتوبي أشامء افبؾدان من م ال "شاوريو" و"فقبقاو" و"ؾركساو"
ؾفـوك من يرى ـتوبي هذه األشامء بوفتوء فغوياوت وطقػقاي تتؿ ال ذم إمؽوكقاي طفاور
احلرـوت اإلظرابقي ظؾقفو

وظؾقه ؾنن ـتوبتفو بوألفف هو رضب بوحلوئط اذه افؼقؿي

( ،1هـري ؾؾقش افعربقي افػصحى ص.55
( ،2جعػر ظبوبـي ذم حؼقؼي اإلدؽوم ص.56-52
( ،3هـري ؾؾقش ص.56
( ،4حمؿد ظع افسؾطوين ؿواظد مؼسحي ص.36
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اإلظرابقي (افػوكوفوجقي افـحويي ،واكتحوء فسؿً مو يـطق ؾع ً
ال ذم افؾغوت األجـبقي
إحؼوؿ ًو فؾؽتوبي افػوكوتقؽقي.
حوصل افتؽؾم ذم هذه افورؿوت أن افؽتوبي افعربقي ذم ـ ر من مواضـفو اكتحاً
شؿً افؽتوبي افػوكوتقؽقي وظرًَ ظام شورت ظؾقه ذم األؽؾى األظم من افؼواظد
افػوكقؿقي افػوكوفوجقي وافدراشي بذفك تؽشف ظن جوكى خمبوء

يسبق فؾدراشوت

حول ادؽتوب افعريب أن تـووفته وفعؾفو بذفك أي افدراشي تؽون ؿد وؿػً ظـد مو
تـشده من ؽويوت.
وظذ ذفك ؾنن افدراشي ختؾص جلؿؾي مؼسحوت ذم افبوب فعل أطفرهو
*املؼرتحات:
جيدر بوفدراشوت افصوتقي ادعورصة وـذفك دراشوت افؽتوبي افاـص ظاذ أنافؽتوبي افعربقي ـتوبي ؾوكقؿقي ذم معظم مواؿعفو فؽـفو تـحو كحو افؽتوباي افػوكوتقؽقاي
ذم مواؿع أخرى حمدودة.
تالؾق ًو فؾوؿوع ذم اخلطل وضرد ًا فؾؽتوبي افعربقي ظاذ ؿواظاد افػوكقؿقاي تارىافدراشي احلد من مظوهر افؽتوبي افػوكوتقؽقي وصواهدهو ؿدر اإلمؽون وذفك جيعؾفو
حمصورة ذم صواهد افرشم افع امين وبعض األم ؾي األخرى افـودرة.
تؼسح افدراشي ظذ واَعي ادـوهٍ افؾغويي ذم خمتؾاف مساتويوت افتعؾاقمتضؿغ مـوهجفم ؿدر ًا من مظوهر افؽتوبي افػوكوتقؽقي وصاواهدهو فقعرؾفاو افتؾؿقاذ
وافطوفى وفقؿقزهو ظام هو ؽوفى أظم من افؽتوبي افػوكقؿقي.
تـشد هذه افورؿوت من افبوح غ ذم حؼل افؽتوبي افعربقي مزيد ًا مان افـظار ذماحلؼل ذم َوء ادعطقوت افؾسوكقي ادعورصة دو تطرحه افؾساوكقوت مان أدوات حدي اي
صورمي ؿودرة ظذ افتـوول ادتعؿق متعدد األبعود فؾؿؽتوبوت.
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 حممد أمحد أبو عيد ا.د

Analysis of phonetic aspects in Arabic orthography
(writing system):
A Study on the Light of Modern Linguistics
Abstract:
This study investigates the unstudied part of Arabic orthography system, that is
phonetic part. The study does not conceal the Arabic phonological part. On
contrary, it reveals its phonetic aspects. Therefore the researcher analyzes
phonetic aspects like the allophonic representation of indistinctive features,
phonetic representation of dialects and the utterance.
Keywords:
Phonetics, phonology, orthography, Arabic, alphabetic, phoneme and letter.
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ادستخؾص :

هذا بحٌ بعـقان (ظـويي افـّحقيغ بوفتخوضى ذم حتؾقؾ افـص وبـوئهف) و ؿهد
كؿقذجو فتؾؽ افعـويي ،وتؽؿـ أهقؿتف ذم بقون َّ
أن مو أصبح يعرف
اختذكو مـ ابـ يعقش
ً
ذم ظككو احلورض بـظريي افتخوضى ،ـون مقجق ًدا فدهيؿ ظذ شبقؾ افتقطقػ افعؿع؛
إلطفور افبـوء افصحقح فؾـص مـ جفي ،و حتؾقؾ افـص وتقضقحف مـ جفي أخرى.
واكؼسؿ افبحٌ إػ أربعي مبوحٌ ومتفقد ،تـوول افتؿفقد افـظريي افتقاصهؾقي بقهء
مـ اإلجيوز ،وتـوول ادبحٌ إول ادتؽؾؿ و ادخوضى ،وـون ادبحٌ افثهوي ظهـ افسهقو
افتخوضبل ،وتـوول ادبحٌ افثوفٌ احلذف ذم افسـقهى افتخهوضبل ،وذم ادبحهٌ افرابهع
وإخر ـون احلديٌ ظـ افؼصد وافػوئدة افتخوضبقي ،ومـ ثؿ جوءت اخلومتي.
الؽؾامت ادػتاحقة  :افتخوضى ،ادتؽؾؿ ،ادخوضى ،ابـ يعقش.
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با
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577
د

ادؼدمـة

.
إسما
عيل اهتؿ ظؾامء افـحق افعريب مـذ كشلتف بقصػ ادهودة افؾغقيهي ادـطقؿهي ،أي ادهودة
غازي
ادتحؼؼي ً
ؾعًل ذم ظؿؾقي افتقاصؾ ،وجهرى افتؼعقهد هو ظهذ أشهوس افشهوئع افؽثهر،
مرح
با

مـطؾؼغ مـ مبدأ إصؾ و افػرع ذم تػسر افظوهرة افؾغقيي .

َّ
إن افتخوضى افؾغقي و افتقاصؾ افقهقمل اختهذا ٕكػسهفام مؽوكهي متؿ يفقهزة ذم
افدراشوت احلديثي افتل اشهتؼؾً بـظريهوت هو أصهق و ومبودئفهو  .ؾوفؾغهي ههل أداة
افتقاصؾ افتل يتؿ هبو افتعبر ظـ حوجوت اإلكسون ادختؾػي ،وجوء هذا افبحٌ فهقجع
صق ًئو مـ ظـويي افـحوة افعرب بوفتخوضى افؾغهقي وأضراؾهف ادختؾػهيَّ ،
وأن مهو أصهبح
يعرف ذم ظككو احلورض بـظريي افتخوضى ،ـون مقجق ًدا فدهيؿ ظذ شهبقؾ افتقطقهػ
افعؿع ؛ إلطفور افبـوء افصحقح فؾـص مـ جفي ،و حتؾقؾ افـص وتقضقحف مهـ جفهي
كؿقذجو ذه افعـويي.
أخرى ،وؿد اختذت ذح ادػصؾ ٓبـ بعقش
ً
واكؼسؿ افبحٌ إػ أربعي مبوحٌ ومتفقد ،ظرضً ذم افتؿفقد بقء مـ اإلجيوز
افـظريههي افتقاصههؾقي ظـههد ـههؾ مههـ (شقشههقر 7581م_7171م ) و (جوـبسههقن
7511م_7151م ) ممفدً ا بذفؽ إػ افـظرة احلديثي فعؿؾقي افتقاصؾ ،وتـوول ادبحٌ
مرـزا ظذ إحقال افتل يؼع ـهؾ مهـفام ؾقفهو ،وافههؼوط
إول ادتؽؾؿ و ادخوضى
ً
افقاجى تقاؾرهو فتامم ظؿؾقي افتخوضى بشؽؾ صحقح ،وتـوول ادبحٌ افثوي افسهقو
افتخوضبل ودوره ذم إيصول افرشوفي افؾغقيي ،وذفؽ مـ خًلل إطفور ابـ يعهقش هذا
افسقو افذي يؽقن ظقكًو ظذ ؾفؿ افسـقى افؾغقي ،وتـوول ادبحٌ افثوفهٌ احلهذف
ذم افسـقى افتخوضبل ،ومسقؽوت هذا احلهذف ،وتـهوول ادبحهٌ افرابهع و إخهر
افؼصد وافػوئدة افتخوضبقي ،ومدى ارتبوط ـؾ مـفام بؤخر ،ومـ ثهؿ جهوءت اخلومتهي
قصؾ إفقف افبحٌ مـ ؾقائد وكتوئٍ.
افتل أثبً ؾقفو مو ت َّ
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افـظريي افتقاصؾقي
ـثرا مو كشعر ظـد ؿراءة ؾؽرة مو ذم ـتهوب أو لؾهي َّ
أن ههذه افػؽهرة ضرؿهً
ً
أذهوكـو مـ ؿبؾ ،أو أهنو ُأمجؾً ظـد بوحٌ ؾؿر ظؾقفو مرور افؽرام ،بقهد َّ
أن ادفهؿ ههق
ً
مـتظام.
متؽومًل و
إطفور تؾؽ إؾؽور إػ حقز افقجقد ،وإخراجفو فتصبح ظؿًل
ً
َّ
إن افـظريي افتقاصؾقي أؾؽور ؿد يشعر افقاحد مـّو ببسوضتفو – ـؿبهدأ ظهوم –
( )

إٓ أهنو ذم حؼقؼي إمر كظريي و أشسفو وؿقاكقـفو ،وؿد بدأت هذه افـظريي بنضهوءات
مـ افعومل افسقيرسي ( شقشقر ) ؛ وذفؽ مـ خًلل مو أصهور إفقهف ظـهد حديثهف ظهـ
(حؾؼي افؽًلم ) ،أو بؿػفقم بعقد ( افتقاصؾ ) ،و ـون ذفؽ بوؾساض ادتؽؾؿ وادتؾؼل
أو َ
ادخوضى ظـد إصورتف(فؾدال واددفقل ).
بقد َّ
أن رائد هذه افـظريي هق افعومل افرود ( جوـبسقن ) ،وؿد كبعً افػؽهرة
فديف مـ خًلل إؾودتف مـ أظامل ادفـدشغ ذم وؿتف  ،يؼقل جوـبسقن  " :إ َّن افؾغي جيى
أن تدرس ذم ـهؾ تـهقع وطوئػفهو  ...وفؽهل كؼهدم ؾؽهرة ظهـ ههذه افقطهوئػ ،مهـ
افرضوري تؼديؿ صقرة خمتكة ظـ افعقامهؾ ادؽقكهي فؽهؾ شهرورة مهـ افسهر
فسوكقي ،وفؽؾ ؾعؾ تقاصع فػظلَّ ،
إن ادرشؾ يقجف رشهوفي إػ ادرشهؾ إفقهف ،وفؽهل
تؽقن افرشوفي ؾوظؾي ؾنهنو تؼتيض بودئ ذي بهدء شهقو ًؿو حتقهؾ ظؾقهف ،شهقو ًؿو ً
ؿهوبًل ٕن
) (7جوـبسقن،رومون ،ؿضويو افشعريي ،ترمجي حمؿد افقيل ومبورك حـقن ،دار تقبؼول  ،افدر افبقضوء ،ط،7
7155م .ص  .11 _11و اكظر  :برـي ،ؾوضؿي افطبول  :افـظريي إفسـقي ظـد رومون جوـبسقن"
دراشي وكصقص"  ،ط ،7فبـون  :ادمشسي اجلومعقي فؾدراشوت وافـؼ 7111 ،م  ،وافغزايل ،ظبد
كؿقذجو)  ،ط ،7دار احلقار فؾـؼ وافتقزيع ،
افؼودر :افؾسوكقوت وكظريي افتقاصؾ ( رومون يوـبسقن
ً
 1001م  ،و أبؾقار ،روكوفد :مدخؾ إػ افؾسوكقوت  ،ترمجي :بدر افديـ افؼوشؿ  ،دمشؼ  :مطبعي جومعي
دمشؼ 7150 ،م  ،ص .80_58
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يدرـف ادرشؾ إفقف ،وهق إمو أن يؽهقن فػظ ًقهو أو ً
ؿهوبًل ٕن يؽهقن ـهذفؽ ،وتؼتيضه

.
إسما
افرشوفي بعد ذفؽ َشـَـًو مشسـًو_ ـؾ ًقو أو جزئ ًقو – بغ ادرشؾ و ادرشؾ إفقهف ،وتؼتيضه
عيل
غازي
ً
ً
اتصوٓ
اتصوٓ ؛ أي ؿـوة ؾقزيؼقي ،ورب ًطو كػس ًقو بغ ادرشؾ وادرشؾ إفقف،
أخرا
افرشوفي ً
مرح
با
( )
يسؿح ؿ بنؿومي افتقاصؾ واحلػوظ ظؾقف " وؿد ظز ظـ ظؿؾقهي افتقاصهؾ بوفرشهؿ

َّ

أيت :
افسقو (ادقضقع أو ادرجع)
ا ُد ِ
رشؾ

افرشوفي

ادرشؾ إفقف

(ادستؼبؾ)

آتصول( ؿـوة افتقاصؾ)
كظوم افرمقز(صقػرة افتقاصؾ)
مشهتؿًل ظهذ شهتي ظـهوس فؾتقاصهؾ افؾغهقيَّ ،
ً
ؾهنن
و َّدو ـون ههذا ادخطهط
جوـبسقن ؿد حدد فؽؾ ظـك مـفو وطقػي فغقيي ،وهل :
أوٓ :افقطقػي افتعبريي أو آكػعوفقي  :وهل تشهر إػ حوفهي ا ُد ِ
ً
رشهؾ وضوبعهف
وأؾؽوره .
ثوك ًقو  :افقطقػي افـدائقي  :ومتثؾفو اجلؿؾ افطؾبقي و افـداء ومو صوـؾفام .
ؿهوئام،
ثوف ًثو  :وطقػي إدامي آتصول  :وهل إفػوظ افتل حتوول إبؼهوء آتصهول ً
وذفؽ مثؾ ؿق ؿ  :شومع ،أظري أذكؽ .

((7جوـبسقن ،رومون ،قضايا الشعرية ،ص .11
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راب ًعو  :وطقػي مو وراء افؾغي  :وتعـل  :دراشي افؾغي ا دف ،وذـر ظـوسهو وـؾ مو
يتعؾؼ هبو ،ويؼصد هبو  :افؾغي افتل تصػ افؾغي افطبقعقي ( ـًلم افؾغي ظـ افؾغي كػسفو ) .
خومسو :افقطقػي ادرجع َّقي  :وهل افتل حتدد افعًلؿي بغ ادرشؾي وافغرض افذي
ً
يرجع أو تعقد إفقف تؾؽ افرشوفي .
شودشو  :افقطقػي افشعريي  :وتشهر ههذه افقطقػهي إػ افرشهوفي ادعهدة فهذا و،
ً
ـوفؼصوئد افشعريي .
وؿد حقت افـظريي افتقاصؾقي ظـد جوـبسقن ظذ لؿقظي مـ ادبودئ ،ومـفو:
أن اإلصورة افؾغقيي ٓ تؼدم وٓ يؿؽـ أن تؼدم ـؾ ادعـك افذي حتقيفَّ ،
ّ
وأن كسبي ـبرة
مـ ادعـك تػفؿ مـ افسقو  ،وهذا ادبدأ يعد افـؼطي إشوشقي ذم هذه افـظريي .
ومـ ادبودئ إخرى افتل تـووفتفو هذه افـظريي مبدأ ( افتخوضهى افهداخع و
افتخوضى اخلورجل ) ؾؽهام َّ
أن افتخوضهى اخلهورجل بهغ صخصهغ مفهؿ ذم إيصهول
إؾؽور إػ أخريـ ،ؾؽذا يعد افتخوضى افداخع ،وافذي يؽقن بغ افشخص وذاتهف
يضهو
مفام ذم دراشي إؾؽهور بعقهدً ا ظهـ رؿوبهي أخهريـ ،ومهـ تؾهؽ ادبهودئ أ ً
أمرا ً
ً
(افتقاصؾ بوفؽًلم وافتقاصؾ بوفؽتوبي ) وؿد ـون مهـ افعؾهامء مهـ ٓ يػهر بقهـفام ذم
ظؿؾقي افتقاصؾ( ) إٓ َّ
تعبرا ظـ افؾغي ادحؽقي ظهـ ضريهؼ
أن جوـبسقن ظدَّ افؽتوبي
ً
إصورات خط َّقي ،ذم حغ ّ
أن افتقاصؾ افؽًلمل يشؿؾ ظؿؾقتل بٌ واشتؼبول مرشؾي و
مدفقٓت معقـي ،تؽقن بغ ؾرديـ ،وحتدد بوفتقاضع وآصطًلح ادسبؼ بغ ادرشهؾ
وادرشؾ إفقف ،ؾتُحؽَؿ ظؿؾقهي افتقاصهؾ تب ًعهو فؾهدواؾع افـػسهقي ،وحتؼهؼ ظهز افؼـهوة
افسؿعقي.
( )7ومـفؿ افؾسوي افدكامرـل فقيس هؾ مسؾقػ ادـظر افرائد ددرشي ـقبـفوؽـ.
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أمو مو خيص افـص  ،ؾنكـو وبوفعقدة إػ معوجؿ افؾغي كرى مودة كصهص تشهر

.
إسما
إػ َّ
كصو :رؾعف .وـؾ مو أطفر ،ؾؼهد
أن  " :افـص :رؾعؽ افقء .كص احلديٌ يـصف ً
عيل
غازي
ص .يؼول :كص احلديٌ إػ ؾًلن أي رؾعف ،وـذفؽ َك َص ْص ُتف إفقهف .وكصهً افظبقهي
ُك َّ
مرح
با
جقدهو :رؾعتف ...كصصً ادتوع إذا جعؾً بعضف ظذ بعض .وـؾ رء أطفرتف ،ؾؼد

َ َ ْ ُ

كصصتف "  .وهبذا كرى َّ
أن دٓفي افـص فغي تشر إػ افظفقر وآرتػوع.
( )

اصطًلحو مـ افصهعقبي بؿؽهون ،إذ كهرى افعديهد مهـ
و يعد تعريػ افـص
ً
افتعريػوت فف ،وأصور إػ ذفؽ ـؾ مـ ـتى ظـ افـص ،وؿد ظرؾف شعقد بحهري بعهد
أن شو افعديد مـ افتعريػوت فؾـص فقخؾص إػ أكف  " :حدث اتصويل تتحؼؼ كصقتف
إذا اجتؿعً فف شبعي معوير ،وههل  :افهربط ،وافتامشهؽ  ،و افؼصهديي ،وادؼبقفقهي،
واإلخبوريي ،وادقؿػقي ،وافتـوص "  ،ويرى إزهر افزكود َّ
أن افـص  " :ظًلمي ـبهرة
( )

ذات وجفغ  :وجف افدَّ ال ،ووجف اددفقل ،ؾوفـص كسقٍ مـ افؽؾامت يسابط بعضهفو
ببعض" .
( )

وفؽـ هؾ افـص حمدود – أؿصد مـ حقٌ ظهدد إفػهوظ – أم ؽهر حمهدود
يؼقل ؾقصؾ صػو  " :افـص ؿد يصد ذم افؽؾؿي ،وذم اجلؿؾي ،وذم افسـقهى ،ؾؾهقس
افـص وحدة ختتؾػ ظـ افؽؾؿي أو اجلؿؾي اختًل ًؾو ـؿ ّقو ...ؾؾهقس بهوفطقل أو احلجهؿ
( )7ابـ مـظقر  ،مجول افديـ أبق افػضؾ حمؿد بـ مؽرم  ،لسان العرب  ،حتؼقؼ :ظبد اهلل افؽبر وحمؿد أمحد
وهوصؿ افشوذيل ،ط ،7افؼوهرة ،دار ادعورف 7157 ،م  ( ،كصص).
()1

بحري ،شعقد  ،عؾم لغة الـص " ادػاهقم واالجتاهات " مؽتبي فبـون  ،بروت  ،افؼـي ادكيي
افعودقي  ،مك  ،ط7111 ،7م ،ص .751

كصا " ادرـز افثؼوذم افعريب  ،بروت ،
( )1افزكود  ،إزهر  ،كسقج الـص " بحث يف ما يؽون به ادؾػوظ ً
افدار افبقضوء  ،ط7111 ،7م  ،ص .71
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يتحدد افـص  .إن افػور بغ افـص وؽر افـص ؾور كقظل يتؿثؾ ذم أن افـص يتؿقز
بوٓـتامل ،وآشتؼًلل ،بكف افـظر ظـ ظدد ظـوسه افؾغقيي " .
( )

ؾوفـص_ بـو ًء ظذ مو شبؼ – ذو ظًلؿي بوجلؿؾي ؾؼد يؽقن افهـص ههق اجلؿؾهي،
و ذا يؼقل بشر إبرير " :يؿؽـ أن كبحٌ ظـ مػفهقم افهـص ذم افهساث مهـ خهًلل
افتطر إػ مجؾي مهـ ادػهوهقؿ مثهؾ  :اجلؿؾهي وافؽهًلم و افؼهقل وافتبؾقهغ واخلطهوب
وافـظؿ ،وـؾفو مػوهقؿ أشوشقي ذم افـظريي افؾغقيي افعربقهي بعومهي ،وإشهس افـظريهي
ادؽقكي فؾـص بخوصي " .
( )

ويػر ؾقصؾ صػو بغ اجلؿؾي وافـص مـ خهًلل آرتبهوط بؿؼهوم خهورجل،
وافذي يؿقز افـص ظـ اجلؿؾي ،ؾقؼقل  " :أمو افـص ؾفق رء خمتؾػ ظـ اجلؿؾي ؽهر
كصو ؛
ادرتبطي بؿؼوم خورجل ظـفو ؛ ؾوجلؿؾي افتل يعتـل هبو ( كحق اجلؿؾي ) فقسً مجؾي ً
ؾحغ يؽقن افسـقى ممد ًيو دعـك مستؼؾ مستػود ؾؼط مـ افعـوس افؾغقيي ادؾػقطي أو
ادؽتقبي ،يؽقن مجؾي ،فؽـ حغ يصؾ ادتؾؼل إػ معـك مػقد مستؼؾ ٓ تمديف افعـهوس
افؾغقيي ادؾػقطي أو ادؽتقبي وحدهو يؽقن فديـو – ذم هذا احلهول – كهص ٓ مجؾهي " ،
( )

وهذا مو كريد أن كجؾقف ذم هذا افبحٌ .

( )7صػو  ،ؾقصؾ  :كحو الـص يف الـحو العريب ( دراسة يف جمؿوعة من العبارات الـحوية الشارحة ) ادجؾة
العربقة لؾعؾوم اإلكساكقة  ،جومعي افؽقيً :افعدد،11/11ص.51_57
( )1إبراير  ،بشر  ،مػفوم الـص يف الرتاث الؾساين العريب  ،لؾي جومعي دمشؼ  ،لؾد  ،11افعدد إول ،
1001م  ،ص .58
( )1صػو  ،ؾقصؾ  :كحو الـص يف الـحو العريب ( دراسة يف جمؿوعة من العبارات الـحوية الشارحة ) ص
.51_58
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كؿقذجو ذا افبحٌ ،ؾألكف يعدّ ظو ًدو شطع كجؿف ذم
أمو اختقوري ٓبـ يعقش
ً

.
إسماافـحق افعريب ،ويظفر ذم ـتوبف ( ذح ادػصؾ) افؼدرة افعوفقي فديف ذم ؾفهؿ افؾغهي
شامء
عيل
غازي
جقاكبفو ادختؾػي ؛ إذ ٓ يعدُّ هذا افؽتوب مـ ـتى افـحق افتعؾقؿل ،وؿد أطفر ابـ
مـ
مرح
با
يعقش ظـويي واضحي بوجلوكى افتخوضبل ذم ـثر مـ مقاضع ـتوبف ،و ذا رأيـو أن يؽقن

كبغ مـ تـظر افعؾامء دسلفي افتخوضى ؛ فـشهر بهذفؽ
ً
كؿقذجو كتَّؽئ ظؾقف ؾقام كريد أن ّ
إػ شبؼ ظؾامء افـحق افعريب ذم هذا ادجول .
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ادبحث األول
قطبا التخاطب ( ادتؽؾم وادخاطب )
َّ
إن أي دراشي تتـوول ادستقى افتخوضبل ٓ بدَ و مهـ إيهًلء ادهتؽؾؿ وادخوضهى
مهقي افؽزى ؛ ذاك َّ
أن افعؿؾقي افتخوضبقي ٓ تتؿ إٓ بقجقدمهو ،ؾفام ظامد هذه افعؿؾقي .
إ ّ
وكحقكو افعريب يزخر بتؾهؽ افعبهورات افتهل تشهر إػ ادخوضهى و ادهتؽؾؿ،
ويظفر ذفؽ جؾ ًقو ظـد ادشوؾفي افؽًلم َّقي أو افتخوضى ،يؼقل شقبقيف  " :وادشهوؾفي ٓ
تؽههقن إٓ مههـ اثـههغ " ؾسههقبقيف يطؾههؼ ظههذ احلههدث افؽًلمههل افههدائر بههغ اثـههغ
( )

مصطؾح(ادشوؾفي) ومل يؼؾ  :ـًل ًمو ؛ َّ
ٕن افؽًلم يؿؽـ أن يؽقن ذات ًقهو ،إذ يؿؽهـ أن
يؽ ّؾؿ افشخص كػسف ،و ادشوؾفي ٓ تتؿ إٓ بقجقد ضرذم افتخوضى .
أيضو ظـهد أيب ههًلل افعسهؽري إذ يؼهقل  " :افػهر بهغ
ويظفر هذا افػفؿ ً
افؽًلم وافتؽؾقؿَّ ،
أن افتؽؾقؿ تعؾقؼ افؽًلم بودخوضى ،ؾفق أخص مـ افؽًلم ؛ وذفؽ
أكَّف فقس ـؾ ـًلم خطو ًبو فؾغر " و ذم هذا افتقضقح تلـقد ظذ َّ
أن مػفقم افتخوضى_
( )

وافذي ظز ظـف بوفتؽؾقؿ_ خيتؾػ ظـ مػفقم افؽًلم ،ؾوفتخوضى ٓ بدَّ فهف مهـ تهقاؾر
ظدة ذوط حتك تتؿ ظؿؾقي افتقاصؾ ،وحتؼؼ ؽرضفو ادـشقد ،و تؾؽ افؼهوط مـفهو
مو يتعؾؼ بودخوضى وأحقافف ،ومـفو مو يتعؾؼ بودتؽؾؿ ،وأخرى تدور حقل افظهروف
افتل تتؿ هبو تؾؽ افعؿؾقي ،مـ طروف زموكقي ومؽوكقي .

( )7شقبقيف  ،أبق بؼ ظؿرو بـ ظثامن بـ ؿـز :الؽتاب  ،حتؼقؼ  :ظبد افسًلم هورون،ج ،7افؼوهرة ،ا قئي
ادكيي افعومي فؾؽتوب  7111 ،م ،ص.111
( )1افعسؽري  ،أبق هًلل  :الػروق يف الؾغة  ،حتؼقؼ  :حسوم افديـ افؼرر  ،بروت  :دار افؽتى افعؾؿقي ،
ص .15_11
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َّ
إن مـوط ـًلمـو ذم هذا ادؼوم كعتؿهد ؾقهف ظهذ مهو ؿوفهف ابهـ يعهقش ذم ذح

.
إسما
ادػصؾ؛ فـتؾؿس تؾؽ افعبورات افتل تظفر افعـويي بودخوضهى وادهتؽؾؿ ،وكهرى مهـ
عيل
غازي
خًل و ذوط افعؿؾقي افتقاصؾقي أو افتخوضبقي  .وؿبؾ احلديٌ ظـ تؾؽ افعـوييٓ ،بهد
مرح
فـوبا أن كشر إػ َّ
أن ابـ يعقش اشتعؿؾ لؿقظهي مهـ ادصهطؾحوت افدافهي ظهذ ضهرذم

افتخوضى ،إذ أضؾؼ ظذ ادتؽؾؿ ظدة أفػوظ هل  :ادتؽؾؿ ،و ادخوضِى ،و احلهورض ،إٓ
ً
َّ
اشتعامٓ فديف هق فػظ ( ادتؽؾؿ ) ،ومل يستعؿؾ فػهظ ( ادخوضِهى ) إٓ مهرة
أن إـثر
واحدة ؛ وفعؾ ذفؽ يعقد إػ أكّف ٓ يريد اخلؾط بهغ صهقغي افػوظهؾ وصهقغي ادػعهقل
فقجـى افؼورئ افتقهؿ واخلؾط ،ؾفهق مل يسهتعؿؾ ههذا ادصهطؾح إٓ بقجهقد صهقغي
ادػعقل فتتضح هذه مـ تؾؽ  .وأ ّمو ( ادخو َضى ) ؾلضؾؼ ظؾقف لؿقظي مهـ إفػهوظ
( )

أيضو هل  :ادخو َضى ،وافسومع ،واحلورض ،وـون أؽؾى اشتعامفف فؾػهظ ( ادخو َضهى )
ً
وكودرا مو يستعؿؾ فػظ احلورض ،وفعؾ إفػوظ افدافي ظذ ( ادهتؽؾؿ )
يؾقف ( افسومع)،
ً
تشر إػ دٓفي واحدة ،ويصد هذا ظذ إفػوظ افدافي ظذ ادخوضى .
وذم بوب احلديٌ ظهـ ذوط افعؿؾقهي افتخوضبقهي يؼهقل ابهـ يعهقش َّ " :
إن
افغرض بوفـداء افتصقيً بودـودى ف ُقؼبِؾ ،وافغرض مـ حروف افـداء امتداد افصقت،
معرضهو ظـهف ٓ يؼبهؾ إٓ بعهد
وتـبقف اددظق ،ؾنذا ـون ادـودى مساخ ًقو ظـ ادـهودي أو
ً
كهوئام ؿهد اشهتثؼؾ ذم كقمهف ،اشهتعؿؾقا ؾقهف مجقهع حهروف افـهداء ،مهوخًل
اجتفود أو ً
ا ؿزة" .
( )

( )7ابـ يعقش  ،مقؾؼ افديـ :رشح ادػصل  ،ج ،1بروت  :ظومل افؽتى  ،ص ،11وذفؽ بؼقفف :
(ؾودخو َضى  ،وادخوضِى ذم ادػعقل إول شقاء ) .
( )1افسوبؼ .78/1 ،
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فؼد ذـركو شوب ًؼو َّ
أن افعؿؾقهي افتخوضبقهي ٓ بهدَّ هو مهـ ظهدة ذوط ،وافتهل
بؿجؿقظفو تتؿ هذه افعؿؾقي ،وتتحؼؼ افػوئدة ،وذم افـص افسوبؼ يبغ ابهـ يعهقش ّ
أن
افغرض مـ افـداء جؾى ادخو َضهى إػ دائهرة افتخوضهى ،إذ ّ
إن ادهتؽؾؿ مل يؼهؿ هبهذه
افعؿؾقي مـ رؾع افصقت إٓ رؽبي مـف ذم إيصول ادعؾقمي ادبتغوة إػ ادتؾؼل ،وذفؽ َّ
ٕن
ادتؾؼل ( ادخوضى ) فقس ذم حول متؽـ ادتؽؾؿ مـ افتخوضهى معهف بسهفقفي ويههرس،
ؾؼوط افتخوضى كوؿصي ومل تؽتؿؾ بعد.
َّ
إن احلضقر اجلسدي ذط مفؿ جلعؾ افتخوضهى مػفق ًمهو ،وذم ههذا تقحهد
فؾؿؽون وافزمون ،وفعؾ ً
مفام ذم ظككو احلهورض
ؿوئًل يؼقل  :مل يعد احلضقر اجلسدي ً
فتامم ظؿؾقي افتخوضى إذ َّ
فؽـ ذفهؽ ٓ
إن وشوئؾ آتصول احلديثي أفغً هذا افؼطَّ ،
يعـل إفغوءه بوفؽؾقي أو ظدم أمهقتف ،ؾهنن ـهون آتصهول بـؼهؾ افصهقرة ؾفهق حضهقر
ٍ
حقـئذَّ ،
ٕن افؽثر مهـ
جسدي ،وإن مل يؽـ ـذفؽ ؾوفػوئدة افتخوضبقي ٓ تؽقن ـومؾي
ادعوي تـؼؾ ظـ ضريؼ اجلسد وتقحد ادؼوم ادؽوي .
معرضو دٓفي واضحي ظهذ تؾهؽ إحهقال افتهل تؾهؿ
وذم ؿقفف  :مساخ ًقو و
ً
بودخو َضى ،وافتل ٓ ُمتَؽيفـ ادتؽؾؿ مـ بدء ظؿؾقي افتخوضى ؛ وذفؽ َّ
ٕن ادخو َضهى ٓ
يؿؽـ أن يستقظى مو يؼقفف ادتؽؾؿ ،وبوفتويل ٓ تتحؼؼ افػوئدة ،ؾودخوضى ؿد يؽهقن
ذم حوفي كػسقي ٓ يػفؿ معفو مو يؼول ،وؿد يؽقن حزيـًو أو تع ًبو إػ ؽر ذفؽ ،ومـ هـهو
ـون ٓ بدَّ مـ احلضقر افذهـل فؾؿتؽؾؿ زيودة ظهذ احلضهقر اجلسهدي ،ؾوفـهوئؿ ً
مهثًل
حورض إٓ َّ
أن ذهـف ؽوئى ،وظؾقف يمـد ابـ يعقش أكف يؿؽـ دمووز افسـقى افـحهقي
أو آشتعامل افؾغقي فتحؼقؼ هذا افؼط ،ؾؼول  " :ؾهنذا ـهون ادـهودى مساخ ًقهو ظهـ
كوئام ؿد اشتثؼؾ ذم كقمف ،اشتعؿؾقا ؾقف
ادـودي أو
ً
معرضو ظـف ٓ يؼبؾ إٓ بعد اجتفود أو ً
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مجقع حروف افـداء ،موخًل ا ؿزة " أي يؿؽـ اشتعامل مجقع حروف افـهداء مهو ـهون

.
إسمافؾؼريى أو فؾبعقد فغرض جؾى ادخوضى ظذ أي حول ـون .
مـفو
عيل
غازي َّ
إن افؼوط افسوبؼي تتعؾؼ بودخوضى وأحقافف ؿبؾ بدء ظؿؾقي افتخوضى ،بقد
مرح
ً
َّ
أحقٓ تعسي ادخوضى أثـهوء افتخوضهى ،دمعهؾ ادهتؽؾؿ يهامرس كقظهو مهـ
أنبا هـوك

ً

ادعوجلي افؾغقيي حقو و  .يؼقل ابـ يعقش ذم شقو حديثف ظـ ؾوئدة افتلـقد افتهل متؽيفهـ
ادعـك ذم كػس ادخو َضى ،وتزيؾ إمؽوكقي اخلطل ذم افتلويؾ  " :إذا ؿؾً  :جوء زيدٌ كػسف
طـ ادخوضى مـ إرادة ادجوز ،ويممـ ؽػؾي ادخوضى " .
أو ظقـف ،ؾقزيؾ افتلـقد َّ
( )

فؼد بغ ابـ يعقش ذم ؿقفف افسهوبؼ اههتامم ادهتؽؾؿ بقصهقل افػوئهدة ادهرادة
احسازا مـ افغػؾي أو افشؽ ،وافتل هل أحهقال ظورضهي أو
فؾؿخوضى ؾجوء بوفتلـقد
ً
مستؼرة ؾقف ،وهذه إحقال يشعر هبو ادتؽؾؿ أثـوء احلدث افؽًلمل ،إذ ّ
إن اإلصهورات
اجلسديي فؾؿخوضى مـ ؽػؾي أو ذود ذهـ أو ؿؾي اشتقعوب أو صؽ أوحً فؾؿتؽؾؿ
بلمهقي افتلـقد ،وفذا ؿوم بف .
وكجد ذم ـثر مـ إحقون تقاؾر مجقع افؼوط فعؿؾقهي افتخوضهى ،ويؽهقن
ادخوضى حورض افذهـ إذ ذك ،إٓ َّ
أن اإلصؽول يؼع فدى ادخوضى مـ افعبورة افؾغقيي
ذا و ،وذفؽ فتعدد آحتامٓت افدٓفقي ؾقفو ،ؾوفسـقى افؾغقي يسهوظد ظهذ ذفهؽ،
وظؾقف ؾًل تصؾ افػوئدة ادرادة فؾؿخوضى ،يؼقل ابـ يعقش ظـهد حديثهف ظهـ حهذف
افقاو مـ افعدد ادرـى  " :وربام احتوجقا إػ ذفؽ ذم بعض آشتعامل ؛ وذفؽ أكّهؽ
فق ؿؾً  :أظطقً هبذه افسؾعي مخسي و ظؼة ،جوز أن يتقهؿ ادخوضى أهنهام صهػؼتون
أظطك هبام مرة مخسي ومرة ظؼة ،ؾهنذا رـبهً زال ههذا آحهتامل ،وارتػهع افؾهبس،
( )7ذح ادػصؾ .57/1 ،

د .رياض رزق اهلل مهصور أبو هوال ا

547

وحتؼؼ ادخوضى "  .ومـ هـو كرى َّ
حريصهو ظهذ اشهتعامل
أن ادتؽؾؿ جيى أن يؽقن
ً
( )

افعبورة افؾغقيي افتل تقصؾ ؾوئدتف فؾؿخوضى بعقدً ا ظـ افؾبس وآحتامل ،مع مراظوة
حول ادخوضى ؛ ؾودخوضى حمؾ اهتامم ادهتؽؾؿ ،وفهذا ؾفهق يراظهل مجقهع ادًلبسهوت
افقاؿعي ذم دائرة احلدث افؽًلمل .
ومـ افسوبؼ كرى َّ
أن دائرة آهتامم بودخوضى أوشهع مـفهو بهودتؽؾؿ ،يؼهقل
افدـتقر هنود ادقشك  " :ويؿثؾ ادخوضى أحد أظؿهدة ادقؿهػ افؽًلمهل "  ،وفعهؾ
( )

ذفؽ يعقد إػ َّ
أن ادتؽؾؿ ظذ وظل توم بوفرشوفي افؾغقيي افتل حيؿؾفو ،وافتل يريد كؼؾفو
فؾؿخوضى ،ؾفل ذات وجقد مسبؼ فديف ؾه " ادتؽؾؿ مـ وؿع افؽًلم مـهف بحسهى
أحقافف مـ ؿصده وإرادتهف واظتؼهوده وؽهر ذفهؽ مهـ إمهقر افراجعهي إفقهف " َّ
.إن
( )

ادؼصقد مـ افعؿؾقي افتخوضبقي حصقل افػوئدة فؾؿخوضى ،وحتؼؼفهو فديهف ،ههذا ههق
ؿؾهقًل ،ؾؽهام َّ
ً
أن افؼصهد مهرتبط بهودتؽؾؿ ؾوفػوئهدة مرتبطهي
افذي جعؾ ـػتف تهرجح
بودخوضىْ ،
ؾنن مل تتحؼؼ افػوئدة فديف مل تؽـ هـوك أي ؾوئدة مـ افعؿؾقي افتخوضبقي .

أيضو  ،55/1 :و .81/1
( )7افسوبؼ  ،771/5 ،واكظر ً
( )1ادقشك  ،هنود  :الصورة والصريورة" بصائر يف أحوال الظاهرة الـحوية وكظرية الـحو العريب "  ،ط،7
ظامن  :دار افؼو 1001 ،م  ،ص .715
()1

اخلػوجل  ،ابـ شـون  :رس الػصاحة  ،حتؼقؼ :ظبد ادتعول افصعقدي  ،افؼوهرة  :مؽتبي ظع صبح ،
7111م  ،ص .55
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إسما
عيل
غازي
مرح
با

ادبحث الثاين
السقاق والتخاطب
َّ
إن اإلضور آجتامظل وافثؼوذم فؾخطوب ههق مهو يسهؿك ظـهد ظؾهامء افؾغهي_

وخوصي افبًلؽقغ – بوفسقو أو ادؼوم أو احلول ،وهذا اإلضور يشؽؾ ؾضوء افتخوضى،
ومرجعقتف افتل مـ خًل و يتؿ وضع ادعـك مـ مودة افؾػظ ،أو مـفو ومهـ خورجفهو

( )

وذفؽ بػرض مـ افسقو اخلوص بوفرشوفي افؾغقيي .
ٓ ريى َّ
أن افبًلؽقغ افعرب جعؾقا آهتامم بوفسقو افبًلؽي كػسفو ،ؾشوظً
افعبورة ادشفقرة ( فؽؾ مؼوم مؼول ) وذم هذا يؼهقل اجلهوحظ  " :يـبغهل فؾؿهتؽؾؿ أن
يعرف أؿدار ادعوي ،ويقازن بقـفهو وبهغ أؿهدار ادسهتؿعغ ،وبهغ أؿهدار احلهوٓت؛
ؾقجعؾ فؽؾ ضبؼي مـ ذفؽ ـًل ًمو ،وفؽؾ حوفي مـ ذفؽ مؼو ًمهو ،حتهك يؼسهؿ أؿهدار
افؽًلم ظذ أؿدار ادعوي ،ويؼسؿ أؿدار ادعوي ظذ أؿدار ادؼوموت ،وأؿدار ادستؿعغ
ظذ أؿدار تؾؽ احلوٓت"  .وذم هذا افؽًلم مقازكي بهغ مجقهع افظهروف افتخوضبقهي،
( )

شقاء ـوكً مؼومقي ،أم مؼوفقي ،فقخرج افؽهًلم ظهذ وجفهف افصهحقح ويهمدي معـهوه
ادطؾقب .
أيضو بوفسقو افؾغقي مـ حقهٌ بـهوء افؽؾهامت
واهتؿ ظبد افؼوهر اجلرجوي ً
وترابطفو ؛ إلحداث ؾؽرة أو معـك مو ،مراظ ًقو هبذا ـؾف مؼته احلول ،وؿد ؿول ذم هذا
( )7وأؿصد هـو َّ
أن افتخوضى افؽًلمل ؽوف ًبو مو تراؾؼف رمقز ؽر فغقيي حتؿؾ دٓفي ـام افؾغي ادـطقؿي
(افسقؿقوئقي ) .
( )1اجلوحظ ،أبق ظثامن ظؿرو بـ بحر :البقان والتبقني  ،حتؼقؼ :ظبد افسًلم هورون ،ج ،7افؼوهرة  :دار
ادعورف 7151 ،م  ،ص .711_715
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افسقو  " :فقس افغرض بـظؿ افؽؾهؿ أن تقافهً أفػوطفهو ذم افـطهؼ بهؾ أن تـوشهؼً
دٓفتفو وتًلؿً معوكقفو ظذ افقجف افذي اؿتضوه افعؼؾ" ؾوجلرجوي يرى َّ
أن افؽهًلم
( )،

ادـطق بصقرة مـظؿي مو هق إٓ ادستقى افثوي مـ افؽًلم ،ويشهبف أن يؽهقن افهـظؿ
مراد ًؾو دػفقم افسقو

( )

.

وذم افعك احلهديٌ احتهؾ افسهقو مؽوكهي مرمقؿهي ذم افدراشهوت افؾغقيهي
ؾوشتؼؾ بـظريي فغقيي ـون مـ روادهو ( )Firthو (  )Lyonsو (  )Hallidayوؽهرهؿ،
مكحغ َّ
بلن فؾسقو افهدور إـهز ذم حتديهد ادعهوي ،ؾوفؽؾؿهي ٓ يؿؽهـ أن تظفهر
دٓفتفو إٓ بتجوورهو مع ؽرهو مـ افؽؾامت داخؾ افسقو .
حمصقرا مـ جفي ظدد ادعوي ادؿؽـهي،
وجيعؾ ( )Himesدور افسقو ذم افػفؿ
ً
وأكف يسوظد مـ جفي أخرى ظذ تبـل ادؼصقد  ،ويؼقل (  " : )Barhelilخيتؾػ ظؿؼ
( )

افسقو ادؼومل افرضوري فػفؿ ـومؾ ٕكقاع اجلؿؾ ادختؾػي بطبقعي احلول مـ جفي إػ
أخرى ،وفقس فديـو إػ أن إٓ ؾفؿ حمدود جدً ا فؾؽقػقي افتل متؽــو مهـ حتديهد ظؿهؼ
افسقو ادؼومل افًلزم فذفؽ افػفؿ " .
( )

وبوفعقدة إػ ابـ يعقش ؾنكـو كجد افؽثر مـ ادقاضع افتل تتـوول ترـق ًبو معقـًو
وافتل يشر ؾقفو إػ دور افسقو ذم تػسر افساـقى و تقضقحفو ،ومهـ ذفهؽ حديثهف
( )7اجلرجوي  ،ظبد افؼوهر  :دالئل اإلعجاز  ،حتؼقؼ :حمؿد ظبد ادـعؿ خػوجل  ،افؼوهرة  :مؽتبي افؼوهرة ،
7111م  ،ص . 11
( )1اشتقتقي  ،شؿر  :مـازل الرؤية  ،ظامن  :دار وائؾ 1001 ،م  ،ص .711
( )1براون  ،ج ب و بقل  ،ج  :حتؾقل اخلطاب  ،ترمجي :حمؿد فطػل افزفقطل و مـر افسيؽل  ،ادؿؾؽي افعربقي
افسعقديي :افـؼ افعؾؿل وادطوبع 7111 ،م  ،ص .11
( )5افسوبؼ  ،ص . 10
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ادخصصي بوشتػفوم أو كػل ،يؼقل ابـ يعقش " :وؿوفقا
ظـ مسقؽوت آبتداء بوفـؽرة
ّ

.
ذمإسما
ذ أهر ذا كوب( ) ،ؾوٓبتداء بوفـؽرة ؾقف حسـ ؛ ّ
ٕن معـوه  :مو أههر ذا كهوب
ادثؾ ٌ :
عيل
غازي
إٓ ذ  ...ومعـوه أهنؿ شؿعقا هرير ـؾى ذم وؿً ٓ هير مثؾف ؾقف إٓ فسهقء طهـ ،ومل
مرح
با
ً
حمؿقٓ ظهذ
يؽـ ؽرضفؿ اإلخبور ظـ ذ ،وإكام يريدون افؽؾى أهره ذ ،وإكام ـون

َّ

ٌ

معـك افـػل ؛ َّ
ٕن اإلخبور بف أؿقى " .
( )

ؾػل هذا ادثول كرى َّ
أن أصؾ افسـقى هق  :مو أهر ذا كوب إٓ ذ ،ؾحذف مـف
وادقضهح هذا افسـقهى ههق
حرف افـػل وأداة آشتثـوء ،ثؿ ؿدم فػظ افؼ افـؽرة،
يف
افسقو ادؼومل افذي ُأضؾؼ هذا ادثؾ ٕجؾف ؛ إذ فقس مـ ادعفهقد ؿقهوم افؽؾهى هبهذا
ظز ظـف هبذا افسـقى ،وظؾقف
افػعؾ ذم هذا افقؿً ،وفق ؿوم بف ذم وؿً آخر معفقد دو يف
ؾوفسقو آجتامظل هق افذي وجف هذا افتخوضى افؾغقي ،و ؿهد أفؼهك ادهتؽؾؿ ههذه
افرشوفي افؾغقيي مع ظدم يؼقـف بوفؼ إٓ َّ
أن ا رير دفقؾ ظذ حدوث أمر مو ،وافؼ أحد
هذه آحتامٓت ،وأؿقاهو ،وفذا تؿ اإلخبور ظـف ،ؾنن مل يؽـ هق ؾام بعده أهقن مـف .
وكؾحظ مـ افؽًلم افسوبؼ جعؾ ابـ يعقش اإلخبور هـو ظـ هرير افؽؾهى ٓ
ظـ افؼ بدايي ،وفعؾ ذفؽ ٕن ( آبتداء ) معؾقم فدى ادتؽؾؿ ،وههق ( افؼه) وؿهد
يؽقن معؾق ًمو أو ؽوئ ًبو فدى ادخوضى ،ؾنن شؿع ادخوضى هرير افؽؾى ؾوٕمر إخبهور
ؾقف تلـقد ِمل َ َطـَّ ُف ،وإن مل يسؿع ا رير ؾفق إخبور وتـبقف ذم آن م ًعو .

( )7اكظر ادثؾ ذم  :افـقسوبقري  ،أبق افػضؾ أمحد بـ حمؿد ،جمؿع األمثال  ،حتؼقؼ :حمؿد حمقك افديـ ظبد
احلؿقد  ،دار ادعرؾي  ،بروت ،110/5،يرضب ذم طفقر أمورات افؼ وخمويؾف.
( )1ذح ادػصؾ.51/7 ،
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وأمو ادثؾ (أ أظقر وذا كوب)  ،ؾؼد ورد ذم بهوب احلهول ،وههق مثهؾ ؿقهؾ ذم
( )

حرب بـل أشد ؛ حقٌ اشتؼبؾ رجؾ مـ بـل أشد بعر ًا أظقر ؾؼول ههذا ادثهؾ ،وؾقهف
يؼقل ابـ يعقش  " :أتك بؾػظ آشتػفوم ،ومل يرد أن يسسصدهؿ فقخزوه ظـ ظهقره،
فؽـف حؼؼ ذفؽ حذره ،واهنزمقا ،وافػعؾ افـوصى ٕظقر وذا كهوب حمهذوف تؼهديره
(أتستؼبؾقن ) َّ
ودل عؾقه احلال ادشاهدة " .
( )

فؼد اشتعؿؾ ذم هذا افسـقى أشؾقب آشهتػفوم ،ومعـهوه اإلخبهور ؛ فهقس
اإلخبور ظـ افبعر ،وإكام هق إخبور ظـ أمر يستـتٍ مـ افسـقى ا ُد َؼول ؛ َّ
ٕن ادؼوم ؿهد
َّ
دل ظذ ذفؽ ،ؾوجلؿقع يرى هذا افبعر ،وظؾقف ؾًل ؿقؿي ذا اإلخبهور ذم ههذا افقضهع
احلريب ،إٓ َّ
افتطهر ) إذ ههق
وجفً ههذا افتخوضهى (
أن افرواشى افػؽريي هل افتل َّ
ّ
جزء مـ كص آخر ،أو فـؼؾ هق (بـقي شطحقي فبـقي ظؿقؼي ) ،ؾبفذه افبـقي افسطحقي ؾفؿ
افؼقم أهنؿ فـ يتؿؽـقا مـ افـك ،ؾوفتشوؤم ظودة اجتامظقي مؽـتفؿ مـ ؿهراءة مهو وراء
افـص ادؾػقظ .
وادًلحظ َّ
أن هذه افتعوبر هل أمثول ؿقؾً ضؿـ شقو مهو ،وذم ههذا يؼهقل
افدـتقر ؾقصؾ صػو  " :تعد افطريؼي افتل اشتؼر اشتعام و ذم افتعبر ظـ معـك مو شقو ًؿو
ظرؾ ًقو ،وافعرف مظفر اجتامظل ،وافقطقػي آجتامظقهي أههؿ وطهوئػ افؾغهي ذم أكظهور
افدارشغ ،ودو ـون افتعبر _ؿك أو ضول _ يمدي ؽرضف ذم افسهقو افهذي يسهتعؿؾ

( )7مل أجد ادثؾ ذم ـتى إمثول وهق ذم :ابـ شقده ،أبق احلسـ ظع بـ إشامظقؾ  ،ادحؽم وادحقط األعظم
 ،حتؼقؼ :ظبد احلؿقد هـداوي  ،دار افؽتى افعؾؿقي  ،بروت  ،ط 1000 ،7م ( ،ظقر )  ،وابن مـظور ،
فسون افعرب ( ظقر ) .
( )1ذح ادػصؾ .11/1 ،
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ؾقف ،ـون افتعبر ترـق ًبو مرهقكًو _ذم أداء وطقػتف _ هبذا افـقع مـ افسقوؿوت ،ؾهنذا ـهون
.
إسماافسقو هق شقو رضب ادثؾ ،أو شق افؽًلم شهق إمثهول ،ؾوفسهقو شهقو
هذا
عيل
غازي
اجتامظل "( ).
مرح
با
َّ
إن افسقو آجتامظهل أو بهوٕحرى افعهرف آجتامظهل يهدل ذم ـثهر مهـ

إحقون ظذ دٓفي خػ َّقي تصؾ فؾؿخوضى رؽؿ خؾق افسـقى مهـ افؾػهظ افهدال ظهذ
ـثرا مـ افؽهًلم،
تؾؽ افدٓفي ،و ذا يؼقل ابـ يعقش  " :اظؾؿ أن ادضوف ؿد حذف ً
وهق شوئغ ذم شعي افؽًلم ،وحول آختقور ؛ إذا مل ُيشؽِؾ ،وإكام مسقغ ذفؽ افثؼي بعؾؿ
ادخوضى ،إذ افغرض مـ افؾػظ افدٓفي ظذ ادعـك ،ؾنذا حصؾ ادعـك بؼريـي حهول أو
فػظ آخر اش ُت ْغـ ِ َل ظـ افؾػظ " ورضب ابـ يعقش ظذ هذا افؽًلم ً
مثًل ؿقفف تعهوػ :
( )

ﭽﮚ ﮛﭼ .
( )

ّ
إن إصؾ ذم ترـقى أيي افسوبؼي هق ( واشلل أهؾ افؼريي ) ؾحذف ادضوف
وبؼل ادضوف إفقف ؛ ذاك َّ
أن افؼريي لردة ظـ افسمال وهذا مـ اختصهوص افعوؿهؾ ،و
فعؾ ذم ذفؽ إضوفي ذم افؽًلم ٓ جهدوى مـفهو ،وههذا افهربط مظفهر اجتامظهل ،ؿهرن
افدٓٓت مع بعضفو ،ممو جيعؾ فػظي مو تستدظل أخرى ،ؾقػفؿ ادخوضى افدٓفي دوكام
اظساض ظذ افسـقى .
مظفرا اجتامظ ًقو ظو ًمو مـ افتقاصؾ ذم ؾفهؿ افتخوضهى،
تعدّ احلوٓت افسوبؼي
ً
اشتؼر ذم ذهـ مجقع أؾراد افبقئي افؾغقيي افقاحدة ،و ذم ادؼوبؾ َّ
ؾهنن
ؾفذا افربط افدٓيل
ّ
()7صػو  ،ؾقصؾ  :كحو الـص يف الـحو العريب ( دراسة يف جمؿوعة من العبارات الـحوية الشارحة ) ص .11
()1ذح ادػصؾ .11/1 ،
()1شقرة يقشػ  ،آيي (. )51

د .رياض رزق اهلل مهصور أبو هوال ا

544

هـوك شقوؿوت خوصي ٓ يؿؽـ أن يتعرف إفقفو افذهـ مـ خًلل افؾػظ ادـطهق ظـهد
أؾراد افبقئي افؾغقيي افقاحدة ،وذفؽ ٕهنو ٓ متثؾ ظر ًؾهو اجتامظ ًقهو ،بهؾ تعهد مهـ بهوب
اخلزات أو افتجورب افسوبؼي ،يؼقل ابـ يعقش  " :وجوء مـ ذفهؽ رء يسهر فؾثؼهي
بدٓفي احلول ظؾقف و إخبور افؼوئؾ أو معرؾي ادخوضى ،ـؼقل افشوظر:
َع ِش َّق َة َف َّر ِ
احلارثِ ُّقون بعدمــــــا َق ََض ك َْح َبه من ُم ْؾ َت َؼى الؼو ِم َه ْو َب ُر

( )

ؾودؼصقد هـو ( ابـ هقبر) ٓ ( هقبر ) وكحـ كعؾهؿ َّ
أن ههذه افػوئهدة مر ـهي
بلمريـ ،إول :احلول ادشوهدة ،وافثوكقي  :إخبور ادتؽؾؿ بعد ذـهر ههذا اخلهز ،ؾهنن مل
يعرف ادخوضى احلودثي ،ؾسقؽقن افػفؿ ظذ مو هق ظؾقهف مهـ كؼهؾ ؛ أي ؾفهؿ طهوهر
افـص ادـطق  ،وظؾقف ؾستؽقن افػوئدة معؾقمي مغؾقضي ،ؾوفسـقى ٓ يشر إػ اجلهزء
ادحذوف ؛ ٓكتػوء افؼريـي افدافي ،وبوفتويل ؾوفسقو افذي أكشئً ؾقهف افعبهورة افؾغقيهي
وادبغ فؾػوئدة افصحقحي .
هق ادقجف فؾسـقى افـحقي،
يف
َّ
إن بعض افساـقى افؾغقيي اؿسكً بوحلول ادشوهدة و ادؼوم ادعوش ،ؾًل حيهؾ
ترـقى مؽون أخر ،وفق َّ
أن افدٓفي افؾغقيي افظوهرة فؾسـقى ٓ متـع مهـ ذفهؽ ،بهؾ
ادوكع فف افعرف آجتامظل ،يؼقل ابـ يعقش  " :هذه إشامء _يؼصد أشهامع إؾعهول
وإصقات _ إكام إمر فؾؿخوضى ؛ َّ
ٕن أمر ادخوضى يؽتػل معف بشهوهد احلهول ...

افر ّمي  :الديوان ،تؼديؿ :أمحد حسـ بسٍ  ،ط ،7بروت  :دار
( )7ذح ادػصؾ .15/1 ،وافبقً فذي ّ
افؽتى افعؾؿقي 7118 ،م ص  ،771و ابـ مـظقر  ،مجول افديـ أبق افػضؾ حمؿد بـ مؽرم  :لسان
العرب  ،حتؼقؼ :ظبد اهلل افؽبر وحمؿد أمحد وهوصؿ افشوذيل  ،افؼوهرة :دار ادعورف 7157 ،م ( هز)،
و افسققضل  ،جًلل افديـ ظبد افرمحـ بـ أيب بؽر :مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع ،حتؼقؼ :ظبد
احلؿقد هـداوي  ،ج ،1مك :ادؽتبي افتقؾقؼقي ،ص.871
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دع ،ومعـوه  :اكتعشُ ،يؼول ذفؽ فؾعوثر ،أو دـ أصهوبتف حودثهي "( ) .
ومـف ؿق ؿ ْ :
()11

.
إسما وكرى مـ افـص افسوبؼ أن دٓفي ( دع ) هل ( اكهتعش ) ؾهًل خطهل ذم ؿق هو
عيل
غازي
فإلكسون افسعقد أو افػرح ،هذا مـ افـوحقي افؾغقيي ادحضي ،فؽـفو ظقى يؾحؼ ادتؽؾؿ
مرح
با
مـ كوحقي افعرف آجتامظل ،وهل حمؽقمي بسقو معغ ،ؾوحلول ادشهوهدة ههل افتهل

تقجف هذه افعبورة دون تؾؽ ،ؾًل يؼول دـ أصوبتف مصقبي ( مبورك ) ـام ٓ يؼول فؾػهرح
( ظظؿ اهلل أجرـؿ ) .

( )7ذح ادػصؾ.15/5 ،
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ادبحث الثالث
احلذف والتخاطب
يعؾؿ افدارس فؾغي افعربقي أن كظومفو يؼقم – ـام كظر فهف ظؾامؤكهو إوائهؾ –
ظذ مبدأ افعؿؾ ،ؾؾؼد ٓحظقا وجقد ظـك افتحؽؿ ؾقفو ،وافذي يظفهر فـهو إصهؾ
افسـقبل افذي يؽقن ظؾقف افؽًلم ،ؾنذا مو فقحظ كؼص ذم ظـوس افسـقهى يعؿهد إػ
افتؼدير ،وهذا يعـل وجقد مستقيغ فغقيغ ؛ مستقى متحؼهؼ ذم افـطهؼ ،و مسهتقى
إصؾ وهق مو وراء افظوهر ادـطق  ،ؾنذا ُأصؽؾ ظذ اإلكسون ؾفؿ طوهر افـطؼ َظ َؿهد
إػ إصؾ فؾقصقل إػ افدٓفي افصحقحي .
ؾوحلذف ـام يؼقل افدـتقر ظبده افراجحهل  " :طهوهرة مشهسـي ذم افؾغهوت
اإلكسوكقي حغ يؿقؾ ادتؽؾؿ إػ حذف افعـوس ادؽهررة ،أو افتهل يؿؽهـ ؾفؿفهو مهـ
افسقو "  ،وؿد شبؼ ابـ يعقش إػ هذا افػفؿ ؾرأى َّ
أن " افغرض مـ افؾػظ افدٓفي
( )

ظذ ادعـك ،ؾنذا حصؾ ادعـك بؼريـي حول أو فػظ آخر اشتغـل ظـ افؾػهظ "  ،ؾفهل
( )

إذن مـ افظقاهر افبورزة ذم افؾغوت ،وادستعؿؾي دوكام ؿؾؼ حقول ادخوضى بهلن يزهء
افػفؿ ،ؾفؿ ٓ حيذؾقن إٓ وهؿ يعؾؿقن أن هـوك مو يشر إػ ذفؽ ادحذوف .
وفؽـ مو افذي جيعؾ ادتؽؾؿ يؼقم بحذف افعـوس افتل يرى ظدم فزومفهو ذم
افسـقى فعؾ مـ ّأول تؾؽ إشهبوب ،بهؾ مهـ أمهفهو ( ظؾهؿ ادخوضهى بوفعـكه
ادحذوف ) ؾام افداظل فذـر أمر يعؾؿف ادخوضى ،إن مل يؽـ فؾؿتؽؾؿ ؽويي مهـ ذفهؽ
افذـر مع ظؾؿ ادخوضى بف يؼقل ابـ يعقش ذم هذا افسقو  " :ؿد حهذؾقا ادسهتثـك
( )7افراجحل  ،ظبده  :الـحو العريب والدرس احلديث  ،بروت  :دار افـفضي 7111 ،م  ،ص .751
( )1ذح ادػصؾ.11/1،
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د

بعد ( إٓ ) و( ؽر )  ...فعؾؿ ادخوضى بؿراد ادتؽؾؿ ،وذفؽ ؿقفؽ  :فقس إٓ و فقس

.
إسماوادراد  :فقس إٓ ذاك ،وفقس ؽر ذاك "( ) .إذ كؾحظ َّ
أن ادستثـك هـو مؼدر بوشؿ
ؽر،
عيل
غازي
اإلصورة ،وهذا آشؿ دفقؾ واضح ظذ َّ
أن احلذف جرى ذم خطهوب مبهوذ ظقوكًهو ،أو
مرح
با
دعؾقم جرى احلديٌ ظـف شوب ًؼو ،ؾلصور ادتؽؾؿ إفقف ،وظرض بف ظـهد ادخوضهى ،ومهو

ظود يؾزم ذـره ؛ ٕكف معؾقم فدى ادخوضى  .وؿد أصور ادزد إػ ههذا بؼقفهف  " :ههذا
بوب مو حذف مـ ادستثـك ختػق ًػو ،واجتزئ بعؾؿ ادخوضهى ،وذفهؽ ؿقفهؽ  :ظـهدي
ؽر ذفؽ " .
ؽر ،أردت  :فقس َ
درهؿ فقس ُ
( )

ؾوحلذف ـون مـ بوب افتخػقػ فعؾؿ ادخوضى ،ؾودفؿ إيصول افرشوفي افؾغقيي،
بلؿؾ جفد مـ ادتؽؾؿ ،وبلؿؾ ظدد مـ إفػوظ ادػفؿي .
مر بـو شوب ًؼو َّ
أن ادضوف حيذف ختػق ًػو فعؾؿ ادخوضى بودحذوف ،وهق ـثهر ذم
َّ
أيضو ( حذف افضؿر ) و افضؿر هق جزء مـ افعـهوس افتهل
ـًلمفؿ ،ومـ احلذف ً
يطؾؼ ظؾقفو ( اإلحوفي ) وهذه افعـوس ٓ تؽتػل بذا و مـ حقٌ افتلويؾ ،إذ ٓ بدَّ مـ
افعقدة إػ مو تشر إفقف مـ أجؾ تلويؾفو  ،ومـ ادقاؿع افتل حيذف ؾقفو افضؿر ؿق ؿ
( )

 :مررت ٍ
بؽؾ وإصؾ :مررت بؽؾفؿ ،وذم هذا يؼقل ابـ يعقش  " :وإكهام حيهذف إذا
ٍ
جرى ذـر ؿقم ،ؾتؼقل  :مررت ٍ
ببعض ،أي  :ببعضهفؿ،
بؽؾ ؛ أي  :بؽؾفؿ ،ومررت
وتستغـل بام جرى مـ افؽًلم ،ومعرؾي ادخوضى " .
( )

( )7ذح ادػصؾ.18/1،
( )1ادزد  :ادؼتضب  ،حتؼقؼ :حمؿد ظبد اخلوفؼ ظضقؿي ،ج،5افؼوهرة  :ادجؾس إظذ فؾشمون اإلشًلمقي ،
7111م  ،ص.511
( )1اخلطويب  ،حمؿد  :لساكقات الـص  ،ط ،7بروت  :ادرـز افثؼوذم افعريب 7117 ،م  ،ص .71_71
( )5ذح ادػصؾ.10/1 ،
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ؾفذه اجلؿؾي إذن جزء مـ كص شوبؼ جرى احلهديٌ ظـهف ،وٓ داظهل فتؽهرار
افؽًلم ،ويؿثؾ بام يع :
ضؿر (اختصور أو إحوفي)

اشام
ـًلم حيقي ً

حذف افضؿر

( حذف آختصور )
وظؾي احلذف تقاصؾ ادخوضى مع ادحذوف شوب ًؼو ،وظؾؿف بف .
وجفهف،
ومـف حذف إفػ وافًلم مـ افصػي ادشه ّبفي ذم ؿهق ؿ  :ههذا
حسهـ ُ
ٌ
وظؾي احلذف أهنو مـ بوب اخلػي ،وظؾؿ ادخوضى " ختػق ًػهو ،وٕكهف مقضهع ُأمهـ ؾقهف
افؾبس فعؾؿ افسومع أكف ٓ يعـل مـ افقجقه إٓ وجفف " .
( )

هذه إمثؾي وؽرهو مـ إمثؾي افتل حذف ظـك مو ؾقفو ( فعؾؿ ادخوضى )
وافغوفى ظذ ادتؽؾؿ أّٓ يذـر ذم ـًلمف إٓ مو ـون يعؾؿ أن ادستؿع حيتوج إػ معرؾتف ؛
فقتبغ افػوئدة مـف ،معتؿدً ا ذم ذفؽ ظذ" ؿدرة ادستؿع ظذ اشتحضهور ادحهذوف إمهو
فقضقحف ،وإمو فؼربف أو فشفرتف ،ؾتؽقن ظـويي ادتؽؾؿ بوفؽًلم بحسى حول ادسهتؿع
مـ اإلدراك ،وظذ ؿدر مشورـتف فف ذم بعض افػقائد و ادعؾقموت ،ؾق ْض ِ
هؿ ُر مهو ظؾؿهف
ُ
ادخوضى ،ويظفر مو جفؾف" .
( )

وكجد ذم كحقكو افعريب افعديد مـ أمثؾهي احلهذف فهبعض ظـهوس افسـقهى،
دعويشي ادتؽؾؿ وافسومع م ًعو فؾحدث افذي جهرى ؾقهف احلهذف ،ومهـ ذفهؽ ؿهق ؿ:
شفام كحقه ؾلصوبف ،وزيدً ا ظـد رؤيي أحدهؿ يرضهب ،ؾ ُقؼهول فهف:
َ
افؼرضوس دـ شدد ً
زيدً ا ،أي ارضب زيدً ا ،وتتؽرر هذه إمثؾي ظـد ؽوفى افـحوة ذم ـتبفؿ .
()7افسوبؼ .55/1 ،
()1ظبد افرمحـ  ،ضف  :التؽوثر العؼيل ،ط ،7افدار افبقضوء  :ادرـز افثؼوذم افعريب 7115 ،م  ،ص .780
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ٍ
أدوات تقصهؾ
يؼقل ادزد ذم حذف افػعؾ ذم بوب افؼسهؿ  " :اظؾهؿ أن فؾؼسهؿ

.
إسما
رح فعؾؿ افسومع بف؛ ـام ـون ؿقفؽ :يو ظبد اهلل
احلؾػ إػ ادؼسؿ بف؛ ٕن احلؾػ مضؿر م َّط ٌ
عيل
غازي
مستغـك ظـف ؾنن صئً أطفرت افػعؾ؛ ـهام
حمذوؾ ًو مـف افػعؾ دو ذـرت فؽ .و ـذفؽ ـؾ
ً
مرح
با
أكؽ تؼقل :يو زيد ظؿرا ،أي :ظؾقؽ ظؿرا :وتؼقل :افطريهؼ يهو ؾتهك ،أي ّ
طهؾ افطريهؼ،

ً

ً

َ

وترى افرامل ؿد رمك ،ؾتسؿع صق ًتو ؾتؼقل :افؼرضوس واهلل ،أي :أصبً " .
( )

وفؼد بهغ افـحهوة إػ َّ
أن ههذا افـهقع مهـ ادسهتقى افؾغهقي ٓ يؽهقن إٓ ذم
افتخوضى دون افغقبي فدٓفي احلول ظذ ذفؽ ؛ وذم هذا يؼهقل ابهـ افسههراج  " :ههذا
ٍ
افبوب – يؼصد اإلضامر _ إكام جيهقز إذا ظؾؿهً َّ
َ
فػظهؽ بهام
مسهتغـ ظهـ
أن افرجهؾ
ٍ
رضب
تضؿره ،ؾؿـ ذفؽ مو جيري ذم إمر وافـفل ،وهق أن يؽهقن افرجهؾ ذم حهول
ورأش ُف ،ومو أصبف ذفؽ ،تريد :
ؾتؼقل  :زيد ًا
رأش ُف وتؼقل ذم افـفهل  :إشهدَ
ْ
ارضب َ
َ
يؼرب إشد ،وهذا ِ
إشدَ  ،هنقت ُف ْ
اإلضامر أمجع ذم إمهر وافـفهل وإكهام جيهقز مهع
أن
َ
ادخوضى وٓ جيقز مع افغوئى" .
( )

مسهق ًؽو
و ذا كجد افدـتقر هنود ادقشك يؼقل  " :ويشبف ظؾؿ افسومع أن يؽقن
َّ
ثوك ًقو فؾحذف ،وهق جيري ذم ـتبفؿ ـوٕصؾ افثوبً ادتهقاتر" واظتؿهد افهدـتقر ذم
( )

اشتـتوجف هذا ظذ ؿقل ابـ افرساج  " :وادحذوؾوت ذم ـًلمفؿ ـثرة ،وآختصور ذم
ـًلم افػصحوء ـثر مقجقد إذا آكسقا بعؾؿ ادخوضى مو يعـقن" .
( )

( )7ادؼتضى .175/1 ،
( )1ابـ افرساج  ،أبق بؽر :األصول يف الـحو  ،حتؼقؼ :ظبد احلسغ افػتع ،ج ،1بروت  :ممشسي افرشوفي ،
7155م  ،ص.151
( )1افصقرة وافصرورة ،ص .715
( )5إصقل ذم افـحق .115/1 ،
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ادبحث الرابع
التخاطب والػائدة والؼصد
ـثرا مو يرد مصطؾحو افػوئدة وافؼصد ظـد افـحوة ،زيهودة ظهذ َّ
أن مصهطؾح
ً
افؼصد يعدّ مـ ادصطؾحوت ادشسـي فدى ـثر مـ افعؾقم " ،ؾوفؼصد و ادؼصد َّيي مـ
ادػوهقؿ افتل كجدهو ظـد ظؾامء افـػس ،وافتداوفقغ ،وؾًلشهػي افؾغهي " بهؾ َّ
إن ههذا
( )

ادصطؾح مفؿ جدً ا فدى ظؾامء أصقل افػؼف فؼق ؿ  :مؼوصد افؼيعي .
ـثرا ظـد وصػ ترـقى مو بلكف ( مػقد ) أو ( حتصؾ بف افػوئدة )
وافػوئدة ترد ً
أو ظذ افـؼقض مـ ذفؽ ( ؽر مػقد ) أو ( ٓ تتؿ بف افػوئدة ) ؾفذا ادصطؾح مو ههق ذم
احلؼقؼي إٓ حؽؿ يطؾؼف افـحقي ظذ ترـقى معغ بلكف مؼبقل أو ؽهر مؼبهقل ،و هذا
يؼقل افدـتقر هنود ادقشك  " :ويؿثؾ ادخوضى أحد أظؿدة ادقؿػ افؽًلمل ،وتصبح
معقورا فصحي افؽًلم "  ،وهذا مو أـَّده افدـتقر ؾقصهؾ صهػو ظـهدمو
ؾوئدة ادخوضى
ً
( )

حتدث ظـ اإلحوفي إػ مؼوم افػوئدة ذم افتػسر بحقٌ يؽقن افـص مػقدً ا ظـد أحهدهؿ
وؽر ٍ
أن مرجع ذفؽ إػ افسقو افذي ارتبط بف افـص ،ؾؼول َّ " :
مػقد ظـد أخر و َّ
إن
اإلصؽول ذو صؾي بوجلوكى آتصويل ،بوإلضوؾي إػ اجلوكى افـحقي ،ؾحصهقل ؾوئهدة
ً
مؼبقٓ وظدم حصق و جيعؾ افسـقى ؽر مؼبقل " .
فدى ادتؾؼل دمعؾ افسـقى
( )

تؽرارا دصطؾحل افؼصد وافػوئهدة ،أو ؽويهي ادهتؽؾؿ،
وكرى ظـد ابـ يعقش
ً
ومـ ذفؽ حديثف ذم بوب افعطػ ،إذ ؿول  " :وإـثهر ذم اشهتعامل ( أو ) ذم اخلهز أن
( )7مػتوح  ،حمؿد  :حتؾقل اخلطاب الشعري  ،افدار افبقضوء  ،ادرـز افثؼوذم افعريب 7158 ،م  ،ص .711
( )1افصقرة وافصرورة ،ص .715
( )1كحق افـص  ،ص .11
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د

يؽقن ادتؽؾؿ صوـًو ٓ يدري أهيام اجلوئل و ٓ أهيام ادرضوب – ذم مجؾتل  :جوءي زيهد

.
أوإسما
ظؿرا – وافظوهر مـ افسومع أن حيؿؾ افؽهًلم ظهذ صهؽ
ظؿرو ،ورضبً زيدً ا أو ً
عيل
غازي
ادتؽؾؿ ،و ؿد جيقز أن يؽقن ادتؽؾؿ ؽر صوك و إكام أراد تشؽقؽ افسومع بلمر ؿصهده،
مرح
با
( )
ؾلهبؿ ظؾقف وهق ظومل " .

وكرى مـ افـص افسوبؼ ّ
أن ؽويوت ادتؽؾؿ ؿهد تعهددت ،وههق ادهتحؽؿ بـهقع
افػوئدة افتل يريد إيصو و فؾسومع ،ؾؿرة جيعؾف ذم مؼوم افتخقر ،ومهرة جيعؾهف ذم مؼهوم
اإلهيوم  ،وثوفثي ذم مؼوم اإلبوحي .
و يرد هـو افسمال أيت  :هؾ افػوئدة ذم حوفي صهؽ ادهتؽؾؿ أو حمووفهي إهيهوم
ادتحصهؾي فهدى
ادخوضى تعد ؾوئدة وفعؾ اجلقاب ظـ ههذا أن كؼهقل :إن افػوئهدة
يف
افسومع أو ادخوضى مر ـي بؼصد ادتؽؾؿ وؽويتف ،ؾنن حت ّؼؼ افؼصد حصهؾً افػوئهدة،
أمرا مو
وفقس يعـقـو أن تؽقن افػوئدة واؿعقي أو صودؿي ،بؾ يعـقـو أن كعؾؿ ادتؽؾؿ ؿصد ً
ووصؾ هذا افؼصد بتحؼؼ افػوئدة فدى ادخوضى ،بعقدً ا ظـ مػفقم افػوئدة فغهي بهلن
تؽقن ـؾ مو يػقد ظذ وجف احلؼقؼي .
تؼسقام فؾػوئهدة ظهذ كحهق جيعؾفهو مرتبطهي بوٕصهؾ
وكؾؿس ظـد ابـ يعقش
ً
افسـقبل ،ؾوفػوئدة افتومي هل افػوئدة افتهل تصهؾ إػ ادتؾؼهل ظهذ أشهوس افتخوضهى
بوٕصؾ افسـقبل ً
ـومًل ٓ ،ظذ أشوس ربطفو بغويي ادتؽؾؿ ،ؾؼد ؿول ذم بوب احلهديٌ
ظـ إؾعول ادتعديي إػ أـثر مهـ مػعهقل  " :وذم ههذه ادسهلفي ثًلثهي أوجهف ؛ مـفهو
آـتػوء بوفػوظؾ مع افػعؾ ،ؾتؼقل  :أظطقً وـسهقت ؛ ّ
ٕن افػعهؾ وافػوظهؾ مجؾهي
حيسـ افسؽقت ظؾقفو ،وحيصؾ هبو ؾوئدة فؾؿخوضى ،وذـر ادػعقل ؾوئدة أخرى تزيد
()7ذح ادػصؾ.700_11/5 ،
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ظذ إؾودة اجلؿؾي ،ؾنن ذـرت ادػعقفغ ـون تـوه ًقو ذم افبقون و افػوئدة بذـر ادعطل وهق
افػوظؾ ،ومـ أظطك وهق ادػعقل إول ،ومو أظطهك وههق ادػعهقل افثهوي ،وفهؽ أن
مههو،
تؼتك ظذ أحد ادػعقفغ ويؽقن تقش ًطو ذم افبقون وافػوئدة ،ؾتؼقل  :أظطقهً در ً
ؾلؾدت ادخوضى جـس مو أظطقً مـ ؽر تعقغ َم ْـ أظطقً " .
( )

إذن ؾوفػوئدة ظذ ثًلثي مستقيوت هل  :افػوئدة افؼوسة أو افبسقطي ،وافػوئدة
ادتقشطي وافػوئدة افتومي ،وهذا افتؼسقؿ يظفر فـو أن افػوئدة يؿؽـ أن تتجزأ ـام يؿؽـ
أن تتعدد ،ؾودتؽؾؿ ظـدمو ؿول  :أظطقً ،أوصؾ ؾوئدة افعطوء ادطؾؼ دون حتديهده فهه
توئفو ذم معرؾي ادع َطك وـؿ َّقي افعطوء ،وأمهو ؿقفهف :
( َمـ ) أو فه(مو) ؾقجعؾ ادخوضى ً
أظطقً زيدً ا ،ؾؽوكً افغويي حتديد ادع َطك دون ذـر فؽؿقي افعطوء ،و افغويي هـو متعددة
مظفرا حلوجي ادع َطك وضعػف أو ؽر ذفؽ ،وبؼقفف :
ؾؾعؾف خجؾ مـ مؼدار افعطوء ،أو
ً
مهو ـوكً افػوئدة تومي ٓ حوجي إليؼوع ادخوضى ذم بحر آحهتامٓت،
أظطقً زيدً ا در ً
وافغويي ظـد ادخوضى حددت ادع َطهك وادؼهدار ،وافػوئهدة ادرجهقة َتؽ ُْؿهـ ذم صهدر
ادتؾؼل ،إذ يؿؽـ أن يؽقن ؿصده حٌ افـوس ظذ افعطوء مفام ـون ً
ؿؾقًل ،أو أن يـبف إػ
َّ
أن زيدً ا صخص ؾؼر بحوجي فؾعطوء ،أو ؽر ذفؽ .
اختصورا؛ ٕن
وذم بوب ادبـل فؾؿػعقل يؼقل ابـ يعقش  " :وؿد يسك افػوظؾ
ً
أيضو ظـ حروف افتـبقف :
يؽقن ؽرض ادتؽؾؿ اإلخبور ظـ ادػعقل ٓ ؽر " ويؼقل ً
( )

" اظؾؿ أن هذه إحرف معـوهو تـبقف ادخوضى ظهذ مهو حتدثهف بهف ،ؾهنذا ؿؾهً  :ههذا
ظبداهلل مـطؾ ًؼو ،ؾوفتؼدير  :اكظر إفقف مـطؾ ًؼو ،أو اكتبف ظؾقف مـطؾ ًؼو ،ؾلكً تـبف ادخوضى
( )7ذح ادػصؾ.51_51/1 ،
( )1افسوبؼ.10/1 ،
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فعبداهلل ذم حول اكطًلؿف ،ؾًل بدَّ مـ ذـر مـطؾ ًؼو ؛ َّ
ٕن افػوئهدة بهف تـعؼهد ،ومل تهرد أن

.
إسما
ؾف إيوه ،وهق ُي َؼدّ ر أكف جيفؾف "( ) ،ؾفذه افـصقص تلـقد دو شبؼ مـ َّ
أن افػوئدة فدى
ُعر
ت يف
عيل
غازي
ادخوضى مر ـي بؼصد ادتؽؾؿ .
مرح
با
وبؼل أن كشر إػ أمر مفؿ ؿعد فف افـحوة وهق َّ
أن إصؾ ذم افػوئدة أن تؽقن

صودرة ظـ إرادة مـ ادتؽؾؿ ،ؾام تتحصؾ فدى شومع مو مـ ؾوئدة ؽر مؼصقدة ؛ ـؿـ
يسؿع ـًل ًمو مـ كوئؿ ،أو مـ ؾوؿد فؾقظل ٓ تعد ؾوئدة ،يؼقل ابـ يعقش  " :أٓ ترى َّ
أن
أؾعوٓ مـتظؿي وهق كوئؿ أو ٍ
إكسوكًو ؿد يتؽؾؿ بؽًلم مػقد ،وربام ؾعؾ ً
شوه ،ؾؾؿ يؽـ ؾقهف
ؽرض ،ؾؾؿ يؽـ ذم ؾعؾف دٓفي ظذ مػعقل فف "  ،وؿد وضح افتفوكقي ههذا افؼهط
( )

ظـد افـحوة ،ؾؼول َّ " :
إن أهؾ افعربقي يشسضقن افؼصد ذم افدٓفي ؛ ؾام يػفؿ مهـ ؿصهد
ً
مدفقٓ فؾػظ ظـدهؿَّ ،
ؾنن افدٓفي ظـدهؿ ههل ؾفهؿ ادؼصهقد ٓ
مـ ادتؽؾؿ ٓ يؽقن
ؾفؿ ادعـك مطؾ ًؼو بخًلف ادـطؼقغ " .
( )

وذم هذا يؼقل ضف ظبد افرمحـ َّ " :
إن ادـطق بف ٓ يؽهقن ـًل ًمهو ح ًؼهو حتهك
حتصؾ مـ افـوضؼ إرادة تقجقفف إػ ؽره ؛ ومو مل حتصؾ مـف هذه اإلرادة ،ؾًل يؿؽـ أن
متؽؾام ح ًؼو ،حتك وفق صودف مو كطؼ بف حضقر مـ يتؾؼػف ،مؼصهق ًدا بؿضهؿقكف
يعد
ً
هق ،أو مؼصق ًدا بف ؽره بقصػف واشطي ؾقف  ...ؾودتؾؼل هق ظبورة ظهـ ادتؾؼهػ افهذي
ؿصده ا ُد ِ
ؾؼل بػعؾ إفؼوئف " .
( )

( )7ذح ادػصؾ.775/5،
( )1افسوبؼ.11/1 ،
( )1افتفوكقي  ،حمؿد بـ ظع  :كشاف اصطالحات الػـون  ،حتؼقؼ  :ظبد ادـعؿ حمؿد حسـغ  ،و فطػل ظبد
افبديع ،ج ،1افؼوهرة  :ادمشسي ادكيي افعومي7111،م ،ص.117
( )5افتؽقثر افعؾؼع  ،ص . 175
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وذم هذا إصورة واضحي إػ آكؼطوع احلوصؾ بغ ضرذم افتخوضهى ( ادهتؽؾؿ
وادخوضى) ،ؾًل تعدّ افػوئدة ؾوئد ًة إٓ بوتصول ضهرذم افتخوضهى ،ؾهودعـك ادتحصهؾ
بدون ؿصد ٓ حيؿؾ ؿقؿي فدى افسومع ،وٓ يعد حجي ظذ ادتؽؾؿ .
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اخلامتــة

.
إسما وبعد هذا افعرض ددى ظـويي افـحقيغ بوفتخوضى وأمهقتف ذم حتؾقؾ افـص و
عيل
غازي
مرح ،ؾؼد خؾصً افدراشي إػ لؿقظي مـ افـتوئٍ مـ أمهفو :
بـوئف
با

ً
أوٓ ُ :ظـل افـحق افعريب بوفتخوضى دهو فهف مهـ أمهقهي ذم تقضهقح افـصهقص

افسـقبقي و حتؾقؾفو وتلصقؾفو ،وـوكً افعـويي بودخوضهى أطفهر مـفهو بهودتؽؾؿ ؛ ؾفهق
ادؼصقد بوفرشوفي افؾغقيي ،و افتل هل ذم إصؾ متؿؽـي ذم كػس ادتؽؾؿ ،وؿهد أصهور
افـحوة إػ ذوط افتخوضى افصحقح مهـ تقحهد افزمهون وادؽهون ظـهد افتخوضهى،
واحلضقر افذهـل فؾؿخوضى ،و افؼقوم بؽؾ مو مـ صلكف دؾع افؾبس ظـف.
يعقل ظؾقف ذم إيضوح افؽثر مهـ
ثوك ًقو  :فؾسقو ذم افـحق افعريب أمهقي بوفغي ؛ إذ َّ
افساـقى افـحقيي ؛ ؾبؿعزل ظـ افسقو افتل ؿقؾً ؾقف تؾؽ افساـقى ٓ تصؾ افػوئدة
ادرجقة فؾؿخوضى.
ثوف ًثو  :يشؽؾ احلذف طوهرة واضحي ذم افعؿؾقي افتخوضبقي ؛ دو يؼدمف افسهقو ،
واحلول ادشوهدة ،وظؾؿ ادخوضى مـ إصورات دٓفقهي فؾؿخوضهى تغـهل ظهـ افؾػهظ
افؾغقي .
راب ًعو  :ترتبط افػوئدة ارتبو ًضو وثق ًؼو بؼصد ادتؽؾؿ وإرادتف افقاظقي هذا افؼصهد،
معقورا فصحي افسـقى ،وـذا َّ
ؾنن افػوئدة تتعدد بتعدد ؽويوت ادتؽؾؿ مـ جفهي،
وتعد
ً
وتـؼسؿ إػ ؾوئدة بسقطي ومتقشطي وتومي مـ جفي أخرى .
كؿقذجهو فتؾهؽ افعـويهي افتهل
خومسو  :يؿثؾ ابـ يعقش ذم ـتوبف ذح ادػصهؾ
ً
ً
أوٓهو افـحوة فؾتخوضى.
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This research titled (attention grammarians Arab in Speech in the analysis of the
text and installed) and have taken the ibenea, eeshexample for such care, The
importance lies in a statement that what has become known in our present theory of
communication, it exists they have for employment practice; to show the
construction right of the text, and the analysis and clarification of the text.
And split the search to four topics, I talked about theory communicative something
of brevity, in first topic speaker and listener, and was the second part of the context
Speech, eat Section III deletion in the installation Speech, and in the fourth section,
and the latter was talking about the intent and interest Speech, and then came the
finale.
.
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التوجيهات النحويـة
(لقراءة أبي َحيْ َوةً بالنصب)
القرن
د .حسن بن حممد بن حسن
ي
إشتوذ ادسوظد ذم ـؾقي افؾغي افعربقي
جومعي أم افؼرى – مؽي ادؽرمي
تاريخ اإلجازة1331/3/51 :هـ

تاريخ التحكوم1331/3/1 :هـ

ادستخلص:
ذوة بوفـصذى
يدور هذذا افبحذٌ حذول افتوجقفذوت افـحويذي فؼذرا ة أيب ح ْق َ
ؿورئ ِ
اجلذزري_
وصوحبفو
وصف بوفعومل وؿرا ته _وإن ـوكً صوذة ـام وصػفو ابذن َ
ٌ
توجقفوت ذم افعربقي ـام أهنو واؾؼً ذم بعضفو ؿرا ٍ
ٍ
ّ
ات شذبع ّق ًي
ؾنن افعؾام وجدوا هلو
يب بذن ـعذى
ؿرا ـبور ـوبن ظذومر وظوصذم و ُأ ّ
وواؾؼً ذم بعضفو أخر ؿرا ات ّ
وابن ظ ّبوس واحلسن افبكي وابن حمقصن وؽرهم واصتؿؾً ظذ طواهر كحو ّيي
خمتؾػي _ـام شقليت بقوكه ذم افبحٌ_.
َ
افبحٌ بتؿفقد اصتؿل ظذ حديٌ ظن حقوة أيب َح ْق َو َة ثذم حذديٌ
بدأت
وؿد
ُ
مؼتضى ظن كوظي افؼرا ات ادتواترة ّ
وافشوذة تال ذفك احلديٌ ظن مسوئل افبحٌ.
ٍ
ـذً مذو
أـثر من
وؿد
مخسي وظؼين موض ًعو ؿرأهو أبو ح ْق َو َة بوفـصى وب ّق ُ
ُ
مجعً ؾقفو َ
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د
.
إسما
عيل
غازي
مرح
با
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ووؿػذً
وادػّسون ذم خترجيوهتو مع ّؼ ًبو ذفك ببقون افراجح مـفذو.
ؿوفه افعؾام ادعربون
ُ
ّ
َ
افبحٌ بذذـر
ؾً
ذم ذفك ـ ِّؾه ظذ أمفوت ـتى افتػسر وافؼرا ات واإلظراب .ثم ذ ّي ُ
ؼرا افذين صورـوا أبو ح ْق َوة ذم هذه افؼرا ات مع تواريخ وؾقوهتم ثم ختؿته بخومتذي
اف ّ
أهم افـتوئٍ تالهو مصودر افبحٌ ومراجعه.
تضؿـً ّ
الكلامت ادفتاحوة :ؿرا ة افتوجقفوت أبو حقوة افـصى.

د .حسن بن محمد بن حسن القرنيّ ا
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ادؼذدّ مذذذذذي
ٍ
رب افعودغ افذي َ
َ
يب مبذغ وافصذال ُة
افؼرآن
أكزل
افؽريم بؾسون ظر ٍّ
احلؿدُ هلل ِّ
َ
وافسال ُم ظذ خر ِ
خؾق اهلل وظذ آفه وصحبه وبعد:
َّ
ُ
َّ
ظؾذم
ؾذنن
وتتػوضذل بـوظفذو
رف بؿوضذوظفو
ؾنذا ـوكً افعؾذو ُم إكّذام تشذذ ُ
َ
ِ
شـومفو وواشط ُي ِ
ات ِذرو ُة ِ
افؼرا ِ
وأجذدرهو بذوفتع ُّؾم
بوفتذلفقف
ظؼدهو وهو أح ُّؼفذو
ُ
ِ
وافتعؾقمٕ :كَّه َ
يكف اإلكسون ؾقذه
أظظم مو
يسر وهو
ُ
ُ
حول افؼرآن ُ
يدور وذم ؾؾؽه ُ
ُ
ويبذل ؾقه جفدَ ه.
وؿتَه
أن افؼذرا ِ
صك ؾقه َّ
وممَّو ٓ َّ
ات افؼرآكقذ َي _ادؼبوفذ َي مـفذو َّ
وافشذوذة_ تُعذدُّ أوثذق
ِ
ُيت ٍَُّ هبو ذم جموٓت افؾغي ادختؾػي  :فذا وؿع اختقذوري ظذذ ؿذرا ة أيب
افـصوص افتي ُ ْ
()1

أمور مـفو:
َح ْق َوة بوفـصى ودؾعـي فذفك ٌ
ظؾم افؼرا ات ومن ادعؾوم َّ
ذف
أن
َ
 _1تع ُّؾ ُق هذا افبحٌ بعؾ ٍم ذيف وهو ُ
ِ
ذف ادعؾو ِم.
افعؾ ِم من
ِ
َّ _2
أوشذع
افـصى_ افتي هذي مذدار افبحذٌ ذم ؿذرا ة أيب َح ْقذوة_
أن طوهرة
ُ
ذق
افظواهر افـحو َّيي اإلظراب َّقي
صقوظو ذم افؽالم افعريب ممو جعل اخلؾقل بذن أدذد ُيطؾِ ُ
ً
ِ
َّصى ِخزاكذ ُي افـّحذو وافبكذ ُة ِخزاكذ ُي اف َعذرب أي:
ظؾقفو خزاك َي افـحو ذم ؿوفه « :افـ ُ
عوهلم ظؾقه أـثر من شوئره ش .
ُم َّ
()2

()1

افسقوضي « :أ َّمو افؼرآن ُّ
متذواترا
ؾؽل مو ورد أكه ؿرئ به جوز آحتجوج به ذم افعربقي شوا ـذون
ً
يؼول ّ
أم آحو ًدا أم صو ًذا وؿد أضبق افـوس ظذ آحتجوج بوفؼرا ات افشذوذة ذم افعربقذي إذا مل ختذوفف ؿقوشذ ًو
معرو ًؾو بل وفو خوفػته ُيتٍ هبو ش آؿساح (.)36

()2

افعغ .209/4
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_3مؽوكي أيب َح ْق َو َة –رده اهلل_ ؾؼد ـون ظود ًو ومن صوحلي أهل افشوم .
()1

()2

تـو ُع افظواهر افـحويي ذم ؿرا اته وؿد مجعً ذم ؿذرا ة افـصذى أـثذر مذن
ُّ _4
وجففو افعؾام بتوجقفوت خمتؾػي .
مخسي وظؼين موض ًعو َّ
ٍ
_5مواؾؼ ُي بعض ؿرا اته فؼرا ٍ
شبعقي ـؼرا ة ابن ظومر وفؼذرا ات بعذض
ات
ِ
وتػرده بؼرا ات أخذرى_
افبكي
وابن ظ َّبوس واحلسن
يب بن ـعى
ّ
ادشفورين ـ ُل ِّ
ُّ
ـام شقليت توضقحه ذم افبحٌ_.
ٍ
وأو ُّد اإلصورة هـو إػ َّ
صعوبوت واجفتـي ذم مجع ؿرا ة أيب َح ْقوة افتذي
أن هـوك
ؿً ذم ثـويو ـتى افؼرا ات وافتػسر إٓ َّ
أن ذفك مل َي ْر َق إػ افصعوبي افتي واجفتُفو
تػر ْ
َّ
أـثر ِ
ـتى افساجم من ذـره و َمذن َذـَذر ُه مذن ادسمجذغ
ذم ترمجي أيب َح ْق َو َة ؾؼد خال ُ
فذدي مذو
اشتعـً بوهلل تعذوػ حتذى اجتؿذع
اؿتك ظذ احلديٌ ظـه بوؿتضوب فؽـي
ُ
َّ
ذـرته ذم ترمجته.
وؿد اؿتضً مـفجق ُي افبحٌ ْ
اشؿه وكشذلتَه
أن أؿدّ َم تعري ًػو بليب َح ْق َو َة يتـوول َ
َ
وصقوخه وتالمقذه ثم مؽوكته افعؾؿقي ثم وؾوته.
أظرف بـوظي افؼرا ات ٓشقام وافبحٌ يدور ذم ؾؾؽفو.
ـام اؿته
إمر أن ِّ
ُ
ذو َة
وبعد هذا
ُ
ظرضً دوضوع افبحذٌ « افتوجقفذوت افـحو َّيذي فؼذرا ة أيب َح ْق َ
فدي من مسوئل أحسذبفو ـوؾقذي –إن
بوفـصىش
مؼتكا ظذ ؿرا ته بوفـصى :دو تواؾر َّ
ً
َ
افكؾ َّقي واإلظرابقذي
صو اهلل_ دثل هذه افبحوث افعؾؿقي مرج ًئو
افبحٌ ظن افظواهر َّ
إخرى فبحٌ ٓحق_ إن صو اهلل_.
()1

يـظر :معرؾي افؼرا افؽبور .354/1

()2

يـظر :ادعرؾي وافتوريخ .207/2

د .حسن بن محمد بن حسن القرنيّ ا
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َّبً مسوئل افبحٌ ظذ كسق شور افؼرآن افؽريم وآيوته ومل َّ
أختذل ظذن
وؿد رت ُ
افـحذوي ؾلذـرهذو جمتؿعذ ًي ظـذد
ات ذم افتوجقذه
هذا ادـفٍ إٓ حذغ تتـذوطر افؼذرا ُ
ّ
موضعفو افذي ُذـرت ؾقه ٕول وهؾي.
وــً أبدأ ادسلفي بذـر ؿرا ة أيب َح ْق َو َة ثم افذين صورـوه أو صورـفمُٕ :د ِّف َذل
ـل ؿرا اته بل ـوكً طوهر ًة موجودة فدى ٍ
ظذ أكَّه مل يؽن مـػر ًدا ذم ِّ
افؼذرا .
ـثر مذن َّ
َ
تذوريخ
افؼرا َ ذم افذـر بحسى تواريخ وؾقوهتم تور ًـو َم ْن مل أجد فذه
وؿد رت ُ
َّبً همٓ َّ
ٍ
ٍ
وؾوة ذم ِ
َ
افؼذرا وتذواريخ
بؼوئؿي مجعذً أشذام هذمٓ
افبحٌ
ذيل افؼوئؿي ثم َذ َّيؾً
ّ
تقسرا ظذ َمن يرؽى بوإلؾودة ٓح ًؼو.
وؾقوهتم
ً
اجتفدت ذم تذرجقح
هذا ومل يؼف ظؿع ظذ مج ِع افتوجقفوت حمل افبحٌ بل
ُ
ً
مستدٓ ظذ ذفك.
راجحو
مو رأيته
ً
افبحٌ بغ يدي افؼورئ افؽريم ٔمل ْ
َ
ظذذرا ؾذقام
أجد
وإكـي إذا أضع هذا
أن َ
ً
ٍ
حلؼه من ٍ
ً
شوئال اهللَ تعوػ أن جيع َؾه ذم مقزان ظؿع يوم أفؼوه.
ؿصور
زفل أو
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متفقذذذذذذذذد
ا
أوًل :التعريف بييب َح ْو َو َة .
اسمه وكنوته وىشيته:
ِ ِ
ِص ُيؽـى أ َبو َح ْق َو َة .
ذيح ُ
ْض ّ
مي احل ْؿ ّ
بن يزيد احلَ ْ َ
هو ُ َ
()1

بغ أيديـو صق ًئو ظن حقوته إوػ وٓ ظن كشلته وأرسته
ومل تذـر ادصود ُر افتي َ
ٍ
بنصورات ٓ ت َْرؿى إػ درجي افوضوح وافؽشف ظذن حقذوة هذذا افشذقخ
وإكام اـتػً
ومـفو َّ
أن فه ابـًو َش َّامه َح ْق َو َة وتؽـَّى به.
شووخه:
افز ْه َسم ظؿران بن ظثامن من ظؾام افؼرن
أخذ افؼرا ات _رده اهلل _ ظن أيب َ َ
افثوين اهلجري .
()2

احلديٌ ظن ٍ
َ
ظدد من افشقوخ مـفم :
وروى
()3

-1

افسالمي (ت150هذ).
معون بن ِرؾوظي َّ
ِ ِ
ؿِص (ت155هذ).
َصػوان بن ظؿرو احل ّ

-3

إموي (ت162هذ أو 163هذ).
افؼرر
صعقى بن أيب دز َة
ّ
ّ

-4

افتؿقؿي (ت162هذ).
إبراهقم بن أ ْدهم
ّ

-2

()1

يـظر :افتوريخ افؽبر فؾبخوري  230/4واجلرح وافتعديل ٓبن حوتم  434/4وافثؼوت ٓبن حبون
 313/8وهتذيى افؽذامل ِ
فؾؿذزِّ ي  455/12ومعرؾذي اف ُؼ َّذرا افؽبذور  354/1وؽويذي افـفويذي ذم
ضبؼوت افؼرا .294/1

()2

يـظر :معرؾي افؼرا افؽبور  354/1وؽويي افـفويي .294/1

()3

يـظر :اجلرح وافتعديل  334/4وافثؼوت  313/8وهتذيى افؽامل .455/12

د .حسن بن محمد بن حسن القرنيّ ا

-5

احلؿِص (ت163هذ).
ْأر ْض َلة بن ا ُدـْذر بن إشود
ّ

-6

شعقدُ بن ظبدافعزيز اف َّتـُوخي (ت168هذ).
ِ
ؿِص (ت168هذ).
أبو مفدي شعقد بن شـون احل ّ

-7
تالموذه:

روى ظـه افؼرا ات ظؾام ُ مـفم :
()1

-1

ابـه َح ْق َوة بن ُذيح (ت224هذ).
ِ
ؿِص (ت246هذ)
حمؿد بن ا ُد َص َّػى احل ّ

-3

احلؿِص (ت251هذ).
ظؿرو بن ظثامن بن شعقد
ّ

-4

افؽؾبي (ت257هذ).
حمؿد بن ظؿرو بن حـون
ّ

-5

هي (ت264هذ).
أبو ُدقد أدد بن حمؿد اف َع ْو ّ

-2

َ
احلديٌ ظؾام ُ مـفم :
وروى ظـه
()2

-1

ؼوين (ت214هذ).
إبراهقم بن إشحوق اف َّطو ُف ّ
ِ
ز (ت224هذ).
يزيد بن ظبد ربه اجلُ ْر ُج ّ

-3

حوجى بن افوفقد إظور (ت228هذ).

-4

احلـظع (ت238هذ).
إشحوق بن راهويه
ّ

-5

اهلوصؿي (ت239هذ).
داوود بن رصقد
ّ

-6

افدمشؼي (ت240هذ).
افوفقد بن ظتبي
ّ
ِ
ِ
جي (ت250هذ).
ـثر بن ُظبقد ا َد ْذح ّ

-2

-7
()1

يـظر :هتذيى افؽامل  456/12ومعرؾي افؼرا افؽبور  354/1وؽويي افـفويي .294/1

()2

يـظر :اجلرح وافتعديل  334/4وهتذيى افؽامل .456/13
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أعامله:
ٍ
مفتام بعدد آيذوت
مل أؿف ٕيب َح ْق َو َة ظذ ممفػوت أ َّفػفو فؽـه –رده اهلل _ ـون ً
ِ
احلؿِصذ وظذد ُد آي افؼذرآن ؾقذه ()6232
ى إفقه افعد ُد
افؽتوب افعزيز وؿد كُس َ
ُّ
()1

أيضو خلوفد بن َم ْعدان .
وكسى هذا افعدُّ ً
()2

قراءته:
احل ِ
وصف ابن اجل َزري ؿرا ته بؼوفهُ « :ذيح بن يزيد أبو حقو َة احلْضمي ِ
ؿِص
َ َْ
َ ُ
َ
صوحى افؼرا ة افشوذة ش .
()3

ص
وظذ افرؽم من ذفك ؾؼد ـون من ادشتفرين بوفؼرآن ذم بالد افشوم وؿذد كَذ َّ
افسقوضي ظذ ذفك _بعد أن ذـر ادشتفرين ذم إمصور ادختؾػي_يؼذول « :وبوفشذوم:
ُّ
ظبد اهلل بن ظومر وظطقي بن ؿقس افؽاليب وإشامظقل بن ظبد اهلل ادفوجر ثم ُيقى بن
احلورث ِّ
يح بن يزيد احلْضمي ش .
ذ ُ
افذموري ثم ُ َ
()4

ثناء العلامء علوه:
أمجعً ادصودر افتي بغ أيديـو ظذ َّ
أن أبو َح ْق َو َة ظوش شر ًة ظطذرةً .يؼذول أبذو
يوشف يعؼوب بن شػقون ـون « من صوحلي أهل افشوم ش .
وظدَّ ه ابن ِح َّبون من افثؼوت .
َ
()5

()6

()1

يـظر :كػوئس افبقون ذم ذح افػرائد احلسون فعبد افػتوح افؼويض .26

()2

يـظر :افبقون ذم ظد آي افؼرآن فؾداين.70 /

()3

ؽويي افـفويي .294/1

()4

اإلتؼون ذم ظؾوم افؼرآن .338/1

()5

ادعرؾي وافتوريخ ٕيب يوشف يعؼوب بن شػقون .207/2

()6

يـظر :افثؼوت .313/8

د .حسن بن محمد بن حسن القرنيّ ا
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()1

وؿول افذهبي « :وـذون مؼذرئ

أهل دص ذم زموكه صدو ًؿو ظو ًدو ش .
()2

وفاته:
اتػؼً ادصودر ظذ أكَّه توذم ذم صفر صػر شـي ثذالث ومذوئتغ مذن اهلجذرة

()3

ؾرده اهلل وأشؽـه جـوته.

ثاى اوا :القراءات :معناها وأىواعها:
معنى القراءات:
اجلؿذع
افؼرا ات :مصدر فؾػعل ؿرأ َي ْؼ َرأ ؿرا ًة وؿرآكًذو وتعـذي _ذم إصذل_
َ
ِ
ُ
افـوؿي
ؿرأت هذه
احلوض أي :مجعتُه ؾقه ومـه ؿوهلم :مو
ؿرأت ادو َ ذم
وافضم .تؼول:
ْ
ُ
َّ
ٍ
ُ
شال ّ
ً
ؾقض ُّؿفو .
وش ِّؿي
ور ُ
يضم ر ُ
افس َ
افؼرآن ؿرآ ًكو ٕكه جيؿع ّ
دفو ظذ وفد ُ
ؿط أي مل ّ
()4

اصطالحو مجوظ ٌي من إئؿي ومن أبرز هذه افتعريػوت:
وتـوول تعريػفو
ً
ِ
يبحٌ ذم ـق ِ
ِ
ُ
بلفػوظ افؼرآنش .
افـطق
ػقي
ظؾم
_1ؿول أيب َح َّقون هيٌ « :
()5

ظؾم بؽقػقي أدا ـؾامت افؼذرآن واختالؾفذو معذزوا
_2ؿول ابن اجلَ َزري هيٌ « :

فـوؿؾِ ِهش .
()6

()1

هتذيى افؽامل .456/12

()2

افؼرا افؽبور .354/1
معرؾي َّ

()3

يـظر :افثؼوت  314/8وهتذيى افؽامل  456/12وؽويي افـفويي .294/1

()4

يـظر :افؾسون .128/1

()5

افبحر ادحقط .14/1

()6

مـجد ادؼرئغ ٓبن اجلزري .49
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افػضع بؼوفه« :هي افـطق بلفػوظ افؼرآن افؽريم ـام كطؼفذو
وظرؾفو ظبداهلودي
َّ
ّ
ِ
ؾلؿرهو شوا ـون افـطق بوفؾػظ ادـؼذول ظذن افـبذي
افـبي _ _أو ـام كُطؼً أمومه َّ
ُّ
_ً _
تؼديرا واحدً ا أو متعد ًداش .
ؾعال أو
ً
()1

أقسام القراءات:
ٍ
َ
خمتؾػذي فؽذن اؿـذو هـذو ْ
كتطذرق
أن
فؾؼرا ات أؿسو ٌم متعدد ٌة تب ًعو ٓظتبذورات
فؼسؿغ من هذه إؿسوم إول افؼرا ات ادؼبوفي وأخر افؼرا ات افشوذة.
ٍ
ات ادؼبوفي ؾفي ُّ
بوجه وواؾؼً أحذد
ـل ؿرا ٍة واؾؼً افعرب َّق َي وفو
ؾل َّمو افؼرا ُ
ً
وص َّح شـدُ هو .
ادصوحف افعثامكقي وفو
احتامٓ َ
()2

يشذذ ُِّذ ُص ُ
وأ َّمو افؼرا ات افشوذة ؾفي ملخوذة من ؿوهلمَّ :
صذ ُ
ذذو ًذا :اكػذرد ظذن
اجلؿفور وكَدَ ر .
()3

ِ
بلهنو مو َّ
رـذن مذن إرـذون
اختل ؾقفو
َ
ٌ
وظ َّرؾوا افؼرا ات افشوذ َة ذم آصطالح َّ
ـرت ذم تعريف افؼذرا ات ادؼبوفذي شذوا ـوكذً ظذن افسذبعي أم مذن
افثالثي افتي ُذ ْ
ؽرهم .
()4

وؿد ُظدَّ ت ؿرا ات أيب َح ْق َو َة من افـوع أخر أي مذن افؼذرا ات افشذوذة ـذام
شبق بقون ذفك.

()1

افؼرا ات افؼرآكقي :توريخ وتعريف.56 /

()2

يـظر :افـؼ ذم افؼرا ات افسبع .9/1

()3

افؾسون .494/3

()4

يـظر :افـؼ ذم افؼرا ات افعؼ .9/1

د .حسن بن محمد بن حسن القرنيّ ا
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التوجوهات النيحو يية
لقراء ة أيب َح ْو َو َة بالنصب
_1ؿول تعوػ ( :ﭛ ﭜﭞ ﭟ ﭠ ) [افػوحتي.]4_3:
وؿرأ أبو َح ْق َو َة َ « :مؾِ َك يو ِم ش  :بحذذف أفذف (موفذك) وـّسذ افذالم وؾذتح
بن مسؾم .
بن موفك وأبو كوؾل ظؿرو ُ
أكس ُ
افؽوف وصورـه ذم ذفك ُ
()2

()1

افـصى ذم ( َمؾِ َك) ظذ أحد هذه افوجوه:
وخرج
ُ
ِّ

أمدح َمؾِ َك يو ِم افدّ ين وهبذا ؿول
أ_أن تؽون افؽؾؿي مـصوب ًي ظذ افؼطع :أي:
ُ
ؽذزي وبرهذون افذدين
ؼي واف ُع
افـحوس
ّ
بذن أيب ضوفذى وافزخمذذ ّ
ومؽذي ُ
ُ
ُّ
()4

()3

()5

()6

افر َظقـي .
افسػو ُؿز وأبو جعػر ُّ
َّ
()7

()8

ب_أن تؽون افؽؾؿ ُي مـصوب ًي ظذذ افـذدا  :أي :يذو َمؾِ َ
ذك .ذـذره افـحذوس

()9

()1

يـظر :إظراب افؼرآن فؾـحوس  172/1وخمتك ذم صواذ افؼرآن 9/وادحرر افوجقز  68/1وحتػي
إؿران ذم مو ؿرئ بوفتثؾقٌ من حروف افؼرآن ٕيب جعػر افرظقـي.143/

()2

يـظذذر :صذذواذ افؼذذرا ات فؾؽرمذذوين 35/وحتػذذي إؿذذران 143/وروح ادعذذوين 82/1ومعجذذم
افؼرا ات.7/1

()3

يـظر :إظراب افؼرآن .172/1

()4

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن.35/

()5

يـظر :افؽشوف .21/1

()6

يـظر :افتبقون ذم إظراب اؿرآن  12/1وإظراب افؼرا ات افشواذ .92/1

()7

يـظر :ادجقد ذم إظراب افؼرآن ادجقد .187/

()8

يـظرُ :حتػي إؿران.143/

()9

يـظر :إظراب افؼرآن .172/1
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ومؽي واف ُعؽزي وبرهون افدين افسػوؿز .
ّ
()1

()3

()2

ت_أن تؽون حوًٓ
ووجففو هبذا افـحوس ومؽي .
َّ
()4

()5

ِ(ر َّب) ظـد َم ْن ؿرأهو « َر َّب افعودغش .
ث_أن تؽون كعتًو ُ
مـصو ًبو فذ َ
()6

بن أيب ضوفى .
أضوف هذا افتوجق َه افـحوس
ومؽي ُ
ُّ
()7

()8

ُـصى ظذ افؼطع فتـوشق افصػوتٕ :هنو ٓ خترج بوفؼطع ظـفو ذم
وإرجح َأ ْن ت َ
ُ
ادعـى  :ؾفي وإن ُؿطعً مو زافً ذم معـى افصػي .
ِ
افؽؾؿي إوػ ( َم َؾ َك) َجع َؾه ؾع ً
ال موضذق ًو
وٕيب َح ْق َو َة ؿرآتون أخريون هلذه
()9

()10

ُ
زا دبتدأ حمذذوف
و (يو َم) مػعوًٓ به مـصو ًبو  .وإخرى
(موفك يو ِم) ظذ جعؾه خ ً
تؼديره :هو موف ِ ُك .
()11

()12

_2ؿول تعوػ ( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ) [افبؼرة.]212:
()1

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن.35/

()2

يـظر :افتبقون  12/1وإظراب افؼرا ات افشواذ .92/1

()3

يـظر :ادجقد ذم إظراب افؼرآن .187/

()4

يـظر :إظراب افؼرآن .172/1

()5

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن.35/

()6

ؿرأهو ـذفك زيدُ بن ظع .افبحر ادحقط .19/1

()7

يـظر :إظراب افؼرآن .172/1

()8

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن .35/

()9

يـظر :ادجقد ذم إظراب افؼرآن .187/

( )10يـظر :حتػي إؿران 146/وروح ادعوين .82/1
( )11يـظر :إظراب افؼرا ات افشواذ  93/1وادجقد ذم إظراب افؼرآن .187/
( )12إظراب ثالثغ شورة من افؼرآن ٓبن خوفويه.39/

د .حسن بن محمد بن حسن القرنيّ ا
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(ز َّيذن) فؾػوظذل
وؿرأهو أبو َح ْق َو َة َ « :ز َّين فؾذين ـػروا احلقو َة افذدكقو ش ببـذو َ
ودقدُ بن ؿقس .
وكصى (احلقوة) وصورـه ذم هذه افؼرا ِة جموهدٌ
وابن حمقصن ُ
ُ
()1

()2

ُ
(ز َّيذن) ادبـذي فؾؿعؾذوم
وخ ِّرج افـصى ذم (احلقوة) ظذ أهنو مػعول به فؾػعل َ
وافسؿغ احلؾبي وافبـَّذو افذدمقوضي
وافػوظل هو اهلل تعوػ ذـر هذا :ابن ظط َّقي
َّ
()4

()3

()5

وافشوـوين .
()6

وأجوز افعؽزي أن يؽون افػوظل افشذقطون وكسذى ذفذك افسذؿغ احلؾبذي
()7

فؾؿعتزفي ذم ؿوفه« :احلقوة مػعول به وافػوظل هو اهلل تعذوػ وادعتزفذي يؼوفذون :إكذه
افشقطون ش .
()8

وظ َّؾق افـحوس وافؼرضبي ظذ هذه افؼرا ة بؼوهلام  :وهي ؿرا ة صوذةٕ :كه
ِ
ـر .و ُي َر ُّد ظؾقفام بؼول أيب حقون « :وؿرأ ابذن أيب ظبؾذي (ز َّيـذً)
ٕكه مل يتؼدَّ م فؾػوظل ذ ٌ
()9

()10

طوهرّ :
ٕن ادسـد إفقه افػعل ممكٌ و ُحذف افػوظل فػفذم ادعـذى
بوفتو وتوجقففو
ٌ
()1

يـظر :إظراب افؼرآن فؾـحوس  303/1وافبحر ادحقط  129/2ومعجم افؼرا ات .162/1

()2

يـظر :خمتك ذم صذواذ افؼذرآن 20 /وتػسذر افبحذر ادحذقط  129/2وإحتذوف ؾضذال افبؼذ ذم
افؼرا ات إربعي ظؼ  435/1ومعجم افؼرا ات .161/1

()3

يـظر :ادحرر افوجقز .284/1

()4

يـظر :افدُّ ّر ادصون .371/2

()5

يـظر :إحتوف ؾضال افبؼ .435/1

()6

يـظر :ؾتح افؼدير .212/1

()7

إظراب افؼرا ات افشواذ .245/1

()8

افدر ادصون .371/2

()9

يـظر :إظراب افؼرآن .303/1

( )10يـظر :تػسر افؼرضبي .28/3
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(ز َّيذن) ظذذ افبـذو
وهو اهلل تعوػ .يم ّيد ذفك ؿرا ة جموهد ودقدُ بن ؿقس وأيب َح ْق َو َة َ
فؾػوظل وؾوظؾه ضؿر يعود ظذ اهلل تعوػ :إذ ؿبؾه َّ
(ؾنن اهلل صديد افعؼذوب) وتزيقـذه
تعوػ إ َّيوهو هلم بام وضع ذم ضبوظفم من ادحبي هلو ؾقصر ذم كػوشفم ٌ
مقل ورؽب ٌي ؾقفذو
أو بوفشفوات افتي خؾؼفو ؾقفم ش .
()1

ِ
افتخريٍ ؿرا تُه فؼوفه تعوػ ( :ﯛ ﯜ ﯝ )
وُي َّر ُج مثل هذا
ُ
[افزخرف.]19:
حقٌ ؿرأهو _رده اهلل _ َ « :شـَ ْؽتُى صفو َد َهتم ش بـون افعظؿي ذم (شـؽتى)
ذدري
وكصذذى (صذ َ
ذؾؿي وجموهذذدٌ واجلحذ ّ
ذفودهتم) وصذذورـه ابذذن ظبذذوس وافسذ ُّ
()2

افسؿق َػع .
ظع
وإظرج وأبو جعػر
ُ
ُ
ُ
وابن َّ
وابن أيب ظبؾ َي وزيدُ بن ّ
()3

َ
مبـي فؾػوظل ذم هذذه
افػعل
و(صفودهتم) مػعول به مـصوب ٕ :ن
َ
افسوبق فه ٌ
()4

افؼرا ة .
()5

ـام ُُي ََّر ُج مثل هذا افتخريٍ ؿرا ته فؼوفه تعوػ ( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ )
[افؼؿذذر ]45:حقذذٌ ؿرأهذذو _ ردذذه اهلل _ َ « :ش ذت َْف ِزم اجلؿذذع ش بػذذتح افتذذو وكصذذى
افز ْه َسم .
(اجلؿع) وصورـه ؾقفو موشى إُ ْشواري وأبو َ َ
()6

()1

()1

افبحر ادحقط .129/2

()2

يـظذذر :ادحذذرر افذذوجقز  50/5وافؽومذذل ذم افؼذذرا ات  633/وافبحذذر  10/8وافذذدّ ّر ادصذذون
.580/9

()3

يـظر :افبحر ادحقط  10/8ومعجم افؼرا ات .107/6

()4

يـظر :افدر ادصون .580/9

()5

يـظر :افبحر ادحقط . 10/8

()6

يـظر :افبحر ادحقط  183/8ويـظر مواضع أخرى دثل هذا افتخريٍ ذم :ادحذرر افذوجقز 400/4
=

د .حسن بن محمد بن حسن القرنيّ ا
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و(اجلؿع) مػعول به مـصوب ٕ :ن افػعل افذي ؿبؾه مبـي فؾػوظل واخلطوب
()2

فؾرشول _. _
()3

ابذن أيب ظبؾذ َي وهذي« :
وٕيب َح ْق َو َة _ رده اهلل _ ؿرا ة أخرى يشورـه ؾقفذو ُ
َش َق ِ
وتو َّجه ـتوجقه افؼرا ة
فزم اجلؿع ش بقو مػتوحي وـّس افزاي وكصى (اجلؿع)
َ
()4

اجلؿع .
افسوبؼي إَّٓ أن افػوظل هـو هو اهلل _ _وافتؼديرَ :ش َق ْف ِزم اهللُ
َ
()5

_3ؿول تعوػ ( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ) [آل ظؿران.]185:
ٍ
ؿرأهو أبو َح ْقذ َو َة « ُّ
ادذوت ش بتـذوين اشذم افػوظذل وكصذى
كػذس ذائؼذ ٌي
ـذل
َ
ُ
وابن أيب
وإظؿش
وابن أيب إشحوق
واحلسن
(ادوت) وصورـه ُيقى بن و َّثوب
ُ
ُ
ُ
()6

وادطوظي .
وافقزيدي
ظبؾ َي
ُّ
ّ
()7

ادـون .ؿول افػرا  « :وفو ك ََّوكً
وُيرج (ادوت) ظذ أكَّه مػعول به ٓشم افػوظل َّ
ّ
افتـوين وافـصذى ذم
افعرب
ذم (ذائؼي) وكصبً (ادوت) ـون صوا ًبو وأـثر مو ختتور
َ
ُ
ادستؼبل ؾنذا ـون معـوه موض ًقو مل يؽودوا يؼوفون إٓ بوإلضوؾي ؾل َّمو ادستؼبل ؾؼوفك:
ٍ
ٍ
ً
موض
مخقس
مستؼبال ؾنن أخزت ظن صوم يوم
مخقسو
أكو
صوئم يو َم اخلؿقس إذا ـون ً
ٌ
=

وافبحر ادحقط  319/4و  101/5و .549/5

()1

يـظر :افبحر ادحقط  183/8ومعجم افؼرا ات .40/7

()2

يـظر :افدر ادصون .144/10

()3

يـظر :افبحر ادحقط  183/8وافدر ادصون .144/10

()4

يـظر :إظراب افؼرا ات افشواذ  534/2وافبحر  183/8وافدُّ ُّر ادصون .144/10

()5

يـظر :إظراب افؼرا ات افشواذ .534/2

()6

يـظر :صواذ افؼرا ات فؾؽرموين  120/ادحرر افوجقز  550/1وافبحر ادحقط .133/3

()7

يـظر :افؽومل ذم افؼرا ات افعؼ وإربعغ افزائدة ظؾقفو  523ومعجم افؼرا ات .92/2
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صوئم يو ِم اخلؿقس ؾفذا وجه افعؿل ش .
ؿؾً :أكو
ُ
()1

وتـوين اشم افػوظل أو إضوؾته دعؿوفه ذم اجلودة شذوا ٌ ذم فغذي افعرب.يؼذول
ادزد « :ومن كَون ؿولٍ «:
ادوت) ـام ؿذول _ ( :_ﯓ
افردن ظبدا ش و (ذائؼ ٌي
آت
َ
َ
َّ
ِّ
ﯔ ﯕ ﯖ ) [ادوئدة ]2:وهذا هو إصل وذاك َ
كوؿضو
أخ ُّ
ف وأـثر إذ مل يؽن ً
دعـى وـالمهو ذم اجلودة شوا ش .
()2

أيضو ذم ؿوفه تعذوػ ( :ﯶ
وؿرأ أبو َح ْق َو َة بتـوين اشم افػوظل وكصى معؿوفي ً
ذو َة
ﯷ ﯸ ) [مريم .]93:ؿول أبو حقون « :وؿرأ ظبداهلل وابذن افذزبر وأبذو َح ْق َ
وضؾحي (إَّٓ ٍ
آت) بوفتـوين و (افردن) بوفـصىش .
()3

أيضو ؿوفه تعوػ ( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ) [افـؿل ]81:بتـوين اشم افػوظل
وؿرأ ً
وكصى (افعؿي)  .ؿول افعؽزي « :يؼرأ بوفتـوين وكصى (اف ُعؿي) ظذ إظذامل اشذم
()4

افػوظل افـصى ش .
()5

_4ؿول تعذوػ ( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ )) [افـسو .]36:

()1

معوين افؼرآن .202/2

()2

ادؼتضى .150/4

()3

افبحر ادحقط .220/6

()4

يـظر :افبحر ادحقط  97/7وؾتح افؼدير .151/4

()5

إظراب افؼرا ات افشواذ .246/2

د .حسن بن محمد بن حسن القرنيّ ا
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ابن أيب ظبؾي .
واجلور
جلور ذا افؼربى
اجلـى وصورـه ؾقفو ُ
َ
َ
وؿرأ أبو َح ْق َو َة  :وا َ
()2

()1

افـصى ذم (اجلور) إوػ ظذ أكه:
وُي ََّر ُج
ُ
ُ
ٌ
مػعول به فػعل حمذوف تؼديره :أظـي .
أ_
()4

()3

أيضو_ مـصوب ظذ آختصوص أي بتؼديرُ :
ص وذهى
ب_مػعول به _ ً
أخ ُّ
إػ هذا :افزخمؼي وافبقضووي وأبو افسعود وإفود وهو إوػ دو ؾقذه
حق اجلور .
ؾقه من تـبقه ظذ ِظ َظم ّ
()5

()7

()6

()8

()9

و(ذا) بؿعـى صوحى صػي مـصوبي وظالمي كصبفو إفف

()10

أن تؽون (ذا) زائدة

()11

وجوز افعؽزي
َّ

ـام ذم ؿول افشوظر :
()12

ذذذذذذذذٍ ِذي َصذذذذذذذذ َط ٍن بذذذذذذذذدي ٍع
ذذذذذذذذٍ َد ْم
و ُأ ْد ِم
َ
َ
ذؿى َصذ َطـو يعـذي
أيَ :د ْم ٍَ َص َطن بديع أي :أدمٍ َد ْم ٍَ افشذخص افذذي ُي َس َّ
()1

يـظر :افؽومل ذم افؼرا ات افعؼ 527 /وادحرر افوجقز .50/2

()2

يـظر :ادصدران افسوبؼون.

()3

يـظر :معوين افؼرآن فؾػرا  267/1وإظراب افؼرآن فؾـحوس .454/1

()4

يـظر :إظراب افؼرا ات افشواذ .385/1

()5

يـظر :افؽشوف .499/1

()6

يـظر :تػسر افبقضووي .187/2

()7

يـظر :تػسر أيب افسعود .176/2

()8

يـظر :روح ادعوين .29/5

()9

يـظر :افؽشوف .499/1

( )10يـظر :إظراب افؼرا ات افشواذ .385/1
( )11يـظر :إظراب افؼرا ات افشواذ .385/1
( )12من افواؾر وصدره :أضور ظؼقؼه ظـه ك َُسوٓ .ؿوئؾه افشامخ ديواكه .233
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ؾخرجتو إػ أن (اجلور) معطوف مـصوب
صوحى هذا آشم  .وأ َّمو (اجلور
َ
اجلـى) ّ
()1

واجلـى صػته .
()2

_5ؿول تعوػ ( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ) [افـسو .]66:
ؿرأهو أبو َح ْق َوةَ « :مو ؾعؾوه إَّٓ ً
ؿؾقال مـفم ش

()3

بن
يب ُ
ويشورـه ذم هذه افؼرا ة أ ُّ

َ
بن ظؿر .
إشحوق
وابن أيب
ـعى
وابن ظومر وظقسى ُ
ُ
ُ
()4

ً
(ؿؾقال) افوجوه أتقي:
وذم كصى
افرؾذعٕ :ن آشذتثـو تذو ٌم ؽذر
آختقور
أ_أن يؽون مستثـى مـصو ًبو وإن ـون
َ
ُ
وافػورد وابن خوفويه وجومع افعؾوم .
موجى وبه ؿول :افـحوس
ُّ
()5

()6

()7

()8

افػذرا
ب_أن يؽون مـصو ًبو ظذ آشتثـو وآشتثـو مـؼطع َ
وج َّوز ذفك َّ
زكجؾي .
وابن َ

()9

()10

ٍ
ٍ
ؾعذال ً
حمذوف تؼذديره :مذو ؾعؾذوه إَّٓ ً
ؿؾذقال .ؿوفذه
دصدر
ت_أن يؽون صػ ًي

()1

يـظر :اخلصوئص .29/1

()2

يـظر :افتبقون ذم إظراب افؼرآن  275/2وافدر ادصون .676/3

()3

يـظر :افؽومل ذم افؼرا ات.528 /

()4

يـظر :افبحر ادحقط  385/3ومعجم افؼرا ات .143/2

()5

يـظر :إظراب افؼرآن .468/1

()6

يـظر :احلجي .44/3

()7

يـظر :إظراب افؼرا ات افسبع وظؾؾفو .135/1

()8

يـظر :ـشف ادشؽالت وإيضوح ادعضالت ذم إظراب افؼرآن .385/1

()9

يـظر :معوين افؼرآن .166/1

( )10يـظر :حجي افؼرا ات.206 /

د .حسن بن محمد بن حسن القرنيّ ا
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ضذعقف دخوفػذي مػفذوم
ور َّده أبو حقون بؼوفه « :وهذو
ٌ
افزخمؼي وأبو افسعود َ .
()2

()1

افتلويل ؿرا َة افرؾع ش .
()3

زا فذ(يؽون) ادحذوؾي وافتؼدير :إَّٓ أن يؽذون ً
ؿؾذقال مذـفم
ث_أن يؽون خ ً
وبه ؿول افؼرضبي .
()4

ٌ
متصل تو ٌم ؽر موجى ؾػقذه وجفذون
وافراجح إولٕ :ن آشتثـو َ ذم أيي
افبدفقي وهو افراجح وافـصى ظذ آشتثـو وهو ادرجوح وؿد كص ظذ اختقور هذذا
ثر من افعؾام  .ؿول ابن افـوطم ظـد هذه أيي « :وكصبه ظذ آشتثـو ظذريب
افتوجقه ـ ٌ
َج ّقدٌ ش .
()5

_6ؿول تعوػ ( :ﯱ ﯲ ﯳ ) [إكعوم.]94:
وؿرأ أبو َح ْق َو َة  « :وفؼد جئتؿوكو ؾرا ًدا ش بوفتـوين وصورـه ظقسى بذن ظؿذر
()6

افز ْهسم .
وأبو َ َ
()7

ٕهنذم جيروكذه جمذرى إشذام ادكذوؾي
وخرج (ؾرا ًدا) ظذ أكه فغ ٌي فتؿذقم َّ :
ّ
()8

()1

يـظر :افؽشوف .562/1

()2

يـظر :تػسر أيب افسعود .198/2

()3

افبحر ادحقط .285/3

()4

تػسر افؼرضبي .270/5

()5

ذح أفػقي ابن موفك.395 /

()6

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن  245وادحذرر افذوجقز  324/2وافبحذر ادحذقط  182/4وتػسذر
افؼرضبي .42/7

()7

يـظر :افبحر ادحقط  182/4ومعجم افؼرا ات .295/2

()8

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن  245وصواذ افؼذرا ات فؾؽرمذوين 166/وادحذرر افذوجقز 324/2
وافبحر ادحقط  163/4وتػسر افؼرضبي  42/7وؾتح افؼدير .140/2
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ويعومؾوكه معومؾتفو وؿقوشفم ذم ذفك َّأهنم جعؾوه ـوٕشام ادجؿوظي مثل ُرخول

()1

مجع ؿؾقل ش .
ورخول وهو ٌ
سؾه جعؾه مج ًعو مثل تُمام ُ
وت َُمام  .ؿول أبو افبؼو َ « :م ْن َ َ
()2

()3

()3

.
وأظرب (ؾرا ًدا) ظذ أحد وجفغ:
أ_أن يؽون ً
حوٓ مـصو ًبو من ادضؿر ادرؾوع ذم « جئتؿوكو ش .
()4

مصدرا ٓك َػرد اكػرا ًدا و ُؾرا ًدا .
ب_أن يؽون
ً
()5

ٕهنم يذلتون اهلل _ _يذوم افؼقومذي وحذوهلم
وافراجح إول وادعـى ّ
ُ
يؼويهَّ :
ٍ
(ؾرادى) من ؽر ٍ
ومول ووفد .
أهل
()6

_7ؿذذذذول تعذذذذوػ ( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ) [إظراف.]53:
وؿرأهو أبو َح ْق َو َة  « :أو ك َُر َّد ش بوفـصى ـام ؿرأ هبذو مذن ُ
ؿبذل ظبذدُ اهلل بذن أيب
()7

()1

وافر ِخل :إكثى من أوٓد افضلن وافذـر َد ٌَل واجلؿع ْأر ُخذل ِ
ور َخذول .وافؾسذون
ورخذول ُ
افر ْخل َّ
ِّ
.280/11

()2

افتوأم من مجقع احلقوان :ادوفود مع ؽره ذم بطن من آثـغ ؾصوظد ًا ذـر ًا ـون أو أكثذى وجيؿذع ظذذ
توائم وتُمام .افؾسون .61/12

()3

يـظر ؿوفه ذم :افبحر ادحقط .163/4

()4

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن 245/وافدر ادصون .44/5

()5

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن .245/

()6

يـظر :ؾتح افؼدير .140/2

()7

يـظر :ادحرر افوجقز  408/2وافبحر ادحقط  306/4وافدر ادصون .338/5

د .حسن بن محمد بن حسن القرنيّ ا

525

َ
إشحوق .
()1

ُ
وخ ِّر َج افـصى ذم « كُر َّد ش ظذ أحد هذين افوجفغ:
أ_أن يؽون معطو ًؾو ظذ (ؾقشػعوا) ادـصوب ْ
بلن ادضذؿرة وجو ًبذو بعذد افػذو
وابذن ظطقذي
ابذن جـّذي
ُ
كذص ظذذ هذذا ُ
افسبب َّقي افواؿعي ذم جذواب آشذتػفومَّ .

()3

()2

وافبقضووي وأبو افسعود .
وافعؽزي وأبو ح َّقون
وافزخمؼي
ّ
ُّ
ّ
()4

()6

()5

()8

()7

ب_أن يؽون مـصو ًبو بذ (أن) ادضذؿرة وجو ًبذو بعذد أو افتذي وؿعذً بؿعـذى
(حتَّى) .رأى ذفك ابن ظط َّقي وافزخمؼي
َٕ َفزمـَّك أو تؼضقـي ح ِّؼي أي :حتى ِ
تؼض َقـي َح ّؼي.
َ
َ
()9

()10

ؿغ احلؾبي
وافس ُ
َّ

()11

افذي َك َّظر فه بذذ:

وافراجح إول ٕ :كَّه رأي أـثر افعؾام وٕكَّه هبذا افتخريٍ تؽون افشػوظي ذم

()1

يـظر :ادحتسذى  251/1وادحذرر افذوجقز  408/2وافبحذر ادحذقط  306/4وافذدر ادصذون
.338/5

()2

يـظر :ادحتسى .252/1

()3

يـظر :ادحرر افوجقز .408/2

()4

يـظر :افؽشوف .105/2

()5

يـظر :إظراب افؼرا ات افشواذ .544/1

()6

يـظر :افبحر ادحقط .306/4

()7

يـظر :تػسر افبقضووي .25/3

()8

يـظر :تػسر أيب افسعود .232/3

()9

يـظر :ادحرر افوجقز .408/2

( )10يـظر :افؽشوف .105/2
( )11يـظر :افدر ادصون .338/5
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حلو .
صقئغ :إ َّمو ذم خالصفم من افعذاب وإ َّمو ذم رجوظفم فؾدُّ كقو فقعؿؾوا صو ً
()1

_8ؿذذذذذذول تعذذذذذذوػ ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ) [افتوبي.]91:
وؿد ؿرأهو أبو َح ْق َو َة  « :إذا كصحوا اهللَ ورشو َفه ش .
()2

ً
ويؽون ُ
اجلر (ورشوفه) معطو ًؾو
فػظ اجلالفي
مػعوٓ مـصو ًبو ظذ حذف حرف ِّ
ظؾقه .وؿد جو هذا احلذف ذم افـظم وافـثر .يؼول ابن َّ
افشجري « :وممذو ُحذذؾً مـذه
صؽرت ٍ
وكصحً فه هذا إصل ؾذقفامَّ :
ٕن افتـزيذل جذو بذه ذم
فزيد
افالم ؿوهلم:
ُ
ُ
ؿوفه _ ( :_ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ) [افبؼرة ]152:وؿوفه ( :ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ) [فؼذذامن ]14:وؿوفذذه ( :ﮒ ﮓ ) [إظذذراف ]62:و ( ﮞ ﮟ ﮠ
وكثرا ؾؿن افـظم ؿول افـوبغي :
كظام ً
ﮡ ) [افتوبي .]91:وجو حذؾفو ذم ـالمفم ً
()3

افـوبغي :
()3

ي
وســــا ي
ــح َ
ى ََصـ ْ
ــم يتق َلـــوا َر َســــو ون تَــــ ْن ْو لــــد م َ
ت َبنـــي عـــو َف َلـ ْ
وؿول آخر :
()4

ـــت َمنوتـــي
سيشـــكر
تراخ ْ
ان َ
عمـــرا ْ
ا

هــــي َجلــــت
وان
أيــــادَت ن َُ ْــــن َْن ْ
َ

()1

يـظر :افبحر ادحقط  306/4وافدر ادصون .338/5

()2

يـظر :افبحر ادحقط .85/5

()3

من افبحر افطويل ديواكه.67 /

()4

من افبحر افطويل وكسى ٕيب إشود افدؤيل مؾحؼوت ديواكه  101وفعبد اهلل بن افزَّ بر إَشدي
ديواكه .140/1

د .حسن بن محمد بن حسن القرنيّ ا
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كصى (أيودي) بتؼدير حذذف اخلذوؾض أراد :ظذذ ٍ
أيذود ؾؾذام حذذف (ظذذ)
َ
كصىش .
()1

وهذا احلذف كوظون :م ْؼ ُصور ظذ افسامع وم ّطر ٌد ذم افؼقوس «ؾود ْؼصود ظذذ
خمصوص بوفْضورة.
افسعي ومـه
ٌ
ور َد ذم ّ
افسامع مـه مو َ
وذهبً إػ افشذوم
وكصحً فه وكصحتُه
صؽرت فه وصؽرتُه
ؾوٕول :كحو:
ُ
ُ
ُ
ذهبً افشو َم..
و ُ
وافثوين  :ـؼول افشوظر :
()2

َلـــدْ َن َِّــــزِّ ال َكـ ِّ
ـــف َي ْعســــ َ متنَــــ َه

علـــب
فوـــه كـــام َع َســـ َ العريـــ َ ال
َ

ُ
اجلذر ؾحذذف
يسذتؼم
أراد :ـام َظ َسل ذم افطريق وفؽـه دذو مل
افذوزن بحذرف ِّ
ْ
وكصى مو بعده بوفػعل...
ظجبً
وأ َّمو احلذف ادطر ُد ؾػي افتعديي إػ ( َأ َّن و َأ ْن) بؼط َأ ْمن اف َّؾبس كحو:
ُ
وظجبً ْ
أن َيدُ وا ...ش .
ذاهى
أكَّك
ُ
ٌ
()3

_9ؿول تعوػ ( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ) [يوكس.]10:
وؿد ؿرأهو أبو َح ْق َو َة َّ « :
أن احلؿدَ هلل ش

()4

وصورـه أبو ِجم ْ َؾز وجموهدٌ وظؽرم ُي

()1

أمويل ابن افشجري .130_129/2

()2

من افبحر افؽومل وؿوئؾه شوظدة بن ُجمَ ّيي افؽتوب .36/1

()3

ذح أفػقي ابن موفك ٓبن افـوطم.246 /

()4

يـظر :افبحر ادحقط .127/5
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ُ
وبالل بن أيب بردة ويعؼوب .
وابن حمقصن
وؿتود ُة
ُ
()1

إن و َّ
أن (احلؿدَ ) اشم َّ
وُيرج ظذ َّ
(أن) ومو دخؾً ظؾقه ذم تلويل مصدر حمؾه
َّ
خز .ؿول افعؽزي « :ويؼرأ َّ
(أن) بتشذديد افـذون وهذي مصذدريي وافتؼذدير :آخذر
دظواهم ددُ اهلل ش  .وؿد اشتدَّ ل ابن جـي هبذه افؼذرا ة ظذذ ؿذرا ة اجلامظذي بذذ ْ
(أن)
ادخػػي .يؼول « :هذه افؼرا ة تدل ظذ أن ؿرا ة اجلامظي ِ :
أن ْ
(أن احلؿدُ هلل) ظذذ َّ
(أن)
()2

خم َّػػي من َّ
أن بؿـزفي ؿول إظشى :
يف ف ْتوـ ي
ــة كســـوو ادنـــد قـــد َعلمـــوا
َ
()3

تفـــى وينتعـــ َ
أن هالـ َ
ْ
ــك كـــ ح مـــن َ ْ

ٌ
هوفك ؾؽلكَّه ظذ هذا :وآخر دظواهم أ ْك ُه احلؿدُ هلل ش .
أي :أكه
()4

_10ؿول تعوػ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ) [هود.]89:
وؿد ؿرأهو أبو َح ْق َو َة  « :أن ُي ِصقبؽم َ
مثل مو أصوب ش بػتح افالم ذم (مثل) ـام
()5

َ
واجلحدري ورويً ظن كوؾع .
إشحوق
وابن أيب
ؿرأهو ـذفك جموهدٌ
ُّ
ُ
()6

وذم ختريٍ (مثل) وجفون:

()1

يـظر :افبحر ادحقط  127/5ومعجم افؼرا ات .61/3

()2

افتبقون ذم إظراب افؼرآن .5/2

()3

من افبحر افبسقط ديواكه 147/وروايي ظجزه ؾقه :أن فقس يدؾع ظن ذي احلقؾي احلقل.

()4

ادحتسى  308_307/1ويـظر :ادحرر افوجقز  108/3وافبحر ادحقط  128_127/5وافذدر
ادصون .157/6

()5

يـظر :افؽشوف .398/2

()6

يـظر :افبحر ادحقط .255/5
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افرؾذع
أ_أن تؽون (مثل) مبـ َّق ًي ظذ افػتح إلضوؾتفو إػ ؽر متؿؽِّن وحم ُّؾفو
ُ
()1

ظذ افػوظؾقي ـؼول افشوظر :
()3

()2

ىعقت محام َة يف غصــ ي
ون ذات أوقال
غري أن
ن يمنع
ْ
َ
الرشب منها َ
ؿول إظؾم معؾ ًؼو ظذ افشوهد « :افشوهد ؾقه بـو (ؽر) ظذ افػتح إلضوؾتفو إػ
ٍ
متؿؽن ْ
وإن ـوكً ذم موضع رؾ ٍع ش .
ؽر
()4

َ
افعذاب
تؼديره :أن ُيصقبؽم
تؽون مـصوب ًي ظذ افـعً دصدر حمذوف
ب_أن
ُ
ُ
إصوب ًي َ
احلؾبذي
افسذؿغ
ابن ظطق َي
ُّ
مثل .وبه ؿولُ :
ُّ
وافعؽزي وأبذو حقذون و َّ
()5

()6

()7

()8

وإفود .
ُّ
()9

وافراجح افتوجقه إول فسببغ:
أن َ
إولَّ :
جذوازا إذا
َص افـحوة ظذ أهنو تبـذى
ً
(مثل) من إشام ادبفؿي افتي ك َّ
مبـي .
أضقػً إػ ٍّ
()10

()1

يـظر :افؽشوف  398/2وافدر ادصون .377/6

()2

يـظر :ادحرر افوجقز  202/3وافدر ادصون .377/6

()3

من افبسقط وؿوئؾه أبو ؿقس بن إشؾً وهو من صذواهد :افؽتذوب  329/2وافـؽذً 633/1
وخزاكي إدب .406/3

()4

سؿى حتصقل ظغ افذهى .432/1
ذح أبقوت شقبويه ادُ َّ

()5

يـظر :ادحرر افوجقز .202/3

()6

يـظر :إظراب افؼرا ات افشواذ .670/1

()7

يـظر :افبحر ادحقط .255/5

()8

يـظر :افدر ادصون .377/6

()9

يـظر :روح ادعـى .122/12

( )10يـظر :مهع اهلوامع  332/3وخزاكي إدب .136/4
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افثوين :احتو ُد اإلظراب بغ ؿرا يت افعومي بوفرؾع وؿرا ة أيب َح ْق َو َة بذوفػتح ؾنهنذو
ذم افؼرا تغ ٌ
ؾوظل.
_11ؿول تعوػ ( :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ) [افؽفف.]44:
(احلق)
احلق ش بـصى
ّ
افوٓيي هللِ َّ
ؿرأهو أبو َح ْق َو َة  « :هـوفك َ

()1

وصورـه ظؿذرو

يعؼذوب ظذن
ظع وزاد أبذو ح َّقذون
بن ظبقد
َ
ُ
ا ُ
وابن أيب ظبؾ َي وأبو َّ
افسامل وزيدُ بن ّ
()2

ظصؿ َي ظن أيب ظؿرو .
()3

(احلق) توجقفون:
وذم كصى
َّ
ً
مػعوٓ مطؾ ًؼو ممـدً ا دضؿون اجلؿؾي ؿبؾه وهبذا افتوجقذه
(احلق)
أ_أن يؽون
ّ
افػرا ُ
ؿولّ :

()4

ذداين وأبذو ح َّق َ
ذون
جوج
وافـحوس
َّ
ُّ
وافز ُ
ُ
وافزخمؼذي واهل َ َؿ ُّ
()5

()6

()7

()8

()9

احلؾبي .
ؿغ
وافس ُ
ّ
َّ
()10

كص ظؾقه افعؾام ؾلجوزوا جمي ادصدر ممـدً ا دضؿون اجلؿؾذي
وهذا افتوجقه َّ
()1

يـظر :ادحرر افوجقز  519/2وافبحر ادحقط  131/6وحتػذي إؿذران ذم مذو ؿذرئ بوفتثؾقذٌ مذن
حروف افؼرآن.138 /

()2

يـظر :حتػي إؿران.138 /

()3

يـظر :افبحر ادحقط .131/1

()4

يـظر :معوين افؼرآن .146/2

()5

يـظر :إظراب افؼرآن .359/2

()6

يـظر :معوين افؼرآن وإظرابه .289/3

()7

يـظر :افؽشوف .696/2

()8

يـظر :افػريد ذم إظراب افؼرآن .341/3

()9

يـظر :افبحر ادحقط .131/6

( )10يـظر :افدر ادصون .500/7
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ؿبؾه ؾقحذف ظومؾه وجو ًبو حقـئذ .يؼول شقبويه « :هذا بوب مو يـتصى مذن ادصذودر
َ
احلق ٓ
توـقدً ا دو ؿبؾه وذفك ؿوفك :هذا ظبدُ هلل حؼو وهذا زيدٌ َّ
افبوضل وهذذا زيذدٌ
افزخمؼي هذه افؼرا َة بوحلسـي افػصقحيٕ :كَّه ؿذرأ هبذو
ؽر مو تؼول ش  .وؿد وصف
ُّ
َ
()1

افزخمؼي هذا إػ ـذون
رأي
ظؿرو بن ظبقد وهو من أؾصح افـوس
ّ
ور َّد أبو حقون َ
َ
()2

ظؿرو بن ظبقد من أـوبر صقوخه ذم آظتزال .
()3

ب_ ْ
مؼطذوع جذي بذه فؾتعظذقم .وهذو رأي
كعذً
أن يؽون مـصو ًبو ظذ أكذه
ٌ
ٌ
افعؽزي .
()4

_12ؿذذذول تعذذذوػ ( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ) [افؽفف.]63:
ؿرأهو أبو َح ْق َو َة وحده « :واختو َذ شبقؾه ش .
()5

وخرجً هذه افؼرا ُة ظذ َّ
معطوف ظذ ضؿر ادػعول ذم (أذـره).
أن (اختو َذ)
ٌ
ْ
وإفود .
احلؾبي
ذـر هذا أبو حقون وافسؿغ
ّ
ّ
()6

()7

()8

_13ؿول تعوػ ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ) [ضه.]59:
()1

افؽتوب .378/1

()2

يـظر :افؽشوف .667/2

()3

يـظر :افبحر ادحقط .131/6

()4

يـظر :إظراب افؼرا ات افشواذ .20/2

()5

يـظر :افبحر ادحقط  147/6وروح ادعوين  318/15ومعجم افؼرا ات .381/3

()6

يـظر :افبحر ادحقط .147/6

()7

يـظر :افدر ادصون .525/7

()8

يـظر :روح ادعوين .318/15
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وؿرأ أبو َح ْق َو َة  « :ؿول موظدُ ـم َيو َم افزيـي ش بـصذى (يذوم) وصذورـه أبذو
()1

واجلحذدري وإظؿذش وظقسذى
واحلسن وؿتود ُة
ؾؿي وجموهدٌ
ّ
ُ
افس ّ
ظبدافردن ُّ
وادطوظي وهبر ُة .
وحػص ظن ظوصم
وابن أيب ظبؾ َي وأبو ظؿرو
ُ
ُ
ّ
()2

افـصى ذم (يوم) ظذ وجوه هي:
وخرج
ُ
ِّ
ٍ
زمون مـصو ًبو متعؾ ًؼو بخز ادبتدأ وادبتدأ
طرف
أ_أن يؽون (يوم)
َ
ـذوئن يذو َم افزيـذي أو
ادصذدر وافتؼذدير :موظذدـم
(موظدـم) يذراد بذه
ٌ
ُ
()4

()3

موظدـم يؼع يوم افزيـي .
()5

وـذفك أظرب ابن جـي (يوم) طر ًؾو مـصو ًبو بقد أكَّه ؿدَّ ر ادبتذدأ حمذذو ًؾو مذن
يوم
بوب حذف ادضوف .يؼول « :أمو كصى (يوم افزيـي) ؾعذ افظرف ـؼوفـو :ؿقومك َ
ِ
ِ
حذذف
ز ظـذه وهذو ظـذدي ظذذ
اجلؿعي ؾودوظد إ ًذا هوهـو مصدر وافظرف بعدَ ه خ ٌ
إكجوز موظدكو إ َّيوـم ذم ذفك افقوم ش .
ادضوف :أي:
ُ
()6

و(ض ًحى) خذزه ظذذ ك َّقذي
ب_أن يؽون (موظدـم) مبتدأ وادرا ُد به افزمون
ُ

()1

يـظذذر :افؽومذذل ذم افؼذذرا ات 598 /وافبحذذر ادحذذقط  254/6وافذذدُّ ُّر ادصذذون  59/8ومعجذذم
افؼرا ات .87/4

()2

يـظر :افؽومل ذم افؼرا ات  598/وافبحر ادحقط  254/6ومعجم افؼرا ات.87/4

()3

يـظر :إظراب افؼرآن فؾـحوس  42/3وـشف ادشذؽالت وإيضذوح ادعضذالت ذم إظذراب افؼذرآن
 95/2وادحرر افذوجقز  49/4وافتػسذر افؽبذر فؾذرازي  63/22وافػريذد ذم إظذراب افؼذرآن
 442/3وتػسر افبقضووي  57/4وافدر ادصون.59/8

()4

يـظر :ـشف ادشؽالت وإيضوح ادعضالت  95/2وافدر ادصون .59/8

()5

يـظر :إظراب افؼرآن فؾـحوس  42/3وافتػسر افؽبر .62/22

()6

ادحتسى .53/2
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افتعريف بهٕ :كَّه ُضحى ذفك افقوم بعقـه .وبه ؿول افزخمؼذي ؽذر أكَّذه مل ُي َب ِّذغ مذو
()1

وج َع َل افسؿغ احلؾبي افـوصى فه ً
مؼذدرا .ؿذول « :وٓ
ؾعال
افـوصى فذ (يوم افزيـي)؟ َ
ً
ُ
جيوز أن يؽون مـصو ًبو بذ (موظدـم) ظذ هذا افتؼدير َّ
افزمذون أو
ٕن َم ْػ ِع ًال مرا ًدا بذه
مؼدرا ش .
افـوصى فه ؾع ًال
ادؽون ٓ يعؿل وإن ـون مشت ًؼو ؾقؽون
ُ
ً
()2

ت_أن يؽون (موظدـم) مبتدأ وادراد بذه ادصذدر و (يذو َم افزيـذي) طرؾذو ٓ
زا فؾؿوظد .وبه ؿول افسؿغ احلؾبي .
زا و(ضحى) مـصو ًبو ظذ افظرف خ ً
خ ً
()3

_14ؿول تعوػ ( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ) [ضه.]89:
أن ْ
(يرجع) هي ؿرا ة اجلؿفور ظذ ّ
(أن) هي ادخػػذي مذن افثؼقؾذي
وؿرا ة رؾع
ُ
افـوصبي فألشام واشؿفو ضذؿر افشذلن حمذذوف و(ٓ) ـذوفعوض مـذه وافرؤيذي
()4

َيؼقـ َّقي  :أي :أؾال يرون َّ
أن افعجل ٓ ير ُّد هلم جوا ًبو إذا ـ َّؾؿذوه؟ بشذفودة ؿوفذه ( :ﯘ
()5

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ) [إظراف. ]148:
()6

ٌ
وأبذون
ظػذراين
افز
جع وٓ يؿؾِ َك) بـصبفام  .وصذورـه َّ
وؿرأ أبو َح ْق َو َة (أَّٓ َي ْر َ
ُّ
()7

()1

يـظر :افؽشوف .69/3

()2

افدُّ ر ادصون .59/8

()3

يـظر :افدر ادصون .59/8

()4

يـظذر :افتبقذون ذم إظذراب افؼذرآن  191/2وافػريذد ذم إظذراب افؼذرآن  455/3وافبحذر ادحذذقط
 299/6وؾتح افؼدير .381/3

()5

يـظر :افدر ادصون .91/8

()6

افػريد ذم إظراب افؼرآن .455/3

()7

يـظر :خمتك ذم صواذ افؼرآن 92 /وافؽومل ذم افؼرا ات  599/وافبحر ادحقط .269/6
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وابن صبقح وافشوؾعي .
()1

أن ْ
(يرجذع) ظذذ َّ
ُ
(أن) هذي افـوصذبي فألؾعذول
وخ ِّرجً ؿرا ُة افـصذى ذم
َ

()2

وتؽون افرؤيي ظذ هذه افؼرا ة من رؤيي افعغ أي َب َك َّيي ٓ من رؤيي افؼؾى وأمو
()3

(يرجع) ادـصوب .
افـصى ذم (يؿؾك) ؾؼد خرج ظذ أكه معطوف ظذ
وأمو
َ
ُ
()4

جع) بوفـصى ظذذ أن
وؿد َض َّعف
افعؽزي هذه افؼرا َة بؼوفه « :وؿد ؿرئ ( َي ْر َ
ّ
تؽون ْ
ضعقف ش
(أن) افـَّوصب َي وهو
ٌ

()5

وافذي دظوه إػ ؿول هذا َّ
أن افػعل (يرون) من

من أؾعول افقؼغ افتي تؾقفو (أن) ادخػػي ٓ افـوصبي.
_15ؿول تعوػ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ) [افـور.]1:
ذو َة  « :شذور ًة أكزفـوهذو ش بـصذى (شذورة)
وؿد ؿرأهذو أبذو َح ْق َ

()6

وصذورـه أ ُّم

بن
افدَّ ْردا
مكف وجموهدٌ
وابن حمقصن وظقسى ُ
ُ
ُ
وظؿر بن ظبدافعزيز وضؾح ُي بن ِّ
وحمبوب .
وابن أيب ظبؾي
بن ظؿر اهلؿداين
ٌ
ُ
ظؿر افثؼػي وظقسى ُ
()7

وذم كصى (شورة) أربعي أوجه هي:
يػّسذه مذو بعذده وافتؼذدير :أك َْزفـذو شذور ًة
أ_أن تؽون مـصوبي بػعل مضذؿر ِّ
()1

يـظر :افؽومل ذم افؼرا ات  599/وافبحر ادحقط  269/6ومعجم افؼرا ات .105/4

()2

يـظر :إظراب افؼرآن فؾـحوس  55/3وافؽشوف  81/3وافتبقون فؾعؽزي  191/2وؾتح افؼذدير
.381/3

()3

يـظر :افػريد ذم إظراب افؼرآن  455/3وافدر ادصون .91/8

()4

يـظر :إظراب افؼرا ات افشواذ  85/2وؾتح افؼدير .381/3

()5

افتبقون ذم إظراب افؼرآن .191/2

()6

يـظر :افؽومل ذم افؼرا ات 607 /وافبحر .427/6

()7

يـظر :افبحر ادحقط  427/6ومعجم افؼرا ات .233/4

د .حسن بن محمد بن حسن القرنيّ ا

535

وابذن
َّحذوس
جذوج وافـ
أكزفـوهو ؾودسلفي مذن بذوب آصذتغول ورأى هذذاَّ :
ُ
ُ
افز ُ
ِ
بن أيب ضوفى وأبو افزـوت إكبوري وافعؽزي واهلؿداين .
خوفويه و َمؽ ُّّي ُ
()1

()3

()5

()4

()2

()7

()6

واهلؿداين .
()7

وظذ هذا افتوجقه تؽون مجؾي (أكزفـوهو) ٓ موضذع هلذو مذن اإلظذرابٕ :هنذو
مػّسة فذ (أكزفـو) ادضؿرة .
ّ
()8

وكظر هذا ؿول افشوظر :
()9

مـــررت بـــه
ان
َ
ب ْ
أخ َشـــاه ْ
والـــذ َ

الريــــا َ وادعــــرا
َوحــــدَت وأخشــــى ِّ

أي :وأخشى افذئى ؾوفذئى مـصوب بػعل مضؿر يػّسه ادذـور .
()10

بػعل مؼدَّ ٍر ؽر ُم َػ َّ ٍ
ٍ
ّس بام بعذده وتؼذديره :اتذل
ب_أن تؽون مـصوبي

()11

أو ا

()1

يـظر :معوين افؼرآن وإظرابه .27/4

()2

يـظر :إظراب افؼرآن .127/3

()3

يـظر :إظراب افؼرا ات افسبع وظؾؾفو .99/2

()4

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن .474/

()5

يـظر :افبقون ذم ؽريى إظراب افؼرآن .191/2

()6

يـظر :افتبقون .242/2

()7

يـظر :افػريد ذم إظراب افؼرآن .583/3

()8

يـظذر :افػريذد ذم إظذراب افؼذرآن  583/3وافتبقذون ذم إظذراب افؼذرآن  242/2وافبحذر ادحذذقط
.427/6

()9

زاري وهو من صذواهد افؽتذوب  90/1وادحتسذى 99/2
من ادـّسح وؿوئؾه افربقع بن َض ُبع اف َػ ّ
وافـؽً فألظؾم .223/1

( )10يـظر :ادحتسى .99/2
( )11يـظر :معوين افؼرآن وإظرابه  27/4ومشذؽل إظذراب افؼذرآن 474/وافؽشذوف  203/3وافتػسذر
=
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ؿرأ أو تدَ َّب ْر أو ا ْذـ ُْر أو كحوهو ؾتؽون (أكزفـوهذو) ذم موضذع كصذى كعذً فذذ
()2

()1

()3

(شورةً) .
()4

ت_أن تؽون مـصوبي ظذ اإلؽرا أي :دوكك شورةً .وهو ؿول افزخمؼي
حذف ِ
ور َّده أبو حقونَّ :
أداة اإلؽرا ٓ جيوز .
ٕن
َ
َ

()5

()6

ث_أن تؽون مـصوبي ظذ احلول من اهلو ذم (أكزفـوهو) واحلول من ا ُدؽْـى جيوز
ُ
إولَٕ :كَّذه
وأرجحفذو
افػرا
ُ
أن تتؼدم ظؾقه أي :أكزفـو إحؽوم شور ًة وهو ؿول ُّ
()7

َ
َّ
افػعل ادذـور ذم أيي يدل ظذ ادؼدَّ ر افعومل.
وٕن
رأي إـثريي:
ُ
_16ؿول تعذوػ ( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ) [افشعرا .]13_12 :
يـطؾذق فسذوين ش بوفـصذى ؾذقفام .
ويضذقق صذدري وٓ
وؿرأهو أبو َح ْق َو َة « :
َ
َ
()8

ظع .
وصورـه ضؾح ُي وإظرج وظقسى وزائد ُة ظن إظؿش
ُ
ويعؼوب وزيدُ بن ّ
()9

=

افؽبر فؾرازي  113/23وافػريد  583/3وافدر ادصون .378/8

()1

يـظر :ادحتسى .99/2

()2

يـظر :افسوبق .99/2

()3

يـظر :افتبقون فؾعؽزي .242/2

()4

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن  474/وافتبقون .242/2

()5

يـظر :افؽشوف  203/3وافبحر ادحقط .427/6

()6

افبحر ادحقط .427/6

()7

يـظر :معوين افؼرآن .244/2

()8

يـظر :افبحر ادحقط  7/7وتػسر افؼرضبي .93/13

()9

يـظر :افبحر ادحقط  7/7ومعجم افؼرا ات .307/4
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(أن ِّ
معطذوف ظذذ ْ
ُ
اخلذوف
يؽذذبون) ؾقؽذون
ـصى ؾقفام ظذ أكَّه
ُ
ٌ
وخ ِّر َج اف ُ
()1

وامتـوع اكطالق افؾسون .
وضقق افصدر
ُم َع َّؾ ًؼو بوٕمور افثالثي وهي افتؽذيى
ُ
ُ
()2

_17ؿول تعوػ ( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ) [افعـؽبوت.]25:
ابذن ظبذوس
وؿرأ أبو َح ْق َو َة َ « :م َو َّد ٌة بقـَؽ ُم ش بػتح كذون (بقذـؽم)  .وصذورـه ُ
()3

ُ
وإظؿش وأبو ظؿرو ذم روايي
واحلسن
وابن و َّثوب وظؽرم ُي
وشعقد بن ادسقى
ُ
ُ
افزمجذي وحمؿذد بذن حبقذى
وابن أيب ظبؾ َي وظبذد احلؿقذد بذن صذوفح
إصؿعي
ُ
ّ
ّ
ؿوين .
افش ّ
()4

ُ
وخ ِّرجً هذه افؼرا ة ظذ:

ٍ
مؽون مـصو ًبو مت َع ِّؾ ًؼو بذ (مو َّدةٌ) .
طرف
أ_أن يؽون (بقـؽم)
َ
()5

أيضو وجذوز أن يتعؾذق (بقذـؽم)
و(ذم احلقوة) أوجه مـفو :أن يتع َّؾق بذ (مودة) ً
ٍ
ٍ
واحد وهذو (مذو َّدة)ٕ :هنذام طرؾذون خمتؾػذون أحذدمهو فؾزمذون
بعومل
و(ذم احلقوة)
ٍ
ٍ
واحد طرؾون متػؼون .
بعومل
وأخر فؾؿؽون وإكَّام يؿتـع أن يتع َّؾ َق
()6

()1

يـظر :افػريد ذم إظراب افؼرآن  649/3وافبحر ادحقط  7/7وتػسر افؼرضبذي  93/13وإحتذوف
ؾضال افبؼ .420/1

()2

يـظر :افػريد ذم إظراب افؼرآن .649/3

()3

يـظر :افبحر ادحقط  148/7وروح ادعوين .151/20

()4

يـظر :معجم افؼرا ات .45/5

()5

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن 517 /وادحرر افوجقز  312/4وافػريد ذم إظراب افؼذرآن 734/3
وافبحر ادحقط  48/7وروح ادعوين .151/20

()6

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن  517/وافػريد  734/3وافبحر .148/7
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ب_أن يؽون طر ًؾو مـصو ًبو متعؾ ًؼو بؿحذوف صذػي فذذ ( َمذو َّدة)

()1

وافتؼذدير:

«مو َّدة ـوئـ ٌي بقـؽم ش .
()2

أيضو_ أن تؽون (ذم احلقوة) متع ِّؾؼي بؿحذوف صذػي فذذ
وذم هذا افوجه جيوز _ ً
(مو َّدة)

()3

أو أن تؽون ذم موضع احلول من افضؿر ذم (بقـؽم) أو أن يتع َّؾق بذـػس
()4

(بقـؽم)ٕ :كَّه بؿعـى افػعل إذ افتؼدير :اجتامظؽم ووص ُؾؽم .
()5

ومؽذي بذن أيب ضوفذى أن
جومع افعؾوم وابن ظطقي
وأجوز ؿوم مـفم:
َ
ُ
ُّ
()7

()6

()8

()9

وإن ـون (بقـؽم) صػيَّ :
تتع َّؾق (ذم احلقوة) بذ (مو َّدة) ْ
ٕن افظروف يتَّسع ؾقفو بخذالف
ادػعول به.
ؿول أبو حقون را ًدا رأام « :وهو ٓ جيذوزَّ :
ٕن ادصذدر إذا وصذف ؿبذل أخذذ
متعؾؼوته ٓ يعؿل ش .
()10

_18ؿول تعوػ ( :ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ) [شبل.]48:
()1

يـظر :مشؽل إظراب افؼذرآن 517 /وادحذرر افذوجقز  312/4وافبحذر  148/7وروح ادعذوين
.151/2

()2

يـظر :افبحر ادحقط .148/7

()3

يـظر :افتبقون  300/2وافدر ادصون .18/9

()4

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن 517 /وافتبقون .300/2

()5

يـظر :افتبقون  300/2وافدر ادصون .19/6

()6

يـظر :افتبقون .300/2

()7

يـظر :ـشف ادشؽالت وإيضوح ادعضالت .207/2

()8

يـظر :ادحرر افوجقز .312/4

()9

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن .517

( )10افبحر ادحقط  149/7ويـظر :افدر ادصون .18/9
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وؿرأ أبو َح ْق َو َة َّ « :
بذوحلق َظذ َّ
(ظذالَّم) .
إن ريب يؼذذف
ِّ
ال َم افغقذوب ش بـصذى َ
()1

َ
ظع .
إشحوق
وابن أيب
وصورـه أبو رجو
ُ
ُ
وابن أيب ظبؾي وظقسى بن ظؿر وزيدُ بن ّ
()2

ظع .
ّ
()2

ٍ
أوجه هي:
وذم كصى (ظالَّم) أربعي
تؽون كع ًتو ٓشم َّ
َ
أ_أن
(إن) .ذـر هذا افوج َه :شقبويه واف َػ َّذرا ُ
()3

()4

وادذز ُد
َ ِّ

()5

وافبقضووي وأبو افسعود .
وافزخمؼي
ومؽي بن أيب ضوفى
وافزجوج
ُّ
ّ
ُ
ّ
()6

()8

()7

()10

()9

تؽون ً
بذدٓ مذن اشذم َّ
َ
كذص ظؾقذه افـَّحذوس
ب_أن
(إن)َّ .

()11

ضوفذذى

()12

وابذذن ظط َّقذذ َي
ُ

()13

وافعؽذذزي
ُّ

()14

()1

يـظر :افبحر  292/7ومعجم افؼرا ات .167/5

()2

يـظر :ادصدران افسوبؼون.

()3

يـظر :افؽتوب .147/2

()4

يـظر :معوين افؼرآن .470/1

()5

يـظر :ادؼتضى .114/4

()6

يـظر :معوين افؼرآن وإظرابه .257/4

()7

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن.548 /

()8

يـظر :افؽشوف .573/3

()9

يـظر :تػسر افبقضووي .406/4

( )10يـظر :تػسر أيب افسعود .139/7
( )11يـظر :إظراب افؼرآن .354/3
( )12يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن.548 /
( )13يـظر :ادحرر افوجقز .425/4
( )14يـظر :إظراب افؼرا ات افشواذ .337/2
( )15يـظر :افدر ادصون .201/9

ذذؿغ احلؾبذذي
وافس
ُ
َّ

()15

ومؽذي بذن أيب
ّ
وافؼرضبذذي
ّ

()1
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وافشوـوين .
ّ
()2

ٍ
ٍ
ً
أمدح .
حمذوف تؼديره :أظـي أو
فػعل
مػعوٓ به
ت_أن تؽون
ُ
()3

()4

افعؽذزي ذم ؿوفذه« :
ث_أن يؽون مـودى حذف مـه حرف افـدا  .كؼذل هذذا
ُّ
وؿقل تؼديره يو ظ َّ
ال َم افغقوب وهو بعقدٌ ش .
()5

وأرجحفو افرأي إول فسببغ:
إول :أكَّه ٓ ُيتوج إػ تؼدير بخالف افتوجقفغ افثوفٌ وافرابع وموٓ ُيتذوج
إػ تؼدير أوػ ممّو ُيتوج إفقه.
افثوين :افتوجقه افثوين يرى أكه ٌ
بذدل مذن اشذم َّ
إن واإلبذدال بودشذتق ؿؾقذل ذم
افعربقي .
()6

_19ؿول تعوػ ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ) [افردن.]12:
َ
ؾذقفن وؿذرأ هبذو
وافرُيون ش بوفـصذى
واحلى ذا افعصف
ؿرأهو أبو َح ْق َو َة « :
َّ
َّ
()7

وابن أيب ظ ْبؾ َي .
ابن ظومر وادغر ُة ُ
ـذفك ُ
()8

ٍ
ِ
ُ
أوجه هي:
ثالثي
(احلى) ظذ
وخ ِّر َج افـصى ذم
َّ

=
()1

يـظر :تػسر افؼرضبي .337/2

()2

يـظر :ؾتح افؼدير .334/4

()3

يـظر :افتبقون فؾعؽزي  333/2وتػسر افبقضووي  406/4وتػسر أيب افسعود .139/7

()4

يـظر :ادحرر افوجقز  425/4وافؽشوف  573/3وروح ادعوين .156/22

()5

إظراب افؼرا ات افشواذ .337/2

()6

افدر ادصون 201/9و  51/1وروح ادعوين .111/16
يـظرُّ :

()7

يـظر :افبحر ادحقط  190/8وتػسر افؼرضبي  158/17ومعجم افؼرا ات .46/7

()8

يـظر :معجم افؼرا ات .46/7
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ٍ
ٍ
ً
َ
تؼديره (خ َؾق) وبه ؿذول اف َػ ّذرا ُ وابذن
حمذوف
فػعل
مػعوٓ به
يؽون
أ_أن
ُ
()1

ٍ
وافعؽزي وأبو ح َّق َ
فػعذل
احلؾبذي  .أو هذو مػعذول بذه
ذؿغ
ون
خوفويه
وافس ُ
ُّ
ّ
َّ
ٍ
حمذوف تؼديره (أكبً) وهو تؼدير آخر ٓبن خوفويه .
()3

()2

()5

()4

()6

ِ
ً
ب_ ْ
ص)
أن يؽون
مػعوٓ ً
أيضو فؽـه كُصى ظذ آختصوص وافتؼدير ( َأ ُخ ُّ
احلؾبذي بؼوفذه « :وؾقذه َك َظ ٌذرٕ :كَّذه مل َيذدْ ُخل ذم
افسؿغ
ُّ
وبه ؿول افزخمؼي  .وتع َّؼبه َّ
()7

ذص)
ُيصه من بقـفو وإكذام أراد
إضذامر ؾعذل وهذو ( َأ ُخ ّ
مسؿى افػوـفي وافـخل حتى ّ
َ
َّ
افصـوظي ش .
ؾؾقس هو آختصوص
َّ
()8

ت_أن يؽون مـصذو ًبو بذوفعطف ظذذ (إرض) ذم ؿوفذه ( :ﮛ ﮜ
بن أيب ضوفى
ﮝ ) [افردن ]10:وبه ؿول :ابن زكجؾي
ومؽي ُ
ُّ
()9

واهلؿداين
ّ

()12

()10

وافسؿغ احلؾبي .
وافؼرضبي وأبو ح َّقون
َّ
()1

()2

()1

يـظر :معوين افؼرآن .114/3

()2

يـظر :إظراب افؼرا ات افسبع .333/2

()3

يـظر :افتبقون .433/2

()4

يـظر :افبحر ادحقط .190/8

()5

افدر ادصون .159/10
يـظرّ :

()6

يـظر :إظراب افؼرا ات افسبع .333/2

()7

يـظر :افؽشوف .434/4

()8

افدُّ ُّر ادصون .159/10

()9

حجي افؼرا ات.690/

( )10يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن.654 /
( )11يـظر :ادحرر افوجقز .222/5
( )12يـظر :افػريد ذم إظراب افؼرآن .396/4

()3

وابن ظط َّقي

()11
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ِ
واحلى ذو افعصف وافرُيون) ؿرأهو
افتوجقه ذم ؿوفه« :
مؽي ِظ َّؾ َي هذا
ُّ
وؿد َّبغ ُّ

ابن ظذومر بوفـصذى ظط ًػذو ظذذ (إرض)َّ :
ٕن ؿوفذه (ﮛ ﮜ ﮝ )
احلى وافرُيون ش .
معـوه :خؾؼفو هلم ؾعطف
واحلى ظذ ذفك أي :وخؾق َّ
َّ
()4

أيضو_ بػعل تؼديره (خؾق) أو
ؾخر َج ظذ أكه مـصوب _ ً
وأ َّمو (ذا افعصف) ّ
()5

(احلى) .
هو صػي فذ
َّ
()6

َ
ُ
أيضذو_ بػعذل
(افرُيون) ظذ أكه معطوؾ ٌي ظذ
وخ ِّرج
(احلى) أو مـصذوب _ ً
َّ

ٍ
وج َّوزوا ؾقه أن يؽون ظذ حذف مضوف أي :وذا افرُيون
حمذوف تؼديره (خؾق)
َ
ِ
ادضوف إفقه مؼومه .
وأؿقم
ؾحذف ادضوف
ُ
َ
()7

()8

_20ؿول تعوػ ( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ )
[افواؿعي.]3_1:
وؿد ؿرأهو أبو َح ْق َو َة  « :فقس فوؿعتفو ـوذبي خوؾض ًي راؾع ًي ش بوفـصذى ؾذقفام

()9

=
()1

يـظر :تػسر افؼرضبي .158/17

()2

يـظر :افبحر ادحقط .190/8

()3

يـظر :افدر ادصون .159/10

()4

مشؽل إظراب افؼرآن.654 /

()5

يـظر :ـشف ادشؽالت وإيضوح ادعضالت  345/2وافػريد ذم إظراب افؼرآن .396/4

()6

يـظر :إحتوف ؾضال افبؼ .509/2

()7

يـظر :ـشف ادشؽالت وإيضوح ادعضالت  345/2وافتبقون ذم إظراب افؼرآن  433/2وافػريذد
.396/4

()8

يـظر :افبحر ادحقط  189/8وافدُّ ُّر ادصون .159/10

()9

يـظر :افؽومل 644 /وافبحر ادحقط .203/8
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وابن مؼسم
وافزظػراين
وافقزيدي
وابن أيب ظبؾ َي
احلسن وظقسى افثؼػي
وصورـه
ُ
ُّ
ُ
ُ
ّ
بن ظع .
وزيدُ ُ
()1

وذم كصى (خوؾض ًي راؾع ًي) وجفون مهو:
أ_أن تؽوكو حوفغ من افواؿعي واجلؿؾذي ؿذبؾفام (فذقس فوؿعتفذو ـوذبذي) حذول
جوفسو متؽ ًئو ضذوح ًؽو وإفقذه
أيضو وذفك من بوب تتوبع إحوال مثل :مررت بزيد
ً
ً
ذهى اف َػ َّرا ُ

()2

ومؽذي بذن أيب ضوفذى وابذن ظط َّقذي
وابذن جـّذي
وج
َّ
ُ
وافز َّج ُ
ّ
()4

()3

()5

()6

وافزخمؼي وأبو ح َّقون .
ّ
()8

()7

وذهى افعؽزي وافدمقوضي إػ أهنام حوٓن من افضذؿر ذم (ـوذبذي) أو ذم
()9

()10

(وؿعً).
َ
افعوؿذل
ب_أن تؽون افؽؾؿتون مـصوبتغ ظذ اددح ـام تؼول :جو ين ظبداهلل

()1

يـظر :صواذ افؼرا ات 455/وافؽومل 644 /وافبحر ادحقط  203/8ومعجم افؼرا ات .63/7

()2

يـظر :معوين افؼرآن .121/3

()3

يـظر :معوين افؼرآن وإظرابه .107/5

()4

يـظر :ادحتسى .307/2

()5

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن.660 /

()6

يـظر :ادحرر افوجقز .239/5

()7

يـظر :افؽشوف .455/4

()8

يـظر :افبحر ادحقط .204/8

()9

يـظر :افتبقون .436/2

( )10يـظر :إحتوف ؾضال افبؼ .514/2
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وأكً متدَ ُح .وإفقه ذهى أدد بن حمؿد إصؿوين .
()1

ٍ
َّ
َص ظؾقذه
وفعل افتوجقه افثوين
إؿرب فؾصواب :دو ذم افتوجقه إول من ُبعد ك َّ
ُ

بعض افعؾام وذم ذفك يؼول مؽي  « :ومن ؿرأ بوفـصى ؾعذ احلول من(افواؿعي) وؾقه
ُ
ُبعدٌ َّ :
تؽذون دذو يؿؽذن أن يؽذون ويؿؽذن أَّٓ يؽذون
ٕن احلول ذم أـثر أحواهلو إكَّام
وافؼقوم ُي ٓ َّ
ترؾع ؿو ًمو إػ اجلـي وختػض آخرين إػ افـور ٓ :بدَّ من ذفذك
صك ذم َّأهنو ُ
ؾال ؾوئدة ذم احلول ش .
()2

_21ؿول تعوػ ( :ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ) [ادعورج.]16_15:
وكصى (كزاظي ً)ؿرا ٌة شبعق ٌي ؿرأهذو حػذص ظذن ظوصذم وـذذفك ؿرأهذو
()3

ذؾؿي وجموهذدٌ وظؽرمذ ُي
افس ّ
أبو َح ْق َو َة _ رده اهلل _ وصورـفام أبو ظبذد افذردن ُّ
()4

وابن مؼسم .
فقزيدي
وابن أيب ظبؾي وابو ظؿرو وا
واحلسن
ُ
ّ
ُ
ُ
()5

افـصى ذم (كزاظ ًي) ظذ مو يليت:
وؿد ُو ِّجه
ُ
أ_أن تؽون ً
حوٓ مـصوب ًي ويؽون صوح ُبفو واحدً ا ممو يليت:
_1افضذؿر ادسذذتؽن ذم ( َف َظذذى) ظذذذ جعذذل افؽؾؿذذي صذذػ ًي ؽوفبذ ًي ـوحلذذورث
وافع َّبوس وذفك ٕهنو بؿعـى اف َّت َؾ ِّظي .
()6

()1

يـظر :مـور اهلدى ذم بقون افوؿف وآبتدا .381 /

()2

مشؽل إظراب افؼرآن  660ويـظر :إظراب افؼرآن فؾـحوس .325/4

()3

يـظذذذر :افسذذذبعي ذم افؼذذذرا ات 650 /وادحذذذرر افذذذوجقز  367/5وافبحذذذر ادحذذذقط 334/8
واإلحتوف.561/2

()4

يـظر :افؽومل ذم افؼرا ات 651 /وافبحر .334/8

()5

يـظر :ادصدران افسوبؼون.

()6

يـظر :افتبقون  467/2وافبحر  334/8وافدُّ ُّر ادصون  457/10واإلحتوف.556/
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_2ؾوظل (تدظو) ذم ؿوفه تعوػ ( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ) [ادعذورج ]17:و ُؿذدِّ مً
حوف ُه ظؾقه أي :تدظو َ
حول ـوهنو ك ََّزاظ ًي .
()1

_3صوحبفو حمذوف هو وافعومل تؼديره :تتؾ ّظى ك ََّزاظ ًي َد َّل ظؾقه (فظى) .
()2

ب_أن تؽون مـصوب ًي ظذ احلول ادمـدة دضذؿون اجلؿؾذي ؿبؾفذو كحذو ؿوفذه
تعوػ( :ﮚ ﮛ ﮜ ) [افبؼرة. ]91:
()3

ٍ
ٍ
ً
تؼديره :أذ ُّم أو أظـذي أو
حمذوف
فػعل
مػعوٓ به
ت_أن تؽون (كزاظ ًي)
ُ
()4

()5

أخص ؾقؽون مـصو ًبو ظذ آختصوص .
ُّ
()6

ٕن َ
َ
أرجحَّ :
وظـدي َّ
حذول كذزع افشذوى ٕهذل افـذور متجذدِّ ٌد
إول
أن افوجه
ُ
متؽر ٌر :بدفقل ؿوفذه تعذوػ ( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ِّ
ﮗ ﮘ ) [افـسو .]56:
_22ؿول تعوػ ( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ) [ادرشالت.]35:
وؿد ؿرأهو أبو َح ْق َو َة _ رده اهلل _ « :هذا يو َم ش بـصى يوم وصورـه أبو رجو
()7

ُ
وابن أيب ظبؾي وظقسى
وإظؿش
وإظرج
وظوصم ذم روايي
رجو وابن حمقصن
ُ
ُ
ٌ
()1

يـظر :افدُّ ُّر ادصون.457/10

()2

يـظر :معوين افؼرآن وإظرابذه فؾزجذوج  221/5ومشذؽل إظذراب افؼذرآن 708 /وافذدر ادصذون
.457/10

()3

يـظر :تػسر افؼرضبي  287/18وافدر ادصون .457/10

()4

يـظر :معوين افؼرآن وإظرابه  221/5وتػسر افؼرضبي .287/18

()5

يـظر :افتبقون فؾعؽزي  467/2وروح ادعوين .60/29

()6

يـظر :افؽشوف  568/4وتػسر أيب افسعود  32/9واإلحتوف .556 /2

()7

يـظر :ادحرر افوجقز  420/5وافبحر ادحقط .407/8
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وادطوظي .
بن ظؿر وزيدُ بن ظع
ّ
()1

ُ
وخ ِّرجً هذه افؼرا ة ظذ وجفغ:

ٍ
مـصوب متعؾذق بؿحذذوف خذز
زمون
طرف
أ_أن يؽون (يوم) معر ًبو وهو
ُ
ٌ

ادبتدأ ظذ أن ُيشور به دو تؼدم من افوظقد :ـلكَّه ؿقل :هذا افعذاب ادذـور ـوئن يذو َم
ٓ يـْطِؼون وإظراب (يذوم) ذم مثذل هذذا ادوضذع هذو رأي افبكذيغ ٕ :كَّذه إكَّذام
()2

()4

()3

ُيبـى_ظـدهم_ إذا أضقف إػ مبـي وافػعل هوهـو معرب .
()5

رؾذع
ب_أن يؽون مبـ ًقو إلضوؾته إػ افػعل وهو مذهى افؽذوؾقغ وموضذعه ٌ
ٕكه خز ادبتدأ

()6

ظؿ َر َّ
ٕهنم جيعؾون
فسػذ مْضَّ :
أن افبـو َ هوهـو فغ ٌي ُ
وك َؼ َل ظقسى بن َ

اشام واحدً ا .
جيعؾون (يوم) مع (ٓ) ً
()7

وؿد ر َّد افـحوس افؼول بوفبـو بؼوفه « :وهذا خط ٌل ظـد اخلؾقل وشقبويه ٓ تُبـى

()1

يـظر :افبحر ادحقط  407/8وروح ادعوين .177/29

()2

يـظر :إظراب افؼرا ات افشذواذ  667/2وافتبقذون  486/2وتػسذر افؼرضبذي  166/19وافذدُّ ُّر
ادصون  643/10وروح ادعوين  177/29واإلحتوف.568 /

()3

يـظر :افدُّ ُّر ادصون  643/10وروح ادعوين .177/29

()4

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن  742/وافػريد  581/4وتػسر افؼرضبي  166/19وافبحر ادحقط
.407/8

()5

يـظر :إظراب افؼرآن فؾـحوس  121/5ومشؽل إظراب افؼرآن  742/وافػريد  581/4وتػسذر
افؼرضبي .166/19

()6

يـظر :مشؽل إظراب افؼرآن 742 /وافتبقون  486/2وافػريد  582/4وافبحر ادحقط 407/8
وافدُّ ُّر ادصون .520/4

()7

يـظر :افبحر ادحقط .407/8
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افظروف ظـدمهو مع افػعل ادستؼبلٕ :كه ُم ْع َر ٌب وإكام ُي ْبـَى مع ادويض ـام ؿول :
ُ
ِ
افصبو ش .
ظذ ِح َ
ى ظذ ِّ
غ ظو َت ْب ًُ ادش ْق َ
()1

()2

_23ؿذذذذول تعذذذذوػ ( :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ )
[ظبس.]4_3:
وحذدَ ه وؿذرأ هبذو ـذذفك أبذو
وكصى(ؾتـػعه ) ؿرا ٌة شبعق ٌي ؿرأ هبو ظوصم ْ
()3

ُ
وابن أيب ظبؾي وظبداحلؿقذد
وإظؿش
إظرج
َح ْق َو َة _رده اهلل _ وممَّن صورـفام
ُ
ُ
()4

وابن مؼسم .
افزمجي وافزظػراين
ُ
ُّ
()5

وخرجً هذه افؼرا ُة ظذ مذهى افؽوؾقغ
ِّ

()6

افػذرا ُ ا َّفذذين
وظذ رأشذفم َّ
()7

أحلؼوا افرجو َ بوفتَّؿـّي ؾجعؾوا جوابه مـصو ًبو ْ
بلن ادضؿرة وجو ًبو بعد افػو وتذبعفم
واهلؿداين
افزخمؼي
ذم هذا ظؾام آخرون مـفم:
ُّ
ّ
()8

()1

()9

()10

وافبقضووي
وابن موفك
ّ
ُ
()1

()2

أص ُح َّ
وازع .وؿوئؾه افـوبغي افذذبقوين ديواكذه  44وهذو
قى
من افبحر افطويل ومتومه :ؾ ُؼ ُ
ُ
وافش ُ
ؾً َأدَّو ْ
من صواهد  :افؽتوب  330/2واإلكصوف  292وافدّ ّر ادصون .520/4

()2

إظراب افؼرآن .121/5

()3

يـظر :احلجي ذم افؼرا ات افسبع ٓبن خوفويه 363 /وافؽشف ظن وجوه افؼرا ات افسبع .362/2

()4

يـظر :افؽومل ذم افؼرا ات  657وافبحر ادحقط .427/8

()5

يـظر :ادصدران افسوبؼون.

()6

يـظر :إظراب افؼرآن فؾـحوس  149/5وافبحذر ادحذقط  427/8وادسذوظد ٓبذن ظؼقذل 89/3
ومهع اهلوامع  118/4وحوصقي اخلْضي .181/2

()7

يـظر :معوين افؼرآن .235/3

()8

يـظر :ادسوظد ظذ تسفقل افػوائد .89/3

()9

يـظر :افؽشوف .688/4

( )10يـظر :افػريد .602/4
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وإفود .
وافبقضووي
ّ
ّ
()2

()3

وهلم ذم هذذا صذواهدُ أخذرى مـفذو ؿوفذه تعذوػ ( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ) [ؽوؾر.]37_36:
ؾؼد ؿرأ ظوصم بـصى (ؾلضؾع) جوا ًبو فؾسجي ومـفو ؿول افشوظر :
()4

()5

أو َ الــــــــــــــــد ْهر أو َدوًل ــــــــــــــــا
َعــــــــــــــــ َ َ
َيـــــــــــد ْلنَنا اللمـــــــــــة مـــــــــــن دـــــــــــا ـــــــــــا
فس مــــــــــــن ز ْفرا ــــــــــــا
يو الــــــــــــن َ
فتســــــــــــ َ
ِ
(ؾتسسيح) ْ
بلن بعد افػو ذم جواب افسجي.
ادضورع
ى
َ
ُ
حقٌ كُص َ
وؿد مـع افبكيون ذفك ومر ُّد ذفك ظـدهم َّ
افس ّجي ذم حؽم افواجى ؾال
أن َّ
أن َّ
ُ
وأوفوا ؿرا ة افـصى ظذ َّ
ذبً معـذى
(فعل) ُأ
افػعل بعد افػو جوا ًبو فه
ـصى
ْ
َّ
ُي ُ
()6

=
()1

يـظر :ذح افتسفقل .34/4

()2

يـظر :تػسر افبقضووي .452/5

()3

يـظر :روح ادعوين .382/5

()4

يـظر :افبحر ادحقط .466/7

()5

افرجز وؿوئؾه جمفول وهو ذم :معوين افؼرآن فؾػذرا  235/3وإظذراب افؼذرا ات افسذبع ٓبذن
من َّ
خوفويه  439/2وذح افتسفقل  34/4وذح صذواهد ادغـذي  454/1وؾقذه :افذدُّ وٓت :مجذع
ِ
ظدوكو إداف ًي وهي اف َغ َؾبذي .واف َّؾؿذي :افشذدَّ ة.
دوفي وهي افق افذي ُيتداول .ويد ْفــو من أدافـو اهللُ من ّ
وافزَّ ْؾرات :مجع زَ ْؾرة وهي افشدَّ ة.

()6

يـظر :مهع اهلوامع .124/4
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ادرجو ِ
مالز ٌم فؾتؿـِّي .
وتوؿع
ادرجو
(فقً) :فؽثرة اشتعامهلو ذم تو ُّؿع
ِّ
ُ
ّ
()1

َّذوهمَّ « ::
و َذهى أبو َح َّقون إػ َّ
ٕن خذز
أن
افـصى هـذو جذو َ بوحلؿذل ظذذ افت ُ
َ
َّ
تذوه َم َّ
ـثرا وذم افـثر ً
(فعل) جو مؼرو ًكو َّ
أن افػعذل
ذى َّ
ؿؾقال ؾؿذن ك ََص َ
بلن ذم افـظم ً
زا ـون مـصو ًبو َّ
بلن ش .
ادرؾوع افواؿع خ ً
()2

وإرجح _ظـدي_ مو ذهى إفقه افؽوؾقون افذين كصبوا افػعل ْ
بذلن ادضذؿرة
ُ
فؾسجى يم َّيد ذفك افؼرا ات افذواردة شذوب ًؼو وورود ذفذك ذم ـذالم
بعد افػو جوا ًبو
ّ
افرشول –صذ اهلل ظؾقه وشؾم_ ذم ؿوفهَّ « :
ؾنن أحدَ ـم إذا ّ
كوظس ٓ َيدْ ري
صذ وهو
ٌ
َّ
ذبً  .ثذم إن
(ؾقسى) جواب ُو فذذ
ؾقسى كػسه ش ؾوؿعً
فع َّؾه يستغػر
(فعذل) ؾـ ُِص ْ
ّ
َّ
()4

()3

َ
ظدم افتلويل أوػ من افتلويل افذي ذهى إفقه افبك ُّيون ـام َّ
احلؿذل ظذذ افظذوهر
أن
افتوهم افذي ٓ يـؼوس ً
أصال .
أوػ من احلؿل ظذ
ُّ
()5

_24ؿول تعوػ ( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ) [افعؾق_15 :
.]16
ِ
ؾقفن مجق ًعذو وصذورـه
وؿد ؿرأهو أبو َح ْق َو َة  « :كوصق ًي ـوذب ًي خوضئ ًي ش بوفـصى َّ
()6

ظع .
ُ
ابن ايب ظبؾ َي وزيدُ بن ّ
()7

()1

يـظر :احلجي ٓبن خوفويه 315 /وذح افتكيح .243/2

()2

افبحر ادحقط .466/7

()3

رواة افبخوري ذم صحقحه ذم ـتوب افوضو من افـوم حديٌ رؿم.209

()4

صواهد افتوضقح وافتصحقح ٓبن موفك.150 /

()5

يـظر :افدُّ ُّر ادصون .482/9

()6

يـظر :افؽومل ذم افؼرا ات 662 /وادحرر افوجقز  503/5وافبحر ادحقط .495/8

()7

يـظذر :صذذواذ افؼذذرا ات  512/وافبحذذر ادحذذقط  495/8وؾذذتح افؼذذدير  470/5وروح ادعذذوين
=
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افـصى ذم هذه افؼرا ة ظذ مو يليت:
وُي َّرج
ُ
ُ
ً
مػعوٓ به مـصو ًبو ظذ افؼطع ظذ تؼذدير ( َأذ ُّم)
أ_ أن تؽون افؽؾامت افثالث
وإفود .
وافشوـوين
ؿغ احلؾبي
وهبذا ؿول اهلؿداين وأبو ح َّقون
وافس ِ ُ
َّ
ُّ
ُّ
()2

()1

()4

()3

()5

افعؽذزي ظذذ
ووجففذو
افـصى ذم (كوصق ًي) ظذذ افشذتم
افزخمؼي
ووجه
ُّ
َّ
َ
ُّ
َّ
()6

يتطرؿو إلظراب (خوضئ ًي ـوذب ًي).
تؼدير أظـي ومل َّ
()7

ً
مػعوٓ به ظذ تؼذدير (أذ ُّم) أمذو (ـوذبذ ًي خوضئذي)
وأظرب افدرويش (كوصق ًي)
ؾلظرهبام كعتغ مـصوبغ .
()8

ب_ أن تؽون (كوصق ًي) ً
افػذرا  .ؿذول « :ومذن كصذى (كوصذق ًي)
حوٓ وبه ؿول َّ
جعؾه (ؾِ ْع ًال) فؾؿعرؾي وهي جوئزة ذم افؼرا ة ش .
()9

ِ
افػرا ظن احلول .يؼول _ظـد وؿوؾه ظذ
عز هبو َّ
و(ؾ ْعل) من ادصطؾحوت افتي ُي ّ
=

 187/30ومعجم افؼرا ات .198/8

()1

يـظر :افػريد .669/4

()2

يـظر :افبحر ادحقط .495/8

()3

يـظر :افدُّ ُّر ادصون .60/11

()4

يـظر :ؾتح افؼدير .470/5

()5

يـظر :روح ادعوين .187/30

()6

يـظر :افؽشوف .769/4

()7

يـظر :إظراب افؼرا ات افشواذ .727/2

()8

يـظر :إظراب افؼرآن فؾدرويش .534/10

()9

معوين افؼرآن .279/3
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ؿوفه تعوػ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ) [افبؼرة « _]89:إن صئً رؾعً
ادصدَّ ق وكويً أن يؽون كع ًتو فؾؽتوب ٕكه كؽر ٌة وفو كصبته ظذذ أن دمعذل ادصذدِّ ق
ؾِ ْع ًال فؾؽتوب فؽون صوا ًبو ش .
()1

كص ابن ظوصور ظذ َّ
أن افبو ذم (بوفـوصقي) زائذدة ذم ادػعذول ؾذقؿؽن
ت_ َّ
()2

ظذ هذا ختريٍ افـصى ذم (كوصق ًي) ظذ ّأهنو ٌ
بدل مـصوب من ادػعول به وأ ّمو (خوضئ ًي
ابن ظوصور « :ووصف افـوصذقي بوفؽوذبذي واخلوضئذي
ـوذب ًي) ؾفام كعتون مـصوبون .ؿول ُ
آثم ش .
جموز ظؼع وادراد:
ٌ
ٌ
ـوذب صوحبفو خوضئ صوحبفو أيٌ :
()3

ـثذرا ذم ـتذوب اهلل تعذوػ
جدير بوفذـر أن زيودة افبو ذم ادػعول به ؿد وردت
ً
وفسون افعرب فؽـفو ؽر مؼقسي رؽم هذه افؽثرة .
()4

 _25ؿول تعوػ ( :ﮚ ﮛ ﮜ ) [ادسد.]4 :
ظوصذام ؾؼذرأ
ذو َة
وهي ؿرا ة ظوصذم وؿذرأ افبذوؿون بذوفرؾع  .وتذوبع أبذو َح ْق َ
ً
()5

ٍ
وإظرج .
حمقصن
وابن
احلسن
بوفـصى وصورـفام
ُ
ُ
ُ
()6

()7

ُ
دوف َي) ظذ وجفغ:
وخ ِّرج افـصى ذم ( َّ
()1

افسوبق .55/1

()2

يـظر :افتحرير وافتـوير .450/30

()3

افسوبق .450/30

()4

يـظر :اجلـى افداين فؾؿرادي.51 /

()5

يـظر :إظراب افؼرا ات افسبع ٓبن خوفويه  542/وافؽشف ظن وجوه افؼرا ات  390/2وافـؼ
ذم افؼرا ات افعؼ .404/2

()6

يـظر :ادحرر افوجقز .535/5

()7

يـظر :افسوبق .535/5
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ٍ
ٍ
ً
َ
أ_ ْ
حمذوف واختؾػً افتؼديرات ذم كوصذبِ ِه ؾؼقذل:
فػعل
مػعوٓ به
تؽون
أن

ٌ
حمذوف تؼديره (أذـُذر) وؿقذل :مـصذوب ظذذ َّ
افذذم أو افشذتم أو بتؼذدير
ؾعل
ٌ
()2

()1

()3

أظـي .
()4

ُّ
بوب مو جيري من افشتم
وـل هذا من بوب افؼطع افذي ؿول ظـه شقبويه « :هذا ُ
َ
يؽذرره وٓ
افػوشذق
َ
جمرى افتعظقم ومو أصبفه .تؼول :أتذوين زيذدٌ
اخلبقذٌ مل يذرد أن ِّ
يعرؾك صق ًئو تُـؽره وفؽـه صتؿه بذفك.
ِّ
وبؾغـو َّ
دوفذ َي احلطذى ش مل َجي َع ْذل
أن بعضفم ؿرأ هذا احلرف كصذ ًبو « :وامرأتذه َ
صذتام هلذو وإن ـذون ً
ؾعذال ٓ
زا فؾؿرأة وفؽـَّه ـلكَّه ؿول :أذـ ُُر َّ
دوفي احلطى ً
احلامفي خ ً
َّ
إطفوره ش .
ُيستعؿل
ُ
()5

ثم شوق _ رده اهلل _ صواهد هلذا مـفو ؿول افشوظر :
()6

ــــر َثــــم َتكَنفــــون
اَم َ
َســــ َقون ْ

َعــــــدا َة اك مــــــن كَــــــذب وزَور

(ظداة) ظذ افشتم وفو رؾع جلوز  .ومـفو ؿول افشوظر :
وافشوهد ؾقه كصى ُ
()1

()2

()1

يـظر :افؽتوب .70/2

()2

يـظذذر :تػسذذر افطذذزي  338/30ومعذذوين افؼذذرآن وإظرابذذه فؾزجذذوج  375/5وادحذذرر افذذوجقز
 535/5وافتبقون فؾعؽري  515/2وادجقد ذم إظراب افؼرآن  229/وافبحذر ادحذقط 526/8
واإلحتوف .606/1

()3

يـظر :افؽشوف  810/4وتػسر افبقضووي  545/5وتػسر أيب افسعود .211/5

()4

يـظر :إظراب افؼرآن فؾـحوس  306/5واحلجي ٓبن خوفويه.377 /

()5

افؽتوب .70/2

()6

من افبحر افواؾر .وؿوئؾي ظروة بن افورد .وهو ذم :افـؽذً فألظؾذم  676/1وذح أبقذوت شذقبويه
ادسؿى حتصقل ظغ افذهى .303/1

د .حسن بن محمد بن حسن القرنيّ ا
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َل ْعمـــرَت ومـــا َع ْمـــرَت عـــي َِّ ِّ ي
ـــّ

ـــت َب ْع ا
لقـــد َى َع َق ْ
ـــال عـــي ا قـــار َ

َ
غريهــــا
َأقـــار َ َعــــو ي ًل
أحـــاول َ

ي
ـــن َ ـــاد َل
َو َجـــو َه َقـــرود َت ْتَنـــي َم ْ

وافشوهد ؾقه كصى (وجوه) ظذ افذم وفو ؿطع ؾرؾع جلوز .
()3

افـصى ؾعذ جفتغ:
افػرا  .يؼول « :أ َّمو
ُّ
ب_أن تؽون حو ًٓ وهبذا ؿول َّ
ٕهنو كؽرةٌ :أٓ ترى أكَّك تؼول :وامرأته احلامفي
إحدامهو :أن دمعل احلامفي ؿط ًعوَّ :
ُـعً معرؾ ٌي بـؽرة.
احلطى ؾنذا أفؼقً إفف وافالم ـوكً كؽر ٌة ومل
يستؼم أن ت َ
ْ
أن تشتؿفو بحؿؾفو احلطى ؾقؽون كصبفو ظذ َّ
وافوجه أخرْ :
افذمش .
()4

افػرا ُ ظن احلول .ومثول ذفذك
ز هبو َّ
ومصطؾح افؼطع من ادصطؾحوت افتي ُي َع ّ ُ
تعبره هبذذا ادصذطؾح ظذن احلذول ظـذد ؿوفذه تعذوػ ( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ) [هود .]17:يؼول « :إمو ًمو :مـصوب ظذ افؼطع من ـتوب موشى ش .
()5

افـحذوس وافعؽذزي وافبـَّذو افذدمقوضي
وممن واؾؼه ظذ هذا افتوجقذه:
ُ
()6

()7

وإفود وابن ظوصور .
ّ
()9

()1

=
()1

يـظر :ذح أبقوت شقبويه فألظؾم .303/1

()2

من افطويل وؿوئؾفام افـوبغي افذبقوين ومهو ذم :ذح أبقوت شقبويه فألظؾم افشـتؿري .304/1

()3

يـظر :ذح أبقوت شقبويه فألظؾم .304/1

()4

معوين افؼرآن .298/3

()5

معوين افؼرآن .6/2

()6

يـظر :إظراب افؼرآن .306/5

()7

يـظر :افتبقون .515/2

()8

يـظر :اإلحتوف .606/1

()9

يـظر :روح ادعوين .263/30

()8
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تعرب (دوف َي) ظذ افتوجقه إول بػعل حمذوف تؼذديره (أ ُذ ُّم):
وإرجح أن
َ
ُ
ٕن ادؼوم ُّ
َّ
يدل ظذ ذ ّم امرأة أيب هلى افتي كوصبً هي وزوجفو افعدا فؾرشول –صذ
توظذدهو اهللَ تعذوػ بؼوفذه ( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ )
اهلل ظؾقه وشؾم _ :وهلذذا َّ
[ادسد.]5:

=
()1

يـظر :افتحرير وافتـوير .606/30

د .حسن بن محمد بن حسن القرنيّ ا
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ملح القراء الذين شاركوا أبا َح ْو َو َة
أو شاركهم قراءاته بالنصب .
()1

()1

افؼورئ
م

توريخ وؾوته

افربعي
1
أبون بن تغؾى َّ

141هذ

إكصوري
اخلزرجي
يب 2بن ـعى
ّ
ُأ َ ّ
ّ

30هذ

إظرجُ :دقد بن ؿقس إظرج
3

130هذ

إظؿشُ :شؾقامن بن مفران إظؿش
4

148هذ

أكس بن موفك إكصوري
5

91هذ

افز ْه َسم :ظؿران بن ظثامن
أبوَ َ 6

اهلجري
من ظؾام افؼرن افثوين
ّ

اف َب ِّ7زي :أدد بن حمؿد اف َب ِّز ّي

250هذ

بالل بن أيب بردة بن أيب موشى إصعري
8

126هذ

فعجوج
9
اجلحدري :ظوصم بن أيب ا َّ

128هذ أو 130هذ

10جعػر :يزيد بن افؼعؼوع ادخزومي
أبو

132هذ.

احلسن بن أيب احلسن افبكي
11

110هذ

افؽوذم
حػص بن شؾقامن
12
ّ

180هذ

افؽوذم
دزة بن حبقى
13
ّ

156هذ

قؿي بـً ُح َق ّي
أ ّم14افدّ ردا ُ :ه َج َ

بعد افثامكغ من اهلجرة

اظتؿدت ذم أشام افؼرا وتواريخ وؾقوهتم ظذ ـتوب ؽويي افـفويي ٓبن اجلزري.
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افؼورئ
م

توريخ وؾوته

15رجو  :ظؿران بن تقم افعطوردي
أبو

105هذ.

افثؼػي
زائدة بن ؿدامي
16
ّ

161هذ

افؽوذم
17بن ُح َبقش
ِز ّر
ّ

82هذ

افزظػراين :احلسن بن حمؿد بن افصبوح
18

260هذ

افؽوذم
افعجع
 19بن ظع
زيد
ّ
ّ

358هذ

افؽوذم
شعقد بن ُجبر
20
ّ

94هذ أو 95هذ

شعقد بن ادس ّقى ادخزومي
21

94هذ

َ 22ؾؿي :أبو ظبدافردن ظبد اهلل بن حبقى
افس
ُّ

73هذ أو 74هذ

افساملَ :ؿ ْعـَى بن هالل
أبو
ّ 23

160هذ

افسؿق َػع :حمؿد بن ظبدافردن
ابن
َّ 24

255هذ

افشوؾعي :حمؿد بن إدريس
25

204هذ

26صبقح :خوفد بن يزيد
ابن

166هذ

ضؾحي بن مكف افؽوذم
27

112هذ

ظوصم بن أيب افـجود افؽوذم
28

127

29افعوفقي :رؾقع بن ظؿران
أبو

90هذ أو 96هذ

30ظومر :ظبداهلل بن ظومر افقحصبي
ابن

118هذ

افزمجي
ظبداحلؿقد بن صوفح
31
ّ

230هذ

احلْضمي
 32اهلل بن أيب إشحوق
ظبد
ّ

117هذ

د .حسن بن محمد بن حسن القرنيّ ا
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افؼورئ
م

توريخ وؾوته

افعوام
33
ظبداهلل بن افزبر بن َّ

73هذ

اهلوصؿي
ظبداهلل بن ظبوس
34
ّ

68هذ

ادؽي
ظبداهلل بن ـثر افدَّ اري
35
ّ

120هذ

36أيب ظبؾي :إبراهقم بن أيب ظبؾي
ابن

151هذ

افبكي
ظصؿي بن ُظ ْر َوة
37
ّ

مل يعرف

ظؽرمي بن خوفد بن افعوص
38

115هذ

 39بن دزة افؽسوئي
ظع

189هذ

ظؿر بن ظبدافعزيز إموي
40

101هذ

41ظؿرو افدوري :حػص بن ظؿر
أبو

246هذ أو 248هذ

افبكي
ظؿرو بن ظبقد
42
ّ

144هذ

أبو
43ظؿرو بن افعال  :زبون بن افعال افبكي 154هذ
افبكي
افثؼػي
ظقسى بن ظؿر
44
ّ
ّ

149هذ

اهلؿداين
ظقسى بن ظؿر
45
ّ

150هذ أو 156هذ

ؿتودة بن دظومي افسدود
46

117هذ

ادؽي
جموهد بن جز
47
ّ

103هذ أو 104هذ

48جموهد :أدد بن موشى أبو بؽر بن جموهد
ابن

324هذ

ِ 49جم ْ َؾزٓ :حق بن ُدقد
أبو

100هذ

حمبوب  :حمؿد بن احلسن
50

مل يعرف
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افؼورئ
م

توريخ وؾوته

حمؿد بن حبقى ّ
افشؿوين
51

ـون ح ًقو شـي 240هذ

52حمقصن :حمؿد بن ظبدافردن
ابن

123هذ

ادطوظي :احلسن بن شعقد
53

371هذ

ادغرة بن أيب صفوب ادخزومي
54

91هذ

55مؼسم :حمؿد بن احلسن
ابن

354هذ

56موشى إصعري :ظبداهلل بن ؿقس
أبو

44هذ

موشى بن ش َّقور إُشواري
57

255هذ

كوؾع بن ظبدافردن بن أيب كعقم
58

169هذ

افؾقثي
كك بن ظوصم
59
ّ

90هذ أو 100هذ

60كوؾل ظؿرو بن مسؾم
أبو

مل ُيعرف

هبرة بن حمؿد افتَّامر
61

مل ُيعرف

افؽوذم
62و َّثوبُ :يقى بن و َّثوب
ابن
ّ

103هذ

افبكي
ُيقى بن يعؿر
63
ّ

ؿقل 90هذ

افقزيدي ُيقى بن ادبورك
64

203هذ

احلْضمي
65وب بن إشحوق
يعؼ
ّ

205هذ

د .حسن بن محمد بن حسن القرنيّ ا
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خاُة ال حث
بعد هذه اجلوفي ادبورـي ذم ؿرا ات أيب َح ْق َو َة بوفـصى ُيسن بـذو أن كؼذف ظذذ
أهم افـتوئٍ ومـفو:
ـبذورا ـذوبن
ؿذرا
ً
_1اكػرد _ رده اهلل _ بؼرا ات كصى ؿؾقؾي جدً ا مؼوركي بام توبع ؾقه َّ
ظومر وظوصم واحلسن افبكي وؽرهم وهذا يعـي أكه ـون يؿقل فالتبوع.
فدي أـثر من مخسي وظؼين موض ًعو فؼرا ات أيب َح ْق َو َة بوفـصى وأمؽذن
_2اجتؿع َّ
خترجيفو مجقعو ظذ إوجه افعربقذي .وهذذا يعـذي َّ
أن صذذو َذ افؼذرا ات افذواردة ذم
افبحٌ مل يؽذن بسذبى خموفػتفذو ٕوجذه افعربقذي بذل يعذود إ َّمذو دخوفػتفذو أحذد
يصح شـدُ هو.
ادصوحف افعثامكقي أو ٕكَّه مل ّ
ُ ٓ_3يسن وصف ؿرا ات أيب َح ْق َو َة ـ ِّؾفو بوفشذوذ ؾؼد رأيـوه ذم ثـويو افبحٌ يواؾذق
ؿرا ات شبعقي ـؼرا ة ابن ظومر وؿرا ة ظوصم.
_4طوهرة افؼرا ة بـون افعظؿي واضح ٌي جؾ َّقي ذم ؿرا اته _ رده اهلل _ مثذل :شذـؽتى
وح َق ُه.
صفودهتم كؼ ِّؾى وجوهفم كؼيض ْ
افتحول من افػعل ادبـي فؾؿجفول إػ افػعل ادبـي فؾؿعؾوم طذوهرة :إذ هذو
_5يؿثل
ُّ
افسبًَ :ج َعذل
من أـثر افظواهر ادتؽررة ذم ؿرا اته ومن ذفكُ :ز ِّينَ :ز َّي َن_ ُج ِعل
ُ
اجلؿعَ :ش َق ِ
صفودهتم.
ُى
فز ُم
افسبً _ ش ُقفز ُم
َ
َ
َى صفودهتمَ :شـَ ْؽت ُ
اجلؿع_ شتُؽت ُ
َ
ُ
_6يظفر جؾقو تعدُّ ُد ؿرا اته ذم افؽؾؿي افواحدةَ :مؾِ َك و َم َؾ َك وموف ِ ُك_ شذت ِ
اجلؿذع
َفزم
َ
وش َق ِ
اجلؿع.
فزم
َ
اإلظراب ؾرع ادعـىش
_7مل اؿل ادعربون افعالؿي بغ اإلظراب وادعـى وهلذا ؿوفوا« :
ُ
ـثرا ظذ هذه ادؼوفي ذم افسجقحوت افواردة ذم افبحٌ.
وؿد
ُ
اظتؿدت ً
واهلل تعوػ أظذ وأظؾم وصذ اهلل ظذ كب ّقـو حمؿد.
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ادصادر وادراجع
وادّسات ذم
ظؼ ا ُد َّ
سؿى « مـتَفى إموين َ ّ
 -1إحتوف ؾضال افبؼ بوفؼرا ات إربعي َ
ظؾوم افؼرا ات :فؾعالمي أدد بن حمؿد اف َبـَّو (ت1117هذ) ت .د /صعبون حمؿد
إشذذامظقل ظذذومل افؽتذى بذذروت مؽتبذذي افؽؾقذذوت إزهر َّيذذي افؼذذوهرة ط1
1407هذ_1987م.
قوضي ؿدَّ م فه وظ َّؾق ظؾقه إشتوذ حمؿد
افس
ّ
 -2اإلتؼون ذم ظؾوم افؼرآن :جلالل افدين ُّ
افؼصوص ط1416 2هذذ_1996م
ذيف شؽَّر وراجعه إشتوذ مصطػى َّ
دار إحقو افعؾوم بروت مؽتبي ادعورف بوفريوض.
 -3إظراب ثالثغ شورة من افؼرآن افؽريم ٓبن خوفويه (ت370هذ) حتؼقق /حمؿد
إبراهقم مؽتبي افؼرآن فؾطبوظي وافـؼ دون توريخ.
 -4إظراب افؼذرا ات افسذبع وظؾؾفذوٕ :يب ظبذداهلل احلسذغ بذن أدذد بذن خوفويذه
(ت370هذ) ت :د/ظبدافردن افعثقؿغ افـذوذ مؽتبذي اخلذوكجي بوفؼذوهرة
ط1413 1هذ_1992م.
 -5إظراب افؼرا ات افشواذٕ :يب افب َؼو افعؽزي (ت616هذذ) ت/حمؿذد افسذقد
ظزور ظومل افؽتى بروت ط1417 1هذ_1996م.
ّ
 -6إظراب افؼرآنٕ :يب جعػر افـَّحوس (ت338هذ) ت .د /زهر ؽوزي زاهد ظومل
افؽتى مؽتبي افـفضي افعربقي ط1401 3هذ_1988م.
 -7إظراب افؼرآن افؽريم وبقوكه :إشتوذ حمقذي افذدين افذدرويش افقاممذي فؾطبوظذي
وافـؼ دمشق بروت دار ابن ـثر دمشق بروت.
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 -8آؿساح ذم ظؾم أصول افـحو فإلموم جالل افدين افسقوضي (ت911هذذ) َؿذدَّ م
احلؿِص و د /حمؿد أدد ؿوشم ط1988 1م.
وصححه د /أدد شؾقم
فه
َّ
ّ
 -9أمويل ابن افشجري :هبي اهلل بن ظع بن حمؿد احلسـي (ت542هذ) ت .د /حمؿود
حمؿد افطـوحي مؽتبي اخلوكجي بوفؼوهرة دون ضبعي وتوريخ.
 -10اإلكصوف ذم مسوئل اخلالف بغ افـحويغ افبكيغ وافؽوؾقغٕ :يب افزـذوت
ظبدافردن بن حمؿد إكبوري (ت577هذ) ادؽتبي افعكذيي صذقدا بذروت
1407هذ_1987م.
 -11افبحر ادحقط « تػسر افبحر ادحقط شٕ :يب ح َّقون إكدفز (ت745هذذ) دار
إحقو افساث افعريب بروت فبـون.
 -12افبقون ذم ظدّ آي افؼرآنٕ :يب ظؿرو افداين إكدفز (ت444هذذ) حتؼقذق د/
ؽوكم ؿدّ وري احلؿد مـشورات مرـز ادخطوضوت وافذساث افؽويذً ط1
1414هذ_1994م.
إكبوري ت .د /ضه ظبداحلؿقد
 -13افبقون ذم ؽريى إظراب افؼرآنٕ :يب افزـوت
ّ
ضه مراجعي مصطػى افسؼو اهلقئي ادكيي فؾؽتوب 1400هً_1980م.
 -14افتبقون ذم إظراب افؼرآنٕ :يب افبؼو افعؽزي (ت616هذ) دار افػؽر فؾطبوظي
وافـؼ بروت فبـون ط1418 1هذ_1997م.
 -15افتحرير وافتـوير « تػسر افتحرير وافتـوير ش :فؾشقخ اإلموم حمؿذد افطذوهر بذن
ظوصور (ت1393هذ) افدار افتوكسقي فؾـؼ 1984م.
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 -16حتػي إؿران ذم مو ُؿرئ بوفتثؾقٌ مذن حذروف افؼذرآنٕ :يب جعػذر أدذد بذن
افبواب ــوز إصبقؾقو فؾـؼذ
افرظقـي (ت779هذ) ت .د /ظع حسغ َّ
يوشف ُّ
وافتوزيع ط1428 2هذ_2007م.
ادسذؿى
 -17تػسر افبقضووي :فؾشقخ ظبداهلل بن ظؿذر افبقضذووي (ت685هذذ)
َّ
أكوار افتـزيل وأرسار افتلويل دار افػؽر بروت.
ادسؿى إرصذود افعؼذل
افسعود حمؿد بن حمؿد افعامدي (ت951هذ)
َّ
 -18تػسر أيب ّ
افسؾقم إػ مزايو افؽتوب افؽريم دار إحقو افساث بروت.
افطزي (ت310هذذ) دار افػؽذر بذروت
افطزي :دحؿد بن جرير
 -19تػسر
ّ
ّ
1405هذ.
افذرازي (ت604هذذ) دار
 -20افتػسر افؽبر فؾرازي :فػخر افدين حمؿد بن ظؿر
ّ
افؽتى افعؾؿقي بروت ط1421 1هذ_2000م.
ادسذؿى
افؼرضبيٕ :يب ظبداهلل حمؿد بن أدذد افؼرضبذي (ت671هذذ)
 -21تػسر
َّ
ّ
اجلومع ٕحؽوم افؼرآن دار افشعى افؼوهرة.
 -22هتذذيى افؽذذامل ذم أشذذام افرجذذول :فؾحذوؾظ مجذذول افذذدين أيب يوشذذف ادذ ِّذز ّي
ظواد معروف ممشسذي افرشذوفي ط2
(ت742هذ) حؼؼه وضبطه د /بشور ّ
1407هذ_1987م.
 -23افثؼوت :فإلموم احلوؾظ أيب حوتم حمؿد بن ح ّقون (ت354هذ) ضبذع بؿسذوظدة
وزارة ادعورف وافشمون افثؼوؾقي اهلـديي ط1398 1هذ_1978م.
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 -24اجلذذرح وافتعذذديل :فإلمذذوم احلذذوؾظ أيب حمؿذذد ظبذذد افذذردن بذذن أيب حذذوتم
(ت327هذ) ط 1بؿطبعذي جمؾذس دائذرة ادعذورف بحقذدر آبذود بوهلـذد شذـي
1372هذ_1952م.
 -25اجلـى افداين ذم حروف ادعوين صـعه احلسن بن ؿوشم ادذرادي ت .د /ؾخذر
افدين ؿبووة وإشتوذ حمؿد كديم ؾوضل دار افؽتى افعؾؿقذي بذروت ط1
1413هذ_1992م.
 -26حوصقي اخلْضي ظذ ذح ابن ظؼقل ظذ أفػقي ابذن موفذك :فؾشذقخ حمؿذد بذن
مصطػى اخلُ َْضي (ت1287هذ) ضبط وتصحقح يوشف افبؼوظي دار افػؽر
فؾطبوظي 1415هذ_1995م.
 -27احلجي ذم ظؾل افؼرا ات افسبعٕ :يب ظع افػورد (ت377هذ) حتؼقق /ظذع
افـجدي كوصف و د/ظبدافػتوح صؾبي ومراجعي حمؿد ظع افـجور دار افؽتى
افعؾؿقي بوفؼوهرة ط1421 3هذ_2000م.
 -28احلجذي ذم افؼذذرا ات افسذذبعٓ :بذذن خوفويذذه (ت370هذذذ) حتؼقذذق وذح د/
ظبدافعول شومل مؽرم ممشسي افرشوفي ط1990 5م.
 -29حجي افؼرا اتٕ :يب زرظي ظبذدافردن بذن حمؿذد بذن زكجؾذي حتؼقذق شذعقد
إؾغوين ممشسي افرشوفي ط1997 5م.
وفذذى ُفبذذوب فسذذون افعذذرب :تذذلفقف ظبذذدافؼودر افبغذذدادي
 -30خزاكذذي إدب
ّ
(ت1093هذ) حتؼقق وذح ظبدافسالم هذورون مؽتبذي اخلذوكجي افؼذوهرة
ط1418 4هذ_1997م.
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 -31اخلصوئصٕ :يب افػتح ظثامن بن جـّي (ت392هذ) حتؼقق حمؿد ظذع افـجذور
ادؽتبي افعؾؿقي دون ضبعي.
بوفسذؿغ
 -32افدُّ ُّر ادصون ذم ظؾوم افؽتوب ادؽـونٕ :دد بذن يوشذف ادعذروف َّ
حل َؾبذذي (ت756هذذذ) حتؼقذذق د /أدذذد اخلذ َّذراط دار افؼؾذذم دمشذذق ط1
ا َ
1406هذ_1986م.
 -33ديذذوان أيب إشذذود افذذدؤيل :حتؼقذذق افشذذقخ حمؿذذد حسذذن آل يوشذذغ بغذذداد
1384هذ_1964م.
 -34ديوان إظشى دار صودر بروت 1414هذ_1994م.
 -35ديوان َّ
افشامخ بن رضار :حتؼقق /صالح افدين اهلودي دار ادعورف 1977م.
افزبر إشدي حتؼقق دُ /يقى اجلبوري بغداد 1974م.
 -36ديوان ظبداهلل بن َّ
 -37ديوان افـَّوبغي ّ
افسؽقً حتؼقق د /صؽري ؾقصل بذروت
افذبقوين :صـعي ابن ّ
1968م.
 -38روح ادعوين :فؾعالَّمي أيب افػضل صفوب افذدين إفذود (ت1270هذذ) دار
إحقو افساث بروت.
 -39افسبعي ذم افؼرا اتٓ :بن جموهد (ت324هذ) حتؼقق د /صذوؿي ضذقف دار
ادعورف ط.2
ادسؿى حتصقل ظغ افذهى مذن معذدن جذوهر إدب ذم
 -40ذح أبقوت شقبويه
َّ
وخرج صواهده د/
ظؾم جموزات افعرب فألظؾم افشـتؿري (ت476هذ) ؿدَّ م َّ
ظدكون آل ضعؿي ممشسي افبالغ بروت ط1419 1هذ_1999م.
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 -41ذح َأفػقي ابن موفكٓ :بن افـوطم (ت686هذ) حؼؼه وضبطه د /ظبداحلؿقد
افسقد حمؿد دار اجلقل بروت دون توريخ.
 -42ذح افتسفقلٓ :بذن موفذك (ت672هذذ) حتؼقذق د /ظبذدافردن افسذ َّقد َو
د/حمؿد بدوي ادختون هجر فؾطبوظي وافـؼ ط1410 1هذ_1990م.
 -43ذح افتكيح ظذ افتوضقح :فؾشقخ خوفد إزهري (ت905هذ) دار افػؽر
دون توريخ.
 -44ذح صواهد ادغـي :جلالل افدين افسقوضي (ت911هذذ) دار مؽتبذي احلقذوة
فؾطبوظي وافـؼ دون توريخ.
افؽرموين (من
ريض افدّ ين أيب ظبداهلل حمؿد بن أيب كك
 -45صواذ افؼرا ات :فإلموم
ّ
ّ
اهلجري) حتؼقق د /صذؿران اف َعجذع ممشسذي افذبالغ
ظؾام افؼرن افسودس
ّ
بروت فبـون.
 -46صذذواهد افتوضذذقح وافتصذذحقح دشذذؽالت اجلذذومع افصذذحقح ٓ :بذذن موفذذك
(ت672هذذذذ) حتؼقذذذق /حمؿذذذد ؾذذذماد ظبذذذدافبوؿي ظذذذومل افؽتذذذى ط3
1403هذ_1983م.
 -47صحقح افبخذوري :دحؿذد بذن إشذامظقل افبخذوري (ت256هذذ) حتؼقذق د/
مصطػى ديى دار ابن ـثر افقاممي ط1417 3هذ.
 -48ؽويي افـفويي ذم ضبؼوت اف ُؼ َّرا  :فإلموم صؿس افدين حمؿد بن حمؿد بذن اجلذزري
(ت833هذ) دار افؽتى افعؾؿقي بروت ط1427 1هذ_2006م.
 -49ؾتح افؼدير :دحؿد بن ظع افشوـوين (ت1250هذ) دار افػؽر بروت دون
توريخ.
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 -50افػريد ذم إظراب افؼرآن ادجقد :فؾؿـْتَجى حسغ بن أيب ِ
افع ّز اهل َ َؿداين (ت643هذ)
ُ
حتؼقق .د /ؾماد ظذ خمقؿر َو د /ؾفؿي حسن افـؿر دار افثؼوؾي دون توريخ.
 -51افؼرا ات افؼرآكقي :توريخ وتعريف د/ظبداهلودي افػضع دار افؼؾم فؾؿاليغ
بروت 1985م.
 -52افؽومل ذم افؼرا ات افعؼ وإربعغ افزائدة ظؾقفوٕ :يب افؼوشذم يوشذف بذن
ظع بن جبورة اهلذيل (ت465هذ) حتؼقق /مجول بن افسقد افشذويى ممشسذي
شام فؾـؼ وافتوزيع ط1428 1هذ_2007م.
 -53افؽشوف ظن حؼوئق ؽوامض افتـزيل وظقون إؿوويل ذم وجوه افتلويل ٕ :يب
افؼوشذذم افزخمؼذذي (ت538هذذذ) دار افؽتذذى افعؾؿقذذي بذذروت ط1
1415هذ_1995م.
 -54افؽتوب (ـتوب شقبويه)ٕ :يب بؼ ظؿرو بذن ظذثامن بذن ؿـذز (ت180هذذ)
حتؼقذذذذق وذح ظبدافسذذذذالم هذذذذورون دار اجلقذذذذل بذذذذروت ط1
1411هذ_1991م.
مؽي بن أيب
 -55افؽشف ظن وجوه افؼرا ات افسبع وظؾؾفو وحججفوٕ :يب حمؿد ّ
ضوفى (ت437هذ) حتؼقق د/حمقي افدين رمضذون ممشسذي افرشذوفي ط5
1418هذ_1997م.
 -56ـشف ادشؽالت وإيضوح ادعضالت ذم إظراب افؼرآن وظؾل افؼرا ات :فـور
افدين أيب احلسغ ظع بن احلسغ افبوؿويل ادؾؼى بجومع افعؾوم (ت543هذذ)
ذذذامن ط1
دراشذذذي وحتؼقذذذق د /ظبذذذدافؼودر
ّ
افسذذذعدي دار ظذذذامر ظذ َّ
1421هذ_2001م.
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 -57فسون افعربٓ :بن مـظور (ت711هذذ) دار صذودر بذروت مؽتبذي افرصذد
بوفريوض ط1414 3هذ_1994م.
افسػو ُؿ ِزذ
 -58ا ُدجقد ذم إظراب افؼرآن ادجقد :فزهون افذدين إبذراهقم بذن حمؿذد َّ
افضومن دار ابن اجلوزي ط1430 1هذ.
(ت742هذ) ت .د /حوتم َّ
 -59ادحتسى ذم تبقغ وجوه صواذ افؼرا ات واإليضوح ظـفوٕ :يب افػتح ظثامن بن
جـّي (ت392هذ) حتؼقق /ظع افـجدي كوصف َو د /ظبذدافػتوح صذؾبي دار
شزـغ ط1406 2هذ_1986م.
احلذق بذن ؽوفذى بذن
 -60ادحرر افوجقز ذم تػسر افؽتوب افعزيزٕ :يب حمؿد ظبد
ّ
إكدفز (ت546هذ) حتؼقق /ظبدافسالم ظبذد افشذوؾعي دار افؽتذى
ظطقي
ّ
افعؾؿقي بروت ط1413 1هذ_1993م.
 -61خمتك ذم صواذ افؼرآن من ـتوب افبذديع ٓ :بذن خوفويذه (ت370هذذ) ظذومل
افؽتى دون توريخ.
 -62ادسوظد ظذ تسفقل افػوائد ٓبن ظؼقل (ت769هذذ) حتؼقذق د/حمؿذد ـومذل
برـوت مرـز افبحٌ وإحقو افساث جومعي أم افؼرى 1400هذ_1980م.
دؽي بن أيب ضوفى (ت437هذ) حتؼقق /يوشذغ حمؿذد
 -63مشؽل إظراب افؼرآنّ :
افسواس افقاممي ط1423 3هذ_2002م.
-64

افػرا (ت207هذ) اجلذز إول حتؼقذق /أدذد يوشذف
معوين افؼرآن ٕ :يب زـريو َّ
كجويت َو حمؿد ظع افـجور اهلقئذي ادصذذريي فؾؽتذوب ط1980 2م واجلذز افثذوين
حتؼقق /حمؿد ظع افـجور افدار ادكيي فؾتلفقف وافسمجي اجلذز افثوفذٌ حتؼقذق د/
ظبدافػتوح صؾبي ومراجعي ظع افـجدي كوصف اهلقئي ادكيي فؾؽتوب 1972م.
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افّسذي (ت311هذذ) ذح
 -65معوين افؼرآن وإظرابه ٕ :يب إشحوق إبراهقم بذن َّ
وحتؼقق د/ظبداجلؾقل ظبده صؾبي ظومل افؽتى ط1408 1هذ_1988م.
افؼرا  :د /أدد خمتذور
 -66معجم افؼرا ات اف ُؼرآكقي مع مؼدمي ذم افؼرا ات وأصفر َّ
ظؿذذر َو د /ظبذذدافعول شذذومل مؽذذرم مطبوظذذوت جومعذذي افؽويذذً ط2
1408هذ_1988م.
افؼرا افؽبور ظذ افطبؼوت واإلظصور :اإلموم صؿس افذدين أيب ظبذداهلل
 -67معرؾي َّ
حمؿد بن أدد افذهبي (ت748هذ) حتؼقق د/ض َّقذور آفتذي ؿذوٓج اشذتوكبول
1416هذ_1995م.
 -68ادعرؾي وافتوريخٕ :يب يوشذف يعؼذوب بذن شذػقون افػسذوي (ت277هذذ)
حتؼقق /خؾقل مـصور دار افؽتى افعؾؿقي بروت 1419هذ_1999م.
 -69ادؼتضىٕ :يب افعبوس حمؿد بن يزيد ادزد (ت285هذ) حتؼقق وذح حمؿذد
ظبداخلوفق ظضقؿي ظومل افؽتى بروت دون توريخ.
 -70مـور اهلدى ذم بقون افوؿف وآبتدا ٕ :دد بن حمؿد بن ظبدافؽريم إصذؿوين
(مذذن ظؾذذام افؼذذرن احلذذودي ظؼ ذ اهلجذذري) مطبعذذي افبذذويب احلؾبذذي ط2
1393هذ_1973م.
ري
ُ -71مـجد ادؼرئغ ومرصد افطوفبغ  :فإلموم افعالَّمي حمؿد بن حمؿذد بذن اجلَ َذز ّ
(ت833هذ) اظتـى به /ظع بن حمؿد افعؿران دون ضبعي وتوريخ.
 -72افـؼذ ذم افؼذذرا ات افعشذذر :اإلمذذوم افعالَّمذذي حمؿذذد بذذن حمؿذذد بذذن اجلذذزري
افضذ َّبوع دار افؽتذوب
(ت833هذ) تصحقح ومراجعذي إشذتوذ ظذع حمؿذد َّ
افعريب دون توريخ.
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 -73كػوئس افبقون ذم ذح افػرائذد احلسذون :ظبذدافػتوح افؼذويض (ت1403هذذ)
مطبوع مع افػرائد احلسون ذم ظدّ آي افؼرآن فؾؿمفف كػسه مؽتبي افدار ط1
1404هذ.
 -74افـؽً ذم تػسر ـتوب شقبويه فألظؾم افشـتؿري (ت476هذ) حتؼقق /زهذر
شذذذؾطون مـشذذذورات معفذذذد ادخطوضذذذوت افعربقذذذي افؽويذذذً ط1
1407هذ_1987م.
 -75مهع اهلوامع ذم ذح مجع اجلوامع  :جلالل افدين افسقوضي (ت911هذ) اجلز
إول حتؼقق ظبد افسالم هورون َو د /ظبد افعول شومل مؽرم ممشسي افرشوفي
ط1407 2هذ وبؼقي إجزا حتؼقق د/ظبد افعول شومل مؽرم دار افبحذوث
افعؾؿقي افؽويً 1397هذ_1977م.
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Abstract:
This research deals with the syntactic aspects for the Koran readings of abi Haywa
by means of the rising pitch in parsing " Nasb mark " . The innovator of this view is
a good Koran reader and he is regarded as a scholar . Although his readings are off
the beaten track as described by Ibn Aljurzi , The scholars of Koran found that
some aspects of his views apply to Arabic language and simultaneously go with the
seven readings of the Holy Koran in addition to the readings of great scholars like
Ibn Amir , Asem , Ubai Ibn Kaab , Ibn Abbas , Alhassan Albasri , Ibn Mahees and
others . His syntactic view also included other syntactic aspects as this will be
discussed in the research .
I started my research with a preface on a biography of Abi Haywa and a
concise pamphlet on the two types of readings ; the odd and the normal ones then I
dealt with the other queries of the research . I assembled more than twenty positions
read by Abi Haywa by the rising pitch in parsing " Nasb mark" . I also stated what
was reported by the Arab grammarians and Koran Interpreters to conclude with the
preferred reading of them all . My research was based on the main books of
interpretation , readings and parsing . Then I mentiuoned the the contemporary Holy
Koran readers of Abi Haywa with notions of their death dates . Then , I concluded
my research with the main results follows by the resources and references .
Key words:
Reading, Directions, Abu haywah, Accusative
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