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  والشروط البيع اجتماع في المبسوط القول
 ( وحتقيق) دراسة                                                  

 :مقدمةال 
احلمددد  ي ذي ا ال االدددى ا حتلددد ا واالدددتقص االدددى ا والقلددد ا وااللددد ة واالاددد    

علددد   نددد  لقمدددق علددد  اخللدددقا و عادددص ،تتدددق علددد  اويبددد ع احلدددقا زلمددد   ددد  عيبددد  اي لددد  
 اذل ىا وإ،   االورىا وعل  ،  اسنّت  اتلق واهل ى. 

متجد  ع دد ةا و عمجد   ،   ق : فقلص االفقق ،د   رد ا االقلدو  اد راًا و عامجد   ند ًاا و    
 -سديبا لق ووقد ى -ف د ةا و ع هد  ، ويبدةا و سدت ه  ،تقيبدةا فيب الفقدق اققد  االقيبد  عد  ر دق
 ،   ، ها و ق ات ل اخلري واالتور ورفقة االق را نزال اللفقجق يف اال ا .

وادد  وادد   ددن  اددد ات  ادلع ددوط ،و ددوع اال راسددة وااللاقيدددقا فادد ز ،دد   لفادددت   ول    
ت ًا فلمدد  اليبتدد  الو  وددق ومتقتدد  ريدد ت سدد وره زاد اسلاادد لت  الددقا ولددفات  الددق ،ً لدد ً  ادد

وعز،ت  ،لوكلن عل  ،  ا خييب عيب ه عل  حتقيقق ولشد ه  الديقص لفقدقا واًلدب دل الفدق 
 وألل س  ق ه   ن  ،  ا  ه واسلف د  ق.

  سيب ب اخلي ره:  
 :وللعص اال واف  واألسيب ب االى  دت إى اخلي رل  ذلذا ادلو وع يف ا يت

. مهية االقلص االذي الت والق هذا ادلع وط  

ة يف خ ،ددة هددذا االددذاث االددذي خلفددق التدد  علم فلدد ا و ددذالوا فيددق نجددً ا ،شددًورًا  اال غيبدد
 اليًون وقيبريًا ص داً  عل  ا ذا  ولك اجلجود ووق ا ه .

. دراسة االًلب االق دية وااللق ا عل   سلوهب  وزل والة فجمج  

    ًق ً   اللللف واالضي ع. ن االًل ب ا ازال سل ور، 

.سجوالة هذا ادلع وط يف وت والق هذه ادلاأالةا واخلل ره وو وح عيب روق 

 الدراسات السابقة:
: بالنسبة للمؤلِّف:   أوًلا

وهددو علدد   دد  زلمدد  ادليلدد ا فلددق عدد د ،دد  االًلددب اتققددة سدديأيت ذك هدد  يف و  لددق  دد ذن 
 اي وق ى.
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 ثانياا: بالنسبة للمخطوط: 
 -فيمدد  واتدد  عليددق ،دد  ،لدد در–و دد ت االددى حتدد ي حتقيقجدد   ف لتدد  ا لقلددص وهددو هددذه االل

 َ،ْ  ا    لاقيقج  حتقيًق  علمًي  .
وادد  ندد ت ادلقدد دا  تدد   ،لددتا فقمتدد   لاقيقددق التضددقق  ددن ادد ي االقدد ال ردد ك ا  ادلددوى  

 عل  هذا االلاجي  وااللياري. 
وكقدد دة اتققددن  خ نتدد  االقمدد  يف ااددمن ردياددنا كدد  ااددص وضددم  رلموعددة ،دد     

 ادليب  ثا عل  االتاو االل يل:
 خطة البحث:   

 ولضم  اخل ة عل  ادلق ،ة ون ليبن ) دراس ا وحتقيق ( : 
 ادلق ،ة: وت والت  فيج   سيب ب اخلي ر ادلو وع ا واال راس ت االا  قةا وخ ة االيباث.

 لب اال راس ا واجل لب االلاقيق :واجل ليب ن: اجل 
 الجانب األول: القسم الدراسي: وفيو مبحثان:   

 ادليباث األول: يف االلق اف   دل الِّف.
 وحيلوي عل  ادل  الب ا وية: 

 ادل لب األول: امسق ولايبق والقيبق.
 ادل لب االث ين: ريوخق.
 ادل لب االث الث: و ،يذه.
 ادل لب اال ا  : ، الف وق.

 وف وق.ادل لب اخل ،س: 
 ادليباث االث ين: االلق اف   دلع وط.

 وحيوي ادل  الب ا وية: 
 ادل لب األول: عتوالقا وووثيق لايبلق اللم الف.
 ادل لب االث ين: ادلل در االى اعلم  عليج  .
 ادل لب االث الث: وصف االتاعة ادلع وط.

الجانـــب الثـــاني: القســـم التحقيقـــي: واـــد كـــان منهجنـــا فـــي التحقيـــق  لـــى النحـــو 
  اآلتي:
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  اعلمدد ل  يف حتقيددق لددص ادلع ددوط علدد  لاددعة وا دد ة فً لددت هدد  األصدد  االددذي
 عليق االلاقيق. 

    كليبت  االتص حباب اال سص اإل، د  ادلق ص ا غري غد فلن علد  إصد ح ،د  كد ن ،د
 سجو  و لاي ن للج عتق خ أ ضلوي  و إ، د  ،  االلتيبيق عليق يف اذل ،ش.

 .عزول  ا ا ت االق آلية  قزوه  االاورة وراص ا اة 

.خ نت  اسلشج دات ادل الف   أل  داث االتيبواة إى ،ا هن  ،  كلب األ  داث 

 .ر  ت  ،  ا ل ج إى ر ح ،  االغ ادب وادلل لا ت 

  . وثقت  للوص االًل ب وإ  اوق ا ر ادلال  ع  

ة ،  لقص وعجدز والدورا إذ المد  هذا ،   ذالت ه ،  نج ا فيق ،  اال يبيقة االيبش ا 
اتجددو زلقددق ،دد  اذلفددواتا وااددلص    ددث ،دد  ادل  ادد تا فمدد  وفقتدد  فيددق الللددواب و  
خيددب فيددق االاددجص عدد  ادلدد ادا فجددو زلدد  فضدد  اي وقدد ىا وإن ك لددت األخدد ى فتاددلغف  

 اي وق ى ،تج ا وآخ  دعوال   ن احلم  ي رب االق دلن. 
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 المبحث األول: في التعريف بالمؤلِّف وفيو خمسة مطالب:
 اسمو، ونسبو، ولقبو.المطلب األول:   

 .(1)امسق: هو عل     زلم     عم  ادليل ا اجلم يلا االلولا ا ادل الً 
 .(2)ادليل : لايبة إى ، اتة ،يلة اجلزاد اةا  ق ب اات يتةا سً  ،ل  ووويف هب 

 .(3)،  ا ى َس    وولساجلم يل: لايبة إى   ل 
 المطلب الثاني: شيوخو:

 فيم   رلقت عليق ،  ،ل در و، ان   عل  ذك  الشيوخق. -   اف    
 المطلب: الثالث تالميذه.

 ا  دد    ددددددددددعُ ا االق ،ددة ادلاددت  اال اواددةا اتدد ث اال   الددةا زادد  االق  دد ا  عيبدد  االقدد در -1
   .(4)عيب  اي

ات  األداب ك ودب اال والدة االادليم لية االيبد رع   دو   ،د  االقد    د  زلمد  االق ،ة ادل -2
   .(5)اال ،تى االف س 

 المطلب الرابع: مؤلفاتو:
وددللعص  كث هدد  يف رسدد د   صددلج   سدد لة  (6)كل  دد ت عدد ة  -رمحددق اي–ودد ا االشددي     

  ن ب عتج  وه  عل  االتاو االل يل:
                                                           

ريب   )اسل ليبول: مس عي     زلم  االيب   ين االيبغ اديإل ا مس ل ادل الفن وآث ر ادللتفن ه اة االق رفناتا :  (1)
اال الي  االل رخي  و ا (4/251 )إاض ح ادلًتونو ا(1/411 )1951 قت اة وك الة ادلق را اجلليلة يف ، يبقلج  االيبجية 

في  ادللك  وا(627/ص) ( 2112دل الف ت ادلذهب ادل الً ا تم  االقلم ا ط: األوىا )اال   ط: دار األ، نا 
االفي  عيب  االال ر    عيب  االوه ب االيبً ي االل اق    ا ألاالوه ب ادللق يل  أليب ل  واد  االق ن االث الث عش  وااللوايل

ا  (2/133)ا 2116األوىا : طا  . د. عيب ادللك    عيب اي    دهيش ق:ا حتقياذلت ي ادلً  احلتف 
 .(5/17)(  2112 ااالت ر : دار االقلص اللم انا )ط: اخل ،اة عش  اري اال ا  االزركل األع  ا خلو 
 .(5/17)اتا : األع   (2)
 .(1/773)ه اة االق رفناتا :  (3)
  .(1/418 )في  ادللك االوه ب ادللق يلاتا :  (4)
 .(1/412 ). وفج س االفج رس الإلدراا (1/418 )في  ادللك االوه ب ادللق يلاتا :  (5)
في  ادللك االوه ب اال الي  االل رخي ا و ا(4/251 )إاض ح ادلًتونو ا(1/411)ه اة االق رفناتا :  (6)

 .( 5/17)األع   وا(2/133 )اادللق يل
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 ورثتددددد  االًلددددد ب "   سل دددددوط   دلًليبدددددة حتفدددددة األ يبددددد ب يف وفادددددري اوالدددددق وقددددد ى: "   * 
 األزه اة.

 رس الة يف ع ، ت االا عة االًربى.*

 االقج الة ا ،لممة اللايوا ادلش اية.*

 احلا   االامج ي يف وًذاب ف ات لايبت إى اإل،   األرق ي.*

 رس الة يف ع ، ت االا عة االلغ ى.*
االق دمة   الدذات األزاليدةا يف االًواكب االذراة واأللوار االاتية يف إثيب ت االلف ت االاتية *

 اال د عل  ،  رد عل   ه  االاتة.

حتقيددق: محددزة  دد   ددو ً  را دد ا   الكاددددددددددددددددددددااللدم   االف وددك اللقدد دح يف ،ددذهب اإل،دد   ،* 
  .2121اللمع ور ت ا االق د االث ين لش    جمللة اجلزاد اة 

 اسة وااللاقيق.االقول ادليباوط يف انلم ع االيبي  واالش وط. وهو ،و وع اال ر * 

  ر اط االا عة وخ وج ادلج ي. سل وط   دلًليبة األزه اة.
يف إثيبدددد ت االقدددد ر واالًاددددب وااسددددل  عة واجلددددزل  االددددذرارياالشددددمس واالقمدددد  واالتجددددو  * 

 . سل وط   دلًليبة األزه اة.ااخلي ري
 المطلب الخامس: وفاتو.

  (1)هد( 1248عل   ن وف ة االشي  عل  ادليل  ك لت ستة )اوفقت ادلل در   
 المبحث الثاني: التعريف بالمخطوط.

اددد ور احلددد اث يف هدددذا ادليبادددث  دددول اسدددص ادل الدددفا وووثيدددق لاددديبلق اللم الدددفا واالتاددد  
 ادلقلم ة يف االلاقيق.

 المطلب األول:  نوان المخطوط، وتوثيق نسبتو للمؤلف.
 أوًلا:  نوان المخطوط:

  ع االيبي  ددددددددددددددددددددددددددهو:" االقول ادليباوط يف انلم -كم   ثيبلق ص ر هذا االيباث  -عتوالق  

                                                           

 ا  (133/)2في  ادللك االوه ب ادللق يلو ا (4/391إاض ح ادلًتون و ا (1/411)ه اة االق رفناتا :  (1)
 .(5/17)األع  ا و 



م2222العدد الثالث فبراير   مجلة كلية الشريعة والقانون/الجامعة األسمرية اإلسالمية                                                 

shl@asmarya.edu.ly                                                              752 

 .(1)واالش وط"ا وهو االقتوان االذي  ثيبلق ،  ذك  هذا االًل ب
كمددد   ن ادل الدددف " ادليلددد " لفادددق اددد  لدددص علددد  اسدددص ادل ال دددف يف   اادددة وأاليفدددق ذلدددذا     

ادلع وطا فق ل:"... فجذا هو احل ،  اللفقري علد  كلدب هدذه اال سد الة ، اد ة   الًلد ب 
واالادتة الًدِ  سدد الك  يف االاد  واإلعدد نا زللِوادة علدد  للدوص ،ددذهب ، الدك واالتقمدد ن 

يْبُاددوَط يف اْنِلَمدد ِع االيبَدْيددِ   –ر دد  اي عتجمدد  ،دد  دا،ددت اأَلز،دد ن –
َ
ومَس ْيلُدَجدد : " االَقددْوَل ادل

   (2)واالشُُّ وِط" ..." 
ك  ذالك نقلت  صلز   أن ،   ثيبلت ه وومست   ق ادل ال ف هدو عدن ،د  اخلد ره ادل الِّدف ذاودق     

 عتوال ً الًل  ق.
 ثانياا: توثيق نسبتو للمؤلف: 

ا هدو دل الِّفدق  -،و وع االيباث –ا ات  ا اا ورل  رك يف  ن ادلع وط االذي  ن   
 هدد. وحتقلت  صلز   ذالك  ،ور:1248االفقيق عل     عم  ادليل ا ادللوىف ستة 

األول:  ن ادل الِّددف لادديبق التفاددق و لددق ،دد  ، الف وددق يف   ااددة كل  ددق فقدد ل: " فجددذا هددو    
الادد  احل ،دد  اللفقددري علدد  كلددب هددذه اال سدد الة ، ادد ة   الًلدد ب واالاددتة الًددِ  سدد الك  يف ا

ر د  اي عتجمد  ،د  دا،دت  –واإلع نا زللِوادة علد  للدوص ،دذهب ، الدك واالتقمد ن 
يْبُاوَط يف اْنِلَم ِع االيبَدْيِ  ددددددومَس ْيلُدجَ  – نددددددددددددددددددددداأَلز،

َ
  (3)" .واالشُُّ وطِ  : " االَقْوَل ادل

يْبُادددوَط يف اْنِلَمددد ِع    
َ
االثددد ين: ،ددد  لقلدددق االيبغددد ادي يف إاضددد ح ادلًتدددون  قوالدددق:" االَقدددْوَل ادل

 .  (4)االيبَدْيِ  واالشُُّ وِطا اللشي  عل  ادليل "
 المطلب الثاني: المصادر التي ا تمد  ليها المؤلف:   

 اعلم  االشي  يف كل  لق ذلذه اال س الة عل  ،ل در ع ة. ،تج :
 . االليب ب يف اجلم   ن االاتة واالًل با اللمتيبج 

.وتوا  األ ل را ا   االلم و ش 

                                                           

 .(627/ص)اال الي  االل رخي و ا (4/251)إاض ح ادلًتونو ا(1/411)اتا : ه اة االق رفن (1)
 ،  هذا االيباث. (259/ص)اتا :   (2)
 ،  هذا االيباث. (259/ص)اتا :   (3)
 .(627/ص )اال الي  االل رخي و ا(4/251)إاض ح ادلًتونو ا(1/411)اتا : ه اة االق رفن   (4)
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. ًاال ر ادلعل را اللالف 

  .االف وقا اللق ايف 

.االيبت اة ر ح اذل ااةا اللقيين   

. االيبي ن وااللالي  ا   رر 
 المطلب الثالث: وصف النسخة المعتمدة في التحقيق:   

 عل  لاعة وا   ون ل وصفج  عل  االتاو االل يل:اعلم ل  يف حتقيق هذه اال س الة 
 : االقول ادليباوط يف انلم ع االيبي  واالش وط.اسم المخطوط

 .ادليل  اجلم يل االلولا  ادلغ   ادل الً : عل     زلم  عم  المؤلف
 : ،ًليبة دار االًلب االورتية  لولس.مكان وجود المخطوط

 . 15191:رام المخطوط
 : ،ش ا   ي .الخط
 . 25ظ إى 14: اللوحات دد 

 .س  ًا 24:  دد األسطر
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 ورة من  اللوحة  األوىلص
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  خريةصورة من  اللوحة  األ
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  اص اي اال مح  اال  يص
َدَذاِهِب االَواِ دَاِة االلِّدَا ِح    

االل ُجص  ضَلَْمُ َا اَ َ،ْ   َفَد َض َعلَد  َذِوي األَفْدَجد ِ  َ ْصدَا َب ادل
ْعلُددددوِ  

َ
ددددُ وِس األَلْدَقدددد ِ  رَاَح َرِ يِقددددِق ادل ًُ ددددُيوِلا َوَسددددَق ُهْص ِ   َلْدَجدددد َر َ ددددَ اِدِق ااْلُقلُددددوِ  َوُ،ددددْزَن االاُّ

ْقُاوِلا َ،   َزَاَل  ِدِق اال
َ
َعدْ  اخلَد صِّ واالَقد  ِّ ِ،دْ   َُهْيدِ  احْلَدقِّ واالا دَم ِح ِ،دْ   ش دَك َواأَلْوَهد َ اادل

يبَدد ين 
َ
ََقدد ين االَي لَِقددِة االز اِهد َِة اَدلَدتَدق ُمددوَنا وِ َدد ِر ادل

 َسد ِدٍ  وَ،ْاددُ وٍلا فَدُجددْص ِ  ِاَدد ِض فُددُ وِق  َلْدددَواِع ادل
 ِن ِفْقدددٍق وُ ُصدددوٍلا َوَغَادددَلُجْص ِ،دددْ   َْوَسددد ِخ االل دددْوِ  واأَلْوَهدددد ِ  اال  ادَِقدددِة االيبَددد ِه َِة فددد ِكُجوَن يف  َفْدتَددد

دددولِ  ًُ دددت ِة  (1)... اواذلُُمدددوِ  واالتُّ ًِلَددد ِب َوُدرِّ االاُّ ددد ِ  ِإَى اليبَددد ِب اال ًَ وَدْوِ ددديِ  اال ُُّندددوِع يف اأَلْ 
ْعَل ِر واالتدُُّقولِ 

ُ
َرِ دَ  ايُ  – ِلَدْتدِواِ  األَْ َلد ِر َعدْ  االتدُّْقَمد ِن و ْصدَا  ِِق االا د َداِت االُفُادوِل  ادل

ُجصْ  دددْأُ،وِلا  -عدددتدْ
َ
ْاُلدددوِص ادل

َ
َوَرَزاَدتَددد  هِبِدددْص االَقيبُدددوِل َولدَدددو َر َ َلددد دَِ لَ  ِ َلدددِايِ  اَِقيتِدددِق اال  اِردددِ  ادل

َق ِرِا ِ،ْ  ُنودِ 
َ
دْ اُلوِلا ولُدثْديِن َعليدَك ُردً ًا دَيْدَاُ َ،د   َو َْظَجَ  الََت  َص ِاَ  ادل

َ
الِيِ  وادل تَدْيِق   الد   َعيدْ

َْوعُدوِدا َومَحْد اً اَِليدُق حِبَدقِّ 
ًَ ٍن َ،ْوُنوٍد وَسُيوَنُ  إَى االيَددْوِ  ادل َ َن االامواِت واأَلرِض وُك   َ،

ْاُمدددوِدا وَلْادددأاَُلَك  َْن وُ 
َ
َلدددلَِّ  َصدددَ ًة َدادَِمدددًة ِ،دددْ   َلْددددَواِر احلَ ِ،دددِ اَ ا وَا َسددديِبيَ  إَى َ دددقِّ ادل

ُاُ ِسددَك َعلَدد  َ ْضدد َِة ُكدد ِّ َكَمدد ٍل َو ُْلِاددِقا االَق دِددِ : " َا  ُْ ِلدد  ثَدتَدد ًل َعَلْيددِقا ُهددَو َكَمدد   َثْدددَ  
ًَ ِ،دَك و َْعد زُلَم ٍ   –َعَل  لَدْفِاِق"  َ ِفِجْصا َ ْكَ ِ  َخْلِقدَك وَ ْردَ ِفِجْصا و َْعَلِمِجدْص  ِدَك و َِأْ 

ْقلَدَ ى  ِِقْلِمِجدْص وَعَمِلِجدْص وَ،ْقد ِفَِلِجْص يف 
ُ
وَعَل  آالِق وَ ْصَا  ِِق و ْلَلد رِِه وُخَلَق دِدِق وُ َلَف دِدِقا ادل

ْجَلِجددِ اَ  االت دد ِظ ِاَ  يف اليبَدد ِب 
ُ
ددِة ادل يددِ  األَدِم  يددِ  االُقلُددوِ ا وَرِ دد  ايُ وَديبَدد َرَا َووَدَقدد َى َعددْ   َِ َِ 

ًِلَد ْت ُددوِق اال
َ
ْاددَلْع ِنَن الِْلَقَواِعددِ  واأَلِدال دِة  ِلَدْتددِواِ  األْ َلدد ِر ِ،ددْ  ادل

ُ
ْعلَدد ِرا ادل

ُ
 ِب َوُدرِّ االاُّددت ِة ادل

دددِتي ِة  ًِلَددد ِب االا  ََقددد ِرِاا آاَددد ِت اال
ددد ِاَقِة و لْددددَواَر ُ ُدددوِس ادل ْفُجدددوِ ا فََأ ددد َل ذَلُدددْص َصدددْ َر االش 

َ
وادل

ًُام ِ ا دد
ِةا َعددْ  لُددوِر ُكدد ِّ فَدددْ ٍق فَدد رٍِق َسدد ِرٍ  اَدد ِرٍ  الِِقَفدد ِر األْوَهدد ِ  ُ،َجت ددٍ  َ،ْاددُلوٍلا واالاُّددت ِة ادل

دَز ااْلُقُقدوِد االث ِمي تَدِة ورََلَقْت َعَلْيِجْص  ْاَمد ُر اأّلِدال دِة اأَلمْحَِ ا دِة ِ،دْ  َغدرْيِ  ُفُدوٍلا فَدَأْظَجَ ْت ذَلُدْص َكتدْ
ًِددد ُّ َعدددْ  ِإْدرَاكِدددِق يف ضُلُدددوِر ُ دددوِر سُلَددد  رَا َِ  ِميتَدددِةا شل ددد  وَدْقُلدددُ  َعدددْ  َوْصدددِفِق األاَْلِادددَتُةا َوَو ًَ   اال

االُقُقوُلا فَ ذْلَُ ى َعْنُ ااودِّيَب ِع اِلَم  الََت  لَدَقُلوُه َوالََت  َس  ُ وُها واالض دَ ُل ُهدَو اخلُدُ وُج واا ْلِدَ اُع 
دد  َ س ُاددوُه وَصدد  ُروُها وَا زَاالَددْت عَ  لَددْيِجْص َسددَا ِدُب ُزَاِل ِ،ددَتِ  االغف دد ِر واال َِّ دد  واال ِّْ ددَواِن َعم 

 َه ِرَلًة اِلَم  َ،ج ُ وُه يف َ،ْذَهِب االتدُّْقَم ِن و ْظَجُ وُه ِ،ْ  اَدَواِعِ  اأُلُصوِل وفُدُ وِع االتدُُّقوِل. 
                                                           

 غري ،ق ولة .( 1)
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 آِ،ن.
ًِ ُّ  ، ددد   َدْقدددُ : فَديَدُقدددوُل االَقيْبدددُ  االَفِقدددرُي احَلِقدددرُي َعلِددد ُّ  ْدددُ      َددد اِل

ا ادل دددٍ  ااْلِميلِددد ا االلُّوِلِاددد ُّ  -زُلَم 
 : -اَلَ َف ايُ  ِِق. آِ،ن

دددد َداِت احلََتِفي ددددِة َ ْصددددَا َب االل ددددِالِيِف وااللد ددددْ ِنيِ  واال ُّْنَادددد ِن   اَددددْ  ُكْتددددُت َسددددأاَْلُت  َدْقددددَ  االا 
َلْلددد َاينِ ِ،دددْ   َْهدددِ  اخُلْاددد َاِنا َوَظَجدددَ  واالل ْمِييدددِز واالل يْبيِدددِن واالُفْ اَددد ِن َعدددْ  َاِضدددي ٍة  دَدددْنَ ُ،ْادددِلٍص وَ 

ُْادِلِص يف االاِّد ِّ واإلْعدَ ِنا َكَمد  َسدَيْأيت  َديَد ُن َ،د  ِفيدِق وحَتِْقيدِق َ،َق لِيدِقا
 الِْلَفِقرِي  َن  احلَْق  َ،دَ  ادل

فَد َاَنْقدُت ُكلَدَب  -ال ِّْ دَوانِ َعَلْيدِق َسدَا ِدُب ا-فََأَن  ُوا  َِأن  َذاِلَك سُلَد اِلٌف اِلَمدْذَهِب االتدُّْقَمد ِن 
ْادددِلِص اَددد

ُ
  َ،دددْذَهِب االتدُّْقَمددد ِنا فَدددِ َذا ُهدددَو َ ْصددد َُح ِ،دددْ  َ،دددْذَهِب َ، الِدددٍكا َو َن  احلَدددق  َ،دددَ  َذالِدددَك ادل

 َهْيددَ  اإلديَدد ِنا فَأْرَسددْلُت ذَلُددْص وِْلددَك االتدُُّقددوَل وَ،دد  َ ددَوْت َعَلْيددِق ،ددْ  َكددَ ِ  االا دد َداِت احلََتِفي ددةِ  
ًِلَدد ِب واالاُّددت ِة َو يْبددِ  اال  ُسددوِل وََكددَ ِ  االلددَا  َِة َكُقَمددَ   ددِ  اخَل  دد ِب  ًَِن  ِ ال ُْاَلْمِادد

 ادل
َْاُلوِلا فَديبَدَلَغيِن عْ   َدْقِضِجْص  ل ُق َ َن َب  أن  َهَذا َ،ْذَهُب َصدَا ِ ِا وَا اُدْقلَد ُّ  ِدِق 

االل  رِِ  ادل
َع اِددٌ  يف  َن  َهددَذا اجْلَددَواِب ِ،ددْ  ِ،ثْددِ  َذالِددَك االدد  دِيِس ا َن َرددْ ٌل  يف هددَذا االيبَدد ِبا وَا َاُشددكُّ 

ُعَج ٌبا َعَل   َل يِن َاْ  ُكْتُت  َْرَسْلُت ذَلُُص االاَُّ اَل ا يت َوُصْايَبَلُق االتَُّلوَص ا وِيَدَة وِكلَد َب 
ددِ   ْددِ  زََك ِ    ا دد   ْددِ  َ،ْاددُقودٍ االلُّيبَدد ِب وَددْأالِيف االش دديِ  االَقدد  ِِ زُلَم 

ُ
ا واَددْ  اَدد َل (1)احلََتِفدد ِّ   يبِجددتْ ادل

َ الُِّف 
ُ
ْذُكوِر  –َرمِحَُق ايُ وَدَق َى وَ  َعَف اأُلُنوَر –َذاِلَك ادل

َ
ًَِل ِب ادل : و َدْقدُ ا  -يف  َو ِل اال

ددد  رَ َاْدددُت  ُلَ سددد ً اَْأُخدددُذوَن ِ،ت ددد  َوَاْادددُليُبوَن ِعْلدددَص احلَدددِ اِث َعت ددد ا وحَتَْقلُدددوَن َذالِدددَك َعْييبًددد ً  فَدددِ ينِّ اَلم 
تَددددد  َخ ص دددددًة االَقَمدددددَ   ِ اْلِقيَددددد ِس واُْاِجدددددُ وَن َذالِدددددَك ِفي َمددددد   دَدددددْنَ االت ددددد ِسا ورَْقتددددد ًا واَدْتُاددددديُبوَن إالَيدْ

ُت َر ِاق ً َاْاَجُ  هِبَد ًْ تُّوَن وَا اُد َاِايُبوَن ايَ ِفيَم  اَدُقواُلوَنا َسَل ًَ َت  وَا ُا   وُاَل ُِّ وَن  ِ ال  دِّ َعَليدْ
َوذكد ت اأْلََ  ِدادث اال دِى متادك هبَدد  َ َادُ ُهْص و َدْغديُدُجْصا واَديْب ُدُ  هِبَد  َاْلدُ ُهْص وَسدْقيُدُجْصا  

ِفيَجد  َسديِبيَ  اإلْلَلد ِاا وَعَزاْدُت اأَلَ  ِدادَث  (2)[تُ ًْ لَ َسدا وَ اِ َ    َت  يف ،َاد ِد  اخْلِدَ ْصداَ 
ِإَى َ،ْ  َخ  َنَج ا و َْوَرْدُت ِ،ْ  رُ ُِاَج   َْوَ َاَج  و َ ْدَجَجَج   الَِيْاَجَ  اِلَمْ  َلَاَ  ِفيَجد  و َْلَلدَف 

                                                           

"االليب ب يف اجلم   ن االاتة  ،  آث ره:أللل ري ادلتيبج ا ا (  و زلم )عل     زك ا     ،اقود هو ( 1)
ا تم  زاه  فقق  ه  االق اق و  اثجص . اتا :698واالًل ب"ا ور رح آث ر اال ا ويا ووىف يف   ود ستة 

 .(43/ص)االًوث ي
 .(1/37)زا دة ،  األص  (  2)
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 ًِ ا وإلد تَدد  لَدد ِب اِي وَقدد َىا وَ َردد   اودِّيَب عدد ً حِلَددِ اِث َرُسددوِل اِي  َلد تَدد  َ ْكثَدددُ  االت دد ِس اْلِقيَدد داً اِل
ًِلَددد َبا  ا فأال ْفدددُت هدددَذا اال ُ،وَن يف ُسدددُلوِا َر ِادددِق احلَدددقِّ ُلَدَقددد ِّ

ددديْبِقا وادل اَلُمْادددَ ُزوَن َاَلددديَب ِت االا 
ًِلَدد ًة اليًدددْوِ  احِلَادد ِبا وايَ ومَس ْيلُددُق  دددد " االلُّيبَدد ِب يف اجلَْْمددِ   دَددْنَ االاُّددت ِة واال  ِب" وَنَقْللُددُق عُدد  

 َ ْسَأُل  َْن ُاْلِلَ  ِ،ينِّ االَقدْوَل واالَقَمدَ  واالتدِّي دَةا وَا حَتَْقلُديِن شل دْ  دَيُدوُت َعلَد  َعَلديِبي ِلِق وُاَادجِّ َ 
َفدددَ   ِدددِق َ،دددْ  َلاَدددَ  ِفيدددقِ  يبُدددوا اَددد  ِإْخدددَواُن و َْهدددَ  . اللجددد  فَدلَدقَ (1)ِ ْفاَدددُق َعلَددد  ُ،ْلَلِمِاددديِقا واِتدْ ج 

دددَي ِق   –اإِلْذَعدد ِن َكْيددَف واَددْ   َْرَسدددَ  االَفِقددرُي ِعيبَدد رََة َهددَذا االيَب َدددِ  االتِّْا ِاددِ  ا وِيَددَة يف َهددَذا االاِّ
ْقُلوِ   َل ُق ِ،ْ   فَ ِ ِ  َ،ْذَهِب االتدُّْقَمد ِن 

َ
َدْذَهِب ا َنا فََأَند  ُوا اال    –وِ،َ  ادل

ُسدوَل ِإَى  َْهدِ  ادل
ْ ُت َذالِدددَك اال  ُسدددوَلا  ددد ِنا ُ   َكدددذ  ًَ َ

 ِدددَأن  َهدددَذا َ،دددْذَهُب َصدددَا ِ ِّا وَا اْعلِدددَ اَد  ِدددِق يف َهدددَذا ادل
ًِدْ  َا َعَجدَب يف َهددِذِه  ُقدوِلا واَل

َ
وَذَهيْبدُت  ِتَدْفِاد  ِإَى  َدْقدِ  االُفُادوِلا فَدَوافَدَق اأَلو َل يف ادل

د ِّ اأَلْزَ، ِن. فَدَجَذا ُهَو احلَ  ًُ ًِلَد ِب واالاُّدت ِة اِل  ِ،ُ  الِْلَفِقرِي َعلَد  َكْلدِب َهدِذِه اال َِّسد اَلِة ُ،َ ا دَ ًة  ِ اْل
َرِ دَ  ايُ  –َس اِلٍك  يف االاِّد ِّ واإلْعدَ ِنا زُلَْلِواَدًة َعلَد  ُلُلدوِص َ،دْذَهِب َ، الِدٍك واالتدُّْقَمد ِن 

ُجَمددد  َ،ددد  َداَ،دددِت اأَلْزَ،ددد نُ  دددُ وِط"  ومَس ْيلُدَجددد :  –َعتدْ يْبُادددوَط يف اْنِلَمددد ِع االيبَدْيدددِ  واالشُّ
َ
" االَقدددْوَل ادل

اَ ِص اً هِبَ  ُلْل ََة األدْيَ ِن ا َفَمْ  َوَنَ َه  َعَل  احَلقِّ َوَنَب َعَلْيِق االل ْادِليُص واإلْذَعد ُن وُلْلد َُة 
ق  وِ،دددددْذَهَب َ، الِدددددٍك ِدادددددِ  اإلْسدددددَ ِ  َعلَددددد  َع  ِدددددِ  االلُّدددددْليَب ِن واألْوثَددددد ِنا وإْن َخ اَلَفدددددِت احلَددددد

َ ُن. ًْ ُْالَدَق ُن وَعَلْيِق االلُّ
 واالتدُّْقَم ِنا فَدَيِجُب َعَل  االُقَلَم ِل اال  دُّ وااليبَدَي ُن ُك   االيبَدَي ِن. وايُ ادل

ًُصْ وُصورَُة السَُّؤالِ     ًُْص  -: َ،  اَدْواُل يف وَ ِنٍ  ُ،ِقيٍص  ِِ ْاِليِص ِ،ْلدَ  دَيْلِدُك اَدْ راً  –َداَ  َفْضُل
ًِل  ِنا فَديَب َع ِ َخَ  ِلْلَفُق  َِثَمٍ  َ،ْقُلوٍ  يف ِذ، ِلِقا ِ َشدْ ِط  َْن ُاَشد رَِكُق يف اجلَِْميدِ ا  ِدَأْن  ِ،َ  اال

ْغدددِ ِب واَ 
َ
ْشدددَذِي  ِدددَأْرِض ادل

ُ
ًِل ددد َن ُ،َشددد ع ً اِلوَِكيدددِ  ادل يِبيَقدددُق ُهتَددد َاا ُ   َاْشدددَذِي  َِثَمتِدددِق ُاَادددلَِّص اال

ْشدَذِي َكدَذاِلَكا وِعْتدَ  ُلُضدوِض 
ُ
َقَجد  َذالِدَك ادل ِ َض َعًة َكَذاِلَكا و َدْقَ  اُدُ وِ،َج  ِ،ْلدَ  اَدلَددَوى   َديدْ

ًِل دد َن  ِددَذالَك  ْشددَذِي َذالِددَك اال
ُ
تَدُجَمدد  ُ،َت َصددَفًةا فَدَقيبِددَ  ادل َدد ِل اُدْقَاددُص االدد ِّْ ُ   َديدْ

االش ددْ ِطا َوُوزَِن ادل
دددِفيَتَة ِتَددد  ِفيَجددد  َعدددُ و  َكددد ِفٌ ا  َ ْكِدددَب ُ،َشددد ع ًا ُ   يف  َثْدتَددد ِل اال   ِادددِق لَدَجددَب االا 

يقُددُقا ولدَدددَزَل ادل َِ 
ْشددَذَِي َرددْ ٌل الَِفَادد ِد االيبَدْيددِ  

ُ
ا وَا اَدْلددَزُ  ادل ًِل دد ُن َعلَدد  َصدد ِ يِبِق اأَلْصددِل ِّ فَدَجددْ  َاِضدديُ  ذالددَك اال

                                                           

،اقود  م ل اال ا    و زلم  عل        حي ى زك ا    ا جلاالليب ب يف اجلم   ن االاتة واالًل ب اتا : (1)
ا ط: االث ليةا ) سورا : دار االقلصا ق: د. زلم  فض  عيب  االقزاز ادل اديقا حتاأللل ري اخلزرن  ادلتيبج 

1994) ( 1/37). 
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َضدد د الَِقْقددِ  االيبَدْيددِ ا والُِفْقددَ اِن وا
ُ
الش دد َِكِة ِتَدد  اْ لَدددَوى َعَلْيددِق َذالِددَك االَقْقددُ  ِ،ددْ  َذالِددَك االش ددْ ِط ادل

ْشدددَذِي َوالَدددْو  َدْقدددَ  
ُ
ددد َِكِة االل دددِايَاِة ُهتَدد  وَا اَدددْ ُخُ  َذالِدددَك االتِّْلدددُف يف َ ددَم ِن ادل ُرددُ وِط االش 

َشدد ِع ُ، َاَعدد 
ُ
ًة الِِلْلددَك االش دد َِكِة االَف ِسددَ ِةا ووَدْغِلييبدد ً ذَلَدد  َعلَدد  َن لِددِب َذالِددَك االيبَدْيددِ  َذالِددَك االددَوْزِن ادل

ًِل  ِن  َدْقَ  َذاِلَك َوَعَ ِ،ِقا ُ   يف ُوُندوِد االد ِّْ  ِ   االَف ِسِ   اليبَدَق ِل اجَلَج اَلِة واالَغَ ِر يف  َدْيِ  َذاِلَك اال
ًُُص االثد وَ   اُب.وَعَ ِ،ِق.  َِفيُ وا اجَلَواَب واَل

لَددَب َعَلْيددِق االَفِقددرُي احَلِقددرُي ،دد  ُصددوَروُُق: احَلْمددُ  الِلددِق َ،دد  َردد َل ايُ َوَا َ ددْوَل وَا اُدددو َة إا      ًَ َف
ًِل دد ِن يف ِذ، لِدِق َرددْ ٌل  أِلَل ددُق  َدْيدد ٌ  َللَدَب َعَلْيددِق َ َددُ  ِلْلدِف َذالِددَك اال ًْ ُ

  ِد ِيا وَا اَدْلددَزُ  اال  ُنددَ  ادل
دددْ ِط اال دددِذي َا اُوَندددُ  إا  يف االِقددد َاِض االَف ِسدددِ ا  َدددْ  اَدْفُادددُ  االيبَدْيدددُ  ِتَُجددد  ِد  فَ ِسددد ٌ  الِدددَذاِلَك االش 

ُجَمدد  َصددِايا ً يف َذاوِددِق  ِإْذ مُهَدد  ِ،ددَ  االُقُقددوِد  اْاِذَالِددِق  دد الِق َاِض  َِو االش دد َِكِةا والَددْو َكدد َن ُكدد   ِ،تدْ
َقِة االِى َ،ْجَم  اْنلَ  َجد  َ،دَ  االيبَدْيدِ  َفَادَ  االَقْقدُ   َِلَم ِ،دِقا واَدْ  َلَاَمَجد   َدْقدُ  االا يبدْ َمدَ  َواِ دٌ  ِ،تدْ
ْذَهِب فَدَق َل:

َ
 ُفَضَ ِل ادل

َقٌة      وحَتَْمُقَج  يف االت اْدِص َنص  ُ،َشت قُ   ُعُقوٌد َ،تَدْقَت َهدددددددددد  َ،َ  االيبَدْيِ  َسيبدْ
دددددد ٌح ِا َاٌض اَدْ ُض َهَذا زُلَق قُ  ًَ َُا اَ ُة ِر َْكٌة      ِل

 (1)َفُجْقٌ  وَصْ ٌا وادل
ْادأاََلِة ِ،ددِ  اْنِلَمدد ِع َهدَذا االيبَدْيددِ  َ،ددَ  االِقد َاِض  ِو االش دد َِكِة االَف ِسددَ ِةا  

َ
فَدَأْ َ ى َ،دد  يف هددِذِه ادل

ًِل  ُن  َِلمَ  ْشدَذَِي ِ،ْتدُق َفِايَتِ ٍذ َاْ  َ  َع َذاِلَك اال
ُ
 ِ،ِق عَل  َصد ِ يِبِق اأَلْصدِل ِّ وَا اَدْلدَزُ  َذالِدَك ادل

ْاأاََلِة ِ،دْ  وَدْغِليدِب َن لِدِب األَ، لَدِة االدِى 
َ
َش ِع  اِلَم  يف َهِذه ادل

ُ
َر ٌلا َواَلْو  َدْقَ  َذاِلَك االَوْزِن ادل

علَد  االض دَم لَِة االدِى ااْدَلَضد َه  َذالِدَك االيبَدْيدُ   ااْدَلَض َه  اْاِذَاُن وِْلَك االش  َِكِة  َِو االِق َاِض االَف ِسد ِ 
ُجَمددد  َعلَددد  ااْدددِذَاِن  َُجددد  ِد ُكدددِ  ِ،تدْ

ددد َِكِة  ِو االِقددد َاِض ادل االَف ِسدددُ ا فَددد الَقيْبُ  هتَددد  كددد الَقيْبِ  يف االش 
َمددُة ُهتَدد  يف وَدْغلِ  ًْ يددِب َن لِددِب االِقددد َاِض االيبَدْيددِ   فَددَ  اُوِنددُب َ ددَم ل ً  اليَبل ددَة  ألَل ددُق  َِ،ددٌنا واحِل

د  َكد َن االاِّد ُّ يف ُدُخدوِل  االَف ِسِ   َِو االش  َِكِة االَف ِسَ ِة عَل  َن ِلِب االيبَدْيِ  االَف ِسدِ  ِهد   ل دُق اَلم 
ْيدددِ   َِو االدددَوْزِن  َِو االَقدددَ ِد َولَدْفدددِ  اجَلَج الَددد ًَ ُْشدددَذِي ِتَُجددد  ِد اال

ِة َ،دد  ِفيدددِق َ دددقُّ وَدْوِفيَدددٍة يف َ دددَم ِن ادل
 ِددَذالَكا وَ ْيددُث اْنَلَمددَ  االيبَدْيددُ  َ،ددَ  االش دد َِكِة  و االِقدد َاِض  ِو اجَلَج الَددِة فَددَ  لَدْفددَ  الِْلَجَج الَددِةا وَا 

                                                           

اتا : ،واهب اجللي  يف ر ح سللل  االشي  خلي ا أل  عيب  اي زلم     زلم  ادل الً  ادلغ  ا االشجري ( 1)
 . (5/113) ( 2111ألوىا ) لواكشوط: دار اال  وانا   حل  با وقليق: زلم  حي  االشتقي  ا ط: ا
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ْيِ   ِو االَقَ ِد ِ يَتِ ٍذا وَا فَ دِدَ َة ِفيدِقا َا ِسدي َم  َ،دَ  االشُّدُيوِع ِفيدِق   ًَ َ َ ََة يف َذاِلَك االَوْزِن  َِو اال
ْغدِ ِب  َْو َا  اللل َض ُدِد 

َ
ًِل د ُن  ِدَأْرِض ادل  َدْنَ االَقْقَ ْاِ  اليبَدَق ِل اجَلَج اَلِة واالَغَ ِر َهْ  اُديَب ُع َذالِدَك اال
اِ  االَقد َايفُّ  يف االَفدْ ِق  (1)َو َدْقَ   َدْيقِدِق َهدْ  حَيُْلدُ  ِ،ْتدُق رِ ْدٌ   َْو َا   اَد َل االَق  َ،دُة ِردَج ُب االد ِّ

ددددد ِدِس واخلَْمِادددددنَ  ددددد ُّ يف االَفدددددْ ِق  ن  االُقُقدددددوَد َ ْسددددديَب ٌب  اْردددددِلَم ذِلَ  َعلَددددد  االا   وادلِ دَدددددِة: " االاِّ
ددددْ ُل االَواِ ددددُ   ِ اْعِليبَدددد ِر االَواِ ددددِ  َا  َت َسدددديَبِةا واالش 

ُ
ِمَجدددد  يف ُ،َادددديب يَب ِ َ  ِ َ  ِاددددِق ادل ًْ حَتِْلدددديِ  ُ 

تَدُجَمددددد  وَ  ددددد ُّ َعْقدددددٍ   َديدْ ًُ َُلَضددددد َدْاِ ا َف
َضددددد ُدٍد َا حَتَْمُقُجَمددددد  َعْقدددددٌ  َواِ دددددٌ   فَلِدددددَذاِلَك اُدَت ِسدددددُب ادل

اْ،لَدتَدَقدِت االُقُقدوُد االدِى َا حَتُدوُز اْنِلَم ُعَجد  َ،دَ  االيبَدْيدِ ا اِلَمد  ِفيَجد  ِ،دَ  االل َضد ُدِد. ِإَى  َْن اَد َل: 
َاددد اَ ُة واالِقددد َاُض ِفيِجَمددد  االغَدددَ ُر واجَلَج الَدددُةا ك جَلَق الَدددِةا وَهدددَذا ُ،َضددد

ُ
 د  الِْليبَدْيدددِ ا فَدَجدددَذا َوْندددُق فَ دل

 ."اللج .(2)االَفْ قِ 
فَدَقددِ  او َضددَ  الَددَك ِ،ددْ  َهددَذا  َن  َ،دد  ذََكددُ وُه ِ،ددْ   َن  اَ ِعددَ َة َ،دد  ِفيددِق َ ددقُّ وْوِفيَددٍة اَددْ ُخُ  يف    

ُْشَذِي ِتَُجد  ِد َكْيلِدِق  َْو َوْزلِدِق  َْو َعدَ ِدِها َ ْيدُث الْدلَدَفدِت اجلَ 
َج الَدُة َعدِ  االيبَدْيدِ   ِدَذالَكا َ َم ِن ادل

ددد َِكِة فَدددَ  اْلِقَقددد َد الِْلَجَج الَدددِة واَ َذَهددد َب  و ، ددد  ِإَذا اَددد َرَن االيبَدْيدددَ  ضَلْدددَو اجلُْقدددِ   َِو االِقددد َاِض  َِو االش 
ْيددِ   ِو االَقددَ ِد  ِإْذ ُهددَو َوِسدديَلةٌ  ًَ دد ََة ِ يَت ِددٍذ  ِددَذاِلَك االددَوْزِن  َِو اال الَِتفددِ  اجَلَج الَددِة  الِْلغَددَ ِرا فَددَ  ِعيبدْ

ددد ََة  وإزَاالَدددِة االغَدددَ ِرا وَ ْيدددُث اَ لَدْفدددَ  وَا ِإزَاالَدددَة فَ الَوِسددديَلُة َك الَقدددَ ِ ا فَدَقدددْ  َظَجدددَ  الَدددَك  ل دددُق َا ِعيبدْ
ْادددأاََلِة الَِقدددَ ِ  لَفيِدددِق اللَجَج الَدددِة وإزَاالَدددِة االغَدددَ ِرا و يَت ِدددٍذ َذالِددد

َ
ًِل ددد ِن يف َهدددِذِه ادل َك  ِدددَذاِلَك االدددَوْزِن الل

َ،ِة االَقد َايفِّا َا ِسدي َم  َ،دَ  االشُّدُيوِع يف  االَش ِاِك  َِ،ٌن َعَل  اجَلِميِ ا َكَم  ُعِلَص ِ،ْ  َكَ ِ  االق  
ْشددَذِي 

ُ
ددِفيَتُةا وْهددَو كددَذاِلَك فَددَ  َ ددَم َن َعلَدد  ادل َذالِددَك االددَوْزِنا وَسدد فَدَ  َكددَذاِلَكا وهُنيبَددِت االا 

ددد َِكِة َعلَددد  ُكددد ِّ َ ددد ٍلا ِاْ لِددد َواِل َذالِدددَك االَقْقدددِ  َعلَددد   َْ،دددَ ْاِ  ُ،َلَضددد د ْاِ   االيبَدْيدددِ  االَف ِسدددِ  واالش 
 االَف ِسَ ِة.

ََقدد ِ  اُدَقدد ُل: ِإن  َهددَذا االَقْقددَ  اَددِ  اْ لَدددَوى َعلَدد   َْ،ددَ ْاِ  ُ،َلَضدد د ْاِ      
َعلَدد   َل ددُق ِعْتددَ  حَتِْقيددِق ادل

دددَ اِل ِهدددَ  ُرددددُ وُط  َددددْذُكورََة يف االاُّ
دددُ وَط ادل االيبَدْيدددِ  االَف ِسدددِ  واالِقددد َاِض االَف ِسددددِ   أِلَن  وِْلدددَك االشُّ

                                                           

االق ايف: هو  مح     إدراس    عيب  اال مح     عيب  اي ا االلتج ن  األص ا ادلشجور   الق ايف )رج ب ( 1)
ا ،  ول ليفق: "االذخرية يف االفقق" ا و"ر ح ادلجذب" ه 626اال ا ا   و االقيب س(ا فقيقا  صويل ،فا ا وال  ستة 

 .(188/ص)رج ة االتورو ا  (218 -1/215)ا اال ايب ج ادلذهبه  684يف  صول االفقق" وويف ستة ا "االلتقي  
خلي   :حتقيقا االقيب س  مح     إدراس االلتج ن  االق ايف  ا ألاالف وق  و  لوار االربوق يف  لوال االف وقاتا : ( 2)

  .(264-3/262)(  1998ا دار االًلب االقلميةا ) ريوت: ادلتلور
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ًُوُن االَقَمُ  َ،ْشدُ ور ً َعلَد  َواِ دٍ  فَدَقداْل إا  االِق َاِضا ِإِذ االَقَمُ  ،َ  ُْشَذِيا وَا
ْشُ وٌط َعَل  ادل

 يف االِق َاِضا َا االش  َِكِةا َفَ  ُاْشلَدَ ُط االَقَمُ  ِفيَج  َعَل  َن ِلٍب واِ ٍ .
ُص واِ ٌ ا اَ اُوِنُب ُدُخدو     ًْ اً يف االذِّ، دِة وَا ُغْ ،د ً وَعَل  َوْاِليِص  لد َج  َر َِكٌة فَ ِسَ ٌةا فَ حلُْ

ًِل د نِ  يدُ  اال َش ِع  اَْليَبل َةا َفِايَتِ ٍذ َاْ  َ  َع  َِ
ُ
 وَا َ َم ل ً ِتَُج  ِد ذاِلَك االيبَدْيِ  االَف ِسِ  واالَوْزِن ادل

ًِِق َعَل  ُك ِّ َ  َل. َُش ِع َعَل  َص ِ يِبِق اأَلْصِل ِّ اليبَدَق دِِق يف ِ،ْل
 ادل
َدد   َرَْلدد    َقدد ِ   ألل ددُق اَددْ  َخِفددَ  َعددْ   َدْقددِ  االُقَلَمدد ِل األْعددَ ِ ا فَدَيِجددُب َعلَدد  إَّن 

َ
ُت يف َهددَذا ادل

ددْ ِعي ِةا  َا ددَ  ايُ هِبِددُص اإلْسددَ ِ . وايُ  َْعلَددُص. َكَليبَددقُ  دد ِ  االش  ًَ دد ِ  وَدْتِفيددُذ اأَلْ   ً  ُوَاِة األُُ،ددوِر واحُل
. َهَذا َ،ْذَهُب َ، اِلٍك ْ ِ   ََلٍس االَفِقرُي احَلِقرُي َعِلّ  ادلِيلِ  ُّ ًِ َ اِل

 . ُّ ادل
ْشددَذَِي َرددْ ٌل  (1)و ، دد  َ،ددْذَهُب االتدُّْقَمدد ِن  ْددِ  ثَ  ِددتٍ    

ُ
ا فَددأَُاوُل: احلَْْمددُ  الِل ددِقا َا اَدْلددَزُ  ادل

َمدد زِجِ 
ُ
ًِل دد ِن َعلَدد  ِ،ْلددِك َصدد ِ يِبِق اأَلْصددِل ِّ الَِفَادد ِد االيبَدْيددِ  ادل الِددَذاِلَك االش ددْ ِط االددِذي َا  اليبَدَقدد ِل اال

 اَدْقَلِضيِق َعْقُ  االيبَدْيِ  وَا ُاَ دُِمُقا و َْ اَ ِْد يف االش  ِْع َنَوازُُها والَِفَا ِد َعْقِ  االش  َِكِة  َْاض ً.
َا ُِّث االّ اَ    

ُ
َ،ُة ادل  َعْ  َزاْدَتَب  (2)ي وِ دددددد ،   االيبَدْيُ  فَدَقْ  اَ َل يف االلُّيَب ِب:" َاْ  َ ْخ ََج االَق  

    ِخْ َ،لَدَج  َن رِاًَة واْرلَدَ َرتْ  (3)َعيْبَ  اِي ْ ِ  َ،ْاُقودٍ اْ، َ َِة َعيْبِ  اِي ْ ِ  َ،ْاُقوٍد  َلد َج   َ َعْت 
                                                           

اجمللج ا  ا: إ،   احلتفيةا االفقيق(  و  تيفة)االتقم ن    ث  تا االليم    الوالا االًويفا     ث  ت: هواالتقم ن ( 1)
    األدمة األر قة عت   ه  االاتة. اي :  صلق ،    ت ل ف رس. وال  ولشأ   الًوفة. وك ن ايبي  اخلز وا لب االقلص 

  ا  االت س ،ت ق ا ا ل اإل،   ، الكا الفق:  وك ن اوّي احلجةا ، ا يف صيب ها   الق   اللل راس واإلفل ل
وع  اإل،   االش فقّ : االت س عي ل يف االفقق عل      ار ات رن  الو كلملق يف االا راة  ن حتقلج  ذهيب  الق   حبجلق

وويف ستة  ط " و  ول  االتايبة. -رس الة " االفقق األكرب ووتاب إاليق ط " يف احل اثا  - تيفة. الق " ،ات  
دار ا ط: األوىا ) ريوت: االذه   عيب  اي زلم      مح  شمس اال ا    ا الوذك ة احلف ظ  :. اتاهد 151

 .(8/36)ألع   اللزركل ا وا(1/126)هددد(1419ا االًلب االقلمية 
( اال ا وي: هو  مح     زلم     س ،ة    سلمة األزدي اال ا وي ا )  و نقف ( فقيق اللجت إاليق را سة 2)

قق عل  ،ذهب االش فق ا   حتول  تفي ًا اول   أمح     روالونا فً ن ،  خ صلقا ووويف احلتفية تل ا وف
هدا ،  ول ليفق:" ر ح ،ق ين ا ث ر" ا " ااخل ا  ن االفقج ل". اتا  وذك ة 853 الق ه ة ستة  

 .(1/216)األع  و ا  (32-31/ص)االفواد  االيبجيةو  ا(811-3/818)احلف ظ
عيب  اي    ،اقود    غ ف      يبيب )   و عيب  اال مح  ( اذلذيل ا ،  االا  قن إى  ا   ،اقود: هو( 3)

اإلس  ا وه ن  اذلج ون ا رج    راً وادلش ه   ق ه  ا وهو االذي  نجز عل     نج  ا ورج  الق رسول اي 
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َ،ثْدَتِوا دٌةا فَدَقدْ   َْ  َدَ  َذالِدَك ُعَمدُ   ْدُ   َفذُِكَ  ذاِلَك الُِقَمدَ ا فَقد َل: َا وَدْقَ  َدتد َجد  َوَا أِلََ دٍ  ِفيَجد 
ُجَم  –اخَل   ِبا ووَ  َدَقُق َعيْبُ  اِي ْ ُ  َ،ْاُقوٍد   " اللج . (1)-َرِ َ  ايُ َعتدْ

ددَ اِل لَدْفقدد ً الِْليبَدد دِِ   ِ ْسددِلْعَ اِ،ِق     َددْذُكوِر يف االاُّ
فَددِ َذا ُعلِددَص َهددَذا َظَجددَ   َن  يف َذالِددَك االش ددْ ِط ادل

ْقلُدوِ   ل دُق َا ادُدَت ُّ َعد َدًة 
َ
د ِلا وِ،دَ  ادل

َ
ْشَذِي ووَِكيِلِق ُ،دَ ًدا َ،ِ ادَ ًةا وَذالِدَك ِإَى ُلُضدوِض ادل

ُ
ادل

َ،ددِة ِإا   َدْقددَ  زَ  َ،ددٍ  َرِواددٍ  َوِخْ َ،ددٍة َرددِ اَ ٍةا وَذالِددَك ُ،ْفِاددٌ  الِْليبَدْيددِ  َكَمدد  ُعلِددَص ِ،ددْ  لَدْقددِ  االَق  
ِعْتددَ  ذِْكددِ  االيبَدْيددِ  االَف ِسددِ   َِقْوالِدددِق:" َواَ  (2)االّ َادد ِويا واِلَمدد  لَددص  َعَلْيددِق يف وَدْتددِواِ  األْ َلددد رِ 

َ  يف َفَادد ِد االَقْقددِ  ِ َادديَبِب َرددْ ٍط " َا اَدْقَلِضدديِق االَقْقددُ  وَا اَدَقددُ  ِ َشددْ ٍط" اَدْقدديِن اأَلْصددَ  اجلَدد ،ِ 
 ُاَ دُِمددُق وِفيددِق لَدْفددٌ  أِلََ ددِ مِهَ " ِإَى  َْن اَدد َل: " وَ ْ اَدد ِِد االش دد ُْع ِوَددَوازِِه"  َْو َاْاددَلْعِ ُ،ُق َرددْج اً"

 اللج . (3)ِ،ثَ ُل َ،  ِفيِق لَدْفٌ  الِْليَب دِِ "
يِبيدددِ  َرددْج اً اُدْفِاددُ ا ِإْذ ِفيددِق لَدْفدددٌ  الِْليبَدد دِِ ا فَددَأْ َ ى اْسدددِلْعَ اُ،ُق  فَددِ َذا   

َ
ُعلِددَص  َن  اْسددِلْعَ اَ  ادل
ْشَذِي َ،َ  ِخْ َ،ٍة َرِ اَ ٍة.

ُ
 ادل
ُلَدَف ِّاَ ِت    

   َ،  َللُُّق:" َ،  اَديْبُ ُ   ِ الش ْ ِط االَف ِسِ  وَا َاِل ُّ  - ْاض ً  –واَ َل يف  َ َب ادل
 وَدْقِليُقُق ُهَت   ْصَ ِن: َ َ ُ مُهَ :  َن  ُك   َ،  َك َن ُ،يَب َداَلَة َ، ٍل ِتَ ٍل اَدْفُاُ   ِ الش ْ ِط االَف ِسِ  

 اللج . (4)ك اليبَدْي "
 ُق.   َوَاْ  َوَاَ  وَدْقِليُقُق ُهَت   َِلْفِظ " ِإْن َر رَكَ دددددددددددفَقِ  او َضَ  اَلَك َفَا ُد َهَذا االيبَدْيِ ا َا ِسي مَ  

                                                                                                                                        

   جلتةا از  االت    س   :هد. اتا  33وك ن ص  ب لقليقا و ّ ث عتق   الًثري وويف ستة 
 .      (289-3/287)اإلص  ةو  (ا3/167 )االغ  ة
  .(2/511)احلتف اتا : ادلتيبج  ( 1)
ر  ق زلم   اهد995ادللويف ستة  ا احلتف ااالغزي االلم و ر  الشمس اال ا  زلم     عيب  ايوَدْتِواِ  األْ َل ر:  (2)

 كل ب مس ه اال ر ادلعل ر يف ر ح وتوا  األ ل ر ريب  يف كلًلة يفدا ه1188ع ل اال ا  احللًف  ادللويف ستة 
  رية مس ه  رد اتل ر  هد 1252وو   عليق زلم  األ،ن االشجري      ع   ا  ادللويف ستة  ا ه1243ستة 

  يبوعاكلف ل االقتوع ت  هو ، . اتا :عل  اال ر ادلعل ر ر ح وتوا  األ ل ر يف فقق ،ذهب اإل،       تيفة االتقم ن
 .(146 /ص)(ا 1896ا ص درا ) ريوت: دار دورد فت اكا أل
اتا : وتوا  األ ل ر ون ،  االيبا را الشمس اال ا  زلم     عيب  اي    مت و ش احلتف  االلم و ر  االغزي ( 3)

  (131/ص)احلتف ا ط: األوىا صااق: كم ل اال ا  رل ه  األزه يا )،ل : ، يبقة االذا ا دا ت(
   .(1/444) اتا  احللًف  (4)
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ِلَمددددِة" ِإْن" َ  َددددَ  االيبَدْيددددُ "- َْاضدددد ً  – (1)اَدددد َل يف َردددد ِْح وَدْتددددِواِ  األْ َلدددد رِ  ًَ . (2): ِإْن َعل َقددددُق ِ 
اَددْ  ذََكددَ  َذالِددَك ِفيَمدد  َنددَ ى االقُددْ ُا  ِ الش ددْ ِط  َكيبَدْيددِ  لَدْقددٍ  َعلَدد   َْن حَيْددُذَوُه االيبَدد دُِ .  اللجدد .

 ًَ ِلَمِة "ِإْن" َ َ َ  االيبَدْيُ . اَ َل:" َهَذا ِإْن َعل َقُق ِ  ًَ  " اللج .(3)ِلَمِة " َعَل " وِإْن ِ 
فََأْ َ ى ِإَذا  َْ حَتِْ  ُعْ ٌا َكَم  ُهَت ا َفِايتِ ٍذ  ُْ َ ُن َذاِلَك االيبَدْيدِ  َواِ دٌ ا وَفَاد ُدُه ظَد ِهٌ     

 ِ،ْ  ُوُنوٍه َعِ اَ ٍة وُ ُصوٍل َسِ اَ ٍة:
ددَ اِل َا اَدْقَلِضدديِق االَقْقددُ  وَا ُاَ دُِمددُق  اللل َضدد ُدِد     َددْذُكوَر يف االاُّ

اأَلو ل:  َن  ذالِددَك االش ددْ َط ادل
 االَواِاِ   َدْنَ االش  َِكِة وااليبَدْيِ ا َكَم  َسَيْأيت وَدْوِ يُاُق.

 االث  ين: اِلَم  ِفيِق ِ،َ  االتد ْفِ  الِْليَب دِِ   ِ ْرِذَاِط وِْلَك اخِلْ َ،ِة االش ِ اَ ِة.    
 االث  اِلُث:  َْ اَ ِِد االش  ُْع ِوََوازِِه.   
لد ْقِليدُق اال ا  : َ ْ حَتِْ   ِِق ُعْ ٌا. َوَعَل  َوْاِليِص  َل ُق َاْ  َنَ ى  ِدِق عُدْ ٌا فَِلْلَعد ِصا َوْهدَو اال   

لَمِة    "ِإْن". ًَ  فَدَجِذِه ََخَْاُة  َْوُنٍق ظَ ِه ٍَة يف َفَا ِد َذاِلَك االيبَدْيِ . ِ 
ْشدَذِي فَدَقداْلا َوَعْقدُ  االش د َِكِة    

ُ
و ،   َفَا ُد وِْلَك االش  َِكِة َفِاَن  االَقَمدَ  ُهتَد  َ،ْشدُ وٌط َعلَد  ادل

 فَ ِسدَ ٌة  َِلْفدِظ االش د َِكِة االَف ِسدَ ِةا ِسدي َم  ُكْولُدَجد   دَدْنَ ُ،ْادِلصٍ  َا اَدْقَلِض  َذاِلَكا فَدْجَو ُ،َضد َر َةٌ 
َا َواِة.  - َْاًض  – وَك ِفٍ ا فَدْجَ  فَ ِسَ ةٌ 

ُ
 الَِقَ ِ  ادل

ُْعَل ِر:" َوَوَا َواَ  َ، ًا َوَوَل  فَ  َوَداْت ً ا َفَ  َوِل ُّ  َدْنَ ددددددددددددداَ َل يف اال   
 ِ  َوَعيْبٍ ا ددددددد ُ   ُّرِّ ادل

َا َواِة"
ُ
 . اللج . (4)َوَصِ ِ و َ اِلٍغا وُ،ْاِلٍص وَك ِفٍ  الَِقَ ِ  ادل

                                                           

الق ل اال ا  زلم     عل     زلم      ا ل ر يف االف وعاال ر ادلعل ر ر ح وتوا  األاال ر ادلعل ر: هو ( 1)
إاض ح ادلًتون يف االذا  عل  كشف هدد. اتا :  1188عيب اال  يص احللًف  احلتف  ،فى االش   ادللويف ستة 

دار االًلب  ا ) ريوت:االقا ت يين اال و،  احلتف ل ف     عيب اي دل ااالاتون ع   س ،  االًلب واالفتون
 .(447/ 3)هد (1992ا االقلمية

  .(1/444)احللًف  :اتا  (2)
   .(1/418) احللًف  :اتا  (3)
ادلق وا  ق ل  ام     عل     زلم  احِلْلينا تاال ر ادلعل ر ر ح وتوا  األ ل ر ون ،  االيبا راتا : ( 4)

 ( 2112ا دار االًلب االقلميةا ط: األوىا  ريوت: عيب  ادلتقص خلي  إ  اهيصق: ا حتقيحللًف  احلتف ااال ا  
(1/363).  
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فَدَقْ  َظَجَ  ِ،ْ  وِْلَك االتُُّلوِص االش ْ ِعي ِة َفَا ُد ُكدِ  ِ،دَ  ااْليبَدْيدِ  واالش د َِكِة يف َهدِذِه االَقِضدي ِةا    
َُشد ِع  ِإْذ ُردُيوُعُق ادُدَ نُِّ  وَدْغِليدَب 

ْشدَذِي َوالَدْو  َدْقدَ  َذالِدَك االدَوْزِن ادل
ُ
وِ يَتِ ٍذ َا َ َم َن َعلَد  ادل

َج  َهِذِه االش  َِكُة االَف ِسَ ُة َعلَد  االض دَم لَِة اال دِى ااْدَلَضد َه  َذالِدَك  َن ِلِب اأَلَ، لَةِ  اال ِى َاْ  ااْدَلَضلدْ
 االيبَدْيُ  االَف ِسُ   أِلَن  ُوُاوَع االَقْقِ  ُهَت  َعَل   َْ،َ ْاِ :

َيِبي  ِتَُج  ِد االوَ 
ُ ادل ُْقَلِض  االض َم لََة َووَدَقنُّ

 ْزِن اخلَ ِص  ِِق. اأَلو ِل: االيبَدْيُ  ادل
ُوِنيَبُة  َد َاَلَة ِذ، ِة االش  ِاِك َوَعَ َ  االض َم ِن َواَلْو  َدْقدَ  االدَوْزِنا  َد

ْ  اأَلْ،ِ  االث  ين: وِْلَك االش  َِكُة ادل
َدد  ُغلِّددَب ُهتَدد  َن لِددُب االش دد َِكِة االَف ِسددَ ِة َعلَدد  َن لِددِب االيبدَ  ْيددِ  َوالَددْو  َدْقددَ  االَقدديْبِ   ِ الِفْقددِ ا وإَّن 

االَف ِسِ  َ،َ   َن  االَقْقَ  َواِ دٌ ا َواَدْ   َْوَندَب االَفَاد َد يف ُكدِ  الِدَذاِلَك اال ُّْنَاد ِن االا د ِهِ ا وْهدَو 
ًِل دد ِن َعلَدد  ِ َ وِددِقا ِإْذ  ِدد الَوْزِن  يْبلَدد ِع ِ،ددْ  َذالِددَك اال

ُ
ِ االَقددْ ِر ادل ُرددُيوِع َذالِددَك االددَوْزِن َوعددَ ُ  وَدَقددنُّ

ْشدَذِيا َكَمد  ُهدَو اَ ِعدَ ُة االيبَدْيدِ   اخلَ ِص وَدْتَلِفد 
ُ
اجَلَج الَدُة وادَدُزوُل االغَدَ ُرا َواَدْ ُخُ  يف َ دَم ِن ادل

ْيدددٍ   َْو َوْزٍن  َْو َعدددَ ٍدا فَدددَ  َ دددَم َن ِإا   َدْقدددَ  وَدْقِييتِدددِق َ،ْفدددُ وزاًا  ًَ ُ،ْ َلقددد ًا َا ِسدددي َم  َ،ددد  َكددد َن ِ 
ددْ  ُهتَدد  اأَلْ،ددُ  َكددذَ  ًُ ُْشددَذِي اَديْبددَ  االش دد َِكِة وَ ْ دُيَيد ددْز َعددْ  وَ ْيددُث َ ْ َا

ْ َلِلدديُب ادل اِلَك وَ ْ اَدلَدَقددن 
َلِلدديِب االيبَدد دِِ  و َِقيَددْت وِْلددَك اجَلَج الَددُة واالغَددَ ُر  ِددَذاِلَك االشُّددُيوِعا وزَاَد االغَددَ ُر َهددْ  اُديبَدد ُع َذالِددَك 

ًِل  ُن  وَعَل  فَدْ ِض  َدْيِقِق َهْ  اُوَنُ  رِْ ٌ    اال
فَدَقددِ  او َضددَ   لد َجدد  ُ،َضدد َر ٌَة فَ ِسددَ ٌة  َِلْفددِظ االش دد َِكِة االَف ِسددَ ِةا َفِايَت ِددٍذ ُوُنددوُد َذالِددَك االددَوْزِن    

َُشدد ِع ك الَقددَ ِ ا إْذ ُهددَو َوِسدديَلٌة الَِلَميُّددِز َلِلدديِب ُكددِ ا وَ ْيددُث اَ مَتَيدُّددَز ف الَوِسدديَلُة يف َن لِددِب 
ادل

َضددد َر َِة ذالِدددَك االيبَدْيدددِ  زَلْدددُ  َعددد َ 
ُ
ددد ِاِك َعلَددد  اجَلِميدددِ  ُهتَددد  َكَوْ دددِقَج  يف ادل ٍ ا فَدَوْ دددُ  اَدددِ  االش 

َدددد  َك لَددددْت ُهتَدددد    َُجدددد  َدِة عددددْ  َذالِددددَك االيبَدْيددددِ  االَف ِسددددِ ا فَدددد َ اُوِنددددُب َ ددددَم ل ً فَِ ل ددددُق  َِ،ددددٌنا وإَّن 
ادل

ْشددَذِي فدَ 
ُ
َضدد َر َِةا إِذ االَقَمددُ  ُهتَدد  َ،ْشددُ وٌط َعلَدد  ادل

ُ
َقدداْل كَمدد  ُعلِددَص ِ،دد َاراًا فَدْجددَ  ُ،َضدد َر ٌَة ك دل

ددد َِكِة االَف ِسدددَ ْاِ . اَددد َل يف وَدْتدددِواِ  األْ َلددد ِر يف كلَددد ِب  فَ ِسدددَ ٌة وإْن َواَدَقدددْت  َِلْفدددِظ االيبَدْيدددِ  واالش 
َُض ِرِب الُِيَمًَتُق االل َل ُُّاا ِِبَِ ِا االش ِ  

َُض َر َُة َ،  َللُُّق:" ُ،ْاَلٌص إَى ادل
 َكِة   ألن  االَقَمَ  ادل

 اللج . (1)ِفيَج  ِ،َ  اجلَ ليبَدْنِ"
  َِكِة  ِو دددددددَوَعَل   َلد َج  َر َِكٌة فَ ِسَ ٌة فَ الش  ِاُك  َِ،ٌنا وَعَل  ُك ِّ َ  ٍل فَديبَدْنَ االيبَدْيِ  واالش     

َُض َر َِة َغ اَُة االل َض ُدِدا وَ،ِ  اد َع   َن   َدْنَ االيبَدْيِ  واالش  ِكَ 
 ِة ُهَت  ُ،َ َلَ،ًة اَدْقَلِضيَج  االَقْقُ  ادل

                                                           

  .(177/ص)ا   االلم و ش( 1)



2222العدد  الثالث فبراير  م                                    مجلة كلية الشريعة والقانون / الجامعة األسمرية اإلسالمية                                 

 shl@asmarya.edu.ly                                                                                             266 

 

َ  َك َن.  فَدَقَلْيِق االيبَدَي ُن  دي 
ددددْذُكورَِةا    

َ
ددددُ وِط ادل ُ    َدَلغَدددديِن  َن   َدْقَضددددُجْص َسددددل َص َفَادددد َد االيبَدْيددددِ  الَِقددددَ ِ  ُ،َ َلَ،لِددددِق  ِِلْلددددَك االشُّ

َش ِعا ُ،لَدَقلِّ ً  َِأن  َ،دْ  َوَادل َص اجَلِميدَ  ُ،َشد ع ً ووَدَوا َف يف َعَ ِ  االض َم ِن  َدْقَ  َذاِلَك االَوْزِن 
ُ
ادل

ًقد  فَ ِسدد اًا وَذالِدَك َكدٍ ا يف ُوُندوِب االض دَم ِن يف  َد ِب االيبَدْيددِ   َيِبيدَ   َديدْ
فَدَقدْ  َوَادل َص االتِّْلدَف ادل

 االَف ِسِ .
َضدد َر َِةا فَديُدَقدد ُل الَددُق: َ ْيددُث َسددل ْمَت َفَادد َد االيبَدْيددِ  الِِلْلددَك االشُّدد ُ    

ُ
وِط االددِى َا وُوَنددُ  ِإا  يف ادل

فَدَقددْ  اَلزَِ،ددَك   الض ددُ ورَِة َوْاددِليَص َعددَ ِ  االض ددَم ِن ُهتَدد  َوالَددْو  َدْقددَ  االَقدديْبِ ا فَددَأْ َ ى َذالِددَك االددَوْزُن 
دَص  ِدَأن  ِعل دَة َفَاد ِد االيبَدْيدِ  ُهتَد  ِهدَ  اْ،ِلزَاُندُق  ِ  ًَ َُش ُع  ألَل ُق َ ْيُث َ 

ِلْلدَك االشُّدُ وِط االدِى َا ادل
َُضدددد َر ََة َا وَدْقَلِضدددد  االض ددددَم َن ِتَُجدددد  ِد 

ْقلُددددوِ  َ ددددُ ورًَة  َن  ادل
َ
َضدددد َر َُةا وِ،ددددَ  ادل

ُ
اَدْقَلِضدددديَج  ِإا  ادل

َشدد ِعا وَ ْيددُث ُروِعيَددْت وِْلددَك االشُّددُ وُط يف 
ُ
 االَقدديْبِ  ُ،ْ َلقدد ً  ألَل ددُق  َِ،ددٌنا َفْضدد ً َعددِ  االددَوْزِن ادل

ُمَجدددد   ًْ ْيددددَف وُدْلغَدددد  يف َن لِددددِب األَ، لَددددِة اال ددددِى ِهددددَ  ُ  ًَ َن لِددددِب االَفَادددد ِد االَقدددد ِرِض الِْليبَدْيددددِ  َف
َض َر َِةا فَدَقْ  َظَجدَ  وَدْغِليدُب 

ُ
َ دِِص جِلَ ِلِب ادل

ُ
األْصِل ُّا َا ِسي َم  َ،َ  َذاِلَك االشُُّيوِع يف االَوْزِن ادل

تَددد  َن لِدددَب االيبَدْيدددِ  االَف ِسدددِ  َعلَددد  َن لِدددِب َن لِدددِب اأَلَ، لَدددِة َعلَددد  االض ددد َم ِن ُهتَددد ا و ، ددد  الَدددْو َغل يبدْ
َمدُة يف ِعل دِة االَفَاد ِد  ًْ َض َر َِة االَف ِسَ ِةا َفِفيِق وَدَت ُاٌ  ِ يَت ِدٍذا أَلن  وِْلدَك االشُّدُ وَط ِهدَ  احِل

ُ
ادل

َاد ِد وَعدَ ِ  االض دَم ِن ُ،ْ َلقد ً ُدفْدَقدًة َواِ دَ ًةا ُهَت ا وَ ْيُث ُروِعَيْت فَدَقْ   َْوَنيَبْت ُك ًّ ِ،َ  االفَ 
دددْيُ  َفِفيدددِق وَددددْ ِنيُ  َ َ دددِ   َدددُق َذالِدددَك االش  و ، ددد  الَدددْو ُروِعيَدددْت يف َن لِدددِب االَفَاددد ِد فَدَقددداْل َكَمددد  وَدَومه 

 –واالِقيبَد رَُة الِْلَاَتِفي دِة  -اأَلْ،َ ْاِ  ِ َ  ُ،َ نٍِّ ا وْهَو شَلُْتوٌع َعْق ً وَرْ ع ً. اَد َل ُعَلَمد ُل اأُلُصدولِ 
ُجْص  دديِبيُ  االلد ددْ ِنيُ ا وْهددَو ِعيبَدد رٌَة  –رِ ددَ  ايُ َعددتدْ َُق َرَ ددُة وَكدد َن االا 

وَللُّددُجْص:" وإَذا اَ َ،ددِت ادل
ِوَي  ِن ادلِيددددزَاِن  ِددددَأْن َاْاددددلَ ددددددددددددددددددَعددددْ  َفْضددددِ  َ َ ددددِ  ادلِثْدلَددددْنِ َعلَدددد  ا َخددددِ  َوْصددددف ًا وَهددددَذا اِلُ ْناَ 

ًِف َل ِن ِتَ  اَدُقوُ   ِقِ   اللج . (1)االلد َق ُرُض."  اال
َضددد َر َِة االَف ِسدددَ ِة َعلَددد  َن لِدددِب االيبَدْيدددِ  االَف ِسدددِ  الِدددَذالَكا اَ     

ُ
َكُ ْنَاددد ِن وَدْغِليدددِب َن لِدددِب ادل

ِسددي َم  َ،ددَ  االشُّددُيوِع يف االددَوْزِنا وكددَذا ِإْن اُدْلتَدد  ِهددَ  َردد َِكٌة فَ ِسددَ ٌة  َْاضدد ًا أِلن  ِ،ددَ  االلد ددْ ِنيِ  

                                                           

قيب  االقزاز     مح     زلم ا ع ل اال ا  ا الكشف األس ار ع   صول فع  اإلس   االيبزدوياتا :   (1)
 .(4/111)(  1997ادار االًلب االقلميةا ط: األوىا ) ريوت: عيب  اي زلمود زلم  عم ا حتقيق: االيبع ري
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دددُيوِع واخلَْلددداِل وَعدددَ ِ  االل ْمِييدددِز الِلت ِلددديِب. اَددد َل يف اودِّيبَددد َع األُصدددوِلا واأَلْصدددُ  يف ا ددد َِكِة االشُّ الش 
وَدْتِواِ  األْ َل ِر َ،  َللُُّق:" ِكلَد ُب االش د َِكِة: ِهدَ  الُغَدًة اخلَْلداُلا مسِّدَ  هِبَد  االَقْقدُ  ألَلد َجد  َسديَبيُبُق." 

(1)  ُ ا فَدَ  ُاَ دُِمدُق َوَا اُدَت ِسدديُبُق ِإا  االل ْمِييدُز َولَدْفددُ  اللجد . ِِبِدَ ِا االيبَدْيددِ  فَ أَلْصدُ  ِفيدِق االلد َقددنُّ
َيِبيددِ ا وَ ْيددُث َا مَتَيدُّددَز ُهتَدد  فَدَقددِ  او َضددَ  ِسدد ُّ وَدددْ ِنيِ  َن لِددِب األَ، لَددِة 

االغَددَ ِر واجَلَج الَددِة َعددِ  ادل
االش د ِاِف رُلْدد َاُه واالَقَمدُ  ِتُْقَلَضدد ُه.  َعلَد  االض دَم لَِةا فَدَيِجددُب َعلَد  ُوَاُة األُُ،دوِر ِإْندد َاُل االش د ْعِ 

 وايُ وَدَق َى  َْعَلُص.
َهددَذا ُصددورَُة َ،دد  َكَليبَددُق االَفِقددرُي َسدد  ِق ًا ُ    َدْقددَ  َكْلددِ  َذالِددَك وَدَوا ددَف  َدْقددُ  االُفَضددَ ُل زُلَْلّجدد ً    

ْعلَد ِر يف 
ُ
 ِكلَد ِب االش د َِكِة َ،د  َللُّدُق:" وَصدا ْت  َِقدْ ٍض  َِقْوِل وَدْتِواِ  األَْ َل ِر وَرْ ِ ِق االد ُّرِّ ادل

ُجَمددد  َعَ َ دددُق  ِِتْلدددِف َعدددَ ِض ا َخدددِ  ُ   َعَقدددَ اَه   دددُ  االتد ْقدددَ ْاِ  ِإْن  َددد َع ُكددد   ِ،تدْ ُيْبلَددد ُع َغيدْ
ُهدددَو ادل

ِلَج   ِ الُقُ وِض"  . اللج .(2)ُ،َف َوَ ًة  َْو ِعَت ل ًا وَهِذِه ِ يَلٌة اِلِلا 
َق َ،ْنِ ِ،ْ  ُوُنوٍه َعِ ادَ ٍة و ُُ،دوٍر َسدِ اَ ٍةا اُدلْ    

َ
ُت َا اُدَق ِرُض َهَذا َ،  َسيَبَقا وَرل  َن  َدْنَ ادل

ُجَمد  ِلْلدَف َعَ ِ دِق  ِِتْلدِف َعدَ ِض ا َخدِ ا  دَص ُهتَد   ِأَل دُق اَدْ   َد َع ُكد   ِ،تدْ ًَ اأَلو ُل:  َل ُق اَدْ  َ 
ددَ اِلا فَددِ ن  االَقددَ َض وْهددَو فَدَجددَذا َعددْنُ مَتِْييددِز االَقَ َ دد ْنِ ا ْلِددَ اًلا ِِبِددَ ِا َ،دد  َسدديَبَق يف َذالِددَك االاُّ

تَدُجَم  ا ِْلَ اًل والِْلَج ًل. ًِل  ُن َواِ ٌ  ُ،َش ٌع  َديدْ  اال
ْصددً ا  ِددَ الِيِ  االَوْندُق االث دد ين:  َن  االيبَدْيدَ  يف َهددِذِه االش دد َِكِة ُ،َقد  ٌ  َعلَدد  َعْقددِ َه ا وََ ْ دُيَد ِنْزُه  َ    

اَدْوالِِق:" ُ   َعَقَ اَه "ا و"ُ  " َ،ْقَت َه  الَُغًة االلد  َاِخ   ِ إلْ َ ِعا َوَ،  َسديَبَق يف االاُّدَ اِل اَدْ  َ،د زََج 
ْاأالَلَدْنِ.

َ
 االيبَدْيُ  َرْ َط االش  َِكِةا فَدَفْ ٌق َعِايٌص  َدْنَ ادل

ِلَج   ِدددد الُقُ وِض"ا  َفَ االث  الِددددُث: اَدْوالُددددُق" وَهددددِذِه ِ يلَددددٌة الِ     َدددد  َواَددددَ  ِفيَجدددد ددددددِلددددا    َد  َن  االيبَدْيددددَ  ِإَّن 
 ِ الُقُ وِض ا ِْلَ اًل َخ ص دًةا َا  ِ الد  رَاِهِص ا ْلِدَ اًل ُ    د الُقُ وِضا ِِبِدَ ِا َ،د  َسديَبَق يف االاُّدَ اِلا 

ًِل  َن َاْ   ِيَ  ِلْلُفُق  ِ   َ رَاِهَص يف االذِّ، ِة ِ َشْ ِط االش  َِكِة.فَِ ن  اال
اال  اِ ُ : َاْ  َوَاَ  االيبَدْيُ  ِفيَم  َسيَبَق يف االاَُّ اِل ِ َ ْاٍ ا َوَاْ  اَ َل يف وَدْتِواِ  األَْ َلد ِر َوَردْ ِ ِق    

ُْعَل ِر َ،  َللُُّق: " َوَا َوِل ُّ ِتَ ٍل َغ ِدٍب  َْو َدْاٍ ا ُ،فَ 
ُِض ِّ اال ُّرِّ ادل

  َوَ ًة  َْو ِعَت ل ً الِلَدَقذُِّر ادل

                                                           

   .(1/362)اتا : اال ر ادلعل ر الق ل اال ا  احللًف ( 1)
  .(1/364)ا وع ل اال ا  احللًف (121/ص) ا   االلم و ش( 2)
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 . اللج .(1)َعَل  ُ،وِنِب االش  َِكِة"
ْشَذِي فَدَقاْلا َوَعْقُ  االش  َِكِة َا اَدْقَلِض  َذاِلَك.   

ُ
 اخلَ ِ،ُس: االَقَمُ  ُهَت  َ،ْشُ وٌط َعَل  ادل

َا َواِة َكَم  َسيَبَق. - َْاض ً -االا  ِدُس: َكْولُدَج   َدْنَ ُ،ْاِلٍص وَك ِفٍ ا فَدَفَا ُدَه     
ُ
 الَِقَ ِ  ادل

ًَ َل. وايُ  َْعلَددُص. َوَ،ددِ  اد َعدد  االلد تَدد ُاَ      فَدَقددِ  او َضددَ  الَددَك اجَلْمددُ   دَددْنَ االيبَدد  َدْنِا َوَا ِإْردد
ددوُن َ ْقُددُق  دَددْنَ    دَددْنَ االيبَدد  َدْنِ َو دَددْنَ َ،دد  ًُ َسدديَبَق ِ،ددْ  وِْلددَك االتُُّلددوِصا فَدَي الَْيددَت ِرددْق ِي ... َا

َْاأاََلِة ...  ِ حلَِْ اِث االل ِايِ ا فَأَُاوُل:
 َكَ ِ   َْهِ  َ،ْذَهيِبِق  واْلتَدْ ِنْ  خلِِْ َ،ِة َهِذِه ادل

ْاددأاََلَة ِ،ددْ  َ،َادد ِدِ  اْنلِ    
َ
َمدد ِع االيبَدْيددِ  َ،ددَ  االش ددْ ِط َواِلَم الِددٍك يف االيبَدْيددِ   و ًا: اْعلَددْص  َن  َهددِذِه ادل

َُقدد رِِن اِلَشددْ ٍط وَدْفِلدديٌ  َ َاددٌ   وَذالِددَك  َل ددُق اَددْ  ادَدديْبُ َ ِن َ،قدد ًا َكدد اليبَدْيِ  ِ َشددْ ِط االا ددَلِفا  َْن 
ادل

َ،ِة  لَدَق ِّ
ُ
َقِة ادل  يف " َنص ،شّتق".َا ايَِبيَ  َوَا اَدَجَبا وََك ْنِلَم ِعِق َ،َ  االُقُقوِد االا يبدْ

ِفيددددِ  واأَلَنددددِ ا واَددددْ  َاِلدددد ُّ االيبَدْيددددُ  َواَديْب ُددددُ      ًَ َواَددددْ  َاِلددددا  ِنا َكدددد اليبَدْيِ  ِ َشددددْ ِط االدددد  ْهِ  واال
َقددد ..... االَقيْبددد  ادلِْجتَدددة  دددْ ُطا َكددد اليبَدْيِ  ِ َشدددْ ِط َعدددَ ِ  االِقيَددد ِ   ِ جلَ ِدَادددِةا  َْو ِ َشدددْ ِط  َْن وَديبدْ االش 

:" االشُّدُ وُط (2)َشْ ِط  َْن َا ُ،َواَ َقَة يف اأَلَ،ِة َوَا ُعْجَ َة. اَ َل االَق ِ   اْ ُ  ُرْرد ٍ الِْليَب دِِ ا َو ِ 
َقِادُص َعلَد   َْر َدَقدِة  َْاَاد ٍ   ِاْادٌص اَديْب ُدُ  ِفيدِق االيبَدْيدُ   ُْشلَدَ رَُة يف االيبَدْيِ  َعَل  َ،ْذَهِب َ، اِلٍك وَدتدْ

ادل
ُْشدلَدَ رَِة يف ِصدا ِة االيبَدْيدِ . واالش ْ ُطا َوْهدَو َ،د  آَل ااْليبَدْيد

ُ  ِإَى اإِلْخدَ ِل ِ َشدْ ٍط ِ،دَ  االشُّدُ وِط ادل
َج  َ،  اُدْفَاُ   ِِق االيبَدْيُ  َ،  َداَ  ُ،ْشَذُِط االش ْ ِط ُ،َلَماًِّ ً ِ َشْ ِرِق. َوِاْاٌص حَتُوُز ِفيدِق االيبَدْيدُ   َوِ،تدْ

دِزاً َا ادَدُ وُل ِإَى َفَاد ٍد وَا ادَدُ وُل ِإَى َ د َاٍ . َوِاْادٌص واالش ْ ُطا َوْهَو َ،د  َكد َن االش دْ ُط ِفيدِق َند 
حَتُددوُز ِفيددِق االيبَدْيددُ  َواُدْفَاددُ  االش ددْ ُطا َوْهددَو َ،دد  َكدد َن االش ددْ ُط ِفيددِق َ  َا،دد ًا ِإا   َل ددُق َخِفيددٌفا فَدلَددْص 

 .  (3)اَدَقْ  َعَلْيِق ِ ل ٌة ِ،َ  االث َمِ "
 َهَذا االلد ْفِليَ  َ ْق ً  َدْنَ اأَلَ  ِداِث االَوارَِدِة يف َذاِلَك.  -ُق ايُ وَدَق َى َرمِحَ  –َوَفل َ  َ، اِلٌك 

                                                           

 .(1/364)ا وع ل اال ا  احللًف (121/ص)اتا : ا   االلم و ش (1)
هو زلم      مح  ا   رر ا )  و االوالي (ا ا    اجلم عة  ق ريبة. ،   عي ن ادل الًية. وهو نّ   ا   رر :( 2)

ا   ُرْر  االفيلاوا )زلم      مح (ا الق وِاليف ،تج : " ادلق ، ت ادلمج ات" و" االيبي ن وااللالي  " و" ادلا د  
 .(129/ص)ورا ورج ة االت(231-2/229)هددد . اتا : اال ايب ج ادلذهب521" ا وويف ستة 

الوالي  زلم      مح     رر  ا أل  اااليبي ن وااللالي  واالش ح وااللونيق وااللقلي  دلا د  ادلالع نةاتا : ( 3)
 .(8/289)(   1988 دار االغ ب اإلس ، اط:االث ليةا ) ريوت:  وآخ ون ازلم   ج  .د   ققق:  ااالق ر 
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ددَة فَدَوَنددْ تُّ  (1)اَدد َل االَق ِ دد  ا ْددُ  ُرْرددٍ : ِإن  َعيْبددَ  االددَوارث  ْددِ  َسددِقي ٍ    ً اَدد َل: اَددِ ْ،ُت َ،
وَدُقدوُل يف َرُندٍ   َد َع َردْي  ً َواْردلَدَ َط َردْي  ً  ِفيَج  َثَ ثًَة ِ،َ  األَفَ ِ دِ ا َفَادأاَْلُت َ َ دَ ُهْص: َ،د  

َل  فَدَق َل: االيبَدْيُ   َ ِرٌ  واالش ْ ُط  َِ ٌر . ُ    َوَدْيُت االث  ينا َوْهَو اْ ُ  َ ِ  الَيدْ
فَدَقد َل:  ا َفَاأاَْلُلقُ (2)

االيبَدْيُ  َن دٌِز واالش ْ ُط  َِ ٌر . ُ    َوَدْيُت اْ َ  ُريبدْ َُ،ةَ 
أاَْلُلُقا فَدَقد َل: االيبَدْيدُ  َند دٌِز واالش دْ ُط ا َفاَ (3)

َن دٌِز. فَدُقْلُت: ُسيْبَا َن اِي! َثَ ثٌَة ِ،َ  االُفَقَج ِل اْخلَدَلُفوا يف َ،ْادأاََلٍة َواِ دَ ٍةا فَأَوَدْيدُت اأَلو َل 
لَدَجد  َعدْ   َدْيدٍ  َوَردْ ٍط. ُ    َوَدْيدُت  فََأْخيبَدْ وُُقا فَدَقد َل َا  َْدرِي َ،د  اَد َاا ِإا   َن  َرُسدوَل اِي 

َجددد  –االث ددد ين فََأْخيبَدْ وُدددُقا فَدَقددد َل: َا  َْدرِي َ،ددد  اَددد َاا اَ الَدددْت َع ِدَشدددُة  :  ََ،دددَ ين -َرِ دددَ  ايُ َعتدْ
َددد » َْن َ ْردددَذَِي  َ ِادد ََة و ُْعِلُقَجددد  َوِإِن اْرددلَدَ َط  َْهُلَجددد  االددَوَاَلا  َرُسددوَل اِي    االددَوَاُل اِلَمدددْ  فَِ َّن 

ا االيبَدْيددُ  َندد دٌِز واالش ددْ ُط  َ ِرددٌ . ُ    َوَدْيددُت االث  الِددَثا فَدَقدد َل: َا  َْدرِي َ،دد  اَدد َاا اَدد َل « َْعلَددَق 
ِ اتَددِةا االيبَدْيددُ  َنددِ دٌز  :  ِْقددُت ِ،ددَ  االت ددِ ِّ (4)َندد ِ  ٌ 

َ
لَ اَددًةا وَرددَ َط يل ِ َ  َدَجدد  َوَظْجَ َهدد  إَى ادل

                                                           

  و )كتيلق   ا،وى  لقترب االيبل ي اااللتوري ااالقتربي اااللميم عيب  االوارث    سقي  عيب  االوارث    سقي : هو ( 1)
 ارييب ن    ف وخا وغريهصا وعتق: و اوب االاعلي ينا و ان ادلقلصا روى ع  عيب  االقزاز    صجيب( عيبي ة 

مح  ا ألرن ل صاي  ،الصهدد . اتا : 181ستة ، ت  اوحي ى    حي ىا وعيبي  اي االقوارا ي اوا تق عيب  االلم 
 وا(448-1/447)(  هد1417 ادار ادلق فة : ريوتا )األوى ا ط:ق: عيب  اي االليث يقحت ال     َ،ْتُجواَق   ع

ا ط: األوىا ق: د.  ش ر عواد ،ق وايقا حتيوسف    عيب  اال مح  ادلزيا ال ذاب االًم ل يف  مس ل اال ن ل
 .(18/478)(  هد1411 ا، ساة اال س الة  : ريوت) 
ا ضا  اواي : داود      ل األلل ري االًويفا زلم     عيب  اال مح        اليل  اا را      اليل : هو ( 2)

الق  خيب ر ،  ا ستة 33فقيقا ،   صا ب اال  ي. ويل االقض ل واحلًص   الًوفة اليبين  ،يةا   اليبين االقيب س. واسلم  
ريب  حتت  م     إمس عي  االيبع رياا ترا  االًيبريالل اتا : اد  هدد148 ستةاإل،       تيفة وغريه. ، ت   الًوفة 

   ا ااجل ح وااللق ا  وا(1/162)ا د.ت( داد ة ادلق را االقثم ليةا  ي ر آ  د)  ، اايبة: زلم  عيب  ادلقي  خ ن
 .(7/322)هدد(1271ا دار إ ي ل االذاث االق  ا ط: األوىا )  ريوت:      مت اال ازي

عيب  اي    ررب،ةا وفقق   الشق ا ا ل مح د    زا : ،  ر ات كوفًي   فقق ،  ا   ررب،ةا وال   ا   ررب،ة: هو( 3)
 .(1/84)دار اال اد  االق  اط: األوىا  ريوت: الشريازيال ريبق ت االفقج لهد. اتا : 144هدد و، ت ستة 72ستة 
ا صا   ك ن ،  ادلًث ا  يف ن       عيب  اي    عم و     زا  اخلزرن  األلل ري االالم  ن   : هو( 4)

يف  هدد . ااسليق ب78اال وااة ع  االت  وك ن الق يف  واخ  عم ه  لقة   دلاج  االتيبوي ا خذ عتق االقلصا وويف ستة 
ا دار اجلي  ا ط: األوىا ) ريوت:االيبج وي ا حتقيق:عم  اوسف    عيب  االرب أل  ،ق فة األصا ب

عل   ا حتقيق:اجلزريا ا   األثري احلا  عل   ا أل،ق فة االلا  ة س  االغ  ة يف (او 1/219 )د(هد1412
 .1/492 (1994ا دار االًلب االقلميةا ط: األوىا ) ريوت: ع دل عيب  ادلونود -،قوض 



2222العدد  الثالث فبراير  م                                    مجلة كلية الشريعة والقانون / الجامعة األسمرية اإلسالمية                                 

 shl@asmarya.edu.ly                                                                                             272 

 

ددددْ ُط َندددد دٌِز. فَدَقددددَ َا َ، الِددددٌك وا اأَلَ  ِداددددَث ُكل َجدددد ا فَ ْسددددلَدْقَمَلَج  يف  -َرمِحَددددُق ايُ وَدَقدددد َى  –الش 
 اللج . (1)َ،َواِ ِقَج  َووََأو ذَلَ  َعَل  َوْنِجَج ." 

ددد    دددَ ِ  َعلَددد  َهدددَذْاِ  احلَدددِ اثَدْنِا َو َديَددد ِن َ،ِِخدددِذ األَدِم  ًَ َرِ دددَ  ايُ  -ةِ اُدْلدددُت: َوَا ُددد   ِ،دددَ  اال
ُجصْ  َجددددد  فَدددددأَُاوُل:  -َعدددددتدْ َجددددد  –احلَدددددِ اُث اأَلو ُل: " َعدددددْ  َع ِدَشدددددَة ِ،تدْ اَ الَدددددْت:  -َرِ دددددَ  ايُ َعتدْ

 ََواٍقا يف ُكدد ِّ َعدد ٍ   ُوِاي ددٌةا فَددَأِعيِتييِنا  (2)َندد َلْويِن  َ ِادد ٌَةا فَدَق الَددْت َك وَديْبددُت  َْهلِدد  علَدد  ِوْاددَقةِ 
دددوُن َوَاُفِا يل فَدَقْلدددُتا فَدددَذَهيَبْت  َ ِاددد َُة ِإَى فَدُقْلدددُت: ِإْن َ َ ددد ًُ َه  ذَلُدددْص َوَا ب   َْهلُدددِك  َْن  َعُددد  

َجد . َفَجد َلْت ِ،دْ  ِعْتدِ ِهْص َوَرُسدوُل اِي  َند اِلٌسا فَدَق الَدْت:   َْهِلَج  فَدَق اَلْت ذَلُدْصا فَدأَ َدْوا َعَليدْ
ددددوَن ذَلُدددُص االدددَوَاُلا فَددددَأْخيبَدَ ْت َع ِدَشدددُة االت ددددِ   ِإينِّ َعَ ْ دددُت َذالِدددَك َعلَددددْيِجْص فَدددأَ َدْوا إِ  ًُ  ا   َْن َا

َددد  االدددَوَاُل اِلَمدددْ   َْعلَدددَقا فَدَفَقلَدددْت َع ِدَشدددُةا ُ   اَددد َ   فَدّقددد َل: ُخدددِذاَج  واْردددَذِِر  ذَلُدددُص االدددَوَاَل فَِ َّن 
َ،   َ ُل رَِن ٍل َاْشَذِرُوَن ُردُ ور ً الَْيَادْت  »َفَاِمَ  ايَ و َثْدَ  َعَلْيِقا ُ   اَ َل:  َرُسوُل اِي 

يف ِكلَدد ِب اِي  َ،دد  َكدد َن ِ،ددْ  َرددْ ٍط الَددْيَس يف ِكلَدد ِب اِي فَدْجددَو  َ ِرددٌ  َوِإْن َكدد َن ِ، دَددَة َرددْ ٍطا 
َ  االَوَاُل اِلَمْ   َْعَلَق     .(3)«َاَض ُل اِي َ َ قُّ َوَرْ رُُق  َْوَثُق َوِإَّن 

َ ُ  َعَل  َهَذا احَلِ اِث ِ،ْ  ُوُنوٍه:    ًَ  فَ ال
َْشددُجوُر  دَددْنَ االا دديِِّ  َوَعيْبددِ ِها    

ًَ وَديبَددِةا َوْهددَو االَقْقددُ  ادل ُ
َ َ ددُ َه : " َك وَديبَددْت" فَ َعلَددْتا ِ،ددَ  ادل

ا اَلم    َل ُق ُوْاَلَابُّ َهَذا ا ًُوَن َ،ْأُخوًذا ِ،ْ  ِكَل  َِة اخَلالِّ ًَِل  َدُة الَدُق ِفيَمد   دَدْنَ ِإ،    َْن َا الَقْقدُ  اال
ددوَن َ،ددْأُخوًذا ِ،ددْ  َ،ْقددَ  اإلالْددزَاِ ا َكَمدد  يف اَدْوالِددقِ  ًُ  ِإن   :-وَدَقدد َى  -االا دديِِّ  َوَعيْبددِ ِها َوِإ، دد   َْن َا

َ،ْوُاووً  ِكَل  ً  ااْلُمْ ِ،ِتنَ  َعَل  َك َلتْ  االل َ ةَ 
 الَقيْبِ  ِعْتَ  َكَأن  االا يَِّ   اَْلَزَ  لَدْفَاُق ِعْلَق ا   (4)

                                                           

 ا ط:قيق: اال كلور زلم   ج ا حتاالوالي  زلم      مح     رر  االق ر   ا ألادلق ، ت ادلمج اتاتا : ( 1)
 .(68-2/67 )(  1988الغ ب اإلس ، ا دار ا) ريوت:  األوىا

  االلواب )وا ( دلع الفة االق د دلق وده.( 2)
 خ نق ، الك يف ادلورأ   وااة حي     حي  االليث  ا حتقيق:  ش ر ،ق واا ط: االث ليةا ) ريوت: دار االغ ب ( 3)

[ ا وااليبع ري 2265 ا كل ب: االقلق واالوالا   ب: ،لري االوال دل   علقا (2/334)هدد( 1417اإلس ، ا 
ا كل ب: االيبيوعا   ب: إذا ارذط (2/155)يف صاياقا حتقيق: ا سص اال ف ع ا ) ريوت: دار األراصا د.ت(

  [.416ر ورً  يف االيبي  ا حت  ا  
  .113:االتا ل ،  ا اة( 4)
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ًَ وَديَب  َعَلْيقِ لَدْفَاُق اأَلَداَل الِلْ  اْلَز َ اأَلَداِلا واالَقيْبُ   َ   .َم ِل االِذي َو
ْتدِ ا واجلَدَواِزا واالَفدْ ِق  دَدْنِ  َْن    

َ
ًَ وِدِب َعلَد  َثَ ثَدِة َ،دَذاِهَب  ادل ُ

االث  ين: اْخلَدَلُفوا يف  َدْيدِ  ادل
 َاْشَذَِى الِْلِقْلِق فَدَيُجوُزا  َْو اِلِ ْسِلْعَ اِ  َفَ .

ًَ وَديبَدًة. َو ، د  فََأ،      َقدُق فَ ْسدَلَ ل  هِبَدَذا احلَدِ اِثا فَِ ل دُق ثَديبَدَت  َن   َ ِاد ََة َك لَدْت ُ،   َ،ْ  َ َند َز  َديدْ
قُدددُق ِعْتدددَ  االَقْجدددِز َعدددِ  األَداِل  َِو  َ،دددْ  َ،تَدددَ  فَدَيْالَددد ُج ِإَى االقُدددْذِر َعْتدددُق اِلَمددد  ِايدددَ   َل دددُق حَتُدددوُز  َديدْ

ْادد ًَ ِبا فَدَقددْ  حُيَْمددُ  احلَددِ اُث َعلَدد  َذالِددَكا  ِددَ الِيِ  اَدْوذِلَدد " فَددَأِعيِتييِن". َوِ،ددَ  االض ددْقِف َعددِ  اال
ددوَن َع ِدَشددُة  ًُ َجدد  –اأَلْعددَذاِر  َْن َو ًَِل  َددَة َا اال  اَديبَددَةا َواَددِ  اْسددَلَ ل   -َرِ ددَ  ايُ َعتدْ اْرددلَدَ ِت اال

ا فَِ ل ددُق (1)«فَددِ ْن َ َ يبُددوا  َْن  َْاِضددَ  َعْتددَك َك وَديْبلُددَك  »َعلَدد  َذالِددَك  َِقْوالِددِق يف  َدْقددِ  اال َِّوااَدد ِت:
ًَِل  َُة َا اال  اَديَبُة. َوَ،دْ  فَدد  َق  دَدْنَ ِرد َادِِق الِْلِقْلدِق وااْسدِلْعَ اِ  فَد َ  ُاْشِقُ   َِأن  ااُلْمَشلَدَ ى ُهَو اال

َقُق  ًَ َل ِعْتَ ُه  أِلل ُق اَدُقوُل:  َلَ   ٍُنيُز  َديدْ  الِْلِقْلِقا واحَلِ اُث ُ،َواِفٌق اِلَم   َُاوُل.ِإْر
 َرِ َ  ايُ َعْتُق  - نُ ددددددداالتدُّْقمَ  (2)ُث:  َدْيُ  ااْلَقيْبِ  ِ َشْ ِط االِقْلِق اْخلَدَلُفوا ِفيِقا َفَمتَدَققُ ددددددددددداالث  الِ 

 -َوْهددَو االل ددِايُ  ِعْتددَ ُهصْ  -. واالث دد ين (3). والِلش دد ِفِق ِّ اَدددْوَاِن  َ َ ددُ مُهَ :  ل ددُق  َ ِردد ٌ -َو َْرَ دد هُ 
 َ، اِلٍك.    (5)ذِلََذا احَلِ اِث. َوْهَو َ،ْذَهبُ  (4) َن  االَقْقَ  َصِاي ٌ 

َج  -َوَ،ْ  َ،َتَ   َدْيَ  االَقيْبِ  ِ َشْ ِط االِقْلِق ِتَْتِ  َكْوِن َع ِدَشةَ      ُ،ْشَذِاًَة الِل  اَديَبِةا   -َرِ َ  ايُ َعتدْ
ًِت دُق سُلَد اِلٌف الِل ْفدِظ  ًَِل  َدِة َخ ص دًة. اَل ًَِل  َِة َعْ   َ ِا ََةا  َْو َعلَد  ِرد َاِل اال وحِبَْمِلِق َعَل  َاَض ِل اال

 .(6)«ا ْدَل ِع  »االَوارِِد يف  َدْقِ  اال َِّوااَ ِتا َوْهَو اَدْوالُُق 
                                                           

)د،شق:   ا  رل ا ط: االث ليةا  خ نق االتا د  يف االات  االًربىا  ذايص: رقيب األرل وطا حتقيق:( 1)
 . [6216ا كل ب: االيبيوعا   ب:  ي  ادلً ويبةا  (6/76) (2111، ساة اال س الةا 

 .(8/183) (2111ا دار االًلب االقلميةلقيينا ط: األوىا ) ريوت: اال االيبت اة ر ح اذل ااةاتا  : (2)
)  ريوت: دار  خ ا ااتا : احل وي االًيبريا أل  احلا  عل     زلم  ادل ورديا حتقيق: زلمود ،  ن ا وآ( 3)

ق: ،ل ف  يقحت ا   دايق االقي ا اإ ً   األ ً   ر ح عم ة األ ً  اتا :  .(287/ 22 )2113االفً ا
  (2115ا ، ساة اال س الةط: األوىا ) د،شق: ري  

 ا ط: األوىا ) ريوت:م      مح  اخل يب االش  يينا ت،غين اتل ج إى ،ق فة ،ق ين  الف ظ ادلتج ج اتا :( 4)
 .(287/ 22)ا واحل وي االًيبري(6/499)هددد( 1415 دار االًلب االقلمية

اعل  ا ل ن ان ال اولل دج ال  دف االل ْأِوا  ،َت ِهُج االل اِلي ِ ا و (7/259ا ا   رر )اتا : االيبي ن وااللالي ( 5)
 .(6/325)(   2117 ا: دار ا    ز ا ط: األوىا ) ريوت ق:   و االفض  االّ ،َي ر 

 . [6216ا كل ب: االيبيوعا   ب:  ي  ادلً ويبةا  (6/76) خ نق االتا د  يف االات  االًربىا (6)
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ْلدِقا فَدَجددْ  َاِلد ُّ االش ددْ ُط  َْو اَدْفُادُ   اَدددْوَاِن يف اال  ا ِدُ : ِإَذا اُدْلتَد  ِ ِلددا ِة االيبَدْيدِ  ِ َشددْ ِط االقِ    
َ َصدداُُّجَم   َن  االش ددْ َط َاِلددُ   أِلَن  االت ددِ    -َرمِحَُجَمدد  ايُ وَدَقدد َى  –َ،ددْذَهِب َ، الِددٍك واالش دد ِفِق ِّ 

 ِإا  اْرِذَاَط االَوَاِلا واالَقْقُ  َوَضدم َ   َْ،دَ ْاِ   ا  ًِْ ْردِذَُاط االِقْلدِق واْردِذَاُط االدَوَاِل وََ ْ  َْ اُدْت
د ُر الِلث د ينا فَديَبِقدَ  اأَلو ُل ُ،َقد  راً َعَلْيددِقا َواُدْ َخدُذ ِ،دْ  اَلْفدِظ احلَدِ اِث  فَدِ ن  اَدْوالَددُق  ًَ  اَدَقدِ  ااْل

ددوُن ِ،ددْ   «اْرددَذِِر  ذَلُددُص االددَوَاَل  » ًُ الَددَوازِِ  االل ْفددِظ َا رُلَدد  َد ِ،ددْ  َ ددُ وَروِِق اْرددِذَاُط االِقْلددِقا فَدَي
ْشَذِيا فَِ ِن اْ،لَدتَدَ  فَدَجدْ  حتُْ 

ُ
يبَددُ  االلد ْق ِاِ ا َوَ،ْقَ  ِصا ِة االش ْ ِط  َل ُق اَدْلَزُ  االَوفَ ُل  ِِق ِ،ْ  ِنَجِة ادل

َت  اخلَِي َر (1)َعَلْيِق  َْو َا  ِفيِق َوْنَج نِ   الِْليَب دِِ .. َوِإَذا اُدْلَت  َا حُتْيبَدُ   َثْديَبلدْ
َ َردد ُّ ِ،ددْ  َغددرْيِِه يف االَقددْوِل  اخلَدد ِ،ُس: اَددِ  او َضددَ  الَددَك ِ،ددْ  َهددَذا  َن  َ،ددْذَهَب االتدُّْقَمدد ِن    

َس. اَ َل يف االلُّيَب ِب رلُِييب ً َعَل  َ،ْذَهيبِدِق: "  ًْ  َِفَا ِد االيبَدْيِ  َ،َ  االش ْ ِطا ِخَ ف ً اِلَمْ  َزَعَص االَق
ًِددْ  يف  َدَ  ددْ  ِ َشددْ ٍط يف  َدْيددٍ ا اَل ًُ اِل َع ِدَشددَة َفَمدد  َكدد َن ِ،ددْ   َْهددِ   َ ِادد ََة يف َهددَذا احلَددِ اِث َ ْ َا

ْ  َذالِدَك اأَلَداَل ِ،دْ  َع ِدَشدَة ،ِ  ًَ وَديَبَةا وََ ْ اَدلَدَق   ُ
ْلدٌكا إالَْيِجْص َعْ   َ ِا ََة َوُهْص وَدَوال ْوا َعْقَ  وِْلَك ادل

ْقد َفذََكَ ْت َذاِلَك اِلَ ُسوِل اِي 
َ
َجد "  َ ْي َا وَدْ ِنقِد  ذَلَدَذا ادل َ  فَدَقد َل:" َا دَيْتَدْقدِك َذالِدَك ِ،تدْ

َددد  االدددَوَاُل اِلَمدددْ   َْعلَدددَقا  ددد  ُكْتدددِت لَدَواْدددِت يف ِعَل ِاَجددد  ِ،دددَ  االثد دددَواِبا اْردددَذِاَج  فََأْعِلِقيَجددد ا فَِ َّن  َعم 
ا َ،  َك َن اَديْبدَ  َذالِدَك  دَدْنَ َع ِدَشدَة َو دَدْنَ وََك َن َذاِلَك االشِّ َاُل َه ُهَت  ا ِْلَ اًل ِ،ْ  َرُسوِل اِي 

ًَ راً ِ،ْتدُق َعلَد  َع ِدَشدَة يف   ََة يف َرْ ٍلا ُ   اَ َ  االت ِ ُّ  َْهِ   َ ِا َفَعَ َب َ،  وَدَق  َ  ذِْك ُُها ِإْل
َجدد ا ُ   لَدَج َهدد  َوَعل َمَجدد   َِقْوالِددِق " إِ  ًَِل  َِلَجدد  حِبَددقِّ ِ،ْلددٍك َعَليدْ َدد  رََليِبَجدد  َوَاَل َ،ددْ  وَدددَوى  َغيدْ َُهدد  ِ  َّن 

ًَ ويبُددُق ُهددَو اال ددِذي  َْعلَدَقددُق َوَاُفُه االددَوَاُل  ًَِل  َددِة َفُم ًَ وَددَب ِإَذا  َْعلَددَق  ِ اْل ُ
اِلَمددْ   َْعلَددَق  َ ْي ِإن  ادل

 َوَاِل يف االيبَدْيِ  ددددددددددداَلُق. َوَهَذا َ ِ اٌث ِفيِق ِ  ُّ َ،  يف َغرْيِِها َوالَْيَس ِفيِق َدالِيٌ  َعَل  اْرِذَاِط اال
 اللج .   (2)." َكْيَف ُهوَ 

ًَ ِ،دَ  االَقد ِرَا ِتَدْذَهِب االتدُّْقَمد ِن     َكْيدَف   فَأَْلَت وَدَ ى َهَذا االَق ِ َ االَف ِ دَ  واالتِّْا ِادَ  اال
دددْ َط اُدْفِادددُ  االيبَدْيدددَ ا َكَمدد  َصددد  َح  ِدددِق َصددد ِ ُب  ًَ َل َعدددْ  َ،ْذَهيبِددِق  أَلن  االش  َ َندد َب  َزَاَل اإلْرددد

 ُ  َوَا ُاَ دُِمُقا َوِفيِق لَدْفٌ  ددددددددوَدْتِواِ  األْ َل ِرا َ ْيُث اَ َل:" َوَا  َدْيُ  ِ َشْ ٍط َا اَدْقَلِضيِق االَققْ 

                                                           

 .(1/364)ادايق االقي ا   ا إ ً   األ ً   ر ح عم ة األ ً  اتا :  (1)
   .(2/515)اتا : ادلتيبج  (2)
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ًَ ويُِبُق.(1)َميِبيِ "أِلََ ِ مِهَ   َْو الِلْ   ا َكَأْن اُدْقِلَق االَقيْبَ   َْو ُا
َقِة     دديبدْ َفَمددْذَهُب االتدُّْقَمدد ِن َ َردد ُّ اْ ِلَي ردد ً يف َفَادد ِد االيبَدْيددِ  َ،ددَ  االش ددْ ِطا ِإْذ وِْلددَك االلُّددَوِر االا 

َ،ِة يف َ،ْذَهِب َ، اِلٍك اال ِى حَتَْمُقَج  اَدْواُلَك " نص ،شدتق" َداِخلَدٌة حَتْدَت اَدْوالِدِق " َوِفيدِق  ُلَدَق ِّ
ادل

زَاَد َ،ددددْذَهُب االتدُّْقَمدددد ِن َعلَدددد  َ،ددددْذَهِب َ، الِددددٍك  َِقْوالِددددِق "  َْو الِْلَميِبيددددِ " ِإَى لَدْفددددٌ  أِلََ ددددِ مِهَ "ا وَ 
 آِخ ِِه.
ًَ َل َو ِِق او َضَ   َن  َ،ْذَهَب االتدُّْقَم ِن     ًِْ  َ،  َ َن َب  ِِق َهَذا االَف ِ ُ  َوِإْن َدَفَ  اإِلْر  اَل

َم زِِج الِلش ْ ِط اال ِذي َا ُاَ دُِمُقا َفِفيِق  ُدْقٌ  َا دددددددَ َر ُّ اْ ِلَي ر ً ِ،ْ  َغرْيِِه يف َفاَ 
ُ
  ِد االيبَدْيِ  ادل

 خَيَْف  َعْ  ِذي اُلِب.
ْ،َت ُه يف اجلََْواِب َعْ  َ،ْذَهِب االتدُّْقَم ِن     َ ْ َادُ  ِ،دْ  َندَواِب َصد ِ ِب االلُّيبَد ِب  َوَ،  َا  

ًَ ِل  أِلَن  ِسدَي َق ِ،ْ  َغرْيِ َرِك َوَا اْروَِي ٍبا وَكَ  َذا َ،  َسَيْأيت وَدْوِ ديُاُق  َْوفَدُق يف َرفْدِ  اإِلْرد
:" َ،دد  َهدَذا احلَددِ اِث وََكثِددرياً ِ،ددْ   اَْلَف ِظدِق لَدَفددْت َنددَواَب َصدد ِ ِب االلُّيبَد ِبا َا ِسددي َم  اَدْوالُددُق 

َرِ دَ  –." ِإَى آِخ ِِه. َواَلْو َك َن االد  دُّ َعلَد  َع ِدَشدَة -َويف رَِوااٍَةا َ،   َ ُل  َاْدَوا ٍ  – َ ُل رَِن ٍل 
َجدد  " َ،ددد   َددد ُل  -َكَمددد  َ َندد َب  ِدددِق َصدد ِ ُب االلُّيبَددد ِبا اَلَقددد َل َعَلْيددِق االل دددَ ُة واالا ددَ  ُ   -ايُ َعتدْ

َلْج الِْلِعْ يبَدِة َ ْصدً   ِإْذ َع ِدَشدُة َسد دَِلٌة ُ،ْادلَدْوِفَيٌةا ِِبِدَ ِا ِلَا ٍل" ِإَى آِخ ِِه. َعلَد   ّل دُق  َْ حَيْد
َ  ِ،دددَ  اجلَدددَواِب َعلَددد    َْهدددِ   َ ِاددد ََةا َكَمددد  َسيضدددْأيت وَدْوِ ددديُاُق. فَدَقدددِ  او َضدددَ  الَدددَك  َن  َ،ددد  وَدَقددد  

 .- َل ايُ وَدَق َى ِإْن رَ  –َ،ْذَهِب االتدُّْقَم ِن َ ْسَلُص. وََكَذا َسَيْأيت َا ِايب ً  
االا  ِدُس: اْرِذَاُط االدَوَاِل الِْليبَد دِِ  َكَأْهدِ   َ ِاد ََةا َهدْ  اُدْفِادُ  االَقْقدَ   ِفيدِق ِخدَ ٌاا َوظَد ِهُ     

ا َوظَدد ِهُ  احلَددِ اِث  َل ددُق َا  َ  َعددِ  االلد ْتددِواِ  َوَرددْ ِ ِق االدد ُّرِّ  َ،ددْذَهِب االتدُّْقَمدد ِن اُدْفِاددُ ُها َكَمدد  وَدَقدد  
–يف َعْقددٍ   َ ِرددٍ ا وَهددَذا   اُدْفِاددُ ُه  اِلَمدد  اَدد َل ِفيددِق" َواْرددَذِِر  ذَلُددُص االددَوَاَل"ا وَا اَددْأَذُن 

ددُ  َعلَددد  َنددَواِب االلُّيبَدد ِبا َوِإْذ اُدْلتَددد  ِإل ددُق َاِلدد ُّا فَدَجدددْ  َاِلدد ُّ االش ددْ ُط  ِفيدددِق  - َْاًضدد  ًِّ شل دد  اُدَق
دددد فِ  ِقي ِةا َواَدددد َل َ، الِددددٌك َك التدُّْقَمدددد ِن  يُِبْ َ لِددددِقا واالَقددددْوُل  يُِبْ َ لِددددِق ُهددددَو ِخدددَ ٌا يف َ،ددددْذَهِب االش 

َوافِدددُق أِلاَْلَفددد ِظ احلَدددِ اِث َوِسدددَي ِاِقا َوُ،َوافِدددٌق الْلَادددِ اِث  َْاضددد ً ِ،دددْ  َوْندددٍقا َوْهدددَو  َن  االِقيَددد َس 
ُ
ادل

ا دديَبُبا واالددَوَاُل ِ،ددْ  آثَدد ِر االِقْلددِقا فَدَيْعددَلصُّ ِتَددْ  اَدْقَلِضدد   َن  األَثدَددَ  سُلْددَلص  ِتَددْ  َصددَ َر ِ،ْتددُق اال
ُْقِلُقا وَهَذا االل َماُُّك وااللد َونُُّق يف ِصا ِة االيبَدْيِ  واالش ْ ِط 

ْشَذِي ادل
ُ
 َصَ َر ِ،ْتُق االِقْلُقا َوْهَو ادل

                                                           

  .(131/ص)ا   االلم و ش  :اتا  (1)
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َ ِ  يف َ،ْقَ  اَدْوالِِق  ًَ  َل"."واْرَذِِر  ذَلُُص االَوَا  اَدلَدَقل ُق  ِ اْل
ًَ ِل االَقِادددديِصا َوِ،ددددْ   َْعَجددددِب االَقَجددددِب االُقَجدددد ِب  َل ددددُق َ ْ     ددددَ ُ  َعلَدددد  اِاْردددد ًَ دددد ِ ُ : ااْل االا 

يف االيبَدْيددِ  َعلَدد  َرددْ ٍط  اَدلَدَقدد  ْض الَددُق َصدد ِ ُب االلُّيبَدد ِبا َوْهددَو  َْن اُدَقدد َل: َكْيددَف اَددْأَذُن االت ددِ ُّ 
 فَ ِسٍ  

ُْشدددَذِيا ُ    وََكْيدددَف اُدَقددد ُل: اَدددْأَذنُ 
دددْ ِط َواَدددْ ُخَ  َعَلْيدددِق ادل يف االيبَدْيدددِ  َ دددق  اَدَقدددَ  َعلَددد  َهدددَذا االش 

ددَذاِهِب اأَلْر َدَقددِةا فَدد ْخلَدَلَف االت دد ُس يف 
َ
يددِ  ادل ًَ ُل َعدد    َعلَدد   َِ اُديْبِ ددُ  اْرددِذَارَُقا وَهددَذا اِاْردد

ًَ ِلا فَِتْمُجْص َ،دْ  َصد َ ِ  َعَل  َهَذا اِاْر ًَ َ  َهدَذا االل ْفدَظا  َْعديِن اَدْوالَدُق اال ًَ  ُقَب َعَلْيدِق فَدأَْل
 ا َواَددْ  ِايددَ  َعددِ  االش دد ِفِق (1)" َواْردَذِِر  ذَلُددُص االددَوَاَل"ا َولُِقددَ  َذالِدَك َعددْ  حَيْددَ   ْددِ  َ ْكدَلصَ 

َعْ   َ ِيِق ا َوالْدَفَ َد  ِدِق ُدوَن  (3)ُعْ َوةَ ا َو َل ُق اَ َل: اْرِذَاُط االَوَاِل َرَواُه ِهَش ُ  ْ ُ  (2)َا ِاٌب ِ،ْتقُ 
( 5)ِردَج بٍ  ا ْد َ َعدْ  عُدْ َوَة  َْوَى  أِلَن  (4)َغرْيِِه ِ،ْ  ُرَواِة َهدَذا احلَدِ اِثا وَ،د  َرَواُه ا ْدُ  ِهَشد  ٍ 

 واْخلَدَلُفواَقِة ِ ُ َواِ َ ا  ِت االل ْفاَِة الِلثدِّ ددددددددددددددددددد َوْدَقُ  َوَ ْ َفُظ ِ،ْ  ِهَش ٍ ا واأَلْكثَدُ وَن َعَل  ِإثْديبَ 
                                                           

ا   ا رفي  االق را ع يل  (  و زلم )األسي ي ادل وزيا حي ى     كثص    زلم     ا   االلميم  هو   (1)
ا واول    دلأ،ون هدد159ستة  االشج ةا ،  ليب ل االفقج لا الل  لايبق  أكثص ا   صيف   ًيص االق ب. وال  ت و

والق كلب يف " األصول " ا   اض ل االقض ة  يبغ اد. و   ا إاليق و  ري شللًلق  ا   ،ق ،ق هب ا فواه اض ل االيبل ة 
   ا وفي ت األعي ن و ليب ل   ت ل االز، نهدد. اتا : 242ا وويف ستة  كل ب  ورده عل  االق ااين مس ه " االلتيبيق "و 

      .(6/147) ( 1911ا دار ص درا ) ريوت: ق: إ ا ن عيب سيقا حتخلً ن ا   مح   ساالقيب 
      . (22/287)اتا : احل وي االًيبري اللم وردي  (2)
ا واي :  َ ُو عيب  ايا ( َ ُو ادلتذر)ألس يا ا اهش   ْ   ع وة ْ   االز ري ْ   االقوا  االق ر هش      ع وة: هو ( 3)

ر ى  لس ْ   ، الكا ون    ْ   َعيب  ايا َرَوى َع :  ً     واد ا و   االزل د َعيب  اي ْ   ذكوانا وعمق  ادل ين.
ا وغريهصا ، ت ستة زا  االق  را و س ،ة     فص ادل ينا وِإمْسَ ِعي  ْ   عي شَعتق:    ن ْ   او  َعيب  االل ِق    االز ري

 .(242-31/232 ذاب االًم ل ) هدد. اتا :145
سً  ل  ية ،  االيم  ، ة ،ق ذ    هش         عيب  اي اال سلواد  االيبل يا وامسق ستربا  ا   هش  : هو( 4)

 مح      عتق:و  رقث    عيب  ادللكا ورقيبة    احلج جا و  يق هش      ع د إى االيبل ة و، ت هب  روى ع :
 االفض   مح     عل     هدد . اتا :  ذاب االلجذابا أل  211وغريمه ا وويف ستة   تيب ا وإسا ق ا   راهواق

 . (11/196)(ه1326، يبقة داد ة ادلق را االتا ،يةا :اذلت ا ط: األوىا ) ج  االقاق ين
  و )زلم     ،الص    عيب  اي    ِرَج ب االزه يا ،   ين زه ة    ك با ،  ا اشا  ا   رج ب: هو (5)

:  ول ،  دون احل اثا و     ك    احلف ظ واالفقج ل. و  ق ا ،   ه  ادل اتة. ك ن حيفظ  الفن و، ى ( ً 
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 يف االل ْأِواِ  وااللد ْ ِنيِ ا وذُِكَ  ِفيِق ُوُنوٌه:
 ُسدولُ  َوذَلُدصْ  :-وَدَقد َى  -َ دُ َه :  َن  " ذَلُدْص" ِتَْقدَ  "َعلَدْيِجْص" واْسُلْشدِجَ  الِدَذاِلَك  َِقْوالِدِق   
ارِ  َجد . َويف َهدَذا َ دْقٌف   َ، د  ا ِتَْقَ   (2)فَدَلَج  َ َسْأمتُْ  َوِإنْ   :ِتَْقَ  َعَلْيِجْصا (1 )  اال   َعَليدْ
  احَلِ اِث وََكِثرياً ِ،ْ   اَْلَف ِظِق التفيق.فِاَن  ِسَي َق   َو ًا:
دوُن     ًُ َتَد ِفِ ا َواَدْ  َا َا

َ  َا وَدُ لُّ ِ َوْ دِقَج  ِإا  َعلَد  ااْخِلَلد ِص  ِ دل و ،   ثَ لًِي : َفِاَن  اال  
ددوَن َهددَذا ااْرددِذَاُط  ًُ ثَدد ينَ االُوُنددوِه َ،دد  َفِجْملُددُق ِ،ددْ  َكددَ ِ   َدْقددِ  االُفَضددَ ِلا ووَدْلِعيُلددُق:  َْن َا

 
ُ
َع اَلَفدددِة اِلَمددد  َردددَ َط االيبَددد دُِقوَن َوَعدددَ ِ  االتدِّدددزَاِع ِفيَمددد  ُدعُدددوا إالَْيدددِقا َواَدددْ  اُدَقيبد دددُ  َعدددِ  ِتَْقدددَ  وَددددْ ِا ادل

–االل ْعِليَددِة وااللد ددْ ِا ِ ِلدديَغٍة وَددُ لُّ َعلَدد  االِفْقددِ ا َ َا وَدددَ ى  َل ددُق اَددْ   َْرلَددَق اَلْفددَظ اِاْْذِن ِ،ددَ  اِي 
ِ  ِ،دد َ  -وَقدد َى  ًُّ تَددُقا و ن  ظَدد ِهَ  االل ْفددِظ اَدْقَلِضدد   َعلَدد  االددل َم االِفْقددِ  واالل ْعِليَددِة  دَددْنَ االَقيْبددِ  و َديدْ

دددُ وَن يف  -وَقددد َى –اإِل َ َ دددَةا واالل ْجدددِواِز وَهدددَذا َ،ْوُندددوٌد يف ِكلَددد ِب اِي  َُفاِّ
َعلَددد  َ،ددد  اَدددْذُك ُُه ادل

دددد َ   (3)االل ددددقِ   ِددددِ ْذنِ  ِإا   َ َ دددد ٍ  ِ،دددد ْ   ِددددقِ  ِ َضدددد رِّا َ  ُهددددصْ  َوَ،دددد  :-وَدَقدددد َى –اَدْوالِدددِق 
ُ
 اُد  ِدددددددوالَددددْيَس ادل

تَددددُق َو دَددددْنَ َذالِددددَك  "اإلْذِن" ْخددددَ ِل  َديدْ ًِت ددددُق اِلإْلِ ددددْاِ  َواَل َه ُهتَدددد  ِإ َ َ ددددُة اِي وَدَقدددد َى  ِ إلْ دددد َاِر الِلاِّ
 اِاْ دد َاِر  ُْرلِددَق َعَلْيددِق اَلْفددُظ اِاْذِن رلدد زًا َوَهددَذا َوِإْن َكدد َن زُلْددَلِمً  ِإا   َل ددُق َخدد رٌِج َعددِ  احَلِقيَقددةِ 

َج ِز ِ،ْ  َ ْيُث االل ْفُظ. ْ  َغرْيِ ِدَااَلٍة ظَ ِه ٍَة.،ِ 
َ
 َعَل  ادل

َجددد  اَدددُ لُّ َعلَددد  اِاْعدددَ ِ      دددْ ِط َوَ،ددد  َوَلددد  َا ِ،تدْ وثَ الِدددُث االُوُندددوِه:  َن  اَلْفدددَظ ااْردددِذَاِط واالش 
ددددد دددددْ ُط االلُّغَدددددِويُّ واالش  ددددد َعِةا واالش  ْ ِع ُّا وِ،ْتدددددُق اَددددددْوُل  َْوِس  ْدددددِ  واإِلْظَجددددد ِرا َوِ،ْتدددددُق َ ْرددددد َاُط االا 

: "فَ ْردددلَدَ َط ِفيَجددد  لَدْفَادددُق"ا َ ْي  َْعَلَمَجددد  و َْظَجَ َهددد ا َوِإَذا   - َِفدددْلِ  احلَددد ِل واجلِددديصِ  -(4)َ َجددد ٍ 

                                                                                                                                        

ج ز و ول      اثا للفج  ،ات . لزل االش   واسلقّ  هب . ا ل ا   اجلزري: ، ت  َشْغبا آخ   ّ  احل
  .(9/445) ذاب االلجذابو ا (26/421)  ذاب االًم ل. اتا :  هدد124ا ، ت ستة  فلا ن

  . (25سورة اال ع  ،  ا اة ) (1)
 (.7سورة اإلس ال ،  ا اة )( 2)
 . (112سورة االيبق ة ،  ا اة )( 3)
كث   ك ن كثري ااسف را و   وس     ج     ، الك االلميم  )  و ر ا ( ر ع  ن هل . وس     ج : هو ( 4)

يف رق ه  ًمة وراةا وك لت متيص وق ،ق ا ا و  ا را اإلس  عّم  رواً   إا ،لق عت  عم و    هت  يف احلرية.
ا  (31/ 2األع   اللزركل  ) اتا : ،  آث ره: داوان رق .     التا ل. ،غ ،ً عل  س د  رق ال االق ب. وك ن غزًا 

 .(26/ 3،قجص ادل الفن )
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َص االَوَاِل و َديِِّتيِق و َْعِلِم   َل دُق اِلَمدْ   ًْ َك َن َكَذاِلَك فَدُيْاَمُ  "اْرَذِِر " َعَل  َ،ْقَ   َْظِج ِي ُ 
ِس َ،  وَدَق  َ   ًْ ِس َ،   َْوَرَدُه االا  ِدُ  َوَفِجَمد ُه ِ،دَ  احلَدِ اِثا  َْعَلَقا َعَل  َع ًْ ِ،َ  االلُّيَب ِب َوَع

َذاِهِب 
َ
يِ  ادل ًَ ُل  َْاض ً َعْ   َِ ُجصْ –َوهِبََذا زَاَل اِاْر  -َرِ َ  ايُ َعتدْ

اِلَمددْ   َْعلَددَقا ُ   اَددِ ُ،وا اَددْ  َكدد َن َ ْخيبَدددَ ُهْص  ِددَأن  االددَوَاَل  رَا ِددُ  االُوُنددوِه: َ،دد  ِايددَ   َن  االت ددِ َ    
ددَص االددِذي َعِلُمددوُه فَدددْوَر َهددَذا االل ْفددِظ َعلَدد  َسدديِبيِ  االز ْنددِ   ًْ َعلَدد  اْرددِذَاِط َ،دد  خُيَدد اِلُف َهددَذا احُل

َص االش ْ ِع    َواِلَذاِلَك َخَ َب َرُسوُل اِي  ًْ ًِيِ  اِلُمَع اَلَفِلِجُص احُل دُّ وهِبَدَذا ادُد َ  وااللد ْو ِيِ  وااللد ْت
َعلَد  االلُّيبَد ِب. َوَغ اَدُة َ،د  يف االُّليبَد ِب ِإْخد َاُج اَلْفاَدِة اأَلْ،دِ  َعدْ  ظَ ِه َِهد  يف َ،َواِ دَ   - ْاض ً –

 َرددد لَ  َفَمددد ْ ا(1)  ِردددْ ُلصْ  َ،ددد  اْعَملُدددوا : -وَدَقددد َى –دُيْتَدددُ   َْن ادُددد َاَد هِبَددد  ظَ ِه َُهددد ا َكَقْوالِدددِق 
ُفددد ْ  َرددد لَ  َوَ،ددد ْ  فَدْليُددددْ ِ، ْ  ًْ َقددد   وَعلَددد  َهدددَذا االَوْندددقِ  ا (2)فَدْلَي وااللد ْقدددِ اِ  اال دددِذي ذََكْ لَددد ُه َا اَديبدْ

ددَذاِهِب ا فَدَجددَذا 
َ
ًَ ٌل َعلَدد  َ يِّ َ،ددْذَهٍب ِ،ددَ  ادل شل دد  اَدْتِفدد  َنددَواَب  - َْاضدد ً  –غُددُ وٌر َوَا ِإْردد

 االلُّيَب ِب.
ًُوَن ِإْ  َ ُل َهَذا االش ْ ِط ُعُقو ٌَة اِلَمعَ     دَص االش د ِْعا فَدِ ن  ِإْ  َد َل َخ ِ،ُاَج :  َْن َا ًْ  اَلَفِلِجْص ُ 

ًُوُن  َُا َ،ِ  هِبَ  أِلَْنِ  االش ْ ِطا َوَا
َ الِي ِة ادل

 االش ْ ِط اَدْقَلِض  وَدْغ مَِي َ،  ُاوِ َ   ِِق االش ْ ُط ِ،َ  ادل
 ِلا َكِاْ َ، ِن االَق ِوِ  ِ،َ  ادلريَاِث.

َ
 َهَذا ِ،ْ   َ ِب االُقُقو َِة  ِ دل

دددوُن سَ     ًُ دددوَن َذالِدددَك َخ ّصددد ً هِبَدددِذِه االَقِضدددي ِة َا َع ّ،ددد ً يف َسددد دِِ  االلُّدددَوِرا َوَا ًُ  ِدُسدددَج :  َْن َا
َعدد اِلِف 

ُ
يَب اَلغَددِة يف َزْندد ِِهْص َعددْ  َهددَذا اِاْرددِذَاِط ادل

ُ
َسدديَبُب االل ْعِلدديِص  ِِ ْ  َدد ِل َهددَذا االش ددْ ِط ادل

ددد ِْعا َواَدددِ  الْدلَدَجدددِت اأَلْنوِ  ًَ ِل االَقِاددديِصا َوَ،ددد  ِ،دددْ  َندددَواٍب ِإا  َوُهدددَو الِلش   َدددِة َعدددْ  َذالِدددَك اِاْرددد
َوُ،َوافِددددٌق الِلل ددددَواِبا َوِفيدددِق االدددد  دُّ َعدددْ  َصدددد ِ ِب االلُّيبَدددد ِب.  -ِإْن َردددد َل ايُ وَدَقددد َى  –ُ،ْادددَلِقيٌص 

َ ِ  َعَل  احَلِ اِثا فَأَُاوُل: االث د ِ،ُ : إِ  ًَ َد " الِْلَاْلدِ   أِلَلد َجد  الَدْو َواْلتَدْ ِنْ  الَِلَم ِ  اال ن  َكِلَمدَة" ِإَّن 
ًِددْ  َهددِذِه  ددْ  َ ْ اُدْقلِددْقا اَل ددْ  الِْلَاْلددِ  اَلَمدد  الَددزَِ  ِ،ددْ  ِإثْديبَدد ِت االددَوَاِل اِلَمددْ   َْعلَددَق لَدْفيُددُق َعم  ًُ َ ْ َو

ِلَمُة ذُِكَ ْت يف احَلِ اِث اليبَدَي ِن لَدْفِيِق َعم ْ  َ ْ اُدْقِلْقا َفَ ل   ًَ  َعَل   َن  ُ،ْقَلَض َه  الِْلَاْلِ . اال
ْذُكوِرا واْخلَ    

َ
 َلُفوا دددددداالل  ِسُ : َا ِخَ َا يف ثُديُبوِت االَوَاِل الِْلُمْقِلِق َعْ  لَدْفِاِق  ِ حلَِْ اِث ادل

                                                           

 (.41،  ا اة ) فللترة سو ( 1)
 (.29سورة االًجف ،  ا اة )( 2)
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َُادم    ِ الا د ديَِبِةا َفَمدْذَهيبُدَت 
د ِل.  (1)ِفيَمْ   َْعلَدَق َعلَد   َْن ا  َوَاَل الَدُقا َوْهدَو ادل

َ
َوَاُفُه اليبَدْيدِت ادل

 االش  ِفِق ِّ  ُْ َ ُن َهَذا االش ْ ِط َوثُديُبوُت االَوَاِل الِْلُمْقِلِق. (2)َوَ،ْذَهبُ 
ْذُكوُر اَُ لُّ علَد  ثُديبُدوِت االدَوَاِل يف َسد دِِ  ُوُندوِه االِقْلدِقا     

َ
االَوْنُق االَق ِرُ : اَ اُلوا: احَلِ اُث ادل

ًَِل  َِةا وااللد قْ   ِليِق  ِ اللَِّفِة َوَغرْيِ َذاِلَك.َك اْل
ددديَبيِبي ِة يف االِقْلدددِقا     احلَددد ِدي َعَشدددَ : اَدْقَلِضددد  َ ْضدددَ  االدددَوَاِل الِْلُمْقلِدددِقا َوَاْادددلَدْلزُِ  َ ْلدددَ  االا 

ُددددَواَاِة َوَا  ِِ ْسددددَ ِ  اال  ُنددددِ  َعلَدددد  اَددددِ  اال  ُندددد ِ 
ا َوَا فَديَدْقَلِضددد  َذالِددددَك  َْن َا َوَاَل  ِدددد حلَِلِف وادل

 ِ اْلِلَق ِردددددِق الَِلِقدددددياٍلا وَُكددددد ُّ َهدددددِذِه االلُّدددددَوِر ِفيَجددددد  ِخدددددَ ٌا  دَدددددْنَ االُقَلَمددددد ِلا َوَ،دددددْذَهُب َ، الِدددددٍك 
ُجَم  -واالش  ِفِق ِّ  َج  -َرِ َ  ايُ َعتدْ ْذُكوِر.(3) َْن َا َوَاَل يف َرْ ٍل ِ،تدْ

َ
   الِْلَاِ اِث ادل

ُلَدَزوَِّندِة ُدوَن االث  ين َعَشَ : يف احلَدِ اِث َدالِ    
ًَِل  َدِةا َوَندَواُز ِكَل  َدِة اأَلَ،دِة ادل يدٌ  َعلَد  َندَواِز اال

 َزْوِنَج .
ًَِل  َِة  الَِقْوذِلَ :" َك وَديْبُت  َْهِل  َعَل  ِوْادِ   ََواٍقا     االث  اِلُث َعَشَ : ِفيِق َدالِيٌ  َعَل  وَدْتِجيِص اال

ًَِل  َِة احلَ ال ِة. يف ُك ِّ َع ٍ   ُوِاي ٌة. َوالَْيَس ِفيَج   وَدَق ٌُّض الِْل
 - َاْدددَواٍ  َاْشددَذِرُوَن ُرددُ ور ً الَْيَاددْت يف ِكلَدد ِب اِي"  َدد لُ  " َ،دد  اال  ا ِددُ  َعَشددَ : اَدْوالُددُق:    

ددَص اِيا  َْو ادُدد َاَد  ِددَذاِلَك لَدْفددَ  َكْوهِنَدد  الَْيَاددْت يف ِكلَدد ِب اِي  ًْ ًِلَدد ِب اِي ُ  حَيَْلِمددُ   َْن اُ ِاددَ  ِ 
دددددد ِاَقَة ُكل َجددددددد  يف كِ  لَدددددد ِب اِي  ِإ، ددددددد   ِغَددددددرْيِ َواِسددددددد ٍَةا  ِ َواِسدددددد ٍَة  َْو  ِغَدددددددرْيِ َواِسدددددد ٍَةا فَدددددددِ ن  االش 
ددد ِ ا َوِإ، ددد  ِ َواِسددد َِة  ًَ َْتُلوُصددد ِت يف االُقدددْ آِن ِ،دددَ  اأَلْ 

 آوَددد ُكصُ  َوَ،ددد  :وَدَقددد َى –اَدْوالِدددِق َك دل

                                                           

م     اوسف       االق سص    ا تاالل ج واإلكلي  دلعلل  خلي و ا 489(/14)اتا : االيبي ن وااللالي ( 1)
 .(8/517)( 1994ا  دار االًلب االقلميةا ط: األوىا )  ريوت: اوسف االقيب ري ادلواق

وولمة ادلاأالة:" (8/431)( 1991 - ريوت: دار ادلق فة ا )   حي ى    ادلزين مس عي اتا : سللل  ادلزينا إل (2)
ا ل: ف دلقلق س ديبة ا   لفذ   وادلقلق االا ديبة ،قلق وهو  كث  ،  هذا يف ،ق  ادلقلقن فًيف ا اًون الق وافه

 -صل  اي عليق وسلص  -اي الق االقلق  أللق ر عة و     االش ط  أن ا وال الق  أللق ،قليةا وا ل رسول اي 
 - ريوت: دار ادلق فة  ا ط:   ون ريبقةا )زلم     إدراس االش فق  ااأل و  ."« االوال دل   علق»

  . (22/112)ا واحل وي اللم وردي (6/211 )( 1991
   واس حتقيق:   ازلم  عيب  االوه ب    عل  االيبغ ادي ادل الً  أل  اادل الً  قاالللقن يف االفقاتا : ( 3)

   .(22/95) ا واحل وي اللم وردي(2/214) ( 2114ا دار االًلب االقلميةا ط: األوىا )  ريوت: االل واين
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 َواَددْ  َسدديَبقَ .  (2)اال  ُسددولَ  َو َِريقُددوا االل ددقَ  َو َِريقُددواا (1) َعْتددقُ  لَدَجدد ُكصْ  َوَ،دد  َفُعددُذوهُ  اال  ُسددولُ 
َاالَددِة َعلَدد  لَدْفددِ  َكددَ ِ  َصدد ِ ِب االلُّيبَدد ِبا َواَدْوالُددُق:  َ،دد  يف اَلْفددِظ " َاْدددَواٍ "  َْو" رَِندد ٍل" ِ،ددَ  اال ِّ

  "ددِص االش دد ِْعا "َوَرددْ ُط اِي  َْوثَددُق ًْ َُع الَِفددِة حِلُ
" َاَضدد ُل اِي َ َ ددقُّ  ِ اودِّيبَدد ِع ِ،ددَ  االشُّددُ وِط ادل

لِِّف. وايُ  َْعَلُص.َ ْي: َ َ قُّ  ِ ودِّيَب ِع  ًَ َُل
 ُ ُ وِدِه. َويف َهَذا َدالِيٌ  َعَل  َنَواِز االش َجِ  الَِغرْيِ ادل

لَدَق ُِّ  يف َهَذا االيَب ِب َعْ  َن ِ ٍ   ْدِ  َعيْبدِ  ايِ    
ُ
ُجَمد  -احَلِ اُث االث  ين ادل  َل دُق   -َرِ دَ  ايُ َعتدْ

فَددَ َع  يل َوَ ددَ  َُقا  رَاَد  َْن ُاَادديِّيَبُقا اَدد َل فَدَلِاَقدديِن االت ددِ ُّ َكدد َن َاِاددرُي َعلَدد  َ َددٍ ا فََأْعيَدد  فَددأَ 
ا َفَاددد َر َسدددرْياً َ ْ َاِادددْ  ِ،ثْدلَدددُقا اَددد َل:  ِْقتِدددِق ِ ُوِاي دددٍة. اُدْلدددُت: َاا ُ   اَددد َل:  ِْقِتيدددِق. فيَِبْقلُدددُق ِ ُوِاي دددةٍ 

دد   َدَلْغددُت  َوَدْيلُددُق  ِ جلََْمددِ  فَدتَدَقددَ ين َ َتَددُقا ُ   َرَنْقددُتا واْسددَلثْدتَدْيُت َعَلْيددِق مُحَْ لَددُق ِإَى  َْهلِدد  ا فَدَلم 
فََأْرَسدددَ  يف  َثَددد ِيا فَدَقددد َل:  َودُددد َاين َ، َكْادددُلَك ِ ُخدددَذ  َلَدددَك  ُخدددْذ  َلَدددَك َوَدرَامِهَدددَك فَدُجدددَو 

 .(3)اَلكَ 
 ظَ ِه ٌَة. يف احَلِ اِث َعَلٌص ِ،ْ   َْعَ ِ  االتُّيبُدو ِةا َوُ،ْقِجزٌَة ِ،ْ  ُ،ْقِجزَاِت اال  ُسوِل  

ِ اتَددِةا فَدَقددْ  َ َندد َز َ، الِددٌك 
َ
قُددُق واْسددِلثْدَت ُل مُحَْ لِددِق ِإَى ادل ِة االَيِاددريَةِ  َو َ، دد   َديدْ دد  

ُ
. (4)ِ،ثْدلَددُق يف ادل

ْت ُ  َوَ،ْذَهُب االتدُّْقَم ِن 
َ
 .      (6). وَكَذا ظَ ِهُ  َ،ْذَهِب االش  ِفِق ِّ (5)ادل

ددددددوُن     ًُ َفَقددددددَة َو ُْاددددددَلْأَن َِة  فَددددددِ ن  ااَلَمتدْ
اِر ادل َوِايددددددَ   ِدددددد جلََْواِز وَدْف ِاًقدددددد  َعلَدددددد  َنددددددَواِز  َدْيددددددِ  االدددددد  

 .(7)ُ،ْاَلثْدَت ةً 
ددْذَهيبَدْنِ ِ،ددَ  اجلَددَواِب َعددِ  احلَددِ ا   

َ
ِث  ِددَأْن َا حُتَْقددَ  اْسددِلثْدَت ُفُه َعلَدد  َ ِقيَقددِة َوَا ُدد   َعلَدد  ادل

دددْ ِط يف االَقْقدددِ ا  َدددْ  َعلَددد  َسددديِبيِ  وَديبَدددد ُِّع اال  ُسدددوِل  دددْ ُط  االش  دددوَن االش  ًُ  ِ حَلْمدددِ  َعَلْيدددِقا  َْو َا

                                                           

 . (7سورة احلش  ،  ا اة )( 1)
 (.12سورة االلغ    ،  ا اة )( 2)
ا  (744/ص) ( 2111 خ نق ،الص يف صاياقا حتقيق: خلي  ريا ا ط: االث الثةا ) ريوت: دار ادلق فةا ( 3)

  [.4174ادلا ا ةا   ب:  ي  االيبقري واسلثت ل ركو قا  كل ب 
 .(1/367)   دايق االقي ا اإ ً   األ ً   ر ح عم ة األ ً  اتا : ( 4)
  .(1/367)ادلل ر االا  ق( 5)
 .(1/367)ادلل ر االا  ق(  6)
 .(1/367)ادلل ر االا  ق(  7)
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ددوُن ُ،َق رِلَدددًة الِْلَقْقددِ  َوشَلْزُ  ًُ ُْفِاددَ ُة َ،ددد  َو
وَنددًة  ِدددِق َكَمدد  َسددديَبَق َسدد  ِق ً َعلَدد  االَقْقدددِ ا واالشُّددُ وُط ادل

ًِل  ِن ِ َشْ ِط االش  َِكِة ِفيِق.  حَتِْقيُقُق يف  َو ِل اجَلَواِب َعْ  َ،ْاأاََلِة  َدْيِ  اال
ُجَمد -فَدَقِ  او َضَ  اَلَك  َن  ُك ًّ ِ،ْ  َ،ْذَهِب االتدُّْقَم ِن َوَ،دْذَهِب االش د ِفِق ِّ       -َرِ دَ  ايُ َعتدْ

َد يف َ،تْ  َ زِِ  الِلش ْ ِطا َواْ َل َط ِفيِق اْ ِلَي ر ً زَادِ اً َعدْ  َ، الِدٍك َاْ  ُر ِّ
ُ
َرِ دَ  ايُ –ِ  االيبَدْيِ  ادل

ًَ َل هِبَدددَذا . -َعدددِ  اجَلِميددد ِ  يدددِ  اأَلَ  ِدادددِثا فَدددَ  ِإْرددد و ، ددد  َ، الِدددٌك فَدَقدددْ  َعِمدددَ  ِتُْقَلَضددد   َِ
ًَ ُل َوارٌِد َعلَددد  َ،دددْذَهِب َغدددرْيِِها َواَدددْ  َ َرددد َر َصددد ِ ُب  َددد  اِاْرددد احلَدددِ اِث َعلَددد  َ،ْذَهيبِدددِقا َوِإَّن 

َ ُسددوُق َكَ َ،ددُق  َِلَم ِ،ددِقا َو ِددِق وَدْقلَددُص  َن  َ،ددْذَهَب االلُّيبَدد ِب ِإَى ُلْلدد َِة َ،ْذَهيبِددِقا َوِإَى اجلَددَواِبا وَ 
 االتدُّْقَم ِن َاْ  َر  َد يف االَقْوِل  َِفَا ِد االيبَدْيِ  َ،َ  االش ْ ِط واْ َل َط ِفيِق اْ ِلَي ر ً زَادِ اً. 

َ فددد ً َكثِدددرياًا َوِفيدددِق : َهدددَذا َ دددِ اٌث اَدددِ  اْخلَدَلَفدددْت  اَْلَف ظُدددُق اْخلِ -َرِ دددَ  ايُ وَدَقددد َى  -اَددد لَ    
ددَة ِفيددِق  َ َ ددُ مُهَ :  َن  ُ،َادد َوَ،َة االت ددِ ِّ  ِن َعلَدد   َل ددُق َا ُ ج  َدد  َك لَددْت  َ،ْقتَديَدد ِن اَددُ ا  جِلَدد ِ ٍ  ِإَّن 
َعددْ   (2)ْ  َعدد ِ، ٍ َعدد (1)َعلَدد  االيَبقِددرِيا وََ ْ َاْشددَذِْط جِلَدد ِ ٍ  يف َذالِددَك رُُكو دد ًا فَددِ ن  يف رَِوااَددِة زََك ِا دد 

فَدَوْنددُق َهددَذا احلَددِ اِث  َن  االيبَدْيددَ   .(3)َندد ِ ٍ   َل ددُق اَدد َل:" فيَِبْقلُددُق فَ ْسددَلثْدتَدْيُت مُحَْ لَددُق ِإَى  َْهلِدد "
َُاددد َوَ،ُة ِ،دددَ  االت دددِ ِّ 

َددد  َكددد َن َعلَددد  َ،ددد  َك لَدددْت َعَلْيدددِق ادل دددْذُكوُر  دَ  ِإَّن 
َ
ْقدددَ  ُ   َكددد َن اِاْسدددِلثْدَت ُل ادل

دٌة. وَدُ الَُّت   َد  َكد َن  َدْقدَ ُها َوالَْيَادْت يف َذالِدَك ُ ج  َذاِلَكا َوَا َك َن َ،ْفُلوًا َعِ  االيبَدْيدِ   أِلَل دُق ِإَّن 
دددوُن الَدددْو َكددد َن اِاْسدددِلثْدَت ُل َ،ْشدددُ ور ً يف ُعْقدددَ ِة االيبَدْيدددِ  َ،ددد  َرَوى  ًُ دددِص االيبَدْيدددِ ا َكْيدددَف َا ًْ َعلَددد  ُ 

اَددد َل:"  َويَِبيدددُ  َ َلَدددَك  اُدْلدددُت: لَدَقدددْص. فَ ْردددلَد َاُه  َ دددِ اِث َنددد ِ ٍ   َن  االت دددِ    يف  (4)االيُبَعددد رِيُّ 
                                                           

زك ا     َ   زاد ة ا وامسق خ ال  ْ   ،يمون ْ   فريوزا َواَ ل حبش : امسق هيبريةا اذلم اين االوادع ا زك ا : هو ( 1)
االًويفا  خو ُعَم  ْ   َ   زاد ةا وواال  حي ى ْ   زك ا  ْ   َ   زاد ةا ،وى َعْم و ْ   َعيب  اي االوادع ا ( حي ى   و)

َعتق: سفي ن االثوريا ا و  َرَوى َع : خ ال  ْ   سلمةا وسق  ْ   إ  اهيصا واُق ل: ،وى زُلَم   ْ   ادلتلش  اذلم اين
 .(363-9/359 ذاب االًم ل )هدد . اتا : 147ا وويف ستة ا وعيب  االل ق ْ   ادليب راةوسفي ن ْ   ُعيَدْيت

قنا اض ب  ق ادلث  يف    عيب ا االشق ا احلمرييا )  وعم و(ا راواة ،  االل   ع ، : هو ع ،     ر ا يبي ( 2)
احلفظا واخللفوا يف اسص   يقا فقي  ر ا يبي ا واي  عيب  ايا لايبلق إى رقب وهو     ،  مه انا وويف ستة 

 . (69-5/65) ذاب االلجذاباو ا (41-14/28)هد. اتا :   ذاب االًم ل113
  ظج  اال ا ة إى ،ً ن ا كل ب: االش وطا   ب: إذا ارذط االيب د(4/371) خ نق االيبع ري يف صايايق (3)

  . [921،ام  ن ز 
هو زلم     إمس عي     إ  اهيص    ادلغرية االيبع ريا اجلقف ا )  وعيب اي(ا زل ثا   فظا فقيقا  االيبع ري:(  4)

ور   يف رلب االقلص إى س د  زل ث  األ،ل را ،  ول ليفق: "اجل ،  االلاي " ا ه.  194فقيقا وال  ستة 
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ْادددِجِ ا فَدَوَنْ وُدددُق َعلَددد   َددد ِب ِ،دددينِّ  ُِأوِاي دددٍة. ُ   اَدددِ َ  
َ
ا واَدددِ ْ،ُت  ِ الغَدددَ اِةا َفِجْ دددُت ِإَى ادل

ْاددِجِ ا اَدد َل: ا َن اَددِ ْ،ُت  اُدْلددُت: لَدَقددْص. 
َ
اَدد َل: فَدد َْع َ َلَددَكا فَ ْدُخددْ  َفَلدد ِّ رَْكَقلَدددْنِا ادل

 ِدددَأْن اَدددزَِن  ُوِاي دددًةا فَددددَوَزَن يل  ِدددَ ٌلا فَدددَأْرَنَ  يف ادلِيدددزَاِنا  (1)فَدددَ َخْلُت َفَلدددل ْيُتا فَدددَأَ،َ   ِدددَ اً 
دْ  فَ ْل ََلْقُت َ ق  َوال ْيُتا فَدَقد َل: اْدعُدوا يل َند ِ  اً. فَدُقْلدُت: ا َن ادَد ًُ ُ دُّ َعلَد   اجَلَمدَ ا وََ ْ َا

 .(2)َرْ ٌل  َ ْدَغَ  ِإيَل  ِ،ْتُقا فَدَق َل: ُخْذ َ ََلَك َواَلَك َ َُتُق." 
فَدلَدددْيَس يف َهدددَذا احلَدددِ اِث ذِْكدددُ  احِلْمدددَ ِن حِبَددد ٍلا َا اُديبَدْيدددَ  االيبَدْيدددِ  َوَا يف َ ددد ِل االيبَدْيدددِ  َوَا    

  َدْقَ ُه.
َرُسددوَل اِيا اَدد َل:  ِْقتِددِق  َِأْر َدَقددِة َدلَدد ِلرَي  ٍة َعْتددُقا اَدد َل:"  ِْقتِددِق. اُدْلددُت: ُهددَو الَددَك اَدد َويف رَِوااَدد   

ِ اَتِة"
َ
 .(3)َواَلَك َظْج ُُه ِإَى ادل

َلَجددد . َوِهدد َ     َندددَواٌب  -وايُ  َْعلَدددصُ  -اَدْوالُددُق :"َوالَدددَك َظْجدد ُُه" ُ ْلَدددٌة وَ ، ددٌة َا وَدَقلُّدددَق ذَلَددد  ِتَدد  اَديبدْ
ددد  اَددد َل االت دددِ ُّ  - -جِلَددد ِ  ٍ  ِ اتَدددِةا فَدَقددد َل  اَلم 

َ
"  ِْقتِدددِق" فَدَقددد َل:"  ِْقلُدددَك َويل َظْجددد ُُه ِإَى ادل

ِ اَتِة". :" َواَلكَ َرُسوُل اِي 
َ
 َظْج ُُه ِإَى ادل

 َْن    ِد اليبَدْيِ ا ُ   رََ ى لَدْفَادُق زُلَْل ند ً رَلَدَب ِ،دَ  االت دِ ِّ  وََك َن َن ِ  اً اَلم   وَدَلف َظ الِلت دِ ِّ    
َِ اتَددِةا فََأَعدد رَُه َعَلْيددِق االل دد َُة واالا ددَ ُ . فَدد ِ 

ْن اُدْلددَت فَدَقددْ  ُرِوَي يف اُقِددريَُه االيَبقِددرَي الِيَد َْكيبَددُق ِإَى ادل
ِ اتَدَة". َفِفد  َهدَذا احلَدِ اِث 

َ
االل ِايِ   َل ُق اَ َل:" فيَِبْقُلُق َعَل   َن  يل ِفَق َر َظْج ِِه َ ق   َ ْدلُدَغ ادل

اِاْردِذَاَط  َدالِيٌ  َعَل   َن  اِاْرِذَاَط َك َن يف َعْقِ  االيبَدْيِ   اُدْلُت َهدْب  َن  َهدَذا اَدُ لُّ َعلَد   َن  
                                                                                                                                        

 ذاب و ا (469 -24/431) ذاب االًم ل :اتا  ه. 256"االل را  االًيبري"ا "األدب ادلف د"ا وويف ستة 
 .(55 -9/47)االلجذاب

اً      عيب  ايا واي      عيب  االً مي واي      عيب  اال مح  وا ل  قضجص:    ل    ر  ح ادل ذنا   ل: هو( 1)
، ذل ا رج    را و   ا وس د   ا وك ن الق خ زل ا وال سول اي اً      عم وا وهو ،وى     ً  االل اق 

، ت   ،شقا ودف    يتق و ن عيبي ة    احل رث    ادل لب. ا وآخ  رسول اي ادلش ه  ،  رسول اي 
ااسليق ب يف ،ق فة  اتا :عت  االيب ب االلغري تقرب   ستة عش ا ا وهو ا   ث ث وسلن ستة. 

 .(179-1/178)األصا ب
 . [348ا كل ب: االيبيوعا   ب: ر ال اال واب واحلم   (2/133) خ نق االيبع ري يف صايايق( 2)
ا كل ب: االوك الةا   ب: إذا وك  رن   ن اق   ريً   و  ايبن كص (2/212) خ نق االيبع ري يف صايايق( 3)

 ع  ن       عيب  اي. [541عل  ،  الق رفق االت سا   اق   فأع  
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ددِ  االت ددِ ُّ  ًُ ًِددْ  َ ْ َا َدد  َسدد َوَ،ُق ُ،َادد َوَ،ًةا   َكدد َن يف ُعْقددَ ِة االيبَدْيددِ ا َواَل اْرددلَد َاُه َ ِقيَقددًةا َوِإَّن 
اَددِ  اْرددلَد َاُه ِ،ْتددُق اْرددِذَاًل  َ ودد ًا اَددُ لُّ َعلَدد   -َعَلْيددِق االا ددَ  ُ  - َن  االت ددِ    - –َفاَدد   َندد ِ ٌ  

د  اَدِ ْ،َت   َوَدْيلُدُق  ِ جَلَمدِ  َولَدَقدَ  يل َ َتَدُقا ُ   اْلَلدَ ْفُت فََأْرَسدَ  عَ  لَد  َذاِلَك  َن  َن ِ  اً اَ َل:" فَدَلم 
ِ ُخددَذ َ َلَددَكا َفُعددْذ َ َلَددَك فَدْجددَو َ، الُددَك" َويف َهددَذا َدالِيددٌ  ظَدد ِهٌ   َثَدد ِيا فَدَقدد َل:" َ،دد  ُكْتددُت 

دددَ  ُ  -َعلَددد   َل دددقُ  َددد  َاَلدددَ   ِدددَذاِلَك االيبَدددد   ِإَى  -َعَلْيدددِق االل دددَ ُة واالا  دددْ  َاَلدددَ  ِرددد َاَلُها َوِإَّن  ًُ َ ْ َا
ْقدَ  اأَلِخدريُ 

َ
يف  َدْقدِ   - َْاضد ً  -. َوشل د  اُدَ اِّدُ  َهدَذا  َل دُق ُرِويَ َن ِ ٍ  هِبََذا اال   ِاِقا َوَهَذا ُهدَو ادل

َِ اتَددَة  َوَدْيددُت االت ددِ   َعَلْيددِق االل ددَ ُة واالا ددَ  ُ 
دد  اَددِ ْ،ُت ادل  -رُددُ ِق َهددَذا احلَددِ اِث  َل ددُق اَدد َل:" فَدَلم 

َددد  َ يَبْادددُلَك أِلَْذَهدددَب  يَِبقِدددرِيَا.  ِددد اليَبِقرِيا فَدُقْلدددُت: َهدددَذا  َقِدددريَُا. فَدَقددد َل: اَلَقل دددَك وَددددَ ى َ ينَِّ   ِإَّن 
اَدد ِ َ ُل  َْعِ ددِق  ُوِاي ددًة َوُخددْذ  َقِددريََا فَدُجَمدد  الَددَك." فَددَ ل  َذالِددَك َعلَدد   َن  َذالِددَك االَقددْوَل اأَلو َل َ ْ 

ْذُكوَر ِإْن َك َن يف َ ْصِلِق 
َ
ًُْ  َعَل  االيبَدْيِ ا فَدثيََبَت  َن  اِاْرِذَاَط ادل  َدْقَ  ثُديبُدوِت َهدِذِه االِقل دِة َ ْ َا

ًقد   أِلَن  االت دِ    دْ   َديدْ ًُ َْشدُ وَط ِفيدِق َذالِدَك االش دْ َط َ ْ َا
ًُْ  يف َهَذا احَلِ اِث ُ ج ٌة  أِلَن  ادل  -َا

د َن اْردِذَاُط اال ُّ  -َعَلْيِق االل َ ُة واالا َ  ُ  ًَ ًُْ  َ،َلَك االيَبِقرَي َعلَد  َند ِ ٍ ا َف ُكدوِب اْردِذَاَط َ ْ َا
 ِفيَم  اَلُق ِ،ْلٌك.

   ُ   َ دِ اُث َند ِ ٍ  ِفيدِق اْخدِلَ ٌا َكثِدرٌي يف وَدْقدِ اِ  االدث َمِ  اال دِذي اْردلَد َاُه  ِدِق َرُسدوُل ايِ    
ُد  ْدُ  اَددْيٍس َعدْ  َفِف  رَِوااَِة ُنَ ْاِج َعْ  َع َ ٍل َعْ  َغرْيِهِ َعْ  َن ِ ٍ "  َْر َدَقدُة َدلَد ِلرَي" َواَد َل َداوُ 

ددٍص َعددْ  َندد ِ ٍ "  ِددَأْر َِ   ََواٍق". َوَعْتددُق  َن  االت ددِ    اْرددلَد َاُه  ِدددد"  ُوِاي دددٍة" .   -َعيْبددِ  اِي  ْددِ  ُ،َقاِّ
 .َواَ َل  َ ُو َلْض ََة َعْ  َن ِ ٍ ا اْرلَد َاُه  ِدد" َعْش ِاَ  ِداَت راً"

دددَذا يف اال َِّوااَدددِةا ِإْذ َا َوَهدددَذا اِاْخدددِلَ ُا الَدددْو َكددد َن يف     ًَ ًِدددُ    َردددَج َدٍة اَلَمتَدددَ  اَديُبوذَلَددد .ا َف دُيْ
ددوَن َ،دد  َنددَ ى ِ،ددْ  َندد ِ ٍ  َوِ،ددَ  االت ددِ ِّ  ًُ َعَلْيددِق االل ددَ ُة -اجَلْمددُ   دَددْنَ َهددِذِه اال َِّوااَدد ِتا ِإا   َْن َا

دددوَن َ َلدددَ  الَددُق ِ،دددَ  االت ددِ ِّ   َْن اَديبَدددد  ُه هِبَددَذا اال   ِادددِقا َوحَتُددوزُ  -واالا ددَ  ُ  ًُ َعَلْيدددِق االل ددد َُة  - َْن َا
اأَلْكثَدُ  شل   ذََكَ ْوُق اال َِّوااَ ُت. الْدلَدَج  َكَ ُ  االُّليَب ِب حِبُُ وِفقِ  -واالا َ  ُ 

(1). 
دوُن ِ يَت ِدٍذ     ًُ ًِ   اَدْواَلُق " َك َن اْرِذَاُط اال ُُّكوِب اْرِذَاط ِفيَم  اَلُق ِ،ْلٌك" ِإَى آِخ ِِه. ِفيدِق َا اَل

ددِ  ِ،ددْ  َذالِددَك  ًُ َهددَذا االش ددْ ُط َعيبَددٌثا َو َفْدَقدد ُل االُقَقددَ ُل ُوَلدد ُن َعْتددُقا فَدد أَلْوَى  َْن اَدُقددوَل: ِإن  اِل
ا فَدُجَمدد  َ ِقيَقي دد ِنا ويف َكددَ ِ  - -َجلَدد ِن  اأُلوَى: ُكْولُدُجَمدد  ِ،ددْ  َندد ِ  ٍ االيبَدْيددِ  واالش ددْ ِط نِ 

                                                           

  و،   ق ه . (2/512)  اتا : ادلتيبج( 1)
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ِ اتَدَة َذَهدَب  دِ اليَبِقرِي ِإَى َرُسدوِل ايِ 
َ
َوالَدْو   َن ِ ٍ  َعْ  َذاِلَك َدالِيَ ِن  اأّلو ُل:  َل ُق اَلم   اَدِ َ  ادل

الِي ُ  االث دد ين: اَدْوالُددُق: اُدْلددُت: ا َن ادَددُ دُّ َعلَدد   اجَلَمددَ " ِإَى َكدد َن ِ،ْلًدد ً الَددُق اَلَمدد  َذَهددَب  ِددِق. االدد  
 آِخ ِِه.
ًِددد    اجِلَجدددُة االث  لِيَدددُة: َكدددْوُن ِرددد َاِل َرُسدددوِل اِي     َددد  َاَلدددَ   ِدددِق االدددرب  جِلَددد ِ ٍ  واإِلْ َاددد َنا اَل ِإَّن 

ًَ ِل َعَل  َ،ْذَهِب االتدُّْقَم ِن ُهَو اجِلجَ  َند ِ  ًا َعلَد    ُة اأُلوَىا َوِهَ  َكْيَف اُِقد ُّ َ،ْورَِد اإِلْر
د ُل ِهدَ  اجِلَجدُة االث  لِيَدُة 

َ
د  َكدد َن ادل َوِهدَ  ِنَجلُددُق  –َردْ ٍط َوفَدْجدٍص  َ ِردٍ . واجلَدَواُب  َْن اُدَقد َل: اَلم 

  ِا وََ ْ اَدلَددَأخ ْ  َعددْ  َكدد َن  َدْيددُ  َندد ِ ٍ  َوَرددْ رُُق َوفَدْجُمددُق َك الَقدد  - َْعدديِن ِنَجددَة االددربِّ اإِلْ َادد ن ِ َ
دِص. َوَهددَذا  ًَ ًَ َل َعلَد  َ،دْذَهِب االتدُّْقَمدد ِن َصد ِ ِب االِقْلدِص واحِل َواْدِت احلَ َندِة االيبَديَد ُنا فَددَ  ِإْرد

  َْعَلُص.–وَدَق َى –ُهَو حَتِْقيُق َ،  وَدَق  َ . وايُ 
 َهْيدد َ    اَددَ،ددْذَهُب االتد ْقَمدد ِنا حِبََاددِب اال   اَددِة  ُ    َلْددَت وَددد َاُه اَددْ  َ َندد َب َعلَدد  َ،ْذَهيبِددِق َوْهددوَ    

َددْذَهِب ِ،دددْ   َْهددِ  َهددَذا االز َ،دد ِنا االَق دِددِ : ِإن  َذالِددَك االيبَدْيدددَ  
االِقْ فَدد ِنا ِخَ فدد ً الِدديبَدْقِ  ُعَلَمدد ِل ادل

َمدد زِِج اِلَشددْ ِط االش دد َِكِة واالشُّددُيوِع ِفيددِق َندد دٌِز َعلَدد  َ،ددْذَهبِ 
ُ
ًِل دد ِن ادل االتدُّْقَمدد ِنا َو َلْددَت وَددددَ ى  الِْل

ْمدُ وِحا َوالَدْو َكد َن ِ،ثْدُ   َدْيدِ  
َ
َ،ْذَهَب االتدُّْقَم ِن َاْ  َر  َد يف َذاِلَك واْ َل َط َغ اََة ااْ ِلَي ِط ادل

ًِل  ِن َند دِزاً يف َ،دْذَهِب االتدُّْقَمد ِن اَلَمد  اْ لَد َط َصد ِ ُب االُّليبَد ِب ِإَى ِسدَي ِق َ دِ اثِ   َذاِلَك اال
َندد ِ ٍ ا واجلَددَواُب َعْتددُق َغ اَددَة اجلَددَواِب َوهِنَ اَددَة االلد ْوِ دديِ ا َوذِْكددُ  رُ ُاِددِق َو َديَدد ُن َ،ْق ِفَددِة االل ددِايِ  
قُددددُق فَ ِسددددٌ  يف  ًِل دددد َن  َديدْ َجدددد  َوَغددددرْيِ االل ددددِايِ ا فَِتَج اَددددُة َهددددَذا االيبَديَدددد ِن َدل  َعلَدددد   َن  َذالِددددَك اال ِ،تدْ

ًِل د ِنا َا َ،ْذَهِب االتدُّْقَم نِ  ا َوَاْ  َعِلْمَت  َن  َ،ْذَهَب َ، اِلٍكا َوِإْن اَ َل  َِفَا ِد  َدْيدِ  َذالِدَك اال
ِة االَيِاددريَِةا ِإْذ ِفيَجدد  حَيُْلددُ  اإِلْ َادد ُن َ ْقدد ً  ُدد  

اَدُقددوُل ِتِثَددِ   ُ ْددَ ِن َرددْ ِط َندد ِ ٍ  واْسددِلثْدَت ُل ادل
ًَ ٌل َ ق  حَيَْل َج ِإَى اجَلَواِب.  َدْنَ اأَلَ  ِداِثا فَدَلْيَس يف َ ِ اثِ   َن ِ ٍ  ِعْتَ  َ، اِلٍك ِإْر

َو َ، دد  َ،دد  َ َردد َر الَددُق َصدد ِ ُب االلُّيبَدد ِب ِ،ددْ   َن  اْخددِلَ َا اال َِّوااَدد ِت يف  اَْلَفدد ِظ احلَددِ اِث شل دد     
ْ َلِبا فَِ ن   َدْقَ  األاَْلَف ظِ 

َ
َصد ِاٌ  يف ااْردِذَاِط َو َدْقُضدَج  َاا  دَيَْتُ  ااْ ِلَج َج َعَل  َهَذا ادل

َو َدْقُضدددَج  يف وَدْقيِدددِن اَدددْ ِر االدددث َمِ ا َو َل دددُق  ُوِاي دددٌةا و َدْقُضدددَج   َل دددُق  َْر َدددُ   ََواٍقا ِإَى َغدددرْيِ َذالِدددَك. 
دددُة  يبَدْقِضدددَج  ُدوَن  َدْقدددٍ  ودَ  َوا دددَف ااْ ِلَجددد ُج فَدتَدُقدددوُل: ِإَذا اْخلَدَلَفدددِت اال َِّوااَددد ِت وََك لَدددِت احُلج 

د ُفِ  اال َِّوااَد ِت  َْو وَدَق َر ُدَجد ا  َ، د  ِإَذا َكد َن االلد دْ ِنيُ  رَاِفقد ً  ًَ ًِدْ  ِ َشدْ ِط َو هِبَ . َهَذا َصدِايٌ ا اَل
دو  ًُ ُن َ، لِقد ً اليبَدْقِضَج   ِإ،   أِلَن  ُرَواوِِق َ ْكثَددُ  َوَ ْ َفدُظا فَديَدْتيَبغِد  االَقَمدُ  هِبَد   ِإِذ اأَلْ دَقُف َا َا
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دددَك  ِددد ال  اِنِ ا َواَدددْ  َصدددا َ  ُهدددَو  َدْقدددُ   َْ ُندددوُح َا اَدددْ َفُ  االل َماُّ
ِ،دددَ  االَقَمدددِ   ِددد ألَاْدَوىا وادل

اال َِّوااَدد ِت.  َِقْوالِددِق" فَدَقددْ  ُرِوَي يف االل ددِايِ " ِإَى آِخدد ِِه. فَدَلَما ددْك هِبَددَذا اأَلْصددِ   فَِ ل ددُق لَدد ِفٌ  
ِثَن اُدَقلِّلُددددددوَن احلَددددددِ اَث  ِ ِاْ ددددددِ  َاِبا َوحَتَْمقُددددددوَن يف َ،َواِ ددددددَ  َع ِ  َُادددددد ِّ

َجدددددد :  َن  ادل اددددددَ ٍة  ِ،تدْ
َجددد  ُصددددورٌَة وُوِندددُب االل ْضدددِقيَفا َكَمددد  َ َدددَ  َهددددَذا  ْهِ  ِ،تدْ اال َِّوااَددد ِت االَقِ ادددَ ةا فَديَدُقدددوُ  يف االدددذِّ

ددددَج َدِة اَلَمتَددددَ  االَف ِ ددددُ  يف َهددددَذا احلَددددِ اِثا َ ددددق  اَدددد َل: َوَهددددَذا ااِ  ْخددددِلَ ُا الَددددْو َكدددد َن يف االش 
َجد  َ دِقيف ً  ًَ َن اجَلَواُب َعَلْيِق  َْن اَدْتاَُ  ِإَى وِْلَك اال ُُّ ِقا َفَم  َك َن ِ،تدْ اَديُبوذَلَ ." ِإَى آِخ ِِه. َف

ِايِ  االَقدِويِّا َوالَِلَمد ِ  َهدَذا   ُْسدِقاَل َعدْ  َدَرَندِة اِاْعِليبَد ِر وََ ْ حَتَْقدْ  َ، لِقد ً ِ،دَ  االل َماُّدِك  ِ الل د
َكدددَ ٌ  َا ُدددوُلا الَدددْيَس زَلَل دددُق ُهتَددد   أِلَن  َ،دددْذَهَب َ، الِدددٍك َوِإْن اَددد َل ِ اَددد ِهِ  َهدددَذا احلَدددِ اِث ِ،دددْ  

َدد  ِايددَ  ِإل ددُق َوَرَد َ،دد   اَدْقَلِضدد  َر ِاِقددِق االل ددِايِ ا فَدْجددَو خُيَلُِّلددُق  ِ ْسددِلثْدَت ِل االددز َ،ِ  االَيِاددرِيا َوُرت 
َ  َهَذا احَلِ اُث َص ِاٌ  يف َذاِلَك. فَدَلَأ، ْ  ُ،ْتِلف ً. وايُ    َْعَلُص. -وَدَق َى  -َذاِلَكا َ ْ  ُرت 

اَدْ  َرد  َد يف َفَاد ِد  -َرِ َ  ايُ وَدَق َى َعْتقُ –ُ    ِ جلُْْمَلِة وااللد ْفِليِ  ِإن  َ،ْذَهَب االتدُّْقَم ِن    
مَ 
ُ
 زِِج اللش ْ ِط االِذي َا اَدْقَلِضيِق االَقْقُ  َوَا ُاَ دُِمُق َوْشِ ا اً َاِواّد ًا واْ لَد َط يف َذالِدَك االيبَدْيِ  ادل

ًِل دد ِن ِ َشددْ ِط االش دد َِكِة  ْيددَف َزَعددَص  َدْقُضددُجْص  َن  االيبَدْيددَ  يف َ،ْاددأاََلِة اال ًَ اْ ِلَي ردد ً زَادِدد اً ُ،ْ ِ ددي ًا َف
 ْ ُط َصِايٌ ا َواَدُقوُل َهَذا ُهَو َ،ْذَهُب االتدُّْقَم ِن ِفيِق َصِايٌ  َوَذاِلَك االش  

َْقَلُ  شل ْ  َا  ِلُ  َعَل  َهدِذِه اال َِّسد اَلِة ِ،دْ  َسد َدايت َذِوي اإِلديَد ِن َعدَ ُ  االلد ْقِليدِ ا واالت اَدُ     
فَ دل

دد ِّ واإِلْعددَ ِن ِ،ددْ  َغددرْيِ َرددِك  الِيِ  وااليبُدْ َهدد ِنا فَدَيْاَجددُ  حَتِْقيددُق َ،ددْذَهِب االتدُّْقَمدد ِن يف االاِّ ِإَى االدد  
اَدد   َُهْيددَ  االِقْ فَدد ِنا َفَمدد  َ ْسددَقَ  ِ،ددِ  اْهلَددَ ى ِإَى االَفْجددِص َولدَددَزَل رِ َ َعددُقا َورََ ى احلَددق   َوَا وَدْ ِدادد ٍ 

ُلددُ  َوُرزَِق اودِّيَب َعددُقا فَدد حلَْقُّ اَدل ِضددُ   ِ التد ْقددِ  واأَلِدال ددِةا واالشُّددُجوُر ُوْشددلَدَجُ   ِ أَلِهل ددِةا َو ِ اْلِقل ددِة حيَْ 
اُ  اَلْوَا َسْيُف االتد ْقِ   َْعدَزُلا َوَسدْجُص االِفْقدِق الَدْوَا ِسدَت ُن  ُدْ َهد ِن  ِرَف ُل االل ْ رِ  ِ،َ  االِقل ِةا واال ِّ

ا َوَسدْيُف االتد ْقدِ  اَدْق َدُ  ُكد   فَدِكا َورَ الِدُب  ِادُ  َردوَْكَة االش دكِّ ًْ احَلِ اِث ُ،ْغَزُلا فَ اليبُدْ َهد ُن َا
الِيَ  َسْيُف اِيا  ِِق ادُدلَدَقل ُص االِقْلدُص َواُدْتَشدْ ا  –واِي  –احَلقِّ يف َهَذا االز ، َِن َ ِقيٌف  ًِ   اال   ال

َقُ  احَلقُّ َواُدْقَشُ ا َوَ،َثُ  االُقُلوِ  وااليبُدْ َه ِن َكَمَثِ  ادلِْليَب ِح الِْليَبَلد دِِ  واأَلْذَهد ِنا فَ التد ْقد ُ  َو ِِق اُديبدْ
دد ُ  َك الِقَمدد ِد   ً ددٌة الِْلَمَفدد يتا واحُل الَِلِعيدد َِ ا واالَغْيددُث الِْلُجيَدد ِ   َْغَلدد ُن االا دد ِّ ُكددْ رٌَة َكُقَلدد رَِة ُ ج 

ددْوين اَلْاددُت َ َتِفيّدد ً َاْشددِوي مَحَ َ،ددَة االَقْلددِب َردديًّ  ا واالا دد ُّ َا اُدْغدديِن  ًَ االدد ِّنِّا َفُشددَواُظ االددَوْهِص ِ 
َقدد ِل وَ 

َ
َا اَدْتاُددُ  ِإَى َ،ددْ  اَدد َلا واال َِّندد ُل وُدْقددَ ُا َعددِ  احلَددقِّ َرددْي  ًا واالاُّددَمْي َُع َ،ددْ  َلاَددَ  ِإَى ادل

ًِ   َا اَدْقدِ ُا  ا والَْيَس احلَدقُّ اُدْقدَ ُا  ِ ال َِّند ِلا فَدَ  اَدُقدوُل إْلَاد ٌن ِإن  َعلِد   ادلِيلِد  َ،د اِل  ِ حلَْقِّ
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ًِدْ  فَدْليُدْتاَدْ  َلاَدَ  ُرنْ  َ،ْذَهَب االتدُّْقَم ِن  َاد ٍن َو ُدْ َهد ٍنا فَدِ ن  رَْ َى َ،  َداَ،ِت اأَلْزَ،د ِنا َواَل
 َ،  ذََكْ وُُق سُلَ الًِف  اِلَمدْذَهِب َ، الِدٍك  َِو االش د ِفِق ِّ  َِو االتدُّْقَمد ِنا فَدَيِجدُب َعَلْيدِق االد  دُّ وااليبَديَد ُن ُكد ُّ 

ُة اإِلديَدد ِن َعلَدد   َْهددِ  االيبَديَدد ِنا َوِإْن َرَلاُه  َل ددُق ُهددَو احلَددقُّ فَدَيِجددُب َعَلْيددِق االَقيبُددوُل واإِلْذَعدد ُن َوُلْلدد َ 
  االلُّْليَب ِن. 

ُيبِددِن َوَصددل   ايُ َعلَدد  َسدديِِّ لَ  
االلجددص  ارزُْاتدد  االلِّددْ َق واالَيِقددَن واْنَقْلتَدد  ِ،ددَ  االل دد  ِِقَن الِْلَاددقِّ ادل

 .زُلَم ٍ  وَعَل  آالِِق َوَصْايِبِق َوَسل صَ 
 فهرس المصادر والمراجع

 ص ع  ع صص.ف  وااة   وًا: االق آن االً مي 
 ثانياا: المصادر المراجع:

  لقدد  االدد ا  زلمدد   دد  علدد   دد  وهددب  دد  ا الإ ًدد   األ ًدد   ردد ح عمدد ة األ ًدد
ق: ،لدد ف  رددي  ،لدد ف  و ،دد ث  يددقا حت، يدد  االقشددرييا ادلقدد وا  دد    دايددق االقيدد 

 . (2115ا ، ساة اال س الةا ط: األوىا ) د،شق: ست س

عمدد  اوسددف  دد  عيبدد  اي  دد  زلمدد   دد  عيبدد   أل  يف ،ق فددة األصددا ب ااسددليق ب
  .د(هد1412ا دار اجلي  ا ط: األوىا ) ريوت:عل  االيبج وي ا حتقيق:االرب

علد   ا حتقيدق:اجلدزريا ا د  األثدري احلاد  علد   ا أل س  االغ  دة يف ،ق فدة االلدا  ة
 . (1994ا دار االًلب االقلميةا ط: األوىا ) ريوت: ع دل عيب  ادلونود -،قوض 

 االت ردد : دار االقلددص ا )ط: اخل ،اددة عشدد  اري االدد ا   دد  زلمددود االزركلدد األعدد  ا خلدد
  .(  2112 االلم ان

( 1896ا ص درا ) ريوت: دار دورد فت اكا أل اكلف ل االقتوع ت  هو ، يبوع 

 ددددددريوت: دار ادلق فددددددة  ا ط:  دددددد ون ريبقددددددةا )زلمدددددد   دددددد  إدراددددددس االشدددددد فق  ااأل - 
1991 ). 

لد ف  دل ااالذا  عل  كشف االاتون ع   س ،  االًلب واالفتدون إاض ح ادلًتون يف
 هد(.1992ا دار االًلب االقلمية ا ) ريوت:   عيب اي االقا ت يين اال و،  احلتف 

 دار االًلدددب ا ط: األوىا ) دددريوت: االقيدددين زلمددد  زلمدددود األ  االيبت ادددة رددد ح اذل اادددة
   (.2111ا االقلمية
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  الواليدد  زلمدد  ا أل  اوااللقليدد  دلادد د  ادلاددلع نةااليبيدد ن وااللالددي  واالشدد ح وااللونيددق
دار ط:االث ليدةا ) دريوت:  وآخد ون ازلمد   جد  . ققدق: د ا    مح     رر  االقد ر 

 .(    1988 االغ ب اإلس ، ا

  االواليدد  زلمدد   ا أل واالشدد ح وااللونيددق وااللقليدد  دلادد د  ادلاددلع نةااليبيدد ن وااللالددي
دار ا ا ط: االث ليدةا ) دريوت: مد   جد  وآخد  د زلا حتقيدق:     مح   د  ررد  االقد ر 

 .(  1988  ااالغ ب اإلس ،

 مدددد   دددد  اوسددددف  دددد     االق سددددص  دددد  اوسددددف ا تااللدددد ج واإلكليدددد  دلعللدددد  خليدددد
  .( 1994ا  دار االًلب االقلميةا ط: األوىا )  ريوت: االقيب ري ادلواق

زلمدد  عيبددد  ادلقيددد  ريبددد  حتددت ، اايبدددة:  مدد   ددد  إمس عيدد  االيبعددد رياا تاللدد را  االًيبدددريا
  .  ا د.ت(داد ة ادلق را االقثم ليةا  ي ر آ  د)  خ ن

ا ط: األوىا االدددذه   عيبددد  اي زلمددد   ددد   محددد  شدددمس االددد ا    ا الودددذك ة احلفددد ظ
 .هددد(1419ا دار االًلب االقلمية ) ريوت: 

  ازلمددد  عيبددد  االوهددد ب  ددد  علددد  االيبغددد ادي ادلددد الً  أل  اادلددد الً  االفقدددقاالللقدددن يف 
 ( 2114ا دار االًلددددب االقلميددددةا ط: األوىا )  ددددريوت:    واددددس االل ددددواينحتقيددددق:  

 ( 2111صاي  ،الصا حتقيق: خلي  ريا ا ط: االث الثةا ) ريوت: دار ادلق فةا  
  وتددوا  األ لدد ر وندد ،  االيبادد را الشددمس االدد ا  زلمدد   دد  عيبدد  اي  دد  مت ودد ش احلتفدد

: كمد ل االد ا  رل هد  األزهد يا )،لد : االلم و ر  االغدزي احلتفد ا ط: األوىا صدااق
 . ، يبقة االذا ا دا ت(

   ا ط: األوىا االفضدد   محدد   دد  علدد   دد   جدد  االقاددق ين ددذاب االلجددذابا أل
 .(ه1326، يبقة داد ة ادلق را االتا ،يةا :اذلت )

ق: د.  شدد ر يددقا حتيوسددف  د  عيبدد  االدد مح  ادلددزيا ال دذاب االًمدد ل يف  مسدد ل اال ندد ل
  .( هد1411 ا، ساة اال س الة  : ريوتا ط: األوىا ) عواد ،ق وا

 دار إ يددد ل االدددذاث ا ط: األوىا )  دددريوت:  ددد      ددد مت االددد ازيا ااجلددد ح وااللقددد ا
 .هدد(1271ا االق  

 احلدددد وي االًيبددددريا أل  احلادددد  علدددد   دددد  زلمدددد  ادلدددد ورديا حتقيددددق: زلمددددود ،  ندددد ا
 . (2113وآخ ا ا )  ريوت: دار االفً ا
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 ام     علد   د  زلمد  احِلْلدينا تعل ر ر ح وتوا  األ ل ر ون ،  االيبا راال ر ادل 
ا ط: األوىا ق: عيب  ادلتقص خلي  إ د اهيصا حتقيحللًف  احلتف اادلق وا  ق ل اال ا  

 . (2112ا دار االًلب االقلمية ريوت: 

  اال الي  االل رخي  دل الف ت ادلذهب ادلد الً ا تمد  االقلمد ا ط: األوىا )اال  د ط: دار
 . ( 2112األ، نا 

ا ط:ق: عيبددد  اي االليثددد يدددقحت امحددد   ددد  علددد   ددد  َ،ْتُجواَدددقا ألرنددد ل صددداي  ،ادددلص 
 .( هد1417 ادار ادلق فة : ريوتا )األوى

  :االاددددت  االًددددربىا اللتادددد د   ذادددديص: رددددقيب األرلدددد وطا حتقيددددق:  ادددد  رددددل ا ط
 . (2111االث ليةا )د،شق: ، ساة اال س الةا 

  :صدداي  االيبعدد ري ا تمدد   دد  إمس عيدد  االيبعدد ريا حتقيددق: ا سددص اال فدد ع ا ) ددريوت
 .دار األراصا د.ت(

وىا ا ط: األق: إ ادددددد ن عيبدددددد سا حتقيددددددسددددددا ق االشدددددريازيأل  إ ريبقددددد ت االفقجدددددد ل
 .د.ت( دار اال اد  االق  ا) ريوت: 

االقيبدد س  محدد   دد  إدراددس االلددتج ن    ا ألاالفدد وق  و  لددوار االددربوق يف  لددوال االفدد وق
  .( 1998ا دار االًلب االقلميةا ) ريوت: خلي  ادلتلور :حتقيقا االق ايف

 االفدي    ا ألفدي  ادللدك االوهد ب ادللقد يل  أليبد ل  وادد  االقد ن االث الدث عشد  وااللدوايل
 . د.  ق:ا حتقيددعيبدد  االاددل ر  دد  عيبدد  االوهدد ب االيبًدد ي االلدد اق  اذلتدد ي ادلًدد  احلتفدد 

 .( 2116األوىا : طا )عيب ادللك    عيب اي    دهيش

 قيبد  االقزادز  د   محد   د  زلمد ا ا الكشف األس ار ع   صول فع  اإلس   االيبزدوي
دار األوىا ) ددريوت:  ا ط:عيبدد  اي زلمددود زلمدد  عمدد ا حتقيددق: عدد ل االدد ا  االيبعدد ري

 .(   1997ااالًلب االقلمية

مدد ل االدد ا    ددو زلمدد  علدد   دد     حيدد ى ا جلاالليبدد ب يف اجلمدد   ددن االاددتة واالًلدد ب
ا ق: د. زلم  فضد  عيبد  االقزادز ادلد اديقا حتزك ا     ،اقود األلل ري اخلزرن  ادلتيبج 

 . (1994ا ) سورا : دار االقلصا االث ليةط: 

( 1991 - ريوت: دار ادلق فة ا )مس عي     حي ى    ادلزينسللل  ادلزينا إل.  
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 ا ط: م   د   محد  اخل يدب االشد  يينا ت،غين اتل ج إى ،ق فة ،ق ين  الف ظ ادلتج ج
 .هددد(1415 دار االًلب االقلمية األوىا ) ريوت:

ور قيدق: االد كلا حتاالواليد  زلمد   د   محد   د  ررد  االقد ر   ا ألادلق ، ت ادلمج ات
 .(  1988دار االغ ب اإلس ، ا ) ريوت:  األوىا ا ط:زلم   ج 

   ًِ  أل  ا،تَددد ِهُج االل اِلددديِ  وللددد دج ال ددد دف االل ْأِواددد  يف َرددد ِح ادلَ و لدددة وَ ددد ِّ ُ،شددد
ا ط: األوىا اعلدددد   ددددق:   ددددو االفضدددد  االددددّ ،َي ر ا احلادددد  علدددد   دددد  سددددقي  اال ن اندددد 

 .(   2117 ا: دار ا    ز ) ريوت

  ًواهب اجللي  يف ر ح سللل  االشدي  خليد ا أل  عيبد  اي زلمد   د  زلمد  ادلد ال،
ادلغ  ا االشجري   حل  با وقليق: زلم  حي  االشتقي  ا ط: األوىا ) لواكشدوط: دار 

 . (2111اال  وانا 

 :ادلورددأا دل الددك  دد   لددسا   وااددة حيدد   دد  حيدد  االليثدد  ا حتقيددق:  شدد ر ،قدد واا ط
 .هدد( 1417دار االغ ب اإلس ، ا االث ليةا ) ريوت: 

 مس عيد   د  زلمد  االيب  د ين االيبغد اديإل ا مس ل ادل الفن وآثد ر ادللدتفن ه اة االق رفن 
 . (1951ريب   قت اة وك الة ادلق را اجلليلة يف ، يبقلج  االيبجية  :اسل ليبول)

ا ددد   محددد   ددد  زلمددد   ددد  إ ددد اهيص ساالقيبددد    ا وفيددد ت األعيددد ن و ليبددد ل   تددد ل االز،ددد ن 
 . (1911ا دار ص درا ) ريوت: ق: إ ا ن عيب سيقا حتخلً ن

 

 

 

 

 

 

 


