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Abstract: 

This research, 'Tahrayrat 
(Examining) the Applied Faces of the 
Shatibiyyah in the Chapter of 
Alasoul (fundamentals)’, (Collecting 
and Analyzing), aims to clarify the 
concept of Tahrayrat (examining) the 
Quranic recitations, highlighting 
some of its benefits, its importance, 
and some of its disadvantages. The 
research also aims to investigate the 
sources of examining the applied 
faces of Shatibiyyah in the chapter of 
fundamentals, stating what is being 
applied by some readers in this 
chapter, and presenting the different 
faces as per some other readers; 
highlighting how some of those who 
explained Shatibiyyah were not sure 
enough when it came to the chapter 
of fundamentals.  

The outcome of the research is 
that Tahrayrat the Quranic recitations 
means refining the recitation from 
any mistake or flaw, checking and 
evaluating it, distinguishing its 
narrations through their unmixed 
correct methods. Tahrayrat 
(Examining) the Quranic recitations 
is a discretionary science based on 
researching and investigating what a 
writer is saying about or relating the 
faces of some recitation based on the 
methods that he assigned or 
mentioned.  

Some benefits of the science of 
Tahrayrat the Quranic recitations are 
showing the recitations' correct faces 
and their mistakes, explaining what is 
permissible, what is applied, what is 
recited, what is not permissible, and 

distinguishing the foundations and 
methods of the recitations, and the 
reasons behind their overlap. And 
allocating some of the different faces 
of the readers, clarifying the methods 
of recitations and their utterances. 
Thus, it is important to examine the 
Quranic recitations. Al-Shatibi 
mentions the different faces in the 
chapter of fundamentals quoting 
Hisham, Ibn Dhakwan, Ibn Kathir, 
Al-Sousi, Al-Douri, Al-Kisa'i, Qalun, 
and Qonbal in a number of verses in 
the Quran.  

Works of Tahrayrat on 
Shatibiyyah are too many to the point 
it has become difficult to deal with 
them. There are issues related to 
these Tahrayrat, like mixing what 
was agreed upon with what was 
attributed to Shatibiyyah, which was 
added by them. Then they dealt with 
Al-Shatibi as if their additions were 
his. Further, there is a contradiction 
among these Tahrayrat in the same 
verses in what is prohibited and what 
is permissible.  

Many of the scholars have 
examined what Ibn al-Jazari in many 
of what he said about Al-Shatibi and 
they have proven the explicit 
prohibition of what he transferred 
from the different faces; while that 
fact is Ibn al-Jazari did not prevent 
that explicitly. These scholars did not 
value the opinion of Al-Shatibi or 
value the possibility of these faces. 
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�م��مة

ا��� � ر� ال���� ع�ى ج��� ل���، وع��� ن���، ث� ال��ة وال��� ع�ى ال�� ا�م� 

 ��� وع�ى آل� وص��� أ���.

�أم��ن��:

 -ر�� ا�-ف�� م���م�: )ح�ز ا�م�ن� ووج� ال���ن� � ال��اءا� ال���( ل�م�� ال��ط� 

ل��اءا� ال���، وع�ى م� ف��� س�ر ك�� م� �� م� أش�� م� أل� � اال��ط���، ف��  وال���ة ��

ال��اء، وم� م� ح�ت� ه�� ا����م� م� ع��� ال�واي� وال�راي�، إ� أن� � ال��و� ا���خ�ة، و��ي�ا 

ال��� ال��ش� ا���� وم� ب���، ب�ز� ط�ئ�� م� ال����ء، اع��� ب����� أب��� ه�� ا����م� وع�� 

ن��� ش�ا� ه�� ا����م� ع�ى ض�ء ذل�، إ� ع�ة م�ار�، ��ي�ا� واس��راك�� ع����، وق� ا

ف���� م� اك��ى ب�ل��� ب��ه� ن��� ال��ط���، ب�س����ء م� أ�� ا����� ع�ى ع�� ال��اءة ب� 

ب�ع���ر أ� ال��ط��� ح�� ك��ا م� زي�دا� ال��ط� ع�ى م� � ال���� واخ���رات�، وذه�� ط�ئ�� 

����ا وج�ه� ك��ة، ت��� �� أش�ر إل�� اب� ا��ر� م� خ�و� ال��ط� ع� إ� ا���ل�� � ال���ي�ا� ف

ط�ي� ال���� ال�� ه� أص� م���م��، و����ا آراء اب� ا��ر� � ك�� م� ا��اض� م� � �����، 

وذه�� ط�ئ�� ث�ل�� إ� ال��س� ب� ال��ئ��� ال��ب���، ف�خ�وا ب��� ال���ي�ا� وت�ك�ا ال��� 

ق� وق� ك�� �� ذه� إ� ا��� � ��� م� ن�� ع� اب� ا��ر� � ال���ق� ف��روا وج�ه� ا�خ�، و

م���ا ال��اءة ب�� � ب�� ا��اض� وأث���� غ�ه�، ف��� ع� ذل� ت��� ك�� � ال���ي�ا� عُ�� ع�ى 

��� م� ف��� ك�� م� ال�اغ�� � ح�� م��� ال��اءا� ال��� ب��، و�� اط��� ع�ى ت�� ال���ي�ا� وت�

م� م�ارد �����، رأي� أ� أق�� ب��� �� � دراس� ت�� ال���ي�ا� � ب�� ا�ص�� �ب� م� �� وم� 

ع����. ف�س���� ب�� أو� ث� ع�م� ع�ى ت���� ال���ي�ا� ال�اردة � ب�� أص�� ال��اءا�، �� رو� 

[ ����:ف�� ا��� ل��� ال��اء، وق�� ب�راس��� م� خ�� ��� ه�ا ال�� 

[ 

 ��� إ��ز أه�ا� ال��� ال������� �� ي��: 

 .ع���� ا��خ� ف�ائ�ه� وأه����� وب�� ب��� م���� ال���ي�ا� ع�ى ال��اءا� وإب�از ب�� -1

 ال��ط��� � ب�� ا�ص��.ال����� � م�ارد ��ي�ا� ا���� ا����� �  -2

 .ا����ل� ع��� ��م�اض� ا��ب��� ب��� ا����� ب� ل��� ال��اء � ب�� ا�ص��، و -3

��� � ���ي�ا� ع�ال ����وُناض��ا� ب�� ش�ا� ال��ط���  ع�ى -ع��م�-ال��ء  إل��ء -4

 . ا��� � ب�� ا�ص��
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����ة��ل�����ت��ؤ�ت�:�م

أس�� م���� ه�ا ال��� ه� وج�د ان���� واض� ب� ش�ا� ال��ط��� وواض��     

 �ُ��يوج�د ت��� ك�� � ال���ي�ا� أي�� � ب�� ا��اض�، وال���ر� وق�� و ال���ي�ا� ع����،

وي��� ل�ل�: ال��� � م��ف�  ع�ى ك�� م� ال�اغ�� � ح�� م��� ال��اءا� ال��� ب��. م��

 ا����� � ا�س��� ال��ل��: ه��و��� أ� ت��� ���� ع�� ك�� م� ال�ارس�. م���� ال���ي�ا� ال�

 ـ م� م���� ال���ي�ا� ع�ى ال��اءا� ال��آن��، وم� م�� أه�����؟1

 ـ م� ه� أب�ز ا��خ� ع�ى ال���ي�ا� ع�ى ال��ط���؟2

 �ص��؟ـ م� ه� ال����� � م�ارد ��ي�ا� ا���� ا����� ب� � ال��ط��� � ب�� ا3

ات��� ال��ح�� ا���� ال�ص�� ا�س���ائ�، ح�� ق�م� ��� م�دة ال��� ا������ ���� ال��اء 

� ب�� أص�� ال��اءا� � ال��ط���، ودراس��� و������، وت��� آراء ا���� وال��ا� ف���، وذل� 

� م� ا�ب��� ع�ى ظ�ه�ه�، ث� م� خ�� ا�ش�رة إ� م�ض� ا��� وش�� ظ�ه� ا�ب��� وذك� ب�

 ذك� أق�ا� ا���� وا�س����د �� م� ب�� ا����م�� ا������ ب���ي�ا� ال��ط���، إ� وج�.
 

��ل���س����ل��ن�ة:

 ب�� ك�� �� وق� ب� ي�� ال��ح�� ب�� ال�راس�� ال� ��� ع�� ��ي� ال��اءا�، م���:

م� زاد� ا�م�� ال��ط� � ح�ز ا�م�ن� ع�ى ال���� ل�م�� ال�ان�، ب� ال��اءة وا���.  -1

، ال��ش�: ��� ا�م�� د/ س�م� ب� ��� س��� ع���� ع�� ال���ر�� م���ر، م� إع�اد: 

 .ـه1430ال��ط� ل��راس�� ال��آن��، ال��د: ال��م�، 

ده� ا�م�� ال��ط� ع�ى م� � ال����، إ� أن� وق� أج�د ال��ح� � دراس� ال��اءا� ال� زا

أخ� ط�ي�� ��ل�� �� ع��� ع���ء ال���ي�ا� وخ��ص� م� ط�ي� ال��ط���، ح�� ذه� إ� إث��� 

��� م� زاد� ال��ط� وإ� خ�ل� ط�ي��، �� أوج� ت��ق�� ك��ا ب��� وب� ع���ء ال���ي�ا�، 

 .ف�ه� إ� ������ � ك�� �� ذه��ا إل��

������ أب��� ال��ط��� واس��راك�� ال����ء ع����، �� ت����� ل��� درج�  -2

 .م2007-2006، ج�م�� ا����، ال���، إع�اد/ ��� أ�� ��ى ا��� ا�ه��ا��ج���، 
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وق� ق�� ال��ح� ب����� أب��� ال��ط��� واس��راك�� ال����ء ع����، وم��� ب�� 

ل�� م� م�اض� ال���ي�ا� ال� ذك�ه� إ� م� ذه� إل�� ا���خ�و� ال���ي�ا�، وق� واف� ف��� ذه� إ

 م� ��ر� ال��ط��� �� م���ا ال��� ب��� ال�ج�� م� ط�� ال��ط���.

وا���م� � ه�ت� ال�راس�� ي��� ل� م�� ال���ق� � آراء ا���خ�ي� وا���ص�ي�، وس�ح�و� 

ب�� ا�ص�� م� خ�� ال��ط���، م���ش�� ا��� م� خ�� ه�ا ال��� ت��� ال�ج�� ا����� ب�� � 

 م� أم��.
 

�������ل�����خ���:�

 ل�� ق�� ب����� ال��� إ� م��م� و��� م��ح� وخ���، ك�� ي��:

 : م���� ال���ي�ا� ع�ى ال��اءا� وأه����� وا��خ� ع����.

 وا�خ��� ����.: ا��� � ب�� ه�ء ال���ي� ب� ال��� 

: ا��� � ب�� ت�ء ال��ن�� وح�و� ق�ب� ��رج�� ب� ا�ظ��ر وا�دغ��، وف�� 

 م�����:

 : ا��� ب� ا�ظ��ر وا�دغ�� �ب� ذك�� � ب�� ت�ء ال��ن��.

 ��.: ا��� ب� ا�ظ��ر وا�دغ�� �ب� ك�� � ب�� ح�و� ق�ب� ��رج

 ا��� � ب�� ال��� وا�م�ل� ل���س�، ودور� ال���ئ�، وف�� م�����: 

 : ا��� � ب�� ال��� وا�م�ل� ل���س�.

 : ا��� � ب�� ال��� وا�م�ل�، ل�ور� ال���ئ�.

 ال�وائ�، ب� ا�ث��� وا���، وف�� م�����: : ا��� � ب�� ي�ءا�

 : ا��� ب� ا�ث��� وا��� ل��ل��.

 : ا��� ب� ا�ث��� وا��� ل����.
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 :���������:�م�ه����ل��������ع����ل��������أ����ه������خ��ع��ه��

، و��يــ� ال�ق�ــ�: إ�ذا َعَ�ــ� :: حــ� َيَ�ــّ��ــ�وق�، مــ� ا�ّ�يــ� :َوَحــ��ر� َتَ�ــّ�ر، حــ� التح�ير� � الغةرر��

 .(1)ع����

َتْ���ي� ، وأْع��ُ� :وا��� م� ك� َشْ�ء، ك� َشْ�ء ف�خ� جّ�� م� ِشْ�� أ�و غ��� 

��ي� ال���� وغ�� ت���� و����� ب�ق�م� ح�وف�، و، (2)الَ���� َوإ�ْص����ال�ِ�َ��َب�: إ�ق��َم� ح�وف��، 

 .(3)و����� ب�ص�� س���

ِف�ِ� َول�� َس��� َول�� � و��ي� ا���� إثَ��ت� م���ي��، ل�� غ���": (370ق�� أب� م���ر ا��و�)�:

��"(4) . 

 ح�ا ال��ء ج�� ���ل� وإظ��ره� ا��ص� وأخ� ال���ي� 

 . (5)"خ�ل��

 ت���� ال��اءة م� أ� خ�� أو� أن" 

 .(7)"ال�����ك�ل�ك�� أو خ�� وق��: "ال���ي�: ت���� ال��اءة م� أ� خ�� أو  .(6)غ���"

                                                           

 ����: ����� ،�1 ا����، ���ي�( م2001( )�ـ370:ت)����ر أ�� أ���، �� ���� ا���و�، ا�ز��� ي���: ( 1)

 أ�� ��ى �� ���م �� ���� ����ر، وا�� (.278-3/275)���وت  -ا����� ا���اث إ���ء دار: ا���ش� ����، ��ض

 (.4/184) ���وت: – ��در دار: ا���ش� ،�3 ا���ب، ���ن( �ـ1414( )�ـ711:ت)ا����ر�  ا��ي� ���ل ا����،

 (.4/184(، وا�� ����ر، ���ن ا���ب: )278-3/275ا���و�، ���ي� ا����: ) ( ي���:2)

�ـ( )د ت( ��ج 1205( ي���: ا������، ��ّ�� �� ��ّ�� �� ��� ا��ّزاق، أ�� ا����، ا���ّ�� �����ى، ا������� )ت:3)

 (.588 /10ا���وس �� ��ا�� ا�����س، �����: ������ �� ا�������، ا���ش�: دار ا���ا��: )

 (. 278-3/275ي���: ا���و�، ���ي� ا����: ) (4)

�ـ( 1031( ا����و�، ز�� ا��ي� ���� ا����� ���� ا��ؤوف �� ��ج ا���ر��� �� ��� �� ز�� ا�����ي� ا���اد�)ت: 5)

 (.92ا�����ة: )ص: –، ا���ش�: ���� ا���� 1م( ا������ ��ى ����ت ا����ر��، �1990-�ـ1410)

م( ا���� ا������� ش�ح ��� ا������ ������ ��ز 2012ه( )�����1198ن �� ���� )���� ���: ( ا����ور�، 6)

 (.25-24، �����: ��� ا��ازق �� ���، ا���ش�: دار ا�� ���ن، ���، ودار ا�� ا����، ا����د��: )2ا�����، �
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ك� رواي� ع�ى ح�ة، م� ط�ق�� ال��ق�� � ال��اءا�، وت�����، و���� وق��: "ه� 

 .(8)"ال�����، وع�� خ�� رواي� ب�خ��

�����ا� الوض� وال��� وال����  ي��� ع�ى ال���ي�ا� ع�� اج���د� أ�وح�ص� ه�� ال���ري� 

وب�ُ�  ،�� أط��� ص�حُ� ك��ٍ� م� ِم� أوُجٍ� ل���اء، وذل� َوف���� ل���� ال� أ�سَ�َ� م��� ال��اءا�

 .(9)����ون� � ك����؛ ف���ل��: ه� ال����� ب�ل��ق��ري� �أص��� ال��
 

�ث����:�أ���ة�ع���������ل������:

ه��� ال��� م� ال��ائ� ا������ ب��� ��ي� ال��اءا� وت��� وج�� ال��� وا��� ف���، 

 وب��� م� ��ز وم� ي��� وي��أ ب� وم� � ��ز، و��� ذك� ب�� أب�ز ه�� ال��ائ� ف��� ي��:

ا���ظ ع�ى ك�� ا� ج� ج�ل� م� ��� ص�ر ا��� س�اء ك�� ت�ك���� أو ت�����،  -1

 .(10)أو ل���� أو روائ��، و�� ذل�، �� ��� أ� ي�� م� م��ي� ح�� ال��آ�

ع�� ال���ي�ا� م���� ب�ل��آ� ال��ي� ال�� ه� ك��� ا� ج� ج�ل�، وك� ع�� ي�خ�  -2

م���� ب�ل��آ�، ف� ش� أ� أه���� ت�خ� م� ذل�؛ �ن� م� خ�ل� أه���� �� ت��� ب�، وه�ا ال��� 

��� ���� ال�ج�� ال����� م� ال�واي�� وأس�ن��ه� وب��� م� ي�� � ال�واي�� وا�س�ن�� م� ا��� 

 وال�ك��، وك� ذل� داخ� � أس��� ح�� ال��آ� ال��ي�.

� ع���، وم� � ��ز، و���� م� ف�ائ� ع�� ال���ي�ا�: ���� م� ��ز ال��اءة ب� وال�� -3

 .(11)أس�ن�� ال��اءا� وب��� ط�ق��، وأس��� ت�اخ� ه�� ال���

وم� ف�ائ��: ���� ك� رواي� ع�ى ح�ة م� خ�� ط�ق�� ال����� وع�� خ�� ه��  -4

 .(12)ال�واي�� أو ط�� ب���� ب���

                                                                                                                                                    

م( 2012-ه����1433، )ي���: ا����ع، ��� ��  ��� ا�ّ�ازق ��� ���ى،��� ��ا ا������ ا����ع �  (7)

����� ���غ ا�����، و�� )ش�ح ا����� ا����ع ��ى ��� إ���ف ا����� ������ات ا�������، ������ ���� �� ��� 

 (.83، �����: ��� ا����� �� إ��ا���، ا���ش�: ����� ا���رد: )1ا������(، �

 (.195، ا���ش�: دار ���ر، َ����ن: )�1اءات، �م( �����ت �� ��� ا��2001ا����ة، ���� أ��� ����، آ��ون، ) (8)

  (.83-82ي���: ا����ع، ����� ���غ ا�����: )( 9)
�ـ(، ا���� �� ا���اءات ا����، 833ي���: ا�� ا���ر�، ���� �� ���� �� ي���، ش�� ا��ي� أ�� ا���� )ت:  (10)

 (.�1/18ـ(، ا���ش�: ا������ ا����ر�� ا����� )����� دار ا����ب ا������(: )�����1380: ��� ���� ا����ع )ت:

 (.1/9ي���: ا�� ا���ر�، ا���� �� ا���اءات ا����: ) (11)

 (.83-82(، وا����ع، ����� ���غ ا�����: )18-1/9ي���: ا�� ا���ر�، ا���� �� ا���اءات ا����: ) (12)
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 .(13)�ع�� ال���ي�ا� ع�� ��� ب����� م��� ال��اءا� وت�ض�� أل��ظ�� وت���� م���� -5

 

��� ب�� وج�� ا��� ع�� ال��اء ف��� ذك� م� م��� ال��اءا�، ك�ل��ط��� � -6

 .(14)وال���� وغ�ه�، م� خ�� ع�و ك� وج� ل��ح��

�ث�ل��:����خ��ع���ع����ل�������:

اض��ب� آراء ال����ء ا���خ�ي� � أه��� ع�� ال���ي�ا� وف�ائ��، ف��وا ع�ى ط�� ن���، 

وج�� ال��� ب��� ال���ي�ا� وال��� ب��، وأ� ال��� ��ف�� ي�� م� ص�ر ف���� م� ذه� إ� 

 .(15)ال�ك�� وال����� وا��� ب� ال��اءا�، ب� ه� ع��ه� م� ب�� ا���

� ح� ذه� آخ�و� إ� أ� ال��� ب��� ال���ي�ا� � ��� م� ا�ض��ا� وا��� ع�� ال��ئ�� 

�ل� ل�س��د ال�� روي� ب� ت�� ال��اءا�، ف��ا م� ج��، ب�ج�ب��، إذا إ� ال��� ب�� اج���د� و�

وم� ج�� أخ�� ف�� ب�� ا���� ��� ال���ي�ا� � خ��: ف���� م� ي��ر ال���ي�ا� � م�اض� 

 . (16)م����، وم��� م� ي�� أ� ت�� ا��اض� ل��� م� ال���ي�ا� ع�ى ا��� ب� �� �� ال��� ب�

ع�� وع�� ب�ل��� ال����، إم� رواي� أو دراي�، واش����  وا�� أ� ال�ك�� وا��� ف���

ال��اءة ب�، ف�� ا��� وال�ك�� ا����� ف�� داخ� � ا��� ب� ه� ص�رة م� ص�ر ال��ل��، وأم� م� 

 .(17)ف�� خ�� م� ال��ر� ف��ا ي���ر� ب�ل���� وا���رس� وال��� ع�ى ا���ي� وا���ئ�

���ب� إ� م� ن��� ال��ط� م� ال���� وذه� ب�� ا���خ�ي� وأم� ا��ي� ع� ال���ي�ا� ا�

إ� ع�� ج�از� وت�ب��� ع��� ك�� م� ا���خ�ي� ب��ه� وا���ص�ي�، ف�ادوا ف�� وأك��وا م�� ح�ى 

                                                           
 (.83-82(، وا����ع، ����� ���غ ا�����: )26-25ي���: ا����ور�، ا���� ا�������: ) (13)

(، وا����ع، 26-25ا�������: )(، وا����ور�، ا���� 18-1/9ي���: ا�� ا���ر�، ا���� �� ا���اءات ا����: ) (14)

 (.83-�����82 ���غ ا�����: )

ه.( �� زاد� ا���م ا������ �� ��ز ا����� ��ى ا������، ���1430 ا����ر، ���� �� ���� ���� ����ن ) (15)

 (.29-20: )����8م ا��ا��، ��� ا���اءة وا����، ��� ����ر، ا���ش�: ���� ا���م ا������ ���را��ت ا���آ���، ا���د

 (.32 -28ا����� ��ى ا������: )ي���: د/ ����، �� زاد� ا���م ا������ �� ��ز  (16)
( ش�ح ���� ا���� 2000 -�ـ  �1420ـ( )83ي���: ا�� ا���ر�، ���� �� ���� �� ي���، ش�� ا��ي� )ت:  (17)

(، وا�������، ��� 81، ���� و��� ����: ا���خ أ�� ���ة، ا���ش�: دار ا���� ا������، ���وت: )��2 ا���اءات، �

، 1م(، ��� ا���� �� ا���اءات ا����، �2004 -�ـ �1425ـ( )�1118 ا���ر�)ت: �� ���� �� ����، أ�� ا���

 (.�����22: أ��� ����د ��� ا����� ا������ ا�����ن، ا���ش�: دار ا���� ا������، ���وت: )



45 

 

 45 

     ودراسة( )ج�ع�   ا�ص�ل ف ا�ع��ل �ه من ا�ش�ط��ة � ��ب�ح�ي�ات ا�ُخ�

   د/ بشرى حسن ه�دي ا�����                                                                                            

ISSN : 2410-1818 

 مج�� ا�ندلس
 م�����2020 -إبر�ل( 7ا����� ) ( 31ا���د )  �����م ا��س���ة وا�ج���ع�ة

ن��� ف�� ا���� ال���ة، وم��� م� ن�ه� ا�ل� ب��، ف��� ال���ي�ا� ب�ل� م� ال���ب� ����، 

. (18)��� � ال��اءا� ����، ن�ه�� ع�� � ط��ت�� م� ال���ق� وا�خ���ق� � ي����� أغ�� ا��

 ف��ا ع��� م�خ� ع�ي�ة. و��� ل���ح�� ا�ش�رة إ� ب�� ت�� ا��خ� م� خ�� ال���� ال��ل��:

 ا��� ب� ��ي� ال��اءا� وأس�ن��ه�، �� ه� ��� ع���، وب� م� ن�� إ�  -1

�� زاد� � ال��ط��� م� اخ���رات�، واع�� ع��� ب�� ا���خ�ي�، وواف��  ال��ط�

 ع��� ك�� م� ال��اء ا���ص�ي�.

ال��ا� ك�� م� ال��اء �� ق�ؤوا ب� ع�ى م�����، واع���ر خ�وج�� ع� ه�� ال���  -2

 ��ل�� �� أخ�وا م� ا�س��د.

� ب�� وال�ج�� و� ال�ق� ذات� ت��ر� ال���ي�ا� � ن�� ا��اض�، ف�� ا���� م� �� -3

 ه��� م� ي��ر ال��� ب��� ال�ج�� وي�ج��.

ه�� ال���ي�ا� داخ�� � ب�� ال��� وا�ج���د، وإل�ا� ال��� ب�ل��� ب�� ف�� ش�ء م� إل�ا�  -4

 ا�خ�ي� ب�راء غ�ه� م� غ� دل�� ص���.

ر�� -ك�� م� ال���ي�ا� م�� ع�ى ا�ح����، ف�ن� ي����� أ� ي��� ال��ط�  -5

ق� ت��� ا��� ب��ا ال�� ال��� �� أورد� ا�����، وإذا� ف�� إم� م� ط�� ال��ط���  -ا�

وال���� و� ي��� �� ذل�، أو ه� اخ���ر واج���د م� ا�م�� ال��ط�، أو ه� خ�� م��، وق� ق�� 

ي� ال���� إ� ا��� ب��ا ال�� ال��� ق�� � ت���� ل� ال���، ف��� ل�� أن�� إم� م� ط�

وال��ط���، أو ه� اج���دا� ال��ط� وزي�دات�، ف��ى ا�و�: �� ال��� ب�� وج�� واح�ا، وع�ى 

ال��ن�: ف�ن� ��ز ف��� ال�ج�� ع�ى ا�خ���ر، ف�� اج���د ال��ط� واخ���ر� م��� ع�ى غ��، م� 

 .(19)وج�� ع�ي�ة، ي��� ح��ه� ه��
 

��ل����ة�ن���ل��ة����خ��������:�������ل����:��������ن�������

ف�ه� ف�ي� ، (21)ب� ال��� وا�خ��� (20)(ي�ت�) اخ��� ش�ا� ال��ط��� � خ�� ه��� �

م��� إ� م�� ا�خ��� وا�ك���ء ب�ل��� ف�� م� ط�ي� ال��ط���، � ح� ذه� ال��ي� ا�خ� إ� 

                                                           

 (.32 -28د/ ����، �� زاد� ا���م ا������ �� ��ز ا����� ��ى ا������: ) (18)
 (.32 -28)ي���: ا����� ا�����:  (19)

 .]��٧٥:[َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من ُّٱ�� ���� ����ى:  (20)

، 1م(، ا������ �� ا���اءات ا����، ��2015ـ()  444ي���: ا��ا��، أ�� ���و ����ن �� ���� ا��ا�� )ت:  (21)

 (.432ا����د��: ) -درا�� و�����: د/ ��� ���د ���� ا������، ا���ش�: دار ا����� ����� وا���ز��، ��ئ� 
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�دات� ع�ى ال����، وع�� ��از ذل� ت��ي� ال�ج�� وعّ� ذل� م� اخ���را� ا�م�� ال��ط� وزي

 وف��� ي�� آراء ال����ء � ا���ل�: ،(22)ب��� ح�� ا����

�:-������-ق����ل��طا��

ــَْ�ل�ْ� َوُن�ـــــــــْ� ُيَ�د�ْ� َمْ� ُنـــــــــَوَس��  َوُنْ�ِتِ� ِمْ�َ�� ف��َعَ�ِ�ْ� َص�ِف��� َح���        ِ�ِ� ـــــــ

 َحَ�ى َص��َ�ُ� ق�ْ�ٌ� ِبُ���ٍ� َوأ�ْنَ����       ْ� ـــــــِ�ْ� َوَي��ِ�ــــــ�� ف���لــــــــــَوَعْ� َح��َوَعْ�ُ�ْ� 

    َوَي��ِتْ� ل�َ�� ط� ِب�ِ�ْس����� ُيْ�َ����          ُ�ْ�ــــُْ��� َح���ـــــْ� بُ������ ال����ِ� َوال���ــــَوق�

             .(23)����ٍ� َوِف� ط�َ� ِبَ�ْجَ�ْ��� ُب�����         ُ� ــــــ�ُنــــَب�َ� ِلَ� �ِءــــَال��ْ�ُ� ــــــَو� ال����� ق�

ظ�ه� م�ه� ه��� م� خ�� أب��� ا����م� ي�ح� ب�� ل� ا��� ف��أ � ���                      

 .(30)ي�ت�( ب�ل��� وا�خ���، (29)ي���، (28)أل�� ،(27)ن�ت�، (26)ن��� ،(25)ن�ل� ،(24)ال����� ال���)ي�د�

                                                           
 (.32 -�����28 �� ا�������، ي��� د/ ����، �� زاد� ا���م ا������ �� ��ز ا����� ��ى ا������: ) (22)

م( ��ز 2005 -�ـ �1426ـ( )590ا������، ا����� �� ���� �� ��� �� أ��� ا������، أ�� ���� ا������ )ت: (23)

، �����: ���� ���� ا�����، ا���ش�: ����� دار ا���� �4 ا�������(، �ا����� وو�� ا������ �� ا���اءات ا����)��

 (.14-13ودار ا������� ���را��ت ا���آ���: )

آل [َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ �� ����: (24)

 .]���٧٥ان:

 .]١١٥ا����ء:[  َّ  يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ ُّٱ�� ���� ����ى: (25)

 .]١١٥ا����ء:[  َّ    يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ ُّ�� ���� ����ى:  (26)

  ينُّ، ]١٤٥آل ���ان:[َّ خئحئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن ُّٱ( �� ���� ����ى: 27)

 ]٢٠ا���ر�:[َّ ىي ني مي زي ري ٰى

 .]٢٨ا����:[َّ ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ُّٱ( �� ���� ����ى: 28)

 .]٥٢ا���ر:[َّ جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك  ُّٱ( �� ���� ����ى: 29)

، ��� � �� ��� ا����� �� ا����� �� ��� � �� ��ى، ا�� ا����رك ا�ّ���� ا�����)ت:30)
ّ
�ـ( 741( ي���: ا��ا���

، �����: د/ ���� ا�����ا��، ا���ش�: ����� ا������ ا��ي���، 1م( ا���� �� ا���اءات ا����، �2004 -�ـ 1425)

���� �� أ��� �� ا���� ا����وف ���� ا����� ا���ر�  (، وا�� ا�����، ��� �� ����ن ��1/219ا�����ة: )

م( ��اج ا���ر� ا������ و����ر ا����� ا������ )و�� ش�ح �1954ـ( )801د� �� ا����� ا������ ا����� )ت:ا����ا
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وي�ت� ل�� ط�  :وق�ل�وإ� ذل� ذه� اب� ال��ص�، ف��� � ش�ح� ل�ب��� ال��ب��: "

وه� ال��س� ق�أ  (���)ف�خ� أ� ا���ر إل�� ب�ل��ء م� ق�ل� ٱچٱهن منٱچ ب��س��� ��� أراد

ي��  (��� ،ال�� ق�� ا��ء ب�� ل��ن�و� ) :وق�ل�، ب���� ا��ء ف��� ل���ق� ال���ي� (ي�ت�)

وه� س��  (،وي�ت� ل�� ط�)إ� ق�ل�  (وس�� ي�د�) :��� ا�ل��ظ ا����م� م� ق�ل� (ال��ـ)ب

ق�أه� ك��� ( ��ب) :ك���� وأراد ب��� ا��ء اخ��س�� وأخ� أ� ق�ل�ن� وه� ا���ر إل�� ب�ل��ء م� ق�ل�

 ب�خ��� 

 :ق�أه� ���� (ل��ن�) :ه��م� وه� ا���ر إل�� ب�ل�� م� ق�ل�وإ�  ،خ�� ك��ة ا��ء ب�

 .(31)"ب�ل��� ك��ق� ال��اء :وال��ن� ،ب�خ��� ا��ء ك��ل�� :ب�ج�� أح�ه��

وق� ص�� ال�ان� ص�ح� ال���� ال�� ي��� ا��ج� ا�س�س� ل���ط���، ب��� ا��� ���� 

وإ�� ا��� ل��ل�� ف��، ب�ل��� وا�خ���، ف���، ب� م�ه�� ف��� ك��ئ� ال��اء ب�ل��� ف��، 

ب�خ��� ك��ة ا��ء � ال�ص�، وأب� ش��� ب�س��ن�� ٱچٱهن منٱچ: � ق�ل�� ��� ع��ف���: "

 .(32)"ف��، وال��ق�� ب�ش��ع��

وال����ء ع�ى اخ��� � ص�� ن�� ال��� وا�خ��� ع� ه��� � )ي�ت�(، ف���� م� ن�� ع�ى 

������ ال����ء � ع�� ج�از ا�خ��� ل� م� ال��ط���، وم��� م� �� ال��� ع�ى ظ�ه��، ف�ث�� 

 .(33)ال��� وا�خ��� –ال�ج�� ���� 

ه��م� وه� ا���ر إل�� ب�ل�� م� ق�ل� � اح���ا ل�ل� ب� -ال��ي� أث���ا ال�ج��-ف���ء 

 ،ب�ل��� ك��ق� ال��اء :وال��ن� ،ب�خ��� ا��ء ك��ل�� :أح�ه�� ،ق�أه� ���� ب�ج�� (ل��ن�)

 .(34)وا ب� و� ي�ك� ه��م� م���ؤ�ن� ق� ذك� ا�س��� ع� ال�ي� ق� ؛ ا�س��� وم���ا ل�

                                                                                                                                                    

، را��� ش�خ ا����ر� ا������: ��� ا����ع، ا���ش�: ����� ������3 ��ز ا����� وو�� ا������ �������(، �

 (.1/304(، وا�� ا���ر�، ا���� �� ا���اءات ا����: )48-46ى ا����� ا�����، ���:)����

 (.46): ��اج ا���ر� ا������ا�� ا�����،  (31)
 (.432ا��ا��، ا������ �� ا���اءات ا����: ) (32)

�ر، ��� �� ���� �� ���� �� ��� ا����ر� أ�� ��� )ت: (33) م( ا����ر 2001 -�ـ �1422ـ( )938ي���: ا����

، �����: أ��� ����د ��� ��1 �� ��ا�� �� ا���اءات ا���� و���ر، و����: ���� �� ��ءات ا����� �����ر، �

(، وا�����، ��� ا����ح �� ��� ا����)ت: ���251وت: ) –ا����� ا������ ا�����ن، ا���ش�: دار ا���� ا������ 

 (.70، ا���ش�: ����� ا���اد� ����ز��: )4م( ا��ا�� �� ش�ح ا������� �� ا���اءات ا����، ��1992ـ( )1403

 (. 46ي���: ا�� ا�����، ��اج ا���ر� ا������: ) (34)
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ول� ك��  ،�ن� ال�� ي��� ؛ه���ع�ئ� ع�ى ف�ن�  (���) واح���ا أي��، ب��� ال��ظ�: 

�� � �ول� ك�� ع� ث�ث� أو أك�� ل��� ����� ول�� ال��ء  ،ا��� ع�� وع� ق�ل�� ل��� ������

�ن� �  ؛وإ�� ت���� ال��� ل��ق� ال��اء ،�� ا��اد م�� أ� ال��ر� ال�� ق��� اخ���� ال�واي� ع�� ؛رم�ا

 .(35)ي�ك�ه� م� أص��� ا�س��� و� م� أص��� ا�خ���

غ� أ� ك�� م� ا���� ذه��ا إ� غ� ذل�، ف����ا ���� ال��� وج�� واح� � )ي�ت�( 

 .(36)خ�ف� �� ع��� ال���

ٱهن منٱچق�ل�� ��� ع��: واح���ا ل�ل� ب��� ال�ان�: " ب�خ��� ك��ة ا��ء � ٱچ

ف��ل�ا � ذل� أ� ال�ان� � ي�ك� . (37)"ب�س��ن�� ف��، وال��ق�� ب�ش��ع�� ال�ص�، وأب� ش���

 ا�خ��� ���� وأ� ال��ه� ف�� أن� ذك�� م� ال��ق� ال�ي� �� ا�ش���.

وق� ذك� اب� ا��ر� أ� م�ه� ه��� �)ي�ت�( ال��� ف��؛ وذل� أن� ذك�� م� ب�ق� ال��اء: 

ة وال���ئ�، وخ��، وور� وال�ور�، واب� ��ز ورو�، وه� اب� ك��، واب� ع�م�، وع�ص� و��

 .(38)ح�� ق�ؤوا ���� ب��ش���، وم���� أ� ه��م� ه� أح� رواة اب� ع�م�، ف��� ل� ال���

و�� ق�� ال��� ف�� ���� ن���، ال��م� ��� ب� خ�� ا���� � م���م�� ا����ة: 

 )إ��� ال�ي� ب���ي�ا� ال��ط���( ح�� ق�� ف���:

 .(39)...........وي�ت� أ���                 ف�� ع�  ه��� ف�در� ل����

 .(40)و� ال�� ق�� ا��ء ب�� ل��ن�        ��� س�� ي�ت� ف�وص�� ت�ص�

 

 

ال���ث ال�تلث: الخ�� �� �تب �تء ال�أ��ث و��وف ق��� �خترج�ت، ��� ا�ظ�تر 

 وا�دغتم، و��ه �ط��تن:
                                                           

 (.46ا�� ا�����، ��اج ا���ر� ا������: ) (35)

م( ����� ا������ �� ش�ح 2013 -ه1434ي���: أ�� ا���ج، ��� �ش�� أ�� ا���ج، وا������، د/ ���� �� ����) (36)

 (.101، ا���ش�: ����� دار ا����ن، ا���ي�� ا����رة، ا����د��: )��9ز ا����� �� ا���اءات ا����، �

 (.432ا������ �� ا���اءات ا����: )ا��ا��،  (37)
 (.1/310، ا���� �� ا���اءات ا����: )ا�� ا���ر�   (38)

م( ��� إ���ف ا����� ������ات ا�������، ��� و��ا���: 2003-ه1422ه( )1342ا������، ��� ���)ت: (39)

 (.����5 أ�� ا����، ��ا���: ���ل ش�ف، ا���ش�: دار ا������ ����اث، ����، ���: )

 (.265ا����ور�، ا���� ا�������: ) (40)
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�����:������ن����ظه�������غ����ن��ذك��إ���ن���ت����ل�����������

ف���� م� ذه� إ� ، (41) َّ مج  حج ُّٱاخ��� ا����� � إدغ�� ال��ء � ا��� م� ق�ل�: 

ال��� ب�ج� ا�ظ��ر ف�� �ب� ذك�� ���� ��و� ال��ط� ع� ط�ي�� ف���، وم��� م� ذه� إ� 

 إث��� ال�ج�� �ب� ذك�ا� آخ�ا ب��ه� ن�� ال��ط���، وف��� ي�� أق�ا�� � ه�� ا���ل�:

�:-�������–ق����ل��طا�

 .(42)َوِف� َوَجَ�ْ� ُخ��ُ� اْب�� َذك��اَ� ُي��َ����  َواظ�َ�َ� َراو�يِ� ِهَ��ٌ� ل�ُ���َمْ� 

 .(43)ب��ظ��ر وا�دغ�� :��أف ،ب� ذك�ا���� ب�� َّ مج  حج ُّٱ :� ال��ظ�أخ� 

( � ك��ب� ا���ر ف��� ت�ات� م� ال��اءا�، هـ938و�� �� ال��� ع�ى ظ�ه�� ال���ر)�:

ق�أ ن�ف� واب� ك�� وع�ص� واب� ع�م� ��� ع� اب� ذك�ا�، وال��ق��  (َوَجَ�ْ� ُجُ��ُب��ح�� ق��: ")

 ف�� خ�� ك�� ال���ر ي��� أ� �ب� ذك�ا�  ا�ظ��ر وا�دغ��.، (44)"ب��دغ��

 ا�ظ��ر ا����� ب�ب� غ� م���� ب� م� ال��ط��� أ� ا�دغ��  إ� �ا���ذه� ب�� ول�� 

 .(45)ف��

وان��د ال��ط� ع� اب�  ا��� وف��� ت���� دق��� ف���: " وق� ن�� اب� ا��ر� إ� ه�ا

ق�� أب� ق� و، و� ن��� خ�ف� ع�� � إظ��ره� م� ه�� ال��� (وج�� ج��ب��)ذك�ا� ب���� � 

ش�م�: إ� ال�ان� ذك� ا�دغ�� � غ� ال���� م� ق�اءت� ع�ى أب� ال��� ف�ر� ب� أ�� �ب� ذك�ا� 

وال�� ن� ع��� � ج�م� ال���� ه� ع�� ا��� ول���: واخ����ا ع� اب�  )ق��(:. (46)وه���، م��

ذك�ا� ف�و� اب� ا�خ�� واب� أب� داود واب� أب� ��ة وال���� واب� ش���ذ ع� ا�خ�� ع�� ا�ظ��ر 

� ا��ف�، وك�ل� رو� ��� ب� ي�ن� ع� اب� ذك�ا�، ورو� اب� م�ش� وأب� ط�ه� واب� ع�� 

ب��دغ��، وك�ل�  (وج�� ج��ب��)ب��ظ��ر، و (ن��� ج��ده�)ا�خ�� ع��  ال�زا�، وغ�ه� ع�

                                                           

 .]٣٦ا���: [َّ جس مخ جخ مح جح مج  حج مث ُّٱ�� ���� ����ى:  (41)

 (.22ا������، ��ز ا����� وو�� ا������ �� ا���اءات ا����: ) (42)

 (.96ي���: ا�� ا�����، ��اج ا���ر� ا������: ) (43)

 (.263ا��ّ��ر، ا����ر �� �� ��ا�� �� ا���اءات ا���� و���ر: ) (44)

 (.132ي���: ا�����، ا��ا�� �� ش�ح ا������� �� ا���اءات ا����: ) (45)

�ـ(، إ��از ا������ �� ��ز 665ي���: أ�� ش���، ��� ا����� �� إ������ �� إ��ا��� ا������ ا������ )ت:  (46)

 (.190ا�����، ����� إ��ا��� ���� ��ض، ا���ش�: دار ا���� ا������: )
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ف�واة ا�ظ��ر ه� ال�ي�  رو� ل� أب� ال��� ع� ق�اءت� ع�ى ع�� ال��ق� ب� ا��� � رواي� ه��� ان��ى.

� ال��ط��� و� ي�ك� ال�ان� أن� ق�أ ب��دغ�� ع�ى أب� ال��� إ� � رواي� ه��� ك�� ذك��، وع�ى 

�ي� ك�ن� ق�أ ب� ع�ى أب� ال��� ح�ى ي��� م� ط�ي� أص��� ا�دغ�� ك�ب� م�ش� وأب� ط�ه� ت�

واب� ع�� ال�زا�، وغ�ه� ف��ذا ي��� إذا � ي�� ق�أ ب� م� ط�� ك��ب�؟ ع�ى أن� رأي� ن� أب� 

 ال��� ف�ر� � ك��ب� ف�ذا ه� ا�دغ�� ع� ه��� � ا��� وا�ظ��ر ع� اب� ذك�ا� و� ي��� ب�:

 .(47)"وج�� ج��ب��، وغ��

ف�� أغ�ى ت���� اب� ا��ر� ع� ك� ت����، وع�ى ك�م� س�ر ك�� م� ا���خ�ي�، وع��� 

 ن��� ا���� � ��ي�ا� ال��ط���، ك�� � ق�� ا����، ف���: 

 (48) و� وج�� ع�� اب� ذك�ا� أظ��ا       ..........................

 .(49)خ�� اب� ذك�ا� ي���       ول�� س�� ا�ظ��ر � ال��� ���ىو� وج�� 

��ن��ك�و���ن���ح����ق�نر����جه�:�وا�دغ���������ل����:������ن����ظه���

 وه�� اخ���� آراء ال����ء ف��� �ب� ك�� م� ا�دغ�� وا�ظ��ر � ال��ء ع�� ا��� � ق�ل�:

م� ط�ي� ال��ط���، وم��� م�  -ا�دغ�� وا�ظ��ر –ف���� م� أج�ز ال�ج��  (50)چيق ىق يفچ

 وف��� ي�� اس���ا� ل��� أق�ا��:  أج�ز ا�ظ��ر ف��،

�:-������-ق����ل��طا�

 (51)ُيَ���ْ� َدَن� ِب�ل�ُ���ِ� َجْ�دا� َوُم�ِب���         َوِف� ال�َ���َ�ْ� ف���ْ�  .............

 ، چيق ىق يف چ ق�ل�: م� ا��� ع�� ال��ء ب�ظ��ر أمٌ� ال���ة...إ�( )و� ظ�ه� ق�ل�:

 ول����ر وا�دغ��، ا�ظ��ر وج��� ع�� أ�: ب����، ك�� اب� وه� )دن�(: ق�ل� � ب�ل�ا� إل�� ل����ر

                                                           
 (.�2/6 ا���اءات ا����: )ا�� ا���ر�، ا���� � (47)

 (.13ا������، ��� إ���ف ا����� ������ات ا�������: ) (48)

 (.267ا����ور�، ا���� ا�������: ) (49)

 [.284]البقرة:  َّ ىل مل يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ: �� ���� ����ى )50(

 (.23ا������، ��ز ا����� وو�� ا������ �� ا���اءات ا����: ) (51)
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 ل���ق� وت�� غ�، � ا�ظ��ر ع�� أ�: ور�، وه� خ��، ب� )ج�دا( ق�ل�: � ب���� إل��

 .(52)ا�دغ��

وأو� م� ن� ع�ى ا��� ف��� ب� ا�ظ��ر وا�دغ�� ا�م�� ال�ان� � ك��ب� ال���� � 

دغ� أي�� وأ �واخ��� ع� ق��� وع� ال�� :� ال���ة (وي��� م� ي��ءال��اءا� ال���، ح�� ق��: ")

 وت��� ال��ط� � ذل�.(، 53)"ذل� ال��ق��

� ه��� خ�و� ع� ظ�ه� ال�� وأ� ا���� ول�� ب�� ش�ا� ال��ط��� و������ أش�روا إ� أ

 �ب� ك�� وا���وء ب� م� ط�ي� ال��ط��� ا�ظ��ر ف��.

وت��� ع�ى ذل�  (54)وأط�� ا��� ع� اب� ك�� ب���ل� ص�ح� ال����ق�� اب� ا��ر�: "

 (55)وذل� أ� ال�ان� ن� ع�ى ا�ظ��ر � ج�م� ال���� ؛وال�� ت����� ط�ق��� ه� ا�ظ��ر ،ال��ط�

� �ا�ب� ك�� م� رواي� اب� ��ه� ع� ق��� وم� رواي� ال���� ع� أب� رب���، ه�ا ل��� وه

ول�� �� ك�� ا�دغ�� �ب� ك�� ه� ال�� ع��� ا����ر  ال��ي��� ه�� ال���� � ال���� وال��ط���

أط�� ا��� � ال���� ل� ل���� ب� ال�واي� وم� ع��� ا�ك��و� وه� �� خ�� ف�� ع� ط�ق� وت��� 

 .(56)"ع�ى ذل� ال��ط�

� ال���ة، ي��ؤ� ��� ال��ء أه� )��(  چيق ىق يف چٱ" وق�� ع�� ال���� ال��ض�:

ه�ا م� ي�خ�  ،وور� ب� خ�� ،�ظ�� ال��ء ع�� ا��� ف�� اب� ك�� ��� ع��ف ،و��ة وال���ئ�

ول�� ال����� أ� اب� ك�� ل�� ل� م� ط�ي� ال��� وأص�� إ� ا�ظ��ر ف� ي��أ ل�  ،م� ص�ي� ال���

 .(57)"إ� ب�

                                                           
ه( 756(، وا����� ا�����، أ��� �� ي���)ت:199، 153ي���: ا��ا��، ا������ �� ا���اءات ا����: ) (52)

، �����: د/ أ��� 1م( ا���� ا����� �� ش�ح ا����� )ش�ح ا�����ة ا������� �� ا���اءات ا����(، �2001-ه1422)

(، وا�� ا�����، ��اج ا���ر� ا������: 2/1230ا����د��: )-رش�� ����، دار ��ر ا������ت ����� وا���ز��، ��ة

(101.) 

 (. 37ا��ا��، ا������ �� ا���اءات ا����: ) (53)

 (.37ي���: ا��ا��، ا������ �� ا���اءات ا����: ) (54)

م( ���� ا����ن �� ا���اءات ا����، 2007 -�ـ �1428ـ( ) 444ي���: ا��ا��، أ�� ���و ����ن �� ���� )ت:  (55)

 (.456 /1ا���رات: ) –، �����: ������ �� ا�������، ا���ش�: ����� ا���ر�� �1

 (.2/10ا�� ا���ر�، ا���� �� ا���اءات ا����: ) (56)

 (.��137 ا���اءات ا����: ) ا�����، ا��ا�� �� ش�ح ا������� (57)
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ال�اج� م� ا��� � م���م�� ك�� ا���ن� � ��ي� ح�ز  -ر�� ا�- ون�� ا���ور�   

 ا�م�ن� ف���:

 (58)ي��� دن� ب���� ج�دا وم�ب�       و� ف��ظ��ر � ال��� أع��

وال��ه� � ال��� ق�ل�: )و�( أ� أ� ا��� ا��ك�ر �ب� ك�� � )وي���( � ي��� ب� م� 

 .(59)ال�ج��� م� ط�ي� ال���ط�ي� ال��ط���، وإ�� ث�� ل� 
 

 ال���ث ال�ا�ع: الخ�� �� �تب الة�ح وا��تل� ل����� ودوري ال��تئ�، 

 حت ُّٱ أ� ل���س� ال��� وا�م�ل� � ا�ل� � ق�ل�: -ك�ب� ال��ص�–ذك� ب�� ال����ء 

ك�� ه� ظ�ه� � أب��� ال��ط���، إ� أ� ا���� � ي����ا ل� م� ط�ي��� إ� ال���  (60)ٱَّ خت

 .ف��

�ق����ل��طا���ة���:

 (61)� اِ�ْسَ�ا َوُهْ� َوال���ُ� َضْ�ُء َسً�� َت���      َن��� َشْ�ُ� ُيْ��� ِب�ْخِ���ٍ� َوُشْ�َ��� 

 أم��� ا���ر إل���� ب�ل�� � ق�ل�:� ف���  َّ خت حت ُّٱ أ� ا�ل� م� ال��ظ�: أخ�

وه� ال��س� أم��  (��)وه�� ��ة وال���ئ� ب� خ�� وأ� ا���ر إل�� ب�ل��ء � ق�ل�:  (ش��)

و��ة وال���ئ� وال��س� ��� ع�� ا�م�ل� ���� لا�م�ل� وال���، و :�ج���ف�� ال ���،ا�ل� 

 .(63)� ف��� ع�ى م� ت��� ل� (62)� ا�ل� � م�ض� ا�س�اء

وه� ال��س� أم�� ا�ل� ���  (��)� ق�ل�: وإ� ه�ا ذه� اب� ال��ص� ال��ر�، ف���: "

وأم��  :أ� ،وه� (� ا�س�ا)ث� ق��: وش���  ،ع�� أ� ع�� وج��� ا�م�ل� وال���، وال��� ع�� أش��

                                                           
 (. 267ا����ور�، ا���� ا�������: ) (58)

 (.149ي���: ا����ور�، ا���� ا�������: ) (59)

 .]����٥١:[َّجح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب ُّٱ�� ���� ����ى:  (60)

 (.26ا������، ��ز ا����� وو�� ا������ �� ا���اءات ا����: ) (61)

 .]٨٣ا���اء:[َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت  ُّٱ�� ���� ����ى:  (62)

 (.110(، وا�� ا�����، ��اج ا���ر� ا������: )412ي���: ا��ا��، ا������ �� ا���اءات ا����: )(63)
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� س�رة س���� ش��� وه��ء ا����� ذك�ه� أ� وه� ��ة وال���ئ�  َّ خت حت ُّٱ ا�ل� م�

ف��ر ال�ج�� ل���س� � م�ض�� ف��� ، (64)"وال��س� ي�� ع�ى م� ت��� ل���س� م� ا���

 وا�س�اء، وج�� ال��� أش��، � ح� ذه� ب�� ا���� إ� رد وج� ا�م�ل� ع�� � ا��ض��.

خ��� وال���ئ� ���� ال��� وا�ل� م� ا���ة � م�ض��  أ�ق�� ع�� ال���� ال��ض�: " 

ا�س�اء وف���، وأ� خ�دا ��� ا�ل� م� ا���ة � ا��ض�� و� إم�ل� ل� � ال���، وأ� ش��� ��� 

ه�ا وم� ذك�� ال��ظ� م�  ،ا�ل� م� ا���ة � م�ض� ا�س�اء ف�� و� ش�ء ل� � م�ض� ف���

 .(65)"ا���ة م�دود � ي��أ ب� و� ي��� ع���ا��� ل���س� � إم�ل� 

وال��ه� أ� ال���� وا����� ب� ل���س� م� ط�ي� ال��ط��� ال��� ف��، وق� أش�ر إ� ذل� 

وان��د ف�ر� ب� أ�� � إح�� وج��� ع� ال��س� اب� ا��ر� م��� ل�ل� م� ط�ي� ال�واي� ف���: "

وأ�� ال�واة ع� ال��س� م� ��� ال��� ع�ى ال���  ،ب��م�ل� � ا��ض�� وت��� ع�ى ذل� ال��ط�

 .(66)"� ن��� ب���� � ذل� خ�ف�، و��ا � ي�ك�� ل� � ا���دا� و� ع�� ع���

وق� واف� اب� ا��ر� ك�� م� ال����، م��� ا���ور� � م���م�� ك�� ا���ن� � ��ي� 

 ح�ز ا�م�ن�، ح�� ق��:

 وس���� ع��� ه��� ق� ��� �� ب�خ��� ب����          ـــــــ�� ن�� شـــــــــ

 .(68)وف����� ع�� ب� خ�� ا��            (67)�� ل���ـــــــو� ال��� � �� ا�

 وق�� ��� ب� خ�� ا���� � م���م��: )إ��� ال�ي� ب���ي�ا� ال��ط���(:

 .(69)ف�ف�� ل��ك�            ورا غ�� ك���� � ون�� ك� وح�� رأ� ل���س�

��������ل����:��������ن����ل�������م�لة�ل������ل���ئ�:

                                                           
 (.110ا�� ا�����، ��اج ا���ر� ا������: ) (64)

 (.147ا�����، ا��ا�� �� ش�ح ا������� �� ا���اءات ا����: ) (65)

 (.2/44ا���� �� ا���اءات ا����: )ا�� ا���ر�،  (66)

 .-ر��� �-ا���ف ���، �����، وا���اد �� ا���م ا�����  (67)

 (.267ي���: ا����ور�، ا���� ا�������: ) (68)

 (.13ا������، ��� إ���ف ا����� ������ات ا�������: ) (69)
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�   (70)ذه� ب�� ال����ء إ� أ� ل�ور� ال���ئ� ال��� وا�م�ل�، � ق�ل� ت��� )ي�ار�(

� ي����ا ل� م� ط�ي��� إ�  م�ض�� ا��ئ�ة ك�� ه� ظ�ه� ا�ب��� � ال��ط���، ول�� ا����

 ال��� ف��.

�:�-������–ق����ل��طا�

 (71).................            ُيَ�ار�� أ�َوار�� ِف� الُ����ِد ِبُ���ِ�ِ�

وج��: ال���، ٱ(72)، أوار�(ي�ار�) م�ض�� ا��ئ�ة أ� ل��ور� ع� ال���ئ� �ال��ظ�: أخ� 

ف�ن� ب�ل��� ل����� ب�  (73)ال� � ا�ع�ا� (ي�ار� س�آت��)وق�ل�: � ال���د اح�ز ب� م�  ،وا�م�ل�

و���� ال��ظ� ل��: )ي�ار�( ب��رة ا��ئ�ة ف�� م��ب�� م� ال��ط� ل��ان�، و� ُي���  خ��،

��د ب� ق�� ا���ب�� م� ذل�، وق� ن�� اب� ا��ر� � ال��� ع�ى أ� ه�ا ال����� إ�� ه� �� ان

ث� ���� ا��ئ�ة دو� ا�ع�ا� ه� �� ان��د ب� ال�ان�، وخ�ل� ف�� ���  ال�ان�، ف���: "

 .(74)"ال�واة

، ي�ار�م� ح�� ال����� ب��م�ل� � م�ض��) -ر�� ا�-وأم� م� ذك�� ال��ط� 

ورو� أب� ال��ر� "ح�� ق��: ، (75)ب� ص�ح� ال�����وج� س�� أن� ت ( دو� ا�ع�ا�، ف��� ل�ف�وار�

ع� أب� ط�ه� ع� أب� ع���� س��� ب� ع�� ال�ح�� ال��ي� ع� أب� ع�� ع� ال���ئ� أن� أم�� 

م� ه�ا ال��ي�، وغ��  -ي�� أب� ط�ه� -و� ي�و� غ�� ق��: وب�ل� أخ��  (ف�وار�)، و(ي�ار�)

 .(76)"وم� ط�ي� اب� ��ه� ب�ل���

                                                           
م( ا��ر �1990ـ()705)ت:��� ا��ا�� �� ����، وا������، (217ي���: ا��ا��، ا������ �� ا���اءات ا����: ) (70)

�ـ( 444ا����� وا���ب ا����� )�� ش�ح ����ت و�� ����ت اش��� ����� ���ب ا������ ��� ���و ا��ا�� )ت:

 (.222 /�����3: أ��� ��� � أ��� ا�����، ا���ش�: دار ا����ن، ��ة: )

 (.27ت ا����: )ا������، ��ز ا����� وو�� ا������ �� ا���اءا (71)

 جل مك لك خك حك جكمق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ�� ���� ����ى:  (72)

 .]٣١ا���ئ�ة:[َّ  حن جن مم خمحم جم هل مل  خل حل

 .]٢٦ا���اف:[َّمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ���� ����ى:  (73)

 (.2/39ا�� ا���ر�، ا���� �� ا���اءات ا����: ) (74)

 (.2/39ا����� ا�����: ) (75)

 (.42ا��ا��، ا������ �� ا���اءات ا����: ) (76)



55 

 

 55 

     ودراسة( )ج�ع�   ا�ص�ل ف ا�ع��ل �ه من ا�ش�ط��ة � ��ب�ح�ي�ات ا�ُخ�

   د/ بشرى حسن ه�دي ا�����                                                                                            

ISSN : 2410-1818 

 مج�� ا�ندلس
 م�����2020 -إبر�ل( 7ا����� ) ( 31ا���د )  �����م ا��س���ة وا�ج���ع�ة

، وأورا�( إ� وج� ال��� ف��؛ وذل� ع�ى و� ي�ك� ك�� م� ش�ا� ال��ط��� � )ي�ار�

 اع���ر أ� م� ذك�� ال��ط� م� ا��� ب� ال��� وا�م�ل� ل�� م� ط�� ال��ط���.

ر�� - م�� خ�و�: ���� ال���د � أوار�( : " )ي�ار�هـ(1118: �أب� ا��� ال��ر�)ق��  

 .(77)"ال��� ع�ى ع�� ال��ق��� أ�� وق� ال����، ��� ب� ج��� ط�ي�� ف�� ط�ق� ع� -ا�

وأم� ا�م�ل�: ف���� م� ه�� ال��ي� ف�  ،ه� ال���ف�ل���� ا����� ب� م� ط�ي� ال��ط��� 

 .(78)ي��أ ب�� ل�

 وم� ال�ي� م���ا وج� ا�م�ل� ا�م�� ا���ور� � م���م��:

 ي�ار� أوار� � ال���د ����       وذا ا��� � ا�ع�ا� أي�� ���

 (79)إم�ل��� ال��ي� ول�� م�     ط�ي� ا��ز ب� ل� ال��� م���وراو� 

 وق�� ا����، � م���م�� )إ��� ال�ي� ب���ي�ا� ال��ط���(:

 .(80)ي�ار� أوار� � ال���د ����      ول�� ل� ا�ض��� � ا��ز ���
 

 ال���ث الخت�س: الخ�� �� �تب �تءا� الزوائ�، ��� ا���ت� وال�ذف،

 (81)ُن�� ا��� ع� ق�ل�� ب� إث��� ال��ء ال�ائ�ة وح�ف�� وص� �: )ال���، وال���د(

وا��ض�� � س�رة غ�ف�، ف�ل��� أث�� ل� ال�ج��، وال��� ا�خ� أث�� ل� ا��� ف��؛ �ن� رواي� 

 ذل�:ا����ر، وس��ت� ب��� 

                                                           

 (.194ا�������، ��� ا���� �� ا���اءات ا����: ) (77)

 (.154ا�����، ا��ا�� �� ش�ح ا������� �� ا���اءات ا����: ) (78)

 (.267ا����ور�، ا���� ا�������: )( 79)

 (.15ا������، ��� إ���ف ا����� ������ات ا�������: ) (80)

، �����: 4ه( ا���� �� ا���اءات ا����، �1401ه( )310ي���: ا�� ������، ا����� �� أ���، أ�� ��� �)ت: (81)

ه( 324(، وا�� �����، أ��� �� ���ى �� ا����س)ت:312د/ ��� ا���ل ���� ���م، ا���ش�: دار ا���وق، ���وت: )
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�:�-������-ق����ل��طا�

 (82)َتَ��ِد َدَرا َب�ِغ�ِ� ِب�ل�ُ���ِ� ُج�����       َوال������ َوالْ�ـ  ...........

 (ب�غ��)م�  (ال��ء)و ،ب� ك��ا( �در) :� ق�ل� (ال�ا�ي��� م� ك�� ال��ظ� ب�� رم� )

 حص مس خس حس ُّٱ  ( م� ق�ل� ت���:ال������ )�ث���ا ال��ء ف ،�ر�ل (ج��)م�  (ا���)و ،��ل��ل

 لك خك حكُّٱ ( م� ق�ل� ت���:ال����ِدوال��ء �)، ]١٥غ�ف�:[َّ مظ حط مض خض حض جض  مص خص

 .]٣٢غ�ف�:[َّ حل جل مك

وه� ع�ى أص��� ف�ب� ك�� ي������ � ا��ل� وور�  ،ع� ق�ل�� وح�� :أ� ،وق�ل� ب����

 .(83)ي������ � ال�ص� و��ف��� � ال�ق�

 ،رو� ع�� إث��ت��� وح�ف��� � ال�ص�� ال�ص� دو� وال�ق�، ف�� ��ل�� ف���� ف���� ل 

 .(84)وأم� ب�ق� ال��اء ف�ن�� ��ف�ن��� � ا��ل� � ال�ق� ح�ف��� ع�ى أص��،ورو� ع�� 

وا��� ب� ال��ا� واس� � ه�ي� ا��ض�� و��ه�� �� ف�� خ�� ل��� ال��اء �� خ�� 

ع� ط�ي��، ف���� م� ي��ر ا��� � ش�وح� وي��� ب�، وم��� م� ي�ّ�� ال�ج�� ف�� ال��ط� 

و����� و��� م� خ�ل� ط�ي� ال��ط���، وه� أن���� ع�ى خ�� أي�� م� ج�� ب�� ا��اض� ال� 

ي��ون�� و� ي��و� إل��� � م�اض� أخ��، ف��ه��� إ� م�� أح� ال�ج�� دو� ا�خ�، ف��� � ه�ا 

ع�ى ظ�ه� ال�� �  س�ا� ال��ر� ا����� وت�ك�ر ا���� ا�����ف�� اع��� ص�ح� ك���  ا����

وأث�� ور� واب� ك�� وق�ل�� ��� ع�� ال��ء ه�ا ال���، � ح� خ�ل�� ع�� ال���� ال��ض� ف���: "

وا��ض��� ب��ف�، وال�� ع��� ا�����:  ،چ حل جل مك لك خكٱچٱ،چٱ مظ حط مضٱچ  �:

 .(85)"م� ط�ي� ال��� � ه�ي� ا��ض�� إ� ا��� ف����� ل� ع��� أ� ق�ل�� ل�� ل�

                                                                                                                                                    

( ��568، ا���ش�: دار ا����رف، ا�����ة: )، �����: د/ ش��� �2ه(، و���ب ا����� �� ا���اءات، �1400)

 (. 273-272وا��ا��، ا������ �� ا���اءات ا����: )

 (.���35: ا������، ��ز ا����� وو�� ا������ �� ا���اءات ا����: ) (82)

��ا��، (، وا568(، وا�� �����، ���ب ا����� �� ا���اءات: )312ي���: ا�� ������، ا���� �� ا���اءات ا����: ) (83)

 (. 273-272ا������ �� ا���اءات ا����: )

 (145ي���: ا�� ا�����، ��اج ا���ر� ا������: ) (84)

 (.196ا�����، ا��ا�� �� ش�ح ا������� �� ا���اءات ا����: ) (85)
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ف�ه� ب�� ا��ري� إ� أ� م� ي��أ ب� ل��ل�� ف���� م� ط�ي� ه�ا ال��� وأص�� إ�� ه� 

 . (86)ا��� ف��؛ �ن� رواي� ا����ر ع�� دو� ا�ث���

وان��د أب� ال��� ف�ر� ب� أ��  ق�� اب� ا��ر� م�ض�� ع�� ال��اءة ب�ث��� ال��ء � ال�ص�: "

م� ق�اءت� ع�ى ع�� ال��ق� ب� ا��� ع� أص��ب� ع� ق�ل�� ب�ل�ج�� ا��� وا�ث��� � ال�ق� 

وت��� � ذل� ال�ان� م� ق�اءت� ع��� وأث��� � ال���� ك�ل� ف�ك� ال�ج�� ���� ع�� وت��� 

���، و� أع��� ورد م� ط�ي� م� ال��� ال��ط� ع�ى ذل�، وق� خ�ل� ع�� ال��ق� � ه�ي� س�ئ� ال

و� ا���ان�، ب� و� ع� ق�ل�� أي�� � ط�ي� إ� م� ط�ي� أب� م�وا� ع��، وذك�� ع� أب� ن���، 

 .(87)"ال�ان� � ج�م�� ع� ال����ن� أي�� وس�ئ� ال�واة ع� ق�ل�� ع�ى خ�ف�

 وق� أش�ر إ� ذل� ص�ح� إ��� ال�ي� ف���:

 (88)اح�ف���             و�� أص�� ال��� درا م��� ل���ى ال��� وال���د

 وك�ل� ق�� ا���ور�:

 ــــــ��ــــــــ�غ�� ب���� جـــت��د درا ب            ــــــــ         ...........وال��� وال�ـ.

 .(89)وق� رد ه�ا ا��� � ال��� ق�ئ�         ل� ا��� � ا�ث�� وق�� وم�ص�
 

��������ل����:������ن����ث����������ل����:

ك�� ه� ظ�ه� م� أب��� ال��ط���، ول�� ، (90)و� م�ض� )ي�ت�( ورد ل���� ا��� وا�ث���

 م� ذه� إل�� ا���خ�و� م� ا���� إ� أن� � ي��أ ل� م� ال��ط��� إ� ب�ج� ا��� ف�� � ا��ل�.

 :-ر�� ا�-ق�� ال��ط� 

 (91)..................            َو� َنْ�َتِ�ْ� ُخ��ٌ� َزك�� 

                                                           

 م.( إرش�د ا����� إ�ى ����د ا����� �� ا���اءات ا����، ا���ى ��:2006-ه1427ي���: ا����ع، ���� ��� ) (86)

 (.���176ل ا��ي� ���� ش�ف، و��� � ���ان، ا���ش�: دار ا������ ����اث، ����، ���: )
 (.191-2/190): ا���� �� ا���اءات ا����، ا���ر� ا��  (87)
 .(���10 إ���ف ا����� ������ات ا�������: )، ������ا (88)
 .(269)ا����ور�، ا���� ا�������:  (89)
 (، وا��391)ا������ �� ا���اءات ا����: (، وا��ا��، 345: )ا����� �� ا���اءات ���بي���: ا�� �����،  (90)

 �� ا������ �����( م2000 - �ـ1421( )ه833: ت) ا��ي� ش�� ي���، �� ��� �� ���� �� ���� ا���ر�،

 (.412)ا�ردن:  – ���ن ا�����ن، دار: ا���ش� ا����ة، ���� ���� أ��� /د: ����� ،�1 ا����، ا���اءات
 (.36ا������، ��ز ا����� وو�� ا������ �� ا���اءات ا����: ) (91)
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 خصُّٱ � ق�ل� ت���: وأن� ل� ا���ه� ق��� ( زك�)ب�ل�ا� م�  ل� �م�زأ� ا�ال��ظ�  أخ�

ف�و� ع�� إث��� ال��ء ب�� ال�� � ا��ل�، ،  ]١٢ي�س�:[َّ مظ  حط مض خض حض جض مص

 .(92)� ا��ل� ورو� ع�� ح�ف�� ف���� وال��ق�� ��ف�ن��

ب��س�، ف�و� ع�� ف��� ا�ث���  (َيْ�َتْ�)اخ��� ع� ق��� � ي�ء ": وق�� ع�� ال���� ال��ض�

ع�ى أص� م�ه��، وه�ا م�  -ال�ص� وال�ق�– وا���، وع�ى وج� ا�ث��� ي��� � ا��ل�

 .(93)"ال��ظ� خ�و� ع� ط�ي�� وط�ي� أص��، ف��ي��: ح�� ال��ء � ا��ل� ل����

ل���� م� ط�ي� اب�  -ي�ت�–ف�� ع��� ا����� أ� إث��� ال��ء � ه�� ال���� 

( وه� ل�� م� ط�� ال��ط��� ف����� ل� ف��� ع�ى ا��� ق�� واح�ا، ف� ي��أ ل� هـ328ش���ذ)�:

ف�م� ن�ت�� ف�ث�� ال��ء ب���� م� ال���� وال��ط��� إ� م� ط�ي� اب� ��ه�، ق�� اب� ا��ر�: "

ع�� اب� ش���ذ م� ��� ط�ق�، وه� رواي� أب� رب��� واب� ال���� واب� ب��ة وال�ي�� ون��� ف��� 

ورو� ع�� ا��� أب� ب�� ب� ��ه�، وه� رواي� ال���� ب� ال��� وع�� ا� ب�  ،وغ�ه� ع��

أ�� ال���� وأ�� ب� ��� ال����� وإب�اه�� ب� ع�� ال�زا� واب� ث�ب��، وغ�ه�، وال�ج��� 

 .(94)"���� ص����� ع� ق���، وه�� � ال����، وال��ط���، وإ� ك�� ا�ث��� ل�� م� ط�ي����

وق�� اب� ا��ر� أ� ال�ج�� ص����� ع� ق��� إ�� ي�� م� غ� ط�ي� ال���� ال��ط���؛ 

 �ن� أخ� ب�� ه�ا ا��ض� م� ا��اض� ال� خ�� ف��� ال���� ع� ط�ق�، وا� أع��.

�  --وق� ت�� اب� ا��ر� � ه�ا ك�� م� ال��ا� والُ�����، وم��� ا���ور� 

 م���م��، ك�� ا���ن� ب���ي�ا� ح�ز ا�م�ن�، ح�� ق��:

 .(95)و� ن�ت�� خ�� زك� ل�� اع���    ل� ا��� إذ ا�ث��� � ال��� أب��

 

 

 

 

                                                           
 (.147ا�� ا�����، ��اج ا���ر� ا������: ) (92)
 (.197ا�����، ا��ا�� �� ش�ح ا������� �� ا���اءات ا����: ) (93)
 (.187 /2ا�� ا���ر�، ا���� �� ا���اءات ا����: ) (94)
 (.269)ا����ور�، ا���� ا�������:  (95)
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 الخت���:

ا��� � ال�� ب���� ومّ�� وع�ن�، وص�� إ� م���ى ه�ا ال���، وق�� رف� ال��� وط� 

 ال�����، أح��� أ� أدو� أب�ز م� ت�ص�� إل�� م� ال���ئ� وال��ص��� وا���ح��، وه� ك�ل��ل�:

  ، وال��ق��ال����� أو ك�ل�ك�� خ�� أو خ�� أ� م� ال��اءة ـ ��ي� ال��اءا� ي��: ت����1

 .ب�خ�� رواي� خ�� وع�� ال�����، ط�ق�� م� ح�ة، ع�ى رواي� ك� و���� وت�����، ف���       

       ص�حُ� أط��� �� ال�����ا� ووض� وال���� ال��� ع�ى ي��� اج���د� ع�� ـ ال���ي�ا�2

 .ال��اءا� م��� أ�سَ�َ� ال� ل���� ل���اء وف���� أوُجٍ� ِم� م� ك��ٍ�        

   ��ز م� وب��� وا��� ف���، ال��� وج�� ال��اءا�: ت��� ال���ي�ا� ع�ى ع�� ف�ائ� ـ م�3

         ه�� ت�اخ� وأس��� ط�ق��، وب��� ال��اءا� أس�ن�� ��ز و���� � وم� ب� وي��أ ي��� ��      

 ال���.       

     ف��� ال��اء ع�� ا��� وج�� ب�� ال��اءا�: ���� ع�ى ال���ي�ا� ع�� ف�ائ� ـ وم�4

    ل��ح��. وج� ك� ع�و خ�� م� وغ�ه�، وال���� ك�ل��ط��� ال��اءا�، م��ا� م� ذك�          

    وت���� أل��ظ�� وت�ض�� ال��اءا� م��� ت���� ال���ي�ا� ع�ى ال��اءا� ـ وم� ف�ائ� ع��5

 .م�����         

  وال��� ال��� وج�� ب� دا� إ� ال���ي�ا�، ع�� أه��� � ا���خ�ي� ال����ء آراء ـ اض��ب�6

 ال��اءا�، وب��  ت�� ب� روي� ال�� ل�س��د و��ل� اج���د� ب�� ي�و� أ� ال���ب��، وآخ�و�         

 م�اض� وم��� م� � ي�� ت�� ا��اض� م� ال���ي�ا� ب� �� ��  � ا���� ي��ر ال���ي�ا�       

 ال��� ب�.       

        ال���� � م���م�� )ال��ط���( وزاد�  م� ال��ط� ن��� م� ع�ى ـ ك��� ال���ي�ا�7

   � وق� ����، ال���ب� ال���ق��� وا�خ��ف�� ح�ى أص�� ال���م� م��� م� وك��� ف���        

  ا����� ����. أغ�� ي�����        

 ـ ي�خ� ع�ى ال���ي�ا� ع�ى ال��ط� م� ي��:8 

  ا�، ر�� ال��ط� إ� ن�� م� وب� ع���، ��� ه� �� وأس�ن��ه� ال��اءا� ب� ـ ا���

 .ا���ص�ي� ال��اء م� ك�� ع��� وواف�� ات�،اخ���ر م� ال��ط��� � زاد� ��          

         م����� ع�ى ب� ق�ؤوا �� ال��اء م� ـ ��ك�� م� ن��� ال��ط� إ� م� ال��م� ك��

 .ا�س��د م� أخ�وا �� ��ل�� ال��� ه�� ع� خ�وج�� واع���ر        

 .ا��اض� ن�� � ال���ي�ا� ـ ت��ر�
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          ت�� اخ���ر ال��ط�، وا�ص� أ� اج���دص��� م�  دل�� ب�� ب�� ب�ل��� ال��� ـ إل�ا�

 .غ�� ع�ى م��� واخ���ر� ال��ط�          

   ا�م�� م� واج���د اخ���ر ه� أو ا�ح����، ع�ى م�� ال���ي�ا� ع�ى ال��ط� ـ ك�� م�9

     ع�ى ال�ج�� ف��� ��ز ف�ن� ال��ن� وع�ى واح�، وج�� ب�� ال��� �� ا�و� ف��ى ال��ط�،       

 ا�خ���ر.       

      � ب�� أص�� -ـ ال��ه� م� أب��� ال��ط��� ج�از ال��اءة ب�ل�ج�� ف��� ف�� ا��� 10

 وا����� ع�ى أن� � ت��� ال��اءة إ� ب�ح� ال�ج�� دو� ا�خ�. -ال��اءا�         

            ـ ت�ب� ك�� م� ا���� ابَ� ا��ر� � ك�� م� ا��اض� ال� اس��رك�� ع�ى 11

       �� ال��اءة ب�� ص�اح�، � ح� أ� ك��ا م� ا���خ�ي�ال��ط�، ول�� اب� ا��ر� � �      

 إ� م�� ال��اءة ب�� و����ا أل��ظ� م� � ت�����.  ه� ذ      

    ـ ك�� ه��� ش�ء م� ا�خ��� وال���ق� ع�� ب�� ش�ا� ال��ط��� و��ري��، ح�� 12

      � م� أث���ا ج�از ال��اءة ب�ل�ج�� � ب�� ا��اض� وم���ه� � م�اض� أخ��، أو أ� ال��        

 ا��ري� ي��رو� ال��اءة � ب�� ا��اض� ب�ل�ج�� و��� آخ�و� ال��اءة ب�� � ن�� ا��ض�.       

 ـ م� اخ��� ش�ا� ال��ط��� � ب�� ا�ص��: 13

  ال��� ب�( ي�ت�) � ه��� � ن�� ال��ط� ���� ـ اخ��ف�� إ� ف�ي��: م��ب� و�����

 وا�خ���.        

    ال��ن�� ب� ا�ظ��ر  ت�ء ب�� � ذك��، اب� � ن�� ال��ط� ���ـ اخ��ف�� إ� ف�ي�� 

    ا�ظ��ر ب� ا��� ال��ط� وا�دغ�� � ق�ل� ت���: )وج�� ج��ب��(. وك�ل� اخ����ا � ن��      

   ىق يف ىف يث ىث ُّٱ��رج��، � ق�ل� ت���:  ق�ب� ح�و� ب�� � ك�� �ب� وا�دغ��     

        . ف���� م� ج�ز ال�ج�� وم��� م� ج�ز وج� [284]ال���ة:  َّ مل يك ىك مك لك  اكيق        

 ف�� � ا��ض��.        ا�ظ��ر      

ـ اخ��ف�� إ� ف�ي�� � ن�� ال��ط� ا��� � ب�� ال��� وا�م�ل� ل���س�، � ق�ل� ت���: 

وك�ل� اخ����ا � ن�� ال��ط� ا��� � ب�� ال��� وا�م�ل� ل�ور� ال���ئ�   ، َّ خت حت ُّٱ

��ئ�ة، ف�ث�� ال��� ال�ج��، وا����� أث���ا ل� م� ط�ي� ال��ط��� ال��� � )ي�ار�( � م�ض�� ا

 ف�� � ت�� ا��اض�.

ع��  ال�ائ�ة ا��� ب� ا�ث��� وا��� وص� ل���ء ال��ط� ن�� � ف�ي�� إ� ـ اخ��ف��

 ل���� ا���ق�ل��، �: )ال���، وال���د( � س�رة غ�ف�، وك�ل� اخ����ا � ن�� ال��ط� ا��� 

ف�ل��� أث�� ل� ال�ج�� وا���خ�و� م� ا���� أث���ا  .ي�س� س�رة �( ي�ت�) م�ض� وا�ث��� �

 ا��� ف�� � ا��ل�.
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م�  � ا�خ� ت�ص� ال��ح�� ا����� وال�ارس� ب��ه���� ب�راس� ال���ي�ا� ع�ى ال��ط���

 ا��ان� ا������، وم� ذل� م��:

 دراس� م��ه� ا���خ�ي� م� ��ر� م� ال��ط��� و������. -1

�� ودراس� م� أ�� ع��� ا����� وث��� ص��� وال��� ب� م� ال���ي�ا� ع�ى  -2

 ال��ط���.

دراس� آراء اب� ا��ر� و��ي�ات� ع�ى ال��ط���، وض�� اص��ح�ت� ع�� ��ي�ه� وب���  -3

 ز ال��اءة ب� ع���.م� ��

إج�اء دراس�� م��رن� ب� ��ر� ال��ط��� م� ا���ص�ي� �ب� ا��ر� و��ري�� م�  -4

 أص��� ال��� ال��ش� ا���� وم� ب���.

 

 - هـ1421) (هـ 833:�)ال�ي� �� ي�س�، ب� ع�� ب� ��� ب� ��� اب� ا��ر�، 

����: د/ أ�� ��� م��� ال���ة، ال��ش�: دار  ،�1 ،( م2000

.ا�رد� –ال��ق��، ع��� 

(، هـ833)أب� ا��، �:، ��� ب� ��� ب� ي�س�، �� ال�ي� ا��ر�، اب� 

 (، ال��ش�: ا����� ال���ري� ال���هـ����1380: ع�� ��� ال���� )�: 

 .)ت��ي� دار ال���� ال�����(

 م(2000 - هـ1420) (هـ83: �)ال�ي�  �� ي�س�، ب� ��� ب� ��� اب� ا��ر�،  

ض��� وع�� ع���: ال��� أن� م��ة، ال��ش�: دار ال���  ،2ط ،

  .ال�����، ب�و�

 ا���� ث� ال���اد� ال��ر� ا��� ب� أ�� ب� ��� ب� ع���� ب� ع�� اب� ال��ص�،  

)وه� م( 1954 - هـ1373) (هـ801: ت) ا���� ال��ف��

، راج�� ش�� ا���ر� ا���ي�: ع�� ال����، 3ط ش�� م���م� ح�ز ا�م�ن� ووج� ال���ن� ل���ط�(،

 .م�� –ال��ش�: م���� م���ى ال��ب� ا��� 

ا� ب� ع�� ا��م� ب� ال�ج�� ب� ع�� ا� ب� ع�ى، الّ��ج� ال�اس�ّ�  ع��ا���ر�،  اب� 

����: د/ خ�ل�  ،1، � ،م(2004 - هـ1425) هـ(741)ت:  ا����

 .ا����ان�، ال��ش�: م���� ال���ف� ال�ي���، ال��ه�ة

 (ـه1401) (ـه310:ت)ا� ع�� أب� أ��، ب� ا��� اب� خ�ل�ي�، 

  .����: د/ ع�� ال��� س�� م���، ال��ش�: دار ال��و�، ب�و� ،�4 ،
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 (،ـه 1400) (ـه 324:ت)ال���� ب� م�سى ب� ��ه�، أ�� اب� 

 .����: د/ ش�ق� ض��، ال��ش�: دار ا���ر�، ال��ه�ة ،�2 ،

 (هـ711:ت)ا�ن��ر� ال�ي� ��� ال���، أب� ع�ى، ب� م��� ب� ��� م���ر، اب� 

  .ب�و� –، ال��ش�: دار ص�در 3ط ، هـ(1414)

 م(2013 - هـ1434)���  ب� خ�ل� �ش� وال�����، أب� ال���، س��  

 .ال��ش�: م���� دار ال�م��، ا��ي�� ا���رة، ال���دي� ،9ط ،

، (هـ665: ت)ال�م���  ا���س� إب�اه�� ب� إ��ع�� ب� ال��� ع�� أب� ش�م�، 

 .ال��ش�: دار ال��� ال����� ع��، ع��� إب�اه�� ���� ،

 ،�1 ، م(2001) (هـ370:ت)م���ر أب� أ�� ب� ��� ا�زه�� ا��و�، 

  .ب�و� -����: ��� ع�� م�ع�، ال��ش�: دار إح��ء ال�ا� ال��ب�

 م(2012- هـ1433) (هـ1198: ب�� ��ف�) ح�� ب� س����� ا���ور�، 

ز� ب� ع�� ب� إب�اه�� م�سى، ا���� وت����: ع�� ال� ،2ط ،

 .ال��ش�: دار اب� ع���، م��، ودار اب� ال���، ال���دي�

 (.م2003- هـ 1422) (هـ 1342:ت) خ�� ح�� ا����، 

ض�� وم�اج��: ��� أب� ا��، م�اج��: ��� ش��، ال��ش�: دار ال���ب� ل��ا�،  ،

  .ط���، م��

: ت) ال��ب��� ��ت�ى، ا����� ال���، ال�ّزا�، أب� ع�� ب� �ّ�� ب� �ّ�� ا����،  

 .، ����: ���ع� م� ا����، ال��ش�: دار ا��اي�)د �(  (هـ1205

 م(2007 - هـ1428) (هـ 444: ت) س��� ب� ع���� ع��و أب� ال�ان�، 

 .ا�م�را� –ال��ح��، ال��ش�: ج�م�� ال��رق� ����: ���ع� م� ، �1 ،

م( 2015 - هـ 1436) (هـ 444: ت)س���  ب� ع���� ع��و أب� ال�ان�، 

خ�� ��د س�� ال���ل�، ق�� ل� وأش�� ع���: ال��� ع�� ب�  /دراس� و����: د ،1 ط ،

ب� ع�� ال��ق�و�، ال��ش�: دار ا�ن�ل� ل���� ع�� ال��� ا��ي��، وال��� ع�� ال�اف� ب� رض�ا� 

 .ال���دي� -وال��زي�، ح�ئ� 

 م(2001- هـ1422) (هـ756:ت)ي�س� ب� أ�� ال��� ا���، 

����: د/ أ�� رش�� س�ي�، دار ن�ر ، �1 )ش�� ال����ة ال��ط��� � ال��اءا� ال���(، 

 .ال���دي�-ج�ةا������ ل���� وال��زي�، 

 - هـ1426) (هـ590:ت)���  أب� ال�ع��، أ�� ب� خ�� ب� ف�� ب� ال��س� ال��ط�،  

����: ��� ��� ، �4 )م� ال��ط���(،م( 2005

 .ال�ع�، ال��ش�: م���� دار ا��� ودار ال��ث�ن� ل��راس�� ال��آن��
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 - هـ1425) (هـ1118:ت) ال��ر� ا��� أب� س��، ب� ��� ب� ع��ال���ق��،  

 ا�����، ال��ف�� ال���� ع�� ���د أ��: ���� ،�1 ،م(، 2004

  .ب�و� –ال��ش�: دار ال��� ال����� 

)ش�� ال��م� ال���� ع�ى  وه� ،م( 2012) ���، ب� ع�� ال����،  

م� إ��� ال�ي� ب���ي�ا� ال��ط���، ل���م� ��� ب� خ�� ا����( م� م��ح� م��� � ا��� 

  .����: ع�� ال���� ب� إب�اه��، ال��ش�: م���� ا��رد، 1، �وال���ي�ا�، ل��� ال���� ب� إب�اه��

م( 2006- هـ 1427)ع��  ال����، ���  

، اع��ى ب�: ��� ال�ي� ��� ش��، وع�� ا� ع��ا�، ال��ش�: دار ال���ب� ل��ا�، ط���، 

  .م��

 (هـ 1430)ع����  س��� ��� ب� س�م� ع�� ال���ر، 

م���ر، ال��ش�: ��� ا�م�� ال��ط�  ، ��

 .ل��راس�� ال��آن��، ال��د: ال��م�

 م(1992 - هـ1412) (هـ1403:ت) ��� ب� ال�� ع�� ب� ال���� ع�� ال��ض�، 

 . ال��ش�: م���� ال��اد� ل���زي�، �4 ،

 - هـ1422)م���، وش���، أ�� خ�ل�، وم���ر، ��� خ�ل�  أ�� ��� ال���ة،  

  .ال��ش�: دار ع��ر، َع���� ،�1، م( 2001

 - هـ1411) (هـ 705:ت) ا�م�� ال��اد أب� اب� ع��، ب� ��� ب� ال�اح� ا��ل��، ع��  

� ش�� م���� وح� م���� اش��� ع���� ك��� ال���� )  م(1990

ال��ش�: دار ، ����: أ�� ع�� ا� أ�� ا����( هـ444ت:)�ب� ع��و ع���� ب� س��� ال�ان� 

 . ج�ة –ال���� ل����ع� وال��� 

ع��، ا��اد�  ب� ال��رف� ت�� ب� ال�ؤو� ب��� ا��ع� ��� ال�ي� زي� ا���و�،  

 .ال��ه�ة- ال��� ع��: ، ال��ش��1 ، م(1990) (هـ1031:ت)

 ال��ف�� ال�ي� س�ا� ح��، أب� ا�ن��ر� ع�� ب� ��� ب� ق�س� ب� ع�� ال���ر،  

وي��� )م�ج� � ي�ءا�   م(2001) (هـ938:ت)ا���� 

أ�� ���د ع�� ال���� ال��ف�� ا�����، ال��ش�: دار ال���  ، ����:2ط ا�ض�ف� ب�ل��ر(

 .ب�و� –ال����� 


