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منزلة الرواة ومكانة الصحيحين يف تفاسير الزيدية
دراسُ مقارىُ بني تفشريٍ "الجنرات الًاىعُ" و"ميتهِ املراو"
يهخص انبحث :
أَا اعتُازِٖ عً ٢ايصشٝشري فٓذس

ٜٗسف ٖصا ايبشح إزي بٝإ َٓعي١

أُْٗا اتفكا ؼي االعتُاز عًُٗٝا ٚاألخص

ايطٚاَٚ ٠هاْ ١ايصشٝشري ؼي أؾٗط

َُٓٗاٚ ،يهٓٓا لس أُْٗا خيتًفإ َٔ

تفاغري ايعٜسُٖٚ ١ٜا تفػري "ايجُطات

ْاس ١ٝإٔ اإلَاّ قُس بٔ اؿػري بٔ

ايٝاْع "١يًفكٜٛ ٘ٝغف ايجال ٞ٥اغيتٛف٢

ايكاغِ جيعًُٗا ؼي اغيطتب ١األٚزي َٔ

غٓٚ ،)ٙ832(١تفػري" َٓتٗ ٢اغيطاّ" يإلَاّ

ْاس ١ٝايتكسْ َٔٚ ِٜاس ١ٝاالعتُاز عً ٢إٔ

قُس بٔ اؿػري بٔ ايكاغِ اغيتٛف٢

نٌ َا فُٗٝا أ ٚؼي أسسُٖا صشٝح ،

غٓ ،)ٙ1056(١فٓذس أُْٗا اتفكا ؼي

أَا ايفكٜٛ ٘ٝغف فٓذس أْ٘ نإ ٜعتُس

دٛاْب نجري َٔ ٠ضفع َٓعي ١ايصشاب١

عً ٢ايصشٝشري أ ٚأسسُٖا يهٔ نأٟ

ٚاألخص عِٓٗ طيٝعاًٚ ،االعتُاز ؼي تعسٌٜ

نتاب َٔ نتب ايػٓٚ ١مل ٜعطُٗا َع١ٜ

ايطٚا ٠عً ٢نتب اؾطح ٚايتعس ٌٜعٓس

عً ٢غريُٖا َٔ نتب ايػٓٚ ،١إٕ نإ

عًُا ٤اؿسٜحٚ ،اختًفا ؼي إٔ اإلَاّ

ٜػُُٗٝا بايصشٝشري أ ٚصشٝح ايبداضٟ

قُس بٔ اؿػري الٜطز ضٚا ١ٜأ ٟصشابٞ

أ ٚصشٝح َػًِٚ ،مل ٜعطُٗا َع١ٜ

َطًكاٚ ،قس ٜطز ايفكٜٛ ٘ٝغف ضٚاٜات

ايتصشٝح عً ٢غريُٖا ألْ٘ مل ٜٗتِ

بعض ايصشاب ١ؼي ساٍ كايفتِٗ يًُصٖب

بتصشٝح األسازٜح.

ايعٜس ٟأ ٚأقٛاٍ أُ٥ت٘.
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Abstract :
The aim of this research
clarify the position of the
narrators and the two Sahih
(Bukhari and Muslim) in the
most
famous
Tafseer(interpretation ) of Zaydi
Al thamrat Alyaniah (ripe fruits)
for Youssef Al-Thlay that deid in
(832 Hijiri) and Tafseer of
(Mountaha Al-mram (extremely
Maraam) ( for Imam Muhammad
bin Al-Hussein Bin Qasim that
died in (1056 Hijiri).
We find they had agreed on
many aspects of raising the status
of the companions and taking of
them
all,
and
depending
modifying of the narrators on the
al-jarḥ wa al-taʻdīl (discrediting
and accrediting) books with
hadith scholars. They differed
that Imam Mohammed bin
Alhussain doesn’t refused any
companion narrate. The Faqeeh
Youssef might be refused some

و2016 ) ابريم13( ) انًجهذ10( انعذد

of the companion narrate when
they disagree with AlHadoi
Madhhab (doctrine) or saying of
its Imams.
The dependence on the AlSahihyn , they find that they have
agreed to rely on them and taking
them, but we find that they differ
in terms of the Imam Muhammad
bin Al-Hussein Bin Qasim make
them in the first place in terms of
presentation and hand rely on that
all what is in them or one of them
is true, as the Faqih Youssef we
find that it was based on the
Sahihyn or one of them, but like
any other book of the Sunnah
and did not give them advantage
of the other books of Sunnah,
though nominated by Sahihyn or
Sahih Bukhari or Sahih Muslim,
did not give them advantage
patch on the others because he
did not care to correct of Hadiths.
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انًقذيت :
إٕ اؿُس هلل مُسْٚ ٙػتعْٚ ٘ٓٝػتػفطْٚ ، ٙعٛش باهلل َٔ ؾطٚض أْفػٓا  َٔٚغ٦ٝات
أعُايٓا ٜٗ َٔ ،س ٙاهلل فال َطٌ ي٘ ٜ َٔٚ ،طًٌ اهلل فال ٖاز ٟي٘ٚ ،أؾٗس إٔ ال إي٘ إال
اهلل ٚسس ٙال ؾطٜو ي٘ ٚ ،أؾٗس إٔ قُساً عبسٚ ٙضغٛي٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘
ٚصشب٘ ٚغًِ تػًُٝاً نجرياً.
أَا بعس :
فإٕ نتاب " ٞايجُطات ايٝاْعٚ ١اؿهاّ ايٛاضش ١ايكاطع "١يًفكٜٛ ٘ٝغف ايجالٞ٥
َٓ"ٚتٗ ٢اغيطاّ ؼي ؾطح آٜات األسهاّ " يإلَاّ قُس بٔ اؿػري بٔ ايكاغِ ُٜعَسُّا َٔ
أِٖ نتب تفاغري ايعٜس ١ٜبصٛض ٠عاَ َٔٚ ١أِٖ ايهتب ايكال ٌ٥اييت أُيِّفت ؼي آٜات
األسهاّ َصبٛغ ١بٛدْٗ ١ـيط ظٜس ،١ٜيصا غأبري ؼي ٖصا ايبشح َٓعي ١ايطٚا ٠ابتسأَ ٤
ايصشاب ١ثِ َٔ بعسِٖٚ ،غأبري َٓعي ١ايصشٝشري ؼي ٖص ٜٔايهتابري ٚشيو سيس٣
اعتُاز ايهتابري عً ٢ايصشٝشري  ٌٖٚنإ ٜعتربإ َا ؼي ايصشٝشري صشٝح الخالف
عًٗٝا; ٖصا َا غأب ٘ٓٝبإشٕ اهلل تعازي َٔ خالٍ عجٖ ٞصا ،ضادٝاً َٔ اهلل ايعً ٞايكسٜط
إٔ ٜٗسٜين إزي غٛا ٤ايػبٜٛٚ ٌٝفكين يًصٛاب .
الدراسةةات الشةةابقُ :بعددس ايبشددح ٚايتكصدد – ٞمل ادددس فُٝددا اطًعددت عًٝدد٘ – َددٔ اٖددتِ
بددايهالّ عددٔ َٓعيددد ١ايددطٚاَٚ ٠هاْددد ١ايصددشٝشري ؼي تفاغددري ايعٜسٜدددٚٚ ١دددست بعدددض
ايسضاغات اييت هلا عالق َٔ ١بعٝس بٗصا  َٔٚشيو:
 )1ضغددايَ ١ادػددتري َكسَددَ ١ددٔ ايطايددب فًدد ٞسػددري أظيددس فًددٖٚ ٞددَ ٞددٓٗر ايفكٝدد٘
ٜٛغف ايجال ٞ٥ؼي تفػدري آٜدات األسهداّ ؼي نتابد٘ "ايجُدطات ايٝاْعد "١يهٓٓدا لدسٙ
تططم يًذٛاْب عً ّٛايكطإٓ ٚايتفػري ٚايعكٝسٚ ٠ايفكد٘ ٚاألصد ٍٛؼي فصدَٚ ٍٛباسدح
ٚمل ٜتٓا ٍٚاؾاْب اؿسٜج ٞأَ ٚا ٜتعًل ب٘.
 )2عددح ْؿددط ؼي سٛيٝدد ١ايهًٝدد ١ايعًٝددا يًكددطإٓ ايهددط( ِٜبصددٓعا )٤ؼي ايعددسز اـدداَؼ
بعٓٛإ اإلَاّ ٜٛغف بٔ أظيس ايجالَٗٓٚ ٞ٥ذ٘ ؼي ايتفػري(.)1
( )1ولممه اثنكممٍ مممٍ مفس ممة اطممه اللا ممت يى ممح لممه اطممحعيق اخخمممول ـ ممه الفممدب اخوممامع الممرل يممم ِممرا الل ممت و ممملد ثمممويس للل ممت مممٍ
الًد وال يوجد يها اطه اللا ت.
اىؽس الل ت في  :موقق ملحقى أِل اخخديت,www.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/attachment.php?attachmentid=99702&d....
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أسباب اختًار املىضىع :
 )1غيدا ْددطا ٙايٝدَ ّٛددٔ اهلذُد ١ايؿددسٜسٚ ٠ايؿطغدد ١يدبعض زعددا ٠ايعٜسٜد ١عًدد ٢ايصددشٝشري
ٚعًدد ٢بعددض ايصددشاب ،١عًدد ٢ايددطغِ َددٔ إٔ نبدداض عًُدداٜ ِٗ٥طضدد ٕٛعًدد ٢ايصددشاب١
ٚحيتذ ٕٛبايصشٝشري ٖٚصا ايبشح ٜبري ٖصا اغيٛقف.
 )2اعتُددداز َفػدددط ٟايعٜسٜددد ١عًددد ٢نتدددب اؿدددسٜح عَُٛد داً; َٗٓٚدددا ايصدددشٝشريَ ،دددع
اختالفِٗ ؼي ق ٠ٛاالستذاز بُٗا ،فأسببت إٔ اتتبع َٓٗذِٗ ؼي شيو.
 )3مل  ٌٜٓاؾاْب اؿسٜج ٞسك٘ َٔ ايبشح ؼي َٓاٖر َفػط ٟايعٜس.١ٜ
 )4ؾددٗط ٠نتدداب" ٞايجُددطات ايٝاْعددَٓ "ٚ "١تٗدد ٢اغيددطاّ " ؼي تفاغددري ايعٜسٜددٚ ،١استٛاُٗ٥ددا
عً ٢ايهجري َٔ األقٛاٍ ٚاغيػا ٌ٥ايفكٗٚ ١ٝاألصٛيٚ ١ٝغريٖدا عٓدس ايعٜسٜدٚ ،١اعتُداز
اغيصٖب عًُٗٝا ؼي بٝإ آٜات األسهاّٚ ،ؼي نجري َٔ اغيػا ٌ٥ايفكٗ.١ٝ
هدف البحح:
ٜٗسف ايبشدح إزي بٝدإ َٓعيد ١ايصدشاب ١ندطٚاَٚ ،٠هاْد ١ايصدشٝشري ٚضٚاتُٗدا ؼي
أؾددٗط تفاغددري نتددب تفاغددري ايعٜسٜدد "١ايجُددطات ايٝاْعددَٓٚ "١تٗدد ٢اغيددطاّ"َٚ ،ددس ٣اعتُدداز
عًُا ٤ايعٜس َٔ ١ٜاغيفػط ٜٔعً ٢ايصشٝشري; ٚشيو نً٘ بٗسف إظاي ١ايًدبؼ ايٓاؾدَ ٧دٔ
إٔ ايعٜسٜ ١ٜطز ٕٚضٚاٜات بعض ايصشاب ١أ ٚال ٜعتُس ٕٚعً ٢ايصشٝشري.
حدود البحح:
ٖص ٙايسضاغ ١تعٓ ٢ببٝإ َٓعي ١ايصشابٚ ١بٝإ َهاْ ١ايصشٝشري ٚضٚاتُٗا ؼي
نتاب " ٞايجُطات ايٝاْعَٓ"ٚ "١تٗ ٢اغيطاّ".
ميهج البحح :
 )1اغيٓٗر االغتكطاٚ :ٞ٥شيو باغتكطاٚ ٤تتبع ايتفػري ٜٔؼي طيٝع اغيٛاضع اييت شُنٔط
فٗٝا ايطٚا ٠أ ٚاعتُسا فٗٝا عً ٢ايصشٝشري.
 )2اغيٓٗر ايتشً ًٞٝاغيكاضٕ; عُست بعس طيع اغيٛاضع ٚاغيػا ٌ٥اييت تهًُا فٗٝا عً٢
َٓعي ١ايطٚا ٠أَ ٚهاْ ١ايصشٝشري عً ٢ؼًٖ ٌٝص ٙاغيػاٚ ٌ٥اغيٛاضع ثِ بٝإ شيو
باغيكاضْ ١بري ايتفػري ٜٔؼي ٖص ٙاغيػأي.١
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خطُ البحح :
ٚقددس اقتطددت َتطًبددات ٖددصا ايبشددح تكػدد ُ٘ٝإزي شيٗٝددس َٚبشددجري ٚخاشي د ١عًدد ٢ايٓشددٛ
ايتاي:ٞ
ايتُٗٝسَٓ :عي ١ايصشابَٚ ١هاْ ١ايصشٝشري عٓس طيٗٛض اغيػًُري.
اغيبشح األَٓ :ٍٚعي ١ايطٚاَٚ ٠هاْ ١ايصشٝشري ؼي تفػري "ايجُطات ايٝاْع "١يًفك٘ٝ
ٜٛغف ايجالٚ .ٞ٥فَ ٘ٝطًبإ:
اغيطًب األ :ٍٚايتعطٜف بايفكٜٛ ٘ٝغف ايجالٚ ،ٞ٥بتفػري" ٙايجُطات ايٝاْع."١
اغيطًب ايجآَْ :ٞعي ١ايطٚاَٚ ٠هاْ ١ايصشٝشري ؼي تفػري "ايجُطات ايٝاْع."١
اغيبشح ايجآَْ :ٞعي ١ايطٚاَٚ ٠هاْ ١ايصشٝشري ؼي تفػري "َٓتٗ ٢اغيطاّ" يإلَاّ قُس
بٔ اؿػري ٚ ،فَ ٘ٝطًبإ:
اغيطًب األ :ٍٚايتعطٜف باإلَاّ قُس بٔ اؿػري ٚبتفػريَٓ " ٙتٗ ٢اغيطاّ".
اغيطًب ايجآَْ :ٞعي ١ايطٚاَٚ ٠هاْ ١ايصشٝشري ؼي تفػري "َٓتٗ ٢اغيطاّ ".
اـاشيٚ :١فٗٝا أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات.
ٚنً ٞأٌَ إٔ قس ٚفكت ؼي بٝإ َٓعي ١ايطٚاَٚ ٠هاْ ١ايصشٝشري ؼي أؾٗط تفاغري
ايعٜس ١ٜتفػري" ٟايجُطات ايٝاْعَٓٚ" ٚ "١تٗ ٢اغيطاّ" ٚ ،أغأٍ اهلل تعازي إٔ ٜٓفع ب٘
ٜٚػفط ي ٞايعيٌ إْ٘ مسٝع فٝب.
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تًهيذ :ينزنت انصحابت ويكانت انصحيحين عنذ جًهىر انًسهًين
أوالً :عدالُ الصحابُ
ٚضيهٔ إ تُعَطٓف ايعساي ١ؼي االصطالح بدأْٗاًَ :ه ١ؼي ايٓفؼ ؼٌُ صاسبٗا عً٢
َالظَ ١ايتكٚ ٣ٛاغيطٚ ،٠٤ٚتتشكل بفعٌ اغيأَٛض ٚتطى اغيٓٗٚ ،ٞإٔ ٜبتعس عُا خيٌ باغيط.٠٤ٚ
ٚأٜطّا :ال تتشكل إال باإلغالّ ٚايبًٛغ ٚايعكٌ ٚايػالَ َٔ ١ايفػل(.)2
ٚمل تتشكل ايعساي ١ؼي أسس ؼككٗا ؼي أصشاب ضغ ٍٛاهلل صًََّ ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ،
فذُٝعِٗ ضض ٞاهلل عِٓٗ عس ٍٚؼككت ف ِٗٝصف ١ايعسايَٚ ،١ا صسض َِٓٗ ٜ ٖٛٚسٍ
عً ٢خالف شيو نايٛقٛع ؼي َعص ،١ٝفػطعإ َا حيصٌ َٓ٘ ايتٛد٘ إزي اهلل تعازي
بايتٛب ١ايٓصٛح اغياس ١ٝاييت ؼكل ضدٛع٘ ٚتػػٌ سٛبت٘ ،فًُا ضض ٞاهلل عِٓٗ أطيعري;
نإ شيو تعس َٔ ٌٜاهلل تعازي ٚضغٛي٘ صًََّ ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يًصشاب ١أطيعري.
أَُٖ ُ١ٝعطف ٔ١عساي ٔ١ايصشابٚ :ٔ١تهُٔ خطٛضٚ ٠أَُٖٛ ١ٝضٛع عساي ١ايصشاب ١ؼي
ن ِْٗٛصُاّ األَإ يًشفاؿي عً ٢ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛايؿطٜف ،١فايكطإٓ سففي اهلل تعازي ي٘
َٔ ايتشطٜف ٚايتبس ،ٌٜفًِ ٜبل هلِ إال إٔ ٜطعٓٛا بايػٓ ١ايٓب ١ٜٛايؿطٜفٚ ،١ططٜكِٗ
يصيو ٖٛ ،ايطعٔ بعساي ١ايصشاب ١ايهطاّ ،اؾ ٌٝاأل ٍٚايصْ ٟكٌ إيٓٝا غٓ ١ايٓيب صً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،فإشا ؾههٛا ؼي عسايتِٗ فكس ؾههٛا ؼي ايٛغ ١ًٝاييت ٚصًت
ايػٓ ١بٗا إيٓٝاٚ ،إشا غكطت ايٛغ ١ًٝأصبشت ايػٓ ١بال أصٌ تعتُس عً ،٘ٝفتػكؽي تبعا
يصيو.
ٚيهٔ َٔ فطٌ اهلل عًٓٝا أْ٘ قس ب ٔٓٝيٓا عساي ١ايصشاب ١ؼي ايكطإٓ سيا ال ٜسع
فاال يًؿو ،فكس تطافطت األزي َٔ ١نتاب اهلل ٚغٓ ١ضغ ٍٛاهلل صً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ عً ٢تعس ٌٜايصشاب ١ايهطاّ ،ػيا ال ٜبكَ ٢عٗا غيطتاب ؾو ؼي ؼكٝل عسايتِٗ.
ٚأطيع أٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاع ١عً ٢إٔ ايصشاب ١طيٝعِٗ عس ٍٚبال اغتجٓا َٔ ٤البؼ
ايفذي ٚغريٖا ٚال ٜفطق ٕٛبٚ ،ِٗٓٝضٚاٜاتِٗ َكبٛيٚ ،١قس ْكٌ اإلطياع عً ٢عسايتِٗ دِ
غفري َٔ أٌٖ ايعًِ(.)3
( )2اىؽس :اخوعيب اللغدابل ،الكفاية ،)88( ،وابٍ حجس ،ىصِة الًؽس)58( ،
( )3اىؽس بفض ِرُ ألابلة :اخوعيب اللغدابل في الكفاية ( ،)67والًوول في شمس مظمله ( ،)147/15واخخما ؾ ابمٍ حجمس فمي ؤلا مابة (،)22/1
والسواول في حح اإلاغيت (. )94/4
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ثاىًاً :ميزلُ الصحًحني
اتفل عًُا ٤األَ ١قسضياً ٚسسٜجاً عً ٢إٔ صشٝح اإلَاّ ايبداضٚ ٟصشٝح اإلَاّ
َػًِ ُٖا أصح نتابري بعس نتاب اهلل عع ٚدٌ ٚإٔ األسازٜح اغيػٓس ٠اغيتصً١
اغيصنٛض ٠فُٗٝا أسازٜح صشٝش ١ثابت َٔٚ .١أقٛاٍ ايعًُا ٤ايساي ١عً ٢شيو:
قاٍ ابٔ ايصالحٚ :باؾًُ ١فهتاباُٖا أصح نتب اؿسٜح(.)4
ٚقاٍ ايٓ :ٟٚٛأطيعت األَ ١عً ٢صشٖ ١ص ٜٔايهتابري ٚعًٚ ٢دٛب ايعٌُ
بأسازٜجُٗا(.)5
ٚقاٍ ابٔ ت :١ُٝٝيٝؼ ؼت أز ِٜايػُا ٤نتاب أصح َٔ ايبداضَٚ ٟػًِ بعس ايكطإٓ(.)6
ٚقاٍ ايصٖيبٚ :أَا داَع ايبداض ٟايصشٝح ،فأدٌ نتب اإلغالّٚ ،أفطًُٗا بعس
نتاب اهلل تعازي(.)7
ٚقاٍ ايؿٛناْٚ :ٞاعًِ إٔ َا نإ َٔ األسازٜح ؼي ايصشٝشري أ ٚأسسُٖا داظ
االستذاز ب٘ َٔ ز ٕٚعح ألُْٗا ايتعَا ايصشٚ ١تًكت َا فُٗٝا األَ ١بايكب.)8(ٍٛ
ٚقاٍ ؾاٚ ٙي ٞاهلل ايسًٖ :ٟٛأَا ايصشٝشإ :فكس اتفل احملسث ٕٛإٔ طيع َا فُٗٝا َٔ
اغيتصٌ اغيطفٛع صشٝح بايكطعٚ ،أُْٗا َتٛاتطإ إزي َصٓفُٗٝاٚ ،إٔ نٌ َٔ َٔ ٕٜٛٗ
أَطُٖا َبتسعَٚ ،تبع غري غب ٌٝاغيؤَٓري(.)9
ٚقاٍ إَاّ اؿطَري (عبس اغيًو بٔ عبس اهلل بٔ ٜٛغف بٔ قُس اؾٜٛين ت  :)ٙ478يٛ
سًف إْػإ بطالم اَطأت٘ إٔٓ نٌٓ َا ؼي نتاب ٞايبداضَٚ ٟػًِ ػيا سهُا بصشت٘
َٔ ق ٍٛايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،غيا أيعَت٘ ايطالم ٚال أسٓجت٘ ،إلطياع عًُا٤
اغيػًُري عً ٢صشٓتُٗا(.)10
ٚصش ١أسازٜح ايهتابري ٚايعٌُ بُٗا َٔ غري عح عً ٢صش ١أسازٜجُٗا ٜعٛز إزي
عس ٠أَٛض َٔ أُٖٗا:
( )4حح اإلاغيت.)46/1( ،
( )5تهريب ألاطناء واللغات.)74/1( ،
( )6مجنوؿ الفحاوى.)74/18( ،
( )7ثازيخ ؤلاطالم.)242/19( ،
( )8ىيل ألاوظاز.)25/1( ،
( )9حجة هللا اللالغة.)232/1( ،
( )18ىقل ِرا كثير منٍ كحب في ـلوم اخخديت وشسو م ،منهه الًوول في ،اإلانهاج شس صخيح مظله.)19/1( ،
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 )1تٛاتط نجري َٔ أسازٜح ايهتابري.
 )2أغًب أسازٜح ايهتابري َتفل عً ٘ٝبري ايؿٝدري; سٝح شنط اؿافـيإ ابٔ سذط
ٚايػٛٝط ٞدد ضظيُٗا اهلل دد :إٔ َػًُاً ٚافل ايبداض ٟعً ٢ؽطٜر َا ف ٘ٝإال مثاصيا١٥
ٚعؿط ٕٚسسٜجاً.
 )3تًك ٞاألَ ١بايكب ٍٛهلص ٜٔايهتابريٚ ،ايعٌُ بُٗاٚ ،ايتػً ِٝبصشتُٗا.
َ )4ا أؼفت ب٘ أسازٜح ايهتابري َٔ ايكطا ٔ٥ايهجريَٗٓ ،٠ا :أُْٗا حيتٜٛإ عً٢
أصح ايصشٝح َٔٚ ،اعتٓا ٤األَ ١بُٗا ٚنجط ٠اغيػتدطدات عًُٗٝا َٔٚ ،دالي١
ضداهلُاٚ ،زق ١ايؿٝدري فُٗٝا(.)11
انًبحث األول :ينزنت انرواة ويكانت انصحيحين في تفسير "انثًراث انيانعت" نهفقيه
يىسف انثالئي
املطلب األول :التعريف بالفقًه يىسف الجالئٌ ،وبتفشريه " الجنرات الًاىعُ"
أوالً :التعريف بالفقًه يىسف الجالئٌ(:)12
امس٘ ْٚػبٜ٘ٛ :ٖٛ :غف بٔ أظيس بٔ قُس بٔ أظيس بٔ عجُإ ايجال ٞ٥ايُٝين.
َٛيس :ٙمل تصنط اغيصازض تاضٜذ َٛيس ،ٙيهٔ ٜتبري َٔ تاضٜذ ايعًُا ٤ايص ٜٔايتكداِٖ أْد٘
ٚيس ؼي ايطبع ايجاْ َٔ ٞايكطٕ ايجأَ اهلذطَٛ .)13(ٟطٓ٘ٚ :يس ؼي غفً ١صطّ ؼي بين قٝؼ
بايكطب َٔ اغيصٓع ١بالز خبإ ،ثِ اغتكطٖ ٙذط ٠ايعري َٔ بالز ثُأل

()14

َهاْت٘ ايعًُ َٔ :١ٝثٓا ٤ايعًُا ٤عً: ٘ٝ
 )1ابدٔ أبد ٞايطدداٍ (ت ٖ1092دد)) (15قداٍ عٓدد٘ :ايفكٝد٘ احملكدل ايٓـيداض اغيدسقل ،ايعخدداض
( )11اىؽس :خليل إبساِيه مالخاظس ،مكاىة الصخي يو.)82 ،81( ،
القسو
الظابق  ،)358/2(،واخجًدازل ،ثساجه زجال ألاشِاز  ،معلوؿ ممق شمس
( ) 12اىؽس ثسجنحم في :الشوكايي  ،اللدز العالق بن اطٍ َم ٍْ بفد
ألاشِاز ، )43( ،ألاكوؿ  ،هجس الفله ومفاقلمم فمي المينٍ ( ،)1556/3اخخبشميح  ،مممابز الفكمس ؤلاطمالمي فمي المينٍ  ، )197( ،شبمازُ  ،خال مة
اإلاحوو.)92/2(،
( )13واىؽس :ثسجنحم في مقدمة ظلفة الثنسات اليايفة.)15/1(،
( )14الشوكايي ،اللمدز العمالق ،)358/2( ،ورمأ ممٍ وبلمد ، ،وثقمق الللمد ،فمي الظمفح الشمسني لوخممٍ  ،وعمي ممٍ مًفاء فمي الشمنال الغس مي ـ مه
مظا ة 48كه . 2ياقوت اخخنول ،معجه الللداو ،)82/2( ،وألاكوؿ ،هجس الفله(.)259/1
( )15وِوـمماله م م زه شممسير واطممق هظممالؿ ،اشممكهس باِحنامممم بكحابممة الحممازيخ ،مممٍ م لفاثممم :كحابممم الشممسير معلممق اللممدوز ي حممول ـ ممه أك ممر مممٍ
1388ثسجنممة مسثلممة ـ ممه ممسو اإلاعجممه .اىؽممس :ـممامس بممٍ دمحم ،بغيممة اإلاسيممد ،)122( ،والشمموكايي :اللممدز العممالق)59/1(،؛ والوجيممم ،أـممالم
اإلا لفيو.)118( ،
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اغيتسفل ،ضٝا ٤اإلغالّ  ....عالَد ١ندبري قكدلٖٚ ،د ٛأسدس األغداطري ؼي اغيدصانط٠
بري األصشابٚ ،نتب٘ َٔ أطيع ايهتب يًفٛا٥سٚ ،أْـيُٗا يًفطا٥س(.)16
 )2حيٝد ٢بدٔ اؿػدري بدٔ ايكاغدِ( تٖ1100دد)

)(17

 ،قداٍ عٓد٘ :ايفكٝد٘ ايدٛضع ايهاَدٌ،

ضأؽ عًُا ٤اهلاز ١ٜٚؼي عصط.)18( ٙ
 )3اإلَداّ ايؿددٛناْ( ٞتٖ1250ددد)،قاٍ عٓد٘  :اغيصددٓف ايؿددٗري ،ندإ َػددتكطاً بٗذددط٠
ايعري َدٔ ( ثدأل) ٚايطًبدٜ ١طسًد ٕٛإيٝد٘ َدٔ طيٝدع أقطداض ايد ُٔٝفٝأخدص ٕٚعٓد٘ ايعًدّٛ
ايؿطع.)19(١ٝ
 )4ايكاض ٞاغيؤضر إمساع ٌٝاألنٛع قاٍ عٓ٘ :عاملْ َربظْ ؼي ايفك٘ ٚايفطا٥ض ٚايتفػري،
ي٘ َؿاضن ٌ١ق ١ٜٛؼي غا٥ط عً ّٛايعطب ١ٝنإ ٚضعاً ظاٖساً(.)20
 )5ايسنتٛض قُس سػري ايصٖيب فكس قاٍ عٓ٘ دد عٓس نالَ٘ عًد ٢ايجُدطات ايٝاْعد ١ددد:
بأْ٘ ال ٜكسح ؼي كايفٚ ،٘ٝإصيا ٜكطعِٗ اؿذ ١باؿذٜٓٚ ، ١اقؿدِٗ َٓاقؿد ١سداز،٠
ٖٚصا إٕ زٍ عً ٢ؾ ٤ٞفإصيا ٜسٍ ق ٠ٛشٖٔ ايطدٌٚ ،غع ١اطالع٘(.)21
ؾٛٝخ٘ َٔٚ :أبطظ ايص ٜٔأخص عِٓٗ:
 )1اإلَاّ ايفك ٘ٝاؿػٔ بٔ قُس ايٓشد( ،ٟٛتٖ791دد)( )22قدطأ عًٝد٘ نتداب "ايًُدع" ؼي
ايفك٘ .
 )2ايػٝس عبس اهلل بٔ اإلَاّ حي ٢ٝبدٔ ظيدعٖ788(٠دد)( ،)23قدطأ عًٝد٘ نتداب "االْتصداض"
يٛايس.ٙ
( )16ابٍ أ ي السجال  ،معلق اللدوز. )263( /
ّ
ّ
وبوو و ّمً فمي مفحلم الفلموم ،وقمد بلغمد
( )17ي يى بٍ اخخظيو بٍ القاطه بٍ دمحمُ ،يفد مٍ أِه اإلا زخيو في ذلك الوقد خا ة وقد ألم
ع
مم ممًفاثم ى ممو رن مماىيو كحاب مما ف ممي مفحل م الفل مموم وك مماو أش ممسسِا كح مماء ب ج ممة ال ممصمٍ اإلاحك مموو م ممٍ رالر ممة أج مصاء .اىؽ ممس :الش مموكايي ،الل ممدز
العالق( ،)329/2وأمة الغفوز ألامير في ث قيقسا لكحاء ب جة الصمٍ2/1(،م .)27
( )18ي يى بٍ اخخظيو بٍ القاطه ،اإلاظحعاء  ،مفعوط  ،مسكص التراذ الين ح. )53/2(،
( )19اللدز العالق.)358/2( ،
( )28هجس الفله. )1556/3( ،
()21الحفظير واإلافظسوو.)411/2( ،
ع
( )22الم ممًفايي اإلا ممر ضي ،القا مميح ،ك مماو اكن مما لم ممًفاء قل ممل و اث ممم ،ط ممًة ( .)َ791اىؽ ممس :إبم مساِيه ب ممٍ القاط ممه ،ظلق ممات الصيدي ممة الك ممرى،
( ،)336/1والشوكايي ،اللدز العالق ،)218/1( ،والوجيم ،أـالم اإلا لفيو الصيدية.)1823( ،
ع ع
ع
ع
ع
ع
( )23كمماو زجممال مماخخا ،ـاإلامما ااممال ،ثقيمما شكيمما ،منممٍ إليممم يشمماز باةمامممة واطممحكنال شمسائغ الصـامممة .اىؽممس :إب مساِيه بممٍ القاطممه ،العلقممات،
(.)658/2
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 )3أظيس عًَ ٞطغِ( ،)24قطأ عً ٘ٝنتاب "ؾفا ٤األٚاّ ؼي أسازٜح األسهاّ" .
تالَٝص َٔٚ :ٙأبطظ تالَٝص:ٙ
 )1ايكاض ٞايعالَ ١حي ٢ٝبٔ أظيس َـيفط(.)25
 )2ايػٝس أب ٞايعطاٜا عبس اهلل بٔ حي ٢ٝاؿػٝين(.)26
 )3اإلَاّ اغيطٗط بٔ قُس بٔ غًُٝإ(ٚ )27غريِٖ(.)28
َٔ أؾٗط َصٓفات٘:
 )1ايجُطات ايٝاْعٚ ١األسهاّ ايٛاضدش ١ايكاطعد ١ؼي تفػدري آٜدات األسهداّٖٚ ،د ٛأسدس
َٛاطٔ ايسضاغ ١ؼي ٖصا ايبشح.
 )2ايعٖٛض اغيؿطق ٖٞٚ ١تفػري يهتاب "ايًُع" يألَري اؿػٔ(.)30( )29
 )3كتصط االْتصاض (االغتبصاض اغيٓتعع َٔ االْتصاض) ٖٛٚ ،كتصط يهتاب االْتصداض
يإلَاّ حي ٢ٝبٔ ظيع.)31(٠
 )4بطٖإ ايتشكٝلٚ ،صٓاع ١ايتسقٝل ؼي اغيػاسٚ ١ايططب(.)32
 )5ايطٜاض ايعاٖطٚ ٠اؾٛاٖط ايٓاضط ٠ايهاؾف ١غيعاْ ٞايتصنط ٠ايفاخط ٠ؼي ايفك٘(.)33
َٚ )6ػا ٌ٥ايسضض ؼي ايفطا٥ض(.)34
 )7ايتٝػري ؼي ايتفػري(.)35
ع
ع
ع ع
( )24قيم ـاله كلير ،كاو قاايا وإماما كليرا ،وشيفا للشيوه .اىؽس ثسجنحم في :إبساِيه بٍ القاطه ،العلقات.)169/1( ،
ّ
أجلسا كحاء ( اللياو الشافي و الدز الممافي ) مفحنمد الصيديمة فمي
( )25أ د أـياو الصيدية ومشاِيرِه في الفقم  ،ا ب الحماىي الًا فة مٍ ِ
الفقم  ،ثوفي طًة ِ875م  .اىؽس :شبازُ ،أئنة الينٍ.)341( ،
( )26كاو إمام ـلناء الصيدية في شماىم ،ومفظسِا وم ّدثها ومفحيها( ،ت ِ873م)  .اىؽس :شباز ،،أئنة الينٍ.)348/1( ،
ع
ع ع
( )27كاو ـالمة م ققا ىاؼنا ىارسا  ،ثوفي طًة ِ879م .اىؽس :شباز ،،أئنة الينٍ.)342/1( ،
( )28اىؽس :إبساِيه بٍ القاطه  ،العلقات  ،)1281/3( ،وشبازُ  ،أئنة الينٍ (.)385/1
( )29وكحمماء اللنممق فممي قممم أِممل الليممد ،لأميممر ـ ممه بممٍ اخخظمميو بممٍ ي يممى بممٍ الًا ممس( ،ت  ِ668مم) اـحنممدت الصيديممة ـ ممه كحممب ألاميممر ـ ممه بممٍ
اخخظمميو ،كمماو يلقممب بممايمير الكليممر .اىؽممس :اب مساِيه بممٍ القاطممه ،ظلقممات الصيديممة الك ممرى ،)725/2( ،والوجيممم ،أـممالم اإلا م لفيو الصيديممة،
(.)675
( )38مقدمة الثنسات اليايفة ،)19/1( ،اللدز العالق.)358/2( ،
( )31مقدمة الثنسات اليايفة.)19/1( ،
( )32اخخبشيح ،ممابز الفكس.)546( ،
( )33مقدمة الثنسات اليايفة.)19/1( ،
( )34اللدز العالق.)358/2( ،
( )35ابساِيه بٍ القاطه ،العلقات ( ،)1279/3والوجيم ،ظلقات اإلا لفيو الصيدية.)1556( ،
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ٚفات٘ :تٛؼي اإلَاّ ٜٛغف بٔ أظيس ايجال ٞ٥ؼي أ ٍٚطيع َٔ ١طيداز ٣اخخدط ٠غدٓٙ832 ١
دد ضظي٘ اهلل تعازي دد(.)36
ثاىًاً :التعريف بتفشري "الجنرات الًاىعُ"
اغِ ايهتاب :تفػري ايجُطات ايٝاْعٚ ١األسهاّ ايٛاضش ١ايكاطع.١
َٛضٛع٘ :ؾطح آٜات األسهاّ .
طبعت٘ :طبعت٘ ٚظاض ٠ايعسٍ باؾُٗٛض ١ٜاي ١ُٝٓٝايطبع ١األٚزي عاّ ٖ1423د بتٓفٝص َهتب١
ايرتاخ اإلغالَ ٞبصعس ،ٙؼكٝل قُس قاغِ اهلامشٚ ٞعبس اهلل عبساهلل اؿٛث.ٞ
ٚصفٜ٘ :كع ايهتاب ؼي عيػ ١فًسات َتٛغط ١اؿذِ.
َه د إ ٚظَددٔ ايتددأيٝف :مل ٜددصنط ايفكٝدد٘ ٜٛغددف ظَددإ تأيٝفدد٘ يًهتدداب; ٚنددصيو مل
ٜصنط َهإ بساْٗٚ ١ٜا ١ٜايتأيٝف.)37( ،
غبب ايتأيٝف :شنط ايفكٜٛ ٘ٝغف عس ٠أغباب يتأيٝف٘ ايجُطات ايٝاْع َٔ ١أُٖٗا:
َ )1ددا ٚقددع ؼي ْفػدد٘ َددٔ طيددع آٜددات األسهدداّ ٚاغددتدطاز ايجُددطات َددٔ ٖددص ٙاخٜددات
يته ٕٛداَع ١يًعذب ايعذاب.
 )2شنط أْ٘ غيا ضاّ شيو ٚاطًع عً ٢نتدب ايتفػدري ٚايفكد٘ اطًدع عًد ٢نتداب "ايطٚضد١
ٚايػسٜط" يألَري قُس بٔ اهلداز ٟمل جيدس ٖدصا ايهتداب قٝطد ًا باٜدات اؿهداّ ؼي
ايكطإٓ ايهطٚ ،ِٜمل ٜهؿف األَري قُس( )38ؼي نتاب٘ عٔ ايٛدد ٙٛايديت تػدتدطز
َٓٗا اؿهاّٚ ،ال أؾاض إزي اخالت اييت تكتطف بٗا مثطات األنُاّ.
 )3أسب إٔ ٜتتبع ؼي نتاب٘ ٖصا نٌ آٜات األسهاّ ؼي نتاب اغيًو ايعالّ (.)39
َدكدسَ ١ايجُطات ايٝاْع :١بسأ ايفكٝد٘ ٜٛغدف نتابد٘ سيكدسَتري; َكسَدَ ١دٛدع ٠ؼي ثدالخ
صفشات; بسأٖا َكسََ ١ػذٛع ١ثِ شنط غبب تأيفٝد٘ هلدصا ايهتداب ٚتٓدا ٍٚبعدس شيدو
( )36اىؽس :ابٍ أ ي السجال ،معلق اللدوز  ،)263(،وإبساِيه بٍ القاطه ،العلقات ،)1279/3( ،والشوكايي ،اللدز العمالق  ،)358/2( ،وألاكموؿ
 ،هجس الفله.)1556/3( ،
( )37اىؽس :مقدمة الفقيم يوط للثنسات اليايفة( 33/1م .)36
(ِ )38و دمحم بٍ السابل بٍ ثاج الديٍ الي يول اخخظ ح ِ651(،م م  )َ728أ مد ـلنماء الصيديمة فمي القمسو الثمامٍ ال جمسل ،كحابمم فمي ميمات ؤلا كمام
اـحن ممد ـلي ممم الفقي ممم يوطم م  ،وزثل ممم ظ ممب ألاب ممواء الفقسي ممة .اىؽ ممس :إبم مساِيه ب ممٍ القاط ممه ب ممٍ اإلا ي ممد ب مما  ،ظلق ممات الصيدي ممة الك ممرى،
( ،)1886،1885/2والوجيم ،أـالم اإلا لفيو الصيدية.)1886( ،
( )39الثنسات اليايفة.)32 ،31/1( ،
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عددسز آٜددات األسهددداّ ؼي نتدداب "ايطٚضددٚ ١ايػدددسٜط" ؼي نددٌ غددٛضَ ٠دددٔ غددٛض ايكدددطإٓ
ايهط، ِٜثِ اتبع ٖص ٙاغيكسَ ١سيكسَ ١أصٛي ;١ٝب ٔٓٝفٗٝدا َدا حيتادد٘ ادتٗدس الغدتٓباؾي
األسهدددداّ ايفكٗٝددددٚ ١ؼي نٝفٝدددد ١اغددددتٓباؾي األسهدددداّ ايفكٗٝدددد ١ايفطعٝددددَ ١ددددٔ أزيتٗددددا
ايتفصٚ ،١ًٝٝاختالف األصدٛيٝري ؼي قٛاعدس شيدو االغدتٓباؾيٚ .قدس تطدُٓت تًدو اغيكسَد١
فصًريٚ ،ػيا ٚضز ؼي اغيكسَ ١قٛيد٘ٚ(( :قدس اغتشػدٓت شندط ْهتد ١أصدٛي ١ٝؼي نٝفٝد١
ادتٓددا ٤األسهدداّ ٚ ،اقتطدداف ايجُددطات ٚاألسهدداّ يٝشصددٌ بددصيو ؾددفا ٤األٚاّٖٚ ،ددصٙ
ايٓهت ١تتطُٔ فصًري :
األ : ٍٚؼي شنط َعإ ٜعرب بٗا عٔ أيفاؿي َٔ نتاب اهلل تعازي .
ايجاْ :ٞؼي نٝف ١ٝزالي ١األيفاؿي عً ٢اغيطاز َٓٗا(.)40
ترتًب الجنرات ،وعرض مضامًيه:
ضتب نتابد٘ عًد ٢تطتٝدب غدٛض ايكدطإٓ ،ال عًد ٢سػدب تطتٝدب أبدٛاب ايفكد٘ بد٘ٚ ،قدس
أؾاض إزي شيو ؼي اغيكسَ ١بكٛيد٘ٚ :ضأٜٓدا إٔ ْطتدب شيدو عًد ٢تطتٝدب ايػدٛض ال عًد ٢تطتٝدب
أبددٛاب ايفكدد٘ يٝهدد ٕٛأٜػددط أٜطداً ،فددإٕ اخٜدد ١ايٛاسددس ٠قددس تتطددُٔ أسهاَداً َددٔ أبددٛاب
كتًفٚ ،١نٓا متاز إزي شنطٖا ؼي نٌ باب (.)41
أِٖ َصازض ايفكٜٛ ٘ٝغف ؼي "ايجُطات ايٝاْع:"١
اعتُددس عًددَ ٢صدداز نددجريَ ٠ددٔ أُٖٗددا ؼي ايتفػ دري :ايتٗددصٜب ؼي ايتفػددري يًشددانِ
اؾؿُ ،ٞايهؿاف يًعكؿط ،ٟايطٚضٚ ١ايػسٜط إلَاّ قُس بٔ اهلدازٚ ،ٟؼي ايفكد٘:
نتدددب اغيدددصٖب ايعٜدددسٚ ٟبعدددض نتدددب ايفكددد٘ ؼي اغيدددصاٖب األخدددطٚ ،٣ؼي اؿدددسٜح:
ايصددشٝشري ٚغددٓٔ أبدد ٞزاٚز ٚايرتَددصٚ ٟايٓػدداٚ ،ٞ٥ابددٔ َادددَٚ ،١ػددٓس أظيددس َٚػددٓس
اإلَدداّ ظٜددسٚ ،أَدداي ٞأبدد ٞطايددبٚ ،نتدداب األسهدداّ إلَدداّ اهلددازٚ ،ٟؾددفا ٤األٚاّ ؼي
أسازٜح غٝس األْاّ يألَري اؿػريٚ ،غريٖا.

( )48وذكس ِريٍ الفمليو في ما يقازء الظحيو ف ة .اىؽس :الثنسات اليايفة.)91 -34/1( ،
(.)91/1( )41
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املطلب الجاىٌ :ميزلُ الرواَ ومكاىُ الصحًحني يف تفشري "الجنرات الًاىعُ"
أوالً :ميزلُ الصحابُ:
مل ٜتهًِ عً ٢عساي ١ايصشاب ١أَٓ ٚعيتِٗ بصٛض ٠صطحي ١أٜ ٚفطزٖا ؼي نتاب٘
بايبشح دد ألْ٘ مل تأت َٓاغب ١ؼي نتاب٘ "ايجُطات ايٝاْع"١دد يهٔ ضيهٔ إٔ ْػتٓبؽي َٔ
ثٓاٜا ايهتاب أْ٘ ٜك ٍٛبعساي ١ايصشابٜٚ ١عطَٓ ِٗٝعيتِٗ ايطفٝع َٔ ١خالٍ اخت:ٞ
 )1تطض ٘ٝعً ٢طيٝع ايصشاب ١فهإ:
أ ٜ -رتض ٢عً ٢ايصشاب ١بصٛض ٠عاَ ١غايباً; فعٓسَا نإ ٜصنط ايصشاب ١نإ
ٜك :ٍٛضض ٞاهلل عِٓٗ (ٚ ،)42نإ ٜط ٣إٔ ايرتض ٞعً ٢ايصشاب ٖٛ ١ايصشٝح
 ٖٛٚاألسٛؾيٚ ،إٔ ايتٛقف ؼي ايرتض ٞعً ِٗٝخيايف اغيٛال ٠هلِ(ٚ ،)43سطّ شّ
ايصشابٚ ١غ ٤ٛايـئ بِٗٚ ،ضز عً َٔ ٢تهًِ عًٚ ،ِٗٝمس َٔ ٢اْتكص َٔ
قسض ايصشاب ١أ ٚتهًِ عً ِٗٝبػ ٤ٛبدد "ايطافط.)44("١
ب  -أَا َٔ سٝح ايتفص ٌٝفهإ ٜرتض ٢عً ٢أب ٞبهدط

()45

ٚقدس ٜدصنط َدع امسد٘

صددفت٘ فٝكدد ٍٛأبدد ٛبهددط ايصددسٜل(ْٚ ، )46كددٌ األقددٛاٍ ٚاألزيدد ١ؼي فطددً٘ ٚعـيددِٝ
َٓعيتدد٘ٚ ،إٔ َدددٔ أْهددط صددشبت٘ فكددس نفددط(ٜٚ ،)47رتضدد ٞعًدد ٢عُددط

()48

ٚقددس

ٜصنط َع امس٘ صفت٘ "ايفاضٚم (ٚ ،)49نًو عجُإ(ٜٚ )50صنط األزي ١ؼي فطً٘،
ٜٚطز عًٜ َٔ ٢دٓكص َدٔ َٓعيتد٘ ٜٚػدُ ِٗٝايطافطدْٚ ،)51(١كدٌ األزيد ١عًد ٢فطدٌ
اـًفا ٤األضبعٚ ١ايعؿط ٠اغيبؿط ٜٔباؾٓٚ ،)52(١عا٥ؿ )53( ١بٌ ْٚكٌ األزيٚ ١تهًدِ
ع
( )42اىؽس مثال(.)115 ،64 ،4
ع
( )43اىؽس مثال.)484/3( :
ع
( )44اىؽس مثال.)234 ،233/5( :
ع
( )45اىؽس مثال)378 ،319/3 ،278/2( :
ع
( )46اىؽس مثال.)363 ،332/2 ،118/1( :
( )47اىؽس.)415/4(،)423 ،145/3( :
ع
( )48اىؽ م م م ممس م م م م ممثال،152 ،158 ،88/5( ،)486 ،461 ،446/4( ،)47 ،453 ،428 ،418/3( ،)511 ،588 ،494 ،311/2( ،)،156 ،126/1( :
.)459 ،418 ،488 ،339
ع
( )49اىؽس مثال.)397/2( :
ع
( )58اىؽس مثال)333/3( ،)478/2( :
ع
( )51اىؽس مثال.)457/4( ،)484/3( :
( )52اىؽس.)234 ،233/5(395/2( :
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عًدد ٢عـيدددِ َٓعيتٗددا ٚفطدددًٗا( )54دددد ضضددد ٢اهلل عددِٓٗ طيٝعاًددددد ،أَددا اإلَددداّ عًدددٞ
ٚاؿػٔ ٚاؿػري دد ضض ٞاهلل عِٓٗ دد فهإ خيصِٗ بكٛي٘" :عًد ِٗٝايػدالّ" أٚ
نطّ اهلل ٚدٗ٘ يإلَاّ عًْٚ ٞازضاً َا نإ ٜك ٍٛضض ٞاهلل عٓ٘ أ ٚعِٓٗ (.)55
 َٔٚاألَجً ١عً ٢بٝإ َٓٗذ٘ َٚصٖب٘ ؼي ايصشاب:١
فكددس ْكددٌ األزيدد ١عًددَ ٢هاْدد ١ايصددشابٚ ١بدداألخص اـًفددا ٤األضبعددٚ ١ايعؿددط٠
اغيبؿط ٜٔباؾٓ ;١ثِ قاٍٚ :حيطّ شّ ايصشابٚ ١غ ٤ٛايـئ بٗدِٚ .ض ٣ٚاؿدانِ

()56

ؼي ايتٗصٜب عٔ عً ٞدد عً ٘ٝايػالّ دد إٔ ضغ ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ
قددداٍٜ( :هددد ٕٛؼي آخدددط ايعَدددإ قددد ّٛهلدددِ ْبدددع ٜطفطددد ٕٛاإلغدددالّ ،إشا ضأٜدددتِٗ
فأزضنتِٗ فاقتًِٗ) (ٚ .)57ؼي خرب عٔ عً ٞددد عًٝد٘ ايػدالّ ددد قًدتَٚ :دا عالَدتِٗ:
قداٍ :يٝػددت هلددِ طيعدٚ ١ال طياعددٜ ١ػددب ٕٛأبدا بهددط ٚعُددط) ( .)58ثدِ شنددط بعددض
ايطٚاٜددات اغيؤٜددس ٠هلددص ٙايطٚاٜددَ ١ددٔ نتدداب األسهدداّ يإلَدداّ اهلددازٚ ،ٟخددتِ ٖددصا
بكٛي٘ٚ :ؼي ٖصا زي ٌٝعً ٢دطح اإلَاَٚ ،١ٝعسّ قب ٍٛأخباضِٖ ٚؾٗازتِٗ(.)59
 )2تٓاقط٘ ؼي ضز ٙيبعض ضٚاٜات بعض ايصشاب ١لس أْ٘ ضز ضٚاٜات بعض ايصشاب١
َجٌ:
أ  -ضز ضاٜٚدد ١اغيػددري ٠بددٔ ؾددعبٚ ١مل ٜددبري غددبب شيددو إصيددا شنددطا إٔ اؿددسٜح َددطزٚز
بػبب ضاٚ ٜ٘ٚبػب َعاضضت٘ يًهتاب َجاٍ شيدو :ؼي تفػدري قٛيد٘ تعدازي (( :يَا أَيهََا أ

ع
( )53اىؽس مثال،235 ،184 ،82 ،65 ،51/5( ،)511 ،438 ،365/4( ،)467 ،453 ،428 ،418/3( ،)511 ،588 ،494 ،311/2( ،)395/1( :
.)485 ،429 ،482 ،444 ،327 ،238
ع
( )54اىؽس مثال 414 ،365/4( :م .)419 ،417
( )55اىؽس.)487 ،186/5( :
( )56واخخمماكه الممرل كمماو يًقممل ـًممم لمميع ِ ممو اخخمماكه أبممو ـلممدهللا دمحم بممٍ ـلممدهللا الًيظ ممابوزل مما ب اإلاظممحدز اإلاحمموفه ( ِ485مم) ،بممل ِ ممو
اخخاكه اخجشمح أبو طفيد املخظٍ بٍ دمحم اخجشمح اإلاقحول طًة (  ،)449لم ـد ،كحب في الحفظير منها كحاء الكهريب في الحفظمير .اىؽمس
ثسجنحم :الصزك ي ،ألاـالم.)289/2( ،
( )57ال م مماز ،مظم ممًد ال م مماز ،بم ممسقه ( ،)138/2( ،)499والع رايم ممي ،اإلاعجم ممه ألاك م ممر ،بم ممسقه ( ،)242/12( ،)12997وقم ممال ـًم ممم ألاللم ممايي :ام ممفي .
َ
ع
وأ ظ ممٍ مماال مً ممم ممديت ـ ممي هللا ق ممال :ق ممال زط ممول هللا َ م ه ا ُ َـل ْي م ِمم َو َط ممل َه( :ط ممييجي بف ممدل ق مموم لس ممه ى ممم يق ممال لس ممه :السا ممة ،م ذا
لقيحنمموِه؛ مماقحلوِه؛ م جهه مشممسكوو) ،قلممد :يمما زطممول هللاه ممما الفالمممة مميههل قممال( :يقسؼوىممك بنمما لمميع يممك ،ويعفًمموو ـ ممه أصممخا ي
ويشحنوجهه ) .أخسجم ابٍ أ ي ـا ه في الظًة  .اىؽس :طلظلة ألا ابيت ال فيفة واإلاواوـة.)568 /12( ،
( )58وله أجد ِرا اخخديت بهرُ ألالفاػ ،وذكسُ ابٍ اخجوشل بيلفاػ مقازبة وقال ال شك في وافم .اإلاواوـات.)276/1( ،
( )59اىؽس.)234 ،233/5( :
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الَّذِيهَأآمَنُواأإِذياأقُمْتُمْأإِليىأالصَّالةِأفي غْسِلُواأوُجُوهَكُمْأوََيْاِِيَكُمْأإِلياىأالْمَاَافِا ِأ.............أعَلياْْكُمْأ

ليعَلَّكُمْأتيشْكُاُونَ )) ( )60تططم يعسَ ٠ػاَٗٓ ٌ٥ا اغيػح عً ٢ايعُاَ ١فدصنط إٔ َدصٖب
اهلدداز :ٟإٔ اغيػددح عًدد ٢ايعُاَدد ١ال جيددعٚ ٟقدداٍٚ :سذتٓددا قٛيدد٘ تعددازيَٚ (:اَِػَ دشُٛا
بٔطُُٚ٤غٔهُِِ) ٚاغياغح عً ٢ايعُاَ ١مل ضيػح عً ٢ايطأؽ.
ٚشنددط إٔ ايجددٛضٚ ٟاألٚظاعددٚ ٞابددٔ دطٜددط ٚزاٚز :جيٝددع ٕٚاغيػددح عًدد ٢ايعُاَدد١
ٚعً ٢اـُاض ،ثِ قاٍٚ :تعًٍكِٗ سيا أخطد٘ َػًِ (أْ٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َػح
بٓاصٝت٘ ٚعً ٢ايعُاَٚ )١ؼي بعض ططق٘ (أْ٘ َػح عً ٢ايعُاَ.)61( )١
ثددِ قدداٍ :قًٓدداٖ :ددصا َددطزٚز َٚطعدد ٕٛؼي ضاٜٚدد٘ٚ ،قددس قٝددٌ أْدد٘ :سددسٜح َعًددٍٛ
َٚعاضض يًهتاب( .)62فٝػتفاز َٔ نالَد٘ أْد٘ ضز سدسٜح اغيػدري ٠ؼي َػدًِ ألْد٘
َٔ ضٚا ١ٜاغيػري ٠بٔ ؾعب٘ٚ ،مل ٜبري غبب ضز ضٚا ١ٜاغيػري ٠بٔ ؾعب.١
ٚؼي اغيكابٌ لس أْ٘ أٚضز ٚاغتسٍ بأسازٜح ضٚاٖا اغيػري ٠بٔ ؾعب ١ؼي أنجدط َدٔ
َٛضدع ؼي نتابدد٘ بدٌ أْدد٘ ٜدصنط إٔ ٖددصا األسازٜدح َددٔ ضٚاٜد ١اغيػددري ٠بدٔ ؾددعب،١
ٜٚك :ٍٛعٔ اغيػري ٠بٔ ؾعب ١أ ٚإٔ اغيػري ٠بٔ ؾعب ١قاٍ(.)63
ٚأٚضز دددد ؼي نتابدد٘ ايجُددطات ايٝاْعدد ١دددد َددا ُٜدبري بددطا ٠٤اغيػددري ٠بددٔ ؾددعبَ ١ددٔ تُٗدد١
ايعْٚ ٢شيو بإٔ عُط ضض ٞاهلل غيا دًس ايجالث ١ايص ٜٔؾٗسٚا عً ٢اغيػري ٠بٔ ؾدعب١
بددايعْ ٢فكدداٍ هلددِ :تٛبددٛا فتدداب اثٓددإ َددِٓٗ ُٖٚددا :غددٗ ٌٝبددٔ َعبددسٚ ،ظٜدداز ٚقٝددٌ:
ضافددع ،فكبددٌ ؾددٗازتُٗاٚ ،مل ٜتددب أبدد ٛبهددط ٠فًددِ ٜكبددٌ ؾددٗازت٘ٚ ،مل خيايفدد٘
أسس(.)64
ٚضيهٔ اؾُع بري ضز ٙيطٚا ١ٜاغيػري ٠بٔ ؾعبٚ ١إٜطاز ٙيدبعض ضٚاٜدات اغيػدري ٠بدٔ
ؾددعب ١أْدد٘ ضز بعددض ضٚاٜددات اغيػددري ٠بددٔ ؾددعب ١ألٕ ٖددص ٙايطٚاٜددات خايفددت اغيددصٖب
ايعٜدددس ،ٟنُدددا ؼي ضٚاٜددد ١اغيػدددري ٠بدددٔ ؾدددعب ١ؼي اغيػدددح عًددد ٢اـفدددري ددددد ايػدددايف١
ايصنطدد.
( )68طوز ،اإلاائد ،،آلاية (.)6
( )61مظله ،صخيح مظله ،كحاء العساز ،،باء اإلاسح ـ ه الًا ية ،بسقه (.)231/1( ،)247
( )62الثنسات اليايفة (.)59/3
( )63اىؽس مٍ ألامثلة ـ ه ِرا :الثنسات اليايفة (.)245/4( ،)333/3
( )64الثنسات اليايفة.)385/4( ،
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ب -شنط بعض ايباسجري( )65إٔ َٓٗذد٘ قدا ِ٥عًد ٢ضز ضٚاٜدات ايصدشاب ١ايدص ٜٔخدايفٛا
اإلَاّ عً ٞفكاٍ َٔ :ايكٛاعس اييت قاّ عًٗٝا َٓٗذد٘ ضظيد٘ اهلل ضزُّ ضٚاٜدات بعدض
ايصشاب ١دد ضض ٞاهلل عِٓٗ طيٝعاً دد َٔ ايص ٜٔناْٛا َع َعا ١ٜٚدد ضض ٞاهلل عٓٗدد
ؼي سطب٘ َع أَري اغيؤَٓري عً ٞبٔ أب ٞطايب ضض ٞاهلل عٓ٘ ،أ ٚؿدل بٗدَِ .دع إٔ
ٖص ٙايطٚاٜات ثابت ١ؼي ايصشاح.
َٚجٌ ي٘ :عٓس تفػري ايفكٜٛ ٘ٝغف خ ١ٜايٛض ٤ٛؼي غٛض ٠اغيا٥سٚ ، ٠سسٜجد٘ عدٔ
اغيػح عً ٢اـفري قاٍٚ :أَا قد ٍٛدطٜدط( : )66ضأٜدت ضغد ٍٛاهلل ددد صدً ٢اهلل عًٝد٘
ٚغًِ ددد ضيػدح(ٚ،)67ندإ إغدالَ٘ بعدس اغيا٥دس ،)68( ٠فطٚاٜتد٘ ال تكبدٌ َدع إْهداض
أَري اغيؤَٓري عً ٘ٝايػالّ(ٚ ،)69ألْد٘ ؿدل سيعاٜٚد ،)70( ١فهدإ شيدو قدسساًٖ .دصا
نالّ أٌٖ اغيصٖبٚ ،اغيػأي ١إطياع ٘ٝبري أٌٖ ايبٝت( )71عً ِٗٝايػالّ(.)72
ٚيهدددٔ عٓدددس تتبدددع تفػدددري" ايجُدددطات ايٝاْعددد " ١لدددس أْددد٘ اغتؿدددٗس ؼي نتابددد٘
بأسازٜدح ؾُٝدع ايصدشاب ١ايددص ٜٔاتفكدٛا َدع اإلَداّ عًددٚ ٞايدص ٜٔاختًفدٛا َعد٘ دددد

( )65في ب ت يشسثم مجلة الكلية الفليا للقسمو الكسيه الفدب اخوامع .وق طلق الكالم ـ ه ِرا الل ت.
( )66جسيمس بممٍ ـلمد هللا بممٍ جمابس بممٍ مالمك اللج ممي ،الصمخا ي الشممسير ،اخحلم فممي وقمد إطممالمم .رمه طممكٍ جسيمس الكو ممة ،وأزطملم ـ م ّمي زطموال إ ممه
مفاوي ممة ،ر ممه اـت مممل الف ممسيقيو وط ممكٍ قسقيظ مميا ن ممى م ممات ط ممًة (ِ51م م ) .اىؽ ممس :اب ممٍ ألاري ممر اخج ممصزل ،اط ممد الغاب ممة ف ممي مفس ممة الص ممخابة،
( ،)529/1و ابٍ حجس الفظقاليي ،ؤلا ابة في ثنييم الصخابة .)583/1( ،
( )67اللفازل ،صخيح اللفازل ،كحاء المال ،،بماء الممال ،فمي اخوفما  ،بمسقه ( ،)87/1( ،)387ومظمله ،صمخيح مظمله ،العسماز . ،بماء اإلاسمح
ـ ه اخوفيو ،بسقه.)227/1( ،)272( ،
( )68وإطمالمم بفمد اإلاائمد ،ال يًماقض ِممرُ السوايمة فمي صمخيح اللفممازل قمال أ مد زوا ،اخخمديت بفمد أو ذكممس اخخمديت كماو يعجم هه ذلممك؛ يو
ع
جسيس كاو مٍ أخس ممٍ أطمله ،)87 /1( ،وفمي طم و أ مي باوب أو جسيمسا بمال رمه ثوامي نسمح ـ مه اخوفميو وقمال  :مما ينًف مح أو أمسمح  ،وقمد
زأيممد زطممول هللا  ينسممحل قممالوا  :إىنمما ذلممك قلممل ىممصول اإلاائممد ، ،قممال ممما أطمملند إال بفممد ىممصول اإلاائممد . ،اىؽممس :كحمماء العسمماز ،،بمماء اإلاسممح
ـ ه اخوفيو ،بسقه (.)39/1( ،)154
( )69وال يوجد في كحب الظًة الصخي ة ما يدل ـ ه أو ؤلامام ـ ي أىكس ِرُ السواية.
ع
ع
( )78والصخيح :أو جسيسا م هللا م طكٍ الكو ة وأزطلم ـ ه كسم هللا وجسم زطوال إ ه مفاوية ،ره اـتمل الفسيقيو كنا طلق في ثسجنحم.
( )71وِممرُ اإلاظمميلة ميممر مجنممق ـليهمما بممل أك ممر الصيديممة ـ ممه ـممدم القممول بهمما :س م الء ـًممد اإلاخشممدبيٍ مممٍ الصيديممة يظممنوِه ظمماق ثيويممل .قلم ُ
مول
ع
زواية اطق الحيويل ذكس ابٍ الوشيس هجناؿ ـ ه قلول زوايكهه مٍ ار ح ـشس ظسيقا وذكس ألائنة الريٍ يقللوو أخلازِه وممنهه اإلاًمموز
بما ـلمدهللا بممٍ نمص ،،وؤلاممام اإلا يممد بما أ نمد بممٍ اخخظميو ،وأخموُ ي يممى بمٍ اخخظميو اخخظممٌييو السمازوىييو ،وؤلاممام اإلا يممد بما ي يممى
بممٍ نممص ،،وألاميممر اخخظمميو بممٍ دمحم بممٍ أ نممد بممٍ ي يممى السممابل إ ممه اخخممق ،والقا مميح شيممد بممٍ دمحم ،والفقيممم الفالمممة ـلممد هللا بممٍ شيممد مما ب
ؤلازشاب ،واخخاكه اإلافتم ي ا ب الفيوو والظفيًة والحفظير ،والشيخ أ ند بٍ دمحم الس ما ،،وميمرِه ،اىؽمس :الفوا مه والقوا مه فمي
الرء ـٍ طًة أ ي القاطه.)169/2 ،328/1( ،
( )72الثنسات اليايفة.)65/3( ،
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ضض ٞاهلل عِٓٗ أطيعري دد :فاغتؿٗس بأسازٜح غيعا ١ٜٚبٔ أب ٞغفٝإ(ٚ ،)73عُدطٚ
بٔ ايعاص(.)74
ٚعٓس ايتشكل َٔ ٖاتري اغيػأيتري َع َطادع ١تفػري"ايجُطات ايٝاْع "١لس أْ٘:
 )1ثبت ضز ٙضٚاٜات يبعض ايصشاب ١عذ ١ايطعٔ ؼي عدسايتِٗ َجدٌ اغيػدري ٠بدٔ ؾدعب ،١أٚ
غيدايفتِٗ اإلَاّ عً ٞأ ٚايتشاقِٗ ظٝـ َعاَ ١ٜٚجٌ دطٜط بٔ عبساهلل .
ٚ )2ثبت أْ٘ اغتسٍ بأسازٜح ٖؤال ٤ايصشابٚ ١اغدتسٍ بأسازٜدح َعاٜٚد ١بدٔ أبد ٞغدفٝإ
ٚعُط بٔ ايعاص دد ضض ٢اهلل عِٓٗ أطيعري دد .
فُٝهٔ إٔ جيُع بري ضز ٙألسازٜح بعض ايصشابٚ ١اغتسالي٘ بأسدازٜجِٗ ؼي َٛضدٛع
آخدطَ ،ددع األخددص سيددا غددبل َددٔ تطضددٝت٘ عًدد ٢ايصددشابَٚ ١سسدد٘ هلددِٚ ،بٝاْدد٘ يفطددًِٗ
فٝتدي َٔ ٖصا نً٘ أْ٘:
ٜرتض ٢عً ٢طيٝع ايصشابٜٚ ١كط بفطدًِٗ; يدصا اغدتسٍ بأسدازٜجِٗ طيٝعداًٚ ،يهٓد٘
قددس ٜددطز بعددض ٖددص ٙاألسازٜددح إشا خايفددت اغيددصٖب ايعٜددس ،ٟأ ٚخايفددت أقددٛاٍ أُ٥دد١
اغيصٖب(.)75
ٜؤٜدس ٖدصا إٔ ايطٚاٜددات ايديت أٚضزٖدا يًُػددري ٠بدٔ ؾدعبٚ ١عُددط ٚبدٔ ايعداص َٚعاٜٚدد ١ؼي
نتاب٘ ال ؽايف اغيصٖب ايعٜسٚ ٟأغًبٗا ضٚاٜدات ألغدباب ايٓدع ،ٍٚأ ٚال تعداضض قدٍٛ
أَ ٚصٖب أٌٖ ايبٝت.
ثاىًاً :ميزلُ الرواَ مً غري الصحابُ.
مل ٜتهًِ عً ٢ؾطٚؾي عساي ١ايطٚا ٠عٓسٚ ٙيهٔ ضيهٔ إٔ ْػتٓؽي أْٗا ْفؼ
ؾطٚؾي عساي ١ايطٚا ٠عٓس أ ١ُ٥اؿسٜحٚ ،مل ٜعٜس عً ِٗٝأٜ ٚطٝف عً ِٗٝؾطٚطاً،
ْٚػتٓبؽي شيو َٔ َا ٜأت:ٞ
 )1عً ٢ايطغِ َٔ إٔ بعض اغيفػط َٔ ٜٔايعٜسٚ ١ٜقس اؾاض إزي :إٔ بعطِٗ دد ؼي اغيصٖب
ايعٜس ٟد ال ٜكبٌ ضٚا ١ٜعُط ٚبٔ ايعاص ٚعُط ٚبٔ ؾعٝب ألٕ نًٗٝا عٓسْا ػئ
ع
( )73اىؽس مثال.)19/4( :
ع
( )74اىؽس مثال.)255/3( ،)353/2( ،)465/1( :
( )75وِممرُ ـ ممه مظمميلة :ظمماق أِممل الحيويممل إذا ـممازأ زوايممة أِممل الفممدل .اىؽممس إلاصيممد مممٍ الكممالم ـليهمما :الفوا ممه مممٍ القوا ممه ،)428/1( .وممما
بفدِا.
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التكبٌ ضٚاٜت٘; يفػل عُط ٚبٔ ايعاص ـطٚد٘ عً ٢عً ٞد عً ٘ٝايػالّ د ٚ ،دطح
عُط ٚبٔ ؾعٝب بٌ فػك٘ أ ٚنفط ٙسيا ض ٟٚعٓ٘ َٔ اإلْهاض عً ٢عُط بٔ عبس
ايععٜع ضض ٞاهلل عٓ٘ ؼي ضفع٘ ايبسع ١ايهفط ١ٜؼي يعٔ أ ٍٚاـًفا ٤عٓسْا

()76

يهٔ بايٓـيط إزي تفػري"ايجُطات ايٝاْع " ١لس أْ٘ ال ٜكٚ ٍٛال ٜعٌُ بٗصا ايك ٍٛفكس
اغتسٍ بأسازٜح عُط ٚبايعاص دد نُا غبل دد ٚلس أْ٘ أٜطاً ٜػتؿٗس بأسازٜح
يعُط ٚبٔ ؾعٝب(.)77
 )2لس أْ٘ نإ ٜػتؿٗس بأقٛاٍ عًُا ٤اؿسٜح ٚاؾطح ٚايتعس ٌٜعٓس ْكً٘ ْكسٙ
يبعض األسازٜح اييت ؽايف اغيصٖب ايعٜس ،ٟأ ٚبعض ضٚاٖ ٠ص ٙاألسازٜح(َ .)78جٌ
ْكً٘ يهالّ ايرتَص ،)79(ٟعٔ نتاب٘ ايػٓٔ ٚاإلَاّ ايٓ ٟٚٛعٔ نتاب
األشناض(ٚ ،)80أب ٞزاٚز عٔ نتاب٘ ايػٓٔ(ٚ،)81اؿانِ أب ٞعبساهلل ايٓٝػابٛضٟ
عٔ نتاب٘ اغيػتسضى عً ٢ايصشٝشري(ٚ ،)82ابٔ األثط عٔ ايٓٗا ١ٜؼي غطٜب اؿسٜح
ٚاألثط(.)83
ٖٚصا ٜسٍ عً ٢أْ٘ ٜتبع َٓٗذِٗ ؼي اؿهِ عً ٢ايطٚا ،٠ألْ٘ ٜٓكٌ خالص١
سهُِٗ عً ٢اؿسٜح ،يهٔ ٖصا ؼي َٛاضع قً ١ًٝفايفكٜٛ ٘ٝغف مل ٜٗتِ ؼي
نتاب٘ بايطٚاٚ ٠تصشٝح األسازٜح; يصا است ٣ٛنتاب٘ عً ٢نجري َٔ األسازٜح
ايطعٝفٚ ١اغيٛضٛع.)84(١
( )76ىقل ِرا ؤلامام دمحم بٍ اخخظيو بٍ القاطه في ثفظيرُ مًحهى اإلاسام شس ميات ألا كام ،ولكًم له يفنل بهرا القول أىؽس.)147( :
( )77اىؽس.)387/5( ،)428 ،393/4( ،)282/3( :
( )78وقليل جدا كاو يحكله ـ ه السوا ،مثل :ابٍ مغفل ،)528/5( ،و لة بٍ ش س(.)239/5
( )79اىؽس مٍ ألامثلة ـ ه ِرا.)427 ،239/5( :
( )88اىؽس مٍ ألامثلة.)413/2( :
( )81اىؽس (.)288/3
( )82اىؽس (.)288/3
( )83اىؽس (.)174/1
( )84ومٍ اإلا ط او الح قيق له يحعسق للكالم أو للياو ِمرُ ألا ابيمت ،ومنما يمدل ـ مه ِمرا أىمم قمد ثمه ثفمسيي ِمرا ا ابيمت ِمرا الكحماء ولمه
يظممحفيد منهمما املخققمموو قممد قممام بح قيقممم :ـلممدهللا ماممي الممديٍ دمحم اليممايي(ت )َ1888وطممناُ الفحو ممات ؤلالسيممة ثفممسيي ممما فممي الثنمسات
اليايفة مٍ ألا ابيت الًلوية نى أو بفض ِرُ ألا ابيت واحح الواق مثمل ( :شمساز أمنمى يميكلوو ممخ اخخًعمة)( ،)149/1ومثمل (اإلافمد،
بيد الداء واخخنية زأض الدواء) ()285/3وممٍ ألامثلمة ـ مه ألا ابيمت اإلاواموـة (،116 ،96 ،69/2( ،)485 ،446 ،218 ،217 ،216 /1
،518 ،444 ،419 ،168 ،116 ،29/4( ،)464 ،422 ،482 ،481 ،27،285/3( ،)378 ،225 ،285 ،284 ،195 ،157 ،156 ،155
.)519 ،492 ،492 ،445 ،487 ،483 ،272 ،193 ،192 ،131 ،118 ،189 ،93 ،78 ،36 ،35/5( ،)534
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ثالجاً :مكاىُ الصحًحني :
ٜتبري َهاْ ١ايصشٝشري عٓس ايفك٘ ٜٛغف ؼي نتاب٘ ايجُطات ايٝاْع َٔ ١خالٍ َاٜأت:ٞ
 )1تػُٝت٘ يصشٝح ايبداضَٚ ٟػًِ بايصشٝشري ،فهإ ٜكٚ :ٍٛؼي ايصشٝشري أٚ ٚؼي
صشٝح ايبداض ٟأٚ ٚؼي صشٝح َػًِ(ٚ،)85ؼي اسٝاْاً نإ ٜكٚ :ٍٛؼي ايبداض ٟأٚ
ٚؼي َػًِ ،أٚ ٚؼي ايبداضَٚ ٟػًِ(.)86
 )2مل جيعٌ يًصشٝشري َٝع ٠عٔ بك ١ٝنتب اؿسٜح ال َٔ ْاس ١ٝتكسضيٗا عً٢
غريُٖاٚ ،ال َٔ ْاس ١ٝشيٝعٖا بصنط ايصشٝح; فكس نإ ٜطز أسازٜح فُٗٝا أٚ
ؼي أسسُٖا دد نُا غبل ؼي ضز ٙؿسٜح اغيػح عً ٢اـفري ايص ٟضٚا ٙسسٜح اغيػري٠
بٔ ؾعب ١دد نُا غبل دد  ،بٌ قس ٜعتُس ٜٓٚكٌ غبب ايٓع َٔ ٍٚغريُٖا ٚيآل ١ٜغبب
فُٗٝا أ ٚؼي أسسُٖا(.)87
ٚيهٓ٘ نإ ال ٜطز سسٜجاً فُٗٝا أ ٚؼي أسسُٖا إال أشا:
أ  -تعاضض ٖصا اؿسٜح َع اغيصٖب ايعٜس ٟايفكٗ. ٞ
َجاٍ شيو :عٓس شنط ٙغيػأي ١قسض ايًدي اغيٛدب يًتشط ،ِٜفصنط إٔ َصٖب
ايعٜس ١ٜأْ٘ حيطّ قًٚ ً٘ٝنجري ٙإشا ٚصٌ اؾٛف ،ثِ شنط األقٛاٍ األخط،٣
ٚشنط أِْٗ اغتسيٛا بد :سسٜح عا٥ؿ ١ضض ٞاهلل عٓٗاد أْٗا قايت نإ فُٝا أْعٍ
َٔ ايكطإٓ عؿط ضضعات َعًَٛات حيطَٔ ،ثِ ْػدٔ غُؼ َعًَٛات فتٛؼي
ضغ ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ٖٛٚفُٝا ٜكطأ َٔ ايكطإٓ(.)88
فٓكٌ عٔ ؾطح اإلباْ :)89(١إٔ ٖصا ال ٜصح عٔ عا٥ؿٚ ١ي ٛنإ َٔ ايكطإٓ يـيٗط
ْكً٘ ٚتً ٞإزي َٜٓٛا ٖصا.
ٚأٜس نالّ صاسب ؾطح اإلباْ ١بكٛي٘ إٔ ايكطإٓ قفٛؿي ،قاٍ تعازي (( :إِوَّ أويحْهُأويزَّلْنَ أ
ع
( )85اىؽم م م ممس مم م م ممثال،411 ،296 ،227/5( ،)338 ،214 ،45/4( ،)441/3( ،)421 ،419 ،323 ،322 ،158/2( ،)394 ،365 ،361 ،368/1( :
.)459 ،412
ع
( )86اىؽس مثال،398 ،388 ،56/5( ،)54،128 ،11/4( ،)315 ،283 ،288/3( ،)322/2( ،)588 ،361 ،368 ،352 ،351 ،341 ،336 /1( :
.)548 ،394
( )87اىؽس مٍ ألامثلة ـ ه ِرا.)268/2( :
( )88مظله ،صخيح مظله ،كحاء السااؿ ،باء الح سيه بفنع زافات ،بسقه (.)1875 /2( ،)1452
( )89وشس ؤلاباىة ِو :ملخند بٍ يفقوء السوطمح (ت .)َ455
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الذِّكْاَأوَإِوَّ أليهُأليحَ فِظُونَأ))(.)90
يصا ٜتبري إٔ َٓٗذ٘ نإ ٜعتُس عً ٢ايصشٝشري نهتابري َٔ نتب اؿسٜح
ٚمل أدس اْ٘ دعٌ هلُا َع ١ٜأنجط َٔ ٖصا.
ب ٜ -ه ٕٛسسٜح آساز ؼي ايعكٝس ٠تتعاضض َٔ اغيصٖب ايعٜس ٟأَ ٚع أقٛاٍ بعض
أ ١ُ٥ايعٜس ١ٜؼي ايعكٝس٠
َجاٍ شيو :عٓس تفػري ٙيكٛي٘ تعازي (( :وَالأيقُولُواألِمَهْأيُقْتيلُأفِيأسَبِْلِأاللَّهِأَيمْوَاتٌأبَلْأَيحَْْ ءٌأوَليكِهْأ

التيشْعُاُونَ))

()91

فٓكٌ اـالف ؼي ٌٖ اؿ ٞايبسٕ اّ ايطٚح ثِ ْكٌ اؿانِ

اؾؿُ :ٞإٔ اؿ ٞإصيا ٖ ٛاإلْػإ  ٖٛٚاؾج ١اييت هلا ايجٛاب ٚايعكابَٚ ....ا ضٟٚ
ؼي اؿسٜح( إٔ أضٚاح ايؿٗسا ٤ؼي أدٛاف طري خطط) (َٚ ،)92ا ض( ٟٚأْٗا أدٓاز
فٓس ٠تأتًف ٚؽتًف) ( )93فٗص ٙاخباض أساز ال تصح.
ثِ قاٍ ايفكٜٛ ٘ٝغف ٚ :ايصشٝح أِْٗ أسٝا ٤بأبساِْٗ( .)94فٗٓا ايفكٜٛ ٘ٝغف ْكٌ
ق ٍٛاؿانِ اؾؿُ ٞؼي ضز سسٜجري أسسُٖا عٓس َػًِ ٚاخخط َتفل عًٗٝا ،
ٚمل ٜعكب عًٖ ٢صا ايك ٍٛبٌ ضدح ق ٍٛاؿانِ اؾؿُ ٞايكا ٌ٥بإٔ اغيكصٛز
باؿٝا ٖٞ ٠سٝا ٠األبسإ ال سٝا ٠ايطٚح ،فهأْ٘ بصيو ٜك ٍٛبك ٍٛاؿانِ
اؾؿُ.ٞ
ٚػيا غبل ْػتٓتر إٔ َٓٗذ٘ ؼي ايطٚاٚ ٠ؼي ايصشٝشري ٜتًدص ؼي ايٓكاؾي اخت:١ٝ
 )1أْ٘ ٜرتض ٢عً ٢طيٝع ايصشابٚ ١أِْٗ عٓس ٙنًِٗ تكبٌ ضٚاٜتِٗ ٚتؤخص أسازٜجِٗ دد
غٛاٚ َٔ َِٗٓ ٤افل اإلَاّ عً ٞأ ٚخايف٘; إال ؼي ساي ١كايف ١ضٚا ١ٜايصشاب ١ألقٛاٍ
بعض األ ١ُ٥ايعٜس ١ٜناهلازٚ ٟايكاغِ ،أ ٚكايفتِٗ يًُصٖب ايعٜس ٟفإْ٘ ٜكسّ
اغيصٖب ايعٜس ٟأ ٚأقٛاٍ بعض األ ١ُ٥عً ٢ضٚاٜات بعض ايصشاب.١
( )98طوز ،اخدجس ،آلاية  ،)9(،اىؽس :مًحهى اإلاسام.)323/2(،
( )91طوز ،اللقس ،،مية (.)154
( )92مظله ،صخيح مظله ،كحاء ؤلاماز ،،باء بياو أو أزوا الشسداء في اخجًة ،بسقه (.)1582/3( ،)1887
( )93اللفممازل  ،ص ممخيح اللف ممازل ،كح مماء أ ابي ممت ألاىبي مماء ،ب مماء ألازوا جً مموب مجً ممد ،،ب ممسقه  ،)133/84 ،)3336( ،ومظ ممله ،ص ممخيح مظ ممله،
كحاء ال ر والملة وألاخالق ،باء ألازوا جًوب مجًد ،،بسقه ( ،)2831/4( ،)2638وِو فمي الصمخي يو بلفمؾ( :ألازوا جًموب مجًمد ،مما
جفاز منها ائحل  ،وما ثًاكس منها اخحل ).
( )94الثنسات اليايفة.)251/1( ،

نهعهىو اإلنسانيت واالجتًاعيت

142

انعذد ( )10انًجهذ ( )13ابريم 2016و

ISSN : 2410-1818

منزلةة الةةرواة ومكانةةة الصةةحيحين يف تفاسةةير الزيديةةة دراسةةُ مقارىةُ بةني تفشةريٍ "الجنةةرات

| د .علي عبدالله سراج

الًاىعُ" و"ميتهِ املراو"

 )2أَا ايطٚا َٔ ٠غري ايصشاب ١فٓذس أْ٘ تابع عًُا ٤اؿسٜح ٚمل خيايفِٗ فكس اغتسٍ
بأسازٜح عُط ٚبٔ ؾعٝب .
 )3يهٔ اغيالسفي عً ٢تفػري "ايجُطات ايٝاْع "١إٔ َؤيف٘ مل ًٜك ٞأُٖ ١ٝيًطٚاٚ ،٠مل
ٜتهًِ عً َٔ ِٗٝتعس ٌٜأ ٚتطعٝف; إال ؼي ساالت قً ١ًٝدسا; عٓسَا تهٖ ٕٛصٙ
األزي ١تٓص صطاس ١عً ٢كايف ١اغيصٖب ايعٜس.ٟ
 )4أَا َٓعي ١ايصشٝشري فهإ ٜعتُس عًُٗٝا نهتابري َٔ نتب اؿسٜحٚ ،مل
جيعٌ هلُا َٝع ٠إال تػُٝت٘ هلُا بايصشٝشري أسٝاْاًٚ ،أسٝإ أخط ٣نإ ٜكٚ :ٍٛؼي
ايبداض ٟأَ ٚػًِٚ ،يهٓ٘ قس ٜطز سسٜجاً فُٗٝا إشا عاضض ٖصا اؿسٜح اغيصٖب
ايعٜس ،ٟأ ٚناْت ٖص ٙاألسازٜح أسازٜح آساز ؼي ايعكٝسٚ ٠عاضضت دد أٜطاًددد
اغيصٖب ايعٜس ٟأ ٚأقٛاٍ أُ٥ت٘.

انًبحث انثاني :يكانت انرواة وينزنت انصحيحين في تفسير"ينتهى انًىراو"
نإلياو يحًذ بن انحسين
املطلب األول :التعريف باإلماو حمند بً احلشني ،وبكتابه "ميتهِ املراو"
أوالً :التعريف باإلماو حمند بً احلشني
سٝات٘ ايؿدصٚ ١ٝايعًُ ٖٛ :(95)١ٝقُس بٔ اؿػدري بدٔ ايكاغدِ بدٔ قُدس بدٔ عًد ٞبدٔ
ايطؾٝس ٜٓٚتْٗ ٢ػب٘ إزي اإلَاّ اهلاز ٟحي ٢ٝبٔ اؿػري بٔ ايكاغِ اغيًكب ايطغ.(96)ٞ
َٛيس :ٙمل تصنط اغيصازض تاضٜذ ٚال َهإ َٛيسٚ ،ٙإٕ نإ ٚقس ضدح صاسب نتاب
"ٖذط ايعًِ َٚعاقً٘ ؼي اي "ُٔٝإٔ َٛيس ٙنإ ؼي َس ١ٜٓؾٗاض.(97)٠
أغطت٘ ٖٞ :أغدط ٠طيعدت بدري اؿهدِ ٚايعًدِ فذدس ٙاإلَداّ ايكاغدِ بدٔ قُدس بدٔ عًدٞ
نإ عاغياً ٚقا٥ساٚ ،أيف ايهجري َٔ ايهتب َٓٗا" نتاب األغاؽ" ؼي اص ٍٛايدس" ،ٜٔ
ٚاالعتصاّ" ؼي ايفك٘ ٚغريٖا).(98
( )95اىؽس :ابٍ ـامس اخخظ ح ،بغية اإلاسيد ( ،)348-337والكبسيح ،اللعائ الظٌية( ،)367 ،366وشباز ،،موخق اللدز العالق(. )196
( )96ي يى بٍ اخخظيو بٍ القاطه ،ماية ألامايي ،)778/2( ،والشوكايي ،اللدز العالق(.)566/1
( )97اط ممناـيل ألاك مموؿ ،)1859/2( ،وش ممساز ،جل ممل ش ممنال حج ممة ،وثٌظ ممب إ ممه ذل الش ممس يو دمحم ب ممٍ جفف ممس ب ممٍ القاط ممه الفي ممايي اإلاح مموفه ط ممًة
(ِ478م) ،اىؽس :اإلاق في ،إبساِيه بٍ أ ند ،معجه الللداو الينًية.)248(،
( )98يًؽس م لفات ؤلامام القاطه في :اخخبشيح ،ممابز الفكس الفس ي ؤلاطالمي في الينٍ.)616 -618( ،
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صفات٘ ٚثٓا ٤ايعًُا ٤عً :٘ٝاثٓ ٢عً ٘ٝنجري َٔ ايعًُا َٔ ٤أُِٖٗ
 )1اإلَدداّ حيٝدد ٢بددٔ اؿػددري بددٔ ايكاغددِ د دد أخدد ٛاغيصددٓف د دد قدداٍ :نددإ سػددٔ األخددالم
يًداص ٚايعاّ ٚنجري اإلْفامٚ ،نإ ي٘ َعطف ١سػٓ ١ؼي ايعًدٚ ،ّٛايٓشدٚ ٛاغيعداْ،ٞ
ٚؼي ايبٝإ ٚندصا ؼي أصد ٍٛايفكد٘ٚ ،أصد ٍٛايدسٚ ،ٜٔنتدب األزبٚ ،ؼي آخدط َستد٘
ايتفت إزي ايفك٘ٚ ،نإ َع شيو حيب ايػٓٚ ١اؿسٜحٜٚ ،عـيِ أًٖ٘ .(99).....
 )2ايعالَ ١اغيؤضر أظيس بٔ صاحل بٔ أب ٞايطدداٍ قداٍ عٓدٖ٘ :د ٛايػدٝس ايػدط ٟاهلُداّ،
ايعامل األزٜب ،قا٥س اؾٓٛز ،عطط األخالم ،عامل ابٔ عدامل ،ندإ َدٔ أٖدٌ األزب
ٚضعاتَ٘ ،طًعاً عًَ ٢كاصس األزبآَٚ ٤اٖذِٗٚ ،قس ادتُدع يد٘ َدٔ ايهتدب ؼي آخدط
َست٘ َاال جيتُع إال يًعًُاٚ ٤ايػالطري).(100
 )3عبس اهلل بٔ ايدٛظٜط

)(101

صداسب نتداب تداضٜذ ايد ( ُٔٝطبدل اؿًد :)٣ٛايػدٝس ايعدامل

اإلَاّ صاسب ايعًٚ ........ ّٛناْت ي٘ ؼي ايعً ّٛايٝس ايطٛزيٚ ،ايتفت آخدط َستد٘ إزي
ايفك٘ٚ ،نإ َع شيو حيب ايػٓ ١ايٓبٜٚ ١ٜٛعـيِ أًٖدٗاٚ ... ،ندإ ندجري اغيدصانط٠
نجري ايتٛاضع ٚاغيؤاْػٚ ١ايػُاس.)102(١
َؤيفات٘ َٔ :خالٍ اغيطادع اييت تططيت ي٘ فإْٚ ٞدست إٔ ي٘ ايهتب اخت:١ٝ
َٓ )1تٗ ٢اغيطاّ ؼي ؾطح آٜات األسهاّ ٖٛٚ .دعَٛ َٔ ٤ضٛع ٖصا ايبشح.
 )2ايك ٍٛاغيفٝس ؼي ايصال ٠عً ٢ايؿٗٝس ٖٛٚ ،ضغاي ١ؼي صفشتري).(103
 )3أسازٜح ؼي صف ١اؾٓ.(104)١
 )4أسازٜح ؼي ايرتغٝب ٚايرتٖٝب).(105
ٚفات٘ :تٛؼي عصط  ّٜٛاؾُع ،١ايجأَ َٔ ؾٛاٍ غٖٓ1067(١د)ٚ ،زفٔ ؼي َكرب ٠ايبػتإ
غطب َس ١ٜٓصٓعا ٤إزي دٓب اغيػذس ايص ٟبٓا ٙعُ٘ حي ٢ٝبٔ ايكاغِ ).(106
( )99ي يى بٍ اخخظيو بٍ القاطه ،ب جة الصمٍ( .)558/2
( )188ابٍ أ ي السجال ،معلق اللدوز ومجنق الل وز في ثساجه زجال الصيدية286/4(،وما بفدِا).
( )181مٍ م زخي الصيدية .اىؽس :الشوكايي ،اللدز العالق( ،)388/1والوجيم ،أـالم اإلا لفيو الصيدية.)583(،
( )182اىؽس ،)149،( :وى وُ ـًد الكبسيح في اللعائ الظٌية ( . )367
( )183ي يى بٍ اخخظيو بٍ القاطه ،ب جة الصمٍ( ،)551/2والوجيم ،أـالم اإلا لفيو الصيدية ،)895،( ،والوشيس ،ثازيخ الينٍ(.)149
( )184ىفع اإلاساجق الظابقة وىفع المف ات.
( )185الكبسيح ،اللعائ الظٌية.)367(،

نهعهىو اإلنسانيت واالجتًاعيت

144

انعذد ( )10انًجهذ ( )13ابريم 2016و

ISSN : 2410-1818

منزلةة الةةرواة ومكانةةة الصةةحيحين يف تفاسةةير الزيديةةة دراسةةُ مقارىةُ بةني تفشةريٍ "الجنةةرات

| د .علي عبدالله سراج

الًاىعُ" و"ميتهِ املراو"

ثاىًاً :التعريف بتفشريميتهِ املراو.
اغِ ايهتابَٓ" :تٗ ٢اغيطاّ ؼي ؾطح آٜات األسهاّ"
َٛضٛع ايهتداب ٖٚ :د ٛؾدطح آٜدات األسهداّٖٚ ،دص ٙاخٜدات طيعٗدا ايعالَد ١قُدس بدٔ
إبطاٖ ِٝاغيعطٚف بابٔ ايٛظبط) (107بعٓٛإ " سصط آٜات األسهاّ ايؿطع."١ٝ
غبب تأيٝف٘ :شنط اغيؤيدف ضظيد٘ اهلل تعدازي أنجدط َدٔ غدبب يتدأيٝف ٖدصا ايؿدطح َٚدٔ
ٖص ٙاألغباب:
 )1أْ٘ ٚدس ايؿطٚح اغيٛدٛز ٠خٜات األسهاّ إَا َطٛيٚ ١إَا كتصط.(108)٠
 )2أسب اغيؤيف إ ٜتربى ظاَع اخٜات ابٔ ايٛظٜطٚ ،باخٜات ْفػٗا; سٝح قاٍ :أسببت
إٔ اتربى ظُع ؾطح عًٗٝا(.(109
 )3أضاز إٔ ٜٛضح أزي ١اغيصٖب ايعٜس ;ٟسٝح قاٍٚ :تٛضٝح أزي ١اغيصٖب ايص ٟال أدٓح
إزي غريٚ ٙغٛا ٙيٝهَ ٕٛطُع ايٓاؿيط ٚاغيطايب).(110
عطض َطاَري ايهتاب  :ايهتاب است ٣ٛعًَ ٢كسََٛ ١دع ٙؼي صفشتري; استدٛت
ٖص ٙاغيكسَد ١عًد ٢خطبد ١شيٗٝسٜدَ ١دٛدعٚ ،٠غدبب تأيٝفد٘ هلدصا ايهتدابٚ ،أْد٘ غدٝتٓاٍٚ
اخٜات ايديت طيعٗدا قُدس بدٔ ابدطاٖ ِٝبدٔ اغيطتطد ٢بايؿدطح ٚايتفػدري ثدِ عدطض َدٛدع
يًُٓٗر ايص ٟغٝتبع٘ ؼي ؾطس٘ خٜات األسهاّ ،ثِ بسأ اغيؤيف ؼي تفػري آٜات األسهاّ
ٚتٓا ٍٚاغيؤيف َا٥تري ٚاضبعري أ ١ٜبايؿطح ٚايتفػري ٚبٝإ األسهاّ ايفكٗ.(111)١ٝ
طبعات ايهتاب :طبع ايهتاب َطات عسٜسٚ ٠ناْت أ ٍٚطبع ١ي٘ غٖٓ1342 ١د ؼي 323
صفشٚ ،(112)١ناْت ٖص ٙايطبع ١عًْ ٢ػد ١كطٛطٚ ١اسس ٠فهجطت فٗٝا األخطا.٤
( ) 186ي يى بٍ اخخظيو بٍ القاطه ،ب جة الصمٍ( ،)558/2وابٍ ـامس اخخظ ح ،بغية اإلاسيد( ،)338والوشيس ،ثازيخ الينٍ.)149(،
( )187ـاله ،شسير ،أ و ي ،لغول ،ى ول ،م دذ ،أبيب ،شاـس ،ولد طًة (ِ775م) ،لم م لفمات ـديمدُ ممٍ أِنسما :إيثماز اخخمق ـ مه اخولمق ،
و ثممسجيح أطمماليب القمسمو ـ م ه أطمماليب اليوىمماو  ،وثًقمميح ألاىؽمماز فممي ـلمموم آلارمماز ،والفوا ممه والقوا ممه فممي الممرء ـممٍ طممًة أ ممي القاطممه،
و مم ممس ميم ممات ألا كم ممام وميرِم مما ،ثم مموفي طم ممًة( .)َ848اىؽم ممس :الش م مموكايي ،اللم ممدز العم ممالق( 81/2ومم مما بفم ممدِا) ،والوجيم ممم ،أـم ممالم اإلا م م لفيو
الصيدية( 825وما بفدِا).
( )188مًحهى اإلاسام.)3 ،2( ،
( )189اإلاسجق ىفظم (.)3
( )118اإلاسجق ىفظم ،وىفع المف ة.
( )111اإلاسجق ىفظم.)451(،
( )112الوجيم ،أـالم اإلا لفيو الصيدية.)895(،
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ثددِ طبددع طبعدد ١ثاْٝدد ١غددٖٓ1362 ١ددد عًدد ٢أنجددط َددٔ ْػددد ١كطٛطددٚ ١ضٚعدد ٞفٗٝددا
تصدشٝح أخطدا ٤ايٓػدد ١األٚزي)ٚ ،(113عدسز صدفشاتٗا451صدفشٚ .١ندٌ ايطبعدات ايدديت
دددا٤ت بعددس ٖددص ٙايطبعدد ١ناْددت َصددٛضَ ٠ددٔ طبعدد ١عدداّ ٖ1362ددد ،مل ٜطدداف عًٗٝددا
ؾ.(114(٤ٞ
أِٖ َصازض اإلَاّ قُس بٔ اؿػري ؼي "َٓتٗ ٢اغيطاّ" :اعتُس عًَ ٢صاز نجري ٠فذُع
ؼي ايتفػددري بددري تفاغددري ايعٜسٜددٚ ١غريٖدداٚ ، ،نددصيو طيددع ٚؼي ايفكدد٘ :نتددب اغيددصٖب
ايعٜس ٚ ٟنتدب ايفكد٘ ؼي اغيدصاٖب األخدط ،٣أَدا ؼي اؿدسٜح  :فكدس اعتُدس عًد ٢نتدب
اغيػاْٝس ٚاغيعادِٚ ،ايصشاح نايصشٝشري ٚايػٓٔ ٚغريٖا َٔ نتب ايػٓٚ ،١اعتُس دد
أٜطاً دد عًدَ ٢ػد ٓس اإلَداّ ظٜدسٚ ،أَداي ٞأبد ٞطايدبٚ ،نتداب األسهداّ إلَداّ اهلداز،ٟ
ٚؾفا ٤األٚاّ يألَري اؿػريٚ ،غريٖا.
املطلب الجاىٌ :ميزلُ الرواَ ومكاىُ الصحًحني يف تفشري "ميتهِ املراو"
أوال :ميزلُ الصحابُ وعدالتهه
مل ٜتهًِ عًٖ ٢ص ٙاغيػأي ١بصٛض ٠صطحي ١أٜ ٚفطزٖا ؼي نتاب٘ بايبشح دد ألْ٘ مل
تأت َٓاغب ١ؼي "َٓتٗ ٢اغيطاّ" يصيو د يهٔ ضيهٔ إٔ ْػتٓبؽي أْ٘ ٜك ٍٛبعساي ١ايصشاب١
َٔ خالٍ اخت:ٞ
أ  -تطضٝت٘ عً ٢ايصشاب ١بصٛض ٠عاَ ١فعٓسَا نإ ٜصنط ايصشاب ١نإ ٜك:ٍٛ
ضض ٞاهلل عِٓٗ (ٚ ،)115تطضٝت٘ عً ٢أب ٞبهط
ٚعا٥ؿٜٚ ١صفٗا بأّ اغيؤَٓري

()119

()116

ٚعُط

()117

()118

ٚعجُإ

ٚغريِٖ ،أَا اإلَاّ عً ٞفهإ خيص٘ بكٛي٘

عً ٘ٝايػالّ أ ٚنطّ اهلل ٚدْٗ٘ٚ ،ازضاً َا نإ ٜك ٍٛضض ٞاهلل عٓ٘(.)120
( )113وِرُ العلفة كاىد بيمس مٍ وشيس اإلافاز  :ـلدهللا بٍ أ ند بٍ نيد الديٍ ،)452،( ،ظلفة مكحلة الينٍ الك رىً ،فاء.
( )114ممست أك ممر مممٍ طممد زطممائل ماجظممحير وبكحمموزا ،فممي ث قيممق أجمصاء مممٍ كحمماء مًحهممى اإلامسام  ،لكًممم ال يوجممد ث قيممق كامممل للكحمماء مممٍ
با ت وا د ،ثحو د يم اإلاً جية في الح قيق والحفسيي.
ع
( )115اىؽس مثال(.)115 ،64 ،4
ع
( )116اىؽس مثال.)286 ،285( :
ع
( )117اىؽس مثال.)357 ،،174 ،69 ،59( :
ع
( )118اىؽس مثال.)221( :
ع
( )119اىؽس مثال(.)118
( )128اىؽس.)24( :
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ب  -اغتؿٗس ؼي نتاب٘ بأسازٜح ؾُٝع ايصشابَ :َِٗٓ ١عا ١ٜٚبٔ أب ٞغفٝإ(،)121
ٚعُط ٚبٔ ايعاص(ٚ ،)122اغيػري ٠بٔ ؾعبٚ ،)123(١دطٜط بٔ عبس اهلل(َٚ ، )124طٚإ
بٔ اؿهِ(ٚ ،)125غريِٖ(.)126
ز  -ؾطٚؾي عساي ١ايطٚا ٠عٓسْ ٖٞ ٙفؼ ؾطٚؾي عساي ١ايطٚا ٠عٓس أ ١ُ٥اؿسٜح،
ٚايطٚا ٠ايص ٜٔعسَّهلِ أ ١ُ٥اؿسٜح ٚأخصٚا عِٓٗ; ِٖ عٓس اإلَاّ قُس بٔ
اؿػري ُعسٚ ،ٍٚمل ٜعٜس أٜ ٚطٝف ؾطٚطاً عًَ ٢ا شنط ٙأ ١ُ٥اؾطح
ٚايتعسٚ ، ٌٜقس اؾاض إزي :إٔ بعطِٗ دد ؼي اغيصٖب ايعٜس ٟد ال ٜكبٌ ضٚا ١ٜعُط ٚبٔ
ايعاص ٚعُط ٚبٔ ؾعٝب  ،سٝح ْكٌ عٔ اإلَاّ ؾطف ايس :)127(ٜٔإٔ االستذاز
عسٜح عُط ٚبٔ ايعاص ٚعُط ٚبٔ ؾعٝب غري صشٝح; ألٕ نًٗٝا عٓسْا ػئ ال
تكبٌ ضٚاٜت٘; يفػل عُط ٚبٔ ايعاص ـطٚد٘ عً ٢عً ٞد عً ٘ٝايػالّ د ٚ ،دطح
عُط ٚبٔ ؾعٝب بٌ فػك٘ أ ٚنفط ٙسيا ض ٟٚعٓ٘ َٔ اإلْهاض عً ٢عُط بٔ عبس
ايععٜع ضض ٞاهلل عٓ٘ ؼي ضفع٘ ايبسع ١ايهفط ١ٜؼي يعٔ أ ٍٚاـًفا ٤عٓسْا(.)128
شنط اإلَاّ قُس بٔ اؿػري ٖصا ايهالّ ؼي َػأيْ " ١هاح األّ قبٌ ايسخٍٛ
عً ٢ايبٓت" ٚمل ٜتططم ؼي ٖصا اغيٛضع يًطز عً ٢دطح عُط ٚبٔ ايعاص أ ٚدطح عُطٚ
بٔ ؾعٝب  ،أ ٚق ٍٛؾطف ايس ٜٔإٔ :اإلَاّ عً ٞد ضض ٞاهلل عٓ٘ د أْ٘ أ ٍٚاـًفا٤
عٓسِٖٚ ،انتف ٢بايطز عً ٢االغتؿٗاز َٔ ْاس ١ٝفكٗ.٘ٝ
يهٔ بايٓـيط إزي تفػريَٓ" ٙتٗ ٢اغيطاّ" لس أْ٘ ال ٜكٚ ٍٛال ٜعٌُ بٗصا ايك ٍٛؼي
ػطٜر َٔ خايف اإلَاّ عً ٞأ ٚغري ;ٙألْٓا لسٜ ٙػتؿٗس بأسازٜح غيعا ١ٜٚبٔ أبٞ

ع
( )121اىؽس مثال(.)179
ع
( )122اىؽس مثال(.)166 ،156 ،147
ع
( )123اىؽس مثال(.)235,234 ،
( )124اىؽس مٍ ألامثلة ـ ه ذلك .)178( :
ع
( )125اىؽس مثال(.)68
( )126كفالد بٍ الوليد .اىؽس (.)47
( )127وؤلامام شس الديٍ ِمو :ي يمى بمٍ شمنع المديٍ بمٍ ؤلاممام اإلاسمدل أ نمد بمٍ ي يمى اإلاسث ميى ِ 877( ،م م ِ965مم) ،بمسؿ فمي ـلموم كثيمر .،اىؽمس:
إبساِيه بٍ القاطه ،ظلقات الصيدية الك رى ،)188/3( ،والشوكايي ،اللدز العالق.)278/1( ،
( )128اىؽس (.)147
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غفٝإٚ ،عُط ٚبايعاص َٚ ،طٚإ بٔ اؿهِ دد نُا غبل دد ٚلس ٙأٜطاً ٜػتؿٗس
بأسازٜح يعُط ٚبٔ ؾعٝب(.)129
ٚػيا غبل ْػتٓتر إٔ ايصشاب ١عٓس ٙنًِٗ عس ،ٍٚأَا غري ايصشاب َٔ ١ايطٚا ٠لس
أْ٘ ٜتابع عًُا ٤اؿسٜح ٚمل خيايفِٗ د ٚغٝأت ٞنالَ٘ عً ٢ايطٚاٚ ٠أْ٘ ْكالً عٔ عًُا٤
اؾطح ٚايتعس َٔ ٌٜأ ١ُ٥اؿسٜح.
ثاىًاً :اهتنامه بالرواَ مً غري الصحابُ
عً ٢ايطغِ َٔ إٔ تفػريَٓ" ٙتٗ ٢اغيطاّ" يٝؼ نتاب ؼي عًِ اؿسٜح ٚضداي٘
ٚيهٓين ٚدست أْ٘ اٖتِ بايطٚا ٠ؼي تفػريٖ ٙصا; ٜٚتُجٌ ٖصا االٖتُاّ ؼي عس ٠دٛاْب:
أ  -ؾطٚؾي عساي ١ايطٚا ٠عٓسْ ٖٞ ٙفؼ َا عٓس أ ١ُ٥اؿسٜح ٚاؾطح ٚايتعس ٌٜدد فكس
نإ ٜٓكٌ ٜٚعتُس عً ٢نتبِٗ نُا غٝأت ٞبعض األَجً ١دد.
ب  -تططيت٘ ٚبٝاْ٘ ؿاٍ نجري َٔ ايطٚا ٠ؼي ٖصا ايهتاب; فكس تتبعت َٔ تطدِ هلِ
أ ٚشنط أسٛاهلِ َٔ ايطٚا ٠فٛدست أْ٘ ْكٌ أ ٚتهًِ عً ٢أنجط َٔ اثٓري
ٚعؿط ٜٔضاٜٚا َٔ ضٚا ٠األسازٜح; ٚٚدست أْ٘ نإ ٜصنط ساهلِ ألغباب َٓٗا:
 يبٝإ إٔ ساٍ ٖصا ايطا ٟٚفٗ ٍٛأ ٚضعٝف أ ٚنصاب أٜ ٚطع اؿسخ،ٚأغًب َا نإ ٜرتدِ يًطا ٟٚهلص ٙاألغباب(.)130
 يتٛثٝل ايطاٚ ،ٟٚنإ غايباً َا ٜصنط تٛثٝكاً يطا َٔ ٚايطٚا ٠عٓس بٝإ َا ٚقعَٔ بعض ايعًُا ِٖٚ َٔ ٤أ ٚخطأ ؼي تطعٝف ضا ;ٍٚفٝصنط َٔ  ِٖٚفطعف
ٖصا ايطا ٟٚثِ ٜٓكٌ تعس ٌٜاأل ١ُ٥ي٘.
ف سسٜح اؿطخ بٔ ساطب دد أَري َه ١دد قاٍ( :أَطْا
َجاٍ شيو :إٔ ابٔ سعّ ضَ َّع َ
ضغ ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ إٔ ْٓػو يطؤٜت٘) ٚأنس قٛي٘ ابٔ
عُط(.)131

( )129اىؽس (.)298 ،247 ،147
( )138اىؽس.)437 ،254 ،252 ،221 ،285 ،144 ،136 ،124 ،123 ،74 ،72 ،36( :
( )131أبم مموب باوب ،ط م م و أ م ممي باوب ،كحم مماء المم مموم ،بم مماء ش م ممساب ،زجلم مميو ـ م ممه ز يم ممة السم ممالل ،بم ممسقه ،)381/2( ،) 2338(،والم ممدازقع ح ،ط م م و
الدازقع ح ،كحاء الموم ،باء الشساب ،ـ ه ز ية السالل ،)118/2( ،)2191( ،وقال ـًمِ :را إطًاب محمل صخيح.
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فصنط إٔ ابٔ سعّ أعٌٓ ٖصا اؿسٜح ؼي نتاب٘" احملً "٢عػري بٔ اؿاضخ ٚقاٍ
عٓ٘ :فٗ ، ٍٛثِ ْكٌ َا ٜطز عً ; ٘ٝسٝح قاٍ :قاٍ صاسب ايبسضدد ايبسض اغيٓري ؼي
ؽطٜر األسازٜح ٚاألثاض ايٛاقع ١ؼي ايؿطح ايهبريدد  َ٘ٓ ِٖٚ ٖٛٚ :فإْ٘ َعطٚف،
ٚقس ض ٣ٚعٔ طياع َٔ ١ايصشابٚ ١ض ٣ٚعٓ٘ طياع ،١قاٍ ابٔ اغيسٜين :أْ٘ َعطٚف
ٚشنط ٙابٔ سبإ ؼي ثكات٘(.)132
 أٜ ٚصنط َٔ  َِ ٖٔ َٚفًِ ٜصنط ٖصا ايطا ٟٚؼي طبك ١ايصشابٜٓٚ ١كٌ َٔ األقٛاٍَا ٜؤٜس إٔ ٖصا ايطاٜ ٟٚعس َٔ طبك ١ايصشاب.)133(١
ز  -يبٝإ إٔ ٖصا ايطا ٟٚتفطز ؼي ضٚاٖ ١ٜصا اؿسٜح; أ ٚإٔ ايطٚاٜات هلصا اؿسٜح
نًٗا َٔ ططٜل ٖصا ايطا.ٟٚ
َجاٍ شيو :ق ٍٛايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ يعُاض( :شيػح ٚدٗو
ٚنفٝو بايرتاب ضطب٘ يًٛد٘ ٚضطب ١يًهفري)

()134

قاٍ أخطد٘ ايطرباْ ٞؼي

أٚغؽي َعاطي٘ ،ثِ قاٍ :مل ٜط ٙٚعٔ أب ٞعُٝؼ ٜعين عٔ غًُ ١بٔ نٗ ٌٝعٔ
غعٝس بٔ ابع ٣عٓ٘ إال ابطاٖ ِٝبٔ قُس األغًُ ٞثِ ْكٌ اإلَاّ قُس بٔ
اؿػري األقٛاٍ اغيعسِّيٚ ١ادَ ِّطس ١هلصا ايطاَٗٓٚ ، ٟٚا :إٔ ايؿافع ٞأخص َٓ٘،
ٚٚثك٘ ايٓٚ ٟٚٛحي ٢ٝبٔ آزّٚ ،قاٍ أظيس :نإ قسضٜاً َعتعيً ٝا دُٗٝاً نٌ بال٤
ف ٘ٝتطى ايٓاؽ سسٜجٜ٘ ،طعٚ ،قاٍ ابٔ ايكطإ ٚابٔ َعري :نصابٚ ،قاٍ ابٔ
عكس :٠يٝؼ سيٓهط اؿسٜحٚ ،قاٍ ابٔ عس ٖٛ :ٟنُا قاٍ ابٔ عكس.)135(٠
فٗٓا ْكٌ اإلَاّ قُس بٔ اؿػري األقٛاٍ ؼي ٖصا ايطاٚ ٟٚمل ٜطدح أ ٚخيتاض َٓٗا
قٛال.
فٝتدي أْ٘ نإ ٜٗتِ بايطٚا ٠عً ٢ايطغِ َٔ إٔ نتاب٘ نتاب تفػريٚ ،اعتُس
عً ٢نتب اؿسٜح ٚنتب اؾطح ٚايتعس.ٌٜ

()132اىؽس :مًحهى اإلاسام )35( ،واىؽس مٍ ألامثلة ألاخسى.)358 ،45، ،36( :واخخظيو بٍ اخخازذ الكوفي اخجمد ي أبمو القاطمه زوى ـمٍ بمٍ ـنمس
وـلد الس نٍ بٍ شيد بٍ اخوعاء .اىؽس :ابٍ حجس ،تهريب الكهريب.)333/2(،
( )133اىؽس.)252( :
( )134الع رايي ،طليناو بٍ أ ند ،اإلاعجه ألاوطغ ،بسقه (. )148/7(،)7121
( )135اىؽس.)171 ،178( :
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ثالجاً :مكاىُ الصحًحني.
َٓٗذ٘ ؼي شيو اعتُس صش ١نتاب ٞايبداضَٚ ٟػًِ ٚإٔ نٌ َا فُٗٝا صشٝح;
ٚضيهٔ إ ْػتٓبؽي شيو َٔ خالٍ:
أ  -تػُٝت٘ هلُا بايصشٝشري ،فهدإ ٜكدٚ :ٍٛؼي ايصدشٝشري أٚ ٚؼي صدشٝح ايبدداضٟ
أٚ ٚؼي صددددددشٝح َػددددددًِ( ،)136أٜ ٚكدددددد :ٍٛضٚا ٙايؿددددددٝدإ ؼي ايصددددددشٝشري أ ٚضٚاٙ
ايؿٝدإ(.)137
ب -تتبعددت سهُدد٘ عًدد ٢األسازٜددح َددٔ سٝددح ايصددشٚ ١ٝعددسَٗا ،أْ ٚكًدد٘ يًهددالّ ؼي
سهُ٘ عًد ٢األسازٜدح ؼي ناَدٌ ايهتداب; فًدِ أددس أْد٘ تهًدِ أْ ٚكدٌ نالَداً
عً ٢سهِ سسٜح ٖٚدصا اؿدسٜح ٖد ٛؼي ايبدداضَٚ ٟػدًِ أ ٚؼي أسدسُٖا; ٚندإ
ٜصنط أٜٓ ٚكٌ سهُا عً ٢صش ١ندجري َدٔ األسازٜدح عٓدس غريُٖداٖٚ ،دصا ٜدسٍ
زاليٚ ١اضش ١أْ٘ ٜهف ٞاؿسٜح صش ١عٓسٚ ٙدٛز ٙؼي ايصشٝشري أ ٚأسسُٖا.
ز  -تٛثٝك٘ يطداٍ ايصشٝشري; فكس ضز عً َٔ ٢دطح أسس ايطٚا ٠ايصشٝشري بإٔ ٖدصا
ايطا َٔ ٟٚضداٍ ايصشٝشري  ،أ َٔ ٚضداٍ ايبداض ٟأَ ٚػًِ.
َجاٍ شيو :ضز عً َٔ ٢طعٔ ؼي" ُٖسبٚ )138( "١ضز عً ِٗٝبأْ٘ كطز ي٘ ؼي ايصشٝشري()139دد
قاٍ :قس ض ٟٚعٔ ظياز بٔ غًُ ١عٔ عُاض بٔ أب ٞعُاض عٔ أبٖ ٞطٜط ٠قاٍ( :أَدط ضغدٍٛ
اهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ باغيطُطدٚ ١االغتٓؿدام)( .)140ضٚا ٙايدساضقطين ٚقداٍ:
مل ٜػٓس ٙعٔ عُاض غري ٖسبٚ ،١زاٚز بٔ احملرب ،قًتٖٚ :صا ال ٜطط ألٕ ٖسب ١ثك ١كطز
ي٘ ؼي ايصشٝشري فٝكبٌ ضفع٘ َٚا تفطز ب٘(.)141
ع
()136اىؽس مثال(.)248 ،198 ،125 ،75 ،57 ،56 ،43
ع
( )137اىؽس مثال(.)182 ،118 ،43
مسل
مكوو
( )138اىؽس ،)35( :وِدبة ب ه أولم وط المدال بفمدِا مو مد ،ابمٍ خالمد ابمٍ ألاطموب القيسميح أبمو خالمد اللم ويقمال لمم ِمداء بالحثقيمل
و حح أولم رقة ـابد ثفسب الٌظائي بحلييًم مٍ غاز الحاطفة مات طمًة ب مق ورالرميو .اىؽمس :ابمٍ حجمس ،أ نمد بمٍ ـ مي ،ثقسيمب الكهمريب،
(.)596
( )139اىؽس.)226( :
ْ
َْ
ُ
ْ َ
( )148الدازقع ح ،ط و الدازقع ح ،كحاء العسازَ ،،ب ُ
اء َما ُز ِو َل ِفي اإلا ْ َن َ ِة َو ِه ْط ِحٌش ِاق ِفي م ْظ ِل اخ َج ًَ َاب ِة ،بسقه (.)288/1( ،)415
( )141اىؽممس ( ،)226وِممرا الكممالم ِممو مفحمممس مممٍ كممالم ابممٍ اخجمموشل ،يممت قممال :قممال اخومممه :قممد قممال الممدازقع ح :لممه يظممًدُ ـممٍ نمماب ميممر
ِدبة ،وباوب بٍ املخ ر ،وميرِنا يسويم ـٍ ـناز ـٍ الًبح ملسو هيلع هللا ىلص ،ال يركس أبا ِسيس،؛ واخجواء أو ِدبة رقة أخسج ـًم في الصخي يو؛ م ذا
ز فممم كمماو ز فممم شيمماب ،ـ ممه قممول مممٍ وقفممم ،والصيمماب ،مممٍ الثقممة مقلولممة ،ومممٍ وقفممم لممه ي فممؾ ممما فممؾ السا ممق .اىؽممس :ابممٍ اخجمموشل ،ـلممد
الس نٍ بٍ ـ ي بٍ دمحم ،الح قيق في أ ابيت اخوال .)145/1( ،
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َٚددٔ األَجًدد ١عًدد ٢أْدد٘ نددإ ٜعتددرب إخددطاز َػددًِ ؿددسٜح ضا ٚبعٓٝدد٘ ٜعددس ٖددصا تٛثٝكداً َددٔ
اإلَاّ َػًِ هلصا ايطا:ٟٚ
اؿسٜح ايص ٟضٚت٘ أّ اؿصري; قايت :سذذٓا َع ضغد ٍٛاهلل صدً ٢اهلل عًٝد٘ ٚعًد ٢آيد٘
ٚغًِ سذٚ ١ايٛزاع فطأٜت أغاَٚ ١بالٍ أسسُٖا آخص غطاّ ضاسً ١ضغ ٍٛاهلل صدً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝعً ٢آيد٘ ٚغدًِ ٚاخخدط ضافدع ثٛبد٘ ٜػدرتَ ٙدٔ اؿدط ،ستد ٢ضَد ٢طيدط ٠ايعكبد ،١ثدِ
خطدب ايٓداؽ فشُدس اهلل ٚأثٓد ٢عًٝد٘ٚ ،شندط قدٛالً نددجرياً) اخطدد٘ أبد ٛزاٚز ٚايٓػدداٞ٥
َٚػًِ كتصطاً نًِٗ َٔ ططٜل أب ٞعبس ايطس ،)142(ِٝقاٍ ؼي ايبسض :قاٍ ابدٔ اؾدٛظ:ٟ
استر ب٘ أب ٛسٓٝفٚ ١ايؿافع ٞؼي دٛاظ تـيًٝدٌ احملدطّ باحملُدٌ ،ثدِ قداٍٚ :اؾدٛاب إٔ أبدا
عبس ايطس ِٝدد اغيصنٛض ؼي إغدٓاز اؿدسٜح ددد ضدعٝف ،ندصا قداٍٚ ،أخطدأ ؼي تطدعٝف٘;
فإٕ أبا عبس ايطسٖ ِٝصا ثكٚ ١امس٘ خايس بٔ ٜعٜسٜٚ ،كاٍ :ابٔ أبٜ ٞعٜدسٚ ،قدس اسدتر بد٘
َػًِ ؼي صشٝش٘ٚ ،أخطز اؿسٜح اغيصنٛض ؼي صشٝش٘ َٔ دٗت٘(. )143
فٗٓددا ٜعتددرب اإلَدداّ قُددس بددٔ اؿػددري أْدد٘ ٜهفدد ٞتٛثٝك داً يًددطا ٟٚإٔ خيددطز يدد٘ َػددًِ ؼي
صشٝشٖ٘ٚ ،صا ٜدسٍ عًد ٢إٔ ضدداٍ َػدًِ نًدِٗ عٓدس ٙثكدات ،يدصا صدشٝش٘ َدٔ أصدح
نتب اؿسٜح.
ز  -ال ٜأخص بك ٍٛبعض ايعٜس ١ٜبإٔ ٚدٛز سسٜح ؼي آَاي ٞأب ٞطايب(ٜ )144هف ٘ٝددد أٟ
ٖصا اؿسٜح دد تٛثٝكاً ٚصش.١
فكس ضعف اؿسٜح ايص ٟضٚا ٙدابط عٔ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ أْد٘
قاٍ( :إٕ اهلل افرتض عًٝهِ اؾُع ١ؼي َكاَٖ ٞصا ؼي ٜدٖ َٞٛدصا ؼي ؾدٗطٖ ٟدصا
َٔ عاَٖ ٞصا إزي  ّٜٛايكٝاَ ،١فُٔ تطنٗا ؼي سٝات ٞأ ٚبعسٚ ;ٟيد٘ إَداّ عدازٍ أٚ
دا٥ط اغتدفافاً بٗا أ ٚدشٛزاً هلا فال طيع اهلل يد٘ مشًد٘ ٚال بداضى يد٘ ؼي أَدط ،ٙأال

( )142اىؽس :مظله ،صخيح مظله ،كحاء اخدج ،باء اطح لاء زممي جنمس ،الفقلمة ،زقمه ( ،)944/2( ،)1298وأبمو بواب ،طم و أ مي باوب ،كحماء
اإلاًاطك ،باء في املخسم يؽلل ،بسقه( )167/2( ،)1834وله أجد أو الٌظائي أخسج ِرا اخخديت.
( )143اىؽس .)45( :واىؽس ثسجنة أ ي ـلد الس يه ـًد :ابٍ حجس الفظقاليي ،تهريب الكهريب.)132/3( ،
( )144واطممنم :ثيظممير اإلاعالممب فممي مممما ي أ ممي ظالممب ،ليمممام أ ممي ظالممب ي يممى بممٍ اخخظمميو السممازويي( ،ت ِ424مم) ،أ ممد مشمماِير ـلنمماء الصيديممة ،لممم
ثفسيجات ـ ه اإلارِب السابول .اىؽس :الصزك ي ،ألاـالم ،)141/8( ،والوجيم ،أـالم اإلا لفيو الصيدية.)1888( ،
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ال صال ٠ي٘ ،أال ٚال ظنا ٠ي٘ ٚالسر ٚال ص ّٛي٘ٚ ،ال بط ي٘ ستٜ ٢تدٛب ،فُدٔ تداب;
تاب اهلل عً)145( )٘ٝأخطد٘ أبٛطايب ؼي األَاي ٞبعٜازٚ ٠ابٔ َاد.١
ثِ شنط األقٛاٍ ؼي ضعف ٖصا اؿسٜح عٓس ايبداضٚ ٟابٔ سبدإ ٚايدصٖيب ،ثدِ ضز عًد٢
َٔ شنط إٔ ضٚا ١ٜأب ٞطايب ؼي آَاي ٘ٝهلصا اؿسٜح ُٜعس تٛثٝكاً ي٘; فكاٍٚ :أَا ضٚا ١ٜأبٞ
طايب ي٘ فًٝػت تٛثٝكاً عً ٢ايصشٝح(.)146
ٖ َٔٚص ٙايفكطٚ ، ٠فكط( ٠ب) ايػابكْ ; ١ػتٓتر أْ٘ ندإ ال ٜدط ٣أ ٟتٛثٝدل أل ٟسدسٜح
ٚدس ؼي نتاب َٔ نتب اؿسٜح إال إشا ٚدس ؼي ايبداضَٚ ٟػًِ .
ٚػيا غبل ْػتٓتر إٔ َٓٗر اإلَاّ قُدس بدٔ ايكاغدِ ؼي ايدطٚاٚ ٠ؼي ايصدشٝشري ٜدتًدص
ؼي ايٓكاؾي اخت:١ٝ
 )1أْ٘ ٜرتض ٢عً ٢ايصشابٚ ١أِْٗ عٓس ٙنًِٗ عس ٍٚتكبٌ ضٚاٜدتِٗ ٚتؤخدص أسدازٜجِٗ ددد
غٛاٚ َٔ َِٗٓ ٤افدل اإلَداّ عًد ٞأ ٚخايفد٘; ٚإٔ سدسٜجِٗ َكدسّ عًد ٢اغيدصٖب ايعٜدسٟ
ٚأقٛاٍ أُ٥ت٘.
 )2أَا ايطٚا َٔ ٠غري ايصشاب ١فكس اٖتِ بِٗ َدٔ سٝدح ايرتطيد ١هلدِٚ ،بٝدإ سداهلِٚ ،
أْ٘ ٜتابع عًُا ٤اؿسٜح ٚمل خيايفِٗ ؼي ضز ضٚا ١ٜأ َِٗٓ ٟخالف عًُا ٤اؿسٜح.
 )3أَا َٓعي ١ايصشٝشري فهإ ٜطفع َهاْتُٗاٚ ،اعتُاز ندٌ َدا فُٗٝدا صدشٝح ،ال
جيددٛظ َٓاقؿددَ ١ددا فُٗٝددا َددٔ ْاسٝدد ١ايصددشٚ ١عسَدد٘ ،بددٌ مل جيعددٌ ٖددص ٙاغيعٜدد ١ألٟ
نتاب غريُٖا َجٌ أَاي ٞأب ٞطايب.

( )145اىؽس :ابٍ ماجة ،ط و ابٍ ماجمة ،كحماء إقاممة الممال ،و الظمًة يهما ،بمسقه ،)334/1( ،)1881( ،وقمال ـًمم ألاللمايي :امفي  .اىؽمس .دمحم
ىا س الديٍ ،إزواء الغليل في ثفسيي أ ابيت مًاز الظبيل.)58/3(،
( )146اىؽس (.)437
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انخاتًت ٚفٗٝا :
أوالً  :اليتائج :
)1

أطيع أٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاع ١عً ٢إٔ ايصشاب ١طيٝعِٗ عس ٍٚبال اغتجٓا َٔ ٤البؼ
ايفذي ٚغريٖا ٚال ٜفطق ٕٛبٚ ،ِٗٓٝضٚاٜاتِٗ َكبٛي.١

 )2اتفل عًُا ٤األَ ١قسضياً ٚسسٜجاً عً ٢إٔ صشٝح اإلَاّ ايبداضٚ ٟصشٝح اإلَاّ
َػًِ ُٖا أصح نتابري بعس نتاب اهلل عع ٚدٌ ٚإٔ األسازٜح اغيػٓس ٠اغيتصً١
اغيصنٛض ٠فُٗٝا أسازٜح صشٝش ١ثابت َٔ ،١غري عح عً ٢صش ١أسازٜجُٗا.
 )3أَا عٔ َهاْ ١ايصشاب ١فٓذس إٔ ايفكٜٛ ٘ٝغف اإلَاّ قُس بٔ اؿػري ٜتفكإ
ؼي إدالهلِ ٚضفع َهاْتِٗ ٚعسّ االْتكاص َِٓٗٚٚ ،دٛب األخص عِٓٗ طيعٝاً زٕٚ
تفطٜل; إال ؼي سايٚ ١اسس :ٖٞٚ ٠إٔ ايفٝكٜٛ ١غف قس ٜطز ضٚا ١ٜبعض ايصشاب ١أٚ
أقٛاهلِ ؼي ساي ١كايفتِٗ يًُصٖب ايعٜس ٟأ ٚأقٛاٍ أُ٥ت٘ ،أَا اإلَاّ قُس بٔ
اؿػري فهإ ال ٜطز ضٚا ١ٜأ ٟصشابَ ٞطًكاً ٚنإ ٜعتس بطٚاٜتِٗ طيٝعاً زٕٚ
اغتجٓا.٤
)4

أَا ضٚا ٠اؿسٜح َٔ غري ايصشاب ١فٓذس أِْٗ ٜعتُس ٕٚعً ٢عًُا ٤اؿسٜح
ٚعًُا ٤اؾطح ٚايتعس ٌٜؼي تعسٚ ًِٜٗػطحيِٗ ٚمل أدس أِْٗ خايفٛا ؼي شيو أٌٖ
اؿسٜحٚ ،يهٓٓا ْٓذس إٔ ايفكٜٛ ٘ٝغف مل ٜعط ٢أُٖ ١ٝنرب ٣هلصا اؾاْب ٚمل
ٜهٔ ٜتططم ي٘ إال ؼي ساالت قً ١ًٝدسا ،بعهؼ اإلَاّ قُس بٔ اؿػري ايصٜٔ
اٖتِ بصيو ْٚص عًٖ ٢صا ؼي َٓٗذ٘ ؼي اغيكسَ.١

 )5أَا عٔ َٓعي ١ايصشٝشري ؼي ايتفػري :ٜٔفٓذس أُْٗا ٜعتُسإ عًُٗٝا ٜٚأخصإ
َُٓٗا ٚيهٓٓا لس أُْٗا اختًفا ؼي اغيٓٗر; فايفكٜٛ ٘ٝغف ٜعتُس عً ٢ايصشٝشري
نهتابري َٔ نتب اؿسٜحٚ ،قس ٜػُُٗا ؼي أسٝإ نجري ٠بايصشٝشريٚ ،مل
ٜعطُٗا َع ١ٜأنجط َٔ ٖصا ،أَا اإلَاّ قُس بٔ اؿػري بٔ ايكاغِ فٓذس أْ٘
ٜعط ٢يًصشٝشري َٓعي ١اغيعترب َٔ ٠تكسضيُٗا ؼي ايصنطٚ ،ايك ٍٛبصشتُٗا
ٚصش ١نٌ األسازٜح اييت فُٗٝا أ ٚؼي أسسُٖا.
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ثاىًاً  :التىصًات :
بٓا ّ٤عً ٢ايبشح ٚايٓتا٥ر ايػابك ١ايصنط فإٕ ايباسح ٜٛص ٞباخت: ٞ
 )1ضطٚض ٠االٖتُاّ بتفػري "ايجُطات ايٝاْعدَ "١دٔ ْاسٝد ١ؼكٝكد٘ ؼكٝكد ًا عًُٝد ًا تُددطَّز
ف ٘ٝطيٝع األسازٜح ،ألٕ قككٛا ايطبعد ١اغيٛددٛز ٠مل ٜٗتُدٛا بتددطٜر األسازٜدح،
ٚشيٝعٚا بايتعصب ٚايػُدع بايصدشابٚ ١خاصد ١اـًفدا ٤ايطاؾدس ٜٔعٓدس ايرتطيد ١هلدِ
ٚعسّ ايرتض ٞعً ;ِٗٝكايف ٕٛؼي شيدو َدٓٗر صداسب ايهتداب ستد ٢أْٗدِ نداْٛا
ٜعكبدد ٕٛعًدد ٢نددالّ اغيؤيددف ؼي ٖددصا اددداٍ تعكٝبددات غددري صددا٥ب ١تتعًددل بايصددشاب١
َٚهاْتِٗ(.)147
)2

االٖتُاّ بتفػري "َٓتٗ ٢اغيطاّ" ٚاخطاد٘ قككاً فهتاب نٗصا ي٘ قُٝت٘ مل ٜطبع
قككددداً عًدددد ٢ايددددطغِ َددددٔ إٔ ؼطددددري نددددجري َددددٔ ايبدددداسجري يطغدددداَ ٌ٥ادػددددتري
ٚايسنتٛضا ٙؼي ٖصا ايهتاب.

)3

تسضٜؼ " نتاب َٓتٗ ٢اغيدطاّ" ؼي اؾاَعدات ٚاغيعاٖدس ايسٜٝٓد ١ايُٝٓٝد ،١نُكدطض
تفػري آٜات ا ألسهاّ َ ،ع بٝإ إٔ َؤيفد٘ ايتدعّ فٝد٘ بتكطٜدط اغيدصٖب ايعٜدسَ ،ٟدع
ايتعاَ٘ سيٓٗر أٌٖ اؿسٜح ٚاؾطح ٚايتعس ٌٜؼي نٌ َا ٜتعًل باألسازٜح ٚاخثاض.

 )4تٛع ١ٝايباسجري ٚطدالب ايعًدِٚ ،ايعاَد ١بداغيٓٗر ايدص ٟاتبعد٘ َفػدط ٟايعٜسٜدَ ،١دٔ
عسّ ضز ضٚاٜات ايصشابٚ ،١ادالهلِ هلِ ٚتطضدٝتِٗ عدِٓٗ طيعداًٚ ،اعتُدازِٖ عًد٢
ايصشٝشري ٚعسّ ايتٓكٝص َٔ قسض ٖص ٜٔايهتابري أٚضزُٖا أ ٚايتشصٜط َُٓٗا.
)5

أٚصددد ٢ايبددداسجري بايبشدددح عدددٔ كطٛطدددات َٚؤيفدددات اإلَددداّ قُدددس اؿػدددري
ٚؼكٝكٗا ٚإخطادٗا يًٓاؽ.

( )147اىؽس مٍ ألامثلة ـ ه ِرا)381/5( ،)395/2(،)418 ،255/1( :
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أهى انًصادر وانًراجع:
 )1إبطاٖ ِٝبٔ ايكاغِ بٔ اغيؤٜس باهلل ،طبكات ايعٜس ١ٜايهرب ،٣ؼكٝل :عبسايػالّ
ايٛدَ ،٘ٝؤغػ ١اإلَاّ ظٜس بٔ عً ٞايجكاف ،١ٝعُإ ،ؾيٖ1421 ،1د د
 )2ابٔ األثري اؾعض ،ٟعً ٞبٔ قُس بٔ قُس بٔ عبس ايهط ،ِٜأغس ايػاب ١ؼي
َعطف ١ايصشاب ،١ؼكٝل :عً ٞقُس َعٛض -عازٍ أظيس عبس اغيٛدٛز ،زاض
ايهتب ايعًُ ،١ٝؾيٖ1415،1د .ّ 1994 -
 )3األيباْ ،ٞقُس ْاصط ايس ،ٜٔإضٚا ٤ايػً ٌٝؼي ؽطٜر أسازٜح َٓاض ايػب،ٌٝ
اغيهتب اإلغالَ – ٞبريٚت ،ؾيٖ 1405 ،5د .ّ1985 -
 )4األنٛع ،إمساع ٌٝبٔ عًٖ ،ٞذط ايعًِ َٚعاقً٘ ؼي اي ،ُٔٝزاض ايفهط ،بريٚت،
ؾيٖ1416 ،1د د .ّ1995
 )5األيباْ ،ٞقُس بٔ ْاصط ،غًػً ١األسازٜح ايطعٝف ،١زاض اغيعاضف ،ايطٜاض،
ؾيٖ 1412 ،1د .ّ 1992 /
 )6ايبداض ،ٟقُس بٔ إمساع ٌٝبٔ اغيػري ،٠صشٝح ايبداض ،ٟؼكٝل :قُس ظٖري
بٔ ْاصط ايٓاصط ،زاض طٛم ايٓذا ،٠ؾيٖ1422 ،1د.
 )7ايبعاض ،أظيس بٔ عُط ٚبٔ عبس اـايل بٔ خالز ،ؼكٝل :قفٛؿي ايطظئ ظٜٔ
اهللٚ ،أخطَ ،ٕٚهتب ١ايعًٚ ّٛاؿهِ  -اغيس ١ٜٓاغيٓٛض ،٠ؾي( ،1بسأت ،ّ1988
ٚاْتٗت )ّ2009
 )8ابٔ ت ،١ُٝٝأظيس بٔ عبس اؿً ، ِٝفُٛع ايفتا ،٣ٚؼكٝل :عبس ايطظئ بٔ
قُس بٔ قاغِ ،فُع اغيًو فٗس يطباع ١اغيصشف ايؿطٜف ،اغيس ١ٜٓايٓب،١ٜٛ
اغيًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜؾي(بسٖ1416 ،)ٕٚد.ّ1995/
 )9اؾطَٛظَ ،ٟطٗط بٔ قُس ،ايٓبص ٠اغيؿري ٠إزي طيٌ َٔ ع ٕٛٝايػريَ ،٠هتب١
اي ُٔٝايهرب ،٣ايطبعٚ ١ايتاضٜذ(بس.)ٕٚ
 )10اؾٓساض ،ٟتطادِ ضداٍ األظٖاضَ ،طبٛع َع ؾطح األظٖاضَ ،طبع ١سذاظٟ
ايكاٖط ،٠ؾيٖ1357 ،2د .
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 )11ابٔ اؾٛظ ،ٟعبس ايطظئ بٔ عً ٞبٔ قُس ،ايتشكٝل ؼي أسازٜح اـالف،
ؼكٝلَ :ػعس عبس اؿُٝس قُس ايػعسْ ،ٞزاض ايهتب ايعًُ – ١ٝبريٚت ،ؾي1
.1415 ،
 )12ابٔ اؾٛظ ،ٟطياٍ ايس ٜٔعبس ايطظئ بٔ عً ٞبٔ قُس ،اغيٛضٛعات ،ؼكٝل:
عبس ايطظئ قُس عجُإ ،اغيهتب ١ايػًف ١ٝباغيس ١ٜٓاغيٓٛض ،٠ؾي.1
 )13اؿبؿ ،ٞعبس اهلل قَِ ،صازض ايفهط ايعطب ٞاإلغالَ ٞؼي ايَ ،ُٔٝطنع
ايسضاغات ٚايبشٛخ اي ،ُٔٝصٓعا.ّ1978 ،٤
 )14ابٔ سذط ايعػكالْ ،ٞأظيس بٔ عً ،ٞاإلصاب ١ؼي شيٝٝع ايصشاب ،١اإلصاب ١ؼي
شيٝٝع ايصشاب ،١ؼكٝل :عازٍ أظيس عبس اغيٛدٛز ٚعً ٢قُس َعٛض ،زاض
ايهتب ايعًُ – ١ٝبريٚت ،ؾيٖ 1415 ،1د.
 )15ابٔ سذط ،أظيس بٔ عً ٞبٔ قُس ،تكطٜب ايتٗصٜب ،ؼكٝل :قُس عٛاَ ،١زاض
ايطؾٝس – غٛضٜا ،ؾي.1986 – 1406 ،1
 )16ابٔ سذط ،تٗصٜب ايتٗصٜبَ ،طبع ١زا٥ط ٠اغيعاضف ايٓـياَ ،١ٝاهلٓس ،ؾيٖ1326 ،1د.
 )17اؿُٜ ،ٟٛاقٛت بٔ عبس اهللَ ،عذِ ايبًسإ ،زاض صازض ،بريٚت ،ؾيّ1995 ،2
 )18اـطٝب ايبػساز ،ٟأظيس بٔ عً ٞبٔ ثابت ،ايهفا ١ٜؼي عًِ ايطٚا ،١ٜؼكٝل :أبٛ
عبساهلل ايػٛضق ،ٞإبطاٖ ِٝظيس ،ٟاغيهتب ١ايعًُ- ١ٝاغيس ١ٜٓاغيٓٛض ،٠ايطبع١
ٚايتاضٜذ (بس.)ٕٚ
 )19خً ٌٝإبطاَٖ ِٝالخاططَ ،هاْ ١ايصشٝشري ،اغيطبع ١ايعطب ١ٝاؿسٜج ،١ايكاٖط،٠
ؾي.ٙ1402 ،1
 )20ايساضقطين ،عً ٞبٔ عُط بٔ أظيس ،غٓٔ ايساض قطين ،سكك٘ ٚضبؽي ْص٘ ٚعًل
عً :٘ٝؾعٝب االضْؤٚؾي ،سػٔ عبس اغيٓعِ ؾًيب ،عبس ايًطٝف سطظ اهلل ،أظيس
بطَٖ ،ّٛؤغػ ١ايطغاي ،١بريٚت – يبٓإ ،ؾيٖ 1424 ،1د .ّ 2004 -
 )21أب ٛزاٚز ،غًُٝإ بٔ األؾعح ايػذػتاْ ،ٞغٓٔ أب ٞزاٚز ،ؼكٝل :قُس قٞٝ
ايس ٜٔعبس اؿُٝس ،اغيهتب ١ايعصط ،١ٜصٝسا – بريٚت ،ايطبعٚ ١ايتاضٜذ (بس.)ٕٚ
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 )22ايعضنً ،ٞاألعالّ ،زاض ايعًِ يًُالٜري ،ؾي ،5بريٚت ،يبٓإ.ّ1980 ،
 )23ايصٖيب ،قُس بٔ أظيس بٔ عجُإ ،تاضٜذ اإلغالّ  ،ؼكٝل :عُط عبس ايػالّ،
زاض ايهتاب ايعطب ،ٞؾي ،1زاض ايهتاب ايعطب.ّ1987 ،ٞ
 )24ايصٖيب ،قُس بٔ أظيس بٔ عجُإ  ،تصنط ٠اؿفاؿي ،زاض ايهتب ايعًُ١ٝ
بريٚت -يبٓإ ،ؾيٖ1419 ،1د ،ّ1998 -
 )25ايصٖيب ،قُس بٔ أظيس بٔ عجُإ ،غري أعالّ ايٓبال ، ٤ؼكٝل :ؾعٝب
األضْاؤٚؾيٚ ،قُس ْعَ ، ِٝؤغػ ١ايطغاي ،١ؾي ،9بريٚتٖ1413 ،د.
 )26ايصٖيب ،قُس سػري ،ايتفػري ٚاغيفػط ،ٕٚزاض اؿسٜح ايكاٖط ،٠ؾي(بس،)ٕٚ
ٖ1426د دد .ّ2005
 )27ابٔ أب ٞايطداٍ ،أظيس بٔ صاحلَ ،طًع ايبسٚض ٚفُع ايبشٛض ؼي تطادِ ضداٍ
ايعٜس ،١ٜؼكٝل :عبس ايطقٝب َطٗط سذطَ ،طنع أٌٖ ايبٝت يًسضاغات  ،ائُٝ
صعس ،٠ؾيٖ1425 ،1د .ّ2004
 )28ظباض ،٠قُس بٔ قُس  ،خالص ١اغيت ٕٛؼي أبٓاْٚ ٤بال ٤اي ُٔٝاغي، ُٕٛٝ
(َ،)245/3طنع ايرتاخ ٚايبشٛخ ايُٝين ،بطٜطاْٝا ،ؾيٖ1420 ،1د.
ٚ )29ظباض ،٠قُس بٔ قُس بٔ حيًَ ،٢ٝشل ايبسض ايطايع(َطبٛع َع اؾع ٤ايجاْٞ
يًبسض ايطايع)،
 )30ايػدا ،ٟٚقُس بٔ عبسايطظئ ،فتح اغيػٝح بؿطح ايف ١ٝاؿسٜح يًعطاق،ٞ
ؼكٝل :عً ٞسػري عًَ ،ٞهتب ١ايػَٓ – ١صط ،ؾيٖ1424 ،1د .ّ2003 -
 )31غعٝس بٔ َٓصٛض ،غٓٔ غعٝس بٔ َٓصٛض بٔ ؾعب ،١ؼكٝل :سبٝب ايطظئ
األعـيُ ،ٞيساض ايػًف – ١ٝاهلٓس ،ؾيٖ1403 ،1د .ّ1982-
 )32ايؿٛناْ ،ٞقُس بٔ عً ،ٞايبسض ايطايع سيشاغٔ َٔ بعس ايكطٕ ايػابع ،زض
اغيعطف ١بريٚت ،يبٓإ ،ايطبعٚ ١ايتاضٜذ(بس.)ٕٚ
 )33ايؿٛناْ ،ٞقُس بٔ عً ٌْٝ ،ٞاألٚطاض ،ؼكٝل :عصاّ ايس ٜٔايصبابط ،ٞزاض
اؿسٜحَ ،صط ،ؾيٖ1413 ،1د .ّ1993 -
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 )34ايطرباْ ،ٞغًُٝإ بٔ أظيس بٔ أٜٛب ،اغيعذِ ايهبري ،ؼكٝل :ظيس ٟبٔ عبس
ادٝس ايػًفَ ،ٞهتب ١ابٔ ت – ١ُٝٝايكاٖط ،٠ؾي.2
 )35ايطرباْ ،ٞغًُٝإ بٔ أظيس ،اغيعذِ األٚغؽي ،ؼكٝل :طاضم بٔ عٛض اهلل بٔ
قُس ٚ ،عبس احملػٔ بٔ إبطاٖ ِٝاؿػٝين ،زاض اؿطَري – ايكاٖط ،٠ايطبع١
ٚايتاضٜذ (بس.)ٕٚ
 )36بٔ عاَط اؿػين ،عاَط بٔ قُس بٔ عبساهلل  ،بػ ١ٝاغيطٜس ٚأْؼ ايفطٜس إزي
َعطف ١اْتػاب شض ١ٜايػٝس عً ٢بٔ قُس بٔ ايطؾٝس ،ؼكٝل :عباؽ بٔ أظيس،
اـطٝبَ ،ؤغػ ١اإلَاّ ظٜس ايجكاف ١ٝصٓعا ،٤ؾيٖ1432 ،1د د ّ2011
 )37ايهبػ ،ٞقُس بٔ إمساعٖ1308( ٌٝد) ،ايًطا٥ف ايػٓ ١ٝؼي إخباض اغيُايٝو
اي ،١ُٝٓٝسكك٘ :خايس أبا ظٜس اإلشاعَ ،ٞهتب ١اؾ ٌٝاؾسٜس ،صٓعا ،٤ؾي،1
ٖ1426د د .ّ2005
 )38ابٔ َاد ،١قُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين ،غٓٔ ابٔ َاد ،١ؼكٝل :قُس فؤاز عبس
ايباق ،ٞزاض إسٝا ٤ايهتب ايعطب١ٝ

 -فٝصٌ عٝػ ٢ايباب ٞاؿًيب ،ايطبع١

ٚايتاضٜذ (بس.)ٕٚ
 )39قُس بٔ اؿػري بٔ ايكاغَِٓ ،تٗ ٢اغيطاّ ؼي ؾطح آٜات األسهاَّ ،هتب١
اي ُٔٝايهرب ،٣ؾي.ٙ1357 ،2
َ )40ػًِ بٔ اؿذاز ايٓٝػاب ،ٟٛاغيػٓس ايصشٝح اغيدتصط بٓكٌ ايعسٍ عٔ ايعسٍ إزي
ضغ ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ(صشٝح َػًِ) ،ؼكٝل :قُس فؤاز عبس ايباق،ٞ
زاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب – ٞبريٚت ،ايطبعٚ ١ايتاضٜذ(بس. )ٕٚ
 )41اغيكشف ،ٞإبطاٖ ِٝبٔ أظيسَ ،عذِ ايبًسإ ايَٓ ،١ُٝٓٝؿٛضات زاض ايهًُ١
اي ،١ُٝٓٝصٓعا،٤ؾي.ّ1985 ،2
 )42ايٓػا ،ٞ٥أظيس بٔ ؾعٝب بٔ عً ٞاـطاغاْ ،ٞغٓٔ ايٓػا( ٞ٥ادتب ،)٢ؼكٝل:
عبس ايفتاح أب ٛغسَ ،٠هتب اغيطبٛعات اإلغالَ – ١ٝسًب ،ؾي.1986 – 1406 ،2
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 )43ايٓ ،ٟٚٛق ٞٝايس ٜٔحي ٢ٝبٔ ؾطف ايٓ ،ٟٚٛتٗصٜب األمساٚ ٤ايًػات ،زاض
ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت – يبٓإ (ايطبعٚ ١ايتاضٜذ بس.)ٕٚ
 )44ايٓ ،ٟٚٛق ٞايس ،ٜٔحي ٢ٝبٔ ؾطف ،اغيٓٗاز ؾطح صشٝح َػًِ بٔ اؿذاز ،زاض
إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب ،ٞبريٚت ،ؾي.ٙ1392 ،2
 )45ايٛد ،٘ٝعبسايػالّ بٔ عباؽ ،أعالّ اغيؤيفري ايعٜسَ ،١ٜؤغػ ١اإلَاّ ظٜس بٔ عًٞ
ايجكاف ،١ٝعُإ ،ؾيٖ1420 ،1د د .ّ1999
 )46ايٛظٜط ،عبساهلل بٔ عً(ٞت ٖ1147د) ،تاضٜذ اي ُٔٝخالٍ ايكطٕ اؿازٖ ٟذطٟ
ايػابع عؿط َٝالز( ٟطبل اؿًٚ ٣ٛصشا٥ف اغئ ٚايػً ،)٣ٛؼكٝل :قُس عبس
ايطس ِٝداظَّ ،طنع ايسضاغات ٚايبشٛخ ،صٓعا ،٤ؾيٖ1405 ،1د د .ّ1985
 )47ابٔ ايٛظٜط ،قُس بٔ إبطاٖ ،ِٝايعٛاصِ  ٚايكٛاصِ ؼي ايصب عٔ غٓ ١أب ٞايكاغِ
حملُس بٔ إبطاٖ ِٝايٛظٜط ،ؼكٝل ؾعٝب األضْؤٚؾيَ ،ؤغػ ١ايطغاي ،١ؾي،2
ٖ1412د د ،ّ1992
 )48ايؿاٚ ٙي ٞاهلل ايسًٖ ،ٟٛأظيس بٔ عبسايطس ،ِٝسذ ١اهلل ايبايػ ،١ؼكٝل :ايػٝس
غابل ،زاض اؾ ،ٌٝبريٚت – يبٓإ ،ؾيٖ 1426 ،1د .ّ2005 -
 )49حي ٢ٝبٔ اؿػري بٔ ايكاغِ( ،تٖ1090د) ،غا ١ٜاألَاْ ٞؼي أخباض ايكطط ايُٝاْ،ٞ
ؼكٝل :ز  /غعٝس عبسايفتاح عاؾٛض ،زاض ايهتاب ايعطب ٞيًطباعٚ ١ايٓؿط،
ايكاٖط ،٠ؾي(بسٖ1388 ،)ٕٚد د .ّ1968
 )50حي ٢ٝبٔ اؿػري بٔ ايكاغِ  ،اغيػتطاب  ،كطٛؾي َ ،طنع ايرتاخ ايُٝين.
ٜٛ )51غف بٔ أظيس ايجال ،ٞ٥ايجُطات ايٝاْعٚ ١األسهاّ ايٛاضش ١ايكاطع ،١ؾي،1
ٚظاض ٠ايعسٍ ايٖ1423 ، ١ُٝٓٝد .ّ2002 ،
 )52فً ١أ ٚسٛيٝات ايهً ١ٝايعًٝا يًكطإٓ ايهط ِٜايعسز اـاَؼ.
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