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أوفى الشرح
يف بيان اختالف داللة ألفاظ اجلرح
خالصة البحث
ثفننٓٔ ئمُ٥نن ١ئيٓكننري

دبنناٜر اةننت ئينناٚئٚ ٠ثننٛدٝكِٗ اراننج

ئَِٗ يفر ننر

يقٝك ١ئيصٝرغ ،١ضبن ي ٠ئي لاينٚٚ ،١ونةٖٛر ونُٔ َائثنة ضبن ي ،٠لًنل يًٗٝنر
ئَٗر يفظنر ٚيلاين،١

" يفر ئزباح ٚئيجة  "ٌٜإللبرم ئيةًُرٚ ٤ثٛئثاِٖ يًن ٢ئانج
إلا ٕ اةنننت ئيٓكنننري لًكنننٛئ ثًنننو ئميفنننر ٚيهنننٔ ونننريفٛئ

يلايجٗنننر

ٗنننٛ

ئحملن د  ،اهرْننح ةذرانن ١ئاننبهح وننرت اٗننِٜٚ ،ننلثٖ ٞن ئ ئيبظننر يٝه ن
ئيًذرّ ئ اةت يفنر ئزبناح ئشبران ١انبةت ئمُ٥ن ١ئيٓكنري َٚةاانَ ١نائيِٖ َنٔ
ثًو ئميفر .
التمهيد
إٕ َنٔ ٖننِ يًنن ّٛئيلنٓ ١ئي نناٜف ١ئمبٗننا ٠يًنِ ئزبنناح ٚئيجةن  ٌٜئين َ ٟننٔ وهينن٘
ُٜجةاف يً ٢ي س ١ئسب ٜر َٔ طٝر ئيجصظٝر  ٚئيجظل
ٖ ئ ئيةًِ ئيبظر

 ٚئيجضةٜٚ . ٝجبًة

ي ئي ١ئياٚئَٚ ،٠ةاا ١قٛئٍ ئيةًُر ٤ان ،ِٗٝساطنر ٚثةن ٜه،

ٚمُٖ ٖ ١ٝئ ئيةًِ قرٍ ئإلَرّ يً ٞأ ئمن ٚ" ::ٜئيفكن٘

َةنرْ ٞئسبن ٜر ْصن

ئيةًننَِٚ ،ةاانن ١ئياسننرٍ ْص ن ئيةًننِ"( .)1إذ ٕ َةاانن ١طننٛئٍ ئينناٚئٜٓ ٠ننب :يًٗٝننر
اننظ ١ئإلاننٓري ئين ٖ ٟنن ٛوصٝصنن ١اروننًَ ١ننٔ وصننر٥

ٖن  ٙئمَنن ،١ان ذئ اننًر

( )1احملدث الفاصن (ص)323/
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ئإلآري قبًٓرٚ ،ٙإذئ مل ٜصًر ييْر ،ٙقرٍ ئأ ئمبر ى" :ئإلانٓري َنٔ ئين  ،ٜٔينٛلا
ئإلآري يكرٍ َٔ شرَ ٤ر شر.)1( "٤
ٖٓ َٔٚر ا ٕ ٖ ئ ئيةًِ ٜةجرب َنٔ يم يًن ّٛئسبن ٜر ٚئسًٗنر  ٚانةبٗر ،اٗن ٛيًنِ
اةة يلاَٚ ،زيل س ٗ وبا ،اًٗ ئ قٌ ي ي ئزبٗرا  ٠ئيٓرق  ٜٔس ئ س ئ ،ينٔ
ي ي ئحمل د ٚئياٚئ ،٠ارياٚئٚ ٠ئحمل د ٕٛينٛف َلينفننٚ ،١سظرانٌ َهذفنَ ،١نر
ئيٓرق ن  ٕٚاُننر ٜبًػنن ٕٛئمي ن قبةننرٚ ،ئزبٗرا ن َ ٠ننِٓٗ َننر ٜبًػنن ٕٛئمننر٥ج سزَننر،
ٚئيٓك  ٠ئمجفاق ٕٛئمٖٛٛاَ ٕٛر ٜبًػ ٕٛئمر ١٥اٝك  ،نُر ٜجب اٛوٛح َنٔ ئيٓظنا
سننز ٤ئسبننراذ ئي ن ٖ "ذنننا َننٔ ُٜةجُ ن قٛينن٘
ئسبراذ ئيل ر" ٟٚئمجهًُٕٛ

ئزبنناح ٚئيجة ن ٚ ،"ٌٜسننز٤

ئياسرٍ" (.)2

ٚلا ثجلثَ ٞةاا ١طٛئٍ ئياٚئ ٠إلا ةةاا ١يفر ئزبناح ٚئيجةن  ٌٜئينس ٜلنج
ئيٓرق ن

َٗر

ئيه ن يننٔ طننرٍ ئينناٚئ ٠اهًُننر نرْننح ئميفننر يقٝكنن ١ئيصننٝرغ١

ٚضب ي ٠ئي لايَٚ ١جةر ف يًٗٝنر ،انٌٗ َةاان ١طهنِ ئيٓرقن يًن ٢ذينو ئينائ،ٟٚ
 َٔٚدِ ئسبهِ يً ٢ئسب ٜر.
يٚئي ٞئيبظر :ممر لا شو ا ٕ ٘ٝيًِ ئزباح ٚئيجة  َٔ ٌٜئيةً ّٛئي نر٥ه ،١انٌ
إْ٘ ٜة َٔ يم يً ّٛئسب ٜر ُٖٗ ٚر ،اٗ ٛةذرا ١ئمٝزئٕ ئي ٜٛ ٟزٕ ان٘ ئياسنرٍ،
ُٜٚظَ ٓي َٔ وهي٘ وبط ئياٚئ ٠ئي ٜ ٜٔكبٌ ط ٜذِٗ ٜ ٚايٚ ،يٛلا ٙيكرٍ َٔ شرَ ٤ر
شرٚ ،٤يك قةٓن ئمُ٥ن ١ئيٓكنري قٛئين ذئينو ئيفنٔ طجن ٢ثٛدكنح ينائٚ ،ٙئانجكرَح
ييرُ٥نن٘ ٚ ،ا ن ح قٛئي ن ٚ ،ٙئاننج

َٛئ

ئيه ن يننٔ طننرٍ ئينناٚئ ٠يفر ننر

يقٝكننن ١ئيصنننٝرغٚ ١ضبن ن ي ٠ئي لاينننٚ ،١آٝنننٛئ َنننائيِٖ َٓٗنننرَٚ ،ن ن ٖن ن  ٙئزبٗنننٛي
( )1رٔآ وضمي يف وقدو ٛصحٗحْ ()15/1
( 2حملات وَ تارٖخ الضٍ( ٛص)187/

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

490

أوفى الشرح يف بيان اختالف داللة ألفاظ اجلرح
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ئمبر ن ،١اكٝح ٖٓرينو َةضنهخ
دباٜر اةت ئياٚئ ٠يفر ر ،وريفٛئ

ٖن ئ ئيةًنَِٗٓ ،نر ٕ اةنت ئيٓكنري لًنل
يلايجٗر

ٗ ٛئحمل د  ،الونظح ةذران١

ئانبهطر ورانر ان٘ ،منر َن يٛمر ئشبنرت َنٔ سٗن ١ئانجةُري٘ منرٚ ،قن ٜصنةة
َةاانَ ١نائيِٖ
ئزباح ئي

اةنت ئمطٝنرٕ ،وران ٕ ٚ ١ثًنو ئميفنر قن ٜهن ٕٛرٖاٖننر

ٚ ٜطكٝكجٗنر ئزبناح ئيٝلنا ٚ ،ئيةهن ..انل يخ ٕ ن ن ئيًذنرّ

يننٔ َ ن ي ٍٛاةننت يبننر ئخ ئزبنناح ئشبرانن ١يٓ ن اةننت ئمُ٥نن ١ئيٓكننري

ئيكنناْ

ئيذننرْٚ ٞئيذريننرَ ،ل ش ن  ٠اجفلننم ئمُ٥ننَ ١ننٔ وننهٍ ثجننبةِٗ يهننهّ ئيٓرق ن
ئياٚئٚ ،٠ئوجهف ئياٚئ ١ٜيٓ٘

اةضَِٗ َ ،كر ْ ١نهَ٘ اهنهّ غنمٚ ،)1(ٙ

َٔ وهٍ إلهقرثِٗ ئيس ق ٜفصظ ٕٛئ َائيِٖ َٓٗر ثًُٝظر ٚ ،يٛسٛي قائٔ٥
ق ث ٍ يًن ٢ذينو ئمفٗن ٚ ،ّٛاجفلنم ثهَن ثِٗ .قنرٍ ئانٔ نذمٚ":ئيٛقنٛف يًن٢
يبر ئخ ئيك ّٛيفِٗ َكرا ِٖ ةر ياف َٔ يبنر ئثِٗ

غرينة ئمطنٛئٍ ٚاكنائٔ٥

ثاش إىل ذيو"( .)2نُر ٕ ٖ ئ ئيبظر ٜلِٗ ا هٌ غنم َبرشنا

ثًبٝن ١يين٠ٛ

ئسبراذ ئيل رٚ ٟٚذبكٝل طًِ ٌ ٜائٚي وٝري٘ ٚمتٓ ٢ي ٛمت ذبكٝكن٘ طٝنر قنرٍ:
"ٚي ٛئيجٓ ٢ار ع اججبةٗر ٚٚو نٌ يفظ ١ارماثب ١ئم راٗ ١مر َ شاح َةرْٗٝر يػ١
ٚئاننبهطر يهننرٕ طلننٓر" (َٚ .)3ننٔ قبًنن٘ ئي ن ٖ ئي ن  ٟقننرٍ":دِ عبننٔ ْفجكننا إىل
يبر ئخ ئيجة ٚ ٌٜئزباح َٚر ا ذيو َٔ ئيةبر ئخ ئمجشرذا ،١دِ ٖنِ َنٔ ذينو ٕ
ْةًِ ارلااجكائ ٤ئيجرّ :ياف ذيو ئإلَرّ ئزبٗب ٚ ،ئابهط٘ َٚكرا  ،ٙاةبر ئث٘
ئيهذم.)4(" ٠
( )1التٍكٗن (ص)75- 71/
( )2الباعث اذتثٗث (ص)137 – 136/
( )3فتح املغٗث ()162/1
( )4املٕقظ( ٛص)82/
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طنن ٚي ئيبظننر :يفننر ئزبنناح ئيذُرْٝنن :١ينن .ٝاننريك ،ٟٛوننة ، ٝينن .ٝانن ئى،
صبٗ ،ٍٛي .ٝا  ،٤ٞاهجٛئ يٓ٘ ،اْ ٘ٝظنآَ ،هنا ئسبن ٜرٜٚ .اسن ئيلنبة
ذب ْ ٜبرم ئيبظر إىل ٖن  ٙئميفنر ئيذُرْٝنٚ ،١مل ثبنام إىل يفنر ئزبناح
ئموا ٣ئيس ٚقفح يًٗٝر .يلبب  :ئم ٕ :ٍٚثًنو ئميفنر ئيذُرْٝن ١ذبكنل ئيفر٥ن ٠
ئماسَ ٠ٛنٔ ئيبظنرٚ .ئيذنرْ ٕ ٞذننا

ٝن ئميفنر يًن ٢انب ٌٝئلااجكصنرَ ٤نٔ

شلْ٘ ٕ ٜز ٜي ي انفظرخ ئيبظنر ممنر ؼبن ٍٛي ْ ٕٚناَ .ٙنر ئيلنبة

ثكٝٝن

ئيٓبننرم ئيننزَ :اننريكاْ ئيذننرْٚ ٞئيذريننر ا ْنن٘ ٜاسن إىل ٕ ٖن ئ ئيًننٕٛ

ثةن ٌٜ

ئيناٚئ ٠ئْج ننا

ئيكننإ ئيذريننر ٚوننة

ا ئٜنن ١ئيكننإ ئيذننرْٚ ،ٞقنٚ ٟٛئشننج

ئيكإ ئيائا .
َ هً ١ئيبظنر :ثهُنٔ َ نهً ١ئيبظنر ئياٝ٥لن١

َلنليج  :ئمٚىل :ذب ٜن

َ ي ٍٛئيةبر  ٠ئيس ئاجةًُٗر اةت ئمٚ ،١ُ٥وريفٛئ اٗر َنر ثنٛئثا ئانج

ئّ ئيٓكنري

مر يفظر ٚيلاي .١ئيذرْ :١ٝثٓٛع ئاجةُرٍ ئإلَرّ ئيٛئطن يًةبنر  ٠ئيٛئطن  ٠انلنذا َنٔ
َةٓ ٢وري اٗٝر ئلاابهح ئيةرّ.
ئيفر ٠ ٥ئماس ٖ َٔ ٠ٛئ ئيبظر  ٜٗف ٖن ئ ئيبظنر إىل ذبكٝنل ين ي َنٔ ئيفٛئ٥ن
اازٖرٚ :لا :مته ئيبرطذ َٔ ئيجةاف يً ٢ي ٕٛس  َٔ ٜيٛئٕ ئزباح .درْٝر:
َةاا ١يفر ئزباح ئيس وري اٗر اةت ئيٓكري
ئيه

يلايجٗر

ينٔ َنائي ئإلَنرّ ئيٓرقن َنٔ ثًنو ئميفنر  .ئاةنر:

ئشبرا ١ئيس ا خ َٔ شٗا  ١ُ٥ئيٓنك ئم ٗنٚ ٜٔ ٛورا١

ٗ ٛئحمل د  .دريذر:
ن يبنر ئخ ئزبناح
ئيكناْ ٝئيذنرْٞ

ٚئيذرير َٔ ،وهٍ ئاجكائ ٤شٗا نجة ئيللئلاخ ٚئياسرٍ.
صبرٍ ئيبظر :سةًح ط ٚي ئيبظر

شٗا نجة ئياسرٍ ٚئيللئلاخ ٚئيةًٌ َذٌ

نجننرت :طننٛئٍ ئياسننرٍٚ ،ئيةًننٌ َٚةاانن ١ئياسننرٍٚ ،ثننر ٜا ئينن ئ َٚ ،ٞئيجننر ٜا
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يٝظ ٢ٝأ َة ٚ ،،ئيجر ٜا ئيهبم يًب ر ٚ ،ٟثر ٜا اػن ئيٚ ،ثن نا ٠ئسبفنر ،
ٚثةش ٌٝئمٓفةنٚ ،١ئيجةن ٚ ٌٜئيجشناٜر منٔ وناض ين٘ ئيب نر ٟ
ٚثٗن ن ٜة ئيهُنننرٍ
ٚئيذكنننرخ

ئزبنرَ ئيصنظٝر،

رنننر ٤ئياسنننرٍٚ ،ثٗن ن ٜة ئيجٗن ن ٜةٚ ،ثكاٜنننة ئيجٗن ن ٜة،

ئيصنننظراٚ ١ئيجنننراة ٚ ،ئزبننناح ٚئيجةن ن ٚ ،ٌٜطًٝننن ١ئمٚيٝنننرٚ ٤لبكنننرخ

ئمافٝرٚ ،٤الئلاخ ئأ ئزبٓ ٝيٝظٝن ٢انٔ َةن ٚ ،

نز ٠ئيلنُٗ ٞيًن ئ قب،:

ٚئاننٔ انن ٞشننٝب٘ يةًنن ٞاننٔ ئمن ٚ ،:ٜئيربقننرْ ٞيًن ئ قب ٚ ،:انن ١ً٦ئيربذينن ٞماننٞ
ز ينن ١ئيننائزٚ ،ٟاننم يننهّ ئيٓننبهٚ ،٤ئيضننةفر ٤مانن ٞز ينن ١ئيننائزٚ ،ٟئيضننةفر٤
ٚئم ٚنن ن لاانننٔ ئزبنننٛزٚ ،ٟئيهرَنننٌ

ونننةفر ٤ئياسنننرٍٚ ،يلنننرٕ ئمٝنننزئٕ،

ٚئل ناٚط َننٔ ئحمل ن د ٚ ،ئيضننةفر ٤ئيهننبمٚ ،ئمةااننٚ ١ئيجننر ٜاٚ ،ئمػنن:
ئيضةفرَٝٚ ،٤زئٕ ئلايج ئٍ

ْك ئياسرٍ ٟ ٖٚ ،ئيلر َ ٟك َ ١اجر ئيبر .ٟ

ئي ئارخ ئيلراك :١مل ٜفاي ٖ ئ ئيبظر ال ٟي ئا ١اراك ،١إمنر ْصٛا٘ َبذٛدن١
َٓذ٠ ٛ

نجة ئسب ٜر ٚيًٚ َ٘ٛئيللئلاخ ٚنجة ئياسرٍ .إلا ٕ اةت ئيةًُنر٤

قرّ ةظرٚي ١ي ئاٖ ١ن  ٙئمصنبًظرخ يةنٌ اازٖنر َنر قنرّ ان٘ ئي نٝا يبن ئسبنٞ
ئيًهٟٓٛ

نجرا٘ ئمرث " ئياا ٚئيجهُ " ٌٝق ّ ا ٘ٝيصر  ٖ ٠ئ ئمٛوٛع ئيس

ئاج ًصٗر َٔ نجنة ئسبن ٜر ٚيًَٛن٘ٚ ،نجنة ئياسنرٍٚ ،ئيببكنرخٚ ،نجنة
ا ٍٛئيفك٘ ٚغمٖرٚ ،ننرٕ يًُن٘ ننرشببٛط ئيةاٜضن .١ارإلونرا ١إىل نجنرت
"قٛئي

يً ّٛئسب ٜر" يًجٗرْٖٛٚ ،ٟٛئَ ٘ اكًنِ ئي نٝا يبن ئيفجنرح ان ٛغن ٠

 َٚنٌ ثًو ئزبٗٛي ئيس ا يح

اب ٌٝئيه

يًَ ٢صبًظرخ ئم ،١ُ٥إلا

ٕ ئلننرٍ َننر زئٍ َجلننةر زبُ ن يفننر ئمُ٥نن ١ئيٓكننري ئشبرانن ١اننرزباح ٚاٝننرٕ
َكرا ِٖ

ئيًفذ ئيٛئط يً ٢اةٚ ٝئط
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َٓٗص ئيبظر َٔ :ئمةًْ ّٛن٘ لا ان يهنٌ حبنر َنٔ َنٓٗص ٜلنم يًٝن٘ ئيبرطنر
َةرزبَٛ ١وٛع حبذ٘; يٝلشٌ

ْٗرٜج٘ َر ئْجٗ ٢إيٝن٘ َنٔ ْجنر٥ص ٚثٛانٝرخٚ ،قن

اًهح ئمٓٗص ئإلاجكائ ،ٞ٥الاخ
ئاجبريس ي ّ ئشباٚض يٓ٘ٚ ،ثنجً

ٖ ئ ئيبظر يًَٗٓ ٢ص ضب ي طرٚيح قن
َةنرمل ٖن ئ ئمنٓٗص

ئميفنر ئشبران ١ئينس ثفٝن ساطنر ،انٛئ ٤ئينس  ٚيخ

ئ ثن ٞئانج اسح
شنٗا نجنة ئسبن ٜر

ٚيًَٛنن٘ٚ ،ئيلننلئلاخ ٚ ،نجننة ئياسننرٍ ،مْٗننر طننٛخ َصننبًظرخ ُ٥نن ١ئيفننٔ
َٚائثبٗننر ٚ ،ثبننح ئميفننر يًنن ٢ئمائثننةٚ ،يننزٚخ ْصننٛت ئيٓكننري إىل َصننري ٖر
ئماً ،١ٝا ٕ مل س يزٚثٗر إىل َ ٍٚصن ْرقنٌ منر اةن  .ٙنُنر قُنح ا ثٝنة
ئمصننري ٚئمائسنن ثاثٝبننر زَٓٝننر ثٓرزيٝننر انن ناخ ئمقنن ّ ٚاننر ٠طجنن ٢ئمجننلوا
ٚئنجفٝح ابةت ئمائس ارلااِ ئمَٗٓ ٍٚر َٓةر يًجب.ٌٜٛ
وب ١ئيبظرٚ :ق قلُح ئيبظر إىل متٗٚ ٝثلةَ ١برية ٚورمت١
ٖ ن ئ  ٚاننلٍ ئا ثبننر ى ٚثةننرىل ٕ ٜهنن ٕٛيًُنن ٖ ٞن ئ وريصننر يٛسٗنن٘ ئيهننا،ِٜ
ٚآوا ييٛئْر ٕ ئسبُ ا ت ئيةرم .
ئمبًة ئمَ :ٍٚائثة يفر ئزباح ٚثبٖ ٛر :ئابًر ْكري ئسب ٜر يً ٢ئاجةُرٍ
يفر ٜةرب ٕٚاٗر ئ ٚا ئيناٚئ ٠يًن ٢ثبنر ٜٔطنٛئمِ

ئيكنٚ ٠ٛئيضنة ٚئيذكن١

ٚئياٜبننٚ ،١يك ن ثفرٚثننح طهننرَِٗ يًنن ٢ئينناٚئَ ٠ننٔ ْرطٝنن ١ئزبنناح ٚئيجة ن  ٌٜثبةننر
لاونننجهاِٗٚ .قنن طنننر ٍٚئيةًُنننر ٤ثكلنننُٗٝر إىل ي سنننرخ ،ابةضنننِٗ سةًنننٗر اةنننر
ٚاةضِٗ مخلرٚ ،اةضِٗ اجر َٛ ٖٞٚ ،ثكاٜب ١ٝلا ثهف ٞئ ئيبظر ٚئيجلَنٌ
اٗٝر  ٚطبر سٗر َٓٚرابرثٗرٚ ،يهٓٗر ثٓم ئيباٜلٚ .نرٕ  َٔ ٍٚقلِ َائثة
يفر ئزباح ٚئي جة ٚ ،ٌٜا ٔٓٝطهرَٗنر ا قنٚ ١إثكنرٕ ،ئانٔ ان ٞطنرمت
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نجراننن٘ ئزبننناح ٚئيجةنن  .ٌٜاكلنننِ َائثنننة ئزبننناح إىل انن َائثنننة َٓ سنننَ ١نننٔ
ئموة إىل ئمش وةفر(.)1
ٚئ ثضننن ٢ئشببٝنننة ،ثكلننن ِٝئانننٔ اننن ٞطنننرمت يًُائثنننةٚ ،ذناٖنننر

نجراننن٘

"ئيهفر "١ٜيً ٢اب ٌٝئلايجُريٚ ،ئنجف َٔ ٢نهَ٘ ان نا يًن ٢ئيةبنر ئخ
ئيجة  ٚ ،ٌٜيْٗٚر

ئزباح يٓ  ،ٙقرٍ":الَر قلرّ ئيةبر ئخ ارموبر ئ طنٛئٍ

ئينناٚئ ٠ال اةٗننر ٕ ٜكننرٍ :طشنن ٚ ١دكنن ٚ ،١يْٗٚننر ٕ ٜكننرٍ :ن ن ئت  ٚاننرقط"(.)2
ٚثرا ئأ ا ٞطرمت يً ٖ ٢ئ ئيجكلن ِٝئانٔ ئيصنهحٚ ،ئيٓن ،ٟٚٛاٛئاكنٚ ٙٛزئي ئانٔ
ئيصهح ،يفر ر وا ٣يًَ ٢ر ذنا ٙئأ ان ٞطنرمت .انزئي ثبن ١يًنَ ٢نٔ ئمٚىل
يٓنن ئانننٔ اننن ٞطنننرمتٚ ،سةنننٌ ئيذريذنننٚ ١ئيائاةنننَ ١اثبنننٚ ١ئطنن َ ٚ .)3(٠نننر ئينن ٖ ،
ٚئيةائقنننٚ ،ٞئانننٔ طشننناٚ ،ئيلن ن ر ٟٚاكنن زئيٚئ ٖن ن  ٙئمائثنننة ثكلنننُٝر ٚثاثٝبنننر
 ٚطهرَر ٚثٓظُٝر .اكلِ ئي ٖ َائثنة ئزبناح إىل مخنَ .ائثنة ،يهنٔ ْكنٌ
ئيل ن رَ ٕ ٟٚائثننة ئزبنناح يٓ ن ئي ن ٖ اننح َائثننة ازٜننريَ ٠اثبنن" ١وننة،" ٝ
نُر ٕ ئي ٖ ٚان اجكلن ُ٘ٝيئ٥نا ٠يفنر ئزبناح ٚئيجةن  ٌٜطٝنر ثن ٢اليفنر
َٚصننبًظرخ مل ٜننلخ اٗننر َننٔ نننرٕ قبًنن٘ َننٔ ئيةًُننر ٤نننرأ انن ٞطننرمتٚ ،ئاننٔ
ئيصهح .ا ئي ٖ ذنا يفر ئزباح ارمش َٓٗر اُر ي ،ْ٘ٚيهٔ ثاثٝبٗر َ
ئلااج ئ ٤ارمو (ٚ .)4سر ٤ئيةائق ٞاجرا ئي ٖ

ثكلن ٚ ُ٘ٝيونٌ يًٝن٘ ثفصنٝه

ٚإٜضنرطر نًُنن :١ئماثبن ١ئمٚىل ،ئماثبنن ١ئيذرْٝن ،١ان لا َنٔ نًُنن ١دنِٚ ،ثٛان

( )1ادتزح ٔالتعدٖن ()37/2
( )2الكفاٖ( ٛص)22/
( )3عمًٕ اذتدٖث (ص)127/
( )4وٗشاُ االعتداه ()4/1
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ذنا يفر نٌ َاثب ٚ ،١ارٕ طهِ ئمائثة ٚ ٚوظ٘( .)1يً ٕ ٢ئيةائق ٞوري
ئي ٖ

اةت ئميفر  )2(.دِ سر ٤ئأ طشا ازئي

ئمبريػنن" ١نلن ن ت ئيٓننرل"" ،إيٝنن٘ ئمٓجٗنن٢

غببج٘ َاثب ١يًٗٝر ٖ :ٞثب١

ئيٛو ن "ٖ ٚ ،نن " ٛنننٔ ئيه ن ت"

ٚعب ٛذيو( ،)3اصنر خ َائثنة ئزبناح انجر( .)4دنِ سنر ٤اةن  ٙئيلن ر ،ٟٚاجبن ئانٔ
طشا

سةٌ نٌ َٔ َائثة ئزباح ٚئيجة  ٌٜاجر  ٚزٜري ٠اةت ئميفر (.)5

ئمبًة ئيذرْ":ٞي .ٝاريكٜ ٖٛٚ :)6(ٟٛة ٗ َنٔ ئماثبن ١ئمٚىل َنٔ َائثنة ئزبناح يٓن
ئي ٖ ٚ ،ئيل ر َٔٚ .ٟٚئيذرْ ١ٝيٓ ئأ ا ٞطنرمتٚ ،ئشببٝنةٚ ،ئانٔ ئيصنهح،
ٚئيٓٚ ،ٟٚٛئيةائقٚ ،ٞئيلٛٝلٚ .)7(ٞيفنذ "ين .ٝانريك "ٟٛثٓفن ٞئي سن ١ئيهرًَن١
َٔ ئيكن ،٠ٛاٗن ٞيبنر  ٠ثًن ٖٚ ،ن ٞثلنر ٟٚيفظن" ١ين .ٝانرمج "ٖٚ ،ن ٞون َنٔ
يفظ" ١وةٚ ،" ٝي ٕٚيفظ" ١ا ٚم" .قرٍ ئأ ث":١ُٝٝيبر  ٠ي ١ٓٝثكجضنْ ٞن٘ ةنر
نرٕ

طفظ٘ اةت ئيجػم; َٚذٌ ٖ  ٙئيةبر  ٠لا ثكجضن ٞيٓن ِٖ ثةُن ئيهن ت

( )1التبصزٔ ٚالتذكز ،)12/2( ٚوٍّج الٍقد (ص)138/
( )2التبصزٔ ٚالتذكز)11/2( ٚ
(ٌ )3شِ ٛالٍظز (ص)111/
( )4التقزٖب (ص)75- 74/
( )5فتح املغٗث ( ،)433/1وباحث يف عمي ادتزح ٔالتعدٖن (ص)61/
(ٖ )6ظّرز نُ ورَ ال عمىرا ٞورَ كرراُ ٖفرزٍب يف عباراترْ يف الٍقرد رري قٕلرْ لرٗط قرٕٔ ٙقٕلررْ لرٗط رالقٕ ٙوزاعٗرا يف لر
الفررزب المغررٕ ٙرري العبررارتيع فرراالٔ عٍررد ِرريال ٞاملفررزقي تٍفرر٘ القررٕ ٚوضمقررا ًُٔ و تثثب ر ال ررع وضمقرراع ٔالثاٌٗررٛ
عٍرردِي ً ررا تٍفرر٘ الدرارر ٛالكاومرر ٛوررَ القررٕ ،ٚفّرر٘ عبررار ٚتمررٗيع ٔقررد صررزح املعمىرر٘ ررالفزب رري العبررارتي فقرراه ٔ ي
العبرارتي فررزب ال نرآ خيفرر ٜعمرر ٜاالصررتا – ن ٙالكررٕيزٔ ،- ٙال عمرر ٜعررارل العز ٗرر ، ٛفكمىرر ٛلررٗط قررٕ ٙتٍفرر٘ القررٕٚ
وضمقا ًُٔ و تثب ال ع وضمقا; ٔكمى ٛلٗط القٕ ً ٙا تٍف٘ الدرار ٛالكاومر ٛورَ القرٕٔ ; ٚال ٍِضراٖ ٟ٘زاعر٘ ِرذا
الفزب ،فقد قاه ِذٓ الكمىر ٛيف ااعر ٛنقٕٖرا ٞورٍّي عبرد ر رْ رَ ٌرافل ٔعبرد الرزاَ رَ صرمٗىاُ رَ الغضرٗن ،فربي ا رَ
حجز يف تزاتّٗىا وَ وقدو ٛالفتح نُ املقصٕد رذل

نٌّىرا لٗضرا يف درار ٛاالكرا ز ورَ نقزاٌّىرا; ٔقراه يف تزارٛ

اذتضَ َ الصباح ٔيقْ ناد ٔن ٕ حامتٔ ،قاه الٍضا:ٟ٘صرأ ،،قراه يف الكٍر :ٜلرٗط رالقٕ ;ٙقمر – ن ٙا رَ حجرز -
ِ:ذا تمٗي ِئ ،قد رٔ ٝعٍْ البخارٔ ٙنصحاب الضٍَ ًال ا َ واأْ ،و ٖكثز عٍْ البخار ٙع التٍكٗن (ص)442/ع
( )7الكفاٖ( ٛص ،)23/عمًٕ اذتدٖث (صً ،)125/رعاد طالب اذتقاٟق (ص ،)119/وٗشاُ االعتداه ( ،)4/1التبصزٔ ٚالتذكزٚ
( ،)13- 13/2فتح املغٗث ( ،)433/1تدرٖب الزأ)336/1( ٙ
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ٚلا َبريػ١

أوفى الشرح يف بيان اختالف داللة ألفاظ اجلرح

ئيػًط"(ٚ .)1قرٍ ئمةًُٞ

ئ ٚقنرٍ اٝن٘ ئين ئ قب"::ين .ٝانريك":"ٟٛ
ئزبًُن ،١نُنر َنا

ق:ٍٛنًُ ١ئي ئ قب :ثةب ْ٘ ٞقنٟٛ

أ ئيصبرحَ ٚ ،ر ئسبفذ اً .ٝا اط  ،نلٕ يًِ ئياسٌ

ن ١ئسبلنٔ

ثا

نجب٘ َٗٓٚر ٜناٟٚ

ٚذيو دبح َٔ ئسبفذ"( .)2اٗ ٞإذئ يبر  ٠ثً ٝلا ثف ٝئزبناح ئمفلن (ٜ ،)3هجنة
ط ٜر ئمٛاٛف اٗر ،يهيجبر اكطٜٚ .ظٗا ٕ ٖن ئ ٖنَ ٛةٓنٖ ٢ن  ٙئيًفظن ١يٓن
يرَنن ١ئيٓكننري طٝننر ئاننجةًُٖٛر اننرزباح ئشبف ٝن  ،ئيننس دبةننٌ ئيننائٟٚ

َاثبنن١

"اننرا ئسبن ٜر" يػننم"ٚ ،ٙلا ؼبننجص انن٘" ي ئثنن٘ٚ .اٗن ئ ئلادبننر ٙئاننجةًُٗر يًنن ٞاننٔ
ئم  :ٜقرٍ

ئيفاض أ اضريٚ ٖٛ":١اطٚ ،ي .ٝاريكٚ ;)4( "ٟٛقرٍ

ضبُن انٔ

يب ن ئا اننٔ َلننًِ ئاننٔ ونن ٞئيزٖننا" ٟوننة ، ٝينن .ٝاننريكٚ ،ٟٛعبننٔ ْهجننة
ط ٜذ٘"ٚ ; 5قرٍ

ا ٞوً َٛان ٢انٔ وًن "ين .ٝانريكٜ ،ٟٛةجنرب ان٘"(ٚ .)6انٓف.

ئيلننٝرم اننجةًُٗر ئي ن ئ قب"::قنننرٍ
اريك ُٜٚ ،ٟٛاٖض طنن ٜذ٘"(ٚ ;)7قنرٍ

شننبٌ اننٔ ئيةننه ٤اننٔ يب ن ئيننا

ٔ" :ينن.ٝ

انة ٝانٔ ؼبٝن ٢ئسبُمَ":ٟجٛانط ئسبنرٍ،

ي .ٝاريك.)8("ٟٛ
إلا ٕ ٖ  ٙئيةبر  ٠ق ثن ٍ انريٓظا إيٗٝنر َكاْٚن ١اةبنر ئخ انر٥ا ئيٓكنري
ئي  ٟقًٝح ا ٘ٝيًنْ ٢ن٘

ئينائٟٚ

َٓزينَ ١نٔ ٖن ٛي" ٕٚئيذكنٚ "١انٛم "ئيضنة ،" ٝاجًٓٝٝن٘

اٗ  ٙئيةبر  َٔ ٠سٗن ١ين ّ اًٛغن٘ ي سنٖ ١نٌ ئإلثكنرٕٚ ،نن يو ئيصن ٚمٚ ،ثنر ٠
( )1زتىٕع الفتأ)352- 349/24( ٝ
( )2التٍكٗن (ص)78/
( )3املٕقظ( ٛص)82/
( )4صياالت ا َ ن ٘ عٗب)234( ٛ
( )5صياالت ا َ ن ٘ عٗب)153( ٛ
( )6صياالت ا َ ن ٘ عٗب)531( ٛ
( )7صياالت الربقاٌ٘ ()223
( )8صياالت اذتاكي لمدارقضين( ،)337فتح املغٗث ()372/1
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ث ٍ ار٥ا ئيةبر ئخ يً ٕ ٢ئياسٌ وة ٝئسبفذ ،اٛٝان اريضنة َن انظ١
ئلايجبر حب ٜذ٘ ،يهٔ لا ثف ٝشن  ٠ئيضنة ين ئثٗر(ٚ .)1قن ٜنائي اٗنر مةٓن ٢غنم
ئسب ٜر ،يهٔ لا ٜلث ٞذيو إلا َبٓٝر
ٚق ا ٌ٦ئ ا ٞئيةبرل

ْف .يفذ ئزباحَ ،ذٌ ق ٍٛئين ئ قب:

أ ضبُن انٔ انة ٝئانٔ يكن " ٠طنراذ ضبن ز،

ئي  ٜٔاريكٚ ،ٟٛلا ز ٜيً ٖ ٢ئ"(.)2

ٚمل ٜهٔ

َائي ؼب ٢ٝأ َةن َنٔ يبنر " ٠ين .ٝانريك :"ٟٛذٖنة ئانٔ ئيكبنرٕ إىل ْٗنر يبنر ٠
ثةن  ٌٜيٓن ئاننٔ َةن  .قننرٍ ئاننٔ ئيكبننرٕ

اهننا اننٔ اهننر ئيبصننا" :ٟقننرٍ ئاننٔ

َة  :ي .ٝاريكٚ ،ٟٛن ئ قرٍ ان ٛطنرمتٖٚ ،ن ٛإىل ئيجكٜٛن ١قنات ،ا ُْٗنر إمننر
ٜةٓٝرٕ ا يو ْ٘ ي .ٝالقَ ٣ٛر ٜه.)3("ٕٛ
َننائي

ن َننٔ قٛينن٘

ئيهرب "٣قٍٛ
ثُٝٝنن":١يهٔ

ئيننائ" ٟٚينن .ٝاننريك :"ٟٛذنننا ئاننٔ ثُٝٝنن١
يجب ١أ

 ٝئيض

"ئيفجننر٣ٚ

"وة ، ٝين .ٝانريك ،"ٟٛقنرٍ ئانٔ

ن ٜكص ن اٗ ن  ٙئيةبننر " ٠ينن .ٝاننريكْ "ٟٛنن٘ ينن .ٝممننٔ ُٜصننظر

ط ٜذ٘ ،اٌ ٖ ٛممٔ ُٜظلٔ ط ٜذ٘ٚ ،ق نرْٛئ ُٜلُ ٕٛط ٜر َذٌ ٖ ئ ونةٝفر،
ٚؼبجش ٕٛا٘ ،مْن٘ طلنٔ ،إذ مل ٜهنٔ ئسبن ٜر إذ ذئى َكلنَٛر إلا إىل انظٝر
ٚوة.)4(" ٝ

( )1لضاُ احملديي ()532- 498/4
( )2صياالت الضّمى٘ ()41
(ٗ )3اُ الِٕي ٔاإلّٖاً ()462/3
( )4الفتررأ ٝالكررربً ،)243/3( ٝقاورر ٛالرردلٗن (ٔ ،)243/3اٌظررز:حاعررٗ ٛالزفررل ٔالتكىٗررن (ص)154/ع ٔ كررز عررع العمىررا ٞنُ
احملديي قبن الرتوذ ٙكإٌا ٖقضىُٕ اذتدٖث يف ادتىمر - ٛورَ حٗرث االحتجراه رْ ٔعدورْ  ً -صرحٗح ٔعرعٗ
فقطٔ ،نُ ال عٗ عٍدِي ٌٕعاُ ،نحدِىا ِٕ اذتضَ يف اصضالح الرتوذٔ ٙوَ تبعْٔ ،الثاٌ٘ ِٕ املزدٔد; ٔوَ نعّز وَ
ٌبْ عم ٜل

عٗخ اإلصالً ا َ تٗىٗ ٛيف زتىٕع الفتأ ٔ ،ٝل
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َائي ئيب ر  َٔ ٟقٛي٘

ئيائ" ٟٚي .ٝانريك :ٟٛقنرٍ ئين ٖ ":ئيب ر  ٟقن ٜبًنل

يً ٢ئي ٝا "ي .ٝاريكٜٚ "ٟٛا ْ٘ ٜونةَٚ ; ٝنٔ دَن ِٖ قٝنٌ :دبنة طهرٜن ١ئزبناح
ٚئيجة .)1("ٌٜ
َائي ا ٞطرمت َٔ قٛي٘

ئيائ"ٟٚي .ٝانريك :"ٟٛذٖنة ئانٔ ئيكبنرٕ ٚئين ٖ إىل

ْٗر يبر  ٠ثة  .ٌٜقرٍ ئي ٖ ٚ":ارلااجكائ ٤إذئ قرٍ ا ٛطنرمت":ي .ٝانريكٜ "ٟٛاٜن
اٗر ٕ ٖ ئ ئي ٝا مل ٜبًؼ ي س ١ئيك ٟٛئيذبح(ٚ .)2ثك ّ قن ٍٛئانٔ ئيكبنرٕ

اهنا

أ اهر ئيبصا" :ٟقرٍ ئأ َة  :ي .ٝاريكٚ ،ٟٛن ئ قرٍ ان ٛطنرمتٖٚ ،ن ٛإىل
ئيجك ١ٜٛقات ،ا ُْٗر إمنر ٜةٓٝرٕ ا يو ْ٘ ي .ٝالقَ ٣ٛر ٜه.)3("ٕٛ
َننائي ئيٓلننرَ ٞ٥ننٔ قٛينن٘

ئيننائ"ٟٚي .ٝاننريك :"ٟٛوننري ئيٓلننر ٞ٥ئزبُٗننٛ

ئاجةُري٘ م  ٙئيةبر  ٠قرٍ قرانِ يًن ٞاة ٚ":ئيٓلنر ٞ٥قن قنرٍ
اننريكٚ ،"ٟٛقننر ٍ اننِٗٝ

رين" :١ين.ٝ

َٛونن آوننا":ي .ٝانن٘ اننلل" " ٚدكنن ;"١ممننر ٜنن ٍ يًنن٢

ئوجهف َ ٖب٘ اٗٝر ينٔ َن ٖة ئزبُٗن .)4(" ٛين ئ ذٖنة ئين ٖ إىل ْٗنر يٝلنح
جباح َفل  ،طٝر قرٍٚ":ق قٌٝ
ئيٓلر ٞ٥ق قرٍ

ريرخ ين .ٝانريكٚ ،ٟٛئطنجص اٗنِ; ٖٚن ئ

ي  :٠ي .ٝانريكٚ ،ٟٛؽبناض منِ

نجران٘ ،ان ٕ قٛيٓنر "ين.ٝ

اريك "ٟٛي .ٝجباح َفل "(.)5
ئمبًة ئيذرير :وة ٖٞ : ٝاٝػ ١ساح انه ثنايٗيَ ،نٔ ئماثبن ١ئيذرْٝنَ ١نٔ َائثنة
ئزبنناح يٓ ن ئي ن ٖ ٚ ،ئاننٔ ئيصننهحٚ ،ئيةائقننٚ ،ٞئاننٔ طشنناٚ ،ئيل ن رَٚ .ٟٚننٔ

( )1املٕقظ( ٛص)87/
( )2املٕقظ( ٛص)83/
(ٗ )3اُ الِٕي ٔاإلّٖاً ()462/3
( )4وباحث يف عمي ادتزح ٔالتعدٖن(ص)72- 71/
( )5املٕقظ( ٛص)83/
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ئيذريذ ١يٓ ئأ ا ٞطرمتٚ ،ئشببٝةٚ ،ئيٓٚ ،ٟٚٛئيلٛٝلٜٚ .)1(ٞبًل  ١ُ٥ئزباح
ٚئيجة  ٙ ٖ ٌٜئيًفظ ١يًنَ ٢نٔ َنر مل ػبُن انف ١ئيصنظٝر  ٚئسبلنٔ( ،)2ةةٓن٢
ْٗر ثبًل يً َٔ ٢ػبرب وةف٘ قنرٍ ئانٔ ان ٞطنرمتٚ":إذئ قنريٛئ "ونة ٝئسبن ٜر"
اٗ ٛي ٕٚئيذرْٜ ٞة" :ي .ٝاك "ٟٛلا ٜباح ط ٜذ٘ اٌ ٜةجرب ا٘"( ،)3اٝهجة ط ٜر
ٖننٌ ٖنن  ٙئماثبنن ١يهيجبنننر اكننط( .)4نُننر ٕ ٖنن  ٙئيةبنننر  ٠شننر٥ة ١يًنن ٢يلنننٓ١
ئحمل د نذمئٜ ،صف ٕٛاٗر ئيائ ٟٚئي  ٟثهرداخ وبنرهٚ ٙطبريفرثن٘ ،حبٝنر
ار ئماٌ

طريٜذ٘ ْٗر ٚىل ارياي َٔ ئيكب.ٍٛ

َائي ئأ َة َٔ قٛي٘

ئيائ" ٟٚوةٜ :" ٝبًل ئأ َة ٖ  ٙئيًفظ ١يًنَ ٢نٔ

ي ٖٛ .ٝدك َٔٚ ،١لا ٜهجة ط ٜذ٘ ةةْٓٗ ٢ر يٓ  َٔ ٙاًؼ َائثنة ئزبناح .قنرٍ
ئاننٔ َةن  :إذئ قًننح ٖٛ:وننة ٝاًنن .ٝدكنن ،١لا ثهجننة ط ٜذنن٘"(ٚ .)5قننرٍ ئاننٔ اننٞ
وٝذُ١

ثر ؽب٘ "قًنح يٝظٝن ٢انٔ َةن إْنو ثكن :ٍٛانهٕ ين .ٝان٘ انللٚ ،انهٕ

وة ٝ؟ قرٍ :إذئ قًح يو ي .ٝا٘ انلل ،اٗن ٛدكنٚ ; ١إذئ قًنح ينوٖ :ن ٛونة، ٝ
اًٖ .ٝن ٛاذكنٚ ،١لا ُٜهجنة ط ٜذن٘"( ٚ .)6نرٖا ٖن  ٙئيةبنر  ٕ ٠طهنِ ئانٔ َةن
يً ٢ئيائ ٟٚالْ٘ وة ٖٛ ٝطهنِ يًٝن٘ انري ى ٚئيلنكٛط(ٚ .)7ذننا
اٝ

ن ْنٛ

َك َج٘ ين"ثر ٜا ئين " ٕ "ٟ ٚين .ٝا ن" ٚ "ٞين .ٝاذكن"ٚ "١ونة " ٝثةن:

( )9ادتزح ٔالتعدٖن ( ،)37/2الكفاٖ( ٛص ،)131/عمًٕ اذتدٖث (صً ،)125/رعاد طالب اذتقاٟق (ص ،)119/وٗشاُ االعتداه
( ،)28/1التبصزٔ ٚالتذكز ،)11/2( ٚالتقزٖب (ص ،)43/فتح املغٗث ( ،)399/1تدرٖب الزأ)434/1( ٙع
( )2تدرٖب الزأ)179/1( ٙ
( )3ادتزح ٔالتعدٖن ()37/2
( )4عمًٕ اذتدٖث (ص)125/
( )5عمًٕ اذتدٖث (ص)238/
( )6تررارٖخ ا ررَ ن رر٘ (ٗثىرر( ٛصٔ ،)315/ن( زاررْ وررَ طزٖررق ا ررَ ن رر٘ (ٗثىرر :ٛا ررَ عرراِي يف ال ررعفا( ٞصٔ ،)42/يف الثقررات
(ٔ ،)1653ارتضٗب يف الكفاٖ( ٛصٔ ،)22/حكآ ا َ حجز يف لضاُ املٗشاُ ()93/1ع
( )7لضاُ احملديي ()39- 29/4
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ٚ . ٜيك غات

يٓ ئأ َة غريبر ئيضة ئي

"اٝننرٕ ئيننٚ ِٖٛئإلٜٗننرّ"":ئأ َة ن إذئ قننرٍ

ٖ ئ ئمكرّ ئأ ئيكبنرٕ اكنرٍ
سننٌ َةنناٚف َننٔ ٖننٌ ئيةًِْ :نن٘

وننة ، ٝا ن ٕ ذيننو ينن .ٝدباؼبننر َٓنن٘ ينن٘ٚ ،إمنننر ٖنن ٛثفضنن ٌٝيػننم ٙيًٝنن٘،
ئمغًةٚ ،ق ٜكٛي٘ اريجبر ٖٚرّ ثٛس ي٘ لا ثلكط ئيذك ١ا٘"(.)1
نجران٘ "َبرطنر

ٚطر ٍٚقراِ يً ٞاة

ٖن  ٜٔئمن ٖب ئمن نٜٔ ٛ

يًنِ ئزبناح ٚئيجةن  "ٌٜئزبُن ان

ثفلننم َننائي ئاننٔ َةن اهًُنن" ١وننة ،" ٝاكننرٍ:

"قنن ٍٛئاننٔ َة ن "وننة " ٝؽبجً ن يننٔ َلننًو ئزبُٗنن ، ٛاٗنن ٞيٓ ن ِٖ

ئماثبنن١

ئشبرَلَ ،١ر يٓ  ٙاٗ ٞاكط َٔ ذيو" ،دِ ذنا َر ثك ّ َٔ سٛئت ئأ َةن
لاأ ا ٞوٝذُ ;١دِ قرٍَ ":ر إذئ ئاجةٌُ ئأ َة ٖ  ٙئيًفظ١
َننٔ ٖننٌ ئيةًننِ ا ْنن٘ لا ٜا ٜن
ئمجك ن ّ(ٚ .)2يٓ ن ٕ ٟ

سنرٍ َةناٚا

ئيػريننة ثنن ;"ِٖٗٓٝٛدننِ ذنننا نننهّ ئاننٔ ئيكبننرٕ

ن اننرطة نجننرت "شننفر ٤ئيةًٝننٌ" ا ن ٖ ن  ٜٔئم ن ٖب

سنننر ،طٝنننر ثجبنن ئانننجةُرٍ ئانننٔ َةنن منن ئ ئيًفنننذ اٛسنن ٜ ٙبًنننل ذينننو يًننن٢
ئم ٚن ن ٚئيه ن ئا غريبننرٚ ،نننذمئ َننر ٜكنن":ٍٛاهٕ وننة ٝينن .ٝا نن،"٤ٞ
ٜٚلجةٌُ ٖن  ٜٔئيًفظن

ئزبناح ئي ن ٖٓٚ ، ٜنرى اةنت ئمٛئون ونري اٗٝنر

ذيو ،اك الي٘ َةرٜٚن ١انٔ انرا ينٔ يبن ئينا ٔ ئيةٓلن ٞاكنرٍ" :ونة،" ٝ
اكرٍ ي٘ َةرٜ" :١ٜٚهجة ط ٜذ٘"؟ قرٍْ" :ةنِ يًن ٢ونةف٘ ٚننرٕ سنه انرسبر(.)3
ارماٌ ٕ ئأ َة إذئ قنرٍ
ٜظٗا وهف ٖ ئ مْ٘

ئينائ" ٟٚونة " ٝامٜن ان٘ ئزبناح ئي ن  ٜطجن٢

ئيػرية َر ٜه ٕٛنهَ٘ ٚنهّ غم ٙا ٘ٝش  ٜئ.

(ٗ )1اُ الِٕي ٔاالّٖاً ()264/2
( )2وباحث يف عمي ادتزح ٔالتعدٖن (ص)61/
( )3تّذٖب التّذٖب ()131/6
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ٚئشبها ٕ ١يبر " ٠وة" ٚ " ٝوة ٝئسب ٜر" ثبًنل يًن ٢ئينائٜٚ ٟٚنائي اٗنر
ْ٘ ي َٔ ٕٚؼبجص حب ٜذ٘ ،يل ٤ٛطفظ٘ َذهٚ ،يهٔ ٜةجرب ا٘; ٚيهنٔ قن ثبًنل
يًنن ٢ئلنناٚح ئ ي نن  ٜئيضننة ئينن  ٟلا ٜهننري ٜهجننة ط ٜذنن٘ٚ ،يًنن ٢شنن ٜ
م َُنجِٖٗ .نُنر ثبًنل يًن ٢ئينائٟٚ
ئيضة ئي ٜ ٟبًؼ ط ٜذ٘ ئي ىٚ ،إٕ ننرٕ غن َ
ئمجِٖٗ اريه تُٜٚ .بًةُ ثةَ ٝاثب ١ذيو ئيضنة انريٓظا
ق ٍٛئأ ي ٟ

"نرًَ٘ " ننذم َنٔ ئيناٚئٖ" :٠نٛ

قرمر اٜ ُٔٝةجرب ا٘ ٚ ،ةر قرمر
ئمابٗرْٞ

َ ٚى"(ٜٚ .)1هذا ذيو

لر٥ف َٔ ١نجب٘(ٚ ،)2ئمٓ ٟ

ئيكنائَٚ .ٔ٥نٔ ٖن ئ
ًن ١ئيضنةفر ،"٤ااةنر
ئابهح اْ ٞةِٝ

"ئي غٝة ٚئي ٖٝة"ٚ ،ئمٝذُٞ

"صبُ ئيزٚئٚ ،" ٥نذم ممٔ يرااِٖ  ٚسر ٤اة ِٖ.
ئمبًننة ئيائا ن  :ينن .ٝا ن ئىَ :ننٔ ئماثبنن ١ئمٚىل َننٔ َائثننة ئزبنناح يٓ ن ئي ن ٖ ،
ٚئيل ن رٚ ،ٟٚئيلننٛٝلَٚ .ٞننٔ ئيذرْٝنن ١يٓ ن ئاننٔ ئيصننهحٚ ،ئيٓننٚ ،ٟٚٛئيةائقنن.)3(ٞ
ٚق ٚقةح ٖ  ٙئيًفظ١

نهّ ئيٓكري اهذناٖٚ ، ٠ن ٞيفظن ١ثفٝن ثًن ٝئينائٟٚ

ئمٛاٛف اٗر ،يهٔ ا سرخ َجفرٚث١

ئيجًٚ ، ٝلا ثة :ئيلكٛط ال ٟئيجبنر ،

ا ٕ ٚا اٗر َٔ ٖٚ َ ٛى َ ٚجِٗ ،ا يو ممٔ قرمر ية ّ ئلهي٘ يًن ٢انبة
شنن  ٠ئزبنناح

ذيننو ئيننائٚ .ٟٚطٝننر ٚقنن ئاننجةُرمر اُٝننر ٜنن يي

ئينن سرخ

ئمجفرٚثنن ١ئطجشرسننر ٚئيجبننر ئ ،اننه ٜصننر ين ٖر اننببر ينناي طن ٜر ئمٛاننٛف اٗننر،
( )1حتزٖز عمًٕ اذتدٖث ()639- 637/1
( )2قاه عبداهلل ادتدٖل يف حاعٗ ٛف ن التّمٗن ٔيٕا ْ ادتشٖن ال َ البٍا( ٞص )63/يف ختزجيْ لربعع االحادٖرث ٔكالورْ
عم ٜاذتضي َ عبداهلل َ حثىزاُ الزق٘ ٔقد قاه فْٗ ن رٕ ٌعرٗي يف ن(برار نصربّاُ(ٔ :)278/1فٗرْ عرع

ٔلقرد ومر نٔال

ً صررالحٗ ٛحدٖثررْ لمغررٕاِد ،حترر ٜرنٖر لررْ ِررذا ارتررربٔ ،نر ٝن ررا ٌعررٗي نالُ فٗررْ العبررارِٔ ; ٚررذا عر ُ املتر (زَٖٖ ،ثضمررق
نحدِي ال ع عم ٜالزأ ٙول كٌْٕ قد ٖ ت٘ العظاٟي ،فٗغرت رذل

عرعث ورَ ٍٖتصرب لمعىرن يف اذتردٖث ،فٗحضٍرَ

وَ ع ٌْ ٖٔضتغّد حبدٖثْ حبج ٛنٌْ و ٖتّي ع
( )3عمررًٕ اذترردٖث (صً ،)127/رعرراد طررالب اذتقرراٟق (ص ،)119/وٗررشاُ االعتررداه ( ،)28/1التبصررزٔ ٚالتررذكز ،)12/2( ٚفررتح
املغٗث ( ،)372/1تدرٖب الزأ)435/1( ٙ
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د .سعاد محادي

طج ٢ؼبن ي َةٓرٖنر اػمٖنرٚ .قن ٜن نإٚ

نهَٗنِ ثًنو ئيةبنر َ ٠ضنرا ١إىل

يفظَ ١فلا ٖٞٚ ،٠يٓ  ٥حبلنبٗر ،اٝكٛين":ٕٛي .ٝان ئى ئيذكن"ٚ ،"١ين .ٝان ئى
ئمةاٚف""ٚ ،ي .ٝا ئى ئم ٗ"ٚ ،" ٛي .ٝا ئى ئيكنٖٚ ،"ٟٛن  ٙيبنر ئخ َجهنا ٠
نهَِٗ ،ا ٣ٛئمٚىل َٓٗر اْٗ ٞري ٚ .٠يَُٛر اٗ  ٙئيةبر  ٠لًكنح يًنَ ٢نٔ
ي ٕٚئيذك.١
َائي ئأ َة َٔ قٛي٘

ئيائ" ٟٚين .ٝان ئى " :انجةٌُ ئانٔ َةن ٖن  ٙئيةبنر ٠

نذا َٔ َةٓ ٢اللًكٗر يً:٢
ئيص ٚم ئي ٜ ٟة ط ٜذ٘ ئحملف َٔ ٛقب ٌٝئسبن ٜر ئسبلنٔ :قرمنر

يُنا ٚانٔ

شننةٝة(ٖٚ ،)1ننَ ٛةنناٚف حبلننٔ ط ٜذنن٘ ،اننٌ ْكننٌ ئين  ٟ ٚيٓنن٘ قٛينن٘ ا"٘ٝدكنن،)2("١
ٚقرمر

ئيةه ٤أ يب ئيا ٔ("ٖٛٚ ،)3ان ٚم سٝن ئسبن ٜر ،ئطنجص ان٘ َلنًِ

"اننظٝظ٘"ٚ .قرمننر

ئسبهننِ اننٔ اصنن ٌٝئيٛئاب"ٞشننٝا ،ينن .ٝانن ئى"(،)4

"ٖٛٚا ن ٚم لا اننلل انن٘ ،طلننٔ ئسب ن ٜر" ،قننرٍ ؼبٝنن" ٢ينن .ٝانن٘ اننلل"(ٚ ،)5
ٚئ"١ٜدكٚ .)6("١قرٍ ا ٛيئٚي"دكٚ ،)7("١ذنا ٙئأ طبرٕ "ئيذكرخ"(.)8

( )1ادتزح ٔالتعدٖن ()239/6
( )2تارخيْ ()874
( )3ادتزح ٔالتعدٖن ()357/6
( )4ادتزح ٔالتعدٖن ()127/3
( )5ادتزح ٔالتعدٖن ( ،)127/3صياالت ا َ ادتٍٗد ()83
( )6تارٖخ حيٗ َ ٜوعي ()4852
( )7صياالت اآلاز)183( ،)129( ٙ
( )8الثقات ()193/8
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نُر لًكٗر يًٜ َٔ ٢ةجرب ا٘ ممٔ مل ٜجب إثكرْ٘ يكً ١ط ٜذن٘ :قنرٍ

ورين انٔ

ئيفز " :ي .ٝان ئى "(ٖٚ ، )1ن ٛشنٝا ين .ٝارم نٗ ، ٛمل ٜنا ٚيٓن٘ غنم ئسبلنٔ انٔ
ارا.
 ٚلًكٗننر يًنن ٢ئيضننة ٝئمةنناٚف اريضننة  ،ممننٔ ئماننٌ اٝنن٘ ئيصنن م اٝةجننرب
حب ٜذنن٘ :قننرٍ ئاننٔ َة ن

يذُننرٕ اننٔ اننة ئيهرثننة":ي .ٝا ن ئى"(ٖٚ ،)2نن ٛي ن

ئسب ٜر ،ا ٤ٞئسبفذ  ،شاح َا ٙئانٔ طبنرٕ اكرٍ":ننرٕ ممنٔ لا ٝنز شن٘ ٝ
َٔ شٝا غمٚ ،ٙؼب ز ةنر لا ٜن ٚ ،ٟػبٝنة اُٝنر ٜلنلٍ ،انه ػبنٛز ئلاطجشنرض
ا٘"(ٚ . )3قرٍ

ٚح انٔ انًِ ان ٞطنرمت ئيبنرًٖ":ٞي .ٝان ئى ،مل ٜهنٔ َنٔ ٖنٌ

ئيه ت"( ،)4نلْ٘ ٜاي ق ٍٛيفرٕ أ َلًِ":ن ئت"(ٚ ،)5يفرٕ َ إثكرْ٘ لا ٜة
ٜة

َربز ٟئيٓكري ٚ ،النا ئيةبنر  ٠اٝن٘ ان ٛطنرمت اكنرٍ":ي ئسبن ٜرٜ ،نجهًِ

ا ،)6("٘ٝاهلْ٘  ٜم إىل ق ٍٛيفرٕ َةاور ٕ ٚ ،ئياسٌ لا ٜٓزٍ طري٘ ئ صبناي
ئيضة يً ط ٜذ٘ٚ ،ي ئ لًل ثضةٝف٘ لر٥فٚ ،١مل ػبرٚزٚئ ٚ .قرٍ

سةفا أ

َ ُٕٛٝئممنرل"ٞي .ٝا ئى"(ٚ ،)7ئياسٌ ارا ئسب ٜر ،يهٓ٘ لا ٜبًؼ ئلاطجشرض
ئلاطجشنننرض يًٓٝننن٘ٚ ،ئانننٔ َةنن ْفلننن٘ قنننرٍ يٓننن٘ َا"٠انننرا"ٚ ،قنننرٍ ونننا"٣ي.ٝ
اذك ،)8("١اهلْ٘ ٜك:ٍٛمل ٜبًؼ َبًؼ ئيذكرخ.

( )1ادتزح ٔالتعدٖن ()346/3
( )2تارٖخ حيٗ َ ٜوعي ( ،)3599ادتزح ٔالتعدٖن ()153/7
( )3اجملزٔحي ()96/2
( )4ادتزح ٔالتعدٖن ()499/3
( )5ادتزح ٔالتعدٖن ()499/3
( )6ادتزح ٔالتعدٖن ()499/3
( )1تارٖخ حيٗ َ ٜوَعي () 4149( ،)3726
( )2تارٖخ حيٗ َ ٜوَعي ()4149( ،)3726
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د .سعاد محادي

َننائي

أوفى الشرح يف بيان اختالف داللة ألفاظ اجلرح

ن َننٔ قٛينن٘

ئيننائ" ٟٚينن .ٝان ئى" :لًكٗننر يًنن ٢ئيضننة ٝئمةنناٚف

اريضة  ،ممٔ ئماٌ ا ٘ٝئيص م اٝةجرب حب ٜذ٘ قرٍ

اًِ انٔ انرمل ئيبً نٞ

ئسبن ٜر" قنرٍ يبن ئا" :نلْن٘ ونةف٘"(ٖٚ .)1ن ٛنن يو

ئيزئٖ " :ي .ٝان ئى

وننة ٝئسبن ٜر يٓن نذنناِٖٚ ،يًجنن٘ َننٔ سٗننَ ١ننر َ ٣ٚننٔ ئمٓهنناٚ ،نلْنن٘
يػفًنن ١ئيصننرسب ٚ ،ش ن ي اةننت ئيٓكننري ئيكنن ٍٛاٝنن٘ طجنن ٢شننر إىل ْنن٘ ٜه ن ت،
يهٓ٘ لا ٜبًؼ ذيو ،اٌ ٖ ٛوةٜ ، ٝبك٢
َننائي ضبُ ن اننٔ منننم َننٔ قٛي ن٘

ط ئلايجبر .

ئيننائ" ٟٚينن .ٝا ن ئى" :لًكٗننر يًنن ٢ئيضننةٝ

ئمةناٚف اريضننة  ،ممننٔ ئمانٌ اٝنن٘ ئيصن م اٝةجننرب حب ٜذن٘ .قننرٍ

يذُننرٕ اننٔ

اة ئيهرثة" :ي .ٝا ئى"( ٖٛٚ ،)2ي ئسب ٜر ،ا ٤ٞئسبفذ ،شاح َنا ٙئانٔ
طبنرٕ اكنرٍ" :نننرٕ ممنٔ لا ٝنز شننَ ٘ ٝنٔ شنٝا غننمٚ ،ٙؼبن ز ةنر لا ٜن ،ٟ
ٚػبٝة اُٝر ٜللٍ ،اه ػبٛز ئلاطجشرض ا٘"(.)3
َائي ا ٞطرمت َٔ قٛي٘
َننٔ ينن .ٝاكننٟٛ

ئيائ" ٟٚي .ٝا ئى" :لًل ا ٛطرمت ٖ  ٙئيةبر  ٠يًن:٢

ط ٜذننٜ٘ ،ةجننرب انن٘ ٚلا ؼبننجص انن٘ :قننرٍ

ئمنناٚز ،ٟاةنن ٕ اننلي٘ ئآننَ٘ :ننر طرينن٘
ئيص م"(ٚ ،)4ئياسٌ ي .ٝاريكٟٛ

إاننائٖ ِٝاننٔ اننجِ

ئسبنن ٜر؟ قننرٍ "ينن .ٝانن ئى ،ضبًنن٘

ئسب ٜر يٚ ُٖ٘ٛوب.٘٦

ئمبًة ئشبرَ :.صبٗ َٔ :ٍٛئماثب ١ئمٚىل َٔ َائثة ئزباح يٓ ئيل رَٔٚ .ٟٚ
ئيذريذ ١يٓ ئأ ئيصهحٚ ،ئيةائقٚ ،ٞئأ طشاٚ ،ئيلٛٝلٖٚ .)5(ٞن ئ ئيًفنذ ٜنائي

( )3العمن ٔوعزف ٛالزااه ()5434
( )4تارٖخ حيٗ َ ٜوعي ( ،)3599ادتزح ٔالتعدٖن ()153 /6
( )5اجملزٔحي ()96/2
( )6ادتزح ٔالتعدٖن ()99/2
( )7عمًٕ اذتدٖث (ص ،)127/التقزٖب (ص ،)43/فتح املغٗث(ص ،)223/تدرٖب الزأ)435/1( ٙ
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د .سعاد محادي

ا٘ يٓ

أوفى الشرح يف بيان اختالف داللة ألفاظ اجلرح

ٗ ٛئحمل د

غًة ئمطٝرٕ سٗري ١ي ئينائ ٟٚلا طرين٘ ،انللا ٜناٟٚ

يٓ٘ إلا ٚئط ٚ .ئيفام ٕ سٗرين ١ئيةن ثاثفن ااٚئٜن ١ئدنٓ يٓن٘ ي ٕٚسٗرين ١طرين٘،
ٖ ئ يٓ ئمنذناٚ ،يٓن ئين ئ قبن" ::سٗرين ١ئيٛان
ئيل رٟٚ

ٜضنر ثاثفن اٗنر"( .)1قنرٍ

اجر ئمػٝر(")2قرٍ ئي ٖ ٚ":قٛمِ "صبٗ "ٍٛلا ًٜزّ َٓ٘ سٗرين ١يٓٝن٘;

ا ٕ سُ ٌَِٗ يُٓٝن٘ ٚطرين٘ انلٚىل ٕ لا  َٜظجشٗنٛئ ان٘ٚ .إٕ ننرٕ ئمٓفناي يٓن٘ َنٔ نبنر
ئمدبننرخ اننلق ٣ٛسبريننَٜ٘ٚ ،ظنجَصٗ ةذًنن٘

رينن ،١نريٓلننرٚ ٞ٥ئاننٔ طبننرٕ"(ٚ .)3ممننٔ

ٜهذننا ئاننجةُرٍ "صبٗنن "ٍٛةةٓنن" ٢صبٗنن ٍٛئسبننرٍ" انن ٛطننرمت ئيننائز ;ٟاننرلٍٗٛ
()4

يٓ  َٔ ٖٛ ٙمل ٜةاف ٚاف٘
َائي ا ٞطرمت َٔ قٛي٘

ئيائ" ٟٚصبٜٗ :"ٍٛلج

ّ ا ٛطرمت يفنذ "صبٗن"ٍٛ

نذا َٔ َةٓ:٢
 - 1اننٜ ُٔٝا ٜن انن٘ سٗرينن ١ئسبننرٍ  ٚئيٛا ن غريبننر ي ٕٚسٗرينن ١ئية ن ( ،)5قننرٍ
ئينن ٖ

ثا

ننن ١انننفٝرٕ انننٔ َٛاننن ٢ئيبصاٚ":ٟاننن ٌ٦اننن ٛطنننرمت يٓننن٘ ،اكنننرٍ

"صبٜٗ ،)6("ٍٛة" :صبٗ ٍٛئسبرٍ يٓ ٚ .)7("ٙق ٜبًك٘ ٜضر يً" ٢صبٗن ٍٛئسبنرٍ"

( )1الزفل ٔالتكىٗن (ص)229/
( )2فتح املغٗث ()223 – 219/1
( )3املٕقظ( ٛص)38/
( ) 4اجملّٕه عم ٜيالي ٛنقضاً حبضب ٌرٕع ادتّالر ٔ ٛلر

نُ ادتّالرً ٛورا نُ تكرُٕ يف عري الرزأِٔ ٙرٕ زتّرٕه العري  ،نٔ يف

صفتْ الظاِزٔ ٚالباطٍ ٛوعا ِٕٔ زتّٕه اذتاه  ،نٔ يف صفتْ الباطٍ ٛول العمي حبالْ الظاِز نٌْ عم ٜالعدالرٖٔ ٛضرىٜ
املضتٕر ع ِٔذا الذ ٙدره عمّٗا احملديُٕ يف وصٍفات عمًٕ اذتدٖث  ً ،نُ اا ٞا َ حجز ،فذِب ً تقضٗىْ قضرىي،
تكمي عمّٗىا يف الٍخبٔ ٛعزحّا  ،فقاه :فإُ مسر٘ الرزأٔ ٙاٌفرزد رأ ٔاحرد الزٔاٖر ٛعٍرْ فّرٕ زتّرٕه العري ععع نٔ ًُ
رٔ ٝعٍْ ايٍاُ فصاعدا ٔو ٖٕيق فّٕ زتّٕه اذتاه ِٕٔ املضتٕر ع الٍخبٔ ٛعزحّا (ص)132- 131/
( )5وٗشاُ االعتداه ()6/1ع قراه ويلفرا حتزٖرز التقزٖرب(ٔ :)42/1نكثرز احملرديي ً ا قرالٕا يف الرزأ ٙزتّرٕه ٖ ،زٖردُٔ بالبرا
اّال ٛالعئ ،ن ٕ حامت ٖزٖد اّال ٛالٕص ع ٔ ِب البعع ً نٌْ ال ٖزٍّٗ ٝىا فزقاع
( )6ادتزح ٔالتعدٖن ()229/4
( )7صري نعالً الٍبال)351/8( ٞ
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د .سعاد محادي

ئسبرٍ" ٚي ٣ٚ ٛيٓ٘
"صبٗ ْ٘ َ )1("ٍٛق

ري ١دكرخ َٔ ئم ٗ ٜٔ ٛاريةًِ ،اك قنرٍ
 ٣ٚيٓ٘

يئٚي ئيذكفنٞ

ري ١طٝر ذنا ئآ٘ يٓ٘ َٔ ئيناٚئ ٠اةن .١ين ئ

قرٍ ئي ٖ يكب٘ ٖ":ئ ئيكٜٛ ٍٛونر ينو ٕ ئياسنٌ قن ٜهن ٕٛصبٗنٛلا يٓن انٞ
طرمت ٚي ٣ٚ ٛيٓ٘

رين ١دكنرخٜ ،ةن ،:ئْن٘ صبٗن ٍٛئسبنرٍ يٓن  ،ٙانه ؼبهنِ

اضننةف٘ ٚلا اجٛدٝكنن٘"(ٚ .)2قننرٍ

يب ن ئينناط ِٝاننٔ نننايّ اة ن ٕ ياانن٘ ااٚئٜنن١

ري ١يٓ٘ ْ٘ "صبٗٚ .)3("ٍٛعب ٙٛقٛي٘
ْ٘ قٌٝ

زٜري أ سر " ١ٜشٝا صبْٗ٘ َ )4( "ٍٛ

زٜري ٖ ئ ْ٘ انظرا ."ٞقنرٍ ئانٔ طشنا

"ئيٓهنح"

ثةًٝنل ين٘ يًن٢

نهّ ا ٞطرمتٚ ":نهّ ا ٞطرمت ٖ ئ ضبجٌُ ا ْ٘ ٜبًنل ئلٗن ٍٛيًنَ ٢نر ٖنٛ
يِ َٔ ئملجٚ ٛغمٚ .)5("ٙقرٍ ئأ يقٝل ئية": ٝلا ٜه ٕٛدبٗ ٌٝان ٞطنرمت طشن١
َننر مل ٜٛئاكنن٘ غننمٚ .)6( "ٙقننرٍ ئيل ن ر":ٟٚيً ٕ ٢قنن ٍٛانن ٞطننرمت

ئياسننٌ "إْنن٘

صبٗ"ٍٛلا ٜا ٜا٘ إْ٘ مل ٜا ٚيٓن٘ انٚ ٣ٛئطن "ٚ .قنرٍ ئيجٗنرْٚ":ٟٛنن ئ سٖٗنٌَ انٛ
طرمت قَٛر َٔ ئياٚئ ٠ق يااِٗ غم ٚٚدك ،)7(ِٖٛارمَرٕ َاثف ن ئ َٔ ساطن٘

( )1ادتزح ٔالتعدٖن ()428/3
( )2قتٗبِٔ ،ٛغاً الزاسٔ ،ٙاذتكي َ وباركٔ ،ستىد املقدو٘ع تارٖخ اإلصالً حٕادث ٔٔفٗات صٍِ183- 171 ٛر (ص)113/ع
( )3ادتزح ٔالتعدٖن ()339/5
( )4ادتزح ٔالتعدٖن ()527/2
( )5الٍك عم ٜا َ الصالح ()426/1ع اٌظز تزا ٛسٖاد َ اٗن يف ادتزح ٔالتعدٖن ٔ ،تزا ٛاذتضَ َ ًصرحاب حضرٍْٕٖ يف
يف تّذٖب التّذٖب ٔ ،تزا ٛناد َ عاصي البمخ٘ ٗ ٔ ،اُ َ عىزٔ ٔ ،اذتضي َ اذتضَ َ غار ٔ ،اذتكري رَ عبرد
اهللٔ ،عباظ َ اذتضي القٍضزٔ ، ٙستىد َ اذتكي املزٔس ٙيف الفصن التاصل وَ وقدو ٛالفتح ال َ حجزع
(ٌ )6قمْ الشٖمع٘  ،كىا يف التذٌٗب الوري عم٘ اهلٍد( ٙص)22/ع
( )7اّن عدد وَ رٔا ٚالصحٗحي وثن  :نارد البخمر٘  ًٔ ،رزاِٗي املخشٔور٘ ٔ ،نصراو ٛاملردٌ٘ ٔ ،نصربال ن رٕ الٗضرل ٗ ٔ ،راُ رَ
عىزٔ ٔ ،اذتضي َ اذتضَ َ دٍٖار ٔ ،اذتكي البصزٔ ، ٙعباظ القٍضزٔ ، ٙستىد املزٔسٙع
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ط ن ئ ارزبٗننٌ َننر مل ٜٛئاكنن٘ يًنن ٢ذيننو غننمَ ٙننٔ ئيٓكننري" (ٚ .)1ينن ٖ .ٝن ئ ئم ن ٖة
وج

ا٘ ا ٛطرمت ٚط  ،ٙاٌ َٖٓ ٛك ٍٛئ ئأ ئم ٚ ،:ٜ

 ٚ ،ا ٞز ي.)2(١

- 2نُر ٜبًل يفذ "صبٗ ٍٛئسبرٍ"يً َٔ ٢وه طري٘ َنٔ ئيجٛدٝنل  ٚئيجشناٜر،
طج ٢ي ٛنرٕ َةاٚار َ ٗ ٛئ

زَرْن٘ ٚاةن  ،ٙقنرٍ "ئمػن":

ثا

ن ١ضبُن

اننٔ َنناٚئٕ اننٔ ئسبهننِ ٣ٚ ":يننٔ ئيزٖننا ،ٟصبٗنن ٟ ،)3(ٍٛصبٗنن" ٍٛئية ئينن "١لا
"ئي ئخ" .اةه ٠ٚيًٚ ٢ئ ١ٜئدٓ يٓ٘ ،ئآن٘ ضبُن ٚئيزٖناٚ –ٟذينو ننرف ياان
سٗري ١ي ،- ٘ٓٝاَٗ ٛم ئزبزٜا٠

زَرْ٘،طج ٢نرٕ َ ٗ ٛئ ا ئيٓرل افناط

ئيكننٚ ،٠ٛش ن  ٠ئيبننللٚ ،ئي ننشري.)4("١قننرٍ ئاننٔ طشاٚ":ئمننائي ارزبٗرينن ١ئيننس اٝنن٘
سٗري ١ئية ئيٚ،١إلا آلب٘ َةاٚفٚ،نرٕ َٔ وم َائ َٔ ٤انَٝ :نٚ،١لا ٙونٙٛ
يب ئمًو ئزبزٜاٚ ،٠ئ ة ئزبٗريٚ،قرثٌ وٛئ ض ئزبزٜا.)5( ".٠
- 3نُر ٕ ار طرمت ق ػبٌٗ ئيائ ٟٚيبةن اًن  ٙيٓن٘ ٚين ّ َةااجن٘ ان٘ ٜضنر،
اك ن سننر٤

ثا

"ثاثٝننة ئمنن ئ ى" يًكرونن ٞيٝننرا

نن ١يبنن ئا ئاننٔ غننر

ئإلااٜك ٞئيكرو ٞقرٍ ا ٛاة ٝأ ":.ْٜٛنرٕ ط ئيذكرخ ئمدبرخٚ ،مل ٜةاا٘
ا ٛطرمت يبة قباٚ ،ٙقرٍ:صبٗ ،)6(ٍٛإذ ٕ َ ئ ئزبٗري ١يٓ ِٖ ٖ ٛي ّ شنٗا٠

( )1قٕاعد يف عمًٕ اذتدٖث (ص)266/
()2عزح عمن الرتوذ ،)379- 378/1( ٙوٗشاُ االعتداه ( ،)295/2اإلواً عم٘ رَ املردٖين ٔوٍّجرْ يف ٌقرد الزاراه(ص- 592/
)593ع قاه ا َ راب يف عزح عمن الرتوذٔ :)379/3( ٙالظاِز نٌْ –ٖعرين عمر٘ رَ املردٖين ٍٖ -ظرز ً اعرتّار الزارن ري
العمىأ ،ٞكثز ٚحدٖثْٔ ،حنٕ ل

 ،ال ٍٖظز ً زتزد رٔاٖ ٛادتىاع ٛعٍْ ع

( )3ادتزح ٔالتعدٖن ()85/8
( )4صري نعالً الٍبال)148/5( ٞ
( )5لضاُ املٗشاُ ()375/5
( )6تزتٗب املدارك ()66/3
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شٗا ٠ئيائ ٟٚاريةًَِٚ ،ةااج٘ ا٘ يٓ ئيةًُر .٤قرٍ ئأ سة ٚ ":نرٖا ٖن ئ ْن٘ لا
يرب ٠اجة ي ئياٚئٚ ،٠إمنر ئيةرب ٠اري ٗاٚ ٚ ،٠ئ ١ٜئسبفر ئيذكرخ"(.)1
ٚارزبًُ ١ا ٕ إلهم ا ٞطرمت يبر " ٠صبٗ "ٍٛيً ٣ٚ َٔ ٢يٓن٘ ين َ ٠نٔ ئيذكنرخ
ئم ٗ ٜٔ ٛاريةًَِ ،نا انر٥ؼ لا ثةكنة اٝن٘ ،إذ لا َ نرط١
نً٘

ئلاانبهح(ٖٚ .)2ن ئ

طل ئيجنراة َٚنٔ اةن َِٖ ٚ ،نر ئيصنظرا ١ئين  ٜٔلًنل يًن ِٗٝان ٛطنرمت

ئانِ ئزبٗرينَ ،١ذننٌ َن لاض ئيلننًَُٚ ،)3(ٞلنةٛي ئيكنر  ،)4(ٟا ْنن٘ لا ٜكصن ان يو
سٗري ١ئية ئي ،١اٌ ٜكص ْ٘ َٔ ئميائت ئي  ٜٔمل ٜا ٚيِٓٗ ُ٥ن ١ئيجنراة  ،قنرٍ
ئاننٔ طشاٚ":نن ئ ٜصننٓ انن ٛطننرمت

ريننَ ١ننٔ ئيصننظراٜ ،١ببننل يًنن ِٗٝئاننِ

ئزبٗري ١لا ٜاٜن سٗرين ١ئية ئينٚ ،١إمننر ٜاٜن ْن٘ َنٔ ئمينائت ئين  ٜٔمل ٜناُ٥ ٚن١
ئيجراة "(ٚ .)5يةٌ ئأ طشا ئاجفري ثٛس ٘ٗٝيههّ ا ٞطنرمت ممنر سنر٤

ن١

ثا

ئيٓةُرٕ أ ئز ١ٜقرٍ ئأ ا ٞطرمتٚ":نرٕ يا ٜئما  ،ارطة ئٜجِٗ ،شرَٞ
ي٘ اظب ٣ٚ ،١يٓ٘ ارا أ شاٜر ،رةح اٜ ٞك ":ٍٛلا ياا٘ٚ ،مل ٜا ٚيٓن٘
ئيةًِ"(.)6
ٚيًٝنن٘ اٝكبننٌ قنن ٍٛانن ٞطننرمت

ئيننائ" ٟٚصبٗننٚ "ٍٛإٕ ثفنناي انن٘ ٚمل ٜٛئاكنن٘ يًٝنن٘

غم ،ٙإلا إذئ وٛي وهار َةجربئ ،ي ٕ :ؽبريفن٘

ئينائَ ٟٚنٔ قٛين٘

ذينو

ئيننائٚ ٟٚانن ٢ثفل نمئ  ٚقنن ٣ٛييننٝه(ٚ .)7اةبننر  ٠وننا ٣قنن :ٍٛئسبننل ٕ ْجٛق ن
( )1عزح عمن الرتوذ)383/3( ٙ
( )2عٕا ط ادتزح ٔالتعدٖن عٍد اذتافظ الذِيب ()233/1
( )3ادتزح ٔالتعدٖن ()428/8
( )4ادتزح ٔالتعدٖن ()282/8
( )5لضاُ املٗشاُ ()13/6
( )6ادتزح ٔالتعدٖن ()445/8
( )7لضاُ احملديي ()68- 63/5
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دبٗ ٌٝا ٞطرمت إذئ وريف٘ غنم ٙاٛدنل ذينو ئينائ ٚ ٟٚقنٓٛئ ،ٙطجنْٓ ٢ظنا
 ْٚل َجةًكرث٘ آو  ٜٔآظا ئلايجبر ئابهح ا ٞطرمت

َناٙ

ٖ  ٙئملليَٗٓٚ ١ش٘

اٗٝر; ٚيهٓٓر لا ْجٛق ئ قب ٍٛدبٗ ٌٝا ٞطرمت يًائ ٟٚإذئ مل ؽبريف٘ ا ٘ٝطن
َٔ ئيٓكري ٚي ٛمل ٜٛئاك٘ يً َِٗٓ ٘ٝط .
َنائي ئاننٔ طنزّ َننٔ قٛين٘

ئيننائ ٟٚصبٗنَ :"ٍٛننٔ ئمةًن ٕ ّٛئاننٔ طنزّ َننٔ ئمُ٥نن١

ئمجةٓج  ،اك نذا س ئ َٔ دبٗٝنٌ ئيناٚئ ٠طجن ٢اًنؼ صبٗن ٍٛذينو ( )403سنه
َٔ صبُٛع ( )897ئٜٚر ٚذيو َٔ وهٍ نجران٘ "ئحملًن ،"٢انٌ ٚانٌ ان٘ ئمَنا إىل
دبٗ ٌٝي ي َٔ ئيصنظرا .١اشٗنٌ طصن انٔ ضبصنٔ ئمْصنر  ٟئمن ْٚ ،)1(ٞيبن
ئا اننٔ دةًبننٚ ،)2(١نةننة اننٔ َنناٚ .)3(٠سٗننٌ اةننت ُ٥نن ١ئسبنن ٜر نجشًٗٝنن٘
يً َ ٜٚ !!!ٟةرب ئأ طزّ

"ئحملً "٢اٗ ئ ئيًفذ ئُ لا ٜةاا٘ َٔ ئياٚئ .٠اكنرٍ

ئيذك ١إرري ٌٝئيصفر "صبٗ ،!)4("ٍٛمْ٘ مل ٜةاا٘ ًٜٚ .زّ َٓ٘ ٕ لا ٜكبٌ قٛي٘
قٛي٘

دبٗ َٔ ٌٝمل ٜبً يً ٢طكٝكَ ١اَٚ .ٙنٔ ينري ٠ئمُ٥نٜ ٕ ١ةنربٚئ

َذنٌ

ٖن ئ اكننٛمِ "لا ْةاانن٘"" ٚ ،لا ْةنناف طرينن٘"َ ٚ ،ننر ئسبهننِ يًٝنن٘ ارزبٗرينن ١اػننم
زئ : ٥لا ٜك إلا َٔ َبً يً ٚ ٘ٝصبرزف(ٚ .)5قرٍ ٜضر
أ طلَٓ " :ٜ٘ٛر ئأ طنزّ اكنرٍ:

ثا

١

انٔ يًنٞ

ن انٔ يًن ٞطلنٓ ٜ٘ٛصبٗنٖٚ ،ٍٛن  ٙيريثن٘

ا ُٔٝلا ٜةاف"(.)6

( )1احملم٘ ()333/13
( )2احملم٘ ()122/6
( )3احملم٘ ()33/3
( )4لضاُ املٗشاُ ()432/1
( )5لضاُ املٗشاُ ()482/1
( )6لضاُ املٗشاُ ()241/1
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ئمبًة ئيلريل :ي .ٝا  َٔ :٤ٞئماثب ١ئيذريذنَ ١نٔ َائثنة ئزبناح يٓن ئين ٖ ،
ٚئيةائقٚ ،ٞئيل رٚ ،ٟٚئيلٛٝلٚ .)1(ٞق ٌٖ ٍٛئسب ٜر
ٖنن ٛيًنن ٢لاٜننل ئمبريػنن١

ئيائ" ٟٚي .ٝا ن"٤ٞ

ئين ّ ،اًن يو ُٚان اصننف ١ئمةن ٚ ،ّٚنلْنن٘ ٚان

ا يو مْ٘ لا ُٜٓجف ةاٜٚرث٘ .اظرٖا ٖ  ٙئيًفظ ٜ ١نةا اريجضنة ٝيًنَ ٢نر ذٖنة
إي ٘ٝنذا ئحمل د  ،يهٔ اةت ئيٓكري ٜلنجةٌُ ٖن ئ ئمصنبًر غريبنر
ئي

 ٜيًاٚئ ،٠اكن ْن

ئيلن رٚ ،)2(ٟٚئيلنٛٝل)3(ٞيًن ٕ ٢يفنذ "ين .ٝا ن"٤ٞ

"ٚي .ٝط ٜذ٘ ا  َٔ "٤ٞيفر ئزباح ئي
انن٘(،)4اننٌ ٖننٞ

ئزبناح

 ،٠ ٜئي  ٟلا ٜهجة ط ٜذ٘ ٚلا ٜةجرب

َاثبننَ ١ننٔ ٜكننرٍ اٝننَ٘":ايٚي ئسبن ٜر""،لا ٜلننر ٟٚشنن٦ٝر"ٖٞٚ،

َاثب َٔ ١لا ٜكبٌ ط ٜذ٘ حبرٍ(.)5
َننائي ؼبٝنن ٢اننٔ اننة ٝئيكبننرٕ َننٔ قٛينن٘

ئيننائ"ٟٚي .ٝا نن"،"٤ٞي .ٝط ٜذنن٘

ا نٜ :"٤ٞظٗنا َنٔ ئانجةُرٍ ؼب ٝن ٢انٔ انة ٝمن ئ ئيًفنذ ْن٘ ٜاٜن ان٘ ئيجضنةٝ
 ٍ ٜٚيً ٢ذيو َائٕ :ئم ْ٘ :ٍٚقرٍ

يب ئا أ الا"لا شٚ ،)6(٤ٞالنا ٖن ئ

ئي َ  ٟاكٛي٘ وةف٘ ؼب ٢ٝأ اةٚ ٝغم .)7("ٙئيذرْ ْ٘ :ٞلًكن٘
َٔ ئياٚئٜٛ ،)8(٠س َِٓٗ اج ١وةفر ٤نُر ا ذيو ئأ طشا

طنل ارْٝن١

ئيجكاٜة.

( )1وٗشاُ االعتداه ( ،)28/1التبصزٔ ٚالتذكز ،)11/2( ٚفتح املغٗث ( ،)399/1تدرٖب الزأ)435/1( ٙ
( )2فتح املغٗث ()123/1
( )3تدرٖب الزأ)347/1( ٙ
( )4طمٗع ٛالتٍكٗن (ص)75/
( )5دراصات يف وٍّج الٍقد عٍد احملديي (ص)267/
( )6ادتزح ٔالتعدٖن ( ،)12/5تّذٖب الكىاه ()336/14
( )7تّذٖب الكىاه ()336/14
( )8ادتزح ٔالتعدٖن( ،)146/8( ،)23،253/6( ،)12/5( ،)273/4( ،)236/2الكاون( ،)154/6تّذٖب الكىاه()443/13
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َائي ئي راةٚ ٞئمزْ َٔ ٞقٛي٘
يب )1( ٝئيةبر ٠

ئينائ" ٟٚط ٜذن٘ ين .ٝط ٜذن٘ ا ن :"٤ٞئي نراةٞ

ئيجشاٜرٜ ،بًل ٖ ئ ئيًفذ يً ٢ئيائ ٟٚئيه ئت ا ذئ قرٍ

ئينائ" ٟٚط ٜذن٘ ين .ٝا ن"٤ٞاٜٗ ٛةنْ :ن٘ نن ئتٚ ،قن ين اةضنِٗ ئمزْنَ ٞنٔ
ً ١ئيكر ً٥اٗ ئ يً ٢ئيه ئا َٔ سٌ ٖ  ٙئسبهرٚ ،١ٜإٕ نرٕ ٖ ئ ؼبجرض
إىل ئاننجكائ .)2(٤قننرٍ ئيلن رٜٓٚ ":ٟٚر يننٔ ئمزْنن ٞقننرٍ:رة :ئي ننراةَٜٛ ٞننر ْ ٚننر
قنن :ٍٛاننهٕ نن ئت ،اكننرٍ يننٜ :ٞننر إاننائٖ ِٝنن ُ.يفر ننو ،اننٓٗر ،لا ثكننٌ:
ن ئتٚ ،يهٔ قٌ"ط ٜر ي .ٝا  ٖٚ ،"٤ٞئ ٜكجضْٗ ٞنر طٝنر ٚسن خ ٟ -
يبنر " ٠ط ٜذن٘ ين .ٝا ن- "٤ٞ

ننهّ ئي نراة ٞثهنَ ٕٛنٔ ئماثبن ١ئمٚىل"(.)3

اٗ ٞيٓ ُٖر َٔ يفر ئماثب ١ئيلريا ١ئيس ٖ ٞش يفنر ئيجشناٜرٚ ،يهٓٗنر
نٓرٚ ١ٜيٝلح اريصاٜر(.)4
 َٔٚئمةً ْ٘ ّٛلا ًٜزّ َٔ يبر  ٠ئي راةَ ٙ ٖ ٞر قري٘ ئيل ر ٟٚا ْ٘ لا ًٜزّ َٓٗر
ٕ جٓ ن ئي ننراةَ ٞننٔ إلننهم يفظنن" ١ط ٜذنن٘ ينن .ٝا نن "٤ٞيًنن ٢غننم ئيه ن ئا
ٚئيٛونننري  ،ممنننٔ ٖننن ٛانننرقط َن ن ٚىٖٚ ،ن ن ئ نننرٖا; ٚإٕ ننننرٕ ئمطلنننٔ
نًُننرخ ئيٓكننري ٕ ثهنن ٕٛنننٌ يفظنن ١طبجصنن ١ةةٓننٚ ٢ئطنن  ٚطهننِ ٚئطنن

( )1قاه المكٍِٕٔ :ٙذا االدب الزفل يف ادتزح ٔالتعدٖن ،الذ ٙنعار ًلْٗ اإلواً الغافع٘ ِٕ ،وَ ندب الضم

الصحا ٛ

ٔالتا عي رع٘ اهلل عٍّي ،اا ٞيف تزا ٛالفقْٗ الٕرع الٍبٗن ستىد َ صريَٖ البصز ٙاملتٕف ٜصٍِ113( ٛر) نٌْ كاُ
ً ا ودح نحدا – ن ٙسكآ ٔعدلْ – قاه  ِٕ :كىا ٖغا ٞاهلل  ًٔ ،ا وْ – ن ٙازحْ – قاه  ِٕ :كىا ٖعمي اهلل ع ٌقمْ
الشركم٘ يف تزاتْ يف اإلعالً ()25/7ع ِٔذا االصمٕب الزفٗل وٍْ يف ادتزح ٔالتعدٖن ،يف باٖ ٛالمض

ٔالرباعٛ

ٔالٕرع ،و ٖثدرك ع ٔٓ فْٗ البخار ٙعم ٜكىاه فضٍتْ ٔ ،ارع لضافتْٔ ،دق ٛعبارتْٔ ،حنٕٓ كٗاصٔ ٛكٍاٖ ٛوا رٔآ اإلواً
وضمي يف وقدو ٛصحٗحْ ( ،)134/1عَ نٖٕب الضختٗاٌ٘ البصز ٙتمىٗذ ا َ صريَٖ ،نٌْ كز راال ٖٕوا فقاه :و
ٖكَ مبضتقٗي المضاُ ٔ ،كز آ(ز فقاهٖ ِٕ :شٖد يف الزقي ع ٔكٍّ ٜذَٖ المفظي عَ نُ الزامي ٖكذ اُ ع
( )2عفا ٞالعمٗن (ص)333/
( )3فتح املغٗث ( ،)373/1اإلعالُ التٕ ٗخ (ص)69- 68/
( )4اٌظز حاعٗ ٛقٕاعد يف عمًٕ اذتدٖث (ص)252/
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ٚ.يهننٔ ٖن ئ لا ٓن َننٔ ئْنن٘ إذئ  ٚيخ ٖن  ٙئيًفظنن١

نننهّ ئي ننراة ٞئطجًُننح

اكننٜ ٕ ٠ٛهنن ٕٛئيننائ ٟٚن ن ئار ٚ َ ٚنننر ،اظ ٦ٓٝن عبجننرض يًٓظننا

ئيكننائ;ٔ٥

ٚذيو خبهف "ط ٜذ٘ ي .ٝا  "٤ٞيٓ ئزبُٗ. ٛ
َائي ئأ َةن َنٔ قٛين٘

ئينائ" : ٟٚين .ٝا ن : "٤ٞئي نر ٥يٓن ئم نجػً اةًنِ

ئسب ٜر ٕ ئأ َة (ٜ )1لجةٌُ ٖ ئ ئيًفذ

طل ئيائ ٟٚئي  ٟطريٜذ٘ قً،)2(١ًٝ

ةةٓ ٕ ٢ئأ َة لا ٜا ٜئيجضة ٝئزبر حٚ .إىل ٖ ئ ئيا  ٟذٖنة ئسبنرنِ(،)3
ٚئأ ئيكبرٕ (ٚ ،)4ئأ طشا(ٚ ،)5ئيل رٚ ،)6(ٟٚئيجٗرْٚ ،)7(ٟٛئيًهٓ . )8(ٟٛإلا ْ٘
ْ٘ هٓٓر ئيكٕ ٍٛ

ٌ َائي ئأ َة َٔ قٛي٘

ئينائ ٟٚين .ٝا ن "٤ٞيًن٢

َٔ طريٜذ٘ قًْٗ ١ًٝر قري  ٠غم َباي ،٠إذ َٔ ئملجػات َٔ ئأ َة  ٖٛٚإَرّ
ئزباح ٚئيج ة ٜ ٕ ٌٜضنة
ئياٚئ ٠ئمكً

طن ئ َنٔ ئيناٚئ ٠لناي قًنٚ ١ئٜجن٘ ،اُنٔ ئمةناٚف ٕ

نذا اهنذم سن ئ َنٔ ئيناٚئ ٠ئمهذنا ،ٜٔاًن ٛننرٕ ٖن ئ ئيجفلنم

اظٝظر لاشجٗا ئ ئأ َة  ،يهذا ٠نهَ٘

ئياٚئَ ،٠نٔ ننرٕ َكنه َنِٓٗ

َٚنٔ نننرٕ َهذننائ .اننٌ َجنن ٢نرْننح قًنن ١ئسبن ٜر يٓن ئيةًُننر ٤اننببر يًبةننٔ
ئمكً ؟ ٚيك ٚدل ئأ َة  ٚقائْ٘ ٚثهَ ث٘ ٚغمِٖ َٔ ئم٦َ ١ُ٥رخ َٔ ئمكًن .
اةًٝنن٘ ؼبُننٌ قنن ٍٛئاننٔ َة ن يًننَ ٢ننٔ يننَ .ٝننٔ ٖننٌ ئياٚئٜنن ١ئي ن ٜ ٜٔةٓنن ٕٛاٗننر
ٜٚضببْٗٛر ٚإمنر ئمكٌ انرطة ئمٖٚنرّ ٚين .ٝاصنرطة طن ٜر ٚلا ئسبن ٜر َنٔ
( )1فتح املغٗث ()123/1
(ِ )2د ٙالضار( ٙص)421،144/
( )3تّذٖب التّذٖب ()133/4
(ٗ )4اُ الِٕي ٔاإلّٖاً (ِ ،)565/5د ٙالضار( ٙص)593/
(ِ )5د ٙالضار( ٙص)593/
( )6فتح املغٗث ()144/1
( )7قٕاعد يف عمًٕ اذتدٖث (ص)263/
( )8الزفل التكىٗن (ص)212/
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اننٓةج٘ ،اٝضننة مٖٚرَنن٘ اٝنن٘ لا لنناي قًنن ١ئشننجػري٘ انن٘; َٚننٔ ئمكننا
ئيٓك ٕ وبر ٤ئمكٌ ثلدا

طري٘ َر مل ٜلدا ق ُٖر

اننٍٛ

طرٍ ئمهذنا ،انرمهذا

ُٜظجٌُ ي٘ َٔ ئشببل َر لا ؼبجٌُ يًُكٌٚ .اريجري ٞاظُنٌ ئيًفنذ يًن ٢نرٖاٚ ٙىل
وصٛار ٚق ي ٍ ئ ق" ٍٛقً ٌٝئسب ٜر" إىل َر قرٍ ،ا ٍ ذيو يًنْ ٢ن٘ ٜاٜن
َةٓ ٢زئ ٥ئ يً ٢قً ١ئسب ٜر ٜٚلٖ ٜن ئ ئينا  ٟثفلنم ئانٔ ان ٞطنرمت ئين ٜ ٟةن
 َٔ ٍٚالا ق ٍٛئأ َة "لا شن ."٤ٞطٝنر قنرٍ

"ئزبناح ٚئيجةن "ٌٜ

ثا

ن١

وري أ ٜٛت ئيبصا" :ٟذنا ٙا ٞئ إانظرم انٔ َٓصن ٛينٔ ؼبٝن ٢انٔ َةن
ْنن٘ قننرٍ :وري ن اننٔ ٜننٛت "لا شننٜ ،"٤ٞةنن" :ينن .ٝاذكننٚ "١رةننح اننٜ ٞكننٖ" :ٍٛننٛ
صبَٗٓ ٍٛها ئسب ٜر"(.)1
اةنت ئيناٚئ" ٠ين .ٝا ن "٤ٞقًن ١ط ٜذن٘ ; ٚيهٓن٘

ْةِ قص ئأ َة َٔ قٛين٘

يً ٢ئا ئا ٚقٛي٘ اْٗ ٛري حبٝر مل ًٜجفح إي ٘ٝئمجك َ ٕٛا ٣ٛئسبرنِ .ا ْ٘
ط َٔ ئياٚئ" ٠ي .ٝا  "٤ٞةةٓ ٢ئيكً ،١إلا اةن

لا ُٜكبٌ ثفلم ق ٍٛئأ َة

ق ٠ٛئيكائٚ ٔ٥ئْجفنر ٤ئمٛئْن  .طٝنر سنر ٤قٛين٘" :ين .ٝا ن"ٚ "٤ٞلا شن"٤ٞ

َنٛئلٔ

ي  َٔ ٠ ٜنهَ٘ َائيئ ا٘ ثضة ٝئيائ ،ٟٚلا اٝرٕ قً ١طريٜذ٘( ٚ .)2طٝرْر قً١ًٝ
قًًٝنن ١ئي اٗننر ئيجشٗٝننٌ ٚ .طٝرْننر لًكٗننر  ٚئي ا لهقٗننر طرينن ١ي ٕٚوننا ،٣اننم٣
ئيائَ ٟٚكبٛلا

طريٚ ١غم َكبٍٛ

غمٖر(.)3

( )1ادتزح ٔالتعدٖن( ،)321/3لضاُ املٗشاُ ()274/2ع ٔالظاِز نُ ا َ وعي و ٖكَ عٍدٓ فزب ي قٕلْٗ يف الزٔا ٚلرٗط غر٘ٞ
ٔ ال ع٘ ٞع
( )2حتزٖز التقزٖب ()41/1
( )3كر ُ الررذِيب و ٖتٍبررْ هلررذا التٍررٕع عٍررد ا ررَ وعرري يف ِررذٓ المفظرر ،ٛفقرراه يف املٗررشاُ يف تزارر ٛعبررد العشٖررش ررَ املختررار
البصز ٙالد اغ :يق ٛحجٔ ،ٛوا عزف صببَ قٕه ا َ وعي فٗىا مسعْ ٖقرٕه نارد رَ سِرري :لرٗط غر٘ ٞع ٔال حيتىرن
ٍِا ًال نٌْ قصد نُ نحادٖثْ قمٗم ٔ ،ٛل

الُ ا َ وعي ٔيق عبد العشٖش كىا يف تارٖخ الدٔر ٙوٗشاُ االعترداه ()643/2ع

ٔقاه الذِيب يف املٗشاُ نٖ ا يف تزا ٛيعمب َ ٛصّٗن الضَُّّٕ :ٙقاه ن ٕ الفتح االسد :ٙقاه ا َ وعي :يعمبر ٛرَ صرّٗن

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

514

أوفى الشرح يف بيان اختالف داللة ألفاظ اجلرح

د .سعاد محادي

ٚيً ٘ٝا ٕ ذبُ ٌٝنًُ ١ئأ َة "ي .ٝا  "٤ٞيً ٢قً ١طريٜر ئيائ ٟٚلا ثجنلث٢
إلا ا اط ٕ ،ثه ٕٛطريٜذ٘ ن يو ٕ ٚ ،ثه ٕٛثًنو ئمطريٜنر غنم َٓهنا٠
ٚلا ارلًنن ،١ان ٕ ئيننائ ٟٚإذئ نننرٕ َكننه سن ئ ٚقننرٍ اٝنن٘ ئاننٔ َةن "ينن .ٝا نن"٤ٞ
 ٚطريٜذ٘ َٓها ٠اك قرّ ئلاطجُرٍ ط٦ٓٝن يًنٜ ٕ ٢هنَ ٕٛنائي ئانٔ َةن اٗن ٙ
ئيًفظنن ١ئيجضننة.)1( ٝنُننر ٜٓبػننَ ٞائيننر ٠ئيكننائ ،ٔ٥ااةننر ثن ٍ قآٜنن ١يًنن ٢ش ن ٠
وة ئمٛاٛف اٗر يٓ  ،ٙإذئ ئق ْح ةر  ٍ ٜيً ٢ذيوَ ،ذٌ قن ٍٛئانٔ َةن
يُا أ َٛا ٢ئيٛس":ٞٗٝي .ٝا َٛ ٚ ،"٤ٞو آوا":ن ئت ،ي .ٝا ن.)2("٤ٞ
ٚنن ئ ٜٓبػنن ٞثجبن ئمقننٛئٍ ئموننا ٣لااننٔ َةن  ٚقننٛئٍ غننمَ ٙننٔ ئمُ٥نن١

ذيننو

ئيائ ،ٟٚا ذئ نرٕ ئيائ ٟٚئي  ٟقرٍ ا ٘ٝئانٔ َة ":ين .ٝا ن "٤ٞقًٝنٌ ئسبن ٜر،
ٚق ٚدك٘ ئأ َة

ئياٚئٜرخ ئمواٚ ٚ ٣دك٘ ئم ١ُ٥ئ وا ٕٚثةٔٓٝ

ٌ نًُ١

ئاننٔ َة ن يًننَ ٢ةٓنن" ٢قًنن ١ئسب ن ٜر" لا "ئزبنناح"َ ٚ .ننر إذئ ٚس ن ْر ئ ٜٚنر نننلاٞ
ئيةبٛف ئزبائح أ ئمٓٗرٍ ،قرٍ ا ٘ٝئأ َة ":ي .ٝا ٚ "٤ٞق ئثفل ئم ١ُ٥يًن٢
ساط٘ ساطر ش  ٜئ ان يو قآٜن ١يًنَ ٕ ٢نائي ئانٔ َةن َٛئانل منائي ئمُ٥ن.)3(١
قرٍ ئمٓ َ ":ٟر قنٛمِ "انهٕ ين .ٝا نٜٚ ،"٤ٞكٛينَ ٕٛنا" ٠ط ٜذن٘ ين .ٝا ن،"٤ٞ
اٗ ئ ٜٓظا ا :٘ٝا ٕ نرٕ ئي  ٟق ٌٝاٝن٘ ٖن ئ قن ٚدكن٘ غنم ٖن ئ ئيكر٥نٌٚ ،ئطنجص
ا٘ ،اٝظجٌُ ٕ ٜهن ٕٛقٛين٘ ضبُنٛلا يًنْ ٢ن٘ ين .ٝط ٜذن٘ ا ن ٤ٞؼبنجص ان٘ ،انٌ
لٗط غ٘ٞع قم ِ:ذٓ رٔاٖ ٛوٍقضعٔ ،ٛالصحٗح وا رًٔ ٝصر حاب الكٕصرج عرَ ا رَ وعري :يقر ،ٛنٔ لعرن لٗحٗر ٜفٗرْ قرٕالُع
ٔاهلل نعمي وٗشاُ االعتداه ()371/1ع ٔلٕ تبي لْ وقصد ا َ وعي يف لفظ ٛلرٗط غر٘ ٞيف عرع الزٔاٖرات ملرا عرك

يف

نحد قٕلْٗع وباحث يف عمي ادتزح ٔالتعدٖن (ص )63/ع
( )1طمٗع ٛالتٍكٗن (ص)49/
(ٔ )2كقٕه عم٘ َ املدٖين يف ن ٘ كز الدِاِز ::ٙلٗط غ٘ ،ٞال ٖكتب حدٖثرْ فعبرار ٚال ٖكترب حدٖثرْث ال تقراه ًال يف عردٖد
ال ع ٔ ،وَ ٖعٕد ععفْ يف االصن ً رٔاٖتْع
( )3طمٗع ٛالتٍكٗن (ص)55/
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ٜه ٕٛط ٜذ٘ يٓ ٜ ٙهجة يهيجبر ٚيهاج ٗري ٚغم ذيوٚ .إٕ نرٕ ئي  ٟقٝنٌ
اٝنن٘ ذيننو َ ننٗ ٛئ اريضننة ٚ ،مل ٜٛس ن َننٔ ئمُ٥ننَ ١ننٔ ؼبلننٔ َننا ،ٙاٝهننٕٛ
ضبُٛلا يً ٕ ٢ط ٜذ٘ ي .ٝا  ٤ٞؼبجصٗ ا٘ٚ ،لا ٜةجرب ا٘ ٚلا ٜلج ٗ اًٜ٘ٚ ،جظل
ٖ ئ ارم ٚى" .1اٗ ئ ٜلن ٕ ٖ  ٙئيةبر  َٔ ٠قب ٌٝئزباح ئلٌُ.
ٚطراً ٕ ١ئأ َة ق ٜك" ٍٛي .ٝا  "٤ٞيًَ ٢ةٓ ٢قً ١ئسبن ٜر ،انه ثهنٕٛ
ساطنرٚ ،قن ٜكٛمننر يًننٚ ٢سنن٘ ئزبنناح نُننر ٜكٛمننر غننم ٙاجهنن ٕٛساطننر ،ان ذئ
ٚس ْر ئيائ ٟٚئي  ٟقرٍ ا ٘ٝئأ َة "ي .ٝا  "٤ٞقً ٌٝئسب ٜر ٚقن ٚدنل ٚسنة
ٌ نًُ ١ئأ َة يً ٢قً ١ئسب ٜر لا ئزباحٚ ،إلا اريظرٖا ْٗر ساح …"(.)2
()3

ارشبها ٕ ١يبر  ٠ئأ َةن سناح صبًُن١

ذب ٜن قن

ئزبناح ٚانبب٘ .ين ئ

ا ٕ ٖ  ٙئيًفظ ١يٓ ئأ َة حبرس ١إىل ئاجكائٚ ٤ي ئا.)4(١
ئمبًننة ئيلننرا  :اننهجٛئ يٓنن٘ :ين نننذم َننٔ ئيةًُننرٖ ٤ن  ٙئيةبننر َ ٠ننٔ َائثننة
ئزباح ئي  ٟلا ٜٓشرب .اٗ ٞيٓ ئي ٖ
ئيةائقننٞ

ئماثب ١ئيائاةن ١ةٓزين" ١ئمن ٚى"ٚ .يٓن

ئماثبنن ١ئيائاةنن ١ةٓزينن" ١ئمريننو"ٚ .ي ن ٖر ئيلننٛٝل ٞةٓزينن" ١ئم ن ٚى"

ٜضر ،يهٓ٘ سةًٗر

ئماثب ١ئشبرَل .١إلا ٕ ئيل ر ٟٚي ٖر َٔ َائثة ئزباح

ئي ٜٓ ٟشرب ،اٌ ين ٖر َنٔ انٌٗ َائثنة ئزبناح َن ئين  ٜٔقٝنٌ ان" ِٗٝانهٕ اٝن٘
َكرٍ"  " ٚيَْ ٢كنرٍ" " ٚانهٕ ين " " ٚثهًُنٛئ اٝن٘"( .)5قنرٍ ئيلن رٟٚ

"انجر

( )1إابث املٍذر ٙعَ نص٠م ٛيف ادتزح ٔالتعدٖن (ص)86 /
( )2طمٗع ٛالتتكٗن (ص)49/
( )3حتزٖز التقزٖب ()41/1
()4وقدو ٛتارٖخ الدٔر )239- 234 ،119- 115/1( ٙع
( )5وعجي نلفاظ ادتزح ٔالتعدٖن املغّٕرٔ ٚالٍادر( ٚص)389- 388/
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ئمػٝر" اة ٕ ذناٖر ؤُ ئماثب ١ئمٚىلٚ":ن ئ انهجٛئ يٓن٘" " ٚاٝن٘ ْظنا"
َٔ غم ئيب ر .)1("ٟ
َائي ئيب ر  َٔ ٟقٛي٘

ئيائ" ٟٚاهجٛئ يٓ٘" :يُاف ئانجةُرٍ ٖن ئ ئيًفنذ ينٔ

ئيب ر  ْٚ ،ٟخ س ئ ئ غم ٙنلا ٞطرمت ئيائز ٚ ،ٟان ٞز ينَٚ ،١لنًِٚ .يةنٌ
 َٔ ٍٚارٕ ئ َكص ئيب ر َ ٟنٔ يبر ثن٘ ٖن  ٙثًُٝن ئيٓلنر ٞ٥ئين ٚلاا ،ٞقنرٍ
ئيب ننر ٟ

إاننائٖ ِٝاننٔ ٜز ٜن ئشبننٛز" :ٟاننهجٛئ يٓنن٘" اكننرٍ ئي ن ٚلااٜ" :ٞةنن:

ثان . )2("ٙٛدِ سنر ٤اةن  ٙئين ٖ ٜ ٚن  ٙاُٝنر ذٖنة إيٝن٘ َنٔ ثفلنم .اكنرٍ" :قنٍٛ
ئيب ر " :ٟاهجٛئ يٓ٘" اظرٖاٖر ِْٗ َنر ثةاونٛئ ين٘ جبناح ٚلا ثةن ٚ ،ٌٜيًُٓنر
َكص  ٙاٗر ارلااجكائْٗ ٤ر ةةٓ" ٢ثانٚ .)3("ٙٛثبةُٗر يً ٢ذيو ئأ نذم اكرٍ:
ئياسننٌ "اننهجٛئ يٓنن٘" " ٚاٝنن٘ ْظننا" ا ْنن٘ ٜهننٕٛ

"ئيب ننر  ٟإذئ قننرٍ

ئمٓننرزٍ  ٚيٗ٥ننر يٓن ٚ ،ٙيهٓنن٘ يبٝن ئيةبننر ٠

يْنن٢

ئيجشنناٜر"(ٜ ٚ .)4ن ِٖ ئاننٔ طشننا

ر اًٝننؼ ٜظٗننا مننٔ ثلَننٌ
ر زئ٥ن ْ ٚذبنا
اكننرٍٚ" :يًب ننر  ٟنهَنن٘ يًنن ٢ئياسننرٍ ثننٛم
نهَنن٘

ئزبنناح ٚئيجة ن  ،ٌٜا ن ٕ نذننا َننر ٜكنن :ٍٛاننهجٛئ يٓنن٘ ،اٝنن٘ ْظننا،

ثانٚ ; ٙٛعب ٖ ٛئ; ٚقٌٖ ٕ ٜك :ٍٛن ئتٚ ٚ ،ورع; ٚإمنر ٜك :ٍٛن ا٘ اهٕ،
َر ٙاهٕٜ ،ةن :اريهن ت"(ٚٚ . )5ئاكٗنِ ئيلن ر ٟٚطٝنر قنرٍ ٚ":ننذمئ َنر ٜةنرب
ئيب ننر  ٟاٗننرث

ئزبًُننج ٜ ،كص ن "اٝنن٘ ْظننا" "ٚاننهجٛئ يٓنن٘" انن ُٔٝثانننٛئ

ط ٜذن٘ ،دنِ قننرٍ" :مْن٘ ي ٛين٘ قنٌٖ ٕ ٜكنن :ٍٛنن ئت ٚ ٚوٖنرعْ ،ةننِ ةنر ٜكنن:ٍٛ

( )1فتح املغٗث ()273/1
( )2تّذٖب التّذٖب ()183/1
( )3املٕقظ( ٛص)83/
( )4ا(تصار عمًٕ اذتدٖث (ص)89/
(ِ )5د ٙالضار( ٙص)483/
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ن ٖا٘ اهٕ َ ٚنر ٙانهٕ اريهن ت(ٚ .)1قنرٍ ئيًهٓنٚ" :ٟٛقن يًُنح ٕ "انهجٛئ
يٓ٘" ٖ ٞوح "اْ ٘ٝظا" ،اٌ ٖ ٞئيهرب.)2("٣
اننننن "اننهجٛئ يٓنن٘" يٓن ئيب ننر  ٟإذٕ َننٔ اننَ ٛائثننة ئزبنناح يٓن ٖٚ ٙننٜ ٛكٛمننر
ا ُٔٝثانٛئ ط ٜذ٘( .)3قرٍ

ضبُ أ َاٚئٕ ئيه" : ٛاهجٛئ يٓ٘ لا ٜهجة

ط ٜذ٘ ئيبج .)4("١اٌ إٕ ئيب ر  ٟق الا قٛي٘ "اهجٛئ يٓ٘"
اكننرٍ

اةت ئياٚئ ٠آفل٘

إاننظرم اننٔ إي ٜنن .ئماننٛئ " ٟثاننن٘ ئيٓننرل"ٚ ،قننرٍ

ٚئق  ":ثانٚ ، ٙٛقرٍ

ز ٜأ يٛف "ثان٘ يًٚ ٞغمٚ .)5("ٙقرٍ

يب ن ئا اننٔ
ضبُ أ

أ ششرع ئيٓبٗرَْ" :ٞاٚز ٟاهجٛئ يٓ٘"(.)6
ٚق ئاجكا ئيبرطنر ئيبكنري ٞقن ٍٛئيب نر " ٟانهجٛئ يٓن٘"
ئيصػم" اٛس  ٙق قرمر
نجننرت "ئزبننرَ

نجران٘ "ئيضنةفر٤

دهد ١ي ا سه  ،ثجب نهّ اةنت ئمُ٥ن ١انِٗٝ

ئزبنناح ٚئيجةن "ٚ "ٌٜثكاٜننة ئيجٗن ٜة" "ٚئيهرشن " اًننِ ػبن
()7

"اهجٛئ يٓ٘" إلا ةةٓٚ َ" ٢ى".

نُننر قننرّ ئيبرطننر ئين َ :ٝا ئاننٚ ١ئاٝنن ١من  ٙئيةبننر َٚ ٠ةٓرٖننر يٓن ئيب ننر ،ٟ
ٚوً ن

ي ئاننج٘ إىل دننهز ْجننر٥صٚ :مننرَ :ننر َننٔ ئط ن ممننٔ لًننل يًنن ٖ ِٗٝن ئ

ئيةبر  ٠إلا ٚق ساط٘ ٚئط َٔ ئيةًُنر ٚ ٤نذنا – غنم ئيب نر ٚ – ٟذينو اًفنذ
َٔ يفر ئزباح ئيٛئ ي٠

ئماثب ١ئيائاة ١يٓ ئيلن ر ٚ ،ٟٚالشن َٓٗنر .درْٗٝنر:

( )1فتح املغٗث ()273/1
( )2التٍكٗن (ص)235/
( )3التقٗٗد ٔاإلٖ اح (ص ،)163/تدرٖب الزأ)349/1( ٙ
( )4ال عفا ٞالصغري (ص)118/
( )5االاتّاد يف عمي اذتدٖث لمبقاع٘ (ص)131/
( )6التارٖخ الكبري ()115/1
( )7االاتّاد يف عمًٕ اذتدٖث (ص)131/
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نذننا ئينناٚئ ٠ئمجكن َ  ٚي ثهن ٜبِٗ اٛون ئسبن ٜر يننٔ ٚئطن  ٚنذننا َننٔ
ئيةًُرٚ ،٤ئي  ٜٔمل ٜاي َ ِٗٝاريه ت  ٚئيٛو ٚعب ٙٛاك  ٚيخ ا ِٗٝيبر ئخ
شن  ٠ ٜئزبنناح عبننَ :ٛن ٚىٚ ،اننرقطٖٚ ،ريننوٚ ،ثاننن ٚ ٙٛثنناى ط ٜذنن٘ ٚعبننٛ
ذيو .دريذٗر :اًؼ ي ي ئياٚئ ٠ئي  ٜٔلًل يً ٖ ِٗٝئ ئيًفذ ٚننرٕ ونةفِٗ شن  ٜئ
ممٔ ق ٌٝا :٘ٝن ئت ٚ ،ن اٖٚ ،ٙٛشناٜ ٚ ،ٙٚضن ئسبن ٜرَ ٚ ،ن ٚىٚ ،
َ ٚى ٚن ا٘ انهٕٚ ،عبن ٛذينو َنٔ ئيةبنر ئخ ئمجك َن ،١انبةٚ ١ي نا ٜٔئٜٚنر.
َٚنٔ نننٌ َننر ثكن ّ ْةًننِ ٕ قنن ٍٛئمُ٥نن ١ئيلننراك  ":إٕ قنن ٍٛئيب ننر ٟ

ئيننائ:ٟٚ

"اهجٛئ يٓ٘" ٜة :ثانٛئ ط ٜذ٘ "اظٝر طٝر قإ ئيب ر  ٟا اةت ئي ئسنِ
ا قٛي٘ "اهجٛئ يٓ٘"ٚ ،ا قَ " ٍٛر ٙاريه ت" ٜ" ٚاَ ْ٘ٛاريه ت" ٚ ،قرٍ
اهٕٜ" :ه ت ٚ ...عب ٛذيو"(.)1
ئمبًة ئيذرَٔ :اْ ٘ٝظنا :انريٓظا

قنٛئٍ ئمجكن َ ظبن ٖن ئ ئيًفنذ ٜن يي ان

ئماثبنن ١ئشبرَلننَ ١ننٔ َائثننة ئزبنناح ٖٚنن :ٞئيٛو ن ٚئيه ن ت ٚ ،ئيائاةننٖٚ ١نن:ٞ
ئيجُٗ ١اريٛو  ٚ ،ئيس ثًٗٝر ٚ َ :ٖٞٚى ٚارقط ٚعبٚ ،ٙٛنٌ ذيو ساحْ َلداُ
يٓ ِٖ لا ؼبجص حب ٜر ارطب٘ ٚلا ٜلج ٗ ا٘ ،اٌ ٚلا ٜةجرب حب ٜذ٘ نُنر ْن
()3

يًنن ٢ذيننو ئيل ن ر .ٟٚاك ن قننإ ٖ ن  ٙئيًفظنن ١نننٌ َننٔ ئي ن ٖ (ٚ ،)2ئيةائقنن،ٞ
()4

ٚئيل ر،ٟٚ

( )1قٕه البخار ٙصكتٕا عٍْ (ص)211- 213/ع
( )2وٗشاُ االعتداه ()28/1
( )3التبصزٔ ٚالتذكز ، )11/2( ٚالتقٗٗد ٔاإلٖ اح (ص ، )163/القٕه املضدد (ص)18/
( )4فتح املغٗث ()371/1
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ٚئيلٛٝل )1(ٞةٓزي" ١اهجٛئ يٓن٘" ٚسةًنٛئ ئيًفظنج

َاثبنٚ ١ئطن  ،٠اٗنَ ٞنٔ

ئزبناح ئين  ٟلا ٜٓشننرب يٓن َِٖ .ننر يٓن ئانٔ طشننا افننَ ٞاثبنٖ ١ن ئ ئيًفننذ يٓن ٙ
قٝرار انُ ٚى ،ارقطٚ ،ئٖ ٞئسب ٜر.
ئيننائ" ٟٚاٝنن٘ ْظننا" :شننرع ئاننجةُرٍ ٖ ن  ٙئيةبننر  ٠يننٔ

َننائي ئيب ننر َ ٟننٔ قٛينن٘

ئيب ر ٚ ،ٟئاجةًُٗر غم َٔ ٙئمجكن َ اكًةن ،١ننلا ٞطنرمتٚ ،ئانٔ ين  ٚ ،ٟانٞ
ئسبرنِ ٚغمِٖ ٚ ،نذا َٔ ئاجةُرمر َٔ ئمجلوا ٜٔا ٛئحملرأ ضبُن
أ يً ٞئسبل :ٝارطة "ئإلنُرٍ

ذنا َٔ ي٘ ٚئ١ٜ

َلٓ

"(.)2

ٚق ئيي ٢اةت ئمجلوا ٙ ٖ ٕ ٜٔئيًفظ ١ساح ش  َٔ ٜئيب ر  ،ٟلا ُٜبًكٗر إلا
اننن ُٔٝننننرٕ َجُٗنننر يٓنن َ ٚ ،ٙنننٔ ئشنننج ونننةف٘ آنننزٍ إىل َاثبننن ١ئم ٚننن
ٚئيلرقب ; مْ٘ ي ٛي٘ قٌٓ ٕ ٜكن :ٍٛنن ئت ٚ ٚونرعْ ،ةنِ ةنر ٜكن :ٍٛن ان٘
اننهَٕ ٚ ،ننر ٙاننهٕ اريه ن تٚ .يةننٌ ئي ن ٖ ٖننَ ٍٚ ٛننٔ سةننٌ ٖ ن  ٙئيةبننر  َ ٠ن
ئم ٚى ،اكرٍ

َك َ ١ئمٝزئٕ" :دِ َ ٚىٚ ،ي .ٝاذكٚ ،١اهجٛئ يٓ٘ٚ ،ذئٖة

ئسبنن ٜرٚ ،اٝننن٘ ْظننناٖٚ ،رينننوٚ ،انننرقط" .يهٓننن٘ مل ٜةنننز ٙيًب نننر  ٟانننٌ يُنننِ
()3

ئسبهِ.

ٚثبة٘ يً ٢ذيو ئأ نذم ٚي ٖر

ٕ ئيب ر  ٟإذئ قرٍ

ي ئمٓرزٍ يٓ  ٙقرٍ َٔ" :ذيو

ئياسٌ "انهجٛئ يٓن٘" " ٚاٝن٘ ْظنا" ا ْن٘ ٜهنٕٛ

ئمٓننرزٍ  ٚيٗ٥ننر يٓن ٚ ،ٙيهٓنن٘ يبٝن ئيةبننر ٠
ئيل ر ٟٚم  ٙئيًفظ١

ئماثب ١ئيذريذ١

يْن٢

ئيجشنناٜر( .)4اةًننٖ ٢ن ئ ا يوننرٍ

ْٛع َٔ ئيجشٛز ٚإلا اُٛوةٗر

ئماثب١

ئيذرْٝن ١ئينس َنٔ يفر ٗنر :نن ئتٜ ٚ ،ضن ئسبن ٜر ٚعبن .ٙٛةةٓن ٕ ٢ئيب ننر ٟ
( )1تدرٖب الزأ)349/1( ٙ
( )2حتزٖز عمًٕ اذتدٖث ()637- 633/1
( )3وٗشاُ االعتداه ()416/2
( )4ا(تصار عمًٕ اذتدٖث (ص)89/
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ٜكٖ ٍٛرث ئيةبر ث " اْ ٘ٝظا""ٚ ،اهجٛئ يٓ٘" ،ا ُٔٝثانٛئ ط ٜذ٘ .اٌ َِٓٗ
َننٔ ْلننة إىل ئيب ننر ْ ٟفلنن٘ ثفلننم ئاننبهط٘ ٖ ن ئ آظنن ٖ ٛن ئ ئمةٓنن ،٢آكننٌ
ئي ٖ ئ ئيب ر  ْ٘ ٟقنرٍ" :إذئ قًنح :انهٕ

ط ٜذن٘ ْظنا ،اٗنَ ٛنجِٗ ٚئ.)1("ٙ

ٚيةٌ ئي ٖ َٖ ٍٚ ٛنٔ النا يبنر  ٠ئيب نر  ٟاكنرٍ

ئمٝنزئٕٚ ...":نن ئ يريثن٘

ٜة :ئيب ر  - ٟإذئ قرٍ "اْ ٘ٝظا" ةةَٓ ْ٘ ٢جِٗ ٚ ،ي .ٝاذك ،١اٗن ٛيٓن ٙا ٛطرلا َٔ ئيضةٚ .)2(" ٝقرٍٚ" :ق قنرٍ ئيب نر " :ٟاٝن٘ ْظنا"ٚ ،لا ٜكنٖ ٍٛن ئ
إلا اٜ ُٔٝجُٗ٘ غريبر"(ٚ .)3قرٍ ٜضر

ثا

 ١يذُرٕ أ ار ": ٥قرٍ ئيب ر " :ٟ

ط ٜذ٘ ْظا"ٚ ،قٌٖ ٕ ٜه ٕٛيٓ ئيب ر  ٟسٌ اْ ٘ٝظنا إلا ٖٚنَ ٛنجِٗ(ٚ .)4ننٌ
َننٔ ثنن ٢اةنن ئينن ٖ

يجُنن يًننَ ٢ننر قرينن٘ ٚآنن ٢يًنن ٢ارانن٘ ثفلننم ٙيةبننر ٠

ئيب ر  ،ٟنرأ وً ٚ ،)5(ٕٚئيةائقٚ ،)6(ٞئيل رٚ ، )7(ٟٚئيلٛٝل.)8( ٞ
 ٙ ٖٚئي ير ٣ٚنًٗر اٗٝر ْظنا ،انٌ ئيجظكٝنل ئيةًُنٜ ٞفٝن غنم ذينوٜ ،فٝن ْٗنر
يبننر  ٠ثًنن ٝوفٝن ٚ ،يٝلننح ثًٓٝٝننر شن  ٜئ ،إذ ئمجَجَبٖن لااننجةُرٍ ئيب ننر  ٟمننر لا
ػب َر لًك٘ ئين ٖ انٛئار ،انٌ إْنو دبن  ٙقرمنر

ئلناٚط يًن ٢ئونجهف

()1صري نعالً الٍبال)441- 443/12( ٞ
( )2وٗشاُ االعتداه ( ،)416/2املٕقظ( ٛص)63/
( )3وٗشاُ االعتداه ()416/2
( )4وٗشاُ االعتداه ()52- 51/3
( )5قاه ا َ (مدُٔ يف املقدو( ٛصٖٔ : )295/اصي العجم٘ ًُٔ قاه فْٗ ا َ وعي :لٗط ْ ظ; فقد قاه البخار :ٙفْٗ ٌظرز;
ِٔذٓ المفظ ٛوَ اصضالحْ قٕٖ ٛيف الت عٗ ادا ع
( )6قاه يف نٔظ َ عبد اهلل َ زٖد ٚععٗ ادا ،قاه البخار :ٙفْٗ ٌظزِٔ ،ذٓ العبارٖ ٚقٕهلرا البخرار ٙيف ورَ ِرٕ وررتٔك ع
القررٕه املض رردد (ص )13/ع ٔقرراه يف ع ررزح نلفٗتررْ ( :)11/2ف ررالُ فٗررْ ٌظ ررزٔ ،فررالُ ص رركتٕا عٍررِْ :ات رراُ العبارترراُ ٖقٕهلى ررا
البخار ٙفٗىَ تزكٕا حدٖثْ ع ٔاٌظز التقٗٗد ٔاإلٖ اح (ص)139/ع
( )7اإلعالُ التٕ ٗخ (ص ،)125/فتح املغٗث ()122/1
( )8قاه الضٕٗط٘ يف تدرٖب الزأ ) 394/1( ٙالبخارٖ ٙضمق فْٗ ٌظرز  ٔ ،صركتٕا عٍرْ فرٗىَ تزكرٕا حدٖثرْ; ٖٔضمرق وٍكرز
اذتدٖث عم ٜوَ ال حتنّ الزٔاٖ ٛعٍْ ع
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ي سرثِٗ ،نُر قرمر
قرمننر

اةت ئلٗٛي ئي  ٜٔمل ٜجبَ ٖٔٝاِٖ يكًَ ١نر ََٚٚئ ،انٌ

ٚئٖ ٠ننِ يٓ ن غننمٙ

َٛو ن ئيكبنن ،ٍٛاننٌ إٕ نذننا ئي ن  ٜٔقننرٍ اننِٗٝ

ئيب نر  ٟثًنو ئيةبنر ٖ ٠نِ ممنٔ ٜهجنة ط ٜذن٘ ٜٚةجنرب ان٘ٚ ،انِٗٝ

رين ١ننرْٛئ

قً ًٞٝئسب ٜر ،غم َ نٗ ٜٔ ٛان٘ ،لا ٜصنً ٕٛإىل طن ئيلُنكٛط ،وهانر منر قرين٘
ئي ٖ ( . )1اٌ دبنح ٕ ئيب نر ٜ ٟكٛمنر
اك قرٍ

طبٝة أ ارمل

ننذم َنٔ ئيذكنرخ َٚنٔ ٜكنات َنِٓٗ(،)2

ئيجنر ٜا ئيهنبم":اٝن٘ ْظنا"( ،)3دنِ انظر ط ٜذن٘.

قرٍ ئي َ " :ٟط دٓر قجٝبْ ،١ر ان ٛيٛئْن ،١ينٔ إانائٖ ِٝانٔ ضبُن انٔ ئمٓج نا،
ئ ا ،٘ٝئ طبٝنة انٔ انرمل ،ينٔ ئيٓةُنرٕ انٔ ا نم ٕ ئينٓ انً ٢ئا يًٝن٘
ٚاًِ ننرٕ ٜكنا

ئيةٝن ٚ ٜٔئزبُةن ١انن "انبر ئانِ انو ئميًنٖ" ٚ ،"٢نٌ ثنرى

طن ٜر ئيػرشنن ٚ ،"١ٝةننر ئسجُةننر

ٜنن ّٛاٝكننا اُٗننر" ،اننليح ضبُن ئ ٜ -ةنن:

ئيب ر  - ٟئ ٖ ئ ئسب ٜر ،اكرٍ ٖٛ :ط ٜر اظٝر(.)4
ر يًب ر  ٟانل ئ ٙغنم درانح يٓن٘ٚ ،لا انجبة
َ ٚر َر ْكً٘ ئي ٖن َٔ نهّ َةزٚ
ٕ ٜه ٕٛئي ٖن ٖٚننِ

ٖن  ٙئيةبنر ٚ ،٠نلْن٘ قرمنر َنٔ طفظن٘ٚ ،نلْن٘ قن

ئْجكٌ ذٖٓ٘ إىل َةَٓٓ" ٢ها ئسبن ٜر" يٓن ئيب نر  ;ٟاٛقن ئينٚ ،ِٖٛثبةن٘ يًٝن٘
َٔ ثبة٘ َٔ ئيةًُنر .٤اكن قنرٍ ئين ٖ

ئمٝنزئْٕٚ":كنٌ ئانٔ ئيكبنرٕ ٕ ئيب نر ٟ

قرٍ" :نٌ َٔ قًح آَ ٘ٝها ئسب ٜر اه ذبٌٓ ئياٚئ ١ٜيٓ٘"(ٚ .)5ممر ٜاسر ٖن ئ
( )1حتزٖز عمًٕ اذتدٖث ()637- 633/1
( )2املقٍل ()178/1
( )3التارٖخ الكبري ()318/2
( )4عمن الرتوذ ٙالكبري ()286 – 285/1
( )5وٗشاُ االعترداه () 6/1ع ٔوثمرْ ورا ٔقرل يف الضبعر ٛالقدكر ٛلكتراب تّرذٖب التّرذٖب ٔكرذل

طبعر ٛدار الفكرز  ِ1434ر يف

تزا ٛوضمي َ (الد وَ تّذٖب التّذٖب( )116/13وا ٌصْٔ :قاه البخرار :ٙوٍكز اذتردٖث ٖكترب حدٖثرْ ٔال حيرتج رْ
ٖعررزل ٍٖٔكررز ِٔررٕ (ض ر ٔ ،الصررٕاب نُ البخررار ٙو ٖررشد يف يزحيررْ هلررذا الررزأ ٙعمرر ٜكمىرر ٛوٍكررز اذترردٖث ٔنُ قٗررٛ
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ٖ ئ ئيجةنً ٌٝق ٍٛئأ ٜاانٛع ئإلشنب ٌٖ َٔ ٖٛٚ )1(ًٞٝئلايجٓر ٤ئي

 ٜاةًِ ئزبناح

ٚئيجة  ٌٜنُر ٜظٗا َٔ نهّ ثًُ ٙ ٝئأ ا هٛئٍ َٔٚ ،ررَ ٤صٓفرث٘ ئينس
ث ٍ يلايٚ ١ئوظ ١يً ٢ربصص٘
ا

ٖ ئ ئي لٕ ،طٝر قرٍ" :اَ ٔٓٝلًِ ساط٘

نجرا٘; َ ٚنر ئيب نر  ٟاًنِ ُٜٓبٓن٘ َنٔ َنا ٙيًن ٢شن ،٤ٞان ٍ ْن٘ يٓن  ٙيًن٢

ئلاطجُننر ٍ ،مْنن٘ ق ن قننرٍ

طنن ١اٗنن ٛيًنن٢
س ِا َ
"ئيجننر ٜا" "نننٌ َننٔ مل ا ن اٝنن٘ ُ

ئلاطجُرٍٚ ،إذئ قًح :اْ ٘ٝظا ،اه ؼبجٌُ"( .)2آكٌ َذٌ ٖ ئ ئسبراذ ٜةج ا٘ إٕ
شر ٤ئا ،ية ّ ٚسٛي لةٔ

اظ ١ئيٓكٌٚ .إٕ ننرٕ ٖن ئ ئينٓ

غنم َٛسنٛي

نجرت "ئيجر ٜا ئيهبم" ئمببٛع(.)3
الكررالً ال رر٘ حررامت ٔلررٗط لمبخررارٙع ٔصررٕاب العبررار ٚكىررا يف طبعرر ٛويصضرر ٛالزصررال ٛلتّررذٖب التّررذٖب(ٔ )68/4تّررذٖب
الكىرراه(ٔ )512/27التررارٖخ الكرربري لمبخررارٔ )263/7( ٙادتررزح ٔالتعرردٖن(ٔ )183/8قرراه البخررار :ٙوٍكررز اذترردٖث; ٔقرراه
الٍضا :ٟ٘لٗط القٕٔ ;ٙقاه ن ٕ حامت :لٗط ذاك القٕ ،ٙوٍكز اذتدٖثٖ ،كتب حدٖثْ ٔال حيتج ْ ،تَعزل ٔتثٍكز ع فٕقرل
ٌاصخ تّذٖب التّذٖب نٔ طا عْ يف اٌتقاه ٌظز ،اٌتقن ٌظزٓ ورَ لفظر ٛوٍكرز اذتردٖث االٔ ِٔر٘ لمبخرار ً ،ٙلفظرٛ
وٍكز اذتدٖث الثاٌٗ ِ٘ٔ ،ٛال َ ن ٘ حامت ،فضقط كز الٍضأ ٟ٘ن ٘ حامت ٔصار كالً ن ٘ حامت وٍضٕ ا لمبخارٙع
( )1تٕيف ا َ ٖز ٕع اإلعبٗم٘ صٍِ522 ٛرٔ ،قد قاه فْٗ تمىٗذٓ ا َ غكٕاه :كاُ حافظا لمحردٖث ٔعممرْ ،عارفرا مسرا ٞراالرْ
ٌَٔقَمَتَْٖ ،بصز املعدِلي وٍّي ٔاجملزِحي ،عا ضا ملرا كتبرْ ،يقر ٛفٗىرا رٔآٔ ،كترب لضرْ عمىرا كرثريأ ،صرحب ن را عمر٘
الغضاٌ٘ كثريا ٔا(تص ْ ٔاٌتفرل صرحبتْٔ ،كراُ ن رٕ عمر٘ ٖكزورْ ٖٔف رمْٖٔ ،عرزل حقرْٖٔ ،صرفْ املعزفرٔ ٛالرذكا،ٞ
ٔال ن ٕ ستى د ِذا كتبًا حضاًٌا ،وٍّا :كتاب اإلقمٗد يف ٗاُ االصاٌٗد ٔ ،كتاب تاه اذتمٗٔ ٛصزاه البغٗ ٛيف وعزفرٛ
نصرراٌٗد املٕطر ٔ ،كترراب لضرراُ البٗرراُ عىررا يف كترراب ن رر٘ ٌصررز الكال ررا  ٙوررَ اإلبفرراه ٔالٍقصرراُ ٔ ،كترراب املٍّرراه يف
رارراه وضررمي ررَ اذتجرراه ٔ ،بررري ل ر

الصررم ٛال ررَ غرركٕاه)283/1( :ع ٔقرراه ا ررَ اال ررار فٗررْ «:اذتررافظ احملقررق ععع ٔلررْ

تٕالٗ وفٗدٔ ، ٚكاُ ظاِز ٙاملذِب ع ٔقاه الذِيب :االصتا اذتافظ اجملٕ:د اذتج ٛصري نعالً الٍبال)578/19( ٞع
( )2تّررذٖب الكىرراه()265/18ع ٔقرراه يف عثىرراُ ررَ عىررز التٗىِ٘ :ررٕ عمرر ٜنصررن البخررار ٙستتىررن ع تّررذٖب الكىرراه()416/19ع
اذتدٖث اذتضَ لذاتْ ٔلغريٓ ،دراص ٛاصتقزاٌ ٟٛٗقدٖ)415- 436/1( ٛع
( ) 3حيتىن نُ ٖكُٕ ا َ ٖز ٕع اإلعبٗم٘ ٌقرن لر

الرٍص عرَ البخرار ٙعرَ ًحرد ٝرٔاٖرات الترارٖخ الكربري الر و تعتىرد يف

الٍضرخ ٛاملضبٕعررٔ ،ٛاالٌدلضرُٕٗ ٖررزُٔٔ كتاب التررارٖخ الكربري وررَ ياليرر ٛطرزب عررَ البخررار:ِ٘ ،ٙرٔاٖر ٛالفضررٕٔ ،ٙرٔاٖررٛ
الرداله ٔ ،رٔاٖر ٛاملقرزٔ ،٢املضبرٕع اعتىرد يف طبعرْ عمر ٜعردٌ ٚضرخٔ ،و ٖرذكز احملققرُٕ لرْ ًال رٔاٖر ٛاملقرز٢ع ٔ را ٖيكررد
ا(تالل ٌضخ التارٖخ الكبري ٔرٔاٖاتْ نٌْ يف املضبٕع وا صٕرتْ :عبد الزاَ َ عاٟػ اذتىري ٙفقرطٔٔ ،اردت البّٗقر٘
ٖذكز ضٍدٓ ً ن ٘ ناد ستىد َ صمٗىاُ َ فرارظ قراه :ن(ربٌرا ستىرد رَ ًمساعٗرن البخرار ٙقراه :عبرد الرزاَ
ررَ عرراٟػ اذت ررزو٘ ،لررْ حرردٖث ٔاحررد ًال نٌّرري ٖ ررضز ُٕ فٗررْ  ،فّررذٓ الشٖرراد ٚاملّىررٔ ٛردت يف رٔاٖرر ٛالررداله ٔو تررزد يف
املضبررٕع  ،فإوررا صررقض وررَ ًحررد ٝالٍضررخ ،نٔ وررَ رٔاٖرر ٛاملقررز ،٢نٔ ٖكررُٕ البخررار ٙحررذفّأ ،لكررَ الغرراِد نُ ٍِرراك سٖررادات
ًٔعافات يف رٔاٖات نٔ ٌضخ التارٖخ الكبريع ٔمبا تقدً ٖقٕ ٝالظَ ُ وا ٌقمْ ا َ ٖز رٕع ورَ كرالًٍ لمبخرارٖ ٙكرُٕ ٔاردٓ
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ٚممر ٜنب َنائ ي ئيب نر  ٟاكٛين٘ ٖن ئَ ،نر ذننا ٙئي َن ٖٚ ،ٟن ٛثًُٝن ئيب نر ٟ
 ٚيًِ ئيٓرل ا٘ ،ئي َ ٟر نرٕ ٜص

إلا ئ ٜن٘ ٚئسجٗنريٚ ،ٙلا ٜهنري ٜلنرٜ٘ٚ

ئيةٓر ١ٜالقٛئي٘ ٚئسجٗريئث٘ طن ْ َنٔ ثهَ ثن٘؟!! ،اكن قنرٍ
يكة ْكً٘ ق ٍٛئيب ر ٟ

"ئيةًنٌ ئيهنبم"

طه ِٝأ سبم":يٓر اْ ٘ٝظا" قرٍٚ":مل ٜةزّ ا ٘ٝيً٢

شنن .)1( "٤ٞاري َ ن  ٟاٗننِ َننٔ يبننر  ٠شننْ ،٘ ٝنن٘ َ ن يي

طهنن ِٝاننٔ سننبم ٚ

َجٛق ا ٖٚ ،٘ٝئ ئي يي ٖ ٛشلٕ ئياٚئ ٠وفٝف ٞئيضة  ،ئي  ٜٔثن يي طنريٜذِٗ
ا ئيجظل ٚئيجضة . ٝإذ ٕ ئي يي لا ٜك َنٔ ئيب نر  ٚ ٟغنمَ ٙنٔ ئيةًُنر٤
طل ئمجُٗ

 ٚئم ٚن ٚ .لاأ ي  ٖٛٚ ٟسٔ ٗ وبم اريب ر ٚ ٟين٘ يٓرٜن ١ننرب٣
ن َننٔ ئينناٚئ ٠يننٔ ئيب ننر  ،ٟنذننا َننٔ ثفلننم يكننٍٛ

اهجبنن٘ٚ ،ثجًُ ن يًنن٢

ئيب ر " ٟاْ ٘ٝظا" ،اٝظٗا ٕ ٖن  ٙئيجفرانم ثةجُن يًن ٢ئونجهف انٝرم ننهّ
ئيب ننر ٚ ٟيًنن ٢ئيكننائ ٔ٥ئموننا .٣اكن ْكننٌ يننٔ ئيب ننر ْ ٟنن٘ قننرٍ يننٔ اهننم اننٔ
َلننُر  ":ط ٜذنن٘ اةننت ئيٓظننا" ،اليكبنن٘ ئاننٔ ي ن  ٟاكٛينن٘":مل س ن

ٚئٜرثنن٘

ط ٜذر َٓهائ ٚ ،س ْ٘ ٛلا الل ا٘ٚ ،ئي  ٟقرين٘ ئيب نر ٖ ٟن ٛنُنر قنرٍ٣ٚ ،
يٓ٘ ا ٛاها ئسبٓف ٞطريٜر لا ياف اٗٝر ش٦ٝر َٓهائٚ ،يٓن ْ ٟن٘ َلنجكِٝ
ئسب ٜر" .ارْظا إىل قٛي٘ٚ":ئي  ٟقري٘ ئيب ر  ٖٛ ٟنُر قرٍ" ،ممر ٜةَ :جراةج٘
ي٘ ،دِ ٜك ٍٛئ اهم أ َلُر ":لا الل ا٘" َ" ٚلجك ِٝئسب ٜر"ٚ .ثفلنم آونا
لاأ ي  ْ٘ ٟذنا

ثا

 ١دةًب ١أ ٜز ٜئسبُرْ ٕ ٞئيب ر  ٟقنرٍ يٓن٘":ر

يًٝنر ٣ٚ ،يٓنن٘ طبٝننة اننٔ ان ٞدراننح ،اٝنن٘ ْظننا ،لا ٜجنرا

ط ٜذنن٘" ،اكننرٍ ئاننٔ

يف رٔاٖ ٛوَ رٔاٖات التارٖخ الكبري نٔ يف ٌضخ ٛوَ ٌضخََْٔ ،الزان كىا كرزٔا عٍرْ ورَ نِرن التحقٗرق ٔاإلتقراُ ٔالغرّزٚ
ال ر ر ر ر ر ر رربطع اٌظر ر ر ر ر ر ررز التر ر ر ر ر ر ررارٖخ الكر ر ر ر ر ر رربري( ،)456/8( ،)252/5(ٔ)433- 398/2(،)3- 2/1االمسر ر ر ر ر ر ررأ ٞالصر ر ر ر ر ر ررفات
لمبّٗق٘(ص،)383/فّزص ٛا َ (ري اإلعبٗم٘(ص)235 - 234/ع
( )1العمن الكبري ()969/2
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ي  ٟاة إوائس٘ ط ٜذر ي٘ٚ" :يذةًب ١ئ يً ٞغم ٖ ئٚ ،مل

ي٘ ط ٜذر َٓهنائ

َك ئ َر ٜاَ ٚ ،ٜ٘ٚر رري٘ َٔ يً ٞافٝن٘ ْظنا ،نُنر قنرٍ ئيب نر  ; "ٟاٗنر
ٖ ٛئأ ي ٜ ٟفلا ق ٍٛئيب ر " ٟاْ ٘ٝظا" الْ٘ ٜٓفٜٓٚ ٞها ررع دةًب َٔ ١يً٢
ونن ٞئا يٓنن٘! .اٗ ن ئٕ إَرَننرٕ َجك ن َرٕ َننٔ يبننرت ئسب ن ٜر ٚيًَٛنن٘ َٚننٔ ُ٥نن١
ئسب ٜر ،لا ؼبُهٕ ق ٍٛئيب ر " ٟاْ ٘ٝظا" يً ْ٘ ٢ساح ش  ، ٜنُنر ئيين!ٞ
ٚنف ٢اُٗر

ئزبه ٌ٥ئيةظرّ ! ٚقنرٍ ئانٔ طشنا

ئاجكائ ٘٥يههّ ئيب ر ٟ

ثا

نجران٘ ان ٍ ئمنري )1(ٕٛاةن

ن ١ان ٞاًنص ئيفنزئ  ٟاٝرْنر مةٓن ٢قن ٍٛئيب نر ٟ

"اٝنن٘ ْظننا" قننرٍ" " ٖٚن  ٙيبر ثنن٘ اننٜ ُٔٝهننٚ ٕٛاننبر"ٚ .ثةشننة طبٝننة ئيننا

ٔ

ئميظُ َٔ ٞنهّ ئي ٖ ٚئيةائق ٕ َٔ ٞئيب ر  ٟلا ٜك" ٍٛاْ ٘ٝظا" إلا أُٝ
ٜجُٗن٘ غريبننر(ٚ .)2ذنننا ان ٛغن ٠

طرشنن" ١ٝئياان ٚئيجهُٝنٌ" طن ي ننا َذننرلا

شرٖ ئ يههّ ئميظُ ٞئيلرال دنِ قنرٍ ٚ" :ئيصنٛئت يٓن َ ٕ ٟنر قرين٘ ئيةائقنٞ
ي .ٝةبايٚ ،لا اظٝر يً ٢إلهق٘ ،انٌ ننذمئ َنر ٜكٛين٘ ئيب نر ٚ ٟلا ٜٛئاكن٘
يً ٘ٝئزبٗرا ٚ ،٠نذمئ َر ٜكٛي٘ ٜٚا ٜا٘ إانٓريئ ورانر ،نُنر قنرٍ
ئيهبم

ثا

ئيجنر ٜا

 ١يب ئا أ ضبُ أ يب ئا أ ز ٜئ ٞ٥ئمذئٕ":اٝن٘ ْظنا،

مْنن٘ مل  ٜن نا رننرع اةضننِٗ َننٔ اةننت"; ٚنننذمئ َننر ٜكٛينن٘ ٚلا ٜةنن :ئيننائ; ٟٚ
اةًٝو اريجذبح ٚئيجلْٚ .)3("ٞقرّ َلفا ئي َ :ٝا ئاَٛ ١ئزْ ١ئاجكائ،)4(١ٝ٥
اٗٝر ئمٛئلٔ ئيس لًل اٗٝر ئيب ر  ٟثًو ئيًفظٚٚ ،١ئزْٗر القٛئٍ ئيةًُر ٤غمٙ
ئي ن  ٜٔقًٝننح انن ،ِٗٝا نناض اننلٕ َننٔ قٝننٌ اٝنن٘ إْنن٘ "اٝنن٘ ْظننا" ا ْنن٘ ثًنن ٝوف ٝن
( )1ذه املاعُٕ (ص)117/
( )2الزفل ٔالتكىٗن (ص)392- 388/
( )3الزفل ٔالتكىٗن (ص)392- 388/
( )4وٗشاُ االعتداه ()6/1
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ئيضة  ٕ ٚ ،ئيب ر ٟ

إلهم ٖ  ٙئيةبر َ ٠ذٌ غم َٔ ٙئمُ٥ن ،١لا نُنر زُينِ

َٔ ٕ ي٘ ئابهطر ورار ا٘

إلهقٗر(.)1

ٚممنر ثكن ّ َننٔ ئيٓكننٛلاخ اننبر َننٔ ئمًننر ٕ ْٓظننا
دبٛخ ذيو ئيٓ

اةننت ئيكننائ ٔ٥ئيننس دبةننٌ

ممهّٓر ٚغم َ اٛع ،اُنٔ ذينو :يلاين ١ئيًفنذ ئيًػٜٛن ،١ئيبةٝن ٠

نٌ ئيبة ئ إ ئي ٠ئيضة ئي

 ، ٜا ي ٕ ٌٝئي َ  ٟق اِٗ نهّ ئيب نر ٟ

ةر لا ٜبجة ا٘ ئ يلايج٘ ئيًػٚ ،١ٜٛةر ٜٛئال ئمةٓ ٢ئلاابهط ٞئيةنرّ ين٘ .نُنر
ٕ ئيب ننر ْ ٟفلنن٘ ٚوٖنر ئاننجةُري٘ مصننبًر "ئلاطجُننرٍ" ،اكن قننرٍ

"وننةفر٘٥

ئيصػم"

يب ئا أ ا ٞيبٝن ئمن ْ ٖٛٚ":ٞضبجُنٌ"(ٚ ،)2يبن ئمًنو انٔ ين :

"ؼبجٌُ

ئسب ٜر"(ٚ ،)3يب ئيٖٛرت أ يبر ٤ئشبفرف "ين .ٝانريك ٟٛيٓن ِٖ ...

 ٖٛٚضبجٌُ"(ٚ ،)4ضبٌ أ ضباز ئيض " ٖٛٚضبجٌُ"(ٚ .)5قرٍ
وًن ئإلَننرّ"

نجران٘ "ئيكنائ٠٤

يب ن ئيننا ٔ اننٔ إاننظرم اننٔ يب ن ئا ئم ن ْٚ":ٞيننٖ .ٝنن ٛممننٔ

ٜةجُ يً ٢طفظ٘ إذئ وري َٔ ي .ٝا ٚ ،ْ٘ٚنرٕ يب ئيا
اةت"(ٚ ، )6ق قرٍ يٓن٘ ٜضّنر

ٔ ممٔ ؼبجٌُ

"ئيةًنٌ ئيهنبم" يً َن ٖ" ٟن ٛدكنٚ ،)7("١قنرٍ

ئيجننر ٜا ئيهبم" ةننر ٖٚننِ"( .)8اٗ ن ئ ئلااننبهح ٜلننجةًُ٘ ئيب ننر ٚ ،ٟلا ٜةنن :انن٘
ئيجٛدٝل ئمبًل نُر ٗا يٓر َٔ ئيٓصٛت ئشبُل ١ئيلراكٚ ،١إمنر ٜكٛين٘

طنل

ئياسننٌ ئين  ٟينن٘ ٖٚننرّ ٚلا ٜلننكط ط ٜذنن٘ ٜٚضننة َبًكننر ٚ ،ةننر نرْننح قاٜبنن١
( )1املزصن ارتف٘ ()443/1
( )2ال عفا ٞالصغري (ص)69/
( )3ال عفا ٞالصغري (ص)76/
( )4ال عفا ٞالصغري (ص)83/
( 5ال عفا ٞالصغري (ص)117/
( )6اش ٞالقزا( ٚٞم اإلواً (ص)39،38/
( )7العمن الكبري ()179/2
( )8التارٖخ الكبري ()258/5
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ئي ب٘ ةاثب" ١ا ٚم ؽببن ،"٧انٌ ٖن ٛشنب٘ َنر ٜهن ٕٛاكن ٍٛان ٞيئٚي
"َٚر نرٕ

انٓٓ٘

نجنراَ ٞنٔ طن ٜر اٝن٘ ٖٚنٔ شن  ٜاكن آٝجنَ٘ٓٚ ،ن٘ َنر لا ٜصنر

آ َٚ ،ٙر مل ذنا ا ٘ٝشّ٦ٝر اٗ ٛاراٚ ،اةضٗر ار َٔ اةت"(.)1
ٚيً ١ٜ ٢طرٍ ،ا ٕ ئاجةُرٍ ئيب ر  ٟيًفظ" ١ئلاطجُرٍ" ممر  ٍ ٜيً ٕ ٢ي.ٝ
ئيٓ

ئين ْ ٟكًن٘ ئانٔ ٜاانٛع َنر ٜلنجٓها  ٚؽبنري َنٓٗص ئيب نر ٚ ٟئانجةُرلاث٘

يًُصبًظرخٚ .ممر ٜلنن دبنٛخ ئيهنهّ ئين ْ ٟكنٌ ئمشنب ًٞٝينٔ ئيب نر ٟ
اٝرٕ َٓٗشن٘
ٚثٛدٝكِٗ

نجران٘ "ئيجنر ٜا ئيهنبم"ْ ٕ ،صنٛت ئيب نر ٟ

ثةن  ٌٜئيناٚئ٠

"ئيجر ٜا ئيهبم" قً ١ًٝس ئ ،اٌ ْري  ، ٠إذئ َر قْ ٛح آصٛا٘ ئينس

ٜٓجك اٗٝر ئياٚئ ٠ةذنٌ قٛين٘ "اٝن٘ ْظنا" َٓ"ٚهنا ئسبن ٜر" "ٚلا ٜجنرا يًٝن٘" "ٚمل
ٜصر ط ٜذ٘"ٚ ،عب ٙ ٖ ٛئيةبر ئخ ئيٓك  ١ٜئينس اٗٝنر لةنٔ ٚسناح ينبةت ئيناٚئ. ٠
ٜٚظٗ ا ٕ ق ٍٛئيب ر  َٔٚ" ٟمل ا اٝن٘ سُاطن ١اٗن ٛيًن ٢ئلاطجُنرٍ" ٜن وٌ اٝن٘
ئيذكَٚ ١جٛاط ئسبفذ ٚنٌ ئ ٚوُةٓ ٚمل  ٜج ونةفٜ٘ٛٚ ،ونر ئمَنا نذنا
ٜٚفلا َكصٛيْ ٙن٘ قن قرٍ":ننٌ َنٔ لا يناف انظٝر ط ٜذن٘ َنٔ انك ُ٘ٝانه
 ٟٚيٓ٘" ،اػم ئحملجٌُ يٓ  ٜ َٔ ٙى ٖ ٛئياٚئ ١ٜيٓ٘ٚ ،نٌ َٔ متٖٝنزَ انظٝر
ط ٜذ٘ َٔ اك ُ٘ٝاٜٗ ٛا ٟٚيٓ٘ ٖٛٚ ،ئحملجٌُ يٓ  ٙاُٝر ٜظٗا ي .)2(ٞاٗن ئ ٜن ٍ
يً ٙ ٖ ٕ ٢ئيةبنر َ ٠نٔ ئيب نر  ٟانٖ ُٔٝنٛ

َٛون ثلَٗنٌ ٚثٛق،ن يٓن  ،ٙاٗنٞ

يبر  ٠ئط ئ ٍز ئ قب ٍٛطن ٜر ئينائٚ ٟٚئلاطجشنرض ان٘ ٚ ،ئلايجبنر ان٘ٚ ،يهْٗٔٛنر
ثٛقفنر يننٔ ئيكبن ،ٍٛاٗننٞ

ًن ١يفننر ئزبناحٚ ،إٕ مل ٜكصن ئيب نر  ٟإسبننرم

ئزباح ةٔ لًكٗر يً ٚ .٘ٝنذا َر ٜكرٍ َٔ ٖٞ :يبر ئخ ئزباح ئلًُٜ ،١بظنر
( )1رصال ٛن ٘ دأد الِن وك( ٛص)27،28/
( )2اذتدٖث اذتضَ لذاتْ ٔلغريٓ دراص ٛاصتقزاٌ ٟٛٗقدٖ)415- 436/1( ٛ
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ئ ثفلنمٖر

ننهّ انر٥ا ئيٓكنري

ذينو ئينائٚ .ٟٚئمشنب٘ ٕ ٜكنرٍ :إْٗنر َنٔ

يفر ئزباح ئيٝلنمٚ ;٠اٗٝنر يلاين ١يًن ٢ئيجٛقن
ي يي ئيب ر ٟ

شنلٕ ئينائ ٚ ،ٟٚةنر نرْنح

َاٜ ٕ ٚ ،ٙةًل قبنٚ ٍٛئٜجن٘ يًن ٢ئمجراةنٚ ١ئيٛانرمٚ ،يًنٟ ٢

ثك ٜا ا ٕ ئلاشجبرٙ

يلاينٖ ١ن ٜ ٙكجضنَ ٞنٔ ئيبرطنر ئمٓصن

َٔ وهٍ يلاي ١يفر غم ئيب ر ٟ

ٕ ٜناسر يلايجٗنر

ئيائ ٟٚئمة  ،ةةٓنٜ ٕ ٢ةن ٖر َنٔ يفنر

ئزباح ئلًُ.)1("١
َائي ا ٞطرمت َٔ قٛين٘
ئزباح ئي

ئينائ "ٟٚاٝن٘ ْظنا" :ئانجةٌُ ان ٛطنرمت ٖن ئ ئيًفنذ

 ٜيهٔ مل ٜهذا ٖ ئ يٓ٘ ٚمل  ٜجٗا ا٘ نرشجٗر ئيب ر  .)2(ٟسر٤

"ئزباح ٚئيجة  "ٌٜثا

 ١ؼب ٢ٝانٔ ننذِ ئيجُُٝن ٞقنرٍ ئانٔ ان ٞطرمت":انليح

انن ٞيٓنن٘ َننر ثكنن ٍٛاٝنن٘؟ قننرٍ :اٝنن٘ ْظننا ،قًننح :اُننر ثننا ٣اٝنن٘؟ قرٍْ:لننلٍ ئا
ئيلهَ ،"١قرٍ يب ئيا

ٔ":رةح يً ٞأ ئسبلٔ انٔ ئزبٓٝن ٜكن :ٍٛننرْٛئ لا

 ٜننه ٕ ٕٛؼبٝنن ٢اننٔ نننذِ ننننرٕ ٜلننام طنن ٜر ئيٓننرل ٚػبةًنن٘ يٓفلننن٘"(.)3
ٚنكٛي٘

اة ٝأ اًُٝرٕ أ ورجل أ آح ْ نٝط":لا ْاون ٢ئيٓ نٝبٚ ٞاٝن٘

ْظا" ٚئياسٌ ا ٌ٦يٓ٘ ا ٛز ي ١اكرٍْ":لنلٍ ئا ئيلنهَ ،١النٖ ٌ٦ن ٛان ٚم؟
قرٍْ :للٍ ئا ئيلهَٚ .)4("١ئَجٓ َٔ ئيجظ ٜر يٓ٘ ا ٛيئٚي.
ئمبًة ئيجرا َٓ :ها ئسب ٜرَ ٖٞ :نٔ يفنر ئماثبن ١ئيذرْٝنَ ١نٔ َائثنة ئزبناح
يٓ ئيل ر َٔٚ .ٟٚئيذريذ ١يٓ ئين ٖ ٚ ،ئيلنٛٝلٚ .ٞئيائاةن ١يٓن ئيةائقن.)5(ٞ

( )1املقٍل ()178/1
( )2عفا ٞالعمٗن (ص)313/
( )3ادتزح ٔالتعدٖن ()129/9
( )4ادتزح ٔالتعدٖن ()26/4
( )3وٗشاُ االعتداه ( ،)28/1التبصزٔ ٚالتذكز ،)12/2( ٚفتح املغٗث ( ،)372/1تدرٖب الزأ)434/1( ٙ
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طل ئيائ ٟٚاريجبر ط ٜذ٘ لا َا آواٚ .ئماٌ ْ٘ لا ٜصًر

 ٖٚئ ئيًفذ ااٜر

ط ٜر ٌٖ ٖ  ٙئمائثنة يهطجشنرضٚ ،لا يهيجبنر ٚ .إٕ ننرٕ ٖن ئ ئيًفنذ َٛسنة
وننةف٘ يٓ ن ئيٓرق ن  ،إلا ٕ ق ن ئزبنناح اٗ ن ئ ئيًفننذ

ئيجظكٝننل َجفننرٚخ ،ا ن

ئيضنة ئين ٜ ٟبكن ٞيًنائ ٟٚشن٦ٝر َنٔ ئلايجبنر ٚ ،ئي ن  ٜئين ٜ ٟبًنؼ ان٘ إىل طن
ئيجُٗ ،١اٗ ٞيفظَ ١فلا ٠اريجبر  ،صبًُ ١اريجبر (ٜٚ.)1فلنا ذينو

طنل ئينائٟٚ

ئمة اريكائ ٔ٥ئمصرطب ١يًٛا  ٚ ،ا لاين ١قرٜٚنٌ انر٥ا ئيٓكنري اٝن٘ .آٝبػنٕ ٞ
ٜائين ٢ئانجةُرمِ من  ٙئيًفظن ١اٝن٘ ي سن ١ئزبناح اٗنر ،انه ٜصنر ٕ ذبُنٌ يًن٢
ئي

 ٜئملكط ي ئثٗر ،إلا ٕ ٜة ّ

ئينائَ ٟٚنٔ ئمٚانرف انٛئٖرٚ .قن لًنل

ننذم َنٔ ُ٥ن ١ئزبناح ٚئيجةن  ٌٜيفنذ "َٓهنا ئسبن ٜر" يًن ٢ئيناٚئٚ .٠قن ثجبن
ئيةًُر ٤قص ِٖ
َة ٚ ،

ذيوٚ ،خبرا ١ئمجك َ َِٓٗ َذرٍ :ؼبٝن ٢انٔ انةٚ ، ٝئانٔ

ٚ ،ئيب ر  ٚ ،ٟا ٛطرمت ٚغمِٖ.

َائي ؼب ٢ٝأ اة ٝئيكبرٕ َٔ قٛين٘

ئينائَٓ" ٟٚهنا ئسبن ٜر"َ :ةٓن ٢يفظن١

"ئيٓهر  "٠يٓ ؼبٖ ٢ٝن ٛئمةٓن ٢ئمةناٚف يٓن يرَن ١ئحملن د ٚ ،ينٖ .ٝن ٛصبناي
ئيجفنناي ئمبًننل نُننر ئييننر ٙئاننٔ طشننا ط ن قننرٍَٚ":ائي ئيكبننرٕ اننرمٓها ئيفنناي
ئمبًننل"( .)2اريكبننرٕ لا ٜلننجٓها ئسب ن ٜر لنناي ثفنناي دكننَ ١ننٔ ئيذكننرخٚ ،إمنننر
ٜلننجٓها ٙإذئ مل ُٜةنناف َننٔ َصننري وننا ،٣إَننر اائٜٚننَ ١ننر  ٜننٗ ينن٘ َننٔ َةٓنن٢
ئسب ٜر  ٚاريةٌُ ةكجضر،)3(ٙقرٍ ئأ سة ئسبٓبًن":ٞإٕ ئيٓهنر  ٠لا ثنز ٍٚيٓن
ؼب ٢ٝئيكبنرٕ ٚئإلَنرّ

ن ٚئيربيػبنٚ ٞغمٖنِ إلا ارمجراةنٚ ،١نن يو ئي ن ٚذ

( )1وعجي نلفاظ ٔعبارات ادتزح ٔالتعدٖن املغّٕرٔ ٚالٍادر( ٚص)655- 654/
( )2تّذٖب التّذٖب ()389/8
( )3اذتدٖث املعمٕه (ص)97/
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نُنننر طهنننر ٙئسبنننرنِ"(ٚ .)1ممنننر هنننٔ ئلاانننجٓ٦رل اننن٘ يجكاٜنننا ذينننو قنننٍٛ
ئيربيػب":ٞإذئ  ٣ٚئيذك َٔ ١لاٜل اظٝر ئيٛئط  ،مل ٜضا ٕ ٙلا ٜا ٜ٘ٚغنم ٙإذئ
نرٕ َنت ئسب ٜر َةاٚانر ٚلا ٜهنَٓ ٕٛهنائ ٚلا َةًنٛلا"(ٚ ،)2قنٍٛ

ن ":شنا

ئسب ٜر ئيػائ٥ة ئيس لا ٜةٌُ اٗر"(ٚ .)3ممر  ٍ ٜيً ٢ذيو ٕ ؼب ٢ٝأ اة ٝقنٍٛ
يً ٞأ ئم "::ٜقرٍ ي ٞؼب ٢ٝأ اة : ٝق .ٝأ ا ٞطرزّ "َٓها ئسبن ٜر"(،)4
دِ ذنا ي٘ ؼب ٢ٝطريٜر َٓرنم; َٓٗر :ط ٜر نهت ئيْظَن ِٛبتٔ"( .)5الْنح ثنا٣
ٕ ئيكبرٕ ٜا ٕ ٣قَٓ .ٝها ئسب ٜرٚ ،ذنا ي٘

َٓرنم ٙطن ٜر ننهت

ظ ِٛبتٔ .اًةٌ ؼب ٢ٝأ اةٜ ٝكص ةٓها ئسب ٜر ٕ ئيائٜ ٟٚجفاي الطريٜنر
ئيْ َ
لا ٜجراة٘ يًٗٝنر طن ٚ ،قن ٜهن ٕٛانبة ٖن ئ ئيجفناي نذناٚ ٠ئٜن ١ئينائٚ ٟٚانة١
ط ٜذ٘ٚ ،ق ٜه ٕٛابب٘ ٜضر ا ٤ٛئسبفذ ،اك قرٍ يُنا ٚانٔ يًن" :ٞرةنح
ؼبٝن ٢انٔ اننةٚ ٝذننا يٝلنن ٢ئسبٓنرط اًنِ ٜاونن٘ٚ ،ذننا طفظننر ان٦ٝر ٚقننرٍ:
"نرٕ َٓها ئسبن ٜر ٚننرٕ لا ؼبن ز يٓن٘ (ٚ .)6قن يَكةنة ئين ٖ
ئسبفننر يًننن ٢ننننهّ ئيكبنننرٕ اكٛيننن٘ "قًنننح :ط ٜذننن٘ ضبنننجص اننن٘

ثن نا٠
ننننٌ يٚئٜٚنننٔ

( )1عزح عمن الرتوذ)659/2( ٙ
( )2عزح عمن الرتوذ)253/3( ٙ
( )3الكفاٖ( ٛص)172/
( )4تارٖخ دوغق ( ،)464/49تّذٖب الكىاه()15/24ع ٔالٍص املذكٕر :كزٓ ا َ عضاكز ( )464/49وضٍدًا عَ ا َ املدٖينع
( )5ن(زاْ ناد (ٔ ،)52/6ا َ ن ٘ عٗبٔ ،)117( ٛن ٕ ٖعمٔ ،)282/8( ٜا َ حباُ ( ،)6732وَ ٔإ ُٓ عرَ ًمساعٗرن رَ ن ر٘ (الردُ
عررَ قررٗط ررَ ن رر٘ حرراسًٍ ررْ ع ٔقرراه اهلٗثىرر٘ يف زتىررل الشٔاٟررد ( :)234/7راالررْ رارراه الصررحٗح ِٔ ،ررٕ كىررا قرراهع فمىررا ا
اصتٍكزٓ حيٗ ٜعم ٜقٗطٍ؟ الذٖ ٙظّز ورَ وال ضرات املٕعرٕع :نُ قٗضرا و ٖكرَ ورَ الرزٔا ٚعرَ عاٟغر ٛاملعرزٔفي الزٔاٖرٛ
عٍّا ،ن لٗط لْ يف حتف ٛاالعزال وَ رٔاٖتْ عَ عاٟغ ٛصٕ ٝحدٖث ٔاحد فقط ،رٔآ لْ ا َ وااْ ،يي اذتادير ٛوغرّٕرٚ
يف تررارٖخ اإلصررال ً ،ح ررزِا ا رلٌ وررَ الصررحا  ٛرعرر٘ اهلل عررٍّي ع يرري و َٖ ر بزٔض وررا رٔآ قررٗطٌ ع رعث ِرريالٔ ٞال بريِرري وررَ
املعزٔفي الزٔاٖ ٛعَ نً امليوٍي نوثاه عرزٔ ٚرَ الرش ري رار ٛاهلل عمٗرْع فر َٖ كرإٌا حري براب عرٍّي ِرذا ارتررب ،فرزٔآ
ت يف صٗاب اذتدٖث وا ٖردهّ عمر ٜمساعرْ هلرذا ارتررب ورَ
قٗط الذ ٙو ٖغتّز الزٔاٖ ٛعَ عاٟغ ٛرع٘ اهلل عٍّاع ٔو ٖ َ
عاٟغ ٛرع٘ اهلل عٍّاع فمعن ِذٓ املال ضات ِ٘ ال دفع حيٗ ٜالقضاُ ً اصتٍكار اذتدٖثع
( )6ادتزح ٔالتعدٖن ( ،)289/6اجملزٔحي ( ،)117/2تّذٖب الكىاه ()16/23
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ئإلاهّ"( . )1اً ٛاِٗ ئي ٖ َٔ ننهّ ئيكبنرٕ ْن٘ َيَٓن ٢صبناي ئيجفناٗي مل ٜهنٔ
م ئ ئيجةكٝة َةٓٚ ;٢ق اظرَ ئي ٖ إآريٙ
قًح :إٕ اظح ئسبهر ١ٜاًةٌ يًٓٝر قرٍ

ئيلنم(ٚ .)2قنرٍ ئين ٖ

ٜضنر":

قَ .ٝر يٓ  ٙينٔ ؼبٝن ٢ئيكبنرٕ ْن٘

اُٖ ٢ي٘ طريٜنر ئانجٓهاٖر اًنِ ٜصنٓ شنّ٦ٝر; انٌ
قرٍَٓ ٖٛ :ها ئسب ٜر ،دِ َ
ه ن ُا ينن٘ ئيجف ناٗي
ٖنن ٞدراجنن ،١اننه ُ ِٓ ٜب

اننةَ ١ننر َ ،٣ٚننٔ ذيننو ط ن ٜر "نننهت

ظ ِٛبتٔ" ٚق نري قٜ ٕ .ٝه ٕٛانظراٝر انًِ
ئيْ َ
يًٚ ٘ٝاًِ"( ٖٚ .)3ئ ئيههّ َٔ ئي ٖ

رٖا

يً ٢قٜٚ ..ٝظٗا ٖ ئ ٜضر َٔ ق ٍٛئي ٖ

طٝنر ٠ان ٍٛئا انً ٢ئا
ثفلم َائي ؼبٖٓ ٢ٝر ارسبُنٌ

"ئيهرش "" :ق .ٝأ ا ٞطنرزّ

ا ٛيب ئا ئيبشً ،ٞثراة ٞنبم ارثجن٘ ئيصنظب ١اًٝنرٍ ،رن انر اهنا ٚيُنا،
ٚيٓ٘ اٝرٕ أ ا ا ٚإرري ٌٝأ ا ٞورين ٚوًنلٚ ،دكنٚ ،ٙٛقنرٍ ئانٔ ئمن  :ٜينٔ
ظ ِٛبتٔ"(ٜٚ .)4لٜن
ؼب ٢ٝأ اةَٓ : ٝها ئسب ٜر ،دِ ذنا ي٘ ط ٜر :نهت ئيْ َ
ٖ ئ ئيفِٗ ئم ن ٛيً ٖ َر ابل إيٜ ٘ٝةكٛت أ شٝب٘

قٛي٘":ق ثهًنِ اٝن٘

اظرآر ،آُِٗ َٔ ا قن َ ٚ ٙيظةُن٘ ٚسةنٌ ئسبن ٜر يٓن٘ َنٔ انر ئإلانٓري،
ط ٌََُ يًٚ ٘ٝقرٍ :ي٘ َٓرنمٚ ،ئي  ٜٔلاٙٚ
َ َٔ َِٗٓٚ

ًٛئ ٖ  ٙئمطريٜنر يٓن٘

يًْٗ ٢ر يٓ ِٖ غم َٓرنم ٚقريٛئٖ :ن ٞغائ٥نةَٚ ،نِٓٗ َنٔ مل ؼبُنٌ يًٝن٘
ٌ يً٘ٝ

ئسب ٜر ٚ

َائي ئأ َة َٔ قٛي٘
نهَ٘

َ ٖب٘".
ئيائَٓ "ٟٚهنا ئسبن ٜر"ٜ :ةن ئانٔ َةن يًن ٢نذنا٠

ئياٚئ َٔ ٠قًِٗ ئاجةُرلا يًفذ "َٓها ئسب ٜر"ٚ ،قن ئانجةٌُ ٖن ئ

( )1تذكز ٚاذتفاظ ()61/1
( )2صري نعالً الٍبال)178/2( ٞ
( )3صري نعالً الٍبال)53/11( ٞ
( )4الكاع ()4596
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ضبُ أ اة ٝئي رَٞ

ئيًفذ  ٚئي ا٘ ئم ٚى ئيه ئت ،قرٍ ؼب ٢ٝأ َة

ئمصننًٛتَٓ" :هننا ئسب ن ٜر"( .)1اٗ ن ئ سننٌ َةنناٚف اريه ن ت ٚٚو ن ئسب ن ٜر،
ٚٚاف٘ ؼب ٢ٝاهْٛن٘ "َٓهنا ئسبن ٜر" ياآنر ْن٘ ئي َنٔ ٖن ئ ئيًفنذ ئمن ٚى
ئيه ئت ا لاي ١ئمةاٚف ئ ئيٓكري
َائي
قنٍٛ

َٔ قٛي٘

شلٕ ئمصًٛت

ئيائَٓ" ٟٚها ئسب ٜر" :ذٖنة اةنت ئمةرانا ٜٔإىل ٕ

ن "َٓهننا ئسبن ٜر" ٖن ٛنكنن ٍٛانرق ٞئيٓكنري ٕ ٚ .ئمننائي اًفنذ "َٓهننا

ئسب ٜر" ْ٘ ٖريو ٖٚ .ئ لا ٜصر ا ئ ٚي .ٝيًٝن٘ ييٝنٌٚ ،نن يو قنَ ٍٛنٔ قنرٍ
ن ٜبًنل يفنذ "َٓهنا

إْٗر انٝػ ١سناح َبًكنر لا ٜصنرٚ .ئيصنٛئت ٕ ئإلَنرّ
ئسب ٜر" يً ٢نذا َٔ َةٓ.٢

ئمةٓن ٢ئم :ٍٚث بًنل ٖن  ٙئيةبنر  ٠يًنَ ٢ننٔ ٜجفناي يًن ٢ئياٚئٜنٚ ١مل ٜجنرا يًٝنن٘ ٚإٕ
نرٕ ئيائ ٟٚدكْٗ ٟ ;)2(١ر يٝلح اةبر  ٠ساح يٓ  ،ٙإذ ٕ صباي ئيجفاي لا ػبزّ
َة٘ اجضةٜٛ َٔ ٝا ا٘ٚ ،نلٕ اِٗ
ئيضة ٝئم ري يًذكرخ إمنر ئاجكاخ
اٗر ئيجضة ٝئزبر ح،
طشا
ئ

" ٖ  ٟئيلر "ٟ

ٗ ٛئيٓكري يًٓهر  ٠ئيس ثةنٚ :ئٜن١
ئمذٖرٕ

ٚقح لاطل .اه ٜاٜ

ن

ْٗر يٓ يرَ ١ئيٓكري َٔ ئزباح ئيبنريؼ( .)3قنرٍ ئانٔ

ط
ثا

نٜ ١زٜن انٔ يبن ئا انٔ وصنٝف ١اةن طهرٜجن٘

ْ٘ قنرٍ "َٓهنا ئسبن ٜر" ،قرٍٖ":ن  ٙئيًفظنٜ ١بًكٗنر
()4

ُٜػننناِت يًننن ٢قائْننن٘ ارسبننن ٜر ٜ ٟ -جفننناي ٚمل ؽبنننريفِٗ

ن يًنَ ٢نٔ

 ،-يُننناف ذينننو

( )1تارٖخ ا َ وعي ()5113
( )2عفا ٞالعمٗن (ص )313/ع
( )3قٕاعد يف عمًٕ اذتدٖث (ص)263/
( )4ن ٙوَ ٖتفزد ًُٔ و خيال ع قالْ عبد الفتاح ن ٕ بد ٚالزفل ٔالتكىٗن (ص)145/
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ارلااننجكائَ ٤ننٔ طرينن٘ٚ ،ئاننٔ وصننٝف ١ئطننجص انن٘ َريننو ٚئمُ٥نن ١نًننِٗ( .)1آُهننا
ئسبن ٜر يٓن

ن

ن ذٕ و ن  ٙيٓن ئيب ننر ٚ .ٟيًننل يًنن ٢قننٍٛ

ضبُ ن

ئيج ":ُٞٝط ٜذ٘ شٜ ،٤ٞا ٟٚطريٜر َٓرنم دِ قرٍ":ئمٓها لًك٘
طٓبٌ ٚ

انٔ

ري ١يً ٢ئسب ٜر ئيفاي ئي  ٟلا َجرا ي٘ ،اُٝظٌُ ٖ ئ يً ٢ذيوٚ ،قن

ئطنجص ان٘ ئزبُرينٚ .)2("١قنرٍ

ن ١ااٜن انٔ يبن ئا ":

ثا

ن ٚغنمٜ ٙبًكننٕٛ

ئمٓرنم يً ٢ئماائي ئمبًكٚ .)3("١قرٍ ئأ ئيصهح "ٚإلهم ئسبهنِ يًن ٢ئيجفناي
ارياي  ٚئيٓهر  ٚ ٠ئي ن ٚذ َٛسنٛي

ننهّ ننذم َنٔ ٖنٌ ئسبن ٜر"(ٚ .)4قن

ٜبًكنن ٕٛيبننر َٓ" ٠هننا ئسب ن ٜر" يًننَ ٢ننٔ  ٣ٚط ن ٜذر َٓهننائ ٚمل ُٜهذننا َننٔ
ذيو ،اه ٜه ٕٛئيائ ٟٚوةٝفر اٗ ئٚ ،ن ئ ق ٜبًك ْ٘ٛيً ٣ٚ َٔ ٢ئمٓرنم
ئ ئيضةفرٜٚ ٤هنٖ ٕٛن ٛدكن١
ْكًنن٘ يٓنن٘ ئيل ن رٟٚ

ْفلن٘ٚ .قنرٍ ئيةائقنٞ

"ربناٜص ئمطٝنر "٤اُٝنر

اننجر ئمػٝننرٚ" :نننذمئ َننر ٜبًكنن ٕٛئمٓهننا يًنن ٢ئيننائٟٚ

يهْٛن٘  ٣ٚطن ٜذر ٚئطن ئ(ٚ.)5قنرٍ ئيلن رٟٚ

"انجر ئمػٝنر"" :قًنحٚ :قن ٜبًننل

ذيو يً ٢ئيذك ١إذئ  ٣ٚئمٓرنم ئ ئيضةفرٚ .)6("..٤قرٍ ئأ يقٝل ئيةٝ

"شناح

ئإلَرّ"" :قٛمِ َٓ ٣ٚرنم لا ٜكجض ٞةشاي ٙثاى ٚئٜج٘ طج ٢ثهذنا ئمٓنرنم
ٚئٜج٘ ٜٓٚجٗ ٞإىل ٕ ٜكرٍ آَ :٘ٝهنا ئسبن ٜر ،مٕ َٓهنا ئسبن ٜر ٚان
يًاسٌ يٝلجظل ا٘ ئي ى سب ٜذ٘ٚ ،ئيةبر  ٠ئموا )7(٣لا ثكجض ٞئي

 ،١َٛنٝ

(ِ )1د ٙالضار( ٙص ،)453/فتح البار)173/2( ٙ
(ِ )2د ٙالضار( ٙص ،)436/فتح البار)158/2( ٙ
(ِ )3د ٙالضار( ٙص ،)392/فتح البار)118/2( ٙ
( )4عمًٕ اذتدٖث (ص)83/
( )5فتح املغٗث ()373/1
( )6فتح املغٗث ()373/1
( )7ن ٙقٕهلي رٔ ٝوٍاكري نٔ ٖزٔ ٙاملٍاكري نٔ يف حدٖثْ ٌكار ٚع
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ن ٝن ٚق ن قننرٍ

ن اننٔ طٓبننٌ

ضبُ ن ئاننٔ إاننائٖ ِٝئيجٜ"ُٞٝننا ٟٚطريٜننر

َٓهننناٖٚ "٠ننن ٛممنننٔ ئثفنننل يًٝن ن٘ ئي ننن ٝرٕ ٚإيٝننن٘ ئماسن ن
اريٓٝننرخ"(ٚ .)1قننرٍ ئيلن رٟٚ

ثةًٝكنن٘ يًنن ٢قٛينن٘

طن ن ٜر " ئميُنننرٍ

ضبُن ئاننٔ إاننائٖ ِٝئيجُٝنن:ٞ

"ٜا ٟٚطريٜر َٓنرنم" قنرٍ" اًنِ ًٜنزّ َنٔ ذينو ي َاٜٚرثن٘ ،انٌ ٖن ٛممنٔ ئثفنل
يً ٘ٝئي  ٝرٕ ٚإي ٘ٝئماس
ٚ

طن ٜر "إمننر ئميُنرٍ اريٓٝنرخ" لاانُٝر  ٕ ٚئإلَنرّ

ري َٔ ١ئحمل د ٜبًك" ٕٛئمٓها" يً ٢ئسبن ٜر ئيفناي ئين  ٟلا َجنرا

ي٘.
ئمةٓ ٢ئيذرْٜٚ :ٞكنر ٍ ٖن ئ ئيًفنذ ٜضنر يًنَ ٢نٔ ٜصنًر
قرٍ ئأ سة

ئي نٛئٖ ٚئمجراةنرخ(.)2

شاح "يًٌ ئي َ ٚ" :"ٟقرٍ ٜة:

ٚئٜج٘ ٜضنر

-

ٜةٚ :ئ ١ٜإاظرم أ إاائٖ ِٝانٔ ٖنرْٚ - ٧قن انلي٘ :ثنا ٕ ٣ثهجنة ئسبن ٜر
ئمٓها؟ قرٍ :ئمٓها ا ئ َٓها .قٝنٌ ين٘ :اريضنةفر٤؟ قنرٍ :قن ؼبجنرض إينِٗٝ
ٚقح ،نلْ٘ مل ٜا ئيهجرا ١يِٓٗ الار"( .)3قرٍ ئأ طشا

ئيٓهنح َةًكنر يًن٢
ن ٚئيٓلنرٞ٥

ق ٍٛئأ ئيصهح ٖٚ" :ئ ممر ٜٓبػ ٞئيجٝكذ ين٘ اكن لًنل ئإلَنرّ

ٚغننم ٚئط ن َننٔ ئيٓكننري يفننذ ئمٓهننا يًنن ٢صبنناي ئيجفنناي يهننٔ طٝننر لا ٜهننٕٛ
ئمجفاي

ٚزٕ َٔ ؼبهِ سب ٜذ٘ اريصظ ١اػم يرو ٜةض .)4("ٙ

ئمةٓنن ٢ئيذريننرٜٚ :بًننل يًنن ٢اننب ٌٝئزبنناح ئي ن  ٜنُننر سننر٤
ي ٟ

ثا

 ١ارٕ أ ا ٞيٝرش ،قرٍ ا ٛلرية

أ

"ئيهرَننٌ" لااننٔ
": ٝرةح

ٜك :ٍٛلا ٜهجة ئ ارٕ ،قًح :ارٕ نرٕ ي٘ ٖ٣ٛ؟ قرٍ :نرٕ َٓها ئسبن ٜر"
( )1فتح املغٗث (ٌ ،)373/1صب الزاٖ)179/1( ٛ
( )2عفا ٞالعمٗن (ص )313- 339/ع
( )3وضاٟن ا َ ِاٌ ١الٍٗضا ٕر)243/2( ٙ
( )4الٍك عم ٜا َ الصالح ()674/2
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(ٚ . )1ق ٌٝم

أوفى الشرح يف بيان اختالف داللة ألفاظ اجلرح

"ٜنا ٣ٚينٔ يبن ئينا ٔ انٔ زٜنري ئمااٜكنٞ؟ قنرٍ :لا ٖنَٓ ٛهنا

ئسبن ٜر"( .)2ان ٍ ئمذننري ئيلننراك يًننَٓ" ٕ ٢هننا ئسبن ٜر" ٜهننٕٛ

َٓزينن١

ئم ٚى ئي  ٟلا ٜةجرب ا٘.
َائي ئيب ر  َٔ ٟقٛي٘

ئيائَٓ" ٟٚها ئسب ٜر" :طهن ٢ئانٔ ئيكبنرٕ

ئيٚ ِٖٛئإلٜٗرّ ئ ئيب ر  ْ٘ ٟقرٍ

اٝنرٕ

ثر ؽب٘ ئمٚاط "نٌ َٔ قًح آَ ٘ٝهنا

ئسب ٜر ،اه ذبٌٗ ئياٚئ ١ٜيٓن٘"(ْٚ ; )3كًن٘ ينٔ ئانٔ ئيكبنرٕ ْكنٌ إقنائ ئين ٖ
ئمٝزئٕ ٚغم َٔ ٙئمجلوا ;ٜٔقرٍ ئي ٖ
ئيننا

ثا

 ١ارٕ أ سبً ١ئيهٛ

ا ٛيب

ٜٔ" :ننا ٟٚيننٔ انن ٞإاننظرم ئيلننبٝة ،ٞوننةف٘ ئي ن ئ قبننٚ :غننمٚ ،ٙقننرٍ

ئيب ر َٓ :ٟها ئسب ٜرْٚ ،كٌ ئأ ئيكبرٕ ٕ ئيب ر  ٟقرٍ ":نٌ َٔ قًح ا:٘ٝ
َٓها ئسب ٜر ،لا ذبٌٗ ئياٚئ ١ٜيٓ٘ (ٚ ;")4زئي ئأ طشنا
ئيكَ ٍٛا ٟٚا آري اظٝر ئ يب ئيلنهّ انٔ

يلنرٕ ئمٝنزئٕٖٚ" :ن ئ

ن ئشبفنرف ينٔ ئيب نر .)5("ٟ
()6

ٚقننرٍ ٜضننر" :إٕ قرينن٘ ئيب ننر  ٟاٗنن ٛسنناحْ قننَ ٟٛفلننا"ٚ .ذنننا ئيةائقننٞ

ٕ

ئيب ننر  ٟلا ٜكٛمننر َٓ ٟ -هننا ئسب ن ٜر  -إلا انن ُٔٝثانننٛئ ط ٜذنن٘ٚ .قننرٍ
ئيل رٚ" :ٟٚنذمئ َر ٜةرب ئيب ر  ٟاٗرث – اهجٛئ يٓ٘ َٓٚها ئسبن ٜر -
ا ُٔٝثانٛئ ط ٜذ٘ ،اٌ ذٖة ئأ نذرب إىل إُْٗر يْ ٢ئمٓرزٍ يٓن  ٚ ٙيهٖنر(.)7
ٚقننرٍ ئيلننٛٝلٜ":ٞبًننل –  ٟئيب ننر َٓ" – ٟهننا ئسب ن ٜر" ،يًننَ ٢ننٔ لا ذب نٌٗ
( )1الكاون ()373/1
( )2العمررن ٔوعزفرر ٛالزارراه ( ،)234تررارٖخ غررداد () 216/13ع ٔلعررن ناررد ٖقصررد حرردٖثا وعٍٗررأً ،ال فقررد رٔ ٝعٍررْ يف املض ررٍد
()21123(ٔ )21393(ٔ )18333ع ٔيف صري نعالً الٍبال)412/6( ٞع
(ٗ )3اُ الِٕي ٔاإلّٖاً ()377/3( ،)264/2
( )4وٗشاُ االعتداه ( ،)232/2( ،)6/1طبقات الغافعٗ ٛالكرب ،)9/2( ٝفتح املغٗث ( ،)162/1الزفل ٔالتكىٗن (ص)149 ،129/
( )5لضاُ املٗشاُ()23/1ع ٔتتى ٛتزا ٛن اُ يف المضأُ :قاه ن ٕ حامت  :ن اُ َ ابم ٛعٗخ زتّٕه وٍكز اذتدٖث ع
( )6التبصزٔ ٚالتذكز)11/2( ٚ
( )7فتح املغٗث ()371/1
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ئياٚئ ١ٜيٓ٘"(ٚ .)1يهٔ ئيلن ر ٟٚقنرٍ" :يهنٔ قنرٍ ئيب نر " :ٟننٌ َنٔ قًنح اٝن٘
َٓها ئسب ٜر لا ؼبجص ا٘" ٚ ،يفذ "لا ذبٌٗ ئياٚئ ١ٜيٓ٘"(.)2
ٚق ن شننهو ط ن ئيبننرطذ اصننظ ١ئيٓكننٌ يننٔ ئاننٔ ئيكبننرٕ حبشنن ْ ٕ ١ن
ئيكبرٕ ئ ئيب ر  ٟمل ٜٛس ين٘ ذننائ اُٝنر
ٚييننٌ يًنن ٢ذيننو ةننر سننر٤

ئاننٔ

ٜن ٜٓر َنٔ َصنٓفرخ ئيب نر ،ٟ
ثا

نن ١سةفننا اننٔ ئسبننر ز

"ثٗ ن ٜة ئيجٗ ن ٜة"

ئيٛئانب ٞان ٞئمشنٗة قنرٍ ئيةكًٝنَٓ" :ٞهنا ئسبن ٜر

طفظن٘ شنٜ ٤ٞهجننة

ط ٜذ٘ اكرٍ :قرين٘ ئيب نر ٚ ،)3("ٟانرياسٛع إىل "ئيضنةفر ٤ئيهنبم" يًةكًٝن ٞظبن ٙ
قرٍ" :ط د :آيّ أ َٛا ٢قرٍ رةح ئيب ر  ٟقرٍٚ :قرٍ

َٛو آوا :سةفنا

اننٔ ئسبننر ز انن ٛئمشننٗة ئيٛئاننبَٓ ٞهننا ئسب ن ٜر( ٖ .)4ن ئ ئي ن ٟ
ئيةكًٝن "ٞين .ٝاناؼبر

"وننةفر٤

ٕ ئيب نر ٜ ٟبًنل "َٓهنا ئسبن ٜر" طٝرْنر يًنَ ٢نٔ

ٜهجة ط ٜذ٘ ٚلا  ٜى مْ٘ ؼبجٌُ ٕ ي٘

سةفا قٛي  :ط ُٖر شن  ٜئزبناح

ٚئ وا وف ٝئزباحَ ٚ ،ر ْكٌ ئسبراذ يههّ ئيةك ًٞٝا ْ٘  ْ٘ ِٖٜٛق لًنل
ذيو يً ٢ئزباح ئشبف . ٝا ٕ نرٕ ئسبراذ ٚق يًنْ ٢لن  ١وناْٚ ٣كنٌ َٓٗنر
َر ْكٌ ا ئى ٚإلا ارأ ئيكبرٕ لًل ئيك ٍٛالٕ َٔ قرٍ آَ" ٘ٝها ئسب ٜر" اه
()5

ذبٌٗ ئياٚئ ١ٜيٓ٘ٚ ،ئا يًِ

ٚق ئاجكا ئيبرطر ئيبكريٞ
ئإلاننهَ )6(ٞقنن ٍٛئيب ننر ٟ

نجرا٘ ئلاسجٗري

يًِ ئسبن ٜر  ٚدناٙ

ئيننائَٓ" ٟٚهننا ئسب ن ٜر"،

ئيفكن٘

نجرانن٘ "ئيضننةفر٤

( )1تدرٖب الزأ)349/1( ،)253/1( ٙ
( )2فتح املغٗث ()125/1
( )3تّذٖب التّذٖب ()89/2
( )4ال عفا ٞالكبري ()188/1
( )5عفا ٞالعمٗن (ص)336/
( )6االاتّاد يف عمي اذتدٖث ٔنيزٓ يف الفقْ اإلصالو٘ (ص)115 – 111/
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ئيصننػم" اٛس ن ْنن٘ قرمننر

( )68ئٜٚننرٚٚ ،س ن اة نتَ َ ننجكرثٔٗر

( )20ئٜٚننر

آوا ;ٜٔدنِ يكن َكر ْن ١ان َنر ْكًن٘ ئانٔ ئيكبنرٕ ينٔ ئيب نر  ٟاًنِ ػبن ثبراكنر
ثرَر"; دِ َذٌٖ ا ئسِ اةضِٗ ،دِ قرٍ" :اه ٜبة إذئ ٕ ْجٓرَ ٍٚر ْكً٘ ئأ ئيكبرٕ
يننٔ ئيب ننر  ٟالْنن٘ ٜكص ن ْنن٘ لا ؼبننٌ ينن٘ ٕ ٜننا ٟٚيٓنن٘

"اننظٝظ٘" يكٛينن٘

اةضِٗ " ْر لا  ٟٚيٓ٘ٚ ،نٌ َٔ نرٕ َذٌ ٖ ئ الْر لا  ٟٚيٓ٘"; ٜٚلٖ ٜن ئ
ئيههّ ئيًفذ ئ وا يًب ر  ٟئين ْ ٟكًن٘ ئيلن ر" ٟٚننٌ َنٔ قًنح اٝن٘ "َٓهنا
ئسب ن ٜر" لا ؼبننجص انن٘; نُننر ٜلٜنن ٜ ٙضننر قنن ٍٛئاننٔ طشننا
ئيصهح " :لًل ئإلَرّ

ْهجنن٘ يًنن ٢ئاننٔ

ٚئيٓلنرٚ ٞ٥غنم ٚئطن َنٔ ئيٓكنري يفنذ ئمٓهنا يًن٢

صب اي ئيجفاي يهٔ طٝنر لا ٜهن ٕٛئمجفناي

ٚزٕ َنٔ ؼبهنِ سب ٜذن٘ اريصنظ١

اػم يرو ٜةض ٖٚ ;"ٙه ئ إذئ ثجبةٓنر ننٌ ئين  ٜٔقنرٍ ان ِٗٝئيب نر َٓ" ٟهنا
ئسب ٜر" ا ْٓر ظب اةضِٗ ممٔ ٜٓشرب ونةف٘ٚ ،ظبن اةضنر آونا ممنٔ لا ٜٓشنرب
وةفٜ٘ٚ ،ص م يً٢

ٝةِٗ قٛي٘ "نٌ َٔ قًح اٝنَ٘ٓ :هنا ئسبن ٜر لا ؼبنجص

ا٘"ٚ ،يهٔ لا ٜص م يًن٢

نٝةِٗ ئيًفنذ ئ ونا "لا ذبنٌٗ ئياٚئٜن ١يٓن٘"; آٝبػنٞ

ثاسٝر يفذ "لا ؼبجص ا٘" يً ٢يُ ،َ٘ٛحبٝر  ٜنٌُ ئيضنة ئين ٜٓ ٟشنرب ٚئين ٟ
لا ٜٓشننرب"( .)1اريب ننر  ٟق ن ٜكنن ٖ ٍٛن  ٙئيًفظنن١
ط ٜذ٘ ٚ ،ئاجظهُح َٔ

طننل َننٔ غًبننح ئيٓهننر  ٠يًنن٢

ٝة٘ ٚ ،ةر طهِ يً ٘ٝغمُ ٙةذٌ طُهُ٘ ٚ ،اُٖر

ُٚان اهْٛنن٘ "َن ٚى ئسبن ٜر" ٚ ،ةننر ئثٗٗننِ اريهن ت ٚ ،ةننر ُٚان ةشنناي
ئيضة  ٚ ،ةر قنرٍ ذينو ئيب نر ٟ

ئينائ ٟٚئلٗن ٍٛئين  ٟمل ٜنا ٚإلا ئسبن ٜر

( )1ت ٖٔمْ قٕه البخار ٙفال حتنّ الزٔاٖ ٛعٍْ مبعٍ ٜنٌْ ال حين لْ الزٔاٖ ٛعٍْ يف صحٗحْ ; ت ٖٔن عٗد بزٖب ٔ ،ال وضتٍد
لْع
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ئيٛئطن ئمٓهننا"(ٖٚ .)1ن َ ٙذًنن٘ ثن يٌ يًننَ ٢ننر اننبل:قرٍ ئيب ننر ٟ

إاننظرم اننٔ

ظبٝر ئمًبنَٓ":ٞهنا ئسبن ٜر"ٖٚ ،ن ئ سنٌ َةناٚف اريهن ت ٚٚون ئسبن ٜر
يٓ َِٖٚ ،ذً٘ ممٔ لا ذبٌٗ ئيائ ١ٜٚيٓ٘ إلاة يًبٝرٕ(ٚ .)2قرمر

درانح انٔ زٖنم انٞ

زٖمٖٚ ،ه ئ سر٤خ يبر ئخ غم ٙيً ٢ئمٛئاك ١مر قرٍ يفظر َ ٚةٓٚ ،٢قرٍ ئانٔ
اننننرْٖ ٝر َٚجْٗٛننننر"(َٚ ،)3ننننِٓٗ َننننٔ

يننن ":ٟنٌ طريٜذنننن٘ ثُ ننننري ُ ئيذكننننرخ
قرٍٚ َ":ى ئسب ٜر"ٚ .قرمنر

سُُٝن انٔ دنٛت ئيناٖط ٚ ،قنرٍ ئانٔ ين ":ٟيرَن١

طريٜذ٘ َٓرنمَ ،نر ذننا ٙئيب نر ٖ .)4("ٟن ئ َنٔ ئانٔ ين  ٟثفلنم نرٖا منائي
ئيب ر  ٟاٗ  ٙئيًفظٚ .)5(١قرمر ئيب ر ٟ

إانائٖ ِٝانٔ إرريٝنٌ انٔ ان ٞطبٝبن،١

ٚمل ٜكًنن٘ غننم ٙممننٔ اننبك٘ ،اننٌ قننرٍ

ن اننٔ طٓبننٌ" :دكننٚ ،"١قننرٍ ئاننٔ َة ن :

"ارا" ،يهٔ ٚئاك٘ يً َٔ ٘ٝقائْ٘ ا ٛطرمت ئيائزٚ ،ٟالٖا ٙاكرٍ" :شٝا ي.ٝ
اكننٜ ،ٟٛهجننة ط ٜذنن٘ٚ ،لا ُٜظننجص اننَ٘ٓ ،هننا ئسب ن ٜر"( ،)6اهلْنن٘ ٜكنن :ٍٛينن٘
طريٜر َٓرنمٚ ،مل ٜػًة ذيو يً ٢ط ٜذ٘ إىل ي سنْ ١ن٘ انر لا ذبنٌٗ ئيائٜٚن١
يٓ٘ ٖٚ .ئ ئأ ي ٜ ٟك ٍٛاة َر طاٖ َاٜٚرث٘":ي٘ غم َر ذناث٘ َنٔ ئمطريٜنر،
ٚمل س ي٘ ٚطش َٔ ٖ  ٙئمطريٜر ٖٛٚ ،ارا

ارت ئياٚئ ،١ٜنُر طهٞ

ئ ؼب ٢ٝأ َة ٜٚ ،هجة ط ٜذ٘ َ وةف٘"( .)7نرٕ ئيب ر  ٟقنرٍ َنا" ٠يٓن ٙ

( )1حتزٖز عمًٕ اذتدٖث ()617- 614/1
( )2حتزٖز عمًٕ اذتدٖث ()617- 614/1
( )3الكاون ()298/2
( )4الكاون ()417/2
( )5حتزٖز عمًٕ اذتدٖث ()617- 614/1
( )6ادتزح ٔالتعدٖن ()84- 83/2
( )7الكاون ()383/1
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َٓرنم"(ٙ ٖٚ ،)1

ٗا

َا َٔ ٙئإللهم ئمجك ّ ،يهٔ ي ٍٖ ٖ ئ يً ٕ ٢ثًو

ئيةبر  َٔ ٠ئيب ر  ٟلا ثة :يئُ٥نر ٕ ٜهن ٕٛئينائ ٟٚئمٛانٛف ان يو ٜٓنزٍٖ َٓزين١
ئمنن ٚى ئيلنننرقطٚ ،ئينن ٖ ٟنننَ ٛكجضننن ٢يبنننر " ٠لا ذبننٌٗ ئياٚئٜننن ١يٓننن٘"(ٚ .)2قرمنننر
ئيب ننر ٟ

يب ن ئا اننٔ وري ن اننٔ اننًُ ١ئم زَٚننٚ ،ٞن ن يو قننرٍ انن ٛطننرمت

ئيائزٚ ،)3(ٟالا َا ٙئأ ي  ،ٟاكرٍ":ي .ٝي٘ َٔ ئسب ٜر إلا ئيٝلمٚ ،يةًن٘ لا
لا ٜننا ٟٚيٓنن٘ غننم ضبُن اننٔ يكبننٖٚ .)4("١هن ئ إذئ ثجبةٓننر نننٌ ئين  ٜٔقننرٍ اننِٗٝ
ئيب ر َٓ":ٟها ئسب ٜر" ا ْٓنر ظبن اةضنِٗ ممنٔ ٜٓشنرب ونةفٜ٘ٚ ،صن م يًن٢
ٝةِٗ قٛي٘":نٌ َٔ قًنح اٝن٘ َٓهنا ئسبن ٜر لا ؼبنجص ان٘" ٚيهنٔ لا ٜصن م
يً٢

ٝةِٗ ئيًفذ ئ وا":لا ذبٌٗ ئياٚئ ١ٜيٓ٘" آٝبػ ٞثاسٝر يفنذ "لا ؼبنجص ان٘"

يً ٢يُ ،َ٘ٛحبٝر  ٌُ ٜئيضة ئي ٜٓ ٟشرب ٚئي  ٟلا ٜٓشرب.
ٚئشبها ٕ ١ئيائ ٟٚئي  ٟقنرٍ اٝنَ٘ٓ" :هنا ئسبن ٜر" قن ٜٓشنرب ساطن٘ ٚقن لا
ٜٓشرب ٖٚ ،ئ َٛو ئسجٗري ٜٓبػ ٞا ٘ٝثجب قٛئٍ ئيةًُر٤
َائي ا ٞطرمت َٔ قٛي٘

ٖ ئ ئيائ.)5(ٟٚ

ئيائَٓ"ٟٚها ئسب ٜر"ٜ :بًل ان ٛطنرمت ٖن  ٙئيةبنر ٠

َر َفايَ ٚ ٠كا .١ْٚاٝبًكٗر َفايٜٚ ٠ا ٜاٗر :ئم ٚى ئي  ٟلا ٜةجرب ا٘ ،قرٍ
َلننًُ ١ئشب نن" ::وننة ٝئسب ن ٜر ،لا  ٜننجػٌ انن٘" ،اكننرٍ ينن٘ ئآننٖ٘ :نن َ ٛن ٚى
ئسب ٜر؟ قرٍٖٛ" :

ط ئي ىَٓ ،ها ئسب ٜر"(.)6

( )1التارٖخ االٔصط ()135/2
( )2حتزٖز عمًٕ اذتدٖث ()617- 614/1
( )3ادتزح ٔالتعدٖن ()45/5
( )4الكاون ()367/5
( )5االاتّاد يف عمي اذتدٖث (ص)115/
( )6ادتزح ٔالتعدٖن ()268/8
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ٜٚبًكٗر َكا ١ْٚاةبر  ٠ثف ٝثً ٝئيائ ٚ ،ٟٚاهجرا ١ط ٜذَ٘ :ذٌ قٛين٘
أ ئيفضٌ "ي .ٝاريكَٓ ،ٟٛها ئسب ٜر"(ٚ ،)1قٛي٘
ئسب ن ٜرٜ ،هجننة ط ٜذنن٘"(ٚ ،)2قٛينن٘

انةٝ

اًُٝرٕ ئسبآئَْٓ" ِٞها

يب ن ئا اننٔ سةفننا اننٔ ظبننٝر "َٓهننا

ئسب ٜر س ئ ،وة ٝئسب ٜر ،ؼبن ز ينٔ ئيذكنرخ ارمٓنرنمٜ ،هجنة طن ٜر
ٚلا ؼبجص ا٘"( .)3اٗ ئ يي ٌٝيً ٖ ٕ ٢ئ ئيائ ٟٚين .ٝةبناٚح ئسبن ٜر ،انٌ ٜةجنرب
ا٘.
َائي ا ٞز ي َٔ ١قٛي٘

ئيائَٓ"ٟٚها ئسب ٜر"ٜ :بًل ان ٛز ينٖ ١ن  ٙئيةبنر ٠

ٜٚا ٜاٗر:
ئم ٚى ئي  ٟلا ٜةجرب ا٘ :قرٍ

ضبُ أ يب ئا أ مننائٕ "َٓهنا ئسبن ٜر،

لا ٜهجة ط ٜذ٘"(.)4
ئيضننة ٝئينن ٜ ٟةجننرب حب ٜذنن٘ :قننرٍ

اننهَ ١اننٔ ٚح ئمًٜنن" ٞوننةَٓ ٝهننا

ئسبنن ٜر" ،اكننرٍ ينن٘ ئاننٔ انن ٞطننرمتُٜ :هجننة ط ٜذنن٘؟ قننرٍْ":ةِٜ ،هجننة يًنن٢
ئلايجبر "( .)5اٗ ئ يي ٌْٝيً ٖ ٕ ٢ئ ئيائ ٟٚي .ٝةباٚح ئسب ٜر ،اٌ ٜةجرب ا٘.
نتائج البحث والتوصيات
اة ٖ ئ ئزبُ يةبر ئخ ئزباح ئيس ونري اٗنر اةنت ئمُ٥ن ١يلايجٗنر يٓن
ئحمل د  ،اهرْح ةذرا ١ئابهح ورت اِٗٚ ،ن

ٗنٛ

ئيًذنرّ ينٔ ثًنو ئميفنر

( )1ادتزح ٔالتعدٖن ()55/4
( )2ادتزح ٔالتعدٖن ( )133/4
( )3ادتزح ٔالتعدٖن ()23/5
( )4صياالت الرب ع٘ ()336/2
( )5ادتزح ٔالتعدٖن ()332/4

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

540

أوفى الشرح يف بيان اختالف داللة ألفاظ اجلرح

د .سعاد محادي

يٓ نٌ إَرّ يً ٢طن ٚ ٠اٝنرٕ َنائيَٗٓ ٙنرَ ٣ ،نٔ ئمفٝن ٕ اناز ٖنِ ئيٓجنر٥ص
حبذ ٖ ٞئٚ ،اُٝر  ِٖ ًٜٞئيٓجر٥ص ٚئيجٛاٝرخ:

ٚئيجٛاٝرخ ئيس ثٛاًح إيٗٝر
أوالً  :النتـائــج :

 .1ثلًٝط ئيض ٤ٛيً ٢ي ٕٛس  َٔ ٜيٛئٕ ئزباح.
ئّ ئمُ٥نن ١ئيٓكننري

 .2اننرياغِ َننٔ ئاننج

ئيه ن يننٔ طننرٍ ئينناٚئ ٠يفر ننر

يقٝك ١ئيصٝرغٚ ١ضب ي ٠ئي لاي ١ثةر ف يًٗٝر ئيةًُرٚٚ ٤وةٖٛر ؤُ َائثنة
ضبن ي ٠مننر دننا نننبم
وري

ْكن اننرْ ٝئسبن ٜر ،إلا ٕ اةنت ئمُ٥نن ١ئيٓكننري

ٗ ٛئحمل د

يلايجٗر يٓ ِٖ ،اهرْنح ةذران ١ئانبهح ونرت

اِٗ.
 ٕ .3ذب  ٜئمائي َٔ يبر ئخ ُ٥ن ١ئزبناح ٚئيجةن َ ٌٜنا
ا ٜ ْ٘ٚك ئشبًٌ
 .4ئماٌ

غرٜن ١ئمُٖٝن ،١إذ

ئسبهِ يً ٢ئيائٚ ،ٟٚاريجري :ٞئسبهِ يً ٢ئسب ٜر.

ئيًفذ ئلاابهط ٞا ئيةًُرٜ ٕ ٤ه ٕٛين٘ يلاينَ ١جظن  ٠اٝنِٓٗ،

إلا إذئ سر ٤ئي ي ٌٝئيصظٝر ئيصر ف ي٘ ئ ذيو.
 .5ق ن ٜلننجةٌُ ئيٓكننري ئيةبننر  ٠ئشبرانن ١يٓ ن ِٖ
اةننت ئيٓكننري ق ن ٜهنن َ ٕٛن ٖة

نذننا َننٔ َةٓنن .٢نُننر ٕ

ٗننٖ ٛنن ٛئيػريننة

ئاننجةُري٘ يًةبننر ٠

ئشبرا.١
ٜٓ .6بػ ٞئيجلٌَ ٚئيجظكٝنل َنٔ ئميفنر قبنٌ إان ئ ئسبهنَِ ،ائينر ٠مصنبًر
ئيكر ٌ٥مْٗر َٛو ئسجٗري.
 .7ػبة ئيجٓب٘ إىل ئيكا ١ٜٓئيس ثصاف َةٓن ٢ئيةبنر  ٠ئشبران ١ينٔ َةٓرٖنر يٓن
ئزبُٗ ، ٛاك ثك ٕ ئيةبر  ٠اههّ ٜفٝن َةٓرٖنرٚ ،قن ثهن ٕٛصبنآيَ ٠نٔ
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غننم شنن ٚ .ٕ٤ٞثٛس ن قآٜنن١

ئيلننلئٍ ٚ

ثصنناف ئيلننرٚ ٌ٥

ثكجض َ٘ٓ ٞذيو ئية ٜ ٕ ٚ .ٍٚه ٕٛئيٓرق َج

ي

ئلًنن.

إلهم ئيجٛدٝل

 .8ػبنة ٕ ٜائين ٢اليفننر ئزبناح ئشبفٝفن ١ي سنن ١ئزبناح اٗنر ،اننه ذبُنٌ يًنن٢
ئي

 ٜئملكط ي ئثٗر ،إلا ٕ ٜة ّ

ئيائ َٔ ٟٚئمٚارف اٛئٖر.

 .9ئم ١ُ٥ئيهبر ي ٕٚغمِٖ ننرْٛئ نذنا ئانج

ئَر من ئ ئمانًٛتٜٚ ،اسن

ذيو إىل نبم دبااجِٗ ٚاة ١ئلهيِٗ يً ٢طٛئٍ ئياٚئٚ ٠إىل ثضًةِٗ
يًِ ئزباح ٚئيجة  ،ٌٜحبٝر ابر يهٌ َِٓٗ يفر ر ٚإشر ئخ ورا ١ا٘.
 .10ئيػريننة

ئّ ٖ ن ئ ئماننًٛت نننرٕ

ئاننج

َةنناا ئزبنناح نذننا َٓنن٘

ضبٌ ئيجة .ٌٜ
 .11نذا َٔ ئاج

َ٘ َٔ ٖللا ٤ئمٚ َٔ ١ُ٥ا اريج
ساح ئياٚئ٠

 .12ئْج ا ٖ ئ ئيًٕٛ

ي.

ا ئ ١ٜئيكإ ئيذرْٚ ٞقٚ ٟٛئشج

ئيكنإ

ئيذرير ٚوة اريكإ ئيائا .
ثانياً  :التوصيات :
 .1ئينن ي ٠ٛإىل ئلاٖجُننرّ اٗنن ئ ئيًننَ ٕٛننٔ يننٛئٕ ئزبنناح ٚئيجةنن ٚ ،ٌٜربصننٝ
ئي ئارخ

ذيو.

 .2ئيةٓرٜنن ١ةةاانن ١يبننر ئخ ُ٥نن ١ئزبنناح ٚئيجةنن ٚ ،ٌٜئيٛقننٛف يًنن ٢ئمنن يٛلاخ
ٚئلايجبر ئخ ئيس ٜائيْٗٛر
 .3ئيبظر س ٜ

ق ٍٛئميفر .

َٛوٛي٘ ٚم ئ ٚا ٞئيبرطذ ارلاشجػرٍ

يًْ ٢فَٛٓ .ئٍ ،نريبظر

حبرز ونا٣

يفر ئشبرا ٚ ١ئيٓري .٠
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طصنن ن

 .4طننننر ئيهًٝننننرخ ئي نننناي ١ٝيًنننن ٢ربصننننٝ

َصبًظرخ ئمُ٥ن ١ئيٓكنري ئشبران ١ئينس ونريفٛئ

ث ٜبٝنننن١

يلايجٗنر

َةاانننن١

ٗن ٛئحملن د

يفظر ٚيلاي ،١اهرْح ةذرا ١ئابهح ورت اِٗ.
.5

ن ثًننو ئمصننبًظرخ ئشبرانن ١اننٛئ ٤ئيننس اننرزباح  ٚئيجة ن ٌٜ

َصننٓ

َلجكٌ َ شاح ٖ  ٙئميفر ٚاٝرٕ َاثبجٗر.
 .6طنننر لًبننن ١ئي ئانننرخ ئيةًٝنننر

نجنننة ئزبننناح ٚئيجةن ن  ٌٜينننٔ

ئيبظنننر

ئإلشننر ئخ ٚئسبانننرخ ٚئميفننر غننم ئمج ئٚيننٚٚ ،١ون نننٌ يبننر  ٠ارماثبنن١
ئم راٗ ١مر ساطر  ٚثة ٜه .
 .7وا ٠ ٚذبكٝل نجة ئياسرٍ ذبكٝكر يًُٝرٚ ،ئلايجٓر ٤اضبط ئيٓ

 ٚرر٤

ئياٚئ ،٠مٕ اةت نجة ئياسرٍ ئمببٛي ١اٗٝر ذبا ٜنذم ػبةٌ ئيبرطر
 ٜو

نذم َٔ ئمطٝرٕ

اةت ئيٓك.ٍٛ

ٖ  ٙاةت ئيٓجر٥ص ٚئيجٛاٝرخ ئيس ثٛاًح إيٗٝر َٔ ونهٍ ٖن  ٙئي ئان ١ئينس َنر
ٖ ٞإلا وبٚ ٠ٛىل

اب ٌٝئيجةناف يًن ٢ين ٕٛس ٜن َنٔ ينٛئٕ ئزبناح ٚئيجةن .ٌٜ

ٚيًِ ئا ْ :ا يح سٗ ٟ

ٖ  ٙئي ئاٚ ١ئيس انلٍ ئا ئيةظن ِٝت ئيةناش

ئيها ٕ ِٜػبةًٗر وريص ١يٛسٗ٘ ٜٓ ٕ ٚف اٗنرٖ .ن ئ ٚآونا ييٛئْنر ٕ ئسبُن ا
ت ئيةرم .
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فهرس املصادر واملراجع
 .1ئأ ا ٞشٝب٘ ضبُ أ يذُرٕ .الئلاخ ضبُ أ يذُرٕ أ ا ٞشٝب٘
يةً ٞأ ئم  . :ٜذبكٝل َٛال أ يب ئا أ يب ئيكري َ .هجب١
ئمةر ف  .ئياٜرا . )1984( .
 .2ئأ ث، ١ُٝٝ

أ يب ئسبً .ِٝئيفجر ٣ٚئيهرب . ٣ثصٜٛا يئ ئمةاا١

 .امٚخ.
 .3ئأ شرٖ  ،يُا أ

 .ثر ٜا رر ٤ئيذكرخ ممٔ ْكٌ يِٓٗ ئيةًِ.

ذبكٝل ابظ ٞئيلرَائ .ٞ٥ئي ئ ئيلًف .١ٝئيهٜٛح.)1986( .
 .4ئأ ئيصهح  ،يذُرٕ ئي ٗاز . ٟ ٚيً ّٛئسب ٜر  .ذبكٝل ْ ٛئي ٜٔ
ي  .يئ ئيفها .يَ ل. )1986( .
 .5ئأ ي  ، ٟيب ئا أ ي  . ٟئيهرٌَ

وةفر ٤ئياسرٍ .ذبكٝل ؼب٢ٝ

غزئ .ٟٚيئ ئيفها .امٚخ .)1988( .
 .6ئأ يلرنا  ،يً ٞأ ئسبلٔ .ثر ٜا َ  ١ٜٓيَ ل ٚذنا اضًٗر
ٚثلُ َٔ ١ٝطًٗر َٔ ئمَردٌ  ٚئسجرز آٛئطٗٝر َٔ ٚئ يٜٗر ًٖٗ ٚر.
ذبكٝل يً ٞشم . ٟيئ ئيفها .امٚخ .)1998( .
 .7إَ ئي ئسبل ،إنائّ ئا.ئإلَرّ يً ٞأ ئم َٗٓٚ :ٜش٘

ْك

ئياسرٍ.يئ ئيب ر٥ا ئإلاهَ ،١ٝامٚخ)1992( .
 .8ئيب ر  ، ٟضبُ أ إرري .ٌٝئيجر ٜا ئيهبم .ذبكٝل ئيلٖ ٝرشِ
ئيٓ  . ٟٚيئ ئيفها ،امٚخ.
 .9ئيبرس ،ٞاًُٝرٕ أ وً  .ئيجة ٚ ٌٜئيجشاٜر مٔ واض ي٘ ئيب ر ٟ
ئزبرَ ئيصظٝر .ذبكٝل ا ٛيبرا ١طل  .يئ ئيًٛئ .٤ئياٜرا .)1986( .
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 .10ئيربقرْ ،ٞا ٛاها .الئلاخ ئيربقرْ ٞيً ئ قب .:ذبكٝل  :يب ئياطِٝ
ئيك كا ،ٟلاٖ ، ٛارنلجرٕ.)1404( .
 .11ئيبلس ،ئأ طبرٕ .ئلاٚط َٔ ئحمل د  .ذبكٝل

 ٟئيلًف .ٞيئ

ئيصُٝة .ٞئياٜرا.)2000( .
 .12ئيجٗرْ ،ٟٛفا

يً ّٛئسب ٜر .ذبكٝل يب ئيفجرح اٛ

 .قٛئي

غ َ .٠هجة ئمببٛيرخ ئإلاهَ .١ٝطًة.)1984( .
 .13ئزب  . ٜيب ئا أ ٜٛا

 .ذباٜا يً ّٛئسب ٜر َ .لال ١ئياٜرٕ .

امٚخ.)2004( .
 .14طٓبٌ،

أ ضبُ  .ئيةًٌ َٚةاا ١ئياسرٍ .ذبكٝل ٚا ٞئا يبرل.

امٚخ :ئمهجة ئإلاهَ.)1988( . ٞ
 .15ئسبٓبً ، ٞئأ سة  .شاح يًٌ ئي َ  . ٟذبكٝل ُٖرّ يب ئياطِٝ
اةَ . ٝهجب ١ئمٓر  .ئم يٕ. )1407( .
 .16ئشبجً ، ٞئأ ئزبٓ . ٝالئلاخ ئأ ئزبٓ ٝما ٞزناٜر ؼب ٢ٝئأ َة .
ذبكٝل

اَ . ٝهجب ١ئي ئ ارم  ١ٜٓئمٓ.)1988( . ٠ ٛ

 .17ئشببٝة ئيبػ ئي، ٟ

أ يً .ٞثر ٜا اػ ئي .يئ ئيهجرت ئيةاا. ٞ

امٚخ.
 .18ئشببٝة ئيبػ ئي، ٟ

أ يً .ٞئيهفر١ٜ

يًِ ئياٚئ . ١ٜيئ

ئيهجة ئيةًُ ، ١ٝامٚخ. )1988( .
 .19ئي َ ك ،ٞيب ئيا ٔ ئيٓصا .ٟثر ٜا ا ٞز ي . ١ذبكٝل شها ئا
أ ْةُ ١ئا ئيكٛسرْ . ٞصبُ ئيًػ ١ئيةاا .١ٝيَ ل.)1980(.
 .20ئي ََ ، :ٝلفا أ يزّ ئا  .ق ٍٛئيب ر  ٟاهجٛئ يٓ٘  .ط.1412 .1
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 .21ئي ٖ

 ،مش .ئي  .ٜٔث نا ٠ئسبفر َ .لال ١ئيجر ٜا ئيةاا. ٞ

امٚخ.
 .22ئي ٖ

 ،مش .ئي  .ٜٔئمٛقظ١

يًِ َصبًر ئسب ٜر  ،ذبكٝل :يب

ئيفجرح ا ٛغ َ . ٠هجة ئمببٛيرخ ئإلاهَ .١ٝطًة .
 .23ئي ٖ

ْك ئياسرٍ  .ذبكٝل يًٞ

 ،مش .ئي َٝ .ٜٔزئٕ ئلايج ئٍ

ضبُ ئيبشر . ٟٚيئ ئمةاا . ١امٚخ.
 .24ئيائز ، ٟيب ئيا ٔ أ ا ٞطرمتَ .ك َ ١ئزباح ٚئيجة  .ٌٜيئ إطٝر٤
ئي ئز ئيةاا .ٞامٚخ .)1952( .
 .25ئيائز ، ٟيب ئيا ٔ أ ا ٞطرمت .ئزباح ٚئيجة  . .ٌٜيئ إطٝر ٤ئي ئز
ئيةاا .ٞامٚخ .)1952( .
 .26ئيز ن  ، ٞضبُ أ

رٍ  .ئيٓهح يً ٢ئأ ئيصهح  .ذبكٝل زٜٔ

ئيةرا  ٜٔاه ااٜص َ .هجب ١وٛئ ٤ئيلً  .ئياٜرا)1998( .
 .27ئيزٖا ، ٟضبُ أ اة  .ثجُ ١ئيببكرخ  .ذبكٝل ضبُ ئيلً.ُٞٝ
َهجب ١ئيص ٜل  .ئيبر)1993( . ٥
 .28ئيل ،يٝرا أ َٛا.٢ثاثٝة ئم ئ ى ٚثكاٜة ئملريو مةاا ١يهّ
َ ٖة َريو.ذبكٝل

أ اهمَ.هجب ١يئ ئسبٝر ٠امٚخ.

 .29ئيل ر ، ٟٚمش .ئي  . ٜٔاجر ئمػٝر شاح يف ١ٝئسب ٜر  .يئ ئيهجة
ئيةًُ(.١ٝط .)1/امٚخٖ1403( .ن).
 .30ئيلٛٝل ،ٞسهٍ ئي  .ٜٔث ٜة ئيائٟٚ

شاح ثكاٜة ئيٓٛئ .ٟٚذبكٝل

يب ئيٖٛرت يب ئيًب . ٝيئ ئيفها .امٚخ
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أوفى الشرح يف بيان اختالف داللة ألفاظ اجلرح

د .سعاد محادي

 .31شرنا ،

ضبُ  .ئيبرير ئسبذٝر شاح ئوجصر يً ّٛئسب ٜر .

يئ ئيهجة ئيةًُ . ١ٝامٚخ. )1403( .
 .32ئي ٛنرْ ، ٞضبُ أ يً ٌْٝ .ٞئمٚلر َ .ببة ١ئيلٓ ١ئحملُ . ١ٜ
ئيكرٖا.)1960( . ٠
 .33ئيبظرٕ  ،ضبُٛي  .ا ٍٛئيج اٜص ٚي ئا ١ئمارَْ . ٝهجب ١ئمةر ف .
ئياٜرا(..)1996
 .34ئميظُ ، ٞضبُ وٝر ٤ئيا

ٔ  .ي ئارخ

ئزباح ٚئيجة  .ٌٜئزبرَة١

ئيلًف ١ٝئمٓ .)1983( .
 .35ي  ْٛ ،ئي َٗٓ. ٜٔص ئيٓك

يً ّٛئسب ٜر  .يئ ئيفها – يَ ل –

ا.ٜ٘ ٛ
 .36ئيةب ئيًب ، ٝيب ئيةزٜز ،وٛئاط ئزباح ٚئيجة  ، ٌٜئيةبٝهرٕ ،
ئياٜرا .2007 ،
 .37ئيةائق ، ٞضبُ أ ئسبل  .ئيجبصاٚ ٠ئيج نا .٠يئ ئيهجة ئيةًُ.١ٝ
امٚخ.
 .38ئيةلكهْ ،ٞئأ طشا .ثةش ٌٝئمٓفة ١ازٚئ٥

سرٍ ئم ١ُ٥ئم اة .١ذبكٝل

إنائّ ئا إَ ئي ئسبل.يئ ئيهجرت ئيةاا.ٞامٚخ)1996( .
 .39ئيةلكهْ ،ٞئأ طشا  .ثكاٜة ئيجٗ ٜة .ذبكٝل ضبُ يٛئَ .١يئ ئأ
طزّ  .ئياٜرا.)1999( .
 .40ئيةلكهْ ،ٞئأ طشا .ثٗ ٜة ئيجٗ ٜة .ثصٜٛا يئ اري  ،امٚخ .
(.)1984
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أوفى الشرح يف بيان اختالف داللة ألفاظ اجلرح

د .سعاد محادي

 .41ئيةلكهْ ،ٞئأ طشا .اجر ئيبر  ٟا اح اظٝر ئيب ر .ٟذبكٝل ئأ
ارزٚ،ضبُ الئي يب ئيبرق،ٞيئ ئيهجة ئيةًُ،١ٝامٚخ (.)1989
 .42ئيةلكهْ ،ٞئأ طشا .يلرٕ ئمٝزئَٕ .لال ١ئميًُ ٞيًُببٛيرخ.
امٚخ .)1986( .
 .43ئيةلكهْ،ٞئأ طشا ٟ ٖ.ئيلر َ ٟك َ ١اجر ئيبر  .ٟذبكٝل ئأ ارز،
ٚضبُ الئي يب ئيبرق ،ٞيئ ئيهجة ئيةًُ ،١ٝامٚخ (.)1989
َٓٗص ئيٓك يٓ ئحمل د  .يئ

 .44ئيةُا ، ٟضبُ يً ٢قراِ  .ي ئارخ
ئيٓفر ..٥ئم يٕ.

 .45ئيةك ، ًٞٝضبُ أ يُا .ئيضةفر ٤ئيهبم .ذبكٝل يب ئمةب ٞقًةش.ٞ
يئ ئمهجب ١ئيةًُ .١ٝامٚخ.)1984( .
 .46ئية ،ْٞٛطرمت أ ير ف  .ئمااٌ ئشبف . ٞيئ ئمشا . ٠ئياٜرا.)1997( .
 .47ئيػ ،ٟ ٛا ٝيب ئمرس َ .ةشِ يفر

ٚيبر ئخ ئزباح ٚئيجة ٌٜ

ئم ٗٚ ٠ ٛئيٓري  .٠يئ ئأ نذم.يَ ل.)2007( .
 .48ئيػ ، ٟ ٛا ٝيب ئمرس َ.ةشِ ئمصبًظرخ ئسب ٜذ.١ٝيئ ئأ نذم .
يَ ل.)2007( .
 .49ئيفلٜ ، ٟٛةكٛت أ افٝرٕ .ئمةااٚ ١ئيجر ٜا  .ذبكٝل وً ٌٝئمٓص . ٛيئ
ئيهجة ئيةًُ . ١ٝامٚخ.)1999( .
 .50قراِ  ،يً ٞاة َبرطر

يًِ ئزباح ٚئيجة  ، ٌٜيئ ئيب ر٥ا

ئإلاهَ ، ١ٝامٚخ. )1988( .
 .51ئيكبرٕ ،ا ٛئسبلٔ يً .ٞاٝرٕ ئيٚ ِٖٛئإلاٗرّ
ذبكٝل ئسبل

نجرت ئمطهرّ.

ٜح اة . ٝيئ لٝب .١ئياٜرا. )1977( .
المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

548

أوفى الشرح يف بيان اختالف داللة ألفاظ اجلرح
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 .52ئيهطِ  ،إاائٖ" ، ِٝثفاي ئيذك ١ارسب ٜر"  ،صبً ١ئسبهُ. ١
 .53ئيًهٓ ، ٟٛضبُ أ ئسبراذ .ئياا ٚئيجهٌُٝ

ئزباح ٚئيجة .ٌٜ

ذبكٝل يب ئيفجرح ا ٛغ َ ، ٠لال ١قالب ، ١طًة . )1963( .
 .54ئم ،:ٜيً ٞأ يب ئا.يًٌ ئسب ٜر َٚةاا .١ذبكٝل:يب ئمةبَ ٞ
قًةش .ٞيئ ئيٛي .ٞطًة. )1980(.
 .55ئمز، ٟ

رٍ ئي  .ٜٔثٗ ٜة ئيهُرٍ

رر ٤ئياسرٍ.ذبكٝل ا ر

يٛئي َلال ١ئيااري . ١امٚخ .)1980( .
َ .56ةاٚف  ،ا ر يٛئي  .ئم ْلٚط  ،شةٝة .ذباٜا ثكاٜة ئيجٗ ٜة .
َلال ١ئيااري ، ١امٚخ . )1997( .
 .57ئمةًُ ، ٞيب ئيا ٔ أ ؼب . ٢ٝئيجٓه ٌٝةر

ثلْٝة ئيهٛدا. َٔ ٟ
ز.٠

ذبكٝل ٚثةًٝل ضبُ ْراا ئي  ٜٔئميبرْ ، ٞضبُ يب ئيازئم
يئ ئيهجة ئيلًف - ١ٝئيكرٖا. ٠
َ .58ة

ااٚئ ١ٜئي  .ٟ ٚذبكٝل

 ،ؼب .٢ٝئيجر ٜا يٝظ ٢ٝأ َة

ضبُ ْ ٛا .)1979( . ٝسرَة ١ئمًو يب ئيةزٜزَ .انز ئيبظر
ئيةًُٚ ٞإطٝر ٤ئي ئز ئإلاهَ.ٞ
ئياسرٍ  .ذبكٝل

 َٔ .59نهّ ا ٞزناٜر ؼب ٢ٝأ َة

ْٛ

ا . ٝيئ ئملَ ٕٛيً ئز .يَ ل .امٚخ .
 .60ئيٓ  ، ٟٚثك ٞئي  . ٜٔيًِ سرٍ ئسب ٜر َ .هجب ١ئإل رٕ  .ئم ١ٜٓ
ئمٓ. )1987( .٠ ٛ
 .61ئيٓ ، ٟ ٛا ٛئمةرل ٚ ،ٞواَٛ .ٕٚاٛي ١قٛئٍ ئإلَرّ

سرٍ

ئسب ٜر ٚيًً٘  .امٚخ  :يرمل ئيهجة . )1997(.
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أوفى الشرح يف بيان اختالف داللة ألفاظ اجلرح
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 .62ئيٓ ،ٟٚٛؼب ٢ٝأ شاف ،إ شري لهت ئسبكر٥ل إىل َةاا ١آٔ وم
ئشبه٥ل،ذبكٝل ْ ٛئي  ٜٔي  ،يئ ئيب ر٥ا ،امٚخ.)1991(،
 .63ئيٛار ،٤ئأ ا . ٞئزبٛئٖا ئمض١ٝ

لبكرخ ئسبٓف . ١ٝئيببة ١ئمٚىل

ئمٓ .
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