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د.صاحل اخلنزٍ

طاووس بن كًسان الًنانٌ ومزويا ته يف تفسري القزآن الكزيه
املقدمُ
اذتُد هلل رب ايعاملني ٚ ،ايؾٚ ٠٬ايض ّ٬عً ٢صٝد املزصًني ستُد ؽً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚؽخب٘ ٚصًِ تضًُٝاً نثرياً .
ٚبعد ،،،
ؾكد راٚدَْٓ ٞذ أَد بعٝد مجع َزٜٚات ابٓا ٤اي ُٔٝيف ايتؿضري  َٔ ،ايؾخاب١
ٚايتابعني  َٔٚ ،بعدِٖ َنٔ أعنٖ ّ٬نذ ٙا٭َن ١رفن ٞاهلل عنِٓٗ أمجعنني َنٔ ابٓنا٤
ٖنننذا ايبًننند اينننذ ٟه عتنننص أعَ٬ننن٘ باٱْؾننناف نػريٖنننِ َنننٔ ابٓنننا ٤ا٭ق نننار
اٱص  ١َٝ٬ا٭خزٖٚ ، ٣ن ٛأَنز ينٝط ددٜند بنٌ ٖن ٛقند ، ِٜنُنا أعنار

ينو

اٱَاّ ايغٛناْ ٞرمح٘ اهلل حٝث عش ٣يو يعد ٠أصنباب َٓٗنا ٚدنٛد َنٔ مم نِ
عٓا ١ٜناًَٚ ١رغبٚ ١اؾز ٠يف دؾٔ ستاصنٔ أننابزِٖ ٚسُنط آ نار َؿناخزِٖ ...
 ٚننذا أًُٖننِٗ املؾننٓؿ ٕٛيف ايت ن رٜع عًنن ٢ايعُنن ٚ ... ّٛا ٳنننزٚا ايٓننادر َننِٓٗ ،
تزمج ٙٛتزمجَ ١ػضٛي ١عٔ ايؿا٥د ، ٠عاسً ١عنٔ بعنص َنا ٜضنتخك٘  ،ينٝط ؾٗٝنا
نز َٛيند ٚ ٫ٚؾنا ٫ٚ ، ٠عنَ ٫ٚ ، ٛٝضنُٛعات َ ٫ٚكنز٤ٚات  ٫ٚأعنعار ٫ٚ ،
أخبار)).1

) (1ايبدز ايطايع .60/1 :
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ٚقنند رأٜن إٔ أبنندأ دُننع مم َزٜٚننات اٱَنناّ سنناٚٚظ بننٔ نٝضننإ ايُٝنناْ ٞيف
ايتؿضنري))ٚ 1يعنٌ ٖنذا ايعُنٌ بداٜن ١يًبنناحثني ؾُٝنا ٜتعًنل بن ع ّ٬اين ... ُٔٝخدَنن١
يًعًِ ٚايعًُا. ٤
ٚقد أعتُدتٴ يف ختزٜج ٖذ ٙاملزٜٚات عً ٢نتب ايتؿضري  ٫ٚ ،صُٝا ايكدمين١
َٓٗننا ٚ ،اذتدٜثنن ١عًننَ ٢ننا صنن ٝت ٞيف ايبخننث ٫حكنن ًا َننع بٝننإ َننٔ أٚردٖننا َننٔ
املؿضز ٜٔقدمياً أٚحدٜثاً َع بٝإ ايتخزٜج ٚايتعًٝل ا يشّ ا٭َز يذيو .
ٚيكد صزت يف خ ن ١ثثنٖ ٞنذا بتكضنُ٘ٝ

َبخنث ٗٝند ٬ ٚ ٟن٘ َباحنث

أخز ٣عً ٢ايٓخ ٛا٭ت-: ٞ
املبخث ايتُٗٝدْ : ٟبذ ٠شتتؾز ٠عٔ اٱَاّ ساٚٚظ بٔ نٝضإ ايُٝاْٚ ٞؾ٘ٝ
أربع َ ١ايب .
املبخث ايثاَْ : ٞزٜٚات ساٚٚظ بٔ نٝضإ يف ايبضًُٚ ١صنٛر ٠ايبكنزٚ ٠ؾٝن٘
ًَ بإ .
املبخث ايثايث َ :زٜٚنات سناٚٚظ بنٔ نٝضنإ يف ايضنبع اي نٛاٍ ٚؾٝن٘  ٬ن١
َ ايب .
املبخث ايزابع َ :زٜٚات ساٚٚظ بنٔ نٝضنإ َنٔ صنٛرٖ ٠نٛد

ايٓناظ ٚؾٝن٘

 َ ١ ٬ايب.
ٖذ ٙخ  ١ثثٚ ٞقد ادتٗدت إٔ أؽنٌ بن٘

ايهُناٍ ايبغنزَ ٟنا اصنت ع

يو صب ، ً٬ٝؾإٕ ٚٴؾك ٴ ؾايؿقٌ يؾاحب ايؿقٌ صبخاْ٘ ٚتعا ؾًن٘ اذتُند

) )1سع ٢فك٘ اإلَاّ طاٚٚع زمح٘ اهلل بدزاض ١عًُ ١ٝأنادمي ١ٝمتجًت يف زضايَ ١ادطتري بعٓٛإ ((طاٚٚع بٔ نٝطإ
ايُٝاْٚ ٞآزا ٙٚ ٤ايفكَٗ )) ١ٝكدَ ١جملًظ نً ١ٝايعً ّٛاإلض – ١َٝ٬داَع ١بػداد َٔ ايػٝذ  /أمحد عبد عُس ايديُٞٝ
عاّ ٖ1414ـ . ّ1993 -
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أٚ ً٫ٚآخننزاً  ٕ ٚ ،أخ ن ت ؾُننٔ ْؿضننَٚ ٞننٔ ايغنن ٝإ  ،ؾ صننتػؿز اهلل ايععننِٝ
ٚأتٛبٴ ي. ٘ٝ
ٚاذتُد هلل أٚ ً٫ٚآخزاً ٚؽً ٢اهلل ٚصًِ عً ٢صٝدْا ستُند ٚعًن ٢آين٘ ٚؽنخب٘
ٚصًِ تضًُٝاً نثرياً .

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

295

طاووس بن كًسان الًنانٌ ومزوياته

د.صاحل اخلنزٍ

املبحث التنهًدٍ :
ساٚظ بٔ نٝضإ ايُٝاْ ٞامس٘ٚ ،عؾزَٚ ،ٙهاْت٘ ايعًُٚٚ ،١ٝؾات٘ ٚؾ٘ٝ
أربع َ ١ايب
امل ًب ا٭ : ٍٚامس٘ ْٚضب٘ ٚت رٜع ٫ٚدت٘ .
امل ًب ايثاْ : ٞعؾزْٚ ٙغ ت٘ .
امل ًب ايثايث َ :هاْت٘ ايعًَُٗٓٚ ١ٝج٘ يف ايتؿضري .
امل ًب ايزابع  :أصاتذت٘ ٚتَٝ٬ذٚٚ ٙؾات٘ .
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املطلب األول
ساٚظ بٔ نٝضإ  1أمس٘ ْٚضب٘ ٚؾ ٘ٝؾزٚع
ايؿزع ا٭ : ٍٚأمس٘ ْٚضب٘
ٖننن ٛأبننن ٛعبننند اينننزمحٔ سننناٚٚظ بنننٔ نٝضنننإ ايُٝننناْ ٞارتننن ْٞ٫ٛاذتُنننريٟ
ادتٓنٸد َٛ2ٟثري بٔ رٜضإ ٚقُٖ َٛ ٌٝدإ

3

ٚق ٌٝأمس٘ نٛإ ٚساٚٚظ يكب ي٘ ٱْ٘ نإ نثري ايكزاٚ ٠٤ايؿتٝنا ٚايعبناد٠
 . 4مٚاي اٚٚظ سا٥ز أرف ٞمج ٌٝايغهٌ را٥ع ايهض َٔ ٠ٛايزٜػ ايٓاعِ املًٕٛ
 ،أْٝل املعٗز َ ،تُٝش اذتقٛر )

5

ٚامل٬حغ نثز ٠ايكاب ايٓضب ١يف أصِ ساٚٚظ رمح٘ اهلل مما ٜغري

نثز٠

تٓكً٘ يف َٓاسل اي. ُٔٝ
َع اٱعار٠

نثز ٠خزٚد٘ يف املٛاصِ يًخج ق ٌٝأْ٘ حج أربعني حج. 6 ١

ٚه ٜٴهز ٙعً ٢ارتزٚج َٔ ايَ ٫ ُٔٝزٚ ٠احد.1 ٠
) (1زادع عٔ طاٚٚع بٔ نٝطإ ايطبكات ايهرب 66/6 : ٣تسمجٚ ، )1754( ١تازٜذ أمسا ٤ايجكات  122 :تسمجٚ ، )613 ( ١تازٜذ
َد ١ٜٓؾٓعاٚ ، 318 : ٤طبكات فكٗا ٤ايٚ ،56 : ُٔٝتٗرٜب ايهُاٍ  357 /13 :تسمجٚ ، )2958( ١تٗرٜب ايتٗرٜب ، 8/5 :
ٚايطًٛى يف طبكات ايعًُاٚ ٤املًٛى ٚ ، 109 -103/1 :ؾف ١ايؿف 430/1 : ٠ٛتسمجٚ )243( ١طبكات احلفاظ يًطٛٝط34 : ٞ
تسمجٚ ، )77( ١املػين يف َعسف ١زداٍ ايؿشٝشني  118 :تسمجٚ ، )957( ١اجلسح ٚايتعد 501 -500/4 : ٌٜتسمج ١زقِ ()2203
ٚا٭تكٝا ٤ا٭ؾفٝا ٤ا٫خفٝاٚ ،142 -132 : ٤غريٖا َٔ نتب ايرتادِ ٚا٭ع.) ّ٬
)(( )2اجلَٓد َ :دَ ٜ٘ٓػٗٛز ٠بايػُاٍ ايػسقَ َٔ ٞد ١ٜٓتعص عً ٢بعد  17نِ  ،ناْت قدمياّ َد ١ٜٓاي ُٔٝا٭ٚىل بعد ؾٓعا٤
ٚأسد أضٛام ايعسب املػٗٛز ٠يف اجلاًٖٚ ١ٝاإلض ، ّ٬إ َّ٫إٔ اخلساب قد حلل بٗا ٚؾازت اي ّٛٝقس ١ٜؾػري ٠فٗٝا داَعٗا ا٭ثسٟ
َٓٚازت٘ ايطاَك. ١
ٚداَع اجلٓد ٖ ٛأَ ٍٚطذد بُين يف ايٚ ُٔٝنإ قد بٓاَ ٙعاذ بٔ دبٌ – زق ٞاهلل عٓ٘ – سُٓٝا بعج ١زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ إىل اي ُٔٝقاقٝاّ َٚسغداّ ٚ ،ذيو يف ايعاّ ايجأَ اهلذسُٜٓٚ ... ٟطب إىل اجلٓد نجري َٔ زداٍ ايفك٘ ٚايككا٤
 – َِٗٓٚ ...طاٚٚع بٔ نٝطإ اجلٓد ٟايتابع ٞاجلًَ )) .... ٌٝعذِ ايبًدإ ٚايكبا ٌ٥اي.359/1 : ١ُٝٓٝ
)ٜٓ (3عس تٗرٜب ايتٗرٜب ٚ ، 8/5 :تكسٜب ايتٗرٜب ٚ ، 156 :ؾف ١ايؿفٚ ، 430/1 : ٠ٛايتفطري ٚاملفطس.114/1 : ٕٚ
)ٜٓ (4عس تكسٜب ايتٗرٜب ٚ ، 156 :ؾف ١ايؿفٚ ، 430/1 : ٠ٛايتفطري املفطس.114/1 : ٕٚ
) )5ا٭تكٝا ٤ا٭ؾفٝا ٤ا٭خفٝا.133 : ٤
)ٜٓ)6عس تكسٜب ايتٗرٜب ٚ ، 9/5 :ؾف ١ايؿفٚ ، 432/1 : ٠ٛايتفطري ٚاملفطس.114/1 : ٕٚ
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نننإ نننثري اي حنناٍ نُننا صننبك اٱعننار ٠ؾهثننز اْتضنناب٘

أنثننز َننٔ

َٓ كن ١ميٓٝن ١يهنٔ اينزاس 2ٟعتضنِ يٓننا ٖنذا ا٭َنز بايبٝنإ ايهنايف نُنا نننز
ؽننناحب نتننناب مايضنننًٛى يف سبكنننات ايعًُننناٚ ٤املًنننٛى) حٝنننث قننناٍ يف تعزٜؿننن٘
بساٚٚظ بٔ نٝضإ  :م أب ٛعبد ايزمحٔ ساٚٚظ ابٔ أب ٞحٓٝؿ ١نٝضإ ٚقٝنٌ
نننٛإ ٚيكننب ب نناٚٚظ ٱْنن٘ نننإ سنناٚٚظ قننزاٚ ٤ؾتٝننا َننٔ أؽننخاب عًننٚ ٞابننٔ
عباظ – رف ٞاهلل عِٓٗ – ٚأمجع اذتؿاظ نابٔ ادتٛسٚ ٟاذتناؾغ أبنْ ٞٴعن، ِٝ
ٚايزاسٚ ٟغريِٖ – نابٔ نثري – أْ٘ نإ َضهٓ٘ ادتٓنٳد حت ٢قناٍ بعقنِٗ :
دتٓٳد بؿتح ادتٚ ِٝايٓ َٔ ٕٛشتايٝـ ايَٛ ، ُٔٝيد ٙيف خ٬ؾ ١أب ٞبهز –رفنٞ
ا َ
اهلل عٓنن٘ – قنناٍ ايننزاس : ٟصٴنن ٌ٦ابٓنن٘ عبنند اهلل ممننٔ أْننتِ أ .ؾإْنن٘ بًػٓننا أْهننِ
ُٖنندإ ؾكنناٍ ٚ ٫ :يهننٔ
اذتُري 3ٟؾضُٛا َٛ

خنن ٚ ، ٕ٫ٛجننا تننشٚج دنند سنناٚٚظ َنن ٠٫ٛٯٍ ٖنن٠ ٛ

ِ.4

ٚقد أٚرد مجاع َٔ ١ايؿق َٔ ٤٬أخبار ساٚٚظ ْبذاً ٚ ،يهٔ عٛي َٔ يو
عًَ ٢ا أٚرد ٙايزاس ٟؾإْ٘ أخرب ب ٌٖ ائُٝ

َٖٛ َِٗٓ ٛيداً َٓٚغ ً )

5

ٚقد نز ايبعص 6يف ْضب٘ أْ٘ َٔ أؽٌ ؾارص ٞؾكاٍ إٔ أمسن٘  :سناٚٚظ بنٔ
نٝضننإ ايُٝنناْ ٞا٫بٓننا ٟٚأٖ ٚننَ ٛننٔ ابٓننا ٤ايؿننزظ ايننذ ٜٔأرصننًِٗ نضننز٣
) (1نإ ذيو سُٓٝا سا ٍٚاخلٛازز (احلسٚز ) ١ٜقتً٘ ففس َِٓٗ إىل َه ١٭ْ٘ ٜدع ٛيكتاهلِ ٜٓعس اي ُٔٝيف ؾدز اإلض: ّ٬
.380

) )2املكؿٛد بايساشٖٓ ٟا ٖ ٛأمحد بٔ عبد اهلل ايساش ( ٟت ٖ 460ـ ) ؾاسب نتاب تأزٜذ َد ١ٜٓؾٓعا. ٤
) (3قاٍ حمكل ايطًٛى َعًكاّ ٖٓا (( ٖٛذ ٠بايراٍ املعذُٚ ١اهلا ٤آخس احلسٚف ٚنإ يف ا٭ؾٌ بايداٍ املًُٗ ١بدٖ ٕٚا٤
ٚايؿشٝح يف ؾف ١ايؿف )) ٠ٛايطًٛى ٖ 103/1 :ـ ٚ ، 4أْعس ؾف ١ايؿف. 430/1 : ٠ٛ
) (4قاٍ حمكل ايطًٛى أٜكاّ ٚ (،يف (ب) شٜادٚ : ٠يٝطٛا مبٛاٍ ) ٖ 103/1ـ . 5
) (5ايطًٛى ٜٓٚ ، 103/1 :عس تأزٜذ َد ١ٜٓؾٓعاٚ ، 357 : ٤ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ ، 238/9 : ١ٜقد ذنس ابٔ نجري ايهجري َٔ أخباز
طاٚٚع يف ايبداٚ ١ٜايٓٗا.246 -238/9 : ١ٜ
)ٜٓ (6عس ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ ، 238/9 : ١ٜطبكات فكٗا ٤ايٚ ، 56 : ُٔٝايجٓا ٤احلطٔ عً ٢أٌٖ اي. 213 - 212 ُٔٝ
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اي . 1ُٔٝقاٍ ابٔ نثري  :م ؾ َا ساٚٚظ ؾٗ ٛاب ٛعبد ايزمحٔ ساٚظ بٔ نٝضنإ
ايُٝنناْ ٞؾٗنن ٛأ ٍٚسبكنن ١أٖننٌ ايننَ ُٔٝننٔ ايتننابعني ٖٚ ،ننَ ٛننٔ ابٓننا ٤ايؿننزظ ايننذٜٔ
أرصًِٗ نضز٣

اي) ُٔٝ

2

َٚع َ٬حع ١نثز ٠اْتضاب اٱَاّ ساٚٚظ َز٠
 ٚ ،ايث١

ُٖندإ ٚ ،رابعن١

ادتٓٸد  ٚ ،اْ١ٝ

خنٕ٫ٛ

ا٫بٓناٚ ، ٤يهنٔ ننٌ ينو  ٫ميٓنع نْٛن٘ َنٔ

 ٬نٝـ ٫أ  ِٖٚ ،اينذْ ٜٔشينٛا اينٚ ُٔٝاصنتٛسٖٓٛا َٓنذ سَنٔ بعٝند ،
ا٫بٓا  ٤أؽ ً
َٚننٔ ننِ صننهٔ ادتٓٳنند ْٚ ،ضننبت٘

خننَ ٕ٫ٛننزٚ ، ٠أخننز٣

ُٖنندإ جننا ٖننٛ

يه ْ٘ٛأْتضب ي ِٗٝباي ٤٫ٛنُا ًَٖ ٛخٛظ يف تزمجت٘  ٫بايٓضب .
ٚنٓٝت٘ نُا أمجع املؾادر أْ٘ نإ ٜهٓ ٢ب ب ٞعبد ايزمحٔ .3
ايؿزع ايثاْ : ٞت رٜع ٫ٚدت٘
ؾكد أخٴتًـ يف تارٜع ٫ٚد ٠اٱَاّ ساٚٚظ رمح٘ اهلل نُنا اخٴتًنـ يف ْضنب٘ ،
ؾكد اختًـ عًُا ٤اي ادِ يف ت رٜع ٫ٚد ٠اٱَاّ ساٚٚظ عً ٢قٛيني .
ا٭ٖ : ٍٚب أؽخاب٘

ايك ٍٛبإْ٘ ٚيد يف خ٬ؾن ١صنٝدْا أبن ٛبهنز ايؾندٜل

رف ٞاهلل عٓ٘.4
ٚايعاٖز عٓد ايباحث إٔ ٖذا ايك ٖٛ ٍٛا٭ردح نُا صٝتبني ٫حكاً .
ايثناْٖ : ٞننب أؽننخاب٘

ايكنن : ٍٛأْنن٘ ٚينند صننٓ٘ مٖ33ننن ) أ ٟيف خ٬ؾنن ١أَننري

املَٓ٪ني عثُإ بٔ عؿإ رف ٞاهلل عٓ٘ .1
)ٜٓ (1عس ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ ،103/1 :238/9: ١ٜطبكات فكٗا ٤ايٚ 56: ُٔٝايجٓا ٤احلطٔ عً ٢أٌٖ ايٚ ،213 -212 ُٔٝا٫تكٝا٤
ا٫ؾفٝا ٤ا٫خفٝا.132: ٤
) (2ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ ، 238/9 ١ٜا٫تكٝا ٤ا٫ؾفٝا ٤ا٫خفٝا.132 : ٤
)ٜٓ (3عس ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ ، 238/9 : ١ٜايطًٛى ٚ ، 103/1 :طبكات فكٗا ٤ايٚ 56 : ُٔٝتٗرٜب ايتٗرٜب ٚ ، 8/5 :ؾف ١ايؿف: ٠ٛ
ٚ ، 430/1طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٙ٩ايفكٗ.16 : ١ٝ
)ٜٓ (4عس ايطًٛى ٚ ، 103/1 :تازٜذ َد ١ٜٓؾٓعا. 318 : ٤
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ٚاملت ٌَ ذ ٜٔايكٛيني ٚ ،ملا ٚرد يف نز صٓٚ ١ؾات٘ ٚ ،املد ٠اييت ققاٖا َنٔ
َٛيد ٙحتٚ ٢ؾات٘ صٖٓ٘106ن ٚ ،اييت بًنؼ زتُٛعٗنا يف َععنِ ا٭قنٛاٍ أْٗنا ؾاقن
ايتضعني عاَن ًا غتنزج بٓتٝجن ١ت٪نند أْن٘ ٚيند يف سَنٔ ايؾندٜل رفن ٞاهلل عٓن٘ ملنا
 ٜت.ٞ
 )1حٝث تغري املؾادر
)2

أْ٘ عاؼ أنثز َٔ تضعني صٓ٘ .2

نز يف تزمجت٘ رمح٘ اهلل م أْ٘ أدرى مخضني َٔ أؽنخاب رصن ٍٛاهلل

ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصنًِ ثٝنث ؽنخبِٗ ٚأخنذ عنِٓٗ َ ،نِٓٗ عًنٚ ٞابنٔ عبناظ
ٚابٔ عُز َٚعا بٔ دبنٌ ٚ ،أبن ٛعبٝند ٠بنٔ ادتنزاد ٚسٜند بنٔ ابن ٚأبنٖ ٛزٜنز– ٠
رف ٞاهلل عِٓٗ – َٚٴععِ أخنذ ٙعنٔ ا٭ٚينني)  . 3أ ٟابنٔ عبناظ ٚعًن ٞرفن ٞاهلل
عِٓٗ ؾهٝـ  ٜخذ عنٔ أَنري املنَٓ٪ني صنٝدْا عًن ٞرفن ٞاهلل عٓن٘ ٖٚ ،ن ٛاينذٟ
اصتغٗد يف رَقنإ َنٔ ايعناّ ٖ 40نن  ،ؾعًن ٢رأ ٟأؽنخاب ايكن ٍٛايثناْٜ ٞهنٕٛ
عُز ساٚٚظ صبع صٓٛات ؾكط أَا عً ٢رأ ٟأؽخاب ايك ٍٛا٭ ٍٚؾٝه ٕٛعُنزٙ
قزاب 27 ١صٓ٘.
ٚ )3ثضاب ٜضري ٜتبني أْ٘ ئ ٜؾٌ

ايتضعني عٓد ٚؾاتن٘  ٫ا بن أْن٘
ايضنبعني ا ٚيند يف سَنٔ ٟ

ٚيد يف خ٬ؾ ١ايؾدٜل رفن ٞاهلل عٓن٘ ٜٚ ،ؾنٌ
ايٓٛر ٜٔرف ٞاهلل عٓ٘.4

)ٜٓ (1عس ضري أع ّ٬ايٓبٚ ، 38/5 : ٤٬طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٙ٩ايفكٗ.17 : ١ٝ
)ٜٓ)2عس ؾف ١ايؿفٚ ،432/1 : ٠ٛايطًٛى ٚ ، 109/1 :طبكات احلفاظ .41 :
)ٜٓ (3عس ؾف ١ايؿفٚ ، 432/1 : ٠ٛايطًٛى ٚ ، 103/1 :تٗرٜب ايتٗرٜب َٚ ،9/5 :دزض ١ايتفطري يف اي.245 : ُٔٝ
)ٚ (4تتُجٌ ٚداٖٖ ١را ا٭َس فُٝا : ًٜٞ
أ-

إذا ٚيد طاٚٚع يف خ٬ف ١ضٝدْا عجُإ أ ٟعاّ ٖ 33ـ فإٕ عُس ٙضٝه ٕٛضٖٓ٘ 106ـ  ٖٞٚضٓٚ ١فات٘ (- 106

= 33

 73ضٓ٘) فكط .
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ٚخ٬ؽ ١ايك: ٍٛ
إٔ ٫ٚد ٠اٱَاّ ساٚٚظ رمح٘ اهلل ناْ يف خ٬ؾ ١ايؾدٜل رف ٞاهلل عٓن٘ ،
ٚإٔ ٖذا ايعُز املدٜد مسح ي٘ بانتضاب َهاْ٘ رؾٝع ١يف عً ّٛايهتاب ٚايضنٓ٘
 ٫ٚصُٝا عًِ ايتؿضري ٚ ،اذتدٜث ٚ ،ايؿكن٘ 1ممنا دعًن٘ ٜتبنٛأ َهاْن ١رؾٝعن ١بنني
أ ١ُ٥عؾز ٙرمحِٗ اهلل مجٝعاً حت ٢ق ٌٝعٓ٘ :
َعدٚد يف نبار أُ٥ن ١ايتنابعني ايثكنات ننثري ايتؿضنري ٚايؿكن٘ ٚ ،اذتندٜث ٫ٚ
صُٝا عٔ ابٔ عباظ رف ٞاهلل عُٓٗا . 2
املطلب الثانٌ  :عصزه ونشأته
ٗٝد:
ٜٴعنند ايعؾننز ايننذ ٟعنناؼ ؾٝنن٘ ٖننذا اٱَنناّ ادتًٝننٌ َننٔ أؾقننٌ ٚأسٖنن ٢عؾننٛر
ايبغز، ١ٜ٭ٕ ٖذا ايعؾز ؾ ٘ٝتشن َٔ ١ٝاذتبٝب املؾن ؿ ٢ؽنً ٢اهلل عًٝن٘ ٚآين٘
ٚصًِ ايذ ٟقاٍ ؾ ٘ٝم خرينِ قزْ ِ ٞايذ ِ ًِْٜٗٛ ٜٔايذ) ًِْٜٗٛ ٜٔ

3

َٚع ٖذ ٙاملهاْ ١ايغزٜؿ ١يذيو ايعؾز ؾكد ْغن ٖنذا اٱَناّ ْغن  ٠عنزٜؿ ١يف
ب٬د ٙاي. ُٔٝ

ب-

أَا أذا ٚيد يف خ٬ف ١ضٝدْا أب ٛبهس زق ٞاهلل عٓ٘ ضٓ٘(ٖ 13ـ) فإٕ عُس ٙضٝه ٕٛضٖٓ٘ 106ـ قد داٚش ايتطعني
عاَاّ ( 93 =13 -106ضٓ٘) ٖٓ َٔٚ ،ا ثبت ؾشَ ١كٛي٘ أؾشاب ايك ٍٛا٭ٚ ٍٚاهلل أعًِ .

)ٜٓ (1عس ا٭َاّ طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٙ٩ايفكٗ.47 -16 : ١ٝ
)ٜٓ )2عس اجلسح ٚايتعدٚ ، 501 -500 : ٌٜايبداٚ ١ٜايٓٗا.238/9 : ١ٜ
)(3أخسد٘ ايبداز ٟيف نتـاب ايػـٗادات – بـاب ٜ ٫ػـٗد عًـ ٢غـٗاد ٠دـٛز إذا غـٗد – سـدٜح زقـِ ( –549 : )2651زادـع زٜـا
ايؿاحلني  256 :سدٜح زقِ ( )509باب فكٌ اجلٛع ٚخػ ١ْٛايعٝؼ .

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

301

طاووس بن كًسان الًنانٌ ومزوياته

د.صاحل اخلنزٍ

م ٚؾٗٝا ٚيد ٚنإ َٔ أنابز ؾكٗاٗ٥ا رحنٌ

َهن – ١سادٖنا اهلل عنزؾاً –

ٚصننهٔ ؾٗٝننا ٚأخننذ ايعًننِ عًننٜ ٢نند عننٛٝخٗا َٚننٔ أُٖٗننِ ابننٔ عبنناظ ٖٚنن ٛأحنند
تَٝ٬ذ ٙاملغٗٛر ٜٔرف ٞاهلل عٓ٘ .
عاؽز اٱَاّ ساٚٚظ ايدٚي ١ا٭َٚ – ١ٜٛقبًنٗا دٚين ١ارتًؿنا ٤ايزاعند ٜٔرفنٞ
اهلل عِٓٗ – َٓذ ٫ٚدت٘ حتٚ ٢ؾات٘ ).1
ٖٓ َٔٚا نإ ايعؾز ايذ ٟظٗز ؾٖ ٘ٝذا اٱَاّ ادتً ٖٛ ٌٝخنري ايعؾنٛر عًن٢
اٱس٬م يٛؽـ ايزص ٍٛؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚؽخب٘ ٚصنًِ ين٘ بنذيو نُنا صنبل
يف اذتدٜث ايغزٜـ .
َٚع َٝشٖ ٠ذا ايشَٔ املبارى  ٫بد يٓا إٔ ْعزف ٚي ٛعن٦ٝاً شتتؾنزاً عنٔ عؾنزٙ
َٔ حٝث :
أوالً  :احلالُ االجتناعًُ :
ٜٴعد ايكزٕ ا جنز ٟا٭ َ ٍٚنٔ أبنزى ٚأععنِ عؾنٛر ايتنارٜع عًن ٢اٱسن٬م ؾٗنٛ
ايكزٕ ايذ ٟبٴعث ؾ ٘ٝايٓيب ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآين٘ ٚؽنخب٘ ٚصنًِ ٚتزتنب عًن ٢بعثتن٘
عزام ْٛر اٱصن ّ٬عًن ٢ا٭رَٚ ، ،نٔ نِ ٖنادز ؾٝن٘ ٚبٓن ٢أععنِ دٚين ١أعنزق
عًٗٝننا ايغننُط َٚننٔ ننِ تزبنن ٢عًننَٗٓ ٢جنن٘ ايغننزٜـ أععننِ دٝننٌ ظٗننز عًننٚ ٢دنن٘
ا٭ر ،أ ٖٛٚ ٫د ٌٝايؾخاب ١ايهزاّ رف ٞاهلل عِٓٗ أمجعني .
ؾكنند ناْ ن حٝاتنن٘ ايغننزٜؿ ١ؽننً ٢اهلل عًٝنن٘ ٚآينن٘ ٚصننًِ ثننٌ غاٜنن ١ايبضنناس١
ٚايتٛافع ٚايشٖد ٚ ،نذيو نإ أؽخاب٘ ٚآٍ بٝت٘ ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ ،
َٚنٔ ننِ ظٗننز دٝننٌ ايتننابعني رمحٗننِ اهلل تعنا ٚنننإ َننِٓٗ ايهننثري َننٔ ايعًُننا٤

))1طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٙ٩ايفكٗٚ ،1 : ١ٝا٫تكٝا ٤ا٫ؾفٝا ٤ا٫خفٝا.142 -132 : ٤
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ٚايشٖنناد ٚايعبنناد رغننِ اتضنناع رقعنن ١ايدٚينن ١اٱصنن ٫ٚ ، ١َٝ٬صننُٝا يف أٚاخننز عٗنند
ارتًؿا ٤ايزاعدٚ ، ٜٔسَٔ ايدٚي ١ا٭َ. ١ٜٛ
م ؾبعد إٔ تٛصع ايؿتٛحات اٱصن ١َٝ٬يف ايعؾنز ا٭َن ٟٛدخًن أَنِ شتتًؿن١
ايًػننات ٚاذتقننارات يف حعننري ٠اٱصنن ّ٬ممننا أحنندت بعننص ايتخنن٫ٛت يف اذتٝننا٠
ا٫دتُاع.1)١ٝ
َٚع ظٗٛر بعص َعاٖز اين ف ٚ ،نثنز ٠ا٭َنٛاٍ يف ا٭ٜند ٫ ، ٟإٔ ينو ه
 ٪ٜز عًْ ٢ؿنٛظ تغنزب اٱصنٚ ، ّ٬أحبتن٘ بهنٌ دٛارحٗنا ٚ ،ناْن َضنتعد٠
يبذٍ ايػايٚ ٞايٓؿٝط َٔ أدٌ ْؾزت٘ ٚرؾعتن٘ َٚ ،نٔ تًنو ايٓؿنٛظ ْؿنط ؽناحبٓا
ايذْ ٟغ ْغ  ٠عًُ ١ٝد ١ٜٝٓادتُاع ١ٝبض ١ ٝعنشست يدٜن٘ حنب سًنب ايعًنِ اينذٟ
رحٌ نثرياً َٔ أدٌ حتؾ ٫ٚ ، ً٘ٝصُٝا يف ايبًد اذتزاّ مَه ١املهزَ ) ١اييت
نإ نثري ا٭صؿار يٗٝا .
ثانًاً :احلالُ السًاسًُ -:
أدرى اٱَنناّ سنناٚٚظ عؾننز ارت٬ؾنن ١ايزاعنندْٚ ، 2٠غ ن  ٠ايدٚينن ١ا٭َٜٛنن ١ايننيت
عاؽز داْباً نبرياً َٔ ت رغتٗا  َٔٚ ،أِٖ ا٭حدات اييت عاؽزٖا حدت مايؿتٓ١
) ايذ ٟقؾِ ظٗز ا٭َٚ ، ١قضُٗا

ع ز ٜٔنبري ٫ٚ ٜٔح ٫ٚ ٍٛق ٫ ٠ٛباهلل

ايعً ٞايعع. ِٝ

) (1طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٙ٩ايفكٜٗٓٚ ، 2 : ١ٝعس زداٍ ايفهس ٚايدعٚ ، 22 : ٠ٛتازٜذ اإلض ّ٬ايطٝاض.529/1: ٞ
(ٜ )2رٖب ؾاسب زضاي( ١طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٙ٩ايفكٗ ) ١ٝإىل ايك ٍٛإٔ ا٭َاّ طاٚٚع عاؽ َا بني (ٖ 33ـ  -ست106 ٢
ٖـ ) نُا يف ؾفش ، 3 ١ثِ ٜك ٍٛف : 21أْ٘ تٛيف ٚي٘ بكع ٚتطع ٕٛضٓ٘ فهٝف ٜتفل ذيو ؟ ! ٚإٕ نإ قد أغاز بعد ذيو
إىل إٔ عُس ٠أقٌ َٔ ذيو بهجري يهٓ٘ مل حيدد ذيو  َٔٚ ،ايٛاقح أْ٘ مل ٜعتُد يف َؿادز ٙعً ٢أَ ٟؿدز ميين َجٌ
ايطًٛى ٚ ،طبكات فكٗا ٤ايٚ ، ُٔٝتازٜذ َد ١ٜٓؾٓعآٖ َٔٚ ، ٤ا ظٗس اإلخت٬ط عً ٘ٝيف ٖر ٙاملطأيٚ ، ١قد ضبل تٛقٝح
ذيو ف.5
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ٖٚذا اذتدت ايهنبري ناْن ين٘ تداعٝاتن٘ املختًؿن ٫ٚ ١صنُٝا عًن ٢املضنت ٣ٛم
ايضٝاص )ٞايذ ٟتزتب عً ٘ٝظٗٛر مايدٚي ١ا٭َ ) ١ٜٛاييت ثٌ ؾ  ٠املًو ايعق،ٛ
ايتاي  ٞيعٗد ارتًؿا ٤ايزاعند ٜٔرفن ٞاهلل عنِٓٗ ٚ ،ننإ بٓن ٛأَٝن ١نػريٖنِ َنٔ
ايبغنننز نننِ ٚعًننن ، ِٗٝؾًنننِٗ يف حهُٗنننِ بعنننص اباصنننٔ ٚ ،عًنننَ ِٗٝثاينننب ٫
ٜٓهزٖا أحد .
َنننع ينننو ؾكننند م اَتننناس اذتهنننِ يف ايعٗننند ا٭َننن ٟٛبنننبعص املَ٬نننح اذتضنننٓ١
ٚؽاحبت٘ بعص ا٭حدات ؾهإ ا ا٭ ز يف حٝا ٠املضًُني – ايعاَنٚ ١ارتاؽن– ١
 َٔٚأبزس ٖذ ٙاملَ٬ح ٚا٭حدات ْعناّ اذتهنِ -ؾكند ننإ -

عنهٌ ْعناّ

اذتهننِ يف ايعٗنند ا٭َنن ٟٛحهُ ناً ٚرا  ٝناً تعاقننب عًٝنن٘ أربعنن ١عغننز خًٝؿنن ١أ ٚننِ
َعا ١ٜٚبٔ أب ٞصؿٝإ َ٪صنط دٚينتِٗ ٚآخنزِٖ َنزٚإ بنٔ ستُند املًكنب باذتُنار
ايذ ٟقتٌ صٓ٘مٖ132ن)
ٚقنند تؿنناٚتٛا يف أَنند اذتهننِ نُننا تؿنناٚتٛا نننذيو يف صٝاصننتِٗ يٮَننَ ١ننٔ
حٝننث ايعنندٍ ٚاينندٖاٚ ٤حضننٔ ايتنندبري ٚايتؾننزف  .ؾهننإ أعنند ِ عُننز بننٔ عبنند
ايعشٜننش  ...نُننا إٔ عٗنند بن أَٝنن ١ه ٜهننٔ ؽنناؾٝاً َننٔ اذتزنننات بننٌ ؽنناحبت٘
أحدات ٚحزنات عد ٠نإ ا آ ارٖا ايٓؿضٚ ١ٝايضٝاص ١ٝعًٖ ٢ذا ايعٗد ٚعً٢
حٝا ٠املضًُني عاَ٘ ). 1
ٚخَ ٍ٬عاٜغ ١اٱَاّ ساٚٚظ ذ ٙايدٚين ١ننإ ننثري اٱبتعناد عنٔ ايضٝاصن١
حت ٢قاٍ عٓ٘ صؿٝإ بٔ عٓٝٝن٘ : .2م َتجٓبنٛا ايضنً إ  ٬ن : ١أبن ٛر يف سَاْن٘ ،
ٚساٚٚظ يف سَاْٚ ، ١ايثٛر ٟيف سَاْ٘).1
) )1طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٙ٩ايفكٜٗٓٚ ،4 : ١ٝعس تأزٜذ اخلًفا.295 : ٤
) (2ضفٝإ بٔ ع ٘ٓٝٝأب ٛحمُد ايهٛيف ثِ امله ٞثك ١سافغ فك ٘ٝإَاّ سذ ١تٛيف ضٖٓ٘189ـ ٜٓ :عس ايتكسٜب .129 -128 :
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ؾٗن ٛنُننا ْ٬حنغ نننإ نننثري اٱبتعناد عننٔ اذتهناّ ٚايضنن٬سني ٚ ،ينن٘ يف
يو َٛاقـ نثريَٚ ٠غٗٛر.2٠
اتضُ َٛاقؿ٘ َنع  ٟٚايضنً إ بايغنجاعٚ ١قن ٍٛاذتنل ٚ ،ايٓؾنح نِ حتن٢
أْ٘ ملا  ٚعُز بٔ عبد ايعشٜش ت ٖ 101ن 3أرصٌ ي ٘ٝسناٚٚظ ٜٓؾنخ٘ قنإ : ً٬٥
أردت إٔ ٜهن ٕٛعًُننو نًنن٘ خننري ؾاصننتعٌُ أٖننٌ ارتننري ؾكنناٍ عُننز  :نؿنن ٢بٗننا
َٛعع.4١
ٚقاٍ عٓ٘ َز ٠حني صٴ ٌ٦عٓ٘  :م ٖ ٛاملٗد ٟأ ٜ -ع عُنز بنٔ عبند ايعشٜنش –
قاٍَٗ ٖٛ :دٟټٚ ،يٝط ب٘ ْ٘ ،ه ٜضتهٌُ ايعدٍ نً٘ ).5
ٖٚهنذا ه ٜهنٔ َغننػ ً٫ٛبايضٝاصنٚ ١ردا ننا  ٚ ،جنا نننإ ننثري اٱٖتُنناّ
ب ًب ايعًِ ٚ ،تعًٖٚ ، ُ٘ٝذا َا صٝتبني يٓا يف امل ًب ايثاينث ٕ عنا ٤اهلل تعنا
ٚ ،قد رننشت يف ٖنذا امل ًنب عًن ٢اذتنايتني ا٫دتُاعٝنٚ ١ايضٝاصن ١ٝيهُْٗٛنا
َٔ أنثز امل ٪زات ايعًُ ١ٝيف عخؾٝات ايبغز .
املطلب الثالث :مكانته العلنًُ ومنهجه يف التفسري
صٛف أحتدت يف ٖذا امل ًب عٔ َهاْت٘ ايعًَُٗٓٚ ، ١ٝج٘ يف ايتؿضري
بإختؾار يف ايٓكاط ا٫ت: ١ٝ

) (1تٗرٜب ايتٗرٜب .10/5:
) (2يٝظ ٖٓا َٛقع بطط تًو املٛاقف ٚ ،يًكاز ٨ايهس ِٜايسدٛع إىل املؿادز اييت أغازت إىل َد ٣بػك ١يٮقرتاب َِٓٗ إ ٫يف
سدٚد ايٓؿح هلِ ٚٚععِٗ ٜٓ ،عس يف ذيو ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ 246 -238/9: ١ٜؾف ١ايؿفٚ ،432 -430 : ٠ٛتازٜذ َد ١ٜٓؾٓعا٤
ٚ ، 364 - 362 :ايطًٛى ٚ ، 105 -103/1 :طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٙ٩ايفكٗ.7 -6 : ١ٝ
)ٜٓ (3عس تازٜذ اخلًفا.280 : ٤
)ٜٓ )4عس غرزات ايرٖب ٚ ،132/1:طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٙ٩ايفكٗ.6: ١ٝ
) )5تازٜذ اخلًفا.269: ٤
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أوالً  :مكانته العلنًُ
أحتننٌ َآَننا َهاْنن ١رؾٝعنن ١بننني أعنن ّ٬سَاْنن٘ ايننذ ٜٔأنتقنن بٗننِ ايننب٬د
اٱص ١َٝ٬يف شتتًـ ا٭قنايٚ ،ِٝاينذ ٟننإ يعٗنٛرِٖ بهثنز ٠يف دٝنٌ ايتنابعني
رمحٗننِ اهلل أ ننزاً نننبرياً عًنن ٢ايٓكًنن٘ اذتقننار ١ٜايننيت تً ن ايكننزٕ ا جننز ٟا٭ٍٚ
أصباب عدٜدَٗٓ ٠ا .
 )1ععٛر د ٌٝايتابعني باذتاد١

مجع َا ميهٔ مجع٘ َٔ عًِ ايؾخاب١

رف ٞاهلل عِٓٗ ايذ ٜٔنإ د ًِٗٝقد أٚعو عً ٢ايزح ٌٝعٔ اذتٝا ٠ايدْٝا .
 )2تؿننزؽ ايهننثري َننٔ ابٓننا ٤ايؾننخاب ١رفنن ٞاهلل عننِٓٗ خاؽننٚ ، ١املضننًُني
عاَ ١ي ًب ايعًِ .
 )3دخ ٍٛايهثري َٔ ابٓا ٤ايب٬د املؿتٛحن ١يف اٱصن ٚ ّ٬قبنا ِ عًنَ ٢عزؾن١
تعاي ِٝد ِٜٗٓادتدٜد .
)4

ٖتُاّ اذتهاّ ا٭َٜٛني بايٓاح ١ٝايعًُ ١ٝناح اَِٗ يًعًُناٚ ٤تكنزٜبِٗ

ٚاٱحضإ يٚ ِٗٝخاؽ ١يف عٗد عُز بٔ عبد ايعشٜش .1
 )5صع ٞا٭ٚ ١ُ٥ايعًُا ٤ي٬قتدا ٤بضٝد ارتًل ؽنً ٢اهلل عًٝن٘ ٚآين٘ ٚؽنخب٘
ٚصننًِ بنناذتزـ عًنن ٢سًننب ايعًننِ ْٚغننز ٙبننني ايٓنناظ  ٫ٚ ،صننُٝا عًننِ ايهتنناب
ٚايضٓ٘ ٚتبًٝػُٗا يًٓاظ ٚايشٖد عٔ ايدْٝا َٚعاٖزٖا  ٚقبا ا ايغدٜد عً. ِٗٝ
َٚا ٪ٜند َهاْ ١اٱَاّ ايعًُٚ ١ٝسٖدٚٚ ٙرع٘ َا  ٜت-: ٞ
-

منإ أحد ا٭ ١ُ٥ا٭ع ، ّ٬قد مجع ايعبادٚ ٠ايشٖادٚ ، ٠ايعًنِ ايٓناؾع ،

ٚايعٌُ ايؾاحل ).2
)ٜٓ (1عس طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٠٩ايفكٗ.8: ١ٝ
) (2ايبداٚ ١ٜايٓٗا.238/9: ١ٜ

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

306

طاووس بن كًسان الًنانٌ ومزوياته

د.صاحل اخلنزٍ

نٝـ ٜ ٫ه ٕٛنذيو ٚ ،قند عنٗد ين٘ بايزؾعنٚ ١املهاْن ١ايعايٝن ، ١بنٌ ٚأْن٘
رمبا نإ عٓد َٔ ٙأٌٖ ادتٓ ١عٝخ٘ حرب اٱَ ١ادتً ٌٝعبد اهلل بٔ عباظ حٝث
-

قاٍ عٓ٘ :م ْ ٫ ٞاظٔ ساٚٚصاً َٔ أٌٖ ادتٓ.1) ١

-

مٚقاٍ صؿٝإ  :قً يعبد اهلل بٔ أبٜ ٞشٜدَ 2ع َٔ نٓ تدخٌ عًن ٢ابنٔ

عباظ أ
قاٍ َ :ع ع اٚ 3٤أؽخاب٘ .قً فساٚٚظ أ
قاٍ :أٜٗات اى نإ ٜدخٌ َع ارتٛاـ.) 4
-

ْٚكٌ ابٔ ايعُناد اذتٓبًن ٞيف عنذرات٘ يف ٚؽنؿ٘ أْن٘ ننإ أعًنِ ايتنابعني

باذتٚ ٍ٬اذتزاّ.5
-

مٚعٔ عبد املٓعِ بٔ أدرٜط 6عٔ أب ٘ٝقاٍ  :ؽًٖٚ ٢ب بٔ َٓب٘ ٚسناٚٚظ

ايُٝاْ ٞايػدا – ٠أ ٟايؿجز – بٛف ٤ٛايعتُ ١أربعني صٓ٘)
-

7

ٚقنناٍ صننؿٝإ ٚ :حًننـ يٓننا بننزاٖٖٚ 8 ِٝننَ ٛضننتكبٌ ايهعبننٚ : ١رب ٖننذا

ايبَ ٝا رأ ٜأحداً ايغزٜـ ٚايٛفٝع عٓد ٙمبٓشيٚ ١احد ٫ ٠ساٚٚظ .1

)َٓ (1اٌٖ ايعسفإ ٚ ، 20/2:ايتفطري ٚاملفطسٚ ، 114/1 : ٕٚطاٚٚع ٚآزا ٙ٩ايفكٗ.22 : ١ٝ
) (2عبٝد اهلل بٔ أبٜ ٞصٜد ٖ ٛاملهَٛ ٞىل آٍ قازظ بٔ غٝب ١ثك ١نجري احلدٜح َٔ ايسابعَ ١ات ضٖٓ٘126ـ ٚي٘ ضت ٚمثإْٛ
ضٜٓ٘ٓ .عس ايتكسٜب .228:
) )3عطا ٤بٔ أب ٞزباح ٚ ،اضِ أب ١ٝاضًِ ايكسغ ِٖ٫َٛ ٞامله ٞثك ١فك ٘ٝفاقٌ يهٓ ١نجري اإلزضاٍ َٔ ايجايجَ ١ات ضٖٓ٘114ـ
ٜٓ .عس ايتكسٜب .239:
) )4اجلسح ٚايتعدٜٓٚ ، 501 -500/4: ٌٜعس ؾف ١ايؿف. 432/1 : ٠ٛ
)ٜٓ (5عس غرزات ايرٖب ٚ ،134/1:طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٠٩ايفكٗ.22: ٘ٝ
) (6عبد املٓعِ أدزٜظ ابٔ ضٓإ  ،أبٖٛ ٙٛادزٜظ ابٔ ضٓإ أب ٛايٝاع ايؿٓعاْ ٞابٔ بٓت ٖٚب بٔ َٓب٘ ٜٓعس ايتكسٜب .25:
) (7ؾف ١ايؿفٚ.431/1 : ٠ٛإٕ نإ ايباسح ٜ ٫طًِ بٗرا عً ٢إط٬ق٘ يه ٕٛايطبٝع٘ ايبػس ١ٜتكتك ٞإؾاب ١اإلْطإ
با٭عسا

ٚا٭َسا

) (8ابساٖ ٖٛ ِٝإبساٖ ِٝبٔ َٝطس ٠ايطا٥فْ ٞصَ ٌٜه ١ثبت سافغ َٔ اخلاَطَ ١ات ضٖٓ٘132ـ ٜٓعس ايتكسٜب
.24:
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مقاٍ ع ا : ٤قاٍ ي ٞساٚٚظ ٜ :ا ع ا ٫ ٤تٴٓشئ حادتو مبٔ أغًل دْٚو

أبٛاب٘ ٚدعٌ عًٗٝا حجاب٘ ٚ ،يهٔ أْش ا مبٔ بابن٘ َؿتنٛد ينو

ٜن ّٛايكٝاَن، ١

أَزى إٔ تدعٚ ٙٛفُٔ يو إٔ ٜضتجٝب يو.) 2
-

مٚعٔ يٝث 3قاٍ  :قاٍ ي ٞساٚٚظ َ :ا تعًُ َٔ ايعًِ ؾتعًُ٘ يٓؿضنو ،

ؾإٕ ا٭َاْٚ ١ايؾدم قد ٖبا َٔ ايٓاظ). 4
ٖٚهننذا ٜتننبني يٓننا إٔ سنناٚٚظ نننإ َننٔ أنننابز عًُننا ٤ايتننابعني رمحٗننِ اهلل
تعا ؾكد ننإ نُنا قنايٛا عٓن٘  :عنٝع أٖنٌ اينٚ ُٔٝؾكن ِٗٗٝين٘ د٬ين ١ععُٝن١
َٚهاْ ١رؾٝع.5 ١
ٚاذتدٜث عٔ ايزدٌ نثري دداً ؾٗ ٖٛ َٔ ٛعًُاً ٚؾقٚ ً٬سٖداً ٚٚرعاً ٚ ،يعٌ
ٖننذا ايبخننث بداٜنن ١يدراصنن ١عخؾننٝات ميٓٝنن ١أخننز ، ٣تٝ ٛك ناً دتٗٛدٖننا ايعًُٝنن١
ايهرب ٣يف خدَٖ ١ذ ٙا٭َ. ١

)ٜٓ (1عس ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ ،241/9 : ١ٜغرزات ايرٖب ٚ ،134/1 :طاٚٚع ٚآزا ٙ٩ايفكٗ.22: ١ٝ
) (2ؾف ١ايؿفٚ ،432/1: ٠ٛايبداٚ ١ٜايٓٗا.239/9: ١ٜ
) (3يٝح ٖ ٛيٝح بٔ أب ٞزق ٘ٝبايتؿػري ايطاَ ٞايجكف ٞناتب عُس بٔ عبد ايعصٜص َكب َٔ ٍٛايطادض ١ايتكسٜب .287
) (4ايبداٚ ١ٜايٓٗا.239/9: ١ٜ
)ٜٓ (5عس ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ ، 238/9 : ١ٜغرزات ايرٖب ٚ ، 134/1:طاٚٚع ٚآزا ٙ٩ايفكٗ.22: ١ٝ

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

308

طاووس بن كًسان الًنانٌ ومزوياته

د.صاحل اخلنزٍ

ثانًاً منهجه يف التفسري -:
 ٫غتتًـ أ ٓإ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚا٫ختؾاـ يف عً ّٛايتؿضنري ٚاذتندٜث ٚايؿكن٘
ٚا٭ؽٚ ٍٛغريٖا إٔ املٓٗج ايذ ٟنإ عًٝن٘ أٖنٌ ايكنزٕ ا جنز ٟا٭َ ٍٚنٔ عًُنا٤
ا٭ََٗٓ ٖٛ ١ج ٚاحد تكزٜبناً ا ه ٜعٗنز ايتخؾنؿ يف ؾنزٚع ايعًن ّٛايغنزع٫ ١ٝ
َٔ ْٗاٜات ايكزٕ ا جز ٟايثاْ ، ٞأَا قبٌ يو ؾكند ناْن ننٌ عًن ّٛايغنزٜع١
داخً ١حت عًِ ٚاحد تكزٜباً ٖ ٛمعًِ اذتدٜث ) ٚبعدٖا بدأ ايتؿضري باٱصنتكٍ٬
عٔ اذتدٜث ٚ ،أؽبح باباً َٔ أبٛاب٘ .
ٚاذتل إٔ ايتؿضري يف ٖنذ ٙاملزحًن ١أخنذ بٴعندًا ددٜندًا

 ٬عنٔ
بندأ ٜضنتكٌ قًنً ٝ

عًِ اذتدٜث ايذ ٟنإ ٜٴعد دش٤اً َٓ٘ ٖٚ ،ذا يف عٗند ايتنابعني رمحٗنِ اهلل أَنا
يف عٗد أتباع ايتابعني ؾكند ننإ انثنز ٚفنٛحاً ٚاصنتكَ 1ً٫٬نع احتؿاظن٘ بضنُ١
ايزٚاٚ ١ٜايٓكٌ يف ا٭عِ ا٭غًب ٚ ،أُٖ ١ٝتؿضري ٖ ٤٫٪ا٭عنَٚ ، ّ٬نِٓٗ سناٚٚظ
بٔ نٝضإ تزدع ٭صباب عدَٗٓ ٠ا -:
 )1أْٗننِ أخننذٚا نننثرياً َننٔ ايتؿضننري أ ٟايتننابعني عننٔ ايؾننخاب ١رفنن ٞاهلل
عِٓٗ.
 )2ن ِْٗٛغايب أٌٖ ايكز ٕٚاملؿقً. ١
َ )3عزؾتِٗ بًضإ ايعزب خري َٔ َعزؾ َٔ ١دا ٤بعدِٖ .
ٖٚذ ٙا٭صباب تع  ٞتؿضريِٖ َش ١ٜعً ٢تؿضري َٔ دا ٤بعدِٖ بادتًُ.2 ١

)ٜٓ (1عس تفطري ايٓطاَٚ ،24/1: ٞ٥دزض ١ايتفطري يف اي.400: ُٔٝ
)ٜٓ (2عس قٛاعد ايتفطري َٚ ،192/1 :دزض ١ايتفطري يف اي.400 : ُٔٝ
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ٖٚهنذا ٜتقننح يٓنا إٔ َننٓٗج ايتؿضننري آْنذاى نننإ َٓٗجناً َٛحنداً قننا ِ٥عًنن٢
ايزٚاٜننٚ ١ايٓكننٌ َننٔ ابنندت

ايننٓيب ؽننً ٢اهلل عًٝنن٘ ٚآينن٘ ٚصننًِ َٚننِٓٗ َآَننا

مساٚٚظ بٔ نٝضإ ).
ٚصٝتقننح َننٔ خننٜ ٍ٬ننزاد ايزٚاٜننات عٓنن٘ يف ايتؿضننري إٔ املننٓٗج نننإ َننٓٗج
ايزٚا ١ٜايؾٹزَف ٚ ،ه تعٗز آرا ٙ٩ايغخؾ ٫ ١ٝؾُٝا ْدر َٔ ايزٚاٜات.
ؾِٗ ناْٛا رٚا ٠حزٜؾنني عًن ٢ايٓكنٌ ايندقٝل يًزٚاٜنات ننابزاٶعنٔ ننابز ،
ٖٓ َٔٚا داٖ ٤ذا ايبخث ايذ ٟعتٌُ عٓٛإ ساٚظ بٔ نٝضإ ايُٝاَْٚ ٞزٜٚات٘
يف تؿضنري ايكنزإٓ ايهننز ِٜمَزٜٚنات سنناٚٚظ بنٔ نٝضننإ يف ايتؿضنري ) يتهننٕٛ
ايدق ١يف ايعٓٛإ َتٛاَ ١ُ٥ع ايٛاقع ايغخؾن ٞي ناٚٚظ  ،نٝنـ  ٫أ ٖٚن ٛاينذٟ
عٴزف عٓ٘ اذتزـ ايهبري ٚايغدٜد عً ٢دق ١ايزٚا ١ٜحت ٢ٴنز أْ٘ م ننإ ٜعند
اذتدٜث حزؾاً حزؾاً)

1

ٚقد أقتؾزت عًٖ ٢ذا ايكدر ايٝضري املتعًل بٗذا ا٭َز يٛفٛح٘ ٚ ،بًٛغ٘ حد
ايتٛاتز بني أٌٖ ا٫ختؾاـ ٚ ،حت ٫ ٢تشٜد ٚرٜكنات ايبخنث عنٔ حندٖا ٚ ،بناهلل
ايتٛؾٝل .
املطلب الزابع  :أساتذته وتالمًذه ووفاته رمحه اهلل
ٚيف ٖذا امل ًب صٛف أحتدت عٔ أصاتذت٘ ٚتَ٬ذت٘ ٚٚؾات٘ يف ايٓكاط ا٫ت: ١ٝ
أ : ً٫ٚأصاتذت٘:
بعد ٖذ ٙاذتٝا ٠اذتاؾً ١ذا ايزدٌ اٱَاّ ايعًِ ادتٗبذ اينذ ٟآ نز َنا عٓند اهلل
عًَ ٢ا عٓد ايٓاظ  ٫بد يٓا َٔ ٚقؿ ١قؾنريَ ٠نع أٚي٦نو ا٭عن ّ٬اينذ ٜٔتزبنَ ٢ثنٌ

) (1تٗرٜب ايتٗرٜب ٚ ، 9/5:ايطبكات ايهرب.69/6: ٣
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ٖذا اٱَناّ عًن ٢أٜند ِٜٗيٓعنزف املنٓٗج اينذ ٟختنزج عًٝن٘ أَثناٍ ٖن ٤٫٪ا٭عن، ّ٬
ٚيهٔ ايدٖغ ١تش ٍٚعٓدَا تعزف إٔ ٖذا ايتًُٝذ ايٓجٝب تزبن ٢عًنَ ٢نٓٗج صنٝد
ارتًل ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ ايذْ ٟكً٘ أؽنخاب٘

َغنارم ا٭رَٚ ،ػاربٗنا

َٗٓٚ ،ا ب٬د اي. ُٔٝ
ٚقد أمجع املؾادر إٔ اٱَاّ ساٚٚظ رمح٘ اهلل أدرى مخضني َنٔ أؽنخاب
ايٓيب ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚؽخب٘ ٚصًِٚ 1قد نزت أمسنا ٤اينبعص َنِٓٗ ٕ ٚ ،
نإ أعٗز َنٔ أخنذ عٓن٘ َنِٓٗ ٖن ٛحنرب ا٭َن ١معبند اهلل بنٔ عبناظ ) رفن ٞاهلل
عُٓٗا  َٔٚ ،أبزس ٚاعٗز اصاتذت٘ ِٖ .2
 )1سٜد بٔ اب بٔ ايقنخاى ا٭ْؾنار ٟارتشردن ٞناتنب ٚحن ٞرصن ٍٛاهلل
ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚؽخب٘ ٚصًِ  َٔ ،أؾز ،ايؾخابَٚ ، ١نٔ أؽنخاب ايؿتٝنا
ايزاصننخني يف ايعًننِ حتنن ٢قٝننٌ غًننب سٜنند بننٔ ابنن ايٓنناظ عًنن ٢ا ٓننتني ايكننزإٓ
ٚايؿزا٥ص  ،تٛيف صٖٓ٘42ن ٚ ،قٝنٌ ٖ43نن ن ٚقٝنٌ ٖ45نن ٖٚ 3نَ ٛنا ردخن ١ؽناحب
رصاي ١مساٚٚظ بٔ نٝضإ ٚآرا ٙ٩ايؿكٗ ١ٝـَٚ ، )24ا أَ ٌٝي. ٘ٝ
ٖٚذا ٜزد َا ردخ٘ بغ ٕ َٛيد ساٚٚظ أْ٘ نإ صٖٓ٘33نن ممنا ٜغنري

أْن٘

أخننذ عننٔ سٜنند ٖٚنن ٛد ٕٚايعاعننزٖٚ ، ٠ننذا غننري دقٝننل بننٌ ايؾننخٝح أْنن٘ ٚينند سَننٔ
ايؾدٜل صٖٓ٘13ن رف ٞاهلل عٓ٘ ٜٚ ،ت ند ٖذا َٔ خ ٍ٬تتًُذ ٙعً ٢ايؾخابٞ
ادتً ٌٝسٜد بٔ اب رف ٞاهلل عٓ٘ .

)ٜٓ (1عس ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ ،238/9 : ١ٜتٗرٜب ايتٗرٜب ٚ ، 9/5 :ؾف ١ايؿفَٚ .432/1 : ٠ٛطًِ يف اإلميإ )90 -88/52( :
) (2أخرتُ ٖرا ايرتتٝب ٭ضاتر ٙطاٚٚع ٚتَٝ٬ر َٔ ٙزضاي ( ١طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٙ٩ايفكٗ 30 – 24: ١ٝبتؿسف
)ٜٓ (3عس ا٭ؾاب٘  562 – 561/1:تسمج ١زقِ (ٚ ، )2880اإلضتٝعاب بٗاَؼ اإلؾابٚ .554 -551/1 : ١طاٚٚع بٔ نٝطإ
ٚأزا ٙ٩ايفكٗ.24: . ١ٝ
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 )2عبنند اهلل بننٔ عُننز ٚبننٔ ايعنناـ ايؾننخاب ٞايعابنند ايشاٖنند ابننٔ ايؾننخابٞ
ادتًٝننٌ معُننز ٚبننٔ ايعنناـ) رفنن ٞاهلل عٓنن٘  .أحنند ايعبادينن ١ا٭ربعنن٘ 1ايؿكٗنناَ ٤ننٔ
أؽننخاب ايننٓيب ؽننً ٢اهلل عًٝنن٘ ٚآينن٘ ٚصننًِ ٚينند صننٓ 7 ١قبننٌ ا جننز ٠نننإ نننثري
ايعبادٚ ٠ايشٖد ٚايٛرع  ،نز ابٔ حجز إٔ ساٚٚظ نإ ممٔ أخذ عٓ٘ .2
أخٴتًـ يف َهإ ٚسَإ ٚؾات٘ رمحن٘ اهلل حٝنث قٝنٌ أْن٘ َنات مبهنٚ ، ١قٝنٌ
باي ا٥ـ ٚ ،ق ٌٝمبؾز ٚقٝنٌ بايغناّ ٚ ،قٝنٌ َنات صنٖٓ٘55نن ٚ ،قٝنٌ صنٓ٘، 65
ٚق ٌٝصٖٓ٘68ن ٚ ،ق ٌٝصٖٓ٘69ن ٚ ،ق ٌٝصٖٓ٘73ن. 3
 )3أبٖ ٛزٜز ٠عبد ايزمحٔ بٔ ؽخز ايدٚصٚ ، ٞق ٌٝأمس٘ عبد اهلل  ،را١ٜٚ
اٱص ّ٬ايهبري ايذْ ٟكٌ يٮََ ١ععِ أقٛاٍ ٚأؾعاٍ اذتبٝب املؾ ؿ ٢ؽً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ  ،أ صًِ عناّ خٝنرب ٚ ،عنٗدٖا نُنا عنٗد غريٖنا َنٔ املغناٖد ،
ٚبذيو حاس ؾقنٌ ادتٗناد يف صنب ٌٝاهلل ،
ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ

داْنب عنزف ايؾنخب ١يزصن ٍٛاهلل

أْ٘ ٫سَن٘ َند ٠تشٜند عًن ٢أربنع صنٓٛات َ٬سَن ١تاَن٘

تؿزؽ ؾٗٝا يٮخنذ عٓن٘ ٚ ،اينتعًِ َٓن٘ ،ؾهاْن ٜندَ ٙنع ٜند رصن ٍٛاهلل ؽنً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ ٜدٚر َع٘ حٝث دار ٜٓ ٫ؿو عٓ٘ صؿزاً  ٫ٚحقزاً .4
ننننإ َنننٔ احؿنننغ ايؾنننخاب ١رفننن ٞاهلل عنننِٓٗ أمجعنننني ٚ ،أحؿنننغ َنننٔ ر٣ٚ
اذتنندٜث يف دٖننزٚ ، ٙنننإ عتقننز َننا  ٫عتقننز ٙصننا٥ز املٗننادزٚ ٜٔا٭ْؾننار
) ِٖ (1عبد اهلل بٔ ايعباع ٚ ،عبد اهلل بٔ عُس ٚ ،عبد اهلل بٔ ايصبري ٚ ،ؾاسبٓا عبد اهلل بٔ عُس ٚبٔ ايعاف زق ٞاهلل عِٓٗ
أمجعني .
)ٜٓ (2عس اإلؾاب 352 /2: ١تسمج ١زقِ (.)4847
)ٜٓ )3عس ا٫ؾاب٘  352/2 :تسمج ١زقِ (ٚ ، )4847اإلضتٝعاب بٗاَؼ اإلؾابٚ ، 349 /2 : ١طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٙ٩ايفكٗ: ١ٝ
.24
)ٜٓ )4عس اإلؾابٚ ، 210 /4: ١اإلضتٝعاب بٗاَؼ اإلؾابٚ ،210 -209/4 : ١أبٖ ٛسٜس ٠ؾاسب زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚضًِ ٚخادَ.17: ١
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ٱْغػاٍ املٗادز ٜٔبايتجارٚ ٠ا٭ْؾار ثٛاٚ ، ِٗ ٥قد عٗد ين٘ رصن ٍٛاهلل ؽنً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ ب ْ٘ حزٜؿ عً ٢ايعًِ ٚاذتدٜث.1
ٚأؽً٘ َٔ قب ١ًٝدٚظ ا٭سد ١ٜايُٝاْٚ ، ١ٝقد تٛيف صٖٓ57 ١ن ٚقٖ58 ٌٝن ٚقٝنٌ
ٖ59ن  ٖٛٚ ،ابٔ مثإ ٚصبعني صٓ٘ٚ ،دؾٔ باملد ١ٜٓاملٓٛر ٠مبايبكٝع).2
 )4أَٓا عا٥غ ١رف ٞاهلل عٓٗا  ٖٞٚ :أعٗز َٔ إٔ ٜٴعنزف بٗنا ٖٓنا ؾٗن ٞسٚج
صنٝد ارتًنل ؽنً ٢اهلل عًٝنن٘ ٚآين٘ ٚصنًِ ٚ ،بٓن ايؾندٜل ا٭ ٍٚرفن ٞاهلل عٓنن٘ ،
 ٖٞٚايؿكٗٝن ١ايعاملن ١ادتًًٝن ١اينيت ْنشٍ ايكنزإٓ ايهنز ِٜبربا٤تٗنا يف حاد ن ١اٱؾنو
تٛؾ ٝصٖٓ57 ١ن ٚقٖ58 ٌٝن ٚ ،دؾٓ بايبكٝع  3رمحٗا اهلل رمحٚ ١اصع٘ .
)5

سٜد بٔ ا٭رقنِ بنٔ سٜند بنٔ قنٝط بنٔ ايٓعُنإ نٓٝتن٘  /أبن ٛعبند اينزمحٔ

ؽخاب ٞدً ٌٝغشا َع ايٓيب ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ صبع عغنز ٠غنش ٠ٚين٘ قؾن١
يف ايؾخٝخني حٝث نز ؾٗٝا اْن٘ مسنع عبند اهلل بنٔ أبنٜ ٞكن ٍٛيٝخنزدٔ ا٭عنش
َٓٗا ا٭ ٍ ؾ خرب رص ٍٛاهلل ؽنً ٢اهلل عًٝن٘ ٚآين٘ ٚصنًِ ؾضن ٍ عبند اهلل ؾن ْهز
ؾ ْشٍ اهلل تؾدٜل سٜد ٚ 4ؾ ٕ ٘ٝاهلل قد ؽدقو ٜا سٜد.5
)6

عبنند اهلل بننٔ عبنناظ بننٔ عبنند امل ًننب بننٔ ٖاعننِ أبنن ٛايعبنناظ ا ننا ٞ

ايؾخاب ٞبٔ عِ رص ٍٛاهلل ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ

(ٜٓ )1عس ا٫ؾابٚ ،205/4 : ١ا٫ضتٝعاب بٗاَؼ ا٫ؾاب٘ ٚ ، 209 -208/4:أبٖ ٛسٜس.37 : ٠
)ٜٓ (2عس ا٫ؾاب٘ ٚ ،210/4:ا٫ضتٝعاب ٚ ، 210 -209/4:أبٖ ٛسٜسٚ ، 16 - 15 : ٠طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٙ٩ايفكٗ.25 : ١ٝ
)ٜٓ (3عس ا٫ؾابٚ ، 359/4: ١ا٫ضتٝعاب بٗاَؼ ا٫ؾاب٘ ٚ 359 /4:طاٚٚع بٔ نٝطإ 25.
) ٖٞٚ (4ق ٍٛبٔ أب ٞيف غص ٠ٚبين املؿطًل ((َٜكُٛيُ َٕٛيَ ِٔ٦زَّدَعَِٓا إِيَ ٢ايَُِدِ ِ١َٜٓيَُٝدِسِدََّٔ ايِأَعَصُّ ََِِٓٗا ايِ َأذٍََّ َٚيًَِِّ٘ ايِعِصََّٚ ُ٠يِ َسضُٛيِِ٘
ِ َٚيًُُِ َِِِٓ٪نيَ َ َٚيهَِّٔ ايَُُِٓافِكِنيَ يَا ِ َٜعًَُُ ))َٕٛضٛز ٠املٓافك ))ٕٛآٜٓ. 8 ١ٜعس ا٫ؾابٚ ١ا٫ضتٝعاب .557/1:
)ٜٓ (5عس ا٫ؾاب 560/1: ١تسمجٚ )2873( ١ا٫ضتٝعاب بٗاَؼ ا٫ؾابٚ ،557/1: ١طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚأزا ٙ٩ايفكٗ.25: ١ٝ
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نإ ٜٴكاٍ ي٘ م حرب ا٭َٚ ) ١ايبخز يهثز ٠عًُ٘  ،دعا ي٘ ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚصًِ باذتهُٚ 1 ١حٓه ١بزٜك٘ حني ٚيد  ٖٛٚ ،احد ايعبادي ١ايؿكٗا ٤ا٭ربعَٔ ١
ايؾخاب ١رف ٞاهلل عِٓٗ  ٖٛٚ ،أِٖ ٚأنرب أصاتذ ٠ساٚٚظ بٔ نٝضنإ ٖٚ ،نٛ
َٔ املهثز ٜٔبايزٚا ١ٜعنٔ اينٓيب ؽنً ٢اهلل عًٝن٘ ٚآين٘ ٚصنًِ  ،عُن ٞآخنز عُنزٙ

2

ٚتٛيف باي ا٥ـ صٖٓ٘ 68ن عً ٢ايؾخٝح َٔ أقٛاٍ أٌٖ ايعًِ  3رمحِٗ اهلل تعا .
 )7عبننند اهلل بنننٔ عُنننز بنننٔ ارت ننناب رفن ن ٞاهلل عُٓٗنننا ايؾنننخاب ٞادتًٝنننٌ
ايشاٖنند ،أحنند ايعبادينن ١ا٭ربعنن٘  ،أصننًِ َننع أبٝنن٘ قبننٌ بًٛغنن ١يف ايضننٓ٘ ايضادصنن١
يًبعثنن ١ايٓبٜٛنن ١ايغننزٜؿٚ ١عُننزٜ ٙكننارب ا٭ربننع ايضننٓٛات ٭ْنن٘ ٚينند يف ايضننٓ٘ ايثايثنن١
يًبعث ١ايٓب ١ٜٛايغزٜؿ ، ١عاؼ  84صٓٚ ١ق 87 ٌٝصَٓٚ ١ات صٖٓ٘72ن ٚقٝنٌ ٖ 73نن
ٚقٖ74 ٌٝن ٚ4اهلل أعًِ .
نإ ي اٚٚظ َع٘ َٛقـ ؾزٜد ٜدٍ عًٚ ٢رع٘ ٚسٖدٚ ٙتكٛا ٙم عٔ ساٚٚظ َا
رأ ٜرد ً٬أٚرع َٔ ابٔ عُز  ...قاٍ َ :ز أؽخاب صتد ٠اذتزٚر 5ٟبإبٌ ٫بٔ عُز
عُز ؾاصتاقٖٛا ؾجا ٤ايزاعن ٞؾكناٍ ٜ :نا أبنا عبند اينزمحٔ أحتضنب اٱبنٌ ٚأخنربٙ
ارترب قاٍ  :ؾهٝـ تزنٛى أ قاٍ  :أْؿً ٴ َِٓٗ ٱْو أحب

َِٓٗ ؾاصنتخًؿ٘

)ْٚ (1ـ ايدع ٠ٛنُا يف احلدٜح ايػسٜف قٛي٘ ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ي٘  (( :ايًِٗ فكٗ٘ يف ايدٚ ٜٔعًُ ١ايتأٚ ٌٜٚقاٍ ي٘
أٜكاّ  :ايًِٗ آت٘ احلهُٚ ١يف زٚا : ١ٜايًِٗ عًُ ١احلهُ ) ١اإلتكإ يف عً ّٛايكسإٓ . 187/2 :
) (2ق ٌٝإٔ ضبب تعسق٘ يًعُ ٢أْ٘ زأ ٣درب ٌٜعً ٘ٝايط ّ٬دٛاز ايٓيب ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ فًِ ٜعسف٘ فطأٍ ايٓيب ؾً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ عٓ٘ فكاٍ ي٘ أزأٜت٘ قاٍ ْعِ  :قاٍ ذيو درب ٌٜأَا أْو ضتفكد بؿسى ٜٓ ،عس ا٫ضتٝعاب .356/2 :
)ٜٓ (3عس ا٫ؾاب 330/2: ١تسمج ١زقِ (ٚ ، )4781ا٫ضتٝعاب بٗاَؼ ا٫ؾابٚ / 357 – 350/2 : ١طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزاٙ٩
ايفكٗٚ ،26 -25 : ٘ٝا٫ؾفٝا ٤ا٭خفٝا ٤ا٫تكٝا.138 ، 137 : ٤
)ٜٓ (4عس ا٫ؾابٚ ، 350 -347/2 : ١ا٫ضتٝعاب بٗاَؼ ا٫ؾاب٘ ٚ ،346 -341/2 :طاٚٚع بٔ نٝطإ .26 :
) (5دمد ٠احلسٚز ٖٛ : ٟدمد ٠بٔ عاَس احلٓفٚ ٞق ٌٝعاؾِ  ِٖٚ ،فسق َٔ ١فسم اخلٛازز اير ٜٔخسدٛا عً ٢ضٝدْا أَري
املَٓ٪ني عً ٢بٔ أب ٞطايب زق ٞاهلل عٓ٘ ٚ ،مسٛا باحلسٚزْ ١ٜطب ١إىل َٛقع عًًَٝ ٢ني َٔ ايهٛف ٖٛٚ ١املٛقع اير ٟدبُعت
ف ٘ٝاخلٛازز ٜٓعس املًٌ ٚايٓشٌ َٚ 122/1 :عذِ ايبًدإ يٝاقٛت .24/2 :
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ؾخًننـ ؾكنناٍ ْ :نن ٞأحتضننبو َعٗننا ؾاعتكنن٘ ؾكٝننٌ ينن٘ بعنند يننو ٖننٌ يننو يف ْاقتننو
ايؿ ١ْٝ٬تٴباع يف ايضٛم ؾ راد إٔ ٜذٖب يٗٝنا نِ قناٍ  :قند نٓن أحتضنب اٱبنٌ
ؾٮَ ٟعٓ ٢أسًب ايٓاق.1)١
 )8عبنند اهلل بننٔ ايننشبري بننٔ ايعننٛاّ  ،أبنن ٙٛايؾننخاب ٞادتًٝننٌ ٚأحنند ايعغننز٠
املبغنز ٜٔبادتٓنٚ ، ١أَن٘ أمسنا ٤بٓن أبن ٞبهنز ايؾندٜل رفن ٞاهلل عُٓٗننا ٚ ،أّ
أب ٘ٝؽؿ ١ٝبٓ عبد امل ًب عُ ١ايٓيب ؽً ٢اهلل عًٝن٘ ٚآين٘ ٚصنًِ  ،أحند ؾزصنإ
قزٜػ املغٗٛرٚ ٜٔأَٛ ٍٚيٛد ٚيد يًُضًُني بعند ا جنز ٠ايٓبٜٛن ١ايغنزٜؿٚ ، ١ؾنزد
املضًُ ٕٛب٫ٛدت٘ نثرياً ٭ٕ ايٛٗٝد ناْٛا ٜكٛي : ٕٛصخزْا املضًُني ؾٜٛ ٬يد ِ
ٚيد ٜ ،ز ٣ٚعٓ٘ ايهثري َنٔ أخبنار ايغنجاعٚ ١ايب ٛينٖٚ ١ن ٛأحند ارتًؿنا ٤اينذٜٔ
تٛيننٛا ارت٬ؾنن ١بعنند ٜشٜنند بننٔ َعاٜٚننٚ ، ١أساعنن٘ أٖننٌ ايننٚ ُٔٝاذتجنناس ٚايعننزام
ٚخزاصننإ ٚ ،ه ختننزج عننٔ ساعتنن٘  ٫ايغنناّ َٚؾننز ٚ ،اصتغننٗد مبهنن ١بعنندَا
حاؽننزٖا اذتجناج صننٖٓ٘73ننن ٚ ،ؽننًب ١عًنن ٢بابٗننا  ٬نن ١أٜنناّ  ٚٚارت٬ؾنن ١تضننع
صٓني .2
 )9عبد اهلل بٔ عداد بٔ ا اد ايًٝث ٞأب ٛايٛيٝند املندْٚ ٞيند عًن ٢عٗند اينٓيب
ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ ٚ ،يكب دد ٙمبا اد ) ٱْ٘ نإ ٜٛقد ايٓار يٗٝتد ٟبٗنا
ا٭فٝاف ٚغريِٖ  ،نإ َٔ نبارايتابعني ٭ْ٘ ه ٜندرى اينٓيب ؽنً ٢اهلل عًٝن٘
ٚآينن٘ ٚصننًِ َ ،عنندٚد يف ايؿكٗننا ٤ايثكننات َننات بايهٛؾننَ ١كتنن ً٫ٛصننٖٓ٘81ننن ٚقٝننٌ
صٓ٘ٚ ،82قٖ83 ٌٝن .3
) )1ا٫ؾاب.348/2: ١
)ٜٓ (2عس ؾف ١ايؿفٚ ، 295 -292/1: ٠ٛا٫ضتٝعاب بٗاَؼ ا٫ؾابٚ ، 307 -300/2 : ١تازٜذ اخلًفاٚ ، 243 -240 : ٤طاٚٚع
بٔ نٝطإ ٚآزا ٙ٩ايفك.26٘ٝ
)ٜٓ (3عس تكسٜب ايتٗرٜب ٚ ، 177 :طاٚٚع بٔ نٝطإ .26:
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 )10أْط بٔ َايو بٔ ايٓقز ا٭ْؾار ٟارتشرد ٞخادّ رص ٍٛاهلل ؽً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ ٚأحد املهثز َٔ ٜٔايزٚا ١ٜعٓ٘ ؽً ٢اهلل عًٝن٘ ٚآين٘ ٚصنًِٚ ،يند
باملدٚ ،١ٜٓأصًِ ؽػرياً ر ٣ٚعٓ٘ ايبخارَ ٟا ٜكنارب م )2286حندٜثاً ،عناؼ قزابن١
املا ١٥عاّ  ،تٛيف بايبؾز ٠قٖ 91 ٌٝن ٚقٖ92 ٌٝن ٚقٖ93 ٌٝن.1
ؾٗذ ٙنٛنبَ ١بارن َٔ ١أٚي٦و ا٭ؾذا ايذ ٜٔتتًُنذ عًن ِٗٝاٱَناّ سناٚٚظ
رمحِٗ اهلل أمجعني .
ثانًاً  :تالمذته :
تتًُذ عً ٘ٝعدد نبري َٔ ايعًُا ٤املغٗٛر َٔ ٜٔايتابعني رمحِٗ اهلل
تعا َِٓٗ .
 )1زتاٖد بٔ درب أ ٚدبري أب ٛاذتجاج عًِ َٔ نبار أع ّ٬ايتابعني َٔٚ ،
تَٝ٬ذ ابٔ عباظ ايهبار  ٫أْ٘ نُا ٜبد ٚأخذ عٔ ساٚٚظ بٔ نٝضنإ  ،كن١
حج ١يف اذتدٜث َ ،اّ يف ايتؿضري ٚايكزا٤ات ٚايؿك٘ ٚصنا٥ز ايعًن ، ّٛتنٛيف صنٓ١
ٖ104ن ٚ ،قد داٚس ايثُاْني َٔ عُز.2ٙ
َ )2هخ ٍٛبٔ أبَ ٞضًِ أب ٛعبد اهلل ك ١ؾك ٘ٝنثري اٱرصاٍ َغٗٛر َاّ
أٌٖ ايغاّ تٛيف صٖٓ112 ١ن ٚق ٌٝغري يو.3

)ٜٓ (1عس ا٫ؾاب 71/1: ١تسمج ١زقِ (ٚ )277ا٫ضتٝعاب بٗاَؼ ا٫ؾابٚ ، 71/1: ١ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ 92/9 : ١ٜؾف ١ايؿفٚ ، 270/1 : ٠ٛطاٚٚع
بٔ نٝطإ .27:

)ٜٓ (2عس ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ ،227/9: ١ٜؾف ١ايؿف 393/1 : ٠ٛتسمج ١زقِ (ٚ )208تكسٜب ايتٗرٜب ٚ ،328 :طاٚٚع بٔ نٝطإ :
27
)ٜٓ (3عس ايتٗرٜب ٚ ، 347:ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ ، 307/9 : ١ٜطاٚٚع بٔ نٝطإ .27 :
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ٖٚ )3ب بٔ َٓب٘  :أب ٛعبد اهلل ايُٝاْ ٞايؾنٓعاْ ٞكنَ ١نٔ ايثايثن ١ين٘ َعزؾن١
بهتننب ا٭ٚا٥ننٌ ٜغننب٘ نعننب ا٭حبننار  ،نننإ ينن٘ َننع سنناٚٚظ َٛاقننـ َٗٓٚ ،ننا
َٛقؿُٗا َع ستُد بٔ ٜٛصـ أخ ٞاذتجاج بٔ ٜٛصـ ٚنإ عاَ ً٬عً ٢اي. 1 ُٔٝ
ٚؽًٖٚ ٢ب بٔ َٓبن٘ ٚسناٚٚظ ايُٝناْ ٞبٛفن ٤ٛايعتُن ١أربعنني صنٓ٘ٚ 2قند ر٣ٚ
عٔ َعا ٚأبٖ ٞزٜنزٚ ، ٠آخنزَ ٜٔنِٓٗ اٱَناّ سناٚٚظ بنٔ نٝضنإ ايُٝناْ ٞتنٛيف
صٖٓ110 ١ن ٚ ،قٖ114 ٌٝن . 3
 )4اذتهِ بٔ عتٝب٘  :ايهٓدٜ ٟٴهٓ ٢أبا ستُند ٚقٝنٌ أبنا عبند اهلل َ ،نٔ
أع ّ٬ايؿك٘ ٚاذتدٜث ايغزٜؿني  ،ك٘ ب ؾك ٫ ٘ٝأْ٘ رمبنا دينط َنٔ ارتاَضن١
ر ٟٚعننٔ سٜنند بننٔ ا٭رقننِ ٚعبنند اهلل بننٔ أبنن ٞأٚؾنن ٚ ، ٢بننزاٖ ِٝايتُٝننٚ ٞسنناٚٚظ
ٚغريِٖ تٛيف صٓٚ ، 13 ١قٚ ، 14 ٌٝقٖ115 ٌٝن .4
 )5ع ننا ٤بننٔ أبنن ٞربنناد ايؿٗننز : ٟاحنند نبننار ايتننابعني ايثكننات ايزؾعنناَ ٤ننٔ
َٛينند ٟادتٓ ننٸد ْغ ن مبهنن ، ١كنن٘ ؾكٝنن٘ ؾافننٌ يهٓنن٘ نننثري اٱرصنناٍ ٚ ،تبنندٚ
ايع٬قنن ١بٓٝنن٘ ٚبننني سنناٚٚظ ٚافننخ ١ؾُٗننا َننٔ َٛايٝنند ادتٓٸنند بننب٬د ايننٚ ، ُٔٝقنند
نزا َعاً يف ٓا ٤ايعًُا ٤عًُٗٝا ؾٗذا مصًُ ١بٔ نٗٝنٌ ) 5قناٍ َ :نا رأٜن ٴ أحنداً
ً ٜب بعًُ٘ َا عٓد اهلل تعا

 ، ١ ٬ ٫ع اٚ ، ٤ساٚٚظ ٚ ،زتاٖد

6

)ٜٓ (1عس ؾف ١ايؿفٚ 430/1 : ٠ٛف ٘ٝإٔ ا٭َري أَس بإيكا ٤طًٝطإ عً ٢طاٚٚع ٚذٖب جبٛاز ٙفشسى طاٚٚع نتف ٘ٝست٢
أيك ٢عٓ٘ ايطًٝطإ ٚغكب حمُد بٔ ٜٛضف فكاٍ ي٘ ٖٚب ٚ :اهلل إٔ نٓت يػٓٝاّ إٔ تػكب٘ عًٓٝا ٜٓٚ ،عس ا٫تكٝا ٤ا٫ؾفٝا٤
ا٫خفٝاٚ ، 134: ٤ايطًٝطإ  :زدا َٔ ٤سسٜس باٖغ ايجُٔ  ٖٛٚيباع اخلاؾ. ١
)ٜٓ (2عس ؾف ١ايؿف.434/1 : ٠ٛ
)ٜٓ (3عس ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ ، 279/9 : ١ٜؾف ١ايؿفٚ ، 433/1 : ٠ٛايتكسٜب ٚ ، 372 :طاٚٚع بٔ نٝطإ . 27 :
)ٜٓ (4عس تكسٜب ايتٗرٜب ٚ ، 80 :طاٚٚع بٔ نٝطإ . 28 :
) (5ضًُ ١بٔ نٗ ٌٝاحلكسَ ٞأب ٛحي ٞايهٛيف ثك َٔ ١ايسابع٘ ٜٓ .عس تكسٜب ايتٗرٜب .131:
)ٜٓ (6عس ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ ،310 – 307/9 : ١ٜؾف ١ايؿفٚ ،395/1 : ٠ٛتكسٜب ايتٗرٜب ٚ ، 239 :طاٚٚع بٔ نٝطإ .28 :
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حج صبعني حجٚ ،١نإ َٔ أعًنِ ايتنابعني َٚؿنيت ا٭َن ١يف سَاْن٘ يف َٓاصنو
اذتنج  ،قٝنٌ أْن٘ عنناؼ َا٥ن ١صنٓ٘ٚ ،قٝننٌ عناؼ  88صنٓ ١تننٛيف صنٖٓ114 ١نن ٚقٝننٌ
ٖ115ن ٚ 1تَٝ٬ذ اٱَاّ ٜكؾنزاااٍ ٖٓنا ٱحؾناٚ ِٗ٥اصنتٝؿا ٤ننزِٖ  ٚ ،جنا
نننزت َننٔ صننبل عًنن ٢صننب ٌٝاملثنناٍ  ٫اذتؾننز ٚ ،أسٜنند بننذنز أمسننا ٤ا٭تننٞ
نزِٖ .
 )6صًُٝإ بٔ َٛص ٢ا٭صد ، ٟنإ ؾك ٘ٝأٌٖ ايغاّ يف عؾز ٙتٛيف صنٓ١
ٖ115ن
)7

2

قٝط بٔ صنعد املهن ٞكنَ ١نٔ ايضادصن ، ١كن ١قًٝنٌ اذتندٜث َنات صنٓ١

ٖ119ن . 3
 )8حبٝب بٔ أب ٞابن بنٔ قنٝط ٜٚ ،كناٍ ٖٓند بنٔ دٜٓنار ا٭صند ٟكن ١ننإ
ؾك ٘ٝأٌٖ ايهٛؾ ١تٛيف صٖٓ119 ١ن .4
 )9ستُد بٔ عٗاب ايشٖز ٟاٱَاّ ايعًِ ايؿذ ٖٚن ٛأَ ٍٚنٔ دٸ ٕٚايضنٓ ١بن َز
عُز بنٔ عبند ايعشٜنش رفن ٞاهلل عٓن٘ ٚيند يف َدٜٓن ١ايزصن ٍٛؽنً ٢اهلل عًٝن٘ ٚآين٘
ٚصًِ ٚتٛيف صٖٓ124 ١ن ٚق ٌٝغري يو.5
 )10عُز ٚبٔ دٜٓار أب ٛستُد ا٭ زّ املهَ ، ٞاّ ك ١ب َٔ ايزابع ١تنٛيف
صٖٓ126 ١ن

6

(ٜٓ )1عس ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ ، 310 -307/9 : ١ٜؾف ١ايؿفٚ ، 395/1 : ٠ٛتكسٜب ايتٗرٜب ٚ ، 239 :طاٚٚع بٔ نٝطإ . 28 :
)ٜٓ (2عس تكسٜب ايتٗرٜب ٚ ، 136 :طاٚٚع بٔ نٝطإ .28 :
)ٜٓ (3عس ايتكسٜب ٚ ، 283:طاٚٚع بٔ نٝطإ .28 :
)ٜٓ (4عس ايتكسٜب ٚ ، 63:ؾف ١ايؿفٚ ، 56/2: ٠ٛطاٚٚع بٔ نٝطإ .29 :
)ٜٓ (5عس ايتكسٜب ٚ ،447 :ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ ،342/9 : ١ٜؾف ١ايؿف 360/1 : ٠ٛتسمجٚ )178( ١طاٚٚع بٔ نٝطإ .29:
)ٜٓ (6عس ايتكسٜب ٚ ، 259 :طاٚٚع بٔ نٝطإ .29:
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 )11ستُد بٔ املٓهدر ايت ُٞٝاملدْ ٞننإ َنٔ ايعبناد ايشٖناد كن ١حجنَ ١نٔ
صاد ٠ايكزا ٤تٛيف صٓٚ 30 ١قٖ131 ٌٝن .1
 )12عبد اهلل بٔ أب ٞصتٝح امله ٞأبٜ ٛضنار ننإ ننثري اذتندٜث تنٛيف قبنٌ
اي اع ٕٛصٓ٘ ٖ131ن ٚق ٌٝقبًٗا. 2
 )13عبنند اهلل بننٔ سنناٚٚظ بننٔ نٝضننإ ايُٝنناْ ٞمؽنناحب اي مجنن ١يف ٖننذا
ايبخث ) أب ٛستُد ا٫بٓا ٟٚؾك ٘ٝاي ُٔٝبعد أب ، ٘ٝك ١ؾافنٌ عابند ْ ،غن ْغن ٠
عًُٝن ١دٜٝٓنن ١يف حجننز أبٝنن٘ ممننا نننإ ينن٘ أبًننؼ ا٭ ننز يف ٚؽننٛي٘

أعًنن ٢املزاتننب

ايعًُ ١ٝيف سَاْ٘ٚ ،بًػ عٗزت٘ اٯؾام ٚأنثنز رٚاٜاتن٘ عنٔ أبٝن٘ سناٚٚظ  ،تنٛيف
صٖٓ132 ١ن

3

 )14بزاٖ ِٝبٔ َٝضنز ٠اي نا٥ؿْ ٞشٜنٌ َهن ١بن ٚ ،ننإ َنٔ أ ٚنل ايٓناظ
ٚأؽدقِٗ َات صٖٓ132 ١ن .

4

 )15صننًُٝإ بننٔ سزخننإ أ ٚؽننزخإ ايتُٝنن ٞأبنن ٛاملعتُننز ايبؾننزْ ٟننشٍ ايتننِٝ
ؾٓٴضب ي ِٗٝك ١عابد ،نإ َٔ عٴباد أٖنٌ ايبؾنزٚ ٠ؽناذت ، ِٗٝتنٛيف بايبؾنز٠
صٖٓ143 ١ن.5
 )16يٝث بٔ أب ٞصً ِٝسْ ، ِٝر ٣ٚعٔ ساٚٚظ ٚزتاٖند ٚغريٖنِ ؽندٚم َنٔ
ايضادصَ ١ات صٖٓ148 ١ن

6

)ٜٓ (1عس ايتكسٜب ٚ ، 320 :ؾف ١ايؿف 362/1 : ٠ٛتسمج ١زقِ (ٚ )179طاٚٚع بٔ نٝطإ . 29 :
)ٜٓ (2عس ايتكسٜب ٚ 191 :طاٚٚع بٔ نٝطإ . 29 :
)ٜٓ (3عس ايطبكات ايهرب 72/6 : ٣تسمجٚ ، )1764( ١ايطًٛى ٚ ،134/1 :تٗرٜب ايتٗرٜب ٚ ،267/5 :تكسٜب ايتٗرٜب 177 :
ٚ،طاٚٚع بٔ نٝطإَٚ ، 30:دزض ١ايتفطري يف اي.303 ُٔٝ
)ٜٓ (4عس ايتكسٜب ٚ ،24:طاٚٚع بٔ نٝطإ .30:
)ٜٓ (5عس ؾف ١ايؿف 155/2: ٠ٛتسمجٚ )528( ١ايتكسٜب ٚ ، 134 :طاٚٚع بٔ نٝطإ .30:
)ٜٓ (6عس ايتكسٜب ٚ ، 287:طاٚٚع بٔ نٝطإ .30:
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 )17حٓعًنن ١بننٔ أبنن ٞصننؿٝإ بننٔ عبنندايزمحٔ بننٔ ؽننؿٛإ بننٔ أَٝنن ١ادتُخننٞ
امله ٞك ١حج َٔ ١ايضادصَ ١ات صٖٓ151 ١ن يف خ٬ؾ ١أب ٞدعؿز املٓؾٛر

1

 )18أصاَ ١بٔ سٜد ايًٝث ِٖ٫َٛ ٞأب ٛسٜد املدْ ٞؽدٚم َٔ ايضابع٘ َات صنٓ١
ٖ153ن.2
 )19عهزَ ١بٔ عُنار ايعجًن ٞأبن ٛعُنار ايُٝناَ ٞأؽنً٘ َنٔ ايبؾنز ٠ؽندٚم
نإ َضتجاب ايدعَ ٠ٛات صٖٓ159 ١ن.3
 )20اذتضننٔ بننٔ َضننًِ بننٔ ٜٓننام ستنندت كننَ ١ننٔ ارتاَضننَ ١ننات قنندميا قبننٌ
ساٚٚظ بعد املا ١٥بكً. 4ٌٝ
 )21ايقننخاى بننٔ َننشاحِ ا ٬ينن ٞأبنن ٛايكاصننِ ؽنندٚم نننثري اٱرصنناٍ َننٔ
ارتاَضَ ١ات بعد املا.5١٥
 )22املػري ٠بٔ حه ِٝايؾٓعاَْ ٞنٔ ايزابعن٘ مسنع َنٔ ابنٔ عُنز ٚأبنٖ ٞزٜنز٠
رف ٞاهلل عِٓٗ حج مخضني َزَ ٠ات بعد املا ١٥ا٭.6 ٚ
ثالثاً  :وفاته
ممنا  ٫عنو ؾٝن٘ إٔ ايزدنناٍ اينذٚ ٜٔؽنؿِٗ اهلل عنش ٚدننٌ بن ِْٗ ردناٍ ٚيٝضننٛا
زتزد نٛر ِٖ ايذ ٜ ٜٔن ٕٛآ اراً نبريٚٚ ، ٠افخ ١يف دْٝا ايٓاظ نٝنـ ٫

)ٜٓ (1عس ايتكسٜب ٚ 86 :طاٚٚع بٔ نٝطإ .30 :
)ٜٓ (2عس ايتكسٜب ٚ ، 26 :طاٚٚع بٔ نٝطإ .30:
)ٜٓ (3عس ايتكسٜب ٚ ، 242:طاٚٚع بٔ نٝطإ .30:
)ٜٓ (4عس ايتكسٜب ٚ ، 72:طاٚٚع بٔ نٝطإ .31:
)ٜٓ (5عس ايتكسٜب  155 :ـ طاٚٚع بٔ نٝطإ . 31 :
)ٜٓ (6عس ايتكسٜب ٚ ، 345 :ؾف ١ايؿف 435 : ٠ٛتسمج ١زقِ (ٚ )245طاٚٚع بٔ نٝطإ .31:
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ٚاهلل تعا ٜث عً ِٗٝبكٛين٘ صنبخاْ٘ ٚتعنا  :ممَٹنٔٳ ا ْيُٴن٪ٵ ٹَٓٹنيٳ رَدٳناٍٷ ؽٳندٳقٛا َٳنا
عٳاٖٳدٴٚا ايًِ٘ٳ عٳًَٝٵ٘ٹ َؾ ٹُٓٵٗٴِ َٻٔ َققٳْ ٢ٳخٵبٳ٘ٴ ٚٳ ٹَٓٵٗٴِ َٻٔ ٜٳٓتٳعٹزٴ ٚٳَٳا بٳدٻيٛا تٳبٵدٹًًٜا)

1

َٚننٔ ٖٓننا ؾننإٕ َننٛت ٖنٜ ٤٫٪ن ى أ ننزاً بايػن ًا بعنند َننٛتِٗ  ،بننٌ ٜعًنن ٕٛأحٝننا ٤يف
أٚصاط زتتُعاتِٗ بضنبب َنا تزننَ ٙٛنٔ رت عًُن ٞععنٚ ، ِٝرؽنٝد صنًٛنٞ
را٥ع ٜٴختذ ٣ب٘  ،ؾتضتُد ا٭دٝاٍ َِٓٗ ايهنثري َنٔ املعنارف اينيت ت خنذ ب ٜندِٜٗ
رتري أَتِٗ  ٤٫٪ٖ َٔٚ ،اٱَاّ ساٚٚظ ايذ ٟنإ حدت ٚؾات٘ حدت غري عنادٟ
إٔ ايشَننإ ٚاملهننإ بننٌ ٚادتُننع ايننذَ ٟننات ؾنن ِٗٝنًننِٗ عننٗٛد عنند ٍٚعًنن٢
َانإ ذا ايزدٌ َٔ أ ز بايؼ يف حٝا ٠أٌٖ عؾز ٠خاؽتِٗ ٚعاَتِٗ .
ؾبعنند َضننري ٠حاؾًنن ١بننايعًِ ٚايشٖنند ٚايننٛرع ٚايتكنن ، ٣ٛتهنناد

ُننع نتننب

اي ادِ عً ٢تارٜع ٚؾات٘ ٚ ،أْ٘ نإ يف اي ّٛٝايثأَ َٔ عٗز  ٟاذتج ١اذتزاّ
يف َٓ َٔ ٢ايضٓ ١ايضادص ١بعد املا ١٥ا٭ ٚيًٗجز ٠ايٓب ١ٜٛايغزٜؿ.2١
ٚناْن دٓاستنن٘ رمحنن٘ اهلل دٓنناسَ ٠غننٗٛد ، ٠عننٗدٖا أٖننٌ املٛصننِ حتنن ٢مقنناٍ
عبد ايزسام  : 3حد ٓا أب 4ٞقاٍ  :تٛيف ساٚٚظ باملشديؿ – ١أ ٚمبٓن – ٢حادن ًا ؾًُنا
حٴٌُ أخذ عبد اهلل بٔ اذتضٔ بٔ عً 5ٞبكا ١ُ٥صزٜز ٠ؾُا سا ١ًٜحت ٢بًؼ ايكرب )
)

6

6

) (1ا٭سصاب  :ا٭.23 ١ٜ
)ٜٓ (2عس ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ ،238/9: ١ٜؾف ١ايؿفٚ ، 432/1 : ٠ٛايطبكات ايهربٚ ،70/6 : ٣طبكات فكٗا ٤ايٚ ، 56 : ُٔٝتٗرٜب
ايتٗرٜب ٚ ، 10 -9/5 :اجلاَع يبا َطسف ٚ ، 216/2 :املػين يف َعسف ١ايؿشٝشني .118:
) (3عبد ايسشام ٖ ٛعبد ايسشام بٔ ُٖاّ ايؿٓعاْ ٞايُٝاْ ٞثك ١سافغ َؿٓف غٗري عُ ٞيف آخس عُس( ٠ت ٖ211ـ ) ٚي٘ 85ضٓ١
ٜٓعس ايتكسٜب .213:
)ُٖ (4اّ ٖٚ ٛايد عبد ايسشام ُٖ ٖٛٚاّ بٔ ْافع احلُري ٟايؿٓعاَْ ٞكب َٔ ٍٛايطادضٜٓ . ١عس ايتكسٜب .365
) )5عبد اهلل بٔ احلطٔ بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب ايعاٖس أْ٘ عبد اهلل بٔ احلطٔ بٔ احلطٔ بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب زق ٞاهلل عِٓٗ
 ،أب ٛحمُد ثك ١دً ٌٝايكدز َٔ اخلاَطَ ١ات أٚا ٌ٥ضٖٓ٘145ـ ٚي٘ مخظ ٚضبع ٕٛضٓ٘ ٜٓعس ايتكسٜب. 171 :
) (6ايبداٚ ١ٜايٓٗا.238/9: ١ٜ
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ٚؽنً ٢عًٝن٘ يف َهنَٜٗٛ ١نا بايٓناظ حننانِ املضنًُني حٗٓٝنا مٖغناّ بنٔ عبنند
املًو )ٚ 1بًؼ سحاّ أٌٖ املٛصِ يف دٓاست٘ أٚدن٘ حتنٚ ٢رد إٔ عبند اهلل بنٔ اذتضنٔ
رفنن ٞاهلل عُٓٗننا صننك

قًٓضنن ٠ٛناْن عًٝنن٘ َٚٴننشم رداَ ٙ٩ننٔ خًؿنن٘ َننٔ عنند٠

أسدحاّ ايٓاظ ٚ ،حبِٗ ي اٚظ نٝـ ٚ ٫قد قاٍ ايٓيب ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ عٔ
ايٚ ُٔٝأًٖ٘ م اٱميإ ميإ ٚاذتهُ ١مياْ. 2) ١ٝ
ٖٚهذا طتًؿ

إٔ اٱَاّ ساٚٚظ رمح٘ اهلل عاؼ حٝنا ٠حاؾًن ١بايع نا، ٤

ٚه ٜبخٌ عًن ٢أَتن٘ ٚابٓاٗ٥نا بغن ٤ٞممنا أنزَن٘ اهلل بن٘ َنٔ ايعًنِ َٚ ،نٔ نِ ه
ٜبخننٌ عًٝنن٘ بننايتهزٚ ِٜايتبجٝننٌ ٚايتكنندٜز ٚاٱحن اّ  ،بننٌ ٕ اهلل تعننا أنزَنن٘
مبٝت٘ عزٜؿ ١رؾٝع ١بعد ْؾخ٘ ذتانِ املضًُني حٗٓٝا ٖغاّ بٔ عبد املًو ٚ ،يف
 ّٜٛعع َٔ ِٝأٜاّ اذتج املبارن ّٜٛ ٖٛٚ ٫ ١اي  ١ٜٚيف بًند ععنٚ ِٝدؾنٔ مبهن١
املهزَ٘ رمح٘ اهلل ٚرحِ أَٛات املضًُني آَني .

)ٜٓ (1عس ايطبكات ايهربٚ ، 70/6: ٣تازٜذ اخلًفاٚ 287 -284 : ٤طبكات فكٗا ٤ايٚ ، 56: ُٔٝطبكات ايفكٗا ٤يًػرياش56: ٟ
َٚدزض ١ايتفطري يف اي. 248 : ُٔٝ
)ٜٓ)2عس ايبداٚ ١ٜايٓٗاٚ ، 238/9: ١ٜاحلدٜح زٚا ٠ايبداز - ٟنتاب املٓاقب سدٜح زقِ (.735 : )3499
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املبحث األول
َزٜٚات ساٚٚظ بٔ نٝضإ يف ايبضًُٚ ١صٛر ٠ايبكزٚ ٠ؾً َ ٘ٝبإ
امل ًب ا٭َ : ٍٚزٜٚات٘ يف ايبضًُ: ١
 )1مٚممٔ حه ٢عٓ٘ أْٗا – أ ٟايبضًُ – ١آ َٔ ١ٜنٌ صنٛر ٫ ٠بنزا ٠٤ابنٔ
عبنناظ ٚابننٔ عُننز ٚابننٔ ايننشبري ٚأبننٖ ٛزٜننزٚ ٠عًنن – ٞرفنن ٞاهلل عننِٓٗ َٚ -ننٔ
ايتابعني ع اٚ ٤ساٚٚظ ٚ 1). ٚغريِٖ .
ٚيف عتبار ايبضًُ ١آ َٔ ١ٜنٌ صٛر ٫ ٠بزا ٠٤خ٬ف َغٗٛر َعزٚف َبضٛط
يف نتب ايؿك٘  2رتؾ٘ اٱَاّ ايكزسيب رمح٘ اهلل ؾُٝا  ٜت ٞقاٍ :
مم ٚقد أختًـ ايعًُا ٤يف ٖذا املعٓ ٢عً ١ ٬ ٢أقٛاٍ :
ا٭ : ٍٚيٝض بآ َٔ ١ٜايؿاحت ٫ٚ ١غريٖا  ٖٛٚ ،قَ ٍٛايو – رمح٘ اهلل تعا –
ايثاْ : ٞأْٗا آ َٔ ١ٜنٌ صٛر ٖٛٚ ، ٠ق ٍٛعبد اهلل بٔ املبارى – رمح٘ اهلل تعا –
ايثايث  :قاٍ ايغاؾع ٖٞ : ٞآ ١ٜيف ايؿاحتٚ ، ١تزدد قٛي٘ يف صا٥ز ايضنٛر ؾُنز ٠قناٍ
 ٖٞ :آ َٔ ١ٜنٌ صٛرَٚ ٠ز ٠قاٍ  :يٝض ب  ٫ ١ٜيف ايؿاحتٚ ١حدٖا .
) )1تفطري ايكسإٓ ايعع.16/1: ِٝ
) (2يًُصٜد َٔ ايتفاؾ ٌٝيف ٖر ٙاملطأيَ ١ج ُ٬زادع ( اجملُٛع يًَٓٚ 334/3 : ٟٚٛا بعدٖا ) سٝح أغاز إىل إٔ ايبطًُ ١آٜ٘
ناًَ َٔ ١أ ٍٚنٌ ضٛز ٠غري بسا ٠٤عً ٢ايؿشٝح َٔ َرٖب ايػافع ٖٛٚ ، ١ٝق ٍٛابٔ عباع ٚابٔ عُس ٚابٔ ايصبري ،
ٚطاٚٚع ٚعطاَٚ ٤هشٚ ، ٍٛابٔ املٓرز ٚٚ ،افل ايػافع ٞعً ٢نْٗٛا آ َٔ ١ٜايفاذب ، ١أمحد ٚإضشام ٚ ،أب ٛعبٝد ٚ ،مجاع١
َٔ أٌٖ ايهٛفَٚ ١هٚ ١أنجس أٌٖ ايعسام ٚغريٖا .
ٖٓٚاى َٔ ايعًُا َٔ ٤قاٍ  :أْٗا يٝطت بآ َٔ ١ٜايفاذبٚ ١غريٖا ٚ .قاٍ أمحد  ٖٞ :آ ١ٜيف أ ٍٚايفاذبٚ ١يٝطت بكسإٓ يف أٚاٌ٥
ايطٛز ٚ .... ،قاٍ ايساش َٔ ٟاحلٓف : ١ٝأْٗا آ ١ٜبني نٌ ضٛزتني غري ا٭ْفاٍ ٚبساٚ ٠٤يٝطت َٔ ايطٛز ٚاستر ايػافعَٔٚ ١ٝ
ْٗر ْٗذِٗ عً ٢أْٗا آ ١ٜناًَ َٔ ١أ ٍٚنٌ ضٛز ٠بإٔ ايؿشاب ١زق ٞاهلل عِٓٗ أمجعٛا عً ٢إثباتٗا يف املؿشف َٔ أٚاٌ٥
ايطٛز  .... ،ض ٣ٛبسا ٠٤فً ٛمل تهٔ قسآّْا ملا أ ضتذاشٚا إثباتٗا خبط املؿشف َٔ غري متٝٝص ٭ٕ ذ يو حيٌُ عً ٢إعتكاد أْٗا
قسإٓ هلِ فٝهَ ْٕٛٛػسز ٜٔباملطًُني ساًَني هلِ عً ٢إعتكاد َايٝظ بكسآْاّ فٗرا مما  ٫جيٛش أعتكاد ٠يف ايؿشاب ١زق ٞاهلل
عِٓٗ  ،فإٕ ق ٌٝيعًٗا أثبتت يًفؿٌ بني ايطٛز ؟ فاجلٛاب َٔ ٚدٗني  :ا٭ : ٍٚإٔ ٖرا ف ٘ٝتػسٜس  ٫ٚجيٛش إزتهاب ١جملسد
ايفؿٌ  .ايجاْ ٞأْٗا ي ٛناْت يًفؿٌ يهُتبت بني (( ا٭ْفاٍ ٚبساٚ ٠٤ملا سُطٔ نتابتٗا يف أ ٍٚايفاذب ) ١عٔ اجلاَع ٭سهاّ
ايكسإٓ ٖ110/1 :ـ ٜٓٚ ،2عس ْ ٌٝا٭ٚطاز .229 – 225/2 :
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 ٫ٚخ٬ف ب ِٗٓٝيف ْٗا آ َٔ ٜ٘ايكزإٓ يف صٛر ٠ايٌُٓ). 1
ٚحجٖ َٔ ١ب

َا قاي٘ اٱَاّ سناٚٚظ َٚ ،نٔ ٖنب َذٖبن٘ َنٔ ايؾنخاب١

ٚايتابعني رف ٞاهلل عِٓٗ أمجعني َا ر ٣ٚعٔ مأَٓنا أّ صنًُ ١رفن ٞاهلل عٓٗنا إٔ
ايٓيب ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ – قنزأ بضنِ اهلل اينزمحٔ اينزح ِٝيف أ ٍٚايؿاحتن١
يف ايؾٚ ٠٬عدٖا آ. ١ٜ
ٚعننٔ اب نٔ عبنناظ رفنن ٞاهلل عُٓٗننا يف قٛينن٘ تعننا  { :ٳٚيَكَ ندٵ آتٳ ٵٓٝٳنناىَ صٳ نبٵعٶا َِّ نٔٳ
ا ْيُٳثٳاْٹٚ ٞٳايْكزٵإٓٳ ايْعٳعٹِٝٳ} 2قاٍ  ٖٞ :ؾاحت ١ايهتاب  .ق : ٌٝؾ  ٜٔايضابع٘ أ قاٍ :
بضِ اهلل ايزمحٔ ايزح ٖٛٚ .3 ِٝايزادح
 )2أَا َا ٜتعًل مبض ي ١ادتٗز بايبضًُ ١يف ايؾ 4 ٠٬ؾكند ننز ابنٔ ننثري
عٓنن٘ أ ٟعننٔ سنناٚٚظ أْنن٘ ممننٔ قنناٍ بننادتٗز بايبضننًُ ١يف ايؾننَٛ ٠٬اؾك ن ًا بننذيو
َننذٖب ايهننثري َننٔ سٛا٥ننـ ايؾننخابٚ ١ايتننابعني ٚأُ٥نن ١املضننًُني صننًؿ ًا ٚخًؿ ن ًا

5

رمحِٗ اهلل تعا أمجعني .
-

ايكن : ٍٛإٔ ايضٷنٓ٘ ادتٗنز بايبضنًُ ١يف

بٌ أْ٘ ساد عً ٢يو بنإ ٖنب

َٛافع ادتٗز ٚ ،اٱصزار بٗا يف َٛافع اٱصزار .6
-

معٔ ساٚٚظ عٔ ابنٔ عبناظ إٔ عثُنإ – رفن ٞاهلل عٓن٘ – صن ٍ رصنٍٛ

اهلل ؽً ٢اهلل عًٚ – ٘ٝآي٘ – ٚصًِ عٔ بضِ اهلل ايزمحٔ ايزح ِٝأ

) )1اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .108/1:
) (2ضٛز ٠احلذس – .87
) (3زٚاُٖا ابٔ خصمي ١يف ؾشٝشٚ ١ايبٗٝك – ٞايطٓٔ ايهربٚ ، 45/2 : ٣طاٚٚع بٔ نٝطإ .87 :
) (4يإلط٬ع عً ٢تفاؾ ٌٝأنجس يف ٖرا املٛقٛع زادع ْ ٌٝا٭ٚطاز .225 -215/2 :
)ٜٓ (5عس تفطري ايكسإٓ ايعع16/1 : ِٝ
)ٜٓ (6عس طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٙ٩ايفكٗ.75: ١ٝ
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ؾكناٍ ٖ :ننِ صننِ َنٔ أمسننا ٤اهلل َٚابٓٝنن٘ ٚبننني صنِ اهلل ا٭نننرب  ٫نُننا بننني
صٛاد ايعٓٝني ٚبٝافُٗا َٔ ايكزب. )1
ٖٚذ ٙايزٚاٜات تبني َد ٣ؾك٘ اٱَاّ ساٚٚظ رمح٘ اهلل يف تؿضنري نتناب اهلل
تعا  َٔٚيو ن َ٘٬يف َض ي ١ايبضًُٚ ١ايذٜ ٟتًخؿ ؾُٝا  ٜت-: ٞ
-

ٚاؾننل يف ايكنن : ٍٛإٔ ايبضننًُ ١آٜننَ ١ننٔ نننٌ صننٛر ٫ ٠بننزا ٠٤بعننص نبننار

ايؾخاب ١رف ٞاهلل عنِٓٗ َنِٓٗ صنٝدْا عًنٚ ، ٞأبنٖ ٞزٜنز ٚ ، ٠بنٔ عبناظ رفنٞ
اهلل عِٓٗ أمجعني ٖٚ ،ذا ايزأَ ٟزدٛد  ٫رادح نُا ٜعٗز ملنا صتند ٙيف ايزصنِ
املؾخؿ َٔ ٞؾزاد ا يف أ ٍٚنٌ صٛرٚ ، ٠عدّ أحتضابٗا يف عداد آٜات ايضنٛر
 ٫صٛر ٠ايؿاحتٚ ، ١ايزصِ املؾخؿ َٔ ٞا٭َٛر املتؿل عًٗٝا  ،بٌ ٚتٛاتز اٱمجاع
عًٗٝا َٔ رصِ ايبضًُ ١يف أ ٍٚنٌ صٛر ٫ ٠أْٗا  ٫تندخٌ يف تعندادٖا  ٫صنٛر٠
ايؿاحت. ١
-

ٖنننب

ايكننن ٍٛبن ن ٕ ايضنننٓ ١ادتٗنننز بايبضنننًُ ١يف ايؾننن ٠٬ادتٗزٜننن، ١

ٚاٱصزار بٗا يف َٛفع اٱصزار .
-

اقتنندا ٙ٤باذتبٝننب املؾ ن ؿ ٢ؽننً ٢اهلل عًٝنن٘ ٚآينن٘ ٚصننًِ يف اٱعننار٠

ع٬ق ١ايبضًُ ١ب صِ اهلل ا٭ععِ ٚقزبٗا مما ٜغري

أؾقً ١ٝتزدٜدٖا ٚقزا٤تٗنا

نثرياً .

) (1تفطري ايكسإٓ ايعع.17/1 : ِٝ
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املطلب الثانٌ
مزوياته يف سىرَ البقزَ
 )1عٓنند تؿضننري قٛينن٘ تعننا { :ؾٹنن ٞقًننٛبٹَِٗ َٻنزٳ،ٷ ؾَنشٳا ٳدٖٴِٴ ايًٍن٘ٴ َٳزٳفناً ٳٚيَٗٴننِ
عٳذٳابٷ َأيٹِٝٷ ٹبُٳا نَاْٴٛا ٳٜهْ ٹذبٴٕٛٳ}

1

معٔ عهزَٚ 2 ١ساٚٚظ يف قًٛبِٗ َزٜ ،ع ايزٜا)3٤
عٔ ابٔ عباظ  :يف قًٛبِٗ َز ،قاٍ ْ :ؿام ؾشادِٖ اهلل َزفاً قاٍ ْ :ؿاقاً ....
ٖذا َز ،يف ايدٚ ٜٔيٝط َزفاً يف ا٭دضاد  ِٖٚ ،املٓناؾكٚ ٕٛاملنز ،ايغنو
ايذ ٟدخًِٗ يف اٱصن ّ٬ؾنشادِٖ اهلل َزفن ًا قناٍ سادٖنِ ردضن ًا ٚ ،قنزأ {ٚٳَ ٳا َٳنا
أْ َشيَ ٵ صٴٛرٳَ ٌ٠ؾ ٹُٓٵٗٴِ َٻٔ ٜٳكٍٛٴ َأٜټهنِٵ سٳا ٳدتٵن٘ٴ ٖٳنذٹٙٹ َميٳاْٶنا َؾ ََٻنا ايِنذٹٜٔٳ آ ٳَٓٴنٛاْ ؾَنشٳا ٳدتٵٗٴِٵ
َميٳاْٶا ٳٖٚٴِٵ ٳٜضٵتٳ ٵبغٹزٴٕٚٳ}.4
قاٍ  :عزاً

عزِٖ ٚفً٫٬

ف٬يتِٗ  ٖٛٚ ،ادتشا َٔ ٤دٓط ايعٌُ.5

ٚقاٍ اٱَاّ ايكزسيب ٚ :املز ،عبارَ ٠ضتعار ٠يًؿضاد ايذ ٟيف عكا٥دِٖ  ٚيو
َا إٔ ٜه ٕٛعهاً ْٚؿاقاً َ ٚ ،ا دخداً ٚتهذٜباً . 6
دُٹٝعاًٷ}.7
ٚ )2عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ٴٖٛٳ ايِذٹ ٟخٳًَلٳ يَهِ َٻا ؾٹ ٞا٭َرٵ َ،ٳ

) (1ضٛز ٠ايبكس َٔ – ٠اٯ. 10: ١ٜ
) (2عهسَ ٖٛ ١عهسَ ١بٔ عبد اهلل أب ٛعبد اهلل ايرببس ٟثِ املدْ ٞاهلامشَٛ ٞىل ابٔ عباع ٚز ٣ٚعٓ٘ ٚعٔ عاغٚ ١أبٖ ٞسٜس٠
ٚعكب ١بٔ عاَس ٚغريِٖ  ٖٛٚ ،ثبت ثك ١عامل بايتفطري َات باملد ١ٜٓاملٓٛز ٠ضٓ ١أزبع َٚاٚ ، ١٥ق ٌٝبعد ذيو ٜٓ .عس طبكات
املفطس ٜٔيًداٚدٚ ،386/1 : ٟايتكسٜب .243 -242 :
) (3تفطري ايكسإٓ ايعع.48/1 : ِٝ
) (4ضٛز ٠ايتٛب َٔ – ١اٯٜتإ .125 -124 :
)ٜٓ (5عس تفطري ايكسإٓ ايعع.48/1 : ِٝ
) (6اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .215/1:
) (7ايبكس َٔ – ٠ا٭.29 : ١ٜ
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مر ٣ٚعبد ايزسام بٔ عُز بنٔ حبٝنب املهن ٞعنٔ حٴُٝند بنٔ قنٝط ا٭عنزج 1عنٔ
ساٚٚظ قاٍ  :دا ٤ردٌ

عبد اهلل بٔ عُز ٚبٔ ايعاـ ؾض ي٘ َ :ٹِٸ خٴًل ارتًلٴأ

قاٍ  َٔ :املاٚ ٤ايٓٛر ٚايعًُٚ ١ايزٜح ٚاي اب .
قاٍ ايزدٌ َ :ٹٺِٸ خٴًل ٖ ٤٫٪أ
قاٍ  ٫ :أدر. ٟ
قاٍ  ِ :أت ٢ايزدٌ عبند اهلل بنٔ اينشبري ؾضن ي٘  ،ؾكناٍ َثنٌ قن ٍٛعبند اهلل بنٔ
عُز. ٚ
قاٍ  :ؾ ت ٢ايزدٌ عبد اهلل بٔ عباظ ؾض ي٘  ،ؾكاٍ  :مما خٴًل ارتًل أ
قاٍ  َٔ :املاٚ ٤ايٓٛر ٚايعًُٚ ١ايزٜح ٚاي اب .
قاٍ ايزدٌ ؾُِٸ خٴًل ٖ ٤٫٪أ
دُٹٝعٶا
ضُٳاٚٳاتٹ ٚٳَٳا ؾٹ ٞا ْي َرٵ َ،ٳ
ؾت ٬عبد اهلل بٔ عباظ {ٚٳصٳخٻزٳ يَهِ َٻا ؾٹ ٞاي ٻ
َِّٓٵ٘ٴ َٕٻ ؾٹ ٞٳ ٹيوَ يَآٜٳاتٺ يِ َكٛٵُّ ٜٳتٳ َؿهِزٴٕٚٳ}

2

ؾكاٍ ايزدٌ َ :ا نإ ي ٝت ٞبٗذا  ٫ردٌ َٔ أٌٖ بٝن اينٓيب ؽنً ٢اهلل عًٝن٘
ٚآي٘ ٚصًِ )

3

 )3عٔ ساٚٚظ عٔ ابٔ عبناظ رفن ٞاهلل عُٓٗنا عٓند قٛين٘ تعنا {ٚٳَ ٵ ق ًْٓٳنا
يٹ ًْ ٳُ َ٬ٹ٥هَنن ن١ٹ اصٵنن نجٴدٴٚاْ ٯدٳّٳ َؾضٳنن نجٳدٴٚاْ ََ ِ٫بٵًٹننننٝطٳ َأبٳننننٚ ٢ٳاصٵنن ن ٳتهْبٳزٳ ٚٳنَننننإٳ َٹنن نٔٳ
ا ْيهَاؾٹزَٜٔٳ}

4

))1سُُٝد بٔ قٝظ ا٭عسز  ٖٛ :سُُٝد بٔ قٝظ امله ٞا٭عسز أب ٛؾفٛإ ايكاز ٟيٝظ ب٘ بأع َٔ ايطادضَ ١ات ضٖٓ130 ١ـ
ٚق ٌٝبعدٖا – بٓعس ايتكسٜب .084:
) )2ضٛز ٠اجلاث.13: ١ٝ
) (3اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .275 -274/1:
) (4ايبكس َٔ – ٠ا٭.35: ١ٜ
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مقاٍ  :نإ أبًٝط قبٌ إٔ ٜزنب املعؾ َٔ ١ٝامل٥٬ه ١مس٘ عشاسٚ ٌٜنإ
َٔ صهإ ا٭رٚ ،نإ َٔ أعد امل٥٬ه ١دتٗاداً ٚ ،أنثزِٖ عًُاً  ،ؾذيو
دعا ٙعً ٢ايهرب ٚ ،نإ َٔ حٜ ٞضُ ٕٛدٓاً).1
ٚايضنن٪اٍ ٖٓننا ٖنن ٛنٝننـ ٜهننَ ٕٛننٔ امل٥٬هننَٚ ١ننٔ صننهإ ا٭ر ،يف ْؿننط
ايٛق أ!!
ٚادتنٛاب ٕ ٖننذ ٙايزٚاٜنن ١فنعؿٗا ٚافننح ٜٚ ،ت ننند ٖنذا ايكنن ٍٛعٓنند ايٛقننٛف
عًَ ٢ا نز ٙابٔ نثري رمح٘ اهلل َنٔ رٚاٜنات يف ٖنذا ايضنٝام حٝنث قناٍ  :عنٔ
ٜ ٬ٴكاٍ ِ ادتٔ ٚ ،نإ
ابٔ عباظ رف ٞاهلل عُٓٗا مقاٍ  َٔ ٕ :امل٥٬ه ١قبً ٝ
بًنننٝط َنننِٓٗ ٚ ،ننننإ ٜٛصنننٛظ َنننا بنننني ايضنننُاٚ ٤ا٭ر ،ؾعؾننن ٢ؾُضنننخ٘ اهلل
ع ٝاْاً ردُٝاً ....
عٔ اذتضنٔ قناٍ َ :نا نن إ أبًنٝط َنٔ امل٥٬هن ١سزؾن ١عنني قنط ْ ٚن٘ ٭ؽنٌ
ادتٔ نُا إٔ آدّ ٭ؽٌ ا٭ْط ) ....

2

ٚقد خا ،عًُنا ٤ايتؿضنري رمحٗنِ اهلل يف ٖنذا ا٭َنز ننثريًا يدردن ١ايتٓناقص
أحٝاْاً نُا صبل يف رٚاٜيت ابٔ عباظ ٚاذتضٔ رمحِٗ اهلل مجٝعاً .
 ٕ ٚنإ ٜبدٚا ردٛد رٚا ١ٜاذتضٔ نُا أعار

يو ابٔ ننثري رمحن٘ اهلل

ٚصبب ردٛحٗا أَزٜٔ
ا٭ : ٍٚؽخ ١ايضٓد

اذتضٔ .

ايثننناْ : ٞتٛاؾنننل رٚاٜننن ١اذتضنننٔ َنننع قننن ٍٛاذتنننل صنننبخاْ٘ ٚتعنننا ٚ{ :ٳَ ٵ ق ًْٓٳنننا
ضلٳ ٳعٔٵ أََٵزَ رٳبِّ٘ٹ} 1
يٹ ًُْٳًَا ٹ٥هَ١ٹ اصٵجٴدٴٚا يٹآدٳّٳ َؾضٳجٳدٴٚا َيِا َبٵًٹٝطٳ نَإٳ ٹَٔٳ ايْجٹِّٔ ؾَ َؿ ٳ
) (1تفطري ايكسإٓ ايعع.77/1 : ِٝ
) (2املؿدز ْفط٘ 77/1 :
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َ ٖٛٚا ٜ ٫تؿل َع رٚا ١ٜساٚٚظ عٔ ابٔ عباظ رمحِٗ اهلل تعا مجٝعاً.
)4

م قاٍ ساٚٚظ  َٔ :أرقب 2ع٦ٝاً ؾٗ ٛصب ٌٝاملريات ). 3

جٓٻٚ َ١ٳننَ٬
دوَ ايْ ٳ
 ٚيو عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ{ :ٳق ًْٓٳا ٜٳا آدٳّٴ اصٵهٔٵ أَْ ٳ ٚٳسٳٚٵ ٴ
ٹَٓٵٗٳا رٳغَداً}4
قاٍ اٱَاّ ايكزسيب ٚ :ايزقب ٢إٔ ٜك ٖٛ ٍٛيٰخز َٓ :نَٓٚ ٢نو َٛتناً  :ؾكٛين٘ :
ٜ ٞنندٍ عًنن ٢املٓننع ٚ ،قٛينن٘  :م َننٔ أرقننب عنن٦ٝاً ؾٗنن ٛينن٘ ) ٜنندٍ عًنن٢
م ٫رقبننْٗ ) ٢ن ٴ
ادتٛاس  ٚ ... ،نز عٔ ابٔ عباظ قاٍ  :اي ٴعُٵز٣ٳ ٚايزٴقب ٢صٛا. ٤
ٚقنناٍ بننٔ املٓننذر  :ب ن إٔ رصنن ٍٛاهلل ؽننً ٢اهلل عًٝنن٘ ٚصننًِ قنناٍ  :مم ايعٴُننز٣
دا٥ش ٠ملٔ أعُزٖنا ٚايزقبن ٢دنا٥ش ٠ملنٔ أرقبٗنا ٖٚ ...ن ٛحجن ١ملنٔ قناٍ بن ٕ ايعُنز٣
ٚايزقب ٢صٛا) ٤

5

ٚ )5عٓد تؿضري قٛي٘ تعا { :ٳارٵنَعٴٛاْ َٳعٳ ايزٻانٹعٹنيٳ}6
قاٍ ايكزسيب رمح٘ اهلل  :مم ٚقاي سا٥ؿ : ١ظتش ٤ٟإٔ ٜضجد عً ٢دبٗتن٘ دٕٚ
أْؿ٘ ٖذا ق ٍٛع اٚ ٤ساٚٚظ )ٚ 7غريُٖا .
ٚقد ؾؾٌ ايكزسيب ايك ٍٛيف ٖذ ٙاملض يٚ ، ١أٚرد رٚا ١ٜساٚٚظ نغاٖد عً٢
دننٛاس ايضننجٛد عًنن ٢ادتبٗنن ١د ٕٚا٭ْننـ خ٬ؾ ناً ملننٔ ٖننب

ايكنن ٍٛبعنندّ دننشا٤

)ٜٓ (1عس تفطري ايكسإٓ ايععٖٓٚ ،78 -77/1: ِٝاى زٚاٜات أخس ٣بٗرا املعٓٚ ٢ا٭ َٔ ١ٜضٛز ٠ايهٗف  َٔ :ا٭. )50( ١ٜ
) (2ايسقب ( ٖٞ ٢إٕ ٜك : ٍٛأزقبتو دازٚ ٟدعًتٗا يو سٝاتو  ،فإٕ َت قبً ٞزدع إيٚ ٞإٕ َتُُّ قبًو زدعت إيٝو
ٚيعكبو ) أْٝظ ايفكٗا ٤يف تعسٜفات ا٭يفاظ املتداٚي ١بني ايفكٗا.57 : ٤
) (3اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .313/1:
) (4ايبكس َٔ – ٠ا٭. 35 ١ٜ
) (5اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .313 – 312 /1 :
) (6ايبكس َٔ – ٠ا٭043 : ١ٜ
)ٜٓ (7عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .356 -355/1 :
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ايضجٛد عً ٢ادتبٗ ١د ٕٚا٭ْـ  ،ؾكد ٖنب اٱَناّ َاينو رمحن٘ اهلل

ايكن: ٍٛ

ب ْ٘ ٜضجد عً ٢دبٗت٘ ٚأْؿ٘ .
ٚقاٍ اٱَاّ أمحند رمحن٘ اهلل  ٫ :ظتش٥ن ١ايضنجٛد عًن ٢أحندُٖا د ٕٚاٯخنز ،
ٚؽ٬ت٘ ؾاصدٚ ، ٠ر ٣ٚعٔ ابٔ عباظ ٚغري ٙنًِٗ ا٭َز بايضجٛد عً ٢ا٭ْـ .
ٚخ٬ؽَ ١ا ٴنز يف ٖذ ٙاملض ي : ١إٔ املؾًٚ ٕ ٢فٳع دبٗت٘ ٚه ٜقنع أْؿن٘
أٚ ٚفع أْؿ٘ ٚه ٜقع دبٗت٘ ؾكد أصاٚ ٤ؽ٬ت٘ تاَ٘ .
ٚخ٬ؽنننَ ١نننا ٜنننزا ٙيف ٖنننذ ٙاملضنن ي ٕ : ١ايضنننجٛد عًننن ٢ا٭ْنننـ  ٫ظتنننبٚ 1ساد
ايكزسيب ايه ّ٬يف َض ي ١اٱقعاٖٚ ، ٤ذ ٙاملض ي ١ؾٗٝا رٚاٜات أخزَٗٓ ٣ا .
مم رَ ٣ٚضًِ عنٔ سناٚٚظ قناٍ  :قًٓنا ٫بنٔ عبناظ يف اٱقعنا ٤عًن ٢ايكندَني،
ؾكاٍ  ٖٞ :ايضټٓ٘ ن ؾكًٓا ي٘ ْ :ا يٓزا ٙدؿنا ٤بايزدنٌ  ،ؾكناٍ ابنٔ عبناظ  :بنٌ ٖنٞ
صٓٸ٘ ْبٝو ؽً ٢اهلل عً- ٘ٝ
ٴ

ٚآي٘ – ٚصًِ .2

ٚقد ختًـ ايعًُا ٤يف ؽؿ ١اٱقعاَ ٤ا ٖٛ
ؾكنناٍ أبنن ٛعبٝنند  :اٱقعننا ٤دًننٛظ ايزدننٌ عًنن ٢أيٝتنن٘ ْاؽننباً ؾخذٜننَ ١ثننٌ أقعننا٤
ايهًنب ٚايضٻنبع قناٍ ابنٔ عبند ايننرب ٖٚ :نذا قعنا ٤زتتُنع عًٝن٘  ٫غتتًنـ ايعًُننا٤
ؾٖٚ ،٘ٝذا تؿضري أٌٖ ايًػ٘ ٚسا٥ؿ َٔ ١أٌٖ ايؿك٘ .
ٚقاٍ أب ٛعبٝد ٚأَا أٌٖ اذتندٜث ؾنإِْٗ ظتعًن ٕٛاٱقعنا ٤إٔ ظتعنٌ ايٝتٝن٘ عًن٢
عكب ١ٝبني ايضجدتني .
قنناٍ ايكافنن ٞعٝنناٚ : ،ا٭عننب٘ عٓنند ٟيف ت  ٜٚنٌ اٱقعننا ٤ايننذ ٟقنناٍ ؾٝنن٘ ابننٔ
عباظ َٔ ْ٘ :ايضٓ٘ ،ايذ ٟؾضٸز ب٘ ايؿكٗاَ ٤نٔ ٚفنع ا٭يٝنتني عًن ٢ايعكنبني بنني
) (1زادع تفاؾٖ ٌٝرا ايسأ ٟيف (طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٙ٩ايفكٗ.83 -82 :) ١ٝ
))2ؾشٝح َطًِ – باب دٛاش اإلقعا ٤عً ٢ايعكبني  – 247 :سدٜح زقِ (. )536
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ايضجدتني ٚ ،نذا داَ ٤ؿضزاًٴ عٔ ابٔ عباظ  َٔ :ايضٴٸٓ٘ إٔ ط عكبو أيٝتو.
رٚا ٙبزاٖ ِٝبٔ َٝضز 1ٙعٔ ساٚٚظ عٓ٘  ،...قاٍ ايكاف ٞعٝاٚ : ،قد رٚٴ ٟعنٔ
مجاع َٔ ١ايضًـ ٚايؾخاب – ١رف ٞاهلل عِٓٗ – أِْٗ ناْٛا ٜؿعًٚ ، ْ٘ٛه ٜكٌ
بذيو عاَ ١ؾكٗا ٤ا٭َؾار ٚمسٸ ٙٛقعا-ٚ – ٤

نز عبد ايزسام عٔ َعُز  2عٔ

ابننٔ سنناٚٚظ عننٔ أبٝنن٘ أْنن٘ رأ ٣ابننٔ عُننز ٚابننٔ عبنناظ ٚابننٔ ايننشبري ٜكعنن ٕٛبننني
ايضجدتني )

3

ٚ )6عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ{ :ٳ َ ٵ قَتٳًْتٴِٵ ْٳؿْضاً ؾَادٻارٳ ْأتٴِٵ ؾٹٗٝٳنا ٚٳايًٍن٘ٴ َٴخٵنزَجٷ َٻنا
نٓتٴِٵ ٳتهْ ٴتُٴٕٛٳ}.4
ر ٣ٚإٔ ايكاتنٌ ٜ ٫نزت عُنداً أ ٚخ ن ً عن٦ٝاً َنٔ املناٍ َ ٫ٚنٔ ايدٜنٖٚ . ١ن ٛقنٍٛ
عزٜحٚ 5ساٚٚظ

6

حضٳنناْاً ٳ ٚٹ ٟايْك ٵزبٳننٚ ٢ٳايْٝٳتٳنناَٳ٢
ٚ )7عٓنند تؿضننري قٛينن٘ تعننا  { :ٳٚبٹا ْيٛٳايٹ ن ٳد ٵ َ َٜٔٵ
ؾٚ َ٠َ٬ٳآتٴٛاْ ايشٻنَا َ٠ٴِٻ ٳت ٳٛيِٝٵتٴِٵ َ ِ٫قًَٹً٬ٝ
حضٵٓاً ٚٳ َأقٹُٝٴٛاْ اي ٻ
ٚٳا ْي ٳُضٳانٹنيَ ٚٳقٛيٛاْ يٹًٓٻاظَ ٴ
َِّٓهِٵ ٚٳأَْتٴِ َِّعٵ َزفٴٕٛٳ}

7

))1إبساٖ ِٝبٔ َٝطس ٠ايطا٥فْ ٞصَ ٌٜه . ١ثبت سافغ َٔ اخلاَطَ ١ات ضٓ٘ أثٓتني ٚث٬ثني َٚآٜ . ١٥عس تكسٜب ايتٗرٜب :
. 24
)َ (2عُس بٔ زاغد ا٭شد ٟثك ١ثبت فاقٌ َٔ نباز ايطابع٘ َات ضٖٓ154 ١ـ  َٔ ٖٛٚأ ١ُ٥اي ُٔٝاحملدثني ايهباز ٜٓ :عس
ايتكسٜب . 344 :
) )3اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ  -370/1 :املطأي ١زقِ (ٜٓٚ )32عس طاٚٚع بٔ نٝطإ ٚآزا ٙ٩ايفكٗ.84 -83 : ١ٝ
) )4ايبكس. 72 : ٠
) (5غسٜح ٖ ٛايكاق ٞايػٗري غسٜح بٔ احلازخ بٔ قٝظ ايهٛيف ايٓدع ، ٞأؾً َٔ ١سكسَٛت خمكسّ ثكٚ ، ١ق ٌٝي٘ ؾشب٘
َات ضٓ ١مثإ ٚضبعني يًٗذس ، ٠ق ٌٝسهِ ضبعني ضٜٓ٘ٓ .عس َػاٖري عًُا ٤ا٭َؿاز  99 :تسمجٚ )736( ١ايتكسٜب .145 :
) (6اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .459/1 :
) (7ايبكس َٔ – ٠ا٭.83 : ١ٜ
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نإ ساٚٚظ ٜز ٣إٔ ايضع ٞعً ٢ا٭خٛات أؾقنٌ َنٔ ادتٗناد يف صنب ٌٝاهلل.

1

ٖٚذا ايكن ٫ ٍٛعنو أْن٘ َٴضنتؿاد َنٔ قن ٍٛايزصن ٍٛايهنز ِٜؽنً ٢اهلل عًٝن٘ ٚآين٘
ٚصننًِ  :م ايضنناع ٞعًنن ٢ا٭رًَننٚ ١املضننهني ناااٖنند يف صننب ٌٝاهلل – ٚأحضننب٘
قاٍ – ٚنايكاٜ ٫ ِ٥ؿ ٚنايؾاٜ ٫ ِ٥ؿ ز )

2

ٚ )8عٓٹدٳ تؿضري قٛي٘ تعا ٚ{ :ٳَ ٹ ابٵتٳًََ ٢بٵنزٳاٖٹِٝٳ ٳربټن٘ٴ ٹبهَٹًُٳناتٺ ؾَن َ ٳتُٻ ٴٗٔٻ قَناٍٳ
َِّْ ٞدٳاعٹًوَ يٹًٓٻاظَ َاَا }

3

ر ٣ٚعبد ايزسام عٔ َعُز عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝعنٔ ابنٔ عبناظ رفن ٞاهلل
عُٓٗا قاٍ  :أبت ٙ٬اهلل باي ٗار ، ٠مخط يف ايزأظ ٚ ،مخط يف ادتضد .
يف ايزأظ قؿ ايغارب ٚاملقُقٚ ١اٱصتٓغام ٚايضٛاى ٚؾزم ايغعز .
ٚيف ادتضننند  :تكًننن ِٝا٭ظننناؾز ٚ ،حًنننل ايعاْنننٚ ، ١اٱختتنننإ ْٚ ،تنننـ اٱبنننط
ٚ،اٱصتٓجاٚ ٤غضٌ أ ز ايػا٥ط ٚايب ٍٛباملا.4 ٤
ٚساد ابٔ نثري يف تؿضري : ٙقاٍ  :م ٚقزٜب َٔ ٖذا َا ب يف ؽخٝح َضًِ –
عننٔ أَٓننا عا٥غنن ١رفنن ٞاهلل عٓٗننا – قاي ن  :قنناٍ رص ن ٍٛاهلل ؽننً ٢اهلل عًٝنن٘ ٚآينن٘
ٚصًِ  :م عغز َٔ ايؿ ز ٠قنؿ ايغنارب  ٚعؿنا ٤ايًخٝنٚ ١ايضنٛاى  ٚصتٓغنام املنا٤
ٚقؿ ا٭ظؿار ٚغضٌ ايربادِ ْٚتـ ا٫بط ٚحًل ايعاْْ ٚ ١تكاـ املا. ٤
قاٍ َؾعب ْٚ :ض ٝٴ ايعاعز ٫ ٠إٔ ته ٕٛاملقُق . ١قناٍ ٚنٝنع ْ :تكناـ
املاٜ ٤ع اٱصتٓجا. 5) ٤
)ٜٓ (1عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .20/2:
) (2ؾشٝح َطًِ – باب اإلسطإ إىل ا٭زًَٚ ١املطهني ٚايٝت – ِٝسدٜح زقِ (.1470 : )2982
) (3ايبكس َٔ – ٠ا٭.124: ١ٜ
)ٜٓ (4عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٚ ، 105/2 :تفطري عبد ايسشام ٚ ، 57/1 :تفطري ايكسإٓ ايععٚ 165/1 : ِٝؾشٝح َطًِ 142
زقِ (.)261
) )5تفطري ايكسإٓ ايعع.165/1: ِٝ

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

332

طاووس بن كًسان الًنانٌ ومزوياته

د.صاحل اخلنزٍ

ٚ )9عٓنند تؿضننري قٛينن٘ تعننا  { :ٳر ٻبٓٳننا ٚٳابٵعٳ نثٵ ؾٹننَِٗٝٵ رٳصٴنن َِّ ً٫ٛنٓٵٗٴِٵ ٜٳتٵًنن ٛعٳًَ نٝٵَِٗٵ
ذتهٹِٝٴ}
هُٳ َ١ٳٜٚٴشٳنَِِّٗٝٵ َ ٻْوَ أَْ ٳ ايعٳشَٜشٴ ا َ
خ ْ
آٜٳا ٹتوَ ٳٜٚٴعِّٳًُٴٗٴِٴ ا ْيهٹتٳابٳ ٚٳايْ ٹ

1

ر ٣ٚاي رب ٟيف تؿضريٖا عٔ ساٚٚظ بٔ نٝضإ قاٍ يف قٛي٘ تعا مايعٳشَٜشٴ )
ايعشٜش :ايذٜ ٫ ٟعجش ٠ع.٤ٞ

2

ٚ )10عٓد تؿضري قٛين٘ تعنا  :منتنب عًنٝهِ ا حقنز أحندنِ املنٛت إٔ
تزى خريا ايٛؽ ١ٝيًٛايدٚ ٜٔا٭قزبني باملعزٚف حكا عً ٢املتكني )

3

ٴنز ي اٚٚظ عد ٠آرا ٤أ ٚأقٛاٍ يف تؿضريٖا َٓٗا .
-

م قاٍ ساٚٚظ  :ه  ٜى خرياً َٔ ه  ٜى مثاْني دٜٓاراً.)4

-

ٚق ٖٞ : ٌٝستهُ ، ١ظاٖزٖا ايعُنَٚ ّٛعٓاٖنا ارتؾنٛـ يف ايٛايندٜٔ

ايذٜ ٫ ٜٔز إ نايهناؾزٚ ٜٔايعبند ٜٔيف ايكزابن ١غنري ايٛر نٚ ، ١ممنٔ ٜنز ٣ينو
ساٚٚظ بٔ نٝضإ ٚ ،اٯ ١ٜاييت ْضختٗاٖ 5ذ ٙا٭ٖ ١ٜن ٞقٛين٘ تعنا ِّ { :يًزِّدٳناٍَ
ٹًٓضٳا ٤ٳْؾٹٝبٷ َُِّٻنا تٳنزٳىَ ا ْيٛٳايٹندٳإَ ٚٳا َ٭قْ ٳزبٴنٕٛٳ
ْٳؾٝٹبٷ َُِّٻا تٳزٳىَ ا ْيٛٳايٹدٳإَ ٚٳا َ٭قْ ٳزبٴٕٛٳ ٳٚي ِّ
ٹَُٻا َقٌٻ ٹَٓٵ٘ٴ أَٚٵ نَثٴزٳ ٳْؾٹٝبٶا َٻؿْزٴٚفٶا} 6
ٚقد نز ابٔ نثري إٔ سناٚٚظ ممنٔ قناٍ ْٗ :نا َٓضنٛخ ١ؾنٜ ُٔٝنزت  .ابتن١
ؾٜ ٫ ُٔٝزت َ ٖٛٚذٖب ابٔ عباظ رف ٞاهلل عُٓٗا ٚ ،غريٚ ، ٙعًل ابنٔ ننثري
عًنن ٢يننو بكٛينن٘ ٚ :يهننٔ عًنن ٢قننٖ ٍٛننٜ ٫ ٤٫٪ضننُٖ ٢ننذا ْضننخاً يف أؽ ن ٬حٓا
) (1ايبكس.129 : ٠
)ٜٓ (2عس تفطري ايطرب،144 -1 : ٟ
) (3ايبكس.180 : ٠
) (4تفطري ايكسإٓ ايعع.212/1: ِٝ
)(5

ٚايٓطذ ٖٓا مبعٓ ٢ايتدؿٝـ ٚيٝظ نُا ٜك ٍٛايبعض ٖ ٛايتبدٚ ٌٜايتػٝري حبهِّ آخس ٚأٌٖ ايعًِ ٜعسف ٕٛاخل٬ف

ايهبري يف ٖر ٙاملطأي ( ١أَ ٟطأي ١ايٓطذ).
) (6ايٓطا.7: ٤
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املتن خز ٭ٕ آٜنن ١املٛارٜننث جننا رؾعن حهننِ بعننص أؾننزاد َننا دٍ عًٝنن٘ عُنن ّٛآٜنن٘
ايٛؽا ١ٜٯٕ ا٭قزبني أعِ ممٔ ٜزت ٜ ٫ َٔٚزت ؾزؾنع حهنِ َنٔ ٜنزت مبنا عٴنني
ي٘ٚ ،بك ٢اٯخز عًَ ٢ادي عً ٘ٝاٯ ١ٜا٭ٖٚ ، ٚذا جا ٜت ت ٞعً ٢ق ٍٛبعقِٗ
إٔ ايٛؽ ٘ٝيف ابتدا ٤اٱص ّ٬جا ناْ ْدباً حتْ ٢ٴضخ ؾ َنا َنٔ ٜكنْٗ : ٍٛنا
ناْ ٚادب ٖٛٚ ١ايعاٖز َٔ صٝام اٯ ١ٜؾٝتعني إٔ تهَٓ ٕٛضٛخ ١بآٜن ١املنريات
نُا قاين٘ أنثنز املؿضنز ٚ ٜٔاملعتنربَ ٜٔنٔ ايؿكٗنا ٤ؾنإٕ ٚدنٛب ايٛؽن ١ٝيًٛايندٜٔ
ٚا٭قننزبني ايننٛار ني َٓضنن ٛباٱمجنناع بننٌ َٓٗنن ٞعٓنن٘ ذتنندٜث م ٕ اهلل قنند أع نن٢
نٌ  ٟحل حكن٘ ؾنٚ ٬ؽن ١ٝينٛارت ) 1ؾآٜن ١املنريات حهنِ َضنتكٌ ٚٚدنٛب َنٔ
عٓد اهلل ٭ٌٖ ايؿزٚ ،ٚايعؾبات رؾع بٗا حهِ ٖذ ٙبايهًٝنٚ ، ١بكن ٢ا٭قنارب
اينذَ ٫ ٜٔنريات نِ ٜضنتخب ين٘ إٔ ٜٛؽن ٢نِ َنٔ ايثًنث اصتٓ٦اصن ًا بآٜن ١ايٛؽن١ٝ
 ٛ ٚا.2
-

مٚقنناٍ سنناٚٚظ :ا أٚؽنن ٢يػننري قزابتنن٘ ردت ايٛؽنن١ٝ

قزابتنن٘ ْٚكننص

ؾعً٘) 3
ٚايعاٖز ٖٓا أْ٘ ٜكدّ ايكزآب ١غري ايٛار  ١بايٛؽ ١ٝعً ٢ا٫باعد ملا يف اٱحضإ
ا٭قارب َٔ خري ٚأدزُ عع. ِٝ
ٚقنند ر ٟٚعننٔ ا٭ُ٥نن ١ا٭ربعنن ١رمحٗننِ اهلل تعننا ٚغريٖننِ  :م َننٔ أٚؽنن ٢يػننري
قزابت٘ ٚتزى قزابت٘ ستتادني ؾب٦ضُا ؽٓع )
-

4

ٚاختًؿٛا يف ردٛع ااٝش ٜٔايٛؽ ١ٝيًٛارت يف حٝا ٠املٛؽ ٞبعد ٚؾات٘.

) (1أخسد ١ايرتَر ٟيف ايٛؾاٜا باب َا داٚ ٫ ٤ؾ ١ٝيٛازخ  434 ،433/4 :زقِ ( )2120عٔ اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ 266/2 :
)ٜٓ (2عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٚ ، 266/2 :تفطري ايكسإٓ ايعع.212 -211/1 : ِٝ
) (3اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .268/2 :
) (4املؿدز ايطابل .268/2 :
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ؾكاي ن سا٥ؿنن :١يننو دننا٥ش عًننٚ ِٗٝيننٝط ننِ ايزدننٛع ؾٝنن٘ ٚ ،ممننٔ رأ ٣يننو
ساٚٚظ بٔ نٝضإ ٚغري. ٙ
ٚقاين سا٥ؿن : ١نِ ايزدنٛع يف ينو ٕ أحبنٛا ٚ ،ممنٔ رأ ٣ينو سناٚٚظ بنٔ
نٝضإ رمح٘ اهلل 1يهٔ اٱَاّ َايو رمحن٘ اهلل ؾقنٌ ايكن ٍٛيف ينو ؾكناٍ  :م
ا أ ْٛا يف ؽخت٘ ؾًِٗ إٔ ٜزدعٛا  ٕ ٚأ ْٛا ي٘ يف َزف٘ حنني ٜٴخجنب عنٔ َاين٘
ؾذيو دا٥ش عً) ِٗٝ

2

دٓٳؿًا أَٚٵ َ ٵُٶا} 3
ٚ )11عٓد تؿضري قٛي٘ تعا َ { :ؾُٳٔٵ خٳافٳ َٹٔ َټٛـُ ٳ
ر ٣ٚعبد ايزسام ايؾٓعاْ ٞيف تؿضري ٙعٔ ساٚٚظ أْ٘ قاٍ يف تؿضري ٖذ ٙاٯٜن١
 ٖٛ:ايزدٌ ٜٛؽ ٞيٛيد ابٓت٘.4
ٚ )12عٓد تؿضري قٛي٘ تعا َ { :ؾُٳٔ نَإٳ َٹٓهِ َٻزَٜقٶا}5
-

ر ٣ٚايكزسيب رمح٘ اهلل ٕ ساٚٚظ قاٍ عٓٗنا ْٗنا  :م يف املنزٜص مينٛت

قبٌ إٔ ٜؾح ٜ :ٴ عِ عٓ٘ ).6
-

ٚر ٣ٚابٔ نثري يف ٖذ ٙاٯ ١ٜأٜقاً رٚا ١ٜأنثز تؿؾٚ ً٬ٝبٝاْناً ؾكناٍ  :م

ْٗا يف املزٜص ٚاملضاؾز ٜ ٫ؾَٛإ يف حاٍ املزٚ ،ايضؿز ملا يف يو َنٔ املغنك١
عًُٗٝا بٌ ٜؿ زإ ٜٚكقٝإ بعد ٠ينو َنٔ أٜناّ أخنز ٚأَنا ٝ ٜنل ايؾنخٝح املكنِٝ
ايذٝ ٜ ٟل ايؾٝاّ ؾكد نإ شترياً بني ايؾنٝاّ ٚبنني اٱسعناّ ٕ عنا ٤ؽناّ ٕ ٚ
عا ٤أؾ ز ٚأسعِ عٔ نٌ َ ّٜٛضهٓٝاً ؾإٕ أسعِ أنثز َٔ َضهني عٔ ننٌ
)ٜٓ (1عس املؿدز ايطابل 0268/2 :
) (2املؿدز ايطابل 269/2
) (3ايبكس َٔ : ٠اٯ. 182 ١ٜ
)ٜٓ (4عس تفطري عبد ايسشام .69/1 :
) (5ايبكس َٔ ٠اٯ.184 ١ٜ
) (6اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ 0287/2 :
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ٜنن ّٛؾٗنن ٛخننري  ٕ ٚؽنناّ ؾٗنن ٛأؾقننٌ َننٔ اٱسعنناّ قاينن٘ بننٔ َضننعٛد  ٚبننٔ عبنناظ
ٚزتاٖد ٚساٚٚظ َٚكاتٌ بٔ حٝإ ٚغريِٖ رف ٞاهلل عِٓٗ أمجعني)  ٚ 1ذا قاٍ
ضهٹنيُ َؾُٳٔ تٳ َٛٻعٳ خٳٝٵنزٶا ؾَٗٴنٛٳ
تعا بعدٖا ٚ { :ٳعٳًَ ٢ايِذٹٜٔٳ ٜٴ ٹٝكْٛٳ٘ٴ ؾٹ ٵدٜٳ ٌ١سَعٳاّٴ ٹَ ٵ
خٳٝٵزٷ يِ٘ٴ ٚٳإَٔ ٳتؾٴَٛٴٛاْ خٳٝٵزٷ يِهِٵ َٕ نٓتٴِٵ تٳعٵًَُٴٕٛٳ}
-

2

ٚر ٣ٚأٜقاً عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝساٚٚظ ؾٗٝا قاٍ ٜ :هًؿ ْ٘ٛاينذٜٔ

ٜهًؿ ٕٛايؾٝ ٜ ٫ٚ ّٛك ْ٘ٛؾ ٝعُٜٚ ٕٛؿ ز.3ٕٚ
ٚ )13عٓننند تؿضنننري قٛيننن٘ تعنننا { :أحٹنننٌٻ يَهنننِٵ يَٝٵًَننن َ١ايؾِّنننٝٳاَّ اي ٻزؾَنننثٴ َيَننن٢
ٹْضٳآ٥ٹهِٵ}

4

قاٍ ايكزسيب رمح٘ اهلل  :ا عًِ دٓاٜتن٘ م أ ٟزتاَعتن٘ ٭ًٖن ١يٝنٌ رَقنإ )
ِ ْاّ حتٜ ٢ؾبح ؾَٗ ٛؿ نز  ٕ ٚ ،ه ٜعًنِ حتن ٢أؽنبح ؾٗن ٛؽنا ، ِ٥ر ٣ٚينو
عٔ ع اٚ ٤ساٚٚظ ٚعز ٠ٚبٔ ايشبري.5
حؾٹن ٵزتٴِٵ َؾُٳنا
ٚ )14عٓد تؿضري قٛي٘ تعنا ٚ{ :ٳ َأ ٹتُټنٛاْ ايْخٳنجٻ ٚٳايْ ٴعُٵنزٳ َ٠يٹًٍن٘ٹ ؾَن َإٕٵ أ ٵ
اصٵتٳ ٵٝضٳ نزٳ َٹ نٔٳ ايْٗٳ ندٵ َٟٳ َ٫ٚتٳخٵًٹكننٛاْ رٴ٩ٴٚصٳننهِٵ حٳتٻننٜ ٢ٳبٵً نؼٳ ايْٗٳ ندٵٟٴ َٳخٹًِ ن٘ٴ َؾُٳننٔ نَننإٳ
ضوٺ ؾَن َإ ٳا أََٹٓنتٴِٵ
َٹٓهِ َٻزَٜقاً أَٚٵ بٹ٘ٹ َأ ٶ َِّٔ ٣رٻأْصٹ٘ٹ ؾَؿٹ ٵدٜٳ َِّٔ ٌ١ؽٹٝٳاُّ أَٚٵ ؽٳ ٳدقَ١ٺ أَٚٵ ٴْ ٴ
َؾُٳٔ ٳتُٳتٻعٳ بٹايْ ٴعُٵزٳ٠ٹ َيَ ٢ايْخٳنجِّ َؾُٳنا اصٵتٳ ٵٝضٳنزٳ َٹنٔٳ ايْٗٳندٵَ َٟؾُٳنٔ يِنِٵ ٜٳجٹندٵ َؾؾٹنٝٳاّٴ ٳ ٬ٳن١ٹ
َأٜٻنناُّ ؾٹنن ٞايْخٳننجِّ ٚٳصٳ نبٵعٳ١ٺ َ ٳا رٳدٳعٵ نتٴِٵ تٹًْ نوَ ٳعغٳ نزٳ ٌ٠نَاَٹًَ ن ٌ١ٳيٹ نوَ ٹيُٳننٔ يِ نِٵ ٜٳه نٔٵ َأٖٵً ن٘ٴ
حٳافٹزَ ٟا ْي ٳُضٵجٹدٹ ايْخٳزٳاَّ ٚٳاتٻكٛاْ ايًٍ٘ٳ ٚٳاعٵًَُٴٛاْ َإٔٻ ايًٍ٘ٳ عٳدٹٜدٴ ايْعٹكَابٹ} 6
) (1تفطري ايكسإٓ ايعع0214/1 : ِٝ
) (2ايبكس َٔ : ٠اٯ. 184 : ١ٜ
)ٜٓ (3عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٚ ،289/2 :تفطري عبد ايسشام .70/1:
) (4ايبكس َٔ : ٠اٯ.187 ١ٜ
)ٜٓ (5عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .325/2 :
) (6ايبكس َٔ : ٠اٯ.184 : ١ٜ
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أٚرد أٌٖ ايتؿضري ي اٚٚظ ؾٗٝا ايعدٜد َٔ ايزٚاٜات  ٖٞٚعً ٢ايٓخ ٛاٯت: ٞ
أ)

عٓد قٛي٘ تعا  :مٚٳ َأ ٹتُټٛاْ ايْخٳجٻ ٚٳايْ ٴعُٵزٳ َ٠يٹًٍ٘ٹ)

قاٍ ايكزسيب  ٕ :ممنٔ ٖنب
ٚغريُٖا

ٚدنٛب ايعُنزَ ٠نٔ ايتنابعني ع ناٚ ٤سناٚٚظ

1

ٚقاٍ ابنٔ ننثري ْ٫َٛ ٕ :نا أَنري املنَٓ٪ني عًن ٞبنٔ أبن ٞساينب رفن ٞاهلل عٓن٘
قاٍ ٕ :حتزّ َٔ دٜٚز ٠أًٖو ٚنذا قاٍ ابٔ عباظ ٚصعٝد بٔ دبري ٚساٚٚظ بٔ
نٝضإ رف ٞاهلل عِٓٗ أمجعني.2
حؾٹ ن ٵزتٴِٵ) نننز عًُننا ٤ايتؿضننري عٓنندٖا عنند٠
ب) ٚعٓنند قٛينن٘ تعننا  :مؾَ ن َإ ٵٕ أ ٵ
رٚاٜات َٓٗا .
-

قنناٍ ايكننزسيب رمحنن٘ اهلل ٕ :سنناٚٚظ ٚعهزَنن ١أخننربا ٙعننٔ بننٔ عبنناظ

رف ٞاهلل عُٓٗا قاٍ :دا٤ت فباع ١بٓن اينشبري

3

رصن ٍٛاهلل ؽنً ٢اهلل عًٝن٘

ٚآي٘ ٚصًِ ؾكاين  :أْن ٞاَنزأ ٠كًٝنْ ٚ 4١ن ٞأرٜند اذتنج ؾهٝنـ تن َزْ ٞإٔ أٖنٌ أ
قاٍ :أًٖٚ ٞأع س ٞإٔ ستً ٞحٝث حبضت قاٍ :ؾادرن .5
ٚيف ٖذ ٙايزٚاٜن ١املزؾٛعن١

ايزصن ٍٛؽنً ٢اهلل عًٝن٘ ٚآين٘ ٚصنًِ ٚؾٗٝنا أَنزٙ

يًُزأ ٠ب ٕ تٌٗ ٚتغن ط ا عنز ،نا عنار ،قند ميٓعٗنا َنٔ

ناّ َٓاصنهٗا،

 ٕ ٚستًٗا ح ٝث حٴبض يهنٔ ايزٚاٜن ١ا٭خنز ٣اينيت صناقٗا ابنٔ ننثري تغنري
غري ٖذا اذتابط ٖٞٚ
)ٜٓ (1عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .366/2 :
)ٜٓ (2عس تفطري ايكسإٓ ايعع.230/1 : ِٝ
) (3قباع٘ ٖ ٞقباع٘ بٓت ايصبري بٔ عبد املطًب اهلامش ١ٝبٓت عِ ايٓيب ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚؾشب٘ ٚضًِ هلا ؾشب ١شٚد١
املكداد زق ٞاهلل عُٓٗا ٜٓعس ا٫ؾاب٘  352/4 :تسمج ١زقِ (ٚ )672اإلضتٝعاب بٗاَؼ ا٫ؾاب٘ ٚ ، 352/4 :تكسٜب ايتٗرٜب .470
)َ (4عٓ ٢قٛهلا  :أْ ٞاَسأ ٠ثك : ١ًٝأ ٟأثكًين املس

ٜٓعس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٖ 372/2:ـ . 3

)ٜٓ )5عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .372/2 :
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تغري

َا ؾعً٘ املغنزنَ ٕٛنع اينٓيب ؽنً ٢اهلل عًٝن٘ ٚآين٘ ٚصنًِ عناّ
ايب ٝن ايعتٝننلٚ ،أْننشٍ اهلل يف يننو

اذتدٜبٝنن ١حننني حننايٛا ب ٓٝن٘ ٚبننني ايٛؽننٍٛ

صٛر ٠ايؿتح بتُاَٗاٚ ،أْشي٘ ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ ٚ٭ؽخاب٘ رف ٞاهلل عِٓٗ
إٔ قاٍ ابٔ نثري ٖٓاٚ :اختًـ ايعًُنا٤

رخؾ ١إٔ ٜذثٛا َا َعِٗ َٔ ا د..ٟ

ٌٖ غتتؿ اذتؾز بايعد ٚؾٜ ٬تخًٌ  َٔ ٫حؾز ٙعدَ ٫ ٚنز ٫ٚ ،غنريٙأ عًن٢
قٛيني .
ا٭: ٍٚعٔ مجاع َٔ ١أٖنٌ ايعًنِ ؾن ِٗٝسناٚٚظ بنٔ نٝضنإ :أْن٘  ٫حؾنز ٫
حؾز ايعد ٚؾ َا َٔ أؽاب٘ َز ،أٚ ٚدنع أ ٚفن ٍ٬ؾًنٝط عًٝن٘ عن ٤ٞجنا قناٍ
اهلل تعا  :مؾإ ا أَٓتِ ) ؾًٝط  َٔ ٫حٴؾز بايعدٚ ،ٚاٯْ ١ٜشي يف أحؾار ايٓيب
ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ عاّ اذتدٜب. 1١ٝ
ايثاْ : ٞإٔ اذتؾز أعِ َنٔ إٔ ٜهن ٕٛبعند ٚأَ ٚنز ،بنٌ ٖنَ ٛنٔ ننٌ حنابط
عتننبط اذتنناج عننٔ ايب ٝن

أ ٚفننٖٚ ٍ٬نن ٛايتٖٛننإ عننٔ اي زٜننل أ ٚضتنن ٛيننو َننٔ

ا٭عنذار املاْعننٚ ١ممننٔ ٖننب
رمح٘ اهلل

ٖننذا ايكنن ٍٛاٱَنناّ سنناٚٚظ بننٔ نٝضننإ ايُٝنناْٞ

2

ٚايزٚاٜنات مجٝعٗننا تغنري

بٝننإ َعٓنن ٢م اذتؾنز ) يف اٯٜنن ١ايهزميننٕ ٚ ، ١

ناْٛا قد اختًؿٛا يف بٝإ َعٓنا ٙؾٗن ٛم ايعند )ٚيف ايكن ٍٛا٭ٖٚ ، ٍٚن ٛم اذتؾنز
َ ًكناً ) يف ايكنن ٍٛايثنناْٖٚ ٞنن ٛاملننزاد نُننا يف ايزٚاٜنن ١ا٭ ٚاملزؾٛعنن١

ايننٓيب

)ٜٓ (1عس تفطري ايكسإٓ ايععٚ ، 231/1 : ِٝزا٥ع ايبٝإ يف تفطري آٜات ا٭سهاّ . 248/1 /
)ٜٓ (2عس تفطري ايكسإٓ ايععٚ ، 231/1 : ِٝزٚا٥ع ايبٝإ يف تفطري آٜات ا٭سهاّ .248/1 :

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

338

طاووس بن كًسان الًنانٌ ومزوياته

د.صاحل اخلنزٍ

تزدٝخن ١ايعًُنا ٤رمحٗنِ اهلل ملٛاؾكتن٘

ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ ٚاينذٖ ٟنب

يعاٖز اٯ ١ٜايهزميٚ ،١يٝضز اٱصٚ ّ٬مساحت٘.1
ج) ٚعٓد قٛي٘ تعا َ { :ؾُٳا اصٵتٳ ٵٝضٳزٳ ٹَٔٳ ايْٗٳدٵ} َٟ
ر ٣ٚابٔ نثري عٔ ساٚٚظ ٚغنري ٙرمحٗنِ اهلل إٔ َنا أصتٝضنز َنٔ ا ند ٟعنا٠
ٚيف رٚا ١ٜأخنز ٣رٚاٖنا عنٔ أصنتا  ٙابنٔ عبناظ رفن ٞاهلل عُٓٗنا أْن٘ قناٍ  :بكندر
ٜضارت٘ٚ 2أقً٘ عاٖٚ ٠ذا رأ ٟمجٗٛر ايؿكٗا ٖٛٚ ٤ايؾخٝح.3
ٚ )٤عٓد قٛي٘ تعا َ { :ؾُٳٔ نَإٳ َٹٓهِ َٻزَٜقاً أَٚٵ بٹ٘ٹ َأ ٶ َِّٔ ٣رٻأْصٹ٘ٹ ؾَؿٹ ٵدٜٳَِّٔ ٌ١
ضوٺ }
ؽٹٝٳاُّ أَٚٵ ؽٳ ٳدقَ١ٺ أَٚٵ ٴْ ٴ
أختًننـ ايعًُننا ٤رمحٗننِ اهلل يف حتدٜنند َٛفننع ايؿدٜنن ١املننذنٛر ٠يف اٯٜنن١
أقٛاٍ .
-

ٖب ع ا٤

ايك :ٍٛب ٕ َا نإ َٔ دّ ؾبُهَٚ ،١ا نإ َٔ سعاّ

أ ٚؽٝاّ ؾخٝث عاٚ ،٤بٓخ ٛيو قاٍ أؽخاب ايزأ ٟم أ ٟاذتٓؿ. )١ٝ
ايك : ٍٛإٔ ايدّ مبه١

-

ٖ ٚب اذتضٔ

-

ٖ ٚب سناٚٚظ ٚايغناؾعٞ

ايكن :ٍٛبن ٕ اٱسعناّ ٚايندّ ٜ ٫هْٛنإ ٫

مبهٚ ،١ايؾ ّٛحٝنث عناٚ ،٤عًن ٬ينو بنايك ٕ :ٍٛايؾنٝاّ َٓ ٫ؿعن ١ؾٝن٘ ٭ٖنٌ
اذتزّٚ ،قد قاٍ اهلل تعننننننننننا :
ممٖدٜاً بايؼ ايهعب ))١رؾكاً ملضنانني دنريإ بٝتن٘ ،ؾاٱسعناّ ؾٝن٘ َٓؿعن ١نِ
خب٬ف ايؾٝاّ .4
)ٜٓ (1عس زٚا٥ع ايبٝإ .249 -248/1
)ٜٓ (2عس تفطري ايكسإٓ ايعع.232 -231/1 : ِٝ
)ٜٓ (3عس زٚا٥ع ايبٝإ . 249/1 :
)ٜٓ (4عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٚ ، 381/2 :تفطري ايكسإٓ ايععٚ ، 233/1 : ِٝزٚا٥ع ايبٝإ .250/1 :
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ٚقاٍ ابٔ نثري 1ؾُٝا ٜز ٜ٘ٚبضٓد ٙعٔ ابٔ عباظ رف ٞاهلل عُٓٗا أْ٘ قناٍ يف
ٖذ ٙاٯ ١ٜايغزٜؿ .١ا ننإ أ ،ٚؾ ٜن٘ أخنذت أدنشأ عٓنوٚ ،ممنٔ ٖنب

ٖنذا

ايك ٍٛساٚٚظ بٔ نٝضإ
ٚساد َعًكاً عًٖ ٢ذ ٙايزٚا ١ٜبكٛيٖ٘ٚ :نَ ٛنذٖب ا٭ُ٥ن ١ا٭ربعنٚ ١عاَن ١ايعًُنا٤
رمحِٗ اهلل أْ٘ غتري يف ٖذا املكاّ ٕ عا ٤ؽاّ  ٕ ٚعا ٤تؾدٸم بؿزم١ ٬ ٖٛٚ ،
آؽع يهٌ َضهني ْؾـ ؽاع َ ٖٛٚدإ ٕ ٚ ،عا ٤بح عناٚ ٙتؾندم بٗنا عًن٢
ايؿكننزا ٤أ ٣يننو ؾعننٌ أدننشأٚ ٙملننا نننإ يؿننغ ايكننزإٓ يف بٝننإ ايزخؾنن ١با٭صننٌٗ
ؾا٭صٌٗ { ؾَؿٹ ٵدٜٳ َِّٔ ٌ١ؽٹنٝٳاُّ أَٚٵ ؽٳن ٳدقَ١ٺ أَٚٵ ٴْضٴنوٺ } ٚملنا أَنز اينٓيب ؽنً ٢اهلل عًٝن٘
ٚآي٘ ٚصًِ أ ٚأسعِ صتَ ١ضانني أ ٚؽِ  ١ ٬أٜاّ ؾهنٌ حضنٔ يف َكاَنٚ ١هلل
اذتُد ٚاملٓ٘ – أٖ.ن .
ٖن) ٚعٓد قٛي٘ تعا { :ؾَ َإ ٳا أََٹٓتٴِٵ َؾُٳٔ ٳتُٳتٻعٳ بٹايْ ٴعُٵزٳ٠ٹ َيَ ٢ايْخٳجِّ َؾُٳا اصٵتٳ ٵٝضٳزٳ َٹٔٳ
ايْٗٳدٵ} َٟ
ر ٣ٚيٝث عٔ ساٚٚظ عنٔ ابنٔ عبناظ رفن ٞاهلل عُٓٗنا قناٍ :تنع رصن ٍٛاهلل
ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚؽخب٘ ٚصًِ ٚأب ٛبهز ٚعُز ٚعثُإٚ ،أَ ٍٚا ْٗ ٢عُٓٗنا
َعا.2١ٜٚ
 ٚننز ابننٔ نننثري رٚاٜنن ١عبنند ايننزسام ايؾنٓعاْ ٞعننٔ َعُننز بننٔ راعنند عننٔ ابننٔ
ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝقاٍ :املتعن٘ يًٓناظ  ٫٭ٖنٌ َهنَ ١نٔ ه ٜهنٔ أًٖن٘ َنٔ اذتنزّ
ٚنذا ق ٍٛاهلل عش ٚدٌ { :ٳيٹنوَ ٹيُٳنٔ يِنِٵ ٜٳهنٔٵ َأٖٵًن٘ٴ حٳافٹنزَ ٟا ْي ٳُضٵنجٹدٹ ايْخٳنزٳاَّ
)ٜٓ (1عس تفطري ايكسإٓ ايعع.233/1 : ِٝ
)ٜٓ (2عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ  ، 383/2 :قاٍ ايكسطيب بعد ٖر ٙايسٚاٖ : ١ٜرا سدٜح سطٔ  .قاٍ أب ٛعُس  :سدٜح يٝح ٖرا
سدٜح َٓهس ٚ ،يٝح ٖ ٛيٝح بٔ أب ٞضً ِٝقعٝف ٚ ،املػٗٛز عٔ عُس ٚعجُإ زق ٞاهلل عُٓٗا أُْٗا نإ ٜٝٗٓا عٔ ايتُتع ..
زٚا٥ع ايبٝإ . 252 -250/1 :
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ٚٳاتٻكٛاْ ايًٍ٘ٳ ٚٳاعٵًَُٴٛاْ َإٔٻ ايًٍ٘ٳ عٳدٹٜدٴ ايْعٹكَابٹ} قناٍٚ :بًػن عنٔ ابنٔ عبناظ َثنٌ قنٍٛ
ساٚٚظ.1
ٚقد ؾؾٌ ايكزسيب ايه ّ٬عٓد تؿضري ٖذ ٙاٯَ ١ٜتخند اً عنٔ ايتُتنع بنايعُز٠
أربعنن ١أٚدنن٘ أمجننع ايعًُننا ٤عًننٚ ٢احنند َٓٗنناٚ ،اختًؿننٛا يف

اذتننج ٚقضننُ٘

ٖ َٔٚ ،١ ٬ذ ٙا٭ٚد٘ قاٍ:
ايٛدن٘ ايثناَْ ٞنٔ ٚدنن ٙٛايتُتنع بنايعُز٠

اذتننج  :م ايكٹنزٳإ ) ٖٚن ٛإٔ ظتُننع

بُٗٓٝا يف حزاّ ٚاحد ؾ ٌٗٝبُٗا مجٝعاً يف أعنٗز اذتنج أ ٚغريٖناٜ ،كن :ٍٛميبٝنو
ثجٚ ١عُزَ ٠عن ًا ) ؾنإ ا قندٹّ َهن ١سناف ذتجتن٘ ٚعُزتن٘ سٛاؾناً ٚاحنداً ٚصنع٢
صعٝاً ٚاحداً ،عٓند َنٔ رأ ٣ينو ٖٚنِ – غنري سناٚٚظ رمحن٘ اهلل – ا٭ُ٥نَ ١اينو
ٚايغنناؾعٚ ٞأؽننخابُٗا ٚ ،صننخام ٚأبنن ٛننٛر رمحٗننِ اهلل تعننا َٚ ،ننٔ قبًننِٗ ٖننٛ
َذٖب عبد اهلل بٔ عُز ٚدابز بٔ عبد اهلل رف ٞاهلل عِٓٗ ذتندٜث أَٓنا عا٥غن١
رف ٞاهلل عٓٗا قاي  :خزدٓا َنع رصن ٍٛاهلل ؽنً ٢اهلل عًٝن٘ ٚآين٘ ٚصنًِ يف حجن١
ايٛداع ؾ ًًٖٓا بعُز ،٠ؾاذتدٜث ؾٚ : ٘ٝأَا ايذ ٜٔمجعٛا بني اذتج ٚايعُنز ٠ؾإجنا
ساؾٛا سٛاؾاً ٚاحداً .2
ٚعٓد ايتؿؾن ٌٝيبٝنإ ايضنع ٞيًُتُتنع ننز ايكنزسيب رمحن٘ اهلل ٖنذ ٙايزٚاٜن١
عٔ اٱَاّ ساٚٚظ ؾكاٍ :م ٚر ٣ٚعٔ ع ا ٤عٔ سناٚٚظ أْن٘ ٜهؿٝن٘ صنعٚ ٞاحند
بني ايؾؿاٚ ٤املز) ٠ٚ

3

)ٜٓ (1عس تفطري ايكسإٓ ايعع.235 /1 : ِٝ
)ٜٓ (2عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٚ . 386/2 :سدٜح أَٓا عا٥ػ ١زق ٞاهلل عٓٗا أخسد٘ ايبداز ٟيف احلر باب نٝف تٌٗ
احلا٥ض ٚايٓفطا 323/1 : ٤سدٜح زقِ (. )1556
()3اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ . 391/2 :
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ٚ ) ٚر ٣ٚعبد ايزسام يف تؿضري ٙعٔ َعُز عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أبٝن٘ عٓند قٛين٘
تعننننا { ٳيٹنوَ ٹيُٳنٔ يِنِٵ ٜٳهنٔٵ َأٖٵًن٘ٴ حٳافٹنزَ ٟا ْي ٳُضٵنجٹدٹ ايْخٳنزٳاَّ } قناٍ ٖ :ن ٞ٭ٖنٌ
اذتزّ .1
ٖٚذا ايزأٜٛ ٟاؾل رأ ٟعٝخ ١ابٔ عباظ رف ٞاهلل عُٓٗا.2
ٚ )15عٓد تؿضري قٛي٘ تعا { :ايْخٳجټ أَعٵٗٴزٷ َٻعٵًَٛٳاتٷ}

3

قاٍ ايكزسيب ٜ ٖٛٚذنز املض ي ١املتعًك ١بٗذ ٙاٯ ١ٜايغزٜؿ١
حٝث قاٍ :م ايزابع : ١أختًـ يف اٱٖن ٍ٬بناذتج يف غنري أعنٗز اذتنج  ،ؾنز٣ٚ
عٔ ابٔ عباظ  َٔ :صٓ ١اذتج إٔ ٜٴخزّ ب٘ يف أعٗز اذتج ٚ ،قاٍ ع ناٚ ٤زتاٖند
ٚساٚٚظ ٚا٭ٚسع َٔ : ٞأحنزّ بناذتج قبنٌ أعنٗز اذتنج ه ظتنش ٙينو عنٔ حجن٘
ٜٚه ٕٛعُز ٠نُٔ دخٌ يف ؽ ٠٬قبٌ ٚقتٗا ؾإْ٘ ٫

شٚ ٜ٘تهْ ٕٛاؾًنٚ ، ١بن٘

قاٍ ايغاؾعٚ ٞأبٛ ٛر ).4
ٚ )16عٓد تؿضري قٛي٘ تعا َ { :ؾ َ٬ٳر َؾثٳ} 5
قاٍ ايكزسيب :مم قاٍ ابٔ عباظ ايزؾث  :ادتُاعٴ  ،أ ٟؾن ٬مجناع ٱْن٘ ٜؿضندٙ
ٚأمجع ايعًُا ٤عً ٢إٔ ادتُاع قبٌ ايٛقٛف بعزؾَ ١ؿضد يًخج ٚ ،عًٝن٘ حنج قابنٌ
ٚا د. ٣
ٚقنناٍ عبنند اهلل بننٔ عُننز ٚسنناٚٚظ ٚع نناٚ ٤غريٖننِ  :ايزؾننث اٱؾخنناؼ يًُننزأ٠
بايه ، ّ٬نكٛي٘  :ا أحًًٓا ؾعًٓا بوٹ نذا َٔ غري نٓا.6)) ١ٜ
)ٜٓ (1عس تفطري عبد ايسشام .76/1 :
)ٜٓ (2عس زٚا٥ع ايبٝإ .253/1 :
) (3ايبكس َٔ : ٠اٯ. 197 : ١ٜ
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٜٓٚ ،398/2 :عس زٚا٥ع ايبٝإ 0254/1 :
) (5ايبكس َٔ : ٠اٯ0197 : ١ٜ
) (6اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٚ ، 399/2 :أْعس زٚا٥ع ايبٝإ .190/1 :

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

342

طاووس بن كًسان الًنانٌ ومزوياته

د.صاحل اخلنزٍ

ٚ )17عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ٴِٻ َأؾٹٝقٴٛاْ ٹَٔٵ حٳ ٵٝثٴ َأؾَا،ٳ ايٓٻاظٴ}.1
م ر ٣ٚابٔ ع ١ٓٝٝعٔ ابٔ دزٜج عٔ ستُد بٔ قٝط بٔ شتزَ ١عٔ ابٔ سناٚٚظ
عٔ أب ٘ٝإٔ أٌٖ ادتاًٖ ١ٝناْٛا ٜدؾع َٔ ٕٛعزؾن ١قبنٌ غنزٚب ايغنُط ٚنناْٛا
ٜدؾع َٔ ٕٛاملشديؿ ١قبٌ سًٛع ايغُط  ،ؾن خز رصن ٍٛاهلل ؽنً ٢اهلل عًٝن٘ ٚصنًِ
ٖذا ٚعجٸٌ ٖذا – أ – ٟأخز ايدؾع َٔ عزؾٚ ، ١عجٸٌ ايدؾع َٔ املشديؿن ١شتايؿناً
ٖد ٣املغزنني ).2
جٌٳ ؾٹ ٞٳٜٛٵَٳ ٵَ َٔٝؾ َ َ٬ٵِٳ عٳًَٝٵ٘ٹ.}3
ٚ )18عٓد تؿضري قٛي٘ تعا َ { :ؾُٳٔ تٳعٳ ٻ
نز ايكنزسيب آرا ٤ايعًُنا ٤يف َضن ي ١غضنٌ ادتُنار ؾكناٍ  :م  ٫ٚتٴػضنٌ عٓند
ادتُٗٛر خ٬ؾاً ي اٚٚظ ٚ ،قد ر ٟٚأْ٘ ي ٛه ٜػضٌ ادتُار ايٓجض ١أ ٚرَن ٢مبنا
قد رٴَ ٞب٘ أْ٘ أصاٚ ٤أدشأ عٓن٘ ْ ٫ٚ ...عًنِ يف عنَ ٤ٞنٔ ا٭خبنار اينيت دنا٤ت عنٔ
ايٓيب ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ أْ٘ غضنٌ اذتؾن ٫ٚ ، ٢أَنز بػضنً٘ ٚ ،قند رٜٓٚنا
عٔ ساٚٚظ أْ٘ نإ ٜػضً٘ ).4
رمبا نإ يف ٖذا ايزأ ٟع َٔ ٤ٞايػزاب ١يهنٔ عٓند َعنإ ايٓعنز ؾٝن٘ ٜعٗنز
يٓا أْ٘ رمح٘ اهلل ادتٗد يف َض ي١
قد أعار بعد يو

مم غضٌ ادتُنار ايٓجضن )) ١ؾكنط  ،نِ أْن٘

إٔ املضتخدّ ملثٌ ٖذا ايٓنٛع َنٔ ادتُنار أصنا ٤يهٓن٘ أدنشأ

عٓ٘ ٚ ،يف ٖذا عار٠

َد ٣احتٝاس٘ يف ٖذ ٙاملض ي. ١

) (1ايبكس َٔ : ٠اٯ.199 : ١ٜ
) (2اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ . 420/2 :
) (3ايبكس َٔ – ٠اٯ. 203 : ١ٜ
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .14/3 :
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ٚ )19عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٜ{ :ٳا َأٜټٗٳا ايِذٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛاْ ادٵخٴًٛاْ ؾٹ ٞايضًَِِّْ نَآؾِ}1ً١
م قاٍ ساٚٚظ ٚزتاٖد  :أدخًٛا يف أَز ايد) ٜٔ
ٚيف ٖذا عار٠

2

إٔ أَز ايدٜ ٜٔبدأ َٔ ايدخ ٍٛيف م ايضًِِّ ) ايذٖ ٟنَ ٛعٓن٢

َنٔ َعناْ ٞاٱصنٚ ، ّ٬بنني ينو َنا ٚرد يف تؿضنري ابنٔ ننثري حٝنث قناٍ  :م قنناٍ
ايعٛيف عنٔ ابنٔ عبناظ ٚزتاٖند ٚسناٚٚظ ٚايقنخاى ٚعهزَنٚ ١قتنادٚ ٠ايضندٟ
ٚابٔ سٜد يف قٛي٘ م أدخًٛا يف ايضٻًِ ) ٜع اٱص.3) ّ٬
ٚ )20عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ؾَٗٳدٳ ٣ايًٍن٘ٴ ايِنذٹٜٔٳ آَٳٓٴنٛاْ ٹيُٳنا اخٵتٳًَؿنٛاْ ؾٹٝن٘ٹ َٹنٔٳ
ايْخٳلِّ.} 4
ر ٣ٚعبد ايزسام قاٍ  :حد ٓا َعُز عنٔ ابنٔ سناٚٚظ عنٔ أبٝن٘ عنٔ أبنٖ ٞزٜنز٠
رف ٞاهلل عٓ٘ يف ٖذ ٙاٯ ١ٜمقاٍ ايٓيب ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ  :ضتنٔ اٯخنزٕٚ
ا٭ٚي ّٜٛ ٕٛايكٝاَ ، ١ضتٔ أ ٍٚايٓاظ دخ ً٫ٛادتٓ ، ١بٝد أِْٗ أٚتنٛا ايهتناب َنٔ
قبًٓا ٚ ،أٚتٓٝا َٔ ٙبعدِٖ  ،ؾٗنداْا اهلل ملنا اختًؿنٛا ؾٝن٘ َنٔ اذتنل  ،ؾٗنذا ايٝنّٛ
ايذ ٟاختًؿٛا ؾ ، ٘ٝايٓاظ ؾ ٘ٝيٓا تبع – أ ٟإٔ اي ّٜٛ ٖٛ ّٛٝادتُع٘ – غداً يًٛٗٝد
ٚبعد غد يًٓؾار) ٣

5

ٚيف ٖذ ٙايزٚا ١ٜاملبارن ١عارٚ ٠افخ١

ؾقٌ اهلل عش ٚدٌ عًٖ ٢ذ ٙا٭َ١

ٚتؿقًٗٝا عً ٢صا٥ز ا٭َِ يف ننثري َنٔ املعناه ايشَاْٝنٚ ١املهاْٝنَٗٓٚ ، ١نا ٜنّٛ

) (1ايبكس َٔ – ٠اٯ.208 : ١ٜ
) (2اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .26/3 :
) (3تفطري ايكسإٓ ايعع0247/1 : ِٝ
) (4ايبكس َٔ – ٠اٯ0213 : ١ٜ
) (5تفطري عبد ايسشام ٚ ، 83/1 :أْعس ؾشٝح ايبداز 185 : ٟسدٜح زقِ (  )876نتاب اجلُع – ١باب فس
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ادتُع ١ايذٖ ٟد ٣اهلل ي٘ أَ ١ستُد ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚؽنخب٘ ٚصنًِ ؾًن٘
اذتُد ٚاملٓ٘ ٚحد ٙصبخاْ٘ ٚتعا .
ٚ )21عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ { :ٳَٳٔ ٜٳ ٵزتٳ ٹددٵ َٹٓهِٵ عٳٔ دٹٜٓٹ٘ٹ ...اٯ.} 1ٜ٘
نز ايكزسيب خ٬ف أٌٖ ايعًِ يف حهِ املزتد عنٔ اٱصنٖ ّ٬نٌ ٜضنتتاب أّ
 ٫أ عد ٠أقٛاٍ .
 ٚنز يف ٖذ ٙا٭قٛاٍ أْ٘ م أ ٟاملزتد ) ٜٴكتٌ د ٕٚاصتتاب٘ ٚ ،إٔ ٖذا ايكٖٛ ٍٛ
أحد قٛي ٞاٱَاّ ايغاؾعٚ ٞساٚٚظ رمحُٗا اهلل تعا ). 2
ُٖٚا  ٕ ٚخايؿا مجاٖري ايعًُا ٤بٗذا ايك ٫ ٍٛأُْٗا نُنا ٜعٗنز أظٗنزا غنري٠
ععُٝنن ١عًنن ٢اينند ٜٔممننٔ ارتنند عٓنن٘ بإعتبننار ٙاينند ٜٔاذتننل يهننٔ اذتننل َننع َننٔ
خايؿُٗننا يف ٖننذ ٙاملضن يٖٚ ، ١نن ٛا٭ ٚباٱتبنناع ملٛاؾكتنن٘ أحهنناّ ايننزد ٠بقننزٚر٠
اصتتاب ١املزتد قبٌ اذتهِ عًٚ ٘ٝاهلل أعًِ .
ض َي ٛٳْوَ ٳعَٔ ايْخٳُٵزَ ٚٳا ْيُٳ ٵٝضٹزَ}3
ٚ )22عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ٳ ٜٵ
ر ٟٚعٔ َْ٫ٛا أَري املَٓ٪ني عً ٞبٔ أبن ٞساينب ٚابنٔ عبناظ ٚسناٚٚظ رفنٞ
اهلل عِٓٗ ٚ ،مجاع َٔ ١أٌٖ ايعًِ إٔ نٌ ع ٤ٞؾ ٘ٝقُار َٔ ْزد أ ٚع زْج ؾٗٛ
مٳا ْيُٳ ٵٝضٹزَ) حت ٢يعب ايؾبٝإ بادتٛس ٚايهعاب َ ٫ 4ا أبٝح َٔ ايزٖإ يف ارتٌٝ
ٚايكزع ١يف ؾزاس اذتكٛم. 5

) (1ايبكس َٔ – ٠اٯ. 217 : ١ٜ
) (2أْعس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .50/3 :
) (3ايبكس َٔ – ٠اٯ.219 : ١ٜ
) (4ايهعاب  :بؿٝػ ١اجلُع فؿٛف ايٓسد ٚيف احلدٜح ( أْ٘ نإ ٜهس ٙايكسب بايهعاب ) عٔ اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٖ56/3 :ـ
 4عٔ يطإ ايعسب 03889 :
(ٜٓ)5عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .59/3 :
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ٚ )23عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ٳ ٚٳٜضٵن َي ٛٳْوَ عٳنَٔ ايْٝٳتٳناَٳ } 1٢ر ٣ٚايكنزسيب 2إٔ
ساٚٚظ نإ ا صٴ ٌ٦عٔ أَز ايٝتاَ ٢قزأ ق ٍٛاهلل تعا ٚ { :ٳايًٍ٘ٴ ٜٳعٵًَِٴ ا ْيُٴ ْؿضٹدٳ
حهٹِٝٷَٓ }3بٗا
ٹَٔٳ ا ْي ٴُؾٵٹًحَ ٳَ ٚيٛٵ عٳا ٤ايًٍ٘ٴ ٭ ٵعٓٳتٳهِٵ َٕٻ ايًٍ٘ٳ عٳشَٜشٷ ٳ

َنا يًكناُ٥ني

عً ٢أَزِٖ َٔ أدز عع ٕ ِٝأؽًخٛا أَزِٖ َٚ ،نا يًُؿضند يف َنا ِ َنٔ دنشا٤
ٚعكاب عندٜد ٚ ،اهلل صنبخاْ٘ ٚتعنا ٖن ٛامل ًنع عًنَ ٢نا ٜعًُن٘ ٖن ٤٫٪يف أَنٛاٍ
ايٝتاَ. ٢
ٚ )24عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ٳ َ٫ٚتٳٓهٹخٴنٛاْ ا ْي ٴُغٵنزَنَاتٹ حٳتٻنٜ ٢ٴن٪ٵ ٹَٔٻ }4قناٍ
اٱَاّ ايكزسيب :محد ٓا ايًٝث عٔ ْاؾع إٔ عبد اهلل بنٔ عُنز – رفن ٞاهلل عُٓٗنا
– ننننإ ا صٴننن ٌ٦عنننٔ ْهننناد ايزدنننٌ ايٓؾنننزاْ ١ٝأ ٚايٛٗٝدٜننن ١قننناٍ  :حن نزٸّ اهلل
املغزنات عً ٢املَٓ٪ني  ٫ٚأعزف ع٦ٝاً َنٔ اٱعنزاى أععنِ َنٔ إٔ تكن ٍٛاملنزأ٠
ربٴٗا عٝض ٢أ ٚعبد َٔ عباد اهلل !
قاٍ ايٓخاظ ٖٚ :ذا ق ٍٛخارج عٔ ق ٍٛادتُاع ١ايذ ٜٔتك ّٛبِٗ اذتج ، ١ٱْن٘
قد قاٍ بتخًْ ٌٝهاد ْضا ٤أٖنٌ ايهتناب َنٔ ايؾنخابٚ ١ايتنابعني  -رفن ٞاهلل
عِٓٗ – مجاع َِٗٓ ١عثُإ ٚسًخٚ ١ابٔ عباظ ٚحذٜؿٚ ...، ١ساٚٚظ ٚعهزَن١
ٚايغعيب ٚايقخاى ٚؾكٗا ٤ا٭َؾار عً) ٘ٝ

5

يهٔ ايهثري َٔ أخٝار ٖذ ٙا٭َٜ ١ذٖبٕٛ

تؿق ٌٝسٚاج املضًِ باملضًُ، ١

 َِٗٓٚصٝدْا أَري املَٓ٪ني عُز بٔ ارت اب رف ٞاهلل عٓ٘ ٚ ،ايذ ٟأراد ايتؿزٜنل

) (1ايبكس َٔ – ٠اٯ0220 : ١ٜ
)ٜٓ (2عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ 68/3 :
) (3ايبكس َٔ – ٠اٯ.220 : ١ٜ
) (4ايبكس َٔ ٠اٯ221 : ١ٜ
) (5اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .71/3 :
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بني سًخ ١بٔ عبٝد اهلل ٚحذٜؿ ١بٔ ايُٝنإ ٚبنني نتنابٝتني  ...ؾكناٍ حذٜؿن ١رفنٞ
اهلل عٓ٘  :أتشعِ أْٗا حزاّ...
ؾكاٍ  ٫ :أسعِ أْٗا حزاّ ٚيه أخاف إٔ تعاسٛا املَٛضات َٓٗٔ .1
ٖٚننن ٛأ ٟاينننشٚاج باٱدٓبٝنننات قننند أؽنننبح ايٝنننَ ّٛنننٔ ايكقننناٜا ايغنننا٥ه ١يف
ااتُعات اٱصٚ ١َٝ٬أٜقاً يف أٚصاط ا٭قًٝات اٱص ١َٝ٬يف ايد ٍٚايػزب ، ١ٝبٌ
ْ٘ ٜغهٌ ِٖ نبري بايٓضب٘ ِ ٜٚ ،بدٚا ؽٛاب ٘ٝرأ ٟأَري املَٓ٪ني عُز رفنٞ
اهلل عٓ٘  ٫ٚ ،صُٝا ا عزؾٓا إٔ ْضب٘ نبريْ َٔ ٠ضا ٤املضًُني أؽنبخٔ ٜعناْني
حاي ١عٓٛصٚ ١افخ ، ١مما ٜٗدد ااتُع بايهثري َٔ املغانٌ املخٝؿنٚ ١املزعبن٘
بضبب ايٛقٛع يف ٖذا ايٓٛع َٔ ايشٚاج ٚاهلل أعًِ .
ٚ )25عٓد تؿضري قٛي٘ تعا َ { :ؾ ْتٴٛاْ حٳ ٵز ٳهِٵ َأْٻ ٢عٹ٦ٵتٴِٵ}2
ر ٣ٚمعٔ ساٚٚظ أْ٘ قاٍ نإ بد ٤عٌُ ق ّٛيٛط تٝإ ايٓضا ٤يف أدبارٖٔ).3
َٚعًَ ّٛا يف ٖذا ايعٌُ ارتبٝث َٔ ايكبح ٚايدْاَٚ ، ٠٤ا عكٛبٚ ١غقب املٛ
صبخاْ٘ ٚتعا عً ٢قْ ّٛيب اهلل يٛط عًٚ ٘ٝعًنْ ٢بٓٝنا ايؾنٚ ٠٬ايضن ٫ ّ٬ديٝنٌ
ٚافح عًَ ٢ا عٓد اهلل تعا َٔ ايعكٛب ١ايغدٜد ٠عًَ ٢تعاسٖ ٞذا ايؿعٌ املغني
حغٳنَ َ١ٳنا صٳنبٳكَهِ بٹٗٳنا
قاٍ تعا شترباً عٔ يو {ٚٳيٛسًا َ ٵ قَاٍٳ يٹ َكٛٵَٹ٘ٹ َأ ٳت ْتٴٕٛٳ ايْؿَا ٹ
ايٓضٳننا ٤بٳنٌٵ أَْنتٴِٵ قَنٛٵّٷ
َٹنٔٵ أَحٳندٺ َِّنٔ ايْعٳننا َيُٹنيٳ َْٻهنِٵ يَتٳن ْتٴٕٛٳ ايزِّدٳنناٍٳ عٳن ٵٗٛٳَِّ ً٠نٔ دٴِّ َٕٚ
ټَضٵزَؾٕٛٳ ٚٳَٳا نَإٳ دٳٛٳابٳ َقٛٵَٹن٘ٹ َ ِ٫إَٔ قَنايٛاْ أَخٵزَدٴنٖٛٴِ َِّنٔ قَن ٵزٜٳتٹهِٵ َْٻٗٴنِٵ أْٳناظٷ

)ٜٓ (1عس املؿدز ْفطٚ ،72/3 : ١قد عًل ا٭ضتاذ ايدنتٛز  /حمُد إبساٖ ِٝاحلفٓا ٟٚعً ٢زأ ٟضٝدْا عُس زق ٞاهلل عٓ٘
قاٖ(( : ّ٬٥را ايه َٔ ّ٬عُس – زق ٞاهلل عٓ٘ – يف غا ١ٜايدقٜٚ ، ١دٍ عً ٢فطٓت٘ ٚذنآٜٚ ، ٘٥بػ ٞايعٌُ ب٘ يف ٖرا ايصَإ
إذا ًٜٝ ٫ل مبطًِ إٔ ٜرتى ايصٚاز َٔ َطًُٜٚ ١تصٚز مبٔ  ٫تد ٜٔبد ٜٔاإلض )) ّ٬اجلاَع ٖ72/3ـ.4
) )2ايبكس َٔ – ٠اٯ.223 ١ٜ
) (3اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .99/3 :
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ٜٳتٳ َٗٻنزٴٕٚٳ َؾ َصتَ ٵٓٝٳنناٙٴ ٚٳ َأٖٵًَن٘ٴ َ ِ٫اَٵزٳ َأتٳن٘ٴ نَاْٳن ٵ َٹنٔٳ ايْػٳننابٹزَٜٔٳ ٚٳأََٵ َ ٵزْٳننا عٳًَنٝٵَِٗ َٻ َنزٶا
ؾَاْعزٵ نَٝٵنـٳ نَنإٳ عٳاقٹبٳن ١ا ْيُٴجٵنزََٹنيٳ} 1ؾضنُاِٖ اهلل بناازَني ْعن ٛبناهلل َنٔ
يو ٭ِْٗ قًبٛا ايؿ ز ٠ايبغز ١ٜاي بٝع ١ٝيف تزى تٝإ ْضا ِٗ٥ؾهاْ عكٛبتِٗ
َٔ دٓط عًُِٗ إٔ قًنب اهلل عًن ِٗٝقنزٜتِٗ رأصن ًا عًن ٢عكنب قناٍ تعنا { :ؾًََُٻنا
دٳا ٤أََٵ ٴزْٳا دٳعٳ ًْٓٳا عٳايٹٝٳٗٳا صٳاؾٹًَٗٳا ٚٳأََٵ َ ٵزْٳا عٳًَٝٵٗٳا حٹجٳارٳ َِّٔ ً٠صٹجَِّ ٌُٝٻٓقٴٛدٺ}2
ٚ )26عٓنند تؿضننري قٛينن٘ تعننا  { :ٳ َ٫ٚتٳجٵعٳًننٛاْ ايًٍ ن٘ٳ عٴ ٵزفٳ نِّ ً١ي َ ٵُٜٳنناْٹهِٵ } 3ر٣ٚ
عبد ايزسام قاٍ  :حد ٓا َعُز عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝقناٍ  :ايزدنٌ عتًنـ عًن٢
ا٭َز ايذٜ ٫ ٟؾًح ِ ٜعتٌ بٜ ، ُ٘ٓٝٝك ٍٛاهلل تعا  { :إَٔ تٳبٳزټٚاْ ٳٚتٳتٻكنٛاْ } 4خنري
َٔ إٔ ق ٞعًَ ٢ا ٜ ٫ؾًح .5
ٚ )27عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٜ ٫ِ { :ٴ٪ٳاخٹذٴنِٴ ايًٍ٘ٴ بٹايًِ ٵػ َٛؾٹٞٳ َأ ٵُٜٳاْٹهِٵ}6
مر ٣ٚعٔ ابٔ عباظ – رف ٞاهلل عُٓٗا  -قناٍ  :يػن ٛاينُٝني إٔ حتًنـ ٚأْن
غقبإ ٚقاي٘ ساٚٚظ )

7

ٚ )28عٓد تؿضري قٛي٘ تعا { :اي َِ٬مٴ َٳ ٻزتٳإَ} 8
رأ ٣ساٚٚظ إٔ يف اي ن٬م أصنتثٓاٖٚ ٤نَ ٛنا ٖنب يٝن٘ مجاعنَ ١نٔ أٖنٌ ايعًنِ
نُا نز يو اٱَاّ ايكزسيب 9قاٍ ٚ :ايعاٖز إٔ َٔ ٖنب

ٖنذا ايكن ٍٛقند

) (1ا٭عساف – اٯٜات . 84 -80
)ٖٛ (2د  :اٯ.82 ١ٜ
) (3ايبكس َٔ ٠ا٭.224 : ١ٜ
) (4ايبكس َٔ – ٠اٯ.224: ١ٜ
)ٜٓ )5عس تفطري عبد ايسشام .92/1 :
) (6ايبكس َٔ – ٠اٯ.225 : ١ٜ
) (7اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ . 104/3 :
) (8ايبكس َٔ – ٠ا٭.229 : ١ٜ
)ٜٓ (9عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .130/3 :
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أصتٓد يف رأٖ ٜ٘ذا

طاووس بن كًسان الًنانٌ ومزوياته

َنننا ر ٣ٚمعٔ َهخن ٍٛعنٔ َعنا بنٔ دبنٌ قناٍ  :قناٍ ينٞ

رص ٍٛاهلل ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ ٜ :ا َعا َا خًل اهلل ع٦ٝاً عًٚ ٢د٘ ا٭ر ،أحب
ي َٔ ٘ٝايعٹتام  ٫ٚخًل اهلل تعا ع٦ٝاً عًنٚ ٢دن٘ ا٭ر ،أبػنص يٝن٘ َنٔ اي ن٬م
ؾإ ا قاٍ ايزدٌ ملًُٛن ٹ٘  :أْن حنز ٕ عنا ٤هلل ؾٗن ٛحنز  ٫ٚاصنتثٓا ٤ين٘  ٚا قناٍ
ايزدٌ ٱَزأت٘  :أْ ٹ سايل ٕ عا ٤اهلل ؾً٘ اصتثٓا ٫ٚ ٙ٤س٬م عً.1)٘ٝ
ٚقند ْنناقػ ايكننزسيب َضن ي ١اي نن٬م ٚخنن٬ف أٖننٌ ايعًننِ يف حهننِ اي نن٬م ،
ايك : ٍٛم قاٍ عًُاْ٩نا ٚ :اتؿنل أُ٥ن ١ايؿتن٣ٛ

ٜ ٌٖٚكع  ٬اً أّ ٚاحدٚ ،٠خًؿ

عً ٢يشٜ ّٚكاع اي ٬م ايث٬ت يف نًُٚ ١احد ٖٛٚ ، ٠ق ٍٛمجٗنٛر ايضنًـ ٚعنذ
ساٚٚظ ٚبعص أٌٖ ايعاٖز

إٔ س٬م ايث٬ت يف نًُٚ ١احدٜ ، ٠كع ٚاحد، ٠

ٜٚزٖ ٣ٚذا عٔ ستُد بٔ صخام ٚاذتجاج بٔ أرس . ٙ
ٚق ٌٝعُٓٗا ًٜ ٫ :شّ َٓ٘ ع ٖٛٚ ، ٤ٞقَ ٍٛكاتٌ .
ٜٚٴخه ٢عٔ داٚٚد  :أْ٘ ٜ ٫كع .
ٚاملغٗٛر عٔ اذتجاج بٔ أرس ٚ ٠مجٗٛر ايضنًـ ٚا٭ُ٥ن ١أْن٘ ٫سّ ٚاقنع  ٬ناً ،
 ٫ٚؾزم بني إٔ ٜٛقع  ٬اً زتتُع٘ يف نًُ ١أَ ٚتؿزق ١يف نًُات .
ؾ َا َٔ ٖب

أْن٘ ًٜ ٫نشّ عن ٤ٞؾناحتج بندي ٌٝقٛين٘ تعنا ٚ{ :ٳا ْيُٴ ًَِكَناتٴ

 ٬ٳ ن َ١ق نزٴٚٳ٤ٺٖٚ . } 2ننذا ٜعننِ نننٌ َ ًكننَ ٫ ١ننا خننؿ َٓنن٘ ...
ٜٳتٳ ٳز ٻبؾٵ نٔٳ ٹب َْؿضٹ ن َٗٔٻ ٳ َ
حضٳإُ َٔٚ }1سًل
ٚقاٍ{اي َِ٬مٴ َٳ ٻزتٳإَٚ }3ايثايث ١مؾَإَ ٵَضٳاىٌ ٹبُٳعٵزٴٚفٺ أَٚٵ ٳتضٵزَٜحٷ بٹإَ ٵ
سًل  ٬اً يف نًُ ١ؾًٜ ٬شّ ،

غري َذنٛر يف ايكزإٓ .

)ٚ ، (1قد ذنس خمسز أسادٜح اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ إٔ سدٜح َعاذ زق ٞاهلل عٓ٘ أخسد ١ايدازقطين يف نتاب ايط٬م
ٚاخلًع ٖ/35/4 :ـ .3
) (2ايبكس َٔ – ٠اٯ0228 : ١ٜ
) (3ايبكس َٔ – ٠اٯ.229 : ١ٜ
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ٚأَا َٔ ٖب
-

أْ٘ ٚاقع ٚاحد ٠ؾاصتدٍ ب حادٜث – ٖٞ – ١ ٬

أ ٚننا  :حدٜث ابٔ عباظ – رف ٞاهلل عُٓٗا – َنٔ رٚاٜن ١سناٚٚظ ٚأبنٞ

ايؾٗباٚ ٤عهزَ. ١
-

 ٚاْٗٝا  :حدٜث ابٔ عُز – رفن ٞاهلل عُٓٗنا – عًن ٢رٚاٜنَ ١نٔ ر ٣ٚأْن٘

سًل َزأت٘  ٬اً ٚ ،أْ٘ عً ٘ٝايض ّ٬أَز ٙبزدعتٗا ٚأحتضب ي٘ ٚاحد. ٠
-

 ٚايثٗا  :إٔ رناْ٘ سًنل اَزأتن٘  ٬ن ًا ؾن َز ٙرصن ٍٛاهلل ؽنً ٢اهلل عًٝن٘

ٚصًِ بزدعتٗا ٚ ،ايزدع٘ تكتقٚ ٞقٛع ٚاحد. ٠
ٚادتننٛاب عننٔ ا٭حادٜننث َ :ننا نننز ٙاي خننا ٟٚإٔ صننعٝد بننٔ دننبري ٚزتاٖنند
ٚع اٚ ٤عُز ٚبٔ دٜٓار  ...رٚٚا عنٔ ابنٔ عبناظ – رفن ٞاهلل عُٓٗنا – ؾن ُٔٝسًنل
اَزأت٘ ً ٬ا أْن٘ عؾن ٢ربن٘ ٚباْن َٓن٘ اَزأتن٘ ٜٓ ٫ٚهخٗنا  ٫بعند سٚج ٚ ،ؾُٝنا
رٚاٖ ٙن ٤٫٪ا٭ُ٥نن2 ١عنٔ ابننٔ عبنناظ ممنا ٜٛاؾننل ادتُاعنَ ١ننا ٜنندٍ عًنٖٚ ٢ننٔ رٚاٜنن١
سنناٚٚظ ٚغننريَٚ ، ٙننا نننإ ابننٔ عبنناظ يٝخننايـ ايؾننخاب– ١رفنن ٞاهلل عننِٓٗ
أمجعني –

رأْ ٟؿض٘ .

قاٍ ابٔ عبد ايرب ٚ :رٚا ١ٜساٚٚظ ِٖٚٴ ٴ ٚغًط ه ٜعنزج عًٗٝنا أحند َنٔ ؾكٗنا٤
ا٭َؾار باذتجاس ٚايغاّ ٚايعزام ٚاملغزم ايعزبٚ ، ٞقد ق : ٌٝإٔ أبنا ايؾنٗبا٫ ٤
ٜٴعننزف يف َننٛاي ٞابننٔ عبنناظ قنناٍ ايكافنن ٞأبنن ٛايٛيٝنند ايبنناد : ٞمم ٚعٓنندَ ٟننٔ
ايزٚا ١ٜعٔ ابٔ ساٚٚظ بذيو ؽنخٝخ ١ؾكند ر ٣ٚعٓن٘ ا٭ُ٥نَ : ١عُنز ٚابنٔ دنزٜج
ٚغريُٖننا ٚ ،ابننٔ سنناٚٚظ َنناّ ٚاذتنندٜث ايننذٜ ٟغننري ٕٚيٝنن٘ ٖننَ ٛننا رٚا ٙابننٔ
ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝعٔ ابنٔ عبناظ –رفن ٞاهلل عُٓٗنا – قناٍ  :ننإ اي ن٬م عًن٢
) (1ايبكس َٔ ٠اٯ.229 : ١ٜ
) (2زادع ْ ٌٝا٭ٚطاز يًػٛناْ.232 -231/6 : ٞ
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عٗنند رصنن ٍٛاهلل ؽننً ٢اهلل عًٝنن٘ ٚصننًِ ٚأبنن ٞبهننز ٚصننٓني َننٔ خ٬ؾنن ١عُننز بننٔ
ارت اب – رف ٞاهلل عُٓٗا – س٬م ايث٬ت ٚاحد ، ٠ؾكاٍ عُز رف ٞاهلل عٓ٘ :
ٕ ايٓنناظ قنند اصننتعجًٛا يف أَننز ناْنن

ننِ ؾٝنن٘ أْننا ، ٠ؾًنن ٛأَقننٓٝا ٙعًنن! ِٗٝ

ؾ َقا ٙعً.1 ِٗٝ
َٚعٓننن ٢اذتننندٜث أْٗنننِ نننناْٛا ٜٛقعننن ٕٛسًكننن ١بننندٍ ٜكننناع ايٓننناظ اٯٕ ننن٬ت
ت ًٝكنناتٜ ،نندٍ عً ن ٢ؽننخٖ ١ننذا ايت ٜٚننٌ إٔ عُننز – رفنن ٞاهلل عٓنن٘ – قنناٍ ٕ :
ايٓاظ قد اصتعجًٛا يف أَز ناْن

نِ ؾٝن٘ أْنا ، ٠ؾًن ٛننإ حنا ِ ينو يف أٍٚ

اٱصنن ّ٬يف سَننٔ ايننٓيب ؽننً ٢اهلل عًٝنن٘ ٚصننًِ َننا قاينن٘  ٫ٚ ،عنناب عًنن ِٗٝأْٗننِ
اصتعجًٛا يف أَز ناْ

ِ ؾ ٘ٝأْا. ٠

ٜٚدٍ عً ٢ؽخٖ ١ذا ايت َ ٌٜٚا ر ٣ٚعٔ ابٔ عباظ – رفن ٞاهلل عُٓٗنا – َنٔ
غري سزٜل أْ٘ أؾت ٢بًش ّٚاي ٬م ملٔ أٚقعٗا زتتُع. ١
ؾإٕ نإ ٖذا َعٓ ٢حدٜث ابنٔ سناٚٚظ ؾٗن ٛاينذ ٟقًٓنا ٕ ٚ ، ٙمحنٌ حندٜث
ابننٔ عبنناظ عًننَ ٢ننا ٜت ن  ٍٚؾٝنن٘ َننٔ ٜ ٫ٶٴعبٵن بكٛينن٘ ؾكنند ردننع ابننٔ عبنناظ

قننٍٛ

ادتُاعٚ ١اْعكد ب٘ اٱمجاع ٚ ،ديًٓٝنا َنٔ دٗن ١ايكٝناظ إٔ ٖنذا سن٬م أٚقعن٘ َنٔ
ميًه٘ ؾٛدب إٔ ًٜشَ٘  ،أؽٌ يو ا أ ٚقعت٘ َؿزداً ٚ ...نإ صنعٝد بنٔ دنبري
ٚساٚٚظ ٚأبن ٛايغنعثاٚ ٤ع ناٚ ٤عُنز ٚبنٔ دٜٓنار ٜكٛينَ : ٕٛنٔ سًنل ايبهنز  ٬ن ًا
ؾٗٚ ٞاحد) ٠

2

دٓٳادٳ عٳًَٝٵ َُٗٳا ؾٹُٝٳا اؾْتٳدٳتٵ.}3
ٚ )29عٓد تؿضري قٛي٘ تعا َ { :ؾ َ٬ٴ

) (1أخسدَ ١طًِ ٚأمحد – زادع ْ ٌٝا٭ٚطاز ٚ 230/6 :ضبٌ ايطٚ ، 1081/3 : ّ٬احلدٜح دا ٤بسٚاٜات أخس. ٣
) (2اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ 136 -133/3:بتؿسف.
) (3ايبكس َٔ – ٠اٯ229 : ١ٜ
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نز ايكزسيب رأ ٟسا٥ؿ َٔ ١أٌٖ ايعًِ ؾكاٍ  :م ٚقاين سا٥ؿن ٜ ٫ ١خنذ َٓٗنا
أنثز مما أع اٖا  ،نذيو قاٍ ساٚٚظ ٚع اٚ ٤ا٭ٚسع.1) ٞ
م ٚممٔ قاٍ ٕ :ارتًع ؾضنع ٚينٝط ب ن٬م ٭ إٔ ٜٜٛٓن٘  .ابنٔ عبناظ ٚسناٚٚظ
ٚعهزَنن ٚ ١صننخام ٚأمحنند ٚ .احتجننٛا باذتنندٜث عننٔ ابننٔ عٓٝٝنن ١عننٔ عُننزٚعٔ
ساٚٚظ عٔ ابٔ عباظ إٔ بزاٖ ِٝبٔ صعد بٔ أبٚ ٞقاـ ص ي٘ ردٌ سًل َزأتن٘
ت ًٝكتني ِ اختًع َٓ٘ أٜتشٚدٗا أ
قاٍ ْ :عِ يٓٝهخٗا  ،يٝط ارتًع ب ٬م  ،نز اهلل عش ٚدٌ اي ٬م يف أٍٚ
اٯٚ ١ٜآخزٖنا ٚ ،ارتًنع ؾُٝنا بنني ينو  ،ؾًنٝط ارتًنع بغن ٤ٞنِ قناٍ { :اي ِنَ٬مٴ
حضٳإُ }2نِ قنزأ {ؾَنإَٕ سًَِكَٗٳنا ؾَن َ٬تٳخٹنٌټ يَن٘ٴ
َٳ ٻزتٳإَ ؾَإَ ٵَضٳاىٌ ٹبُٳعٵزٴٚفٺ أَٚٵ ٳتضٵزَٜحٷ بٹإَ ٵ
هحٳ سٳٚٵدٶا غَٝٵزٳٙٴ  }3قايٛا ٚ :٭ْ٘ ي ٛنإ س٬قاً يهإ بعد ننز
َٹٔ بٳعٵدٴ حٳتٻ٢ٳ تٳٓ ٹ
اي ًكننتني  ٬ناً ٚنننإ قٛينن٘ {ؾَنإَٕ سًَِكَٗٳننا} بعنند يننو دا ً٫عًنن ٢اي نن٬م ايزابننع ،
ؾهإ ٜه ٕٛايتخزَ ِٜتعًكاً ب ربع ت ًٝكات )

4

هحٳ
ٚ )30عٓد تؿضري قٛي٘ تعنا {ؾَنإَٕ سًَِكَٗٳنا ؾَن َ٬تٳخٹنٌټ يَن٘ٴ َٹنٔ بٳعٵندٴ حٳتٻن٢ٳ تٳنٓ ٹ
سٳٚٵدٶا غَٝٵزٳٙٴ }5نز ايكزسيب رمح٘ اهلل أخت٬ف ايعًُا ٤يف اي ٬م بعد ارتًنع يف
ايعٻدَٗٓٚ ٙا ٖذا ايكنننننن : ٍٛم قاي سا٥ؿ : ١ا خايع ايزدٌ سٚدت٘ ِ سًكٗا ٖٞٚ

) (1اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .143/3:
) (2ايبكس َٔ – ٠اٯ.229: ١ٜ
) (3ايبكس : ٠اٯ.230 ٜ٘
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإ .145/3 :
) (5ايبكس َٔ – ٠اٯ.230: ١ٜ
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يف ايعد ٠ذتكٗا اي ٬م َا داَ يف ايعد ٠نذيو قناٍ صنعٝد بنٔ املضنٝب ٚعنزٜح
ٚساٚٚظ ٚ 1)...غريِٖ .
م ٚنإ ابٔ عباظ ٚع اٚ ٤ساٚٚظ ٚاذتضٔ – رفن ٞاهلل عنِٓٗ – ٜكٛين: ٕٛ
ا ع اٖا ايذ ٟب س٬قٗا حً ي٘ مبًو ايُٝني  ،عً ٢عُن ّٛقٛين٘ عنش ٚدنٌ :
{ أَٚٵ َٳا َٳًَهَ ٵ َأ ٵُٜٳاْٴهِٵ}2
قاٍ أب ٛعُز ٖٚ :نذا خ ن َنٔ ايكن ، ٍٛ٭ٕ قٛين٘ عنش ٚدنٌ  { :أَٚٵ َٳنا َٳًَهَن ٵ
َأ ٵُٜٳاْٴهِٵ} ٜ ٫بٝح ا٭َٗات  ٫ٚا٭خٛات ؾهذيو صا٥ز ابزَات).3
ٚ )31عٓد تؿضري قٛي٘ تعا {ٚٳايِذٹٜٔٳ ٜٴ ٳت ٳِ ٛؾ ٵٕٛٳ َٹٓهِٵ ٳٜٚٳنذٳرٴٕٚٳ أَسٵٚٳادٶنا ٜٳتٳ ٳز ٻبؾٵنٔٳ
ٹب َْؿضٹ َٗٔٻ أَ ٵربٳعٳ َ١أَعٵٗٴزُ ٚٳ ٳعغٵزٶا}4
م ر ٣ٚعٔ ساٚٚظ إٔ عدتٗا – أ ٟأّ ايٛيد – ْؾـ عد ٠اذتز ٠املتٛؾ ٢عٓٗا).5
عٓٗا).5
ايٓهَادَ}6
ٚ )32عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :أَٚٵ ٜٳعٵؿٛٳ ايِذٹ ٟبٹٝٳدٹٙٹ عٴكْدٳِّ ٠
مر ٟٚايندار ق ن َزؾٛعناً َننٔ حندٜث قتٝبنن ١بننٔ صنعٝد حنند ٓا ابنٔ ا ٝعنن ١عننٔ
عُز ٚبٔ ععٝب عٔ أب ٘ٝعنٔ دند ٙقناٍ  :قناٍ رصن ٍٛاهلل ؽنً ٢اهلل عًٝن٘ ٚصنًِ م
ٚي ٞعكد ٠ايٓهاد اينشٚج) ٚأصنٓد ٖنذا عنٔ عًنٚ ٞابنٔ عبناظ ٚصنعٝد بنٔ املضنٝب

) (1اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .149/3:
) (2ايٓطا َٔ – ٤اٯ.3: ١ٜ
() 3اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .149/3 :
))4ايبكس َٔ – ٠اٯ.234 : ١ٜ
) (5اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .183/3:
) (6ايبكس َٔ – ٠اٯ.237 : ١ٜ
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ٚعزٜح – رف ٞاهلل عِٓٗ – قاٍ ٚ :نذيو قاٍ ْاؾع بٔ دبري ٚستُند بنٔ نعنب
ٚساٚٚظ)

1

ٚ )33عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ؾًََُٻا تٳبٳ ٻٔٝٳ يَ٘ٴ قَاٍٳ أَعٵًَِٴ َإٔٻ ايًٍ٘ٳ عٳًَ ٢نٌِّ عٳنٞٵ٤ٺ
قَدٹٜزٷ}2
ر ٣ٚعبد ايزسام قاٍ  :أخربْا َعُز عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝقاٍ  :مسعن ابنٔ
عباظ ٜك ٍٛؾٗٝا  :جا ق ٌٝي٘ يو .3
ٚ )34عٓد تؿضري قٛي٘ تعنا ٚ{ :ٳ َٕ تٴبٵنتٴِٵ ؾًََهنِٵ رٴ٩ٴٚظٴ أََٵنٛٳايٹهِٵ  َ٫تٳعْٹًُٴنٕٛٳ
ٳ َ٫ٚتٴعًَُْٴٕٛٳ . }4أختًنـ ايعًُنا ٤رمحٗنِ اهلل تعنا يف حهنِ املخنابزٚ ٠اباقًن١

5

َٓعاً ٚ ،دٛاساً ٚ ،نذا يف نزا ٤ا٭ر ، ،يهٔ ساٚٚظ َٚنٔ ٚاؾكن٘ ٖبنٛا
ايكنن : ٍٛب ْنن٘  ٫بن ظ إٔ ٜع نن ٞايزدننٌ أرفنن٘ عًنن ٢دننش ٤ممننا ختزدنن٘ ضتنن ٛايثًننث
ٚايزبع ٚ ،اصتديٛا يذيو بكؾ ١خٝرب ٚ ،إٔ رص ٍٛاهلل ؽً ٢اهلل عًٝن٘ ٚآين٘ ٚصنًِ
عاٌَ أًٖٗا عً ٢ع ز مما ختزد٘ أرفِٗ ٚمثارِٖ .6
ٚ )35عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ٳ َ٫ٚٴٜقٳآرٻ نَاتٹبٷ ٳ َ٫ٚعٳَٗٝدٷ .}7
ر ٣ٚعبد ايزسام قاٍ  :أخربْا َعُز عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝأْ٘ قاٍ عٓد ٖنذٙ
اٯ ١ٜأْٗا يف ايزدٌ  :ا دع ٞؾكاٍ  :ي ٞحاد.1١
) (1اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .205/3:
) (2ايبكس َٔ – ٠اٯ.259: ١ٜ
)ٜٓ (3عس تفطري عبد ايسشام .107/1 :
) (4ايبكس َٔ – ٠اٯ.279: ١ٜ
))5احملاقً : ١بٝع ايطعاّ يف ضٓبً٘ ٚ ،ق ٌٝإغرتا ٤ايصزع باحلٓط٘ ٚ ،ق ٌٝبٝع ايصزع قبٌ ؾ٬س ١يف احلكٌ  ٖٛٚايصزع ٚ ،قٌٝ
املصازع٘ بايجًح ٚايسبع ٚغريُٖا ٚ ،ق ٌٝنسا ٤ا٭ز

باحلٓط ) ١أْٝظ ايفكٗا.204 : ٤

)ٜٓ (6عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ  ، 368 -366/3 :قاٍ ٚاحلدٜح أخسد ١اجلُاع٘ إ ٫ايٓطا ٞ٥عٔ ْافع عٔ ابٔ عُس زق ٞاهلل
عِٓٗ زادع ْؿب ايساٖ . 179/4 : ٜ٘ـ . 1
) (7ايبكس َٔ – ٠اٯ0282: ١ٜ
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ٚ )36عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ٳيٹهِٵ َأ ْقضٳط عٹٓدٳ ايًٍ٘ٹ ٚٳ َأقّْٛٴ يٹًغٻٗٳادٳ٠ٹ ٚٳ َأ ٵدْٳن٢
َأ ِ٫تٳ ٵزتٳابٴٛاْ }2مم نز ابٔ املبارى عنٔ َعُنز عنٔ ابنٔ سناٚٚظ عنٔ أبٝن٘ يف ايزدنٌ
ٜغٗد عً ٢عٗاد ٠ؾٓٝضناٖا قناٍ ٫ :بن ظ إٔ ٜغنٗد ٕ ٚدند عَ٬تن٘ يف ايؾنو أٚ
خط ٜد. ٙ
قاٍ ابٔ املبارى  :أصتخضٓ ٴ ٖذا دداً .
-

قاٍ اٱَاّ ايكزسيب َعًكاً – ٚؾُٝا دا٤ت ب٘ ا٭خبار عٔ رص ٍٛاهلل ؽً٢

اهلل عًٚ ٘ٝصًِ أْ٘ حهِ يف أعٝا ٤غري ٚاحد ٠بايندٚ ٌ٥٫ايغنٛاٖد ٚ .عنٔ ايزصنٌ
 ايهننزاّ عًنن ِٗٝايؾننٚ ٠٬ايضننَٚ – ّ٬ننٔ قبًنن٘ َننا ٜنندٍ عًنن ٢ؽننخ ١املننذاٖب .ٚاهلل أعًِ ).3
ٚامل٬حغ إٔ ٖذا امل ًب ٜعترب َٔ أنرب أدشا ٤ايبخث ٚ ،يو ٜعنٛد

َنا يف

ٖذ ٙايضٛر ٠ايغزٜؿَ ١نٔ ا٭حهناّ ايؿكٝن٘ ايهنثري ،٠اينيت تٓا ٚنا عًُنا ٤ايضنًـ
بايزٚاٚ ،١ٜاذتؿغ َِٗٓٚ ،ساٚٚظ بنٔ نٝضنإ نُنا ٫حعٓنا يف ٖنذ ٙايزٚاٜنات
املبارن.١
املبحث الثانٌ
َزٜٚات ساٚٚظ بٔ نٝضإ يف بك ١ٝايضبع اي ٛاٍ مآٍ عُزإ – ايتٛب) ١
صٛف أحتدت يف ٖذا املبخث عٔ َزٜٚات ساٚظ يف بك ١ٝايضبع اي ٛاٍ مآٍ عُزإ –
ايتٛب ) ١يف  َ ١ ٬ايب عً ٢ايٓخ ٛا٭ت- : ٞ
امل ًب ا٭َ :ٍٚزٜٚات٘ يف صٛر ٠آٍ عُزإ ٚايٓضا٤

)ٜٓ (1عس تفطري عبد ايسشام .111/1 :
) (2ايبكس َٔ – ٠اٯ.282 : ١ٜ
) (3اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .398/3 :
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 )1ر ٣ٚعبد ايزسام قاٍ  :أخربْا َعُز عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝقاٍ  :نإ ابٔ
عباظ ٜكزأ قٛي٘ تعا ٚ { :ٳَٳا ٜٳعٵًَِٴ ٳت ًََْٜ٘ٚٴ َ ِ٫ايًٍ٘ٴ ٚٳايزٻاصٹخٴٕٛٳ ؾٹ ٞايْعٹًَِْ ٜٳكٛيٕٛٳ
آ ٳَٓٻا بٹ٘ٹٚ { .} 1ٳَٳا ٜٳعٵًَِٴ ٳت ًََْٜ٘ٚٴ َ ِ٫ايًٍ٘ٴ ٚٳايزٻاصٹخٴٕٛٳ ؾٹ ٞايْعٹًَِْ ٜٳكٛيٕٛٳ آ ٳَٓٻا بٹ٘ٹ .}2
ٚ )2عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ{ :ٳَ ٵ أَخٳنذٳ ايًٍن٘ٴ َٹٝثٳنامٳ ايٓٻبٹِّٝن ٵٔٝٳ َيُٳنا آتٳٝٵنتٴهِ َِّنٔ
هُٳ١ٺ} 3
ح ْ
نٹتٳابٺ ٚٳ ٹ
م قاٍ ساٚٚظ  :أخذ اهلل َٝثام ا٭ َٔ ٍٚا٭ْبٝا ٤إٔ  َٔ٪ٜمبا دا ٤ب٘ اٯخنز )

4

م ٚقٝننٌ  :أخننذ اهلل تعننا َٝثننام ا٭ْبٝننا – ٤عًنن ِٗٝايؾننٚ ٠٬ايضنن – ّ٬إٔ ٜؾنندم
بعقِٗ بعقاً َ ٜٚز بعقِٗ باٱميإ بعقاً

5

ؾذيو َعٓ ٢ايٓؾز ٠بايتؾدٜل ٖٚذا ق ٍٛصعٝد بٔ دبري ٚقتادٚ ٠ساٚٚظ )

6

صٛر ٠ايٓضا: ٤
ضدٴظٴ}7
ٚ )3عٓد تؿضري قٛي٘ تعا { ٳَ ٚ٭ ٳب ٳٜٛٵ٘ٹ يٹهٌِّ ٚٳاحٹدٺ َِّٓٵ ٴُٗٳا اي ټ
أختًـ ايعًُا ٤يف حتدٜد ا٭ب ٜٔٛقاٍ ايكنزسيب  :م ٚه ٜندخٌ يف قٛين٘ تعنا :
م ٳَ ٚ٭ ٳب ٳٜٛٵ٘ٹ) َٔ ع َٔ ٬اٯبا ٤دخَ ٍٛنٔ صنؿٌ َنٔ ا٫بٓنا ٤يف قٛين٘ م أ٫ٚدننِ ) ٭ٕ
قٛي٘  :م ٳَ ٚ٭ ٳب ٳٜٛٵ٘ٹ) يؿغ َثٓ ٫ ٢عتتٌُ ايعُٚ ّٛادتُع أٜقاً  ،خب٬ف قٛي٘ تعنا م

( )1آٍ عُسإ – َٔ اٯ.7: ١ٜ
)ٜٓ (2عس تفطري عبد ايسشام ٚ .116/1 :فتح ايكدٜس يًػٛناْ.415/1 : ٞ
))3آٍ عُسإ – َٔ اٯ081 : ١ٜ
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ . 132/4 :
) (5قاٍ َعًل اجلاَع  ( :ا٭ثس ذنس ٙابٔ عط ١ٝيف احملسز ايٛدٝص  194/3 :عٔ طاٚٚع ٚ ،أب ٛسٝإ يف ايبشس احملٝط 508/2 :
عٔ عًٚ ٞابٔ عباع ٚطاٚٚع ٚاحلطٔ ٚايطد ٟبًفغ إٔ اير ٜٔأخر اهلل َٝجاقِٗ ا٭ْبٝا – ٤عً ِٗٝايؿٚ ٠٬ايط ّ٬دٕٚ
أممِٗ أخر عً ِٗٝأ ٕ ٜؿدم بعكِٗ بعكاّ ٚإٔ ٜٓؿس بعكِٗ بعكاّ ْٚؿس ٠نٌ ْيب ملٔ بعد ٙتٛؾ َٔ ١ٝآَٔ ب٘ إٔ ٜٓؿس ٙإذا
أدزى شَاْ٘ ) اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٖ132/4 :ـ ٚ 3تفطري عبد ايسشام .124/1 :
() 6اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٜٓٚ132/4 :عس فتح ايكدٜس يًػٛناْ.463/1 : ٞ
( )7ايٓطا َٔ – ٤اٯ011: ١ٜ
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أ٫ٚدنِ ) ٚايدي ٌٝعً ٢ؽخٖ ١ذا  :قٛين٘ تعنا { :ؾنإٕ يِنِٵ ٜٳهنٔ يِن٘ٴ ٳٚيَندٷ ٚٳٚٳ َر ٳن٘ٴ
َأ ٳبٛٳاٙٴ ؾَٮَِّ٘ٹ ايثټًثٴ} 1
ٚا٭ّ ايعًٝننا دنندٜ ٫ٚ ٙؿننز ،ننا ايثًننث بإمجنناع  ،ؾخننزٚج ادتنند ٠عننٔ ايًؿننغ
َك ٛع ب٘ ٚ ،تٓاٚي٘ يًجٳدٸ َٴختٳًـ ؾ. ٘ٝ
ؾُننٔ قنناٍ ٖ :نن ٛأب ٚحجننب بنن٘ ا٭خنن ٠ٛأبنن ٛبهننز ايؾنندٜل رفنن ٞاهلل عٓنن٘ ٚه
غتايؿ٘ أحد َٔ ايؾخاب ١يف يو أٜاّ حٝات٘ رف ٞاهلل عِٓٗ أمجعني .
ٚأختًؿٛا يف يو بعد ٚؾات٘ .
ؾُننٔ قنناٍ ْ :نن٘ أب ابننٔ عبنناظ ٚعبنند اهلل بننٔ ايننشبري ٚعا٥غننَٚ ١عننا ٚأبنن ٞبننٔ
نعب ٚأب ٛايندرداٚ ٤أبنٖ ٛزٜنز – ٠رفن ٞاهلل عنِٓٗ – نًنِٗ ظتعًن ٕٛادتند عٓند
عدّ ا٭ب ننا٭ب صنٛا ٤عتجبن ٕٛبن٘ اٱخن ٠ٛنًنِٗ ٜ ٫ٚز نَ ٕٛعن٘ عن٦ٝاً ٚ .قاين٘
ع نناٚ ٤سنناٚٚظ ٚاذتضننٔ ٚقتنناد ٚ ، ٠يٝنن٘ ٖننب أبنن ٛحٓٝؿننٚ ١أبنن ٛننٛر  ٚصننخام .
ٚاذتج ِ ١قٛي٘ تعا َ َ١ًَِِّ{ :أبٹٝهِٵ َبٵزٳاٖٹِٝٳ  }2م ٜا ب آدّ)
ٚقٛينن٘ عًٝنن٘ ايؾننٚ ٠٬ايضنن : ّ٬م ٜنناب

3

مساعٝننٌ أرَننٛا ؾننإٕ أبننانِ نننإ

5 4

راَٝاً) )

ٚ )4عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ؾَإَٕ نَا ٴْٛٳاْ أَنْثٳزٳ َٹٔ ٳ ٹيوَ ؾَٗٴِٵ عٴزٳنَا ٤ؾٹنٞ
ايثټًثٹ . }6
)) 1ايٓطا َٔ : ٤اٯ011: ١ٜ
) (2احلر  َٔ :اٯ078 : ١ٜ
) (3ا٭عساف . 35 ، 31 ،27 ،26 :
) (4أخسد ١ايبداز ٟيف اجلٗاد – باب ايتشسٜض عً ٢ايسَ 153/2 : ٞبًفغ ( أزَٛا بين إمساع ٌٝفإٕ أبانِ نإ زاَٝاّ ) ٚابٔ
ٚابٔ َاد ١يف اجلٗاد . 941/2 :
) (5اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .73/5 :
) (6ايٓطا َٔ – ٤اٯ.12 : ١ٜ
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قاٍ ابنٔ ننثري رمحن٘ اهلل  :م ٚاختًنـ ايعًُنا ٤يف املضن ي ١املغنزنٖٚ ١ن ٞسٚج
ٚأّ أ ٚدنندٚ ٠ا ٓننإ َننٔ ٚينند ا٭ّ ٚٚاحنند ا ٚأنثننز َننٔ ٚينند ا٭بنن ، ٜٔٛؾعًنن ٢قننٍٛ
ادتُٗٛر يًشٚج ايٓؾـ ٚ .يٮّ أ ٚادتد ٠ايضدظ ٚ ،يٛيند ا٭ّ ايثًنث ٜٚغنارنِٗ
ؾٚ ٘ٝيد ا٭ب ٚا٭ّ مبا ب َٔ ِٗٓٝايكدر املغ ى  ٖٛٚأخ ٠ٛا٭ّ ٚ ،قند ٚقعن ٖنذٙ
املضن ي ١يف سَننإ أَننري املننَٓ٪ني عُننز – رفنن ٞاهلل عٓنن٘ – ؾن ع  ٢ايننشٚج ايٓؾننـ
ٚا٭ّ ايضدظ ٚ ،دعٌ ايثًنث ٭٫ٚد ا٭ّ ؾكناٍ ين٘ أ٫ٚد ا٭بنٜ : ٜٔٛنا أَنري املنَٓ٪ني
ٖب إٔ أباْا نإ محاراً أيضٓا َٔ أّ ٚاحد ٠أ ؾغزى بٝنِٓٗ ٚؽنح ايتغنزٜو عنٔ
عثُإ  ٖٛٚحد ٣ايزٚاٜتني عٔ ابٔ َضعٛد ٚسٜد بٔ ابن ٚابنٔ عبناظ رفن ٞاهلل
عِٓٗ ٚ ،ب٘ ٜك ٍٛصعٝد بٔ املضٝب ٚعزٜح ايكافَٚ ٞضزٚم ٚساٚٚظ)ٚ1غريِٖ .
ٚ )5عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ{ :ٳايًِذٳإٳ ٳْ ٜتٹٝٳاْٹٗٳا َٹٓهِٵ ؾَآ ٴ ٚٴُٖٳا}2
قاٍ اٱَاّ ايكزسيب رمح٘ اهلل  :م ٚاختًؿٛا يف ْؿ ٞايبهز َع ادتًد  ،ؾاينذٟ
عًٝنن٘ ادتُٗننٛر أْنن٘ ٜٴٓؿننَ ٢ننع ادتًنند  ،قاينن٘ ارتًؿننا ٤ايزاعنند ٕٚأبنن ٛبهننز ٚعُننز
ٚعثُإ ٚعً ٖٛٚ ، ٞق ٍٛابٔ عُنز رفنٛإ اهلل عًن ِٗٝأمجعنني ٚ ،بن٘ قناٍ ع نا٤
ٚساٚٚظ)ٚ 3غريِٖ .
ٚ )6عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ { :ٳأَٻٗٳناتٴ ٹْضٳنآ٥ٹهِٵ}4حند ٓا عبند اينزسام عنٔ
َعُز عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝأْ٘ نزٖٗا أ ٟايشٚاج ب ّ املزآ. ٠

5

ٚ )7عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ؾَإَٕ يِِٵ تٳهْٛٴٛاْ دٳخٳًْتٴِ بٹ َٗٔٻ }

6

) (1خمتؿس تفطري ابٔ نجري .437/1 :
) (2ايٓطا – ٤اٯ.16 : ١ٜ
) (3اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .92/5 :
( )4ايٓطا َٔ – ٤اٯ.23 : ١ٜ
(ٜٓ )5عس تفطري عبد ايسشام .152/1 :
) (6ضٛز ٠ايٓطا َٔ – ٤اٯ.12 : ١ٜ
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قاٍ اٱَاّ ايكزسيب :م ٚاختًؿٛا يف َعٓ ٢ايدخ ٍٛبا٭َٗات ايذٜ ٟكع ب٘ حتزِٜ
ايزٸبا٥ب  ،ؾز ٣ٚعٔ ابٔ عباظ أْ٘ قاٍ  :ايدخ ٍٛادتُناع ٖٚ ،ن ٛقن ٍٛسناٚٚظ )

1

ٚغري. ٙ
ٚ )8عٓد تؿضري قٛي٘ تعا َ { :يِا َٳا َٳًَهَ ٵ أمياْهِ }

2

م قننايٛا َ :عٓنننا ٙبٓهنناد أ ٚعنننزاٖ 3٤نننذا قنن ٍٛأبننن ٞايعايٝننٚ ١عبٝننند ٠ايضنننًُاْٞ
ٚسنناٚٚظ ٚصننعٝد بننٔ دٴننبري ٚع نناٚ ، ٤رٚا ٙعبٝنند ٠عننٔ عُننز  ،ؾن دخًٛا ايٓهنناد
حت ًَو ايُٝني ٜٚ ،هَ ٕٛعٓ ٢اٯ ١ٜعٓدِٖ يف قٛين٘ تعنا َ { :يِنا َٳنا َٳًَهَن ٵ
أمينناْهِ ٜ }4عنن ً :هنن ٕٛعؾننُتٗٔ بايٓهنناد ً ٚهنن ٕٛايزقبنن ١بايغننزا٤
ؾه ْٗٔ نًٗٔٸ ًَو ميني َٚا عدا يو ؾشْ. 5)٢
هحٳ
ٚ )9عٓنند تؿضننري قٛينن٘ تعننا ٚ{ :ٳَٳننٔ يِ نِٵ ٳٜضٵننتٳ ٹعٵ َٹننٓهِٵ سَ ن ٵ ً٫ٛإَٔ ٜٳننٓ ٹ
ؾٓٳاتٹ ا ْيُٴ٪ٵ ٹَٓٳاتٹ َؾُٹٔ َِّا َٳًَهَ ٵ َأ ٵُٜٳاْٴهِ َِّٔ ؾَتٳٝٳاتٹهِٴ ا ْيُٴ٪ٵ ٹَٓٳاتٹ }
خ ٳ
ا ْيُٴ ٵ

6

قاٍ اٱَاّ ايكزسيب  :م ٚاختًـ ايعًُا ٤يف َعٓ ٢اي  ٍٛعً ١ ٬ ٢أق... ٍٛ
ايك ٍٛايثايث ٜ ...هن ٕٛتنشٜٚج ا٭َنَ ١عًكناً بغنزسني  :عندّ ايضٻنع ١يف املناٍ ،
ٚخٛف ايعٓ ؾٜ ٬ؾح  ٫بادتُاعُٗا.
ٖٚذا ْٖ ٛؿ َذٖب َايو  ...قاٍ َ نزٻف ٚابنٔ املادغن ٫ : ٕٛعتنٌ يًزدنٌ إٔ
ٜننٓهح أَنن٘ ٜ ٫ٚ ،ٴكنزٸإ  ٫إٔ ظتتُننع ايغننزسإ نُننا قنناٍ اهلل تعننا ٚ ،قاينن٘ :

) (1اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .119/5 :
) (2ايٓطا َٔ – ٤اٯ.24: ١ٜ
)ٖ (3را ا٭ثس ذنس ٙابٔ عط ١ٝيف تفطري.5/4 : ٙ
) (4ايٓطا َٔ – ٤اٯ.24: ٜ٘
) (5اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .129/5:
) (6ايٓطا َٔ – ٤اٯ.25 : ١ٜ
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أؽبٵؼ ٚرٖ ٣ٚنذا ايكن ٍٛعنٔ دنابز بنٔ عبند اهلل ٚابنٔ عبناظ ٚع ناٚ ٤سناٚٚظ )

1

رف ٞاهلل عِٓٗ أمجعني ٚغريِٖ .
أَا املكؾٛد بايؿتٝات املَٓ٪ات ؾكد ر ٣ٚعٔ سناٚٚظ ٚزتاٖند ٚع ناٚ ٤عُنزٚ
بٔ دٜٓار أِْٗ قايٛا  ٫ :ب ظ بٓهاد ا٭َ ١ااٛص ١ٝمبًو ايُٝني.
 ٖٛٚق ٍٛعا َٗجٛر ه ًٜتؿ

ي ٘ٝأحد َٔ ؾكٗا ٤ا٭َؾار ٚقايٛا  ٫ :عتٌ إٔ

ٖ ٜا حت ٢تضًِ .2
ٚ )10عٓند تؿضنري قٛين٘ تعنا ٜ{ :ٴزَٜندٴ ايًٍن٘ٴ إَٔ ٜٴخٳؿِّنـٳ عٳنٓهِٵ ٚٳخٴًٹنلٳ اٱَْضٳنإٴ
فٳعٹٝؿًا} 3
قاٍ اٱَاّ ايكزسيب :م ق : ٌٝاملنزاد بنايتخؿٝـ ْهنادٴ ا٭َن ، ١أ ٟيٍُنا عًُٓنا
فعؿهِ عٔ ايؾرب عٔ ايٓضا ٤خؿؿٓا عٓهِ بإباح ١اٱَا ، ٤قاين٘ زتاٖند ٚابنٔ
سٜد ٚساٚٚظ ). 4
مٚقاٍ ساٚٚظ  :يٝط ٜه ٕٛاٱْضإ يف ع ٤ٞأفعـ َٓ٘ يف أَز ايٓضا.5)٤
م ٚقاٍ ساٚٚظ  :يو يف أَز ايٓضا ٤خاؽ.6) ١
ٚ )11عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  َٕ { :تٳجٵ ٳتٓٹبٴٛاْ نَبٳآ٥ٹزٳ َٳا ٴتٓٵ ٳٗ ٵٕٛٳ ٳعٓٵ٘ٴ .}7
م قنناٍ سنناٚٚظ  :قٝننٌ ٫بننٔ عبنناظ  :ايهبننا٥ز صننبع أ قنناٍ ٖ :ننٞ

ايضننبعني

أقزب ). 1
) (1اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .142/5 :
) (2اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .145/5 :
) (3ايٓطا – ٤اٯ. 28: ١ٜ
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .154 -153/5 :
) (5املؿدز ْفطٚ ، 154/5 : ١قاٍ خمسز أسادٜح اجلاَع ٖرا ا٭ثس أخسد ١ايطرب ٟيف داَع ايبٝإ ٖ 20/5 :ـٚ ، 1تفطري عبد
ايسشام 154/1 :
) (6املؿدز ْفط.154/5 : ١
) (7ايٓطا َٔ – ٤اٯ43 : ١ٜ
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ٚ )12عٓد تؿضنري قٛين٘ تعنا ٜ{ :ٳنا َأٜټٗٳنا ايِنذٹٜٔٳ آ ٳَٓٴنٛاْ  َ٫تٳكْ ٳزبٴنٛاْ ايؾٻنٚ َ٠َ٬ٳأَْن ٴتِٵ
صهَارٳ ٣حٳتٻ٢ٳ تٳعٵًَُٴٛاْ َٳا تٳكٛيٕٛٳ }2
ٴ
م ر ٣ٚعٔ ابٔ عباظ ٚساٚٚظ ٚ ...غريُٖا – ٚاختنار ٙاي خناٚ ٟٚقناٍ  :امجنع
ايعًُننا ٤عًنن ٢إٔ سنن٬م املعتنن ٫ ٙٛظتننٛس ٚ ،ايضننهزإ َعتنن ٙٛناملٛصننٛظ َعتننٙٛ
بايٛصٛاظ .
 ٫ٚغتتًؿ ٕٛإٔ َٔ عزب ايبٓج ؾنذٖب عكًن٘ إٔ س٬قن٘ غنري دنا٥ش  ،ؾهنذيو
َٔ صهز َٔ ايغزاب ).3
ٚ )13عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ؾًََِٵ تٳجٹدٴٚاْ َٳا ٤ؾَتٳ ٳ ٝٻُُٴٛاْ ؽٳعٹٝدٶا سَِّٝبٶا.}4
قاٍ اٱَاّ ايكزسيب  :م ٚأمجعٛا عً ٢إٔ َٔ تٚ ِ ُِٝدد املا ٤قبٌ ايندخ ٍٛيف
ايؾ ٠٬ب ٌ تٚ ، ُُ٘ٝعً ٘ٝصتعُاٍ املا.) ٤
ٚادتُٗنٛر عًن ٢إٔ َننٔ تنٚ ُِٝؽنًٚ ٢ؾننزؽ َنٔ ؽن٬ت٘ ٚ ،قنند ننإ أدتٗنند يف
سًب٘ املاٚ ٤ه ٜهٔ يف رحً٘ إٔ ؽ٬ت ١تاَ ، ١٭ْ٘ أد ٣ؾزف٘ نُا أَز .
ؾػري دا٥ش إٔ تٛدب عً ٘ٝاٱعاد ٠بػري حجَ َِٗٓٚ ١نٔ اصنتخب ين٘ إٔ ٜعٝند يف
ايٛق

ا تٛف أ ٚاغتضٌ .

ٚر ٣ٚعنننٔ سننناٚٚظ ٚ ...ٚابنننٔ صنننريٚ ٜٔايشٖنننزٚ ٟربٝعننن٘ نًنننِٗ ٜكنننٜ : ٍٛعٝننند
ايؾ.)5٠٬
ٚ )14عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ٳ ٚٹدٜٳ ٌ١ټَضٳًُِٳَ ٌ١يََ ٢أٖٵًٹ٘ٹ.}6
) (1اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٚ ، 164/5 :تفطري عبد ايسشام .155/1 :
) (2ايٓطا َٔ – ٤اٯ.43: ١ٜ
) (3اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ 207/5 :
) (4ايٓطا َٔ – ٤اٯ.43 ١ٜ
) (5اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .236/5 :
) (6ايٓطا َٔ – ٤اٯ. 92: ١ٜ
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ننننز اٱَننناّ ايكنننزسيب أْنننٛاع ايننندٜات ؾكننناٍ  :م ٚقننناٍ أبننن ٛحٓٝؿنننٚ ١أؽنننخاب٘
ٚايثٛر :ٟايد َٔ ١ٜايٛرم عغز ٠اٯف درِٖ رٚا ٙايغعيب عٔ عبٝند ٠عنٔ عُنز أْن٘
دعٌ ايد ١ٜعً ٢أٌٖ ايذٖب أيـ دٜٓار ٚ ،عً ٢أٌٖ ايٛرم عغز ٠اٯف درِٖ ٚعً٢
أٌٖ ايبكز َا ٥يت بكزٚ ، ٠عً ٢أٌٖ ايغا ٤أينـ عناٚ ، ٠عًن ٢أٖنٌ اٱبنٌ َا٥نَ ١نٔ
اٱبٌ ٚ ،عً ٢أٌٖ اذتًٌ َا٥يت حً ١قاٍ أب ٛعُز  :يف ٖنذا اذتندٜث َنا ٜندٍ عًن٢
إٔ ايدْاْري ٚايدراِٖ ؽٓـ َٔ أؽٓاف ايدٜن ٫ ١عًنٚ ٢دن٘ ايبندٍ ٚايكُٝنٖٚ ، ١نٛ
ايعاٖز َٔ اذتدٜث عٔ عثُإ ٚعًٚ ٞابٔ عباظ -رف ٞاهلل عِٓٗ ٚخايـ أبٛ
حٓٝؿَ ١ا رٚا ٙعٔ عُز يف ايبكز ٚايغاٚ ٤اذتًٌ ٚ .ب٘ قاٍ ع اٚ ٤سناٚٚظ ٚسا٥ؿن١
َٔ ايتابعني  ٖٛٚ ،ق ٍٛايؿكٗا ٤ايضبع ١املدْٝني .
قاٍ ابٔ املٓذر ٚ :قاي سا٥ؿ ١د ١ٜاذتز املضًِ َا َٔ ١٥ا٭بٌ ٫د ١ٜغريٖا نُنا
ؾز ،رص ٍٛاهلل ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ ٖ .ذا ق ٍٛايغاؾعٚ ٞب٘ قاٍ ساٚٚظ) .1
ٚ )15عٓد تؿضري قٛي٘ تعا

{ َؾُٳٔ يِِٵ ٜٳجٹدٵ َؾؾٹٝٳاّٴ عٳٗٵ ٳز ٵَ َٜٔٴتٳتٳابٹعٳ ٵ.2} َٔٝ

قنناٍ اٱَنناّ ايكننزسيب :م ؾكنناٍ اٱَنناّ َايننو ٚ :يننٝط ٭حنند ٚدننب عًٝنن٘ ؽننٝاّ
عٗزَ ٜٔتتابعني يف نتاب اهلل تعا إٔ ٜؿ ز َ ٫نٔ عنذر أَ ٚنز ،أ ٚحنٝص ،
ٚيٝط ي٘ إٔ ٜضاؾز ؾٝؿ ز ٚ .ممٔ قاٍ ٜب يف املز ،صعٝد بٔ املضنٝب ٚصنًُٝإ
بٔ ٜضار ٚاذتضٔ ٚايغعيب ٚع اٚ ٤زتاٖد ٚقتادٚ ٙساٚٚظ ).3
ٚ )16عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ{ :ٳَٳٔ ٜٳكْ ٴتٌٵ َٴ٪ٵ ٹَٓٶا َټتٳعٳُِّدٶا ؾَجٳشٳآ٩ٴٙٴ دٳ ٳٗٓٻِٴ.}4

) (1اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .318 -317/5 :
) (2ايٓطا َٔ – ٤اٯ. 92 ١ٜ
) (3اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .328/5:
) (4ايٓطا َٔ – ٤اٯ.93: ١ٜ
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ر ٣ٚايكزسيب عٔ ساٚٚظ قاٍ  :م ٚقناٍ سناٚٚظ يف ايزدنٌ ٜٴؾناب يف ايزَٝنا

1

يف ايكتاٍ بايعؾا ٤أ ٚايضٛط أ ٚاي اَن ٞباذتجنارٜ – ٠نٛدٜ ٫ٚ ٟكتنٌ بن٘ َنٔ أدنٌ
أْ٘ ٜ ٫در َٔ ٟقاتً٘). 2
ٚعننٔ ايدٜنن ١املػًعنن ١ر ٣ٚايكننزسيب ؾٗٝننا رٚاٜننات نننثريَٗٓ ٠ننا قٛينن٘  :م ٚقٝننٌ :
أربع ٕٛدذع٘

بناسٍ عاَٗنا  ٬ ٚ ،ن ٕٛحكن ٬ ٚ ، ١ن ٕٛبٓنات يبنٚ 3 ٕٛر ٟٚعنٔ

عثُإ بٔ عؿإ ٚب٘ قاٍ اذتضٔ ايبؾزٚ ٟساٚٚظ ٚايشٖز4)ٟرف ٞاهلل عِٓٗ .
ٚ )17عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ { :ٳٯَٴ ٳزْٻٗٴِٵ ؾًََٝٴػٳ ِّٝٴزٕٻ خٳ ًْلٳ ايًٍ٘ٹ.}5
قاٍ اٱَاّ ايكزسيب :مم قاٍ ابٔ ايعزب 6ٞر ٣ٚعٔ ساٚٚظ أْن٘ ننإ  ٫عتقنز
ْهاد صٛدا ٤ب بٝص  ٫ٚبٝقا ٤ب صٛد ٜٚكٖ : ٍٛذا َنٔ قن ٍٛاهلل {ؾًََٝٴػٳِّٝن ٴزٕٻ خٳًْنلٳ
ايًٍ٘ٹ} قاٍ ايكافنٖٚ : 7 ٞنذا  ٕ ٚننإ عتتًُن٘ ايًؿنغ ؾٗن ٛشتؾنٛـ مبنا أْؿنذٙ
ايٓيب ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ َنٔ ْهناد َن ٙ٫ٛسٜند ٚننإ أبنٝص  ،بع٦نز ٙبزنن١

8

اذتبغنن ١ٝأّ أصنناَٚ ١نننإ أصننٛد َننٔ أبننٝص ٖٚننذا ممننا خؿنن ٞعًنن ٢سنناٚٚظ َننع
عًُ٘)ٚ 9ؾقًٚ ١اهلل أعًِ .

) (1ايسَٝا َ :ؿدز َٔ ايسَٜ ، ٞساد ب٘ املبايػ ١عٔ اجلاَع .330/5 :
) (2اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .330/5 :
) (3اجلرع٘ ٖ : ٞاييت هلا أزبع ضٓني ٚدخًت يف اخلاَطٚ ، ١احلك ٖٞ : ١اييت هلا ث٬خ ضٓني ٚدخًت يف ايسابع٘ ٚ ،بٓات يبٕٛ
ٖ : ٞاييت هلا ضٓتإ ٚدخًت يف ايجايج - ١زادع فك٘ ايطٓ – ١نتاب ايصنا – ٠باب شنا ٠ا٭بٌ .499/1 :
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .331/5 :
) (5ايٓطا َٔ – ٤اٯ.119 ١ٜ
) (6زادع أسهاّ ايكسإٓ . 502/1 :
) ٖٛ (7أب ٛبهس بٔ ايعسب ٞؾاسب نتاب أسهاّ ايكسإٓ ٚقد ذنس ٖرا ايه ّ٬عٓد تفطري اٯ ١ٜايهسمي. ١
) (8بسن ١احلبػ ١ٝناْت َع أَٓا أّ سبٝب ١زق ٞاهلل عٓٗا فددَتٗا – ٜٓعس ا٫ؾاب. 250 -249/4 : ١
) (9اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .394/5 :
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امل ًب ايثاَْ : ٞزٜٚات٘ يف صٛرت ٞاملا٥دٚ ٠ا٭ْعاّ
أ : ً٫ٚصٛر ٠املا٥د. ٠
 )1عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ { :ٳسَعٳاّٴ ايِذٹٜٔٳ أٚتٴٛاْ ا ْيهٹتٳابٳ حٹٌٌّ يِهِٵ.}1
قاٍ ايكزسيب :م ٚقاين سا٥ؿن :١ا مسعن ايهتنابٜ ٞضنُ ٞغنري أصنِ اهلل عنش
ٚدٌ ؾ ٬ت نٌ ٚ ،قاٍ بٗذا َٔ ايؾخاب ١عًنٚ ٞعا٥غنٚ ١ابنٔ عُنز – رفن ٞاهلل
عِٓٗ  ٖٛٚ ،ق ٍٛساٚٚظ ٚاذتضٔ َتُضهني بكٛي٘ تعا  { :ٳ َ٫ٚٳت ْنًٛاْ ٹَُٻا يَِٵ
ضلٷ }
ٴٜذٵنَزَ اصٵِٴ ايًٍ٘ٹ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳَْٻ٘ٴ يَ ٹؿ ٵ

2

 )2عٓنند قٛينن٘ تعننا { :قَنناٍٳ ؾَ َإْٻٗٳننا َٴخٳزٻَٳ ن ٌ١عٳًَ نٝٵَِٗٵ أَ ٵربٳعٹ ننيٳ صننٓ٘ ٜٳتٹٗٝٴننٕٛٳ ؾٹننٞ
ا٭َرٵَ َ،ؾ َ٬ٳت ْظٳ عٳًَ ٢ايْ َكٛٵَّ ايْؿَاصٹكٹنيٳ.}3
ر ٣ٚمعبد ايزسام عٔ َعُز عٔ ابٔ ساٚٚظ عنٔ أبٝن٘ إٔ بن
تغٝب َعِٗ ٝابِٗ

ا ناْٛا ؽػاراً يف ت ٫ ِٗٗٝتبً) ٢

صنزا ٌٝ٥ناْن

4

ٚ )3عٓد تؿضنري قٛين٘ تعنا ٚ { :ٳَٳنٔ يِنِٵ ٜٳخٵهنِ ٹبُٳنا أَْن ٳشٍٳ ايًٍن٘ٴ َؾ ٵٚيَ٦ٹنوَ ٖٴنِٴ
ا ْيهَاؾٹزٴٕٚٳ}

5

مقاٍ ساٚٚظ ٚغري : ٙيٝط بهؿز ٜٓكٌ عٔ املًٚ ، ١يهٓ٘ نؿز د ٕٚنؿز).6
ٳايضٔٻ بٹايضِِّّٔ}.7
ٚ )4عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ٹ ِّ ٚ

) (1املا٥د َٔ – ٠اٯ.5: ١ٜ
) (2اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ 079/6 :
) (3املا٥د : ٙاٯ26 ١ٜ
) (4تفطري عبد ايسشام – 198/1
) (5املا٥د َٔ – ٠اٯ44 : ١ٜ
) (6اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٚ ، 185/6 :اْعس تفطري عبد ايسشام .191/1 :
) (7املا٥د َٔ – ٠اٯ045 : ١ٜ
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قاٍ ايكزسيب  :مم ٚدا ٤اذتدٜث عٔ رص ٍٛاهلل – ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ –
أْ٘ قاٍ :ميف ايضٔ مخط َٔ اٱبٌ )

1

قنناٍ ابننٔ املٓننذر  :ؾبعنناٖز ٖننذا اذتنندٜث ْكنن ٫ ، ٍٛؾقننٌ يًثٓاٜننا َٓٗننا عًنن٢
ا٭ْٝاب ٚا٭فزاظ ٚايزباعٝات  ،يندخ ٛا نًنٗا يف ظناٖز اذتندٜث ٚ ،بن٘ ٜكنٍٛ
ا٭نثز َٔ أٖنٌ ايعًنِ ٚ .ممنٔ قناٍ بعناٖز اذتندٜث ٚه ٜؿقنٌ عنً ٦ٝا َٓٗنا عًن٢
ع ٤ٞعز ٠ٚبٔ ايشبري ٚساٚٚظ ٚايشٖزٚ ٟقتادَٚ ٠ايو ٚايثٛرٚ ٟايغناؾعٚ ٞأمحند
 ٚصخام ٚ ....ٚر ٣ٚيو عٔ عً ٞبٔ أب ٞسايب ) 2رف ٞاهلل عٓ٘ ٚغري. ٙ
ضٔٴ َٹنٔٳ ايًٍن٘ٹ
ح ٳ
خهِْٳ ايْجٳاٖٹًٹٝٻ١ٹ ٜٳبٵػٴٕٛٳ ٚٳ ٳَٔٵ أَ ٵ
ٚ )5عٓد تؿضري قٛي٘ تعا َ { :أؾَ ٴ
هُٶا يِّ َكٛٵُّ ٜٴ ٛٹقٓٴٕٛٳ}3
ح ْ
ٴ
قاٍ ايكزسيب  :م ر ٣ٚصؿٝإ بٔ عٓٝٝن٘ عنٔ ابنٔ أبن ٞصتنٝح عنٔ سناٚٚظ قناٍ :
خهْنِٳ
نإ ا ص ي ٙٛعٔ ايزدٌ ٜؿقٌ بعص ٚيد ٙعً ٢بعص ٜكزأ ٖذ ٙاٯ ١ٜم َأؾَ ٴ
ايْجٳاٖٹًٹٝٻن١ٹ ٜٳبٵػٴننٕٛٳ) ؾهننإ سنناٚٚظ ٜكنن : ٍٛيننٝط ٭حنند إٔ ٜؿقننٌ بعننص ٚينند ٙعًنن٢
بعص  ،ؾإٕ ؾعٌ ه ٜٓؿذ ٚؾضع ٚ ،ب٘ قاٍ أٌٖ ايعاٖز ).4
ٚ )6عٓنند تؿضننري قٛينن٘ تعننا ٜ َ٫ { :ٴ٪ٳاخٹننذٴنِٴ ايًٍنن٘ٴ بٹننايًِ ٵػ َٛؾٹننَ ٞأ ٵُٜٳنناْٹهِٵ
ٳَ ٚيهٹٔ ٜٴ٪ٳاخٹذٴنِ ٹبُٳا عٳكِدتټِٴ ا َ٭ ٵُٜٳإٳ .} 5نز ايكنزسيب خن٬ف ايعًُنا ٤يف بٝنإ
حننٌ ايننُٝني املٓعكنند ٕ ٚ ، ٠حًتٗننا ايهؿننار ٠أ ٚاٱصننتثٓاٚ ٤اختًؿننٛا أٜق ناً يف َنند٠

) (1أخسد ١أب ٛداٚد يف نتاب ايدٜات – باب د ١ٜا٭عكاٚ ، ٤ابٔ َاد ١يف ايدٜات – باب د ١ٜا٭ضٓإ – ٚايصًٜع ٞيف ْؿب
ايسا.374 -373/4 : ١ٜ
( )2اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .190/6 :
) )3املا٥د َٔ – ٠اٯ050 ١ٜ
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .205/6 :
) (5املا٥د َٔ – ٠اٯ. 89 : ١ٜ
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اٱصتثٓا ٚ ،٤نز َِٓٗ ق ٍٛساٚٚظ  :أْ٘ ي٘ م أ ٟاذتايـ ) إٔ ٜضتث َا داّ يف
زتًض٘. 1
ٚيف بٝننإ نؿننار ٠ايننُٝني بػننري اهلل عننش ٚدننٌ نننز ايكننزسيب قنن : ٍٛم ايغننعيب
ٚع اٚ ٤ساٚٚظ -:أْ٘ –  ٫ع ٤ٞعً.2)) ٘ٝ
ٚ )7عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٜ{ :ٳا َأٜټٗٳا ايِذٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛاْ  َ٫تٳكْتٴًٛاْ ايؾٻٝٵدٳ ٚٳأَْتٴِٵ حٴزٴّٷ
ٚٳَٳٔ قَتٳًَ٘ٴ َٹٓهِ َټتٳعٳُِّدٶا ؾَجٳشٳا َِّ ٙ٤ٵثٌٴ َٳا قَ ٳتٌٳ ٹَٔٳ ايٓٻعٳَِ.}3
نننز ايكننزسيب خنن٬ف ايعًُننا ٤يف نؿننار ٠ايؾننٝد عُننداً َننع ْضننٝاْ٘ يٲحننزاّ
ؾكاٍ  :م ٚاختًـ ايعًُا ٤يف ينو عًن ٢مخضن ١أقنٛاٍ  :ايثاينث  :أْن٘  ٫عن ٤ٞعًن٢
املخ ٚ ٧ايٓاصٚ ، ٞبن٘ قناٍ اي نربٚ ٟأمحند بنٔ حٓبنٌ يف أحند ٣رٚاٜتٝن٘ ٚ ،ر٣ٚ
عٔ ابٔ عباظ ٚصعٝد بٔ دبري ٚب٘ قاٍ ساٚٚظ ٚأبٛ ٛر).4
ِ صام زتُٛع َٔ ١ا٭دي١
ايعُد ٚارت

إٔ قاٍ  :م ايدي ٌٝايزابع  :أْ٘ عتهنِ عًٝن٘ يف

ٚايٓضٝإ 5قاي٘ ابٔ عباظ ٚ ،ر ٣ٚعنٔ عُنز ٚسناٚٚظ ٚاذتضنٔ)

6

ٚغريِٖ .
ٚ )8عٓنند تؿضنننري قٛينن٘ تعنننا { :أحٹننٌٻ يَهننِٵ ؽٳننٝٵدٴ ايْبٳخٵننزَ ٚٳسَعٳاَٴنن٘ٴ َٳتٳاعٶنننا
يِهِٵ. }7

)ٜٓ (1عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .259 -258/6 :
) (2اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .289/6 :
) (3املا٥د َٔ – ٠اٯ.95 : ١ٜ
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ 0289/6 :
) (5ذنس ٙابٔ ايعسب ٞيف أسهاّ ايكسإٓ عٔ ابٔ عباع 0668/2:
) (6اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .289/6 :
) (7املا٥د َٔ – ٠اٯ.96 : ١ٜ
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نز ايكزسيب خ٬ف ايعًُا ٤رمحِٗ اهلل يف دٛاس أنٌ ايضُو اي نايف قناٍ:
مقنناٍ أبنن ٛحٓٝؿنن٪ٜ ٫ :١نننٌ ايضننُو اي ننايف ٪ٜٚنننٌ َننا صننٛاَ ٙننٔ ايضننُو٫ٚ ،
٪ٜنٌ ع َٔ ٤ٞحٛٝإ ايبخز  ٫ايضُو ٖٛٚ ،قن ٍٛايثنٛر ..ٟننز ٙعبند اينزسام
عننٔ ايثننٛر ٟعننٔ دعؿننز بننٔ ستُنند عننٔ عًنن – ٞرفنن ٞاهلل عننِٓٗ – قنناٍ  :ادتننزاد
ٚاذتٝتإ ٳن٢ٸ  ،ؾعً٢ٸ شتتًـ عٓن٘ يف أننٌ اي نايف َنٔ ايضنُو ٚ ،ه غتتًنـ
عننٔ دننابز أْنن٘ نزٖنن٘ ٖٚنن ٛقنن ٍٛسنناٚٚظٚ ،ستُنند بننٔ صننريٚ ٜٔدننابز بننٔ سٜنند،
ٚاحتجٛا بعُ ّٛقٛي٘ تعا { :حٴزَِّٳ ٵ عٳًَٝٵهِٴ ا ْيُٳٝٵتٳٚ 1} ١مبا رٚا ٙأب ٛداٚد ٚايندار
ق

عٔ دابز بٔ عبد اهلل عٔ ايٓيب ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ قناٍ :نًنٛا َنا حضنز

عٓ٘ ايبخز َٚا أيكاَٚ ٙا ٚدد َٝ ٙٛتاً أ ٚساؾٝاً ؾٛم املا ٤ؾ ٬ت نً. 2)ٙٛ
ٚ )9عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ٹَٔٵ أَٚٵصٳطٹ َٳا تٴ ْ ٹعُٴٕٛٳ َأٖٵًٹٝهِٵ.}3
ر ٣ٚعبد ايزسام عٔ َعُز عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أبٝن٘ قناٍ  :م نُنا ت عنِ املنز٤
َٔ أًٖو).4
ٚ )10عٓنند تؿضننري قٛينن٘ تعننا ٚ { :ٳحٴننزِّّٳ عٳًَنٝٵهِٵ ؽٳ نٝٵدٴ ايْبٳننزِّ َٳننا دٴَٵ نتٴِٵ حٴزٴَٶننا
خغٳزٴٕٚٳ}. 5
ٚٳاتٻكٛاْ ايًٍ٘ٳ ايِذٹٟٳ َيَٝٵ٘ٹ تٴ ٵ
ر ٣ٚعٔ أَري املَٓ٪ني عً ٞبٔ أبن ٞساينب ٚابنٔ عبناظ ٚابنٔ عُنز – رفن ٞاهلل
عِٓٗ – أْ٘  ٫ظتٛس يًُخزّ أنٌ ؽنٝد عًن ٢حناٍ َنٔ ا٭حنٛاٍ 6صنٛا ٤ؽنٝد َنٔ
أدً٘ أٚه ٜٴؾد  ،يعُ ّٛقٛي٘ تعا ٚ{ :ٳحٴزِّّٳ عٳًَٝٵهِٵ ؽٳٝٵدٴ ايْبٳزِّ َٳا دٴَٵتٴِٵ حٴزٴَٶا}
()1املا٥د َٔ - ٠اٯ03 : ١ٜ
( )2اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .300 -299/6 :
) (3املا٥د َٔ – ٠اٯ.89: ١ٜ
) (4تفطري عبد ايسشام .193/1 :
) (5املا٥د َٔ – ٠اٯ.96 : ١ٜ
) (6أخسد ١ابٔ نجري يف تفطري. 194/3 : ٙ
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قاٍ ابنٔ عبناظ ٖ :نَ ٞبُٗنٚ ، ١بن٘ قناٍ سناٚٚظ ٚدنابز بنٔ سٜند ٚأبن ٛايغنعثا٤
ٚر ٟٚيو عٔ ايثٛرٚ ٟب٘ قاٍ صخام .
 ، ٞأْن٘ أٖند٣
ٚاحتجٛا ثدٜث ايؾعب بنٔ دثاَن ١ايًٝثن ٸ

رصن ٍٛاهلل ؽنً٢

اهلل عًٚ ٘ٝصًِ محاراً ٚحغٝاً  ٖٛٚ ،با٭بٛا 1٤أٚبٛدٸإ ؾزد ٙعً ٘ٝرص ٍٛاهلل ؽنً٢
اهلل عًٚ ٘ٝصًِ َا يف ٚدٗ ٞقاٍ  :م ْنا ه ْنزد ٙعًٝنو  ٫أْنا حٴنزّٴ2خزدن٘ ا٭ُ٥ن١
ٚايًؿغ ملايو .
قنناٍ أبنن ٛعُننز  :ر ٣ٚابننٔ عبنناظ َننٔ حنندٜث صننعٝد بننٔ دننبري َٚكضننِ ٚع ننا٤
ٚساٚٚظ عٓ٘  ،إٔ ايؾعب بٔ دٴثٻاَ ١أٖد ٣يزص ٍٛاهلل ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ ذتِ
محار ٚحػٚ ،قاٍ صعٝد بٔ دبري يف حدٜث٘  :عٳجشٴ محار ٚحػ ؾنزدٸٜ ٙك نز دَناً
ن ْ٘ ؽٹٝد يف يو ايٛق ٚ ،قاٍ َكضِ يف حدٜث٘  :رَدٌ محار ٚحػ .
ٚقاٍ ع ا ٤يف حدٜث٘  :مأٖد ٣ي٘ ٳعقٷد ؽٝد ؾًِ ٜكبًن٘ ٚقناٍ  :م ْٸنا حٴنزّٴ)، 3
ت ب٘ مساع ٌٝعنٔ عًن ٞبنٔ
ٚقاٍ ساٚٚظ يف حدٜث٘  :عقداً َٔ ذتِ ؽٝد  ،حدٸ ٳ
املد ٜعٔ عت ٢ٝبٔ صعٝد عٔ ابٔ دٴزٜج  ،عٔ اذتضٔ بٔ َضًِ عٔ ساٚٚظ عٔ
ابٔ عباظ) 4رف ٞاهلل عِٓٗ أمجعني .

) (1ا٭بٛا : ٤قس َٔ ١ٜأعُاٍ ايفسع يف املد ١ٜٓاملٓٛز ٠بٗٓٝا ٚبني اجلشف ١مما  ًٜٞاملدٚ ، ّ٬َٝ 23 ١ٜٓق : ٌٝا٭بٛا ٤دبٌ ميني أزاٙ
 ،ميني ايطسٜل يًُؿعد إىل َه َٔ ١املدٖٓٚ ، ١ٜٓاى بًد ٜٓطب إىل ٖرا اجلبٌ با٭بٛاٚ ٤ف ٘ٝقرب آَٓ٘ بٓت ٖٚب أّ ايٓيب ؾً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ  :زادع َعذِ ايبًدإ .102/1 :
))2أخسد٘ ايبداز ٟيف دصا ٤ايؿٝد – باب إذا أٖد ٟيًُشسّ محازاّ ٚسػٝاّ سدٜح زقِ (. 376 – )1825
) )3مبعٓ ٢أْ٘ حمسّ ٚ ،يٝظ يًُشسّ إٔ ٜأنٌ َٔ حلِ ايؿٝد .
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .304 -303/6 :
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 )11ر ٣ٚمعبد ايزسام عٔ َعُز عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب – ٘ٝسناٚٚظ – قناٍ :
ض َيٛاْ ٳعٔٵ أَعٵٝٳا َٕ ٤تٴبٵدٳ يَهنِٵ ٳتضٴن٪ٵنِٵ } 1يف ردنٌ قناٍ ٜ :نا رصنٍٛ
ْشي  َ٫ { :ٳت ٵ
اهلل َٔ أب ٞأ قاٍ  :أبٛى ؾ.2 ) ٕ٬
اْٝاً  :صٛر ٠ا٭ْعاّ :
ٚ )12عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ٳ َ٫ٚٳت ْنًٛاْ ٹَُٻا يَِٵ ٜٴذٵنَزَ اصٵِٴ ايًٍ٘ٹ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳَْٻن٘ٴ
يَ ٹؿضٵنلٷ } 3ننز ايكننزسيب عٓند تؿضنري ٖننذ ٙاٯٜن ١مخنط َضنناٚ ٌ٥قناٍ يف املضن ي١
ايثاْ ... ١ٝمأختًـ ايعًُا ٤يف يو – أ ٟتنزى املضنًِ ايتضنُ ١ٝعُنداً عٓند اينذبح –
عًنن ٢أقننٛاٍ مخضنن ... ١ايثنناْ ٕ : ٞتزنٗننا عاَننداً أْ ٚاصننٝاً  ٜنًننُٗا ٖٚ .نن ٛقننٍٛ
ايغنناؾعٚ ٞاذتضننٔ ٚ ،ر ٣ٚيننو عننٔ ابنننٔ عبنناظ ٚأبننٖ ٞزٜننزٚ ... ٠سننناٚٚظ ))

4

ٚغريِٖ رف ٞاهلل عِٓٗ أمجعني.
حؾٳنادٹٙٹ } 5ر ٣ٚعنٔ سناٚٚظ
ٚ )13عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ { :ٳآتٴٛاْ حٳكِ٘ٴ ٜٳنٛٵّٳ ٳ
َٚعُز أُْٗا قا ٖٛ : ٫ايشنا.6٠
ٚ )14عٓد تؿضري قٛي٘ تعا { :قٌ ِ ٫أَدٹدٴ ؾٹَ ٞٳا أٚٵحٹٞٳ َيَٞٻ َٴخٳزٻَٶا } 7مقاٍ :
 :نإ أٌٖ ادتاًٖٜ ١ٝضتخً ٕٛأعٝاٚ ٤عتزَ ٕٛأعٝا ، ٤ؾكاٍ  ٫ :أدد ع٦ٝاً ؾُٝا

) (1املا٥د َٔ – ٠اٯ.101 : ١ٜ
) (2تفطري عبد ايسشام .196/1 :
) (3ا٭ْعاّ – َٔ اٯ.121 : ٜ٘
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .77 -76/7 :
) (5اْ٫عاّ – َٔ اٯ.141 : ١ٜ
)ٜٓ (6عس تفطري عبد ايسشام .219/2 :
) (7اْ٫عاّ اٯ.145 ٜ٘
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نٓننتِ تضننتخًٖ ٫ ٕٛننذا ٜ ،كنن ٫ : ٍٛإٔ ٜهننَٝ ٕٛتنن ١أ ٚدَ ناً َضننؿٛحاً أ ٚذتننِ
خٓشٜز  ،ؾإْ٘ ردط أ ٚؾضكاً أٌٖ يػري اهلل ب٘ )

1

ٚ )15عٓد تؿضري قٛي٘ تعا َٕ { :ٻ ايِذٹٜٔٳ ؾَزٻقٛاْ دٹٜٓٳٗٴِٵ ٚٳنَاْٴٛاْ عٹٝٳعٶا }

2

قاٍ ايكزسيب :م عٔ ساٚٚظ عٔ أبٖ ٞزٜز – ٠رف ٞاهلل عٓ٘ – إٔ ايٓيب ؽً٢
اهلل عًٚ ٘ٝصنًِ قنزأ م َٕٻ ايِنذٹٜٔٳ ؾَزٻقنٛاْ دٹٜنٓٳٗٴِٵ)َٚ – 3عٓن ٢معٹنٝٳعٶا) ؾزقناً ٚأحشابناً –
ٚنٌ ق ّٛأَزِٖ ٚاحد ٜتبع بعقِٗ رأ ٟبعص ؾِٗ عٝع).4
امل ًب ايثايث َ :زٜٚات٘ يف صٛر ٠ا٭عزاف ٚا٭ْؿاٍ ٚايتٛب١
أ: ً٫ٚصٛر ٠ا٭عزاف :
 )1عٓد تؿضري قٛي٘ تعا { :قَاٍٳ ؾَ ٹبُٳا أَغْن ٳٜٛٵ ٳتٓٹ 5 } ٞمر ٟٚإٔ سناٚٚظاً دناٙ٤
ردٌ يف املضجد اذتزاّ ٚ ،نإ َتُٗاً بايكدرٚ ، 6ننإ َنٔ ايؿكٗنا ٤ايهبنار ،
ؾجًط ي ٘ٝؾكاٍ ي٘ سناٚٚظ  :تكن ّٛأ ٚتكناّ أ ؾكٝنٌ ي ناٚٚظ  :تكنٖ ٍٛنذا يزدنٌ
ؾك ! ٘ٝؾكاٍ  :بًٝط أؾك٘ َٓ٘ ٜ ،ك ٍٛبًٝط  :رب مبا أغٜٛت ٜٚ .كٖ ٍٛنذا  :أْنا
أغْ ٟٛؿض.7)ٞ

) (1تفطريعبد ايسشام .220/2 :
) (2ا٭ْعاّ – َٔ اٯ.159 : ١ٜ
)ْ (3طب ٖر ٙايكسآ ٠٤ايطرب ٟيف تفطري 77/8 : ٠إىل عًٚ ٞقتاد ٠زق ٞاهلل عُٓٗا ٚ .قاٍ ٚ :نإ عًٝاّ ذٖب بكٛي٘  :فازقٛا
د ِٜٗٓخسدٛا فازتدٚا عٓ٘ َٔ املفازق )) ١عٔ اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٖ147/7 :ـ .7
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ 147/7 :
) (5ا٭عساف – َٔ اٯ16: ١ٜ
) (6املكؿٛد أْ٘ ٜك ٍٛبايكدز ٜٚ ،عين ذيو ( :إٕ ايكدزٚ ١ٜاملعتصي٘ شعُٛا إٔ اهلل غا ٤اإلميإ َٔ ايهافس ٚ ،يهٔ ايهافس غا٤
ايهفس  ،فسدٚا إىل ٖرا يٜ ٬٦كٛيٛا  :غا ٤ايهفس َٔ ايهافس ٚ ،عرُّب٘ عً .. ٘ٝفإْ٘ ًٜصّ إٔ َػ ١٦ٝايهافس غًبت َػ ١٦ٝاهلل تعاىل ،
فإٕ اهلل قد غا ٤اإلميإ َٓ٘ – عً ٢قٛهلِ – ٚايهافس غا ٤ايهفس  ،فٛقعت َػ ١٦ٝايهافس دَ ٕٚػ ١٦ٝاهلل تعاىل ٖٚرا َٔ أقبح
ا٫عتكاد  ٖٛٚ ،ق ٫ ٍٛدي ٌٝعً ، ٘ٝبٌ ٖ ٛخمايف يًدي ٌٝقاٍ تعاىل { :ا نٌَُّ غَ ٍ٤ِٞفَكَدَّزَ ُٙتَكِدِٜسّا} ايفسقإ  .)2:غسح ايعكٝد٠
ايطشا.251 : ١ٜٚ
()7اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .170/7 :
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ٚ )2عٓند تؿضننري قٛينن٘ تعننا  { :خٴنذٴٚاْ سَٜٓٳنتٳهِٵ عٹٓندٳ نننٌِّ ٳَضٵنجٹدٺ }  1قنناٍ
ساٚٚظ  :ايغًُ٘ َٔ ايشٜ٘ٓ

2

ٚعٓد تؿضري قٛي٘ تعا َ { :ؾ َ ٻٕٳ َٴ ٳِّٕ ٪ٷ بٳ ٵٓٝٳٗٴِٵ إَٔ يِ ٵعٓٳ ١ايًٍ٘ٹ عٳًَ ٢ايعِا ٹيُٹنيٳ}.3
م ٜز ٣ٚإٔ ساٚٚصاً دخٌ عًٖ ٢غاّ بٔ عبد املًو ؾكاٍ ي٘  :اتل اهلل ٚاحذر ّٜٛ
ا٭ إ  .ؾكاٍ َٚ :ا  ّٜٛا٭ إأ قاٍ  :قٛي٘ تعا  :م َؾ َ ٻٕٳ َٴ ٳِّٕ ٪ٷ بٳٝٵنٓٳٗٴِٵ إَٔ يِ ٵعٓٳن ١ايًٍن٘ٹ
عٳًَننن ٢ايعِنننا ٹيُٹنيٳ) ؾؾنننعل ٖغننناّ .ؾكننناٍ سننناٚٚظ ٖ :نننذا ٍ ايؾنننؿ ١ؾهٝنننـ ٍ
املعا.4)١ٜٓ
ٚ )3عٓنند تؿضننري قٛينن٘ تعننا { :ادٵعٴننٛاْ ٳربٻه نِٵ ٳتقٳ نزټعٶا ٚٳخٴؿْٝٳ نَْ ً١ٻ ن٘ٴ ٜ َ٫ٴخٹ نبټ
ا ْيُٴعٵتٳدٹٜٔٳ}

5

قاٍ ايكزسيب  :مٚنز ٙرؾع ا٭ٜد – ٟأ ٟيف ايدعا – ٤ع اٚ ٤ساٚٚظ ٚزتاٖد
ٚغريِٖ)6
اْٝاً  :صٛر ٠ا٭ْؿاٍ :
ٚ )4عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ { :ٳأٚٵيٛاْ ا٭َرٵحٳاَّ بٳ ٵعقٴٗٴِٵ أَ ٵٚيَ ٢بٹبٳعٵصُ }
مر ٣ٚايدار ق

7

عٔ ساٚٚظ قاٍ  :قاي عا٥غن ١رفن ٞاهلل عٓٗنا  :اهلل َنٛ

َٔ  َٛ ٫ي٘ ٚ ،ارتاٍ ٚرات َٔ ا٭ٚرات )

8

) )1ا٭عساف َٔ اٯ031: ١ٜ
) )2تفطري عبد ايسشام .228/2:

) (3ا٭عساف َٔ اٯ044: ١ٜ
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ 0204/7:
) (5ا٭عساف  َٔ :اٯ.55 : ١ٜ
) (6اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .217/7
) (7ضٛز ٠ا٭ْفاٍ  َٔ :اٯ075: ١ٜ
) (8اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .69/8 :
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ٚ )5عٓد تؿضري قٛي٘ تعنا ٚ{ :ٳ َأ ٳإٷ َِّنٔٳ ايًٍن٘ٹ ٚٳرٳصٴنٛيٹ٘ٹ َيَن ٢ايٓٻناظَ ٜٳنٛٵّٳ ايْخٳنجِّ
ا٭َنْبٳزَ } 1قاٍ ايكزسيب  :م ٚاختًـ ايعًُا ٤يف اذتج ا٭نرب  ،ؾك ّٜٛ ٌٝعزؾ٘ .
ر ٟٚعٔ عُز ٚعثُإ ٚابٔ عباظ ٚساٚٚظ ٚزتاٖد رف ٞاهلل عِٓٗ أمجعني)

2

ايثاً  :صٛر ٠ايتٛب: ١
هٓٹشٴٕٚٳ اي ٻذٖٳبٳ ٚٳايْ ٹؿقٻ} َ١
 )6عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ { :ٳايِذٹٜٔٳ ٳْ ٜ

3

قاٍ ساٚٚظ :مبًػ إٔ ايهٓش ٜتخ ّٜٛ ٍٛايكٝاَ٘ عجاعاً أقزع ٜ ،تبع ؽاحب٘
ٜ ٖٛٚؿز َٓ٘ ٜ ،ك : ٍٛأْا نٓشى ٜ ٫ ،درى َٓ٘ ع٦ٝاً  ٫أخذ) ٙ

4

ٚ )7عٓد تؿضري قٛي٘ تعا { :خٴذٵ ٹَٔٵ أَ ٵَٛٳايٹَِٗٵ ؽٳ ٳدقَ ً١تٴ َِّٗ ٴزٖٴِٵ ٳٚتٴشٳنِّ} َِٗٝ
}

5

5

قاي سا٥ؿ َِٗٓ ١ع اٚ ٤ساٚٚظ ))  ٫عن ٤ٞؾُٝنا ساد عًنَ ٢نا٥يت درٖنِ حتن٢
تبًؼ ايشٜاد ٠أربعني درُٖاً  ،ؾإ ا بًػتٗا نإ ؾ ِٗٝدرِٖ  ٚيو ربع عغزٖا )

6

ساد اٱَننناّ ايكنننزسيب ؾكننناٍ  :م ه ٜنننذنز ايبخنننارَ ٫ٚ ٟضنننًِ يف ؽنننخٝخُٗا
تؿؾنن ٌٝسنننا ٠ايبكننز ٚخزدنن٘ أبنن ٛداٚد ٚ ....قنناٍ أبنن ٛعُننز ٚ :قنند رٚا ٙقنن ّٛعننٔ
ساٚٚظ عنٔ َعنا  ....قناٍ  :بعنث رصن ٍٛاهلل ؽنً ٢اهلل عًٝن٘ ٚصنًِ

اين، ُٔٝ

ؾ َز ٙإٔ  ٜخذ َٔ نٌ  ٬ني بكز ٙتبٝعاً أ ٚتبٝع٘ َٔٚ7أربعنني َضنَٓٚ 1١نٔ ننٌ
حاه دٜٓار أ ٚعدي٘ َعاؾز 2نز ٙايدار ق

ٚأب ٛعٝض ٢اي َذٚ ٟؽخخ٘)

3

) (1ايتٛب٘ َٔ ٯ.3: ١ٜ
) (2اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .69/8 :
) (3ايتٛب٘ – َٔ اٯ.34: ١ٜ
) (4تفطري عبد ايسشام .274 / 2 :
) (5ايتٛب َٔ ١اٯ.103: ١ٜ
) (6اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .229/8 :
( )7ايتبٝع ٚ :يد ايبكس ٠أ ٍٚضٓ٘ٚ ،بكسَ ٠تبع َ :عٗا ٚيدٖا – ايٓٗا . 179/1 : ١ٜعٔ اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٖ230/8 :ـ1
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ايٓاظ

املبخث ايثايث َ :زٜٚات ساٚٚظ بٔ نٝضإ َٔ صٛرْٜٛ ٠ط
صٛف أحتدت يف ٖذا املبخث عٔ َزٜٚات ساٚٚظ َٔ صٛرْٜٛ ٠ط

صٛر٠

ايٓاظ  ٚ ،يو يف امل ايب ا٫ت١ٝ
امل ًب ا٭َ : ٍٚزٜٚات٘ َٔ صٛرْٜٛ ٠ط

صٛر ٠ايهٗـ

 -1صٛرْٜٛ ٠ط -:
 )1ر ٣ٚمعبد ايزسام عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝإٔ ْٜٛط – عً ٘ٝايض – ّ٬ملنا
ْٴبذ بنايعزا ٤أْبن اهلل عًٝن٘ عنجزَ ٠نٔ ٜك نني ،قناٍ  :ؾ ٜبضنٗا اهلل تعنا  ،قناٍ:
ؾخننشٕ ،قنناٍ :ؾكنناٍ :أحتننشٕ عًنن ٢عننجز ٠أٜبضننتٗا  ٫ٚحتننشٕ عًننَ ٢ا ٥ن ١أيننـ أٚ
ٜشٜد ،ٕٚأردت إٔ أًٖهِٗ أ)

4

 -2صٛرٜٛ ٠صـ -:
ص ٵٛفٳ أَصٵتٳػٵؿٹزٴ يَهِٵ رٳبِّٞٳ }
 )2عٓد تؿضري قٛي٘ تعا { :قَاٍٳ ٳ

5

م عٔ ساٚٚظ قاٍ  :صخز ي ١ًٝادتُعٚٚ ١اؾل يو يًٝن ١عاعنٛرا 6)٤أ ٟأْن٘ دعنا
٭٫ٚدٚ ٙاصتػؿز ِ يف ٖذا ايٛق املبارى .
 )3عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ٳُٜٵخٴ ٛايًٍ٘ٴ َٳا ٳٜغٳا ٤ٳٜٚٴثٵبٹ ٴ }. 7
م عنٔ ابنٔ سناٚٚظ عننٔ أبٝن٘ قناٍ  :يكنن ٞعٝضن ٢بنٔ َننز ِٜبًنٝط  ،ؾكناٍ  :أَننا
عًُ أْ٘ ٜ ٫ؾٝبو َ ٫ا قدر يو أ قاٍ ْ :عِ  ،ؾكناٍ بًنٝط ؾن ٚف بنذرٖ ٠ٚنذا
( )1املطٔ َ :ا أٚف ٢ضٓتني ٚدخٌ يف ايجايج . ١ايٓٗا -179/1 : ١ٜعٔ اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٖ230/8:ـ1
( )2املعافس  :بسٚد بايَٓ ُٔٝطٛب ١إىل َعافس  ٖٞٚ ،قب ١ًٝبايٚ ، ُٔٝاحلدٜح ٚزد يف نتب ايطٓٔ (نتاب ايصنآٜ ) ٠عس
اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٖ 230/8:ـ.2
( )3اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .230/8:
) )4تفطري عبد ايسشام .298/2:
)ٜٛ (5ضف – َٔ اٯ098 : ١ٜ
) (6اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .268/9 :
) (7ايسعد – َٔ اٯ.39. : ١ٜ
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ادتبٌ ؾ دٸ َٓ٘ ؾاْعز أتعٝػ أّ  ٫أ قاٍ  :قاٍ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ، ٘ٝؾكاٍ  :أَا
عًُ إٔ اهلل قاٍ  ٫ :ظتزب عبند ٟؾنإْ ٞأؾعنٌ َنا عن ٦أ قناٍ ٚ :أَنا ايشٖنزٟ
ؾكنناٍ  ٕ :ايعبنند ٜ ٫بتًنن ٞربنن٘ ٚ ،يهننٔ اهلل ٜبتًنن ٞعبنند ٙقنناٍ  :ؾخؾننُ٘  1).أٟ
ؾػًب٘.
 -3صٛر ٠بزاٖ: ِٝ
 )4عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  :مم {ٜٴثٳبِّ ٴ ايًٍ٘ٴ ايِذٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛاْ بٹايْ َك ٵ ٍَٛايثٻابٹ ٹ } .2قناٍ
 ٫ :ي٘  ٫اهلل م ٚيف اٯخز ) ٠املض ي ١يف ايكرب )).3
 -4صٛر ٠اذتجز -:
ايزٜٳادٳ َيٛٳا ٹقحٳ }. 4
 )5عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ِّ { :
مم عٔ ساٚٚظ  ،قاٍ  :ار صخاب يف ٚاد نإ ا ار يف يو اينٛاد ٟصنخاب
نننإ عنناّ خؾننب  ،ؾًُننا ننار قنناٍ ننِ ٖننٛد – عًٝنن٘ ٚعًننْ ٢بٓٝننا ٚمجٝننع ا٭ْبٝننا٤
املزصًني ايؾٚ ٠٬ايض-: ّ٬
قنند دننا٤نِ ايعننذاب  ،ؾكننايٛا  :أتعنندْا ايعننذاب ٖٚننذا ٚاد ا ننار ؾٝنن٘ صننخاب
نننإ عاَ ن ًا َتعامل ن ًا ؾٝنن٘ ارتؾننب .أ قنناٍ  :ؾًننِ ٜننزعِٗ ايننزٜح قنند دننا٤ت بننايػِٓ
ٚبزعاتٗا قاٍ ٚ :دعً تدخٌ ايب ٝؾتًـ َا ؾ ِ ، ٘ٝحتًل ب٘ يف ايضُا) ٤

5

ٚ )6عٓنند تؿضننري قٛينن٘ تعننا  { :صٳنبٵعٶا َِّنٔٳ ا ْيُٳثٳنناْٹ 6 } ٞقنناٍ م ايكننزإٓ نًنن٘
ٜثٓ) ٢

1

) (1تفطري عبد ايسشام .338 /2:
) (2إبساٖ َٔ – ِٝاٯ.27 : ١ٜ
) (3تفطري عبد ايسشام .342/2 :
) (4احلذس – َٔ اٯ.22: ١ٜ
) (5تفطري عبد ايسشام 348 -347/2 :
) (6احلذس – َٔ اٯ.87 : ١ٜ
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 -5صٛر ٠ايٓخٌ -:
 )7عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  ِ٫َ { :ٳَٔٵ أنْزَٙٳ ٳٚقًَْبٴ٘ٴ َٴ ُْٳ٦ٹٌّٔ بٹاٱَميٳإَ }. 2
نز ايكزسيب ٖٓا خ٬ف أٌٖ ايعًِ يف حهِ س٬م املهزٚ ٙعتاق٘ ؾكاٍ  :م
اختًـ ايعًُنا ٤يف سن٬م املهنزٚ ٙعتاقن٘  ،ؾكناٍ ايغناؾعٚ ٞأؽنخاب٘ ًٜ ٫ :شَن٘
ع ٚ . ٤ٞننز ابنٔ ٖٚنب عنٔ عُنز ٚعًنٚ ٞابنٔ عبناظ – رفن ٞاهلل عنِٓٗ – أْٗنِ
ناْٛا ٜ ٫ز ٕٚس٬ق ١ع٦ٝا .ٶ
 ٚنز ٙابٔ املٓنذر عنٔ ابنٔ اينشبري ٚابنٔ عُنز ٚابنٔ عبناظ ٚع ناٚ ٤سناٚٚظ –
ٚغريِٖ رف ٞاهلل عِٓٗ ٚ -أداست سا٥ؿ ١س٬ق٘ ) ...

3

 -6صٛر ٠اٱصزا: ٤
ٳذبٹنيٳ حٳتٻْ ٢ٳبٵ ٳعثٳ رٳصٴ}ً٫ٛ
 )8عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ { :ٳَٳا نٓٻا َٴع ِّ

4

مم عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝعٔ أبٖ ٞزٜز – ٠رف ٞاهلل عٓ٘ – قاٍ  :ا ننإ
 ّٜٛأ ّٜٛ ٟايكٝاَ ١مجع اهلل أٌٖ ايؿ ٚ ٠املعتٚ ٙٛا٭ؽِ ٚا٭بهِ ٚايغن ٛٝاينذٜٔ
ه ٜدرنٛا اٱص ِ ، ّ٬أرصٌ ين ِٗٝرصن ً٫ٛإٔ أدخًنٛا ايٓنار  ،قنا ٍ :ؾٝكٛين: ٕٛ
نٝـ ٚه  ٜتٓا رص ٍٛأ قاٍ ٚ :ا ِٜاهلل ي ٛدخًٖٛا يهاْ عً ِٗٝبزداً ٚصَ٬اً ،
ِ ٜزصنٌ ين ِٗٝؾٝ ٝعن٘ َنٔ ننإ ٜزٜند إٔ ٝ ٜعن٘  ،قناٍ  :نِ قناٍ أبنٖ ٛزٜنز– ٠
ٳذبٹنيٳ حٳتٻْ ٢ٳبٵ ٳعثٳ رٳصٴ}ً٫ٛ
رف ٞاهلل عٓ٘ – قزٚ٩ا ٕ ع٦تِ ٚ { :ٳَٳا نٓٻا َٴع ِّ

5

 )9عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ{ :ٳَ ٳا أَ ٳر ٵدْٳا إَٔ ْټٗٵٹًوَ قَ ٵزٜٳ ً١أََٳ ٵزْٳا َٴتٵ ٳزؾٹٗٝٳا }.6
) (1تفطري عبد ايسشام .350/2 :
) (2ايٓشٌ – َٔ اٯ.106 : ١ٜ
) (3اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .192/10 :
) (4اإلضسا َٔ – ٤اٯ.15 : ٜ٘
) (5تفطري عبد ايسشام .374/2 :
) (6اإلضسا َٔ – ٤اٯ.16 : ٜ٘
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مم عٔ ابٔ ساٚٚظ عنٔ أبٝن٘ قناٍ  :قناٍ َعنا بنٔ دبنٌ – رفن ٞاهلل عٓن٘ : -
أخزدٛا َٔ اي ُٔٝقبٌ ٬ت  :قبٌ خزٚج ايٓنار ٚ ،قبنٌ ْك ناع اذتبنٌ ٚ ،قبنٌ أ٫
ٜه ٕٛ٭ًٖٗا ساد  ٫ادتزاد -

ٚعٔ ساٚٚظ – قاٍ  :ختزج ْار َٔ اي ُٔٝتضٛم

ايٓاظ  ،تػدٚ ٚتزٚد ٚتدجل )).1
ٚ )10عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ { :ٳَٳا نَإٳ عٳ َا ٤ر ِّٳبوَ َٳخٵعٛرٶا}. 2
مم عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝقاٍ  :ي ٝتني عًن ٢ايٓناظ سَنإ ٚخنري َٓناس ِ اينيت
ْٗ ٢عٓٗا رص ٍٛاهلل ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ ايباد)) ١ٜ

3

غُٵطَ }. 4
ٚ )11عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :يٹدٴيٛىٹ اي ٻ
م عنٔ ابننٔ سنناٚٚظ عننٔ أبٝنن٘ عننٔ مساعٝننٌ بننٔ عننزٚظ ) 5عننٔ عهزَنن٘ قنناٍ :
ديٛنٗا غزٚبٗاٚ 6قناٍ ٜقناً  { :يٹندٴيٛىٹ ايغٻنُٵطَ } غزٚبٗنا م

غضنل ايًٝنٌ ))

املػزب مم قزإٓ ايؿجز )) ؽ ٠٬ايؿجز ٚ ،قٛي٘ م نإ َغٗٛداً)

تُنع َ٥٬هن١

ايً٥٬َٚ ٌٝه ١ايٓٗار يف ؽ ٠٬ايؿجز  ،نِ ٜؾنعد ٕٚؾٝكٛينْ : ٕٛكنؿ ؾنَ ٕ٬نٔ
ؽ٬ت٘ ايزبع ٚ ،تكؿ ؾ ٕ٬ايغ ز ٜٚ ،كٛي : ٕٛساد ؾ ٕ٬نذا ٚنذا )

7

صٛر ٠ايهٗـ

) (1تفطري عبد ايسشام .375/2
) (2اإلضسا َٔ – ٤اٯ.20 : ١ٜ
) (3تفطري عبد ايسشام .376/2 :
) (4اإلضسا َٔ – ٤اٯ.78 : ١ٜ
) (5إمساع ٌٝبٔ غسٚع قاٍ عٓ٘ عً ٞبٔ املدٜين  :ثك َٔ ١أٌٖ ايٜٓ ، ُٔٝعس تازٜذ أمسا ٤ايجكات ٫بٔ غاٖني  27 :تسمج١
(َٝٚ )10صإ ا٭عتداٍ يف ْكد ايسداٍ ٚ ، 234/1 :تازٜذ َد ١ٜٓؾٓعا41. : ٤
) (6تفطري عبد ايسشام 384/2 :
) (7تفطري عبد ايسشام .393/2 :
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 )12عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ٳٚيَا تٳكَ ٛئٻ ٹيغٳٞٵ٤ٺ َِّْ ٞؾَا ٹعٌٷ ٳ ٹيوَ غَندٶا َ -يِنا إَٔ
ٳٜغٳا ٤ايًِ٘ٴ }

1

م عننٔ ابننٔ سنناٚٚظ عننٔ أبٝنن٘ عننٔ أبننٖ ٞزٜننز – ٠رفنن ٞاهلل عٓنن٘ – قنناٍ  :قنناٍ
صًُٝإ بٔ داٚٚد ٫ :سٝؿٔ ايً ١ًٝعًن ٢صنبعني اَنزأ ٠تًند ننٌ اَنزأَ ٠نٓٗٔ غَ٬ن ًا
ٜكاتٌ يف صب ٌٝاهلل  ،ؾك ٌٝي٘  :قٌ ْغا ٤اهلل  ،ؾًِ ٜكٌ  ،ؾ ساف بٗٔ  ،ؾًِ تًد
َٓٗٔ  ٫اَزأٚ ٠احدْ ٠ؾـ ْضإ  .قاٍ  :ؾكاٍ رص ٍٛاهلل ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ :
ي ٛقاٍ ٕ عا ٤اهلل ه عتٓث ٚنإ درناً ذتادت٘ ).2
ٚ )13عٓد تؿضري قٛي٘ تعا { :صٴزٳادٹقٗٳا } 3قاٍ عبد ايزسام  :حند ٓا م َعُنز
عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝقاٍ  :ملا خٴًك ايٓار سارت أؾ٦د ٠امل٥٬هن ، ١ؾًُنا خٴًنل
آدّ صهٓ )

4

ٚ )14عٓنند تؿضننري قٛينن٘ تعننا { :عٳًَنن ٢ا ْي َرٳا٥ٹنوٹ }. 5قنناٍ عبنند ايننزسام  :حنند ٓا
مَعُز ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝقناٍ  :أٖنٌ ادتٓنٜٓ ١هخن ٕٛايٓضناًٜ ٫ ٤ندٕ ٚ ،ينٝط
ؾٗٝا َ .)َ٘ٝٓ ٫ٚ

6

ٚ )15عٓنند تؿضننري قٛينن٘ تعننا ٚ { :ٳنَننإٳ ٚٳرٳاٖ٤ٴننِ َٻًٹ نوٌ ٳْ ٜخٴ نذٴ ن ن ٻٌ صٳ نؿٹٓٝٳ١ٺ
َغؾٵبٶا}. 7

))1ايهٗف َٔ اٯ.27: ١ٜ
) (2تفطري عبد ايسشام .401/2:
) )3ايهٗف  َٔ :اٯ29: ١ٜ
) (4تفطري عبد ايسشام .402/2:
) (5ايهٗف َٔ اٯ.31 : ١ٜ
) (6تفطري عبد ايسشام .404 – 403 / 2 :
( )7ايهٗف – َٔ اٯ.79: ١ٜ
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ر ٣ٚممعبنند ايننزسام قنناٍ  :حنند ٓا َعُننز عننٔ يٝننث عننٔ سنناٚٚظ إٔ رد ن ً٬ابتنناع
أر ،ا ٓد  ،ؾًُا دْا َِٓٗ ؽب عًٝن٘ َناَ ٤ثًن٘  ،نِ باعن٘ ،

مخزاً ٚ ،محً٘

ٚدعٌ مثٓ٘ يف نٝط ِ رب ٘ يف قٌ1ايضؿ ١ٓٝنِ صنارٚا ٚ ،ننإ َعٗنِ قنزد يف
ايضؿ ١ٓٝؾؾعد ايكزد حت ٢أصت ٣ٛعً ٢رأظ ايذقٌ  ،نِ أخنذ ايهنٝط ؾؿتخن، ١
ؾجعٌ ًٜك ٞيف ايضؿ ١ٓٝدرُٖاً ٚيف ايبخز درُٖاً حت ٢أت ٢عً ٢آخز.2) ٙ
 )16مقاٍ َعُز عٔ عبد ايهز ِٜادتشر ٟعٔ ساٚٚظ قاٍ  :دا ٤ردٌ ؾكاٍ :
ٜاْيب اهلل ْ ٞأحب ادتٗاد يف صب ٌٝاهلل ٚ ،أحب إٔ ٜٴزَٛ ٣س ٜٚٴعزف َهاْٞ
ؾن ْشٍ اهلل تعننا { َؾُٳننٔ نَننإٳ ٜٳزٵدٴنن ٛيٹكَننا ٤رٳبِّ ن٘ٹ ؾًَْٝٳ ٵعُٳ نٌٵ ٳعُٳًننا ؽٳننايٹخٶا ٳٚيَننا ٴٜغٵ نزَىْ
4 3

بٹعٹبٳادٳ٠ٹ رٳبِّ٘ٹ أَحٳدٶا} )

()1ايرقٌ  :خػب ١ط ١ًٜٛتُػد يف ٚضط اايطف ١ٓٝعًٗٝا ايػساع ٚتطُ ١ٝايبشس ١ٜايؿاز ٟعٔ تفطري عبد ايسشام ٖ406/2 :ـ .3
) )2تفطري عبد ايسشام .406/2 :
) (3ايهٗف – َٔ اٯ111: ٜ٘
) (4تفطري عبد ايسشام .414/2 :
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صٛر ٠ايؾاؾات

امل ًب ايثاَْ : ٞزٜٚات٘ َٔ صٛر ٠س٘

ص تٓا ٍٚيف ٖذا امل ًب ايضٛر اييت ٚرد ؾٗٝا رٚاٜات ي اٚٚظ بٔ نٝضإ ،
 ٖٞٚعً ٢ايٓخ ٛا٭ت: ٞ
 -1صٛر ٠س: ١
)1
ٜٳٓضٳ}٢

عٓد تؿضري قٛي٘ تعا {قَاٍٳ عٹ ًُْٴٗٳا عٹٓدٳ رٳبِّ ٞؾٹ ٞنٹتٳابٺ يِنا ٳٜقٹنٌټ رٳبِّن ٞٳٚيَنا
1

قاٍ ايكزسيب يف صٝام تؿضري ٙذ ٙاٯَ ١ٜتخد اً عٔ دٛاس ايهتابَ ١نٔ عندَٗا
يًخنندٜث ٚخًننؿ

ايكنن :ٍٛممٚايهتننب ا ٚعًنن ٢ادتًُنن٘ ٚ ،بنن٘ ٚردت اٯٜننات

ٚا٭حادٜث َ ٖٛٚ ،ز ٟٚعٔ عُز ٚعًنٚ ٞدنابز ٚأْنط رفن ٞاهلل عنِٓٗ َٚنٔ ًٜنِٗٝ
َٔ نربا ٤ايتابعني ناذتضٔ ٚع اٚ ٤ساٚٚظ ٚعٴز ٠ٚبٔ ايشبري  َٔٚ ،بعدِٖ َٔ
أٌٖ ايعًِ ،قاٍ اهلل تعا ٚ{ :ٳنَتٳ ٵبٓٳا يَ٘ٴ ؾٹ ٞا َ٭ ْيٛٳادَ َٔ نٌ عٚ 2}٤ٞقاٍ تعا :
{ ٳٚيَكَدٵ نَتٳ ٵبٓٳا ؾٹن ٞاي ٻشبٴنٛرَ َٹنٔ بٳعٵندٹ اينذِّنْزَ َإٔٻ ايْن َرٵ،ٳ ٜٳ َز ٴٗٳنا عٹبٳنادٹٟٳ ايؾٻنايٹخٴٕٛٳ}
ٚ.قاٍ تعا ٚ{ :ٳنٌټ عٳٞٵ٤ٺ ؾَعٳًٙٛٴ ؾٹ ٞاي ټشبٴزَ ٚ -ٳنٌټ ؽٳػٹريُ ٚٳنَبٹريُ ٴَضٵتٳ َزٷ}

3

4

غري ٖذا َٔ اٯٚ ٟأٜقاً ؾإٕ ايعًِ ٜ ٫ٴقبط  ٫بايهتاب  ِ ،باملكابًٚ ١املدارصن١
ٚايتعٗد ٚايتخؿغ ٚاملذانزٚ ٠ايض٪اٍ))

5

) (1ط.52 – ١
) (2ا٭عساف – .145
) (3ا٭ْبٝا.105 – ٤
) (4ايكُس .53 -52 :
) (5اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .218/11 :
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صٛر ٠ايٓٛر :
هحٴ يِا سٳاْٹٝٳ ً١أَٚٵ ٴَغٵزَنَٚ ً١ٳايشٻاْٹٝٳ١
ٚ )2عٓد تؿضري قٛي٘ تعا { :ايشٻاْٹ ٞيَا ٜٳٓ ٹ
يَا ٜٳٓهٹخٴٗٳا َيِا سٳإُ أَٚٵ ٴَغٵزَىٌ ٚٳحٴزِّّٳ ٳ ٹيوَ عٳًَ ٢ا ْيُٴ٪ٵ ٹَٓٹنيٳ}

1

م ٚأٌٖ ايؿتٝا ٜكٛي َٔ ٕ : ٕٛسْ ٢باَزأ ٠ؾً٘ إٜٔ ،تشٚدٗا ٚيػري ٙإٔ ٜتشٚدٗنا .
 ٖٛٚق ٍٛابنٔ عُنز ٚصناه ٚدنابز بنٔ سٜند ٚع ناٚ ٤سناٚٚظ َٚاينو بنٔ أْنط ).. 2
ٚغريِٖ .
ٚ )3عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ٳٜٚٳخٵؿَعٛا ؾزٴٚدٳٗٴِٵ }. 3
م عٔ ساٚٚظ عٔ ابٔ عباظ رف ٞاهلل عُٓٗا قاٍ  :قناٍ رصن ٍٛاهلل ؽنً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝصًِ  :أحذرٚا بٝت ًا ٜكاٍ ي٘ اذتُاّ قايٛا ٜ :ارص ٍٛاهلل ٜٓك ٢ايٛصنع أ قناٍ :
ؾاصت ٚا  ،قاٍ أب ٛستُد عبد اذتل ٖ :ذا أؽنح صنٓاد حندٜث يف ٖنذا ايبناب ،
عً ٢إٔ ايٓاظ ٜزصً ْ٘ٛعٔ ساٚٚظ ٚ ،أَا َا خزد٘ اب ٛداٚد يف ٖذا َنٔ اذتعنز
ٚاٱباح ١ؾٜ ٬ؾح َٓ٘ عن ٤ٞيقنعـ ا٭صناْٝد ٚ ،ننذيو َنا خزدن٘ اي َنذ... ٟ
نز اي َذ ٟأب ٛعبد اهلل يف مْٛادر ا٭ؽ َٔ )ٍٛحندٜث سناٚٚظ عنٔ عبند اهلل
بننٔ عبنناظ قنناٍ  :قنناٍ رصنن ٍٛاهلل ؽننً ٢اهلل عًٝنن٘ ٚصننًِ  :مم تكننٛا بٝت ن ًا ٜكنناٍ ينن٘
اذتُنناّ)  .قٝننٌ ٜ :ارصنن ٍٛاهلل ْنن٘ ٜننذٖب بنن٘ ايٛصننع ٜٚٴننذنز ايٓننار ؾكنناٍ ; :مم ٕ
نٓتِ  ٫بد ؾاعًني ؾادخًَ ٙٛضت )ٜٔ

4

) )1ايٓٛز – َٔ اٯ.3: ١ٜ
) (2اجلاَع ٭سهاّ ايكسإ .175/12 :
) (3ايٓٛز – َٔ اٯ.30 : ١ٜ
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .218/13 ، 228 -227/12 :
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ٚعٓننند تؿضنننري قٛيننن٘ تعنننا ٚ { :ٳايِننذٹٜٔٳ ٜٳبٵتٳػٴنننٕٛٳ ا ْيهٹتٳنننابٳ ٹَُٻنننا َٳًَهَن ن ٵ

َأ ٵُٜٳاْٴهِٵ }. 1
نننز ايكننزسيب عٓنند تؿضننري ٖننذ ٙاٯٜنن ١خننت٬ف ايعًُننا ٤يف َننريات املهاتننب
م  ...ايك ٍٛايثاْ : ٞأْ٘ ٪ٜدٸ ٣عٓ٘ َٔ َاي٘

ٚأِْٗ اختًؿٛا ؾ ٘ٝعً ١ ٬ ٢أقٛاٍ :

مجٝع نتابت٘ ٚ ،دعٌ ن ْ٘ قد َات حزاٜٚ ،ز  ١مجٝع ٚيندٚ ، ٙصنٛا ٤يف ينو
َٔ نإ حزاً قبٌ َٛت٘ حني ت دت عِٓٗ نتابتِٗ رٖ ٣ٚذا ايك ٍٛعٔ عًٚ ٞابنٔ
َضنننعٛد  -رفننن ٞاهلل عُٓٗنننا – َٚنننٔ ايتنننابعني عنننٔ ع ننناٚ ٤اذتضنننٔ ٚسننناٚٚظ
 ٚبزاٖٚ ، ِٝب٘ قاٍ ؾكٗا ٤ايهٛؾ) ١

2

ضُٳاَ ٤ٳا ٤سَٗٴٛرٶا}.3
 )5عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ { ::ٳأَْ ٳش ْيٓٳا ٹَٔٳ اي ٻ
م عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝأْ٘ نإ ظتعٌ ا ز َثٌ ايهًب ) 4أ ٟيف ايٓجاصن١
ذتنندٜث أبننٖ ٞزٜننز ٠رفنن ٞعٓنن٘ قنناٍ  :قنناٍ رصنن ٍٛؽننً ٢اهلل عًٝنن٘ ٚآينن٘ ٚصننًِ  :م
ٜٴػضٌ اٱْا َٔ ٤ا ز نُا ٜػضٌ َٔ ايهًب )

5

 -2صٛر ٠ايز: ّٚ
 )6عٓد تؿضري قٛي٘ تعنا ٚ{ :ٳَٳنا آتٳٝٵنتٴِ َِّنٔ ِّربٶنا يِّٝٳ ٵزبٴنٛٳ ؾٹن ٞأََٵنٛٳاٍَ ايٓٻناظَ ؾًََنا
ٜٳ ٵزبٴ ٛعٹٓدٳ ايًِ٘ٹ }.6
م قاٍ ابٔ عباظ ٚابٔ دبري ٚساٚٚظ ٚزتاٖد ٖ :ذ ٙآْ ١ٜشي يف ٖب ١ايثٛاب)
ايثٛاب)

1

) (1ايٓٛز – َٔ اٯ.33 : ١ٜ
) (2اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .255/12 :
) (3ايفسقإ – َٔ اٯ.48 : ٜ٘
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .52/13 :
) (5أخسد ١ايداز قطين يف ايطٓٔ ٜٓٚ .68/1 :عس اجلاَع ٖ 52/13 :ـ .3

) (6ايس َٔ– ّٚاٯ.39 : ١ٜ

المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

381

1

طاووس بن كًسان الًنانٌ ومزوياته

د.صاحل اخلنزٍ

 -3صٛر ٠ا٭حشاب :
 )7عننٔ ابننٔ سنناٚٚظ عننٔ أبٝنن٘ قنناٍ ْ :شي ن يف بعننص أَننٛر ايٓضنناٜ 2٤ع ن {
ٚٳايِذٹٜٔٳ ؾٹ ٞقًٛبٹَِٗ َٻزٳ،ٷ }.3
 -4صٛر ٠صب :
 )8عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ٳ ٚٳٌٖٵ ْٴجٳناسََ ٟيِنا ا ْيهَؿنٛرٳ} .4ر ٣ٚعبند اينزسام
عٔ َعُز عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝقاٍ ٖ :ن ٞاملٓاقغنٜ ١عن اذتضناب ٜكنَ : ٍٛنٔ
حٴٛصب عٴذب  ٖٛٚايهاؾز ٜ ٫ٷػؿز ي٘ ). 5
َنزبٴهِٵ
ٚ )9عٓد تؿضري قٛي٘ تعنا ٚ{ :ٳَٳنا أََٵنٛٳايهِٵ ٳٚيَنا أَ ٵٚيَنادٴنِ بٹنايِتٹ ٞتٴك ِّ
عٹٓ ٳدْٳا ٴسيْؿََ ٢يِا ٳَٔٵ آ ٳَٔٳ ٚٳ ٳع ٹٌُٳ ؽٳايٹخٶا}.6
قاٍ ايكزسيب :م ٚر ٣ٚيٝث عٔ ساٚٚظ أْ٘ نإ ٜك : ٍٛايًِٗ أرسقن اٱمينإ
ٚايعُننٌ ٚ ،دٓننب املنناٍ ٚايٛينند  ،ؾننإْ ٞمسعن ؾُٝننا أٚحٝن {ٚٳَٳننا أََٵنٛٳايهِٵ ٳٚيَننا
أَ ٵٚيَننادٴنِ بٹننايِتٹ ٞتٴكَن ِّنزبٴهِٵ عٹٓ ن ٳدْٳا ٴسيْؿَننَ ٢يِننا َٳ نٔٵ آَٳ نٔٳ ٚٳ ٳعُٹ نٌٳ ؽٳننايٹخٶا} . 7قً ن أٟ
ايكزسيب  :ق ٍٛساٚٚظ ؾْ ٘ٝعز ٚاملعٓٚ ٢اهلل أعًِ دٓب املناٍ ٚايٛيند امل ػنٝني
أ ٚايًننذ ٫ ٜٔخننري ؾُٗٝننا  ،ؾ َننا املنناٍ ايؾنناحل ٚايٛينند ايؾنناحل ؾننٓعِ ٖننذا يًزدننٌ
ايؾاحل )

8

) (1اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .39/14 :
) (2تفطري عبد ايسشام .123/2 :
) (3ا٭سصاب – َٔ اٯ10 : ١ٜ
) (4ضبأ – َٔ اٯ.17 : ١ٜ
) (5تفطري عبد ايسشام .129/2 :
) (6ضبأ – َٔ اٯ.37 : ١ٜ
) (7ضبأ – َٔ اٯ.37 : ١ٜ
) (8اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٚ .294/14 :ايبداٚ ١ٜايٓٗا.242/9 : ١ٜ
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صٛر ٠ايؾاؾات :
 )10عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ{ :ٳ َٕٻ ٜٴْٛٴطٳ َي ٹُٔٳ ا ْيُٴزٵصٳًٹنيٳ

ابل}.1

ر ٣ٚم َعُز عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝقاٍ  :قٝنٌ يٝنْٛط  -عًٝن٘ ٚعًنْ ٢بٓٝنا
ايؾٚ ٠٬ايض- ّ٬

ٕ قَٛو  ٜت ِٗٝايعذاب  ّٜٛنذا ٚننذا ؾًُنا ننإ ٦َٜٛنذ

خزج ْٜٛط ؾؿكد ٙق َ٘ٛؾخزدٛا ٚخزدٛا بايؾػري ٚايهبري ٚايدٚاب ٚنٌ ع٤ٞ
ننِ عشيننٛا ايٛاينند ٠عننٔ ٚينندٖا ٚايغننا ٠عننٔ ٚينندٖا ٚايبكننز ٠عننٔ ٚينندٖا ٚايٓاقنن ١عننٔ
ٚيدٖا ؾضٴُع

ِ عجٝجاً ؾ تاِٖ ايعذاب حتْ ٢عزٚا ي ٘ٝنِ ؽٴنزف عنِٓٗ ؾًُنا

ه ٜؾبِٗ ايعنذاب ٖ ،نب ٜنْٛط َػافنب ًا ؾزننب يف ايبخنز يف صنؿَ ١ٓٝنع ْناظ
حت ٢ا ناْٛا حٝث عا ٤اهلل رندت ايضؿ ١ٓٝؾًِ تضري ؾكاٍ ؽاحب ايضؿ: ١ٓٝ
َا ميٓعٗا إٔ تضري  ٫إٔ ؾٝهِ ردنَ ً٬غنَٚ٪اً  ،قناٍ  :ؾناق عٛا يًٝكنٛا أحندِٖ
ؾخزد ايكزع ١عًْٜٛ ٢ط – عً ٘ٝايض - ّ٬ؾكايٛا َ :ا نٓا يٓؿعٌ بو ٖذا ،
ننِ أق عننٛا ؾخزد ن عًٝنن٘ أٜق ناً حتنن ٢خزد ن ايكزعنن٘  ٬ناً  ،ؾزَنن ٢بٓؿضنن١
ؾايتكُ٘ اذتٛت  ، ًَِٝ ٖٛٚقاٍ َعُز  :قاٍ قتاد : ٠أَ ٟض.2) ٤ٞ
ٚ )11ر ٣ٚم عبنند ايننزسام عننٔ ابننٔ سنناٚٚظ عننٔ أبٝنن٘ قنناٍ  :بًػن أْنن٘ ملننا ْبننذٙ
اذتٛت بايعزاٖٚ ٤ن ٛصنكْ ، ِٝبتن عًٝن٘ عنجزَ ٠نٔ ٜك نني ٚ ،اينٝك ني ايندٸبا، ٤
ؾُهننث حتنن ٢ا تزادع ن

يٝنن٘ ْؿضنن٘ ؾٝبض ن ايغننجز ٠ؾبهننٜ ٢ننْٛط – عًٝنن٘

ايض – ّ٬دشع ًا عًٗٝا ؾن ٚح ٢اهلل يٝن٘  :أتبهن ٞعًنٖ ٢ن٬ى عنجز ٫ٚ ٠تبهنٞ
عً٬ٖ ٢ى َا ١٥ايـ)

3

) (1ايؿافات – .139
) (2تفطري عبد ايسشام .155 -154/2 :
) (3تفطري عبد ايسشام .155/2 :
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امل ًب ايثايث َ :زٜٚات٘ َٔ صٛر ٠ؾؾً

صٛر ٠ايٓاظ

 -1صٛر ٠ؾؾً :
سٛٵعٶا أَٚٵ نَ ٵزٖٶا قَايَتٳا َأتٳ ٵٓٝٳا سَا٥ٹعٹنيٳ}. 1
 )1عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :اٹ٥ٵتٹٝٳا َ
سٛٵعٶننا) أع ٝننا مقَايَتٳننا َأتٳ ٵٓٝٳننا سَننا٥ٹعٹنيٳ)
م ٚقنناٍ سنناٚٚظ عننٔ ابننٔ عبنناظ ماٹ٥ٵتٹٝٳننا َ
أع ٓٝا)

2

 -2صٛر ٠ايغٛر: ٣
 )2م عٔ عبد املًو بٔ َٝضز ، ٠قاٍ  :مسع ساٚٚظاً عٔ ابٔ عباظ رفنٞ
اهلل عُٓٗا أْ٘ ص ٌ٦عٔ قٛي٘ تعا

ٹ{يِا ا ْي ٳُ ٳٛدٻ َ٠ؾٹ ٞايْك ٵزبٳ 3} ٢ؾكاٍ صعٝد بٔ دبري

 :قزب ٢آٍ ستُد ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ  :ؾكاٍ ابٔ عباظ عجً  ،إٔ اينٓيب ؽنً٢
اهلل عًٚ ٘ٝصًِ ه ٜهٔ ب ٔ َٔ قزٜػ  ٫نإ ي٘ ؾن ِٗٝقزابن ، ١ؾكناٍ  ٫ :إٔ
تؾًٛا َا بٚ ٝبٓٝهِ َٔ ايكزاب) ١

4

 -3صٛر ٠ايشخزف :
 )3م عننٔ ابننٔ سنناٚٚظ عننٔ أبٝنن٘ قنناٍ  :نننإ ا رنننب قنناٍ  :بضننِ اهلل ننِ
ٜك :ٍٛايًِٗ ٖذا َٔ َٓٸو ٚؾقًو عًٓٝا  ،اذتُد هلل ربٓا ٜ ِ ،ك { : 5 ٍٛصٴبٵخإٳ
ايِذٹ ٟصٳخٻزٳ َيٓٳا ٖٳذٳا ٚٳَٳا نٓٻا يَ٘ٴ َٴكْ َزْٹنيٳ}

6

) (1ايؿافات – َٔ اٯ.11: ١ٜ
) (2ؾشٝح ايبداز – ٟنتاب ايتفطري  :تفطري ضٛز ٠فؿًت 1017:
) (3ايػٛز َٔ – ٣اٯ.23 ٜ٘
) (4ؾشٝح ايبداز ٟنتاب ايتفطري – تفطري ضٛز ٠ايصخسف 1019 :
) (5تفطري عبد ايسشام .195/2 :
) (6ضٛز ٠ايصخسف – َٔ اٯ13 : ١ٜ
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 -4صٛر ٠م :
 )4ر ٣ٚم عبد ايزسام عٔ َعُز عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝعٔ ابٔ عباظ قناٍ
 :حد

ردٌ ثدٜث أبٖ ٞزٜز 1 ٠ؾكاّ ردٌ ؾاْتؿص  ،ؾكاٍ ابٔ عباظ َا ؾنزم

بني ٖ٤٫٪

دٸ ٕٚعٓد ستهُ٘ ًٜٗٚه ٕٛعٓد َتغابٗ٘.)2

 -5صٛر ٠ايٓجِ :
 )5عٓد تؿضري قٛي٘ تعا {ٚٳايٓٻجٵَِ َ ٳا ٳٖٛٳ}٣

3

م ر ٣ٚعبد ايزسام عٔ َعُز عنٔ قتناد ٠يف قٛين٘ تعنا ٚ{ :ٳاينٓٻجٵَِ َ ٳا ٖٳنٛٳ}٣

4

قاٍ  :ت ٬ايٓيب ؽنً ٢اهلل عًٝن٘ ٚصنًِ {ٚٳاينٓٻجٵَِ َ ٳا ٖٳنٛٳ }٣ؾكناٍ ابنٔ أبن ٞنب –
ت بننزب اينٓجِ  ،ؾكناٍ ايننٓيب
حضنب أْن٘ قناٍ مسنن٘  :عتبن ١بنٔ أبنن ٞنب – نؿنز ٴ
ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ  :حذر ا ٜ ٫نًو نًب اهلل قاٍ عبد ايزسام  :قناٍ َعُنز
ٚ :أخربْ ٞابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝقاٍ  :قاٍ ايٓيب ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ  :أَا غتاف
إٔ ٜضًط اهلل عً ٘ٝنًب٘  .ؾخزج ابٔ أب ٞب َع أْاظ يف صؿز حتن ٢ا نناْٛا
ببعص اي زٜل مسعٛا ؽنٛت ا٭صند ؾكناٍ َ :ناٖٜ ٫ ٛزٜندْ ، ٞؾنادتُع أؽنخاب٘
حٛي٘ ٚدعً ٙٛيف ٚص ِٗ حت ٢ا ْاَٛا دا ٤ا٭صد ؾ خذ بٗاَت٘ )

5

)َ ٖٛ (1ا زٚا ٙعبد ايسشام عٔ َعُس عٔ أٜٛب عٔ ابٔ ضري ٜٔعٔ أبٖ ٞسٜسَٚ ٠عُس عٔ ُٖاّ عٔ أبٖ ٞسٜس ٠يف قٛي٘ تعاىل
ََِٓ ٌَِٖ اَِ َتًَأِتِ َٚتَكََُّ َِٔ ٌَِٖ ٍُٛصِٜدٍ} ضٛز ٠م – إٔ ايٓيب ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ قاٍ  :أستذت اجلٓٚ ١ايٓاز ،
{َْ ََِّٜٛكُ ٍُٛيِذَٗ َّ
فكايت اجلٓ٘ ٜ :ازب َا يٜ ٫ ٞدخًين إ ٫فكسا ٤ايٓاع ٚضكطِٗ ؟ ٚقايت ايٓاز َ :ايٜ ٞازب ٜ ٫دخًين إ ٫اجلبازٚ ٕٚاملتهربٕٚ
؟
فكاٍ يًٓاز  :أْتِ عراب ٞأؾٝب بو َٔ أغاٚ ، ٤قاٍ يًذٓ : ١أْتِ زمحيت أؾٝب بو َٔ أغاٚ ٤يهٌ ٚاسد َٓهُا ًَٖ٪ا  ،فأَا
اجلٓ ١فإٕ اهلل ٜٓػ ٧هلا َا غاٚ ، ٤أَا ايٓاز فًٝك ٕٛفٗٝا ٚتكَ َٔ ٌٖ ٍٛصٜد ؟ ستٜ ٢كع اجلباز قدَ٘ فٗٝا  ،فٗٓايو متٮ
ٜٚص ٟٚبعكٗا إىل بعض ٚتك ٍٛقط قط أ ٟسطيب )) تفطري عبد ايسشام .239 -238/2 :
) (2تفطري عبد ايسشام 239/2 :
) (3ايٓذِ – آ.1: ٜ٘
) (4ايٓذِ – آ1 ١ٜ
) (5تفطري عبد ايسشام .250/2 :
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 -6صٛر ٠ايكُز :
 )6عٓد تؿضري قٛي٘ تعا َْ{ :ٻا نٌٻ عٳٞٵ٤ٺ خٳًَ ْكٓٳاٙٴ بٹكَدٳرُ}. 1
م رَ ٣ٚضًِ عنٔ سناٚٚظ قناٍ  :أدرنن ْاصن ًا َنٔ أؽنخاب رصن ٍٛاهلل ؽنً٢
اهلل عًٚ ٘ٝصًِ ٜكٛي : ٕٛنٌ ع ٤ٞبكدر قاٍ ٚ :مسع عبند اهلل بنٔ عُنز ٜكن: ٍٛ
قاٍ رص ٍٛاهلل ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ  :م نٌ عن ٤ٞبكندر حتن ٢ايعجنش ٚايهنٝط
ٚايهٝط ٚايعجشٖٚ 3ذا ب اٍ ملذٖب ايكدر)١ٜ
)7

2

4

مر ٣ٚعبد ايزسام عٔ َعُز عٔ ابٔ سناٚٚظ عنٔ أبٝن٘ قناٍ  :مسعن ابنٔ

عباظ قاٍ َ :ا رأ ٜع٦ٝاً أعب ١بايًُِ مما قاين٘ أبنٖ ٛزٜنز ٠عنٔ اينٓيب ؽنً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝصنًِ  :م ٕ اهلل نتنب عًن ٢ابنٔ آدّ حعن٘ َنٔ ايشْنا أدرى ينو  ٫ستاين، ١
ؾشْا ايعٓٝني ايٓعز ٚسْا ايًضإ ايٓ ل ٚايٓؿط تتُٓٚ ٢تغتٗٚ ٞايؿزج ٜؾدم ينو
أٜ ٚهذب٘)

5

 -7صٛر ٠اذتدٜد :
خٌَ }.6مٚقاٍ
 )8عٓد تؿضري قٛي٘ تعا { :ايِذٹٜٔٳ ٜٳبٵخٳًٕٛٳ ٳ ٚٳَْ ٜٴزٴٕٚٳ ايٓٻاظٳ بٹايْبٴ ٵ
}.6مٚقاٍ ساٚٚظ  ْ٘ :ايبخٌ مبا يف ٜد) ١ٜ

7

) (1ايكُس اٯ.49: ١ٜ
) (2ايهٝظ  :ايعكٌ زادع ايٓٗا.217/4 : ١ٜ
) (3أخسدَ ١طًِ يف نتاب ايكدز – باب نٌ غ ٤ٞبكدز  1317 :سدٜح 2655
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ 143 -142/17 :
) )5ؾشٝح َطًِ – نتاب ايكدز – باب قُدز عً ٢ابٔ آدّ سع٘ َٔ ايصْا  1318 :سدٜح زقِ (ٜٓٚ )2657عس تفطري عبد ايسشام .254 -253/2 :

) (6احلدٜد – َٔ اٯ.24 : ١ٜ
) (7اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٚ ،249/17 :ضٝأت ٞبٝاْٗا يف تفطري ضٛز ٠اجملادي. ١
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 -8صٛر ٠ااادي: ١
 )9ر ٣ٚعبد ايزسام عٔ َعُز عٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝم ِ ٜعٛد ٕٚملا قاي)ٙٛ
 1قاٍ  :ايٛط٤

2

 -9صٛر ٠اذتغز :
 )10م قاٍ عبد ايزسام عٔ َعُزعٔ ابٔ ساٚٚظ عٔ أب ٘ٝقاٍ  :نإ ردٌ َٔ
ب

صزاٚ ، ٌٝ٥نإ عابداً ٚننإ رمبنا دا ٣ٚااناْني ٚ ،ناْن اَنزأ ٠مجًٝن١

أخذٖا ادتٓ ٕٛؾج ٤ٞبٗنا يٝن٘ ؾتٴزنن عٓند ٙؾ عجبتن٘  ،ؾٛقنع عًٗٝنا م ؾخًُن
ؾجا ٙ٤ايغ ٝإ ؾكاٍ ) ٕ عٴًِ بٗذا أؾتقخ ؾ قتًٗا ٚأدؾٓٗنا يف بٝتنو  ،ؾكتًنٗا
ٚدؾٓٗننا  ،ؾجننا ٤أًٖننٗا بعنند يننو بشَننإ ٜض ن ي ْ٘ٛعٓٗننا ؾكنناٍ َ :ات ن ؾًننِ ٜتُٗننٙٛ
يؾ٬ح٘ ؾٚ ِٗٝرفا ، ٙؾجا ِٖ٤ايغ ٝإ ،ؾكاٍ ِ ْٗ :ا ه ن ٚيهٓن٘ ٚقنع
عًٗٝا ؾخًُ ؾكتًٗا ٚدؾٓٗا  ٖٞٚيف بٝت٘ يف َهإ نذا ٚنذا  ،ؾجا ٤أًٖٗا ،
ؾكايٛا َ :ا ْتُٗنو ٚ ،يهنٔ أخربْنا أٜنٔ دؾٓتٗنا َٚنٔ ننإ َعنو أ ؾؿتغنٛا بٝتن٘
ؾٛددٖٚا حٝث دؾٓٗا  ،ؾ خٹذ ؾضٴنجٔ  ،ؾجنا ٙ٤ايغن ٝإ ؾكناٍ  ٕ :نٓن تزٜند
إٔ أخًؾو مما أْ ؾٚ ٘ٝختنزج َٓن٘ ؾنانؿز بناهلل  ،ؾ سناع ايغن ٝإ ٚنؿنز ،
ؾ خذ ؾكتٌ  ،ؾتربأ َٓ٘ ايغ ٝإ ح٦ٓٝذ .
نُٳثٳنٌَ ايغٻنٝٵ َإَ َ ٵ قَناٍٳ
قاٍ ساٚٚظ  :ؾُا أعًنِ ٖ ٫نذ ٙاٯٜن ١أْشين ؾٝن٘ َ { 3
ب ايْعٳا َيُٹنيٳ}.4
يٹًْإَْضٳإَ انْؿزٵ ؾًََُٻا نَؿَزٳ قَاٍٳ َِّْ ٞبٳزَ٤ٟٷ َِّٓوَ َِّْ ٞأَخٳافٴ ايًِ٘ٳ رٳ ٻ

) (1اجملادي َٔ – ١اٯ.3: ١ٜ
) (2تفطري عبد ايسشام .278/2 :
) (3تفطري عبد ايسشام ٜٓٚ ، 285 -284/2 :عس ايبداٚ ١ٜايٓٗا.243/9 : ١ٜ
) (4احلػس اٯ.16: ١ٜ
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ٚ )11عٓد تؿضري قٛي٘ تعا

عحٻ ْٳ ْؿضٹ٘ٹ َؾ ٵٚيَ ٹ٦وَ ٴٖ ٴِ ا ْيُٴؿًْٹخٴٕٛٳ}.1
ٚ { :ٳَٳٔ ٜٴٛمٳ ٴ

م ٚقاٍ ساٚٚظ  :ايبخٌ إٔ ٜبخٌ اٱْضإ مبا يف ٜندٚ ، ٙايغنح إٔ ٜغنح مبنا يف
أٜد ٟايٓاظ عتب إٔ ٜه ٕٛي٘ َا يف أٜد ِٜٗباذتٌ ٚاذتزاّ ٜ ٫كٓع )
-10

2

صٛر ٠املُتخٓ:١

هٛٳاؾٹزَ}
 )12عٓد تؿضري قٛي٘ تعا  { :ٳٚيَا ٴت ٵُضٹهٛا بٹ ٹعؾٳَِ ا ْي َ

3

نزايكننزسيب خنن٬ف ايعًُننا ٤يف َضنناى املضننًِ يشٚدتنن٘ ايهنناؾز ٠ؾكنناٍ :
م َٔ َِٗٓٚقاٍ ٜٓ :تعز بٗا اّ ايعد . ٠ؾُٔ قاٍ ٜؿزم بُٗٓٝا يف ايٛق ٜٓ ٫ٚتعز
اّ ايعد ٠ا عز ،عًٗٝا اٱصٚ ّ٬ه تٴضنًِ َاينو بنٔ أْنط ٖٚ .ن ٛقن ٍٛاذتضنٔ
هٛٳاؾٹزَ}
ٚساٚٚظ ٚ ....احتجٛا بكٛي٘ تعا  { :ٳٚيَا ٴت ٵُضٹهٛا بٹ ٹعؾٳَِ ايْ َ

4

ٚ )13يف رٚا ١ٜأخز ٣قاٍ ايكزسيب  :م  َٔٚايعًُا َٔ ٤قناٍ ٜٓ :ؿضنع ايٓهناد
بُٗٓٝا قاٍ ٜشٜد بٔ عًكُ : ١أصًِ ددٸٚ ٟه تضًِ دٸدت ٞؾؿزٸم عُز بُٗٓٝا رفٞ
اهلل عٓ٘  ٖٛٚ ،ق ٍٛساٚٚظ ٚ .مجاع ١غري ... ٙقايٛا  ٫ :صب ٌٝعًٗٝا  ٫خب ب) ١

5

 )14م عٔ ساٚٚظ عٔ ابٔ عباظ رف ٞاهلل عُٓٗا قاٍ  :عنٗدت ايؾنٜ ٠٬نّٛ
ايؿ ز َع رص ٍٛاهلل ؽنً ٢اهلل عًٝن٘ ٚصنًِ ٚأبنٚ ٞعُنز ٚعثُنإ رفن ٞاهلل عنِٓٗ
ؾهًِٗ ٜؾًٗٝا قبٌ ارت ب ِ ١غت ب بعد  ،ؾٓشٍ ْيب اهلل ؽً ٢اهلل عًٚ ٘ٝصًِ
ؾه ْ ٞأْعز ي ٘ٝحني ظتًط ايزداٍ بٝد ِ ٙأقبنٌ ٜغنكِٗ حتن ٢أتن ٢ايٓضناَ ٤نع
نٔٳ بٹايًِن٘ٹ
ب ٍ٬ؾكاٍ ٜ{ :ٳا َأٜټٗٳا ايٓٻبٹٞټ َ ٳا دٳا٤ىَ ا ْيُٴ٪ٵ ٹَٓٳاتٴ ٜٴبٳاٜٹ ٵع ٳٓوَ عٳًَ ٢إَٔ يِا ٴٜغٵنزَ ْ

) (1احلػس – َٔ اٯ.9: ١ٜ
) (2جلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .31/18 :
) (3املُتشٓ َٔ – ١اٯ10 : ١ٜ
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .65/18 :
) (5اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .66/18 :
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عٳٝٵ٦ٶا ٳٚيَا ٳٜضٵ َز ْقٔٳ ٳٚيَا ٜٳ ٵشْٹنيٳ ٳٚيَا ٜٳكْتٴ ًْٔٳ أَ ٵٚيَا ٳد ٴٖٔٻ ٳٚيَا ٳْ ٜتٹنيٳ بٹبٴٗٵتٳإُ ٜٳؿْتٳزَٜٓٳ٘ٴ بٳن ٵٔٝٳ َأٜٵندٹَٔٗ ٜٻ
ٚٳأَرٵدٴًٹ َٗٔٻ } . 1حت ٢ؾزؽ َٔ اٯ ١ٜنًٗا  ِ ،قاٍ  :حني ؾزؽ  :م أْنت عًن ٢ينو) أ
ٚقاي اَنزأٚ ٠احند ٠ه ظتبن٘ غريٖنا ْ :عنِ ٜ ،ارصن ٍٛاهلل أ ٜ ٫ٴندر ٟاذتضنٔ َنٔ
ٖنن ٞأ قنناٍ  :ؾتؾنندقٔ ٚبضننط بننٛ ٍ٬بنن٘ ؾجعًننٔ ًٜكننني ايؿننتع ٚارتننٛات ِٝيف ننٛب
ب)ٍ٬

2

-11

صٛر ٠اي ٬م :

ايٓضٳا.3} ٤
 )15عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٜ{ :ٳا َأٜټٗٳا ايٓٻبٹٞټ َ ٳا سًَِكْتٴِٴ ِّ
م ر ٣ٚايكننزسيب م عننٔ َعننا بننٔ دبننٌ قنناٍ  :ق ناٍ رصنن ٍٛاهلل ؽننً ٢اهلل عًٝنن٘
ٚصًَِ :ا أحٌ اهلل ع٦ٝاً أبػص ي َٔ ٘ٝاي ٬م ؾُٔ سًنل ٚاصنتثٓ ٢ؾًن٘ ٓٝنا ٙقناٍ
بنٔ املٓنذر  :اختًؿنٛا يف ا٫صننتثٓا ٤يف اي ن٬م ٚايعتنل  ،قاين سا٥ؿن : ١ينو دننا٥ش
ٚرٜٓٚا ٖذا ايك ٍٛعٔ ساٚٚظ )

4

ٚ )16عٓنند قٛينن٘ تعننا ممؾَ ًَِّكنن ٛٴٖٔٻ ) 5مر ٣ٚعبنند ايننزسام عننٔ َعُننز عننٔ ابننٔ
سنناٚٚظ عننٔ أبٝنن٘ يف قٛينن٘ تعننا  :مؾَ ًَِّكنن ٛٴٖٔٻ ) قنناٍ  :ا أردت اي نن٬م ؾ ًكٗننا
حني ت ٗز قبٌ إٔ ضٗا ت ًٝك٘ ٚاحدٜٓ ٫ٚ ٠بػ ٞيو إٔ تشٜند عًٗٝنا حتن ٢ختًنٛا
 ١ ٬قز ٤ٚؾإٕ ٚاحد ٠تبٗٓٝا ٖذا س٬م ايضٓ٘)

6

) (1ؾشٝح ايبداز ٟنتاب تفطري ايكسإٓ 1037 :سدٜح زقِ ()4895
) )2ؾشٝح ايبداز – ٟنتاب تفطري ايكسإٓ 1037:
) (3ايط٬م – َٔ اٯ1 : ١ٜ
) (4اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .145/18 :
) (5ايط٬م – َٔ اٯ.1: ١ٜ
()6تفطري عبد ايسشام .297 -296/2 :
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صٛر ٠املد ز :

 )17عٓد تؿضري قٛي٘ تعا ٚ{ :ٳايزټدٵشٳ ؾَاٖٵجٴزٵ} 1قاٍ َعُز ٚ ،قناٍ ايشٖنز: ٟ
ا٭ ٚإ قاٍ { ،ٳٚيَا ٳت ٵُٓٴٔ ٳتضٵ ٳتهْثٹزٴ} 2قناٍ َعُنز ٚ :قناٍ قتنادٚ : ٠ابنٔ سناٚٚظ عنٔ
أبَ ٘ٝثً٘  ،قاٍ  ٫ٚتعط ع٦ٝاً يتثاب أؾقٌ َٓ٘ )

3

ضوٌ }.4
 )18عٓد تؿضري قٛي٘ تعا { :خٹتٳاَٴ٘ٴ ٹَ ٵ
ه ٜذنز ايكزسيب ٖٓا تؿضري ٜٓضب ي ناٚٚظ  ٚ ،جنا ننز قنزا ٠٤ؾكناٍ  :م
ٚقزأ عًٚ ٞعًكُٚ ١عكٝل ٚايقخاى ٚساٚٚظ ٚايهضنا ٞ٥مخا ن ) ١بؿنتح ارتنا٤
ٚايتاٚ ٤أيـ بُٗٓٝا )
-13

5

صٛر ٠اٱْغكام :

 )19عٓد تؿضري قٛي٘ تعا { :ؾًََا أقْضٹِٴ بٹايغٻ َؿلَ}.6
م نننز ايكننزسيب إٔ املكؾننٛد بايغننؿل اذتُننز ٚ ، ٠نننز ايهننثري ممننٔ قنناٍ
بذيو  ٚنز َِٓٗ أَري ٟاملَٓ٪ني عُز ٚعً ٞرف ٞاهلل عُٓٗنا ٚأٜقناً َعنا بنٔ
دبٌ ٚابٔ َضعٛد ٚغريِٖ رف ٞاهلل عِٓٗ أمجعني ٚساٚٚظ بٔ نٝضإ ٚغري. 7ٙ
.

( )1املدثس َٔ اٯ5 : ١ٜ
) (2املدثس َٔ اٯ.5 : ١ٜ
) (3تفطري عبد ايسشام . 328/2 :
) (4املطففني – َٔ اٯ26 : ١ٜ
) (5اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٚ ،253/19 :ذنس خمسز أسادٜح اجلاَع إٔ ٖر ٙايكساَ ٠٤تٛاتس ٠نُا يف اإلقٓاع ٚ ، 206/2 :تكسٜب
ايٓػس  . 186 :زادع اجلاَع ٖ 253/19 :ـ . 6
))6إلْػكام  :اٯ.16 : ١ٜ

)ٜٓ (7عس اجلاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .263/19 :
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 )20معٔ بعقِٗ أْ٘ قاٍ ايقخٚ ٢أه ْغزد صٛرٚ ٠احدْ ٠كً٘ اٱَاّ ايزاسٟ
يف تؿضري ٙعٔ ساٚٚظ ٚغري َٔ ٙاملؿضز.1) ٜٔ
-14

صٛر ٠ايؿًل:

 )21مقاٍ َعُز ٚ :مسع ابنٔ سناٚٚظ عتندت عنٔ أبٝن٘ قناٍ  :ايعنني حنل ٚينٛ
نننإ عنن ٤ٞصننابل ايكنندر صننبكت٘ ايعننني  ٚ ،ا اصتػضننٌ أحنندنِ ؾًٝػتضننٌ ٜع ن
ايذ ٟأؽاب بعٜ ٘ٓٝػضٌ قًٚ ٌٝدٗ٘ ٚذتٝت٘ ٚأسزاف نؿٝن٘ ٚداخًن ١سارٚ ٙظٗنٛر
ردً ِ ، ٘ٝعتض َ٘ٓ ٛحضٛات ِ ٜٓؿص  ٬اً عً ٢رأص٘ َٔ خًؿ٘ )

2

ٚ )22ر ٣ٚم عبنند ايننزسام عننٔ َعُننز عننٔ ابننٔ سنناٚٚظ عننٔ أبٝنن٘ قنناٍ  :أقننزب
ايزق٢

ايغزى رق ١ٝاذتٚ ١ٝرق ١ٝاآ.3) ٕٛ

) (1اإلتكإ يف عً ّٛايكسإٓ .66/1 :
) (2تفطري عبد ايسشام .409 -408/2 :
) (3تفطري عبد ايسشام .409/2 :
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اخلـــــــــامتُ :
ٚيف ختاّ ٖذا ايبخث ٝ ٜب ي ٞإٔ أقندّ ْبنذ ٙشتتؾنز ٠ملنا تقنُٓ٘ يف ايٓكناط
ا٫ت: ١ٝ
 -1حتد

يف املبخنث ايتُٗٝند ٟعنٔ عخؾن ١ٝاٱَناّ سناٚٚظ بنٔ نٝضنإ

رمح٘ اهلل ٚتٓاٚي عخؾٝت٘ يف أربع َ ١ايب حتند

يف ا٭ ٍٚعنٔ امسن٘ ْٚضنب٘

َٚهإ ٚتارٜع ٫ٚدت٘ ٚ ،يف امل ًب ايثناْ ٞتٓاٚين عؾنزْٚ ٙغن ت٘ ٚ ،يف امل ًنب
ايثايث حتد

عٔ ْغ ت٘ ايعًَُٗٓٚ ٘ٝجن٘ يف ايتؿضنري ٚيف امل ًنب ايزابنع حتند

عٔ اصاتذت٘ ٚتَٝ٬ذٚٚ ٙؾات٘ رمح٘ اهلل .
 -2أَا املبخث ا٭ ٍٚؾكد تٓاٚيت٘ يف َ ًبني
امل ًب ا٭ ٍٚتٓاٚي ؾَ ٘ٝزٜٚات٘ يف ايبضًُٚ ١صٛر ٠ايؿاحتٚ ١ايذ ٟاحت ٣ٛعً٢
رٚاٜتإ ؾكط .
أَننا امل ًننب ايثنناْ ٞؾتٓاٚين ؾٝنن٘ َزٜٚاتنن٘ يف صننٛر ٠ايبكننزٚ ٠ايننذ ٟاحتنن ٣ٛعًنن٢
م )36رٚاٜٚ ٜ٘عد أسً َ ٍٛب يف ٖذا ايبخث .
 -3أَننا املبخننث ايثنناْ ٞؾكننند تٓاٚينن ؾٝنن٘ َزٜٚاتننن٘ يف بكٝنن ١ايضننبع اي نننٛاٍ
مب ايب ٘ ٬
تٓاٚي ن يف امل ًننب ا٭َ ٍٚزٜٚاتنن٘ يف صننٛرت ٞآٍ عُننزإ ٚايٓضننا ٤ايننذ ٟاحتنن٣ٛ
عً ٢م )32رٚاٜن٘ ٚ ،يف امل ًنب ايثناْ ٞتٓاٚين َزٜٚاتن٘ يف صنٛرت ٞاملا٥ندٚ ٠ا٭ْعناّ
ٚايننذ ٟاحتنن ٣ٛعًنن ٢م )4رٚاٜننات  ،أَننا امل ًننب ايثايننث ؾكنند خؾؾننت٘ ملزٜٚاتنن٘ يف
صٛر ٠ا٭عزاف ٚا٭ْؿاٍ ٚايتٛبٚ ١ايذ ٟاحت ٣ٛعً ٢م )16رٚا. ١ٜ
 -4أَا املبخث ايثايث ؾكد دعًت٘ خاؽاً مبزٜٚات٘ َٔ صٛرٜ ٠نْٛط

صنٛر٠

ايٓاظ ٚ ،تٓاٚيت٘ يف  َ ١ ٬ايب .
المجلد ( )5العدد الثامن مارس 1021م

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

392

طاووس بن كًسان الًنانٌ ومزوياته

د.صاحل اخلنزٍ

امل ًب ا٭ٚ ٍٚتٓاٚي ؾٝن٘ َزٜٚاتن٘ َنٔ صنٛرٜ ٠نْٛط

صنٛر ٠ايهٗنـ ٚؾٝن٘

م )13رٚاٚ . ٜ٘امل ًب ايثاْ ٞدعًت٘ ملزٜٚات٘ َٔ صٛر ٠س٘

صٛر ٠ايؾاؾات ٚؾٝن٘

م )11رٚاٚ ،ٜ٘امل ًب ايثايث ملزٜٚات٘ َٔ صٛر ٠ايٓجِ

صنٛر ٠ايٓناظ ٚؾٝن٘ م)22

رٚاٜننن٘ ٚ ،اذتكن ن ايبخنننث بٗنننذ ٙارتا ننن٘ املختؾنننزٚ ، ٙبعننندٖا قاُ٥ننن ١املزادنننع
ايتؿؾً٬ٜٚ ١ٝحغ ايكار ٨ايهز ِٜإٔ ايبخث قد احت ٣ٛعً ٢م )136رٚا ٜ٘يٲَاّ
ساٚٚظ بٔ نٝضإ يف ايتؿضري .
تٛسع عً ٢ايٓخ ٛا٭ت: ٞ
-

 36را ١ٜٚيف تؿضري صٛر ٠ايبكز٠

-

 32رٚا ١ٜيف تؿضري صٛرت ٞآٍ عُزإ ٚايٓضا. ٤

-

 22رٚا ١ٜيف تؿضري ايضٛر َٔ ايٓجِ

ايٓناظ َنع َ٬حعن ١أْن٘ ينٝط ين٘

رٚاٜات  ٫يف بعقٗا ٚيٝط نًٗا .
-

 16رٚا ٜ٘يف ا٫عزاف ٚاْ٫ؿاٍ ٚايتٛب٘ .
ايهٗـ .

-

 13رٚاْٜٛ َٔ ٜ٘ط

-

 11رٚا َٔ ١ٜس٘

-

 4رٚاٜات َٔ املا٥دٚ ٙاْ٫عاّ .

-

رٚاٜتإ يف ايبضًُ٘ ٚايؿاحت. ١

ايؾاؾات .

٬ٜٚحغ أٜقاً إٔ صٛر ٠ايبكز ٠قد حق ٝبٓؾٝب ا٭صند َنٔ رٚاٜنات سناٚٚظ
ملننا ننا عٓنندِٖ أ ٟايضننًـ َننٔ َهاْنن٘ ععُٝننٚ ١اٖتُنناّ بننايؼ ٚ ،دننا٤ت رٚاٜتنن٘
نذيو يف تؿضري صٛرت ٞآٍ عُنزإ ٚايٓضناٚ ٤قًن نًُنا ا ن٘ بعندٖا يف تٓناٍٚ
رٚاٜات تؿضري ايكزإٓ ايهز ِٜصٛر ٠بعد أخز. ٣
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ٚقند ٖنندؾ َنٔ ثثننٖ ٞنذا َٗٓٚجنن ٞؾٝن٘ إٔ أبننزس أحند عًننِ أعن ّ٬ايننَ ُٔٝننٔ
ايتابعني رف ٞاهلل عنِٓٗ يف تؿضنري نتناب اهلل تعنا  ،ؾنإٕ ٚؾكن يف ينو ؾًًن٘
اذتُد ٚايغهز  ٕ ٚ ،حؾٌ خ

أ ٚغًنط أ ٚتكؾنري ؾٗنذا ٖن ٛسبنع ا٭ْضنإ ،

ٚأص ٍ اهلل إٔ ٜهٖ ٕٛذا ايبخنث مثنزٚ ٠دٗندًا يف صنب ٌٝخدَن ١ايعًنِ ٚايعًُنا، ٤
 ٫ٚصُٝا ابٓناٖ ٤نذ ٙا٭ر ،املبارنن ١أر ،اٱمينإ ٚاذتهُنٚ ١ايٛحندٚ ٠ايضنّ٬
ٚاذتُننند هلل رب ايعننناملني ٚ .ؽنننً ٢اهلل ٚصنننًِ عًننن ٢صنننٝدْا ستُننند ٚآيننن٘ ٚؽنننخب٘
أمجعني .
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القائنُ التفصًلًُ ألمساء مزاجع البحث
 )1ايكزإٓ ايهز. ِٜ
)2

ايبداٜننٚ ١ايٓٗاٜننن – ١يٲَنناّ اذتننناؾغ ابنننٔ نننثري م ت ٖ774نننن ) – خنننزج

أحادٜث ١ايغٝع  /ستُد ب َٞٛٝأ /عبد اهلل املٓغنا / ٟٚأ /ستُند رفنٛإ َٗٓنا –
َهتب ١اٱميإ باملٓؾٛر – ٠د.ط.د.ت.
 )3ايبنندر اي ننايع مبخاصننٔ َننٔ بعنند ايكننزٕ ايضننابع – يًكافنن ٞايعَ٬نن ١عننٝع
ا٫ص ّ٬ستُد بٔ عً ٞايغٛناْ ٞمٖ1250ن) – دار املعزؾ٘ – بريٚت – د.ت .ط .
)4

أبٖ ٛزٜز ٠ؽاحب رص ٍٛاهلل ؽً ٢اهلل عًٝن٘ ٚصنًِ ٚخادَن – ١د .حنارت

صننًُٝإ ايقننار- ٟ

دار ايٓؿننا٥ط يًٓغننز ٚايتٛسٜننع – ا٭ردٕ – اي بعنن ١ا٭– ٚ

ٖ1420ن .ّ2000 -
 )5ا٫تكٝننا ٤ا٭ؽننؿٝا ٤ا٫خؿٝننا – ٤ستُنند عًنن ٞق ننب – دار اذتضننٔ يًٓغننز
ٚايتٛسٜع – ط – ّ2007 -1428 -1
 )6ايتؿضري ٚاملؿضز – ٕٚت يٝـ ايدنتٛر  /ستُد حضني ايذٖيب – ايٓاعنز
َهتبٖٚ ١ب٘ -

 4عارع ادتُٗٛر – ١ٜعابد – ٜٔاي بع ١ايزابعٖ1409 – ١ن

 . ّ1988 )7ايثٓا ٤اذتضٔ عً ٢أٌٖ اي – ُٔٝستُد بٔ عبد املًو املز – ْٞٚدار ايٓد٣
يً باعٚ ١ايٓغز ٚايتٛسٜع بريٚت – طٖ1411 - 3 -ن .ّ1990 -
 )8ادتزد ٚايتعد – ٌٜيٲَاّ عبد ايزمحٔ بٔ أب ٞحامت ايزاس ٟمت ٖ327نن )
– اي بع ١ا٭ َ – ٚبع٘ زتًط دا٥ز ٠املعنارف ايعثُاْٝن ١ثٝندر أبناد ايندنٔ –
ا ٓد – ٖ1372ن . ّ1952
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 )9ايضنننًٛى يف سبكنننات ايعًُننناٚ ٤املًنننٛى – بٗنننا ٤ايننند ٜٔستُننند بنننٔ ٜٛصنننـ
ادتٓند ٟم ت ٖ 732نن ) حتكٝنل ستُند بنٔ عًن ٞا٭ننٛع اذتنٛايٚ – ٞسار ٠اٱعننّ٬
ٚايثكاؾ – ١ؽٓعا – ٤طٖ1403 -1 -ن . ّ1983 -
 )10اي بكننات ايهننرب – ٣ستُنند بننٔ صننعد بننٔ َٓٝننع م ت ٖ 230ننن ) – دراصنن١
ٚحتكٝننل – ستُنند عبنند ايكننادر ع ننا – ٤دار ايهتنناب ايعًُٝنن – ١بننريٚت – ط – 1
ٖ1410ن ّ1990 /
 )11اٱتكإ يف عً ّٛايكزإٓ  :عٝع اٱص ّ٬د ٍ٬ايد ٜٔايضٛٝس ٞم ت ٖ911ن
) ٚبا اَػ اعجناس ايكنزإٓ يًبناق – ْٞ٬املهتبن ١ايثكاؾٝن – ١بنريٚت – يبٓنإ – ط
. ّ1973
 )12ا٫صتٝعاب يف أمسا ٤ا٭ؽخاب – بٗاَػ اٱؽابٜٛ – ١صـ بنٔ عبند اهلل
بٔ عبد ايرب ايكزسيب املنايه – ٞم ت ٖ 463نن ) – دار ؽنادر – بنريٚت – اي بعن١
ا٭ٖ1328 – ٚن .
 )13اٱؽنناب ١يف ٝٝننش ايؾننخاب – ١أمحنند بننٔ عًنن ٞبننٔ حجزايعضننك ْٞ٬م ت
ٖ852ن) – دار ايؿهز – دار ؽادر – بريٚت – اي بع ١ا٭ٖ1328 – ٚن .
 )14أْٝط ايؿكٗا ٤يف تعزٜؿات ا٭يؿاظ املتداٚي ١بني ايؿكٗا – ٤ت يٝـ ايغٝع /
قاصِ ايك ْٟٛٛم ت ٖ978ن ) حتكٝل ايدنتٛر  /أمحند عبند اينزسام ايهبٝضن– ٞ
ْغز دار ايٛؾا – ٤دد – ٙتٛسٜع َ٪صض ١ايهتب ايثكاؾٝن – ١ط ٖ 1407 – 2نن -
. ّ1987
 )15ت رٜع َد ١ٜٓؽٓعا – ٤أمحد بٔ عبند اهلل اينزاس ٟم ت ٖ460نن ) – ٚبذًٜن٘
ا٫ختؾنناـ يًعزعنناْ – ٞحتكٝننل ٚدراصنن ١د -حضننني عٝنند اهلل ايعُننز – ٟدار
ايؿهز – دَغل – ط ٖ1409 – 3ن ّ1989 -
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 )16تؿضري ايكنزإٓ ايععن – ِٝأبن ٛايؿندا ٤مساعٝنٌ بنٔ ننثري مٖ774نن) – دار
اي ات ايعزبَٝ – ٞدإ املغٗد اذتض – ٝد  .ط  ،ت .
 )17تننارٜع ارتًؿننا – ٤يٲَنناّ دنن ٍ٬اينند ٜٔايضننٛٝس ٞم ت ٖ911ننن ) – حتكٝننل
ستُنند ستنن ٞايننند ٜٔعبنند اذتُٝنند  -املهتبننن ١ايعؾننز – ١ٜؽننٝدا – بنننريٚت –
ٖ1409ن ّ1989 -
 )18تكزٜب ايتٗذٜب – يًع ١َ٬ايغٗري أمحد بنٔ عًن ٞبنٔ حجنز ايعضنك ْٞ٬م
ت ٖ 852ن ) – ايٓاعز دار ايهتنب اٱصن – ١َٝ٬بانضنتإ – اي بعن ١ا٭ٚ : ٚ
اذتجٖ1393 ١ن  -دٜضُرب ٖ1973ن
 )19تٗذٜب ايتٗنذٜب – أمحند بنٔ عًن ٞبنٔ حجنز ايعضنك ْٞ٬م ت ٖ852نن ) –
دار ؽادر – بريٚت – د.ط  ،ت .
 )20رٚا٥ع ايبٝإ يف تؿضري آٜات ا٭حهاّ يف ايكزإٓ – ستُد عً ٞايؾابْٞٛ
– دار ايؾاب – ْٞٛط ٖ1406 – 5ن . ّ1986
 )21عذرات ايذٖب يف خبار َٔ ٖب – ابنٔ ايعُناد اذتٓبًن – ٞدار ايهتنب
ايعًُ ١ٝبريٚت  ،يبٓإ .
 )22عزد ايعكٝد ٠اي خا – ١ٜٚايكاف ٞعً ٞبٔ ستُد بٔ أب ٞايعش ايدَغنكٞ
مت ٖ 792نن ) حككنٚ ١خنزج أحادٜثنٚ ١عًنل عًٝن٘ بغنري ستُند عٝنَ – ٕٛهتبن ١دار
ايبٝإ – دَغل – اي بع ١ا٭ٖ 1405 – ٚن . ّ1985 -
 )23ؽننخٝح ايبخننار- ٟ

ستُنند بننٔ امساعٝننٌ بننٔ ابننزاٖ ِٝم ت ٖ256ننن ) –

حتكٝل س٘ عبد ايزٚ٩ف صنعد – َهتبن ١اٱمينإ املٓؾنٛر – ٠د -ط – ٖ1423نن
ّ2003 -
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 )24ؽؿ ١ايؾؿ – ٠ٛيٲَاّ ابٔ ادتٛس ٟم ت ٖ597ن ) حتكٝل أبن ٞعًنَ ٞضنًِ
اذتضَ . ٝهتب ١اٱميإ – املٓؾنٛرَ – ٠ناّ داَعن ١ا٭سٖنز – اي بعن ١ا٭– ٚ
ٖ1419ن ّ1999 -
 )25سنناٚٚظ بننٔ نٝضننإ ٚآرا ٙ٩ايؿكٗٝننٚ ١رصننايَ ١ادضننتري غننري َٓغننٛر– ٠
َكدَ َٔ ١ايغٝع أمحد عبد عُز ايدًُٜٞ

زتًط نًٝن ١ايعًن ّٛاٱصن– ١َٝ٬

داَع ١بػداد ٖ1414 /ن ٖ1993 -ن .
 )26سبكات ؾكٗا ٤اي – ُٔٝعُز بٔ عً ٞبٔ مسز ٠ادتعند ٟم ت ٖ586نن ) -
حتكٝل ؾ٪اد صٝد – دار ايهتنب ايعًُٝن – ١بنريٚت – يبٓنإ – ط – ٖ1401 -2نن
 . ّ1981 )27ؽخٝح َضًِ – يٲَاّ أبَ ٞضًِ بنٔ اذتجناج ايكغنري ٟايٓٝضنابٛر ٟم ت
ٖ261ن ) – َهتب ١اٱميإ – املٓؾٛرَ – ٠اّ ادتاَع ا٭سٖز – بد ٕٚتارٜع .
 )28ؾتح ايكدٜز ادتاَع بني ؾ ايزٚاٚ ١ٜايدرا َٔ ١ٜعًِ ايتؿضري – ستُد بٔ
عًنن ٞبننٔ ستُنند ايغننٛناْ ٞمتٖ152:ننن) – َ٪صضنن ١ايزٜننإ – ط – ٖ1425 .3ننن
. ّ2004
 )29ؾك٘ ايضٓ٘ – ايضٝد صابل – َهتب ١خايد بٔ ايٛيٝد – ؽنٓعا – ٤اي بكن١
ا٭ٖ1416 : ٚن . ّ1996 -
 )30قٛاعد ايتؿضري مجعاً ٚدراص – ١خايد بٔ عثُإ ايضنب – دار ابنٔ عؿنإ
يًٓغز ٚايتٛسٜع – ارترب – ط – ٖ1417 -1ن . ّ1997
 )31شتتؾز تؿضري ابٔ نثري – اٱَاّ عُاد ايند ٜٔأبن ٞايؿندا ٤مساعٝنٌ بنٔ
نثري م ت ٖ774ن ) – اختؾزٚ ٙحكك٘ ٚخزج أحادٜثٖ ١اْ ٞاذتاج – َنع تعًٝكنات
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ؾقن ١ًٝايغنٝع ْ /اؽنز ايند ٜٔا٭يبناْ ٞرمحن٘ اهلل ٚ ،ؾقن ١ًٝايغنٝع  /ستُند بننٔ
ؽاحل ايعثُٝني رمح٘ اهلل – املهتب ١ايتٛؾٝك – ١ٝايكاٖز – ٠بد ٕٚتارٜع .
َ )32درصنن ١ايتؿضننري يف اينن ُٔٝيف ايكننزْني ا٭ٚ ٍٚايثنناْ ٞا جننزٜني – رصنناي١
دنتننٛرا ٙغننري َٓغننٛر ٠يًباحننث – داَعنن ١بػننداد – نًٝنن ١ايعًنن ّٛاٱصنن– ١َٝ٬
ٖ1419 -1999ن .
َ )33عجِ ايبًدإ ٚايكبا ٌ٥اي – ١ُٝٓٝبزاٖ ِٝأمحد املكخؿ – ٞايٓاعنزإ دار
ايهًُ ١يً باعٚ ١ايٓغز ٚايتٛسٜع – ؽٓعاٚ ٤امل٪صض ١ادتاَع ١ٝيًدراصات ٚايٓغز
ٚايتٛسٜع – بريٚت – ٖ1422ن ّ2002 -
َٓ )34اٌٖ ايعزؾإ يف عً ّٛايكزإٓ – يًغٝع ستُد عبند ايععن ِٝايشرقناْ– ٞ
دار ايؿهز يً باع ٚايٓغز ٚايتٛسٜع بريٚت اي بع ١ايثايثٖ1408– ١ن .ّ1988
 ٌْٝ )35ا٭ٚسار عزد َٓتكن ٢ا٭خبنار َنٔ أحادٜنث صنٝد ا٭خٝنار م ؽنً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚصًِ ) – يٲَاّ ستُد بٔ عً ٞبٔ ستُد ايغٛناْ ٞم ت ٖ1250ن ) ،
ٚاملٓتك ٢يٲَاّ زتد ايد ٜٔأب ٞايربنات عبد ايض ّ٬بٔ ت ١ُٝٝاذتزاْ ٞاملتنٛيف م
ٖ652ن ) – ْغز ٚتٛسٜع ر٥اص ١أدارات ايبخٛت ايعًُٚ ١ٝاٱؾتناٚ ٤ايندعٚ ٠ٛاٱرعناد
باملًُه ١ايعزب ١ٝايضعٛد – ١ٜاي بع ١ا٭ٖ1402 ٚن . ّ1982 -
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