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:ملخص
ً
هٝ٘ ٌّخبر دلُال مشجخا إلاا وا٥عحر بأن ظبب الجزوٙشسٍ أئمت الخٜ ذ ما٠حاء َزا البدث لُإ
 الفشٍذ ٌّحن ِلى ٘هم آي٥ وهي معألت مهمت جبحن أن ٘ائذة ظبب الجزو،عحرٙمً أوحه الخ
ّ ُ
ُت جإٍذ وج َجلي لىا مذي أزش ظببُٝش أمشلت جىب٠ بز٤فُل رلٙذ جم جٜ و،شٍم٢شآن الٝال
ىٗ ِلى أَم الىخائجٜما خخم البدث بالى٠ ،ًٍعشٙ في جشحُذ اإلاّجى ِىذ اإلا٥الجزو
.والخىـُاث
.ًٍعشٙ اإلاّجى؛ اإلا،؛ جشحُذ٥ أزش؛ أظباب الجزو:الكلماث اإلافخاخيت
Abstract :
The present study confirms that, as scholars of exegesis have agreed
upon, occasion of revelation of a Quranic verse is considered a
weighting factor in determining its meaning. This significant issue
highlights the benefit of occasion of revelation in understanding the
meanings of Quranic verses. The study provides illustrative examples
that clearly indicate the effect of occasion of revelation of Quranic
verses in determining their meanings. It concludes with presenting its
findings and making some recommendations.
Keywords: Effect; Occasion of revelation; Weighting; Meaning;
Exegetes
____________________
المؤلف المرسل
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ميحرلا نمحرلا هللا مسب
اإلالذمت:
َّ
ّ
َ
َ
الٝعم ،وظجى مً جىخُذٍ وِبادجه
الخمذ هلل الزي بشأ اليعم ،وأ٘اك الىّم ،ومىذ ِ
الّفم ،ري الّضة الٝاَشة ،والٝذسة الباَشة ،وآلاالء اإلاخٍاَشة ،الزي أهض ٥ئلُىا الٝشآن
ّ
ّ
وخزس ،وأ٠مل ُ٘ه الذًً ،وحّله الخبل اإلاخحنّ ،
وَعشٍ
الّضٍض ،وِذ ُ٘ه وبؽش ،وأوِذ
ّ
وؼشٗ الّلماء .له الخمذ ً
وخلذٍ ٔابش الذَش٠ ،المه الزي أعجض الٙصخاءّ ،
دائبا،
للز٠ش،
ً
واـبا ،ال ئله ئال َى سب الّشػ الٍُّم .وأ٘مل الفالة والدعلُم ِلى سظىله دمحم
والؽ٢ش
ال٢شٍم ،ـٙىجه مً الّباد ،وؼ ُْٙالخالئ ٞفي اإلاّاد ،ـاخب اإلاٝام املخمىد ،والخىك
اإلاىسود ،الىاَن بأِباء الشظالت والخبلُٖ ألاِفم ،واملخفىؿ بؽشٗ العّاًت في الفالح
ً
ّ
معخمشة الذوام ،حذًذة ِلى مش اللُالي وألاًام.
ألاٍِم ،ـلى هللا ِلُه وِلى آله ـالة
ّ
أما بّذ؛ ٘ان ؼشٗ الّلم بؽشٗ اإلاّلىم ،وأظىّها ً
هىساِ :لم ٠خاب هللا –حلذ
وجخلُفا ّ
ً
للىُاثً ،
ٜذسجه وجٝذظذ أظماؤٍ ،-ئر ئهه أٍِم الّلىم ً
ونهُا
جٝشٍبا ئلى هللا حّالى
ّ
ً
ًّ
وخما ِلى الفالخاث ،وٜذ بلٖ ُ٘ه الّلماء اإلاٙعشون مً اوشاد الٙهم أمال؛ ئر
ًِ الباول،
ئن ه٢خه و٘ىائذٍ حٕلب ٜىة الخ َٙوجٙذح ،وحعىذ إلاً ًشوم جُُٝذَا في ٘٢شٍ وجبرح ،ولِغ
ـُذا ،وٍمص ي في الخلى ٚلها ً
مً ِلىم الذهُا ُ٘خخل خامله مً مىاصلها ً
سوٍذا ).(1
أظباب اخخياساإلاىضىع:
ئن اخخُاس َزا اإلاىلىُ ١ان لّذة أظباب ،منها:
 -1خذمت الٝشآن ال٢شٍم ،ئر ؼشٗ الّلم مً ؼشٗ اإلاّلىم.
 -2ئبشاص حما ٥اجفاِ ٥لىم الؽشَّت بّمها ببّن.
 -3الشٔبت في جىحُه هٍش الباخشحن ئلى الخّم ٞفي َزا الجاهب مً ألابدار.

أهذاف البدث :يهدف هذا البحث إىل بيان:
 -1أزش ظبب الجزو ٥في جشحُذ مّجى جٙعحري.
 -2أزش ظبب الجزو ٥في جشحُذ مّجى لٕىي.

( )1ينظر :ابن عطية ،أبو دمحم عبد الحق بن عطية (ت145:هـ) ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،دار
ابن حزم  -بيروت5441 ،هـ ،ص51و.54
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مىهج البدث:
اجبّذ في َزا البدث اإلاىهج الاظخيباوي في هفىؿ الٝشآن ال٢شٍم وجدلُلها مْ ِشك
أٜىا ٥اإلاٙعشًٍ ِليها وجىلُذ اإلاشاد منها.
الذساظاث العابلت:
بّذ البدث خى ٥اإلاىلىُ وما ًدمله مً ِىىاهاث في مباخشه لم أخفل ِلى بدث أو
دساظت جدمل ِىىان بدثي َزا ( أثش أظباب الجزول في جشجيذ اإلاعنى عىذ اإلافعشيً) وئهما
َىا ٟمىلىِاث وأبدار لها خبل ـلت بمىلىعي؛ ومنها:
 -1الترجيذ بحن داللت العياق وظبب الجزول للذكخىس دمحم أبى صيذ ،بدث ميؽىس
بمجلت حامّت دمؽ ،ٞاملجلذ  ،28الّذد 2012 – 4+3م.
وبّذ ٜشاءة البدث والىٍش في خىخه جبحن أهه ًىضح معألت داللت العُا ٛالٝشآوي
مٝاسهت بعبب الجزو ٥مْ الخٙفُل في ـُٖ أظباب الجزو ،٥وٜذ اج ٞٙمعي في حّشٍ ٚظبب
الجزو ٥لٕت واـىالخا مْ اخخالٗ في ألاظلىب وبّن اإلافادس٠ ،ما أهه لم ًخىش ٛإلاعألت
جشحُذ أٜىا ٥اإلاٙعشًٍ في مّجى آلاًت الٝشآهُت بىاء ِلى ظبب هضولها وَى أظاط بدثي َزا.
 -2أظباب هضول اللشآن :دساظت وجدليل .لعبذ الشخيم فاسط أبى علبت الفادس ًِ
داس ال٢خاب الشٝافي وداس اإلاخىبيِ ،ام 201م وال٢خاب باألـل سظالت ِلمُت.
وٜذ حاء ٠خاب أبى ِلبت في مٝذمت وجمهُذ وأسبّت ٘فى ٥وخاجمت ،جىش٘ ٛيها ئلى مّجى
ظبب الجزو ٥وجدذًذ وشٍٝت مّش٘خه ،وأوسد دساظت جىبُُٝت لبّن مشوٍاث أظباب الجزو،٥
ئلى حاهب ؤلاؼ٣الُاث الىاسدة ِلى أظباب الخجزًل ومّالجتها ،مشل ِذم اإلاضامىت والٝى٥
بخ٢شاس هضو ٥آلاًت أو آلاًاث أو العىسة ،وحّذد سواًاث أظباب الخجزًل ،.زم الىخائج
والخىـُاث.
ل٢ىه لم ًخّشك إلاعألت أزش أظباب الجزو ٥في جشحُذ مّجى أو ٜى ٥جٙعحري والتي
خففذ لها َزا البدث ودساظتها وجىلُذ رل ٤بأمشلت جىبُُٝت جبحن مذي أزش ظبب الجزو٥
في رل.٤
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خطت البدث:
اٜخمذ خىت البدث أن ج٣ىن في مٝذمت وجمهُذ ومبدشحن وخاجمت ِلى الىدى آلاحي:
اإلاٝذمت و٘يها :خىت البدث وأَذا٘ه وألاظباب التي دِذ ئلى ٠خابخه وؤلاؼاسة ئلى الذساظاث
العابٝت ُ٘ه.
الخمهُذ :الخّشٍ ٚبمفىلخاث البدث.
ً
ً
أوال :حّشٍ ٚظبب الجزو ٥لٕت واـىالخا ،وبُان أَمُخه.
ً
زاهُا :حّشٍ ٚالترحُذ ومىلْ الّمل به.
اإلابدث ألاو :٥أزش ظبب الجزو ٥في جشحُذ مّجى جٙعحري ،وُ٘ه مىلبان:
اإلاىلب ألاو :٥وُ٘ه اإلاشا ٥ألاو ٥في ٜىله حّالى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   

      ﭼ[البقرة:]981 :
اإلاىلب الشاوي :وُ٘ه اإلاشا ٥الشاوي في ٜى ٥هللا حّالى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﭼ [اإلسراء:]06 :
اإلابدث الشاوي :أزش ظبب الجزو ٥في جشحُذ مّجى لٕىي:وُ٘ه مىلبان:
اإلاىلب ألاو :٥وُ٘ه اإلاشا ٥ألاو ٥في ٜىله حّالى :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ [آل عمران.]066 :
اإلاىلب الشاوي :وُ٘ه اإلاشا ٥الشاوي في ٜى ٥هللا حّالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [النساء.]00 :
زم الخاجمت :و٘يها أَم الىخائج والخىـُاث.
زم ٘هشط اإلافادس واإلاشاحْ التي اِخمذث ِليها َزٍ الذساظت.
ومً هللا الّىن والخىُ٘.ٞ
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الخمهيذ  :الخعشيف بمصطلحاث البدث:
ً
ً
أوال :حعشيف ظبب الجزول لؼت واصطالخا ،وبيان أهميخه:
ً
ظبب الجزول لؼت:
ظبب الجزوَ ٥ى مش٠ب ئلافي اظخّمل للذاللت ِلى لىن مً ألىان ِلىم الٝشآن والخٙعحر.
ُ
ظبب١" :ل ش يء ًُ َخى ّ
والجمْ أظباب"(.)1
ـل به ئلى ٔحرٍ،
ً َ ً
َ
ومجزال
ًجز ُ ٥هضوال
الجزو :٥مفذس مً هض ٥وَى" :الخلى ،٥وٜذ هضلهم وهضِ ٥ليهم وهض ٥بهم ِ
ً
ومجزال"(.)2
ِ
ً
ظبب الجزول اصطالخا:
()3
َى "ما هضلذ آلاًت أو آلاًاث مخدذزت ِىه ،أو مبِىت لخ٢مه أًام وٜىِه" .
ّ
ولِغ اإلاشاد بالعبب َىا َى الّلت ٘اهه مّجى مىلذ ،والعبب ِىذ الّشب ما ًخّل ٞويهذي
ئلُه ،وٍخفل به ،ولزلّ ٤
ِبر بّمهم ًِ أظباب الجزو ٥بمىاظبت الجزو.)4( ٥
أهميت ظبب الجزول في جفعحراللشآن:
بُان أَمُت َزا الّلم إلاّش٘ت جٙعحر الٝشآن ال٢شٍم؛ منها :ما ركشه الىاخذي أن آلاًت
الٝشآهُت التي لها ظبب هضو ٥خاؿ٘ ،اهه ال ٌّشٗ مّىاَا" :المخىاُ مّش٘ت جٙعحر آلاًت
وٜفذ ظبُلها ،دون الىٜىٗ ِلى ٜفتها وبُان هضولها  ...والعل ٚاإلاالىن سخمهم هللا حّالى
ً
١اهىا مً أبّذ الٕاًت اختراصا ًِ الٝى ٥في هضو ٥آلاًت"(.)5
٘بُان ظبب الجزوٌّ ٥حن ِلى ٘هم آي الٝشآن ال٢شٍم.

( )1ابً مىٍىس ،أبى الٙمل دمحم بً م٢شم (ثَ711.ـ) ،لعان الّشب ،ه ،1.بحروث :داس ـادس ،د.ث .458/1 ،.مادةَ :
(ظ َبب).
()2
اإلافذس العاب.656/11 ،ٞ
()3
ابً ُِٝلت اإلا٣ي ،دمحم بً أخمذ بً ظُّذ (ثَ1150 :ـ) ،الضٍادة وؤلاخعان في ِلىم الٝشآن ،ه ،1.مش٠ض البدىر والذساظاث بجامّت
الؽاسٜتَ1427 ،ـ 2006 -م ،292/1 ،والضسٜاوي ،دمحم ِبذ الٍُّم (ثَ1376.ـ) ،مىاَل الّش٘ان في ِلىم الٝشآن :جد :ُٞٝم٢خب البدىر
والذساظاث ،ه ،1.لبىان :داس ال٢ٙشَ1416 -ـ 1996-م.76/1 .

( )4الؽاٌْ ،دمحم بً ِبذ الشخمً ،معجم مفىلخاث ِلىم الٝشآن ،ه ،1.الشٍاك :داس الخذمشٍتَ1433 ،ـ 2012-م ،ؿ.21.
( )5الىاخذي ،أبى الخعً ِلي بً أخمذ (ثَ468.ـ) أظباب هضو ٥الٝشآن ،جدِ :ُٞٝفام الخمُذان ،ه ،2.الذمام :داس
ؤلاـالحَ1412،ـ 1992-م ،ؿ ،17 -16.وٍىٍش :ابً ُِٝلت اإلا٣ي ،الضٍادة وؤلاخعان.292/1 ،
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كال ابً جيميت – سخمه هللا" :-ومّش٘ت ظبب الجزوٌّ ٥حن ِلى ٘هم آلاًت٘ ،ان الّلم
بالعبب ًىسر الّلم باإلاعبب"(.)1
ُ
وكذ ثبذ عً ابً مععىد  أهه ٜا" :٥وهللا الزي ال ئله ٔحرٍ ،ما أهضلذ ظىسة مً
٠خاب هللا ئال أها أِلم أًً أهضلذ ،وال أهضلذ آًت مً ٠خاب هللا ،ئال أها أِلم ُ٘ما أهضلذ ،ولى
أِلم أخذا أِلم مجي ب٢خاب هللا جبلٕه ؤلابل ،لش٠بذ ئلُه"(.)2
كما كشس ؤلامام الشاطبي  -سخمه هللا  -أن أظباب الجزو ٥له اسجباه د ُٜٞبخٙعحر آي
الٝشآن ،خُث ٜا" :٥مّش٘ت أظباب الخجزًل الصمت إلاً أساد ِلم الٝشآن ،والذلُل ِلى رل٤
ً
أمشان :أخذَما :أن ِلم اإلاّاوي والبُان الزي ٌُّشٗ به ئعجاص هٍم الٝشآن ٘ -مال ًِ
مّش٘ت مٝاـذ ٠الم الّشب -ئهما مذاسٍ ِلى مّش٘ت مٝخمُاث ألاخىا :٥خا ٥الخىاب مً
ُ َ
ُ
خاوب ،أو املخاوب ،أو الجمُْ ،ئر ال٢الم الىاخذ ًخخل٘ ٚهمه
حهت هٙغ الخىاب ،أو امل ِ
بدعب خالحن وبدعب مخاوبحن وبدعب ٔحر رل١ ،٤االظخٙهام لٍٙت واخذة وٍذخله
مّان أخش مً جٝشٍش وجىبُخ ؤحر رل ،٤و١األمش  ...ومّش٘ت ألاظباب ساّ٘ت ل٣ل مؽ٣ل في َزا
الىمي٘ ،هي مً اإلاهماث في ٘هم ال٢الم وال بذ ،ومّجى مّش٘ت العبب َى مّجى مّش٘ت الخا،٥
وٍيؽأ ًِ َزا الىحه:
الىحه الشاوي :وَى أن الجهل بأظباب الخجزًل مى ْٜفي الؽبه وؤلاؼ٣االث ،ومىسد للىفىؿ
الٍاَشة مىسد ؤلاحما ٥ختى ً ْٝالاخخالٗ ،ورل ٤مٍىت وٜىُ الجزاُ"(.)3
ويلىل العيىطي -سخمه هللا" :-إلاّش٘ت أظباب الجزو٘ ٥ىائذ ،وأخىأ مً ٜا ٥ال
٘ائذة له لجشٍاهه مجشي الخاسٍخ"(.)4

( )1ابً جُمُت ،أخمذ ِبذ الخلُم (ثَ728.ـ) ،مجمىُ ٘خاوي ؼُخ ؤلاظالم ابً جُمُت :حمْ وجشجِبِ :بذ الشخمً بً ٜاظم
الّاـمي الىجذي الخىبلي ،الشٍاك :داس ِالم ال٢خب1991/ ٌ1421،م ،339/13 ،وٍىٍش :ابً ُِٝلت اإلا٣ي ،الضٍادة
وؤلاخعان.293/1 ،
ُ
( )2أخشحه البخاسي ٠خاب ٘مائل الٝشآن ،باب :الٝشاء مً أصخاب الىبي  ،ح/سٜم ،)5002( :والل َٙله .ومعلم٠ ،خاب
٘مائل الٝشآن ،باب :مً ٘مائل ِبذ هللا بً معّىد وأمه امهنع هللا يضر ،ح /سٜم.)2463( :
( )3الؽاوبي ،أبى ئسخا ٛئبشاَُم بً مىس ى اللخمي الٕشهاوي اإلاال٣ي(ثَ790ـ) ،اإلاىا٘ٝاث في أـى ٥الؽشَّت ،جدِ :ُٞٝبذ
هللا َّ
دساص ،بحروث :داس اإلاّش٘ت.348 – 347/3 ،
( )4العُىويِ ،بذ الشخمً بً أبي ب٢ش (ثَ911.ـ) ،لباب الىٝى ٥في أظباب الجزو ،٥بحروث :داس ئخُاء الّلىم ،دون جاسٍخ،
ؿ.3.
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ً
ثاهيا :حعشيف الترجيذ ،ومىضع العمل به:
ً
ً
الترجيذ في اللؼتٜ :ا ٥ابً ٘اسط" :سجح الص يءَ :
ًشج ُح وٍشج ُح ُ
وٍشج ُحُ ،سحىخاَ ،وس َجخاها
ِ
ُ
ً
َ
ُ
وأسجخذ
ُوسجخاها .وسجح الص يء بُذٍَ :سصهه وهٍش ما ِزٝله .وأسجح اإلاحزان أي :أزٝله ختى ما.٥
ً
ً
وسج ُ
لٙالن َ
خذ جشحُدا :ئرا أِىُخه ساجخا"( .)1وَّجي" :الخمشُل والخٕلُب"(.)2
ً
الترجيذ في الاصطالح" :جٝىٍت ئخذي ألاماسجحن ِلى ألاخشي؛ لُد٢م بها ؼشِا٘ ،ارا حّاسلذ
ألادلت و١ان لبّمها ّ
مضٍت ِلى آلاخش ٘هى الترحُذ".)3
العمل بالترجيذ ومىضعه:
ٌ
الخالصم بحن الترحُذ وظبب
ال ؼ ٤أن مً ٌؽخٕل بّلم الخٙعحر لم ٌّذ ًخٙى ِلُه
ّ
الجزو٥؛ ورل ٤في مىالْ ال ًمل ٤الاه٣ٙاِ ٟنها ،والخلىؿ ئلى هدُجت مشلُت ئال باِما٥
ٜىاِذ الترحُذ خا ٥جىا٘ش مٝخمُاجه ،وٜذ أؼاس ئلى رل٠ ٤شحر مً الّلماء منهم الذ٠خىس
ـبحي الفالح ،خُث ٜا" :٥ولئن ١ان مّش٘ت حى الٝفُذة ،والٍشوٗ التي هٍمذ خاللها
حّحن ِلى الٙهم العذًذ ،وحعّ ٚبالزو ٛالعلُم ،وجىا٠ب الؽشح ألادبي حىبا ئلى حىب،
لخ٣ىن مّش٘ت ٜفت آلاًت وألاظباب التي اٜخمذ هضولها أِىن ِلى دٜت الٙهم وأدوى ئلى
اظخلهام أسجح الخأوٍل وأصح الخٙعحر").(4
ً
وُٜام اإلاٙعش بترحُذ ئخذي الذالالث التي ًدخملها الل َٙالٝشآوي اِخمادا ِلى ظبب
الجزوِ ،٥مل ًخ ٞٙمْ ٜىاِذ الترحُذ التي ج٣لم ِنها ِلماء ألاـى ٥في ٠خبهم؛ ألن مً
الىفىؿ الٝشآهُت ما َى ٌجي الذاللت ،وبالخالي ٘ان الخّاسك ال مدالت ٜائم بحن الذالالث
اإلاخّذدة التي ًدخملها َزا الىق ،ولِغ بّن َزٍ الذالالث أولى بالخٝذًم مً بّن ،ئال
مً خال ٥معدىذ ًٝىي في هٍش اإلاٙعش ئخذي َزٍ الذالالث ُ٘ٝذمها ،وٍلغي ٔحرَا وَزا َى
ِحن الترحُذ .وٜذ أوسد الذ٠خىس خعحن بً ِلى الخشبي -في مّشك ر٠شٍ لٝىاِذ الترحُذ
َّ
مشجح إلاا وا٘ٝه مً
ِىذ اإلاٙعشًٍ -الٝاِذة الخالُت" :ئرا صح ظبب الجزو ٥الفشٍذ ٘هى ِ
أوحه الخٙعحر").(5
()1

ابً مىٍىس ،لعان الّشب.445/2 ،
()2
َالَُ ،٥شم َال ،٥معجم مفىلح ألاـى ،٥مشاحّت وجىزُ :ٞدمحم الخىىجي ،ه ،1.بحروث :داس الجُلَ1424 ،ـ2003-م ،ؿ.83.
()3
اإلاشحْ العاب.ٞ
()4
الفالح ،ـبحي ،مباخث في ِلىم الٝشآن ،ه ،24.بحروث :داس الّلم للمالًحن2000 ،م ،ؿ.129.

( )5الخشبي ،خعحن بً ِلي بً خعحنٜ ،ىاِذ الترحُذ ِىذ اإلاٙعشًٍ دساظت هٍشٍت جىبُُٝت ،ه ،1.الشٍاك :داس الٝاظم،
َ1417ـ1996 -م ،ه. 241/1 ،1
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اإلابدث ألاول :أثشظبب الجزول في جشجيذ معنى جفعحري:
اإلاطلب ألاول :وفيه اإلاثال ألاول :في ٜىله حّالى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   

      ﭼ [البقرة:]981 :

ّ
ً
باخشا ًِ مّجى َزٍ آلاًت ًدبحن له أن هللا َّ
ِض
ئن مً ًُٝلب هٍشٍ في ٠خب الخٙعحر
وحل أساد أن ًشؼذ ّ
َّ
هبُه  ئلى أظلىب خُ٢م في ـشٗ ظإالاث أصخابه سلىان هللا ِليهم
التي ال وائلت مً وسائها ئلى ما ُ٘ه خحر لهم؛ ئر ّبحن لهم ّأن ما ١ان ًّٙله بّمهم مً دخى٥
ّ
البر في ش يء ،وأن َّ
البر ً٢مً في امخالء الٝلىب
البُىث مً ٌهىسَا أزىاء ؤلاخشام لِغ مً ِ
والجىاسح بالخٝىيٜ ،ا ٥الٝؽحري -سخمه هللا ٌّ" :-جى لِغ ّ
البر مشاِاة ألامىس الٍاَشة ،بل
ّ
البر جفُٙت العشائش وجىُٝت الممائش"(.)1
ً
َزا اإلاّجى ٌُعخٝى وٍضداد ولىخا ببُان الشاجح مً أظباب الجزو ٥الزي اخخل٘ ٚيها
الّلماء ِلى أٜىاّ :٥
ِذَا البّن أسبّت وصاد البّن ٘أوـلها ئلى ظخت؛ وخاـل َزٍ
ألاٜىاِ ٥لى الىدى آلاحي):(2
اللىل ألاول :إنها في ألاهصاس الزًً ١اهىا إرا أخشمىا ال ًذخلىن بيىتهم إال مً
ظهىسها١ ،ىن الذخى ٥مً ألابىاب ُ٘ه مً حٕىُت الشأط ما ًخؽىن أن ًيخٝن به
ئخشامهم٘ ،لما حاء سحل منهم ودخل مً الباب ّ
ِحروٍ بزلٝ٘ ،٤ذ حاء في صخُذ البخاسي
ًِ البراء بً ِاصب ٜ ا" :٥هضلذ َزٍ آلاًت ُ٘ىا١ ،اهذ ألاهفاس ئرا َح ُّجىا ٘جاؤوا ،لم
ًذخلىا مً َِ ٜب ِل أبىاب بُىتهم ول ً٢مً ٌهىسَا٘ ،جاء سحل مً ألاهفاس ٘ذخل مً َِ ٜب ِل
بابه٣٘ ،أهه ُِ ِّحر بزل٘ ٤جزلذ:
( )1الٝؽحريِ ،بذال٢شٍم بً َىاصن (ثَ465.ـ) ،لىائ ٚؤلاؼاساث ،جد :ُٞٝئبشاَُم البعُىوي ،ه ،3.مفش :الهُئت اإلافشٍت
الّامت لل٢خاب2000 ،م.159/1 ،
(ً )2ىٍش :ابً الّشبي ،أبى ب٢ش دمحم بً ِبذ هللا (ثَ543.ـ) ،أخ٣ام الٝشآن ،جدِ :ُٞٝلي دمحم البجاوي ،بحروث :داس اإلاّش٘ت،
 ،101- 100/1واإلااوسدي ،أبى الخعً ِلي بً دمحم(ثَ450.ـ) ،الى٢ذ والُّىن ،جد :ُٞٝالعُذ بً ِبذ اإلاٝفىد بً ِبذ
الشخُم ،بحروث :داس ال٢خب الّلمُت ،د.ث ،251-249/1 ،.واإلااجشٍذي ،أبى مىفىس دمحم بً دمحم(ثَ333.ـ) ،جأوٍالث أَل العىت،
جد :ُٞٝمجذي باظلىم ،ه ،1.بحروث :داس ال٢خب الّلمُت َ1426 -ـ2005 -م ،63-62/2 ،و ابً ِىُتِ ،بذ الخ ٞبً ٔالب
بً ِىُت ألاهذلس ي أبى دمحم (ثَ542.ـ) ،املخشس الىححز في جٙعحر ال٢خاب الّضٍض ،جدِ :ُٞٝبذ العالم ِبذ الؽافي دمحم ،ه،1.
لبىان :داس ال٢خب الّلمُتَ1413 ،ـ 1993 -م ،99 – 98/2 ،والٝشوبي ،أبى ِبذ هللا دمحم بً أخمذ بً ٘شح (ثَ671.ـ) ،الجامْ
ألخ٣ام الٝشآن ،جذ.أخمذ البردووي وئبشاَُم أوِٙؾ ،ه ،2.الٝاَشة ،داس ال٢خب اإلافشٍت1964 ،م.343 – 342/2 ،
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ﭽ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂    
ﭼ(.)1

اللىل الثاوي :إنها على ظبيل الخمثيل والترمحز ،ال الخدليم ،بمّجى أن هللا َّ
ِض َّ
وحل
ً
َ
َّ
مشال بأن ًأجىا َّ
والعىت ،وال
البر مً وحهه أي :ظبله اإلاّشو٘ت اإلاىا٘ٝت لل٢خاب
لشب لهم َزا
ًأجىٍ مً ٔحر َزٍ الىحىٍ التي جدىافى مْ خُٝٝت البر.
اللىل الثالث :إنها في اليس يء وجأخحر الحج به ،خحن ١اهىا ًدشمىن الؽهش الخال٥
بخأخحر الدجً ،دللىن الؽهش الخشام بخأخحر الدج ِىهَّ ،
ُ
وأو٥
أصخاب َزا الٝى ٥ر٠ش
ً
مشال ملخالٙت الىاحب في ّ
الدج وؼهىسٍ؛ ٘املخالٙت ئجُان
البُىث وئجُانها مً ٌهىسَا بأهه ٌّذ
ِ
ألامش مً خلٙه ،والخل ٚوالٍهش في ٠الم الّشب واخذ .هٝله اإلااوسدي في جٙعحرٍ ًِ ابً بدش.
ّ
الخطحر والدشاؤم ،أن الشحل ١ان ئرا خشج لخاحخه،
اللىل الشابع :إنها في الىهي عً
ً
ّ٘اد ولم ًىجح ،لم ًذخل مً بابه ،ولً ً٢ذخل مً وساء ٌهشٍ؛ جىحرا مً الخُبت٘ ،أخبرَم
ّ
البر ،وأن َّ
البر ُّبش مً اجٝى واجبْ أمش هللا واهخهى ِما ههى ِىه،
هللا بأن ـيُّهم َزا لِغ مً ِ
وأحى البُىث مً أبىابها.
اللىل الخامغ :إنها في الىهي عً طلب الخحر مً ػحر أهله٘ ،أساد هللا أن ًبحن لهم
ّ
البر أن جىلبىا الخحر مً ٔحر أَله ،وجأجىٍ مً ٔحر بابه.
أهه لِغ مً ِ
اللىل العادط :إنها في الىهي عً إجيان اليعاء مً خيث ال ًدلُ ،
وظ ّمُذ اليعاء
ً
بُىجا؛ ألن ؤلاًىاء ّ
ئليهً ١اإلًىاء ئلى البُىث٣ُ٘ .ىن مّجى آلاًت :ال جأجىا اليعاء مً خُث ال
ُ
ًدل مً ٌهىسًَ ،وأجىًَ مً خُث ًدل مً ُ ٜبلهً .هٝله اإلااوسدي في جٙعحرٍ ًِ ابً صٍذ.
الترجيذ بحن أكىال اإلافعشيً:
ً
ر٠ش ابً الّشبي -سخمه هللا -ظبب هضو ٥آلاًت وألاٜىا ٥في جٙعحرَا مبِىا الشاجح منها
ً
بّذ الخد ُٞٝبحن ألاٜىا ٥اإلاز١ىسة ٜائال" :اإلاعألت الخادًت ِؽشة :في جدَ ُٞٝزٍ ألاٜىا:٥
أما اللىل إن اإلاشاد بها اليعاء"٘ ،هى جأوٍل بُّذ ال ًُ َ
فاس ئلُه ئال بذلُل٘ ،لم ًىحذ ،وال
دِذ ئلُه خاحت.
ََ ً
وأما ١ىهه مشال في ئجُان ألامىس مً وحىَها٘ ،زل ٤حائض في ١ل آًت٘ ،ان ل٣ل خُٝٝت
َ ً
َمشال منها ما ًَ ُْ ٝش ُب ومنها ما ًَ ْب ُّ ُذ.
ْ
( )1أخشحه البخاسي في صخُده٠ ،خاب الّمشة ،باب ٜى ٥هللا حّالى :واجىا البُىث مً أبىابها ،سٜم.1803 :
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وخليلت هزه آلاًت (البيىث اإلاعشوفت) ،بذلُل ما سوي في ظبب هضولها مً وشٛ
ّ
مخّذدة ر٠شها َأ ْو َِ َب َها ًِ الضَشيَّ ،
٘د ٞٝأنها اإلاشاد باآلًت ،زم س٠ب مً ألامشا ٥ما ًدمله
الل َٙوٍٝشب ،وال ٌّاسله ش يء "(.)1
ّ
وسجح ابً ِىُت  -سخمه هللا  -الٝى ٥ألاو ٥بّذ ما ر٠ش ألاٜىا ٥في آلاًت ،خُث ٜا:٥
َ
ٌ َ
آلاًت َم ٌ
٘بُّذ ُمٕ ِّحر همي
شل في ِحماُ اليعاء،
" ...وألاو ٥أظذ ...وأما ما خ٣اٍ  ...مً أن
ال٢الم"(.)2
ً
ً
٠ما َّ
سجح الٝشوبي -سخمه هللا -أًما ٜى ٥الجمهىس ٜائالٜ" :لذ :الٝى ٥ألاو ٥أصح
َزٍ ألاٜىا ،٥إلاا سواٍ البراء ...وَزا هق في البُىث خُٝٝت ...وأما جل ٤ألاٜىا٘ ،٥خإخز مً
مىلْ آخش ال مً آلاًت٘ ،خأمل "(.)3
وٜا ٥أبى خُان ألاهذلس ي  -سخمه هللا  -بّذ ر٠ش َزٍ ألاٜىا ٥في آلاًت" :وملخق َزٍ
ً ً
ً
ألاظباب أن هللا حّالى أهضَ ٥زٍ آلاًت سادا ِلى مً حّل ئجُان البُىث مً ٌهىسَا بشا آمشا
باجُان البُىث مً أبىابها ،وَزٍ هي أظباب جما٘شث ِلى أن البُىث ُأسٍذ بها الخُٝٝت ،وأن
ؤلاجُان َى اإلاجيء ئليها .والخمل ِلى الخُٝٝت أولى مً ادِاء املجاص مْ مخالٙت ما جما٘ش مً
َزٍ ألاظباب"(.)4
ً
وبّذ اظخّشاك ألاٜىا ٥وبُان اإلاّجى اإلاترجب ِلى ١ل ٜى ٥منهاً ،دبحن لىا ًُٝىا ودوهما
ؼ ٤أن الٝى ٥ألاوَ ٥ى الشاجح مً بحن جل ٤ألاٜىا ٥الظدىادٍ ئلى الذلُل الشابذ الصخُذ،
وَى ٜى ٥حمهىس اإلاٙعشًٍ٠ ،ما أؼاس ئلى اخخُاسٍ أًما -دون الىٍش في بُٝت ألاٜىا ٥ألاخشي-
ً
حلت مً أئمت الخٙعحر أمشا :٥الىبري( )5والبٕىي( ،)6وابـً ٠شحر( )7سخمهم هللا حمُّا.
()1

ابً الّشبي ،أخ٣ام الٝشآن.101- 100/1 ،
()2
ابً ِىُت ألاهذلس ي ،املخشس الىححز في جٙعحر ال٢خاب الّضٍض.99 – 98/2 ،
()3
الٝشوبي ،الجامْ ألخ٣ام الٝشآن.343 – 342/2 ،
()4
أبى خُان ،دمحم بً ًىظ ٚالٕشهاوي ألاهذلس ي (ثَ 745.ـ) ،البدش املخُي  ،جد :ُٞٝالؽُخ ِاد ٥أخمذ ِبذ اإلاىحىد والؽُخ ِلي دمحم
مّىك ،ؼاس ٟفي جدُٝٝه :د .ص٠شٍا ِبذ املجُذ الىىحي ،ود .أخمذ الىجىلي الجمل ،ه ،1.بحروث :داس ال٢خب الّلمُتَ1422 ،ـ  2001-م،
.64 – 62/2
()5
الىبري ،دمحم بً حشٍش بً ًضٍذ (ثَ310.ـ) حامْ البُان ًِ جأوٍل آي الٝشآن ،جد ُٞٝوحّلُ :ٞمدمىد دمحم ؼا٠ش ،مشاحّت وجخشٍج
أخادًشه :أخمذ دمحم ؼا٠ش ،ه ،1.بحروث ،مإظعت الشظالت2000 ،م.168 – 85/2 ،
( )6البٕىي ،أبى دمحم الخعحن بً معّىد َّ
الٙشاء (ثَ510.ـ) ،مّالم الخجزًل في جٙعحر الٝشآن ،خٝٝه وخشج أخادًشه :دمحم ِبذ هللا الىمش،
وِشمان حمّت لمحرًت ،وظلُمان معلم الخشػ ،ه ،4.داس وُبتَ1417 ،ـ 1997/م( ،ه.161 – 160/1 ،)4
()7
ابً ٠شحر الذمؽٝي ،ئظماُِل ابً ِمش أبى الٙذاء (ثَ774.ـ) ،جٙعحر الٝشآن الٍُّم ،جد :ُٞٝدمحم خعحن ؼمغ الذًً ،ه ،2.بحروث،
داس ال٢خب الّلمُت ،ميؽىساث دمحم ِلي بُمىنَ1419 ،ـ.295/1 ،
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اإلاطلب الثاوي :وفيه اإلاثال الثاوي :في كىل حعالى :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﭼ[ؤلاظشاء:]60 :

حاءث َزٍ آلاًت في ظُا ٛالخذًث ًِ ئـشاس وِىاد ٜشَؾ ،وجدذًاتهم العا٘شة التي
ُ
ّ
جمشلذ في ولب آلاًاث الخعجحزًت؛ لٍُلىا ِلى ما َم ِلُه مً ّ
الخّىذ والمال ٥اإلاخأـل ،وإلاا
١ان َزا ًذِ ٥لى خشوحهم ًِ ألاـى ٥الّٝلُت ،وؼذة الىٙىس مً الاظخٝامت ِلى وشٍٞ
الخ ٞوؤلاًمان ،حاءث آًاث الىُِذ والخخىٍ ٚومنها :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ خ٣ى
رلِ ٤نهم الٝشآن وسجلها ِليهم ،لِعٝىىا مً خعاب الّٝل ومحزان الخاسٍخِ ،لى مذي
الضمان(.)1
وبّذ ئمّان الىٍش في بّن الخٙاظحر؛ لبُان اإلاشاد بهزٍ الصجشة وحذها أنها ال جخشج
ًِ أسبّت أٜىا ٥جدىم خىلها ،وبُانها ِلى الىدى آلاحي:
اللىل ألاول :إنها عطف على الشؤيا ،وفي الكالم جلذًم وجأخحر ،والخٝذًش :وما حّلىا
الشؤٍا التي أسٍىا ٟوالصجشة اإلاّلىن آ١لها وهي شجشة الضٜىم ئال ٘خىت للىاطٜ ،اله حمهىس
اإلاٙعشًٍ(.)2
ً
وفي جأوٍل اإلاّجى و٘ٝا لهزا الٝىٜ ٥ا ٥ابً ِاؼىس -سخمه هللاّ٘" :-لى َزا الخأوٍل
٘اإلاّجى :أن شجشة الضٜىم ظبب ٘خىت مٙ٢شَم واهفشا٘هم ًِ ؤلاًمان .وٍخّحن أن ً٣ىن مّجى
حّل شجشة الضٜىم ٘خىت ِلى َزا الىحه أن ر٠شَا ١ان ظبب ٘خىت بدزٗ مماٗ وَى ر٠ش
بٝشٍىت ٜىله( :اإلالعىهت في اللشآن)؛ ألن ما وـٙذ به في آًاث الٝشآن لًّ لها .وٍجىص أن
ً٣ىن اإلاّجى :أن ئًجادَا ٘خىت .أي ِزاب م٢شس٠ ،ما ٜا:٥ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ

[الفا٘اث.)3("]63 :

(ً )1ىٍش :الضخُلي ،وَبت بً مفىٙى ،الخٙعحر الىظُي ،ه ،1.دمؽ :ٞداس ال٢ٙشَ1422 ،ـ.1363/2 ،
(ً )2ىٍش :الؽى١اوي ،دمحم بً ِلي (ثَ1250.ـ)٘ ،خذ الٝذًش الجامْ بحن ٘جي الشواًت والذساًت مً ِلم الخٙعحر ،ه ،1.بحروث:
داس ابً ٠شحر ،دمؽ :ٞداس ال٣لم الىُبَ1414 ،ـ.284/3 ،
( )3ابً ِاؼىس ،دمحم الىاَش(ثَ1394.ـ) ،جٙعحر الخدشٍش والخىىٍش ،جىوغ :الذاس الخىوعُت لليؽش1984 ،م.147/15 ،
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ووا٘ٝه اإلااوسدي ّ
وبحن ّ
ماَُت الٙخىت باًشاد ٜى ٥الخعً ومجاَذ وٜخادة والطخاٟ
ً
وظُّذ ابً حبحر وواووط وابً صٍذ  -سخمهم هللا حمُّا -؛ ئر ٜالىا" :و١اهذ ٘خىتهم بها ٜى٥
أبي حهل وأؼُاِه :الىاس جأ١ل الصجش ٘ ُٚ٢جيبتها؟"(.)1
ُ ُ
اللىل الثاوي :إهنا شجشة الكشىث( )2التي جلخىي على الشجش .هٝله اإلااوسدي(ًِ )3

ابً ِباط  وصاد الؽى١اوي  -سخمه هللا  :-فخلخلها(.)4

اللىل الثالث :إنها الشيطان .أوسدٍ الؽى١اوي في جٙعحرٍ(.)5
(.)6
اللىل الشابع :إنها اليهىدُٜ .ل :ئنهم جٍاَشوا ِلى سظى ٥هللا  مْ ألاخضاب
اللىل الخامغ :ئنهم بىى أميت ،أوسدٍ الؽى١اوي في جٙعحرٍ(ّ ،)7
وسدٍ ابً ِاؼىس
ُ َ
ً
ّ
اإلاىٙشاث مً
مبِىا أهه مً ألاخباس املخخلٝت ًِ ابً ِباط في صمً الذِىة الّباظُت إل٠شاس ِ
ُ
ٌ
بجي ّ
ـشٍذ في وحىد آًاث ر َِ ٠شث ٘يها شجشة ملّىهت
أمُت ،وأن وـ ٚالصجشة بأنها اإلالّىهت
ٌ
خشوج ًِ وـاًا الٝشآن في ٜىله:
وهي الضٜىم ،باإللا٘ت ئلى ّأن مشل َزا الاخخالٛ

ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﭼ [الدجشاث.)8( ]11 :
اللىل العادط :كىاًت عً اإلاشأة ،والجماِت أوالد اإلاشأة ١األٔفان للصجشة .أوسدٍ
اإلااوسدي في جٙعحرٍ وال دلُل ِلُه ّ
لُخٝىي به(.)9

(ً )1ىٍش :اإلااوسدي ،الى٢ذ والُّىن.254/3 ،
َ
ْ
ْ
َ
َّ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
ْ
ٌ
َّ
( )2حاء في لعان الّشب البً مىٍىس (ج ،13ؿ  " )985بخفشٗ"( :ال٢ؽىر) بالٙخذ َوالخخ ُٚٙه ْبذ ًَخ َّل ُ ٞبأٔ َ
ف ِان الص َج ِش
ِ ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ُ َ ْ ً ْ َ ُ َ ُ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُّ ْ ِ َ ُ
َ
ْ َْ
ْ َْ َ ْ َ ْ َ ْ
ك ،وٍٝا ٥أًما :ال٢ؽىزاء ِباإلا ِذ والٝف ِش وٜذ جمم ال٣اٗ ِ٘ ِيهماٜ .ا ٥الؽاِش:
ِمً ٔح ِر أن ًم ِشب ِب ِّش ٍِ ٛفي ألاس ِ
َ
َ
َ ُ ُ
ـل ،وال َو َس ٌ ...... ٛوال َو ٌ
ىر٘ ،ال أ ٌ
عُم ،وال ٌِ ٌل ،وال ز َم ُش
َى ال٢ؽ
(ً )3ىٍش :اإلااوسدي ،الى٢ذ والُّىن.254/3 ،
(ً )4ىٍش :الؽى١اوي٘ ،خذ الٝذًش.284 /3 ،
(ً )5ىٍش :الؽى١اوي٘ ،خذ الٝذًش.284/3 ،
(ً )6ىٍش :اإلااوسدي ،الى٢ذ والُّىن.254/3 ،
(ً )7ىٍش :الؽى١اوي٘ ،خذ الٝذًش.284/3 ،
( )8هٍش :ابً ِاؼىس ،الخدشٍش والخىىٍش.147/15 ،
(ً )9ىٍش :اإلااوسدي ،الى٢ذ والُّىن.254/3 ،
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الترجيج بحن أكىال اإلافعشيً:
بّذ اظخّشاك ألاٜىا ٥وبُان وحه الاخخجاج ببّمها ،وِذم اظدىاد البّن آلاخش
ئلى ما ّ
ًٝىٍه ،هالخَ أن الٝى ٥ألاو٥؛ ًإ٠ذٍ ظبب الجزو ٥وٍٝىٍه؛ ٘ٝذ سوي الىاخذي بعىذ
ًِ ِ٢شمت ًِ ابً ِباط  أهه ٜا" :٥إلاا ر٠ش هللا حّالى الضٜىم في الٝشآن خىٗ به َزا
الحي مً ٜشَؾٝ٘ ،ا ٥أبى حهلَ :ل جذسون ما َزا الضٜىم الزي ًخى٘٢م به دمحم؟ ٜالىا :ال،
ٜا :٥الثرًذ بالضبذ ،أما وهللا لئن أم٢ىىا مىه لىتزٜمىه جضٜما٘ ،أهض ٥هللا جباس ٟوحّالى:
ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭼ ًٝى :٥اإلازمىمت ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﭼ"(.)1

ولّل َزا العبب الزي حّل أ٠ثر اإلاٙعشًٍ ًٝىلىن به .وَزا ال ًىٙي ١ىن بّن
ألاٜىا ٥مدخمل لذوساهه في دائشة اإلاّجى ؤلاحمالي لآلًت مً حهت؛ ٘ٝذ ٜا ٥ابً ِاؼىس  -سخمه
هللا ٘" :-الٍاَش أن َزٍ آلاًت هضلذ في مذة خفى ٥بّن ّ
املخى٘اث"( ،)2وإلم٣اهُت ئدخاله
في الٝى ٥ألاو ٥مً حهت أخشي وٜذ ٜا ٥الضحاج – سخمه هللا " :-ئن الّشب جٝى ٥ل٣ل وّام
ّ
ولاس :ملّىن"(ُ٘ ، )3ذخل بزل ٤الٝى ٥الشاوي وٍ٣ىن له وحه مدخمل٠ ،ما أن ما جبحن
م٢شوٍ
جبحن مً أدلت َزٍ ألاٜىا ٥أهه مىلىُ ال ًشج ْٙئلى سجبت الاخخجاج به وال ًم٢ىىا الخّىٍل
ِلُه؛ ٘لزل ٤جشجح الٝى ٥ألاو ٥الزي ٜا ٥به حمهىس اإلاٙعشًٍ ،وهللا أِلم.
وفي نهاًت هزا اإلابدث:
فإهه ًدبحن لىا مً مجمىع ما ظبم إًشاده في اإلاطلبحن ،كيف أصبدذ الفكشة اإلاشاد
ً
ً
إًصالها واضحت وضىخا ال ًذع مجاال للشك لذي اللاسئ الكشيم أن ظبب الجزول له أثش
ودوس كبحر في جشجيذ اإلاعنى الخفعحري لهزه آلاًاث والتي ظيلذ مً باب الخمثيل ال
الحصش ،ويخأكذ له رلك باللياط على هظااشها في مظانها ،وهللا حعالى أعلم.

( )1الىاخذي ،أظباب الجزو ،٥ؿ.289.
( )2ابً ِاؼىس ،الخدشٍش والخىىٍش.148/15 ،
( ّ )3
الضحاج ،أبى ئسخا ٛئبشاَُم بً العشي (ثَ311.ـ) ،مّاوي الٝشآن وئِشابه ،جدِ :ُٞٝبذ الجلُل ؼلبي ،ه ،1.بحروثِ :الم
ال٢خبَ1408 ،ـ1988-م.248/3 ،
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اإلابدث الثاوي :أثشظبب الجزول في جشجيذ معنى لؼىي:
اإلاطلب ألاول :وفيه اإلاثال ألاول :في كىل هللا حعالى :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ [آِ ٥مشان:]200 :
حاءث َزٍ آلاًت في خخام ظىسة آِ ٥مشان بىـُت ِامت للمإمىحن جإَلهم إلحابت
الذِاء والىفش في الذهُا والشىاب في آلاخشة ،وجخممً َزٍ الىـُت :الخث ِلى الفبر ِلى
الخ٣الُ ٚالذًيُت والىاِاث ،والفبر ِلى اإلافائب والؽذائذ ٠مفابشة ألاِذاء وَىي
الىٙغ( .)1وٜذ اخخل ٚاإلاٙعشون في اإلاشاد بالشباه في آلاًت ِلى ٜىلحن:
اللىل ألاول :ئن اإلاشاد بالشباه في آلاًت َى :مالصمت الثؼىس وسباط أعذاء الذًً،
واإلاّجى  :أُٜمىا ِلى حهاد ِذو٠م بالخشب والدجت(.)2
والــزًً ٜــالىا َــزا اظــدىذوا ئلــى أن ( الشبــاه) مــأخىر ئمــا مــً الــشبي ،وٍٝفــذ بــه سبــي
(.)3
الخُل واسجباوها ،وئما مً اإلاشابىت أي :اإلاالصمت واملخاٍ٘ت
َّ َ
اللىل الثاوي :إن اإلاشاد بالشباط هى :اإلاشابطت على الصلىاث؛ ورلك باهخظاس الصال ِة
َب ْع َذ َّ
الصالة.
واظدىذ أصحاب هزا اللىل إلى أن معنى الشباط في اللؼت اإلاالصمت واملخاٍ٘ت٢٘ ،ما
ًصح ئوالٜه ِلى مالصمت ألاِذاءً ،صح كذلك ئوالٜه في اللؼت ِلى مالصمت اإلاسجذ الهخٍاس
الفالة ،ولزا ٘ٝذ ظمي اإلا٣ان الزي ًخق باٜامت خٍٙت ُ٘ه :سباوا(.)4
حــاء فــي ٘ــخذ الٝــذًش للؽــى١اويٜ" :ــا ٥الخلُــل :الشبــاه مالصمــت الشٕــىس ومىاٌبــت الفــالة
َ٢ــزا ٜــا ،٥وَــى مــً أئمــت اللٕــت  .وخ٣ــي ِــً ٔحــرٍ ٜــاًٝ :٥ــا ٥مــاء مت ـرابي دائــم ال ًبــرح ،وَــى
ًٝخض ي حّذًت الشباه ئلى ٔحر اسجباه الخُل في الشٕىس"(.)5

(ً )1ىٍش :الضخُلي ،الخٙعحر الىظُي.1363/2 ،
(ً )2ىٍش :الىبري ،حامْ البُان ًِ جأوٍل آي الٝشآن ،503 -501/7 ،والضحاج ،مّاوي الٝشآن وئِشابه. 520/1 ،
(ً )3ىٍش :الؽى١اوي٘ ،خذ الٝذًش .457/1 ،وِٝب الؽى١اوي بّذ َزا الٝى :٥ئهه ٜى ٥حمهىس اإلاٙعشًٍ.
(ً )4ىٍش :اإلاٙشداث في ٔشٍب الٝشآن ألبي الٝاظم الخعحن بً دمحم اإلاّشوٗ بالشأب ألاـٙهاوي (ثَ502.ـ) ،جد :ُٞٝدمحم ظُذ
ُ٠الوي ،بحروث :داس اإلاّش٘ت ،ؿ ،271.و٘خذ الٝذًش للؽى١اوي.457/1 ،
( )5الؽى١اوي٘ ،خذ الٝذًش .457/1
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ومما ّ
ًشجح اخخماَ ٥زٍ ال٣لمت للمعنى الثاوي ظبب الجزول الزي أوسدٍ الىاخذي
ًِ أبي ظلمت بً ِبذ الشخمًٜ :اً :٥ا ابً أخيَ ،ل جذسي في أي ش يء هضلذ َزٍ آلاًت:
()1

ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ [آِ ٥مشان:
]200؟ ٜاٜ :٥لذ :الٜ ،ا :٥ئهه ًا ابً أخي لم ً ً٢في صمان الىبي  سٕش ًشابي ُ٘ه ،ولً٢
(.)2
اهخٍاس الفالة خل ٚالفالة
َ
َّ ُ َ
وكذ وافم بزلك ما جاء ًِ أبي َشٍشة هنع هللا يضر ٜاٜ :٥ا ٥سظى ٥هللا  ( :أَالَ أ ُدلكم َعلى
َ ُ ْ
َ َ ُّ
ىا َب َلى ًَا َ ُظى َل هللاَ ،ك َ ْ َ ْ ُ ُ
َّ َ
ُ َ َ َ َ ُُ
ىء
اث؟ كال
س
الِ :إظب ِاغ الىض ِ
ما ً ِدط ِبه هللا الخطاًا وي ْشفع ِب ِه الذ َسج ِ
ََ ََ َ َْ ُ ُ
َ
إلى اإلاَ َ
َّ َ َ ْ َ َّ
الخ َطا َ
الةَ ،ف ّز ِل ُك ُم َّ
الشباط )(.)3
ع
على اإلاك ِاس ِه ،وكثرة
اج ِذ واه ِخظاسالصال ِة بعذ الص ِ
ِ
الترجيح بين أقوال المفسرين :وبّذ َزا الخٙفُل والبُان ًخطح لىا أن ظبب
الجزو ٥له أزش في اإلاّجى ،ووحه ٜشٍب في الترحُذ ،مْ أن الشاجح الزي ٜا ٥به ٜى ٥حمهىس
ً
ً
اإلاٙعشًٍ لم ٌّخمذ ِلُه ،وفي اإلاٝابل ٘لم ًشد ما ًى٢شٍ بل وحهه أئمت اللٕت جىحيها خعىا
ًخطح به اإلاّجىُ ،وٍ َ
ٙهم مّه اإلاشاد مً آلاًت ال٢شٍمت ،وهللا حّالى أِلم.

اإلاطلب الثاوي :وفيه اإلاثال في كىل هللا حعالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [اليعاء:]22 :
ر٠ش بّن اإلاٙعشًٍ أن َزٍ آلاًت حؽحر ئلى "خ َٙالزمام ،والىٜىٗ ِلى خذ الاخترام،
٘ان ّ
الس ّ
جُت جخذاخلها ألاهٙت مً أن ًى٢ذ ٘شاؼه ٔحرٍ٘ ،ىهى ألابىاء ًِ جخىى خٝى ٛآلاباء
ُْ
فى اظخٙشاػ مى٣ىخت ألاب"( .)4ومً حملت ما ُٜل ٘يها ئنها "هضلذ في ٜىم ١اهىا ًَخل ُٙىن ِلى
ُ
خالئل آبائهم٘ ،جاء ؤلاظالم وَم ِلى رلّ ،٤
٘دشم هللا جباس ٟوحّالى ِليهم اإلاٝام ِليهً ،وِٙا
وؼ ْش٠هم مً ّ٘ل رل ،٤لم ًإاخزَم به ،ئن َم اجٝىا
لهم ِما ١ان ظل ٚمنهم في حاَلُتهم ِ
هللا في ئظالمهم وأواِىٍ ُ٘ه"(.)5
وٜذ اخخل ٚاإلاٙعشون في ما َُت ( ما ) في َزٍ آلاًت ومّىاَا ئلى ٜىلحن :
( )1الىاخذي ،أظباب الجزو ،٥ؿ.118 .
( )2أخشحه الخا٠م ،في اإلاعخذس ،ٟالخا٠م ،329/2 ،وٜا :٥صخُذ ؤلاظىاد ووا٘ٝه الزَبي .
( )3أخشحه معلم في صخُده٠ ،خاب الىهاسة ،باب٘ :مل ئظبآ الىلىء ِلى اإلا٣اسٍ ،سٜم.)251( :
) (4الٝؽحري ،لىائ ٚؤلاؼاساث.323/1 ،
ً (1ىٍش :الىبري ،حامْ البُان ًِ جأوٍل آي الٝشآن.132/8 ،
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َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ّ
ّ َ
الي َعـ ِـاء) ُم َخ َّ ِلـ ٌـِ ٞبْ ٝىِلـ ِـه:
اللووىل ألاول( :مووا) فووي هووزه آلاًووت مصووذ ِسيت ،وِلُـ ِـه ٘ٝىلــه(ِ :مــً ِ
َ
ّ
َ
َ(ج ْىُ ٢د ــىا) َال ب َْ ٝىل ــه َ(ه َ ٢ـ َـذ)َ ،و َج ْٝشٍ ـ ُـش ْاإلاَ ّْ َج ــى َِ َل ــى ََ ـ َـزا ْال َ ٝـ ْـىَ ( :٥وَال َج ْىُ ٢د ــىا م ــً الي َع ــاء ه ٣ـ َ
ـاح
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َُ َ َ َ َ ْ َُ ُ َ ُ ُ ْ َ ّ َ ْ َ
اظ ـ ِـذ ال ــزي  ١ــاهىا ًّٙلىه ــه ف ــي
آب ــا ِئ٢م) ،أي :ال جّٙل ــىا م ــا  ١ــان ًّٙل ــه آب ــاؤ٠م ِم ــً ِ
ـاح الِ ٙ
الى ٣ـ ِ
الجاَلُت.
وَزا الٝىَ ٥ى اخخُاس ابً حشٍش الىبري وٜا ٥مدخجا لـه :ألهـه لـى ١ـان اإلاٝفـىد بـزل٤
الىهي ًِ خالئل آلابـاء دون ظـائش مـا ١ـان مـً مىـا٠ذ آبـائهم خشامـا لُٝـل( :وال جى٢دـىا مـً ه٢ـذ
آبـاؤ٠م مـً اليعـاء ئال مــا ٜـذ ظـل)ٚ؛ ألن رلـَ ٤ــى اإلاّـشوٗ فـي ٠ـالم الّــشب ئر ١ـان" مـً " لبجــي
آدم  ،و"مــا" لٕحــرَم ،وال جٝــل :وال جى٢دــىا مــا ه٢ــذ آبــاؤ٠م مــً اليعـاء٘ .اهــه ًــذخل ُ٘ــه مــا ١ــان
مــً مىــا٠ذ آبــائهم التــي ١ــاهىا ًدىا٠دىنهــا فــي حــاَلُتهم ٘دــشم ِلــيهم فــي ؤلاظــالم بهــزٍ آلاًــت ه٣ــاح
خالئ ــل آلاب ــاء و ١ــل ه ٣ــاح ظ ــىاٍ هه ــى هللا حّ ــالى ر ٠ــشٍ ابخ ــذاء مشل ــه ف ــي ؤلاظ ــالم مم ــا  ١ــان أَ ــل
الجاَلُت ًدىا٠دىهه في ؼش٠هم(.)1
اللىل الثاوي( :ما) مىـىلت واّٜت ِلـى اليعـاء التـي ه٢دهـا آلابـاء ،أي :ال جى٢دـىا التـي
َ ّ
َ ُ ْ َ َ َ َُ
واب لكوم
واهكدىا موا ط
اليع ِـاء) :بُـان ل ـ "مـا " اإلاىــىلت ٝ٠ىلـه حّـالى :ف ِ
ه٢ذ آباؤ٠م .وٜىله ِ(مـً ِ
ّ َ ّ
الي َع وواء  ،وألنه ــم  ١ــاهىا ًى٢د ــىن وع ــاء آب ــائهم ٠م ــا ً ــذ ٥ل ــه ظ ــبب الج ــزو ٥ال ــزي أوسدٍ
ِم ووً ِ
الىاخــذي  :أن سحــال مــً ـــالحي ألاهفــاس جــىفي٘ ،خىــب ابىــه ام ـشأة أبُــهٝ٘ ،الــذ :ئوــي أِــذٟ
ولذا ،ول٢جي آحي سظى ٥هللا  اظخأمشٍ٘ ،أجخه ٘أخبرجه ٘ ،أهض ٥هللا حّالى َزٍ آلاًت (.)2
الترجيذ بحن أكىال اإلافعشيًٜ :ا ٥الؽىُٝىي -سخمه هللا -مشجخا الٝى ٥الشاوي في
مّجى آلاًت" :والزي ًٍهش  -وحضم به ٔحر واخذ مً املخٝٝحن -أن "ما" مىـىلت"( ،)3ووعبه
ابً حشٍش البً ِباط وٜخادة وِ٢شمت ؤحرَم( .)4وٜا ٥الضحاج في مّجى آلاًت" :ال جى٢دىا ٠ما
١ان مً ٜبل٢م ًى٢ذ ما ه٢ذ أبىٍ"(.)5
وٜىلــه َــزا ًــذِ ٥لــى أهــه ًمُــل ئلــي اِخبــاس "مــا" مىـــىلت  .ئرن ٘الــزًً سجخــىا الٝــى٥
الشاوي ٜذ اِخمذوا في جشحُدهم ِلى ظبب الجزو ،٥وهي حجت ٜىٍت في مىلْ الخالٗ .
( )1اإلافذس العاب.ٞ
( )2الىاخذي ،أظباب الجزو ،٥ؿ ،123 .ور٠ش هدىٍ العُىوي في اللباب ،ؿ.112 .
( )3الؽىُٝىي ،دمحم ألامحن بً دمحم املخخاس ،ألىاء البُان في ئًماح الٝشآن بالٝشآن ،الشئاظت الّامت إلداساث البدىر الّلمُت
وؤلا٘خاء والذِىة وؤلاسؼاد  -العّىدًت َ 1403 ،ـ 1983 -م. 377/1 ،
(ً )4ىٍش :الىبري ،حامْ البُان ًِ جأوٍل آي الٝشآن.132/8 ،
(ً )5ىٍش :الضحاج ،مّاوي الٝشآن وئِشابه.33-32/2 ،
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وفي نهاًت هزا اإلابدث:
وبّـذ َـزا الخٙفــُل والبُـان فــي َـزًً اإلاىلبــحن ًخطـح لىـا أن ظــبب الجـزو١ ٥ــان لـه أزــش
ً
في اإلاّجى ،ووحه ٜشٍب في الترحُذ ،بل ّ
جىحيها خع ًـىا ًخطـح بـه اإلاّجـىُ ،وٍ َ
ٙهـم
وحهه أئمت اللٕت
مّــه اإلا ـشاد مــً آلاًــت ال٢شٍمــت٠ ،مــا فــي اإلاىلــب ألاو .٥وهدــىٍ فــي اإلاىلــب الشــاوي الــزي ١ــان أ٠ثــر
ً
ً
واوسجاما مْ ظبب الجزوّ ٥
ودِم لىا اإلاّجى الشاجح ،وهللا حّالى أِلم.
اجٙاٜا
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الخاجمت(:)1
وفي خخام َزٍ الجىلت البدشُت الٝفحرةٝ٘ ،ذ و٘ٝجي هللا ِ َّض وحل للخشوج مىه ببّن
ً
الىخائج التي أسحى ّأن ً٣ىن ٘يها جز٠حرا للّاسٗ اإلاىخهي ،و٘ائذة ٌعحر ِلى ههجها الىالب
اإلابخذي ،منها:
ّ -1ئن ظبب الجزو ٥له أزش ٠بحر في جشحُذ ٜى ٥جٙعحري أو مّجى لٕىي؛ ألن ظبب
الجزوُّ ٌُ ٥
ّذ بمشابت جٙعحر باإلاأزىس٘ ،ال ٌعخُٝم لىا ئَما ٥ظبب الجزو ٥بدا ٥مً ألاخىا،٥
ّ
داِم للمّجى الزي ِلُه أَل الخٙعحر أو ِلماء اللٕت.
دون الىٍش في مشج ٍح أٜىي ٍ
 -2اظخذ ٥البدث ِلى اخخالٗ ألامشلت الخىبُُٝت التي دسظها وهاٜؽها أنها جدمل ِذة
أٜىا ٥جٙعحرًت ومّاوي لٕىٍت ،وَزا ًذِ ٥لى ظّت واحعاُ سواًاث أظباب الجزو ٥والتي
ً
أظهمذ في جىمُت اإلال٢ت الخٙعحرًت ٠ما ًذ ٥أًما ِلى ظّت احعاُ مّاوي ألٙاً الٝشآن
ال٢شٍم.
 -3الشحىُ ئلى سواًاث أظباب الجزو ٥واِخماد ما ًفلح منها لالخخجاج ِىذ جٙعحر
الٝشآن ال٢شٍم واظخيباه ألاخ٣ام ِلى اخخال٘ها.
ومً أَم الخىـُاث:
الاَخمام بدعلُي المىء ِلى َزا الىىُ مً ألابدار بخىظُْ َزا البدث مً ٜبل
الىلبت الباخشحن إلاا له مً أَمُت في جىمُت اإلال٢ت الخٙعحرًت وجىظُْ مذاس ٟالباخث وٜذسجه
ِلى الخّامل مْ هفىؿ اإلاٙعشًٍ؛ ورل ًِ ٤وشٍِٝ ٞذ دوساث جذسٍبُت ووسػ حّلُمُت
ِملُت جدذ ئؼشاٗ باخشحن مخخففحن في الؽشَّت واللٕت الّشبُت.
ً ً
َزا وهللا أِلم ،وـلى هللا ِلى دمحم وِلى آله وصخبه وظلم حعلُما ٠شحرا.

( )1أظأ ٥هللا ظبداهه وحّالى أن ًُدعً خخامىا ،وٍُمً ٠خابىا ،وٍِعش خعابىا ئهه ولي رل ٤والٝادس.

198

ُّ
أثشأظباب الجزول في جشجيذ اإلاعنى عىذ اإلافعشيً
ثبذ اإلاصادسواإلاشاجع:
 -01ابـ ــً الّشبـ ــي ،أبـ ــى ب٢ـ ــش دمحم بـ ــً ِب ــذ هللا (ثَ543.ـ ــ) ،أخ ٣ــام الٝـ ـشآن ،جد ُٝــِ :ٞل ــي دمحم البج ــاوي ،بحـ ــروث :داس
اإلاّش٘ت ،د.ث.
 -02ابً جُمُت ،أخمذ ِبذ الخلُم ابً جُمُت (ثَ728.ـ) ،مجمىُ ٘خاوي ؼُخ ؤلاظـالم ابـً جُمُـت :حمـْ وجشجِـبِ :بـذ
الشخمً بً ٜاظم الّاـمي الىجذي الخىبلي ،الشٍاك :داس ِالم ال٢خبَ1421،ـ 1991 /م.
 -03ابً ِاؼىس ،دمحم الىاَش(ثَ1394.ـ) ،جٙعحر الخدشٍش والخىىٍش ،جىوغ :الذاس الخىوعُت لليؽش1984 ،م.
 -04اب ــً ِىُ ــت ،أب ــى دمحم ِب ــذ الخ ــ( ٞث َ541.ــ) ،املخ ــشس ال ــىححز ف ــي جٙع ــحر ال٢خ ــاب الّضٍ ــض ،بح ــروث :داس اب ــً خ ــضم،
َ1423ـ.
 -05اب ــً ِىُ ــتِ ،ب ــذ الخ ــ ٞب ــً ٔال ــب ب ــً ِىُ ــت ألاهذلس ـ ي أب ــى دمحم (ث َ542.ــ) ،املخ ــشس ال ــىححز ف ــي جٙع ــحر ال٢خ ــاب
الّضٍض ،جدِ :ُٞٝبذ العالم ِبذ الؽافي دمحم ،ه ،1.لبىان :داس ال٢خب الّلمُتَ1413 ،ـ 1993 -م.
 -06ابً ُِٝلت اإلا٣ي ،دمحم بً أخمذ بً ظُّذ (ثَ1150.ـ) ،الضٍادة وؤلاخعان في ِلـىم الٝـشآن ،ه ،1.مش٠ـض البدـىر
والذساظاث بجامّت الؽاسٜتَ1427 ،ـ 2006 -م.
 -07ابــً ٠شحــر الذمؽــٝي ،ئظــماُِل ابــً ِمــش أبــى الٙــذاء (ث َ774.ــ) ،جٙعــحر ال ٝـشآن الٍّــُم ،جدُٝــ :ٞدمحم خعــحن
ؼمغ الذًً ،ه ،2.بحروث ،داس ال٢خب الّلمُت ،ميؽىساث دمحم ِلي بُمىن.ٌ1419 ،
 -08ابً مىٍىس ،أبى الٙمل دمحم بً م٢شم (ثَ711.ـ) ،لعان الّشب ،ه ،1.بحروث :داس ـادس .دث.
 -09أبــى خُــان ،دمحم بــً ًىظــ ٚالٕشهــاوي ألاهذلس ـ ي (ث َ745.ـ) ،البدــش املخــُي ،جدُٝــ :ٞالؽــُخ ِــاد ٥أخمــذ ِبــذ
اإلاىحىد والؽُخ ِلي دمحم مّىك ،ؼاس ٟفي جدُٝٝه :د .ص٠شٍا ِبـذ املجُـذ الىـىحي ،ود.أخمـذ الىجـىلي الجمـل ،ه،1.
بحروث :داس ال٢خب الّلمُتَ1422 ،ـ  2001-م.
 -10البخـاسي ،أبـى ِبــذ هللا دمحم بـً اظــماُِل الجّٙـي(ثَ256.ــ) ،صـخُذ البخــاسي ،جدُٝـ ٞد .مفــىٙى دًـب البٕــا،
ه ،3.الُمامت -بحروث ،داس ابً ٠شحرَ1407 ،ـ1987 -م.
 -11البٕىي ،أبى دمحم الخعحن بً معّىد َّ
الٙشاء (ثَ510.ـ) ،مّالم الخجزًل في جٙعحر الٝشآن  ،خٝٝه وخشج أخادًشه:
دمحم ِبذ هللا الىمش ،وِشمان حمّت لمحرًت ،وظلُمان معلم الخشػ ،ه ،4.داس وُبتَ1417 ،ـ1997/م.
 -12الخشبــي ،خعــحن بــً ِلــي بــً خعــحنٜ ،ىاِــذ التــرحُذ ِىــذ اإلاٙعــشًٍ دساظــت هٍشٍــت جىبُُٝــت ،ه ،1.الشٍــاك :داس
الٝاظمَ1417 ،ـ1996 -م.
ّ -13
الضحـاج ،أبــى ئســخا ٛئبـشاَُم بــً العــشي(ثَ311.ــ) ،مّـاوي الٝـشآن وئِشابــه ،جدُٝــِ :ٞبــذ الجلُــل ؼــلبي ،ه،1.
بحروثِ :الم ال٢خبَ1408 ،ـ1988-م.
-14الضخُلي ،وَبت بً مفىٙى ،الخٙعحر الىظُي ،ه ،1.دمؽ :ٞداس ال٢ٙش.ٌ1422 ،
 -15الضسٜاوي ،دمحم ِبذ الٍُّم (ثَ1376.ـ) ،مىاَل الّش٘ـان فـي ِلـىم الٝـشآن :جدُٝـ :ٞم٢خـب البدـىر والذساظـاث،
ه ،1.لبىان :داس ال٢ٙشَ1416 ،ـ 1996-م.
-16العــُىويِ ،بــذ الــشخمً بــً أبــي ب٢ــش (ث َ911.ــ) ،لبــاب الىٝــى ٥فــي أظــباب الجــزو ،٥بحــروث :داس ئخُــاء الّلــىم،
د.ث.
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-17الؽــاوبي ،أبــى ئســخا ٛئب ـشاَُم بــً مىس ـ ى اللخمــي الٕشهــاوي اإلاــال٣ي(ث َ790.ــ) ،اإلاىا٘ٝــاث فــي أـــى ٥الؽــشَّت،
جدِ :ُٞٝبذ هللا َّ
دساص ،بحروث :داس اإلاّش٘ت ،د.ث.
 -18الؽـ ــاٌْ ،دمحم بـ ــً ِب ــذ الـ ــشخمً ،معجـ ــم مف ــىلخاث ِلـ ــىم ال ٝـ ـشآن ،ه ،1.الشٍـ ــاك :داس الخذمشٍـ ــت َ1433 ،ـ ـ -
2012م.
 -19الؽــىُٝىي ،دمحم ألامــحن بــً دمحم املخخــاس ،ألــىاء البُــان فــي ئًمــاح ال ٝـشآن بــالٝشآن ،العــّىدًت ،الشئاظــت الّامــت
إلداساث البدىر الّلمُت وؤلا٘خاء والذِىة وؤلاسؼادَ 1403 ،ـ1983 -م.
 -20الؽــى١اوي ،دمحم ب ــً ِلــي (ث َ1250.ــ)٘ ،ــخذ ال ٝــذًش الج ــامْ بــحن ٘ج ــي الشواًــت والذساً ــت مــً ِل ــم الخٙع ــحر ،ه،1.
بحروث :داس ابً ٠شحر ،دمؽ :ٞداس ال٣لم الىُبَ1414 ،ـ.
 -21الفالح ،ـبحي ،مباخث في ِلىم الٝشآن ،ه ،24.بحروث :داس الّلم للمالًحن ،د.ث.
 -22الىب ــري ،دمحم ب ــً حشٍ ــش ب ــً ًضٍ ــذ (ثَ310.ـ ــ) ح ــامْ البُ ــان ِ ــً جأوٍ ــل آي ال ٝـشآن ،جد ُٝــ ٞوحّلُ ــ :ٞمدم ــىد دمحم
ؼا٠ش ،مشاحّت وجخشٍج أخادًشه :أخمذ دمحم ؼا٠ش ،ه ،1.بحروث ،مإظعت الشظالت2000 ،م.
 -23الٝشوب ــي ،أب ــى ِب ــذ هللا دمحم ب ــً أخم ــذ ب ــً ٘ ــشح (ثَ 671.ـ ــ) ،الج ــامْ ألخ ٣ــام الٝـ ـشآن ،جد ُٝــ :ٞأخم ــذ البردوو ــي
وئبشاَُم أوِٙؾ ،ه ،2.الٝاَشة ،داس ال٢خب اإلافشٍت1964 ،م.
 -24الٝؽحريِ ،بذال٢شٍم بً َىاصن (ثَ465.ـ) ،لىائ ٚؤلاؼاساث ،جد :ُٞٝئبـشاَُم البعـُىوي ،ه ،3.مفـش :الهُئـت
اإلافشٍت الّامت لل٢خاب2000 ،م.
 -25اإلااجشٍـذي ،أبــى مىفــىس دمحم بــً دمحم(ثَ333.ــ) ،جــأوٍالث أَــل العــىت ،جدُٝـ :ٞمجــذي باظــلىم ،ه ،1.بحــروث :داس
ال٢خب الّلمُتَ1426 ،ـ 2005 -م.
 -26اإلا ــاوسدي ،أب ــى الخع ــً ِل ــي ب ــً دمحم(ث َ450.ــ) ،الى ٢ــذ والُّ ــىن ،جد ُٝــ :ٞالع ــُذ ب ــً ِب ــذ اإلاٝف ــىد ب ــً ِب ــذ
الشخُم ،بحروث :داس ال٢خب الّلمُت ،د.ث.
 -27مع ــلم ،أب ــى الخع ــحن مع ــلم ب ــً الدج ــاج الٝؽ ــحري(ثَ261.ـ ــ) ،ص ــخُذ مع ــلم :جد ُٝــ ٞدمحم ٘ ــإاد ِب ــذ الب ــا ي،
بحروث ،داس ئخُاء الترار الّشبي ،د.ث.
 -28اإلاٙــشداث فــي ٔشٍــب الٝـشآن ألبــي الٝاظــم الخعــحن بــً دمحم اإلاّــشوٗ بالشأــب ألاـــٙهاوي (ثَ502.ــ) ،جدُٝــ :ٞدمحم
ظُذ ُ٠الوي ،بحروث :داس اإلاّش٘ت ،د.ث.
َ -29الَُ ،٥شم َال ،٥معجـم مفـىلح ألاــى ،٥مشاحّـت وجىزُـ :ٞدمحم الخىـىجي ،ه ،1.بحـروث :داس الجُـل َ1424 ،ـ-
2003م.
 -30الىاخ ــذي ،أب ــى الخع ــً ِل ــي ب ــً أخم ــذ (ثَ468.ـ ــ) أظ ــباب ه ــضو ٥الٝـ ـشآن ،جد ُٝــِ :ٞف ــام الخمُ ــذان ،ه،2.
الذمام :داس ؤلاـالحَ1412 ،ـ 1992-م.
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