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مىهج الخفعير بين اإلاشاسقت واإلاغاسبت – دساظت مقاسهت  ،-ابً حشٍش
الطبري وابً عطيت ألاهذلس ي أهمىرحا.
The method of interpretation between the Mashraqa and the
Moroccans - a comparative study - ibn Jarir al-Tabari and ibn
.Attia al-Andalusi as a model
1

ألاظخار :ظمير سقاص
1حامعت أحمذ دساًت أدساس -الجضائش.
اإلالخص :
جدىاوٌ َزٍ الذساظت معإلت اإلاىهج اإلالاسن في الذساظاث اللشآهُت ،خُث
جلىم بػبـ مفهىم للخفعحر اإلالاسن ،بانخباسٍ ؤخذ ؤلىان الخفعحر ،زم بُان
ً
مىاخُه ،وضىال بلى خؿىاث البدث فُهَ .زا في حاهبه الىكشي.
ؤما في اللعم الخؿبُلي فلذ نلذ الباخث ملاسهت بحن مىهج الؿبري وابً
نؿُت في جفعحرحهما ،بانخباس ألاوٌ بمام اإلافعشًٍ اإلاششكُحن وساثذَم ،والثاوي
شُخ اإلافعشًٍ ألاهذلعُحن ،وكذ خاوٌ الباخث الىكىف نلى ؤوحه الاجفاق
اله َل َم ْحن ،وما ّ
والاخخلف بحن َزًً َ
جمحز ّ
ول واخذ مجهما نً آلاخش ،وَزا مً
خلٌ نشع ألاكىاٌ وبًػاح ؤدلت ّ
ول مجهما.
ؤما نً ؤَم ما جىضلذ بلُه الذساظت ،فهى الخلاسب اإلاجهجي –الىاضح -بحن
ابً حشٍش الؿبري وابً نؿُت ألاهذلس ي ،وَزا سيم الخبانذ الزي بُجهما في الضمان
واإلايان.
الهلماث اإلافخاحيت :مىهج؛ الخفعحر اإلالاسن؛ الؿبري؛ ابً نؿُت.
Summary :
This study addresses the issue of comparative approaches in
Qur'anic studies, where it adjusts the concept of comparative
interpretation, as one of the colors of interpretation, and then indicates
its aspects, to the steps of research. That's on his theoretical side.

 ظمحر سكاص:ألاظخار
In the applied section, the researcher compared the approach of
Al-Tabari and Ibn Attia in their interpretations, considering the first as
the imam and pioneer of the Levantine interpreters, and the second
sheikh of the Andalusian interpreters, and the researcher tried to
identify the aspects of agreement and difference between these two
sciences, and what distinguishes each other from each other, and this
is through the presentation of the words and the clarification of the
evidence of each of them.
As for the most important findings of the study, it is the
systematic convergence between Ibn Greer al-Tabari and Ibn Attia alAndalusi, despite the divergence between them in time and space.
Keywords: Curriculum; Comparative Interpretation; Tabari; Ibn Attia

 ظمحر سكاص:المؤلف المرسل
:اإلاقذمت
ؤضبدذ الذساظاث الخذًثت جىلي ؤَمُت بالًت إلاىاهج البدث الهلمي
وجفشع نلى الباخثحن الالتزام والخلُذ بمىاهج نلمُت مدذدة اإلاهالم جخفم مو
ُ
 ومً َزٍ اإلاىاهج التي دسج الذاسظىن نلحها في.اإلاجاٌ الزي هخبذ فُه الذساظت
 اإلاىهج اإلالاسن الزي ًلىم نلى ؤظاط اإلالاسهت بحن قاَشجحن ؤو مىغىنحن،ؤبداثهم
 خُث ًخم جدذًذ ؾشق الخلقي واللىاظم اإلاشترهت،-  ؤو ؤهثر-نلمُحن مدشابهحن
 وَزا ختى ًطل الباخث بلى،وؤوحه الاخخلف بحن اإلاىغىنحن مدل الذساظت
.هدُجت نلمُت ملىهت
ولم جىً الذساظاث ؤلاظلمُت بمهضٌ نً هكحراتها في الخخططاث ؤلاوعاهُت
 خُث نني الباخثىن بهزا اللىن مً الذساظاث اإلالاسهت فلامىا بىغو،والاحخمانُت
. وَزا ختى جيىن الىخاثج فحها واضخت اإلاهالم،كىانذ نلمُت مدىمت
فمً َزا اإلاىؿلم حاءث َزٍ الىسكت البدثُت همشاسهت في بزشاء َزا
.اإلاىغىم الزي ًىدس ي ؤَمُت بالًت
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ًخيىن البدث مً كعمحن :ألاوى :هظشي :الذساظاث القشآهيت اإلاقاسهت:
مفهىمها ،ألىانها ،وخطىاث البحث فيها.
الثاوي :جطبيقي :وكذ جؿشق فُه للملاسهت بحن مذسظت الخفعحر في اإلاششق
والتي مثل لها بابً حشٍش الؿبري ،وبحن مذسظت الخفعحر باألهذلغ ،وكذ اخخاس لها
ابً نؿُت ألاهذلس ي ،فلام الباخث باإلالاسهت بحن اإلاذسظخحن مؿبلا في رلً كىانذ
وغىابـ اإلاىهج اإلالاسن ،مداوال ببشاص ؤوحه الخىافم والاخخلف بحن اإلاىهجحن.
جيبع أَميت الذساظاث اإلاقاسهت في العلىم ؤلاوعاهيت والاحخماعيت عمىما،
مً لىنها:
حعانذ الباخثحن نلى فهم الىطىص مدل اإلالاسهت ،وَزا مً خلٌ
الخهشف نلى ؤوحه الخىافم وهلاؽ الاخخلف بحن اإلاىغىنحن اإلاذسوظحن.
ً
ؤًػا اإلاىهج اإلالاسن في الذساظاث اللشآهُت نلى وحه الخطىص ومً خلٌ
ُ ّ
ّ
مىىىا مً الاؾلم نلى
جىاوله لهذة ؤلىان مً هخاج اإلافعشًٍ وبظهاماتهم اإلاخخلفتِ ً .
مزاَب وآساء اإلافعشًٍ خىٌ اإلاعإلت اإلاهشوغت للملاسهت .هما ٌشاسن في نملُت
جصخُذ معاس الخفعحر وغبؿه بلىانذ نلمُت مدىمت.
ً
ؤًػا ًمىً للمىهج اإلالاسن ؤن ًلذم للباخثحن زلافت كشآهُت يضٍشة.
حععى َزٍ الىسقت ئلى جحقيق حملت مً ألاَذاف ،مً أَمها:
حعلُـ الػىء نلى ؾبُهت الذساظاث اإلالاسهت ،وبُان الذوس الزي جدلله
في البدىر الهلمُت ،وَزا مً خلٌ الىمىرج اإلالترح.
الخهشف ولى بةًجاص نلى مىهجحن إلاذسظخحن جفعحرًخحن ،ألاولى مششكُت
ًترؤظها ابً حشٍش الؿبري ،والثاهُت ؤهذلعُت كادَا ابً نؿُت ألاهذلس ي.
لما ًمنً حصش ؤلاشهاليت التي ٌعالجها الباحث في الدعاؤالث الخاليت:
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ماهي خلُلت مىاهج البدث في الذساظاث اإلالاسهت في نلم الخفعحر؟ وماهي
اإلاىهجُت الهلمُت اإلاخبهت في الذساظاث الخفعحرًت اإلالاسهت؟ وماهي ؤوحه الخلاسب
والاخخلف بحن الؿبري وابً نؿُت ألاهذلس ي؟
اإلابحث ألاوى :الذساظاث الخفعيرًت اإلاقاسهت :مفهىمها ،ألىانها ،وخطىاث
البحث فيها.
اإلاطلب ألاوى :مفهىم الذساظاث الخفعيرًت اإلاقاسهت وألىانها:
الذساظاث الخفعحرًت اإلالاسهت هي جلً الذساظاث التي حعخخذم اإلاىهج اإلالاسن في
حهاملها مو اإلاىاغُو راث الطلت بخفعحر اللشآن الىشٍم ،ظىاء واهذ َزٍ اإلالاسهت
بحن مفعشًٍ ؤو ؤهثر خىٌ جفعحر آًاث الزهش الخىُم ،ؤو مىغىم مً اإلاىاغُو
التي جىاولها اللشآن الىشٍم ،ؤو واهذ اإلالاسهت بحن مىهجحن إلاذسظخحن جفعحرًخحن
مخخلفخحن ،ؤو اججاَحن نلذًحن ،ؤو مزَبحن فلهُحن .وبىاء نلى َزا وهشف
الخفعحر اإلالاسن.
أوال .حعشٍف الخفعير اإلاقاسن:

ً
ً
ً
الخفعحر اإلالاسن مطؿلح مشهب جشهُبا وضفُا؛ فلضم حهشٍف ؤحضاثه ؤوال ،زم
حهشٍفه همطؿلح واخذ.

 .1حعشٍف الخفعير:
لغت :كاٌ ابً فاسط" :الفاء والعحن ّ
والشاء ولمت واخذة جذٌ نلى بُان ش يء
وبًػاخه".1

َ
ََْ ُ َ َ
َ ْ
َ
ًفع ُشٍ ،بالىعش،
وكاٌ ابً مىكىس" :فعش :الفع ُش :البُان .فعش الص يء ِ
َ
ْ ُ ُْ
َ ً َ
َ ْ ُ
َ
ْ
عحر ِمثل ُه.. .؛ الف ْع ُش :هشف
وٍف ُع ُشٍِ ،بالػ ِ ّم ،ف ْعشا وفع َش ٍُ :ؤباهه ،والخف

 .1معجم ملاًِغ اللًت ،ؤخمذ بً فاسط.)504/4( ،
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َ
ُ َ َ َ
َ
ُ
اإلاُ ًَ ّؿى ،والخ ْ
اإلاشاد َنً الل ْفل اإلاُ ْشيلْ . ،
واظ َخ ْف َع ْشجه هزا ؤي ظإلخه
شف
ه
عحر
ف
ِ
ِ
َ َ
2
ؤن ًُف ِ ّعشٍ ِلي".
وهخلضت لهزا الجزس اللًىي (فعش) فةن مهاهُه جذوس ؤيلبها في فلً واخذ ،وَى
الىشف والبُان ،ظىاء وان في اإلاهاوي ؤم في ألانُان" ،فىما ًطذق نلى جبُحن
اللفل اإلاشيل وجىغُدهً ،طذق نلى هشف الص يء اإلاًؿى وبقهاسٍ".3
ّ
اصطالحا :حهذدث حهشٍفاث الهلماء إلاطؿلح الخفعحر ،بال ؤجها جطب حمُهها في
كالب واخذ وجادي بلى مهنى واخذ ،هىسد بهػا مجها:
ْ
َُ
ْ ُ ٌْ َُْ ُ
َ َ
َْ ُ َ
اب الل ِه اإلاجز ٌِ َنلى ه ِب ُِّ ِه ُم َدم ٍذ
ًلىٌ الضسهص ي" :الخف ِعحر ِنلم ٌهشف ِب ِه فهم ِهخ ِ
َ
َ ْ َْ ُ َ َ
ضلى الل ُه َن َل ُْه َو َظل َم َو َب َُ ُ
َ
اج ؤ ْخي ِام ِه َو ِخى ِمه".4
ان َم َها ِه ُِه واظ ِخخش
ِ
وكذ ّ
نشفه الضسكاوي بخهشٍف حامو ماوو ماحو ،فلاٌ َى " :نلم ًبدث فُه نً
اللشآن الىشٍم مً خُث داللخه نلى مشاد هللا حهالى بلذس الؿاكت البششٍت" .5فخدلم
له بهزا الخهشٍف حاهب ؤلاًجاص مو الىفاء باإلاهنى.
 .2حعشٍف اإلاقاسن:
َ
َ
َ ُّ ُ ْ َ
صخ َ
َْ ُ َ
َ
ُد ِان ،ؤ َخ ُذ َُ َما ًَ ُذ ٌُّ
لغتً :شي ابً فاسط ؤن " :اللاف والش ُاء والىىن ؤضل ِن ِ
ْ ُ
َ
ْ َ َ
َ َ
َ
َنلى َح ْم ِو ش ْي ٍء ِبلى ش ْي ٍءَ ،وآلاخ ُش ش ْي ٌء ًَي َخإ ِب ُلى ٍة َو ِشذ ٍة.
َ َْ
َْ ُ ْ
ْ
ْ
ُ
َ َ
َ
َ ْ
فاألو ٌُ :ك َاسه ُذ َب ْح َن الش ِْئ ْح ِنَ .وال ِل َش ُان :ال َخ َب ُل ًُ ْل َشن ِب ِه ش ِْئ ِانَ .والل َشن :ال َخ ْب ُل
َؤ ًْ ً
ػا... .

 .2لعان الهشب ،ابً مىكىس.)55/5( ،
 .3الخفعحر اإلالاسن ،دساظت جإضُلُت ،اإلاشني ،مطؿفى ببشاَُم ،حامهت الشاسكت ،مجلت الششَهت واللاهىن،
الهذد  ،26سبُو ألاوٌ ،ٌ1427 ،ؤبشٍل 2006م ،ص.142
 .4البرَان في نلىم اللشآن ،الضسهص ي.)13/1( ،
 .5الضسكاوي ،نبذ الهكُم ،مىاَل الهشفان في نلىم اللشآن.)3/2( ،
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َ
َ
َ
َْ ُ
َ َْ ْ ْ َ
َ
ض ُل آلاخ ُش :الل ْشن ِللش ِاة َوي ْح ِر ََاَ ،و َُ َى ها ِح ٌئ ك ِىيَ ،و ِب ِه ٌُ َعمى َنلى َم ْه َنى
وألا
ُ
ْ
الدش ِب ُِه الز َوا ِث ُب ك ُش ًوها .6"...والزي ٌهىِىا ألاضل ألاوٌ وَى حمو الص يء بلى ش يء
آخش ،وَى اإلاهنى اإلالطىد للملاسهت.
اصطالحا :ؤما اإلالاسهت في الاضؿلح :فخهني" :اإلاىاصهت بحن شِئحن ؤو ؤهثر،
واإلالابلت بُجهما؛ بًُت بُان ؤوحه الخمازل والخماًض والاخخلف والاثخلف؛ زم الترحُذ
باألدلت".7
ثاهيا .حعشٍف مصطلح الخفعير اإلاقاسن:

ً
ُ
الخفعحر اإلالاسن مطؿلح حذًذ لم ًىً مهشوفا في الضمً ألاوٌ ،ولم جىغو له
ً
ً
ّ
الخذود بال ماخشا  ،وبن وان َزا الهلم كذ ماسظه اإلاخلذمىن بذءا بالصخابت –
سض ي هللا نجهم  -ومً حاء بهذَم ،مً يحر حهشٍفه.
ً
فمً ؤواثل مً وغو له حهشٍفا اضؿلخُا ،ألاظخار ؤخمذ اليىمي خُث ٌهشفه
بإهه" :بُان آلاًاث اللشآهُت نلى ما هخبه ٌ
حمو مً اإلافعشًٍ ،بمىاصهت آسائهم،
واإلالاسهت بحن مخخلف اججاَاتهم ،والبدث نما نعاٍ ًيىن مً الخىفُم بحن ما
ً
قاَشٍ مخخلف مً آًاث اللشآن وألاخادًث ،وما ًيىن مً رلً ماجلفا ،ؤو
ً
مخخلفا مً الىخب العماوٍت ألاخشي".8
ً
ً
وٍلخل نلى َزا الخهشٍف ؤهه حاء ممخذا ،مدعها ،خُث شمل كػاًا ونلىم
ؤخشي لها مػاجها في اإلاطىفاث الخاضت بها ،هىخب مشيل اللشآن ،ؤو مخخلف
الخذًث ،وهزا هخب ملاسهت ألادًان ،وهي لم حهذ في داثشة الخفعحر اإلالاسن .وكذ
ُ
الهلماء نلى ؤن الخهاسٍف ًيبغي ؤن جيىن حامهت ماوهت.
هظ

 .6ملاًِغ اللًت ،ابً فاسط.)77/5( ،
 .7الخفعحر اإلالاسن ،دساظت جإضُلُت ،اإلاشني ،مطؿفى ببشاَُم ،حامهت الشاسكت ،مجلت الششَهت واللاهىن،
الهذد  ،26سبُو ألاوٌ ،ٌ1427 ،ؤبشٍل ،ص.145
ّ
ً .8ىكش :الخفعحر اإلاىغىعي لللشآن الىشٍم ،ؤخمذ العُذ اليىمي ،ص.15
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ؤما ألاظخار مطؿفى اإلاشني ،فلذ ّ
نشفه بلىلهَ" :ى اإلاىاصهت بحن آساء اإلافعشًٍ في
بُان آلاًاث اللشآهُت واإلالاسهت بحن مىاهجهم ومىاكشت رلً وفم مىهجُت نلمُت
مىغىنُت"

9

ثالثا :ألىان الذساظاث الخفعيرًت اإلاقاسهت
ًدخىي الخفعحر اإلالاسن نلى لىهحن مً اإلالاسهت :اإلالاسهت الخدلُلُت ،واإلالاسهت في
اإلاىاهج والاججاَاث.
 -1اإلاقاسهت الخحليليت:
ووهني بها اإلاىاصهت بحن مفعشًٍ ؤو ؤهثر في هظ كشآوي ،ؤو هطىص ًجمههما
مىغو واخذ ،ؤو مىغىم واخذ .وجلخط ي الىشف نً اإلاهاوي ،وٍيىن رلً
باالظخهاهت بصخُذ اإلاإزىس ،وبالهلىم اإلاعانذة ،واللًت والىدى ،والبُان
واللشاءاث وؤظباب الجزوٌ ،ويحر رلً ،وجيىن اإلالاسهت َىا ،بما في اإلافشداث ،ؤو
في الجمل اللشآهُت.10
 .2اإلاقاسهت في اإلاىاهج والاججاَاث:
أ .اإلاقاسهت في اإلاىاهج :هي اإلاىاصهت في مىاهج اإلافعشًٍ ،وجلخط ي اإلالاسهت في
ألاضىٌ واإلاشجىضاث التي كامذ نلحها مىاهج اإلافعشًٍ نلى وحه الهمىم وؤلاحماٌ،
ً
ودساظتها دساظت وافُت دكُلت بذءا باإلالذمت التي جىضح اإلاىهج والؿشٍلت التي ظلىها
اإلافعش في جفعحرٍ.

 .9الخفعحر اإلالاسن دساظت جإضُلُت ،اإلاشني ،مطؿفى ببشاَُم ،مجلت الششَهت واللاهىن2006 ،م ،الهذد
 ،26الجامهت ألاسدهُت ،ص.148
ً .10ىكش :الخفعحر اإلالاسن نىذ اإلافعشًٍ ،مدمذ نمش فاسوق ،مجلت :تهزًب ألافياس ،اإلاجلذ  ،5الهذد،2
ًىلُى 2018م ،ص.264
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ب .اإلاقاسهت في الاججاَاث :وهلطذ باالججاٍ ،ؤي :الجزنت الًالبت في
جفعحرٍ ،فلذ ًفشى نلُه الؿابو اللًىي ،فُطىف غمً الخفاظحر اللًىٍت ،ؤو
الؿابو الفلهي ،ؤو الهلذي ،ؤو ألازشي ،ؤو الهللي.11
اإلاطلب الثاوي :خطىاث البحث في الخفعير اإلاقاسن:
جخمثل خؿىاث البدث في الخفعحر اإلالاسن في اإلاىهجُت اإلاخبهت مً ِكبل
اإلافعش ،وهي جخخلف مً مىغو آلخش بدعب ؾبُهت الذساظت مدل اإلالاسهت ،فلذ
ً
جيىن اإلالاسهت مثل بحن مىغىنحن ؤو لفكخحن ؤو ظىسجحن ،ؤو جيىن بحن مىهجحن
ً
إلافعشًٍ مً مذسظخحن مخخلفخحن ،وَىزا .وجيىن الذساظت يالبا نلى الىدى الخالي:
أوال :جحذًذ اإلاىضىع:
وَزٍ ؤَم خؿىة في البدىر ألاوادًمُت نلى وحه الهمىم ،وفي الذساظاث
الخفعحرًت اإلالاسهت نلى وحه الخطىص ،وٍخم َزا ألامش بهذ جدذًذ ياًاجه
وملاضذٍ ،زم دساظخه ،واظدُفاء مفشداجه وحىاهبه مً هخب الخفعحر اإلاخهذدة،
خُث ًلىم الباخث بخهُحن آلاًاث ؤو آلاًت راث اإلاىغىم الىاخذ ،وما ًخطل بزلً
مً مادة نلمُت.
َ
مفعشًٍْ ؤو ؤهثر ،وٍلخط ي رلً
ؤو ًيىن مىغىم اإلالاسهت في مىاهج اإلافعشًٍ بحن
حهُحن اإلافعشًٍ وجدذًذ هخبهم ومطىفاتهم راث الهلكت.12
اللبلت في ظىسة البلشة ،ومثاٌ الثاوي :الؿبري وابً نؿُت –
فمثاٌ ألاوٌ :آًاث ِ
دساظت ملاسهت -
ثاهيا :وضع خطت محنمت:
وَزا بانخماد مىهجُت واضخت ،مشجبت ومبىبت ،ومدعلعلت في مؿالب ؤو
ً
مباخث جترحم اإلاؿلىب بذكت ومىغىنُت ،وَزا الخلعُم والخبىٍب لِغ ؤمشا
ً .11ىكش :اإلاشحو هفعه ،ص.265
ً .12ىكش :الخفعحر اإلالاسن ،دساظت جإضُلُت ،مطؿفى ببشاَُم اإلاشني ،ص.44
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ً
ُ
حذًذا في مىهجُت البدث لهلمي ،فلذ ؾبله ُنلمائها اللذامى في مالفاتهم
ومطىفاتهم ،وَى ما ٌُعمى نىذ ألاضىلُحن ويحرَم :العبر والخلعُم ،مو
جىطُطهم نلى الًاًت واإلالطذ.
ثالثا :جذوًٍ اإلاادة العلميت وجىثيقها:
ورلً باظخؿلم آساء اإلافعشًٍ ،وحمو ؤكىالهم ،وما هخبىٍ في آلاًت ؤو آلاًاث
مىغىم اإلالاسهت ،بيل دكت وؤماهت ،مثلما وسدث في اإلاطذس مً يحر صٍادة وال
ً
ً
هلطان ،ظىاء ؤوان هلل ؤم جطشفا في الىلل .كاٌ اللشؾبي في ملذمت جفعحرٍ وَى
ًفصح نً مىهجه " :وششؾي في َزا الىخاب :بغافت ألاكىاٌ بلى كاثلحها،
وألاخادًث بلى مطىفحها ،فةهه ًلاٌ :مً بشهت الهلم ؤن ًػاف اللىٌ بلى كاثله".
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سابعا :جحليل ألاقىاى:
وَىا جكهش شخطُت الباخث الهلمُت ،خُث ًلىم باإلالاسهت الذكُلت بحن
ؤكىاٌ اإلافعشًٍ وآسائهم وؾشاثلهم ومىاهجهم ،ومىاكشت ؤدلتهم ،واإلاىاصهت بحن َزٍ
ألاكىاٌ وفم مىهجُت مدذدة غابؿت إلاىغىم اإلالاسهت ،جيخهي به بلى جدشٍش مدل
الجزام ،وهي اإلاعإلت الذكُلت التي اخخلف فحها اإلافعشون واإلاشاد بدثها في اإلالاسهت،
غشوسة ؤال ًخشج اإلاىغىم نً خذودٍ.
خامعا :حسجيل هخائج اإلاقاسهت والخىحه ئلى اعخماد الشأي الشاجح:
وَزٍ الخؿىة حهخبر خاجمت البدث ،وزمشة حهذ الباخث ،خُث ًلىم
بةبذاء سؤًه في غىء ؤدلت الترحُذ اإلاهخبرة واإلاهخمذة نىذ الهلماء ،وٍفاغل بحن
ً
ً
ً
الخفاظحر مكهشا ألادلت والبراَحن لصخت ما رَب بلُه .مخجشدا للذلُل ،مدخىما
ً
للمىغىنُت والخُادًت ،مبخهذا نً الهطبُاث اإلازَبُت والاهخماءاث الفىشٍت،
ً
حانل الذلُل َى كاثذٍ.
ً .13ىكش :اإلاشحو هفعه.
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َزا ومما ًجب مشاناجه والخإهُذ نلُه ،ختى جخدلم اإلالاسهت في ؤخعً
ضىسة ما ًلي:
.1ؤن جيىن اإلالاسهت بحن مفعشًٍ ؤو ؤهثر وي ًخدلم الهلم بإوحه الاخخلف
والاجفاق ،ومهشفت الفشوق بحن اإلافعشًٍ في نشع اإلاعاثل ،وؤظالُب اإلاىاكشت،
وكىة الدجت ،واللذسة نلى ؤلاكىام،
.2ؤن ًيىن الباخث في الخفعحر اإلالاسن مً ؤَل الهلم بالخفعحر ،ومىاهج اإلافعشًٍ
ً
واججاَاتهم ،وؤن ًيىن ناإلاا بمىغىم اإلالاسهت ومفشداجه وحىاهبه.
.3ؤن جيىن لذي الباخث ملىت اإلالاسهت واإلاىاصهت اللاثمت نلى كىة الىكش ،وخعً
الهشع واإلاىاكشت.
اإلابحث الثاوي :مقاسهت بين مىهج الطبري وابً عطيت في الخفعير
ظبلذ ؤلاشاسة بلى ؤن اإلالاسهت بحن مىاهج اإلافعشًٍ جلخط ي الىكىف نلى ؤوحه
مفعش ،وما ّ
الخلاسب والخبانذ بُجهم ،مو ببشاص ملمذ الشخطُت الهلمُت ليل ّ
جمحز
به نً يحرٍ ،ورلً ؤن ليل ّ
مفعش مىهجه الخاص به الزي ًبرص ألاضىٌ التي
انخمذ نلحها في جفعحرٍ :مثل نىاًخه باإلاإزىس ،واللًت والىدى والبليت ،واللشاءاث،
ومىكفه مً ؤلاظشاثُلُاث ،ويحر رلً مً ؤضىٌ اإلاىهج ومشجىضاجه ،مما ًخمازل فُه
اإلافعشون ؤو ًخخلفىن.
وَزا ما ظُداوٌ الباخث الىكىف نلُه في َزٍ الذساظت اإلالاسهت بحن ابً
حشٍش الؿبري وابً نؿُت ألاهذلس ي.
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اإلاطلب ألاوى :مىهج الطبري في الخفعير
أوال :الخعشٍف بابً حشٍش الطبري وجفعيرٍ حامع البيان في جأوٍل القشآن
.1الخعشٍف بالطبري:
اظمه ومىلذٍَ :ى ؤلامام ،ؤبى حهفش مدمذ بً حشٍش بً ًضٍذ بً هثحر بً
يالب ،الؿبريُ ،
آلاملي ،البًذادي – ميص ًئ  ، -س ُ
ؤط اإلافعشًٍ نلى ؤلاؾلق،
وؤخذ ألاثمت ،حمو مً الهلىم مالم ٌُشاسهه ٌ
ؤخذ مً ؤَل نطشٍ.14
ولذ في مذًىت ُآمل هبري مذن بكلُم ؾبرظخان ظىت  ،ٌ224سخل في ؾلب
الخذًث ،وظمو بالهشاق والشام ومطش مً خلم هثرّ ،
وخذر بإهثر مطىفاجه.15
شيىخه وجالمزجه :ظمو مً ؤخمذ بً مىُو ،وؤبي هشٍب الهمزاوي ،وَىاد
بً العش ّي  ،وٍىوغ بً نبذ ألانلى ،وخلثم .وسوي نىه ؤبى اللاظم الؿبراوي،
وؤخمذ بً وامل ،وؾاثفت.
منزلخه العلميت:

للؿبري جطاهُف هثحرة في نلىم نذًذة ،مً ؤَمها:

مىظىنخه الخاسٍخُت " :جاسٍخ ألامم واإلالىك" ،وجفعحرٍ الهكُم " :حامع البيان
في جأوٍل آي القشآن"  ،وَى ؤحل الخفاظحر ،لم ًالف ٌ
ؤخذ مثله هما رهشٍ الهلماء
كاؾبت ،ورلً ألهه حمو فُه بحن الشواًت والذساًت.16".
ً
ؤزنى نلُه الهلماء هثحرا ،فلاٌ نىه الخؿُب البًذادي " :ووان كذ حمو
مً الهلىم ما لم ٌشاسهه فُه ؤخذ مً ؤَل نطشٍ ،ووان خافكا لىخاب هللا،
ناسفا باللشاءاث بطحرا باإلاهاوي ،فلحها في ؤخيام اللشآن ،ناإلاا بالعجن وؾشكها
صخُدها وظلُمها وهاسخها وميعىخها ،ناسفا بإكىاٌ الصخابت والخابهحن ،ومً
بهذَم مً الخالفحن في ألاخيام ،ومعاثل الخلٌ والخشام ،ناسفا بإًام الىاط
ً .14ىكش :ؾبلاث اإلافعشًٍ الهششًٍ ،العُىؾي ،حلٌ الذًً ،ص.95
ً .15ىكش :ؾبلاث اإلافعشًٍ ،الذاوودي ،مدمذ بً نلي بً ؤخمذ.)112/2( ،
ً .16ىكش :ؾبلاث اإلافعشًٍ الهششًٍ ،العُىؾي ،حلٌ الذًً ،ص.96-95
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وؤخباسَم ،وله الىخاب اإلاشهىس في " جاسٍخ ألامم واإلالىن " ،وهخاب في " الخفعحر "
لم ًطىف ؤخذ مثله ".17
كاٌ نىه الزَبي" :زلت ضادق فُه حشُو ٌعحر ومىالاة ال جػش" .18وكاٌ فُه
ابً خضٍمت" :ما ؤنلم نلى ؤدًم الاسع ؤنلم مً ابً حشٍش".
وفاجه :جىفي الؿبري – سخمه هللا  -في بًذاد ظىت ( ،)ٌ313وكذ احخمو في
حىاصجه خلم ال ًدطىن.19
 .2الخعشٍف بخفعيرٍ حامع البيان في جأوٍل القشآن:
ٌهخبر جفعحر ابً حشٍش مً ؤكىم الخفاظحر وؤشهشَا ،رلً ؤهه اإلاشحو ألاوٌ
نىذ اإلافعشًٍ الزًً نىىا بالخفعحر الىللي ،وبن وان في الىكذ هفعه ٌهخبر يحر
ً
كلُل ألاَمُت مً مشاحو الخفعحر الهللي ،هكشا إلاا فُه مً الاظخيباؽ ،وجىحُه
ً
ألاكىاٌ بهػها نلى بهؼ ،جشحُدا ٌهخمذ نلى الىكش  ،والبدث الخش الذكُم.20
فهى ُّ
ٌهذ بدم نمذة الخفعحر ألازشي الىكشي.
وكذ ؤلف الؿبر ّي جفعحرٍ بهذ ما جلذم به الهمش ،وكذ كاسب العخحن مً
نمشٍ ،وبهذما خلم اإلااَلث ألاظاظُت الػشوسٍت للخفعحر ،وجضود بالضاد الهلمي
الزي ٌهُىه نلى الخفعحر ،وكبل ؤن ٌششم في الخفعحر
اظخخاس هللا في رلً ،وظإله الهىن نلى رلً زلر ظىىاث كبل البذء به،
زم ششح هللا ضذسٍ له ،وؤناهه نلى بهماله .وكذ ؤؾلم نلى جفعحرٍ اظم( :حامع
ً
البيان عً جأوٍل آي القشآن) ،خُث ؤساد مً جفعحرٍ ؤن ًيىن حامها لىحىٍ

 .17جا سٍخ بًذاد ،الخؿُب البًذادي ،)542/2( ،سكم.539 :
 .18محزان الانخذاٌ في هلذ الشحاٌ ،الزَبي ،مدمذ بً ؤخمذ بً نثمان.)499/3( ،
ً .19ىكش :ؾبلاث اإلافعشًٍ ،العُىؾي ،ص.97
ً .20ىكش :الخفعحر واإلافعشون ،الزَبي مدمذ.)149/1( ،
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البُان في جفعحر اللشآن،

ً
وحامها ألكىاٌ الهلماء واإلاجتهذًً مً الصخابت

والخابهحن وؤجبانهم ،في اإلاإزىس واإلاىلىٌ ،وفي الشؤي واإلاهلىٌ.21
ووان الؿبري ًشٍذ ؤن ًيىن جفعحرٍ هبحر الدجم لىً جلمُزٍ لم ًلذسوا نلى
ً
مخابهخه فاخخطشٍ لهم في زلزحن حضءا مً الدجم الىبحر ،وكذ وان ختى وكذ
ً
كشٍب مفلىدا ال وحىد له ،زم كذس هللا له الكهىس والخذاوٌ بحن الهلماء والباخثحن،
فياهذ مفاحإة ظاسة لألوظاؽ الهلمُت في اإلاششق واإلاًشب.22
وكذ ضذسث ؤوٌ ؾبهت لخفعحر الؿبري ظىت1901-ٌ1321 :م ،مً ششهت
مطؿفى البابي الخلبي ،زم قهشث الؿبهت الثاهُت بمؿبهت بىالق الخيىمُت،
خُث اظخًشكذ ؾبانخه زمان ظىىاث :مً ظىت  ٌ1330 - 1323اإلاىافم ٌ-1903
1910م ،زم جخابهذ ؾبهاث َزا الخفعحر بهذ رلً.
ومً ؤحىد ؾبهاث َزا الخفعحر ،ؾبهت داس اإلاهاسف بمطش ،جدلُم
الهاإلاان ألاخىان :ؤخمذ مدمذ شاهش ،ومدمىد مدمذ شاهش.
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العفش الثمحن " :ووعخؿُو
ًلىٌ الذهخىس الزَبي في مهشع رهشٍ إلاضاًا َزا ِ
ؤن هلىٌ بن جفعحر ابً حشٍش َى الخفعحر الزي له ألاولُت بحن هخب الخفعحرّ ،
ؤولُت
ّ
وؤولُت مً هاخُت الفً والطىانت.
صمىُت،
ؤما ؤولُخه الضمىُت ،فألهه ؤكذم هخاب في الخفعحر وضل بلُىا ،وما ظبله
ّ
مً اإلاداوالث الخفعحرًت رَبذ بمشوس الضمً ،ولم ًطل بلُىا ش ٌيء مجها ،اللهم بال
ما وضل بلُىا مجها في زىاًا رلً الىخاب الخالذ ...

ً .21ىكش :حهشٍف الذاسظحن بمىاهج اإلافعشًٍ ،الخالذي ،ضلح نبذ الفخاح ،ص.350
ً .22ىكش :الخفعحر واإلافعشون ،الزَبي.)149/1( ،
ً .23ىكش :حهشٍف الذاسظحن بمىاهج اإلافعشًٍ ،ضلح نبذ الفخاح الخالذي ،ص 355وما بهذَا بخطشف.
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وؤما ؤولُخه مً هاخُت الفً والطىانت ،فزلً ًشحو بلى ما ًمخاص به الىخاب
ً
مً الؿشٍلت البذٌهت التي ظلىها فُه مالفه ،ختى ؤخشحه للىاط هخابا له كُمخه
ومياهخه.24".
ثاهيا :مىهج ابً حشٍش الطبري في الخفعير:
ُ
الجامو بحن الخؿحن
مىهج ابً حشٍش في الخفعحر َى (اإلاىهج الجامع)،
ُّ
ُّ
ألاظاظُحن في الخفعحر :خـ الخفعحر باإلاإزىس اللاثم نلى الىلل والشواًت ،وخـ
الخفعحر البُاوي اللاثم نلى اللًت والبُان .خُث حمو الؿبري بحن َزًً الخؿحن
ً
ً
ووعم بُجهما ،ومضج بُجهما مضحا مىغىنُا ،وخشج مجها باظخيخاحاجه
واظخيباؾاجه .25فمىهجه برن ٌعدىذ نلى زلر دناثم :ألازش ،واللًت ،والىكش.

ًىضح الؿبري الخؿت التي ظاس نلحها في هخابه :حامع البيان ،خُث ّ
كذم
ً
َ
ُ
جطلح ؤن جيىن (سظالت في ؤضىٌ الخفعحر)،
لخفعحرٍ بملذمت نلمُت مؿىلت،
َ
خشذ فحها حملت مً معاثل نلىم اللشآن مجها :اللًت التي هضٌ بها اللشآن،

ُ
واإلاهشب ،وؾشق الخفعحر ،وكذ نىىن لها بلىله :اللىٌ في
وألاخشف العبهت،
الىحىٍ التي مً ِكبلها ًُ ُ
ىضل بلى مهشفت جإوٍل اللشآن ،وجإوٍل اللشآن بالشؤي،
ُ
ُ
ورهش مً جشض ى سواًتهم ومً ال جشض ى في الخفعحر .ورهش الؿبر ُّي في الفطل
الخامغ مً ملذمخه هلم ابً نباط سض ي هللا نجهما " :الخفعحر نلى ؤسبهت ؤوحه:
وجفعحر ال ٌُهزس ٌ
ٌ
ُ
ٌ
ٌ
وجفعحر ٌهلمه
ؤخذ بجهالخه،
الهشب مً هلمها،
وحه حهشفه
ّ
ٌ
وجفعحر ال ٌهلمه بال هللا".26
الهلماء،
وكذ ششح ابً حشٍش في َزا الباب ؤهىام الخفعحر ،ونشع نلحها ألامثلت
والىمارج مً اللشآن الىشٍمّ .27
زم رهش اللى ٌَ في جإوٍل ؤظماء اللشآن وظىسٍ وآًه،
 .24الخفعحر واإلافعشون ،مدمذ الزَبي.)151-150/1( ،
ً .25ىكش :حهشٍف الذاسظحن ،الخالذي ،ص.258
 .26حامو البُان نً جإوٍل آي اللشآن ،ابً حشٍش الؿبري.)75/1( ،
ً .27ىكش :جفعحر الؿبري ،مشحو ظابم .)75/1( ،حهشٍف الذاسظحن بمىاهج اإلافعشًٍ ،الخالذي ،ص.363
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زم اللىٌ في جإوٍل ؤظماء فاجدت الىخابّ ،
ّ
زم اللىٌ في الاظخهارة ،زم اللىٌ في
زم ابخذؤ الخفعحر بعىسة الفاجدت ،ختى خخم جفعحرٍ بعىسة ّ
البعملتّ .
الىاط.
ئن الخطىاث اإلاشحليت إلاىهج الخفعير عىذ ابً حشٍش الطبري حاءث على الىحى
آلاحي:
ُ
ُ
ُ
جفعحر اللشآن بإكىاٌ
جفعحر اللشآن بالعىت ،زم
جفعحر اللشآن باللشآن ،زم
ُ
جفعحر اللشآن باللًت ،زم اظخيباؽ اإلاهاوي والذالالث
الصخابت ،والخابهحن ،زم
وألاخيام.28
ٌششم الؿبري في جفعحرٍ بلىله( :اللىٌ في جإوٍل كىله حهالى هزا وهزا ) ،زم
ّ
ًفعش آلاًت مً اللشآن وَعدشهذ نلى ما كاله بما ًشوٍه بعىذٍ بلى الصخابت ؤو
ِ
الخابهحن مً اإلاإزىس نجهم في َزٍ آلاًت ،وبرا وان في آلاًت كىالن ؤو ؤهثر ،فةهه
ٌهشع ليل ما كُل فحها ،وَعدشهذ نلى ول كىٌ بما ًشوٍه في رلً نً الصخابت
ؤو الخابهحن.29
وَزٍ ؤَم اللىانذ اإلاىهجُت التي ؤكام ابً حشٍش الؿبري نلحها جفعحرٍ:
"حامع البيان في جأوٍل آي القشآن":

 .1جقذًشٍ لإلحماع :الىاقش في جفعحر الؿبري ًجذٍ ًُ ّ
لذس بحمام ألامت ،وَهؿُه
ً
ً
ً
ظلؿاها هبحرا في اخخُاس ما ًزَب بلُه مً الخفعحر ،فمثل نىذ كىله حهالى:
َ
َ
َ ُ ۢ َ ۡ ُ َ َّ َ
َ َّ َ َ َ َ
َ
ىن َح ص ۡوحا غ ۡي َر ُ ۥٍۗ ﵞ[البقشة:
ﵟ ف ِان طلق َها فال ج ِح ُّل له ِۥمً بعذ حت ٰى ج ِ
ََ َ
ً .]233لىٌ ما هطه" :فةن كاٌ كاثلُّ :
فإي الىياخحن نني هللا بلىله﴿ :فل ج ِد ُّل
َ
َُ ۢ َُۡ َ َ
ىى َذ َص ۡو ًحا ي ۡح َر ُ ۥٍۗ﴾؟ الىياح الزي َى حمام؟ ؤم الىياح الزي َى
له ِۥمً بهذ خت ٰى ج ِ
نلذ جضوٍج؟ كُل :هلَما ...فةن كاٌ :فةن رهش الجمام يحر مىحىد في هخاب هللا
ً .28ىكش :حهشٍف الذاسظحن بمىاهج اإلافعشًٍ ،الخالذي.365 ،
ً .29ىكش :الخفعحر واإلافعشون ،الزَبي.)151/1( ،

ألاظخار :ظمحر سكاص

حهالى رهشٍ .فما الذاللت نلى مهىاٍ ما كلذ؟ كُل :الذاللت نلى رلً بحمام ألامت
ً
حمُها نلى ؤن رلً مهىاٍ".30
ٌ
هخاب ٌ
هبحر ،حمو
 .2مىقفه مً القشاءاث :الؿبري بمام في اللشاءاث وله فحها
ً
فُه اللشاءاث اإلاشهىسة والشارة ،فىجذٍ ٌهنى هثحرا بزهش اللشاءاث وٍجزلها نلى
اإلاهاوي اإلاخخلفت ،وهثحرا ما ُّ
ًشد اللشاءاث التي جلىم نلى ؤضىٌ مػؿشبت ،ولم جشد
نً ألاثمت اإلاهخبرًً نىذٍ،
 .3مىقفه مً ألاظاهيذ :ابً حشٍش ًزهش الشواًاث الخفعحرًت بإظاهُذٍ اإلاخطلت بلى
ّ
كاثلحها ،بال ؤهه في ألانم ألايلب ال ًخهلبها بخصخُذ وال جػهُف ،ألهه ٌُهمل
اللانذة الخذًثُت" :مً ؤظىذ فلذ ؤخاٌ" ،فهى بهمله َزا كذ خشج مً الههذة .
ً
وَى مو رلً ًلف ؤخُاها مىكف الىاكذ البطحر ،فُهذٌ مً ًشاٍ ؤَل لزلً مً
ّ
وٍجشح مجهم مً ًلف له نلى ش يء ًلذح في نذالخه.31
سحاٌ ؤلاظىاد،
ِ
 .4سحىعه ئلى الشعش القذًم :هزلً هجذ ابً حشٍش ًشحو بلى شىاَذ مً الشهش
ً
اللذًم بشيل واظو مخبها في َزا ما ؤزاسٍ ابً نباط في رلً ،فمثل نىذ جفعحرٍ
َ َ َ ُ ْ َّ َ َ
للىله حهالى :ﵟفال ج ۡج َعلىا ِلل ِه أهذ ٗادا ﵞ [البقشةً ]22 :لىٌ ما هطه:
"كاٌ ؤبى حهفش :وألاهذاد حمو هذ ،والىذ :الهذٌ واإلاثل ،هما كاٌ خعان بً
زابذ:
أجهجىٍ ولعذ له بىذ

فششلما لخيرلما الفذاء

ٌهني بلىله( :ولعذ له بىذ) :لعذ له بمثل وال نذٌ... ،زم ٌعىق الشواًاث
نمً كاٌ بزلً مً العلف.

 .30جفعحر الؿبري.)588/4( ،
 .31الخفعحر واإلافعشون ،الزَبي.)153/1( ،
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ً
 .5اَخمامه باإلازاَب الىحىٍت :هجذٍ هزلً ًخهشع هثحرا إلازاَب الىدىٍحن مً
البطشٍحن واليىفُحن في الىدى والطشف ،وٍىحه ألاكىاٌ ،جاسة نلى مزَب
البطشٍحن ،وؤخشي نلى مزَب اليىفُحن.
 .6احخهامه ئلى اإلاعشوف مً لالم العشب :انخبر الؿبري الاظخهماالث اللًىٍت
ً
ً
بجاهب الىلىٌ اإلاإزىسة ،وحهلها مشحها مىزىكا به نىذ جفعحرٍ للهباساث اإلاشيىن
فحها ،وجشحُذ بهؼ ألاكىاٌ نلى بهؼ.
َ
ٓ َ
ٓ َ َ
ً
ﵟ َح َّت ٰى ِئرا َحا َء أ ۡم ُشها َوف َاس
فمثل نىذ جفعحرٍ للىله حهالى:
َّ
ٱلخ ُّى ُ
ىسﵞ [َىد ]43 :هشاٍ ٌهشع لزهش الشواًاث نً العلف في مهنى لفل:
"الخىىس"...زم ًلىٌ بهذ ؤن ًفشى مً َزا وله" :كاٌ ؤبى حهفش :وؤولى َزٍ
ألاكىاٌ نىذها بخإوٍل كىله( :الخىىس)  ،كىٌ مً كاٌَ" :ى الخىىس الزي ًخبز فُه"،
ألن رلً َى اإلاهشوف مً هلم الهشب ،وهلم هللا ال ًىحه بال بلى ألايلب ألاشهش مً
مهاهُه نىذ الهشب ،بال ؤن جلىم حجت نلى ش يء مىه بخلف رلً فِعلم لها.
32
ورلً ؤهه حل زىائٍ بهما خاؾبهم بما خاؾبهم به ،إلفهامهم مهنى َما خاؾبهم به.
ٌ
 .7مىقفه مً ؤلاظشائيلياث :جفعحر الؿبري
مليء باإلظشاثُلُاث التي ًشوحها
بإظاهُذٍ ،نً معلمت ؤَل الىخاب ،هىهب ألاخباس ،ووَب بً مىبه ،هما ًشوي
نً العذي وابً حشٍج ،وٍىلل نً مدمذ بً بسخاق هثحرا مً اللطظ
ّ
ولهل ظبب بهثاسٍ مً سواًت ؤلاظشاثُلُاث ساحو بلى ما جإزش به مً
ؤلاظشاثُلُت.33
الشواًاث الخاسٍخُت التي نالجها في بدىزه الخاسٍخُت الىاظهت.

 .32جفعحر الؿبري.)321/15( ،
ً .33ىكش :الخفعحر واإلافعشون ،الزَبي.)154/1( ،

ألاظخار :ظمحر سكاص

ً
 .8معالجخه لألحهام الفقهيت :هجذ هزلً في َزا الخفعحر آزاسا لألخيام الفلهُت،
ٌهالج فحها ابً حشٍش ؤكىاٌ الهلماء ومزاَبهم ،وٍخلظ مً رلً وله بشؤي ًخخاسٍ
لىفعه ،بهذ ؤن ًشجخه باألدلت الهلمُت ّ
اللُمت.34
 .9خىضه في معائل النالم :هلخل في جفعحر الؿبري ،ؤهه حهشع إلاعاثل نلم
الىلم ،نىذ هثحر مً آلاًاث اللشآهُت ،مما ٌشهذ له ؤهه وان ناإلاا مبرصا في ؤمىس
ً
الهلُذة ،وَى مىافم ألَل العىت في آسائهمً ،كهش رلً حلُا في مىاكشاجه لبهؼ
آلاساء الىلمُت ،وسدٍ نلى اللذسٍت في معإلت الاخخُاس.35

َ
 .13الطبري ٌعخيبط الذالالث واللطائف وألاحهام :خؿا الؿبر ّي في جفعحرٍ

ؤخعً الخفعحر ،وخلم فُه اللانذة ألاخحرة مً
الخؿىة ألاخحرة مً خؿىاث
ِ
كىانذ مىهج الخفعحر ألازشي الىكشي ،وهي اظخيباؽ اإلاهاوي وألاخيام ،واظخخشاج
الذالالث واللؿاثف ،وبنماٌ الشؤي ،ودكت الىكش ،ونمم الاحتهاد ،وؤضالت
ٌ
36
الخإوٍل ،وَزٍ زمشة إلاا كبلها مً كىانذ اإلاىهج اإلاشاس لها.
َزٍ ؤَم اإلاضاًا التي ّمحزث جفعحر الؿبري وحهلخه ًدخل الطذاسة بحن هخب الخفعحر
ً
الىثحرة ،لىً ومً باب اإلاىغىنُت في الخلىٍمُ ،و ُ
شحر ؤًػا بلى ؤَم اإلاأخز التي
سجلها الهلماء نلى الؿبري في جفعحرٍ:
 .1بًشاد ألاظاهُذ الػهُفت ؤو اإلاىغىنت .وهزلً بهثاسٍ مً رهش الشواًاث
ؤلاظشاثُلُت في جفعحرٍ.
ّ ً
 .2نذم هلذ الشواًاث وألاظاهُذ التي ًىسدَا ،بال هادسا.
 .3رهشٍ ألكىاٌ مخهاسغت نً بهؼ ؤنلم اإلافعشًٍ مً الصخابت والخابهحن،
وابً نباط ومجاَذ.

ً .34ىكش :اإلاشحو العابم.)157/1( ،
ً .35ىكش :اإلاشحو العابم.)158/1( ،
ً .36ىكش :حهشٍف الذاسظحن بمىاهج اإلافعشًٍ ،نبذ الفخاح الخالذي ،ص.375
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ً
 .4خزف بظىاد بهؼ ألاخادًث ؤخُاها ،مو خشضه نلى ؤلاظىاد ،ورهش نذة ؾشق
معىذة للخبر الىاخذ.

ً
 .5نذم بظىاد اللشاءاث بلى ؤصخابها مً اللشاء اإلاشهىسًٍ يالبا ،ونذم
الخىطُظ نلى صخت اللشاءة.

ً
 .6الترحُذ بحن اللشاءاث الصخُدت ؤخُاها ،وجفػُل كشاءة صخُدت نلى كشاءة
ً
ؤخشي صخُدت ،وجطشٍده بهذم حىاص اللشاءة بلشاءاث صخُدت ؤخُاها.
ً
 .7ججضثت آلاًت بلى حمل كطحرة ؤخُاها ،وجفعحرَا حملت حملت ،مما ًادي بلى
كؿو الىخذة اإلاىغىنُت للعىسة.
َزٍ اإلاأخز – ويحرَا – زاهىٍت ،ولِعذ ؤضلُت ،وؤلامام الؿبري لِغ مهطىما،
والخؿإ مً ظماث البشش.

37

اإلاطلب الثاوي :مىهج ابً عطيت في الخفعير
أوال :الخعشٍف بابً عطيت وجفعيرٍ اإلاحشس الىحيز
.1الخعشٍف بابً عطيت ألاهذلس ي:
ابً نؿُت َى ؤخذ نلماء اللشن العادط الهجشي في ألاهذلغ الزًً ؤظهمىا
بىطِب وافش في مُذان الخفعحر.
اظمه ومىلذٍَ :ى ؤلامام الخافل اللاض ي ؤبى مدمذ نبذ الخم بً يالب
بً نبذ الشخمً ،ابً نؿُت ألاهذلس ي اإلاداسبي .ولذ بًشهاؾت ظىت ( ،)ٌ481ووشإ
ً
ً
نلمُت ّ
ممحزة.
فحها وشإة
شيىخه وجالمزجه :خذر نً ؤبُه الخافل الدجت ؤبي بىش ،ونً ؤبي نلي
الًعاوي ،ومدمذ بً الفشج الؿلعي ،وخلثم .سوي نىه ؤبى حهفش بً مػاء،
ونبذ اإلاىهم بً الفشط ،وؤبى بىش بً ؤبي حمشة ،وؤبى مدمذ نبُذ هللا ،وؤبى
ً .37ىكش :اإلاشحو العابم ،ص.380

ألاظخار :ظمحر سكاص

اللاظم بً خبِش ،وآخشون ،آخشَم باإلحاصة ؤبى الخعً نلي بً ؤخمذ
الشلىسي .38

ً
منزلخه العلميت :وان ابً نؿُت ياًت في الفهم والزواء والفؿىت ،ناإلاا
ً
ً
ً
ً
ً
وؤدًبا شان ًشا .39وضفه ؤبى ّ
خُان
بالخفعحر والخذًث ،وفلحها حلُل ،هدىٍا لًىٍا،
في ملذمت جفعحرٍ (البحش اإلاحيط) بإهه ُّ
ؤحل مً ؤلف في نلم الخفعحر ،وؤفػل
حهشع فُه للخىلُذ والخدشٍش .40وكذ ّ
مً ّ
نذٍ ضاخب (الذًباج اإلازَب في أعيان

ً
اإلازَب) مً ؤنُان اإلاالىُت .41ؤزنى نلُه الزَبي هثحرا وكاٌ نىه :وان مً ؤونُت
الهلم ،وكذ للبه بشُخ اإلافعشًٍ.
ُ ّ
ُ َ
َ
ػ َ
الخامغ َواله ْششٍْ ًَ م ًْ شهش َ َم َ
انَ ،ظ َىت
وفاجه :ج ُى ِف َيِ :بدطً ل ْىسكتِ ،في
ِس
ِ ِ ِ
ِ ِ
َ 42
ْ َ ََ َْ ْ َ َ َ ْ
غ ماث ٍت.
ِبخذي وؤسب ِهحن وخم ِ
 .2الخعشٍف باإلاحشس الىحيز في جفعير النخاب العضٍض:
ٌ
جفعحر له كُمخه الهالُت بحن هخب الخفعحر،
جفعحر ابً نؿُت ألاهذلس ي،
ً
ورلً ساحو بلى ؤن مالفه ؤغفى نلُه مً سوخه الهلمُت الفُاغت ،ما ؤهعبه دكت
ً
ً
وسواحا وكبىال ،وكذ لخطه مً هخب الخفاظحر ولها ،وجدشي ما َى ؤكشب بلى

الصخت مجها ،ووغو رلً في هخاب مخذاوٌ بحن ؤَل اإلاًشب وألاهذلغ ،خعً
اإلاىحى.43
ؤلف ؤلامام ابً نؿُت جفعحرٍ نلى ؤظاط اإلاىهج ألازشي الىكشي ،وحمو فُه
ً
ً
بحن اإلاىلىٌ واإلاهلىٌ ،وألازش والىكش ،واخخل مشهضا مشمىكا بحن هخب الخفعحر،
ً
وضاس مشحها إلاً حاء بهذٍ.
ً .38ىكش:
ً .39ىكش:
ً .40ىكش:
ً .41ىكش:
ً .42ىكش:
ً .43ىكش:

ؾبلاث اإلافعشًٍ الهششًٍ ،حلٌ الذًً العُىؾي ،ص.61
ؾبلاث اإلافعشًٍ ،الذاوودي.)267/1( ،
البدش اإلادُـ في الخفعحر ،ؤبى خُان مدمذ بً ًىظف.)20/1( ،
الذًباج اإلازَب في مهشفت ؤنُان اإلازَب ،ابً فشخىن ،ببشاَُم بً نلي.)57/2( ،
ّ
ظحر ؤنلم الىبلء ،الزَبي.)588/19( ،
الخفعحر واإلافعشون ،الزَبي.)172/1( ،
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ً
ً
ً
للذ حاء جفعحر ابً نؿُت هما ؤسادٍ ضاخبه :مدشسا وححزا ،حامها بحن
الخفعحر والخإوٍل ،وبحن ألازش والىكش ،رهش فُه الىثحر مً ألاخادًث اإلاشفىنت،
ّ
وكذم
وؤكىاٌ الصخابت والخابهحن ومً بهذَم ،وؤوسد فُه اللشاءاث وجىححهها،
فُه جدلُلث لًىٍت وهدىٍت وبُاهُت ،وله فُه اخخُاس ٌ
اث ُّ
جذٌ نلى شخطِخه

اللىٍت ،ونلى كذسجه نلى اإلاىاكشت والخىحُه ،ونلى الترحُذ والاخخُاس ،ونلى
الاظخيباؽ والاظخذالٌ .44وللذ ؤزنى الهلماء هثحرا نلى ابً نؿُت وجفعحرٍ اإلادشس
الىححز ،فهزا ابً جُمُت ٌهلذ ملاسهت بحن جفعحرٍ وجفعحر الضمخششي ،فُلىٌ:
ً َ
ْ
ََ َ َ ً
َ َ
َ
ُ
ص ُّح ه ْلل َو َب ْدثا َوؤ ْب َه ُذ َن ًْ ال ِب َذ ِم
"وجفعحر ْاب ًِ َن ِؿُت خ ْح ٌر ِم ًْ ج ْف ِع ِحر الضمخششي وؤ
َ
َ ُ َ َْ ُْ َ
َ
َ ََ ُ َ َ ُ َ
َ ْ ْ َ َ ََ َ ْ
اظ ِحر؛ ل ِىً
وِبن اشخم َل نلى به ِػ َها؛ ب ْل َى خح ٌر ِمىه ِبى ِثح ِر؛ ب ْل لهله ؤ ْسجح َ ِز ٍِ الخف ِ
َ
ُ َ َ ٌ
ْ َ َ َ ُّ ْ َ ُ ّ َ َ َ َ
َْ
اظ ُحر ؤخ ُش ه ِث َحرة ِح ًّذا ه َخ ْف ِع ِحر ْاب ًِ
جف ِع َحر اب ًِ ح ِش ٍٍش ؤصح ِمً َ ِز ٍِ و ِل َها .وزم جف ِ
ْ
ال َج ْى ِص ّ ِي واإلااوسدي.45
وهزلً هجذ ؤخذ ؤنلم الخفعحر باألهذلغ ،وَى ؤخمذ بً حض ّي ال ّ
يلبي
الًشهاؾي(ثً )741 :برص لىا اللُمت الهلمُت لخفعحر ابً نؿُت في ولماث مىحضة
فُلىٌ" :وؤما ابً نؿُت ،فىخابه في الخفعحر ؤخعً الخألُف وؤنذلها ،فةهه اؾلو
نلى جألُف مً وان كبله فهزبها ولخطها ،وَى مو رلً خعً الهباسة ،معذد
الىكش ،مدافل نلى العىت".46
ُ
وكذ ؾبو جفعحر (اإلاحشس الىحيز) البً نؿُت في اإلاًشب ،بخدلُم مجمىنت مً
نلماء اإلاًشب ،خُث ضذس الجضء ألاوٌ ظىت1975 -ٌ1395 :م ،وضذس الجضء
ُ
العادط نشش – وألاخحر – ظىت1991 – ٌ1411 :م .زم ؾبو في داس الىخب
الهلمُت ببحروث.
ً .44ىكش :حهشٍف الذاسظحن بمىاهج اإلافعشًٍ ،نبذ الفخاح الخالذي ،ص.324
 .45مجمىم الفخاوي ،ؤخمذ بً نبذ الخلُم بً جُمُت.)388/13( ،
 .46الدعهُل لهلىم الخجزًل ،ؤخمذ بً حضي اليلبي.)20/1( ،
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ثاهيا :مىهجه في الخفعير
للذ ظلً ابً نؿُت في جإلُف "اإلادشس الىححز" اإلاىهج ألازشي الىكشي ،
ً
فجاء جفعحرٍ حامها بحن اإلاإزىس واإلاهلىٌ.
ُ
ُ
ىدم
حمو ابً نؿُت جفعحرٍ مً هخب الخفاظحر التي جلذمخه ،وجدشي ؤن ً ِ
فُه ول ما َى ؤكشب بلى الصخت وؤلطم بالعىت؛ فإخعً فُه وؤحاد ،فجاء
ً
ً
جفعحرا حامها ليل ش يء دون ؤن ًؿغى فُه حاهب نلى حاهب.
زم بن الىلم نً مىهج ابً نؿُت ًلخط ي مىا بذاًت الىلم نً مطادسٍ
التي اظخلى مجها مادجه ألاولُت ،والتي نلى ؤظاظها وغو ابً نؿُت هخابه في
الخفعحر ،وههج مىهجه الخاص به .ولىً إلاا وان اإلالام ال ًدعو لبعـ مطادسٍ
ولها ،آزشث ؤن ؤنخطش َزا اإلاىغىم في َزٍ ألاظؿش اإلاخخطشة.47
للذ جضود ابً نؿُت بمخخلف الهلىم ؛ فهى وان نلى نلم ودساًت بالخفاظحر
التي جلذمخه ،ومً ؤَمها :حامو البُان للؿبري ،ونلى نلم هزلً بىخب
اللشاءاث ،والخِعحر :ألبي نمشو نثمان بً ظهُذ الذاوي ،وباللًت والىدى،
همهاوي اللشآن ،للفشاء ،والضحاج ،ويحرَا مً ؤمهاث الىخب في الهلىم الششنُت،
في الخذًث ،والفلهَ ،زا بغافت بلى شُىخه الزًً اجطل بهم وجخلمز نلحهم .
ووان ًشحو في ول نلم بلى مطادسٍ ألاضلُت ،مششكُت  ،ؤو ؤهذلعُت ،فجاء جفعحرٍ
ً
ً
ً
لىها حذًذا مً ؤلىان الخفعحر ،مضٍجا بحن الفىشًٍ اإلاششقي واإلاًشبي.48 ،
ً
ً
وغو ابً نؿُت لىفعه -مىز البذاًت -مىهجا وامل في الخفعحر ،وسظم
ً
ؾشٍلا واضخت اإلاهالم ،خُث جدذر في ملذمت جفعحرٍ نً فػل اللشآن ،ونً
فػل جفعحرٍ والىلم نلى لًخه ،والىكش في بنشابه ودكاثم مهاهُه ،ورم مً ججشؤ

ً .47ىكش :مطادس ابً نؿُت في جفعحرٍ ،مىهج ابً نؿُت في جفعحر اللشآن الىشٍم ،نبذ الىَاب فاًذ ،ص.95
ً .48ىكش :اإلاشحو العابم ،ص.95
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نلى اللشآن بشؤًه ،ونً مشاجب اإلافعشًٍ ،ومهنى بهضاٌ اللشآن نلى ظبهت ؤخشف،
والىلم نً حمو اللشآن وشيله وهلؿه وجدضٍبه ،ونً بعجاصٍ.
أما أَم معالم مىهجه ،فىجملها في الىقاط الخاليت:
.1عىاًخه باإلاأثىس:
للذ ُنني ابً نؿُت نىاًت فاثلت بالخفعحر باإلاإزىس ،فيان ًزهش ما ُسوي نً
سظىٌ هللا ضلى هللا نلُه وظلم ،وما وسد نً الصخابت والخابهحن في جفعحر اللشآن
ً
الىشٍم ،ولىً دون رهش ؤظاهُذ اإلاشوٍاث ،وال جخشٍج لألخادًث ،ووان هثحرا ما
ً
ًىلل نً ابً حشٍش الؿبري ،وٍىاكش سؤًه وٍشد نلُه ؤخُاها.49
هما وان – سخمه هللا حهالى ً -فعش اللشآن باللشآن ،فهى ٌعخ ُ
ذٌ
بالىطىص اللشآهُت في هثحر مً اإلاىاغو ،مثاٌ رلً اظخذالله نلى مهنى لفل مً
ؤلفاف اللشآن الىشٍم بما وسد مً مهىاٍ في آًاث ؤخشي :فهىذ جفعحرٍ للىٌ هللا ّ
نض

ّ َٰ َ
ۡ َ
ؽ ۡٱإلاُ ۡع َخل َ
ُم ٦ﵞ ًلىٌ ابً نؿُت في مهنى الهذاًت
ٱلطش
ِ
وحل :ﵟٱَ ِذها ِ
الىاسدة في آلاًت الىشٍمت" :والهذاًت في اللًت ؤلاسشاد ،لىجها جخطشف نلى وحىٍ،
ُ َٰٓ
َ
فالهذي ًجيء بمهنى :خلم ؤلاًمان في الللب ،ومىه كىله حهالى :ﵟؤ ْول ِئ ًَ َنل ٰى

َُ ٗذي ّ ِمً ِسّب ِه ۡم ٥ﵞ [البلشة ... ]5 :كاٌ ؤبى اإلاهالي :فهزٍ آًاث ال ًخجه خملها
َْ
ّ
بال نلى خلم ؤلاًمان في الللب ،وَى مدؼ ؤلاسشاد.
كاٌ اللاض ي ؤبى مدمذ :وكذ حاء الهذي بمهنى الذناء ،مً رلً كىله
50
َ ُ ّ َۡ َ
دام"...
حهالى :ﵟوِلي ِل كى ٍم َ ٍاد ٧ﵞ [الشنذ ]8-7 :ؤي ٍ

ً .49ىكش :اإلادشس الىححز ،ابً نؿُت.)19/1( ،
 .50اإلادشس الىححز ،نبذ الخم ابً نؿُت.)73/1( ،
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ووان مً ؤظاط مىهجه :ؤهه ٌهخمذ هزلً نلى اإلاإزىس مً ؤخادًث الشظىٌ،
ُّ
ألاظذ وألاصح وألاوفم
ؤو ؤكىاٌ الصخابت والخابهحن ،وٍخخاس مجها ما بذا له ؤهه
إلالخط ى الششم وملاضذٍ .

ً
فىجذ ابً نؿُت ًزهش في جفعحرٍ هثحرا مً ؤخادًث الشظىٌ ضلى هللا نلُه
ّ
الىظ اللشآوي ،وجىغُذ مهىاٍ ،مً يحر جخشٍج َزٍ
وظلم ،التي جذوس خىٌ بُان
ألاخادًث ،ؤو رهش مطادسَا مً هخب العىت – وَزا في ألانم ألايلب – ومما
ًمىً ؤن ًلف نلُه اللاست في جفعحرٍ في َزا اإلاجاٌ ،التزامه بزهش ألاخادًث
الصخُدت اإلاشوٍت في هخب الصخاح ما اظخؿام بلى رلً ظبُل ،مً دون ؤلاشاسة
بلحها هما ظبم رهشٍ.51

ْ َ َ ُ ْ
مثاٌ رلً ،نىذ جفعحرٍ للىٌ هللا حهالىَ ًَٰٓ ﴿ :إ ُّح َها ٱلز َ
ًً َء َام ُىىا ال جخ ِخزوا
ِ
َ
ٓ
ۡ
ب َؿ َاه ٗت ّمً ُدوه ُى ۡم َال ًَ ۡإ ُل َىه ُى ۡم َخ َب ٗاال َو ُّد ْوا َما َنى ُّخ ۡم َك ۡذ َب َذث ۡٱل َب ًۡ َ
ػا ُء ِم ًۡ ؤف َٰى َِ ِه ۡم َو َما
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُُۚ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َٰٓ
ُ ُ ۡ َ ۡ ُ نَ
ُ ۡ
جخ ِفي ضذوسَم ؤهبر كذ بِىا لىم ٱألً ِذ ِبن هىخم حه ِللى ﴾[آٌ نمشان.]118 :
ًلىٌ اللاض ي ابً نؿُت" :ههى هللا حهالى اإلاامىحن بهزٍ آلاًت نً ؤن ًخخزوا

مً الىفاس والحهىد ؤخلء ًإوعىن بهم في الباؾً مً ؤمىسَم ،وٍفاوغىجهم في آلاساء
وَعخيُمىن بلحهم... ،ومً َزا اإلاهنى كىٌ ّ
الىبي ضلى هللا نلُه وظلم " :ما مً
ّ
خليقت وال ري ئمشة ،ئال وله بطاهخان ،بطاهت جأمشٍ بالخير وجحضه عليه،
ّ
ّ
وجحضه عليه ،واإلاعصىم مً عصم هللا حعالى"... .52كاٌ ابً
بالشش
وبطاهت جأمشٍ
ً
نباط :وان سحاٌ مً اإلاامىحن ًىاضلىن سحاال مً الحهىد ،للجىاس والخلف الزي
ً
وان بُجهم في الجاَلُت فجزلذ آلاًت في رلً .وكاٌ ؤًػا ابً نباط وكخادة والشبُو
ّ
53
والعذي :هضلذ آلاًت في اإلاىافلحن :ههى هللا اإلاامىحن نجهم".

ً .51ىكش :مذسظت الخفعحر في ألاهذلغ ،مطؿفى ببشاَُم اإلاشني ،ص.172
 .52ؤخشحه البخاسي في صخُده ،هخاب ألاخيام ،باب بؿاهت ؤلامام.)95/9( ،
ً .53ىكش :مذسظت الخفعحر في ألاهذلغ ،مطؿفى ببشاَُم اإلاشني ،ص.173
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َ
ْ
ً
ؤًػا نىذ جفعحرٍ للىٌ الخم جباسن وحهالى :ﵟ َوؤ ِهف ُلىا ِفي َظ ِب ُِل ٱلل ِه
ُْۚ
َ
َ
َُ
َ ُۡ ْ َ ُ
ُۡ
َوال جل ُلىا ِبإ ًۡ ِذًى ۡم ِبلى ٱلت ۡهلى ِت َوؤ ۡخ ِع ُى ٓىا ِبن ٱلل َه ًُ ِد ُّب ٱإلا ۡد ِع ِى َحن
ُ
٥٩٥ﵞ [البلشةً ]195 :لىٌ ابً نؿُت" :كاٌ خزًفت بً الُمان وابً نباط
ُ
والخعً ونؿاء ونىشمت وحمهىس الىاط :اإلاهنى ال جللىا بإًذًىم بإن جتروىا الىفلت
ُ
في ظبُل هللا ،وجخافىا َ
اله ُْلت ،فُلىٌ الشحل :لِغ نىذي ما ؤهفم... ،وكاٌ صٍذ
بً ؤظلم :اإلاهنى ال حعافشوا في الجهاد بًحر صاد".54

ً
ً
للذ اظخفاد ابً نؿُت مً ألاخادًث الصخُدت ختى بذث ظمت باسصة نامت
ً
في جفعحرٍ ،يحر ّؤن هخابه َزا لم ُ
ًخل جماما مً ألاخادًث ،وآلازاس الػهُفت،
وَى ٌ
ؤمش ال ًدىاظب مو شهشة َزا اإلافعش.
ابً عطيت ّ
ًفعش القشآن بالشأي:
للذ خذد ابً نؿُت مىكفه مً الخفعحر بالشؤي في ملذمت جفعحرٍ ،وؤبان
ّ
نً سؤًه ،وَى نذم مىهه لهزا الىىم مً الخفعحر ،ششٍؿت ؤن ًيىن
اإلافعش
ً
مخمىىا ومخدطىا بالهلىم اإلاعانذة ،مً هدى ولًت وؤضىٌ وخذًث ،دون ؤن
حهمل ألاكىاٌ اإلاإزىسة نً حمهىس نلماء العلف في الخفعحر.

55

للذ وان ابً نؿُت ًىثر في جفعحرٍ مً رهش وحىٍ الاخخماالث التي ًمىً
ً
خمل آلاًت نلحها هاكل رلً نً اإلافعشًٍ ويحرَم ،فُلىم بخفعحر آلاًت بهباسة
ً
نزبت ظهلت – مىاكشا ما ًىلله مً آساء ووان هثحر الاظدشهاد بالشهش الهشبي،
واخخيامه بلى اللًت الهشبُت نىذما ًىحه بهؼ اإلاهاوي ،مو جمىىه في الطىانت
الىدىٍت ،وَى هثحر الاَخمام باللشاءاث وجىححهها في آًاث الزهش الخىُم.

 .54اإلادشس الىححز ،ابً نؿُت.)265/1( ،
ً .55ىكش :مذسظت الخفعحر في ألاهذلغ ،مطؿفى ببشاَُم اإلاشني ،ص.187
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ُ ٰٓ َ
ۡ َٰ َ َ ْ َ َ
ٓ ََ
فهىذ جفعحرٍ للىله حهالى﴿ :ق ۡل ًَأ َۡ َل ٱل ِنخ ِب ح َعال ۡىا ِئل ٰى م ِل َم ٖت َظ َىا ِِۭء َب ۡييىا
َ
َ ۡ ٔٗ َ َ َ َّ َ َ ۡ ُ َ
َ ُ َ َّ َ َ َّ َّ َ َ ُ ۡ َ
ضىا َب ۡعضا أ ۡسَب ٗابا ِّمً
َو َب ۡيىن ۡم أال و ۡع ُبذ ِئال ٱلله َوال وش ِشك ِب ِهۦ شيـا وال ًخ ِخز بع
َّ
ُدو ِن ٱلل ِ ِۚه﴾ [آٌ نمشان ،]64 :فبهذ رهشٍ ألكىاٌ اإلافعشًٍ مً العلف إلاهنى " :
ولمت ظىاء" ،وؤجها :ال بله بال هللا ،والعىاء بمهنى الهذٌ ،ؤو اللطذً ،يخهي بلى
ىاء اجها ًيبغي ؤن جفعش بخفعحر خاص
ببذاء سؤًه فُلىٌ " :والزي ؤكىله في لفكت َظ ٍ
بها في َزا اإلاىغو وَى ؤهه دناَم بلى مهان حمُو الىاط فحها معخىون ،ضًحرَم
وهبحرَم ،وكذ واهذ ظحرة اإلاذنىًٍ ؤن ًخخز بهػهم بهػا ؤسبابا فلم ًيىهىا نلى
اظخىاء خاٌ فذناَم بهزٍ آلاًت بلى ما جإلفه الىفىط مً خم ال ًخفاغل الىاط
فُه".56
َزٍ بهؼ ألامثلت مً الخفعحر باإلاإزىس والشؤي ،مما وسد نً ابً نؿُت في
جفعحرٍ بشصث مً خللها زلافخه اللشآهُت الىاظهت ،وشخطِخه الهلمُت الفزة.
ً
ً
زم بن ابً نؿُت سخمه هللا لم ًىً هاكل ألكىاٌ مً ظبله وحامها لها
ً
ً
فدعب ،بل وان مو رلً هاكذا ومىاكشا إلاا ًىلل؛ فهى لم ًىً ًلبل مً ألاكىاٌ
بال ما شهذث له ألاضىٌ الششنُت اإلاهخبرة.
وكذ اَخم بزهش اللشاءاث اللشآهُت ما صح مجها وما شز ،ووان رهشٍ إلاا شز
مً اللشاءاث مً باب الخىبُه نلُه.
ومً مهالم مىهجه -وَى مما ًدعب له -ؤهه ججىب في جفعحرٍ رهش اللطظ
ؤلاظشاثُلي ،بل ؤهثر مً رلً فلذ اهخلذ مً ظبله مً اإلافعشًٍ لزهشَم بًاَا؛
ومً نباساجه في رلً كىله" :وَىان كطظ ؤخشي ؤنشغذ نً رهشَا لػهفها".
وكىله هزلً" :ال ؤرهش مً اللطظ بال ما ال جىفً آلاًت بال به" ،وكذ نشف

 .56اإلادشس الىححز ،ابً نؿُت.)449/1( ،
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الهلماء البً نؿُت َزا الطيُو ،وكذسوٍ خم الخلذًش ،وؤزىىا نلُه في رلً الثىاء
الجمُل.57

ً
ومو ؤن ابً نؿُت سخمه هللا وان ماليي اإلازَب ،بال ؤهه لم ًىً مخهطبا

إلاالىُخه ،بل وان ًخدشي الخلُلت وٍلف نىذَا ،ولى خالفذ ما َى نلُه ،وٍلف
مو الذلُل ،وبن وان ال ًىافم ما ًمُل بلُه.58
وفىق ول ما جلذم فلذ ؤوحي ابً نؿُت كذسة نلى الخىكُم والخيعُم وخعً
الهشع ،ما لم ًخىفش لًحرٍ ،مما حهل جفعحرٍ ًللى رلً اللبىٌُ ،وٍمذح بإفػل
اإلالىٌ.
ولخالصت إلاا جقذم ًمنً القىى أن مىهج ابً عطيت في جفعيرٍ قام على
أظغ ثماهيت:59
ألاظاط ألاوى :حمهه في جفعحرٍ بحن اإلاإزىس والشؤي.
ألاظاط الثاوي :اججاَه في جفعحرٍ بلى اللًت والىدى.
ألاظاط الثالث :نىاًخه الفاخطت باللشاءاث ،الصخُدت والشارة.
ألاظاط الشابع :خُؿخه مً الشواًاث ؤلاظشاثُلُت.
ألاظاط الخامغ :مداسبخه للخفعحر الشمضي واللىٌ بالباؾً.
ألاظاط العادط :سؤًه في بعجاص اللشآن الىشٍم
ألاظاط العابع :معلىه في نشع ألاخيام الفلهُت.
ألاظاط الثامً :بكلله مً ألاظشاس البليُت في جفعحرٍ.

ً .57ىكش:
نلُه ًىم:
ً .58ىكش:
ً .59ىكش:

ابً نؿُت ومىهجه في الخفعحر ،ملاٌ ميشىس في :مىكو :بظلم وٍب ،بخاسٍخ ،2016/09/30 :اؾلو
.2021/01/15
اإلاشحو العابم.
مىهج ابً نؿُت في جفعحر اللشآن الىشٍم ،نبذ الىَاب فاًذ ،ص.129

ألاظخار :ظمحر سكاص

واهذ جلً ؤَم مهالم مىهج ابً نؿُت في "جفعحرٍ"؛ وكذ جإزش هثحر مً
الهلماء الزًً حائوا مً بهذٍ بمىهجه ،واكخفىا ؤزشٍ؛ ومً بحن ؤولئً الهلماء
الزًً ظاسوا نلى دسبه وههجىا ههجه ؤلامام اللشؾبي سخمه هللا.60
اإلاطلب الثالث :مقاسهت بين الطبري وابً عطيت ألاهذلس ي في جفعيريهما
ًخهشع الباخث في َزا اإلاؿلب للملاسهت بحن مىهج الؿبري وابً نؿُت في الخفعحر،
وَزا مً خلٌ الخؿشق ألوحه الاجفاق ،وؤوحه الاخخلف بحن اإلاىهجحن.
َزا ،وظُلىم الباخث ببُان رلً وله –بن شاء هللا حهالى -مً خلٌ نشع
ألامثلت والىمارج نىذ هل الخفعحرًً ،زم ملابلت الىطىص بهػها ببهؼ وي
هخشج بالىدُجت اإلاخىخاة مً َزٍ الذساظت اإلالاسهت.
أوال :قضيت اإلاأثىس بين الطبري وابً عطيت:
ًلخلي ابً نؿُت مو الؿبري في الهىاًت بزهش الشواًاث الخفعحرًت اإلاإزىسة،
ظىاء ما وسد نً سظىٌ هللا ضلى هللا نلُه وظلم ،ؤو نً الصخابت والخابهحن مً
ّ
ؤكىاٌ وآزاس في بُان مهنى الىظ اللشآوي ،بال ؤجهما ًخخلفان في ؾشٍلت نشع َزٍ
اإلاشوٍاث الخفعحرًت ،فالؿبري ًشوي رلً بإظاهُذٍ اإلاخطلت ،وٍىثر مً رهش رلً،
ختى ؤهىا هشاٍ ًزهش في اإلاىغو الىاخذ الهذًذ مً ألاظاهُذ ،بِىما هجذ ابً نؿُت
ً
ً
ال ًزهش ألاظاهُذ مؿللا ،وَهشع ألاكىاٌ مخخطشة مىخفُا بمدل الشاَذ،
فلـ ،وَزا ختى ًدىاظب مو ششؾه الزي نلذٍ في ملذمت هخابه ،وَى ؤن ًيىن
ً
ً
جفعحرٍ مدشسا وححزا.
َ َ ُ َّ
َُ
ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ
كاٌ هللا حهالىَ ﴿ :أ ُّي َها َّٱلز َ
ًً َء َامىىا ٱجقىا ٱلله َح َّق جقا ِج ِهۦ َوال ج ُمىج ًَّ ِئال
ِ
ْ
َّ
َُ
َّ ُ
َ ُ
َ
َوأهخم ُّم ۡع ِل ُمىن﴾ [آى عمشان ]132 :قىله حعالى ﴿ :ٱجقىا ٱلله َح َّق جقا ِج ِهۦ﴾.
قاى أبى حعفش الطبريٌ" :هني بزلً ّ
حل زىائًٍ :ا مهشش مً ضذق هللا
َّ ُ
(حق جقاجه)
وسظىله "اجقىا هللا" خافىا هللا وساكبىٍ بؿانخه واحخىاب مهاضُه.
ً .60ىكش :اإلاشحو العابم ،ص.272
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خم خىفه ،وَى ؤن ًُؿام فل ٌُهص ىُ ،وَشىش فل ًُىفشُ ،وٍزهش فل ًُيس ى .وبىدى
الزي كلىاٍ في رلً كاٌ ؤَل الخإوٍل.61
زم ًشوي الؿبري بهذ رلً خمغ نششة سواًت في جفعحر َزا اللفل ،ولها
بمهنى واخذ ،وبهذ رلً ّ
ٌهشج الؿبري نلى اللىٌ آلاخش ،فُلىٌ( :وكاٌ آخشون:
بل جإوٍل رلً ،)... :وَعشد الشواًاث بإظاهُذَا.

ّ ُ
(حق جقاجه) فلاٌ فشكت:
قاى ابً عطيت" :واخخلف الهلماء في كىله حهاٌ:

هضلذ آلاًت نلى نمىم لفكها وؤلضمذ ألامت ؤن جخلي هللا ياًت الخلىي ختى ال ًلو
بخلٌ في ش ٍيء مً ألاشُاء ،زم بن هللا وخ رلً نً ألامت بلىله حهالى﴿ :فاج ُلىا
ً
ُ ّ ُ
ف ُ
هفعا بال َ
وظهها﴾ ،كاٌ رلً ُّ
الع ِّذي
هللا
هللا ما اظخؿهخم﴾ ،وبلىله﴿ :ال ًيل
وكخادة والشبُو بً ؤوغ وابً صٍذ ويحرَم.
وكالذ حمانت مً ؤَل الهلم :ال وخ في ش يء مً َزا ،وَزٍ آلاًاث
مخفلاث ،فمهنى َزٍ :اجلىا هللا خم جلاجه فُما اظخؿهخم ،ورلً ؤن خم جلاجه
ً
َى بدعب ؤوامشٍ وهىاَُه ،وكذ حهل حهالى ّ
الذًً ٌُعشا ،وَزا َى اللىٌ
الصخُذ ،...وكاٌ ابً نباط سض ي هللا نجهما :مهنى كىله" :اجقىا هللا ّ
حق جقاجه"
حاَذوا في هللا خم حهادٍ.
ؾاوط في مهنى كىله حهالى" :اجقىا هللا ّ
وكاٌ ُ
حق جقاجه" ًلىٌ حهالى بن لم جخلىٍ
ّ
ولم حعخؿُهىا رلً ،فل جمىجً بال وؤهخم معلمىن".62
هلخل نىاًت الؿبري وابً نؿُت بالخفعحر باإلاإزىس ،فلذ فعشا اللشآن
باللشآن ،زم بإكىاٌ الصخابت والخابهحن ،يحر ؤن الؿبري سوي رلً بإظاهُذٍ،
وابً نؿُت خزف ألاظاهُذ.63
 .61ابً حشٍش ،الؿبري ،حامو البُان في جإوٍل اللشآن.)64/7( ،
 .62اإلادشس الىححز ،ابً ّ
نؿُت.)482/1( ،
ً .63ىكش :مذسظت الخفعحر في ألاهذلغ ،مطؿفى ببشاَُم اإلاشني ،ص.730
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ثاهيا :القشاءاث:

َ َۡ
َّ ُ ْ َّ َ َّ َ ٓ ُ َ
َّ َ
ٱۡل ۡس َح َِۚ
ام ِئ َّن ٱلله
كاٌ هللا حهالى :ﵟ َو ٱجقىا ٱلله ٱل ِزي ح َعا َءلىن ِب ِهۦ و
َ َ َ ُ
مان َعل ۡين ۡم َس ِق ٗيبا ١ﵞ [اليعاء]1 :
قاى ابً حشٍش( :كىٌ مً كشؤ "وألاسخام" بالخفؼ ب"الاسخام" نلى الهاء
التي في كىله "به" هإهه ؤساد :واجلىا هللا الزي حعاءلىن به وباألسخام ،فهؿف
بكاَش ُمىنى مخفىع ورلً يحر فطُذ مً الىلم نىذ الهشب...
ً
كاٌ ؤبى حهفش :ونلى َزا الخإوٍل كشؤ رلً مً كشؤٍ هطبا بمهنى :واجلىا
ً
هللا الزي حعاءلىن به واجلىا ألاسخام ؤن جلؿهىَا نؿفا ب"ألاسخام" في بنشابها
بالىطب نلى اظم هللا حهالى رهشٍ.

وعخجحز للاست ؤن ًلشؤ يحرَا في رلً ّ
ُ
الىطب "واجلىا
كاٌ :واللشاءة التي ال
هللا الزي حعاءلىن به وألاسخام" بمهنى :واجلىا ألاسخام ؤن جلؿهىَا ،إلاا كذ ّبِىا
ّ
بكاَش مً ألاظماء نلى مىنى في خاٌ الخفؼ بال في غشوسة
ؤن الهشب ال حهؿف
ٍ
الشهش نلى ما كذ وضفذ كبل).64
ً
ً
فىجذ الؿبري َىا لم ًيعب اللشاءة بلى كاسئها ،ال هطبا وال خفػا ،لىىه
ً
ًّ
وحه هل مً اللشاءجحن نلى اإلاهاوي ،وسد كشاءة "وألاسخام" بالخفؼ نؿفا نلى
ّ
الػمحر اإلاخفىع في "به" ،ورلً لهذم فطاخخه وهذسة اظخهماله بال في غشوسة
الشهش هما ًلىٌ ،زم سجح كشاءة ّ
الىطب ولم ًُ ِج ْض يحرَا.65
والىاكو ّؤن اللشاءة التي ّسدَا ،بهما هي كشاءة خمضة ،وهي كشاءة مخىاجشة،

ً
وحاء ّسدٍ لهزٍ اللشاءة مبيُا نلى ما كاله حمهىس هداة البطشة مً نذم حىاص
نؿف الكاَش نلى اإلاػمش اإلاخفىع دون بنادة الخافؼ.

 .64حامو البُان في جإوٍل اللشآن ،الؿبري.)519/7( ،
ً .65ىكش :مذسظت الخفعحر في ألاهذلغ ،مطؿفى اإلاشني ،ص.765
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قاى ابً عطيت" :وألاسخام هطب نلى الهؿف نلى مىغو (به) ألهه
مىغهه هطب ،وألاقهش ؤهه هطب بةغماس فهل جلذًشٍ :واجلىا ألاسخام ؤن
ّ
جلؿهىَا ،وَزٍ كشاءة العبهت بال خمضة ،ونلحها فعش ابً نباط ويحرٍ ،وكشؤ ابً
صٍذ (وألاسخام) بالشفو ،ورلً نلى الابخذاء والخبر ّ
ُ
وألاسخام ٌ
ؤَل
ملذس ،وجلذًشٍ:
ُ
ؤن جىضل.
ً
وكشؤ خمضة وحمانت مً الهلماء (وألاسخام) بالخفؼ نؿفا نلى الػمحر،...
وَزٍ اللشاءة نىذ سئظاء هدى ّي البطشة ال ججىص ،ألهه ال ًجىص نىذَم ؤن ٌهؿف
قاَش نلى مػمش مخفىع.
كاٌ اللاض ي ؤبى مدمذ :اإلاػمش اإلاخفىع ال ًىفطل ،فهى هدشف مً
ُّ
وٍشد نىذي َزٍ اللشاءة مً اإلاهنى وحهان" .66زم
اليلمت وال ٌهؿف نلى خشف،
ُ
ًزهش ألادلت التي اظدىذ بلحها في ّسدٍ لهزٍ اللشاءة – الصخُدت .-

وهجذ ابً نؿُت في َزا اإلالام ًزهش اللشاءاث العبو اإلاخىاجشة ،وٍيعب ّ
ول
ً
كشاءة للاسئها ،زم ًىحه اللشاءاث نلى اإلاهاوي معخهشغا آس َاء الىدىٍحن في رلً.
هما وهلخكه كذ ؤهىش يحر كشاءة الىطب ،فشد كشاءة خمضة اإلاخىاجشة ،إلاخالفتها
كُاط حمهىس الىدىٍحن البطشٍحن ،بِىما ّ
سجح كشاءة الىطب واخخاسَا.
الخالصت:
فبهذ نشع ألاكىاٌ وملابلت بهػها مو بهؼ ،جكهش لىا ؤوحه الخلاسب ؤو
الخبانذ بحن َزًً ؤلامامحن:
لم ًيعب الؿبري اللشاءة للاسئها ،وكذ جيىن ظبهُت ،ومو رلً ًدىم
نلحها بالػهف ونذم حىاص اللشاءة بها.
 .66اإلادشس الىححز ،ابً ّ
نؿُت.)4/2( ،
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بِىما هلخل ابً نؿُت ًيعب ول كشاءة للاسئها ،وٍخفم مو الؿبري في ّسدٍ
اللشاءة اإلاخىاجشة.
الخلى الؿبري وابً نؿُت في جىحُه اللشاءاث نلى اإلاهاوي ،وهلل آساء
الىدىٍحن ومىاكشتها ،مو جشحُذ كشاءة نلى ؤخشي – مو ؤجها ظبهُت مخىاجشة . -
ثالثا :اإلاقاسهت في الىحى:

ُ
َ َٓ َ
ۡ ُۡ َ
َّ ٰ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ
ًلىٌ هللا حهالى﴿ :ق ِل ٱلل ُه َّم َم ِلو ٱإلال ِو جإ ِحي ٱإلالو َمً حشا ُء َوج ِنز ُع ٱإلالو
َ َٓ
ِم َّمً حشا ُء﴾ [آى عمشان.]26 :
َّ
"اللهم" ،وَى مىادي،
قاى الطبري( :واخخلف ؤَل الهشبُت في هطب مُم
وخىم اإلاىادي اإلافشد يحر اإلاػاف :الشفو ،وفي دخىٌ اإلاُم فُه ،وَى في ألاضل
"هللا" بًحر اإلاُم ،فلاٌ بهػهم :بهما صٍذث فُه اإلاُمان ألهه ال ًُىادي ب"ًا" هما
ًىادي ألاظماء التي ال "ؤلف" فحها وال "الم" ،ورلً ؤن َزٍ ألاظماء جىادي
ً
ب"ًا"...كاٌ :فجهلذ اإلاُم فُه خلفا مً "ًا".67
زم رهش كىٌ مً ًثبخىن "ًا" في اإلاىادي "اللهم" معخذلحن بشىاَذ مً
الشهش الهشبي.
ولذي الىكش في هلم الؿبري – الؿىٍل – هجذ نىاًخه بالىدى كذ جمثلذ
فُما ًلي:
-1رهش ؤوحه ؤلانشاب الىاسدة في اللفل.
 -2الخهشع آلساء الىدىٍحن ،ولىً مً يحر جدذًذ وال حعمُت ،والاهخفاء بلىله:
اخخلف ؤَل الهشبُت.
 -3رهش بهؼ مطادس اللىانذ الىدىٍت في الاظخذالٌ ،والشهش الهشبي والعمام.
 -4نذم الترحُذ بحن ألاكىاٌ والاهخفاء بهشغها.68
 .67حامو البُان في جإوٍل اللشآن ،الؿبري.)295/6( ،
ً .68ىكش :مذسظت الخفعحر في ألاهذلغ ،مطؿفى اإلاشني ،ص.804
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ُ
ابً ّ
َّ
اللهم مالو اإلالو" ،قاى( :واخخلف الىدىٍىن في جشهُب لفكت
عطيت" :قل
ّ
هم بهذ بحمانهم نلى ؤجها مػمىمت الهاء ،مشذدة اإلاُم اإلافخىختّ ،
الل ّ
وؤجها
مىادي ،ودلُل رلً ؤجها ال جإحي معخهملت في مهنى خبر.69
فمزَب الخلُل وظِبىٍه والبطشٍحنّ :ؤن ألاضلً" :ا هللا" ،فلما اظخهملذ
اليلمت دون خشف الىذاء الزي َى "ًا" حهلىا بذٌ خشف الىذاء َزٍ اإلاُم
اإلاشذدة ،والػمت في "الهاء" هي غمت الاظم اإلاىادي اإلافشد.
زم ٌعخؿشد في رهش مزَب الفشاء واليىفُحن ،واظدىياس الضحاج لهزا اللىٌ،
ومىاكشخه ّ
والشد نلُه.
ومما ًلخل مً هلم ابً نؿُت في َزا اإلاثاٌ ،اَخمامه بزهش بنشاب
ألالفاف والخهشع آلساء الىدىٍحن البطشٍحن واليىفُحن ،ووعبت ألاكىاٌ بلى كاثلها،
زم رهش خلفاتهم ومىاكشاتهم وحججهم في رلً.
هزلً ومما هلمعه في معلً ابً نؿُت في الىدى ،الذكت في الىلل وغبـ
ألاكىاٌ ،وهزلً نذم الاخخُاس والترحُذ ،وبن بذث شخطِخه الهلمُت واضخت
ؤزىاء ِ ّسدٍ نلى الضحاج.70
الخالصت :وهدطُلت إلاا جىضلذ بلُه َزٍ اإلالاسهت بحن الؿبري وابً ّ
نؿُت في
مجاٌ الىدى:
الاَخمام بالىدى ،وهي ضفت اجفلا نلحها بطىسة بحمالُت ،مو جفاوث بُجهما ،كذ
جمُل الىفت لطالح ابً نؿُت بعبب دكخه في الىلل وؾشٍلخه في غبـ ألاكىاٌ.
سابعا :اإلاقاسهت في مىضىع ؤلاظشائيلياث:

 .69اإلادشس الىححز ،ابً نؿُت.)417/1( ،
ً .70ىكش :مذسظت الخفعحر في ألاهذلغ ،مطؿفى اإلاشني ،ص.811
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كذ ظبلذ ؤلاشاسة بلى معلً الؿبري مً اللطظ ؤلاظشاثُلي ،وؤهه ؤهثر
مً رهشَا في جفعحرٍ مً يحر جمدُظ لها وال جدلُم ،ألامش الزي حهل جفعحرٍ
مدل اهخلاد مً الهلماء والىلاد في َزا الجاهب.
ّ
ؤما ابً ّ
نؿُت فلذ وان ًشي غشوسة ؤلاغشاب نً اللطظ ؤلاظشاثُلي ،بال في
هؿاق مدذود ،وَى ما اكخػذ الػشوسة في الاظخهاهت به نلى بُان اإلالطىد مً
آلاًاث الىشٍمت.

ً
ُ
ّ
(...وكطذث ؤن ًيىن وححزا مدشسا ،ال ؤرهش مً
نؿُت:
ًلىٌ ابً
ّ
ّ
بال ما ال ُّ
جىفً آلاًت بال به).71
اللطظ
الخاجمت:
فبهذ َزٍ الجىلت اإلااحهت في سخاب الخفعحر اإلالاسن لللشآن الىشٍم ،والتي
حهشع الباخث فحها إلافهىم الخفعحر اإلالاسن ومىاخُه ومىهجُت البدث فُهَ ،زا في
شله الىكشي.
زم اهخلل بلى اللعم الخؿبُلي الزي نلذ فُه ملاسهت بحن ساثذ الخفعحر في
اإلاششق ابً حشٍش الؿبري ،وبمام اإلافعشًٍ ألاهذلعُحن ابً نؿُت ألاهذلس ي ،وكذ
خلظ بلى ؤبشص الىخاثج وهي والخالي:
أوال :لم ًشد مطؿلح الخفعحر اإلالاسن في هخب اإلاخلذمحن ،وبن وان َزا الهلم
ً
ً
كاثما في اظخهماٌ اإلافعشًٍ اللذامى ،بذءا بالصخابت – سض ي هللا نجهم  -ومً
حاء بهذَم.
ثاهيا :الخفعحر اإلالاسن ًلىم نلى اإلاىاصهت واإلالاسهت بحن ؤكىاٌ اإلافعشًٍ ومىاهجهم،
ومىاكشت ؤدلتهم للىضىٌ بلى الشؤي الشاجح.
ثالثاً :ىلعم الخفعحر اإلالاسن بلى كعمحن سثِعُحن :اإلالاسهت في اإلاىغىناث،
واإلالاسهت في اإلاىاهج ،والاججاَاث.
ً .71ىكش :مىهج ابً نؿُت في جفعحر اللشآن الىشٍم ،نبذ الىَاب فاًذ ،ص.130

مىهج الخفعير بين اإلاشاسقت واإلاغاسبت – دساظت مقاسهت  ،-ابً حشٍش الطبري
وابً عطيت ألاهذلس ي أهمىرحا.

سابعا :ؤلامام الؿبري َى ساثذ اإلاىهج الجامو ،الزي ًجمو بحن اإلاإزىس والشؤي ،ونلى
ههجه ظاس بهؼ اإلافعشًٍ ،لهل مً ؤبشصَم اللاض ي نبذ الخم بً نؿُت.
خامعاً :لخلي ابً نؿُت مو الؿبري في الهىاًت باإلاإزىس ،يحر ؤن ألاوٌ ال ًزهش
ؤظاهُذ مشوٍاجه الخفعحرًت.

ّ
ظادظا :نىاًت ابً نؿُت والؿبري باللشاءاث والىدى ،بال ؤن ابً نؿُت ؤهثر دكت

في الىلل والػبـ مً الؿبري.

ً
ظابعا :جىظو الؿبري في رهشٍ لإلظشاثُلُاث ،خلفا البً نؿُت الزي ظلً
معلً ؤلاكلٌ والخمدُظ.

ثامىا :الخلاسب اإلاجهجي بحن الؿبري وابً نؿُت في الخفعحر – نلى وحه ؤلاحماٌ ، -
سيم الخبانذ الزي بُجهما في الضمان واإلايان.
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قائمت اإلاصادس واإلاشاحع:
)1

ابً نؿُت ومىهجه في الخفعحر ،ملاٌ ميشىس في :مىكو :بظلم وٍب،

بخاسٍخ ،2016/09/30 :اؾلو نلُه ًىم.2021/01/15 :
)2

البدش اإلادُـ في الخفعحر ،ؤبى خُان ،مدمذ بً ًىظف ،ث :ضذقي

مدمذ حمُل ،داس الفىش ،بحروث ،ؽ.ٌ1420 :
)3

البرَان في نلىم اللشآن ،ؤبى نبذ هللا ،بذس الذًً الضسهص ي ،ث :مدمذ

ؤبى الفػل ببشاَُم ،داس بخُاء الىخب الهشبُت ،نِس ى البابي الخلبي وششواثه،
ؽ1975-ٌ1376 ،1م. ،
)4

الدعهُل لهلىم الخجزًل ،ؤبى اللاظم ،مدمذ بً ؤخمذ بً حضي اليلبي،

الًشهاؾي ،ث :نبذ هللا الخالذي ،ششهت داس ألاسكم بً ؤبي ألاسكم ،بحروث ،ؽ،1
.ٌ1416
)5

الخفعحر اإلالاسن ،دساظت جإضُلُت ،اإلاشني ،مطؿفى ببشاَُم ،حامهت

الشاسكت ،مجلت الششَهت واللاهىن ،الهذد  ،26سبُو ألاوٌ ،ٌ1427 ،ؤبشٍل
2006م.
)6

الذًباج اإلازَب في مهشفت ؤنُان اإلازَب ،ببشاَُم بً نلي بً مدمذ ابً

فشخىن ،ث :مدمذ ألاخمذي ،داس الترار للؿبو واليشش ،اللاَشة.
)7

مىاَل الهشفان في نلىم اللشآن ،الضسكاوي ،مدمذ نبذ الهكُم ،مؿبهت

نِس ى البابي الخلبي وششواثه ،ؽ.3
)8

اإلادشس الىححز في جفعحر الىخاب الهضٍض ،ؤبى مدمذ نبذ الخم ابً نؿُت

ألاهذلس ي ،ث :نبذ العلم نبذ الشافي مدمذ ،داس الىخب الهلمُت ،بحروث،
ؽ.ٌ1422 ،1
)9

جا سٍخ بًذاد ،ؤبى بىش ،ؤخمذ بً نلي الخؿُب البًذادي ،ث :بشاس

نىاد مهشوف ،داس الًشب ؤلاظلمي ،بحروث ،ؽ2002-ٌ1422 ،1م..

مىهج الخفعير بين اإلاشاسقت واإلاغاسبت – دساظت مقاسهت  ،-ابً حشٍش الطبري
وابً عطيت ألاهذلس ي أهمىرحا.

)13

حهشٍف الذاسظحن بمىاهج اإلافعشًٍ ،الخالذي ،ضلح نبذ الفخاح ،داس

الللم ،دمشم ،ؽ2008-ٌ1429 ،3م.
)11

حامو البُان نً جإوٍل اللشآن ،ؤبى حهفش ،مدمذ بً حشٍش الؿبري ،داس

التربُت والترار ،مىت.
ّ
ظحر ؤنلم الىبلء ،شمغ الذًً ،ؤبى نبذ هللا الزَبي ،ث :شهُب
)12
ألاسهائوؽ ،ماظعت الشظالت ،ؽ1985-ٌ1405 ،3م.
)13

صخُذ البخاسي ،ؤبى نبذ هللا مدمذ بً بظمانُل البخاسي ،اإلاؿبهت

الىبري ألامحرًت ،بىالق ،مطش.ٌ1311 ،
)14

لعان الهشب ،ؤبى الفػل ،مدمذ بً مىشم ابً مىكىس ،داس ضادس،

بحروث ،ؽ.ٌ1414 ،3
)15

مجمىم الفخاوي ،ؤبى الهباط ،ؤخمذ بً نبذ الخلُم بً جُمُت ،ث:

نبذ الشخمً بً مدمذ بً كاظم ،مجمو اإلالً فهذ لؿبانت اإلاصخف الششٍف،
اإلاذًىت الىبىٍت ،اإلاملىت الهشبُت العهىدًت1995-ٌ1416 ،م.
)16

مذسظت الخفعحر في ألاهذلغ ،مطؿفى ببشاَُم اإلاشني ،ماظعت

الشظالت ،بحروث ،ؽ1986-ٌ1406 ،1م.
)17

معجم ملاًِغ اللًت ،ؤخمذ بً فاسط بً صهشٍا ،ث :نبذ العلم

َاسون ،داس الفىش1979-ٌ1399 ،م..
)18

محزان الانخذاٌ في هلذ الشحاٌ ،الزَبي ،مدمذ بً ؤخمذ بً نثمان،

ث :نلي مدمذ البجاوي ،داس اإلاهشفت للؿبانت واليشش ،بحروث ،لبىان ،ؽ،1
1963-ٌ1382م..
)19

الخفعحر اإلالاسن نىذ اإلافعشًٍ ،مدمذ نمش فاسوق ،مجلت :تهزًب

ألافياس ،اإلاجلذ  ،5الهذدً ،2ىلُى 2018م.
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)23

الخفعحر واإلافعشون ،الزَبي ،مدمذ العُذ خعحن ،مىخبت وَبت،

اللاَشة.
)21

الخفعحر اإلاىغىعي لللشآن الىشٍم ،ؤخمذ ّ
العُذ اليىمي ،ؽ-ٌ1402 ،1
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