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 ملخص الذساست

 عيواٌ الدزاضة

ٞٵ ٚأثطٖا ايٓشاؽ دعؿط ٭بٞ ٚا٥٫تٓاف ايكڀع نتاب يف ايٓش١ٜٛ ايڃؿځطٸا٤ آضٳا٤ٴ ٛٳقڃـ أسهاّ ؾٹ ٚٳاځ٫ٹبٵتٵساٹ٤ٹ ايڃ  .  ٹ

 موضوع الدزاضة

 بػرلٖا َٚكاضْتٗا يًٓشاؽ، ٓافٚا٥٫ت ايكڀع نتاب خ٬ٍ َٔ ٚا٫بتسا٤ ايٛقـ يف ايٓش١ٜٛ ايؿطا٤ آضا٤ تتبع
 ايتٛنٝض " ٚايتٛثٝل، ٚ بٝإ َٛقـ ايٓشاؽ َٔ شيو، يف قاٚي١ مبهُٕٛ ايباب، ٖصا اييت تكب يف اٯضا٤ َٔ

 . ٚاؿذ١ بايسيٌٝ ضادشٶا أضاٙ َا تطدٝض

 ٍدف الدزاضة

 ايتڀبٝكٞ اؾاْب يف ايبكط١ٜ ٚايهٛؾ١ٝ، املسضغتني بني ايكا٥ِ ايٓشٟٛ اـ٬ف أثط إظٗاض:  ايعـاّ اشلسف -1
 .ٚابتسا٤ ٚقؿا ايهطِٜ ايكطإٓ بكطا٠٤ املتعًل

 ايؿطا٤ آضا٤ بػط خ٬ٍ َٔ ايهطِٜ  ايكطإٓ يف ٚا٫بتسا٤ ايٛقـ يف ايؿكٌ يًطأٟ ايٛقٍٛ:  اـام اشلسف -2
 .اؿذ١ ٚتكٛزٖا ايسيٌٝ وهُٗا َٛنٛع١ٝ َكاض١ْ يف ايٓشاؽ دعؿط أبٞ نتاب يف

 خطة البحح

 . ايبشح ٚخڀ١ اختٝاضٙ، ٚزٚاؾع املٛنٛع، أ١ُٖٝ عٔ َٛدع٠ حمل١ڄ ٚتٴعڀٞ:  املكس١َ

 : سٝح َٔ ;ٚنٓٗ٘ املٛنٛع أقٌ ع٢ً ْاؾص٠ ٜٚؿتض: ايتُٗٝس

 .ايٓشٛ بعًِ ٚع٬قت٘ ٚا٫بتسا٤، ايٛقـ عًِ َؿّٗٛ -1
 .ٚا٫بتسا٤ ايٛقـ عًِ تٓاٚيت اييت املكٓؿات يبعض َٛدع عطض -2
 .يًٓشاؽ"  ٚا٥٫تٓاف ايكڀع: " بهتاب َٛدع تعطٜـ -3

 العشض والذساست:

 : ؾكٍٛ ث٬ث١ ع٢ً وتٟٛ

 ، َٚٛقـ ايٓشاؽ َٓٗا. ٚا٫بتسا٤ ايٛقـ يف ٚأثطٖا بايعاٌَ املتعًك١ ايؿطا٤ آضا٤ايؿكٌ ا٭ٍٚ: 

 ، َٚٛقـ ايٓشاؽ َٓٗا..ٚا٫بتسا٤ ايٛقـ يف ٚايتكسٜط ٚأثطٖا باؿصف املتعًك١ ايؿطا٤ آضا٤: ايؿكٌ ايجـاْٞ

، َٚٛقـ ايٓشاؽ  ٚا٫بتسا٤ ايٛقـ يف ٚأثطٖا اٱعطاب بتٛدٝ٘ املتعًك١ طا٤ايؿ آضا٤:  ايــــجايح  يؿكٌا
 َٓٗا..

 اخلامتة

 ا٭غاؽ، ايبشح كطدات متجٌ اييت ٚايتٛقٝات ايٓتا٥ر أِٖ َته١ُٓ ايبشح، قؿشات تٓڀٟٛ ٚبٗا
 .ٚخ٬قت٘
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 ميَج الدزاضة

ٌ بني ثٓاٜا إٕ طبٝع١ املٛنٛع اقتهت اغتدساّ املٓٗر  ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ ايصٟ  ٜتػًػ
ا٭قٍٛ ايٓش١ٜٛ ٚاملكڀًشات ايع١ًُٝ ٜٚٛغٌ يف املػا٥ٌ ايًػ١ٜٛ اييت  تهؿـ ضأٟ 
ايؿطا٤ ٚتٛدٗات٘ ايٓش١ٜٛ ٚأثطٖا يف ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ َع املٛاظ١ْ بني ضأٟ ايؿطا٤ ٚضأٟ 

 .ٜٴعٗط ايسيٌٝ قٛت٘ ٚتبني اؿذ١ ضدشاْ٘  َا غرلٙ  َٔ ايعًُا٤، ٚتطدٝض

 مً ىتائج الدزاضة:

 . ٚاملع٢ٓ ٚايكٝاؽ ايػُاع ع٢ً ايٓش١ٜٛ آضا٥٘ تكطٜط يف ايؿطا٤ ُساعت -1
 َع ايبكطٜني ؾٝٗا تبع آضا٤ ٚي٘ ، ٚنٛؾٝني بكطٜني ايٓشا٠ َٔ غرلٙ كايؿا بٗا تؿطٸز آضا٤ يًؿطا٤ نإ -2

 . املصٖب نٛيفٸ أْ٘

 . املڀبٛع"  ايكطإٓ َعاْٞ:"  نتاب٘ يف تطز َامل اٯضا٤ َٔ يًؿطا٤ ايٓشاؽ ْػب -3

سٝح نإ قبٛي٘ ايطأٟ أٚ ضؾه٘ َبٓٝا ع٢ً  ، ايؿطا٤ ضأٟ ػاٙ ايٓشاؽ َٛقـ ع٢ً املٛنٛع١ٝغٝڀطت  -4
 .اؿذ١ ٚايع١ً

- َسضغت٘ َكڀًشات َع َتػك١ آضا٥٘ ايٓش١ٜٛ ناْت تٛدٝ٘ يف ايؿطا٤ اغتدسَٗا اييت املكڀًشات -5
 . ايبكط١ٜ املكڀًشات عٔ َٓٗا نجرل يف ؽتًـ اييت -ايهٛؾ١ٝ املسضغ١

 املع٢ٓ ع٢ً ق١ٜٛ، ناؿٌُ م١ٜٛ أزي١ ع٢ً تأغؼ ا٭ٚد٘ اٱعطاب١ٝ ٚايكطا١ٝ٥ احملت١ًُ بني ايؿطا٤ تطدٝض -6
 .يف ا٭غًب

 أبسش التوصيات:

 .ا٭يباب ع٢ً ُٜٚٗٝٔ ، اٯشإ يٝدذلم ; املعاقط٠ ايٛغا١ًٝ٥ بايعبا٠٤ ا٭قٌٝ ايًػٟٛ تطاثٓا ٜٴسثٸط إٔ -
 ؾٝ٘ ٚايٓعط(  ٚايبكط١ٜ ايهٛؾ١ٝ)  املسضغتني بني ايكا٥ِ اـ٬ف يف ايٓعط يف اؾٗٛز تهجٝـ نطٚض٠ -

 .املبػٛض ايتعكٸب ٫ املٓؿٛز اشلسف وكل ؾُٝا أندل،  َٚٛنٛع١ٝ أنجط، بسق١

 ايٓٸشاؽ نتب:  أَجاٍ َٔ ايٛاضؾ١ ايذلاخ يهتب املػتؿٝه١ ايؿطٚح يتكسِٜ َكطاعٝ٘ ع٢ً ايباب ؾتض -
 ا٫ْتداب َعاٜرل ٭زم ؽهع َٛثٛق١ ٓتدب١َ ؾإ عًٝٗا ٚايكٝاّ تؿهًٝٗا ٜٚتٛيچ٢ ٚغرلُٖا، ٚايؿطا٤

 . شيو ع٢ً يتكّٛ

ٚنتاب " ايكڀع ٚا٥٫تٓاف " يًٓشاؽ،  "  ايكطإٓ َعاْٞ"  ايؿطا٤ ٚإعساز ؾطٚح يهتاب زضاغ١ إعاز٠ -
 . َٛقـ نٌ َٚٔ ْل، نٌ املطاز  يف ع٢ً يًٛقٛف املكڀًشات; ٚؾِٗ ايٓكٛم، يتؿػرل

****** 

  



 و
 

Abstract 

 

Title of study: 

AlFarra's grammatical views on the book of The Stop & Resume by 

AbiJa'farAlNahas, and its impact on the provisions of stop & resume (During 

recitation of The Holy Quran). 

Scope of study:  

To trace AlFarra's grammatical views on stop & resume (During recitation of The 

Holy Quran) through the book of The Stop & Resume by AlNahas, compared to other 

views in this scope by the content of clarification and documentation and to show 

AlNahas' view against that in order to try to chose what I believe to be the right 

supported by evidence. 

Goal of study: 

1- General goal: To show the impact of the grammatical dispute existing 

between the two schools of grammar, the Basra and the Koufah, on the 

applied side related to recitation of The Holy Quran while sopping and 

resuming. 

2- Sub-goal: To get to the absolute point of view about stop & resume (During 

recitation of The Holy Quran) through detailing AlFarra's views on AlNahas' 

book following an objective comparison which is led by evidence. 

Research structure: 

Introduction: To give a brief overview about the importance of the subject, the 

reason of choosing this topic and the research proposal. 

Preface: To open a window at the roots of this subject: 

1- The concept of stop & resume science, and its relationship to the science of 

grammar. 

2- A summary of some works written in stop & resume science. 

3- A brief introduction to AlNahas' book, Stop & Resume. 

Presentation and study: 

Contains three chapters:  

First chapter: AlFarra's views on the factor and their impact on stop & resume, and 

AlNahas' point of view against them. 

Second chapter:AlFarra's views on deletion and indication, and its impact on stop & 

resume, and AlNahas' point of view against them. 

Third chapter: AlFarra's views on direction of syntactic analysis and its effect on 

stop & resume, and AlNahas' point of view against them. 
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Conclusion: 

Here is the end of research which includes the most important outcomes that will be 

the research findings and summary. 

Method of study: 

The nature of this subject requires a descriptive analytical method that deeply studies 

grammatical roots, academic terms and linguistic issues that reveal AlFarra's views 

and grammatical directions, and their impact on stop & resume balancing AlFarra's 

views with others, and choosing what seems to be proved and supported by evidence. 

Some of the study findings: 

1- To determine his grammatical views, AlFarra depended on irregular and 

regular grammars and meaning. 

2- AlFarra had some unique views where no other Basri or Kufigrammaticians 

shared him that. In some views, he adopted Basri school although he 

belonged to the Kufi school.  

3- AlNahas attributed to AlFarra some views which were not mentioned in his 

published book, Meanings of The Quran. 

4- Objectivity controlled AlNahas' view against AlFarra's views where he was 

accepting or rejecting based on evidence and defect. 

5- Terms used by AlFarra to direct his grammatical views were consistent with 

his Kufi school terms which are much different from Basri terms. 

6- AlFarra choosing between the potential views of syntactic analysis and 

Quranic readings (Qera'at) was built on strong grammatical evidence, such as 

depending often on the meaning. 

Main outcomes: 

- To cover our inveterate linguistic heritage with the contemporary educational 

means in order to inspire ears and minds. 

- It is necessary to intensify efforts to precisely and objectively examine the 

debate between the two schools (AlKufa&AlBasra) in order to achieve the 

required goal not the odious intolerance. 

- To open the door widely for providing extensive explanations of rich heritage 

books such as books of AlFarra and AlNahas and others. They shall be 

prepared and maintained by elected and reliable committees which are 

subject to high election standards. 

- To restudy and prepare explanations for AlFarra's book, Meanings of The 

Quran and AlNahas' book, Stop & Resume. This is to interpret texts and 

understand terms for getting what is required from each text and situation. 
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 ادلقذمت
ؿتٌُ ٜٴندلٜا٩ٙ عٔ إٔ  ، ٚتعاىلسٸعاؿُس هلل ايصٟ دًت آ٩٫ٙ عٔ إٔ ؼاط بٹ

نٌ َا ىڀط بباٍ ٚتعاىل نٓٗ٘ ع٢ً ، ا٭ٖٚاّ، ٚغطقت يف عاض ععت٘ غاع١ عسٸ
٥٘، قُس بٔ عبس اؼ أْبع٢ً خامت أْبٝا٥٘، َٚبًچ ضبٞ ، ٚقًٛاتا٭ؾهاض ٚا٭ؾٗاّشٟٚ 

 :. ٚبعسبٓا٥َ٘ٔ عذلت٘ ٚأ ا٭طٗاضٚع٢ً ايػاز٠  ؿط ب٘ قبٌ ٬َٝزٙ،اهلل املبٸ

أبطظ َٔ املعين بايعباض٠ ايكطآ١ْٝ ٚق٬ ٚاْؿكا٫  ; شلٛ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ؾإٕ عًِ 
ٌٸأايعًّٛ ٚ ; املٛنٛعات اييت ٫ بس يكاض٨ ايكطإٓ َٔ َعطؾتٗا َٚطاعاتٗا يف قطا٤ت٘  د

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: تعاىل ٘ يف قٛي٘بايصٟ أڂَطْا يًتسبط اَتجا٫ڄ تڀبٝكاڄ ٚ
يكش١ ايكطا٠٤ ٚسػٔ  ٚاَتجا٫ڄص  ٚ تڀبٝكاڄ 29طغٛض٠ م:َّ رب يئ ىئ نئ

ص 4طغٛض٠ املعٌَ:َّ يه ىه مه  ُّٱتعاىل:  يف قٛي٘ا٭زا٤ نُا أَط اهلل  ْبٝ٘ 
نطٻّ اهلل ٚدٗ٘ -ؾهإ َٔ ايذلتٌٝ َعطؾ١ ايٛقٛف، نُا دا٤ عٔ عًٞ بٔ أب٢ طايب 

ب٬  –، ٚب٘ 1"ػٜٛس اؿطٚف َٚعطؾ١ ايٛقٛفايذلتٌٝ سُٝٓا ؾػٸط ٖصٙ اٯ١ٜ ؾكاٍ: "  –
ٚايكسض٠ ع٢ً تسبط آٜات٘ ٚإزضاى أغطاضٙ ، ٖٚٛ ٜهؿٌ  ٕآَعاْٞ ايكط ؾِٗ ٜتشكل –ؾو 

اغتكا١َ املع٢ٓ، ٚقشٸ١ ايذلنٝب يف ايبٓا٤ ايكطآْٞ اؿل ; َا زؾع بهجرل َٔ عًُا٥ٓا 
اؾٝ٘، ٚنإ ع٢ً يًتبشٻط يف ٖصا ايعًِ ٚايتأيٝـ ؾٝ٘، َتشًُني قڀع قؿاضٙ ٚدٛب ؾٝ

ضأؽ َٔ خاض غُاضٙ ٚعح أغطاضٙ : إَاّ ايعطب١ٝ )أبٛ دعؿط ايٓشاؽ ( اٱَاّ 
ايٓشٟٛ ايبكطٟ، ايصٟ ٜٴعسَٔ أؾٗط ايًػٜٛني ٚأبطظ ايٓشٜٛني ايصٜٔ ططقٛا باب٘ ٚدابٛا 
قؿاضٙ، ست٢ اعٵتٴُس ضأٜ٘ يف نتاب١ بعض املكاسـ، ٚع٢ً ضأغٗا : َكشـ املس١ٜٓ 

 املٓٛض٠ املعطٚف.

َٔ سكل نتاب٘ بأْ٘ َٔ أؾٗط َٔ قٓـ يف ايٛقـ ٚا٫بتسا٤،  2قس قاٍ عٓ٘ بعضٚ 
 بٌ ٚممٔ أ٫ٖٚا عٓا١ٜ ٚأؾبعٗا أ١ُٖٝ; ست٢ بًؼ ب٘ شيو إٔ  أيچـ نتاب٘ املػ٢ُ بـ:

"ايكڀع ٚا٥٫تٓاف"، ٚايصٟ عٴين ؾٝ٘  ببٝإ تًو املٛانع ٚأسهاَٗا ٚعًًٗا، َتككٸٝاڄ 
ٞٸ عت.َٛاقـ ايعًُا٤ َٓٗا; يف اغتٝؿا٤   ٚؼهِٝ عًُ

                                                           

 .221د٬ٍ ايسٜٔ عبس ايطمحٔ ايػٝٛطٞ،م، اٱتكإ يف عًّٛ ايكطإٓ (1)
 ( ز. عبسايطمحٔ بٔ إبطاِٖٝ املڀطٚزٟ ، يف َكس١َ نتاب ايكڀع ٚا٥٫تٓاف ، يًٓشاؽ .(2
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

َٚٔ ٜتكؿض ايهتاب هسٙ إىل داْب قُٝت٘ ايع١ًُٝ يف فاي٘، ٚؾرلاڄ باٯضا٤  
اـ٬ؾ١ٝ يف املػا٥ٌ ايٓش١ٜٛ، سٝح إٕ ٖصا ايعًِ ٜٓڀًل َٔ دصٚض م١ٜٛ أق١ًٝ; 
يتعًك٘ باملع٢ٓ ٚايذلنٝب ايًصٜٔ وهُإ ايعباض٠ځ ايًػ١ٜٛځ بكؿ١ عا١َ ٚ ايعباض٠ځ 

 ق١.ايكطآ١ْٝځ بكؿ١ خا

ٚ٭ٕ ايهتاب غعٜط بايٓشٛ، ٚداَع ٯضا٤ عُايك١ ايٓشا٠ ; ؾ٬ غطٚ إٔ ػس ظعُا٤ 
املصاٖب ايٓش١ٜٛ ٚممجًٝٗا بني إقباٍ ٚإزباض ع٢ً قؿشات "ايكڀع ٚا٥٫تٓاف"، ٫ٚ عذب 
إٔ لس إَاّ املسضغ١ ايهٛؾ١ٝ ) أبا ظنطٜا ايؿطٸا٤ ( أسس َٔ تٓاثطت آضا٩ِٖ بك٠ٛ 

ٚقس أؾاض أبٛ دعؿط  يف َكس١َ نتاب٘  إىل اغت٦ٓاغ٘  ٚمتهچٔ بني زؾيت ايهتاب،
ببعض آضا٥٘  سني قاٍ: " ؾأَا ايٓشٜٕٛٛ ؾًِٗ نتب، غٓصنط َٓٗا َا وتاز إيٝ٘ يف 
ٖصا ايهتاب ، ؾُٔ ايٓشٜٛني غعٝس بٔ َػعس٠ ٚغٌٗ بٔ قُس ٚ أمحس بٔ دعؿط 

٤ ٚ أبٞ ٚحملُس بٔ ٚيٝس ؾ٤ٞ قس نإ عًُ٘ يف ايتُاّ، ٚيف نتب ايهػا٥ٞ ٚايؿطا
 عبٝسٙ ٚغرلِٖ َا وتاز إيٝ٘ يف ٖصا ايهتاب..." 

ٖٚصا َا دعٌ ايسضاغ١ تتُشٛض سٍٛ آضا٤ ايؿطا٤ يف نتاب ايكڀع ٚا٥٫تٓاف 
 يًٓشاؽ أٚ ؾُٝا ٜٴعطف بايٛقـ ٚا٫بتسا٤.

إٕ ؾهط٠ ٖصا املٛنٛع تٓڀًل َٔ اٱناؾات ايٓش١ٜٛ اييت ًٜكٝٗا ؾهط ايؿطا٤  
 بتسا٤ َٔ خ٬ٍ نتاب ايٓشاؽ: " ايكڀع ٚا٥٫تٓاف".ايٓشٟٛ ع٢ً قه١ٝ ايٛقـ ٚا٫

 وحتاول هذه الدراسة التالي :

عطض آضا٤ ايؿطا٤ يف نتاب أبٞ دعؿط ايٓشاؽ ٚتٛثٝكٗا َٔ خ٬ٍ نتاب  -1
 "َعاْٞ ايكطإٓ " يًؿطا٤ ٚغرلٙ.

َٛاظ١ْ آضا٤ ايؿطا٤ بآضا٤ غرلٙ َٔ ايٓشا٠ َٔ خ٬ٍ نتب ايٛقـ ٚا٫بتسا٤  -2
طاب٘ ٚغرلٖا، َع ايٛقٛف ع٢ً ؼًًٝٗا ٚنؿـ ٚنتب َعاْٞ ايكطإٓ ٚإع

 نٓٗٗا.

زضاغ١ َٛقـ ايعًُا٤ َٔ آضا٤ ايؿطا٤ بٛد٘ عاّ ، َٚٛقـ ايٓشاؽ بٛد٘  -3
 خام يف نتاب٘: " ايكڀع ٚا٥٫تٓاف ".
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ػ١ًٝ أثط ضأٟ ايؿطا٤ غٞ تٛدٝ٘ ايكطا٠٤ ايكطآ١ْٝ يف نبط أيؿاظ٘، َٚطاعا٠  -4
 ٚقؿ٘ ٚابتسا٥٘.

ىاملىضىع   أسباب اختيار

 ز أغباب اختٝاض ٖصا املٛنٛع إىل أغباب عا١َ ، ٚأغباب خاق١:تعٛ

 ؾــــا٭غباب ايعا١َ تتُجٌ يف : 

اؿاد١ املتأق١ً ؾطعا يكطا٠٤ نتاب اهلل ايهطِٜ ٚتسبطٙ، نْٛ٘ املٓٗر ايطباْٞ، -1 
ٚايسغتٛض اٱشلٞ، ايصٟ ٫ منًو ايبعس عٓ٘ ٫ٚ ْٓؿو عٔ اؿاد١ إيٝ٘، َع نطٚض٠ 

 ًِ عًَٛ٘، ٚاييت ٜٓؿل َٓٗا: عًِ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ .تساضؽ أسهاَ٘ ٚتع

ؾػـ أٌٖ ايًػ١  بًػتِٗ ٚنطٚض٠ اؿؿاظ عًٝٗا َع٢ٓ َٚب٢ٓ ، ٚتعًل شٟٚ ا٭ؾٗاّ  -2
بايٓشٛ ، يف ظٌ اخت٬ف املصاٖب ايٓش١ٜٛ  ٚتبأٜ  آضا٤ ايٓشا٠ ايؿهط١ٜ; اييت ؽًل 

 إسهاّ ا٭زي١ .دٛ ايبشح ٚايتشطٟ ٚطٍٛ ايٓعط يٲؾاز٠ ٚاٱز٤٫ باؿذ١ ٚ

 ٚأَا ا٭غباب اـاق١ ؾتتُجٌ يف :

 أ: أسباب اختيار هذا العله  

 ف واالبتداء أو الكطع واالئتياف()أي: الىق

اضتباط٘ ايٛثٝل بايكطإٓ ايهطِٜ : ن٬ّ اهلل ايصٟ ٫ ٜأتٝ٘ ايباطٌ َٔ بني ٜسٜ٘ ٫ٚ  -1
 ع٫ت .َٔ خًؿ٘، ٚايصٟ ٜٴعس ا٫ؾتػاٍ ب٘ َٔ أععِ ايكطبات ٚأضؾع املٓ

تعًك٘ باملع٢ٓ ٚايذلنٝب ايًصٜٔ ٜؿه٬ٕ يب ايًػ١ ٚأغاؽ ايٓشٛ: ؾُعطؾ١ ايٛقـ   -2
تتٛقـ ع٢ً بعض ايعًّٛ اييت َٔ أُٖٗا ايٓشٛ،  إش إٕ ايٛقـ ع٢ً بعض املٛانع ىٌ 
باملع٢ٓ ٜٚؿكس ايذلنٝب  قُٝت٘، نُا يٛ تطى ايؿعٌ ب٬ ؾاعٌ، ٚاملبتسأ زٕٚ خدل، 

ٛقٍٛ زٕٚ ايك١ً ٚغرل شيو، نُا يف قطا٠٤ َٔ قطأ يف ٚاملٛقٛف زٕٚ ايكؿ١، ٚامل

ٱ، ٚ ٜبتس٨ بـ :َّ جل مك لك خك حك ُّٱٱ قٛي٘ تعاىل: ٱ  ؾٝبكٞ (1) َّٱمل خل حل ُّٱ

                                                           

 .29-(  غٛض٠ ايتهٜٛط1)
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) ٫ ٜكّٛ :ٚقس قاٍ أبٛ بهط بٔ فاٖس (1) ايؿعٌ)ٜؿا٤( بػرل ؾاعٌ، ٚيف شيو ؼطٜـ.
إىل َعطؾ١ بايتُاّ إ٫ مٟٛ عامل بايكطا٠٤ ...(، ٚقاٍ أبٛ دعؿط ايٓشاؽ:)ٚوتاز 

َٓكٛب١ مبع٢ٓ نًُچ١، 2َّ هت مت خت حتُّٱبايٓشٛ ٚتكسٜطات٘، أ٫ تط٣ إٔ َٔ قاٍ: 
ٚأعٌُ ؾٝٗا َا قبًٗا مل ٜكـ ع٢ً َا قبًٗا، َٚٔ ْكبٗا ع٢ً اٱغطا٤ ٚقـ ع٢ً َا 

 .(3) قبًٗا(

أُٖٝت٘ يف غ١َ٬ ايكطا٠٤ ٚسػٔ ايػبو ٚزق١ ايتعبرل ٚدٛز٠ ايؿِٗ يف ت٠ٚ٬ ايكطإٓ  -3
كٛم عا١َ: سٝح ٫ ًٜتبؼ ايؿِٗ أٚ ىطز ايه٬ّ عٔ َعٓاٙ إىل َع٢ٓ غاق١، ٚ ايٓ

كتًـ أٚ َهطٚٙ َػتٗذٔ، ٚقس قاٍ أبٛ دعؿط ايٓشاؽ:) ؾكس قاض يف َعطؾ١ ايكڀع 
، أٙايكطإٓ إشا قطأ إٔ ٜتؿِٗ َا ٜكط ٨ٚا٥٫تٓاف ايتؿطٜل بني املعاْٞ، ؾٝٓبػٞ يكاض

م ع٢ً إٔ ٜٴؿِٗ املػتُعني يف ٜٚؿػٌ قًب٘ ب٘، ٜٚتؿكس ايكڀع ٚ ا٥٫تٓاف، ٚوط
٘ٺ، ٚإٔ ٜهٕٛ ابتسا٩ٙ  ايك٠٬ ٚغرلٖا، ٚإٔ ٜهٕٛ ٚقؿ٘ عٓس ن٬ّ َػتػٔ ٺأٚ ؾبٝ

َّ حمخم جم يل ىل مل ُّٱسػٓا، ٫ٚ ٜكـ ع٢ً املٛت٢ يف قٛي٘ تعاىل: 
4 ،

قس أؾطى بني ايػاَعني ٚاملٛت٢، ٚاملٛت٢ ٫ ٜػُعٕٛ،  -ٖآٖا-٫ٚ أَجاي٘; ٭ٕ ايٛقـ 
ٚإٕ املتأٌَ يبعض املٛانع قس هس ، (5) أخدل عِٓٗ أِْٗ ٜبعجٕٛ..( ٫ٚ ٜػتذٝبٕٛ، ٚإمنا

إٔ ايٛقٛف ؾٝٗا قس ٜؿػس املع٢ٓ ٚ ىٌ بايذلنٝب، بٌ ٚقس ىطد٘ كطدا َٓهطا 
ؾٝٗا قطا٤ت٘ نإ املع٢ٓ  ٨َػتٗذٓا، ٚايعهؼ قشٝض، ؾبعض املٛاقع إٕ ٚقٌ ايكاض

 ٫ ٜتػع املكاّ يصنطٖا.ؾٝٗا خ٬ف املطاز ٚاملطدٛ، ٚا٭َج١ً ع٢ً شيو ٚؾرل٠  

َٔ مل ٜعطف ايٛقـ مل $قُٝت٘ يس٣ أضباب ايعًِ ٚط٬ب٘ سٝح قاٍ عٓ٘ أبٛ سامت:   -4
ٌٷ، ٚب٘ ٜٴعطف نٝـ أزا٤ ايكطإٓ؟ $ٍ ايعضنؿٞ: ا، ٚق(6)#ٜعطف ايكطإٓ ٔپ دًٝ ٖٚٛ ؾ

َٳٔ  ٜٚذلتب ع٢ً شيو ؾٛا٥س نجرل٠، ٚاغتٓباطات غعٜط٠، ٚب٘ تتبٝٸٔ َعاْٞ ايكطإٓ ٜٚٷ٪

                                                           

 .1/232(ايٓؿط يف ايكطا٤ات ايعؿط، ابٔ اؾعضٟ .  1)
 .78 –(غٛض٠ اؿر 2)
 .95دعؿط ايٓشاؽ .م:(ايكڀع ٚ ا٥٫تٓاف، أبٛ 3)
 36 -(غٛض٠ ا٭ْعا4ّ)
 .97( ايكڀع ٚ ا٥٫تٓاف، أبٛ دعؿط ايٓشاؽ .م: 5)
 .132،اؾعا٥طٟ ٝؿهطٟأبٛ ايكاغِ اشلڂصٳيٞ اي ،ايهاٌَ يف ايكطا٤ات ايعؿط ٚا٭ضبعني ايعا٥س٠ عًٝٗا(6)
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ايٛقـ س١ًٝ ايت٠ٚ٬، ٚظ١ٜٓ $، ٚقٍٛ اشلصيٞ : (1)#ذلاظ عٔ ايٛقٛع يف املؿه٬تا٫س
ايكاض٨، ٚب٬ؽ ايتايٞ، ٚؾِٗ املػتُع، ٚؾدط ايعامل، ٚب٘ ٜعطف ايؿطم بني املعٓٝني 

 (2)#.املدتًؿني ٚايٓكٝهني املتٓاؾٝني ٚاؿڂهُني املتػاٜطٜٔ

ّٳب: نإ ا٫ختٝاض  يـــآضا٤ ايؿطا٤ يهْٛ٘ :  َٔ نباض ٚسضغ١ ايهٛؾ١ٝ، امل إَا
ػاٚظ  ،نٝإ مٟٛ ؾاٖلبٓا٤ ظ٤٬ يف أغِٗ  باضظ عًَِٓعطِٜٗ َٚػتكط٥ِٝٗ .ٖٚٛ 

مثط٠ اييت ًْٗت َٔ عًُ٘ ٚ ايؿهط١ٜ ٚايٓش١ٜٛ  ايب٦ٝات غا٥ط يف  ب٦ٝت٘ يُٝتس أثطٙ
غابكا  اإَاَ قٝت٘ ٚغسا علٸ ؾصاعيف ْؿٛؽ ايعًُا٤ ٚا٭١ُ٥،  مما دعً٘ ٜعتًٞ ، دٗسٙ
 طٙ، َُٚٗٝٓا بعًُ٘ . يعك

 األضئلة اليت جتيب عيَا الدزاضة

 ػٝب ايسضاغ١ عٔ ايتػا٫٩ت اٯت١ٝ:

ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ: َا أبطظ آضا٤ ايؿطا٤ ايٓش١ٜٛ َٔ خ٬ٍ نتاب أبٞ دعؿط ايٓشاؽ  يف 
 ايكڀع ٚا٥٫تٓاف ؟

ضز ايػ٪اٍ ايجاْٞ : إىل أٟ َس٣ ٜتؿل عًُا٤ ايٓشٛ ايهٛؾٕٝٛ ٚآضا٤ ايؿطا٤ يف ن٤ٛ َا ٚ
 يف نتاب ايٓشاؽ  ؟

 ايػ٪اٍ ايجايح : َا َٛقـ ايٓشا٠ ٚاملعطبني َٔ آضا٤ ايؿطا٤ ؟

ايػ٪اٍ ايطابع : َا َٛقـ ايٓشاؽ َٔ آضا٤ ايؿطا٤؟ ٚنٝـ ٚظؿٗا يف أسهاّ ايٛقـ 
 ٚا٫بتسا٤ ؟

 ايػ٪اٍ اـاَؼ: َا أثط ضأٟ ايؿطا٤ يف أسهاّ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤؟

 الدزاضة: ميَج

تهت اغتدساّ املٓٗر  ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ ايصٟ  ٜتػًػٌ بني إٕ طبٝع١ املٛنٛع اق
ثٓاٜا ا٭قٍٛ ايٓش١ٜٛ ٚاملكڀًشات ايع١ًُٝ ٜٚٛغٌ يف املػا٥ٌ ايًػ١ٜٛ اييت  تهؿـ 

                                                           

 .493، م بسض ايسٜٔ ايعضنؿٞ، ايدلٖإ يف عًّٛ ايكطإٓ(1)
 .132،اؾعا٥طٟ ٝؿهطٟأبٛ ايكاغِ اشلڂصٳيٞ اي ،يف ايكطا٤ات ايعؿط ٚا٭ضبعني ايعا٥س٠ عًٝٗا ايهاٌَ(2)
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ضأٟ ايؿطا٤ ٚتٛدٗات٘ ايٓش١ٜٛ ٚأثطٖا يف ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ َع املٛاظ١ْ بني ضأٟ ايؿطا٤ 
 .قٛت٘ ٚتبني اؿذ١ ضدشاْ٘ ٜٴعٗط ايسيٌٝ  َا ٚضأٟ غرلٙ  َٔ ايعًُا٤، ٚتطدٝض

 ٚيكس نإ غرلٟ يف ايبشح ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

ايٓعط يف عًِ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ، َؿَٗٛ٘   ٚأغاغ٘ ٚأُٖٝت٘، ٚع٬قت٘ بايٓشٛ  -1
 ٚايٓشا٠ ، ٚأؾٗط َٔ أيـ ؾٝ٘  ٚضعاٙ .

ايتٓكٝب عٔ آضا٤ ايؿطا٤ ايٓش١ٜٛ شات ايتأثرل ع٢ً ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف نتاب  -2
 ملػ٢ُ بـ : " ايكڀع ٚا٥٫تٓاف ".ايٓشاؽ  ا

بػط ايه٬ّ يف نٌ ضأٟ يًؿطا٤ ٚاغتككا٩ٙ ٚقاٚي١ تٛثٝك٘ ٚؼكٝك٘ َٔ  -3
 نتاب٘: " َعاْٞ ايكطإٓ "، أٚ تتبع٘ يف َعاْ٘ .إٕ أَهٔ .

إبطاظ ٬ََض ايؿطا٤ ايؿدك١ٝ ٚاملصٖب١ٝ ، َٔ خ٬ٍ ضبط ضأٜ٘ مبا ٜكتهٝ٘   -4
 ؾهطٙ  َٚصٖب٘ .

املؿػطٜٔ ٚايٓشا٠  ايباضظٜٔ  يف املػا٥ٌ املٓتدب١ ، بػط آضا٤ غرل ايؿطا٤ َٔ  -5
ٚتكٓٝؿِٗ بني  َ٪ٜس َٚعاضض ، ٱثطا٤ املػأي١ َٔ د١ٗ ، ثِ يتشسٜس َٛقع ضأٟ 

 ايؿطا٤ بني أقطاْ٘ .

بعس اغتككا٥٘  َٔ  –إَعإ ايٓعط يف َٛقـ ايٓشاؽ  َٔ املػأي١ عَُٛا   -6
يٝتػ٢ٓ ؼسٜس َٚٔ َٛقـ ايؿطا٤ خكٛقا ، -نتاب٘ "ايكڀع ٚا٥٫تٓاف " 

 ٚدٗت٘ َٔ ا٭َط، َٚعطؾ١ َدلض إزضاز شاى ايطأٟ.

ايعٌُ ع٢ً ايذلدٝض بني اٯضا٤ املدتًؿ١ بؿهٌ عًُٞ َٚٛنٛعٞ عت،  ىسّ  -7
ٚٴدس.  املػأي١، ٚ ٜسعِ ايطأٟ باؿذ١ ٚايسيٌٝ .إٕ 

 

 الدزاضات الطابكة:

اب٘ مل أدس زضاغ١ تؿ  –ٚعػب ض٩ٜيت املتٛانع١ ٚاغتڀ٬عٞ احملسٚز  –إْين 
 ٖصا املٛنٛع أٚ تتعًل ب٘ بڀطٜل َباؾط.
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٘ٴ ٖٓا َػاٜطا ملا داْػ٘ َٔ ايسضاغات ; إش ٜطنع ع٢ً تًُؼ آضا٤            َٚا قسٸَتٴ
ٚا٫بتسا٤ َٔ خ٬ٍ نتاب ايٓشاؽ يف  ايكڀع ٚا٥٫تٓاف ، ٚنٝـ   ايؿطا٤ يف ايٛقـ

َعاٜرل اؿهِ  ٜٓجط ايٓشاؽ تًو اٯضا٤ يًؿطا٤؟ ٚنٝـ ٜتعاٌَ َعٗا ٜٚٛدٗٗا؟  ٚؾل
 املػتٓبڀ١ َٔ ٚد١ٗ ْعط م١ٜٛ َٛنٛع١ٝ تٓبجل َٔ ا٭قٍٛ ا٭ّ يًػ١ ٚايٓشٛ .

َٚٔ ٖٓا دا٤ت ايسضاغ١ ناؾؿ١ عٔ ٬ََض اـ٬ف، يف قاٚي١ اغتكطا٤ 
 ا٭سهاّ ٚؼًًٝٗا، ثِ املٛاظ١ْ بٝٓٗا، ٚاٱؾاض٠ يٮق٣ٛ ٚا٭ضدض َٓٗا .

ٔ ايؿِٗ ٚزق١ اؾٛاب، ؾإٕ أقبتٴ ٚاهلل أغأٍ إٔ ٜهتب يٞ ايػساز ٚايطؾاز، ٚسػ
ٞٸ ايٖٛاب ، ثِ بسعِ َطؾسٟ ٚبعض أضباب ا٭يباب، ٚإٕ أخڀأت  ؾصيو ؾهٌ َٔ ايعً
ؾُٔ ْؿػٞ ٚتككرلٟ، ٚٚغاٚؽ ايؿٝڀإ ، ٚيٞ يف َكٛي١ )ايكانٞ ايبٝػاْٞ. ضمح٘ 
اهلل ( مجٌٝ بٝإ، سٝح ٜكٍٛ: )إْٞ ضأٜت أْ٘ ٫ ٜهتب إْػإ نتابا يف َٜٛ٘، إ٫ 

ٝٸطٳ ٖصا يهإ أسػٔ، ٚيٛ ظٜس نصا  يهإ ٜٴػتشػٔ، ٚيٛ قڂسٸّ قاٍ يف  غسٙ : يٛ غڂ
ٖصا يهإ أؾهٌ، ٚيٛ تٴطى ٖصا يهإ أمجٌ، ٖٚصا َٔ أععِ ايعدل، ٖٚٛ زيٌٝ ع٢ً 

 اغت٤٬ٝ ايٓكل ع٢ً مج١ً ايبؿط (. 
 

 ٜٛؾكين ملا وب ٜٚطن٢، ٚإىل َا ىسّ ايعًِ ٜٚطق٢.أغأٍ إٔ  ٚاهللځ
 عًٝ٘. إْ٘ ٚيٞ شيو ٚايكازض

********** 
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 التمهيذ
َٔ أغؼ ايكطا٠٤ ايػ١ًُٝ، ٚظاٖط٠ َٔ  اڄٚا٫بتسا٤ أغاغ عًِ ايٛقـ سټعٳٜٴ

ايعٛاٖط املدلٸظ٠ يف ايًػ١ اييت ػطٟ ع٢ً ايٓل ايكطآْٞ، ٖٚٛ يٕٛ َٔ أيٛإ مجاٍ 
 ايػُاع ٚاٱقػا٤، ٚ زيٌٝ َٔ أزي١ ا٭زا٤ ايكٝٸِ ايبٓٸا٤، سعٞ بعٓا١ٜ ايعًُا٤، ٚعين

بتعًچُٝ٘ أ١ُ٥ ا٭زا٤، ٚأضغٛا قٛاعسٙ مبا ت٪ٜسٙ ايطٚا١ٜ ٚمبا ٜكع عًٝ٘ اختٝاض ا٭١ُ٥ 
 ٚايكطٸا٤ ٚأٌٖ ايتؿػرل ٚ ايًػ١ ٚعًّٛ ايتؿطٜع ٚايعطب١ٝ.

ٚقس ْؿأ ٖصا ايعًِ يف نٓـ ايعًّٛ اييت تهؿٌ خس١َ نتاب اهلل ايهطِٜ، 
 ذلتٌٝ.ٚتتب٢ٓ سػٔ ايؿِٗ ٚايتأٌٜٚ ، ٚتكّٛ ع٢ً دٛز٠ ايكطا٠٤ ٚاي

سٝح ٜتشتِ ع٢ً امل٪َٔ إٔ ٜتًٛ ايكطإٓ ايهطِٜ سل ت٬ٚت٘ ، نُا نإ ٜؿعٌ 
ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ .ٜكٍٛ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ :" إٕ اهلل وب 

 .إٔ ٜكطأ ايكطإٓ نُا أْعٍ"  

 أوال : الىقف

 .(1)اؿبؼ، ٚايهـ ، ٚايػهٛت، ٚايػهٕٛ  ايًػ١ :  ايٛقـ يفٜٚطاز ب

ايكطٸا٤ ٖٛ : قڀع ايٓڀل ، أٚ ٖٛ: قڀع ايكٛت عٔ ايه١ًُ ظَٓا ب١ٝٓ  اقڀ٬ح ٚيف 
اغت٦ٓاف ايكطا٠٤ ، ٜكٍٛ ابٔ اؾعضٟ : ايٛقـ قڀع ايكٛت عٔ ايه١ًُ ظَٓا ٜتٓؿؼ 
ؾٝ٘ عاز٠ ب١ٝٓ اغت٦ٓاف ايكطا٠٤، ٫ٚ ٜأتٞ يف ٚغط ن١ًُ، ٫ٚ ؾُٝا اتكٌ ضزلا، ٫ٚ 

 .(2)بس َٔ ايتٓؿؼ َع٘" 

"، ٚعطٸؾ٘ أبٛ (3)"قڀع قٛت ايكاض٨ ع٢ً آخط ايه١ًُ ايٛنع١ٝ ظَاْا  أٚ ٖٛ :  
سٝإ يف )ؾطح ايتػٌٗٝ(  بأْ٘ : قڀع ايٓڀل عٓس آخط ايًؿغ ، ٖٚٛ فاظ َٔ قڀع 

                                                           

( ٜطادع ايكشاح ٚيػإ ايعطب ، َاز٠ ) ٚ. م. ف (، ٚضزت َاز٠ " ٚقـ " يف ايكطإٓ ايهطِٜ يف أضبع١ 1)
/  2م . ف ( )َٛانع، ٢ٖٚ نُا أٚنض َعذِ أيؿاظ ايكطإٓ ايهطِٜ جملُع ايًػ١ ايعطب١ٝ، َاز٠ ) ٚ . 

 (، تسٍ ع٢ً اؿبؼ ٚغهٕٛ اؿطن١.677
 .1/24(ايٓؿط يف ايكطا٤ات ايعؿط ، ٫بٔ اؾعضٟ ، 2)
 .248م  -1( يڀا٥ـ اٱؾاضات يؿٕٓٛ ايكطا٤ات ، ٭محس بٔ قُس ايكػڀ٬ْٞ ،دـ3)
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ايػرل، ٚنإ يػاْ٘ عا٬َ يف اؿطٚف ثِ قڀع عًُ٘ ؾٝٗا .ٚعٓس ابٔ اؿادب : ٖٛ 
 .(1)قڀع ايه١ًُ عُا بعسٖا

 ٜأتٞ يف ٚغط ايه١ًُ ، ٫ٚ ؾُٝا اتكٌ ضزلا ٚيف قٍٛ ابٔ اؾعضٟ : ٫ٚ
إخطاز ملا ٖٛ ٚنعٞ َٔ ايطغِ ، مٛ : ضغِ نًُا َٛقٛي١ ؾ٬ هٛظ ايٛقـ عًٝٗا، 

 . (2)ٚقس خايـ بعض ا٭قسَني شيو ٚأداظ ايٛقـ ع٢ً )َا( َٔ "نًُا"

ٜٚط٣ بعض ايكطٸا٤ إٔ ا٭قٌ يف ايٛقـ ايػهٕٛ; ٭ٕ ايٛاقـ يف ايػايب ٜڀًب 
 .ا٫غذلاس١ 

ايه٬ّ قا٬٥ڄ: ٜسٍ ايٛقـ بٛغا٥ً٘  ظاٖط٠ ايٛقـ يف (إاّ سػٸز/ متچ)ف ٜٚعطٸ
َؿكٌ " َٔ َؿاقٌ ايه٬ّ، ٚميهٔ عٓسٙ قڀع "  ٘طابع املتعسز٠ ع٢ً َٛقع ٖٛ يف

، ؾٝٓكػِ ايػٝام بٗصا إىل زؾعات ن١َٝ٬ (chain of utteranceايػًػ١ً ايٓڀك١ٝ )
(spoken groups) إشا نإ َعٓاٖا نا٬َڄ ٚاقع١ ته١ًُٝ ، ٚتعتدل نٌ زؾع١ َٓٗا
(speech event )  ٌَٓععي١، أَا إشا مل ٜهٔ َعٓاٖا نا٬َڄ ، نايٛقـ ع٢ً ايؿطط قب

شنط اؾٛاب َج٬ڄ،  ؾإٕ ايٛاقع١ ايته١ًُٝ س٦ٓٝص تؿتٌُ ع٢ً أنجط َٔ زؾع١ 
 .(3)ن١َٝ٬ ٚاسس٠

ٓؿؼ عٔ ٚخ٬ق١ ايكٍٛ يف املككٛز بايٛقـ أْ٘:  ايهـ عٔ ايٓڀل، عبؼ اي
 إمتاّ اؿطف، يع١ً اختٝاض١ٜ أٚ انڀطاض١ٜ، ٚيعَٔ َػتأْـ أٚ َػتكڀع.

 

 

 

 

                                                           

 (املطدع ايػابل.1)
 .77(ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف نتاب اهلل عع ٚدٌ ،ابٔ غعسإ ، م 2)
 . 270عطب١ٝ. َعٓاٖا َٚبٓاٖا ،(ايًػ١ اي3)
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 ثاىيا: االبتداء

يػ١: ؾٗٛ نس ايٛقـ، ٜٴكاٍ : بسأت ايؿ٤ٞ: ؾعًت٘ ابتسا٤، ٚايبس٤  ا٫بتسا٤ أَا         
 .(1)ؾعٌ ايؿ٤ٞ  أ٫ٚڄ 

ز / عبس  : مل ٜطز بٝسٟ تعطٜـ داَع َاْع غرل َا خًل إيٝ٘ )أ.ا٫قڀ٬ح ٚيف
ايهطِٜ إبطاِٖٝ عٛض ( يف  أْ٘ :  اغت٦ٓاف ايكطا٠٤ بعس ايٛقـ، أٚ ٖٛ ايؿطٚع يف 

 (2)ايت٠ٚ٬ بعس قڀع أٚ ٚقـ".

ٚايٛقـ ٚايكڀع ٚايػهت أيؿاظ ملعإ َتكاضب١ يػ١، ٚنصا ا٫بتسا٤ 
ُٸ٢ٶ ا٥٫تٓاف، ٚٚا٫غت٦ٓاف  ؾكس نإ ايكسَا٤ ٫ ٜؿطقٕٛ بٝٓٗا، ؾٝذعًْٛٗا أزلا٤ ملػ

ٚقٛاعسٙ  ثِ قاضت َكڀًشات يعًِ ي٘ أقٛي٘أٟ َٔ قبٌٝ ايذلازف ايًؿعٞ،  ٚاسس;
 .عٓس املتأخطٜٔ، ؾؿطقٛا بٝٓٗا ع٢ً َا غٝأتٞ 

أزل٢ اٱَاّ أبٛ دعؿط  ايصٟ:ايكڀع ٚا٥٫تٓافٜٚطازف َكڀًشٞ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤: 
 .ُٗا نتاب٘ ب  )ٖـ338ت( ايٓشاؽ

 غٌٗ بٔ قُس ايػذػتاْٞاٱَاّ  نتاب  ػ٢ُناْت َ: ٚٚاملبازٟ املكاطع ٚ
ٛٳٕ نتاب٘(ٖـ569ت) اٱَاّ أبٞ ايع٤٬ اشلُصاْٞ ا، ٚنص(3) (ٖـ255ت)  ايصٟ عٓٵ
 ".اشلازٟ إىل َعطؾ١ املكاطع ٚاملبازٟـ"ب

ٚٴغٹِ ب٘ نتاب أمحسؾ: قٛف ايكطإٓأَا ٚٚ  " بٔ اؿػٔ بٔ َٗطإ قاسب كس 
 ( .   ٖـ381ت " ( ايػا١ٜ يف ايكطا٤ات ايعؿط

 ىقف ومصطلحاتهأىىاع الثالجا: 

يًٛقـ أْٛاع ادتٗس ايعًُا٤ املتأخطٕٚ يف تكٓٝؿٗا ٚايتؿطٜل بٝٓٗا ، ٚبايطغِ َٔ 
نجط٠ َٔ تعطٸض شلا; إ٫ إٔ ْؿػٞ ٚطٓت يس٣ َا أٚضزٙ ا٭غتاش ايسنتٛض/ 

                                                           

 (ٜطادع ايكشاح ٚايًػإ َاز٠ ) ب . ز . أ (.1)
 .20-19( ايٛقـ ٚا٫بتسا٤، ٚقًتُٗا باملع٢ٓ يف  ايكطإٓ ايهطِٜ .أ. ز/ عبسايهطِٜ إبطاِٖٝ ،2)
 .64-2/85ايطٚا٠:ٙ ٖٚٛ يف سهِ املؿكٛز، اْعط: إْبا(3)
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عبسايهطِٜ إبطاِٖٝ  يف نتاب٘، سٝح مجع ٚؾكٸٌ يف ا٭َط مبا وٝط ب٘ ٚهًٛ 
 ٞ:زقا٥ك٘، ٚقس اختعيتٴ شيو يف اٯت

ٜٚهٕٛ بني ايػٛض أٚ بني  ٚقـ ايكطا٠٤ ب١ٝٓ ا٫ْكطاف عٓٗا إىل أَط آخط .  :الكطع -
 اٯٜات يف ايػٛض٠ ايٛاسس٠، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ بإمتاّ ايًؿغ ٚاملع٢ٓ.

: قڀع ايكطا٠٤ ظَٓا ٜػرلا ب١ٝٓ اغت٦ٓاؾٗا. ٚهٛظ شيو يف ض٩ٚؽ اٯٟ،  الوقف -
 نُا هٛظ يف غرلٙ َٔ املٛانع زاخٌ ايػٛض٠ .

ٝٸ١  -زٕٚ ظَٔ ايٛقـ -: قڀع ايكطا٠٤ ظَٓا  تِكالّط - ب١ٝٓ اغت٦ٓاف ايكطا٠٤، ٫ بٓ
ا٫ْكطاف عٓٗا، ٚقس عبٸط عٓٗا بعض ايعًُا٤ بايٛقؿ١ ايٝػرل٠، أٚ ايػهت١ 

ٝٵؿځ١ ٛٴقځ ، ٖٚٛ َكٝٸس بايػُاع ٚايٓكٌ ؾُٝا قشٸت عٓ٘ ايطٚا١ٜ، (1)املدتًػ١، أٚ اي
قٛي٘ تعاىل:" قايٛا ٜا ًٜٚٓا َٔ  ٚشيو نُا يف ايػهت ع٢ً  يؿع١:" َطقسْا "َٔ

، ٚايؿإٔ أٜها يف ايػهت ع٢ً ٫ّ "بٌ " يف قٛي٘ تعاىل:" (2)بعجٓا َٔ َطقسْا"
 ، ٜٚهٕٛ ايػهت يعًٌ كتًؿ١ ٫ ٜتػع اجملاٍ يصنطٖا .(3)ن٬ بٌ ضإ"

 

 رابعا: حله الىقف

يف سهِ ٚقٛف ايكطإٓ ايهطِٜ،  -٫غُٝا أ١ُ٥ ايكطا٤ -اختًـ ايعًُا٤ 
 ع٢ً ث٬ث١ أقػاّ: ؾهاْٛا 

: ٜط٣ ٚدٛب َطاعا٠ ايٛقٛف ايكطآ١ْٝ  يف ايكطا٠٤، ٚعًٝ٘ ٜأثِ ايكاض٨ األول
امل٪َٓني أّ غًُ٘ ضنٞ اهلل تعاىل  أَّا ٚضز عٔ (4). ٚزيًِٝٗبأسهاَ٘بذلى ايعٌُ 

                                                           

 .21مأ. ز/ عبسايهطِٜ إبطاِٖٝ ، ،إٓ ايهطِٜايٛقـ ٚا٫بتسا٤، ٚقًتُٗا باملع٢ٓ يف  ايكط(1)
 .52 –(غٛض٠ ٜؼ2)
 .27-(غٛض٠ ايكٝا١َ 3)
، إعساز ٚتعًٝل : ععت عبٝس ايسعاؽ، طبع١ َڀبع١ قُس ع٢ً ايػٝس 4/294(غٓٔ أبٞ زاٚٚز: 4)

، ؼكٝل ايؿٝذ/ ؾانط، طبع١ زاض 185، 183، 182م  -5ٖـ، غٓٔ ايذلَصٟ: ز  1388، 1محل، ط
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ع قطا٤ت٘ آ١ٜ آ١ٜ، ٜكٍٛ: " نإ إشا قطأ قڀچ-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ -عٓٗا: إٔ ايٓيب 
طمحٔ ايطسِٝ "، ثِ ٜكـ ثِ ٜكٍٛ: " اؿُس هلل ضب ايعًُني " ثِ ٜكـ ثِ بػِ اهلل اي

 ٜكٍٛ: " ايطمحٔ ايطسِٝ " ثِ ٜكـ .

: ٜط٣ دٛاظ َطاعا٠ ايٛقٛف ايكطآ١ْٝ يف ايكطا٠٤، ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜأثِ ايكاض٨  الجاىي
 بذلى ايعٌُ بأسهاَ٘. َػتسيني بعسّ  قڀعٝٸ١ ا٭زي١ ايٛاضز٠ يف ايٛقـ. 

١ٝ ايٛقـ ع٢ً ض٤ٚؽ اٯٟ ٚا٫بتسا٤ مبا بعسٖا َڀًكا تبعا ملا : ٜط٣ "غٓالجالح
نإ عًٝ٘ مجٗٛض أٌٖ ا٭زا٤ َٔ ايػًـ، ٚاـًـ ، َِٚٓٗ : أبٛ عُطٚ بٔ ايع٤٬، 

قُس ايٝعٜسٟ، ٚاٱَاّ ايبٝٗكٞ، ٚاؿاؾغ بٔ اؾعضٟ ٚايٓٛض ايؿدلاًَػٞ،  ٛٚأب
 ٚغرلِٖ.

، ٜٚكٍٛ: ٖٛ أسب إىل ؾكس ٚضز عٔ أبٞ عُطٚ أْ٘ نإ ٜتعُس ايٛقـ عًٝ٘
 ٚقاٍ ايبٝٗكٞ يف ؾعب اٱميإ: ٚإٜاٙ اختاض .

 غٴ١ٓ .  ٟٚقاٍ ايساْٞ يف بٝاْ٘ : ايٛقـ ع٢ً ض٤ٚؽ اٯ

ٚقاٍ مجاع١ َٔ ايعًُا٤ ا٭ؾانٌ : ايٛقـ ع٢ً ض٤ٚؽ اٯٟ، ٚإٕ تعًكت مبا 
 بعسٖا اتباعا شلس٣ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚغٓت٘ .

اًَػٞ: ٚإٜاٙ اختاض ٚب٘ آخص ٭ٕ ا٫ٖتسا٤ بٗس١ٜ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚقاٍ ايٓٛض ايؿدل
 ٚآي٘ ٚغًِ أسط٣، ٚا٫قتسا٤ بػٓت٘ أؾهٌ ٚأٚىل .

امل٪َٓني أّ غًُ٘ ضن٢ اهلل تعاىل عٓٗا إٔ  أّ. مبا ٚضز عٔ (1)ٚاغتسيٛا يصيو
 ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚاي٘ ٚغًِ نإ إشا قطأ قڀع قطا٤ت٘ آ١ٜ آ١ٜ، ٜكٍٛ: " بػِ اهلل

ايطمحٔ ايطسِٝ"، ثِ ٜكـ ثِ ٜكٍٛ: " اؿُس هلل ضب ايعًُني" ثِ ٜكـ ثِ ٜكٍٛ: " 
 ايطمحٔ ايطسِٝ " ثِ ٜكـ .

                                                                                                                                                                     

،املهتؿ٢ يف ايٛقـ ٚا٫بتسا، أبٛ عُطٚ 87يعطبٞ، برلٚت، ايكڀع ٚا٥٫تٓاف، ايٓشاؽ،إسٝا٤ ايذلاخ ا
 .318/ 147 – 146ايساْٞ: 

،  87، ايكڀع ٚا٥٫تٓاف ، ايٓشاؽ، 185;  183، 18255، غٓٔ ايذلَصٟ: 4/294( غٓٔ أبٞ زاٚٚز : 1)
 .318/ 1، 147 – 146املهتؿ٢ يف ايٛقـ ٚا٫بتسا ، أبٛ عُطٚ ايساْٞ: 
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بٔ اؾعضٟ: ٖٚٛ سسٜح سػٔ قشٝض َتكٌ اٱغٓاز، ٚضٚاٙ أبٛ قاٍ اؿاؾغ 
 (1)زاٚز غانتا عًٝ٘، ٚايذلَصٟ ، ٚأمحس ، ٚأبٛ عبٝس، ٚغرلِٖ

ٕ، ٚغرلِٖ بعس إٔ أٚضزٚٙ: ٖٚصا أقٌ ٚقاٍ امل٬ عًٞ ا٭سلْٛٞ، ٚظٜين زس٬
َعتُس يف ايٛقـ ع٢ً ض٤ٚؽ اٯٟ، ٚإٕ نإ َا بعس نٌ َطتبط مبا قبً٘ اضتباطا َعٜٓٛا، 

 .(2)ؾٝػٔ ايٛقـ عًٝٗا، ٚهٛظ ا٫بتسا٤ مبا بعسٖا جمل٦ٝ٘ عٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚاي٘ ٚغًِ

ٚظعِ مجاع١ َٔ ايعًُا٤ نايػذاْٚس٣، ٚقاسب اـ٬ق١، ٚاؾعدلٟ إٔ 
ض٤ٚؽ اٯٟ، ٚغرلٖا يف سهِ ٚاسس َٔ د١ٗ تعًل َا بعس نٌ مبا قبً٘، ٚعسّ تعًك٘ 

 .(4): " قـ "، ٚ " ٫ "،  ؾٛم ايؿٛاقٌ(3)ٚيصا نتبٛا 

نُا نتبٛا ؾٛم غرلٖا، ٚمحًٛا َا يف اؿسٜح ع٢ً َا ؾعً٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
ًٝٗا ع٢ً ٚآي٘ ٚغًِ، إمنا قكس بٝإ ايؿٛاقٌ ٫ ايتعبس، أٟ : ؾ٬ ٜهٕٛ ايٛقـ ع

 ضأِٜٗ غ١ٓ، إش ٫ ٜػٔ إ٫ َا ؾعً٘ تعبسا .

ٚضزٙ ايع١َ٬ املتٛيٞ بكٛي٘ يف ؼكٝل ايبٝإ: إٔ َٔ املٓكٛم املكطض إٔ )نإ 
إشا( تؿٝس ايتهطض، ٚظاٖطٙ إٕ اٱع٬ّ وكٌ مبط٠، ٜٚبًؼ ايؿاٖس َِٓٗ ايػا٥ب، 

 . (5)ع٬ّؾًٝهٔ ايباقٞ تعبسا، ٚيٝؼ نً٘ يٲع٬ّ ست٢ ٜعذلض ع٢ً ٖ٪٤٫ ا٭

 ٚقاٍ بعهِٗ: ٜٛقـ عًٝٗا يًبٝإ، ثِ ٜٛقٌ يتُاّ املع٢ٓ .

 ٚقاٍ آخطٕٚ: ٫ ٜٛقـ عًٝٗا إ٫ إشا نإ َا بعسٖا َؿٝسا ملع٢ٓ .

ع٢ً ايؿُا٥ٌ: ٜػٔ ايٛقـ  (6)ٜٚطزُٖا قٍٛ ؾٝذ اٱغ٬ّ ايبادٛضٟ يف ساؾٝت٘
 ع٢ً ض٩ٚؽ اٯٟ ٚإٕ تعًكت مبا بعسٖا نُا قطح ب٘ ايبٝٗكٞ ٚغرلٙ .

                                                           

 . 318/  1( ايٓؿط يف ايكطا٤ات ايعؿط ، ابٔ اؾعضٟ ، 1)
 .43(اٱنا٠٤ يف أقٍٛ ايكطا٠٤ ، قُس ع٢ً ايهباع ، م 2)
(عًٌ ايٛقٛف، ايػذاْٚسٟ: ٖٚٛ أٍٚ َٔ اغتدسّ تًو ايع٬َات، ٚقس ٚدست يف بعض املكاسـ 3)

 املدڀٛط١، ٚغاض يف إتباعٗا بعض املؿػطٜٔ.
 .43ُس ع٢ً ايهباع ، م (اٱنا٠٤ يف أقٍٛ ايكطا٠٤ ، ق4)
 .املطدع ايػابل(5)
 (مل أدسٙ يف ساؾٝت٘.6)
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قٌ قٍٛ بعض ايكطا٤ ) ا٭ٚىل ايٛقـ ع٢ً َٛنع ٜٓت٢ٗ ؾٝ٘ ايه٬ّ ( ؾُٝا ٚ
مل ٜعًِ ؾٝ٘ ٚقـ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ; ٭ٕ ايؿهٌ ٚايهُاٍ يف َتابعت٘ يف 

 .(1)نٌ ساٍ "

ٚأَا َا أضاٙ ; ؾٗٛ إٔ اؿهُني ٚاضزإ، ؾٝهٕٛ َٛقـ ايكاض٨ بني ايٛدٛب 
طى  بعض املٛاقـ قس ٜ٪زٟ إىل قكٛض يف أزا٤ ٚاؾٛاظ عػب املٛنع، سٝح إٕ ت

املع٢ٓ بكٛض٠ بايػ١ ا٭ثط أٚ ؾسٜس٠ ايٛقع ، ٚيهٔ بعهٗا َٔ اـڀٛض٠ إٔ قس ٜ٪زٟ 
إىل قًب املٛاظٜٔ، ٚ إؾػاز ايتؿطٜع ،ٚأنجط َٔ شيو أْ٘ قس ٜتػبب يف ايتذاٚظ عل 

ع املػتكبض أٚ َٔ ايٓٛ -ب٬ ؾو  –اهلل تعاىل ْٚعت٘ مبا ٜتٓعٙ عٓ٘، غبشاْ٘ . ٚشيو 
ايكبٝض نُا ْعت٘ بعض ايعًُا٤، ٚضأ٣ أْ٘ ٜسخٌ قاسب٘ يف ايهؿط ٚايعٝاش باهلل، 

 ٫غُٝا إٕ نإ َتعُسا ٫ نطٚض٠ . )ٚاهلل أعًِ ٚأدٌ(.

 

 خامسا : أقساو الىقف

 :(2)ٜٚٓكػِ ايٛقـ إىل مخػ١ أقػاّ

 ٜككسٙ ايكاض٨ يصات٘ َٔ غرل عطٚض غبب َٔ ا٭غباب . ٟٖٚٛ ايص اختٝاضٟ: -1

نعذع ْٚػٝإ َٚٓ٘  ٖٙٚٛ َا ٜعطض بػبب نٝل ايٓؿؼ ، ٚمٛ انڀطاضٟ: -2
ٚقـ ايكاض٨ يٝػأٍ ؾٝد٘ نٝـ ٜكـ ع٢ً ايه١ًُ، ؾش٦ٓٝص هٛظ ايٛقـ 
ع٢ً أٟ ن١ًُ ناْت، ٚإٔ مل ٜتِ املع٢ٓ، نإٔ ٚقـ ع٢ً ؾطط زٕٚ 
دٛاب٘، أٚ ع٢ً َٛقٍٛ زٕٚ قًت٘، يهٔ هب ا٫بتسا٤ َٔ ايه١ًُ اييت 

 ض ا٫بتسا٤ .ٚقـ عًٝٗا إٕ قً

 ٜڀًب َٔ ايكاض٨ يككس اَتشاْ٘ . ٟباملٛسس٠ ٖٚٛ ايص اختباضٟ: -3

                                                           

 .  43اٱنا٠٤ يف أقٍٛ ايكطا٠٤، قُس ع٢ً ايهباع ، م (1)
 .133(َعذِ َكڀًشات عًِ ايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ، عبس ايعًٞ املػ٦ٍٛ ، م2)
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ٖٚٛ َا تطنب َٔ ا٫نڀطاضٟ ٚا٫ختباضٟ، نإٔ ٜكـ يتعًِٝ  تعطٜؿٞ : -4
 قاض٨، أٚ ٱداب١ ممتشٔ ، أٚ ٱع٬ّ غرلٙ بهٝؿ١ٝ ايٛقـ .

: ٖٚٛ ايٛقـ ع٢ً نًُات اـ٬ف، يككس اغتٝؿا٤ َا ؾٝٗا َٔ اْتعاضٟ -5
 ايكطا٠٤ ظُع ايطٚاٜات . ا٭ٚد٘ سني

 أقساو الىقف االختياريسادسا: 

 بني مصطلحات العلناء واختالفهه
ايٛقـ ا٫ختٝاضٟ إىل أْٛاع، ٚيهِٓٗ   -ضمحِٗ اهلل تعاىل -قػٸِ  ايعًُا٤ 

 اختًؿٛا يف عسزٖا، ٚتػُٝتٗا . 

، ، )ايتاّ، ٚايهايف(1)ؾكاٍ مجاع١ َِٓٗ ايساْٞ، ٚابٔ اؾعضٟ : إْٗا أضبع١ أقػاّ
 ٚاؿػٔ، ٚايكبٝض( :

: ٖٛ ايٛقـ ع٢ً نٌ ن١ًُ يٝؼ شلا تعًل مبا بعسٖا ايبت١، أٟ : ٫ َٔ  فالتاو -1

َّ  زب رب  يئ ُّٱد١ٗ ايًؿغ ، ٫ٚ َٔ د١ٗ املع٢ٓ، نكٛي٘ " 

 ؾٝٛقـ عًٝ٘، ٜٚبتسأ مبا بعسٙ .2

: ٖٛ ايٛقـ ع٢ً ن١ًُ مل ٜتعًل َا بعسٖا بٗا، ٫ٚ مبا قبًٗا يؿعا بٌ والكايف -2

٭ْٗا َع َا بعسٖا ٖٚٛ  3َّ جن يم ىم مم خم ُّٱ، نكٛي٘ : َع٢ٓ ؾكط

َتعًل بــايهاؾطٜٔ ، ٖٚٛ نايتاّ يف دٛاظ ايٛقـ عًٝ٘  4َّ من خن ُّٱ

 ٚا٫بتسا٤ مبا بعسٙ .

                                                           

 .1/26(ايٓؿط يف ايكطا٤ات ايعؿط ، ابٔ اؾعضٟ : طٝب١ ، م 1)
 . 5 -(غٛض٠ ايبكط٠ 2) 
 . 6 -( غٛض٠ ايبكط3٠)
 . 7–(غٛض٠ ايبكط٠ 4)
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: ٖٛ ايٛقـ ع٢ً ن١ًُ تعًل َا بعسٖا بٗا أٚ مبا قبًٗا يؿعا ؾكط  واحلطً -3

و ؾٝٛقـ عًٝ٘ بؿطط متاّ ايه٬ّ عٓس تً (1)َّ خم حم ُّٱنايٛقـ ع٢ً 
ايه١ًُ  ٫ٚ وػٔ ا٫بتسا٤ مبا بعسٙ يًتعًل ايًؿعٞ، إ٫ إٔ ٜهٕٛ ضأؽ آ١ٜ 

 ؾإْ٘ هٛظ يف اختٝاض أنجط أٌٖ ا٭زا٤ .

: ٖٛ ايٛقـ ع٢ً يؿغ غرل َؿٝس، يعسّ متاّ ايه٬ّ ، ٚقس ٜتعًل َا  والكبيح -4
بعسٙ مبا قبً٘ يؿعا َٚع٢ٓ، نايٛقـ ع٢ً بػِ َٔ " بػِ اهلل" ، إشا ٫ ٜعًِ 

 ؾ٤ٞ أنٝـ، أٚ ع٢ً ن٬ّ ِٜٖٛ ٚقؿا ٫ ًٜٝل ب٘ تعاىل .إىل أٟ 

 .(2)ٚقايت طا٥ؿ١ َِٓٗ ابٔ ا٭ْباضٟ: أْ٘ ث٬ث١ : تاّ، ٚسػٔ، ٚقبٝض 

 ٚقاٍ آخطٕٚ : تاّ كتاض ، ٚناف دا٥ع ، ٚقبٝض ، ٖٚٛ قطٜب مما قبً٘ . 

. ٚمجاع١ َٔ املؿاضق١ : ايٛقـ )ٜعين ا٫ختٝاضٟ( ع٢ً (3)ٚقاٍ ايػذاْٚسٟ
 تب : ) ٫ظّ ، َٚڀًل ، ٚدا٥ع ، ٚفٛظ يٛد٘ ، َٚطخل نطٚض٠ (:                                    مخؼ َطا

ًٜعّ ( 4)َّ  مئ زئ رئ ُّٱ: َا يٛ ٚقٌ ططؾاٙ غرل املطاز، مٛ قٛي٘ :  الالشو  -1

(5)َّ يئ ىئ ُّٱايٛقـ ٖٓا ، إشا يٛ ٚقٌ بكٛي٘ 


تِٖٛ إٔ اؾ١ًُ قؿ١ يكٛي٘  

 ، نُا تكٍٛ: َا ٖٛ مب٪َٔ كازع ." مب٪َٓني " ؾاْتؿ٢ اـساع 

  مم ُّٱ: ٖٛ َا وػٔ ا٫بتسا٤ مبا بعسٙ، نا٫غِ املبتسأ ب٘ مٛ قٛي٘ واملطلل -2

ٚايؿعٌ املػتأْـ، َٚؿعٍٛ احملصٚف، ٚايؿطط،  (6)َّ نن من زن رن
 ٚا٫غتؿٗاّ، ٚايٓؿٞ .

                                                           

 .2 -(غٛض٠ ايؿاؼ١ 1)
 .103(إٜهاح ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ؾ٢ نتاب اهلل عع ٚدٌ، ابٔ ا٭ْباضٟ ، م 2)
 .  1/110(عًٌ ايٛقٛف، ايػذاْٚسٟ ، 3)
 . 8 –(غٛض٠ ايبكط٠ 4)
 . 9 –(غٛض٠ ايبكط٠ 5)
 . 13 –(غٛض٠ ايؿٛض٣ 6)
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: َا هٛظ ؾٝ٘ ايٛقٌ، ٚايؿكٌ، يتذاشب املٛدبني َٔ ايڀطؾني، مٛ:  واجلائص -3

ؾإٕ ٚاٚ ايعڀـ تكته٢ ايٛقٌ ، ٚتكسِٜ املؿعٍٛ ٜكڀع  1"َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ
 ايٓعِ، ؾإٕ ايتكسٜط : ٜٚٛقٕٓٛ باٯخط٠ .

ٱ2َّ نن زن رن  مم ام يل ُّٱ: مٛ قٛي٘ تعاىل:  واجملوش لوجُ -4 ٭ٕ ٱ

يتعكٝب ٜتهُٔ َع٢ٓ اؾٛاب، ٚاؾعا٤،  3َّ ٰى ين ىن ُّٱايؿا٤ يف قٛي٘: 

 .(4)٦ٓاف هعٌ يًؿكٌ ٚدٗاٚشيو ٜٛدب ايٛقٌ، إ٫ إٔ يؿغ ايؿعٌ ع٢ً ا٫غت

: َا ٫ ٜػتػ٢ٓ َا بعسٙ عُا قبً٘، يهٓ٘ ٜطخل ايٛقـ، ٫ْكڀاع واملسخص ضسوزة -5
ايٓؿؼ، ٚطٍٛ ايه٬ّ ، ٫ٚ ًٜعّ ايٛقٌ بايعٛز، ٭ٕ َا بعسٙ مج١ً َؿ١َٛٗ، 
نكٛي٘: " ٚايػُا٤ بٓا٤ " ٭ٕ قٛي٘ " ٚاْعٍ " ٫ ٜػتػ٢ٓ عٔ غٝام ايه٬ّ، ؾإٕ 

 َا قبً٘ غرل إٔ اؾ١ًُ َؿ١َٛٗ، يهٕٛ ايهُرل َػتهٓا ؾاعً٘ نُرل ٜعٛز إىل
 .                                             (5))َػتذلا(، ٚإٕ نإ ٫ ٜدلظ إىل ايٓڀل

 -: ايٛقـ يف ايذلتٌٝ ع٢ً مثا١ْٝ أنطب :(6)ٚقاٍ مجاع١ َٔ املتكسَني

 ؾبٝ٘ ب٘ اٖــ تاّ، ٚؾبٝ٘ ب٘، ْٚاقل، ٚؾبٝ٘ ب٘، ٚسػٔ، ٚؾبٝ٘ ب٘، ٚقبٝض، ٚ

ٚمجٝع َا شنطٚٙ َٔ َطاتب٘ غرل َٓهبط، ٫ٚ َٓشكط، ٫خت٬ف املؿػطٜٔ 
 .(7)ٚاملعطبني

 )تاّ ٚقبٝض(، ٚؾ٢ عباض٠ : تاّ، ْٚاقل.-ٚقاٍ مجاع١ : ايٛقـ قػُإ:

 
                                                           

 . 4 –( غٛض٠ ايبكط٠ 1) 
 .  86-( غٛض٠ ايبكط٠ 2)

 . 86 –( غٛض٠ ايبكط٠ 3)
 . 130(عًٌ ايٛقٛف، ايػذاْٚسٟ، م4)
 . 131، م  املطدع ايػابل(5)
 . 26(َٓاض اشلس٣ يف بٝإ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ، ا٭سلْٛٞ، م 6)
 . 26(املطدع ايػابل ، م 7)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 : (1)ٚقاٍ ايؿدط ايطاظٟ: ايٛقـ ث٬ث١ أْٛاع، ٚشيو ٭ٕ

 ايٛقـ ع٢ً نٌ ن٬ّ ٫ ٜؿِٗ بٓؿػ٘ : ْاقل . -1

ع٢ً نٌ ن٬ّ َؿّٗٛ املعاْٞ، إ٫ إٔ َا بعسٙ ٜهٕٛ َتعًكا مبا قبً٘ ٚايٛقـ  -2
 ٜهٕٛ: ناؾٝا .

 ٚايٛقـ ع٢ً نٌ ن٬ّ تاّ، ٜٚهٕٛ َا بعسٙ َٓكڀعا عٓ٘ ٜهٕٛ: ٚقؿا تاَا.  -3

: ٜتٓٛع ايٛقـ ْعطا يًتعًل إىل مخػ١ أقػاّ، ٭ْ٘ ٫ ىًٛا َٔ (2)ٚقاٍ ا٭سلْٛٞ     
 أسس أَٛض : 

 س ايٛقـ مبا قبً٘، ٫ يؿعا ٫ٚ َع٢ٓ ؾٗٛ ايتاّ، إَا إٔ ٫ ٜتكٌ َا بع -1

 أٚ ٜتكٌ َا بعسٙ مبا قبً٘ يؿعا َٚع٢ٓ، ٖٚٛ ايكبٝض .  -2

 أٚ ٜتكٌ َا بعسٙ مبا قبً٘ َع٢ٓ ٫ يؿعا ، ٖٚٛ ايهايف .  -3

 أٚ ٫ ٜتكٌ َا بعسٙ مبا قبً٘ َع٢ٓ ٜٚتكٌ يؿعا ، ٖٚٛ اؿػٔ .  -4

٭ٍٚ، ٚتاض٠ بايجاْٞ ع٢ً ٚاـاَؼ َذلزز بني ٖصٙ ا٭قػاّ، ؾتاض٠ ٜتكٌ با  -5
 سػب اخت٬ؾُٗا قطا٠٤، ٚإعطابا ٚتؿػرلا .                                  

ى

 سابعا: الىقف التاو وغري التاو

 (3)ٚقاٍ مجاع١ َٔ املتأخطٜٔ ايٛقـ ع٢ً قػُني تاّ، ٚغرل تاّ

٫ ٜتعًل بؿ٤ٞ مما بعسٙ ٫ َٔ د١ٗ ايًؿغ، ٫ٚ َٔ د١ٗ  ٟ: ٖٛ ايص فالتاو -1
ع٢ٓ، ؾٝشػٔ ايٛقـ عًٝ٘ ٚا٫بتسا٤ مبا بعسٙ ، ٚأنجط َا ٜٛدس يف ض٩ٚؽ امل

                                                           

ُٝس أمحس سٓؿٞ، ايكاٖط٠، (اٱنا٠٤ يف أقٍٛ ايكطا٠٤ ، قُس ع٢ً ايهباع ، طبع١ َڀبع١: عبس اؿ1)
 .  51بسٕٚ تاضٜذ، م

 . 27( َٓاض اشلس٣ يف بٝإ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤، ا٭سلْٛٞ: م 2)
 .  52( اٱنا٠٤ يف أقٍٛ ايكطا٠٤ ، قُس ع٢ً ايهباع ، م 3)
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اٯٟ غايبا، ٚقس ٜٛدس يف أثٓا٥ٗا ، ٜٚٛدس عٓس آخط نٌ غٛض٠، ٚعٓس أخط نٌ 
 قك١، ٚقبٌ ايٓسا٤ .

ٜتعًل مبا بعسٙ غٛا٤ نإ ايتعًل َٔ د١ٗ ايًؿغ، أّ َٔ  ٟ: ٖٛ ايص وغري التاو -2
 ) ناف ، ٚسػٔ ، ٚقبٝض ( :د١ٗ املع٢ٓ ، ٖٚٛ ث٬ث١ أقػاّ : 

ٜتعًل مبا بعسٙ تعًكا ٫ ميٓع َٔ سػٔ ايٛقـ عًٝ٘، ٫ٚ  ٟ: ٖٛ ايص فالوقف الكايف -أ
َٔ سػٔ ا٫بتسا٤ مبا بعسٙ ، ٚايؿطم بٝٓ٘ ٚبني ايتاّ إٔ: ايتاّ ٫ ٜتعًل مبا بعسٙ أق٬، 

 ٖٚصا ٜتعًل مبا بعسٙ َٔ د١ٗ املع٢ٓ ؾكط، ٜٚهٕٛ يف ض٩ٚؽ اٯٟ، ٚغرلٖا.

ٜتعًل مبا بعسٙ تعًكا ٫ ميٓع َٔ سػٔ ايٛقـ عًٝ٘،  ايصٟ: ٖٛ  والوقف احلطً -ب
 .(1)ٚيهٔ ميٓع َٔ سػٔ ا٫بتسا٤ ب٘ ، ٜٚػُٝ٘ بعهِٗ بايكاحل

ٜتعًل مبا بعسٙ تعًكا ميٓع َٔ سػٔ ايٛقـ عًٝ٘،  َٚٔ  ايصٟ: ٖٛ  والوقف الكبيح -ز
٘ املطاز أٚ ٜؿِٗ َٓ٘ خ٬ف سػٔ ا٫بتسا٤ مبا بعسٙ، ٖٚٛ ايٛقـ ع٢ً َا ٫ ٜؿِٗ َٓ

املطاز، ٚقاٍ ب٘ ا٭غتاش اؾًٌٝ ؾٝذ املكاض٨ املكط١ٜ / ايؿٝذ قُس بٔ ع٢ً بٔ خًـ 
 ْٚؿع بعًُ٘  . -ضمح١ اهلل  -اؿػٝين 

 ثاميا: مزاتب الىقف وأحلامه

بإٔ: ايٛقـ (2)ضأ٣ مجاع١ َِٓٗ اٱَاّ ايعُاْٞ، ٚؾٝذ اٱغ٬ّ ظنطٜا ا٭ْكاضٟ
  -: ع٢ً َطاتب، أع٬ٖا

 رب  يئ ُّٱ: ٜػتػين عُا بعسٙ، نكٛي٘ تعاىل ايصٟ: ٖٚٛ املٛنع التاو -1

 .(4)ؾٗٛ أمت يهْٛ٘ آخط قؿ١ املتكني، َٚا بعسٙ قؿ١ ايهاؾط3َّٜٔزب

                                                           

 .  28(ا٭سلْٛٞ : َٓاض اشلس٣ يف بٝإ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ، م 1)
، طبع بٗاَـ َٓاض اشلس٣ يف بٝإ 17ا٭ْكاضٟ، م  ابٔ ظنطٜااملككس يتًدٝل َا يف املطؾس، (2)

 ّ.  2007ايٛقـ ٚا٫بتسا٤، طبع١ زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت 
 .5 –(غٛض٠ ايبكط٠ 3)

 . 18، م املككس يتًدٝل َا يف املطؾس ، ابٔ ظنطٜا ا٭ْكاضٟ(4)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

يهٔ ي٘ تعًل َا مبا بعسٙ، ٚقٌٝ: ٖٛ َا وػٔ  -أٜها–: ٖٚٛ تاّ ثه احلطً -2
 :٘نكٛيايٛقـ عًٝ٘، ٫ٚ وػٔ ا٫بتسا٤ مبا بعسٙ،  يتعًك٘ ب٘ يؿعا، َٚع٢ٓ 

قبٝض،   2َّ  ىم مم ُّٱ٭ٕ املطاز َؿّٗٛ، ٚا٫بتسا٤ بـ  1َّ  يت ىت ُّٱ
  .(3)٭ْٗا فطٚض٠ تابع١ ملا قبًٗا 

: ٖٚٛ َا وػٔ ايٛقـ عًٝ٘، ٚا٫بتسا٤ مبا بعسٙ، إ٫ إٔ ي٘ ب٘  ثه الكايف -3

 .(4)َّ  يت ىت نت ُّٱتعًكا َعٜٓٛا، نايٛقـ ع٢ً 

 . ثه الصاحل -4

  يت  ُّٱ ب١، نايٛقـ ع٢ً قٛي٘ تعاىل: ُٖٚا زُْٚٗا يف ايطتثه املفَوو -5

نإ  6َّ مل يك ىك مك  ُّٱؾٗٛ قاحل، ؾإٕ قاٍ:  5َّ زث رث

نإ تاَا ؾإٕ بًؼ "عٓس ضبِٗ" نإ َّ مئ خئ ُّٱناؾٝا، ؾإٕ بًؼ 

 .(7)َؿَٗٛا

 : َا خطز عٔ شيو ، ٚمل ٜكبض . ثه اجلائص -6

 . ثه البياٌ -7

                                                           

 . 2 –( غٛض٠ ايؿاؼ١ 1)
 . 2 –( غٛض٠ ايؿاؼ١ 2)
 .  20ابٔ ظنطٜا ا٭ْكاضٟ ، م،  املككس يتًدٝل َا يف املطؾس(3)
 . 22(غٛض٠ ايٓػا٤، آ١ٜ 4)

 . 113 –غٛض٠ آٍ عُطإ (5)
 . 113 –غٛض٠ آٍ عُطإ (6)

 . 21(املككس يتًدٝل َا يف املطؾس، ابٔ ظنطٜا ا٭ْكاضٟ  ، م7)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

ض نايٛقـ : ٖٚٛ َا ٫ ٜعطف املطاز َٓ٘، أٚ ِٜٖٛ ايٛقٛع يف قصٚثه الكبيح -8

 جم يل ىل مل خل ُّٱٚع٢ً قٛي٘: َّ مل خل ُّٱع٢ً " بػِ " َٔ 

 .                                (1)َّحم

 (.2) ٜٚػٔ يًكازض ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ ايٛقٛف إٔ ٜكسّ َٓٗا ا٭ع٢ً َطتب١

 ٚتهٕٛ أٚي١ٜٛ ايٛقـ باعتباض ا٭غؼ ايتاي١ٝ :

 ٫ظّ : ٖٚٛ َا قس ِٜٖٛ خ٬ف املطاز إشا ٚقٌ مبا بعسٙ . -1
٫ ٜتعًل بؿ٧ مما بعسٙ ٫ َٔ د١ٗ ايًؿغ  ايصٟع َع نٕٛ ايٛقـ أٚىل: ٖٛ دا٥ -2

 ٫ٚ َٔ د١ٗ املع٢ٓ .
ٜتعًل مبا بعسٙ تعًكا ٫ ميٓع َٔ ايٛقـ  ايصٟٚدا٥ع َػت٣ٛ ايڀطؾني : ٖٚٛ  -3

 عًٝ٘، ٫ٚ َٔ ا٫بتسا٤ مبا بعسٙ .
يٛقـ ٜتعًل مبا بعسٙ تعًكا ٫ ميٓع َٔ ا ايصٟٚدا٥ع َع نٕٛ ايٛقٌ أٚىل: ٖٚٛ  -4

 -عًٝ٘، ٚيهٔ ميٓع َٔ سػٔ ا٫بتسا٤ مبا بعسٙ، ٚايؿطم بني ايج٬ث١ :
 إٔ ا٭ٍٚ: ٫ ٜتعًل مبا بعسٙ أق٬ . -

 ٚايجاْٞ: ٜتعًل مبا بعسٙ َٔ د١ٗ املع٢ٓ ؾكط . -

 ٚايجايح: ٜتعًل َا بعسٙ تعًكا ميٓع َٔ سػٔ ايٛقـ عًٝ٘ ٚا٫بتسا٤ مبا بعسٙ. -

سٙ تعًكا ميٓع َٔ ايٛقـ عًٝ٘، َٚٔ ا٫بتسا٤ ٜتعًل مبا بع ايصٟٚممٓٛع : ٖٚٛ  -
مبا بعسٙ تعًكا ميٓع َٔ ايٛقـ عًٝ٘، َٚٔ ا٫بتسا٤ مبا بعسٙ بإٔ ٫ ٜؿِٗ َٓ٘ 

 . (3)املطاز، أٚ ِٜٖٛ خ٬ف املطاز 
 -ٜعًِ مما غبل إٔ َٔ ع٬َات نٕٛ ايٛقـ أٚىل : -

 ا٫بتسا٤ با٫غتؿٗاّ ًَؿٛظا ب٘ ، أٚ َكسضاڄ . -1

                                                           

 . 180( غٛض٠ آٍ عُطإ، آ١ٜ 1)
 . 23(املككس يتًدٝل َا يف املطؾس ، ابٔ ظنطٜا ا٭ْكاضٟ ، م2)
 . 54اٱنا٠٤ يف أقٍٛ ايكطا٠٤ ، قُس ع٢ً ايهباع ، م  (3)
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 تسا٤ أخط٣ .إٔ ٜهٕٛ آخط قك١ ٚاب -2

 ا٫بتسا٤ بٝا٤ ايٓسا٤ غايبا . -3

 ا٫بتسا٤ بؿعٌ ا٭َط .  -4

 ا٫بتسا٤ ب٬ّ ايكػِ .  -5

ا٫بتسا٤ بايؿطط، ٭ٕ ا٫بتسا٤ ب٘ ن٬ّ َ٪تٓـ، أٚ ايعسٍٚ عٔ ا٭خباض إىل   -6
اؿها١ٜ، أٚ ايؿكٌ بني ايكؿتني املتهازتني أٚ تٓاٖٞ ا٫غتجٓا٤، أٚ تٓاٖٞ 

 ٚ ايٓؿٞ .ايكٍٛ، أٚ ا٫بتسا٤ بايٓٗٞ، أ

 :  (1)َٚٔ ع٬َات نٕٛ ايٛقٌ أٚىل نٕٛ َا بعسٙ  -
 َػتج٢ٓ َٓ٘ . -1
 أٚ ْعتا . -2

 أٚ بس٫ . -3

 أٚ تٛنٝسا . -4

 أٚ سا٫ . -5

 أٚ ْعِ أٚ ب٦ؼ، أٚ ن٬ٝ َا مل ٜتكسَٗٔ قٍٛ أٚ قػِ . -6

 :(2)َٚٔ ع٬َات نٕٛ ا٭َطٜٔ َتػاٜٚني إٔ ٜهٕٛ َا بعس ايٛقـ  -
 َبتسأ . -1
 ؾع٬ َػتأْؿا . -2

 ٢ نُرل ٜعٛز ع٢ً َا قبً٘ .مج١ً َؿت١ًُ عً  -3

                                                           

( اعتُس يف ٖصا ايتكػِٝ ع٢ً نتاب: اٱنا٠٤ يف أقٍٛ ايكطا٠٤ يٲَاّ ايهباع، ؿػٔ تكػُٝ٘، 1)
 .54ٚتؿُٗ٘ إٜاٙ  ، م

( إٜهاح ايٛقـ ٚا٫بتسا٤، ٫بٔ ا٭ْباضٟ ، ٚقاٍ : أعًِ أْ٘ ٫ ٜتِ ايٛقـ ع٢ً املهاف زٕٚ َا أنٝـ 2)
ٝ٘، ٫ٚ ع٢ً املٓعٛت زٕٚ ايٓعت، ٫ٚ ع٢ً ايطاؾع زٕٚ املطؾٛع، ٫ٚ ع٢ً املطؾٛع زٕٚ ايطاؾع، ٫ٚ ع٢ً إي

ايٓاقب زٕٚ املٓكٛب، ٚع٢ً املٓكٛب زٕٚ ايٓاقب، ٫ٚ ع٢ً امل٪نس زٕٚ ايتٛنٝس، ٫ٚ ع٢ً املٓػٛم 
 .87زٕٚ َا ْػكت٘ عًٝ٘ .... إخل ، م 
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 َؿع٫ٛ يؿعٌ قصٚف نــ ) ٚعس اهلل ٚغ١ٓ اهلل (.   -4

 ْؿٝا . -5

 " إٕ" املهػٛض٠ . -6

 اغتؿٗاَا .  -7

 بٌ أٚ إ٫ مبع٢ٓ يهٔ ، أٚ أ٫ املدؿؿ١ .  -8

 ايػني أٚ غٛف ، ٭ْٗا يًٛعٝس .  -9

 :(1)َٚٔ ع٬َات ايٛقـ املُٓٛع  -

 ٙ َٔ متاَ٘، إش ٫ ٜٛقـ ع٢ً: تعًل َا بعسٙ ب٘ أٚ تعًك٘ مبا بعسٙ ٚنٕٛ َا بعس
 املهاف زٕٚ املهاف إيٝ٘ . -1

املٓعٛت زٕٚ ْعت٘، َا مل ٜهٔ ضاؽ آ١ٜ، ع٢ً إٔ ايتػًِٝ بايٛقـ ع٢ً   -2
ضأؽ اٯ١ٜ، ست٢ ٚيٛ أز٣ شيو يًؿكٌ بني ايٓعت َٚٓعٛت٘ ٖٚٛ َٔ ا٭َٛض 

 اييت ؼتاز إىل إعاز٠ ْعط .

 ايؿطط زٕٚ دٛاب٘ . -3

 ايطاؾع زٕٚ َطؾٛع٘ . -4

 زٕٚ َٓكٛب٘ .ايٓاقب   -5

 امل٪نس زٕٚ تٛنٝسٙ . -6

 املعڀٛف زٕٚ املعڀٛف عًٝ٘ .  -7

 املبسٍ زٕٚ املبسٍ َٓ٘ .  -8

 " إٕ"، أٚ نإ، أٚ ظٔ، أٚ ٫ ٚأخٛاتٗٔ زٕٚ أزلا٥ٗٔ، زٕٚ أخباضٖٔ. -9

 املػتج٢ٓ َٓ٘ زٕٚ املػتج٢ٓ . -10

                                                           

 . 87عع ٚدٌ ، ٫بٔ ا٭ْباضٟ ،م  (إٜهاح ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف نتاب اهلل1)
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 املٛقٍٛ زٕٚ َتعًك١ .  -11

 اؿاٍ زٕٚ قاسبٗا .  -12

 املبتسأ زٕٚ خدلٙ .  -13

 . املُٝع زٕٚ ممٝعٙ  -14

 ايكػِ زٕٚ دٛاب٘ .  -15

 ايكٍٛ زٕٚ َكٛي٘، ٭ُْٗا َت٬ظَإ ، نٌ ٚاسس ٜڀًب اٯخط.   -16

املؿػط زٕٚ َؿػطٙ، ٭ٕ تؿػرل ايؿ٤ٞ ٫سل ب٘،  َٚتُِ ي٘،  ٚداض   -17
 فط٣ بعض أدعا٥٘ .

 َا  بني عڀـ ايبٝإ َٚعڀٛؾ٘ .  -18

 .سَا  بني أّ املتك١ً َٚا بعسٖا، إشا َا بعسٖا َٚا قبًٗا مبٓعي١ سطف ٚاس  -19

 َا بني إشا ٚدٛابٗا . -20

 ٚهسض بايصنط اٱؾاض٠ إىل إٔ ا٭ٚد٘ اييت ٜكـ بٗا ايكطا٤ مخػ١ :  -

 .(1)) اٱغهإ ، ٚايطّٚ ، ٚاٱسلاّ ، ٚاؿصف ، ٚاٱبساٍ (     

 أهنية عله الىقف واالبتداءتاسعا: 

يكطإٓ إٕ أ١ُٖٝ عًِ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ تٓڀًل َٔ تؿطٜؿ٘ أ٫ٚ باْبجاق٘ َٔ ا
٫ ٜتشكل  ضأؽ ايؿها٥ٌ،املعاضف، ٚ أ ايعًّٛ، ٚأغاؽَٚٓؿ تؿطٜعاي ،  َٛضزِٜايهط

تصٚم س٠ٚ٬ بٝاْ٘، ٚايتشًٝل بني ؾصضات إشلاَ٘، ٚايػٛم بني مجٌٝ عباضات٘، ٚايؿِٗ 
 ، ٚتؿكس ؾكً٘ ٚاتكاي٘.ٚقؿ٘ ٚابتسا٥٘ بإزضاى أيؿاظ٘ ٚ َعطؾ١إ٫ يعُٝل بطٖاْ٘، 

، بعًِ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ -ٕ اهلل عًِٝٗ ضنٛا –ايكشاب١َٚٔ ٖٓا اْڀًكت  عٓا١ٜ
ِٖ، ؾٝٛغعٛٙ زٴضب١ ٓاقً٘ ا٭دٝاٍ َٔ بعستتيضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  َكتؿني أثط

َٔ ٚغا٥ٌ سؿغ ايكطإٓ ٚأزا٤  –ب٬ ؾو  –ْٚعطا ٚ ٜؿبعٛٙ تأ٬َ ٚعجا ٚتأيٝؿا . ؾٗٛ 
                                                           

 .49:11( اْعط نتاب اٱنا٠٤ يف أقٍٛ ايكطا٠٤ ، م1)



 

25 
 

 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

َّ  ىن نن من زن،   رن مم ام يل ُّٱسل ايت٠ٚ٬ . قاٍ تعاىل: " 
طز ابٔ ، ٚقس أخ1 

ق٢ً  –قاٍ : قاٍ ضغٍٛ اهلل  –ضنٞ اهلل عٓ٘  –خعمي١ يف قشٝش٘ عٔ ظٜس بٔ ثابت 
:" إٕ اهلل وب إٔ ٜكطأ ايكطإٓ نُا أْعٍ"، ٚ عًٝ٘ ٜتشتِ إٔ ٜتًٛ -اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

امل٪َٔ ايكطإٓ مبطاعا٠ ٚقؿ٘ ٚابتسا٥٘، ن٬ٝ ٜػ٤ٞ أزا٤ ايعباض٠ ايكطآ١ْٝ أٚ هشـ 
 ا .عل املع٢ٓ ايس٫يٞ شل

:)) ٚت٠ٚ٬ ايكطإٓ سل ت٬ٚت٘ -ضمح٘ اهلل  –ٜكٍٛ سذ١ اٱغ٬ّ اٱَاّ ايػعايٞ 
ٖٛ إٔ ٜؿذلى ؾٝ٘ ايًػإ ٚايعكٌ ٚايكًب، ؾشغ ايًػإ تكشٝض اؿطٚف بايذلتٌٝ، 
ٚسغ ايعكٌ تؿػرل املعاْٞ، ٚسغ ايكًب ا٫تعاظ، ٚايتأثط با٭ظداض ٚا٥٫تُاض، ؾايًػإ 

 .(2) ٜتعغ ((ٜطتٌ، ٚايعكٌ ٜذلدِ، ٚايكًب 

إٕ عًِ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ٖٛ ؾٔ دًٌٝ، ٚب٘ ٜعطف نٝـ أزا٤  ايعضنؿٞ ٜكٍٛ
ايكطإٓ، ٜٚذلتب ع٢ً شيو ؾٛا٥س نجرل٠، ٚاغتٓباطات غعٜط٠، ٚب٘ تتبني َعاْٞ 
اٯٜات، ٜٚ٪َٔ ا٫سذلاظ عٔ ايٛقٛع يف املؿه٬ت، َِٚٓٗ َٔ ٖٛ قاسب ططٜل َٔ 

يبكط٣، ٚعًٞ بٔ محع٠ ايهػا٥ٞ، ٚأب٢ ططم أسس ايكطا٤ نأبٞ عُطٚ بٔ ايع٤٬ ا
 .  (3)دعؿط ايٓشاؽ، ٚأب٢ عُطٚ ايساْٞ، ٚ ايػذاْٚسٟ، ٚغرلِٖ

ثِ تأتٞ أُٖٝت٘ يًكاض٨ ; ٚعًت٘  يف إٔ تتٝض ي٘ ؾطق١ يًطاس١  سني قڀع ايٓؿؼ 
أٚ ايطغب١ يف ا٫ْكطاف يؿاغٌ ٜؿػً٘ ...، إش ٜٴشاٍ ع٢ً املط٤ إٔ ٜأتٞ بايكطإٓ أٚ 

٠ َتٛاتط٠ ; زٕٚ ٚقـ أٚ قڀع ; " شيو إٔ ايكٛت اـاضز َٔ اؾٗاظ ايػٛض٠ مج١ً ٚاسس
ايكٛتٞ ٫بس ي٘ َٔ ٖٛا٤ خاضز َٔ ايط٥تني، ٖٚصا اشلٛا٤ ٜذلاٚح بني إْػإ ٚآخط ، ؾكس 
ىطز اشلٛا٤ مبكساض ناف ٱْتاز عس٠ أقٛات َتتابع١ تتهٕٛ َٓٗا نًُات ٚمجٌ 

ع١ٓٝ ، ؾٝكـ ايكاض٨ بعسٖا، ثِ ت٪زٟ ز٫ي١ َع١ٓٝ، ٚقس ٜٓتٗٞ اشلٛا٤ عٓس ن١ًُ َ

                                                           

 . 9 –(غٛض٠ اؿذط 1) 
 .7-6(ْك٬ َٔ نتاب : َٓاض اشلس٣ يف بٝإ ايٛقـ ٚا٫بتسا، يٮسلْٛٞ ، م 2)
 .  19( ٜٓعط َكس١َ احملكل ز . أؾطف أمحس ، يهتاب عًٌ ايٛقٛف / 3)
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ٜهٌُ زٕٚ ايطدٛع إىل َا غبل، ؾطٜڀ١ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايه٬ّ املبتسأ ب٘ شا َع٢ٓ 
  .1َؿّٗٛ َٔ ايه٬ّ املٛقٛف عٓسٙ، َع عسّ اغتػٓا٤ أسسُٖا عٔ اٯخط " 

                                                           

 .71 ن٤ٛ عًِ ايًػاْٝات اؿسٜح .أ.ز / أمحس عاضف سذاظٟ .م( ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف1)
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 أشهز مً أّلف يف عله الىقف واالبتداء عاشزا : 

١ٝ زضاغت٘ َٚعطؾ١ قٛاْٝٓ٘; زؾعت إٕ ق١ُٝ عًِ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ٚ ععِ ؾهً٘ ٚأُٖ
بهجرل َٔ أدًچا٤ ايعًُا٤ إىل ضغِ َعامل٘ ٚعح أقٛي٘ بتأيٝـ َكٓؿات د١ًًٝ  

ٝٵبٳ١ بٔ ْكٸاح املسْٞ ايهٛيف( )ت   (1)ٖـ( 130َٚ٪يؿات عع١ُٝ، ؾبسأ بايتأيٝـ ؾٝ٘ )ؾ
ع٢ً ضأٟ ابٔ اؾعضٟ ٚغرلٙ، ثِ تتابع ايتأيٝـ يف ٖصا ايعًِ ست٢ قٌٝ يف إسكا٤ 

.  نإ َٔ (2)هتب امل٪يؿ١ ؾٝ٘ بأْٗا قس ٚقًت إىل )مثا١ْٝ ٚغبعني ( نتاباڄ اي
 أؾٗطٖا: 

نتاب" ايٛقـ ٚا٫بتسا٤" يٲَاّ ايجك١: ظبإ بٔ عاَط بٔ ايع٤٬ املاظْٞ املعطٚف  -
 ٖـ(.154بأبٞ عُطٚ بٔ ايع٤٬. أسس ايكطا٤ ايػبع١ )ت 

ب بٔ عُاض٠ بٔ نتاب " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤"، يٲَاّ اؿذ١: محع٠ بٔ سبٝ -
 ٖـ(.156إزلاعٌٝ ايتُُٝٞ، املعطٚف عُع٠ ايعٜات ،أسس ايكطا٤ ايػبع١)ت 

نتاب " ايٛقـ ايتُاّ " يٲَاّ : ْاؾع بٔ عبسايطمحٔ بٔ أبٞ ْعِٝ بٔ أبٞ ضِٜٚ  -
 ٖـ( .169ايًٝجٞ، أسس ايكطا٤ ايػبع١ املؿٗٛضٜٔ ٚا٭ع٬ّ )ت 

سا٤ ايكػرل "، ٱَاّ ايٓشٛ: نتابا "ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ايهبرل "ٚ"ايٛقـ ٚا٫بت -
 ٖـ( . 170قُس بٔ أبٞ غاض٠ ايهٛيف ايط٩اغٞ امله٢ٓ بأبٞ دعؿط )ت 

نتاب " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " ٱَاّ ايًػ١ ٚايٓشٛ: عًٞ بٔ محع٠ بٔ عبساهلل بٔ  -
 ٖـ( . 189بُٗٔ بٔ ؾرلٚظ ا٭غسٟ ايهػا٥ٞ، أسس ايكطا٤ ايػبع١ )ت 

برل : و٢ٝ بٔ املباضى بٔ املػرل٠ ايعسٟٚ نتاب" ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يًع١َ٬ ايه -
 ٖـ( .202ايبكطٟ، املعطٚف بايٝعٜس )

نتاب " ٚقـ ايتُاّ " ٱَاّ أٌٖ ايبكط٠ : ٜعكٛب بٔ إغشام بٔ ظٜس بٔ  -
 ٖـ( .205عبساهلل أبٞ إغشام اؿهطَٞ، أسس ايكطا٤ ايعؿط٠ )

                                                           

 . 50/  1، ايٛقـ املُٓٛع  330/  1( ٜٓعط غا١ٜ ايٓٗا١ٜ يف طبكات ايكطا٤ 1)
، ٚؾٝ٘ ٜط٣ 19/ 1، َٚكس١َ احملكل ز. أؾطف أمحس يهتاب عًٌ ايٛقـ ،50/  1( ٜٓعط ايٛقـ املُٓٛع 2)

بتسا٤ تكٌ إىل ٚاسس ٚغبعني نتاباڄ، َٓٗا ث٬ث١ ٚأضبعٕٛ نتاباڄ إٔ عسز ايهتب امل٪يؿ١ يف عًِ ايٛقـ ٚا٫
 قاّ بتأيٝؿٗا عًُا٤ ايكطا٤ات ايػبع. 
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و٢ٝ بٔ ظٜاز  نتابا " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " ٚ" سسٸ ا٫بتسا٤ ٚايكڀع " يؿٝذ ايٓشا٠: -
 ٖـ ( . 207ابٔ عبساهلل بٔ َٓكٛض ا٭غًُٞ ايؿطا٤ ) ت 

نتاب " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤" ٱَاّ ايًػ١ ٚا٭زب َعُط بٔ املج٢ٓ، أبٛ عبٝس٠  -
 ٖـ( .0209ايبكطٟ)  

نتاب " ٚقـ ايتُاّ " يٲَاّ ايع١َ٬ : غعٝس بٔ َػعس٠ أبٛ اؿػٔ )املعطٚف  -
 ٖـ( .215با٭خؿـ ا٭ٚغط ( )

ايكُس  ٚقـ ايتُاّ " يًعًِ اؾًٌٝ : عٝػ٢ بٔ َٝٓا بٔ ٚضزإ  بٔ عبس نتاب " -
 ٖـ( . 220أبٛ َٛغ٢، املًكب بكايٕٛ ، أسس ايكطا٤ املؿٗٛضٜٔ  ) ت

نتاب " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يًعامل ايجك١ : خًـ بٔ ٖؿاّ بٔ ثعًب بٔ ٖؿِٝ بٔ  -
 ٖـ( . 229زاٚز بٔ َكػِ، أسس ايكطا٤ ايعؿط٠ )

بتسا٤ " حملُس بٔ غعسإ ) أبٛ دعؿط ايهطٜط ( ايهٛيف، نتاب " ايٛقـ ٚا٫ -
 ٖـ (.231َكط٨ مٟٛ ) ت 

نتاب " ٚقـ ايتُاّ " يًجك١ ٚايهابط : ضٚح بٔ عبس امل٪َٔ أبٛ اؿػٔ  -
 ٖـ( . 234اشلصيٞ، َكط٨ مٟٛ  )ت 

 اهلل بٔ و٢ٝ بٔ َباضى، أبٛ عبس نتاب " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يٲَاّ : عبس -
 ٖـ( .237يبػسازٟ )ايطمحٔ ايٝعٜسٟ ا

نتاب " ٚقـ ايتُاّ " يٓكرل بٔ ٜٛغـ بٔ أبٞ ْكط ايطاظٟ ايبػسازٟ  -
 ٖـ(. 240ايٓشٟٛ، تًُٝص ايهػا٥ٞ  )ت

نتاب " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " ٱَاّ أٌٖ زَؿل : ٖؿاّ بٔ عُاض بٔ ْكرل بٔ  -
 ٖـ( . 245َٝػط٠. أبٛ ايٛيٝس ايػًُٞ ايسَؿكٞ )ت 

كطا٤ يف عكطٙ : سؿل بٔ عُط بٔ نتاب" ايٛقـ ٚا٫بتسا٤" ٱَاّ اي -
عبسايععٜع بٔ قٗبإ بٔ عسٟ بٔ قٗبإ ايسٚضٟ ا٭ظزٟ ايبػسازٟ " أبٛ عُطٚ 

 ٖـ(. 246" ) ت 

نتاب " املكاطع ٚاملباز٨" ٱَاّ ايبكط٠ : غٌٗ بٔ قُس بٔ عجُإ بٔ ٜعٜس  -
 ٖـ( . 248ايػذػتاْٞ "أبٛ سامت " ممٔ نإ املدلز ٬ٜظّ ايكطا٠٤ عًٝ٘، )ت 
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" ايٛقـ " يًؿهٌ بٔ قُس أبٛ ايعباؽ ا٭ْكاضٟ املكط٨ )ت : يف  نتاب -
 ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايجايح اشلذطٟ (.

نتاب " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يًشاؾغ عبساهلل بٔ قُس بٔ عبٝس اهلل بٔ غؿٝإ  -
 ٖـ ( . 281ابٔ أبٞ ايسْٞ ايكطؾٞ ) ت 

قُس بٔ عجُإ بٔ نتاب " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يعامل ايعطب١ٝ ٚايكطا٤ات :  -
 ٖـ( . 288َػبض ايؿٝباْٞ أبٛ بهط، املعطٚف باؾعسٟ ) ت 

نتاب " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " ٱَاّ ايهٛؾٝني يف ايٓشٛ ٚايًػ١: أمحس بٔ و٢ٝ  -
ابٔ غٝاض ايؿٝباْٞ أبٛ ايعباؽ،  املعطٚف بجعًب،  ضا١ٜٚ ايؿعط احملسخ املؿٗٛض 

 ٖـ ( . 291باؿؿغ ٚقسم ايًٗذ١ )ت 

ٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يػًُٝإ بٔ و٢ٝ بٔ ايٛيٝس بٔ أبإ أبٛ أٜٛب نتاب " اي -
 ٖـ ( . 291ايتُُٝٞ، املعطٚف بايهبٸٞ، َكط٨ ثك١ ) 

نتاب " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يًع١َ٬: قُس بٔ أمحس بٔ إبطاِٖٝ أبٛ اؿػٔ  -
 ٖـ(. 291املعطٚف بابٔ نٝػإ، أخص عٔ املدلز ٚثعًب، ٚ أخص عٔ املصٖبني)ت

ٛقـ ٚا٫بتسا٤ " ٱَاّ ايًػ١ ٚايٓشٛ : إبطاِٖٝ بٔ ايػطٟ بٔ غٌٗ نتاب " يف اي -
 ٖـ( .  311أبٛ إغشام ايعداز ، أقسّ أقشاب املدلز ) ت 

نتاب " إٜهاح ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف نتاب اهلل عع ٚدٌ" ٱَاّ ايًػ١ قُس بٔ  -
 ٖـ(. 328ايكاغِ بٔ قُس بٔ بؿاض بٔ اؿػٔ أبٛ بهط ا٭ْباضٟ ايبػسازٟ )ت 

ب "ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يًع١َ٬: قُس بٔ قُس بٔ عباز امله٢ٓ: أبٛ نتا -
 ٖـ( . 334عبساهلل املكط٨ ) ت 

نتاب " ايكڀع ٚا٥٫تٓاف " يًع١َ٬ أمحس بٔ إزلاعٌٝ أبٛ دعؿط املعطٚف بابٔ  -
 ٖـ( . 338ايٓشاؽ ) ت 

نتاب " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " ٭محس بٔ قُس بٔ أٚؽ، امله٢ٓ بأبٞ عبساهلل  -
 ٖـ ( .٨341 ) ت املكط

نتاب " ايٛقٛف" ٭محس بٔ ناٌَ بٔ خًـ بٔ ؾذط٠ بٔ َٓكٛض بٔ ٜعٜس  -
 ٖـ( . 350ايكانٞ، امله٢ٓ بأبٞ بهط ايبػسازٟ، املعطٚف بٛنٝع ) ت 
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نتابا " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " ٚ" عسٚ ايتُاّ " يٲَاّ: قُس بٔ اؿػٔ بٔ ٜعكٛب  -
ز بٔ عبٝس اهلل بٔ َكػِ ابٔ اؿػٔ بٔ اؿػني بٔ قُس بٔ غًُٝإ بٔ زاٚ

 ٖـ (.354ايعڀچاض، امله٢ٓ بأبٞ بهط ايبػسازٟ ) 

نتاب " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يًكانٞ: اؿػٔ بٔ عبساهلل بٔ املطظبإ، امله٢ٓ  -
 ٖـ ( . 364بأبٞ غعٝس ايػرلايف ايٓشٟٛ ) 

نتابا " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤" ٚ" ٚقٛف ايكطإٓ " يًشاؾغ: أمحس بٔ اؿػني بٔ  -
 ٖـ ( . ٨381 أبٛ بهط ايٓٝػابٛضٟ، إَاّ عكطٙ يف ايكطا٤ات )ت َٗطإ املكط

نتاب " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يعجُإ بٔ دين، امله٢ٓ بأبٞ ايؿتض املٛقًٞ َٔ  -
 ٖـ ( . 392أ١ُ٥ ا٭زب ٚايٓشٛ ) 

يف ايكطإٓ " يٲَاّ: قُس بٔ  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -نتاب " ٚقٛف ايٓيب  -
ف باملػطبٞ، امله٢ٓ بأبٞ عبساهلل )ت عٝػ٢ ايدلًٜٞ ا٭ْسيػٞ، املعطٚ

 ٖـ(.400

نتاب" اٱبا١ْ يف ايٛقـ ٚا٫بتسا٤" يًع١َ٬: قُس بٔ دعؿط بٔ عبسايهطِٜ،   -
 ( . 408أبٛ ايؿهٌ اـعاعٞ اؾطداْٞ  ) 

نتاب " ؾطح ايتُاّ ٚايٛقـ "  يٲَاّ: َهٞ بٔ أبٞ طايب بٔ سٝٛؽ،إَاّ  -
إٓ ٚايعطب١ٝ،  نإ ؾكٝٗا ٚأزٜبا )ت عامل بٛدٛٙ ايكطا٤ات َتبشٸط يف عًّٛ ايكط

 ٖـ ( . 437

نتاب " ا٫ٖتسا٤ يف ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يًع١َ٬ عجُإ بٔ غعٝس بٔ عُط  -
 ٖـ( . 444امله٢ٓ بأبٞ عُطٚ املعطٚف بايساْٞ ) ت 

نتاب "املهتؿ٢ يف ايٛقـ ٚا٫بتسا٤" يًُشكل ايهبرل قُس بٔ طٝؿٛض  -
ٖـ ( ، ٚي٘ نصيو  560ْٚسٟ ) ت امله٢ٓ بأبٞ عبس اهلل ٚاملعطٚف بايػذا

:نتاب " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " ، نتاب " ٚقٛف ايكطإٓ " ، ٚنتاب " عًٌ 
 ايٛقٛف ".
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نتاب " َٓاض اشلس٣ يف بٝإ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤"  يًع١َ٬ أمحس بٔ عبس ايهطِٜ  -
 .    (1)ابٔ قُس ا٭سلْٛٞ ، َٔ أعٝإ ايكطٕ اؿازٟ عؿط اشلذطٟ 

ايٛقـ ايتاّ، ٚاؿػٔ، ٚايهايف، ٚايكاحل، نتاب "املطؾس يف َع٢ٓ  -
ٚاؾا٥ع، ٚاملؿّٗٛ " يٲَاّ : اؿػٔ بٔ عًٞ بٔ غعٝس، أبٞ قُس ايعُاْٞ 

 )ت: بعس اـُػُا١٥ َٔ اشلذط٠ ( .

نتاب" ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يًع١َ٬: أمحس بٔ قُس بٔ أبٞ اؿػٔ  -
 ٖـ(. 516ايٓٝػابٛضٟ، املعطٚف بابٔ ايػعاٍ ) ت 

ايععٜع بٔ َاظ٠، امله٢ٓ  ٚا٫بتسا٤ " يٲَاّ : عُط بٔ عبس نتاب :" ايٛقـ -
بأبٞ قُس، ٚاملًكب بدلٖإ ا٭١ُ٥، ٚاملعطٚف بايكسض ايؿٗٝس، َٔ أنابط  

 ٖـ ( . 536اؿٓؿ١ٝ ) ت 

نتاب " ْعاّ ا٭زا٤ يف ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يًُشكل : عبس ايععٜع بٔ عًٞ بٔ  -
 ٖـ ( . 560تٞ ) ت قُس بٔ غ١ًُ ، امله٢ٓ بأبٞ ا٭قبع ايػُا

نتابا: " اشلازٟ يف َعطؾ١ املكاطع ٚاملبازٟ " ٚ " ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ "  يٲَاّ: أبٞ  -
ايع٤٬ اشلُصاْٞ، اؿػٔ بٔ أمحس بٔ اؿػٔ بٔ قُس بٔ غٌٗ، إَاّ 

 ٙ ( . 569ايعطاقٝني يف ايكطا٤ات )  ت 

ٜع بٔ نتاب " ا٫ٖتسا٤ يف ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يًع١َ٬: عٝػ٢ بٔ عبسايعع -
 ٙ ( . 629عٝػ٢ بٔ عبسايٛاسس ايًدُٞ ،عامل بايكطا٤ات ) ت 

نتاب " عًِ ا٫ٖتسا٤ يف َعطؾ١ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يٲَاّ: عًٞ بٔ قُس بٔ  -
عبس ايكُس عًِ ايسٜٔ أبٞ اؿػٔ اشلُصاْٞ ايػداٟٚ، ؾٝذ َؿاٜذ اٱقطا٤ 

 ٙ ( . 643بسَؿل  )ت 

قٛف ايػطٜب١ ٚاملؿٗٛض٠، يٲَاّ كتكط يف ايٛقـ ٚا٫بتسا٤، ٜتهُٔ شنط ايٛ -
احملكل ايؿكٝ٘: عبسايػ٬ّ بٔ عًٞ بٔ عُط بٔ غٝس ايٓاؽ، أبٞ قُس 

 ٙ (. 681املايهٞ ايعٚاٟٚ ؾٝذ َؿاٜذ اٱقطا٤ بسَؿل )ت 

                                                           

، ٚؾٝ٘ شنط إٔ أٍٚ  12،  11، ايٛقٛف اي٬ظ١َ /  50/  1، ايٛقـ املُٓٛع  339/  1( ٜٓعط : ايدلٖإ 1)
 ٖـ (.   129َٔ قٓـ ؾٝ٘ نطاض بٔ قٴطز املكط٨  ايهٛيف ) ت 
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نتاب " ا٫قتسا٤ يف َعطؾ١ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يًكانٞ: أبٞ قُس ايٓهعاٟٚ  -
ُط بٔ أبٞ ظٜس اٱغهٓسضٟ َعني ايسٜٔ، عبساهلل بٔ قُس بٔ عبساهلل بٔ ع

 ٙ ( . 683)ت 

نتاب " ا٫ٖتسا٤ يف ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يٲَاّ : قُس بٔ قُس بٔ قُس بٔ  -
عًٞ أبٞ اـرل سلؼ ايسٜٔ ايػُطٟ ايسَؿكٞ، ايؿٗرل بابٔ اؾعضٟ ) ت 

833. ) ٙ 

نتاب " ؿع١ ايڀطف يف َعطؾ١ ايٛقـ " يًع١َ٬: إبطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ بٔ ب٬ٍ  -
بٔ َػعٛز بطٖإ ايسٜٔ ايهطنٞ، عامل بايكطا٤ات ٚايؿك٘  ابٔ عُطإ

 ٙ ( . 853ٚايعطب١ٝ ) ت 

نتاب " املككس يتًدٝل َا يف املطؾس" يًع١َ٬: ظنطٜا بٔ قُس بٔ أمحس  -
 ٙ ( . 926ابٔ ظنطٜا ا٭ْكاضٟ املكطٟ ايؿاؾعٞ ؾٝذ اٱغ٬ّ ) ت 

محس بٔ عبسايهطِٜ نتاب " َٓاض اشلس٣ يف بٝإ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يًع١َ٬ : أ -
 ٙ (. 900أٚ  929ابٔ قُس ا٭سلْٛٞ )ت 

نتاب " ؼؿ١ ايعطؾإ يف بٝإ أٚقاف ايكطإٓ " يٲَاّ: أمحس بٔ َكڀؿ٢ بٔ  -
 ٙ ( . 978خًٌٝ أبٞ اـرل عكاّ ايسٜٔ ) ت 

نتاب " َعامل ا٫ٖتسا٤ إىل َعطؾ١ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ " يًؿٝذ: قُٛز خًٌٝ  -
(1) ٙ  (. 1401املكط١ٜ غابكا ) ت اؿكطٟ، ؾٝذ َؿاٜذ املكاض٨ 

 

ٖٚصا َا ٜتعًل بايتأيٝـ يف نتب َػتك١ً.  ٖٚٓاى َٔ أيـ يف ؾكٍٛ أٚ أدعا٤ 
استٛتٗا نتب أخط٣، نُا ٖٛ اؿاٍ يف نتب ايتؿػرل َٔ مٛ: ) ايٛقـ ٚا٫بتسا٤، 
يف نتاب: ايتػٌٗٝ يعًّٛ ايتٓعٌٜ، ٫بٔ دعٟ ايهًيب (، أٚ َا نإ يف نتب عًّٛ 

) َعطؾ١ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤، يف نتاب: اٱتكإ يف عًّٛ ايكطإٓ  :ٔ مٛايكطإٓ َ
ايٛقٛف ٚا٫بتسا٤، يف نتاب:  (:يًػٝٛطٞ (،  أٚ َا دا٤ يف نتب ايكطا٤ات َٔ مٛ

 ايٓؿط يف ايكطا٤ات ايعؿط ٫بٔ اؾعضٟ ( .

                                                           

ا٫بتسا٤ )ٚقًتُٗا باملع٢ٓ يف ايكطإٓ ايهطِٜ( . أ.ز/ عبسايهطِٜ إبطاِٖٝ عٛض قاحل .م (ايٛقـ 1ٚ)
35:25. 
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 عالقة الىقف واالبتداء باليحىاحلادي عصز : 

تٝب ايعطب يه٬َِٗ ايصٟ ب٘ ْعٍ ابٔ سعّ ايعاٖطٟ ايٓشٛ بأْ٘: تط ٜٴعطف
 . (1)ايكطإٓ، ٚب٘ ٜٴؿِٗ َعاْٞ ايه٬ّ اييت ٜٴعدل عٓٗا باخت٬ف اؿطنات ٚبٓا٤ ا٭يؿاظ 

َٚٔ ٖصا ايتعطٜـ ميهٔ اغتٓتاز إٔ ايس٫ي١ ايٓش١ٜٛ يًه١ًُ زاخٌ ايػٝام ايًػٟٛ 
يف  تكع ؼت٘ ايه١ًُ ، نإٔ تكع ايصٟتػتُس َٔ داْبني: أسسُٖا : ايباب ايٓشٟٛ 

اؿاٍ، أٚ املؿعٍٛ، باٱناؾ١ إىل تطتٝب ايهًُات زاخٌ ايذلنٝب  ٚباب ايؿاعٌ، أ
(2) . 

ٜكٍٛ عبس ايكاٖط اؾطداْٞ : "ا٭يؿاظ ست٢ ت٪يـ نطباڄ خاقاڄ َٔ ايتأيٝـ ، ٜٚعٴُس 
 . (3)بٗا إىل ٚد٘ زٕٚ ٚد٘ َٔ ايذلنٝب ٚايذلتٝب...." 

يف اؾ١ًُ ايعطب١ٝ يًهؿـ  ٜٚؿرل ايسنتٛض إبطاِٖٝ أْٝؼ إىل أ١ُٖٝ ايذلتٝب
عٔ ايس٫ي١ ايٓش١ٜٛ يهًُاتٗا، ؾٝكٍٛ" وتِ ْعاّ اؾ١ًُ ايعطب١ٝ " أٚ ٖٓسغتٗا تطتٝباڄ 

. ٚنصيو ؾإٕ ايٛظٝؿ١ ايٓش١ٜٛ (4)خاقاڄ يٛ اختٌ أقبض َٔ ايعػرل إٔ ٜؿِٗ املطاز َٓٗا 
 يًه١ًُ ؽتًـ باخت٬ف َٛقعٗا زاخٌ اؾ١ًُ غايباڄ .

بتسا٤ ع٢ً أغاؽ إبطاظ ايع٬ق١ بني ايهًُات زاخٌ ٜٚكّٛ عًِ ايٛقـ ٚا٫
ايٓعِ ايكطآْٞ،  ؾُعًّٛ إٔ يٝؼ ايٓعِ غ٣ٛ تعًل ايهځًٹِ بعهٗا ببعض ، ٚدعٌ 
بعهٗا بػبب َٔ بعض، ٚايهًِ ث٬خ : اغِ / ؾعٌ / سطف، ٚيًتعًٝل ؾُٝا بٝٓٗا 

عًل سطف ططم َع١ًَٛ ٖٚٛ ٫ ٜعسٚ ث٬ث١ أقػاّ : تعًل اغِ باغِ، ٚتعًل اغِ بؿعٌ، ت
 . (5)بُٗا

                                                           

 . 693/  2( اٱسهاّ يف أقٍٛ ا٭سهاّ 1)
 . 47( ٜٓعط عًِ ايس٫ي١ ايتڀبٝكٞ يف ايذلاخ ايعطبٞ، يًسنتٛض: ٖازٟ ْٗط، م 2)
 . 4ٞ ،م ( أغطاض ايب٬غ١ أبٛ بهط عبسايكاٖط بٔ عبسايطمحٔ اؾطدا3ْ)
 . 48، م إبطاِٖٝ أْٝؼ( ز٫ي١ ا٭يؿاظ، 4)
 .  9، ٜٓعط ْٗاٜات اٯٜات ايكطآ١ْٝ   4( ز٥٫ٌ اٱعذاظ، م 5)
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َٚٔ داْب آخط:  ٜكّٛ اٱعطاب بتشسٜس املٛانع اييت ٜعٌُ ؾٝٗا ايٛقـ 
ٚا٫بتسا٤، ؾكس قٌٝ: إْ٘ ٫ ٜٛقـ ع٢ً ايعاٌَ زٕٚ َعُٛي٘، ٫ٚ ع٢ً املٛقٍٛ زٕٚ 
قًت٘، ٫ٚ ع٢ً شٟ اـدل زٕٚ خدلٙ، ٫ٚ ع٢ً شٟ اؾٛاب زٕٚ دٛاب٘، ٚمٛ شيو مما 

 .    (1) يؿس٠ اضتباط ايهًِ ؾٝ٘ ٚاتكاٍ بعه٘ ببعض ٜذلتب عًٝ٘ إخ٬ٍ باملع٢ٓ

 عًُا٤ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ دعٌ ي٫ٛ تٛطس ايع٬ق١  ٚؾس٠ ايتُاؽ بني ايعًُني ملا ٚ
ٖٚصا املعطؾ١ بايٓشٛ نُٔ بك١ٝ ايعًّٛ شات ايك١ً ،  َٔ قؿات َٔ ٜتكٔ ايٛقٛف

ٟ ساٍ َٔ إش ٫ ميهٔ بأ .ٜػدل أغٛاضِٙٚ ايٓشٛ ٜتڀًب َٔ ايكاض٨ إٔ ٜعطف عً
ا٭سٛاٍ ؾكٌ ايًؿغ عٔ املع٢ٓ يٝتأت٢ يٓا َعطؾ١ ايتعًل ايًؿعٞ َٔ ايتعًل املعٟٓٛ، ٫ٚ 
دساٍ يف أْ٘ ٫ اْؿكاٍ بني ايًؿغ َٚعٓاٙ ٫ٚ ؾهاى، شاى ٭ٕ ايًؿغ ٜطتبط مبعٓاٙ 

 2اضتباطا هعًُٗا )نايع١ًُ ايٛاسس٠، أسس ٚدٗٝٗا ايًؿغ، ٚاٯخط ٖٛ املع٢ٓ(.

ع٢ً اٱعطاب، ؾباٱعطاب ْسؾع ايتِٖٛ ٚا٫ستُا٫ت عٔ  إٕ عًِ ايٓشٛ ٜكّٛ
ايكاض٨ ٚايػاَع ؾًٛ قًٓا : َا أسػٔ ظٜس ) زٕٚ نبط ( استًُت اؾ١ًُ ا٫غتؿٗاّ ، أٚ 
ايٓؿٞ، أٚ ايتعذب ، ؾًُا تعطب ٜتهض املع٢ٓ ٚهًٛ، ؾبؿتض ايؿعٌ ْٚكب ظٜس، تهٕٛ 

ا١َٝ، ٚأَا إٕ ؾتض ايؿعٌ )َا ( تعذب١ٝ، ٚبهِ ايؿعٌ ٚدط ظٜس ، تهٕٛ )َا ( اغتؿٗ
ٚنِ ظٜس ؾٗٞ  ْاؾ١ٝ، ٚاٱعطاب ع٢ً شيو ٖٛ ايكا٥س ٱزضاى املع٢ٓ، ٚاملع٢ٓ ٖٛ 

 ايؿٝكٌ يف اؿهِ ٚقؿا ٚابتسا٤ . 

ٚي٫ٛ تًهِ ايع٬ق١ ايٛانش١ ايطق١ٓٝ بني عًُٞ ايٓشٛ ٚايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ; ملا 
ٜس عًُا٤ ايًػ١ ٚايٓشٛ ٚدسْا َ٪يؿات عًِ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ تػتٟٛ ٜٚؿع لُٗا ع٢ً 

أنجط َٓٗا ع٢ً ٜس غرلِٖ َٔ ايعًُا٤ ; أَجاٍ :  أبٞ عُطٚ بٔ ايع٤٬ ، ٚمحع٠ 
ايعٜات، ٚأبٞ دعؿط ايط٩اغٞ، ٚايهػا٥ٞ، ٜٚعكٛب اؿهطَٞ، ٚايؿطٸا٤، 
ٚا٭قُعٞ، ٚا٭خؿـ ا٭ٚغط، ٚأبٞ سامت ايػذػتاْٞ، ٚثعًب،  ٚابٔ نٝػإ، 

دعؿط ايٓشاؽ ، ٚابٔ دين، ٚايػٝٛطٞ،  ٚايعداز، ٚأبٞ بهط ا٭ْباضٟ، ٚأبٞ
 ٚا٭سلْٛٞ .

                                                           

 .  145( ٜٓعط اٱعطاب ٚا٫ستذاز يًكطا٤ات يف تؿػرل ايكططيب ، عبسايكازض بٔ ايڀؿٌٝ، م1)
 .56أمحس عاضف. م ( ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف ن٤ٛ ايًػاْٝات عًِ ايًػاْٝات اؿسٜح ، أ.ز 2)



 

35 
 

 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

إٕ املتتبع ملعطض سسٜح ايٓشا٠ عٔ ايٛقـ هس أِْٗ قس عسٸٚٙ ؾطعا َٔ عًِ 
ايٓشٛ، ٚإٕ مل ٜكطٸسٛا بٗصا ايكٍٛ ، ؾشُٝٓا تٓاٚيٛا زضاغت٘ تٓاٚيٖٛا يف إطاض ع٬قت٘ 

س،  ٚأقبض َا ٜڀًل باملع٢ٓ، ع٢ً إٔ عًّٛ ايًػ١ يف تًو ايؿذل٠ مل تهٔ قس اغتكًت بع
ٕٸ زضاغتِٗ  عًٝ٘ عًِ ايًػ١، عًِ ايكطف .... اخل، إ٫ يف ٚقت َتأخٸط، َٚٔ ٖٓا ؾإ
يًٛقـ دا٤ت يف إطاض ايع٬ق١ ايه١ًٝ ملؿّٗٛ ايًػ١ يسِٜٗ ، َتُج١ً يف املع٢ٓ نؿطع َٔ 
ؾطٚع ايًػ١  "ايٓشٛ "، ٚاملتكؿچض يهتاب غٝبٜٛ٘ هس شنطٙ ٭ْٛاع ايهًِ يف ايعطب١ٝ، 

طٸؾٗا ع٢ً ا٭ٚد٘ احملت١ًُ ، ٚشيو يف ايباب ا٭ٍٚ يف نتاب٘، ٚأعين ب٘: " ٖصا ٚتك
 .(1)باب عًِ َا ايهًِ َٔ ايعطب١ٝ " 

ٚقس دا٤ ايٛقـ عٓسِٖ نس ايٛقٌ، ٚلس شيو يف َ٪يؿات اـًٌٝ، 
 .(4)، ٚايػٝٛطٞ (3)، ٚابٔ َايو(2)ٚغٝبٜٛ٘، ٚابٔ دين

ٌٸ إ٫ إٔ ٖصٙ املعاؾات دا٤ت يف غٝام املٓاغ ب١، أٟ : عٓس اؿسٜح يف َػتٗ
ايعطض، أٚ ايتعًٝل ع٢ً تًو ايهًُات، ٚنإ أغًب ٖصٙ املعاؾ١ َعاؾ١ م١ٜٛ َٔ 
ْاس١ٝ املتػرلات اييت ؼسخ يف أٚاخط ايهًُات املٛقٛف عًٝٗا َٔ خ٬ٍ ايٛقـ ع٢ً 

 ايه١ًُ بعس٠ ٚدٛٙ: نـ" ايطّٚ، اٱسلاّ، اٱغهإ، اؿصف، اٱبساٍ" .

 كتاب الكطع واالئتياف ألبي جعفز اليحاس  الجاىي عصز :

ٜٴعس نتاب "ايكڀع ٚا٥٫تٓاف" َٔ أِٖ ٚأبطظ َا قٴٓٸـ يف عًِ ايٛقـ 
ٚا٫بتسا٤، ٚشيو يٓسضت٘ بني امل٪يؿات يف ٖصا املػًو َٔ د١ٗ، ٚملها١ْ امل٪يـ َٔ د١ٗ 
أخط٣، ؾٗٛ إَاّ ايعطب١ٝ ايع١َ٬: أبٛ دعؿط أمحس بٔ قُس بٔ إزلاعٌٝ بٔ ْٜٛؼ 
املطازٟ املكطٟ ايٓشٟٛ، املعطٚف بايٓشاؽ، ايًػٟٛ ا٭زٜب املؿػٸط، زلع اؿسٜح عٔ 

                                                           

 . 1/5(ايهتاب، غٝبٜٛ٘ 1)
 .1/176(اـكا٥ل ، ابٔ دين ، 2)
 .  1/55(أيؿ١ٝ ابٔ َايو، 3)

 .  2/204، َع، ايػٝٛطٞ(ُٖع اشلٛا4)
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َعاْٞ . ٚي٘ َ٪يؿات عسٸ٠ اؾتٗط َٓٗا: (1)ٖـ " 338ايٓػا٥ٞ، ٚيكٞ أقشاب املدلز، ت 
 ، ٚإعطاب ايكطإٓ، ٚعُس٠ ايهتاب . ايٓاغذ ٚاملٓػٛر، ٚايكطإٓ

َٚٔ ٜتكؿض نتاب٘ ايصٟ بني أٜسٜٓا هسٙ قس مجع ؾٝ٘ بني عًّٛ ؾت٢  
َٚعاضف عسٸ٠ َٔ أَجاٍ: ايتؿػرل ٚايكطا٤ات ٚاٱعطاب ٚاملعاْٞ ايكطآ١ْٝ .ْاٖٝو عُا  

ايٓشا٠، َٚكڀًشات تهُٓ٘ ايهتاب َٔ أسهاّ م١ٜٛ ٚإعطاب١ٝ، ٚاخت٬ؾات بني 
 م١ٜٛ غعٜط٠ َٚتٓٛع١.

ٚقس ابتسأ ايٓشاؽ نتاب٘ بايبػ١ًُ، ٚايجٓا٤ ع٢ً اهلل تعاىل مبا ٖٛ أًٖ٘، 
ثِ ٚنع اـڀٛط ايعا١َ ملٓٗذ٘،    ٚبٝٸٔ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -ٚايك٠٬ ع٢ً ضغٛي٘ 

 أِٖ املكازض اييت اعتُس عًٝٗا يف تأيٝـ نتاب٘ .

ايكطإٓ ايهطِٜ "، ٚؾها٥ٌ أًٖ٘، ٚ بابا يف " نٝؿ١ٝ ثِ  غام باباڄ يف " ؾها٥ٌ 
قطا٠٤ ايٓيب" ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ "، ثِ شنط باباڄ ٜتهُٔ اؿسٜح عُٔ " تهًِ َٔ 
ايكشاب١، ٚايتابعني يف ايكڀع ٚا٥٫تٓاف " ثِ ٜأتٞ باب " َا وتاز إيٝ٘ َٔ سكل ايٓعط 

. ثِ " باب شنط ايػٛض " (2)يف ايتُاّ، ثِ باب " شنط ا٭غاْٝس ملا يف ٖصا ايهتاب"
 .(3)ٚأٍٚ شيو ؾاؼ١ ايهتاب 

 (5)يف بٝإ َٓٗذ٘ ٚأ١ُٖٝ تطتٌٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتبٝاْ٘ َػتؿٗسا (4)ٜكٍٛ
باؿسٜح:" ٫ ؽتُٛا شنط ضمح١ بعصاب، ٫ٚ شنط عصاب بطمح١، ٚبعس شيو: ؾُٔ 

ا٤ ب٘، ايبٝإ تؿكٌٝ اؿطٚف ٚايٛقـ ع٢ً َا قس مت، ٚا٫بتسا٤ مبا وػٔ ا٫بتس
ٚتبٝني َا هب إٔ هتٓب َٔ شيو، ْٚ٪يؿ٘ غٛض٠ غٛض٠، ٚقبٌ شيو ْصنط أؾٝا٤ َٔ 
ؾها٥ٌ ايكطإٓ ٚأًٖ٘، ٚتككس َٔ شيو َا مل ٜهٔ َڀطح ا٭غاْٝس، ٚ٭ٕ ايؿها٥ٌ 

                                                           

(، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬ 1/99، ٚؾٝات ا٭عٝإ )230 – 4/224( اْعط تطمجت٘ يف: َعذِ ا٭زبا٤ 1)
 . 64( َعذِ ا٭ع٬ّ 15/410)
 . 35 - ٥٫26تٓاف ، أبٛ دعؿط ايٓشاؽ ، م (ايكڀع ٚا2)
 .  36( املطدع ايػابل ، م3)
 . 3،  2( املطدع ايػابل ، م 4)
 . 1( املطدع ايػابل ، م 5)

http://shamela.ws/index.php/book/940
http://shamela.ws/index.php/book/940
http://shamela.ws/index.php/book/940
http://shamela.ws/index.php/book/13073
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قس نجط ؾٝٗا، َا ٖٛ َڀطح اٱغٓاز، ثِ ْصنط بعسٙ باب قؿ١ قطا٠٤ ايٓيب ق٢ً اهلل 
ضٙ ايٛقـ ع٢ً غرل متاّ ، ْٚٗٝ٘ عٔ خًط آ١ٜ ضمح١ عًٝ٘ ٚغًِ، ٚتبٝٝٓ٘ إٜاٖا، ٚإْها

بآ١ٜ عصاب ، أٚ آ١ٜ عصاب بآ١ٜ ضمح١، ْٚصنط بعسٙ باب شنط َصاٖب ايكشاب١ 
ٚايتابعني يف ايتُاّ، ْٚصنط بعسٙ باب َا وتاز إيٝ٘ َٔ سكل ايٓعط يف ايتُاّ، َٚا 

 ٜني يف ايتُاّ".اْت٢ٗ إيٝٓا َٔ ن٬ّ ايكشاب١، َٚٔ بعسِٖ َٔ ايكطا٤ ٚايعًُا٤ ٚايٓشٛ

ٚبعس شنطٙ ٖصٙ املكسٸ١َ اييت بٝٸٔ ؾٝٗا َا غٝتٓاٚي٘ َٔ أبٛاب لسٙ قس أخص 
ٜڀبكٗا ٜٚٛنض نٌ باب ع٢ً سس٠، ثِ ىًل بعس شيو إىل تڀبٝل َا شنطٙ يف ٖصٙ 

 ا٭بٛاب ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ ٚغٛض٠.

بع١ ٚقس نإ َٛنٛع نتاب٘: ايكڀع ٚا٥٫تٓاف أٚ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤، ٚقػٸُ٘ أض
 أقػاّ: ٚقـ ايتُاّ، ٚ ايٛقـ ايهايف، ٚايٛقـ ايكاحل، ٚايٛقـ املُتٓع .

 أَا ا٫بتسا٤ ؾٝشػٔ بعس ٚقـ ايتُاّ، نُا ٜ٪خص َٔ تؿاقٌٝ ايهتاب ٚإٕ مل ٜٓل
 .(1)عًٝ٘ ايٓشاؽ

ٜٚصنط ايٓشاؽ: َكڀًشٞ ايهايف، ٚايتُاّ، ُٖٚا عٓسٙ مبٓعي١ ٚاسس٠، 
استٝاز َٔ سكل ايٓعط يف ايتُاّ، ٚنأْ٘ َٚٔ ٖٓا دا٤ غبب عكسٙ ؾك٬ ٜبني ؾٝ٘ 

ٜطبط عًِ ايتُاّ " ايكڀع " بعًِ ايتؿػرل، ؾا٭غؼ اييت غاقٗا، ٖٞ ْؿؼ ا٭غؼ اييت 
شنطٖا املؿػطٕٚ ملٔ وتاز إىل تؿػرل ايكطإٓ، ٚقس شنطٖا ايعكؿطٟ َؿكٸ١ً يف 

 .(2)بسا١ٜ تؿػرلٙ املٛغّٛ : بايهؿٸاف

ذ٘ يف ايهتاب، َع ايتعٌٜٛ ع٢ً بعض أْ٘ ضغِ اـڀٛط ايعا١َ ملٓٗٚايٛانض 
ا٭َٛض ا٭خط٣، َجٌ: شنط أقٛاٍ ايٓشا٠ يف بعض َٛانع ايٛقـ )أٚ ايكڀع(،  ٚشنط 

 . ايكطا٤ات عٓس اؿاد١

                                                           

( أمحس ْكٝـ : ايسضاغات ايًػ١ٜٛ ٚايٓش١ٜٛ يف َكط " َٓص ْؿأتٗا ست٢ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايطابع اشلذطٟ ، 1)
 . 380م 

 .1/18(ايهؿاف، يًعكؿطٟ،  2)
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ٖٚصا َا ٜؿػٸط عسّ اٖتُاَ٘ بصنط َػا٥ٌ ايطٸغِ، إ٫ يف بعض املٛانع اييت 
٘، ٚمل ٜتذاٚظ شيو ؼتاز إىل ٖصا ا٭َط; َٚا اؾتٗط با٫خت٬ف ؾٝ٘ عٓس ايٛقـ عًٝ

 سسٸ ايتعًٝل أٚ ايػطز .

 خف ُّٱَٚٔ املٛانع املؿٗٛض٠ اييت عًچل عًٝٗا قٛي٘ تعاىل  يف غٛض٠ ا٭ْعاّ:  

، ٜكٍٛ: "ايكڀع عًٝ٘ سػٔ;  ٭ْ٘ متاّ، ٚأٜهاڄ ؾإْ٘ إٕ ٚقٌ باشلا٤ نإ 1َّ حقمف

ايصٟ  ٫سٓا، ٚإٕ سصف اشلا٤ خايـ ايػٛا٤; ؾايكڀع عًٝ٘ أغًِ ثِ ٜعكچب بكٛي٘: ٖٚصا
شنطْاٙ َصٖب أنجط ايعًُا٤، ....إىل إٔ ٜكٍٛ: ٖٚصا عٓس مجٝع ايٓشٜٛني ؿٔ إ٫ 
ؾ٦ٝاڄ سٴهٞ عٔ أمحس بٔ و٢ٝ سهاٙ إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ عطؾ١ ، قاٍ : هٝع 
تؿب٘ ٖصٙ اشلا٤ بٗا٤ اٱنُاض، نُا ؾب٘ ٖا٤ اٱنُاض بٗا، ثِ ٜعكچب أٜها: ؾأَا 

ساض بٗصٙ اشلا٤، ؾكاٍ َٔ قطأ "ٜ٪زٙ إيٝو" ؾكس قُس بٔ ٜعٜس ؾًشٸٔ َٔ ؾبٸ٘ ٖا٤ إق
ؿٔ، ٚسه٢ قُس بٔ دطٜط: أْ٘ قاٍ: قساٙ، ٜكسٚٙ، قٹس٠ٚ، ٚقځس٠ٚ، ٚقڂس٠ٚ، ْػب١ 

 .(2)إشا ما مٛٙ، ٚاتبع أثطٙ" 

إ٫ إٔ قٍٛ ايٓشاؽ بتًشني َٔ قطأٖا بايهػط ساٍ ايٛقٌ ي٘ قٍٛ َٔ ايِٖٛ، 
بايػهٕٛ، ٚعٓس ايٛقٌ تكطأ ايه١ًُ إش إٔ ايعطب١ٝ سُٝٓا تكـ ع٢ً ايه١ًُ أيـ 

 عطنتٗا نُا ٖٞ، ؾُا ٚدٸ٘ اـڀأ يف شيو ؟ ٖٚٞ قطا٠٤ غبع١ٝ قشٝش١.

 ميهج اليحاسالجالح عصز : 

ٜبين عًٝ٘ ايٓشاؽ َٓٗذ٘ ٖٛ ايػٛض٠، ٚيصا لس إٔ ايٓشاؽ قس  ايصٟا٭غاؽ 
ا٤، زل٢ غٛض ايكطإٓ ايتػ١ُٝ املتعاٖس عًٝٗا نػٛض٠ ايبكط٠، ٚآٍ عُطإ، ٚايٓػ

غ٬ف بػٝط يف بعض ايػٛض ٢ٖٚ ) غٛض٠ اٱغطا٤ زلاٖا ايٓشاؽ غٛض٠ ب٢ٓ 
اغطا٥ٌٝ، غٛض٠ غاؾط زلاٖا ايٓشاؽ غٛض٠ ايڀٍٛ، غٛض٠ ايػذس٠ زلاٖا ايٓشاؽ 
غٛض٠ ؾكًت، غٛض٠ "ايؿٛض٣" زلاٖا ايٓشاؽ : غٛض٠ "سِ عػل"، غٛض٠ "املعاضز" 

                                                           

 .90 –غٛض٠ ا٭ْعاّ  (1)
 . 197(ايكڀع ٚا٥٫تٓاف ، أبٛ دعؿط ايٓشاؽ ،م 2)



 

39 
 

 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

زلاٖا ايٓشاؽ: غٛض٠ "ٌٖ  زلاٖا ايٓشاؽ : غٛض٠ "غأٍ غا٥ٌ" ، غٛض٠ "اٱْػإ "
 أت٢" ،ٚغٛض٠ "املػس" زلاٖا ايٓشاؽ: غٛض٠" تبت" ( .       

ثِ ٜٓڀًل َٓٗا إىل اٯٜات، ٚيصيو ٜؿرل أسٝاْاڄ إىل عسز ا٭مت١ يف ايػٛض٠  
ايٛاسس٠  بايٓػب١ يهٌ َٔ تعطٸض شلا َٔ ايكطٸا٤ ٚعًُا٤ ايٓشٛ  يف َٛنع ٚقـ ايتُاّ، 

ط يف َڀًع سسٜج٘ عٔ أّ ايكطإٓ "ايؿاؼ١" إٔ ؾٝٗا ثِ ٜبني ضأٜ٘ بعس شيو، ؾٝصن
 .. ٚاملككٛز با٭مت١، أٟ : ٚقـ ايتُاّ (1)مخػ١ أمت١

أَا ايكڀع عٓس ايٓشاؽ ؾٝٓكػِ إىل: ايتُاّ، ٚايهايف .   ٚايتُاّ ٜٓكػِ إىل: 
متاّ سػٔ، ٚقاحل، ٚدٝس، ع٢ً أْ٘ أٍٚ َٔ شنط ايٛقـ  ايكاحل ٚاؾٝس، ٚمل 

يؿطم بُٝٓٗا، ؾايكڀع ع٢ً ض٩ٚؽ اٯٟ تاّ، أٚ ناف، ٖٚصا ٜؿطح َعٓاُٖا ، أٚ ا
َأخٛش َٔ سسٜح أّ غ١ًُ َٔ ٚقٛف ايٓيب، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٚاؿػٔ عٓسٙ ٖٛ:  
َا اْتٗت عٓسٙ ايكك١ ؾتُت، ٚناْت سػٓا بٛقؿٗا، ؾٝصنط يف أثٓا٤ سسٜج٘ يف أٍٚ 

 ايبكط٠ عٓس قٛي٘ تعاىل: " 

 مي  خيُّٱٱإىلٱَّٱجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ؾٝكٍٛ: متاّ سػٔ، ٭ْ٘ قس اْكهت ايكك١ يف " ايهاؾطٜٔ "، بسأت  ٱَّ يي ىي

 . (2) قك١ " املٓاؾكني "

ٚعًٝ٘ ؾإٕ أبا دعؿط ايٓشاؽ ٜبين قٛي٘ بايٛقـ ع٢ً أغاؽ املع٢ٓ ٚايذلنٝب، 
ؾإشا ناْت اٯ١ٜ َٓكڀع١ عُا بعسٖا، ٚمل ٜهٔ بُٝٓٗا ق١ً ق١ٜٛ ؾٗٞ ٚقـ قاحل، 

 مخ  جخ مح ُّٱٛانع، نُا يف قٛي٘ تعاىل يف غٛض٠ ايبكط٠ ٜٚصنط شيو يف عس٠ َ

 .3َّ خس حس جس

ٚمج١ً ايٛقـ ايكاحل عٓسٙ: َا٥تإ ٚاثٓإ ٚغبعٕٛ َٛقؿا، إ٫ إٔ اغتدساّ 
ايٓشاؽ شلصٙ املػُٝات دا٤ت  َهڀطب١ ، ؾتاض٠ ٜڀًل ع٢ً اؿػٔ تاَا ٚايعهؼ 

                                                           

 . 36( املطدع ايػابل ، م 1)
 . 45( املطدع ايػابل ، م 2)

 .14 –( غٛض٠ ايبكط٠ (3
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ؾٝ٘ ٚقـ  قشٝض، ٚأنجط َا ٜهٕٛ ٖصا يف ضأؽ اٯ١ٜ، ؾإشا تٛاؾط ؾ٤ٞ مما نإ
 قاحل  ٚنإ عٓس ْٗا١ٜ اٯ١ٜ دعً٘ تاَا .

ٜبسٚ إٔ املٓٗر ايعاّ ايصٟ تبٓٸاٙ ايٓشاؽ ٖٓا ٖٛ: ايذلنٝع ع٢ً ايػٝام، أٟ 
ا٫ٖتُاّ بايه١ًُ يف غٝاقاتٗا، َٚٔ ثِ ميهٔ ايكڀع يف ايه١ًُ أُٜٓا مت املع٢ٓ، 

ٖتُاّ بٗا ع٢ً خ٬ف َٔ ابٔ غعسإ، ٚابٔ ا٭ْباضٟ َٔ ايٛقـ ع٢ً ايه١ًُ، ٚا٫
 . (1)َؿطز٠ 

-نإ املٓٗر ايعاّ يًٓشا٠ املتكسَني يف ايتعاٌَ َع ايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ  ٚسٝح
 يف-اييت تأتٞ ع٢ً ٚدٗني كتًؿني يف ايعطب١ٝ أٚ اييت تأتٞ ع٢ً ٚد٘ بعٝس يف ايعطب١ٝ

ٚإٕ دا٤ َٓٗا ؾ٤ٞ ع٢ً ٚد٘  ،ا يٮؾكضٜتٛضعٕٛ عٔ ايذلدٝض بُٝٓٗا ايتُاغٶ٫ ِْٗ أ
 ايعطب١ٝ مل ٜتٛقؿٛا يف تهعٝؿٗا أٚ تؿصٜصٖا أٚ ضؾهٗا بايه١ًٝ.  بعٝس يف

إٕ املٓٗر ايصٟ اضتهاٙ ايٓشاؽ، ٚمتٝٸع ب٘ يف نتاب٘ )ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(، ٜؿرل 
إىل أْٸ٘ أعڀ٢ ايػٝام ايكطآْٞ َٚعاْٝ٘ قٛض٠ ٚاسس٠ ٖٞ أؾهٌ َٔ غٛاٖا، ٖٚصا 

عا٤ اؾ١ًُ ايكطآ١ْٝ، َٚاشلا َٔ ايػٝام ٖٛ ايع٬ق١ ايٓش١ٜٛ ٚ ايطابڀ١ ايًػ١ٜٛ  بني أد
ع٬ق١ باملع٢ٓ ايعاّ، ؾ٬ ٜكـ ايكاض٨ إ٫چ سٝح ٜتِ املع٢ٓ ٚميهٔ إٔ تتكٌ أدعا٤ 

; اؾ١ًُ، ؾإشا مل ٜطاع ايكاض٨ شيو ؾككٸط عٔ ايٛقٍٛ إىل َٛنع ايٛقـ أٚ ٚقٌ
سٝح هب إٔ ٜكـ ؾتذاٚظ املٛنع ، ؾإْٸ٘ بصيو فاْب يًُٓڀل ايٓشٟٛ، فاْب 

 . (2)يًكٛاب

ٚقس نتب ايٓشاؽ يف نٌ ؾٔ َٔ ؾٕٓٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ، تاضناڄ ٚضا٤ٙ نتبا 
نجرل٠ تسٍ ع٢ً ؾهطٙ ايجاقب، ٚاط٬ع٘ ايٛاغع ٚسػٔ اختٝاضٙ آضا٤ غرلٙ، 

 ٚاغتؿٗازٙ بٗا يف نتب٘ .

                                                           

 . 453(ايسضاغات ايًػ١ٜٛ ٚايٓش١ٜٛ يف َكط ،أمحس ْكٝـ اؾٓاْٞ ، م 1)

/فًس 1ف١ً فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ، زَؿل. ز أمحس ْكٝـ اؾٓابٞ، َكاٍ: )ْعط١ٜ ايٓعِ ايٓشٟٛ(،(2)
 . 30 ، م53
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ٚناْت آضا٩ٙ ايٓش١ٜٛ َبجٛث١ يف ؾطح ايككا٥س ايتػع، ؾٗٛ إشا ؾطح بٝتاڄ بني 
ً٘ َػتؿٗساڄ بأقٛاٍ أ١ُ٥ ايٓشٛ ثِ ٜبني اـ٬ف ايٓشٟٛ  َا ؾٝ٘ َٔ ايٓشٛ، ٜٚكًب َػا٥

يف املػأي١ َطدشاڄ ٖصا ايطأٟ أٚ شاى، ثِ ٜبني ضأٜ٘، ٫ٚ ٜذلى ايبٝت إ٫ بعس إٔ ٜتٓاٍٚ 
َا ؾٝ٘ َٔ إؾاضات ب٬غ١ٝ أٚ قهاٜا قطؾ١ٝ، ٚقس أؾاض إىل َٓٗذ٘ ٖصا يف أٍٚ 

اض يف تؿػرل غطٜب ايؿعط دط٣ عًٝ٘ أٚ أنجط أٌٖ ايًػ١ اٱنج ايصٟؾطس٘، ؾكاٍ: "
ٚإغؿاٍ يڀٝـ َا ؾٝ٘ َٔ ايٓشٛ، ٚأسٝاْاڄ ٜطز ايٓشاؽ ع٢ً ايٓشا٠ يف بعض املػا٥ٌ، 

 ٚىڀچ٦ِٗ ٜٚبٝٸٔ ايعًچ١، ٜٚكسٸّ ايذلدٝض ٭سس آضا٤ ايٓشا٠ .    

اعتاز ايٓشاؽ إٔ ٜكسّ تأق٬ٝ تؿكًٝٝا يًُػأي١، تؿك٬ٝ َتؿعبا  يكس
يكطا٤ات، بٌ ٚايتؿػرل أٜها، ؾكس ٜعطض ايٓشاؽ ٜتُاؾ٢ َع عًّٛ ايٓشٛ ٚايتذٜٛس ٚا

ناؾ١ ا٭ٚد٘ ايكٹطا١ٝ٥، بعس إٔ ٜطقس ايكطا٤ات املدتًؿ١ ٜٚٓػب ٖصٙ ايكطا٤ات إىل 
قاض٥ٝٗا ع٢ً عازت٘ يف اؿطم ع٢ً تٛثٝل ا٭قٛاٍ ٚايكطا٤ات، ثِ ٜتٓاٍٚ ا٭ٚد٘ 

ٛٸٙ عٔ  ايٛد٘ ايصٟ ايٓش١ٜٛ يف نٌ قطا٠٤ ٚاْعهاؽ شيو ع٢ً ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ، ٜٚٓ
َٶا تؿػرلٶا ٫ختٝاضٙ ٖصا، ثِ ٜطبط بني ٖصٙ ا٭ٚد٘ ايكطا١ٝ٥ ٚبني  ٜٴؿځهٿٌ إٔ ٜكطأ ب٘ َكس
اٱعطاب ايصٟ انتٓؿٗا ، ٜٚٓكٌ اـ٬ف يف إعطاب اٯٜات ٚغٓسٖا ٭قشابٗا ٜٚكٍٛ 

 ضأٜ٘ باخت٬ف اٯخطٜٔ .

 ؾاٖتُاّ ايٓشاؽ نإ ٜٓكبٸ ع٢ً ايطبط بني ايتٛدٝ٘ ايٓشٟٛ ٚايكطا٠٤
ايكطآ١ْٝ، ٚايطبط بني ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ٚبني ايتٛدٝٗات ايٓش١ٜٛ اييت شنطٖا ايٓشا٠ ، 
ؾعٓسَا ٜتٓاٍٚ ايٓشاؽ اٯٜات ايكطآ١ْٝ َٔ َٓعٛض ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ٚأثط املع٢ٓ 
ايتؿػرلٟ ٚاملع٢ٓ ايٓشٟٛ يف ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف ايكه١ٝ، ٫ ٜٓؿو عٔ إٔ ٜٓكٌ آضا٤ 

ه١ٝ، ٖٚٛ بٗصا ٜطبط بني املع٢ٓ ايٓشٟٛ ٚاملع٢ٓ ايتؿػرلٟ َٔ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ يف ايك
د١ٗ ٚبني ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ َٔ د١ٗ أخط٣، ٖٚصا ا٭َط زل١ َٓٗذ١ٝ متٝع بٗا َٓٗذ٘ 
يف ايتعاطٞ َع آٟ ايصنط اؿهِٝ َٔ سٝح ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ اعتُازا ع٢ً اٱعطاب 

 ٚأثطٙ يف املع٢ٓ . 
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عًٞ بٔ ني َػتأْػا بآضا٥ِٗ َٔ أَجاٍ ٚقس نِ نتاب٘ دٗابص٠ أع٬ّ ايٓشٜٛ
غًُٝإ )ا٭سٛم( ، ٚأبٞ بهط قُس بٔ ايكاغِ بٔ قُس بؿاض )ا٭ْباضٟ( ، ٚأبٞ 

عبس اهلل إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ ٢ أبإغشام إبطاِٖٝ بٔ ايػط٣ بٔ غٌٗ )ايعداز( ، ٚ
٢ أب(، ا٭خؿـ) اؿػٔ ع٢ً بٔ غًُٝإ بٔ ايؿه٢ٌ أب)ْؿڀٜٛ٘(،   عطؾ١ بٔ غًُٝإ

ابٔ )قُس بٔ أمحس بٔ قُس بٔ دعؿط ( ،ابٔ نٝػإ) ؿػٔ قُس بٔ أمحسا
 ايٓػا٥ٞ. عبسايطمحٔ أمحس بٔ عًٞ بٔ ؾعٝبب٢ أ(، ٚقس ٚض٣ٚ اؿسٜح عٔ اؿساز

ٚبهط بٔ  ،عٔ : قُس بٔ دعؿط بٔ أعنيايٓشاؽ سسخ ؾكس  ؾٝٛخ٘أَا عٔ 
ٚدعؿط  (،يٓػا٥ٞا)ٚاؿاؾغ أبٞ عبس ايطمحٔ  ،ٚاؿػٔ بٔ غًٝب (،ايسَٝاطٞ)غٌٗ 

 .ٚعُط بٔ أبٞ غ٬ٕٝ  ،ٚقُس بٔ اؿػٔ بٔ زلاع١ ،ايؿطٜابٞ

نُا أؾاض يف َكس١َ نتاب٘ بكٛي٘ :" ؾأَا ايٓشٜٕٛٛ ؾًِٗ نتب ، غٓصنط 
َٓٗا َا وتاز إيٝ٘ يف ٖصا ايهتاب ، ؾُٔ ايٓشٜٛني : غعٝس بٔ َػعس٠، ٚغٌٗ بٔ 

ً٘ يف ايتُاّ، ٚيف نتب قُس، ٚأمحس بٔ دعؿط، ٚحملُس بٔ ٚيٝس ؾ٤ٞ قس نإ عُ
إٕ -ايهػا٥ٞ ٚايؿطا٤ ٚأبٞ عبٝس٠ ٚغرلِٖ َا وتاز إيٝ٘ يف ٖصا ايهتاب، ٚغُٝط بو

 (1).................."-ؾا٤ اهلل

 ميهج اليحاس يف عزض آراء الفزاء الزابع عصز : 

ايهجرل َٔ اٯضا٤ ايٓش١ٜٛ يًؿطا٤ ٚ ست٢ املكڀًشات   أبٛ دعؿط ايٓشاؽ ٢بٓٸت
ٓؿٞ باغِ ) اؾشس(، ْٚا٥ب ايؿاعٌ باغِ )املؿعٍٛ ايصٟ مل ٜػِ ؾاعً٘ ( نتػُٝت٘  يً

 .  (2)ٚتػ١ُٝ ايكؿ١ بـ) ايٓعت ( ٚايتُٝٝع بـ )ايتؿػرل( 

إٕ املٓٗر ايصٟ اضتهاٙ ايٓشاؽ، ٚمتٝٸع ب٘ يف نتاب٘ )ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(، ٜؿرل 
ا، ٖٚصا إىل أْٸ٘ أعڀ٢ ايػٝام ايكطآْٞ َٚعاْٝ٘ قٛض٠ ٚاسس٠ ٖٞ أؾهٌ َٔ غٛاٖ

ايػٝام ٖٛ ايع٬ق١ ايٓش١ٜٛ ٚ ايطابڀ١ ايًػ١ٜٛ بني أدعا٤ اؾ١ًُ ايكطآ١ْٝ، َٚاشلا َٔ 
ع٬ق١ باملع٢ٓ ايعاّ، ؾ٬ ٜكـ ايكاض٨ إ٫چ سٝح ٜتِ املع٢ٓ ٚميهٔ إٔ تتكٌ أدعا٤ 

                                                           

 . 75(ايكڀع ٚا٥٫تٓاف، ايٓشاؽ ، م 1)
 . 234( املساضؽ ايٓش١ٜٛ ، ؾٛقٞ نٝـ ، م 2)
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اؾ١ًُ، ؾإشا مل ٜطاع ايكاض٨ شيو ؾككٸط عٔ ايٛقٍٛ إىل َٛنع ايٛقـ أٚ ٚقٌ سٝح 
 . (1)املٛنع، ؾإْٸ٘ بصيو فاْب يًُٓڀل ايٓشٟٛ، فاْب يًكٛاب هب إٔ ٜكـ ؾتذاٚظ

ايع٬قات املٓڀك١ٝ بني ايتؿػرل ٚ ايكطا٤ات ٚايٓشٛ،  شطٸ٣ا٤ ٜتٚقس نإ ايؿطٸ
بػ١ٝ ايٛقٍٛ إىل املع٢ٓ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ َٔ ْاس١ٝ، ٚاٱعطاب ايكشٝض ؾٝٗا َٔ 

ايػٛم يف عًّٛ ؾت٢ َٔ عًّٛ ْاس١ٝ أخط٣ ؾكسٸّ منٛشدا يف املعاؾ١ ٜتُٝع بايتٓٛع ٚ
 تتكٌ بسضاغ١ ايكطإٓ ايهطِٜ . 

ٚقس تٓاٍٚ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ نػ١ُ ممٝع٠ ملٓٗذ٘ يف ايتعاٌَ َع اٯٟ ايكطآْٞ 
إعطابا ٚتٛدٝٗا اعتُازا ع٢ً َٛنع ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف نٌ َٓٗا ، ؾهإ ايؿطا٤ َٔ 

ملٛغّٛ مبعاْٞ ايكطإٓ ٚشيو يف نتاب٘ ا (2)أٚا٥ٌ َٔ تعطض يًٛقـ ع٢ً بعض اٯٜات 
 ٚقس تبع٘ عسز نبرل َٔ ايٓشا٠ ٚعًُا٤ ايكطا٤ات يف املهُاض ْؿػ٘.

 ءط االختالف واالتفاق مع الفزااليحاس وىكااخلامس عصز : 

بعض ايٓكاط.  اتؿكا ٚاختًؿا يفقس ، َٚٔ اٯضا٤ا٤ ايهجرل ْكٌ ايٓشاؽ عٔ ايؿطٸ
 نإ َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط : 

اؽ عٔ ايؿطٸا٤ اَتٓاع ايٓكب ع٢ً ايكڀع ٚأسػب٘ قكس ايكڀع يف ايكطا٠٤ ْكٌ ايٓش -
 ٚيٝؼ قڀع ايٓعت. 

اتؿام ايٓشاؽ َع ايؿطا٤ ؾُٝا ططس٘ َٔ أٚد٘ يهػط اشلُع٠ ٚؾتشٗا، بٌ اتؿل َع٘  -
، سٝح إٕ ا٫تؿام نإ زل١ غايب١ ع٢ً ْل ايٓشاؽ ٖايف أٚد٘ ؾتض اشلُع٠ ٚنػط

 ؾُٝا ْكً٘ عٔ ايؿطا٤. 

ا٤ يف نتاب٘ )ايكڀع ٚا٥٫تٓاف( إداظت٘ يهػط ُٖع٠ "إٕ" شاؽ عٔ ايؿطٸيٓٸْكٌ ا -
قطأٖٚا بايؿتض ، ٚدعٌ ع١ً  يتقطا٠٤ بعض اٯٜات اي ا٤ يفكايؿا ب٘ مجٗٛض ايكطٸ

ايهػط ا٫غت٦ٓاف، ٚٚدٸ٘ ايٓشٸاؽ املع٢ٓ ع٢ً ن٬ّ ايؿطا٤ إٔ تهٕٛ "إٕ" َهػٛض٠ 
                                                           

 ،١ٝ1، أمحس ْكٝـ اؾٓابٞ. زَؿل. ز( )ْعط١ٜ ايٓعِ ايٓشٟٛ(. َكاٍ َٔ ف١ً فُع ايًػ١ ايعطب1)
 . 30م:

 يؿعطا٤ .َٔ غٛض٠ ا 13 – 12( تٓاٍٚ اٯ١ٜ 2)
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ٚد٘ اييت شنطٖا ايٓشاؽ اتؿل يف بعهٗا يف ٖصٙ اٯٜات، ٚؾُٝا ًٜٝٗا َٔ آٜات . ٚ ا٭
; سٝح إٕ ايؿطا٤ شنط ٚدٗني مٜٛني ؾكط; يف بعهٗا اٯخط   َع٘ َع ايؿطا٤ ٚاختًـ

; أَا ايٓشاؽ ؾصنط ث٬خ سا٫ت يًؿتض ع٢ً أضبع تٛدٝٗات، ٚد٘ يًؿتض ٚٚد٘ يًهػط
ٚاسس يًطؾع ٚٚاسس يًذط ٚاثٓني يًٓكب، ٖٚٛ بصيو ٜهٕٛ قس ـل ناؾ١ ا٭ٚد٘ 

 ٓش١ٜٛ .اي

مل ٜهٔ ايٓكب ع٢ً ْعع اـاؾض عٓس ايؿطا٤ ٖٛ ايتٛدٝ٘ ايٛسٝس يًٓكب ، ؾكس  -
، "ا٭َط"محً٘ ع٢ً َا أطًل عًٝ٘  إٔبٚدٸ٘ ايؿطا٤ ايٓكب أٜهٶا تٛدٝٗا آخط، ٚشيو 

طاب بتكسٜط ؾعٌ قصٚف عب٘ َا ٜكڀًض عًٝ٘ ايبكطٜٕٛ مبكڀًض اٱ ينٚإمنا عٴ
 تكسٜطٙ : ايعّ.

ٛاٌَ ايٓكب ايؿا٥ع١ يف املصٖب ايهٛيف يف ايٓشٛ، ْٚعع اـاؾض َٔ ع 
ٜٚهؿٝو إٔ تعطف إٔ أغًب املٓكٛبات عٌُ ايٓكب ؾٝٗا ع٢ً املصٖب ايهٛيف ٖٛ 
ْعع اـاؾض، ؾٓكب ايعطف ٚايتُٝٝع ٚاملؿعٍٛ ٭دً٘ ٚغرل شيو َٓكٛب عٓسِٖ ع٢ً 

 َع َصٖب٘ زل١ ممٝع٠ يًؿطا٤ . ع٢ً شيو ٜهٕٛ اتؿاق٘ٚ ، ْعع اـاؾض

إٔ ايٓكب ع٢ً ْعع اـاؾض َٔ ا٭َٛض اييت اختًـ ايتعاطٞ َعٗا بني  ;ٚاؿل
ٕ يف ايعٌُ ب٘ يف تٛدٝ٘ اٱعطاب ٛع ايهٛؾٝاملسضغتني ايٓشٜٛتني، ؾؿٞ سني تٛغٸ

ٓكب ب٘ نجرلا َٔ تٚؾطح ا٭بٛاب ٚعسٚٙ َٔ ايعٛاٌَ اييت ؼسخ اٱعطاب ٚ
ٚا نٌ شيو  شيو، ٚعسٸاملٓكٛبات، ؾٓكبٛا ب٘ املؿعٍٛ ي٘ ٚايعطف ٚاملؿعٍٛ َع٘ ٚغرل

َٓكٛبا ع٢ً ْعع اـاؾض، ؾإٕ ايبكطٜني ضأٚا ضأٜا كتًؿا; ؾكس اقتكطٚا يف ؼسٜس 
 زٕٚ إٔ ٜكٝػٛا عًٝ٘. ،املٓكٛب ع٢ً ْعع اـاؾض ؾُٝا ٖٛ َػُٛع عٔ ايعطب ؾكط

ع٢ً ايؿطا٤ قٛي٘ يف تٛدٝ٘ ايٓكب ع٢ً ْعع اـاؾض، ٚشنط إٔ ايٓشاؽ ضزٸ قس ٚ -
ظٜس نا٭غس، ٚشيو إٔ  :ب ايٓكب، ٚاغتسٍ ع٢ً شيو بكٛشلِْعع اـاؾض ٫ ٜٛد

اـاؾض يف ٖصا املجاٍ يٛ سصف مل ٜٓكب ا٭غس بٌ ٜعڀ٢ سهِ ايطؾع، َٚٔ ٖٓا 
 ٜتبني إٔ ْعع اـاؾض ٫ ٜٛدب ايٓكب ع٢ً اٱط٬م.



 

45 
 

 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

ٚقس غاض ايٓشاؽ يف عطض آضا٥٘ ع٢ً ْؿؼ ايٓٗر ; إ٫ أْ٘ نإ ٜكـ 
اييت ٜكـ عًٝٗا ; َتذطزا َٔ ايتعكب ٱسس٣ مبٛنٛع١ٝ عاي١ٝ أَاّ املٛانع 

ؾذلاٙ ٜطنٔ إىل آضا٤ ظعُا٤ املسضغ١ ايبكط١ٜ، ٫ٚ   -َع أْ٘ بكطٟ املٓٗر-املسضغتني 
ٜتشطٸز يف إٔ ٜػتأْؼ ببعض آضا٤ أ١ُ٥ َسضغ١ ايهٛؾ١، ٚخرل زيٌٝ ٚبطٖإ: آضا٤ 

ض يٰضا٤ ؾ٬ اييت بني ٜسٜٓا اٯٕ ، ٚعٓسَا ٜتعط –ظعِٝ املسضغ١ ايهٛؾ١ٝ  –ايؿطا٤ 
ٜػٛق٘ إ٫ املٓٗر ايعًُٞ ٚايؿهط املٓڀكٞ، ؾذلاٙ تاض٠ َع ٖصا ٚأخط٣ َع شاى، زٕٚ 
ؼٝع أٚ تعكب. ْاٖٝو عٔ اغتدساّ بعض املكڀًشات ايهٛؾ١ٝ إىل داْب 

  املكڀًشات ايبكط١ٜ يف نجرل َٔ املٛانع يف نتاب٘. 
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 آساء الفشاء ادلتعلقت بالعامل

ىىالعــــــــــامـل

إٕ نجرلا َٔ ايعٛاٖط ايٓش١ٜٛ يف اٱعطاب تكّٛ ع٢ً َا ٜػ٢ُ بٓعط١ٜ 
 ايعاٌَ، ٖٚٞ تٓڀًل َٔ ايػبب ٚاملػبب أٚ ايتأثرل ٚامل٪ثط . 

متٓع ٚدٛز َعٍُٛ بػرل عاٌَ،  -شا٠ نُا ضآٖا ايٓ-"إٕ ؾه١ًٝ بٓا٤ اؾ١ًُ    
ٚشلصا اْكطؾت اشلُِ إىل ؼكٌٝ ايعٛاٌَ، ٚطًبٗا يف تًو اؾٌُ شات ايكايب 
ٚٳعٵسٳ اهلل، نتابٳ اهلل ، ٖٚٞ مجٌ َكتهب١ ٫ تتهُٔ  ٓٵعٳ اهلل،  اـام، َجٌ: قٴ
أدعا٤ ميهٔ إٔ ٜعع٣ إيٝٗا ايٓكب، يكس ٚدس ايٓشا٠ املدطز يف تكٝٝض أؾعاٍ 

 .(1)"  َاز٠ تًو املكازضَػتُس٠ َٔ 

إٕ ظاٖط٠ ايعاٌَ ٫ تبعؽ إ٫ ؼت ؾطاع قه١ٝ أق١ًٝ ، تتعًل بـايع١َ٬ 
 اٱعطاب١ٝ  ٚأثطٖا يف  ايتُٝٝع بني ا٭بٛاب ايٓش١ٜٛ.

َٚكسام شيو َا دا٤ يف اٱْكاف َٔ ايتعبرل عٔ ع٬ق١ ا٭ثط اٱعطابٞ 
ٗٛ نايٓاض تػدٔ املا٤، ٜػدٔ بايعاٌَ، ؾكاٍ ا٭ْباضٟ : إٕ ايعٌُ، ٜكع عٓسٙ ٫ب٘، ؾ

عٓس ٚدٛز ايكسض ٫ب٘، ؾا٫بتسا٤ ٜعٌُ  يف اـدل عٓس ٚدٛز املبتسأ ٫ب٘ ،نُا إٔ ايٓاض 
 . (2)تػدٔ املا٤ بٛاغڀ١ ايكسض، ٚاؿڀب، ؾايتػدني إمنا سكٌ بٛدٛزٖا 

ٚقس عطٸؾ٘ ايؿٝذ ايػ٬ٜٝين بكٛي٘ : إٕ ايعاٌَ ٖٛ : َا وسخ تػٝرلا يف غرلٙ، 
وسخ ايطؾع أٚ ايٓكب أٚ اؾعّ أٚ اـؿض ؾُٝا ًٜٝ٘ .....ٚاملعٍُٛ ٖٛ " َا  أٚ ٖٛ: َا

ٜتػرل آخطٙ بايعاٌَ ٚا٭ثط اؿاقٌ َٔ ضؾع أٚ ْكب أٚ دعّ أٚ خؿض، ٜػ٢ُ ايعٌُ 
 . (3)أٟ: اٱعطاب"

                                                           

 . 1/117(ؾطح املؿكٌ ،ابٔ ٜعٝـ ، 1)
 .  49م 1(اٱْكاف يف َػا٥ٌ اـ٬ف بني ايٓشٜٛني، ايبكطٜني ٚايهٛؾٝني، ابٔ ا٭ْباضٟ ،ز2)
 .3/274( داَع ايسضٚؽ ايعطب١ٝ، ايؿٝذ : َكڀؿ٢ ايػ٬ٜٝين، 3)
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إٕ ايعاٌَ ٖٛ ايطنٔ املازٟ ايصٟ ٜٓبعح َٓ٘ ا٭ثط إىل َعُٛي٘، ٚقس ٜػرل 
سخ يٮثط، ٖٚٛ يف ٚاقع٘ يٝؼ إ٫ أزا٠ تٛقٸٌ بٗا املع٢ٓ ايٓعط ايػڀشٞ يًذ١ًُ إْ٘ ق

 .(1)إىل إسساخ اٱعطاب

" ؾاملٛدس شلصٙ املعاْٞ، ٖٛ املتهًِ، ٚاٯي١ ايعاٌَ، ٚقًٗا  (2)ٜكٍٛ ايطنٞ
ٔٸ ايٓشا٠ دعًٛا اٯي١  ا٫غِ، ٚنصا املٛدس يع٬َات ٖصٙ املعاْٞ ٖٛ املتهًِ، يه

ُٸٝت اٯ٫ت عٛاٌَ ".نأْٗا ٖٞ املٛدس٠ يًُعاْٞ ٚيع٬َاتٗ  ا; ؾًٗصا غٴ

ٚنإٔ ايعاٌَ َعينٸ  بايڀطٜك١ اييت)تهبط ايتػرلات ٚتطبط َهْٛات اؾ١ًُ      
عٓاقطٖا َٚا ٜٓذِ عٔ ٖصٙ  ٚتؿػط ْعاَٗا ، ٚتعني ع٢ً إزضاى ايع٬قات بني

 (3) ايع٬قات َٔ آثاض َع١ٜٛٓ ٚيؿع١ٝ (

٭غاؽ يعٛاٖط ايٓشٛ أٚ يٓعاّ ٚأُٖٝت٘ تٓڀًل َٔ نْٛ٘ أسس املهْٛات ايج٬خ ا    
 ايبٓا٤ يف ايذلنٝب، ٚاملته١ُٓ  َا ٜأتٞ :

 ٔايع٬قات بني أدعا٤ ايذلانٝب ايعٌُ : ٖٚٛ َا ٜعدل ع. 
 أدعا٤ ايذلانٝب ايعاٌَ : ٖٚٛ َا ٜبني ا٫ضتباط بني. 
 ٚا٫ضتباط املعٍُٛ: ٖٚٛ َا وسخ ا٭ثط ايصٟ ٜٓؿأ عٔ ٖصا ايتعًل. 

ٗٳطٳ اؿځ  ..لټؾًٛ قاٍ أسسِٖ: ظځ

 ؾـ: ظٗط: ٜڀًب ؾاع٬، ؾٗٛ : ايـعاَـٌ..

  ..ٚايؿاعٌ:  َڀًٛبــٗا ، ؾٗـٛ  : املعٍُٛ

 ..ٚايطؾع:  أثط طًب٘ يـ٘ ، ؾٗٛ : ايــعُــٌ

 ٚيكس بعغت ْعط١ٜ ايعاٌَ  يف أسهإ ايٓشٛ ايعطبٞ  ٚناْت دصٚضٙ  ع٢ً ٜس:" عبس    
ٚتأغؼ ٚاتػع عٓس اهلل بٔ أبٞ إغشام اؿهطَٞ، ٚسصا سصٚٙ عٝػ٢ بٔ عُط، 

أمحس ايؿطاٖٝسٟ، ٚطبكت ايٓعط١ٜ يف ايٓشٛ ع٢ً ٜس غٝبٜٛ٘ يف نتاب٘  اـًٌٝ بٔ
                                                           

 . 102اؿُٝس َكڀؿ٢، م  عبس،سايػٝ،)ْعط١ٜ ايعاٌَ يف ايٓشٛ ايعطبٞ ٚزضاغ١ ايذلانٝب،)ايعاٌَ ٚسكٝكت٘(1)
 . 1/30، ايهاؾ١ٝ(ؾطح 2)
 . 46م ،  ْعط١ٜ ايعاٌَ يف ايٓشٛ ايعطبٞ(3)
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ْعط١ٜ ايعاٌَ يف تكػِٝ أبٛاب٘ ، ٚتكػِٝ ايه٬ّ َٔ ا٭ؾعاٍ  ايصٟ اْڀًل ؾٝ٘ َٔ
َٔ بعسٙ عسز نبرل َٔ ايعًُا٤ يف إلاظاتِٗ َٚ٪يؿاتِٗ  ٚا٭زلا٤ ٚاؿطٚف . ٚغاض

 .(1)ٚأثطٖا يف ايذلانٝب ايٓش١ٜٛ "  ط٠ ايعاٌَايٓش١ٜٛ بٓا٤ ع٢ً ؾه

سسٸٙ اؾطداْٞ بكٛي٘: ) َا أٚدب نٕٛ آخط ايه١ًُ َطؾٛعا أٚ َٓكٛبا ، أٚ   
، سٝح إٕ ا٭ثط املذلتب ع٢ً ٚدٛزٙ َٔ آثاض ٚانش١: ن١ُ (2) فطٚضا، أٚ غانٓا (

 ٚؾتش١ ٚنػط٠ ٚتٜٓٛٔ ٚغهٕٛ، ٖٛ زيٌٝ ٚانض يٛدٛز عاٌَ، ٚملباؾط٠ عًُ٘ .

ٕ ايٓشا٠، ِٖٚ ًٜتُػٕٛ ايعٛاٌَ يهٌ َعٍُٛ ناْٛا قهَٛني بأقٍٛ إ
َٓٗذ١ٝ َكطض٠ غًؿا، ؾًِ ٜهٔ يف اعتباضِٖ إ٫ إٔ اؿطن١ اٱعطاب١ٝ أثط ؿطن١ 
إعُايٝ٘... نُا أِْٗ ناْٛا ٜطٕٚ اؾ١ًُ شات منط َٛسس ٜأتًـ َٔ َػٓس َٚػٓس 

ٚا مج١ً ٫ ؼٌُ ٖصا َٚٔ ؾه٬ت ٚتٛابع; ؾًصيو نًُا ٚدس-ُٖٚا عُستإ  -إيٝ٘ 
 ايڀابع عازٚا بٗا إىل ا٭قٌ، ٚقٝهٛا شلا أدعا٤ .

ٚؾاتِٗ إٔ اؾٌُ ايتأثرل١ٜ اٱؾكاس١ٝ تؿهٌ منڀا َكتهبا ٜػتذٝب يًُكاّ   
ا٫ْؿعايٞ ايصٟ قس ٜهٕٛ اغتععاَا، نُا يف: غبشإ اهلل، أٚ إؾؿاقا نُا يف 

 .(3)يف ايتعذبايتشصٜط، أٚ ؼطٜها نُا يف اٱغطا٤، أٚ اْسٖاؾا نُا 

ٜٚٓكػِ ايعاٌَ عٓس ابٔ دين إىل قػُني، ُٖا: عاٌَ يؿعٞ، ٚعاٌَ َعٟٓٛ; 
يرلٚى إٔ بعض ايعٌُ ٜأتٞ َػببا عٔ يؿغ ٜكشب٘، نـ َطضتٴ بعٜسٺ، ٚيٝتٳ عُطاڄ 

ِٷ، ٚبعه٘ ٜأتٞ عاضٜا عٔ َكاسب١ يؿغ ٜتعًل ب٘، نطؾع املبتسأ با٫بتسا٤ "  . (4)قا٥

                                                           

 عبساؿُٝس َكڀؿ٢،: ايػٝس(،ْعط١ٜ ايعاٌَ يف ايٓشٛ ايعطبٞ ٚزضاغ١ ايذلانٝب،)ايعاٌَ ٚسكٝكت٘(1)
 .45م 

 .37(ايعٛاٌَ امل١٦ ايٓش١ٜٛ يف أقٍٛ عًِ ايعطب١ٝ ،عبس ايكاٖط اؾطداْٞ ،م2)
. عبساؿُٝس َكڀؿ٢،: ايػٝس(ْعط١ٜ ايعاٌَ يف ايٓشٛ ايعطبٞ ٚزضاغ١ ايذلانٝب، )ايعاٌَ ٚسكٝكت٘(3)

 . 261م 
 . 1/114( اـكا٥ل، ٫بٔ دين ، 4)
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 ٌ أْٛاعا ٚزضدات ، ؾهإ َٓٗا َا ضآٙ ابٔ دين آْؿا، ُٖٚا:ٚع٢ً شيو ٚنع ايعًُا٤ يًعاَ

ٚا٭زلا٤،  ايًؿعٞ: ٖٚٛ ايعاٌَ ؾُٝا بعسٙ ايعاٖط َٔ ايكٍٛ. ناؿطٚف ٚا٭ؾعاٍ -1
 ٜٚؿٌُ : 

 -أؾعٌ ايتؿهٌٝ-ايكؿ١ املؿب١ٗ-اغِ املؿعٍٛ-قٝؼ املبايػ١-اغِ ايؿاعٌ-ايؿعٌ
 بعض اؿطٚف.-ا٫غِ املبِٗ-املهاف -املكسض

قطا٥ٔ يؿع١ٝ،  عٟٓٛ : ٖٚٛ ايعاٌَ ؾُٝا بعسٙ املهُط أٚ املدؿٞ ايصٟ ٫ ٜكشب٘امل -2
(1)نا٫بتسا٤

 . 

 -عاٌَ املؿعٍٛ-ضاؾع ايؿاعٌ-ضاؾع املبتسأ، ضاؾع ايؿعٌ املهاضع-ايكطف -اـ٬ف
ْعع  -اجملاٚض٠ -اٱُٖاٍ-ايتِٖٛ -دط املهاف إيٝ٘ -ْاقب املػتج٢ٓ -ايتبع١ٝ

 ايككس إيٝ٘.-اـاؾض

 ايٓشا٠ يف أخصِٖ بايٓٛعني )ايًؿعٞ ٚاملعٟٓٛ ( يف ايعاٌَ إىل ث٬خ ؾآت: ٚقس ٚقـ

 بعهِٗ ٜكط بٛدٛز ايعاٌَ املعٟٓٛ إىل داْب ايًؿعٞ َع اخت٬ف يف تعسز ايعٛاٌَ املع١ٜٛٓ.-

بعهِٗ ٫ ٜط٣ يف ايعٌُ املعٟٓٛ ؾ٦ٝا عازٜا َػتػاغا، ؾًصيو ٜعذب َٔ إٔ ٜهٕٛ -
 ايعاٌَ َع٢ٓ ػطٜسٜا.

ٜط٣ يف ايتعبرل بايعاٌَ ايًؿعٞ إ٫ تٛغعا يف ا٫ط٬م، ٚقٓٛعا يف ايتعبرل،  بعهِٗ ٫-
 .(2)ٚإ٫ ؾإٕ ايعاٌَ ايًؿعٞ َعٟٓٛ يف قتٛاٙ ٚسكٝكت٘

سسخ تطتبط ب٘ َكٝسات  ٚزضدات ايعاٌَ اْكػُت إىل: ق١ٜٛ، نا٭ؾعاٍ ) ٭ْٗا
املهـإ ٚايعَإ ٚ أٚ َتعًكات ؼسز د١ٗ َٔ دٗات٘، ناحملسٹخ ٚاحملسٳخ ٚايع١ً

 . (3)ٚاشل١٦ٝ ، ٚنعٝؿ١ نا٭زلا٤ (

 

                                                           

،ايػٝس،عبس اؿُٝس    (ايعاٌَ ٚسكٝكت٘) (ْعط١ٜ ايعاٌَ يف ايٓشٛ ايعطبٞ ٚزضاغ١ ايذلانٝب،1)
 .49 َكڀؿ٢، م

 .173م  – 172م  املطدع ايػابل ، -(2)

 .110 -1/109(اـكا٥ل ٫بٔ دين ، 3)
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 العامل عيد الفـــــــّز اء

نإ ايهٛؾٕٝٛ ع٢ً ْؿٛضِٖ َٔ ايعاٌَ املعٟٓٛ قس قايٛا ب٘ يف اـ٬ف 
ٚايكطف ٚايتعط١ٜ يف املهاضع، ٚايؿطا٤ َٔ أ١ُ٥ ايهٛؾٝني تكّٛ أعُاي٘ ايع١ًُٝ ع٢ً 

 . (1)أغاؽ ايتذايف عٔ ايعٌُ املعٟٓٛ

ا ضٴٟٚ َٔ خدل املٓاظط٠ اييت نإ أسس ططؾٝٗا أبا عُط قاحل ٚقس نإ ؾُٝ
( ، ٚططؾٗا اٯخط ابٔ ظٜاز ايؿطا٤، ؾكس قاٍ ايؿطا٤ 225بٔ إغشل اؾطَٞ )ت 

يًذطَٞ، أخدلْٞ عٔ قٛشلِ: ظٜس ٷَٓڀًل، مل ضؾعٛا ظٜسا ؟  ؾكاٍ ي٘ اؾطَٞ : 
ٔ ايعٛاٌَ. قاٍ ايؿطا٤: با٫بتسا٤، ؾكاٍ ي٘ ايؿطا٤: َٚا َع٢ٓ ا٫بتسا٤؟ قاٍ : تعطٜ٘ َ

ؾأظٗطٙ يٞ. قاٍ اؾطَٞ : ٖصا َع٢ٓ ٫ ٜعٗط. قاٍ ي٘ ايؿطا٤:  ؾُجٸً٘ يٞ. قاٍ : ٫ 
ٜتُجٌ، ؾكاٍ: َا ضأٜت نايّٝٛ عا٬َ ٫ ٜعٗط ٫ٚ ٜتُجٌ، ؾكاٍ ي٘ اؾطَٞ: أخدلْٞ 

ٞ: ملا ضؾعتِ ظٜسا ؟ ؾكاٍ: باشلا٤ ايعا٥س٠ ع٢ً ظٜس. قاٍ اؾطَ ’’ظٜس نطبت٘’’عٔ قٛشلِ 
اشلا٤ )اغِ( نٝـ ٜطؾع ا٫غِ ؟ قاٍ ايؿطا٤: مٔ ٫ ْبايٞ بٗصا، ؾإْٓا لعٌ َٔ نٌ 
ٚاسس َٔ ا٫زلني إشا قًت: ظٜس َٓڀًل. ضاؾعا يكاسب٘. قاٍ اؾطَٞ: هٛظ إٔ ٜهٕٛ 

، ٭ٕ نٌ ٚاسس َٔ ا٫زلني َطؾٛع يف ْؿػ٘ ؾذاظ إٔ ’’ظٜس َٓڀًل’’نصيو يف 
ؿٞ قٌ ايٓكب، ؾهٝـ تطؾع ا٫غِ؟ ؾكاٍ ي٘ ٜطؾع اٯخط، ٚأَا اشلا٤ يف نطبت٘ ؾ

ايؿطا٤: ٫ ْطؾع٘ باشلا٤. إمنا ضؾعٓاٙ بايعا٥س. ؾكاٍ ي٘ اؾطَٞ: َٚا ايعا٥س ؟ قاٍ ايؿطا٤: 
َع٢ٓ ٫ ٜعٗط. قاٍ اؾطَٞ: أظٗطٙ. قاٍ ايؿطٸا٤: ٫ ميهٔ إظٗاضٙ. قاٍ اؾطَٞ: 

 . (2)٘ؾُجٸً٘. قاٍ: ٫ ٜتُجٌ، قاٍ اؾطَٞ: يكس ٚقعت ؾُٝا ؾطضت َٓ

ضأ٣ ايؿطا٤ إٔ ا٭قٌ يف ايعاٌَ غرل ايعُس٠: أْ٘ إشا سصف ٫ ٜبك٢ عًُ٘ يكس 
 بعس اؿصف ، غ٬ف ايعُس٠ ؾإْ٘ إشا سصف ٜبك٢ عًُ٘ ٜٚبك٢ تأثرلٙ ؾُٝا ٜأتٞ بعسٙ. 

                                                           

 عبساؿُٝس َكڀؿ٢،  :ايػٝس(.،ْعط١ٜ ايعاٌَ يف ايٓشٛ ايعطبٞ ٚزضاغ١ ايذلانٝب، )ايعاٌَ ٚسكٝكت٘(1)
 .. 174م 

 .49/ 1اٱْكاف يف َػا٥ٌ اـ٬ف .  – 102(ْع١ٖ ا٭يبا٤، م2)
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ٚقس خايـ ايؿطا٤ ايبكطٜني يف عاٌَ ايطؾع يف املبتسأ ٚاـدل ، ؾػٝبٜٛ٘ َٚٔ 
ٖٛ ا٫بتسا٤ َٚا ٜطاٙ ايؿطا٤ ٚبك١ٝ ايهٛؾٝني إٔ املبتسأ َع٘ ٜط٣ إٔ ايعاٌَ يف املبتسأ 

 . (1)ٚاـدل ٜذلاؾعإ، نٌ َُٓٗا ٜڀًب اٯخط 

نُا شٖب ايؿطا٤ إىل إٔ " ٚاٚ" ايكطف ٖٞ ايعاٌَ يف ْكب ايؿعٌ املهاضع 
بعسٖا، ٖٚٞ ايٛاٚ اييت اقڀًض ع٢ً تػُٝتٗا ايبكطٜٕٛ بٛاٚ املع١ٝ ٚاغتسٍ ايؿطا٤ 

 . (2)شلِ " يٛ تطنت ٚا٭غسٳ ٭نًځو " به٬ّ ايعطب َٚٔ قٛ

ؾٗٓا دعٌ ايؿطا٤ ايٛاٚ ايعاٌَ يف ْكب املؿعٍٛ َع٘، أَا ايبكطٜٕٛ ؾذعًٛا ايعاٌَ يف 
 .(3)املؿعٍٛ َع٘: ايؿعٌ أٚ َعٓاٙ بتٛغط ٚاٚ املع١ٝ 

ٜٚط٣ ايؿطا٤ إٔ ٖصٙ ايٛاٚ تٓكب ا٫غِ بعسٖا ٜٚػ٢ُ َؿع٫ٛڄ َع٘، ٚتٓكب املهاضع 
 ا٤ " ٚ " أٚ " .    َجًٗا َجٌ " ايؿ

َٚٔ آضا٤ ايؿطا٤ يف اؿطٚف اييت ٫ َطؾٛع بعسٖا، إٔ ٜٴكسٸض شلا عاٌَ َهُط 
ٖٚٛ املبتسأ احملصٚف، ٚقس شٖب ايٓشا٠ إىل إٔ ٖصٙ اؿطٚف هٛظ إٔ ؼه٢ نُا 
ٖٞ، ٚهٛظ دعًٗا أزلا٤ ؿطٚف اشلذا٤ ٚع٢ً ٖصا هٛظ ؾٝٗا ايكطف ٚعسَ٘ بٓا٤ٶ 

 . (4)٘ ع٢ً تصنرل اؿطف ٚتأْٝج

َٚٔ آضا٤ ايؿطا٤ : أْ٘ ٫ هٛظ تكسِٜ َعٍُٛ اغِ ايؿعٌ عًٝ٘، ٖٚصا َا قاي٘   
خايؿ٘ ا٭ْباضٟ ٚقاٍ: إٕ ايؿطا٤ أداظ تكسِٜ َعٍُٛ اغِ ايؿعٌ،  ايصٟايبػسازٟ ٚ

ٖٚٓاى أزي١ شنطٖا ايؿطا٤ يف إعطاب٘ تسٍ ع٢ً عسّ دٛاظ تكسِٜ اغِ ايؿعٌ عًٝ٘ ٖٚٛ 
ٌٳ ايؿعٌ يكٝاَ٘ َكاَ٘، ؾٝٓبػٞ إٔ اغِ ايؿعٌ ؾطع ع٢ً ايؿع ُٳ ٌٳ عٳ ُٹ ٌ يف ايعٌُ، ٭ْ٘ عٳ

إٔ ٫ ٜتكطف تكطؾ٘ ، ٚعًٝ٘ ٫ هٛظ تكسِٜ َعُٛي٘ عًٝ٘ َجٌ ايؿعٌ; يعسّ تكطؾ٘ ; 

                                                           

، ؾطح 60-56ٌ اـ٬ف،يٮْباضٟ، م، اٱْكاف يف َػا13٥، م1(َعا٢ْ ايكطإٓ، يًؿطا٤، اؾع٤ 1)
 . 57، م 1ايهاؾ١ٝ: ايطن٢ ، ز

 . 295، م  1(َعاْٞ ايكطإٓ ، يًؿطا٤ ،ز2)
 . 37، م 11(ؾطح ايهاؾ١ٝ ٫بٔ اؿادب ،ضنٞ ايسٜٔ ، ز 3)
 . 116، م  1( ُٖع اشلٛاَع ، ايػٝٛطٞ ،ز4)



 

53 
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٭ْ٘ يٛ داظ تكسِٜ َعٍُٛ اغِ ايؿعٌ عًٝ٘ ٭ز٣ شيو إىل ايتػ١ٜٛ بني ايؿطع ٚا٭قٌ، 
 .(1)ت ا٭قٍٛ ٚشيو ٫ هٛظ ; ٭ٕ ايؿطٚع أبساڄ تٓشط عٔ زضدا

َٚا شٖب إيٝ٘ ايؿطا٤ كايـ ملٓٗر ايهٛؾٝني يف ا٫ستذاز بايػُاع ٚايكٝاؽ 
 عًٝ٘، َٚا شٖب إيٝ٘ ايؿطٸا٤ ْتٝذ١ تأثطٙ بايبكطٜني نإ َڀابكاڄ ملصٖب غٝبٜٛ٘ .

ى  

                                                           

 . 201/  1( اٱْكاف ، يٮْباضٟ،1)
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 منارج من  أثش العامل  عنذ الفشاء من كتاب :"القطع واالئتناف " :
 ادلسألت األوىل :

 لفعل  ميصوبا أو الكطع إىل السفع إخبازا إثس الواو.عطف الفعل على ا

 (13-12-)غٛض٠ ايؿعطا٤ َّ خت حت جت هب مب ُّٱيف قٛي٘ تعاىل: 

 زأي الفساء يف كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :

"قاٍ ضب إْٞ أخاف إٔ ٜهصبٕٛ"  قٍٛ اهلل دٌ ٚعع: قـ)) قاٍ ٜعكٛب : َٚٔ ايٛ
سضٟ ٫ٚ ٜٓڀًل يػاْٞ" ؾطؾع٘ ع٢ً ؾٗصا ايتُاّ َٔ ايٛقـ ثِ قاٍ:" ٜٚهٝل ق

ا٫غتكباٍ ٚاـدل املػتكبٌ، ٚأْا أقطأ:" ٜٚهٝل قسضٟ ٫ٚ ٜٓڀًل يػاْٞ " ؾأدعٌ 
ٚقؿٞ:" ٚ ٫ ٜٓڀًل يػاْٞ " ٖٚصا ايهايف َٔ ايٛقـ، ٚا٫غتككا٤ ضأؽ اٯ١ٜ، قاٍ 

بايطؾع ع٢ً اغت٦ٓاف اـدل ؾايتُاّ   مث هت مت خت حت :"أبٛ دعؿط : َٔ قطأ 
بٕٛ"، ٖٚٛ قٍٛ ا٭خؿـ ٚأسس قٛيٞ ايهػا٥ٞ، ٚايكٍٛ ايجاْٞ عٓسٙ "إٔ ٜهص

يًهػا٥ٞ، ٖٚٛ قٍٛ ايؿطا٤: إٔ ٜهٕٛ :"ٜٚهٝل قسضٟ ْػكا ع٢ً: "أخاف" ؾع٢ً 
ٜتِ ايٛقـ ع٢ً:" ٜهصبٕٛ" ٚنصا ع٢ً قطا٠٤ َٔ قطأ بايٓكب، ٖٚٞ  ٖصا ايكٍٛ ٫

 (1) .(( قطا٠٤ ا٭عطز ٚطًش١، ٚضٚاٖا أبٛ ظٜس عٔ ا٭عُـ

 يف كتابُ " معاىي الكسآٌ " : زأي الفساء

اعتاز ايؿطا٤ إٔ ٜطبط بني ا٭زا٤ ايكطا٥ٞ ٚا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ املُه١ٓ يهٌ ٚد٘ 
َٔ زلات َٓٗذ٘ ايٓشٟٛ. ٜٚعس ٖصا ايطبط َٓ٘ اتػاعا يف  شيو زل١ڄ سٸقطا٥ٞ ست٢ عٴ

 ٗاسٝع ايطبط بني ايساٍ ٚاملسيٍٛ َٔ ْاس١ٝ ٚاٱعطاب َٔ ْاس١ٝ أخط٣. ؾتٛقـ أَاَ
 {ٚٳٜٳهٹٝلٴ قٳسٵضڇٟ}$شلا َػاس١ يٝػت بايك١ًًٝ يف نتاب٘ َعاْٞ ايكطإٓ: ؾكاٍ:  ٚأؾطز

ا ٚيٛ ْكبت بايطز ع٢ً )ٜهصبٕٛ( ناْت ْكبٶ، ٭ْٸٗا َطزٚز٠ ع٢ً )أخاف(; َطؾٛع١

                                                           

 .528، معؿط ايٓشاؽد ٛاٱَاّ أبف، ايكڀع ٚا٥٫تٓا(1)
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ٕٸ قسضٙ ٜهٝل ;ا. ٚايٛد٘ ايطؾعقٛابٶ ٚشنط ايعًچ١ اييت ناْت بًػاْ٘،  ،٭ْٸ٘ أخدل أ
 .(1)#ْتداف ٭ْٗا قس ناؾتًو ممچا ٫ تٳ

 حتليل زأي الفساء :

ز شلا َٔ ايٓشٛ َا ٖٚٞ قطا٠٤ ايطؾع، مثدطٸ ٠أ٫ٚ ايكطا٠٤ املؿٗٛض عطض ايؿطا٤
، ٚهٛظ إٔ تهٕٛ "أخاف"  ا ع٢ًهٝع قطا٠٤ ايٓكب، ؾٝذٛظ إٔ تهٕٛ َطؾٛع١ عڀؿڄ

-ٖٚصٙ زل١ َٔ زلات َٓٗذ٘ يف ايٓشٛ-َا يبح ثِ ، "ٜهصبٕٛ"َٓكٛب١ َعڀٛؾ١ ع٢ً 
ؾٝكطض إٔ قطا٠٤ ايطؾع ٖٞ ، ٭خط٣ااٯٜتني َطدشا إسساُٖا ع٢ً إٔ ٜكابٌ بني 

أْ٘ أخدل إٔ قسضٙ ٜهٝل ٚشنط ايع١ً اييت  :، ٚاغتسٍ ع٢ً شيو بإٔ املع٢ٓق٣ٛا٭
ٚإمنا قض إٔ ٜعڀـ ع٢ً )أخاف( - عًٝ٘ ٚع٢ً ْبٝٓا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ-ناْت بًػاْ٘ 

يڀبٝع١ اييت طبع ٭ٕ نٝل ايكسض َتشكل با ;ٚمل ٜكض إٔ ٜعڀـ ع٢ً )ٜهصبٕٛ(
 ا ست٢ ىاؾ٘.ا سازثٶٚيٝؼ أَطٶ ،عًٝٗا َٓص ٚقت طٌٜٛ

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض :

 ب،ا٤ يف اختٝاض ايطؾع أغتاشٙ ايهػا٥ٞ ايصٟ اختاض ايطؾع ع٢ً ايٓكتابع ايؿطٸ 
قاٍ ايهػا٥ٞ: ايكطا٠٤ $ؾكاٍ:  ،ْل ع٢ً إٔ ايٛد٘ يف اٯ١ٜ ٖٛ ايطؾع ٚيٝؼ غرلٙٚبٌ 

 : (3)نيٚدٗز ايطؾع ع٢ً قس خطٸٚ (2)#بايطؾع

، ٚتابع٘ عًٝ٘ "أخاف"َعڀٛؾا ع٢ً قٛي٘  "ٜهٝل": إٔ ٜهٕٛ قٛي٘: ٚا٭ٍٚ
 ايؿطا٤.

 ٚإٔ ايٛقـ ع٢ً قٛي٘: ٜٚهصبٕٛ.، : إٔ ٜهٕٛ ايطؾع ع٢ً ا٫غت٦ٓافايجاْٞ

ٚمحٌ ع٢ً قطا٠٤ ايٓكب، ، اٯ١ٜ  ايطؾع بايٛقـ ع٢ً إٔ قاسب املككسٚضأ٣ 
ـٺسضٟ بايطؾع ٚيٝؼ ٜٚهٝل ق$، ؾكاٍ: ايٛقٌ ٙ بايٓكب عڀؿا ع٢ً أملٔ قط بٛق

 .(1)#ٜهصبٕٛ
                                                           

 .278/ 2، ،يًؿطا٤َعاْٞ ايكطإٓ (1)
 .92/ 13، ايكططيب،ؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ ا .120/ 3(إعطاب ايكطإٓ، أبٛ دعؿط ايٓٻشٻاؽ، 2)
 .491ايٓشاچؽ، م دعؿط  ف، أبٛايكڀع ٚا٥٫تٓا ايتدطهني يف ٜٔاْعط: تؿكٌٝ ٖص(3)
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، بايطؾع ع٢ً ا٫غت٦ٓافيًؿطا٤; يف ايكٍٛ ايعهدلٟ  ايبكا٤ ٞأب ٚبطغِ َٛاؾك١
 ، إ٫  أْ٘(2)ٚبايٓكب عڀؿا ع٢ً املٓكٛب قبً٘، ٚأْا ٜهٝل قسضٟ بايتهصٜب: أٟ
ايطؾع يٝػت عڀؿا ع٢ً  ٠ؾٗٛ ٜط٣ إٔ قطا٤ ،ّ ض١ٜ٩ كتًؿ١ يف تٛدٝ٘ قطا٠٤ ايطؾعقسٸ

ٖٚٛ  ،)ٜٚهٝل( :قبٌ قٛي٘ ِٸؾايه٬ّ تٳ ;ٚإمنا ٖٞ اغت٦ٓاف ن٬ّ دسٜس ،أخاف
ٜٳهٹٝلٴ قٳسٵضڇٟ( يتهصٜبِٗ $)يف تٛدٝٗ٘ ي١ٰٜ سٝح ٜكٍٛ:  ايكططيبا٭َط ْؿػ٘ عٓس  ٚٳ

ٚٳٜٳهٹٝلٴ"  إٜاٟ. ٚقطا٠٤ ايعا١َ ٓٵڀځًٹلٴ" بايطؾع ع٢ً ا٫غت٦ٓاف. ٚقط"" ٜٳ ٝػ٢ ٜعكٛب ٚع أٚٳ٫ 
ٕٵ  ا ع٢ً قٛي٘:" بايٓكب ؾُٝٗا ضزٽ٫ٚ ٜٓڀًلٳ" ""ٜٚهٝلٳ بٔ عُط ٚأبٛ س٠ٛٝ:ا "أځ

ٕڇ" زٕٚ ; قس شنط ايطأٟ ع٢ً ايػٛا٤بأْ٘ ، ٜٚتُٝع ْل ابٔ أبٞ ظَٓني ٖٓا (3)#ٜٴهځصٿبٴٛ
إٔ ٜطدض أسسُٖا ع٢ً اٯخط، ٜٚبسٚ إٔ ٖصا نإ املػًو ايصٟ اتبع٘ املؿػطٕٚ 

ٖٛ  ؾٗاب ايسٜٔ ايسَٝاطٞ يف نتاب٘  ؾٗا ،يف اٯ١ٜ ٚعًُا٤ ايتذٜٛس َٔ ايٛدٗني
ٜٚهٝل قسضٟ ٫ٚ }ٚاختًـ يف $إؼاف ؾه٤٬ ايبؿط ٜٓشٛ املٓش٢ ْؿػ٘ ؾٝكٍٛ: 

ٚايباقٕٛ بايطؾع ع٢ً  ،ا ع٢ً ٜهصبٕٛٓكب ايكاف َُٓٗا عڀؿڄٜؾٝعكٛب  ;{ٜٓڀًل
 .(4)#ا٫غت٦ٓاف

ا ع٢ً أخاف، أٚ )ٜٳهٹٝلٴ قٳسٵضڇٟ(: بايطؾع عڀؿڄ: $يف  ٝكٍٛٚأَا ايػٝٛطٞ ؾ
 .(5)#ا ع٢ً ٜهصبٕٛاغت٦ٓاف. ٚقط٨ بايٓكب عڀؿڄ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ تٓاٍٚ ايؿطا٤ ٚغرلٙ يًكطا٤تني ٚتٛدُٝٗٗا ع٢ً َا ٜٛاؾكُٗا َٔ  
مل ٜتٓاٍٚ قطا٠٤ ايٓكب يف أثٓا٤  -املؿػط ايهبرل-قٛاعس ايعطب١ٝ، ؾإٕ ايڀدلٟ 

، ٚؾػط املع٢ٓ ع٢ً أغاغٗا ايطؾع ؾكط ٠تٛدٝٗ٘ ي١ٰٜ يف تؿػرلٙ بٌ تٛقـ أَاّ قطا٤
ٜٳهٹٝلٴ $)ؾكاٍ:  ٚٳ ٚٳٜٳهٹٝلٴ قٳسٵضڇٟ( َٔ تهصٜبِٗ إٜاٟ إٕ نصٸبْٛٞ. ٚضؾع قٛي٘: )

                                                                                                                                                                     

َٓاض اشلس٣ ٚاْعط:  .63م:  سا٤، يعنطٜا ا٭ْكاضٟ،(املككس يتًدٝل َا يف املطؾس يف ايٛقـ ٚا٫بت1)
 .556، م  ٮسلْٛٞ ، ييف بٝإ ايٛقـ ٚا٫بتسا َٚع٘ املككس يتًدٝل َا يف املطؾس

 .994/ 2 ،ايبكا٤ ايعهدلٟٕ، ٭بٞ ايتبٝإ يف إعطاب ايكطآ(2)
 .92/ 13ايكططيب ،تؿػرل (3)
 .420ــايسٜٔ ايؿٗرل بايبٓا٤ ق ؿٗاب، يإؼاف ؾه٤٬ ايبؿط يف ايكطا٤ات ا٭ضبع١ عؿط(4)
: عبس ايطمحٔ بٔ ، تأيٝـَعذلى ا٭قطإ يف إعذاظ ايكطإٓ، ٜٚػ٢ُ )إعذاظ ايكطإٓ َٚعذلى ا٭قطإ((5)

 .398/ 3د٬ٍ ايسٜٔ ايػٝٛطٞ  أبٞ بهط
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قٳسٵضڇٟ( عڀؿا ب٘ ع٢ً أخاف، ٚبايطؾع ؾٝ٘ قطأت٘ عا١َ قطٸا٤ ا٭َكاض، َٚعٓاٙ: ٚإْٞ 
 يف قطا٠٤ ايٓكب ٚدٗا.ٜط ؾهأْ٘ مل  . (1)#ٜهٝل قسضٟ

َٔ ايٓشا٠ ايػابكني قسّ تٛدٝٗ٘ ايٓشٟٛ  سغ مما تكسّ إٔ نٌ مٟٜٛٚٸ٬
يهٌ قطا٠٤ َٔ ايكطا٤تني باغتجٓا٤ ايڀدلٟ ايصٟ تٛقـ أَاّ قطا٠٤ ايطؾع ؾكط زٕٚ إٔ 

 ٜتڀطم إىل قطا٠٤ ايٓكب.

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء:

 ث٬ث١ أٚد٘ َٔ أٚد٘ ايكطا٤ات: ايٓشاؽغطز 

ح قطٸٚقس بايٛقٌ،  (: قطا٠٤ ايطؾع ع٢ً ايٛقٌ يف )ٜٚهٝل قسضٟا٭ٍٚ
 ايٓشاؽ إٔ ٖصٙ ايكطا٠٤ اييت ٜطتهٝٗا.

ظعٌ ايه٬ّ ٜٓتٗٞ عٓس قٛي٘: ; : قطا٠٤ ايطؾع ع٢ً ا٫غت٦ٓافايجاْٞ
ٚيعٌ شيو ; )ٜهصبٕٛ( ٜٚبسأ بكٛي٘: )ٜٚهٝل(، ٚمل ٜٓػب ٖصٙ ايكطا٠٤ ٭ٟ َٔ ايكطا٤

ايب ؾٝ٘ ٫ ايؿ٤ٞ إشا خطز كطز ايػٚاعتُازا ع٢ً ؾٗطتٗا، ؾٗٞ قطا٠٤ اؾُٗٛض، 
 ٜػأٍ عٔ ْػبت٘ .

ٚقس ْػبٗا  " ،ٜهصبٕٛ"عڀؿا ع٢ً قٛي٘ :  "ٜٚهٝل"قطا٠٤ ايٓكب يف  ايجايح:
ؾعٌ ايٓشاؽ يٮعطز ٚايڀًش١ ٚا٭عُـ ْٚػبٗا غرلٙ إىل ٜعكٛب ٚأبٞ س٠ٛٝ نُا 

 . ايكططيب

 ث١ يف ايكطا٠٤ بج٬ث١ أٚد٘ يف اٱعطاب: ٬ٚقس ضبط ٖصٙ ا٭ٚد٘ ايج

، ٚشيو يف "أخاف" :ا ع٢ً قٛيَ٘عڀٛؾڄ "ٜٚهٝل"ٕٛ قٛي٘: : إٔ ٜهايٛد٘ ا٭ٍٚ
 . ٌقطا٠٤ ايطؾع ٚايٛق

ٚشيو يف  ،ع٢ً ا٫غت٦ٓاف عٶاَطؾٛ "ٜٚهٝل"إٔ ٜهٕٛ قٛي٘:  ايٛد٘ ايجاْٞ:
 ".ٜهصبٕٛ"قطا٠٤ ايٛقـ ع٢ً قٛي٘: 

                                                           

 .337/ 19ايڀدلٟ ، داَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكطإٓ(1)
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ٚشيو يف قطا٠٤  "،ٜهصبٕٛ" :إٔ ٜهٕٛ َعڀٛؾا ع٢ً قٛي٘ ايٛد٘ ايجايح:
 ايٓكب.

: قاٍ ايهػا٥ٞ$ْؿػ٘ يف نتاب٘ إعطاب ايكطإٓ ؾكاٍ:  ٌٳّ ايتؿكٝٚقس قسٸ
أسسُٖا ; َٔ ٚدٗني "ٜٚهٝل قسضٟ ٫ٚ ٜٓڀًل يػاْٞ"ايكطا٠٤ بايطؾع ٜعين يف 

ا ع٢ً ٜعين ْػكڄ; ٚاٯخط مبع٢ٓ ٚإْٞ ٜهٝل قسضٟ ٫ٚ ٜٓڀًل يػاْٞ، ا٫بتسا٤
٭ٕ ; ايٛد٘ ايطؾع :قاٍ أبٛ دعؿط ،ٚن٬ُٖا ٚد٘، ٜٚكطأ بايٓكب: قاٍ"، أخاف"

 مص  خص حص مس ُّٱ: ٖٚصا بعٝس ٜسٍ ع٢ً شيو قٛي٘ "،ٜهصبٕٛ"عڀـ ع٢ً  ايٓكب

 . (2)#ؾٗصا ٜسٍ ع٢ً إٔ ٖصا نصا ;1َّ مض خض حض جض

  

                                                           

 .28-27 –(غٛض٠ ط٘ (1
 .120/ 3، إعطاب ايكطإٓ يًٓشاؽ(2)
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 اخلالصة والرتجيح :

نٌ َٔ ٚقـ أَاّ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ قس شنط ٚدٗني مٜٛني ؾكط، باغتجٓا٤ إٕ 
إعطاب َٛنع  ٌ عٓسٙ ث٬ث١ أٚد٘ يفؾتشكٸ ،ايٓشاؽ ايصٟ مجع بني ٖصٙ ا٭قٛاٍ

يف تطدٝض َباؾط  ايطؾع ع٢ً ايٓكبٚقس اختاض  ب،ٚدٗإ يًطؾع ٚٚد٘ يًٓك ;ايؿاٖس
ايطأٜإ قس غبل إٔ تبٝٓا، ٚمل ٜتٛقـ ؾكط نُا ٖٛ  َٕٓ٘ يكطا٠٤ اؾُٗٛض، ٖٚصا

بٌ إْ٘ قاّ بذلدٝض  ،ٕ عٓس ايهػا٥ٞ بذلدٝض ايطؾع ع٢ً ايٓكب ع٢ً اٱط٬مأايؿ
 :ض إٔ تهٕٛ يؿع١ )ٜٚهٝل( َعڀٛؾ١ ع٢ً قٛي٘دٸؾط ،أسس اٱعطابني ع٢ً اٯخط

ٚأْا أقطأ: "ٜٚهٝل قسضٟ ٫ٚ ٜٓڀًل يػاْٞ" ؾأدعٌ ٚقؿٞ: "٫ٚ $)أخاف( سني قاٍ: 
 .(1)#ٜٓڀًل يػاْٞ" ٖٚصا ايهايف َٔ ايٛقـ

عٔ ٚدٗٞ ايطؾع إ٫ أْ٘ أيٝل  َطدضغرل إٔ ٚد٘ ايٓكب ٚإٕ نإ  ٜبسٚٚ
ٚنصيو ٖٛ ىاف إٔ ٜهٝل قسضٙ  ،ؾاـٛف ٚاقع ع٢ً إٔ ٜهصب٘ قَٛ٘ ،باملع٢ٓ

هلل عع ٚدٌ،  –عًٝ٘ ايػ٬ّ  –; ؾاٯٜات تٓكٌ سسٜح َٛغ٢  بِٗ ؾٝٝأؽ َِٓٗ
ٚاؿسٜح ٜكـ ساي٘ أثٓا٤ اؿسٜح ٖٚٛ أْ٘ ىاف َٔ أَط َػتكبًٞ، ٖٚٛ إٔ ٜهصب٘ 
آٍ ؾطعٕٛ ، ٚإٕ نصبٛٙ ؾػٝهٝل قسضٙ ثِ ٫ ٜٓڀًل يػاْ٘ ، ؾُع٢ٓ اٯٟ وتٌُ 

: ساٍ ٚقيت أثٓا٤ سسٜج٘ ، ٚساٍ َػتكبًٞ َتٛقع ، ٚاـٛف يف  أسس سايني يًُتشسخ
اٯٜات نشاٍ ٖٛ أَط َتعًل بٛقت عطض املتشسخ ـٛاؾ٘، ٖٚٛ أَط ٜٓؿكٌ ظَٓٝا 
عُا غٝشسخ َػتكب٬، ؾهٝل ايكسض غٝهٕٛ عٓسَا ٜهصٸب أٟ إٔ سسٚث٘ 

إىل غٝهٕٛ يف ظَٔ ايتهصٜب ٚؾكا يًڀبٝع١ ايبؿط١ٜ، ثِ ٜكٌ ب٘ ا٭َط َٔ ايهٝل 
 عسّ ايكسض٠ ع٢ً ايتعبرل، ٖٚٛ أَط ٫سل . 

ٚ تهٕٛ ) ايٛاٚ ( يف "ٜهٝل" ٚاٚ املع١ٝ ; يت٬ظّ ايهٝل َع ايهصب، ثِ ٜأتٞ 
ايؿعٌ اي٬سل شلا َٓكٛبا ٚؾكا يكٛاعس ْكب املهاضع . ٚأَا ) ايٛاٚ( اييت تػبل ايؿعٌ 

كٛبا ٭خصٙ "٫ ٜٓڀًل" ؾٗٞ ٚاٚ عڀـ يعڀؿٗا ايؿعٌ ع٢ً ؾعٌ " ٜهٝل " ؾأقبض َٓ
 ْؿؼ اؿهِ ايٓشٟٛ يًُعڀٛف عًٝٗا.

                                                           

 .490، قـايكڀع ٚا٥٫تٓاف يًٓشاؽ(1)
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ٚعًٝ٘ ؾايكطا٠٤ تهٕٛ بايؿتض، ٜٚهٕٛ ايٛقـ غرل تاّ يعسّ متاّ املع٢ٓ 
 ٚاضتباط٘ مبا ًٜٝ٘ ، ٖٚصا ٖٛ قٍٛ ايؿطا٤ ٚأسس قٛيٞ ايهػا٥ٞ.

نٕٛ ايؿاعٌ  ا قطا٠٤ ايطؾع ا٭ضدضٚأسػب أِْٗ أعطنٛا عٔ ٖصا ايٛد٘ ٚضأٚ 
ايؿاعٌ يف اؾ١ًُ ا٭ٚىل ٖٛ )ٚاٚ اؾُاع١( اييت إٔ ٞ سني ؾؿ ا;يف اؾًُتني كتًؿ

دٓٛح  ٚضا٤ؿٞ اؾ١ًُ ايجا١ْٝ ايؿاعٌ ٖٛ ايكسض. ٚيعٌ شيو نإ ؾ ،تعٛز ع٢ً قَٛ٘
 "أخاف" :ا ع٢ً قٛي٘ايؿطا٤ َٚٔ قبً٘ ايهػا٥ٞ َٚٔ ما مِٖٛ يف تطدٝض ايطؾع عڀؿڄ

ؾهأْ٘  ،ٖٛ دع٤ َٔ َٛغ٢ ٚايجاْٞ ٖٛ ايكسض ايصٟ ،يهٕٛ ايؿاعٌ يف ا٭ٚىل ٖٛ أْا
 عڀـ اؾع٤ ع٢ً ايهٌ ٖٚٛ دا٥ع.

ى  
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 ادلسألت الثانيت: 

 تعدد اخلرب أو تكديس مبتدأ.ى

ٕٳيف قٛي٘ تعاىل: " ِٵ ٫ ٜٳطٵدٹعٴٛ ٗٴ ٞٷ ؾځ ُٴ ِٷ عٴ ِپ بٴهڃ  َٔ غٛض٠ ايبكط٠ 18آ١ٜ: " قٴ

 زأي الفساء يف كتاب " الكطع واالئتياف" لليحاع :

ٚإشا أضزت ايتُاّ يف قٛي٘ "قِ بهِ " )عُٞ(  قاٍ ايٓشاؽ : ))قاٍ ا٭خؿـ: 
"  نإ نٌ ٚاسس َُٓٗا تاَا ، ٖٚصا خ٬ف قٛي٘ ا٭ٍٚ، ؾٝهٕٛ ايٛقـ ع٢ً 18"

ٖصا "٫ ٜبكطٕٚ " ٚإٕ ؾ٦ت ٚقؿت ع٢ً " قِ"، َعٓاٙ : ِٖ قِ، ٚإٕ ؾ٦ت ٚقؿت ع٢ً 
ٜبكطٕٚ "تاّ ٚنصا  "بٴهڃِ"، ٚإٕ ؾ٦ت ع٢ً "ع٢ُ" ٚغرلٙ. ٜكٍٛ: ايٛقـ ع٢ً "٫

 )َٔ ايڀٌٜٛ (ع٢ُ"، ٖٚصا َصٖب أبٞ عبٝس٠: ٚاملع٢ٓ عٓسٙ ِٖ قِ بهِ عُٞ ٚأْؿس: "

 تُٖٛت آٜاتٺ شلا ؾځعٳطؾتـــــــــــــــــــٴٗا 

ّٴ غابعٳ                                                           ٚٳشٳا ايعـــــــــــــــــــا ّڈ   يػت١ أعٛا

٘ٴضَازٷ نهشٌ ايعني  َا إٕ ٜبٝ  ٓٴ

ِٴ خاؾعٴ                                                           ٟٷ نذصّ ٹ اؿٛضڇ أثً ٪ْٚ1 

قاٍ: "قِ بهِ عُٞ " إمنا ضؾعٔ ٚأزلا٩ٖٔ يف أٍٚ ايه٬ّ  ايؿطا٤ٖٚٛ قٍٛ         
 .(2)َٓكٛب١، ٭ٕ ايه٬ّ مت(( 

 زأي الفساء مً كتابُ "معاىي الكسآٌ ":

ٕٻ ايه٬ّ مت  ٚأزلا٩ٖٔضؾعٔ ))قاٍ ايؿطا٤:  يف أٍٚ ايه٬ّ َٓكٛب١; ٭
ِ اغت٪ْؿت )قِ بهِ عُٞ( يف آ١ٜ أخط٣; ؾهإ أق٣ٛ ث ٚاْكهت ب٘ آ١ٜ،

ا٫غت٦ٓاف; ٚيٛ مت ايه٬ّ ٚمل تهٔ آ١ٜ ؾاظ أٜهاڄ ا٫غت٦ٓاف; قاٍ اهلل تباضى 
                                                           

، ٚايهتاب 1/69(  ايبٝتإ يًٓابػ١ ايصبٝاْٞ  ، ٚضز يف نتاب اؾٌُ يف ايٓشٛ ، يًدًٌٝ بٔ أمحس ، (1
 .1/306، خعا١ْ ا٭زب ، يًبػسازٟ ، 2/86يػٝبٜٛ٘ ، 

 .122-121( ايكڀع ٚا٥٫تٓاف م: 2)
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" ضب ايػُاٚات ٚا٭ضض َٚا بُٝٓٗا ايطمحٔ (36)"دعا٤ َٔ ضبو عڀا٤ سػابا  ٚتعاىل:
 ٜطؾع ٚىؿض يف اٱعطاب ٚيٝؼ ايصٟ قبً٘ بآخط آ١ٜ.  (1))ايطمحٔ(

 ُّٱؾأَا َا دا٤ يف ض٩ٚؽ اٯٜات َػتأْؿاڄ ؾهجرل، َٚٔ شيو قٍٛ اهلل تعاىل: 

 مل خل ُّٱإىل قٛي٘: َّٱخسمس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث

 3َّ ىل مل خل ُّٱثِ قاٍ دٌ ٚدٗ٘:  (2)َّ حم جم هل
اؿاَسٜٔ"،  –ايتا٥بني ايعابسٜٔ سطف سطب ابٔ َػعٛز: " يفبايطؾع يف قطا٤تٓا، ٚ

،  ٜكطأ بايطؾع ع٢ً َا ؾػطت يو. (4)َّ مغ  جغ مع جع مظ ُّٱٚقاٍ: 

بايٓكب، ْٚكب٘ ع٢ً دٗتني: إٕ ؾ٦ت ع٢ً ( 5)َّ جي يه  ىه  ُّٱٚيف قطا٠٤ عبس اهلل: 
َع٢ٓ تطنِٗ "قُا بهُا عُٝاڄ"، ٚإٕ ؾ٦ت انتؿٝت بإٔ تٛقع ايذلى عًِٝٗ يف 

٭ْ٘ ؾٝ٘ َع ; صّ شلِ، ٚايعطب تٓكب بايصّ ٚاملسح ايعًُات ثِ تػتأْـ "قُاڄ" باي
 (6). ((ا٭زلا٤ َجٌ َع٢ٓ قٛشلِ: ٬ٜٚ، ٚثٛابا ي٘، ٚبعساڄ، ٚغٝكاڄ، ٚضعٝاڄ

 حتليل زأي الفساء: 

 َٔ خ٬ٍ عطض ن٬ّ ايؿطا٤ ايػابل يف تٛدٝ٘ قطا٤تٞ ايطؾع ٚايٓكب يف 

ٝٸٜ َّ جي يه  ىه  ُّٱقٛي٘ تعاىل:  ٟٸتب تطدٝض  ٌ يف; املتُجٸٔ َصٖب٘ ايٓشٛ
ٙ اٱعطاب يف ض٩ٚؽ اٯٜات، ٚايٛقـ ع٢ً آخط اٯ١ٜ، ٛا٫غت٦ٓاف ع٢ً غرلٙ َٔ ٚد

 ٚدعٌ أٍٚ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ن٬َاڄ دسٜساڄ َػتأْؿاڄ.

                                                           

 . 37-36-(غٛض٠ ايٓبأ1)
 . 111-(غٛض٠ ايتٛب2١)

 .112-ض ايتٛب١ (غٛ(3
 .  126-125-(غٛض٠ ايكاؾات4)
 . 216، ٚايبشط احملٝط ٫بٔ سٝإ، م 181، م 1(تؿػرل ابٔ عڀ١ٝ، دـ5)
 .1/16( َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤، 6)

نأْ٘ ٜطٜس بكٛي٘ "ٚأزلا٩ٖٔ" ايهُرل املٓكٛب يف قٛي٘ ٚتطنِٗ، ؾذعً٘ بأزلا٥ِٗ ; إشا نإ نُرلاڄ 
 ٌ نُرل اغِ أٍٚ أضاز باملٓكٛب١ غرل املطؾٛع١.فُٛعاڄ ، ؾهأْ٘ عس٠ نُا٥ط ، ن
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َٔ غٛض٠ ايبكط٠ أٚىل َٔ  17آ١ٜ َّ جه ين ُّٱؾايٛقـ ع٢ً قٛي٘ تعاىل:  

  ىه  ُّٱي٘ تعاىل: ايٛقٌ ع٢ً َصٖب٘; ٭ْ٘ ن٬ّ تاّ ٫ ع٬ق١ ملا قبً٘ مبا بعسٙ، ؾكٛ

ن٬ّ َػتأْـ يف قطا٠٤ اؾُٗٛض بايطؾع ع٢ً أْ٘ خدل ملبتسأ قصٚف  َّ جي يه
 تكسٜطٙ: "ِٖ قِ بهِ عُٞ". 

أٚ ايٓكب ع٢ً  ين"أع " ٚيف قطا٠٤ ايٓكب ع٢ً املؿعٛي١ٝ بؿعٌ قصٚف تكسٜطٙ
دعٌ يف ايصّ. ٚإٕ نإ ايؿطا٤ يف تٛدٝ٘ قطا٠٤ ايٓكب قس تعطض ملصٖب بعض ايٓشا٠ 

ع٢ً اعتباض أْ٘ َتعسٺ ملؿعٛيني،  "تطى"يًؿعٌ  ٝاب٘ ثاْ َؿع٫ٛ َّ جي يه  ىه  ُّٱي٘: قٛ
 . (1)ٚاملع٢ٓ: ٚتطنِٗ غرل َبكطٜٔ

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض :

ٛانض َٔ ن٬ّ ايؿطا٤، إٔ ا٫غت٦ٓاف ٫ ٜهٕٛ إ٫ بعس متاّ ايه٬ّ، ٖٚٛ اي
إىل َا قبًٗا يٝهٌُ َعٓاٖا، ٫ٚ إٔ تػتكٌ اؾ١ًُ يؿعاڄ َٚع٢ٓ عُا قبًٗا; ؾ٬ ؼتاز 

ٜٓبػٞ يًكاض٨ إٔ )): ا٭سلْٛٞوتاز إيٝٗا َا قبًٗا يٝتِ عًُ٘ ست٢ ميهٓ٘ ايٛقـ. قاٍ 
ٜطاعٞ يف ايٛقـ ا٫ظزٚاز ٚاملعازي١ ٚايكطا٥ٔ ٚايٓعا٥ط، ؾ٬ ٜٛقـ ع٢ً ا٭ٍٚ ست٢ ٜٴأڃتٳٞ 

 . (2)(( باملعازٍ ايجاْٞ; ٭ٕ ب٘ ٜٛدس ايتُاّ، ٜٚٓكڀع تعًك٘ مبا بعسٙ

إٔ  َّ جي يه  ىه  ُّٱايؿطا٤ يف َعاْٞ ايكطإٓ يف قٛي٘ تعاىل:  ٚعًٝ٘ ؾكس شنط

 حج مث هت ُّٱا٫غت٦ٓاف ٜهٕٛ يف ض٩ٚؽ اٯٜات نُا يف ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚقٛي٘ تعاىل: 

 هل مل ُّٱٱإىل قٛي٘:َّ خسمس حس جس  مخ جخ مح جح مج

                                                           

،ٚايسض 24، م 1، ٚإعطاب ايكطإٓ يًٓشاؽ ، دـ  3(،م1(ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ يًعهدلٟ ،ّ )1)
، ٚايبشط احملٝط ٭بٞ  166، 165،م 756املكٕٛ يف عًّٛ ايهتاب املهٕٓٛ ،يًػُني اؿًيب، ت: 

، َٚػين ايًبٝب عٔ 214، م 1٭سهاّ ايكطإٓ، دـ ، ٚتؿػرل ايكططيب اؾاَع217، 216سٝإ ، م 
، َٚٓؿٛضات قُس عًٞ بٝهٕٛ ، 138، م 1نتب ا٭عاضٜب ٫بٔ ٖؿاّ يف تٛدٝ٘ )محاي١ اؿڀب(، دـ

  . 154، م 1ٚايهؿاف يًعكؿطٟ، دـ
 . 51، 50(َٓاض اشلس٣ يف ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يٮسلْٛٞ، م 2)
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" بايطؾع، ٚايٓكب، َّ مل خل  ُّٱ، ثِ قاٍ دٌ ٚع٬: 1َّ حم جم

 ٖٛ ايطادض َٔ أقٛاٍ ايٓشا٠. ٚشيو ع٢ً ا٫غت٦ٓاف، ٚ

ٌٴ غٝبٜٛ٘ عٔ ْك٬ َٚٔ ٖصا َا شنطٙ ا٭سلْٛٞ  أْ٘ قاٍ: )اؿُس هلل أٖ
ؾ٬ ٜكض ا٫بتسا٤ ب٘  :اؿُس( بطؾع أٌٖ، ْٚكبٗا ؾ٬ ٜكض ا٫بتسا٤ بٗا .. ثِ شنط

نإٔ ٜهٕٛ ضأٟ آ١ٜ )ضب ايعاملني(، ؾٝذٛظ ايٛقـ عًٝ٘; ٭ْ٘ غ١ٓ ٚإٕ تعًل بعسٙ مبا 
 . (2)قبً٘

خدل  َّ جي يه  ىه  ُّٱٱٱاختٝاض ايطؾع يف قٛي٘ تعاىلشٖب مجٗٛض ايٓشا٠ إىل يكس 
ِٷتملب ِٷ سأ قصٚف ٚايتكسٜط: ِٖ ق ٞٷ به يف تعسز  ضٖٓا دا٤ اـ٬ف املؿَٗٛٔ ، ٚ عُ

 اـدل، ٚيًٓشا٠ يف شيو َصٖبإ: 

إ٫  إىل إٔ ا٭خباض ٫ تتعسز (5)ٚابٔ عكؿٛض، (4)ٚابٔ د٢ٓ، (3)ْباضٟا٭ٚ. شٖب غٝبٜٛ٘ 1
ؾُسيٍٛ ا٭خباض ؾ٤ٞ ٚاسس، ٚإٕ اختًؿت يف ;  إشا ناْت يف َع٢ٓ خدل ٚاسس

 ايًؿغ. 

 قاٍ غٝبٜٛ٘ يف باب َا هٛظ ؾٝ٘ ضؾع املعطؾ١: 

"ٚشيو قٛيو ٖصا عبس اهلل َٓڀًل. ثِ ٜكٍٛ: ٚظعِ اـًٌٝ ضمح١ اهلل إٔ ضؾع٘ 
ٖٛ، نأْو أْو سني قًت: ٖصا عبس اهلل َٓڀًل أنُطت ٖصا، أٚ  ؾٛد٘ ع٢ً ٚدٗني:

 قًت: ٖصا َٓڀًل، أٚ ٖٛ َٓڀًل. 

ٛٷنشلصا  اإٔ ػعًٗا مجٝعاڄ خدل :ٚايٛد٘ اٯخط  (6) ..." ساَضٷ كٛيو: "ٖصا سً

                                                           

 . 111-( غٛض٠ ايتٛب١  (1
 . 34، 33بٝإ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤: يٮسلْٛٞ، م (َٓاض اشلس٣ يف 2)
 . 90، م 1( ايبٝإ يف غطٜب إعطاب ايكطإٓ،يٮْباضٟ، دـ3)
 .159 – 158( اـكا٥ل: ٫بٔ د٢ٓ، م 4)
 .73، م 1( ؾطح املكطب: ٫بٔ عكؿٛض ،دـ5)
 . 84، 83، م 2( ايهتاب: يػٝبٜٛ٘ ، دـ6)
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إشا قض اؾُع بٝٓٗا إ٫ ؾه٬ّ غٝبٜٛ٘ ٜؿرل إىل أْ٘ ٫ هٛظ تعسز ا٭خباض ملبتسأ ٚاسس 
ٚاسس، أٟ ساَض( خدلإ يف َع٢ٓ خدل  –َع٢ٓ. َجٌ: ايطَإ سًٛ ساَض، ؾـ )سًٛ 

َٳعٸ(، ٚعدل عٔ شيو بكٛي٘: ػعًُٗا مجٝعاڄ خدلاڄ شلصا.  ( 

ا٭خباض ملبتسأ ٚاسس ٖٚٞ كتًؿ١  تعسزإٕ دا٤ َا ظاٖطٙ  ؾع٢ً ٖصا املصٖب:

، ؾٝ٪ٍٚ ايه٬ّ ع٢ً 1َّ مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱيؿعاڄ َٚع٢ٓ َجٌ قٛي٘: 
 ِٛي٘ تعاىل: "قإنُاض َبتسأ يًددل ايجاْٞ، ٚايجايح ..."، ٚع٢ً شيو ٜهٕٛ إعطاب ق

 . (2)بهِ عُٞ" بايطؾع خدل ملبتسأ قصٚف تكسٜطٙ: ِٖ

ٕ ا٭خباض ٚإٕ تعست يؿعاڄ ؾٗٞ َتشس٠ َع٢ٓ، ٭ٕ املع٢ٓ: ٚداظ تعسز اـدل، ٭
ُٳاِٖ ٚقُُِٗ، أٚ إٔ نٌ خدل َٓٗا ملبتسأ قصٚف  ِٖ غرل قا٥ًني يًشل بػبب عٳ

ٞٸ. ٚنٌ ٚاسس َٓٗا خدل تاّ َع املبتسأ ؾٗٞ  ٚايتكسٜط: ِٖ قِ، ِٖٚ بهِ، ِٖٚ عُ
 مجٌ َتعاقب١. 

 . ايٛقـ ع٢ً قٛي٘: "٫ ٜبكطٕٚ" سػٜٔهٕٛ  َصٖب غٝبٜٛ٘ ٚع٢ً

: "قِ بهِ عُٞ" يف َع٢ٓ خدل ٚاسس، ؾايٛقـ ع٢ً تعاىل عتدل قٛي٘ؾإٕ اڂ
 ; يعسّ ايتُاّ. " بهِ"، ٫ٚ ع٢ً "قِ"قٛي٘: "عُٞ"، ٫ٚ هٛظ ع٢ً 

ضاڄ َتبا١ٜٓ يؿعاڄ َٚع٢ٓ، ٚنٌ ٚاسس ٚإٕ اعتدلْا قٛي٘: )قِ بهِ عُٞ( أخبا
ٚايتكسٜط: ِٖ قِ، ، َٓٗا خدل ملبتسأ قصٚف; ؾٗٞ مجٌ َتعاقب١ بعهٗا بعس بعض

 ع٢ً نٌ خدل َٓٗا.  اايٛقـ س٦ٓٝص دا٥ع، ٜٚهٕٛ ِٖ بهِ، ِٖ عُٞ

ٜكـ ع٢ً )قِ(، ثِ ع٢ً )بهِ(، ثِ ع٢ً  عباؽ بٔ ايؿهٌٝٚنإ 
ٞٷ( : "إٕ ؾ٦تِ ٚقؿت ع٢ً )قِ( دا٤ قٛي٘ ح . ٚقاٍ ايعكؿطٟ ظٛاظ شيو، سٝ(3))عُ

 . ( عُٞ)ٚاملع٢ٓ، ِٖ قِ، ٚإٕ ؾ٦ت ٚقؿت ع٢ً 

 ٖٚٛ اعتباضٖا أخباضاڄ يف َع٢ٓ خدل ٚاسس أٚيٞ. ٚايٛد٘ ا٭ٍٚ:
                                                           

 .13/14/15-( غٛض٠ ايدلٚز (1
 . 2/3، ٚكتكط ؾٛاش ايكطا٤ات ٫بٔ خايٜٛ٘، دـ 1/27إٓ ( َؿهٌ إعطاب ايكط2)
 . 35(ا٭سلْٛٞ َٓاض اشلس٣ يف بٝإ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ، م 3)
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 :ع٢ً ١ْٝ ايتهطاض يف أٚي٦و، ٚع٢ً ٖصا ٠أْٗا أخباض َتعسز ايٛد٘ ايجاْٞ يًطؾع:

 . (1)َّ مه جه ين ُّٱ٫ وػٔ ايٛقـ ع٢ً 

دٛاظ تعسز ا٭خباض يًُبتسأ ايٛاسس غٛا٤  ْٞ يف سهِ تعسز اـدل:املصٖب ايجا
 تبآٜت يؿعاڄ َٚع٢ٓ.  ّأناْت يف َع٢ٓ خدل ٚاسس أ

ّ: ٚقس ٜتعسز اـدل مٛ: ٖٚٛ ايػؿٛض ايٛزٚز، ؾٝذٛظ إٔ تعدل عٔ اقاٍ ابٔ ٖؿ

 مح جح مج ُّٱاملبتسأ غدل ٚاسس، ٖٚٛ ا٭قٌ مٛ ظٜس قا٥ِ، أٚ بأنجط نكٛي٘: 

 .(2)َّ خس حس جس مخ  جخ

ٚشنط ابٔ عكٌٝ يف ؾطس٘ ع٢ً ا٭يؿ١ٝ ٚدٗاڄ ثايجاڄ ٖٚٛ: تعسز اـدل يتعسز 
. ٚع٢ً ٖصا (3)أ٫ٚزٟ ؾكٝ٘ ؾاعط ٚناتب:نإٔ ٜهٕٛ َج٢ٓ أٚ مجعاڄ َجٌ  ،املبتسأ

 أخباض َتعسز٠ ملبتسأ ٚاسس.  َّ جي يه  ىه  ُّٱؾكٛي٘: 

٫ٚ ع٢ً "بهِ" ايٛقـ ع٢ً قٛي٘: "٫ ٜبكطٕٚ" ٫ٚ ٜٛقـ ع٢ً "قِ"  ٚعًٝ٘ ، ٜهٕٛ
 يعسّ ايتُاّ.

 ، ٚا٭خؿـ، ٚايؿاضغٞ ابٔ ٖؿاّ يف َصٖب٘. (5)، ٚابٔ اؿادب(4)ٔ ٜعٝـبٚٚاؾل ا

 توجيُ قساءة اليصب وأثسٍا على الوقف: 

 –عُٞ( ؾكط٨ )قُاڄ بهُا  –بهِ  –قطأ ابٔ َػعٛز ٚسؿك١ بٓكب )قِ 
 عُٝا(. 

 

 
                                                           

 . 346، م 1(تؿػرل ايڀدلٟ، َطدع غابل، دـ1)
 . 45، م 1، دـح قڀط ايٓس٣ ٚبٌ ايكس٣ ٫بٔ ٖؿاّ(ؾط2)
 .1/257ح ابٔ عكٌٝ ع٢ً أيؿ١ٝ ابٔ َايو،. ؾط35، م يٮسلَْٛٞٓاض اشلس٣ يف بٝإ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤، (3)
 . 99، م 1( املؿكٌ ٫بٔ ٜعٝـ، دـ4)
 . 135، م 1(ا٭َايٞ ايٓش١ٜٛ ٫بٔ اؿادب، دـ5)
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 ٚيًٓشا٠ يف تٛدٝ٘ ايٓكب أضبع١ َصاٖب:

، أٟ أشّ محاي١ َّ من زن    ُّٱايٓكب ع٢ً ايصّ نكٛي٘: : ايٛد٘ ا٭ٍٚ .1

 .َّ جف مغ جغ  جعمع ُّٱاؿڀب، ٚقٛي٘: 

 ٚع٢ً ٖصا املصٖب، ؾايٛقـ ع٢ً قٛي٘: "٫ ٜبكطٕٚ" قٛاب سػٔ.  

ٕڇٹ  َّ جي يه  ىه  ُّٱإٔ ايٓكب يف  ٚايٛد٘ ايجاْٞ: .2 يًؿعٌ  ع٢ً أْٗا َؿعٍٛ ثا
ٚاملع٢ٓ ٚتطنِٗ  "تطنِٗ يف ظًُات" ع٢ً اعتباض إٔ )تطى( َتعسٺ ملؿعٛيني،

 َتعًل بذلنِٗ.  َّ ىن من ُّٱقُا، ٚبهُا، ٚعُٝا. ٚقٛي٘: 

 ٚع٢ً ٖصا ايٛد٘ ٫ وػٔ ايٛقـ ع٢ً قٛي٘ "ٜبكطٕٚ".

، َّ جه ين ُّٱ: إٔ ايٓكب ع٢ً أْٗا أسٛاٍ َٔ نُرل ايطؾع يف ايٛد٘ ايجايح .3
 أٚ َٔ نُرل ايٓكب يف قٛي٘: ٚتطنِٗ. ع٢ً اْ٘ َتعسز ملؿعٍٛ ٚاسس.

 يف ٖصا ايٛد٘ ٫ وػٔ.   َّ جه ين ُّٱٚايٛقـ ع٢ً  

 يؿعٌ قصٚف تكسٜطٙ: أعين.،: أْٗا َؿعٍٛ ب٘ ايٛد٘ ايطابع .4

ٚع٢ً قٛي٘:  َّ جه ين ُّٱٚع٢ً ٖصا ايٛد٘، هٛظ ايٛقـ ع٢ً قٛي٘:  
ٞٷ".   "عُ

 لسأي الفساء : اليحاع  توجيُ أبي جعفس

يف تٛدٝ٘ قطا٤تٞ ايطؾع ٚايٓكب، (1)يف قڀع٘ ٚإعطاب٘ ٚاؾل ايٓشاؽ ايؿطا٤
ٞٷ، ٚٚد٘ ايٓكب ع٢ً سٝ ِٷ بهِ عُ ح شٖب بإٔ ايطؾع ع٢ً إنُاض َبتسأ أٟ: ِٖ ق

 ٚدٗني: 

 إَا ع٢ً أْٗا َؿعٍٛ ب٘ ٭عين.  -1

                                                           

 .1، دـ24(إعطاب ايكطإٓ يًٓشاؽ، م 1)
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أٚ ساٍ َٔ نُرل ايطؾع يف تطنِٗ، ٚهٛظ إٔ تهٕٛ َؿع٫ٛڄ ب٘ يذلى،   -2
 ٚاملع٢ٓ: ٚتطنِٗ ٫ ٜبكطٕٚ قُاڄ بهُا عُٝا. 

 اخلالصة والرتجيح :

ع٢ً أْٗا َػتأْؿ١   ايطؾعٚايٓكب ; ؾهإ  قط٨ " قِ بهِ عُٞ " بايطؾع
 خدل ملبتسأ قصٚف ، ٚنإ اـ٬ف يف دٛاظ تعسز ا٭خباض َٔ عسَ٘.

، أٚ ع٢ً أْٗا َؿعٍٛ ثإ يًؿعٌ "تطنِٗ يف ظًُات"، أٚ ع٢ً ايصّؾايٓكب  ٚأَا
 أْٗا َؿعٍٛ ب٘ يؿعٌ قصٚف تكسٜطٙ: أعين.، أٚ ع٢ً ع٢ً أْٗا أسٛاٍ"

 يػببني.  ;{٫ ٜبكطٕٚ}ٚايٛقـ ع٢ً ع٢ً ا٫غت٦ٓاف، ؾع ايط ؾُٝا ٜبسٚايطادض  ٚ

ط يؿاشٺ، ت٫ٚ ٜذلى َتٛا ،إٔ ايطؾع ٜٛاؾل ضغِ املكشـ ٚضغِ املكشـ َتٛاتط .1
٭ْ٘ يٝؼ ٭سس ; ٚايكطا٠٤ اييت ٖٞ ايكطا٠٤ ايطؾع زٕٚ ايٓكب ; ٚقاٍ ايڀدلٟ 

خ٬ف ضغّٛ املكشـ، ٚإشا قط٨ بايٓكب خايؿت٘ ضغِ املػًُني يف 
 . (1)َكاسؿِٗ

إٔ ايطؾع أمت يًُع٢ٓ ٚأٚؾ٢ يًُڀًٛب َٔ شّ املٓاؾكني. قاٍ ايعداز يف ايه٬ّ  .2
يهٔ املكشـ ٫ ىايـ بكطا٠٤ ٫ تط٣ٚ ٚايطؾع ، ع٢ً ايٓكب يف اٯ١ٜ: "هٛظ 

 . (2)" أق٣ٛ يف املع٢ٓ ٚأدعٍ يف ايًؿغ

  

                                                           

 .1، دـ47( تؿػرل ايڀدلٟ، م1)
 . 14، م 1(َعاْٞ ايكطإٓ يًعداز، دـ2)
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 ادلسألت الثالثت :

 . ةأثس فتح ٍنصة "إٌ " وكطسٍا يف تػري مفعول "زأى" الكلبي

  زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ُّٱ: تعاىل يف قٛي٘

 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث

 (165-)غٛض٠ ايبكط٠ َّ  نن من زن رن مم

 زأي الفّساء مً كتاب "الكطع واالئتياف" لليحاع:

"......ٚيف ٖصٙ اٯٜات قطا٤ات ٚإعطاب َٚعإ وتاز إىل َعطؾتٗا َع ايتُاّ، قطأ 

 اك يق  ُّٱٱأبٛ عُطٚ ٚعاقِ ٚا٭عُـ ٚمحع٠ ٚايهػا٥ٞفاٖس ٚابٔ نجرل ٚمحٝس ٚ

بؿتض "إٔ " ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ، ٚقطأ  165َّ ام يل ىل مل  يك ىك مك لك
أٌٖ املس١ٜٓ ٚأٌٖ ايؿاّ "ٚيٛ تط٣ ايصٜٔ" بايتا٤ ٚبؿتض إٔ "ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ ٚقطأ اؿػٔ 

عكٛب  ٚقتاز٠ " ٚيٛ تط٣ ايصٜٔ بايتا٤ أٜها ٚنػط إٔ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ ، ٖٚٞ قطا٠٤ ٜ
ٚقطأ أبٛ دعؿط ايكاض٨ "ٚيٛ ٜط٣ " بايٝا٤ ٚنػط "إٕ" ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ أٜها، قاٍ أبٛ 
دعؿط: ؾُٔ قطأ ايكطا٠٤  ا٭ٚىل مل  ٜكـ ع٢ً "إش ٜطٕٚ ايعصاب" ع٢ً قٍٛ ا٭خؿـ ٭ٕ 
ايتكسٜط عٓسٙ :ٚيٛ ٜط٣ ايصٜٔ ظًُٛا إٔ ايك٠ٛ هلل بطؾع " ٜط٣ " ع٢ً إٔ " ٜٚط٣ " مبع٢ٓ 

قٍٛ أبٞ عبٝس)٠( ايتكسٜط : ٚيٛ ٜط٣ ايصٜٔ أؾطنٛا عصاب اٯخط٠ يعًُٛا ٜعًِ، ٚع٢ً 

٭ٕ "يعًُٛا" دٛاب "   َّ  مل  يك ىك  ُّٱ إٔ ايك٠ٛ هلل، ؾع٢ً قٛي٘: ٫ ٜٛقـ ع٢ً

سػٓا  َّ  مل  يك ىك  ُّٱيٛ " َٚٔ قطأ "تط٣" بايتا٤ ٚؾتض إٔ، نإ ٚقٛؾ٘ ع٢ً 
 ٕٚ " ٚتهطٜطٖا ٖٚصا قٍٛإشا قسضٙ مبع٢ٓ: ٜطٕٚ إٔ ايك٠ٛ هلل ) ع٢ً إنُاض " ٜط

 . ، ٚقٌٝ: ايتكسٜط: يطأٜت إٔ ايك٠ٛ هلل، ٚقٌٝ: ايتكسٜط ٭ٕ ايك٠ٛ هلل(ايؿطا٤

قاٍ ٜعكٛب : َٚٔ  َّ  مل  يك ىك  ُّٱٚع٢ً ٖصٜٔ اؾٛابني ٫ ٜٛقـ ع٢ً 
 ايٛقـ 
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ٖٚصا ايتُاّ ايهايف ، ٚإمنا  َّ مل  يك ىك مك لك اك يق  ُّٱ
 (1)قاٍ )ٖصا ( ٭ْ٘ ٜكطأ إٕ " بايهػط".

 لفّساء مً كتابُ "معاىي الكسآٌ":زأي ا

ٚدٛاب٘ َذلٚى.  َّ ام يل ىل  ُّٱٜٛقع "ٜط٣" ع٢ً: : $أبٛ ظنطٜا ايؿطا٤ ٍٛكٜ
 ٚاهلل أعًِ.

ٚتطى اؾٛاب يف ايكطإٓ  2َّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ)ٚقٛي٘(: 
نجرل; ٭ٕ َعاْٞ اؾ١ٓ ٚايٓاض َهطض َعطٚف. ٚإٕ ؾ٦ت نػطت إٕ ٚإٕ ٚأٚقعت 

ٕٸ َع ايٝا٤ أسػٔ َٔ نػطٖا. "ٜط٣" ع٢ً "إش" يف املع٢ٓ. ٕٸ ٚأ  ٚؾتٳض أ

بايتا٤ نإ ٚد٘ ايه٬ّ إٔ ٜكٍٛ: "إٕ  َّٱمك لكى رَتَ يق ُّ َٚٔ قطأ

 -ايك٠ٛ..." بايهػط "ٚإٕ..."; ٭ٕ "تط٣" قس ٚقعت ع٢ً "ايصٜٔ ظًُٛا" ؾاغت٪ْؿت "إٕ 
ٕٸ(" ٚيٛ ؾتشتُٗا ع٢ً تهطٜط ايط١ٜ٩ َٔ "تط٣" َٚٔ "ٜط٣" يهإ قٛابا; نأْ٘  )ٚإ

 .(3)#يٛ تط٣ ايصٜٔ ظًُٛا إش ٜطٕٚ ايعصاب "ٜطٕٚ" "إٔ ايك٠ٛ هلل مجٝعاقاٍ: ٚ

 حتليل زأي الفساء :

 َّ مل  يك ىك مك لك اك يق  ُّٱٱقطا٠٤: "َٔ خ٬ٍ  ايؿطٸا٤ أؾاض
 "ٜط٣"ٚشيو يتػًط ايؿعٌ  ;ٚإٕ نإ  ايؿتض أٚىلٗا، ؾتشٚ "إٕ"نػط ُٖع٠  دٛاظ إىل 

 ."ٜط٣"ؿعٍٛ ب٘ ايجاْٞ يًؿعٌ ؾٗٞ ٚازلٗا ٚخدلٖا يف سهِ امل، ا٭ٚىل "إٔ"ع٢ً 

 َّ مل  يك ىك مك لكى رَتَ يق  ُّٱٚمل ًٜبح إٔ أؾاض إىل قطا٠٤ 

ع٢ً ايصٜٔ " ٜط٣ ايؿعٌ "  ٚشيو يتػًط ; إىل إٔ ايهػط بٗا أيٝل ٚأؾهٌ شٖبٚ
 َٔ ٖٓا دا٤ ايهػط يف ُٖعتٗا.، ٚا٭ٚىل َػتأْؿ١" إٔ " أقبشت ظًُٛا، ٚ

                                                           

 .172-171، ايٓشاؽ ف، ٭بٞ دعؿطايكڀع ٚا٥٫تٓا(1)
 .31 –( غٛض٠ ايطعس (2
 .98 -97/ 1، ايؿطا٤، ٭بٞ ظنطٜا(َعاْٞ ايكطإٓ 3)
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 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض:

يؿطا٤ َٔ املؿػطٜٔ: قُس بٔ دطٜط ايڀدلٟ ، ٚؾدط ايسٜٔ ايطاظٟ ، ٚابٔ أٜس ا 
شنط ٚد٘  ًٚؿتض يف اشلُع٠ ي شنط ٚدٗنييف نتاب٘ إىل  ايڀدلٟعڀ١ٝ،سٝح خًل 

َٔ اعتباض نػط اشلُع٠ ; ايهػط ؾٝٗا ٚاْت٢ٗ إىل عني َا اْت٢ٗ إيٝ٘ ايؿطا٤ يف اٯ١ٜ 
ٕٸ"دا٤ت ٭ٕ ايه٬ّ مت قبًٗا ٚ; يف اٯ١ٜ إمنا وػٔ  ٚقس ، اغت٦ٓاؾا بعس متاّ اـدل  "إ

ـٹ ايڃكڂطٻا٤ٹ: $ح ايڀدلٟ ْؿػ٘ بصيو يف قٛي٘: قطٸ ٔٵ غٳًځ َٹ ٕٳ  ٱٚٳقځطٳأځ شٳيٹوځ آخٳطٴٚ

 َّنن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لكى رَتَ يق  ُّٱ

٘ٹ يځ ٓٴٛا عٳصٳابٳ ايًډ ُٴٛا سٹنيٳ ٜٴعٳاٜٹ ٔٳ ظځًځ ُٻسٴ ايډصٹٜ َٴشٳ ٛٵ تٳطٳ٣ ٜٳا  ٚٳيځ ٓٳ٢:  ُٳعٵ ٍٳ ايډتٹٞ بٹ ُٵتٳ ايڃشٳا عٳًٹ
ّڇ ايڃدٳبٳ ُٳا ٘ٹ بٳعٵسٳ تٳ ْٹ ٚٳغٴًڃڀځا ٘ٹ  ٔٵ قڂسٵضٳتٹ َٴبٵتٳسٳأڄ عٳ ِٻ أځخٵبٳطٳ تٳعٳايځ٢ شٹنڃطٴٙٴ خٳبٳطٶا  ٗٳا. ثٴ ٝٵ ٕٳ إڇيځ طڇ ٜٳكٹرلٴٚ

ٝٳا ْٵ ُٹٝعٶا ؾٹٞ ايسټ ٘ٹ دٳ ٛٻ٠ځ يٹًډ ٕٻ ايڃكڂ ٍٳ: إڇ ٍڇ، ؾځكځا ٚٻ  .(1)#ايڃأځ

َتؿكا  ،ٚنػطٖا يف اٯ١ٜ" إٕ "أَاّ ؾتض ُٖع٠  ؾدط ايسٜٔ ايطاظٟ نُا تٛقـ
عًچ١ ايؿتض بتكسٜط ؾعٌ ايط١ٜ٩ ْاق٬ ن٬ّ ايؿطٸا٤ ْكٸا، ٚكايؿا ي٘  يف َع ايؿطا٤ يف 

بٌ ; إىل ٚد٘ آخط يف ايهػط ٫ ع٢ً غبٌٝ ا٫غت٦ٓاف نُا اْت٢ٗ إيٝ٘ ايؿطا٤ اٱؾاض٠
ٕٸ: يكًت$ض ايه٬ّ: ٚقسٸ، ايهػط بػبب ؾعٌ ايكٍٛ احملصٚف عسٸ ٛٸ إ  #.٠ هلل مجٝعاايك

ؾكس أناف إىل ضأٟ ايؿطٸا٤ تٓٛعا يف ايتكسٜط يٝؼ إ٫، ؾذعٌ  ابٔ عڀ١ٝ ٚأَا
ٚيٛ تط٣ ٜا قُس ايصٜٔ ظًُٛا يف ساٍ ض٩ٜتِٗ ;  بؿتض ا٭يـ# إٔ$املكسٸض يف ساٍ ناْت 

يعًُت إٔ ايك٠ٛ هلل  أٚ : ،يًعصاب ٚؾععِٗ َٓ٘ ٚاغتععاَِٗ ي٘ ٭قطٚا إٔ ايك٠ٛ هلل
، ؾٗٞ #إٔ$٭ٕ ايك٠ٛ هلل ، ؾاي٬ّ َهُط٠ قبٌ ، أٚ : ٚقس خٛطب ٚاملطاز أَت٘)ا، مجٝع

 . َؿعٍٛ َٔ أدً٘، ٚاؾٛاب قصٚف َكسض بعس شيو

                                                           

 .19/ 3-ايڀدلٟ  -داَع ايبٝإ(1)



 

72 
 

 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

، ٚتأٌٜٚ شيو: ٚيٛ تط٣ ايصٜٔ #إٕ$اشلُع٠ َٔ أَا ع٢ً َا ضٴٟٚ َٔ قطا٠٤ نػط ٚ
 ، أٚ #ايك٠ٛ هلل إٕ$ظًُٛا إش ٜطٕٚ ايعصاب ٫غتععُت َا سٌ بِٗ، ثِ ابتسأ اـدل بكٛي٘ 

 إٕ ايك٠ٛ هلل مجٝعا ٫غتععُت ساشلِ.  :ٜكٛيٕٛ

بايٝا٤ # ٜط٣$عُطٚ ٚعاقِ ٚابٔ نجرل  ٞمحع٠ ٚايهػا٥ٞ ٚأب ا٠٤قطٚيف ساٍ 
تأًٜٚ٘: ٚيٛ ٜط٣ يف ايسْٝا ايصٜٔ ظًُٛا ؾٝهٕٛ ، #إٔ$َٔ  ُع٠َٔ أغؿٌ، ٚؾتض اشل

 عا. ساشلِ يف اٯخط٠ إش ٜطٕٚ ايعصاب يعًُٛا إٔ ايك٠ٛ هلل مجٝ

ايصٜٔ  -مبع٢ٓ ٜعًِ-آخط ضٟٚ عٔ املدلز ٚا٭خؿـ: ٚيٛ ٜط٣ تأ٬ٜٚثِ ٜصنط 
عاٌَ يف # ٜط٣$ ـــــظًُٛا إش ٜطٕٚ ايعصاب إٔ ايك٠ٛ هلل مجٝعا ٫غتععُٛا َا سٌ بِٗ، ؾ

ايتكسٜط يف قطا٠٤ ايٝا٤: ٚيٛ ٜط٣ ايصٜٔ ظًُٛا إٔ أَا  ٚ ٚغست َػس املؿعٛيني.# إٔ$
ايؿعٌ ايعاٖط ٖٚٛ أضدض َٔ إٔ ٜهٕٛ ايعاٌَ ؾٝٗا # إٔ$يف ٜٚعٌُ ، ايك٠ٛ هلل مجٝعا

 .َكسضا

، ٚشيو إَا ع٢ً #إٕ$َٔ  ُع٠بايٝا٤ َٔ أغؿٌ ٚنػط اشل# ٜط٣$ٚقطأت طا٥ؿ١ 
 .(1)#يكايٛا إٕ ايك٠ٛ هلل مجٝعا  :سصف اؾٛاب ٚابتسا٤ اـدل، ٚإَا ع٢ً تكسٜط

١ يًؿتض ناؾ١ ا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ احملتًُ قس شنطابٔ عڀ١ٝ  ٚعًٝ٘ ؾٝهٕٛ
 إىل َا شنطٙ ايؿطا٤ ٚ َا شنطٙ غرلٙ َٔ ايٓشا٠َؿرلا  "إٕ"ٚايهػط يف ُٖع٠ 

 .ٚاملؿػطٜٔ

َع ؾٝ٘ ٚدٗا ٚاسسا يهػط اشلُع٠ اتؿل  ٜصنط ا٭خؿـٚأَا ايٓشا٠ ; ؾٗا ٖٛ 
: ٜكٍٛ ا٤تعبرل ايؿطٸ ع٢ً سسٸ اأٚ اغت٦ٓاؾ يف ٖصٙ ايكطا٠٤ ابتسا٤ٶ "إٕ"ٖٚٛ نٕٛ  ،ا٤ايؿطٸ

ٕٻ" َهػ ؾـ$ ٛٵ تٳط٣}شٵ قاٍ إٛض٠ ع٢ً ا٫بتسا٤ "إ ٛٵ تٳط٣}ٚقاٍ بعهِٗ  ...{ٚٳيځ ٚؾتض  {ٚٳيځ
ٕٻ} مل ٜعًِ، ٚيهٔ - اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ق٢ً–ٕ ايٓيبٸ ٭; ٚيٝؼ شيو  {تٳط٣}ع٢ً  {أځ

ِٳ ش  . (2)#يو ايٓاؽأضاز طإٔص ٜٴعٵًٹ

                                                           

 .235/ 1،احملطض ايٛدٝع يف تؿػرل ايهتاب ايععٜعاْعط : (1)
 .165 -164/ 1 ،ا٭خؿـ ،َعا٢ْ ايكطإٓ(2)
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ٗٶ بايؿعٌ تط٣ ع٢ً قطا٠٤ َٔ قطأٙ " إٔ " ل ا يًؿتض ٖٚٛ تعًچا ٚاسسٶٚشنط ٚد
 تا٤.باي

يٝڀطح يف َعاْٞ ايكطإٓ أٚدٗا م١ٜٛ يتٛدٝ٘ ; ايعداز ـٜٚأتٞ بعس ا٭خؿ
َتؿكا َع ايؿطا٤ يف ايهػط ع٢ً ا٫غت٦ٓاف ٚايؿتض ع٢ً  ايكطا٤ات ايٛاضز٠ يف اٯ١ٜ

ٕٻ أدٛز ايٓكب بايؿعٌ " ٜط٣ " أٚ " تط٣ " ، ٖٚٛ ٜػتشػٔ قطا٠٤ ايؿتض إش قاٍ : "  ؾؿتض أ
 .(1)#ْكب يف ٖاتني اؾٗتني ع٢ً َا ٚقؿٓا ٚأنجط يف ايكطا٤ٳ٠، َٚٛنعٗا

 توجيُ  أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

أؾاض يف َعطض ن٬َ٘ عٔ أسس ا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ إىل ؽطٜر ؾكس  ايٓشاؽٚأَا 
ٚاْت٢ٗ إىل عني َا اْت٢ٗ إيٝ٘ ايؿطا٤ يف  "،إٕ"ؾتض ُٖع٠ ;أٟ :  ايؿطا٤ يكطا٠٤ ايؿتض

آْصاى، سٝح قاٍ:" َٚٔ قطأ "تط٣" بايتا٤ ٚؾتض ايؿتض َػتشػٓا ايٛقـ تٛدٝ٘ قطا٠٤ 
"إٔ"، نإ ٚقٛؾ٘ ع٢ً "إش ٜطٕٚ ايعصاب "سػٓا; إشا قسٸضٙ مبع٢ٓ: ٜطٕٚ إٔ ايك٠ٛ هلل 

 ." (2)ايؿطا٤ )ع٢ً إنُاض " ٜطٕٚ " ٚتهطٜطٖا ٖٚصا قٍٛ

ؾٗٛ ٜػتشػٔ ايٛقـ بٓا٤ ع٢ً ضأٟ ايؿطا٤ املكتهٞ تكسٜط ؾعٌ َهُط ٜؿػطٙ  
املع٢ٓ ا٭ٍٚ ٜتِ ، ٚمتاَ٘ ٜتٛقـ ع٢ً تكسٜط دٛاب "يٛ" احملصٚف،  ايعاٖط، ٚعًٝ٘ ؾإٕ

 ٚتكسٜط ؾعٌ ٜعٌُ يف "إٔ" املؿتٛس١ اشلُع٠ ٚؾعًٗا .

ٚقس غهت ايٓشاؽ عٔ ضأٟ ايؿطا٤ املعينٸ بهػط ُٖع٠ "إٔ"، َػتأْػا ؾٝ٘ 
بطأٟ ا٭خؿـ، ٚيعًچ٘ انتؿ٢ به٬ّ ا٭خؿـ ، ٚمل ٜهٔ يف ساد١ إىل إٔ ٜػٛم 

 يف شيو ايكسز، ٚاهلل أعًِ . ن٬ّ ايؿطا٤

  

                                                           

 .239 -238/ 1،َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘ يًعدازاْعط : (1)
 .172-171ع ٚا٥٫تٓاف ، أبٛ دعؿط ايٓشاؽ ،م : (ايكڀ2)
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 اخلالصة والرتجيح : 

ٕٸ "  اييت غاقٗا ايٓشاؽ ْك٬ عٔ  يكس غط٣ اـ٬ف يف ع١ً ؾتض ُٖع٠ " إ
ايؿطا٤، ٚايصٟ نإ ٜط٣ إٔ غبب ايؿتض  ع٢ً إنُاض ؾعٌ ايط١ٜ٩ " ٜط٣ " ٚتهطٜطٖا، 

 أٚ ع٢ً تكسٜط سطف دط قصٚف أٚقع ايٓكب ؾُٝا بعسٙ ع٢ً ْعع اـاؾض...

يٛ ٜعًُٕٛ سكٝك١ ق٠ٛ اهلل عع ٚدٌ  :ٜعًِ، أٟ :مبع٢ٓ " ٜط٣" ٚايطادض ؾُٝا ٜبسٚ إٔ 
املؿعٛيني.  ، ٚغست َػسٸ" إٔ ايك٠ٛ هلل"ٚاقع١ ع٢ً  " ٜط٣ٚتهٕٛ "ٚؾس٠ عصاب٘، 

ٚهٛظ ، يتبٝٓٛا نطض اؽاشِٖ اٯشل١"قصٚف، أٟ  "يٛ"، ٚدٛاب "ٜط٣"ؾاعٌ  "ايصٜٔ"ٚ
يف َٛنع ْكب َؿعٍٛ َٔ  "إٔ"يًعامل ٖصا . ٚقٌٝ : إٔ ٜهٕٛ املع٢ٓ : قٌ ٜا قُس 

 ٭ٕ ايك٠ٛ هلل مجٝعا . :أدً٘، أٟ
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 ادلسألت الشابعت: 

 داللة الفعل املضازع. تعينيأثس فتح ٍنصة "إٌ" وكطسٍا يف 

 َّ هل مل خل حل جل مك لك ٱٱُّٱٱٱٱٹٱٹقٛي٘ تعاىل: يف 

 (109-)غٛض٠ ا٭ْعاّ 

 يحاع :            زأي الفساء مً كتاب "الكطع واالئتياف" لل

َّمك لك ٱُّٱٱٱٹٱٹٜكٍٛ أبٛ دعؿط ايٓشاؽ: " قاٍ ٜعكٛب : َٚٔ ايٛقـ 

 مل خل  حل جل ٱٹٱُّٱٱٱٹ" ؾٗصا ايتاّ َٔ ايٛقـ ثِ قاٍ: )دٌ ٚعع( كدلا َٚٛدٗا 109"

ٖٚصا ايكٍٛ َصٖب أبٞ عُطٚ ٚعٝػ٢ ٚا٭خؿـ، َٚٔ قطأ "أْٗا " بايؿتض  َّٱهل

٭ٕ "أْٗا " عٓسُٖا  َّ مك لك ُّٱكـ ع٢ً ؾصٖب إىل قٍٛ اـًٌٝ ٚغٝبٜٛ٘.داظ إٔ ٜ
مبع٢ٓ" يعًٗا " ٚسه٢ اـًٌٝ عٔ ايعطب: اٹٜت ايػٸٛمٳ اځْو تؿذلٟ نصا، مبع٢ٓ يعًو، 
ٚع٢ً قٍٛ ايهػا٥ٞ: " َٚا ٜؿعطنِ" يٝؼ بٛقـ ٭ٕ املع٢ٓ عٓسٙ: َٚا ٜؿعطنِ بأْٗا إشا 

 "٫" عٓسٙ ظا٥س٠ ٚ نُا قاٍ:" َٔ ايطدع"  دا٤ت )٫( ٜ٪َٕٓٛ ، ٚ
ٓٵسضا       أيّٛ ايبٝض إ٫ تػدطا٫ٚ   1ملا ضآْٞ ايؿٸُط ايكځؿځ

تعاز "٫" يف َٛنع  ٜطٜس : إٔ تػدط، قاٍ أبٛ دعؿط: ٖٚصا عٓس ايبكطٜني خڀأ ٫
ٜكـ ع٢ً " َٚا ٜؿعطنِ" ع٢ً قٍٛ ايؿطا٤، ٚأقشاب٘  ٜؿهٌ ؾٝ٘ ظٜازتٗا، ٚنصا ٫

ٕٛ أٚ ٜ٪َٕٓٛ، ٚايتُاّ ع٢ً ٜ٪َٓ ٜعدلٕٚ عٓ٘ إٔ املع٢ٓ: َٚا ٜؿعطنِ بأْٗا إشا دا٤ت ٫
ٜ٪َٕٓٛ " ٚايكٍٛ إٔ َع٢ٓ " أْٗا": يعًٗا قٍٛ َعطٚف يف ايًػ١ نُا  قٍٛ اؾُاع١: "٫

  "َٔ ايڀٌٜٛ "قاٍ: 

 " (3)"   (2)أض٣ َا تطٜٔ أٚ غ٬ٝڄ كًچسا  أضٜين دٛازاڄ َات ٖع٫ ٭ْين 

                                                           

، اؾين ايساْٞ  يف سطٚف 2/285، اـكا٥ل ، 1/319( ايبٝت يًعذاز ، يف اؾٌُ يف ايٓشٛ ، (1
 .12، يػإ ايعطب ، ز1/303املعاْٞ ، 

، 40ّ، م 1981ٖـ،  1401، طبع١ زاض قازض، برلٚت،ٞايبٝت َٔ ايڀٌٜٛ، زٜٛإ سامت ايڀا٥(2=)
 .1/241، زٜٛإ ايؿعط ٚايؿعطا٤ ،1/491اـعا١ْ 

 .320- 319-318/ 1( ايكڀع ٚا٥٫تٓاف ،٭بٞ دعؿط ايٓشاؽ ،3=)
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 زأي الفساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ ":

هػٛض ا٭يـ )إشا دا٤ت( َػتأْؿ١، ٚهعٌ قٛي٘ )َٚا إْٗا( َ$)ٜكٍٛ ايؿطا٤ : 
اهلل: َٚا ٜؿعطنِ إشا دا٤تِٗ أِْٗ  يف قطا٠٤ عبس ٜٞؿعطنِ( ن٬َا َهتؿٝا. ٖٚ

ٌٸ( يػ١ ٞٸ: يعًٗا إشا دا٤تِٗ ٫ ٜ٪َٕٓٛ ٚيًعطب يف )يع بإٔ  ٫ ٜ٪َٕٓٛ... ٢ٖٚ يف قطا٠٤ أب
يٛ أْو  َٟا أزض يٕٛ:ٜكٛيٛا: َا أزض٣ أْو قاسبٗا، ٜطٜسٕٚ: يعًو قاسبٗا، ٜٚكٛ

ٕٸ( يف َٛنع يعٌقاسبٴ  . (1)#ٗا، ٖٚٛ ٚد٘ دٝس إٔ ػعٌ )أ

 حتليل زأي الفساء : 

 خل  حل جل مك لك ُّٱسعٞ ؾتض ُٖع٠ إٕ ٚنػطٖا يف قٛي٘ تعاىل: 

ٚدٗٞ ايؿطا٤ ص مبا مل ؼغ ب٘ َٛانع أخط٣ ؾكس تٓاٍٚ 109طا٭ْعاّ:  َّ هل مل
٘ ع٢ً نٌ ٚد٘ قطا٥ٞ ٚدٖٛا م١ٜٛ، ٚٚدٸ، إعطابا تؿػرلا ٚ اٯ١ٜ يف ايؿتض ٚايهػط 

ؾصنط إٔ ع١ً ايهػط ، ٚاضتبط نٌ ٚد٘ قطا٥ٞ َٓٗا مبع٢ٓ ىتًـ عٔ ايٛد٘ اٯخط
ثِ  {َٚا ٜؿعطنِ}َػتأْؿ١ ٜٚٛقـ ع٢ً ايه٬ّ قبًٗا، ؾٝٛقـ ع٢ً:  بهْٛٗا

ع٢ً " إٔ  "ؾ٬تكاٍ ايه٬ّ بسٕٚ ٚقـ، ٚدعٌ ؿتضٜبتس٨ ن٬َا آخط، أَا ع١ً اي
ٞٸ، ٚاستر ع٢ً شيو بكطا٠٤ أڂ" يعٌ" ٢ٓ قطا٠٤ ايؿتض مبع : )يعًٗا إشا دا٤تِٗ(،  ب

 ٚاغتؿٗس ع٢ً شيو به٬ّ ايعطب. 

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض:

ت٬ ايؿطا٤ عسزٷ َٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ تٓاٚيٛا ٖصٙ اٯ١ٜ باٱعطاب ٚايتٛدٝ٘، غٛا٤ 
 إيٝ٘.  خايؿ٘ يف بعض َا شٖب أٚٚاؾل ايؿطا٤  ممٔايٓشا٠  َِّٓٗ املؿػطٕٚ أ

يف نتاب٘ َؿهٌ إعطاب ايكطإٓ  ابٔ قتٝب١ ايسٜٓٛضٟممٔ ٚاؾل ايؿطا٤ هإ ؾ
ِٵ $سٝح قاٍ:  ٚٳَا ٜٴؿٵعٹطٴنڂ ٕٸ، ؾإْ٘ هعٌ ايه٬ّ تاَا عٓس قٛي٘:  َٚٔ قطأٖا بهػط إ

ٕٳْٻإثِ ٜبتس٨ ؾٝكٍٛ:  ٓٴٛ َٹ  .(2)#ٗا إڇشا دا٤ٳتٵ ٫ ٜٴ٪ٵ

                                                           

 (.350/ 1) ،( َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ 1)
 .154قـ  -(تأٌٜٚ َؿهٌ ايكطإٓ 2)
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ؾكاٍ اهلل: َٚا ٜؿعطنِ )أْٗا( قط٨ $قاٍ: سٝح  ايكٓٛدٞ  ٛاؾك٘ٚأَا يف قطا٠٤ ايؿتض ؾ

أٟ  1َّ جن يم ىم مم ُّٱبؿتض اشلُع٠ قاٍ اـًٌٝ: أْٗا مبع٢ٓ يعًٗا، ٚيف ايتٓعٌٜ 
أْ٘ ٜعن٢، ٚسهٞ عٔ ايعطب: "ا٥ت ايػٛم أْو تؿذلٟ يٓا ؾ٦ٝٶا أٟ يعًو، ٚقس 

 .(2)#مبع٢ٓ يعٌٚضزت إٔ يف ن٬ّ ايعطب نجرلٶا 
ْػب٘  اـ١ًٌٜٝ مبع٢ٓ يعٌ، ٖٚٛ ضأٟ ؾٛاؾل ايؿطا٤ يف شٖاب٘ إىل إٔ )إٔ( يف اٯ

 "  إٔ"  -يف قٍٛ ي٘ آخط-ٚقاٍ اـًٌٝ : $ابٔ ٖؿاّإيٝ٘ غرل ٚاسس َٔ ايٓشٜٛني، ٜكٍٛ 
 . (3)#يٓا ؾ٦ٝا" ٟٵطڇتٳؿٵتٳ وځْٻأځ ايػٛمٳ تٹ، َجٌ: "ا٥ٵ"  {يعٌ}مبع٢ٓ 

ٌٴ$يف تؿػرلٙ سٝح قاٍ:  ايؿٛناْٞ ْلٸ عًٖٝ٘ٚٛ ا٭َط ْؿػ٘ ايصٟ  ٖٵ  ٚٳقځطٳأځ أځ
ُٵعٳ٠ٹ،  ٗٳ َٹطڈ "أځْٻٗا إڇشا دا٤ٳتٵ" بٹؿځتٵضڇ ايڃ ٔٴ عٳا ٚٳابٵ ِٷ  ٚٳعٳاقٹ ٞټ  ٚٳايڃهٹػٳا٥ٹ ُٵعٳ٠ڂ  ٚٳسٳ ـٴ  ُٳ ٚٳايڃأځعٵ ُٳسٹٜٓٳ١ٹ  ايڃ

٘ٴ ٜٳعٻنډ ْٻ ٟٵ أځ ٘ٴ ٜٳعٻنډ٢" أځ ٚٳَا ٜٴسٵضڇٜوځ يځعٳًډ ٌڇ " ٓٵعڇٜ ٚٳؾٹٞ ايتٻ ٗٳا،  ُٳعٵٓٳ٢ يځعٳًډ ٗٳا بٹ ْٻ ٌٴ: أځ ٍٳ ايڃدٳًٹٝ ٢. قځا
ٟٵ: يځعٳًډوځٚٳ ٝٵ٦ٶا"; أځ ٔڇ ايڃعٳطٳبٹ: "ا٥ٵتٹ ايػټٛمٳ أځْٻوځ تٳؿٵتٳطڇٟ يځٓٳا ؾٳ ٞٳ عٳ  .....سٴهٹ

ُٳعٵٓٳ٢  ّڇ ايڃعٳطٳبٹ نځجٹرلٶا بٹ ٚٳضٳزٳتٵ ؾٹٞ نځًځا ٚٳسٳهځ٢"يعٌ"ٚٳقځسٵ  ٞټ .  ٗٳا  ايڃهٹػٳا٥ٹ ْٻ أځ
ٞټ أځ ٍٳ ايڃهٹػٳا٥ٹ ٚٳقځا ٔڇ نځعٵبٺ.  ٞٿ بٵ ـٹ أڂبٳ َٴكٵشٳ ٕٻ نځصٳيٹوځ ؾٹٞ  ٚٳايڃؿځطٻا٤ٴ: إڇ ظٳا٥ٹسٳ٠څ،  "يځا"ٜٵهٶا 

ُٳا ظڇٜسٳتٵ ؾٹٞ  ٕٳ" ؾځعڇٜسٳتٵ نځ ٓٴٛ َٹ ٟڇ ايڃآٜٳاتٹ، "إڇشٳا دٳا٤ٳتٵ ٜٴ٪ٵ ٗٳا": أځ ْٻ ِٵ أځ َٳا ٜٴؿٵعٹطٴنڂ ٚٳ ٓٳ٢: " ُٳعٵ ٚٳايڃ
ٕٳ" ٚيف قٛي٘: " ِٵ يځا ٜٳطٵدٹعٴٛ ٗٴ ْٻ ٖٵًځهڃٓاٖا أځ ٜٳ١ٺ أځ ّٷ عٳ٢ً قځطٵ ٚٳسٳطا ٘ٹ تٳعٳايځ٢: " ٛٵيٹ ٓٳعٳوځ أځيډا قځ َٳ َا 

ـٳ  ٚٳنٳعٻ ٚٳايٓٻشٻاؽٴتٳػٵذٴسٳ"،  ٚٳخٳڀځأڅ ايعٻدٻازٴ  ٛٳ غځًځطڅ  ٖٴ ٚٳقځايڂٛا:  ٜٳازٳ٠ځ يځا،  ُٳا ظڇ ٖٴ ٝٵطٴ  .(4)#ٚٳغځ

يف نتاب٘  أبٛ ايبكا٤ ايعهدلٟيف ٖصٜٔ ايٛدٗني أٜها  نُا ٚاؾل ايؿطٸا٤
ت٦ٓاف ٚاملؿعٍٛ ايجاْٞ ٜكطأ بايهػط ع٢ً ا٫غ {إْٗا}$ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ ؾكاٍ: 

 قصٚف تكسٜطٙ َٚا ٜؿعطنِ إمياِْٗ، ٜٚكطأ بايؿتض ٚؾٝ٘ ث٬ث١ أٚد٘: 

مبع٢ٓ يعٌ سهاٙ اـًٌٝ عٔ ايعطب ٚع٢ً ٖصا ٜهٕٛ  {إٕ}: إٔ أسسٖا
 املؿعٍٛ ايجاْٞ أٜها قصٚؾا.

                                                           

 .3 -( غٛض٠ عبؼ(1
 .219/ 4 -ايكٓٛدٞ ، ( ؾتض ايبٝإ يف َكاقس ايكطإٓ 2)

 .1/331 ،(َػين ايًبٝب3)
 .173/ 2، ايكسٜط يًؿٛناْٞ (ؾتض4)
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 َٚا عًُت ؾٝ٘ يف َٛنع املؿعٍٛ ايجاْٞ." إٔ " ظا٥س٠ ؾتهٕٛ  " ٫" : إٔ ٚايجاْٞ

غرل ظا٥س٠، ٚاملع٢ٓ َٚا ٜسضٜهِ عسّ  {٫}ع٢ً بابٗا ٚ {إٕ}: إٔ ٚايجايح
٫ : ٚايتكسٜط ،ٖٚصا دٛاب ملٔ سهِ عًِٝٗ بايهؿط أبسا ٦ٜٚؼ َٔ إمياِْٗ، إمياِْٗ 

 .(1)#ٜ٪َٕٓٛ بٗا ؾشصف املؿعٍٛ

ٚاؾل ايعهدلٟ ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘ يف ايٛدٗني نًُٝٗا، غرل أْ٘ تٛقـ  
ٖصإ ايٛدٗإ ٚ  ٚدٗني مٜٛني مل ٜصنطُٖا ايؿطا٤،  أَاّ قطا٠٤ ايؿتض يٝػتسضى

 ُٖا: 

َٚا بعسٖا يف  " إٔ" ظا٥س٠، ٚتهٕٛ  "٫ ٜ٪َٕٓٛ "يف قٛي٘: "٫"إٔ تهٕٛ  ا٭ٍٚ:
 ."  ٜؿعطنِ" قٌ ْكب املؿعٍٛ ب٘ ايجاْٞ يًؿعٌ 

ٜٚهٕٛ ، ٚ تهٕٛ أق١ًٝ غرل ظا٥س٠ ، ع٢ً َعٓاٖا  " إٔ" إٔ تهٕٛ  ايجاْٞ:
 َا ٜسضٜهِ عسّ إمياِْٗ. تكسٜط املع٢ٓ: ٚ

يف عًّٛ ايهتاب تؿك٬ٝ بسٜعا َسعُا قاسب نتاب ايًباب ٚقس ؾكٸٌ 
با٭زي١ ايٓش١ٜٛ ٚايؿٛاٖس املػُٛع١ ضأٟ ايؿطا٤ يف قطا٤تٞ ايؿتض ٚايهػط، ؾكاٍ: 

ُٵطٚ، ٚأبٴٛ بٳهڃط غ٬ف عٓ٘ $ ُٵع٠، ٚابٔ نجرلڈ ٚأبٴٛ عٳ َٻ١: أْٗا بٹؿځتٵض اشلځ ٚقطأ ايعا
 بٹهځػٵطڇٖا.

ٝٵطٙ، ٭ٕ َعٓاٖا:  ـځًٹٌٝ ٚغ ٛٳانٹشٳ١څ اغٵتذٛزٖا ايٓٻاؽ: ا ؾأَا قطا٠٤ ايهځػٵط: ؾځ
ٌټ آٜٳ١. ٗٴِ ن  اغٵتٹ٦ٓٳاف إخٵبٳاض بعسّ إميإ َٔ طڂبع ع٢ً قځًڃبٹ٘، ٚيٛ دٳا٤ٳتٵ

ٞٿ َٴكٵشٳـ أبٳ ٍټ ع٢ً شٳيٹو أْٻٗا يف  ٌٻ"، قايٛا: ٜٚس ُٳعٵٓٳ٢: "يع ٕٻ" يف ٖصٙ املٛانٹع نِّٗا بٹ  ؾـ"أ
ٓٴٕٛ"، ْٚٴكٹٌ عٓ٘: "َٚا ٜٴؿٵعٹطٴنِ يعِّٗا إشٳا  َٹ ٚقطا٤ت٘: "َٚا أزٵضٳانڂِ يعًډٗا إشا دٳا٤ٳتٵ ٫ ٜٴ٪
ٌٻ" قس نځجٴط  ٕٻ "يځعٳ ٜٵهٶا بأ ٝٵس ٚغرلٙ، ٚضٳدٻشٴٛا شيو أ ٓٴٕٛ". شنط أبٴٛ عٴبٳ َٹ دٳا٤ٳت ٫ ٜٴ٪

َٹجٵٌ ٖصا ايتٻطنٹٝب; نكٛي٘ تعاىل:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذييُّٱٱٚضٚزٴٖا يف 

                                                           

 (.531 -530/ 1ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ )(1)
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ُٳعٵٓٳ٢: "يعٌ" 3طعبؼ:  َّ جن يم ىم مم ُّٱص، 17طايؿٛض٣:  ٕٻ" بٹ ص، ٚممډٔ دعٌ "أ
ٜٳاز ايؿطٸا٤. ٝٳ٢ بٔ ظڇ ٜٵهٶا، ٜٳشٵ  أ

ٗٳا" قاٍ:  ايعٻدٻازشيو ٚضدٻض  ـځًٹٌٝ، إٔ َعٓاٖا: يځعٳًډ ٜٵ٘ عٔ ا ٛٳ ؾكاٍ: "ظعِ غٹٝب
ٖٵ ٝٻ١ ٚأدٛز، "ْٚٳػٳب ايكطا٠٤ ٭ ٛٳدٵ٘ أقڃ٣ٛ يف ايعٳطٳبٹ ٖٳصٳا اي  .(1)#ٌ املس١ٜٓ ٚنصا أبٴٛ دٳعٵؿځط"ٚ

يف ْك٘ ايػابل تؿك٬ٝ ؾا٬َ َٚسي٬ ع٢ً قش١ َا شٖب  ابٔ عازٍّ قس قسٸٚ
 ،يًؿطا٤ " يعٌ" مبع٢ٓ  " إٔ " ح بٓػب١ ف٤ٞإيٝ٘ ايؿطا٤ ٚععا اٯضا٤ ٭قشابٗا، ٚقطٸ

 " مبع٢ٓ" إٔ " ٚقسّ ايؿٛاٖس ايؿعط١ٜ اييت تجبت قش١ َا شٖب إيٝ٘ يف قش١ ف٤ٞ 
 . " عٌي

 إشٕ ضأٟ ايؿطا٤ مل ٜػًِ َٔ َعاضن١، إ٫ أ; ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٖصٙ املٛاؾك١ 
، ؾهاْت اعذلض بعض ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ ع٢ً ضأٜ٘، ٚتبٓٛا آضا٤ أخط٣ سٍٛ ايكه١ٝ 

ٌٸ" ايؿ٘ بعهِٗ يف تٛدٝ٘ قطا٠٤ ايؿتض بأْٗا ع٢ً َع٢ٓ ك ٕٸ"  يع ( ، بٌ إِْٗ أقطٚا إٔ )أ
يف ايٛد٘ ايجاْٞ ايصٟ اغتسضن٘ ع٢ً  ايعهدلٟشنطٙ باق١ٝ ع٢ً َعٓاٖا ع٢ً َا 
ٕٳ(، $)ايصٟ قاٍ:  قُس أبٛ ظٖط٠ايؿطا٤، َٚٔ ٖ٪٤٫ ايؿٝذ  َٹٓٛ ٗٳا إڇشٳا دٳا٤ٳتٵ يځا ٜٴ٪ٵ ْٻ أځ

ٚقط٥ت بؿتض ُٖع٠ )إٔ(، ٜٚهٕٛ املع٢ٓ َا ٜسضٜهِ أْٗا إشا دا٤ت اٯ١ٜ نُا ٜڀًبٕٛ 
ٕ، ٚيٛ دا٤تِٗ ٖصٙ اٯٜات اييت يځا ٜ٪َٕٓٛ، ٜٚهٕٛ ٖصا إٜصاْا بأِْٗ يځا ٜ٪َٓٛ

ٜڀًبْٛٗا، ٭ِْٗ داسسٕٚ ابتسأٚٙ ِٖٚ ٜكطٕٚ عًٝ٘ ؾِٗ ٫ ٜ٪َٕٓٛ; ٭ٕ اؾشٛز غًب 
ٗڇِ  .(2)#عًِٝٗ ؾػًبت عًِٝٗ ؾكٛت

يف ْك٘ ايػابل ا٭ٚد٘ اٱعطاب١ٝ ٚايتؿػرل١ٜ املدتًؿ١ ي١ٰٜ  أبٛ سٝإعاجل 
٠٤ ايؿتض ٚقطا٠٤ ايٓكب، يكطا٤تني ايكطآ١ْٝ، أعين قطاإىل اايهطمي١ اغتٓازا 

إىل اٯضا٤ ايٓش١ٜٛ  ا٭َط ؾاغتكك٢ ناؾ١ اٯضا٤ ايٓش١ٜٛ املڀطٚس١ ٚإٕ َاٍ يف ْٗا١ٜ
 سٝح بعض ايؿ٤ٞ; ٚإٕ ناْت ب٪ض٠ ا٫ٖتُاّ عٓسٙ ناْت كتًؿ١، اييت تبٓاٖا ايؿطا٤

                                                           

 .370-369/ 8 ،بٔ عازٍ ايسَؿكٞ،٫ايًباب يف عًّٛ ايهتاب (1)

 .2630 -2629/ 5،ظٖط٠ ايتؿاغرل (2)
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ثِ  ،٠سٝإ ببٝإ ايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ املدتًؿ١ يف اٯ١ٜ ست٢ ٚإٕ مل تهٔ َتٛاتط ٛاٖتِ أب
 قسّ تٛدٝٗا مٜٛا يهٌ قطا٠٤ َٔ ٖصٙ ايكطا٤ات، ٜكٍٛ يف تؿػرل ايبشط احملٝط:

ٝٳا٤ؾذعٌ قطا٠٤  ٚٳايڃ ُٵعٳ٠ٹ  ٗٳ ٕٳ ايڃبٳتٻ١ځ ٚع٢ً  نځػٵطٴ ايڃ ٓٴٛ َٹ ِٵ يځا ٜٴ٪ٵ ٗٴ ْٻ ٓٵسٳ ٜب٘ ٳأځ ّٴ عٹ ِٻ ايڃهځًځا تٳ
ِٵ"  ٚٳَا ٜٴؿٵعٹطٴنڂ ٘ٹ: " ٛٵيٹ َٳشٵصٴٚفٷ، قځ ِٵ"  َٴتٳعٳًډلٴ "ٜٴؿٵعٹطٴنڂ ٕٴ ٚٳ َٳا ٜٳهڂٛ ِٵ  ٚٳَا ٜٴؿٵعٹطٴنڂ ٟٵ  ، أځ

ُٳعٵٓٳ٢ٚبصيو ٜتؿل ٚايؿطا٤ ، ثِ ٜصنط قطا٠٤  ٚٳايڃ ٚٳايتٻا٤،  ُٵعٳ٠ٹ  ٗٳ َٳا  عٓسٙ: ؾځتٵضٴ ايڃ ٚٳ
ٗٳا ٕٳ بٹ ٓٴٛ َٹ ٗٳا إڇشٳا دٳا٤ٳتٵ يځا ٜٴ٪ٵ ٕٻ ايڃآٜٳ١ځ ايډتٹٞ تٳكڃتٳطڇسٴْٛٳ ٕٳ أځ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٗٳا ايڃ ٜټ ِٵ أځ ْٳا ، ٜٴسٵضڇٜهڂ ٓٹٞ أځ ٜٳعٵ

ٕٳ بٹصٳيٹوځ، أځ ِٵ يځا تٳسٵضٴٚ ْٵتٴ ٚٳأځ ٕٳ  ٓٴٛ َٹ ٗٳا إڇشٳا دٳا٤ٳتٵ يځا ٜٴ٪ٵ ْٻ ِٴ أځ ٕٻ" .......عٵًځ ٔٳ "أځ ُٴؿځػٿطڇٜ ٌٳ بٳعٵضٴ ايڃ ٚٳدٳعٳ
ٌٻ،  ٓٳ٢ يځعٳ ُٳعٵ ٓٳا بٹ ـٳ عًٞ قس  ٖٚٛ بصيو ٜؿرل يطأٟ ايؿطا٤ ٚغرلٙ ، ثِ ٜعكچب بإٔ أباٖٴ نٳعٻ

ٛٳقڊعٳ ٕٻ ايتٻ ٍٳ بٹأځ ٛٵ ٍټ عٳًځ٢  ٖٳصٳا ايڃكځ ٗٳا تٳسٴ ْٻ ٓٳاغٹبٴ قٹطٳا٤ٳ٠ځ ايڃهځػٵطڇ; يٹأځ ٜٴ ٌٻ يځا  ٘ٹ يځعٳ ٝٵ ٍټ عٳًځ ايډصٹٟ ٜٳسٴ
ٌٵ  ِٵ بٳ ٌٵ أْٗا َعُٛي١ ٍ ٜٴؿٵعٹطٴنڂ ِٵ ٜٳذٵعٳ ٘ٴ يځ ٕٳ يځهٹٓٻ ٓٴٛ َٹ ِٵ يځا ٜٴ٪ٵ ٗٴ ْٻ ِٵ بٹأځ ٗڇ ٝٵ ٘ٹ تٳعٳايځ٢ عٳًځ ُٹ سٴهڃ

ٚٳايتٻكڃ ٗٳا  َٹ ٗٳا عٹًډ١ڄ عٳًځ٢ سٳصٵفٹ يځا ٗٳا إڇشٳا دٳا٤ٳتٵ يځا دٳعٳًځ ْٻ ٘ٹ يٹأځ ٓٵسٳ ايًډ ُٳا ايڃآٜاتٴ عٹ ْٻ ٌٵ إڇ ٙٴ: "قڂ ٓٵسٳ سٹٜطٴ عٹ
ٌٳ  ٕٵ ْٴطٵغٹ ٓٳعٳٓا أځ َٳ ٚٳَا  ٕٴ ْٳعٹرلٳ  ِٵ ؾځٝٳهڂٛ ٖٹ ِٵ عٳًځ٢ نڂؿڃطڇ ٖٹ ٗٳا يٹإڇقٵطٳاضڇ ٛٳ يځا ٜٳأڃتٹٞ بٹ ٗٴ ٕٳ" ؾځ ٓٴٛ َٹ ٜٴ٪ٵ

ٟٵ ٕٳ أځ ٚٻيڂٛ ٗٳا ايڃأځ ٕٵ نځصٻبٳ بٹ ٗٳ٢. بٹايڃآٜاتٹ إڇيډا أځ ْٵتٳ ُٴكڃتٳطٳسٳ١ٹ. ا  بٹايڃآٜٳاتٹ ايڃ

ٔڇ .................... َٳعٵڀڂٛفٺ ٜٴدٵطڇزٴ "يځا" عٳ ٔٳ ايڃآٜٳ١ځ عٳًځ٢ سٳصٵفٹ  ُٴؿځػٿطڇٜ ٍٳ بٳعٵضٴ ايڃ ٚٻ ٚٳتٳأځ  .
ٟٵ ٕٳ"; أځ ٓٴٛ َٹ ٚٵ ٜٴ٪ٵ ٕٳ أځ ٓٴٛ َٹ ِٵ أځْٻٗا إڇشا دا٤ٳتٵ يځا ٜٴ٪ٵ ٚٳَا ٜٴؿٵعٹطٴنڂ ٚٳتٳكڃسٹٜطٴٙٴ: " ٜٳازٳ٠ٹ،  َٳا ايعٿ  :

ّٴ إڇيځ٢  ٚٳيځا ٜٳشٵتٳازٴ ايڃهځًځا ٝٵطٴٙٴ،  ٚٳغځ ٙٴ ايٓٻشٻاؽٴ  ٘ٹ، شٳنځطٳ ٚٴقڂٛعٹ ٚٵ  ٕڇ أځ ْٵتٹؿځا٤ٹ ايڃإڇميٳا ِٵ بٹا ٜٴسٵضڇٜهڂ
ٌٻ" ُٳعٵٓٳ٢ "يځعٳ ٕٻ" بٹ ٕٴ "أځ ُٳاضڇ، ٫ٚ ٜٳهڂٛ ٖٳصٳا ايڃإڇنٵ ٚٳيځا إڇيځ٢  ٜٳازٳ٠ٹ "يځا"   .(1) ظڇ

شاؽ ٚغرلٙ بتعًٌٝ َُٗٝٔ ٖٚصٙ ٬ََػ١ زقٝك١ َٔ أبٞ سٝإ يطأٟ ايٓ
 َٚتُهٔ.

ايكطا٤ات  ايؿٓكٝڀٞٞ ػتككَٜٚٔ ٖصا املٓڀًل ا٫غتككا٥ٞ يًكطا٤ات 
ٚإٕ مل متجٌ ، كسّ بعض اٱؾاضات ايٓش١ٜٛ شلصٙ ايكطا٤ات ٜٚ،ايكطآ١ْٝ املدتًؿ١ يف اٯ١ٜ 

ؾكس ظٗطت اٱؾاضات ايٓش١ٜٛ ع٢ً ٖاَـ اغتككا٥٘ يًكطا٤ات  ،عٓسٙ ظاٖط٠ غايب١
ٔٴ نجرلڈ ٚؾعب١ڂ عٔ : $ٚمٛ ٖصا ٜٛنش٘ قٛي٘  ، املدتًؿ١ قځطٳأځ ٖصا اؿطفٳ أبٛ عُطڈٚ ٚاب

                                                           

 .616 -614/ 4،ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل اْعط (1)
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ِڈ يف ضٚا١ٜٹ:  ٜٚا٤ٹ  {إڇْٻٗا}بهػطڇ  َّ هل مل خل  حل جل مك لك ُّٱعاق

قطا٠٤ أځبٹٞ  َّ هل مل خل  حل جل مك لك ُّٱ :  َّ هل ُّٱايػٝب١ٹ ؾٹٞ 

ٔڇ نجرلڈ ٚؾعب١ځ عٔ  َّ هل مل خل  حل جل مك لك ُّٱعُطڈٚ:  ٚقطا٠٤ اب

ِڈ يف ضٚا١ٜٹ ٚٳأځبٴٛ  َّ هل مل خل  حل جل مك لك ُّٱ: عاق ٔٴ نجرلڈ  ؾاتؿلٳ اب
ِڈ  ٜٚا٤ٹ ايػٳٝب١ٹ يف قٛيٹ٘:  {إڇْٻٗا}ع٢ً نػطڇ -يف ضٚا١ٜٺ  -عُطڈٚ ٚؾعب١ڂ عٔ عاق

{َٕٛٓ٪ٜ}. 

ٔڇ نجرلڈ ٚضٚا١ٜٹ ؾعب١ځ ٖٞ أٚنضٴ ايكطا٤اتٹ، ٚانش١څ ٫ځ  ٚقطا٠٤ڂ أځبٹٞ عُطڈٚ ٖصٙ ٚاب

ٍٳ يف اٯ١ٜٹ عًٝٗا، ؾُتعًلٴ اٱؾع َا  َّ مك لك ُّٱاضڇ قصٚفٷ، ٚاملعٓٳ٢ إؾها
ٕٴ. ِٵ َاشٳا ٜهٛ  ٜٴسٵضڇٜهڂ

ٔٳ غدلڈ َ٪نسٺ:  ٝٻ ِٻ بٳ أٟ: اٯ١ٜڂ املكذلس١ڂ إشا دا٤تِٗ ٫  {إْٻٗا} َّ خل  حل جل ُّٱثٴ
 َّ يت  ىت نت مت زت رت يب ُّٱٜ٪َٕٓٛ. نُا قاٍ: 

 حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱٚنُا قاٍ دٌ ٚع٬: 
 ىل مل خل ُّٱٛيٹ٘: ص ٚنك15طاؿذط: َّ  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل
ٔڇ نجرلڈ ٚأبٞ عُطڈٚ 111طا٭ْعاّ: آ١ٜ َّ يه ىه مه ص ٚمٛ شيو َٔ اٯٜاتٹ ؾكطا٠٤ڂ اب

.(1)#٫ إؾهاٍ يف اٯ١ٜٹ عًٝٗا -يف ضٚا١ٜٺ-ٚٳؾٴعٵبٳ١ځ 
ناْت ٖصٙ ٖٞ َٛاقـ ايٓشا٠ املدتًؿ١ اييت أثرلت سٍٛ اٯ١ٜ ايهطمي١ َٚس٣ 

 ا ٚاعذلانا ع٢ً ضأٟ ايؿطا٤.اضتباطٗا اتؿاق

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفّساء :

ٖصا ايعخِ ايٓشٟٛ املڀطٚح سٍٛ اٯ١ٜ ايهطمي١  ايصٟ ٚقـ أَاّ ايٓشاؽ ٚقـ
تٓاٍٚ قطا٤تٞ ايٛقـ ، ؾٚضبط نُا غبكت اٱؾاض٠ بني َا ٖٛ قطا٥ٞ َٚا ٖٛ مٟٛ، 

                                                           

 .(117/ 2(ايعصب ايُٓرل َٔ فايؼ ايؿٓكٝڀٞ يف ايتؿػرل )1)
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ا ْٚػب ايكطا٤ات إىل ٚايٛقٌ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ ٚضتب ع٢ً نٌ قطا٠٤ ٚدٗا مٜٛ
ٍ عًُا٤ ايًػ١ ٚايٓشٛ يف ٖصٙ اٯ١ٜ، ؾشٌُ قطا٠٤ ايف ن٤ٛ شيو أقٛ باغڀاقطا٥ٗا، 

، ٚمحٌ قطا٠٤ ايؿتض ع٢ً إٔ "إٔ" "ٜؿعطنِ"ايهػط ع٢ً ا٫غت٦ٓاف ٚايٛقـ ع٢ً 
ٌٸ"، ْٚكٌ ٖصا ايطأٟ عٔ اـًٌٝ بٔ أمحس ايؿطاٖٝسٟ ٚتًُٝصٙ غٝبٜٛ٘.  مبع٢ٓ "يع

ٍ: قايطأٟ ا٭خؿـ أٜها يف نتاب٘ َعاْٞ ايكطإٓ سٝح ٚقس أؾاض إىل ٖصا ا
ٖٳبٵ إڇىل  {أځْٻٗا}ٚقطأ بعهِٗ $ ٚبٗا ْكطأ، ٚؾػط ع٢ً "يعًٗا" نُا تكٍٛ ايعطب: "اشٵ

 ايػٛم أځْٻوځ تؿذلٟ يٞ ؾ٦ٝٶا" أٟ: يځعٳًډو. ٚقاٍ ايؿاعط: 

٘ٹ ٕٴ َٔ يٹكا٥ٹ ٕٳ اشٵ ٝٵبا َٹٔ ؾٹٛ   قڂًڃتٴ يٹؿٳ ّٳ  ٛٳ  1ا٥ٹ٘أځْٻا ْٴػٳصٿٟ ايكځ

 .(2)#يف َع٢ٓ "يځعٳًډٓا"

يف ن٬ّ ايعطب، " يعٌ "ؾأؾاض ا٭خؿـ ٖٓا إىل إٔ "إٔ" ٜهجط إٔ تأتٞ مبع٢ٓ 
ٚقس اغتشػٔ شيو ايٓشاؽ يف ْك٘ ايػابل ٚضدش٘ ع٢ً غرلٙ ـطٚد٘ كطز َا ي٘ 

 ْعرل يف ن٬ّ ايعطب. 

  

                                                           

، خعا١ْ ا٭زب ٚيب يباب ايعطب 3/116( ايبٝت َٔ ايطدع ، ٖٚٛ ٭بٞ لِ ،يف  ايهتاب ،يػٝبٜٛ٘ (1
،8/501. 
 (.310/ 1( َعا٢ْ ايكطإٓ يٮخؿـ )2)
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 اخلالصة والرتجيح : 

٘ نٌ قطا٠٤ َٔ ايكطا٤تني ٚقس ٕ ضأٟ ايؿطا٤ نإ قٌ اعتباض ٚاتؿام يف تٛدٝإ
تًك٢ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٕٚ آضا٤ٙ بايكبٍٛ ٚتب٢ٓ َععُِٗ ٖصٙ اٯضا٤، ٚقس اتػل ايٓشاؽ 

ع٢ً ايؿطا٤ يف ْك٘ أْ٘ مل ٜؿط  ٬سغٚأٚضزٙ يف ْك٘ ايػابل. ٚيهٔ َا ٜ يف ضأَٜ٘ع٘ 
ا إىل إٔ ٖصٜٔ ايٛدٗني ايٛقـ ٚايٛقٌ َٔ ا٭ٚد٘ ايكطا١ٝ٥ يف اٯ١ٜ، ٚمل ٜكسّ ععٚ

، بٌ اقتكط ع٢ً بٝإ َعاْٞ ٚإعطاب نٌ ٚد٘ قطا٥ٞ زٕٚ إٔ ٜؿرل إىل َٔ اعًُٝا شل
قطأ ب٘، ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ ت٬ؾاٙ عسز َٔ ايٓشا٠ َِٚٓٗ ايٓشاؽ ٚأبٛ سٝإ ٚايػُني 

 اؿًيب ٚغرلِٖ.
 –ٚإٕ نإ ؾٝ٘ كايؿ١ يبعض عُايك١ ايٓشٛ ٚدٗابص٠ ايتؿػرل  - ايطادضٚأَا 

ٌٸ" ، ٚعسّ نػط اشلُع٠، ؾٗٛ َا ٜطاٙ أبٛ عًٞ ا ٕٸ" مبع٢ٓ "يع يؿاضغٞ َٔ اْتؿا٤ دعٌ "أ
ٌٸ "،  ٚشيو  يًع١ً اييت شنطٖا آْؿا َٔ إٔ اٯ١ٜ ٫ تسٍ ع٢ً ايتٛقع ايصٟ تسٍ عًٝ٘ " يع
بٌ ٖٞ  تعڀٞ سهُا قاطعا َٓ٘ غبشاْ٘ بأِْٗ ٫ ٜ٪َٕٓٛ،  ٚيعسّ ٚدٛز قط١ٜٓ َع١ٜٛٓ 

ٔ ا٭قٌٝ; ٚعًٝ٘ ؾ٬ تعتدل "٫" ظا٥س٠ تػتسعٞ اغتشهاض ايًؿغ ايبسٌٜ يٝشٌ بس٫ َ
نُا دا٤ عٔ  بعض ايٓشا٠ َٔ أَجاٍ ايعداز ٚايٓشاؽ ايصٜٔ ضأٚا عسّ ظٜازتٗا ٚعًًٛا 

 شلصا.

ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكسّ ؾ٬ ٜٛقـ ع٢ً قٛي٘ تعاىل:" َٚا ٜؿعطنِ ". ٚاهلل أعًِ 
 ٚأدٌ.
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 ادلسألت  اخلامست :

 الفصل. أثس فتح ٍنصة "إٌ " وكطسٍا يف الوصل أو 

ــ٘ ــاىل:  يف قٛيـــــــ  ري ٰى ين  ىن مننن زن رن اممم يل ىل ُّٱتعـــــــ

 ص4طْٜٛؼ: َّ زي

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع : 

ٚنصا "ٚعس اهلل سكا" ع٢ً قطا٠٤ َٔ قطأ  .قڀع ناف..$..... :  قاٍ أبٛ دعؿط
ٜهؿٞ  ْ٘" بؿتض اشلُع٠ ٫ ٜتِ ايه٬ّ ٫ٚأْ٘" بؿتض اشلُع٠، ٚع٢ً قطا٠٤ أبٞ دعؿط "أ"

ٕ" يف أ" :يف ايتكسٜط اخت٬ف عٓس ايٓشٜٛني ؾُِٓٗ َٔ ٜكٍٛ، ع٢ً "ٚعس اهلل سكا"
َٛنع ْكب مبع٢ٓ: ٭ْ٘، َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ َٛنعٗا خؿض ع٢ً إنُاض اي٬ّ، ٚقاٍ 

ْ٘ ٜبسأ اـًل، ٚقاٍ ايؿطا٤: َٛنعٗا ضؾع أأبٛ سامت: َٛنعٗا ْكب أٟ: ٚعس اهلل 
ابتسا٩ٙ، ٚيف ْكب "سل" اخت٬ف أٜها ؾُصٖب بـ"سل"، قاٍ أمحس بٔ و٢ٝ أٟ: سكا 

قاٍ ٚأبٛ دعؿط: زلعت أبا إغشام . غٝبٜٛ٘: إٕ املع٢ٓ: يف سل ثِ سصؾت "يف" ؾٓكب
ٜكٍٛ: ايتكسٜط:  ٜكٍٛ: َا ٜكض عٓسٟ غرل قٍٛ غٝبٜٛ٘ يف ٖصا ٚزلعت عًٞ بٔ غًُٝإ

 ٚقت سل، ٚأْؿس ايٓشٜٕٛٛ: )َٔ ايڀٌٜٛ(

ٞٸ ضقٝبٚ   أسكا عباز اهلل إٔ يػت خاضدا  ..(1)#٫ ٚاؾا إ٫ عً

 زأي الفساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ " : 

إْ٘ ٜبسأ اـًل( َهػٛض٠ ٭ْٗا َػتأْؿ١. ٚقس ؾتشٗا بعض $)قاٍ ايؿطا٤ :
ايكطٸا٤. ْٚط٣ أْ٘ دعًٗا ازلا يًشل ٚدعٌ )ٚعس ايًچ٘( َتك٬ بكٛي٘ )إيٝ٘ َطدعهِ( ثِ 

٘ٴ ٜٳبٵسٳ٩ٴا ايڃدٳًڃلٳ$قاٍ:  ْٻ  )أْ٘( ؾ٢ َٛنع ضؾع نُا قاٍ ايؿاعط: ــؾ #سٳكڋا إڇ

 (2)بج١ٓٝ أٚ ًٜك٢ ايجطٜا ضقٝبٗا  أسكچا عباز ايًچ٘ إٔ يػت ٫قٝا 

                                                           

 .372م: ،ايٓشاؽ ،ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(1)
ًػ١ اي . َاز٠ )ض م ب(. ٚتاز9/114، ٌٝ بج١ٓٝ، تٗصٜب ايًػ١، يٮظٖطٟ(ايبٝت َٔ ايڀٌٜٛ، ٖٚٛ ؾ2ُ)

، 3. َاز٠ )ض م ب(. ٚيػإ ايعطب، ٫بٔ َٓعٛض، زاض قازض برلٚت، ط1/137، ٚقشاح ايعطب١ٝ، يًذٖٛطٟ
 . َاز٠  )ض م ب(.1/425ٖـ، 1414
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 ٚقاٍ اٯخط: 

 .(2)#(1)ٚقس أعٝٝت عازا ٚتبٸعا ٞٸعً  أسكا عباز اهلل دطأ٠ قًل 

 حتليل زأي الفساء : 

ٕٸ"َٛنع  عٴين ايؿطا٤ باؿسٜح عين ٙ اٯ١ٜ يف اٯ١ٜ، سٝح ٚضزت يف ٖص" إ
ٖٚٛ َا ٜٓعهؼ ع٢ً إعطاب  ،ا٭ٚىل بايؿتض ٚايجا١ْٝ بايهػط: ٕ إ قطآْٝتاقطا٤ت

ٚدٗني مٜٛني بٓاُٖا ع٢ً  "إٕ"يف ُٖع٠ ; ؾصنط َٚٔ ثِ ٜ٪ثط ع٢ً املع٢ٓ"، إٕ"
 كطآْٝتني: ايكطا٤تني اي

ٖٛ نػط ُٖعتٗا، ٚعًت٘ عٓسٙ ٖٞ ا٫غت٦ٓاف، ٚنإٔ ايه٬ّ  ايٛد٘ ا٭ٍٚ:         
ثِ اغتأْـ ضب ايعع٠ ن٬َا دسٜسا بعسٖا، َّ مننن زن رن مم ُّٱقٛي٘ تعاىل:  مت عٓس
ٚا٫غت٦ٓاف َٔ ا٭ٚد٘  ،ٖٓا اغت٦ٓاف "إٕ"ُٛنع ؾَّ ٰى ين  ىن ُّٱؾكاٍ: 

 املٛدب١ يهػط ُٖع٠ إٕ.
، {سكا}، ٚعًت٘ عٓس ايؿطا٤ أْٗا تتعًل بكٛي٘ "إٕ"ٖٚٛ ؾتض ُٖع٠  ايٛد٘ ايجاْٞ:

ا٤ َٛنعٗا ضؾع عل ٚاغتؿٗس ع٢ً ٚدعٌ ايؿطٸٜٛدب ؾتشٗا،  {سكا}ٚتعًكٗا بكٛي٘ 
 ١، ٖٚصٙ ا٭زي١ ٖٞ قٍٛ ايؿاعط:شيو بأزي١  زلاعٝٸ

 3بج١ٓٝ أٚ ًٜك٢ ايجطٜا ضقٝبٗا  أسكچا عباز ايًچ٘ إٔ يػت ٫قٝا 

 ٚقاٍ اٯخط: 

 4ع٢ًٸ ٚقس أعٝٝت عازا ٚتبٸعا  أسكا عباز ايًچ٘ دطأ٠ قًل 

                                                           

. َاز٠ 25/199،ٚتاز ايعطٚؽ،10/285(ايبٝت َٔ ايڀٌٜٛ، ٚمل أقـ ع٢ً قا٥ً٘، ٜٓعط يف خعا١ْ ا٭زب،1)
 )ح ٍ م(.

 .457/ 1 ،َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤(2)
، تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ ، 9/114(ايبٝت َٔ ايڀٌٜٛ ، ٖٚٛ ؾٌُٝ بج١ٓٝ ، تٗصٜب ايًػ١ يٮظٖطٟ ،(3
 ، َاز٠ )ضقب(.1/425،يػإ ايعطب ،  1/137
 ، َاز٠ )ح ٍ م (.25/199،، تاز ايعطٚؽ10/285،،خعا١ْ ا٭زبٚمل أقـ ع٢ً قا٥ً٘ ،(ايبٝت َٔ ايڀ4ٌٜٛ)
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ُا بعسٖا ؾؿٞ ايؿاٖس ا٭ٍٚ لس عا١ًَ ؾٝ "سكا"إٔ ن١ًُ  اتهضٚيف ايبٝتني 
ٚيصيو ؾتشت ُٖع٠ إٕ ٚدعًت يف قٌ ضؾع  "إٕ"عا١ًَ يف مج١ً  "سكا"إٔ ن١ًُ 

 عا١ًَ يف قٛي٘ دطأ٠، ؾأٚدبت شلا ايطؾع.  "سكا". ٚيف اؾ١ًُ ايجا١ْٝ لس إٔ "سكا"ـب

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض:

غًڀٛا دتًؿ١ يف اٯ١ٜ ٚضقسٚا ايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ املؾكس ايٓشا٠   ٚأَا غرلٙ َٔ 
تأثرل ٖصٙ ايكطا٤ات ع٢ً املع٢ٓ َٔ ْاس١ٝ ٚع٢ً اٱعطاب َٔ ْاس١ٝ أخط٣، ايٓعط ع٢ً 

إْ٘ ٜبسأ }ٚتٓاٚيٛا أٜها قطا٤ات تتعًل بكٛي٘:  {سكا}ؾتعطنٛا إىل قطا٤ات تتعًل بكٛي٘ 
 .{اـًل

 إ ٜعطض يف نؿؿ٘ ٚبٝاْ٘،(2)ايجعًيبٚ(1)يف نتاب٘ َعاْٞ ايكطإٓ ايعدازؾٗصا 
 تؿػرلا مٜٛا يهٌ قطا٠٤:  إكسَٜٚ،ايكطا٤تني ايكطآْٝتني يف اٯ١ٜ ايهطمي١ 

، ؾًُا "إٕ"ٜٚهٕٛ ايه٬ّ قس مت قبٌ ، إٔ ايهػط يع١ً ا٫غ٦تٓاف ا٭ٍٚ:
َع ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘  إ، ٚبصيو ٜتؿكُٖعتٗا دا٤ت َػتأْؿ١ ؾهػطت "إٕ"دا٤ت 

 يف ع١ً ايهػط. 

إٔ  اضؿتض يف اٯ١ٜ ايهطمي١ ٖٞ ْعع اـاؾض ٚقسٸع١ً اي دع٬ ُْٗاايجاْٞ: أ
، ؾًُا نإ " إٕ"ٜهٕٛ املع٢ٓ: ٭ٕ أٚ بإٔ ؾًُا سصف سطف اؾط ْكب َا بعسٙ ٖٚٛ 

َٛنٛعٗا ْكب ؾتشت ُٖعتٗا يٓعع َا نإ ساشلا َع٘ ايؿتض ؾًُا سصف ْكبت َع 
ا نبرلا ازلٗا ٚخدلٖا ٚبكٝت ُٖعتٗا َؿتٛس١. ٚايجعًيب بٗصا ايتٛدٝ٘ ىتًـ اخت٬ؾ

ٚايعداز ايطؾع عكا، أَا ايجعًيب  "إٕ"َع ايؿطا٤ َٔ سٝح إٕ ايؿطا٤ دعٌ َٛنع مج١ً 
 ٙ ْكبا بٓعع اـاؾض. ؾذع٬

َٔ أؾهٌ َٔ تٓاٍٚ اٯ١ٜ ايهطمي١ بايتشًٌٝ  أبٛ سٝإ ايػطْاطٞعس ٜٚٴ ٖصا
شيو ع٢ً ٚاٱعطاب سٝح شنط ايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ يف اٯ١ٜ ايهطمي١، نُا عكب 

ٚٳأځبٴٛ $ٚد٘ ايٓش١ٜٛ ٚاٱعطاب١ٝ اييت ؼتًُٗا اٯ١ٜ ؾكاٍ: بصنط ا٭ ٘ٹ،  ٚٳقځطٳأځ عٳبٵسٴ ايًډ
                                                           

 .7/ 3ب٘ يًعداز: َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطا (اْعط1)
 .119 -118/ 5ايهؿـ ٚايبٝإ عٔ تؿػرل ايكطإٓ (2)
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ٝٵبٺ:  ٔٴ ؾٴعٳ ٌٴ بٵ ٗٵ ٚٳغٳ ـٴ،  ُٳ ٚٳايڃأځعٵ ٘ٴ ٜٳبٵسٳأڂ "دٳعٵؿځطڈ،  ْٻ ٛٳ " أځ ٖٴ ٟټ:  َٳدٵؿٳطڇ ٍٳ ايعٻ ُٵعٳ٠ٹ. قځا ٗٳ بٹؿځتٵضڇ ايڃ
٘ٴ تٳعٳايځ٢  ٚٳعٳسٳ ايًډ ٟٵ:  ٌڇ، أځ ٓٵكٴٛبٷ بٹايڃؿٹعٵ ِٻ إعازت٘، ٚاملع٢ٓ: َٳ إڇعٳازٳ٠ڂ ايڃدٳًڃلڇ بٳعٵسٳ بٳسٵ٤ٳ ايڃدٳًڃلڇ ثٴ

ٟٵ: سٳلٻ سٳكڋا  ُٳا ْٳكٳبٳ سٳكڋا أځ َٳطٵؾڂٛعٶا بٹ ٕٳ  ٕٵ ٜٳهڂٛ ٜٳذٴٛظٴ أځ ٚٳ ٌڇ،  ٘ٴ عٳًځ٢ يځؿڃغٹ ايڃؿٹعٵ ٚٳعٳسٳ ايًډ ٘ٹ.  بٳسٵ٥ٹ
٘ٹ: ٛٵيٹ  بٳسٵ٤ٴ ايڃدٳًڃلڇ نځكځ

ٕٵ يځػٵتٴ دٳ ٘ٹ أځ ٝٶا...أځسٳكڋا عٹبٳازٳ ايًډ ٞٻ ضٳقٹٝبٴ  ا٥ٹ ٖٹبٶا إڇيډا عٳًځ  ٚٳيځا شٳا

ٗٳ٢.  ْٵتٳ  ا

ٗٳا ايٓٻكٵبٴ عٳًځ٢ تٳكڃسٹٜطڇ  ٛٵنٹعٴ َٳ ٚٳ ٝٻ١ځ:  ٔٴ عٳڀٹ ٍٳ ابٵ ٘ٴ"ٚٳقځا ٍٳ ايڃؿځطٻا٤ٴ: " أځسٳلپ أځْٻ ٚٳقځا  .
ٓٵ ٜٳذٴٛظٴ عٹ ٚٳ ٝٻ١ځ:  ٔٴ عٳڀٹ ٍٳ ابٵ ٘ٴ. قځا ْٻ ٗٳا ضٳؾڃعٷ عٳًځ٢ تٳكڃسٹٜطڇ يځشٳلپ أځ ٛٵنٹعٴ ٕٳ َٳ ٕٵ ٜٳهڂٛ ٘ٴ "سٹٟ أځ بٳسٳيڄا " أځْٻ

٘ٹ. ٚٳعٵسٳ ايًډ ٘ٹ:  ٛٵيٹ ٔٵ قځ  َٹ

ٔٵ  ٞپ عٳ ٓٹ ٛٳ غځ ٗٴ ٖٳصٳا ؾځ ٘ٹ  ٔٵ ؾٹٞ قڂسٵضٳتٹ ُٳ ٘ٴ ٜٳبٵسٳأڂ، ؾځ ٕٵ ؾٹ٦ٵتٳ قځسٻضٵتٳ يٹأځْٻ ٍٳ أځبٴٛ ايڃؿځتٵضڇ: إڇ قځا
ٕٵ ؾٹ٦ٵتٳ قځسٻضٵتٳ ٚٳإڇ ٛٳعٵسٹ،  ُٳكٵسٳضٴ ايډصٹٟ ٚٳ، ْ٘ ٜٳبٵسٳأڂ أٚعس اهلل سكا  :إڇخٵًځافٹ ايڃ ٘ٹ ايڃ ٌٴ ؾٹٝ ُٳ يځا ٜٳعٵ

٘ٴ ُٳًځ ٚٳقځڀځعٳ عٳ ٘ٹ  َٹ ُٳا ـٳ شٳيٹوځ بٹتٳ ٚٳقٳ ٘ٴ قځسٵ  ْٻ ٘ٹ، يٹأځ ٚٳعٵسٳ ايًډ ٛٳ   .(1)#ٖٴ

ّ ايعًٌ ايٓش١ٜٛ ؾصنط ا٭ٚد٘ املدتًؿ١ اييت ٚضزت يف اٯ١ٜ ايهطمي١ ٚقسٸ
 يصٜٔ قايٛا بٗا.املٓاغب١ يهٌ ٚد٘ َٔ ا٭ٚد٘ ْٚػب ا٭قٛاٍ اييت شنطٖا إىل ايعًُا٤ ا

يف ايتعاطٞ َع اٯ١ٜ ايهطمي١ إ٫  ايكططيب اهلل أبٞ عبسمل ٜهٔ َٛقـ ٚ            
اتػاقا َع َٓٗذ٘ ايصٟ غاض عًٝ٘ يف نتاب٘ سٝح إْ٘ اختط يٓؿػ٘ َٓٗذا نإ ٜعاجل 

ايٓش١ٜٛ ٚايتؿػرل١ٜ ٚايكطا١ٝ٥ ٚغرلٖا َٔ  اايهطمي١ َٔ كتًـ أٚدٗٗ ١َٔ خ٬ي٘ اٯٜ
ّ تؿػرلا مٜٛا اٯ١ٜ ايهطمي١، ثِ قسٸ ٚضزت يفايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ اييت  ْٛاح، ؾصنط

 يهٌ قطا٠٤ َٔ ٖصٙ ايكطا٤ات ؾكاٍ: 

ٔٴ ايڃكځعٵكځاعڇ$ ٟٵ "أځ ٚٳقځطٳأځ ٜٳعڇٜسٴ بٵ ٛٵنٹعڇ ْٳكٵبٺ، أځ َٳ ٕٻ" ؾٹٞ  ٕٴ"أځ ٘ٴ ٜٳبٵسٳ٩ٴا ايڃدٳًڃلٳ" تٳهڂٛ ْٻ
ٜٳذٴٛظٴ ٚٳ ٘ٴ ٜٳبٵسٳأڂ ايڃدٳًڃلٳ.  ْٻ ِٵ أځ ٝٵوځ  ٚٳعٳسٳنڂ ٍٴ: يځبٻ ُٳا ٜٴكځا ٘ٴ ٜٳبٵسٳأڂ ايڃدٳًڃلٳ، نځ ْٻ ٕٳ ايتٻكڃسٹٜطٴ يٹأځ ٕٵ ٜٳهڂٛ أځ

                                                           

 .(12/ 6ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل )(1)



 

88 
 

 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

ٛٵنٹعڇ ضٳؾڃعڈ  َٳ ٕٻ" ؾٹٞ  ٕٳ"أځ ٕٵ تٳهڂٛ ٚٳأځدٳاظٳ ايڃؿځطٻا٤ٴ أځ ٛٳزٴ.  ٚٳايڃهځػٵطٴ أځدٵ ُٳ١ځ يځوځ،  ٚٳايٓٿعٵ ُٵسٳ  ٕٻ ايڃشٳ أځ
ٕٴ ٝٳ٢: ٜٳهڂٛ ٔٴ ٜٳشٵ ُٳسٴ بٵ ٍٳ أځسٵ ُٶا. قځا ٕٴ اغٵ ٙٴ ايڃدٳًڃلٳ ؾځتٳهڂٛ  .(1)#ايتٻكڃسٹٜطٴ سٳكڋا إڇبٵسٳا٩ٴ

ُٸ ل ايكططيب تٛدٝ٘ اٯ١ٜ َٔ ايٓاس١ٝ اٱعطاب١ٝ ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ مل ٜػبك٘ إيٝ٘ ع
ّ ٖصا ٚقس قسٸ ،أسس ؾكسّ عسزا َٔ ايعًٌ ٭ٚد٘ ايؿتض باٱناؾ١ إىل ٚد٘ ايهػط

ٓشٛ سٝح قاٍ: ؾذعً٘ ا٭ق٣ٛ يف املع٢ٓ ٚاي، ع٢ً ٚد٘ ايؿتض)أعين ايهػط ( ايٛد٘ 
 )ٚايهػط أدٛز(. 

 ٖٞ: ; سز َٔ ا٭ٚد٘ ٢ً عايكططيب ع خطٸد٘أَا ايؿتض ؾكس 

ايٓكب ٚايتكسٜط عٓسٙ: ٚعسنِ أْ٘ ٜبسأ اـًل ثِ  "إٔ"إٔ َٛنع  ا٭ٍٚ:
 َٚٔ ثِ نإ شيو ع١ً يؿتض ُٖعتٗا.  "ٚعس اهلل"ٜعٝسٙ، ؾٗٞ ٖٓا َتعًك١ بكٛي٘ 

ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ شٖب إيٝ٘  ،ضإٔ ٜهٕٛ َٛنعٗا ْكب بٓعع اـاؾ ايجاْٞ:
 ، سٝح إٕ املع٢ٓ عٓسٙ تكسٜطٙ: ٭ْ٘ ٜبسأ اـًل ثِ ٜعٝسٙ. ايؿطا٤ َٚٔ ٚاؾك٘

ٚازلٗا ٚخدلٖا ضؾع ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ شٖب إيٝ٘  "ٕ"أإٔ ٜهٕٛ َٛنع  ايجايح:
 ايؿطا٤، ٚقس ْكٌ ٖصا ايطأٟ بايؿعٌ عٔ ايؿطا٤. 

ٕٸٚمما تكسّ  ا٤ يف ٚدٗني مٜٛني َٔ اتؿل َع ايؿطقس ايكططيب  ٜٴ٬سغ أ
ا٭ٚد٘ ا٭ضبع١ اييت شنطٖا سٝح اتؿل َع٘ يف ٚد٘ ايهػط ، ٚنصيو ْكٌ عٔ 

ٚمجًتٗا يف َٛنع  "ٕ"أ إٔ تهٕٛ: ٖٚٞ ،َٔ أٚد٘ ايؿتض اييت شنطٖا اايؿطا٤ ٚدٗ
 عكا.  ضؾع 

ٚيهٓ٘ اختًـ َع٘ يف ايٛدٗني ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ َٔ أٚد٘ ايؿتض اييت شنطٖا 
 أٟ إؾاض٠ يًٓكب يف اٯ١ٜ ايهطمي١. -ايصٟ تكسّ-٘ ٌ يف ْكٸسٝح إٕ ايؿطا٤ أُٖ

ايطأٟ ْؿػ٘ يف ٚدٗٞ ايهػط ٚايؿتض; ايٓٝػابٛضٟ  ّكسٸٜٴ (غطا٥ب ايكطإٓ)يف تؿػرل ٚ
َّ زي ري ٰى ين  ىن ُّٱقاٍ: $$ٍ: ؾٝكٛ إ٫ أْ٘ ٜٴطنچع ع٢ً ايتأٌٜٚ ٚايتكسٜط  

                                                           

 .309/ 8تؿػرل ايكططيب: (1)
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بسا٤ ٜكسض ع٢ً إٕ ايصٟ قسض ع٢ً اٱ :نأْ٘ قاٍ ،ٖٚٛ اغت٦ٓاف ؾٝ٘ َع٢ٓ ايتعًٌٝ
. ...........ص61طايٛاقع١: َّىق يف ىف يث ىث ُّٱاٱعاز٠ بايڀطٜل ا٭ٚىل نكٛي٘:   

َٓكٛب  "أْ٘"أٟ ٭ْ٘، أٚ ع٢ً  ;بايؿتض ؾع٢ً سصف ٫ّ ايتعًٌٝ "أْ٘"َٚٔ قطأ 
ا بس٤ اـًل ثِ إعازت٘، ٚهٛظ إٔ اهلل ٚعسٶ سٳعٳٚٳ :أٟ ;بايؿعٌ ايصٟ ْكب ٚعس اهلل

 .(1)#ا أٟ سل سكا بس٤ اـًلكڋٜهٕٛ َطؾٛعا مبا ْكب س

 ؾصنط أٚد٘ ا٫خت٬ف ٚعًًٗا مبا ٫ ٜػتسعٞ َعٜس إٜهاح .

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

ٚضبط بني ٖصا اؾاْب  اٯ١ٜ، اٖتُاَ٘ ع٢ً اؾاْب ايكطا٥ٞ يفايٓشاؽ ع ضنچ
ا ايٓشا٠ صنط ا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ اييت قاشلبٚاؾاْب ايٓشٟٛ يف اٯ١ٜ ، ثِ خًل َٔ شيو 

 ٖا ؾُٝا ًٜٞ: ٚدعيف اٯ١ٜ  ؾصنط عسزا َٔ ا٭ٚد٘ أ

ٕٸ:  ايٓكب، ٚشيو قٍٛ َٔ قاٍ :ا٭ٍٚ ٕٸ" إ ع٢ً ْعع ٚمجًتٗا َٓكٛب١  "أ
 . "ٚعس"ٚمجًتٗا ْكب بتعًٝكٗا بايؿعٌ  "إٔ"اـاؾض، أٚ ع٢ً قٍٛ َٔ قاٍ إٕ َٛنع 

ٕٸ: اؾط، ٚشيو يف قٍٛ َٔ قاٍ  ايجاْٞ: ٕٸ"َٛنع  إ دط عطف اؾط ٚمجًتٗا  "إ
ٖٚٛ قٍٛ نٛيف سٝح إٕ ؾطٜكا َٔ ايهٛؾٝني دٛظٚا إٔ ٜعٌُ سطف اؾط ، احملصٚف

 ٖٚٛ قصٚف ٚاغتؿٗسٚا بكٍٛ ايؿاعط: 

 (2)أؾاضت نًٝبٺ با٭نـ ا٭قابع  ط قب١ًٝ ــــإشا قٌٝ أٟ ايٓاؽ ؾ

ؾهًٝب فطٚض عطف دط قصٚف تكسٜطٙ إىل، ٚعٓسِٖ إٔ سطف اؾط ٜعٌُ 
ٚقس ضز شيو ايبكطٜٕٛ ٚدعًٛا ايبٝت ؾاشا أٚ محًٛٙ ع٢ً خڀأ يف  ٚإٕ نإ قصٚؾا،

 ايطٚا١ٜ. 

ايطؾع، ٖٚصا ايٛد٘ ايصٟ شنطٙ ايؿطا٤ ، ٚدعٌ املع٢ٓ ؾٝ٘ إٔ اؿل ٖٛ  ايجايح:
 ْٚػب ٖصا ايكٍٛ يًؿطا٤. ، أْ٘ تعاىل ٜبسأ اـًل ثِ ٜعٝسٙ

                                                           

 .557 -556/ 3(غطا٥ب ايكطإٓ ٚضغا٥ب ايؿطقإ يًٓٝػابٛضٟ 1)
، ايڀبع١ ا٭ٚىل ،  ٞاْايبٝت َٔ ايڀٌٜٛ ، زٜٛإ ايؿطظزم ، بؿطح إًٜٝا سا٣ٚ ، طبع١ زاض ايهتاب ايًبٓ(2)

 . 73، م  2ّ ، ز 1983
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طا٠٤ ايهػط أَا قٖٚصٙ ا٭ٚد٘ ايج٬ث١ أٚضزٖا ايٓشاؽ يف تٛدٝ٘ قطا٠٤ ايؿتض 
ٚمجًتٗا اغت٦ٓاؾ١ٝ، ؾًُا اغتأْؿت  "إٕ"ؾاتؿل يف تٛدٝٗٗا َع ايؿطا٤ ٚشيو ظعٌ 

 اؾ١ًُ بٗا اَتٓع ف٦ٝٗا َؿتٛس١ اشلُع٠ .

 اخلالصة والرتجيح:

ٕٸ  سٝح إٕ ظاز عًٝٗا; َع ايؿطا٤ ٚ ٗاٖصٙ ا٭ٚد٘ اييت شنطٖا ايٓشاؽ اتؿل ؾٝإ
أَا ايٓشاؽ ؾصنط  ، ٚٚد٘ يًهػطٚد٘ يًؿتض ٚ: ايؿطا٤ شنط ٚدٗني مٜٛني ؾكط 

يًؿتض ع٢ً أضبع تٛدٝٗات ٚاسس يًطؾع ٚٚاسس يًذط ٚاثٓني يًٓكب، ٖٚٛ  أٚد٘ث٬ث١ 
شانطا ناؾ١ ا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ اييت ٚضزت يف اٯ١ٜ ايهطمي١  مجعبصيو ٜهٕٛ قس 
 .تٛدٝٗا يكطا٤اتٗا 

ؾٗٛ أيٝل ايؿطا٤ َٔ ْكب ُٖع٠ "إٕ " ع٢ً ايطؾع;  دا٤ عَٔا ايطادض  ٚاؿل إٔ  
; بٌ وػٔ َّ زئ رئ ّٰ  ُّٱباملع٢ٓ ٚأَهٔ، ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜٛقـ ع٢ً قٛي٘ تعاىل: 

–قازض   -ب٬ ؾو-ايٛقٌ يتُاّ املع٢ٓ ٚظٜاز٠ متهٝٓ٘ يف ايٓؿؼ; ٭ٕ َٔ ٜبسأ اـًل 

ع٢ً ايبعح ٚاٱضداع إيٝ٘ ، ٚاهلل أعًِ ٚأدٌ.  -غبشاْ٘ ٚتعاىل
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 :ادلسألت السادست

 طوف عليُ  حبسف العطف )أو(.املعيى يف حتديد املع أثس

 خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني ُّٱٱٱتعاىل: يف قٛي٘

{87ٖٛز : }َّ  ختمت حت جت هب مب

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :

َّ جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني ُّٱ: قـــــاٍ ايٓشـــــاؽ 
ـ  ؾٗـصا : ٜعكٛب قاٍ ّ  بعـض  ٭ٕ ٖـصا  يف ٚغًـط  ايهـايف،  ايٛقـ ٌ  ايهـ٬  بـبعض،  َتكـ

٘  ْؿـا٤،  َـا  أَٛايٓـا  يف ْؿعٌ إٔ ْٚذلى: ايؿطا٤ عٓس ٚاملع٢ٓ ٘  ٚيـ ٍ  ؾٝـ ٍ  عًـ٢  آخـط،  قـٛ  قـٛ
٘  ْؿـا٤،  َا أَٛايٓا يف ْؿعٌ إٔ تٓٗاْا أٚ: املع٢ٓ  ؾٝهٕٛ نايٓٗٞ، ا٭َط قاٍ َٔ  ٚؾـبٗ

 .(1)#تػ٤ٞ نإٔ أْٗا: أٟ تػ٤ٞ; إٔ أنطبو: بكٛشلِ

 زأي الفساء مً كتابُ "معاىي الكسآٌ "   :

ــ٘: $ ــطأ َّ خئ  حئ جئ يي ُّٱٚقٛي  مئ خئ  حئ جئ يي ُّٱٜٚك

ٚٵ تـــأَطى إٔ ْـــذلى إٔ تؿعـــٌ 87طَّ مب خب حب جب هئ  حت جت هب ُّٱص َعٓـــاٙٴ: أځ

ٍٳ:   ،  ؾإٔ َطزٚز٠ ع٢ً )ْذلى( َّ  ختمت ٚؾٝٗا ٚد٘ آخط ػعٌ ا٭َط نايٓٗٞ نأْـ٘ قځـا
٘ٹ   تأَطى بصا ٚتٓٗاْا عٳٔ شا. ٖٚٞ س٦ٓٝصٺ أقًٛاتو  َطزٚز٠ عٳ٢ً )إٔ( ا٭ٚىل ٫ إنُاضٳ ؾٹٝـ

ٍٴ: أنٵـطڇبٴوځ إٔ تػـ٤ٞ نأْـ٘       نأْٸو قًت:  تٓٗاْا إٔ ْؿعٌ ؾٹٞ أَٛايٓا َا ْؿـا٤ نُـا تٳكڂـٛ
ٗٳــاىځ بايهــطبٹ ْٵ ٍٳ: أ َٳــا تٳؿٳــا٤( ٚ)ْؿــا٤( 2:عٳــٔ اٱغــا٠٤. ٚتكــطأ قځــا ٓٳــا  َٵٛايٹ ٌٳ ؾٹــٞ أځ ٕٵ ْٳؿڃعٳــ ٚٵ أځ )أځ

.(3)#مجٝعا
  

                                                           

 .394(ايكڀع ٚا٥٫تٓاف يًٓشاؽ.م1)
(ؾٝٗا قطا٤تإ ، ُٖٚا : اٱؾطاز )أق٬تو( ;ؿُع٠ ٚايهػا٥ٞ ٚسؿل ،ٚقطأ ايباقٕٛ  باؾُع ) (2

، ٚايبسٚض ايعاٖط٠ 205أقًٛاتو(.اْعط :إضؾاز املطٜس إىل َككٛز يككس ،يًؿٝذ : عًٞ قُس ايهباؽ م
 .158يكطا٤ات ايعؿط املتٛاتط٠ ،م يف ا

 .25/ 2َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ (3)
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 حتليل زأي الفساء :

ؾتٓاٍٚ قٛي٘ تعاىل:  أبعاز ٖصا املع٢ٓ َٔ خ٬ٍ ايٓشٛ ٚاٱعطابايؿطا٤ تًُؼ   
 : نيٚشنط يف تٛدٝٗٗا ٚدٗ {أٚ ْؿعٌ}

ٜٚهٕٛ تكسٜط املع٢ٓ ع٢ً ٖصا  {َا ٜعبس} :إٔ تهٕٛ َعڀٛؾ١ ع٢ً قٛي٘ :ا٭ٍٚ
 ايٓشٛ: إٔ ْذلى َا ْعبس ٚإٔ ْذلى َا ْؿعً٘ بأَٛايٓا. 

ا٭ٚىل، ٜٚهٕٛ تكسٜط املع٢ٓ ع٢ً ايٛد٘:  "إٔ"إٔ تهٕٛ َعڀٛؾ١ ع٢ً  ايجاْٞ:
 ى إٔ ْذلى َا ْعبس ٚإٔ ْؿعٌ يف أَٛايٓا َا ْؿا٤. أق٬تو تأَط

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض:

يف إٔ ؾُٝا شٖب إيٝ٘،   ٘ٛاؾكَٔ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ ; ؾ ابٔ عڀ١ٝتبع ايؿطا٤  
ٕٵـ"قطأ بايٕٓٛ ؾُٝٗا ؾَٔ   ىځأقًٛاتو تأَطٴ"٭ٕ املع٢ٓ ٜكرل: "; َا"ايجا١ْٝ عڀـ ع٢ً  "أځ

ٌٳ ٕٵ"ٚأَا َٔ قطأ بايتا٤ ؾُٝٗا ؾٝكض عڀـ "، ؟ؿا٤ٴا ْٳا َٓٳيف أَٛايٹ إٔ ْؿع ايجا١ْٝ ع٢ً  "أځ
 " .َا"

يف ا٭ٍٚ مبع٢ٓ  "ْٳتٵطٴىځ"قاٍ ايكانٞ أبٛ قُس: ٚه٤ٞ #ثِ أضزف بكٛي٘ َع٬ً:  
ْطؾض، ٚيف ايجاْٞ مبع٢ٓ ْكطض، ؾٝتعصض عٓسٟ ٖصا ايٛد٘ ملا شنطت٘ َٔ تٓٛع ايذلى 

أ٫ تط٣ إٔ ايذلى يف قطا٠٤ َٔ قطأ بايٕٓٛ  ع٢ً اؿهِ ايًؿعٞ أٚ ع٢ً سصف َهاف،
ٚايتا٤ يف  "ْؿعٌ"يف ايؿعًني إمنا ٖٛ مبع٢ٓ ايطؾض غرل َتٓٛع، ٚأَا َٔ قطأ بايٕٓٛ يف 

ٕٵ" ـؾ "تؿا٤"  -أٜها- ٭ٕ املع٢ٓ "َا"َعڀٛؾ١ ع٢ً ا٭ٚىل، ٫ٚ هٛظ إٔ تٓعڀـ ع٢ً  "أځ
 .(1)#ٜٓكًب، ؾتسبطٙ

يصٟ شنطٙ ايؿطا٤ ع٢ً قطا٠٤ ايٕٓٛ يف ايٛد٘ ا٭ٍٚ ا ٖٓا قس دعٌؾابٔ عڀ١ٝ 
 ، ٚشنط ايٛد٘ ايجاْٞ يف قطا٠٤ َٔ قطأ بايتا٤ يف املٛنعني."ْؿعٌ"ٚ "ْذلى"

; ضأٜ٘  أبٛ ايػعٛزٚع٢ً ْؿؼ املٓٛاٍ ايصٟ غاض عًٝ٘ ابٔ عڀ١ٝ يف تؿػرلٙ ْػر 
ٚيهٓ٘ شنط ايٛد٘ ايجاْٞ ع٢ً قطا٠٤  ، صٜٔ شنطُٖاًايؿطا٤ يف ايٛدٗني اي َٛاؾكا

                                                           

 .200/ 3احملطض ايٛدٝع يف تؿػرل ايهتاب ايععٜع: (1)
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َٴطى$ٍ: كاأ بايتا٤ ؾَٔ قط أٟ أق٬تو  ;ٚقط٨ بايتا٤ يف ايؿعًني عڀؿاڄ ع٢ً َؿعٍٛ تأ
ـٹ ع٢ً َا قٌٝ ٜػتسعٞ إٔ ٜطاز اتأَطى إٔ تؿعٌ أْت يف أَٛايٓا َا تؿا٤ ٚػٜٛعٴ  يعڀ

ٍڇ يف َعا٬َتِٗ  بايذلى َعٓٝإ َتدايؿإ ٚاملطازٴ بؿعً٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ إهاب اٱٜؿا٤ٹ ٚايعس
 .ٕ شيو يٝؼ َٔ أؾعاي٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ بٌ َٔ أؾعاشلِؾإ ;٫ ْؿؼٴ اٱٜؿا٤

٭ٕ ايذلى يٝؼ َأَٛضاڄ ب٘ " ; إٔ ْذلى"ع٢ً  عڀـ " إٔ ْؿعٌ" ٚشنط إٔ عسّ
ٚاملع٢ٓ أق٬تٴو  ،بٌ املأَٛضٴ ب٘ تهًٝؿڂ٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ إٜاِٖ ٚأَطٴٙ بصيو، ع٢ً اؿكٝك١

 .(1)تأَطٴى إٔ تهِّؿځٓا إٔ ْذلى َا ٜعبسٴ آبا٩ٴْا

ايٛد٘ ا٭ٍٚ ايصٟ شنطٙ ايؿطا٤ ظعٌ )أٚ ْؿعٌ( َعڀٛؾ١  يػعٛزأبٛ ا شنط
ٚشنط ايٛد٘ ايجاْٞ ايصٟ قاٍ ب٘ ايؿطا٤ عٓسَا تٓاٍٚ  ، )َا ٜعبس( : يف قٛي٘ " َا " ع٢ً

عطض ناؾ١  ايكطا٠٤ بايتا٤ ٜعين )أٚ تؿعٌ( ؾصنط أْٗا َعڀٛؾ١ ع٢ً إٔ ْذلى، ثِ
 ايٓشٟٛ شلا. ا٭ٚد٘ ايكطا١ٝ٥ ا٭خط٣ يف اٯ١ٜ ٚقسّ ايتٛدٝ٘ 

يف تؿػرلٙ ٚيهٔ َع ايتأنٝس ع٢ً إٔ نٌ  ابٔ عازٍٚقس أداظ ايٛدٗني أٜها 
 .(2)ٚد٘ َٔ ايٛدٗني ٜٓتُٞ إىل قطا٠٤ َع١ٓٝ

ٚإشا نإ ابٔ عڀ١ٝ ٚأبٛ ايػعٛز ٚابٔ عازٍ قس ٚاؾكٛا ايؿطا٤ يف ايٛدٗني 
َٚٔ ، ؾإٕ بعض ايٓشا٠ قس عاضنٛا ايؿطا٤ يف بعض َا شٖب إيٝ٘، صٜٔ شنطُٖاًاي

ٛٵنٹعڇ ْٳكٵبٺ عٳڀڃؿڄا عٳًځ٢  دعٌ حسٝ ايعهدلٟٖ٪٤٫  َٳ ٌٳ(: ؾٹٞ  ٕٵ ْٳؿڃعٳ ٚٵ أځ  "َٳا ٜٳعٵبٴسٴ")أځ
ٝٵؼٳ  ٚٳيځ ٌٳ،  ٕٵ ْٳؿڃعٳ ٕٵ ْٳتٵطٴىځ أځ ٚٵ أځ َٳا ٜٳعٵبٴسٴ آبٳا٩ٴْٳا، أځ ٕٵ ْٳتٵطٴىځ  َٴطٴىځ أځ ٛٳاتٴوځ تٳأڃ ٚٳايتٻكڃسٹٜطٴ: أځقٳًځ

ٕٵ ْٳتٵطٴىځ ; إڇشٵ ُٳعٵڀڂٛفٺ عٳًځ٢ أځ ٓٳا بٹ ٛٳايٹ َٵ ٌٳ ؾٹٞ أځ ٕٵ ْٳؿڃعٳ َٴطٴىځ أځ ٛٳاتٴوځ تٳأڃ ُٳعٵٓٳ٢: أځقٳًځ ٝٵؼٳ ايڃ  .(3)#يځ

ايعهدلٟ ع٢ً إٔ ايٛد٘ ا٭ٍٚ ايصٟ شنطٙ ايؿطا٤ ٖٛ ايٛد٘ ٚعًٝ٘ ٜٓل   
أٚ  "تهٕٛ"إٔ ب ; ايكا٥ٌ ٓهط ايٛد٘ ايجاْٜٞايٛسٝس احملتٌُ يف اٯ١ٜ ايهطمي١، ٚ

ز املع٢ٓ ع٢ً ٖصا ايٛد٘. غرل إٔ امل٬سغ يف ، يؿػا" إٔ ْذلى"َعڀٛؾ١ ع٢ً  "ْؿعٌ"

                                                           

 .233 -232/ 4إضؾاز ايعكٌ ايػًِٝ إىل َعاٜا ايهتاب ايهطِٜ: (اْعط 1)
 .547 -546/ 10ايًباب يف عًّٛ ايهتاب (اْعط 2)
 .712 -711/ 2ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ (3)
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ح تكطوا َباؾطا با٫عذلاض ع٢ً ايؿطا٤ باعتباضٙ قاسب ٖصا ْك٘ أْ٘ مل ٜكطٸ
ح ٚمل ٜكطٸ، ٘ يف ا٫عذلاض ع٢ً ايٛد٘ ايٓشَٟٛايطأٟ، سٝح إْ٘ ضنع اٖتُا

ايصٟ قطح تكطوا  ايكططيب ؾعً٘ ع٢ً خ٬ف َابا٫عذلاض ع٢ً ايؿطا٤ ْؿػ٘، ٖٚٛ 
ٌٳ ؾٹٞ }$با٫عذلاض ع٢ً َا أٚضزٙ ايؿطا٤ يف ايٛد٘ ايجاْٞ، ؾكاٍ:  ٚانشا ٕٵ ْٳؿڃعٳ ٚٵ أځ أځ

َٳا ْٳؿٳا٤ٴ ٓٳا  ٛٳايٹ َٵ ظعِ ايؿطا٤ إٔ ايتكسٜط: أٚ تٓٗاْا إٔ ْؿعٌ يف أَٛايٓا َا ْؿا٤. ٚقطأ  {أځ
ٕٵ }اى بٔ قٝؼ ايػًُٞ ٚايهشٸ ٚٵ أځ َٳا تٳأځ ٓٳا  ٛٳايٹ َٵ ٌٳ ؾٹٞ أځ ؿعًني، بايتا٤ يف اي {ؿٳا٤ٴتٳؿڃعٳ

ٚاملع٢ٓ: َا تؿا٤ أْت ٜا ؾعٝب. ٚقاٍ ايٓشاؽ: "أٚ إٔ" ع٢ً ٖصٙ ايكطا٠٤ َعڀٛؾ١ ع٢ً 
 .(1) #...."إٔ" ا٭ٚىل

 "أٚ ْؿعٌ"ٕ تهٕٛ ٭ إْهاضشنطٙ ايؿطا٤، َٚا اعذلاض َباؾط ع٢ً  ٖٚٓا
يف قطا٠٤ ايٕٓٛ، ملا ٜ٪زٜ٘ شيو َٔ ؾػاز املع٢ٓ، ٚبعسٙ عٔ  "إٔ ْذلى"َعڀٛؾ١ ع٢ً 

 املطاز.

 وجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :ت

، "ايكڀع ٚا٥٫تٓاف"يف نتاب٘  ايٓشاؽ ٜهٔ ايٛقـ أَاّ اٯ١ٜ ببعٝس عٔ مل
ٚخكٛقا إشا َا نٓا بكسز قطا٤ات َتعسز٠ ٚأٚد٘ ٚقـ ٚابتسا٤، ؾكس عطض 
ايٓشاؽ ي١ٰٜ ايهطمي١ ٚضقس َا ؾٝٗا َٔ قطا٤ات كتًؿ١ ْٚػب ٖصٙ ايكطا٤ات إىل 

أٚد٘ ايٛقـ  َكسٸَا٘ يف اؿطم ع٢ً تٛثٝل ا٭قٛاٍ ٚايكطا٤ات، قاض٥ٝٗا ع٢ً عازت
، ثِ َا ١أ ٜعكٛب ؾُٝا شٖب إيٝ٘ َٔ ضأٟ يف ايٛقـ يف اٯ١ٜ ايهطميٚخڀچ ،ٚا٫بتسا٤

ل عًٝ٘ باملدايؿ١، ٚقض ايٓكٌ ٜ٪شٕ باملٛاؾك١، يبح إٔ شنط ن٬ّ ايؿطا٤ ٚمل ٜعًچ
ا شنطٙ ايؿطا٤ يف ايٛد٘ ايجاْٞ، ؾٓل ايٓشاؽ ٫ وٌُ أٟ ٚد٘ َٔ أٚد٘ املعاضن١ مل

ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايٓشاؽ ٜتؿل َع ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘ بسيٌٝ ْكً٘ ايٛدٗني زٕٚ 
 اعذلاض ع٢ً أُٜٗا.

  

                                                           

 .(87/ 9)،تؿػرل ايكططيب (1)
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 اخلالصة والرتجيح :

ٕٸ  ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ شنطٙ ايؿطا٤ يف تٛدٝ٘ ٚاؾكٛا  مجٗٛض ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ إ
، ٖٚٛ ايٛد٘ ا٭ٍٚ ايصٟ شنطٙ، ٚمل "عبسَا ٜ"َعڀٛؾ١ ع٢ً  "أٚ ْؿعٌ"َٔ دعٌ ١; اٯٜ

ض ٖصا ايٛد٘ َٔ ا٭ٚد٘ احملت١ًُ اييت ٜعذلض عًٝ٘ أسس َِٓٗ بٌ إٕ َععُِٗ ضدٸ
 شنطٖٚا يف اٯ١ٜ ٚبعهِٗ انتؿ٢ ب٘، ٚمل ٜصنط غرلٙ. 

أَا ايٛد٘ ايجاْٞ ايصٟ شنطٙ ايؿطا٤ ؾكس اعذلض عًٝ٘ َععُِٗ، ٚست٢ َٔ 
تًؿ١ عٔ ايكطا٠٤ اييت أٚضزٖا ايؿطا٤ ؾكس أداظٚا أداظٙ َِٓٗ ؾكس أداظٙ ع٢ً قطا٠٤ ك

ؾاملع٢ٓ ٜكرل، أق٬تو تأَطى إٔ {أٚ تؿعٌ}ٖصا ايٛدع ع٢ً قطا٠٤ َٔ قطأ بايتا٤: 
ْذلى َا ٜعبس آبا٩ْا أٚ تؿعٌ َا تؿا٤ يف أَٛيٓا. ٚقس ْل آخطٕٚ ع٢ً اَتٓاع ٖصا 

ؾ٬ زاعٞ  ّ ايٓكٛم اييت تدلٖٔ شيوكسٸتايعڀـ ع٢ً قطا٠٤ ايٓكب. ٚقس غبل إٔ 
 يتهطاضٖا.

ٚاؿل إٔ َا شٖب إيٝ٘ ايؿطا٤ يف ايٛد٘ ايجاْٞ ٫ ٜ٪زٟ إىل ؾػاز املع٢ٓ ع٢ً 
إش ٜكض تكسٜط املع٢ٓ: )أق٬تو تأَطى  ;خ٬ف َا شنطٙ عسز َٔ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ

 :إٔ ْذلى َا ٜعبس آبا٩ْا أٚ ْؿعٌ َا تؿا٩ٙ يف أَٛايٓا(، َٚا ٜكطب ٖصا ايٛد٘ ٖٛ قٛي٘
، سٝح إٕ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ا٭َٛاٍ َط١ْٖٛ مبا "تؿا٤" :قطا٠٤ َٔ قطأ ع٢ً "تؿا٤"

ٖٚٛ ْؿؼ املع٢ٓ ايصٟ ٜطز يف اٯ١ٜ َع قطا٠٤ َٔ قطأ بايتا٤، سٝح إٕ  ،ٜؿا٩ٙ ايطغٍٛ
املع٢ٓ: أق٬تو تأَطى إٔ ْذلى َا ٜعبس آبا٩ْا أٚ تؿعٌ َا تؿا٩ٙ يف أَٛايٓا. 

 ؾه٬ُٖا ٜ٪زٟ املع٢ٓ ْؿػ٘. 

تٌُ يف اٯ١ٜ ايهطمي١، ٚيٝؼ قٛابا قإٔ َا شنطٙ ايؿطا٤  ضٜته ٚع٢ً ٖصا
سٝح إٕ املع٢ٓ ٫ ٜؿػس ; يًُع٢ٓ اقٍٛ َٔ اعذلض عًٝ٘ ٚضأ٣ إٔ يف ن٬َ٘ ٖصا ؾػاز

 َع تأٌٜٚ اٯ١ٜ ع٢ً ٖصا ايٛد٘. 

قطا٠٤:  ٖٚٞ قطا٠٤ عاقِ ٚغرلٙ، أعين "تؿا٤"أَا ع٢ً ايكطا٠٤ ا٭خط٣ يف 
ٚشيو ٭ٕ ايتكسٜط ٜهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:  ; صا ايٛد٘ؾ٬ هٛظ املع٢ٓ ع٢ً ٖ {ْؿا٤}

٭ٕ يف ٖصا ضخك١  ;أَٛايٓا. ٖٚصا ظاٖط ايؿػاز يفأق٬تو تأَطى إٔ ْؿعٌ َا ْؿا٤ 
ٚانش١ يًُؿطنني ٚايهؿاض إٔ ٜعكٛا اهلل بأَٛاشلِ نُا ٜؿا٩ٕٚ، ؾإٕ نإ 
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ستُاٍ املع٢ٓ عًٝ٘ ٫ كٛي٘ َكبٍٛايؿطا٤ أداظ ٖصا ايٛد٘ ع٢ً قطا٠٤ َٔ قطأ تؿا٤، ؾ
شيو، أَا إٕ أداظ ٖصا ايٛد٘ ع٢ً قطا٠٤ َٔ قطأ ْؿا٤، ؾإٕ ن٬َ٘ ظاٖط ايؿػاز 
ٚايؿڀط، سٝح ٜ٪زٟ إىل نس املطاز َٔ اٯ١ٜ ايهطمي١ ٖٚٛ إباس١ تكطف املؿطنني 

َٶ  ٚاهلل أعًِ ٚأدٌ.ا.ا أٚ س٬يڄيف أَٛاشلِ ع٢ً أٟ ٚد٘ نإ سطا
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 ادلسألت السابعت :
  ليصب على احلالية واليصب على الرو .اختالف املعيى بني ا

61-61األحزاب:َّ   جعمع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱتعاىل: ٛي٘ قيف  

 زأي الفّساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع:

مت َّ حط مض خض حض جض مص  ُّٱ :قــاٍ قُــس بــٔ عٝػــ٢  $قــاٍ ايٓشــاؽ :  
ًـ٢ ايؿـتِ،   ًعـْٛني" ٜٚٓكـب٘ ع  َايه٬ّ، ٖٚٛ قٍٛ أمحس بٔ دعؿط، عًـ٢ إٔ ٜػـتأْـ "  

ٚقٍٛ ا٭خؿــ إٔ متـاّ ايهـ٬ّ "إ٫ قًـ٬ٝ ًَعـْٛني" ٖٚـٛ قـٍٛ قُـس بـٔ ٜعٜـس عًـ٢ إٔ            
تٓكــب "ًَعــْٛني" عًــ٢ اؿــاٍ، ٚقــاٍ ْكــرل: تٓكــب "ًَعــْٛني" عًــ٢ ايكڀــع أٚ ايؿــتِ،    

ًعــْٛني" عًــ٢ ايكڀــع، قــاٍ أبــٛ دعؿــط: َــٔ ْكــب     َٚظعــِ ايؿــطا٤: أْــ٘ ٫ هــٛظ ْكــب "  

)َٔ ايڀٌٜٛ( ٚنُا قاٍ: ،َّ من رنزن  ٱُّ ٨"ًَعْٛني" ع٢ً ايصّ نُا قط

َٳٔ تٴذازعٴ*  *ٚدٛٙ قطٚزٺ تبتػٞ 

داظ إٔ ٜكـ ع٢ً "إ٫ ق٬ًٝ " َٚٔ ْكب " ًَعْٛني " ع٢ً اؿاٍ مل ٜكـ ع٢ً " إ٫ قًـ٬ٝ  

. قـاٍ  َّ خف حف جف ُّٱ" ٚقاٍ أبٛ سامت " إ٫ ق٬ًٝ ًَعْٛني " نـاف، ٚايتُـاّ   
 .(1)#ٛب١ مبا قبًٗاأبٛ دعؿط: يٝؼ ٖصا بتُاّ ٭ٕ "غ١ٓ اهلل" َٓك

 زأي الفّساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ ":

أَاّ قٛي٘ تعاىل: )ًَعْٛني( ؾكاٍ:  (َعاْٞ ايكطإٓ)يف نتاب٘  ايؿطا٤ تٛقـ
ًڃعٴْٛٹنيٳ"ٚقٛي٘: $ ٚٳعٳًځ٢ ايؿعٌ "َٳ ٫ هاٚضْٚو ؾٝٗا إ٫  :أٟ ;َٓكٛب١ عٳًځ٢ ايؿتِ، 

ملٔ ْكب٘.  َّ من زن  رن  ُّٱٚايؿتِ عٳًځ٢ ا٫غت٦ٓاف، نُا قاٍ: ،ًَعْٛني
ٍٳ ِٻ قځا ٚٳقڂتٿًڂٛا( ؾاغتأْـ. ؾٗصا دعا٤ :ثٴ ٓٳُا ثٴكٹؿڂٛا أڂخٹصٴٚا  ٜٵ  .(2)#)أځ

  

                                                           

 .579 – 578م: ،أبٛ دعؿط ايٓشاؽ ،ايكڀع ٚا٥٫تٓاف (1)
 . 350 - 349/ 2 ،ايؿطا٤،َعاْٞ ايكطإٓ (2)
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 حتليل زأي الفساء :

ٚمحٌ ايٓكب ع٢ً ايكڀع  "،ًَعْٛني"ّ ايؿطا٤ تٛدٝٗ٘ يًٓل يف قٛي٘ تعاىل: قسٸ
ٜٚكڀع  ، ايٓعت املكڀٛع يًصّ، ٖٚٛ َٔ ا٭ٚد٘ اييت ىايـ ايٓعت ؾٝٗا َا غبك٘ :ٟأ

إٔ : ٚقس شنط ايؿطا٤ ٖٓا، أٚ يًٓكب بؿعٌ قصٚفمببتسأ قصٚف ايٓعت يًطؾع 
 ،ا٤ ايٓكب يف اٯ١ٜ ع٢ً شيوأشّ، ٚقس محٌ ايؿطٸ :بتكسٜط ;ايٓعت َكڀٛع يًٓكب

ا٤ بني ايتٛدٝ٘ ٚأداظ يف اٯ١ٜ ايٓكب بايؿعٌ بتٛغط إ٫ ا٫غتجٓا١ٝ٥، ٚضبط ايؿطٸ
ط إٔ ايٓكب ع٢ً ايؿتِ َطتبط با٫غت٦ٓاف صنؾ; ١ٜ اٱعطابٞ ٚايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف اٯ

 َّ من زن  رن  ُّٱ، ٚاغتؿٗس عًٝ٘ بكٛي٘ تعاىل: "ًَعْٛني"ٚايٛقـ ع٢ً َا قبٌ 
 ع٢ً ايؿتِ.  "محاي١"بٓكب 

 زأي الفّساء بني مؤيد ومعازض :

تٛقـ عسز َٔ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ أَاّ اٯ١ٜ ايهطمي١ يتٛدٝ٘ ايٓكب يف قٛي٘   
ايصٟ شنط تٛدٝٗا إعطابٝا ي١ٰٜ يف تؿػرلٙ  ايڀدلَٟٚٔ ٖ٪٤٫  "،ًَعْٛني: "تعاىل

ًڃعٴْٛٹنيٳ( ع٢ً ايؿتِ، ٚقس هٛظ إٔ ٜهٕٛ ايكًٌٝ َٔ قؿ١ $ؾكاٍ:  َٳ ْٚكب قٛي٘: )
 .(1)#املًعْٛني

ٚاتؿل يف ، إٔ تهٕٛ َٓكٛب١ ع٢ً ايؿتِ ; ُٖا أسسؾذعٌ يًٓكب ٚدٗني: 
ق٬ًٝ : ٚتكسٜط ايه٬ّ ، ؿ١ يكًٌٝق; إٔ تهٕٛ َٓكٛب١  خط :ٚاٯ، شيو َع ايؿطا٤ 

 ًَعْٛني. 

ًڃعٴْٛٹنيٳ"$قاسب ضٚح ايبٝإ سٝح قاٍ:  نصيو  ٚقس اتؿل َع ايؿطا٤  "َٳ
ٚ ع٢ً أ ،شّأؾتِ ٚأ أٟٖٚٛ ْكب ع٢ً ايؿتِ ٚايصّ  ،َڀطٚزٜٔ عٔ ايطمح١ ٚاملس١ٜٓ

٫ إ٫ هاٚضْٚو أٟ:  ;ٕ سطف ا٫غتجٓا٤ زاخٌ ع٢ً ايعطف ٚاؿاٍ َعاأاؿاٍ ع٢ً 
 .(2)#اٍ نِْٛٗ ًَعْٛنيس

                                                           

 .328/ 20،ٖـ( 310داَع ايبٝإ ، أبٛ دعؿط ايڀدلٟ )املتٛؾ٢: (1)
 . 242/ 7 -غتاْبٛيٞ اؿٓؿٞ اـًٛتٞ إزلاعٌٝ سكٞ بٔ َكڀؿ٢ اٱ-ضٚح ايبٝإ (2)
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سطف ا٫غتجٓا٤ إ٫.  طؾأداظ ٖٓا ايٓكب ع٢ً ايؿتِ نُا أداظ ايٓكب بتٛغ
ًڃعٴْٛٹنيٳ} $ٚممٔ شٖب ٖصا املصٖب أٜها ايٓػؿٞ يف تؿػرلٙ سُٝٓا قاٍ:  ْكب ع٢ً  {َٻ

 ،٫غتجٓا٤ زخٌ ع٢ً ايعطف ٚاؿاٍ َعااايؿتِ أٚ اؿاٍ أٟ ٫ هاٚضْٚو إ٫ ًَعْٛني ؾ
 .(1)#بعس سطٚف ايؿطط ٫ ٜعٌُ ؾُٝا قبًٗاَا ٕ "; ٭أخصٚا"٫ ٜٓتكب عٔ ٚ ،نُا َطٸ

 ايٛدٗني ايصٜٔ أداظُٖا ايؿطا٤.  بٗصا ؾأداظ

ايعكؿطٟ  -ع٢ً ايصّ ايٓكب: أعين  -اتؿل َع ايؿطا٤ يف ايٛد٘ ا٭ٍٚ  نُاٚ
ؾأداظ ايٓكب ع٢ً ايصّ بتكسٜط ؾعٌ ايصّ قصٚؾا، نُا أْ٘ أٚضز ٚدٗا  يف ايهؿاف

ٖٚٛ ٚد٘ ايٓكب ع٢ً اؿاٍ، ٚأؾاض إىل زخٍٛ سطف ،  ٜصنطٙ ايؿطا٤آخط مل
 .(2)ا٫غتجٓا٤ ع٢ً ايعطف ٚع٢ً اؿاٍ َعا 

سٝح أداظ ايٓكب ع٢ً ايصّ ; ٚغاض يف ٖصا ايٓٗر أٜها قاسب ايبشط املسٜس  
 .(3)ٚنصيو ايٓكب ع٢ً اؿاٍ 

 .(4)ايعدازنصيو ٚممٔ شٖب إىل إٔ ايٓكب يف اٯ١ٜ ع٢ً اؿاٍ 

يف ايتبٝإ سٝح شنط إٔ ايٓكب يف ًَعْٛني  ايعهدلٟ تابع يف ٖصا أٜهاٚقس 
ٖٛ ساٍ َٔ ايؿاعٌ يف  {ًَعْٛني} :قٛي٘ تعاىل$ع٢ً اؿاٍ ٚيٝؼ ع٢ً ايصّ ؾكاٍ: 

٭ْٗا ؾطط َٚا بعس ايؿطط ٫  ";أٜٔ"ا مما بعس ٫ٚ هٛظ إٔ ٜهٕٛ سايڄ {هاٚضْٚو}
 .(5)#ٜعٌُ ؾُٝا قبً٘

نُا  ،ٚقـ سػٔ"ًَعْٛني "ٕ ايٛقـ ع٢ً قٛي٘ أ ايكططيب أبٛ بهط ٜ٪نسٚ
 "ًَعْٛني"َٔ إداظ٠ ايٛقـ ع٢ً إ٫ ق٬ًٝ، ٚٚد٘ ايٓكب يف ; ْكٌ ضأٟ ايٓشاؽ يف اٯ١ٜ 

ايؿطا٤، ٚاستر عًٝ٘  إىلٖصا  ػبشنطٙ ايؿطا٤ غرل أْ٘ مل ٜٓؾُٝا ع٢ً ايؿتِ ٚايصّ 
إٕ ًَعْٛني  ، ٚاْتكس يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ قٍٛ َٔ قاٍ{محاي١ اؿڀب} :بكٛي٘ تعاىل

                                                           

 .46/ 3ٖـ( 710أبٛ ايدلنات ايٓػؿٞ )املتٛؾ٢: -َساضى ايتٓعٌٜ ٚسكا٥ل ايتأٌٜٚ (1)
 .561/ 3 ،ايعكؿطٟ  ،ايهؿاف عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓعٌٜ (2)
 .463/ 4 ،ٖـ( 1224أبٛ ايعباؽ ايكٛيف )املتٛؾ٢:  ،ايبشط املسٜس يف تؿػرل ايكطإٓ اجملٝس (3)
 .236/ 4 ،ٖـ( 311عداز )املتٛؾ٢: أبٛ إغشام اي ،عاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘ ( 4َ)

 .1060/ 2،أبٛ ايبكا٤ ايعهدلٟ ،ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ (5)
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٫ هٛظ إٔ ٜعٌُ َا بعس ايؿطط  :٭ٕ ايكاعس٠ ايٓش١ٜٛ تكٍٛ {أخصٚا}َٓكٛب بكٛي٘: 
 .(1)هٛظ ػاٚظٙ ؾايؿطط سادع سكني ٫ ; ؾُٝا قبً٘

يف تٛدٝ٘ إعطاب اٯ١ٜ ايهطمي١ َصٖبا كتًؿا عُا شٖب  ابٔ عڀ١ٝٚشٖب 
طا٤ ٚايڀدلٟ، ؾأداظ ايٓكب ع٢ً ايصّ نُا شنطٙ ايؿ ،إيُٝٗٔ قبً٘ َٔ ايٓشا٠

ّ ٚدٗا ٚنصيو أداظ ايٓكب ع٢ً اؿاي١ٝ نُا شنطٙ ايعداز ٚغرلٙ، ٚيهٓ٘ قسٸ
ٚقٛي٘ $ سٝح قاٍ:، مٜٛا آخط ىتًـ ؾٝ٘ عٔ نٌ َٔ غبك٘ َٔ املؿػطٜٔ ٚايٓشا٠ 

ًڃعٴْٛٹنيٳ"تعاىل:  هٛظ إٔ ٜٓتكب ع٢ً ايصّ قاي٘ ايڀدلٟ، ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ بس٫ َٔ  "َٳ
 أسس ايتأ٬ٜٚت، ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ سا٫ َٔ ايهُرل يف أق٤٬ ايصٟ قسضْاٙ قبٌ يف

ٚڇضٴْٚٳوځ" ٚڇضٴْٚٳوځ "ض نأْ٘ قاٍ ٜٓتؿٕٛ ًَعْٛني، ؾًُا تكسٸ "ٜٴذا تكسٜط ٜٓتؿٕٛ، "٫ ٜٴذا
 .(2)#سػٔ ٖصا

ض٠، ٖٚصا ٚد٘ دسٜس مل َكسٸ "٤٬قأ"ؾأداظ إٔ ٜهٕٛ ايٓكب ع٢ً ايبسٍ َٔ 
 ِ. ٜصنطٙ غرلٙ َٔ ايٓشا٠، اْؿطز ب٘ ابٔ عڀ١ٝ عٓٗ

ايٓشا٠  اناؾ١ ا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ اييت شنطٖ ايػطْاطٞ أبٛ سٝإٚقس عطض 
َٴٕٛ ايػابكٚٚاملؿػط ;َهٝؿا ضأٟ ايعكؿطٟ  ض بٝٓٗاٚضدٸ، ػتكك٢ٕ عًٝ٘ ع٢ً مٛ 

إىل ضأٟ ايڀدلٟ ٚابٔ عڀ١ٝ اٯْؿني يف إٔ ٜهٕٛ سا٫، نُا ٜٛاؾل ايؿطا٤ يف نْٛ٘ 
ُٻا )) َٓكٛبا ع٢ً ايؿتِ، ثِ ٜؿٓٸس اٯضا٤ بكٛي٘: َٹ ٍڇ  َٳذٹ٤ٞٹ ايڃشٳا ٘ٴ ؾٹٞ  َٳعٳ ّٴ  ّٳ ايڃهځًځا ٚٳتٳكځسٻ

ٗٴٛضٳ  ُٵ ٕٻ دٴ ٚٳأځ ُٳا،  ٗڇ ٝٵ ٓٵكٳبٽا عٳًځ َٴ ٓٳا٤ٴ  ٕٴ ايٹاغٵتٹجٵ قبٌ إ٫ َصنٛض٠ بعس َا اغٵتٳجٵٓٳ٢ بٹإڇيډا، ؾځٝٳهڂٛ
ٕٳ ٕٵ ٜٳهڂٛ ٝٻ١ځ أځ ٔٴ عٳڀٹ ٛڇٜعٴ ابٵ َٻا تٳذٵ ٚٳأځ ٔٵ شٳيٹوځ.  َٹ ٓٳعٴٛا  َٳ ٌٷ.  ايڃبٳكٵطڇٜٿنيٳ  ُٴؿٵتٳلٿ قځًٹٝ ٍٴ بٹايڃ بٳسٳيڄا، ؾځايڃبٳسٳ

ٖٳصٳا  ٝٵؼٳ  ٗٳا، ؾځًځ ُٳا قځبٵًځ ٌٴ ؾٹٝ ُٳ ٜٳعٵ ُٳ١ٹ ايؿٻطٵطٹ يځا  َٳا بٳعٵسٳ نځًٹ ٕٻ  ٟٿ: يٹأځ َٳدٵؿٳطڇ ٍٴ ايعٻ ٛٵ َٻا قځ ٚٳأځ
ٚٳايڃ ٌٴ ايؿٻطٵطٹ  ٕڇ: ؾٹعٵ ٝٵ٦ٳا ُٳ١ٹ ايؿٻطٵطٹ ؾٳ َٳا بٳعٵسٳ نځًٹ ٕٻ  ٘ٹ، يٹأځ ٝٵ ُٳعٶا عٳًځ ٌٴ َٴذٵ َٻا ؾٹعٵ ٛٳابٴ. ؾځأځ ذٳ

٘ٴ،  ٕٵ ٜٳهٵطڇبٳ انٵطڇبٵ ٜٵسٷ أځ ُٳ١ٹ، أځدٳاظٳ ظٳ ٘ٹ عٳًځ٢ ايڃهځًٹ ُٴٛيٹ َٳعٵ ِٳ  ٞټ تٳكڃسٹٜ ايؿٻطٵطٹ، ؾځأځدٳاظٳ ايڃهٹػٳا٥ٹ

                                                           

 . 246/ 14، سلؼ ايسٜٔ ايكططيب  ،اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ ايهطِٜ (1)
 .400/ 4، بٔ عڀ١ٝ ا٭ْسيػٞ احملاضبٞ ،ااحملطض ايٛدٝع يف تؿػرل ايهتاب ايععٜع (2)
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ُٵطٶا ٜٴهٵطٳ ٜٵسٷ عٳ ِٵ ظٳ ٕٵ ٜٴكٹ ٛٴ: إڇ ٘ٹ ْٳشٵ ٝٵ ٘ٹ عٳًځ ُٴٛيٹ َٳعٵ ِٳ  ٜٵهٶا تٳكڃسٹٜ ٛٳابٴ ؾځكځسٵ أځدٳاظٳ أځ َٻا ايڃذٳ ٚٳقځسٵ ٚٳأځ بٵ. 
ًڃعٴْٛٹنيٳ َٳ ٓٳُا ثٴكٹؿڂٛا: أڂخٹصٴٚا  ٜٵ ُٳعٵٓٳ٢: أځ ٍٳ: ايڃ ٘ٴ قځا ْٻ ٜٿنيٳ أځ ٛڇ ٔٵ بٳعٵضڇ ايٓٻشٵ ٞٳ عٳ  . (1)#سٴهٹ

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء:

ٚبني اٱعطاب ٚايتٛدٝ٘ ، بني ايٛقـ ٚايٛقٌ يف اٯ١ٜ ؾكس ضبط ايٓشاؽ أَا
بني ايتٛدٝ٘  ، َع ايطبطيٓكب يف اٯ١ٜ ايهطمي١ٚتٓاٍٚ ا "ًَعْٛني"اٱعطابٞ يه١ًُ 

، ضبط بني ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف اٯ١ٜ ، نُاايٓشٟٛ ٚايكطا٠٤ ايكطآ١ْٝ يف ايٓل ايػابل
ٚدٗني مٜٛني ٚضزا عٓس  ْكٸ٘ ّ يفٚقسٸ، ٚبني ايتٛدٝٗات ايٓش١ٜٛ اييت شنطٖا ايٓشا٠

سٜط ؾعٌ قصٚف ايٓكب ع٢ً تك :أسسُٖاايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ يف اٯ١ٜ ايهطمي١، 
 ايٓكب ع٢ً اؿاٍ.  ايجاْٞ:، ٚ تكسٜطٙ: أشّ أٚ أؾتِ

ٚقس ْكٌ عٔ ايؿطا٤ اَتٓاع ايٓكب ع٢ً ايكڀع ٚأسػب٘ قكس ايكڀع يف ايكطا٠٤ 
٭ٕ ن٬ّ ايؿطا٤ قٍُٛ ع٢ً ايٓعت املكڀٛع يًصّ، ٚمل أقـ يف  ; ٚيٝؼ قڀع ايٓعت

ع٢ً ا٫غت٦ٓاف يف اٯ١ٜ ن٬ّ ايؿطا٤ ع٢ً َا ٜؿرل إىل ٖصا ايه٬ّ، بٌ إْ٘ ْل 
ْٚل ع٢ً ايٓكب ع٢ً قڀع ايٓعت. ؾإٕ نإ ايٓشاؽ ٜككس بايكڀع ايٛقـ ع٢ً قٛي٘ 

غٗٛ ًعً٘ ق٬ًٝ ؾطمبا، أَا إٕ نإ ٜككس بايكڀع ٚدٛز ايكڀع َڀًكا يف اٯ١ٜ، ؾ
ع٢ً ايٓكب ع٢ً ا٫غت٦ٓاف، ٚإٕ ٜككس بايكڀع  ؾإٕ ايؿطا٤ ْلٸ -ضمح٘ اهلل -َٓ٘

ٖٚٞ ططٜك١ ايهٛؾٝني ، ٕ ايؿطا٤ ْكب ع٢ً ايؿتِ ٚايصّٜٓبػٞ; ٭ ٫قڀع ايٓعت ؾٗصا 
 يف ايتعبرل عٔ ايٓعت املكڀٛع املدايـ يف إعطاب٘ َٓعٛت٘. 

 اخلالصة والرتجيح :

، ؼكٌ َٔ َكا٫ت ايٓشا٠ أقٛاٍ نجرل٠ سٍٛ تٛدٝ٘ اٯ١ٜ ايهطمي١يكس 
يف إعطاب قٛي٘  –ِ ًٜٚشغ إٔ ايٓشا٠ املتكسَني ٚاملؿػطٜٔ ا٭ٚا٥ٌ ناْت ا٭ٚد٘ عٓسٖ

 تٓشكط يف ث٬ث١ أقٛاٍ: : "ًَعْٛني " ; 
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ٚقس "، أشّ: "بتكسٜط ؾعٌ قصٚف تكسٜطٙ ; إٔ ٜهٕٛ ايٓكب ع٢ً ايصّ ا٭ٍٚ:
 ٗصا ايطأٟ ايؿطا٤ ٚايڀدلٟ. اٍ بق

إٔ ٜهٕٛ ايٓكب ع٢ً اؿاٍ، ٚقس شنط ٖصا ايكٍٛ ايعداز  ايجاْٞ:
 ٚايعكؿطٟ.

، ٚقس شنط ٖصا "ق٬ًٝ"ْعت َٔ قٛي٘ ع٢ً أْٗا  ايٓكبإٔ ٜهٕٛ  ايجايح:
 ايكٍٛ ايڀدلٟ يف تؿػرلٙ.

سّ ٖصٙ ايتٛدٝٗات اٱعطاب١ٝ ايج٬ث١ َكشٛب١ قچ ايٓشا٠ َٚٔ دا٤ بعسِٖ َٔ
 بتٛدٝٗات إعطاب١ٝ أخط٣.

تٓشكط ; ايٛدٛٙ ايٓش١ٜٛ اييت قسَٗا ايٓشا٠ يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ  ٣إٔ أقٛايٛانض ٚ
ٛب١ ع٢ً اؿاٍ َٔ ايهُرل املتكٌ يف إٔ تهٕٛ َٓك: أسسُٖا; ني مٜٛنيٚدٗيف 

  قٛي٘ هاٚضْٚو،

 نإأبٛ سٝإ ٚٙ اختاضٖٛ َا ٜٚهٕٛ ايٓكب ْعتا يكٛي٘ ق٬ًٝ،  : إٔ ايجاْٞٚ
ٜكٍٛ أبٛ سٝإ:  .ايٛد٘ املػتكِٝ ٙايٛد٘ ايجاْٞ ايصٟ أٚضزٙ ايڀدلٟ يف تؿػرلٙ. ٚعسٸ

ٟٵ إڇ$ ٌڈ، أځ ًڃعٴْٛٹنيٳ قٹؿځ١ڄ يٹكځًٹٝ َٳ ٕٻ  ٔٳ ٚٳايكٻشٹٝضٴ أځ َٹ َٴػٵتٳجٵٓٶ٢  ٕٴ قځًٹًٝڄا  ٚٳٜٳهڂٛ ًڃعٴْٛٹنيٳ،  َٳ يډا قځًٹًٝٹنيٳ 
ِٵ.  ٗڇ ٝٵ َٳػٵًڂٛبٶا عٳًځ ٔٳ  ٗٴٛضڇٜ َٳكڃ ٟٵ  ٜٵهٶا، أځ ٝٻ١ڂ قٹؿځ١څ أځ ُٵًځ١ڂ ايؿٻطٵطٹ ٚٳايڃذٴ ٚڇضٴْٚٳوځ،  ٚڇ ؾٹٞ يځا ٜٴذٳا ٛٳا ايڃ

ِٵ ٗڇ ٚٳظځؿٹطٳ بٹ َٳعٵٓٳ٢ ثٴكٹؿڂٛا: سٴكٹطٴٚا  دٗني ايٓشٜٛني يعسّ ٖصٜٔ ايٛت . ٚإمنا اخذل(1)#ٚٳ
تهًـ َع٢ٓ أٚ تكسٜط، ؾ٬ ًٜعّ َٓ٘ محٌ املع٢ٓ ع٢ً غرل ظاٖطٙ نُا ٖٛ ؾإٔ َٔ 
ْكب ع٢ً ايبسي١ٝ، ٚأٜها ؾٝ٘ بعس عٔ تكسٜط قصٚف ؾعٌ، نُا ؾعً٘ ايؿطا٤ ٫ٚ 

ٌٸ.إٔ عسّ تكسٜط اؿصف أٚىل َٔ تكسٜطٙ.  ؾوچ  ٚاهلل أعًِ ٚأد
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 ادلسألت الثامنت :

 ية اجلائصة يف املبدل مً اضه " كاٌ" .األوجُ اإلعساب 

15سبأ:َّ  جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱتعاىل: ٛي٘ قيف 

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :

"يكس نإ يػبأ يف َػهِٓٗ آ١ٜ" متاّ  :قاٍ قُس بٔ عٝػ٢$: ايٓشاؽ  قاٍ
ايؿطا٤ ع٢ً "آ١ٜ" ٖٚٛ قٍٛ  ٜٛقـ عٓس ايه٬ّ، ٚقاٍ ايؿطا٤ "دٓٸتإ" تؿػرل ي١ٰٜ، ؾ٬
 .(1)#ا٭خؿـ، ٚايتُاّ عٓسٙ "دٓتإ عٔ ميني ٚسلاٍ"

 زأي الفساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ " :

ٚاملع٢ٓ: عٳٔ أمياْٹِٗ َّ  جنحن يم ىم مم حمخم ُّٚقٛي٘: : $ايؿطا٤  قاٍ
ٕٳ أسس اؿطؾني َٓكٛبٶا  ;ٚسلا٥ًِٗ. ٚاؾٓتإ َطؾٛعتإ ٭ُْٗا تؿػرل ي١ٰٜ. ٚيٛ نځا

.(2)#يهإ قٛابا بهإ

 حتليل زأي الفساء :

٘ ايطؾع يف قٛي٘ يف ْكٸٚدٸ٘  ٚ، {آ١ٜ دٓتإ}يكٛي٘ تعاىل:  عطض ايؿطا٤
 : {دٓتإ} يف قٛي٘ تعاىل: ني قتًُنييف ايٓل ٚدٗ  ؾصنط  "،دٓتإ"

ايؿطا٤ بإٔ ايطؾع يف ٚدٸ٘ اٯ١ٜ، ٚ بٖ٘ٚٛ ايصٟ دا٤ت  ،ايطؾع ايٛد٘ ا٭ٍٚ:
ؾًُا ؾػطتٗا أخصت َا شلا َٔ سهِ ٖٚٛ  ،بايطؾع {آ١ٜ}عاىل: تؿػرل يكٛي٘ ت {دٓتإ}

 ايطؾع.

قٛي٘ تعاىل:  استُاٍ ايكطا٠٤أْ٘  ٜكّٛ ع٢ًٖٚٛ ٚد٘ استُايٞ،  :ايٛد٘ ايجاْٞ
 املٓكٛب١ قبًٗا.  "آ١ٜ"ٖٓا تؿػرل يؿع١  "دٓتني"ٚتهٕٛ  ،بايٓكب  {آ١ٜ ٚدٓتني}
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يكس نإ يف َػانٔ غبأ اٯ١ٜ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ: َع٢ٓ  هٕٛٚع٢ً ٖصٜٔ ايٛدٗني ٜ
 ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٞ دٓتإ عٔ ايُٝني ٚعٔ ايؿُاٍ. ،آ١ٜ

ٜككسٕٚ بٗا ؾإمنا ٚايتؿػرل عٓس ايهٛؾٝني َٔ املكڀًشات اييت إشا أطًكٖٛا   
. ٚاملع٢ٓ {آ١ٜ}بسٍ َٔ قٛي٘ تعاىل:  {دٓتإ}ايبسٍ، ؾه٬ّ ايؿطا٤ قٍُٛ ع٢ً إٔ 

 دا٥ع ؼتًُ٘ اٯ١ٜ. ٝ٘ ايطؾع ع٢ً ٖصا ايتكسٜط ايصٟ شٖب إيٝ٘ ايؿطا٤ يف تٛد

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض :

َٛقـ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ َٔ اٯ١ٜ ايهطمي١ َٔ سٝح َٛاؾكتِٗ  بايٓعط يف
أَاّ  قس ٚقؿٛا َٔ املؿػطٜٔ ٚايٓشا٠ انبرل ا عسز اتهض إٔ  ;يًؿطا٤ أٚ كايؿتِٗ ي٘

اٱَاّ ; َِٓٗ بعس ايؿطا٤ عٴين باٯ١ٜٚأٍٚ َٔ ، اٯ١ٜ ايهطمي١ ٚساٚيٛا تٛدٝ٘ ايطؾع ؾٝٗا
ٕڇ ؾٹٞ $سٝح قاٍ يف تؿػرلٙ:ايڀدلٟ املؿػط ايهبرل قُس بٔ دطٜط  ٚٳضٴؾٹعٳتٹ ايڃذٳٓٻتٳا

٘ٹ:  ٛٵيٹ ٔڇ اٯٜٳ١ٹَّ  جنحن يم ىم مم ُّٱقځ ُٳ١ڄ عٳ ٕٳ  ;تٳطٵدٳ ّڇ: يځكځسٵ نځا َٳعٵٓٳ٢ ايڃهځ٬ځ ٕٻ  ٭ځ
ٞٳ دٳ ٖٹ ِٵ آٜٳ١څ  ٗڇ ٓٹ َٳػٵهځ ِٵيٹػٳبأٺ ؾٹٞ  ٗڇ ُٳا٥ٹًٹ ٚٳؾٳ ِٵ  ٗڇ ْٹ ُٳا ٜٵ ٔٵ أځ ٕڇ عٳ .(1)#ٓٻتٳا

  بس٫نيدٓت عسټ ؾاتؿل َع ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘ يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ ايهطمي١ ٖٚٛ
ا َع ، ٚقس اتؿل أٜهٶ#تطمج١ عٔ اٯ١ٜ$ايڀدلٟ عٔ شيو بكٛي٘:  أؾكضمما قبًٗا. ٚقس 

١ً ايبسي١ٝ ٚيهٓ٘ ع "دٓتإ"إٔ ايطؾع يف  شنطسٝح ايعداز ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘ 
ٕڇ(. )آٜٳ١څ( ضؾع اغِ نإ، $)أعكب شيو باستُاٍ ايطؾع ٚدٗا آخط ؾكاٍ:  آٜٳ١څ دٳٓٻتٳا

ٕڇ( ضؾع ع٢ً ْٛعني، ع٢ً أْ٘ بسٳٍ َٔ آ١ٜٺ ٚع٢ً إنُاضڈ نأْٻ٘ ملا قٌٝ آ١ٜ، قٌٝ  : ٚٳ)دٳٓٻتٳا
ٕڇ  .(2)#اٯ١ٜ دٳٓٻتٳا

 "دٓتإ" اٯ١ٜ، ٖٚٛ ضؾع ايعداز َا شٖب إيٝ٘ ايؿطا٤ يف تٛدٝ٘ ايطؾع يف ٛاؾلؾ
ع٢ً َا شٖب إيٝ٘ ايؿطا٤ ٚدٗا آخط ٖٚٛ إٔ قٛي٘ تعاىل:  نافع٢ً ايبسي١ٝ، ٚيهٓ٘ أ

ٜٚكرل تكسٜط  {آ١ٜ}َطؾٛع ع٢ً إنُاض َبتسأ قصٚف ٜعٛز ع٢ً قٛي٘ تعاىل:  {دٓتإ}
 ايه٬ّ: نإ يف َػانٔ غبأ آ١ٜ ٖصٙ اٯ١ٜ دٓتإ عٔ أمياِْٗ ٚعٔ سلا٥ًِٗ. 
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عًتني يًطؾع يف إىل  ؾأؾاض يف تؿػرلَٙع ايعداز يف ٖصا;  ايعكؿطٟاتؿل نُا        
شنطٖا ايؿطا٤ يف نتاب٘، ٖٚٞ ايطؾع ع٢ً ايبسي١ٝ ٚايع١ً  ،إسساُٖا: اييتاٯ١ٜ 

ٚاملع٢ٓ ع٢ً ٖصا ايٛد٘  ،ٖٞ ايطؾع بإنُاض َبتسأ : ظازٖا ع٢ً ضأٟ ايؿطا٤ ٚا٭خط٣
ايعداز ٚضز عٓس  مل ٜهتـ ايعكؿطٟ مباني اؾٓتني. ٚاتايجاْٞ، ؾٝ٘ َع٢ٓ املسح شل

بايٓكب، ٚأؾاض إىل إٔ ع١ً  {دٓتني }َٔ أٚد٘ م١ٜٛ بٌ إْ٘ تڀطم إىل قطا٠٤ َٔ قطأ: 
ا ايٓكب ع٢ً املسح بإنُاض ؾعٌ َسح قصٚف، ٖٚصٙ اٱؾاض٠ شات ز٫ي١ شيو أٜهٶ

١ بايٓكب يف ١َُٗ إشا َا أخصْا يف ا٫عتباض َا أؾاض إيٞ ايؿطا٤ َٔ استُاي١ٝ قطا٠٤ اٯٜ
ٚآ١ٜ، َٚع٢ٓ شيو إٔ ايعكؿطٟ ٜتؿل َع ايؿطا٤ يف ايٛدٗني ايصٜٔ أٚضزُٖا  "دٓتني"

 يف اٯ١ٜ: ايطؾع ٚايٓكب. 

اتؿل َع ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘ َٔ تٛدٝ٘ ايطؾع يف اٯ١ٜ َهٞ بٔ أبٞ  نُاٚ
ٛٵي٘$يف نتاب٘ َؿهٌ إعطاب ايكطإٓ ؾكاٍ:  ايكٝػٞطايب  سٍ دٓتإ ب {آٜٳ١ دٓتإ} :قځ
ٕٳ ،َٔ آٜٳ١ ٖٹٞ اغٵِ نځا ٞٳ دٓتإإٚٳهٛظ أځٕ تطؾع دٓتني ع٢ً  ،ٚٳ ٖٹ َٴبٵتٳسأ  ، نُاض 

َٳٛنٹع ْكب ع٢ً ايتٻؿڃػٹرل ُٵًځ١ ؾٹٞ   .(1)#ٚٳتٳهٕٛ ايڃذٴ

 ٚقس تٛاتطت ْكٛم املؿػطٜٔ يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ اعتُازا ع٢ً ٖصٜٔ ايٛدٗني ؾٗا
١ أٚ َبتسأ أٚ خدل َبتسأ ٚدٓتإ بسٍ َٔ آٜ$ٜكٍٛ يف تؿػرلٙ أٜها: ابٔ دعٟ  ٖٛ

 .(2)#قصٚف

يف  ابٔ عڀ١ٝٚقس اتؿل َععِ ايٓشا٠ سٍٛ ٖصٜٔ ايتٛدٝٗني يف اٯ١ٜ، غرل إٔ 
تؿػرلٙ أْهط ع٢ً ايؿطا٤ ٚغرلٙ ايكٍٛ بايبسٍ، ٚشٖب إىل ضأٟ خايـ ؾٝ٘ اؾُٝع 

ٍڈ أٚ خدل ابتسا٤ تكسٜطٙ $ؾكاٍ:  ٚٳؾٹُا ُٹنيڈ  ٕڇ ابتسا٤ ٚخدلٙ يف قٛي٘ عٔ ٜٳ ٖٞ ٚدٳٓٻتا
 .(3)#دٓتإ، ٖٚٞ مج١ً مبع٢ٓ ٖصٙ ساشلِ ٚايبسٍ َٔ آٜٳ١څ نعٝـ

، ٚشٖب إىل نعـ "آ١ٜ"ٚ"دٓتني "ؾدايـ ابٔ عڀ١ٝ قٍٛ َٔ قاٍ بايبسٍ بني 
َبتسأ ٚخدلٙ  عٔ ايُٝني ٚعٔ  {دٓتإ}ٖصا ايكٍٛ، ٚشٖب إىل إٔ قٛي٘ تعاىل: 

                                                           

 .585/ 2 :َؿهٌ إعطاب ايكطإٓ ملهٞ(1)
 .164/ 2ايتػٌٗٝ يعًّٛ ايتٓعٌٜ: (2)
 .413/ 4احملطض ايٛدٝع يف تؿػرل ايهتاب ايععٜع: (3)
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 ايبشط احملٝط يف ايػطْاطٞايؿُاٍ، ٚقس أْهط ع٢ً ابٔ عڀ١ٝ ٖصا ايكٍٛ أبٛ سٝإ 
ٕڇ"$سٝح قاٍ يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ ايهطمي١:  ٕڇ، "ٚدٳٓٻتا ٞٳ دٳٓٻتٳا ٖٹ : خدل َبتسأ قصٚف، أٟ 

ٞپ  َٳهِّ ٍٳ  ٚٳقځا ٘ٴ تٳؿڃػٹرلٷ يٹآٜٳ١ٺ.  ْٻ ٍٳ: ضٳؾڃعٷ يٹأځ ٓٳاٙٴ ايڃؿځطٻا٤ٴ، قځا َٳعٵ ٍٳ  ٍٷ، قځا ٚٵ بٳسٳ ٘ٴ ايعٻدٻازٴ، أځ قځايځ
ٔٴ عٳڀٹ ٘ٴ ابٵ ٚٳنٳعٻؿځ ٝٵطٴٙٴ،  ٍٳ: ٚٳغځ ٚٳقځا ٘ٹ.  ٗٳ١ځ تٳهٵعٹٝؿٹ ِٵ ٜٳصٵنڂطڇ دٹ ٚٳيځ ٕڇ"ٝٻ١ځ،  ٚٳخٳبٳطٴٙٴ ؾٹٞ  "دٳٓٻتا ابٵتٹسٳا٤ٷ، 

ٍڈ ٚٳؾٹُا ُٹنيڈ  ٔٵ ٜٳ ٘ٹ: عٳ ٛٵيٹ  .(1)#. اْت٢ٗ قځ

ؾصنط أبٛ سٝإ ايٛدٗني ايٓشٜٛني ايًصٜٔ شنطُٖا َععِ ايٓشا٠ يف اٯ١ٜ 
ّ ا٫بتسا٤ بايٓهط٠ َٔ ٚعإىل قٍٛ ابٔ عڀ١ٝ ٚأْهطٙ ملا ؾٝ٘ َٔ ي عطضايهطمي١. ثِ 

ٖٚٛ قٍٛ ىايـ ايكٝاؽ يف املبتسأ، ٚاؾذلاط مجٗٛض ايٓشا٠ ف٦ٝ٘  ،َػٛؽ شلصا غرل
 َعطؾ١ أٚ ْهط٠ مبػٛؽ ابتسا٤ ٭ْ٘ ٫ ٜبتسأ مبذٍٗٛ. 

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء:

ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ : ُٖا  ; اٯ١ٜ َٔ َٓعٛضٜٔ َتكاطعنيإىل  ايٓشاؽ ْعط
 إىل رلٚمل ٜٓؼ إٔ ٜؿ ،ايطؾع ؾُٝٗاٚدٸ٘ تٓاٍٚ اٯ١ٜ ٚؾل ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ ٚٚايٓشٛ، ؾ

شنط ايٓشاؽ يف ايٓل ايػابل ٚد٘ ايٛقـ ع٢ً  ; سٝحأقٛاٍ َٔ غبكٛٙ َٔ ايعًُا٤

ثِ اغت٦ٓاف ايه٬ّ بعس  ص15غبأ:  ط َّمم حمخم جم يل ىل مل خلُّٱقٛي٘ تعاىل: 
١ُ ايػايب١ ع٢ً اٯ١ٜ ايٛقٌ ٖٛ ايػ عسٸقس ٚشنط إٔ ايؿطا٤ ، {دٓتإ}شيو بكٛي٘: 

ٚإشا ناْت ; ايبسٍ أٟ :  ع٢ً ايتؿػرل ي١ٰٜ "دٓتإ"ٖٓا، ٚزيٌٝ شيو أْ٘ ضؾع ن١ًُ 
 نُا شنطايه١ًُ بس٫ َٔ ن١ًُ ٫ ٜكض إٔ ٜٛقـ ع٢ً ا٭ٚىل َُٓٗا زٕٚ ايجا١ْٝ، 

إٔ ٖصا ٖٛ ضأٟ ا٭خؿـ يف اٯ١ٜ ٚقس ضدعت إىل نتاب َعاْٞ ايكطإٓ يٮخؿـ ؾًِ 
 ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚضمبا شنط شيو يف غرل ٖصا ايهتاب. أدسٙ تهًِ عٔ 

ٜٛدب  {آ١ٜ}ٚايٛقـ ايصٟ شنطٙ ايٓشاؽ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ ع٢ً قٛي٘ تعاىل: 
بعسٖا َطتؿع١ بع١ً ايبسي١ٝ، ٭ٕ ايبسٍ ٚاملبسٍ َٓ٘ مبٓعي١ ايه١ًُ  "دٓتإ"إٔ تهٕٛ 

هٕٛ ع١ً ايطؾع ايٛاسس٠ ٫ٚ هٛظ إٔ ٜؿكٌ يف ايكطا٠٤ بني أدعا٤ اؾ١ًُ ايٛاسس٠، ؾت

                                                           

 .534/ 8ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل: (1)
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ٜٚهٕٛ قٛي٘ تعاىل: ، بٓا٤ ع٢ً ٖصا ايٛقـ ٖٞ ايطؾع ع٢ً إنُاض َبتسأ قصٚف
 َطتؿع خدلا عٔ احملصٚف. {دٓتإ}

ٜ٪نس ع٢ً مل ٚ، ٜٓهط ٖصا ايٛقـٜ٪نس أْ٘ مل ٚظاٖط ن٬ّ ايٓشاؽ 
يف ْؿؼ ايٛقت، ٚقس ٜؿرل شيو إىل دٛاظ ا٭َطٜٔ  ايٛقٌ يف قطا٠٤ اٯ١ٜ ايهطمي١

ن٬ّ ايؿطا٤ يف تٛدٝ٘ اٱعطاب يف اٯ١ٜ، ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو أْ٘  ْ٘ َٛاؾلعٓسٙ، أٚ أ
 ٚنأْ٘ إقطاض َٓ٘ بٗصا ايطأٟ. بٌ ٚاغتڀطز ؾٝ٘،  مل ٜعًل عًٝ٘ بايطؾض

 اخلالصة والرتجيح :

تشكٌ مما غبل إٔ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ قس أٚضزٚا ث٬ث١ أٚد٘ م١ٜٛ يف تٛدٝ٘ ٜ
 ايطؾع يف اٯ١ٜ ايهطمي١: 

ٚايبسي١ٝ  {آ١ٜ}ضؾع بس٫ َٔ قٛي٘ تعاىل:  {دٓتإ}إٔ قٛي٘ تعاىل:  ٍٚ:ايٛد٘ ا٭
تٛدب يًبسٍ َا يًُبسٍ َٓ٘ َٔ أسهاّ. ٚقس شنط ٖصا ايتٛدٝ٘ ايؿطا٤ يف نتاب٘ 

 َعاْٞ ايكطإٓ

ملبتسأ قصٚف، ٚقس شنط  اخدل {دٓتإ}إٔ ٜهٕٛ قٛي٘ تعاىل:  ايٛد٘ ايجاْٞ:
ؿػطٜٔ ٚايٓشا٠ ايصٜٔ تًٛٙ، ٖٚٛ ٚد٘ قتٌُ ٖصا ايٛد٘ ايعداز، ٚتبع٘ ؾٝ٘ مجٗٛض امل

أٜها، ٚقس شنط ايعكؿطٟ يف ٖصا ايٛد٘ ٚدٗا ب٬غٝا ٖٚٛ إٔ ايطؾع ع٢ً إنُاض 
 قصٚف َبتسأ ؾٝ٘ َع٢ٓ املسح شلاتني اؾٓتني. ٚمل ٜصنط ٖصا ايكٍٛ ايؿطا٤ يف نتاب٘.

ٚعٔ َبتسأ ٚخدلٙ عٔ ايُٝني  {دٓتإ} عسٸشنطٙ ابٔ عڀ١ٝ ٖٚٛ  ايٛد٘ ايجايح:
ابٔ عڀ١ٝ عٔ بك١ٝ ايٓشا٠، ٖٚصا ايكٍٛ َطزٚز ٭ْ٘ ًٜعّ  ٘ايؿُاٍ، ٖٚصا ايكٍٛ اْؿطز ب

َع٘ ا٫بتسا٤ بايٓهط٠ ٖٚٛ ممٓٛع عٓس مجٗٛض ايٓشا٠ َامل ٜكِ َػٛؽ ٜػٛؽ ا٫بتسا٤ 
 . ٜكٍٛ ابٔ َايو: ٗاب

َٳبٹايٓٻهٹطٳٙ ا٫بٵتٹسٳا ٫ٚ هٛظٴ  . (1) ٙطٳُٹْٳ سٺٜٵظٳ سٳٓٵعٹنځ سٵؿٹتٴ ِٵا يځ... 

                                                           

 .481 -480/ 1تٛنٝض املكاقس ٚاملػايو بؿطح أيؿ١ٝ ابٔ َايو (1)
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ٚدٗا مٜٛا ضابعا ٚيهٓ٘ ع٢ً قطا٠٤ -شيو ايعكؿطٟ يفٚٚاؾك٘ –ٚقس شنط ايؿطا٤ 
املٓكٛب١ َٓكٛب١ ع٢ً ايبسي١ٝ َٔ قٛي٘ تعاىل:  "دٓتني"ٚشيو إٔ تهٕٛ ، ايٓكب 

 املٓكٛب١، ٚقس شنط أْ٘ إشا قط٥تا بايٓكب داظ شيو ٫ٚ ميتٓع. {آ١ٜڄ}

ايٓشا٠ يف تٛدٝ٘ ايطؾع يف اٯ١ٜ ٚاؿل إٔ ايٛدٗني ا٭ٚيني ايًصٜٔ شنطُٖا 
 .يف تٛدٝ٘ ايطؾع  ٫ٚ اعتساز بكٍٛ ابٔ عڀ١ٝ بايهطمي١ ُٖا ا٭قٛ

ٕٸ ٖصٜٔ ايٛدٗني دا٥عإ يف املع٢ٓ، ٫ٚ ٜتٓاقهإ َع ايس٫ي١ اٱمجاي١ٝ  نُا أ
يف اٯ١ٜ ايهطمي١، ٚيهٔ ايٛد٘ ا٭ٍٚ ايصٟ شنطٙ ايؿطا٤ َٔ اعتباض ايطؾع ع٢ً 

، ٚعًٝ٘ تكسٜط قصٚفبًعّ ٫ ٜٴأْ٘  ٭ْ٘ أزم يف بٓا٤ املع٢ٓ، نُا  ٖٛ ا٭ٚىل، ايبسي١ٝ
 . ًٜعّ ايٛقٌ زٕٚ ايٛقـ

ؾٝذب يف ٖصٙ اؿاي١ إٔ ٜهٕٛ قٛي٘ ٖٚٛ ا٫غت٦ٓاف;  ايٛد٘ اٯخطأَا ع٢ً 
، ٭ْ٘ ٫ هٛظ إٔ ٜؿكٌ بني ايبسٍ اع٢ً إنُاض قصٚف خدل اَطؾٛع {دٓتإ}تعاىل: 

 ايكطا٠٤ ٭ُْٗا مبٓعي١ ايه١ًُ ايٛاسس٠.ٚاملبسٍ َٓ٘ يف ايه٬ّ ٚأٜها 

  



 

119 
 

 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 ادلسألت التاسعت:

 أثس حرف املبتدأ يف تعدد املعيى. 

85-84ص:َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱقٛي٘ تعاىليف 

ٱ

 زأي الفساء مً كتاب "الكطع واالئتياف" لليحاع :

 يل ىل مل خل ُّٱٚقطأ أٌٖ املس١ٜٓ ٚأبٛ عُطٚ ٚايهػا٥ٞ : $ايٓشاؽ  قاٍ

متاّ، ٚايتكسٜط: قًت اؿل  ٢ٛ قطا٤تِٗ، ٚقاٍ أمحس بٔ َٛغ٢: ٖعً ، ؾٗصا نافٺَّ
غطا٤، ؾٝكًض ايٛقـ ع٢ً ٚاؿل أقٍٛ، ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ ا٭ٍٚ َٓكٛبا ع٢ً اٱ

" بايطؾع، ؾٝهؿٞ ايٛقـ ٖآٖا "ؾاؿل" ٚقطأ ا٭عُـ ٚعاقِ ٚمحع٠ "قاٍ ؾاؿلټ
قٍٛ، نصا ضٟٚ أْ٘ ع٢ً ٖصٙ ايكطا٠٤، ٚايتكسٜط ع٢ً قٍٛ فاٖس: ؾأْا اؿل ٚاؿل أ

ٚضٟٚ عٓ٘ َعٓاٖا،  ،ٖٚصا ايٛقـ ع٢ً ٖصٙ ايكطا٠٤ ،قطأٙ ٚضٟٚ عٓ٘ "قاٍ اؿل ٚاؿل"
قاٍ: ؾأْا اؿل ٚاؿل َين، ٚسه٢ ايؿطا٤: قاٍ ؾاؿل )باـؿض( ؾع٢ً ٖصٙ ايكطا٠٤ 

ٚوصف اؿطف اـاؾض، ، ايكڀع ع٢ً آخط اٯ١ٜ، ٭ٕ دٛاب ايكػِ يف "٭َٮٕ"
ٚقٌٝ "ايؿا٤" بسٍ َٔ "ايٛاٚ"; ٭ْٗا أختٗا يف ايعڀـ زخًت عًٝٗا  ٚتكسٜطٙ: قٍٛ اؿل،

.(1)#يف ايكػِ، ٚآخط اٯ١ٜ متاّ يف نٌ ايكطا٤ات، ثِ ايتُاّ آخط ايػٛض٠

 زأي الفساء مً كتابُ "معاىي الكسآٌ " :

قطأ ايڃشٳػٳٔ ٚأٌٖ اؿذاظ بايٓكب َّ يل ىل مل خل ُّٱٚقٛي٘: : $ايؿطا٤ قاٍ
ٚٳعٳ اقٹِ ٚأندل َِٓٗ: ابٔ عباؽ ٚفاٖس بايطؾع ؾٹٞ ا٭ٚىل ؾُٝٗا. ٚقطأ ا٭عُـ 

 ٚايٓكب ؾٹٞ ايجا١ْٝ.
ٍٳ ٓٳا أځبٴٛ ايڃعٳبٻاؽڇ قځا ٍٳ :سٳسٻثٳ ُٻسٷ قځا َٴشٳ ٓٳا  ٍٳ: سٳسٻثٳٓٹٞ بٹٗطاّ  :سٳسٻثٳ ٓٳا ايڃؿځطٻا٤ٴ قځا -سٳسٻثٳ

ٕٳ ؾٝدٶا ٜكط٨ ؾٹٞ َػذس املڀُٛض٠ َٚػذس ايؿعبٝني عٳٔ  ،عٳٔ أبإ بٔ تٳػٵًٹب-ٚٳنځا
ٍٴ(: ٚأقٍٛ اؿلٻ. ٖٚٛ ٚد٘: ٜٚهٕٛ ضؾع٘ عٳًځ٢  ٘ٴ قطأ )ؾاؿلټ َين ٚاؿلٻ أقٛ ْٻ فاٖس أځ

 .إنُاض: ؾٗٛ اؿلټ

                                                           

 .616م:  -ايٓشاؽ -ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(1)
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ٍٴ ايڃشٳلٻ. ٚقس ٜهٕٛ ضؾع٘  ٍٳ: ؾأْا اؿلټ. ٚأقٛ ٘ٴ قځا ٚشٴنٹطٳ عٳٔ ابٔ عباؽ أځْٻ
َٳ ٔٻ، ٜٚكٛيٕٛ: عٳعٵ َٳ ٍٴ: اؿلټ ٭قٛ ٘ٹ بتأٌٜٚ دٳٛاب٘ ٭ٕ ايعطب تٳكڂٛ ١څ قازق١ ٯتٝٓٻو ٭ٕ ؾٹٝ

 .(1)#تأٌٜٚ: عٳعٵ١َ قازق١ إٔ آتٝو

 حتليل زأي الفساء :

ؾاؿل }شنط ايؿطا٤ يف اٯ١ٜ ايػابك١ ٚدٗني َٔ أٚد٘ ايكطا٠٤ يف قٛي٘ تعاىل: 
 ايطؾع يف ا٭ٍٚ ٚايٓكب يف ايجاْٞ.  ٚايجاَُْٞٓٗا ايٓكب ؾُٝٗا،  ا٭ٍٚ {ٚاؿل

اييت شنطٖا ايؿطا٤ تٓٛع آخط يف ا٭ٚد٘  ١طا٥ٝايك  ٚقس تطتب ع٢ً تٓٛع ا٭ٚد٘
سٝح إٕ ايطؾع يف اٯ١ٜ ي٘ ع١ً ٚنصيو ايٓكب. ؾصنط يف ع١ً ايطؾع يف ; ايٓش١ٜٛ

عٔ ٖصا  اڄخدل "اؿل"ٚتهٕٛ ، بإنُاض قصٚف َبتسأ اا٭ٍٚ إٔ ٜهٕٛ َطؾٛع
ا٭ٚىل  "اؿل"املبتسأ، ٚيهٓ٘ مل ٜصنط يف ْك٘ ايػابل ع١ً ايٓكب يف إعطاب ن١ًُ 

ٚإمنا غا١ٜ َا شنطٙ ٖٛ ايٛد٘ ايجاْٞ َٔ أٚد٘ ايكطا٠٤ اييت شنطٖا ٖٚٛ ٚد٘ ايطؾع، 
 صنط ع١ً ْكب٘ يف قطا٠٤ َٔ ْكب٘.ٜٚمل 

 زأي الفّساء بني مؤيد ومعازض :

تٛقـ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٕٚ أَاّ اٯ١ٜ ايهطمي١ ٚقؿ١ َڀٛي١ َع تٓٛع ا٭ٚد٘ 
كسَٛا أٚدٗا م١ٜٛ َطتبڀ١ بهٌ ٖٚٛ َا اغذلع٢ َِٓٗ إٔ ٜ، ايكطا١ٝ٥ ايٛاضز٠ ؾٝٗا

 شنطايڀدلٟاٱَاّ املؿػط ايهبرل قُس بٔ دطٜط ؾ ٚضزت،قطا٠٤ َٔ ايكطا٤ات اييت 
 :ايكطا٤تني

 ا٭ٍٚ ْٚكب ايجاْٞ.  "اؿل"ٖٞ بطؾع  ايكطا٠٤ ا٭ٚىل:

 ٖٞ بٓكبُٗا نًُٝٗا. ٚايكطا٠٤  ايجا١ْٝ:

ٛب١، ٚإمنا ايجاْٞ َٓك "اؿل"ٚشنط ايڀدلٟ إٔ ايكطا٤ فُعٕٛ ع٢ً إٔ 
ٚن٬ُٖا قطا٠٤ ٫ٚ َسخٌ  ؟ ا٭ٚىل ٌٖ ٖٞ َطؾٛع١ أٚ َٓكٛب١ "اؿل"اختًؿٛا يف 

 يتهعٝـ إسس٣ ايكطا٤تني ؾٗٞ قطا٠٤ َػتؿٝه١ يف ا٭َكاض. 

                                                           

 .412/ 2أبٛ ظنطٜا ايؿطا٤  -َعاْٞ ايكطإٓ(1)
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 ا٭ٚىل:  "اؿل" يكطا٠٤ ايطؾع يف نيثِ َا يبح ايڀدلٟ إٔ قسّ تٛدٝٗ

ٙ ٖٚٛ تهٕٛ ٖٞ خدل(،َٚبتسأ)إٔ تهٕٛ َطؾٛع١ بهُرل قصٚف  :أسسُٖا
 ايٛد٘ ْؿػ٘ ايصٟ شنطٙ ايؿطا٤ يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ ايهطمي١. 

إٔ تهٕٛ َطؾٛع١ با٫بتسا٤ ٜٚهٕٛ اـدل َا بعسٖا ٖٚٛ قٛي٘ ٭َٮٕ  :ٚاٯخط 
 دِٗٓ. ٜٚهٕٛ تكسٜط املع٢ٓ  ٖٓا: ٚاؿل ٭َٮٕ دِٗٓ. 

 : نيٚأَا قطا٠٤ ايٓكب يف اؿل ا٭ٍٚ ؾعٓسٙ ؼتٌُ ٚدٗ

عٌ قصٚف ٚتهٕٛ َؿع٫ٛ َڀًكا شلصا ايؿعٌ إٔ تهٕٛ َٓكٛب١ بؿ ا٭ٍٚ:
 احملصٚف ٜٚهٕٛ تكسٜط املع٢ٓ عٓسٙ: سكا ٭َٮٕ. 

 إٔ تهٕٛ َٓكٛب١ ع٢ً اٱغطا٤ ٚايتكسٜط عٓسٙ: ايعّ اؿلٻ. ايجاْٞ:

املؿعٍٛ  ِٚأَا اؿل ايجا١ْٝ ؾعٓسٙ َٓكٛب١ بايؿعٌ ايتايٞ شلا ٖٚٛ َٔ قبٌٝ تكسٜ
 .(1)ب٘ ع٢ً ايعاٌَ ؾٝ٘

يٮٚد٘ ايكطا١ٝ٥ يف اٯ١ٜ ٚتأثرل شيو ع٢ً إعطاب تٛدٝٗا آخط  عدازاي نُا قسٸّ
ا. ؾځُٔ ضٳؾځع ؾع٢ً بٓكبُٗا مجٝعٶ ( يل ىل مل خل)ٚقط٥ت: $اؿكني يف اٯ١ٜ، ؾكاٍ: 

 نطبني:

ٓٿٞ. َٚٔ  َٹ ٍٴ. ٚهٛظ ضؾڃعٴ٘ عًٞ َعٵٓٳ٢ ؾځاؿځلټ  ع٢ً َع٢ٓ ؾځأْا اؿلټ، ٚاؿلټ أقڂٛ
ٍٴ  . (2)#ٚاؿلٻ ٭َٮٕ دِٗٓ سٳكڋا ْكب ؾع٢ً َع٢ٓ ؾاؿلٻ أځقڂٛ

اتؿل ايعداز َع ايؿطا٤ يف تٛدٝٗ٘ يًطؾع ع٢ً إنُاض قصٚف َبتسأ، غرل أْ٘ 
أعكب شيو بٛد٘ آخط مل ٜصنطٙ ايؿطا٤ ٖٚٛ ايطؾع ع٢ً أْ٘ َبتسأ يٝؼ نُا شنط 

ا٭ٚىل تهٕٛ َبتسأ ٚاـدل قصٚف  "اؿل"، ٚيهٔ " ٭َٮٕ"ايڀدلٟ َٔ إٔ خدلٙ ٖٛ 
أَا قطا٠٤ ايٓكب ؾعاٖط ن٬َ٘ أْ٘  ، َين. ٖصا يف تأٌٜٚ قطا٠٤ ايطؾعتكسٜطٙ 

                                                           

 .242 -241/ 21ؼكٝل أمحس ؾانط:  –ايڀدلٟ  –داَع ايبٝإ (اْعط 1)
 .342/ 4 -ايعداز –َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘ (2)
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ٖٚٛ عني ايٛد٘ ا٭ٍٚ ايصٟ شنطٙ ، َٓكٛب ع٢ً أْ٘ َؿعٍٛ َڀًل يؿعٌ قصٚف
 ايڀدلٟ يف تٛدٝ٘ ايٓكب يف اٯ١ٜ.

ٚمل ٜتٛقـ تٓاٍٚ اٯ١ٜ عٔ ايطبط بني ايٓشٟٛ ٚايكطا٥ٞ ع٢ً ٖصٜٔ ايٓشٜٛني 
َتعسز٠ يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ ايهطِٜ. ٜكٍٛ  اػطٜٔ أٚدٗؾكس شنط غرل ٚاسس َٔ املؿ

ُٳا ؾع٢ً َعٓني:: $ ايػُعاْٞ  أَا ايڃكٹطٳا٤ٳ٠ بٹايٓٸكب ؾٝٗ

ُٳا: ٚٳايڃُعٵٓٳ٢ ايجٻاْٹٞ: أځٕ ا٭ٍٚ ْكب ع٢ً َع٢ٓ أځقڂٍٛ  أځسسٖ سٳكڄا سٳكڄا أځقڂٍٛ: 
ٍٳ: ايعَٛا ايڃشل، شنطٙ ٚٳايجٻاْٹٞ:ايڃشل،  ٘ٴ قځا ْٻ ٚٳأَا  ْكب ع٢ً اٱغطا٤ نځأځ ٖٳطڇٟ،  ايڃأځظٵ

ٛٵي٘:  ٝٳ١ قځ ْٹ ٚٳقځٛي٘:  {ؾځايڃشل}ايڃكٹطٳا٤ٳ٠ ايجٻا ٚٳقٌٝ: َين ايڃشل،  أځٟ:  {ٚٳايڃشل}أځٟ: أځْا ايڃشل، 
 .(1)#أځقڂٍٛ ايڃشل

ايتٛدٝٗات ايٓش١ٜٛ اييت شنطٖا  شانطااتؿل ايػُعاْٞ َع َا شنطٙ ايڀدلٟ 
 ايڀدلٟ إىل سس بعٝس. 

غرلٙ َٔ املؿػطٜٔ ايصٜٔ عٔ ُا شنطٙ ؾٝتًؿ١ طبٝع١ ك اش ايجعاييب نإٚقس 
ٖٚٞ: ايٓكب يـ"اؿل " ني شنطُٖا ايؿطا٤ ًتتني اي٤ايكطايف ٌ ايكٍٛ سٝح ؾكٸ; غبكٛٙ

ٚاتؿل َع ايؿطا٤ يف تٛدٝٗ٘ يكطا٠٤ ايطؾع ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ، ٚايطؾع يٮٍٚ ٚايٓكب يًجاْٞ، 
يت شنطٖا َٔ غبك٘ نُا شنط ا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ اي، زٕٚ ايتكسٜط،  ا٭ٍٚ "اؿل"يف 

ؾكس  ٙ ;صنط قطا٤ات أخط٣ مل ٜصنطٖا غرلبٝع يف تٓاٚي٘ مت ٘غرل أْ ،يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ
 "اؿل"ْكٌ قطا٠٤ ابٔ عباؽ بطؾع اؿكني، ٚنصيو ْكٌ قطا٠٤ عاقِ ٚمحع٠ بٓكب 

ايجاْٞ. ٖٚٛ بٗصا ا٭َط قس اغتكك٢ نٌ ا٭ٚد٘ ايكطا١ٝ٥ ايٛاضز٠ يف  "اؿل"ا٭ٍٚ ٚضؾع 
يًٓكب ٚايطؾع يف اؿكني ا٭ٍٚ  ١مٛ هعٌ َٔ نٌ اؿا٫ت املُهٓاٯ١ٜ ع٢ً 

زُٖا يف اني اْؿطز بإٜطًتتني اي٤ّ ايتٛدٝ٘ ايٓشٟٛ يًكطاْ٘ مل ٜكسٸَكبٛي١ ;إ٫ أ ٚايجاْٞ
 . (2)تؿػرلٙ

                                                           

 .(455/ 4تؿػرل ايػُعاْٞ )(1)
 .(76/ 5اؾٛاٖط اؿػإ يف تؿػرل ايكطإٓ )(2)
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ؾصنط إٔ ضؾع اؿل ا٭ٍٚ با٫بتسا٤ ٚخدلٙ  ابٔ عڀ١ٝايصٟ تساضن٘  طٖٚٛ ا٭َ
ايجاْٞ ؾطؾع٘  "اؿل"شنطٙ ايڀدلٟ يف تؿػرلٙ. ٚأَا ٖٚٛ بصيو ٜتؿل َع َا  "،٭َٮٕ"

 با٫بتسا٤ أٜها، ٚخدلٙ َا بعسٙ. 

مل ٜهتـ بصنط ا٭ٚد٘ ، ٚا٭ٚد٘ ايكطا١ٝ٥ يف اٯ١ٜ ابٔ عڀ١ٝعُل  ٚقس
ايكطا١ٝ٥ املطتبڀ١ بايٓكب ٚايطؾع يف اٯ١ٜ ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ؾعً٘ ايجعاييب ٚايڀدلٟ 

٘ بِٝٓٗ. بٌ إْ٘ شنط قطا٠٤ أخط٣ كتًؿ١ عُا ٚايؿطا٤ ع٢ً اخت٬ف ا٫غتكطا٤ يٮٚد
 ١باؾط ْٚػبٗا يًشػٔ ايبكطٟ، ٚشنط عًچ {ؾاؿلٿ ٚاؿلٿ}شنطٚٙ ٖٚٞ قطا٠٤: 

 .(1)م١ٜٛ يف شيو بإٔ اؾط ؾُٝٗا ع٢ً ايكػِ

صنط قطا٤ات ايٓكب ٚايطؾع ; ؾْٚكٌ ايؿٛناْٞ أٚد٘ ايكطا٤ات املدتًؿ١ 
ع ٚطًش١ بٔ َكطف ْٚكٌ ؿا إىل ابٔ ايػُٝنُا ْكٌ قطا٠٤ اؾط أٜها غرل أْ٘ ْػبٗ

 .(2)عٔ ابٔ عباؽ تهعٝـ ٖصٙ ايكطا٠٤

يف تؿػرل ايطؾع يف ا٭ٚىل َٓش٢ َػاٜطا بعض ايؿ٤ٞ عُٔ غبك٘  اٱهٞ اٚم
ٔٵ $)ؾكاٍ:  ُٻ َٹ ٚٳ ٓٵوځ  َٹ ِٳ  ٓٻ ٗٳ ٕٻ دٳ َٵًځأځ ٍٴ( أٟ: ٫ٚ أقٍٛ إ٫ اؿل )يځأځ ٚٳايڃشٳلٻ أځقڂٛ ٍٳ ؾځايڃشٳلټ  قځا

ُٳعٹنيٳ( تٳبٹعٳوځ ِٵ(: َٔ بين آزّ )أځدٵ ٗٴ ٓٵ  ،ا٭ٍٚ قط٨ بايٓكب عصف سطف ايكػِ "اؿل;"َٹ
أٟ: ؾباؿل، ٚبايطؾع أٟ: ؾاؿل قػُٞ ؾٗٛ َكػِ ب٘ ع٢ً ايٛدٗني، ٚدٛاب٘ ٭َٮٕ 
َٚا بُٝٓٗا اعذلاض، أٚ تكسٜطٙ ع٢ً ايٓكب، ؾأسل اؿل، أٚ أڂيعّ اؿل، ٚع٢ً ايطؾع 

 .(3)#ؾاؿل َين، أٚ أْا اؿل 

قػُٞ. ٜٚهٕٛ ٖصا احملصٚف  ٙتكسٜط اايطؾع با٫بتسا٤ ٚاـدل قصٚؾ ؾعسٸ
ٚدٛبا، ٚاتؿل َع ايڀدلٟ يف قطا٠٤ ايٓكب بأْٗا يف ا٭ٚىل ع٢ً تكسٜط ايعّ أٚ  اقصٚؾ

 تكسٜط املؿعٍٛ املڀًل قصٚف ايؿعٌ.

                                                           

 .516/ 4احملطض ايٛدٝع يف تؿػرل ايهتاب ايععٜع: (1)
 .512/ 4ايؿٛناْٞ  ،ؾتض ايكسٜط(2)
 .488/ 3 :داَع ايبٝإ يف تؿػرل ايكطإٓ(3)
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ٍٳ}$تٛدٝٗات م١ٜٛ يًطؾع يف اؿل ا٭ٍٚ ؾكاٍ: ايػعٛز  ٛأبّ ٚقسٸ أٟ اهلل  {قځا
ٌٻ  ععٻ ٍٴ}ٚد ٍڇ ع٢ً أْٻ٘ َبتسأڅ قصٚفٴ اـدلڇ {ؾاؿل ٚاؿل أځقڂٛ ٚٻ أٚ خدلٷ  ،بطؾع ا٭

ٍٴ إ٫ډ  ،قصٚفٴ املبتسأٹ ٍٷ ملا بعسٳٙٴ قڂسٿّ عًٝ٘ يًككطڇ أٟ ٫ أقٛ ْٚكبٹ ايجٻاْٞ ع٢ً أْٻ٘ َؿعٛ
 .(1)#ٚايؿا٤ٴ يذلتٝبٹ َا بعسٖا ع٢ً َا قبًٗا أٟ ؾاؿلټ قځػٳُٞ ،اؿلٻ

يطؾع إَا ع٢ً أْ٘ َبتسأ قصٚف اـدل نُا شنطٙ ايڀدلٟ أٚ ع٢ً أْ٘ ؾعس ا
 خدل قصٚف املبتسأ ع٢ً َا شنطٙ ايؿطا٤. 

 ىل مل خل ُّٱؾكاٍ: ، قاسب ؾتض ايبٝاْؿٞ َكاقس ايكطإٓٚقس عطض ي١ٰٜ 

َػتأْؿ١ ناؾٌُ اييت قبًٗا قطأ اؾُٗٛض بٓكب اؿل يف املٛنعني، ع٢ً  َّ يل
ايكػِ، ؾاْتكب، أٚ ُٖا َٓكٛبإ ع٢ً اٱغطا٤ أٟ أْ٘ َكػِ ب٘ سصف َٓ٘ سطف 

 .(2)#ايعَٛا اؿل أٚ َكسضإ َ٪نسإ ملهُٕٛ قٛي٘: ٭َٮٕ
أَاّ اٯ١ٜ ايهطمي١  (َػين ايًبٝب)ٚقؿ١ ١َُٗ يف نتاب٘  ابٔ ٖؿاّٚقس تٛقـ 

ٚٳأځقڂٍٛ ايڃشل$ ٚأٚنض ا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ اؾا٥ع٠ ؾٝٗا ؾكاٍ:   ،ا٭ځقٵٌ أقػِ بٹايڃشٳلٿ ٭َٮٕ 
، ٚٳايڃشل ايجٻاْٹٞ بأقٍٛ، ؾاْتكب ايڃشل ا٭ٍٚ بعس إڇغٵكځاط ايڃدٳاؾٹض بأقػِ قصٚؾا

بطؾعُٗا بٹتٳكڃسٹٜط  ٨ٚقط، ٚٳقسّ َعُٛشلا ي٬ختكام( أځقڂٍٛ ايڃشل )ٚٳاعٵذلض ظ١ًُ 
ٚٳايڃشل أقٛي٘ ٚٳاٚ ايڃكػِ ؾٹٞ ا٭ٍٚٚظ ،ؾځايڃشل قػُٞ  ٚٳايجٻاْٹٞ  ،طُٖا ع٢ً تٳكڃسٹٜط 

ٚٳاهللٹتٛنٝسا نځكځ ٚٳاهلل  ٔٻ ٛٵيٹو  ٟٸ، يځأځؾڃعٳًځ َٳدٵؿٳطڇ ٍٳ ايعٻ ُٳعٵ٢ٓ  :ٚٳقځا دط ايجٻاْٹٞ ع٢ً أځٕ ايڃ
ٚٳايڃشل َٳعٳ فطٚضٖا ع٢ً  ;ٚٳأځقڂٍٛ  ٚٳاٚ ايڃكػِ  ٛٵٍ ؾٹٞ يؿغ  ٖٳصٳا ايًډؿڃغ ؾأعٌُ ايكځ أځٟ 

ٍٳ ،غٳبٹٌٝ ايڃشٹهځاٜٳ١ ٚٳايٓٸ :قځا ٚٳد٘ سػٔ زٳقٹٝل دٳا٥ٹع ؾٹٞ ايطٸؾڃع  ٛٳ  ٖٴ  .اٖـ ..كبٚٳ

ٚٳْكب ايجٻاْٹٞ ٨ٚقط أځٚ  ،أځٚ ؾځايڃشل َين ،أځٟ ؾځايڃشل قػُٞ :قٌٝ ;بٹطٳؾڃع ا٭ٍٚ 
ٛٵي٘ تٳعٳايځ٢ ،ٚٳايڃأٍٚ أٚىل ،ؾځايڃشل أځْا  َّ جم هل  مل خل ُّٱٱ:ٚٳَٔ شٳيٹو قځ

 .(4)#ايڃآٜٳات3

                                                           

 .(238/ 7إضؾاز ايعكٌ ايػًِٝ إىل َعاٜا ايهتاب ايهطِٜ )(1)
 .(71/ 12ؾتض ايبٝإ يف َكاقس ايكطإٓ )(اْعط 2)

 .76-( غٛض٠ ايٛاقع١ (3
 .510م:  .َػين ايًبٝب عٔ نتب ا٭عاضٜب(4)
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ؾصنط ا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ املدتًؿ١ يكطا٤ات ايٓكب ٚايطؾع ٚاؾط يف ا٭ٍٚ 
د٫٬ ايسٜٔ يف ٖصا ٛ َٛثل بأقٛاٍ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ. ٚقس تٓاٍٚ ع٢ً م ،ٚايجاْٞ
ؾٛاؾكا ايؿطا٤ ؾُٝا شنط َٔ ايٓكب ٚايٓكب أٚ ايطؾع ٚايٓكب، ٚأناؾا  ُٖاتؿػرل

 ع١ً يًٓكب ٖٚٞ ايٓكب بايؿعٌ احملصٚف أٚ املكسض  أٚ ْعع سطف ايكػِ.

 .(1)ٚأَا ايطؾع ؾع٢ً ا٫بتسا٤ أٚ ايكػِ ع٢ً تكسٜط : ؾاؿل قػُٞ

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

 عطضسٝح ، تٓاٚي٘ ي١ٰٜ باؿسٜح عٔ ايكڀع ٚايٛقٌ يف اغتٌٗ ايٓشاؽ 
ؾصنط قطا٤ات ، ثِ تڀطم إىل اؿسٜح عٔ قطا٤اتٗا املدتًؿ١، َٛنع ايٛقـ ؾٝٗا

ثِ قاّ بتٛدٝ٘ نٌ َٓٗا ع٢ً  ،ايجاْٞ "اؿل"ا٭ٍٚ ٚ "اؿل"ايطؾع ٚايٓكب ٚاؾط  يف 
 ايصٟ ضآٙ قاؿا. ايٓشٛ 

 : عٓسٙ  أُُٖٗا ٚأقٛاٖاا; ا٭ٍٚ أٚدٗ "اؿل"يف قطا٠٤ ايطؾع يف ؾصنط 

ا٭ٍٚ َطؾٛع با٫بتسا٤ ٚاـدل بعسٙ إَا قصٚف تكسٜطٙ: َين أٚ قػُٞ أٚ  "اؿل"إٔ  -1
 .{٭َٮٕ}غرل شيو، أٚ اـدل قٛي٘ تعاىل: 

 ا أٚ ٖٛ أٚ غرل شيو.ملبتسأ قصٚف ٚتكسٜطٙ أْ اا٭ٍٚ َطؾٛع خدل "اؿل"إٔ  -2

َبتسأ ٚخدلٙ ٭َٮٕ ٖٚٛ ايٛد٘ ايصٟ  "اؿل"إٔ ٜهٕٛ قٛي٘  ;ٖصٙ ا٭ٚد٘ َٔ ٚا٭ٚىل
 شنطٙ ايڀدلٟ يف تؿػرلٙ نُا غبل.

إٔ ٜهٕٛ ; ٚأضدشٗا  اايجاْٞ ؾكس ٚضزت ؾٝ٘ أقٛاٍ أُٖٗ "اؿل"أَا ايطؾع يف 
 خدل عٓ٘. {أقٍٛ}َبتسأ َٚا بعسٙ ٖٚٛ قٛي٘ 

ا٭ٍٚ: ؾكس شنط ي٘ املؿػطٕٚ ٚايٓشا٠ أٚدٗا م١ٜٛ  :اؿل"أَا ايٓكب يف 
 َتعسز٠ أقٛاٖا: 

 إٔ ٜهٕٛ َٓكٛبا َؿع٫ٛ َڀًكا ٚؾعً٘ قصٚف.  ا٭ٍٚ:

                                                           

 ..605تؿػرل اؾ٬يني م: (اْعط 1)
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إٔ ٜهٕٛ َٓكٛبا بؿعٌ قصٚف تكسٜطٙ: ايعّ، ٜٚهٕٛ ايٓكب ع٢ً  ايجاْٞ:
 اٱغطا٤.

٫ستُاٍ اٯ١ٜ ; كسّ أسسُٖا ع٢ً اٯخط ٜٴ٫ٚ ، ٚ نًُٝٗا دا٥ع يف اٯ١ٜ 
 يٛدٗني نًُٝٗا.ا

أْ٘ َٓكٛب بايؿعٌ : ايجاْٞ ؾايطادض َٔ أقٛاٍ ايٓشا٠ " اؿل"ٚأَا ايٓكب يف 
 ٚتكسٜط ايه٬ّ: ٚأقٍٛ اؿل.،  بعسٙ

ٖٚٞ إٔ اؾط ، ع١ً ٚاسس٠  ٘ٚأَا اؾط يف اٯ١ٜ ايهطمي١ ؾكس شنط ايٓشا٠ ي
ٖٛ اؿاٍ  ايجاْٞ. أٚ بأزا٠ قصٚؾ١ نُا "اؿل"ع٢ً ايكػِ إَا بأزا٠ ظاٖط٠ نُا يف 

 يف اؿل ا٭ٍٚ. 

 اخلالصة والرتجيح :

إٔ ايتٛدٝ٘ ايٓشٟٛ املڀطٚح سٍٛ قطا٠٤ اؾط َٔ أنعـ ٖصٙ مما تكسٸّ;  ٜتهض
نُا أْٗا تٛدٝٗات  ،ْعطا يبعسٙ عٔ َهُٕٛ اٯ١ٜ َٚعٓاٖا املطتبط بػٝاقٗا; ا٭ٚد٘

 ، ٚإٕ ناْت مما ٜ٪خص ب٘ يف ايٓشٛ .اعتُست ع٢ً قطا٤ات غرل َتٛاتط٠

قطأ بٗا مجٗٛض قطا٤  تإَتٛاتط إا قطا٤تُؾإْٗ; تا ايٓكب ٚايطؾع ٤َا قطاأ  
 طؾضٴت٫  تْاٚإٕ ن ،ؾاملعٍٛ يف قطا٠٤ اٯ١ٜ عًُٝٗا، ا٭َكاض ٚايب٬ز اٱغ١َٝ٬ 

قطا٤ات اٯساز إشا مل تعاضض املع٢ٓ ايٛاضز يف اٯ١ٜ أٚ ايكٛاعس ايٓش١ٜٛ ايٛاضز٠ عٔ 
اييت اؾذلطٗا عًُا٤ ايكطا٤ات يكبٍٛ ايكطا٠٤ ايؿطٚط  ٞايعطب ٚيٛ استُا٫. ٖٚ

 ايكطآ١ْٝ.

ٚايٛانض إٔ مجٝع َا شنطٙ ايعًُا٤ ٖٞ ٚدٛٙ قشٝش١ َكبٛي١، تٛاؾل ايعكٌ 
ٚٴدٹس  ٚاملع٢ٓ ٚتٓاغب ايتكعٝس ايٓشٟٛ، مبا ٫ هعٌ ٚدٗا أؾهٌ َٔ ٚد٘، ٖٚصا َا 

 . ٚد٘ َٔ ٖصٙ ايٛدٛٙ أٚ ٜطزٸٚا أٟ يس٣ مجٝع ايعًُا٤ ايصٜٔ تعطٸنٛا ي١ٰٜ، ؾًِ ٜكسٸَٛا 
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 ادلسألت العاششة:

 أثس الفاء يف حتديد جواب الشسط. 

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعاىل:  ٘يٛقيف 
 ص16طايهٗـ:  َّ  ىه مه جه ين ىن من

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :

ص 16ـ: قاحل ٚيٝؼ بتُاّ....ٚنصا "َٚا ٜعبسٕٚ إ٫ اهلل" طايهٗ$ٍ ايٓشاؽ: اق
ٚٴا" طايهٗـ:  ٚٵ دٛاب "إش"  ٙص عٓس16إ٫ إٔ قٍٛ ايؿطا٤: يٝؼ ٖصا بٛقـ ايبت١ ٭ٕ "ؾأ

 .(1)ص#16طايهٗـ: 

 زأي الفساء مً كتابُ :"معاىي الكسآٌ ":

ٍٴ: إش ؾعًت َا  ( دٛاب يـىم مم خمٚقٛي٘: ): $ايؿطا٤  قاٍ "إشٵ"، نُا تٳكڂٛ
 .(2)#ؾعًت ؾتٴبٵ

 حتليل زأي الفساء:

"إش" اييت تكسَت يف اٯ١ٜ  دٛاب ؾطط يــ {ؾأٚٚا}ي٘ تعاىل: دعٌ ايؿطا٤ قٛ
 ايهطمي١. 

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض :

َٔ ، ٚاْڀًل بعهِٗ ٚقس تٓاٍٚ عسز َٔ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ اٯ١ٜ ايهطمي١ 
 ايطأٟ ْؿػ٘ ايصٟ شٖب إيٝ٘ ايؿطا٤، ؾٗصا اٱَاّ املؿػط ايهبرل قُس بٔ دطٜط

ٚقٛي٘: $يبٝإ(; ٜكٍٛ أثٓا٤ اؿسٜح عٔ أقشاب ايهٗـ: يف نتاب٘ )داَع ا ايڀدلٟ
ـٹ( دٛاب يــ ٗٵ ٚٴٚا إڇيځ٢ ايڃهځ أٜٗا ايكّٛ "إش"، نإٔ َع٢ٓ ايه٬ّ: ٚإش اعتعيتِ  )ؾځأڃ

ٚٴٚا إىل ايهٗـ، نُا ٜكاٍ: إش أشْبت ؾاغتػؿط اهلل ٚتب إيٝ٘  .(3)#قَٛهِ، ؾأڃ
                                                           

 .445 - 444م:  -ايٓشاؽ  -ف ايكڀع ٚا٥٫تٓا( 1)
 (.136/ 2َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ )( 2)
 .618 -617/ 17تؿػرل ايڀدلٟ : ( 3)
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ٜٗا ايكّٛ قَٛهِ ؾأٚٚا ؾذعٌ املع٢ٓ يف اٯ١ٜ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ٚإش اعتعيتِ أ
 إىل ايهٗـ، ؾذ١ًُ ؾأٚٚا إىل ايهٗـ مج١ً دٛاب ؾطط يكٛي٘: ٚإش اعتعيتُِٖٛ.

يف تؿػرلٙ )ضٚح  ا٭يٛغٞاٱَاّ  ٚع٢ً ْؿؼ ايطأٟ ٚا٫تؿام َع ايؿطٸا٤ غاض 
قاسب تؿػرل )ؾتض ايبٝإ يف َكاقس ، ٚ(2) (َؿاتٝض ايػٝبيف ) ايطاظٟٚ، (1) املعاْٞ(
قاٍ ايؿطا٤: $يف تؿػرلٙ سٝح قاٍ:  ايٓٝػابٛضٟ، ٚ(4)أبٛ ايػعٛزًِٗ ، َٚج(3) ايكطإٓ(

ِٵ  ٓٵؿٴطٵ يځهڂ ٜٳ ـٹ( دٛاب "إش"، َٚعٓاٙ اشٖبٛا إيٝ٘ ٚادعًٛا َأٚانِ  ٗٵ ٚٴٚا إڇيځ٢ ايڃهځ )ؾځأڃ
٘ٹ ٜبػڀٗا يهِ ُٳتٹ ٔٵ ضٳسٵ َٹ ِٵ   .(5)#ضٳبټهڂ

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء:

ختڀ٘ يٓؿػ٘ يف نتاب٘، سٝح ايطبط بني ع٢ً املٓٗر ايصٟ ا ايٓشاؽ سطم
املع٢ٓ ايٓشٟٛ ٚايٛقـ ٚايٛقٌ يف قطا٠٤ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ تٓاٍٚ املع٢ٓ 
ايٓشٟٛ ٚاؾٌُ ايٓش١ٜٛ ٚأقٛاٍ ايٓشا٠ سٛشلا ٚايطبط بٝٓٗا ٚبني ايٛقـ ٚايٛقٌ يف 

 اٯٜات ايهطمي١ 

٤ ع٢ً ايتٛدٝ٘ تٓاٍٚ ايٓشاؽ قه١ٝ ايٛقـ ٚايٛقٌ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ بٓا
مج١ً ؾأٚٚا دٛاب ؾطط يــ"إش"  عسٸايٓشٟٛ شلا، ْٚكٌ ضأٟ ايؿطا٤ يف اٯ١ٜ، ٚشيو أْ٘ 

، ٚانتؿ٢ {َٚا ٜعبسٕٚ إ٫ اهلل}ايؿطط١ٝ َٚٔ ثِ ٫ هٛظ ايٛقـ ع٢ً قٛي٘ تعاىل: 
 ايٓشاؽ يف بٝإ عسّ قش١ ايٛقـ ٖٓا به٬ّ ايؿطا٤ يف اٯ١ٜ ايهطمي١، ٜٚعٗط َٔ

 ٜتؿل َع٘ اتؿاقا  نبرلا. ٤٘ أْ٘ ن٬ّ ايؿطاْكً

 

 

                                                           

 .(210/ 8(اْعط ضٚح املعاْٞ )1)
 (.84/ 21(اْعط َؿاتٝض ايػٝب )2)
 (.21/ 8(ؾتض ايبٝإ يف َكاقس ايكطإٓ )3)
 (.211/ 5(إضؾاز ايعكٌ ايػًِٝ إىل َعاٜا ايهتاب ايهطِٜ، أبٛ ايػعٛز،  )4)
 .(408/ 4(غطا٥ب ايكطإٓ ٚضغا٥ب ايؿطقإ )5)
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 اخلالصة والرتجيح :

َٔ  ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ قس أمجعٛا يف تؿػرلِٖ  نجرلاٜعٗط مما تكسّ إٔ 
ـٹ( دٛاب َٔ إٔ :  ٚتٛدِٝٗٗ ايٓشٟٛ ي١ٰٜ; ع٢ً إٔ َا شنطٙ ايؿطا٤  ٗٵ ٚٴٚا إڇيځ٢ ايڃهځ )ؾځأڃ

، يو يف نتبِٗ ٚتؿاغرلِٖ، ٖٛ ايطأٟ ٫ ضأٟ غرلٙ، ست٢  أِْٗ تبٓٸٛا شايؿطط١ٝ "إش"
; ٚعسٸٚٙ ايطأٟ ايكشٝض ايٛسٝس يؿِٗ املع٢ٓ ايٓشٟٛ ي١ٰٜ ايهطمي١ زٕٚ غرلٙ َٔ اٯضا٤

 ٭ٕ غبب اٱٜٛا٤ ٚؾطط٘ ٖٛ َا ناْٛا هسْٚ٘ َٔ ا٭ش٣ ٚايكسٸ عٔ غبٌٝ اهلل.

٫ضتباط ايؿطط ظٛاب٘، ٚنطٚض٠ ايٛقٌ; ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ اؿهِ ايٛقؿٞ مبٓع ايٛقـ 
 ٚا٭ضدض . ٢ٖٚٛ ا٭زع
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 ادلسألت احلاديت عششة : 
 أثس السفع يف تبادل الوظيفة اليحوية بني ىائب الفاعل واملبتدأ. 

 {180ايبكط٠ : }َّ خض حض ُّٱقٛي٘ تعاىل: يف 

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :

ٚسه٢ ابٔ ؾاشإ، عٔ أبٞ عبساهلل ٖٚٛ قُس بٔ عٝػ٢ $: ايٓشاؽ  قاٍ

ص 180طايبكط٠:   َّ جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ُّٱٱٍ:قا ٨املكط
ٝٸ ؾؿٞ قٍٛ ايهػا٥ٞ: املع٢ٓ  ;ٔ شيو ايٓشٜٕٛٛٚقـ تاّ، قاٍ أبٛ دعؿط: ٖٚصا غًط ٚب

نتب عًٝهِ ايٛق١ٝ ٚشنط ايٛق١ٝ ٭ْٗا ؾعٌ، ٖٚٛ أسس قٛيٞ ايؿطا٤، ٚقٛي٘ 
 يف نٌ ايكطإٓ َعٓاٙ: ؾطض، قاٍ "نتب"ٚ :اٯخط: إٔ ٜهٕٛ نتب مبع٢ٓ قٌٝ، قاٍ

٭ٕ قٛي٘: ايٛق١ٝ يًٛايسٜٔ  ;أبٛ دعؿط: َع٢ٓ ايكٛيني مجٝعا يٝؼ "إٕ تطى خرلا" ايتُاّ
 .(1)#َعٓاٙ ؾطض عًٝهِ ايٛق١ٝ يًٛايسٜٔ ٚا٭قطبني، أٚ قٌٝ يهِ ٖصاص180طايبكط٠: 

 زأي الفساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ " :

إ ايطدٌ ، نص180طايبكط٠: َّ مض خض حضٱٱٱُّٚقٛي٘: : $قاٍ ايؿطا٤ 
َٔ َاي٘ ملٔ ؾا٤ َٔ ٚاضخٺ أٚ غرلٙ، ؾٓػدتٗا آ١ٜ املٛاضٜح. ؾ٬ ٚق١ٝ  مبا أسبٸ ٞقٜٛ

مباي٘ نًچ٘ ٚمبا أسبٸ  ٞيٛاضخٺ، ٚايٛق١ٝ ؾٹٞ ايجًح ٫ هاٚظ، ٚناْٛا قبٌ ٖصا ٜٛق
.َ٘ٓ 

ٝٻ١ڂ" ٚ ٛٳقٹ تب( ؾٹٞ َصٖب قٌٝ ؾذلؾع تب(، ٚإٕ ؾ٦ت دعًت )نڂ)نڂــَطؾٛع١ ب "ايڃ
 ام ىليل مل يك ىكُّٱ:  نكٛي٘ تباضى ٚتعاىل "يسٜٔايٛا"باي٬ّ ؾٹٞ  ايٛق١ٝ
 .(2)َّ زن رن مم

 

 

                                                           

 .176م: ، ايٓشاؽ ،ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(1)
 (.110/ 1َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ )(2)
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 حتليل زأي الفساء :

 ثِ تٓاٍٚ إعطاب قٛي٘ تعاىل ، ٚتؿػرلٖا ٓاٖااغتٌٗ ايؿطا٤ تٓاٚي٘ ي١ٰٜ بإبطاظ َع

املبين يًُذٍٗٛ، أٚ أْٗا  "تبنڂ" ـْا٥ب ؾاعٌ َطؾٛع ي : ْٗاصنط بأ، ؾ{ٛق١ٝاي}
ٚ عباضت٘ يف ايٛد٘ ايجاْٞ ايصٟ شنطٙ غرل ٚانش١، ، ٚتبس"ايٛايسٜٔ"َطؾٛع١ باي٬ّ يف 

: ٚعٓس ايهٛؾٝني ،خدلٙ "يًٛايسٜٔ"َبتسأ ٜٚهٕٛ  "ايٛق١ٝ"ِٗ ع٢ً إٔ إعطاب ؿڃؾكس تٴ
يؿب٘ اؾ١ًُ  ؾاع٬: إٔ اـدل ٚاملبتسأ نٌ َُٓٗا ٜطؾع قاسب٘، أٚ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ 

خ٬ف نبرل بني  ٚعٓسِٖ إٔ ؾب٘ اؾ١ًُ مما ٜٓٛب عٔ ايؿعٌ، ٚيف املػأيتني ،بعسٙ
 ايهٛؾٝني ٚايبكطٜني، يٝؼ املكاّ َكاّ تؿكًٝ٘.

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض :

ايصٟ تٓاٍٚ اٯ١ٜ يف ايعداز بايٓعط إىل غرل ايؿطا٤ َٔ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ لس إٔ 
ايٛق١ٝ يًٛايسٜٔ ٚا٭قطبني باملعطٚف(، ؾځطٳؾځعٳ )$( ٜكٍٛ : َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘)نتاب٘ 

نتب عًٝهِ  :٢ً نطبني، أسسُٖا ع٢ً َا مل ٜػِ ؾاعً٘، نأْ٘ قاٍايٛق١ٝ ع
ع٢ً ا٫بتسا٤ٹ،  "ايٛق١ٝ"ايٛق١ٝ يًٛايسٜٔ، أٟ ؾطض عًٝهِ، ٚهٛظ إٔ تهٕٛ ضؾع 

 "تبنڂ"٭ٕ َع٢ٓ  ;اـدل، ٜٚهٕٛ ع٢ً َصٖب اؿها١ٜ " يًٛايسٜٔ" ٚهٛظ إٔ تهٕٛ
َٹطٴٚا بايٛق١ٝ يف شيو ايٛقت . ٚإڇمنا "ايٛق١ٝ يًٛايسٜٔ ٚا٭قطبني"قٌٝ يهِ: ، عًٝهِ أڂ

 .(1)#ا يًطٜا٤ٹ ٚايػُع١٭ِْٗ ناْٛا ضمبا داٚظٚا بسؾع املاٍ إىل ايبعٳسا٤ٹ طًبٶ

  ٚدٗني:شنط ايعداز يًطؾع 

ْا٥ب ؾاعٌ يًؿعٌ املبين يًُذٍٗٛ  اع٢ً أْٗ "ايٛق١ٝ"إٔ تهٕٛ ضؾعت  أسسُٖا:
 "تبنڂ"

.ؾاتؿل َع  "يًٛايسٜٔ"دلٙ َطؾٛع١ ع٢ً ا٫بتسا٤ ٚخ "ايٛق١ٝ"إٔ تهٕٛ  :خطٚاٯ.
املبين  "نتبـ"َطؾٛع١ ب "ايٛق١ٝ"ايؿطا٤ يف ايٛد٘ ا٭ٍٚ ايصٟ شنطٙ ٖٚٛ اعتباض 

                                                           

 .(250/ 1يًعداز )،َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘ (1)
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 ٛ:يًُذٍٗٛ، ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ اضتؿاعٗا ع٢ً غرل ٖصا ايٛد٘. ٚشنط ٚدٗا آخط ٖٚ
 اعتباضٖا َطؾٛع١ با٫بتسا٤.

س٘ ايعداز اٯ١ٜ أٜها َٔ َٓعٛض قطٜب مما طط ايعهدلٟٚقس تٓاٍٚ أبٛ ايبكا٤ 
، ١ٜ ٭ْٗا َكسضاٯ ٫ٚ هٛظ إٔ ٜهٕٛ ايعاٌَ ؾٝ٘ يؿغ ايٛق١ٝ املصنٛض٠ يف$ؾكاٍ: 

 مص خص ُّٱٱ:ٚأَا قٛي٘"، ايتبٝني"ٜػ٢ُ  ايصٟٖٚصا ، ٚاملكسض ٫ ٜتكسّ عًٝ٘ َعُٛي٘

ٚاستر  ،ؾايٛق١ٝ يًٛايسٜٔ ٟأ ;صف ايؿا٤غؾذٛاب٘ عٓس ا٭خؿـ ايٛق١ٝ  َّ جض
 :بكٍٛ ايؿاعط

 1ٚايؿط بايؿط عٓس اهلل َج٬ٕ ***ت اهلل ٜؿهطٖا َٔ ٜؿعٌ اؿػٓا

 .(2)#ع٢ً ٖصا َبتسأ ٚ)ٚيًٛايسٜٔ( خدلٙ "ايٛق١ٝـ"ؾ

 "يًٛايسٜٔ"ع٢ً أْٗا َبتسأ ٚخدلٖا  "ايٛق١ٝ"ؾذعٌ ايطؾع يف قٛي٘ تعاىل: 
يؿطا٤ ايصٟ مل ٜصنط اايـ  ىٜٚتؿل بصيو َع َا ططس٘ ايعداز يف إعطابٗا ٚ ،بعسٖا

 ٚد٘ ا٫بتسا٤.

ٍٴٚمل ٜ سٝح خككٛا ، اٯ١ٜ ايهطمي١قاٚي١ اغتٝعاب ا يف املؿػطٕٚ دٗسٶ أ
عت َٛاقؿِٗ َٔ إعطاب ٛٚتٓ ،َػاس١ نبرل٠ يًشسٜح عٔ إعطاب اٯ١ٜ ايهطمي١

قاسب َٚٔ شيو َا ؾعً٘  ،ب٘ؾُِٓٗ َٔ ٚاؾل ايؿطا٤ َِٚٓٗ َٔ عاضن٘ ٚتعكچ "،ايٛق١ٝ"
 : {ايٛق١ٝ}صنط ٚدٗني إعطابٝني يكٛي٘ تعاىل: ، سٝجغطا٥ب ايتؿػرل

 إٔ تهٕٛ َطؾٛع١ بهتب املبين يًُذٍٗٛ. ايٛد٘ ا٭ٍٚ:

 .(3)خدل عٓٗا {يًٛايسٜٔ}إٔ تهٕٛ َطتؿع١ با٫بتسا٤ ٚقٛي٘ تعاىل:  ايجاْٞ:

 "تبنڂ ـ"ب" ايٛق١ٝ"ٜٚتؿل بصيو ايٛد٘ ايصٟ شنطٙ َع ايؿطا٤ ايصٟ شنط إٔ ضؾع 
 املبين يًُذٍٗٛ.

                                                           

،م 11، ز77-52-49،م9(ايبشط ايبػٝط ، خعا١ْ ا٭زب ٚيب يباب يػإ ايعطب ، يًبػسازٟ ، ز(1
 .339-196،م2، ز382،م1املتٓيب ، يًعهدلٟ، ز ،ؾطح زٜٛا358ٕ

 .147 -146/ 1ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ: (2)
 .(196/ 1غطا٥ب ايتؿػرل ٚعذا٥ب ايتأٌٜٚ )(3)
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 (غطا٥ب ايكطإٓ)يهطمي١ يف تؿػرلٙ اٯ١ٜ ا ايٓٝػابٛضٟٚع٢ً ٖصا ايٓشٛ تٓاٍٚ 
ؾايٛق١ٝ  :أٟ ;قاٍ أبٛ ايبكا٤: دٛاب ايؿطط عٓس ا٭خؿـ ايٛق١ٝ عصف ايؿا٤$ؾكاٍ: 

 يًٛايسٜٔ ع٢ً ا٫بتسا٤ ٚاـدل ٚاستر بكٍٛ ايؿاعط:

 .(2)#* (1)َٔ ٜؿعٌ اؿػٓات اهلل ٜؿهطٖا*
 "نتب"ٌ ًؿعياتؿل ايٓٝػابٛضٟ َع ايؿطا٤ يف اعتباض إٔ ايٛق١ٝ ْا٥ب ؾاعٌ ؾ

 املبين يًُذٍٗٛ. 

اتؿل َع ايؿطا٤ ؾُٝا شنطٙ َٔ ايٛد٘  ، سٝحقاسب ايػطاز املٓرلنصيو ٚ
 (3)ْا٥ب ؾاعٌ يًؿعٌ نتب "ايٛق١ٝ"ٖٚٛ إٔ  ،ا٭ٍٚ

ٚٳأځدٳاظٳ بٳعٵضٴ $ؾكاٍ:  (ايبشط احملٝط)ايػطْاطٞ يف نتاب٘  أبٛ سٝإنُا ٚاؾك٘   
ٝٻ١ڂ ٛٳقٹ ٕٵ تٳطٵتٳؿٹعٳ ايڃ ُٴعٵطڇبٹنيٳ أځ ٟٵ:  ايڃ َٳشٵصٴٚفٷ، أځ َٻا  ٚٳايڃدٳبٳطٴ إڇ عٳًځ٢ ايٹابٵتٹسٳا٤ٹ، عٳًځ٢ تٳكڃسٹٜطڇ ايڃؿځا٤ٹ، 

ٛٳ ٝٻ١ڂ يٹًڃ ٛٳقٹ ٟٵ: ؾځايڃ ٚٳايڃأځقڃطٳبٹنيٳ أځ ٔڇ  ٜٵ ٘ٴ: يٹًڃٛايٹسٳ ٛٵيڂ ٛٳ قځ ٖٴ ٚٳ ٘ٹ،  ٓٵڀڂٛمٷ بٹ َٳ َٻا  ٚٳإڇ ٝٻ١ڂ.  ٛٳقٹ ٘ٹ ايڃ ٝٵ ٔڇ ؾځعٳًځ ٜٵ ايٹسٳ
ٙٹ ا ٖٳصٹ ٕٴ  ٚٳتٳهڂٛ ِٻ ٚٳايڃأځقڃطٳبٹنيٳ،  ِٵ ٜٴػٳ ٍٴ ايډصٹٟ يځ ُٳؿڃعٴٛ ٚٳايڃ ّٳ،  ُٳا تٳكځسٻ ٛٳابٶا يٹ ٝٻ١ڂ دٳ ُٵًځ١ڂ ايٹابٵتٹسٳا٥ٹ يڃذٴ

َٳا بٳعٵسٳٙٴ ٙٴ  ٟڇ: ايڃإڇٜكٳا٤ٴ ٜٴؿځػٿطٴ ُٳطٷ. أځ َٴهٵ ٘ٴ: ٜهتب،   .(4)#ؾځاعٹًڂ

ٚخدلٙ إَا ، َبتسأ "ايٛق١ٝ"أبٛ سٝإ ايطؾع يف اٯ١ٜ ع٢ً اعتباض إٔ  عسٸؾ
 .{يًٛايسٜٔ}أٚ َصنٛض ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل:  عًٝهِ، ٙ:قصٚف تكسٜط

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

 مخُّٱإٕ ايٛقـ يف اٯ١ٜ ع٢ً قٛي٘ تعاىل:  :قٍٛ َٔ قاٍ ايٓشاؽ شنط

ٚاستر عًٝ٘ ، ٚعس شيو خڀأ َّ حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 املتكسّ، "تبنڂ"َطؾٛع١ بًؿغ  "ايٛق١ٝ إٔ" صٜٔ شٖبا إىلًبكٍٛ ايهػا٥ٞ ٚايؿطا٤ اي

                                                           

ٜٚٴٓعط ايسض املكٕٛ يف عًّٛ ايهتاب  ،288يهعب بٔ َايو يف زٜٛاْ٘، م  (ايؿڀط َٔ ايبػٝط،1)
ٔٵ. ٚايطٚا١ٜ املؿٗٛض٠ ٖٞ: 2/260املهٕٓٛ، يًػُني اؿًيب، ،  ٌڇ َٳ  ٚايؿٻطٴ...  ٜٳؿٵهڂطٴٖا اهللڂ اؿځػٓاتٹ ٜٳؿڃعٳ

ٕڇ اهللٹ عٓسٳ بايؿٻطڇ . ٚا٭قٍٛ يف 2/72. ٚاملكتهب، يًُدلز،3/65ؿػإ بٔ ثابت يف ايهتاب،  ْٚٴػبٳ. َٹج٬
 . َاز٠ )ب ز ٍ(.4/1631. ٚاـكا٥ل، ٫بٔ دين،2/462ايٓشٛ، 

 .(488/ 1طا٥ب ايكطإٓ ٚضغا٥ب ايؿطقإ )( غ2)

 .(117/ 1ػطاز املٓرل يف اٱعا١ْ ع٢ً َعطؾ١ بعض َعاْٞ ن٬ّ ضبٓا اؿهِٝ اـبرل )اي(اْعط 3)
 ..(162/ 2ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل )(4)
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مما ٜعين أْ٘ ٫ هٛظ إٔ ٜؿكٌ بني ايؿعٌ ٚؾاعً٘، َٚٔ ثِ ٜهٕٛ ايٛقـ يف اٯ١ٜ ع٢ً 
 خڀأ.  { جض مص خص }

 اخلالصة والرتجيح :

 " أڂٚدعٖا ايٛق١ٝ "تًدل مما غبل إٔ يًٓشا٠ ث٬ث١ آضا٤ سٍٛ إعطاب قٛي٘ تعاىل 
 ؾُٝا ًٜٞ: 

ًُذٍٗٛ. إٔ تهٕٛ ايٛق١ٝ َطؾٛع١ ْا٥ب ؾاعٌ يًؿعٌ نتب املبين ي ا٭ٍٚ:
 ٖٚصا ايطأٟ ٖٛ ضأٟ ايهػا٥ٞ ٚايؿطا٤.

َهُٔ َع٢ٓ قٌٝ ٚيف ٖصٙ اؿاٍ ٜهٕٛ ضؾع  "نتب" :إٔ ٜهٕٛ قٛي٘ ايجاْٞ:
ايٛق١ٝ ع٢ً اؿها١ٜ ٜٚهٕٛ ضاؾع٘ اؾاض ٚاجملطٚض بعسٙ ٚتهٕٛ اؾ١ًُ يف قٌ 

 ْكب َؿعٍٛ ب٘. ٜٚٓػب ٖصا ايكٍٛ يًؿطا٤ أٜها.

با٫بتسا٤ إَا ع٢ً تكسٜط ايؿا٤  اَطؾٛع "١ايٛقٝ" :إٔ ٜهٕٛ قٛي٘ تعاىل ايجايح:
ٚإَا قصٚف  "،ايٛايسٜٔ" :ٖٚٛ قٛي٘ تعاىلـ ٜٚهٕٛ خدلٙ إَا َصنٛض، قصٚؾ١ أٚ ٫

ٜٚٓػب ٖصا ايطأٟ إىل ايعداز ٚإىل ايعهدلٟ ٚغرلُٖا َٔ ، عًٝهِ :ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل
 .ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ 

ضا٤ ٖٛ ايطأٟ ا٭نعـ، إٕ ايطأٟ ايجاْٞ َٔ ٖصٙ اٯ ايكٍٛ : ٚمما تكسّ ميهٔ
ْا٥ب  : َطؾٛع١ "ايٛق١ٝ"ٖٚٛ إٔ تهٕٛ ، ٚإٔ ايطأٜني ا٭ٍٚ ٚايجايح ُٖا أق٣ٛ اٯضا٤

 َبتسأ ملا بعسٖا، ٚيف تؿهٌٝ أسسُٖا ع٢ً اٯخط تؿكٌٝ. : ؾاعٌ أٚ تهٕٛ َطؾٛع١ 

ع٢ً ٖصٙ ايكطا٠٤  ٚىليًُذٍٗٛ ٜهٕٛ ا٭ "تبنڂ"ؾإٕ ناْت ايكطا٠٤ ببٓا٤ 
يًُعًّٛ،  "تبنځ". ٚإٕ ناْت ايكطا٠٤ ببٓا٤ "تبنڂ"٥ب ؾاعٌ يًؿعٌ ْا "ايٛق١ٝ" ظعٌ

يعسّ قٝاّ ق١ً ;  َبتسأ َٚا بعسٙ خدلٙ "ايٛق١ٝ" ٠ إٔ تهٕٛ:ايكطا٤باعتباض ٖصٙ ؾٝذب 
 ٚاهلل أعًِ ٚأدٌ..{ايٛق١ٝ يًٛايسٜٔ}بني مج١ً نتب ٚقٛي٘ تعاىل: 
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 ادلسألت الثانيت عششة:

 " املشددة وكطسٍا.أثس حرف الفعل يف فتح ٍنصة "أٌ 

 ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب ُّٱيف قٛي٘ تعاىل: 

 ص153طا٭ْعاّ: ٱَّيف ىف يث ىث نث زثمث رث يت

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع : 

ع٢ً  قڀع نافٺ َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱقاٍ ايٓشاؽ : 

 .بهػط اشلُع٠" "ٚإٕ ٖصا ٜكط٩ٕٚ:٭ِْٗ  ;قطا٠٤ ا٭عُـ ٚمحع٠ ٚايهػا٥ٞ

قبً٘ يف قٍٛ  تكـ ع٢ً َا ا٠٤ اؿػٔ ٚأبٞ عُطٚ ٚعاقِ ْٚاؾع ٫ٚع٢ً قط
ٕٸ تٌ َا سطّ أ :ٚيًؿطا٤ ؾٝ٘ تكسٜطإ: أسسُٖا ." بؿتض اشلُع٠ايؿطا٤ ٭ِْٗ ٜكطإٔٚ: "ٚأ

ٚايتكسٜط "، َا"هعٌ "إٔ" ْػكا ع٢ً  ،تٌ إٔ ٖصا قطاطٞ َػتكُٝاأضبهِ عًٝهِ ٚ
إ٫ أْ٘ عڀـ ع٢ً َهُط  ،اٯخط: شيهِ ٚقانِ ب٘، ٚبإٔ ٖصا قطاطٞ َػتكُٝا

 .٫ٚ ساد١ ب٘ إىل شيو ،كؿٛض

ٚايتكسٜط  ،َّ ىئ نئ ُّٱٚع٢ً قٍٛ اـًٌٝ ٚغٝبٜٛ٘ تكـ ع٢ً 

 .(1)#عٓسُٖا: ٚ٭ٕ ٖصا قطاطٞ َػتكُٝا ؾاتبعٛٙ

 زأي الفساء مً كتابُ "معاىي الكسآٌ ":

ٕٻ" تهػط ص153طا٭ْعاّ: َّٱنب مب زب رب ُّ: ٚقٛي٘$قاٍ ايؿطا٤ :   "إڇ
 تطٜس خؿهٶا، دعًتٗا ؾ٦ت ٚإٕ. عًٝٗا( أتٌ) ٚقٛع َٔ ٚتؿتشٗا غت٦ٓاف،ا٫ ْٜٛت إڇشٳا

ٚٳقٻانڂِ "شيٹهڂِ ٘ٹ "  ٵ  .(2)َّ ىب نب مب زب ربٱٱُّٵبٹ

  

                                                           

 .326م: (ايكڀع ٚا٥٫تٓاف، ايٓشاؽ،1)
 .(364/ 1) يًؿطا٤ ايكطإٓ (َعا2ْٞ)
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 حتليل زأي الفساء:

أٚد٘ ايكطا٤ات املدتًؿ١ يف اٯ١ٜ ايهطمي١،  -يف ْكٸ٘ ايػابل-عطض ايؿطا٤ 
ات ايٛاضز٠، َٔ سٝح ؾتض ُٖع٠ "إٕ" ٚنػطٖا ، ٚعًٌ نٌ ٚد٘ َٔ أٚد٘ ايكطا٤

ؾذعٌ ع١ً ايهػط : ا٫غت٦ٓاف ، ٚقڀع ايك١ً بني اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ عًٝٗا، ٚأَا 
 ايؿتض ؾٝهٕٛ ع٢ً اتكاٍ اٯٜتني يف املع٢ٓ، ٜٚهٕٛ ؾتشٗا بإٜكاع ايؿعٌ "اتٌ" عًٝٗا.

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض:

يهطمي١ يف َٔ ايٓشا٠ ٚعًُا٤ ايتؿػرل ٚايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ اٯ١ٜ ا شنط نجرل
نتبِٗ، ؾعطنٛا ٭ٚد٘ ايؿتض ٚايهػط شلُع٠ "إٕ"، ٚشنطٚا ا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ شلصا، 

ٜكٍٛ بطأٟ ايؿطا٤، ٜٚعٜس عًٝ٘ ٚدٗا قطا٥ٝا ; (1)ؾا٭ظٖطٟٚتأثرل نٌ ٚد٘ ع٢ً املع٢ٓ، 
 : ث٬ث١يتهٕٛ ا٭ٚد٘ 

قطا٠٤ ايؿتض َع تؿسٜس ايٕٓٛ ٖٚٞ قطا٠٤ ابٔ نجرل ْٚاؾع ٚأبٞ عُطٚ بٔ  ا٭ٍٚ:
إٔ ٫ }ايع٤٬. ٚعًٌ ٖصٙ ايكطا٠٤ بإٔ ؾتض اشلُع٠ ٭ْٗا َعڀٛؾ١ ع٢ً قٛي٘ تعاىل: 

ٖٚصا ايتٛدٝ٘ ىتًـ ب٘ ا٭ظٖطٟ َع َا ططس٘ ايؿطا٤ يف تٛدٝ٘  {تؿطنٛا ب٘ ؾ٦ٝا
 اٯ١ٜ ايهطمي١. 

ايؿتض َع ؽؿٝـ ايٕٓٛ، ٖٚصٙ قطا٠٤ ابٔ عاَط ٜٚعكٛب، ٚمل ٜكسّ  ايجاْٞ:
غبا شلصٙ ايكطا٠٤ ٚإمنا غا١ٜ َا ؾعً٘ أْ٘ شنط تأثرل ايتدؿٝـ ا٭ظٖطٟ تٛدٝٗا مٜٛا َٓا

 ع٢ً َا بعس "إٕ". 

ٖٚٛ ايهػط َع تؿسٜس ايٕٓٛ، ْٚػب ٖصٙ ايكطا٠٤ يًهػا٥ٞ ٚمحع٠  ايجايح:
ايهٛؾٝني، ٚعًٌ ايهػط ٖٓا با٫غت٦ٓاف ٖٚٛ بصيو ٜتؿل َع ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘ 

 يف أٚد٘ ايهػط. 

                                                           

 .(395/ 1) (اْعط َعاْٝايكطا٤ات،يٮظٖط1ٟ)
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ٖطٟ بٌ اَتس يٝؿٌُ عسزا َٔ عًُا٤ ايكطا٤ات َِٓٗ ٚمل ٜتٛقـ ا٭َط عٓس ا٭ظ 
اتؿل َع ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘ َٔ ع١ً ايهػط، ٚيهٓ٘ مل ٜتؿل  ايصٟ(1)ابٔ خايٜٛ٘

: إٔ تهٕٛ َتعًك١ بكٛي٘ ا٭ٍَٚع٘ يف ع١ً ايؿتض; سٝح قسٸّ شلا تٛدٝٗني مٜٛني; 

 جح ُّٱٱ: إٔ تهٕٛ َعڀٛؾ١ ع٢ً قٛي٘ٚايجاْٞ ،َّ جم هل مل ُّٱتعاىل: 

 .َّ جسمخ  جخ مح

يف نتاب٘ )سذ١ ايكطا٤ات(، ؾكس شنط  ا٭ٚد٘ ايكطا١ٝ٥ ايج٬ث١  ابٔ ظل١ًٚأَا 
اييت شنطٖا قبً٘ ا٭ظٖطٟ، ٚقسّ يهٌ َٓٗا تٛدٝٗا مٜٛا، ؾذعٌ ٚد٘ ايؿتض َع 
ايتؿسٜس بإٔ تهٕٛ َتعًك١ بكٛي٘ تعاىل: "ٚقانِ" نُا قاي٘ ابٔ خايٜٛ٘ أٚ إٔ 

ٜٚتؿل بصيو َع ايؿطا٤ ٱَّ مث هت مت خت حت جت ُّٱتهٕٛ َتعًك١ بكٛي٘ تعاىل: 
 يف تٛدٝ٘ قطا٠٤ ايؿتض.

 مح جح ُّٱ قٛي٘ٚأَا قطا٠٤ ايؿتض َع ايتدؿٝـ ؾذعٌ عًتٗا ايعڀـ ع٢ً 

 .َّ مخجس  جخ

ٚأَا ايهػط ؾاتؿل يف تٛدٝٗ٘ َع ايؿطا٤; سٝح دعٌ عًت٘ ا٫غت٦ٓاف، ٚع٢ً 
 .(2)١ٖصا تٓكڀع ق١ً اٯ١ٜ مبا قبًٗا، ٜٚهٕٛ ايٛقـ َتشككا ع٢ً اٯ١ٜ ايػابك

ٕٻ$ٳَع ايؿطا٤ يف قطا٤تٞ ايهػط ٚايٓكب ؾكاٍ : ... ايبػٟٛنُا اتؿل       ٹنځػٵطڇا ب #إڇ
ٓٳافٹ ٹعٳًځ٢ يڃأځيڃـ ٕٳ ٚٳقځطٳأځ ايٹاغٵتٹ٦ٵ ـٹ، بٹؿځتٵضڇ ايڃآخٳطٴٚ ٍٳ ايڃأځيٹ ُٳعٵٓٳ٢: ايڃؿځطٻا٤ٴ قځا ٌٴ ٚٳايڃ ِٵ ٚٳأځتٵ ٝٵهڂ ٕٻ عٳًځ  أځ
ُٶا  قٹطٳاطٹٞ ٖٳصٳا  .(3)#َٴػٵتٳكٹٝ

، ٚاسسا اتؿل ؾٝ٘ َع ايؿطا٤ ؾصنط يكطا٠٤ ايهػط ٚدٗا مٜٛا ايعهدلٟا ٚأَ
ايهػط ع٢ً ا٫غت٦ٓاف، ٚيهٓ٘ قسّ ث٬ث١ أٚد٘ م١ٜٛ يًؿتض، ٚشيو بإٔ ٜهٕٛ ٖٚٛ 

ايؿتض ع٢ً تكسٜط سطف دط قصٚف ٖٚٛ ايٛد٘ ايصٟ ططس٘ ا٭ظٖطٟ، ٚايجاْٞ: إٔ 
                                                           

 .(152: م) (اؿذ١ يف ايكطا٤ات ايػبع1)
 .(277: م) (سذ١ ايكطا٤ات2)
 .(171/ 2) (تؿػرل ايبػ3ٟٛ)
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طا٤، أٚ إٔ ٜهٕٛ َعڀٛؾا ع٢ً ٜٚتؿل بصيو َع ايؿ {اتٌ}ٜهٕٛ َتعًكا بكٛي٘ تعاىل: 

 .(1)َّ جم هل ُّٱاشلا٤ يف قٛي٘ تعاىل: 

ايصٟ ٚاؾل ايؿطا٤ يف ايهػط ع٢ً  ابٔ غٝسٙٚا٭َط ْؿػ٘ لسٙ عٓس 
 ٚتكسٜط ايه٬ّ، اي٬ّ سصف ع٢ً تكسٜط :أسسٖا: ا٫غت٦ٓاف، ٚأَا ايؿتض ؾع٢ً ٚدٛٙ

 .َّ يب ىب نب مب زب رب ُّٱٱٱ ٖصا  ٚ٭ٕ

أتٌ أٟ: ;َّ مح جح ُّٱ قٛي٘ ع٢ً َعڀٛؾ١ تهٕٛ إٔ :ايجاْٞ ايٛد٘

 ع٢ً قطاطٞ، ٖٚصا ٖصا إٔ عًٝهِ ٚأتٌ ٚايتٛسٝس،  اٱؾطاى ْؿٞ عًٝهِ 
ٕٸ تكسٜط أٚ  سطّ، مما ايبسٍ ع٢ً َكسض١ٜ، أٚ َعڀٛؾڄا {تؿطنٛا ٫ إٔ} يف {إٔ} أ

ُٶا قطاطٞ} ٖصا إٔ ٚأتٌ سطّ، ايصٟ َٓ٘، أٟ :أتٌ املبسٍ ع٢ً َعڀٛف أْ٘  . {َػتكٝ

قاٍ  ٖٚٛ َا "ب٘" يف ايهُرل ع٢ً عڀؿڄا دط َٛنع يف ٜهٕٛ إٔ :ايجايح ايٛد٘
 .(2)#ايؿطا٤ ب٘

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء:

َع ايؿطا٤ يف تٛدٝ٘ ايهػط، ٚأْ٘ ٜهٕٛ ع٢ً ا٫غت٦ٓاف،  ايٓشٸاؽاتؿل 
ٚتهٕٛ ايكطا٠٤ س٦ٓٝصٺ بايٛقـ ع٢ً ؾاق١ً اٯ١ٜ ايػابك١، ٚاغت٦ٓاف ايكطا٠٤ بكٛي٘ 

، ٚأَا ايؿتض: ؾكس اختًـ َع ايؿطا٤ ؾٝ٘; إش قسض ؾٝ٘ سطف  َّ مب زب رب ُّٱتعاىل: 

دط قصٚف، ٚدعٌ ٖصا اؿطف ٖٛ ايع١ً يف ؾتض اشلُع٠، ٚيٝؼ إٜكاع أتٌ ع٢ً "إٕ" 
 نُا قاٍ ايؿطا٤ يف نتاب٘. 

  

                                                           

 .(549/ 1) (اْعط ايتبٝإ يف إعطاب ايكطآ1ٕ)
 ..(94/ 4) (إعطاب ايكطإٓ ٫بٔ غٝس2ٙ)
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 اخلالصة والرتجيح :

ؼكٸٌ مما شنطٙ ايؿطا٤ ٚغرلٙ َٔ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ ٚعًُا٤ ايكطا٤ات عسز َٔ 
ايٓش١ٜٛ، اتؿل مجٝعِٗ ؾٝٗا ع٢ً ٚد٘ ايهػط يف اٯ١ٜ ٖٚٛ ا٫غت٦ٓاف، غرل ا٭ٚد٘ 

 أِْٗ اختًؿٛا يف ٚد٘ ايؿتض، ٚقس ؼكٸٌ َٔ شيو أقٛاٍ كتًؿ١ أٚدعٖا ؾُٝا ًٜٞ: 

 هل ُّٱإٔ ٚد٘ ايؿتض إٔ تهٕٛ "إٔ" َعڀٛؾ١ ايهُرل اجملطٚض يف  ا٭ٍٚ:

 ٚقاٍ$ابٔ غٝسٙ ؾكاٍ:  ، ٚقس اعذلض ع٢ً ٖصا ايٛد٘ ايعهدلٟ، ؾُٝا ْكً٘ عَّٓ٘جم

 إعاز٠ غرل َٔ املهُط ع٢ً املعٗط عڀـ :أسسُٖا. يٛدٗني ؾاغس ٖصا: ايبكا٤ أبٛ
 .(1)#ايكطاط باغتكا١َ ٚقانِ املع٢ٓ ٜكرل أْ٘ :ٚايجاْٞاؾاض. 

إٔ ٜهٕٛ ايؿتض ع٢ً تكسٜط سطف دط قصٚف، ٖٚصا أٜها ٚد٘ بعٝس  ٚايجاْٞ:
ا خ٬ف َصٖب اؾُٗٛض سٝح إٕ سطف اؾط ملا ؾٝ٘ َٔ بكا٤ أثط اؾاض َع سصؾ٘ ٖٚص

إٕ سصف مل ٜبل ي٘ أثط ؾُٝا ٜتًٛٙ إىل اتكاٍ ايؿعٌ ب٘، ٚملا نإ سطف اؾط ٖٓا يف 
ضأٟ َٔ قاٍ ٖصا غرل َتعًل بعاٖط مل ٜتكٌ ايه٬ّ بايؿعٌ ايعاٖط، ٚيصيو بٳعٴس ٖصا 

 ايطأٟ. 

يًؿطا٤، ٖٚٛ  إٔ ٜهٕٛ ايؿتض بإٜكاع أتٌ ع٢ً "إٕ" ٜٚٴٓػب ٖصا ايطأٟ ايجايح:
ٍٳ$ٚد٘ دا٥ع يف ايه٬ّ، ٜكٍٛ أبٛ سٝإ ٚقس ْػب ٖصا ايطأٟ يًعهدلٟ:   أځبٴٛ ٚٳقځا

٘ٴ: ايڃبٳكځا٤ٹ ْٻ ٍڇ عٳًځ٢ َٳعٵڀڂٛفٷ إڇ ُٴبٵسٳ ٟٵ: ايڃ ٘ٴ; أځ ٓٵ ٌٴ َٹ ّٳ، ايډصٹٟ أځتٵ ٕٸ ٚٳأځتٵٌ سٳطٻ ٖٳصٳا ٴأځ  قٹطاطٹٞ ٳ
ُٶا، ٛٳ َٴػٵتٳكٹٝ ٖٴ ّڇ ٷؾٹٞ غٳا٥ٹؼ تٳدٵطڇٜرٷ ٚٳ ُٴتٳهځِِّ َٴهٳاف ؾځايكٿطٳاطڂ ٖٳصٳا ٚٳعٳًځ٢ ،ايڃهځًځا ٛٳ ٷيٹًڃ ٖٴ ٚٳ  ٹ

٘ٴ ٴقٳًډ٢ ايطٻغٴٍٛ ٝٵ٘ ايًډ ٚٳغٳًډِ عٳًځ ٚٳقٹطٳاطڂ٘ ٹ ٖٴٛ ٳ ٘ٹ ٳقٹطٳاطڂ ٴ . ؾطدض أبٛ سٝإ ٖصا ايطأٟ (2)#ايًډ
ع٢ً َا غٛاٙ َٔ اٯضا٤ ا٭خط٣، ٖٚٛ ايطادض ، يك٠ٛ ايع١ً ٚغ١َ٬ املع٢ٓ، ٚاهلل أعًِ 

ٌٸ.  ٚأد

 

                                                           

 .(94/ 4) (إعطاب ايكطإٓ ٫بٔ غٝس1ٙ)
 ..691/ 4 (ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل2)



 

131 
 

 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 

 

 

 

 

 نيالفصل الثا
 آزاء الفساء املتعلكة

 باحلرف والتكديس

 وأثسٍا يف الوقف واالبتداء

 وموقف اليحاع ميَا

 

 

 

  



 

131 
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 آساء الفشاء ادلتعلقت باحلزف والتقذيش

 احلرف والتكديس

ٚيف  ٜٴعسټ ايتكسٜط دٖٛط ايسضؽ ايٓشٟٛ، َٚعكسٙ، ب٘ ٜتؿانٌ ايٓشٜٕٛٛ ،
ؿؿاف َٛاطٓ٘، ٚؼسٜس َٛانع٘: أضغدِٗ َعطؾت٘ ٜتٓاؾػٕٛ، ؾأقسضِٖ ع٢ً اغت

 . (1)قسَا يف باب ايعًِ بايعطب١ٝ 

) ٚاعًِ أِْٗ مما وصؾٕٛ ايهًِ، ٚإٕ نإ : -ضمح٘ اهلل -غٝبٜٛ٘ ٜكٍٛ 
ٛٸنٕٛ، ٜٚػتػٕٓٛ بايؿ٤ٞ عٔ ايؿ٤ٞ  أقً٘ يف ايه٬ّ نجرل غرل شيو، ٚوصؾٕٛ ٜٚع

 .(2) ايصٟ أقً٘ يف ن٬َِٗ: إٔ ٜٴػتعٌُ ست٢ ٜكرل غاقڀا(

باب زقٝل املػًو، يڀٝـ املأخص، عذٝب  " ٖٛ: اٱَاّ عبس ايكـاٖطٜكٍٛ عٓ٘  ٚ
ايصنط أؾكض َٔ ايصنط، ٚايكُت عٔ  ا٭َط، ؾبٝ٘ بايػـشط، ؾإْٻو تط٣ ب٘ تطى

مل تٓڀل، ٚأمتٻ َا تهٕٛ بٝاْٶا إشا  اٱؾاز٠ أظٜس يٲؾاز٠، ٚػسى أْڀلٳ َا تهٕٛ إشا
ٔٵ  .(3)مل تٴبٹ

، (4)نؿاؾ٘: " إٕ احملصٚف بام َعٓاٙ، ٚإٕ غكط يؿع٘"يف  ايعكؿطٟٜٚكٍٛ 
ؾٗٛ زيٌٝ ٚانض ع٢ً ؼكل اؿصف، ٚثبات املع٢ٓ بإٔ ٜكٌ املتًكٞ زٚمنا تككرل أٚ 

 إدشاف.

 أٍنَا :  ويكوٌ احلرف لعلل مً 

سٝح تكّٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ ع٢ً اٱهاظ ايصٟ ٜٗسف إىل ايتدؿٝـ : اٱهاظ  -1
 ٠ عٓ٘ بهجط٠ ا٭يؿاظ.ع٢ً املتًكٞ بإيكا٤ ثكٌ ايعباض

                                                           

سٜط اؿصف ٚاٱنُاض يف ن٤ٛ ْعط١ٜ ايعاٌَ (ف١ً املددل، أعاخ يف ايًػ١ ٚا٭زب اؾعا٥طٟ،) تك1)
 .1ايعطبٞ (، أ. ٬َٟٚ ق٬ح ايسٜٔ . م 

 .1/34(ايهتاب . يػٝبٜٛ٘  2)
 .146/ 1(ز٥٫ٌ اٱعذاظ .يعبس ايكاٖط اؾطداْٞ، 3)
يًعكؿطٟ اـٛاضظَٞ، زاض   (ايهؿاف عٔ سكا٥ل ايتٓعٌٜ، ٚعٕٝٛ ا٭قاٌٜٚ يف ٚدٛٙ ايتأٌٜٚ،4)

 .216م 1، زايؿهط
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ؾُا نجط اغتعُاي٘ عٓس ايعطب ٚزضز َٚطز ع٢ً أيػٓتِٗ،  بات : نجط٠ ا٫غتعُاٍ -2
 بسٜٗٝا يف أشٖاِْٗ ، ؾٝهٕٛ أزع٢ يذلن٘ .

بهسٸ شٖٔ ايكاض٤ٟ ، ٚاغتذسا٤ ؾهطٙ ، يف قاٚي١ َعطؾ١ َا :  ب٬غ١ ايبٝإ -3
 ايب٬غٞ املطاز.اؾتكط إيٝ٘ ايه٬ّ ، يٝتشكل ايؿِٗ ايتاّ ، ٜٚتشكٸٌ املػع٣ 

ؿٞ اٯتٞ : " سصف اؾ١ًُ ٚاملؿطز ٚاؿطن١ ، ٚيٝؼ ابٔ دٓٝ ٚيًشصف قٛض ٜٛدعٖا
ؾ٤ٞ َٔ شيو إ٫ عٔ زيٌٝ عًٝ٘ ، ٚإ٫ نإ ؾٝ٘ نطب َٔ تهًٝـ عًِ ايػٝب يف 

 .(1)َعطؾت٘ "

ٚعًٝ٘ ٜكع اؿصف يف مجٝع َهْٛات ايهًِ; ؾٝكع يف اؿطن١ ٚاؿطف 
ٛا٤، إ٫ إٔ شيو ٫ ٜهٕٛ اعتباطا، ٚإمنا ؼهُ٘ ٚاؾ١ًُ ٚايذلنٝب ع٢ً سسٸ غ

 : (2)نٛابط ٚؾطٚط ، َٓٗا

 ٚدٛز قط١ٜٓ ساي١ٝ أٚ َكاي١ٝ . -1
أ٫ ٜهٕٛ احملصٚف َ٪نسا; ٭ٕ ايػطض َٔ اؿصف ايتدؿٝـ ٚا٫ختكاض،  -2

ٚ" يٛ شٖبت ت٪نس يٓكهت ايػطض; ٭ٕ ايتٛنٝس ٚاٱغٗاب نس ايتدؿٝـ 
 . (3)ٚاٱهاظ " 

 اؾع٤، ؾ٬ وصف ايؿاعٌ ٫ٚ ْا٥ب٘ ٫ٚ َؿبٗ٘.أ٫ ٜهٕٛ احملصٚف ن -3

أ٫ ٜهٕٛ احملصٚف عا٬َ نعٝؿا، ؾ٬ وصف اؾاض، ٚاؾاظّ، ٚايٓاقب  -4
يًؿعٌ إ٫ يف َٛانع قٜٛت ؾٝٗا ايس٫ي١، ٚنجط ؾٝٗا ا٫غتعُاٍ يتًو 

 ايعٛاٌَ، ٫ٚ ميهٔ ايكٝاؽ عًٝ٘ .

 أ٫ ٜهٕٛ احملصٚف عٛنا عٔ ؾ٤ٞ . -5

املدتكط، ؾ٬ وصف اغِ ايؿعٌ ; ٭ْ٘ اختكاض أ٫ ٜ٪زٟ اؿصف ٫ختكاض  -6
 يًؿعٌ .

                                                           

 ..2/243ـكا٥ل . ابٔ دين (ا1)
(اْعط: اؿصف ٚايتكسٜط يف قشٝض ايبداضٟ .زضاغ١ م١ٜٛ ز٫ي١ٝ . غٗاّ ضَهإ قُس . اؾاَع١ 2)

 .29-25اٱغ١َٝ٬. غع٠ .م
 .1/249(اـكا٥ل ٫بٔ دين . 3)
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أ٫ ٜ٪زٟ سصؾ٘ إىل ت١٦ٝٗ ايعاٌَ يًعٌُ ٚقڀع٘ عٓ٘، ؾ٬ وصف املؿعٍٛ  -7
٘ٴ ظٜسٷ(، ي٬٦ ٜتػًط ع٢ً )ظٜس( ثِ ٜكڀع  )نُرل اشلا٤( يف: )نطبين ٚ نطٜتٴ

 عٓ٘ بطؾع٘ بايؿعٌ ا٭ٍٚ .

ٕ  إعُاٍ ايعاٌَ أ٫ ٜ٪زٟ اؿصف إىل إعُاٍ ايعاٌَ ايهعٝـ َع إَها -8
ايكٟٛ، ؾ٬ وصف ايهُرل يف: )ظٜس نطبت٘ (; ٭ْ٘ ٜ٪زٟ إىل إعُاٍ 

 .(1)املبتسأ، ٚإُٖاٍ ايؿعٌ َع أْ٘ أق٣ٛ

 ٚ ٜٴطاع٢ يف تكسٜط احملصٚف  أَطإ ، ُٖا :

ٜتعًل عػٔ إٜكاٍ املطاز إىل شٖٔ املتًكٞ، زٕٚ خًٌ  ٖٚٛ َا:  املع٢ٓ ايس٫يٞ  
 أٚ ْكل.

َا ٜٴطاع٢ ؾٝ٘ ايكٓع١ اٱعطاب١ٝ اييت ؼهِ ا٭يؿاظ،  :ايكٓع١ اٱعطاب١ٝ
 ٚتٓػر ايعباضات .

 وييكطه احلرف مً حيح الوجوب واجلواش إىل ثالثة أىواع : 

ٟټ يًذ١ًُ، عٝح ٜهٕٛ شنط  ٖٚٛ سصف ٜٛدب٘ ايٓعاّ: اؿصف ايٛادب - 1 ايٓشٛ
 اؾ١ًُ ناملبتسأ يف –اٱغٓازٜٻ١  احملصٚف خڀأڄ، ٜٚكع ٖصا اؿصف يف ايعٓاقط

ٝٻ١  ايؿاعٌ عسا –ا٫زلٝٻ١، ٚايؿعٌ يف اؾ١ًُ ايؿعً

ٞټ، سٝح ٜهٕٛ :اؿصف اؾا٥ع -2 ايصنط غرل  ٖٚٛ سصف ٜكتهٝ٘ املٛقـ ا٫غـتعُاي
ع٢ً ايعٓاقط  ممٓٛع يف ايكـٓاع١ يهٓٻ٘ ٜهـطټ باملع٢ٓ املككـٛز َٔ املتهِِّ، ٜٚكع

 املعٜٓٛٻ١. ط١ٜٓ ايًؿعٝٻ١ أٚ، ٜٚٴؿذلط ؾٝ٘  ٚدٛز ايك(2)اٱغٓازٜٻ١ ٚغرلٖا

ٖٚٛ َا نإ اؿصف ؾٝ٘ َ٪زٜا إىل إؾػاز يًكٓع١ اٱعطاب١ٝ أٚ : اؿصف املُتٓع – 3
 املع٢ٓ ايس٫يٞ .

إٕ اؿصف بڀبٝع١ اؿاٍ ٜػتًعّ تكسٜطا يًُشصٚف; يٝتػ٢ٓ ايتعاٌَ مبٛدب٘ أٚ       
ع١ٜٛٓ اييت ٜػتسعٝٗا ؾِٗ ايعباض٠ ع٢ً ٚد٘ زقٝل; يف قاٚي١ ايٛقٍٛ إىل ايػا١ٜ امل

                                                           

 .795(َػين ايًبٝب عٔ نتب ا٭عاضٜب . ٫بٔ ٖؿاّ م1)
 : قاحل ايؿاٖط . املًتك٢ ايذلبٟٛ .ايًػ١ ايعطب١ٝ.(ظاٖط٠ اؿصف يف ايٓشٛ ايعطبٞ ، يٮغتاش 2)
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ايذلنٝب ايًػٟٛ ٚ ايكٓع١ ايٓش١ٜٛ، َٚٔ ٜتكؿض نتب ايٓشٛ هسٖا ٚؾرل٠ 
بايتكسٜطات املدتًؿ١  ٚاملتبا١ٜٓ  يف املكڀًشات; سٝح نإ َِٓٗ َٔ ٜڀًل عًٝ٘: 

 ايتأٌٜٚ،  َِٚٓٗ َٔ ٜڀًل عًٝ٘:  ايتدطٜر، أٚ: املع٢ٓ ٚغرل شيو .

شات نسضاغ١ َعذ١ُٝ زقٝك١، إ٫ ٚضغِ ٚدٛز اخت٬ؾات زقٝك١ بني املكڀً
أْٗا  تتؿل يف املككس ٚاملطاز، ٚتػتدسّ يٓؿؼ ايػا١ٜ، ؾٗا ٖٛ غٝبٜٛ٘ ٜعدل تاض٠ 
بايتكسٜط، ٚتاض٠ باملع٢ٓ ؾٝكٍٛ:" ٚإٕ قًت : ظٜسٷ إشا ٜأتٝين أنطبٴ، تطٜس َع٢ٓ اشلا٤ ٫ٚ 

 .(1)تطٜس ظٜسا أنطب إشا ٜأتٝين

بايتأٌٜٚ يف غايب ا٭َط ؾٝكٍٛ يف تؿػرل ٚأَا ايؿطا٤ يف َعاْٝ٘ ؾتذسٙ ٜعدل عٓ٘ 
( َا ْك٘ : "نِ" يف 26) ايػذس٠ :  َّ ىل مل يك ىك مكٱٱُّقٛي٘ تعاىل :" 
"ٜٗس"، نأْو قًت : أٚ مل تٗس شلِ ايكطٕٚ اشلايه١ ، ٚقس ٜهٕٛ "نِ  َٛنع ضؾع بـــ

ٞٻ  " يف َٛنع ْكب بـــــأًٖهٓا ، ٚؾٝ٘ تأٌٜٚ ايطؾع، ؾٝهٕٛ مبٓعي١ قٛيو : غٛا٤ عً
سا نطبت أّ عُطا، ؾذلؾع )غٛا٤( بايتأٌٜٚ، تكٍٛ: قس تبني يٞ أَاّ ظٜس أّ عُطٚ، أظٜ

 .(2)ؾتهٕٛ اؾ١ًُ َطؾٛع١ يف املع٢ٓ نأْو تبني شيو "

 احلرف والتكديس عيد الفساء

أداظ ايؿطا٤ سصف ايهُرل املٓكٛب ايعا٥س ع٢ً املبتسأ َٔ مج١ً اـدل ،ٚشيو 
نٌ(، ٚقاٍ: "ٚأنجط ايعطب  تكٍٛ: ٚأِٜٗ بڀطٜل غرل َباؾط عٓسَا تهًِ عٔ ضؾع )

ِٵ إ٫ قسٵ نٳطٳبٵت ضؾعاڄ; يًع١ً َٔ ا٫غت٦ٓاف َٔ سطٚف ا٫غتؿٗاّ، ٚأ٫  ٗٴ مل أنطب، ٚأٜٸ
ٜكع عًٝ٘  ايصٟٜػبكٗا ؾ٤ٞ، ٚمما ٜؿب٘ ا٫غتؿٗاّ مما ٜطؾع إشا تأخط عٓ٘ ايؿعٌ 

نطبت (،  قٛشلِ : نٌ ايٓاؽ نطبت ، ٚشيو إٔ يف )نٌ( َجٌ َع٢ٓ ) ٌٖ أسس إ٫
َٚجٌ َع٢ٓ: أٟ ضدٌ مل أنطب، ٚأٟ بًس٠ مل أزخٌ، ؾٗٓا ضؾع ايؿطا٤ )نٌ( ؾُٝا َجٌ 

 ب٘، ؾكڀع عٌُ ايؿعٌ بعسٖا، ؾاستاز  ايؿعٌ إىل َؿعٍٛ ٫ بس َٔ تكسٜطٙ .

                                                           

 . 1/135(ايهتاب يػٝبٜٛ٘ . 1)
 .2/333(َعاْٞ ايكطإٓ . يًؿطا٤ 2)
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ٚؾ٢ ٖصا قٛي٘: "ٚشيو إٔ يف )نٌ( َجٌ َع٢ٓ : ٌٖ أسس إ٫ نطبت يف )أسس( 
أٜهاڄ غرل )نٌ(، ٚنطبت : ؾعٌ َتعس َبتسأ ْهط٠، ٖٚٛ يٝؼ اغِ اغتؿٗاّ، ٖٚٛ 

 مل ٜتعس يًُبتسأ )أسس( ؾًعّ ي٘ َؿعٍٛ ب٘ َكسض" .

نُا أداظ ايؿطا٤ سصف ايهُرل ايعا٥س ع٢ً املبتسأ ; إشا نإ َؿع٫ٛڄ ب٘، ٚاملبتسأ      
)نٌ( أٚ )ن٬(; أٚ اغِ اغتؿٗاّ ; أٚ ْهط٠ إثط اغتؿٗاّ نُا يف قٛي٘: ٌٖ أسس إ٫ 

 ق١ بٓؿٞ، مٛ: َا َٔ أسس إ٫ قس نطبت .نطبت، أٚ ْهطٙ َػبٛ

نُا أداظ ايؿطا٤ سصف " اشلا٤ " ٚسطٚف اؾط يف ايك٬ت ٚاعتُس ع٢ً قٛي٘      
("، ٚؾػٸط شيو أْ٘ ٜعٛز 48تعاىل" ٚاتكٛا َٜٛا ٫ ػع٣ ْؿؼ عٔ ْؿؼ ؾ٦ٝاڄ )ايبكط٠ 

ف ع٢ً ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ شنطُٖا َط٠ باشلا٤ َٚط٠ بايكؿ١ )أٟ ايعطف( ؾٝذٛظ اؿص
ٚايتكسٜط، ٚقس سه٢ دٛاظ شيو عٔ غٝبٜٛ٘ ٚا٭خؿـ ٚايعداز ٚيف ٖصا خايـ 

 أغتاشٙ ايهػا٥ٞ ..  
ى  
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ىنماذجىمنىىالحذفىوالتقدورىىعندىالفراءىمنىكتابى:"القطعىواالئتنافى"ى:

 ادلسألت األوىل : 

 حسف العطف بني اإلتباع واالضتئياف .

 زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱتعاىل: قٛي٘ يف

 ص217طايبكط٠: َّ( يل ىل مل خل) يب ىب نب مب

 زأي الفساء مً كتاب "الكطع واالئتياف " لليحاع :

" ٚقـ قاحل "قٌ قتاٍ ؾٝ٘ نبرل " 217" َّ ّٰرئ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ

بعسٙ َطؾٛع  " با٫بتسا٤ َٚا217" ٚقـ سػٔ إٕ ضؾعت " ٚقس عٔ غبٌٝ اهلل ""217"
٫ٕٛ: أسسُٖا: إٔ ٜهٕٛ " ٚقس ؾٝ٘ ق يؿطا٤َعڀٛف عًٝ٘، ٚخدل املبتسأ "أندل "، ٚيـ

عٔ غبٌٝ اهلل " َعڀٛؾا ع٢ً "نبرل "، ؾٝهٕٛ ايتكسٜط : قٌ قتاٍ ؾٝ٘ نبرل، قتاٍ 
ؾٝ٘ قس عٔ غبٌٝ اهلل، ٚقتاٍ ؾٝ٘ نؿط، قاٍ أبٛ دعؿط: ٖٚصا ايكٍٛ غًط َٔ 

ُٖا أْ٘ يٝؼ أسس َٔ أٌٖ ايعًِ ٜكٍٛ : قتاٍ يف ايؿٗط اؿطاّ نؿط اسسإدٗتني: 

 ُّٱٔ اٱمجاع ٚأٜها ؾإٕ بعسٙ عِ إٔ ٖصا قٌٝ ٖٓا قط، ؾٗصا قٍٛ خاضز باهلل، ٫ٚ ٜعً

" ٫ٚ ٜهٕٛ إخطاز أٌٖ املػذس اؿطاّ 217" "َّ زثمث رث  يت ىت نت مت

، ْػكا ع٢ً َّ  نب مب زب رب يئ ُّٱٱَٓ٘ عٓس اهلل أندل َٔ ايهؿط، ٚقٛي٘ اٯخط:

ٍ أبٛ "قٌ قتاٍ ؾٝ٘ ٚقس عٔ غبٌٝ اهلل ٚنؿط ب٘ نبرل قا "قتاٍ " ؾٝهٕٛ املع٢ٓ:

ؾكاض ْعرل " َّ زثمث رث  يت ىت نت مت ُّٱدعؿط: ٖٚصا ٜؿػس ٭ٕ بعسٙ، 
" ع٢ً إٔ أبا سامت قس 217شيو ، ٚيٛ قض َا قاٍ يهإ ايٛقـ " ٚاملػذس اؿطاّ" "

ظعِ إٔ ايٛقـ ايهايف " ٚاملػذس اؿطاّ" ٚيعً٘ أخصٙ َٔ قٍٛ ايؿطا٤ : ٚإٕ نإ 
ًُٝإ قاٍ: زلعت أبا ايعباؽ نجرل ايڀعٔ عًٝ٘ ٚاٱظضا٤ ب٘، ٚقس سسثٓا عًٞ بٔ غ

قُس بٔ ٜعٜس ٜكٍٛ: نإ أبٛ سامت زٕٚ أقشاب٘: املاظْٞ ٚ ايعٜازٟ ٚايتٛظٟ، إ٫ أْ٘ 

ؾكس  َّ زت رت ُّٱمل ًٜل أعًِ َٓ٘، ؾأَا -ٜعين ايبكط٠ -إشا خطز َٔ بًسٙ 
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شٖب ايؿطا٤ ؾٝ٘: أْ٘ ْػل ع٢ً "ايؿٗط "أٟ ٜػأيْٛو عٔ ايؿٗط اؿطاّ، ٚعٔ املػذس 
قس ضز عًٝ٘ ٖصا ايكٍٛ ٭ِْٗ ٫ ٜػأيٕٛ عٔ املػذس اؿطاّ ٭ِْٗ قس ضأٚا اؿطاّ، ٚ

تععِٝ ضغٍٛ اهلل )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ (ٚاملػًُني إٜاٙ، ؾ٬ َع٢ٓ يػ٪اشلِ عٓ٘، 
ٚقس عٔ غبٌٝ اهلل ٚعٔ املػذس اؿطاّ، نُا قاٍ  -ٚاهلل أعًِ-ٚيهٔ ايتكسٜط 

 (1) (."ايؿتض533) "َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ُّٱٱ)دٌ ٚعع(:

 زأي الفساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ "  :

قطا٠٤ عبس  يف ٞ(، 217ٖٚ)َّرئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ: ٚقٛي٘:  ايؿطا٤ قاٍ
ٝٸ١ )عٔ( َهُط٠.# عٔ قتاٍ ؾٝ٘$ايًچ٘   ؾدؿهت٘ ع٢ً ْ

٘ٹ"  ٌڇ ايًډ ٔٵ غٳبٹٝ ٚٳقٳسپ عٳ ٘ٹ نځبٹرلٷ  ٍٷ ؾٹٝ ٌٵ قٹتا ايكسٸ ٚدٗإ: إٕ ؾ٦ت دعًت٘  ٞؾؿ "،قڂ
 هبرل، تطٜس: قٌ ايكتاٍ ؾٝ٘ نبرل ٚقسٸ عٔ غبٌٝ ايًچ٘ ٚنؿط ب٘.َطزٚزا ع٢ً اي

ٚإٕ ؾ٦ت دعًت ايكسٸ نبرلا تطٜس: قٌ ايكتاٍ ؾٝ٘ نبرل ٚنبرل ايكسٸ عٔ غبٌٝ ايًچ٘ 
 .(2)#ٚايهؿط ب٘

 حتليل زأي الفساء:

، ؾٛد٘ إعطاب ا٭ٚىل "قس"ٚ  "قتاٍ:"تٛقـ ايؿطا٤ أَاّ نًُتني يف اٯ١ٜ ُٖا 
 ٚايتكسٜط عٓسٙ: عٔ قتاٍ.، اؾاض٠ "عٔ" ٢ً إنُاض ع٢ً أْٗا كؿٛن١ ع

 .ٚاـؿض ٖٛ املكڀًض ايهٛيف ملا اقڀًض عًٝ٘ ايبكطٜٕٛ باؾط  

 : اثٓني  تٛدٝٗني; ؾصنط قٛي٘ تعاىل: )قس( إعطاب ثِ أتبع شيو بتٛدٝ٘ 

 .َطزٚز٠ ع٢ً نبرل " قسٸ" إٔ تهٕٛ  :أسسُٖا

يًچ٘ ٚايهؿط ب٘. ٚشيو ظعٌ إٔ ٜهٕٛ املع٢ٓ: نبرل ايكسٸ عٔ غبٌٝ ا :ٚاٯخط
َكاَ٘  "ايكس"ٚأقِٝ  "نبرل"صؾت يؿع١ ثِ سٴ (،نبرل)َهاؾا إىل يؿغ  (ايكس) 

قِٝ املهاف إيٝ٘ َكاَ٘ أإشا سصف املهاف : )٭ٕ ايكاعس٠ ايٓش١ٜٛ تكٍٛ ;َطتؿعا
                                                           

 .186-185م،دعؿط ايٓشاؽ  ٭بٞ ايكڀع ٚا٥٫تٓاف،(1)
 .(141/ 1يًؿطا٤ )، َعاْٞ ايكطإٓ (2)
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ؾايتكسٜط: ; 1َّ مي خي ُّٱ :ٚشيو نكٛي٘ تعاىل( ٚأعڀٞ َا ي٘ َٔ أسهاّ إعطاب١ٝ 

ٖٚٛ ايٓكب ع٢ً ;ٚأعڀاٙ سهُ٘ ، َكاَ٘ "ْازٜ٘"أقاّ  "أٌٖ"صف أٌٖ ْازٜ٘، ؾًُا س
) أقاّ املهاف إيٝ٘ -ٖٚٛ َطؾٛع -( نبرل) املؿعٛي١ٝ، ؾهصيو ايؿإٔ ٖٓا ملا سصف 

 َكاَ٘ ٚأعڀاٙ سهِ ايطؾع.( ايكس 

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض:

، ٜٔخايـ ايؿطا٤ يف إعطاب٘ ٚتٛدٝٗ٘ يه٬ املٛنعني عسز َٔ ايٓشا٠ ٚاملؿػط  
قتاٍ  "دعٌ ؾٝ٘ دط "، سٝحقتاٍ" يف  طاؾتٛدٝٗ٘ ا٭ٍٚ يكطا٠٤  ٚتأتٞ كايؿتِٗ ي٘ يف 

ع٢ً ايتبع١ٝ باعتباضٙ  اغرلٙ َٔ ايٓشا٠ فطٚض عسٸٙع٢ً إنُاض سطف اؾط، يف سني " 
قتاٍ كؿٛض ع٢ً ايبسٍ َٔ ايؿٗط اؿطاّ : $ابٔ أبٞ ظَٓنيٜكٍٛ  ، بسٍ اؾتُاٍ

قطأ اؾُٗٛض: قتاٍ ؾٝ٘، بايهػط ٖٚٛ $يف ايبشط احملٝط:  أبٛ سٝإٚقاٍ  (2)#املع٢ٓ
 (3)#بسٍ َٔ ايؿٗط، بسٍ اؾتُاٍ

نعٝؿا دسا ؾكاٍ:  عسٸٙتكطوا َباؾطا بٓكس ضأٟ ايؿطا٤ ٚ ايعهدلٟٚقس قطح 
 ٭ٕ ايكتاٍ ٜكع يف "بسٍ ا٫ؾتُاٍ"ٖٛ بسٍ َٔ ايؿٗط  {قتاٍ ؾٝ٘  }قٛي٘ تعاىل $ 

 .ايؿٗط

، عٔ قتاٍ ؾٝ٘ :ٜطٜس إٔ ايتكسٜط ،ع٢ً ايتهطٜطٖٛ كؿٛض  ٞايهػا٥ٚقاٍ   
٭ٕ ; َهُط٠ ٖٚصا نعٝـ دسا" عٔ ـ"ٖٛ كؿٛض ب: ٖٚٛ َع٢ٓ قٍٛ ايؿطا٤ ٭ْ٘ قاٍ

 .(4)#ا٫ختٝاضيف سطف اؾط ٫ ٜبك٢ عًُ٘ بعس سصؾ٘ 

ؾطأٚا إٔ   َّ  نب مب زب رب يئ ُّٱٱ"ٚقس تٛقـ عسز َِٓٗ أَاّ تٛدٝٗ٘ يطؾع 
 "ايكس"اْتكس تٛدٝٗ٘ ايجاْٞ يطؾع  ٚنإ ممٔ ،شنيتٛدٝٗ٘ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ يٝػا بكشٝ

ٕڇ $سٝح قاٍ:  ،ايڀدلٟ دطٜط بٔ قُسزٕٚ إٔ ٜكطح باغِ ايؿطا٤ ; ْكسا َباؾطا ٖٳصٳا ٚٳ

                                                           

 .17-( غٛض٠ ايعًل 1)
 .53/ 1ظَٓني:  ٞتؿػرل ابٔ أب(2)
 .99/ 2: احملٝط  تؿػرل ايبشط(3)
 .174/ 1ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ: (4)
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ٓٳا ؾٹٞ ضٳؾڃعڇ  ًڃ َٳا قڂ ٔٵ قٹشٻ١ٹ  ٕڇ عٳ ٓٵبٹ٦ٳا ٚٳايهٻشٻاىٹ، ٜٴ ٖٹسٺ،  َٴذٳا ٔٵ  ُٳا عٳ ٖٴ ْٳا ٕڇ شٳنځطٵ ٕڇ ايًډصٳا ايڃدٳبٳطٳا
٘ٹ، ٔڇ  ايكٻسٿ بٹ ٔڇ ابٵ ٚٿٜٓٳا ؾٹٞ شٳيٹوځ عٳ َٳا ضٴ ٕڇ قٹشٻ١ځ  ُٳا ٜٴ٪ٳنِّسٳا ٖٴ ٚٳ ٘ٹ ،  ٓٵسٳ ايًډ ٘ٴ أځنڃبٳطٴ عٹ ٕٻ ضٳاؾٹعٳ ٚٳأځ

ِٳ  ٔٵ ظٳعٳ َٳ ٍٴ  ٛٵ ٚٳقځ ـٹ عٳًځ٢ ايڃهځبٹرلڇ.  َٳطٵؾڂٛعٷ عٳًځ٢ ايڃعٳڀڃ ٘ٴ  ْٻ ِٳ أځ ٔٵ ظٳعٳ َٳ ٕڇ عٳًځ٢ خٳڀځأٹ  ٜٳسٴ٫ډ ٚٳ عٳبٻاؽڈ، 
ٚٳنځبٹرلٷ ٓٳاٙٴ:  َٳعٵ ٕٻ  ٘ٹ  أځ ٌڇ ايًډ ٔٵ غٳبٹٝ ؾايڀدلٟ ٜٓهط ع٢ً ايؿطا٤ تٛدٝٗ٘ ا٭ٍٚ  (1)#قٳسپ عٳ

نُا ، َعڀٛف ع٢ً نبرل" قس "ٓهط إٔ ٜهٕٛ"، ٜٚقس" ٚايجاْٞ يكطا٠٤ ايطؾع يف 
" ايكس " ، ٚشٖب ايڀدلٟ إىل إٔ ضؾع (ٚنبرل قس أندل) ٓهط إٔ ٜهٕٛ املع٢ٓ ٜ

 ٌ اهلل أندل. ٖٚٛ عني َا ؾعً٘نْٛ٘ دا٤ َبتسأ بٓؿػ٘ ٚاملع٢ٓ عٓسٙ: ٚقس عٔ غبٝ
ايصٟ قطح بٗصا ايٓكس ٖٛ اٯخط يف نتاب٘ إعطاب ايكطإٓ ٚمل ٜكطح باغِ  ايعداز

َٔ إٔ ٜهٕٛ بايعڀـ  َّ  نب مب زب رب يئ ُّٱٱ:"ؾ٬ هٛظ اضتؿاع قٛي٘$ايؿطا٤ ؾكاٍ: 
 .(2)#، نأْ٘ قاٍ قتاٍ ؾٝ٘ نبرل ٚقس ٚنؿط " نبرل"ع٢ً اـدل ايصٟ ٖٛ 

 حاع لسأي الفساء:توجيُ أبي جعفس الي

عٔ ٖصا ايٓكس ببعٝس ؾكس تٓاٍٚ تٛدٝ٘ ايؿطا٤ ا٭ٍٚ  أبٛ دعؿط ايٓشاؽ ٜهٔ مل
 ُا شٖب إيٝ٘.قطاس١ ؾٝبايٓكس ٚأْهط ع٢ً ايؿطا٤ 

 ثِ خلٸ، اؽ أ٫ٚ ا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ اييت اضتآٖا ايؿطا٤ يف اٯ١ٜؾكس بني ايٓشٸ
قبًٗا،  "نبرل"ع٢ً  اعڀؿ "سق"ايؿطا٤ ايطؾع يف  عسٸٖٚٛ  ;ْكسٙ بايٛد٘ ا٭ٍٚ َُٓٗا
 :ٚشنط عًتني شلصا ايٓكس

: إٔ ايعًُا٤ أمجعٛا ع٢ً ؾػاز املع٢ٓ ع٢ً َا شٖب إيٝ٘ َٔ إعطاب ايع١ً ا٭ٍٚ
 يف اٯ١ٜ. 

)ٚإخطاز أًٖ٘ َٓ٘ أندل عٓس اهلل( ٚيٛ  دا٤" قس" :: إٔ بعس قٛي٘ايع١ً ايجا١ْٝ
ػذس اؿطاّ( ٖٚصا يٝؼ نإ َا قاي٘ ايؿطا٤ قشٝشا يٛدب ايٛقـ ع٢ً قٛي٘: )ٚامل

 بكشٝض.

 

 

 

                                                           

 .3/660،تؿػرل ايڀدلٟ(1)
 .1/45 ،ايعداز  ،إعطاب ايكطإٓ(2)
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 اخلالصة والرتجيح :

ضٳؾڃعڇ  ، ٚأَا ايڀدلٟ ؾطأ٣قبًٗا "نبرل"ع٢ً  ا عڀؿ "قس"ا٤ ايطؾع يف ايؿطٸ ٚدٸ٘
٘ٹايكٻسٿ،  ٓٵسٳ ايًډ ٘ٴ أځنڃبٳطٴ عٹ ٕٻ ضٳاؾٹعٳ ايٓشاؽ ضأٟ ايؿطا٤، يعًٌ ٚايٓشا٠ ٚاملؿػطٕٚ  ضزٸقس ، ٚٚٳأځ

 شٴنطتٵ آْؿا.

 َٔٚغاقٸ١ َا أٚضزٙ شاؽ ؾُٝا شنط يك٠ٛ اؿذ١ عٓسٙ ،يٓاايطادض ضأٟ ٚ
 ايعًتني اٯْؿتني .
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 ادلسألت الثانيت :

 "ليظ". اضه  يفتعدد ال

)غٛض٠  َّ مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جبُّقاٍ تعاىل: 
 (.113-آٍ عُطإ 

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :

ّ َِٓٗ ْاؾع ٜٚعكٛب ٚا٭خؿـ قاٍ ايٓشاؽ: ) ٚايتُاّ عٓس أنجط أٌٖ ايتُا
، ؾإْ٘ ٜكسٸضٙ مبع٢ٓ: ايؿطا٤" ٭ٕ بعسٙ َبتسأ إ٫ يف قٍٛ 113ٚأبٛ سامت،" يٝػٛا غٛا٤" "

يٝػت تػتٟٛ أ١َ قا١ُ٥ ٜتًٕٛ آٜات اهلل ، ٚأ١َ ع٢ً غرل شيو ، قاٍ أبٛ دعؿط: ٖٚصا 
تعػـ ؾسٜس، ٭ْ٘ سصف َٔ ايه٬ّ ٚضؾع مبا يٝؼ داضٜا ع٢ً ايؿعٌ، ٚأؾس َٔ 

 . 1صٜٔ: إٔ خدل "يٝؼ" مل ٜعس َٓ٘ ؾ٤ٞ ع٢ً ازلٗا (ٖ

 زأي الفساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ ":

َٸ١ ٚمل : $ايؿطا٤ قاٍ ُٳ١څ... شنط أ َٻ١څ قا٥ٹ ٌڇ ايڃهٹتابٹ أڂ ٖٵ ٔٵ أځ َٹ ٝٵػٴٛا غٳٛا٤ٶ  ٚقٛي٘: يځ
ٜطاز ٭ٕ غٛا٤ ٫ بسٸ شلا َٔ اثٓني ; ع٢ً أخط٣  ٜصنط بعسٖا أخط٣، ٚايه٬ّ َبينٸ

 ظاز.  ؾُا
أْو تهطٸٙ ع٢ً غٛا٤ نأْو قًت: ٫  :أسسُٖا;  ٚضؾع ا٭١َ ع٢ً ٚدٗني

َٸ١ نصا، ٚقس تػتذٝع ايعطب ، تػت٣ٛ أ١َ قاؿ١ َٸ١ نصا ٚأ ٚأخط٣ ناؾط٠ َٓٗا أ
 :(2)ايه٬ّ زيٌٝ عًٝ٘، قاٍ ايؿاعط إنُاض أسس ايؿ٦ٝني إشا نإ يف

ٝٵإڇ تٴٝٵكٳعٳ  ٗا٬بٴطٹ سٷؾٵضٴأځ ٟضڇزٵا أځُٳؾځ عٷٝٵُٹغٳ  ا ٖٳطٴَٵأځيځ ْٞٿإڇ بٳًڃكځا ايڃٗٳي

 :(3)، ٫ٚ: أّ ٫; ٭ٕ ايه٬ّ َعطٚف املع٢ٓ. ٚقاٍ اٯخطٞٸٚمل ٜكٌ: أّ غ

                                                           

 .232(ايكڀع ٚا٥٫تٓاف يًٓشاؽ ، (1
ٚاْعط زٜٛإ #. عكاْٞ إيٝٗا ايكًب$ٖٛ أبٛ ش٩ٜب اشلصيٞ. ٚايطٚا١ٜ املعطٚؾ١: َٔ ايبشط ايڀٌٜٛ، ايبٝت (2)

 .72/ 1اشلصيٝني )ايساض( 
 .137ايبٝت ب٬ ْػب١ يف نتاب ايكٓاعتني قـــ ( ايبشط َٔ ايڀٌٜٛ ،3)
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ٖٳٖٳأځ ٟٵضڇزٵ٬ أځـــؾځ اىځضٳأځ َٶ  ِٸ ٚ اشلځــــــشٴٚٳ   ٘ٴتٴــــــُٵُٳِٸ   ٌا٥ٹهٳــــــ تٳَٴ عٷا خاؾٹــــــ قــــــس
 

 :(1)ٚقاٍ اٯخط

ٜٳإڇ ٟٵضڇزٵا أځَٳٚٳ ٗٴ طٳٝٵــــــــــــــــــدٳايڃ سٴٜٵـــــــــضڇأڂ   اٗٳــــدٵٚٳ ُٸُتٴشا  ٜٳُٳـــــــــأٜٸ  ٞٓٹـــــــــٝٵًٹا 
ــطټ ّڇأځ   ٘ٹٝٵػٹتٳا أبٵــــــــــــايصٟ أْ طٴٝٵدٳيڃأځ أځ ٜٳ ايؿــــــــــ  ٞٓٹــــــــــــــــــــٵًٝٹتٳأڃايــــــــــــصٟ ٫ 

ٚمل  ص9طايعَــط:   َّ جع مظ حط مض خض حض جضُّٱٱَٚٓــ٘ قــٍٛ اهلل تبــاضى ٚتعــاىل:    

ــ٘:    ٕٸ قٛيــ ــسٸٙ ٭ ــٛ نــ ــصٟ ٖــ ــصنط ايــ  َّمك لك خك حك جك مق حق مفُّٱٱٜــ
 .(2)#زيٌٝ ع٢ً َا أنُط َٔ شيو ص9طايعَط: 

 حتليل زأي الفساء :

 هب مب خب حب جبُّٱقٛي٘ تعاىل: أَاّ عسز َٔ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ  ٚقـ  

ع٢ً  ِاٖتُاَٗ َٛدٗنيص، 113طآٍ عُطإ:  َّ مث هت مت خت حت جت

 ؾذا٤، {جت هب مب} ٚمج١ً َّخب حب جبُّٱس ايع٬ق١ اٱعطاب١ٝ بني مج١ً قض
، ٚاغتأْـ " غٛا٤"ع٢ً  بعهِٗ  ٚقـسٝح ١ٜ، تٓٛع أقٛاشلِ تبعا يًٛد٘ ايكطا٥ٞ يف اٯ

 اٯ١ٜ شٖب يف ; إشيًؿطا٤ َٛقؿا خاقا  إ٫ إٔ َّ جت هب مبُّٱبعسٖا بكٛي٘: 
، غاق٘ إيٝ٘ ؾُٗ٘ايتؿػرل ايصٟ بسأ ب سٝح;خايـ ؾٝ٘ مجٗٛض ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ  اَصٖب

; ٝنيإعطاب نيإٔ يف اٯ١ٜ ٚدٗب اسكطٸ، َثِ أضزف باؿسٜح عٔ أٚد٘ اٱعطاب املدتًؿ١
٫ $ٚاملع٢ٓ عٓسٙ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ، َطتؿع بًٝؼ " أ١َ" كاٍ: إٕ قٛي٘ شنط أسسُٖا ؾ

َٸ١ نصا َٸ١ نصا ٚأ ٚدعٌ اٯ١ٜ ع٢ً ايٛقٌ # تػت٣ٛ أ١َ قاؿ١ ٚأخط٣ ناؾط٠ َٓٗا أ
اؾًُتني مبجاب١  مل هعٌ يًٛقـ بعس غٛا٤ ٚدٗا بٌ ٚد٘ اٯ١ٜ ع٢ً إٔإش يف ايكطا٠٤، 

                                                           

،ٚؾطح ابٔ ا٭ْباضٟ يًُؿهًٝات 429/ 4اـعا١ْ  . ٚاْعطٟٸًُجكب ايعبسَٔ عط ايهاٌَ، ي إ(ايبٝت1)
 .574قــ

 .231/ 1 ،َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤(2)
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ايٓكٛم َا ٜكٍٛ بعسز َٔ ايؿٛاٖس ايؿعط١ٜ، ٚ ع٢ً ؿٗسمج١ً ٚاسس٠. ثِ اغت
 . ايكطآ١ْٝ

 زأي الفّساء بني مؤيد ومعازض :

تأغٝؼ اي ; باعتباضيف تٓاٍٚ ايكه١ٝ ايؿطٸا٤ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ  ضٷ َٔمجٗٛ خايـ  
ٝٵػٴٛاڃ }قاٍ $عطض ي١ٰٜ ؾكاٍ: أٍٚ َٔ  ا٭خؿـهإ ، ؾع٢ً طبٝع١ ايكطا٠٤ ايكطآ١ْٝ يځ

َٿ ٛٳآ٤ٶ  ٌڇ ايڃهٹتٳابٹغٳ ٖٵ  حت جت هب مب}طٙ ؾكاٍ: ثِ ؾػٸ ،٭ْ٘ قس شنطِٖ {ٔٵ أځ

َٻ١ٹ" ٭ْ٘ قس شنط نٌ ٖصا  {مث هت مت خت َٻ١څ ع٢ً خ٬فٹ ٖصٙٹ ا٭ڂ ٚٳأڂ ٚمل ٜكٌ "
مل ٜؿط إىل  سٝح; طأٜ٘ ايٓشٟٛي، ٚيهٔ عباض٠ ا٭خؿـ ٖٓا غرل َب١ٓٝ  (1)#قبٌ

ني  اؾع٤ ايجاْٞ ٚاؾع٤ ا٫غت٦ٓاف، نُا أْ٘ مل ٜتعطض إىل ايع٬ق١ اٱعطاب١ٝ ب
 ا٭ٍٚ.

ٚشيو ايتأٌٜٚ  ،إٕ يف اٯ١ٜ تأ٬ٜٚ :قٍٛ َٔ قاٍايڀدلٟ ؾصنط ، ايڀدلٟٚأَا
، بايطؾض ي٘، ثِ عًل ع٢ً قٛٚنأْ٘ ٜؿرل إىل ايؿطا٤ ٜتُجٌ يف  تكسٜط قصٚف

 " غٛا٤ " ايٛقـ ع٢ً ن١ًُ ٛٚأؾاض إىل ايتُاّ يف اٯ١ٜ ٖٚ، باـڀأ ٝ٘ٚسهِ عً
ٟٸا٭زي١ اييت تبني َٔ ّ بعسٖا، ٚيهٓ٘ مل ٜكسٸ ٚاغت٦ٓاف ايه٬ّ ؾ٤ٞ اعتُس يف  أ

 .(2)#غرل إٔ ايعطب مل ٜػُع عٓٗا اؿصف َع "غٛا٤ " ضؾه٘ يطأٟ املدايـ

ٛٳا٤ٶ}$ؾكاٍ:  ايبػٟٛ ٚأَا ٝٵػٴٛا غٳ ٜعين: امل٪َٓني ٚايؿاغكني ثِ ٚقـ  {يځ
َٻ١څ } :ٚٚقـ امل٪َٓني بكٛي٘ص 111طآٍ عُطإ:  َّىئيئربزبمبُّٱايؿاغكني ؾكاٍ:  أڂ

ُٳ١څ  .{قځا٥ٹ

ٌڇ ايڃهٹتٳابٹ}ٚقٌٝ: قٛي٘  ٖٵ ٔٵ أځ ٭ٕ شنط ايؿطٜكني قس  ;ابتسا٤ به٬ّ آخط {َٹ
 .(3)#ثِ ابتسأ ؾكاٍ: َٔ أٌٖ ايهتاب، دط٣، ثِ قاٍ: يٝؼ ٖصإ ايؿطٜكإ غٛا٤

                                                           

 .180/ 1 ،ٮخؿـ ي َعا٢ْ ايكطإٓ(1)
 ..120/ 7 ،تؿػرل ايڀدلٟ (اْعط 2)
 .(93/ 2تؿػرل ايبػٟٛ )(3)
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ٚإمنا غا١ٜ َا ؾػً٘ ٖٛ تؿػرل ، ل ايبػٟٛ ع٢ً اٯ١ٜ َٔ ايٓاس١ٝ اٱعطاب١ٝ ِ ٜعًچؾً
قبٌ قٛي٘   إٔ ٜتڀطم يٲعطاب ٚيهٓ٘ أؾاض  إؾاض٠ ٚانش١ إىل  ايتُاّ َعٓاٖا، زٕٚ

 .َّجت هب مب ُّٱٱتعاىل:

 " ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ" اٯ١ٜ يف نتاب٘  أبٛ ايبكا٤ ايعهدلٟتٓاٍٚ نُا      
 ،ايٛاٚ اغِ يٝؼ {يٝػٛا}قٛي٘ تعاىل $ضأٟ ايؿطا٤، ؾكاٍ:  ٜؿرل إىلتٛدٝٗا زٕٚ إٔ 

ثِ اغتأْـ ، نيٜيٝػٛا َػتٛ ٟأ ;خدلٖا {غٛا٤}ٚ، ملصنٛضٜٔ قبًٗاضادع١ ع٢ً ا ٖٞٚ

ٚاؾاض قبً٘  ،ْعت ي٘ "قا١ُ٥"َبتسأ ٚ "أ١َـ "ؾ َّ خت حت جت هب مب  خب ُّٱ: ؾكاٍ

 .(1)#خدلٙ

 ايطأٟإٔ ٜؿرل إىل  ،زٕٚإىل قطا٠٤ ا٫غت٦ٓاف يف اٯ١ٜ ٜؿرلؾايعهدلٟ ٖٓا 
 ايصٟ اعتُس ع٢ً قطا٠٤ ايٛقٌ. 

 ُّٱٚيف قٛي٘: : $ٜكٍٛسٝح ڀٛي١ ع٢ً َٓٛاٍ ايكططيب ٚقؿ١ َ اـاظٕتٛقـ ٜٚ

أٌٖ ايهتاب ايصٟ  :ٚاملع٢ٓ; أْ٘ ن٬ّ تاّ ٜٛقـ عًٝ٘  :أسسُٖا;ق٫ٕٛ  َّ  حبخب جب

٫  :ٚأنجطِٖ ايؿاغكٕٛ يٝػٛا غٛا٤، ٚقٌٝ َعٓاٙ ; َِٓٗ امل٪َٕٓٛ; غبل شنطِٖ 
ايجابت١ ع٢ً اؿل.  ٜػتٟٛ ايٝٗٛز ٚأ١َ قُس قًچ٢ ايًچ٘ عًٝ٘ ٚغًچِ ايكا١ُ٥ بأَط ايًچ٘

ٝٵػٴٛا غٳٛا٤ٶ َتعًل مبا بعسٙ : ٚايكٍٛ ايجاْٞ  ٌڇ  ،٫ٚ ٜٛقـ عًٝ٘،إٔ قٛي٘: يځ ٖٵ ٔٵ أځ َٹ ٚقٛي٘: 
ُٳ١څ ؾٝ٘ اختكاض َٻ١څ قا٥ٹ يٝػٛا غٛا٤ َٔ أٌٖ ايهتاب أ١َ قا١ُ٥  :ٚايتكسٜط، ايڃهٹتابٹ أڂ
أسس ؾذلى شنط ا٭١َ ا٭خط٣ انتؿا٤ بصنط ، َِٚٓٗ أ١َ َص١ََٛ غرل قا١ُ٥

، إٔ شنط أسس ايهسٜٔ ٜػين عٔ شنط اٯخط ;ٖٚصا ع٢ً َصٖب ايعطب، ايؿطٜكني
 قاٍ أبٛ ش٩ٜب: 

 َڀٝع ؾ٬ أزضٟ أضؾس ط٬بٗا  زعاْٞ إيٝٗا ايكًب إْٞ اَط٩ شلا 

 .(2)#ؾانتؿ٢ بصنط أسس ايطؾسٜٔ زٕٚ اٯخط، أّ غرل ضؾس: أضاز 
                                                           

 .286/ 1 ،ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ (1)
 .286/ 1 ،تؿػرل اـاظٕ (2)
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ٟڇٸٚ ٍٳ أبٛ بهط ا٭ځْباض تبتس٨ )َٔ أٌٖ ايهتاب أ١َ(  يٝػٛا غٛا٤( ٚقـ تاّ ثِ : (قځا
يٝػت تػتٟٛ َٔ $مبع٢ٓ )غٛا٤( نأْو قًت: # ا٭١َ$ؾإٕ ضؾعت ; بـ)َٔ(# ا٭١َ$تطؾع 

مل ٜتِ ايه٬ّ ع٢ً )غٛا٤( ٚنإ متاّ # أٌٖ ايهتاب أ١َ قا١ُ٥ ٚأخط٣ غرل قا١ُ٥
 . (1)( ايه٬ّ ع٢ً )ٜػذسٕٚ

ٞٴٸٚ ْٹ أ١َ قا١ُ٥ با٫بتسا٤ ٚاـدل يف  تاّ. ٚتطتؿع {يٝػٛا غٛا٤ٶ  : (قاٍ أبٛ عُطٚ ايسٳٸا
 .  (2)اجملطٚض

ىتوجوهىأبيىجعفرىالنحاسىلرأيىالفراءى:

بايتُاّ  ٛاممٔ قاي-نُا ْلٸ يف ن٬َ٘ –ضأٟ أنجط أٌٖ ايعًِ  ايٓشاؽٚاؾل
 .بعسٙ َبتسأ ُا أْٸباعتباض "يٝػٛا غٛا٤" ع٢ً 

ا١ُ٥ يٝػت تػتٟٛ أ١َ ق ٚتكسٜطٙ يًُع٢ٓ ع٢ً أْ٘: قٍٛ ايؿطا٤،  ٚأْهط بؿس٠
 يج٬ث١ أغباب :  ا;ؾسٜس اتعػؿٚاعتدلٙ ٚأ١َ ع٢ً غرل شيو،  ،ٜتًٕٛ آٜات اهلل

 َٔ ايه٬ّ  ٭ْ٘ سصفٷأٚشلا :  

 .ا ع٢ً ايؿعٌضؾع مبا يٝؼ داضٜٶ ٚثاْٝٗا: ٭ْ٘

 .(3)#ؾ٤ٞ  ع٢ً ازلٗا "يٝؼ"خدل ٚثايجٗا: ٭ْ٘ مل ٜعس َٔ 

ْٵسٹٚ ٚٳ قٌٝ: ٫ ٚقـ، ع٢ً ( ٜػذسٕٚ( )ِٖٚ غٛا٤(( ٖـ560ٟٴٸ )ت:قاٍ أبٛ عبسٹ اهلل ايػٳٸذٳا
 . . ٫ٚ ٜكض{ٜػذسٕٚ}سا٫ يهُرل  {ٜ٪َٕٓٛ}دعٌ 

ٞٴٸ )ت:مٚ ُٴْٛٹ ٕٻ ايهُرل يف  "يٝػٛا غٛا٤:"(ٖـ11قاٍ ا٭ځؾٵ ٭سس  "يٝػٛا")تاّ( ع٢ً أ
: أٟ " َِٓٗ امل٪َٕٓٛ ٚأنجطِٖ ايؿاغكٕٛ :"يف قٛي٘  ; ّ شنطٙٴٖٚٛ َٔ تكسٸ، ايؿطٜكني

ٚاؾاض ، با٫بتسا٤ "أ١َ"ٚتطتؿع ، يٝؼ َٔ آَٔ نُٔ مل ٜ٪َٔ: أٟ ، يٝؼ اؾُٝع غٛا٤
 .ٖٚٛ ا٭قض، ٖٚصا قٍٛ ْاؾع ٜٚعكٛب ٚا٭خؿـ ٚأبٞ سامت ،ٚاجملطٚض ٚقبً٘ اـدل

                                                           

 . 582/  2،  إٜهاح ايٛقـ ٚا٫بتسا٤( 1)
 206 ، املهتؿ٢( 2)
 .232م: (اْعط : ايكڀع ٚا٥٫تٓاف ، يًٓشاؽ ،3)
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ٕٻ أ١َ َطؾٛع١ ب; ٫ هٛظ ايٛقـ عًٝ٘ :ٚقاٍ أبٛ عبٝس٠ َعُط بٔ املج٢ٓ   "يٝػٛاــ "٭
يًؿطٜكني  "يٝػٛا"ٚيف : قايٛا"، ٣ٛذٚأغطٚا ايٓ:"مٛ، دٛس١ٚمجع ايؿعٌ ع٢ً ايًػ١ املط

ٕٻ ايٛاٚ نُرل َٔ تكسٸ: ٚايكشٝض، ٭ْٻ٘ ٜكتهٞ ؾ٦ٝني ;ايًصٜٔ اقتهاُٖا غٛا٤ ّ أ
 . ٚيٝػت ع١َ٬ اؾُع ، شنطِٖ

ٚايهُرل يف  "،غٛا٤"٫ٚ ٜٛقـ ع٢ً ، تاّ "ٜعتسٕٚ"ايٛقـ ع٢ً  ;ؾع٢ً قٍٛ أبٞ عبٝس٠
خدل يٝؼ ىدل ب٘ عٔ ا٫ثٓني ٚعٔ  "غٛا٤"ٚ"، ايهتاب أٌٖ"عا٥س ع٢ً  "يٝػٛا"

 .(1)اؾُع

ىالخالصةىوالترجوحى:

; ٚشيو ٭ٕ ايؿطا٤ ب٢ٓ ضأٜ٘ ع٢ً تأٌٜٚ ايطادضٜٚبسٚ إٔ ضأٟ اؾُٗٛض ٖٛ 
 -اؿصف، ؾهإ تكسٜط ايه٬ّ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

ٛڇتٳ يٝػتٵ- ٕٳتًڂٜٳ ١څُٳا٥ٹقځ ١څَٻأڂ ٟػت ٚٳاهللٹ اتٹآٜٳ ٛ ز يف ن٬ّ شيو، نُا ٚض ع٢ً غرلڇ ١څَٻأڂ، 
أب٢ دعؿط ايٓشاؽ يف قسض املػأي١، َٚعًّٛ إٔ َا ٫ وتاز إىل تأٌٜٚ أٚىل مما وتاز 

 يتأٌٜٚ .

َع "غٛا٤" ; ٭ٕ اؿصف ٜهٕٛ ؾُٝا نإ  –إٔ اؿصف ٫ هٛظ نُا شٖب ايؿطا٤ -
َهتؿٝاڄ بٛاسس زٕٚ َا نإ ْاقكاڄ، ٚ"غٛا٤" غرل َهتـ بٛاسس، نُا شنط 

 ايڀدلٟ .

مج١ً تا١َ َه١ْٛ َٔ ايٓاغذ " يٝؼ  َّ حبخب جب ُّٱيو ؾإٕ قٛي٘ تعاىل: ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ش-

 " ٚازلٗا نُرل ايٛاٚ، ٚخدلٖا " غٛا٤ ".

مج١ً َػتأْؿ١ َه١ْٛ َٔ خدل َتكسّ  َّ خت حت جت هب مب  خب ُّٱٚقٛي٘ تعاىل: 

 " َٔ أٌٖ ايهتاب " َٚبتسأ َ٪خط ٖٛ " أ١َ " .

  

                                                           

 . 86( َٓاض اشلس٣ ، 1)
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 ادلسألت الثالثت:

 .ً غري إعادة اجلازماجملسوز املتصل عطف )ما( املوصولة على الضنري  

 ص127طايٓػا٤:  َّ جخ مح جح مج حج مث هتُّٱٱتعاىل: ٘يٛقيف 

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :

" َعڀٛف عٌ اغِ اهلل ) دٌ 127" قٌ اهلل ٜؿتٝهِ ؾٝٗٔ " "ايٓشاؽ: قاٍ
وٌ  صا ايكٍٛ ٫ا٤ ٚايٕٓٛ، قاٍ أبٛ دعؿط: ٖٚٚعع(، ٚقاٍ ايؿطا٤ : ٖٛ َعڀٛف ع٢ً اشل

ٖٛ أؾس  ايكٍٛ ب٘، ٭ْ٘ ٜعڀـ ظاٖطا ع٢ً َه٢ٓ كؿٛض، ٚشيو ؿٔ ٚؾٝ٘ َا ٭سس
َٔ ٖصا، دا٤ ايتٛقٝـ مبا ض٣ٚ عٔ عا٥ؿ١ )ضنٞ اهلل عٓٗا( إٕ املع٢ٓ: قٌ اهلل 

 (1) ٜؿتٝهِ ؾٝٗا َٚا ٜت٢ً عًٝهِ يف ايكطإٓ ٜؿتٝهِ ؾٝٗٔ .

 زأي الفساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ ":-

. ؾُٛنع )َا( {جخ مح جح مج حج مث هت}َعٓاٙ: : $ايؿطا٤ قاٍ
ٔٸ َا ٜت٢ً عًٝهِ. ٚإٕ ؾ٦ت دعًت َا يف َٛنع خؿض:  ضؾع  نأْ٘ قاٍ: ٜؿتٝهِ ؾٝٗ

ٔٸ ٔٸ َٚا ٜت٢ً عًٝهِ غرلٖ  .(2)#ٜؿتٝهِ ايًچ٘ ؾٝٗ

 حتليل زأي الفساء : 

 شنط ايؿطا٤ يف اٯ١ٜ ٚدٗني َٔ أٚد٘ اٱعطاب:

 ضؾع.إٔ تهٕٛ ) َا ( يف َٛنع  ا٭ٍٚ:

إٔ تهٕٛ ) َا ( يف َٛنع دط عڀؿا ع٢ً ايهُرل املتكٌ يف قٛي٘:  ايجاْٞ:
 .{ؾٝٗٔ}

ٜٚٴؿِٗ َٔ عباض٠ ايؿطا٤ يف ايٓل ايػابل أْ٘ أداظ إٔ ٜعڀـ ع٢ً ايهُرل 
املتكٌ اجملطٚض َٔ غرل إعاز٠ اؾاض، ٖٚٛ بصيو ٜتػل ٚ َسضغت٘ ايٓش١ٜٛ اييت أداظت 

شٖب ايهٛؾٕٝٛ $َٓعٛا شيو. ٜكٍٛ ا٭ْباضٟ:  شيو ٚقعٸست ي٘، خ٬ؾا يًبكطٜني ايصٟ
                                                           

 (.269يًٓشاؽ ) (ايكڀع ٚا٥٫تٓاف1)
 (.290/ 1عاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ )َ(2)
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". بو ٚظٜسٺ ايعڀـ ع٢ً ايهُرل املدؿٛض، ٚشيو مٛ قٛيو: "َطضتٴ ٛظإىل أْ٘ ه
. ٚناْت سذ١ ايهٛؾٝني " بإٔ قايٛا: ايسيٌٝ ع٢ً (1)#ٚشٖب ايبكطٜٕٛ إىل أْ٘ ٫ هٛظ

 جي يه ىهُّٱٱ"أْ٘ هٛظ، أْ٘ قس دا٤ شيو يف ايتٓعٌٜ ٚن٬ّ ايعطب، قاٍ اهلل تعاىل: 
ٖٚٛ محع٠ -ص باـؿض ٖٚٞ قطا٠٤ أسس ايكطا٤ ايػبع١ 1طايٓػا٤:  َّميىي خي حي
ٚقطا٠٤ إبطاِٖٝ ايٓدعٞ ٚقتاز٠ ٚو٢ٝ بٔ ٚثاب ٚطًش١ بٔ َكطف ٚا٭عُـ، -ايعٜات

 هت مت خت حت جتُّٱٚضٚا١ٜ ا٭قؿٗاْٞ ٚاؿًيب عٔ عبس ايٛاضخ، ٚقاٍ تعاىل: 
ع خؿض ٭ْ٘ "َا": يف َٛن ص ؾــ127طايٓػا٤:  َّ جخ مح جح مج حج مث

 عڀـ ع٢ً ايهُرل املدؿٛض يف "ؾٝٗٔ". 

ٚمما غبل ٜتبني إٔ ايؿطا٤ نإ َتػكا ٚ عًُا٤ َسضغت٘ يف املػأي١، ٜٚأتٞ 
 إعطاب٘ ي١ٰٜ َٓهٜٛا ؼت يٛا٤ املسضغ١ ايهٛؾ١ٝ.

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض:

٘ٹ: $"ؾكاٍ:  َٛقؿ٘يف َع ايؿطا٤  ايڀدلٟاتؿل  ٛٵيٹ ٜٴتٵًځ٢ ٚٳ}َٳا" ايډتٹٞ ؾٹٞ قځ َٳا 
ِٵ ٝٵهڂ ٕڇ ايډتٹٞ ؾٹٞ 127طايٓػا٤:  {عٳًځ ٚٳايٓټٛ ٗٳا٤ٹ  ـٹ عٳًځ٢ ايڃ ُٳعٵٓٳ٢ ايڃعٳڀڃ ٛٵنٹعڇ خٳؿڃضڈ بٹ َٳ ص ؾٹٞ 

٘ٹ:  ٛٵيٹ ٔٻ}قځ ٗڇ ِٵ ؾٹٝ ِٵ 127طايٓػا٤:  {ٜٴؿڃتٹٝهڂ ٘ٴ ٜٴؿڃتٹٝهڂ ٌڇ ايًډ ٌٳ ايڃآٜٳ١ٹ: قڂ ٚڇٜ ٗٴٛا تٳأڃ ٚٳدٻ ِٵ  ٗٴ ْٻ ص ؾځهځأځ
ٗٳا ايٓٻاؽٴ ؾٹٞ ا ٜټ ِٵ ؾٹٞ ايڃهٹتٳابٹأځ ٝٵهڂ ُٳا ٜٴتٵًځ٢ عٳًځ ٚٳؾٹٝ ؾصنط ايڀدلٟ  ايطأٟ  ،(2)#يٓٿػٳا٤ٹ، 

 .٘ٚمل ٜعًل عًٝ٘ با٫عذلاض بٌ أؾعطت عباضت٘ اتؿاق٘ َع، ٖٓا

ٚإشا نإ ايهٛؾٕٝٛ َٚعِٗ ايؿطا٤ ظعِٝ املسضغ١ ايهٛؾ١ٝ يف ٚقت٘ قس أداظٚا 
بٗا ع٢ً ايكاعس٠ ايٓش١ٜٛ،  ايعڀـ ع٢ً ايهُرل املتكٌ اجملطٚض يف اٯ١ٜ بٌ ٚاستذٛا

مجٗٛض ايبكطٜني ٚاملتأخطٜٔ َٔ ايٓشا٠ ٚعا١َ املؿػطٜٔ  ت اٱؾاض٠ إىل إٔنُا غبك
ٜطؾض أقٛاٍ ايهٛؾٝني ٚع٢ً ضأغِٗ  ايعداز قس َٓعٛا شيو ٚقٝهٛٙ بايؿعط، ؾٗا ٖٛ

ٌڇ ايًډ:$)ايؿطا٤ سٝح ٜكٍٛ يف نتاب٘ َعاْٞ ايكطإٓ  ٜٳػٵتٳؿڃتٴْٛٳوځ ؾٹٞ ايٓٿػٳا٤ٹ قڂ ِٵ ٚٳ ٘ٴ ٜٴؿڃتٹٝهڂ
ِٵ( َٛنع " َا " ضؾع. املع٢ٓ ايًډ٘ ٜؿتٝهِ ؾٝٗٔ، َٚا ٜت٢ً عًٝهِ  ٝٵهڂ َٳا ٜٴتٵًځ٢ عٳًځ ٚٳ ٔٻ  ٗڇ ؾٹٝ
ٗڇٔ. ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ "َا" يف َٛنع دط، ٖٚٛ بعٝس  يف ايهتاب. أٜهٶا ٜؿتٝهِ ؾٹٝ

                                                           

 .383 -379/ 2اٱْكاف يف َػا٥ٌ اـ٬ف بني ايٓشٜٛني ايبكطٜني ٚايهٛؾٝني، (1)
 .538/ 7 ،تؿػرل ايڀدلٟ(2)
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أٜهٶا دسٽا; ٭ٕ ايعاٖط ٫ ٜعڀـ ع٢ً املهُط، ؾًصيو اخترل ايطؾع، ٚ٭ٕ َع٢ٓ ايطؾع 
ٔٴ، ٭ٕ َا ٜت٢ً ؾٹٞ ايهتاب ٖٛ ايصٟ بني َا غأيٛا. ؾاملع٢ٓ: )قٌ اهلل ٜؿتٝهِ  ٝٳ أب

 .(1)#ؾٝٗٔ(، ٚنتاب٘ ٜؿتٝهِ ؾٝٗٔ

ؾُٓع اؾط يف "َٚا ٜت٢ً" َڀًكا، ٚشيو ملا ؾٝ٘ َٔ ؾػاز املع٢ٓ ٚعسّ اتػاق٘ 
أزي١ ، ٚضز ع٢ً ايهٛؾٝني َا استذٛا ب٘ َٔ ا٭ْباضَٟع ايكٛاعس. َٚٓع شيو َڀًكا 

 . (2)ش َا ضٚٚٙ َٔ أزي١ ْك١ًٝٚؿصسهِ بعك١ًٝ، ٚنصيو 

إٕ َععِ املؿػطٜٔ قس اتؿكٛا ع٢ً دٛاظ ايعڀـ ع٢ً ايهُرل املتكٌ اجملطٚض،   
 ايعكؿطٟبُٝٓا ٖٓاى َٔ ضؾض ٖصا ايتٛدٝ٘ ٚبؿس٠ ٚنإ َٔ أبطظ أٌٖ ايطؾض 

ٔٸ، ٚأقػِ مبا ٜت٢ً عً$ايصٟ قاٍ يف تؿػرلٙ:  ٝهِ يف ايهتاب. قٌ ايًډ٘ ٜؿتٝهِ ؾٝٗ
ٔٻ(،  ٗڇ ٚايكػِ أٜها ملع٢ٓ ايتععِٝ، ٚيٝؼ بػسٜس إٔ ٜعڀـ ع٢ً اجملطٚض يف: )ؾٹٝ
َٳ٢ ايٓٿػا٤ٹ"؟ قًت:  ٫خت٬ي٘ َٔ سٝح ايًؿغ ٚاملع٢ٓ، ؾإٕ قًت: مب تعًل قٛي٘: "ؾٹٞ ٜٳتا

ٚٸٍ ٖٛ ق١ً )ٜٴتٵ٢ً( أٟ ٜت٢ً عًٝهِ يف َعٓأٖ  .(3)#يف ايٛد٘ ا٭

 ٘ يف اٯ١ٜ ٱخ٬ي٘ مبع٢ٓ اٯ١ٜ.ؾُٓع ايعكؿطٟ ٖصا ايٛد

ِٵ}َا" يف قٛي٘: $"يف تؿػرل اٯ١ٜ:  قاسب اشلسا١ٜٚقاٍ  ٝٵهڂ َٳا ٜت٢ً عٳًځ يف  {ٚٳ
 َٛنع ضؾع عڀـ ع٢ً اغِ اهلل  عع ٚدٌ.

"َٚا" ٖٛ ايكطإٓ; أٟ: اهلل ٜؿتٝهِ ؾٝٗٔ، ٚايكطإٓ ٜؿتٝهِ ؾٝٗٔ أٜهٶا، ٖٚٛ 
 قٍٛ ابٔ عباؽ ٚغرلٙ. 

ٔٻ}َٛنع خؿض عڀـ ع٢ً ايهُرل يف يف  {َٳا}ٚقاٍ ايؿطا٤:  ٗڇ أٟ: اهلل  {ؾٹٝ
ٜؿتٝهِ يف ايٓػا٤، ٚؾُٝا ٜت٢ً عًٝهِ ٜؿتٝهِ، ٖٚٛ غًط عٓس ايبكطٜني; ٭ْ٘ 

 .(4)#يف َٛنع ضؾع با٫بتسا٤  {َٳا}عڀـ ظاٖط ع٢ً َهُط كؿٛض. ٚقٌٝ: 

                                                           

 .(.114/ 2َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘ يًعداز )(1)
 .َٚا بعسٖا. 379/ 2اْعط: اٱْكاف يف َػا٥ٌ اـ٬ف، (2)
 .570/ 1 -ًعكؿطٟ (ايهؿاف ،ي3)
 .1481/ 2شلسا١ٜ إىل بًٛؽ ايٓٗا١ٜ: ا(4)
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ٝٸٔ إٔ ايبكطٜني مل هٝعٚا شيو. ح باملع٢ٓ ْٚلٸؾكطٸ  ع٢ً ضأٟ ايؿطا٤ ٚب

ٌڇ $"قاٍ: سٝح  ايجعاييب املؿػطٜٔ ايصٜٔ أداظٚا شيو ع٢ً نعـ، َٔنإ ٚ قڂ
ِٵ ؾٹٞ ايڃهٹتابٹ" أٟ يف  ٝٵهڂ ٚٳَا ٜٴتٵ٢ً"; أٟ: ٚايصٟ ٜكطأ "عٳًځ ٔٻ  ٗڇ ِٵ" ىدلنِ "ؾٹٝ ٘ٴ ٜٴؿڃتٹٝهڂ ايًډ
ِٵ ؾٹٞ  ٝٵهڂ ٚٳَا ٜٴتٵ٢ً عٳًځ ٔٻ  ٗڇ ِٵ ؾٹٝ ٘ٴ ٜٴؿڃتٹٝهڂ ٌڇ ايًډ ايكطإٓ، َٚٛنع " َا " ضؾع َعٓاٙ: " قڂ
ايڃهٹتابٹ" ٜٚؿتٝهِ أٜها ؾٝٗٔ، ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ يف َٛنع اـؿض، ؾٝهٕٛ َعٓاٙ: 

هِ، ٖٚٛ بعٝس ٭ٕ ايعاٖط ٫ ٜعڀـ ع٢ً عًٝقٌ اهلل ٜؿتٝهِ ؾٝٗٔ ٚؾُٝا ٜت٢ً 
ٌڇ  املهُط، ٚد٘ ايطؾع أبني ٭ٕ َا ٜت٢ً يف ايهتاب ٜٚت٢ً بني َا غأيٛٙ عٓ٘ َع٢ٓ، قڂ

ٔٻ يف نتا ٗڇ ِٵ ؾٹٝ ٘ٴ ٜٴؿڃتٹٝهڂ ... 1َّ  ِّّٰ ُّ َّ ُّٱب٘ ٜؿتٝهِ ؾٝٗٔ ٖٚٛ قٛي٘ : ايًډ
ٔٻ ٜعين  ٗٴ ٔٻ، أٟ : ٫ تعڀْٛٗٔ َا نڂتٹبٳ يځ ٗٴ َٳ٢ ايٓٿػا٤ٹ ايًډاتٹٞ ٫ تٴ٪ٵتٴْٛٳ اٯ١ٜ، ٚقٛي٘: ؾٹٞ ٜٳتا
ٔٻ، أٟ: ٚتطغبٕٛ عٔ ْهاسٗٔ ملًهٗٔ،  ٖٴ ٓٵهٹشٴٛ ٕٵ تٳ ٕٳ أځ ٚٳتٳطٵغځبٴٛ ؾطض شلٔ َٔ املرلاخ 

ٕڇ ٜعين: ايكػاض َٔ ٚقٌٝ: تطغبٕٛ يف ْهاسٗٔ مل ٛڇيڃسا ٔٳ ايڃ َٹ ُٴػٵتٳهٵعٳؿٹنيٳ  ٚٳايڃ ٔٸ  ٗڇ ايٹ
 .(2)#ايكبٝإ، ٖٚٛ يف َٛنع اـؿض، ٚاملع٢ٓ: قٌ اهلل ٜؿتٝهِ ؾٝٗٔ

ٔٳ١ٜٛ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ مبا مل ٜيف شنط ا٭ٚد٘ ايٓش أبٛ سٝإٚقس تٛغع   تػ
كٌ أبٛ سٝإ أٚد٘ يف ايسض املكٕٛ، ؾكس ؾ ايػُني اؿًيبيػرلٙ َٔ ايعًُا٤ ايًِٗ إ٫ 
ٚشنط َٔ أٚد٘ اٱعطاب َا مل ٜصنطٙ غرلٙ،  {َٚا ٜت٢ً}اٱعطاب يف قٛي٘ تعاىل: 

 ؾذا٤ت َعاؾت٘ ي١ٰٜ يف أع٢ً زضدات ايسق١ ٚا٫غتككا٤، سٝح قاٍ:

 شنطٚا يف َٛنع َا َٔ اٱعطاب: ايطؾع، ٚايٓكب، ٚاؾط . $

 ث٬ث١ أٚد٘: ؾايطؾع

 أٟ: اهلل ٜؿتٝهِ، ٚاملتًٛ يف ايهتاب إٔ ٜهٕٛ َعڀٛؾا ع٢ً اغِ اهلل أسسٖا:
 يف َع٢ٓ ايٝتا٢َ... 

إٔ ٜهٕٛ َعڀٛؾا ع٢ً ايهُرل املػتهٔ يف ٜؿتٝهِ، ٚسػٔ  ٚايجاْٞ:
 ايؿكٌ بُٝٓٗا باملؿعٍٛ ٚاؾاض ٚاجملطٚض. 

                                                           

 .2( غٛض٠ ايٓػا٤ ، (1
 (.394/ 3ايهؿـ ٚايبٝإ عٔ تؿػرل ايكطإٓ )(2)
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إٔ ٜهٕٛ َا ٜت٢ً َبتسأ، ٚيف ايهتاب خدلٙ ع٢ً أْٗا مج١ً َعذلن١...  ايجايح:
ٚف، ٚايتكسٜط: َٚا ٜت٢ً عًٝهِ يف ايهتاب يف ٜتا٢َ ٚقٌٝ يف ٖصا ايٛد٘: اـدل قص

ايٓػا٤ يهِ أٚ ٜؿتٝهِ ، ٚسصف يس٫ي١ َا قبً٘ عًٝ٘. ٚع٢ً ٖصا ايتكسٜط ٜتعًل يف 
ايهتاب بكٛي٘: ٜت٢ً عًٝهِ، أٚ تهٕٛ يف َٛنع اؿاٍ َٔ ايهُرل يف ٜت٢ً ، ٚيف 

 ٜتا٢َ بسٍ َٔ يف ايهتاب... 

َا ٜت٢ً، ٭ٕ " ٜؿتٝهِ " َعٓاٖا: ٜبني  ؾع٢ً ايتكسٜط: ٜٚبني يهِ ايٓكبٚأَا 
 ؾسيت عًٝٗا.

 ؾُٔ ٚدٗني :  اؾطٚأَا 

إٔ تهٕٛ ايٛاٚ يًكػِ نأْ٘ قاٍ: ٚأقػِ مبا ٜت٢ً عًٝهِ يف  أسسُٖا:
 ايهتاب، ٚايكػِ مبع٢ٓ ايتععِٝ، قاي٘ ايعكؿطٟ .

 .(1) #إٔ ٜهٕٛ َعڀٛؾا ع٢ً ايهُرل اجملطٚض يف ؾٝٗٔ... ٚايجاْٞ:  

يف اٯ١ٜ ٚمل ٜكتكط ع٢ً  دا٤ يف ايٓل ايػابل ث٬خ سا٫ت إعطاب١ٝ ملاشنط أبٛ سٝإ 
ساييت ايطؾع ٚاؾط، ٚاغتكك٢ نٌ ساي١ مبا وتٌُ إٔ ٜهٕٛ تٛدٝٗا شلا، ؾصنط 

يًٓكب ٚٚدٗني يًذط، َٚععِ ٖصٙ ا٭ٚد٘ مل ٜصنطٖا غرلٙ  اث٬ث١ أٚد٘ يًطؾع ٚٚدٗ
 َٔ املؿػطٜٔ أٚ ايٓشا٠ يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ. 

اتؿل َع٘ يف أٚد٘ ايطؾع سٝح  عٔ أبٞ سٝإ ببعٝس; ايػُني اؿًيبٚمل ٜهٔ 
ٛټ  :آخط يف ايطؾع ع٢ً استُاٍ ، ٚٚدٗٞ اؾط ، ٚأناف  إٔ اـدل قصٚف: أٟ: ٚاملتً

َٳٗٔ ، ؾٗصٙ أضبع١  أٚد٘ . ٚن٬ّ  عًٝهِ يف ايهتاب ٜٴؿڃتٝهِ أٚ ٜبٝٿٔ يهِ أسها
 .(2)ايعكؿطٟ وتٌُ مجٝع ا٭ٚد٘ 

، ؾأٚضز شنطٙ يف اٯ١ٜ، غرل أْ٘ أغؿٌ  أؾاض إىل ٚد٘ ايٓكب ٚيف ْل ايػُني
ايطؾع ٚاؾط ؾكط، ٚدعٌ يًطؾع ث٬ث١ أٚد٘ ٚدعٌ يًذط ٚدٗني، ٚقس ْلٸ يف بسا١ٜ 

                                                           

 .81/ 4ايبشط احملٝط: (1)
 .101 -100/ 4ايسض املكٕٛ يف عًّٛ ايهتاب املهٕٓٛ: (اْعط 2)



 

152 
 

 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 نيمخػ١ ؾكط ، ٚايعاٖط إٔ ٖٓاى ٚدٗ ن٬َ٘ ع٢ً إٔ ٖٓاى غبع١ أٚد٘ ٖٚ٪٤٫
 يًٓكب مل ٜصنطُٖا .

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء:

ٚدٗا مٜٛا ٚاسسا ٖٚٛ ايطؾع، ٚضؾض َا شٖب إيٝٗا ايؿطا٤ يف  ايٓشاؽشنط 
ٚشيو ـطٚد٘  ; أسس قٛيٝ٘ َٔ إٔ )َٚا ٜت٢ً( َعڀٛف ع٢ً ايهُرل املتكٌ يف )ؾٝٗٔ(

ع٢ً ا٭قٌ ايٓشٟٛ املعٍُٛ ب٘ يف قٓاع١ ايٓشا٠، ٚاستر ع٢ً ؾػازٙ أٜها، بٓكٌ 
قس ْكٸت ع٢ً إٔ املع٢ٓ: قٌ اهلل  تؿػرل اٯ١ٜ عٔ ايػٝس٠ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا، سٝح

ٜؿتٝهِ َٚا ٜت٢ً عًٝهِ يف ايكطإٓ ٜؿتٝهِ ؾٝٗٔ، ٖٚٛ ْل ع٢ً إٔ "َا": َعڀٛؾ١ 
 ع٢ً يؿغ اؾ٬ي١.

ٚمما غبل ٜتبني إٔ َا شٖب إيٝ٘ ايؿطا٤ يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ َٔ ايعڀـ ع٢ً ايهُرل 
ا ٜسؾعين إىل اجملطٚض َٔ غرل إعاز٠ اؾاض نإ َطؾٛنا عٓس نجرل َٔ ايٓشا٠، ٖٚٛ َ

 تٓاٍٚ ٖصٙ ا٭قٛاٍ بايذلدٝض ست٢ أتعطف ع٢ً أٚىل ٖصٙ اٯضا٤ بايكٛاب.

 اخلالصة والرتجيح :

 ضتكوو املطألة ٍيا على تسجيحني: 

 ايذلدٝض بني ضأٟ ايؿطا٤ ٚضأٟ اؾُٗٛض يف إعطاب اٯ١ٜ . ا٭ٍٚ:

٢ً ايذلدٝض بني ضأٟ ايؿطا٤ ٚايهٛؾٝني ٚضأٟ ايبكطٜني سٍٛ ايعڀـ ع ايجاْٞ:
 ايهُرل املدؿٛض زٕٚ إعاز٠ اـاؾض.

 الرتجيح األول:

شنط ايؿطا٤ ٚدٗني مٜٛني يف إعطاب قٛي٘ تعاىل: "َٚا ٜت٢ً"، اتؿل يف 
أسسُٖا َع مجٗٛض ايٓشا٠، ٫ٚ إؾهاٍ يف ٖصا ايٛد٘، ٚاختًـ ايؿطا٤ ٚايٓشا٠ يف 

ت٢ً( إعطاب َٛنع ايؿاٖس يف اٯ١ٜ سٝح عس ايؿطا٤ )َا( يف قٛي٘ تعاىل: )َٚا ٜ
َعڀٛؾ١ ع٢ً ايهُرل املتكٌ بكٛي٘: )ؾٝٗٔ( ٚقس اعذلض عًٝ٘ نجرل َٔ ايٓشا٠، ٚيٝؼ 
شيو مبطنٞ ٫خت٬ٍ املع٢ٓ ب٘ سٝح ٜكرل املع٢ٓ ع٢ً شيو ايٛد٘ نايتايٞ: اهلل 
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ٜؿتٝهِ يف ايٓػا٤ ٜٚؿتٝهِ يف َا ٜت٢ً عًٝهِ َٔ ايكطإٓ، ٚشيو بعٝس بعض 
ٚيٝؼ $٫ بايًؿغ ٚاملع٢ٓ; سٝح قاٍ: ايؿ٤ٞ، ٚيصيو َٓع٘ ايعكؿطٟ ٚعسٸٙ إخ٬

ٔٻ(، ٫خت٬ي٘ َٔ سٝح ايًؿغ ٚاملع٢ٓ، ؾإٕ  ٗڇ بػسٜس إٔ ٜعڀـ ع٢ً اجملطٚض يف: )ؾٹٝ
ٚٸٍ ٖٛ ق١ً )ٜٴتٵ٢ً( أٟ ٜت٢ً  َٳ٢ ايٓٿػا٤ٹ؟ قًت: يف ايٛد٘ ا٭ قًت مب تعًل قٛي٘ ؾٹٞ ٜٳتا

 . ٖصا عٔ ايذلدٝض ا٭ٍٚ. (1)#عًٝهِ يف َعٓأٖ

 الرتجيح الجاىي:

سٍٛ َا تٓاٚي٘ ايٓشا٠ بؿإٔ ايعڀـ ع٢ً ايهُرل اجملطٚض بػرل إعاز٠  ٜٚتُشٛض
اؾاض، ؾكس َٓع شيو مجٗٛض ايبكطٜني ٚايبػسازٜني، ٚعسٚٙ خڀأ، ٚؾصٻشٚا َا دا٤ 

ٕٳ $عًٝ٘، ست٢ أِْٗ نعؿٛا قطا٠٤ محع٠ ٜكٍٛ ايعهدلٟ:  ٜعين -ٚاستٻر ايڃآخطٴٚ

ع٢ً قٹطٳا٤ٳ٠ اؾطٸ ٚبأبٝات  َّىي مي خي حي جي يه ىهُّٱبكٛي٘ تٳعٳايځ٢:  -ايهٛؾٝني
ٓٵبٹٝٗا ع٢ً  ٗٳا نٛيف تٳ ٗٳا نٳعٹٝؿځ١، ٚايكاض٨ ب َٻا ايڃآٜٳ١ ؾكطا٠٤ اؾطٸ ؾٹٝ أْؿسٖٚا، أ

 .(2)#أقٛشلِ

; ٚيهٔ املتأخطٜٔ َٔ ايٓشا٠ اْتكطٚا يطأٟ ايهٛؾٝني ٚاْتكطٚا يًكطا٠٤ ايكطآ١ْٝ ٖٓا 
 .ٖٚٞ قطا٠٤ َتٛاتط٠ ٫ غبٌٝ إىل ْكهٗا عاٍ

ٌ ع٢ً عازت٘ يف نتاب٘ ايصٟ عطض ايكه١ٝ بؿهٌ َؿكٸ بٔ َايواٚاْڀًل 
ٚتٛقٞ ٖصا $ع٢ً ضأٟ آخط ؾكاٍ:  امٜٛ اؾطح ايهاؾ١ٝ ايؿاؾ١ٝ عٓسَا ٜٓكط ضأٜ

ُٳٌ أبا عًٞ ايؿًٛبني ع٢ً َٛاؾك١ ايهٛؾٝني يف ٖصٙ املػأي١. ٚقس غؿٌ  احملصٚض سٳ
 .ايعكؿطٟ ٚغرلٙ عٔ ٖصا

  َّ مي خي حي جي يه ىهُّٱع٠: قطا٠٤ مح -أٜها-َٚٔ َ٪ٜسات اؾٛاظ 
قطا٠٤ ابٔ عباؽ، ٚاؿػٔ ايبكطٟ ٚفاٖس، ٚقتاز٠،  -أٜها-ٖٚٞ .غؿض ا٭ضساّ

 ٚايٓدعٞ، ٚا٭عُـ، ٚو٢ٝ بٔ ٚثاب، ٚأبٞ ضظٜٔ. 

                                                           

 .570/ 1 -تؿػرل ايعكؿطٟ (1)
 (.433/ 1ايًباب يف عًٌ ايبٓا٤ ٚاٱعطاب )(2)
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َٚجٌ ٖصٙ ايكطا٠٤ قٍٛ بعض ايعطب: "َا ؾٝٗا غرلٙ ٚؾطغ٘" ضٚاٙ قڀطب ظط 
 "ؾطغ٘". َٚجً٘ َا أْؿسٙ غٝبٜٛ٘ َٔ قٍٛ ايؿاعط:

 (1)ؾاشٖب ؾُا بو ٚا٭ٜاّ َٔ عذب    طبت تٗذْٛا ٚتؿتُٓاؾايّٝٛ ق

ٚ٭دٌ ايكطا٠٤ املصنٛض٠، ٚايؿٛاٖس مل أَٓع ايعڀـ ع٢ً نُرل اؾط، بٌ 
ْبٗت ع٢ً إٔ عٛز سطف اؾط َع املعڀٛف َؿهٌ ع٢ً عسَ٘ عٛزٙ. ٚنصا سهِ 

 .(2)#املعڀٛف ع٢ً ظاٖط فطٚض بعٝس

 ضز ٖصا ايٛد٘ ؾكاٍ: ٚضز أبٛ سٝإ ضزا قٜٛا ع٢ً ايعكؿطٟ ايصٟ 

ٕٸ شيو $ ٚايصٟ أختاضٙ ٖصا ايٛد٘، ٚإٕ نإ َؿٗٛض َصٖب مجٗٛض ايبكطٜني أ
٫ هٛظ إ٫ يف ايؿعط، يهٔ قس شنطت ز٥٫ٌ دٛاظ شيو يف ايه٬ّ. ٚأَعٓت يف 

 . (3)َّ زت رت يب ىبُّشنط ايس٥٫ٌ ع٢ً شيو يف تؿػرل قٛي٘: 

ـٴ ع٢ً اي$ٜٚكٍٛ ايؿٝذ َكڀؿٞ ايػ٬ٜٝين:  َٸا ايعڀ هُرلڇ اجملطٚض، ؾاؿلټ أْ٘ أ

ٚقڂط٨ٳ يف بعض ايكطا٤ٳات ايػٸبعڇ:  .َّ زت رت يب ىبُّدا٥عٷ، َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل 
ّڇ} ٕٳ ب٘ ٚا٭ضسا ، باؾطٿ عڀؿڄا ع٢ً اشلا٤. ٚايهجرلٴ إعاز٠ڂ اؾاضٿ {ٚاتٻكڂٛا اهلل ايصٟ تػا٤ٳيٛ

، َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مسُّٱنكٛي٘ تعاىل: 
ّٳ غعٝسٺ" ٚمٛ "أسػٓت إيٝوځ ٚإىل َٳوځ ٚغ٬ ٍّ"، ٚمٛ "أنطَتٴ غ٬  .(4)#عً

ض ٛدؿ، ٚإٕ مل ٜتهطض َع املٚعًٝ٘; ؾعڀـ ايعاٖط ع٢ً املهُط اجملطٚض أٚىل
ٕ يػ١ ايعطب تب٢ٓ ع٢ً اٱهاظ ٚا٫ختكاض، ٚتكّٛ ع٢ً سصف ٭شيو ; سطف اـؿض 

ٍٸ َا  عًٝ٘ زيٌٝ، ؾكس ٜٴشٌُ سصف سطف اؾط ع٢ً شيو، ٚاهلل أعًِ . ز

  
                                                           

ٝت َٔ ايبػٝط ، يٮعؿ٢. ٚقٌٝ: يعُطٚ بٔ َعسٜهطب. ٚقٌٝ: ـؿاف بٔ ْسب١. ٚقٌٝ: يعباؽ بٔ ايب(1)
ز ،ؾطس٘ ع٢ً أيؿ١ٝ ابٔ َايو  ابٔ عكٌٝ يف، دا٤ يف ايهتاب يػٝبٜٛ٘ ب٬ْػب١ ، ٚدا٤ يف ؾٛاٖس َطزاؽ

 . 298، ايؿاٖس ضقِ  176، م  3
 .1250-1249/ 3ؾطح ايهاؾ١ٝ ايؿاؾ١ٝ: (2)
 .81/ 4ط: ايبشط احملٝ(3)
 .250/ 2داَع ايسضٚؽ ايعطب١ٝ (4)
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 سألت الشابعت:ادل
 .أثس كطسة ٍنصة )إٌ( وفتحَا يف تكديس اإلعساب

 { 19ا٭ْؿاٍ :  }َّ نث مث زث رثُّٱيف قٛي٘ تعاىل: 

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :

متاّ، قاٍ أبٛ دعؿط:  َّ يت ىت ُّٱقاٍ أمحس بٔ َٛغ٢: : $ايٓشاؽ  قاٍ

ؾكسضٙ:  َّ زث رث ُّٱَٚٔ قطأ  بهػط اشلُع٠، َّ زث رث ُّٱٖٚصا ع٢ً قطا٠٤ َٔ قطأ 

سػٓا، َٚٔ  َّ يت ىت ُّٱٖٚٛ قٍٛ ايؿطا٤، نإ قڀع٘ ع٢ً ،  َّ خض حض جض  مص ُّٱ

 .(1) َّنث مثُّدعٌ املع٢ٓ: ٚ٭ځٕ، ٚقـ ع٢ً 

 زأي الفساء مً كتابُ "معاىي الكسآٌ" :

ٞٸ: $قاٍ ايؿطا٤         ٍٳ: نػط أيؿٗا أسب إڇي َٹٓٹنيٳ قځا ُٴ٪ٵ َٳعٳ ايڃ ٘ٳ  ٕٻ ايًډ ٚٳأځ َٔ ؾځتٳشٗا  ٚقٛي٘: 
ٕٸ اهلل ملع امل٪َٓني( ؾشػٸٔ ٖصا نػطٖا با٫بتسا٤. َٚٔ  ٭ٕ ؾٹٞ قطا٠٤ عبس اهلل: )ٚإڇ

ٜطٜسٴ: ، َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يبُّٱٱ:ؾځتٳشٗا أضازٳ
َٹٓٹني، ؾٝهٕٛ َٛنعٗا ْكبٶا ٭ٕ اـؿض ٜكًض ؾٝٗا ُٴ٪ٵ  .2#يهجطتٗا ٚ٭ٕ اهلل َع ايڃ

 حتليل زأي الفساء :

بهػط ُٖع٠ "إٕ"، ايكطا٠٤ ا٭ٚىل ٘  إىل قطا٤تني يف اٯ١ٜ; يف ْك ايؿطا٤ ٜؿرل
ّ تؿػرلٙ ٚقسٸ، ا٤ قطا٠٤ ايهػط ع٢ً قطا٠٤ ايؿتضض ايؿطٸايكطا٠٤ ايجا١ْٝ بايؿتض، ٚضدٸٚ

١ ايذلدٝض ٚعًچ ;يصيو ٚاغتسٍ عًٝ٘ بكطا٠٤ عبس اهلل بٔ َػعٛز: )ٚإٕ اهلل ملع امل٪َٓني(
أٚضز   يف ٖصا املٛنع اغت٦ٓاف، ثِ "إٕ"، ٚ"ٕإ"عٓسٙ ٖٞ ا٫غت٦ٓاف، ؾايٛقـ ٚاقع قبٌ 

يف قٌ  :٭ٕ اهلل َع امل٪َٓني، ٚدعٌ اؾ١ًُ: ع٢ً دعٌ املع٢ٓ ناْتايؿتض، ٚ قطا٠٤
ؾًُا  "إٕ"ْكب ع٢ً ْعع اـاؾض، سٝح إٕ سطف اـؿض ٜكًض إٔ ٜهٕٛ قبٌ 

 سصف اْتكب َا بعسٙ.

                                                           

 .350م:  –٥تٓاف ايكڀع ٚا٫(1)
 .407( َعاْٞ ايكطإٓ ، يًؿطا٤ ،2
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 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض : 

– َٔ قطا٤ات ، ؾكطٸسٛا بصنط ايكطا٤تني ٯ١ٜ ا بصنط َا يف  ايٓشا٠ عين

َٚٔ ، كشب٘ تٓٛع َعٟٓٛ يف ز٫ي١ اٯ١ٜٜتٓٛع قطا٥ٞ  شيوٚ-نُا نإ ؾإٔ ايؿطا٤
إىل ايكطا٤تني  "ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ"يف نتاب٘ ض سٝح أؾا ايعهدلٟٖ٪٤٫ 

ٜكسّ  مل إ٫ أْ٘ايٓش١ٜٛ،  ١عًَع ايتؿػرلا كتكطا يهٌ قطا٠٤ ّ قسٸ، ٚايكطآْٝتني

ٜكطأ  َّ نث مث زث رثُّٱقٛي٘ تعاىل : $ؾٝكٍٛكا عًُٝا ٭ٚد٘ اٱعطاب ؾٝٗا. عُ
ٕٸ :بايهػط ع٢ً ا٫غت٦ٓاف ٚبايؿتض ع٢ً تكسٜط  .(1)#اهلل َع امل٪َٓني ٚا٭َط أ

غرل ايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ يف اٯ١ٜ قض ْٗر  تهٔ اٱؾاض٠ ايعابط٠ إىل مل
ٜٚكسّ  ،ّ ايكطا٤تنيٜكسٸ ني اؿًيبايػُٖٛ  ايتؿػرل ؾٗا ٚ ايعهدلٟ َٔ عًُا٤ ايٓشٛ

قطأ ْاؾع ٚابٔ عاَط ، َّ نث مث زث رثُّٱٱقٛي٘:$ؼ٬ًٝ عًُٝا شلُا ؾٝكٍٛ: 
 :ٚايباقٕٛ بايهػط. ؾايؿتض َٔ أٚد٘ ،ٚسؿلٷ عٔ عاقِ بايؿتض

 أْ٘ ع٢ً ٫ّ ايع١ً تكسٜطٙ: ٚ٭ٕ اهلل َع امل٪َٓني نإ نٝت ٚنٝت.  أسسٖا:

ٕٻ ايتكسٜط: ٚ٭ٕ اهلل َ ٚايجاْٞ:  ع امل٪َٓني اَتٓع عٓازِٖ. أ

٘ٴ  ٚايجايح: أْ٘ خدلٴ َبتسأ قصٚف، أٟ: ٚا٭َط إٔ اهلل َع امل٪َٓني. ٖٚصا ايٛد
ٔٵ قطا٠٤ ايهػط ٭ْ٘ اغت٦ٓاف َٹ  .(2)#ا٭خرلٴ ٜٳكڃطٴب يف املع٢ٓ 

ْػب قطا٠٤ ايؿتض إىل سٝح  ;نٌ قطا٠٤ إىل أقشابٗا ١ٓػبكس عٴين ايػُني اؿًيب  بؾ
ثِ أعكب  ،ْٚػب قطا٠٤ ايهػط إىل بك١ٝ ايكطا٤، ل عٔ عاقِٚسؿ طْاؾع ٚابٔ عاَ

 ٚقسّ ايتٛدٝ٘ ايٓشٟٛ املٓاغب شلا ٚقسّ شلا عًتني:  ،شيو باؿسٜح عٔ قطا٠٤ ايؿتض

 :، ٜٚهٕٛ ايتكسٜط"٫ّ ايتعًٌٝ"ع٢ً تكسٜط سطف دط قصٚف ٖٛ  :إسساُٖا
ا٤ يف اٯ١ٜ ايهطمي١، طٸامل٪َٓني، ٖٚصا ايتعًٌٝ ٜتؿل َع َا ططس٘ ايؿ َعٳ اهللځ ٕٻأځيٹٚ

                                                           

 .620/ 2 ، ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ(1)
 .(588/ 5)، ايسض املكٕٛ يف عًّٛ ايهتاب املهٕٓٛ (2)
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ٚدعٌ املع٢ٓ إَا ع٢ً تكسٜط: ٚ٭ٕ اهلل َع امل٪َٓني نإ نٝت ٚنٝت، أٚ ظعٌ 
 .املع٢ٓ ع٢ً تكسٜط: ٚ٭ٕ اهلل َع امل٪َٓني اَتٓع عٓازِٖ

ٚا٭َط  : ملبتسأ قصٚف ٚتكسٜط ايه٬ّ اإٔ اؾ١ًُ ٚاقع١ خدل ع٢ً :ٚا٭خط٣
ل اؾ١ًُ خدلا عٔ قصٚف تكسٜطٙ ا٭َط، ثِ عًچإٔ اهلل َع امل٪َٓني. ؾذعٌ ايؿتض يٛقٛع 

 ب َع٢ٓ اٯ١ٜ َٔ َع٢ٓ قطا٠٤ ايهػط.ع٢ً إٔ ٖصا ايٛد٘ ٜكطٸ

يهػط ُٖع٠  ا٫غت٦ٓاف، ٖٚٛ ًَعّ: ٚد٘ ايهػط يف اٯ١ٜ أ٫ ٖٚٛ شنطثِ 
ٟٸ  إٕ، يكڀع ايك١ً   ابني مجًتٗا ٚاؾٌُ ايػابك١ عًٝٗا، ؾًُٚبذل ا٫تكاٍ املعٓٛ

 .ايؿتضاْكڀعت ايك١ً ٚدب 

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

إىل ن٬ّ ايؿطا٤، ثِ عطض ايتٛدٝ٘ ايٓشٟٛ ٚاملعٟٓٛ يف اٯ١ٜ  ايٓشاؽ أؾاض
دعٌ ايٓشاؽ ايٛقـ ع٢ً ، سٝح ايهطمي١ ع٢ً سػب ايكطا٠٤ ايكطآ١ْٝ اييت أٚضزٖا 

سٝح إٕ اشلُع٠ ;  ٚدعٌ ٖصا ايٛقـ َػٛغا يهػط اشلُع٠ َّ يت ىت ُّٱقٛي٘ تعاىل: 
ٖصا املٛنٛع تهٕٛ اغت٦ٓاؾ١ٝ ٚسل ا٫غت٦ٓاؾ١ٝ إٔ تهٕٛ َهػٛض٠ ٫ٚ هٛظ ؾتض  يف

٧ ذٹـ، يڂٖصاُٖعتٗا سٝح إٕ َػٛؽ ايؿتض ٖٛ ا٫تكاٍ بني إٔ َٚا قبًٗا، ؾًُا اْتؿ٢ 
 :َػٛغني إىل ايهػط، ٚدعٌ ع١ً ايؿتض

 ىت ُّٱٌ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ بايٛقـ ع٢ً َٛنع ؿكٖٛ قطا٠٤ اي :أسسُٖا

 ايٓكب ع٢ً املؿعٛي١ٝ يؿعٌ قصٚف َكسٸض.باعتباض  َّيت

ٖٚٛ َا أؾاض ؾٝ٘ إىل ن٬ّ ، قبًٗا ٚسصؾٗا "٫ّ ايتعًٌٝ"ٖٛ تكسٜط  :ٚاٯخط
 ايؿطا٤، ٚمل ٜعذلض عًٝ٘ بٌ محٌ ن٬َ٘ ز٫ي١ املٛاؾك١ ع٢ً َا قاي٘ ايؿطا٤. 

ًِ ىتًـ ايٓشاؽ َع ايؿطا٤ ؾُٝا ططس٘ َٔ أٚد٘ يهػط اشلُع٠ ٚؾتشٗا، ٚعًٝ٘; ؾ 
، سٝح إٕ ا٫تؿام نإ زل١ غايب١ ع٢ً ْل ايٓشاؽ ؾُٝا ايٛدٗنياتؿل َع٘ يف بٌ 

 . ْكً٘ عٔ ايؿطا٤
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 اخلالصة والرتجيح :

قط٥ت اٯ١ٜ بهػط ُٖع٠ "إٕ" ع٢ً ا٫غت٦ٓاف ٚا٫بتسا٤، ٚشيو ع٢ً ضأٟ ايؿطا٤        

 .َّ يت ىت ُّٱٱ:  ٚغرلٙ، ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ؾكٌ ايكطا٠٤ ع٢ً قٛي٘ تعاىل
سطف دط قصٚف " ع٢ً ضأٟ ايؿطا٤ "، أٚ ع٢ً أْٗا خدل تكسٜط ض  بنُا قط٥ت بايؿت

ملبتسأ قصٚف،  تكسٜطٙ " ٚا٭َط" ع٢ً ضأٟ ايعهدلٟ ٚايػُني اؿًيب، ٚعًٝ٘ وػٔ 

أٚ ٜهٕٛ ع٢ً سصف ؾعٌ تكسٜطٙ: ،  َّ يت ىت ُّٱٱٱ:ؾكٌ ايكطا٠٤ ع٢ً قٛي٘ تعاىل
   "اعًُٛا " ع٢ً ضأٟ ايٓشاؽ ٜٚهٕٛ ايؿكٌ ع٢ً "امل٪َٓني " .

سٝح شٖب إىل  ;ايؿطا٤ ظاز ٚدٗا مل ٜطز عٓسإٔ ايػُني اؿًيب قس  ٚامل٬سغ 
ٕٸ ، ملبتسأ قصٚف اٚمجًتٗا خدل "إٕ"إٔ ٜهٕٛ َٛنع : ٖٚٞ ;ايؿتض يع١ً أخط٣ أ

ٛٸ  ؽ ايؿتض يف اٯ١ٜ. ؾٛقٛعٗا يف َٛنع اـدل غ

، ؾٝ٘ َا ؾٝ٘ َٔ ايتهًـ بتكسٜط احملصٚف، ٚا٭ٚىل عسّ اؿصف ٛدٖ٘ٚصا اي 
 ْاٖٝو عٔ أْ٘ أقطب ٭ٕ ٜهٕٛ َػٛؽ نػط ٜػتٛدب ايؿكٌ قبً٘ .

ٚعًٝ٘; ؾايطأٟ ضأٟ ايؿطٸا٤ املكتهٞ ايهػط ع٢ً ا٫غت٦ٓاف، ٚايٛقـ ع٢ً 

ٖٚٛ َا أمجع عًٝ٘ املؿػطٕٚ ٚايٓشا٠، ٫تػاق٘ َع املع٢ٓ   ، َّ يت ىت ُّٱٱٱٱقٛي٘ تعاىل
 ٚايتكعٝس ايٓشٟٛ. 

َٸا ايؿتض ؾع٢ً اؾطٸ عطف دطٸ        قصٚف; ٭ْ٘ ا٭يٝل باملع٢ٓ احملتٌُ ايتعًٌٝ ٚأ
عطف اي٬ّ، شيو إٔ غبب عسّ اْتؿاعِٗ بؿ٦تِٗ ٚيٛ نجطت ٖٛ نٕٛ اهلل تعاىل 

 .َّنث مثُّٱَ٪ٜسا يًُ٪َٓني، ٜٚهٕٛ ايٛقـ ٖٓا ع٢ً قٛي٘ تعاىل: 
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ى.لخامدةى)ما(ىبونىالموصولوةىوالحرفوةالمدألةىا

طط٘:  َّحق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مضُّٱتعاىل:  يف قٛي٘
 ص73

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :

ع٢ً قٍٛ ا٭خؿـ ٚايؿطا٤، ٭ُْٗا  يٝؼ بهافٺ َّ جغ مع جع ُّٱ: ايٓشاؽ قاٍ 
ٜصٖبإ إىل إٔ املع٢ٓ: ٜٚػؿط يٓا َا أنطٖتٓا عًٝ٘ َٔ ايػشط، َٚٔ دعٌ "َا" ْاؾ١ٝ 

 .(1) َّمفحق خفُّٱؾٛقؿ٘ ايهايف "خڀاٜاْا" ٚايتُاّ عٓس أبٞ سامت "

 زأي الفساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ ":

ؾٹٞ َٛنع ْكب  "َٳا" َّحق مف خف حف جف مغُّٚقٛي٘: : $ايؿطا٤ قاٍ
ٕٳ أنطٙ ايػٸشط٠ عٳًځ٢  َطزٚز٠ عٳًځ٢ َع٢ٓ اـڀاٜا. ٚشٴنٹطٳ ؾٹٞ ايتؿػرل إٔ ؾطعٕٛ نځا

 .(2)#تٳعًچِ ايػشط

 حتليل زأي الفساء : 

َٳا إڇْٻا آ}ايؿطا٤ يف تٛدٝ٘ قٛي٘ تعاىل:  عٴين ٚٳ ٜٳاْٳا  ٓٳا خٳڀځا ٝٳػٵؿٹطٳ يځ ٓٳا يٹ ٓٻا بٹطٳبٿ َٳ
ٔٳ ايػٿشٵطڇ َٹ ٘ٹ  ٝٵ ٓٳا عٳًځ ٖٵتٳ ، {نطٖتٓاأَٚا } :يف قٛي٘ (َا)ٛنع مبص 73طط٘: {أځنڃطٳ

٭ْٗا َطزٚز٠ ع٢ً  ; ٖٓا ايٓكب "َا"ؾصنط إٔ َٛنع ، ٚع٬قتٗا مبا قبًٗا يف اٱعطاب
، ٖٚٛ َٔ املكڀًشات ايهٛؾ١ٝ ايعڀـ: عٓس ايهٛؾٝني ٖٛ ٚايطزٸ ،َع٢ٓ اـڀاٜا

يف اٯ١ٜ  "َا"إٔ : اييت تٓؿطز بٗا ايهٛؾ١ عٔ ايبكط٠ يف ايٓشٛ، َٚع٢ٓ َا شنطٙ ايؿطا٤
، ٫ضتباط "َا" {خڀاٜاْا}٫ٚ ٚقـ ؾٝٗا ع٢ً قٛي٘ تعاىل: ، ايهطمي١ َٛقٛي١

 املٛقٛي١ بٗا يف املع٢ٓ ٚاؿهِ مبا ٜكتهٝ٘ ايعڀـ َٔ ا٫ؾذلاى ٚايتبع١ٝ .

 

 

                                                           

 .467م:  -ايٓشاؽ -ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(1)
 .187/ 2َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤: (2)
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 ساء بني مؤيد ومعازض :زأي الف

تٓاٍٚ عسز َٔ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ اٯ١ٜ ايهطمي١ يف نتبِٗ ٚشنطٚا أٚد٘ 
 "َا"عسٸكس ٚاؾل ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘ َٔ ، ؾايعداز َٚٔ ٖ٪٤٫، املع٢ٓ ٚاٱعطاب ؾٝٗا

ٔٳ $ سٝح قاٍ:  (،خڀاٜاْا)يف َٛنع ْكب عڀؿا ع٢ً قٛي٘  َٹ ٘ٹ  ٝٵ ٓٳا عٳًځ ٖٵتٳ َٳا أځنڃطٳ ٚٳ (
 .(1)#شٵطڇ( َٛنع "َا" ْكب، املع٢ٓ يتػؿط يٓا خڀاٜاْا ٚإنطاٖو إٜاْا ع٢ً ايػشطايػٿ

َٳا $كاٍ: ؾ، ايؿطا٤ يف د١ٗ ٚظاز عًٝٗا  ٚاؾل سٝح ايكططيب: ٚ َٔ املؿػطٜٔ ٚٳ
ٔٳ ايػٿشٵطڇ َٹ ٘ٹ  ٝٵ ٓٳا عٳًځ ٖٵتٳ يف َٛنع ْكب َعڀٛؾ١ ع٢ً اـڀاٜا. ٚقٌٝ: ٫  {َٳا} {أځنڃطٳ
يٝػؿط يٓا خڀاٜاْا َٔ ايػشط َٚا أنطٖتٓا عًٝ٘. ايٓشاؽ: َٛنع شلا ٢ٖٚ ْاؾ١ٝ; أٟ 

ٚيٝؼ  ،َّ خئ حئ جئ يي ىي ني ميُّٱٚا٭ٍٚ أٚىل. املٗسٟٚ: ٚؾٝ٘ بعس; يكٛشلِ: 
ٖصا بكٍٛ َهطٖني; ٚ٭ٕ اٱنطاٙ يٝؼ بصْب، ٚإٕ نإ هٛظ إٔ ٜهْٛٛا أنطٖٛا 

ٜٔ بعس. ع٢ً تعًُٝ٘ قػاضا. قاٍ اؿػٔ: ناْٛا ٜعًُٕٛ ايػشط أطؿا٫ ثِ عًُٛٙ كتاض
يف َٛنع ضؾع با٫بتسا٤ ٜٚهُط اـدل، ٚايتكسٜط: َٚا  {َٳا}إٔ ٜهٕٛ  ٚهٛظ

 . (2)#أنطٖتٓا عًٝ٘ َٔ ايػشط َٛنٛع عٓا

كسّ عسزا َٔ ٜٚ! ل املع٢ٓ باٱعطاب أميا ضبط بطبط يف ْك٘ ايػاٜؾايكططيب 
 :"َا"ا٭ٚد٘ احملت١ًُ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ يف إعطاب ن١ًُ 

ٙ ايؿطا٤ َٔ إٔ َا يف قٌ ْكب َعڀٛؾ١ ع٢ً خڀاٜاْا َا شنط ايٛد٘ ا٭ٍٚ:

 جئ يي ىي ني ميُّٱاييت قبًٗا، ٚضز عًٝ٘ ايكططيب باٯ١ٜ اييت قبًٗا يف قٛي٘  تعاىل: 

 .ٚشيو زيٌٝ ع٢ً أِْٗ ناْٛا غرل َهطٖني ،َّ خئ حئ

ٚاغتؿٗس  ،ٚاغتبعس شيو أٜها ،٫ قٌ شلا َٔ اٱعطاب "َا"إٔ  ايٛد٘ ايجاْٞ:
 يٓشاؽ ايصٟ ضدض إٔ تهٕٛ َٓكٛب١ عڀؿا ع٢ً َا قبًٗا.ع٢ً َا قاٍ به٬ّ ا

يف َٛنع ضؾع با٫بتسا٤ ٚاـدل بعسٖا قصٚف ٚظاٖط  "َا"ٖٚٛ دعٌ  ايٛد٘ ايجايح:
 ن٬ّ ايكططيب أْ٘ اختاض ٖصا ايٛد٘ يف اٯ١ٜ ايهطمي١. 

                                                           

 .(369/ 3َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘ يًعداز )(1)
 .226/ 11تؿػرل ايكططيب ـ (2)
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شنطٙ ايكططيب، ايٓكب  َهٝؿا إىل َا ايؿٛناْٞ ٚع٢ً ْؿؼ ايطأٟ غاض
 .(1)ع٢ً املؿعٛي١ٝ 

 ا شٖب إيٝ٘ ايكططيبممصٙ اٯ١ٜ قطٜبا شلايبداضٟ يف تٓاٚي٘  ايكٓٛدٞ غاضقس ٚ
ايٓكب عڀؿا ع٢ً ايٓكب ع٢ً املؿعٛي١ٝ، ٚ دٛاظ دٛاظ ؾصنط يف "َا"  ،ٚايؿٛناْٞ

تكسٜطٙ: َٚا أنطٖتٓا عًٝ٘ َٔ ٚايطؾع ع٢ً أْٗا َبتسأ ٚاـدل قصٚف "، خڀاٜاْا"
 .(2)ٗا ْاؾ١ٝايػشط قڀٛط َٚٛنٛع عٓا، ٚاٱُٖاٍ ع٢ً أْ

ايكططيب أٚ ايكٓٛدٞ أٚ  ٜطز عٔآخط مل  ٚدٗايف اٯ١ٜ  ايػُني اؿًيبظاز ٚقس 
" أْٗا  :ا٭ٍٚإعطابني،  ٚدٗنييف اٯ١ٜ ايهطمي١  (َا)يف إعطاب  شنط ، سٝحغرلُٖا

 .(3)#أْٗا تهٕٛ ْاؾ١ٝ :ٚايجاْٞ ،َٓكٛب١ عڀؿا ع٢ً خڀاٜاْاَٛقٛي١ "

 ء :توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفسا

ايٛقـ  أسسُٖا: ;اٯ١ٜ َٔ َٓعٛضٜٔ قسزٜٜٔٓعط يف  ؾٗٛ ايٓشاؽ بايعٛز٠ إىل     
: شنط إٔ ايٛقـ هٛظ ع٢ً قٛي٘سٝح  ;اٱعطاب ٚايٓشٛ ٚاٯخط: ،ٚا٫بتسا٤

٫تكاٍ املع٢ٓ ; ، ْٚكٌ عٔ ايؿطا٤ ٚا٭خؿـ إٔ ايٛقـ ٖٓا يٝؼ مبتشكل"خڀاٜاْا"
ع٢ً ايٛقـ ْاؾ١ٝ، ٚأَا ع٢ً قطا٠٤  ٖٓا "َا"ٚعسّ دٛاظ ايٛقـ، ٜٚهٕٛ إعطاب 
ٚانتؿ٢ بصنط ايتكسٜط املؿرل شلا، ٚقطوا ايٛقٌ ؾًِ ٜكسّ تٛدٝٗا مٜٛا قسزا 

يكطا٠٤ ايٛقٌ يف اٯ١ٜ ٚانشا ّ تٛدٝٗا ٚيهٓ٘ يف نتاب٘ إعطاب ايكطإٓ قسٸيًعڀـ، 
ٚٳَا أځنڃ}$ايهطمي١ ؾكاٍ:  ٝٳػٵؿٹطٳ يځٓا خٳڀاٜاْا  ٓٻا بٹطٳبٿٓا يٹ َٳ ٘ٴ إڇْٻا آ ٚٳايًډ ٔٳ ايػٿشٵطڇ  َٹ ٘ٹ  ٝٵ ٖٵتٳٓا عٳًځ طٳ

ٚٳأځبٵك٢ ٝٵطٷ  ٖٚٞ  ،يف َٛنع ْكب َعڀٛؾ١ ع٢ً اـڀاٜا، ٚقٌٝ: ٫ َٛنع شلا "َا"، {خٳ
 .(4)#ْاؾ١ٝ أٟ يٝػؿط يٓا خڀاٜاْا َٔ ايػشط َٚا أنطٖتٓا عًٝ٘، ٚا٭ٚىل أٚىل

١ًُٗ ٫ قٌ أٚ َ" ٜاْا اخڀ"يف قطا٠٤ ايٛقٌ َٓكٛب١ َعڀٛؾ١ ع٢ً َٛنع  "َا"ؾذعٌ 
 ّ ايٓكب ع٢ً ايجاْٞ.ٚقسٸ ،شلا َٔ اٱعطاب

                                                           

 445/ 3(اْعط ؾتض ايكسٜط ، يًؿٛناْٞ . 1)
 .(256/ 8) ،ايكٓٛدٞ،ؾتض ايبٝإ يف َكاقس ايكطإٓ (اْعط 2)
 .79/ 8ايسض املكٕٛ يف عًّٛ ايهتاب املهٕٓٛ (اْعط 3)
 .(35/ 3إعطاب ايكطإٓ يًٓشاؽ )(4)
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 اخلالصة والرتجيح :

ٌ مما غبل إٔ يًٓشا٠ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ عسزا َٔ ايٛدٛٙ ايٓش١ٜٛ اييت شكٸاملت  
 ؾُٝا ًٜٞ:  ٚدعٖاأ

َٛنعٗا ْكب عڀؿا ع٢ً خڀاٜاْا ٜٚعع٣ ٖصا ايكٍٛ يًؿطا٤،  "َا"إٔ  ا٭ٍٚ:
يتػؿط يٓا خڀاٜاْا ٚإنطآٖا ع٢ً  :٢ً ٖصا ايطأٟنُا غبل يف ْك٘، ٚايتكسٜط ع

 . ٖٛ تكسٜط ٚاضز َٚكبٍٛ ايػشط، ٚ

ايكٓٛدٞ أْٗا َٓكٛب١ ع٢ً املؿعٛي١ٝ ٚشنط ٖصا ايطأٟ ايؿٛناْٞ ٚ ايجاْٞ:
إ٫ أِْٗ مل ٜبٝٓٛا ايؿعٌ ايصٟ ْكب َا يف اٯ١ٜ ايهطمي١، ؾإٕ  ،ٚايػُني اؿًيب 

 ٚإٕ نإ ايؿعٌ قصٚؾا ؾًِ ٜبٝٓٛٙ.  ـايؿطا٤ قكسٚا ايؿعٌ املتكسّ ضز ٖصا ايٛد٘ إىل

 "،َٛنٛع"تكسٜطٙ  ا;يف قٌ ضؾع َبتسأ ٚخدلٖا قصٚؾ "َا"إٔ تهٕٛ  :جايحاي
ٚاملع٢ٓ ع٢ً ٖصا ايتكسٜط ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ْػتػؿط اهلل َٔ خڀاٜاْا، َٚا أنطٖتٓا 

 عًٝ٘ َٔ ايػشط َٛنٛع عٓا. 

ْػتػؿط اهلل َٔ  :ٞ، ٜٚهٕٛ املع٢ْٓاؾ١ٝ َٚا بعسٖا َٓؿ "َا"تهٕٛ إٔ  :طابعاي
ط َٚا أنطٖتٓا أْت ع٢ً ايػشط ٚإمنا ؾعًٓا كتاضٜٔ، شخڀاٜاْا اييت ٖٞ ايػ

ٚوتٌُ ٖصا ايٛد٘ أٜها، ٜٚهٕٛ املع٢ٓ يف اٯ١ٜ َػاٜط متاَا ملا شنطٙ أنجط 
 إٔ ايػشط٠ ناْٛا فبٛضٜٔ ع٢ً تعًِ ايػشط. ضأٚااملؿػطٜٔ ايصٟ 

َٛنعٗا ْكب عڀؿا ع٢ً  "َا"إٔ ؿطا٤ َٚٔ ٚاؾك٘ يف : ٖٛ ضأٟ اي: ايطادضٚ       
٭ْ٘  يتػؿط يٓا خڀاٜاْا ٚإنطآٖا ع٢ً ايػشط،  :ٚايتكسٜط ع٢ً ٖصا ايطأٟ "،خڀاٜاْا"

إٔ -ٚبإمجاع أنجط املؿػطٜٔ -ا٭ْػب يًُع٢ٓ ٚا٭يٝل بايعباض٠ ايكطآ١ْٝ، إش ٫ ىؿ٢ 
 ٌ ايػشط .ؾطعٕٛ نإ ٜػتعبس ايٓاؽ، ؾٗٛ نصيو نإ ٜهطِٖٗ ع٢ً عُ

اٱنطاٙ ع٢ً ؾعٌ املٓهطات ٫  ٚأَا َٔ سهِ بؿػاز املع٢ٓ عذ١ إٔ 
، ؾايطز عًٝ٘ ٜهٕٛ بإٔ َٔ ٜؿعٌ اـڀاٜا قبٌ اٱغ٬ّ ٫ واغب اهلل عًٝ٘ ايعبس

واغب عًٝٗا نصيو، ؾُا محًِٗ ع٢ً ضدا٤ املػؿط٠ َٔ ايصْب قبٌ اٱغ٬ّ، وًُِٗ 
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يػشط، ٚن٬ُٖا قڀٛط عِٓٗ .مبؿ١٦ٝ ع٢ً طًب املػؿط٠ مما أنطٖٛا عًٝ٘ َٔ ا
 اهلل. د٬ٗ َِٓٗ، أٚ ـ٬ف شيو، ٚاهلل أعًِ ٚأدٌ.
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 ادلسألت السادست:
 تبادل خرب )إٌ( بني اجلنلة االمسية اجملّسدة ، واجلنلة االمسية امليطوخة. 

 {41ؾكًت }َّاكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زثُّٱتعاىل:  يف قٛي٘

 " لليحاع : زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف

خدل "إٕ"  َّيف ىف يث ىث نث مث زثُّٱغرل أْ٘ َٔ قاٍ : $قاٍ ايٓشاؽ 
"أٚي٦و ٜٓازٕٚ َٔ َهإ بعٝس" مل ٜتِ ايه٬ّ عٓسٙ إشا قطأ "إٕ ايصٜٔ نؿطٚا 

"إٕ"  خدل: َٚٔ قاٍ  ،بايصنط ملا دا٤ِٖ" ست٢ ٜبًؼ "أٚي٦و ٜٓازٕٚ َٔ َهإ بعٝس"
 ;َط، ٚاؾٛاب يف إٔ خدل "إٕ" قصٚفؾايكٍٛ عٓسٙ ؾُٝا بني اٯٜتني ع٢ً َا  ;قصٚف

ٕ ايتكسٜط: إٕ ايصٜٔ إقٍٛ ايهػا٥ٞ ٚايؿطا٤ ٚمجاع١ غرلُٖا، ؾكٍٛ ايهػا٥ٞ: 
نؿطٚا بايصنط ملا دا٤ِٖ ًٜكٕٛ يف ايٓاض، ٚزٍ ع٢ً ٖصا اؿصف: "أؾُٔ ًٜك٢ يف 

ٕ املع٢ٓ: إٕ ايصٜٔ نؿطٚا بايصنط ملا دا٤ِٖ قس نؿطٚا إايٓاض"، ٚقٍٛ ايؿطا٤: 

 .(1) َّ اك يق يفىقُّٱ ٜأت إ٫ َٔ عٓس اهلل، ٚزٍ ع٢ً ٖصا اؿصف: مبعذع مل

 زأي الفساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ ":

ِٵ: $ايؿطٸا٤ قاٍ ٖٴ ُٻا دا٤ٳ ٔٳ نځؿځطٴٚا بٹايصٿنڃطڇ يځ ٕٻ ايډصٹٜ  .{ٚقٛي٘: إڇ

ٕٻ؟ ؾإٕ ؾ٦ت دعًت٘  ٔٳ دٛاب إڇ ٜٵ ٕڈ بٳعٹٝسٺ$ٜٴكاٍ: أځ َٳها ٔٵ  َٹ ٕٳ  ٚٵ إٕ ٚ#. أڂٚي٦ٹوځ ٜٴٓازٳ

ٌٴ( $41# )َّ اك يق ىقُّقٛي٘:  ؾ٦ت نإ يف ٘ٹ ايڃباطٹ ، ؾٝهٕٛ دٛاب٘ #٫ ٜٳأڃتٹٝ
َٶا ؾٝذلى، ٚنأْ٘ أعطبٴ ايٛدٗني طٚأؾبٗ٘ مبا دا٤ ؾٹٞ ايكطإٓ  . (2)#َعًٛ

 حتليل زأي الفساء:

، سٝح َّ ىف يث ىث نث مث زثُّٱيف قٛي٘ تعاىل:  "إٕ"تٓاٍٚ ايؿطا٤ خدل 
 ض خدل "إٕ" يف اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٗني: قسٸ

 .َّحك جك مق حق مفُّٱٖٛ قٛي٘ تعاىل:  دلإٔ ٜهٕٛ اـ :ُاأسسٖ
                                                           

 .635م:  -ايٓشاؽ-٥٫تٓافايكڀع ٚا(1)
 (.19/ 3َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ )(2)
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 َّ اك يق ىقُّٖٛ قٛي٘ تعاىل:  دلاـإٔ ٜهٕٛ  :ٚاٯخط

 . ٖصٜٔ ايتكسٜطٜٔ قاؿني يف تكسٜط خدل "إٕ" يف اٯ١ٜ ايهطمي١ ٚعسٸ

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض :

ِٗ اتؿل بعهؾٕ يف تكسٜط خدل "إٕ" يف اٯ١ٜ ايهطمي١، ٚاملؿػطٚ ادتٗس ايٓشا٠  
تٓاٍٚ ٖصٙ ايكه١ٝ  َٔ أٚا٥ٌ َٔ، ؾهإ ٚاختًـ بعهِٗ َع٘، َع ايؿطا٤ يف تكسٜطٙ

ٕٵ ؾٹ٦ٵتٳ دٳعٳًڃتٳ  ....$سٝح قاٍ يف تؿػرلٙ: ، ايڀدلٟ ٍٴ: إڇ ٜٿٞ ايڃهڂٛؾځ١ٹ ٜٳكڂٛ ٛڇ ٕٳ بٳعٵضٴ ْٳشٵ ٚٳنځا
ٛٳابٳ   جك مق حق مفُّٱص 41طؾكًت:  َّ ىف يث ىث نث مث زثُّٱدٳ

ٕٳ44طؾكًت:  َّخك حك ٕٵ ؾٹ٦ٵتٳ نځا ٚٳإڇ ٘ٹ:  ص  ٛٵيٹ ٘ٴ ؾٹٞ قځ ٛٳابٴ طؾكًت:  َّ اك يق ىقُّدٳ
ُٳا دٳا٤ٳ ؾٹٞ 41 ٘ٴ بٹ ٗٳ ٚٳأځؾٵبٳ ٔڇ  ٝٵ ٗٳ ٛٳدٵ ٕٴ أځعٵطٳبٳ ايڃ َٶا، ؾځتٴطڇىځ ؾځٝٳهڂٛ َٳعٵًڂٛ ٘ٴ  ٛٳابٴ ٕٴ دٳ ص، ؾځٝٳهڂٛ

٘ٹ إڇيځ٢ ايڃدٳبٳ ُٻا ابٵتٴسٹ٨ٳ بٹ ٔڇ ايڃدٳبٳطڇ عٳ ْٵكٳطٳفٳ عٳ ُٻا ا َٹ ٌٵ شٳيٹوځ  ٕٳ: بٳ ٍٳ آخٳطٴٚ ٚٳقځا ٕڇ  ٔڇ ايډصٹٟ ايڃكڂطٵآ طڇ عٳ
ٌٳ  ٚٳدٳعٳ ٔٳ نځؿځطٴٚا بٹايصٿنڃطڇ،  ٔڇ ايډصٹٜ ٍڇ تٳطٳىځ ايڃدٳبٳطٳ عٳ ٛٵ ٖٳصٳا ايڃكځ ٔٳ ايصٿنڃطڇ; ؾځعٳًځ٢  َٹ ٙٴ  بٳعٵسٳ

ٍڇ ٛٵ ٖٳصٳا ايڃكځ ٘ٴ عٳًځ٢  َٴ ُٳا ٔڇ ايصٿنڃطڇ، ؾځتٳ ٘ٴ يٹهٹتٳابٷ عٳعڇٜعٷايڃدٳبٳطٳ عٳ ٚٳإڇْٻ  ;...#(1). 

طا٤ يف نتاب٘ ع٢ً ايٓشٛ صٜٔ تٓاٚشلُا ايؿًشنط ايڀدلٟ ايٛدٗني ايٓشٜٛني اي

ٖٚٛ .َّ حك جك مق حق مفُّٱقٛي٘ تعاىل:  إَاؾذعٌ اـدل  ،دا٤ آْؿاايصٟ 
٘ٴ يځهٹتابٷ عٳعڇٜعٷ}ايتكسٜط ا٭ٍٚ ايصٟ شنطٙ ايؿطا٤، أٚ قٛي٘ تعاىل:  . نُا شنط {ٚٳإڇْٻ

إٔ ٜهٕٛ خدل "إٕ" قصٚف انتؿا٤ غدل َا : ا٭ٍٚٚدٗني آخطٜٔ اختاض أسسُٖا، 
ِ ٭ْ٘ ٜٛدب إٔ ٫ ٜت ;بعسٙ. ٖٚصا يف اؿكٝل ٚد٘ نعٝـ ٫ ٜػتػاؽ َجً٘ يف ايكطإٓ

ايصٟ شنطٙ ايڀدلٟ ٖٚٛ إٔ اـدل قصٚف يًعًِ  :ايجاْٞ املع٢ٓ يف اؾ١ًُ ا٭ٚىل. ٚأَا
 . "ٚسصف َا ٜعًِ دا٥ع" :ب٘، ٚايكاعس٠ ايٓش١ٜٛ تكٍٛ

بٌ تعساٙ ; ١ٜ ايهطمي١ ٚمل ٜتٛقـ ا٭َط عٓس ايڀدلٟ يف تٛدٝ٘ خدل "إٕ" يف اٯ
ٔٳ }$ايصٟ قاٍ يف تؿػرلٙ:  ايبػٟٛبعسٙ َٔ املؿػطٜٔ َٚٔ ٖ٪٤٫  ٌُٔ َيٝؿ ٕٻ ايډصٹٜ إڇ

ٕڇ، {نځؿځطٴٚا بٹايصٿنڃطڇ ِٵ}، بٹايڃكڂطٵآ ٖٴ ُٻا دا٤ٳ ٛٳابٳ: {يځ ٚٳتٳطٳىځ دٳ ـٹ ايصٿنڃطڇ  ٚٳقٵ ِٻ أځخٳصٳ ؾٹٞ  ، ثٴ

                                                           

 .453 -452/ 20تؿػرل ايڀدلٟ (1)
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ٔٳ نځؿځطٴٚا} ٕٻ ايډصٹٜ ٌٳ: ، عٳًځ٢ تٳكڃسٹٜطڇ ا{إڇ ٚٳقٹٝ ِٵ.  ٖٹ ٕٳ بٹهڂؿڃطڇ ٚٵ ٔٳ نځؿځطٴٚا بٹايصٿنڃطڇ ٜٴذٳاظٳ يډصٹٜ

ٔٵ بٳعٵسٹ:  َٹ ٘ٴ  ٛٵيڂ  .(1) ص44. طؾكًت: َّ حك جك مق حق مفُّٱخٳبٳطٴٙٴ قځ

اتؿل ايبػٟٛ َع ايڀدلٟ ؾُٝا شنطٙ يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ ايهطمي١ ؾصنط ث٬ث١ 
نتؿا٤ بإٕ أٚشلا ضأٟ ايڀدلٟ يف ايكه١ٝ ٖٚٛ سصف اـدل يف اؾ١ًُ اٚاؾل أٚد٘، 

صٜٔ ًٚازلٗا ؾكط َع سصف اـدل يًعًِ ب٘ َٔ ايػٝام، ٚأعكب شيو بصنط ايٛدٗني اي
 شنطُٖا ايؿطا٤ يف نتاب٘.

يف اٯ١ٜ ايهطمي١  "إٕ"ٖٛ اٯخط ا٭ٚد٘ احملت١ًُ ـدل  ايؿٛناْٞٚقس عسز 
ؾصنط ايٛدٗني ايصٟ شنطُٖا ايؿطا٤ يف نتاب٘ ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ، َٚا بعسٖا

ٍٸ; ف إيُٝٗا ضأٟ اتؿل ؾٝ٘ َع ايڀدلٟٚأنا، ٘تٴقسَ  ٖٚٛ اعتباضٙ إٔ اـدل قصٚف ز
 . (2)عًٝ٘ ايػٝام، ٚإمنا داظ اؿصف يف َجٌ ٖصا يًعًِ ب٘

عس ٚدٗا َٔ بيٝكٝس ايتكسٜط يف اٯ١ٜ يف ٚدٗني ؾكط ٜٚػت اـاظٕ ٜٚأتٞ
ٔٳ نځؿځ}$ايٛدٗني ايصٜٔ شنطُٖا ايؿطا٤ ؾٝكٍٛ يف يباب ايتأٌٜٚ:  ٕٻ ايډصٹٜ طٴٚا بٹايصٿنڃطڇ إڇ

ِٵ ٖٴ ُٻا دا٤ٳ  إٕ: تكسٜطٙ، أْ٘ قصٚف: أسسُٖا; ٚدٗإ "إٕ"ٚيف دٛاب  ،ٜعين ايكطإٓ {يځ
دٛاب٘ أٚي٦و ٜٓازٕٚ َٔ َهإ  :ٚايجاْٞايصٜٔ نؿطٚا بايصنط هاظٕٚ بهؿطِٖ، 

 .(3)#بعٝس

ٚأٌُٖ ٚدٗا َٔ ايٛدٗني ، ايٓشا٠ شنطٖاؾصنط ٚدٗني َٔ ا٭ٚد٘ اييت 
ٖٚٛ ايٛد٘ ايجاْٞ ، ؾصنط إٔ اـدل ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل: ; طا٤ايصٜٔ شنطُٖا ايؿ

زٍ  اٚايٛد٘ ايجاْٞ ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ اـدل قصٚؾ َّ حك جك مق حق مفُّٱ
 عًٝ٘ َهُٕٛ اؾ١ًُ ٖٚٛ ايٛد٘ ايصٟ شنطٙ ايڀدلٟ يف تؿػرلٙ.

شنط أغًب ايصٟ  ،سٝإ ايػطْاطٞٚممٔ ؼسخ عٔ ٖصا مبعٜس تؿكٌٝ أبٛ 
شنطٖٚا يف خدل "إٕ"، ٚظاز عًٝٗا ٚدٗا آخط اْؿطز ب٘  َكا٫ت املؿػطٜٔ ٚايٓشا٠ اييت

                                                           

 (.135/ 4إسٝا٤ ايذلاخ ) -تؿػرل ايبػٟٛ (1)
 ..(595/ 4ؾتض ايكسٜط يًؿٛناْٞ )(اْعط 2)
 .4/90يباب ايتأٌٜٚ يف َعاْٞ ايتٓعٌٜ: (3)
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ضأٟ ايڀدلٟ َٚٔ  اايؿكاـدل َصنٛض يف إٔ  ٚشيو أْ٘ اتؿل َع ايؿطا٤ ،عُٔ قبً٘
ٛٵي ٘ٹ ٘غاض يف ْٗذ٘، ٚيهٓ٘ خايـ ايؿطا٤ يف تكسٜط ٖصا اـدل ؾعس اـدل قځ : يځا ٜٳأڃتٹٝ

ٌٴ، ٚمحً٘ ع٢ً سصف ايطابط ايصٟ ٜطبط  مج١ً اـ أْ٘ ٫ : ضٙ دل باملبتسأ ٚقسٸايڃباطٹ
ِٵ، ٚع٢ً ايتكس ٗٴ ٓٵ َٹ ٌٴ   .(1)سٝإ ٜٞط ٜػتكِٝ املع٢ٓ َٔ ٚد١ٗ ْعط أبٜأتٝ٘ ايڃبٳاطٹ

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

َُٓٗا ٖٛ ايكڀع  أسسُٖا : ; َٔ َٓعٛضٜٔ كتًؿني  اٯ١ٜيف  ايٓشاؽ ْعط
ٚعٔ غرلٙ آضا٤ِٖ يف تكسٜط ٖصا ْٚكٌ عٔ ايؿطا٤  ،ثِ تڀطم إىل خدل "إٕ" ، ٚايٛقٌ
ٓكٌ يف تكسٜط اـدل عسزا َٔ َكا٫ت ايٓشا٠، َٚٔ مج١ً َا شنطٙ ن٬ّ ٜٚاـدل، 

أْ٘  ع٢ً َا ْكً٘ ايٓشاؽ عٔ ايؿطا٤ ٚقس ٫سعتٴ، ػأي١٘ يف بسا١ٜ املتايؿطا٤ ايصٟ ْكً
 .ٝ٘ باملٛاؾك١ أٚ املدايؿ١ٚمل ٜعًل عً ،ْكٌ ضأٟ ايؿطا٤

 اخلالصة والرتجيح :

َا شنطٙ ايٓشا٠ يف تٛدٝ٘ اٯضا٤ ايٓش١ٜٛ ايٛاضز٠ يف اٯ١ٜ  إٜٔتهض ا تكسّ مم
 :ضا٤ كتًؿ١آايهطمي١ أضبع١ 

 حك جك مق حق مفُّٱقٛي٘ تعاىل:  دلإٔ ٜهٕٛ اـ ايطأٟ ا٭ٍٚ:

ٚقس شنطٙ ايؿطا٤ يف نتاب٘ َعاْٞ ايكطإٓ ٚتابع٘ عًٝ٘ عسز َٔ ايٓشا٠ املتكسَني َّ
 .بٝاْ٘ ٚاملتأخطٜٔ نُا غبل إٔ 

٘ٴ يځهٹتابٷ عٳعڇٜعٷ}إٔ ٜهٕٛ خدل "إٕ" قٛي٘ تعاىل:  طأٟ ايجاْٞ:اي ْٻ ٚقس شنطٙ  {ٚٳإڇ
 .ايؿطا٤ يف نتاب٘ َعاْٞ ايكطإٓ ٚتابع٘ عًٝ٘ عسز َٔ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ نُا َط 

إٔ اـدل قصٚف يًعًِ ب٘، ٚسصف َا ٜعًِ دا٥ع، ٚقس تب٢ٓ  ايطأٟ ايجايح:
 .عسز َٔ املؿػطٜٔ  تابعٖ٘صا ايطأٟ ايڀدلٟ يف تؿػرلٙ َٚٔ 

                                                           

 (.310 -309/ 9ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل )(اْعط 1)
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 ا،سٝإ ايػطْاطٞ، ٚشيو أْ٘ عس اـدل َصنٛض ٖٞٚٛ ضأٟ أب ايطأٟ ايطابع:

ٚسصف ايعا٥س ايصٟ ٜطبط بني اـدل ٚمج١ً املبتسأ ٚأقاّ  َّ يك ىك مك ُّٱٖٚٛ قٛي٘: 
 اؿذر ع٢ً قش١ ٖصا اؿصف.

ٚشيو  ،سٝإ ايػطْاطٞ ٖٞصٙ اٯضا٤ بايكٛاب ٖٛ ضأٟ أبأٚىل إٔ  ايٛانض،ٚ
 .أٚىل َٔ ايتكسٜط  ،، ٭ٕ عسّ ايتكسٜطا٫ ٜػتتبع َع٘ تكسٜط قصٚف خدل ٭ْ٘

املع٢ٓ املطاز َٔ  عسٜٚ٪زٟ َا شنطٙ ايؿطا٤ َٔ أقٛاٍ سٍٛ تكسٜط اـدل إىل بٴ
ٞ ضا٤ ن٬ّ أب، َٚٔ ٖٓا نإ أق٣ٛ اٯٗا اٯ١ٜ ايهطمي١، ٚعٔ املع٢ٓ ايػٝاقٞ ؾٝ

ٌٸ.سٝإ ايػطْاطٞ   .ٚاهلل أعًِ ٚأد
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 ت السابعت:ادلسأل
 العطف على التبعية أو الكطع على اخلربية. 

 َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مهُّٱ$تعاىل  يف قٛي٘
 ص20:21-طايٛاقع١ 

 زأي الفساء مً كتاب "الكطع واالئتياف " لليحاع :

ص يٝؼ بكڀع ناف إٕ 21طايٛاقع١:  َّ ىي مي خي حيُّٱ: ايٓشاؽ  قاٍ

 َّ ىئ نئ مئ زئ ُّٱإٔ تعڀؿ٘ ع٢ً  ص ٭ٕ اـؿض ع22٢ًقطأت "ٚسٛض عني" طايٛاقع١: 
ٖصا قٍٛ أبٞ سامت ٚقٍٛ أبٞ إغشام أْ٘ َعڀٛف ع٢ً املع٢ٓ أٟ ٜٚٓعُٕٛ، ٚقٍٛ 

قبً٘ ٭ٕ ايؿ٤ٞ عٓسٙ قس ٜعڀـ ع٢ً ايؿ٤ٞ، ٚإٕ نإ يف  ْ٘ َعڀٛف ع٢ً َاإايؿطا٤: 
 .نُا قاٍ: )َٔ ايطدع( غرل َعٓاٙ

 (1)ٖاست٢ ؾتٳت ُٖاي١ڄ عٳٝٓا   عٳًؿتٴٗا تبٹٓاڄ َٚا٤ٶ باضزاڄ

ٞٸ بٔ نعب أْ٘ قطأ  ٚع٢ً َا  َّيي ىي ميُّٱٜٛقـ ع٢ً  َّٰرٰى ٰذ ُّٱضٟٚ عٔ أب
 .(2)#ص ٚايتكسٜط عٓس أبٞ سامت: ٜٚعٚدٕٛ سٛضا عٝٓا"21طايٛاقع١: 

 زأي الفساء مً كتابُ "معاىي الكسآٌ :

 َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مهُّٱقاٍ: $ايؿطا٤: قاٍ 
 ؾدؿض بعض ايكطا٤، ٚضؾع بعهِٗ اؿٛض ايعني.

٫ ٜڀاف بٗٔ ؾطؾعٛا ع٢ً َع٢ٓ قٛشلِ:  "اؿٛض ايعني"صٜٔ ضؾعٛا: قاٍ اي
ؾكٌٝ: ايؿان١ٗ ٚايًشِ ٫ ٜڀاف بُٗا إمنا  ،ٚعٓسِٖ سٴٛضٷ عنيٷ، أٚ َع شيو سٛض عنيٷ

ثِ أڂتبع آخط ايه٬ّ أٚي٘. ٖٚٛ نجرل يف ن٬ّ  -ٚاهلل أعًِ- ٜڀاف باـُط ٚسسٖا
 :ايعطب ٚأؾعاضِٖ، ٚأْؿسْٞ بعض بين أغس ٜكـ ؾطغ٘

                                                           

/ 3; ٚاملكاقس ايٓش١ٜٛ 632/ 2"عًـ"; َٚػين ايًبٝب  255/ 9"قًس";  367/ 3; 305ؾطح ابٔ عكٌٝ م(1)
 .130/ 2; ُٖٚع اشلٛاَع 101

 .703-702م:  -ايٓشاؽ  -ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(2)
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ٓٶا َٚا٤ٶ باضزٶاعٳًځ ٗٳا تٹبٵ ٖٳا    ؿڃتٴ ٓٳا ٝٵ ُٻاي١ڄ عٳ ٖٳ  ستٻ٢ ؾٳتٳتٵ 

َٸا َا ٫ وػٔ ؾٝ٘ ايهُرل  ٚايهتاب أعطب ٚأق٣ٛ يف اؿذ١ َٔ ايؿعط. ٚأ
يك١ً ادتُاع٘، ؾكٛيو: قس أعتكت َباضنا أَؼ ٚآخط ايّٝٛ ٜا ٖصا ٚأْت تطٜس: 

 ابتعت. ٫ٚ هٛظ إٔ تكٍٛ: ٚاؾذلٜت آخط ايّٝٛ ٭ٕ ٖصا كتًـ ٫ ٜعطف أْو أضزت

، ٚقتًت ؾ٬ْا ٭ْ٘ يٝؼ ٖآٖا زيٌٝ :نطبت ؾ٬ْا ٚؾ٬ْا ٚأْت تطٜس باٯخط
 .(1)#ؾؿٞ ٖصٜٔ ايٛدٗني َا تعطف ب٘ َا ٚضز عًٝو إٕ ؾا٤ اهلل

 حتليل زأي الفساء :

قطا٠٤ اؾط ٚقطا٠٤ ايطؾع، ٚدعٌ ُا:  يف اٯ١ٜ ، ٖٚٝنيضقس ايؿطا٤ ٚدٗني قطا٥
عٓسِٖ سٛض عني، أٚ ع٢ً تكسٜط: َع شيو سٛض عني، ٚ ١ ع٢ً َع٢ٓ: ايطؾع يف اٯٜ

 "، َػتؿٗسا بكٍٛ ايؿاعط :ٚؾان١ٗ" :ٚاؾط عڀؿا ع٢ً قٛي٘ تعاىل

ٓٶا َٚا٤ٶ باضزٶ ٗٳا تٹبٵ ٖٳا    اعٳًځؿڃتٴ ٓٳا ٝٵ ُٻاي١ڄ عٳ ٖٳ  ستٻ٢ ؾٳتٳتٵ 

ؾٝ٘ قٛي٘: "َٚا٤" سٝح ٫ ٜكض إٔ ٜهٕٛ َؿع٫ٛ ب٘، ٭ْ٘ ٫ ٜكض إٔ ٜؿذلى 
َع يؿع١ "ايتي" بعاٌَ ٚاسس، ٖٚٛ قٛي٘: "عًؿتٗا"، ٭ٕ املا٤ ٫ ٜعًـ، ٚإمنا ٜػك٢، 
ؾ٬ بس َٔ تكسٜط عاٌَ، ٚايتكسٜط: "غكٝتٗا". ٚقٌٝ: "املا٤" َؿعٍٛ َع٘. ٚقٌٝ إْ٘ 
َعڀٛف ع٢ً "تبٓا" ٭ٕ ايؿاعط نُٔ ايؿعٌ "عًؿتٗا" َع٢ٓ ايؿعٌ "أًْتٗا"، أٚ "قسَت 

 شلا".

 د ومعازض :زأي الفساء بني مؤي

ٚٳسٴٛضٷ عٹنيٷ( ؾكطأت٘ عا١َ قطا٤ $: ايڀدلٟ قاٍ اختًـ ايكطٸا٤ يف قطا٠٤ قٛي٘: )
ايهٛؾ١ ٚبعض املسْٝني )ٚسٴٛضڈ عٹنيڈ( باـؿض إتباعا ٱعطابٗا إعطاب َا قبًٗا َٔ 
ايؿان١ٗ ٚايًشِ، ٚإٕ نإ شيو مما ٫ ٜٴڀاف ب٘، ٚيهٔ ملا نإ َعطٚؾا َعٓاٙ 

ٚٸ  ٍ يف اٱعطاب، نُا قاٍ بعض ايؿعطا٤.املطاز أتبع اٯخط ا٭

ٛٵَا  ٕٳ ٜٳ ٝٴْٛا  إشٳا َا ايػاْٹٝاتٴ بٳطٳظٵ ٛٳادٹبٳ ٚايعٴ  1ٚٳظٳدٻذٵٔ ايڃشٳ

                                                           

 .14/ 1َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ (1)
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ؾايعٕٝٛ تهځشٻٌ. ٫ٚ تعدٻر إ٫ اؿٛادب، ؾطزٸٖا يف اٱعطاب ع٢ً اؿٛادب، ملعطؾ١ 
 ايػاَع َع٢ٓ شيو ٚنُا قاٍ اٯخط:

٘ٴ يځػٳڀځا ٚ ٓٵ َٹ ُٳعٴ يٮسٳؿٵا٤ٹ  ٚٳبٳسٳزٳاتٳػٵ ٔڇ دٴػأ٠ڄ  ٜٵ ٝٳسٳ  (2)يًڃ

 .(3)#ٚاؾػأ٠: غًغ يف ايٝس، ٖٚٞ ٫ تٴػُع

اتؿل ايڀدلٟ َع ايؿطا٤ ؾُٝا أٚضزٙ يف ْك٘ ايػابل سٍٛ ايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ اييت 
تٓاٚشلا ايؿطا٤ ٚضنع عًٝٗا، نُا اتؿل َع ايؿطا٤ سٍٛ ايتٛدٝ٘ اٱعطابٞ يهٌ قطا٠٤ 

 اٯ١ٜ أ٫ٚ، ٚٚد٘ اؾط يف اٯ١ٜ اتباعا يكٛي٘ َٔ ايكطا٤تني، ؾتٓاٍٚ قطا٠٤ اؾط يف
، ٚن٬ُٖا فطٚض، ٚايعڀـ ٜٛدب يًُعڀٛف َا {ٚؾان١ٗ}ٚ {ؿِ}تعاىل: 

إٔ  ؾعسٸ ١،يًُعڀٛف عًٝ٘ َٔ أسهاّ إعطاب. ثِ تٓاٍٚ ايڀدلٟ قطا٠٤ ايطؾع يف اٯٜ
 َطتؿع١ با٫بتسا٤، ع٢ً تكسٜط: ٚشلِ سٛض عني أٚ عٓسِٖ سٛض عني، ٖٚٛ "سٛض عني"

 عني َا شٖب إيٝ٘ ايؿطا٤ يف قسَٓاٙ َٔ ْك٘.
 

ٛٳابٺ }اؾط عڀؿا ع٢ً قٛي٘ تعاىل:  ؾذعٌ ايبػٟٛٚقس غاض يف ايٓٗر ْؿػ٘  بٹأځنڃ
ٝٵطڈ ِڇ طځ ٚٳيځشٵ ٗٳ١ٺ  ٚٳؾځانٹ ٚدعٌ ايعڀـ ٖٓا ع٢ً َايٝؼ َتشسا يف ايعاٌَ ،  {ٚٳأځبٳاضڇٜلٳ 

 .(4)ببٝت ايؿعط ْؿػ٘ ايصٟ شنطٙ ايؿطا٤ ٚايڀدلٟ ٚاغتؿٗس ،دا٥عا

٘ٴ تٳعٳايځ٢:$: ؾكاٍ ضأٟ اـؿض نصيو ، ايكططيب ٌ ٚقس أقٸ ٛٵيڂ ٚٳسٴٛضٷ عٹنيٷ( ) قځ
ٕٳ  ٕٵ ٜٳهڂٛ ُٳا دٳاظٳ أځ ٖٴ ٝٵطٴ ٚٳغځ ٞټ  ٚٳايڃهٹػٳا٥ٹ ُٵعٳ٠ڂ  ٛٳ سٳ ٖٴ ٚٳ ٔٵ دٳطٻ  ُٳ ٚٳايڃذٳطٿ، ؾځ ٚٳايٓٻكٵبٹ  قڂطڇ٨ٳ بٹايطٻؾڃعڇ 

ٍٷ عٳًځ٢ ،َٳعٵڀڂٛؾڄا عٳًځ٢ )بٹأځنڃٛابٺ( ُٴٛ َٳشٵ ٛٳ  ٖٴ ٛٳابٺ  ٚٳ ٕٳ بٹأځنڃ ُٴٛ ُٳعٵٓٳ٢ ٜٳتٳٓٳعٻ ٕٻ ايڃ ُٳعٵٓٳ٢، يٹأځ ايڃ

                                                                                                                                                                     

/ 2; ٚؾطح ؾٛاٖس املػين 158/ 3; ٚايسضض 269يًطاعٞ ايُٓرلٟ يف زٜٛاْ٘ م َٔ عط ايٛاؾط ،  ايبٝت ((1
، 212/ 3; ٚب٬ ْػب١ يف ا٭ؾباٙ ٚايٓعا٥ط 19/ 3"ظدر"; ٚاملكاقس ايٓش١ٜٛ  287/ 2; ٚيػإ ايعطب 775

/ 2; ٚاـكا٥ل 617; ٚتصنط٠ ايٓشا٠ م247/ 2; ٚأٚنض املػايو 610/ 2ٚاٱْكاف = = =; 233/ 7
; 635; ٚؾطح عُس٠ اؿاؾغ م504; ٚؾطح ابٔ عكٌٝ م346/ 1; ٚؾطح ايتكطٜض 80/ 6; ٚايسضض 432

 .222/ 1; ُٖٚع اشلٛاَع 357/ 1َٚػين ايًبٝب  422/ 1; ٚيػإ ايعطب 182ٚنتاب ايكٓاعتني م
. ٚايعاٖط يف 1/653(ايبٝت َٔ ايطدع، ٚمل أقـ ع٢ً قا١ً٥، املٓتدب َٔ ن٬ّ ايعطب، يهطاع ايٌُٓ 2)

 ..1/52َعاْٞ نًُات ايٓاؽ، ٫بٔ ا٭ْباضٟ، 
 .106 -105/ 23ٟ: تؿػرل ايڀدل(3)
 (.11 -10/ 8طٝب١ ) -تؿػرل ايبػٟٛ (اْعط 4)
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ِٵ ؾٹٞ  ٖٴ ٟٵ  َٳعٵڀڂٛؾڄا عٳًځ٢ )دٳٓٻاتٹ( أځ ٕٳ  ٕٵ ٜٳهڂٛ ٚٳدٳاظٳ أځ ٘ٴ ايعٻدٻازٴ.  ٚٳسٴٛضڈ، قځايځ ِڈ  ٚٳيځشٵ ٗٳ١ٺ  ٚٳؾځانٹ
ِڇ( سٴٛضڈ.  ؾط٠ٚٳؾٹٞ سٴٛضٷ عٳًځ٢ تٳكڃسٹٜطڇ سٳصٵفٹ املهاف، نأْ٘ قاٍ: ٚيف َعا ،)دٳٓٻاتٹ ايٓٻعٹٝ

ٔٻ ٗڇ ٕٻ ايڃشٴٛضٳ يځا ٜٴڀځافٴ بٹ ُٳعٵٓٳ٢، يٹأځ ٕڇ اخٵتٳًځؿځا ؾٹٞ ايڃ ٚٳإڇ ، ايڃؿځطٻا٤ٴ: ايڃذٳطټ عٳًځ٢ ايڃإڇتٵبٳاعڇ ؾٹٞ ايًډؿڃغٹ 
ٍٳ ايؿٻاعٹطٴ:  قځا

ٛٵ ٜٳ ٕٳ  ٝٳاتٹ بٳطٳظٵ َٳا ايڃػٳاْٹ ٝٴْٛٳا    َٶاإڇشٳا  ٚٳايڃعٳ ٛٳادٹبٳ  ٔٳ ايڃشٳ  ٚٳظٳدٻذٵ

ٔٴ يځا تٴ ٝٵ ٍٳ آخٳطٴ:ٚٳايڃعٳ ٚٳقځا ٌٴ.  ُٳا تٴهځشٻ ٚٳإڇْٻ  عٳدٻرٴ 

ٚٵدٳٚٳ ٜٵتٴ ظٳ ٛٳغځ٢ــــضٳأځ َٵشٳ    وٹ ؾٹٞ ايڃ ٚٳضٴ ٝٵؿڄا   اــــــــــــــــــَٴتٳكځِّسٶا غٳ

ُٳعٵٓٳ٢.  ٌڈ عٳًځ٢ ايڃ ُٵ ٝٵطڇ سٳ ٔٵ غځ َٹ ٚٳايڃأځبٳاضڇٜلڇ  ٛٳابٹ  َٳعٵڀڂٛفٷ عٳًځ٢ ايڃأځنڃ ٛٳ  ٖٴ ٍٳ قڂڀڃطٴبٷ:  ٚٳقځا
ٓٵ ٜٴ ٚٳيځا  ٍٳ:  ِٵ ؾٹٞ شٳيٹوځ يځصٻ٠څقځا ٗٴ ٕٴ يځ ٚٳٜٳهڂٛ ِٵ بٹايڃشٴٛضڇ  ٗڇ ٝٵ ٕٵ ٜٴڀځافٳ عٳًځ  .(1)#.....هځطٴ أځ

قطا٠٤ اؾط ٚايطؾع يف اٯ١ٜ ع٢ً مٛ َا شنطٙ ايؿطا٤ ٚنصيو  ايكططيب شنط
٘ نٌ قطا٠٤ َٔ ٖصٙ ٚغرلِٖ، ٚظاز ع٢ً شيو قطا٠٤ ايٓكب ٚٚدٸ ايڀدلٟ ٚايبػٟٛ

 .اؿا ٚاملع٢ٓ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ايكطا٤ات ع٢ً ايٛد٘ ايصٟ اضتآٙ ق
 محع٠ ٚايهػا٥ٞ ٚٚدٗ٘ عٓسٙ ايعڀـ ع٢ً قٛي٘ نيؾأَا اؾط ؾٓػب٘ يًهٛؾٝ

 .ٚايعڀـ ع٢ً اجملطٚض ٜٛدب اؾط {بأنٛابٺ}تعاىل: 
ٚأَا قطا٠٤ ايطؾع ؾكس ْػبٗا إىل مجٗٛض ايكطا٤، ٚدعٌ ٚدٗٗا أْٗا َبتسأ ٚخدلٙ 

هط٠ ككك١ بايٛقـ، ٚايتدكٝل ٚإمنا داظ ا٫بتسا٤ بايٓهط٠ ٭ْ٘ ْ ،قصٚف
ٚيف ٖاتني ايكطا٤تني اتؿل ايكططيب يف  ،بايٛقـ َٔ ا٭ٚد٘ اجملٝع٠ ي٬بتسا٤ بايٓهط٠

 تٛدٝ٘ ايكطا٥تني ايكطآْٝتني ع٢ً ايعڀـ ٚا٫بتسا٤.
ٗٳب  ٚأَا قطا٠٤ ايٓكب اييت خايـ يف شنطٖا ايؿطا٤، ؾكس ْػبٗا إىل ايڃأځؾٵ

ٚٳعٹٝ ٞٸ  ٚٳايٓٻدٳعٹ ٞٸ  ٝٵًٹ ٞٸ، ٚدعٌ ايٓكب ع٢ً تكسٜط ؾعٌ قصٚف ايڃعٴكځ ُٳطٳ ايجٻكځؿٹ ػٳ٢ بٵٔ عٴ
ٕٳدٴٚٻعٳ، ٚتكسٜط ايؿعٌ عٓسٙ: ٜٚٴ#ٚسٛضا عٝٓا$ْاقب يكٛي٘ تعاىل:   سٛضا عٝٓا.  ٛ

دٗا يف تؿػرلٙ ايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ ٚخطٸ ابٔ نجرلتٓاٍٚ  ٚقس
ٔڇ: : $ دٗا ب٘ ايؿطا٤ ٚايڀدلٟ ٚغرلُٖا ؾكاٍع٢ً مٛ َا خطٸ ٝٵ ٝٳ ٓٳ َٳعٵ ٌٴ  ُٹ ٚٳقٹطٳا٤ٳ٠ڂ ايڃذٳطٿ تٳشٵتٳ

ُٳا ٖٴ ٕٳ ايڃإڇعٵطٳابٴ ع٢ً اٱتباع مبا قبً٘ نكٛي٘ تعاىل:  أځسٳسٴ ٕٵ ٜٳهڂٛ ٕٷ }أځ ٚڇيڃسا ِٵ  ٗڇ ٝٵ ٜٳڀڂٛفٴ عٳًځ

                                                           

 (.205 -204/ 17تؿػرل ايكططيب )(1)
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ٗٳ ٚٳؾانٹ ٕٳ  ٓٵعڇؾڂٛ ٚٳ٫ ٜٴ ٓٵٗا  ٕٳ عٳ َٳعٹنيڈ ٫ ٜٴكٳسٻعٴٛ ٔٵ  َٹ ٚٳنځأڃؽڈ  ٚٳأځباضڇٜلٳ  ٕٳ بٹأځنڃٛابٺ  ُٻا َٴدٳًډسٴٚ َٹ ١ٺ 
ٚٳسٴٛضڇ ٕٳ  ٗٴٛ ُٻا ٜٳؿٵتٳ َٹ ٝٵطڈ  ِڇ طځ ٚٳيځشٵ ٕٳ  ٝٻطٴٚ َٵػٳشٴٛا بٹطٴ٩ٴ} نُا قاٍ تعاىل: {عٹنيڈ ٜٳتٳدٳ ِٵ ٚٚٳا غٹهڂ

ِٵ ٚٳإڇغٵتٳبٵطٳمٴ}ص ٚنُا قاٍ تٳعٳايځ٢: 6طاملا٥س٠:  {ٚٳأځضٵدٴًځهڂ ِٵ ثٹٝابٴ غٴٓسٴؽڈ خٴهٵطٷ  ٗٴ ٝٳ  {عايٹ
ٕڇ:  ْٵػٳا ٍٴ ايجٻ،ص21طايڃإڇ ُٳا ِٴ  اْٹٞٚٳايٹاسٵتٹ ٗڇ ٝٵ ٕٳ عٳًځ ُٴدٳًډسٴٚ ٕٴ ايڃ ٛڇيڃسٳا ٘ٹ ايڃ ُٻا ٜٳڀڂٛفٴ بٹ َٹ ٕٳ  ٕٵ ٜٳهڂٛ أځ

ّڇ  ٝٳا ٌٵ ؾٹٞ ايڃدٹ ِٵ بٳعٵهٶا، بٳ ٗڇ ٔٳ بٳعٵهٹ ٝٵ ٕٴ شٳيٹوځ ؾٹٞ ايڃكڂكٴٛضڇ يځا بٳ ٔٵ ٜٳهڂٛ ٚٳيځهٹ ايڃشٴٛضٴ ايڃعٹنيٴ، 
ّٴ بٹايڃشٴٛضڇ ايڃعٹنيڇ، ٚاهلل أعًِ ِٴ ايڃدٴسٻا ٗڇ ٝٵ  .(1)#ٜٳڀڂٛفٴ عٳًځ

٘ ٚدٸ ،صنط ؾٝٗا ث٬ث١ قطا٤ات، ؾيف تؿػرلٙ ايبٝهاٟٚ غاضع٢ً املٓٛاٍ ْؿػ٘ ٚ
ا قطأ محع٠ ٚايهػا٥ٞ باؾط عڀؿڄ)) ؾكاٍ:  ،ن٬ َٓٗا ع٢ً ايٛد٘ ايصٟ ضآٙ قاؿا

٭ٕ  ;ِٖ يف دٓات َٚكاسب١ سٛض، أٚ ع٢ً أنٛاب: أٟ  ;ع٢ً دٳٓٻاتٹ بتكسٜط َهاف
َٴدٳًډ ٕٷ  ٚڇيڃسا ِٵ  ٗڇ ٝٵ ٕٳ بٹأځنڃٛابٺ ٜٓعُٕٛ بأنٛابَع٢ٓ ٜٳڀڂٛفٴ عٳًځ  .(2)#سٴٚ

ٚاؾط عڀـ $ٍ: ٝكٛبٛد٘ يًذط ، مل ٜطز عٓس غرلٙ ; ؾ ايػطْاطٞسٝإ ٜٚأتٞ أبٛ       
ٜڀٛف عًِٝٗ ٚيسإ بهصا ٚنصا ٚسٛض عني. ٚقٌٝ: ٖٛ ع٢ً َع٢ٓ:  :ع٢ً اجملطٚض، أٟ

ٓٳٸـاتٹ ايٓٳٸ}ٜٚٓعُٕٛ بٗصا نً٘ ٚعٛض عني. ٚقاٍ ايعكؿطٟ: عڀؿاڄ ع٢ً  ِڇدٳ ، نأْ٘ {عٹٝ
قاٍ: ِٖ يف دٓات ٚؾان١ٗ ٚؿِ ٚسٛض. اْت٢ٗ، ٖٚصا ؾٝ٘ بعس ٚتؿهٝو ن٬ّ 

 .(3)#َطتبط بعه٘ ببعض، ٖٚٛ ؾِٗ أعذُٞ

دعًٗا يف قٌ دط سٝح ، ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘ ابٗ اايؿكاؾط  ٚد٘ صنطٝؾ
 عطف دط  قصٚف، تكسٜطٙ : ٚعٛض عني .

ٚقطأ ايػًُٞ ٚاؿػٔ $ؾكاٍ:  ، قطا٠٤ اؾط قاسب ضٚح املعاْٞ نُا ْكٌ
ٚعُطٚ بٔ عبٝس ٚأبٛ دعؿط ٚؾٝب١ ٚا٭عُـ ٚطًش١ ٚاملؿهٌ ٚأبإ ٚعك١ُ عٔ عاقِ 

ٚشٖب إىل ايعڀـ ..........باؾط، ٚقطأ ايٓدعٞ نصيو  "ٚسٛض عني"ٚمحع٠ ٚايهػا٥ٞ 
املصنٛض ايعكؿطٟ، ٚتعكب٘ أبٛ سٝإ ؾكاٍ: ؾٝ٘ بعس ٚتؿهٝو ن٬ّ َطتبط بعه٘ 

أٚ ع٢ً )أنٛاب( ٚهعٌ -ٚيٝؼ نُا قاٍ نُا ٫ ىؿ٢-ؾِٗ أعذُٞ  ببعض، ٖٚٛ
                                                           

 .14/ 8تؿػرل ابٔ نجرل ط ايع١ًُٝ (1)
 .178/ 5أْٛاض ايتٓعٌٜ ٚأغطاض ايتأٌٜٚ: (2)
 (.156-155/ 8تؿػرل ايبشط احملٝط )(3)
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نُا زلعت آْؿا ؾهأْ٘ قٌٝ: ٜٓعُٕٛ بأنٛاب -َتكًسا غٝؿا ٚضقا-َٔ باب 
ٛض، ٚدٛظ إٔ ٜبك٢ ع٢ً ظاٖطٙ املعطٚف، ٚإٔ ايٛيسإ ٜڀٛؾٕٛ عًِٝٗ باؿٛض أٜها ٚع

يعطض أْٛاع ايًصات عًِٝٗ َٔ املأنٍٛ ٚاملؿطٚب ٚاملٓهٛح نُا تأتٞ اـساّ 
 .(1)#....بايػطاضٟ يًًُٛى ٜٚعطنٖٛٔ عًِٝٗ

 ؾعطض ا٫ستُا٫ت ايج٬خ يف دط اؿٛض، ؾهإ:

 ٜطٙ :  َٚكاسب١ سٛض.مبهاف  قصٚف، ٚتكسفطٚضا : ا٭ٍٚ
عطف دط قصٚف، ٚتكسٜطٙ: ٚعٛض. َٔ باب ايعڀـ ع٢ً فطٚضا : ايجاْٞ

 ايؿ٤ٞ، ٚإٕ نإ يف غرل َعٓاٙ.
 ع٢ً ظاٖطٙ املعطٚف(.، ٚتكسٜطٙ: ٚعٛض)ع٢ً َا قبً٘  اَعڀٛؾفطٚضا : ايجايح

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء : 

َّ يي ىي مي خي حي ُّٱإٔ ايٛقـ عٓس قٛي٘ تعاىل:  ايٓشاؽ شنط
يٝؼ 2

٭ٕ اـؿض ع٢ً ايعڀـ ٚايعڀـ  ; كؿٛن١ "سٛض عني"إٕ دعًت  بٛقـ نافٺ
 اتكاٍ ٚايٛقـ ٜعاضض شيو. 

 اخلالصة والرتجيح : 

ؾُٓعٛا  يف ؽطٜر قطا٠٤ اؾطٸ ا٤ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ ٚع٢ً ضأغِٗ ايؿطٸَٔ  اتؿل عسز

 ٭ٕ ٚد٘ اؾطٸ ;عني ٚا٫بتسا٤ عٛض َّ يي ىي مي ُّٱايٛقـ ؾٝٗا ع٢ً قٛي٘ تعاىل: 

ٚاملع٢ٓ ، ٚايعڀـ ع٢ً املدتًـ يف ايعاٌَ َّ حم ُّٱايعڀـ ع٢ً َا قبًٗا ٖٚٛ قٛي٘: 
 ٚقس استذٛا عًٝ٘ بعسز َٔ ايؿٛاٖس ٫ زاعٞ يتهطاضٖا.  ،دا٥ع عٓس ايٓشا٠

ع٢ً ث٬ث١ أٚد٘ اختًـ ؾٝٗا أْٗا َّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱٱٚخ٬ق١ قطا٠٤ اؾط يف قٛي٘ تعاىل
 املؿػطٕٚ ٚايٓشا٠:

نأْ٘ قٌٝ: ِٖ يف دٓات ٚؾان١ٗ  "دٓٻات ايٓٻعِٝ"عڀـ ع٢ً  اأْٗ سسٖا:أ
  ٚؿِ ٚسٛض; قاي٘ ايعكؿطٟ.

                                                           

 .138 -137/ 14ضٚح املعاْٞ ا٭يٛغٞ (1)
 ص21طايٛاقع١:  ((2
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ع٢ً اٱتباع يف ايًؿغ، ٚإٕ اختًؿا يف املع٢ٓ; ٭ٕ اؿٛض ٫  ؾطٸاٚقاٍ ايؿطٻا٤: 
ٔٸ.  ٜٴڀاف بٗ

ٛٳابٺ"ع٢ً  ١َعڀٛؾ اأْٗ ايجاْٞ: ٛٸظ يف قٛي٘: "بٹأنڃ عٓاٙ ; إش َ"ٜٳڀڂٛفٴ"، ٚشيو بتذ
 ٜٓعُٕٛ ؾٝٗا بأنٛاب، ٚبهصا، ٚعٛض. قاي٘ ايعكؿطٟ.

َعڀٛف عًٝ٘ سكٝك١، ٚإٔ ايٛيسإ ٜڀٛؾٕٛ عًِٝٗ باؿٛض أٜهاڄ  ا: أْٗايجايح
٘ ب٘، ٚاملٓهٛح، ؾإٕ ؾٝ٘ يص٠ شلِ إشا طاؾٛا عًِٝٗ باملأنٍٛ; ٚاملؿطٚب، ٚاملتؿهچ

  ٚإىل ٖصا شٖب أبٛ عُطٚ بٔ ايع٤٬ ٚقڀطب.

ٛٳاب"ع٢ً  عڀـاؾط  بإٔ ٍ أبٞ ايبكا٫ٚ٤ ايتؿات إىل قٛ يف ايًډؿغ زٕٚ  "أنڃ
 .(1)املع٢ٓ; ٭ٕ اؿٛض ٫ ٜٴڀافٴ بٗا

 ع٢ً اٱتباع يف ايًؿغ، ٚإٕ اختًؿا يف املع٢ٓ; ؾطٸاَا ضآٙ ايؿطٸا٤ َٔ ٚايطادض 
يف شيو تأٜٝس املع٢ٓ ايعاٖط ي١ٰٜ، ٚامل٪ٜس يًُٓڀل ايعكًٞ يف إٔ " اؿٛض " ٫  ٭ٕ

 ُا ٜڀاف با٭نٛاب ٚايؿان١ٗ ٚايًشِ ٚغرلٙ .ٜڀاف بٗٔ ن

ٛٸظ ٚايهٓا١ٜ، ٚ تهًچـ تكسٜط قصٚف، نُا يف  انُا إٔ ؾٝ٘ بعس        عٔ ايتذ
 تكسٜط َهاف قصٚف.

ايعطب يف ؾعطِٖ،  دا٤ عٔٚمما ٜ٪نس ايعڀـ ع٢ً ايًؿغ ٜٚكٜٛ٘; َا   
، ؾٗٛ (2)" ٚايؿعط "زٜٛإ ايعطب ٚخعاْ٘ سهُتٗا َٚػتٓبط آزابٗا َٚػتٛزع عًَٛٗا

 ايعڀـ ع٢ً ايًؿغ .دٛاظ سذ١ ع٢ً 

  

                                                           

 .393-389/ 18  ،(اْعط ايًباب يف عًّٛ ايهتاب1)
 .104م  ، أب٬ٍٖٛ ايعػهطٟ، (نتاب ايكٓاعتني2)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 املطألة الجامية : الواو بني العطف واالضتئياف.

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ جعمعُّٱتعاىل:  يف قٛي٘
 ص13 -12طايكـ:  َّحل جل

 زأي الفساء مً كتاب "الكطع واالئتياف" لليحاع :

عٓسٙ: ٚيهِ متاّ ع٢ً قٍٛ ايؿطٸا٤، ٚايتكسٜط   َّمغ جغ جعمعُّٱقاٍ ايٓشاؽ: 
ص عٓسٙ يف َٛنع 13أخط٣، ٚيٝؼ بتُاّ ع٢ً قٍٛ ا٭خؿـ: ٭ٕ "ٚأخط٣" طايكـ: 

 خؿض بعڀؿٗا ع٢ً "ػاض٠".

"ٚأخط٣ ؼبْٛٗا" قڀع ناف ع٢ً قٍٛ ا٭خؿـ، ٚايتكسٜط عٓسٙ: "ٖٞ ْكط 
 .(1)#َٔ اهلل"، ٚيٝؼ بهاف ع٢ً قٍٛ ايؿطا٤; ٭ٕ "ْكطا " تبٝني يـ"أخط٣"

 معاىي الكسآٌ ": زأي الفساء مً كتابُ "

ؾٹٞ َٛنع ضؾع; أٟ: ٚيهِ أخط٣ ؾٹٞ  (خف حف)ٚقٛي٘: : $قاٍ ايؿطا٤
ٚٳؾځتٵضٷ قځطڇٜبٷ": َؿػٸط يٮخط٣، ٚيٛ  ٘ٹ  ٔٳ ايًډ َٹ ٍٳ: "ْٳكٵطٷ  ِٻ قځا َٳعٳ ثٛاب اٯخط٠، ثٴ ايعادٌ 

ٕٳ ْكطٶا َٔ ايًډ٘، يهإ قٛابٶا، ٚيٛ قٌٝ: ٚآخط ؼبْٛ٘  -ٜطٜس: ايؿتض، ٚايٓكط-نځا
ٕٳ ق  .(2)#ٛابٶانځا

 حتليل زأي الفساء :

دعٌ ايؿطٸا٤ "أخط٣" يف َٛنع ضؾع با٫بتسا٤; ٚاـدل قصٚف تكسٜطٙ: يهِ 
أخط٣، ٚقسٸضٙ قبٌ املبتسأ; ٭ٕ املبتسأ ٖٓا ْهط٠ ٫ٚ هٛظ ا٫بتسا٤ بايٓهط٠ َامل 

ٛٸؽ ٚدب تكسِٜ اـدل إشا نإ ؾب٘ ; ٜهٔ ٖٓاى َػٛؽ، ؾًُا مل ٜهٔ ٖٓاى َػ

 {خكلك حك جك مق حق}ضٙ قبٌ ن١ًُ "أخط٣"، ٚدعٌ قٛي٘ تعاىل مج١ً، ٚيصيو قسٸ
ٚأداظ إٔ ٜكاٍ يف غرل ايكطإٓ يف َجٌ ٖصٙ اؾ١ًُ: ٚآخط  {أخط٣}َؿػط يكٛي٘ تعاىل: 

 ؼبْٛ٘، ٭ٕ ايؿتض ٚايٓكط َصنط.

 
                                                           

 .723قـ -ايكڀع ٚا٥٫تٓاف يًٓشاؽ(1)
 (.154/ 3َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ )(2)
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 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض :

ٗٳا}ٚقاٍ $ يف َعاْٝ٘:  ا٭خؿـقاٍ     .(1)#٠ أڂخٵطٳ٣ٜكٍٛ: ٚػاض {ٚٳأڂخٵطٳ٣ تٴشٹبټْٛٳ

قؿ١ ملٛقٛف ايٛقٌ يف اٯ١ٜ ٖٛ ايٛد٘ ايكطا٥ٞ ا٭قًض، ٚدعٌ "أخط٣" دعٌ 
ٚنإٔ ايتكسٜط عٓسٙ: ٚػاض٠ ، "ػاض٠" املتكسٸ١َع٢ً  إَعڀٛؾقصٚف ، ُٖٚا 

ِٵ عٳًځ٢ }أخط٣، ؾه١ًُ "أخط٣" عٓسٙ َعڀٛؾ١ ع٢ً ػاض٠ يف قٛي٘ تعاىل:  ٌٵ أځزٴيڊهڂ ٖٳ
 ٌٖ أزيهِ ع٢ً ػاض٠ تٓذٝهِ ٚػاض٠ أخط٣ ؼبْٛٗاؾهأْ٘ قاٍ:  ، {تٹذٳاضٳ٠ٺ

 ايعڀـ; ٫ضتباط ايعڀـ باملعڀٛف  .إمنا ٜػٛؽ إشا نإ َع  ٛقٌٚاي؟

َع َا شٖب إيٝ٘ ايؿطٸا٤ يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ ايهطمي١ َٔ دعٌ  ايبػٟٖٛصا ٚاتؿل 
ٚاختًـ َع٘ يف تكسٜط اـدل ; سٝح قسٸضٙ ايؿطا٤  "أخط٣" َبتسأ َٚا بعسٖا خدل عٓٗا،

ٗٳا}$ٜكٍٛ:  بـ"ؼبْٛٗا"،بـ"يهِ" ،يف سني قسٸضٙ ايبػٜٛ ِٵ {ٚٳأڂخٵطٳ٣ تٴشٹبټْٛٳ ٚٳيځهڂ ٟٵ:  ، أځ
ٗٳا ٛٳابٹ ايڃآخٹطٳ٠ٹ تٴشٹبټْٛٳ َٳعٳ ثٳ ٌڇ   .(2)#خٳكٵًځ١څ أڂخٵطٳ٣ ؾٹٞ ايڃعٳادٹ

ٚقٛي٘: $يف نتاب٘ )َعاْٞ ايكطإٓ( عٓسَا قاٍ: ايعداز ٚتب٢ٓ ضأٟ ايؿطٸا٤ أٜها 
ٚٳأڂخٵطٳ٣ تٴشٹبټ ٓٹنيٳ) َٹ ُٴ٪ٵ ٚٳبٳؿٿطڇ ايڃ ٚٳؾځتٵضٷ قځطڇٜبٷ  ٘ٹ  ٔٳ ايًډ َٹ ٗٳا ْٳكٵطٷ  املع٢ٓ: ٚيهِ ػاض٠ أخط٣  (ْٛٳ

 .(3)#ٖٚٞ ْكط َٔ اهلل ٚؾتض قطٜب ،ؼبْٛٗا

ايٛدٗني ايًصٜٔ شنطُٖا ايؿطا٤ ٚا٭خؿـ يف تؿػرلٙ ٚظاز  ابٔ عڀ١ٝٚقس أٚضز 
ٚٳأڂخٵط٣(، قاٍ ا$عًُٝٗا ٚدٗا آخط ؾكاٍ:  ٭خؿـ: ٖٞ يف َٛنع خؿض قٛي٘ تعاىل: )

ع٢ً تٹذاضٳ٠ٺ، ٖٚصا قٍٛ قًل، قس ضز عًٝ٘ ْاؽ، ٚاستر ي٘ آخطٕٚ، ٚايكشٝض نعؿ٘، 
٭ٕ ٖصٙ )ا٭خط٣(، يٝػت مما زٍ عًٝ٘ إمنا ٖٞ مما أعڀ٢ مثٓا ٚدعا٤ ع٢ً اٱميإ 

ٕٸ ٚٳأڂخٵط٣ يف َٛنع ضؾع، ٚقاٍ قّٛ: إ أڂخٵط٣، يف  ٚاؾٗاز بايٓؿؼ ٚاملاٍ، ٚقاٍ ايؿطا٤: 
ِٵ دٳٓٻاتٺ( َٛ ٜٴسٵخٹًڃهڂ ٚٳ ِٵ  ِٵ شٴْٴٛبٳهڂ نع ْكب بإنُاض ؾعٌ، نأْ٘ قاٍ: )ٜٳػٵؿٹطٵ يځهڂ

                                                           

 (.541/ 2َعا٢ْ ايكطإٓ يٮخؿـ )(1)
 (.110/ 8طٝب١ ) -تؿػرل ايبػٟٛ (2)
 (.166/ 5َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘ يًعداز )(3)
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ص ٚميٓشهِ أخط٣، ٖٚٞ ايٓكط ٚايؿتض ايكطٜب، ٚقطأ ابٔ أبٞ عب١ً: 12طايكـ: 
 . (1)#)ْكطا َٔ اهلل ٚؾتشا(، بايٓكب ؾُٝٗا

 ؾصنط ابٔ عڀ١ٝ ايطؾع ع٢ً ا٫بتسا٤ نُا ٖٛ ضأٟ ايؿطا٤، نُا أؾاض إىل

ٚأْهط ٖصا ايٛد٘ ابٔ  َّ يي ىي ُّٱاؾط عڀؿا ع٢ً قٛي٘ تعاىل يف اٯٜات ايػابك١: 
ٚعسٙ خڀأ َٔ ا٭خؿـ، ٚظاز ع٢ً ٖصٜٔ ايٛدٗني ٚدٗا ثايجا، ٖٚٛ ايٓكب ، عڀ١ٝ

، ٚدعٌ ايٓكب ٚايؿتض "ميٓشهِ أخط٣بـ "ضٙ ابٔ عڀ١ٝ: ٚقسٸ، بتكسٜط ؾعٌ قصٚف

 .َّ حك جك مق  حق مف ُّٱا٠٤ ابٔ أبٞ عب١ً تؿػرلا يصيو، ٚقس استر ع٢ً ٖصا ايكٍٛ بكط

عطض ي١ٰٜ ايهطمي١ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ بٌ إٕ نجرلا ممٔ  ٚمل ٜتٛقـ ا٭َط عٓس
 ٖٛ ؾٗابايتؿػرل ٚاٱعطاب قس تٓاٍٚ ن٬ّ ايؿطا٤ ٚا٭خؿـ يف اٯ١ٜ ايهطمي١، 

ٛٵي٘: $ؾٝكٍٛ: ، ٜتٛقـ أَاّ ن٬ّ ايؿطا٤ ٚا٭خؿـ ٌُٜٚٗ ٚد٘ ايٓكب ايكٝػٞ  قځ

ٖٳٌ َّ خفمف حف ُّٱ َٳٛنٹع خؿض ع٢ً ايڃعٳڀـ ع٢ً "تٹذٳاضٳ٠"; أځٟ  "أڂخٵطٳ٣" ؾٹٞ 
ٖٳب ايڃأځخٵؿځـ، ٚتطؾع "ْكط" ع٢ً إنُاض  َٳصٵ ٖٳصٳا  أزيهِ ع٢ً خ١ً أڂخٵطٳ٣ ؼبْٛٗا 
َٳٛنٹع ضؾع ع٢ً  ٍٳ ايڃؿطا٤: "أخط٣" ؾٹٞ  ٚٳقځا ٞٳ ْكط،  ٖٹ َٴبٵتٳسأ; أځٟ: شٳيٹو ْكط، أځٚ 

ٓٵس ٚٳايتٻكڃسٹٜط عٹ ٖٳصٳا ايٹابٵتٹسٳا٤،  ٍٻ ع٢ً  ٚٳاغٵتس ٟٸ  ٝٳاض ايڀډبٳطڇ ٛٳ اخٵتٹ ٖٴ ٚٳ ٚٳيهِ خ١ً أڂخٵطٳ٣،   :ٙ
ٚٳؾتض، بٹايطٻؾڃع ع٢ً ايڃبٳسٳٍ َٔ أڂخٵطٳ٣  .(2)#بكٛي٘: ْكط 

 ؾذعٌ اؾط عڀؿا ْٚكً٘ عٔ ا٭خؿـ، ٚدعٌ ايطؾع ابتسا٤، ْٚػب٘ يًؿطا٤. 

ٚٳأڂخٵط٣ تٴشٹبټْٛٳ$ أَاّ ٖصٙ اٯ١ٜ ؾكاٍ: ايكططيب ٚقس تٛقـ  ٍٳ ايڃؿځطٻا٤ٴ ) ٗا( قځا
ٟٵ  ٗٳا ضٳؾڃعٷ أځ َٳشٳًڊ ٌٳ:  ٚٳقٹٝ ٌٿ خٳؿڃضڈ.  َٳشٳ ٞٳ ؾٹٞ  ٗڇ َٳعٵڀڂٛؾځ١څ عٳًځ٢ تٹذاضٳ٠ٺ ؾځ ـٴ: أڂخٵط٣  ٚٳايڃأځخٵؿځ
٘ٹ، ؾــ ٔٳ ايًډ َٹ ٛٳ ْٳكٵطٷ  ٖٴ ٟٵ  ٘ٹ( أځ ٔٳ ايًډ َٹ ٗٳا )ْٳكٵطٷ  ٚٳتٹذٳاضٳ٠څ أڂخٵطٳ٣ تٴشٹبټْٛٳ ِٵ خٳكٵًځ١څ أڂخٵطٳ٣   ٚٳيځهڂ

ِٵ ْٳكٵطٷ "ْٳكٵطٷ"  ٚٳيځهڂ ٟٵ  ٔٵ "أڂخٵط٣": أځ َٹ ٍڇ  ٌٳ: ضٳؾڃعٷ عٳًځ٢ ايڃبٳسٳ ٚٳقٹٝ ٚٳأڂخٵط٣".  ع٢ً ٖصا تؿػرلٴ "
٘ٹ ٔٳ ايًډ  .(3)#َٹ

                                                           

 (.304/ 5احملطض ايٛدٝع يف تؿػرل ايهتاب ايععٜع )(1)
 .(.732/ 2َؿهٌ إعطاب ايكطإٓ ملهٞ )(2)
 .89 -88/ 18تؿػرل ايكططيب (3)
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ٚمل ،اٯ١ٜ إعطاب "أخط٣ " يف ؾصنط ايكططيب ن٬ّ ايؿطا٤ ٚا٭خؿـ، سٍٛ 

 حف ُّٱٜتعطض إىل ٚد٘ ايٓكب ؾٝٗا بٌ اقتكط ع٢ً ٚدٗٞ اؾط ٚايطؾع، ٚعسٸ َا بعس 

 تؿػرلا ملهُٕٛ أخط٣.  َّ خفمف

ٟٸٜٚأتٞ  تٓشكط يف سايتني إعطابٝتني  أٚد٘ث٬ث١ َٔ ايٓشا٠ ;يٝصنط  ايعهدل
َُٓٗا ٖٞ ايٓكب بتكسٜط ؾعٌ  إسساُٖا:ُٖا ايٓكب ٚايطؾع، ؾصنط يًٓكب عًتني; 

ٜعڀٝهِ، ٖٚٛ ضأٟ مجٝع َٔ غبك٘ يف تٛدٝ٘ ايٓكب يف اٯ١ٜ  :قصٚف تكسٜطٙ عٓسٙ
تهٕٛ َٓكٛب١ بؿعٌ قصٚف َسيٍٛ عًٝ٘ بكٛي٘ تعاىل: إٔ  :٭خط٣ٚاايهطمي١. 

 ؾذعًٗا َٔ باب ا٫ؾتػاٍ.  {ؼبْٛٗا}

، ِٻَبتسأ ٚخدلٙ قصٚف تكسٜطٙ: ثٳ "أخط٣"ٚأَا ايطؾع ؾعًت٘ عٓسٙ إٔ ن١ًُ 
ٖٚٛ ضأٟ ايؿطا٤ غرل أْ٘ اختًـ َع ايؿطا٤ يف تكسٜط اـدل; سٝح قسضٙ ايؿطا٤ بـ"يهِ"، 

 .(1)"ِٻـ"ثٳ ٚقسضٙ ايعهدلٟ ب

زٕٚ إٔ ٜتعطض إىل غرلٙ، ، ايؿطا٤  ٚاؾل ضأٟ َأَ املؿػطٜٔ َٔ اختاض نإ ٚ
ضأٟ ايؿطا٤  ْك٬; سٝح املٓرل قاسب تؿػرل ايػطازٚ (2)قاسب ضٚح املعاَْٞٚٔ ٖ٪٤٫ 

َا  إٜطؾه ُاعًٝ٘ ٚنأْٗ اٚاغتكط ايكا٥ٌ بطؾع "أخط٣ " َبتسأ ـدل قصٚف،
 .(3)عساٙ

يف تؿػرلٙ سٝح قاٍ:  ابٔ عازٍتؿكٌٝ اٯضا٤ ٚبٝاْٗا ٚممٔ أغٗب َٔ املتأخطٜٔ يف 
ٗٳا}قٛي٘: $  . ؾٝٗا أٚد٘:{ٚأخط٣ تٴشٹبټْٛٳ

ِٻ أٚ  أسسٖا: أْٗا يف َٛنع ضؾع ع٢ً ا٫بتسا٤ ٚخدلٖا َكسض، أٟ: ٚيهِ أٚ ٚث
ٗٳا": ْعت ي٘.  عٓسٙ خك١ً أخط٣ أٚ َجٛب١ أخط٣، ٚ"تٴشٹبټْٛ

ٙ: ٖٞ ْكط، ٚاؾ١ًُ خدل إٔ اـدل مج١ً سصف َبتس٩ٖا، تكسٜط ايجاْٞ:
 "أخط٣". قاي٘ أبٛ ايبكا٤.

                                                           

 .(.1221/ 2ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ )(اْعط1)
 ..14/284(اْعط ضٚح املعاْٞ .2)
 (.199/ 4تؿػرل ايػطاز املٓرل )(اْعط 3)
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هِ، أٚ ٝأٟ: ٜٚعڀ أْٗا َٓكٛب١ بؿعٌ قصٚف يًس٫ي١ عًٝ٘ بايػٿٝام، ايجايح:
ٗٳا": ْعت شلا أٜهاڄ.  ميٓشهِ َجٛب١ أخط٣، ٚ"تٴشٹبټْٛ

ٗٳا" ؾٝهٕٛ َٔ ا٫ؾتػاٍ،  ايطابع: أْٗا َٓكٛب١ بؿعٌ َهُط ٜؿػطٙ "تٴشٹبټْٛ
 "ؼبْٛٗا" ْعتاڄ; ٭ْ٘ َؿػط يًعاٌَ ؾٝ٘.ٚس٦ٓٝصٺ ٫ ٜهٕٛ 

 أْٗا فطٚض٠ عڀؿاڄ ع٢ً "ػاض٠". اـاَؼ:

ٍٻ عًٝ٘ إمنا ٖٞ ثٛاب َٔ عٓس اهلل. قاٍ  ٚنٴعـ ٖصا بأْٗا يٝػت مما ز
 .(1)#ايكططيب: "ٖصا ايٛد٘ َٓكٍٛ عٔ ا٭خؿـ ٚايؿطا٤"

١ُ ؾذعٌ ايطؾع إَا ع٢ً تكسٜط خدل قصٚف أٚ تكسٜط َبتسأ قصٚف; ٭ٕ نً
 َٔ إٔ تهٕٛ َبتسأ. ا"أخط٣" ْهط٠ ٖٚٛ ٚقـ، ؾا٭قًض ؾٝٗا إٔ تهٕٛ خدل

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

 تٓاٍٚ ايٓشاؽ يف ْك٘ ايػابل ضأٜني مٜٛني يف قطا٠٤ اٯٜات ايهطمي١: 

ٖٚٛ إٔ تهٕٛ ايكطا٠٤ َٛقٛي١ يف اٯ١ٜ ايهطمي١، ٚع٢ً ٖصا ٜهٕٛ  :أسسُٖا
قٛي٘ يف اٯٜات ايػابك١ ػاض٠ تٓذٝهِ، ْٚػب ٖصا ايطأٟ  إعطاب أخط٣ عڀؿا ع٢ً

 يٮخؿـ.

ٚإعطاب أخط٣ ع٢ً َّ خفمف حف ُّٱإٔ ايٛقـ ٚاقع قبٌ قٛي٘ تعاىل:  :ٚاٯخط
 ٖصا ايكٍٛ َبتسأ ٚخدلٙ قصٚف تكسٜطٙ: يهِ، ْٚػب ٖصا ايطأٟ يًؿطا٤.

يف ايذلدٝض بني ٖصٜٔ  اؾدكٝ اسّ ايٓشاؽ يف ايٓل ايػابل ادتٗازٚمل ٜك
 ٕ.اأٟ مٟٛ ىايـ ب٘ َا شنطٙ ايعاملطأٜني أٚ تكسِٜ ضاي

 

  

                                                           

 .(.63/ 19هتاب )ايًباب يف عًّٛ اي(1)
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 اخلالصة والرتجيح :

يف اٯ١ٜ مخػ١ -املتكسَٕٛ َِٓٗ ٚاملتأخطٕٚ -ؼكٌ مما شنطٙ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٕٚ 
 أٚد٘ م١ٜٛ:

يف َٛنع ضؾع ع٢ً ا٫بتسا٤ ٚخدلٖا َكسض، أٟ: ٚيهِ أٚ  "أخط٣ " إٔ ا٭ٍٚ:
ِٻ أٚ عٓسٙ خك١ً أخط٣.   .ايطأٟ يًؿطا٤ٖصا ٚٚث

إٔ اـدل مج١ً سصف َبتس٩ٖا، تكسٜطٙ: ٖٞ ْكط، ٚاؾ١ًُ خدل  ايجاْٞ:
 #.أخط٣$

هِ، أٚ ٝأْٗا َٓكٛب١ بؿعٌ قصٚف يًس٫ي١ عًٝ٘ بايػٿٝام، أٟ: ٜٚعڀ ايجايح:
ٗٳا" ْعت شلا أٜهاڄ.بټميٓشهِ َجٛب١ أخط٣، ٚ"تٴشٹ ْٛ 

ٗٳ ٙ: "أْٗا َٓكٛب١ بؿعٌ َهُط ٜؿػط ايطابع:  ؾٝهٕٛ َٔ ا٫ؾتػاٍ. "اتٴشٹبټْٛ

 أْٗا فطٚض٠ عڀؿاڄ ع٢ً "ػاض٠". ٖٚصا ٖٛ ضأٟ ا٭خؿـ. اـاَؼ:

ع٢ً أْٗا َبتسأ َٚا بعسٖا خدل ع٢ً َا يف ايطأٟ ايجاْٞ،  "أخط٣"إٔ إعطاب  ايٛانض:ٚ
قٍٛ ؾٝ٘ نجرل َٔ ايبعس; ٭ٕ " أخط٣" ْهط٠، ٚايٓهط٠ ٫ ٜبتسأ بٗا َتكس١َ َامل 

 ؽكل.

قٍٛ ا٭خؿـ باعتباضٖا كؿٛن١ عڀؿا ع٢ً َا قبًٗا، ملا ٚنصيو ا٭َط يف   
; ٭ٕ "ا٭خط٣" َٔ ْكط ٚؾتض تعس دٛا٥ع َٚهاؾآت،  ؾٝ٘ َٔ بعس يف َع٢ٓ اٯ١ٜ

ٚيٝػت َٔ نُٔ ايتذاض٠ اييت تكسّ هلل، ؾٗٞ َٔ قبٌٝ ايعڀا٤ ٫ ا٭خص، ٚؾتإ َا 
 . بُٝٓٗا 

هِ، إش املع٢ٓ ٝقصٚف تكسٜطٙ : ٚميٓشهِ أٚ ٜعڀؿعٌ بٚأَا ايٓكب ؾٗٛ 
أقطب ٚأدسض; سٝح ٜتهُٔ ٖب١ َٔ اهلل تسؾعِٗ يٲميإ ٚاؾٗاز باملاٍ ٚايٓؿؼ، 

 مبهُٕٛ َا تكسّ َٔ آٜات. ٚاهلل أعًِ ٚأدٌ.
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 ادلسألت التاسعت:

 اليصب على اإلغساء. وأأثس احلرف يف اليصب على ىصع اخلافض 

 َّهتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئُّٱيف قٛي٘ تعاىل: 
 ص78طاؿر: 

 ي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :زأ

  َّ مث حت جت هب مب خب حب جب هئُّٱٱٱ: قاٍ أمحس بٔ َٛغ٢$قاٍ ايٓشاؽ :   
متاّ، ٚنصا ع٢ً قٍٛ أبٞ إغشام; ٭ٕ ايتكسٜط عٓسٙ: اتبعٛا ١ًَ أبٝهِ إبطاِٖٝ، 

٭ٕ ايتكسٜط عٓس ايؿطا٤: ن١ًُ أبٝهِ، ثِ ; ٚيٝؼ ٖٛ ٖهصا، ع٢ً قٛ ٍ ايؿطا٤

ع عًٝهِ ٚغٸ َّجتحتمث هب مب خب حب جب هئُّٱٱاف، ٭ٕ َع٢ٓ "سصف ايه
ٜٛدب ايٓكب، ٚقس أمجع  ن١ًُ أبٝهِ، ٚايكٍٛ ا٭ٍٚ أٚىل; ٭ٕ سصف ايهاف ٫

ٕ إايٓشٜٕٛٛ: أْ٘ إشا قٌٝ: ظٜس نا٭غس، ثِ سصف ايهاف مل هع ايٓكب ٚأٜها ؾ
هِ أبٝ ١قبً٘: "اضنعٛا ٚاغذسٚا" ؾايعاٖط إٔ ٜهٕٛ ٖصا ع٢ً ا٭َط، أٟ اتبعٛا ًَ

 .(1)#إبطاِٖٝ، ٖٚصا ايتُاّ عٓس ٜعكٛب ٚأبٞ دعؿط

 زأي الفساء مً كتابُ "معاىي الكسآٌ":

ِٵ َٹًډ١ځ: )ٚقٛي٘$قاٍ ايؿطا٤ :   أبٝهِ نًُډ١ عٳًٝهِ ٚغٻع: عٳًځ٢ ْكبتٗا( أځبٹٝهڂ

ٖٹِٝ  ن١ًُ ٚزلٻش٘ ٚغٸع٘: ٜكٍٛ َّ جتحت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ قٛي٘: ٭ٕ إڇبٵطٳا
ٖٹِٝ، ِٳ َٹًډ١) تٓكب ٚقس. ْكبت ايهاف تأيكٝ ؾإشا إڇبٵطٳا ٖٹٝ ٗٳا ا٭َط عٳًځ٢( إڇبٵطٳا  أٍٚ ٭ٕ بٹ
ٍٳ نأْ٘، أَط ايه٬ّ ٖٹِٝ َٹًچ١ ٚايعَٛا اضنعٛا: قځا  .(2) #إڇبٵطٳا

 حتليل زأي الفساء :

ع٢ً ْعع اـاؾض، ٚايتكسٜط  {ًَچ١}ٜط٣ ايؿطا٤ إٔ ايٓكب يف قٛي٘ تعاىل: 
ض َٔ عٛاٌَ ايٓكب ايؿا٥ع١ يف املصٖب عٓسٙ: ن١ًُ أبٝهِ إبطاِٖٝ. ْٚعع اـاؾ

                                                           

 .497 – 496م:  ،ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(1)
 .(231/ 2َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ )(2)
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إٔ َا عٌُ ايٓكب يف أغًب ب ٖصا املصٖب ٜطٕٚ ايهٛيف يف ايٓشٛ، ؾأقشا
ٖٛ إ٫ ْعع اـاؾض، ؾٓكب ايعطف ٚايتُٝٝع ٚاملؿعٍٛ ٭دً٘ ٚغرل شيو  املٓكٛبات َا

َٓكٛب عٓسِٖ ع٢ً ْعع اـاؾض. ؾهإ اتػام ايؿطا٤ َع َصٖب٘ ٖٓا زل١ ممٝع٠ ي٘ 
 يف نتاب٘.

ٚمل ٜهٔ ايٓكب ع٢ً ْعع اـاؾض عٓس ايؿطا٤ ٖٛ ايتٛدٝ٘ ايٛسٝس يًٓكب يف 
أْ٘ محً٘ ع٢ً َا أطًل عًٝ٘:  ٘  ايٓكب أٜهٶا تٛدٝٗا آخط، سٝحاٯ١ٜ، ؾكس ٚدٸ

 ا٭َط، مبا ٜكڀًض عًٝ٘ ايبكطٜٕٛ بـ)اٱغطا٤(; ٚشيو بؿعٌ قصٚف تكسٜطٙ: ايعّ.

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض :

 ا٭خؿـ ا٭ٚغطيف باٯ١ٜ ; ٖٛ أبٛ اؿػٔ  ببٝإ ٚد٘ ايٓكب عٸينإٕ أٍٚ َٔ 

 .(1)#ا٭َط بع٢ً ْلٱَّ مث هت مت ختُّٱٚقاٍ$سُٝٓا قاٍ: 

ؾذعٌ أبٛ اؿػٔ ا٭خؿـ ايٓكب يف اٯ١ٜ ايهطمي١ ع٢ً تكسٜط ؾعٌ قصٚف       
تكسٜطٙ : ايعّ، ٖٚٛ َا عٓاٙ بتعبرلٙ ا٭َط، ٖٚٛ َا ؾػطٙ ايؿطا٤ يف ْك٘ ايػابل، 

إٔ إٜطاز ايؿطا٤ يًتٛدٝ٘ ايجاْٞ نإ متاؾٝا َع َا شنطٙ ا٭خؿـ يف نتاب٘  ٜٚبسٚ
 َعاْٞ ايكطإٓ.

يٝٓڀًل َٔ املٓعٛض ْؿػ٘ ايصٟ ططس٘ ايؿطا٤ يف اٯ١ٜ  ايڀدلٟٚقس دا٤ 
 .(2)ايهطمي١، ٜٚصنط عني ايٛدٗني ايًصٜٔ شنطُٖا ايؿطا٤ يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ

أسس ايٛدٗني ايًصٜٔ ططسُٗا يف نتاب٘،  يٝتؿل َع ايؿطا٤ يف ايعداز ٜٚأتٞ          
ُٸا قسٸَ٘ ايؿطٸا٤ َٔ ايٓكب يف اٯ١ٜ بتكسٜط ؾعٌ  ٜٚكسٸّ تٛدٝٗا دسٜسا ىتًـ ع
قصٚف، غرل أْ٘ ٜڀطح تٛدٝٗا دسٜسا مل ٜصنطٙ ايؿطا٤ ٖٚٛ إٔ ايٓكب دا٥ع 
بايؿعٌ: ابعسٚا أٚ اؾعًٛا، ٜٚهٕٛ ايتكسٜط عٓسٙ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ: اعبسٚا ضبهِ 

                                                           

 .453/ 2َعا٢ْ ايكطإٓ يٮخؿـ (1)
 .(691/ 18تؿػرل ايڀدلٟ )(اْعط 2)
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ا اـرل ؾعٌ أبٝهِ إبطاِٖٝ، ثِ سصف املهاف; ٖٚٛ قٛي٘: عباز٠ أٚ ؾعٌ ٚأقاّ ٚاؾعًٛ
 .(1)املهاف إيٝ٘ َكاَ٘ ٚأدط٣ عًٝ٘ أسهاَ٘

أٜها َع ايؿطا٤ يف تٛدٝ٘ ايٓكب يف اٯ١ٜ بتكسٜط ؾعٌ  ايجعاييب ٚقس اتؿل
َٹًډ١ځ$ قصٚف ؾكاٍ:   .(2)#اٱغطا٤ أؾعاٍ َٔ َهُط بؿعٌ كبْ " ٚ"

َع ايؿطا٤ يف ايٛدٗني ايًصٜٔ شنطُٖا ٱعطاب  از املٓرلايػطٚاتؿل قاسب 
 ١ًَ}: تعاىل ٚقٛي٘$ٚأناف ايٓكب ع٢ً ا٫ختكام ، ؾكاٍ:  {١ًَ}قٛي٘ تعاىل: 

ٌڈ املكسض ع٢ً أٚ ايهاف، ٖٚٛ اـاؾض بٓعع ْكب {أبٝهِ  َا َهُٕٛ عًٝ٘ زٍ بؿع
 اتبعٛا: أٟ ٤اٱغطا ع٢ً أٚ أبٝهِ، ١ًَ تٛغع١ زٜٓهِ ٚغٸع: أٟ املهاف; عصف قبً٘
 .(3) #أبٝهِ  ١ًَ بايسٜٔ أعين: أٟ ا٫ختكام ع٢ً أٚ أبٝهِ، ١ًَ

يف تؿػرلُٖا اؾ٬يني ٚدٗا مٜٛا ٜتؿل َع ايػٝٛطٞ ٚاحملًٞ ٚنصيو أٚضز 
ِٵ َٹًډ١}$َا شنطٙ ايؿطا٤ َٔ ايٓكب ع٢ً ْعع اـاؾض ؾكا٫:  ٓٵكٴٛب {أځبٹٝهڂ  بٹٓٳعٵعڇ َٳ

 .(4)#ايڃهځاف ايڃدٳاؾٹض

يف إعطاب اٯ١ٜ ايهطمي١ إىل إٔ ايٓكب ؾٝٗا  بٛ ايبكا٤ ايعهدلٟأٚقس شٖب 
 ٭ٕ "١ًَ" َجٌ تكسٜطٙ ٚقٌٝ: أبٝهِ، ١ًَ اتبعٛا أٟ: {أبٝهِ ١ًَ}$ع٢ً اٱغطا٤ ؾكاٍ: 

 إيٝ٘ املهاف ٚأقاّ املهاف ؾشصف إبطاِٖٝ ١ًَ َجٌ ايسٜٔ عًٝهِ غٌٗ املع٢ٓ
 .(5)#َكاَ٘

كب ع٢ً تكسٜط سصف َهاف ٚإقا١َ ٚد٘ اٯ١ٜ تٛدٝٗا آخط باعتباض إٔ ايٓ ٚ
 "١ًَ" املهاف إيٝ٘ َكاَ٘ ٚإدطا٤ ايٓكب عًٝ٘. 

 

                                                           

 .(440/ 3َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘ يًعداز )(اْعط 1)
 .(139/ 4اؾٛاٖط اؿػإ يف تؿػرل ايكطإٓ )(2)
 .(568/ 2اٱعا١ْ ع٢ً َعطؾ١ بعض َعاْٞ ن٬ّ ضبٓا اؿهِٝ اـبرل )ايػطاز املٓرل يف (3)
 .(445تؿػرل اؾ٬يني )م: (4)
 .(949/ 2ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ )(5)
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أٜها يف تؿػرلٙ إىل ايٓكب ع٢ً اٱغطا٤ بتكسٜط ؾعٌ قصٚف  ايكازلٞ ٚشٖب

 ع٢ً َٓكٛب َّهت مت ختُّٱٚشٖب ؾٝ٘ إىل ٚد٘ ىتًـ ؾٝ٘ عُا غبكٛٙ، ؾكاٍ: 
 زٜٓهِ ٚغع أٟ َهاف سصف بعس. اؿطز ْؿٞ َٔ قبً٘ َا عًٝ٘ زٍ بؿعٌ املكسض١ٜ،

 ا٫ختكام أٚ( ايعَٛا أٚ اتبعٛا) بتكسٜط اٱغطا٤ ع٢ً أٚ. إبطاِٖٝ أبٝهِ ١ًَ تٛغٝع
 .(1) #قبً٘ مما بٝإ عڀـ أٚ بسٍ ٖٛ أٚ. ٚمٛٙ( أعين) بتكسٜط

ؾذعٌ ايٓكب ع٢ً اٱغطا٤ َتؿكا بصيو َع ايؿطا٤ ، ٚيهٓ٘ اْؿطز بٛد٘ آخط 
 .عٌ زٍ عًٝ٘ ْؿٞ اؿطزٖٚٛ ايٓكب ع٢ً املكسض١ٜ ٚقسض شيو بؿ

ايصٟ  قاسب ضٚح ايبٝإٚاتؿل َع ايكازلٞ يف شيو بعض املؿػطٜٔ َٔ أَجاٍ: 

 ع٢ً ْكب َّمث هت مت ختُّٱشنط ايٓكب ع٢ً املكسض١ٜ يف تؿػرلٙ ؾكاٍ: 
 زٜٓهِ عًٝهِ : ٚغٸع املهاف ، أٟ عصف قبً٘ َا َهُٕٛ عًٝ٘ زٍ بؿعٌ املكسض
 .(2)#أبٝهِ ١ًَ اتبعٛا أٚ إبطاِٖٝ أبٝهِ ١ًَ تٛغع١

ِٵ َٸًډ١ځ}$; ايصٟ أقط بايٓكب ع٢ً املكسض١ٜ; ؾكاٍ: أبٞ ايػعٛزٚنصيو   أځبٹٝهڂ
ٌڈ املكسضڇ ع٢ً ْٴكب {إبطاِٖٝ ٍٻ بؿع ٕٴ عًٝ٘ ز  أٟ: ٚغع املهافٹ; عصفٹ قبًځ٘ َا َهُٛ
 .(3)#ا٫ختكامڇ ع٢ً أٚ اٱغطا٤ٹ ع٢ً أٚ أبٝهِ ًَډ١ٹ تٛغع١ځ زٜٓٳهِ عًٝهِ

 طاب اٯ١ٜ َصٖبني: يف إع ايعكؿطٟٚشٖب 

:  ايٓكب مبهُٕٛ َا تكسّ ٚشيو ع٢ً سصف املهاف ٚإقا١َ املهاف أسسُٖا
 إيٝ٘ َكاَ٘. 

ع٢ً ا٫ختكام ٚيٝؼ اٱغطا٤، ٚيف شيو كايؿ١ ملا ططس٘ ايؿطا٤ َٔ  ٯخط:ٚا
 ايٓكب ع٢ً ْعع اـاؾض أٚ ع٢ً اٱغطا٤، ؾكاٍ: 

                                                           

 ..(279/ 7قاغٔ ايتأٌٜٚ )(1)
 ..(65/ 6ضٚح ايبٝإ )(2)
 .(122/ 6إضؾاز ايعكٌ ايػًِٝ إىل َعاٜا ايهتاب ايهطِٜ )(3)
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 أبٝهِ، ١ًَ تٛغع١ هِزٜٓ ٚغع: قٌٝ نأْ٘ تكسٸَٗا، َا مبهُٕٛ امل١ً ْكب$
 ١ًَ بايسٜٔ أعين: أٟ ا٫ختكام، ع٢ً أٚ. َكاَ٘ إيٝ٘ املهاف ٚأقاّ املهاف سصف ثِ

 .1#اؿُٝس هلل اؿُس: نكٛيو أبٝهِ

َع ايؿطا٤ يف ايٛد٘ ا٭ٍٚ ، ٖٚٛ ايٓكب ع٢ً ْعع اـاؾض غرل  ايطاظٟ ٚاتؿل
ب يف اٯ١ٜ ع٢ً املسح أْ٘ خايؿ٘ يف ايٛد٘ ايجاْٞ ٖٚٛ ايٓكب ع٢ً اٱغطا٤، ؾكسض ايٓك

٘ٴ$$ٚايتععِٝ ٚيٝؼ اٱغطا٤ ؾكاٍ:  ٛٵيڂ ِٵ َٹًډ١ځ: قځ ِٳ أځبٹٝهڂ ٖٹٝ ٛٳ إڇبٵطا ِٴ ٖٴ ُٻانڂ ُٹنيٳ غٳ ُٴػٵًٹ ٔٵ ايڃ  َٹ
ٌٴ ُٹًډ١ٹ ْٳكٵبٹ ٚٳؾٹٞ قځبٵ ٕڇ ايڃ ٗٳا  : ٚٳدٵ

ُٳا ٖٴ ٛٳ: أځسٳسٴ ٖٴ ٍٴ ٚٳ ٛٵ ٗٳا ايڃؿځطٻا٤ٹ قځ ْٻ ٓٵكٴٛبٳ١څ أځ ٕڇ َٳ ُٴٛ ُٳهٵ ٗٳ َٳا بٹ َٳ ٘ٴ اتٳكځسٻ ْٻ ٌٳ نځأځ  ٚٳغٻعٳ قٹٝ
ِٵ ٛٵغٹعٳ١ځ زٹٜٓٳهڂ ِٵ َٹًډ١ٹ تٳ ِٳ، أځبٹٝهڂ ٖٹٝ ِٻ إڇبٵطٳا ُٴهٳافٳ سٳصٳفٳ ثٴ ّٳ ايڃ ُٴهٳافٳ ٚٳأځقځا ٘ٹ ايڃ ٝٵ ٘ٴ. إڇيځ َٳ   َٳكځا

ٕٵ :ٚٳايجٻاْٹٞ ٕٳ أځ ٓٵكٴٛبٶا ٜٳهڂٛ ُٳسٵحڇ عٳًځ٢ َٳ ِڇ ايڃ ٟٵ ٚٳايتٻعٵعٹٝ ٔڇ أځعٵٓٹٞ أځ ِٵ َٹًډ١ځ بٹايسٿٜ  أځبٹٝهڂ
ِٳ ٖٹٝ  .(2) #إڇبٵطٳا

ٚإشا نإ بعض ايٓشا٠ قس خايـ ايؿطا٤ يف ٚد٘ أٚ أنجط َٔ ا٭ٚد٘ اييت 
قس قطح  ايكٝػٞ، ؾإٕ هعٸؿٛا قٛي٘شنطٖا يف إعطاب اٯ١ٜ ايهطمي١ زٕٚ إٔ ٜ

ٛٵي٘$تكطوا ٚانشا بهعـ ن٬ّ ايؿطا٤ ٚعسّ اعتسازٙ ب٘ ؾكاٍ يف َؿهً٘:   َٹًډ١} قځ
ٍٳ، أبٝهِ َٹًډ١ بعٴٛااتإنُاض  ع٢ً ْكب ًَ٘ {أبٝهِ ٛٳ ايڃؿطا٤ ٚٳقځا ٓٵكٴٛب ٖٴ  ع٢ً َٳ
ُٻا أبٝهِ ن١ًُ ٚٳتٳكڃسٹٜطٙ ايڃذٳطٸ سطف سصف ٓٵسٙ ٚٳتٳكڃسٹٜطٙ ْكب ايڃذٳطٸ سطف سصف ؾځًځ  عٹ

ٝٵهڂِ ٚغع  ٜسٍ َّ جتحت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ يٹأځٕ أبٝهِ ن١ًُ ايسٸٜٔ ؾٹٞ عٳًځ
ٝٵهڂِ ٚغع ع٢ً ٛٳ عٳًځ ٖٴ  (3) بعٝس قځٍٛ ٚٳ

ؾٝصنط عسزا َٔ ا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ اييت أٚضزٖا ايٓشا٠  سٝإ أبٜٛٚأتٞ 
 ٚاملؿػطٕٚ يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ ، ٖٚصٙ ا٭ٚد٘ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

 ايٓكب بؿعٌ قصٚف تكسٜطٙ : دعٌ ا٭ٍٚ:

                                                           

 .(173/ 3اَض ايتٓعٌٜ )ايهؿاف عٔ سكا٥ل غٛ(1)
 ..(256/ 23َؿاتٝض ايػٝب أٚ ايتؿػرل ايهبرل )(2)
 .(494/ 2َؿهٌ إعطاب ايكطإٓ ملهٞ )(3)
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 ايٓكب ع٢ً ا٫ختكام بؿعٌ قصٚف تكسٜطٙ : أخل. ايجاْٞ:

 ايٓكب بؿعٌ قصٚف تكسٜطٙ : اتبعٛا. ايجايح:

 . (1)ع٢ً ْعع اـاؾض ْٚكً٘ عٔ ايؿطا٤ ايٓكب ايطابع:

أبٛ سٝإ ا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ اييت شنطٖا َٔ غبك٘ َٔ َؿػطٜٔ ٚما٠  عسٸز ٚإشا
يف تؿػرلٙ نٌ ا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ  تٛغٸعقس  ابٔ عازٍيف تٛدٝ٘ ايٓكب يف اٯ١ٜ، ؾإٕ 

كاٍ: ؾ {١ًَ}احملت١ًُ ٚايٛاضز٠ عٓس ايٓشا٠ ايػابكني يف تٛدٝ٘ ايٓكب يف قٛي٘ تعاىل: 
ِٵ َٹًډ١ځ$: قٛي٘$   :أٚد٘ ؾٝ٘ #أځبٹٝهڂ

 .ايبكا٤ أبٛ ٚتبع٘ اؿٛيف قاي٘. َهُطاڄ باتبعٛا َٓكٛب١ أْٗا :أسسٖا

 .أبٝهِ ١ًَ بايسٜٔ أعين: أٟ ا٫ختكام، ع٢ً َٓكٛب١ أْٗا :ايجاْٞ

 ١ًَ تٛغع١ زٜٓهِ ٚغع: قاٍ نأْ٘ تكسَٗا، َا مبهُٕٛ َٓكٛب١ أْٗا :ايجايح
 .أظٗطٖا ٖٚصا. ايعكؿطٟ قاي٘. َكاَ٘ إيٝ٘ املهاف ٚأقِٝ فاملها سصف ثِ أبٝهِ،

 .عڀ١ٝ ابٔ قاي٘. َكسضاڄ ظعًٗا َٓكٛب١ أْٗا :ايطابع

 قاي٘. أبٝهِ ن١ًُ: أٟ اؾط، ناف سصف ع٢ً َٓكٛب١ أْٗا :اـاَؼ
 غٌٗ املع٢ٓ ٭ٕ ١ًَ، َجٌ: تكسٜطٙ ٚقٌٝ: قاٍ ؾإْ٘ َٓ٘، قطٜباڄ ايبكا٤ أبٛ ٚقاٍ ايؿطا٤،
 .(2)#َكاَ٘ إيٝ٘ املهاف ٚأقِٝ املهاف ؾشصف أبٝهِ، ١ًَ َجٌ ٜٔايس عًٝهِ

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

آضا٤ ايٓشا٠ يف ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف اٯ١ٜ ايهطمي١، ؾصنط ضأٟ َٔ ايٓشاؽعسٸز        
، ثِ شنط ضأٟ َٔ أْهط ايٛقـ عًٝ٘ ٖٚٛ {سطز}قاٍ بايٛقـ ع٢ً قٛي٘ تعاىل: 

ب يف إعطاب اٯ١ٜ إىل ْكب "١ًَ" ع٢ً ْعع اـاؾض، ٖٚٛ َا ٜتٓاقض ايؿطا٤ ايصٟ شٖ
َع ايٛقـ ٖٓا. ٚضدٸض ايكٍٛ ا٭ٍٚ، ٚضزٸ ع٢ً ايؿطا٤ قٛي٘ يف تٛدٝ٘ ايٓكب يف اٯ١ٜ ع٢ً 
ْعع اـاؾض، ٚشنط إٔ ْعع اـاؾض ٫ ٜٛدب ايٓكب، ٚاغتسٍ ع٢ً شيو بكٛشلِ 

                                                           

 (.539/ 7ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل )( اْعط 1)

 .(159 -158/ 14ايًباب يف عًّٛ ايهتاب )(2)
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صف مل ٜٓكب ا٭غس بٌ ٜعڀ٢ ظٜس نا٭غس، ٚشيو إٔ اـاؾض يف ٖصا املجاٍ يٛ س
 سهِ ايطؾع، َٚٔ ٖٓا ٜتبني إٔ ْعع اـاؾض ٫ ٜٛدب ايٓكب ع٢ً اٱط٬م.

 اخلالصة والرتجيح :

اٯ١ٜ "ًَچ١" يف ؼكٸٌ مما غبل أْ٘ قس ٚقعت تٛدٝٗات َتعسز٠ يًٓكب يف 
 ايهطمي١ ٚقًت إىل غت١ تٛدٝٗات أٚدعٖا ؾُٝا ًٜٞ:

 .ايبكا٤ أبٛ ٚتبع٘ اؿٛيف قاي٘ .َهُطاڄ باتبعٛا َٓكٛب١ أْٗا :ا٭ٍٚ

 .أبٝهِ ١ًَ بايسٜٔ أعين: أٟ ا٫ختكام، ع٢ً َٓكٛب١ أْٗا :ايجاْٞ

 ١ًَ تٛغع١ زٜٓهِ ٚغع: قاٍ نأْ٘ تكسَٗا، َا مبهُٕٛ َٓكٛب١ أْٗا :ايجايح
 .ايعكؿطٟ قاي٘. َكاَ٘ إيٝ٘ املهاف ٚأقِٝ املهاف سصف ثِ أبٝهِ،

 .عڀ١ٝ ابٔ قاي٘. َكسضاڄ ظعًٗا َٓكٛب١ أْٗا :ايطابع

أْٗا َٓكٛب١ ع٢ً اٱغطا٤ بتكسٜط ايؿعٌ أغطٟ أٚ ايعّ. قاي٘ ايؿطا٤ ٚ  :اـاَؼ
 ٚاؾك٘ ايكططيب ٚا٭خؿـ ٚايڀدلٟ  ٚغرلِٖ.

 قاي٘. أبٝهِ ن١ًُ: أٟ اؾط، ناف سصف ع٢ً َٓكٛب١ أْٗا ايػازؽ:
 .ايؿطا٤

ؾض مما شنطٙ ايٓشا٠ إٔ أنعـ ٖصٙ ايٛدٛٙ ٖٛ ايٓكب ع٢ً ْعع اـاٜعٗط ٚ
ايصٟ شنطٙ ايؿطا٤، ٚقس ضز عًٝ٘ ايٓشاؽ نُا تكسّ ؾ٬ زاعٞ يتهطاض ايه٬ّ، ٫ٚ 

تكسٜط سطف  -ضمح٘ اهلل–أعًِ تدلٜطا يًتؿبٝ٘ يف َهُٕٛ اٯ١ٜ ٜػتسعٞ َٔ ايؿطا٤ 
 دط يًتؿبٝ٘ ؼسٜسا .

َٔ ايٓكب بؿعٌ قصٚف تكسٜطٙ: دعٌ، ؾُع٢ٓ اٯ١ٜ  ابٔ عڀ١ٝٚأَا َا أٚضزٙ        
  عًٝ٘ بعٝس.
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 ايصٟ ضدٸش٘ ابٔ عازٍ ع٢ً غرلٙ َٔ اٯضا٤ ؾكاٍ: ايعكؿطٟ   ٚأَا ضأٟ       

 ١ًَ تٛغع١ زٜٓهِ ٚغع: قاٍ نأْ٘ تكسَٗا، َا مبهُٕٛ َٓكٛب١ أْٗا$
ٖٚصا  .ايعكؿطٟ قاي٘. َكاَ٘ إيٝ٘ املهاف ٚأقِٝ املهاف سصف ثِ أبٝهِ،
صف اـاؾض" سطف اؾط" ، ؾصيو مما ٫ أٌَٝ ي٘; ٭ٕ اغتبعاز ايٓكب ع(1)#أظٗطٖا

هعٌ اغتبعازٙ عصف "املهاف" أٚىل ٚأزع٢، ْاٖٝو عٔ تهًـ املع٢ٓ ٚإثكاٍ اؾ١ًُ 
 بتهًـ ؾعٌ ٫ ٜهٝـ دسٜسا يًُع٢ٓ.

ٜٚتبني َٔ شيو إٔ أظٗط ا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ ايٛاضز٠ يف اٯ١ٜ ٖٛ ايٓكب ع٢ً  
املع٢ٓ ايٛاضز ؾٝٗا ،  اٱغطا٤ ; ؾٗٛ احملتٌُ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ اتػاقا َع ٚأا٫ختكام 

، ٚإٕ اختًـ ايٓشا٠ يف {١ًَ}َٔ خ٬ٍ تكسٜط ؾعٌ قصٚف ْكب قٛي٘ تعاىل: 
اتبعٛا  -أعين  -أخل  -أَسح  -تكسٜطٙ، ٚشنطٚا ؾٝ٘ تكسٜطات كتًؿ١ َٔ مٛ: ايعّ 

 تأٜٝسا.. إىل آخط شيو ، إ٫ أْ٘ ا٭دسض ٚا٭يٝل باملع٢ٓ ٚ ايكٓع١ ايٓش١ٜٛ، ٚا٭نجط 
 ٜٔ ٚايٓشا٠ نُا غٝل يف ايسضاغ١. يس٣ املؿػط

 

  

                                                           

 . (158/ 14ايًباب يف عًّٛ ايهتاب )(1)
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 ادلسألت العاششة:

 تعدد املعيى بني اليصب على احلالية واليصب على الرو. 

 ص19-18طا٭سعاب:  َّىق يف ىف يث ىث نث مث زث رثُّٱقٛي٘ تعاىل: 

 زأي الفساء مً كتاب "الكطع واالئتياف " لليحاع :

ع٢ً إٕ ْكبت "أؾشٸ١"  قڀع نافٺ َّ ىث نث مث زث رثُّٱايٓشاؽ:  قاٍ    
ايصّ، ٚقاٍ أبٛ إغشام َٓكٛب ع٢ً اؿاٍ، ٚقاٍ قُس بٔ دطٜط: ًِٖ إيٝٓا أؾش١، 
ٚأداظ ايؿطا٤ إٔ ٜهٕٛ املع٢ٓ: املعٛقني َٓهِ أؾش١، ٚإٔ ٜهٕٛ املع٢ٓ ٚايكا٥ًني 

ؾع٢ً ٖصٙ ا٭قٛاٍ ٫ ٜهؿٞ  ،أؾش١، ٚإٔ ٜهٕٛ املع٢ٓ: ٫ ٜأتٕٛ ايبأؽ إ٫ أؾش١
 .(1)#ؾش١ عًٝهِ"ايٛقٛف ع٢ً "إ٫ ق٬ًٝ" ٜٚهؿٞ "أ

 زأي الفساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ":

ِٵ َٓكٛب عٳًځ٢ ايكڀع، أٟ: $ايؿطا٤  قاٍ ٝٵهڂ ٔٳ: ٚقٛي٘: أځؾٹشٻ١ڄ عٳًځ ا٭زلا٤ اييت  َٹ
ٛٿقٕٛ ٖآٖا عٓس ايكتاٍ ٜٚؿشٕٛ عٳٔ  شٴنٹطت شنط َِٓٗ. ٚإٕ ؾ٦ت َٔ قٛي٘: ٜع

 اٱْؿام عٳًځ٢ ؾكطا٤ املػًُني.

ِٻ( ِٖٚ ٖهصا. ٚإٕ ؾ٦ت َٔ قٛي٘:  ٚإٕ ؾ٦ت َٔ ايكا٥ًني ٖٳًڂ  رثُّٱٱخٛاِْٗ )

ٓٳا٤ عٓس ايڃبٳأؽ أؾٹشٻ١ڄ عٓس اٱْؿام عٳًځ٢  َّ ىف يث ىث نث مث زث ٜكٍٛ: دٴبٳ
ٞٸ.  ؾكطا٤ املػًُني. ٖٚٛ أسبٗا إي

ٚايطؾعٴ دا٥ع عٳًځ٢ ا٥٫تٓٳاف ٚمل أزلع أسسٶا قطأ بٹ٘ ٚ )أځؾٹشٻ١ڄ( ٜهٕٛ عٳًځ٢ ايصّ، 
ًڃعٴْٛٹنيٳ(: عٳًځ٢ املسح َجٌ قٛي٘  َجٌ َا تٓكب َٔ املُسٚح َٳ (# (2). 

 

 

                                                           

 .574: م -ايٓشاؽ  -ايكڀع ٚا٥٫تٓاف (1)
 .338/ 2، ًؿطا٤ ي -َعاْٞ ايكطإٓ (2)
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 حتليل زأي الفساء :

ايٓعت املكڀٛع  :ٜعين، ع٢ً ايكڀع "أؾش١"يف قٛي٘ تعاىل:  ايٓكب ايؿطا٤  محٌ      
مببتسأ ٖٚٛ َٔ ا٭ٚد٘ اييت ىايـ ايٓعت ؾٝٗا َا غبك٘ ٜٚكڀع ايٓعت يًطؾع ، يًصّ

ٖٓا إٔ ايٓعت َكڀٛع يًٓكب  ٚشنط ايؿطا٤، أٚ يًٓكب بؿعٌ قصٚفقصٚف 
ل ايه١ًُ عًچٚ أعين أٚ أخل، ٚقس محٌ ايؿطا٤ ايٓكب يف اٯ١ٜ ع٢ً شيو،  :بتكسٜط

 رثُّٱٕٛ، نُا عًك٘ بًِٗ ٚأٜها عًك٘ بكٛي٘ تعاىل: قڂٛٸعٳٝٴبك٘ بعس٠ نًُات. ؾكس عًچ

ٚغرل شيو، ٚقس دا٤ت تٛدٝٗ٘ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ ع٢ً قطا٠٤ َّ ىث نث مث زث
 ايٓكب. 

 ء بني مؤيد ومعازض :زأي الفسا

ؾكاٍ "، أؾش١ڄ"قٛي٘ تعاىل:  يف قطا٠٤ ايٓكبع٢ً  ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ بعضعًچل 
ّٸ : $ايعكؿطٟ  .(1)#ْٚكب أځؾٹشٻ١ڄ ع٢ً اؿاٍ أٚ ع٢ً ايص

ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘ َٔ  ٖصا  ٚخايـ يف ضأٜ٘ ،ؾذعٌ ع١ً ايٓكب اؿاٍ
 . ْعت َكڀٛع يًصّ أْ٘ ايٓكب ع٢ً

، ٚاؾل ؾٝ٘ ايعكؿطٟ  :أسسُٖا; ّ تٛدٝٗني مٜٛنيكسٸٝؾ ايؿٛناْٞ أَاٚ
دعٌ ايٓكب يف اٯ١ٜ ع٢ً اؿاٍ َٛاؾك١ يًعكؿطٟ يف ْكٌ ؾٝ٘ ن٬ّ ايؿطا٤  :اٯخطٚ

َٔ  تكسٸّأْ٘ َٓكٛب ع٢ً ايصّ، ْاق٬ ن٬ّ ايؿطا٤ ؾُٝا بٚٚدٗ٘ أٜها ، يف اٯ١ٜ
 .(2)ايٓكب

 (4)ايعدازٚ، (3)ز املػرلقاسب ظاٜها أٚقس أؾاض إىل ٚد٘ ايٓكب ع٢ً اؿاٍ 
 .(1)ايػطْاطٞأبٛ سٝإ ٙ نصيو ٚ اختاض، (5)ايعهدلٟٚ

                                                           

 . 530/ 3 ،ايعكؿطٟ  ،ايهؿاف عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓعٌٜ (1)
 .310/ 4، ايؿٛناْٞ  ،ؾتض ايكسٜط (2)
 .454/ 3، أبٛ ايؿطز اؾٛظٟ ، ظاز املػرل يف عًِ ايتؿػرل (3)
 . 220/ 4 ،أبٛ إغشام ايعداز  ،َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘(.4)

 .1054/ 2،أبٛ ايبكا٤ ايعهدلٟ  ،يف إعطاب ايكطإٓ ايتبٝإ (.5)
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ٛٸ نُا أځؾٹشٻ١ڄ $ايٓكب ع٢ً ايصّ ؾكاٍ:  ٚأايٓكب ع٢ً اؿاٍ  ايبٝهاٟٚظ د
ٝٵطڇ ْكب ع٢ً اؿاٍ أٚ ايصّ، ٜٚ٪ٜسٙ قطا٠٤ ايطؾع ٚيٝؼ بتهطٜط ٭ٕ ن٬  ;عٳًځ٢ ايڃدٳ

ِٵ ٜٴ"َُٓٗا َكٝس َٔ ٚد٘.  ٓٴٛاأڂٚي٦ٹوځ يځ َٹ ِٵ"  إخ٬قاڄ "٪ٵ ٗٴ ٘ٴ أځعٵُايځ ؾأظٗط  "ؾځأځسٵبٳطځ ايًډ
ٚٳ ٕٳ شيٹوځ"بڀ٬ْٗا إش مل تجبت شلِ أعُاٍ ؾتبڀٌ أٚ أبڀٌ تكٓعِٗ ْٚؿاقِٗ.   "نا

٘ٹ ٜٳػٹرلاڄ" اٱڇسباط  . (2)#ٖٝٓاڄ يتعًل اٱضاز٠ ب٘ ٚعسّ َا ميٓع٘ عٓ٘ "عٳًځ٢ ايًډ

 "ْٚكب$ يف تؿػرلٙ سٝح قاٍ:  ابٔ دعٟ ٚ اتؿل َع ايبٝهاٟٚ يف ٖصا ايتذٜٛع
ع٢ً اؿاٍ َٔ ايكا٥ًني، أٚ ع٢ً املعٛقني، أٚ َٔ ايهُرل يف ٜأتٕٛ، أٚ ْكب  "أؾش١

 (3)#ع٢ً ايصّ

ابٔ  نصاٚ (4)ايكططيب ٚممٔ دٛظ ايٛدٗني زٕٚ تكسِٜ أسسُٖا ع٢ً اٯخط
 ُٖا:أسسٚؾٝ٘ ٚدٗإ:  ;قٛي٘: "أځؾٹشٳٸ١ڄ" ايعا١َ ع٢ً ْكب٘$يف تؿػرلٙ سٝح قاٍ:  عازٍ

ِڇ.  أْ٘ َٓكٛب ع٢ً ايؿٳٸتٵ

ٕٳ" قاي٘  ،ع٢ً اؿاٍ ٚايجاْٞ:  ٜٳأڃتٴٛ ٚٳ٫ځ  ٚيف ايعاٌَ ؾٝ٘ أٚد٘: أسسٖا: "
 .(5)#ايعداز

َٻ١ڂ ع٢ً {أځؾٹشٻ١ڄ}قٛي٘: $ؾكاٍ: ، ايػُني اؿًيبٚايه٬ّ ْؿػ٘ ْكً٘  : ايعا
 .(6)#: ع٢ً اؿاٍٚايجاْٞأْٻ٘ َٓكٛبٷ ع٢ً ايؿتِ.  :أسسُٖاْكب٘. ٚؾٝ٘ ٚدٗإ، 

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

بني ايٛقـ ٚايٛقٌ يف اٯ١ٜ ٚبني اٱعطاب ٚايتٛدٝ٘ اٱعطابٞ  ايٓشاؽضبط 
إٔ ايٛقـ  ؾطأ٣عطض إىل قطا٠٤ ايطؾع، ٚمل ٜ ،ايٓكبؾٝٗا ٚتٓاٍٚ " أؾش١ "يه١ًُ 

                                                                                                                                                                     

 .464/ 8،أبٛ سٝإ ا٭ْسيػٞ ،ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل (.1)
 .228/ 4ْاقط ايسٜٔ ايبٝهاٟٚ ،أْٛاض ايتٓعٌٜ ٚأغطاض ايتأٌٜٚ (2)
 . 148/ 2أبٛ ايكاغِ بٔ دعٟ  ،ايتػٌٗٝ يعًّٛ ايتٓعٌٜ (3)
 .14/153( اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ ،4)

 . 522 - 15/521 ،ابٔ عازٍ  ،ؿػرل ايًباب ت(5)
 . 105/ 9 ،ايػُني اؿًيب، ايسض املكٕٛ يف عًّٛ ايهتاب املهٕٓٛ (6)
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عطض إىل ْكب ن١ًُ ، ثِ َّ ىث نث مث زث رثُّٱٱعٓس قٛي٘ تعاىل: ساقٌ
 ّ ٱعطابٗا ٚدٗني إعطابٝني: ْكبت يف اٯ١ٜ، ؾكسٸ ع٢ً أٟ ٚد٘" أؾش١ "

َٓكٛب ع٢ً ايصّ، ٚقس شنط ٖصا ايؿطا٤، ٜٚعين  "أؾش١"إٔ  أسسُٖا : 
قؿ١ َكڀٛع١ عُا قبًٗا ْكبت بؿعٌ قصٚف  "أؾش١"نٕٛ ; بايٓكب ع٢ً ايصّ 

 أشّ أؾش١.  : ، ٚايتكسٜط"أشّ"تكسٜطٙ 

ٚقس ،إغشام ايعداز  ٞأب إٔ تهٕٛ َٓكٛب١ ع٢ً اؿاٍ ْٚكٌ شيو عٔ :ٚاٯخط
 ن٬َ٘. شنطغبل 

ٝٸٚ        ، َتعًك١ "أؾش١"إٔ قٛي٘ تعاىل:  شٖب إىلا٤ ايصٟ ٔ ضأٟ ايؿطٸَا يبح إٔ ب
 ايكا٥ًني أؾش١. :ٚايتكسٜط عٓسٙ، بايكا٥ًني

أځؾٹشٻ١ڄ $ؾكاٍ:  (;إعطاب ايكطإٓ)ن٬ّ ايؿطا٤ يف نتاب٘  ايٓشاؽٌ ٚقس ؾكٸ
ْٚكب٘ عٓس ايؿطا٤ َٔ أضبع دٗات: إسساُٖا إٔ  ْكب ع٢ً اؿاٍ. قاٍ أبٛ إغشام:

ٛٸقٕٛ أؾشٸ١، ٚهٛظ عٓسٙ إٔ ٜهٕٛ  ّٸ، ٚهٛظ عٓسٙ إٔ ٜهٕٛ ْكبا ٜع ٜهٕٛ ع٢ً ايص
 :ايتكسٜط: ٚايكا٥ًني أؾشٸ١، ٚهٛظ عٓسٙ ٫ٚ ٜأتٕٛ ايبأؽ إيچا ق٬ًٝ ٜأتْٛ٘ أؾشٸ١ أٟ

ٜهٕٛ ايعاٌَ ؾٝ٘  أؾشٸ١ ع٢ً ايؿكطا٤ بايػ١ُٝٓ دبٓا٤. قاٍ أبٛ دعؿط: ٫ هٛظ إٔ
ٕٳ  ٓٵعڂطٴٚ ِٵ ٜٳ ٗٴ ٜٵتٳ ٛٵفٴ ضٳأځ ٛٸقني ٫ٚ ايكا٥ًني ي٦ًچا ٜؿطٸم بني ايك١ً ٚاملٛقٍٛ ؾځإڇشا دا٤ٳ ايڃدٳ املع
ٛٵتٹ ٚقؿِٗ باؾي، ٚنصا غبٌٝ  ُٳ ٔٳ ايڃ َٹ ٘ٹ  ٝٵ ِٵ نځايډصٹٟ ٜٴػٵؿ٢ عٳًځ ٗٴ ٓٴ ٝٴ ٝٵوځ تٳسٴٚضٴ أځعٵ إڇيځ

ِٵ  اؾبإ ٜٓعط ميٝٓا ٚسلا٫ قسٸزا بكطٙ ٚضبٸُا ٛٵفٴ غٳًځكڂٛنڂ ٖٳبٳ ايڃدٳ غؿٞ عًٝ٘ ؾځإڇشا شٳ
 .(1)#ٚسه٢ ايؿطا٤ قًكٛنِ بايكاز، بٹأځيڃػٹٓٳ١ٺ سٹسازٺ 

ؾكس ْكٌ ايٓشاؽ يف ايٓل ايػابل ن٬ّ ايعداز، نُا شنط أضبع١ تٛدٝٗات 
شنطٖا ايؿطا٤ اْڀًكت نًٗا َٔ إٔ ايٓكب بتكسٜط ؾعٌ قصٚف تكسٜطٙ أشّ، ٚشنط 

: كٗا بكٛي٘مبا قبًٗا: ؾكس عًچ "أؾش١"ل تٛدٝٗات ٫ستُا٫ت تعًچضبع١ أتعكٝبا ع٢ً شيو 
 ٫ٚ ٜأتٕٛ. -ًِٖٚ إيٝٓا  - ٜٚعٛقٕٛ –قا٥ًني 

                                                           

 .211/ 3 ،أبٛ دعؿط ايٓشاؽ ،إعطاب ايكطإٓ (1)
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ٚشيو َا شٖب إيٝ٘ ايٓشاؽ يف ن٤ٛ ضبڀ٘ بني ايٛقـ ٚايٛقٌ يف اٯ١ٜ ٚبني 
، ٚيف ن٤ٛ تأقًٝ٘ ملصٖب ايؿطا٤ يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ "أؾش١"ايتٛدٝ٘ اٱعطابٞ يكٛي٘ تعاىل 

 ١. ايهطمي

 اخلالصة والرتجيح :

 : نيًٓشا٠ يف تٛدٝ٘ إعطاب اٯ١ٜ َصٖبإٔ ي ٜتهضٚمما غبل 

، "أشّ"إٔ ٜهٕٛ ايٓكب يف اٯ١ٜ ع٢ً ايصّ بتكسٜط ؾعٌ قصٚف تكسٜطٙ:  ا٭ٍٚ:
ٚقس شنط ٖصا ايكٍٛ ايؿطا٤ يف نتاب٘ َعاْٞ ايكطإٓ. ٚأداظ ايؿطا٤ أٚدٗا كتًؿ١ يف 

 مبا قبًٗا. "أؾش١"تعًل 

ٖٚٛ إٔ ايٓكب يف اٯ١ٜ ، ٖٚٛ َصٖب ايعداز ٚايعكؿطٟ ٚغرلُٖا :ايجاْٞ ٚ
 ع٢ً اؿاٍ ٚيٝؼ ع٢ً ايصّ.

صٜٔ شنطُٖا ايٓشا٠، ًإٔ املع٢ٓ يف اٯ١ٜ قتٌُ يًٛدٗني ايٓشٜٛني اي: ٚاؿل
، أٚ إٔ تهٕٛ َٓكٛب١ "أشّ" :سٝح هٛظ ايٓكب ؾٝٗا بتكسٜط ؾعٌ قصٚف تكسٜطٙ

 سا٫ مما قبًٗا. 

 ;تكسِٜ ايٓكب ع٢ً اؿاٍ ع٢ً ايٓكب ع٢ً ايصّ: ٛا٤ ايتٛدٝٗنيَع اغت ا٭ٚىلٚ
ملا ؾٝ٘ َٔ ا٫يتعاّ باملصنٛض ٚعسّ تكسٜط قصٚف يٝػتكِٝ اٱعطاب، ٫ٚ ؾو إٔ عسّ 

محٌ اٯ١ٜ ع٢ً ظاٖطٖا أٚىل َٔ محًٗا ع٢ً غرل ، نُا إٔ ايتكسٜط ٚايتأٌٜٚ أٚىل
ؾإشا  ،عٓس ٚقٛع ايؿعٌ ٚقـ ٜصنط يبٝإ ١٦ٖٝ قاسب٘، ٫غُٝا ٚاؿاٍ : ٖطاايع

ؾكس سلٌ َسس٘ أٚ شَ٘، ٚبصيو  أز٣ املطاز زٕٚ تهًـ تكسٜط ،اٍ قاسب٘ اؿأبإ 
 .قصٚف يف ايه٬ّ، َع إبكا٤ ساٍ اٱعطاب ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ 
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 ادلسألت احلاديت عششة:

 تعدد امليعوت . 

 جخ مح جح مج حج مث هتُّٱقٛي٘ تعاىل: يف 
 (137)غٛض٠ ا٭عطاف  َّمخ

 ً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :زأي الفساء م

 َّمخ جخ مح جح مج حج مث هتُّٱ: قاٍ ايٓشاؽ
قاٍ ا٭خؿـ: ؾٗصا متاّ ايه٬ّ، ٚاملع٢ٓ: ٚأٚضثٓا َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا اييت ، 

"  َّهتُّٱ" بكٛي٘:  َّ مخ جخ محُّٱباضنٓا ؾٝٗا، قاٍ أبٛ سامت: ْكبت 
ا٭ضض َٚػاضبٗا، ثِ ٫ بعطف، ٚقاٍ ايهػا٥ٞ ٚايؿطا٤: املع٢ٓ ٜػتهعؿٕٛ يف َؿاضم 

ٚي٘ قٍٛ ثايح: إٔ  ،"اييت" إٕ "أٚضثٓا" ٚقع ع٢ً :سصؾت "يف" ؾٓكبت، ٚقٍٛ ايؿطا٤
 .(1)"#ا يـ"ا٭ضضتهٕٛ "اييت" ْعتٶ

 زأي الفساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ":

 جخ مح جح مج حج مث هتُّٱٚقٛي٘: : $قاٍ ايؿطا٤        

ػاضبٗا، ٚتٛقع ؾتٓكب َؿاضم َٚػاضب تطٜس: يف َؿاضم ا٭ضض ٚؾ٢ َ َّمخ
. ٚيٛ دعًت )ٚأٚضثٓا( ٚاقع١ ع٢ً املؿاضم (ايډتٹٞ باضٳنڃٓا ؾٹٝٗا:))ٚأٚضثٓا( ع٢ً قٛي٘

ٚػعٌ )اييت( َٔ ْعت املؿاضم ٚاملػاضب ؾٝهٕٛ ْكبا، -٭ِْٗ قس أٚضثٖٛا - ٚاملػاضب
 . (2)#اٚإٕ ؾ٦ت دعًت )اييت( ْعتا يٮضض ؾٝهٕٛ خؿهٶ

 حتليل زأي الفساء: 

 جخ محُّتعاىل: ْك٘ ايػابل تٛدٝٗ٘ يًٓكب يف قٛي٘  ّ ايؿطا٤ يفٜكسٸ

ٖٚٛ تٛدٝ٘ بٓاٙ ع٢ً َا ؾُٗ٘ َٔ َع٢ٓ اٯ١ٜ ايهطمي١، سٝح ضأ٣ إٔ  َّ مخ
ْٚعع  ،ٚشيو بٓعع اـاؾض )يف(، َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا َٓكٛب١ ع٢ً ايعطؾ١ٝ

                                                           

 .341 - 340م:  ، ايٓشاؽ ،ايكڀع ٚا٥٫تٓاف (1)
 .397/ 1،َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ (2)
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إٔ : ايٓعع ع١ً ْكب ايعطف عٓسِٖ، ٚأقً٘ؾ ،اـاؾض َٔ ايعٛاٌَ ايؿا٥ع١ عٓسِٖ
إش  ;ؾٝبك٢ َعٓاٙ أثطا ٜٚتػرل إعطاب٘-ٖٚٛ َطاز يف ايه٬ّ-طف اؾط وصف س

 َٚا ضٟٚ:  ،اٱعطاب ٫ ٜبك٢ بعس سصف سطف اؾط

 1أؾاضت نًٝبٺ با٭نـ ا٭قابعٴ إشا قٌٝ أٟ ايٓاؽ ؾط قب١ًٝ 

سٝح سصف سطف اؾط ٚأبك٢ أثطٙ بعس سصؾ٘، ٚا٭قٌ  ،ؾؿاش ٫ ٜكاؽ عًٝ٘
ؾإْ٘ ، غ٬ف ايعُس٠، سصف ٫ ٜبك٢ عًُ٘ بعس اؿصفايعُس٠ أْ٘ إشا غرل يف ايعاٌَ 

 إشا سصف ٜبك٢ عًُ٘ ٜٚبك٢ تأثرلٙ ؾُٝا ٜأتٞ بعسٙ. 

ٚاؿل إٔ ايٓكب ع٢ً ْعع اـاؾض َٔ ا٭َٛض اييت اختًـ ايتعاطٞ َعٗا بني 
 ،ٕ يف ايعٌُ ب٘ يف تٛدٝ٘ اٱعطابٛايٓشٜٛتني، ؾؿٞ سني تٛغع ايهٛؾٝ املسضغتني

ْٚكب٘ ب٘ نجرلا َٔ ، َٔ ايعٛاٌَ اييت ؼسخ اٱعطابٚعسٚٙ  ،ٚؾطح ا٭بٛاب
ٚعسٚا نٌ شيو  ،ؾٓكبٛا ب٘ املؿعٍٛ ي٘ ٚايعطف ٚاملؿعٍٛ َع٘ ٚغرل شيو ;املٓكٛبات

ؾكس اقتكطٚا يف ؼسٜس  ;كتًؿا اع٢ً ْعع اـاؾض، ؾإٕ ايبكطٜني ضأٚا ضأٜ آَكٛب
 2.كٝػٛا عًٝ٘املٓكٛب ع٢ً ْعع اـاؾض ؾُٝا ٖٛ َػُٛع عٔ ايعطب ؾكط زٕٚ إٔ ٜ

ٚقاٍ: ٖٛ َين َعكس $سُٝٓا قاٍ:  "ايهتاب"ايٓعط٠ يف  ٖٙص غٝبٜٛ٘ٚقس بًٛض 
اٱظاض، ؾأدط٣ ٖصا فط٣ قٛيو: ٖٛ َين َهإ ايػاض١ٜ، ٚشيو ٭ْٗا أَانٔ، 
َٚعٓاٖا ٖٛ َين يف املهإ ايصٟ ٜكعس ؾٝ٘ ايهطبا٤، ٚيف املهإ ايصٟ ْٝط ب٘ 

، ٚأْت َين يف املهإ ايصٟ تكعس ؾٝ٘ ايكاب١ً، ايجطٜا، ٚباملهإ ايصٟ ٜٓعٍ ب٘ ايٛيس
ٚباملهإ ايصٟ ٜعكس عًٝ٘ اٱظاض، ؾإمنا أضاز ٖصا املع٢ٓ ٚيهٓ٘ سصف ايه٬ّ. ٚداظ 

 شيو نُا داظ زخًت ايبٝت ٚشٖبت ايؿأّ; ٭ْٗا أَانٔ ٚإٕ مل تهٔ ناملهإ.

                                                           

 .3/312، خعا١ْ ا٭زب / يًشُٟٛ  ( ايبٝت َٔ عط ايڀٌٜٛ ، يًؿطظزم(1

 .172-2( اْعط ايٓشٛ ايٛايف ، عباؽ سػٔ ، (2
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ٚيٝؼ هٛظ ٖصا يف نٌ ؾ٤ٞ، يٛ قًت: ٖٛ َين فًػو أٚ َتهأ ظٜس، أٚ 
ايؿطؽ، مل هع. ؾاغتعٌُ َٔ ٖصا َا اغتعًُت ايعطب، ٚأدع َٓ٘ َا َطبط 
 . (1)#أداظٚا

ع٢ً أْ٘ مما ٜكتكط ؾٝ٘ ع٢ً ايػُاع زٕٚ إٔ ٜكاؽ عًٝ٘ غرلٙ َٔ غٝبٜٛ٘ ؾٓل 
 ايٓعا٥ط. 

ا٤ يف ايٓل ايػابل دعٌ ايٓكب يف َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا ع٢ً ْعع ٚايؿطٸ
يف َػاضبٗا، ؾًُا سصف يف ْكب َا اـاؾض ٚايتكسٜط عٓسٙ: يف َؿاضم ا٭ضض ٚ

 "بعسٖا بٗصا ايٓعع، ٚعس شيو غبب ايٓكب. ثِ أث٢ٓ شيو باؿسٜح عٔ َتعًل ايؿعٌ
ٚإٔ ايؿعٌ ; ع٢ً ْعع اـاؾض  "َٚػاضبٳ َؿاضمٳ"، ؾصٖب إىل إٔ ايٓكب يف "أٚضثٓا

 جس ُّٱٱ"تهٕٛ ٚإٕ نإ مل ميٓع إٔ  ، َّ خسمس حس جس ُّٱإمنا ٚقع ع٢ً يؿغ  "أٚضثٓا"

 . "٭ضضــ"اْعتا ي"  َّ خسمس حس

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض :

 ٚنإ بعض أٌٖ ايعطب١ٝ ٜعع: $ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘، ؾكاٍ   ايڀدلٟعاضض 

ٌٸ، مبعَّٓ مخ جخ  مح ُّٱَإٔ  : ٚأٚضثٓا ايكّٛ ايصٜٔ ناْٛا ٢، ْكب ع٢ً احمل

 ُّٱي٘: ٜػتهعؿٕٛ يف َؿاضم يف ا٭ضض َٚػاضبٗا ٚإٔ قٛي٘: "ٚأٚضثٓا" إمنا ٚقع ع٢ً قٛ

 . َّ خسمس حس جس

ٚشيو قٍٛ ٫ َع٢ٓ ي٘، ٭ٕ بين إغطا٥ٌٝ مل ٜهٔ ٜػتهعؿِٗ أٜاّ ؾطعٕٛ غرل 
ؾطعٕٛ ٚقَٛ٘، ٚمل ٜهٔ ي٘ غًڀإ إ٫ مبكط، ؾػرل دا٥ع ٚا٭َط نصيو إٔ ٜكاٍ: 

 .(2)ايصٜٔ ٜػتهعؿٕٛ يف َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا

                                                           

 .414/ 1 ،ايهتاب يػٝبٜٛ٘(1)
 .(77/ 13تؿػرل ايڀدلٟ )(2)
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ٓٗا بًؿغ اييت عدل ع; ايٓكب ع٢ً ايعطؾ١ٝ ايطأٟ ايكا٥ٌ بٜط٣  يڀدلٟؾا
ٚايعطؾ١ٝ ٚاحملٌ َٔ ا٭يؿاظ  ،أٟ قٌ املرلاخ ٖٛ َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا ";احملٌ"

 ضأٜ٘ غرل غسٜس.  عسٸٚٚاْتكس ضأٟ َٔ قاٍ بصيو  ،املتكاضب١ يف ايس٫ي١

 ُّٱٱ:ٚيف قٛي٘ تعاىل$ؾكاٍ: ، اٯ١ٜ  يفنيايٓشٜٛايٛدٗني  ايػُني اؿًيبٚعطض 

. "ٜٴػٵتٳهٵعؿٕٛ" ــع٢ً ايعطف بأسسُٖا: ٖٛ َٓكٛب  ;ٚدٗإ َّ مخ جخ  مح
ٌٳ  ُٻا سٴصٹفٳ اؿطف ٚق ٚايجاْٞ: إٔ تكسٜطٙ: ٜٴػتهعؿٕٛ يف َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا، ؾً

ٌٴ بٓؿػ٘ ؾٓكب. ٖهصا قاٍ أبٛ ايبكا٤  .(1)#ايؿع

ايصٟ قاٍ  " ْكا ; ٚايتبٝإ"يف نتاب٘  ايبكا٤ ايعهدلٟأبٞ  ٚضز ٖصا عٓسٚقس 
إٔ  :. ٚايجاْٞ"ٜػتهعؿٕٛـ"ٖٛ ظطف ي :أسسُٖا ;املؿاضم ٚاملػاضب ٚدٗإ يف$ؾٝ٘: 

ٌٳ ،ٜػتهعؿٕٛ يف َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا :تكسٜطٙ ٌٴ ؾًُا سصف اؿطف ٚق  ايؿع
 .(2)#بٓؿػ٘ ؾٓكب

ضأٟ ايؿطا٤ يف اٯ١ٜ ايهطمي١، ٚعسٙ ق٫ٛ غرل  ١مبعاضن ايؿٛناْٞح ٚقس قطٸ
ٗٳا}$غسٜس، ؾكاٍ:  َٳػاضڇبٳ ٚٳ ٕڇ {َٳؿاضڇمٳ ايڃأځضٵضڇ  ٓٵكٴٛبٳا ٓٳا}ــبٹ َٳ ٚٵضٳثٵ ٞټ {أځ ٍٳ ايڃهٹػٳا٥ٹ ٚٳقځا  .

ِٻ سٴصٹؾځتٵ  ٗٳا، ثٴ َٳػٳاضڇبٹ ٚٳ َٳؿٳاضڇمڇ ايڃأځضٵضڇ  ٌٳ: ؾٹٞ  ٕٻ ايڃأځقٵ ٍٴ  "ؾٹٞ"ٚٳايڃؿځطٻا٤ٴ: إڇ ٚٻ ٚٳايڃأځ ؾځٓٴكٹبٳا، 
ٗٳطٴ  .(3)#أٚضثت٘ املاٍ :٭ْ٘ ٜكاٍ ;أځظڃ

، ٜتؿكإ ٜٛنيم هنيٚغرلٖا تسٚض يف ؾً أْٗا ايػابك١ كٍٛٚمما ًٜشغ ع٢ً ايٓ
 : يف ؼكل ايٓكب، ٚىتًؿإ يف عًت٘ يف أسس أَطٜٔ

 ْعع اـاؾض ٖٚٛ ضأٟ ايؿطا٤ ٚايهػا٥ٞ. ا٭ٍٚ:

 بايتٛدٝ٘ ٚاٱعطاب.ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ ايعطؾ١ٝ ٖٚٛ ضأٟ مجٗٛض  ايجاْٞ:

ٖصا ايطأٟ ٜكٍٛ ،ٚعٔ املؿػطٜٔ  ب٘  ايصٟ اْؿطز ايكططيبضأٟ ثايح عٓس  ٚبطظ
َٳؿاضڇمٳ ايڃأځضٵضڇ $)يف : ل يف اٯ١ٜ يع١ً أخط٣ غرل ايٓعع ٚايعطؾ١ٝ إٕ ايٓكب ؼك :ؾٝ٘

                                                           

 .(438/ 5ايسض املكٕٛ يف عًّٛ ايهتاب املهٕٓٛ )(1)
 ..(591/ 1ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ )(2)
 .(273/ 2ؾتض ايكسٜط يًؿٛناْٞ )(3)
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ٌٳ ٕٻ ايڃأځقٵ ٚٳايڃؿځطٻا٤ٴ أځ ٞټ  ِٳ ايڃهٹػٳا٥ٹ ٗٳا( ظٳعٳ َٳػاضڇبٳ ِٻ سٴصٹفٳ ٚٳ ٗٳا" ثٴ َٳػٳاضڇب ٚٳ َٳؿٳاضڇمڇ ايڃأځضٵضڇ    "ؾٹٞ 
ٗٴ ٚٳضڇثٴٛا أځضٵضٳ ايڃكٹبٵطٹ. ؾځ ِٵ  ٗٴ ْٻ ٖٹطٴ أځ ٚٳايعډا ٍڇ ايكٻطڇٜضڇ، "ؾٹٞ" ؾځٓٴكٹبٳ.  ُٳؿڃعٴٛ ُٳا ْٳكٵبٷ عٳًځ٢ ايڃ

ٔڇ ٝٵ َٳؿڃعٴٛيځ ُٵعٳ٠ٹ ْٳكٳبٳ  ٗٳ ٌٴ بٹايڃ ُٻا تٳعٳسٻ٣ ايڃؿٹعٵ ٍٳ، ؾځًځ ُٳا ٘ٴ ايڃ ٚٵضٳثٵتٴ ٚٳأځ ٍٳ  ُٳا ٚٳضڇثٵتٴ ايڃ ٍٴ:   .(1)#ٜٴكځا

 ;ؼكل يف اٯ١ٜ يع١ً أخط٣ غرل ايٓعع ٚايعطؾ١ٝ قس ٕ ايٓكب أؾصٖب إىل 

ايصٟ  "أٚضخ"٢ أْٗا املؿعٍٛ ايجاْٞ يًؿعٌ عًعٓسٙ  َٓكٛب١ " َّ مخ جخ  محُّـؾ
 ٜتعس٣ إىل َؿعٛيني. 

ٓٳا"قٛي٘: : $ٙ، ؾكاٍيف تؿػرل ابٔ عازٍٚغام ايطأٟ ْؿػ٘           ٚٵضٳثٵ  ;ٜتعس٣ ٫ثٓني "ٚٳأ
ٌڇ انتػب آخٳطٳ. ؾأٚشلُا:  ٚٳضڇثٵتٴ أبٞ، ؾبايٓٻكڃ ٌڇ باشلُع٠ َتعسٍّ يٛاسس مٛ:  ٭ْٻ٘ قبٌ ايٓٻك

ٔٳ ّٳ ٚايډصٜ  ٚقًتٴ٘ يف قٌ ْكب ْعتاڄ ي٘. ايكٛ

٘ٴ  ٘ٺ، أظٗطٖا: أْٻ ٍٴ ايجٻاْٹٞ ؾؿٝ٘ ث٬ث١ڂ أٚد َؿاضڇمٳ ا٭ضضڇ "ٚأَا املؿعٛ
ٗٳا  .(2)#".....َٚػٳاضبٳ

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

سٝح ، ٯ١ٜ بايه٬ّ ع٢ً َٛانع ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ؾٝٗااتٓاٍٚ يف  ايٓشاؽ بسأ
ٚايتعًٝل ع٢ً ن٬ّ ايؿطا٤ ايصٟ ضآٙ فاْبا ،  ٘ اٱعطابأعكب شيو اؿسٜح عٔ تٛدٝ

; ٔ ع١ً ايٓكب ٜبٝٸزٕٚ إٔ ، "أٚضثٓا" ــبا ايٓكب يف اٯ١ٜ  ٚاقع ٘ ٜط٣يًكٛاب ، ٚشيو أْ
إش ايعاٌَ  ؟ ايكططيب يف تؿػرلٙ أٚ ايعطؾ١ٝ ٘ح بٌٖ ٖٞ املؿعٛي١ٝ ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ قطٸ

ٝٸتٜ ٫٘ يف ٖصا اؾاْب ١َُٖٛ، يف ايعطف يف َصٖب ايٓشاؽ ٖٛ ايؿعٌ. ؾعباضت  َٓٗا ٔب
 ؟َاشا أضاز َٔ شيو

  

                                                           

 .(272/ 7كططيب )تؿػرل اي(1)
 .289/ 9 -ايًباب يف عًّٛ ايهتاب(2)
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 اخلالصة والرتجيح :

 جخ  مح ُّٱايٓكب ٚاقع يف اٯ١ٜ يف قٛي٘ تعاىل: إٔ شٖب ايؿطا٤ إىل يكس 
 ْكب.  بب ْعع اـاؾض ٖٚٛ )يف( ؾًُا سصفبػَهطض  َّ مخ

٭ضض ايٓكب ٚاقع بػبب ايعطؾ١ٝ ؾايٓكب يف )َؿاضم اإٔ ٚشٖب غرل ايؿطا٤ إىل 
 َٚػاضبٗا( ع٢ً ايعطؾ١ٝ. 

إٔ ايٓكب ع٢ً املؿعٛي١ٝ ٚايتكسٜط عٓس َٔ قاٍ شيو: إىل ٚشٖب ايكططيب 
ؾاملٛضٚخ املؿاضم ٚاملػاضب، # أٚضثٓا ايصٜٔ ٜػتهعؿٕٛ يف ا٭ضض املؿاضم ٚاملػاضب$

 ٚيٝؼ َا يف املؿاضم ٚاملػاضب. 

غاؽ ايؿهطٟ ايصٟ إ٫ يف ا٭ ؾُٝٗا إٔ ايطأٟ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ، ٫ تعاضض ٚاؿل
بٓٝت عًٝ٘ َصاٖب قا٥ًٝ٘، سٝح إٕ ايهٛؾٝني ايصٜٔ ميجًِٗ ايؿطا٤ هعًٕٛ ْكب 

ٚنٌ ظطف عٓسِٖ َٓكٛب بٓعع يف ايعطؾ١ٝ، ٚيصيو  ،ايعطف ع٢ً ْعع اـاؾض
َٓكٛب ع٢ً ْعع اـاؾض، ٖٛ  "َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا"إٕ  :ؾكٛي٘ ٖٛ ٚايهٛؾٕٝٛ

ح س قطٸقعطؾ١ٝ، ؾ٬ خ٬ف بني ايطأٜني، ْٚؿػ٘ ضأٟ اؾُٗٛض أْ٘ َٓكٛب ع٢ً اي
ٝٵٔ$بٗصا ايػُني اؿًيب يف ايسض املكٕٛ ؾكاٍ:  ٗٳ ؾإٕ  ;٫ٚ أزضٟ نٝـ ٜهْٛإ ٚد

ٍٳ بايعطؾ١ٝ ٖٛ عنيٴ ايكٍٛ بهْٛ٘ ع٢ً تكسٜط  # يف$ ــ; ٭ٕ نٌ ظطف َكسٻضٷ ب#يف$ايكٛ
 .(1)#ا ؾ٦ٝني؟ا ٚاسسٶؾهٝـ ٜٳذعٌ ؾ٦ٝٶ

ؿعٛي١ٝ باعتباض ايتكسٜط ع٢ً إٔ املؿاضم ٚاملػاضب أَا ايكٍٛ بأْ٘ َٓكٛب ع٢ً امل
ٚوتًُٗا املع٢ٓ، ،ٖٛ عني املٛضٚخ ٚيٝؼ ظطؾ٘، ؾإٕ شيو َٔ ا٭ٚد٘ املػتشػ١ٓ 

إشا أخصْا يف ا٫عتباض إٔ ايؿعٌ أٚضخ َٔ ا٭ؾعاٍ اييت تتعس٣ ملؿعٛيني، با٭خل ٚ
ٝٽ$تكٍٛ:  ٞپ# اا َايڄأٚضخ ظٜس عً  ملؿعٍٛ ايجاْٞ.  ا َا٫:ٍٚ، املؿعٍٛ ا٭ٚ: ؾعً

 

  

                                                           

 .(438/ 5ايسض املكٕٛ يف عًّٛ ايهتاب املهٕٓٛ )(1)
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 ادلسألت الثانيت عششة:

 بياء االضه بني السفع واليصب. 

 {46ا٭ْؿاٍ : } َّ زب رب يئ  ىئ نئ مئ ُّٱتعاىل:  يف قٛي٘

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :

ؾٗصا ايهايف َٔ ايٛقـ،  َّ يئ  ىئ نئ مئ ُّٱقاٍ ٜعكٛب: $: ايٓشاؽ قاٍ
 ;امل٪َٓني" قاٍ أبٛ دعؿط: ؾٗصا قشٝض ع٢ً قٍٛ ايؿطا٤"َٚٔ اتبعو َٔ : ثِ قاٍ كدلا

 ٭ْ٘ أداظ نًُت ظٜسا ) ٚعُطٚ( أٟ ٚعُطٚ نصيو، نُا قاٍ:

َٴػشٳتٳا أځٚ فًچـ  ٚعضټ ظَإ ٜا ابٔ َطٚإ مل ٜٳسٳعٵ   1َٔ املاٍ إيچا 

قاٍ أبٛ دعؿط: قطأت ع٢ً عًٞ بٔ غًُٝإ: قًبت ايؿطٚ، ٚنصيو ايجٛب 

 ،َّ ىب نب مب زب رب ُّٱايهػا٥ٞ ٚا٭خؿـ ؾايتُاّ بايطؾع، ؾأَا ع٢ً قٍٛ 
إٔ ٜهٕٛ َعڀٛؾا ع٢ً تأٌٜٚ ايهاف، ٜٚهٕٛ  أسسُٖاٚيًهػا٥ٞ ؾٝ٘ تكسٜطإ: 

 "َٔ" يف َٛنع ْكب، أٟ ٜهؿٝو اهلل، ٚتهؿٞ َٔ اتبعو َٔ امل٪َٓني، نُا قاٍ: 

ـٷ َٗٓس    إشا ناْت اشلٝذا٤ ٚاْؿكډت ايعكا   (2)ؾځشػبٴو ٚايهٻشٸاىڂ غٝ

ؾشػبو اهلل ٚسػبو َٔ اتبعو َٔ امل٪َٓني، ٚقاٍ ايهػا٥ٞ:: ٚاهلل  اٯخط: ٚايتكسٜط
 . (3)#)دٌ ٚعع( أعًِ مبا أضاز

 

 

                                                           

ز ٍ ف" ، ٚ يف  -بٔ َٓعٛض "ؽ ح ت ، ٚيف يػإ ايعطب٬" 347/ 2ًؿطظزم يف اـعا١ْ "(َٔ ايڀٌٜٛ ،ي(1
 ."99/ 1" ٫بٔ دين اـكا٥ل

(، 581-7(، ٚب٬ ْػب١ يف خعا١ْ ا٭زب  )  140٭َايٞ ) م ايبٝت َٔ ايڀٌٜٛ، ْٴػب ؾطٜط  يف شٌٜ ا(2)
 .2/51ٚؾطح املؿكٌ 

 * اشلٝذا : اؿطب ايڀاس١ٓ ايؿطغ١ .    * اْؿكت ايعكا : تؿطٸم ايكّٛ. 
 ٜٚككس يف ايبٝت أْ٘ يف ساٍ اؾتس ايًكا٤ ٚابتسأت ايػاض٠ ; ؾٝهؿٝ٘ إٔ ٜتكًس ايػٝـ بُٝٝٓ٘.

 .355م: ،ايٓشاؽ ،ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(3)
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 زأي الفساء مً كتابُ "معاىي الكسآٌ":

دا٤ ايتؿػرل: ٜهؿٝوځ  َّ زب رب يئ  ىئ نئ مئ ُّٱ ٚقٛي٘:: $ايؿطا٤ قاٍ
ٔٵ( ؾٹ ،بعواهلل ٜٚهؿٞ َٔ اتٸ َٳ ٞ َٛنع ؾُٛنع ايهاف ؾٹٞ )سٳػٵبوځ( خؿض. ٚ )

ٍٳ ايؿاعط:  ْكب عٳًځ٢ ايتؿػرل نُا قځا

ٓٻس   ا ناْت اشلٝذا٤ ٚاْؿكچتٹ ايعكاإڇشٳ ٗٳ َٴ ـٷ   ؾشػبٴو ٚايهٻشاىځ غٝ

ٚيٝؼ بهجرل َٔ ن٬َِٗ إٔ ٜكٛيٛا: سػبو ٚأخاى، سٳتٻ٢ ٜكٛيٛا: سػبو ٚسػب 
 َٔ ايؿعٌ، ضززْاٙٴ عٳًځ٢ تأٌٜٚ اأخٝو، ٚيهٓا أدعْاٙٴ ٭ٕ ؾٹٞ )سػبو( َع٢ٓ ٚاقع

ٖٵًځوځ}:ايهاف ٫ عٳًځ٢ يؿعٗا نكٛي٘ ٚٳأځ ٓٳذټٛىځ  َٴ  ؾطزٸ ا٭ٌٖ عٳًځ٢ تأٌٜٚ ايهاف. {إڇْٻا 

ٞٸ ٍٸ عٳًځ٢  ;ٚإٕ ؾ٦ت دعًت )َٔ( يف َٛنع ضؾع، ٖٚٛ أسبٸ ايٛدٗني إي ٭ٕ ايت٠ٚ٬ تس

ٍٳ:  ٘ٴ قځا ْٻ ٞٸ  ، َّ ىفيف يث  ىث نث مث زث رث ُّٱَع٢ٓ ايطؾع أ٫ تط٣ أځ ؾهإ ايٓٻبٹ
ٝٵ ٕٻ ايعؿط٠ يًُا١٥، ٚايٛاسس يًعؿط٠، ؾهاْٛا قٳًډ٢ اهللڂ عٳًځ ِٳ ٜٴػٵعڇٟ أقشاب٘ عٳًځ٢ أ ٚٳغٳًډ ٘ٹ 

ِٻ ؾلٸ عًِٝٗ إٔ ٜٴكڃطڇٕ ايٛاسس يًعؿط٠ ؾٓعٍ:   ري ٰى ين ىن  نن من ُّٱنصيو، ثٴ

ؾبني  َّ  حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ  حئ جئ يي ىي ميني زي
ٛٻتِٗ أٚيڄ ٖٳصٳا ايكٍٛ ايڃهٹػٳا٥ٞ ٚضؾع )َٔاهلل ق ٍٳ   .(1) (#ا ٚآخطٶا. ٚقس قځا

 حتليل زأي الفساء :

ل ثِ عًچ، بني املع٢ٓ ٚاٱعطاب، ؾصنط َا وتًُ٘ املع٢ٓ ؾٝٗا ايطبط ايؿطا٤ساٍٚ       
دا٤ يف تؿػرل  َععظا ضأٜ٘ مبا ،٤٬ّ َع٘ع٢ً نٌ َع٢ٓ َٔ املعاْٞ باٱعطاب ايصٟ ٜت

 :ٚع٢ً ٖصا املع٢ٓ تهٕٛ ايهاف يف قٛي٘# ٜهؿٝوځ اهلل ٜٚهؿٞ َٔ اتبعو$اٯ١ٜ : 

ٖٓا ْكب. ٚاغتسٍ عًٝ٘ بكٍٛ "َٔ "يف َٛنع دط ٜٚهٕٛ قٌ  َّ يئ  ىئُّ
 ايؿاعط: 

ٓٻس   إڇشٳا ناْت اشلٝذا٤ ٚاْؿكچتٹ ايعكا ٗٳ َٴ ـٷ   ؾشػبٴو ٚايهٻشاىځ غٝ

                                                           

 ..(417/ 1َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ )(1)
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ؾايؿاٖس يف  قٍٛ ايؿاعط: "ايهشاى" سٝح اْتكب ع٢ً أْ٘ َؿعٍٛ َع٘، ; ٚعًٝ٘  
 .(1)ٚايعاٌَ ؾٝ٘: اغِ ٜؿب٘ ايؿعٌ، ٖٚٛ: "سػبو"

ضاع٢ املع٢ٓ ؾٓكب  "،سػبو"ملا عڀـ ع٢ً ايهُرل املتكٌ يف هإٔ ايؿطا٤ ؾ
ٝهٕٛ " ؾسػب "إٔ ا٭ؾهٌ إشا َا عڀـ ع٢ً  ; املعڀٛف. ٚيهٓ٘ ٜعٛز يٝ٪نس

ايعڀـ بتهطاض ن١ًُ سػب ٚيٝؼ بايعڀـ ع٢ً ايهُرل اجملطٚض، ٭ٕ شيو ٫ هٛظٙ 
 " ٭ٕ يؿغ; و يف اٯ١ٜ مجٗٛض ايٓشا٠، ٚقس دٛظٙ بعض ايهٛؾٝني. ٚيهٔ إمنا داظ شي

ٚمل وٌُ ، ، ؾًُا عڀـ عًٝ٘ محٌ ع٢ً املع٢ٓ"ٜهؿٞ"ٜتهُٔ َع٢ٓ ايؿعٌ " سػب 
 ع٢ً ايًؿغ. 

 "ٔٵَٳ"شنط ٚدٗا آخط ٖٚٛ اعتباض بٌ  ; ٜهتـ ايؿطا٤  بٗصا ايٛد٘ ايٓشٟٛ ملٚ
ٌٖ ؟ يف قٌ ضؾع، ْٚػب ٖصا ايكٍٛ يًهػا٥ٞ، ٚيهٓ٘ مل ٜبني َا ع١ً ايطؾع ٖٓا 

ٚاغتسٍ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ  ؟٦ٓاف أّ ايعڀـ ع٢ً يؿغ اؾ٬ي١ أّ يع١ً أخط٣ٖٞ ا٫غت
ٚنأْ٘ ٜطٜس بٗا تأٜٝس ضأٜ٘ يف بػٝام اٯٜات ايهطمي١ نُا ٚضزت يف ايكطإٓ ايهطِٜ. 

ضؾع "َٔ" ٜعڀؿٗا ع٢ً يؿغ اؾ٬ي١ "اهلل" ، سٝح ٜهؿٝ٘ اهلل بُٗا ، ٖٚٛ بصيو 
مح٘ اهلل " يف نتاب٘ )فُٛع ايؿتا٣ٚ( ىايـ َا ؾػٸط ب٘  ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ "ض

َٔ اتبعو َٔ امل٪َٓني ٖٛ اهلل، ؾٗٛ ناؾٝهِ  ٚسػب "أٟ سػبو سٝح ٜكٍٛ: 
، ٚيٝؼ املطاز إٔ اهلل ٚامل٪َٓني سػبو ، نُا ٜعٓ٘ بعض ايػايڀني ، إش ٖٛ نًهِ

 "ٚسسٙ ناف ْبٝ٘، ٖٚٛ سػب٘، يٝؼ َع٘ َٔ ٜهٕٛ ٖٛ ٚإٜاٙ سػٵبا يًطغٍٛ ........
ز يف ْؿؼ املٛقـ يٝ٪ٜس املع٢ٓ بكٛي٘:" ثِ قاٍ تعاىل" ٚقايٛا سػبٓا اهلل "، ٚمل ، ٚعا(2)

ٜكٌ : "ٚضغٛي٘ " ؾإٕ اؿػب ٖٛ ايهايف، ٚاهلل ٚسسٙ ناف عبازٙ امل٪َٓني، نُا 

سػبو أٟ: ٖٛ ٚسسٙ   َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ ُّٱٱٱقاٍ تعاىل
ي٘ مجٗٛض ايػًـ ٚسػب َٔ اتبعو َٔ امل٪َٓني، ٖصا ٖٛ ايكٍٛ ايكٛاب ايصٟ قا

ٝٸٔ يف َٛنع آخط "   .(3)ٚاـًـ نُا بٴ
                                                           

 (.1/493( ؾطح ا٭سلْٛٞ ع٢ً أيؿ١ٝ ابٔ َايو )1)
 (.3/107(فُٛع ؾتا٣ٚ ؾٝذ اٱغ٬ّ )أمحس بٔ ت١ُٝٝ( )2)
 املطدع ايػابل. (3)
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ق٢ً -وطٸض تعاىل ْبٝ٘ قاٍ: "ٖٚٛ املع٢ٓ ْؿػ٘ عٓس ابٔ نجرل يف تؿػرلٙ إش       
-ع٢ً ايكتاٍ َٚٓادع٠ ا٭عسا٤ َٚباضظ٠ ا٭قطإ، ٚىدلِٖ أْ٘ سػبِٗ -اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

ازِٖ ٚتطازؾت ٚإٕ نجطت أعس –أٟ ناؾِٝٗ ْٚاقطِٖ َٚ٪ٜسِٖ ع٢ً عسِٖٚ 
ٌٸ عسز امل٪َٓني   .(1)".قاٍ: سػبو اهلل ٚسػب َٔ ؾٗس َعو... أَسازِٖ، ٚيٛ ق

"املطاز إٔ اهلل ناف ٜٚ٪نس ابٔ ت١ُٝٝ يف غرل َٛنع ع٢ً املع٢ٓ، ؾٝكٍٛ:      
 .(2)ؾهٌ َٔ اتبع ايطغٍٛ ؾاهلل ناؾٝ٘ ٖٚازٜ٘ ْٚاقطٙ ٚضاظق٘"، يًطغٍٛ ٚملٔ اتبع٘

 تٛدٝٗني:  "ٔٵَٳ"يف َٛنع  شنطؿطا٤ أْ٘ َا شنطٙ ايعًٝ٘ ؾُشكٸ١ً ٚ

ايهُرل املتكٌ يف قٛي٘: َٛنع أْٗا تهٕٛ يف قٌ ْكب عڀؿا ع٢ً  ا٭ٍٚ:
، ٚإمنا داظ شيو مح٬ ع٢ً املع٢ٓ، ٚاؿٌُ ع٢ً املع٢ٓ نجرل يف ن٬ّ "سػبو"

 ايعطب. 

 . "سػبو"ٕ يف َٛنع ضؾع، ٚيٝػت َعڀٛؾ١ ع٢ً ٛأْٗا ته ايجاْٞ:

 د ومعازض :زأي الفساء بني مؤي

يف  َّ زب رب ُّٱث٬ث١ أعاضٜب يف اٯ١ٜ ايهطمي١ ؾكاٍ:  "ايتبٝإ" يف  ايعهدلٟشنط 
 ث٬ث١ أٚد٘: "َٔ"

 ;ٖٚصا ٫ هٛظ عٓس ايبكطٜني "،سػبو"ط عڀؿا ع٢ً ايهاف يف اؾ :أسسٖا
 .٭ٕ ايعڀـ ع٢ً ايهُرل اجملطٚض َٔ غرل إعاز٠ اؾاض ٫ هٛظ

ٜٚهؿٞ  :تكسٜطٙ. زٍ عًٝ٘ ايه٬ّ ، َٛنع٘ ْكب بؿعٌ قصٚف :ٚايجاْٞ 
 .َٔ اتبعو

  :َٛنع٘ ضؾع ع٢ً ث٬ث١ أٚد٘ :ٚايجايح  

ايكا٥ُإ : نكٛيو ، ؾٝهٕٛ خدلا آخط، ٖٛ َعڀٛف ع٢ً اغِ اهلل: أسسٖا 
 .٭ْ٘ َكسض"; سػبو" ٔٸجٳٚمل ٜٴ، ظٜس ٚعُط

                                                           

 (.427/ 2(اْعط تؿػرل ابٔ نجرل )1)
 (.1/293(فُٛع ؾتا٣ٚ ؾٝذ اٱغ٬ّ )2)
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٫ٚ وػٔ ٖآٖا نُا مل وػٔ يف ، ٭ٕ ايٛاٚ يًذُع ;ٖصا نعٝـ :ٚقاٍ قّٛ
 ...َا ؾا٤ اهلل ٚؾ٦ت  :قٛشلِ

 ، ٚأَا ايٛد٘ (1)#ٚسػبو َٔ اتبعو :إٔ ٜهٕٛ خدل َبتسأ قصٚف تكسٜطٙ ايجاْٞ

ؾإٔ ٜهٕٛ يف َٛنع ضؾع ع٢ً ا٫بتسا٤ ٜٚٴهُط اـدل; أٟ: َٚٔ اتبعو  :ايجايح
 .(2)َٔ امل٪َٓني نصيو 

أَا ايطؾع ع٢ً ، ؾأداظ ايعهدلٟ ايطؾع ٚايٓكب ٚاؾط يف اٯ١ٜ ايهطمي١
ضٙ: ٚسػب َٔ ٚقسٸ، أٚ بتكسٜط َبتسأ قصٚف، ايعڀـ ع٢ً يؿغ اؾ٬ي١تكسٜط 

إٔ ايؿطا٤ مل ٜكسّ تؿػرلا قسزا يٛد٘ ايطؾع،  غرل، تبعو، ٚٚاؾل بٗصا ايٛد٘ ايؿطا٤
ٚشيو بإٔ قسضٙ َؿع٫ٛ ب٘ ٚيهٓ٘ اختًـ َع  ،ٚأَا ايٓكب ؾٛاؾل ؾٝ٘ ايؿطا٤ أٜها

زٍ عًٝ٘ سػب، أَا ايؿطا٤ ؾعاٖط ايؿطا٤ سٝح إٕ ايعهدلٟ قسض ٖصا ايؿعٌ قصٚؾا 
. ٚاْؿطز ايعهدلٟ عٔ إش ت٪ٍٚ بؿعٌ "سػب"ن٬َ٘ أْ٘ أضاز أْ٘ َعڀٛف ع٢ً َع٢ٓ 

: ٖٚٛ ايعڀـ ع٢ً ايهُرل اجملطٚض يف قٛي٘; ايؿطا٤ بصنط ٚد٘ آخط مل ٜصنطٙ ايؿطا٤ 
 ." سػبو"

ايطؾع ٚايٓكب : ٖٚٞ; ٚإشا نإ ايعهدلٟ قس أداظ يف اٯ١ٜ ث٬ث١ أٚد٘ 
ٟٸ ط، ؾإٕٚاؾ ٍٳ $ؾكاٍ: ، أٌُٖ ٚد٘ ايٓكب يف اٯ١ٜ  ايبػٛ ٔڇ" ؾځكځا َٳ ٌٿ " َٳشٳ ٚٳاخٵتٳًځؿڂٛا ؾٹٞ 

ٔڇ  َٳ ٚٳسٳػٵبٴ  ٘ٴ"  ٘ٹ: "سٳػٵبٴوځ ايًډ ٛٵيٹ ٘ٴ خٳؿڃضٷ، عٳڀڃؿڄا عٳًځ٢ ايڃهځافٹ ؾٹٞ قځ َٳشٳًڊ ٔٳ  ُٴؿځػٿطڇٜ أځنڃجٳطٴ ايڃ
ٛٳ ضٳؾڃعٷ عٳڀڃؿڄا عٳ ٖٴ ِٵ:  ٗٴ ٍٳ بٳعٵهٴ ٚٳقځا ٔٳ اتٻبٳعٳوځ،  َٹ َٴتٻبٹعٴٛىځ  ٚٳ ٘ٴ  ٓٳاٙٴ: سٳػٵبٴوځ ايًډ َٳعٵ ٘ٹ  ِڇ ايًډ ًځ٢ اغٵ

ٓٹنيٳ َٹ ُٴ٪ٵ  .(3)#ايڃ

ٚد٘ ايٓكب ٫ َٔ قطٜب ٫ٚ َٔ بعٝس ٚنأْ٘ مل ٜطٙ ٚدٗا،  ايبػٟٛ ؾًِ ٜصنط
 .ٖٚٛ بصيو ٜتعاضض َع َا شنطٙ ايؿطا٤ يف اٯ١ٜ سٝح ْل ع٢ً أْ٘ هٛظ ؾٝٗا ايٓكب

                                                           

 .(631/ 2ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ )(1)
 (ٖصا ايطأٟ : مل ٜصنط يف ايبٝإ، ٚقس شٴنط يف َؿهٌ إعطاب ايكطإٓ.2)
 .(374/ 3طٝب١ ) –تؿػرل ايبػٟٛ (3)
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ؾُٝا ْكً٘ عٓ٘ أبٛ سٝإ سٝح قاٍ:  ابٔ عڀ١ٝايكٍٛ  ٚقس اتؿل َع ايؿطا٤ يف ٖصا  
ٛٵنٹعڇ ايڃهځافٹ$ َٳ ٛٵنٹعڇ ْٳكٵبٺ عٳڀڃؿڄا عٳًځ٢  َٳ ٌڇ ؾٹٞ  ٚڇٜ ٖٳصٳا ايتٻأڃ ٔٵ ؾٹٞ  ُٳ ٝٻ١ځ: ؾځ ٔٳ عٳڀٹ ٍٳ ابٵ ، قځا

ٗٳ٢ ْٵتٳ ٖٳا ا َٳػٳسٻ ُٳعٵٓٳ٢ بٹٝٳهڃؿٹٝوځ ايډصٹٟ غٳسٻتٵ سٳػٵبٴوځ  ٗٳا ْٳكٵبٷ عٳًځ٢ ايڃ ٛٵنٹعٳ َٳ ٕٻ   . (1)#يٹأځ

 ايعكؿطٟٚإشا نإ ايبػٟٛ قس أٌُٖ ٚد٘ ايٓكب ايصٟ شنطٙ ايؿطا٤ ؾإٕ 
ايعكؿطٟ ع١ً ايٓكب  شنطٙ ٚيهٓ٘ اختًـ َع ايؿطا٤ يف ع١ً ايٓكب سٝح عسٸ

ٔڇ اتٻبٳعٳوځ ايٛاٚ مبع٢ٓ َع َٚا بعسٙ َٓكٛب، $ب٘ ؾكاٍ:  َؿع٫ٛ "َٔ"َبا١ٜٓ يهٕٛ  َٳ ٚٳ
ٕٸ عڀـ ايعاٖط اجملطٚض ع٢ً امله٢ٓ ممتٓع ا زضِٖ، ٫ٚ ػطٸ، ٭تكٍٛ: سػبو ٚظٜسٶ

 قاٍ: 

ٚٳايهٻشٻاىځ  ٓٻسٴ  ؾځشٳػٵبٴوځ  ٗٳ َٴ  .(2)#عٳهٵبٷ 

ب٘، أٚ َعڀٛؾ١ ع٢ً َا نإ سك٘  َؿع٫ٛ "َٔٳ"ؾذعٌ ايٓكب يٝؼ يهٕٛ 
ؾٗٛ َٓكٛب ع٢ً  "َع"ايػابك١ عًٝٗا مبع٢ٓ  "ايٛاٚ"ايٓكب، ٚإمنا دعٌ ايٓكب يهٕٛ 

أبٛ ٟ مل ٜهٔ أٍٚ َٔ أؾاض إىل ٖصا ايكٍٛ، ؾكس ْكٌ ٚاؿل إٔ ايعكؿط ، املع١ٝ
ٌڈ $أْ٘ قاٍ ايكٍٛ ْؿػ٘، ٜكٍٛ أبٛ سٝإ:  ايعدازعٔ  سٝإ ِٴ ؾٹعٵ ٍٳ ايعٻدٻازٴ: سٳػٵبٴ اغٵ ٚٳقځا

َٳعٳ ُٳعٵٓٳ٢  ٚٴ بٹ ٛٳا ٚٳايڃ  .(3)#ٚٳايڃهځافٴ ْٳكٵبٷ 

، اـ بعهٌٗ أبٛ سٝإ ناؾ١ ا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ ايٛاضز٠ يف اٯ١ٜ ٚنعٸٚقس ؾكٸ  
ٛٸ تهعٝؿ٘ يٛد٘ ايٓكب ايصٟ شنطٙ  : ٖٛاؾسٜط بايصنط بعهٗا اٯخط، ٚ ٣ٚق

اغِ  "سػب"٭ٕ  ;٭ْ٘ عڀـ ع٢ً املع٢ٓ، ٫ٚ هٛظ اؿٌُ ع٢ً املع٢ٓ ٖٓا; ايؿطا٤
َعڀٛؾا ع٢ً َٛنع  ٫٘ هٛظ إٔ هعً ، ٚعًٝ٘ ;ٚيٝؼ َؿتكا عا٬َ عٌُ ايؿعٌ

ٍٸإٔ ٜكسٸ :بٌ ا٭ٚىل ;ايهاف ٛٸ" سػبو"قٛي٘: عًٝ٘  ض ي٘ ؾعٌ ز ٣ أبٛ سٝإ ٚد٘ ، ٚق
ٖٳصٳا ، سٝح قاٍ َعًچكا ع٢ً ضأٟ ايٓكب :" ايطؾع ٚاؾط ٚضدشُٗا ع٢ً ايٓكب ٝٵؼٳ  ٚٳ يځ

ٕٻ سٳػٵبٳ ٝٿسٺ يٹأځ ٙٹ إڇنٳاؾځ١څ بٹذٳ ٖٳصٹ ٌٵ  ٛٵنٹعڇ ْٳكٵبٺ بٳ َٳ ٘ٹ ؾٹٞ  ٕٴ ايڃهځافٴ ؾٹٝ ُٻا تٳهڂٛ َٹ ٝٵؼٳ  وځ يځ
ٔٵ ْٳكٵبٺ ٚسٳػٵبٴ َٹ ٝٵػٳتٵ  ِٳ قٳشٹٝشٳ١څ يځ ٚٳيځا اغٵ َٳكٵسٳضٶا  ٝٵؼٳ  ٚٳيځ ُٹرلڇ  َٴهٳافٷ إڇيځ٢ ايهٻ َٴبٵتٳسٳأڅ  وځ 

                                                           

 .348/ 5 -ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل (1)

 .234/ 2 -تؿػرل ايهؿاف(2)
 .348/ 5 -ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل(3)
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ٚٵ نځؿځاىځ  ٘ٴ أځ ٌٳ ٜٳهڃؿٹٝوځ ايًډ ٘ٴ قٹٝ ْٻ ِٳ أځ ٖٻ ٛٳ ٘ٴ تٳ ْٻ ِڇ نځأځ ٖټ ٛٳ ـٷ عٳًځ٢ ايتٻ ٘ٴ عٳڀڃ ْٻ ٌٳ إڇ ٕٵ قٹٝ ٌڈ إڇيډا إڇ ؾځاعٹ
ٓٵكځاؽٴ ٜٳ ِڇ يځا  ٖټ ٛٳ ـٳ عٳًځ٢ ايتٻ ٔٻ ايڃعٳڀڃ ٚٳيځهٹ ٘ٴ،  ٓٵسٴٚسٳ١څ  ايًډ َٳ ٚٴدٹسٳتٵ  َٳا  ٕٴ  ٘ٹ ايڃكڂطٵآ ٝٵ ٌٴ عٳًځ ُٳ ؾځًځا ٜٴشٵ

٘ٴ ٓٵ  .(1)"عٳ

ز٠ اضببعٝس عُا ؾعٌ أبٛ سٝإ ؾكس تتبع ا٭قٛاٍ ايٓش١ٜٛ ايٛ ابٔ عازٍٚمل ٜهٔ 
ايطؾع ٚايٓكب ٚاؾط،  ٠:ث٬ث١ ا٭ٚد٘ ايٛاضز انطاش; يف اٯ١ٜ ٖٛ اٯخط تتبعا َؿك٬

 .(2)ب ايطؾع ٚاـؿض عًٝ٘عڀـ، ٚغًچـ ايٓكب ع٢ً املع١ٝ ٚع٢ً ايٚنعٸ

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

; ٚع٢ً ٖصاٱٱَّ يئ  ىئ ُّٱٖٚٛ قٛي٘ تعاىل: ، ؾصنط َٛنع ايٛقـ ٚأَا ايٓٸشاؽ        
يف َٛنع ؾتهٕٛ أَا ع٢ً ايٛقٌ  يف قٌ ضؾع ع٢ً ا٫غت٦ٓاف، "تبعواَٚٔ "تهٕٛ 

 كب ع٢ً تكسٜط ايعڀـ ع٢ً ايهاف. ٚإَا يف َٛنع ْ، ضؾع عڀؿا ع٢ً يؿغ اؾ٬ي١

 اخلالصة والرتجيح :

إٔ تهٕٛ  :ا٭ٍٚ; يف ْك٘ ايػابل إىل أْ٘ هٛظ يف اٯ١ٜ إعطابإاْت٢ٗ ايؿطا٤         
: إٔ تهٕٛ َعڀٛؾ١ ع٢ً قٌ ايهاف ٖٚٛ ايٓكب يف ايجاْٞ)َٔ( يف َٛنع ضؾع، ٚ

اخت٬ف، ؾأداظٚا أٚد٘  ٔ أمياٜايٓشا٠ ٚاملؿػط أنجط ضأٜ٘، ٚقس خايؿ٘ ؾُٝا شٖب إيٝ٘
 ٚشنطٖاع١ً ايطؾع;  ٔغهت ايؿطا٤ ع قسٚايطؾع ٚايٓكب ٚاؾط، : اٱعطاب ايج٬ث١

ٜٚهٕٛ املع٢ٓ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ: سػبو ، ؾذعًٛٙ إَا َعڀٛؾا ع٢ً يؿغ اؾ٬ي١ ايٓشا٠
هٕٛ خدل ملبتسأ قصٚف ٚتكسٜط ايه٬ّ: ٚسػبو َٔ ٜعٛى، أٚ اهلل ٚايصٜٔ اتب

 .تبعوا

ؿ٘ غرل ا٤ عڀؿا ع٢ً َٛنع ايهاف، ٚقس نعٸكب ؾكس دعً٘ ايؿطٸٚأَا ايٓ  
ٖٳصٳا $٭ْ٘ َٔ قبٌٝ يعّٚ َا ٫ًٜعّ، ٜكٍٛ أبٛ سٝإ: ; مٟٛ، ٚقايٛا ٫ هٛظ ؾٝ٘ شيو  ٚٳ

ٙٹ إڇنٳاؾځ١څ  ٖٳصٹ ٌٵ  ٛٵنٹعڇ ْٳكٵبٺ بٳ َٳ ٘ٹ ؾٹٞ  ٕٴ ايڃهځافٴ ؾٹٝ ُٻا تٳهڂٛ َٹ ٝٵؼٳ  ٕٻ سٳػٵبٴوځ يځ ٝٿسٺ يٹأځ ٝٵؼٳ بٹذٳ يځ

                                                           

 .349 -5/348ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل (اْعط 1)
 .(562 -560/ 9ب يف عًّٛ ايهتاب )ايًبا(اْعط 2)
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ِٳ قٳشٹ ٚٳيځا اغٵ َٳكٵسٳضٶا  ٝٵؼٳ  ٚٳيځ ُٹرلڇ  َٴهٳافٷ إڇيځ٢ ايهٻ َٴبٵتٳسٳأڅ  ٔٵ ْٳكٵبٺ ٚسٳػٵبٴوځ  َٹ ٝٵػٳتٵ  ٝشٳ١څ يځ
ٌڈ  . (1)#ؾځاعٹ

ٛٸ ت٘، يف املع٢ٓ ٚاٱعطاب، سٝح إٕ ٚأَا ٚد٘ ايٓكب ؾكس أًُٖ٘ ايؿطا٤ ع٢ً ق
تكسٜط  اهلل سػبو ٚسػب َٔ اتبعو، ٖٚٛ أيٝل يف اٱعطاب ملا ٫ ًٜعّ َع٘: املع٢ٓ

ْاٖٝو عٔ َٛاؾكت٘ ملٔ ؾػٸط اٯ١ٜ َٔ نباض املؿػطٜٔ  قصٚف أٚ تهًـ تكسٜط،
-غبشاْ٘  –أَجاٍ ابٔ ت١ُٝٝ " ضمح٘ اهلل " ٚابٔ نجرل ٚغرلُٖا، ٚتأزبا َع اهلل يف أْ٘ 

 ايهايف ٚسسٙ يًٓيب ٚملٔ تبع٘، ٚ ٫ ٜؿاضن٘ يف شيو أسس .

عًٝ٘ ًٜعّ ، ؾ، ٚد٘ ايٓكب يف اٯ١ٜ ّ َٔ ايٓشا٠ ايطؾع ٚاؾط ع٢ًقسٸَٔ ٚ; ٖصا     
 . ا٥٫تٓاف 

 

 

 

  

                                                           

 .5/349ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل (1)
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 لثالفصل الثا
 

 آزاء الفساء املتعلكة

 بتوجيُ اإلعساب

 وأثسٍا يف الوقف واالبتداء

ىوموقف اليحاع ميَا
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 آزاء الفساء املتعلكة بتوجيُ اإلعساب

 

كطإٓ ايهطِٜ، كس أضغ٢ ايؿطا٤ قٛاعسا م١ٜٛ يف َعاؾ١ إعطاب آٜات ايي       
ؾهاْت  املكڀًشات املُه١ٓ اييت اغتدسَٗا يف تٛدٝ٘ ا٭ٚد٘ املدتًؿ١، ٚ اييت 

ٚؽتًـ يف نجرل َٓٗا عٔ -املسضغ١ ايهٛؾ١ٝ-ناْت تتػل َع َكڀًشات َسضغت٘ 
 املكڀًشات ايبكط١ٜ يف إطاض اخت٬ف َٓع١َٛ املؿاِٖٝ بني املسضغتني . 

عطاب١ٝ اييت ضآٖا ايؿطا٤، ٚنإ ٗٓاى ايهجرل َٔ ايكٛاعس ٚايتٛدٝٗات اٱؾ
 -َٓٗا :

  -سصف ايؿاعٌ :

 .(1)سٝح ْػب يًهٛؾٝني دٛاظ سصف ايؿاعٌ َڀًكاڄ 

ٖٚصا ٜؿرل إىل إٔ ايؿطا٤ ممٔ أداظٚا سصف ايؿاعٌ ، ٚقس ْػب دٛاظٖا 
 .  (2)يًهػا٥ٞ يف نتاب َعا٢ْ ايكطإٓ 

  -:إقا١َ غرل املؿعٍٛ ب٘ َكاّ ايؿاعٌ 

ا٤ أْ٘ أداظ إقا١َ غرل املؿعٍٛ ب٘ َٔ َكسض، أٚ ؾكس ْػب ايٓشٜٛني يًؿط
 .  ( 3)ظطف، أٚ داض ٚفطٚض َكاّ ايؿاعٌ، َع ٚدٛز املؿعٍٛ ب٘ 

 .(4)ٖٚٓاى َكازض م١ٜٛ عُُت ايٓػب١ يًهٛؾٝني 

 -عدو تكديه الفاعل :

شنط ايهجرل َٔ ايٓشٜٛني إٔ ايهٛؾٝني هٝعٕٚ إٔ ٜتكسّ ايؿاعٌ أٚ ْا٥ب٘ ع٢ً      
 (5)ايه٬ّ ٚاختٝاضٙ، كايؿني يف شيو ايبكطٜني، ايصٜٔ ميٓعٕٛ شيوؾعً٘ يف غع١ 

                                                           

 . 51(ايٓهت اؿػإ ، ٭بٞ سٝإ ، م1)

 . 268/  1(َعا٢ْ ايكطإٓ، يًؿطا٤، 2)
 . 271(ايتبٝني عٔ َصاٖب ايٓشٜٛني ايبكطٜني ٚايهٛؾٝني، يًعهدلٟ ، م3)
 .  2/365(ايبٝإ يف غطٜب إعطاب ايكطإٓ، يٮْباضٟ ،4)
 . 79يٮْباضٟ، م  (أغطاض ايعطب١ٝ،5)
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ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ؾٓذس ايؿطا٤ قطٸح أنجط َٔ َط٠ مبٓع تكسِٜ ايؿاعٌ، أٚ         
ْا٥ب٘ ع٢ً ؾعً٘، ٚأْ٘ ٫ ٜكض إٔ ىًٛا ايؿعٌ َٔ نٓا١ٜ ا٫غِ املتكسٸّ، ًٜٚضٸ ع٢ً 

 .(1)هين َٔ ا٫غِ شيو، ؾايؿعٌ إشا أت٢ بعس ا٫غِ نإ ؾٝ٘ َ

 -الفصل بني فعل الشسط وجوابُ مبعنول جواب الشسط :

ايؿطا٤ يف ٖصا ٫ هٝع دعّ دٛاب ايؿطط، إشا تكسّ عًٝ٘ َعُٛي٘ املٓكٛب،     
ٚعًٌ ايؿطا٤ شيو بإٔ اؾعا٤ ي٘ دٛاب بايؿا٤، ؾإشا مل ٜػتكبٌ بايؿا٤ اغتكبٌ ظعّ 

غِ ايؿا٤، ؾإشا أنُطت ايؿا٤ اضتؿع َجً٘، ٚمل ًٜل باغِ، إ٫ إٔ ٜهُط يف شيو ا٫
 .(2)اؾٛاب، يف َٓكٛب ا٭زلا٤ ٚ َطؾٛعٗا ٫ غرل

 -: ميع تكديه جواب الشسط على أداة الشسط وفعل الشسط

ضأ٣ ايؿطا٤ دٛاظ تكسِٜ دٛاب ايؿطط ع٢ً أزا٠ ايؿطط ٚؾعٌ ايؿطط، ٖٚصا َا 
 .(3)ْػب٘ إيٝ٘ ابٔ ايػطاز 

 -عدو تكديه معنول اضه الفعل عليُ :

; بُٝٓا ْكٌ ايبػسازٟ عٔ ايؿطا٤ أْ٘ (4)َٓع ايؿطا٤ تكسِٜ َعٍُٛ اغِ ايؿعٌ عًٝ٘
 أداظ 

 . (5)تكسِٜ َعٍُٛ اغِ ايؿعٌ عًٝ٘ ٖٚصا خڀأ ْػب يًؿطا٤ 

ٚقاٍ: ٚايعطب تأَط َٔ ايكؿات بـــ : عًٝو، ٚعٓسى، ٚزْٚو،.... ، ٫ٚ تكسَٔ 
 .(6)ٜٓكب ؾ٦ٝاڄ قبً٘ َا ْكبت٘ ٖصٙ اؿطٚف قبًٗا ٭ْٗا أزلا٤، ٚا٫غِ ٫ 

 

 
                                                           

 . 128/  1(َعاْٞ ايكطإٓ، يًؿطا٤، 1)
 . 3/642، ايبػسازٟ: خعا١ْ ا٭زب، 422، يًؿطا٤ ،/1(َعاْٞ ايكطإٓ 2)
 .  2/187(ا٭قٍٛ يف ايٓشٛ، ٫بٔ ايػطاز، 3)
 . 3/15(خعا١ْ ا٭زب ،يًبػسازٟ ، 4)
 .  3/16( املطدع ايػابل ، 5)
 . 2/414،  1/260،  1/322طا٤، (َعاْٞ ايكطإٓ ،يًؿ6)



 

212 
 

 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 -عدو تكديه التنييص على عاملُ :

َٓع ايؿطا٤ تكسِٜ ايتُٝٝع ع٢ً عاًَ٘ ع٢ً خ٬ف َا ْكً٘ ْٚػب٘ ابٔ ايػطاز عٔ 
 ايؿطا٤ يف دٛاظ تكسِٜ ايتُٝٝع ع٢ً عاًَ٘.

 -عدو الفصل بني حسف العطف وما عطف :

بني سطف ىل ايؿطا٤ أْ٘ أداظ ايؿكٌ بؿب٘ اؾ١ًُ ْػب بعض ايٓشٜٛني إ
 .(1)ايعڀـ َٚا عڀـ 

 -عدو مطابكة اليعت امليعوت :

َٓع ايؿطا٤ ْعت ايٓهط٠ باملعطؾ١، ٚأٚدب املڀابك١ بني ايٓعت ٚاملٓعٛت )تعطٜؿاڄ 
ٚتٓهرلاڄ(، عًُاڄ بإٔ مجٗٛض ايٓشٜٛني اؾذلط إٔ ٜڀابل ايٓعت املٓعٛت )تعطٜؿاڄ 

عطؾ١ ؾُٝا ؾٝ٘ َسح أٚ ٚتٓهرلاڄ(، ٚقس ْػب إىل ايهٛؾٝني دٛاظ ْعت ايٓهط٠ بامل
 . (2)شّ

 عدو ىعت املكين :

ْكٌ أبٛ دعؿط ايٓشاؽ عٔ ايؿطا٤ أْ٘ هٝع ْعت املهين، ٖٚصا ىايـ َا ٜطاٙ 
يف أْ٘ ٫ هٝع شيو، ٚ٭ْ٘ ٜػُٞ ايتٛنٝس أسٝاْاڄ ْعتاڄ، ٚايهٛؾٕٝٛ ٜػُٕٛ  ايؿطا٤ 

 .   (3)ايتأنٝس ْعتاڄ 

 -عدو إتباع االضه املوصول :

٤ دٛاظ ْعت ا٫غِ املٛقٍٛ )َٔ(، يهْٛ٘ َعطؾ١، ٚ ٜٴٓؿ٢ إٔ ْػب إىل ايؿطا
ٜهٕٛ ايؿطا٤ قس أداظ ْعت )َٔ(، ٭ْٗا قس تهٕٛ غرل َعطؾ١، نُا َٓع إٔ تكع 

 .(4)قؿ١ يًُعطؾ١ 

 -عدو إبدال اليكسة مً املعسفة والعكظ :

                                                           

 .  2/293(إعطاب ايكطإٓ ، أبٛ دعؿط ايٓشاؽ ،1)
 . 1/158(ساؾ١ٝ ايكبإ ع٢ً ؾطح ا٭سلْٛٞ، 2)
 . 2/637(َؿهٌ إعطاب ايكطإٓ ،َهٞ، 3)
 . 427/ 1(َعاْٞ ايكطإٓ ، يًؿطا٤،4)
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 . (1)ْػب إىل ايهٛؾٝني َٓع إبساٍ املعطؾ١ َٔ ايٓهط٠ إ٫ إٔ تٛقـ 

 .  (2)ٍ ٚاملبسٍ َٓ٘ ٚإٔ ٜتشس ايبس

ٖٚصا كايـ ملا دا٤ ْػب١  يًؿطا٤ ، ؾأداظ ايؿطا٤ إبساٍ ايٓهط٠ َٔ املعطؾ١ 
 .(3)ٚاملعطؾ١ َٔ ايٓهط٠، َٔ زٕٚ إٔ ٜؿذلط ٚقؿٗا ، نُا ْكٌ عٔ ايهٛؾٝني 

 -عدو ىصب املطتجيى إذا حرف املطتجيى ميُ :

ا بعس إ٫ يف ْكٌ بعض ايٓشا٠ عٔ ايؿطا٤ أْ٘ أداظ سصف املػتج٢ٓ، ْٚكب َ
.بُٝٓا ايؿطا٤ َٓع شيو ٫ٚ هٝعٙ، ٭ٕ ا٫غتجٓا٤ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ بعس (4)ا٫غتجٓا٤ املؿطؽ

 .(5)ايتُاّ

ىى

                                                           

 . 5/218( ايػٝٛطٞ : اشلُع ، 1)
 . 2/366( ايبػسازٟ : خعا١ْ ا٭زب ، 2)
 . 2/382يؿطا٤ : َعا٢ْ ايكطإٓ ، ( ا3)
 . 105( أبٛ سٝإ : ايٓهت اؿػإ ، م 4)
 . 1/283( ايؿطا٤ : َعا٢ْ ايكطإٓ ، 5)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 منارج من تىجيه الفشاء لإلعشاب من كتاب " القطع واالئتناف "
 ادلسألت األوىل:

 أثس حرف )أٌ( الياصبة يف ىصب الفعل املضازع أو جصمُ.

 (9-) غٛض٠ ايٓػا٤ َّ  مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب ُّٱيف قٛي٘ تعاىل: 

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :

ٖصا ايتُاّ عٓس ا٭خؿـ، ٖٚٛ  َّ ختمت حت جت هب مب خب حب ُّٱ: ايٓشاؽ  قاٍ

ْٗٝٶا، ٚايكٍٛ اٯخط: إٔ ٜهٕٛ  َّ  مث هت ُّأسس قٛيٞ ايؿطا٤ ع٢ً إٔ هعٌ 

ا ع٢ً "تطثٛا" ؾٝهٕٛ يف َٛنع ْكب عڀؿ َّ  مث هت ُّ"نطٖا" متاَا إشا دعًت 

 (1)#٫ٚ إٔ تعهًٖٛٔ، ٚنصا ٖٛ يف بعض ايكطا٤ات: ايتكسٜط 

 زأي الفساء مً كتابُ "معاىي الكسآٌ ":

ٕٵ تٳطڇثٴٛا ايٓٿػا٤ٳ نځطٵٖا... )}ٚقٛي٘: : $قاٍ ايؿطا٤      ِٵ أځ ٌټ يځهڂ  .{(19يځا ٜٳشٹ

٢ ثٛب٘ عًٝٗا، نإ ايطدٌ إشا َات عٔ اَطأت٘ ٚي٘ ٚيس َٔ غرلٖا ٚثب ايٛيس ؾأيك
ٚٸدٗا بػرل َٗط إ٫ َٗط ا٭ٍٚ، ثِ أنطٸ بٗا يرلثٗا َا ٚضثت َٔ أبٝ٘، ؾأْعٍ ايًچ٘  ؾتع

)تعهًٖٛٔ( يف َٛنع ْكب  َّ  مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب ُّٱٱتباضى ٚتعاىل:
ٔٸ( ٚيٛ ناْت دعَا ع٢ً اي٢ٗٓ نإ  بإٔ. ٖٚٞ يف قطا٠٤ عبس ايًچ٘ )٫ٚ إٔ تعهًٖٛ

 .(2)#قٛابا

 ء :حتليل زأي الفسا

 إىل إٔ يف اٯ١ٜ ٚدٗني:ايؿطا٤ شٖب 

: ايٓكب، ٚشيو إٔ قٛي٘: )تعهًٖٛٔ( َٓكٛب ع٢ً إنُاض إٔ أسسُٖا
 ايٓاقب١ يًؿعٌ املهاضع ،ٚايسيٌٝ عًٝ٘ ظٗٛضٙ يف قطا٠٤ عبس اهلل بٔ َػعٛز. 

                                                           

 ..248م:  -ايٓشاؽ -ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(1)
 (.259/ 1)-َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ (2)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

: اؾعّ، ٚشيو ع٢ً اعتباض يؿغ ٫ ايٓا١ٖٝ اييت ػعّ ايؿعٌ ايكا٥ِ ايٛد٘ ايجاْٞ
 ٕ شيو دا٥ع أٜها.بعسٖا، ٚأؾاض أ

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض :

ؾأقطٚا أْ٘ اؾعّ  ، ٚأَاايٓكب ٚد٘يف  ايعكؿطٟأمجع ايٓشا٠ َا خ٬ 
طاض٨ بػبب زخٍٛ سطف ايٓٗٞ عًٝ٘. ٚأٌُٖ ٖصا ايٛد٘ ايعكؿطٟ بٌ إْ٘ دعٌ 

ؾإٕ $ؾكاٍ: " ؾكط، زٕٚ اٱؾاض٠ إىل أٟ ٚد٘ آخط; تطثٛا" ايٓكب يع١ً ايعڀـ ع٢ً
عهًٖٛٔ، َا ٚد٘ إعطاب٘؟ قًت: ايٓكب عڀؿا ع٢ً إٔ تطثٛا. ٚ)٫( يتأنٝس قًت: ت

 .(1)#ايٓؿٞ. أٟ ٫ وٌ يهِ إٔ تطثٛا ايٓػا٤ ٫ٚ إٔ تعهًٖٛٔ
ؾكس  ،مل ٜهٔ تٛدٝ٘ ايؿطا٤ ايجاْٞ يف اٯ١ٜ ع٢ً ْؿؼ املػت٣ٛ َٔ ايكبٍٛ 

كب ٖٛ إٔ عاٌَ ايٓ بعاضن٘ نجرل َٔ ايٓشا٠ ٚايتُػٛا ٚدٗا آخط، ؾايؿطا٤ أقطٸ
، ٚقٛي٘ ٖٓا إمنا ٜؿٝس إٔ ع١ً ايٓكب ايعاٌَ احملصٚف، ٚايعڀـ ايٛاقع " ٕٵ" أإنُاض 

ٚيٝؼ عڀـ يؿغ ، إمنا ٖٛ َٔ قبٌٝ عڀـ اؾ١ًُ ع٢ً اؾ١ًُ ;قبٌ ٫ ايٓا١ٖٝ
. ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ خايؿ٘ َععِ املؿػطٜٔ "تطثٛا"املهاضع ع٢ً املهاضع ايػابل عًٝ٘ ٖٚٛ 

 .ا٠٤ ايٓكب إىل إٔ ايٓكب بايعڀـ ع٢ً )تطثٛا(  قبًٗاشٖبٛا يف قط ، سٝحٚايٓشا٠

ٛٸ٣قس ٚ َعڀٛؾ١ ع٢ً قٛي٘: )إٔ تطثٛا(،  (إٔ تهٕٛ )تعهًٖٛٔ ايڀدلٟ ق
 . اٖنط ٔأْ٘ ٫ وٌ يهِ إٔ تطثٛا ايٓػا٤ نطٖا ٫ٚ إٔ تعهًٖٛ: ٚاملع٢ٓ عٓسٙ 

٫ځ ٚٳ}$قاٍ: ، سٝح ٖٚٛ إعطابٗا دعَا ب٬ ايٓا١ٖٝ، ٚمل ميٓع ايڀدلٟ ٚدٗا آخط  

ٔٻ ٖٴ ٘ٹ:  {تٳعٵهٴًڂٛ ٛٵيٹ ٛٵنٹعڇ ْٳكٵبٺ عٳڀڃؿڄا عٳًځ٢ قځ َٳ  َّ  مث هت ختمت حت جت هب حب ُّٱؾٹٞ 

ٚٳنځصٳيٹوځ 19طايٓػا٤:  ٔٻ،  ٖٴ ٚٳ٫ځ تٳعٵهٴًڂٛ ٖٶا،  ٕٵ تٳطڇثٴٛا ايٓٿػٳا٤ٳ نځطٵ ِٵ أځ ٌټ يځهڂ ٓٳاٙٴ: ٫ځ ٜٳشٹ َٳعٵ ٚٳ ص 
ٌٳ ٛٵ قٹٝ ٚٳيځ َٳػٵعٴٛزٺ  ٔڇ  ُٳا شٴنٹطٳ ؾٹٞ سٳطٵفٹ ابٵ ٞٳ ؾٹٝ ِٵ ٖٹ ٞڇ يځ ٗٵ ٘ٹ ايٓٻ ٚٳدٵ ّڈ عٳًځ٢  ٛٵنٹعڇ دٳعٵ َٳ ٛٳ ؾٹٞ  ٖٴ  :

ٔٵ خٳڀځأڄ  .(2)#ٜٳهڂ

                                                           

 .493/ 1 -تؿػرل ايهؿاف (1)
 .8/114(تؿػرل ايڀدلٟ. 2)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

ؾصنط عني ايٛدٗني ايًصٜٔ شنطُٖا  ، ايعهدلٟٚقس غاض يف ٖصا ايسضب 
 .(1)ٚايعڀـ ع٢ً تطثٛا، ١ٝاٖايڀدلٟ، َٔ اؾعّ ب٬ ايٓ

ٞٸيٝؿكٸ أبٛ سٝإٚقس دا٤  ٫ٚ "ٚظاٖط قٛي٘: $قاٍ: ;  سٝح اٱعطاب ٌ ٚدٗ
، إٔ ٫ ْٗٞ، ؾايؿعٌ فعّٚ بٗا، ٚايٛاٚ عاطؿ١ مج١ً طًب١ٝ ع٢ً مج١ً "هًٖٛٔتع

ؾإٕ قًٓا: ؾطط عڀـ اؾٌُ املٓاغب١، ؾاملٓاغب١ إٔ تًو اـدل١ٜ تهُٓت ، خدل١ٜ
نأْ٘ قاٍ: ٫ تطثٛا ايٓػا٤ نطٖا ؾإْ٘ غرل س٬ٍ يهِ ٫ٚ تعهًٖٛٔ. ، َع٢ٓ ايٓٗٞ

 .(2)#َصٖب غٝبٜٛ٘، ؾعاٖط ٚإٕ قًٓا: ٫ ٜؿذلط يف ايعڀـ املٓاغب١ ٖٚٛ

ٛٸ ايؿعٌ بػرل ؾاقٌ،  "٫ ايٓا١ٖٝ"٣ أبٛ سٝإ ايٛد٘ ا٭ٍٚ، ٖٚٛ اؾعّ ملباؾط٠ ق
٭ٕ ايعڀـ ; ، ٚشنط إٔ ٖصا ايٛد٘ خڀأ "تطخ"ٚضز ع٢ً َٔ أداظ ايٓكب عڀؿا ع٢ً 

ٜكٍٛ . ، ٚا٭ٚىل إٔ ٜأتٞ بعسٖا"٫"ع٢ً ١ْٝ تهطاض ايعاٌَ، ٚايعاٌَ ٖٓا تهطض قبٌ 
ٚشيو أْو إشا عڀؿت ؾع٬ َٓؿٝا ب٬ ع٢ً َجبت ٚناْا $ٕ يف ْك٘ ايػابل: أبٛ سٝا

ٕٸ ايٓاقب ٫ ٜكسٸ  #. ض إ٫ بعس سطف ايعڀـ، ٫ بعس ٫َٓكٛبني، ؾإ

بٌ محٌ أٜها ع٢ً ايٛد٘ اٯخط، ; ٚمل ٜتٛقـ أبٛ سٝإ عٓس ْكس ٖصا ايكٍٛ 
 .ٖٚصا ايطأٟ أٚضزٙ ايؿطا٤ يف نتاب٘، خڀأ أٜها ٚعسٙ

 عفس اليحاع لسأي الفساء :توجيُ أبي ج

شنط إٔ ٚ ،  َّ  مث ُّٱآثاض ايٛقـ ٚا٥٫تٓاف ع٢ً إعطاب قٛي٘:  ايٓشاؽ أبطظ
 يف اٯ١ٜ ٚدٗني قطا٥ٝني: 

، َّ  مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب ُّٱ: إٔ ٜٛقـ ع٢ً قٛي٘: أسسُٖا

 تعهًٖٛٔ(.٫ٚ ):ٜٚبتسأ بعسٖا بكٛي٘ 

٫ ٜبتسأ ٚ َّ  ختمت حت جت هب مب خب حب ُّٱإٔ ٫ ٜٛقـ ع٢ً قٛي٘:  :ٚاٯخط

 تعهًٖٛٔ(. بٌ تكطأ اٯ١ٜ ْػكا بسٕٚ ٚقـ. ٫ٚ ) :بعسٖا بكٛي٘

                                                           

 .340/ 1 -ٕ ايتبٝإ يف إعطاب ايكطآ(اْعط 1)
 .(569/ 3) -ايبشط احملٝط (2)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 ٚيهٌ َٔ ٖصٙ ايٛدٗني ب٢ٓ ايٓشا٠ ٚدٗا إعطابٝا:

ٚ " ، ٫ ْا١ٖٝ "إٔ  عسٸ: شنط ايٓشا٠ شلصٙ ايكطا٠٤ ٚدٗا مٜٛا، ٖٚٛ ايٛقـيف 
انتؿ٢ ايؿعٌ بعسٖا فعّٚ ب٬ ايٓٗا١ٜ. ٚمل ٜكطح بٗصا ايٓشاؽ يف ٖصا ايٓل، ٚإمنا 

$  ، ٚؾعٌ ايؿ٤ٞ ْؿػ٘ يف نتاب٘ إعطاب ايكطإٓ ؾكاٍ:اباٱؾاض٠ إىل إٔ يف اٯ١ٜ متاَ
)٫ٚ تعهًٖٛٔ(...ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ نطٖا متاّ ايه٬ّ ثِ ابتسأ ايٓٗٞ، ؾكاٍ: ٫ٚ 

 .(1)#تعهًٖٛٔ 

 َّ  مث ُّٱ: ب٢ٓ ايٓشاؽ ايٛد٘ ايجاْٞ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ قٛي٘: يف ايٛقٌ

إعطابٗا ْكب عڀؿا ع٢ً )تطثٛا(،  شيوٜٚهٕٛ ع٢ً  َّ جت هب ُّٱَعڀٛف ع٢ً قٛي٘: 

هٛظ إٔ ٜهٕٛ  َّ  مث هت ُّٱٚشنط شيو أٜها يف نتاب٘ إعطاب ايكطإٓ ؾكاٍ: 

 .(2) #َعڀٛؾا. ٚيف قطا٠٤ عبس اهلل )٫ٚ إٔ تعهًٖٛٔ(

 ؾصنط ٖٓا يف ٖصا املٛنع ايٛد٘ ايجاْٞ، ٖٚٛ ايٓكب عڀؿا ع٢ً يؿغ )تطثٛا(.

 اخلالصة والرتجيح :

 :، ٍٖٞاث٬ث١ أقٛ َّ  مث هت ُّٱيف إعطاب :" شنطٙ ايٓشا٠  امم احملك١ً

 : اؾعّ إعُا٫ يــ"٫" ايٓا١ٖٝ اييت ػعّ ايؿعٌ املهاضع بعسٖا. ا٭ٍٚايٛد٘ 

 : ايٓكب عڀؿا ع٢ً )تطثٛا( .ايجاْٞايٛد٘ 

 : ايٓكب بــ"إٔ" َهُط٠، ٚشٖب إيٝ٘ ايؿطا٤. ايجايح ايٛد٘

بٌ قٌ يٝػت ، يكسض ْؿػ٘ َٔ ايك٠ٛٚاؿل إٔ ٖصٙ ا٭ٚد٘ نًٗا يٝػت ع٢ً ا
 ٛدٗنيؾُٝا شنط َٔ اي ن٬ّ ايؿطا٤ أقؿأَاّع٢ً ايكسض ْؿػ٘ َٔ ايكش١. ٚغٛف 

 :ايٓشٜٛني

                                                           

 (.443/ 1يًٓشاؽ ) ، إعطاب ايكطإٓ(1)
 (.443/ 1) (املطدع ايػابل ،2)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

: اؾعّ، ٖٚصا ايٛد٘ شنطٙ نٌ َٔ تٓاٍٚ اٯ١ٜ َٔ ايٓشا٠ ايٛد٘ ا٭ٍٚ
َِٚٓٗ  ح بعهِٗ بإٔ ايؿطا٤ قاسب ٖصا ايكٍٛ،ٚاملؿػطٜٔ ٚنأْ٘ إمجاع، ٚقس قطٸ

ٚمل ٜعذلض ع٢ً ٖصا ٫ ايٓشا٠ ٫ٚ غرل #. ٖٚٛ أسس قٛيٞ ايؿطا٤: $قٛي٘يف  ايٓشاؽ
 ايٓشا٠.

ٚشيو يف  يًؿعٌ املهاضع،" إٔ ايٓاقب١ " : ٖٚٛ ايٓكب بإنُاض ايٛد٘ ايجاْٞ
ٚإمنا تعٌُ شيو بعس  "،٫ ايٓا١ٖٝ"٫ تعٌُ َهُط٠ بعس  "إٔ"عطف ايٓشا٠ ٫ هٛظ; ٭ٕ 

أزٚات غرل  ٖٜٚٞٓكب بعسٖا ايؿعٌ املهاضع، أزٚات عسٖا ايٓشا٠ َٔ ا٭زٚات اييت 
 ٚأايٓكب ظاٖط٠  " إٔ " بعسٖا، ؾتعٌُ "إٔ"ٜٚهجط ف٤ٞ  ،عا١ًَ ايٓكب بٓؿػٗا

بني  ع، ست٢ ٫ ٜكع ايتٓاظ" إٔ" ْٗا زاخ١ً بعس عاٌَ كتًـ عًُ٘ عٔ عٌُ ٭َهُط٠، 
٫ "، إش " ٫١ ايٓاٖٝ" بعس  "إٔ"اؿطف ايصٟ ؾٝ٘ ا٭سهاّ ايٓش١ٜٛ املطتبڀ١، ٚتكسٜط 

املهُط٠ تكتهٝ٘ يًٓكب، ؾٛضٚزٖا بني  "إٔ"تكتهٞ ايؿعٌ املهاضع يًذعّ، ٚ "ايٓا١ٖٝ
٫ ايٓا١ٖٝ ٚايؿعٌ، متػها بايتٓاظع، ايصٟ ٫ ٚد٘ ي٘ يف اؿطٚف، ٚعًٝ٘ ٜتبني إٔ ضأٟ 

 غرل غسٜس. "٫ ايٓا١ٖٝ"ايؿطا٤ يف ايٓكب بإٔ َهُط٠ بعس 

ٚشيو أْ٘ قاٍ:  ،ب إيٝ٘ ايؿطا٤ يف اٯ١ٜـ َا شٖٚقس شنط أبٛ سٝإ ٚدٗا ٜهعٸ  
ٕٸ"ٚإشا قسضت  ،ؾ٬ ٜكض "٫ٖ١ٝ ايٓا"بعس  ٕ"أ"ض ٚأَا إٔ تكسٸ$ نإ َٔ باب "٫ "بعس  "أ

ٚشيو (1)#ض، ٫ َٔ باب عڀـ ايؿعٌ ع٢ً ايؿعٌض ع٢ً املكسض املكسٸعڀـ املكسض املكسٸ
َكسض َ٪ٍٚ، ٖٚٛ عڀـ املكسض امل٪ٍٚ ع٢ً ، ٭ٕ تكسٜطٖا ٖٓا ٜٛقعٓا يف قعٛض

 ٫ ٜكض.صا ٖٚ

 

 

 

  

                                                           

 (.569/ 3) ،ايبشط احملٝط (1)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 ادلسألت الثانيت:

 اإلثبات واليفي .وكطسٍا على  ٌ(داللة فتح ٍنصة )إ

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱيف قٛي٘ تعاىل : 

 ص73طآٍ عُطإ: َّنت مت زت رت يب ىب نب

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :

ْٚاؾع ٚا٭خؿـ  َّىئنت نئ مئ زئ رئُّّٰٱٚقاٍ ٜعكٛب: ايٛقـ : $ايٓشاؽ قاٍ

ٖٚٛ أسس قٛيٞ  َّنت مت زت رت يبُّٱع٢ً غرل ٖصٜٔ ايكٛيني، ٚايتُاّ عٓسُٖا 

ايؿطا٤، َٚصٖب مجاع١ َٔ ايٓشٜٛني، ٚايتكسٜط عٓسِٖ: "٫ٚ ت٪َٓٛا إٔ ٜ٪ت٢ أسس َجٌ 
 َا أٚتٝتِ إ٫ َٔ اتبع زٜٓهِ، ٚاي٬ّ عٓسِٖ ظا٥س٠ أٚ َتعًك١ مبكسض.

قٌ إٕ ايبٝإ بٝإ اهلل قس بني أ٫ ٜ٪ت٢ : أٟ  ; َٚصٖب ٜعكٛب أسس قٛيٞ ايؿطا٤
ٟ، قاٍ: قايت ايٝٗٛز يهعؿا٥ِٗ: ، ٖٚٛ قٍٛ ايػسٸ" ٫"أسس َجٌ َا أٚتٝتِ ثِ سصف 

اشٖبٛا ؾآَٓٛا مبشُس )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ( أٍٚ ايٓٗاض، ؾإشا نإ ايعؿٞ ؾاضدعٛا 
ٖصا ٜطدعٕٛ عٔ ؾكٛيٛا: قس عطؾٓا عًُا٩ْا أْهِ يػتِ ع٢ً ؾ٤ٞ يعًهِ إشا ؾعًتِ 

ٕٸ اشلس٣ ٖس٣ اهلل إٔ ٜ٪ت٢ أسس َجٌ َا أٚتٝتِ" أٜٗا  زِٜٓٗ، قاٍ اهلل )دٌ ٚعع(: "قٌ إ

ؾايٛقـ  َّنت ىب نب مب زب رب يئُّٱاملػًُٕٛ. ٚع٢ً قطا٠٤ فاٖس ٚعٝػ٢ بٔ عُط 

 . (1)#"ٖس٣ اهلل" ٚنصا ع٢ً قطا٠٤ ا٭عُـ "إٕ" بهػط اشلُع٠ مبع٢ٓ َا

 ٌ ":زأي الفساء مً كتابُ "معاىي الكسآ

ٜكٍٛ: ٫ تكسٸقٛا إٔ ٜ٪ت٢ أسس  { ىب نب مب زب رب يئ }:قٛي٘: $ايؿطا٤  قاٍ

ٕٵ ٜٴ٪ٵت٢ نأْ٘ قاٍ: ٫ٚ ت٪َٓٛا إٔ ٜعڀ٢ أسس َجٌ َا  ٓٴٛا ع٢ً أځ َٹ َجٌ َا أٚتٝتِ. أٚقعت تٴ٪ٵ
 أعڀٝتِ، ؾٗصا ٚد٘.

                                                           

 .228 – 227م:  ،ايكڀع ٚا٥٫تٓاف (1)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

، ثِ قاض ايه٬ّ {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ }ٜٚكاٍ: قس اْكڀع ن٬ّ ايٝٗٛز عٓس قٛي٘: 
"إٕ اشلس٣ ٖس٣ ايًچ٘ إٔ ٜ٪ت٢ أسس" َجٌ َا أٚتٞ أٌٖ اٱغ٬ّ،  :ٜا قُس َٔ قٛي٘: "قٌ

ٕٸ يف قٛي٘:  َجٌ قٛي٘: إٕ ايبٝإ بٝإ ايًچ٘، ؾكس بٝٸٔ أْ٘  َّنت مئ زئ رئُّّٰٱٚدا٤ت )إٔ( ٭
٫ ٜ٪ت٢ أسس َجٌ َا أٚتٞ أٌٖ اٱغ٬ّ. ٚقًشت )أسس( ٭ٕ َع٢ٓ "إٔ" َع٢ٓ "٫" نُا 

 ُّٱَعٓاٙ: ٫ تهًچٕٛ. ٚقاٍ تباضى ٚتعاىل:  َّ ىتنت مت زت رت يب ُّٱقاٍ تباضى ٚتعاىل: 

 ."٫"إٔ تكًض يف َٛنع  َّ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص

يف َع٢ٓ "ستٸ٢" ٚيف َع٢ٓ "إيچا"، نُا تكٍٛ يف  َّ متنت زت  رت يب ُّٱٚقٛي٘ 

 .(1)#" أٚ "ايه٬ّ: تعًچل ب٘ أبسا أٚ ٜعڀٝو سكچو، ؾتكًض ستٸ٢ ٚإيچا يف َٛنع

 حتليل زأي الفساء :

 ٤ أَاّ أنجط َٔ قه١ٝ يف اٯ١ٜ : ايؿطاتٛقـ 

 : ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف اٯ١ٜ:الكضية األوىل

ص 73طآٍ عُطإ: َّنتِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱايٛقـ عٓس قٛي٘ تعاىل: ايؿطا٤  دعٌ 

ٚدعٌ ا٫بتسا٤ بعس شيو، إش اؾع٤ ا٭ٍٚ يف اٯ١ٜ خڀاب َٔ اهلل تباضى ٚتعاىل يًٝٗٛز، 

بعس شيو خڀاب َٔ اهلل تباضى  ٚدعٌ َاٱَّنتِّّٰ  ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱٖٚٛ قٛي٘ تعاىل: 

ايؿطا٤ يف  ايؿٛناْٞٚتعاىل يطغٛي٘ ايهطِٜ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٚقس ٚاؾل 
ٚقاٍ ايؿطا٤: اْكڀع ايه٬ّ عٓس قٛي٘ زٜٓهِ. ثِ قاٍ حملُس ٚقس اْت٢ٗ $شيو ؾكاٍ: 

 نئ مئ زئُّّٰٱايؿٛناْٞ إىل عني َا اْت٢ٗ إيٝ٘ ايؿطا٤; سٝح ضأ٣ إٔ قٛي٘ تعاىل: 

اض، ٚأْ٘ َٔ خڀاب اهلل عع ٚدٌ حملُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾكاٍ: اعذل َّىئنت

 .(2)#مج١ً اعذلان١ٝ َّنت ىئ نئ مئ زئُّّٰٱٚقٛي٘: $

 

                                                           

 .223- 222/ 1 ،يًؿطا٤ ،َعاْٞ ايكطإٓ (1)
 .479/ 1 ،ؾتض ايكسٜط يًؿٛناْٞ (2)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 :الكضية الجاىية: "أٌ"

يف اٯ١ٜ ْاؾ١ٝ، ٚضؾٸض شيو عٓسٙ ف٤ٞ "أسس" بعسٖا، ٚشيو  "إٔ"دعٌ ايؿطا٤ 
عاىل يف اٯ١ٜ إٔ "أسس" غايبا َا تأتٞ يف غٝام ايٓؿٞ. ٚاغتؿٗس ع٢ً شيو بكٛي٘ ت

ص، ٚدعٌ َع٢ٓ 176طايٓػا٤:  َّ مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ُّٱا٭خط٣: 
 أبٛ سٝإ"إٔ" يف اٯ١ٜ َع٢ٓ "٫". ٚقس ْػب إىل ايؿطا٤ ٖصا ايكٍٛ عسز َٔ ايٓشا٠ َِٓٗ 

ايصٟ ْكٌ ضأٟ ايؿطا٤، ٚمل ٜعذلض عًٝ٘ بٌ أؾعطت عباضت٘ بأْ٘ ٜٛاؾل ايؿطا٤ ؾُٝا 
ٕ"، ٖٓا يًٓؿٞ إٚقاٍ بعض ايٓشٜٛني: ": $" احملٝطايبشط  "قاٍ يف سٝح شٖب إيٝ٘،

مبع٢ٓ: "٫"، ايتكسٜط: ٫ ٜ٪ت٢ أسس َجٌ َا أٚتٝتِ، ْٚكٌ شيو أٜهٶا عٔ ايؿطا٤، 
ٚتهٕٛ: أٚ، مبع٢ٓ إ٫ځٸ، ٚاملع٢ٓ إش شاى: ٫ ٜ٪ت٢ أسس َجٌ َا أٚتٝتِ إ٫ځٸ إٔ 

بهِ، ٭ٕ َٔ وادٛنِ، ؾإٕ إٜتا٤ٙ َا أٚتٝتِ َكطٕٚ مبػايبتهِ ٚقادتهِ عٓس ض
آتاٙ اهلل ايٛسٞ ٫ بس إٔ وادِٗ عٓس ضبِٗ يف نِْٛٗ ٫ ٜتبعْٛ٘، ؾكٛي٘: "أٚ 
وادٛنِ"، ساٍ َٔ د١ٗ املع٢ٓ ٫ظ١َ، إش ٫ ٜٛسٞ اهلل إىل ضغٍٛ إ٫ځٸ ٖٚٛ قاز 
كايؿٝ٘. ٚيف ٖصا ايكٍٛ ٜهٕٛ، أسس، ٖٛ ايصٟ يًعُّٛ. يتكسٸّ ايٓؿٞ عًٝ٘، ٚمجع 

 ىك مك لك اك يق ُّٱ٬ڄ ع٢ً َع٢ٓ: أسس، نكٛي٘ تعاىل ايهُرل يف: وادٛنِ، مح
ص مجع سادعٜٔ مح٬ڄ ع٢ً َع٢ٓ: أسس، ٫ ع٢ً يؿع٘، إش يٛ 47طاؿاق١:  َّ مل يك

 .(1)#محٌ ع٢ً يؿع٘ ٭ؾطز

 ٚضمبا ٜعين شيو اتؿاق٘ ل عًٝٗا بايطؾض، عباض٠ ايؿطا٤ زٕٚ إٔ ٜعًچ سٝإ أبْٛكٌ 
 َع ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘.

ٛٸ٣  ٖصا املع٢ٓ يف تؿػرلٙ، ٚاغتسٍ عًٝ٘ بكطا٠٤ غعٝس بٔ دبرل  ايكططيبٚقس ق
ٚقطأ غعٝس بٔ دبرل "إٕ ٜ٪ت٢" بهػط اشلُع٠، ع٢ً َع٢ٓ ايٓؿٞ، ٜٚهٕٛ َٔ $ؾكاٍ: 

 .(2)#ن٬ّ اهلل تعاىل نُا قاٍ ايؿطا٤

ٚإشا نإ بعض املؿػطٜٔ قس اتؿل َع ايؿطا٤ يف تٛدٝٗ٘ ٖصا ؾإٕ ٖصا ا٫تؿام 
يف اٯ١ٜ ايهطِٜ،  " إٔ" ٍ بعض ايٓشا٠ سٍٛ اا تڀطقٓا ٭قٛمل ًٜبح إٔ ٜتٛاض٣ إشا َ

ٚيهٓ٘ اعذلض ع٢ً ٖصا ايطأٟ سٝح قاٍ: ، إىل ضأٟ ايؿطا٤ قس أؾاض املطازٟؾٓذس إٔ 

                                                           

 .377/ 2 ،ٝط تؿػرل ايبشط احمل(1)
 .114/ 4 ،تؿػرل ايكططيب (2)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

أٟ: ٫ ٜ٪ت٢ أسس. قًت: ْٚكً٘ بعهِٗ  َّزبنت رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّّٰقٛي٘ تعاىل $

، ؾٓكٌ (1)#١ َكسض١ٜيف اٯ١ٜ، عٔ ايؿطا٤. ٚايكشٝض أْٗا ٫ تؿٝس ايٓؿٞ، ٚإٔ يف اٯٜ
 ٚاعذلض عًٝ٘ اعذلانا قطوا. ، املطازٟ ن٬ّ ايؿطا٤

ٕٸ  ا٭خؿـ سٝح ٜط٣; ا٭خؿـ نصيو خايـ ايؿطا٤ ممٔٚ يف اٯ١ٜ  "إٔ" أ
قاٍ $كاٍ: ؾٚؾػط املع٢ٓ ع٢ً شيو  ، ؾٗٞ َكسض١ٜ ٚيٝػت ْاؾ١ٝ ; باق١ٝ ع٢ً َعٓاٖا 

ٌٳ َا ص ٜكٍٛ "٫ تٴ73طآٍ عُطإ:  َّ ىب نب مب زب رب يئ ُّٱتعاىل  َٹجٵ ٕٵ ٜٴ٪ٵت٢ أځسٳسٷ  ٓٴٛا أځ َٹ ٪ٵ
ِٵ ٕٵ ٜٴشٳادټٛنڂ ٓٴٛا أځ َٹ ٚٳ٫ تٴ٪ٵ ِٵ" أٟ:  ٓٵسٳ ضٳبٿهڂ ٘ٹ عٹ ِٵ بٹ ٕٵ ٜٴشٳادټٛنڂ  .(2)#أڂٚتٹٝتٴِ ٚأځ

 

ىتوجوهىأبيىجعفرىالنحاسىلرأيىالفراءى:
يف ْك٘ ايػابل اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ، ٚبسأ ن٬َ٘ بايٓل ع٢ً َٛنع  ايٓشاؽ تٓاٍٚ

ص، ٚاتؿل يف شيو َع ايؿطا٤ ايصٟ أقط 73طآٍ عُطإ:  َّىئنت نئُّّٰ ايٛقـ ٖٚٛ قٛي٘

 -َٚصٖب ٜعكٛب $ايٛقـ يف املٛنع ْؿػ٘، بٌ إْ٘ ْػب٘ إىل ايؿطا٤ قطاس١، ؾكاٍ: 
، ٚعهس ٖصا ايطأٟ بٓػبت٘ إىل 3#أسس قٛيٞ ايؿطا٤-ٜعين يف ايٛقـ ع٢ً )ٖس٣ اهلل(

قـ ٖٚٛ ضأٟ ْاؾع ايػسٟ، ٚيهٔ ايٓشاؽ مل ٜٓؼ إٔ ٜؿرل إىل ضأٟ آخط يف ايٛ
ايكاض٨ املؿٗٛض ٚا٭خؿـ ا٭ٚغط، ٚأٚنض إٔ ايٛقـ عٓسُٖا يٝؼ يف ٖصا املٛنع، 

ْٚػب ٖصا ايطأٟ ،4 َّ متنت زت  رت يب ُّٱسٝح إُْٗا هع٬ٕ ايٛقـ عٓس قٛي٘ تعاىل: 

 .# ٖٚٛ أسس قٛيٞ ايؿطا٤$أٜها يًؿطا٤، ؾكاٍ: 

أؾاض إىل إٔ  سٝحا٤ َا ًُٜض إىل ٖصٜٔ ايٓٛعني َٔ ايٛقـ; ٚيف ْل ايؿطٸ

ٚدعٌ َا بعسٙ َٔ ن٬ّ ايطغٍٛ  ، َّ متنت زت  رت يب ُّٱايٛقـ عٓس قٛي٘ تعاىل: 

                                                           

 .224م:  ،اؾ٢ٓ ايساْٞ يف سطٚف املعاْٞ (1)
 .174/ 1 -َعا٢ْ ايكطإٓ ــ يٮخؿـ (2)

 .228 -228(ايكڀع ٚا٥٫تٓاف ، يًٓشاؽ / م (3
 .73-(غٛض٠ آٍ عُطإ (4
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

، ثِ ٚقـ ٚعاز ـڀاب  َّىئ نئ مئ زئُّّٰق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل: 

 اهلل يًٝٗٛز َط٠ أخط٣.

ط شيو ع٢ً َع٢ٓ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ إىل بٝإ  أث ثِ خطز ايٓشاؽ َٔ ايه٬ّ عٔ
ي١ٰٜ بٓا٤ ع٢ً ايٛقـ ؾٝٗا، ٚدعٌ املع٢ٓ: إٔ ايبٝإ بٝإ اهلل إٔ  اٯ١ٜ، ؾكسٸّ تؿػرلٙ

 ٜ٪ت٢ أسس َجٌ َا أٚتٝتِ أٟ بني إٔ ٫ ٜ٪ت٢ أسس َجٌ َا أٚتٝتِ.

إش دعٌ اـڀاب يف ; بعض ايؿ٤ٞ عٔ ايؿطا٤  اكتًؿ اٚيهٔ ايٓشاؽ ٜصٖب َصٖب

 ٘ ٚغًِ. يعا١َ املػًُني ٚيٝؼ يًٓيب ق٢ً اهلل ع1ًٝ َّ ىئ نئ مئ زئُّّٰقٛي٘ تعاىل: 

ٌ ايٓشاؽ ا٭ٚد٘ ايٓش١ٜٛ اييت اضتآٖا يف اٯ١ٜ يف نتاب٘ إعطاب ٚقس ؾكٸ
ٚقاٍ ايؿطا٤: هٛظ إٔ ٜهٕٛ قس اْكڀع ن٬ّ ايٝٗٛز عٓس قٛي٘ إ٫ ملٔ $ايكطإٓ، ؾكاٍ: 

ص 73طآٍ عُطإ:  َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱتبع زٜٓهِ ثِ قاٍ حملُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 
ت٢ أسس َجٌ َا أٚتٝتِ أٟ بني إٔ ٫ ٜ٪ت٢ أسس َجٌ َا أٟ إٕ ايبٝإ بٝإ اهلل إٔ ٜ٪

إٔ ٫ : أٟ  ،ٜبني اهلل يهِ إٔ تهًٛا :َجٌ "٫"مبع٢ٓ  "إٔ"٭ٕ  " ;أسس"أٚتٝتِ ٚقًشت 
 تهًٛا.

 ق٫ٕٛ:  ، َّىئنت نئ مئ زئ رئُّّٰ: يف قٛي٘ : قاٍ أبٛ دعؿط

ٜ٪تٝ٘ -دٌ ٚعع -: إٔ اشلس٣ إىل اـرل ٚايس٫ي١ ع٢ً اهلل بٝس اهلل أسسُٖا
: ؾكٌ ،ؾإٕ أْهطٚا شيو، ْبٝا٤ٙ ؾ٬ تٓهطٚا إٔ ٜ٪ت٢ أسس غٛانِ َجٌ َا أٚتٝتِ أ

 إٕ ايؿهٌ بٝس اهلل ٜ٪تٝ٘ َٔ ٜؿا٤.

: قٌ إٕ اشلس٣ ٖس٣ اهلل ايصٟ أتاٙ امل٪َٓني َٔ ايتكسٜل مبشُس ٚايكٍٛ اٯخط
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٫ غرلٙ إٔ ٜ٪ت٢ أسس َجٌ َا أٚتٝتِ َٔ ايدلاٖني ٚاؿذر 

أٟ ٫ٚ ٜ٪َٓٛا إٔ : ض مبا يف نتبِٗ أٚ وادٛنِ عٓس ضبهِ. قاٍ ا٭خؿـٚا٭خبا

                                                           

 .73-( غٛض٠ آٍ عُطإ (1
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ٚقاٍ ، ٜ٪ت٢ أسس َجٌ َا أٚتٝتِ ٫ٚ تكسقٛا إٔ وادٛنِ ٜصٖب إىل أْ٘ َعڀٛف
 .(1)#ايؿطا٤ أٚ مبع٢ٓ ست٢

 "أٚ"محٌ عٓ٘ ْكٌ ٢ ايٓؿٞ، نُا يف اٯ١ٜ عً "إٔ"ايؿطا٤ يف محٌ  ٓكٌ ضأٟؾ
 ؿت٘ إٔ ٜٓكٌ تأٌٜٚ ا٭خؿـ يًُع٢ٓ. ٚمل ٜ،  مبع٢ٓ اْتٗا٤ ايػا١ٜ

ؾ٤ٞ مما  مل ٜكسّ ايٓشاؽ يف ْكٝ٘ ايػابكني َا ٜؿعط أْ٘ خايـ ايؿطا٤ يف
 .، ٚأٜها ع٢ً َػت٣ٛ ايٛقـ ٚا٫بتسا١٤ ايٓشٛدٗططح يف ايكه١ٝ َٔ 

 اخلالصة والرتجيح :

ٕٸ إٕ اشلس٣ ٖس٣ }كٛي٘ تعاىل: يتؿػرل ايؿطا٤  " يًٓؿٞ، بسيٌٝ ايطادض  إٔ " أ
، ٚاهلل أيٝل ب٘ ايػٝامٚ املع٢ٓ ب٘ أدسضخڀاب َٔ اهلل يًُػًُني; إش ع٢ً أْ٘  {اهلل

 أعًِ ٚأدٌ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(387/ 1إعطاب ايكطإٓ يًٓشاؽ )(1)
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 ادلسألت الثالثت:

 وقوع املبتدأ ىكسة بالمطوغ .

 َّ  حب  جب هئ مئ خئ جئحئ  يي ىي ني ىك ُّٱتعاىل: يف قٛي٘ 
 ص41طاملا٥س٠: 

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :

" ٭ٕ املع٢ٓ ؾٝ٘: ٫ 41" َّ جئحئ  يي ىي ني ىك ُّٱؾايتُاّ ؾٝ٘ : )) شاؽقاٍ ايٓ
وعْو ايصٜٔ ٜػاضعٕٛ يف ايهؿط َٔ ٖ٪٤٫ َٚٔ ٖ٪٤٫ ، قاٍ أبٛ دعؿط : ٖٚصا أسس 

َطؾٛع با٫بتسا٤، ٖٚصا ن٬ّ ؾٝ٘ تػاٌٖ،  َّ هئ ُّٱقٛيٞ ايؿطا٤، ٚظعِ إٔ " 
طا٤ بكٛي٘ )دٌ ٚعع(: " ٖٚٛ َطؾٛع ع٢ً إنُاض َبتسأ، أٟ ِٖ زلاعٕٛ، ٚقس ؾبٗ٘ ايؿ

َّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱٚيًؿطا٤ يف اٯ١ٜ قٍٛ آخط هعً٘ َجٌ قٛي٘ " ، 1" َّ حك جك ُّٱ

" ثِ ابتسأ ؾكاٍ 41"َّ ميني زي ري ىك ُّٱؾاطط( ؾٝهٕٛ ايتُاّ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ  -35) 2"

" قاٍ ٜعكٛب: َٚٔ ايٛقـ" زلاعٕٛ يكّٛ 41" َّ مئ خئ جئحئ  يي ىي ني ىك ُّٱ
يتُاّ . قاٍ أبٛ دعؿط: ٖٚصا َصٖب ا٭خؿـ " ؾٗصا ايٛقـ ا41آخطٜٔ مل ٜأتٛى" "

 (3) ((. ْٚاؾع ٚأمحس بٔ َٛغ٢ ٚأبٞ سامت

 زأي الفساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ ":

إٕ ؾ٦ت ضؾعت $ؾكاٍ:   َّ مئ خئ ُّٱأَاّ قٛي٘ تعاىل:  ايؿطا٤تٛقـ 
مبٔ ٚمل ػعٌ )َٔ( يف املع٢ٓ َتك١ً مبا قبًٗا، نُا  َّ مئ خئ ُّٱقٛي٘ 

ملع٢ٓ: ٫ وعْو ، ٚإٕ ؾ٦ت نإ 4ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذٱُّقاٍ اهلل: 
ٱؾذلؾع س٦ٓٝصٺ  َّ جئحئ  يي ىي ني ىك ُّٱايصٜٔ ٜػاضعٕٛ يف ايهؿط َٔ ٖ٪٤٫ ٫ٚ 

                                                           

 .33-( غٛض٠ ايٓٛض (1

 .35 -( غٛض٠ ؾاطط(2
 . 288-287(ايكڀع ٚا٥٫تٓاف م : 3)

 .32-( غٛض٠ ؾاطط(4
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 مت خت حت جت هب مب  ُّٱع٢ً ا٫غت٦ٓاف، ؾٝهٕٛ َجٌ قٛي٘:  َّ خئ ُّٱ

 .(2)َّ حك جك ُّٱثِ قاٍ تباضى ٚتعاىل:  1 َّ    حج مث هت

 حتليل زأي الفساء :

 ُٖا:ٚ،  َّ خئ ُّٱتعاىل:  شنط ايؿطا٤ ٚدٗني إعطابٝني يكٛي٘ يكس

 حض جض ُّٱٚخدلٖا تكسّ عًٝٗا ٖٚٛ قٛي٘  اهٕٛ َبتسأ َ٪خطٜ: إٔ ا٭ٍٚ

 ٚع٢ً ٖصا ٜهٕٛ يف اٯ١ٜ تكسِٜ ٚتأخرل. َّ خض

 هٕٛ َبتسأ ع٢ً ا٫غت٦ٓاف ٜٚهٕٛ خدلٖا َا بعسٖا.ٜإٔ  ايجاْٞ:

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض :

سٝح أٚضز ضأٜني يف ايكه١ٝ ; ػرلقاسب ظاز املؾُٝا شٖب إيٝ٘  ايؿطا٤ اتؿل َع  
ٕٳ يٹًڃهځصٹبٹ}$ؾكاٍ: ، يٮخؿـ خط ٚاٯ، ْػب أسسُٖا يػٝبٜٛ٘ ُٻاعٴٛ قاٍ غٝبٜٛ٘:  {غٳ

ٕٳ ضؾعٴ٘ ع٢ً َع٢ٓ: َٚٔ  ٖٛ َطؾٛعٷ با٫بتسا٤. قاٍ أبٛ اؿػٔ ا٭خؿـ: ٚهٛظ إٔ ٜهٛ
 .(3)#ايصٜٔ ٖازٚا زلاعٕٛ يًهصب

عًٝ٘ نُا يف ايٛد٘ ا٭ٍٚ عٓس ّ ٚيهٓ٘ مل ٜبني ٌٖ ٖٛ َبتسأ ٚخدلٙ َكسٸ
ٍڈ ي٘، ٚضمبا ٜطٜس أْ٘ َبتسأ، ايؿطا٤ َٚا بعسٙ خدلٙ بسيٌٝ ْكً٘ ْل ، أّ َبتسأ ٚخدلٙ تا

 ا٭خؿـ ايصٟ ٜؿِٗ َٓ٘ أْ٘ َبتسأ َٚا قبً٘ اـدل، ٚايتكسٜط عٓسٙ: َِٓٗ زلاعٕٛ. 

قٛي٘: $ايؿطا٤ يف نتاب٘ سٝح قاٍ:  ايكٝػَٞهٞ بٔ أبٞ طايب  خايـٚ
 :َٚا قبًُٗا اـدل تكسٜطٙ ،ٚوطؾٕٛ" قؿتإ حملصٚؾني َطؾٛعني با٫بتسا٤ "زلاعٕٛ..

 بتسأقؿ١ ملاعٕٛ" ، ؾعسٸ "زلٸ(4)#ؾطٜل زلاعٕٛ ٚؾطٜل وطؾٕٛ ايهًِ يٝهصبٛا

                                                           

 .58-( غٛض٠ ايٓٛض(1
 (.308/ 1)،َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ (2)
 (.548/ 1ظاز املػرل يف عًِ ايتؿػرل )(3)
 .225/ 1ايكٝػٞ  ،َؿهٌ إعطاب ايكطإٓ (4)
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، َٚا قبً٘ خدل ي٘ َكسّ عًٝ٘. ٖٚٛ ايٛد٘ ا٭ٍٚ َٔ ا٭ٚد٘ اييت شنطٖا قصٚف
 ايؿطا٤. 

ؾصنط بعهِٗ ٚدٗا  َّ خئ ُّٱ خايـ بعض ايٓشٜٛني ايؿطا٤ يف إعطابنُا 
 ايجعاييباعٕٛ" خدلا ملبتسأ قصٚف، ؾٗا ٖٛ ثايجا مل ٜصنطٙ ايؿطا٤، ٖٚٛ إعطاب "زلٸ

ٕٳ}$يف تؿػرلٙ ٜكٍٛ:  ُٻاعٴٛ ٔٳ ٖازٴٚا غٳ ٔٳ ايډصٹٜ َٹ ٔٳ  {ٚٳ َٹ ٚٳ ضؾع اـدل عطف ايكؿ١ ٜعين 
ٕٳ، ٚإٕ ؾ٦ت دعًت٘ خدل ابتسا٤ َهُط; أ ُٻاعٴٛ ٔٳ ٖازٴٚا ؾِٗ غٳ ٕٳ ايډصٹٜ ُٻاعٴٛ ٟ: ؾِٗ غٳ

 . (1)#يٹًڃهځصٹبٹ

ٗٶا كايؿا ملا شنطٙ ايؿطا٤، ٖٚٛ إعطاب "زلاعٕٛ"  ؾصنط ايجعاييب ٖٓا ٚد
ايصٟ  ايعكؿطٟ. ٖٚٛ ا٭َط ْؿػ٘ ايصٟ لسٙ عٓس " ِٖ: "خدلا ملبتسأ قصٚف تكسٜطٙ

ٔٳ ٖازٴٚا}$ٜكٍٛ:  ٔٳ ايډصٹٜ َٹ ُٸ {ٚٳ ز قّٛ اعٕٛ"، أٟ: َٚٔ ايَٝٗٛٓكڀع مما قبً٘ خدل "يػ
ٔٳ قايڂٛا( ٜٚطتؿع "زلاعٕٛ" ع٢ً: ِٖ  ٔٳ ايډصٹٜ َٹ زلاعٕٛ. ٚهٛظ إٔ ٜعڀـ ع٢ً: )

 .(2)#زلاعٕٛ. ٚايهُرل يًؿطٜكني. أٚ يًصٜٔ ٖازٚا

ٚاؾل ؾٝ٘  ; أسسُٖا: َّ خئ ُّٱشنط ايعكؿطٟ ٖٓا ٚدٗني ٱعطاب ٚ

 ، ٚايجاْٞ : ايعڀـ ع٢ً قٛي٘ تعاىل :"َبتسأ  " َّ خئ ُّٱٱ"ايؿطا٤، ٚشيو بإعطاب 
ٔٳ ٖازٴٚا }$ ٔٳ ايډصٹٜ َٹ  .{ٚٳ

ٕٳ( $سٝح ٜكٍٛ: ، ايتٛدٝ٘ ْؿػ٘ نإ يًعداز ٚيف َعاْٞ ايكطإٓ ُٻاعٴٛ ٚضؾع )غٳ
ٕٳ( يًهصب أٟ َٓاؾكٕٛ، ٚايٝٗٛز زلاعٕٛ يًهصب.  ُٻاعٴٛ َٔ دٗتني: إسساُٖا ِٖ )غٳ

ٕٳ(، ؾٝ٘ ٚدٗإ  ُٻاعٴٛ  ٚايًډ٘ أعًِ.-ٚ)غٳ

ٕٳ يٹًهځصٹبٹ، أٟ أسسُٖا قځابٴًٕٛ يًهځصب; ٭ٕ ايٹإْػإ ٜػُع : أْٻِٗ َػُعٴٛ
ُٹعٳ  ٌٳ، ٚيهٔ ٜكاٍ: ٫ تػُع َٔ ؾ٬ٕ قٛي٘; أٟ: ٫ تكبٌ قٛي٘، َٚٓ٘ "غٳ اؿل ٚايبٳاطٹ

ٕٳ ايهصٹبٳ. ُٹسٳٙ"; أځٟ: تٳكځبٻٌ اهلل محسٙ، ؾتأًٜٚ٘ أِْٗ ٜٳكڃبٳًڂٛ ٔٵ سٳ ُٳ ٘ٴ يٹ  ايًډ

                                                           

 (.65/ 4ايهؿـ ٚايبٝإ عٔ تؿػرل ايكطإٓ )(1)
 (.633/ 1عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓعٌٜ )ايهؿاف (2)
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ٕٳ( أځٕ َعٓاٙ أِْٗ ٜػُعٕٛ َٓو  ٚايٛد٘ اٯخط ُٻاعٴٛ  ،يٹٝٳهصٹبٴٛا عًٝويف )غٳ
٘ٴ نځصٳا، ٚنځصٳا.  ٓٵ َٹ ٓٳا  ُٹعٵ ّڈ ٚشيو أځِْٗ إڇشا دايػٛٙ تٗٝأځ إٔ ٜكٛيٛا غٳ ٛٵ ٕٳ يٹكځ ُٻاعٴٛ )غٳ

ٝٻبٹ،  ٝٴٕٛ ٭ٚي٦وځ ايػٴ ِٵ ٜأتٴٛى" أٟ ِٖ عٴ ٔٳ(. أٟ ِٖ َػتُعٕٛ َٓو يكّٛ آخطٜٔ "يځ آخٳطڇٜ
ؾٝهٕٛ ; َٕٚٔ ايصٜٔ ٖازٚا زلاعٛ: ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ ضؾع "زلاعٕٛ" ع٢ً َع٢ٓ 

َٹِٓٗ، ٜٚطتؿع َِٓٗ نُا تكٍٛ: يف قَٛو عك٤٬ٴ. ٖصا َصٖب  ايٹإخباض إٔ ايػٻُاعني 
 .(1)#ا٭خؿـ، ٚظعِ غٝبٜٛ٘ إٔ ٖصا ٜطتؿع با٫بتسا٤

ٖٛ ; إٔ ايٓشا٠ اتؿكٛا َع ايؿطا٤ يف ٚد٘ مٟٛ ٚاسس: مما تكسّ ٜتًدلٚ 

ٔٳ ٖ}ع٢ً أْٗا َبتسأ َ٪خط  َّ خئ ُّٱـ إعطاب٘ ي ٔٳ ايډصٹٜ َٹ خدل َكسّ، ٚخايؿ٘   {ازٴٚاٚٳ

 . خدلا ملبتسأ قصٚف تكسٜطٙ: ِٖ " َّ خئ ُّٱايٓشا٠ يف إعطابِٗ 

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

، قٛيٞ ايؿطا٤ ايًصٜٔ غبل شنطُٖا، ٚاعذلض ع٢ً أسسُٖا   ايٓشاؽ عطض   
صٜٔ َبتسأ َٚا بعسٖا خدل، ٚٚاؾل ايٓشاؽٳ مجٗٛضٴ ايٓشا٠ اي "اعٕٛزلٸ" إعطابٖٚٛ 

: تعاىل ع٢ً قٛي٘ ٜٚهٕٛ ايٛقـملبتسأ قصٚف،  ااعٕٛ" خدل"زلٸ إعطابأداظٚا 
ً٘ ايٓشاؽ يف نتاب٘ ؾإْ٘ ْػب نٌ ا٭قٛاٍ إىل "قًٛبِٗ". ٚع٢ً غطاض َٓٗذ٘ ايصٟ أقٸ

 قا٥ًٝٗا. ْٚاقـ َا اعذلض عًٝ٘ يٝجبت قش١ َا شٖب إيٝ٘. 

 اخلالصة والرتجيح:

عا١َ ٚايٓشاؽ ايؿطا٤ ٚايٓشٜٛني  ڀ١ اـ٬ف بنيإٔ ْك مما تكسٸّ تبنيٜ
ايٛقـ، ؾإشا " باعتباض زلاعٕٛ  " يف إعطاب يٝؼ يف ايطؾع ٫ٚ ا٫بتسا٤ ٚإمناغاق١، 

ملبتسأ  ا ٚدعًٗا ايٓشا٠ خدل ، ٚقـ قبًٗا دعًٗا ايؿطا٤ َبتسأ ٚخدلٙ َصنٛض بعسٙ
 .قصٚف

                                                           

 (.174/ 2َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘ يًعداز )(1)
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ع١ ع٢ً أْٗا َبتسأ َطتؿ" زلاعٕٛ " ايؿطا٤ يف قٛي٘ ايجاْٞ: إىل إٔ  إيٝ٘ شٖبايطأٟ َا ٚ
 ٗصا ىايـ َا عًٝ٘ قٝاؽ ايٓشا٠ َٔ عسّ دٛاظ ا٫بتسا٤ بايٓهط٠ إ٫ؾٚيًهصب خدل، 

 يف أيؿٝت٘ :  ٜكٍٛ ابٔ َايو، مبػٛؽ

 (1)َامل تؿس نعٓس ظٜس منط٠    ٫ٚ هٛظ ا٫بتسا بايٓهط٠ 

أٚ ًٜشكٗا َا ٜػٛؽ  ٗاٚقس َٓع ايٓشا٠ ا٫بتسا٤ بايٓهط٠ َتكس١َ َا مل ٜػبك
" َٓؿطز٠ َبتسأ ٚ " زلاعٕٛ" ٭ٕ ا٫بتسا٤ باجملٍٗٛ ٫ هٛظ، ٚايكٍٛ بإٔ ; بتسا٤ بٗاا٫

ٗصا ٜعاضض ايكٝاؽ ايٓشٟٛ يف املػأي١. ٚإمنا داظ ع٢ً ايكٍٛ ; ؾ٫سكتٗا خدل" يًهصب
ؾع٢ً ايٛد٘ ا٭ٍٚ ; بٗا" َتعًل يًهصب" أْٗا َتأخط٠ عٔ خدلٖا ٚ، ا٭ٍٚ نْٛٗا َبتسأ

 . َّ خئ ُّٱٱــ"َتعًل باؾاض ٚاجملطٚض يًهصب 

ٖٚٛ  ، داض ٚفطٚض اتعًل بٜٕٗ أ; ا٫بتسا٤ بايٓهط٠  َٔ دٛاظٚقس عسٸ ايٓشا٠ 
ٕ ي٬بتسا٤ بايٓهط٠ ٖٛ ايتأخط ٚايتعًل. اع٢ً ٖصا ايٛد٘، ؾادتُع بصيو َػٛغَتشكل 

ع٢ً ٖصا  َّ خئ ُّٱ٭ٕ  "زلاعٕٛـ" ؾ٬ َػٛؽ ي٬بتسا٤ ب ،أَا ع٢ً ايٛد٘ ايجاْٞ
 ٬بتسا٤ بٗا. ي ض١ْ مبػٛؽ ٜػُغرل َكذل :ايتكسٜط

ؾاملبتسأ ايػايب إٔ  ;َٔ ا٭يؿاظ اييت ٜػًب اٱخباض بٗا َّ خئ ُّٱيؿغ إٕ     

ٖٓا  َّ خئ ُّٱٱأَا اـدل ؾايػايب عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ ٚقؿا، ٚ; ٜهٕٛ ازلا قها 
اعتباضٖا  تعصٸضٚملا خدلا،  تاعتدل اكسََ اؾإشا اؾتب٘ نْٛٗا َبتسأ أٚ خدل، ٚقؿا

ظاض ٚفطٚض، ٚدب تكسٜط َبتسأ ٜعٛز ع٢ً  سٝح غبكت; بػبب ايٛقـ ا خدلا ملا قبًٗ
 ".ِٖ"ؾكسض شلا ايهُرل " أٌٖ ايهتاب "

ايٛدٗني  ؾإٕ ،بني ايؿطا٤ ٚمجٗٛض ايٓشا٠ يف ايٛد٘ املدتًـ ؾٝ٘ ايذلدٝض ٚيف قاٚي١
 : يف شيو ُٖاايٓشٜٛني املعتدلٜٔ 

 َكسّ.خدل  "َٔ أٌٖ ايهتاب" ،َبتسأ َ٪خط "زلاعٕٛ" ا٭ٍٚ:

 خدل ملبتسأ قصٚف.  "زلاعٕٛ" ايجاْٞ:
                                                           

 .زاض ايتعإٚ  -17م: ،ابٔ َايو ،ايهاؾ١ٝ ايؿاؾ١ٝ (1)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

ْ٘ ع٢ً ايٛد٘ ايجاْٞ ٫ ; إش أايٛد٘ ا٭ٍٚ ٖٛ ا٭يٝل  ٚيهٔن٬ ايٛدٗني دا٥ع، 
 بأسس ٚدٗني:  قٌ إ٫" َٔ أٌٖ ايهتاب يـ"  ٜهٕٛ

ــ" ، ٫ٚ هٛظ إٔ تتعًل ب" زلاعٕٛــ" كٗا بتعًكٗا مببتسأ قصٚف، أٚ تعً: ا٭ٍٚ
ؾ٬  " ;أٌٖ ايهتاب" ع٢ً ٖصا ايٛد٘ ساٍ َٔ  " ِٖ زلاعٕٛ " ، ٭ٕ مج١ً" زلاعٕٛ

 هٛظ إٔ ٜتعًل نٌ َُٓٗا باٯخط.

 " َٔ أٌٖ ايهتاب" ملبتسأ قصٚف، بكٝت  اخدل" اعٕٛ زلٸ" عسٸأْ٘ إشا  ايجاْٞ:
 ب٬ قٌ إعطابٞ ٖٚٛ ممتٓع عٓس ايٓشا٠. 

َٔ " ، ٚا أ َ٪خطَبتس" زلاعٕٛ " عسٸٖٚٛ ; ايٛد٘ ا٭ٍٚ ا٭خص ب ٭ٚىلٚعًٝ٘، ؾا
 .اَكسَ اخدل" أٌٖ ايهتاب 
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 ادلسألت الشابعت:

 )الواو( بني العطف على التبعية أو الكطع على االضتئياف. 

  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ ُّٱتعاىل: يف قٛي٘ 
 ص99طا٭ْعاّ:  َّ جخ مح جح مج حج هتمث مت

 زأي الفساء مً كتاب "الكطع واالئتياف " لليحاع :

 ... " 99" َّ هب مب خب ُّٱاٍ )دٌ ٚعع( قاٍ ايٓشاؽ: ..ق    

ٚممٔ قطأ "ٚدٓات" بايطؾع قُس بٔ عبسايطمحٔ بٔ أبٞ ي٢ًٝ ٚا٭عُـ ٖٚٞ            
ايكشٝش١ َٔ قطا٠٤ عاقِ ، ٚظعِ ايكتٝيب : أْٗا ؿٔ ٚأْٗا ٫ ػٛظ ، ٭ٕ املع٢ٓ عٓسٙ 

س ، قاٍ أبٛ ٫ ٜهٕٛ َٚٔ ايٓدٌ دٓات ، ٚقس تكسَ٘ إىل ٖصا ايكٍٛ أبٛ سامت ٚأبٛ عبٝ
دعؿط: ٚايكطا٠٤ بايطؾع دا٥ع٠ ٚؾٝٗا تكسٜطإ: أسسُٖا إٔ تهٕٛ َطؾٛع١ با٫بتسا٤ 
ٜٚهٕٛ ايتكسٜط : ٚشلِ دٓات ، ٚايتكسٜط اٯخط: إٔ تهٕٛ َعڀٛؾ١ ع٢ً املع٢ٓ، أداظ 
شيو غٝبٜٛ٘ ٚايؿطا٤، ؾأَا ايؿطا٤ ؾكاٍ: ٚيٛ قط٤٣ " ٚدٓات " بايطؾع ؾاظ، ٚمل ٜصنط 

 ٚأَا غٝبٜٛ٘ ؾٝشٌُ َجٌ ٖصا ع٢ً املع٢ٓ، ٚأْؿس: )َٔ ايهاٌَ(أسسا قطأ بٗا، 

ٖٳبا٤ٴ            ٢ ــــــــٔ َع ايبًازت ٚغٝٸط أٜٗــــب ٔٻ  ٖٴ  1إ٫ ضٚانسٴ مجطٴ

 ثِ عڀـ ع٢ً َع٢ٓ : ضٚانس ; ؾكاٍ :

 (3) (( 2عا٤ٴ "ــــؾبسا ٚغٝٸط غاضٙ املع    َٚؿذــــــــرٷ أَا غٛا٤ٴ قصاي٘         

 فساء مً كتابُ "معاىي الكسآٌ ":زأي ال

ُٵع امل٪ْح بايتا٤ ٜٳدؿض : $قاٍ ايؿطا٤         ٔٵ أځعٵٓابٺ ْكب، إ٫ إٔ دٳ َٹ ٚٳدٳٓٻاتٺ  ٚقٛي٘: 
 .(4)#تتبع ايكٓٛإ نإ قٛابا" اؾٓات " ؾٹٞ َٛنع ايٓكب، ٚيٛ ضؾعت 

                                                           

 .497(ايبٝت َٔ ايهاٌَ، زٜٛإ ايؿُار بٔ نطاض ايصبٝاْٞ ، م(1
 .497(ايبٝت َٔ ايهاٌَ ، زٜٛإ ايؿُار بٔ نطاض ايصبٝاْٞ ، م(2
 ..318 -317 - 316تٓاف يًٓشاؽ م : (ايكڀع ٚا3٥٫)
 .347/ 1َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤: (4)
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 حتليل زأي الفساء :

 )دٓات(:  ٱعطابٚدٗني  ْكٸ٘شنط ايؿطا٤ يف 

١ ايٓكب، ٚايعاٖط أْٗا َٓكٛب١ عًچبا٤ ح ايؿطٸٗا َٓكٛب١، ٚمل ٜكطٸأْ :أسسُٖا

 . َّ ٰى ين ىن ُّٱٱ" أٚ" ا سبٸ:" ع٢ً قٛي٘ بايعڀـ

 . "قٓٛإ"إٔ تهٕٛ َطؾٛع١ عڀؿا ع٢ً ٚاٯخط :

 وجُ السفع: 

، ٚقٓٛإ قبًٗا َطؾٛع١، " قٓٛإ" شٖب ايؿطا٤ إىل إٔ ايطؾع عًت٘ ايعڀـ ع٢ً 
 . محًت عًٝٗا دٛاضا "قٓٛإ" "دٓات " ملا تًت  ;اضٚايعڀـ عٓسِٖ َٔ أٚد٘ اؾٛ

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض :

ٛٸمل بٌ إٕ  ; ٍ ايٓشا٠ عًٝٗا يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ ٜهٔ ٖصا ايٛد٘ َٔ ايٛدٛٙ اييت ع
َهٞ بٔ أبٞ ح تكطوا ٚانشا بإٔ ٖصا ايعڀـ خڀأ، ٜكٍٛ قطٸ املؿػطٜٔ بعض
 .(1)#ٕ اؾٓات يځا تهٕٛ َٔ ايٓٸدٌيٹأځ" قٓٛإ "ٚٳيځا هٛظ عڀؿ٘ ع٢ً : $طايب

ٕٸٜكسٸ ايؿٛناْٞٚشٖب غرلٙ إىل َصاٖب أخط٣ يف ايطؾع يف اٯ١ٜ، ؾٗا ٖٛ   "ض أ

، أٚ ع٢ً تكسٜط َبتسأ ٚخدل َّ ري ٰى  ُّٱبايطؾع َعڀٛؾ١ ع٢ً قٛي٘ تعاىل: " دٓات
ٚٳؾٹٞ ايڃأځ$قاٍ: . قصٚف  ٗٴٛضٴ بٹطٳؾڃعڇ "دٳٓٻاتٷ" عٳًځ٢ تٳكڃسٹٜطڇ:  ُٵ ٛٳ ٚقطأ ايڃذٴ ٗٴ ضٵضڇ دٳٓٻاتٷ، ؾځ

ٗٳا دٳٓٻاتٷ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ٚٵ عٳًځ٢ تٳكڃسٹٜطڇ:  ٚڇضٳاتٷ"، أځ َٴتٳذٳا  .(2)#َٳعٵڀڂٛفٷ عٳًځ٢ "قٹڀځعٷ 

ٚٳأځبٴٛ بٳهڃطڈ : $، ؾكاٍ أبٛ سٝإٌ ٚقس ؾكٸ ـٴ  ُٳ ٚٳايڃأځعٵ ٝٵًځ٢  ٔٴ أځبٹٞ يځ ُٻسٴ بٵ َٴشٳ -ٚٳقځطٳأځ 
ِڈ ٔٵ عٳاقٹ ٘ٴ عٳ ٓٵ ٚٳاٜٳ١ٺ عٳ ٚٳدٳٓٻاتٷ" بٹا-ؾٹٞ ضڇ ٙٹ ايڃكٹطٳا٤ٳ٠ځ، " ٖٳصٹ ِڈ  ٚٳأځبٴٛ سٳاتٹ ٝٵسٺ  ْٵهځطٳ أځبٴٛ عٴبٳ ٚٳأځ يطٻؾڃعڇ 

ٚٳيځا ٜٳػٴٛؽٴ  ٌڇ.  ٔٳ ايٓٻدٵ َٹ ٕٴ  ٓٳابٹ يځا تٳهڂٛ ٔٳ ايڃأځعٵ َٹ ٕٻ ايڃذٳٓٻاتٹ  ٍٷ يٹأځ َٴشٳا ٞٳ  ٖٹ ِڈ:  ٍٳ أځبٴٛ سٳاتٹ سٳتٻ٢ قځا
ٝٿسٴ ؾٹ ٘ٴ ايڃذٳ ٛٵدٹٝ ٗٳا ايتٻ ٚٳيځ ٙٹ ايڃكٹطٳا٤ٳ٠ٹ  ٖٳصٹ ْٵهځاضٴ  َٳشٵصٴٚفٴ إڇ َٴبٵتٳسٳأڅ  ٘ٴ  ْٻ ٗٳتٵ عٳًځ٢ أځ ٚٴدٿ ٝٻ١ٹ  ٞ ايڃعٳطٳبٹ

 ........................ايڃدٳبٳطڇ، 

                                                           

 .264/ 1 -َؿهٌ إعطاب ايكطإٓ ملهٞ(1)
 . 78/ 3ؾتض ايكسٜط يًؿٛناْٞ: (2)
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ٕٷ" ٓٵٛا ٚٳدٳٓٻاتٺ" عڀـ ع٢ً "قٹ ، قاٍ ابٔ عڀ١ٝ: ٚقٛي٘ 1ٚٚدٗٗا ايڀدلٟ ع٢ً إٔ "
ٕٷ" ٭ٕ ايعٓب ٫ ىطز 3. ٚقاٍ أبٛ ايبكا2٤نعٝـ ٓٵٛا : ٫ٚ هٛظ إٔ ٜهٕٛ َعڀٛؾا ع٢ً "قٹ

: ٚقس شنط إٔ يف ضؾع٘ ٚدٗني; أسسُٖا: إٔ ٜهٕٛ 4َٔ ايٓدٌ. ٚقاٍ ايعكؿطٟ
ِٻ دٓات"  قاٍ: ٚايجاْٞ -ٚتكسٸّ شنط ٖصا ايتكسٜط عٓ٘-َبتسأ قصٚف اـدل تكسٜطٙ "ٚثٳ

ٔٵ  َٹ ٚٳدٳٓٻاتٺ  ٕٷ" ع٢ً َع٢ٓ ٚساقً٘ أٚ ٚكطد٘ َٔ ايٓدٌ قٓٛإ  ٓٵٛا إٔ ٜعڀـ ع٢ً "قٹ
 ت٢ٗ.أځعٵٓابٺ أٟ َٔ ْبات أعٓاب اْ

 ٖٚصا ايعڀـ ٖٛ ع٢ً إٔ ٫ ٬ٜسغ ؾٝ٘ قٝس َٔ ايٓدٌ، ؾهأْ٘ قاٍ: َٔ
ٔٵ أځعٵٓابٺ ساق١ً، نُا تكٍٛ: َٔ بين متِٝ ضدٌ عاقٌ  ايٓدٌ قٓٛإ زا١ْٝ دٳٓٻاتٷ َٹ
 .(5)#ٚضدٌ َٔ قطٜـ َٓڀًكإ

ٚدٓات" $"بًباب أبٞ سٝإ ٚغاض يف ْٗذ٘ ٚظاز عًٝ٘ ؾكاٍ: ايػُني ٚقس أَػو 
أْٗا َطؾٛع١ با٫بتسا٤، ٚاـدل قصٚف. ٚاختًؿت  أسسٖا:ث١ أٚد٘، بايطؾع ٚؾٝٗا ث٬

َٶا، َِٚٓٗ َٔ قځسٻضٙ َتأخطٶا ٔٵ قځسٻضٙ َتكسٿ َٳ  عباض٠ املعطبني يف تكسٜطٙ: ؾُِٓٗ 

 ، تػًٝبٶا يًذٛاض، نُا قاٍ ايؿاعط:#قٓٛإ$إٔ ٜطتؿع عڀؿڄا ع٢ً  ايٛد٘ ايجاْٞ:

ٔٳ اؿٛادبٳ ٚايعْٝٛا**   6 ٚظدٻذٵ

ٕٴ ٫ تٴعٳدٻر، نُا إٔ  ايعٕٝٛ" ع٢ً "اؿٛادب" تػًٝبٶا يًُذاٚض٠،ؾٓػل " ٚايعٝٛ
ٔٻ َٔ ايڀډًڃع، ٖصا ْلټ َصٖب ابٔ ا٭ْباضٟ أٜهٶا، ؾتشكٻٌ  اؾٓات َٔ ا٭عٓاب ٫ ٜٳهڂ
 ي٘ يف اٯ١ٜ َصٖبإ، ٚيف اؾ١ًُ ؾاؾٛاب نعٝـ، ٚقس تكسّ أْ٘ َٔ خكا٥ل ايٓعت.

 .(7)#..   .إٔ ٜعڀـ ع٢ً "قٓٛإ" ٚايجايح:

  

                                                           

 .576-11/574(داَع ايبٝإ ، يًڀدلٟ ، 1)
 .327/ 2( احملطض ايٛدٝع يف تؿػرل ايهتاب ايععٜع ، ٫بٔ عڀ١ٝ ، 2)
 .1/524كطإٓ ، يًعهدلٟ ، ( ايتبٝإ يف إعطاب اي3)
 .2/51( ايهؿاف عٔ سكا٥ل ايتٓعٌٜ، يًعكؿطٟ ، 4)
 .599 – 598/ 4ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل (5)
، ٚاٱْكاف يف َػا٥ٌ 2/287، ٚيػإ ايعطب ،269( ايبٝت َٔ ايٛاؾط ، يًطاعٞ ايُٓرلٟ ، يف زٜٛاْ٘ 6

، ُٖٚع 1/357، َٚػين ايًبٝب، 2/432، ٚاـكا٥ل ، 247/ 2، ٚأٚنض املػايو ، 2/610اـ٬ف ، 
 .1/222،2/130اشلٛاَع ، 

 .77 -76/ 5 -ايسض املكٕٛ يف عًّٛ ايهتاب املهٕٓٛ(7)
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 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

 ٚشنط أٚد٘ اٱعطاب املدتًؿ١، يف اٯ١ٜ ايٛاضز٠ أٚد٘ ايكطا٤ات  ايٓشاؽ ٌؾكٸ
ٛاضز٠ يؿكٝض، ْٚاقـ أقٛاٍ ايعًُا٤ ايع٢ً َا شٖب إيٝ٘ به٬ّ ايعطب ا ٚاسترٸ، ؾٝٗا 

 .يف تٛدٝٗٗا

)ٚدٓات َٔ أعٓاب( $ ٍ: اـ٬ف يف إعطاب اٯ١ٜ ايهطمي١ ؾكا ايٓشاؽ ْٚكٌ
قطا٠٤ ايعا١َ بايٓكب عڀؿا; أٟ: ؾأخطدٓا دٓات. ٚقطأ قُس بٔ عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ 
ي٢ًٝ ٚا٭عُـ ٖٚٛ ايكشٝض َٔ قطا٠٤ عاقِ )ٚدٓاتٷ( بايطؾع، ٚأْهط ٖصٙ ايكطا٠٤ 
أبٛ عبٝس ٚأبٛ سامت ست٢ قاٍ أبٛ سامت: ٖٞ قاٍ; ٭ٕ اؾٓات ٫ تهٕٛ َٔ ايٓدٌ. 

ط: ٚايكطا٠٤ دا٥ع٠ ٚيٝؼ ايتأٌٜٚ ع٢ً ٖصا ٚيهٓ٘ ضؾع با٫بتسا٤ ٚاـدل قاٍ أبٛ دعؿ
قصٚف; أٟ: ٚشلِ دٓات. نُا قطأ مجاع١ َٔ ايكطا٤: )ٚسٛضٷ عنيٷ( ٚأداظ َجٌ ٖصا 
غٝبٜٛ٘ ٚايهػا٥ٞ ٚايؿطا٤ َٚجً٘ نجرل، ٚع٢ً ٖصا أٜها: )ٚسٛضٶا عٝٓٶا( سهاٙ 

 : (1)غٝبٜٛ٘ ٚأْؿس

 .(2)#أٚ َجٌ أغط٠ َٓعٛض بٔ غٝاض   د٦ين مبجٌ بين بسض يكَِٛٗ 

َٔ عسَ٘، ٚاْت٢ٗ إىل إٔ ايكطا٠٤ قشٝش١،  يكطا٠٤ؾصنط اـ٬ف يف ا٫عتساز با
 . ٚدعٌ ع١ً ايطؾع ا٫بتسا٤ ٚاـدل قصٚف

 اخلالصة والرتجيح :

شنط ايؿطا٤ ٚدٗني مٜٛني ميجٌ نٌ َُٓٗا ٚدٗا َٔ ا٭ٚد٘ اييت تأتٞ عًٝٗا 
كب ٚدعٌ ايٓكب عڀؿا ٚمل ٜصنط املعڀٛف عًٝ٘ ٚمل ايٓ: أسسُٖااٯ١ٜ ايهطمي١، 

قس ٫غُٝا ٚ، ٚيعٌ شيو يٛنٛح املعڀٛف عًٝ٘ َٔ قبٌ ;وسزٙ، ٚدعٌ ايعڀـ َؿتٛسا
 تعسز املٛقـ ايٓشٟٛ يًٓشا٠ يف ؼسٜس ٖصا املعڀٛف عًٝ٘.

                                                           

 . 242ايبٝت َٔ ايبػٝط، زٜٛإ دٳطٜط ، م (1)
 .86/ 2 ،إعطاب ايكطإٓ يًٓشاؽ(2)
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ايعڀـ ع٢ً ب :٘إٕ ايؿطا٤ شٖب يف ن٥ٛ٘ إىل أْؾايطؾع ; سٝح  :اٯخطأَا 
سٛا بعسّ دٛاظ ٖصا بٌ قطٸ; ٖصا ايٛد٘ خايؿ٘ ؾٝ٘ مجٗٛض ايٓشا٠ املطؾٛع١، ٚ "قٓٛإ"

 . ايٛد٘

 ٫ وتٌُ ايكٛاب، يػببني:  قس ايؿطا٤ ُا ضآٙٚايٛانض أْٸ

َعڀٛؾ١ ع٢ً  "دٓات"اعتباض بؾػاز املع٢ٓ; سٝح إٕ املع٢ٓ ٫ ٜػتكِٝ  :أسسُٖا
ٝ٘ َع متاّ إٔ ٜكض إٔ وٌ املعڀٛف قٌ املعڀٛف عً: ; ٭ٕ َٔ ؾطط ايعڀـ "قٓٛإ"

"دٓات"، :ٖٚٛ قٛي٘ ، ٜكض إٔ وٌ املعڀٛف ٘، ٚيف ٖصا ايػٝام ٫كاملع٢ٓ ٚعسّ ْك
 ٚيف ٖصا ؾػاز يًُع٢ٓ. ، ٖٚٛ "قٓٛإ"، قٌ املعڀٛف عًٝ٘

إٔ ايٛقـ ٜػتكِٝ ع٢ً  :اؽ يف ْك٘ايٛقـ; ؾكس شنط ايٓشٸؾػاز  :ٚاٯخط

٢ شيو ٚدٸ٘ ايٓشا٠ ٚتكبض "دٓات" ٚنأْٗا اغت٦ٓاف، ٚعً، َّ حب جب ُّٱقٛي٘ تعاىل 
ايطؾع ع٢ً أْٗا َبتسأ َطؾٛع ٚاـدل قصٚف تكسٜطٙ شلُا أٚ بُٝٓٗا ع٢ً اخت٬ف 

 تكسٜط ايٓشٟٛ. اي

 :ا٭ٍٚؾ، ا٤ غرل غسٜسٗني ايًصٜٔ شنطُٖا ايؿطٸٝٛدتؾجبت بصيو إٔ ن٬ اي
ؿًُ٘ ايطؾع  :ايجاْٞٚ ،ْعطا يًككٛض يف ايتٛدٝ٘; ٭ْ٘ مل ٜصنط ع٢ً أٟ ؾ٤ٞ عڀـ

 ٚاهلل أعًِ ٚأدٌ ٸ..خڀأ٢ اؾٛاض ٖٚٛ عًمح٬ 
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 ادلسألت اخلامست:

 .ول بعد الفعل "َكَتَب"املفع ىاصب 

 .{54ا٭ْعاّ :  }َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذٱُّتعاىل: يف قٛي٘ 

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع : -

" ٚيف قٍٛ 12"َّ زتمت رت يب ىب  نب ُّٱقاٍ ايٓشاؽ :"...قڀع ناف ٚنصا، 

 ٰى ٰر ٰذٱُّٖٛ أسس قٛيٞ ايؿطا٤ ٭ْ٘ قاٍ: إٕ ؾ٦ت دعًت " أبٞ سامت، ٚ

" 12" غا١ٜ ايه٬ّ ثِ اغتأْؿت " يٝذُعٓهِ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ ٫ضٜب ؾٝ٘ " " ٌَّّ

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ  ُّٱٱقاٍ: ٚإٕ ؾ٦ت دعًت٘ َجٌ

قاٍ أبٛ دعؿط : هعٌ ايتكسٜط نتب ضبهِ يٝذُعٓهِ، نُا إٔ ايتكسٜط: 1" َّ
ٔ عٌُ َٓهِ غ٤ٛا ظٗاي١، ٖٚصا ايكٍٛ َٔ َصاٖب غٝبٜٛ٘، ٭ْ٘ نتب ضبهِ أْ٘ َ

َعٓاٙ إٔ ،2"َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱقاٍ يف قٍٛ اهلل )عع ٚدٌ ( " 
ٜػذٓٛٙ ٚنصا ع٢ً قٛي٘ : نتب ضبهِ ع٢ً ْؿػ٘ ايطمح١ إٔ هُعهِ إىل ّٜٛ 

 (3)ايكٝا١َ ".

 زأي الفساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ ":-

ُٳ١ځ"، إٕ ؾ٦ت دعًت )ايطمح١( غا١ٜ ٚق: $قاٍ ايؿطاچ٤ ٘ٹ ايطٻسٵ ٛي٘: "نځتٳبٳ عٳ٢ً ْٳؿڃػٹ
ِٵ"، ٚإٕ ؾ٦ت دعًت٘ ؾٹٞ َٛنع ْكب ُٳعٳٓٻهڂ ٝٳذٵ ِٻ اغتأْؿت بعسٖا "يځ  .(4)#ن٬ّ، ثٴ

 حتليل زأي الفّساء :-

 :ني قطا٥ٝنيٚدٗ اٯ١ٜ يفشنط ايؿطٸا٤ 

 غت٦ٓاف. ٚدعٌ َا بعسٖا ا " ايطمح١" ٖٚٛ ايٛقـ ع٢ً ن١ًُ  :أحدٍنا
                                                           

 .8-( غٛض٠ ا٭ْعاّ(1
 .35 -( غٛض٠ ٜٛغـ(2
 ( .302(ايكڀع ٚا٥٫تٓاف .٭بٞ دعؿط ايٓشاؽ ) 3)
 .328/ 1َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ )(4)
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 ٚايٛقٌ.  " ايطمح١" ٖٚٛ عسّ ايٛقـ ع٢ً يؿغ  :اآلخس

 ب ع٢ً ايٛد٘ ايجاْٞ سهِ ايٓكب، ٚمل ٜبني َا ع١ً ايٓكب يف اٯ١ٜ ٫ٚٚضتٸ
ؾذا٤ت عباضت٘  ؟ ٌٖ املٓكٛب "ايطمح١" أّ املٓكٛب "يٝذُعٓهِ" ؟ املٓكٛب ٘ٴٓٵنڂ

 ١َُٖٛ غرل َب١ٓٝ يًُككٛز بايٓكب. 

 عازض:زأي الفساء بني مؤيد وم

ٚتأثرلٙ ع٢ً اٱعطاب ، بعض املؿػطٜٔ َٛنع ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف اٯ١ٜ سسٸز
٘ٹ $يف تؿػرلٙ:  قُس ايڀاٖط بٔ عاؾٛض كاٍؾٝٗا. ؾ ِٵ عٳ٢ً ْٳؿڃػٹ ُٵًځ١ڂ "نځتٳبٳ ضٳبټهڂ ٚٳدٴ

ُٳ ٔٳ ايڃ َٹ ُٳكڃكٴٛزٹ  ٍٴ ايڃ ٚٻ ٞٳ أځ ٖٹ ٚٳ ٝٽا  ٓٳاؾڄا ابٵتٹسٳا٥ٹ َٴػٵتٳأڃْٳؿځ١څ اغٵتٹ٦ٵ ُٳ١ځ"  ٍڇ ايطٻسٵ  .(1)#كڂٛ

هٛظ  ٘شنط أْ أبا سٝإ ايػطْاطٞغرل إٔ  ، ٚمل ٜتڀطم إىل تأثرل شيو ع٢ً اٱعطاب
 يف ايطمح١ ٚدٗإ: 

ٖٛ املؿعٍٛ " يٝذُعٓهِ  "  إٔ تٓكب ع٢ً أْٗا َؿعٍٛ ٭دً٘ ٜٚهٕٛ :أسسُٖا
 ب٘ يف اٯ١ٜ ٜٚكرل املع٢ٓ: نتب ضبهِ يٝذُعٓهِ ٭دٌ ايطمح١.

، ٚقس ضدض ٖصا ايٛد٘ "  نتب" َؿعٍٛ ب٘ يًؿعٌ "  ايطمح١ " إٔ تهٕٛ :خطٚاٯ
بايؿعٌ ٚايؿاعٌ ٚا٭ٚىل عٓس استُاٍ  " ايطمح١" ع٢ً غرلٙ َٔ ايٛدٛٙ ْعطا ٫تكاٍ 

ّ ع٢ً املؿعٍٛ ٭دً٘ يف َتكسٸ َ٘ؿع٫ٛ ٭دً٘ أٚ َؿع٫ٛ ب٘ إٔ ٜكسّ املؿعٍٛ ب٘ ٭ْنْٛٗا 
 .(2)ايطتب١

 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّٱ ٚقس شٖب غرل أبٞ سٝإ إىل إٔ قٛي٘ تعاىل:
يف َٛنع آخط َٔ نتاب٘ ؾكاٍ:  ابٔ عاؾٛضَعذلن١ بني ن٬َني، ٚشنط شيو 

ٕٵ $ ٍٴ بٹأځ َٹطٳ ايطٻغٴٛ ٍڇ ايډصٹٟ أڂ ُٳكڂٛ ٔٳ ايڃ َٹ ٞٳ  ٖٹ ٚٳ َٴعٵتٳطڇنٳ١څ،  ُٳ١ځ  ٘ٹ ايطٻسٵ ُٵًځ١ڂ: نځتٳبٳ عٳ٢ً ْٳؿڃػٹ ٚٳدٴ
٘ٴ  .(3)#ٜٳكڂٛيځ

                                                           

 .(258/ 7ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط )(1)
 .529/ 4 ،ايبشط احملٝط ( ٜٓعط 2)
 (.151/ 7ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط )(3)



 

238 
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 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

 ثِ شنط قٍٛ ،قٍٛ أبٞ سامت ْٚػب٘ إىل ايؿطا٤ يف أسس قٛيٝ٘ ايٓشاؽْكٌ  
َٛنع ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف اٯ١ٜ ايهطمي١،  اُٗضأٜٝايؿطا٤ اٯخط، ؾبٝٸٔ َٔ خ٬ٍ 

ع٢ً "ضمح١ "ؾصنط أْ٘ هٛظ إٔ ٜهٕٛ املع٢ٓ: نتب ضبهِ يٝذُعٓهِ، ٚتهٕٛ 
ٜب ايؿب٘ َٔ به٬ّ غٝبٜٛ٘ يف ْكب قطَؿع٫ٛ ي٘، ٚاغتؿٗس عًٝ٘  :ٖصا ايتكسٜط

 َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱقٛي٘ تعاىل: َا ٚضز يف اٯ١ٜ ايهطمي١ ٖٚٛ 

 ص.35طٜٛغـ: 

ظٜساڄ يٝهطب ٚيٝصٖب ٚمل  ٚقس ٜػتكِٝ يف ايه٬ّ إٕ$ٚيف ٖصا ٜكٍٛ غٝبٜٛ٘: 
ٚا٭نجط ع٢ً أيػٓتِٗ نُا خدلتو يف ايُٝني ؾُٔ ثِ أيعَٛا ايٕٓٛ يف  ٜكع نطب

 ممرن ام  يل ىل مل يك ىك ُّٱعٷ قاٍ اهلل عع ٚدٌ:  ايُٝني ي٬٦ ًٜتبؼ مبا ٖٛ ٚاق

 :2. ٚقاٍ يبٝس1َّ ٰى ين ىن نن من زن

ٝٻيت  ٓٹ َٳ ٝٳٔ  ٗٳا    ٚيكس عًُتٴ يځتٳأڃتٹ َٴ ـٴ غٹٗا ٕٻ املځٓاٜا ٫ تٳڀٹٝ  إ

ٔټ اهللٹ عبسٴت يځُٵًٹعٳ سٵ، نُا قاٍ: قځٔٻٝٳتٹأڃتٳيځ نأْ٘ قاٍ: ٚاهللٹ  خرلٷ َٓو، ٚقاٍ: أظ
ٔټٓٹيتػبكٓٻ ٝٳ ٞ، ٚأظ َٴكڂي ثِ بسا شلِ َٔ بعس َا }ٚقاٍ عع ٚدٌ: ، ٭ْ٘ مبٓعي١ عًُت ٔٻٛ

٭ْ٘ َٛنع ابتسا٤، أ٫ تط٣ أْو يٛ قًت بسا شلِ أِٜٗ أؾهٌ  {ضأٚا اٯٜات يٝػذٓٓ٘
 .(3)#ؿػٔ نشػٓ٘ يف عًُت نأْو قًت ظٗط شلِ أٖصا أؾهٌ أّ ٖصا

  

                                                           

 .124-(غٛض٠ ايٓشٌ (1

/ 3; ٚايهتاب 161-159/ 9; ٚخعا١ْ ا٭زب  308يًبٝس بٔ ضبٝع١ يف زٜٛاْ٘ م َٔ ايهاٌَ ، ايبٝت ((2
; َٚػين 176; ٚؾطح قڀط ايٓس٣ م 334/ 10; ٚخعا١ْ ا٭زب 61/ 2أٚنض املػايو  ; ٚب٬ ْػب١ يف110

 .154/ 1; ُٖٚع اشلٛاَع 407، 401/ 2ايًبٝب 

 .110 - 119/ 3 -نتاب غٝبٜٛ٘ (3)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 اخلالصة والرتجيح :

ىايؿ٘ أسس َٔ ايٓشا٠ سٍٛ  مل ٖصٙ املػأي١إٔ ايؿطا٤ يف : ٜتًدل مما غبل 
َٛنع ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف اٯ١ٜ، ٚشيو ؾُٝا ٜبسٚ اتؿام بني عًُا٤ ايتؿػرل ٚايٓشٛ، 

يعٌ ايػبب يف ، ٚ"يٝذُعٓهِ" ٚ" ايطمح١ " ٚنصيو مل ىايؿ٘ أسس َِٓٗ يف إعطاب
ٚمل  ؟ٌٖ ايٓكب يٝذُعٓهِ أٚ يًطمح١ بنيمل ٜٚايٓكب يف اٯ١ٜ،  ٜٛنض ٚد٘مل  أْ٘

ايٓكب ؾٝٗا ع٢ً أْٗا َؿعٍٛ ب٘ أٚ ع٢ً أْٗا َؿعٍٛ ي٘ أٚ يع١ً  ا إشا نإتهض َٜ
٠ عباضٜٚبسٚ إٔ  ٚسهِ ايٓكب ؾُٝا ٜبسٚ مل ٜعذلض عًٝ٘ أسس َٔ ايٓشا٠، ؟أخط٣

١ خطٚدا َٔ ٚضمبا أطًل اؿهِ ٚمل ٜڀًل ايعًچ ،١َُٖٛ ٚيٝػت قسز٠ ايؿطا٤ ٖٓا
 اـ٬ف.
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 ادلسألت السادست:

 اخلرب .ىوع يف حتديد  كسةاالبتداء باليأثس  

 {35ايطعس :  }َّ  جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل ُّٱتعاىل:  يف قٛي٘        

 زأي الفساء مً كتاب "الكطع واالئتياف" لليحاع : 

متاّ عٓس ا٭خؿـ )ٚ( املع٢ٓ عٓسٙ:  َّ  حن حمخم جم يل ىل مل ُّٱقاٍ ايٓشاؽ: 
يٝؼ بتُاّ ٭ٕ ٚمما ٚقـ يهِ َجٌ اؾ١ٓ اييت ٚعس املتكٕٛ، ٚع٢ً قٍٛ ايؿطا٤: 

نُا تكٍٛ: س١ًٝ ؾ٬ٕ أزلط، ٚنصا  :قاٍ ، َّ  جنحن يم ىم مم ُّٱاـدل بعسٙ ٖٚٛ 
 .(1)#ع٢ً قٍٛ َٔ قاٍ: املع٢ٓ َجٌ اؾ١ٓ اييت ٚعس املتكٕٛ د١ٓ ػطٟ َٔ ؼتٗا ا٭ْٗاض

 زأي الفساء مً كتابُ "معاىي الكسآٌ ":   

اؾ١ٓ. قاٍ ص ٜكٍٛ: قؿات 35ط َّ حمخم جم يل ىل مل ُّٱٚقٛي٘: : $قاٍ ايؿطا٤ 
ٝٸا  ٞٸعبس ايطمحٔ ايػٸًُ ٞعٔ أب بعض املؿٝد١ عٔ ايهًيبٸ ايؿطا٤: ٚسسٸثين إٔ عً

 ٞعبس ايطمحٔ ضد٬ قاٍ: ٚدا٤ عٔ أب ٞأظٔ زٕٚ أب :قطأٖا: )أَجاٍ اؾٓٸ١( قاٍ ايؿطا٤
 عبس ايطمحٔ شيو ٚاؾُاع١ ع٢ً نتاب املكشـ.

املع٢ٓ  َجاٍ يفٖٛ ايطاؾع. ٚإٕ ؾ٦ت يًُجٌ ا٭ َّ  جنحن يم ىم مم ُّٱٚقٛي٘: 
نكٛيو: س١ًٝ ؾ٬ٕ أزلط ٚنصا ٚنصا. ؾًٝؼ ا٭زلط مبطؾٛع باؿ١ًٝ، إمنا ٖٛ 

 .(2)#ابتسا٤ أٟ ٖٛ أمحط أزلط، ٖٛ نصا. ٚيٛ زخٌ ؾ٢ َجٌ ٖصا إٔ نإ قٛابا

 حتليل زأي الفساء:

، ٖٛ اـدل َّ  جنحن يم ىم مم ُّٱٱ :شٖب ايؿطا٤ يف ٖصا ايٓل إىل إٔ قٛي٘
َٔ املبتسأ ٚاـدل ٜطؾع  ٚعٓسِٖ يف َصاٖبِٗ إٔ ن٬ ،"َجٌ"ٖٚٛ ايطاؾع يكٛي٘ 

                                                           

 .412م:  ،ايٓشاؽ ،ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(1)
 .65/ 2، يًؿطا٤، َعاْٞ ايكطإٓ (2)
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اييت  ١يف اٯٜ-، ٖٞ اييت ضؾعت  َّ  حن يم ىم مم ُّٱقاسب٘، ٚع٢ً ٖصا ٜهٕٛ قٛي٘ 

 .َّ ىل مل ُّٱ :قٛي٘-تػبكٗا 

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض:

: املع٢ٓ ؾُٝا ٜكل عًٝهِ 1قاٍ غٝبٜٛ٘$يكطإٓ ٜكٍٛ: ايف إعطاب  ايعداز ٜكٍٛ
ٌٴ ايڃذٳٓٻ ٌٴ ايڃذٳٓٻ١ٹ ؾُٝا ٜٴكلټ عًٝهِ، ؾطؾع٘ عٓسٙ ع٢ً ا٫بتسا٤. ٚقاٍ غرلٙ: َٳجٳ َٳجٳ ١ٹ، أٚ 

 ىم ممُّ: َطؾٛع ع٢ً ا٫بتسا٤. ٚخدلٙ  َّ  جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل ُّٱ

ُٳطٴ نكٛيو: ؾ٬ٕ أزلط.نُا تكٍٛ:  َّ  جنحن يم ٕڈ أغٵ  قؿ١ڂ ؾڂ٬

 َعٓاٖا قؿ١ اؾ١ٓ اييت ٚعس املتكٕٛ. :ٚقايٛا

ٌٻ،  -ٚايًډ٘ أعًِ-ٌٝ. ٚايصٟ عٓسٟ ٚن٬ ايكٛيني سػٔ مج إٔ ايًډ٘ ععٻ ٚد
ٓٻاٙ. ٜٳ َٹٔ أَٛض ايسْٝا ٚعا ٖٹسْاٙ  ٖٳا مبا ؾٳا ٖٹسٵ ٖٳا. ٚمل ْٴؿٳا َٴٛضٳ اؾ١ٓ اييت مل ْٳطٳ  عٳطؾٓا أڂ

 من خن  جنحن يم ىم مم ُّٱدٳ١ٓ  َّ حمخم جم يل ىل مل ُّٱٱؾاملع٢ٓ
 .(2) َّىن

غبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ َا إخباض اهلل أٟ : ؾايعداز دعٌ املع٢ٓ ٖٓا ع٢ً اٱخباض، 

 ىم ممُّ يف اؾ١ٓ َٔ ْعِ يعبازٙ املتكني، ٖٚٛ بصيو ٜتُاؽ َع قٍٛ ايؿطا٤ ايصٟ عسٸ

 مج١ً يف قٌ ضؾع خدل. َّ  جنحن يم

 ْكٌ ن٬ّ ايؿطا٤ ايجعًيب ٚإشا نإ ايعداز قس اتؿل َع ايؿطا٤ يف ايطأٟ، ؾإٕ
 ايطؾض. أٚل باملٛاؾك١ ٝعًت زٕٚٚ زٕٚ ؼًٌٝ أٚ ْكس بعطن٘ انتؿ٢،ٚ (3)عٝٓ٘

ايعداز ٚايجعًيب َع َا  َٛقـايػ١ُ ايػايب١ يف  ٜعسنإ ايتٛاؾل ٚا٫تؿام  ٕٚإ
دعٌ أبٛ سٝح قس شٖب إىل غرل َا شٖب إيٝ٘ ايؿطا٤ ، ايعهدلٟ شنطٙ ايؿطا٤، ؾإٕ

، ٖٚٛ َا "اؾ١ٓ"يف قٌ ْكب ساٍ َٔ  َّ  جنحن يم ىم ممُّايبكا٤ ايعهدلٟ مج١ً 
                                                           

 .1/143( ايهتاب ، يػٝبٜٛ٘ ،(1
 .150 -149/ 3ًعداز املٓػٛب يٚإعطاب٘  َعاْٞ ايكطإٓ(2)
 .295/ 5ايهؿـ ٚايبٝإ عٔ تؿػرل ايكطإٓ، يًجعًيب، (3)
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 يم ىم ممُّْ٘ ْكٌ عٔ ايؿطا٤ بإٔ قٛي٘: خايـ ؾٝ٘ ايؿطا٤ كايؿ١ قطو١، بٌ إ

 " .َجٌ:" ٭ْ٘ ٫ هٛظ اٱخباض بتذطٟ َٔ ؼتٗا ا٭ْٗاض عٔ قٛي٘ ;خدل ٚخڀأٙ َّ  جنحن

ٗٶ  َّ  جنحن يم ىم ممُّا آخط باعتباض إٔ قٛي٘: ٚأداظ ايعهدلٟ يف اٯ١ٜ ٚد

 يم ىم ممُّقبًٗا، ٚع٢ً ٖصا ايتكسٜط تهٕٛ مج١ً  اَػتأْـ، ٜٚهٕٛ ايٛقـ ٚاقع

 .(1)ا َٔ اٱعطاب٫ قٌ شل َّ  جنحن

ع٢ً "قس اضتؿع  َجٌ"ٜكٍٛ بإٔ: ايصٟ سٝإ  ٛأب -َٔ املتأخطٜٔ- نُا خايؿ٘
" ا٫بتسا٤ يف َصٖب غٝبٜٛ٘، ٚاـدل قصٚف أٟ: ؾُٝا قككٓا عًٝهِ َجٌ اؾ١ٓ، ٚ

بت٘ إشا ٚقؿت٘ ٚقطٸ; تؿػرل يصيو املجٌ. تكٍٛ: َجًت ايؿ٤ٞ " ػطٟ َٔ ؼتٗا ا٭ْٗاض 

َٳطٵيًؿِٗ، ٚيٝؼ ٖٓا نٳ ايكؿ١  :أٟ 2َّ يئ ىئ نئ ُّٱؾٗٛ نكٛي٘ تعاىل: ، ٌ شلا جٳب 
قاٍ: إمنا َعٓاٙ .مبع٢ٓ قؿ١  "َجٌ"ٕ ٜهٕٛ ثِ ٜصنط غبب إْهاض أبٞ عًٞ ٭ ايعًٝا،

ٗا ػطٟ َٔ أْقؿتٗا  :أٟثِ ٜعطض ضأٟ ايؿطا٤ ايكا٥ٌ بأْٗا مبع٢ٓ ايكؿ١، ايتٓبٝ٘. 
، "أْٳٸٗا"٢. ٫ٚ ميهٔ سصف ؼتٗا ا٭ْٗاض، ٚمٛ ٖصا َٛدٛز يف ن٬ّ ايعطب اْتٗ

ٚٸٚإمنا ؾػط املع٢ٓ ٚمل ٜصنط ٕٸ " َجٌ :"ٍ قّٛ ع٢ً ايكطإٓ اٱعطاب. ٚتأ َكشِ، ٚأ
: ايتكسٜط: اؾ١ٓ اييت ٚعس املتكٕٛ ػطٟ، ٚإقشاّ ا٭زلا٤ ٫ هٛظ. ٚسهٛا عٔ ايؿطا٤

ٕٸ ايعطب تكشِ نجرلٶا املجٌ ٚاملجٌ، ٚخطز ع٢ً شيو:  ٘ٹ ؾٳ٢ٵ٤ٷ}أ ُٹجٵًٹ ٝٵؼٳ نځ أٟ: نٗٛ  {يځ
، نُا تكٍٛ: قؿ١ ظٜس أزلط، ٖٚصا أٜهٶا ٫ " ػطٟ"ؾ٤ٞ. ؾكاٍ غرلُٖا: اـدل 

ٚٸ "ػطٟ"ٜكض إٔ ٜهٕٛ  ٕٵ"ٍ ػطٟ ع٢ً إغكاط خدلٶا عٔ ايكؿ١، ٚإمنا ٜتأ ٚضؾع  "أ
ٕٵ   .(3)#"ا٭ْٗاض"خدل ثإ  "ػطٟ"ايؿعٌ، ٚايتكسٜط: أ

خدل َٔ  "ػطٟ"إٔ مج١ً ايكٍٛ ب اْتكاز ضأٟ ايؿطا٤، ؾعسٸأبٛ سٝإ  ؿڂتٵمل ٜ  
 اـڀأ، ايصٟ ٫ هٝعٙ املع٢ٓ. 

 
                                                           

 .760 -759/ 2 ،ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ(1)
 .27-( غٛض٠ ايطّٚ( 2

 .323 -322/ 5،تؿػرل ايبشط احملٝط(3)
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 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :-

اييت }:ٕ ايٛقـ عٓس قٛي٘ تعاىلبأشنط ايٓشاؽ ضأٟ ا٭خؿـ ايصٟ قاٍ ؾٝ٘ 
ٚإٔ َا بعسٖا اغت٦ٓاف ٖٚٛ َا ٜتُاؾ٢ َع َا شنطٙ ايعهدلٟ يف ايٛد٘  {ٕٛٚعس املتك

 اغت٦ٓاؾ١ٝ. َّ  جنحن يم ىم ممُّ عسٸ مج١ً:ايجاْٞ، سٝح 

 ٠بإٔ ايكطا٤: ٖٚٛ ايطأٟ ايكا٥ٌ; ٚع٢ً ٖصا ايٓشٛ ٜعطض ايٓشاؽ ايطأٟ اٯخط
غبكت اٱؾاض٠ ٚقس  ا ،خدل "ػطٟ"مج١ً عسٸ ٖٚٛ ; ضأٟ ايؿطا٤ يف اٯ١ٜ ع٢ًَٛقٛي١، 

 إيٝ٘ .

، "ػطٟ"قبٌ ن١ًُ  "د١ٓ"اؽ تؿػرلٙ يًُع٢ٓ بإنُاض ن١ًُ ّ ايٓشٸقسٸ نُا
 :ٙ قٛي٘ملبتسأ قصٚف ٜؿػطٸ اخدل "ػطٟ"بعس مج١ً : ١ُ ٖٞ املبتسأ ٚتهٕٛ ٖصٙ ايهً

ٚٴ ، ٜٚهٕٛ ايتكسٜط: اؾ١ٓڂ"اؾ١ٓ"  .ٗا ا٭ْٗاضٴٟ َٔ ؼتٹطڇذٵتٳ ١څٕ دٓٻٛاملتك سٳعٹاييت 

 اخلالصة والرتجيح :

 ع٢ً َا ٚع٢ً شيو ٜتشتِ ايٛقـاغت٦ٓاؾ١ٝ،  "ػطٟ: "ع٢ً اعتباض مج١ًاتؿل ايٓشا٠ 
 اختًؿٛا يف ايٛقٌ ع٢ً أقٛاٍ كتًؿ١:  ِ يهٓٗٚ، قبًُٗا

 مج١ً يف قٌ ضؾع خدل. "ػطٟ"مج١ً  سٝح عسٸ;ضأٟ ايؿطا٤  ا٭ٍٚ:

ٚيهٓٗا خدل عٔ ، مج١ً خدل١ٜ "ػطٟ"مج١ً  عسٸ ; سٝحضأٟ غٝبٜٛ٘ ايجاْٞ:
 َبتسأ قصٚف. 

مج١ً يف قٌ ْكب ساٍ َٔ  "ػطٟ"مج١ً  ; سٝح عسٸضأٟ ايعهدلٟ ٚايجايح:
 . "اؾ١ٓ:"قٛي٘ 

 يػببني:  ايؿطا٤ٖٛ ضأٟ ; ٚأٚىل ٖصٙ اٯضا٤ ايج٬ث١ بايكٛاب 

دٓت٘ بإٔ ا٭ْٗاض ػطٟ َٔ -تعاىل –; سٝح ٜكـ ٭ْ٘ أيٝل باملع٢ٓ:أحدٍنا
غرلٙ، ٚؾٝ٘  ع٢ً عهؼ َا شنطٙ ؼتٗا ٚعًٝ٘; ؾا٭ْٗاض ؾ٤ٞ َٔ أٚقاؾٗا، ٖٚصا 

 تهًـ َع٢ٓ قصٚف، ٚإغؿاٍ َع٢ٓ َڀطٚح. 
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سٝح عٔ تكسٜط قصٚف نُا ٖٛ اؿاٍ يف ضأٟ غٝبٜٛ٘،  اعس٭ٕ ؾٝ٘ بٴ :اٯخط
إشا نإ ٖٓاى غبٌٝ إىل ؾض يف ايكٛاعس عٓس ايٓشا٠ إٔ عسّ ايتكسٜط أٚىل، كطَٔ امل

 محٌ اٯ١ٜ ع٢ً ظاٖطٖا نإ أٚىل َٔ تكسٜط قصٚف .
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 ادلسألت السابعت: 

 .باليصب والسفع على االضتئيافتبادل اإلعساب بني العطف 

 ص57طايٓشٌ:  َّ   ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱىل: تعايف قٛي٘ 

 زأي الفساء مً كتاب "الكطع واالئتياف " لليحاع :

ؾإْ٘  ;إ٫ ع٢ً قٍٛ ايؿطا٤ َّ يي ىي مي خي ُّٱٚايتُاّ : $ايٓشاؽ ٍقا
أداظ إٔ ٜهٕٛ َعڀٛؾا ع٢ً َا قبً٘ مبع٢ٓ: ٚهعًٕٛ شلِ َا ٜؿتٕٗٛ، ٖٚصا عٓس أبٞ 

ٚهعًٕٛ ٭ْؿػِٗ ٭ٕ ايعطب ٫  إغشام خڀأ، ٚيٛ نإ نُا قاٍ عٓسٙ: يهإ:
ٌٳ ٕٷ تكٍٛ: دعٌ ؾ٬ٕ ي٘ نصا، ٚإمنا تكٍٛ: دع َٵ ٘ٹيٓؿػٹ ؾ٬  تٴنصا، ٜٚكٛيٕٛ: أنط

َٵػٹؿڃْٳ  . (1)#ٞٓٹتٳٞ، ٫ٚ ٜكٛيٕٛ أنط

 زأي الفساء مً كتابُ :" معاىي الكسآٌ ":

ٚيٛ ناْت ْكبٶا  ،)َا( ؾٹٞ َٛنع ضؾع َّ   ٰى ٰر ٰذُّٚقٛي٘: : $قاٍ ايؿطا٤
ٕٳ ٭ْؿػِٗٚ)عٳًځ٢:  ٕٳ ...ٜٳذعًٛ يهإ شٳيٹوځ قٛابٶا. ٚإمنډا اخذلت ايطؾع ٭ٕ َجٌ  (َا ٜؿتٗٛ

ٍٴ: قس دعًت يٓؿػو ، ٭ْؿػِٗ  (شلِ)شا َٔ ايه٬ّ هعٌ َهإ  أ٫ تط٣ أْو تٳكڂٛ
ٍٴ: قس دعًت يو. ٚنٌ ؾعٌ أٚ خاؾض شنطت٘ َٔ َهين عا٥س  نصا ٚنصا، ٫ٚ تٳكڂٛ

ٝٽا ؾادعٌ كؿٛن٘ اي ٘ٹ َهٓ ٝٵ ٍٴ  :ؾٓكٍٛ ،جاْٞ بايٓؿؼعٳًځ ِٻ تٳكڂٛ أْت يٓؿػو ٫ يػرلى، ثٴ
ٖٵًځهتو. ،أًٖهتٵوځ ْؿػو :ٚٳؾٹٞ املطؾٛع ،أْت قتًت ْؿػو :ؾٹٞ املٓكٛب ٍٴ أ  ٫ٚ تٳكڂٛ

ٕٳ ايؿعٌ  ٚإْٻُا أضاز بإزخاٍ ايٓؿؼ تؿطق١ َا بني ْؿؼ املتهًِ ٚغرلٙ. ؾإشا نځا
ِٵ تٴسخٌ ايٓ ٍٴٚاقعٶا َٔ َهينٸ عٳًځ٢ َهينٸ غٛاٙ يځ ِٻ  ،غ٬َو أًٖو َايو :ؿؼ. تٳكڂٛ ثٴ

ٛٳ أًٖو ْؿػ٘ ٖٴ ٍٴ:  ٛٳ أًٖه٘، ٫ٚ تٳكڂٛ ٖٴ ٚأْت تطٜسٴ ، تهين عٳٔ ايػ٬ّ ٚاملاٍ ؾتكٍٛ: 
ؾٝكٛيٕٛ: ، املاٍ، ٚقس تكٛي٘ ايعطب ؾٹٞ ظٓٓت ٚأخٛاتٗا َٔ ضأٜت ٚعًُت ٚسػبت
ُٶا، ٚٚدستٴين قايٹشٶا يٓككاْٹُٗا ٚسادتُٗا إىل خدل غ٣ٛ ا ٫غِ. ٚضمبا أظٓټين قا٥ٹ

                                                           

 .431 -430م:  -ايٓشاؽ -ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(1)
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ٍٳ ايؿاعط ٕٳ قًًٝڄا قځا ٖٚٛ - انڀط ايؿاعط ؾكاٍ: عسَتٴين ٚؾكستٴين ؾٗٛ دا٥ع، ٚإٕ نځا
ٛٵز  :1دٹطٳإ ايڃعٳ

ٕٳ بٞ عٳٔ نٳطٻتني عسٹَتٴٓيكس نځ ُٳا أ٫ق   ٞـا  ا َتٳعسٳعٳحــــــــــــــٞ َُٓٗــٚع

 (2)#ٞ َهسٻحَٴدٳسٻفٴ َا ؾٛم ايذلاق   اُــٞ َٓٗــٍٛ ٚايػع٠٬ سٳًڃكــايڃػٴ ٖٞ

 حتليل زأي الفساء :

 يف اٯ١ٜ ٚدٗني َٔ أٚد٘ اٱعطاب:  َّ   ٰى ٰر ُّأداظ ايؿطا٤ يف قٛي٘ تعاىل 

 "شلِ"يف َٛنع ضؾع َبتسأ َ٪خط ٚتهٕٛ ع٢ً ٖصا  "َا"إٔ تهٕٛ  :أسسُٖا
 ايسضاغ١. ٛنع، ٖٚصا يٝؼ َ يف قٌ ضؾع خدل َكسّ اٚفطٚض اداض

يف اؾ١ًُ  " هعًٕٛ"عڀٛؾ١ ع٢ً َؿعٍٛ يف قٌ ْكب َ "َا"إٔ تهٕٛ  ايجاْٞ:
 ايػابك١ عًٝٗا.

 مي خي ُّٱايٛقـ عٓس قٛي٘ تعاىل: اعتباض بٜهٕٛ :ؾايٛد٘ ا٭ٍٚ  ٚع٢ً شيو ;

 ;يتُاّ املع٢ٓ. َا بعسٖا ع٢ً ا٫غت٦ٓاف ٟط،ٚه َّ ىي

ٚشلِ َا مج١ً "ايك١ً بني  تشكلت ; إش ب٘ايٛقٌ  ؾباعتباض :ٚأَا ايٛد٘ ايجاْٞ
هٛظ ايؿكٌ بني املعڀٛف ٚاملعڀٛف عًٝ٘ ،  سٝح ٫،ييت تػبكٗا ا "ٚاؾ١ًُ ٜؿتٕٗٛ

 يف عطف ايٓشٛ .َعًّٛ نُا ٖٛ 

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض:

ٚ (3)ايجعًيب٘: ي اْكٌ ايٛدٗني زٕٚ إٔ ٜععُٖٚيف ممٔ ٚاؾل ايؿطا٤ نإ 
 ٞ(ايػٝٛطٞ ٚاحملً ) اؾ٫٬ٕ، ٚ(2)ايٓٝػابٛضٟٚ ، (1)ايبٝهاٟٚٚ ، (4)ايعكؿطٟ

 عڀؿا ع٢ً "ايبٓات". ايطؾع ع٢ً ا٫بتسا٤، أٚ ايٓكبتٛدٝ٘ ،ٚشيو يف (3)

                                                           

 .4إ ايعٛز ايُٓرلٟ ، مَٔ ايڀٌٜٛ ، زٜٛإ دط (ايبٝتا1ٕ)
 .106 -105/ 2 ،َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤(2)
 .23/ 6،ايهؿـ ٚايبٝإ عٔ تؿػرل ايكطإٓ(اْعط3)
 .612/ 2 ،ايهؿاف عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓعٌٜ(اْعط 4)
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ؾكس نإ ممٔ ٚاؾل ايؿطا٤ نػرلٙ; إ٫ أْ٘ دعٌ  ايطاظٟ ابٔ املعؿط ٚأَا
ايٓكب أق٣ٛ ايٛدٗني، ٚضدش٘ ع٢ً ايطؾع، زٕٚ إٔ ٜكسّ تؿػرلا ٚتع٬ًٝ يتكسمي٘ 

 .(4)، ٚيعً٘ املع٢ٓ ايٓكب ع٢ً ايطؾع

ؾإٕ طا٥ؿ١ مل  ٚأٜسٚٙ ; قس ْاٍ قبٍٛ عسز َٔ ايعًُا٤ ايؿطا٤ضأٟ  ٚإشا نإ
ِٵ $سٝح قاٍ: ، ايؿٛناْٞ هإ َِٓٗؾ ، ٜطقِٗ شيو بٌ اعذلنٛا ع٢ً َا شنطٙ ٗٴ ٚٳيځ

ٕٻ  ٔٳ ايڃبٳٓٹني عٳًځ٢ أځ َٹ ٘ٴ  ٗٴْٛٳ َٳا ٜٳؿٵتٳ ِٵ  ٗڇ ْٵؿڂػٹ ٕٳ يٹأځ ٜٳذٵعٳًڂٛ ٚٳ ٟٵ:  ٕٳ أځ ٗٴٛ ٌٿ ْٳكٵبٺ  "َٳا"َٳا ٜٳؿٵتٳ َٳشٳ ؾٹٞ 
ٌڇ ْٵهځطٳ ايٓٻكٵبٳ ايعٻدٻازٴ  بٹايڃؿٹعٵ ٚٳأځ ٌٿ ضٳؾڃعڈ عٳًځ٢ ايٹابٵتٹسٳا٤ٹ.  َٳشٳ ٕٳ ؾٹٞ  ٕٵ تٳهڂٛ ٜٳذٴٛظٴ أځ ٚٳ ُٴكځسٻضڇ،  ايڃ

٘ٹ  ٌٳ يٹٓٳؿڃػٹ ٕٳ دٳعٳ ُٳا ٜٳكڂٛيڂٛ ْٻ ٚٳإڇ ٘ٴ،  ٓٹٞ ْٳؿڃػٳ ٛٳ ٜٳعٵ ٖٴ ٚٳ ٘ٴ نځصٳا  ٌٳ يځ ٕٳ دٳعٳ ٕٻ ايڃعٳطٳبٳ يځا ٜٳكڂٛيڂٛ ٍٳ: يٹأځ قځا
َٳ ٕٳ  ٛٵ نځا ٚٳقځسٵ أځدٳاظٳ ايٓٻكٵبٳ ايڃؿځطٻا٤ٴنځصٳا، ؾځًځ ٕٳ.  ٗٴٛ َٳا ٜٳؿٵتٳ ِٵ  ٗڇ ْٵؿڂػٹ ٚٳيٹأځ ٍٳ   .(5)#ٓٵكٴٛبٶا يځكځا

ؾايؿٛناْٞ أداظ ايطؾع َتؿكا َع ايؿطا٤ يف عًت٘، نُا أْ٘ أداظ يف اٯ١ٜ 
ايٓكب أٜها، ٚيهٔ يع١ً َػاٜط٠ يًع١ً اييت شنطٖا ايؿطا٤، شيو إٔ ايؿطا٤ قس ْكب 

ؿعٌ قصٚف ٜؿػطٙ ع١ً ايٓكب ؾٝ، ٚيهٔ ايؿٛناْٞ دعٌ "بٓات"عڀؿا ع٢ً  (َا)
يف ٚد٘ ايٓكب ٚإمنا يف ع١ً ايٓكب،  تايؿعٌ املصنٛض، ؾذا٤ت كايؿت٘ يًؿطا٤ يٝػ

 ٖٚٛ َٛقـ َٔ أقٌ املٛاقـ سس٠ يف ايتعاٌَ َع ايٛد٘ ايجاْٞ ايصٟ شنطٙ ايؿطا٤.

ٚمل  ط،ا٭ٍٚ ؾك َٚٔ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ؾطٜل اقتكط يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ إعطابٝا ع٢ً ايٛد٘
َٚٔ ٖ٪٤٫ قاسب ضٚح ايبٝإ سٝح  جاْٞ،ٜؿط ٫ َٔ قطٜب ٫ٚ َٔ بعٝس إىل ايٛد٘ اي

ٕٳ َٔ ايبٓني $قاٍ:  ٗٴٛ ِٵ َا ٜٳؿٵتٳ ٗٴ َطؾٛع١ ( َا، )ْؿػِٗ ا٭٫ٚز ايصنٛضىتاضٕٚ ٭ أٟ:ٚٳيځ
ثِ ٚقـ نطاٖتِٗ ، ساي١ٝ : ٚاؾ١ًُ، خدلٙ: ّٚايعطف املكسٸ، َبتسأ: ٗاأْاحملٌ ع٢ً 

 .(6)#ايبٓات ٭ْؿػِٗ

                                                                                                                                                                     

 . 230/ 3أْٛاض ايتٓعٌٜ ٚأغطاض ايتأٌٜٚ: (اْعط 1)
 .271/ 4غطا٥ب ايكطإٓ ٚضغا٥ب ايؿطقإ: (اْعط 2)
 .353قـ  :اؾ٬يني تؿػرل(اْعط 3)
 . 196قـ  :َباسح ايتؿػرل ٫بٔ املعؿط ايطاظٟ(اْعط 4)
 .(204/ 3):ؾتض ايكسٜط يًؿٛناْٞ (5)
 .43/ 5 :ضٚح ايبٝإ (6)
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ع٢ً ا٫غت٦ٓاف، ٚإٔ ايٛقـ ٚاقع قبًٗا ؾًُا ٚقـ  (َا)ؾػا١ٜ َا شنطٙ ٖٛ ضؾع 
ّ اؾاض ٚاجملطٚض عًٝٗا ٖٚٛ َٔ أٚد٘ ايتكسِٜ ايه٬ّ ٚقسٸ (َا)قبًٗا اغتأْؿت 

 اؾا٥ع٠.

شيو ؾاْتكسٚا َا شنطٙ ايؿطا٤ يف طتض ٚيهٔ ؾطٜكا آخط َٔ ايعًُا٤ مل ٜ
ٛد٘ ايجاْٞ قٌ ْكس ؾسٜس يًؿطا٤، َٚٔ ٖ٪٤٫ ايعهدلٟ يف نتاب٘ ٚدعًٛا َٔ اي

ٚهعًٕٛ َا : أٟ  "ْكٝبا"يف َٛنع ْكب عڀؿا ع٢ً  (َا)ٚقٌٝ $ايتبٝإ سٝح قاٍ: 
ٚؾٝ٘  .ٚ٭ْؿػِٗ :يٛ نإ نصيو يكاٍ: ٚقايٛا، ٚنعـ قّٛ ٖصا ايٛد٘، ٜؿتٕٗٛ شلِ

 .(1)#ْعط

أبٛ سٝإ ا ؾعً٘ ٖصا ايٛد٘ ملا ؾٝ٘ َٔ ؾػاز املع٢ٓ، ٖٚٛ عني َ طؾضؾ
ِٴ $بعس إٔ ععا ٖصا ايكٍٛ يًؿطا٤ ٚايعكؿطٟ ؾكاٍ:  ايػطْاطٞ ٖٴ ٚٳ ٕٳ:  ٗٴٛ َٳا ٜٳؿٵتٳ ِٵ  ٗٴ ٚٳيځ

ٜٳذٴٛظٴ ؾٹٞ ٚٳ ٟټ:  َٳدٵؿٳطڇ ٍٳ ايعٻ ٚٳقځا ٚٳخٳبٳطٷ.  َٴبٵتٳسٳأڅ  ُٵًځ١ڂ  ٙٹ ايڃذٴ ٖٳصٹ ٚٳ ٕٳ"ايصټنڂٛضٴ،  ٗٴٛ ايطٻؾڃعٴ  "َٳا ٜٳؿٵتٳ
ٚٳايٓٻكٵبٴ َٳا  عٳًځ٢ ايٹابٵتٹسٳا٤ٹ،  ِٵ  ٗڇ ْٵؿڂػٹ ٚٳدٳعٳًڂٛا يٹأځ ٟٵ:  َٳعٵڀڂٛؾڄا عٳًځ٢ ايڃبٳٓٳاتٹ أځ ٕٳ  ٕٵ ٜٳهڂٛ عٳًځ٢ أځ

ٔٳ ايصټنڂٛضڇ َٹ ٕٳ  ٗٴٛ ٞٻ.  .ٜٳؿٵتٳ ٛٵؾٹ ٚٳايڃشٳ ٘ٹ ايڃؿځطٻا٤ٳ  ٔٳ ايٓٻكٵبٹ تٳبٹعٳ ؾٹٝ َٹ ٙٴ  ٖٳصٳا ايډصٹٟ أځدٳاظٳ ٚٳ ٗٳ٢.  ْٵتٳ ا
ْٳ ٘ٹ  ٚٳؾٹٝ ٚٳقځسٵ سٳهځاٙٴ،  ٍٳ أځبٴٛ ايڃبٳكځا٤ٹ:  ٕٻ ، عځطٷٚٳقځا ٛٳ أځ ٖٴ ٚٳ ٛڇ:  ٔٵ قځاعٹسٳ٠ٺ ؾٹٞ ايٓٻشٵ ٖٳ٪ٴيځا٤ٹ عٳ ٌٳ  ٖٹ ٚٳشٳ

ٓٵكٴٛبٹ، ؾځًځا ٜٳذٴٛظٴ  ُٳ ٌڇ ايڃ ُٴتٻكٹ ٙٹ ايڃ ُٹرلڇ ٌڇ يځا ٜٳتٳعٳسٻ٣ إڇيځ٢ نٳ ُٴتٻكٹ ِڇ ايڃ ُٹرلڇ ايٹاغٵ ٌڇ ايطٻاؾٹعڇ يٹهٳ ايڃؿٹعٵ
٘ٹ إڇيډا ؾٹٞ بٳا ٜٵسٷ، تٴطڇٜسٴ نٳطٵبٳ ْٳؿڃػٹ ٘ٴ ظٳ ٜٵسٷ نٳطٳبٳ ٝٻ١ٹظٳ ٍڇ ايڃكځًڃبٹ ٔٳ ايڃأځؾڃعٳا َٹ ٗٳا  ٛٳاتٹ ٚٳأځخٳ ٔٻ   . (2)#بٹ ظځ

ْٚكٌ عٔ  (َا)ؾكس ْكٌ أبٛ سٝإ ايػطْاطٞ ن٬ّ َٔ شٖب إىل ايٓكب يف 
ٌڇ ٚقسٸ، ايعهدلٟ ْكس شيو ّ ع١ً ١َُٗ يف ْكس ٖصا ايطأٟ ٖٚٛ اَتٓاع إٔ ٜهٕٛ ايڃؿٹعٵ

ٌڇ َتعسٜا إڇ ُٴتٻكٹ ِڇ ايڃ ُٹرلڇ ايٹاغٵ ٓٵكٴٛبٹ، ٭ٕ شيو ٜ٪زٟ ايطٻاؾٹعڇ يٹهٳ ُٳ ٌڇ ايڃ ُٴتٻكٹ ٙٹ ايڃ ُٹرلڇ يځ٢ نٳ
 إىل تهطاض.

ٙ إىل اـڀأ ٚايػٗٛ ٚيٝٓتكس ن٬ّ ايؿطا٤ ٜٚعع أبٛ ايػعٛزٚع٢ً غطاض أبٞ سٝإ ٜأتٞ 
ٕٳ}$ؾٝكٍٛ:  ٗٴٛ َٻا ٜٳؿٵتٳ ِٵ  ٗٴ ٌٿ ع٢ً أْٗ "َا"ٚ، َٔ ايبٓني {ٚٳيځ ٚايعطف ، َبتسأ اَطؾٛع١ڂ احمل

                                                           

 .2/799 -ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ(1)
 .547/ 6ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل (2)
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ٚدعًڂٗا َٓكٛب١ڄ ، اعذلاضٷ يف سل َٛقعٹ٘ "غبشاْ٘"ٚ، ساي١ٝڅ ٚاؾ١ًُڂ، ّ خدلٴَٙكسٸ
هعًٕٛ ٭ْؿػِٗ َا ٜؿتٕٗٛ َٔ ايبٓني ٜ٪زٸٟ إىل دعٌ  :أٟ "ايبٓات"بايعڀـ ع٢ً 

ِٳ ٚا٫ختٝاضٳ ِٸ ايعع ٌڇ مبع٢ٓ ٜع  .(2)ابٔ عازٍ يف ايًباب  ٘ؾعً ٚا٭َط ْؿػ٘ .(1)#اؾعٵ

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء: 

ٓكٌ ضأٟ ، ٜٚكسّ ض٩ٜت٘ سٍٛ تٛدٝ٘ اٯ١ٜ اٱعطابٞؾٗٛ ٜ يٓشاؽا عستٴ يـٚإشا َ
 ط به٬ّ  أبٞ إغشام ايصٟ عسٸٚيهٓ٘ مل ًٜبح إٔ شنچ، ػذٌ ضأٜ٘ عًٜٝ٘ايؿطا٤ ٚ

اعذلان٘ ٖٛ ع٢ً  ّقسٸثِ َا يبح إٔ ن٬ّ ايؿطا٤ خڀأ ٫ هٛظ يف ايكطإٓ ايهطِٜ، 
ّ ٫ هٛظ محٌ اٯ١ٜ عًٝ٘ ٚقسٸ صنط إٔ ن٬ّ ايؿطا٤ ن٬ّ َطدٛحؾ، ضأٟ ايؿطا٤ 

ٌٸ ايٓشا٠ا شٖب إيٝ٘ ٚاملٛاؾل مل تؿػرلٙ ايصٟ اضتآٙ  .د

 اخلالصة والرتجيح : 

ٕٳ}: قٛي٘ تعاىلاٱعطاب يف شٖب ايؿطا٤ يف تٛدٝ٘  ٗٴٛ َٻا ٜٳؿٵتٳ ِٵ  ٗٴ  :إىل ٚدٗني {ٚٳيځ

،  َّ ىي مي خي ُّٱ: با٫بتسا٤، ع٢ً قطا٠٤ َٔ ٚقـ عٓس قٛي٘"َا" ضؾع أسسُٖا : 
 ".بٓات"ٖٚٛ قٛي٘  "هعًٕٛ"عڀؿا ع٢ً َؿعٍٛ  ٗاْكب :خطٚاٯ

ٚقس اتؿل َع ايؿطا٤ يف ٖصٜٔ ايٛدٗني عسز َٔ ايعًُا٤ ٚخايؿ٘ آخطٕٚ. ٚقسّ  
ع٢ٓ اململدايؿت٘  ;املدايؿٕٛ ع٬ً ق١ٜٛ ملدايؿتِٗ يًؿطا٤ يف ايٛد٘ ايجاْٞ ايصٟ شنطٙ

َطؾٛن١ عٓس مجٗٛض  ٚيبٓا٥٘ ايطأٟ ع٢ً قاعس٠ م١ٜٛ ،اٯ١ٜ ايهطمي١املطاز َٔ 
ِڇ ٚشيو ٫ هٛظ، ٚاملعًّٛ يف عطف ايٓشٜٛني: ايٓشا٠،  ُٹرلڇ ايٹاغٵ ٌڇ ايطٻاؾٹعڇ يٹهٳ ٕٻ ايڃؿٹعٵ أځ

٘ٴ ظٜس أٚ إٜاٙ،  ٜٵسٷ نٳطٳبٳ ٓٵكٴٛبٹ، ؾځًځا ٜٳذٴٛظٴ ظٳ ُٳ ٌڇ ايڃ ُٴتٻكٹ ٙٹ ايڃ ُٹرلڇ ٌڇ يځا ٜٳتٳعٳسٻ٣ إڇيځ٢ نٳ ُٴتٻكٹ ايڃ
ٖٹ "ٜكٍٛ أبٛ سٝإ ايػطْاطٞ: ٌڇ ايطٻاؾٹعڇ ٚٳشٳ ٕٻ ايڃؿٹعٵ ٛٳ أځ ٖٴ ٚٳ ٛڇ:  ٔٵ قځاعٹسٳ٠ٺ ؾٹٞ ايٓٻشٵ ٖٳ٪ٴيځا٤ٹ عٳ ٌٳ 

٘ٴ  ٜٵسٷ نٳطٳبٳ ٓٵكٴٛبٹ، ؾځًځا ٜٳذٴٛظٴ ظٳ ُٳ ٌڇ ايڃ ُٴتٻكٹ ٙٹ ايڃ ُٹرلڇ ٌڇ يځا ٜٳتٳعٳسٻ٣ إڇيځ٢ نٳ ُٴتٻكٹ ِڇ ايڃ ُٹرلڇ ايٹاغٵ يٹهٳ
ٚٳأځ ٔٻ  ٘ٹ إڇيډا ؾٹٞ بٳابٹ ظځ ٜٵسٷ، تٴطڇٜسٴ نٳطٵبٳ ْٳؿڃػٹ ّڈ، ظٳ ٚٳعٳسٳ ٚٵ ؾځكڃسٺ،  ٝٻ١ٹ، أځ ٍڇ ايڃكځًڃبٹ ٔٳ ايڃأځؾڃعٳا َٹ ٗٳا  ٛٳاتٹ خٳ

ٓٵكٴٛبٹ  ُٳ ُٳذٵطٴٚضٴ بٹايڃشٳطٵفٹ ايڃ ُٹرلٴ ايڃ ٚٳايهٻ ٘ٴ.  َٳ ٜٵسٷ عٳسٹ ٚٳظٳ ٜٵسٷ ؾځكځسٳٙٴ،  ٚٳظٳ ُٶا  ٘ٴ قځا٥ٹ ٜٵسٷ ظځٓٻ ٝٳذٴٛظٴ: ظٳ ؾځ

                                                           

 .(121/ 5): إضؾاز ايعكٌ ايػًِٝ إىل َعاٜا ايهتاب ايهطِٜ (1)
 .(87/ 12): ايًباب يف عًّٛ ايهتاب (2)
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٘ٹ تٴطڇٜسٴ غځهٹ ٝٵ ٜٵسٷ غځهٹبٳ عٳًځ ٌڇ، ؾځًځا ٜٳذٴٛظٴ ظٳ ُٴتٻكٹ ٖٳصٳا ايډصٹٟ تٳكځطٻضٳ يځا ايڃ ٘ٹ، ؾځعٳًځ٢  بٳ عٳًځ٢ ْٳؿڃػٹ
ٕٳ ٗٴٛ َٳا ٜٳؿٵتٳ ِٵ  ٗٴ ٕٳ يځ ٜٳذٵعٳًڂٛ ٚٳ ٕٴ ايتٻكڃسٹٜطٴ:  ٚقس ؾطح ٖصا ايه٬ّ  (1)#ٜٳذٴٛظٴ ايٓٻكٵبٴ إڇشٵ ٜٳهڂٛ

ٖٚصا وتازٴ إىل إٜهاح أنجط َٔ ٖصا، ٖٚٛ أْٻ٘ ٫ هٛظ $ابٔ عازٍ يف ايًباب ؾكاٍ: 
ٔٻ$ا املتكٌ، إ٫ يف باب ُملتكٌ، ٫ٚ ؾعٌ ايعاٖط إىل نُرلٖتعسٟ ؾعٌ ايهُرل ا # ظ

ّٳ$ٚ # ؾځكځس$ٚأخٛاتٗا َٔ أؾعاٍ ايكًٛب، ٚيف  ٘ٴ ظٜسٷ، أٟ: نٳطبٳ # عٳس ؾ٬ هٛظ ظٜسٷ نطب
٘ٴ  ٘ٴ، ٚؾكځسٙٴ ٚعٳسَ ٜٵسٷ ؾكځسٙٴ ٚعسَ ٜٵسٷ قځا٥ٹُاڄ، ٚظ ٜٵسٷ ظٓٻ٘ قځا٥ُاڄ، ٚظٓٻ٘ ظٳ ْؿػ٘، ٚهٛظ: ظٳ

ٜٵسٷ، ٫ٚ هٛ  ظ تعسٟ ؾعٌ املهُط املتكٌ إىل ظاٖط، يف باب َٔ ا٭بٛاب، ٫ هٛظ:ظٳ
٘ٴ، ٚيف قٛيٓا   قٝسإ:# ىل نُرلٖا املتكٌإ$ظٜسٷ نطبٳ ْٳؿػٳ

ٜٵسٷ  أسسُٖا: نْٛ٘ نُرلاڄ، ؾًٛ نإ ظاٖطاڄ نايٓٻؿؼ مل ميتٓع، مٛ: ظٳ
٘ٴ ٚنٳطٳب ْؿػ٘ ظٜس.  نطب ْؿػ

ظ، مٛ: ظٜسٷ َا نطب إ٫ډ إٜٻاٙ، نْٛ٘ َتٻك٬ڄ، ؾًٛ نإ َٓؿك٬ڄ; دا ٚايجاْٞ:
ٜٵسٷ إ٫ډ إٜاٙ، ٚأزيډ١ ٖصٙ  .(2)#املػأي١ َصنٛض٠ يف نتب ايٓٻشٛ َٚا نٳطبٳ ظ

َٔ اعذلانات ع٢ً ضأٟ ايؿطا٤، تكسٸقٗا ايكٛاعس ايٓش١ٜٛ، غبل  ضغِ نٌ َاٚ
ضأٟ ايؿطا٤ يف ايعڀـ ٚنطٚض٠ ايٛقٌ، إش  إٔ ايطادضٜٚكٜٛٗا إمجاع ايٓشا٠ عًٝٗا، إ٫ 

 إٔ خس١َ ايٓل ايكطآْٞ َٚطاعا٠ املؿّٗٛ ايكطا٥ٞ تتكسّ ع٢ً َطاعا٠ ايكٛاعس ايٓش١ٜٛ .

، ٚأَا ٛخٝ٘ ٭َٔ ايًبؼ يف عباضات َؿاب١ٗايعًُا٤ هسض ت َٔ ن٬ّ َٚا تكسّ  
يف ٖصا املٛنع َٔ ايٓل ايكطآْٞ ؾؿٝ٘ َٔ ايٛنٛح ايس٫يٞ َا ٜسؾع ايًبؼ ٜٚأَٓ٘، 

ـ يتأٜٝس املع٢ٓ َٔ عسز نبرل َٔ املؿػطٜٔ أَجاٍ ٫ٚ ميهٔ إٔ وٌُ إ٫ ع٢ً ايعڀ
ٌٸ.(3)اؾ٬يني  ٚغرلِٖ. ٚاهلل أعًِ ٚأد

 

  
                                                           

 .548 ،547/ 6 :ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل(1)
 .(87/ 12): ايًباب يف عًّٛ ايهتاب (2)
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 ادلسألت الثامنت: 

 . بعد لفظ " املائة" التنييص ىاصب 

 {25ايهٗـ : } َّ مح جح مج ُّٱ: قاٍ تعاىل

 زأي الفساء مً كتاب "الكطع واالئتياف" لليحاع :

متاّ، ثِ قاٍ  َّ جح مج حج مث هت ُّٱقاٍ أمحس بٔ َٛغ٢: $: ايٓشاؽ قاٍ
٭ٕ قٍٛ  ;قاٍ أبٛ دعؿط: ٖٚصا غًط ع٢ً قٍٛ ايٓشٜٛني .اهلل دٌ ٚعع "غٓني"

املع٢ٓ: ٚيبجٛا يف نؿِٗ غٓني ث٬مثا١٥، ٚع٢ً قٍٛ ايبكطٜني:  ٕٸإايهػا٥ٞ ٚايؿطا٤ 
قاٍ:  ٚع٢ً قٍٛ َٔ، إٔ "غٓني" بسٍ َٔ "ث٬خ" أٚ َٔ "َا١٥" ٭ٕ "َا١٥" مبع٢ٓ "٦َتني"

ٜتِ ع٢ً ٖصا   نٗؿِٗ ٖصا ايٛقت "ٚاظزازٚا تػعا"، ٫ٚيفيبجٛا : ع٢ٓ: ٜٚكٛيٕٛ امل ٕٸإ
ايكٍٛ ايٛقـ ع٢ً "ضؾسا" ٚايكٍٛ بإٔ ايتُاّ "ضؾسا" أٚىل، ٜٚهٕٛ ٖصا إخباضا َٔ اهلل 
دٌ ٚعع عكٝك١ َا يبجٛا، ؾٗصا أبًؼ يف ايؿا٥س٠ ع٢ً أِْٗ أٜها كايؿٕٛ شلصا عٓس 

إٔ أٌٖ ايهٗـ أقاَٛا ث٬مثا١٥ ٚعؿطٜٔ غ١ٓ، ٚإٕ أْؿػِٗ، ٜٚععُٕٛ يف ايتٛضا٠: 
نإ ٖصا غرل َبسٍ، ٚناْٛا عطؾٛا يف ايتٛضا٠ أِْٗ ًٜبجٕٛ ث٬مثا١٥ ٚعؿطٜٔ غ١ٓ، 

ع٢ً إٔ ايكتٝيب قس شنط:  ،٭ْ٘ قس ض٣ٚ إٔ أقشاب ايهٗـ بعس عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ
دايـ ؾًٝؼ َا أْعي٘ اهلل مب، إٔ أقشاب ايهٗـ ناْٛا قبٌ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ

٭ِْٗ إٕ ناْٛا أقاَٛا ث٬مثا١٥ ٚعؿطٜٔ ؾج٬مثا١٥ ٚتػع زاخ١ً ؾٝٗا، ٚيٝؼ ٖصا 
ْاقها ي٘، ٚمل ٜكٌ اهلل دٌ ٚعع: مل ًٜبجٛا إ٫ ٖصا، ٚأٜها ؾإٕ غين ايعطب كايؿ١ 

 .(1)#يػِٓٝٗ، ؾٝذٛظ إٔ تهٕٛ ث٬مثا١٥ ٚتػع نج٬مثا١٥ ٚعؿطٜٔ

 زأي الفساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ ":

َٹا٥ٳ١ٹ غٹٓٹنيٳ}ٚقٛي٘: $ايؿطا٤: قاٍ  َهاؾ١. ٚقس قطأ نځجٹرل َٔ ايكطا٤  {ثٳ٬خٳ 
َٹا٥ٳ١ٺ غٹٓٹنيٳ( ٕٳ ; )ثٳ٬خٳ   ٚيبجٛا ؾٹٞ نٗؿِٗ غٓني ث٬مثا١٥ ؾٝٓكبْٛٗا بايؿعٌ.: ٜطٜسٚ

                                                           

 .446م:  -ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(1)
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 َٛنع خؿض ملٔ يف ؾٗٞ س٦ٓٝصٺ "،غ١ٓ"ؾٹٞ َٛنع  "ايػٓني"َٚٔ ايعطب َٔ ٜهع 
ٖٳصٳا  ٛٻٕ عٳًځ٢  املع٢ٓ ٜطٜسٴ اٱناؾ١ ْكب ايػٓني بايتؿػرل يًعسز نكٍٛ أناف. َٚٔ ْٳ

 :1عٓذل٠

ٕٳ سٳًڂٛبــإ ٚأضبعـــؾٝٗا اثٓت ِڇ  ١ڄ ـــــــٛ  غٴٛزا نداؾ١ٝ ايڃػٴطابٹ ايڃأځغٵشٳ

 . (2)#ؾذعٌ )غٛزٶا( ٖٚٞ مجع َؿػٿط٠ نُا ٜؿػٸط ايٛاسس

 حتليل زأي الفساء : 

تٞ متٝٝعٙ َؿطزا ٚسهُ٘ إٔ ٜأ ; ا٭قٌ يف ايعسز ايعا٥س ع٢ً تػع١ ٚتػعني
 َؿطزا، اؾط با٫تؿام، ٫ٚ ٜهٕٛ متٝٝع ايعسز يف غرل ا٭عساز َٔ ث٬ث١ إىل عؿط٠ إ٫

ٕ اٖص، ٚكاعس٠ ٖصٙ ايٕ َٔ املٛانع اييت خٛيؿت ؾٝٗا اٚدا٤ يف نتاب اهلل َٛنع
 ،ص160طا٭عطاف:  َّ جمحم يل ىل مل خل ُّٱٕ ُٖا قٛي٘ تعاىل: ااملٛنع

ٚسل ايتُٝٝع إٔ ٜأتٞ يف َجٌ شيو  ،مجعا َٓكٛبا ٠عؿط سٝح دا٤ متٝٝع ايعسز اثٓيت
طايهٗـ:  َّ جح مج حج مث هت ُّٱَؿطزا َٓكٛبا، ٚاٯ١ٜ ا٭خط٣ ٖٞ قٛي٘ تعاىل: 

 .ص سٝح دا٤ املعسٚز يف ٖصٙ اٯ١ٜ مجعا ٚسل ْعا٥طٙ اٱؾطاز25

ٕ ا، ٭ُْٗا قطا٤تٚقس تٛقـ ايٓشا٠ أَاّ ٖاتني اٯٜتني بهجرل اٖتُاّ
ا٫غذلغاٍ يف ايه٬ّ ايعطبٞ ايؿكٝض  ٠ايعسز َٔ ايكٛاعس املتٛاتطٕ، ٚقاعس٠ تااتطَتٛ

 . ؾهإ محًُٗا شلاتني اٯٜتني ع٢ً قاٌَ نجرل٠

ٖا اعتُازا ع٢ً عسز َٔ آصنط يف اٯ١ٜ ا٭ٚد٘ املدتًؿ١ اييت ضٖٚا ٖٛ ايؿطا٤ ٜ 
 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:  ا٭ٚد٘ ، ؾهاْت ايكطا٤ات ايٛاضز٠ ؾٝٗا

 ، يف َٛنع غ١ٓ "ايػٓنيقس دعٌ "، "ايػٓني"ايعسز إىل  إناؾ١ب َٔ قطأ ا٭ٍٚ:
ٚٸ(3) (غ١ٓ)يف َٛنع ( ػٓني)ايٜهع نإ َٚٔ ايعطب َٔ  ، ٍ اؾُع باملؿطز، ؾهأْ٘ أ

 ٖٚٛ محٌ ع٢ً غرل ايعاٖط. 
                                                           

ٚيب يباب يػإ ، خعا١ْ ا٭زب  352/ 1( ايبٝت َٔ ايٛاؾط، يعٓذل٠ بٔ ؾساز ، مجٗط٠ أؾعاض ايعطب ، (1
 .392-7/390ايعطب ،يًبػسازٟ ،

 .(138/ 2َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ )(2)
 .12/463( ايًباب يف عًّٛ ايهتاب، 3)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

رل َٔ ايكطا٤ ع٢ً سس جهايٖٚٞ قطا٠٤ -" ث٬خ َا١٥ٺ" بتٜٓٛٔ قطأ  َٔ ايجاْٞ:  
 :ٗني مٜٛنيٚدع٢ً كطد١ ٗصٙ ايكطا٠٤ ؾ-تعبرلٙ

ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل:  ،َٓكٛب١ بايؿعٌ املصنٛض قبًٗا "غٓني"إٔ تهٕٛ  : أسسُٖا
 ث٬مثا١٥ٺ.-ٚايتكسٜط ع٢ً شيو: ٚيبجٛا يف نٗؿِٗ غٓني  {ٚيبجٛا}

ع٢ً ايتؿػرل، ٜٚهٕٛ تكسٜط املع٢ٓ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ:  إٔ تٓكب "غٓني" :اٯخط
ايهٛؾٝني َٔ ايعٛاٌَ املع١ٜٛٓ  عٓس (ايتؿػرل)غٓني، ٚ–ٚيبجٛا يف نٗؿِٗ ث٬مثا١٥ 

 ;ؾً٘ طبٝع١ كتًؿ١ :نيعٓس ايبكطٜ (ايتؿػرل)اييت ت٪زٟ غايبا إىل ْكب املؿػط. أَا 
 سٝح إٕ املؿػط ٜهٕٛ َٓكٛبا بؿعٌ قصٚف تكسٜطٙ: أعين. 

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض :

٤ َٓكٛب١ ع٢ً ايتؿػرل نُا شٖب إيٝ٘ ايؿطاث٬مثا١٥"  ايكططيبأبٛ بهط  دعٌ
ث٬خ َا١٥ }يف أسس قٛيٝ٘، ثِ أٚضز قطا٠٤ عبس اهلل بٔ َػعٛز ع٢ً ا٭قٌ باٱؾطاز: 

{غ١ٓ
(1). 

قطا٠٤ ايتٜٓٛٔ ع٢ً غرلٖا ْٚػب شيو أٜها إىل  (2)اؿٓؿٞ أبٛ ايع٤٬ ضدٸضٚقس 
 . 3ا٭خؿـ

ْكب -" ث٬مثا١٥"تٜٓٛٔ بقطا٠٤ اؾُٗٛض  عػب –ؾكس دعًٗا  ايؿٛناْٞٚأَا
، ٚيف ٖصا َا ؾٝ٘ َٔ كايؿ١ ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘ ، ايبسٍ بعسٖا ع٢ً " ايػٓني"

 ;ع٢ٓ، ثِ َا يبح إٔ ْكٌ ن٬ّ ايؿطا٤ ٚايهػا٥ٞ يف قطا٠٤ ايتَٜٓٛٔٔ د١ٗ امل اٚأٚشل
سٝح ْكٌ عُٓٗا إٔ اٯ١ٜ ع٢ً ايتكسِٜ ٚايتأخرل، ٚأسػب٘ أؾاض بصيو إىل ن٬ّ ايؿطا٤ 

ايبسي١ٝ ع٢ً  ضٚضد ع٢ً ايتؿػرل، "١٥ايج٬مثا"ْٚكب  "يبجٛا"َؿعٍٛ  "ايػٓني"َٔ دعٌ 
َا قسَ٘ ايؿطا٤، ْٚكٌ ايذلدٝض عٔ ايؿاضغٞ ثِ أؾاض إىل ضأٟ ايؿطا٤ ايجاْٞ َٔ دعٌ 

يف َٛنع ايػ١ٓ. ثِ ْكٌ ٚدٗا آخط عٔ ايؿاضغٞ، ٜهاف إىل َا شنطٙ ايؿطا٤  "ايػٓني"

                                                           

 .387 -386/ 10تؿػرل ايكططيب: (1)
 .257 -256َؿاتٝض ا٭غاْٞ يف ايكطا٤ات ٚاملعاْٞ قـ(2)

 .2/429( َعاْٞ ايكطإٓ ، يٮخؿـ ، (3
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 ٚايؿٛناْٞ ظعٌ ٖصا ايعسز َٚا ع٢ً ؾانًت٘ ٜهاف إىل املؿطز ٚإىل اؾُع ثِ
اعذلض ع٢ً شيو ايطأٟ به٬ّ ا٭خؿـ ايصٟ ْؿ٢ إٔ ٜهٕٛ ٚضز عٔ ايعطب إناؾ١ 

 . املا١٥ إىل اؾُع

بع يؿغ  شنط ايؿٛناْٞ َصاٖب َتعسز٠ يف تؿػرل ف٤ٞ املعسٚز مجعا
ٚسل املبسٍ املڀابل إٔ ، ٚنإ أ٫ٖٚا َٔ ٚد١ٗ ْعطٙ ٖٛ دعٌ ايػٓني بس٫ ،"املا١٥"

َعٓاٖا َع٢ٓ اؾُع دا٤ت بسشلا " ايج٬مثا١٥" ا ناْتٚمل ،ٜػاٟٚ املبسٍ َٓ٘ يف ايعسز
 .(1)إؾاض٠ إىل ايهجط٠ شيو مجعٗا، ٚيف

نُا أض٣ -َٔ أِٖ احملا٫ٚت اييت بصيت يف َعاؾ١ اٯ١ٜ ابٔ عازٍٜٚعس َٛقـ 
ؾبشهِ تأخطٙ اغتڀاع إٔ ًِٜ ؾتات ا٭قٛاٍ ٜٚعطنٗا ع٢ً مٛ تأقًٝٞ دٝس  -

َٹ٦ٳ١ٺ غٹٓٹنيٳ}قٛي٘: $قٝل ؾكاٍ: ٜٚػتككٞ ايٛاضز يف اٯ١ٜ ع٢ً مٛ ز : قطأ  {ثٳ٬خٳ 
 ."َٹ١٦ٺ"ٚايباقٕٛ بتٜٓٛٔ  "غٓني"إىل  "َٹ١٦ٹ"ا٭خٛإ بإناؾ١ 

َٻا ا٭ٚىل: ؾأٚقع ؾٝٗا اؾُع َٛقع املؿطز; نكٛي٘:  ُٳايڄا}ؾأ  {با٭خػطٜٔ أځعٵ
ٟټ ٜعين أْ٘ أٚقع 103طايهٗـ:  ُٳايڄا"ص . قاي٘ ايعكؿط م٢ أبٛ ٚقس أ "عًُڄا"َٛقع  "أعٵ

 .......سامتڈ ع٢ً ٖصٙ ايكطا٠٤ ٫ٚ ًٜتؿت إيٝ٘

َٻا ايباقٕٛ، ؾًُا مل ٜطٚا إناؾ١  ْٴٛا، ٚدعًٛا  "َٹ٦ٳ١"ٚأ ٛٻ ْٳ بسيڄا # غٹٓنيٳ$إىل مجعڈ، 
 أٚ عڀـ بٝإ. "ثٳ٬مثا١٥ٺ"َٔ 

ِٳ قاٍ:  ٟټ: ؾإٕ قٌٝ يٹ ٚمل ٜكٌ غ١ٓ؟ ؾاؾٛاب، ملډا ْعٍ  "ث٬مثا١٥ غٓني"قاٍ ايبػٛ
َٹ٦ٳ١ٺ}: قٛي٘ تعاىل ِٵ ثٳ٬خٳ  ٗڇ ٗٵؿٹ َٶا، أٚ ؾٗٛضٶا، أٚ غٓني،  {ٚٳيځبٹجٴٛاڃ ؾٹٞ نځ ؾكايٛا: أٜٻا

 ."غٓني"ؾٓعيت 

 ."غ١ٓ"َٛنع  "غٓني"ٚقاٍ ايؿطا٤: َٔ ايعطب َٔ ٜهع 

                                                           

 .331 -330/ 3 -ؾتض ايكسٜط يًؿٛناْٞ(1)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

٭ْٗا يف َع٢ٓ اؾُع. ٫ٚ هٛظ إٔ ٜهٕٛ  "َٹ٦ٳ١ٺ"ْٚكٌ أبٛ ايبكا٤ أْٗا بسٍ َٔ 
 .2(1) #...ٕٻ شيو إمنا ه٤ٞ يف نطٚض٠ٺ َع إؾطازٹ ايتُٝٝعيف ٖصٙ ايكطا٠٤ متٝٝعٶا; ٭ "غٹٓنيٳ"

ْٚكٌ أقٍٛ ايٓشا٠ ، سكل اٱناؾ١ايتٜٓٛٔ بأْ٘ ضمبا  بعسَّٔ قطأ  ابٔ عازٍدعٌ 
 إىل غرل املؿطز.  "املا١٥"ايصٜٔ قايٛا بكش١ إناؾ١ 

ؾهأْ٘  ٗاتٜٓٛٔ ، ٚأؾاض إىل إٔ َٔ قطأ باي قطا٠٤ عٔٚأعكب شيو باؿسٜح 
 :أؾاض بٗصا ايتٜٓٛٔ إىل إٔ َٛنعٗا إمنا ٜهٕٛ ع٢ً ٖصاٚبايتٜٓٛٔ،  قڀع اٱناؾ١

تؿػرل أٚ ْكب ع٢ً ايبسي١ٝ أٚ ْكب بايؿعٌ نُا شٖب إيٝ٘ ايؿطا٤ ٚغرلٙ، ثِ أملض إىل 
 . عسز َٔ املؿػطٜٔ قاٍ ب٘تؿػرل املع٢ٓ ايصٟ 

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء:

نإ َجٌ َا  ايٓشاؽعٓس ١ نبرل٠ ٜؿػٌ ايتٛدٝ٘ ايٓشٟٛ يف اٯ١ٜ َػاس مل 
 ــع٢ً اي "ايػٓني"أؾاض إىل قٍٛ ايؿطا٤ بتكسِٜ انتؿ٢ بإٔ  تؿػرل املع٢ٓ، ٚايؿإٔ يف 

، ٚيعٌ َٓكٛب١ بايؿعٌ ْٚكٌ عٔ ايبكطٜني ايكٍٛ بأْٗا بسٍ "غٓني"ٚدعٌ  "،ث٬مثا١٥"
 .اصٖٚنٛح املػأي١ يسٜ٘، ٚاغتكطاض ا٭َط عٓسٙ ٖٛ َا زؾع٘ ملجٌ 

 الرتجيح :اخلالصة و

املعسٚز يف اٯ١ٜ مجعا عسز َٔ اٯضا٤  ٚقٛعيف تؿػرل شلِ مما غبل إٔ ايٓشا٠  ٜتشكٌ
 :ٖٞ 

ٖٚٛ أسس قٛيٞ ايؿطا٤، ٚقس ما إىل  "يبجٛا"َٓكٛب١ بايؿعٌ  "غٓني"إٔ  ا٭ٍٚ:
ٚؾٝ٘ تكسِٜ  "،ث٬مثا١٥" ــع٢ً اي "ايػٓني"ّ ٚقسٸ، ٖصا ايٓشٛ ع٢ً قطا٠٤ َٔ قطأ بايتٜٓٛٔ 

. ٚا٭قٌ يف  ايتكسِٜ ٚايتأخرل إٔ ٜكّٛ زيٌٝ ٜؿرل إىل إضاز٠ ا٭قٌ زيٌٝ بػرل ٚتأخرل
٫ٚ ٜكض ايكٍٛ  ،صنط ٖٛ ا٭قٌايّ يف ؾاملكسٸ، أَا عٓس ايتػاٟٚ ،ٚعسّ اَتٓاع شيو

 بعهؼ ٖصا ا٭قٌ.

                                                           

 (.12/463)  ايًباب يف عًّٛ ايهتاب(1)
2 
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

ْٚكٌ شيو ايؿطا٤ ْٚكً٘ عٔ ايعطب،  "، غ١ٓ"َكاّ  "غٓني"ٖٚٛ إقا١َ  ايجاْٞ:
ٍٴ َا١٥ غٓني. ٚقطأ $ح ٖٚصا ايطأٟ أٜها َطدٛ ـٴ: يځا تٳهځازٴ ايڃعٳطٳبٴ تٳكڂٛ ٍٳ ايڃأځخٵؿځ ٚٳقځا

ٕٳ"ايهشٸاى  ٚڇ "ث٬مثا١٥ غٴٓٴٛ ٛٳا  .(1)#بٹايڃ

ٜهاف إىل اؾُع َجًُا  "َا١٥"إٕ ايعسز  :سٝح قاٍ ،ٖٚٛ قٍٛ ايؿاضغٞ ايجايح:
سٝح إٕ ٖصا ٫ ْعرل ي٘ يف  ;ٜهاف إىل املؿطز، ٜٚطز عًٝ٘ بٓل ا٭خؿـ ايػابل

 ٬ّ ايعطب، َٚا يٝؼ ي٘ ْعرل يف ن٬ّ ايعطب ؾٗٛ يف سهِ املعسّٚ ٚاملُتٓع. ن

ٜٚهٕٛ ايتؿػرل ع٢ً ضأٟ ، َٓكٛب١ ع٢ً ايتؿػرل يًػٓني  "ايػٓني"ٖٚٛ دعٌ  ايطابع:
: ٚع٢ً ن٬ّ ايبكطٜني َٓكٛب بؿعٌ قصٚف تكسٜطٙ، يًػٓني اايهٛؾٝني ْاقب

 سٜط سصف ع٢ً ن٬ّ ايبكطٜني. ، ٖٚصا ايكٍٛ قتٌُ ٚدا٥ع، ٚيهٔ ؾٝ٘ تك"أعين"

 ;َٔ ايج٬مثا١٥ ٖٚٛ ضأٟ ايبكطٜني ٚا٭خؿـ بس٫ "ايػٓني"ٖٛ دعٌ  اـاَؼ:
َٹ٦ٳ١ٺ غٹٓٹنيٳ$سٝح قاٍ يف َعاْٞ ايكطإٓ:   .(2)#ع٢ً ايبسٍ {ثٳ٬خٳ 

خس١َ يًُع٢ٓ، ٚعسّ تعاضض ٖٚصا ايكٍٛ ٖٛ أٚىل ا٭قٛاٍ بايكٛاب ملا ؾٝ٘ َٔ   
ْػٝام َع ْل ٚملا ؾٝ٘ َٔ ا ،عسّ تكسٜط قصٚفع٢ً  َع املٓڀل ايٓشٟٛ; ع٠ٚ٬

: يف قٛي٘ تعاىل ملا دا٤ يف غٛض٠ ا٭عطاف َؿػٸط ٖٚٛ أٜها  ،ايهطمي١ ايعباض٠ ايكطآ١ْٝ
 3.َّ جمحم يل ىل مل خل ُّٱ
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 ادلسألت التاسعت :
 : أوجُ اإلعساب يف االضه الواقع بعد األحسف املكطعةتعدد   

 {2-1َطِٜ :  } َّ  مم خم حم جم يل ىل ُّٱٱ"نٗٝعل:تعاىلٛشلقيف 

 زأي الفساء مً كتاب "الكطع واالئتياف " لليحاع :

متاّ ع٢ً قٍٛ ا٭خؿـ، ٚاملع٢ٓ عٓسٙ: ٚؾُٝا  َّ مل خل ُّٱ: ايٓشاؽ قاٍ
عًٝهِ شنط ضمح١ ضبو، ٚايتكسٜط عٓس غرلٙ: ٖصا شنط ضمح١ ضبو، ٚع٢ً  ْكلٸ

 حم جم يل ىل ُّٱ٭ْ٘ ٜطاؾع ب٘  قٍٛ ايؿطا٤ يٝؼ "نٗٝعل" بتُاّ ٫ٚ نافٺ

 .(1) َّ  مم خم

 زأي الفساء مً كتابُ "معاىي الكسآٌ " :

: إْ٘ َؿػٸط ٭زلا٤ اهلل. ؾكٌٝ: َّ مل خل ُّٱٚقس قٌٝ يف : $ايؿطا٤  قاٍ
ٗٳا٤ َٔ ٖازٺ ٚٳايڃ ، ٚايعني ٚايٝا٤ َٔ عًِٝ، ٚايكاز َٔ قسٚم. ؾإٕ ايهاف َٔ نطِٜ، 

( إْ٘: ٜا ضدٌ، )نٗٝعل(. ٚقس قٌٝ يف )ط٘ــط( َطؾٛع بهُرل ٫ بنڃٜو نصيو )ؾايصٸ
ٚنصيو )ٜؼ( دا٤  ،ٜطؾع بايٓسا٤ ٣٭ٕ املٓاز; ؾإٕ ٜو نصيو ؾًٝؼ ٜٳشتاز إىل َطاؾع

 .(2)# ط٘يفؾٝٗا ٜا إْػإ، ٚبعهِٗ: ٜا ضدٌ، ٚايتؿػرل ؾٝٗا نايتؿػرل 

 حتليل زأي الفساء :

ٕڈؾٝٗا َٔ  شٴنطشنط ايؿطا٤ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ َٚا  ثِ تٛقـ أَاّ إعطاب  ،َعا
ٙ ٚعسٸ ،بٝٓ٘ ٚبني َا قبً٘ ١ٚع٬قت٘ اٱعطاب١ٝ مبا قبً٘ ؾٓؿ٢ ايكؿ {شنط}: قٛي٘ تعاىل

 ا، نُا أْ٘ تٓاٍٚ استُا٫ ممهٓ(نٗٝعل) ٚيٝؼ خدلا عٔ، ملبتسأ قصٚف اخدل
ؾإٕ : ٚع٢ً ٖصا ;نٌ سطف َٓٗا كتكطا َٔ ن١ًُ عسٸٖٚٛ  ";نٗٝعل"ملع٢ٓ 

 ٚأسػب أْ٘ إمنا ؾعٌ شيويف اٱعطاب،  "شنط: "ع٢ً قٛي٘ (نٗٝعل)ايؿطا٤ مل ٜٛقع 

                                                           

 .452م:  -ايٓشاؽ -ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(1)
 .370/ 1َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤: (2)



 

258 
 

 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

ؾإْ٘ ٫  ;ّ تؿػرلا شلصاقسٸقس ، ؾٗٛ ٚإٕ نإ (نٗٝعل)٭ْ٘ ٫ ٜعًِ عًِ ٜكني َع٢ٓ  ;
 .، بٌ ٖٛ قاٚي١ تكطٜب١ٝ َٓ٘اْٗا٥ٝ اٖصا ايتؿػرل تؿػرل سٸعٜٴميهٔ إٔ 

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض :

١ ٚدٗا إعطابٝا سٝح أٚضز ايؿطا٤ يف اٯ١ٜ ايهطمي; َع ايؿطا٤ ايؿٛناْٞاتؿل    
َطؾٛع١، ع٢ً أْٗا خدل ملبتسأ قصٚف، ٖٚٛ عني َا  "شنط"شلا ٖٚٛ نٕٛ  اٚاسس

َبتسأ  "شنط" سٸشنطٙ ايؿٛناْٞ يف ايٓل ايػابل ٚظاز ع٢ً ٖصا ٚدٗا آخط، ٚشيو ع
ُٳ١ٹ ضٳبٿوځ. ؾطتب ع٢ً َا شنطٙ ايؿطا٤  اٚخدلٙ قصٚؾ ٝٵوځ شٹنڃطٴ ضٳسٵ ُٳا ٜٴتٵًځ٢ عٳًځ ٚتكسٜطٙ: ؾٹٝ

 .(1)ٗا آخط ٚإٕ مل ٜعاضض ايؿطا٤ يف ايٛد٘ ايصٟ شنطٙٚد

قاسب ، ٚ(2)ايكازلٞٚقس اتؿل َع ايؿٛناْٞ يف ٖصا ايڀطح ايصٟ شنطٙ، 
أٜها َع ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘ يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ  ايجعًيبٚاتؿل ، (3)ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط

ٗٶ ايهطمي١ ؾعسٸ  ـــضؾع ب "شٹنڃطٴ" $ ؾكاٍ: ،ز اٯ١ٜ عًٝ٘ا ٚخطٸايطؾع ع٢ً سصف املبتسأ ٚد
ُٳتٹ ضٳبٿوځ عٳبٵسٳٙٴ ظٳنځطڇٜٻا، ٚؾٝ٘ تكسِٜ "، نٗٝعل" ٚإٕ ؾ٦ت قًت: ٖصا شٹنڃطٴ ضٳسٵ

، ٚظاز (4)#يف َٛنع ْكب "ظنطٜا"ٚ ،ٚتأخرل، َعٓاٙ شنط ضبو عبسٙ ظنطٜا بطمحت٘
 ، ٚيهٓ٘ مل ٜبني يف ٖصا ايٛد٘ َا ع١ً ايطؾع"نٗٝعل" ــَطؾٛع١ بـ "شنط"دعٌ بإٔ 

ٖٚٛ إعطاب ٜطتبط مبعطؾ١ َع٢ٓ ٖصٙ ا٭سطف  ؟يؿاع١ًٝ أٚ اٱخباض عٔ نٗٝعلٌٖ ا ؟
املكڀع١ ٜكٝٓا، ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ميهٓٓا َٔ إخطاز تٛدٝ٘ مٟٛ شلا ٚملا بعسٖا، ٖٚٛ 

 .يف ٖصا املكاّ ؿتكس ا٭َط ايصٟ ٜٴ

 ،يف تؿػرلٙ أَاّ اٯ١ٜ ايهطمي١ مبعٜس َٔ ا٫ٖتُاّ أبٛ ظٖط٠ٚقس تٛقـ ايؿٝذ 
ٗٶٚٚدٗٗ  ;ملبتسأ قصٚف ا خدل "شنط" عسٸ ا خايـ ؾٝ٘ ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘ َٔا تٛدٝ

ؾصٖب يف تٛدٝ٘ ايطؾع يف  ،ؾإٕ ايؿٝذ أبٛ ظٖط٠ ؾُٝا ٜبسٚ مل ٜطض عٔ ٖصا ايطأٟ

                                                           

 .379/ 3ؾتض ايكسٜط يًؿٛناْٞ: (1)
 .84/ 7قاغٔ ايتأٌٜٚ: (2)
 .61/ 16ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط: (3)
 .206/ 6 -ايهؿـ ٚايبٝإ عٔ تؿػرل ايكطإٓ(4)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

ٖٚصا ٜؿرل إىل أْٗا ايهتاب أٚ ، شٹنڃطٴ( خدل )نٗٝعل($)ٚد١ٗ أخط٣ ؾكاٍ:  "شنط"
 .(1)#بعه٘ 

َطؾٛع بٓؿؼ  "شنط" :قُٛي١ ع٢ً إٔ قٛي٘دعٌ ايؿٝذ أبٛ ظٖط٠ اٯ١ٜ 
ايٛد٘ ايصٟ شنطٙ  ؿط إىلٚمل ٜٴ ،دا٤ آْؿاٖٚٛ َا شنطٙ ايجعًيب ؾُٝا  "،نٗٝعل"

 ًصا مل ٜصنطٙ. ؾٚنأْ٘ مل ٜطٙ ٚدٗا ٜعتس ب٘;  ،ايؿطا٤

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

 . "شنط" ٭ْ٘ ٜطؾع ;ا يٝؼ ٚقؿ "نٗٝعل"إٕ  :عٔ ايؿطا٤ قٛي٘ ايٓشاؽ  ْكٌ

 "شنط"بإٔ  ايكٍٛ; ٚا٭َط املًؿت ؾُٝا شنطٙ ايٓشاؽ أْ٘ ْكٌ عٔ ايؿطا٤ 
ْل ايؿطا٤ يف اٯ١ٜ  شنط ؾكس غبل  ; ، ٖٚصا ايٓكٌ غرل زقٝل"نٗٝعل" ــَطؾٛع ب
ا٭ٚد٘  َٔ شنطٙ ُأَ ايٓشاؽ ؾٝ اٚانش اُٖٚ ضمبا نإ ٖصا، ١ٚايهطمي

صا أْ٘ ْػب ن٬ّ ايؿطا٤ إىل غرلٙ ٚمل بٌ ا٭عذب َٔ ٖ ،اٱعطاب١ٝ احملت١ًُ يف اٯ١ٜ
 ، أٚ يعٌ ٖٓاى ع١ً أخط٣.ايسق١ يف ْكً٘ عٔ ايؿطا٤ ٜتشطٸ

 اخلالصة والرتجيح :

 : يف اٯتٞ; تتًدل َٔ ا٭ٚد٘ اعسز " شنط"إٔ يف ن١ًُ : نط ؼكٌ مما شٴ

ٛد٘ ٚقس تب٢ٓ ٖصا اي ،خدل ملبتسأ قصٚف "شنط"ايطؾع ع٢ً إٔ ن١ًُ  ا٭ٍٚ:
 ٜأتٞ يف َكسَتِٗ ايؿطا٤ ٚايؿٛناْٞ ٚايكازلٞ ٚغرلِٖ.٤ٚ ايعًُاعسز َٔ 

تكسٜطٙ ؾُٝا ٜت٢ً  ،َبتسأ ٚخدلٙ قصٚف "شنط"ايطؾع يهٕٛ   ايجاْٞ:
 ، عٓس ايؿٛناْٞ.عًٝهِ

٭ْ٘  ;ٙ احملت١ًُ يف ايطؾعٛ، ٖٚصا أنعـ ايٛد"نٗٝعل"بكٛي٘  ايطؾع ايجايح:
 .إٔ ْؿِٗ املع٢ٓ يف اٯ١ٜ ع٢ً ٚد٘ ايسق١: ٞهٜكت

، يؿعٌ قصٚف اَڀًك املٓكٛب١ َؿع٫ٛ "شنط" بٹعسٸايٓكب ٖٚٛ   بع:ايطا
 ٚشنطٙ ايؿٛناْٞ ٚقاسب ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط يف ْكُٝٗا.

                                                           

 .4608/ 9 -ظٖط٠ ايتؿاغرل(1)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 

ٕٸ     ;ٖٚٛ ايطؾع ع٢ً أْ٘  أق٣ٛ ٖصٙ ايٛدٛٙ ٖٛ ايٛد٘ ايصٟ شنطٙ ايؿطا٤ يف اٯ١ٜ إ
َٔ  اَطؾٛع "شنط" عسٸٚملا ؾٝ َٔ د١ٗ، ع٢ٓ اٯ١ٜخدلا ملبتسأ قصٚف ; ٫ْػذاَ٘ َع َ

َٔ د١ٗ أخط٣ ;إش مل ٜٴصنط يف َعٓاٖا أَط ٚانض َٔ قكٛض ٚانض  "نٗٝعل"
َٚ٪نس، بٌ إٕ أغًب ايعًُا٤ قس غهت عٓٗا، َٚٔ ؾػطٖا ؾكس نإ ع٢ً غبٌٝ 

 ا٫دتٗاز ؾشػب..

ٜعس َٔ ٚدٛٙ -آْؿا-نطٖصا عٔ ٚدٛٙ ايطؾع. أَا عٔ ٚدٛٙ ايٓكب، ؾُا شٴ
 سٝاٍ شيو. ٚاهلل أعًِ . ، ٫ٚ ؾ٤ٞ ٜصنطؿٌُ اٯ١ٜ عًٝ٘ دٝسا
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 ادلسألت العاششة : 
 ."على العطف أو االضتئيافأو داللة "

 ص24-طايؿٛض٣ َّ ىبيب نب مب زب رب يئ ُّٱٱٱٱٱٱتعاىل يف قٛي٘  

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع : 

متاّ ع٢ً َا ضٴٟٚ عٔ أبٞ عُطٚ بٔ  َّ ىبيب نب مب زب رب يئ ُّٱ: قاٍ ايٓشاؽ 
قاٍ: سسثٓا أمحس بٔ ، ُا سسثٓا ٖاضٕٚ بٔ عبسايععٜع عٔ ايعباؽ بٔ ايؿهٌايع٤٬ ن

ٜعٜس، قاٍ: سسثٓا عبٝس اهلل بٔ َعاش، قاٍ: سسثٓا أبٞ عٔ أبٞ عُطٚ: "ؾإٕ ٜؿأ اهلل 

َؿكٍٛ مما قبً٘ يف َٛنع ضؾع، قاٍ أبٛ  َّ مت زت رت ُّٱىتِ ع٢ً قًبو"، قاٍ: 

متاّ ايه٬ّ  َّ ىبيب نب مب زب رب يئ ُّٱدعؿط: ٖٚصا أٜها قٍٛ ايؿطا٤، قاٍ ٜعكٛب: 

 ىئ ُّٱأْ٘ هٛظ إٔ ٜهٕٛ يف َٛنع دعّ، ؾٝهٕٛ:  َٞطؾٛع، ٚسه َّ مت زت رت ُّٱ

 .(1)َّ يترث  ىت نت ُّٱثِ ٜػتأْـ -ٜعين متاَا َّ مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ

 زأي الفساء مً كتابُ "معاىي الكسآٌ ":

ُٵضٴ ايًډ}:ثِ قاٍ ، َّ ىبيب نب مب زب رب يئ ُّٱٚنصيو قٛي٘ : $قاٍ ايؿطا٤  ٜٳ ٘ٴ ٚٳ
ٌٳ ٚإٕ مل تهٔ ؾٝٗا ٚاٚ سصؾت َٓٗا ايٛاٚ نُا  ١،ؾٹٞ ١ْٝ ضؾع َػتأْؿ "ٚميض"{ايڃباطٹ

ٝٳ١ځ}:قٛي٘ سصؾت يف ْٹ  .(2)#{غٳٓٳسٵعٴ ايعٻبا

 حتليل زأي الفساء :

، سٝح "ضٴُٵٜٚٳ"ع٢ً ضؾع قٛي٘ تعاىل:  ايٛقـ ٚا٫بتسا٤أثط أٚنض ايؿطا٤ يف ْك٘     
 . ا٫غت٦ٓاف ع٢ً اإٕ ايٛقـ إٕ مت قبً٘ نإ َطؾٛع

                                                           

 .641 -640ايٓشاؽ: ، ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(1)
 .(206/ 1َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ )(2)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

َكطا ٚد٘ ا٫غت٦ٓاف; ٚقس تٓاٍٚ اٯ١ٜ أٜها يف َٛنع آخط يف غٛض٠ ايتٛب١   

ٛٵٍ اهلل تباضى ٚتعاىل: $سٝح قاٍ:  متٸ اؾعا٤  َّ ىبيب نب مب زب رب يئ ُّٱَٚجً٘ قځ

ـٳ ؾكاٍ:  ِٻ اغتأْ  .(1) َّ  ىت نت مت زت رت ُّٱٖآٖا، ثٴ

َا أؾ ،١ٚ قصٚؾٚايٛا ،ٜٚبسٚ املؿهٌ يف اٯ١ٜ إٔ ايؿعٌ ْاقل اٯخط بايٛاٚ
ٖٞ َعڀٛؾ١ ع٢ً دٛاب ايؿطط ; إش ع١ً اؿصف ؾع٢ً ٚد٘ ايٛقٌ يف اٯ١ٜ ايهطمي١

 فع١َٚ إتباعا ملا قبًٗا. س٦ٓٝصٺ" ميض"ايػابل عًٝٗا، ٚشيو ٫ غهان١ ؾٝ٘ ؾتهٕٛ 

تٓكڀع ايك١ً ٜٚٓعسّ اٱتباع ؾٝبك٢ ايطؾع  -نُا غبل -ع٢ً قطا٠٤ ا٫غت٦ٓافؾ
د٘ ايؿطا٤ يف ٖٚٛ َا خطٸ ،َؿه١ً سصف ايٛاٚ يف اٯ١ٜ ع٢ً ا٫غت٦ٓاف، ٚيهٔ تبسٚ

أٟ  ;2َّ ٰر ٰذ يي ُّٱ تعاىل: ايٓل ا٭ٍٚ ع٢ً إٔ ايٛاٚ سصؾت نُا سصؾت يف قٛي٘
 .امٜٛ اإٔ ٖصا اؿصف سصف قٛتٞ ٚيٝؼ سصؾ

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض:

ٕٸَٔ املؿػطٜٔ ٚايٓشا٠  ضأٟ عسزإىل  ٓعطباي      رل٣يف تؿػرلٖ ايڀدلٟٜتهض أ

يف َٛنع ضؾع با٫بتسا٤، ٚيهٓ٘ سٴصؾت  َّ مت زت رت ُّٱقٛي٘: $ٍ: ايطأٟ ْؿػ٘ ؾٝكٛ

 رب ُّٱَٚٔ قٛي٘:  َّ ٰر ٰذ يي ُّٱَٓ٘ ايٛاٚ يف املكشـ، نُا سٴصؾت َٔ قٛي٘: 

 .(4)#ٚيٝؼ ظعّ ع٢ً ايعڀـ ع٢ً ىتِ 3َّ مب زب

عٌ هٚ، ايطؾع ع٢ً ا٫غت٦ٓاف ع٢ً ؾٝٗا ايكطا٥ٞ ايڀدلٟ ايٛد٘ بصيو شٌُ ؾٝ
)غٳٓٳسٵعٴ ٌ عًٝ٘ بكٛي٘ تعاىل: ٚ َٔ اؿصف ايٛاقع يف بعض آٟ ايكطإٓ ٚزيچسصف ايٛا
ٝٳ١ځ( ٚ ْٹ ٕٴ ٙ، ٜٚهٝـ إيٝ٘ ؾاٖسٖٛ ْؿؼ ن٬ّ ايؿطا٤ ٚايعٻبٳا ٜٳسٵعٴ اٱْٵػٳا ٚٳ قٛي٘ تعاىل: )

 بٹايؿٻطٿ(.

                                                           

 ..(426/ 1)، َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ (1)
 . 18-( غٛض٠ ايعًل (2
 .  11-( غٛض٠ اٱغطا٤ (3
 .(532/ 21) ،تؿػرل ايڀدلٟ(4)
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 ايٓٝػابٛضٟشٖب ْؿؼ املصٖب  نُا، (2)ابٔ نجرلٚ ، (1)ابٔ دعٟؾعٵٌ  َجً٘ٚ
ضأٜ٘ َػتؿٝها يف  قاسب ضٚح ايبٝإٚع٢ً املٓٛاٍ ْؿػ٘ ْػر ، (3)يف غطا٥ب ايؿطقإ

اغت٦ٓاف  َّ  يترث  ىت نت مت زت رت يب ُّٱ: اؾعّ  بكٛي٘ ع٢ً غرلسصف ايٛاٚ  ٛدٝ٘ت
ظٗاض ا٫غِ اؾًٌٝ إعٓ٘  ٧نُا ٜٓب "ىتِ"غرل َعڀٛف ع٢ً  ;ا٫ؾذلا٤ َٞكطض يٓؿ

 ُّٱنُا نتبٛا املكشـ عا٤ َطغ١ً  يف "ميض"ٚنتبت  ،ٚقٝػ١ املهاضع ي٬غتُطاض

ٝٳ١ځ("ٚ "ٜسع ايساع"ٚ َّ زب رب ْٹ ىل اؿصف ٚا٫ختكاض إؾٝ٘  امما شٖبٛ ،)غٳٓٳسٵعٴ ايعٻبٳا
ا ٫يتكا٤ إٔ غكٛط ايٛاٚ يؿعڄ ٜعين; ىل ايًؿغ ٚمح٬ يًٛقـ ع٢ً ايٛقٌإْعطا 

 .(4)#ٜها مح٬ يًدط ع٢ً ايًؿغأا ٚخڀڋ ،ايػانٓني ساٍ ايٛقٌ

 : توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء

 ; ُٖٚا :ٚدٗني َٔ أٚد٘ ايكطا٠٤َٔ خ٬ٍ ْك٘ ايػابل  ايٓشاؽ شنط

 َّ ىبيب نب مب زب رب يئ ُّٱايٛقـ ع٢ً قٛي٘ تعاىل: بكطا٠٤ اي ايٛد٘ ا٭ٍٚ:

ٚع٢ً ٖصا ايٛد٘ ٜهٕٛ اٱعطاب يف قٛي٘  ،َّ مت زت رت يب ُّٱٚا٫بتسا٤ بكٛي٘ تعاىل: 
َٴ; بايطؾع  {ٚميض}تعاىل:  ك١ً عُا قبً٘، ٜٚهٕٛ اي تٸبٳٓٵع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايؿعٌ 
يتذطزٙ َٔ ايٓاقب ٚاؾاظّ، ٚتهٕٛ ايٛاٚ قصٚؾ١ يطغِ املكشـ، ْٚكٌ  اَطتؿع

 يف نتاب٘ َعاْٞ ايكطإٓ. ٚضزايٓشاؽ ٖصا ايٛد٘ عٔ ايؿطا٤، نُا 

 {ٚميض}ٚع٢ً ٖصا ٜهٕٛ إعطاب قٛي٘ تعاىل: ، ايكطا٠٤ بايٛقٌ ايٛد٘ ايجاْٞ:
 .; ٫عت٬ٍ آخطٙصف ايٛاٚٚع١َ٬ دعَ٘ س ،عڀؿا ع٢ً َا قبً٘ افعَٚ

  

                                                           

 .(248/ 2)،ايتػٌٗٝ يعًّٛ ايتٓعٌٜ (1)

 .(204/ 7)،تؿػرل ابٔ نجرل  (2)

 .(77/ 6غطا٥ب ايكطإٓ ٚضغا٥ب ايؿطقإ )(3)
 .(313/ 8ضٚح ايبٝإ )(4)
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 اخلالصة والرتجيح :

، {ٚميض}يف قٛي٘ تعاىل: ٖٛ ايطأٟ ٫ ضأٟ غرلٙ إٔ ا٫غت٦ٓاف : ّٜعٗط مما تكسٸ
، ٜٚهٕٛ {ؾإٕ ٜؿأ اهلل ىتِ ع٢ً قًبو}قبًٗا ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل:  ٚايٛقـ ع٢ً َا

 ٚتهٕٛ  ،يتذطزٙ َٔ ايٓاقب ٚاؾاظّ ااٱعطاب ع٢ً ٖصا ايٛد٘ ظعٌ ايؿعٌ َطتؿع

يف ايطغِ نُا سصؾت يف ايٛاٚ بآخطٙ سصؾت  قس ابتسا١ٝ٥ ٫ عٌُ شلا ؾٝ٘، ٚقبً٘ ايٛاٚ 
مبا ٜجبت ٚدٛز ايٓعرل ; ْاٖٝو عٔ َٓاغبت٘ املع٢ٓ َٔ  غرل َٛنع َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ

 ٚاهلل أعًِ ٚأدٌ ..د١ٗ ; ٫ٚدتُاع أنجط ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ عًٝ٘ َٔ د١ٗ أخط٣ 
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 ديت عششة :ادلسألت احلا

ٌّ بني الفتح والكطسٍنصة  ." إ

 ص42 -41طايٓذِ: َّ مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي ُّٱتعاىل: يف قٛي٘ 

 زأي الفساء مً كتابُ "الكطع واالئتياف "لليحاع :

 ٞع٢ً َاسٴه ص قڀع نافٺ41طايٓذِ: َّ هئ مئ هي مي ُّٱ: قاٍ ايٓشاؽ 

  بهػط اشلُع٠..  َّ مث هت مت هب ُّٱ٭ْ٘ سه٢  ;عٔ ايؿطٸا٤
ـ عٔ إبطاِٖٝ عٔ عًك١ُ أْ٘ قطأ "ٚإْ٘" بهػط اشلُع٠، ؾع٢ً ٖصٙ ٚض٣ٚ ا٭عُ

ٚع٢ً "ٚأس٢ٝ"  ،ص43ٚع٢ً "ٚأبه٢" طايٓذِ:  ،ص42ايكطا٠٤ ٜكـ ع٢ً "املٓت٢ٗ" طايٓذِ: 

 ُّٱص; ٭ْ٘ ٜكط٩ٖٔ نًٗٔ بايهػط، ؾُٔ قطأ بايؿتض، ؾايه٬ّ َتكٌ إىل 44طايٓذِ: 

اٍ: ٖصا متاّ ايه٬ّ. ٜٚتِ ص ؾإٕ ايعباؽ بٔ ايؿهٌ ق52طايٓذِ:  َّ نئىئ مئ زئ رئ

"ٚامل٪تؿه١ځ"  :٭ْ٘ قاٍَّ ىب نب مب زب رب يئ ُّٱٱ" :ايه٬ّ ع٢ً قٍٛ ايؿطا٤
 .(1)#ص َٓكٛب بـ"أ٣ٖٛ"53طايٓذِ: 

 زأي الفساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ" :

ٕٸ(، ٚيٛ قط :. قطا٠٤ ايٓاؽَّ مث هت مت هب ُّٱٚقٛي٘: : $قاٍ ايؿطا٤        ٕٸ٨")ٚأ  "إ
 نإ قٛابا. بايهػط ع٢ً ا٫غت٦ٓاف

ٍٳ ِڇ قځا ٗٵ ٔٴ ايڃذٳ ُٻسٴ بٵ َٴشٳ ٓٳا  ٔڇ  :سٳسٻثٳ ٔٴ بٵٔ عٝافڈ عٳ ٓٳا ايڃؿځطٻا٤ٴ قاٍ: سسثين اؿػ سٳسٻثٳ
ٕٸ(  ٔٸ، )ٚأ ٘ٴ قځطٳأځ َا ؾٹٞ ايٓذِ، َٚا ؾٹٞ اؾ ْٻ ٔٵ عًك١ُ بٵٔ قٝؼ: أځ ٖٹِٝ ع ٔٵ إڇبٵطٳا ُٳـ ع ايڃأځعٵ

 ٕٸ.أبؿتض 

ِڇ قځ ٗٵ ٔٴ ايڃذٳ ُٻسٴ بٵ َٴشٳ ٓٳا  ٍٳسٳسٻثٳ ٔٵ  :ا ُٳـ ع ٔڇ ايڃأځعٵ ٓٳا ايڃؿځطٻا٤ٴ قاٍ: سسثين قٝؼٷ عٳ سٳسٻثٳ
ٌڇ شٳيٹوځ ٔٵ عًك١ُ مبج ٖٹِٝ ع  .(2)#إڇبٵطٳا

                                                           

 .693-692م: -ايٓشاؽ -ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(1)
 .(101/ 3َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ )(2)
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 حتليل زأي الفساء:

: ايؿتض ٚايهػط، ٚدعٌ ايؿتض قطا٠٤ نيٚدٗ"إٕ" ُٖع٠ يف  ايؿطا٤ أداظ
 ،هػطٚشيو ٭ٕ ا٫غت٦ٓاف ٚا٫بتسا٤ ع١ً اي; ايهػط ع٢ً ا٫غت٦ٓافٚاؾُٗٛض، 

 ٚأَا ايؿتض ؾ٬تكاٍ ايه٬ّ مبا قبً٘.

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض :

ٕٻ إڇىل }$ايٛدٗني: ايهػط ٚايؿتض ؾكاٍ:  يف ُٖع٠ "إٕ" ايعكؿطٟشنط  ٚٳأځ
ٓٵتٳ٢ٗ ُٴ بايؿتض ع٢ً َع٢ٓ: إٔ ٖصا نً٘ يف ايكشـ، ٚبايهػط ع٢ً  ٨قط {ضٳبٿوځ ايڃ

 .(1)#ا٫بتسا٤، ٚنصيو َا بعسٙ

مبا قبًٗا ٚإمتاَٗا ملع٢ٓ َا قبًٗا، ٚدعٌ  "ٕ"أكاٍ مج١ً ايؿتض ع٢ً ات ؾذعٌ
 ،َٚا قبًٗا "إٕ"ايهػط ع٢ً ا٫بتسا٤ ٚا٫غت٦ٓاف، ٚع٢ً ٖصا تٓكڀع ايك١ً بني مج١ً 

ٕٸـ "ٚتكرل نٌ مج١ً َكسض٠ ب املهػٛض٠ ع٢ً قطا٠٤ َٔ قطأ بايهػط َػتأْؿ١  "إ
َٴ ا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ايعطض ايؿطٸ١ً عُا قبًٗا. ٚع٢ً ٖصا ٜتؿل ايعكؿطٟ َع ايكٸ ١ځٓبتٻٚ

 .ٚاحملت٣ٛ

ا٭َط ْؿػ٘ عٓس ، ٚ(2)إىل َا شٖب إيٝ٘ ايؿطا٤ ؾصٖب ابٔ عڀ١ٝؾعٌ  َجً٘ٚ
 .(4)ايبٝهاٟٚ، ٚ(3)ايطاظٟ

َطاح قاسب ٚ (6)ابٔ عازٍٚ(5)أبٛ سٝإ أٜها شٖبإىل َا شٖب إيٝ٘ ايؿطا٤ ٚ  
 ،قطا٠٤ اؾُٗٛض٢ " عًإٕ"يف ُٖع٠ ; َٔ إٔ ايؿتض (7)يبٝس يهؿـ َع٢ٓ ايكطإٓ اجملٝس

                                                           

 .(428/ 4عٌٜ )ايهؿاف عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓ(1)
 .(206/ 5احملطض ايٛدٝع يف تؿػرل ايهتاب ايععٜع )(2)
 .(16/ 29َؿاتٝض ايػٝب ـ َٛاؾل يًُڀبٛع )(3)
 .(161/ 5أْٛاض ايتٓعٌٜ ٚأغطاض ايتأٌٜٚ )(4)
 (.25/ 10ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل )(5)
 .209/ 18ايًباب يف عًّٛ ايهتاب )(6)
 .(467/ 2) َطاح يبٝس يهؿـ َع٢ٓ ايكطإٓ اجملٝس(7)
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ع١ً  ٛاٚدعً قعٓب، إىل أبٞ ايػُاٍ َٓػٛب١ٚأَا ايهػط ؾكطا٠٤ َعتدل٠ أٜها 
ع٢ً اتكاٍ ؾايؿتض أَا ، ٚ; ٚعًٝ٘ ٜتِ ايٛقـ غًؿاايهػط٠ ٖٞ ا٫غت٦ٓاف ٚا٫بتسا٤

 .باعتباض عڀـ اؾ١ًُ ع٢ً َا قبًٗا ايه٬ّ مبا قبً٘

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء:

ٚؾتشٗا، ْٚكٌ عٔ  "إٕ"ٖٓا ع٢ً نػط ُٖع٠  ٘ط ايٓشاؽ ن٬َأبٛ دعؿ خلٸ
١ٜ بايؿتض كايؿا ب٘ مجٗٛض ايكطا٤ ايصٜٔ قطأٚا اٯ "إٕ"ًهػط يف ُٖع٠ يايؿطا٤ إداظت٘ 

٘ ايٓشاؽ املع٢ٓ ع٢ً ن٬ّ ايؿطا٤ إٔ ٫ غرل، ٚدعٌ ع١ً ايهػط ا٫غت٦ٓاف، ٚٚدٸ
 هس مس ُّٱٖٚٞ قٛي٘ تعاىل:  َهػٛض٠ يف ٖصٙ اٯ١ٜ ٚؾُٝا ًٜٝٗا َٔ آٜات "إٕ"تهٕٛ 
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مي هن من مل مك لك هش مش
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن
ايهػط يف نٌ َٓٗا ع٢ً  "إٕ"يف سٝح هٛظ ص، 51-43طايٓذِ:  َّ  ّٰ ِّ ُّ

 ا٫غت٦ٓاف.

إش  ;أْ٘ محٌ ْل ايؿطا٤ ع٢ً غرل َا ٖٛ عًٝ٘ يف نتاب٘ قٛي٘ٚمما ٬ٜسغ يف 
ٜكٍٛ ايٓشاؽ: ; ٓشاؽ إٔ ايؿطا٤ ْكٌ عٔ إبطاِٖٝ بٔ عًك١ُ يف اٯ١ٜ ايهػط شنط اي

ٚبايطدٛع إىل #.  ٚض٣ٚ ا٭عُـ عٔ إبطاِٖٝ عٔ عًك١ُ أْ٘ قطأ "ٚإْ٘ " بهػط اشلُع٠$
ْل ايؿطا٤ لس أْ٘ ْكٌ عٔ إبطاِٖٝ بٔ عًك١ُ أْ٘ قطأ اٯ١ٜ بايؿتض ٚيٝؼ بايهػط، 

ُٻسٴ$ٜكٍٛ ايؿطا٤:  َٴشٳ ٓٳا  ٔٴ بٵٔ عٝافڈ  سٳسٻثٳ ٓٳا ايڃؿځطٻا٤ٴ قاٍ: سسثين اؿػ ٍٳ سٳسٻثٳ ِڇ قځا ٗٵ ٔٴ ايڃذٳ بٵ
ٔٸ،  ٘ٴ قځطٳأځ َا ؾٹٞ ايٓذِ، َٚا ؾٹٞ اؾ ٔٵ عًك١ُ بٵٔ قٝؼ: أځْٻ ٖٹِٝ ع ٔٵ إڇبٵطٳا ُٳـ ع ٔڇ ايڃأځعٵ عٳ

ٕٸ ٕٸ( بؿتض إ  .(1)#)ٚأ

ٚيف شيو إؾاض٠ قطو١ إىل خ٬ف َا شنطٙ ايٓشاؽ عٔ ايؿطا٤ سٝح ْل 
ٚيف  ،ع٢ً قطا٠٤ إبطاِٖٝ بٔ عًك١ُ بايؿتض ٚيٝؼ بايهػط نُا شنط ايٓشاؽ ايؿطا٤

 ٖصا خڀأ ٚانض يف ايٓكٌ.

  

                                                           

 .(101/ 3َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ )(1)
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 اخلالصة والرتجيح :

َٔ ايٓكٛم سٍٛ َا شنطٙ ايؿطا٤  ٚضزؾُٝا قس اتؿكٛا ٔ ٜايٓشا٠ ٚاملؿػطإٕ 
 ؾُٝا ْكً٘ ايؿطا٤ َٔ أٚد٘ يكطا٠٤ عًٝ٘ ٜهٕٛ ايٛقـ َٔ قطا٤ات يف اٯ١ٜ ايهطمي١، ٚ

مبا قبًٗا، ٚأَا  "ٕ"أ ١ؾايؿتض ٫تكاٍ مجً ;دا٥عا  ايهػط ٚنصيو قطا٠٤ ايؿتض
١ ايٛقـ ع٢ً نٌ ؾاق١ً َٔ ؾٛاقٌ اٯٜات ايهطمي١، ٚتهٕٛ نٌ ًايهػط ؾًع

 ١ ابتسا١ٝ٥ ٫ ع٬ق١ شلا مبا قبًٗا.مييف اٯٜات ايهط "إٕ"َبس٠٤ٚ بـمج١ً 
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 ادلسألت الثانيت عششة :
 لة .بأكجس مً مجليكسة ىعت ا 

 َّ  ننىن من زن رن مم ام ىليل مل  يك ىك مك ُّٱيف قٛي٘ تعاىل:  

 {26ايبكط٠ }

 زأي الفساء مً كتاب "الكطع واالئتياف لليحاع : -

قاٍ أبٛ  ،َّ ىليل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱقاٍ ايٓشاؽ : 

 من زن ُّٱسامت: ٖصا ايٛقـ، ٚأَا ايؿطا٤ ؾًٝؼ ٖصا عٓسٙ تاَا، ٚايتُاّ عٓسٙ 

 رن مم ام ىليل مل  يك ىك مك ُّٱ: ٚعع(قاٍ ايؿطا٤: ٚقٛي٘ )دٌ  َّ  ننىن

ؾهأْ٘ قاٍ: ٚاهلل أعًِ َاشا أضاز اهلل مبجٌ ٫ٜعطؾ٘ نٌ أسس ، َّ  ننىن من زن

 .َّ ني مي زي ري ٰى ين ُّٱٜهٌ ب٘ ٖصا ٜٚٗسٟ ب٘ ٖصا، قاٍ اهلل )دٌ ٚعع(: 
قاي٘ أبٛ سامت، ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو قٛي٘ )دٌ ٚعع( يف  قاٍ أبٛ دعؿط: ا٭ٚىل يف ٖصا َا

( )ثِ( 31)املسثط/َّ جبحب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱٱغٛض٠ املسثط: "

 .(1)#" ؾٗصا ٜبني شيوَّ مث هت مت خت حت جت هب مب خب ُّٱقاٍ)دٌ ٚعع(: 

 زأي الفساء مً كتابُ "معاىي الكسآٌ ":

  ننىن من زن رن مم ام ىليل مل  يك ىك مك ُّٱ: ٚقٛي٘$قاٍ ايؿطا٤: 

  ٖصا ب٘ ٜهٌ أسس نٌ ٜعطؾ٘ ٫ مبجٌ اهلل أضاز َاشا-أعًِ ٚاهلل-قاٍ  نأْ٘ َّ

ٌټ ٚٳَا: اهلل قاٍ. ٖصا ب٘ ٜٚٗسٟ ٘ٹ ٜٴهٹ  .(2) #ايڃؿاغٹكٹنيٳ إڇيډا بٹ

 حتليل زأي الفساء :

 ٜبني ايؿطا٤ ٖٓا تؿػرل اٯ١ٜ زٕٚ إٔ ٜتعطض إىل إعطاب َا ؾٝٗا َٔ نًُات غرل
عٔ املٓٗر ايصٟ اختڀ٘ يهتاب٘ ; َٔ سٝح تٓاٍٚ ْأٜاڄ اٱعطاب، ٖٚٛ َا ٜٴعس  ٚانش١

                                                           

 .129م:  -ايٓشاؽ -ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(1)
 .(23/ 1َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ )(2)
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ٔٸ ايطبط، اٱعطاب ٚايٓشٛ يف ايك ٕٵ ع طإٓ ايهطِٜ، ٚايطبط بني شيو ٚبني املع٢ٓ إ
ٚيهٔ تٓاٚي٘ ي١ٰٜ ٖٓا دا٤ َٔ د١ٗ تؿػرل املع٢ٓ ، ؾٗٛ ٜبسٚ يف ٖصٙ اٯ١ٜ 
ناملؿػطٜٔ ايصٜٔ ٜٗتُٕٛ باملع٢ٓ املتهُٔ يف آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ، ع٢ً عهؼ 

م١ٜٛ قاٚيني ضبڀٗا ايٓشا٠ ايصٜٔ ٜتٛقؿٕٛ زا٥ُا أَاّ َا يف اٯ١ٜ َٔ أعاضٜب ٚقٛاعس 
 بايس٫٫ت املع١ٜٛٓ . 

ٜٚتهض مما شنطٙ ايؿطا٤ إٔ ايه٬ّ يف اٯ١ٜ َتكٌ ٫ٚ قٌ يًٛقـ ؾٝٗا، إش 

 َّ ىليل مل  يك ىك مك ُّٱٱ}َتكٌ بكٛي٘ تعاىل:  َّ  ننىن من زن ُّٱإٔ قٛي٘ تعاىل: 
، ؾايؿطا٤ ع٢ً ٖصا ٜٓهط ٚدٛز ايٛقـ بني أدعا٤ اٯ١ٜ، ٭ٕ املع٢ٓ عٓسٙ َتكٌ ٫ 

 إ٫ بٓٗا١ٜ اٯ١ٜ ايهطمي١. ٜهتٌُ

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض:

املؿػطٜٔ أدسِٖ أَاّ اٯ١ٜ قس ساٚيٛا إٔ ٜطقسٚا  نتب َٔ باغتكطا٤ عسز
 عسٸ ايكطا٠٤ يفاملع٢ٓ املتهُٔ يف اٯ١ٜ ٚقس اتؿل َععُِٗ َع َا شٖب إيٝ٘ ايؿطا٤ َٔ 

 قٌ ْكب قؿ١ يكٛي٘  يفداعًٕٛ "ٜهٌ" ٚ"ٜٗسٟ" مجًتني اٯ١ٜ َتك١ً ٫ٚ ٚقـ ؾٝٗا،
 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱيف تؿػرلٙ:  اـاظٕٜكٍٛ  {َج٬}تعاىل: 
 ٜهصبْٛ٘ أِْٗ ٚشيوايهؿاض;  َٔ أٟ{ رن مم ام } املجٌ :بٗصا ;أٟ َّ ىليل

 سل أْ٘ ٜٚعًُٕٛ ٜكسقْٛ٘ امل٪َٓني ٜعين {  ننىن من زن }،ن٫٬  ب٘ ؾٝعزازٕٚ
ٌټ ٚٳَا} ٘ٹ ٜٴهٹ  .(1)#ايٝٗٛز ٚقٌٝ. املٓاؾكني ٚقٌٝ اؾطٜٔ،ايه ٜعين{ايڃؿاغٹكٹنيٳ إڇيډا بٹ

َٔ متاّ قٛي٘  َّ  ننىن من زن رن مم ام ُّٱؾاـاظٕ دعٌ قٛي٘ تعاىل: 

، ٚوتٌُ ن٬َ٘ ْؿٞ ايٛقـ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ بٌ  َّ ىليل مل  يك ىك مك ُّٱتعاىل: 
 ايكطا٠٤ َتك١ً، ٚزيٌٝ شيو اتكاٍ املع٢ٓ ؾٝٗا.   

ا يف تؿػرلٙ; سٝح قاٍ: عطض شلاٯ١ٜ سُٝٓا  ايػعسٟ ا٭َط ْؿػ٘ عاجل ب٘
َٻا}$ ٔٳ ٚٳأځ ٕٳ نځؿځطٴٚا ايډصٹٜ ٝٳكڂٛيڂٛ ٘ٴ أځضٳازٳ َٳاشٳا ؾځ ٗٳصٳا ايًډ  ٜٚتشرلٕٚ، ؾٝعذلنٕٛ {َٳجٳ٬ بٹ

: قاٍ ٚشلصا إمياِْٗ، ع٢ً إمياْا امل٪َٕٓٛ اظزاز نُا نؿطِٖ، إىل نؿطا ؾٝعزازٕٚ

                                                           

 .(33/ 1يباب ايتأٌٜٚ يف َعاْٞ ايتٓعٌٜ )(1)
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ٌټ} ٗٵسٹٟ ٹنځجٹرلٶا بٹ٘ ٜٴهٹ ٜٳ ٘ٹ ٚٳ  اٯٜات ْعٍٚ عٓس ٚايهاؾطٜٔ مل٪َٓنيا ساٍ ؾٗصٙ {نځجٹرلٶا بٹ
 .(1) #ايكطآ١ْٝ

ْعتا يكٛي٘ تعاىل:  َّ  ننىن من زن رن مم ام ُّٱؾذعٌ قٛي٘ تعاىل: 
 .{َج٬}

ايكطا٠٤ َتك١ً ٫ٚ  عسٸلسٙ ٜكط َا شٖب إيٝ٘ ايؿطا٤ يف اٯ١ٜ َٔ  يٲهٞٚإشا َا اْتكًٓا 
َٻا)$ٚقـ يف اٯ١ٜ ايهطمي١، ٜكٍٛ ضمح٘ اهلل:  ٔٳ ؾځأځ ٓٴٛاآ ايډصٹٜ ٕٳ َٳ ُٴٛ ٝٳعٵًځ ٘ٴ ؾځ  املجٌ( أْ

ٔٵ) إْهاضٙ ٜػٛؽ ٫ ايصٟ ايجابت(: اؿځلټ) ِٵ َٹ ٗڇ َٻا ضٳبٿ ٔٳ ٚٳأځ ٕٳ نځؿځطٴٚا ايډصٹٜ ٝٳكڂٛيڂٛ  أٟ(: َٳاشٳا ؾځ
ٗٳصٳا اهللڂ أځضٳازٳ) ؾ٤ٞ ٚٳ ايتُٝٝع ع٢ًٳ ْكب(: َٳجٳًڄا بٹ (: نځجرلٶا) باملجٌ(: ب٘ ٜٴهٹٌ) اؿاٍ، أ

ٗٵسٹٟ) َاشا، دٛاب املكسض َٛنع ايؿعٌ ٚنع نجرل إن٬ٍ: أٟ ايهؿاض، َٔ ٜٳ  ب٘ ٚٳ
َٳا) امل٪َٓني، َٔ(: نځجرلٶا ٘ٹ ٜٴهٹٌ ٚٳ  .(2)#اٱميإ سس عٔ اـاضدني(: ايؿاغٹكٹنيٳ إڇ٫ بٹ

يف تؿػرلٙ إىل َع٢ٓ اٯ١ٜ ، ٜٚٓكٌ عٔ ايٓشاؽ قٛي٘ يف إٜطاز  ايڀدلٟٜٚعطض 
ٌټ}: ثٓا٩ٙ دٌ قٛي٘ ٌٜٚتأ يف ايكٍٛ$املع٢ٓ ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ أنسٙ بكٛي٘:  ٘ٹ ٜٴهٹ  نځجٹرلٶا بٹ

ٗٵسٹٟ ٜٳ ٘ٹ ٚٳ ٌٸ" :ٚعع دٌ بكٛي٘ ٜعين: دعؿط أبٛ قاٍ {نځجٹرلٶا بٹ ٌٸ ،"نجرلٶا ب٘ ٜه  ب٘ اهلل ٜه
 َبتسٳأڅ، ثٓا٩ٙ دٌ اهلل َٔ خدل ٖٚصا. املجٌ شنط َٔ" ب٘"يف  ٚاشلا٤. خًك٘ َٔ نجرلٶا
ٌٸ اهلل إٔ: ايه٬ّ َٚع٢ٓ  .(3) #ٚايهؿط... ايٓؿام أٌٖ َٔ نجرلٶا ٜهطب٘ ايصٟ باملجٌ ٜٴه

َع ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘  ٛاَٚٔ نٌ َا غبل; ٜتبني إٔ مجٗٛض املؿػطٜٔ اتؿك

 .َّ ىليل مل ُّٱَٔ محٌ ايكطا٠٤ ع٢ً ايٛقٌ، ٚعسّ ايٛقـ ع٢ً قٛي٘ تعاىل: 

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

 ٤ يف اٯ١ٜ ايهطمي١،مٛ املع٢ٓ يٝػتٛنض ب٘ ايٛقـ ٚا٫بتسا ايٓشاؽاػ٘ 
ٕ ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ٫ ٜكطٸضٙ إ٫ انتُاٍ املع٢ٓ أٚ عسّ انتُاي٘، ٚسٝح إٔ ضأٟ إسٝح 

ٜدلظ اتكاٍ املع٢ٓ، ؾكس خايؿ٘ ايٓشاؽ ؾُٝا شٖب إيٝ٘،  ايٓشاؽايؿطا٤ ايصٟ ْكً٘ 

                                                           

 .(47تٝػرل ايهطِٜ ايطمحٔ )م: (1)
 .(36/ 1تؿػرل اٱهٞ داَع ايبٝإ يف تؿػرل ايكطإٓ )(2)
 .(408/ 1)تؿػرل ايڀدلٟ: (3)
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َٚا بعسٙ  َّ ىليل مل ُّٱٚضأ٣ أبٛ دعؿط إٔ ايٛقـ َتشكل ع٢ً قٛي٘ تعاىل: 
يف غٛض٠ املسثط: -دٌ ٚعع-كٛي٘ ٓشاؽ ع٢ً قش١ َا شٖب إيٝ٘ باغت٦ٓاف، ٚاغتسٍ اي

، ؾشٌُ ن٬ّ اهلل (31)املسثط/ َّ جبحب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ
بٗصا }تعاىل ع٢ً ٖصا اٯ١ٜ ايهطمي١، ٚأثبت إٔ ايٛقـ إمنا ٜهٕٛ ع٢ً قٛي٘ تعاىل: 

 ، ٜٚهٕٛ َا بعسٙ اغت٦ٓاف.{َج٬

 اخلالصة والرتجيح:

ن٬ َٔ ايٓشاؽ ٚايؿطا٤ قس شٖبا يف اٯ١ٜ َٔ سٝح إٔ ايٛانض مما تكسٸّ 
ايٛقـ ٚايٛقٌ إىل َصٖبني كتًؿني ; ؾُصٖب ايؿطا٤ عسّ ايٛقـ ع٢ً أٟ ن١ًُ يف 

  يك ىك مك ُّٱاٯ١ٜ ست٢ ايؿاق١ً، أَا َصٖب ايٓشاؽ ؾٗٛ ايٛقـ ع٢ً قٛي٘ تعاىل: 
 . َّ ىليل مل

َٴطدٸشا بُٝٓٗا، ؾكاٍ:   بٳعٵضٴ ٚٳاخٵتٳاضٳ$ٚقس تعطض أبٛ سٝإ ايػطْاطٞ يًطأٜني 
ُٴعٵطڇبٹنيٳ ٔٳ ايڃ ُٴؿځػٿطڇٜ ٕٵ ٚٳايڃ ٕٳ أځ ٘ٴ ٜٳهڂٛ ٛٵيڂ  يف  َّ  ننىن من زن رن مم ام ُّٱ: تٳعٳايځ٢ قځ

ٕٳ ملجٌ، ايكؿ١ َٛنع ُٳعٵٓٳ٢ ٚٳنځا ٘ٴ أځضازٳ َٳاشٳا: ايڃ ٘ٹ ٜٴؿځطٿمٴ َٳجٳًڄا بٹٗصا ايًډ ٍڈ إڇيځ٢ ايٓٻاؽٳ بٹ  نٳًځا
ٕٴ ٖٳصٳا ؾځعٳًځ٢ ٖٹسٳاٜٳ١ٺ، ٚٳإڇيځ٢ ٔٵ ٜٳهڂٛ ّڇ َٹ ٔٳ نځًځا ٖٳصٳا. نځؿځطٴٚا ايډصٹٜ ٘ٴ ٚٳ ٛٳدٵ ٝٵؼٳ ايڃ ٖٹطڈ، يځ ٕٻ بٹعځا  يٹأځ
ٕٻ شٳنځطٳ ايډصٹٟ ٘ٳ إڇ ٝٹٞ يځا ايًډ ٘ٴ ٜٳػٵتٳشٵ ٓٵ ٛٳ َٹ ٌڈ نٳطٵبٴ ٖٴ ٟټ َٳا، َٳجٳ ٌڈ أځ ٕٳ: َٳجٳ ٚٵ بٳعٴٛنٳ١ڄ، نځا  َٳا أځ

ٗٳا، ٛٵقځ ٔٳ ؾځ ُٳا نځؿځطٴٚا ٚٳايډصٹٜ ْٻ ٍٳ غٳأځيڂٛا إڇ ٗٵعٳا٤ٺاغٵ غٴ٪ٳا ٝٵػٴٛا تٹ ٕٻ َٴعٵتٳطڇؾٹنيٳ ٚٳيځ ٌٳ ٖٳصٳا بٹأځ ُٳجٳ ٌټ ايڃ  ٜٴهٹ
٘ٹ ٗٵسٹٟ نځجٹرلاڄ بٹ ٜٳ ٘ٹ ٚٳ ٕٵ إڇيډا نځجٹرلاڄ، بٹ ٔٳ إڇ ُٿ ّڇ َٳعٵٓٳ٢ نٴ ٕٻ ايڃهځًځا ِٵ سٳػٳبٹ عٳًځ٢ شٳيٹوځ أځ  اعٵتٹكځازٹنڂ

ِٵ ُٹهڂ ٗٳا ٚٳظٳعٵ ٜټ ٕٳ أځ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٴ ايڃ ُٵهڂ ٝٴ ٔٵ شٳيٹوځ، ؾځ ْٴ ٚٳيځهٹ ٛٵ ٔٳ إڇخٵبٳاضٶا ٘ٴنځ ٘ٹ َٹ ٛٳ تٳعٳايځ٢ ايًډ  ٖٴ
ٖٹطٴ، ٓٳازٴ ايعډا ٍڇ ٚٳإڇغٵ ٘ٹ إڇيځ٢ ايهٻًځا ٓٳازٷ تٳعٳايځ٢ ايًډ ٞپ إڇغٵ ُٳا سٳكٹٝكٹ ٕٻ نځ ٓٳازٳ أځ ٜٳ١ٹ إڇغٵ ٗڇسٳا  نځصٳيٹوځ، ايڃ

ٛٳ ٗٴ ٍڇ خٳايٹلٴ ؾځ ٜٳ١ ايهٻًځا ٗڇسٳا  .(1) #ٚٳايڃ

عًٝ٘ زٕٚ ايتعطض ٚاقتكط  اختاض أبٛ سٝإ ايػطْاطٞ ضأٟ ايٓشاؽ َصٖبا ي٘،
 إىل غرلٙ َٔ اٯضا٤ ا٭خط٣ يف ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف اٯ١ٜ ايهطمي١. 

                                                           

 .(202/ 1ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل )(1)
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إٔ ضأٟ ايؿطا٤ َطدٛسا ٚإٔ ايطادض َٔ اٯضا٤ ٖٛ ضأٟ ايٓشاؽ، ٜتبني ٚبٗصا 
سٝإ ضمح٘ اهلل، ٚاتؿاقٗا َع املع٢ٓ ٚاتػاقٗا َع املٓڀل  أبٛيك٠ٛ اؿذ١ اييت غاقٗا 

 ايعكًٞ ٚايٓشٟٛ .

  



 

274 
 

 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 ادلسألت الثالثت عششة : 

 . اخلافض ىصب املصدز مفعوال ألجلُ أو على ىصعتوجيُ يف االضتفَاو  أثس حرف ٍنصة 

 { 14ايكًِ :  } َّ جك  مق حق مف خف حف ُّٱتعاىل:  يف قٛي٘

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :

; محع٠ " متاّ ع٢ً قطا٠٤ أبٞ دعؿط 13ٚ" َّ جف مغ جغ مع جع ُّٱٱ:ايٓشاؽ  قاٍ

" ٚايتكسٜط: أإ نإ شا َاٍ ٚبٓني ٜؿعٌ 14"َّ جك  مق حق مف خف حف ُّٱٱ ٭ُْٗا  ٜكط٤إ

ع٢ً ايتٛبٝذ، ٚع٢ً قطا٠٤  .ٖصا، ٚقٌٝ: املع٢ٓ: إٔ نإ شا َاٍ ٚبٓني ٜڀٝع٘ ايٓاؽ

َّ خف حف ُّٱؾٝب١ ْٚاؾع ٚأبٞ عُطٚ ٚايهػا٥ٞ ٫ ٜتِ ايه٬ّ "ع٢ً ظِْٝ" ٭ِْٗ ٜكط٩ٕ 

  جس مخ جخ ُّٱتكٌ مبا قبً٘، ٚظعِ ايؿطا٤: إٔ يف قطا٠٤ عبساهلل ٚاملع٢ٓ: ٭ٕ نإ ؾٗٛ َ

ٚايتُاّ  ،" ناف15"َّ خل حل جل ُّٱ،  َّ جك  مق حق مف خف حف ُّٱَّ مس خس حس

 .(1)"#18"َّ من خن حن ُّٱ" ٚا٭خؿـ ٜكٍٛ: ٚايتُاّ 16" َّ خم حم جم هل ُّٱ

 زأي الفساء مً كتابُ "معاىي الكسآٌ ":

قطأٖا اؿػٔ ايبكطٟ ٚأبٛ ."(14) َّ  مق حق مف خف حف ُّٱٚقٛي٘: : $قاٍ ايؿطا٤ 

ٕٳ"، ٚبعهِٗ.  َّ خف حف ُّٱدعؿط املسْٞ با٫غتؿٗاّ.  ٕٵ نا بأيـ ٚاسس٠ بػرل اغتؿٗاّ،  "أځ

٭ٕ  ;: ٫ تڀع٘ إٔ نإَّ خف حف ُّٱَّ مس خس حس  جس مخ جخ ُّٱقطا٠٤ عبس اهلل:  يف ٖٞٚ
 .(2)#نإ شا َاٍ

 حتليل زأي الفساء :

ٚيهٓ٘  ،طآ١ْٝ ايٛاضز٠ ؾٝٗاتٓاٍٚ ايؿطا٤ اٯ١ٜ ايهطمي١ َٔ سٝح ايكطا٤ات ايك

 حف ُّٱإٔ قٛي٘ تعاىل: : ا٭ٍٚ ; ؾكط شلصٙ ايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ املتعسز٠ ايتٛدٝ٘نيقسّ تٛدٝٗ

                                                           

 .737 -736م: ،أبٛ دعؿط ايٓشاؽ ،ايكڀع ٚا٥٫تٓاف (1)
 .(173/ 3َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ )(2)
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ٚنإٔ املكسض  ،٫ تڀع٘ إٔ نإ :ٚايتكسٜط عٓسٙ َّ مخ جخ ُّٱَتعًل بكٛي٘ تعاىل:  َّ خف
٭ٕ ٚايتكسٜط عٓسٙ: ; ع٢ً ْعع اـاؾض٭دً٘، أٚ  امل٪ٍٚ ٖٓا يف قٌ ْكب َؿع٫ٛ

 نإ شا َاٍ. 

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض :

اٯ١ٜ ايهطمي١ بايتٛدٝ٘ ايصٜٔ تٓاٚيٛا عسز َٔ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ ي بايعٛز٠
 عطضٔ َأٍٚ ; ؾإٕ َٓٗا طاز ٚايتشًٌٝ ٚايطبط بني ايكطا٤ات املدتًؿ١ ٚاملع٢ٓ امل

ٛٵ$ايصٟ ٜكٍٛ يف ايػبع١: ابٔ فاٖس ايكطا٤تني )أعين ايؿتض ٚايهػط (  مف خف حف ُّٱي٘ قځ

ُٵطٚ ٚايهػا٥  َّ  مق حق ٚٳأځبٴٛ عٳ ْٳاؾٹع  ٚٳ ٚٳسٳؿڃل عٳٔ عٳاقٹِ  ٞقځطٳأځ ابٵٔ نجرل 
َٳاٍ}ٚايهػا٢٥ عٳٔ أځب٢ بهط عٳٔ عٳاقٹِ  ٕٳ شٳا  ٗٳاّ. {أځٕ نځا ٝٵط اغٵتٹؿڃ  بٹػٳ

ُٵعٳ٠  ٕٳ"أٚٳقځطٳأځ سٳ ٚٳنځصٳيٹوځ ض٣ٚ و٢ٝ بٔ آزّ عٳٔ أځب٢ بهط عٳٔ  ،بُٗعتني "إٔ نځا
 عٳاقٹِ

ٕٳ ٜكڃطٳأ ٚض ُٵعٳ٠ نځا ٕٳ"آ٣ٚ أځبٴٛ عبٝس أځٕ سٳ ٛٳ غًط "ٕ نځا ٖٴ ٚٳ ُٵعٳ٠ ممسٚز٠  ٗٳ  .(1)#بٹ

بُٗع٠ ممسٚز٠  "ٕ"آعبٝس عٔ محع٠ أْ٘ نإ ٜكطأ:  ٞضٚا١ٜ أب ابٔ فاٖس  ّقسٸ
 ٚاعتدل ٖصٙ ايطٚا١ٜ خڀأ. 

زٕٚ ; تٓاٍٚ ايكطا٤ات  ،ابٔ فاٖس ٚاؾلسٝح يف تؿػرلٙ  ايبػٟٛ ؾعٌ َٚجً٘
بٌ غا١ٜ َا ،َٓٗا يف ايٓشٛ أٚ اٱعطاب أٚ ست٢ زٕٚ إبطاظ َع٢ٓ نٌ قطا٠٤ تٛدٝ٘ أٟ 

ؾعً٘ أْ٘ غطز ايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ ايٛاضز٠ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ زٕٚ تعًٝل عًٝٗا أٚ تٛدٝ٘ 

ٜٳعٵكڂٛبٴ:   َّ  مق حق مف خف حف ُّٱؾكاٍ:  ،شلا ٚٳ ٚٳأځبٴٛ بٳهڃطڈ  ُٵعٳ٠ڂ  ٚٳسٳ َٹطڈ  ٔٴ عٳا ٚٳابٵ قځطٳأځ أځبٴٛ دٳعٵؿځطڈ 
َٳسٍّ"أځ ٔڇ بٹًځا  ٝٵ ُٵعٳتٳ ٗٳ ٕڇ ايڃ ٚٳأځبٴٛ بٳهڃطڈ ٜٴدٳؿِّؿځا ُٵعٳ٠ڂ  ِٻ سٳ ّڇ. ثٴ ٗٳا ٕٵ" بٹايٹاغٵتٹؿڃ ُٵعٳ٠ځ ايڃأڂٚيځ٢  ،إڇ ٗٳ ُٴسټ ايڃ ٜٳ ٚٳ

ّڈ عٳًځ٢ ايڃدٳبٳطڇ ٗٳا ٕٳ بٹًځا اغٵتٹؿڃ ٚٳقځطٳأځ ايڃآخٳطٴٚ ٝٳ١ځ.  ْٹ ٕٳ ايجٻا ٜٴًځٝٓٴٛ ٚٳ ٜٳعٵكڂٛبٴ  ٚٳ َٹطڈ  ٔٴ عٳا ٚٳابٵ  ،أځبٴٛ دٳعٵؿځطڈ 
ٚٳبٳٓٹنيٳ؟ ٍڈ  َٳا ٕٳ شٳا  ٕٵ نځا ٓٳاٙٴ: أځٱڇ ُٳعٵ ّڇ ؾځ ٗٳا ٔٵ قځطٳأځ بٹايٹاغٵتٹؿڃ ُٳ  .(2)#ؾځ

                                                           

 .(646ايػبع١ يف ايكطا٤ات )م: (1)
 ..(193/ 8طٝب١ ) -تؿػرل ايبػٟٛ (2)
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ٚقس ساٍٚ بعض املؿػطٜٔ إٔ ٜطبط ٖصٙ ايكطا٤ات املتٓٛع١ باملع٢ٓ ايصٟ 
 .٘ اٯ١ٜ ايهطمي١تتهُٓ

ا، ٚاغتكك٢ ؾكسّ تٛدٝٗا أنجط عُكڄ; ايكططيبٚممٔ ايتُؼ ٖصا ا٭َط 
قطا٠٤ َٔ ايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ ٚمل ٜٓؼ إٔ ٜڀطح َا ططس٘ املع٢ٓ املتهُٔ يف نٌ 

ٔٴ $ؾكاٍ: ،ايؿطا٤ َٔ تٛدٝ٘  ٚٳابٵ ٚٳبٳٓٹنيٳ( قځطٳأځ أځبٴٛ دٳعٵؿځطڈ  ٍڈ  ٕٳ شٳا َا ٕٵ نا ٘ٴ تٳعٳايځ٢: )أځ ٛٵيڂ قځ
ٚٳايڃأځعٵطٳزٴ ُٴػٹرلٳ٠ڂ  ٚٳايڃ ٛٳ٠ځ  ٝٵ ٚٳأځبٴٛ سٳ َٹطڈ  ُٵسٴٚزٳ٠ٺ عٳ: عٳا َٳ ٚٳاسٹسٳ٠ٺ  ُٵعٳ٠ٺ  ٗٳ ٕٳ" بٹ ٕٳ نځا ّڇ. "آ ٗٳا ًځ٢ ايٹاغٵتٹؿڃ

ُٵعٳ٠ڂ ٚٳسٳ ٚٳأځبٴٛ بٳهڃطڈ  ٌٴ  ُٴؿځهٻ ٔڇ.: ٚٳقځطٳأځ ايڃ ٝٵ َٴشٳكډكځتٳ ٔڇ  ٝٵ ُٵعٳتٳ ٗٳ ٕٳ" بٹ ٕٵ نځا ُٵعٳ٠ٺ  "أځأځ ٗٳ ٕٳ بٹ ٚٳقځطٳأځ ايڃبٳاقڂٛ
 .ٚٳاسٹسٳ٠ٺ عٳًځ٢ ايڃدٳبٳطڇ

ٛٳ ٗٴ ٔڇ ؾځ ٝٵ َٴشٳكډكځتٳ ٔڇ  ٝٵ ُٵعٳتٳ ٗٳ ٚٵ بٹ ٛٻيځ١ٺ أځ َٴڀځ ُٵعٳ٠ٺ  ٗٳ ٔٵ قځطٳأځ بٹ ُٳ ٛٵبٹٝذٴ،  ؾځ ٘ٹ ايتٻ ُٴطٳازٴ بٹ ٚٳايڃ ّٷ  ٗٳا اغٵتٹؿڃ

ـٳ عٳًځ٢  ٕٵ ٜٳكٹ ٘ٴ أځ ٔٴ يځ ٜٳشٵػٴ ٜٳبٵتٳسٹ٨ٳ َّ مغ ُّٱٚٳ ٚٳ ٍڈ  َّ خف حف ُّٱ،  َٳا ٕٳ شٳا  ٕٵ نځا ٓٳ٢ أځيٹأځ َٳعٵ عٳًځ٢ 

٘ٴ.  ٚٳبٳٓٹنيٳ تٴڀٹٝعٴ

ٍٴ إڇشٳ ٚٳبٳٓٹنيٳ ٜٳكڂٛ ٍڈ  َٳا ٕٳ شٳا  ٕٵ نځا ٕٳ ايتٻكڃسٹٜطٴ: أځيٹأځ ٕٵ ٜٳهڂٛ ٜٳذٴٛظٴ أځ ٓٳا: ٚٳ ٜٳاتٴ ٘ٹ آ ٝٵ ا تٴتٵًځ٢ عٳًځ
ٚٻيٹنيٳ!  أځغٳاطٹرلٴ ايڃأځ

ٍٻ  ٚٳزٳ ٜٳػٵتٳهڃبٹطٴ.  ٚٳ ٚٳبٳٓٹنيٳ ٜٳهڃؿڂطٴ  ٍڈ  َٳا ٕٳ شٳا  ٕٵ نځا ٕٳ ايتٻكڃسٹٜطٴ: أځيٹأځ ٕٵ ٜٳهڂٛ ٜٳذٴٛظٴ أځ ٚٳ
ٔٵ قځ َٳ ٚٳ ّڇ.  ٗٳا ُٳصٵنڂٛضڇ بٳعٵسٳ ايٹاغٵتٹؿڃ ّڇ ؾځكٳاضٳ نځايڃ ٔٳ ايڃهځًځا َٹ ّٳ  َٳا تٳكځسٻ ٘ٹ  ٝٵ ٝٵطڇ عٳًځ ٕٳ بٹػٳ ٕٵ نا طٳأځ أځ

ٕٳ شٳا  ٕٵ نځا ٚٳايتٻكڃسٹٜطٴ: ٜٳهڃؿڂطٴ يٹأځ ُٳطٷ،  َٴهٵ ٌٷ  ٘ٹ ؾٹعٵ ٌڇ ؾٹٝ َٹ ٚٳايڃعٳا ٘ٹ  ٔٵ أځدٵًٹ َٹ ٍٷ  َٳؿڃعٴٛ ٛٳ  ٗٴ ّڈ ؾځ ٗٳا اغٵتٹؿڃ

ٌڇ:  ٖٳصٳا ايڃؿٹعٵ ٍٻ عٳًځ٢  ٚٳزٳ ٚٳبٳٓٹنيٳ.  ٍڈ  ٌٴ ؾٹٞ ، َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱَٳا ُٳ ٜٳعٵ ٚٳيځا 

ٕٵ:  َٳا بٳعٵسٳ  َّ جل ُّٱٱ"ا ٚٳيځ َّ خك حك ُّٱأځ ٕٻ  ٕٻ  "إڇشا"يٹأځ ٗٳا، يٹأځ ُٳا قځبٵًځ ٌٴ ؾٹٝ ُٳ تٴهٳافٴ إڇيځ٢  "إڇشا"يځا ٜٳعٵ

ُٴهٳافٴ إيٝ٘ ؾُٝا قبٌ املهاف. ٚ ٌٴ ايڃ ُٳ ٜٳعٵ ٚٳيځا  ٖٳا،  ٌڇ ايډتٹٞ بٳعٵسٳ ُٳ ٛٳابٴ ايڃذٳعٳا٤ٹ  َّ جل ُّٱٱايڃذٴ دٳ
ِٴ ٌٳ ايڃذٳعٳا٤ٹ، إشا سٴهڃ ُٳا قځبٵ ٌٴ ؾٹٝ ُٳ ِٴ  ٚٳيځا ٜٳعٵ ٚٳسٴهڃ ٘ٹ،  ٍڇ ؾٹٝ ُٴٛ ُٳعٵ ٌٳ ايڃ ٕٳ قځبٵ ٕٵ ٜٳهڂٛ ٌڇ أځ َٹ ايڃعٳا

ٕٳ  ٕٵ ٜٳهڂٛ ٜٳذٴٛظٴ أځ ٚٳ ٍڈ.  َٴ٪ٳخٻطٶا ؾٹٞ سٳا َٶا  َٴكځسٻ ٝٳكٹرلٴ  ٕٳ بٳعٵسٳ ايؿٻطٵطٹ ؾځ ٕٵ ٜٳهڂٛ ٛٳابٹ أځ ايڃذٳ
ٚٳعٳسٳزٺ ٕٳ شٳا ٜٳػٳاضڈ  ٕٵ نځا ٘ٴ يٹأځ ُٳعٵٓٳ٢ يځا تٴڀٹعٵ  . (1)#ايڃ

                                                           

 ..(236/ 18تؿػرل ايكططيب )(1)
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يف املع٢ٓ ٚضبط بني شيو ٚبني ايٛقـ ٚا٫بتسا٤  ط نٌ قطا٠٤أثايكططيب شنط 
ع٢ً ا٫غتؿٗاّ كطد١ إٔ ايكطا٠٤ بُٗعتني قككتني ٖٞ ؾصنط  ،يف اٯ١ٜ ايهطمي١

، َّ مغ ُّٱايصٟ غطن٘ ايتٛبٝذ، ٚع٢ً ٖصٙ ايكطا٠٤ ٜهٕٛ ايٛقـ ع٢ً قٛي٘ تعاىل: 
 .ٚنإٔ اؾ١ًُ َػتأْؿ١

َٚا بعسٙ يف قٌ  َّ خف حف ٱُّٚمحٌ ايكطا٠٤ بُٗع٠ ٚاسس٠ ع٢ً إٔ قٛي٘ تعاىل: 

َّ مغ ُّٱع٢ً ٖصٙ ايكطا٠٤ ٫ هٛظ إٔ ٜٛقـ ع٢ً ; ْٚكب َؿعٍٛ ٭دً٘ قصٚف ايؿعٌ 

 .ٜتهض ايٓشاؽ ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ غٛف شنطٙ، ٖٚٛ ا٭َط ْؿػ٘ ايصٟ 

َٔ املٓڀًل ْؿػ٘ ايصٟ  ، ٚاْڀًلتٓاٍٚ اٯ١ٜ يف قاسب ايػطاز املٓرل ٚاؾك٘ ٚ
 .(1)بٌ إْ٘ ْكٌ ن٬ّ ايكططيب ْؿػ٘، يف تؿػرلٙ  ايكططيبتٓاٚي٘ 

، غرل أْ٘ ظاز ٚد٘ ايهػط ع٢ً يف تؿػرلٙعُٓٗا  ايؿٛناْٞ ٫ٚ ىتًـ
٘ٹ. ..: $ ٍكاؾايؿطط;  ٓٹٝ ٚٳبٳ ٘ٹ  ُٳايٹ ٘ٴ يٹ ُٳعٵٓٳ٢: يځا تٴڀٹعٵ ٚٳايڃ ٕٳ،  ٕٵ نځا ٟٵ يٹأځ ٚٳايعٻدٻازٴ: أځ ٍٳ ايڃؿځطٻا٤ٴ  قځا

ُٴ ٚٳايڃ ٚٳأځبٴٛ دٳعٵؿځطڈ  َٹطڈ  ٔٴ عٳا ُٵسٴٚزٳ٠ٺ عٳًځ٢ قځطٳأځ ابٵ َٳ ٚٳاسٹسٳ٠ٺ  ُٵعٳ٠ٺ  ٗٳ ٕٳ بٹ ٕٵ نا ٛٳ٠ځ أځ ٝٵ ٚٳأځبٴٛ سٳ ػٹرلٳ٠ڂ 
ٔڇ ٝٵ َٴدٳؿډؿځتٳ ٔڇ  ٝٵ ُٵعٳتٳ ٗٳ ٕٳ بٹ ٕٵ نځا ٌٴ أځأځ ُٴؿځهٻ ٚٳايڃ ٚٳأځبٴٛ بٳهڃطڈ  ُٵعٳ٠ڂ  ٚٳقځطٳأځ سٳ ّڇ.  ٗٳا ٕٳ . ايٹاغٵتٹؿڃ ٚٳقځطٳأځ ايڃبٳاقڂٛ

ٚٳاسٹسٳ٠ٺ عٳًځ٢ ايڃدٳبٳطڇ ُٵعٳ٠ٺ  ٗٳ ٚٳايتٻكڃطڇٜعٴ ٚٳعٳًځ٢ قٹطٳ. بٹ ٛٵبٹٝذٴ  ٘ٹ ايتٻ ُٴطٳازٴ بٹ ٕٴ ايڃ ّڇ ٜٳهڂٛ ٗٳا ا٤ٳ٠ٹ ايٹاغٵتٹؿڃ
ٚٳقځطٳ ٘ٹ.  ٚٳبٹطٳغٴٛيٹ ٘ٹ  ٕٵ نځؿځطٳ بٹ ٚٳايڃبٳٓٹنيٳ أځ ٍڇ  ُٳا ٔٳ ايڃ َٹ ٘ٴ  ٘ٴ ايًډ ٛٻيځ ِڇ ايډتٹٞ خٳ َٴذٳاظٳا٠ځ ايٓٿعٳ ٌٳ  ٝٵحٴ دٳعٳ أځ سٳ

٘ٴ بٹهځػٵطڇ اشلُع٠ ع٢ً ايؿط ٓٵ ٚٳاٜٳ١ٺ عٳ ٍٳ ْٳاؾٹعٷ ؾٹٞ ضڇ ٘ٹ آٜاتٴٓا قا ٝٵ ط، ٚمج١ً إڇشا تٴتٵ٢ً عٳًځ
ٞڇ ٗٵ ٌڇ يٹًٓٻ َٳذٵطٳ٣ ايتٻعٵًٹٝ ٜٳ١څ  َٴػٵتٳأڃْٳؿځ١څ دٳاضڇ ٚٻيٹنيٳ   .(2)#أځغاطٹرلٴ ايڃأځ

ع٢ً  (بهػط اشلُع٠)ذعٌ قطا٠٤ ا٫غتؿٗاّ ع٢ً ايتٛبٝذ ٚايتكطٜع ٚقطا٠٤ ْاؾع ؾ
ا شٖب إيٝ٘ َٔ بٌ اتؿل َع ايؿطا٤ ؾُٝ; ايؿطط، ٚمل ٜهتـ بٗصا ايتٛدٝ٘ ؾكط

أٚ بتكسٜط سطف دط قصٚف ْكب  َّ مخ ُّٱبايؿعٌ  َّ خف حف ُّٱتٛدٝٗات سٍٛ تعًٝل 
 ايه٬ّ بعس سصؾ٘. 

                                                           

 .(259/ 4تؿػرل ايػطاز املٓرل )(1)
 .(321/ 5ؾتض ايكسٜط يًؿٛناْٞ )(2)
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اغتككا٤ زقٝكا يًكطا٤ات ايكطآ١ْٝ يف اٯ١ٜ، ؾكاٍ ضمح٘ يٝكسّ ابٔ عازٍ ٜٚأتٞ 
 بهػط اشلُع٠ ع٢ً ايؿطط. "إٕ"ٚقطأ ْاؾع يف ضٚا١ٜ ايٝعٜسٟ عٓ٘: .. $اهلل: 

ٕٵ"ؾأَا قطا٠٤   ع٢ً اـدل، ؾؿٝ٘ أضبع١ أٚد٘:-بايؿتض-"أ

املكسض١ٜ يف َٛنع املؿعٍٛ ب٘ فطٚض٠ ب٬ّ َكسض٠، ٚاي٬ّ  "إٔ"أْٗا  أسسٖا:
 َتعًك١ بؿعٌ ايٓٗٞ، أٟ: ٫ٚ تڀع َٔ ٖصٙ قؿات٘، ٭ٕ نإ َت٫ُٛڄ ٚقاسب بٓني. 

هٛظ  ٖٚصا ٫ ٚإٕ نإ قس ٚقـ. قاي٘ ايؿاضغٞ. "،عٴتٴٌ" ــأْٗا َتعًك١ ب ايجاْٞ:
 عٓس ايبكطٜني، ٚنإٔ ايؿاضغٞ اغتؿطٙ يف اؾاض.

ِڈـ" ـإٔ ٜتعًل ب ايجايح: ْٹٝ  ، ٫ٚ غُٝا عٓس َٔ ٜؿػطٙ بكبٝض ا٭ؾعاٍ."ظٳ

إٔ ٜتعًل مبشصٚف ٜسٍ عًٝ٘ َا بعسٙ َٔ اؾ١ًُ ايؿطط١ٝ تكسٜطٙ  ايطابع:
ٟټ.يهْٛ٘ َت٫ُٛڄ، َػتعٗطاڄ بايبٓني  .. نصب بآٜاتٓا، قاي٘ ايعكؿط

 ع٢ً ا٫غتؿٗاّ، ؾؿٝٗا ٚدٗإ: "ٕٵ نإأأ"ا٠٤ ٚأَا قط

إٔ ٜتعًل مبكسض ٜسٍ عًٝ٘ َا قبً٘، أٟ: أتڀٝع٘ ٭ٕ نإ، أٚ ايهٕٛ  أسسُٖا:
 طٛاع١ٝ ٭ٕ نإ.

 إٔ ٜتعًل مبكسض ٜسٍ عًٝ٘ َا بعسٙ، أٟ: ٭ٕ نإ نصب ٚدشس. ٚايجاْٞ:

ٕٳ"ٚأَا قطا٠٤  ٕٵ نځا : إٕ ؾع٢ً ايؿطط، ٚدٛاب٘ َكسض، تكسٜطٙ -بايهػط– "إ
 (1)#...صا ٜهؿط ٚهشس، زٍ عًٝ٘ َا بعسٙنإ ن

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

ضبط بني ايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ املدتًؿ١ َٚع٢ٓ اٯ١ٜ ع٢ً  قسايٓشاؽ  ٚايٛانض إٔ
نٌ قطا٠٤ َٔ ٖصٙ ايكطا٤ات، ثِ تٛقـ أَاّ أثط ايكطا٠٤ ايكطآ١ْٝ مبا تتهُٓ٘ َٔ َع٢ٓ 

٘ ؾكس ٚدٸْٚكٌ اـ٬ف عٔ ايعًُا٤ يف ٖصا ايٛقـ ٚا٫بتسا٤  ،ع٢ً ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ 
قطا٠٤ أبٞ دعؿط ٚمحع٠ ع٢ً إٔ اشلُع٠ ا٭ٍٚ اغتؿٗا١َٝ ٚا٫غتؿٗاّ ٖٓا يًتٛبٝذ 

                                                           

 .283 -280/ 19ايًباب يف عًّٛ ايهتاب: (1)
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ٜٚبتسأ  َّ مغ ُّٱٚايتكطٜع، ٚيٝؼ ع٢ً اـدل، ٚع٢ً ٖصٙ ايكطا٠٤ ٜهٕٛ ايٛقـ ع٢ً 
ٕٳنځ ٕٵأځأځ}بعسٖا بكٛي٘ تعاىل:  َٳشٳ ا ٍڈا   -ٚيٝؼ ا٫غتؿٗاّ-قطا٠٤ اـدل  . ٚأَا ع٢ً{ا

 . َّ مغ ُّٱؾإٕ ايٛقـ ٫ ٜتشكل يف قٛي٘ تعاىل: ; بُٗع٠ ٚاسس٠

 اخلالصة والرتجيح :

إٔ املػأي١ شات طبٝع١ كتًؿ١ عٔ املػا٥ٌ شات ايڀابع ايٓشٟٛ : مما تكسّٜعٗط 
ايػايب سٝح إٕ أغًب َٔ تٓاٍٚ اٯ١ٜ ايهطمي١ ضنع ع٢ً ايطبط بني املع٢ٓ ٚايكطا٠٤ 

ٚمل ٜؿػٌ ْؿػ٘ نجرلا بتٓاٍٚ َا ؾٝٗا َٔ إعطاب، ٚست٢ َٔ ساٍٚ إٔ ٜطبط ، طآ١ْٝايك
ؾإٕ اـ٬ف يف شيو ; بني املع٢ٓ ٚايكطا٠٤ ٚبني ايتٛدٝ٘ اٱعطابٞ يهٌ قطا٠٤ َٓٗا 

ح بٗصا زٕٚ إٔ ٜكطٸ; ؿعٍٛ ٓكب ع٢ً املّ ايؿطا٤ تٛدٝٗا يًقسٚز دسا سٝح قسٸ
قصٚؾا زٍ عًٝ٘  ٓاقب، ٚيهٔ ايكططيب دعٌ اياملتكسّ "تڀع"ك٘ بايؿعٌ اٱعطاب ٚعًچ

 غٝام ايه٬ّ.

ٚيٝؼ  ،إٔ نٌ تٛدٝ٘ َٔ ٖصٜٔ ايتٛدٝٗني قتٌُ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ اؿلٚ  
إش املع٢ٓ اٱعطابٞ ٚاسس ٖٚٛ ايتؿػرل،  ;ٜٛدب تكسِٜ أسس ايطأٜني ع٢ً اٯخط اخ٬ؾ

 ٚبٝإ ايػبب.
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 ادلسألت الشابعت عششة :
 تعلل الفعل املضازع.م أثس حرف الالو يف 

 َّ مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱيف قٛي٘ تعاىل: 
 ص2طاٱْػإ: 

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع :

 َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱايتُاّ عٓس أبٞ سامت $قاٍ ايٓشاؽ: 

٭ٕ  ;ٖٚصا عٓس ايؿطا٤ يٝؼ بتُاّ، عٓسٙ يف َٛنع اؿاٍ َّ مغ ُّٱٱٚ ص2طاٱْػإ: 
زلٝعا بكرلا يٓبتًٝ٘، ٚغًط يف ٖصا ٭ْ٘  ٙع٢ٓ ع٢ً ايتكسِٜ ٚايتأخرل أٟ: ؾذعًٓاامل

٫ٚ املع٢ٓ ع٢ً َا قاٍ: إْ٘ مل ٜبتٌ ٚىتدل ٭ْ٘ زلٝع بكرل، ٚقس  يٝؼ يف ايكطإٓ "٫ّ"
 .(1)#ٜبتًٞ ٚىتدل  إشا نإ قشٝض  ايؿِٗ ممٝعا، ٚإٕ مل ٜهٔ زلٝعا بكرلا

 لكسآٌ ":زأي الفساء مً كتابُ " معاىي ا

 زلٝعٶا دعًٓاٙ: أعًِ ٚاهلل ٚاملع٢ٓ ص2طاٱْػإ:  َّ مغ ُّٱ: ٚقٛي٘$قاٍ ايؿطا٤: 
 بكرلٶا زلٝعٶا ٚدعًٓاٙ خًكٓاٙ: املع٢ٓ إْٻُا .ايتأخرل َعٓاٖا َكسٻ١َ ؾٗصٙ يٓبتًٝ٘، بكرلٶا
 .(2) #يٓبتًٝ٘

 حتليل زأي الفساء:

َكس١َ  َّ مغ ُّٱىل: محٌ ايؿطا٤ اٯ١ٜ ع٢ً ايتكسِٜ ٚايتأخرل ٚدعٌ قٛي٘ تعا
َٚعٓاٖا ايتأخرل، ٚدعٌ َا بعسٖا َكسَا عًٝٗا يف املع٢ٓ، ٚقسٸض املع٢ٓ ع٢ً ٖصا 

ٱؾذعٌ ْبتًٝ٘ َ٪خٻط٠ عٔ قٛي٘ تعاىل:  .يٓبتًٝ٘ بكرلٶا زلٝعٶا ٚدعًٓاٙ ايٓشٛ: خًكٓاٙ

 مج١ً َؿػٸط٠ شلصا. َّ مغ ُّٱٚدعٌ  َّ خف  حف جف ُّٱ

 

                                                           

 .753م:  ،ايٓشاؽ ،ايكڀع ٚا٥٫تٓاف(1)
 .(214/ 3َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤ )(2)
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 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض:

عطنٛا ي١ٰٜ عسزا َٔ املؿػطٜٔ ٚايٓشا٠ ايصٜٔ ا٤ يف ٖصا ايتٛدٝ٘ خايـ ايؿط
املؿػط امل٪ضر ؾاٱَاّ ٚاؾك٘ بعهِٗ،  ايهطمي١ بايتٛدٝ٘ ٚايتؿػرل ٚاٱعطاب، ٚ

: ٚقٛي٘$; سني تٓاٍٚ اٯ١ٜ ايهطمي١ يف تؿػرلٙ ، قاٍ: ايڀدلٟايهبرل قُس بٔ دطٜط 

 . نتدلٙ َّ مغ ُّٱ

 ؾٗٞ يٓبتًٝ٘، بكرلا زلٝعٶا دعًٓاٙ: ملع٢ٓا: ٜكٍٛ ايعطب١ٝ أٌٖ بعض ٚنإ
 ٚد٘ ٫ٚ يٓبتًٝ٘، بكرلا زلٝعٶا ٚدعًٓاٙ خًكٓاٙ املع٢ٓ إمنا ايتأخرل، َعٓاٖا َكسٻ١َ
 َٔ ايعكٌ ٚغ١َ٬ اٯ٫ت بكش١ ٖٛ إمنا ا٫بت٤٬ إٔ ٚشيو ٜكضٸ، قاٍ ملا عٓسٟ

 . (1) #ٚأبكاضا اعاأزل يٓا دعٌ أْ٘ إٜاْا إخباضٙ ٚأَا ٚايبكط، ايػُع عسّ ٚإٕ اٯؾات،

إٔ ايڀدلٟ ٜكسٸّ ايتٛدٝ٘ املعٟٓٛ ايصٟ قسَ٘ ايؿطا٤  ٜتهضَٚٔ ايٓل ايػابل 
بعض أٌٖ ايعطب١ٝ،  عٔ اٯ١ٜ تتهُٔ تكسميا ٚتأخرلا ، ٜٚٓكٌ ٖصا ايه٬ّ عسٸَٔ 

ايؿطا٤ يف  ٚضز عٓسٚأسػب٘ ٜككس بصيو ايؿطا٤ سٝح إْ٘ ْكٌ َهُٕٛ ن٬َ٘ نُا 
قٛي٘ تعاىل:  عسٸَٔ  أٚضزٖٙٛ بصيو ٜتؿل َع ايؿطا٤ ؾُٝا ، ٚتكسَّعاْٞ ايكطإٓ نُا 

َٳ١ يف ايصٸنط َ٪خط٠ يف املع٢ٓ {ْبتًٝ٘} ٚاملع٢ٓ عٓسِٖ: ٚدعًٓاٙ زلٝعا بكرلا  ،َٴكسٸ
 يٓبتًٝ٘.

يف َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘ سٝح ايعداز ايؿطا٤ أٜها  دا٤ عٔٚقس اتؿل َع َا 
ح بٓػب١ ٖصا ايه٬ّ يًؿطا٤ ؾكاٍ: محٌ املع٢ٓ ع٢ً َا محً٘ عًٝ٘ ايؿطا٤ زٕٚ إٔ ٜكطٸ

 نصيو دعًٓاٙ أٟ َّ خف  حف جف ُّٱ: عًٝ٘ نتدلٙ، ٜسٍ "ْبتًٝ٘" َٚع٢ٓ$
 .(2)#يٓدتدلٙ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ْلٸ ايعداز ٖٓا ٫ ٜؿرل إؾاض٠ َباؾط٠ إىل َٛاؾك١ ن٬ّ 
 ، ٚيهٔا ٚتأخرل اايؿطا٤ يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ ايهطمي١ بٌ إْ٘ ٫ ٜكطح بإٔ يف اٯ١ٜ تكسمي

ٚاغتس٫ي٘ بٗصا ع٢ً إٔ "ْبتًٝ٘"  {ؾذعًٓاٙ زلٝعا بكرلا}بكٛي٘ تعاىل:  {ْبتًٝ٘}ضبڀ٘ 

                                                           

 .(91/ 24تؿػرل ايڀدلٟ )(1)
 .(257/ 5َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘ يًعداز )(2)
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َعٓاٖا نتدلٙ ، ؾهإٔ املع٢ٓ عٓسٙ إٔ ايػُع ٚايبكط ع١ً ي٬ختباض، ٖٚصا ٜتؿل َع 
 دعًٓاٙ َا ططس٘ ايؿطا٤ َٔ تٛدٝ٘ يف اٯ١ٜ، ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ أٚنش٘ عٓسَا قاٍ: أٟ

 .يٓدتدلٙ نصيو

يف تؿػرلٙ إىل تٛدٝ٘ ايؿطا٤ ٚمل ٜكطٸح بٓػبت٘ إيٝ٘ بٌ ما يف  ايبػٟٛٚقس أؾاض 
ْػب١ ٖصا ايطأٟ ططٜل ايڀدلٟ يف تؿػرلٙ، ؾٓػب٘ إىل بعض أٌٖ ايعطب١ٝ، ٜكٍٛ 

ٙٴ َّ مغ ُّٱايبػٟٛ:  َٵطڇ ْٳدٵتٳبٹطٴ ٞڇ، بٹايڃأځ ٗٵ ٙٴ} ٚٳايٓٻ ٓٳا ًڃ ُٹٝعٶا ؾځذٳعٳ ٍٳ {بٳكٹرلٶا غٳ ٌڇ بٳعٵضٴ قځا ٖٵ  أځ
ٝٻ ٘ٹ: ١ٹايڃعٳطٳبٹ ِٷ ؾٹٝ ٙٴ: ٚٳتٳأڃخٹرلٷ، تٳكڃسٹٜ ٓٳاٙٴ َٳذٳاظٴ ًڃ ُٹٝعٶا ؾځذٳعٳ ٘ٴ; بٳكٹرلٶا غٳ ٝٳ ٓٳبٵتٳًٹ ٕٻ يٹ  ٜٳكځعٴ يځا ايٹابٵتٹًځا٤ٳ يٹأځ

ّڇ بٳعٵسٳ إڇيډا ُٳا  .(1) #ايڃدٹًڃكځ١ٹ تٳ

ي١ٰٜ ٚهعٌ  املع٢ٓايؿطا٤ َٔ تٛدٝ٘ أٚضزٙ ايبػٟٛ َع ايؿطا٤ ؾُٝا  تؿلؾٗٓا ٜ
٭ٕ اٱْعاّ غبب  {ؾذعًٓاٙ زلٝعا بكرلا}كٛي٘ تعاىل: عًچ١ ي {ْ٘بتًٝ}قٛي٘ تعاىل: 

 ا٫ختباض.

أٜها َع َا ططس٘ ايؿطا٤ يف تٛدٝ٘ اٯ١ٜ ايهطمي١، ؾٓشا  ابٔ عڀ١ٝٚقس اتؿل 
٘ٹ}ٚ$يف ايتٛدٝ٘ إىل إٔ ْبتًٝ٘ ع١ً ملا قبً٘ َٔ اٱْعاّ بايػُع ٚايبكط ؾكاٍ:   {ْٳبٵتٳًٹٝ

ٓٳا} يف ايهُرل َٔ ساٍ ٖٛ ايسْٝا، يف ٚايهٕٛ باٱهاز نتدلٙ َعٓاٙ  نأْ٘ {خٳًځكڃ
ٙٴ}: تعاىل ٚقٛي٘ بصيو، ي٘ كتدلٜٔ: قاٍ  تعِ، مج١ً ع٢ً تعِ مج١ً عڀـ {ؾځذٳعٳًڃٓا

ُٹٝعٶا دعًٓاٙ ؾٓبتًٝ٘ املع٢ٓ إمنا ايٓشٜٛني بعض ٚقاٍ  َٛدعا ايًؿغ تطتب ثِ بٳكٹرلٶا، غٳ
٘ٹ قاٍ نأْ٘ َتساخ٬  باٱزلاع ٖٛ إمنا ٖصا ع٢ً ٤ٚا٫بت٬ دعًٓاٙ، ؾًصيو ْٳبٵتٳًٹٝ
٘ٹ ٚيٝؼ باٱهاب ٫ ٚاٱبكاض  .(2) #سا٫ ْٳبٵتٳًٹٝ

ابٔ عڀ١ٝ يف ايٓل ايػابل إٔ ٜهٕٛ "ْبتًٝ٘" يف َٛنع ْكب ساٍ مما  قطٸح
 ، ٚع١ً ي٘. مبا بعسٙ  تكسّ عًٝٗا بٌ إٕ "ْبتًٝ٘" َتعًل

دٝ٘ يف َا ططس٘ ايؿطا٤ َٔ تَٛع ٚع٢ً ايطغِ َٔ َٛاؾك١ نجرل َٔ ايعًُا٤ 
اٯ١ٜ ; ؾإٕ عسزا َٔ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ اختًؿٛا َع٘، ؾكس محٌ بعض ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ 

                                                           

 ..(292/ 8طٝب١ ) .تؿػرل ايبػٟٛ(1)
 .(409/ 5احملطض ايٛدٝع يف تؿػرل ايهتاب ايععٜع ).عڀ١ٝ  تؿػرل ابٔ(2)
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َٻا$"ْبتًٝ٘" ع٢ً اؿاي١ٝ، ٚأْٗا ساٍ مما تكسّ عًٝٗا. ٜكٍٛ ايطاظٟ:  ٘ٴ أځ ٛٵيڂ ٘ٹ: تٳعٳايځ٢ قځ  ْٳبٵتٳًٹٝ
٘ٹ ٌٴ ؾځؿٹٝ  :َٳػٳا٥ٹ

٘ٹ" :اِلُأوَلى اِلَنْطَأَلُة ٓٳاٙٴ "ْٳبٵتٳًٹٝ ٘ٴ،يٹ َٳعٵ ٝٳ ٛٳ ٓٳبٵتٳًٹ ٖٴ ٍڇ ٚٳ ٛٵ ٌڇ نځكځ  سٳكډوځ، أځقڃهٹٞ دٹ٦ٵتٴوځ: ايطٻدٴ
ٟٵ ٞٳ أځ ٝٵتٴوځ سٳكډوځ، يٹأځقڃهٹ ٓٹشٴوځ، ٚٳأځتٳ ُٵ ٟٵ أځغٵتٳ ٓٹشٳوځ، أځ ُٵ ٘ٴ نځصٳا يٹأځغٵتٳ ٛٵيڂ ٘ٹ";: قځ ٟٵ: "ْٳبٵتٳًٹٝ  أځ

٘ٴ، ٝٳ ٓٳبٵتٳًٹ ْٳعٹرلٴٙٴ يٹ ٘ٴ ٚٳ ٛٵيڂ ٔٵ ٚٳ٫}: قځ ٓٴ ُٵ ُٴسٻط {تٳػٵتٳهڃجٹطٴ تٳ ٟٵ: ;ص6: ثٿطڇايڃ  .يٹتٳػٵتٳهڃجٹطٳ أځ

٘ٹ"ىى:الجَّاِىَيُة اِلَنْطَأَلُة ٛٵنٹعڇ ؾٹٞ" ْٳبٵتٳًٹٝ ٍڇ; َٳ ٟٵ ايڃشٳا ٓٳاٙٴ أځ ٘ٴ، َٴبٵتٳًٹنيٳ خٳًځكڃ ٔٳ ٜٳعٵٓٹٞ يځ  َٴطڇٜسٹٜ
 (1)#ابت٤٬ٙ

ٚعسٖا سا٫ َٔ ، ع٢ً اؿاي١ٝ  َّ مغ ُّٱٱ-بعس إٔ أٚنض َع٢ٓ اٯ١ٜ-ؾشٌُ ايطاظٟ 
، ٚتبٓاٙ عسز َٔ (2)ايعهدلٟب٘  ايصٟ قطٸحٝٗا. ٖٚٛ ا٭َط ْؿػ٘ ايهُرل املتكسّ عً

 .(4)ايػعٛز أبٛ، ٚ(3)ايجعاييباملؿػطٜٔ اٯخطٜٔ، َِٚٓٗ 

إٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ تٛقؿٛا أَاّ اٯ١ٜ ، نإ َِٓٗ َٔ ٚاؾل  ٜٚتهض َٔ ٖصا
سٝح شنط عسز َٔ ايعًُا٤  ٚأخص بايكٛينيايؿطا٤ َِٚٓٗ َٔ خايؿ٘ كايؿ١ قطو١، 

سٝح ْكٌ ايتٛدٝٗني ؾٝٗا ؾكاٍ  ابٔ عازٍدٝٗني يف نتاب٘ َتذاٚضٜٔ ، َٚٔ ٖ٪٤٫ ايتٛ
 :ٚدٗإ اؾ١ًُ ٖصٙ يف هٛظ "ْبتًٝ٘"،: قٛي٘$ضمح٘ اهلل: 

 .ي٘ َبتًني نْٛٓا ساٍ خًكٓاٙ: أٟ خًكٓا، ؾاعٌ َٔ ساٍ أْٗا :أسسُٖا

 ُآَٗ نٌ نُرلٜٔ اؾ١ًُ يف ٭ٕ شيو ٚقض اٱْػإ، َٔ ساٍ أْٗا :ٚايجاْٞ
 ْكطؾ٘ "ْبتًٝ٘" َع٢ٓ نإ إٕ َكاض١ْ تهٕٛ إٔ اؿاٍ ٖصٙ ثِ اؿاٍ، شٟ ع٢ً ٜعٛز

 املع٢ٓ نإ إٕ َكسض٠ تهٕٛ ٚإٔ عباؽ، ابٔ قاٍ نُا عًك١ ثِ ْڀؿ١ أَ٘ بڀٔ يف
 .(5) ..#َهًـ  غرل خًك٘ ٚقت ٭ْ٘ بايتهًٝـ; نتدلٙ ْبتًٝ٘

                                                           

 .(740/ 30َؿاتٝض ايػٝب أٚ ايتؿػرل ايهبرل )(1)
 ..1257/ 2 ،ايتبٝإ يف إعطاب ايكطإٓ(2)
 ..(528/ 5اؾٛاٖط اؿػإ يف تؿػرل ايكطإٓ )(3)
 .(70/ 9إضؾاز ايعكٌ ايػًِٝ إىل َعاٜا ايهتاب ايهطِٜ )(4)
 ..(9/ 20يهتاب )ايًباب يف عًّٛ ا(5)
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َٔ  شنطٙ ايؿطا٤ إٔ ٖصا ايٛد٘ أٚىل مما ، ٖٚٛ بصيو ٜط٣ بأْٗا ساٍ  ؾصنط
 . ايتكسِٜ ٚايتأخرل 

 .(2)ايكٓٛدٞ، ٚ (1)ايػُني اؿًيبٚا٭َط ْؿػ٘ عٓس 

 توجيُ أبي جعفس اليحاع لسأي الفساء :

ٕ يف اٯ١ٜ ايهطمي١، بُٗا ايٓشا٠ ٚاملؿػطٚ قطٸحايًصٜٔ ايتٛدٝٗني  ايٓشاؽْكٌ 

ٛٸٍ ساٍ  َّ مغ ُّٱاؿاي١ٝ يف ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف اٯ١ٜ ، ؾذعٌ تٛدٝ٘  ٚعًُٝٗا عٴ
، أَا ع٢ً ايكٍٛ بإٔ يف اٯ١ٜ تكسميا ٚتأخرلا يف املع٢ٓ، ؾ٬ ٜكض َػٛغا يًٛقـ قبً٘

إٔ ٜهٕٛ يف ٖصٙ اٯ١ٜ ٚقـ ع٢ً َا قبٌ "ْبتًٝ٘"، ٖٚٛ بٗصا ٜطبط بني املع٢ٓ ايٓشٟٛ 
ٚاملع٢ٓ ايتؿػرلٟ َٔ د١ٗ ٚبني ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ َٔ د١ٗ أخط٣، ٖٚصا ا٭َط زل١ 

ايصنط اؿهِٝ َٔ سٝح ايٛقـ  ا َٓٗذ٘ يف ايتعاطٞ َع آٟمتٝع بَٗٓٗذ١ٝ 
 اعتُازا ع٢ً اٱعطاب ٚأثطٙ يف املع٢ٓ. ; ٚا٫بتسا٤ 

 اخلالصة والرتجيح:

 : {ْبتًٝ٘}قٛي٘ تعاىل: اٱعطاب يف  يف تٛدٝ٘ إٔ ٖٓاى ضأٜني ٜتبني مما غبل

: ، ٚاملع٢ٓ ع٢ً ٖصا ايطأٟ ٖصا َٔ قبٌٝ ايتكسِٜ ٚايتأخرلٖا عسٸ أسسُٖا:
ٙ ايؿطا٤ ٚتبٓاٙ عسز َٔ ايٓشا٠ شنطؾذعًٓاٙ زلٝعا بكرلا يٓبتًٝ٘. ٖٚصا ايطأٟ 

 ٚاملؿػطٜٔ. 

اختًؿٛا يف تكسٜط قاسب اؿاٍ، إٕ مما تكسَٗا، ٚ عسٸ ٖصا سا٫ :خطاٯ
 كسَت أقٛاشلِ ؾُٝا َط. تٜٚٓػب ٖصا ايكٍٛ يعسز نبرل َٔ املؿػطٜٔ 

ؿػ٘ بايذلدٝض بني ٖصٜٔ ٚاؿل إٔ عسزا َٔ ايٓشا٠ ٚاملؿػطٜٔ قس ؾػٌ ْ
ايكٛيني، ٚايػايب عًِٝٗ تكسِٜ ضأٟ َٔ قاٍ باؿاي١ٝ ع٢ً ضأٟ ايؿطا٤ يف اٯ١ٜ 
ايهطمي١، َٚٔ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ ضدشٛا ٖصا ايطأٟ أبٛ سٝإ ايٓشٟٛ ايصٟ قاٍ يف تؿػرلٙ: 

                                                           

 ..(5550ايسض املكٕٛ يف عًِ ايهتاب املهٕٓٛ )م: (1)
 ..(457/ 14ؾتض ايبٝإ يف َكاقس ايكطإٓ )(2)
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٘ٹ"$" ـٹ ْٳدٵتٳبٹطٴٙٴ: ْٳبٵتٳًٹٝ ٔڇ ؾٹٞ بٹايتٻهڃًٹٝ ٚٳعٳ ٝٳا،  ْٵ ٔڇ ايسټ ٘ٴْٴ: عٳبٻاؽڈ ابٵ ٔڇ ؾٹٞ كٳطٿؾڂ ٘ٹ بٳڀڃ َٿ ِٻ ْٴڀڃؿځ١ڄ أڂ  ثٴ
ٞٳ ٖٳصٳا ؾځعٳًځ٢ عٳًځكځ١ڄ، ٍٷ ٖٹ ٕٻ ٚٳعٳًځ٢ َٴكٳاسٹبٳ١څ، سٳا ُٳعٵٓٳ٢ أځ ٙٴ ايڃ ـٹ، ْٳدٵتٳبٹطٴ ٞٳ بٹايتٻهڃًٹٝ ٗڇ ٍٷ ؾځ  سٳا

٘ٴ َٴكځسٻضٳ٠څ; ْٻ ٘ٴ سٹنيٳ تٳعٳايځ٢ يٹأځ ٔٵ خٳًځكځ ِٵ ْٴڀڃؿځ١ٺ َٹ ٔٵ يځ ٝٶا ٜٳهڂ ٘ٴ َٴبٵتٳًٹ ـٹبٹايتٻ يځ ٛٳقڃتٹ شٳيٹوځ ؾٹٞ هڃًٹٝ . ايڃ
ٍٳ ٟټ ٚٳقځا َٳدٵؿٳطڇ ٜٳذٴٛظٴ: ايعٻ ٚٳ ٕٵ " ٘ٴ ْٳاقٹًٹنيٳ ٜٴطٳازٳ أځ ٔٵ يځ ٍڈ َٹ ٍڈ إڇيځ٢ سٳا ٞٳ سٳا ُٿ  عٳًځ٢ ايٹابٵتٹًځا٤ٴ شٳيٹوځ ؾځػٴ

ٗٳ٢. ايٹاغٵتٹعٳاضٳ٠ٹ" طځطڇٜلڇ ْٵتٳ ٖٳصٳا. ا ٍڇ َٳعٵٓٳ٢ ٚٳ ٛٵ ٔڇ قځ  . عٳبٻاؽڈ ابٵ

ٌٳ ٕڇ باٱهاز ْبتًٝ٘ :ٚقٹٝ ٛٵ ٝٳا، ؾٹٞ ٚٳايڃهځ ْٵ ٞٳ ايسټ ٗڇ ٍٷ ؾځ ْٳ١څ سٳا ٌٳ. َٴكځاضڇ ّڇ ؾٹٞ: ٚٳقٹٝ  ايڃهځًځا
ِٷ ٌٴ ٚٳتٳأڃخٹرلٷ تٳكڃسٹٜ ُٹٝعٶا ؾځذٳعٳًڃٓاٙٴ. ايڃأځقٵ ٘ٹ، بٳكٹرلٶا غٳ ٟٵ ْٳبٵتٳًٹٝ ٘ٴ أځ ُٹٝعٶا دٳعٵًڂ ٛٳ بٳكٹرلٶا غٳ  ٖٴ

ِڇ ازٿعٳا٤ٹ إڇيځ٢ سٳادٳ١ځ ٚٳيځا ايٹابٵتٹًځا٤ٴ، ٓٳ٢ أڃخٹرلڇ،ٚٳايتٻ ايتٻكڃسٹٜ ُٳعٵ ٘ٹ، ٜٳكٹضټ ٚٳايڃ ٔٻ بٹدٹًځاؾٹ َٵتٳ  تٳعٳايځ٢ ٚٳا
٘ٹ ٝٵ ٘ٹ عٳًځ ٔڇ بٹذٳعٵًٹ ٝٵ ٗٳاتٳ ٔڇ، بٹ ٝٵ ُٳا ايكٿؿځتٳ ٖٴ ٓٳاٜٳ١څ ٚٳ ٔڇ نٹ ٝٹٝعڇ عٳ ُٵ ِڇ، ايتٻ ٗٵ ُٳا إڇشٵ ٚٳايڃؿځ ٗٴ  يٹصٳيٹوځ، غٳبٳبٷ آيځتٴ
ُٳا ٖٴ ٛٳاؽٿ، أځؾٵطٳفٴ ٚٳ ُٳا تٴسٵضٳىڂ ايڃشٳ ٗڇ ِٴ بٹ ُٴسٵ أځعٵعځ  .(1) #ضڇنځاتٹايڃ

ُٗا، ٚيهٓ٘ اختاض ايطأٟ سٝإ يف ايٓل ايػابل ايطأٜني نًٝ ؾكس ْكٌ أبٛ
 باؿاي١ٝ ٚضزٸ ايطأٟ ايجاْٞ باؿذر ايٓش١ٜٛ اييت اضتآٖا قاؿ١ يٓكس ٖصا ايكٍٛ.

ٚاملع٢ٓ ع٢ً ٖصا ايطأٟ: ؾذعًٓاٙ  عسٸ ٖصا َٔ قبٌٝ ايتكسِٜ ٚايتأخرل،ٚايطادض 
 أٟ ايؿطا٤، إش إٔ ا٫بت٤٬ قس ٜعين ا٫ختباض ٚا٫َتشإ، ٫ٚ، ٖٚٛ ضزلٝعا بكرلا يٓبتًٝ٘

ٜبت٢ً يف َطس١ً ايٓڀؿ١ ٚا٭َؿاز إش مل  ٜهٕٛ إ٫ بعس غٔ ايطؾس ٚايتهًٝـ، ٫ٚ
تتشكل ؾٝ٘ ؾطٚط ايتهًٝـ بعس ؾايؿكٗا٤ ٜطٕٚ ايتهًٝـ باٱمجاع بعس غٔ ايبًٛؽ ٫ 

 قبً٘، ٚتكسٸم شيو نتب ايؿك٘ .ٚاهلل أعًِ ٚأدٌ .

 

 

 

  

                                                           

 .(359/ 10ايبشط احملٝط يف ايتؿػرل )(1)
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 ست عششة: امادلسألت اخل

 .والشسط. أالتوكيد وكطسٍا على ٌ" داللة فتح اهلنصة يف "أ

 مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق ُّٱقٛي٘ تعاىل: يف 

 (282-)غٛض٠ ا٫يبكط٠َّ ننىن من  زن رن

 زأي الفساء مً كتاب " الكطع واالئتياف " لليحاع:
 مم ام ُّٱ: )َٚٔ قطأ  َّ ننىن من  زن رن مم ام ُّٱ: ايٓشاؽ قاٍ

ٚقـ ٖآٖا، قاٍ أبٛ دعؿط: ؾٗصٙ ايكطا٠٤ اؿػ١ٓ  َّ ننىن من  زن رن
املدطز يف ايعطب١ٝ، ٭ٕ أشنطت٘ إشا ْػٞ أنجط َٔ شنچطت٘، ٚأنجط َا ٜأتٞ شنطت٘ 
إشا ٚععت٘، ع٢ً إٔ ايؿطا٤ قس ظعِ إٔ "إٔ" ٚإٕ ناْت َؿتٛس١ مبع٢ٓ املهػٛض٠ ٚأْٗا 

إسساُٖا ا٭خط٣ يًؿطط ٚإٔ املع٢ٓ إٕ ْػٝت شنطتٗا، أٟ ٚاغتؿٗسٚا نٞ تصنط 
 .(1)#...إٕ ْػٝت ؾًُا قسّ ؾتشٗا، ٖٚصا قٍٛ ٫ ٜعطز عًٝ٘

 زأي الفساء مً كتابُ " معاىي الكسآٌ" :

ٔٳ ايؿټ: $قاٍ ايؿطا٤  َٹ ٕٳ  ٛٵ ٔٵ تٳطٵنٳ ُٻ َٹ ٖٴُا ٚقٛي٘  ٌٻ إڇسٵسا ٕٵ تٳهٹ  "إٔ"ؿتض تٗٳسا٤ٹ أځ
َٚٔ ؾتشٗا ؾٗٛ  ، ؾُٔ نػطٖا ٣ْٛ بٗا ا٫بتسا٤ ؾذعًٗا َٓكڀع١ مما قبًٗا، ٚتهػط

أٜها ع٢ً غبٌٝ اؾعا٤ إ٫ أْ٘ ٣ْٛ إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ تكسِٜ ٚتأخرل. ؾكاض اؾعا٤ ٚدٛاب٘ 
اغتؿٗسٚا اَطأتني َهإ ايطدٌ نُٝا  -ٚايًچ٘ أعًِ-نايه١ًُ ايٛاسس٠. َٚعٓاٙ 

ُٸا تكسٸّ اؾعا٤ اتٸكٌ مبا قبً٘، ٚقاض دٛاب٘  تصنچط ايصانط٠ ايٓاغ١ٝ إٕ ْػٝت ؾً
 َطزٚزا عًٝ٘.

ٜعذبو  ٟ( ؾايص٢ڀځعٵٝٴؾځ ٌٳا٥ٹايػٻ ٍٳأځػٵٜٳ ٕٵأځ ٞٵٓٹبٴذٹعٵٝٴيځ ٘ٴْٻايه٬ّ قٛيو: )إڇ ً٘ يفَٚج
٫ٚ ا٫ؾتكاض. َٚجً٘: اغتعٗطت غُػ١ أمجاٍ  ػأٍ، ٫ٚ ٜعذبو املػأي١ځاٱعڀا٤ إٕ ٜٴ

بٗا يتشٌُ ايػاقط، ٫ ٭ٕ ٜػكط َػًِ.  إٔ ٜػكط َػًِ ؾأمحً٘، إمنا اغتعٗطتٳ
 .(2)#تكسِٜ ٚايتأخرلؾٗصا زيٌٝ ع٢ً اي

                                                           

 .، ٚغٝأتٞ بٝإ قٍٛ غٝب466ٜ٘ٛ/ 1ْعط قـ اٜعين إعطاب ايكطإٓ (1)
 .184/ 1 ، َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤(2)
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 حتليل زأي الفساء :

( ٌٸهٹتٳ ٕٵ: )إڇأسسُٖا; يف اٯ١ٜ  اضز٠تٓاٍٚ ايؿطا٤ ٚدٗني َٔ أٚد٘ ايكطا٤ات ايٛ 
ع٢ً إٔ َٔ قطأ بٗصا ايٛد٘ إمنا ٚقـ ع٢ً َا قبًٗا،  شيو ٘، ٚٚدٸ" إٕ"بهػط ُٖع٠ 

 ٚقڀع ايك١ً مبا قبًٗا ؾػاؽ بصيو ايهػط.
، ٚٚد٘ شيو ع٢ً إٔ َٔ قطأ بٗصٙ "ٕأ" ( بؿتض ُٖع٠ٌٻهٹتٳ ٕٵٚايٛد٘ اٯخط ٖٛ: )أځ

ٚٚد٘ املع٢ٓ عٓسٙ:  ،ّ اؾعا٤ ع٢ً ؾعٌ ايؿططغرل أْ٘ قسٸ،  ايكطا٠٤ أضاز بٗا اؾعا٤
ُٸا  ،إٕ ْػٝت ايٓاغ١ٝځ اغتؿٗسٚا اَطأتني َهإ ايطدٌ نُٝا تصنچط ايصانط٠ڂ ؾً

غتؿٗس ع٢ً ٖصا ايٛد٘ تكسٸّ اؾعا٤ اتٸكٌ مبا قبً٘، ٚقاض دٛاب٘ َطزٚزا عًٝ٘. ٚا
ػأٍ، إٕ ٜٴ ٜعذبو اٱعڀا٤ٴ ٟؾايص، ( ٢ڀځعٵٝٴؾځ ٌٳا٥ٹايػٻ ٍٳأځػٵٜٳ ٕٵأځ ٞٵٓٹبٴذٹعٵٝٴيځ ٘ٴْٻ)إڇبكٛشلِ: 

 ٫ٚ ا٫ؾتكاض.  ٫ٚ ٜعذبو املػأي١ڂ
ٚاستر ع٢ً ٖصا ايٛد٘ أٜها بكٛشلِ: اغتعٗطت غُػ١ أمجاٍ إٔ ٜػكط 

 .قط، ٫ ٭ٕ ٜػكط َػًِ"َػًِ ؾأمحً٘، إمنا اغتعٗطت بٗا يتشٌُ ايػا

 زأي الفساء بني مؤيد ومعازض:

، َِٚٓٗ َٔ  ؾُٝا شٖب إيٝ٘ َٔ ضأَٟٔ املؿػطٜٔ ٚايٓشا٠ َٔ ٚاؾل ايؿطا٤ 
ض إىل ايكطا٤تني يف اٯ١ٜ ، ٚضنچع اٖتُاَ٘ بتٛدٝ٘ قطا٠٤ قس عط يڀدلٟخايؿ٘; ؾا

ٕٸ" ( َتؿكا بصيو َع ايؿطٸا٤ ، ست٢ أْٸ٘  ْكٌ أَجًت٘ عٝٓٗا  ايؿتض )أعين : ؾتض ُٖع٠ "إ
إٔ قطا٠٤ ايؿتض تعتُس ع٢ً  عسٸاييت أٚضزٖا ، قتذا بٗا ع٢ً قش١ تكسٜطٙ ٚتٛدٝٗ٘، ؾ

قطأ عا١َ أٌٖ اؿذاظ ٚاملس١ٜٓ ٚبعض أٌٖ $ايتكسِٜ ٚايتأخرل يف اٯ١ٜ سني قاٍ : 
ُٳا ا٭خٵطٳ٣: )ايعطام ٖٴ ُٳا ؾځتٴصٳنِّطٳ إڇسٵسٳا ٖٴ ٌٻ إڇسٵسٳا ٕٵ تٳهٹ ٕٵ"، ْٚكب "ا٭يـ" َٔ بؿتض (أځ  "أ

ٌٻ"، ٚ "تصنطٳ"، مبع٢ٓ: ؾإٕ مل ٜهْٛا ضدًني ؾطدٌ ٚاَطأتإ، نٞ تصنط  "تٳه
"ايتصنرل"  ٭ٕ;  إسساُٖا ا٭خط٣ إٕ نٳًچت. ٖٚٛ عٓسِٖ َٔ املكسٸّ ايصٟ َعٓاٙ ايتأخرل

ٌٸ" عٓسِٖ ٖٛ ايصٟ هب إٔ ٜهٕٛ َهإ ٭ٕ املع٢ٓ َا ٚقؿٓا يف قٛشلِ.  ; "ته
ٌٳ مبا قبً٘، ؾكاض دٛاب٘ َطزٚزٶا "تص ٚقايٛا: إمنا ْكبٓا نچط"، ٭ٕ اؾعا٤ ملا تكسّ اتك

، مبع٢ٓ: إْ٘ ( ٢ڀځعٵٝٴؾځ ٌٳا٥ٹايػٻ ٍٳأځػٵٜٳ ٕٵأځ ٞٵٓٹبٴذٹعٵٝٴيځ ٘ٴْٻ)إڇعًٝ٘، نُا تكٍٛ يف ايه٬ّ:
ؾايصٟ ٜعذبو ٖٛ اٱعڀا٤ زٕٚ ،   أٚ: إشا غأٍ -يٝعذبين إٔ ٜٴعڀ٢ ايػا٥ٌ إٕ غأٍ 
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ٕٵ ٜػأٍ" ملا تكسّ، اتكٌ مبا قبً٘ ٖٚٛ قٛي٘:" ٚيهٔ قٛي٘: ، املػأي١ "يٝعذبين"،  أ
ٕٵ" ْٚكب بٗا، ثِ أتبع شيو قٛي٘: ؾؿتض "يٝعذبين إٔ  "ٜعڀ٢"، ؾٓكب٘ بٓكب قٛي٘: "أ

 .(1)#ٜػأٍ"، ْػكڄا عًٝ٘، ٚإٕ نإ يف َع٢ٓ اؾعا٤
قطا٠٤ )إٕ  ٖٛ أسسُٖا:; إٔ يف اٯ١ٜ ٚدٗني قطا٥ٝنيؾصنط ابٔ عازٍ ٚأَا 

٘ ايهػط ع٢ً ايؿطط باعتباض شلُع٠ ْٚػب ايكطا٠٤ إىل محع٠، ٚٚدٸتهٌ( بهػط ا
ٌ شيو بإٔ محع٠ قطأ اٯ١ٜ مج١ً دٛاب ايؿطط، ٚعًچ "تصنط"ٚ، ؾطط١ٝ داظ١َ  "إٕ"

بتؿسٜس ايهاف يف تصنط، ٖٚٞ عٓسٙ خدل ملبتسأ قصٚف ٚايتكسٜط عٓسٙ: ٖٞ 
ٌ مج١ً تصنط، ٚيصيو قض زخٍٛ ايؿا٤ عًٝٗا، ثِ ْكٌ ن٬ّ ابٔ عڀ١ٝ يف ق

، {اَطأتإ}يكٛي٘ تعاىل:  ادعٌ ابٔ عڀ١ٝ اؾ١ًُ يف قٌ ضؾع ْعت سٝحايؿطط، 
ؾتٛدٝ٘ ابٔ عڀ١ٝ َبين  {إٕ تهٌ}ٚٚد٘ ٖصا إٔ ابٔ عڀ١ٝ مل ٜط ايٛقـ قبٌ قٛي٘: 

ع٢ً قطا٠٤ ايٛقٌ. ٚمل ٜهٔ ٖصا ايتٛدٝ٘ َطنٝا عٓس ابٔ عازٍ ايصٟ أْهط شيو 
دا٤ َؿكٳ٬  ; ٖٚصا َااغت٦ٓاف {إٕ تهٌ}ٕ قٛي٘: ٚٚاؾل ايؿطا٤ يف اٯ١ٜ ع٢ً اعتباض أ

ؾذا٤ت ٘ بٗا ايٓشا٠ ٖصٙ اٯ١ٜ، عسزا َٔ ايتٛدٝٗات اييت ٚدٸسٝح شنط  (2);نتاب٘يف 
 ايتٛدٝٗات ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

، ٚايتكسٜط عٓسِٖ ي٬٦ سصف ٫ّ اؾطإٔ ؾتض اشلُع٠ غبب٘  :ايتٛدٝ٘ ا٭ٍٚ
 تهٌ، ٚأْهط شيو ابٔ عازٍ. 

إٔ ايؿتض دا٤ ْتٝذ١  إنُاض يؿغ )نطا١ٖ ( قبٌ إٔ ٚايتكسٜط  اْٞ:ايتٛدٝ٘ ايج
عٓسِٖ نطا١ٖ إٔ تهٌ ٖٚصا ؾٝ٘ َا ؾٝ٘ َٔ ايتهًـ ٚايتُشٌ، زع عٓو َا ٜ٪زٟ 

 إيٝ٘ َٔ ؾػاز املع٢ٓ.
٭ٕ ٥عا ; ايؿتض دا ٚقس ْػب٘ ابٔ عازٍ إىل ايؿطا٤، سٝح عسٸ ايتٛدٝ٘ ايجايح:

املع٢ٓ عٓس ايؿطا٤: نٞ تصنط إسساُٖا  ٚتكسٜط، اؾعا٤ تكسّ ع٢ً ؾعٌ ايؿطط 
ا٭خط٣ إٕ نًت، ٚضز ٖصا ايطأٟ أٜها ابٔ عازٍ ٫ؾتكازٙ إىل ا٭زي١ ايٓش١ٜٛ ايك١ٜٛ 

ٚشٖب ايؿطٳٸا٤ إىل " ، ٚغام ضز ايبكطٜني ع٢ً ضأٟ ايؿطا٤ ٚسذذِٗ ; ؾكاٍ:صيوامل٪ٜس٠ ي

                                                           

 .63 -62/ 6داَع ايبٝإ: (1)
 .490 -489/ 3ايًباب ٫بٔ عازٍ ـ (اْعط 2)
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ٕٵ  ُٳا ا٭خط٣ إڇ ٖٴ ُٳٸا قڂسٹٸّ اؾعا٤ٴ أځٕ تكسٜط اٯ١ٜٹ ايهطمي١: "نٞ تصنٹٸط إڇسٵسٳا نٳًځٸت"، ؾً
ٌٴ  ٕٵ ٜػأٍ ايػٳٸا٥ ٕٵ"، قاٍ: َٚجًڂ٘ َٔ ايه٬ّ: "إْ٘ يٝعذبٴين أځ اتٳٸكٳٌ مبا قبًځ٘ ؾؿڂتٹشٳتٵ "أځ
ْٳٸ٘ إمنا ٜٴعذٹبٴ اٱڇعڀا٤ٴ ٫  ٍٳ; ٭ځ ٌٴ إٕ غٳأځ ٕٵ ٜٴعٵڀځ٢ ايػٳٸا٥ ؾٝٴعٵڀ٢" َعٓاٙ: إْ٘ يٝعذبين أځ

ٍٳ عً ُٳٸا قسٳٸَٛا ايػٴٸ٪ا ٍٴ، ؾً ـٳ املع٢ٓ،  "إٔ"٢ ايعڀٝٳٸ١ أقشبٛٙ ايػ٪ا املؿتٛس١ يٝٓهؿٹ
٘ٴ قڂسٹٸّ ٚؾڂتٹض، ٚأقً٘ ايتأخرل. ٚضزٳٸ ايبكطٜٴٸٕٛ ٖصا  ْٳٸ ٌٳٸ" يًذعا٤ٹ، إڇ٫ځٸ أځ ٕٵ تٳهٹ ٕٵ" يف "أځ ؾعٓسٙ "أ

٘ٹ ٚغرل $ايكٍٛ أبًؼٳ ضزٺٸقاٍ ايعٸدٻاز:  ِٳ قاضٳ اؾځعٳا٤ٴ طإشا تكسٻّص ٖٚٛ يف َهاْ يځػٵتٴ أزضٟ يٹ
ٞټ: َا شنطٙ ايؿطٻا٤ٴ زٳع٣ٛ ٫ ز٫ي١ځ عًٝٗا، # . ٜٛدب ؾتض إَٔهاْ٘  ٚقاٍ ايؿاضغ

ٛٵدٹبٵ  ٚايكٝاؽٴ ٜٴؿڃػٹسٖا، أځ٫ځ تط٣ أْٻا ْٳذٹسٴ اؿطفٳ ايعاٌَ، إشا تػٝٻطت سطنت٘; مل ٜٴ
٘ٹ ٫ٚ َعٓاٙ، نُا ض٣ٚ أبٛ اؿػٔ َٔ ؾتض اي٬ّ اؾاضٻ٠ٹ َع املڂعڃٗط  شيو تػٝټطاڄ يف عًُٹ

ّٳ ملډا ؾڂتٹشٳتٵ مل ٜتػٝٻط َٔ  عٔ ْٜٛؼ، ٕٻ ٖصٙ اي٬ ٚأبٞ عٴبٝس٠، ٚخًـ ا٭ځمحطڇ، ؾهُا أ
ٕٵ$عًُٗا َٚعٓاٖا ؾ٤ٞٷ، نصيو  ٝٸ١ ٜٓبػٞ، إشا ؾڂتٹشت أځ٫ډ ٜتػٝٻط عًُڂٗا ٫ٚ # إ اؾعا٥

ٌٳ ٫ ٜتػٝٻط عًُڂ٘ بايتكسِٜ ٚ ط٫ص  ُٻا ٜٴبٵعٹسٴٙ أٜهاڄ أْٻا لسٴ اؿطفٳ ايعاَ َٹ َعٓاٖا، ٚ
ٜٵسٺ$ايتأخرلڇ، تكٍٛ ب َٳطٳضٵتٴ$ٚتكٍٛ: # َٳطٳضٵتٴ بٹعٳ ٌٴ ايبا٤ٹ بتكسمي٘# بعٜسٺ   1."ؾًِ ٜتػٝٻط عُ
ى

 لسأي الفساء:اليحاع  توجيُ أبي جعفس

ض طدٸٜأٚد٘ ايكطا٠٤ املدتًؿ١ يف اٯ١ٜ ايهطمي١، ٚ أبٛ دعؿط ايٓشاؽ صنطٜ
ٛٸ -"ٕ"أأعين ؾتض ُٖع٠ -قطا٠٤ ايؿتض  قطا٠٤ ايهػط دا٤ت  ٣ ٖصٙ ايكطا٠٤ عذ١ إٔٚق

َٔ  {ؾتٴصنط}بتؿسٜس ايهاف يف تصنط ٖٚٛ َطدٛح بٌ ا٭ٚىل إٔ ٜهٕٛ ايٛد٘ 
٭ٕ اٱشناض يف ايًػ١ أنجط َٔ ايتصنرل ايصٟ غايبا َا ٜأتٞ مبع٢ٓ ايٛعغ. ; اٱشناض

عذلض عًٝ٘  اعذلانا قطوا ا ثِثِ َا يبح ايٓشاؽ إٔ تڀطم إىل ن٬ّ ايؿطا٤ ، 
 كسِٜ ٚايتأخرل يف تطتٝب اٯ١ٜ.ْٚكس َا قاي٘ بؿإٔ ايت

ط مما جكسّ تؿك٬ٝ أنٜيف نتاب٘ إعطاب ايكطإٓ مل ٜهتـ بٗصا بٌ تطاٙ ٚ

ٖصٙ  َّ ننىن من  زن رن مم ام ُّٱؾكاٍ:  ، شنطٙ ٖٓا يف ٖصا ايهتاب
قطا٠٤ اؿػٔ ٚأبٞ عُطٚ بٔ ايع٤٬ ٚعٝػ٢ ٚابٔ نجرل ٚمحٝس بؿتض إٔ ْٚكب تصنط 

                                                           

 .490 -489/ 3ايًباب ٫بٔ عازٍ ـ ((1
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بؿتض إٔ ْٚكب تصنط  َّ  زن رن مم ام ُّٱٚؽؿٝؿ٘ ٚقطأ أٌٖ املس١ٜٓ 

 من  زن رن مم ام ُّٱٚقطأ أبإ بٔ تػًب ٚا٭عُـ ٚمحع٠  ،ٚتؿسٜسٙ

بؿتض ايتا٤  "تهٌ"ٚهٛظ  :قاٍ أبٛ دعؿط ،بهػط إٕ ٚضؾع تصنط ٚتؿسٜسٙ َّ ننىن
قاٍ .......... ; ٚايكطا٠٤ ا٭ٚىل سػ١ٓ، بهػط ايتا٤ ٚؾتض ايهاز "تهٌ"ٚهٛظ  ،ٚايهاز
اغتؿٗسٚا اَطأتني  :أٟ ;دعا٤ َكسّ أقً٘ ايتأخرلٖٛ يف َصٖب اؾعا٤ ٚإٕ : ايؿطا٤

ؾًُا تكسّ اؾعا٤ اتكٌ مبا  ،نُا تصنط ايصانط٠ ايٓاغ١ٝ إٕ ْػٝت ،َهإ ايطدٌ
إْٞ يٝعذبين إٔ ٜػأٍ ايػا٥ٌ : َٚجً٘: قاٍ، قبً٘ ؾؿتشت إٔ ؾكاض دٛاب٘ َطزٚزا عًٝ٘

ٖٚصا ايكٍٛ خڀأ  :قاٍ أبٛ دعؿط .أْ٘ ٜعذب٘ اٱعڀا٤ ٚإٕ غأٍ ايػا٥ٌ: املع٢ٓ  .ؾٝعڀ٢

 مم ام ُّٱٱٚقاٍ غٝبٜٛ٘ ،اجملاظا٠ يٛ ؾتشت اْكًب املع٢ٓ "إٕ"٭ٕ  ;عٓس ايبكطٜني

َٚٔ أدٌ إٔ  ،اْتكب ٭ْ٘ أَط باٱؾٗاز ٭ٕ تصنط َّ ننىن من  زن رن
نٝـ داظ إٔ تكٍٛ إٔ تهٌ ٚمل ٜعس ٖصا يٲن٬ٍ :ؾإٕ قاٍ إْػإ :قاٍ .تصنط

أعسزت٘ إٔ  :نُا ٜكٍٛ ايطدٌ ،ناضؾإمنا شنط إٔ تهٌ ٭ْ٘ غبب اٱش ؟ٚا٫يتباؽ
ٚيهٓ٘ أخدل بع١ً  ،ميٌٝ اؿا٥ط ؾأزغُ٘ ٖٚٛ ٫ ٜڀًب بإعسازٙ شيو ٬َٕٝ اؿا٥ط

ٚزلعت عًٞ بٔ غًُٝإ وهٞ عٔ أبٞ ايعباؽ قُس  :قاٍ أبٛ دعؿط .ايسعِ ٚبػبب٘
ٚنطا١ٖ  ،ممٔ تطنٕٛ َٔ ايؿٗسا٤ نطا١ٖ إٔ تهٌ إسساُٖا :بٔ ٜعٜس إٔ ايتكسٜط

ٚأبٛ ايعباؽ هٌ عٔ  ،ٖٚصا ايكٍٛ غًط :قاٍ أبٛ دعؿط .ساُٖا ا٭خط٣إٔ تصنط إس
٭ٕ املع٢ٓ ع٢ً خ٬ؾ٘ ٚشيو أْ٘ ٜكرل املع٢ٓ نطا١ٖ إٔ تهٌ إسساُٖا  ;قٍٛ َجً٘

َٚٔ  ،ٚأقض ا٭قٛاٍ قٍٛ غٝبٜٛ٘ .ٖٚصا قاٍ ،ٚنطا١ٖ إٔ تصنط إسساُٖا ا٭خط٣
ا تكٍٛ تهٌ بهػط ايتا٤ ٚع٢ً ٖص ،دا٤ ب٘ ع٢ً يػ١ َٔ قاٍ نًًت تهٌ "تهٌ"قاٍ 

 .(1)#يتسٍ ع٢ً إٔ املانٞ ؾعًت
ؾكٌ ايٓشاؽ ٖٓا أٚد٘ ايطز ع٢ً ايؿطا٤ ؾُٝا شٖب إيٝ٘، ٚشنط إىل داْب 

تكسٜط يؿغ ايهطا١ٖ قبٌ إٔ ايٓاقب١، ثِ  ; ع٢ً مٛ: عٓس غرلٙ  أخط٣ اشيو أٚدٗ
 . اعاز َط٠ أخط٣ ٚأْهطٖ

                                                           

 .346 - 345/ 1 -إعطاب ايكطإٓ يًٓشاؽ(1)
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 اخلالصة والرتجيح : 

ػب ايٛد٘ ايكطا٥ٞ عقسّ تٛدٝٗني ي١ٰٜ ايهطمي١ إٔ ايؿطا٤ :  خ٬ق١ ايكٍٛ
 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:  ُٖٚا شنطٙ، ايصٟ

ٚشنطٙ ايؿطا٤ يتعًٌٝ قطا٠٤ ايهػط، ٚشيو ع٢ً اعتباض إٔ ايتٛدٝ٘ ا٭ٍٚ: 
، ٚقس ٚاؾك٘ ع٢ً شيو ابٔ " إٕ تهٌ اغت٦ٓاف"ايه٬ّ مت قبٌ قٛي٘ إٕ تهٌ، ٚعس 

 ٘ َٔ تٓاٚيٛا اٯ١ٜ نطمي١. ٚمل ٜعذلض عًٝ بٝاْ٘ ، نُا غبل (1)عازٍ
إٕ ا٭غًٛب  :يكطا٠٤ ايؿتض، سٝح قاٍ ٘ٚشنطٙ ايؿطا٤ يف تٓاٚيايتٛدٝ٘ ايجاْٞ: 

ٖصا طا٥ؿ١ َٔ ايٓشا٠ املتكسَني  يفؾطط ؾًُا تكسّ اؾٛاب اْؿتشت إٕ، ٚقس عاضن٘ 
 :بٝاْٗا يف ايتايٞٚاملتأخطٜٔ، ٚشيو ملا ؾٝ٘ َٔ أٚد٘ قكٛض 

١ ٜعتُس ع٢ً تكسِٜ ٚتأخرل، ٚشيو يٝؼ بكشٝض يف إٔ ن٬ّ ايؿطا٤ يف اٯٜ -1
، إش تهٕٛ س٦ٓٝص آٜكًب املع٢ٓ متاَ"إٔ" اٯ١ٜ إش يف ايؿتض إخ٬ٍ باملع٢ٓ، إش بؿتض 

 َكسض٠ ٫ ؾطط١ٝ
مبا قبًٗا ؾؿتشت يصيو،  "إٕ"إٔ قٛي٘ إٕ اؾعا٤ ملا تكسّ ع٢ً ايؿعٌ اتكًت  -2

ٞٴٸ: يٝؼ بكشٝض ٫ؾتكاضٙ إىل ايٓعرل ٚإىل عسّ ايكٝا َا شنطٙ $ؽ ؾٝ٘ ٜكٍٛ ايؿاضغ
ايؿطٳٸا٤ٴ زٳع٣ٛ ٫ ز٫ي١ځ عًٝٗا، ٚايكٝاؽٴ ٜٴؿڃػٹسٖا، أځ٫ځ تط٣ أْٳٸا ْٳذٹسٴ اؿطفٳ ايعاٌَ، إشا 
٘ٹ ٫ٚ َعٓاٙ، نُا ض٣ٚ أبٛ اؿػٔ َٔ  ٛٵدٹبٵ شيو تػٝٴٸطاڄ يف عًُٹ تػٝٳٸطت سطنت٘; مل ٜٴ

ٕٳٸ ٖصٙ ؾتض اي٬ّ اؾاضٳٸ٠ٹ َع املڂعڃٗط عٔ ْٜٛؼ، ٚأبٞ عٴ بٝس٠، ٚخًـ ا٭ځمحطڇ، ؾهُا أ
ٝٸ١ ٜٓبػٞ، إشا  ٕٵ" اؾعا٥ ّٳ ملځٸا ؾڂتٹشٳتٵ مل ٜتػٝٳٸط َٔ عًُٗا َٚعٓاٖا ؾ٤ٞٷ، نصيو "إ اي٬
ٝٳٸط  ٌٳ ٫ ٜتػ ُٳٸا ٜٴبٵعٹسٴٙ أٜهاڄ أْٳٸا لسٴ اؿطفٳ ايعاَ َٹ ؾڂتٹشت أځ٫ځٸ ٜتػٝٳٸط عًُڂٗا ٫ٚ َعٓاٖا، ٚ

ٌٴ عًُڂ٘ بايتكسِٜ ٚ ط٫ص بايتأخرلڇ َٳطٳضٵتٴ" ؾًِ ٜتػٝٳٸط عُ ٜٵسٺ" ٚتكٍٛ: "بعٜسٺ  َٳطٳضٵتٴ بٹعٳ ، تكٍٛ "
 .(2)#ايبا٤ٹ بتكسميٗا

ؾكس أؾاض ايؿاضغٞ إىل إٔ ايتكسّ يٝؼ ع١ً يؿتض اشلُع٠ بٌ إٕ ا٭قٌ إٔ ايًؿغ 
ٜٵسٺ" ٚتكٍٛ: "بعٜسٺ  َٳطٳضٵتٴ بٹعٳ إٕ تكسّ بكٞ ع٢ً ساي٘ ثِ نطب َج٬ ع٢ً شيو بكٛشلِ: "

                                                           

 .489/ 3 - اْعط: تؿػرل ايًباب ٫بٔ عازٍ(1)
 .491/ 3 - تؿػرل ايًباب ٫بٔ عازٍ(2)
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ُا تػرل ايذلتٝب بكٞ )بعٜس( ع٢ً ساي٘ ٚمل ٜتػرل ؾهً٘ ٫ٚ سهُ٘ َٳطٳضٵتٴ" ؾً
 ..ايٓشٟٛ.

ِٳ قاضٳ $ٚاغتٓهط ايعداز ٖٛ اٯخط شيو أميا اغتٓهاض، ؾكاٍ:  يځػٵتٴ أزضٟ يٹ
٘ٹ ٚغرل َهاْ٘ ٜٛدب ؾتض   .(1)"# إٔ" اؾځعٳا٤ٴ طإشا تكسٳٸّص ٖٚٛ يف َهاْ
خڀأ بٝٓا ٭ٕ ايتكسِٜ  شيو محٌ ايعداز ع٢ً ايؿطا٤ يف قطا٠٤ ايؿتض، ٚعسٸ

ٚايتأخرل يٝؼ ع٢ً ؼٍٛ اؿهِ ايٓشٟٛ َٔ سهِ إىل سهِ، ؾه٬ عٔ إٔ ٜ٪زٟ 
 إىل تػٝرل َؿطزات.

 ؾٝ٘ تكعٝس مجٗٛض ايٓشا٠ ; ٚشيو خايـ َٔ غطاب١ َا ضآٙ ايؿطا٤ َٔ ضأٟ  ٚبايطغِ
ْ٘ ىسّ  أْ٘ ا٭قٛب; ٭إ٫ ،بتبسٍ اؿطن١ إثط تبسٍ املهإ )تكسميا ٚتأخرلا ( 

يف -ُٖا يٮخط٣ اسس، تسٍ ع٢ً إٔ تصنرل إؾاؾ١ًُ ؾطط١ٝ ٫ قاي١ ،ي١ٰٜ املع٢ٓ 
 ..، قٝاغا ع٢ً َا اغتؿٗس ب٘ ايؿطا٤ آْؿا.. ٜهٕٛ عٓس ن٬شلا -ساٍ ايؿٗاز٠

 ٚاهلل أعًِ ٚأدٌ.
 

 

  

                                                           

 .491/ 3 -(املطدع ايػابل 1)
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 اخلامتـت
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 خامتت البحث
٠٬ ٚغ٬َا ٚق اؿُس هلل ٚسسٙ، ٫ ؾطٜو ي٘، محسا تٛدب٘ غٛابؼ ْعُ٘،

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –أمتني ع٢ً املبًؼ عٔ ضب٘، قُس عبسٙ ٚضغٛي٘  ايتٛاب ،
ٚق٢ً ع٢ً  آي٘  ٚ غا٥ط ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني  َا ٖبت ضٜاح ٚدط٣  -تػًُٝا نجرلا 

 باـرل ايػشاب. ٚبعس :

إٔ أسط ضسًٞ بعس ضس١ً َاتع١  ؾاق١ أتؿٝأ  -بؿهٌ ضب نطِٜ -ؾكس إٓ ا٭ٚإ
ٚٴضٜك  ات  ٖصٙ ايسضاغ١  ٚ أسًل  بني غڀٛض عًُا٥ٓا ...بني 

أٚي٦و ايصٜٔ ادتٗسٚا ادتٗازا أسػٓٛا ؾٝ٘ غا١ٜ اٱسػإ، ٚأدازٚا ؾٝ٘ أزل٢ إداز٠،  
َبشط٠ يف  ؾهط شيو ايعامل ايًػٟٛ ايٓشٟٛ املًكچب بايؿطا٤، يف قاٚي١ َين يًػٛم يف 

ڀع ٚا٥٫تٓاف " يعاملٓا ايًػٟٛ غُاض عًُ٘، أدين ؾ٦ٝا َٔ آضا٥٘ املبجٛث١ يف نتاب: " ايك
 ،ايٓشٟٛ اؾًٌٝ " أبٞ دعؿط ايٓشاؽ " ، َتًُػ١ َٓبعٗا  يف " َعاْٞ ايكطإٓ " يًؿطا٤

باسج١ عٔ دصٚضٖا  يف َآثطٙ  ا٭خط٣ أٚ َآثط غرلٙ،  َتكك١ٝ  َا ٜٛاؾكٗا  أٚ ٜٓاؾٝٗا 
 بتسا٥٘.يس٣ بعض  املؿػطٜٔ ٚايٓشا٠، َٚتعكب١  أثطٖا ع٢ً ٚقـ ايكطإٓ ايهطِٜ  ٚا

 :ايتايٞخًكت إىل  املتٛانع١ٚبعس قا٫ٚتٞ ايؿكرل٠، ٚٚقؿاتٞ 
نإ يًؿطا٤ آضا٤ تؿطٸز بٗا كايؿا غرلٙ َٔ ايٓشا٠ بكطٜني ٚنٛؾٝني ، ٚي٘  -1

نايٓكب ع٢ً ْعع آضا٤ تبع ؾٝٗا ايبكطٜني َع أْ٘ نٛيفٸ املصٖب .
 اـاؾض ، ٚتطاؾع املبتسأ ٚاـدل . 

َامل تطز يف نتاب٘ :" َعاْٞ ايكطإٓ " ْػب ايٓشاؽ يًؿطا٤ َٔ اٯضا٤  -2
املڀبٛع ، ٚشيو وتٌُ إٔ ٜهٕٛ ايطأٟ قس ْٴكٌ َٔ َ٪يـ  آخط يًؿطا٤، أٚ 

 .106َتُٖٛا، نُا دا٤ م –ضمح٘ اهلل -ٜهٕٛ ايٓشاؽ

ٙ يف َٛنع، ْٚػب ضأٟ غرلٙ إيٝ٘ ، ْػب ايٓشاؽ ضأٟ ايؿطا٤ إىل غرل -3
 .270م

سّ املؿّٗٛ ايٓشٟٛ ايٛاسس مل ًٜتعّ ايؿطا٤ بجبات املكڀًشات، إش ٜػتد -4
بأنجط َٔ َكڀًض، ؾُطٸ٠ ٜصنط ايهٛيفٸ ٚأخط٣ ٜصنط ايبكطٟ: 
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نُكڀًض "ايعڀـ" ايبكطٟ ايصٟ ٜكابً٘ "ايطز" يف ايهٛيف. ٚقؼ ع٢ً 
 شيو.

املٛنٛع١ٝ ناْت  تػٝڀط ع٢ً َٛقـ ايٓشاؽ ػاٙ ضأٟ ايؿطا٤، ؾهإ  -5
 ٜكبٌ َٓٗا َا ٜكبٌ ٜٚطز َٓٗا َا ٜطز َع٬ً يهًُٝٗا.

ا٤ ٜػتككٞ ا٭ٚد٘ احملت١ًُ ٱعطاب ايًؿع١ يف اٯ١ٜ ٫ٚ ٜكطح ايؿطٸ ٕنا -6
بإٔ ٖصٙ ا٭ٚد٘ أٚد٘ قطا١ٝ٥، ؾباؾط ايتٛدٝ٘ يًُُهٓات يف ايًؿع١ زٕٚ 
ايتٛقـ ط٬ٜٛ أَاّ ايتؿك٬ٝت ايكطا١ٝ٥ َٔ ْػب١ ايكطا٠٤ ٚايذلدٝض بني 

ايؿصٚش ايصٟ مل ٜهٔ ٚانشا يف ٖصا  ٚ ايكطا٤ات ٚؾل َٓڀل ايتٛاتط
ايٛقت خكٛقا يف أشٖإ ايٓشا٠، ٚزٕٚ اـٛض يف تهعٝـ قطا٠٤، بٌ إْ٘ 

 قاّ بتهعٝـ ٚد٘ إعطابٞ أٚ با٭سط٣ قاّ بذلدٝض غرلٙ عًٝ٘.

املكڀًشات اييت اغتدسَٗا ايؿطا٤ يف تٛدٝ٘ ا٭ٚد٘ املُه١ٓ ناْت  -7
اييت ؽتًـ يف نجرل -املسضغ١ ايهٛؾ١ٝ-َتػك١ َع َكڀًشات َسضغت٘ 

ايبكط١ٜ يف إطاض اخت٬ف َٓع١َٛ املؿاِٖٝ بني َٓٗا عٔ املكڀًشات 
٭ْٗا $املسضغتني; ؾايؿطا٤ اغتدسّ َكڀًض ايطز بس٫ َٔ ايعڀـ ؾكاٍ: 

كڀًشات ايطاغد١ يف ايؿهط ٖٚٛ َكڀًض َٔ امل# َطزٚز٠ ع٢ً أخاف
 .193، ايكڀع م179، ايتبٝني م162، ايتؿػرل مايهٛيف

م١ٜٛ ق١ٜٛ، ؾكس اعتُس تطدٝض ايؿطا٤ بني ٚدٗٞ ايكطا٠٤ تأغؼ ع٢ً أزي١  -8
ع٢ً زيٌٝ اؿٌُ ع٢ً املع٢ٓ ست٢ ٜٴجٵبٹت ق٠ٛ يف بعض املٛانع ايؿطا٤ 

ايكطا٠٤، ؾعسٸ ايتؿكٌٝ املعٟٓٛ َطدشٶا ٚزي٬ٝ، ٚاؿٌُ ع٢ً املع٢ٓ َٔ 
عا١َ ٚايؿهط يف ايؿهط ايٓشٟٛ  ١ا٭زي١ املعتدل٠ عٓسِٖ بٌ ٚاملػذلغً

 ايهٛيف غاق١.

ؾعط ايعطب ٱثبات ضأٜ٘ ، ٚتأٜٝس َٛقؿ٘  يف اغتًِٗ ايؿطا٤ نجرلا َٔ -10
 بعض املٛانع اييت تهُٓٗا نتاب٘ " َعاْٞ ايكطإٓ " .
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 التىصياث:
إٔ ٜٴسثٸط تطاثٓا ايًػٟٛ ا٭قٌٝ بايعبا٠٤ ايٛغا١ًٝ٥ املعاقط٠; يٝدذلم اٯشإ،  -

 ُٜٚٗٝٔ ع٢ً ا٭يباب.

)ايهٛؾ١ٝ  نطٚض٠ تهجٝـ اؾٗٛز يف ايٓعط يف اـ٬ف ايكا٥ِ بني املسضغتني  -
ٚايبكط١ٜ ( ٚايٓعط ؾٝ٘ بسق١ أنجط، َٚٛنٛع١ٝ  أندل، ؾُٝا وكل اشلسف 

 املٓؿٛز ٫ ايتعكٸب املبػٛض.

ؾتض ايباب ع٢ً َكطاعٝ٘ يتكسِٜ ايؿطٚح املػتؿٝه١ يهتب ايذلاخ ايٛاضؾ١ َٔ  -
أَجاٍ : نتب ايٓٸشاؽ ٚايؿطا٤ ٚغرلُٖا، ٜٚتٛيچ٢ تؿهًٝٗا ٚايكٝاّ عًٝٗا ؾإ 

 ١ ؽهع ٭زم َعاٜرل ا٫ْتداب يتكّٛ ع٢ً شيو .َٓتدب١ َٛثٛق

إعاز٠ زضاغ١ ٚؼكٝل نتاب ايؿطا٤ " َعاْٞ ايكطإٓ " يؿطح ْكٛق٘، ٚؾِٗ  -
 َكڀًشات٘ ; يًٛقٛف ع٢ً َطاز ايؿطا٤ يف نٌ ْل ، َٚٔ نٌ َٛقـ .

ؾعط١ٜ -زضاغ١ ايؿٛاٖس املبجٛث١ يف نتاب " َعاْٞ ايكطإٓ ايهطِٜ " يًؿطا٤ -
غ١ َػتؿٝه١ َٚتعُك١ يتجطٟ ٚتعٛز ع٢ً ايسضاغات زضا  -ناْت أّ ْجط١ٜ 

ٚايساضغني باـرل، ٚتعني يف ؽؿٝـ عب٤ ايبشح ٚايتُشٝل، ٚػًٞ 
 اؿكٝك١ عٔ َٓٗر ايؿطا٤ يف ا٫غتؿٗاز ٚايتجبت ٚزق١ ايتشطٟ.

تهجٝـ ايسضاغات املع١ٝٓ بهتاب " ايكڀع ٚا٥٫تٓاف " ٭بٞ دعؿط ايٓشاؽ; ملا  -
ايعًُا٤ ٚ ضاؾس آضا٤ عطيف، ؾٗٛ داَع يهجرل َٔ ي٘ َٔ ثكٌ عًُٞ ، ٚاتػاع َ

يؿت٢ اٯضا٤، اييت َٔ ؾأْٗا إٔ تجطٟ أٟ  باسح يػٟٛ أٚ مٟٛ، َٚجً٘ َٔ 
 ىتل بايتؿػرل ٚايكطا٤ات ٚايٛقٛف ٚا٫بتسا٤. 

يطأٟ نٌ َٔ ٫ست آضا٩ِٖ بني طٝات نتاب"  ؽكٝل أعاخ َػتك١ً -
شا٠ ٚاغتأْؼ بآضا٥ِٗ، ايكڀع ٚا٥٫تٓاف" يًٓشاؽ، ٭ْ٘ مجع دٗابص٠ ايٓ

يتتشكل ؾٛا٥س ع١ًُٝ يػ١ٜٛ مج١، ٜٚٴعڀ٢ سل املٛدع َعٜسا َٔ اٱٜهاح 
 ٚا٫غتؿان١.

إؾطاز َ٪يـ خام بآضا٤ ايؿطا٤ يف نٌ ا٫ػاٖات َٚٔ ناؾ١ امل٪يؿات،  -
 يٝتُهٔ ايكاض٨ َٔ اٱملاّ بؿهطٙ ٚايػٛم يف عط عًُ٘.
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اييت أٚضزٖا ايٓشاؽ  تكسِٜ زضاغ١ َٛنٛع١ٝ ضأغ١ٝ يهٌ قه١ٝ َٔ ايكهاٜا -
 يف نتاب٘:" ايكڀع ٚا٥٫تٓاف"، ٚقاٚي١ ايٛقٍٛ إىل ضأٟ ؾٝكٌ يف نٌ َٓٗا.

ايعجٛض عًٝٗا، يتهاف كٝب عٔ نتب ايؿطا٤ اييت مل ٜػعـ اؿغ يف ايتٓ -
ُٸ١ عٔ نجرل َٔ آضا٥٘  ٜٚتهؿٸـ  يًُهتبات ايعطب١ٝ َٔ د١ٗ ٚ يتٓذًٞ ايػ

 ٖٛ إيٝٗا  يف َكٓؿات ي٘ نٓٗٗا َٔ د١ٗ أخط٣، ٫غُٝا ٚقس نإ  ٜؿرل
 أخط٣، أٚ ٜؿرل إيٝٗا غرلٙ يف َكٓؿاتِٗ.

إٕ تؿطيف بايٛقٛف ع٢ً ٖصا ايعًِ ٚاط٬عٞ ع٢ً دٗٛز عًُا٥ٓا  ا٭نؿا٤، أؾب٘ 
بٛقٛف قعّ ع٢ً أنتاف عُايك١ ، ؾًً٘ زضِٖ َٔ أغٛز ! خًچؿٛا أؾباٍ ؾهط   

يف َٝازٜٔ ايعًِ ٚأضٚق١  ٚأٚضثْٛا نٓٛظ ض٣٩ ; غٝبكٛا بٗا بٝاضم سلٛر  ٚأي١ٜٛ ضؾع١
املعطؾ١، أقـ شلِ اسذلاَا، ٚأقؿل شلِ اَتٓاْا ، ٚأزعٛ شلِ إد٫٬، َڀأط١٦ ضأغٞ 

ايطز أٚ ايذلدٝض. ضاد١ٝ ايعؿٛ َٔ ٢ً َس ايبكط يف َ٪يؿاتِٗ   ، ثِ خذ٬  يتذط٥ٞ ع
اهلل أ٫ٚ، ثِ َٔ أضٚاسِٗ ايعڀط٠. ِٖٚ ب٬ ؾو ايسيٌٝ اشلازٟ يهٌ َٔ ىًؿِٗ ممٔ 

 ك٘ اهلل يًػرل ع٢ً زضبِٗ .ٜٛؾ

ثِ أغتػؿط اهلل ايعًٞ ايععِٝ يهٌ َا تؿٖٛت ب٘ يف سل نتاب٘ ايععٜع ايصٟ ٫ ٜأتٝ٘ 
ايباطٌ َٔ بني ٜسٜ٘ ٫ٚ َٔ خًؿ٘، ٫ٚ ول يٞ إٔ أقٍٛ ؾٝ٘ إ٫ بعًِ، يهٔ عصضٟ يف 

١ إ٫ شيو تعًكٞ عب٘، ٚاْبٗاضٟ بإعذاظٙ ، ؾ٬ مجاٍ إ٫ ؾٝ٘، ٫ٚ عًِ إ٫ ب٘، ٫ٚ ضؾع
 بايٓعط إيٝ٘ .

ٚيف ختاّ َكاَٞ ٖصا; أغأي٘ تباضى ٚتعاىل إٔ ٜتكبٌ َين َا قسَت، ٜٚػؿط يٞ َا 
عين ؾُٝا أغطؾت، ٚهعٟ ؾٝدٞ عين َٚٔ ْاقـ ٚتابع ٚأزىل يف  ٛقكطت ، ٜٚعؿ

 ٖصا ايعٌُ بسيٛ  نٌ خرل ، إْ٘ ٚيٞ شيو ٚايكازض عًٝ٘ .. 

  عٛاْا إٔ اؿُس هلل ضب ايعاملني ."  ٚآخط ز
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 ادلصادس وادلشاجــــع:
 

 ايهطِٜ.ايكطإٓ  .1

) تكسٜط اؿصف ٚاٱنُاض يف ن٤ٛ ْعط١ٜ  أعاخ يف ايًػ١ ٚا٭زب اؾعا٥طٟ، .2
ددل. ا٭غتاش : ٬َٟٚ ق٬ح ايسٜٔ، ايعسز ايجاْٞ ، ايعاٌَ ايعطبٞ (، ف١ً امل

2005.ّ 

)عطض ْٚكس ( ، َٗسٟ املدعَٚٞ، أبٛ ظنطٜا ايؿطا٤ َٚصٖب٘ يف ايٓشٛ ٚايًػ١  .3
ايًػ١ ايعطب١ٝ بسَؿل، تؿطٜٔ ا٭ٍٚ، اجملًس ايػابع ٚا٭ضبعٕٛ ،  ف١ً فُع

1927.ّ 

: أمحس بٔ قُس بٔ ، تأيٝـإؼاف ؾه٤٬ ايبؿط يف ايكطا٤ات ا٭ضبع١ عؿط .4
ٞٸ ؾٗاب ايسٜٔ ايؿٗرل بايبٓا٤ ) ، ٖـ(1117: املتٛؾ٢أمحس بٔ عبس ايػين ايسَٝاط

ايڀبع١: ايجايج١، ، ٕيبٓا –ايٓاؾط: زاض ايهتب ايع١ًُٝ ، : أْؼ َٗط٠ؼكٝل
 .ٖـ1427 -ّ 2006

( ، ؼكٝل : غعٝس ـٖ 911، د٬ٍ ايسٜٔ ايػٝٛطٞ ) اٱتكإ يف عًّٛ ايكطإٓ .5
 ّ . 1996، 1يبٓإ ، ط –املٓسٚب ، زاض ايؿهط 

، عبسايكبٛض  أثط ايكطا٤ات يف ا٭قٛات ٚايٓشٛ ايعطبٞ )أبٛ عُطٚ بٔ ايع٤٬( .6
 ّ.1987،  1ؾاٖني، طبع١ َهتب١ اـالٞ، ط

، أبٛ قُس عًٞ بٔ أمحس بٔ غعٝس بٔ سعّ اٱسهاّ يف أقٍٛ ا٭سهاّ .7
( ، ؼكٝل : ايؿٝذ: أمحس ـ456ٖا٭ْسيػٞ ايكططيب ايعاٖطٟ )املتٛؾ٢ : 

 قُس ؾانط، زاض اٯؾام اؾسٜس٠ ، برلٚت  .

أبٛ سٝإ قُس بٔ ٜٛغـ بٔ عًٞ بٔ ،  اضتؿاف ايهطب َٔ يػإ ايعطب .8
، ؼكٝل : ضدب عجُإ ( ـ745ٖ)املتٛؾ٢ : ْسيػٞا٭ ٜٛغـ بٔ سٝإ أثرل ايسٜٔ

 ّ.1998 -ـٖ 1418،  1قُس ، َطادع١ ضَهإ عبسايتٛاب ، ط
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، تؿػرل أبٞ ايػعٛز، أٚ إضؾاز ايعكٌ ايػًِٝ إىل َعاٜا ايهتاب ايهطِٜ .9
(، ؼكٝل:  ـ900ٖايكانٞ: أبٛ ايػعٛز بٔ قُس ايعُازٟ اؿٓؿٞ ) املتٛؾ٢ : 

 ايطٜاض اؿسٜج١ . عبسايكازض أمحس عڀا، َهتب١

ايؿٝذ : عًٞ قُس يهباع ، َڀبع١ إضؾاز املطٜس إىل َككٛز يككس ،  .10
 ّ.1984ٖـ، 1404َكڀؿ٢ اؿًيب ، 

ايكاٖط بٔ عبسايطمحٔ بٔ قُس ايؿاضغٞ  ، أبٛ بهط عبس  أغطاض ايب٬غ١ .11
( ، ؼكٝل : قُٛز قُس ؾانط. َڀبع١ املسْٞ ـ471ٖ) املتٛؾ٢ :  ؾطداْٞا

 بايكاٖط٠ .

 ايدلنات، أبٛ ا٭ْكاضٟ اهلل عبٝس بٔ قُس بٔ ، عبسايطمحٔاض ايعطب١ٝأغط .12
، ؼكٝل: قُس بٝڀاض، زَؿل، (ٖـ577: املتٛؾ٢) ا٭ْباضٟ ايسٜٔ نُاٍ
1957. ّ 

، عبس ايطمحٔ بٔ ايهُاٍ أبٞ بهط بٔ قُس غابل ايسٜٔ ا٭ؾباٙ ٚايٓعا٥ط .13
ملتٛؾ٢: خٔ اـهرلٟ ا٭غٝٛطٞ املؿٗٛض باغِ د٬ٍ ايسٜٔ ايػٝٛطٞ )ا

 ّ .1984 –ـٖ 1405،  1(، طبع١ زاض ايهتب ايع١ًُٝ، طـ911ٖ

 بابٔ املعطٚف ايٓشٟٛ غٌٗ بٔ ايػطٟ بٔ قُس بهط أبٛايٓشٛ،  يف ا٭قٍٛ .14
 َ٪غػ١ ،ايؿتًٞ  اؿػني عبس: ؼكٝل، (ٖـ316: املتٛؾ٢) ايػطاز

 .برلٚت – ايطغاي١،يبٓإ

(، قطأٙ ٚأشٕ ـ1380ٖٛؾ٢ : )املت ايهبٸاع ، قُس عًٞاٱنا٠٤ يف أقٍٛ ايكطا٠٤ .15
بتسضٜػ٘ ا٭غتاش اؾًٌٝ قاسب ايؿه١ًٝ ايؿٝذ: قُس خًـ اؿػٝين، 

 ّ .1999-ـٖ 1420املهتب١ ا٭ظٖط١ٜ يًذلاخ، ايڀبع١ ا٭ٚىل 

 ْٛض اؿػٔ أبٛ عًٞ، بٔ اؿػني بٔ ، يعًٞ يًعداز املٓػٛب ايكطإٓ إعطاب .16
 ، ؼكٝل(ٖـ543 مٛ: املتٛؾ٢ ) ايباقٛيٞ ا٭ځقٵؿٗاْٞ ايعًّٛ داَع ايسٜٔ

 ٚزاض ايهتب ايكاٖط٠ – املكطٟ اٱبٝاضٟ ، زاض ايهتاب إبطاِٖٝ: ٚزضاغ١
 ٖـ. 1420 - ايطابع١: ايڀبع١ -برلٚت /  ايكاٖط٠ - برلٚت - ايًبٓا١ْٝ
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 بٔ إزلاعٌٝ بٔ قُس بٔ أمحس ايٓٻشٻاؽ دعؿط أبٛ: تأيٝـ إعطاب ايكطإٓ، .17
 املٓعِ عبس: عًٝ٘ ٚعًل سٛاؾٝ٘ ٚنع ،)ٖـ338: املتٛؾ٢) ايٓشٟٛ املطازٟ ْٜٛؼ
 ا٭ٚىل،: يبٓإ، ايڀبع١-برلٚت ايع١ًُٝ، ايهتب زاض: إبطاِٖٝ، ْؿط خًٌٝ

 .ـ1421ٖ

، عبسايكازض بٔ قُس بٔ  اٱعطاب ٚا٫ستذاز يًكطا٤ات يف تؿػرل ايكططيب .18
، َٓؿٛضات ن١ًٝ ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ ،  1/1926قُٛز ايڀؿٌٝ ، ط 

 ابًؼ.اؾُاٖرل١ٜ ايعع٢ُ ، طط

عُطٚ عجُإ بٔ عُط بٔ اؿادب  ، يًع١َ٬ : مجاٍ ايسٜٔ أبٛ اٯَاٍ ايٓش١ٜٛ .19
( ، ؼكٝل عسْإ قاحل َكڀؿ٢، زاض ايجكاؾ١،  ـ646ٖاملايهٞ ) املتٛؾ٢ : 

 .1، ط1986ايسٚس١، 
، عبسايطمحٔ بٔ اٱْكاف يف َػا٥ٌ اـ٬ف بني ايبكطٜني ٚايهٛؾٝني .20

ات نُاٍ ايسٜٔ ا٭ْباضٟ ) املتٛؾ٢: قُس بٔ عبساهلل ا٭ْكاضٟ أبٛ ايدلن
 (، زاض ايؿهط يًڀباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع .ـ577ٖ

، ْاقط ايسٜٔ : أبٛغعٝس عبساهلل بٔ عُط بٔ أْٛاض ايتٓعٌٜ ٚأغطاض ايتأٌٜٚ .21
(،  ؼكٝل: قُس عبساهلل ـٖ 685قُس ايؿرلاظٟ ايبٝهاٟٚ )املتٛؾ٢ : 

 .ـ1418ٖڀبع١ ا٭ٚىل املطعؿًٞ، زاض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ، برلٚت ، اي

 بٔ قُس بٔ ، عبسايطمحٔإٜهاح ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف نتاب اهلل عع ٚدٌ .22
، (ٖـ577: املتٛؾ٢) ا٭ْباضٟ ايسٜٔ نُاٍ ايدلنات، أبٛ ا٭ْكاضٟ اهلل عبٝس

 ّ. 2007ؼكٝل: عبسايطسِٝ ايڀطْٖٛٞ، طبع١ زاض اؿسٜح،

ػٞ )املتٛؾ٢: ، حملُس بٔ ٜٛغـ ايؿٗرل بأبٞ سٝإ ا٭ْسيايبشط احملٝط .23
(، ؼكٝل: عازٍ أمحس عبس املٛدٛز ٚآخطٜٔ، ط: زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ـ745ٖ

 ّ .1993 -ٖـ1413يبٓإ ، ايڀبع١ ا٭ٚىل  -برلٚت
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، أبٛ ايعباؽ : أمحس بٔ قُس بٔ  ايبشط املسٜس يف تؿػرل ايكطإٓ اجملٝس .24
 ٖـ (،1224املٗسٟ بٔ عذٝب١ اؿػين ا٭لٞ ايؿاغٞ ايكٛيف ) املتٛؾ٢ 

ؼكٝل: أمحس عبساهلل ايكطؾٞ ضغ٬ٕ، ايٓاؾط ايسنتٛض: سػٔ عباؽ 
 ٖـ .1419ظنٞ، ايكاٖط٠، ايڀبع١: 

، عبسايؿتاح ايكانٞ ، زاض ايبسٚض ايعاٖط٠ يف ايكطا٤ات ايعؿط املتٛاتط٠  .25
 ّ.1981ٖـ ، 1401يبٓإ ، –ايهتاب ايعطبٞ ، برلٚت 

ُس بٔ بٔ بٗازض بٔ عبس ، أبٛ عبس اهلل، بسض ايسٜٔ، قايدلٖإ يف عًّٛ ايكطإٓ .26
(، قسٸَ٘ ٚعًچل عًٝ٘: ابٔ عبسايكازض ـ794ٖاهلل ايعضنؿٞ املكطٟ) املتٛؾ٢ : 

 ّ.1988 –ـ1408ٖ،  1عڀا، طبع١ زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت ، ط

، بسض ايسٜٔ قُس بٔ عبساهلل ايعضنؿٞ ايدلٖإ يف عًّٛ ايكطإٓ .27
، 1ٞ، زاض املعطؾ١، ط(، ؼكٝل : ٜٛغـ عبسايطمحٔ املطعؿًـ831ٖ)املتٛؾ٢:

1990. ّ 

 ا٭ْكاضٟ اهلل عبٝس بٔ قُس بٔ ، عبسايطمحٔايبٝإ يف غطٜب إعطاب ايكطإٓ .28
،  ؼكٝل: ط٘ (ٖـ577: املتٛؾ٢) ا٭ْباضٟ ايسٜٔ نُاٍ ايدلنات، أبٛ

 ّ. 1980عبساؿُٝس ط٘، َكط، اشل١٦ٝ ايعا١َ يًهتاب، 

ُٸس ايكاَٛؽ، دٛاٖط َٔ ايعطٚؽ تاز .29 ُٸس بٔ ق  اؿػٝين، عبسايطظٸام بٔ ق
 َٔ فُٛع١: ،ؼكٝل(ٖـ1205: املتٛؾ٢) ،ايعٻبٝسٟ مبطته٢ املًكچب أبٛايؿٝض،
 .اشلسا١ٜ زاض احملككني،

(،  ـ1375ٖ) املتٛؾ٢ : تاضٜذ ا٭زب ايعطبٞ، يًُػتؿطم ناضٍ بطٚنًُإ  .30
ؼكٝل: عبساؿًِٝ ايٓذاض، ٚضَهإ عبسايتٛاب، زاض املعاضف، ايڀبع١ 

 ّ .1977اـاَػ١: 

، أبٛ قُس عبساهلل بٔ َػًِ بٔ قتٝب١ )املتٛؾ٢:  يكطإٓتأٌٜٚ َؿهٌ ا .31
(، ؼكٝل ايػٝس: أمحس قكط، َهتب١ زاض ايذلاخ : ايكاٖط٠، ايڀبع١ ـ276ٖ

 ّ .1973 -ـ1393ٖايجا١ْٝ 
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ايبكا٤ عبس اهلل بٔ اؿػني بٔ عبس اهلل  ٞأب، تأيٝـ: ٕايتبٝإ يف إعطاب ايكطآ .32
ايٓاؾط : عٝػ٢ ، ُس ايبذاٟٚ: عًٞ ق، ؼكٝلٖـ(616: املتٛؾ٢ ايعهدلٟ )

 ز.ط. -.ز.ت ايبابٞ اؿًيب ٚؾطناٙ

" ايبكطٜني ٚايهٛؾٝني "، أبٛ ايبكا٤ ايعهدلٟ  ايتبٝني يف َصاٖب ايٓشٜٛني .33
( ،ؼكٝل  ايسنتٛض: عبسايطمحٔ بٔ غًُٝإ ايعجُٝني، ـ616ٖ)املتٛؾ٢ : 

 ّ .1986 –ٖـ 1486زاض ايػطب، ايڀبع١ ا٭ٚىل :  –برلٚت 

ايتشطٜط  .34
 ، قُس#ؼطٜطاملع٣ٓايػسٜسٚتٜٓٛطايعك٬ؾسٜسَٓتؿػرلايهتاباجملٝس$ٜٓٛطٚايت

، (ٖـ1393: املتٛؾ٢) ايتْٛػٞ عاؾٛض بٔ ايڀاٖط قُس بٔ قُس بٔ ايڀاٖط
 ٖـ. 1984تْٛؼ ،  – يًٓؿط ايتْٛػ١ٝ ايساض

، حملُس بٔ ٜٛغـ ايؿٗرل بأبٞ سٝإ ا٭ْسيػٞ )املتٛؾ٢: تصنط٠ ايٓشا٠ .35
: عؿٝـ عبسايطمحٔ، زاض ايطغاي١، ايڀبع١ ا٭ٚىل: ، ؼكٝل ايسنتٛض(ـ745ٖ

 ّ .1986 –ـٖ 1406

، أبٛ ايكاغِ: قُس بٔ أمحس بٔ قُس بٔ عبساهلل بٔ ايتػٌٗٝ يعًّٛ ايتٓعٌٜ .36
(، ؼكٝل ايسنتٛض: عبساهلل  ـ741ٖاؾعضٟ ايهًيب ايػطْاطٞ )املتٛؾ٢ 

 .ـ1416ٖىل، اـايسٟ، ؾطن١ زاض ا٭ضقِ بٔ أبٞ ا٭ضقِ، برلٚت، ايڀبع١: ا٭ٚ

 ٚد٬ٍ( ٖـ864: املتٛؾ٢) احملًٞ أمحس بٔ قُس ايسٜٔ ،د٬ٍ تؿػرل اؾ٬يني .37
 – اؿسٜح ، زاض(ٖـ911: املتٛؾ٢) ايػٝٛطٞ بهط أبٞ بٔ ايطمحٔ عبس ايسٜٔ

 ا٭ٚىل.: ايكاٖط٠ ، ايڀبع١

 بايطاغب املعطٚف قُس بٔ اؿػني ايكاغِ ، أبٛتؿػرل ايطاغب ا٭قؿٗاْٞ .38
بػْٝٛٞ،  ايععٜع عبس قُس. ز: ٚزضاغ١ ، ؼكٝل(ٖـ502: ٛؾ٢املت) ا٭قؿٗا٢ْ

 ّ. 1999 - ٖـ 1420: ا٭ٚىل طٓڀا، ايڀبع١ داَع١ – اٯزاب ن١ًٝ
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 اهلل عبس بٔ قُس عبساهلل .أبٛ تؿػرل ابٔ أبٞ ظَٓنيأٚ  تؿػرل ايكطإٓ ايععٜع .39
َٳٓٹني بابٔ املعطٚف اٱيبرلٟ املطٟ، قُس بٔ عٝػ٢ بٔا : تٛؾ٢امل) املايهٞ أبٝعٳ

 َكڀؿ٢ بٔ قُس– عهاؾ١ بٔ سػني اهلل عبس أبٞ: ، ؼكٝل(ٖـ399
 - ٖـ1423 ا٭ٚىل،: ايكاٖط٠، ايڀبع١/ َكط- اؿسٜج١ ايهٓع، ايؿاضٚم

2002ّ 

 نجرل بٔ عُط بٔ إزلاعٌٝ ايؿسا٤ : أبٛ (نجرل ابٔ)، ايععِٝ ايكطإٓ تؿػرل .40
 سلؼ سػني قُس: ، ؼكٝل(ٖـ774: املتٛؾ٢) ايسَؿكٞ ثِ ايبكطٟ ايكطؾٞ

: برلٚت، ايڀبع١ – بٝهٕٛ عًٞ قُس َٓؿٛضات ايع١ًُٝ، ايهتب ايسٜٔ، زاض
 ٖـ. 1419 - ا٭ٚىل

، ٭بٞ املعؿط َٓكٛض بٔ قُس بٔ تؿػرل ايػُعاْٞأٚ  تؿػرل ايكطإٓ .41
عبساؾباض بٔ أمحس املطٚظٟ ايػُعاْٞ ايتُُٝٞ اؿٓؿٞ ثِ ايؿاؾعٞ )املتٛؾ٢: 

ٚغِٓٝ بٔ عباؽ بٔ غِٓٝ، زاض ايٛطٔ: (، ؼكٝل: ٜاغط بٔ إبطاِٖٝ ـ489ٖ
 ّ. 1997 -ٖـ1418املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ، ايڀبع١ ا٭ٚىل  –ايطٜاض 

: املتٛؾ٢) َٓكٛض أبٛ اشلطٟٚ، ا٭ظٖطٟ بٔ أمحس بٔ ، قُسايًػ١ تٗصٜب .42
برلٚت، –ايعطبٞ ايذلاخ إسٝا٤ زاض َطعب، عٛض قُس: ،ؼكٝل(ٖـ370

 2001ّ ا٭ٚىل،: ايڀبع١

، أبٛ قُس بسض ايسٜٔ سػٔ  كاقس ٚاملػايو بؿطح أيؿ١ٝ ابٔ َايوتٛنٝض امل .43
(، ـ749ٖبٔ قاغِ بٔ عبساهلل بٔ عًٞ املطازٟ املكطٟ املايهٞ )املتٛؾ٢ : ا

ؾطح ٚؼكٝل: عبسايطمحٔ عًٞ غًُٝإ ، زاض ايؿهط ايعطبٞ، ايڀبع١: 
 ّ .2008 -ٖـ1428ا٭ٚىل، 

 بٔ ْاقط بٔ بسايطمحٔع املٓإ، ن٬ّ تؿػرل يف ايطمحٔ ايهطِٜ تٝػرل .44
، ايًٛول َع٬ بٔ ايطمحٔ عبس، ؼكٝل: (ٖـ1376: املتٛؾ٢) ايػعسٟ عبساهلل
 .ّ 2000- ٖـ1420 ا٭ٚىل: ايطغاي١، ايڀبع١ َ٪غػ١
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: قُس بٔ دطٜط بٔ ٜعٜس بٔ نجرل بٔ ، تأيٝـداَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكطإٓ .45
أمحس قُس : ، ؼكٝلٖـ(310: املتٛؾ٢غايب اٯًَٞ أبٛ دعؿط ايڀدلٟ )

 .2000ّ -ٖـ 1420ايڀبع١: ا٭ٚىل، ، ايٓاؾط: َ٪غػ١ ايطغاي١، ؾانط

، قُس بٔ عبسايطمحٔ بٔ قُس بٔ عبساهلل  داَع ايبٝإ يف تؿػرل ايكطإٓ .46
–( ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ : برلٚت ـ905ٖاؿػين اؿػٝين  اٱهٞ )املتٛؾ٢ : 

 ّ .2004-ٖـ 1424يبٓإ، ايڀبع١ ا٭ٚىل :

ٖـ (،ضادع٘ 1302، ايؿٝذ: َكڀؿ٢ ايػ٬ٜٝين )املتٛؾ٢: ؽ ايعطب١ٝداَع ايسضٚ .47
برلٚت، ايڀبع١  –ايسنتٛض : عبساملٓعِ خؿاد٘، املهتب١ ايعكط١ٜ : قٝسا 

 ّ .1994-ـ1414ٖايج٬ثٕٛ 

: أبٛ عبس اهلل ، تأيٝـتؿػرل ايكططيباملؿٗٛض بـ  ؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓا .48
اـعضدٞ سلؼ ايسٜٔ قُس بٔ أمحس بٔ أبٞ بهط بٔ ؾطح ا٭ْكاضٟ 

، ؼكٝل: أمحس ايدلزْٚٞ ٚإبطاِٖٝ أطؿٝـ، ٖـ(671: املتٛؾ٢ايكططيب )
 .1964ّ -ٖـ 1384ايڀبع١: ايجا١ْٝ، ، ايكاٖط٠-ايٓاؾط: زاض ايهتب املكط١ٜ 

اـًٌٝ بٔ أمحس بٔ عُطٚ بٔ متِٝ ايؿطاٖٝسٟ ا٭ظزٟ  اؾٌُ يف ايٓشٛ، .49
ؼكٝل: ؾدط ايسٜٔ قبا٠ٚ، ط  (،ـ170ٖايٝشُسٟ، أبٛ عبس ايطمحٔ )املتٛؾ٢ : 

 ّ. 1985، 1َ٪غػ١ ايطغاي١، ط

 عبس بٔ قاغِ بٔ سػٔ ايسٜٔ بسض قُس ، أبٛاملعاْٞ سطٚف يف ايساْٞ اؾ٢ٓ .50
ٞٸ بٔ اهلل  ايسٜٔ ؾدط ز: ،ؼكٝل(ٖـ749: املتٛؾ٢) املايهٞ املكطٟ املطازٟ عً

ٕ، يبٓا – برلٚت ايع١ًُٝ، ايهتب زاض ؾانٌ، ْسِٜ قُس ا٭غتاش– قبا٠ٚ
 ّ. 1992 - ٖـ 1413 ا٭ٚىل،: ايڀبع١

 بٔ قُس بٔ ايطمحٔ عبس ظٜس بٛأ ، اؾٛاٖط اؿػإ يف تؿػرل ايكطإٓ .51
 َعٛض عًٞ    قُس ايؿٝذ: ، احملكل(ٖـ875: املتٛؾ٢) ايجعاييب كًٛف
: برلٚت، ايڀبع١ – ايعطبٞ ايذلاخ إسٝا٤ املٛدٛز، زاض عبس أمحس عازٍ ٚايؿٝذ
 ٖـ . 1418 - ا٭ٚىل
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محس بٔ أمحس بٔ قُس ايػذاعٞ ٭، ؾ١ٝ ايػذاعٞ ع٢ً ؾطح ابٔ عكٌٝسا .52
ٙ(، طبع١ َهتب١ َٚڀبع١ َكڀؿ٢ ايبابٞ 1197ايبسضاٟٚ ا٭ظٖطٟ)املتٛؾ٢ : 

 اؿًيب، ايكاٖط٠ .

 بٔ قُس ايعطؾإ أبَٛايو،  ابٔ ساؾ١ٝ ايكبإ ع٢ً ؾطح ا٭سلْٛٞ ٭يؿ١ٝ .53
، يبٓإ-برلٚت ايع١ًُٝ تبايه زاض، (ٖـ1206: املتٛؾ٢) ايؿاؾعٞ ايكبإ عًٞ

 .1997ّ- ٖـ 1417 ا٭ٚىل: ايڀبع١

(،  ـ403ٖ، عبسايطمحٔ بٔ قُس أبٛ ظضع١ بٔ ظل١ً ) املتٛؾ٢: سذ١ ايكطا٤ات .54
 ؼكٝل: غعٝس ا٭ؾػاْٞ .زاض ايطغاي١ .

، اؿػني بٔ أمحس بٔ خايٜٛ٘ أبٛ عبساهلل )املتٛؾ٢:  اؿذ١ يف ايكطا٤ات ايػبع .55
–عبسايعاٍ غامل َهطّ، زاض ايؿطم : برلٚت  (، ؼكٝل ايسنتٛض:ـ370ٖ

 . ـ1401ٖيبٓإ، ايڀبع١ ايطابع١، 

زضاغ١ م١ٜٛ ز٫ي١ٝ "، غٗاّ ضَهإ  اؿصف ٚايتكسٜط يف قشٝض ايبداضٟ" .56
 قُس، غع٠ .

 عًٞ بٔ بهط أبٛ ايسٜٔ تكٞ اؿُٟٛ، سذ١ ا٭ضب، ابٔ ٚغا١ٜ  خعا١ْ ا٭زب .57
 ؾكٝٛ، زاض عكاّ: ، ؼكٝل (ٖـ837: املتٛؾ٢) ا٭ظضاضٟ اؿُٟٛ اهلل عبس بٔ

 ّ . 2004 ا٭خرل٠ ايڀبع١: برلٚت، ايڀبع١-ايبشاض زاض برلٚت،-اشل٬ٍ َٚهتب١

، ٚيب يباب ايعطب، عبسايكازض بٔ عُط ايبػسازٟ ) املتٛؾ٢ خعا١ْ ا٭زب .58
 ّ .1997 –ٖـ 1418ٖـ( ، َهتب١ اـالٞ بايكاٖط٠، ايڀبع١ ايطابع١ 1093

ٖـ(، ؼكٝل : عبساؿًِٝ 392بٔ دين )املتٛؾ٢ : ، أبٛ ايؿتض عجُإ اـكا٥ل .59
 ّ .2003ايٓذاض ، طبع١ اشل١٦ٝ ايعا١َ يًهتب، 

، أبٛ ايعباؽ: ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ ايسض املكٕٛ يف عًّٛ ايهتاب املهٕٓٛ .60
(، ؼكٝل  ـ756ٖٜٛغـ بٔ عبس ايسا٥ِ، املعطٚف بايػُني اؿًيب  )املتٛؾ٢ : 

 يكًِ، زَؿل .ايسنتٛض: أمحس قُس اـطاط، زاض ا
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، نُاٍ بؿط، زاض املعاضف مبكط، ايڀبع١ ايتاغع١ زضاغات يف عًِ ايًػ١ .61
1986.ّ 

" َٓص ْؿأتٗا ست٢ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايطابع عؿط  ايسضاغ١ ايًػ١ٜٛ ٚايٓش١ٜٛ يف َكط .62
 اشلذطٟ "، أمحس ْكٝـ اؾٓاْٞ ،طبع١ زاض ايذلاخ .

س ايؿاضغٞ ايكاٖط بٔ عبسايطمحٔ بٔ قُ ، أبٛ بهط عبسز٥٫ٌ اٱعذاظ .63
(، ؼكٝل : ايسنتٛض عبساؿُٝس اشلٓساٟٚ، زاض ـ471ٖ) املتٛؾ٢ :  اؾطداْٞ

 ّ .2001 -ـ1422ٖيبٓإ ، ايڀبع١ ا٭ٚىل -ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت

َهتب١ ا٭لًٛ  ،1984،ايڀبع١ اـاَػ١ ،  إبطاِٖٝ أْٝؼ، ز٫ي١ ا٭يؿاظ .64
 . املكط١ٜ

(، ؼكٝل: أمحس ايعٜٔ ٚقُٛز  ـٖ 1369يًؿعطا٤ اشلصيٝني )   زٜٛإ اشلصيٝني، .65
 ّ . 1965 –ـ1385ٖايكاٖط٠:  –أبٛ ايٛؾا، ايساض ايك١َٝٛ يًڀباع١ ٚايٓؿط 

، إزلاعٌٝ سكٞ بٔ َكڀؿ٢ اٱغتاْبٛيٞ اؿٓؿٞ اـًٛتٞ  ضٚح ايبٝإ .66
 ز.ط.-(، زاض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ ، ز.تـ1127ٖ)املتٛؾ٢: 

 بٔ قُٛز ايسٜٔ ، ؾٗابملجاْٞا ٚايػبع ايععِٝ ايكطإٓ تؿػرل يف املعاْٞ ضٚح .67
 ايباضٟ عبس عًٞ: ، ؼكٝل(ٖـ1270: املتٛؾ٢) ا٭يٛغٞ اؿػٝين عبساهلل

 ٖـ . 1415 ا٭ٚىل،: برلٚت، ايڀبع١ – ايع١ًُٝ ايهتب عڀ١ٝ، زاض

، ؾُاٍ ايسٜٔ أبٛ ايؿطز عبسايطمحٔ بٔ عًٞ بٔ ظاز املػرل يف عًِ ايتؿػرل .68
ٝل : عبسايطظام املٗسٟ، زاض ايهتاب (، ؼكـ597ٖقُس اؾٛظٟ ) املتٛؾ٢ : 

 .ـ1422ٖيبٓإ، ايڀبع١ ا٭ٚىل : –ايعطبٞ: برلٚت 
، قُس بٔ أمحس بٔ َكڀؿ٢ بٔ أمحس املعطٚف بأبٞ ظٖط٠ ظٖط٠ ايتؿاغرل .69

 (، زاض ايؿهط ايعطبٞ .ٖـ1394)املتٛؾ٢ : 

، أبٛ ايؿتض عجُإ بٔ دين املؿٗٛض بـابٔ دين)املتٛؾ٢: غط قٓاع١ اٱعطاب .70
 ّ. 2001، ؼكٝل: عبساؿُٝس ٖٓساٟٚ، طبع١ زاض ايهتب ايع١ًُٝ، (ـ392ٖ
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ايػطاز املٓرل يف اٱعا١ْ ع٢ً َعطؾ١ بعض َعاْٞ ن٬ّ ضبٓا اؿهِٝ اـبرل ،  .71
، (ٖـ977: املتٛؾ٢) ايؿاؾعٞ ايؿطبٝين اـڀٝب أمحس بٔ قُس ايسٜٔ، سلؼ
 ٖـ. 1285ايكاٖط٠،  –( ا٭َرل١ٜ) ب٫ٛم َڀبع١

، طبع١ ايسعاؽ(، إعساز ٚتعًٝل : ععت عبٝس  ـ275ٖتٛؾ٢ ) امل غٓٔ أبٞ زاٚز .72
 .ـ1388ٖ، 1َڀبع١ : قُس عًٞ ايػٝس محل، ط

ٛٵض٠ بٔ َٛغ٢ بٔ ايهشٸاى  غٓٔ ايذلَصٟ .73  أبٛ ايذلَصٟ،حملُس بٔ عٝػ٢ بٔ غٳ
( ،  ؼكٝل ايؿٝذ : أمحس قُس ؾانط، طبع١ زاض ـ279ٖعٝػ٢)املتٛؾ٢ : 

 إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ، برلٚت .

 سلؼ ايسٜٔ أبٛ عبساهلل بٔ أمحس بٔ عجُإ بٔ قامياظأع٬ّ ايٓب٤٬،  غرل .74
 . 2006ّ-ـ1427ٖايكاٖط٠ :  (، زاض اؿسٜح. ـ748ٖ)املتٛؾ٢ :  ايصٖيب

 ايطمحٔ عبس بٔ اهلل عبس عكٌٝ، ابَٔايو،  ابٔ أيؿ١ٝ ع٢ً عكٌٝ ابٔ ؾطح .75
 عبس يسٜٔا قٝٞ قُس: ، ؼكٝل(ٖـ769:  املتٛؾ٢) املكطٟ اشلُساْٞ ايعكًٝٞ
 ايػشاض دٛز٠ غعٝس يًڀباع١، َكط زاض ايكاٖط٠،- ايذلاخ زاض، اؿُٝس

 .ّ 1980 - ٖـ 1400 ايعؿطٕٚ: ايڀبع١، ٚؾطناٙ

 أبٛ اؾٝاْٞ، ايڀا٥ٞ َايو بٔاهلل  عبس بٔ قُسايؿاؾ١ٝ ، ايهاؾ١ٝ ؾطح .76
 . زاض ايتعإٚ، (ٖـ672: املتٛؾ٢) ايسٜٔ مجاٍ اهلل، عبس

ًؿٝذ: ضنٞ ايسٜٔ قُس بٔ اؿػٔ ا٫غذلاباشٟ ،يابٔ اؿادب  ناؾ١ٝؾطح  .77
(، ؼكٝل: قُس ْٛض اؿػٔ ٚقُس ايعؾعاف ـٖ 686ايٓشٟٛ )املتٛؾ٢: 

 ـ1402ٖيبٓإ  –ٚقُس قٝٞ ايسٜٔ عبساؿُٝس، زاض ايهتب ايع١ًُٝ: برلٚت 
-1982. ّ 

(، إزاض٠ ايڀباع١  ـ643ٖ، عًٞ بٔ ٜعٝـ ايٓشٟٛ ) املتٛؾ٢ : ؾطح املؿكٌ .78
 املٓرل١ٜ.
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(،   ـٖ 669، يعًٞ بٔ َ٪َٔ، املعطٚف بابٔ عكؿٛض ) املتٛؾ٢ :ؾطح املكطب .79
 (.1، ط )1990يعًٞ قُس ؾاخط )ز . ٕ(، َكط 

، يعبساهلل بٔ ٜٛغـ بٔ أمحس بٔ عبساهلل بٔ  ؾطح قڀط ايٓس٣ ٚبٌ ايكس٣ .80
(، ؼكٝل قُس  ـ761ٖ) املتٛؾ٢ : ٛغـ، أبٛ قُس مجاٍ ايسٜٔ بٔ ٖؿاّٜ

 . 1952ُٝس، املهتب١ ايتذاض١ٜ، ايكاٖط٠، ٞ ايسٜٔ عبس اؿٝق
، ايكًكؿٓسٟ :أمحس بٔ عًٞ بٔ أمحس ) قبض ا٭عؿ٢ يف قٓاع١ اٱْؿا .81

زَؿل  –(، ؼكٝل: ايسنتٛض ٜٛغـ عًٞ طٌٜٛ، زاض ايؿهط ـ821ٖاملتٛؾ٢ : 
1987.ّ 

أبٛ ْكط إزلاعٌٝ بٔ محچاز اؾٖٛطٟ ايكشاح )تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ ( ،  .82
(، ؼكٝل: أمحس عبسايػؿٛض عڀاض، زاض ايعًِ ـ393ٖٛؾ٢: ايؿاضابٞ )املت

 ّ.1956 -ـ1376ٖي٬ًُٜني، ايكاٖط٠، ايڀبع١ ا٭ٚىل : 

 بٔ و٢ٝ بٔ غعٝس بٔ غٌٗ بٔ اهلل عبس بٔ اؿػٔ ٬ٍٖ أبٛ ،ايكٓاعتني .83
 ايبذاٟٚ قُس عًٞ: ، ؼكٝل(ٖـ395 مٛ: املتٛؾ٢) ايعػهطٟ َٗطإ

 ٖـ. 1419برلٚت ،  – ايعٓكط١ٜ ١إبطاِٖٝ، املهتب ايؿهٌ أبٛ ٚقُس

 ّ ( ا٭زْٛضٟ.11، أمحس بٔ قُس ا٭زْ٘ ٟٚ ) املتٛؾ٢ : م طبكات املؿػطٜٔ .84
، املس١ٜٓ املٓٛض٠،َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ ، غًُٝإ بٔ قاحل اـعٟ ؼكٝل:

 .1997 – 1،1417ط

، ايؿٝذ ايع١َ٬: قُس ا٭َني ايعصب ايُٓرل يف فايؼ ايؿٓكٝڀٞ يف ايتؿػرل .85
(، ؼكٝل: خايس ـ1393ٖقُس املدتاض اؾهين ايؿٓكٝڀٞ )املتٛؾ٢: بٔ ا

 .ـ1426ٖعجُإ ايػبت، زاض عامل ايؿٛا٥س يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايڀبع١ ايجا١ْٝ: 

ػطاز ايسٜٔ أبٛ طاٖط قُس بٔ قُس بٔ عبس ايطؾٝس بٔ ي،   عًٌ ايٛقٛف .86
ٟ، طبع١ (  ، زضاغ١ ٚؼكٝل: قُس ايعٝسـ600ٖ) املتٛؾ٢:  ايػذاْٚسٟ طٝؿٛض

 ّ .2006 –ـٖ 1427، 2َهتب١ ايطف، ايطٜاض، ط
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ايسنتٛض: ٖازٟ ْٗط، زاض ا٭ٌَ عًِ ايس٫ي١ ايتڀبٝكٞ يف ايذلاخ ايعطبٞ،  .87
 . 2007ّ- ـ1427ٖا٭ضزٕ ، ايڀبع١ ا٭ٚىل  –يًٓؿط ٚايتٛظٜع: إضبس 

ايكاٖط بٔ  ، أبٛ بهط عبسايعٛاٌَ امل١٦ ايٓش١ٜٛ يف أقٍٛ عًِ ايعطب١ٝ .88
أٚ  ـ471ٖايؿاؾعٞ ) املتٛؾ٢:  ؾطداْٞقُس ايؿاضغٞ ا عبسايطمحٔ بٔ

(، عين ب٘: أْٛض بٔ أبٞ مبط ايؿٝدٞ ايساغػتاْٞ، زاض املٓٗاز يًٓؿط ـ474ٖ
 ّ .2009 –ـ1430ٖٚايتٛظٜع، ايڀبع١ ا٭ٚىل : 

اـرل بٔ اؾعضٟ: قُس بٔ  ، سلؼ ايسٜٔ أبٛغا١ٜ ايٓٗا١ٜ يف طبكات ايكطا٤ .89
(، َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، بطدػذلاغط  ـ833ٖقُس بٔ ٜٛغـ )املتٛؾ٢ : 

 .ـ1351ٖ

 ايكاغِ أبٛ ْكط، بٔ محع٠ بٔ قُٛز ، غطا٥ب ايتؿػرل ٚعذا٥ب ايتأٌٜٚ .90
 ايكب١ً ، زاض(ٖـ505 مٛ: املتٛؾ٢) ايكطا٤ بتاز ٜٚعطف ايهطَاْٞ، ايسٜٔ بطٖإ
 برلٚت. – ايكطإٓ عًّٛ َ٪غػ١ دس٠، - اٱغ١َٝ٬ يًجكاؾ١

، ْعاّ ايسٜٔ اؿػٔ بٔ قُس بٔ سػني  قإغطا٥ب ايكطإٓ ٚضغا٥ب ايؿط .91
( ، ؼكٝل ايؿٝذ: ظنطٜا عُطإ، زاض ـ850ٖضٟ )املتٛؾ٢: ايكُٞ ايٓٝػابٛ

 .ـ1416ٖيبٓإ ، ايڀبع١ ا٭ٚىل:  –ايهتب ايع١ًُٝ : برلٚت 

قُس قسٜل خإ بٔ سػٔ بٔ عًٞ ؾتض ايبٝإ يف َكاقس ايكطإٓ ، أبٛ ايڀٝب  .92
(، ؼكٝل: عبساهلل بٔ إبطاِٖٝ ـ1357ٖؾ٢ : اؿػني ايكٓٛدٞ ايبداضٟ )املتٛ

 يبٓإ.-ا٭ْكاضٟ، املهتب١ ايعكط١ٜ : برلٚت

(،  ـ1250ٖ، قُس بٔ عًٞ بٔ قُس ايؿٛناْٞ ) املتٛؾ٢ : ؾتض ايكسٜط .93
يبٓإ ، ايڀبع١ ايطابع١: –اعت٢ٓ ب٘ ٚضادع٘: ٜٛغـ ايػٴٛف، زاض املعطؾ١: برلٚت 

 ّ .2007 -ـ1488ٖ

اٱَاّ أبٞ دعؿط أمحس بٔ قُس بٔ إزلاعٌٝ ـ: تأيٝ، فايكڀع ٚا٥٫تٓا  .94
ٟ، عبس ايطمحٔ بٔ إبطاِٖٝ املڀطٚزل: ز. ؼكٖٝـ(، 338 )املتٛؾ٢ : ايٓشاؽ

 .1992ّ -ه1413، ا٭ٚىل١: ايڀبعض. ايطٜا -ب زاض عامل ايهتط: ايٓاؾ
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، ٜٛغـ بٔ عًٞ بٔ دباض٠  ايهاٌَ يف ايكطا٤ات ايعؿط ٚا٭ضبعني ايعا٥س٠ عًٝٗا .95
أبٛ ايكاغِ اشلصيٞ ايٝؿهطٟ اؾعا٥طٟ  ، ٔ عكٌٝ بٔ غٛازٙ بٔ قُس با
(، ؼكٝل: مجاٍ بٔ ايػٝس ضؾاعٞ ايؿاٜب، َ٪غػ١ زلا يًٓؿط ـ465ٖ)

 ّ . 2007،  1ٚايتٛظٜع، ط

، يعُطٚ بٔ عجُإ بٔ قٓرل اؿاضثٞ أبٛ بؿط، املًكب بـ غٝبٜٛ٘ ) ايهتاب .96
عا١َ يًهتب، ايڀبع١ ( ، ؼكٝل عبس ايػ٬ّ ٖاضٕٚ، املكط١ٜ ايـ180ٖاملتٛؾ٢ 
 ا٭ٚىل.

، أبٛ ايكاغِ قُٛز بٔ عُط بٔ قُس   ايهؿاف عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓعٌٜ .97
 –ٙ 1367(، ايكاٖط٠ ـ538ٖاملتٛؾ٢ : ايعكؿطٟ )  اـٛاضظَٞبٔ عُط ا

 . ـ1407ّٖ، ٚ برلٚت ايڀبع١ ايجايج١ 1948

 أبٛ ايجعًيب، إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ ، أمحسايهؿـ ٚايبٝإ عٔ تؿػرل ايكطإٓ .98
 عاؾٛض، َطادع١ بٔ قُس أبٞ اٱَاّ: ، ؼكٝل(ٖـ427: املتٛؾ٢) إغشام
يبٓإ،  – برلٚت بٞ،ايعط ايذلاخ إسٝا٤ ايػاعسٟ، زاض ْعرل ا٭غتاش: ٚتسقٝل
 .ّ 2002 - ٖـ 1422 ا٭ٚىل: ايڀبع١

 قُس بٔ عًٞ ايسٜٔ ع٤٬ايتٓعٌٜ أٚ تؿػرل اـاظٕ ،  َعاْٞ يف ايتأٌٜٚ يباب .99
،  (ٖـ741: املتٛؾ٢) باـاظٕ املعطٚف اؿػٔ، أبٛ ايؿٝشٞ عُط بٔ إبطاِٖٝ بٔ

 ىل،ا٭ٚ: برلٚت، ايڀبع١ – ايع١ًُٝ ايهتب زاض ،ؾاٖني عًٞ قُس: تكشٝض
 ٖـ. 1415

، أبٛ سؿل: غطاز ايسٜٔ عُط بٔ عًٞ بٔ عازٍ  ايًباب يف عًّٛ ايهتاب .100
(، ؼكٝل : عازٍ أمحس عبس املٛدٛز  ـ880ٖايسَؿكٞ اؿٓبًٞ ) املتٛؾ٢ : 

 -ـ1419ٖيبٓإ، ايڀبع١ :-ٚعًٞ قُس َعٛض، زاض ايهتب  ايع١ًُٝ : برلٚت
1998. ّ 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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يؿهٌ مجاٍ ايسٜٔ بٔ َٓعٛض ا ، حملُس بٔ َهطّ بٔ عًٞ أبٛيػإ ايعطب .101
( ،ؼكٝل : ا٭غاتص٠: عبساهلل ـ711ٖا٭ْكاضٟ ايطٜٚؿعٞ اٱؾطٜكٞ )املتٛؾ٢ 

عًٞ ايهبرل ٚقُس أمحس سػب اهلل ، ٖاؾِ قُس ايؿاشيٞ، زاض املعاضف. 
 . 1119ايكاٖط٠ 

 أمحس بٔ قُس بٔ أبٞ بهط يڀا٥ـ اٱؾاضات يؿٕٓٛ ايكطا٤ات، .102
ؼكٝل: َطنع ايسضاغات ايكطآ١ْٝ، فُع  (،ـ923ٖ)املتٛؾ٢  ايكػڀ٬ْٞ

 .ـ1434ٖاملًو ؾٗس يڀباع١ املكشـ ايؿطٜـ 

) املتٛؾ٢: ٕ امتچاّ سػٸ، ا٭غتاش ايسنتٛض: ايًػ١ ايعطب١ٝ َعٓاٖا َٚبٓاٖا .103
 ّ .2009-ـ1430ّٖ(، عامل ايهتب، ايڀبع١ ايػازغ١ 2011

 ٚايبٝإ ايهؿـ تؿػرل ع٢ً ٚتعًٝكات اغتسضنات)  َباسح ايتؿػرل .104
 ايعباؽ أبٛ املدتاض، بٔ املعؿط أمحس بٔ قُس بٔ أمحس املعؿډط ، ٫بٔ(جعًيبيً

ٟٸ ايسٜٔ بسض  بٔ عابس بٔ سامت: ، ؼكٝل(ٖـ630 بعس: املتٛؾ٢) اؿٓؿٞ ايطاظ
: ايػعٛز١ٜ، ايڀبع١ ايعطب١ٝ املًُه١- إؾبًٝٝا نٓٛظ ايكطؾٞ، اهلل عبس

 ّ. 2009 - ٖـ 1430 ا٭ٚىل،

(، مجع ـ728ٖ، أمحس بٔ ت١ُٝٝ ) املتٛؾ٢ :   ّفُٛع ؾتا٣ٚ ؾٝذ اٱغ٬ .105
ٚتطتٝب : عبسايطمحٔ بٔ قُس بٔ قاغِ ، ٚغاعسٙ ابٓ٘ : قُس، طبع بأَط 

 خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني; املًو : ؾٗس بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز "ضمح٘ اهلل".

أبٛ قُس عبساؿل بٔ عڀ١ٝ  احملطض ايٛدٝع يف تؿػرل ايهتاب ايععٜع، .106
ؼكٝل: عبسايػ٬ّ عبسايؿايف قُس، زاض  ،( ـ541ٖؾ٢ : ا٭ْسيػٞ )املتٛ

 يبٓإ  . –ايهتب ايع١ًُٝ : برلٚت 

 ، ؾٛقٞ نٝـ ،زاض املعاضف، ايڀبع١ ايػابع١ . املساضؽ ايٓش١ٜٛ .107
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، ٭بٞ ايدلنات :عبساهلل  تؿػرل ايٓػؿَٞساضى ايتٓعٌٜ ٚسكا٥ل ايتأٌٜٚ أٚ  .108
(، ؼكٝل: ٜٛغـ ـ710ٖ:  بٔ أمحس بٔ قُٛز ساؾغ ايسٜٔ ايٓػؿٞ ) املتٛؾ٢

 –ـ1419ٖيبٓإ، ايڀبع١ ا٭ٚىل: -عًٞ بسٜٟٛ، زاض ايهًِ ايڀٝب: برلٚت
1998ّ. 

 1988، ضَهإ عبس ايتٛاب، طبع١ َهتب١ اـالٞ، املسخٌ إىل عًِ ايًػ١ .109
.ّ 

 اؾاٟٚ ْٟٛٚ عُط بٔ قُس ،َطاح يبٝس يهؿـ َع٢ٓ ايكطإٓ اجملٝس .110
 أَني قُس: ، ؼكٝل(ٖـ1316: ؾ٢املتٛ) بًسا ايتٓاضٟ إقًُٝا، ايبٓتين

 ٖـ. 1417 - ا٭ٚىل: برلٚت ، ايڀبع١ – ايع١ًُٝ ايهتب ايكٓاٟٚ، زاض

ٞ طايب محچٛف بٔ قُس ،  أبٛ قُس َهٞ بٔ أبَؿهٌ إعطاب ايكطإٓ .111
(، ـ437ٖكٝػٞ ايكرلٚاْٞ ا٭ْسيػٞ ايكططيب املايهٞ ) املتٛؾ٢ : بٔ كتاض اي

يبٓإ،  –َ٪غػ١ ايطغاي١ : برلٚت  ؼكٝل ايسنتٛض: سامت قاحل ايهأَ ،
 ٖـ. 1405ايڀبع١ ايجا١ْٝ :

 قُس أبٛ ايػ١ٓ، ، قٝٞ ايبػٟٛ تؿػرل أٚ ايكطإٓ تؿػرل يف ايتٓعٌٜ َعامل .112
، (ٖـ510:  املتٛؾ٢) ايؿاؾعٞ ايبػٟٛ ايؿطا٤ بٔ قُس بٔ َػعٛز بٔ اؿػني
: ع١برلٚت، ايڀب– ايعطبٞ ايذلاخ إسٝا٤ املٗسٟ، زاض ايطظام عبس: ؼكٝل

 ٖـ. 1420 ا٭ٚىل،

٭بٞ اؿػٔ اجملاؾعٞ باي٤٫ٛ ايبًدٞ ثِ ايبكطٟ ، املعطٚف ، َعا٢ْ ايكطإٓ .113
( ، ؼكٝل : ايسنتٛض: ؾا٥ع ؾاضؽ ،زاض ـ215ٖا٭ٚغط )املتٛؾ٢ :  ا٭خؿـب

 .1979ّ–ـ1400ٖ: ايبؿرل ، ايڀبع١ ا٭ٚىل 
ٛؾ٢ ،قُس بٔ أمحس ا٭ظٖطٟ اشلطٟٚ أبٛ َٓكٛض ) املت َعاْٞ ايكطا٤ات .114

داَع١ املًو غعٛز، املًُه١  –(، َطنع ايبشٛخ يف ن١ًٝ اٯزاب ـ370ٖ
 ّ.1991-ـ1412ٖايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ايڀبع١ ا٭ٚىل :
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ظنطٜا و٢ٝ بٔ ظٜاز بٔ عبس اهلل بٔ َٓعٛض  أبٛتأيٝـ: ، َعاْٞ ايكطإٓ .115
قُس عًٞ -: أمحس ٜٛغـ ايٓذاتٞ، ؼكٝلٖـ(207: املتٛؾ٢ ) ،ايسًُٜٞ ايؿطا٤

 -ساض املكط١ٜ يًتأيٝـ ٚايذلمج١ ايْؿط: ، عبس ايؿتاح إزلاعٌٝ ايؿًيب-ايٓذاض 
 .ايڀبع١: ا٭ٚىل، َكط

، ٱبطاِٖٝ بٔ ايػطٟ بٔ غٌٗ: أبٛ إغشام ايعداز ) املتٛؾ٢: َعاْٞ ايكطإٓ .116
يبٓإ، –(، ؼكٝل: عبساؾًٌٝ عبسٙ ؾًيب، عامل ايهتب : برلٚت  ـ311ٖ

 ّ .1988- ـ1408ٖايڀبع١ ا٭ٚىل : 
، ٜٚػ٢ُ )إعذاظ ايكطإٓ َٚعذلى ا٭قطإ( ا٭قطإ يف إعذاظ ايكطإٓ، َعذلى .117

، ٖـ(911: املتٛؾ٢د٬ٍ ايسٜٔ ايػٝٛطٞ ) : عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ بهطتأيٝـ
 -ٖـ 1408ايڀبع١: ا٭ٚىل ، يبٓإ -برلٚت  -: زاض ايهتب ايع١ًُٝ ايٓاؾط
1988ّ. 

يسٜٔ أبٛعبساهلل "إضؾاز ا٭ضٜب إىل َعطؾ١ ا٭زٜب "، ؾٗاب ا َعذِ ا٭زبا٤ .118
(، ؼكٝل : إسػإ عباؽ، ٖـ626هلل ايطَٚٞ اؿُٟٛ )املتٛؾ٢ ٜاقٛت بٔ عبسا

 ّ .1993 –ـ1414ٖيبٓإ ، ايڀبع١ ا٭ٚىل: –زاض ايػطب اٱغ٬َٞ : برلٚت 

 ّ .1989 –ـٖ 1409، فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ، َعذِ أيؿاظ ايكطإٓ ايهطِٜ .119

عًٞ املػ٪ٍٚ ، زاض ايػ٬ّ ، عبس ايَعذِ َكڀًشات عًِ ايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ .120
 ّ. 2007-ـٖ 1428يًڀباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايذلمج١، ايڀبع١ ا٭ٚىل 

عٔ نتب ا٭عاضٜب ، عبساهلل بٔ ٜٛغـ بٔ أمحس بٔ عبساهلل  َػين ايًبٝب .121
(، ؼكٝل  ـ761ٖبٔ ٜٛغـ أبٛ قُس مجاٍ ايسٜٔ بٔ ٖؿاّ  )املتٛؾ٢: 

 ّ .1985ؿهط: زَؿل، طبع١ ايسنتٛض: َاظٕ املباضى ٚ قُس عًٞ ،زاض اي

 563، أبٛ ايع٤٬ ايهطَاْٞ) املتٛؾ٢: َؿاتٝض ا٭غاْٞ يف ايكطا٤ات ٚاملعاْٞ .122
 ـ1422ٖ(، ؼكٝل ايسنتٛض: عبس ايهطِٜ َكڀؿ٢ َسجل ، زاض ابٔ سعّ: ـٖ
-2001. ّ 
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، ٭بٞ عبساهلل قُس بٔ عُط بٔ اؿػٔ َؿاتٝض ايػٝب أٚ ايتؿػرل ايهبرل .123
(، زاض ـ606ٖٟ ،املًكب بؿدط ايسٜٔ ايطاظٟ ) املتٛؾ٢ : بٔ اؿػني ايتُٝٞ ايطاظ

 .ـ1420ٖيبٓإ، ايڀبع١ ايجايج١ : -إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ : برلٚت

ٞٸ .124 ، ؾطح: أبٞ قُس املؿهًٝات  ٭بٞ ايعباؽ املؿهٸٌ بٔ قُس ايهبٸ
(، ؼكٝل: ناضيٛؽ  ـ328ٖايكاغِ بٔ قُس بٔ بؿاض ا٭ْباضٟ ) املتٛؾ٢: 

 ّ .1930يبٓإ :  –ا٤ ايٝػٛعٝني، برلٚت ٜعكٛب ٫ٌٜ، اٯب

   بٔ ظنطٜا: ، تأيٝـٚا٫بتسا٤ ايٛقـ يف املطؾس يف َا يتًدٝل املككس .125
 ايػٓٝهٞ و٢ٝ أبٛ ايسٜٔ ظٜٔ ا٭ْكاضٟ، ظنطٜا بٔ أمحس بٔ قُس

 ّ.1985 - ٖـ1405 ايجا١ْٝ،: املكشـ، ايڀبع١ زاض: ٖـ(، ايٓاؾط926: املتٛؾ٢)

: عجُإ بٔ غعٝس بٔ عجُإ  ايساْٞ أبٛ عُطٚسا، املهتؿ٢ يف ايٛقـ ٚا٫بت .126
(، ؼكٝل ٚتعًٝل: ايسنتٛض: قٝٞ ايسٜٔ عبسايطمحٔ ـ444ٖ)املتٛؾ٢: 

 ّ.2007 -ـ1428ٖزاض عُاض ،ايڀبع١ : ايجا١ْٝ،  ضَهإ،

، َٚع٘ املككس يتًدٝل َا يف املطؾس َٓاض اشلس٣ يف بٝإ ايٛقـ ٚا٫بتسا .127
س بٔ عبس ايهطِٜ ا٭سلْٛٞ املكطٟ : أمحس بٔ عبس ايهطِٜ بٔ قُتأيٝـ

ايٓاؾط: ، : ؾطٜـ أبٛ ايع٬ ايعسٟٚ، ؼكٝلٖـ(1100: مٛ املتٛؾ٢ايؿاؾعٞ )
 . 2002ّ -ٖـ 1422ايڀبع١: ا٭ٚىل، ، برلٚت –زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

٭بٞ ايدلنات )، ؼكٝل ايسنتٛض: إبطاِٖٝ ، ْع١ٖ ا٭يبا٤ يف طبكات ا٭زبا٤ .128
 –ٖـ1405يعضقا٤ ، ايڀبع١ ايجايج١ : ا –ا٭ضزٕ ايػاَطا٥ٞ، َهتب١ املٓاض: 

1985. ّ 

بٔ اؾعضٟ، : سلؼ ايسٜٔ أبٛ اـرل ، تأيٝـايٓؿط يف ايكطا٤ات ايعؿط .129
: عًٞ قُس ايهباع ، ؼكٝلٖـ( 833: املتٛؾ٢بٔ قُس بٔ ٜٛغـ )اقُس 

 . ايٓاؾط: املڀبع١ ايتذاض١ٜ ايهدل٣، ٖـ( 1380املتٛؾ٢: )
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)ايعاٌَ ٚسكٝكت٘ (،  يعطبٞ ٚزضاغت٘ ايذلانٝبْعط١ٜ ايعاٌَ يف ايٓشٛ ا .130
اجملًس ايجأَ –ايسنتٛض: عبساؿُٝس َكڀؿ٢ ايػٝس، ف١ً داَع١ زَؿل 

 ّ .2002-ايعسز ايجايح ٚايطابع  –عؿط 

محس ْكٝـ اؾٓابٞ  ، ف١ً : فُع ايًػ١ ٭،ْعط١ٜ ايٓعِ ايٓشٟٛ  .131
 ايعطب١ٝ، زَؿل، اجملًس ايجايح ٚاـُػٕٛ .

 ؾطح غا١ٜ اٱسػإ ، أبٛ سٝإ ا٭ْسيػٞ ايػطْاطٞ يف  ايٓهت اؿػإ .132
(، ؼكٝل : عبس احملػٔ ايؿتًٞ ،َ٪غػ١ ايطغاي١، برلٚت، ـ745ٖ)املتٛؾ٢ : 

1985. ّ 

عبساجملٝس بني إعذاظ املع٢ٓ ٚضٚع١ املٛغٝك٢، أمحس  ْٗاٜات اٯٜات ايكطآ١ْٝ  .133
 ّ.2006 –ـ1426ٖقُس خًٝؿ١، ايكاٖط٠ ، َهتب١ اٯزاب يًڀباع١ ٚايٓؿط ،

 تؿػرل ع٢ً ايػٝٛطٞ ساؾ١ٝ ْٛاٖس ا٭بهاض ٚؾٛاضز ا٭ؾهاض أٚ .134
: املتٛؾ٢) ايػٝٛطٞ ايسٜٔ د٬ٍ بهط، أبٞ بٔ ايطمحٔ عبسايبٝهاٟٚ، 

 ايعطب١ٝ ايسٜٔ، املًُه١ ٚأقٍٛ ايسع٠ٛ ن١ًٝ – ايكط٣ أّ ، داَع١ (ٖـ911
 .ّ 2005 - ٖـ 1424، (زنتٛضا٠ ضغا٥ٌ 3) ايػعٛز١ٜ

ُٸٛف طايب أبٞ بٔ َهٞ قُس بٛأ ، ٗا١ٜاشلسا١ٜ إىل بًٛؽ ايٓ .135  قُس بٔ سٳ
، (ٖـ437: املتٛؾ٢) املايهٞ ايكططيب ا٭ْسيػٞ ثِ ايكرلٚاْٞ ايكٝػٞ كتاض بٔ

 - ايعًُٞ ٚايبشح ايعًٝا ايسضاغات به١ًٝ داَع١ٝ ضغا٥ٌ فُٛع١: احملكل
: ايؿاضق١، ايڀبع١ ايبٛؾٝدٞ، داَع١ ايؿاٖس: ز. أ بإؾطاف ايؿاضق١، داَع١

 ّ. 2008 - ٖـ 1429 ٚىل،ا٭

، عبس ايطمحٔ بٔ ايهُاٍ أبٞ بهط بٔ قُس غابل ايسٜٔ  ُٖع اشلٛاَع .136
خٔ اـهرلٟ ا٭غٝٛطٞ املؿٗٛض باغِ د٬ٍ ايسٜٔ ايػٝٛطٞ )املتٛؾ٢ : 

عػاْٞ ، طبع١ َهتب١ ايهًٝات (، تكشٝض: قُس بسض ايسٜٔ ايٓ ـ911ٖ
 .1327ا٭ظٖط١ٜ، ط
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 بٔ قُس بٔ أمحس بٔ عًٞ اؿػٔ أبٛ اجملٝس، ايكطإٓ تؿػرل يف ايٛغٝط .137
: ٚتعًٝل ؼكٝل، (ٖـ468: املتٛؾ٢) ايؿاؾعٞ ايٓٝػابٛضٟ، ايٛاسسٟ، عًٞ

ايؿٝدعاز٭محسعبساملٛدٛز،ايؿٝدعًُٝشُسَعٛض،ايسنتٛضأمحسقُسقرل
: قطظ٘ ٖٛ قسّ، ٠،ايسنتٛضأمحسعبسايػٓٝاؾٌُ،ايسنتٛضعبسايطمحٓعٜٛؼ

، يبٓإ – برلٚت ايع١ًُٝ، ايهتب اضز ،ايؿطَاٟٚ اؿٞ عبس ايسنتٛض ا٭غتاش
 .ّ 1994 - ٖـ 1415 ا٭ٚىل،: ايڀبع١

" ٚأْبا٤ أبٓا٤ ايعَإ " ، أبٛ ايعباؽ : سلؼ ايسٜٔ أمحس بٔ  ٚؾٝات ا٭عٝإ .138
(،  ـ681ٖقُس بٔ إبطاِٖٝ بٔ أبٞ بهط بٔ اـًهإ ايدلَهٞ ا٭ضبًٞ )

 ّ .1900يبٓإ ، طبع١: –ؼكٝل: إسػإ عباؽ، زاض قازض : برلٚت 

، ايٛقـ ع٢ً آخط ايه١ًُ يف ايعطب١ٝ ايؿكش٢ ٚايًٗذات ايعطب١ٝ ايكسمي١ .139
زضاغ١ تاضى١ٝ، ْٛاٍ إزلاعٌٝ خًٌٝ ؾطسات، ضغاي١ َادػترل ، ن١ًٝ 

 ّ .1986 –ـ1407ٖاٯزاب، داَع١ عني سلؼ، 

، يٮغتاش ايسنتٛض: أمحس ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف ن٤ٛ عًِ ايًػاْٝات اؿسٜح .140
 ّ .١2008 يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، عاضف سذاظٟ، زاض ؾطس

 بٔ غعسإ، أبٛ دعؿط قُس  ايٛقـ ٚا٫بتسا٤ يف نتاب اهلل عع ٚدٌ .141
( ، ؼكٝل : أبٛ بؿط قُس ـ231ٖاملكطٟ ايٓشٟٛ ايهٛيف ايهطٜط )املتٛؾ٢ 

 ّ  .2002 –ـ1424ٖخًٌٝ ايعضٚم ، َطنع مجع١ املادس يًجكاؾ١ ٚايذلاخ ، 

، ا٭غتاش ايسنتٛض: ايكطإٓ ايهطِٜايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ٚقًتُٗا باملع٢ٓ يف  .142
ڀباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع عٛض قاحل، زاض ايػ٬ّ يً ايهطِٜ إبطاِٖٝ عبس

 .ٚايذلمج١
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 فهــشس احملتىيــاث

ىالصفحة وعــــاملوض
 ز ًَدل ايسضاغ١

 1 املكس١َ

 7 ايتُٗٝس

تـداء،  الفصل األول: آزاء الفساء املتعلكة بالعامل اليحـوي، وأثسٍـا يف الوقـف واالب   

 وموقف اليحاع ميَا.

45 

 ٌَ45ايعا 

 50ايعاٌَ عٓس ايؿطا٤ 

   " مناشز َٔ أثط ايعاٌَ عٓس ايؿطا٤ َٔ نتاب " ايكڀع ٚا٥٫تٓـاف
يًٓشاؽ:

53 

: عڀـ ايؿعٌ ع٢ً ايؿعٌ َٓكٛبا أٚ ايكڀـع إىل ايطؾـع   املػأي١ ا٭ٚىل -
 إثط ايٛاٚ، يف قٛي٘ تعاىل: "قاٍ ضب إْٞ أخاف إٔ ٜهصبٕٛ ...."

53 

: تعـسز اــدل أٚ تكــسٜط َبتـسأ، يف قٛيـ٘ تعـاىل :"قــِ      املػـأي١ ايجاْٝـ١   -
 بهِ عُٞ .ؾِٗ ٫ ٜطدعٕٛ"

60 

: أثط ؾتض ُٖع٠ ) إٕ ( ٚنػطٖا يف تػرل َؿعٍٛ "ضأ٣" املػأي١ ايجايج١ -
 ايكًب١ٝ.

68 

ز٫يــ١  ؾــتض ُٖــع٠ ) إٕ ( ٚنػــطٖا يف ؼسٜــس  : أثــطاملػــأي١ ايطابعــ١ -
: "َٚــا ٜؿــعطنِ أْٗــا إشا دــا٤ت ٫   ايؿعــٌ املهــاضع، يف قٛيــ٘ تعــاىل  

" َٕٛٓ٪ٜ 

 

74 

: أثـط ؾــتض  ُٖـع٠ ) إٕ (  ٚنػـطٖا يف ايٛقــٌ أٚ     املػـأي١ اـاَػـ١   -
 ايؿكٌ، يف قٛي٘ تعاىل : "إيٝ٘ َطدعهِ مجٝعا ٚعس اهلل سكا..."

84 

ــ١ عڀـــ ايؿعــٌ     املػــأي١ ايػازغــ١  - : أثــط ســطف ايعڀـــ )أٚ( يف ز٫ي
و تــأَطى إٔ ْــذلى يف َــا ٜعبــس  املهــاضع ، يف قٛيــ٘ تعــاىل :" أقــ٬ت 

 آبا٩ْا أٚ إٔ ْؿعٌ يف أَٛيٓا َا ْؿا٤ "

 

91 
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

ىالصفحة وعــــاملوض
املع٢ٓ بني ايٓكـب عًـ٢ اؿايٝـ١ ٚايٓكـب      : اخت٬ف املػأي١ ايػابع١ -

 ع٢ً ايصّ، يف قٛي٘ تعاىل :" ثِ ٫ هاٚضْٚو ؾٝٗا إ٫ ق٬ًٝ"

96 

 يف املبسٍ َٔ اغِ "نإ" ا٭ٚد٘ اٱعطاب١ٝ اؾا٥ع٠:  املػأي١ ايجا١َٓ -
 يف قٛي٘ تعاىل: "يكس نإ يػبأ يف َػهِٓٗ آ١ٜ دٓتإ ..."

1.3 

: أثط سصف املبتسأ يف تعسز املع٢ٓ ، يف قٛي٘ تعـاىل :   املػأي١ ايتاغع١ -
 " قاٍ ؾاؿل ٚاؿل أقٍٛ ٭َٮٕ... " 

110 

٘     املػــأي١ ايعاؾــط٠  - ــ ــس دــٛاب ايؿــطط ، يف قٛي ــط ايؿــا٤ يف ؼسٜ  : أث
 اهلل ؾأٚٚا إىل ايهٗـ..." :"ٚإش اعتعيتُِٖٛ َٚا ٜعبسٕٚ إ٫

118 

: أثــط ايطؾــع يف تبــازٍ ايٛظٝؿــ١ ايٓشٜٛــ١ بــني  املػــأي١ اؿازٜــ١ عؿــط٠ -
 ْا٥ب ايؿاعٌ ٚاملبتسأ ، يف قٛي٘ تعاىل :" ايٛق١ٝ يًٛايسٜٔ "

121 

: أثط سـصف ايؿعـٌ يف ؾـتض ُٖـع٠ "إٔ" املؿـسز٠       املػأي١ ايجا١ْٝ عؿط٠ -
 ٞ َػتكُٝا ؾاتبعٛٙ..."ٚنػطٖا ، يف قٛي٘ تعاىل :" ٚإٔ ٖصا قطاط

126 

ــديس ، وأثسٍـــا يف الوقـــف     ــة باحلـــرف والتكـ ــساء املتعلكـ ــاىي : آزاء الفـ الفصـــل الجـ

ىواالبتداء ، وموقف اليحاع ميَا.
131 

 132 اؿصف ٚايتكسٜط . -

 135 اؿصف ٚايتكسٜط عٓس ايؿطا٤. -

        " ــاف ــاب "الكطــع واالئتي ــً كت ــساء م ــد الف ــً احلــرف والتكــديس عي منــاذم م

لليحاع.

137 

: ســطف ايعڀـــ بــني اٱتبــاع ٚا٫غــت٦ٓاف ، يف قٛيــ٘     املػــأي١ ا٭ٚىل -
 تعاىل :" ٜػأيْٛو عٔ ايؿٗط اؿطاّ ..."

137 

ِ : تعـسز   املػأي١ ايجاْٝـ١  - )يـٝؼ (،  يف قٛيـ٘ تعـاىل :"يٝػـٛا غـٛا٤       اغـ
 َٔ أٌٖ ايهتاب..."

141 

َـا( املٛقـٛي١ عًـ٢ ايهـُرل املتكـٌ اجملـطٚض       :عڀــ )  املػأي١ ايجايج١ -
 ٜؿتـٝهِ ؾـٝٗٔ َٚـا    يف قٛي٘ تعاىل :ط قٌ اهلل اؾاض، ٠زَٔ غرل إعا

 ٜت٢ً عًٝهِ.

 

148 
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

ىالصفحة وعــــاملوض
:  أثط نػط ُٖـع٠ "إٕ" ٚؾتشٗـا يف تكـسٜط اٱعـطاب،     املػأي١ ايطابع١ -

 يف قٛي٘ تعاىل:" ٚإٔ اهلل َع امل٪َٓني " 

158 

، يف قٛيـ٘ تعـاىل:"   اَػـ١ : )َـا( بـني املٛقـٛي١ٝ ٚاؿطؾٝـ١     املػأي١ اـ -
 بطبٓا يٝػؿط يٓا خڀاٜاْا ..."إْا آَٓا 

162 

ــ١ ا٫زلٝــ١ اجملــطز٠،    املػــأي١ ايػازغــ١  - : تبــازٍ خــدل )إٕ( بــني اؾًُ
ــطٚا      ــصٜٔ نؿـ ــاىل:" إٕ ايـ ــ٘ تعـ ــٛخ١، يف قٛيـ ــ١ املٓػـ ــ١ ا٫زلٝـ ٚاؾًُـ

 بايصنط ملا دا٤ِٖ ..."

167 

: ايعڀــ عًـ٢ ايتبعٝـ١ أٚ ايكڀـع عًـ٢ اـدلٜـ١ ، يف        املػأي١ ايػابع١ -
 ان١ٗ مما ٜتدرلٕٚ ...."قٛي٘ تعاىل :" ٚؾ

172 

: )ايٛاٚ( بني ايعڀـ ٚا٫غت٦ٓاف ، يف قٛيـ٘ تعـاىل :"    املػأي١ ايجا١َٓ -
 شيو ايؿٛظ ايععِٝ ..."

179 

ــعع اـــاؾض،     املػــأي١ ايتاغــع١:   - ــ٢ ْ ــط اؿــصف يف ايٓكــب عً  ٚأأث
ايٓكب ع٢ً اٱغطا٤، يف قٛي٘ تعـاىل:" ٚ َـا دعـٌ عًـٝهِ يف ايـسٜٔ      

 َٔ سطز....."  

185 

: تعسز املعٓـ٢ بـني ايٓكـب عًـ٢ اؿايٝـ١ ، ٚايٓكـب        ػأي١ ايعاؾط٠امل -
 ع٢ً ايصّ ، يف قٛي٘ تعاىل :" ٫ٚ ٜأتٕٛ ايبأؽ إ٫ ق٬ًٝ .."

193 

: تعــسز املٓعــٛت ، يف قٛيــ٘ تعــاىل : " ٚأٚضثٓــا  املػــأي١ اؿازٜــ١ عؿــط٠ -
 ايصٜٔ ناْٛا ٜػتهعؿٕٛ َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا ..."

199 

:  بٓــا٤ ا٫غــِ بــني ايطؾــع ٚايٓكــب ، يف قٛيــ٘  ٠املػــأي١ ايجاْٝــ١ عؿــط -
 تعاىل :" ٜا أٜٗا ايٓيب سػبو اهلل .."

205 

الفصل الجالح : آزاء الفساء املتعلكة بتوجيُ اإلعساب ـ وأثسٍا يف الوقـف واالبتـداء    

 ، وموقف اليحاع ميَا.

213 

 . 214 آضا٤ ايؿطا٤ املتعًك١ بتٛدٝ٘ اٱعطاب 

 217 ٱعطاب١ٝ يف نتاب٘ "َعاْٞ ايكطإٓ ".ايؿطا٤ ٚبعض ايتٛدٝٗات ا 

          " منــاذم مــً توجيــُ الفــساء ل عــساب مــً كتــاب " الكطــع واالئتيــاف

لليحاع .

219 
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

ىالصفحة وعــــاملوض
: أثـط سـصف ) إٔ( ايٓاقـب١ يف ْكـب ايؿعـٌ املهـاضع ;       املػأي١ ا٭ٚىل -

 أٚ دعَ٘ ، يف قٛي٘ تعاىل: " ٫ وٌ يهِ إٔ تطثٛا ايٓػا٤ نطٖا .."

219 

ــ١  - ــأي١ ايجاْٝـ ــات    :  املػـ ــ٢ اٱثبـ ــطٖا عًـ ٕٸ" ٚنػـ ــع٠ "إ ــتض ُٖـ ــ١ ؾـ ز٫يـ
 ، يف قٛي٘ تعاىل : " ٫ٚ ت٪َٓٛا إ٫ ملٔ تبع زٜٓهِ ..."ٚايٓؿٞ

223 

ٛٸؽ: املػأي١ ايجايج١ - ، يف قٛي٘ تعـاىل :" َٚـٔ   ٚقٛع املبتسأ ْهط٠ ب٬َػ
 ايصٜٔ ٖازٚا زلاعٕٛ يًهصب ...."

231 

ــ١  - ــ١   املػــأي١ ايطابع ــ٢ ايتبعٝ ــني ايعڀـــ عً ــٛاٚ( ب ــ٢   : )اي أٚ ايكڀــع عً
 ا٫غت٦ٓاف، يف قٛي٘ تعاىل:" َٚٔ ايٓدٌ َٔ طًعٗا قٓٛإ ...."

236 

، يف قٛيـ٘ تعـاىل :"    عـس "نڂتٹـب"  املؿعـٍٛ ب  ْاقـب :  املػأي١ اـاَػـ١  -
 نتب ضبهِ ع٢ً ْؿػ٘ ايطمح١ .."

242 

اــدل ، يف   ْـٛع  ؼسٜـس ا٫بتسا٤ بـايٓهط٠ يف  : أثط  املػأي١ ايػازغ١ -
 ١ٓ اييت ٚعس املتكٕٛ ..."قٛي٘ تعاىل :" َجٌ اؾ

245 

ـ    املػأي١ ايػابع١ - بايٓكـب ٚايطؾـع عًـ٢     : تبازٍ اٱعـطاب بـني ايعڀـ
 ، يف قٛي٘ تعاىل :" ٚهعًٕٛ هلل ايبٓات  غبشاْ٘..."ا٫غت٦ٓاف

249 

، يف قٛيــ٘ تعــاىل  بعــس يؿــغ "املا٥ــ١" ايتُٝٝــع  ْاقــب: املػــأي١ ايجآَــ١  -
 :"ث٬خ ١٦َ غٓني ..."  

255 

أٚد٘ اٱعطاب يف ا٫غِ ايٛاقـع بعـس ا٭سـطف    : تعسز غع١املػأي١ ايتا -
 ، يف قٛي٘ تعاىل :" نٗٝعل .." املتكڀچع١

261 

ــ٢ ايعڀـــ أٚ ا٫غــت٦ٓاف ، يف قٛيــ٘   : املػــأي١ ايعاؾــط٠  - ز٫يــ١ "أٚ" عً
 اهلل ىتِ ع٢ً قًبو ..." تعاىل :" ؾإٕ ٜؿإ

266 

قٛيـ٘  ، يف بـني ايؿـتض ٚايهػـط   ٕ( إ:" ُٖـع٠ )  املػأي١ اؿاز١ٜ عؿط٠ -
 تعاىل:" ثِ هعاٙ اؾعا٤ ا٭ٚؾ٢ .."

271 

مجًــ١ ، يف قٛيــ٘  أنجط َــٔيٓهــط٠ بــ:  ْعــت ااملػــأي١ ايجاْٝــ١ عؿــط٠ -
 تعاىل: َاشا  أضاز اهلل بٗصا َج٬ ...."

273 

ْكــب املكــسض تٛدٝــ٘ أثــط ســصف اشلُــع٠ يف   املػــأي١ ايجايجــ١ عؿــط٠:  -
      ٕ نـإ شا   َؿع٫ٛ ٭دًـ٘ أٚ عًـ٢ ْـعع اــاؾض ، يف قٛيـ٘ تعـاىل :" أ

 َاٍ ٚبٓني .."

278 
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

ىالصفحة وعــــاملوض
عًل ايؿعٌ املهـاضع، يف  َتأثط سصف اي٬ّ يف  املػأي١ ايطابع١ عؿط٠: -

 قٛي٘ تعاىل:" إْا خًكٓا اٱْػإ َٔ ْڀؿ١ أَؿاز ...."
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ٚنػـطٖا عًـ٢   "إٔ" ز٫يـ١ ؾـتض اشلُـع٠ يف     : ػ١ عؿط٠اَاملػأي١ اـ -
ِٵ ٜٳهڂْٛٳـ   }قٛيـ٘ تعـاىل:   ٚايؿطط. يف أايتٛنٝس  ٕٵ يځـ ٌٷ   ؾځـإڇ ٔڇ ؾځطٳدٴـ ٝٵ ا ضٳدٴًځـ

ُٳا ؾځتٴــصٳنِّطٳ         ٖٴ ٌٻ إڇسٵــسٳا ٕٵ تٳهٹــ ٗٳسٳا٤ٹ أځ ٔٳ ايؿټــ َٹــ ٕٳ  ٛٵ ٔٵ تٳطٵنٳــ ُٻــ َٹ ٕڇ  َٵطٳأځتٳــا ٚٳا
ُٳا ايڃأڂخٵطٳ٣ ٖٴ  (282-)غٛض٠ ا٫يبكط٠{إڇسٵسٳا
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  303 اـامت١ 

 310 قا١ُ٥ املكازض ٚاملطادع 
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 آرَاءُ الْفَرّاء الْنَّحْوِيَّة يف  كتاب القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس وأثرها فِيْ أحكام الْوَقْفِ وَاَالِبْتْداِءِ

 

 

 

 

 

 وآخر دعواًا

 أى احلود هلل رب العاملني 

 


