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 َرطم

 مهنج اًرشًف اًصيض اًحالقي يف نخاتَ )ثَرَط اًحَان يف جماساث اًلصبٓن(

طل ًُـص اًحاحثون اُامتما هحريا جىذاة اًرشًف اًصيض )ثَرَط اًحَان يف جماساث 

شا اكن ادلافؽ ألساش دلزاسة نخاتَ ُشا.   اًلصبٓن( من اًوهجة اًحالقَة، ُو

ٔبطمَة ُشا اًىذاة يف كسم اًزمان اذلي ٔبًَّف فَِ، ٕاضافة ٕاىل ثفصذٍ تسزاسة وحمكن 

 اًلصبٓن تالقَا.

وكس كّسمت اًححر ٕاىل مدحثني كسمهتام تخوظئة يف حِات اًصيض اًـَمَة ودمتهتام خبامتة 

 فذوظَة، مث كامئة ابعلعاذز واعلصاحؽ.

ؤبذريا اًوظفي، فصايئ، : اعلهنج الاس خلاؾمتسث يف ذزاس يت ٌَىذاة ؿىل زالزة مٌاشمو 

 اعلهنج اًخحََي.

 واؾمتسث ٔبًضا ؿىل هؼام "ُازفريذ" ألمٍصيك يف ثوزَق اعلنت واًِوامش واعلعاذز.

ؤبذريًا، ل ٔبسمع ٔبهين تَلت يف ُشٍ ادلزاسة حّس اًىامل، ًوىٌين ما حصهت من اجلِس 

 ، وشلوما ٔبظخت مفن شل ثـاىل وما ٔبدعبٔث مفن اًض َعان ومن هفيس صُئا،

 اعلس خـان.

 اًلكامث اعلفذاحِة:

 اًرشًف، اًصيض، تالكة، ثَرَط، مهنج.

 اعللسمة

 اذلس صل واًعالت واًسالم ؿىل زسول شل وؿىل بهٓل وحصحَ ومن والاٍ. ٔبما تـس...

فٕان ادلزاساث اًيت ذازث حول اًرشًف اًصيض كس ثياول خَِّا صـٍص وٕاتساؿَ يف ُشا 

حواهة رممة من مـصفة ُشا اعلحسغ هوهَ تالقَا من  اعلَسان، تُامن ثلاضت اًعصف ؾن

 ذالل نخاتَ "ثَرَط اًحَان يف جماساث اًلصبٓن".

ثبٔسُسا ؿىل رزل، مسَت حبيث "مهنج اًرشًف اًصيض اًحالقي يف نخاتَ )ثَرَط 

اًعًصق اًيت سَىِا يف ُو مبهنج اًصيض اًحالقي،  ٔبؾينو اًحَان يف جماساث اًلصبٓن(، 

 اًخبٔظَي ًيؼًصة تالقَة، ٔبو احلسًر ؾن ٔبسس مشُة هلسي.ؾصط ما ًٍصس، ل 

وكس كّسمت اًححر ٕاىل مدحثني كسمهتام تخوظئة يف حِات اًصيض اًـَمَة ودمتهتام خبامتة 

 فذوظَة، مث كامئة ابعلعاذز واعلصاحؽ اًيت اؾمتسُا اًححر.

 وكس ثياًوت يف اعلححر ألول مهنج اًصيض اًـام يف نخاتَ تثالزة ؾرش معَحا،

 ؾرش معَحا. زينهنج اًحالقي ٌَصيض يف نخاتَ ابوثياًوت يف اًثاين اعل

اًخَرَط ظحـاث ؿست، مهنا ظحـة اًلاُصت تخحلِق محمس ؾحساًلين حسن، نخاة ظحؽ و 

وظحـة تلساذ تخعحَح ميك اًس َس خامس، وظحـة ذاز ظاذز تريوث تخحلِق ادلنخوز 

ا ظوااب يف  ؛ ورزل ٔبنؿيل محموذ ملدل اذلي س َـمتس اًححر ؿَََ حتلِق ملدل ٔبنرُث

 اًخوزَق واًخعحَح.

وكس اذرتث نخاة اًخَرَط ًَىون موضوغ حبر تالقي؛ ًرشف موضوؿَ وكسم 

اًزمان اذلي ٔبًف فَِ وثفصذٍ تخفسري اًلصبٓن تَاهَا، فادذَف ؾن نخة اًخفسري ألدصى 

ياًوت اًيت ثفرس الآيث لكِا ثفسريا ًلواي، وادذَف ٔبًضا ؾن نخة إلجعاس اًيت ث 

  نخاتَ يف اًحالقي اًصيض اًرشًف مهنج

 (اًلصبٓن جماساث يف اًحَان ثَرَط)

زؿس زفـَ محمسٔب.م.ذ.   
    

 ، هصذس خان، اًـصاقزتَي ا - ـَوم إلسالمِةلكَة اً

Raad.rafat@yahoo.com 

07504729370 
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تالكة اًلصبٓن وفعاحذَ. ٕاضافة ٕاىل لك ما س حق، اكن من ٔبوائي اًىذة اًيت دعت 

 حنو اًخبًَٔف اعلس خلي.

ومهنج اًححر اعلخـَق مباذت اًححر مجـا وؾصضا وذزاسة ُو: اعلهنج الاس خلصايئ، تخددؽ 

ا تَاهنو  اًحالقَة اعلهنج اًوظفي، تخفسري اًؼواُصف اعلاذت اًـَمَة ومجـِا وحفعِا ٌدلزاسة.

اعلهنج اًخحََيل، تخحََي اعلاذت اًـَمَة، واًىضف ؾن ؤبذريا  .ورضة ألمثةل ًِا

ا.  ذللهتا وبآثُز

 ؤبما اعلهنج اعلخـَق جصمس اًححر وذسمة هعَ فِو اكليٓت:

 ؾزو الآيث اًلصبٓهَة ٕاىل مواضـِا من اًسوز.

ا الٔظََة.  ختصجي ألحاذًر والآثز من معاذُز

ا الٔظََة، تشهص اعلعسز ومًؤفَ وموضؽ اًيلي، ثوزَق ألكول والٓز  اء من معاذُز

ولك رزل اكن ؿىل هؼام  ومصاؿات اًرتثُة اًزمين ٌَمعاذز يف اعلنت واًِوامش.

 "ُازفريذ" ألمٍصيك.

ا ألظََة.  ؾزو ألتَاث اًضـًصة واًيعوض اًيرًثة ٕاىل كائَهيا مؽ إلحاةل ٕاىل معاذُز

يف اًححر؛ ؤبنخفي ابًخازخي ًوفاثَ؛ وؿشزي يف رزل  ؿسم حصمجة الٔؿالم اًوازذ رهصضم

 صِصت ُؤلء ونرثهتم.

 اًخـًصف مبا حيخاح ٕاىل تَان من اًـَوم واًفٌون واعلععَحاث.

ؤبذريًا، ل ٔبسمع ٔبهين تَلت يف ُشٍ ادلزاسة حّس اًىامل، ًوىٌين ما حصهت من اجلِس  

، وشل ومن هفيسوما ٔبظخت مفن شل ثـاىل وما ٔبدعبٔث مفن اًض َعان  صُئا،

 اعلس خـان.

 

 ثوظئة: حصمجة اًرشًف اًصيض:

 وس حَ اىل الامام ؿيل جن ٔبيب ظاًة حؽاحلسن محمس جن احلسني جن موىس ، ٍص  ٔبتو ُو

م: 1337ُؼ. )ًيؼص: اجن اجلوسي، 953 حلساذ س يةت ودل  .)زيض شل ؾيَ(

و وفاثَ واكهت ( ،2/723 ُؼ. 612 س ية ألذيب فِضاهَ وؾيفوان ص حاتَ ٔبوح يف ُو

 (2/218م: 7117، و اجن ألزري،  787/ 2م: 1337)ًيؼص: اجن اجلوسي، 

سزش يف  ؛ابٔلؾامل اغلَست حافالٕالّ ٔبهَ اكن معص اًصيض، وزمغ ِكََص  فِو ًًؤف ًو

ذاز " ، حِر ثخَمش ؿىل ًسًَ مجموؿة فاضةل من اًـَامء وألذابء يف مسزس خَمسزس خَ

 (.713م: 1321)ًيؼص: اجن ؾيحة،  «"اًـظل

رسؿة تساُخَ، حففغ اًلصبٓن اًىصمي مبست ٌسريت. )ًيؼص: تشاكئَ اعلخلس، واًصيض ف ِص ؾُ 

و اجن ؾرش س يني(. و 7/769اًحلساذي، ذ.ث:  ، )ًيؼص: تسٔب تيؼم اًضـص ُو

( حىت كِي: ٕاهَ ٔبصـص كٌصش". )ًيؼص: اجن اًـامذ، 9/155م: 1389اًثـاًيب، 

ؿىل ًس اًسريايف. )ًيؼص: اجن ذَاكن ،  ؤبثلن ٔبظول اًيحو (5/69م: 1383

 (6/612م: 1328

م: 1353ًٌِلة اًصيضُّ تؼ"اًعاُص ري اعلياكة"، و"اًعاُص ألوحس" )اجن ٔبيب احلسًس، 

(، 1239م: 7116(، و"اًصيض ري احلس حني". )ًيؼص: اجن نثري، 1/91

(. ؤبصِص ٔبًلاتَ "اًرشًف 6/792م: 1336و"اًرشًف ألخي" )ًيؼص: ألمِين، 

 (2/781م: 7117اًصيض". )اجن ألزري، 

)ًيؼص: اجن ذَاكن، ًعاًحَني اهلِة وثلدلَّ مٌاظة زفِـة يف ادلوةل اًـحاس َة؛ مهنا: 

 والّ ٔبمري احلصمني، مىة واعلسًية مث احلجاس، و حلج، و ا ، ؤبمري(6/616م: 1328

 (79، 18م: ملسمة اػللق: 1386)ًيؼص: اًصيض،  علؼاطل.ا

ذٍن وؿظل وس َاسة، فاكن ًِشٍ اًًضبٔت ٔبثص واحض يف اندساتَ  وضبٔ اًصيض يف تُت

مَاكث هفس َة ؤبذالكِة زفِـة؛ ٕار "اكن ؾفِفا، سسًف اًيفس، ؿال اهلمة، مَام ابدلٍن 

وكواهٌَُ، وطل ًلدي من ٔبحس ظةل ول خائزت، حىت ٔبهَ زذَّ ظالث ٔبتََ وانَُم تشزل 

 (1/99 م:1353من سسف هفس، وصست ػَف". )اجن ٔبيب احلسًس، 

ثخَمش ؿىل ًسي مجةل من اًـَامء واًض َود ألفاضي حىت تَف ؾرشٍن ص َزا )ًيؼص: 

شٍ اًىرثت خاءث من اهفذاخ اًرشًف اًصيض ؿىل 13-18ُؼ: 1677اًصايض،  (؛ ُو

اًحُئة اًـَمَة يف ؾَصٍ اذلي صِس اسذُازا ؿَمَا واسـا، واهسفاؿَ ًخحعَي اًـظل ؿىل 

اعلشاُة والاجتاُاث واًخرععاث اًـَمَة.  ًس حنحة من ؾؼامء ؾَصٍ من خمخَف

( 91-78ُؼ: 1612( ومن ٔبجصسضم: )ًيؼص: اًصيض، 162)ًيؼص: الٔؾصيج، ذ.ث: 

ُؼ(، 986ُؼ(، اعلصسابين )ث922)ث1ُؼ(، ٔبتو ؿيل اًفازيس 928)اًسريايف )ث

ُؼ(، ٔبتو ٕاحساق اعلاًيك 937ُؼ(، اجن حين )ث985اجن موىس اًخَـىربي )ث

ُؼ(، اًلايض 619ُؼ(، اًض َخ اعلفِس )ث619اخلوازسسم )ثُؼ(، ٔبتو جىص 939)ث

 ُؼ(615ؾحساجلحاز اعلـزتل )ث

ُؼ(، حـفص ادلوزٌس يت 621ومن ٔبجصس ثالمشثَ: ٔبتو حـفص محمس اًعويس )ث

 (6/716م: 1336ُؼ( )ًيؼص: ألمِين، 682ُؼ(، ؤبمحس جن كسامة )626)ث

و يف هرٍث امري من امصاء اًصيض صاؾصًا من حفول اًضـصاء ، واكثحًا ومرتسال  سًـ . ُو

اًحالكة واًحَان، ومن سوء حغ ألذة اًـصيب ٔبهَ فلس نثريًا من مًؤفاثَ اًيرًثة ، ل 

ة، ومن  س امي زسائهل . ومًؤفاث اًصيض اًواظةل اًَيا ثـس من اذلذائص ألذتَة واٌَلًو

، 12-12ُؼ: ملسمة اػللق: 1677، اًصيض، 85-89)ًيؼص: حسن، ذ.ث:  ٔبجصسُا:

 (: 136، واجن اًيسمي، ذ.ث: 791-6/773م: 1336، و ألمِين، 71

هنج اًحالكة اذلي مجؽ فَِ خمخازاث من دعة إلمام ؿيل ابن ٔبيب ظاًة )زيض شل 

ي من مدضاتَ اًخزًني، وثَرَط اًحَان يف  ؾيَ(، واجلزء اخلامس من حلائق اًخبًٔو

ة، ودعائط ألمئة، وزس ائهل مؽ ٔبيب ٕاحساق اًعايب جماساث اًلصبٓن، واغلاساث اًيحًو

، واًخـََق ؿىل نخاة 986)ث ُؼ(، واًزايذاث يف صـص ٔبيب متام، وذًوان صـٍص

"إلًضاخ" ًض َزَ ٔبيب ؿيل اًفازيس، وثـََق ذالف اًفلِاء. ورهص اجن ذَاكن ٔبن 

 (6/612م: 1328جماساث اًلصبٓن نخاة انذز يف ابتَ. )ًيؼص: اجن ذَاكن ، 

ساتلَِ: ٔبيب  ؿىلادلنخوز محمس ؾحس اًلين حسني  سمَكوؿىل ضوء لك ما ثلسم فلس 

فلال: "وذش ٔبي بًٓة صئت من نخاة شل اًـٍزز، وثددـِا ؾيس ٔبيب   ؾحَست واجن كذَحة،
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، وؾيس اجن كذَحة يف مضلكَ، وؾيس اًرشًف اًصيض يف ثَرَط تَاهَ،  ؾحَست يف جماٍس

اكن ٔبقزز اًثالزة تَاان،  فٕاهم مؤمن مـيا يف اٍهناًة تبٔن سََي اًحُت اًيحوي اًىصمي،

ؤبفعحِم ًساان، ؤبتَلِم يف اًخـحري ؾن مصاسم اًلصبٓن تـحازت ٔبذتَة مرشكة انظـة، 

ًخضح فهيا روق ألذًة، وزكة اًضاؾص، وحسن اًحََف، ٔبنرث ذما ًخضح فهيا فلَ 

 .(68: م: ملسمة اػللق1355)اًصيض: اٌَلوي، وؿظل اًيحوي" 

 م يف نخاتَ:اعلححر ألول: مهنج اًصيض اًـا

 :نخاة )ثَرَط اًحَان يف جماساث اًلصبٓن(: الٔول اعلعَة

اُمت اًصيض تبٔساًَة اًحَان وفٌون اًحالكة واًيؼم يف اًلصبٓن اًىصمي، واكن من مثاز 

و   يف جماساث اًلصبٓن( ثَرَط اًحَان)ُشا الاُامتم ثبًَٔف ٔبول نخاة تَاين مس خلي، ُو

و "ثفسري غلاساث اًلصبٓن واس خـازاثَ ووضف ًعَف ذكِق ًوحٍو اًحَان يف نخاة  ُو

شل اًىصمي، وذلا كيَّ ٔبن جتس فَِ اُامتما ابًلعط وألدداز، ٔبو اًخفاات ٕاىل ٔبحاكم اًفلَ، 

ٕال ما خاء ؿازضا... ٔبو اص خلال مبححر ؾليل فَسفي؛ لٓهَ كعس مٌَ ٔبن ٍىون نخاتَ 

. فلس (21: م: ملسمة اػللق1355)اًصيض: اين يف اًلصبٓن ل كري" ثفسريا ًإلجعاس اًحَ

اكن ٔبساًَة اًحَان وفٌون اًحالكة ٔبذات ُامة من ٔبذواثَ يف ثسل اعلِمة؛ "ٔلهنا ثفيض 

ٕاىل اًوكوف ؿىل ٕاجعاس اًلصبٓن اًىصمي ومـصفة رس اًحَان وزوؿة اًالكم" )معَوة، 

 (122م: 1385

ؾن دعخَ يف مـاجلة اس خـازاث اًلصبٓن ًلس حتسج اًصيض يف ملسمة ثَرَعَ 

ساٍص بآيث اًسوزت حىت ٌس خوكفَ  ابس خلصائَ وفق حصثُدَ اعلعحفي سوزت سوزت، ٌو

 اغلاس، فِـاجلَ مبـصفذَ وروكَ، وحشكَ ًفٌون اًخـحري اًـصيب.

و مذاتـة  من ُيا اكن " ثَرَط اًحَان " ٔبول نخاة اكمي ٔبًف ًلصط واحس، ُو

الكم شل لكَ فدسث اًلمية اًـَمَة ًِشا اًىذاة. فِو ًلوم يف اغلاساث والاس خـازاث يف 

اًرتاج اًـصيب إلسالسم وحسٍ صاُسا ؿىل ٔبن اًصيض دعا ٔبول دعوت يف اًخبًَٔف يف 

جماساث اًلصبٓن واس خـازاثَ ثبًَٔفا مس خلال تشاثَ، وطل ًبٔث ؾصضا يف ذالل نخاة، ٔبو 

 (.91 لق:اػلملسمة م: 1355اًصيض، اباب من ٔبتواة معيّف " )

واكن هنجَ يف لك ُشا إلجياس وؿسم اًخىصاز، ٕار كال يف ملسمة نخاتَ: "ومعَت ؿىل 

ٔبن ٔبحّصذ رزل جتًصسا خمخَصا ٍىرث هفـَ وخيف جحمَ ؤبصري ٕاىل ما ٔبوزذٍ من رزل 

ي إلسِاة وتََف إلظياة... ؤبحذية جبِسي حىٍصص  ٕاصازت خمرفة ثلين ؾن ثعًو

( وكس ؿَّي ًِشا 72: م1386، صزا يف اًسوز" )اًصيضاٌَفغ اًواحس ٕارا وزذ مثهل مى

 (72: م1386الادذعاز تبٔن اًلَوة ٕاًََ ٔبمِي واًصقحة فَِ ٔبنرث. )ًيؼص: اًصيض، 

ومن ُيا، ٕاهيا ىصى اًصيض "ل ًـىن ابًىرثت اًيت كس ًحسو ًحـغ اًياش ٔبهنا بًٓة اًـظل 

و هبشا اًواسؽ، ًوىٌَ ًـىن ابًخيلِة واًفحط، وهيمي ابًـمق بٔنرث ذم ا ًـين ابًعول، ُو

 (93م: 1388اعلهنج ٌساٍص ٔبحسج مٌاشم اًححر" )ظحاهة، 

رص تحـغ اس خًذاخاثَ ابًلول: ذف نثريا ما ًفرص تـمهل يف ُشا اًىذاة، فلس ا واًصيض

يؼص: 176: م1386، "وطل ميغ يف ُشا كول ٔلحس من اًـَامء" )اًصيض (؛ 116، ًو

حسو ٔبن رزل زاحؽ ٕاىل اؾخلاذٍ تبٔهَ ك س س حق كرٍي ابًخبًَٔف يف ُشا اًلصط ٔبو ٔبهَ كس ًو

. ذلزل جنسٍ ٍزمع تبٔن احلافز يف إلرساغ يف ثبًَٔف اًىذاة ُو ؿسم زٔبيس حق كرٍي يف 

 (75: م1386، وحوذ نخاة يف ُشا اعلوضوغ مًؤف مس حلا )ًيؼص: اًصيض

 ذافؽ اًخبًَٔف:اعلعَة اًثاين: 

بٓدص وفق هوغ اعلاذت اًيت  خيخَف اًحاؾر ؿىل اًخبًَٔف ؾيس اًـصة من مًؤف ٕاىل

ِا اًىذاة، ووفق خشعَة اعلًؤف. فاعلاذت اًـَمَة اًيت حيمَِا اًىذاة حتخاح ٕاىل  ًدٌاًو

ثوضَح رزل ادلاؾي من وزاء اًخبًَٔف، ؤبما اًضرعَة فلس حيخاح اًضرط ٕاىل 

 ثوضَح سخة اًخبًَٔف ٔبو ًـسٍ حاخة مَحة لتس من ثفسري اًـظل وثلسميَ هفـا ًلٓدٍصن.

 ًؤنس ٔبن نخاتَ خاء ٕاخاتة ًسؤال اًسائي وٕاسـافا ًعَة اًعاًة من تـغ واًصيض

ٔبظسكائَ ًحَان ما ٌض متي ؿَََ اًلصبٓن من جعائة الاس خـازاث وقصائة اغلاساث. 

( تي ٕاهَ ًؤنس ٔبن وادلٍ ٔبتو ٔبمحس احلسني كس سبهٔل 72، 75: م1386، )ًيؼص: اًصيض

: م1386، فهيا. )ًيؼص: اًصيضمصت ؾن ثفسري بًٓة فبٔخاتَ تخِان وخَ الاس خـازت 

919) 

واكن اًِسف من اًىذاة ُو جضجَؽ اخلعَة اًحََف واًضاؾص اعلعحوغ ؿىل اس خـامل 

الاس خـازاث اًـجَحة وإلصازاث اٌَعَفة يف اخلعة وألصـاز، فذىون مَِام هلم 

 (.75: م1386، ٌَخبًَٔف ؿىل مٌواًِا. )ًيؼص: اًصيض

حسو ٔبن ادلافؽ ألساش ًخبًَٔف اًخ  َرَط ؾيس اًصيض ُو ادلافؽ ادلًين؛ ًو

و" ، ول ًمت ُشا اًفِم ٕال )اًلصبٓن( اًرضوزت اًيت حيسِا اعلسظل من هجة فِم مـاهََُو

واكهت ًخسل  ...تخـصف ٔبساًَحَ، وما ميىن ٔبن ًيعوي وزاء ثـحرياثَ من اعلـاين واعللاظس

ََ ػاُص ألساًَة مـان ًسل ؿَهيا ػاُص ٔبًفاػِا، ومـان ٔبدص وزاء ما ًسل ؿَ 

 (78-72: م1388 ظحاهة،" )ٔبًفاػِا.

 : ثبٔثٍص ابًـَامء:اًثاًر اعلعَة

اؾمتس اًصيض يف ثَرَعَ ؿىل بٓزاء من س حلَ من اًـَامء ورّصخ تبٔسامهئم. ًوىٌَ طل 

 ًبٔذش تبٔكواهلم ذون حتلِق وذزاسة، تي يف تـغ ألحِان ٍصذ ؿَهيم تبٔذةل. من ُؤلء:

ٔبتوؾحَست: ثبٔثص تَ نثريا، ؤبكَة موافلاثَ اكهت يف مـىن ًفؼة ٔبو ؾحازت )ًيؼص: اًصيض، 

(، وذاًفَ ٔبًضا. )ًيؼص: 925، 921، 967، 916، 758، 717، 99: م1386

يؼص: ٔبتو ؾحَست783: م1386اًصيض،   (7/713: ، ذ.ث، ًو

َريا ٔباب اجن حين: ًشهٍص اًصيض إبخالل ورماتة، فِلول يف مسبةٔل: "ونيت ٔبمسؽ ص  

شُة ٕاىل مثهل ٔبًضا". )اًصيض اًيحوي اًفذح ؾامثن جن حين ، زمحَ شل ًلول رزل ًو

( وكال ٔبًضا يف حق اجن حين: "ونيت ٔبس خحسن ُشا اًلول مٌَ خسا، 31: م1386

وهل هؼائص نيت ٔبمسـِا مٌَ ؾيس كصاءيت ؿَََ واكن ؾفا شل ؾيَ نثري الاس خًداظ 

يؼص: 161: م1386، ًصيضٌَرحااي والاس خعالغ ٌَرفااي" )ا ، 126، 129، ًو

792) 

اة اجلحايئ اعلـزتل )ث : م1386، ُؼ(: )ًيؼص: اًصيض919ٔبتو ؿيل محمس جن ؾحساًُو

111) 
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 (111: م1386، ُؼ(: )ًيؼص: اًصيض729ٔبتو اًلامس اًحَري )ث

ـخس تًس حَ ٕاًََ فِعفَ تؼ)خسٍ(. 168حـفص جن محمس اًعاذق )ث ُؼ(: ًشهص بٓزاءٍ ًو

 (177: م1386، اًصيض)ًيؼص: 

ُؼ(: ًوافلَ اًصيض يف مـاين 766ٔبتو ًوسف ًـلوة جن ٕاحساق جن اًسىِت )ث

 (157: م1386، ألًفاع. )ًيؼص: اًصيض

 (792، 158: م1386، ُؼ(: )ًيؼص: اًصيض785محمس جن ًٍزس اعلربذ )ث

ُؼ(: ٔبخهّل نثريا وهـخَ تؼ)كايض اًلضات(، 615ٔبتو احلسن ؾحساجلحاز جن ٔبمحس )ث

و نخاة يف ٔبظول ادلٍن. )ًيؼص: ورصّ  خ تبٔهَ كس كصٔب ؿَََ نخاتَ )ثلًصة ألظول( ُو

 (129: م1386، اًصيض

ُؼ(: مسؽ مٌَ ٔبتَاات صـًصة فوافلَ يف مـاىهيا. )ًيؼص: 922ٔبتو ؿيل اًفازيس )ث

 (126-129 م:1386، اًصيض

و مؤزد وحلصايف ووساتة، وكس ٔبوزذ هل 723ٔبمحس جن حيىي اًالرزي )ث ُؼ(: ُو

 (713: م1386، اًصيض زواًة يف ثفسرٍي لًٓة. )ًيؼص: اًصيض

ة. )ًيؼص: اًصيض731ٔبمحس جن حيىي زـَة )ث ، ُؼ(: وكس ثبٔثص تحـغ بٓزائَ اٌَلًو

 (997، 716: م1386

ُؼ(: وكس زوى ؾيَ ثفسري بًٓة كصبٓهَة هصمية. )ًيؼص: 28اجن ؾحاش زيض شل ؾيَ )ث

 (792: م1386، اًصيض

س جن س اًَْرَواِزْسِمّي )ث َبتُو جىص ُمَحمَّ ُؼ(: ثبٔثص جصٔبًَ يف مسبةٔل 619ُموىَس جن ُمَحمَّ

 (721: م1386، فلَِة. )ًيؼص: اًصيض

ُؼ(: كصٔب اًصيض ؿىل اخلوازسسم 971ٔبتو حـفص ٔبمحس جن محمس جن سالمة اًعحاوي )ث

 (721: م1386، نخاة اؼلخَص يف اًفلَ ًإلمام اًعحاوي. )ًيؼص: اًصيض

: م1386، ُؼ(: )ًيؼص: اًصيض183اًىسايئ )ث شل جن ؾامثنؿيل جن محزت جن ؾحس 

967) 

: ثبٔثص جصٔبًَ يف مسبةٔل فلَِة. )ُؼ986) ٔبتو احلسن ؿيل جن ؿُىس جن ؾحس شل اًصماين

 (721: م1386، )ًيؼص: اًصيض

 (726: م1386، ُؼ(: )ًيؼص: اًصيض156ٔبتو معصو جن اًـالء )ث

: م1386، : )ًيؼص: اًصيضُؼ(715ٔبتو احلسن سـَس جن مسـست ألدفش )ث

782) 

تَان اص خلاق ومـىن ًفؼة.  ُؼ(: هلي ؾيَ زٔباي يف719اًيرض جن مشَي اًس ين )ث

 (971: م1386، )ًيؼص: اًصيض

 (997: م1386، ُؼ(: )ًيؼص: اًصيض121اخلََي جن ٔبمحس اًفصاَُسي )ث

)ًيؼص: ُؼ(: زوى اعلـىن اعلـجمي ٌَفؼة. 712ٔبتو معصو ٕاحساق جن ِمصاز اًضُداين )ث

 (925: م1386، اًصيض

ًبئت تبٓزاء من س حلَ من اًـَامء تعَلة اغلِول: فاًصيض ًبئت تحـغ بٓزاء ؿَامء اعلـزتةل 

و ًوافلِم اًصٔبي يف مـىن الآيث. )ًيؼص: اًصيض يـهتم تؼ)ص َود ٔبُي اًـسل(، ُو ، ًو

و كوهل: "مفهنم من كال 133: م1386 (، وثعيَف بٓدص ؾيسٍ من ظَف اغلِول، ُو

حسو ٔبن اًصيض ل 172: م1386، صاذ تشزل...وكال تـضِم..." )ًيؼص: اًصيضاعل (، ًو

ياكضِا فريذُا. )ًيؼص:  ا تعَلة اغلِول ٕاضـافا ًِا ًو ٍصثبٔي ُشٍ الٓزاء، فرلا ًشهُص

: م1386، ( ويف تـغ ألحِان ًوافلِا. )ًيؼص: اًصيض172: م1386، اًصيض

س خزسم ؾحازت: )تـغ اعلفرسٍن( ٔبحِاان152  ٔبدصى ًخوضَح مـىن الاس خـازت يف (. ٌو

 (21: م1386، الًٓة. )ًيؼص: اًصيض

ٔبىت تبٓزاء من س حلَ ٕاما ًٔلماهة اًـَمَة، وٕاما اسدضِاذا كس ًصيض ؾيس اًخددؽ وخسث او 

ة ًصٔبي ٕازثبٍٓ، ٔبو مٌاكضة وزذا   ا.ؿَهيوثلًو

 : إلحاةل ٕاىل اًىذة:اًصاتؽ اعلعَة

دض َة إلظاةل وحصذًس اًـحازاث هفسِا  ٔبحِاان حيَي ٕاىل تـغ نخحَ اًساتلة؛ ورزل

حسو ٔبهَ ًلعس  ًحَان مـىن الًٓة. فبٔنرث ٕاحالثَ اكهت ًىذاتَ اذلي وظفَ تؼ)اًىدري(، ًو

ي يف مدضاتَ اًخزًني( )ًيؼص: اًصيض،  ، و72: م1386 تَ نخاتَ: )حلائق اًخبًٔو

 (، ؤبحِاان ًَصخ ابمسَ. )ًيؼص: اًصيض،31: اػللق م: ملسمة1382اًصيض، 

( وحيَي ٔبحِاان يف سسخ مـىن 951، 729، 153، 176، 36، 21: م1386

ة(. )ًيؼص: اًصيض، (. وكس ٔبحال ٕاىل 716: م1386 حسًر ٕاىل نخاتَ )اغلاساث اًيحًو

( تي جنسٍ ٔبحِاان حيَي ٕاىل 772: م1386 نخاتَ )هنج اًحالكة( ٔبًضا. )ًيؼص: اًصيض،

ة فال ًخوكف ؿَهيا نثريا فِحَي نخاتَ )ثَرَط اًحَان(، ورزل ًحَان اس خـازت يف بًٓ

اًلازئ ٕاىل سسحَ لًٓة ساتلة مضاهبة ًِا يف اًحًِة وادللةل. كال اًصيض ؾيس وظوهل بًٓة 

 ًحَان مـياُا: "وكس مىض اًالكم ؿىل مثي رزل يف اًحلصت فال مـىن ٕلؿاذثَ".)اًصيض،

يؼص: 62: 1386 َجبٔ ٔبحِاان مؽ إلحاةل ٕاىل تَان 761، 27، 92، ًو اًفصق تُهنا ( ًو

َ ِمَِاٌذ َوِمْن  وتني الًٓة اًساتلة فُرشخ اًزائست. فاًصيض يف كوهل ثـاىل: ]ًَُِْم ِمْن هَجََّنَّ

شٍ اس خـازت وكس مىض مثَِا يف بٓل معصان ٕال 61فَْوِكِِْم قََواٍص[ )ألؾصاف:  ( كال: "ُو

ىل حـي هلم من اًياز ٔبن اًزايذت ُِيا كوهل س ححاهَ: ]َوِمْن فَْوِكِِْم قََواٍص[. فكٔهَ ثـا

ا"  ا اكس خلصازضم ؿىل مجُص ٔبرمست مفرتصة ؤبقعَة مض متةل فِىون اس خؼالهلم حبُص

 (21: م1386 )اًصيض،

 :اًـلسي مشُحَاعلعَة اخلامس: 

ًَصخ اًصيض هفسَ إبمامِخَ كائال: "ٕان إلمامة مشُيب، وؿَهيا ؾلسي ومـخلسي" 

ري اًثالج مئة وس حؽ وس خني ( ويف نخاتَ )ثَرَط اًحَان( 92ُؼ: 1612)اًصيض، 

ظفحة طل ٔبخس هل زٔباي ؿىل اعلشُة اًض َـي ٕال زٔباي واحسا ًَصخ فَِ ٔبهَ مٌلول من 

اِخِسٍنَ  يِف  َوثََلََُّحمَ "ؿَامء اًض َـة" ذون ثـعة ٔبو حىت ٔبذش تَ. يف كوهل ثـاىل: ]  [اًسَّ

ٓ  (713)اًضـصاء:  هل يف ًلول اًصيض: "اعلصاذ تشزل ثلَة اًصسول ظىل شل ؿَََ وب

 (712: م1386، ٔبظالة الآبء اعلؤمٌني" )اًصيض
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ومن اًواحض من سريثَ وبٓزائَ ٔبهَ طل ٍىن ملَلا ؿىل مشُحَ مذـعحا هل تي "اكن كََي 

اًصؿاًة ٌَـعحَة اعلشُحَة، واًؼاُص ٔبهَ اكن حص اًـلي ٕاىل حس تـَس، فلس اكن ًسزش 

ياك 1/129م: 1361مجَؽ اعلشاُة إلسالمِة" )مدازك،  جمال بٓدص ثخضح فَِ (. ُو

و صـٍص "اذلي ميثي اًضـص اًض َـي اعلـخسل اعلخني ادلَي" )فصود،   ؾلِسثَ، ُو

(، ٕار مضن فَِ نثريا من اعلحاذئ اًيت ثؤمن هبا إلمامِة، ول ًؤمن 7/611م: 1383

 (767-799م: 7111، ومعصان، 62-66م: 1335هبا كريضم. )ًيؼص: هَالين، 

 زيض شل ؾيَ، وبًٓت ٕاًََ هلاتة اًعاًحَني واؾخياكَ فاًصيض من سالةل إلمام حسني

و ظلري ؿىل ًس اًض َخ اعلفِس ٕامام اًض َـة ٕال ٔبن  ٌَمشُة اًض َـي ابعلودل، وثخَمش ُو

لك ُشا طل مييـَ من الاؾخسال وؿسم اًخحزي ٕاىل اًض َـة. فاكن فَِ من سامحة اًصٔبي 

اًَصاغ ادلًين، وذلزل ػفص وتـس اًيؼص وثوكس اًضمري ما ٔبتـسٍ ؾن اخلوط يف مغصاث 

ابٕلؾزاس واًخحجَي من ادلَؽ، وطل حص اًفئاث ادلًًِة اكفة حصخا يف ثًوَخَ ٕامازت احلج، 

 (16واًيت ٔبزخت فهيا ٔبهَ ٌَجمَؽ ذون اس خثٌاء. )ًيؼص: هوزادلٍن، ذ.ث: 

ًوـي اًسخة اذلي حـي اًصيض ميَي ٕاىل الاؾخسال وؿسم اًخحزي علشُة تـَيَ ُو 

مضاخي وؿَامء مضازهبم خمخَفة ومشاُهبم مذحاًية، فِو ذزش ؿىل ًس اًلايض ثخَمشٍ ؿىل 

، وؿىل ًس اًض َخ ٔبيب جىص محمس جن موىس ُؼ(615)ث ٔبتو احلسني ؾحساجلحاز اعلـزتل

 مواضؽ ؿست من يفص َخ احليفِة وكريضم من اًـَامء وكس رهصضم  ُؼ(792)ث اخلوازسسم

اًعواة اذلي ٍصاٍ مٌاس حا، فِو كري ثَرَعَ. مفشُحَ يف اًلاًة اًصٔبي اًعحَح 

 (31م: 7112مذـعة ٔبو مذحزي ٕاىل فئة ذون ٔبدصى. )محمس، 

شا ما ذفؽ اًصيض ٔبن ل ًلف ؾيس حسوذ مشُة مـني، تي اكن خيخاز تني  ُو

. وكس حسزيا اًصيض ؾن ثعوز مـخلسٍ ؾيسما ٔبذربان ٔبهَ  بٔذش ما وافق فىٍص اعلشاُة، ًو

و ًؤمن هبشا اكن ٔبول ألمص ًلول ابٕلزخاء، و  ي( ُو تسٔب ثبًَٔف نخاتَ )حلائق اًخبًٔو

اعلحسٔب، مث مييض يف اًىذاة صوظا فِيخلي ابًلول ابًوؿس واًوؾَس. )ًيؼص: اًصيض، 

 (12م: 1382

مفام س حق، ًخضح ٔبن ؾلِست اًصيض يه إلسالم، اذلي وسؽ لك الٓزاء وألفاكز 

متثَِّا،  واعلشاُة واًثلافاث. تي ميىن اًلول ٕاهَ اس خعاغ ٔبن ٌس خوؾة لك اعلشاُة ٍو

خخىن ما ًوافلَ مهنا، ذون اًيؼص ٕاىل ما ًوافق الٓدٍصن ٔبو ما خياًفِم. )ًيؼص:  ًو

 (92-1/92م: 1333حالوي، 

 مسزس خَ اًحالقَة: اعلعَة اًساذش: 

اعلسزسة اًالكمِة ومهنجِا خيخط تؼ "الاُامتم ابًخحسًس ٌَحالكة اًـصتَة مسزس خان، 

ي، والاُامتم تبٔن ٍىون اًخـًصف خامـا ماهـا...مث اس خـامل واًخـًصف واًخلس مي اعليعل

ٔبساًَة اًفَسفة واعليعق يف حتسًس اعلوضوؿاث وثلس ميِا وحَصُا، .. وإلكالل من 

اًيت يه  اعلسزسة ألذتَةمث  (.72م. : 1381اًضواُس وألمثةل ألذتَة" )معَوة، 

زخاًِا بٔنرثوا من "ثَجبٔ ٕاىل اذلوق وإلحساش اًفين ؤبن ؿىل ؾىس اًالكمِة 

 (.72 م:1381معَوة،اًضواُس وألمثةل" )

واكن ٔلسَوة اًصيض يف اًخعيَف واًىذاتة ٔبثص يف حتسًس وثوحَِ مشُحَ اًحالقي، 

رزل ألسَوة اذلي متزي "ابدلؽ تني كوت ألؾصاة اذلٍن ذاًعِم يف زحالثَ ٕاىل احلج 

فعاخ متاسهجا سِوةل وؿشوتة ًوَوهة ٔبُي احلرض اذلٍن ٔبكام تُهنم. ٔبىت ابًـحازاث اً

شا ألسَوة ُو اذلي وّخَ تالكة اًصيض حنو اعلشُة  ثًسجم مؽ لك ألرواق... ُو

و مشُة اجلاحغ واجن اعلـزت، ؤبيب ُالل اًـسىصي واجن ألزري وكريضم،  ألذيب، ُو

ؤلء اهعَلوا يف زحاة ألذة، وتـسوا ؾن اًخـًصف اجلامؽ اعلاهؽ، وؾن احلَص  ُو

ة، وخاهحوا اًخـلِس واعلععَح اًـَمي وذاًفوا ٔبسَوة واًخلِمي و  اًخلس مي واًخحًو

اعليؼٍصن اعلخبٔثٍصن ابًفَسفة واعليعق اًَوانهَني وماًوا ٕاىل اًخعحَق وإلنثاز من 

 (75-76: م1331فََح، اًضواُس" )

ًهبيا ٕاىل هجاث امذشوك أبذًح خَرَطيف اً  صيضجنس اً ، ًضؽ ًسٍ ؿىل مواضؽ احلسن، ًو

اث من كري جلوء ٕاىل مٌعق ٔبو اس خسلل، ورزل تنّيِ يف تَان حامًَة الاس خـاز ادلال 

 ابس خزسام ثـاتري سِةل مفِومة دلى اًلازئ. اًيت حََِا

اختشُا ٔبساسا ًيلسٍ  فلس ،من اًوهجة ألذتَة واذلوكِةولُامتم اًصيض تفٌون اًحالكة 

 .(، ومـَازا هلساي حيامك تَ اًيط ألذيب126: م1331فََح، )

 اعلعَة اًساتؽ: ؾلََخَ اعلـجمَة:

، وٕاهساهبا -نام س َبئت– ة ٔبو اًـحازت من موضؽ ٕاىل بٓدصَفؼهلي اٌ س خـازت يهٕان الا

ذللث خسًست طل حىن ًِا يف ألظي اٌَلوي، ويف رزل ٔبًضا هلي ٌَمـىن من ًفغ ٕاىل 

 ًفغ ومن ؾحازت ٕاىل ٔبدصى، تي ٕان اًصيض ًَّصخ تبٔن اًلصبٓن خاء ؿىل ظًصلة الكم

لُس  ( 781، 132، 972م: 1386وؿاذهتا )ًيؼص: اًصيض،  اًـصة فِحَي ًو

ـَي تـلََة ٔبحصاة اعلـامج ؤكهَ كس ثبٔثص تبٔسَوة من س حلَ من زخالث اعلـامج.  ٕار ًو

يَاضُم  َْ نْ  ىصاٍ يف كوهل ثـاىل: ]َوجَنَّ ََِغٍ[ )ُوذ:  ؿََشاٍة  ّمِ شٍ اس خـازت؛ 58كَ (  ًلول: "ُو

ل ًوظف ابًلَغ ول ابدلكة ٔلهَ ألطل اذلي ًَحق احلي يف كَحَ ٔلن اًـشاة يف احللِلة 

ٔبو حسمَ، وٕامنا وظفَ س ححاهَ ثـاىل ابًلَغ ؿىل ظًصلة الكم اًـصة؛ ٔلهنم ًعفون 

ألمص اًِني ابًضؤوةل وادلكة نام ًعفون ألمص اًضاق ابًلَغ واًضست محال ذلزل ؿىل 

حلفي ابًيشء ادلكِق اًضئَي، ٔبل حصى ؾصفِم يف اعلصاؿات ٌَيشء اًلََغ اًىثَف وكةل ا

ٕاىل كوهلم: ؾصط فالن ذكِق وكسٍز ضئَي وٕاىل كوهلم يف ملاتةل رزل: ًلي فالن فالان 

 (112: م1386، )اًصيضجالكم كََغ وكول زلِي" 

حسو ٔبن ُشٍ اًـلََة اعلـجمَة كس ذفـخَ ٕاىل اًًووح ٕاىل ٔبظي اٌَفؼة فِرصح اجلشز  ًو

 َبْضَلاُج  ورزل تنّي ؾيس حتسًس اغلاس يف كوهل ثـاىل: ]كَاًُوااعلـجمي علـىن الاس خـازت. 

ًِِمنَي[ )ًوسف:  اْلَْحاَلمِ  ِتَخبِِوًيِ  حَنْنُ  َوَما َبْحاَلمٍ  ا ـَ شٍ ٔبتَف 66ِت ( فلال اًصيض: "ُو

و اخلََط من احلضُش  اس خـازت ؤبحسن ؾحازت؛ ٔلن واحس الٔضلاج ضلر ُو

اعلضموم تـضَ ٕاىل تـغ اكحزمة وما جيصي جمصاُا. فض حَ س ححاهَ ادذالظ ألحالم 

موغ وما ٍصاٍ إلوسان من اػلحوة واعلىصوٍ واعلساءت واًرسوز ابدذالظ احلضُش اغل

يؼص: 112م: 1386، )اًصيضمن ٔبدِاف ؿست ؤبظياف نثري"  ( 33، 25، 29، ًو

ًحَان مـىن ٔبمثال اجن اًسىِت ذفـخَ ُشٍ اًـلََة ًالسدضِاذ تبٔكوال اعلـجمَني  كسو 

 (158، 157: م1386، ٔبظي ًفغ الاس خـازت. )ًيؼص: اًصيض

شا مَحغ ُام يف ظًصلة اًصيض ًحَان الاس خـازاث يف الكم شل س   ححاهَ؛ ٕار ىصاٍ ُو

ة اًلامئة  نثريا ما ًًذلي من ألظي اعلـجمي اًلامئ ؿىل اػلسوساث ٕاىل ادللةل اعلـيًو

شا ذًسهَ يف مـاجلخَ لٔنرث الاس خـازاث )اغلاس( اًلصبٓهَة يف نخاتَ.  ؿىل اعلـلولث. ُو

َّيَا ًِِِْم[  ؿىََل  اْظِمْس  فلس اهخلي من اعلـىن احليس ٕاىل اعلـيوي يف كوهل ثـاىل: ]َزت َبْمَوا

شٍ اس خـازت؛ ٔلن حلِلة اًعمس حمو ألثص من كوهلم: 88)ًووس:  ( فلال اًصيض: "ُو
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ظمست اًىذاة ٕارا حموث سعوزٍ...فكٔن موىس ؿَََ اًسالم ٕامنا ذؿا شل س ححاهَ 

ا ول هيخسوا ٕاٍهيا" )اًصيض،  تبٔن ميحو مـازف ٔبموهلم ابعلسح ًِا حىت ل ًـصفُو

، 771، 188،  181، 168، 198، 112، 25، 29ًيؼص: ، و 111م: 1386

فاعلـىن احليس ٌَفؼة ُو ألظي واعلـىن اعلـيوي اغلاسي ُو اتتـَ، وكس بٔنرث  (796

اًلصبٓن اًىصمي الاهخلال من اػلسوساث ٕاىل اعلـيوايث، تي ٕان اًىثري من ٔبًفاع اٌَلة 

ؼي حدُسة ظوزت اًاكئياث يف وحوذُا اًواكـي ثفؼ " اًـصتَة كس فلس ادللةل احلس َة.

واحست، فِبئت اعلحسغ ًَضفي ؿَهيا ػالهل وجصاؾخَ فِرصهجا من واكـِا ٕاىل وكؽ خسًس 

جضـص مـَ اًيفس اعلخَلِة مبخـة ؤبزحيَة؛ ٔلن اعلحسغ اس خعاغ ٔبن ًيدضَِا من اًواكؽ 

 (19: م7117ابهلِة، ). "احللِلي ٕاىل واكؽ فين ٔبنرث ثبٔزريا يف اًيفس إلوساهَة

صازت ٕاىل ٔبن اػلسوساث ٔبول ما جس خَفت اهدداٍ إلوسان، ويه ساتلة يف ولتس من الٕ  

رُيَ ؿىل اعلـيوايث ٔلهَ يف ٔبثسط ٔبحوال اًـصة طل ٍىوهوا يف حاخة ٕال ٌَمـاين 

ة.)ًيؼص: ًسسان،  وإلذزاك ؾن ظًصق  (125م: 7112احلس َة يف تَئهتم اًعحصاًو

لي؛ ٔلهَ ٕاذزاك معحوة احلس ٔبصس ثبٔزريا يف اًيفس من إلذزاك ؾن ظًصق اًـ

ابًحٌُة، ثعمنئ ٕاًََ اًيفس وجسىن وثبٔوس حني ل جيسي اًوظف اغلصذ، وٕامنا ًرتازم 

صاين  ( 62: م1338، ٕاىل اًوظف اعلضاُس اذلي ل ًحلى مـَ صم. )ًيؼص: اًُز

ويف ثددـَ ًالس خـازاث ًيٍو اًصيض تؼ"الاس خـازاث اًيت ثربس اعلـلولث يف ظوزت 

ـَ  (، ومن رزل 683: ُؼ1691احلسُين، ِا مَموسة ومضاُست" )اػلسوساث، فذج

، فلال (182)بٓل معصان:  [ُػُِوِزضِمْ  َوَزاءَ  فٌَََحُشوٍُ الاس خـازت اًيت ثضمهنا كوهل ثـاىل: ]

شٍ اس خـازت واعلصاذ هبا: ٔبهنم قفَوا ؾن رهٍص وجضاكَوا من فِمَ، ًـين  اًصيض: "ُو

، ول ًَخفت يشء اعلًاًىذاة اعلزنل من ؿَهيم، فاكن اك َلى ذَف إلوسان ل ٍصاٍ فِشهٍص

( "  ( 63م: 1386اًصيض، ٕاًََ فِيؼٍص

 : ثياول مسائي فلَِة:اًثامن اعلعَة

اًصيض وٕان اكن نخاتَ يف ذلةل ألًفاع واًـحازاث اًلصبٓهَة من اًوهجة اًحالقَة، ٕال ٔبهيا 

جنسٍ ًدٌاول تـغ اًلضااي اًفلَِة اعلس خًدعة يف اغلاس اًلصبيٓن؛ ورزل زاحؽ ٕاىل زؤًخَ 

 تبٔن اغلاس ًؤثص ؿىل ذلةل اًـحازت اًلصبٓهَة، ومن مَثَّ ًرتثة ؿىل ُشٍ ادللةل حىام سسؾَا. 

هؼصت  (38)اعلائست:  [اْلًََْمانَ  َؾلَّسّتُُّ  ِتَما ًَُؤاِذُشمكُ  َوًَِىنلس هؼص اًصيض ٕاىل كوهل ثـاىل: ]ً

يف اًخفًصق تني اٍميني اعلـلوذت واٍميني اًلموش وحمكِام اًرشؾي، حبس تالقي فلَِ 

شٍ اس خـازت، واعلصاذ هبا ثبٔهَس ألميان حىت حىون مبزنةل اًـ َِا: "ُو لس اعلؤنس فلال يف ثبًٔو

ا ؿىل يشء ذالفا ٍميني اٌَلو اًيت ًُست  ىون اعلصاذ ٕاىنك ؾلسمتُو واحلحي اػلعس، ٍو

مـلوذت ؿىل يشء؛ ٔلن اًفلِاء ٌسمون اٍميني ؿىل اعلس خلدي ميَيا مـلوذت ويه اًيت 

ًخبىٔت فهيا اًرب واحلير وجتة فهيا اًىفازت، واٍميني ؿىل اعلايض ؾيسضم ًلو ومغوش... 

يؼص: 53: م1386، نفازهتا اًخوتة والاس خلفاز ل كري".)اًصيضفِشٍ اٍميني  ، ًو

721 ،916-915) 

حسو ٔبن اًًضبٔت ألرسًة يف تُت اًفلَ وادلٍن واًـظل، وزلافذَ اًفلَِة  ٕار وخسان هل –ًو

كس ٔبثصث ؿىل ظًصلة زتعَ اًحالكة ابًفلَ ومن مَثَّ ؿىل ختصجياثَ  -نخااب يف ذالف اًفلِاء

 اًفلَِة.

 :اثَ: اسدضِاذًخاسؽا اعلعَة

 ٔبول: اًلصبٓن اًىصمي:

و شل س ححاهَ–ًـس اًلصبٓن ٔبول معسز ًحَان مـياٍ؛ ٔلن اعلخلكم تَ  ُو ٔبس حق من  -ُو

. ًوِشا فِو  كرٍي من ثوضَح مصاذٍ، فٕارا ثحنّي مصاذٍ تَ مٌَ، فٕاهَ ل حيَس ؾيَ ٕاىل كرٍي

 اًخفاسري ؾن مصاذ شل. كصةاًعًصق ألول ًحَان مـاين اًلصبٓن. وهبشا ٍىون من بٔ 

وسخة اًصحوغ ٕاىل اًلصبٓن ًحَان مـياٍ؛ ٔبهَ كس ٍَصُِذ ثفعَهل يف بًٓة ما اكهت مجمال يف بًٓة 

 ٔبدصى، ٔبو ًوحض مهبم تبًٓة ٔبدصى.

واًصيض حـي اًلصبٓن اًىصمي كاؿسثَ اًصئُسة ًحَان موظن الاس خـازت )اغلاس( يف تـغ 

وا َوَل بًَٓ. ففي كوهل ثـاىل: ] َُِحوا ؿىََل َبْذاَبزمُِكْ  حَْصثَسُّ كال:  (71)اعلائست:  [َذارِسٍِنَ  فَذَيَل

ا كوهل ثـاىل: ] شٍ اس خـازت، وهؼرُي ، ٔبي: ل (166)بٓل معصان:  [َبْؾَلاِجنُكْ  ؿىََل  اهَلََْحمُتْ "ُو

ثًووا ؾن ذًينك وجضىوا تـس ًلِينك، فذىوهوا اكعللِلص اًصاحؽ واعلخلاؾس 

 (55: م1386، اًياوط".)اًصيض

مٕاهَ ٌس خًدط كاؿست ؾؼمية ًفِم الاس خـازت يف اًلصبٓن اًىصمي يف كوهل ثـاىل: ] تي  خُيْصهُِجُ

نَ  ََُماِث  ّمِ ىَل  اًؼُّ
ّ
شٍ اس خـازت، واعلصاذ هبا ٕادصاح (752)اًحلصت:  [اًيُّوزِ  ا ، فلال: "ُو

اعلؤمٌني من اًىفص ٕاىل إلميان، ومن اًلي ٕاىل اًصصاذ، ومن معى اجلِي ٕاىل تعائص 

لول: "ولك ما يف اًلصبٓن من رهص 93: م1386، )اًصيضاًـظل"  (، فِعَق اًلول ًو

 (93: م1386، إلدصاح من اًؼَامث ٕاىل اًيوز، فاعلصاذ تَ ما رهصانٍ" )اًصيض

تني الآيث  واسنول ٍىذفي اًصيض تخفسري بًٓة تبًٓة ٔبدصى فلط، تي ٕاهَ ٔبحِاان ً

 ألًفاع اعلدضاهبة. ففي كوهل ثـاىل: تسكة مذياَُة تني مـاين تطاعلدضاهبة يف اعلـىن، فري 

مْ  ؿىََل  َوهَْعَحؽُ ] ونَ  َل  فَُِمْ  كَُُوهِبِ ـُ شٍ (111)ألؾصاف:  [ٌَْسَم ، كال اًصيض: "ُو

ُ  َدمَتَ اس خـازت، ويه نلوهل س ححاهَ ] مْ  ؿىََل  اضلَّ ... ٕال ٔبن يف اًعحؽ (2)اًحلصت: [كَُُوهِبِ

هلم: ظحؽ اًضازة ادلزضم، ٕارا ٔبثص فَِ اًيلش سايذت مـىن، فكٔهَ ٔبصس ثبٔزريا من اخلمت ًلو 

لول اًلائي: دمتت اًعني ٔبو اًضمؽ، ٕارا ٔبثص فَِ رزل مؽ زذاوثَ، وتني  مؽ ظالتخَ، ًو

( ثبٔثص اًصيض ابًـسىصي يف اًخفًصق 25: م1386، اعلوضـني فصق ًعَف".)اًصيض

 (992ُؼ: 1617تني اًعحؽ واخلمت )اًـسىصي، 

 اًرشًف:اثهَا: احلسًر اًيحوي 

احلسًر الكم زسول شل ظىل شل ؿَََ وسظل وما ًيضم ٕاًََ من ؾحازاث ثوحض ٔبكواهل 

ـس تـس الكم شل اًـٍزز ٔبتَف الكم ؤبفعحَ، وكس ٔبىت تـسٍ يف حصة  . ًو ؤبفـاهل ؤبدداٍز

 (5م: 1381 الاحذجاح تَ يف ألذة واًحالكة واٌَلة واًخفسري. )ًيؼص: احلسًيث،

ة  ومؽ لك رزل، ادذَف اًـَامء يف الاحذجاح ابحلسًر اًرشًف ؿىل اعلسائي اٌَلًو

ة، واًصاحج ُو الاحذجاح ابحلسًر اًرشًف معَلا؛ لٔن اًصسول ظىل شل  واًيحًو

 (35-1/36م: 7116ؿَََ وسظل ٔبفعح من هعق ابًضاذ. )ًيؼص: اجلوحصي، 

فاع يف واًصيض اكن من ٔبوائي اػلخجني ابحلسًر اًيحوي اًرشًف ًحَان مـىن ألً

ص( يف كول شل ثـاىل: ] زُ اًلصبٓن اًىصمي، فلس تنّي مـىن )اًخىٍو َْيَ  ٍَُىّوِ َازِ  ؿىََل  اٌََّ  اٍهنَّ

زُ  َازَ  َوٍَُىّوِ َْيِ  ؿىََل  اٍهنَّ شٍ اس خـازت، واعلـىن: ًُـيل ُشا ؿىل  (5)اًزمص:  [اٌََّ تلوهل: "ُو

شا ؿىل ُشا... ومٌَ احلسًر اعلبٔزوز: "هـور ابصل من ا حلوز تـس اًىوز"، ُشا ُو

( ٔبي من إلذابز تـس إلكدال، وكِي من اًىرثت تـس اًلةل... 211م: 7112)مسظل، 
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ىون اعلـىن ؿىل كول من ًشُة ٕاىل ٔبن اًىوز امس ٌَىرثت، ٔبي ٍىرث ٔبحزاء اٌََي  ٍو

ىوز اٍهناز ؿىل اٌََي، ٔبي ٍىرث ٔبحزاء  حىت خيفى ضوء اٍهناز وثلَة ػَمة اٌََي، ٍو

-727: م1386، وثيدرش وثخالىش ٔبحزاءٍ وثضمحي" )اًصيض اٍهناز حىت ثؼِص

729) 

واًصيض ل ٌس خسٌي ابحلسًر اًيحوي ًحَان مـىن ألًفاع واًـحازاث فلط، تي ىصاٍ 

ثَيَا َمن َوًََْيَا ايَ  كَاًُواجيـهل جحة ًصٔبي ازثبٍٓ وفىصت اؾخلسُا. فلس ثياول كول شل ثـاىل: ] ـَ َ  ت

ْصكَِساَن َُشا ِمن مْحَنُ  ؿَسَ وَ  َما مَّ حبسًر ٌَصسول مؤنسا  (57)ٌس:  [اًُْمْصَسَُونَ  َوَظَسَق  اًصَّ

شٍ اس خـازت؛ لٔن اعلصكس ُِيا ؾحازت ؾن اعلامث فض هبوا حال  ما رُة ٕاًََ تلوهل: "ُو

موهتم حبال هورمم ٔلهنا ٔبص حَ ألص َاء هبا، ونشزل ص حَ حال الاسدِلاع حبال إلحِاء 

سالم: ٕاىنك متوثون نام ثيامون، وثحـثون نام وإلوضاز، وؿىل رزل كوهل ؿَََ اً 

/ 1م: 7117جسدِلؼون)طل ٔبخسٍ يف نخة احلسًر، ووخسثَ مًسواب ؾيس اجن ألزري، 

 (756: م1386، )اًصيض .("253

وكضَة مصثحعة تبٔدداز اًصسول ظهل شل ؿَََ وسظل ٔبل ويه اس خـاهة اًصيض 

صبٓن اًىصمي ومن مّث موظن اًضاُس اباعلصواايث اًخازخيَة ٕلًضاخ مـىن الآيث يف اًل

اًحالقي؛ ٔلهَ طل جيصذ هفسَ من اًس َاكاث اًخازخيَة ًزنول بآيث مـَية فذـَيَ ؿىل فِم 

وٕافِام اعلـاين. ومن رزل ٕاٍصاذٍ ذرب كعة ظَة قيمية ؿري كٌصش يف مـصنة تسز فوحّض 

ةل يف كوهل ثـاىل: ] رْ مـىن )راث اًضونة( ؿىل ضوء اًصواًة اًعًو
ّ
ُ  ُسمُكُ ًـَِ  ا ْحَسى اضلَّ

ّ
 ا

ائَِفذنَْيِ  َا اًعَّ ْوَنةِ  َراِث  كرَْيَ  َبنَّ  َوثََوذُّونَ  ًنَُكْ  َبهنَّ . )ًيؼص: (2)ألهفال:  [ًنَُكْ  حَُىونُ  اًضَّ

 (792، 117، 31و ًيؼص ٔبًضا:  81: م1386، اًصيض

ولتس من إلصازت ٕاىل ٔبن اس خسللث اًصيض ابحلسًر اًرشًف طل ثخجاوس تضـة  

حسو ٔبن اًسخة زاحؽ ٕاىل ختعَط اًصيض نخااب مس خلال تبٔحاذًر اًصسول  ٔبحاذًر؛ ًو

ة(.  ظىل شل وؿَََ وسظل كدي ثبًَٔفَ اًخَرَط اذلي مّساٍ )اغلاساث اًيحًو

 اثًثا: اًضـص اًـصيب:

ما هحريا تسزاسة ؿَوم اًـصتَة وذاظة اًضـص اًـصيب هوهَ معسزا اُمت ؿَامء اًخفسري اُامت

من معاذز اٌَلة اًـصتَة، وتسٔب ًـمتس ؿَََ لك من َنَخة يف مـاين اًلصبٓن وقًصحَ. ٕار 

ىصى ٔباب جىص محمس جن اًلامس اجن ألهحازي كس حفغ زالمثئة ٔبًف صاُس ؿىل ٔبًفاع 

س رهص محمس ٔبتو اًفضي ٕاجصاُمي يف (. وك1/717ُؼ: 1986 اًلصبٓن. )ًيؼص: اًس َوظي،

حتلِق نخاة )ٕاهحاٍ اًصوات ؿىل ٔبهحاٍ اًيحات( ٔبن ٔباب ؾحساًصمحن اًحلساذي ظيف نخااب يف 

قًصة اًلصبٓن اسدضِس فَِ ؿىل لك لكمة من اًلصبٓن تبٔتَاث من اًضـص. )ًيؼص: 

 (7/151ُؼ: 1612اًلفعي، 

ـازت يف اًلصبٓن اًىصمي، تي ٕاهَ وكس اؾمتس اًصيض نثريا ؿىل اًضـص اًـصيب ًحَان الاس خ

كس وحّض مـىن الاس خـازت يف الًٓة اًلصبٓهَة ابًخَمَح ٕاىل مـياُا يف اًضـص اًـصيب ذون 

( ًىن ُشٍ اًعًصلة كََةل ؾيسٍ، 116: م1386، رهص اًضاُس ؿَََ. )ًيؼص: اًصيض

 فِو يف ٔبنرث ألحِان ٌسدضِس ابٔلتَاث اًضـًصة ًحَان الاس خـازت يف الًٓة.

 اسدضِس ًضـصاء، ٔبجصسضم:وكس 

و من اؼلرضمني وٕان طل ًَصخ ابمسَ. )ًيؼص: اًصيض ، ساؿست جن حؤتة اًِشل ُو

 (28: م1386

و خاُيل وٕان طل ًَصخ ابمسَ. )ًيؼص: اًصيض ( 29: م1386، اًياتلة اذلتَاين ُو

 (782، 761: م1386، ؤبحِاان ًَّصخ )ًيؼص: اًصيض

و صاؾص ٕاسال سم وكس رّصخ اًصيض ابمسَ. )ًيؼص: رضاز جن اخلعاة اًفِصي، ُو

 (89: م1386، اًصيض

ُو صاؾص خمرضم خاُيل ٕاسالسم، وكس رّصخ اًصيض ابمسَ. )ًيؼص:  ٔبتو رًؤة اًِشل

 (727: م1386، اًصيض

و صاؾص ظـَوك يف اجلاََُة، وطل ًَصخ اًصيض ابمسَ.)ًيؼص:  َََىة، ُو َْم جن اًسَّ ََ اًسُّ

 (89: م1386، اًصيض

و صاؾص من خمرضسم اًـَصٍن ألموي واًـحايس، وكس رّصخ ٔبتو اًِيسي اً صاييح، ُو

 (176: م1386، اًصيض ابمسَ. )ًيؼص: اًصيض

و صاؾص ٕاسالسم، وكس رّصخ اًصيض ابمسَ. )ًيؼص: اًصيض : م1386، حٍصص، ُو

199) 

و صاؾص ٕاسالسم، وكس رّصخ اًصيض ابمسَ. )ًيؼص: اًصيض ، معص جن ٔبيب زتَـة: ُو

 (122: م1386

و صاؾص خاُيل، وكس رّصخ اًصيض ابمسَ. )ًيؼص: اًصيض ، ألفٍو ألوذي، ُو

 (122: م1386

و خاُيل وٕان طل ًَصخ ابمسَ. )ًيؼص: اًصيض ، 196: م1386، ؿسي جن ًسس: ُو

195) 

من حفول اًضـصاء اػلسزني يف اًـَص ألموي، وكس رّصخ اًصيض  اًصاؾي اٍمنريي، 

 (122: م1386، ابمسَ. )ًيؼص: اًصيض

و صاؾص خاُيل، وكس رّصخ اًصيض ابمسَ. )ًيؼص:  انفؽ جن ذََفة اًليوي،  ُو

 (129: م1386، اًصيض

ؾحست جن اًعحُة صاؾص خمرضم تني اجلاََُة وإلسالم، وكس رّصخ اًصيض ابمسَ. 

: م1386، ( ؤبحِاان ل ًَصخ )ًيؼص: اًصيض119: م1386، )ًيؼص: اًصيض

721) 

و صاؾص خمرضم تني ا جلاََُة وإلسالم، وكس رّصخ اًصيض ابمسَ. )ًيؼص: اًضامد، ُو

 (131: م1386، اًصيض

، ، وكس رصخ اًصيض ابمسَ. )ًيؼص: اًصيضاًـَص ألموي رو اًّصّمة، من صـصاء

 (991: م1386

و من حفول ا ، جلاََُة، وطل ًَصخ اًصيض ابمسَ. )ًيؼص: اًصيضامصؤ اًلُس، ُو

 (721: م1386

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
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و من حفول اجلاََُة، وكس رّصخ اًصيض ابمسَ. )ًيؼص: اًصيض ، ألؾىش، ُو

 (769: م1386

و من اؼلرضمني حِر ؿارص هناًة ًضـصاءا ثضاز جن جصذ، ٕامام ادلوةل  اعلودلٍن، ُو

ة : م1386، ، طل ًَصخ اًصيض ابمسَ. )ًيؼص: اًصيضادلوةل اًـحاس َة وتساًة ألمًو

161) 

و من اًضـصاء ألمًوني، وكس رّصخ اًصيض ابمسَ.  ؾحسشل جن كُس اًصكِاث، ُو

 (761: م1386، )ًيؼص: اًصيض

و  من اًضـصاء ألمًوني، وكس رّصخ اًصيض ابمسَ. )ًيؼص: مـن جن ٔبوش اعلزين: ُو

 (775: م1386، اًصيض

ألموي.)اًصيض،  اًـَص يف اًِامشَني صاؾص ُؼ(:172 ث) ألسسي ًسس جن اًمكَت

 (126م: 1386

حسان جن اثتت، صاؾص خمرضم تني اجلاََُة وإلسالم، وكس رّصخ اًصيض ابمسَ. 

 (761: م1386، )ًيؼص: اًصيض

، و صاؾص ٔبموي، رهص امسَ اًصيض. )ًيؼص: اًصيض ُنثرّيِ  (792: م1386، ُو

و صاؾص ٕاسالسم، ًوىن اًصيض ٔبوزذ هل ملعوؿة هرًثة  معصو جن مـسي هصة، ُو

 (129: م1386، ورّصد ابمسَ. )ًيؼص: اًصيض

 صـصاء ملموزٍن ٔبوزذ اًصيض ٔبتَاهتم اًضـًصة وطل ٔبخس ًِا وس حة، مثي كول ٔبحسضم:

، ؾيس اًَِاح زؿاج تني ٔبنساة )ًيؼص: اًصيض  هنمظَت ذماء تين ؾوف كٔ 

 (115: م1386

 وكول الٓدص: 

يف اًلَة ٔبن ُخفت يف ادلاز وزكاء )ًيؼص:   تسث صوالك حدَ نيت ثضمٍص

 (162، 155: م1386، اًصيض

ًَجبٔ اًصيض ٕاىل الاسدضِاذ تفعَح الكم اًـصة ًولهتم، ٕاما ًحَان مـىن ًفؼة ٔبو 

،  69: م1386، س خـازت يف الًٓة اًىصمية. )ًيؼص: اًصيضؾحازت، وٕاما ًحَان وخَ الا

، ( ؤبحِاان ًلوي الكرمم من ذالل الاسدضِاذ تبٔتَاث صـًصة ذامعة علا 782، 127

 (731-783: م1386، رُة ٕاًََ اًـصة. )ًيؼص: اًصيض

وثددؽ اًصيض الاس خـازاث اًيت ثضميهتا تـغ ٔبتَاث اًضـص، مدَيا ما ٔبحسزخَ فهيا من 

 اًخـحري، ؾيسما وكـت موكـِا من اًـحازت، اكلس خـازت اًيت ثضمهنا كول حامًَة يف

 اًضاؾص:

َجِا من حازٍل واْنِخحاًَِا )اًحُت يف رس ظياؿة   كْس ؿظَِلَ اَلًلاُع َبدفَِة اًَىصى  حََزحُّ

 (1/98م: 1339إلؾصاة ووسة ٕاىل ٔبيب ؿيل. ًيؼص: اجن حين، 

اًىصى من الاس خـازاث اًـجَحة، واًحسائؽ  فلال فهيا اًصيض: "وكول اًضاؾص ٔبدفِة

اًلًصحة. وكوهل: حزحجا من حازل وانخحاًِا، ًـوذ ؿىل اًـَون، ٔكهَ كال: حزّحُج اًـَون 

يا ل ٍىون ٕال مؽ اًسِص وامذياغ اًيوم؛ لٔن اًـَون  وانخحاًِا من سواذ اٌََي، ُو

اًصيض، ِا" )حِيئش ابهفذاهحا حىون اكمداسست ًسواذ اًؼَامء، فذىون اكوحي ً 

 (129م: 1386

واًصيض طل ٍىذف ابلسدضِاذ ًضـص اًضـصاء، وٕامنا وخسانٍ ٔبذًحا تََلا ًواسن تني ٔبًفاع 

ُِرصح اًعحَحة من اًسلمية تـلََة اًياكس احلارق.  وخَ اًصواًة ف وؾحازاث ألتَاث ًو

و اًضاؾص اًفحي يف اًـَص اًـحايس اذلي صلي اًي لاذ وهَف ل ًبئت تيلوذاث ٔبذتَة ُو

.  وألذابء ثضـٍص

ُِّمَ اًّصِماًَة لُكَّ ًَوٍم ... فَام اص َخسَّ ساؿُسٍ َزماين  ففي تُت مـن جن ٔبوش اعلزين:  ُبؿَ

ُصوى فَّما اس خّس ساؿسٍ ابًسني، 27م: 1322، )اًلُيس واًضامن ( كال اًصيض: "ٍو

وثـَهنا وألول ٔبكوى ؤبػِص؛ ولٔن اص خساذ اًـضس مبـىن اًلوت متىن اًَس من اًسعوت 

شا من جعَة اًالكم" )اًصيض  (775: م1386، ؿىل اًخسعة، ُو

وكس ذاًف جصٔبًَ ُشا مجةل من ٔبحصاة اعلـامج واًيلاذ، رهص اجن مٌؼوز مـضمِم 

 (1323ترتحِح )اس خس( ابًسني ؿىل )اص خس(. )ًيؼص: اجن مٌؼوز، ذ.ث: 

 : الاس خـاهة ابًلصاءاث اًلصبٓهَة:اًـاسس اعلعَة

 ٓ و: ٕاذزاك ٕان اًلصاءاث اًلصب هَة ثَخلي مؽ اًحالكة اًـصتَة يف حتلِق اًِسف ألمسى، ٔبل ُو

( .  (129ُؼ: 1672اًلصين، ًيؼص: زوؿة اًيؼم اًلصبيٓن، واًوكوف ؿىل ٔبرساٍز

نام ًربس يف اًخوحَِ اًحالقي ٕاذزاك ٔبُي ُشا اًفن، ٔبن جمئ اًالكم ؿىل ػاٍُص 

ا ًلاٍص الٓدص ٔبو ٍمكِّهل وثسل واًـسول ؾيَ كس ٌس خسؾي لك مهنام ؿىل حست وهجا تالقَ

 (515م: 7111س، ذاظَة ًيفصذ هبا اًيط اًلصبيٓن تخلاٍص كصاءاثَ. )ًيؼص: محم

اذلٍن ثفعيوا ٕاىل ٔبثص اًلصاءاث اًلصبٓهَة  -ٕان طل هلي ألول–ًولس اكن اًصيض من ٔبوائي 

ا يف ألوخَ اًحالقَة ًيط الًٓة اًو  يف احس. فلس ذلةل اًرتاهَة اًلصبٓهَة، ومن مثَّ ٔبثُص

نثياول ادذالف اًلصاءت يف كوهل ثـاىل: ]
ّ
ولَ  َمْىُصضُمْ  اَكنَ  َوا َُ  ًِزَتُ )ٕاجصاُمي:  [اًِْجَحالُ  ِمٌْ

ا يف ادللةل  (62 ة ومن مّث ٔبثُص ابًححر واًخفذُش واًخليص من اجلواهة اًيحًو

 صٔبى اًصيض ٔبن ًفؼة )ًزتول( ًِا كصاءاتن:ف اًحالقَة.

ز اًالم ؿىل ألوىل: ٌَىسايئ وحسٍ ويه ) ًزََتُوُل(، من حـي )ٕان( ُِيا مبـىن )ما( فلسَّ

كوهل ثـاىل )وما اكن مىصضم ًزَتوُل مٌَ اجلحال(، فوظف هَسضم ابًِوان وحلري اًضبٔن. 

شا اًالكم خُيصح الًٓة من اغلاس فِىون ؿىل وخَ احللِلة. )ًيؼص: اًصيض : م1386، ُو

196) 

زَتوَل(، من حـي )ٕان( مبـىن )هـم(، فُلّسز اًالكم اًثاهَة: ًحلِة اًلّصاء اًس حـة ويه )ًِ 

يف الًٓة: )وهـم اكن مىصضم ًزتول مٌَ ٔبُي اجلحال من اعلالئىة وإلوس واجلن( 

: م1386، اس خـؼاما ٌَمىص تسٍن شل وزسول ظىل شل ؿَََ وسظل.)ًيؼص: اًصيض

199-196) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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ن ؿىل  اًخوحَِ اًيحوي ٌَلصاءت وكس ٔبوزذ اًصيض من مٌثوز الكم اًـصة وصـصضم ًَرُب

 الكم شل س ححاهَ وثـاىل. فِم مصاذ ؤبثٍص اًحالقي يف

ولتس من إلصازت ٕاىل ٔبهَ ًُس لّك ادذالف يف اًلصاءت ؾيس اًصيض ًـلدَ ادذالف يف 

( : 15ادللةل اًحالقَة، فلس كال يف كوهل ثـاىل: ]ًلاًوا ُسىَِّصْث َبتْعاُزان[ )احلجص: 

شٍ اس خـازت يف اًل صاءثني مجَـا، ؿىل كصاءت من كصٔب سىصث ابًدضسًس وكصاءت من "ُو

ـيَان واحس...ٔبي: اؿرتط تني مٌافش ألحلاع ؿازط مٌؽ كصٔب سىصث ابًخرفِف...واعل 

 (192: م1386، ؾَوهيا من ان ثسزك ألص َاء ؿىل حلائلِا". )ًيؼص: اًصيض

اوخَ اًلصاءاث وؿىل ؾىس رزل، ميىن ٔبن ٍىون اًيط اًلصبيٓن اًواحس ذاًَا من ثـسذ 

ومؽ رزل ًخضمن مـىن حلِلِا ٕاىل خاهة اعلـىن اغلاسي؛ ورزل زاحؽ ٕاىل ادذالف 

اًصؤًة يف ثفسري الًٓة. ول ًلف اًصيض حماًسا يف ثلََة زٔبي ؿىل زٔبي، وٕامنا ًًذَص 

ٌَمجاس ؿىل احللِلة إبٍصاذ ظَلة )كِي( ًخضـَف اًصٔبي اًلائي ابحللِلة. يف كوهل ثـاىل: 

[ ِّ َِ  ًُْؤِمٌُوا ًَمْ  ََكَ  َوَبتَْعاَزضُمْ  َبفِْئَسهَتُمْ  ةُ َوهَُلَ لَ  ِت تٍ  َبوَّ ًلول اًصيض:  (111)ألهـام:  [َمصَّ

شٍ اس خـازت؛ لٔن ثلََة اًلَوة وألتعاز ؿىل احللِلة إبساٍهتا ؾن موضـِا وٕاكالكِا  "ُو

زاء ؿىل اًىفص ؾن مٌاظهبا ل ًعح... واعلصاذ وشل ٔبؿظل ٕاهيا ىصمهيا ابحلريت واؼلافة ح

واًضالةل فذىون ألفئست مس خوحفة ًخـاػم ٔبس حاة اؼلاوف وحىون ألتعاز مزنجعة 

. وكس كِي ٕان اعلصاذ تشزل ثلََهبا ؿىل مصامغ ادلص يف انز هجَّن،  ًخوكؽ ظَوغ اعلاكٍز

، 25: م1386، ورزل خيصح اًالكم ؾن حزّي الاس خـازت ٕاىل حزّي احللِلة". )اًصيض

يؼص:   (997 ،183، 182ًو

 ثياول اعلحاحر اًَصفِة:اعلعَة احلاذي ؾرش: 

ـمتس ُشا اًيؼام ؿىل  ٕان اًَصف ًوفص كامي حامًَة وثـحرًية زفِـة ًٔلذاء اًفين ٌَلة، ًو

من ثلَري يف اًحًِة ًلعسٍ اعلحسغ كعسا  -يف راهتا–اًلكمة اًواحست وما ًعصٔب ؿَهيا 

 (5م: 7118دلوافؽ فٌَة ومضموهَة. )ًيؼص: احلس ين، 

وكس هحَّ اجن ألزري ٕاىل ٔبثص اًعَف اًَصفِة يف ذلةل ألًفاع ومن مَثّ يف مـىن اًـحازت 

كائال: "ٔبما ادذالف ظَف ألًفاع فٕاهنا ٕارا هلَت من َُئة ٕاىل َُئة، نيلَِا مثال من 

وسن من ألوسان ٕاىل وسن بٓدص، وٕان اكهت اٌَفؼة واحست، ٔبو نيلَِا من ظَلة الامس 

و كري رزل، اهخلي كدحا فعاز حس يا، وحس يا فعاز كدحا" )اجن ٕاىل ظَلة اًفـي...بٔ 

 (736-1/739: م1329، ألزري

واًصيض اكن مسزاك ٔلثص الاهخلال من ظَلة ٕاىل ٔبدصى يف مـاين اغلاساث اًلصبٓهَة 

ة  ا اًيفيس ؿىل اعلخَلي. فذياول ظَف اعلحاًلة وما ثؤذهيا من ثلًو وحامًَهتا اًفٌَة وثبٔزرُي

يف ٔبحسن ظوزت، وٕاؾعائَ ظفة اًخىثري يف اًفـي، ففي الكمَ ؾن  اعلـىن وٕاػِاٍز

نَّ  هَْفيِس  ُبجَّصِئُ  َوَماكوهل ثـاىل: ]
ّ
اَزتٌ  اًيَّْفَس  ا وءِ  َلَمَّ لَّ  اِبًسُّ

ّ
( 59)ًوسف: [ َزّةِ  َزِحمَ  َما ا

ًحني اًصيض رزل فِلول: "وٕامنا كال س ححاهَ: )ٔلمازت( وطل ًلي: )لٓمصت(، مداًلة يف 

ـّال( من ٔبمثةل اًخىثري، نام ظفهتا ج ىرثت ادلفؽ يف اعلِاوي، واًَلْوذ ٕاىل اعللاوي، لٔن )ف

 (.112: م1386ٔبن )فاؿال( من ٔبمثةل اًخلََي". )اًصيض، 

وثياول اًصيض فاؿََة ٔبذاء اًوظف ابعلعسز، فاًوظف ابعلعسز ٔبكوى من اًوظف 

؛ ٔلهَ "ٌضـصك ٔبن اعلوظوف ظاز يف احللِلة خمَوكا من ر زل اًفـي، ورزل ًىرثت تلرٍي

سل ؿىل ٔبن ُشا اعلـىن هل" )ؾاكصة،  ( ٔبي 21م: 7115ثـاظََ هل واؾخَاذٍ ٕاايٍ، ًو

ُن َبؿظَْلُ ِتَما  ْ ٔبهَ ًضفي حامًَة ثـحرًية ؿىل اًيط. ففي الكم اًصيض ؾن كوهل ثـاىل: ]حنَّ

َوى[ )إلرس  ْر ضُمْ جَنْ
ّ
َم َوا َْ َ ً

ّ
وَن ا ـُ َخِم ْر ٌَس ْ

ّ
َِ ا وَن ِت ـُ َخِم ( تنيَّ رزل فلال: 62اء: ٌَس ْ

"اًيجوى معسز اكًخلوى، وٕامنا ُوظفوا ابعلعسز علا يف ُشٍ اًعفة من اعلحاًلة يف ِرهص ما 

ضم ؿَََ من نرثت ثياحهيم، وٕارساز اعلاكًس تُهنم، واًعفة ابعلعسز ثسلُّ ؿىل كوت اًيشء 

)اًصيض، اعلوظوف تشزل، مثي كوهلم: زخي زضا، وكوم ؿسٌل، وما جُيصى ُشا اغلصى"

 (151: م1386

ََِق ويف الكمَ ؾن كوهل ثـاىل ] اءٍ  ِمن ُذ ٍىون اًصيض ٔبنرث  (2)اًعازق:  [َذاِفقٍ  مَّ

وضوحا يف ثخِان ألرساز اًحسًـة ٌَخـحري اًلصبيٓن حِامن ًَصخ تبٔن كوت اعلـىن ثخوافص 

ًخلاٍص ابًخـحري تعَلة )اًفاؿي( ؾن )اعلفـول( يف تـغ اعلـاين اًيت حتخاح ٕاىل مثي ُشا ا

اًعَلي، ورزل ٕار ًلول: "وحلِلة ُشا اعلاء ٔبهَ مسفوق ل ذافق. ًوىٌَ دصح ؿىل مثي 

و ٔبن ُشا اعلاء علا اكن يف اًـاكدة  كوهلم: رس اكّت، ًوَي انمئ... وؾيسي وخَ بٓدص، ُو

ًؤول ٕاىل ٔبن خيصح مٌَ إلوسان اعلخَصف، واًلاذز اعلمزي، خاس ٔبن ًَلوي ٔبمٍص فِوظف 

ظفة اعلفـول متزيا هل ؾن كرٍي من اعلَاٍ اعلِصاكة، واعلائـاث اعلسفوكة"  تعفة اًفاؿي ل

 ( 959م: 1386اًصيض، )

وكس ٍزذاذ اًخـحري تالكة واعلـىن كوت ؾيسما ًخسذي ؾيَص بٓدص مؽ ُشا اًيوغ يف 

اس خـامل اًعَف يف تـغ اًيعوض، نًس حة اًفـي ٕاىل اًعَلة اًيائحة ؾن اًعَلة 

هُتُمْ اىل: ]ألظََة نام يف كوهل ثـ مْ  ِؾيسَ  َذاِحَضةٌ  ُحجَّ ِ ٕار تنيَّ رزل  (12)اًضوزى:  [َزهّبِ

فلال: "وذاحضة ُيا مبـىن مسحوضة. وٕارا وُسة اًفـي ٕاٍهيا يف ادلحوط اكن ٔبتَف يف 

ضـف س ياذُا، ووُاء ؾامذُا. فكهٔنا يه اعلحعةل ًيفسِا من كري ُمْدعٍي ٔبتعَِا، 

 (726م: 1386اًصيض، اٍهتافت ؿَهيا". ) ًؼِوز ٔبؿالم اًىشة فهيا، وكِام صواُس

َحغ اًلمية اًخـحرًية وادلاًَة ًِشا ألسَوة ؾيس اًصيض حِامن ًعفَ تبٔهَ جماس، اذلي هو 

ُو ؾيسٍ مشُة ٌَلول وفن ٌَخـحري ًـسل ؾن احللِلة ٕاًََ ٔلس حاة ثلذضهيا مـاين 

جساغ يف اٌَلة. )ًيؼص: اًالكم ؤبحوال اؼلاظحني، اكًخوهَس واعلحاًلة، وسايذت اعلـىن والا

 (65م: 1331فََح، 

 ثياول اعلحاحر اًيحوًة:اعلعَة اًثاين ؾرش: 

اكن اًححر اًيحوي كدي اًصيض جيـي خّي اُامتمَ يف وضؽ ألسس واًضواتط 

واًلواؿس اًيت ثعون ًلة اًـصة من الاحنصاف واٌَحن، ٕار طل جنس ٔبكوالا ٔبو ٕاصازاث 

 (12م: 7118وألسَويب ٕال كََال. )ًيؼص: احلس ين، زتعت اًيحو ابدلال اًفين 

ًىن اًصيض مؽ فًصق من اًحالقَني واًيلاذ زتط اًيحو تحالكة اعلـىن، ٕار ٔبظحح ضّم ُشٍ 

ة وذوزُا يف ٕاهخاح اعلـىن". )ؾحساعلعَة  ،اًعائفة "حماوةل ثددؽ دِوظ اًـالكاث اًيحًو

 (81: م1335

يف اًلصبٓن اًىصمي، وما ثضفهيا من كمية حامًَة ًلس ثًدَّ اًصيض دللةل احلال اعليعوتة 

ََّما ُبْقِضَُْت وذلًَة ؿىل اًـحازت اًلصبٓهَة يف كوهل ثـاىل: ] ُِمْ  َكَه ُُ ا ُوُحو ـً نَ  ِكَع َْيِ  ّمِ َّ ً
 
 ب

ًَِما فلال فهيا: "وهََعة س ححاهَ )مؼَام( ؿىل ٔبهَ حال من اٌََي،  (72)ًووس:  [ُمْؼ

ي ًَال وٕان اكن ملمصا، وٕامنا كال س ححاهَ: مؼَام ، وفَِ سايذت مـىن؛ ٔلن اٌََي كس مُس 

م: 1386اًصيض، ؿىل ٔبن اًدضخَِ ٕامنا وكؽ تَ ٔبسوذ ما ٍىون خَحااب، ؤبهبََم ٔبزوااب" )

38) 
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نُكْ  َبَذاُف  وٕايّنِ ومن ُشٍ الآيث ٔبًضا كوهل ثـاىل: ] َْ ِحَطٍ  ًَْومٍ  ؿََشاَة  ؿَََ )ُوذ:  [مُّ

اكن جية ٔبن ٍىون من هـت اًـشاة فِىون ، فلال فهيا: "ٕان ًفغ حمَط ُِيا (86

من هـت اًَوم جفاء جمصوزا، فبٔما وظف اًَوم ابٕلحاظة،  -س ححاهَ–مٌعواب، جفـهل 

ٔبن اًـشاة علّا ًـم اعلس خحلني هل يف ًوم  -وشل ٔبؿظل–فاعلصاذ تَ  -وٕان طل ًبٔث فَِ رزل

وة تُهنم وتني اًلِامة َحُسن وظف رزل اًَوم تبٔهَ حمَط هبم، ٔبي ٔبهَ اكًس َاح اعلرض 

اخلالض من اًـشاة وإلفالث من اًـلاة، ؤبما هلي هـت اًـشاة ٕاىل هـت اًَوم، 

فاًوخَ فَِ ٔبن اًـشاة علّا اكن واكـا يف رزل اًَوم اكن رزل اًَوم اكػلَط تَ، ٔلهَ 

 (113م: 1386)اًصيض، ػصف حلَوهل، ووكت ًزنوهل" 

 اعلعَة اًثاًر ؾرش: اس خزسام ٔبسَوة اعلواسهة:

ًٔلظواث كمية ثـحرًية ٔبحِاان ثبئت من دعائعِا اًعحَـَة ٔبو اًسمـَة )ًيؼص:  ٕان

اًصيض كس ٌس خـشة يف تـغ ألحِان اٌَفغ ٔبو اًـحازت يف و (، 95م: 1385خ، مفذا

فِواسن تُهنا وتني ما ًلاتَِا من ٔبًفاع  اًيط اًلصبيٓن ثحـا علا ثرتنَ يف الٓران من ٔبثص

ُمْ  ]َبَل ، مفن رزل اس خـشة ًفؼة )ًثٌون( يف كوهل ثـاىل: وؾحازا هنَّ
ّ
 ُظُسوَزضمُْ  ًَثٌُْونَ  ا

َخْرُفوا َُ  ًَُِس ْ فلال: "ًثٌون ظسوزضم مبزنةل ًعوون ظسوزضم، ًوفغ  (5)ُوذ:  [ِمٌْ

 (117م: 1386اًصيض، ًثٌون ٔبؿشة اس امتؿا")

اُلحغ ٔبن اًصيض اس خـان ابعلواسهة تني اٌَفغ ألظَي )ًثٌ ون(، وبٓدص مفرتط ًو

)ًعوون( يف ثخِان ؿشوتة مسمؽ ألول، وما اس خـشة ُشا اٌَفغ ٕال خلعائط راثَة 

 فَِ، ٕار طل ٌرش ٕاىل ٔبثص اًس َاق ٔبو ما صاتَ.

ؤبحِاان ًواسن اًصيض تني ألًفاع اًلصبٓهَة ؤبًفاع مفرتضة ل من حِر ؿشوتة 

 حصهَة وسماهَة وماكهَة. ألظواث، وٕامنا من حِر مـىن اٌَفؼة وما حتمَِا من ذللث

 َبْزُط  ايَ  َوِكِيَ ما خاء  يف الكمَ من كوهل س ححاهَ: ] يؼم اًلصبيٓناً ن ٕاصازاثَ اًلمية يف مف

ي ـِ اءُ  َوايَ  َماَءكِ  اتََْ ي مَسَ ـِ َِ ، فلال: "ٕان كوهل (66)ُوذ:  [اْلَْمصُ  َوكُيِضَ  اًَْماءُ  َوِقََغ  َبْك

: )اي ٔبزط ارُيب مبائم(؛ لٔن يف س ححاهَ: )اي ٔبزط اتَـي ماءك( ٔبتَف من كوهل

الاتخالغ ذًَال ؿىل ٕارُاة اعلاء ثرسؿة، ٔبل حصى ٔبن كوزل ًلريك: اتَؽ ُشا اًعـام، 

ٔبتَف من كوزل هل: لك ُشا اًعـام، ٕارا ٔبزذث مٌَ ٕاًعاهل ٕاىل حوفَ ثرسؿة؟ ونشزل 

فغ اًالكم يف كوهل س ححاهَ : )واي سامء اكَـي(؛ ٔلن ًفغ إلكالغ ُِيا ٔبتَف من ً

إلخالء؛ لٔن يف إلكالغ مـىن إلرساغ إبساةل اًسحاة، نام كَيا يف الاتخالغ، ورزل 

شا ٕاىل ما يف اعلزاوخة  ٔبذل ؿىل هفار اًلسزت وظواؾَة ألموز من كري وكفة ول ًحثة، ُو

تني اٌَفؼني من اًحالكة اًـجَحة واًفعاحة اًرشًفة، ٕار ًلول س ححاهَ: اي ٔبزط اتَـي 

يؼص:  112-115م: 1386اًصيض، ) واي سامء اكَـي"  (26ًو

اًصيض يف ؾصضَ ًالس خـازاث ًواسن تُهنا وتني احللِلة، فاكن موفلا يف رزل ٔبنرث من ف

 (631-682ُؼ: 1691كرٍي من اًـَامء. )ًيؼص: احلسُين، 

يويف احلسًر ؾن الاس خـازت اًيت ثضمهنا كوهل ثـاىل: ] ِ لَ  َواذلَّ َماءِ  ِمنَ  هؼَزَّ  َسزٍ ِتلَ  َماءً  اًسَّ

انَ  َِ  فَبَورَْشْ تً  ِت ِْخًا تدَْلَ َصُحونَ  َنَشزِلَ  َم ، ٌضري اًصيض ٕاىل ٔبهَ ًُس ٔبن (11)اًزدصف:  [خُتْ

اٌَفغ اعلس خـاز ٔبفضي ؤبفعح من اٌَفغ احللِلي يف تـغ اًـحازاث حسة، تي ٔبن 

ُياك ًفؼا مس خـازا ٔبفضي ؤبتَف من ًفغ مس خـاز بٓدص؛ لٔن اٌَفغ اعلس خـاز ألفضي 

شٍ اس خـازت، وكس مىض مثَِا فامي كس ٔبفاذ  سايذت مـىن يف اًـحازت، ًلول اًصيض: "ُو

ُِّيْحِيَ ثلسم)ًلعس اًصيض الاس خـازت اًيت ثضمهنا كوهل ثـاىل ] ً  َِ تً  ِت ِْخًا تدَْلَ [ اًفصكان: مَّ

(، ٕال ٔبن ُِيا 711: م1386، ، وما صالكِا من الاس خـازاث، ًيؼص: اًصيض63

ن ما مىض من هؼائص ُشٍ الاس خـازت ٕامنا اكن ٍَصِذ تَفغ ٕاتسال ًفؼة ماكن ًفؼة؛ لٔ 

و ٔبتَف؛ ٔلن  ٕاحِاء ألزط من تـس موهتا. ووزذ رزل ُِيا تَفغ إلوضاز تـس اعلوث، ُو

إلوضاز ظفة ختخط هبا إلؿاذت تـس اعلوث، وإلحِاء كس ٌضرتك فَِ ما ًـاذ من 

سَ وحفوفَ. ًلال: كس ٔبحِا شل احلَوان تـس موثَ، وما ًُـاذ من اًيحاث وإلدساز تـس ًخ 

اًضجص. نام ًلال: كس ٔبحِا اًخرش. ول ًلال: ٔبورش شل اًيحاث، نام ًلال: ٔبورش شل 

 (728-722: م1386، ألمواث" )اًصيض

 اعلححر اًثاين: مهنج اًصيض اًحالقي يف نخاتَ:

 اعلعَة الٔول: اًحَان:

 م:1382اًساكيك، يف ظصق خمخَفة " ): "مـصفة ٕاٍصاذ اعلـىن اًواحس تبٔهَاًحَان ُؾّصِف 

127 .) 

واًحالكة يه "اًخـحري ؾن اعلـىن اًعحَح علا ظاتلَ من اٌَفغ اًصائق من كري مًزس ؿىل 

 (. 792: م1338اًىفوي، اعللعس ول اهخلاض ؾيَ يف اًحَان)

، ٕاىل هناًة اًلصن اًساذش اًِجصي ن مفصذت اًحَان كس اكهت مصاذفة ًلكمة اًحالكةإ 

شا م واًحَان ا اس خلص ٕاىل ؾَص اًض َخ ؾحس اًلاُص اجلصخاين. فاكهت لكامث اًرباؿة ُو

واًحالكة واًفعاحة واًحسًؽ ٔبًفاػًا راث مسًول واحس مؽ ادذالف ظفِف جنسٍ  تني 

 (.96: م7111اجلصخاين، اكثة وبٓدص )ًيؼص: 

ؤبذش اًحَان ؾيس اًساكيك واًلزوًين ظاتـًا ؿَمًَا و"ٔبظحح ًسل ؿىل اًدضخَِ واغلاس 

م:  1325واًىٌاًة تـس ٔبن اكن ٌضمي فٌون اًحالكة لكِا ؾيس اعلخلسمني" ) معَوة، 

72 .) 

شا ًؼِص خََا يف اب لس اكن ًلعس فصيضٔبما اً ًحَان اعلـىن اًـام اعلصاذف ٌَحالكة. ُو

اذش مـىن واسـا  سزسة ألذتَةويق الٔذيب، ؤلن اًحَان ؾيس ٔبحصاة اعلثبٔثٍص ابعلهنج اذل

ًسل ؿىل اًحالكة لكِا، ٍواكذ جيمؽ لكِم ؿىل ٔبن اًحَان ُو إلفعاخ ؾام يف اًيفس من 

شا "مـىن ٔبذيب مجَي ٔبؾعى اًحالكة حِات واهس هبا زوهلا، وفذح  اعلـاين وألحاسُس. ُو

َة تسًـة وحىون ٌَمًؤفني بٓزاء هلسًة ظًصفة" ٔبمارما اًسخِي ًخروط يف موضوؿاث ٔبذت 

 (.71: م1325معَوة، )

ا ٕاحسى ٔبذواث اًىضف ؾن اًلمي اًخـحرًية يف  اُمت اًصيض ابًفٌون اًحالقَة ابؾخحاُز

اًلصبٓن اًىصمي واحلسًر اًيحوي اًرشًف، فاكن من ذالل حتََهل ٌَيعوض اًيت جض متي 

خوحض ؿىل ثسل اًفٌون ًحني كوت اعلـىن وحامًَة الٔ  ذاء اًيت وفّصهتا فٌون اًحالكة. ًو

اًييب ظىل شل  حسًردعص اًحالكة واًحَان خََا ؾيس اًرشًف اًصيض يف تَاهَ علـىن 

م: 7117ًيؼص: اًحزازي،  5222ؿَََ وسظل: "ٕان من اًحَان ًسحصا" )احلسًر جصمق: 

ًسحص: ( ، فِلول مدَيا ثبٔزري اًحَان ؿىل اًياش، وهَف ٍىون ثبٔزرٍي ؤكهَ ا1621

"واعلصاذ تَ ٔبن اًحَان كس خيسغ تزتوًلَ وسذازفَ، وحسن مـازضَ ومعاًـَ، حىت 

زنغ ُحامث ٕاجصت -ٌسزتل إلوسان من حال اًلضة واؼلاص ية ٕاىل حال اًصضا واعلالًية، ًو

ُِسُف  -اًزهحوز ىدح اجلاهؽ حىت ٍصحؽ، ٌو فسخ ؾلوذ اًـزامئ، ٍو  -ًسهو-اًسزامئ، ًو
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ـ اًصيض، وذ ابخلعم اًضاًؽ موافلا، وابًضس الٔتـس ملازاب" )ابعلُحَِِّق حىت ًلؽ، ًو

 (171ُؼ: 1677

واكن اًصيض ًـعي ٔبطمَة هحريت ًلمية اًحَان واًحالكة يف اًيعوض ألذتَة؛ فؼ"اكن مؽ 

فِمَ ًلمية تَان رزل اًفِم ًسزك متام إلذزاك ٔبن اًحَان ًوحة ؿىل ظاًحَ ٔبن ٍىسَّ 

ا ٔبذاء" ذاظٍص يف ثعَس هصامئ اعلـاين وخت رّي الًٔفاع اًعحاخ اًيت ل ًعَح تلرُي

(، فىّس ذاظٍص وخسّص ظاكاثَ وٕاماكانثَ ًحَان ثبٔزري اًفٌون 1/21م: 1361)مدازك، 

اًحالقَة ؤبساًَة اًحَان يف اًيعوض اًلصبٓهَة واًيحوًة؛ ٔلهَ ؿّس سخة متزي ُشٍ 

ا تالقَا.   اًيعوض ُو متزُي

ا ًضَؽ ؿَََ وؿىل اًلازئ اًلمية اًخـحرًية وطل ًخزش اًصيض يف حبثَ اًحالقي مهنج

ٕار طل ٍىن "اًحَان يف فِمَ رضاب من  ؛وادلاًَة ٌَيعوض ألذتَة فِىرث احلجاح واًخمنَق

(، ذلزل ذٔبة 1/21م: 1361اػلاخاث ٔبو اًخمنَق، وٕامنا ُو وضف وخالء" )مدازك، 

َا من اًحالكة يف ٕاًلاء اًضوء ؿىل فٌون اًخـحري اًيت حصثلي ابًيط ٕاىل مصثحة ؿَ 

واًفعاحة اعلاكهة اًسامِة يف فن اًلول، وحىضف ؾن كميَ اًخـحرًية وادلاًَة، وجتيل 

 مـياٍ ٌَلازئ، وثؼٍِص تبٔكوى ظوزت.

ٔبثص فاؿي وذالق، وثبٔزري واحض يف ادلزش اًحالقي اًـصيب يف مفِومَ ٌَحَان ٌوَصيض 

ث اًحالكة اًـصتَة، ًلول يف ؾَصٍ وتـس ؾَصٍ، تي ًـّس اًصيض مصحىزا رمام من مصحىزا

ألس خار محمس ؾحساًلين حسن: "واًرشًف اًصيض يف اًلصن اًصاتؽ اًِجصي ٍصيخ 

اًعول حلحي اًحَان، وميزح يف رزل تني اًخعوز اًحالقي اذلي ظاز ٕاًََ ألمص يف 

ؾَصٍ، وتني روكَ ألذيب اخلاض اذلي احنسز ٕاًََ من مرياج بآبئَ اًىصام، واذلي ظاز 

َـخَ ألذتَة اًضـًصة اخلاظة. فٕارا تَليا اًلصن اخلامس زٔبًيا ؾحساًلاُص ٕاًََ من ظح 

اجلصخاين اذلي مجؽ يف اًحالكة تني اًـظل واًـمي، ٔبذًحا معََا تََلا خيخَف ؾن اعلخبٔدٍصن 

تـسٍ من اًحالقَني اذلٍن سَىوا ابًحَان اًـصيب مسسل اًـَوم اًيؼًصة اجلافة، فبٔخاًوا 

 -اكًرشًف اًصيض–حٍ ومـمَاث، تـس ٔبن اكهت ؾيس زخي اًحالكة ٕاىل ٔبًلاس ؤبحا

ثعحَلا معََا زائـا ٌَحَان اًـصيب اًياظؽ اعلرشق اعلالمح، اًواحض اًلسامث. )ًيؼص: 

 (59: اػللق : ملسمةم1355اًصيض، 

 اعلعَة اًثاين: اغلاس:

مصثحعا  يف تساايث اًخبًَٔف اًحالقي وإلجعاس اًلصبيٓن طل ٍىناًححر يف موضوغ اغلاس ٕان 

اًخجس مي واًدضخَِ اجلرب و ، نيفي تي ادلافؽ اكن ؾلائسايابجلاهة اًفين وادلال ٌَلة، 

اًيت ٌس خـان فهيا ابغلاس  اًلضاايؾن شل س ححاهَ، مث ثوسـت ذائصت اًححر ًدضمي 

(. 82م: 1322، دلفؽ اًض حَ. واغلاس رزل اًخـحري اعليلول ؾن احللِلة )ًيؼص: اًصماين

ذري ٔبذات ُو (، 75م: 7115ٕاًََ ؾن احللِلة )ًيؼص: جن ٔبمحس،  ٔبو اذلي ًـسل

 .ًخحلِق ُشٍ اًلاًة اعللسسة

ؿىل اًصمغ ٔبهَ ؾلس  ُؼ(935)ث يف هناًة اًلصن اًصاتؽ اًِجصي ًبئت ٔبتو ُالل اًـسىصي

فعال يف نخاتَ اًعياؾخني تـيوان "الاس خـازت واغلاس" ٕال ٔبهَ طل ًخحسج ؾن اغلاس 

س خـازت ورهص صواُسُا، وكس اُمت تخِان اًـالكة تني اعلـىن احللِلي ثيشء، تي سسخ الا

 ((72م: 1332واعلـىن اغلاسي، فِيي سسظ من سسوظ حصة اغلاس. )اًخَة، 

الاس خـازت من كري ثفًصق تٌَُ وتني اغلاس. ٔبًضا  ُؼ(935)ث وثياول اجن فازش

 (81م: 1326)اًسامصايئ، 

 واجن زص َق ُؼ(586)ث جن مٌلش ُؼ( ؤبسامة619ؤبتو جىص اًحاكالين )ث

، لكِم طل ًفصكوا تني مععَحي اغلاس ُؼ(622)ث ، واجن س يان اخلفايجُؼ(629)ث

 (62م: 1382ؾحساجلََي، ًيؼص: والاس خـازت. )

ظصق اًلول ومبٓذشٍ، ففهيا  ثـين، و اًـصة الكم يفثعَق "اغلاساث" ًِشا اكهت ًفؼة و 

اًحالكة تـَورما اًثالج. وجلك ُشٍ الاس خـازت، واٍمتثَي، واًلَة، وخّي فٌون 

 (12م: 1356حة: ذَ ك اعلشاُة ىزل اًلصبٓن. )اجن 

ول ميىن اًححر يف اغلاس ومـصفة ماَُخَ ووػَفذَ يف اًالكم،  مبـزل ؾن احللِلة، 

ماذام ُياك زواتط وزَلة تُهنام، ومداذئ ثخحنك يف جضىِي اًـالكة تُهنام، وثخَرط 

 ُشٍ اعلحاذئ يف ٔبهَ:

  جماس حلِلة.لتس ًلك

 اًخـحري احللِلي ملسم يف اًًضبٔت ؿىل اًخـحري اغلاسي.

وذ، احللِلة ٔبوىل من اغلاس يف الاس خـامل ٕان طل ًخضمن ما ل ثخضميَ. )ًيؼص: مص

 ( 613م: 1381

ٕان اس خـامل اغلاس تسل احللِلة ًضَف كامي ثـحرًية ٌَـحازاث واًيعوض فزًيسُا تالكة، و 

شا اًامتٍز يف اس خـامل احللِلة واغلاس، ٍاكذ  وفعاحة، وحامل، وكوت، ة... ُو وفوائس مـيًو

ون ؿىل حس سواء.  م: 7118)ًيؼص: احلس ين، ًخفق ؿَََ اًيلاذ واًحالقَون، واٌَلًو

22)  

و اًـجز ؾن  واًصيض ًحني اًسخة اًاكمن وزاء اس خـامل اغلاس يف الكم اًـصة، ٔبل ُو

ٕامنا ٌس خـري ٔبؿالق  -يف الٔنرث–"واًواحس مٌا لال: اًخـحري ابحللِلة فَِجبٔ ٕاىل اغلاس. ف

ـسل ؾن احللائق ٕاىل اغلاساث؛ ٔلن ظصق اًلول زمبا ضاق تـضِا ؿَََ  اًالكم، ًو

خفاًف ٕاىل اًسـة، ؤبؾيّة اًالكم زمبا اس خـىص تـضِا ؿىل فىٍص فـسل ٕاىل اعلعاوؿة" 

 (.912: م1386، )اًصيض

اس يف اًلصبٓن اًىصمي كري اًـجز ؾن ًىن اًصيض ًشُة مشُحا بٓدص يف وحوذ اغلو 

اًخـحري ابحللِلة، فِو ٍصى تبٔن جميء اغلاس يف اًلصبٓن ًُس جعزا وٕامنا ُو ٕاجعاس تالقي، 

 ًوىن لٔن رزل اٌَفغ ٔبتـُس يف اًحالكة مزنؿا، ؤبهبص يف اًفعاحة معَـا" ٕار كال: "

 (912)اًصيض، ذ.ث: 

ُا احلسن يف اًسامـني ؤلهنا جتصي تبٔن اًلصبٓن اس خـمي اغلاساث ًخبٔزري ٍصى اًصيض و 

جمصى ما ًبًٔفَ اًياش ًض هبِا تبٔساًَة ًلهتم اًيت حوث مثي ثسل اغلاساث 

ًلول اًصيض: "ما ٌض متي ؿَََ اًلصبٓن  .والاس خـازاث، وطل ثلذَص ؿىل احللائق فلط

ؽ فمن جعائة الاس خـازاث، وقصائة اغلاساث اًيت يه ٔبحسن من احللائق مـصضا، ؤبه

ىن ًوفؼا، وٕان اٌَفؼة اًيت وكـت مس خـازت، ًو ٔبوكـت يف موكـِا ًفؼة ٌَـةل مـ

طل ًوزذ  -س ححاهَ–احللِلة، ًاكن موضـِا انتَا هبا، وهعاهبا كَلا مبصههبا. ٕار اكن احلىمي 
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ٔبًفاع اغلاساث ًضَق اًـحازت ؿَََ، ًوىن ٔلهنا ٔبخىل يف ٔبسامغ اًسامـني، ؤبص حَ تَلة 

 (75اًصيض، ذ.ث: اؼلاظحني")

ن اًخـحري ابغلاس حيلق مداًلة يف اعلـىن بٔنرث ذما ًو ؿرُّبِ ابحللِلة؛ وؾيس اًخحلِق، ىصى بٔ 

ٔلن "اعلحاًلة ثـين حىدري اعلـىن، ٔبي ٕاضافة ذللث ومـان ٔبدص ٕاىل اًرتهَة ٔبنرث ذما 

ًيعوي ؿَهيا يف ألظي، فٕاهنا من ُشٍ اًياحِة ٔبذذي يف اًفن؛ ومن ُيا ثبئت ٔبطمَهتا 

 (159م: 1332ا" )اًوائيل، واًـياًة هب

ٕارا اكن اًالكم ابحللِلة ًسل ؿىل اعلـىن، فٕان يف اًخـحري تحـغ اغلاساث ذلةل ؿىل 

يَا وََضاءُ  َوًَوْ اعلـىن وسايذت، ًووحض رزل اًصيض يف تَاهَ مـىن كوهل ثـاىل: ]  ؿىََلى  ًََعَمس ْ

هِنِمْ  َُ اَظ  فَاْسدََدُلوا َبْؾ َ ى  اًَّصِ ونَ  فَبَّنَّ شٍ اس خـازت، واعلصاذ (22)ٌس:  [ًُْحَِصُ ، فِلول: "ُو

ابًعمس ُِيا: ٕارُاة هوز ألتعاز حىت ًحعي ٕاذزاوِا، جضخهيا تعمس حصوف 

اًىذاة، حىت جضلك كصاءهتا، وفَِ سايذت مـىن؛ ٔلهَ ًسل ؿىل حمو بآثز ؾَوهنم، مؽ 

ا" )  (756م: 1386اًصيض، ٕارُاة ٔبتعازضم وهْسف ٔبهواُز

شا الاجتاٍ ذامئا، تي ىصاٍ يف تـغ ألحِان ًفضي احللِلة ًوىن اًصيض ل ًعصذ يف ُ

انَّ ؿىل اغلاس ٔلهنا حىون ٔبتَف. يف كوهل ثـاىل: ]
ّ
َماَواِث  ؿىََل  اْلََماهَةَ  َؾَصْضيَا ا  َواْلَْزِط  اًسَّ

ِمَهَْنَا َبن فَبَتنَْيَ  َواًِْجَحالِ  َََِا ِمهْنَا َوَبْصَفْلنَ  حَيْ وَسانُ  َومَحَ
ّ
ََُّ  ۖ   اْل ه

ّ
 [هَجُوًل  َػَُوًما اَكنَ  ا

ًلول اًصيض: "كال تـضِم: اعلصاذ تشزل ٔبُي اًسمواث وألزط  (27)ألحزاة: 

واجلحال...وكال تـضِم: اعلصاذ تشزل ثفرمي صبٔن ألماهة ؤبن مزٍنهتا مزنةل ما ًو ؾصط 

ؿىل ُشٍ ألص َاء اعلشهوزت مؽ ؾؼمِا واكهت ثـظل ما فهيا ٔلتت ٔبن حتمَِا ؤبصفلت لك 

، صفاق مهنا، ٕال ٔبن ُشا اًالكم دصح خمصح اًواكؽ ٔلهَ ٔبتَف من اعللّسز". )اًصيضالٕ 

 (765: م1386

ثعحَلي ثخىصز فَِ لكامث الاس خـازت واغلاس  حتََيل وؿىل اًـموم مفهنج اًصيض مهنج

يؼص:  161: ثذ. واًىٌاًة من كري ٔبن ًفصق تني ٔبهواؾِا ابًخفعَي. )ضَف، ًو

 ( 96: م1386، اًصيض

ٔكهَ ًلعس من اغلاس ُشا اٌَون اًواحس من وألس خار تسوي ظحاهة ٍصى تبٔن اًصيض و 

و الاس خـازت ويه ؾيس اًحالقَني رضة من اغلاس اٌَلوي ؿالكذَ اعلضاهبة  ٔبًواهَ ُو

 (98م: 1388نخاتَ لكَ يف ُشا. )ظحاهة، ُو ٍصى ٔبن و 

َخَوى مُثَّ في كوهل ثـاىل: ]ف ْصِص  ؿىََل  اس ْ ـَ شٍ  (56: )ألؾصاف [اًْ كال اًصيض: "ُو

اس خـازت...واعلصاذ ابلس خواء ُِيا الاسدِالء ابًلسزت واًسَعان ل حبَول اًلصاز واعلاكن" 

 (32-32: م1386، )اًصيض

 ظصق: س خةوكس رهص اًصيض اغلاس ث 

ألول: ؿسم اًخَصحي ابمس اغلاس ًوىن سسخ مضموهَ يف اًيعوض اًيت ٍصى فهيا جماسا. 

َۖ ]مُثَّ يف كوهل ثـاىل:  َخَوى ّۖ ىَل  اس ْ
ّ
َماءِ  ا نَّ  اًسَّ ُُ ا ْحؽَ  فََسوَّ اَواٍث  س َ : كال (73)اًحلصت: [مَسَ

"ٔبي كعس ذَلِا نشزل، ٔلن حلِلة الاس خواء اذلي ُو متام تـس هلعان ٔبو اس خلامة 

 (91: م1386، تـس ٕاؾوخاح من ظفاث ألحسام وؿالماث اػلساثث" )اًصيض

ًيت ٍصى فهيا جماسا وجيـهل هلِضا ٌَحلِلة. فلس ًَصخ ابمس اغلاس يف اًيعوض ااًثاين: 

اُث  َوِؾيَسضمُْ يض يف كوهل ثـاىل: ]صرّصخ اً ْصِف  كَارِصَ  (68)اًعافاث:  [ِؿنيٌ  اًعَّ

مبععَح اغلاس اذلي ُو كس مي احللِلة تلوهل: "ويجء تشهص اًعصف ؿىل ظًصق اغلاس، 

،  752: م1386، وٕال حفلِلة اعلـىن ٔبهنن حخسن ألهفس ؿىل الٔسواح" )اًصيض

يؼص:   (.156-159ًو

: م1386، اًصيض ٍصذف تني مععَحي اغلاس والاس خـازت مصت )ًيؼص: اًصيضاًثاًر: 

، 913، 738، 781 م:1386اًصيض،  ( واغلاس والاجساغ مصت ٔبدصى)ًيؼص:952

حسو ٔبن رزل زاحؽ ٕاىل سـة اغلاس والاس خـازت وجماًسة 917 ( فال ًفصق تُهنا؛ ًو

ادللةل. وكس رّصخ ُو هفسَ يف هناًة نخاتَ ؾن رزل ؾيسما حـي الاجساغ يف 

شا بٓدص ما وخسانٍ يف اًلصبٓن من ألًفاع  الاس خـازت واغلاس ملاتي احللِلة كائال: "ُو

 (   922: م1386، اعلس خـازت واغلاساث اعلوضوؿة مواضؽ احللِلة" )اًصيض

تَ ثوحَِ اًالكم ومبٔذشٍ ًعَق امس اغلاس ؿىل اًيعوض اغلاًسة ًَلعس اًصاتؽ: 

، ًوُس مبـىن )اغلاس( الاظعاليح ٌَحالقَني. فاًصيض يف مـىن )ىزل( يف  وثفسرٍي

َمَُونَ  اَكهُوا ِتَما ىُُزًل كوهل ثـاىل: ] ـْ َ كال: "هؼصان فٕارا ًِشٍ اٌَفؼة جماس  (13)اًسجست"  [ً

 (761: م1386، بٓدص ًُسذَِا يف حزّيِ الاس خـازت" )اًصيض

ََُّ ق امس اًىٌاًة ؿىل اًيعوض اغلاًسة. يفًعَاخلامس:  ا  كوهل ثـاىل: ]َوَبه  َؾْحسُ  كَامَ  ًَمَّ

 ِ َِ  ٍَُىوهُونَ  اَكُذوا ًَْسُؾوٍُ  اضلَّ َْ ( كال اًصيض: "واٌَحس ُِيا نياًة ؾن 13ًَِحًسا[ )اجلن:  ؿَََ

َََ ادلاؿاث اعلخاكثصت اًيت ثؼاُصث من اًىفاز ؿىل اًييب ؿَََ اًسالم، ٔبي احمتـوا ؿ 

مذبًٔحني وزهحٍو مرتاذفني فاكهوا لكحس اًضـص ويه ظصائلَ وكعـَ اًيت ٍصهة تـضِا تـضا 

يؼص: 992م: 1386وواحسهتا ًحست" )اًصيض،   (953، ًو

ل ًعَق ؿىل اًيعوض اغلاًسة امس اغلاس، وٕامنا ًلول: ٕاهنا خاءث ؿىل ظًصلة اًساش: 

 الاجساغ يف اًالكم. 

 تعوزت ذكِلة مفعةل ٍعَح اًخوسؽ والاجساغ وطل ًوحضو طل ًضؽ اًلسماء حسا علعوٕان 

ُو "يف اٌَلة ٔبوسؽ من ٔبن حياظ تَ" )اجن و  ثوسؽ مصازا ٔبن اًالكم فَِ وأبهنم رصح ٕال

ذ اًخوسؽ كائال: "ُو ٔبن ًلول حسّ كس اجن زص َق وجنس (، 7/911حين، ذ.ث: 

ي فِبئت لك واحس مبـىن، وٕامنا ًلؽ رزل  لحامتل اٌَفغ وكوثَ اًضاؾص تُذا ًدسؽ فَِ اًخبًٔو

( وتـسٍ اًس حيك كال: "لك الكم 7/39م: 1327واجساغ اعلـىن". )اجن زص َق، ا

الثَ فذخفاوث اًـلول فهيا ًىرثت احامتلثَ ًيىذة ما" )اًس حيك، ذ.ث:  ثدسؽ ثبًٔو

6/623) 

وعلا اكهت اٌَلة اًـصتَة ًلة اغلاس، فاًخوسؽ ٕارن رضة من رضوة اغلاس، ًوون من 

 ( 7/662: اجن حين، ذ.ثٔبًوان اًخَصف يف اًخـحري. )ًيؼص: 

تبٔهَ  (18)ٕاجصاُمي:  [ٍف ؿاظِ  مٍ وْ ًَ يف ؾيسما وظف كوهل ثـاىل" ]اًصيض ُشا ما ٔبنسٍ و 

، 191: م1386، "خاس ؿىل ظًصق الاجساغ ٔبن ًوظف اًَوم ابًـعوف" )اًصيض

يؼص:   (912ًو

ٍنَ ويف الكمَ ؾن كوهل ثـاىل: ] ِ ُءوا َواذلَّ ازَ  ثََحوَّ ميَانَ  ادلَّ
ّ
َِِِمْ  ِمن َواْل ًؤنس ( 3)احلرش:  [كَْد

ي ؿىل اًصيض ٔبهَ ل ميىن ٔبن حيمي اًالكم يف الًٓة ؿىل احللِلة، تي جية ٔبن حيم

اغلاس والاجساغ، وٕارا مُحي ؿىل اغلاس والاجساغ فٕان اًالكم ٍىسة كامي حامًَة 

.)ًيؼص: اًصيض، وثـحرًية ٔبنرث ؤبوفص، فِعحح اًالكم كاًة يف اًحالكة واًفعاحة

 (917م: 1386
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 اعلعَة اًثاًر: اغلاس اعلصسي واغلاس اًـليل:

يف ثَرَعَ من ذون جسمَهتا تبٔسامهئا.  ٕان اًصيض كس ثياول ٔبهواغ اغلاس اعلصسي واًـليل

 مهنا:

 ٔبول: اغلاس اعلصسي:

ِ  ًَسُ ٔبزاذ الاس خـازت ابغلاس اعلصسي ؿالكذَ الًَٓة: يف كوهل ثـاىل: ]الًَٓة:   فَْوَق  اضلَّ

: م1386، كال اًصيض: "اًَس ُِيا اًسَعان واًلسزت" )اًصيض (11)اًفذح:  [َبًِْسهِيمْ 

ن اًَس بةٓل اًفـي، واًفـي ل ميىن حعوهل ٕال تواسعة ( فوخَ اغلاس من هجة بٔ 782

 ( 1/21: ؼ1999ُاًلسزت. )ًيؼص: اًـَوي، 

َُ  َبْسظلََ  َمنْ  تىََلى يف كوهل ثـاىل: ]ااجلزئَة:  ِ  َوهْجَ وَ  ضِلَّ ُُ كال ( 117)اًحلصت: [ ُمْحِسنٌ  َو

ل توهجَ اًصيض: "ٔبي ٔبكدي ؿىل ؾحاذت شل ثـاىل س ححاهَ وحـي ثوهجَ ٕاًََ جبمَخَ، 

، واًوخَ ُيا اس خـازت" )اًصيض  (95: م1386، ذون كرٍي

ٕار اعلـىن الاسدسالم اًاكمي ابًيفس صل ابًوخَ "تعًصق اغلاس اعلصسي من ابة رهص 

م: 7112اجلزء وٕازاذت اًلك، ٔبي ٔبذَط ودضؽ صل زة اًـاعلني ابًلكَة" )اًعاتوين، 

99) 

ُ  ًَبيِِت  فََسْوَف ويف كوهل ثـاىل: ]اًس حخِة:  ُمْ  ِتَلْومٍ  اضلَّ هبُّ َُ  حُيِ َ حُّوه ، فلال: (56)اعلائست:  [َوحُيِ

شٍ اس خـازت؛ ٔلن احلة ُو مِي اًعحائؽ، ول جيوس ؿىل اًلسمي ثـاىل " )اًصيض، "ُو

 . (52م: 1386

واعلـىن ٔبهَ ًٍصس ٕااثجهتم يف الٓخي، وهصامهتم يف اًـاخي. ومـىن حمحهتم هل ثـاىل ٔبهنم 

لع لومون تَواسم ظاؾخَ، ووػائف ؾحاذثَ، مؽ ٔبن ًٍصسون ثـؼميَ، ًو سون متجَسٍ، ًو

حمحة شل ًـحسٍ يه ٕازاذت إلاثتة يف الٓخي، واًىصامة يف اًـاخي، فِو جماس مصسي؛ ٕار 

 631احلة سخة ٌَثواة، فشهص اًسخة ؤبزاذ اعلسخّة. ض 

ٕازاذت ٔبما حمحة اًـحس فِيي مبـىن اًعاؿة، فِو ٔبًضا من اغلاس اعلصسي ذلهص اًسخة و 

 اعلسخّة.

 اثهَا: اغلاس اًـليل:

 ِؿَُضةٍ  يِف  فَُِوَ ففي اًخـحري ؾن ظَلة اعلفـول تعَلة اًفاؿي يف كوهل ثـاىل: ]اعلفـًوَة: 

ََةٍ  اِض كال اًصيض: "واكن اًوخَ ٔبن ًلال: يف ؿُضة مصضَة. ًوىن  (2)اًلازؿة:  [زَّ

ُصـص يف رزل اًضـص، اعلـىن دصح ؿىل خمصح كوهلم: صـٌص صاؾٌص، ًوٌَي ساٌُص. ٕار 

وُسِص يف رزل اٌََي، فكمٔنا وظفا مبا ٍىون فهيام، ل مبا ٍىون مهنام، فداَن ٔبن ثسل 

اًـُضة علا اكهت حبَر ٍصىض إلوسان فهيا حاهَلُ خاَس ٔبن ثوظف يه ابًصضا، فِلال: 

 (973: م1386، زاضَة")اًصيض

نوكوهل ثـاىل: ] 
ّ
وا َوا نَّ  َوثَخَُّلوا ثَْعرِبُ

ّ
كال  (182)بٓل معصان:  [اْلُُموزِ  َؾْزمِ  ِمنْ  زِلَ رَ  فَا

ن هفسَ ؿىل فـَِا  شٍ اس خـازت؛ لٔن ألموز ل ؾزم ًِا وٕامنا اًـزم ٌَموّظِ اًصيض: "ُو

، واعلصاذ فٕان رزل من كوت ألموز ٔلن اًـاسم ؿىل فـي ألمص كوي ؿَََ" )اًصيض

 (63: م1386

ؿالكذَ اعلفـًوَة؛ فلس ٔبس يس اعلعسز ٕاىل واعللعوذ ابلس خـازت ُيا )اغلاس اًـليل( 

زُِم ؿَهيا ٔبَُِا فِيي مـزوم ؿَهيا،  ـْ َ اعلفـول، ٔبي اًـزم ٕاىل ألموز، واحللِلة ٕان ألموز ً

: م7112فاٌَفغ مدين ٌَفاؿي ومس يس ٕاىل اعلفـول فاًـالكة مفـًوَة. )ًيؼص: اجلحوزي، 

711) 

اء رزل مضاهبة اًزمان ٌَفاؿي يه ٕاس ياذ اًفـي ٕاىل اًزمان، وكِي: ٕان وز اًزماهَة:

احللِلي يف مالثسة اًفـي ًلك مهنام، ورضتوا ذلزل مثال: هناٍز ظامئ ًوَهل كامئ )ًيؼص: 

يامون يف 783-788م: 1358ظحاهة،  (. فِشٍ اًـحازت ثـين: ًعوم اًياش يف ُشا ًو

 (26: م1386، ُشٍ. )ًيؼص: اًصيض

َْيَا َبانَّ  ٍََصْوا َبًَمْ كال ثـاىل: ] ـَ َْيَ  َح َِ  ًَُِْسُىٌُوا اٌََّ َازَ  ِفِ ا َواٍهنَّ كال  (82)اٍمني:  [ُمْدَِصً

شٍ اس خـازت...واعلصاذ توظف اٍهناز ابٕلتعاز ٕاتعاز ٔبُهل فَِ" )اًصيض ، اًصيض: "ُو

 (777: م1386

شا جماس؛ لٔن اٍهناز ػصف ًإلتعاز ؤبن اًفاؿي احللِلي ُو اًحَص، فبٔس يس إلتعاز  ُو

 ( 8/921ُؼ: 1615. )ًيؼص: اًلصظيب، ٕاىل اٍهناز ٔلهَ ػصف هل

حُ ويف كوهل ثـاىل: ]اًس حخِة:  حِّ ْؿسُ  َوٌُس َ ْمِسٍِ  اًصَّ َِ  ِمنْ  َواًَْماَلئَِىةُ  حِبَ  (19)اًصؿس:  [ِدَِفِذ

كال اًصيض: "ٕان اًصؿس ًضعص اًياش ٕاىل جسخِح شل ثـاىل ؾيس سامؿَ، حفسن وظفَ 

 (177: م1386، ابًدسخِح ٔلخي رزل ٕار اكن ُو اًسخة فَِ" )اًصيض

ص: "وعلا اكن اًصؿس ظواًت ؾؼاميً حـي رهٍص ؿربت  ًلول اجن ؿاصوز يف اًخحٍصص واًخيٍو

ٌَسامـني دللةل اًصؿس تَواسم ؾلََة ؿىل ٔبن شل مزٍن ؾام ًلوهل اعلرشهون من اذؿاء 

اًرشاكء، واكن صبٔن ثسل ادللةل ٔبن ثحـر اًياػص فهيا ؿىل ثزًنَ شل ؾن اًرشًم 

اًصؿس ذًَاًل ؿىل ثزًنَ شل ثـاىل، فٕاس ياذ اًدسخِح ٕاىل اًصؿس جماس ؾليل.  حـي ظوث

وزل ٔبن جتـهل اس خـازت مىٌَة تبٔن ص حَ اًصؿس تبٓذسم ٌُس حح شل ثـاىل، ؤبزخت يشء 

و اًدسخِح، ٔبي كول س ححان شل" )اجن ؿاصوز،  م: 1386من ؿالئق اعلض حَّ تَ ُو

19/116) 

 اعلعَة اًصاتؽ: الاس خـازت:

، وجتيء "خـازت الاس   ٔبن حًصس جضخَِ اًيشء ابًيشء، فذسغ ٔبن ثفعح ابًدضخَِ وثعٍِص

  (22م: 7111ٕاىل امس اعلض حََّ تَ فذـرٍي اعلض حََّ وجُتًصَ ؿَََ". )اجلصخاين، 

اًصيض طل ًُسذي هفسَ يف ثفعَالث ثـًصف الاس خـازت وثلس اميهتام يف الآيث 

ظفحاث نخاتَ كال: "ٔبظي الاس خـازت  ، سوى ٔبهَ ٔبزياء سسحَ لًٓة يف بٓوادصاثاًىصمي

و ٔبكوى، واعلس خـاز هل  موضوغ ؿىل مس خـاز مٌَ ومس خـاز هل، فاعلس خـاز مٌَ ٔبظي ُو

شا معصذ يف سائص الاس خـازاث" )اًصيض و ٔبضـف، ُو  ( 919: م1386، فصغ ُو

، حِر ل جنس اس خـازت يف ثَرَعَ ٕال وكس كامئة ؿىل اًدضخَِ اًصيض والاس خـازت ؾيس

من اًدضخَِ ٔبساسا ثـسل ؾيَ يف " اختشثس خـازت خَ اًدضخَِ فهيا؛ ٔلن الاتنّي ٔبو 

ٔبمناظِا اًفٌَة، فٕاذزاك اًـسول واًخحول يف الاس خـازت ًلذيض ابًرضوزت اس خحضاز 

اًدضخَِ علـصفة ملساز ُشا اًـسول ادللل اذلي ٔبحسزخَ اًعوزت اغلاًسة". )ؾحاعلعَة، 

 (192-195: م1332
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زاث ؾن )حس الاس خـازت( ول ًـصفِا ًيا ول حىت ًلسمِا )ًيؼص: خُيصح اًـحا واًصيض

(، وٕامنا وخسانٍ ًيـهتا تيـوث تـضِا كًصحة من ثلسامث 712: م1386، اًصيض

( 21: م1386، اعلخبٔدٍصن مثي: الاس خـازت اخلفِة والاس خـازت اجلََة. )ًيؼص: اًصيض

ت، مثي: نياًة جعَحة، حمغ وتـضِا ثحلى ٔبوظافا علـاين كًصحة من اغلاس ٔبو الاس خـاز 

الاس خـازت، سسائف الاس خـازت، اس خـازت جعَحة، اس خـازت تسًـة، ٔبوكؽ اس خـازت، 

اس خـازت مصهحة، حماسن الاس خـازاث، ٔبحسن الاس خـازاث، مضاُري الاس خـازاث، 

وسسائف اًحالكة، ٔبحسن ألقصاط ؤبهفس  ثقصائة اغلاساث، ًعائف الاس خـازا

، 21، 92، 92، 95، 99م: 1386 اًخوال: اًصيض، . )ًيؼص ؿىلحواُص اًالكم

27 ،23 ،31 ،38 ،118 ،75 ،82 ،766) 

شٍ ألوظاف ٕان ذًت ؿىل يشء فبٔػن ٔبهنا ثسل ؿىل معق ثبٔزري اًـحازت اًلصبٓهَة يف  ُو

 . ًِشا ًيـهتا هبشٍ ألوظاف هفس اًصيض وٕاجعاتَ تبًٔفاػِا واىهباٍز ترتاهَهبا

عس ابلس خـازت معَق "اغلاس"، ًلول يف كوهل ثـاىل: ذلزل ىصاٍ يف ٔبكَة ألحِان ًل

نَّ ] ُُ َُوِث  يِف  فَبَْمِسُىو نَّ  َحىتَّ  اًُْح ُُ شٍ اس خـازت ٔلن "، (15)اًًساء:  [اًَْمْوُث  ًََخَوفَّا ُو

اعلخويف مسل اعلوث، فٌلي اًفـي ٕاىل اعلوث ؿىل ظًصق اغلاس والاجساغ؛ ٔلن حلِلة 

 (51: م1386، م". )اًصيضاعلخوىف يه كدغ ألزواخ من ألحسا

خوفاُن اعلوث ٔبي " ًخوفاُن مالئىة حىت جيوس ٔبن ٍصاذ ...)و( ميَهتن اعلوثحىت ًو

س خويف ٔبزواهحن" )...اعلوث  (772م: 7113اًزخمرشي، ٔبو حىت ًبٔذشُن اعلوث ٌو

تي ٕاهَ حـي الاس خـازت ؿىل هلِغ احللِلة؛ فـيس ٕاٍصاذٍ اًـحازت )الاس خـاًزة( ًبئت 

شا ذًَي ؿىل ٔبن اًصيض ًلعس ابلس خـازت معَق )اغلاس( اذلي ُو  ابحللِلة ٔبًضا، ُو

( ولك الكم ؾيسٍ ٕارا دصح من اغلاس 22: م1386، كس مي احللِلة. )ًيؼص: اًصيض

 ( 715، 717: م1386، ًسذي ٕاىل حزّيِ احللِلة. )ًيؼص: اًصيض

لعس هبا واًواحض ٕارن من اًيعوض اًساتلة ٔبن اًصيض ٕامنا ًعَق ًفغ )اغلاس(،  ًو

و ٔبحِاان ٍصاذف تني ًفؼيت اغلاس، والاس خـازت  اعلـىن الاظعاليح اًحالقي تـامة، ُو

ًصس تَ  كاظسا تشزل، مصت ٕاىل اًخـحري تَفغ اًلك ؾن اًحـغ حني ًعَق اغلاس، ٍو

ـرب  لعس مصت ٔبدصى ٕاىل اًخـحري تَفغ اًحـغ ؾن اًلك، ًو الاس خـازت ٔبو اًىٌاًة، ًو

 .ؾيَ تَفغ الاس خـازت

وطل ًـط اًصيض الٔطمَة ٌَمععَح اًحالقي يف حتلِلاثَ ًفٌون اًحالكة، وطل ًخلِس مبا 

اظعَح ؿَََ اًحالقَون من ٔبسامء: اغلاس، والاس خـازت، واًدضخَِ، واٍمتثَي، واًىٌاًة 

ا، فِو جي ي اًدضخَِ جماسا مصت، واس خـازت مصت ٔبدصى، ول ًخخني الاس خـازت ـوكرُي

ول ألظََة من اًخحـَة، ول ًفصق تني اًدضخَِ اًحََف واًدضخَِ اًخَصحيَة من اعلىٌَة، 

 ( ورزل زاحؽ ٕاىل ٔبس حاة:639-631: ُؼ1691احلسُين، اعلصسي ))ًيؼص: 

اكن مهنجَ يف اًخَرَط إلجياس والادذعاز، ذما حسا تَ ٕاىل تَان حامل ألساًَة 

. ففي كوهل اًحالقَة تبٔكَص ؤبوحز اًعصق، ذون اخلوط يف اًخسكِق ابعلععَحاث

تَْت ثـاىل: ] ةلَُّ  ؿََهَْيِمُ  َورُضِ شٍ اس خـازت، ( 21)اًحلصت:  [ َواًَْمْسَىٌَةُ  اذِلّ كال موحزا: "ُو

واعلصاذ هبا ظفة مشول اذلةل هلم وٕاحاظة اعلسىٌة هبم اكخلحاء اعلرضوة ؿىل ٔبُهل 

 ( 97: م1386، واًصواق اعلصفوغ علس خؼهل" )اًصيض

ٌون اًحالكة اكن اًىذاة اًحىص يف ُشا اغلال، فظل ٕان اًخَرَط اذلي اص متي ؿىل ف 

 ًًؤف كدهل نخااب تَاهَا مس خلال.

ٕان اًـصة ثيفص من ألًفاع اًياتَة، وجسدٌىف من اعليحواتث حىت ًو اكذضت ذلزل 

 (132-132م: 7116اًرضوزت اًـَمَة. )ًيؼص: اعلسسي، 

 : اًدضرَط واًخجس مي: اخلامس اعلعَة

م ؿىل ٕاضفاء ظفاث اًاكئن احلي، وخباظة اًعفاث "وس َةل ثلو  ُواًدضرَط: 

إلوساهَة ؿىل مؼاُص اًـاطل اخلازيج، فِحر فهيا احلَات، وجيـَِا حتس وثخبطٔل وثًدغ 

، 1م(، اًحالكة وألسَوتَة ملسماث ؿامة، ظ1333ابحلَات" )ٔبتو اًـسوش، ًوسف )

يؼص: 112ألزذن، ألََُة ًٌَرش واًخوسًؽ: -ؾامن ، 22م: 1386 ؾحساًيوز،، ًو

حة واعلِيسش، 29م: 7116كعة، و   (58م: 1323، و ُو

ا ٔبحساما ٔبو حمسوساث ؿىل اًـموم...ُو اًخجس مي:   "جتس مي اعلـيوايث اغلصذت، وٕاجصاُس

ص اًلصبٓن" )كعة، إ  م: 7116ن ظًصلة "اًخجس مي" يه ألسَوة اعلفضي يف ثعٍو

 اكئياث احلَة.( فِيي اًيت ثيلي اًعوزت اغلصذت ٕاىل حس َة، ول حصثحط اب27ً

ؾّصفَ ؾحساًلاُص اجلصخاين من ذالل الاس خـازت تلوهل: "ٕان صئت ٔبزثم اعلـاين و 

مت حىت زٔبهتا اًـَون" )اجلصخاين،  اٌَعَفة اًيت يه من ددااي اًـلي ٔكهنا كس ُحّسِ

 (69ذ.ث: 

ة حتلِلِا ني اػلسزنياًحاحث وٕان   ٔبًووا الاس خـازت اُامتما ابًلا وهؼصوا ٕاٍهيا من ساًو

خلاظَة اًـسول اًيت انًت حؼوت هحريت يف ذزاساث اػلسزني، ٔلهنا ختصح ؾن اٍمنط 

ـعي ظاكاث  اًخلََسي اعلحاسس ٕاىل ٔبمناظ ٔبدصى راث مٌحى ٕاحيايئ ٌسدٌعق ادلاذ ًو

 (171م: 7118ؾحساًواحس، ًيؼص: ذالكة ٌَلة. )

، (11وسان: )الٕ  كوهل ثـاىل: ]ٕاان خناف من زتيا ًوما ؾحوسا مقعٍصصا[اًدضرَط يف و 

: "اًـحوش من ظفة إلوسان اًلاظة اعلـخِّس، فض حَ س ححاهَ رزل فَِ اًصيض كال

اًَوم تلوت ذلئهل ؿىل ؾؼمي ؾلاتَ، ؤبًمي ؿشاتَ، ابًصخي اًـحوش اذلي ٌس خسلُّ تـحوسَ 

م: 1386اًصيض، عاذٍ ابعلىصوٍ، وؾزمَ ؿىل ٕاًلاغ ألمص اؼلوف" )ثوكُعوتَ ؿىل ٕاز 

م يف ُشٍ الًٓة ؾيس (. فاًَوم اعلش966 موم يشء كري حمسوش ٔبو مضاُس، ُحّسِ

اًصيض تعوزت حمسوسة ومضاُست، ويه ظوزت اًصخي اعلـخّس واعللعة اذلي ثخوكؽ 

شا ًُس تحـَس ؾن الكم اًـصة  -ًعفذَ ُشٍ–مٌَ  اًـلاة ٔبو اًرش ٔبو اعلىصوٍ، ُو

لال: ًوم مقع ٍصص وكاُمظص ٕارا اكن ؤبساًَهبم؛ ٔلن اًـصة جسمي "اًَوم اعلشموم ؾحوسا. ًو

( "ٍ ال سسُّ  ((965م: 1136اًصيض، صسًسا رضٍُّ ظًو

َُ  اًَْحاِظيِ  ؿىََل  اِبًَْحّقِ  هَْلِشُف  تَيْ كوهل ثـاىل: ]اًخجس مي يف و  َرا فََِْسَمُل
ّ
وَ  فَا قٌ  ُُ ُِ  ۖ   َسا

ا اًَْوًْيُ  َوًنَُكُ  شٍ اس خـازت؛ ٔلن حلِلاًصيض ، كال(18)ألهخِاء:  [ثَِعُفونَ  ِممَّ ة : "ُو

ا، جفـي   -س ححاهَ–اًلشف من ظفاث ألص َاء اًثلِةل اًيت ٍُصمج هبا اكحلجازت وكرُي

سمف ما مّسَ،  ، ًو ٍُ ّۖ ٕاٍصاذ احلق ؿىل اًحاظي مبزنةل احلجص اًثلِي اذلي ٍصطُّ ما ظّم

وعلا تسٔب ثـاىل تشهص كشف احلق ؿىل اًحاظي وىّف الاس خـازت حلِا، ؤبؾعاُا واحهبا، 

حعهل؛ ٔلن ادلمف ٕامنا ٍىون ؾن وكوغ  فلال س ححاهَ: )فِسملَ(، وطل ًلي: فِشُحَ ًو

ألص َاء اًثلال، وؿىل ظًصلة اًلَحة والاس خـالء، فكٔن احلق ٔبظاة ذماػ اًحاظي 
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فبَُٔىَ، وادلماػ َمْلذٌَي، وذلزل كال س ححاهَ من تـس: )فٕارا ُو ساُق(، واًزاُق: 

 ((181م: 1386اًصيض، اًِازل" )

، مؽ جمسامن ّوز ًيا احلق واًحاظي ؤكهنام صُئان مَموسانجنس ُشا اًيط اًلصبيٓن كس ظ

ة ثسزك ابًـلي.  هوهنام ٔبموزا مـيًو

ٕان وكؽ )اًلشف( ٔبصس يف اًخبٔزري من اًصسم إلٍصاذ، ونشزل )ادلمف( فِو ٔبصس وكـا من 

 (.66إلساةل وإلرُاة )ًيؼص: اًيوهييي، ذ.ث: 

 ش: اًدضخَِ:اعلعَة اًساذ

اًدضخَِ ٕاصازت دفِة ذون سسخ هل ٔبو ثـَني لٔزاكهَ. ٕاىل  -ٔبحِاان–ٌضري اًصيض 

يَ (. نام يف اًدضخَِ اذلي ثضميَ كوهل ثـاىل: ]82)اًرشًف اًصيض تالقَا:  ـَ َْيَ  َوَح َّ ً
 
 ب

اس خـازت ٔبدصى ومـياُا ؿىل ٔبحس اًلًوني ٔبهَ س ححاهَ ، فلال: "(32)ألهـام:  [َسَىًٌا

 (26م: 1386اًيفوش" )اًصيض،  حـي اٌََي مبزنةل اًيشء اػلحوة اذلي جسىن ٕاًََ

تني اًدضخَِ واغلاس، فِيؼص ٕاىل اًدضخَِ مثَام  -يف تـغ ألحِان–ول ًفصق اًصيض 

ًيؼص ٕاىل اغلاس، فُضري ٕاىل اًدضخَِ مث ًشهص حلِلذَ ٔبو ٔبظهل، ٔبو ما ُبًزس هل، نام يف 

 (82-82اغلاس )ًيؼص: اًرشًف اًصيض تالقَا: 

ًَة ٔلسَوة اًدضخَِ، ذلزل فلس اكن نثريا ما ًشهص اًصيض كس ٔبحس ابًلمية ادلاو 

، و"ورزل ٔبحسن ( 93م: 1386ٔبحسن اًدضخهياث" )اًصيض، ؾحازاث مثي: "

(، و"فِشا من اًدضخَِ اًـجَة، 728م: 1386اًصيض، جضخَِ، ؤبوحض متثَي")

 "ٔبوكؽ اًدضخَِ ؤبحسن اٍمتثَي"( 725م: 11386اًصيض: واٍمتثَي اعلعُة" )

 (711 :م1386، )اًصيض

تُوا ؤبظَق اًصيض ًفؼة اغلاس ؿىل اًدضخَِ، ففي كوهل ثـاىل: ]َولُكُوا ى  َواسْسَ َ  َحىتَّ  ًََخخنَيَّ

َْطُ ًنَُكُ  ََُغ  اًَْر َْطِ ِمنَ  اْلَتْ كال: "حىت ًخخني ( 182اًَْفْجِص[ )اًحلصت:  ِمنَ  اْلَْسَوذِ  اًَْر

ا تشزل؛ ٔلن دِط اًعحح تَاط اًعحح من سواذ اٌََي، واخلَعان ُيا جماس، وٕامنا  هّبِ ص ُ

َِّا، فِام مجَـا  ىون سواذ اٌََي مٌلضَا مًو ٍىون يف ٔبول ظَوؿَ مس خسكا ذافِا، ٍو

شا ٍزاذ اسدِرْساز" ) -92م: 1386اًصيض، ضـَفان، ٕال ٔبن ُشا ٍزاذ اهدضازا، ُو

98) 

َ ٔبول ما ًحسو من اًفجص اعلـرتط يف ألفق وما ميخس مـَ من كَََس اٌََي حِّ  فلس ص ُ

خبعني ٔبتََغ ؤبسوَذ، وانخفى تخِان اخلَط الٔتَغ تلوهل ثـاىل: ]من اًفجص[ ؾن تَان 

اخلَط ألسوذ دللًخَ ؿَََ وتشزل دصخا ؾن الاس خـازت ٕاىل اًدضخَِ واٍمتثَي. )ًيؼص: 

 (1/675م: 7111، ؤبتو اًسـوذ، 115م: 7113اًزخمرشي، 

خضح من رزل ٔبن الًٓة اًىصمية كس "ٔبّذث رممهتا تعو  زت فٌَة ملاتةل ؿىل ٔبساش ًو

جضخَِ تَاط اٍهناز ابخلَط ألتَغ وجضخَِ سواذ اٌََي ابخلَط ألسوذ" )اًحعري، 

"فٌَة حىت يف موضوؿاثَ اًلصبٓن ًلة كري منعَة تي ًلة  وهبشا حىون (936م: 1322

اًرشؾَة، اًيت زمبا ًؼن من ل ذزاًة هل تحالكة اًلصبٓن ٔبن ٔبسَوة ُشٍ اعلوضوؿاث لتس 

ي" )اًحعري،  من ٔبن  (939م: 1322ٍىون ٔبسَواب ثلٍصصاي ذفـا ٌَخس وجتيحا ٌَخبًٔو

َِ  يِف  هَلُ  ىَزِذْ  اْلِٓدَصتِ  َحْصَج  ٍُصًِسُ  اَكنَ  َمنويف كوهل ثـاىل: ]  َحْصَج  ٍُصًِسُ  اَكنَ  َوَمن ۖ   َحْصِز

ََا ْ ه َِ  ادلُّ َِّعٍُة  ِمن اْلِٓدَصتِ  يِف  هَلُ  َوَما ِمهْنَا هُْؤِث  اعلصاذ تبٔن اًصيض ًَّصخ (71)اًضوزى:  [ه

: م1386، اًصيض، ؼصًي. )اعلعُة واٍمتثَي اًـجَة اًدضخَِ يه الاس خـازت من

 ( 75/26م: 1386( ويه ؾيس اًحالقَني متثَي. )ًيؼص: اجن ؿاصوز، 725

 اًىٌاًة:: اعلعَة اًساتؽ

، اكغلاس، والاس خـازت،  واًدضخَِ، اًصيض طل ًخوسؽ يف ٔبسَوة اًىٌاًة نام ثوسؽ يف كرٍي

 جفاءث ٕاصازاثَ ٕاًََ كََةل خمخَصت كِاسا تحايق ألساًَة.

رهص اًصيض اًىٌاًة مصاث ؿست ٔبزياء ثلعََ اغلاساث يف اًلصبٓن اًىصمي، ٕال ٔبهَ طل وكس 

ًـصفِا ٔبو حيسذُا. واكن اًصيض ٔبحِاان ل ًفصق تني الاس خـازت واًىٌاًة، ففي كوهل 

ِّئَةً  َنَسةَ  َمن تىََلى ثـاىل: ] َِ  َوَبَحاَظْت  َسُ َُ  ِت ، ًلول اًصيض: (81)اًحلصت:  [َدِعَئَُذ

شٍ اس خـازت فهيا نياًة جعَحة ؾن ؾؼم اخلعَئة؛ ٔلن اًيشء ل حيَط ابًيشء من  "ُو

مجَؽ هجاثَ ٕال تـس ٔبن ٍىون ساتلا كري كاًط )مٌمكش(، وسائسا كري انكط" 

 (.99م: 1386اًصيض، )

اعلس خزسمة ؾيس اًصيض وخسهتا ثبئت تسللث )َمثََي( وتـس ثليص ٔبًفاع اًىٌاًة 

ومض خلاهتا، فًس خعَؽ وضؽ ُشٍ اٌَفؼة ماكن ًفؼة )اًىٌاًة( ؾيس اًصيض وجس خلمي 

(. وكس وخسث ٔبظال مـجمَا 959، 911، 715 م:1386اًصيض،  اًـحازت )ًيؼص:

ًرَضهبا َمسل  علا رُحت ٕاًََ ؾيس اجن مٌؼوز ًلوهل: " وُنىَن اًصؤاي : يه اَلمثال اًيت

ا... نلوهلم يف  متُو ْ را ؿربَّ
ّ
َِّوا ًِا َبمثاًل ا اًصؤاي ، ٍُْىىَن هبا ؾن َبْؾَان اُلموز. ... َبزاذ َمث

هنا زخال روو َبحساة من اًـصة" )اجن مٌؼوز
ّ
 (9365: ، ذ.ثثـحري اًيزي : ا

س خلمي مـىن  اًـحازت. ففي اعلثال اًساتق وس خعَؽ ٔبن هضؽ ًفؼة )متثَي( ماكن )نياًة( ٌو

َ زِ ويف كوهل ثـاىل: ]وَ  شٍ اس خـازت ؿىل تـغ ( 6)اعلسثص: [ صْ ِِّعَ فَ  مَ َات كال: "ُو

و ٔبن حىون اًثَاة ُيا نياًة ؾن اًيفس، ٔبو ؾن ألفـال وألؾامل  الث، ُو اًخبًٔو

 (961م: 1386اًصيض، اًصاحـة ٕاىل اًيفس" )

 : الاس خفِام:اعلعَة اًثامن

لذَ ٔبو ؿسذٍ ٔبو ظفة لحلة تَ" )ًـلوة، ُو "ظَة مـصفة امس اًيشء ٔبو حلِ 

( وكس خيصح الاس خفِام ؾن مـياٍ احللِلي ٕاىل مـان جماًسة مثي الٔمص، 31م: 1388

ا من اعلـاين اًثواين حبسة ما ًياسة اعللام. )ًيؼص:  والاسددعاء، واًخـجة، وكرُي

 (75-1/79م: 1331اجن ُضام، 

ثـاىل:  وهلكا ًـسٍ من اس خـازت، ففي ٕان اًصيض ل ٌسمي الاس خفِام ابمسَ احللِق وٕامن

زًٍِس[ )ق:  ْي ِمن مَّ َُ ِي اْمذََلِِث َوثَُلوُل  َُ  َ ًَِجََِّنَّ ( حـي اًصيض 91]ًَْوَم هَُلوُل 

ق واٍمتين)ًيؼص: اجن ؿاصوز:  الاس خفِام اغلاسي )ُي من مًزس( اذلي ُو ٌَدضًو

شٍ اس خـازت؛ ٔلن اخلعاة ٌَياز وا72/918 جلواة مهنا يف ( اس خـازت فلال: "ُو

 (737: م1386، احللِلة ل ًعحان" )اًصيض
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( حـي 97[ )اًعوز: َظاقُونَ  كَْومٌ  ضُمْ  َبمْ  َشاثـاىل: ]َبْم ثَبُِمُصضُمْ َبْحاَلُمُِم هِبَ  ويف كوهل

-72/29م: 1386اًصيض الاس خفِام إلىاكزي اذلي مبـىن اًخـجة )اجن ؿاصوز، 

 (732: م1386اًصيض، : ( اس خـازت مبـىن اًخحىِت. )ًيؼص26

 : ٕاجياس احلشف:اعلعَة اًخاسؽ

احلشف ُو "ما حيشف مٌَ اعلفصذ وادلةل دللةل حفوى اًالكم ؿىل اػلشوف ول ٍىون 

 (7/726م: 1329ٕال فامي ساذ مـياٍ ؿىل ًفؼَ" )اجن ألزري، 

ا ٍ ؿسول ٔبسَوتَا ؾن تًِة مثاًَة مسّ تـسِّ  (احلشفحبثوا )اًحالقَون و  ٍ تـسِّ  (اذلهص)ُو

ألظي اذلي ًلاش تَ ملساز اػلشوف يف اًـحازت ألذتَة، ذلزل س يجس ٔبول دعوت يف 

حتََالهتم دلاًَة احلشف ُو ثـَني ألظي تخلسٍٍص ًخـَني اػلشوف، مث اعللاتةل تني 

ا يف اًيفس  ألظي وتني اًَِئة اًيت خاءث ؿَهيا اًـحازت ألذتَة، مث ٕاًضاخ ملساز ثبٔزرُي

َف ٔبهنا ًو خاءث ؿىل ٔبظَِا خلصحت ٕال يشء ثـافَ اًيفس ول جس خرلٍ. إلوساهَة وه 

 (158م: 7117)ًيؼص: ابهلِة، 

و ما  فاًـسول ٕاىل احلشف ًؤذي ابًرضوزت ٕاىل ذدول "اػلشوف" ذائصت اخلفاء، ُو

ًؤذي ٕاىل حعول "ٔبطل ٌَيفس جلَِِا تَ، فٕارا اًخفذت ٕاىل اًلًصية ثفعيت هل، فِحعي 

واٌرلت احلاظةل تـس ألطل، ٔبكوى من اٌرلت احلاظةل اتخساء". )ؾحاعلعَة،  ًِا اٌرلت ابًـظل،

 (771م: 1332

فاعلخشوق ًٔلذة ل جيس اعلخـة يف اًس َاق اًواحض خسا واعلىضوف ٕاىل حس اًخـًصة، 

خخني ٍوىضف  ًضط، ًُس خوحض ًو وٕامنا جيس مذـة هفسَ "حِر ًخحصك حسَ ًو

لؽ ؿىل ظَحخَ من ألرساز واعلـاين وزاء إلحياءاث واًصم وس، وحني ًسزك مصاذٍ، ًو

اعلـىن ٍىون رزل ٔبمىن يف هفسَ ؤبمسل ًِا من اعلـاين اًيت جيسُا مدشوةل يف حاق 

 (156م: 1332اٌَفغ". )ٔبتو موىس، 

شا ما حـي اجلصخاين ٌض حَ ألثص اًيفيس ٌَحشف ابًسحص، فلال ؾن اًلمية ادلاًَة  ُو

، ًعَف اعلبٔذش، جعَة ألمص، صخَِ واًيفس َة ٌَحشف: "ُو ابة ذكِق اعلسسل

ابًسحص، فٕاهم حصى تَ حصَك اذلهص ٔبفعَح من اذلهص، واًعمَت ؾن إلفاذت، ٔبًسَس 

". ِبْ ًإلفاذت، وجتُسك ٔبهعَق ما حىون ٕارا طل ثيعق، ؤبّتَّ ما حىون تَاان ٕارا طل ثُ 

 (162م: 7111)اجلصخاين، 

و ما مييح اٌَلة فاحلشف رس من ٔبرساز اًفن ادلَي، ثيعوي فَِ كمي ت القَة ؾؼمية، ُو

كدول دلى اعلخَلي وثبٔزري ؿىل هفسُذَ. ففي احلشف ًخاخ ٌَمخَلي مضازنة اعلحسغ يف 

جتصتخَ وألهسماح فهيا، فِعحح اعلخَلي يف ذلت وصوق حني ٌسائي هفسَ ؾن اػلشوف، 

فت وؾن ٔبرساز اًحالكة، ويف ُشا من اعلخـة ما فَِ؛ لٔن اًفن ٕارا وزذ مىضوفا وؾص 

اًيفس اعلصاذ تَ من ٔبول مفاجضة طل ًحق ًِا زقحة وجضوق يف احبر واًخيلِة ؾيَ". 

صاين،   (21م: 1338)ًيؼص: اًُز

كوهل ثـاىل: وكس ٔبذزك اًصيض ُشٍ اًلمية اًفٌَة وادلاًَة ألسَوتَة ٌَحشف ؾيس ثفسرٍي 

مِ  َوَرنِّْصضُم ] ِ  ِتباَيَّ نَّ  اضلَّ
ّ
ِّلُكِّ  َلآَيٍث  َرزِلَ  يِف  ا ٕار ًويح اًصيض  (5)ٕاجصاُمي: [َصُىوزٍ  َظحَّازٍ  ً

ٕاىل ٕاماكن اصرتاك اعلخَلني يف اًعَاكة لك حسة حاًخَ، ومصحـَخَ ادلًًِة واًخازخيَة 

والاحامتؾَة، ٕار ًلسز اعلخَلي اػلشوف وفق احلاةل اًيت ًعسز ؾهنا، وتشزل ثدسؽ ذلةل 

يفذح تخـسذ اًلصاء، فِؤذي ٔبنرث من رممة يف وكت  واحس، ورزل ٕار ًلول يف اًيط ًو

شٍ اس خـازت واعلصاذ هبا  اًخشنري تبأيم هلم شل اًيت  -وشل ٔبؿظل–ثفسري الًٓة اًساتلة: "ُو

ٔبوكـِا ابعلاضني، وـاذ ومثوذ ومن حصى جمصاضم... وكس جيوس ٔبن ٍىون ألايم ُِيا ؾحازت 

شهصضم ابٔلايم اًيت ٔبهـم ؾن ٔبايم اًيـم، نام كَيا ٕاهنا ؾحازت ؾن ٔبايم اًيلم، فِىون اعلـىن: ف

شل فهيا ؿَهيم وؿىل اعلاضني من بآبهئم تومق ألؿساء ووضف أًلواء، وٕاس حاػ اًيـامء. 

ٔبل حصى ٔبن ٔبايم اًـصة اًيت يه ؾحازت ؾن اًوكائؽ ٍىون فهيا ًحـضِم اًؼِوز ؿىل 

تـغ، فشزل من اًيـم، وؿىل تـضِم اًسوء وادلائصت، وثسل من اًيلم؟ فألايم ٕارن 

 (. 175م: 1386اًصيض، شهصت علن ٔبزاذ اًخشهصت ابٕلهـام والاهخلام")ث

خضح من مجمي الكم اًصيض يف حتََي الًٓة ٔبن اًيط اًلصبيٓن دّعط ٌَلازئ  ًو

فضاءاث مـَية متىٌَ من اعلضازنة يف تياء اعلـىن اًييص فذربس ُشٍ اًفضاءاث اًيت 

ا ٔبسَوة احلش صاي ًلِام اًخفاؿي تني اًيط  يف الًٓة اًىصمية، توظفِا ؿامال فوفُّص حُو

سسوظ وضـِا اًيط.  وفقواًلازئ، ٕار ٔباثزث معََة اًخرَي دلى اًلازئ، ًوىن 

 ( 771م: 7112)ًيؼص: سسيق، 

ة اًصيض ُشٍ يف ٕاحياء اًيط مبسًولث مذـسذت وفق حاةل اعلخَلي، ٔبظححت الٓن  وزًؤ

ًزدضازذس يف مـصط الكمَ من مداذئ اًيلس ألذيب احلسًر، ٕار ًلول اًياكس إلجنَزيي 

حة اًخوظَي: "ٕان اعلسًول اعلحاسس علـؼم ٔلًفاع، وذاظة يف اًضـص مسًول  ؾن مُو

مفـم ابلًخحاش، فٌحن وس خعَؽ ٔبن هفِم مهنا مىت صئٌا مسًولث ص ىت" )زجضازذس، 

( فؼ"ٕان الاهعحاؿاث ألوىل ثخفاوث ثضست ...فاًلكمة اًيت ثثري ازثحاظاث كري 73ذ.ث: 

ازئ )ٔب( كس حىون ًِا ازثحاظاث مفـمة ابٍهبجة ابًًس حة ٌَلازئ )ة(" سازت ٌَل

 (52م: 1337)تََُيس، 

و اذلهص. ٔبسَوةيلِغ طل ثلة ؾن اًصيض اًلمية اًخـحرًية ً و ثياوهل لس ف احلشف، ٔبل ُو

ابًخوضَح واًخحََي واًرشخ ؾيس ذزاس خَ ًحـغ اًيعوض. فٌجسٍ ًؤنس ؿىل ألثص 

مْ  يِف  ًَبلُِكُونَ  َماـاىل: ]اًيفيس ًإلػِاز يف كوهل ث لَّ  تُُعوهِنِ
ّ
، (126)اًحلصت:  [اًيَّازَ  ا

فِلول: "وكوهل س ححاهَ: )يف تعوهنم( سايذت مـىن، وٕان اكن لك بلٓك ٕامنا ًبلٔك يف تعيَ، 

ورزل ٔبهَ ٔبفضؽ سامؿا، ؤبصس ٕاجياؿا، ًوُس كول اًصخي ًلٓدص: ٕاهم ثبلٔك اًياز، مثي 

(، ٕال ٔبن إلػِاز ُيا حلق 92م: 1386اًصيض، " )كوهل: ٕاهم ثُسذي اًياز يف تعيم

 سايذت يف اعلـىن.

 : اًخلسمي واًخبٔذري:ًـاسساعلعَة ا

ُو "ثلَري ًحًِة اًرتاهَة ألساس َة، ٔبو ُو ؿسول ؾن ألظي ٍىس هبا حًصة وزكة 

( وكس ؿّسٍ تـضِم من 61م: 1382ًوىن ُشٍ احلًصة كري معَلة" )ًيؼص: معَوة، 

 (9/799م: 1352اًززويش، اغلاس. )ًيؼص: 

و ؾيس ؾحساًلاُص اجلصخاين )ث ُؼ( ُو "ابة نثري اًفوائس، مج اػلاسن، واسؽ 621ُو

فيض تم ٕاىل ًعَفة" )اجلصخاين،  اًخَصف، تـَس اًلاًة. ل ٍزال ًفرت زل ؾن تسًـة، ًو

 ( 112م: 7111

تالقَا وحامًَا ٍ ٔبسَواب ـسِّ وثياول اًصيض ٔبسَوة اًخلسمي واًخبٔذري يف حصهَة اًـحازت ت

ًضفي ؿىل اًيط كمية فٌَة، فضال ؾن ٔبهَ ؾيسٍ ٔبذات من ٔبذواث وضف اعلـىن وتَاهَ، 

َشَ  َمنِ  َبَزَبًَْت ففي كوهل ثـاىل" ] َُ  اختَّ َِ ًَؼَٰ
ّ
َواٍُ  ا َِ  حَُىونُ  َبفَبَهَت  َُ َْ ، (69)اًفصكان:  [َوِنَاًل  ؿَََ

و ٔبن ٌس خـني اًصيض تبٔسَوة اًخلسمي واًخبٔذري اذلي ثضميَ حصهَة  الًٓة فِلول: "ُو
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. مـىن رزل  َُ ٍىون يف اًالكم ثلسمي وثبٔذري، فكٔهَ ثـاىل كال: ٔبزٔبًت من اختش ُواٍ ٕاًِ

، فكٔهَ كس ؾحسٍ ًَفصظ ثـؼميَ هل") َُ اًصيض، ٔبهَ حـي ُواٍ بٓمصا ًعَـَ، وكائسا ًَدَْدـ

 (713م: 1386

فٌَة ًِا كمية حامًَة  وحياول اًصيض جتاوس اًرتثُة اعليعلي يف اًـحازت؛ ٔلهَ ٕاساء هعوض

، ل ٕاساء رممة راث كاًة ثلـَسًة ٔبو ثـَميَة، طمِمِا اًعواة واخلعبٔ، واًخلومي، ذلا فِو 

ًلصز ٔبن اًخلسمي واًخبٔذري يف اًـحازت "ل ٍصثحط ابًـالماث إلؾصاتَة وٕامنا ابعلـىن، ٔبي ٔبهَ 

 (121م: 1385، ًلري مـىن اًـحازت ل ٕاؾصاهبا" )معَوة

ص اًصيض ٕاىل اًخلسمي واًخبٔذري هؼصت ٔبوسؽ ؤبنرث معلا؛ ٕار ٔبتسغ يف حتََي وهبشا فلس هؼ

ألساًَة اًحالقَة وهلي اًيحو من ٔبحوال إلؾصاة واًحياء ٕاىل اعلـاين اًيت حزدص هبا 

اًـحازاث، ووس خًذج من ُشا، ٔبن اًصيض كس ٔبزىس ادلؿامئ ألوىل ًيؼًصة اًيؼم 

 ما ؾصف اًيلس اًلسمي واًحالكة اًـصتَة. ًـحساًلاُص اجلصخاين اًيت اكهت من ٔبحسن

 اعلضالكة:: احلاذي ؾرشاعلعَة 

، ًوكوؿَ يف حصحخَ" ) اًساكيك، ؾصفِا اًساكيك كائال: "يه ٔبن ثشهص اًيشء تَفغ كرٍي

 (676: م1382

وكس ٔبصاز اًصيض ٕاىل اعلضالكة ٕاصازثَ ًالس خـازت، وطل ٌسّمِا ابمسِا اذلي اظعَح ؿَََ 

ٔبن ًـّسٍ اًصيض اس خـازت، ًـين ٔبهَ فن ثـحريي زفِؽ، مثهل مثي كرٍي اعلخبٔدصون، ومبجصذ 

 َوَمَىصَ  َوَمَىُصوامن اًفٌون وألساًَة اًيت وضـِا حتت ُشا اًفن. ففي كوهل ثـاىل: ]

 ُ ُ  ۖ   اضلَّ شٍ اس خـازت؛ ٔلن (56)بٓل معصان:  [اًَْماِنصٍِنَ  َذرْيُ  َواضلَّ ، كال اًصيض: "ُو

َ ثـاىل. واعلصاذ تشزل ٕاىزال اًـلوتة هبم حزاء ؿىل مىصضم، وٕامنا حلِلة اعلىص ل جيوس ؿََ

مّسي اجلزاء ؿىل اعلىص مىصا ٌَملاتةل تني ألًفاع ؿىل ؿاذت اًـصة يف رزل، كس 

ا واس خـان هبا تَاهنم" )اًصيض  (65: م1386، اس خـاُز

ٕاًََ واعلىص من حِر ٔبهَ يف ألظي حِةل جُيَة هبا كرُيٍ ٕاىل مرضت ل ميىن ٕاس ياذٍ 

 (9/752م: 1386س ححاهَ ٕال تعًصق اعلضالكة. )ًيؼص: اجن ؿاصوز، 

 اعلحاًلة:ؾرش:  اعلعَة اًثاين

ؾصفِا اًصماين تلوهل: "يه ادللةل ؿىل نرب اعلـىن ؿىل هجة اًخلَري ؾن ٔبظي اٌَلة ًخسل 

 (116م: 1322صماين، إلابهة" )اً

 ٔبن ًِا فائست هحريت يف اعلـىن، ٕار وكس هؼص اًصيض ٕاٍهيا ؿىل ٔبهنا جماس ٔبو اس خـازت، وتنّي 

)ًوسف:  [ُحدًّا َصَلَفَِا كَسْ جتـهل ٌض متي ؿىل اًلاًة يف اًوظف. ففي كوهل ثـاىل: ]

، كال: "مـىن صلفِا ٔبي: سَة صلاف كَهبا، ؿىل ظًصق اعلحاًلة يف وظف حهبا (91

 (، وكوهل115م: 1386اًصيض، هل، نام ثلول: سَحت اًصخي ٕارا ٔبذشث َسَََحَ" )

ََةٌ  ثَبِِحهَيُمْ  َبن َبفَبَِمٌُواثـاىل: ] نْ  كَاص ِ ِ  ؿََشاِة  ّمِ ، فلال اًصيض: (112)ًوسف:  [اضلَّ

شٍ اس خـازت، واعلصاذ تشزل اعلحاًلة يف ظفة اًـشاة ابًـموم هلم، وإلظحاق ؿَهيم،  "ُو

اكًلاص َة اًيت جضمي لك يشء، فذجَهل من مجَؽ حٌحاثَ، وجسرٍت ؾن اًـَوة من لك 

َُ  ًَمْ  َوًَوْ  ًيُِضءُ  َسٍْهُتَا ٍاََكذُ (. وكوهل ثـاىل: ]113م: 1386اًصيض، ) هجاثَ"  ثَْمَسْس

شٍ مداًلة يف وظف اًًزت ابًعفاء واخلالظة، ؿىل (95)اًيوز:  [اَنزٌ  ، فلال: "ُو

ياظ تشزل"  ظًصق اغلاس والاس خـازت، حىت ًلازة ٔبن ًيضء من كري ٔبن ًخعي تياز ًو

الحغ من الكم اًصيض ٔبهَ اكن ًخـصط ٌَمحاًلة ؿىل (. ًو719م: 1386اًصيض، )

 (118ٔبهنا ظًصق ٌَمجاس ٔبو الاس خـازت. )اًرشًف اًصيض تالقَا: 

َا ايَ ويف الكمَ ؾن كوهل ثـاىل: ] ٍنَ  َبهيُّ ِ ىَل  ثُوتُوا بَٓمٌُوا اذلَّ
ّ
ِ  ا َُّعوًحا ثَْوتَةً  اضلَّ )اًخحصمي:  [ه

ا حىون خمعوظة ابعلحاًلة، نؼ)هعوخ(، ، ًحني اًصيض ٔبن تـغ ألسامء ٔبو ألتًِة ٕامن(8

شٍ اس خـازت؛ ٔلن هعوحا من ٔبسامء اعلحاًلة، ًلال: زخي هعوخ، ٕارا اكن  فِلول: "ُو

نثري اًيعح علن ٌسدٌعحَ. ورزل كري مذبٔث يف ظفة اًخوتة ؿىل احللِلة، فٌلول: ٕان 

يف رزل اذلهة، ٔبن اًخوتة علا اكهت ابًلة كاًة الاحهتاذ يف ثال -وشل ٔبؿظل–اعلصاذ تشزل 

اكهت كهٔنا ابًلة كاًة الاحهتاذ يف هعح ظاحهبا وذلٍهتا ؿىل ظًصق اًيجات هبا حفسن 

 (977م: 1386اًصيض، ٔبن مسى )هعوحا( من ُشا اًوخَ" )

 اخلامتة:

 :اس خًذجت من ذالل اًححر ما ًبئت

ة.  وهوهَ ألول: اتخـاذ اًصيض ؾن اًخـًصف اجلامؽ اعلاهؽ وؾن احلَص واًخلس مي واًخحًو

 أبذًح خَرَطيف اً  صيضٌجس اًصاؾصا ؤبذًحا حـهل سخدا علسزس خَ ألذتَة يف اًحالكة، ف 

ًهبيا ٕاىل هجاث ادلال من كري جلوء ٕاىل امذشوك ، ًضؽ ًسٍ ؿىل مواضؽ احلسن، ًو

ابس خزسام  اث اًيت حََِامٌعق ٔبو اس خسلل، ورزل تنّيِ يف تَان حامًَة الاس خـاز 

شا ما ذفـَ ًَ  ًلازئ.ثـاتري سِةل مفِومة دلى ا  .خزشُا ٔبساسا ًيلسٍُو

، ٕامنا اكن ًـصط فِمَ اًخَرَطٕاىل اًىذاتة يف اًحالكة يف اًصيض ما اكن هيسف اًثاين: 

وروكَ من ذالل وس َةل ًفِم إلجعاس اًلصبيٓن، ؿىل ؾىس اًساكيك يف نخاتَ "مفذاخ 

 .ة يف نخاة واحساذلي ثسط ؿَوم اًـصتَة وؿىل ألدط ؿَوم اًحالكة اًـصتَاًـَوم"؛ 

 اًثاًر: اغلاس ؾيس اًصيض مععَح هحري ثيؼوي حتخَ موضوؿاث ؿَوم اًحالكة مجَـا

ظصق اًلول ومبٓذشٍ، ففهيا  ثـينو ثعَق "اغلاساث" ، فاكهت ًفؼة  ظصق س خةث  ٍرهص 

و يف ذزاس خَ  الاس خـازت، واٍمتثَي، واًلَة، وخّي فٌون اًحالكة تـَورما اًثالج. ُو

يََ حتسًس وثـًصف موضوؿاثَ ورهص ٔبكسارما تلسز ما ًـيََ ٔبمص حتَََِا ٌَمجاس طل ٍىن ًـ 

ا وضفا علـياُا من ذالل مشُة تَاين ثعحَلي مذاكمي، فاتخـس ؾن ٔبسَوة  وتَان اثُص

اعليؼٍصن واعلخبٔثٍصن ابًفَسفة واعليعق اًَوانين، ومال ٕاىل اًخعحَق وإلنثاز من 

 اًضواُس.

ـازت ؾيس اًصيض ًدضمي ٔبهواؿا من اغلاس مهنا ما اًصاتؽ: اجساغ ذائصت مععَح الاس خ

شا  اكهت ؿالكذَ اعلضاهبة ومهنا ما هل ؿالكاث ٔبدصى اكغلاس اعلصسي واًـليل، ُو

اًدضاتم يف اعلععَح ُو ٔبمص مـِوذ ًلك اعلععَحاث يف مصاحَِا الٔوىل كدي ٔبن ميص 

واظي اًصيض ٕاظالكَ الاس خـازت  ؿىل اًىٌاًة. ؿَهيا اًزمان وثدسم ابلس خلصاز. ًو

، حِر ل جنس اس خـازت يف ثَرَعَ ٕال وكس تنّي كامئة ؿىل اًدضخٍَِ والاس خـازت ؾيس

 ٔبوخَ اًدض حَ فهيا.

 اخلامس: ًعف اًصيض اعلفصذت ابًفعاحة ًوعف اًـحازت ابًحالكة واًالكم ابًفعاحة.
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؛ تـَيَؾلسي وفلِيي علشُة  ـعةٕاىل الاؾخسال وؿسم اًخ اًصيض ميَياًساذش: 

حسو ٔبن رزل زاحؽ ٕاىل  مضاخي وؿَامء مضازهبم خمخَفة ًس مجةل من ثخَمشٍ ؿىل ًو

ُشا ما ذفؽ اًصيض ٔبن ل ًلف ؾيس حسوذ مشُة مـني، تي اكن . و ومشاُهبم مذحاًية

. بٔذش ما وافق فىٍص  خيخاز تني اعلشاُة، ًو

ة  من ألظي اعلـجمي اًلامئ ؿىل اػلسوساث ٕاىل ادللةل اًصيض لاهخلاًساتؽ: ا اعلـيًو

واًصيض هبشا ًخفعن ٕاىل ٔبثص . يف مـاجلخَ جماساث اًلصبٓن اًلامئة ؿىل اعلـلولث

وإلذزاك ؾن ظًصق اػلسوساث يف إلوسان؛ فِيي ساتلة يف رُيَ ؿىل اعلـيوايث 

 .احلس ٔبصس ثبٔزريا يف اًيفس من إلذزاك ؾن ظًصق اًـلي

تبٔن  ٕامياان مٌَ يف اغلاس اًلصبيٓن اًصيض ًدٌاول تـغ اًلضااي اًفلَِة اعلس خًدعةاًثامن: 

 رشؾي.اً  نكاحل ؿىلاغلاس ًؤثص ؿىل ذلةل اًـحازت، ومن مَثَّ 

، فلس اسدضِس ابًلصبٓن اًىصمي واحلسًر اًيحوي  اًخاسؽ: هوّغ اًصيض من معاذٍز

 اًرشًف واًضـص اًـصيب يف اًـعوز اؼلخَفة واكن انكسا ًواسن تني ألتَاث.

ذلةل اًرتاهَة اًلصبٓهَة، ومن مثَّ  يفٔبثص اًلصاءاث اًلصبٓهَة  ٕاىل اًصيض ثفعناًـاسس: 

ا يف ألوخَ اًحالقَة ٌ   َيط اًلصبيٓن.ٔبثُص

اًلصبٓهَة  اًيعوضيف مـاين  ادذالف ظَف اًلكامثٔبثص احلاذي ؾرش: ٔبذزك اًصيض 

ة  ا اًيفيس ؿىل اعلخَلي. فذياول ظَف اعلحاًلة وما ثؤذهيا من ثلًو وحامًَهتا اًفٌَة وثبٔزرُي

 .ظفة اًخىثري يف اًفـي ايف ٔبحسن ظوزت، وٕاؾعاهئ ااعلـىن وٕاػِاُز

ألسس  كواًة كدهل اًثاين ؾرش: زتط اًصيض اًيحو ابعلـىن وحامل ألسَوة، ٕار اكن

 .واًضواتط واًلواؿس اًيت ثعون ًلة اًـصة من الاحنصاف واٌَحن

لس ف ؛حـي ؿشوتة موس َلى ألًفاع مـَازا هلساي ٌَيعوض اًصيضاًثاًر ؾرش: 

س خـشة يف تـغ ألحِان اٌَفغ ٔبو اًـحازت يف اًيط اًلصبيٓن ثحـا علا ثرتنَ يف الٓران ا

ؿىل ًفؼة )ًثٌون(  ثفضَهلمن رزل و  فِواسن تُهنا وتني ما ًلاتَِا من ٔبًفاع. من ٔبثص

ؤبحِاان ًواسن تني ألًفاع ( اعلفرتط يف اًلصبٓن اًىصمي ؿىل اعلهنج الاهعحاؾي. ًعوون)

ؤبًفاع مفرتضة ل من حِر ؿشوتة ألظواث، وٕامنا من حِر مـىن اٌَفؼة وما اًلصبٓهَة 

 .حتمَِا من ذللث

شا ًؼِص خََا اب اكن ًلعس صيضاًاًصاتؽ ؾرش:  ًحَان اعلـىن اًـام اعلصاذف ٌَحالكة. ُو

 .ةألذتَ سزسةيف ثبٔثٍص ابعل

َي( ومض خلاهتا، ٔبًفاع اًىٌاًة اعلس خزسمة ؾيس اًصيض ثبئت تسللث )َمثَ اخلامس ؾرش: 

 .ٔبظال مـجمَاوهل يف رزل 

اًساذش ؾرش: ٕان اًصيض ل ٌسمي الاس خفِام ابمسَ احللِلي وٕامنا ًـسٍ من 

 الاس خـازت.

ِا اًيلس ألذيب احلسًر، ويه خت  ط َع اًساتؽ ؾرش: اًصيض هل زؤًة هلسًة انجضة ثياًو

 من ذالل ، ورزليطاً متىٌَ من اعلضازنة يف تياء مـىن ٌَمخَلي فضاءاث مـَية 

 ف.ٔبسَوة احلش حتسًس اػلشوف يف

فادذاز منارح ما ثوافصث فَِ مفِوم  ،ٕان اًصيض ميازش وػَفة اًياكساًثامن ؾرش: 

يف اًلصبٓن اًىصمي. مث كام تخحَََِا وثـَََِا مبا اظعَح ؿَََ يف  -ؾيسٍ–الاس خـازت 

 اًـَص احلسًر ابمس اًيلس اًخعحَلي اعلـَي.

يف ثَرَعَ تلزازت صواُسٍ اعليخلات، ويف حتََهل ثسل  ميخاس اًصيضاًخاسؽ ؾرش: 

ُصيب مَىة اًيلس.  عفّي اذلوق، ٍو ووس خعَؽ ثَرَط اًضواُس حتََال ًعلي احلس، ًو

 موكفَ من الاسدضاُاذاث اًضـًصة فامي ًيل:

خاُسا ٔبن ًيوغ من صواُسٍ، حىت مثَّت ؾعوز اًـصتَة من اجلاََُة ٕاىل اًـَص  حاول

ـعي مـَام اًـحايس اًثاين،  شا اًخيوغ ًؼِص امذساذ زلافة اًصيض ألذتَة واًحالقَة. ًو ُو

ٔبن يف ٔبن فصوغ اًـصتَة ثخـاون يف جضىِي اًعوزت اًعحَحة ًفِم فّن اًلول اًـصيب 

 وإلجعاس اًلصبيٓن.

شا ًؤنس ٔبن كضَة اًخـعة ٌَلسمي طل حىن  ٔبحلّ اًصيض ؿىل خترّي ٔبمثةل حسًثة بٓهشاك، ُو

ؿظل، ٕامنا اذلي ًوخَ اًصيض يف ادذَازاثَ ُو اعلس خوى اًفين، جمصذ موكف من كري 

 حىت ًو اكن يف ٔبمثةل خسًست. 

ًيلي اًصيض ٔبمثةل وصواُس ؾن اعللموزٍن، واغلًِوني. ٕار ًلول: كال ٔبؾصايب، وكال 

شا ًوحض سـة ٕاظالؿَ ؿىل  بٓدص، وما رزل ٕال لٔن اًعوزت ثـجحَ، ٔبو اعلـىن جيشتَ. ُو

 ذيب واًيلسي يف امذساذ واسؽ.مس خوايث إلهخاح الٔ 

ًيلي اًصيض ؾن اعلضِوزٍن من الٔذابء مثي اجلاحغ، وؾن اعلضِوزٍن من اًيحات 

َ، وؾن اعلضِوزٍن من اًيلاذ مثي الٓمسي، وؾن اًضـصاء من ثضاز. شا  ٔبمثال سُدًو ُو

اًيلي من اًصيض ٌَمضِوزٍن؛ ٔلهَ ل ادذالف يف ٔبس خارٍهتم، ول يف مس خوى ٕاهخاهجم 

شا ًَرت ى ؿَََ اًياص ئة، ٌوسري ؿىل ُسًَ اًحاحثون، وكٔن اًصيض هبشا اًفين ، ُو

اًـمي ًوّخَ ٕاىل ٔبن اًخـَمي ًًدلي ٔبن ٍىون ؿىل موائس ًض َوغ ٕاهخاهجم ومـصفذَ دلى 

شا ًيضم ٕاىل اُامتمَ إبهخاح اعللموزٍن ٕارا ٕارا ثوافصث فَِ اًياحِة  ٔبكَة اًحاحثني، ُو

 اًفٌَة.

 ثوظَة:

ي يف مدضاتَ اًخزًني( ٌَصيض  ٔبويص اًحاحثني تسزاسة اًىذاة اجلََي )حلائق اًخبًٔو

و فِم نخاة شل  ذزاسة تالقَة؛ ٔلن اًحاحثني طل ًـريوٍ اُامتما ًََق مبوضوؿَ، ُو

س ححاهَ وثـاىل وؿىل ألدط الآيث اًيت ٔبصلكت ؿىل ااًياش. واًىذاة هحري ًوىن طل 

مة محمس اًصضا بٓل اكصف اًلعاء يف س ية ًُـرث ٕال ؿىل اجلزء اخلامس مٌَ حفللَ اًـال

 م.1382

 اعلعاذز واعلصاحؽ تـس اًلصبٓن اًىصمي

ًحيان، -، تريوث1م(، سسخ هنج اًحالكة، ظ1353اجن ٔبيب احلسًس، حتلِق: محمس ٔبتو اًفضي ٕاجصاُمي )

 ذاز ٕاحِاء اًىذة اًـصتَة.

م(، اعلثي اًسائص 1329ظحاهة )اجن ألزري، ضَاء ادلٍن محمس جن محمس، حتلِق: امحس احلويف و تسوي 

 مَص، ذاز هنضة مَص.-، اًلاُصت7يف ٔبذة اًاكثة واًضاؾص، ظ
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م(، اًاكمي 7117ؿيل جن محمس، حتلِق: معص ؾحساًسالم ثسمصي )ؾزادلٍن ٔبيب احلسن اجن ألزري، 

 .ًحيان، ذاز اًىذاة اًـصيب-، تريوثخازخياً يف 

، 7م(، رس ظياؿة إلؾصاة، ظ1339)اجن حين، بٔتو اًفذح ؾامثن، حتلِق: حسن ُيساوي 

 .سوزًة، ذاز اًلظل-ذمضق

 .ًحيان، ذاز اًِسى-اجن حين، ٔبتو اًفذح ؾامثن، حتلِق: محمس ؿيل اًيجاز )ذ.ث(، اخلعائط، تريوث

م(، اعليخؼم 1337اجن اجلوسي، ٔبتو اًفصح ؾحساًصمحن جن ؿيل جن محمس، حتلِق: محمس ؾحساًلاذ ؾعا )

 ًحيان، ذاز اًىذة اًـَمَة.-، تريوث1ظ يف اتزخي ألدم واعلَوك،

م(، اًـمست يف 1327اجن زص َق، احلسن جن زص َق اًلريواين، حتلِق: محمس حمي ادلٍن ؾحساذلَس )

 .ًحيان، ذاز اجلَي-، تريوث6حماسن اًضـص وبٓذاتَ وهلسٍ، ظ

 .س َة ًٌَرشثووس، ادلاز اًخوو -م(، ثفسري اًخحٍصص واًخيوٍص، ثووس1386اجن ؿاصوز، محمس اًعاُص )

ـَىصّي، حتلِق: ؾحساًلاذز ألزانؤوظ و محموذ ألزانؤوظ  اجن اًـامذ، بٔتو اًفالخ ؾحساحلي جن ٔبمحس اً

 تريوث، ذاز اجن نثري.-، ذمضق1م(، صشزاث اذلُة يف ٔبدداز من رُة، ظ1383)

ت م(، معس1321اجن ؾيحة، حامل ادلٍن ٔبمحس جن ؿيل احلسُين، ثعحَح: محمس حسن بٓل اًعاًلاين )

 اًـصاق، اعلعحـة احلَسًزة.-، اًيجف7اًعاًة يف ٔبوساة بٓل ٔبيب ظاًة، ظ

ي مضلك اًلصبٓن، اًلاُصت1356ذَحة، حتلِق: بٔمحس ظلص )ك اجن  مَص، ذاز ٕاحِاء اًىذة -م(، ثبًٔو

 .اًـصتَة

-م(، اًحساًة واٍهناًة، ظ، تريوث7116اجن نثري، ٔبتو اًفساء ٕاسامؾَي، اؾخياء: حّسان ؾحساعليان )

َة. ًحيان،  تُت ألفاكز ادلًو

اجن مٌؼوز، محمس جن مىصم، حتلِق: ؾحسشل ؿيل اًىدري، محمس بٔمحس حسة شل، ُامش محمس اًضارل 

 مَص، ذاز اعلـازف. -)ذ.ث(، ًسان اًـصة، اًلاُصت

 ًحيان، ذاز اعلـصفة.-اجن اًيسمي، اًفِصست، تريوث

م(، 1331ق: محمس حمي ادلٍن ؾحساذلَس )اجن ُضام، ٔبتو محمس ؾحسشل حامل ادلٍن جن ًوسف، حتلِ

 ًحيان، اعلىذحة اًـَصًة.-ملين اٌَحُة ؾن نخة ألؿاًزة، تريوث

م(، ٕازصاذ اًـلي 7111ٔبتو اًسـوذ، محمس جن محمس جن مععفى، حتلِق: ذادل ؾحساًلين حمفوع )

 ًحيان، ذاز اًىذة اًـَمَة.-، تريوث1اًسَمي ٕاىل مزااي اًىذاة اًىصمي، ظ

َمص ، تٔبتو ؾحَس ـْ مَص، مىذحة -، حتلِق: ذ.محمس فؤاذ زسنني )ذ.ث(، جماس اًلصبٓن، اًلاُصتجن اعلثىن َم

 اخلاجني.

ألزذن، ألََُة -، ؾامن1م(، اًحالكة وألسَوتَة ملسماث ؿامة، ظ1333ٔبتو اًـسوش، ًوسف )

 .ًٌَرش واًخوسًؽ

حة مَص،-، اًلاُصت6م(، دعائط اًرتاهَة، ظ1332ٔبتو موىس، محمس محمس )  .مىذحة ُو

ي اًعفاث اخلرًبة ؾيس اًرشًف اًصيض، ذزاسة يف جماساثَ اًلصبٓهَة  ألؾصيج، س خاز خرب، ثبًٔو

ة، خامـة اًىوفة  لكَة الٓذاة.-واًيحًو

ًحيان، -، تريوث1م(، اًلسٍص يف اًىذاة واًس ية وألذة، ظ1336ألمِين، ؾحساحلسني ٔبمحس )

 مؤسسة ألؿَمي ٌَمعحوؿاث.

م(، اًحالكة وألثص اًيفيس؛ ذزاسة يف حصاج ؾحساًلاُص 7117ؾحساًصمحن بٔمحس )ابهلِة، ؾحسشل 

 اًسـوذًة-اجلصخاين، زساةل ماحس خري، خامـة ٔبم اًلصى

-، ذمضق،تريوث1م(، حصَح اًحزازي، ظ7117اًحزازي، ٔبتو ؾحسشل محمس جن ٕاسامؾَي )

 .سوزًة،ًحيان، ذاز اجن نثري

-وزت اًفٌَة يف اًحَان اًـصيب مواسهة وثعحَق، تلساذم(، تياء اًع1322اًحعري، اكمي حسن )

 .اًـصاق، معحـة اغلمؽ اًـَمي اًـصايق

اًحلساذي، اخلعَة، ٔبتوجىص ٔبمحس جن ؿيل اخلعَة، حتلِق: مععفى ؾحساًلاذز ؾعا، اتزخي تلساذ، 

 ًحيان، ذاز اًىذة اًـَمَة.-تريوث

ًحيان، ذاز اٍهنضة -، تريوث7علعاؾن، ظم(، ثزًنَ اًلصبٓن ؾن ا7115جن ٔبمحس، اًلايض ؾحساجلحاز )

 .احلسًثة

، 1م(، مععَحاث تَاهَة ذزاسة تالقَة اتزخيَة، ظ1332اًخَة، ٕاجصاُمي ؾحساذلَس اًس َس )

 .مَص، معحـة احلسني إلسالمِة-اًلاُصت

م(، ًدمية ادلُص يف 1389اًثـاًيب، بٔتو مٌعوز ؾحساعلسل اًيُساتوزي، حتلِق: ذ.مفِس محمس مقَحة )

 ًحيان، ذاز اًىذة اًـَمَة.-، تريوث1سن ٔبُي اًـَص، ظحما

ًحيان، -، تريوث1م(، موسوؿة ٔبساًَة اغلاس يف اًلصبٓن اًىصمي، ظ7112اجلحوزي، ٔبمحس حمسن )

 .ذاز اًىذة اًـَمَة

اًسـوذًة، ذاز اعلسين: -اجلصخاين، ؾحساًلاُص، حتلِق: محموذ محمس صاهص )ذ.ث(، ٔبرساز اًحالكة، خست

69. 

مَص، مىذحة -، ذلئي إلجعاس، اًلاُصتم(7111، ؾحساًلاُص، حتلِق: محموذ محمس صاهص )اجلصخاين

 اخلاجني.

م(، سسخ 7116اجلوحصي، مشس ادلٍن محمس جن ؾحساعليـم ، حتلِق: هواف جن حزاء احلازيث )

 اًسـوذًة، ذاز اًِساًة-، اعلسًية اعليوزت1صشوز اذلُة، ظ

اًـصاق، ذاز -ات من الاحذجاح ابحلسًر اًرشًف، تلساذم(، موكف اًيح1381احلسًيث، ذسجية )

 .اًصص َس

م(، اخلعاة اًيلسي ؾيس اًرشًفني اًصيض واعلصثىض، زساةل 7118احلس ين، سـس ذاحس انرص )

 .ماحس خري، خامـة واسط، اًـصاق

ٕاٍصان، مؤسسة -، كُمْ 1ُؼ(، ٔبساًَة اًحَان يف اًلصبٓن، ظ1691احلسُين، حـفص اًس َس ابكص )

 .خاةتوس خان ن 

ًحيان، سسنة ذاز ألزمق -، تريوث1م(، ذًوان اًرشًف اًصيض، ظ1333حالوي، محموذ مععفى )

  جن ٔبيب ألزمق

 .مَص، مىذحة ألجنَو اعلَصًة-زجضازذس، حصمجة: مععفى تسوي )ذ.ث(، اًـظل واًضـص، اًلاُصت
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م(، ثَرَط 1355)اًصيض، ٔبتو احلسن محمس جن احلسني اًرشًف، حتلِق: محمس ؾحساًلين حسن 

 مَص، ذاز ٕاحِاء اًىذة اًـصتَة.-اًحَان يف جماساث اًلصبٓن، اًلاُصت

ة، ظ1677اًصيض، محمس جن حسني اًرشًف، ثعحَح: رمسي ُومشيس ) -، كُمْ 1ُؼ(،اغلاساث اًيحًو

 ٕاٍصان، ذاز احلسًر.

اساث م، ثَرَط اًحَان يف جم1386اًصيض، محمس جن حسني اًرشًف، حتلِق: ؿيل محموذ ملدل، 

 ًحيان، ذاز مىذحة احلَات.-اًلصبٓن، تريوث

ُؼ(، دعائط 1612اًصيض، ٔبتو احلسن محمس جن احلسني اًرشًف، حتلِق: محمس ُاذي ألمِين )

 ٕاٍصان، مجمؽ اًححوج إلسالمِة.-ألمئة، مضِس

(، اًيىت يف ٕاجعاس اًلصبٓن، مضن م1322اًصماين، حتلِق: محمس ذَف شل و محمس سكَول سالم )

 .مَص، ذاز اعلـازف-اًلاُصت، 9ظزسائي يف ٕاجعاس اًلصبٓن،  زالج

ان يف ؿَوم 1352اًززويش، تسزادلٍن محمس جن ؾحسشل، حتلِق: محمس ٔبتو اًفضي ٕاجصاُمي ) م(، اًرُب

 مَص، معحـة اًحايب احلَيب وسساكٍ.-اًلصبٓن، اًلاُصت

ثفسري اًىضاف ؾن  م(،7113اًزخمرشي، خازشل محموذ جن معص، حتلِق: ذََي مبٔمون ص َحا )

ي، ظ ي يف وحٍو اًخبًٔو  ًحيان، ذاز اعلـصفة.-، تريوث9حلائق اًخزًني وؾَون ألكاًو

صاين، ظاحل سـَس ) مىة -م(، اًلموط واًحالكة، زساةل ماحس خري، خامـة ٔبم اًلصى1338اًُز

 .اعلىصمة، اًسـوذًة

ة اًـصتَة، ظ7112ًسسان، حوزيج ) ًحيان، اعلصنز اًـصيب -، تريوث1م(، اٌَلة واًفَسفة اٌَلًو

 ًٔلحباج وذزاسة اًس َاساث.

سوزًة، مىذحة ذاز -، ذمضق1م(، اغلاس يف اًحالكة اًـصتَة، ظ1326اًسامصايئ، رمسي ظاحل )

 .ادلؾوت

اًس حيك، هباءادلٍن )ذ.ث(، ؾصوش ألفصاخ يف سسخ ثَرَط اعلفذاخ، مضن سسوخ ثَرَط اعلفذاخ 

 .احلوست ٕاٍصان، ورش بٓذاة-ٌَرعَة اكزوًين، كُمْ 

، 7ظ .مفذاخ اًـَومم(، 1382اًساكيك، ٔبتو ًـلوة ًوسف جن ٔبيب جىص، ثـََق: هـمي سزسوز )

 ًحيان، ذاز اًىذة اًـَمَة.-تريوث

ُؼ(، تلَة 1986اًس َوظي، خالل ادلٍن ؾحساًصمحن جن ٔبيب جىص، حتلِق: محمس ٔبتو اًفضي ٕاجصاُمي )

ني واًيحات، ظ  .مَص، معحـة ؿُىس اًحاة احلَيب وسساكٍ-اًلاُصت، 1اًوؿات يف ظحلاث اٌَلًو

ي ٕاىل هؼصايث اًلصاءت، ظ7112سسيق، ؾحساًىصمي ) ًحيان، ادلاز -تريوث، 1م(، من فَسفاث اًخبًٔو

 .اجلزائص، مًضوزاث الادذالف-اًـصتَة ، و اجلزائص

 .ىذحة اًـَصًةًحيان، اعل -م(، إلتساغ اًحَاين يف اًلصبٓن اًـؼمي، تريوث7112اًعاتوين، محمس ؿيل )

 .مَص، ذاز اعلـازف-، اًلاُصت2ضَف، صويق )ذ.ث(، اًحالكة ثعوز واتزخي، ظ

م(، اًخفىري اًحالقي ؾن اًـصة، ٔبسسَ وثعوزٍ ٕاىل اًلصن اًساذش 1381مصوذ، حامذي )

 .ثووس، مًضوزاث اجلامـة اًخووس َة-اًِجصي، اًخووس

، 7َة يف ٔبظول اًحالكة اًـصتَة، ظم(، اًحَان اًـصيب ذزاسة اتزخيَة فٌ 1358ظحاهة، تسوي )

 .مَص، مىذحة ألجنَو اعلَصًة-اًلاُصت

م(، اًحَان اًـصيب ذزاسة يف ثعوز اًفىصت اًحالقَة ؾيس اًـصة ومٌاصمِا 1388ظحاهة، تسوي )

ا اًىربى، ظ  . اًسـوذًة، ذاز اعليازت، ذاز اًصفاؾي-، خست، اًصايط2ومعاذُز

ًحيان، ذاز اٍهنضة -اس ؤبثٍص يف ادلزش اٌَلوي، تريوثم(، اغل1382ؾحساجلََي، محمس تسزي )

 .اًـصتَة

مَص، اًرشنة -، اًلاُصت1م(، كضااي احلسازة ؾيس ؾحساًلاُص اجلصخاين، ظ1335ؾحساعلعَة، محمس )

 .ًوجنامن-اعلَصًة اًـاعلَة ًٌَرش

َصًة مَص، اًرشنة اعل-، اًلاُصت1م(، اًحالكة اًـصتَة كصاءت ٔبدصى، ظ1332ؾحاعلعَة، محمس )

 .ًوجنامن-اًـاعلَة ًٌَرش

 .ًحيان، ذاز اًـظل ٌَمالًني-، تريوث7م(، اعلـجم ألذيب، ظ1386ؾحساًيوز، حدوز )

ُؼ(، اًفصوق 1617اًـسىصي، ٔبتو ُالل احلسن جن ؾحسشل، حتلِق: اًض َخ تُت شل تَاث )

ة، كُمْ    ٕاٍصان، مؤسسة اًًرش إلسالسم-اٌَلًو
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.ٕاحسان وفِاث ألؾَان ؤبهحاء ٔبتياء اًزمان، ٔبتو اًـحاش بٔمحس جن محمس جن ٕاجصاُمي جن ذَاكن، حتلِق: ذ

 ًحيان.-، ذاز ظاذز، تريوث1م(، ظ1328ؾحاش )

حة واعلِيسش، جمسي و اكمي ) -م(، مـجم اعلععَحاث اًـصتَة يف اٌَلة وألذة، تريوث1323ُو
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Abstract 

Al-Shareef Al-Razi Al-Balagi's approach in his book (Talxess 

Al-Bayan fi Majazatt Al-Quran) 

The authors did not pay much attention to the book Al-Sharif 

Al-Razi (summarizing the statement in the Quranic 

quotations) rhetorically, and this was the main motive for 

the study of this book. 

The importance of this book lies in  the 4th century in which it 

was written, in addition to its uniqueness in the study of 

the Quran rhetorically. 

The research has been divided into two sections, which were 

presented in a slow manner in the life of the scientific 

thesis and concluded with a conclusion, and a list of 

sources and references. 

In my study of the book, I adopted three approaches: the 

inductive method, the descriptive, and finally the analysis 

method. 

It also relied on the Harvard system in documenting the text, 

margins and sources. 

Finally, I do not claim that I reached perfection in this study, 

but I did not leave any effort, and what I got from God 

Almighty and what I sinned, it is the devil and myself. 

 ثوختة

زَيبااشي زةوانَبري شةزيفي زةشي لة ثةزتوكي "تةخليصولبةيان يف 
 مةجاشاتيمقوزئان"

توَيرةزان طسنطيةكي ئةوتؤيان نةداوة بة ثةزتوكي "تةخليصولبةيان يف  
مةجاشاتيمقوزئان"ي شةزيفي زةشي لة زوانطةي زةوانَيري، هةز ئةوةش 

 بووة ثالهةزي نوضيهظ ئةم توَيريهةوةمان.

طسنطي ئةم ثةزتوكة لةوةداية كة لةضةزدةمَيكي كؤن نوضساوةو 
رنةوةي قوزئان لة زوانطةيةكي نوضيهَيكي تايبةت وضةزبةخؤية لة توَي

 زةوانبَيري.

توَيريهةوةكةم بةش كسدوة بؤ دوو بةشي ضةزةكي كة زَيمخؤش كسدوة بة 
ذيانامةي زةشي وكؤتاييم هَيهاوة بة ضةند دةزئةجنامَيك و زاضجازدةيةك 
بؤ توَيرةزان، ولةكؤتاييشدا ليطيت ضةزضاوةكامن هَيهاوة بؤ ضوود 

 لَيوةزطستين.

ةكةم ضَي زَيباشي لَيكؤَليهةوةم بةكازهَيهاوة، ئةوانيش: لة توَيريهةو
زَيباشةكاني ئيطتقسائي و وةضفي وشيكازية. هةزوةها ضيطتةمي 

 هازفَيسدي ئةمسيكيم بةكازهَيهاوة بؤ زَيكخطتين ثةزاوَيص وضةزضاوةكان.

لةكؤتييدا، ناَلَيم لةو توَيريهةوةم طةيشتومةتة كامَمي، بةاَلم ضي لة توانام 
دزَيغيم نةكسد. هةزضي زاضيت ودزوضتية لةاليةن خواية وهةَلةو  هةبوو

 .كةموكوزتيةكانيش لة خؤمة


