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46
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ِمهاد
مل يؽـ ذم ك ّقتل طملم كنمت يمتويب (شمدًمقس اسمـ موًمؽ ذم ؿمقاهد اًمـحق) ىمبؾ ٍ
كحق مـ ؾمـتلم أن أقموو َد
ـمقيً اًمؽشح يقم ٍ
َ
آظمر
إذ قمغم أن
مرة أظمرى ،ومؼد
ُ
َ
يؽقن ذًمؽ َ
اًمؼقل ذم ىمض ّقي اسمـ موًمؽ (ت672هـ) ّ
ِ
احلجٍ اعمػص ِ
ِ
اًمالئحي مو يـطِ ُؼ قمـف و َيـضح دوكَف.
ؾي واًمؼماهلم
قمفدي هبو ٕكَّف ُظم ِّق َؾ إ َّزم أين ىمد أودقمتُف مـ
َّ
ومل َأر طموضم ًي إمم إهمراق اًمـّزع ذم احل ّجي واؾمتػراغ ا َعمقعي ذم اعمجودًمي إذ يموكً اًمؼضقي واضح ًي ذم كػز َّ
يمؾ
بلم قمـ ِ
ٍ
ستدل قمؾقف ِ
ٍ
مستغـ أن ُي ّ
اًمقضقح ،ويمـً أرى ّ
سمغػمه)  ،ويمـً
كػسف
احلؼ
(أن ّ
مؽتػ سمظفقره ُم ٌ
ومؾام ك ُِنم اًمؽتوب شمـوهً إ َّزم سمعض آقمؽماضوت
أىمدِّ ر ّأّنو ؾمتؽقن يمذًمؽ قمـد قمو ّمي مـ ي ّطؾع قمغم أد ًّمتفوّ ،
َ
ٌ
سمحٌ كُنم ذم جم ّؾي جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي قمغم اًمشبؽي
مسوئؾ ِقمدّ ٍة مـف ،أطمدُ هو
واعمـوزقموت واإلؿمؽوٓت ذم
()1

اًمس َؾؿل .وىمد
اًمعوعمقي قمـقاكف (سمراءة اسمـ موًمؽ مـ اًمتدًمقس وصـوقمي اًمشقاهد اًمشعريي) ًمؾديمتقر رومقع ُّ
ٍ
ِ
ِ
ُ
اًمػرزدق
ذيمره
ُ
رأيً أن أضمقى قمـف ٓ ًمؼقؿتف ذم كػسف ،ومام ذم اًمبحٌ مـ ىمقؿي إٓ أكّف صور يموًمؼرار اًمذي َ
()2

َ
ُ
سمحقٌ اكص ّبً إًمقف أيمثر اًمش َبف اًمتل َ
يؽسقه
وطموول أن
همػمهو،
َ
أدمم هبو مـ ؾمب َؼف مـ اعمعؽمضلم وزا َد قمؾقفو َ
ِ
اًمتـوول واًمـَّص ِ
ِ
ِ
ِِس ً
ػ ذم اًمطرحِ  ،ومو سمقـَف وذًمؽ َهم ٌ
قح.
اعمقضققمقي ذم
سموٓ مز َّي ًػو مـ
قط كػوكِ ُ
ػ ومفوم ُف وم ٌ
َ
ِ
قز قمغم ٍ
يمثػم مـ اًمـوس ٕكَّف ًمقس ُّ
يمؾ مـ كظر ذم هذه اًمؼض ّقي جيد
وسمعض هذه اًمش َبف وآقمؽم
اضوت ىمد جي ُ
ِ
ِ
وصحتفو مع
صدىمفو
واًمػحص قمـ
اًمقىمً واًمؼدر َة قمغم اًمتػتقش ذم أد ًّمتفو ومقازكي طمجٍ اخلُصامء
َ
ّ
ٍ
اؾمتعامل اًمرو ّيي وإكعوم اًمتل ُّمؾ .ومؿـ ِ
أؿمفر ظم َؾ ًْ ،وًمؽـل يم َّؾام
أزمعً اًمر َّد قمغم هذا اًمبحٌ مـذ
أضمؾ هذا
ُ
ِ
وضمدت سمعض اًمس ِ
ٍ
ِ
قمقاد َ
واإلىمبول مـ اًمـػس،
اًمقىمً
عي ذم
َشعى إمم أن
قمدت
مهؿً سمف
ُّ
ْ
ُ
دون ذًمؽ شم ُ
َّ
ٍ
شمعؾقؼوت.
وومرىمً ضمقايب قمغم صمامين
وم ُ
ظمطر هلو شمريمتُفوّ ،
ذيمره إٓ ُك َت ًػو ٓ َ
ؽتبً هذا اًمر َّد جمق ًبو ومقف قمـ مجق ِع مو َ
وهذا ُ
اًمنموع ومقفو.
أوان ُّ
واهلل اعمق ِّوم ُؼ.

) (1رؾموئؾ اجلوطمظ .144 /2
) (2اًمعدد اًمسوسمع مـ ؿمفر رضمى قموم 1436هـ سملم صػحتل  149و.212
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التعلوقة األوىل:
ِ
بعض ما يف املقدِّ مة
مناقشة
ىمول اعمتع ِّؼى ( :ومؾؼد اطمؽمت طملم رأيً يمتوب شمدًمقس اسمـ موًمؽ ذم ؿمقاهد اًمـحق ًمؾبوطمٌ ومقصؾ
()1

وقمؾق اعمـزًمي وفمفقر سمريمي قمؾؿف قمغم أضمقول
اعمـصقر عمو قمرومتُف وقمرومف همػمي قمـ اسمـ موًمؽ مـ متوكي اًمدّ يـ
ّ
متتوسمعي مـ اًمعؾامء وـمؾبي اًمعؾؿ وًمصعقسمي ظمػوء مثؾ هذا إمر قمغم اًمعؾامء اعمتعوىمبلم قمغم يمتبف قمـويي ودرايي
ِ
ممًمػوهتؿ).
ًمبعد شمقاـمئفؿ قمغم قمدم ذيمر ذًمؽ ذم
واعمآظمذ قمغم هذا اًمؽالم:
ٍ
ؼما إمم احلدِّ اًمذي شمـتػل معف ّ
يمؾ
 -7أن مسوق سمقوكف عمعرومتف ٓسمـ موًمؽ يقهؿ أكف يثبِتف معرومي ويؼت ُؾف ظم ً
ٍ
ٍ
ضمورا مصوىم ًبو ًمف ذم
ريبي أو
ؿمبفي قمـف .وًمعؿري َأن ًمق يمون وإيوه يمـ َ
َدموين َضمذيؿي أو يمـخؾتَل ُطمؾقا َن أو يمون ً
اعمعرومي أن ُختقؾ وًمتؾؽ اعمعوذة أن ُختؾِػ ،ومؽقػ وإكام ِقمقًمف ِ
طمل واطمد أرسمعلم ؾمـ ًي جلوز هلذه ِ
وقم َقًمـو
َ
ٍّ
ِ
ويؽذسمقن .وىمد يبوًمغقن ذم
اعممرظمقن واعمؽممجقن ،وهؿ يصدُ ىمقن
مجق ًعو ذم معرومي اسمـ موًمؽ قمغم مو كؼؾف ّ
أيضو
اًمتز ّيد ،وىمد ُيرسومقن ذم اًمتح ّقػ .ويمام كؼؾقا دٓئؾ شمُشعر سمتد ّيـ اسمـ موًمؽ وصالطمف ووىموره كؼؾقا ً
ِ
مطفرة ًمؾعؾامء
أؿمقوء ىمد شمقضمى إن
قرا مالئؽقّي ّ
ّ
صحً اًم َؼدْ َح ومقف قمـد مـ يرؾمؿقن ذم أذهوّنؿ ُص ً
اًمصػدي (ت764هـ) واًمسققـمل (ت911هـ)  .وهؿ قمغم ّ
يمؾ طمول إكام
اعمتؼدِّ ملم يموًمذي كؼ َؾف قمـف
ّ
حيؽؿقن قمغم اًمرضمؾ سمام يرون مـ فموهر ِ
دىموئؼ أظمالىمف وسمقاـمـ أطمقاًمِف.
أمره .وىمد ختػك قمؾقفؿ ُ
()2

()3

أن مـ قمودة اًمـوس إذا شمرمجقا ًمع َؾ ٍؿ أو ِ
وقمغم ّ
ويػقا قمقق َسمف ورديء
ًمغػم قمؾ ٍؿ أن يسفبقا ذم ذيمر ومضوئؾف ُ
ظمقاصفؿ
أظمالىمف .وىمد َكرى مثؾ ذًمؽ إمم اًمققم إذ كجد ذم سمعض إقمالم قمقق ًسمو ىمودطم ًي يعرومفو
ّ
و ُدظمالؤهؿ ،ومنذا موشمقا ُـمقيً ومل يذيمرهو اعمم ّسمـقن هلؿ واعمؽممجقن ،ومؾق ضموء سمعد ٍ
دهر مـ يذيمر قمـ
سمحجي أكف ًمق يمون صد ًىمو ًمذيمره مـ شمرمجقا ًمف .وًمقٓ ّ
أن يمتى اًمتوريخ
اعمؽمضمؿ ًمف ،ؿمق ًئو مـ هذا ًمؽ ُِّذب
ّ
َ
ىم ّقدت ًمـو ُك َب ًذا مـ ّ
زٓت اًمعؾامء مل يؼع ٕطمد شمصديؼ ذًمؽ.

) (1ص.151
سموًمق َوم َقوت  ،288 /3ط إطمقوء اًمؽماث.
) (2اًمقاذم َ
أيضو مو ؾمقليت ذم ص.87
) (3طمسـ اعمحورضة  ،97 ،96 /2ط اًمبويب احلؾبل .وراضمع ً
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 -2أكف ضمعؾ متوكي اًمدّ يـ يموعموكع مـ اًمتدًمقس .وهذا همػم صقاب ،ومؾق ؾم ّؾؿـو أن اسمـ موًمؽ يمون مـ
أصؾح اًمـوس وأشمؼوهؿ – وهق مـ أهؾ اًمصالح واًمتُّؼك ذم مو كحسى  -ومؾقس هذا سمامك ٍع ًمف مـ اًمقىمقع ذم
اخلطل واًمز ًَمؾ ٕكف سمنم يصقى ويطِئ وجيقز قمؾقف مو جيقز قمغم همػمه .وىمد وىمع ذم اًمتدًمقس مـ كحس ُبف
وأورع يموحلسـ اًمبٍمي (ت111هـ) وؾمػقون اًمثقري (ت161هـ) .وذًمؽ مـ ِىم َب ِؾ أن
أشمؼك مـف
َ
ِ
ومؾعؾ اسمـ موًمؽ ّ
شمعؿ ِد اإلومسودّ ،
اقمتؾ ًمـػسف طملم
اًمتدًمقس ىمد جيري مـ
اًمرضمؾ قمغم ضمفي اًمتلويؾ ٓ قمغم ّ
َ
رضرا إمم اًمـحق إمو ٕكف يضع اًمبقً وذم اعمسلًمي
جير
ومعؾ ذًمؽ سملكف مل يؽذب ًمعدم خموًمػتِف
َ
ً
اًمقاىمع وأكف ًمـ ّ
أسمقوت ُأ َظمر ىمديؿي ومصقحي ُيبـك قمؾقفو احلؽؿ وإمو ٕكف َيرى أن اًمؼقوس اًمذي ىمدَّ َمف هق اًمؼويض ذم اعمسلًمي ٓ
ِ
َ
ريمقب
احلومؾ ًمف قمغم
اًمبقً اًمذي وض َعف ،ومفق يعتدّ ذًمؽ سمؿـزًمي اًمتؿثقؾ وإن أظم َػك أكف ىموئؾف .ور ّسمام يؽقن
واًمتػرد قمـ ِ
همػمه .واًمصوحلقن ًمقسقا سمؿعصقملم مـ
طمى اإلهمراب
مثؾ هذا
هقى ظمػل ذم ّ
واًمتلو ِل ًمف ً
ّ
ّ
ذًمؽ .وذم هذا يؼقل اسمـ شمقؿقي (ت728هـ) ( :اًمرضمؾ اًمعظقؿ ذم اًمعؾؿ واًمدّ يـ مـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم
()1

وكقع مـ
سموًمظـ
ومـ سمعدهؿ إمم يقم اًمؼقومي أهؾ اًمبقً وهمػمهؿ ىمد حيصؾ مـف كقع مـ آضمتفود مؼروكًو
ٌ
ّ
اخلػل ومقحصؾ سمسبى ذًمؽ مو ٓ يـبغل اشمبوقمف ومقف وإن يمون مـ أوًمقوء اهلل اعمتؼلم).
اهلقى
ّ
ِ
قمؾق
قمؾق اعمـزًمي يموعموكع مـ اًمتدًمقس! وًمقس هلذه اًمؽؾؿي معـًك إٓ احلَشق واًمتفقيؾ ٕن ّ
 -4أكف ضمعؾ ّ
اًمعؾق ذم قمؾؿ أم ضموه أم مول أم
أي وضمف أدرشمَف ٓ يؿـع مـ اًمتدًمقس ؾمقا ٌء أيمون هذا
ّ
اعمـزًمي يمقػام ىم ّؾبتَف وقمغم ِّ
ِ
وموضمرا ووموؾم ًؼو ظمبق ًثو .وهذا ِّسملم معؾق ٌم.
يموومرا ً
ُمؾؽ أم همػم ذًمؽ ،سمؾ ىمد يؽقن قموزم اعمـزًمي ً
ِ
سمريمي قمؾؿف قمغم مـ سمعده يموعموكع مـ اًمتدًمقس .وهذه ىموقمد ٌة ضمديد ٌة ذم اجلرح
 -3أكف ضمعؾ فمفقر
يمؾ مـ فمفرت سمريم ُي ِ
قمؾؿف واؾمتػود اًمـوس مـف ومال ِ
واًمتعديؾ اظمؽمقمفو هذا اعمتع ِّؼى ،ومعـده أن ّ
يص ّح أن يؼع
يقصػ سمام هق أؿمدُّ مـ اًمتدًمقس يموًمؽذب واًمػسؼ واعمجقن
أيضو أن
َ
مـف اًمتدًمقس .ويؾزمف أن يؿتـع ً
واًمبدقمي واًمؽػر!
ُ
َ
واًمزخمنمي (ت538هـ) اًمؾذان ٓ شمزال
اجلوطمظ (ت255هـ)
ومعغم هذه اًمؼوقمدة يـبغل أن يؽقن
ُّ
شمغؿركو سمريم ُي ِ
َ
اعممرظملم
قمؾؿفام ؾمـقَّلم طمسـ َِل اعمعت َؼد ٓ معتزًم َّقلم
ويؽقن مو ُىم ِرومو سمف مـ آقمتزال مـ سمغل ّ
ٌ
اعممرظملم ذم هذا اًمذي ذيمروه
وإومؽفؿ ،ومو وؿمك هبذا إمر مـ يمتبفؿ
ومؿـحقل قمؾقفؿ ،أو أن كصدِّ ق ّ
كجحد سمريم َي قمؾؿفؿ وكح ِّؼر مـف ٕن طمرض َة اعمتع ّؼى اًمػوضؾ يرى ّ
أن مثؾ ذيـؽ ٓ
قمـفؿ ومقؾزمـو أن
َ

) (1مـفوج اًمسـي اًمـبقيي  .543 /4واكظر شمػصقؾ هذه اعمسلًمي ذم ص 26مـ هذا اًمـؼض.
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ِ
أيضو أن يؽقن اسمـ دريد (ت321هـ) واًمتؼميزي
ى
واًمـقن) .ويـبغل ً
يلشمؾػون (طمتّك ُيم ًَّمػ سملم ّ
اًمض ّ
ٍ
ذاب ٕكف ًمق
وأرضاهبؿ ُسمرآ َء مـ مو ُهم ِؿزوا سمف مـ جمقن أو
(ت512هـ) واسمـ قمصػقر (ت669هـ)
ُ
ِ
سمؼميمي قمؾؿفؿ!
صح ذًمؽ مل كـتػع
َّ
()1

()2

()3

أيضو أصحوب اعمخؽمقموت احلديثي مـ اًم ُؽ ّػور اًمذيـ فمفرت سمريم ُي
شؿؾ ً
سمؾ ًمػظ يمالمف جيى أن ي َ
ِ
اًمعؾؿل!
همػم
قمؾؿفؿ قمؾقـو واكتػعـو هبؿ أيمثر مـ
ّ
سمعض اًمـّحوة واًم ّؾغق ّيلم! وهؽذا يؼقدكو اًمؽالم اًمعوـمػل ُ
مبفؿي ،واإلهبوم ىمـطرة
 -5زقمؿف صعقسم َي ظمػوء هذا إمر قمغم اًمعؾامء سمعد اسمـ موًمؽ .واًمصعقسمي يمؾؿي َ
اإلهيوم .ومنن يمون يريد سموًمصعقسمي آؾمتحوًمي ومفذا ّسملم اًمبطالن إ ْذ ٓ يؼيض سمذًمؽ ذع وٓ ٌ
قمؼؾ ،سمؾ اًمقاىمع
ِ
ختصصوهتؿ وهمػمهو.
يدُ ّل قمغم أن اًمعؾامء ذم سمعض اًمؼرون ىمد ختػك قمؾقفؿ ُ
سمعض اعمسوئؾ ذم َِسارة ّ
يمثػما مـ اًمـظريوت ذم اًمـحق واًمٍمف وإصقات واًمبالهمي واًمـؼد وهمػمهو
واًم ُّؾغقيقن اعمحدَ صمقن يقردون ً
إن ذم ِ
مل يؽـ ِ
يعرومفو قمؾامؤكو إوائؾ ،سمؾ ّ
كؼضو ٔرائفؿ وإزرا ًءا سمعؼقهلؿ.
سمعضفو ً
طمؼ ِّ
يمؾ مـ ضموء سمرأي مل ُيسبؼ إًمقف ومقؼول ٕيب إؾمقد اًمدّ ؤ ّزم
وهذا إمر يـبغل أن يؼول ذم ِّ
حتػمكو ذم َىمبقل كؼط اإلقمراب اًمذي ضمئً سمف ًمصعقسمي ظمػوء هذا إمر قمغم اًمصحوسمي اًمذيـ
(ت69هـ)( :ىمد ّ
ّ
اًمشؽ ذم يمثػم مـ ّمو ضمئتـو سمف
اعمصحػ) ،ويؼول ًمؾخؾقؾ (ت175هـ)( :يو أسمو قمبد اًمرمحـ ،ىمد كو َسمـو
رؾمؿقا
َ
يمصقرة اهلؿزة ويملوزان اًمعروض إ ْذ يمقػ يػك هذا قمغم مـ ىمبؾؽ!) ،سمؾ يؼول ٓسمـ موًمؽ ِ
كػسف( :يو أسمو
َ
قمبد اهللً ،مسـو كؼ َبؾ مـؽ آشمّسوع سموٓطمتجوج سموحلديٌ مطؾ ًؼو ذم إصمبوت أطمؽوم اًمعرسم ّقي ًمصعقسمي ظمػوء هذا
إمر قمغم مـ ؾمب َؼؽ مـ اًمعؾامء اعمتعوىمبلم قمغم اًمـحق قمـويي ودرايي ًمبعد شمقاـمئفؿ قمغم قمدم ذيمر ذًمؽ ذم
ِ
ممًمػوهتؿ قمغم اًمقضمف اًمذي صـعتَف ذم مم ًّمػوشمؽ) .وهؽذا.
وإن يمون اعمتع ِّؼى يريد سموًمصعقسمي َّ
طموق معـوهو ،وهق اإلمؽون اًمؼؾقؾ ،ومـؼقل :إذا يمون هذا ممؽـًو وإن
ِ
يمون ً
اًمؼؾقؾ.
اًمضجوج واعمامطمؽي ٕن مـ اجلوئز أن شمؽقن هذه اعمسلًمي مـ هذا
ىمؾقال ومال طموضمي إمم ـمقل َّ
َ
طمجي وموؾمدة،
سمحجي ضمدًم ّقي ذيمرهو هق ذم مو سمعدُ  .وهل ّ
حتٍ هـو قمغم اعمتع ِّؼى ّ
قمغم أكّو كستطقع أن ك ّ
()1

وًمؽـفو ٓزمي ًمف ذم هذا اعمقضع ،وذًمؽ أكف زقمؿ أكف ًمقس ّ
يمؾ مو ا ّـمؾع قمؾقف اسمـ موًمؽ أمؽــو آ ّـمالع
) (1اكظر ً
مثال هتذيى اًمؾغي ًمألزهري .31 /1
) (2اكظر ً
مثال معجؿ إدسموء ًمقوىمقت احلؿقي .2824 /6
) (3اكظر ً
مثال اًمقاذم سموًمقومقوت .166 /22
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قمؾقف .وإذن جيقز قمـده أن يؽقن اسمـ موًمؽ ىمد ا ّـمؾع قمغم قمنمات اًمؽتى اعمػؼقدة اًمتل ٓ يعر ُومفو أطمدٌ ذم
ٍ
قمٍمه وٓ سمعده .وملىمقل :ويمذًمؽ مو يدريؽ ّ
يمتوب ًمف قمغم
ًمعؾ أطمدً ا مـ اًمعؾامء سمعد اسمـ موًمؽ ىمد ك َّبف ذم
هذه إسمقوت وسملم مو ومقفو مـ اًمصـعي واًمتقًمقد صمؿ ُوم ِؼد يمتوسمف هذا ومل ِ
يصؾ إًمقـو يمام ُوم ِؼدت شمؾؽ اًمؽتى اًمتل
ّ
ّ
َّ
شمرى أن اسمـ موًمؽ ا ّـمؾع قمؾقفو.
قمرضً هلو ذم يمتويب  ،وأكو ُأعمِع إًمقفو
 وملمو ِقم ّؾي ظمػوء هذا إمر قمغم مـ سمعد اسمـ موًمؽ ومؼد
ُ
()2

سمنمجول.
ومؿـ ذًمؽ:
أ -أن َ
أهؾ هذا اًمعٍم مل شمؽـ هلؿ قمـوي ٌي سموكتخول اعمسؿق ِع مـ يمالم اًمعرب وآؾمتقثوق مـف ظمال ًومو
َ
ًمؾؿتؼدِّ ملم ّ ،
طمسـ اًمظ ّـ
أؿمعرهؿ إم َـ وأهلؿفؿ
اًمسالمي مـف
يملن ُسمعد قمفدهؿ سموًمشعر اعمصـقع
َ
َ
وـمقل ّ
()3

ّ
اًمتقضمس ،إ ْذ يموكً اًمرواي ُي قمـ اًمعرب ومشوومفتُفؿ ىمد اكؼطعً
وطمؾ مـ كػقؾمفؿ ُىم َقا آطمؽماس وصدق
ّ
قمـفؿ مـذ ُىم ٍ
رون.
ِ
ِ
وأوضح ُسمرهون قمغم هذا هق أ ّّنؿ مل يعرضقا ُّ
اًمتؽذيى وٓ
اًمتصديؼ أو
ىمط هلذه إسمقوت سمٌمء مـ
ُ
اإلصمبوت أو اًمـػل .وٓ شمؼؾ( :إّنؿ ؾمؽتقا قمـفو ًمثؼتفؿ سموسمـ موًمؽ) ٕن هذا ىمد ِ
يص ّح ًمق يموكقا ىمد أصمبتُقا
ِ
وضعفو صمؿ ؾمؽتُقا قمـفو سمعد قمؾ ٍؿ هبو .ومل ّمو أن يسؽتقا
معرومتَفؿ هلو وأطمصقا قمدّ هتو وقمر ُومقا مو ُيذيمر مـ أد ًّمي
ِ
ٍ
اًمقضمقه ومفذا دًمقؾ قمغم همػؾتِفؿ اًمتو ّمي قمـ هذا إمر ،وهق مو
سمقضمف مـ
قمـفو ؾمؽقشمًو مطبِ ًؼو وٓ يذيمروهو
ُّ
قم َّؾؾتف آك ًػو سم ُبعد قمفدهؿ ِّ
شمـحط
اًمقصموىمي مبؾ ًغو
سموًمشعر اعمصـقع ،إٓ أن يؽقن اسمـ موًمؽ ىمد سمؾغ قمـدهؿ مـ َ
ِ
ؿتحـ مو يليت سمف .وأقمقذ سموهلل مـ هذا! وهلذا
دون ُىمـّتف اًمشؽقك وإوهوم سمحقٌ ٓ ُيسلل وٓ ُحيوؾمى وٓ ُي َ
ِ
ِ
طمجي قمؾقف ،ومنذا ىمولً( :مق
ى
اطمتجوج اعمخوًمػ سمعد ِم شمـبقففؿ قمغم هذه إسمقوت ومـجع َؾف ّ
َ
كستطقع أن كؼؾ َ
يموكً هذه إسمقوت مقضققمي ًمـ َّب َف هلٓء اًمعؾامء قمؾقفو) ىمؾـوً( :مق َ
يمون هلٓء اًمعؾامء قمغم اًمغويي مـ اًمتث ُّبً
إسمقوت دراؾم ًي وموطمص ًي ؾمقا ٌء أظمرضمقا مـ دراؾمتِفو إمم ىمبقهلو أم إمم رومضفو،
ًمدرؾمقا هذه
واًمتحؼقؼ
َ
ُ
ومسؽقهتؿ اًمتو ُّم قمـفو جيع ُؾـو كشؽِّؽ ذم مدى شمثبُّتِفؿ وحتؼقؼفؿ).
ُ

) (1ص.165
) (2ص 11ومام سمعدُ .
) (3اكظر يمتويب ص.23 ،22
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َ
قمرومً
شمالمقذ ًمطريؼتِف ،ومنذا
أشمبوقمو عمذهبف و
َ
ب -أن قمو ّمي مـ ضموء سمعد اسمـ موًمؽ يموكقا يعدّ ون أكػسفؿ ً
ِ
همؾى قمؾقفؿ مـ ِ
ِ
وؿموع
ؿمعر اعمـظقموت
قمٍمهؿ سمعقدٌ مـ
وقمرومً أن
هذا
َ
َ
شمؼؾقى اًمشعر وامتحوكف مع مو َ
َ
ِّ
ومقفؿ مـ ِّ
سموًمشؽ
أكػسفؿ
اًمشعر اعمق ًَّمد مل يؽـ سمؿستـؽَر قمـدك أن يس ِّؾؿقا هبذه إسمقوت دون أن حتدّ َصمفؿ ُ
ومقفو.
كجد سمعد اسمـ مو ٍ
وٓ كؽود ِ
يـوزقمف مـوزقم َي اًمـِّدِّ ًمؾـِّدِّ همػم أيب طم َّقون (ت745هـ)  ،وهق
ًمؽ مـ يمون
ُ
ٌ
مػرس ،وًمقسً ًمف معروم ٌي وموئؼ ٌي
رضمؾ واطمدٌ  ،ومؿظـّي همػؾتِف قمـ مثؾ هذا إمر ىمق ّي ٌي .وهق سمعدُ
ّ
كحقي ِّ
يتعوط اًمتلًمقػ ومقف مع ِ
ِ
يمثرة مصـّػوشمِف ْ
َ
ِّ
ـمر ًومو ،ومؼد جيقز أن
صحقحف ومـحقًمِف ،ومل
سموًمشعر
وإن يمون حي َػظ مـف َ
ِ
اًمص ِ
سموظمتالف كؿ َطقفام ومظـّفو
أطمس
حوح ومؾؿ ُيمكس سمقـفام ومر ًىمو وٓ َّ
يؽقن ىمرأ أسمقوت اسمـ موًمؽ مع إسمقوت ِّ
()1

ِ
اًمشعر اًمؼديؿ َّ
مـ ِّ
سموٕؾموًمقى .وىمد
اًمتػرس
ٕن اًمتػرىمي سمقـفام حيتوج إمم أمر زائد قمغم اًمعؾؿ ،وهق م َؾؽي ّ
واؾمع اًمعؾؿ ومقفو وذم ِ
ُ
وؿمعر سمعض
همػمهو وًمؽـّف يؼرأ ؿمعر امرئ اًمؼقس
اًمرضمؾ إمو ًمو ذم اًمعرسم ّقي
يؽقن
َ
َ
اًمػرزدق قمـدمو ِ
سمقً ًَم ٍ
ُ
ؾمؿعف:
بقد اًمذي ؾمجدَ ًمف
اًمعبوؾمقلم ومال جيد سمقـفام ومر ًىمو
فموهرا ،وًمع ّؾف ًمق ىمرأ َ
ً
ِ
ُ
ؾـــقل يملّنـــو
ـــققل قمــــ اًم ّط
اًمس
وضمـــال ّ

ُز ُسمــــــر ُ ِ
متقّنــــــو أىمال ُمفــــــو
دمــــــدّ
َ
ٌ

صمؿ ىمرأ سمقً اسمـ ٍ
موًمؽ:
رؤيـــ ُي ِ
ُ
يئـــقل ًمـــف إمــــ
اًمػؽـــر مـــو

ـــلم قمــــغم اضمتــ ِ
ـــوب اًمتــــقاين
ـــر معـ ٌ
ــ ُ

وىمقؾ ًمف( :إّنام ًمشوقمر واطمد أو ًمشوقمريـ ذم قمٍم واطمد) مل يـؽِر هذا ومل ِ
يامر ومقف .وذم هذا يؼقل أسمق
اًمتبحر ذم قمؾؿ ًمغي اًمعرب إذا أؾمؼط مـ سمقً ّ
اًمشعر يمؾؿ ًي أو رسمع
طم َّقون( :ويمون سمعض ؿمققظمـو مـ مـ ًمف
ُّ
اعمعلم سمدون مو أؾمؼط ٓ يدرك مو أؾمؼط مـ ذًمؽ ...ومفذه يم ُّؾفو مـ مقاهى اهلل شمعومم ٓ شممظمذ
اًمبقً ويمون َّ
ِ
اًمتٍمف ذم اًمػصوطمي واًمتػـّـ ذم
سمؿعزل قمـ
سمويمتسوب)  .ويؼقل ...( :سمؾ أيمثر أئؿي اًمعرسم ّقي هؿ
ّ
()2

سمورقمو ذم اًمـظؿ واًمـثر يمام ّ
اًمبالهميّ ...
سمورقمو ذم اًمػصوطمي ّ
يتقهمؾ ذم قمؾؿ
ىمؾ أن شمرى ً
وىمؾ أن شمرى كحق ًّيو ً

)ً (1مقس سمصحقح مو ّ
وقمؾؿف
مبغضو أو ؿمديد اخلالف قمغم اسمـ موًمؽ ،سمؾ يمون يعرف ًمف ومض َؾف
قمدوا أو
ً
يتقمهف سمعض اعمعوسيـ مـ أن أسمو طم ّقون يمون ًّ
َ
وذح أًمػقتف وشمسفقؾف ،وًمؽـّف مع ذًمؽ ٓ شمؾبٌ أن
ضمرس اًمـوس قمغم مصـّػوشمف ويمون ٓ ُيؼرئ إٓ ذم يمتوب ؾمقبقيف أو اًمتسفقؾ،
َ
سمآيي أكف هق اًمذي َّ
ّ
أمر مـ ضمـس
احلط مـف
ومتجرئف قمغم اًمغؾظي ذم اًمر ّد قمؾقف أو
شمُـتؼض قمؾقف أطمقوكًو قمؼدة اعمعوسة
ّ
وظموصي إذا ظموًمػ سمعض اعمتؼدّ ملم يمسقبقيف .وهق ٌ
ِّ
اًمغَػمة ٓ ِ
حيط أسمق طمقون أطمقوكًو مـ اسمـ موًمؽ يمذًمؽ يمون اسمـ موًمؽ ّ
اًمعداء ،ويمام ّ
حيط مـ اًمزخمنمي واسمـ احلوضمى ،اكظر ص .91وًمؾتػصقؾ ذم هذا
مقضع آظمر.
) (2اًمبحر اعمحقط  ،111 /1ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي.
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حيسـ أن يـطؼ سملسمقوت مـ اًمشعر ً
ومضال قمـ أن
اًمـحق .وىمد رأيـو مـ ُيـسى ًمإلمومي ذم قمؾؿ اًمـحق وهق ٓ ُ
َ
مدًمقهلو أو يتؽ ّؾؿ قمغم مو اكطقت قمؾقف مـ قمؾؿ اًمبالهمي واًمبقون) .
يعرف
()1

وكظػم هذا م َؾؽي إ ِ
ذن اإليؼوقم ّقي ،وهل اًمتل َمتقز سموًمسامع وطمدَ ه سملم ّ
اًمشعر اعمقزون واًمشعر اعمؽسقر،
وحير ُمفو اًمعومل اعمتح ِّؼؼ سمف.
ومؼد ُيقه ُبفو مـ ٓ يعرف
اًمعروضُ ،
َ
يعجز قمـ كظؿ ٍ
اًمرضمؾ قمؾقمف صمؿ ِ
ُ
رض ّ
رء صوًمح ومقف .ومـ هذا ىمقل
اًمشعر ،ومؼد يستقذم
ويمذًمؽ َىم ُ
َ
اًمػورد (ت377هـ) ًمبعض أصحوسمف( :إين ٕهمبطؽؿ قمغم ىمقل هذا اًمشعر ،ومنن ظموـمري ٓ
أيب قمكم
ّ
يقاشمقـل قمغم ىمقًمف مع حت ّؼؼل ًمؾعؾقم اًمتل هل مـ مقا ِ
رده) .
()2

ُ
اًمذيمل.
وىمٍم قمـ إدرايمف اًمعومل
اعمضعقف
اًمرؤى ،ومر ّسمام ّسمرز ومقف
ُ
ُّ
اًمؼؾقؾ اًمعؾؿ ُ
ويمذًمؽ شملويؾ ُّ
ًمؽؾ سموب مـفو ضمز ٌء مؼسق ٌم .وًمقس ّ
مػرىمي ذم أسمقاب يمتبِفّ ،
يمؾ مـ ضموء سمعد اسمـ
ج -أن هذه إسمقوت َّ
موًمؽ ىمد ا ّـمؾع قمغم مجقع يمتبِف وقمرف مو ومقفو .وًمقس ّ
يمؾ مـ اـمؾع قمؾقفو مجق ًعو جيى أن يؽقن ىمد ومطـ
ِ
ضً قمغم سمعض اًمعؾامء
صمؿ ُقم ِر ْ
ًمتػرىمفو .وأطمسى أّنو ًمق ُمجعً ذم مقضع واطمد ّ
ًمضخومي قمددهو .وذًمؽ ّ
ّ
اًمشؽ ومقفو وًم َبع َثفؿ ذًمؽ قمغم اًمؼقل ذم ؿملّنو ٕن قمددهو يمبػم ضمدًّ ا مل
اًمذيـ ظمؾػقا اسمـ موًمؽ خلوًمطفؿ
ٍ
أضم ْؾ ،طمتّك ؾمقبقيف
يتػرد سمؿثؾف وٓ
ىمريى مـف أطمد مـ اًمـّحوة طمتّك ؾمقبقيف (ت181هـ) اعمشووم ُف ًمؾعرب! َ
ّ
اعمشووم ُف ًمؾعرب !
()3

سمبعض؟ أشمراه طملم ٍ
ٍ
َ
إذ ؾمقخ َػك قمؾقف أن هذيـ
سمعضفو
ومؽقػ إذا رأى شمشو َسمف أًمػوفمِفو ومعوكقفو
ووازن َ
اًمبقتلم ظمرضمو مـ وقموء واطمد؟ ومهو ىمقًمف:
ِ
ـــــزاز
ِل ومآضــــــقا ذوي ِهمـًــــــك واقمتـ

أوت ذوي اًمػؼـــر واًمـ ًّ
ــذ ْل
ــً ْ
أرضــــو ا ًَّمـ ْ
ُ
وىمقًمف:

ـــــؾ ذي ِقم ّػــــــي مؼـ ّ
يمـ ّ
ـــــؾ َىمـــــــق ِع

ٍ
ًمـــــقس يـػـ ُّ
ــــزاز
ــــؽ ذا ِهمـًـــــك واقمتـ

) (1اًمبحر اعمحقط .111 /1
) (2معجؿ إدسموء .817 /2
ٍ
ىمريى مـف إؾمتوذ صوًمح اًم َعؿري ذم اعمـوزقمي  36ومام سمعدَ هو مـ احلديٌ  11117ذم مؾتؼك أهؾ
شمػرد ؾمقبقيف سمـحق هذا اًمعدد وٓ
) (3ك ّب َف قمغم قمدم ّ
اًمؾغي.
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وهق َيرى اضمتامع (ذا) و(همـك) و(اقمتزاز) قمغم هذا اًمؽمشمقى مع أّنام ؿموهدان قمغم مسلًمتلم خمتؾػتلم ذم
سمو َسملم ِ
اصمـلم!
يسقغ أن يؽقن هذا شمصود ًومو سملم ؿموقمريـ؟
وهؾ شمراه ّ
ومث ُؾفام ىمقًمف:
ِ
مجقـــــؾ
ومنيـــــوك أن شمُعــــــك سمغـــــػم

ًمعؿـــري ًم ُقجـــزى اًمػـــوقمؾقن سمػعؾفـــؿ
وىمقًمف:
ــل واًمـــقكك
ِوومو ًىمـــو سمــــل إهـــقاء واًمغـ ِّ

ِ
ّ
مجقـــــؾ
سمؽـــــؾ
وهمـــــػمك معــــــل
ُ

()1

ِ
أدوات اًمـظر ذم هذه إسمقوت.
أضمرى ؾموئر
وهؽذا ًمق َ
ِ
اًمعؾؾ يم ِّؾفو ومؼد شمعجبقا مـ ِ
ومع هذه ِ
أؾمؾقهبو ٓ
شمقًمقد سمعضفو ّعمو رأوا
يمثرة هذه إسمقوت وؿمؽُّقا ذم
َّ
َ
أىمػ قمغم ِ
اًمشعر اًمؼديؿ .وذًمؽ يمؼقل اًمعقـل (ت855هـ) ذم ٍ
ُيشبِف أؾمؾقب ِّ
اؾمؿف .واًمظوهر
سمقً مـفو( :مل ْ
ّ
أكف مـ يمالم اعمحدَ صملم) وىمقًمِف قمـ آظمر( :ىمقؾ :إن ىموئ َؾف مـ اعمق ًَّمديـ) .
()3

()2

صمؿ ىمول اعمتع ِّؼى سمعدُ  ...( :إطمؽوم اًمتل ذيمرهو اًمبوطمٌ ٓ يؿؽـ اًمتسؾقؿ هبو ًمـَّ ...
أن كنمهو
َّ 
()4

ً
وشمؼؾقال مـ ؿملكف وؿملن اًمـحقيلم اعمتلظمريـ قمـف ،وؾمتقىمع اًمدارؾملم ذم
ىمدطمو ذم أموكي اسمـ موًمؽ
ُيعدّ
ً
ًَمبس.)...
اًمذب قمـ اًمعؾامء.
صمؿ ذيمر أن مـ أؾمبوب ر ّده هذا
ّ
وذم هذا اًمؽال ِم مـوىمدُ مـفو:
ىمدطمو ذم أموكي اسمـ
 -7يرى اعمتع ِّؼى أكف ٓ يؿؽـ اًمتسؾقؿ سمام ذيمرشمُف ذم سمحثل ٕؾمبوب مـفو أن ذم هذا ً
جمرد أداء اًمؼقل إمم ىمدح ذم قمومل ٓ يقضمى ر ّده ،وإكّام ُير ّد اًمؼقل
مـفٍ قمو ّم ّل ٓ
موًمؽ .وهذا
ٌ
قمؾؿل ٕن ّ
ّ

) (1وذم يمتويب ص 39ومام سمعد أمثؾي أظمرى.
) (2اعمؼوصد اًمـحقيي  ،1161 /3ط دار اًمسالم.
) (3اعمؼوصد اًمـحقيي  .1318 /3واكظر يمتويب ص 15و .86
) (4ص.152
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ِ
وشمعرف أد ًّمتف وسمراهقـف .وًمق يمون اؿمتامل اًمؼقل قمغم َىمدح يمووم ًقو ذم إسمطوًمف عمو يمون
سمعد اًمـظر ذم هذا
اًمؼدح ّ
صمؿي طموضمي إمم اًمػحص قمـ أد ًّمتف واسمتالء صدىمفو مـ يمذهبو.
ِ
سبل ٓ مط َؾ ٌؼ ،ومقؼول :إمو أن يؽقن هذا اًم َؼدح
دح مع أن اًم َ
 -2أكو ًمق ؾم ّؾؿـو سملن هذا َىم ٌ
رأي أكف َىمدح ك ّ
طم ًّؼو وإمو أن يؽقن ً
أيضو
سموـمال ،ومنن يمون طم ًّؼو ومؾقس قمغم اعمرء َضمـوح أن يصػ سمف مـ يستح ّؼف ،وجيى ً
ِ
ِ
اًمتسؾقؿ سمف .وإن يمون ً
وإكؽوره.
ىمدطمو ٓ يؼيض سمر ّده
جمرد يمقكف ً
سموـمال ُومػم ّد ًمػسود أد ًّمتف ٓ ٕكف َىمدْ ح إذ ّ
زقمؿ ٌ
زقمؿف أن ذم احلؽؿ سمقضع إسمقوت ً
شمؼؾقال مـ ؿملن اًمـحقيلم ّ
سموـمؾ
اعمتلظمريـ قمـ اسمـ موًمؽ ٌ
ُ -4
ّ
ٕن احلؽؿ سمعدم معرومتفؿ ذًمؽ ٓ يقضمى اًمتؼؾقؾ مـ ؿملّنؿ ٕن اًمعؾامء ىمد خت َػك قمؾقفؿ ذم سمعض اًمؼرون
سمعض اعمسوئؾ .
ُ
()1

ضمعؾ مـ إؾمبوب اًمتل ِ
 -3أكف َ
إيؼوقمفو اًمدارؾملم ذم ًَم ْبس.
أوردهتو ذم يمتويب
شمقضمى ر ّد إطمؽوم اًمتل
َ
ّ
أوردهتو طم ًّؼو وإمو أن شمؽقن سموـمالً ،ومنن
أيضو :إمو أن شمؽقن هذه إطمؽوم اًمتل
ّ
وهذا اًمؼقل مردو ٌد إذ يؼول ً
حلؼ ٓ ِ
يموكً ً
يقىمع ذم ًَمبس،
سموـمال ومنكام شمُر ّد ًم ُبطالّنو ؾمقا ٌء أوىم َعً ذم ًمبس أم مل شمقىمع .وإن يموكً طم ًّؼو ومنن ا ّ
سمؾ اًم َّؾبس يم ُّؾف ذم وأده ويمِتامكف.
أيضو ذم أن كقطمل إمم ـمالب اًمعؾؿ أن يصدّ ىمقا سملن ً
رضمال ذم اًمؼرن اًمسوسمع شمػر ّد سمؿئوت
واًمؾبس ً
ُ
صمؿ يؽقن هذا
إسمقوت مـ ؿمقاهد اًمـّحق ٓ يعرومفو أطمدٌ مـ قمؾامء قمٍمه وٓ َمـ ىمبؾفؿ وٓ َمـ سمعدهؿ! ّ
ٍ
ىمريى مـف أطمدٌ مـ قمؾامء اًمـحق اعمشوومفلم ًمؾعرب طمتّك ؾمقبقيف!
يتػرد سمؿثؾف وٓ
شمػرد سمف مل ّ
اًمعدد اًمذي ّ
ِ
أيضو ذم أن يؼرءوا ىمقل اسمـ موًمؽ قمـ ٍ
ًمشذوذه ،إذ ٓ
سمقً مـ همػم أسمقوشمِف ...( :ومال ُطم ّجي ومقف
واًمؾبس ً
وآؾمتدٓل سمام هق يمذا ذم ِ
يؼقلِ :
ىموئؾ وٓ ٍ
ُ
قمدل ُ
راو ٌ
شمتؿ ٌي وٓ ٌ
همويي
عً ممّـ ُيق َصمؼ سمعرسم ّقتِف.
ؾمؿ ُ
ُيع َؾؿ ًمف ّ
اًمض ِ
ومقحتجقا سمام أور َده مـ هذه إسمقوت وهق مل يؼؾ ذم رء مـفو( :ؾمؿعتُف قمـ اًمعرب
عػ) صمؿ يوًمػقه
ّ
ّ
أو قمـ مـ ُيق َصمؼ سمعرسم ّقتِف)!
()2

أيضو ذم أن يروا مو سملم هذه إسمقوت مـ ؿمدّ ة اًمتشوسمف ذم إًمػوظ وإؾموًمقى واعمعوين قمغم
واًمؾبس ً
ٍ
اًمتصديؼ سملن هذه إسمقوت ًمعنمات اًمشعراء أو مئوهتؿ!
صمؿ يسو ُمقا
َ
وضمف ٓ يسقغ ومقف إمؽون اًمتصو ُدف ّ

) (1اكظر مو ذيمركوه ُ
ىمبؾ ذم ص.11
) (2ذح اًمتسفقؾ  .99 /2وؾمقليت طمديٌ قمـف ص.68
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ٍ
مؼبقل ٕن
(اًمذب قمـ اًمعؾامء) .وهذا همػم
 -6ذيمر اعمتع ِّؼى أن مـ إؾمبوب اًمتل مح َؾتْف قمغم اًمر ّد
ّ
ٍ
اجلقر واًمعصب ّقي واًم ُعؼقق
صحقحو ُيسعك إًمقف ،إذ ىمد يؽقن ومقف
همرضو
اًمذب قمـ اًمعؾامء
سمنـمالق ًمقس ً
ً
ّ
ُ
اًمذب قمـ اًمعؾامء ًمؽون
سمحجي
واعملصمؿ ،ومؾق أن أطمدً ا أ ًّمػ يمتو ًسمو ذم إكؽور شمدًمقس احلسـ اًمبٍمي
ًمؾعؾ ِؿ
ّ
ّ
ُ
ٕن إكؽور شمدًمقس احلسـ اًمبٍمي ِ
ضموهال وجلـك سمذًمؽ قمغم أطموديٌ اًمـبل ﷺ ّ
ً
يقضمى ىمبقل مجقع
متعص ًبو
ّ
َ
اًمذب قمـ اًمعؾامء إذا يمون مو ِقمقبقا
ضعقػ ،وإكام ُينمع
واًمعؿؾ سمف مع أن سمعضف
وشمصحقحف
مو قمـعـ ومقف
ٌ
ّ
َ
اًمذب قمـ ّ
سمف ً
أيضو.
سموـمال ٓ دًمقؾ قمؾقف يمام ُينمع
يمؾ مسؾؿ ً
ّ
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التعلوقة الثاىوة:
مناقشة معنى التدلوس وما يلتبس به ووصف صنوع ابن مالك
قمؼد اعمتع ّؼى ً
ومصال أضمرى ومقف احلديٌ قمـ اًمتدًمقس ومو يؾتبس سمف يموًمؽذب واًمقضع وكحقمهو.
()1

وملسملم ظمطله وظم َطؾف.
ذيمره ِّ
وؾملذيمر رأيل ذم هذه اعمسلًمي سمٌمء مـ اًمتػصقؾ صمؿ أقمقد إمم مو َ
وملىمقل :هو هـو أًمػوظ شمؾتبس وشمتداظمؾ ويؼع اخل ْؾط سمقـفو ،ومـحتوج إمم يمشػفو وشمِبقوّنو ،وهل
(اًمتدًمقس) و(اًمؽذب) و(اًمقضع).
مشتؼ مـ (اًمد ًَمس) و(اًمدُّ ًْمسي) ،وهل اًم ُّظؾؿي ّ ،
يملن سمِـوء (وم َّع َؾ) ومقف
 وملمو اًمتدًمقس ومفق ذم اًم ُّؾغي
ّ
ِ
ِ
ُ
اجلفؾ
يرضه
إمر
تعديي ،ومؿعـك (د ًَّمس
دال قمغم اًم
شمدًمقسو) ضمع َؾف ً
ً
َ
مظؾام ،وذًمؽ سمؽتامن سمعض قمقبِف قمغم مـ ّ
ِ
ُ
رضر
يرض
اجلفؾ سمف ىمقهلؿ( :ومالن ٓ يداًمس) أي ٓ يودع .واعمخودقم ُي ٌ
سمف .ويشفد ًمؽقن هذا اًمعقى مـ مو ّ
()2

حمض سمال ّ
اًمسؾعي) إذا أظم َػك قمق َبفو قمغم
ٌ
ؿمؽ .وىمد يم ُثر اؾمتعامهلؿ ًمف ذم اًمبقع ،ومقؼقًمقن( :د ًَّمس ومالن ّ
ِ
رضر هذا اًمؽتامن قمؾقف.
يبلم ًمؾـوفمر مع
مظؾام ٓ ِّ ُ
مشؽمهيو ،ومؽلكف ضمعؾ ضموك ًبو مـفو ً
ِ
ِ
ِ
ختصقص قمؿقم معـك
وهمػمهؿ قمغم
واًمـظر ذم إؾموكقد مـ اعمحدّ صملم
اًمروايي
صمؿ
َ
اصطؾح أهؾ ِّ
ِ
ُ
اًمتدًمقس ،وهق ضم ُ
اجلفؾ هبو إ ْذ يمون
ى
يرض اعمخو َـم َ
عؾ اًمٌمء ً
مظؾام ،سمؽتامن سمعض قمقى أًمػوظ اًمسـَد اًمتل ّ
ٍ
ِ
ِ
ـمريؼ اًمتقريي
مضقئي ًمف .وذم اًم ّظؾؿي اخلػو ُء وآؾمتبفو ُم .وذًمؽ مـ
همػم
هذا مـ مو جيع ُؾفو مظؾؿ ًي َ
ِ
معـقلم مـ ـمريؼ آؿمؽماك اًم ّؾػظل أو همػمه أطمدُ مهو ىمريى إمم ومفؿ
واًمتعريض ،وذًمؽ سمذيمر ًمػظ حيتؿؾ
ِ
يؼع سمودئ اًمرأي
اًمسومع سموًمؼرائـ ،وأظمر سمعقدٌ مـ ومفؿف مع إرادة اعمعـك اًمبعقد اًمذي ٓ يبدُ ر إمم ومفؿف وٓ ُ
ّ
(قمـ ومالن) ومقظـ اعمخو َـمى أن اًمراوي ِ
ذم ِ
ؾمؿع هذه اًمروايي مـ ومِالن وموه ًمػقف
ومهف .وذًمؽ يمؼقل اًمراويَ :
ّ
ُ
أيضو ذم ُقمرومفؿ
امع
وآشمصول وًمشققع هذا ً
اًمس ُ
ًمدًٓمي اًمؼرائـ قمغم ذًمؽ مـ ضمفي أن إصؾ ذم اإلؾمـود ّ
ومالن ،وإكام ِ
ٍ
ؾمؿعفو قمـ مـ
واؾمتعامهلؿ ،همػم أن اًمراوي مل ِيرد هذا اعمعـك إذ مل يسؿع هذه اًمروايي قمـ
ِ
ؾمؿعفو قمـف ،وموؾمتعؿؾ (قمـ) سمؿعـوهو أظمر اًمذي ٓ يطر ذم ذهـ اعمخو َـمى ،ىمصدً ا مـف ،وذًمؽ اسمتغوء
ًمغرض ذم ِ
ٍ
كػسف.
اًمتعؿقي

) (1ص.154
) (2أدب اًمؽوشمى ٓسمـ ىمتقبي  ،48واًمزاهر ٕيب سمؽر إكبوري  ،84 /2وهتذيى اًمؾغي ًمألزهري .362 /12
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ّ
رض ٍر يدظمؾ قمغم
همػم أكف يوًمػفام ذم أكف ٓ
يـػؽ قمـ َ
وموًمتدًمقس إذن ذم معـك اًمتقريي واعمعوريض َ
اعمخو َـمى أو اعمعومؾ مـ ِ
اًمعقى اعمخ َػك قمـف يمام سمقـّو آك ًػو .وهلذا يستعؿؾقكف ذم يمِتامن قمقى
ضمفي ضمفؾف هذا
َ
َ
اًمسؾعي يمام يستعؿؾقكف ذم يمِتامن ِقمقى اًمسـد .وذم هذا يؼقل اسمـ شمقؿقي( :وأيمثر معوريض اًمس َؾػ يموكً مـ
ّ
ِ
مؽروهو ًمتع ّؾؼف سملمر اًمدّ يـ ويمقن سمقون اًمعؾؿ
ًمؽـ هذا يمون
اًمبوب
هذا .ومـ هذا
ً
اًمتدًمقس ذم اإلؾمـودْ ،
ُ
مؽروهو ًمتع ّؾؼف سموًمديـ أو
صمؿ ّومرق سمقـفام سملن ضمعؾ اًمتدًمقس
ً
واضم ًبو)  ،ومجعؾ اًمتدًمقس رض ًسمو مـ اعمعوريض ّ
()1

اًمعؾؿ.
اًمرضر واعمخودقمي ،سمؾ ىمد يؽقن ومقفام أطمقوكًو
جيى أن يؼؽمن هبام ر ٌء مـ ّ
أ ّمو اًمتقريي واًمتعريض ومال ُ
ومقتـصؾ سموعمعوريض اشمّؼو ًءا ٕذاشمف .وهلذا
اًمرضر قمـ اعمتؽ ِّؾؿ يملن ُجيؼمه فمومل قمغم يؿلم و ُيؽرهف قمؾقفو
كػل
ّ
ُ
َ
َ
ؾمامه
ؾمامه
(اعمـؼذ ذم إيامن)  ،وأ ًّمػ اسمـ ُدريد ً
أ ًّمػ ّ
أيضو يمتو ًسمو ّ
اعمػجع (ت ىمبؾ 331هـ) يمتو ًسمو ذم ذًمؽ ّ
()2

ِ
ومقعور َض
اعمؽره قمؾقفو
(ا َعمالطمـ) ىمول ذم صدره( :هذا يمتوب أ ًّمػـوه ًمقػزع إًمقف
اعمجؼم اعمضطفد قمغم اًمقؿلم َ
َ
ويضؿر ظمالف مو يظفر ًمقسؾؿ مـ قموديي اًمظومل ويتخ ّؾص مـ ضمـَػ اًمغوؿمؿ) .
سمام رؾمؿـوه
َ
()3

وىمد شمؽقن اًمتقريي واعمعوريض أطمقوكًو مـ سموب اعمزاح يمؼقل اًمـبل ﷺ ٓ( :يدظمؾ اجلـّي قمجقز) .
ِ
واعمػويمفي ،وهل اًمتل كجدُ هو ذم ِّ
وظموصي ذم ؿمعر اعمتلظمريـ .
اًمشعر،
وىمد شمؽقن مـ سموب اًمتؿ ُّؾح
ّ
()4

()5

ِ
خموًمػ ًمؾقاىمع يملن يؼقل اعمتؽ ّؾؿ:
همػمه
ٌ
 وأ ّمو اًمؽذب ومفق أن يؽقن ًمؾؽالم معـًك واطمدٌ ٓ حيتؿؾ َ
(ىمول ومالن يمذا) وهق مل يؼؾ ذًمؽ مع أن يمؾؿي (ومالن) هذه ٓ حت ِ
واًمؽذب
تؿؾ معـًك آظمر مقاوم ًؼو ًمؾقاىمع.
ُ
حمرم سمنمجوع .وهق مقضمى إلؾمؼوط َقمداًمي وموقمؾف وا ّـمراح اًمثؼي سمف وشمرك مجقع روايتِف.
ّ
ومع أن اًمتدًمقس مذمقم مؽروه ومؾقس هق يمذسمو اًمبت َي إذ ًمقس ومقف خموًمػ ٌي ًمؾقاىمع إٓ ذم ِ
اًمقضمفلم
أطمد
َ
ً
ٌ
ٌ
ُ
وه ُؾ اعمخو َـمى ًمدًٓمي اًمؼرائـ قمغم شمعققـف ،وٓ ُيريده
اًمؾذيـ حيتؿ ُؾفام
اًمؾػظ ،وهق اًمقضمف اًمذي يذهى إًمقف َ
قمدمفو ومع ِ
اعمخو َـمى ،وإكام يريد اًمقضمف أظمر اعمقاومؼ ًمؾقاىم ِع مع ضعػ اًمؼرائـ اًمدا ًّمي قمؾقف أو ِ
قمؾؿف سملن
اعمخو َـمى ؾمقذهى ذهـف إمم ذًمؽ اًمقضمف اًمذي ٓ يريده ،ومنذا ىمؾً ًمؾؿحدِّ ث اعمد ًِّمس ً
ىمؾً َقمـ
مثال( :مل َ
) (1اًمػتووى اًمؽؼمى  ،123 /6ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي.
وشمصحػ ومقف إمم (اإليامن).
) (2اًمػفرؾمً ًمؾـديؿ .256 /1
ّ
) (3ص.55
ً
ً
مقصقٓ مـ أوضمف أظمرى.
وروي
) (4رواه اًمؽممذي
مرؾمال ذم اًمشامئؾ ذم احلديٌ ذي اًمرىمؿ  ،241شمح اجلؾقؿلُ .
ومض اخلتوم ًمؾصػدي ،ويمشػ اًمؾثوم ٓسمـ طمجي احلؿقي.
) (5راضمع ذم َسمسط هذا ّ
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ُ
همػم اعمبوذ،
ومالن وأكً مل شمسؿع مـف؟ أًمقس هذا يمذ ًسمو؟) ومؼد يؼقل( :قمـ
حتتؿؾ اًمسامع اعمبوذ وحتتؿؾ َ
ِ
يمسؿعً أو طمدّ صمـل ،وملكو أريد سمعـ آطمتامل اًمثوين ٕن اًمؾػظ ُجيقزه ،وهق همػم خموًمِػ
وًمقسً هل
اعمشفقر إمم
اؾمؿ ؿمقخف
َ
غػم َ
ًمؾقاىمع) .ومفذا مـ شمدًمقس اإلؾمـود .ومث ُؾف شمدًمقس إؾمامء أو اًمشققخ ،وهق أن ي ّ
ٕن اًمغوًمى أن ِ
ٍ
ظمالف اًمقاىمع َّ
اعمخوـمى
يض ّؾ
أوهؿ
مشفقر ،ومفق ذم احلؼقؼي مل يؽذب ،وًمؽـَّف
اؾم ٍؿ ًمف همػم
َ
ُ
َ
َ
قمـ معرومتِف أو يؾتبس قمؾقف ِ
أوصمؼ مـف.
سمغػمه مـ مـ هق ُ
ى أكف يريد اعمعـك
وإذن ومخطل اعمد ًّمس ًمقس مـ ـمريؼ يمذسمِف يمام شمرى ،وإكام هق مـ ـمريؼ إهيومف اعمخو َـم َ
اًمؾغقي يمام
كظرا عمعـوه
احلؼ يريد اعمعـك اعمقاومؼ ًمف .ومـ أضمؾ هذا ُؾم ّؿل
اعمخوًمػ ًمؾقاىمع وهق ذم ّ
ّ
شمدًمقسو ً
ً
رضب
اًمصالح (ت643هـ)( :وهذا ٕن اًمتدًمقس ًمقس يمذ ًسمو ،وإكام هق
ٌ
ومرس ُت آك ًػو .وذم هذا يؼقل اسمـ ّ
ّ
مـ اإلهيوم سمؾػظ ِ
حمتؿؾ)  .ويؼقل اعمعورم اجلريري (ت391هـ)( :واعمد ًّمس مـ هلٓء ًمقس ّ
سمؽذاب ذم
()1

معروف.
روايتف)  .وهذا ِّسملم
ٌ
()2

قً سمعض اًمؼضويو اعمتّصؾي سموًمتدًمقس ؾمقليت ِذيمرهو إن ؿموء اهلل.
وىمد ِسمؼ ْ
ِ
ٌ
ومالن يمتو ًسمو ذم
وصـعف ،ومقؼقًمقن( :وضع
اًمقضع وموًمـوس يستعؿؾقكف سمؿعـك إكشوء اًمؽالم
 وأمو ْ
اًمشوقمر ىمصقدةً) ،وًمؽـ َ
اًمروايي ٓ يستعؿؾقكف إٓ مؼروكًو سموًمؽذب ،ومال يؼقًمقن( :ومالن
يمذا) و(وضع
أهؾ ّ
ُ
همػمه كسب ًي واضح ًي سحي ًي ٓ ِ
صمؿ كس َبف إمم ِ
حتتؿؾ
ّ
وضوع) إٓ إذا وضع يمال ًمو مـ طمديٌ أو كثر أو ؿمعر ّ
صمؿ يـس َبف إمم اًمـبل ﷺ أو يضع مقاقمظ صمؿ يـسبفو إمم احلسـ اًمبٍمي أو يضع
اًمتقري َي يملن يضع طمدي ًثو ّ
ِ
وضوع ّ
ضع قمـدهؿ
ويمذاب ً
أسمقوشمًو صمؿ يـسبفو إمم اًمشوومعل أو جمـقن ًمقغم ،ومفق إذن ّ
أيضو ،ومؿـ ىم َبؾ أن اًمق َ
ِ
يمؾ ؿموقمر ّ
ٕن ّ
جمرد اًمقض ِع ّ
اًمقضوع قمـدهؿ ّ
ويمؾ كوصمر هق ذم
يستؾزم
صور ّ
اًمؽذب ْ
َ
يمذا ًسمو ٓ مـ ىم َبؾ ّ
اًمبح ًَ َ
ِ
ُ
وقمو ٓصطالطمفؿ
وأهؾ
وضوع.
احلؼ
ّ
وض ً
احلديٌ يؽتػقن سمتسؿقتِف ّ
واضع ،وإذا أردكو اعمبوًمغي ومقف ىمؾـوّ :
ٌ
احلديٌ يمام ِ
ِ
ؾمؿعف إمم ِ
وضع
همػمه ،ومؿتك
قمؿؾ اًمراوي إكام هق كؼؾ
َ
قمغم َىمٍم هذا اًمؾػظ قمؾقف .وذًمؽ ٕن َ
ومقف طمر ًومو ومال سمدّ أن يؽقن يمذ ًسمو .وٓ وضمف ٕن يؽقن ً
كحقه ظمال ًومو ًمشقاهد اًمعؾقم.
متثقال أو َ
ِ
يمؾ مـ أكشل ً
ويدظمؾ ومقف ّ
ُ
ُ
ىمقٓ
وقمو ومؼط.
سمحسى أصؾ
وإذن ومؼد يؽقن
اًمؾغي واض ًعو أو و ّض ً
اًمرضمؾ َ

مـ ِؿمعر أو كثر.

) (1مؼدّ متف ص ،75شمح قمؽم.
) (2اجلؾقس اًمصوًمح .428 /2
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يضع اًمٌم َء صمؿ يـس ُبف إمم ِ
همػمه ،وهق مو يسؿقف ُ
وقمو ّ
اًمروايي
يمذا ًسمو ،وهق اًمذي
وض ً
وىمد يؽقن ّ
ُ
أهؾ ّ
سموًمقضوع.
ّ
كصو قموًم ًقو يثبً وىمقع أطمد قمؾامء
ذطمف آك ًػو .وىمد
مه
وىمد يؽقن
ُّ
مدًمسو ومؼط ،وهق مو َ
وضمدت ًّ
ُ
ً
ٍ
مصؾقب ،وهق إظمطؾ)
ؼمد (ت285هـ) ،ومؼد ىمول ذم (اًمؽومؾ)( :وىمول آظمر ذم صػي
اًمعرسم ّقي ومقف ،وهق اعم َّ
إصمػم أسمق احلسـ إظمػش إصغر (ت315هـ) ومؼول( :إظمطؾ اًمذي َيعـقف ٌ
ُ
رضمؾ
شمؾؿقذه
وقم ّؾؼ قمغم هذا
ُ
ِ
حمدَ ٌ
ؼمد يمون
ث
ّ
سمٍمي ،و ُيعرف سموٕظمقطؾ .وهق ُيعرف سمؼم ُىمقىمو .وذيمر أسمق احلسـ [وهق إظمػش] أن اعم ّ
ِ
شمؾؿقذه اًمعورف سمف وًمقس يمالمل.
ظـ أكف إظمطؾ اعمشفقر .وهذا يمام شمرى يمالم
ُيد ًّمس سمف) ! .وذًمؽ ًم ُق ّ
()1

وىمد يؽقن اًمرضمؾ مد ًّم ًسو واض ًعو .واعمراد سموًمقضع هـو اًمقضع اًم ُّؾغقي ،وهق اًمقضع اًمذي ُيراد سمف
ُصـع رء مـ اًمؼقل مـ ِؿمعر أو ٍ
كثر .واًمقضع وطمدَ ه يمام ذيمركو ًمقس مـ مو ُيذ ّم ،وإكام ُيذ ّم إذا صحبف
ِ
اًمؽذب ذم اًمـسبيُّ .
أضمؾ اًمتبوؾمف
ويمؾ وضع ذ َّمف اعمحدِّ صمقن ومنكام هق اًمقضع اعمؼرون سموًمؽذب .ومـ
سموًمؽذب ذ ُّمقه .ومنن صح َبف اًمتدًمقس ُذ ّم ٕضمؾ اًمتدًمقس ٓ ٕضمؾ اًمقضع ،ومؼد آل سمـو إمر إذن إمم
اًمتدًمقس.
ُ
اًمصقرة مو ذيمره أسمق مـصقر إزهري (ت371هـ) قمـ اًمؾقٌ (ت سمعد 175هـ) إذ ىمول:
ومثول هذه ّ
(ومؿـ اعمتؼدّ ملم اًم ّؾقٌ سمـ اعمظػر اًمذي َ
ّ
ويرهمى
كحؾ اخلؾقؾ سمـ أمحد شملًمقػ يمتوب اًمعلم مجؾي ًمقـ ّػؼف سموؾمؿف
احلـظكم اًمػؼقف [وهق اإلموم إؾمحوق سمـ راهقيف اعمتقرم
صمبً ًمـو قمـ إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ
ومقف مـ طمقًمف .و ُأ َ
ّ
ؾمـي 238هـ] أكف ىمولَ :
وملطمى
يمون اًم ّؾقٌ سمـ اعمظ ّػر رضمال صوحلًو ،وموت اخلؾقؾ ومل يػرغ مـ يمتوب اًمعلم
َّ
ومسؿك ًمسوكف اخلؾقؾ ،ومنذا رأيً ذم اًمؽتوب (ؾملًم ًُ اخلؾقؾ سمـ أمحد) أو
اًم ّؾقٌ أن يـ ِّػؼ اًمؽتوب يم ّؾف َّ
اخلؾقؾ) ومنكام يعـل ًمسون كػسفَ .
ُ
ىمولَ :
كػسف .وإذا َ
ىمول:
(ىمول
(أظمؼمين اخلؾقؾ سمـ أمحد) ومنكّف يعـل اخلؾقؾ َ
وإكّام وىمع آضطراب ذم اًمؽتوب مـ ِىم َبؾ ظمؾقؾ اًم ّؾقٌ.
ىمؾً :وهذا صحقح قمـ إؾمحوق ،رواه اًم ّثؼوت قمـف) .
()2

) (1اًمؽومؾ  ،944 /3شمح اًمدازم.
اًمـص إؾمتوذ صوًمح اًم َع ْؿري
) (2هتذيى اًمؾغي  .28 /1وىمب َؾف ذيمر ذًمؽ أسمق اًمط ّقى
اًمؾغقي ذم مراشمى اًمـحقيلم ص .57وىمد َ
ؾمبؼ أن ؾموق هذا َّ
ّ
ً
اًمؾغقي) مـ رضمؾ مقصقف سموًمصالح .وذًمؽ ذم اعمـوزقمي  4مـ احلديٌ  331683ذم مؾتؼك أهؾ
مستدٓ سمف قمغم وىمقع اًمقضع (أي سمؿعـوه
ّ
احلديٌ.
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مؼرون سموًمقضع ،وملمو اًمتدًمقس ومؿـ ِ
ٌ
ضمفي اؾمتعامًمِف ًمػ ًظو حيتؿؾ
ومػل هذا اًمػعؾ مـ اًم ّؾقٌ شمدًمقس
أمريـ قمغم اًمقضمف اًمذي ذيمركوه ذم اًمؽالم قمغم اًمتدًمقس ،وهق ًمػظ (اخلؾقؾ) .وأمو اًمقضع ومفق اًمؽالم
اًمذي أكشله هق وأدظمؾف ذم يمتوب اًمعلم مـ ـمريؼ هذا اًمتدًمقس.
وؾمقاء أصح هذا إمر قمـ اًمؾقٌ أم مل ِ
وقمو سموعمعـك
وض ً
يص ّح ومنكو مل َكر أطمدً ا رموه سموًمؽذب وٓ ضمع َؾف َّ
ّ
ٌ
اعمصطؾح قمؾقف قمـد أهؾ احلديٌ ،سمؾ ّ
شمدًمقسو ٓ يمذ ًسمو ومؼول( :ويمؾام
كػسف ؾمامه ذم مقض ٍع آظمر
إن
َّ
ً
إزهري َ
َ
اًمؾقٌ] :ىمؾً ًمؾخؾقؾ ومؼول .أو ىمول :ؾمؿعً اخلؾقؾ .ومفق اخلؾقؾ سمـ أمحد ٓ شمدًمقس ومقف .وإذا
ىمول [يعـل
ىمول :ىمول اخلؾقؾ .ومػقف كظر) أي ومقف شمدًمقس سمدًٓمي مػفقم اعمخوًمػي.
()1

ىمضو ًمف وٓ موكًعو مـف ،ومل يتع ّؼبف
سموًمصالح ومل َير شمدًمقسف مـو ً
وىمد وص َػف اسمـ راهقيف مع ذًمؽ ّ
إزهري ذم هذا.
ظموصو سملهؾ احلديٌ يمام
اًمتدًمقس ًمقس
ؼمد ؿموهدٌ قمغم أن
مصطؾحو ًّ
ً
َ
ومػل هذيـ اًم ّ
ـصلم قمـ اًم ّؾقٌ واعم ّ
أيؿي
أيضو قمغم أكّف ىمد ُوصػ سموًمتدًمقس ُ
زقمؿ سمعضفؿ ،وؿموهدٌ ً
سمعض اًم ّؾغقيلم أطمدُ هؿ إمو ٌم مـ أيمؼم ّ
َ
اًمصالح .وإذا قمؾؿـو
اًمـحق ،وأظمر إمو ٌم متّ َبع ذم اًم ّؾغي .وؿموهدٌ قمغم أن اًمتدًمقس
اعمؼرون سموًمقضع ٓ يـوذم ّ
وصؾحوئفؿ وذم طمديٌ اًمـبل ﷺ ومؽقػ كستبعد أن يؼع ومقف
أيؿي احلديٌ ُ
كػر مـ ّ
أكف ىمد وىمع ذم مثؾ هذا ٌ
سمعض قمؾامء اًمؾغي وذم ؿمقاهد مـ اًم ُّؾغي وهؿ ذم اًمغوًمى ُّ
وشمقر ًقمو!
أىمؾ شمد ّيـًو ّ
ُ
يؽقن إمم صـقع اًم َّؾقٌ .وذًمؽ أن اسمـ
أىمرب مو
 وإذا كظركو ذم صـقع اسمـ موًمؽ رمحف اهلل وضمدكوه
َ
ِ
ِ
ٍ
(رضمؾ مـ ـم ِّقئ) أو
سمذيمرهو إمم (اًمطوئل) أو
شمػرد
موًمؽ
َ
كسى كحق صمالصمي وأرسمعلم سمقتًو مـ إسمقوت اًمتل ّ
ِ
سؿك سمذًمؽ (يموذ ًسمو) ٕن ًمػظ (اًمطوئل) حيتؿؾ أمريـ ،أطمدمهو أن ُيراد سمف
كحق ذًمؽّ .
وملول إمر أكف ٓ ُي ّ
ىمديؿ ُحيتٍ سمف .وهق آطمتامل اًمؼريى اًمسوسمؼ إمم ذهـ ًمدًٓمي اًمؼرائـ قمؾقف يمام هق ّسملم .وأظمر أن
ـموئل
ٌ
ّ
يظـ اعمؼصقد هق إول ٓ
كػسف ٕكف
اًمـسى .وهذا اعمعـك هق اعمؼصقد ،وًمؽـ اعمخو َـمى ّ
ـموئل َ
ُّ
يريدَ سمف َ
أيضو ىمقًمف( :ىمول رضمؾ مـ اًمعرب) أو (ىمول
ًمضعػ دًٓمي اًمؼرائـ قمغم هذا آطمتامل .ومثؾ ً
هذا .وذًمؽ َ
َ
ٌ
اًمدٓئؾ قمغم وىمقع هذا اًمتدًمقس ،وذيمرت
ذيمرت ذم يمتويب
داظمؾ ذم (شمدًمقس إؾمامء) .وىمد
آظمر) .وهق
ُ
أيضو امتـوع أن يؽقن ً
وقمو ٕن اًمقضع إذا ُأـمؾِؼ ومنكام ُيراد
وض ً
أيضو ّ
سؿك ً
ً
وأمر آظمر ،وهق أكّف ٓ ُي ّ
متثقال ٌ .
()2

) (1اًمتفذيى .436 /3
) (2ص 77ومام ورا ُء .ويليت ًمذًمؽ مزيد سمقون ص.27
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وضع أسمقوشمًو ومـعؿ ،وًمؽـ هذا وطمده ًمقس مـ مو ُيذ ّم سمف
سموًمقضوع أكف
سمف اًمقضع اعمؼؽمن سموًمؽذب .ومنن أريد
ّ
َ
ِ
اعمبوًمغي ،وإكام ُيذ ّم سمـسبتف اًمؽال َم إمم ِ
أطمدٌ ٕن ّ
همػمه ،ومنن
ووضوع قمغم
يمؾ مـ
صـع يمال ًمو ومفق واضع ًمف ّ
َ
ضمفي اًمؽذب يذم ٓ مـ ِ
يمذب ذم هذا ومؿـ ِ
يمذب ومل يضع ؿمق ًئو ًمؽون ُضمرمف
ضمفي اًمقضع ،أٓ شمرى أكف ًمق
َ
َ
ُ ّ
وضمرم اًمؽوذب اًمقاضع ؾمقا ًءا؟ وإن كس َبف إمم همػمه مـ ـمريؼ اًمتدًمقس ومبسبى اًمتدًمقس ُيذ ّم ٓ سمسبى
اًمقضع ٕن مـ طم ِّؼف أن يضع مو ؿمو َء مـ يمالم وًمق ذم يمتى اًمعؾقم يموًمـحق واًمتٍميػ ً
مثال ًمغرض
يقهؿ ذم كسبتِف .ويـبغل طملم ٍ
اًمتؿثقؾ ،وًمؽـ ًمقس مـ طم ِّؼف أن ِ
إذ أن يعو َمؾ معومؾي اعمد ًّمس ٓ معومؾي
ِ
احلديٌ ّ
اب.
اًمقضوع اعمراد سمف قمـد أهؾ
ّ
اًمؽذ ُ
وًمق ىمول اسمـ موًمؽ ذم رء مـ إسمقوت اًمتل وض َعفو( :ىمول ـمرومي سمـ اًمعبد) ً
مثال أو (ىمول طمسون سمـ
صموسمً) أو كحق هذا مـ إؾمامء اًمتل ٓ ِ
حتتؿؾ معـقلم أطمدمهو مقاومؼ ًمؾقاىمع ًمؽون سمذًمؽ ّ
يمذا ًسمو ،وًمؽـف مل
ذيمرت ِ
مقاومؼ ًمؾقاىمع
حيتؿؾ معـقلم أطمدُ مهو
(اًمطوئل) ،وهق يمام
يػعؾ ؿمق ًئو مـ ذًمؽ ،وإكام ذيمر ًمػظ
ٌ
ُ
ّ
واًمؼريـي قمؾقف ضعقػي .وهذا هق اًمتدًمقس.
وإذن وموسمـ موًمؽ ًمقس ّ
وقمو ،وإكام هق مد ًّمس .وا ُعمراد سموًمتدًمقس هـو اًمتدًمقس اعمعروف
وض ً
يمذا ًسمو وٓ ّ
ِ
ِ
ًمؾؽذب،
صػموه ردي ًػو
قمـد أهؾ احلديٌ ٓ اًمتدًمقس اعمشتفر قمغم أًمسـي اًمعو ّمي ٕن اًمعو ّمي ىمد اسمتذ ًُمقه طمتّك ّ
اؾمؿ ٌ
ومؽثػما مو شمسؿعفؿ يؼقًمقن( :هذا يمذب وشمدًمقس) .وهلذا ذيمر سمعضفؿ َّ
ؿمـقع
صمؼقؾ
ُ
أن (اًمتدًمقس ٌ
ً
ُ
ؾمفؾ اعمعـك) يعـل سموًمـسبي إمم اًمؽذب .ورسمام قمطػ سمعض اعمتؼدّ ملم
ػ اًمبوـمـ
اًمظوهر ًمؽـّف ظمػق ُ
()1

اًمتدًمقس قمغم اًمؽذب ،وًمؽـ ًمقس هذا َ
أصؾ معـوه.
مفؿي شمتع ّؾؼ سموًمتدًمقس ٓ سمدَّ مـ ِ
ٍ
سمنجيوز ،وهل هؾ اًمتدًمقس يـوىمض اًمصالح
سمقوّنو
 وهو هـو مسوئؾ ِ ّ
ٌ
مقضمى ٓـمراح روايي وموقمؾف؟ وهؾ يؾزم مـ
مسؼط ًمعداًمي وموقمؾف وًمؾثؼي سمف؟ وهؾ هق
واًمتد ّيـ؟ وهؾ هق
ٌ
ِ
ُ
سموًمؽذب أطمقوكًو؟
وظمبٌ اًمؼصد وإراد ُة اإلومسود ذم اًمعؾؿ؟ وهؾ ُيؾحؼ
ومِعؾِف ؾمق ُء اًمـقّي
ضمقى قمـفو واطمدً ا واطمدً ا إن ؿموء اهلل.
وؾمل ُ
مسؼط ًمعداًمي وموقمؾِف وًم ِ
أمو األول والثاين ،وهق هؾ اًمتدًمقس يـوىمض اًمصالح واًمتديـ ،وهؾ هق ِ
ؾثؼي
ّ
يمثػم مـ أهؾ
سمف،
ومسلدع يمؾِامت اًمعؾامء ُدمقى قمـف ،ىمول اخلطقى اًمبغدادي (ت463هـ)( :وىمول ٌ
ُ
ظمؾؼ ٌ

) (1اًمـؽً قمغم مؼدمي اسمـ اًمصالح ًمؾزريمٌم  ،67 /2ط أضقاء اًمسؾػ.
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ؼم اعمد ًّمس مؼبقل ّٕنؿ مل جيعؾقه سمؿثوسمي ّ
كوىمضو ًمعداًمتف)  .وىمول اسمـ
اًمؽذاب ومل يروا اًمتدًمقس ً
اًمعؾؿ :ظم ُ
()1

طمجر (ت852هـ) قمـ أطمدهؿ( :صمؼي مد ًّمس)  .وىمول قمـ آظمر( :صمؼي طموومظ قمورف سموًمؼراءة ِ
ورعً ،مؽـف
()2

اًمرواة( :صدوق مد ًّمس)  .وىمول أسمق طموشمؿ اًمرازي
يد ًّمس)  .وىمول حيقو سمـ معلم (ت233هـ) قمـ أطمد ّ
()4

()3

ريري( :واعمد ًِّمس مـ هلٓء ًمقس ّ
سمؽذاب ذم
(ت277هـ) قمـ آظمر( :صدوق يد ًّمس)  .وىمول اعمعورم اجل ّ
()5

حيتجقن ذم اًمدّ يـ سمـؼؾف)  .وىمول اسمـ
روايتف وٓ جمروح ذم قمداًمتف وٓ مغؿقص ذم أموكتف ،وأقمالم اًمػؼفوء ّ
()6

ٌ
ػسؼ) .
ًمؽـ مـ ومعؾف
شمقؿقي( :ومنن شمدًمقس اًمروايي واحلديٌ أقمظؿ مـ شمدًمقس اعمبقعّ ،
متلول ومقف ،ومؾؿ ُي َّ
()7

وأمثول هذا ٍ
ؼـع.
يمثػم ٓ يمشمَك قمؾقف .وذم مو
ُ
ذيمرت يمػوي ٌي و َم ٌ
وموش ٌ
ى ٓ ّـمراح روايي وموقمؾِف ،وموجلقاب أكف ٓ شمُؼبَؾ روايتف إٓ إذا
وأمو الثالث ،وهق هؾ اًمتدًمقس مق ِضم ٌ
سمؾػظ سيح ٓ ِ
ٍ
شمدًمقسف ،ىمول اًمشوومعل (ت214هـ)( :ومـ قمر ْومـوه د ًّمس
حيتؿؾ معـقلم سمحقٌ ُيم َمـ
قمزاهو
َ
ُ
َ
ِ
اًمـصقحي ذم اًمصدق
مرة ومؼد أسمون ًمـو قمقرشمَف ذم روايتف .وًمقسً شمؾؽ اًمعقر ُة سموًمؽذب ومـر َّد هبو طمدي َثف وٓ
ّ
َ
ومـؼبؾ مـف مو ىمبِؾـو مـ أهؾ اًمـصقحي ذم اًمصدق ،ومؼؾـو ٓ :كؼبؾ مـ مد ًّمس طمدي ًثو طمتك يؼقل ومقف طمدصمـل أو
ؾمؿعً) .
ُ
()8

ُ
وظمبٌ اًمؼصد وإراد ُة اإلومسود ذم اًمعؾؿ؟
وأمو الرابع واخلامس ،وهق هؾ يؾزم مـ ومِعؾِف ؾمق ُء اًمـ ّقي
ِ
ِ
ّخذه ً
همرض اعمد ًّمس وٓ َأ َرسمِف ذم اًمتدًمقس أن يت َ
ؾمبقال إمم
وموحلؼ أكف ًمقس مـ
سموًمؽذب أطمقوكًو؟
وهؾ ُيؾحؼ
ُّ
ِ
ِ
أهمراض خمتؾِػ ٌي ِماليمفو
آضطراب ومقف ،وإكام احلومؾ ًمف قمؾقف
اًمزيػ و
ٌ
دس َّ
اًمتؾ ّعى سموًمعؾؿ أو إومسوده أو ِّ
اخلػل اًمذي ىم ّؾام يس َؾؿ مـف أطمدٌ ،
ـمؾى احل ّظ ًمؾـػس سموًمتز ّيـ واسمتغوء اًمتؿقُّ ِز قمـ إىمران .وهذا مـ اهلقى
ُ
ّ
()9

َّ
اًمصقً .ومـ هذا يـشل اًمتـو ُومر سملم إىمران
طمى اًمرئوؾمي
واًمشغػ سموحلؿد وذهوب ِّ
وهق مـ ىمبقؾ ّ

) (1اًمؽػويي ذم قمؾؿ اًمروايي ًمف  ،361ط اعمؽتبي اًمعؾؿقي.
) (2شمؼريى اًمتفذيى  ،274ط دار اًمعوصؿي.
) (3شمؼريى اًمتفذيى .414
) (4أظمبور اًمؼضوة ًمقيمقع .54 /2
) (5اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ  ،156 /3ط دار إطمقوء اًمؽماث.
) (6اجلؾقس اًمصوًمح .428 /2
) (7اعمستدرك قمغم جمؿقع اًمػتووى  .92 /2و(متلول) ظمؼم (ًمؽ ّـ).
) (8اًمرؾموًمي ومؼرشمو  ،1135 -1133شمح ؿمويمر.
) (9راضمع مو ذيمركو ص.11
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ِ
سموًمصالح واًمتؼقى .ومـ
اًمصـوقمي اًمقاطمدة
وكحقهؿ وإن يموكقا مـ اًمعؾامء اعمقؾمقملم ّ
واعمتعوسيـ وذوي ِّ
ِ
ًمؼل مـ ؿمقاهد هذا قمج ًبو!
شمص َّػ َح
أظمبور اًمعؾامء وؾم َ َػمهؿ َ
َ
ِ
ِ
يضطره
واًمقهـ ومقف ًمؽون يـبغل أن ٓ
اخلقر قمؾقف
وًمق يمون مـ
همرض اعمد ًِّمس إومسو ُد اًمعؾؿ وإدظمول َ
ّ
واًمرهمبي قمـ اًمؽذب مع مو ومقف مـ ٍ
ِ
ؾمعي ٕن هذا اًمغرض ٓ
ر ٌء إمم اطمتامل اًمتدًمقس مع مو ومقف مـ ِض ٍقؼ،
رضمؾ ِظمقطً قمغم سمِغضي ًمؾعؾؿ وك َْص ٍ
ٍ
وملي ور ٍع سمعد هذا ىمد
أضالع
شمـطقي قمؾقف إٓ
سمؿصوسمِفُّ ،
ُ
وومرح ُ
ى ًمف َ
حيجزه قمـ اًمؽذب؟
ُ
وىمد سم ّقـً آك ًػو أن اًمتدًمقس ًمقس يمذ ًسمو سموقمتبور طمؼقؼتِف ،وًمؽـو ِ
كجد مـ اًمعؾامء مـ ؿمدَّ د ذم اًمتدًمقس
احلجوج (ت161هـ)( :اًمتدًمقس أظمق اًمؽذب) وىمقًمفٕ( :ن أزين
وهم َّؾظ ُضمر َمف ،مـ ذًمؽ ىمقل ؿمعبي سمـ ّ
ٌ
ُ
حمؿقل قمغم اقمتبور مآل اًمتدًمقس ٓ طمؼقؼتِف ٕن اًمتدًمقس ىمد
اًمؼقل مـفؿ
إزم مـ أن أد ًِّمس)  .وهذا
ُّ
أطمى ّ
()1

احلؼ سموًمبوـمؾ و ُقمرس اًمتؿققز سمقـفام .وهق مع ذًمؽ ٌ
ىمقل
يم ّدي أطمقوكًو إمم مو يم ّدي إًمقف اًمؽذب مـ اًمتبوس ِّ
اؾمؿف سموًمـظر ذم
مردو ٌد قمؾقفؿ ،ومنن طمؼقؼي اًمؽذب يمام
ُ
ذيمرت مبويـي حلؼقؼي اًمتدًمقس .واًمٌمء إكام يعرف ُ
ِ
اًمصالح( :وهذا مـ ؿمعبي إومراط حمؿقل قمغم
حيصؾ مـ مآٓشمف .وذم هذا يؼقل اسمـ ّ
طمؼقؼتف ٓ سمام ًمعؾف ُ
اعمبوًمغي ذم اًمزضمر قمـف واًمتـػػم) .
()2

سموًمصالح
صح هذا يم ّؾف ومؿـ اخلطل أن يؼول( :يمقػ يؽقن اسمـ موًمؽ مد ًّم ًسو وىمد ُوصػ ّ
 وإذا ّ
ٍ
ِ
ٍ
واطمد.
رضمؾ
إوصوف ،ومؼد دمتؿع ذم
واًمصدق؟) إ ْذ ٓ شمضو ّد سملم هذه
واًمعبودة ّ
ِ
ٍ
أظمػ يمراهق ًي مـ شمدًمقس اإلؾمـود ،ىمول
موًمؽ،
اسمـ
ُّ
وىمع ومقف ُ
ومع ذًمؽ ومتدًمقس إؾمامء ،وهق اًمذي َ
ًمؾؿروي قمـف
أظمػ .وومقف شمضققع
وملمره
ُّ
ِّ
اسمـ ّ
اًمصالح( :وأمو اًمؼسؿ اًمثوين [وهق شمدًمقس اًمشققخ أو إؾمامء] ُ
اًمقىمقف قمغم طموًمف وأهؾ ّقتِف .ويتؾِػ ُ
احلول ذم يمراهي ذًمؽ سمحسى
وشمققمػم ًمطريؼ معرومتِف قمغم مـ يط ُؾى
َ
ٌ
ِ
احلومؾ قمؾقف) .
اًمغرض
()3

) (1اًمؽومؾ ٓسمـ قمدي  ،117 /1ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي.
) (2اعمؼدمي ص.75
) (3اعمؼدمي ص.76
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ِ
وظمبٌ اًمؼصد دمو َه اًمعؾؿ ،ومنن
مقضمى ًمػسود اًمـ ّقي
وىمققمف ذم اًمتدًمقس
يظـ أن
َ
ومـ اخلطل ً
ٌ
أيضو أن ّ
ٍ
ِ
اًمقضوع أي ّ
آصطالطمل
وقمو سموعمعـك
سمقـً أن اسمـ
هذا مـ
وض ً
موًمؽ ًمقس ّ
اًمؽذاب ٓ اعمد ًّمس .وىمد ُ
صػي ّ
ّ
اعمعروف.
واًمتلول ًمف ذم اًمقىمقع ذم هذا اًمتدًمقس ومنكو كؼقل:
 ومنذا ؿمئـو أن كتـوهك إمم اًمغويي ذم طمسـ اًمظ ِّـ سمف
ُّ
َّ
إن اعمسوئؾ اًمتل وضع ومقفو اسمـ موًمؽ أسمقوشمًو قمغم رضسملم:
أ -رضب أراه ُ
ومقضع سمقتًو أو
اًمسامع قمـ اًمعرب،
َ
إقمامل اًمؼقوس ومقفو رأ ًيو ،وًمؽـ أ ْقمقزه اًمشوهدُ مـ ّ
َ
صمؿ د ًَّمس هذا اًمتؿثقؾ.
أسمقوشمًو
جمرد اًمؼقوس ّ
مبـل قمغم ّ
ًمتؽقن يموًمتؿثقؾ عمو يراه ذم هذه اعمسلًمي مـ طمؽ ٍؿ ّ
ٍ
ؾمامقمو
ظـ
ً
واًمظوهر أن مـ مو مح َؾف قمغم ذًمؽ إراد َشمف شمؼقي َي رأيف اًمذي سمـَوه قمغم اًمؼقوس سمشوهد ىمد ُي ّ
ِ
شمـػقؼ ًمرأيف ومظوهر ٌة ًمف ٌ
اًمؼقة سمحقٌ يـبغل
صحقحو .وذم هذا ٌ
ومحؾ ًمؾـوس قمغم َىمبقًمف .ويملكّف َيرى أكف مـ ّ
ً
إظمذ سمف
صمؿ رأى اًمشوهدَ
ؾمفؾ قمغم مـ سمعدَ ه مـوزقمتُف ذم ّ
واعمصػم إًمقف ٕكف متك ُ
صحي اًمؼقوس اًمذي ىمدّ مف ّ
ُ
اًمشعر وظمو ًَمف طمج ًي ومنكف ؾمقـؽص دوكَف ويذقمـ ًمف وًمـ يؽقن ذم ِ
مـ ِّ
ـمقىمف أن يد َوم َعف ٕكف ؾمامع ٓ ىمقوس.
ُ
ُ
ّ
وىمد أوردت ذم يمتويب أمثؾ ًي ٓهمؽمار مـ سمعده سمؿثؾ هذا .
()1

وؾملذيمر ًمذًمؽ مثوًملم:
اًمطؾبل ،وىمد
 -7رأى اسمـ موًمؽ أن اًمؼقوس يؼيض سمؿجلء اخلؼم مجؾ ًي ـمؾب ّق ًي إذ ٓ ومرق سمقـف وسملم اعمػرد
ّ
ومقضع سمقتًو ،وىمول:
اًمسامع،
َ
ضموء اخلؼم مػر ًدا ـمؾب ًّقو ذم ىمقهلؿ( :يمقػ أكً؟) ،وًمؽـَّف مل جيد قمغم هذا ًّ
كصو مـ ّ

صموسمً سموشم ٍ
ّػوق ،ومال يؿتـع صمبقشمُف مجؾ ًي ـمؾب ّق ًي سموًمؼقوس
(وأيضو ومنن وىمقع اخلؼم مػر ًدا ـمؾب ًّقو كحق :يمقػ أكً؟ ٌ
ً
ًمق يمون همػم مسؿقع .ومع ذًمؽ ومفق مسؿقع ؿموئع ذم يمالم اًمعرب يمؼقل رضمؾ مـ ـم ّقئ:
ٍ
ًمققمـــــي وهمـــــرا ٍم؟)
كـــــور
صـــــوًم ًقو
َ

ــى مــــ قمقـ َ
ؼمه يمقـــػ يســـؾق
ىمؾـ ُ
ــؾ صـــ ُ

()2

ِ
وأظمقاهتو هلو مصودر سمحجي دظمقل ْ
شمئقل وصؾتَفو
 -2أ َّداه اًمؼقوس إمم أن (يمون)
(أن) قمؾقفو ،وهل ّ
سمؿصدر ،وًمؽـف مل جيد ؿموهدً ا مـ اًمسامع قمغم ذًمؽ ومقضع ومقفو سمقتًو ،وىمول ...( :أن هذه إومعول ًمق مل يؽـ

مفؿ.
) (1ص 93ومام سمعد .وهق ّ
أيضو ص 85مـ اًمـؼض.
) (2ذح اًمتسفقؾ  .311 /1واكظر ً
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ٕن ْ
أن شمؽقكو مؾؽلم﴾ ّ
أن ،يمؼقًمف شمعومم﴿ :إٓ ْ
هلو مصودر مل شمدظمؾ قمؾقفو ْ
أن هذه ومو ُوصؾً سمف ذم شملويؾ
حيو ذم ىمقل اًمشوقمر:
اعمصدر ،وىمد ضموء مصدرهو س ً
سمبـــذل وطمؾـــ ٍؿ ؾمـــود ذم ِ
ٍ
ىمقمـــف اًمػتـــك
َ

ــــػم)
ويمق ُكـــــؽ إ ّيـــــوه قمؾقـــــؽ يسـ ُ

()1

وضع ومقفو مع ذًمؽ
ب -ورضب مـ اعمسوئؾ ؾموقم َػف ومقفو اًمشوهد اًمصحقح اًمٍميح قمـ اًمعرب ،و
َ
َ
اًمبوقمٌ ًمف قمؾقف إمو إهيو ُم يمثرة اًمشقاهد اًمقاردة ذم اعمسلًمي ًمقخ ُؾص مـ
سمقتًو أو أيمثر ،ومفذا مـ مو أطمسى أن
واإلهمراب واًم ُبس ِ
قق قمغم ِ
ِ
ذًمؽ إمم ضمقاز اًمؼقوس قمؾقفو ،وإمو ّ
همػمه سمذيمر ؿمقاهدَ ٓ
اًمشغػ سموًمتؽ ّثر

يعرومقّنو .
()2

أيضو مثوًملم هلذا:
وؾملذيمر ً
قمقد اًمضؿػم قمغم متلظمر قمـف ًمػ ًظو ورشمب ًي وزا َد قمؾقفو
ذيمر اسمـ موًمؽ صمالصمي ؿمقاهد صحقحي ذم ْ
َ -7
ِ
ضمقازه
وضعف صمؿ ىمول( :واًمـحقيقن إٓ أسمو اًمػتح حيؽؿقن سمؿـع مثؾ هذا .واًمصحقح
صمالصمي أسمقوت مـ
ُ
ًمقروده قمـ اًمعرب ذم إسمقوت اعمذيمقرة وهمػمهو)  ،ومفذه مـ مو وضعف إهيو ًمو ًمؽثرة اًمشقاهد ذم اعمسلًمي.
()3

ً
ومثوٓ
قمر َض عمجلء احلول مميمّدة ًمعومؾفو اعمقاومؼ هلو ًمػ ًظو ومعـًك ومذيمر مثوًملم مـ اًمؼرآن
َ -2
ِ
يظفر ّ
صحقحو مـ ّ
طمى اًمتؽ ّثر واإلهمراب.
أن قم ّؾتف ُّ
ً
اًمشعر وزا َدهو سمقتًو مـ وضعف  ،ومفذا وأمثو ًُمف مـ مو ُ
()4

ٍ
ِ
همػمه
وهذا يم ُّؾف يرضمع إمو إمم شمؼقيي اًمرأي وكٍمشمف وإمو إمم اًمرهمبي ذم آكػراد سمشقاهدَ همريبي ٓ يعرومفو ُ

ِ
وكحق ذًمؽ مـ إهمراض اًمتل مـ أضمؾفو يد ًِّمس اعمد ًِّمسقن وإن يموكقا مـ اًمصوحللم .وأ ًّيو مو يؽـ ذًمؽ
ِ
واًمعبٌ سمف.
ومؾقس مـ سملم هذه إهمراض اًمؼصدُ إمم إومسود اًمعؾ ِؿ
 ومنن ىمقؾ:
ٍ
صحقح ّ
(رضمؾ
كسى مو كس َبف مـفو إمم
مرة واطمد ًة سمـسبي هذه إسمقوت إًمقف ،وإكام َ
ٌ
يٍمح َّ
أن اسمـ موًمؽ مل ِّ
أن هذا مـ مو ِ
ٍ
يقه ُؿ َّ
وصحقح َّ
أن ىموئ َؾفو مـ
(رضمؾ مـ ـم ّقئ)،
(اًمطوئل) أو
وكسى سمعضفو إمم
مـ اًمعرب)
ٌ
َ
ِّ

) (1ذح اًمتسفقؾ  .339 /1واكظر اهمؽمار اًمسققـمل سمف ذم مهع اهلقامع .74 /2
) (2واكظر مزيد سمقون هلذا ذم ص.86 ،54
) (3ذح اًمتسفقؾ .161 /1
) (4ذح اًمتسفقؾ .357 /2
27

جمرد
سمتعؿ ِده
َ
اًمشعراء اًمذيـ ُحي ُّ
اًمتدًمقس ،إذ ًمع َّؾف أرا َد هبو َّ
تٍ هبؿ يمام وىمع هذا طم ًّؼو ،وًمؽـ ذًمؽ ٓ يؼطع ُّ
ِ
ىمؾً) وسملم أن يؼقل( :يمام ىمول اًمشوقمر) أو
اًمتؿثقؾ ٕكف ّعمو يمون
إمر قمـد َؾم ْقىمفو مؽم ِّد ًدا سملم أن يؼقل( :يمام ُ
ُ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
اًمقضمف اًمثوين اشمِّػو ًىمو مـ ِ
اًمتعؿقي قمغم اعمخو َـمى،
ىمصد إمم
إرصود ًمذًمؽ وٓ
همػم
اًمطوئل) كزع إمم
(يمام ىمول
ُّ
اًمشعر ذم يمتى اًمـّحق ِ
ِ
ِ
ِ
إذ اعمعفق ُد أّنو شمسوق ِ
ًمطريؼي إكشود ِّ
ضؿػم اعمتؽ ِّؾؿ .وإكام مل
سمغػم
ًمطقل إ ًْم ِػف
وذًمؽ
ِ
ِ
ًمؾتؿثقؾ ،وهم َػؾ قمـ
يتؽ َّؾػ اًمتـبقف قمغم أّنو مـ
وضعف ٕكَّف مل َير احلوضم َي داقمق ًي إمم هذا إ ْذ هل قمـده ؿمقاهدُ

صحي آطمتجوج سموًمؼقوس اًمذي َ
أدمم سمف ،ومنذا رأى هذه اًمشقاهدَ اًمتل وضعفو
يمقن مـ سمعدَ ه ىمد يوًم ُػف ذم َّ
ِ
ًمؾتؿثقؾ اكؼود هلو وأظمذ سمرأيِف .وًمقٓ َ
ذًمؽ مل يلظمذ سمف.
وموجلقاب قمـ هذا مـ وضمفلم:
اًمغػؾي وىم َّؾي ِ
ِ
سمحقٌ يػك قمؾقف ُ
ُ
األولَّ :
مثؾ ذًمؽ ،ومفو هق ذا ىمد اكت َبف
اًمػطـي
أن اسمـ موًمؽ مل يؽـ مـ
ٍ
َ
اًمتؿثقؾ ٕن ٓ
واطمدة ذم يمتوسمِف ،ومجع َؾف مـ ؿمقاهد أموكتف ويمامل قمداًمتف طملم شمرك
ًمعد ِم متثقؾ ؾمقبقيف عمسلًمي
ُيعتؼد أكف مـ مو اؾمتعؿؾتْف اًمعرب ،ومؼول ذم ذًمؽ( :ومو يقضمد ذم يمتى اًمـحقيلم مـ كحق مو ىموم ؾمعدٌ ًمؽـ
قمؿرا .ومؿـ يمالمفؿ ٓ مـ يمالم اًمعرب .وًمذًمؽ مل يؿ ّثؾ ؾمقبقيف ذم أمثؾي
ؾمعقدٌ  ،وٓ شمزر زيدً ا ًمؽـ ً
َ
وشمرك
اًمعطػ إٓ سمقًمؽـ .وهذا مـ ؿمقاهد أموكتف ويمامل قمداًمتف ٕكف ٓ جيقز اًمعطػ هبو همػم مسبقىمي سمقاو.
ِ
َ
اًمتؿثقؾ ذم مقضع
قمورف سمخ َطر
اًمتؿثقؾ سمف ٕن ٓ ُيعتؼد أكف مـ مو اؾمتعؿؾتْف اًمعرب)  ،ومفق يمام شمرى
ٌ
ِ
آؾمتشفود َّ
وأن ومع َؾف مع شمرك اًمتـبقف قمؾقف ِخمؾ سمؽامل إموكي واًمعداًمي ٕدائف إمم اقمتؼود أكف مـ ؿمقاهد
()1

ظـ فمون أكف ىمد يػور ُىمف مثؾ هذا آكتبوه ذم كحق ؾمب ِع مئي سمقً ّومر َىمفو قمغم ؾمت ٍّي مـ
اًمصحوح،
َ
ومؽقػ ي ّ
اًمعرب ِّ
ًمسـلم اًم ِّط َ
شمػرط مـف
سمـً ًمقؾتِفو
يمتبِف مستغر ًىمو ذم كظؿفو ا
َ
قال ،ومؾقسً هل سمقتًو وٓ سمقتلم وٓ هل ُ
َ
ومقجقز أن ُ
اًمػؽرة ذم ِ
ِ
ىمبؾ أن يتػؽّر ذم ِ
َ
َ
ؿملّنو وذم إمؽون اهمؽمار
وشمتلو َسمف اًمػؽر ُة سمعد
سمػمهو
آصمورهو
َّ
ويسلل َ
كػسف مو َد ُ
ِ
ِ
وظموصتِف ذم هذه اعمدّ ة اًمطقيؾي .ومثؾ
إمر اًمبت َي قمـ ـمالسمِف
إساره قمغم يمِتامن هذا
اعمخو َـمى هبو؟ هذا مع
ّ
قمػقا.
هذا ٓ يؿؽـ أن يؽقن ً
ِ
ٍ
الثاينّ :
كسى
(اًمطوئل) ،وإكام
يؽتػ سمـسبي مو كس َبف مـفو إمم (رضمؾ مـ اًمعرب) وإمم
موًمؽ مل
أن اسمـ
َ
ِّ
سمعضفو إمم (رضمؾ مـ ومصحوء ـم ِّقئ) وإمم (سمعض اًمػصحوء) يمام ىمول :
()1

()2

) (1ذح اًمتسفقؾ .343 /3
) (2ذح اًمؽوومقي اًمشوومقي  ،645 /2وذح اًمتسفقؾ .322 /2
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ِ
يمؼــــــــقل سمعــــــــض اًمػصــــــــحوء مـشــــــــدا:
ِ
سموًمعؾقـــــــــــــوء إٓ ؾمـــــــــــــ ِّقدا
عــــــــــــــ
مل ُي
َ
كػسف .وًمق َ
جمر َد سومفو قمـ ضؿػم اعمتؽ ِّؾؿ إمم
يمون همرضف مـ إظمػوء كسبي هذه إسمقوت َّ
مريدً ا سمذًمؽ َ
ٍ
ِ
كعً ِ
اًمشعر مل حيتٍ إمم ِ
مو جيوري اعمعفقد ذم إكشود ِّ
إرادة
سموًمػصوطمي ،ومنن ذًمؽ ٓ يؽقن إٓ قمـ
كػسف
ًمؾتعؿقي قمغم اعمخو َـمى ًمؽل حيسى هذا ِّ
تٍ سمف .وهذا هق قملم اًمتدًمقس.
اًمشعر مـ مو ُحي ُّ
أيضو وص َػف ًمبعضفو سملّنو مـ (طمجٍ اًمبٍميلم) أو (مـ اًمسامع) أو (اًمقارد) أو (دًمقؾ
وز ْد قمغم هذا ً
َ
يؽقن إظمػوء
صحي آؾمتعامل)  ،ومفذا يم ُّؾف يـػل أن
قمغم صحي آؾمتعامل) أو (مـ أفمفر اًمشقاهد قمغم ّ
ٍ
شمعؿد.
اًمـسبي ىمد وىمع مـ اسمـ موًمؽ ً
قمػقا مـ همػم ىمصد وٓ ّ
()2

آصمورا مـؽَر ًة مـفو:
ضمر هذا اًمتدًمقس ً
 وىمد َّ
ُ
اًمعدول قمـفو
أ -أن ـموئػي مـ مـ ضموء سمعدَ ه رأوا ذم هذه إسمقوت اعمقضققمي ؿمقاهدَ سحي ًي ٓ يس ُعفؿ
ِ
جمر ُد اًمؼقوس ومر ّسمام
ومرضمحقا سمعض آرائِف
َّ
اهمؽمارا هبو .وًمق قمؾؿقا َّأّنو مقضققم ٌي وأن ًَّمقس ذم شمؾؽ اعمسوئؾ إٓ َّ
ً
قمرضً ذم يمتويب قمد ًدا مـ إمثؾي ًمذًمؽ .
همػمهو .وىمد
ُ
ّ
رضمحقا َ
()3

ٌ
ِ
يتعؿد اسمـ
ُعرف ذم ِؿمعر
أًمػوظ و
ب -أكّف ور َدت ذم سمعض هذه إسمقوت
ُ
آطمتجوج مل َّ
أؾموًمقى ٓ شم َ
ِ
ِ
َ
مسوئؾ َ
أظم َر،
إؾموًمقى ،وإكام اؾمتشفدَ هبو قمغم
صحي هذه إًمػوظ أو
موًمؽ إيرا َدهو إ ْذ مل
يستشفد هبو قمغم ّ
مثول ذًمؽ أؾمؾقب (ٓ همػم) ،ومنكّف مل ِيرد ذم ٍ
وموطمتٍ هبو مـ ضموء سمعدَ ه .و ُ
ٍ
وضع
صحقح .وىمد
كثر وٓ ِؿمعر
َ
َّ
ُ
اسمـ موًمؽ هذا اًمبقً :
()4

ضمقاسمــــو سمــــف شمـجــــق ِ
اقمتؿــــد ،ومقر ّسمـــــو
ً

ٍ
همـــػم شمُســـلل
أؾمـــؾػً ٓ
قمؿـــؾ
ًم َعــــ
َ
ُ

) (1ذح اًمؽوومقي اًمشوومقي .617 /2
) (2اكظر شمػصقؾ هذا ذم يمتويب ص 81ومام سمعدُ .
) (3ص 93ومام سمعد.
) (4ذح اًمتسفقؾ .219 /3
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وموطمتٍ سمف سمعض مـ ضموء
واؾمتشفد سمف قمغم دظمقل اًمالم قمغم معؿقل ضمقاب اًمؼسؿ ذم ( ًَمعـ قمؿؾ)،
ّ
حلـ .
همػمٌ .
سمعدَ ه قمغم ّ
همػم) يموًمػػموزسمودي (ت817هـ) ،ومنكف ىمول( :ىمقؾ :وىمقهلؿُ ٓ :
صحي أؾمؾقب (ٓ ُ
()1

وهق همػم ضم ّقد ٕكف مسؿقع ذم ىمقل اًمشوقمر:
ضمقاسمــــو سمــــف شمـجــــق ِ
اقمتؿــــد ،ومقر ّسمـــــو
ً

ٍ
همـــػم شمُســـلل
أؾمـــؾػً ٓ
قمؿـــؾ
ًم َعــــ
َ
ُ

اطمتٍ سمف اسمـ موًمؽ ذم سموب اًمؼسؿ مـ ذح اًمتسفقؾ) .
وىمد
ّ
()2

ٌ
آظمر شمؼديؿ (مو دام) قمغم قمومؾفو كحق (مو دام زيدٌ جمتفدً ا ومسقـجح) ،ومنكّف مـ إؾموًمقى اًمتل ٓ
ومثول ُ
آطمتجوج .وىمد وضع اسمـ ٍ
ِ
موًمؽ هذا اًمبقً:
ُعرف ذم قمٍم
شم َ
َ
وصمؼـــً سمـــف
ِسي مــــ
مـــو دا َم
ُ
طمـــوومظ ّ

ًمســً قمـــف راهم ًبــو أسمـــدا
ومفــق اًمــذي
ُ
ْ

()3

صحي
شمعؿؾ قمؿؾ (يمون)،
وموطمتٍ سمف جمؿع اًمؾغي ذم اًمؼوهرة قمغم ّ
ّ
ؿموهدً ا قمغم شمقؾمقط ظمؼم (دام) اًمتل َ
إؾمؾقب اًمسوسمؼ .
()4

جّ -
أن هذه إسمقوت أطمدصمً رضو ًسمو مـ اخلَ ْؾط ذم كسبتِفو ومـ ُِسى سمعضفو إمم ؿمعراء ُىمدموء ور ّسمام
ِ
ِ
ذا وزيود سمـ ؾم ّقور واًمؽؾحبي اًمػمسمققمل وقمبد اهلل سمـ رواطمي ويمعى سمـ
ُأحلؼً سمدواويـفؿ ،وذًمؽ يمتل ّسمط ًّ
اًمعجوج واًمػرزدق
زهػم و ُسمجػم سمـ زهػم وحمؿد سمـ قمقسك اًمتقؿل أو مفؾفؾ اًمؽـوين وجمـقن ًمقغم ورؤسمي سمـ ّ
وذي اًمرمي .و ُأ ِ
ؿمعر ـمقئ  .وك ُِسى إكشود ِ
سمعضفو ض ّؾ ًي إمم سمعض اعمتؼدّ ملم يمسقبقيف
سمعضفو ذم
دظمؾ ُ
ِ ِّ
ّ
()5

وإظمػش (ت215هـ) وإصؿعل (ت216هـ) ويمراع اًمـؿؾ (ت311هـ) وأيب قمكم اًمػورد واسمـ
ضمـل (ت392هـ) واسمـ اخلبوز (ت639هـ) وريض اًمدّ يـ إؾمؽماسموذي (ت686هـ)  .وهذه ضمـوي ٌي
()6

قمظقؿ ٌي ٓ طمدّ هلو!
) (1راضمع ً
مثال مغـل اًمؾبقى ٓسمـ هشوم ص ،219شمح اعمبورك.
أيضو حتػي اًمغريى ًمؾدمومقـل  ،558 /1 /1وجمقى اًمـِّدا ًمؾػويمفل ص.33
) (2اًمؼومقس اعمحقط (همػم) .واكظر ً
وكوفمر اجلقش ذم متفقد اًمؼقاقمد ُ .1111 /3
وكؼؾ
)ً (3مقس ذم يمتبف اعمطبققمي ،وًمؽـ كسى إكشوده إًمقف اسم ُـ هشوم ذم ختؾقص اًمشقاهد ص،241
ُ
إظمػم ّ
يتبلم ًمؽ إذا وازكتف سمنمطمف اعمطبقع  .348 /1واكظر ذم اًمؽالم قمغم ك َُسخ اًمتسفقؾ ص73
يدل قمغم أكف مـ إطمدى كسخ ذطمف ًمؾتسفقؾ يمام ّ
مـ هذا اًمـؼض.
) (4ذم أصقل اًمؾغي .141 /3
) (5اكظر ؿمعر ـمقئ وأظمبورهو ًمقوموء اًمسـديقين .792 ،785 ،782 /2
) (6يليت ٌ
سمقون ًمبعض ذًمؽ ذم هذا اًمـؼض .واكظر طمقار يمتويب ص،148 ،146 ،145 ،132 ،123 ،122 ،121 ،116 ،111 ،115 ،111
.163
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 ومنن ىمقؾ:
َ
ومؽقػ يؿؽـ أن َ
اًمتؿثقؾ ٕن ٓ ُيعت َؼد أكف
يػعؾ اسمـ موًمؽ هذا مع صمـوئف قمغم صـقع ؾمقبقيف طملم شمرك
مـ يمالم اًمعرب؟
يمؾ مـ ىمول ً
وموجلقاب أكف ًمقس جيِى ذم ِّ
ىمقٓ أو اقمت َؼدَ ه أن يػع َؾف ،ومام أيمثر مـ يؼ ِّبح اًمٌمء ويلشمقف
ِ
ـمبؼوهتؿ وشمبويـ مراشمبِفؿ،
وحيسـ اًمٌمء وجيتـ ُبف .وأكً شمرى هذه اخلَ َّؾي مستقًمق ًي قمغم أيمثر اًمـَّوس سموظمتالف
ِّ
َ
َ
اًمتؼقى!
ػوضمر
اخلئقن اًمغودر
اًمرضمؾ
ومام أيمثر مو َشمرى
إصمقؿ يدقمق اًمـوس إمم َ
ُ
َ
يؿدح إموكي ،وشمرى اًم َ
ؾقزم:
اًمس ّ
مهوم َّ
وذم هذا يؼقل قمبد اهلل سمـ ّ
ومـــوويؼ طمتّـــك مـــو يـــدُ ّر هلـــو ُصم ْع ُ
ـــؾ
أ
َ

وذ ُّمـــقا ًمــــو اًمـــدكقو وهـــؿ يرضـــعقّنو

يتؽؾؿ قمغم مـؼمه ويذيمر طمس َـ صـقعف إمم
احلجوج
ويؼقل موًمؽ سمـ ديـور (ت131هـ)ً( :مرسمام
ُ
رأيً ّ
ُ
ٌ
صودق مظؾق ُم!) .
أهؾ اًمعراق وؾمق َء صـقعفؿ إًمقف طمتك إكف ًمقخ ّقؾ إمم اًمسومع أكف
()1

ِ
سمػعؾ ؾمقبقيف أن َ
متلول .وأكً
يؾزم إذن مـ إقمجوب اسمـ موًمؽ
ومال َ
همػم ّ
يػعؾ مث َؾف إمو ّ
متلو ًٓ وإمو َ
ِ
شمع َؾؿ أن سمعض مـ ُو ِصػقا سموًمتدًمقس يموكقا مـ ِ
سمتلو ِهلؿ مو
مع ذًمؽ ُّ
اًمصالح واًمقر ِع واًمعبودة ،ومػع ُؾقا َ
أهؾ ّ
ٓ ُي ّ
شؽ ذم ذ ِّمف.
ِ
ذيمره اعمتع ِّؼى ذم هذا اًمصدّ ِد.
 وإ ْذ ومرهمـو مـ هذا اًمتؿفقد ومؾـع ِّؾ ْؼ قمغم مو سمعض َ
ىمول اعمتع ّؼى :
()2

مبف ًام ًمؾتدًمقس اًمذي ومعؾف اسمـ موًمؽ طمقٌ ىمول :اًمتدًمقس هق أن يؽقن
(وىمد اسمتدع اًمبوطمٌ معـًك َ
اًمسومع سموًمؼرائـ ،وأظمر مقاومؼ ًمؾقاىمع ،وهق
ًم ّؾػظ معـقون أطمدُ مهو خموًمػ ًمؾقاىمع ،وهق اًمؼريى إمم ومفؿ ّ
سمعقد قمـ ومفؿ اًمسومع ،ومتستعؿؾ هذا اًمؾػظ مع قمؾؿؽ سملن اًمسومع ًمـ يػفؿ مـف إٓ اعمعـك اًمؼريى همػم
اعمراد...

) (1اًمبقون واًمتبقلم .135 /2
) (2ص.154
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ىمول اعمتع ّؼى :وهذا يمالم ومقف كظر ٕكف ًمق يمون اًمسومع ٓ يػفؿ مـ إيراد اسمـ موًمؽ ًمتؾؽ اًمؾػظي اعمقمهي
إٓ اًمؽذب عمو ِ
ظمػل شمدًمقس اسمـ موًمؽ قمغم اًمـحقيلم اعمتلظمريـ قمـف).
وذم هذا اًمؽالم مآظمذ قمدَّ ةٌ ،مـفو:
 -7أكف زقمؿ أين ُمبتدع شمػسػم اًمتدًمقس هبذا .وهذا همػم صحقح ،ذًمؽ ّ
سملن اًمتدًمقس ذم معـك اًمتقريي
ِ
قمرف اًمعؾامء اًمتقري َي واعمعوريض سمـحق
واعمعوريض إٓ أكف يتع َّؾؼ سمام ُ
جيى سمقوكف وٓ جيقز يمتامكف .وىمد َّ
قمرف اعمعوريض سمؼقًمف( :هل أن يتؽ ّؾؿ اًمرضمؾ سمؽالم ضموئز يؼصد سمف معـًك
شمعريػل .وهذا اسمـ شمقؿقي َّ
ويتقهؿ همػمه أكف ىمصد سمف معـًك آظمر . )...صمؿ ىمول سمعدُ ( :ومـ هذا اًمبوب [أي سموب اعمعوريض]
صحقحو
ّ
ً
()1

َ
ومجعؾ معـك
مؽروهو ًمتع ّؾؼف سملمر اًمدّ يـ ويمقن سمقون اًمعؾؿ واضم ًبو) ،
اًمتدًمقس ذم اإلؾمـودً ،مؽـ هذا يمون
ً
ُ
()2

قملم مو سمقـتُف ذم يمتويب،
ؽره ًمتع ّؾؼف سملمر اًمديـ .وهذا ُ
اًمتدًمقس راضم ًعو إمم معـك اًمتعريض إٓ أن اًمتدًمقس ُي َ
شمدًمقس) .
ومؼد ىمؾً( :وهق [أي اًمتدًمقس] ذم معـك اًمتقريي واعمعوريض ،وًمؽـّف ذم اًمعؾؿ
ٌ
()3

واضحو ٓ إهبوم ومقف وٓ همؿقض .وًمق يمون
مبف ٌؿ .وأكو أضمد اًمتعريػ
ً
زقمؿف أن هذا اًمتعريػ َ
ُ -2
ومضً آك ًػو ذم شمػسػمه وسمقوكف.
ومفؿف .وىمد أ ُ
يمذًمؽ عمو أمؽـَف ُ
يمذب.
همػم اًمؽذب ًمعرومقا أكف
ٌ
 -4ذيمر اعمتع ِّؼى أكف ًمق يمون اًمسومع ٓ يػفؿ مـ إـمالق اًمؾػظ اعمقهؿ َ
قموضمى مـف ،ومنن اًمؽذب اعمحض ىمد يسؿعف اعمرء ومال ِ
أرأيً ًمق أن أطمدً ا ىمول
يمذب،
قمجى
وهذا
َ
يعرف أكف ٌ
ٌ
ٌ
ٍ
مٍم ً
ؽـً
اؾمؿف قمبد اًمؼودر سمـ طمسـ جيقد ؾمبع
ًمغوت ،ويمون هذا اًمرضم ُؾ يموذ ًسمو ،أوم َ
رضمال ُ
ًمؽ :إن ذم َ
ِ
سموًمؽذب؟
شمستطقع احلؽؿ قمؾقف
وذًمؽ أن اًمؽذب إكام ُيعرف سموًمتػتقش قمـ مطوسمؼتِف ًمؾقاىمع مـ قمدمفو ،وًمقس ذم ىمدرة ّ
يمؾ أطمد أن
َ
مطوسمؼ ًمؽالمف أم ٓ.
اًمؽوذب ًمقعؾؿ أهق
يصؾ إمم اًمقاىمع اًمذي حيؽل قمـف
ٌ
ُ
وظمذ ً
عل
مثوٓ قمغم هذا مـ إدسموء واًم ُّؾغقيلم أسمو قمؿر اًمزاهد (ت345هـ) وصوقمدً ا اًمر َسم ّ
ىموئام ،ومؿـ اًمـوس مـ يـس ُبفام إمم اًمؽذب واًمقضع،
(ت417هـ) ،ومنن
َ
اخلالف ذم مو يرويوكف مو يزال ً

) (1اًمػتووى .121 /6
) (2اًمػتووى .122 /6
) (3ص.77
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ٍ
ؼمئفام مـ ذًمؽ ،ومؾق يمون ّ
يمذب ٓ يؿؽـ أن يػك ٓكؼطع اخلالف ومقفام وٓكتفك اًمعؾامء
يمؾ
ومـفؿ مـ ي ّ
ذم ذًمؽ إمم ٍ
رأي ضموزم .
()1

 صمؿ ىمول اعمتع ّؼى :
()2

(وهى أكـو ؾم ّؾؿـو سمصـوقمي اسمـ موًمؽ ًمتؾؽ إسمقوت ومنكف ٓ يسقغ أن ُيـعً اسمـ موًمؽ سموًمتدًمقس ،وإكام
ْ
ىمقوؾمو قمغم مو رآه قمؾامء
ُيـعً سموًمؽذب ٕن صـوقمتف ًمألسمقوت شمعـل اًمقضع ذم اعمتـ .وإذا َوضع ذم اعمتـ ً
يمذب ،يؼقل اًمسؿعوين( :وأمو مـ يد ًّمس ذم اعمتقن ومفذا م ّطرح احلديٌ جمروح اًمعداًمي ،وهق
احلديٌ ومؼد َ
ّ
سموًمؽذاسملم ومل ُيؼبؾ طمديثف ).
مؾح ًؼو
حيرف اًمؽؾؿ قمـ مقاضعف ،ومؽون َ
مـ مـ ّ
()3

واعمآظمذ قمغم هذا اًمؽالم:
زقمؿ أن صـوقمي إسمقوت شمعـل اًمقضع اعمعروف ذم مصطؾح احلديٌ ىمط ًعو .وهذا ٌ
سموـمؾ .وىمد
َ -7
ِ
كػسف ٓ يستؾزم اًمؽذب إٓ إذا ُك ِسى اًمؽالم اعمقضقع إمم ِ
واضعف كسب ًي واضح ًي
همػم
سمقـً آك ًػو أن اًمقضع َ
ِ
صمؿ يـس َبف إمم اًمـبل  أو يضع مقاقمظ صمؿ يـسبفو إمم احلسـ
سحي ًي ٓ حتتؿؾ اًمتقري َي يملن يضع طمدي ًثو ّ
وسمقـً أن وضع اسمـ ٍ
موًمؽ اىمؽمن سمف شمدًمقس،
اًمبٍمي أو يضع أسمقوشمًو صمؿ يـسبفو إمم اًمشوومعل أو جمـقن ًمقغم.
ُ
أضمؾ اًمتدًمقس ُيذ ّم ٓ مـ ِ
ومؿـ ِ
اضم ْع مو ؾمبؼ.
وًمػم َ
جمرد اًمقضعُِ .
أضمؾ ّ
ؿعوين ىمول( :وأمو مـ يد ًّمس ذم
اًمس
-2
اطمتجوضمف سمؽالم اًمسؿعوين هق ذم ِّ
احلؼ ّ
ُ
طمجي قمؾقف ٓ ًمف ٕن ّ
ّ
سموًمؽذاسملم)َّ ،
ّ
شمدًمقسو
إصكم
اًمسؿعوين يراه مـ طمقٌ معـوه
ومدل هذا قمغم أن
اعمتقن) صمؿ ىمول( :ومؽون مؾح ًؼو
ً
ّ
ّ
اقمتبورا
حمضو ،وإكام أحل َؼف سموًمؽذب
ٓ يمذ ًسمو ٕكف وص َػف ّأو ُل سموًمتدًمقس صمؿ ضمع َؾف مؾح ًؼو سموًمؽذب ٓ يمذ ًسمو ً
ً
ِ
حيتٍ سمف اعمبطِؾ مـ إد ًّمي اًمنمقمقي واًمعؼؾ ّقي
سمؿآًمف ٓ سمحؼقؼي طموًمف .ومو أطمسـ مو ىمول اسمـ شمقؿ ّقي( :مجقع مو ّ
يمؾ أطمد ،ومنن اًمدًمقؾ اًمصحقح ٓ ّ
شمدل قمغم ىمقل اعمبطؾ .وهذا فموهر يعرومف ّ
شمدل قمغم احلؼّ ٓ ،
إكام ّ
يدل إٓ
قمجقى!) .
طمؼ ٓ قمغم سموـمؾ ...وهذا
قمغم ّ
ُ
()4

واًمذي يظفر زم أن اًمقضع ذم اعمتـ قمغم صمالث صقر:
) (1اكظر ص 22مـ يمتويب.
) (2ص.154
) (3ذم ىمقاـمع إدًمي .323 /2
) (4جمؿقع اًمػتووى  ،288 /6ط جمؿع اعمؾؽ ومفد.
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ُ
سمحقٌ ٓ يؼصد مـ
األوىل :أن ُيدرج ذم متـ احلديٌ مو ًمقس مـ يمالم اًمـبل ﷺ قمغم ضمفي اًمغػؾي
اًمتعؿقي قمغم مـ يسؿعف ِ
ِ
سمحسبوكف مـ يمالم اًمـبل ﷺ.
ذًمؽ إمم
ُ
ٍ
اًمعؿد مريدً ا سمذًمؽ اًمتؾبقس
الثاىوة :أن ُيدرج ذم متـ احلديٌ مو ًمقس مـ يمالم اًمـبل ﷺ قمغم ضمفي ْ
ِ
ِ
ِ
مسوق ِ
ًمؽالمف اًمذي أدرضمف يمؾؿي
ذيمره
يظـ أكف مـ يمالم اًمـبل .وٓ يؽقن ذم
قمغم ؾمومع احلديٌ سمحقٌ ّ
حتتؿؾ اًمتدًمقس ،وذًمؽ سملن َ
ُ
يصؾ يمالمف سمؽالم اًمـبل ﷺ مـ همػم َوم ْص ٍؾ.
ٍ
سمعبورة شمقهؿ اًمتدًمقس أو يسؽً سمعد ذيمر يمالم
اعمدرج
الثالثة :يموًمصقرة اًمثوكقي إٓ أكف يسقق يمال َمف َ
اًمـبل ﷺ ؾمؽت ًي يسػم ًة صمؿ يقرد يمال َمف هق يملكّف مجؾ ٌي مستؼ ّؾي مـػصؾي قمـ مو ىمبؾفو.
اؾمؿ اًمتدًمقس يمام ذيمر.
وٓ ريى أن اًمسؿعوين يؼصدُ إمم اًمصقرة اًمثوًمثي ّٕنو هل اًمتل يـطبؼ قمؾقفو ُ
ِ
ّ
فمـ مو ًمقس مـ يمالم اًمـبل ﷺ
سموًمؽذاسملم
أحلؼ مرشمؽبفو
وإكام َ
اقمتبورا سمشـوقمي ومعؾف إ ْذ يمون يم ّدي يؼقـًو إمم ّ
ً
مـ ِ
احلؼ ًمقس يمذ ًسمو ،وإكام هق
اًمؽذب
قملم مو يم ّدي إًمقف
اخلوًمص .ومع ذًمؽ ومفذا اًمػعؾ ذم ّ
يمالمف .وهذا ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ُ
اًمسؾػ
سموًمؽذب .وًمق اقمتؼمكو اعمآل ذم مثؾ هذا
مؾحؼ
َ
ومسـجعؾ اًمتدًمقس يم َّؾف يمذ ًسمو يمام كُؼؾ قمـ سمعض ّ
ٍ
ٍ
يمثػمة إمم فم ّـ
أطمقون
ؾمقا ٌء ذم ذًمؽ شمدًمقس اعمتقن وشمدًمقس إؾموكقد وشمدًمقس اًمشققخ ٕن ذًمؽ يم ّدي ذم
وأىمؾ أطمقاًمف أكف ي ِ
سمعض إطموديٌ اعمقضققمي أو اًمضعقػي مـ صحقح يمالم اًمـبلُّ .
قهؿ همػم اًمقاىمعِ .وهذا
ُ
()1

اًمصحقح أن اًمتدًمقس مـ ُ
سمقـً.
اًمؽذب ،وًمؽـ
مو يػقدُ ه
طمقٌ طمؼقؼي معـوه ًمقس يمذ ًسمو يمام ُ
َ
ُ
حمض .وأمو اًمصقرة إومم ومؾقسً مـ مو ُيثؾى صوطم ُبف إ ْذ وىمعً مـ
اًمصقرة اًمثوكقي ومفل
يمذب ٌ
ٌ
أمو ّ
سمعض اًمصحوسمي .
طمجي ًمف وٓ مستؿسؽًو ،سمؾ
وأ ًّيو مو يؽـ
إمر ومؾق شمل ّمؾ اعمتع ّؼى يمالم اًمسؿعوين ومنكف ًمـ جيد ومقف ّ
ُ
ضمعؾ وضع ٍ
ٍ
رت ٕن اًمسؿعوين َ
طمديٌ مـسقب إمم اًمـبل ﷺ،
رء مـ اًمؽالم ذم أصمـوء
ىمر ُ
ؾمقجده مم ّيدً ا عمو ّ
دق ِ
اًمص ِ
شمدًمقسو،
ًمع َظؿ ُضمرم اًمؽذب قمؾقف ،ضمع َؾف
يقضمى هموي َي
وذم هذا مو
اًمتحرج واًمتذ ُّمؿ ويؼتيض ًمزو َم ّ
ُ
ً
ّ
ِ
ِ
طملم رأى َك ْؼ َؾف قمـ اًمتدًمقس اًمذي يستح ّؼف سملصؾ اًمؾغي مل
آؾمؿ ذم
سموؾمتحؼوىمف هذا
وملىمر
أصؾ اًمؾغي ،صمؿ َ
َ
ّ
ّ
سموًمؽذاسملم.
جيعؾ مرشمؽبَف يمذا ًسمو ،وإكام ضمع َؾف مؾح ًؼو

) (1اكظر ص 25مـ هذا اًمـؼض.
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ؿمعرا مـ كظؿف
ؿمبقفو سمام ذيمركوه ذم ّ
وإذا كظركو ذم صـقع اسمـ موًمؽ أًمػقـوه ً
اًمصقرة اًمثوًمثي ،ومفق يضع ً
ِ
اًمذي ٓ ُحيتٍ سمف ذم ِ
تٍ سمف ،وًمؽـّف مل يؼدّ م ًمف سمؽال ٍم ٓ حيتؿؾ معـقلم
ؾمقوق آؾمتشفود سمشعر اًمعرب اًمذي ُحي ّ
ٍ
سملًمػوظ شمقهؿ معـقلم
ومقؽقن يمذ ًسمو يمام ذم اًمصقرة اًمثوكقي .وذًمؽ يملن يؼقل( :ىمول امرؤ اًمؼقس) ،وإكام ىمدّ م ًمف
ِ
شمدًمقس سمال ٍ
وهمػمه.
اًمسؿعوين
يمام ذم اًمصقرة اًمثوًمثي .وهذا
ٌ
ريى قمـد ّ
شمبلم إذن أن ومعؾ اسمـ موًمؽ ًمقس يمذ ًسمو ذم أصؾ اًمؾغي.
ومؼد ّ
ّ
سموًمؽذاسملم؟
ومؾؿ ٓ ُيؾحؼ
 ومنن ىمقؾَ :
ٍ
ٍ
وموجلقاب ّ
صمؿ إّنو ٓ
أن اسمـ موًمؽ إكام وضع هذه إسمقوت ذم مسوئؾ كحقيي ،وًمقسً ذم أطموديٌ كبق ّييّ .
ِ
يوت ٔرائف ومؽ ِّث ٍ
شمعدو أن شمؽقن مؼق ٍ
مسوئؾ مقضققم ًي ٓ َ
َ
ؾمبؼ
ًمشقاهده .ومل يتؾؼ هبو
رات
أصؾ هلو .وىمد َ
ّ
ؾً ذم ذًمؽ  ،ومقب َؼك قمغم مو يستح ّؼف ومِع ُؾف ذم طمؼقؼي اًمؾغي ،وهق اًمتدًمقس ،وٓ يتجووزه إمم أن
ومص ُ
أن َّ
ؾحؼ ِ
شمبؾغ ضمسومي ومعؾف ضمسومي ِ
سمعدادهؿ إ ْذ ٓ َ
ومعؾ مـ يد ًّمس ذم متـ طمديٌ
ُيس َؾؽ ذم زمرة اًمؽذاسملم و ُي َ
()1

مـسقب إمم اًمـبل ﷺ.
اًمػرد اًمذي مل ُحيسـ ومفؿف أو أراد أن ٓ ُحيسـ ومفؿف وسمـَك قمؾقف
 -4أن اعمتع ِّؼى اقمتؿد قمغم هذا ِّ
اًمـص ْ
شمـوىمضو
أقمجزه أن جيِد
قمو َّمي شمعؼقبِف وأًمزمـل سمف ومجعؾ احلؽؿ سمقضع اسمـ موًمؽ مقضم ًبو ًمؾحؽؿ سمؽذسمِف ٕكّف
ً
َ
َ
ومجعؾ وض َعف ًمألسمقوت مقضم ًبو ًمقىمققمف ذم
اًمصالح واًمتؼقى واًمعبودة،
سملم اًمقىمقع ذم اًمتدًمقس وسملم ّ
اكدس إمم ك ّقتل ومزقمؿ أين ّأهتؿف ذم كػز
ًمقتؿفد ًمف اًمطريؼ إمم إجيود هذا اًمتـوىمض .صمؿ
اًمؽذب ،وذًمؽ
َّ
َّ
سموًمؽذب ومؼول ذم آظمر شمعؼقبف  ٓ( :اظمتالف سملم سمحٌ ومقصؾ اعمـصقر ...وسمحٌ كعقؿ اًمبدري ،...ومػل
()2

ّ
مبوذا ،واهتوم ومقصؾ اعمـصقر ًمف همػم
يمؾ مـفام اهتو ٌم ٓسمـ موًمؽ سموًمؽذب إٓ أن اهتوم كعقؿ اًمبدري يمون
ً
مبوذ)!
ٍ
ٍ
مبوذ ،وملًمزمـل
همػم
هؽذا وسمعجؾي وىم ّؾي إكصوف َّ
طمقل وصػل ٓسمـ موًمؽ سموًمتدًمقس ومجع َؾف يمذ ًسمو َ
سمذًمؽ مو ٓ ُ
أىمقل سمف وٓ يؾزمـل!

) (1ص 26مـ هذا اًمـؼض ومام سمعدُ .
) (2ص.217
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ًمؼؾً سمف همػم متف ِّقى وٓ
صح ذًمؽ قمـدي سموٕد ًّمي اًمـوصعي
ُ
أٓ ومؾقعؾؿ هذا اعمتع ِّؼى وهمػمه أكف ًمق َّ
ِ
ِ
اإلكصوف.
ى
وضم ٍؾ،
َ
وًمؽـ إد ًّمي اًمتل سملم أيديـو شمل َسمك ّاهتو َم اسمـ موًمؽ سموًمؽذب .واهلل ُحي ّ
ّ
ٍ
شمػرد سمعدد مـ إسمقوت مل كجدهو قمـد ِ
اجلوئر َّ
همػمه ،وًمؽـَّف كس َبفو
واًمذي ُيبطِؾ هذا اًمؽال َم
أن اسمـ موًمؽ ّ
َ
ٍ
ِ
كسب ًي سحي ًي ٓ ِ
يمبقً كسبف إمم معوويي  وآظمر كس َبف إمم رضمؾ ٓ
سملؾمامئفؿ
حتتؿؾ اًمتدًمقس إمم ؿمعراء
ِ
إسمقوت وإن مل ِ
كعرومف ،وهق قمبد اهلل سمـ َقم ْؿر اًم َّؾخؿل  ،ومع َ
كجدهو قمـد همػمه
رأيً َىمبقل هذه
ذًمؽ
ُ
()1

أومرق سملم مو كس َبف مـفو ومو مل يـسبف.
س َح ،ومؾق ُ
يمـً َّأهت ُؿف سموًمؽذب مل ّ
شمصدي ًؼو ًمف إ ْذ َّ
صمالث ؿمفودات يرى أّنو ّ
َ
شمدل قمغم صدق اسمـ موًمؽ ذم مو يرويف ويـؼؾف ،وهل
صمؿ أورد اعمتعؼى
ّ 
()2

ّ
اًمشفودة سمصالطمف وشمد ّيـف ،واًمشفودة سموًمثؼي سمـؼؾف ،واًمشفودة سمؽثرة طمػظف ومراضمعتف وا ّـمالقمف.
جلؿؾي ،وًمؽـّفو ٓ شمم ّدي إمم اًمـتقجي اًمتل ذيمرهو .وذًمؽ:
وهذه اًمشفودات صحقح ٌي ذم ا ُ
ّ -7
ومصؾً ذًمؽ آك ًػو.
اًمصالح واًمتد ُّيـ واشم َ
ّصوف اًمرضمؾ سملكف صمؼ ٌي ٓ يـوذم اًمقىمقع ذم اًمتدًمقس يمام ّ
أن ّ
ؼم اعمد ًّمس
سمعضف .ىمول اخلطقى اًمبغدادي (ت463هـ)( :وىمول ٌ
وأكو أقمقد َ
يمثػم مـ أهؾ اًمعؾؿ :ظم ُ
ظمؾؼ ٌ
مؼبقل ّٕنؿ مل جيعؾقه سمؿثوسمي ّ
كوىمضو ًمعداًمتف)  .وىمول اسمـ طمجر (ت852هـ)
اًمؽذاب ومل يروا اًمتدًمقس ً
()3

قمـ أطمدهؿ( :صمؼي مد ًّمس)  .وىمول قمـ آظمر( :صمؼي طموومظ قمورف سموًمؼراءة ِ
ورعً ،مؽـف يد ًّمس)  .وىمول حيقو
()5

()4

اًمرواة( :صدوق مد ًّمس)  .وىمول أسمق طموشمؿ اًمرازي (ت277هـ) قمـ
سمـ معلم (ت233هـ) قمـ أطمد ّ
()6

آظمر( :صدوق يد ًّمس) .
()7

ومجؿقع مو طمشدَ ه مـ اًمـصقص ذم شمؼرير ذًمؽ ٓ يغـل َوم ً
تقال .وإكام ِشمرد هذه اًمـصقص قمغم مـ وص َػف
ُ
سموًمؽذب.

) (1اكظر ص 84مـ يمتويب.
) (2ص.163 -158
) (3اًمؽػويي ذم قمؾؿ اًمروايي ًمف .361
) (4شمؼريى اًمتفذيى .274
) (5شمؼريى اًمتفذيى .414
) (6أظمبور اًمؼضوة ًمقيمقع .54 /2
) (7اجلرح واًمتعديؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ .156 /3
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 -2أمو يمثرة طمػظِف ومراضمعتف وا ّـمالقمف ومؿس ّؾؿ هبو ،وًمؽـ مـ اًمقؼلم أّنو ٓ شمقضمى شمؼمئي أطمد مـ ِّ
يمؾ
ِ
َ
طمتام إمم َىمبقل ِّ
اؿمتؿؾ قمغم أمورات اًمغراسمي
يمؾ مو يـؼ ُؾف وإن ظموًمػ دٓئؾ اًمعؼؾ و
ىمودح ذم روايتف وٓ شمػيض ً
واًمـؽورة ومـوىمضي ـمبوئع إؿمقوء .وأكً شمرى أن اسمـ اًمؽؾبل (ت 214هـ) قمغم مو كُعً سمف مـ ؾمعي احلػظ
وآـمالع اًمذي ٓ يبؾغ اسمـ موًمؽ معشوره مل جيعؾف ذًمؽ سمؿ ٍ
ـجوة مـ ِ
همؿزه واهتومف سموًمؽذب واًمتز ّيدَ .
ومثؾ
َ
ِ
ِ
معروف ٓ
وهمػمهؿ  .وهذا
أيضو
ٌ
عل ً
ذًمؽ صـعقا مع أيب قمؿر اًمزاهد مع قمظقؿ طمػظف ،ومع صوقمد اًمر َسم ّ
()1

احلجي اًمقاهقي!
ُيـؽَر،
وًمؽـ اعمـؽَر همػم اعمعروف أن يتع َّؾؼ أطمد سمؿثؾ هذه ّ
ّ
ِ
ِ
أهؾ
ًمؾحامر
ومعبلت ُرحمَؽ
محر اًمقطمش أن شمصطو َدهو **
َ
أقمقتؽ ُ


يتػرد سمف اعمرء ،وًمقس اعمراد أن اسمـ موًمؽ متَّفؿ سموًمؽذب يمفلٓء ،يمام
) (1اكظر ص 22مـ يمتويب .واعمراد أن ؾمعي احلػظ وآـمالع ٓ شمقضمى ىمبقل مو ّ
سمقـّو همػم مرة.
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التعلوقة الثالثة:
التفرد
مناقشة آعرتاضات عىل دلول ُّ
اًمتػرد .واعمراد
صمؿ أكشل اعمتع ِّؼى مبح ًثو يزقمؿ أكف يتـوول ومقف أد ًّمتل قمغم اًمقضع وير ّد قمؾقفو ومبدأ سمدًمقؾ ّ
()1

ٌ
مقهمؾ
شمػرد سمـحق ؾمبع مئي سمقً ٓ شمقضمد ذم يمتوب ىمبؾف وٓ يعرومفو أطمدٌ سمعدَ ه .وهذا قمدد
سمف أن اسمـ موًمؽ ّ
ِ
سمؿعشوره!
ذم اًمؽثرة .ومل كجد أطمدً ا سمعد ؾمقبقيف شمػرد هبذا اًمعدد وٓ
أىمقل :سمؾ مل يتػرد هبذا اًمعدد وٓ ِ
مخسف وٓ َّ
يمـً ذيمرت هذا ذم يمتويب  .وأكو أن ُ
أىمؾ مـ ذًمؽ
ُ
قلتُ :
ّ
ِ
ًمؾعرب يمام مه شمِبقوكُف.
أيضو مع مشوومفتف
ؾمقبقيف إمو ُم اًمـّحوة ً
()2

دًمقال ٍ
يسؿك ً
ًمعؾؾ جمؿ َؾفو ؿمفودات اًمعؾامء ٓسمـ موًمؽ
وىمد أضموب اعمتع ّؼى قمـ هذا اًمدًمقؾ سمنكؽوره أن ّ
سموًمصالح واًمتد ّيـ واًمثؼي سموًمـؼؾ واًمعداًمي ،وقمدم وضمقد كص ّ
يدل قمغم ّ
ؿمؽ سمعض اًمعؾامء اًمذيـ ضموءوا
ّ
وشمػرده
سمعده ذم هذه إسمقوت مع يمثرهتؿ ويمثرة ممًمػوهتؿ وقمـويتفؿ سمف وسمؽتبف ،ويمثرة حمػقفمف وا ّـمالقمفّ ،
سملمقر ًمقسً قمـد أمثوًمف يمؽمشمقى إسمقاب واؾمتعامل همريى اعمصطؾحوت وطمشد كقادر اعمصطؾحوت
اًمظـ سموًمعؾامء.
واإليمثور مـ آطمتجوج سموحلديٌ ،ومـ هذه اًمعؾؾ اًمتل ذيمرهو وضمقب إطمسون
ّ
ٍ
وضمقه:
واجلقاب قمـ اقمؽماضوشمف هذه مـ
َ
َ
ومقسفؾ
اًمدًمقؾ إوطمد
 -7أن هذا اًمدًمقؾ قمغم قم َظؿ ظم َطره واطمتػول متؼدّ مل اًمعؾامء سمؿثؾِف ًمقس هق
وهب َرضمتُف ،وًمؽـف ٌ
دًمقؾ مـ أد ًّمي ِقمدَّ ة.
ُ
كؼضف َ
رضمؾ ذم اًمؼرن اًمسوسمع سمعدد ضخؿ مـ ؿمقاهد اًمـّحق مل ِ
ٍ
قمجى أؾموئ ُؾؽؿ يمقػ يليت ٌ
يلت
أوًمقس مـ
وضمدت سمعضفو أؿمب َف
أًمطػً اًمـظر ومقفو
سمؿثؾِف وٓ سمعنمه أطمدٌ مـ اًمـّحوة طمتك اعمتؼدّ مقن مـفؿ ،صمؿ إكؽ إذا
َّ
َ
ٍ
ِ
اًمذسموب ّ
سمبعض مـ ّ
أكػوس
ػضح ًمؽ
ؿً ومقفو مـ
سموًمذسموب
وشمقؾم َ
َ
دٓئؾ اًمـّسبي وإًمػوظ واعمعوين مو ي ُ
ّ
َ
واًمدًمقؾ ومقفو مصدِّ ًىمو
ًمؾظـ
ممازرا
واًمظـ مـفو
اًمظـ،
وأًمػقً اًمشبف َي ومقفو مػضق ًي إمم
اًمتقًمقد اًمؽومـ َي ومقفو،
َ
ّ
َّ
ِّ
ً
ًمؾد ِ
سؾؿؽ ذًمؽ إمم صم َؾٍ اًمقؼلم.
ًمقؾ طمتَّك ُي َ

) (1ص.164
) (2ص.23
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إسمقوت مـسقسم ًي ًمشعرا َء
اًمعجى مـف وقمؾِفـو كتب َّؾد ذم ؿملكف وضمدكو
اًمتػرد وىمضقـو
َ
َ
ومؾق يمـَّو طملم رأيـو ّ
مـ أهؾ قمٍم آطمتجوج سملؾمامئفؿ ًمـؽؾـو قمـ قمزيؿي اجلز ِم سمقضع هذه إسمقوت وىمؾـو :ؿمؽ ،وىمد أظمطل،
اعمخرج مـ ِ
ٍ
ورأي ،وىمد َ
سمرضوب مـ احلُ ِ
جٍ ،وًمؽـَّو عمو كظركو ذم إسمقوت
اًمتػرد
ومول! صمؿ اًمتؿسـو
َ
ٌ
ملزق ّ
ظمؾػف ؿمؽ ٍ
مـسقسمي ومرأيـو ؿمؽَّـو إول ىمد أرد َومف مـ ِ
ٍ
ً
ويمازره ،صمؿ وضمدكو مو
صمون يم ّيده
همػم
أًمػقـوهو
ّ
ُ
أهمػوٓ َ
وموًمثوًمٌ مـ ضمفي اًمـسى إمم اًمطوئل ِ
ُ
(اًمطوئل) وهذان ؿمؽ ٌ
ىمبقؾي اسمـ
وراسمع،
صموًمٌ
كُسى مـفو إكام ك ُِسى إمم
ٌ
ّ
َ
ّ
ٍ
ٍ
ٌ
اًمتدًمقس إٓ سمام
ىمبقؾي أظمرى ٕكف ٓ ُيؿؽـ
مدظمؾ ًمؾتدًمقس .ومل كجد ؿمق ًئو مـفو مـسق ًسمو إمم
موًمؽ .وهذا
ُ
اًمراسمع ومفق أن هذا اًمذي كس َبف مـفو إكام اىمتٍم ومقف قمغم اًمـسبي إمم اًمؼبقؾي دون ذيمر اؾمؿ
حيتؿؾ معـقلم .وأمو
ُ
اًمؼوئؾ ِ
ِ
مثال( :ىمول قمومر اًمطوئل) أو (موًمؽ سمـ ؾمعد اًمطوئل) َّ
كػسف ،ومؾؿ يؼؾ ذم رء مـفو ً
ٕن اًمتٍميح
ويضطر إمم اًمؽذب.
سمؿثؾ ذًمؽ يؿـع مـ اًمتدًمقس
ّ
وقموذا وأيمثر .وذًمؽ مـ
وؾمودؾمو
ظمومسو
ور ْوزهو وضمدكو ؿمؽًّو
ً
ً
صمؿ عمو أظمذكو ذم شمؼؾقى متقن إسمقوت َ
ً

ِ
قمٍم هذه إسمقوت عمو ومقفو مـ إًمػوظ اعمق ًَّمدة اًمتل ٓ شمُعرف ذم قمٍم آطمتجوج ،ومـ
ىم َبؾ مو ُيـبل قمـ ْ
وضمقه خمتؾِ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِىم َبؾ مو ُّ
يمشػً
ػي
واطمدة .وذًمؽ مـ
مشؽوة
إسمقوت يم َّؾفو ىمد ظمرضمً مـ
يدل قمغم أن هذه
ُ
َ
أيضو قمغم زمـفو وقمغم ؿمخص ىموئؾفو.
شمـؿ ً
صمؿ مو ومقفو مـ اعمعوين اًمتل ُّ
قمـفو ذم يمتويبّ .
ٍ
وملكً َشمرى أن اًمؼرائ َـ متسووىم ٌي متآظمق ٌي ٓ ّ
سمعض ٓ ،سمؾ
سمعضفو قمغم
سمعضو وٓ يط ُعـ ُ
يؽذب سمعضفو ً
سمعضو.
سمعضفو ً
يصدِّ ق ُ
ِ
وموًمدًمقؾ قمغم هذه اًمؼض ّقي ًمقس َ
سمبعض احلجٍ،
اًمتػِّص مـف
اًمتػرد وطمدَ ه يمام شمرى ،إذن ٕمؽـ
ِّ
دًمقؾ ّ
وًمؽـّفو أد ًَّمي يمثػم ٌة جمتؿع ٌي متضوومرةٌ.
ّ -2
اقمؽماضو .وهذا شمػصقؾف:
يسؿك
ً
أن مو اقمؽمض سمف اعمتع ِّؼى ٓ ُ
يـفض أن ّ
مرة وىمؾـوّ :
إن اًمصوًمح
أ -أمو اقمؽماضف سمصالطمف وشمد ّيـف وصمؼتف وقمداًمتف ومؼد مه
ُ
همػم ّ
اجلقاب قمـف َ
َ
اًمعدل اًمثؼ َي ىمد يد ًِّمس .ومال شمـوىمض سملم إمريـ.
اعمتديـ
ب -أمو قمدم وضمقد كص ّ
يدل قمغم ّ
ؿمؽ سمعض اًمعؾامء اًمذيـ ضموءوا سمعده ذم هذه إسمقوت مع يمثرهتؿ
اقمؽماض قمو ّم ّل وموؾمدٌ ّ ،
ومنن اعمسلًمي إذا ىمومً أد ًّمتفو ومال يسؼطفو
ويمثرة ممًمػوهتؿ وقمـويتفؿ سمف وسمؽتبف ،ومفق
ٌ
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أن قمؾامء ىمرن مـ اًمؼرون مل يؼقًمقا هبو إٓ أن يؽقن هـوك ٌ
ّ
وحي ُقؾ همػؾتَفؿ.
دًمقؾ ذقمل يؼيض سمعصؿتفؿ ُ
ؾمبؼ ،ومال كتؽ ّؾػ إقمودشمَف .
وىمد سمقـّو هذا ذم مو َ
()1

كستلكس هبذا آقمؽماض اًمذي أورده اعمتع ّؼى ًمق يموكً اًمؼضقّي ِظم ْؾ ًقا مـ إد ًّمي ،ومقؿؽـ
كعؿ ،ىمد
ُ
ْ
طملم ٍ
وكنمت و ُسم ِسطً ومال جيقز إؾمؼو ُـمفو
كسؽً يمام
إذ أن يؼول:
ؾمؽً مـ ىمبؾـو .وملمو وىمد فمفرت إد ًّمي ِّ
َ
ُ
أن اًمعؾامء مل ِ
يعرضقا هلذه اًمؼض ّقي ً
شمع ّؾ ًؼو هبذا آقمؽماض .قمغم ّ
أصال سمنصمبوت وٓ كػل .وإكام هموي ُي مو ذم إمر
ُ
احلومؾ قمؾقف أطمقوكًو
دائام اًمرضو واًمتليقد ،ومؼد يؽقن
أّنؿ ؾمؽتقا مع رضورة اًمتبقلم،
ُ
واًمسؽقت ٓ يعـل ً
إؾمور اًمتؼؾقد أو همػم
كؼص آ ّـمالع قمغم شمػوصقؾ اعمسلًمي أو
َ
اًمغػؾ َي أو َ
طموضمز اجلبـ أو ُأظمذ َة اًمتعظقؿ أو َ
ٍ
ٍ
َ
معرومي وشمقصمق ًؼو هلو قمـ
موًمؽ شمؼمئ ًي هلو سمعد
كجعؾ ؾمؽقهتؿ قمـ أسمقوت اسمـ
احلؼ إذن أن
ذًمؽ .ومؾقس مـ ّ
اظمتبور.
وإكام م َثؾ هذا آقمؽماض يموعمثؾ اًمذي ذيمره اسمـ اعمؼ ّػع (ت145هـ)  ،وهق أن ً
رضمال قمؾِؼ امرأة ذات
()2

ى اعموء ختق ًومو أن يػوضمئفو زوضمفو أو أطمد
سمعؾ وقمؾِؼتف،
ْ
ِس ًسمو إمم اًمطريؼ وضمعؾً خمرضمف قمـد ُطم ّ
ومحػرت ًمف َ
اقمجؾ واظمرج مـ
وهق قمـدهو ،ومبقـام هل ذات يقم وهق قمـدهو إ ْذ سمؾغفو أن زوضمفو سموًمبوب ومؼوًمً ًمؾرضمؾَ :
ى ىمد ُرومِع مـ ذًمؽ اعمؽون ومرضمع إمم
ى ،وموكطؾؼ اًمرضمؾ إمم ذًمؽ اعمؽون ومقاومؼ احلُ ّ
اًمرسب اًمذي قمـد احلُ ّ
َ
ِ
ى؟ وهؾ
اعمرأة ومؼول :ىمد
ى .ومؼوًمً اعمرأة :أهيو ُ
ُ
حل ّ
حل ّ
اعموئؼ ،ومو شمصـع سمو ُ
اكتفقً إمم طمقٌ أمرت ومؾؿ أضمد ا ُ
ّ
اًمرسب؟ ىمول :مل شمؽقين طمؼقؼ ًي أن شمذيمريف زم ومتغ ّؾطقـل سمف! ىموًمً اعمرأة:
ؾمؿقتُف ًمؽ إٓ
ًمتستدل سمف قمغم َ
ِ
قمكم؟ ومؾؿ شمزل شمؾؽ طموًمتَف طمتك
وحيؽ! اكٍ سمـػسؽ ودع اًمؽم ّدد واحلؿؼ .ومؼول :يمقػ أذهى وىمد ظم ّؾطً ّ
دظمؾ زوضمفو وملوضمعف رض ًسمو صمؿ رومعف إمم اًمسؾطون!
وأكو أىمقل ًمؾؿتع ّؼى يمام ىموًمً هذه اعمرأة :ومو شمصـع سمسؽقت اًمعؾامء اًمذيـ سمعدَ ه وىمد ٓطمً ًمؽ أد ًَّمي
ّ
احلؼ .وملمو وىمد فمفرت إد ًَّمي مـ همػم
اًمقضع ؾموـمع ًي ُمبقـ ًي؟ وهؾ كحتوج إمم رأهيؿ إٓ
ًمـستدل سمف قمغم ِّ
ٍ
ٍ
شمؼؾقد أو همػم
همػؾي أو
وملي معـًك سمعد ذًمؽ ذم آؾمتؿسوك سمسؽقهتؿ اًمذي ىمد يؽقن كوؿم ًئو قمـ
ـمريؼفؿ ّ
ذيمرت؟
ذًمؽ مـ مو
ُ

) (1ص.11
) (2يمؾقؾي ودمـي ص ،66ط اًمنموق.
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رضمال ىمد قمقد آظمر أن يـبفف مـ كقمف يم ّؾام ـمؾعً اًمشؿس ،وموكتبف ذات يقم مـ شمؾؼوء ِ
وًمق أن ً
كػسف ومنذا
َ
ّ
ّ
َ
قمقده أن يـ ّبفف مل ْ
ُ
اعمرة! أومؽماه ِّ
يؽذب قمقـقف ويؽ ُػر سمرؤيي
اًمشؿس ـموًمع ٌي وإذا
اًمرضمؾ اًمذي َّ
يػعؾ هذه َّ
ّ
اًمشؿس ٕن هذا اًمرضمؾ مل يـبفف؟!
ٍ
ج -أمو يمثرة حمػقفمف وؾمعي ا ّـمالقمف ومنن ذًمؽ ٓ ُ
ؼمد واًمزضموج (ت
يبؾغ سمحول طمػظ ؾمقبقيف واعم ّ
مئوت أو يزيدون.
311هـ) واسمـ اًمرساج (ت316هـ) وأيب قمكم اًمػورد واسمـ ضمـل وهمػمهؿ ،وهؿ
ٌ
ويم ُّؾفؿ مع طمػظفؿ وا ّـمالقمفؿ ومع مشوومفتفؿ ًمؾعرب أو ِ
يتػردوا هبذا اًمعدد
اًمروايي مل ّ
ىمرهبؿ مـ زمون ِّ
ىمط أن اهلل  مل يؾؼ ذم أمي ٍ
ِ
سمؿعشوره ،ومفؾ يصدِّ ق ٌ
حمؿد ﷺ ً
قموىمؾ ُّ
معشور
القمف
وٓ
رضمال يبؾغ طمػ ُظف وا ّـم ُ
َ
ّ
ِ
طمػظ اسمـ ٍ
ِ
إوائؾ؟ أو َّ
قمنمات اًمؽتى ذم اًمعرسم ّقي
حيجى
أن اهلل شمعومم
موًمؽ وا ّـمال ِقمف وٓ مـ أهؾ اًمؼرون
ُ
يد إمم ٍ
قمـ قمققن اًمـوس مجقعو مئوت اًمسـلم صمؿ ٓ يزال يـ ِّؼؾفو مـ ٍ
اًمالمسلم طمتَّك
يد َطمصوكًو مـ شمػتقش
َ
ً
يضعفو ذم يد اسمـ ٍ
يتعؿد ـمقَّفو وإظمػو َءهو،
موًمؽ ومقستخرج ظمب َلهو و ُيرومع ًمف
ُ
ِسهو صمؿ َّ
احلجوب قمـ مستق َدع ِّ
يؼػ قمغم ظمؼمهو سمعد ذًمؽ أطمدٌ ؟!
ومال ُ
ِ
اًمتسؾقؿ ِّ
سمؽؾ مو يرويف اعمر ُء يمام ذيمركو آك ًػو.
احلػظ وؾمعي آـمال ِع ٓ شمقضمى
هذا مع أن يمثرة
َ
شمػرده سملمقر ًمقسً قمـد أمثوًمف يمؽمشمقى إسمقاب واؾمتعامل همريى اعمصطؾحوت وطمشد كقادر
د -أمو ّ
اعمسوئؾ واإليمثور مـ آطمتجوج سموحلديٌ ،ومؾقً ؿمعري يمقػ يؽقن ُ
طمجي شمُسؾؿ إمم َىمبقل مو
مثؾ هذا ّ
شمػرد سمف ،صمؿ َّإّنو قمغم اًمتسؾق ِؿ
اًمروايي ٕن أيمثر هذه إمقر اًمتل ذيمرهو اعمتع ِّؼى ًمقسً مـ مو َّ
شمػرد سمف مـ ّ
ّ
يتػرد سمؿثؾِف مـ
يتػرد سمٌمء مـ اًمدِّ رايي ومال جيى أن ّ
اًمروايي ،ومـ َّ
تػرده هبو إكام شمرضمع إمم اًمدِّ رايي ٓ إمم ِّ
سم ّ
يسقغ هذا ذاك ًمف.
اًمروايي وٓ ّ
ّ
ً
وسموـمال .وذًمؽ أن مـ طمسـ اًمظ ّـ
جمؿؾ حيتؿؾ طم ًّؼو
هـ -أمو وضمقب إطمسون
ِّ
اًمظـ سموًمعؾامء ومفق يمال ٌم َ
ُ
يدظمؾ ذم اًمغػؾي و ُيـسى إمم اًم َغبووة ويم ّدي إمم وظمقؿ اًمعوىمبي.
مو هق حمؿق ٌد ،ومـف مو
مقصقف سموًمدِّ يـ واًمصالح مـ اًمر ِ
ٍ
َ
أن قمؾامء احلديٌ قمدّ ًمقا َّ
أرأيتَؽ ًمق َّ
أدظمؾ ذم
واة أمل يؽـ هذا
يمؾ
ّ
ّ
اًمروايي
ُطمسـ
ّ
اًمظـ؟ سمغم ،وًمؽـّفؿ يموكقا ذم مقضع ٓ يص ُؾح معف طمس ُـ اًمظ ِّـ عمو يػيض إًمقف مـ إومسود ّ
مفدي (ت198هـ)َ :
(ظمصؾتون ٓ يستؼقؿ
سمـ
ّ
وشمػٌم اًمقضع وآضطراب ومقفو .وهلذا مو ىمول قمبدُ اًمرمحـ ُ
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ؿمورطمو ًمؽالمف:
حلؽؿ [أي اًمؼضوء] ،واحلديٌ) .ىمول اسمـ أيب طموشمؿ (ت327هـ)
ومقفام طمس ُـ
ً
ّ
اًمظـ :ا ُ
ُ
سمؿريض) .
اًمروايي قمـ مـ ًمقس
ستعؿؾ
(يعـل ٓ ُي
ُ
طمسـ اًمظ ّـ ذم ىمبقل ّ
ّ
()1

أكػسـو أّنو مـ إسمقوت اًمؼديؿي
ومؽذًمؽ ًمق مح ْؾـو اسمـ موًمؽ قمغم طمسـ
ِّ
اًمظـ ومؼبِؾـو أسمقوشمَف وأىمـعـو َ
تٍ هبو وأقمرضـو قمـ مو ومقفو مـ خمويؾ اًمقضع واًمتشوسمف واؾمتغشقـو صمقو َسمـو ّ
رضر هذه
ومنن
اًمصحوح اًمتل ُحي ّ
ِّ
َ
طمؼ اًمعؾؿ َ
يمثػما مـ
أومم
رضر متعدٍّ خمؾ سموًمعؾؿ ،ورقموي ُي ِّ
ُ
إسمقوت إن يموكً مقضققم ًي ٌ
وأوضمى وٓ ؾم ّقام أن ً
هذه إسمقوت ىمد َ
دظمؾ ذم شمػسػم يمتوب اهلل َ
شمعومم .وطمس ُبؽ هبذا ظم َط ًرا!
اًمظـ هذا ؾمقؽقن ً
طموئال دون اًمـظر سمعلم اإلكصوف
طمسـ
اًمظـ إن يمون
ومال سمدّ إذن مـ ا ِّـمراح طمسـ
ِّ
ُ
ِّ
ِ
يؽقن ذريع ًي إمم إدظمول اًمقضع وآومتعول واخلؾؾ ذم اًمـحق أو ِ
ُ
همػمه.
إسمقوت أو
واًمتث ُّبً ذم هذه
ُ
قمغم ّ
َ
اًمؼمهون
أن طمس َـ اًمظ ِّـ إكام يؽقن متك شمردد اًمرأي سملم أمريـ متسوويلم أو متؼورسملم ،أمو إذا ىموم
ِ
ِ
اًمظـ.
طمسـ
سمحجي
ِّ
قمغم إصمبوت أطمدمهو ومال يص ّح شمػـقده وإهمامض اًم َّطرف قمـف واعمصػم إمم إمر أظمر ّ
ِ
ٍ
هذا مع ّ
احلؼقؼي مـ إطمسون اًمظ ّـ سمف ٕ ّكف يمون ُيؿؽـ وص ُػف
موًمؽ سموًمتدًمقس هق ذم
أن وصػ اسمـ
ُ
سموًمؽذب يمام َ
ُ
أهقن سمؽثػم
شمقصؾ إًمقف إد ًّمي اًمتل سملم أيديـو،
ومعؾ سمعضفؿ .وموًمؼقل سموًمتدًمقس ،وهق اًمذي
ِ
َّ
اًمصالح وٓ اًمتد ّيـ وٓ اًمعداًم َي وٓ اًمثؼ َي.
وصػف سموًمؽذب
مـ
ٕن اًمتدًمقس ٓ يـوذم ّ
()2

يشؿؾ َّ
مؼصقرا قمغم اسمـ موًمؽ ومقـبغل
أيضو ٓ أن يؽقن
وًمق أـمؾؼـو إطمسون اًمظ ّـ
يمؾ قمومل ً
َ
ً
ًمقضمى أن َ
ٍ
وهمػم اًمـّحوة مـ مـ كؼتدي هبؿ وكستؼل مـ قمؾؿفؿ ،مـ ّ
يمؾ سمدقمي أو ىمودح ذم
ؼمئ يمؾ اًمـّحوة
طملم إذ أن ك ّ
َ
ِ
ٍ
ٌ
اًمؽماضمؿ طموومؾ ٌي سمذًمؽ.
مغؿقز ذم ُظم ُؾ ِؼف .ويمتى
مطعقن ذم ديوكتف
يمثػما مـفؿ
ٌ
ديـ أو ظم ُؾؼ .ومـ اعمعؾقم أن ً
اًمراوميض واسمـ ُدريد واًمتؼميزي واسمـ قمصػقر
وريض اًمدّ يـ إؾمؽماسموذي
اعمعتززم
وذًمؽ يموًمزخمنمي
ّ
ّ
ّ
وهمػمهؿ مـ مـ ُطمؽِل قمـفؿ مو ٓ يؾقؼ مـ ذاب أو جمقن !
()4

()3

()5

) (1اجلرح واًمتعديؾ .35 /2
ُعرف قمـد ِ
همػمه .اكظر ص 36مـ هذا اًمـؼض.
شمػرد ً
أيضو سمبعض إسمقوت اعمـسقسمي إمم ؿمعراء سملؾمامئفؿ ٓ شم َ
)ٕ (2ن اسمـ موًمؽ ىمد ّ
) (3وومقوت إقمقون .171 /5
) (4اكظر مؼدمي اعمحؼؼ يقؾمػ قمؿر ًمنمطمف قمغم اًمؽوومقي ص .6واكظر ذم شمؾ ّبس سمعض قمؾامء اًمعرسمقي سمؿذاهى اعمبتدقمي يمتوب مـوهٍ اًمؾغقيلم ذم
شمؼرير اًمعؼقدة إمم ّنويي اًمؼرن اًمراسمع اهلجري عمحؿد اًمشقخ حمؿد مـ ص 449ومام سمعدُ .
) (5اكظر ص 11مـ هذا اًمـؼض.
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َِ
واكتؼوضف.
اًمتػرد .وىمد سمقـّو ظمط َؾف
إول مـ
َ
ومفذا هق اجلقاب َّ
ضمقايب اعمتع ِّؼى قمـ دًمقؾ ّ
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التعلوقة الرابعة:
يتفرد هبا ابن مالك
مناقشة دعوى استدراك ثالثني بوتًا مل ّ
شمبلم
صمؿ أور َد اعمتع ّؼى ضمقا ًسمو صموك ًقو يرى أكف ٌ
اًمتػرد ،ومذيمر أكف (سموًمبحٌ همػم اعمستؼِّص ّ
كوىمض ًمدًمقؾ ّ
()1

قمرضفو.
سمراءة اسمـ موًمؽ مـ صمالصملم سمقتًو مـ إسمقوت اًمتل ضمزم اًمبوطمٌ سمصـوقمتف هلو) .صمؿ َ
آقمؽماض ٌ
سموـمؾ ٕكو ًمق ؾم ّؾؿـو سمؼماءة اسمـ موًمؽ مـ مجقع هذه إسمقوت اًمثالصملم ومنن اًمبوىمل
وهذا
ٌ
ٍ 581
سمقً سمؾ أزيدُ ٓ شمعرف إمم أن َ
ىمبؾ اسمـ موًمؽ وٓ سمعدَ ه ،سمؾ ًمق وضمد اعمتع ِّؼى أو همػمه سموًمبحٌ 311
وإن هذا مـ ٍ
سمقً ٓ شمُعرف قمـد ٍ
حمول  -ومنكف يب َؼك ٍ 311
سمقً – وهذا قمـدي ٌ
أطمد ؾمقاهَّ .
يمثػم!
قمدد
َ
ًمؽثػم ٌ
ٌ
سمدقمقى ِوضمداّنو
صمالصملم سمقتًو
أؾمؼطً قمـ اسمـ موًمؽ
يصح آقمؽماض سمؿثؾ هذا ٕكّؽ إذا
وإذن ومال
َ
َ
َ
ّ
ومام ُ
شمػرد هبو؟
شمػعؾ سمـ581؟ وهق قمدد
ضخؿ ضمدًّ ا! أًمقس ىمد َّ
ٌ
ِ
ِ
ىمديام وطمدي ًثو ،ومال ُيؿؽـ
وموًمتػرد صموسمً ىمط ًعو ذم مئوت إسمقوت سمشفودة اًمعؾامء واعمحؼؼلم واًمبوطمثلم ً
َّ
ا ّدقمو ُء ظمالومِف.
أ ّمو هذه إسمقوت اًمثالصمقن اًمتل زقمؿ اعمتع ِّؼى أّنو ىمد ُو ِضمدت سموًمبحٌ همػم اعمستؼِّص ومفل قمغم صمالصمي
ٍ
أصـوف:
اًمعقـل ذم يمتوسمف (اعمؼوصد اًمـحقيي) .وهل  12سمقتًو مـ  ،31أي أيمثر مـ
شمػرد هبو
الصنف األول:
ٌ
ّ
أسمقوت ّ
اًمثؾٌ .وهل اًمبقً .26 ،21 ،19 ،16 ،15 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،3 ،1
اًمعقـل  ،وذًمؽ سمعد ا ّـمالقمل قمؾقف يم ِّؾف صػح ًي
شمػرد سمف
وىمد ُ
ّ
يمـً ذيمرت ذم يمتويب أين مل أقمتدّ سمام ّ
ِ
ِ
ختر ٍ
اًمعبٌ
اًمـسبي ،ومؿـ
رأيً ًمف قمد ًدا مـ إوهوم ذم
ص ،وًمؽـل ُ
صػح ًي .وًمقس ذًمؽ ً
هلقى وٓ هق قمـ ُّ
()2

زاقمام أّنو ُوضمدت سمـ(اًمبحٌ همػم اعمستؼِّص)! ّٕنو مل شمؽـ هموئب ًي ً
أصال طمتك
واًمتؾبقس أن يعرضفو اعمتع ّؼى ً

) (1ص.166
) (2ص 111احلوؿمقي.
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ٍ
يرض طمتّك
شمػرد
شمقضمد! ومـ
اًمعقـل  ،وًمؽـف مع ذًمؽ مل َ
ّ
قمجى أن اعمتع ِّؼى ك َّبف ذم احلوؿمقي قمغم رأيل ذم ُّ
ِ
يزقمؿ أكف وضمدَ ه سموًمبحٌ!
ًمقفقل قمؾقف سمؽثرة مو
شمػرداشمف إمعوكًو ذم اًمتؾبقس قمغم اًمؼورئ ّ
ُ
أور َد ّ
()1

اًمعقـل ذم كسبتِف ،ومؿـ ذًمؽ ىمقًمف:
دًمؾً ذم يمتويب قمغم سمعض أوهو ِم
وىمد
ُ
ِّ
َ
ـــــــؽ ومتقتـــــــل
ٕضمـــــــدّ ًمـّؽ أو مت ّؾ

سمقـــــدَ ي صـــــغور ـمور ًومـــــو وشمؾقـــــدا

وهؿ ،ومؾقس هذا اًمبقً ذم يمتوب ؾمقبقيف ومل يذيمره أطمدٌ
ومؼد زقمؿ اًمعقـل أن ؾمقبقيف أكشدَ ه  .وهذا ٌ
()2

كسى إكشو َده ًمف أطمدٌ همػم اًمعقـل.
ذاح ؿمقاهده وٓ َ
مـ ُ ّ
أيضو ىمقًمف:
ومـف ً
عمــــو رأى ـمــــوًم ُبقه مصــــع ًبو ُذ ِقمــــروا

ويمـــود ًمـــق ؾمـــوقمد اعمؼـــدور ِ
يـتصــــ ُر
َ
ُ

وهؿ سمقـتف قم ّؾتف ذم يمتويب .
ومؼد كسبف اًمعقـل إمم أطمد أصحوب مصعى سمـ اًمزسمػم  .وهق ٌ
()3

()4

أيضو:
ومـ ذًمؽ ً
ٍ
ِ
واعمؽــــر
سمؾطــــػ ذم اًمتح ّقــــؾ
ومبــــوًمغ

ــدوهو
ــر قمـ ّ
ــؿ ؿمـــػو َء اًمــــػس ىمفـ َ
شمع َّؾـ ْ

راضمعً (ختؾقص اًمشقاهد)
قمجقى شمعرف ؾمب َبف إذا
وهؿ
َ
ٌ
ومؼد كسبف اًمعقـل إمم زيود سمـ ؾم ّقور  .وهق ٌ

()6

()5

أيضو ذم هذه
اًمبغدادي (ت1193هـ) هم ّؾط
وضمدت قمبد اًمؼودر
ٓسمـ هشوم (ت761هـ) .وىمد
اًمعقـل ً
ّ
ّ
ّ
ِ
ذيمرت.
كحقا مـ مو
ُ
اًمـسبي وذيمر ً
أيضو ىمقًمف:
ومـف ً
يمـــل دمـحـــقن إمم ؾمـــؾ ٍؿ ومـــو ُصمئـــرت

ـــتاليمؿ وًمظــــك اهلقجــــوء شمضــــطر ُم؟
ىمـ
ُ

).167 (1
) (2اعمؼوصد اًمـحقيي  .1867 /4واكظر يمتويب ص.116
) (3اعمؼوصد اًمـحقيي .959 /2
) (4ص.121
) (5اعمؼوصد اًمـحقيي .825 /2
أيضو يمتويب ص.123
) (6ص .426واكظر ً
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فموهر ،ومفذا اًمبقً ٓ يعرومف أطمد ذم يمتوب ؾمقبقيف وٓ
وهؿ
ٌ
ومؼد زقمؿ اًمعقـل أن ؾمقبقيف أكشدَ ه  .وهق ٌ
()1

أيضو
أيضو  ،ومفؾ اًمبغدادي ً
قضمد ذم اًمؽتى اعمم ًَّمػي ذم ذح ؿمقاهده .وىمد ك ّبف قمغم هذا اًمقهؿ اًمبغدادي ً
ُي َ
()2

ًمتػرد اًمعقـل ؟
(يتؼقل سمال مستـَد) يمام يؼقل اعمتع ّؼى قمـ ا ّـمراطمل ّ
()3

أيضو ىمقًمف:
ومـ ذًمؽ ً
كــــد َم اًمبغــــو ُة وٓت ؾمــــوقمي مـــــد ٍم

وظمـــــقؿ
واًمبغـــــل مرشمـــــع مبتغقـــــف
ُ

اًمتقؿل] أو مفؾفؾ اًمؽـوين  .وهق
اًمعقـل إمم حمؿد سمـ قمقسك اًمتؿقؿل [يمذا واًمصقاب
ومؼد كسبف
ّ
ّ
()4

وهؿ ،إذ اًمتبس قمؾقف هذا اًمبقً سمبقً آظمر ذم معـوه ُيـسى إمم هذيـ اًمرضمؾلم ،وهق ىمقًمف:
ٌ
ومــــال شمعجــــؾ قمــــغم أطمـ ٍ
ـــد سمظؾــــؿ

ـــــقؿ
ـــــؿ مرشم ُعــــــف وظمـ
ومــــــنن اًمظؾـ
ُ
َ

اًمعقـل ذم سمعض إسمقوت اًمتل أور َدهو اعمتع ِّؼى.
وؾملسملم أن أوهو َم
ِّ
ِّ
 -7اًمبقً ذو رىمؿ  3مـ إسمقوت اًمثالصملم ،وهق ىمقًمف:
طمـــلم ىمـــول اًمقؿمـــوة :هــــد همضـــقب

يـــذوب
اًمؼؾـــى مــــ ضمـــقاه
يمـــرب
ُ
ُ
َ

كص اًمعقـل قمغم أكف يؼول :إن ىموئؾف يمؾحبي اًمػمسمققمل  .وهبذا أدظمؾف اعمتع ِّؼى ذم إسمقوت اًمثالصملم.
ّ
()5

وهؿ مـف أو مـ مـ كؼؾف قمـف إن يمون ىمد كؼ َؾف قمـ همػمه .وؾمبى هذا اًمقهؿ َّ
يمثػما مع
أن َصم ّؿي سمقتًو ُ
وهذا ٌ
يذيمر ً
ِ
اًمبقً ،وهق:
هذا
ُ
طمبــــول اهلُــــقيـَك سمــــوًمػتَك أن شمَؼ َّطعــــو

إذا اعمـــر ُء مل يغـ َ
ــؽً
ــش اًمؽرهيـــ َي أوؿمـ ْ

ٍ
ِ
معروف اًمـ ِ
اًمػمسمققمل سمال ٍ
أسمقوت ًمف ذم (اعمػضؾ َّقوت) ،
ريى .وهق مـ
اًمؽؾحبي
ِّسبي إمم
اًمبقً
وهذا
ُ
ُ
ِّ
ِ
مؼؽمك ِ
يسوىمون ِ
َلم ذم سموب (أومعول اعمؼورسمي)،
وإول ؿموهدٌ ًمـ(يمرب) ،وهذا ؿموهد ًمـ(أوؿمؽ) ،ويمالمهو
َّ
ِ
ٍ
سمقً ِ
َ
يؽقن اًمبقتون
جيقز أن
موًمؽ إمم
اسمـ
اًمعقـل أو اعمـؼقل قمـف
إمر قمغم
وموًمتبس
اًمؽؾحبي .وٓ ُ
ومـسى َ
َ
ِّ
ُ
()6

) (1اعمؼوصد اًمـحقيي .1856 /4
) (2ذح أسمقوت مغـل اًمؾبقى .151 /4
) (3ذم ر ّده ص 167احلوؿمقي.
) (4اعمؼوصد اًمـحقيي  .668 /2واكظر شمػصقؾ ذًمؽ ذم يمتويب ص 148احلوؿمقي.
) (5اعمؼوصد اًمـحقيي .695 /2
) (6ص.32
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ِ
عرف هذا اًمبقً ذم ِؿم ِ
ُ
أيضو أن جيلء
واضح .ويؽود
عره ،ومـشل اًمقهؿ
يستحقؾ ً
ٌ
يمالمهو ًمؾؽؾحبي ،ومنكف ٓ ُي َ
مسلًمتلم متجوورشم ِ
ِ
ٍ
كػسف
مغؿقر ذم
ؿموهدان مـ َم ُؼقل ؿموقمر
َلم ،ومفذه مصودوم ٌي ىم ّؾام شمتّػؼ .صمؿ إن اسمـ موًمؽ َ
ٍ
موًمؽ
اسمـ
كسى ُ
كص قمغم كسبي هذا اًمبقً إمم (رضمؾ مـ ـم ِّقئ)  .واًمؽؾحبي مـ متقؿ ٓ مـ ـم ِّقئ .ومتَك َ
َّ
()1

ومقضمدهتو م َّط ِردة
اًمطوئل) ،أو (ـم ّقئ) ومفق ًمف ىمط ًعو .وهذه مسلًم ٌي شمتبعتُفو
شمػرد هبو إمم (
ُّ
ّ
سمقتًو مـ إسمقوت اًمتل َّ
ػ.
ٓ شمتخ َّؾ ُ
 -2اًمبقً ذو رىمؿ  ،8وهق ىمقًمف:
ــدر
ــطرهو اًمؼـ ُ
أسمــــو ُء يعصــــر طمـــلم اضـ ّ

ـــريمــ إمم إمــــر اًمــــذي ريمَـــــً
ٓ شمـ
ّ

أيضو ،ومفذا اًمبقً ٓ ُيعرف ذم ديقاكف اًمذي رواه أسمق
وهؿ ً
قمزاه اًمعقـل إمم يمعى سمـ زهػم  .وهق ٌ
()2

ٍ
صمؿ إن اًمعقـل ذيمر أن ىمبؾ هذا اًمبقً سمقتًو آظمر،
ؾمعقد اًمسؽري (ت291هـ) وٓ ذم
يمتوب ىمبؾ اسمـ موًمؽّ .
وهق:
كػــقس ىمــق ٍم ؾمــؿقا شمظ َػــر سمــام ِ
فمػــروا
ْ

كػســـؽ سمــوٕمر اًمـــذي ُقمـقـــً
إن شم َ
ُعـــ ُ

أن ىموئؾف ٌ
وهذا اًمبقً أظمر ذيمر اسمـ موًمؽ ّ
رضمؾ مـ ـم ِّقئ  ،ومنن ؾم ّؾؿـو ًمؾعقـل أن ىموئؾفام واطمدٌ
ٍ
مر ٍة .وإن محؾـوه قمغم
اسمـ
موًمؽ يمام ُ
ومقجى أن يؽقكو ًمرضمؾ مـ ـم ّقئ ٓ ًمؽعى سمـ زهػم ،وهق ُ
همػم َّ
سمقـً َ
()3

اًمقهؿ وىمؾـو :مهو سمقتون ًمشوقمريـ اصمـلم .سم َطؾً دقمقى كسبي هذا اًمبقً إمم ٍ
يمعى.
اًمتبوؾمف قمؾقف سمبقً مشفقر ًمؽعى ،وهق ىمقًمف:
وؾمبى وهؿ اًمعقـل ذم هذا اًمبقً
ُ
ُ
ًمــق يمـــً أقمجــى مـــ ٍ
رء ٕقمجبـــل
ُ

اًمؼــدر
ؾمــعل اًمػتــك وهــق خمبــق ٌء ًمــف
ُ
ُ

()4

شمػرد هبو اسمـ موًمؽ ومؼط دون ِ
همػمهو .وهق مو اؾمتطعـو
ومفذه دمؾق ٌي ًمبعض أوهوم اًمعقـل ذم إسمقوت اًمتل ّ
كتعرومف سموعمقازكي .وًمف أوهو ٌم أظمرى ذم همػم أسمقوت اسمـ موًمؽ .ومـ يموكً هذه طموًمف ومنن رضورة
أن َّ
ِ
ِ
يتػرد سمف دون اًمـوس مجق ًعو ذم
آطمتقوط ًمؾعؾ ِؿ وصقوكتف مـ اًمقضع واًمتحريػ شمؼيض سملن ٓ ُيستـوم إمم مو ّ

) (1ذح قمؿدة احلوومظ .814 /2
) (2اعمؼوصد اًمـحقيي .415 /1
) (3ذح اًمؽوومقي اًمشوومقي .293 /1
ِ
اؾمتػدت شمبقون مـشل اًمقهؿ ذم هذا اًمبقً مـ إؾمتوذ صوًمح اًم َع ْؿري ذم اعمـوزقمي  6مـ احلديٌ  11117ذم مؾتؼك أهؾ
) (4ديقاكف ص .229وىمد
ّ
اًمؾغي.
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ؾي وٓ ممي ٍ
كتبلم ،وسمخوصي أن كسبتف مبفؿ ٌي همػم مػص ٍ
ِ
دة
كسبي
إسمقوت ،ؾمقا ٌء أشمبقـّو مـشل ومهف يمام مه أم مل ْ
َّ
ُ َّ
ّ
ِ
ٍ
صدق إ ْذ مل يزد قمغم كسبي اإلكشود إمم سمعض اًمعؾامء اعمتؼدّ ملم دون ذيمر رء آظمر يملؾمامء يمتبفؿ اًمتل
سمشوهد
كؼؾ مـفو.
تٍ سمف أو
همػم
اًمعقـل مـ مـ ضموء سمعد اسمـ موًمؽ إمم ؿموقمر ىمديؿ ُحي ّ
ّ
الصنف الثاين :أسمقوت ّ
شمػرد سمـسبتفو ُ
طمؽك إكشو َدهو قمـ قموملٍ ىمبؾ اسمـ موًمؽ أو يرى اعمتع ِّؼى أن اسمـ موًمؽ سح سمـسبتفو إمم ِ
همػمه ،وذًمؽ مـ مو
َّ
ٍ
يمتوب مطبق ٍع مم ًّمػ ىمبؾف ،وهل  14سمقتًو مـ  ،31وهل ،23 ،22 ،21 ،18 ،13 ،11 ،6 ،5 ،4
مل ي ِرد ذم
.31 ،29 ،28 ،27 ،24
مػصؾفو سمقتًو سمقتًو.
وأكو ِّ
 -7اًمبقً ذو رىمؿ  4مـ إسمقوت اًمثالصملم ،وهق ىمقًمف:
ِ
مــــو اعمــــر ُء ْ
وزرا
أظم َ
ــــقك إن مل شمؾػــــف ً

ِ
ُّـــقب
قمــــد اًمؽرهيـــي معقاكًـــو قمـــغم اًمـ

كص قمغم أن يمراع اًمـؿؾ اؾمتشفد سمف .وذيمر أكف مل جيده ذم
ذيمر اعمتع ّؼى أن اًمشـؼقطل (ت1331هـ) ّ
رء مـ يمتبف اعمطبققمي .
()1

ِ
ظمتؿ اسمـ موًمؽ .واكظر ً
مثال ذم هلٓء اًمؽؾامت (أًمػك،
ُ
قلت :مـ شمل َّمؾ ذم أًمػوظ هذا اًمبقً رأى قمؾقف َ
وزر ،قمقن) ومشتؼوهتو ،ومفل وموؿمقي ذم إسمقوت إظمرى .وز ْد قمغم ذًمؽ ّ
أن اسمـ موًمؽ كسى هذا اًمبقً إمم
ذيمرت ىمريـ ٌي ىمق ّي ٌي ُّ
شمدل قمغم أكف هق واضعف.
اًمطوئل  .وهذا يمام
ُ
()2

اًمشـؼقطل ذيمر أن يمراع اًمـؿؾ اؾمتشفد سمف ومنكو إذا رضمعـو إمم يمالم اًمشـؼقطل
أمو زقمؿ اعمتع ِّؼى أن
ّ
اًمسققـمل] قمغم أن إخ ومقف ًمغ ٌي قمغم وزن ( َد ًْمق).
وضمدكوه يؼقل سمعد إيراده ًمؾبقً( :اؾمتشفد سمف [يعـل
َّ
وهل ًمغي ذيمرهو يمُراع واؾمتشفد قمؾقفو سموًمبقً) .
()3

ِ
ومضؾ اهلل ّ 
ومؾــظر مو
(اعمجرد)،
أن يمتوب يمراع اًمذي طمؽك ومقف هذه اًمؾغي ىمد وىمع إًمقـو ،وهق
ومـ
ْ
َّ
ِ
َ
اًمبقً وٓ همػمه.
ىمول ومقف .ىمول( :ويؼول ًمألخَ :أ ْظمق قمغم مثول َوم ْعؾ)  .ومل يستشفد هبذا
()1

) (1ص.168
) (2ذح اًمتسفقؾ .45 /1
) (3اًمدرر اًمؾقامع  ،33 /1ط اًمبوز.
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(واؾم ِ
أمو يمالم
تشفدَ
اًمسققـمل ومؾقس ومقف مو يقضمى أن يؽقن اعمستشفد سموًمبقً ً
يمراقمو إ ْذ جيقز أن ُيؼرأُ :
ِّ
سمعضفؿ قمغم طمؽويي يمراع هبذا اًمبقً.
قمؾقفو سموًمبقً) سموًمبـوء ًمؾؿجفقل ،أي واؾمتشفدَ
ُ
 -2اًمبقً ذو رىمؿ  ،5وهق ىمقًمف:
مؼوًمـــــ َي هلبـــــل إذا اًمطـــــػم مـــــر ِ
ت
ّ
ّ

ظمبـــػم سمــــق هلـــى ،ومـــال شمـــؽ مؾغ ًقـــو
ٌ

كص قمغم أن إظمػش اؾمتشفد سمف وأن أسمو قمكم اًمػورد
ذيمر اعمتع ِّؼى أن اسمـ هوكئ (ت771هـ) ّ
()2

كص يمالم اسمـ هوكئ( :وأضموز إظمػش ذًمؽ ،ومقجقز قمـده
أكشده سمروايي خمتؾػي قمـ روايي إظمػش .وهذا ّ
ىموئؿ أظمقاك وإظمقشمؽ ومو أؿمبف ذًمؽ .ومـ مو اؾمتشفد سمف ىمقًمف:
ظمبػم سمـق هلى ،ومال شمؽ مؾغقو ** وصوشمؽ هلبل إذا اًمطػم مر ِ
ت
ً
ّ
ّ
هؽذا أكشده أسمق قمكم .وهمػم أيب قمكم (مؼوًمي هلبل) .ومو أكشده أسمق قمكم أىمعد ذم اعمعـك) .
()3

ٍ
اًمتػرد ّ
موًمؽ ،مـفو أكف كس َبف
شمدل قمغم أكف مـ أسمقوت اسمـ
اًمبقً ىمد اضمتؿعً ومقف
قلت :هذا
ُ
ُ
همػم ّ
ىمرائـ ُ
سمقـً ىمريـ ٌي مـ ىمرائـ اًمقضع.
إمم
اًمطوئل  .وهذا يمام ؾمبؼ أن ُ
ّ
()4

قمرضً سمعض ؿمقاهدهو ذم
مرة .وىمد
ُ
مرة سمعد ّ
يؽررهو ّ
ومـفو يمؾؿي ( ُمؾغ ًقو) ،ومنّنو مـ ًمقازمف اًمتل ّ
يمتويب .
()5

أمو مو ذيمره اسمـ هوكئ مـ أن إظمػش اؾمتشفد سمف وملرى أكف جيقز ضبطفو (ومـ مو اؾمت ِ
ُشفد سمف) .أي
كػسف اؾمتشفدَ سمف .ويصحح
ومـ مو اطمت ٍُّ سمف ًمؼقل إظمػش .وًمقس ذم يمالمف ّ
كص ىموـمع قمغم أن إظمػش َ
ًمؽ ذًمؽ أكف ىمول سمعد ذيمر اًمبقً( :هؽذا أكشده أسمق قمكم) .ومل يؼؾ( :هؽذا أكشده إظمػش) ،ومؾق يمون
اعمراد أن إظمػش هق اعمستشفد سمف ًمؼول( :هؽذا أكشده إظمػش وأسمق قمكم) أو ًمؼول( :وهؽذا أكشده أسمق
قمكم أىمعد ذم اعمعـك) ومؾؿ يذيمر إكشود إظمػش ًمف.
قمكم) سمنصمبوت واو اًمعطػ .صمؿ ىمول سمعدُ (ومو أكشده أسمق ّ

) (1ص.91
) (2ص.168
) (3ذح أًمػقي اسمـ موًمؽ ًمف .165 /1
) (4ذح اًمؽوومقي اًمشوومقي .333 /1
) (5ص.46
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وهؿ سمال ٍّ
ؿمؽ ،ومفذا اًمبقً مع فمفقر آيوت
قمكم
اًمػورد يمام يظفر ومفق ٌ
ّ
أمو أسمق قمكم ومنن يمون يريد أسمو ّ
اًمقضع ومقف ٓ ُيعرف ذم رء مـ مصـػوت أيب قمكم اًمػورد وىمد اكتفك إًمقـو معظؿفو وٓ ذم رء مـ
أيضو ذم يمتى مـ سمعدَ مهو.
مهقي هذه اعمسلًمي ودوراّنو ذم يمتبفؿ ،وٓ كجده ً
مصـػوت شمؾؿقذه اسمـ ضمـّل مع أ ّ
فمـلم ذم روايتِف يموسمـ ٍ
وفموهرهو
موًمؽ ،ومفق يروي ذم يمتبِف أسمقوشمًو يمثػم ًة ضمدًّ ا ٓ شمُعرف
كػسف ٌ
ُ
قمغم أن اسمـ هوكئ َ
ٍ
توج إمم ٍ
اًمتقًمقدُ  .واًمػصؾ ذم ِ
وحتؼقؼ.
كظر
أمرهو حي ُ
 -4اًمبقً ذو رىمؿ  ،6وهق ىمقًمف:
سمـــــو أسمــــدً ا ٓ ِ
همػمكــــو شمُــــدرك اعمـــــك

ِ
اًمػـــقادح
همـــامء اخلطـــقب
وشمُؽشـــػ
ّ

اسمـ اًمـوفمؿ (ت681هـ)
كص قمغم أن َ
ذيمر اعمتع ّؼى أن حمؿد حمقل اًمديـ قمبد احلؿقد (ت1392هـ) ّ
()1

اطمتٍ سمف ومل يـسبف إمم أطمد .
واًمعقـل ذيمرا أن إظمػش
ّ
َّ
()2

كص اسمـ موًمؽ قمغم أن ىموئؾف ٌ
رضمؾ مـ ـم ِّقئ  .وهذه ىمريـ ٌي مـ ىمرائـ اًمقضع .وومقف
قلت :هذا
ُ
اًمبقً ّ
()3

أيضو مـ اًمؼرائـ ىمقًمف( :شمُدرك اعمـك) ،ومفق مـ أًمػوفمف اعمريمبي اعمؽررة .وىمد ورد ذم ىمقًمف:
ً
ِ
ِ
ًمصــــوسمر
اكؼــــودت أمــــول إٓ
ومــــام

َ
أدرك اعمـــــك
ـــفؾـ اًمصــــعى أو
ٕؾمتسـ
ّ

ٍ
ِ
اًمتػرد.
وىمد ورد ً
أيضو ُ
واًمسمل وإمؾ وكقؾفو ذم ؿمقاهدَ يمثػمة مـ أسمقوت ُّ
كحق ذًمؽ يمبؾقغ اعمـك ّ
ّ
اًمبقً إمم اسمـ اًمـوفمؿ مع أكف
وإن قمج ًبو أن يتّؽئ اعمتع ِّؼى قمغم إطموًمي حمؿد حمقل اًمديـ قمبد احلؿقد هذا
َ
أيمثر مـ مو قمـدكو .وكحـ إذا رضمعـو إمم ذح اسمـ اًمـوفمؿ
معوس ومل يؽـ قمـدَ ه مـ يمتى اسمـ اًمـوفم ِؿ ُ
ٌ
ًمألًمػقي وضمدكوه يؼقل( :وىمقل أظمر) صمؿ يقرد اًمبقً مـ دون أن يـسى إكشو َده إمم إظمػش  .ومال ّ
ؿمؽ
()4

اًمعقـل ٓ اسمـ اًمـوفمؿ،
كسى إكشو َده إمم إظمػش
وهؿ مـ حمؿد حمقل اًمديـ قمبد احلؿقد .وإكام
َ
ُّ
أن هذا ٌ
(:)5

صػحو قمـ آقمتداد هبو ًمغ َؾبي اًمقهؿ قمؾقف ذم اًمـّسبي.
شمػردات اًمعقـل اًمتل رضسمـو
ً
ومقؽقن هذا اًمبقً مـ ّ
 -3اًمبقً ذو رىمؿ  ،11وهق ىمقًمف:
) (1ص.169
) (2آكتصوف مـ اإلكصوف ص ،381ط اعمؽتبي اًمعٍميي.
) (3ذح اًمتسفقؾ .377 /3
) (4ص ،546ط قمبد احلؿقد اًمسقد.
) (5اعمؼوصد اًمـحقيي .1651 /4
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ِ
ّ
يـػــــؽ مؽتســــ ًبو
اًمــــذ ٓ
ٓ شمعــــذل

يــــذر
محــــدً ا وإن يمــــون ٓ يبؼــــل وٓ
ُ

كص قمغم أكف ضموء ذم صمالث كسخ ظم ّط ّقي مـسق ًسمو إمم
ذيمر اعمتع ِّؼى أن حم ّؼؼ (ذح اًمؽوومقي اًمشوومقي) ّ
()1

شمبلم أن اسمـ إكبوري أكشدَ ه ذم (أموًمقف) قمـ
رضمؾ مـ ـم ّقئ وأن إطمدى اًمـسخ اًمثالث ومقفو زيود ٌة ِّ
إصؿعل .
()2

ٍ
واطمدة ومؼط مـ اًمـسخ إرسمع ٓ اًمثالث اًمتل اقمتؿدهو
اًمزيودة مل شمرد إٓ ذم كسخي
قلتُّ :
احلؼ أن هذه ّ
ِ
أؾمبؼ مـفو زمـًو
إصؾ إٓ أن إصؾ
اعمح ّؼؼ ،وهل كسخي (هـ) .وهذه اًمـسخي ىمريب ُي اًمش َبف سمـسخي
ُ
أيضو سمل ٍ
صؾ قمؾقف ُّ
ُ
ظمط اعمم ًِّمػ .وًمقس ذم كسخي إصؾ هذه اًمزيودة وٓ ذم
وأصح
وأضبط وهل مؼوسمؾي ً
ّ
وهؿ مـ
ومغوًمى
اًمـسختلم إظمريلم،
ِّ
ُ
اًمظـ أن ذًمؽ حتريػ مـ اًمـوؾمخ أو اعمحؼؼ سموكتؼول كظر أو كحقه أو ٌ
موًمؽ ِ
اسمـ ٍ
ِ
إصؾ.
كػسف مل يـشى أن رضمع قمـف يمام كرى ذًمؽ ذم اًمـسخ اًمثالث إظمرى اًمتل مـفو كسخي
 -5اًمبقً ذو رىمؿ  ،13وهق ىمقًمف:
ــى سمجـ ٍ
ِوومـ ُ
ــػم مـؼـــذ ًمـــؽ مــــ
ــوق يمعـ ُ

شمعجقــــؾ هتؾؽــــي واخلؾــــد ذم ؾمــــؼرا

ذيمر اعمتع ِّؼى أن أسمو طم ّقون واسمـ قمؼقؾ (ت769هـ) واًمعقـل واًمشـؼقطل كصقا قمغم أكف ًم ُبجػم
()3

()4

()6

()5

()7

ًم ُبجػم سمـ زهػم.
ِ
اًمؽميمقى ومـ
ومصقح سمؿثؾ هذا اًمبقً اًمذي يؽتـ ُػف مـ ىمبح
يـطؼ قمريب
قلت :وكعقذ سموهللِ مـ أن َ
ُ
ٌ
اًمتػرد ُ
ًمػظ ( ِووموق) ،ومنكف مـ
اًم َغثوصمي مو يؽتـ ُػف ،وإكام هق مـ أسمقوت اسمـ موًمؽ .ومـ مو َ
يشفد هلذا همػم ّ
اعمؽررة ذم أسمقوت اسمـ موًمؽ .ومـ كظوئره ىمقًمف :
إًمػوظ اخلومؾي ّ
()8

ًِمزمــــــو ًمـــــدُ ن ؾمـــــوعمتقكو ِوومـــــوىمؽؿ

ُ
ــــقح
يـــؽ مــــؽؿ ًمؾخـــالف ُضم
ومـــال
ُ

) (1ص.171
).255 /1 (2
) (3ص.172
) (4اًمتذيقؾ واًمتؽؿقؾ .146 /12
) (5اعمسوقمد .371 /2
) (6اعمؼوصد اًمـحقيي .1389 /3
) (7اًمدرر اًمؾقامع .163 /2
وهمػمه مـ مو ُأور ُده مـ أسمقوت اسمـ موًمؽ دمده ذم مرسد إسمقوت ذم يمتويب .و َصم ّؿ مراضم ُعف.
) (8هذا اًمبقً
ُ
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وىمقًمف:
ــل واًمـــقكك
ِوومو ًىمـــو سمــــل إهـــقاء واًمغـ ّ

ِ
ّ
ـــــؾ
سمؽـــــؾ مجقـ
وهمـــــػمك معـــــــل
ُ

يمع ًبــــو أظمــــقه ّنَــــك وموكؼــــود مـتف ًقــــو

وًمـــق أ َسمـــك سمـــو َء سموًمتخؾقـــد ذم ؾمـــؼرا

ٍ
اًمتػرد ،وهق ىمق ًُمف:
ويشفد ًمذًمؽ ً
أيضو ُ
ؿمبفف سمبقً آظمر مـ أسمقوت ّ

ْ
ووازن آظمر اًمبقً إول (واخلؾد ذم ؾمؼرا) سمآظمر اًمبقً اًمثوين (سموًمتخؾقد ذم ؾمؼرا) .واكظر ذم ذيمر
ِ
واشمػوىمفام ذم اًمبحر واًمؼوومقي ،ومؾق ؾم ّؾؿـو أن اًمبقً إول ًم ُبجػم ومؾِؿـ اًمبقً
(يمعى) وأظمقف ذم اًمبقتلم
ٍ
ٍ
واطمد ومؽقػ حيؽل قمـ
ؿموقمر
أيضو ًمشدّ ة شمشوسمف إًمػوظ قمغم كحق ٓ يؼع إٓ مـ
اًمثوين؟ إن ىمقؾ :إكف ًم ُبجػم ً
ِ
كػسف سمضؿػم اًمغوئى؟ وإن ىمقؾ :مهو ًمشوقمريـ .ومنن ؿمدّ ة اًمتشوسمف ذم إًمػوظ شمل َسمك ذًمؽ َّ
يمؾ اإلسموء.
ٍ
اًمسػم واًمتوريخ
هذا مع أكو ٓ كجدُ مهو ذم يمتوب ىمبؾ اسمـ موًمؽ مع ؿمفرة هذه ّ
اًمؼصي وذيققمفو ذم يمتى ّ

ِ
اًمصحقحي اعمرو ّيي ذم ذًمؽ ًم ُب ٍ
ٍ
ويمعى .
جػم
وذيمرهو ًمألسمقوت ّ
()1

وٓ ريى أن اًمبقتلم مجقعو ٓسمـ ٍ
ؼم ُسم ٍ
جػم مع أظمقف ٍ
يمعى.
موًمؽ ،كظؿفام ذم مسلًمتلم خمتؾػتلم
ً
َ
مستؾفام ظم َ
ً
اؾمتظفور مـف سموٕؾمامء اًمقاردة ومقف .و َمـ سمعده إمو مؼ ِّؾدون
بقً إمم ُسمجػم ومفق
أمو كسب ُي أيب طم ّقون هذا اًم َ
ٌ
َ
أيضو.
ًمف ذم ذًمؽ أو
مستظفرون سموٕؾمامء ً
 -6اًمبقً ذو رىمؿ  ،18وهق ىمقًمف:
ضمقاسمــــو سمــــف شمـجــــق ِ
اقمتؿــــد ،ومقر ّسمـــــو
ً

ٍ
ُ
ُســـلل
همـــػم شم
أؾمـــؾػً ٓ
قمؿـــؾ
ًمعــــ
َ
ُ

ذيمر اعمتع ّؼى أن اًمدمومقـل (ت827هـ) ىمول ذم هذا اًمبقً سمعدمو ذيمر أن اسمـ موًمؽ أكشده:
()2

َ
وىمول( :واًمظـ سمنمومتف وقمداًمتف ويمثرة اـمالقمف وؾمعي طمػظف أكف ٓ يستشفد سمف
(واًمظوهر أكف ؿموهد قمريب)
()3

يب) .
إٓ سمشوهد قمر ّ
()4

) (1اكظر ً
ىمصتفام.
ذيمر ّ
مثال اًمروض إكػ  ،278 /4ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ،ومجقع مـ َ
) (2ص.173
) (3ذح مغـل اًمؾبقى ًمف ص ،794شمح اًمعسقكم.
) (4حتػي اًمغريى .559 /1 /1
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اًمعجى أن ي ِ
ِ
اًمدمومقـل مل يثبتْف
دظم َؾ اعمتع ّؼى هذا اًمبقً ذم مجؾي إسمقوت اعمستدريمي مع أن
قلت :مـ
ُ
ّ
ٍ
احلؼ ؿمق ًئو .واعمتع ِّؼى
يب ،واًمظ ُّـ ٓ يغـل مـ ّ
فمـ أن اسمـ موًمؽ رواه قمـ قمر ٍّ
ذم يمتوب ىمبؾ اسمـ موًمؽ ،وإكام َّ
ِ
اًمظـ اًمعوري مـ اًمدًمقؾ ذم هذا اعمقضع
سموًمدًمقؾ  ،صمؿ يرشمؽبُف ذم
اًمظـ اعمم َّيد
قمكم آقمتامد قمغم
ِّ
ِّ
ُ
يعقى َّ
()1

ِ
ِ
شمػرد هبو اسمـ موًمؽ ومل يعرف
حيص
معذورا ذم هذا اًمظ ّـ ٕكف مل
وهمػمه! وىمد يؽقن اًمدمومقـل
َ
إسمقوت اًمتل ّ
ً
ومحؿؾ هذا اًمبقً قمغم مو يؼتضقف إصؾ مـ ِ
رهتو وٓ شمبلم أد ًّم َي اًمقضع ومقفو واًمتش ِ
مؼدار يمث ِ
َ
اًمثؼي
وسمف سمقـفو،
ّ
ذم ِروايي اًمعؾامء.
دًمقال قمغم وضع هذا اًمبقً شمريمقى ( ِ
وسمحسبِؽ ً
اجلقاب) ،ومنكف مـ اؾمتعامل اعمق ًّمديـ ذم مو
اقمتؿ ِد
َ
همػم) ،ومنكف ٓ ُيعرف ذم ؿمعر صحقح ومل ُيـؼؾ قمـ اًمعرب .وًمذًمؽ شمـقزع ذم
ُ
أقمؾؿ .ويمذًمؽ شمريمقى (ٓ ُ
ِ
أيضو مو
وكظؿف
اإلؾمالمل اًمسو َذج (أي اًمتؼريري اعمبوذ)
صحتِف .هذا مع معـوه
اعمفؾفؾ اعمتؽ َّؾػ .واكظر ً
َ
ّ
ّ
ومقف مـ شمسووق اًمؾػظ ذم يمتويب .
()2

 -7اًمبقً ذو رىمؿ  ،21وهق ىمقًمف:
ٓ ـمِقـــى ًمؾعـــقش مـــو دامـــً مـغصـــ ًي

ّ
واهلـــــر ِم
ًمذاشمُـــــف سمو ّديمـــــور اعمـــــقت
َ

ذيمر اعمتع ّؼى أن اًمبغدادي كص قمغم أن اسمـ اخلبوز أورده ذم ذطمف ًٕمػقي اسمـ ٍ
معط .وكؼؾ يمال َم
َ
ّ
()3

()4

اًمبغدادي.
ّ
قلت :أضم ْؾ ،ذيمر هذا اًمبغدادي ،وًمؽـ ذح أًمػقي اسمـ ٍ
َ
وصؾ إًمقـو سمحؿد اهلل.
معط ٓسمـ اخل ّبوز ىمد
ّ
ُّ
ُ َ
كصف( :وأمو مو دام ومام رأيً أطمدً ا مـع شمؼديؿ ظمؼمهو قمغم اؾمؿفو إٓ حيقو ...اًمقضمف اًمثوين :أن شمؼدُّ م
وهذا ُّ
اًمشامخ:
ظمؼمهو قمغم اؾمؿفو ىمد ضموء ذم اًمشعر ،أكشدَ َّ
عمزرد أظمل ّ
اعمػضؾ ِّ
إرض طمـ ٍ
ِ
ومــو ـمــوف ومـ َ
ـوف وكوقمـ ُـؾ)
ـقق

ِ
قمــــوس
ًمؾزيــــً
وأطمبســــفو مــــو دا َم
ُ
ٌ

) (1اكظر ر ّده ص.152
) (2ص.52
) (3ص.174
) (4ذم ذح ؿمقاهد ذح اًمتحػي اًمقرديي  .163 /1وأظمطل اعمتعؼى ومسامه ذح اًمتحػي اًمقرديي.
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اًمبغدادي َ
كؼؾ يمال َم اسمـ اخلبوز سمؿعـوه ومزاد هذا اًمبقً
واًمظـ أن
اكتفك يمال ُمف  .وًمقس ومقف هذا اًمبقً.
َّ
ُّ
()1

مهو سمدًمقؾ أكف مل يؾتزم سمؾػظ اعمم ًِّمػ.
و ً
 -8اًمبقً ذو رىمؿ  ،22وهق ىمقًمف:
أحتســــبـل ُؿم ِ
ــــغػً سمغــــػم ؾمــــؾؿك

ـــــــقؿ
وؾمــــــــؾؿك يب مت ّقؿــــــــ ٌي هتـ
ُ

(شمبلم سمراءة اسمـ موًمؽ
ذيمره ذم إسمقوت اًمتل َّ
مل جيده اعمتع ِّؼى ذم مصدر ىمبؾ اسمـ موًمؽ ،وًمؽـف مع ذًمؽ َ
أيضو .وهق َيرى
ذا واًمثوين ٓ ُيعرف ىمب َؾف ً
مـ وضعفو) ٕكف ورد مع سمقتلم أطمدُ مهو صحقح اًمـسبي ًمتلسمط ًّ
أن مـ همػم اعمعؼقل أن يضع اسمـ ٍ
موًمؽ سمقتًو ٓ ؿموهدَ ومقف.
()2

ذا  ،وًمؽـل مل
قلت :مل َ
ُ
قمكم أن أطمدَ اًمبقتلم اًمؾذيـ أكشدَ مهو اسمـ موًمؽ مع هذا اًمبقً هق ًمتل َّسمط ًّ
يػ ّ
()3

ذيمرت ُ
ىمبؾ ّ
اًمتامؾمو ًمإلهمراب
يضع أطمقوكًو سمعض إسمقوت
أن اسمـ موًمؽ ىمد
َأر ذًمؽ موك ًعو مـ اًمقضع ،ومؼد
ُ
ُ
ً
ِ
يسفؾ
دقمو وٓ
قمؾؿً مو ذيمروه مـ
وطم ًّبو ًمؾتؽثُّر  .وإذا
ؾمفقًمي اًمـظؿ قمؾقف مل َشمر هذا سمِ ً
َ
مستـؽرا ،ومنن مـ ُ
ً
قمؾقف اًمٌمء اًمذي يص ُعى قمغم ِ
همػمه ومنكف جيِد ذم ومعؾِف ًمذاذ ًة ومتـ َّػ ًسو .
()4

()5

وإسمقوت اًمثالصمي هل:
أحتســــبـل ُؿم ِ
ػً سمغــــػم ؾمــــؾؿك
ــــغ ُ

ـــــــقؿ
وؾمــــــــؾؿك يب مت ّقؿــــــــ ٌي هتـ
ُ
وذم ِ
وريــــــــؿ
ىمؿــــــــر
أصمقاهبــــــــو
ُ
ٌ

ِ
اًمثؼؾــــلم طمســـــًو
وؾمــــؾؿك أيمؿــــؾ
ـــــراء اًمثـويــــــو
كِقـ
ُ
ـــــوف اًم ُؼــــــرط همـ ّ

ـــــقؿ
ورئــــــد ًمؾـســــــوء وكعــــــؿ كِـ
ُ

ٍ
وآكسً ومقف مالمح اًمقضعِ ،وذًمؽ مـ ضمفي ًمػظف
موًمؽ
وموًمبقً إول مل أضمده ذم يمتوب ىمبؾ اسمـ
ُ
ُ
ومعـوه ،أمو اًمؾػظ ومؼقًمفِ ُ :
مر ٍة سموًمبـوء ًمؾؿجفقل ذم أسمقوشمِف ،مـفو ىمقًمف:
(ؿمغػً) ،ومؼد ور َد ذًمؽ همػم ّ
ٍ
ًمققمـــي وهمــــرا ِم
سمـــؽ مـــو هبـــو مــــ

ِ
ُؿم ِ
ُ
ومؿثــؾ مــو
اًمــً شمقؿتــؽ،
ــغػً سمــؽ
وىمقًمف:

)ً (1مقطمي  72مـ كسخي ىمديؿي كُسخً قموم 685هـ أي سمعد ووموة اسمـ اخلبوز سمـ ّقػ وأرسمعلم ؾمـي.
) (2ص.175
) (3ديقاكف ص.212
) (4اكظر ص 27مـ هذا اًمـؼض.
) (5واكظر ص 86مـ هذا اًمـؼض.
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ُ
ؾمــــبقؾ
ُطمــــتِؿ اًمػــــراق ،ومــــام إًمقــــف

ـــغػً ،وإكـــام
مشـــغقوم ًي سمـــؽ ىمـــد ُؿم
ُ
وىمقًمف:

ِ
ــــول
ــــػم ؾمـ
ومػـــــمادي وإن كـ
ْ
ــــلت همـ ُ

ــــغػً سمجؿـ ٍ
إن ُمجـ َ
ــــؾ
ــــؾ اًمتـــــل ُؿمـ
ُ

قملم معـك اًمبقً اعمذيمقر آك ًػو:
هتقؿ) ،ومفق ُ
وأمو اعمعـك ومؼقًمف( :وؾمؾؿك يب مت ّقؿ ٌي ُ
ٍ
ًمققمـــي وهمــــرا ِم
سمـــؽ مـــو هبـــو مــــ

ِ
ُؿم ِ
ُ
ومؿثــؾ مــو
اًمــً شمقؿتــؽ،
ــغػً سمــؽ
وأمو اًمبقً اًمثوين:
ِ
اًمثؼؾــــلم طمســـــًو
وؾمــــؾؿك أيمؿــــؾ

وذم ِ
وريــــــــؿ
ىمؿــــــــر
أصمقاهبــــــــو
ُ
ٌ

ِ
ٍ
مذيمقرا َ
إو ِل .وأكو اًمقق َم
سمقضعف يمام
موًمؽ ،وًمؽـل مع ذًمؽ مل أىمطع
ىمبؾ اسمـ
ومؾؿ أضمده
ُ
ىمطعً ذم ّ
ً
ِ
أضمدين ُ
أيضو َّ
اجلـ واإلكس ٓ ُيعرف ذم اجلوهؾقي ذم مو أقم َؾؿ .
أمقؾ إمم
وضعف ً
ٕن ًمػظ (اًمثؼؾلم) سمؿعـك ّ
ٌ
مع سمقتِف اًمصحقح اًمـسبي إًمقف ،ومنذا سم َطؾ أن يؽقن ًمف ٕكف
ذا ٕكّف
مسقق َ
وهذا اًمبقً ًمق َّ
صح ًمؽون ًمتل ّسمط ًّ
()1

إول.
همػم معروف ذم اجلوهؾ ّقي يمام
ُ
ذيمرت ،ومفق ٓسمـ موًمؽ يموًمبقً ّ
ضموهكم ،وهذا اًمؾػظ ُ
 -9اًمبقً ذو رىمؿ  ،23وهق ىمقًمف:
يمـــوئـ
وملكـــً ًمـــدى سمحبقطمـــي اهلُـــقن
ُ

ــز ،وإن ُهيــــ
ــز إن مـــقٓك قمـ ّ
ًمـــؽ اًمعـ ّ

كص قمغم أن أسمو اًمػتح أكشدَ ه .
ذيمر اعمتع ّؼى أن اًمدٓئل (ت 1189هـ) ّ
()3

()2

اًمسققـمل إمم هذه اًمدقمقى  .ويمالمهو ِّ
متلظمر ضمدًّ ا .وذًمؽ أن اًمـحوة يـؼؾقن قمـ اسمـ
قلت :ىمد ؾمب َؼف
ُّ
()4

ٍ
ضمـل إضموزشمَف ذيمر اخلؼم إذا يمون يمقكًو مطؾ ًؼو ً
وهمػمه هذا
وجمرور ،ومؾام رأى اًمسققـمل
قمومال ذم فمرف أو ضمور
ُ
ِ
اًمتجقز ذم محؾ أد ًّمي
إكشوده ،ومفذا وضم ٌف .ووضم ٌف آظمر أن يؽقن ذًمؽ مـ ىمبقؾ
اًمبقً مم ِّيدً ا ًمؼقًمِف ظمو ًُمقه مـ
َ
ّ
ٍ
يموًمرضمؾ
سمعض إذ يمون اًمؼوئؾقن سموعمذهى إكام يراهؿ مـ هق ظمورضمف
سمعض أصحوب اعمذهى اًمقاطمد قمغم
ُ
اًمقاطمد ،وموٕد ًَّمي اًمتل ُيدزم هبو سمعض أصحوسمِف ًمق ُقم ِرضً قمغم ِ
همػمه مـ اعمقاومؼلم ذم اعمذهى ٕد ًَمقا هبو ذم
) (1صمؿ وضمدت اًمطوهر سمـ قموؿمقر يؼقل ذم (اًمتحرير واًمتـقير) قمـد شمػسػم ىمقًمف ﴿ :ؾمـػرغ ًمؽؿ أهيو اًمثؼالن﴾( :وأفمـ هذا اًمؾػظ مل ُيطؾؼ قمغم
جمؿقع اًمـققملم ىمبؾ اًمؼرآن ،ومفق مـ أقمالم إضمـوس سموًمغؾبي .صمؿ اؾمتعؿؾف أهؾ اًمؼرآن).
) (2ص.176
) (3ذم كتوئٍ اًمتحصقؾ .1179 /3
) (4مهع اهلقامع .135 /5
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وًمرسوا هبو عمو ومقفو مـ شمصقيى آرائفؿ وشمؼقيتِفو .وهذا يمام ُيـسى إمم اإلموم اًمشوومعل أو أمحدَ
اًمغوًمى ُ ُّ

ضمور قمغم ىمقوس أصقهلؿ وإن مل ي ُؼقًمقا هبو .وأكً ِ
(ت241هـ) وهمػممهو مو هق ٍ
دمد إكبوري (ت577هـ)
ً
مثال حيؽل ذم (اإلكصوف) مـ ُطمجٍ اًمبٍميلم واًمؽقومقلم مو ًمعؾفؿ ٓ يعرومقكف وٓ ىمول سمف أطمدٌ مـفؿ.
وهمػمه مـ احلجٍ ٔراء سمعض اعمتؼدِّ ملم ذم اًمـحق مو مل ُيم َصمر قمـفؿ ،ومقؼقًمقن( :وطمجي
ور ّسمام طمؽك وهق
ُ
سملم.
إظمػش يمذا) ،و(طمجي اًمؽسوئل يمذا) .وهذا
ٌ
معروف ِّ ٌ
ريض اًمدِّ يـ إؾمؽماسموذي
قمٍمي اسمـ موًمؽ يؼقل ذم هذه اعمسلًمي( :ومال يؼول :زيدٌ
صمؿ إكو كجدُ سمعدُ
َّ
ّ
ّ
مستؼرا قمـده﴾. )...
يموئـ ذم اًمدار .وىمول اسمـ ضمـّل سمجقازه .وٓ ؿموهدَ ًمف .وأمو ىمقًمف شمعومم﴿ :ومؾام رآه
ًّ
()1

ذيمرت.
مظوهر عمو
ومذيمر أيي وأضموب قمـفو ومل يذيمر هذا اًمبقً .ومفذا ؿموهدٌ
ُ
ٌ
َ
 -71اًمبقً ذو رىمؿ  ،24وهق ىمقًمف:
سمؽــ ِ
ُ
ٌ
وىمحطـــــون
ــــدكون
ــــف ذًمـــــؽ قمـ

ىمــقمل ُذرا اعمجــد سموكقهــو وىمــد قمؾؿــً

ٍ
كصو واضح اًمدّ ًٓمي قمغم أن سمعض اًمـحقيلم أكشدَ ه ىمبؾف ،وذًمؽ
كص ًّ
ذيمر اعمتع ّؼى أن اسمـ موًمؽ ّ
()2

اعمتعصبلم
ىمقًمفً ...( :مقرود ذًمؽ ذم يمالم اًمعرب يمؼقل اًمشوقمر [وذيمر اًمبقً صمؿ ىمول ]:وشمؽ ّؾػ سمعض
ّ
ومؼول :شمؼدير اًمبقً إول ىمقمل سموكق ُذرا اعمجد سموكقهو ...واًمصحقح محؾ إسمقوت قمغم فموهرهو دون شمؽ ّؾػ
مو يتؿ اعمعـك ِ
سمعدمف) .
ّ
()3

سمحقٌ ٓ ِ
ِ
ُ
حيتؿؾ اًمتدًمقس ،ومؼقًمفً( :مقرود ذًمؽ ذم يمالم
اًمدًٓمي
سيح
وًمسً أرى هذا
قلت:
ُ
ُ
َ
اًمعرب يمؼقل اًمشوقمر) ُحي َؿؾ قمغم أن مو ورد قمـ اًمعرب ٌ
اعمتعصبلم ٓ
مموصمؾ هلذا اًمبقً .ومو كؼ َؾف قمـ سمعض
ّ
ِ
اًمبقً ِ
ِ
ِ
كػسف ،وًمؽـّف َ
يؽقن ىمد َ
َ
اًمبقً ،أي مـ يؼدِّ ر
كظوئره ،ومؼدّ َره اسمـ موًمؽ ذم
ىمقؾ ذم
ىمقؾ ذم هذا
يؾزم أن
َ
ِ
اًمطوئل) أو (ىمول
ىمبقح .ومـ يؼقل( :ىمول
اًمبقً .وهذا
اًمتؼدير يؼدِّ ر مث َؾف ذم هذا
هذه اعمسلًمي هذا
شمدًمقس ٌ
ٌ
ُّ
َ
ٌ
(رضمؾ ومصقح مـ ـم ِّقئ) أو (ومـ اًمدًمقؾ قمغم صحي آؾمتعامل ىمقل اًمشوقمر) أو (ومـ طمجٍ اًمبٍميلم

) (1ذح اًمؽوومقي .244 /1
) (2ص.176
) (3ذح اًمتسفقؾ .317 /1
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ِ
سمؿستغرب أن َ
يؼقل مو ىمو ًَمف
وضعف ومؾقس
ىمقل اًمشوقمر) أو (ومـ اًمسامع ىمقل اًمشوقمر) صمؿ يقرد أسمقوشمًو مـ
َ
()1

ومنّنـ مـ سموسمي واطمدة.
ذم اًمبقً اًمسوسمؼ،
ّ
رىمؿل 27و  ،28ومهو ىمقًمف:
 -77اًمبقتون ذوا َ
ِ
اهلقجـــــــــوء
اجلـــــــــبـ قمــــــــــ
ٓ أىمعـــــــــدُ
َ
ِ
إقمــــــــــداء
ــــــــــر
شمقاًمــــــــــً ُز َم
وًمــــــــــق
ْ
ُ
ذيمر اعمتع ّؼى أن اسمـ هوكئ ذيمر أّنام ًمقسو ًمف ،وإكام مهو ًمؾعرب اؾمتشفد هبام .
()3

()2

يعوج سمف .واكظر مو ذيمركوه آك ًػو.
وهذا فمـ ٌ
حمض مل يذيمر ًمف ؾمـدً ا ،ومال ُ
رىمؿل 29و  ،31ومهو ىمقًمف:
 -72اًمبقتون ذوا َ
مــــــــــو سمرئــــــــــً مـــــــــــ ريبــــــــــي وذ ِّم
اًمعـــــــــــــؿ
سمــــــــــــــوت
ذم طمرسمــــــــــــــو إٓ
ُ
ِّ
كصو قمغم أن إظمػش أكشدَ مهو ،ىمول اسمـ
ذيمر اعمتع ّؼى أن اسمـ هشوم وظموًمدً ا
إزهري (ت915هـ) ّ
َّ
()4

أيمثر إٓ إن يمون اًمػوصؾ ّ
ظموص
(إٓ) وموًمتلكقٌ
هشوم( :وىمقهلؿ :طمرض
ّ
اًمؼويض اًمقق َم امرأةٌ .واًمتلكقٌ ُ
َ
يمر اًمبقتلم.
سموًمشعرّ .
وكص قمؾقف إظمػش ،وأكشد قمغم اًمتلكقٌ )...وذ َ
()5

ِ
كصو قمغم أن إظمػش
قلت :ىمقًمف( :وأكشد) حيتؿؾ أن يؼرأ سموًمبـوء ًمؾؿجفقل (و ُأكشد) ،ومال يؽقن ًّ
اًمتجقز يمام ذيمركو آك ًػو قمـد اًمبقً اًمذي
أيضو أن يؽقن هذا مـ ىمبقؾ
أكشدمهو يمام زقمؿ اعمتع ِّؼى .وحيتؿؾ ً
ّ
كسى اًمسققـمل واًمدٓئل إكشو َده إمم اسمـ ضمـّل .
()6

) (1راضمع يمتويب ص.81
) (2ص.177
) (3ذم ذطمف ًمألًمػقي .114 /1
) (4ص.177
) (5أوضح اعمسوًمؽ  ،217 /1شمح محقدي.
) (6ص.55
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ِ
ؿمفرة هذه اعمسلًمي وشمؼرير اًمـُّحوة هلو ذم ِ
همػم مقضع،
صمؿ إن هذيـ اًمبقتلم ٓ ُيعرومون ىمبؾ اسمـ موًمؽ مع
ّ
اًمػورد َ
يؼقي ذًمؽ أّنؿ ذم اًمؽالم
قمكم
كؼؾ معـك يمالم إظمػش ذم هذه اعمسلًمي ومؼول( :ومـ مو ّ
ّ
سمؾ إن أسمو ّ
وأيمثر آؾمتعامل يؼقًمقن :مو ضموءين إٓ امرأة .ومقذيمّرون ً
محال قمغم اعمعـك .وٓ يؽودون يمكّثقن ذًمؽ ذم مو
وأسح مـف مو صـ َعف أسمق
زقمؿ أسمق احلسـ إٓ ذم اًمشعر يمؼقًمف )... :وذيمر سمقتلم ومل يذيمر سمقتَل اسمـ موًمؽ.
ُ
()1

طم ّقون ،ومنكف ذيمر سمقت َِل اسمـ موًمؽ صمؿ ىمول سمعؼبِفام( :ىمول إظمػش :يؼقًمقن :مو ضموءين إٓ امرأة .ومقذيمّرون
ً
محال قمغم اعمعـك ذم أطمد .وٓ يمكّثقن إٓ ذم اًمشعر كحق ىمقًمف:
اجلراؿمع) .
 ** ...............................ومام ِسمؼقً إٓ اًمضؾقع
ُ
()2

ِ
ِ
ومذيمر اًمبقتلم صمؿ َ
إكشوده.
كصو ،ومؾؿ جيعؾفام مـ
كؼؾ يمالم
إظمػش ًّ
َ
وضؿ
ىمؿشً
احلؼ (مـ مو
يتػرد هبو هل ذم ِّ
َ
ومفذه إسمقوت اًمتل َّ
َّ
زاقمام أن اسمـ موًمؽ مل َّ
مجعفو اعمتع ِّؼى ً
احلوـمى) يمام يؼقل احلامد ،ومال ِ
ِ
ُ
سمقً واطمدٌ .
طمبؾ
يص ّح مـفو ٌ
ُّ
ِ
ِ
كسبي
ظموص ًي يمثػم ٌة ضمدًّ ا ،يد ًُّمؽ قمغم ذًمؽ اظمتال ُومفؿ اًمشديد ذم
كسبي إسمقوت
وأوهوم اًمعؾامء ذم
َّ
ٍ
يمؾ ٍ
ِ
ِ
ٍ
وهمػمهو إمم ىموئؾقفو .ومـ اعمؼطقع سمف أن َّ
واطمد ٓ
ًمشوقمر
سمقً مـفو إكام هق
أٓف مـ ؿمقاهد اًمـحق
سمقً خمت َؾ ٍ
ينميمف ومقف أطمدٌ  ،ومقـبغل أن يؽقن ًمؽؾ ٍ
ِ
إيمثر ،وشمؽقن
ػ ذم كسبتِف كسب ٌي واطمد ٌة صحقح ٌي قمغم
َ

ِ
إىمقال أوهو ًمو ظموًمص ًي ،مـفو مو ىمد كعرف مـش َله وقم َّؾ َتف ومـفو مو كجف ُؾف.
ؾموئر
ُ

مصودر مم ًَّمػي َ
ىمبؾ اسمـ موًمؽ ،وهل  4أسمقوت مـ  ،31وهل ،2
الصنف الثالث :أسمقوت ُو ِضمدت ذم
َ
.25 ،17 ،14
ٍ
همػم أن اعمتع ِّؼى مل يستدرك مـفو سمقتًو واطمدً ا ،وإكام أكو اًمذي
وهذه إسمقوت أؾم ِّؾؿ سمؼماءة اسمـ موًمؽ مـفوَ ،
ِ
َ
َ
آظمريـ أطمدُ اإلظمقة .وىمد أؿمور اعمتع ِّؼى
واؾمتدرك اصمـلم
اؾمتدرك سمقتلم مـفو ىمبؾ أن يـنم اعمتع ِّؼى ر َّده ،
()3

) (1احلجي  ،369 /4و ،169 /3و.187 /6
) (2اًمتذيقؾ .199 /6
) (3آظمرهو ذم 1435 /8 /15هـ وذًمؽ ذم مؾتؼك أهؾ اًمؾغي ذم احلديٌ  ،11426أي ىمبؾ كنم اًمتعؼقى سمـحق ؾمـي.
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ِ
ٍ
اإلظمقة سمام [يمذا] ومقفؿ اًمبوطمٌ
سمطريؼي ٓ ختؾق مـ شمؾبقس وإهيو ٍم ومؼول ذم احلوؿمقي( :إن سمعض
إمم ذًمؽ
كػسف ىمد ؾمبؼـل إمم سمراءة اسمـ موًمؽ مـ هذه إسمقوت اًمثالصملم) وِس َد أرىمومفو.
ُ
()1

يزقمؿ صمؿ وضمدين ىمد
وىمػ قمؾقفو مـ ـمريؼ (اًمبحٌ همػم اعمستؼِّص) يمام
يقهؿ أكف
ومؼقًمف( :ؾمبؼـل)
َ
ُ
ُ

وأن هذا إكام ضمرى قمغم ؾمبقؾ آشم ِ
ِ
واحلؼ أكّف َ
ؾمبؼتُف إًمقفو َّ
اعمستدرك،
كؼؾ هذه إسمقوت مـل ومـ إخ
ّػوق.
ُّ
ٍ
واًمدًمقؾ قمغم أكف ٌ
ُ
مسبقق أكف مل يستطِع أن يزيد قمؾقفو سمقتًو
جمرد
يـص قمغم ذًمؽ.
ومؽون يـبغل أن ّ
كوىمؾ ٓ َّ
يؼمهـ سمف قمغم (سمحثِف) وىمد ُم ِّكم ً
طمقٓ ً
يمؿقال!
واطمدً ا
ُ
ِ
(سموًمبحٌ) ِ
كػض إؾمػور وأـمول اًمتـؼقى ومقفو طمتّك اؾمتطوع أن يـسى صمؾثل
وىمقًمف:
يقهؿ أكف ىمد َ
ٍ
أسمقوت ًمقس هق واضمدَ هو .قمغم
إسمقوت أو كصػفو أو صمؾثفو أو رسمعفو أو مخسفو أو قمنمهو ،ومو هل إٓ أرسمع ُي
ؼقون ٍ
سمقوت وٓ َأدومعف ،ومؼد جيقز أن أظمطئ ذم ٍ
رء مـ إ ِ
قمدد ٍ
أين ٓ ُأ ُ
طمقؾ ًُم َ
ىمؾقؾ مـ هذه إسمقوت .وؾمقليت
ُ
ٌ
سمقون هلذا.
أيضو أكف ًمق ـمول سمف زمون
مهي ذم اًمبحٌ واًمتػتقش ًمقضمدَ
وىمقًمف( :همػم اعمستؼِّص) يقهؿ ً
وؾمؿً سمف َّ
َ
همػمهو .وهذا ٌ
ؼقوّنو ىمط ًعو ّ
حمولّ ،
ٕن اًمعؾامء
ومنن اعمئوت مـ هذه إسمقوت ٓ ُيؿؽـ ًُم ُ
يمثػما مـ إسمقوت َ
ً
قموضمزيـ قمـ اًمقىمقف قمؾقفو ىمروكًو ـمِ ً
ومتػرده سمؿئوت
واًمبوطمثلم واعمحؼؼلم سمعد اسمـ موًمؽ فم ُّؾقا
َ
قآُّ ،
وطمسى أهق
إكؽوره ،وإكام ىمد ُيت َؾػ ذم شمعقلم اًمبقً واًمبقتلم مـفو
صموسمً ٓ ُيؿؽـ دوم ُعف وٓ
أمر ٌ
ُ
ُ
إسمقوت ٌ
شمػرد سمف أم ٓ.
مـ مو َّ
ٍ
ؿمخص آظمر ،وك َّبف قمغم ذًمؽ
ومصـػ مـفو – وهق إسمقوت اًمصحقحي  -كؼ َؾف اعمتع ِّؼى مـل ومـ
إذن
ٌ
احلوؿمقي شمـبقفو ِ
ِ
زقمؿ ّ
َ
أن إسمقوت اًمتل شمػر ّد سمذيمرهو اًمعقـل مـ مو
وصـػ
مقمهو.
ذم
ٌ
ً
هموًمط ومقف وًم َّب َس ٕكف َ
ً
ومؼر َهبو مع أين قمؿدً ا قمغم ٍ
وصـػ وهق مو
قملم شمريمتُفو!
ويملّنو يموكً ظمػقَّي
ٌ
وملفمفرهو أو ىمص ّقي َّ
َ
قمكم َّ
ُي َ
ستدرك َّ
ٍ
َ
اؾمتدراك  31سمقتًو هل دقمقى مبـ ّقي قمغم
سمقـً .ومدقمقاه
وجمؿ ُع
همػم
أهمالط يمام ُ
ىمرار أوهو ٍم َ
اًمعقـل ومنكف ُ
ِّ
َ
ذيمره ُ
حل ْطى واًمتؼؿقش .وًمقس ومقفو ر ٌء مـ إقمامل اًمـظر واًمتل ُّمؾ واًمتحؼقؼ!
اعمغوًمطي واًمتؾبقس وقمغم ا َ
ِ
ذيمرهتو ذم يمتويب
صح اؾمتدرايمُفو ،ومفذه إسمقوت يمـً
وكرضمع إمم

ُ
اًمؼقل ذم إسمقوت إرسمعي اًمتل َّ
ُ
شمبؾغ قمدّ هتو  .615وكسبي  4مـ ٍ 615
مع إسمقوت اعمؼطقع سمقضعفو اًمتل ُ
سمقً شمسووي  %1،6أي ٓ شمصؾ

) (1ص.166
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ِ
اًمقاومر مـ
يؼع مث ُؾف ذم مثؾ هذا اًمعدد اًمضخؿ
كزر ضمدًّ ا ٓ ُيعبل سمؿثؾِف .وإكف جل ٌ
وئز أن َ
إمم  .%1وهذا ر ٌء ٌ
موًمؽ ٍ
ٍ
ِ
ٍ
عمئوت مـ إسمقوت مـ ظمالل شمص ُّػح اًمؽثػم
وضع اسمـ
سمقؼلم
صمبً قمـدي
إسمقوت .وذًمؽ أكف سمعدمو َ
ُ
وؾمتعرضً ًمذًمؽ مجقع ؿمقاهده مـ مجقع يمتبف اعمطبققمي
واًمـص قمؾقفو ،وم
مـفو يمون ٓ سمدَّ زم مـ شمعققـفو
ُ
ِّ
قمطػً قمغم اًمبوىمل
صموسمً ذم يمتوب ىمب َؾف ،صمؿ
صمؿ
ُ
ذيمر أطمد اًمعؾامء أو اعمحؼؼلم أكف ٌ
ُ
أؾمؼطً مو َ
ؿموهدً ا ؿموهدً اّ ،
ِ
اًمبقً سموًمبحٌ اًمطقيؾ واًمتـؼػم ا ُعمؾِ ّح ذم صغور اًمؽتى ويمِ ِ
ُ
بورهو طمتّك إين
اًمبقً إصمر
أؾموىمط مـفو
زًمً
َ
ومام ُ
ِ
ِ
ً
إسمقوت اًمبوىمقي ،وهل كحق
كظرت ذم
مستػرهمو ذم هذا وؾمعل ،صمؿ
اعمخطقـموت
اضمعً ٕضمؾ ذًمؽ سمعض
ر
ُ
ُ
ٍ 711
أيمثرهو متشوهب ًي ذم معوكقفو وأًمػوفمفو وأؾموًمقبِفو ،ورأيً قمد ًدا ً
ىمؾقال مـفو يزيد قمغم
سمقً
ُّ
ومقضمدت َ
اًمسبعلم سمقتًو ٓ ُشمشويمؾ شمؾؽ إسمقوت وشمشبف أن شمؽقن أسمقوشمًو ىمديؿ ًي ،وًمؽـّل مل أضمدهو وٓ همػمي إ ّمو ًمؼصقر
ٕن اسمـ ٍ
موًمؽ أصوهبو ذم يمتوب ىمب َؾف مل ِ
سمحثـو إ ْذ مل كُحط ّ
سمؽؾ يمتوب مطبقع ،وإ ّمو ّ
ممؽـ ذم
يصؾ إًمقـو .وهذا
ٌ
َ
ِ
يتػرد اًمعؾامء
اًمعدد اًمؼؾقؾ مـ إسمقوت اًمذي مل شم ُؼؿ
ُ
ىمرائـ مـ اًمؾػظ واعمعـك واًمـسبي قمغم وضعف .وىمد ّ
ٍ
ِ
أسمقوت مـفو.
وضمدت سمعد ـمبوقمي اًمؽتوب ؾمت َي
صمؿ
ُّ
سمؿثؾ هذا اًمؼؾقؾ ّ .
()1

ِ
وىمسؿ
ىمسؿ إسمقوت اعمـسقسمي إمم اًمقضع ،وهل إيمثر،
إسمقوت
ىمسؿً
ريى ّأين طملم
َ
ُ
وٓ َ
َ
ىمسؿلم َ
ٍ
ذًمؽ أن ٓ َ
أردت مـ وراء َ
وملىمع
إسمقوت همػم اعمؼطقع سمقضعفو ،وهل ىمؾقؾ ٌي،
ُّ
أمحؾ قمغم اسمـ موًمؽ مو مل يؼ ْؾف َ
يمؾ مو شمػرد سمف مـ اًمشعر ومنكف جيى أن يؽقن مـ و ِ
ذم اًم ّظؾؿ واًم َبفً ،إ ْذ مـ اعمعؾق ِم أكف ًمقس ُّ
ضعف.
َّ
ٍ
مقضقع مق ًَّمدٌ وأكّف ّ
موًمؽ ،ومـفو مو
متلظمر اعمقالد وأكَّف ٓسمـ
يستقؼـ اعمرء أكَّف
ومقضمدت مـ إسمقوت مو
ُّ
ٌ
ُ
يظفر ومقف مـ اًمعالموت مو ُّ
وطمسى َ
مقضقع مق ًّمدٌ ّ
يدل قمغم أكف ٓسمـ
متلظمر اعمقالد
يستقؼـ اعمر ُء أكّف
ُ
ٌ
دون أن َ
ِ
ٍ
مقضقع مق ًَّمدٌ َ
يرضمح سمعض ذًمؽ
موًمؽ ،ومـفو مو يستقؼـ اعمرء أكف
قمٍم شمقًمقده ،ومـفو مو ِّ
ٌ
دون أن َّ
يتبلم ومقف َ
يؿقؾ إمم وضعفو وطمقـًو ي ُ
فمـًّو ٓ يؼقـًو .ومـ إسمقوت مو ٓ يزال ىمور ُئفو مم ِّق ًال اًمرأي ومقفو ،ومتور ًة ُ
ؿقؾ إمم أّنو
اًمشعر .ومام َ
مـ ىمدي ِؿ ِّ
همؾى قمغم فمـّل أكف مـ إسمقوت اعمقضققمي أحلؼتُف هبو.
سمؾغ قمـدي
اًمؼطع مـ إسمقوت أو َ
َ
ومو يمون َ
دون ذًمؽ ومنين ضمعؾتُف ذم اًمؼسؿ اًمثوين.
َ
وىمد َ
ى ،ر ٌء مـ اًمـؼص أو اخل َؾ ِؾ .وًمذًمؽ
يعرو هذا
ومودح كوص ٌ
قمؿؾ ٌ
يمون ـمبقع ًّقو أن َ
اًمعؿؾ ،وهق َ
حمتؿؾ) ٕكف وإن يموكً هذه إسمقوت مدرضم ًي
ُ
ىمؾً مع ّؾ ًؼو قمغم إسمقوت اعمـسقسمي إمم اًمقضع( :واخلطل ضموئز َ
ٍ
ٍ
واطمدة ذم هذا اًمؼط ِع وٓ هل
درضمي
ذم إسمقوت اعمـسقسمي إمم اًمقضع أي اعمؼطق ِع سمقضعفو ومؾقسً يم ُّؾفو قمغم
()2

) (1اكظر يمتويب ص.84
) (2ص 111احلوؿمقي.
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اًمعؿؾ إكام هق قمغم
واًمصـعي قمؾقفو ،سمؾ هل متػووشم ٌي ذم ذًمؽ يمام سم ّق ُ
شمبلم دٓئؾ اًمقضع ّ
ـً .وًمؽ َّـ َ
ؾمقا ٌء ذم ُّ
سمقً مـفو قمغم ٍ
يمؾ ٍ
اًمؼطع ذم وضعفو قموم ذم ِّ
يمـً أرى َّ
وضمف ٓ يؿؽـ اكتؼوضف مل
أن
اجلؿفقر إهمؾى .وًمق ُ
َ
حمتؿؾ!
أذيمر أن اخلطل ضموئز َ
اًمعؿؾ
وهذا اخلطل ذم إسمقوت إرسمعي جيقز أن يؽقن ؾمببف يمثر َة إسمقوت وضخوم َي قمددهو ،ومنن يمثرة َ
اإلشمؼون ذم ٍ
ِ
ٍ
رء مـف .وهذا دا ٍع إمم أكف
مػض أطمقوكًو إمم كؼص اإلطمؽوم وومقات
وشمرايمى سمعضف قمغم سمعض
َ
ِ
اًمبضعي مـ إسمقوت ،ومال أو ّومقفو طم ّظفو مـ اًمـ َظر واًمتدىمقؼ ومتـدّ قمـ ذًمؽ
ىمد يؼع رء مـ اًم َغػؾي ذم
قً َّ ٍ
ُ
وشمؾقمً قمؾقف
وحت َسى مع إسمقوت اعمقضققمي ظمط ًئو .قمغم أين ًمق و ّوم ُ
يمؾ سمقً طم َّظف مـ اًمـظر واًمتدىمقؼ َّ
صحقحو صود ًىمو ومؾقس هق سمؿل َمـ مـ
واًمتػرس وإن يمون
اًمتذوق
شمػرغ ًمف ومنن
ومل ُأ ِسمرم
ً
ُّ
َ
ُّ
اًمرأي ومقف إٓ قمـ ُّ
ِ
أن ً
ـمروء اخلطل قمؾقف أطمقوكًو ،أٓ شمرى ًمق ّ
اًمزائػ اًمرديء ُقمرضً قمؾقف
ظمبػما سمتؿققز اًم َبخقر اجل ِّقد مـ
رضمال ً
ٍ
صمؿ شمع َّؼبقا قمؿ َؾف وومحصقا قمـ مؼدار
ؾمً مئي
ُ
ىمطعي مـف َّ
آٓف اًمؼط ِع مـف ومحؽؿ قمغم ّ
سموًمزيػ دون اًمبؼقَّي ّ
ٍ
آًمي د ٍ
اًمؼ َطع ذم ٍ
إصوسمتِف وملدظمؾقا مجقع ِ
ىمطعي مـفو وظم ّطلشمف ذم  4ىم َطع ومؼط أومقؽقن هذا
ىمقؼي ومصدّ ىمتف ذم 596
ِ
ِ
ِ ِ
سمتػرؾمف وطمدَ ه إٓ ذم  4مـ  611أم يؽقن هذا ً
ً
طالن ومراؾمتِف
دًمقال قمغم ُسم
دًمقال قمغم طمذىمف ود ّىمتف إ ْذ مل يطئ ّ
ِ
ضعػ ِ
سمٍمه؟
و
ٌ
ويمذًمؽ هذه إسمقوت إرسمعيّ ،
ضئقؾ ضمدًّ ا ٓ ُ
ٍ
يبؾغ  % 1مـ جمؿقع
ىمودح ٕكف
همػم
ومنن اخلطل ومقفو ُ
ِ
إسمقوتِ .
ضمًمً.
وم ُثؾ هذا ىمد يؼع ذم إضمفزة اًمبورقمي اًمعوًمقي اًمد َّىم ِي إ ْذ ٓ ختؾق مـ
كسبي ظمطل وإن ُ
ويصحح ًمؽ هذا ّ
وىمػً قمؾقفو مـ اًمؼسؿ اًمثوين سمعد ـمبوقمي اًمؽتوب ،وهل اًمتل مل أىمطع
أن إسمقوت اًمتل
ُ
ّ
إول.
سمقضعفو ،قمدّ هتو  6مـ  73سمقتًو أي  .% 8،2وملكً شمرى
ارشمػوع كسبي مو ُوضمد مـف ظمال ًومو ًمؾؼسؿ ّ
َ
ُ
قمغم َّ
وأضمدر سموإلصوسمي مـف ذم اًمبقً واًمبقتلم،
أصدق
اًمتذوق ذم إسمقوت اًمؽثػمة واًمؼصقدة اًمطقيؾي
أن
ُّ
ُ
ِ
ِ
ُ
ودٓئؾ اًمتقًمقد .وًمذًمؽ ظمػل قمغم
اًمصـعي
شمستبف ُؿ ومقفام أطمقوكًو آيوت
ًمؼٍممهو ىمد
ومنن اًمبقً واًمبقتلم
َ
سموًمشعر ّ
إصؿعل وهق إؾمتوذ اًمـ َّؼود ُة اخلبػم ِّ
اعمقصكم (ت235هـ) مق ًّمدان وموؾمتحسـفام
أن سمقتل إؾمحوق
ِّ
ِّ
يذهى قمغم سمعض اًمعؾامء اجلز ُم ذم كسبي سمعض اًمؼصوئد سملم
قمر َومف إؾمحوق ذًمؽ  .سمؾ ىمد
ُ
وىمرفمفام طمتَّك َّ
َّ
ٍ
يب (ت231هـ) طملم ىمرئً قمؾقف أرضمقزة
ىمدي ٍؿ ومصقح ومق ًَّمد حمدَ ث ،أٓ شمرى يمقػ ظمػل قمغم اسمـ إقمرا ِّ
()1

) (1اكظر اًمؼصي ذم أموزم أيب قمكم اًمؼوزم  ،196 /1ط دار اًمؽتى.
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ٕيب متوم أّنو ًمف طمتك سملم ًمف ذًمؽ ومؼول( :ظمر ْق ظمرق) ويمقػ شمـوزقمقا ذم ِ
كسبي ٓمقي اًمعرب سملم مـ يرى
ِّ
ِّ
ُ ِّ
ّ
()1

ًمؾشـػرى ومـ يرى أّنو مـ ُصـع ظمؾػ إمحر (ت181هـ)  .وأمثؾ ُي هذا يمثػمةٌ.
أّنو
َ
()2

اًمتقهلم مـ ُىم ِ
ِ
اًمشعر اًمؼديؿ اًمصحقح ِّ
اًمػصؾ سملم ِّ
واًمشعر
اًمتذوق قمغم
درة
وًمقس اعمراد مـ ذًمؽ
َ
ّ
ِ
ِ
اًمتذوق ىمد ُ
اعمتعوسيـ يمام سم ّقـً
يػرق سملم ؿمعر اًمشوقمريـ
اعمق ًَّمد اعمصـقع ،ومنن
ُّ
يبؾغ مـ د ّىمتف وطمذاىمتف أن ُ
ِ
مػص ًال  ،وإكام اعمراد مـ هذا َّ
أظمقوف
اًمؼدرة وطمقوزهتؿ هلذه أًمي
أن اًمعؾامء ذم امتاليمِفؿ هلذه
ٌ
هذا ذم يمتويب َّ
قن َّ
متػووشم َ
وأن ِّ
اًمتذوق سمال َءه
متبويـ ذم مطووقمتِف هلذا و َىمبقًمِف ًمف ،وموًمبقً واًمبقتون ٓ ُيبكم ومقفام
كػسف
ُّ
ٌ
اًمشعر َ
ِ
ِ
تصطرع ومقفو آراء
اًمتذوق قمـ اًمؼط ِع ومقفو وم
حيرس
ذم
اًمؼصقدة اًمطقيؾي .واعمراد ً
ُّ
أيضو أن اًمؼصقدة اًمطقيؾي ىمد ُ
مؼدار ِ
ِ
سموًمشعر ومتؽُّـفؿ مـف ،وذًمؽ إذا َ
قمؾؿفؿ ِّ
ؿموقمرا
يمون صوك ُعفو
اًمعؾامء سمحسى ومراؾمتِفؿ ود ّىمتِفؿ وقمغم
ً
()3

ِ
ٍ
ِ
اًمتؿرس سمف .وهذا قمغم ّ
َ
أمر ىم ّؾام يستطقعف
اعمعرومي
رطمى
إوائؾ
مرشموضو سمشعر
مػؾِ ًؼو وقمو ًعمو
ً
َ
يمؾ طمول ٌ
ـمقيؾ ُّ
ِ
وكظرائف.
اًمـػر مـ اًمـوس يمخؾػ إمحر
إٓ ُ

ؼمأ هل َّ
يمؾ اًمؼماءة مـ
صمؿ إن إسمقوت إرسمع َي
اعمستدريمي وإن َسمرئ اسمـ موًمؽ مـ وضعفو ومؾؿ شم َ
َ
َّ 
ِ
شمقًمقد ِ
سمصحتفو يمصحقح ِ
َ
ؿمعر
همػمه ،ومفل ًمقسً مـ ِصحوح إسمقوت اًمؼديؿي اعمؼطق ِع
شمؽقن مـ
اطمتامل أن
ّ
امرئ اًمؼقس وذي اًمر ّمي وضمرير واًمػرزدق.
ِ
ُ
اًمؼقل ومقفو.
شمػصقؾ
وهذا
 -7اًمبقً ذو رىمؿ  ،2وهق:
شمل َّم ْ
ــــؾ دمــــد مـــــ ومقىمــــف اهلل هموًمبــــو

معؿــــرا
ومــــنن يمــــون ر ٌء ظموًمــــدً ا أو
ً

مـسقب ٕمقي ِ
مؽذوب
اًمصؾً سمروايي (سموىمقو)  .ومـ اعمعؾقم أن أيمثر اًمشعر اعمـسقب إمم أمقي
ٌ
سمـ أيب َّ
ِ
وهموًمى اًمظ ِّـ ّ
أن هذا اًمبقً مـفو ،ومفق
ًمؾؼرآن .
وهؾفؾي كسجف وًمشدَّ ة مشوهبتف
مصـقع قمؾقف ًمرداءة كظؿف َ
ُ
ٌ
ٍ
آظمر.
إذن إن ٓ يؽـ ٓسمـ موًمؽ ومفق عمق ًَّمد َ
()4

()5

) (1أظمبور أيب متوم ًمؾصقزم ص ،175ط جلـي اًمتلًمقػ.
) (2اكظر ً
مثال أموزم أيب قمكم .156 /1
) (3ص 12ومام سمعد.
) (4اًمزهرة ٓسمـ داوود إصػفوين .496 /2
) (5واكظر ذم هذا شموريخ إدب اًمعريب ًمؼمويمؾامن  ،171 /1واعمػصؾ ذم شموريخ اًمعرب ىمبؾ اإلؾمالم جلقاد قمكم .495 /6
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 -2اًمبقً ذو رىمؿ  ،14وهق:
ِ
َ
وؾمــعػمهو
يصــغم هبــو
ظمــوب مـــ
ومؼــد
َ

قمــــدوهؿ
كــــورا حلــــرب
إذا أوىمــــدوا
ّ
ً

يـسى هذا اًمبقً وٓ
اًمسخووي (ت643هـ)  .وهق
ُّ
قمٍمي اسمـ موًمؽ .ومل ُ
أىمد ُم مـ رأيـوه رواه هق َّ
ٍ
مصـققمو أو
ومجوئز أن يؽقن سمقتًو
ىمصقدة هق،
أي يمتوب وضمدَ ه وٓ مـ أي
ً
ٌ
ذيمر مـشدَ ه مـ اًمؼدموء وٓ ذم ِّ
ٍ
تٍ سمف.
عمق ًَّمد ٓ ُحي ّ
()1

 -4اًمبقً ذو رىمؿ  ،17وهق:
ــػ
ــوئام دكِـ ْ
ًمؼـــد شمريمـــً ىمؾبـــل هبـــو هـ ً

وطمســـــ طمــــديثِفو
ـــــؿ
أٓ طمبــــذا ُهم
ُ
ٌ

قمٍمي اسمـ موًمؽ
أىمد ُم مـ رأيـوه رواه هق اسمـ يعقش (ت643هـ) ذم (ذح اعمؾقيمل)  .وهق
ُّ
()2

ُ
اًمبقً قمـدمو قمرض هلذه اعمسلًمي وؾموق ؿمقاهدَ هو ذم (ذح اعمػصؾ)
واًمعجى أكَّف مل يذيمر هذا
وؿمقخف.
َ
ُ
ِ
ُ
مع أن ذًمؽ ُّ
واًمؼقل ذم هذا اًمبقً يموًمؼقل ذم اًمبقً اًمسوسمؼ.
مقضعف.
طموق

()3

 -3اًمبقً ذو رىمؿ  ،25وهق:
ِ
ِ
إزمـــــون
همـــــوسمر
كجوطمـــــو ذم
ــــــف
ً

ِ
شمســــتؼ ْؿ يؼــــدِّ ر ًمــــؽ اًمؾـــــ
طمقــــثام

ِ
يـسبف أو ُيسـِده .ومل ِأىمػ سمحسى سمحثل ِ
كحقي
اعمستققمى قمغم
همػم
ٍّ
ؼمد ذم (اًمؽومؾ) ومل ُ
ذيمره اعم ّ
َ
ِ
كودر ،ومال أدري مل َ ا َّـمرطمقه! ومو أطمراه أن يؽقن
ؼمد وىمبؾ اسمـ موًمؽ .وإن ُوضمد ومفق ٌ
اؾمتشفدَ سمف سمعدَ اعم ّ
ٍ
ٍ
َ
ؼمد
همػم
مقضققمو أو
ً
مـسقب وٓ ُيعرف مـ ِّ
يؽقن عمق ًَّمد ٓ ُحي ّ
أي ىمصقدة هق ،ومل يـشده اعم ّ
تٍ سمف ،وذًمؽ أكف ُ
()4

أطمؼ سمف إذ هق يمتوب كحق و(اًمؽومؾ) يمتوب ٍ
أيضو ُيشبِف ِّ
اًمشعر
ذم (اعمؼتضى) مع أكف ُّ
أدب .وٓ أراه ً
تٍ سمف ،ومؾع ّؾف وض َعف هق ً
متثقال أو كؼ َؾف مـ ؿمعر سمعض اعمحدَ صملم .وٓ شمستـؽِر هذا ،ومنن
اًمصحقح اًمذي ُحي ّ
َّفؿ سمتغقػم ِروايي
ؼمد
ّ
ظموص ًي مت ٌ
اًمـّحو َة ر ّسمام وض ُعقا سمعض إسمقوت واؾمتشفدوا هبو ذم مسوئؾ اًمـَّحق  .واعم َّ
()5

ِّ
معروف سمذًمؽ .وذم هذا يؼقل قمكم سمـ محزة اًمبٍمي (ت375هـ)( :وهذا مـ ومعؾ أيب اًمعبوس
اًمشعر
ٌ

) (1ذم ومتح اًمقصقد .819 /3
) (2ص.235
) ،134 /9 (3شمح إسمراهقؿ قمبد اهلل.
).379 /1 (4
) (5اكظر ً
مثوٓ هلذا يمتوب ؾمقبقيف .61 /3
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اعمذهى اًمذي يوًمػ ومقف َ
ومغػم ًمف ِّ
اًمشعر
همػم مستـؽَر ٕكف ر ّسمام ريمِى
َ
أهؾ اًمعرسم ّقي واطمتوج إمم كٍمشمف َّ
[اعم ّ
ؼمد] ُ
وىمقع اًمتدًمقس مـف سمشفودة شمؾؿقذه إظمػش  ،ومؿث ُؾف ٓ ُيستب َعد أن
أيضو ذم مو ظمال
واطمتٍ سمف)  .وىمد سمقـّو ً
َ
َّ
()2

()1

يضع سمقتًو مـ ِّ
اًمشعر صمؿ ٓ يبقّـف.
أن َ
ومفام يؽـ ومنن هذه إسمقوت إرسمعي مع كزورهتو وضئقًمي كسبتِفو ذم ضمـى جمؿقع إسمقوت ومفل ًمقسً
ٍ
سمصحتِفِ َ ،
مـ ِّ
يمقّنو
اًمشعر اعمؼطقع
ّ
ومإلن سمرئ اسمـ موًمؽ مـفو ومؾؿ شمؼمأ هل مـ اطمتامل اًمتقًمقد ومل يثبًُ سمقؼلم ُ
ِ
سمشعرهؿ.
تٍ
ًمشعراء ىمدمو َء ُحي ّ
همذ ْشمــــــف أمــــــف سمؾِ ِ
أظمقهــــــو َ
بوّنــــــو
ُّ

ومـــــنن ٓ يؽـفـــــو أو شمؽــــــف ومنكّـــــف

ٌ
ىموـمعي
ذيمرت آك ًػو أن مـ إسمقوت مو اؾمتقؼـً أو همؾى قمغم فمـِّل أّنو مق ًَّمدة وإن مل شم ُؾح زم وضمق ٌه
وىمد
ُ
ٍ
ِ
ِ
موًمؽ ،وهل ىمؾقؾ ٌي ،وملحلؼتُفو هبو ً
فمفر زم أكف
إيمثر إ ْذ
اًمغوًمى
محال قمغم
مـ اًمشبَ ِف هلو سملسمقوت اسمـ
ُ
هموًمى مو َ
مق ًَّمد فمفر زم أكف ٓسمـ ٍ
موًمؽ إمو سمـسبتف إمم اًمطوئل وإمو سمتشوسمف أًمػوفمف ومعوكقف سمسوئر إسمقوت ِ
ٍ
سمبعض
سمعضفو
ِّ ّ
َ
وإمو هبام م ًعو.
ٍ
ِ
هذا مع أين ٓ ُأ ُ
ممؽـ يمام
ضموئز
ىمديام ،ومفذا ٌ
ٌ
طمقؾ ظمطئل ذم كسبي أسمقوت مـ اعمؼطقع سمقضعفو إمم ؿمعراء ً
ُ
ورب ظمطل
ـؼضفو.
ذيمرت ذم يمتويب  ،وهق إن يمون
كزرا ضمدًّ ا كزور ًة شمسدِّ د اًمؼوقمد َة وشمثبتُفو وٓ شم ُ
ُ
َّ
ؾمقؽقن ً
ِ
وىمع.
يعؿؾ ذم شمؼقيي اًمؼوقمدة مو ٓ يعؿ ُؾف اًمصقاب ومقفو .وًمؽـل إكام أطمؽل مو َ
()3

(اًمتعجؾ)
وأين وىمعً ذم
صمؿ اكتؼؾ اعمتع ِّؼى إمم طمديٌ آظمر  ،ومذيمر أين (ًم ّبسً) قمغم اًمؼورئ ّ
ّ
ّ 
()4

اًمتحري) وذم (إهمػول) اًمـصقص اعمعورضي وأين (أهمؿضً) قمقـل قمـفو وأين (أسمرزت اسمـ موًمؽ ذم
و(قمدم
ّ
ذيمرت أن مـ اعمسوئؾ
صقرة اًمـوزح قمـ اًمـحقيلم واعمتَّفؿ ا ُعمدان [يمذا ،واًمصقاب ا َعمديـ])! وذًمؽ أين
ُ
شمػرد اسمـ موًمؽ سمنيراد ؿمقاهد هلو دون ِ
همػمه مـ اًمـّحوة مسلًم َي اًمتؿققز إذا يمون ً
يمرت
ومعال
متٍم ًومو ،وذ ُ
اًمتل ّ
ّ
سيح همػم ىمقل اًمشوقمر:
سمقً
أكف مل ِيرد ٌ
ٌ
ـــى
كػســــو سمــــوًمػراق شمطقـ ُ
ومــــو يمــــون ً

أهتجـــــر ًمـــــقغم ًمؾػـــــراق طمبق َبفـــــو
ُ

) (1اًمتـبقفوت ص.111
) (2اكظر ص.21
) (3ص 111احلوؿمقي.
) (4ص 178ومو سمعدهو.
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ىمؾً( :ومؿـ أيـ ٓسمـ موًمؽ سمعد هذا يم ِّؾف سموًمبقتلم اًمؾذيـ ؾموىمفام ذم هذه اعمسلًمي ،ومهو ىمقًمف:
صمؿ ُ
ارقمقيـــً ورأد ؿمـــق ًبو اؿمـــتعال
ومـــو
ُ

إسمعـــودي إمـــال
طمزمـــل ذم
ضـــقعً
ُ
َ
َ
وىمقًمف:
أكػســــــو شمطقــــــى سمـقــــــؾ ا ُعمـــــــك
ً

وداقمــــل اعمـــــقن يـــــودي ضمفــــورا؟)

()1

مع ّ
اًمضبل،
أن اسمـ موًمؽ اؾمتشفد سملرسمعي أسمقوت ٓ سمقتلم أطمدُ هو ًمشوقمر ضموهكم ،وهق رسمقعي سمـ مؼروم
ّ
وذًمؽ ىمقًمف:
ٍ
ٍ
ــــص
ّنــــد مؼ ّؾ
اًمســــقد
رددت سمؿثــــؾ ِّ

ٍ
ــــقش إذا قمطػـــــوه مـــــو ًءا حت ّؾبـــــو
يمؿـ

وأظمر هق:
ٍ
يــوئس قمـــد اًمتعســـّر مـــ يســــ ِر
وٓ

أضــــقؼ سمضــــور ٍع
ذرقمــــو
ُ
وًمســــً إذا ً
ُ

()2

صمؿ ذيمر اعمتع ِّؼى أن أسمو طم ّقون َ
ظمومسو كسبَف إمم سمعض اًمطوئقلم ،وهق:
كؼؾ هذه إسمقوت وزاد قمؾقفو سمقتًو
ً
مــــذممو
عـــــ سموإلطمســــون يمــــون
ومل ُي
ّ
َ

ـــر سموٕهــــؾ مثر ًيــــو
إذا اعمــــر ُء قمق ًـــــو ىمـ ّ

()3

شمعجى اعمتع ِّؼى مـ مؼوًمتل شمؾؽ مع يمقن يمتوب أيب طم ّقون مـ مصودري ،سمؾ إين أطمؾً إًمقف.
صمؿ ّ
َ
كص أيب طم َّقون).
دموهؾ َّ
وىمول( :وٓ أدري مل َ
ِ
ِ
ِس شمرك هذه إسمقوت اًمثالصمي
وًمق ايمت َػك اعمتع ِّؼى سمؼقًمف ٓ( :أدري) ًمبقـَّو ًمف وضمف اًمع َّؾي ووىمػـوه قمغم ّ
ِ
زورا إمم مرشمبي اًمعؾؿ هبو ،صمؿ مل
وإهمػوهلو ،ومدَ َرى ،وًمؽـف مل َ
كػسف ً
يرض سمؿرشمبي اجلفؾ هبذه اعمسلًمي طمتَّك ر َّىمك َ
يزضمر ويشـِّع و ُيرؿمد ويع ِّؾؿ!
صور ُ
يؼـع سمؿرشمبي اًمعؾؿ اًمؽوذب هبو طمتَّك َ
وسمقون ذًمؽ ّ
اعمتٍمف،
أن هذه إسمقوت اًمثالصمي ًمقسً ؿمقاهدَ سحي ًي قمغم شمؼدّ م اًمتؿققز قمغم قمومؾِف
ّ
ٍ
ٍ
مثال ذم سمقً رسمقع َي هق قمـد اًمبٍميلم ٌ
ومـ(قمطػوه) ً
اعمذيمقر .واًمتؼدير (إذا حت َّؾى
يػرسه
وموقمؾ
ُ
ًمػعؾ حمذوف ّ
َ
وموًمـوصى ًمؾتؿققز (مو ًءا) هق ومِ ٌ
اعمذيمقر .وإكَّام ُىمدِّ ر
اًمػعؾ
حمذوف وًمقس
عؾ متؼدِّ ٌم
قمطػوه مو ًءا حت َّؾبو) .وإذن
ٌ
ُ
َ

) (1يمتويب ص.26
) (2ذم ذح اًمتسفقؾ .389 /2
) (3اًمتذيقؾ .265 /9
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عؾ فموهر أو مؼدَّ ر ذم ِ
حمذو ًومو ٕن (إذا) ٓ يؾِقفو إٓ ومِ ٌ
لم  .ويمذًمؽ اًمبقتون أظمران .وذم
ىمقل قمو َّمي اًمبٍم ِّي َ
ٌ
ٌ
()1

هذا يؼقل اسمـ ّ
حمتٍ عمـ أضموز قمر ًىمو
اًمشجري (ت542هـ) سمعد مو ذيمر سمقً رسمقع َي سمـ مؼروم( :إن
اطمتٍ ّ
ّ
بً ،وموًمداومع ًمف أن يؼقل :إن اًمعومؾ ذم اعموء هق اًمراومع ًمؾعطػلم مـ طمقٌ يمون اًمتؼدير إذا حت ّؾى
شمص ّب ُ
ظمرج أيمرمتف .وإكام اطمتجً إمم إضامر اًمػعؾ سمعد إذا ّٕنو شمطؾى
قمطػوه مو ًءا ،يمؼقًمؽ :إذا زيدٌ رايم ًبو
َ
ّ
(واؾمتدل سمعضفؿ سمجقاز شمؼديؿ
أيضو:
اًمدهون (ت569هـ) ً
اًمػعؾ يمام شمطؾبف إن اًمنمـمقي)  .ويؼقل اسمـ ّ
()2

اعمؿ ّقز قمغم اًمعومؾ سمؼقل اًمشوقمر:
ٍ
ٍ
ـــص
ّنـــد مؼ ّؾ
اًمســـقد
وزقمـــً سمؿثـــؾ ِّ

ٍ
يمؿــــقش إذا قمطػــــوه مــــو ًءا شمصــــ ّببو

ومؼول ىمقم :ىمدّ م اعمؿ ّقز قمغم قمومؾِف ،وهق (شمص ّبى) .وًمقس إمر يمذًمؽ ٕن (قمطػقف) مرشمػعي سمػعؾ
طمجي ومقف) .
يػرسه هذا اعمظفر ،وموًمراومع ًمؾحؼقيـ هق اًمـوصى ًمؾامء .وقمغم هذا ٓ ّ
مضؿر ّ
()3

(سيح) ِ
خمر ٌج هلذه إسمقوت همػم اًمٍمحيي.
همػم هذا اًمبقً) ،ومؼقزم:
سمقً
ىمؾً( :مل يرد ٌ
وهلذا ُ
ٌ
ٌ
سيح ُ
اًمتحري) إذن؟
(اًمتعجؾ) و(قمد ِم
وىمع ذم
ّ
ومؿـ اًمذي َ
ّ


) (1راضمع ً
مثال اًمتذيقؾ واًمتؽؿقؾ .314 /7
) (2أموزم اسمـ اًمشجري .48 /1
) (3اًمغرة ذم ذح اًمؾؿع .441 /1
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التعلوقة اخلامسة:
مناقشة آعرتاضات عىل دلول النِّسبة
طموول اعمتعؼى سمعد ذًمؽ أن ُجيقى قمـ دًمقؾ اًمـّسبي .وخمتٍم دًمقؾ اًمـسبي هق أن مجقع إسمقوت اًمتل
ٍ
شمػرد هبو اسمـ موًمؽ ،وهل كحق ؾمب ِع ٍ
أسمقوت ومؼط .ومـفو ك ِّقػ وأرسمعقن
مئي ،يم ّؾفو جمفقًمي اًمؼوئؾ إٓ سمضعي
َّ
ِ
يـسى
اًمؼقل سموًمتدًمقس ٕن اعمد ًِّمس ٓ
وموؾمتدًمؾً هبذا قمغم شمؼقيي
اًمطوئل .
سمقتًو مـسقسمي إمم
ُ
ُ
يستطقع أن ُ
ِّ
اًمؼقل إمم ِ
يـسبف إمم ِ
همػمه ٕداء هذا إمم اًمؽذب ،ومفق إمو أن
كػسف ًمػقات اًمتدًمقس سمذًمؽ ،وٓ
ُ
يستطقع أن ُ
()1

()2

ػال وإمو أن يـسبف كسب ًي ِ
ُ
ُيعر َيف مـ اًمـسبي ومقجع َؾف ُهم ً
همػمه قمغم أن يؽقن اًمقضمف اًمذي
مقمه ًي حتتؿ ُؾف
وحتتؿؾ َ
َحي ِ
تؿؾف ٓ يؼع ذم ِ
ِ
اًمٍميح.
شمدًمقسف ويل َمـ اًمؽم ِّدي ذم اًمؽذب
ذهـ اعمخوـمى قمود ًة ًمقجقز سمذًمؽ
ُ

إسمقوت اًمتل شمشوم ؾمبع مئي ٍ
ٍ
ً
ويمذًمؽ َ
يضطره ذًمؽ
أهمػوٓ ٕن ٓ
سمقً
موًمؽ ،ومؼد شمرك هذه
ومعؾ اسمـ
َ
ّ
ُّ
يسؿ هذا اًمطوئل أو هلٓء
وطملم كسى مـفو ك ِّق ًػو وأرسمعلم سمقتًو كس َبفو إمم
إمم اًمؽذب.
َ
صمؿ مل ِّ
اًمطوئل ومؼطّ ،
ِّ
ِ
أيضو .وهذه كسب ٌي ُ
اطمتامهلو ًمف ذم مو
وشمعز ُره وشمسوو ُىمف وٓ دمػق قمـف ،وذًمؽ مـ ضمفي
شمؼبؾ اًمتدًمقس ِّ
اًمطوئقلم ً
شمػرد هبو إٓ سمضع َي
أظماله مـ اًمـِّسبي وذم مو كسبف إمم
اًمطوئل ،ومـ ضمفي ا ِّـمرادهو ذم مجقع إسمقوت اًمتل ّ
ِّ
ٍ
ِ
اًمؼوئؾ ً
صمؿ ذم خت ُّؾػ هذا ذم
وأؾمؾقهبو ٓ يشبف أؾمؾقب اعمجفقًمي
مسؿلم
أصالَّ ،
ُ
أسمقوت كس َبفو إمم ؿمعراء َّ
ؿمقاهد اًمـَّحق قمو َّمي يمشقاهد ؾمقبقيف ً
شمػرد سمف اسمـ موًمؽ
مثال ،ذًمؽ سملن كسبي إسمقوت اعمجفقًمي مـ مجقع مو ّ
ُ
سمعضو ذم اًمؾػظ واعمعـك
شمػرد سمف مـ مو
شمبؾغ شمؼري ًبو  98أو .%99
سمعضف يشبِف ً
رأيً َ
ُ
وشمبؾغ مـ مجقع مو َّ
وإؾمؾقب وهمػمهو  ! %111قمغم ِ
طملم ُ
شمبؾغ كسبي إسمقوت اعمجفقًمي اًمؼوئؾ ذم يمتوب ؾمقبقيف سموًمـسبي إمم
مجقعفو  %11أو َّ
أىمؾ .هذا ّ
ومتـوصمر همػم مـظق ٍم .وذًمؽ ىمبؾ أن يتق ّومر
مػر ٌق همػم جمؿق ٍع
ٌ
واًمشعر ذم قمفده َّ
ٍ
ِ
طمدة وىمبؾ أن ُيعـقا سمتحؼقؼ كسبي ِّ
اًمدواويـ ومج ِع ؿمعر ّ
يمؾ سمقً إمم
يمؾ ؿموقمر قمغم
اًمعؾامء قمغم صـوقمي
ىموئؾِف.
أيضو أن ٓسمـ موًمؽ قمـوي ًي سمـسبي أسمقوشمِف إمم ىموئؾقفو إن قمرومفؿ يمام يظفر عمـ يتص َّػح يمت َبف،
وزد قمغم هذا ً
(ضمرى قمغم قمودشمف ذم هذه إسمقوت
ومؾق يمون مـ قمودشمِف إهمػول اًمـسبي وإن يموكً معرووم ًي ًمديف ًمؼؾـو ُّ
شمـز ًَٓ :

) (1ص.181
) (2اكظر يمتويب ص 29ومام سمعد.
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ِ
َ
شمسؼط هذه
اعمعؼقل أن
وملهمػؾ كسبتفو مع معرومتِف سملؾمامء ىموئؾقفو) .وملمو وقمودشمُف اًمـِّسبي ذم اًمغوًمى ومؿـ همػم
شمػرد هبو!
اًمـسب ُي ذم قمو ّمي إسمقوت اًمتل َّ
ِ
ِ
وسمقون أن اًمـِّسبي ُّ
ُ
شمدل قمؾقف وشمقمئ إًمقف.
اًمؼقل سموًمتدًمقس
اًمدًمقؾ شمؼقيي
وموًمذي أردشمُّف مـ اإلدٓء هبذا
ِ
وهذا ٌ
اعمسوئؾ واًمر ّد
واضح مـطؼل يػفؿف اعمرء سملدكك ك َظر ،وًمؽـ اعمتع ِّؼى مع أكف شمصدَّ ى عمامرؾمي هذه
دًمقؾ
ٌ
موًمؽِ ،
ٍ
قمكم ومقفو ِ
ومطػؼ
أردت آؾمتدٓل سمجفوًمي اًمؼوئؾ قمغم ر ِّد أسمقوت اسمـ
مريمقؾمو ،ومػفؿ أين
ومفام
ّ
ً
ومف َؿف ً
ّ
مؼوٓت اًمعؾامء ذم ىمبقل إسمقوت اعمجفقًمي اًمؼوئؾ إذا صدَ رت قمـ ٍ
ِ
صمؼي!
يستدين
ٍ
قمغم أكَّو ًمق ضموريـوه ذم هذا اًمػفؿ اًمذي ِ
يٍمح سمف يمام أن احلسـ
ومفؿف ومنكو كؼقل :إن اسمـ موًمؽ صمؼ ٌي ذم مو ِّ
ِ
ؾمؿك اسمـ موًمؽ َ
ىموئؾ اًمبقً شمسؿق ًي
اًمبٍمي وؾمػقون
ّ
يٍمطمقن سمف ،ومنذا َّ
اًمثقري وهمػممهو صمؼوت ذم مو ِّ
ٍ
اًمص َ
دق  .وىمد
سحي ًي ىمبِؾـو ذًمؽ مـف وصدَّ ىمـوه ومقف وإن مل كجده ذم
مصدر ىمب َؾف ٕكَّف مل يث ُبً قمؾقف مو ُ
يـوىمض ِّ
()1

اًمؼقل ذم مو وص َػف سمف ُ
َ
ُ
طمقٌ
واًمصدق .وذًمؽ مـ
أهؾ قمٍمه ومـ سمعدَ ه مـ اًمعداًمي واًمقصموىمي
سمقـً آك ًػو
ُ
ِّ
ُ
صح ُي ذًمؽ مـ سمطالكف ومـ ُ
إمؽون مـوىمضتف ًمؾتدًمقس وقمدم إمؽون ذًمؽ .
طمقٌ
َّ
()2

ػ مح َؾف قمؾقف ومقؼقل قمـ ٍ
ٍ
سمقً مـ همػم أسمقوشمِف...( :
كػسف ُيبطِ ُؾ مو ا َّدقموه اعمتع ِّؼى وشمؽ َّؾ َ
قمغم أن اسمـ موًمؽ َ
يؼقلِ :
ِ
ىموئؾ وٓ ٍ
قمدل ُ
راو ٌ
شمتؿ ٌي وٓ ٌ
عً ممّـ ُيق َصمؼ سمعرسم ّقتِف.
ؾمؿ ُ
ومال ُطم ّجي ومقف ًمشذوذه ،إذ ٓ ُيع َؾؿ ًمف ّ
اًمض ِ
وآؾمتدٓل سمام هق يمذا ذم ِ
ُ
عػ) !
همويي ّ
()3

وكحـ كحويمؿف إمم ىمقًمف هذا ومال كؼ ُبؾ إسمقوت اًمتل شمػرد هبو ٕكف مل يؼؾ ذم ٍ
رء مـفو( :ؾمؿعتُف مـ مـ
َ
ّ
ُ
ِ
ُ
َ
(وأول رايض
اًمرضمؾ إمم مو ؾمـَّف هق ورض َقف.
اإلكصوف ٕكَّو طمويمؿـو
يق َصمؼ سمعرسم ّقتِف) .وهذه حمويمؿ ٌي ذم همويي
ٍ
يسػمهو).
ؾمـي مـ ُ
ظمػل قمؾقف مو فمفر ِ
ًمغػمه ،سمؾ اًمزيودة
أمو ىمقل اسمـ موًمؽ اًمذي أور َده اعمتع ِّؼى( :وٓ ّ
طمجي ذم ىمقل مـ َ
مـ اًمثؼي مؼبقًم ٌي) ومؼقل ٌ
سح سمسامقمفو مـ مـ
ومص َؾف يمال ُمف
ُ
جمؿؾ ،وىمد َّ
اًمسوسمؼ ،ومنن زيود َة اًمثؼي مؼبقًم ٌي إذا ّ
يقصمؼ سمعرسمقتِف .وًمق يموكً زيودة ِ
اًمثؼي مؼبقًم ًي سمنـمالق ٓيمتػك اسمـ موًمؽ سمؼقًمف( :إذ ٓ ُيعؾؿ ًمف شمتؿي وٓ ىموئؾ
ُ
ّ

) (1اكظر أمثؾي هلذا ذم يمتويب ص.84
) (2ص.36
) (3ذح اًمتسفقؾ .29 /2
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وٓ ٍ
راو ٌ
واضح .قمغم
يقصمؼ سمعرسم ّقتف .وهذا
سمـصف قمغم ؾمامع ذًمؽ مـ مـ ُ
قمدل) ومل حيتٍ إمم أن يؼ ِّقده ً
ٌ
أيضو ّ
كظرا ٓ يػك.
أن ذم آطمتجوج سمؼقل اسمـ موًمؽ ًمتؼمئي اسمـ موًمؽ ً
َ
شمػرد هبو إكام ك ُِسى إمم
 صمؿ
طموول اعمتع ِّؼى أن َ
يـؼض آطمتجوج سمؽقن اعمـسقب مـ إسمقوت اًمتل َّ
()1

ِ
ٍ
أمقرا مخسي:
(رضمؾ مـ ـم ِّقئ) ومؼط دون ؾموئر
(اًمطوئل) أو
اًمؼبوئؾ ،ومذيمر ً
ّ
صمبً أن سمعض مو كس َبف اسمـ موًمؽ إمم ـم ّقئ اؾمتشفد سمف أو أكشدَ ه اًمػراء أو إظمػش أو
األول :أكّف َ
اًمػورد.
إصؿعل أو أسمق قمكم
ّ
سموـمؾ ٓ ِ
قلت :هذا ٌ
شمصح
يص ُّح ،ومؼد شمـووًمً هذه إسمقوت
ُ
وهمػمهو وسم ّق ُ
ـً مو ومقفو مـ إوهو ِم وأكَّف ٓ ّ
َ
ِ
ِ
وإكشودهؿ هلو.
اؾمتشفود هلٓء اًمعؾامء اعمتؼدّ ملم هبو
دقمقى
ٍ
الثاينّ :
كػسف سموسمـ ـملء
يعرف َ
(قمرف سمـػسف ذم يمتبف اعمـظقمي سموسمـ موًمؽ أو اعموًمؽل ومل ّ
أن اسمـ موًمؽ َّ
ذيمره ذم هذه اعمـظقموت أو قمغم
اًمطوئل ...ومؾق يمون كسبف
[يمذا .واًمصقاب ـم ِّقئ] أو
اًمطوئل ّ
أطمى إًمقف ٔصمر َ
ُّ
ّ
ِّ
اعموًمؽل هل اعمتعورف قمؾقفو قمـد
اسمـ موًمؽ أو
إىمؾ زاو َج سمقـف وسملم كسبِف
اعموًمؽلً .
وأيضو هذه اًمـسبي أقمـل َ
َّ
ّ
اًمـحقيلم ،سمؾ مل أضمد ذم مو وىمػً قمؾقف مـ يمتى اًمـحقيلم سمعد اسمـ موًمؽ مـ يؼقل :ىمول اًمطوئل .يريد سمف
اسمـ موًمؽ ،وإكام يؼقل :ىمول اسمـ موًمؽ أو اعموًمؽل أو اًمـوفمؿ).
صحقحو ،ذًمؽ ّ
سملن اًمتدًمقس يمام هق
ومفام
ُ
ً
قلت :ر ُّد اعمتع ِّؼى هبذا اًمر ّد دال قمغم أكف مل يػفؿ اًمتدًمقس ً
يستعؿ َؾ اعمد ًِّمس ًمػ ًظو حيت ِؿؾ معـقلم أطمدُ مهو ىمريى إمم ومفؿ اعمخو َـمى ًمؽـف همػم ٍ
ِ
مراد ،وأظمر
معؾق ٌم هق أن
ٌ
ُ
ًمػظ (اًمطوئل) ،ومفق ِ
سمعقدٌ مـ ومفؿف وهق اعمراد .ويمذًمؽ ُ
تٍ سمف .وهذا هق
حيتؿؾ أن ُيرا َد سمف
ـموئل ىمديؿ ُحي ّ
ّ
همػم مراد ،وإكام اعمراد معـًك سمعقدٌ ىمد ٓ ي ُطر قمغم سموًمف ًمضعػ
اعمعـك اًمؼريى مـ ومفؿ اعمخو َـمىً ،مؽـف ُ
آصمر قمـد اعمتؽ ّؾؿ ًمتؿؽّـف مـ اًمتدًمقس
اًمؼرائـ اًمدا ًَّمي قمؾقف .ويم َّؾام يمون هذا اعمعـك ا ُعمرا ُد أسمعدَ مع صدىمف يمون َ
ٍ
موًمؽ إمم ـم ِّقئ أؿمفر أؾمامئف وكِ َسبِف عمو اؾمتطوع أن يد ًِّمس هبو ٕكّف ؾمقـؽشػ سمذًمؽ.
سمف .ومؾق يموكًَ كسبي اسمـ
ٍ
َّ
موًمؽ ذم هذه إسمقوت َ
اعموًمؽل) ً
ٓؾمتدل قمؾقف اعمخو َـمى سمذًمؽ
مثال
اًمطوئل( :ىمول
سمدل
وهلذا ًمق ىمول اسمـ
ُّ
ّ
ِ
ِ
ٍ
وضقطمف وأن جيع َؾف ً
دًمقال ًمف
قمجى أن يستشؽِؾ اعمتع ِّؼى مثؾ هذا مع
ًمشفرة دًٓمي هذه اًمـسبي قمؾقف .ومؿـ
احلؼ ٌ
دًمقؾ قمؾقف!
وهق ذم ِّ

) (1ص 186ومام ورا ُء.
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الثالث :أن إسمقوت اعمـسقسمي إمم اًمطوئل ٓ كجدهو مـظقمي إٓ قمغم همػم سمحر اًمرضمز .واسمـ موًمؽ
كػسف إ ْذ ًمق أراد ذًمؽ ًمصدَّ ر هبذه اًمـسبي
معروف سموًمـظؿ قمغم اًمرضمز .وهذا دًمقؾ قمغم أكّف مل يرد
ٌ
سموًمطوئل َ
ِّ
أسمقوت اًمرضمز.
َ
أيضو ،ومؼد كظؿ اسمـ موًمؽ قمغم سمحر اًمرضمز يمام ذم يموومقتف وظمالصتفو ،وقمغم
احلجي سموـمؾ ٌي ً
قلت :وهذه ّ
سمحر اًمطقيؾ يمامًمؽ ّقتف ذم اًمؼراءات واًمـظؿ إوضمز وحتػي اعمقدود ،وقمغم سمحر اًمبسقط يمالمقي إومعول،
أيضو قمغم اخلػقػ واعمتدارك
وقمغم سمحر اًمؽومؾ مـظقم َي إومعول اًمتل ضموءت ٓموهتو سموًمقاو واًمقوء .سمؾ كظؿ ً
ِ
اًمذهبل (ت748هـ) إ ْذ ىمول( :ويمون كظؿ اًمشعر ً
رضم ُزه وـمقي ُؾف
كص قمغم هذا
ؾمفال قمؾقف َ
وهمػممهو  .وىمد َّ
ُّ
()1

وهمػم ذًمؽ) .
وسمسق ُطف
ُ
()2

صمبً أكف كظؿ قمغم أيمثر اًمبحقر .وًمق ؾم َّؾؿـو ضمدَ ًٓ سملكف مل يـظؿ إٓ قمغم اًمرضمز أو أن هموًمى ِ
كظؿف
ومؼد َ
َ
محؾ اًمبحقر ًمؾعؾ ِؿ وأًمق ُطفو سمف ،ومنذا أرا َغ أن َ ِ
واًمرضمز أ ُ
قمؾقف ومفذا ـمبقعل َّ
عرا
ٕن مـظقموشمِف قمؾؿقّ ٌي،
َ
َ
يؼرض ؿم ً
طمؼقؼ طملم ٍ
إذ أن يؼرضف قمغم ِ
يؼرضف قمغم ِ
همػمه.
أيضو ،سمؾ هق
ٌ
اًمرضمز ً
ذم همػم اًمعؾ ِؿ ومال يؾزم أن َ
سمحر َ
ومؿـ ذًمؽ ً
اًمصػدي قمغم سمحر اًمقاومر ُ
أوهلو:
أسمقوت رواهو ًمف
مثال
ٌ
ُّ
رضرا ظمشــــقتو
َإل
َ
اسمـــــ اخلــــػم قمـــــ ً

ســـــ احلــــز ُم رأ ًيــــو أن ُدهقتــــو
ومح
َ
ُ

()3

أمو قم َّؾي قمدم ِ
اًمطوئل ومفل ًمؼ ّؾتفو وىم َّؾي مو كس َبف إمم
كسبي رء مـ إسمقوت اًمرضمز اعمـسقسمي إمم اًمقضع إمم
ِّ
شمبؾغ ٍ 531
اًمطوئل مـ ِ
همػمهو .وذًمؽ أن إسمقوت اعمـظقمي قمغم همػم اًمرضمز ُ
سمقً .واًمذي كسبف مـفو إمم
ِّ
اًمطوئل  43سمقتًو .وهذا يسووي  .%8وقمدد أسمقوت اًمرضمز  81سمقتًو ،وًمؽـف يـشدُ هو ذم يمتبِف سمقتلم سمقتلم أي
ِّ

ُ
جيعؾ كسبي اًمبقتلم واطمدة ،ومفل ذم طمسوب  41سمقتًو .ومؾق ِىمسـوهو سموٕسمقوت اعمـظقمي قمغم همػم اًمرضمز ًمؽون
ٍ
ٍ
مرات وسملم أن ٓ يذيمرهو اًمبت َي ٌ
سمقن
مرات ومؼط .وسملم أن يذيمرهو 3
اًمطوئل ومقفو 3
يـبغل أن يذيمر كسبي
ِّ
اًمعجى ٕن ُىمرب اًمٌمء مـ اعمعدَّ ل اًمطبقعل ٍ
ِ
ٌ
يموف ذم إؾموهمتِف.
تؿؾ مث ُؾف وٓ يدقمق إمم
ّ
ىمؾقؾ ُحي َ
إن اعمتع ِّؼى يرى ّ
سمحجي ضمدًم َّقي ومـؼقلّ :
أن ؿموقمريي اسمـ موًمؽ ُقمرومً مـ
قمغم أكّو كستطقع أن كُدزم هـو ّ
اًمطوئل أن ُي ّ
ستدل هبذا قمؾقف
كسى أسمقوت اًمرضمز إمم
اًمرضمز ،ومـؼقلً :معؾ اسمـ موًمؽ
ظمٌم إن هق َ
ظمالل سمحر َ
ِّ
َ
أيضو يمتوسمف كظؿ اًمػقائد.
) (1راضمع ً
) (2شموريخ اإلؾمالم  ،249 /15ط دار اًمغرب.
) (3اًمقاذم سموًمقومقوت .287 /3
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ِ
ِ
ًمؽثرة كظؿف قمغم هذا اًمبحر .ومل ِ
اًمطوئل ٕكّف مل ُيعرف سموًمـظؿ
إسمقوت إظمرى إمم
يبول أن يـسى سمعض
ِّ
ٍ
ملمـ مـ أن ُي ّ
احلجي ضموري ٌي قمغم رأي
اًمطوئل قمؾقف .وهذه
ستدل سموًمـسبي إمم
قمغم هذه اًمبحقر ،ومفق ذم
ّ
ِّ
اعمتع ِّؼى ذم همؾبي سمحر اًمرضمز قمـد اسمـ موًمؽ دون ِ
همػمه .وهق أمر سمقـّو سمطالكَف.
مٍم ًطمو طمقـًو سملؾمامئفؿ يمؼقًمف:
الرابعَ :
ذيمر اعمتع ِّؼى (أن اسمـ موًمؽ اؾمتشفد ذم يمتبف سملسمقوت ًمؾطوئقلم ّ
يٍمح سملؾمامئفؿ ،ومؼد اؾمتشفد ًمؾحريٌ سمـ
ومثؾف ىمقل إؾمد اًمطوئل .ويمؼقل طموشمؿ اًمطوئل .وأطمقوكًو ٓ ّ
قمتوب [يمذا .واًمصقاب قمـّوب سموًمـقن] اًمطوئل وسمعض سمـل سمقٓن مـ ـملء [يمذا .واًمصقاب ـم ِّقئ] وضموسمر
وقم ْؿر سمـ مؾؼط اًمطوئل) .صمؿ ذيمر اعمتع ِّؼى أكف إذا يمون إمر
سمـ رآٓن [يمذا .واًمصقاب رأٓن] اًمطوئل َ
يؿـع اسمـ موًمؽ أن يؽقن قمغم قمؾؿ سملؾمامء هلٓء اًمطوئقلم ذم إسمقوت اًمثالصمي وإرسمعلم،
يمذًمؽ ومام اًمذي ُ
ٍ
رضمؾ مـ اًمعرب أو سمعض إكصور أو رضمؾ
يٍمح سملؾمامئفؿ يمام يـسى أطمقوكًو سمعض إسمقوت إمم
ًمؽـف مل ّ
مـ ؾمعد مـوة.
أمقر ،مـفو:
قلت :اًمذي ُ
يؿـع مـ هذا ٌ
ٍ
(رضمؾ مـ ـم ِّقئ) إٓ ذم
آٓف ،سمقتًو كسبف إمم (اًمطوئل) أو
 -7أكو ٓ كؽود كجد ذم مجقع ؿمقاهده ،وهل
ٌ
شمػرد هبو .وملمو هذا اًمبقً:
هذه إسمقوت اًمتل َّ
كســــتقىمد اًمـبـ َ
ـــؾ سموحلضــــقض وكصـــــ

ـــر ِم
كػقؾمــــو ُسمـــــً قمــــغم اًمؽـ َ
ـــــطو ُد ً

ٍ
ِ
موًمؽ إمم
سمقٓن مـ ـم ّقئ ،رواه أسمق متو ٍم (ت231هـ) ذم (محوؾمتف)  .ومل يـسبف اسمـ
ومفق ًمبعض
()1

(اًمطوئل) أو (رضمؾ مـ ـمقئ) يمام كراه يػعؾ ذم إسمقوت اًمثالصمي وإرسمعلم ،وإكام ىمول سمعد ِ
ذيمره ًمغ ًي ًمط ِّقئ:
اًمبقً ،وملكً شمرى ّ
ًمطوئل جمل ُء
ضمره إمم ذيمر أكف
ؿموقمرهؿ) وذيمر
( ...سمؾ قمغم ًمغي ًمط ِّقئ يمام ىمول
َ
ٍّ
أن اًمذي َّ
ُ
وومرق سملم هذا وسملم أن يؼقل اسمتدا ًءا مـ ِ
ٍ
ٌ
ؾمبى( :ىمول اًمطوئل) أو (ىمول رضمؾ مـ
همػم
سمقتف قمغم ًمغتفؿ.
()2

يسؿف.
اؾمؿ هذا
اًمطوئل ٕن أسمو متو ٍم مل ِّ
ّ
ـم ِّقئ) .وإكام مل يذيمر َ
اًمتػرد مـسقسمي إمم ؿمعراء مـ ىمبوئؾ أظمرى ومقؼقل ً
مثال:
 -2أكَّف ًمق ّ
صح هذا ًمرأيـو أسمقوشمًو مـ أسمقوت ُّ
ِ
شمستلصمر ـمقئ ِّ
سمؽؾ هذه
اعمعؼقل أن
يب) وكحق ذًمؽ .وًمقس مـ
(ىمول إؾمدي) و(ىمول اًمبؽري) و(ىمول اًمؽال ّ
َ
ِ
ِ
اًمعرب! واسمـ موًمؽ ِّ
متلظمر قمـ زمـ ا ًِّمروايي وقمـ سمالد ـمقِّئ ،ومال ُيؿؽـ
ىمبوئؾ
إسمقوت اعمـسقسمي دون مجقع
) ،111 /1 (1شمح قمسقالن.
) (2ذح اًمتسفقؾ .388 /2
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ًمـلي ِ
وارث ِ
اؾمؿفو ِ
ؿمعر ـم ِّقئ ّ
ُ
داره
أن ُيدَّ قمك أكف
وأن دواويـَفؿ ْ
آًمً إًمقف وطمدَ ه َ
مع أكَّف ًمقس ًمف مـ ـم ِّقئ إٓ ُ
ِ
مقالده .وًمذًمؽ ٓ يؿؽـ أن َ
ُّ
وأظمبورهو إٓ مـ ـمريؼ اًمعؾامء اعمتؼدِّ ملم
وؿمعرهو
قمؾؿفو
وشملظمر
ُ
ُ
يصؾ إًمقف ُ
وأؿمعورهو أو ُقمـقا هبو يمليب متوم ذم (محوؾمتف) ويمليب ؾمعقد اًمسؽّري ،ومؼد ذيمر
أظمبور ـم ِّقئ
اًمذيـ مج ُعقا
َ
َ
اًمـديؿ (ت385هـ) أكف ِ
ؤمدي (ت371هـ) ،ومؼد ذيمر ا ّـمالقمف قمغم ديقان
قمؿؾ أؿمعور ـمقئ  ،ويم
ّ
ٍ
ِ
ؿمعرهؿ وذيمر ّ
يملطمد
إسمقوت ًمقسً
صمؿ إن هذه
سموعمغؿر
ؿمعرهؿ يمام شمرى
َ
اخلػلّ .
ِّ
َّ
خمتورا ومقف  ،ومؾقس ُ
أن ًمف ً
ٍ
كودرةُ .
مـ إسمقوت ّ
اًمسؽري
ومثؾ هذه ًمق يموكً مسطقر ًة ذم قمؿؾ
ٕن أيمثرهو ؿمقاهدُ قمغم مسوئؾ كحق ّيي
ِّ
()1

()2

أو أمدي أو ِ
ِ
أيضو ًمؽون يـبغل أن شمؽقن
ومً وٓؾمتشفدَ هبو كحق ّيق
صحً ً
همػممهو ًم ُع ِر ْ
قمٍمهؿ .وًمق ّ
يمؾ ٍ
يعرومفو أطمدٌ ىمبؾ اسمـ ٍ
ٍ
يمثػمة ٓ ِ
موًمؽ ،ومؾق ىمؾـو :إن ّ
سمقً مـ اًمثالصمي وإرسمعلم مـ
مستخرضم ًي مـ ىمصوئدَ
يعر ُومفو أطمدٌ ذم اًمعوعملم إٓ اسمـ ٍ
ىمصقدة أو مؼ ّط ٍ
ٍ
عي ،ومفذه صمالث وأرسمعقن ىمصقد ًة أو مؼ َّطع ًي ٓ ِ
موًمؽ!
ُ
ٍ
ّ -3
ؿموقمر ىمدي ٍؿ مطبق ٍع .صمؿ
اًمضعػ واًمرداءة مو كجز ُم سمف أّنو ٓ شمصدُ ر قمـ
أن هذه
إسمقوت ومقفو مـ َّ
َ
سمعضو ذم إًمػوظ وإؾموًمقى واعمعوين ،ومال شمؼبؾ دقمقى
إن هذه إسمقوت اعمـسقسمي إمم
اًمطوئل يشبف سمعضفو ً
ِّ
ِ
ِ
ٍ
اًمـػل
إوضمف ،ومفذا يـػل
اعمـسقسمي مـ هذه
أيضو إسمقوت إظمرى همػم
صمؿ ّإّنو شمشبِف ً
َ
أّنو ًمعدّ ة مـ اًمشعراءّ .
ٍ
َ
ومصؾً هذا وم َّثؾً ًمف ذم يمتويب .
يم َّؾف أن
شمؽقن جلامقمي مـ اًمشعراء .وىمد َّ
()3

ٍ
اًمطوئل دون ِ
ّ -4
وضمور م َعف ومصدِّ ٌق
همػمه مم ِّيد ًمؾؼقل سموًمتدًمقس
أن آىمتصور قمغم كسبي سمعضفو إمم
ِّ
ِ
ِ
واًمؼرائـ يمام سمقـّو آك ًػو.
ًمسوئر إد ًَّمي
اخلامس َّ :
كسى أسمق
أن كسب َي
ظموص ًي سمف ،ومؼد َ
شمعرف ىمبؾ اسمـ موًمؽ ًمقسً َّ
اًمطوئل ذم إسمقوت اًمتل ٓ َ
ِّ
ٍ
موًمؽ ٕكف
سمقً ٓ ُيعرف ىمبؾ أيب طمقون وًمقس مـ أسمقوت اسمـ
أيضو أطمد إسمقوت إمم
اًمطوئل ،وهق ٌ
طم َّقون ً
ِّ
()3

همػم مقضمقد ذم يمتبف ،وهق:
ُ
ِ
مــــذممو
سموإلطمســــون يمــــون
عـــــ
ومل ُي
ّ
َ

ـــر سموٕهـ ِ
ـــؾ مثر ًيــــو
إذا اعمــــرء قمقـًــــو ىمـ َّ

اًمبقً مـ وضع اسمـ ٍ
اًمطوئل ًمػظ (مثر ًيو) ،ومنكف مـ
موًمؽ .ومؿـ مو يٌم سمذًمؽ همػم كسبتف إمم
قلت :هذا
ُ
ّ
اًمتػرد يمؼقًمف:
إًمػوظ اًمؼؾقؾي ذم اًمشعر اًمؼديؿ مع شمَؽرارهو ذم أسمقوت ُّ
) (1اًمػفرؾمً  ،498 /1شمح أيؿـ ؾمقد.
) (2اعممشمؾػ واعمختؾػ ص ،43 ،36شمح قمبد اًمستور ومراج.
) (3ص.73 -35
) (4مـ إمقر اخلؿسي اًمتل أضموب هبو ّ
اعمتعؼى.
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ٍ
سمػوىمــــــي شمعؽميــــــف سمعــــــد إصمــــــراء

ٍ
ٍ
طمـــر
مثـــر ٓ جيـــقد
وهـــق
إن اًمـــذي ْ

ىمريى مـ معـك اًمبقً اًمسوسمؼ!
أيضو
ومعـك هذا اًمبقً ً
ٌ
وىمقًمف:
ٍ
ٍ
مفـــــــلم
وومؼـــــــر
همرسمـــــــي
ِز وذي
ُ

ـــؾ مثـ ٍ
يمـ ُّ
ـــز
ـــر ذم رهطــــف فمـ
ـــوهر اًمعـ ْ
ُ
وىمقًمف:

مرضمـــــــقا اعمثـــــــري اًمســـــــخل
يـــــــو طم ّبـــــــذا
ًّ
ؾمؼً
ومـفو ًمػظ ( ُيعـك) ومفق مـ إًمػوظ اخلومؾي ذم اًمشعر اًمؼديؿ مع يمثرة دوراكف ذم أسمقوشمف .وىمد
ُ
أمثؾي ذًمؽ ذم يمتويب .
()1

ذيمرت ذم يمتويب ّ
أن أسمو
اًمطوئل ومؼد يمـً
شمػرد أيب طم ّقون سمنكشوده مـسق ًسمو إمم
ُ
ِّ
ذيمره اعمتع ِّؼى مـ ُّ
أمو مو َ
همػم مـصقص قمغم كؼؾِفو
طم ّقون ر ّسمام أور َد ذم ذطمف يمال ًمو أو أسمقوشمًو مـؼقًم ًي
ِّ
سموًمـص مـ (ذح اًمتسفقؾ) أو َ
ٍ
ُ
كسخي ًمؾؿتـ
أيمثر مـ
ومع ذًمؽ ٓ كجدُ هو ذم (ذح اًمتسفقؾ) اعمطبقع.
وشملويؾ ذًمؽ أكّف يمون سملم يديف ُ
وًمؾنمح ،يد ًُّمؽ قمغم هذا ىمق ًُمف ذم إصمبوت شمعدد كسخ اعمتـ( :ويقضمد ذم سمعض ك َُسخ هذا اًمؽتوب اًمؼديؿي
َ
أؾمؼط هذا اًمبوب) .
سموب معؼقد ًمؾتحذير واإلهمراء ومو ُأحلؼ هبام ...و ّعمو ذح مو ذح مـ اًمؽتوب
()2

ويؼقل ذم شمعدد كسخ اًمنمح( :وىمد أكشد اعمصـّػ ذم كسخي أظمرى مـ اًمنمح ىمقل اًمراضمز. )...
()3

ِ
ِ
سمحؿد
أصبً
اًمتسفقؾ ومفق مـف ىمط ًعو .وىمد
يـص أسمق طم ّقون قمغم كؼؾِف مـ سمعض كُسخ
ومفذا
ُ
ُ
اًمبقً وإن مل َّ
اًمشؽ ذم هذا ،وذًمؽ ّ
َّ
أن كوفمر اجلقش (ت787هـ) كؼ َؾف مـسق ًسمو إكشو ُده إمم اسمـ موًمؽ ذم
اهلل ؿموهدً ا يـػل
ٍ
ِ
ُ
سمـصف مـ ـمريؼ كوفمر اجلقش.
ذطمف ًمؾتسفقؾ.
كص اسمـ موًمؽ مـ ـمريؼ ذطمف اعمطبقع صمؿ أشمب ُعف ِّ
وؾملكؼؾ َّ
وًمصحي ورود
متٍمف
اًمػضالت اعمـصقسمي سمػعؾ
ىمقوؾمو قمغم ؾموئر َ
ّ
ىمول اسمـ موًمؽ ...( :وسمؼقهلؿ أىمقل ً
ِّ
اًمضبل:
ذًمؽ ذم اًمؽال ِم اًمػصقح سموًمـؼؾ اًمصحقح يمؼقل رسمقعي سمـ مؼروم
ّ
) (1ص.47
) (2اًمتذيقؾ .53 /7
) (3اًمتذيقؾ  .38 /3واكظر مزيد سمقون ًمذًمؽ ذم يمتويب ص 111احلوؿمقي.
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ٍ
وواردة يملّنو. )...
()1

متٍمف
اًمػضالت اعمـصقسمي سمػعؾ
ىمقوؾمو قمغم ؾموئر َ
وىمول كوفمر اجلقش( :ىمول اعمصـّػ :وسمؼقهلؿ أىمقل ً
ِّ
وًمصحي ورود ذًمؽ ذم اًمؽال ِم اًمػصقح سموًمـؼؾ اًمصحقح يمؼقل سمعض اًمطوئقلم:
ّ
ِ
ِ
مذممو
عـ
ىمر
سموإلطمسون يمون ّ
سموٕهؾ مثر ًيو ** ومل ُي َ
إذا اعمرء قمقـًو َّ
ويمؼقل رسمقعي سمـ مؼروم اًمضبل:
ٍ
وواردة يملّنو. )...
()2

ٍ
موًمؽ سمدًمقؾ ِ
كؼؾ كوفمر
شمبلم إذن أن هذا اًمبقً يمون صموسمتًو ذم سمعض كُسخ ذح اًمتسفقؾ ٓسمـ
ومؼد َّ
اجلقش ًمف كوصو قمغم أن اسمـ ٍ
موًمؽ أكشدَ ه ذم يمتوسمف .وسمذًمؽ ُ
يبطؾ شمع ُّؾؼ اعمتع ِّؼى سمف و(اؾمتبعو ُده ضمدًّ ا) مو ٓ
ًّ
()3

وشمبلم سمذًمؽ أن فمـِّل ومقف يمون صوئ ًبو وًمقس متؽ ًئو قمغم (ؾمؾسؾي مـ
قمؾامَّ ،
ُيستب َعد مـ مو مل ُحيط سمف ً
آطمتامٓت)!
حً ،وموًمبقً ىمد كس َبف ىمب َؾف اسمـ موًمؽ
اًمبغدادي هذا
أمو كسب ُي
وهؿ َسم ٌ
َ
ِّ
طمسون سمـ صموسمً ومفق ٌ
اًمبقً إمم ّ
()4

طمسون وٓ ىمبؾ اسمـ
وطمسون
إمم سمعض اًمطوئقلم،
ّ
أكصوري يمام هق معؾق ٌم ،وٓ ُيعرف هذا اًمبقً ذم ديقان ّ
ّ
ؾمبؼ
موًمؽ .هذا مع مو يؾقح قمغم حمقَّوه مـ دٓئؾ اًمقضع وآيوت اًمش َبف سمقـف وسملم سمعض أسمقوت اسمـ موًمؽ يمام َ
شمِبقوكُف.


) (1ذح اًمتسفقؾ .389 /2
أيضو ً
مثوٓ ًمبعض إسمقوت اًمتل ؾمؼطً مـ اًمـسخ اًمتل
أيضو شمعؾقؼ اًمػرائد ًمؾدمومقـل  .331 /6واكظر ً
) (2متفقد اًمؼقاقمد  .2391 /5واكظر ً
ِ
اقمتؿد قمؾقفو ِّ
وهمػمه.
حمؼؼو (ذح اًمتسفقؾ) اعمطبق ِع مو ذم اًمتذيقؾ واًمتؽؿقؾ 119 /4
) (3ص.188
) (4ذح أسمقوت مغـل اًمؾبقى .25 /7
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التعلوقة السادسة:
مناقشة آعرتاضات عىل دلول ال َّلفظ
ِ
َّ
وموىمتضى اجلقاب ومقف اىمتضو ًسمو ذم صػحتلم أو َّ
واكسؾ مـف
أىمؾ
اًمؾػظ
قمرض اعمتع ِّؼى سمعدُ ًمدًمقؾ
صمؿ َ
َ
أن َ
إرىمؿ) مع ّ
دًمقؾ اًمؾػظ هق قمؿق ُد هذه اًمؼض َّقي وهق َ
مددت
أضمغم أد ًّمتفو ،وىمد
يمام (يـسوب مـ مؽؿـِف
ُّ
ُ
()1

َ
اًمؼقل ومقف طم َّتك اؾمتغرق ذًمؽ  25صػح ًي مـ اًمؽتوب.
ٍ
ذيمرت ّ
إؾمالمل ِّ
متلظم ٍر قمـ زمـ آطمتجوجِ
ًمرضمؾ
أن مـ إد ًَّمي اًمتل شمثبًِ أن هذه إسمقوت
يمـً
ُ
وىمد ُ
ٍّ
َ
ومؽون ضمقاب اعمتع ِّؼى قمـ هذا هق
(وقمؿؿ اًمٌم َء) وكحقمهو.
يمـ(قملم) متعدّ ًيو
مو ومقفو مـ إًمػوظ اعمق ًَّمدة
َّ
َّ
()2

أن هذه إسمقوت ًمشعراء مق ًَّمديـ ّ
اًمتقؾمع ذم زمـ آؾمتشفود ِّ
وذيمر أمثؾ ًي
سموًمشعر،
ٕن مـ مـفٍ اسمـ موًمؽ
َ
ُّ
سمشور سمـ ٍ
هلذا يموؾمتشفوده سمشعر ِ
اعمعري .وهلذا ًمقس همري ًبو أن شمقضمد
سمرد وأسمون
اًمالطمؼل واعمتـبل وأيب اًمعالء ّ
ّ
ٌ
أًمػوظ مق ًّمدةٌ.
ذم هذه إسمقوت
ِ
ٍ
سمحول.
اًمعجؾي وىم ّؾي اًمتحؼقؼ .وهل ٓ شم ِص ّح
احلجي أرؾم َؾفو اعمتع ِّؼى قمغم ـمريؼتِف ذم
قلت :وهذه
ُ
ّ
ٍ
وضمقه:
واًمر ّد قمؾقفو مـ
ِ
دقمقى ّ
مـفٍ ُجيقز اًمتقؾمع ذم آؾمتشفود سموًمشعر ،ومؿـفٍ اسمـ موًمؽ
أن اسمـ موًمؽ ًمف
ٌ
 -7أكف ٓ شمص ّح َ
ِ
ذم ذًمؽ يمؿـفٍ ِ
وهمػممهو .وإؾمامء اًمتل مثّؾ
اًمشجري وريض اًمدّ يـ إؾمؽماسموذي
همػمه مـ اًمـّحوة يموسمـ
ّ
هبو مـ َ
اًمالطمؼل ،ومنكف مـ
كؼؾ قمـف اعمتع ِّؼى إ ّمو أن يؽقن اسمـ موًمؽ مسبق ًىمو إمم آؾمتشفود هبو يمبقً أسمون
ّ
ٍ
أيضو سمبقً ُيـسى إًمقف وإمم أيب
قمطوء
ؿمقاهد ؾمقبقيف  .ويمذًمؽ أسمق
اًمسـدي ،ومؼد اؾمتشفد ؾمقبقيف ً
ّ
ٍ
ومصقحو) .
قمطوء (ت328هـ)( :يمون
اهلـدي  ،ومهو متعوسان .وىمد ىمول أسمق سمؽر إكبوري قمـ أيب
ً
ِّ
ِ
ِ
اًمتؿثقؾ أو آؾمتئـوس أو اًمتخريٍ ٓ َ
آؾمتشفود
قمغم ضمفي
اسمـ موًمؽ أسمقوشمًو ًمف قمغم ضمفي
ومـفؿ مـ أور َد ُ
معروف مـ قمؿؾ اًمـ ِ
ِ
كظرت ذم يمتبفؿ
ّحوة .وًمق
اعمعري .وهذا
ٌ
َ
َ
اعمؾزم سمف .وذًمؽ يموعمتـبل وأيب اًمعالء ِّ
()3

()5

()4

ُـسى إمم سمعض اعمق ًّمديـ إلطمدى اًمعؾؾ اًمتل ذيمركو.
ًم
َّ
قضمدت ومقفو أسمقوشمًو ىمؾقؾ ًي شم ُ
) (1ص 189ومام سمعد.
) (2يمتويب ص.36
) (3اًمؽتوب .113 /1
) (4اًمؽتوب  ،98 /2واًمشعر واًمشعراء ٓسمـ ىمتقبي .682 /2
) (5اًمزاهر .267 ،266 /1
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إسمقوت ًمػـّدكوهو سمقتًو سمقتًو .ومل ّمو وىمد َ
أمجؾ اًمدقمقى ومـُجؿؾ اجلقاب قمـفو.
قمرض اعمتع ِّؼى هذه
َ
وًمق َ
أيضو مـ وضمقه ر ِّدهو
 -2إذا سم َطؾً اًمدقمقى اًمسوسمؼي سم َطؾ مو سمـل قمؾقفو ،وًمؽـو كزيد قمغم ذًمؽ ومـذيمر ً
َّ
إسمقوت هلؿ ومنكف يـبغل أن يؽقن
صح أن هذه
مدون
أن ؿمعر اعمق ًَّمديـ هق ذم اًمغوًمى
ٌ
َ
معروف ،ومؾق َّ
جمؿقع َّ
ٌ
اؾمتلصمر سموٓ ّـمالع قمغم صمالصملم يمتو ًسمو أو قمغم اصمـل قمنم أًمػ ىمصقد ًة ٓ ِ
يعرومفو أطمدٌ  .واكظر
اسمـ موًمؽ ىمد
َ
شمػصقؾ هذا ذم يمتويب .
()1

ٍ
ؿموقمر ،ومؾقس مـ اجلوئز ً
ّ -4
أصال أن شمؽقن
متذو ًىمو هلو يؼ َطع سملّنو أسمقوت كوفم ٍؿ ٓ
أن مـ يؼرأ إسمقوت ّ
ِ
صحقحل اًم َّطبع ذم ِّ
اًمشعر.
تٍ هبؿ وٓ ًمشعرا َء مق ًَّمديـ
ًمشعرا َء ىمدموء ُحي ّ
ِ
دل قمغم أن ىموئ َؾفو ٌ
اًمظوهرة ذم أًمػوفمفو ومعوكقفو مو ي ُّ
َّ -3
رضمؾ واطمدٌ  .وىمد
أن ذم إسمقوت مـ اًمؼماهلم
سمقـّو هذا ذم همػم مقضع.
ًمـسبفو اسمـ موًمؽ يم َّؾفو أو ضم َّؾفو إمم ىموئؾقفو ،إ ْذ مـ قمودشمف اًمـسب ُي هموًم ًبو ،وٓ
 -5أّنو ًمق يموكً صحقح ًي َ
آظمتالف ذم ِ
ٍ
ؿموقمر ُّ
أىمؾ مـ آظمتالف ذم كسبي ؿمعر اجلوهؾقّلم
كسبي ؿمعر اعمق ًَّمديـ إمم أيمثر مـ
ؾم ّقام أن
َ
حمصؾ ٌي مضبقـم ٌي.
واإلؾمالمقلم ٕن دواويـَفؿ ذم اًمغوًمى َّ
ِ
سمول ّ
اًمتػرد ،إ ْذ مو ُ
ّ -6
يمؾ إسمقوت اًمتل شمػ َّرد هبو إٓ
يػرس َ
ؾمبى اىمؽمان ؾمؼقط اًمـّسبي سملسمقوت ُّ
أن هذا ٓ ِّ
ٍ
ِ
اًمؼوئؾ؟ أًمقس َ
يـسى
يمون مـ اعمـطؼ ًمق يموكً هذه إسمقوت ًمشعراء مق ًّمديـ أن
أسمقوت جمفقًم َي
سمضع َي
َ
سمعضفو وًمق كص َػفو أو رسم َعفو إمم ىموئؾقفو؟
صمؿ مو ُ
اًمطوئل ٓ كؽود كجدُ هو ذم إسمقوت اعمعروومي ىمب َؾف قمغم طملم كجد صمالصمي وأرسمعلم سمقتًو
سمول اًمـسبي إمم
ِّ
ّ
اًمتػرد مـسقسم ًي إمم اًمطوئل؟
مـ أسمقوت ُّ
اًمطوئل؟
شمػرد هبو إٓ اًمـسب َي إمم
ومو سمو ًُمـو ً
ِّ
أيضو ٓ كجدُ ذم إسمقوت اًمتل ّ
اطمتٍ سمف اعمتع ِّؼى.
ذيمرت مـ وضع اسمـ موًمؽ هلذه إسمقوت وشمُبطِؾ مو
شمصحح مو
ومفذه اًمقضمق ُه
ُ
ّ
ِّ
ِ
 صمؿ َ
اعمؽررة .وسمقوكف ّ
أن ذم أسمقوت
اكتؼؾ اعمتع ِّؼى إمم ر ِّد أطمد أد ًَّمي اًمؾػظ ،وهق دًمقؾ إًمػوظ اعمريمّبي
ِ
ِ
اًمشعر يم ِّؾف ،ومؾق
سملقمقوّنو ذم هذا اًمعدد اًمؼؾقؾ سموًمـسبي إمم
همػم ضموريي جمرى إمثول شمؽّررت
اًمتػرد
َ
ّ
شمرايمقى َ
) (1ص.25
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يمون ىموئؾفو جمؿققمي مـ اًمشعراء ًمؽون مـ اعمستبعد ومـ كقادر آشمػوىموت أن يتؽّرر ُ
ذيمرت
مثؾ ذًمؽ .وىمد
ُ
قمد ًدا مـ إمثؾي هلذا ذم يمتويب .
()1

ِ
اًمبقً
آظمر
ويمون مـ إمثؾي اًمتل
ُ
شمؽرر ًمػظل (اًمروح) و(اجلسد) سمعطػ اًمثوين قمغم إول َ
ذيمرهتو ُّ
يمؼقًمف:
ومقجؿــــع اهلل سمــــلم اًمــــروح واجلسـ ِ
ـــد؟
َ
ّ

كـقى
يو َ
ًمقً ؿمعري هـؾ ُيؼضــك اكؼضـوء ً
وىمقًمف:

قمػــــقا وقموومقــــ ًي ذم اًمــــروح واجلسـ ِ
ـــد
ً

أرضمــــق وأظمشــــك وأدقمــــق اهلل مبتغ ًقــــو
ِ
وهمػممهو .
()2

ىمول :إن (شمؽرار يمؾؿتل اًمروح واجلسد ىمد ور َد قمـد أيمثر مـ ؿمو ٍ
ضمقاب اعمتع ِّؼى إٓ أن َ
قمر
ومام يمون
َ
سموًمؽمشمقى ِ
وذيمر أمثؾ ًي ًمذًمؽ ،واطمدً ا مـ ؿمعر أيب متوم وآظمر مـ ؿمعر اسمـ اًمرومل وصموًم ًثو مـ ؿمعر
كػسف)
َ
ّ
سمشور .
()3

قمجقى! ومنكام مثكم وم َث ُؾف يمؿثؾ رضمؾ ىمول ٔظمر :إكف مـ اعمستب َعد ومـ
احلجي ظمطل
ٌ
وومف ُؿ اعمتع ِّؼى هلذه ّ
ِ
رضمؾ مـ أومـوء اًمـّوس ذم ُقم ٍ
ٍ
رس مـ
ؾمً مئي
كقادر آشمػوىموت سمؾ يؽود يؽقن مـ
اعمحول أن جيتؿع ُّ
ٍ
مثال مـ ِ
ِ
رضمول ُّ
اؾمؿف (قمبد اًمسؿقع سمـ كوس) ً
همػم
إقمراس صمؿ يؽقن مـ سمقـفؿ أرسمع ُي
يمؾ واطمد مـفؿ ُ

ٍ
همػم صحقح ،ومؼد ُو ِضمد ذم دمشؼ ذم اًمؼرن اًمسودس
اشمّػوق سمقـفؿ .ومؼول أظمر :اؾمتبعو ُدك ٓضمتامع هلٓء ُ
ٌ
آظمر حيؿؾ هذا آؾمؿ!
اؾمؿف (قمبد اًمسؿقع سمـ كوس) ُ
ووضمد ذم اًمقؿـ ذم اًمؼرن اًمعوذ رضم ٌؾ ُ
رضمؾ ُ
يؽثر احلديٌ قمـ ِ
هرم سمـ
ؼمد ،ىمول( :و ُظم ّؼم ُ
ت أن ًّ
ىموصو يمون ُ
وىمد أذيمرشمْـل هذه اعمسلًمي ـمروم ًي أوردهو اعم ّ
طمقون ،وموشمػؼ هرم معف مر ًة ذم اعمسجد وهق يؼقل :طمدصمـو هرم سمـ طمقون .مر ًة سمعد ٍ
مرة سملؿمقوء ٓ يعرومفو
ّ

اًمؼوص:
هرم ،ومؼول ًمف :يو هذا ،أشمعرومـل؟ أكو هرم سمـ طمقون! واهلل مو طمدّ صمتؽ مـ هذا سمٌمء ىمط .ومؼول ًمف
ّ

) (1ص.39
) (2يمتويب ص.41
) (3ص.191
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اؾمؿ ّ
ًمقصكم معـو ذم مسجدكو مخسي قمنم ً
ّ
يمؾ رضمؾ مـفؿ هرم سمـ طمقون،
أيضو مـ قمجوئبؽ! إكف
وهذا ً
رضمال ُ
همػمك! ) .
ومؽقػ
َ
شمقمهً أكف ًمقس ذم اًمدكقو هرم سمـ طمقون ُ
()1

ٍ
ٍ
وموضمتامع مخسي قمنم ً
اؾمؿف (هرم سمـ طم ّقون) يموضمتام ِع سمعض
ُ
رضمال اشمّػو ًىمو ذم مسجد واطمد يمؾ مـفؿ ُ
مئي ٍ
ؾمً ِ
ىمً هبذا ومصدِّ ْق سمذاك!
إًمػوظ اعمريمَّبي
سمقً ،ومنن صدَّ َ
وشمؽر ِرهو ذم أسمقوت قمدّ هتو ُّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ومفام مغؾق ًـمو
ومفذا هق اعمرا ُد
اعمؽررة ،ومؿـ َ
يػفؿف اعمتع ِّؼى مع أمه ّقتف ً
اًمعجى أن َ
سمدًمقؾ إًمػوظ اعمريمَّبي َّ
ِ
ًمؾؿـوىمشي واًمر ِّد!
كػسف
وىمد كصى َ


) (1اًمؽومؾ .746 /2
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التعلوقة السابعة:
مناقشة آعرتاضات عىل دلول املعنَى
اًمدًمقؾ اًمذي ُّ
ُ
يدل قمغم وضع هذه إسمقوت مـ ظمالل اًمـظر ذم
صمؿ شمـوول اعمتع ِّؼى دًمقؾ اعمعـك  .وهق
معون حمدَّ ٍ
ٍ
شمغودرهو ورداءهتو وهمؾبي
دة ٓ شمؽود
معوكقفو ومو ومقفو مـ يمثرة اعمعوين اإلؾمالمقي واكحصورهو ذم
ُ
يمؾ سمقً ِ
ِ
اًمتؼرير اًمسو َذج قمؾقفو واؾمتؼالل ِّ
وشمسووق اعمعوين
سمـػسف دون أن ُحي ِقج ومفؿف إمم سمقً ىمبؾف أو سمعدَ ه
()1

ِ
ىمريى مـف.
كػسف أو
أي أن َيتبع
اًمبقً ٌ
َ
ٌ
آظمر سمعؼبِف ًمف اعمعـك ُ
سمقً ُ
ِ
ؿمقققمو ٓ ِ
كعرومف ذم ّ
اًمشعر اجلوهكم وٓ
وؿمقققمفو
وىمد أضموب اعمتع ِّؼى قمـ يمثرة اعمعوين اإلؾمالمقي
ً
أيضو سمؼقًمف( :هذا اًمدًمقؾ مـؼقض سمام كُؼض سمف اًمدًمقؾ اًمسوسمؼ ،وهق أن مـ مـفٍ اسمـ موًمؽ
اإلؾمالمل ً
اًمتقؾمع ذم آؾمتشفود سموًمشعر ،ومؼد اؾمتشفد سمشعراء ضموهؾقلم وخمرضملم وإؾمالمقلم ومق ًّمديـ ،ومال همراسم َي
ّ
ِ
ؿمقاهده اًمشعر ّيي معوين ديـقي).
أن كجد ذم
ٌ
أيضو ٕكّف مبـل قمؾقف ،وذًمؽ أكو سمقـّو آك ًػو
قلت :وٕكَّو كؼضـو آقمؽماض اًمسوسمؼ ومفذا
اًمدًمقؾ مـؼقض ً
ُسمطالن دقمقى اؾمتشفود سموسمـ موًمؽ سمشعر ؿمعرا َء مق ًَّمديـ  .وإذا يمون ذًمؽ يمذًمؽ ومقجى أن يؽقن كص ُػفو
()2

ِ
ِّ
حً
تٍ
قمغم
سمشعرهؿ .وهلٓء ًمق شمص َّػ َ
إىمؾ ًمشعراء ضموهؾقلم وخمرضملم وكص ُػفو ًمشعراء إؾمالم ِّقلم ُحي ّ
ووضمدت معوك َقفؿ اًمتل يتعووروّنو ويلرزون إًمقفو هل
ًمقضمدت اعمعوين اإلؾمالم ّقي كزر ًة ومقفو
أؿمعورهؿ
َّ
َّ
سمقوت هلؿ ًمرأيـو هذه اعمعوين هل إيمثر
اعمديح واهلجوء واًمقصػ واًمـسقى وكحقهو ،ومؾق يموكً هذه إ ُ
ٍ
هموًمبي.
همػم
ورأيـو اعمعوين اإلؾمالم ّقي ذم ضمـبفو ىمؾقؾ ًي َ
يمؾ هذه إسمقوت ًمشعرا َء مق ًَّمديـ ومنكو ٓ ِ
سملن َّ
وطمتّك ًمق ؾم ّؾؿـو ً
ضمدٓ َّ
ف ذم اًمشعراء اعمق ًّمديـ هذا
كعر ُ
يموًمتزود ًمققم اًمؼقومي وشمذيمّر اعمقت وإمر سمطوقمي اهلل واًمـفل قمـ أيمؾ
اًمتع ُّؾؼ اًمشديد سموعمعوين اإلؾمالمقي
ّ
مول اًمقتقؿ  .واىمرأ ً
مثال ديقان سمشور وأيب كقاس وأيب متوم واًمبحؽمي واعمتـبل وأيب اًمعالء ومنكؽ دمد
()3

َ
مصداق ذًمؽ.

) (1ص 191ومام سمعد.
) (2ص 75مـ هذا اًمـؼض.
) (3اكظر هذه اعمعوين ذم أسمقوت اسمـ موًمؽ ص 61ومام سمعد.
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أيضو أن اًمبوطمٌ عمو اؾمتصػك مـ ؿمقاهد اسمـ موًمؽ اًمشعريي
 صمؿ ذيمر اعمتع ِّؼى (أن مـ اًمطبقعل ً
اجلوهكم ومنكف واضمد ٓ حموًمي ذم شمؾؽ إسمقوت اعمستصػوة
اًمؽثػمة أسمقوشمًو همػم مـسقسمي وًمقس هبو ِؾمامت اًمشعر
ّ
يمثر ًة مـ اعمعوين اًمديـقي وىم ّؾي مـ اعمعوين همػم اًمديـقي ،وموًمؽثرة كوؿمئي مـ اؾمتبعود اًمشعر اجلوهكمِ .
واًمؼ َّؾي كوؿمئي
ّ
مـ إسمقوت همػم اعمـسقسمي) .
()1

أىمر اعمتع ِّؼى وهق ذم همؿرة محوؾمتف ًمؾدِّ وموع قمـ هذه إسمقوت مـ همػم أن يش ُعر سم ّ
لن هذه
قلت :ىمد َّ
ِ
ُ
إسمقوت ًمقسً مـ ِّ
اؾمتصػقً هذه
زقمؿف أين
اجلوهكم وأّنو ٓ
اًمشعر
ُ
َ
ؾموئر ؿمقاهد اًمـَّحق .أمو ُ
شمشويمؾ َ
ّ
واؾمتبعدت ِّ
ىمسام
اًمشعر
إسمقوت
ُّ
َ
اجلوهكم وملكو مل أومعؾ ؿمق ًئو مـ هذا ،ومنن يمون يريدُ شمؼسقؿل إسمقوت ىمسؿلم ً
َّ
شمػرد هبو اسمـ موًمؽ مـ مو
همػم مؼطقع سمقضعف،
ّ
وموحلؼ أن قمدد إسمقوت اًمتل ّ
مـسق ًسمو إمم اًمقض ِع وآظمر َ
ِ
قمرضتُف ذم اًمؽتوب يبؾغ ٍ 688
رأيً ّ
كصوف واًمد َّىمي أن أؾمتبعدَ مـفو  73سمقتًو ٓطمتامل
أن مـ اإل
سمقً ،وىمد
ُ
ِ
آطمتجوج ،وًمقس ّٕنو ضموهؾ َّقي يمام ذيمر اعمتع ِّؼى ،ومجعؾتُفو ذم ىمسؿ
سمعضفو ٓ يم ُّؾفو مـ أسمقوت
أن يؽقن ُ
إسمقوت همػم اعمؼطقع سمقضعفو ومل ُأدظمؾفو ذم اًمبحٌ واعمـوىمشي.
اًمتػرد سمنىمرار اعمتع ِّؼى ًمقسً مـ ّ
ٕين
اًمشعر اجلوهكم وٓ
أيضو ِّ
اإلؾمالمل ً
ّ
ومتؽقن إذن  %91مـ أسمقوت ُّ
ِ
اًمعٍميـ ٓ اًمشعر اجلوهكم وطمدَ ه! وهذا
اؾمتبعدت مو حيتؿؾ أن يؽقن مـ ؿمعر هذيـ
ذيمرت ىمد
يمام
ُّ
ُ
مبطؾ ًمؼقًمِف ُ
ٌ
اًمتقؾمع ذم آؾمتشفود سموًمشعر ،ومؼد اؾمتشفد سمشعراء ضموهؾقلم
ىمبؾ( :مـ مـفٍ اسمـ موًمؽ
ّ
ِ
وموحلؼ أن مجقع
ؿمقاهده اًمشعر ّيي معوين ديـقي)،
وخمرضملم وإؾمالمقلم ومق ًّمديـ ،ومال همراسم َي أن كجد ذم
ُّ
إول سمنىمرار اعمتع ِّؼى هل مـ ِّ
اًمشعر اعمق ًَّمد.
أسمقوت اًمؼسؿ ّ
 صمؿ ىمول سمعدُ ( :وىمق ًُمف ذم اًمصقرة ِ
كػسفو [أي ىمقزم أكو] :إّنو ّ
أهمؾى قمؾقف مـ
شمدل قمغم أن اًمعؾؿ
ُ
ٍ
مؼبقل ٕكف ًمق يمون إمر يمذًمؽ ًمقضمدكو ذم مؼوسمؾ ذًمؽ وومر ًة مـ إًمػوظ آصطالطمقي ذم
همػم
اًمشعرُ .
ِ
قمؾؿل اًمـّحق واًمتٍميػ قمغم اًمـحق اًمذي وضمدكوه ذم كظؿل اسمـ موًمؽ إًمػقي واًمؽوومقي اًمشوومقي يموًمؼؾي
واًمؽثرة واًمـدرة واًمؼقوس واإلمجوع ومو إمم ذًمؽ) .
()2

ِ
مصطؾحوت اًمـّحق سمؿعوكقفو آصطالطم ّقي
همريى! وذًمؽ ٕكف إن يمون يريدُ اؾمتعامل
قلت :هذا إًمزا ٌم
ٌ
كقع مـ أكقاع اًمبديعُِ .
ومثؾ هذا
ٓ اًم ُّؾغقيي ومفذا ٓ يؽقن قمود ًة إٓ سمرضب مـ اًمتؽ ُّؾػ واًمتؿ ُّؾح ،وهق ٌ

) (1ص.193
) (2ص.194
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ِ
ٍ
وضعف َّ
ٕن اؾمتعامل مصطؾحوت اًمـَّحق
هيرب مـف يمل ٓ يق َىمػ سمف قمغم طمؼقؼي
طمرى سموسمـ موًمؽ أن ُ
ً
ِ
ٍ
سمؿعوكقفو ٓ ُيعرف ذم ِّ
رضمؾ مـ ـم ِّقئ ك َعتَف
وضعف وكس َبف إمم
طملم أكشدَ سمقتًو مـ
تٍ سمف .وًمذًمؽ َ
اًمشعر اًمذي ُحي ُّ
(إؾمالمل) ،ومؼول( :ىمول رضمؾ مـ ـم ِّقئ إؾمالمل:
سمؼقًمف:
ّ
طمقؾمى اًمـوس ـمـرا ؾمـقء مـو ِ
ِ
قمؿـال)
مو
ُ
ًّ

أًم ّقـــــــي ًمقحـــــــقؼـ سموعمســــــــلء إذا

()1

شمعجى اعمخوـمى مـ أن يؼقل َ
كػل
مثؾ هذا اعمعـك اإل
يملكَّف
ؾمالمل ـموئل ُحي ّ
ظمٌم ُّ
تٍ سمف ،وموًمتؿس َ
ّ
َ
ذًمؽ سمبقون أكف إؾمالمل.
ِ
ِ
اعمصطؾحوت ىمؾقؾ ٌي إذا ىمقسً إمم
مصطؾحوت اًمـَّحق سمؿعوكقفو اًم ُّؾغق ّيي ومنن هذه
وإن يمون يريد اؾمتعامل
ِ
سموإلسموكي قمـ ٍ
ىمؾقؾ مـفو .ومع ذًمؽ كجد ومقفو قمد ًدا مـ
اعمعوين اًمتل يؼصد إًمقفو ذم أسمقوشمِف  ،ومال شمؽود ِشمػل إٓ
مصطؾحوت اًمـحق واًمٍمف و ِ
همػممهو مـ أًمػوظ اًمعؾقم يمـ(اإلًمغوء) و(اإلمهول)و(اًمتعؾقؼ) و(احلول)
ُّ
و(اًمتعذر) و(اعمؼدَّ ر) و(اًمتوسمع) و(اإلهمراء) (اعمـُقط)
و(اًمٍمف)
(اًمصحي) و(اعمراقموة)
و(اًمػوقمؾ) و
ّ
ّ
ِ
ِ
و(اًمػؽر) و(آطمتقوط)
و(اًمتضؿـ) و(آطمتامل)
و(اخلالف) و(اًم َعزو) و(اًمدًمقؾ)
و(آىمتضوء)
ُّ
ِ
أسمقوهتو .وهذا َيـؼض مو ا ّدقموه اعمتع ّؼى.
و(اًمـ ّقي) .وًمقٓ يمراهقي
اإلمالل ًمرسدكو َ
وذيمر ً
 صمؿ أضموب اعمتع ِّؼى قمـ شمسووق اعمعوين َّ
مثوٓ قمغم
يؼع سملم إسمقوت اًمصحقحي.
سملن ذًمؽ ىمد ُ
َ
ذًمؽ سمقتًو أور َده اسمـ موًمؽ مـ إكشود ؾمقبقيف ،وهق:
أظمـــوك أظمـــوكّ ،
إن مــــ ٓ أظمـــو ًمـــف

ِ
ــــالح
يمســـــو ٍع إمم اهلقجـــــو سمغـــــػم ؾمـ

كصو ًمؾػراء أكشدَ ومقف:
ذيمر سمعؼبِف ًّ
وأكَّف َ
ٍ
وح
ُه ُقمؿـ
ـــــــػم ومـــــــــفؿ اًمســــــــ ّػ ُ
ِ
ـــالح
اًمس
اًمـجـــدة:
َل أظمـــق
ُ
ُ
اًمســـالح ِّ

ّ
قمؿـــــػم وأؿمـــــبو
إن ىمق ًمـــــو مــــــفؿ
ٌ
جلــــــــديرون سموًمقومــــــــوء إذا ىمــــــــو

()2

فموهر ٓ َظمػوء سمف .
وزقمؿ أن سملم هذيـ اًمبقتلم شمقاوم ًؼو ذم اعمعـك يمام هق
ٌ
َ
()3

) (1ذح اًمؽوومقي اًمشوومقي .854 /2
) (2ذح اًمؽوومقي اًمشوومقي .1381 /3
) (3ص.195
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ٍ
ذيمر
اظمتالف
صحقح ،سمؾ سمقـَفام
همػم
ٌ
همر اعمتع ِّؼ َ
ى ُ
فموهر ٓ ظمػوء سمف ذم اعمعـك ،وإكام َّ
ٌ
قلت :وهذا ُ
ِ
ِ
صمؿ ؿم ّب َف ومِؼداكَف ِسمػؼدان
اًمسالح ومقفام ،وموًمبقً إول ُّ
حيض ومقف اًمشوقمر قمغم آؾمتؿسوك سموٕخِ وطمػظ و ِّدهّ ،
ِّ
حيضفؿ قمغم اًمقوموء واًمـ ِ
احلرب
َّجدة إذا ىمومً
يؿدح
اًمسالح ذم احلرب .واًمبقتون أظمران
اًمشوقمر ىمق ًمو أو ُّ
ُ
ُ
َ
ّ
اًمسالح.
وشمداقمك اًمـوس إمم ِّ
ِ
اعمصودومي ،وىمد ُ
ومنن هذا ٌ
سملن سمقـفام شمقاوم ًؼو ذم اعمعـَك َّ
وًمق ؾم ّؾؿـو ضمدَ ًٓ َّ
شمػعؾ
حؿؾ قمغم
مثول واطمدٌ  ،وم ُق َ
اًمغويي مـ اًمـ ِ
ِ
أقمجى مـ هذا يمام َكرى ذم اًمقاىمع ،وًمؽـ َ
ُّدرة ،ومل ّمو مو
ذًمؽ ٓ يؽقن إٓ ذم
اعمصودوم ُي أطمقوكًو
َ
ٍ
ِ
ذيمرت سمعضفو ذم اًمؽتوب .وذًمؽ
موًمؽ ذم إًمػوظ واعمعوين وملمثؾتُف يمثػم ٌة
اًمتسووق سملم أسمقوت اسمـ
كراه مـ
ُ
ِ
اعمصودومي.
دقمقى
مـ مو يل َسمك َ
يمؾ ٍ
سمقً مـ أسمقوت اسمـ موًمؽ سمؿعـوه سمطعـِف ذم ِ
 صمؿ أضموب اعمتع ِّؼى قمـ اطمتجوضمل سموؾمتؼالل ِّ
سمقتلم
مـفو ،ومهو ىمقًمف:
ِ
ِ
ومخركــــو
إيمــــوسمر
سمؽــــؿ
وإصــــوهمر ُ
ُ

َ
ُ
ـــــزال معؽمومقـــــــو
ـــــذاك كـ
أسمــــــدً ا سمـ

وىمقًمف:
ُ
وؾمــــــمال
وذم آقمتبــــــور إضموسمــــــي

ـــذت أؾمــــلل واًمرؾمــــق ُم دمقبـــــل
وملظمـ
ُّ

أن اًمضؿػم ذم اًمبقً إول يعقد إمم ٍ
ٌ
ومذيمر ّ
أيضو .
سمقً ىمب َؾف ،وذيمر أن اًمثوين
مرشمبط سمبقً ىمب َؾف ً
ُ
()1

ٍ
يمؾ ٍ
ِ
اًمسومع مـ ِ
سموؾمتؼالل ِّ
سمقً سمؿعـوهَّ ،
طموضمي
همػم
يػفؿفام
قلتً :مقس هذا مو أردشمُّف
ُ
ومنن هذيـ اًمبقتلم ُ
مذيمقر .وقمدم معرومتِف سمؿـ يعقد إًمقف ضؿػم اعمخو َـمى ذم اًمبقً إول ٓ ُيِ ُّؾ ِ
إمم ٍ
ٍ
سمقً ىمبؾفام ِ
سمػفؿف ًمف،
همػم
َّ
ُ
ُ
ومخر ًمف وأكّف ًمـ َ
يؿدح ىمق ًمو ّ
مؼرا هلؿ سمذًمؽ .ومع ذًمؽ
يمبػمهؿ
اًمبلم أن اًمشوقمر
ُ
يزال ًّ
وصغػمهؿ ٌ
ومؿـ ِّ
َ
سملن َ
شمطؿئـ كػس اسمـ موًمؽ طمتَّك ىمول ىمب َؾف( :ومـف ىمقل رضمؾ مـ ـمقئ يوـمى قمؾ ًّقو وؾموئر سمـل هوؿم ٍؿ) .
مل
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وضعف ّ
سمؿثؾ هذا اإليضوحِ
اًمصحوح أن ٓ يؼدِّ م اًمـّحو ُة هلو
ىمرائـ
وهذا مـ
ٕن اًمعود َة ذم ؿمقاهد اًمـّحق ِّ
ٍ
اًمذي ٓ ُحيتوج إًمقف ً
رضمؾ مـ ـم ّقئ .وهل ىمريـ ٌي أظمرى.
أصال .هذا هم ُػم كسبتِف إمم
()2

مر ٍ
سمدار وملظمذ ُ
يسلهلو ومال جيق ُبفو إٓ رؾمق ُمفو.
وأمو اًمبقً اًمثوين ومؿعـوه
يذيمر أكف َّ
فموهر ضمدًّ ا ،وموًمشوقمر ُ
ٌ
) (1ص.196
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ٍ
ِ
سموؾمتؼالل ِّ
ذط مل ُيذيمر
ؼما مل ُيذيمر مبتدؤه أو ضمقاب
وًمؽـ مرادي
َّ
يمؾ سمقً سمؿعـوه أن ٓ يؽقن ظم ً
ِ
كحق َ
سمشوهد ؾمقبقيف اًمصحقح:
ؾً ًمف ذم اًمؽتوب
ضمورا
ذًمؽ .وم ّث ُ
وجمرورا مل يذيمر متع َّؾ ُؼف أو َ
ً
ومع ُؾف أو ًّ
ـــوج ًمؾشـ ِ
ىمـ َ
ـــقق ،إّنــــو
ـــغم ديـَــــف واهتـ َ

َ
قمـــغم ّ
قـــقج
إظمـــقان اًمعـــزاء َه
اًمشـــقق
ُ

ِ
ومنكؽ ٓ شمعرف مـ اًمذي َ
اًمشوقمر .
شمراضمع ديقان
ققج طمتك
َ
ىمغم ديـَف ومـ اهل َ ُ
()1

أيضو ؿموهدُ ؾمقبقيف:
ومـف ً
ذم ًمقؾـ ٍ
ـــــي ٓ كــــــرى هبــــــو أطمــــــدً ا

حيؽـــــــل قمؾقــــــــو إٓ يمقايم ُبفـــــــو

()2

ِ
وهمػمه يمثػم ٌة معرووم ٌي.
وكظوئرمهو مـ ؿمقاهد ؾمقبقيف
ُ


) (1واكظر سمقون هذا ذم يمتويب ص.73
) (2اًمؽتوب .312 /2
83

التعلوقة الثامنة:
الوضع
مناقشة األمور التي تنفي
َ
أمقرا يرى َّأّنو شمثبً قمد َم اًمقضع .
سمعد إ ْذ طموول اعمتع ّؼى اًمطعـ ذم أد ًَّمي اًمقضع ذيمر ً
()1

َ
ومؿـ ذًمؽ ّ
مسوئؾ ارشمضوهو اسمـ موًمؽ مـ ضمفي اًمؼقوسً ،مؽـّف مل جيزهو ًمعدم صمبقت ؾمام ٍع قمـ
أن هـوك
اًمعرب ومقفو يمؼقًمف( :وًمق ىمقؾ :محقن ذم طمؿ مل يؿتـعً ،مؽـ ٓ أقم َؾؿ أكف ُؾم ِؿع) وىمقًمف ...( :ومو رووه
ِ
وهمػم ذًمؽ.
اًمسامع ومقف مل يثبً ،ومؽون إظمذ سمف ضعق ًػو)
طمسـ ًمق قمضده ٌ
ٌ
ؾمامعً ،مؽـ ّ
()2

()3

ضؿػمه
ىمول اعمتع ّؼى( :ومؾق يمون اسمـ موًمؽ صوك ًعو هلذه إسمقوت قمغم مو ىمطع سمف اًمبوطمٌ دون أن يؿـعف
ُ
مـ ذًمؽ ًمصـع هلذه اعمسوئؾ أسمقوشمًو .أومؾقس اًمؼودر قمغم صـوقمي اًمؽثػم مـ إسمقوت ىمودر [يمذا!] قمغم صـوقمي
اًمؼؾقؾ ذم مثؾ هذا؟).
ٍ
ِ
يعؿ
موًمؽ أسمقوشمًو ًمتؼقيي رأيف اًمذي أ َّداه إًمقف اًمؼقوس ذم سمعض
يؾزم مـ وضع اسمـ
قلتَ ٓ :
اعمسوئؾ أن َّ
ٍ
َ
هبذا َّ
ومقضع هلو سمقتًو أو أسمقوشمًو شمعضدُ هو .وذًمؽ ّ
اسمـ موًمؽ
أن
مسلًمي مـ هذا اًمؼبقؾ
يمؾ
اعمسوئؾ اًمتل يرى ُ
َ
ِ
ِ
ؿمفرهتو سملم
أيضو ذم
ىمقة اىمتضوء اًمؼقوس ًمذًمؽ ومقفو
وشمتػووت ً
ُ
شمتػووت ذم َّ
اًمؼقوس مؼتض ًقو جلقازهو أو مـعفو َ
َ
ٍ
اًمـّحوة واظمتالومِفؿ ومقفو واطمتقوج اًمـوس إًمقفوُ ،
لم
أمر ه ّ ٌ
ومؿثؾ إضموزة اًمؼقوس ًمـ(محقن) ذم رأي اسمـ موًمؽ ٌ
ًمـدور هذه اعمسلًمي وىم ّؾي آطمتقوج إًمقفو وقمدَ ِم ذيمر مجقع اًمـحوة أو أهمؾبِفؿ هلو ،وموًمبقاقمٌ قمغم وضع ٍ
سمقً
ُ
دائر .وًمذًمؽ كرى
اًمبقاقمٌ إذا يموكً اعمسلًم ُي مشفقر ًة
ومقفو ضعقػ ٌي أو معدوم ٌي ،وإكام شمؼقى
ُ
واخلالف ومقفو ٌ
ٍ
ِ
حيؿك طمتّك جيعؾ سمقتَف اعمقضقع ً
صحي آؾمتعامل .وذًمؽ يمؼقًمف:
موًمؽ ذم سمعض
اسمـ
دًمقال قمغم ّ
اعمسوئؾ َ
(وأمو أسمق احلسـ إظمػش ومػمى ذًمؽ طمسـًو .ويدل قمغم صحي اؾمتعامًمِف ُ
ىمقل اًمشوقمر:
مؼوًمــــ َي ِهلبــــل إذا اًمطــــػم مــــر ِ
ت)
ّ
ٍّ
ُ

ظمبـــػم سمــــق ِهل ٍ
ُ
شمـــؽ مؾغ ًقـــو
ـــى ،ومـــال
ٌ

()4

) (1ص.197
) (2ذح اًمتسفقؾ  ،98 /1ومتفقد اًمؼقاقمد .391 /1
) (3ذح اًمتسفقؾ .418 /3
) (4ذح اًمتسفقؾ .273 /1
84

ِ
ويقهؿ ذم سمعضفو ّ
وأيضو ومنن وىمقع اخلؼم مػر ًدا ـمؾب ًّقو
أن يمالمف مـ اعمسؿقع قمـ اًمعرب ومقؼقلً ( :
صموسمً سموشم ٍ
ّػوق ،ومال يؿتـع صمبقشمُف مجؾ ًي ـمؾب ّق ًي سموًمؼقوس ًمق يمون همػم مسؿقع .ومع ذًمؽ ومفق
كحق :يمقػ أكً؟ ٌ
مسؿقع ؿموئع ذم يمالم اًمعرب يمؼقل رضمؾ مـ ـم ّقئ:
ٍ
ًمققمـــــي وهمـــــرا ِم؟)
كـــــور
صـــــوًم ًقو
َ

ــى مــــ قمقـ َ
ؼمه يمقـــػ يســـؾق
ىمؾـ ُ
ــؾ صـــ ُ

()1

مثال مـ ِ
وهلذا ؿمقاهدُ شمصدِّ ىمف مـ اًمقاىمع ،ومؿـ اًمـوس ً
يرسق إًمػ وإًمػلم واعمِؾققن ،وًمؽـّؽ ًمق
ِ
طً ذم حموؾمبتف ومزدشمَّف ً
اًمداومع أو اؿمتدَّ داقمل اًمتـوومس
ىمقي
ريوٓ أو
همؾِ َّ
ُ
ريوًملم ًمر ّدمهو إًمقؽ .وذًمؽ أكف يم َّؾام َ
ِ
معروف.
أمر
ٌ
حتريمً اًمرهمب ُي ذم اًمػعؾ .وهذا ٌ
ّ
سمحجي أظمرى ،وهل أن اسمـ موًمؽ
اطمتٍ اعمتع ِّؼى قمغم امتـوع وضع اسمـ موًمؽ هلذه إسمقوت
 صمؿ
ّ
ّ
وذيمر مثوًملم ًمذًمؽ .
ؾموق ذم أطمد قمنم مقض ًعو سمقتلم أو أيمثر مع أن اًمشوهدَ ذم سمقً واطمد مـفو.
َ
()2

دًمقؾ قمغم اًمعؽس ،وهق وضعف هلذه إسمقوت ٕكَّف ًمق يمون كؼ َؾف قمـ ِ
قلت :سمؾ هذا ٌ
همػمه ٓيمتػك سمذيمر
ِ
ِ
ِ
سمـصػ اًمبقً ،سمؾ
اًمـحوة ذم ذيمر ؿمقاهد اًمـحق ،طمتّك إّنؿ ر َّسمام ايمتػقا
اًمشوهد يمام هل قمود ُة
اًمبقً ذي
ٍ
ِ
إسمقوت ٓ ِ
سموًمؽؾؿي واًمؽؾؿتلم يمام يػعؾ أسمق قمكم اًمػورد أطمقوكًو  ،وٓ ؾم َّقام ّ
أسمقوت
حيقج إمم
ومفؿ هذه
أن َ
()3

سمقً اسمـ موًمؽ:
ىمب َؾفو .ومؿثول ذًمؽ ُ
ِ
ِ
سمراؿمــــد
ومؾســــً
ــــل
َ
سملومعــــول ذي َهم ٍّ
سمامضمـ ِ
إذا مل شمـــــرم مـــــو أؾمـــــؾػوه ِ
ــــد
ُ

هتــقى احلؿــدَ واعمجــدَ مق ًَم ًعــو
إذا
َ
يمـــً َ
َ
ــــوك َجمـــــود ًة
ــــً وإن أقمقـــــو أسمـ
وًمسـ َ

()4

مستغـ متو ًمو قمـ ِ
ٍ
ذيمر مو ىمب َؾف.
وموًمشوهدُ ذم يمؾؿي (أسموك) ذم اًمبقً اًمثوين .وهق
ِ
ِ
ومفذا وأمثو ًُمف ٌ
دًمقؾ قمغم َّ
اًمشوهد إٓ
اًمتقصؾ إمم سمقً
وضعف .وذًمؽ أكَّف مل يتف ّقل ًمف
أن هذه إسمقوت مـ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
وضعف أور َده مع سمقً
ضمق هذا اعمعـك) .وٕكّف مـ
سمقضع سمقً ىمبؾف ُيزًمػ إًمقف أي يمام كؼقل ( ُيدظم ُؾف ذم ِّ
ِ
ٍ
ً
ذيمره ،وهق َّ
اًمشوهد .وًمق َ
أن
رطمف وايمتػك سمبقً اًمشوهد .وهذا
مـؼقٓ مـ
يمون
راضمع إمم مو َ
ٌ
يمتوب ٓ َّـم َ
ؾمبؼ ُ
يش ُّؼ قمؾقف أن يضع سمقتًو قمغم ٍ
ِ
يمؾ ٍ
وضمف ِ
اؾمتؼالل ِّ
َ
اعمػتعؾ ُ
يقه ُؿ سمف
سمقً سمؿعـوه ٕن اًمقاضع
مـ سم ِّقـوت اًمقض ِع
َ
) (1ذح اًمتسفقؾ .311 /1
) (2ص.199
) (3اكظر مؼدمي اًمطـوطمل ًمؽتوسمف ّ
اًمشعر .73 /1
) (4ذح اًمتسفقؾ .114 /1
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ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ
ارشمبوط ًمف
مستؼ ًّال ٓ
اًمغرض .وهلذا يضع اًمبقً
متالمحي إضمزاء متَّحدة
أسمقوت
ىمصقدة أو
أكَّف مستؾ مـ
ِ
كظؿفو ،وًمؽـَّف ىمد يغ ُػؾ قمـ طمذومِفو
سمٌمء ىمبؾف وٓ سمعدَ ه ،ومنن مل
أيمثر َ
يطووقمف ذًمؽ إٓ سمـظؿ سمقتلم أو َ
ًمقتؿفد ًمف اًمطريؼ هبو إمم كظؿ سمقً اًمشوهد.
وإؾمؼوـمِفو مع أكَّف إكام اطمتوج إًمقفو
ّ
موًمؽ ،ويمون جيري مـ ِ
ؾمفال قمغم اسمـ ٍ
اًمشعر يمون ً
قمغم َّ
َ
أن كظؿ ِّ
كػسف َجمرى اًم ّطبع واًمغريزة مـ همػم أن
ٍ
ِ
ٍ
يسفؾ قمؾقف مو
يمثػم مش َّؼي أو قمـوء  ،يد ًُّمؽ قمغم هذا يمثرة مـظقموشمف ضمدًّ ا .ومـ ؿملن مـ ُ
يؾ َؼك ذم ذًمؽ َ
ٍ
ؽوت أن ِ
اعمقاهى واعم َؾ ِ
يص ُعى قمغم ِ
ِ
حيتػ َؾ هبو ،ور ّسمام َّ
موًمؽ هذه
سف اسمـ
اًمتذ سمؿزاوًمتِفو .وىمد
همػمه مـ
َ
()1

ِ
ِ
تٍ
اًمتػرد ،حمويم ًقو هبو أسمقوت
ومؾام
اعمقهب َي إمم اًمـظؿ
اًمعرب اًمتل ُحي ُّ
َ
وضع مئوت إسمقوت ،وهل أسمقوت ُّ
اًمعؾؿلّ .
ِّ
همريض أك ٍ
اجلوف إمم ٍ
ٍ
ُػ ،وضمدَ ومقف متـ ّػ ًسو مديدً ا
ًمقن
وظمورضمو قمـ ّمو أًم ِ َػف واقمتو َده مـ ِؿمعر اًمـظ ِؿ
هبو
ِّ
ً
جمول ِ
ومعر ًضو رطم ًبو يقؾمع ومقف مـ ِ
ِ
ِ
ُ
أمريـ
يػرس ًمـو
اًمعؾؿل .وهذا
اًمـظؿ
كظؿف مو ض َّقؼف قمؾقف
اًمتلويؾ ِّ
ُّ
ُ
ِّ
مسوئؾ ٓ ُي ِ
ِ
َ
أطمدُ مهو وض ُعف أطمقوكًو أسمقوشمًو مـ ِّ
اًمعرب .وأظمر وض ُعف
يح قمـ
اًمشعر ذم
اًمٍم ُ
عقزهو اًمشوهدُ ّ

ٍ
واطمد مـفو.
أيمثر مع أن اًمشوهدَ ذم
سمقتلم أو َ

ذا .وهل:
وهبذا ّ
شمتبلم قم ّؾي وضعف ًمبقً أو سمقتلم مع سمقً صحقح اًمـِّسبي إمم شمل ّسمط ًّ
أحتســــبـل ُؿم ِ
ػً سمغــــػم ؾمــــؾؿك
ــــغ ُ

ـــــــقؿ
وؾمــــــــؾؿك يب مت ّقؿــــــــ ٌي هتـ
ُ
وذم ِ
وريــــــــؿ
ىمؿــــــــر
أصمقاهبــــــــو
ُ
ٌ

ِ
اًمثؼؾــــلم طمســـــًو
وؾمــــؾؿك أيمؿــــؾ
ـــــراء اًمثـويــــــو
كِقـ
ُ
ـــــوف اًم ُؼــــــرط همـ ّ

ـــــقؿ
ورئــــــد ًمؾـســــــوء وكعــــــؿ كِـ
ُ
ِ
ُ
وضعف .
ذا) .واًمبقتون اًمؾذان ىمب َؾف مـ
وموًمبقً
اًمثوًمٌ ًمـ(شمل ّسمط ًّ
()2

أيضو قمغم سمراءشمف مـ اًمقضع سملكف ًمق يمون (صوك ًعو هلذه إسمقوت ًمؽون مز ّيم ًقو ًمـػسف
 صمؿ
اطمتٍ اعمتع ِّؼى ً
ّ
ٍ
ٍ
رضمؾ (مـ أئؿي
(رضمؾ مـ ومصحوء ـم ِّقئ) وكسبتِف إكشو َد سمعضفو إمم
ومٍ) ًمـسبتف سمعض إسمقوت إمم
سملؾمؾقب ٍّ
ممتـع قمـد اعمتع ِّؼى ٕمريـ:
اًمعرسم ّقي) وضمعؾِف َ
سمعضفو (مـ أومصح اًمـظؿ)  .وهذا ٌ
()3

()4

األول :همراسم ُي هذا إمر ،إذ يب ُعد أن يػع َؾف قمومل ٌ
ضمؾقؾ يموسمـ موًمؽ.

اًمذهبل ًمف سمذًمؽ ذم شموريخ اإلؾمالم  .249 /15وىمد مه كؼ ُؾفو هـو.
) (1راضمع ؿمفودة
ّ
) (2وؾمبؼ اًمؽالم قمغم هذه إسمقوت ذم ص 54مـ هذا اًمـؼض.
) (3ذح اًمؽوومقي اًمشوومقي .987 /2
) (4ؿمقاهد اًمتقضقح ص.67
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ِ
كػسف .وم ّث َؾ ًمذًمؽ
ًمؽالمف اًمثوسمً قمـف ،ذًمؽ أن
الثاين :مـوىمضتُف
َ
اعمستؼري ًمؽتبف جيد أكف ٓ يزيمِّل َ
سملمثؾي مـفو ىمق ًُمف ذم أًمػ ّقتِف:
ِ
ِ
ــــــط
ـــــــ معـ
وموئؼـــــــ ًي أًمػقـــــــ َي اسمـ

ِ
رضـــــو سمغـ ِ
ــــخط
ــــػم ُؾمـ
وشمؼتضــــــل ً

ٍ
صمــــــــوئل اجلؿـــــــقال
مســـــــتقضمى
طمـــــوئز شمػضـــــقال
سمســـــبؼ
وهـــــق
ٌ
ٌ
َ
ِ
ٍ
ــــــوت أظمـــــــر ْه
زم وًمـــــــف ذم درضمـ
ــــــوت واومـــــــر ْه
واهلل يؼضــــــــل هببـ
ٍ
ِ
اكتؼوصف مـ ِ
مـوىمض
ىمدره
شمبجحف وقمد ُم
ومنصمبوشمُف
َ
ٌ
حيى ًمـػسف وقمد ُم ّ
اًمسبؼ ٓسمـ معط ودقموؤه ًمف سمام ّ
ِ
ِ
أئؿي اًمعرسم َّقي .
كػسف سموًمػصوطمي وسملكف مـ ّ
ًمقصػف َ
()1

ِ
كص ىمقل اسمـ موًمؽ ،ىمول( :آشمصول صموسمً
قلت :أمو إظمػم ،وهق ضمع ُؾف أطمدَ إسمقوت مـ كظؿف ومفذا ُّ
ذم أومصح اًمؽالم اعمـثقر ...وذم أومصح اًمؽالم اعمـظقم يمؼقل اًمشوقمر:
ْ
أضمــــؾ)
قمــــؿ هبــــو أو
ُيــــول اسمـــــ
ٍّ

ــــــز ٌة
جلـــــــوري مــــــــ يموكـــــــف قمـ
ّ

سمؾغ رأيف ذم ِ
وٓ جيى أن ُحي َؿؾ قمغم أن اعمرا َد ّ
كػسف ومال
أن يمالمف (أومصح اًمؽالم اعمـظقم) ،ومنكف مفام َ ُ
يؿؽـ أن ِ
يعتؼد ومقفو هذا آقمتؼو َد ،وًمؽـّف ُحيؿؾ قمغم أ ّكف أراد أن أومصح اًمؽالم اعمـظقم اًمذي ور َد ومقف ذًمؽ
اًمتشبقف ذم ىمقًمف( :يمؼقل اًمشوقمر) مشبفي ٕومصح اعمـظقم سمبقتِف مـ ِ
ِ
ِ
ضمفي
اًمبقً ،ومؽوف
كظػم هلذا
ِّ
إؾمؾقب ٌ
شمدًمقسً ،مؽـ ًمقس ومقف شمزيمق ٌي .
ومحسى .وهذا
إؾمؾقب اًمـحقي اًمقارد ومقف
ٌ
ُ
()2

ٍ
كػسف يمذًمؽ ،سمؾ مـ
أئؿي اًمعرسم ّقي وملكو ٓ أؾمتبعدُ أن يرى ُ
اسمـ موًمؽ َ
كػسف سموًمػصوطمي وسملكّف مـ ّ
أمو كعتُف َ
ِ
أظمبوره قمؾِ َؿ َّ
سمعض) يمام يؼقل اسم ُـ
يـتسبـ إمم
اًمسجويو
أن هذا ؿمبق ٌف ضمدًّ ا سمطِبوقمف،
وقمرف
ىمرأ ؾمػمشمَف
َ
ُ
َ
(وسمعض ّ
َ
اًمرومل .وقمـدي اًمدًمقؾ اعمصدِّ ق ًمذًمؽ ،وذًمؽ ّأّنؿ ذيمروا ّ
دمشؼ ِىم ّصي يؼقل
أن اسمـ موًمؽ ىمدّ م ًمصوطمى
َ
ِّ
اًمسققـمل قمـ اسمـ هشو ٍم أكف ىمول( :مـ همريى
ومقفو قمـ كػسف :إكف أقمؾؿ اًمـوس سموًمعرسم ّقي وسموحلديٌ  .وكؼؾ
ُّ
ىمص ٍي
مو رأيً قمغم يمراريس مـ شمسفقؾ اًمػقائد سمخط اًمشقخ مجول اًمديـ سمـ موًمؽ ذم أواظمرهو صقرة ّ
()3

رومعفو اًمػؼػم إمم رمحي رسمف حمؿد سمـ موًمؽ :يؼ ّبؾ إرض و ُيـفل إمم اًمسؾطون أ ّيد اهلل ضمـقده ،وأ ّسمد ؾمعقده،
أكف أقمرف أهؾ زموكف سمعؾقم اًمؼراءات واًمـحق واًمؾغي وومـقن إدب .وأمؾف أن ُيعقـف كػق ًذا مـ ؾمقد

) (1شمعؼقى ص 211ومام سمعد.
ؿمبقفو هلذا ذم ص 56مـ هذا اًمـؼض.
) (2واكظر ً
) (3كػح اًم ّطقى ًمؾؿ ّؼري .229 /2
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اًمسالـملم ،ومبقد اًمشقوـملم ،ظم ّؾد اهلل ُمؾؽف ،وضمعؾ اعمشورق واعمغورب ِمؾؽف ،قمغم مو هق سمصدده مـ إومودة
هؿ ِقمقوًمف ،وشمغـقف قمـ اًمتسبّى ذم صالح طموًمف ،ومؼد يمون ذم
اعمستػقديـ ،وإومودة اعمسؽمؿمديـ ،سمصدىمي شمؽػقف َّ
اًمدوًمي اًمـوسيي قمـويي شمتقرس هبو اًمؽػويي مع أن اًمدوًمي مـ اًمدوًمي اًمظوهريي يمجدول مـ اًمبحر اعمحقط،
ظمصقصو وقمؿق ًمو ،ويمشػ
واخلالصي مـ اًمقؾمقط واًمبسقط .وىمد كػع اهلل هبذه اًمدوًمي اًمظوهريي اًمـوسيي
ً
هبو قمـ اًمـوس أمجعلم همؿق ًمو ،ومل هبو مـ ؿم َعٌ اًمديـ مو مل يؽـ مؾؿق ًمو ،ومؿـ اًمعجوئى يمقن اعمؿؾقك مـ
مزيد ظمػماهتو وقمـ يؿلم قمـويتفو هموئبو حمرو ًمو ،مع أكف مـ أًمز ِم اعمخؾصلم ًمؾدقموء سمدوامفو ،وأىمقم اعمقاًملم
سمؿراقموة ِزمومفو ٓ ،سمرطمً أكقارهو زاهرة ،وؾمققف أكصورهو ىموهرة فموهرة ،وأيودهيو مبذوًمي مقومقرة،
وأقمودهيو خمذوًمي مؼفقرة ،سمؿحؿد وآًمف) !
()1

ِ
كػسف سملكف أقمرف أهؾ زموكِف سمعؾقم اًمؼراءات واًمـحق واًمؾغي وومـقن إدب ؿمدَّ ة
وأكً شمرى مع وصػف َ
رضاقمتِف ًمؾسؾطون وشمذ ًُّمؾـف إًمقف.
ِ
كػسف سملكف مـ اًمػصحوء وسملكف مـ أئؿي اًمعرسم ّقي.
كػسف
ومفذه اًمصػوت اًمتل
َ
أقمظؿ مـ وصػف َ
ُ
وصػ هبو َ
وىمد يمون ذم همـًك قمـ (مثؾ شمؾؽ إًمػوظ اًمتل ٓ يؼبؾفو أصوهمر اًمطالب) يمام يؼقل اعمتع ِّؼى !
()2

ٍ
اًمصػدي مـ أكف (طمؽل قمـف أكف يم َ
مؽون
ون يق ًمو ذم احلامم ىمد اقمتزل ذم
أيضو قمغم هذا مو ذيمره
وأزيدُ ك ً
ُّ
يستعؿؾ ومقف اعمقؾمك ومفجؿ قمؾقف أمرد وىمول ًمف :مو شمصـع؟ ومؼول ًمف :أيمـس ًمؽ اعمقضع اًمذي شمؼعد
ِ
أيضو وظموصي أكف ذ َيم َر
اًمصػدي ومنن هذا ٓ َيـػقفو
قمؾقف!)  .وهذه احلؽوي ُي وإن اؾمتبعدَ هو
ٓطمتامهلو ًمؾثبقت ً
ُّ
()3

أن هذا (ًمقس مستبعدً ا مـ ًمطػ اًمـحوة وـمبوع أهؾ إكدًمس).
ذيمر ِ
مهل يق ًمو شمت ُّبع معويى اًمعؾامء واًمتامس
ومل أيمـ ُّ
مثؾ هذه إظمبور ٕكّف مل يؽـ مـ ـم ّقتل وٓ ّ
أطمى َ
ِ
أظمطوئفؿ إٓ أن َ
رضرهو قمغم اًمعؾ ِؿ ،وًمؽـ (ذ مو أضموءك إمم خمّي قمرىمقب) و(ًمق شم ُِرك اًمؼطو ًمـو َم)
أظمشك
َ
ِ
ىمودح أو َقم ٍ
وكػل ِّ
ِ
يمؾ ٍ
سمؿجرد اؾمتغراسمِف
قى قمـف
اضطرين اعمتع ِّؼى إمم ذًمؽ سمغ ّؾقه ذم اًمثـوء قمغم اسمـ موًمؽ
إذ
َّ
ّ
أن يؽقن ذًمؽ ومقف!

) (1طمسـ اعمحورضة .96 /2
) (2ص.213
) (3اًمقاذم سموًمقومقوت .288 /3
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صموسمً ذم مم ًّم ِ
ِ
وشمرامجفؿ .وظمذ ً
مثوٓ قمغم
ػوهتؿ
وصمـوؤهؿ قمؾقفو
أكػسفؿ
ٌ
معروف ٌ
ُ
وشمزيمق ُي سمعض اًمعؾامء َ
وصػ سمف اعمتع ِّؼى اسمـ موًمؽ مـ أكف (اًمعومل اجلؾقؾ اًمذي ًمف مـ
يـطبؼ قمؾقف مو
اًمسققـمل ،ومنكف
ذًمؽ
َ
ُ
َّ
اإلظمالص ذم اًمعؾؿ دٓئؾ ٓ شمُـؽر)  .ومع ذًمؽ يؼقل ذم مؼدِّ مي يمتوسمف (ذح ؿمقاهد اعمغـل)( :ومنن ًمـو
()1

طموؿمق ًي قمغم مغـل اًمؾبقى ٓسمـ هشوم مسام ًة سموًمػتح اًمؼريى أودقمتُفو مـ اًمػقائد واًمػرائد واًمغرائى
واًمزوائد مو ًمف را َمف أطمدٌ همػمي مل يؽـ ًمف إمم ذًمؽ ٌ
كصقى)  .وهذا ًمقس صمـو ًءا قمغم اًمـػس،
ؾمبقؾ وٓ ومقف
ٌ
()2

سمؾ هق ومقق اًمثـوء ٕكّف َ
أمر يمام يرى اعمتع ِّؼى (ٓ يؼبؾف أصوهمر
ضمعؾ مو صـ َعف
ً
معجزا ًمؾـوس مجق ًعو .وهق ٌ
اًمطالب) .وأمثؾ ُي هذا يمثػم ٌة مبذوًم ٌي.
موًمؽ ِ
ومؼد أصمبتـو مـ يمالم اسمـ ٍ
كػسف ومـ يمالم ِ
أن هذا ًمقس مستغر ًسمو مـ صـقع ِ
همػمه ّ
أهؾ اًمعؾ ِؿ.
ٍ
معط ذم صدر
اطمتجوج اعمتع ِّؼى سمؿـوىمضي هذا ًمؽالمف اًمثوسمً قمـف ذم مصـَّػوشمِف يمؿؼوًمتف قمـ اسمـ
أمو
ُ
وحلؼ أكف ًمقس ذم هذه اعمؼوًمي مو ُّ
يدل قمغم اًمتقاض ِع ،سمؾ ىمد يؽقن ومقفو مو يدُ ُّل قمغم ظمالومِف ٕكّف إكام
أًمػ ّقتِف ،وم ُّ
أقمطك اسمـ ٍ
إكؽوره ومداومعتُف ً
أمرا
أمر ًمقس ذم ـمقق أطمد
اًمسبؼ
معط
َ
َ
أكؽره ٕكؽر ً
أصال .وًمق َ
ُ
اًمزموين .وهذا ٌ
َّ
يتـوومس
اًمتػقق قمؾقف مع أكف اًمغوي ُي اًمتل قمؾقفو
طمر َمف
شموري ًّقو صموسمتًو ،وذم هذا مو
ُ
ُّ
ُ
صمؿ َ
يستخرج اًمسخر ّييّ .
قمكم ُ
أرأيً ًمق أن ً
َ
ومضؾ اًمسبؼ إمم شملًمقػ يمتوب
اعمتـوومسقن!
َ
رضمال أ ًّمػ يمتو ًسمو ذم اًمـّحق وىمولً( :مسقبقيف ّ
أىمرب إمم
واؾمع ذم اًمـحق ،وًمؽـ يمتويب يػق ُىمف ضمقد ًة وإشمؼوكًو) أومقؽقن هذا مـف شمقاض ًعو وهمؿ ًطو ًمؾـػس أم هق
ُ
اًمتبجح واًمثـوء قمغم اًمـػس؟
ُّ
وإكام ُ
اًمرساج أكف يمون ُيؼرأ قمؾقف يمتوسمف
اعمثول اًمصحقح ًمؾتقاضع وهمؿط اًمـػس مو ُطمؽل قمـ أيب سمؽر سمـ ّ
أطمسـ مـ يمتوب
سموب اؾمتحسـف سمعض احلورضيـ ومؼول( :هذا واهلل
ُ
ومؿر ومقف ٌ
(إصقل) اًمذي صـّػفّ ،
ٍ
يمثػما مو يتؿ ّثؾ ذم مو جيري ًمف
اعمؼتضى) .وملكؽر قمؾقف أسمق سمؽر ذًمؽ وىمول ٓ( :شمؼؾ هذا .ومتثَّ َؾ سمبقً ،ويمون ً
مـ إمقر سملسمقوت طمسـي ،وملكشد طملم ٍ
إذ:
ُسمؽوهــــو ومؼؾــــً :اًمػضـ ُ
ـــؾ ًمؾؿتؼــــدِّ ِم

وًمؽــــ سمؽَـــً ىمـــبكم ومفـــوج َزم اًم ُبؽـــك

()3

) (1ص.213
).9 /1 (2
) (3شموريخ مديـي اًمسالم ًمؾخطقى اًمبغدادي  ،264 /3شمح سمشور قمقاد.
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أيضو ُ
اًمبديع رمحف اهلل ؾم ّبوق همويوت،
احلريري ذم مؼدِّ مي (مؼوموشمف)( :هذا مع اقمؽماذم سملن
ىمقل
ومثو ًُمف ً
َ
ّ
وصوطمى آيوت ،وأن اعمتصدّ ي سمعده إلكشوء مؼومي ،وًمق أويت سمالهمي ىمدامي ٓ ،يغؽمف إٓ مـ ُومضوًمتف ،وٓ
سموًمس ِبؼ ذم اًمصـعي قمغم ؾمبقؾ
وملىمر ًمف سموًمسبؼ
وأىمر ًمف ً
أيضو ّ
اًمزموينّ ،
يرسي ذًمؽ اعمرسى إٓ سمدًٓمتف) َّ ،
ّ
()1

اًمتقاضع.
ومنن هذا ىمد يرضمع إمم أن اإلكسون ىمد ُ
قمغم أكّو ًمق ؾم ّؾؿـو ً
شمـوىمضو ّ
ضمدٓ ّ
َ
يؼقل ذم
سملن سملم هذه اًمـصقص
ً
واعمستؼػل ًمف مو ٓ يؼق ًُمف قمالكق ًي وقمغم اعمأل مـ اًمـوس .وهلذا
ظموصتِف وطملم يل َمـ اعم ّطؾِ َع قمؾقف
اًمرس وسملم ّ
َ
ِّ ِّ
ؿمقاهدُ كعر ُومفو ذم اًمقاىمع .وم ُقؿؽـ إذن ً
أئؿي
قمؼال وواىم ًعو أن
َ
كػسف سموًمػصوطمي وسملكف مـ ّ
يـعً اسمـ موًمؽ َ
اًمـعً َم ُسق ًىمو ذم يمال ٍم مد ًَّم ٍ
ُ
كػسف .وإذا يمون ىمد
س ومقف
اًمعرسم ّقي إ ْذ يمون هذا
ُ
عرف أكف يريدُ سمذًمؽ َ
سمحقٌ ًمـ ُي َ
يذيمر ومقفام أكف أقمؾؿ اًمـوس سموًمعرسم ّقي مع ا ِّـمالع سمعض اًمـوس قمغم ذًمؽ مـف ،ومؽقػ ُيستب َعد أن
َ
يمتى رىمعتلم ُ
ِ
أيضو ُّ
أؿمفر
حيط مـ يمتوسملم مـ
يؼق ًَمف ذم يمال ٍم
كػسف؟ وهو هق ذا ً
ُ
يغؾى قمغم فمـّف أكف ًمـ ُيع َؾؿ أكف يريد سمف َ
ِ
ِ
(اعمػصؾ) ًمؾزخمنمي،
ويغض مـ ىمدر صوطم َبقفام ،ومهو
وأكػعفو
قمٍمه
اعمتعوورة ذم
متقن اًمـَّحق
ُّ
َّ
َ
اًمصػدي( :اسمـ احلوضمى
و(اًمؽوومقي) ٓسمـ احلوضمى (ت646هـ) ،ومقؼقل قمـ اسمـ احلوضمى ذم مو طمؽوه قمـف
ُّ
ِ
كحقه مـ ِ
جموًمسف
صغػم) ! وهذا اًمؽالم اًمذي يؼق ًُمف ذم سمعض
اعمػصؾ كحقي
وصوطمى
اعمػصؾ،
كحق
َّ
ُ
َّ
ُ
ٌ
معط ذم أًمػقتف اًمتل يمتبفو ِ
خموًمػ عمو ذيمر سمف اسمـ ٍ
أن ذم ِ
أصال َّ
سمـػسف ًمق ّطؾع قمؾقفو اًمـوس ًمق ؾم َّؾؿـو ً
ذيمره ًمف
ٌ
َ
ّ
َ
َ
()2

وهضام ًمؾـػس.
صمـو ًءا قمؾقف أو شمقاض ًعو
ً
أيضو قمغم سمراءة اسمـ موًمؽ مـ وضع هذه إسمقوت أن اعم ّطؾع قمؾقفو (جيد
 ومـ مو
اطمتٍ سمف اعمتع ِّؼى ً
َ
ّ
وىمقشمف سمام ٓ
يمبػما ذم مو سمقـفو مـ طمقٌ ؾمفقًمي إًمػوظ وضمزاًمتفو وضعػ إؾمؾقب ّ
سمؽؾ وضقح اظمتال ًومو ً
ُيعت َؼد اًمبت َي أن ىموئ َؾفو ٌ
رضمؾ واطمدٌ هق اسمـ موًمؽ ،وموًمذي يسؿق ومقؼقل ً
مثال:
َ
وطمشــــوك مـــــ ظمػؼوكِــــف ٓ هيــــدأ؟

ُ
سمــــول قمقـــــؽ دم ُعفــــو ٓ يرىمــــل
مــــو
ويؼقل:
ٍ
أوس كــلى مــو ضــقؿ صــوطم ُبف
ًمــقٓ اسمـــ

وهـــــ وٓ طمـ َ
ــــذ ُر
يق ًمــــو وٓ كو َسمــــف
ٌ

 ...ومنكف مـ همػم اعمعؼقل أن هيبط ومقؼقل:
) (1ص ،6ط سمقٓق.
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ومؾســــً شمــــراه كوؿمــــ ًئو أسمــــدا
يشــــل
َ

مـــو ؿمـــوء أكشـــل ريب ،واًمـــذي هـــق مل
ويؼقل:
ٍ
سمعػــــق ،ومــــنكـل أهيــــو اًمعبـــــ
ُضمــــد

ومؼــــػم
ـــــدُ إمم اًمعػــــق يــــو إهلــــل
ُ

. )...
()1

مـحقس ّ
اًمبلم ّ
احلظ مـ معرومي ِّ
اًمسؿق
اًمشعر ،ومؾقس ذم هذيـ اًمبقتلم ر ٌء مـ
أن اعمتع ِّؼى
ّ
ُ
قلت :مـ ِّ
يمام يزقمؿ .ويمذًمؽ مجقع أسمقوت اسمـ موًمؽ وٓ أؾمتثـل ،سمؾ هل كظؿ سمورد عمع ٍ
ون مطروىمي َ
مؽررة ،ومال
ٌ ٌ
مبتذًمي َّ
ِ
ِ
اًمريمويمي
اًمغويي ذم
دمد ومقفو صقر ًة ـمريػ ًي وٓ معـًك سمدي ًعو وٓ كُؽت ًي مستؿ َؾح ًي ،مع شمـوهقفو أطمقوكًو إمم
ِ
واعمعوفمؾي ،وموًمبقً إول ً
ِس سمؽوئف اًمذي ٓ يـؼطِع
مثال( :مو سمول قمقـؽ) مل يزد ومقف قمغم أن ؾملل َ
كػسف قمـ ّ
ِ
وظمػؼون ىمؾبِف اًمذي ٓ هيدأ .وهذا معـًك َظم َؾ ٌؼ ٍ
ِ
ىمرض ِّ
اًمشعر.
سمول .وهق يشبِف كظؿ اعمبتدئلم ذم
ٍ
جمر ٌد
أوس قمـ صوطمبِف مل ُيظ َؾؿ ومل يض ُعػ ومل حيذر .وهذا
يذيمر أكف ًمقٓ ُسم ْعدُ اسمـ
إظمبور َّ
ٌ
واًمبقً اًمثوين ُ
ؿملن سم ِ
ِ
ٍ
اًمسؿق اعمزقمق ِم! هذا مع ّ
أوس
عد اسمـ
اًمبالهمي وٓ
ًمقس ومقف ر ٌء مـ
أن (احلذر) ًمقس مـ مو ُي ّعظؿ سمف ُ ُ
ّ
هذا و ُي ّ
ستدل سمف قمغم مؽوكتِف مـ اًمـٍمة واًمـجدة!
مثال مـ ِ
أيـ هذا ً
ىمقل وموـمؿي سمـً إضمحؿ شمرصمل أسموهو:
ً
ضمــــبال أًمــــقذ سمظ ِّؾــــف
يمـــــً زم
ىمــــد
َ

ِ
ضــــوح
ومؽميمتَـــــل أمشـــــل سمــــلضمرد

ِ
ًمؾــــذًمقؾ وأشمؼــــل
أظمضــــع
ومــــوًمقق َم
ُ

سمـــــوًمر ِ
اح
وأدومـــــع فمـــــوعمل
مــــــف
ُ
ّ

()2

أو مـ ىمقل أظمً اًمقًمقد سمـ ـمريػ شمرصمقف:
ِ
َ
سمــــلًمقف !
ومــــديـوك مـــــ دمهوئـــــو

ومؼـــــدكوك ومِؼـــــدان اًمرسمقـــــع ،وًمقتــــــو

()3

وىمقهلو( :ومِؼدان اًمرسمقع) يمؾؿ ٌي ِّ
ُ
سمؽؾ أسمقوت اسمـ موًمؽ!
اًمطوئل يرصمل اسمـ أظمتف:
أو أيـ هذا مـ ىمقل أيب ُزسمقد
ِّ

) (1ص.215
) (2محوؾمي أيب متوم .445 ،444 /1
) (3اًمقطمشقوت ص.151
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ِ
اًمصـــــعقد
يـــــق َم ومورىمتُـــــف سمـــــلقمغم

اًمؾجــــالج هــــدّ ضمـــــوطمل
همــــػم أن
َ

()1

اًمشعقر سمؼرب اعمقمم واًمصوطمى ،ومفق يموجلبؾ اًمذي ُيالذ سمظ ّؾف ،ويموًمرسمق ِع اًمذي سمف حتقو
ومفؽذا يؽقن
ُ
إقملم ،ويموجلـوح اًمذي سمف يـفض وقمؾقف يعتؿد .وأصمر ومِؼداكف ِ
زق ّ
اًمر ُ
يمػؼدان اجل َبؾ أو
وشمؾذ
ُ
ُ َ
ُ
ُ َ
اًمدّ كقو ويػقض ّ
ِ
جيعؾ مـ ِ
اًمشعر! وملمو أن َ
ِ
ًمعؿر َك ِّ
احلذر ومفذا
أصمر ومِؼداكف أكف صور يـق ُسمف
اًمرسمقع أو يمفدِّ
ُ
اجلـوح! ومفذا ُ
يمػؼدان ّ
ٍ
معـًك ٌ
مـبً اًم ُعرى ِّ
ظمردل!
اًمسؿق مثؼول طم ّبي مـ
سموًمشعر وًمقس ومقف مـ
ومسؾ ُّ
ّ
ِ
أسمقوت اسمـ موًمؽ ؿمق ًئو مـ هذه اعمعوين اجل ِ
ِ
اًمبديعي؟
زًمي
وموكظر هؾ دمد ذم
َ
معروف ذم أسمقوت اسمـ موًمؽ يمؼقًمف:
مؽرر
ٌ
وهذا اعمعـك ً
أيضو َّ
حتــذرهؿ
يمـــً
طمورسمــً قمـــؽ ِقمــدً ا ىمــد
َ
ُ
ُ

ــــفؿ أمـًــــو سمــــال طمـ َ
ـــذ ِر
ـــً يب مـ
ومـؾـ َ
ُ

وىمقًمف:
ومـِؾـــتؿ سمــــو أمـًـــو ومل شمعـــدمقا كصــــرا

أشمقـــــويمؿ ىمــــد قمؿؽــــؿ طمــــذر ِ
اًمعــــدا
ُ
َّ
ُ
ِ
وهمػممهو.

ْ
مـفؿ أمـًو) وىمقًمف ذم اًمبقً إظمػم( :ومـؾتؿ سمـو
(ومـؾً يب
أيضو سملم ىمقًمف ذم اًمبقً ىمبؾ إظمػم:
َ
ووازن ً
ُ
أيضو .
اعمؽررة .وهل مـ أد ًَّمي اًمقضع ً
أمـًو) ،ومنكف مـ إًمػوظ اعمريمّبي َّ
()2


) (1آظمتقوريـ ًمألظمػش ص.521
ُ
سمحقٌ أ َّدى
أيضو ذم روايي إسمقوت وضبطفو
) (2سمؼل أن أك ّبف قمغم يمثرة مو وىمع ومقف اعمتع ّؼى مـ إظمطوء اًمـحقيي واًمؾغقيي واإلمالئقي وإمم أظمطوئف ً
سمقـً ؿمقئًو مـ ذًمؽ ذم هذا اًمـؼض .ومـ مو مل أك ّبف قمؾقف ىمقًمفّ :
(أن صمعؾى)
ذًمؽ إمم اظمتالل اًمقزن وإمم زوال مقضع اًمشوهد ذم سمعضفو .وىمد ُ
وإصوهمر) ص.196
إيموسمر
صح قمقن اهلل اعمر َء) ص .171واًمصقاب ذم إكشود اًمعقـل (أعمرء) سموًمؼطع .ويمذًمؽ (سمؽؿ
ص .174وسمقً (إذا ّ
ُ
ُ
(ًمدي اعمـك وإم ُـ ذم اًمقرس) ص .171واًمصقاب (وإم َـ ذم اًمعرس واًمقرس) سمـصى (إمـ) وإحلوق (اًمعرس) وهمػمهو.
اجلر .ويمذًمؽ
ّ
واًمصقاب ّ
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