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(  جامًة احلدود افنامفٔة،) (  افًدد،) (  ادجِد،جمِة افنامل فًِِقم اإلٕسإٔة

)موقف ابن السّيد ال َبطَ ِليَوْسِي من ابن قتيبة من خالل كتابه (االقتضاب يف شرح أدب الكُتَّاب
)*(

إيامن بـت حمؿد عبدالػتاح اددين
جامعة إمرة كورة بـت عبدالرمحن

) هـ476:/08/58  هـ؛ وؿبؾ فِْؼ ذم4769/0:/47 (ؿدم فِْؼ ذم
 وتدب ّٔـة م ْقظـة، وؿـد ثـرك لـار ًا فٌق ّدـة، وهق مــ صـٔقخ ظِـامأل إٕـدفس،افبىِٔقد إمام ذم افٌِة وإدب
افسٔد
ّ  ابـ:مؾخص البحث
ّ
ِ وذم هذا افبحث ٕس ِّط افوقأل ظذ ثْاول. تو خِؾ ذم ادًْك واإلظراب، وإزى إلصالح ما وؿع ؾٔف بًض ظِامأل افٌِة مـ خىٖ ذم افَقل،وم ًدّ دة
 تخىـٖ ذم، وسؾ ّٔـة، وٕحق ّدة، وٕ ّبف ظذ مقاضع فٌق ّدة، وهق مـ تئّة افٌِة وإدب تدو ًا،دْقري
ّافسٔد ـ اب "تدب افُ ّاب" ٓبـ ؿ ٔبة افد
ّ
ّ ابـ
،افهـقاب
ّ  تو، تو اضىرب ـالمف ؾٔٓا،ثٖودِٓا
ّ  وثقضـٔح،ٖ وـان َٕده مقضقظٔا؛ دَقم ظذ ثَـقدؿ اخلىـ.ثقهؿ تمر ًا خمافٍ ًا دا ر ه ظِامأل افٌِة ؾٔٓا
 وـان هدؾف تن دُقن ـ اب "تدب افُ ّاب" خافٔ ًا ؿـدر.افٌِقي
 وآش دٓل، ومْٓج دَقم ظذ اف ّحِٔؾ افدّ ؿٔؼ،ثًِّٔل واضح
ظِّل
بٖشِقب
ّ
ّ
ّ
 وؿّٔـة، ومُإ ـف ظْـد ظِـامأل افٌِـة،افسٔد
ّ  وؿد بدتت افبحث ب ًردػ مقجز بابـ. ؾٓق ـ اب رؾٔع مـ تظّدة إدب واف ٌِّة،ٖاإلمُان مـ اخلى
 وذــر افٍهـٔح، وثسّٔة إصٔاأل،لؿ بدتت بًرض بًض أراأل افٌِق ّدة اف ل جاأل هبا ابـ ؿ ٔبة مـ ثٍسر مًاين إفٍاظ
ّ  ومـ،ـ اب تدب افُ ّاب
ً
 وـان مْهـٍا ذم. وصقهبا بٖشِقب ظِّل ومقضقظل، وبْٔت ما تورده ابـ افسٔد مـ َٕد فبًض ادسائؾ اف ل تخىٖ ؾٔٓا ابـ ؿ ٔبة، وضبىٓا،مْٓا
ِ
َاب ثَقد ٍؿ
َ  وبذفؽ دُقن ـ اب آؿ واب ـ. وإدب ّٔة افًافٔة، وافٌِق ّدة، ومُإ ف افًِّ ّٔة، ومل دبخس ابـ ؿ ٔبة ح َّ ُف،افهقاب
ّ َٕده؛ ؾَد تلْك ظذ
ِ ُف
ٌ  وهق،اب تدب افُ ّاب
.افراؿل ظْد ظِامأل افًرب ّٔة افَدامك
مثال فَِّْد
ّ
ّ افٌِقي

ِ  َٕد ابـ افسٔد افب َى:الؽؾامت ادػتاحقة
. ـ اب آؿ واب ذم ذح تدب افُ ّاب، راأل ابـ ؿ ٔب َة اف ٌِّق ّدة،ِٔقد
َ
ّ
ّ

*****
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Abstract: Ibn al-Sayyed al-Batlayousi, an authority in language and literature, shouldered the responsibility of correcting the errors of
some linguists in speech, meaning and parsing. In this study, light will be shed on how he handled the book of “Adab al-Kuttaab” by Ibn
Qutayba al-Daynouri. Ibn al-Sayed pinpoints the misinterpretations made by Ibn Qutayba in linguistic, syntactic and morphological
issues, his self-contradictions, and his views that are different from other linguists’ views. Ibn Al-Sayed’s review is objective; he spots
errors and provides corrections therefore in a simple, scientific and instructive manner. His approach is based on accurate analysis and
linguistic deduction. The study begins with an introduction to Ibn al-Sayed’s life, his high position among linguists, and the great
academic value of “Adab al-Kuttaab”. Then, some linguistic views of Ibn Qutayba were handled, such as interpretation of vocabulary,
naming objects, sorting names out (standard, etc.) and vowelizing them. In a critical and objective way, Ibn al-Sayed expresses his views
and pinpoints the errors made by Ibn Qutayba. “Al-Iqtidaab”, which is literally a review of “Adab al-Kuttaab”, is actually an example of
elevated linguistic criticism.
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افسٔد اف َب َى ِْ َٔ ْق ِد مـ ابـ ؿ ٔبة مـ خالل ـ ابف (آؿ واب ذم ذح تدب اف ُُ َّاب)
إدامن بْت حمّد ظبدافٍ اح اددين :مقؿػ ابـ ّ

ادؼدمة
ٌقي بحث ثهدّ ى فف ظِامأل تجالّأل ذم
افَّْد اف ِّ ّ
افًربٔة ،ؽاد ٓؿ افدّ ؿة ذم اف ٌِّة واحلٍاظ ظذ اإلرث
اف ٌِّقي مـ اف ًّحردػ تو افِحـ تو اخلِؾ ،إهنا فٌادة

ّحقي ،ودوًٓام ذم مهاف تبرز ظِامأل
اف ٌِّقي وافْ ّ
افًرب َّٔة.
خطة البحث:

ٌقي
ظئّة ومىِب بِٔغ .وممّـ إزى فِبحث اف ِّ ّ

ثًردػ بابـ افسٔد ومُإ ف افًِّٔة.

افبىِٔقد افذي
افسٔد
افّْاؿد
ادقضقظل افًامل ابـ ّ
ّ
ّ
دّ ّثؾ افًَِ ّٔة إٕد ُفسٔة ادؼؿة ذم متام ُٕوجٓا واـ امهلا

ثًردػ مقجز بابـ ؿ ٔبة ومُإ ف وؿّٔة ـ ابف
"تدب افُ ّاب".

وثَِّص افَوادا اف ٌِّق ّدة
افؼح واف ًِّٔؾ
ود ّؿ ٓا ذم ّ
ي

توًَٕٓ :د ابـ افسٔد ٔراأل ابـ ؿ ٔبة.

اد ًدي دة مـٕ :حق ،وسف ،واش ًامل فٌة؛ وفذفؽ

َٕ -4د بًض أراأل افٌِقدة.

وؿع اخ ٔاري ظذ ما وؿػ ظِٔف مـ َٕد ٔراأل ابـ ؿ ٔبة

َٕ -5د بًض ادسائؾ افكؾٔة.

ذم ـ ابف ((تدب افُاثب)) .وٓ خيٍك ظذ افباحث

َٕ -6د أراأل افْحقدة.

صٖن ابـ ؿ ٔبة اإلمام افٌِقي ادقشقظل افثَاؾة ،وـ ابف

لإٔ ًا :إٕهاف ابـ افسٔد ٔراأل ابـ ؿ ٔبة.

((تدب افُاثب)) مـ تظّدة إدب واف ٌِّة.

اخلامتة.

وافبحث ؽاد ف ظرض ٕبرز ما تورده ابـ ؿ ٔبة مـ

ادهادر.

مسائؾ فٌقدة اضىرب ـالمف ؾٔٓا ،وتجازها ،وخافػ
هبا ظِامأل افًربٔة ،تو تخذها ظْٓؿ دون ثدؿٔؼ
افسٔد هلذه أراأل ،وَٕده
ومتحٔص ،ومـ لؿ ثَقدؿ ابـ ّ

السقد البطؾقود" ومؽاكته
تعريف بـ"ابن ّ
العؾؿقة:

هلا ،بد ّؿة ،ومقضقظ ّٔة ،مبْٔ ًا افً ِّة وافسبب ذم افَّْد،
مقرد ًا راأل افٌِقدغ وافْحاة ذم ذفؽ ،مبْٔ ًا مقاضـ

حمّد
افسٔد اف َب َى
ِٔقد ،تبق حمّد ظبد اهلل بـ َّ
ابـ ّ
ّ

زز،
(ت 854هـ) ،إمام ذم اف ٌِّة وإدب ،شابؼ م ي

افهقاب مْٓا ،وهذا افَْد دسقؿف
اخلِؾ ،ومثْٔ ًا ظذ ّ

وإمام ٕحاة إٕدفس ـام وصٍف مـ ثرجؿ فف (افوبل،

افسٔد بٖشِقب جيّع افقضقح ،وافدّ ؿة ،إػ اجلامل
ابـ ّ

<;< ،4ج ،5 :ص ،769 :وافسٔقضل ،4<97 ،ج:

َٕدي لاؿب افْ ّير،
فٌقي
ودْؿ ظـ ؾُر
وافبالؽة،
ٍّ
ّ
ّ

 ،5ص ،88:وادَري ،4<9; ،ج ،4 :ص.)4;4 :

وظِّل مقضقظل .وشٔ ًرف ؿارئ افبحث ظذ
صخهٔة افًاد ِ ِ
غ مـ خالل مذهبٔٓام
جقإب مـ
ّ

افسٔد افبىِٔقد ظاد ًا بأداب وافٌِات،
ـان ابـ ّ
مس بحر ًا ؾٔٓام ،ومـ ـبار ظِامأل إٕدفس ذم افَرن

جمِة افنامل فًِِقم اإلٕسإٔة ،ادجِد ( ) ،افًدد ( ) ،جامًة احلدود افنامفٔة (

م/

هـ)
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اخلامس اهلجري بسبب إضاؾاثف افًِّ ّٔة اجلا ّدة اف ل

):7؛ وفُْف مل خيرج ظـ افَْد ادقضقظل فًِامأل افٌِة.

تشّٓت ذم إؽْاأل افٍُر افًريب بهقرة ظامة ،وافدرس

افسٔد
وشٖؾرد احلددث ذم هذه افبحث فَْد ابـ ي

ّ
وثدل مٗفٍاثف اف ل وضًٓا ذم
افٌِقي بهقرة خاصة،

افبىِٔقد فبًض ما جاأل بف ابـ ؿ ٔبة مـ راأل فٌقدة،

افٌِة ظذ مدى متُْف مْٓا ،وظْاد ف هبا ،إمر افذي

ومسائؾ ٕحق ّدة ،وسؾ ّٔة.

تثاح فف تن دس خدم افٌِة تدا ًة دثبت مـ خالهلا صقاب
وصحة حججف ،وهق دس ًغ ذم ذفؽ بحاؾية
رائف
ّ
ؿقدة واشًة ظذ ٕحق ؾردد ،جًِ ف ؿادر ًا ظذ اشسجاع

تعريف موجز "بابن قتقبة" ومؽاكته العؾؿقة وققؿة
كتابه "أدب الؽتّاب":

ّ
ـؾ حمٍقطف فٔدظؿ بف حججف ،ودَدي م افدّ فٔؾ ظذ

حمّد ظبد اهلل بـ مسِؿ افدّ دْقري (ت
ابـ ؿ ٔبة تبق ّ

صحة تؿقافف ،شقاأل ؾٔام ذهب إفٔف مـ ذح ،تو رتي،
ّ

5:9هـ) مـ تصٓر ظِامأل اف ٌِّة وإدب ذم بٌداد،

تو َٕد ،تو ذم حماوراثف فًِِامأل .وهذا دُنػ ظـ

ومٗ ّفٍاثف ّ
ظِق مُإ ف ،واثساع مًرؾ ف ،تخذ
ثدل ظذ ي

افواربة ذم افسبة افًرب ّٔة إوػ
تصافة جذوره افٌِق ّدة ّ

افًِؿ ظْف َج ٌّؿ ؽٍر مـ افًِامأل( .افسٔقضل،4<97 ،

وصح ٓا .وؿد
اف ل متثؾ مرجً ًا تشاش ّٔ ًا فسالمة افٌِة
ّ

ج ،5 :ص.)96 :

دم َِّت هذه إصافة وذفؽ افٍٓؿ افدؿٔؼ ف ٌِّة ذم ـ اباثف

ومـ تبرز لار ابـ ؿ ٔبة ((تدب اف ُُ ّاب)) افذي

وذوحف ـِٓا ،ؾْجده دًْك بادٍردات ،وافساـٔب،

دًد تص ً
ال مـ تصقل إدب ،ورـْ ًا مـ ترـإف إربًة

وإشافٔب ،ودَػ ظذ راأل خيافػ ؾٔٓا ـبار

اف ل ذـرها ابـ خِدون "شًّْا مـ صٔقخْا ذم

افٌِقدغ ،حٔث ٕراه دْزي مداؾً ًا ظـ رتدف ،صارح ًا

جمافس اف ًِٔؿ َّ
افٍـ وترـإف تربًة
تن تصقل هذا
ّ

حج ف ذم وضقح ولَة .ؾَد راجع الْغ مـ ظامفَة
ّ
افٌِة مها ابـ ؿ ٔبة وإصًّل ،وـثر ًا ما ـان خيىئٓام.

دواودـ ،وهل :تدب افُاثب ٓبـ ؿ ٔبة ،وـ اب
افُامؾ فِّزد ،وـ اب افبٔان واف بٔغ فِجاحظ،

وتحٔإ ًا ـان دبدو حددثف وـّٖٕف شخردة مْٓام ،ؾَد

وـ اب افّْقادر ٕيب ظع افَا افبٌدادي ،وما شقى

وصػ ابـ ؿ ٔبة بٖٕف "ممّـ ٓ حيسْقن صْاظة افَّْحق...

هذه إربًة ؾ َ َبع هلا وؾروع ظْٓا" (ابـ خِدون،

وٓ ظِؿ افُالم ...وٓ افًِقم افَددّة" (افبىِٔقد،

 ،4<;4ج ،4 :ص.):96 :

 ،4<;4ج ،4 :ص ،);8 ،98 ،89 :تما إصًّل

وؿد ثٖ ّدب هبذا افُ اب ـثر مـ ظِامأل افٌِة،

رسع إػ ختىئة افَّْاس ،ودُْر تصٔاأل ذم افٌِة
ؾٓق" :د َّ

ووجدوا ؾٔف ؽْك ظئ ًام ،وثْاوفقه بافؼح واف ًِٔؼ،

ـِٓا صحٔح" (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص:

وفًؾ ّ
َّ
افسٔد افبىِٔقد ذم
تجؾ ذوحف ما ـ بف ابـ ّ
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افسٔد اف َب َى ِْ َٔ ْق ِد مـ ابـ ؿ ٔبة مـ خالل ـ ابف (آؿ واب ذم ذح تدب اف ُُ َّاب)
إدامن بْت حمّد ظبدافٍ اح اددين :مقؿػ ابـ ّ

(آؿ واب ذم ذح تدب اف ُُ ّاب) وؿد ارثبط هذا

افسٔد افبىِٔقد ابـ ؿ ٔبة ذم مقاضع
خ ّىٖ ُ
ابـ ّ
ـثرة جد ًا ذم ـ ابف (آؿ واب) خاصة ذم اجلزأل افثاين

ظذ اخ الف صْقؾٓؿ ومذاهبٓؿ (اجلاشّل،5005 ،

افذي تؾرده هلذا افٌرض ،ومل دُ ػ بذـر اخلىٖ ،بؾ

ص ،)46 :وؿد ٕ ّبف ذم هذا افُ اب ظذ مقاضع مـ

دهقبف ،ودٖيت بٖؿقال افًِامأل اف ل ثٗدد ما ذهب
ـان
ي

((تدب افُ ّاب)) تخىٖ ؾٔٓا ابـ ؿ ٔبة ،ومقاضع

افهْاظة،
إفٔف .وهق در ّد تخىاأله ذم افْحق فوًٍف هبذه ي

اضىرب ؾٔٓا ـالمف ،ومقاضع مْع ؾٔٓا مـ

دَقل ذم ذفؽ:

افُ اب باشّف ارثباض ًا ولَٔ ًا ،وَٕؾ ظْف افًِامأل افَدماأل

آش ًامٓت افٌِق ّدة ما هق جائز ،وتصٔاأل ـثرة .وؿد

"ـان ضًٍٔ ًا ذم صْاظة افَّْحق ،وذم ـ ابف هذا

ثرـّزت هذه ادقاضع ذم اجلزأل افثاين مـ ذحف ،وؿد

تصٔاأل ـثرة ثدل ظذ ذفؽ" (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج:

ذـر ذفؽ ابـ افسٔد ذم مَدي مة اجلزأل افثاين مـ

 ،4ص.)98 :

آؿ واب حغ ؿال" :وهذا حغ تبدت بذـر مقاضع

افسٔد فبًض أراأل
وشٔ ّبغ فْا مـ خالل َٕد ابـ ّ

مـ تدب اف ُُ َّاب ،دِزم اف ْبٔف ظِٔٓا ،وإرصاد ؿارئف

افٌِق ّدة وافّْحق ّدة اف ل جاأل هبا ابـ ؿ ٔبة مْٓجف افٌِقي

إفٔٓا ،وفٔس مجًٔٓا ؽِى ًا مـ ابـ ؿ ٔبة ،وفُّْٓا ثَْسؿ

افٌِقي وثَقدؿ اخلىٖ
َّدي ،وضردَ ف ذم آش دٓل
ّ
افْ ّ

تربًة تؿسام:

وثقضٔح افهقاب ،وهق مْٓج دَقم ظذ اف ّحِٔؾ

إول  :مقاضع ؽِط ؾٔٓا ،ؾٖٕ يبف ظذ ؽِىف.
افَسؿ َّ

افدّ ؿٔؼ وإشِقب اف ًِّّٔل افقاضح ،وافَّْد

وافَسؿ افثاين :تصٔاأل اضىرب ؾٔٓا ـالمف ،ؾٖجاز

ادقضقظل.
ّ

ذم مقضع مـ ـ ابف ما مْع ؾٔف ذم خر.
وافَسؿ افثافث :تصٔاأل جًِٓا مـ حلـ افًا ّمة،

السقد ٔراء ابن قتقبة:
أوٓا -كؼد ابن ّ

وظقل ذم ذفؽ ظذ ما رواه تبق حاثؿ ظـ إصًّل،
ّ

 -4كؼد بعض أراء الؾغوية:

وتجازها ؽر إصًّل مـ افٌِقدغ ـابـ إظرايب

إن تخىاأل ابـ ؿ ٔبة افٌِقدة ذم ثٍسر مًاين

وتيب ظّرو افنٔباين.
وافَسؿ افرابع :مقاضع وؿًت ؽِى ًا ذم روادة تيب
ظع افبٌدادي ادَْقفة إفْٔا ،ؾال تظِؿ تهل ؽِط مـ ابـ
ّ
ؿ ٔبة تم مـ افَّْاؿِغ ظْف ؟ (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج،5 :
ص.)8 :

إفٍاظ ،وثسّٔة إصٔاأل ،وذـر افٍهٔح مْٓا،
افسٔد وؿقظٓا دائ ًام مـ ابـ
وضبىٓا ٓ ،دٗـد ابـ ّ
ؿ ٔبة ،ؾر ّبام ـان بًوٓا مـ افراوي ،تو ومه ًا وؿع ذم
افْسخ ،ؾُثر ًا ما ـان دَقل:
"وٓ تظِؿ تهق ؽِط مـ واضع افُ اب ،تم مـ
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افراوي ظْف؟" (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص،68 :
ّ

وافسداد بافُرس :ـؾ
وافًٍؾ بافٍ ح ،وهق اإلصابة .ي

ج ،6 :ص.)450 :

رأل َشدَ ْدت بف صٔئ ًا ،مثؾ :شداد افَارورة ،وشدَ اد
تصبت ِشدَ اد ًا مـ ظٔش ،تي :ما
اف ّثٌر تدو ًا ،ودَال:
ُ

و"ٓ تظِؿ تهق ؽِط ابـ ؿ ٔبة ،تو وهؿ وؿع ذم
افْسخ؟" (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،6 :ص.)86 :

ث َُسد بف اخلَ َِّة .وهذا ِشدا ٌد مـ َظ َقز.

افسٔد ظذ ابـ ؿ ٔبة ذم ـ ابف هذا
وتـثر ما تخذه ابـ ّ

ؿال افبىِٔقد ذم اف ًِٔؼ ظذ هذا افباب :ؿد ؿال

اضىرابف ذم افُالم ،وٕسٔإف ،ؾٔجٔز ذم مقضع مـ

ذم باب "ما جاأل ؾٔف فٌ ان اش ًّؾ افْاس تضًٍٓام":
(ودَقفقن َشداد ،وإجقدِ :شداد .وؿال ذم ـ اب
ِ
ؾسقى بغ
وشدَ ادَّ .
(تبْٔة إشامأل) :شدَ اد مـ َظ َقزَ ،

ـ ابف ،ودًّْف مْف ذم مقضع خر ،وذم ـ ابف تصٔاأل

افٌِ غ) (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص 470 :؛ ابـ

ـثرة مـ هذا افْحق" (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج،5 :

ؿ ٔبة ،4<:; ،ص.(878 :

ـ ابف ما مًْف ذم خر ،وـان افقاجب ظِٔف تن "ٓ
دنٌؾ بال ؿارئ افُ اب بٖن جئز فف صٔئ ًا ذم مقضع مـ

ص.)499 :

ِ
وافٍٓر:
وؿقفف" :ظامر بـ ؾٓرة ثهٌر ؾِٓر،

وؿال ذم باب ما جاأل ؾٔف فٌ ان اش ًّؾ افْاس

مٕٗثة ،دَال :هذه ؾٓر .ؿال ابـ افسٔد :ؿد ذـر بًد هذا

تضًٍٓام(( :وؿد تجاز ابـ ؿ ٔبة ذم هذا افباب تصٔاأل

ذم افُ ابّ ،
تن افٍٓر ُدذـ ُّر ودّٕٗث وهق خالف ؿقفف ها

ـثرة تُٕرها ؾٔام ثَدّ م مـ افُ اب)) (افبىِٔقد،

هْا" (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص 70 :؛ ابـ

 ،4<;4ج ،5 :ص،50< ،508 ،4<5 ،4:; :

ؿ ٔبة ،4<:; ،ص.):9 :

.)568 ،645 ،575 ،54: ،546 ،545
ومـ ذفؽ ؿقفف :وؿال ابـ ؿ ٔبةَ " :-ت ْحُ َّْ َت
جيز َحُ َّْ ُف".
اف ٍَ َرس ،ومل َ ُ
افٍرس،
ادٍرس افبىِٔقدَ :حُ َّْ ُت
وؿال
َ
ي

وهذا آضىراب وجقاز افقأل ذم مقضع ومًْف
ذم خر تـثر مـ تن حيل ذم هذا افُ اب (افبىِٔقد،
 ،4<;4ج ،5 :ص،476 ،474 ،<6 ،:; ،70 :
،499 ،498 ،497 ،48: ،489 ،480 ،478 ،477

وتحُ َّْ ُف ،فٌ ان صحٔح ان ،وؿد تجازمها ذم باب
ْ
( َؾ ًَ ِْ ُت و َت ْؾ ًَ ِْ ُت) باثٍّاق ادًْك ،وٕز هاهْا ما ؿافف

افسٔد ٓضىراب ابـ ؿ ٔبة ذم ثسّٔة
ودِ ّس ابـ ّ

هْاك (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص 4:8 :؛ ابـ

افًذر ،ودًٔد ذفؽ إػ اخ الف اف ٌِّقدغ
بًض إصٔاأل
َ

ؿ ٔبة ،4<:; ،ص.)76; :

ذم ذفؽ ،ومـ ذفؽ ؿقفف :وؿد اضىرب ـالم ابـ
حل ِارك ،ؾَال ذم هذا افباب:
ؿ ٔبة ذم افُاهؾ وا َ

وافسداد ذم ادْىؼ
وؿقفف :وؿال ذم هذا افباب:
َّ

ج ،6 :ص.)458 ،406 :
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افسٔد اف َب َى ِْ َٔ ْق ِد مـ ابـ ؿ ٔبة مـ خالل ـ ابف (آؿ واب ذم ذح تدب اف ُُ َّاب)
إدامن بْت حمّد ظبدافٍ اح اددين :مقؿػ ابـ ّ

((ودس حب ارثٍاع افُ ٍغ واحلارك وافُاهؾ))،
ِ
احلارك ؽر افُاهؾ .لؿ ؿال ذم باب ((خِؼ
ؾجًؾ

ٖول ظذ ؽر ما
دهح تن ث َّ
ابـ ؿ ٔبة ظذ ؽِىف ،وتصٔاأل ّ
ؿافف (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص.)59< :
ِ
افسٔد ظذ ابـ ؿ ٔبة إهيامف ذم افُالم،
وممّا تخذه ابـ ّ

حل ِارك :ؾروع افُ ٍغ ،وهق تدو ًا
اخلٔؾ))(( :وا َ
افُاهؾ .وا َدْ َْسج :تشٍؾ مـ ذفؽ .ؾجًِٓام ها هْا

وظدم اف دؿٔؼ ذم إفٍاظ ،ؾابـ ؿ ٔبة دقهؿ ؿارئ ـ ابف

افٌِقدغ
شقاأل ،وإَّٕام اضىرب ـالمف ؾٔفٓ ،خ الف
ّ

َّ
تن ما جاأل بف مـ فٍظ مس خدم هق إصقب دون

ذم ذفؽ)) (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،6 :ص.)406 :

اإلصارة إػ افٌِات إخرى ،تو آش ًامٓت اد ًددة

افسٔد ظذ ابـ ؿ ٔبة ثْاوفف تؿقال
وممَّا تخذه ابـ ّ

فٍِظ ،وؿد دَك افٍِظ ظذ مًْك ذم مقضع مـ ـ ابف،

ظِامأل افٌِة دون متحٔص وثدؿٔؼ ،وم ابً ٓا ظذ ما

لؿ د ًداه إػ مًْك خر ذم مقاضع تخرى ،ومـ ذفؽ

ؾٔٓا مـ ؽِط دون اإلصارة إػ ؿائِٔٓا ،وهذا ما درى
((ختِٔط ِ
ٌ
وؿ ِّ ُة ثثَٔػ فُِالم))
ابـ افسٔد تَّٕف

رس ظـ رتشف ،وشٍر ظـ
ؿقفف(( :ؿال ابـ ؿ ٔبةَ :ح َ َ
وجٓف ،وـنػ ظـ رجِٔف)).

(افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص .)404 :ومـ تمثِة

ؿال ابـ افسٔد :ـالمف هذا دقهؿ مـ شًّفَّ ،
تن

ُ ،ؾ ـ يُؾ تٕثك وـ ُّؾ
ذفؽ :ؿال ابـ ؿ ٔبة :احلَ ّْ ُؾْ َ :
،الً َخ ٍٍِٔ ًاِ ،
واحل ّْؾ:
ْ َِ ،ت َ ْ
صجرة ،ؿال اهلل ثًاػَ َ  :

احلرس ٓ دس ًّؾ إٓ ذم افرتس .وؿد ؿال ذم باب
افهدر افقاحد :حرس ظـ
ادهادر ادخ ٍِة ظـ ّ

ما ـان ظذ طٓر اإلٕسان.

ذراظٔف .وؿد ؿال ذم افباب افذي بًد هذا افباب(( :ؾ٘ن

ؿال ابـ افس ّٔد :هذا ؿقل دًَقب ،ومـ ـ ابف َِٕف

مل دُـ ظِٔف درع ؾٓق حارس)) .وهذا ـِف ختِٔط ،وؿ ِّة

افسُٔت وؿد ُر َّد ظذ دًَقب ،ؾُان دْبٌل ٓبـ ؿ ٔبة

ثثَٔػ فُِالم ،وـذفؽ افُنػ)) (افبىِٔقد،

تن د جَّْب ما ُر َّد ظِٔف ،وٓ خالف بغ افٌِقدغ ذم تن
وتن ِ
،ؾ افبىـ مٍ قحَّ ،
احل ّْؾ افذي ظذ افيٓر
َْ
،ؾ َّ
افنجرة ؾٍٔف افٍ ح وافُرس
مُسقر ،ؾٖ ّما َ ْ

 ،4<;4ج ،5 :ص 400 :؛ وابـ ؿ ٔبة ،4<:; ،ص:
افسٔد افبىِٔقد دا
وؿد وصِت مراجًات ابـ ّ

(افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص 46; :؛ ابـ

جاأل بف ابـ ؿ ٔبة ذم (تدب افُ اب) إػ حدي تّٕف تصِح فف

افسُٔت ،4<89 ،ص.)6 :

بًض مجِف افقاردة ذم مَدّ مة ـ ابف ،ومْٓا ؿقل ابـ

.)408

افهٍات مُان
وؿال ذم خامتة باب ((دخقل بًض ي

خر ظِّف بد َأل
خر ظِّف ،و ُ
ؿ ٔبة(( :ؾُان اب دا ُأل ثٍُّره َ
افروادة
ؾُرثف)) ظ َِّؼ ظِٔٓا افبىِٔقد بَقفف(( :ـذا ّ

افسُئت ذم ادًاين ،واثَّبًف
َِٕف مـ ـ اب دًَقب ابـ ي

ظْف ،وهل ظبارة ؾاشدةَّٕٕ ،ف مل دزد ظذ تن ظُس

بًض)) :ومجٔع ما تورده ابـ ؿ ٔبة ذم هذا افباب إَّٕام
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إول بًْٔف ،وإٕام ـان جيب تن
افُالم ،واف ّثاين هق ّ

ٌ
حاؾؾ
اف ل تثك هبا ابـ ؿ ٔبة ،ؾُ اب "تدب افُ اب"

خر ثٍُّره
خر ظِّف ،و ُ
دَقل :ؾُان اب دا ُأل ثٍُّره َ

افكف.
بّسائؾ ّ

دهح افُالم))
اب دا َأل ظِّف ،وٕحق هذا ح ك
ّ
(افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،4 :ص.)99 :

افكؾٔة اف ل وؿػ ظِٔٓا ابـ
ومـ تمثِة ادسائؾ ّ
افسٔد ذم ـ اب ((تدب افُ اب)) واظسض ؾٔٓا ظذ ما
جاأل بف ابـ ؿ ٔبة ،ؿقفف(( :و ((افَّْٔاضِؾ)) مُادٔؾ

وؿقفف ذم باب (( َم ْـ)) إذا اثهِت(( :وثُ ب
ؾّٔـ رؽبت" ؾ هؾ فالش ٍٓام ،وثُ ب :ــ راؽب ًا
" َ

اخلّر ،واحدهإ :اضِؾ)) (ابـ ؿ ٔبة ،4<:; ،ص:

ذم َم ْـ رؽبت إفٔف ،مَىقظة؛ ٕهنا اشؿ)) .وؿال تدو ًا:

.)49:

ؾ٘هنا مٍهقفة إذا ـإت اش ٍٓام ًا تو
((ؾٖ ّما َم َع َم ْـّ ،

افسٔد(( :هذا افذي ؿافف :ؿقل تيب ظّرو
ؿال ابـ ّ

اش ًام ،ؾ َقلَ (( :م َع َمـ تٕت؟ وـْت مع مـ تحببت))

َّ
دهح ذم مَادٔس افًرب َّٔة تن دُقن
افنٔباين ،وٓ
ّ
((افَّْٔاضِؾ)) مجع ((ٕاضؾ))َّ ،
ٕن ؾاظ ً
ال إذا ـان اش ًام

(ابـ ؿ ٔبة ،4<:; ،ص.)56; :
ادٍرس ابـ افسٔد(( :هذه ظبارة ؾاشدة ثقهؿ
ؿال ّ
مـ دسًّٓا تن ((مـ)) ثُقن اش ًام إذا ـإت بًّْك

ؾَّٕ٘ام بابف تن جيّع ظذ ((ؾقاظؾ)) ،ـَقهلؿ ذم ِ
(ؿادم
افر ِحؾ)) ،وهق ـاف ََ ْر ُب ْر ِ
فِرسجَ :ؿقادم ،وذم
َّ
س َّ ْ
ِ
((ح ِ
و((حاجب افنّس)):
اجب افًغ))
َ

اشؿ ذم ـال ادقضًغ .وإّٕام ـان افهقاب تن دَقل

((حقاجب)) .وؿد حُك تبق ُظ َبٔد ذم ((افٌردب
ادهَّْػ)) تّٕف دَالٕ :اضِ ٌؾ وٕا َضؾ ((بُرس افىاأل

دهح ـالمف؛ ودسِؿ مـ اخلِؾ))
اش ٍٓام ًا ،ح ك
ّ

وؾ حٓا)) (ابـ شٔده 4654 ،هـ ،ج ،44 :ص.);5 :

(افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص.)450 :

قد تّٕف دَال:
وحُك ابـ إٕباري ظـ تبٔف ظـ اف َّى ّ
َٕ ْٔ َىؾ ،ؾَٔال ظذ هذا ذم مجع ((ٕاضِؾ وٕا َضؾ)):
َٕقاضِؾ ،وذم مجع َٕ ْٔ َىؾَٕٔ :اضِؾ .وٓ وجف فَقل مـ
ؿالّ :
إن واحد افَّْٔاضِؾٕ :اضِؾ (افبىِٔقد،4<;4 ،

وتهنا إذا ـإت اش ٍٓام ًا مل ثُـ اش ًام ،وهل
((افذي))َّ ،
مَىقظة؛ ٕهنا خز .تو دَقل :إذا ـإت خز ًا ،تو

دقضح ابـ افسٔد مـ خالل ادثال افسابؼ َؾ َسا َد
ّ
افهقاب ـل دسِؿ افُالم مـ
ودبغ ّ
ظبارة ابـ ؿ ٔبة ي
اخلِؾ ،ؾٓق دؿٔؼ ذم ث ّبع ادسائؾ افٌِقدة ،وافْحقدة،
مهف تن دزت ـ اب ((تدب افُ ّاب)) مـ
وافكؾٔة ،و ّ
ّ

ج ،5 :ص ،)<4 :إّٓ ْ
تن دزظؿ تّٕف مـ اجلّقع اخلارجة

افٌِط ،تو اخلِؾ ،تو اف قهؿ.
 -2كؼد بعض ادسائل الرصفقة:

افقأل ظذ ّ
افنذوذ
ظـ افَٔاس ،وفٔس دْبٌل تن حيّؾ َّ
إذا ُو ِجد فف وج ٌف مـ افَٔاس صحٔح)) .وتورد ابـ

ام از ابـ افسٔد بافدّ ؿة ذم م ابًة مسائؾ افكف

افسُّٔت ذم ـ ابف ((ذهذدب إفٍاظ)) ما تورده ابـ
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افسٔد اف َب َى ِْ َٔ ْق ِد مـ ابـ ؿ ٔبة مـ خالل ـ ابف (آؿ واب ذم ذح تدب اف ُُ َّاب)
إدامن بْت حمّد ظبدافٍ اح اددين :مقؿػ ابـ ّ

ؿ ٔبة مـ َّ
تن ((افَّْٔاضِؾ)) مجع ٕاضِؾ ،وثابًف ذم ذفؽ ابـ

ابـ افسٔد ذم باب ((دخقل بًض افهٍات مُان

ادخهص َٕ ً
ال ظـ تيب ظبٔد (ابـ افسُٔت،
شٔده ذم
َّ

بًض))(( :ومجٔع ما تورده ابـ ؿ ٔبة ذم هذا افباب إّٕام

 ،4<89ج ،44 :ص.);5 :
دٗـّد ابـ افسٔد مـ خالل مثافف هذا تَّٕف ٓ دَبؾ مـ

افسُّٔت ذم ادًاين ،وؾٔٓا
َِٕف مـ ـ اب دًَقب ابـ ي
تصٔاأل َؽِِط ؾٔٓا دًَقب ،واثَّبًف ابـ ؿ ٔبة ظذ ؽِىف،

اجلّقع وإؿٔسة افكؾٔة إّٓ ما ـان صحٔح ًا جمًّ ًا

دهح تن ُث َ َٖ ّول ظذ ؽر ما ؿافف)) (افبىِٔقد،
وتصٔاأل
ّ

ظِٔف ،وإن ـان فف وجف ؿِٔؾ مَبقل تو صا ٌّذ ،وهق

 ،4<;4ج ،5 :ص.)59< :

وافكف تـّدها
بذفؽ ي
دٗصؾ ؿاظدة تشاشٔة ذم افْحق ّ
ـثر مـ ظِامأل افٌِة إوائؾ ،ومٍا ُدها تّٓ ُحيّؾ ظذ
ّ
افنذوذ ما فف وجف صحٔح ذم افَٔاس.

ومـ ذفؽ ما تٕنده ابـ ؿ ٔبة فًّرو بـ ؿّٔئة:
بو ِّدك ما قومي عذ أن تركتفم
ُشؾقؿى إذا ه ّبت َص َام ٌل ورحيفا

ومـ تمثِة ما جاأل بف ابـ ؿ ٔبة ذم باب ( َؾ ًَ ِْ ُت

وؿال :مًْاه :ظذ ُو يدك( ".ابـ ؿ ٔبة ،4<:; ،ص:

افق َأل :تطٓرثف
و َؾ ًَ ِْ ُت بًّْٔغ م وا ّددـ)َ " :خ ُ
ٍٔت َّ ْ

افسٔد(( :ـذا ؿال دًَقب ذم ـ اب
 ،)850ؿال ابـ ّ

وـ ّ ف" (ابـ ؿ ٔبة ،4<:; ،ص .)788 :ؿال ابـ

((ادًاين)) ،ومْف َٕؾ تـثر إبقاب ،وؿد ؽِط دًَقب

افسٔد :هذا ؽِط ،إّٕام افٌِ ان ذم ْ
((تخ ٍَ ْٔت)) افذي هق
ّ

ذم مًْك افبٔت ،واثبًف ابـ ؿ ٔبة ظذ ؽِىف .وفٔس ذم

ؾًؾ رباظل ،وؿد ذـره ذم باب ثسّٔة اد وا َّددـ باشؿ

هذا افبٔت حرف تبدل مـ حرف ،وٓ ((ما)) ؾٔف

واحد ،ؾٖ َّما َ
((خ ٍَ ْٔت)) افثاللل ،ؾّٕ٘ام هق بًّْك

زائدة ،ظذ ما ؿال .إٕام افباأل هاهْا بًّْك افَسؿ،

ٓرت)) ٓ ؽر.
(( َت ْط ْ

وؿد ذـر تبق ظع افبٌدادي هذا ذم مجِة ما ر ّده ظذ

و((ما)) اش ٍٓام ذم مقضع رؾع ظذ آب داأل ،وؿقمل:
بحؼ ادق ّدة اف ل بْٔل وبْٔؽ.
خزه .وادًْك :ي

ابـ ؿ ٔبة ،وؿد ؽِط تبق ظبٔد افَاشؿ بـ شالّم ذم هذه

ودروىَ :بق ّدك ،بٍ ح افقاو .ؾّـ رواه هُذا،

اف ٍِّية ـام ؽِط ابـ ؿ ٔبة (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج،5 :

بحؼ صّْؽ افذي ثًبددـ .ومـ رواه بوؿ
ؾًّْاهّ :

ص.)57: :

افهْؿّ ،
ٕن
افقاو جاز تن دردد ادقدة ،وجاز تن دردد ّ

إذ ًا اخلىٖ مل دَع بف ابـ ؿ ٔبة وحده ،ومل در ّده ابـ

افهْؿ دَال ففَ :و ٌّد و ُو ٌّد ،ؿرئ هبام مجًٔ ًا (تٕير افَراألة
ّ

افسٔد ؾَط ،بؾ ر ّده تبق ظع افَا تدو ًا .وؿد دُقن ابـ

افَر ٕٔة ذم شقرة ٕقح  ،)56/:4ودَال ذم ادق ّدة
تدو ًاُ :و ٌّد و ِو ٌّد ((بافٍ ح وافُرس)) ،وفق تراد :ظذ

ثابع دًَقب بـ افسُٔت ذم تصٔاأل ؽِط ؾٔٓا ،ـام ؿال

ثقهؿ دًَقب وابـ ؿ ٔبة ،مل
مق ّدثؽ ؿقمل ،ظذ ما َّ

ؿ ٔبة ثابع ـالم تيب ظبٔد وَٕؾ ظْف وثبًف ذم ؽِىف ـام

جمِة افنامل فًِِقم اإلٕسإٔة ،ادجِد ( ) ،افًدد ( ) ،جامًة احلدود افنامفٔة (

م/

هـ)
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دَؾ :إذا ه ّبت صامل ورحيٓا ،إٕام ـان جيب تن دَقل :ما

مّٓقز افالم ،و"ضقى دىقي" ٓمف داأل ،ؾال جيقز تن

ه ّبت صامل ورحيٓا ،ـام ثَقل ٓ تـِّؽ ما ه َّبت

دُقن تحدمها من َ ًا مـ أخر ،إّٓ تن دزظؿ زاظؿ تّٕف ممّا
مهز ظذ ؽر ؿٔاس ،ـَقهلؿَ :ح َّ ْ
افس ِق ْدؼ ،وٓ دْبٌل
َّل ُت َّ

 ،4<;4ج ،5 :ص.)5<7 :

تن حيّؾ افقأل ظذ ّ
افنذوذ إذا ُوجد فف وجف صحٔح مـ

افردح ،وما ضار ضائر ،وٕحق ذفؽ( )).افبىِٔقد،
ّ
ومـ ادسائؾ اف ل تخذها ابـ افسٔد ظذ ابـ ؿ ٔبة،

افَٔاس ،وإّٕام اص َاق ض ئئ مـ "ضاأل دىق ُأل" إذا ذهب

سف ما ؿٔاشف تٓ دكف وؽِىف ذم افَٔاس افكذم

وجاأل .ذـر ذفؽ ابـ جْيل ذم اص َاق تشامأل صًراأل

فبًض ـِامت افٌِة ،ومْٓا ؿقفف" :ؿال ابـ ؿ ٔبة:

احلامشة)) (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص.)79 :

وروى َِٕة إخبار ّ
تن "ض ّٔئ ًا" ّتول مـ ضقى ادْاهؾ،

افسٔد ذم افْص افسابؼ دٗـد مسٖفة تخذ
إن ابـ ّ

ؾسّل بذفؽَّ ،
ؾس ّّٔت بذفؽ،
متردتُ ،
وتن " ُم َراد ًا" َّ
ي
واشّٓاُ " :حيابِر" وفست تدري ـٔػ هذان احلرؾان،

افَٔاس افهحٔح ،وظدم آظ داد ّ
بافناذ إن ـان وجف
ودبغ اخلىٖ ذم
افَٔاس افكذم افهحٔح مقجقد ًاّ ،

وٓ تٕا مـ هذا اف ٖودؾ ؾٔٓام ظذ دَغ" (ابـ ؿ ٔبة،

اص َاق ابـ دردد مـ خالل إمثِة وإدفة افقاضحة،

افسٔد(( :ـذا رودْاه ظـ
; ،4<:ص .);5 :ؿال ابـ ّ

ودس دل ب كدٍف بابـ جْيل ذي ادُإة اد َدّ مة ذم

تيب ٕكُ " :م َراد ًا :مكوؾ ًا ،وافَٔاس تّٓ دكفّٕٕ ،ف

اف كدػ .وبّثؾ هذه افىردَة دًافج مسائؾ سؾ ّٔة

تراد افَبِٔة دون احلل ،وافدّ فٔؾ ظذ تّٕف تراد افَبِٔة

م ًد ّدة ذم افُ اب ،ومْٓا تدو ًا ؿقل ابـ ؿ ٔبة ذم باب
مجًف"(( :افدخان :مجًف
"ما ُدًرف واحده و ُد ْنُِؾ َ ْ
"د ِ
واخـ" ،وـذفؽ :اف ًُ ُ
ثان ،مجًف " ُظقالـ" وٓ
َ

وطاهر ـالم ابـ ؿ ٔبة تّٕف تُٕر اص َاق " ُمراد" مـ

ُد ًْ َرف هلام ٕير .واف ًُ ُ
ثان :اف ٌُبار( )).ابـ ؿ ٔبة،

ابر" ،ؾّٖٕث
متر ْ
دت ،وؿقفف :واشّٓاُ " :حي ُ
ؿقففّ :
افوامئر.
َّ
اف َّّرد" ،ـام تُٕر اص َاق ض ئئ مـ َض ّل ادْاهؾ،

; ،4<:ص.)408 :

واص َاق " ُم َراد" مـ اف َّّرد ممُـ ،ؽر مم ْع ،ؾ ُقن

افسٔد(( :هذا افذي ؿافف ابـ ؿ ٔبة ؿد ؿافف
ؿال ابـ ّ

ادٔؿ ظذ هذا تصالً ،ودُقن وزن " ُمراد" ظذ هذا
" ُؾًا ً
ٓ" ،وممُـ تن دُقن " ُمراد" اشؿ ادًٍقل مـ

مجاظة مـ اف ٌِّقدغ وافّْحق يدغ ،وـان افَٔاس تن دَال:
وتظثْة ،ـام دَال ذم مجع " ُؽراب" ت ْؽ ِربة وؿد
ت ْدخْة ْ

ترا َد ُدردد ،ؾ ُقن ادٔؿ زائدة ،ودُقن وزن " ُمراد"

جاأل افدخان جمّقظ ًا ظذ افَٔاس ذم ؿقل إخىؾ:
وقود إد ِخ ِ
ِ
ـات إذا
ُص ْػ ُر ال ِّؾحى من
ْ
َق َّل ال َّ
العافني أو قسوا َق َسوا
طعا ُم عذ
َ

ُم ٍْ ًَالً ،بّْزفةُ :مَام و ُمْار ...وت ّما اص َاق ض ئئ مـ
ضل ادْاهؾ" ؾٌر صحٔح ذم اف ّكدػّ ،
ٕن ض ّٔئ ًا
" ّ
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افسٔد اف َب َى ِْ َٔ ْق ِد مـ ابـ ؿ ٔبة مـ خالل ـ ابف (آؿ واب ذم ذح تدب اف ُُ َّاب)
إدامن بْت حمّد ظبدافٍ اح اددين :مقؿػ ابـ ّ

ؾجّع "دخإ ًا" ظذ " ِ
تدخْة" ،وت ْد ِخْة ظذ
ُ

افسامع وافَارئ ّ
تن ما جاأل بف دُاد دُقن اإلظراب

"تدخْات" (افسُري ،4<:< ،ص .)70 :وؿال تبق
جًٍر بـ افّْحاس :افدَّ واخـ :مجع ِ
داخْة ،وافد ُخـ

ٍرد ،ومـ ذفؽ ؿقفف(( :ؿقهلؿ
افقحٔد ،تو ادًْك اد ّ
مرحب ًا :تي :تثٔت ُرحب ًا ،تي :شًة وتهالً ،تي :تثٔت
ته ً
ال ٓ ؽرباألَ ،ؾ ْٖٕ َْس ،وٓ ث َْس َْق ِح ْش .وشٓالً :تثٔت
َشٓ ً
ال ٓ َحزٕ ًا ،وهق مذهب افدظاأل ،ـام ثَقل :فَٔت

مجع ُدخان .وهذا افذي ؿافف هق افَٔاسَّ ،
ٕن ؾقاظؾ،
إّٕام هل مجع ؾاظِة ،ـواربة وضقارب ،وؿد حُك ذم
مجع ُدخانِ :دخان "بُرس افدال" وهق ٕادر ،ذـره ابـ

خر ًا))( .ابـ ؿ ٔبة ،4<:; ،ص)80 :

جْيل وت ّما ؿقفف :واف ًُثان :اف ٌُبار ،ؾهحٔح ،وؿد دُقن

افسٔد ظِٔف بَقفف(( :هذا افُالم دقهؿ مـ
ر ّد ابـ ّ

اف ًُثان تدو ًا :افدخان( ".افبىِٔقد ،4<;4 ،ج،5 :

دسًّف ّ
خاصة،
تن هذه إفٍاظ إّٕام ثُس ًّؾ ذم افدظاأل ّ

ص.)97 :

ٕهنا ثُس ًّؾ دظا ًأل وخز ًا .ؾٖ ّما
وذفؽ ؽر صحٔح ؛ ّ

َّ
ٍرد ًا بف-
إن اجلّع افذي تثك بف ابـ ؿ ٔبة مل دُـ م ي

اش ًامهلا بًّْك افدّ ظاأل ْ
ؾٖن ثرى رجالً دردد شٍر ًا،

افسٔد -بؾ ؿد ؿافف مجاظة مـ ظِامأل افٌِة
ـام ؿال ابـ ّ
ؿبِف ،وؿد خافػ هق افَٔاس ـام ؾًؾ شابَقه ،فُـ ابـ

ال وشٓالً ،تيَ :ف َّ َ
ؾ َقل :مرحب ًا وته ً
اك اهلل ذفؽ ذم
ِو ْج َٓ ِ َؽ ،وت ّما اش ًامهلا بًّْك اخلز :ؾُٖن دَدم
ظِٔؽ ضٔػ ،ؾ َقل فف :مرحب ًا وته ً
ال وشٓالً ،تي:

افٍِيل ،ؾٖثك ببٔت إخىؾ -وهق حجة ذم افَٔاس-

إّٕؽ صادؾت ظْدي ذفؽ .ومـ افًرب مـ درؾع هذه

وتثك بٖفٍاظ مقازدة فُِّة افدخان ،وافًثان ،وذـر

إفٍاظ ،تٕند شٔبقدف:

افسٔد ّبغ افَٔاس افهحٔح بافدفٔؾ افنًري وافدفٔؾ
ّ

مجًٓام ،وؿارن بْٔٓام ،ؾٓق ٓ دُ ٍل بذـر افَٔاس
افكذم إمثؾ وإصح ،بؾ ددظؿ رتدف باحلجة افَقدة
وافدفٔؾ ادس ًّؾ ظذ ما جاأل بف.

مقؿون الـ ِ
ّؼقبة َقو ُله
وبالسفب
ُ
ّ
ِ
ُد ِ ْؾت َِؿ ِ
ادعروفَ :أ ٌ
ومرحب
هل
س
ُ
حمض ٓ ،دظاأل ،وارثٍاظف ظـذ تّٕـف خـز
ز ٌ
ؾٓذا خ ٌ

ـب)).
مب ــدت موــّر ،ـٖ ّٕــف ؿــال :هــذا تهـ ٌـؾ ومرحـ ُ
 -3كؼد أراء الـحوية :

(افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص.)64-60 :

افسٔد ظذ ابـ ؿ ٔبة اؿ هاره ذم
وممّا تخذه ابـ ّ

وممّا تخذه ابـ افسٔد ظذ ابـ ؿ ٔبة ما جاأل بف ذم

اش ًامل بًض إفٍاظ ومقاضًٓا اإلظراب ّٔة ظذ مًْك
ٍ
واحد ومقضع واحد ،مع اش ًامهلا ظْد ظِامأل افٌِة

خل َز دَْسؿ
مَدّ مة "تدب افُ اب" حغ ؿال(( :وا َ
ظذ ثسًة ٓف ،وـذا وـذا ِم َئ ٍة مـ افقجقه( )).ابـ

دًان م ًدّ دة ،ومقاضع إظراب ّٔة خم ٍِة ،وهذا دقهؿ

ؿ ٔبة ،4<:; ،ص.): :

جمِة افنامل فًِِقم اإلٕسإٔة ،ادجِد ( ) ،افًدد ( ) ،جامًة احلدود افنامفٔة (

افسٔد :هذا افٍهؾ ؿد مجع خى ًٖ مـ لاللة
ؿال ابـ ّ
توجف :تحدها  -تّٕف خٍض " ِم َئة" ،وحُّٓا تن

م/

هـ)
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ظْدي ـذا درهؿ" ،باإلؾراد ،ؾٓل ـْادة ظـ إظداد
ادواؾة إػ ادٍرد مـ مئة إػ ثسع مئة.

ّ
ثْهب؛ ّ
وٕن "ـذا
ٕن تشامأل اإلصارة ٓ ثواف،

وٓ جئز افبك ّدقن إضاؾة "ذا" إػ ما بًده؛ ّ
ٕن

وـذا" ـْادة ظـ إظداد ادًىقف بًوٓا ظذ بًض،

ادبٓؿ ٓ دواف .ؾرتى ابـ ؿ ٔبة ّ
تن افُقؾ ّٔغ جئزون

مـ إحدى وظؼدـ إػ ثسًة وثسًغ ،وادّٔز بًد

دٍرق بغ ما تجازوا ؾٔف اخلٍض وما مل
اخلٍض ،ومل ي
جئزوا؛ َّٕٕف ـان ضًٍٔ ًا ذم صْاظة افْحق ،وذم ـ ابف

وافقجف افثاين َّ -
تن ؿقفف" :ـذا وـذا مئة" ،تؿؾ ما

هذا تصٔاأل ـثرة ثدل ظذ ذفؽ)) (افبىِٔقد،4<;4 ،

هذه إظداد حُّف تن دْهب.
دُّـ تن دَع ظِٔف تحدٌ وظؼون ،ؾُّٖٕف ؿال :ظذ
ٍ
ٓف وإحدى وظؼدـ مئة ،وإحدى وظؼون
ثسًة

وشاق ابـ افسٔد بًد ـالمف هذا تد ّفة مـ افُ اب

مئة :تفٍان ومئة .ؾُان دْبٌل تن دَقلّ :
إن اخلز دَْسؿ

ظذ ضًػ ابـ ؿ ٔبة ذم صْاظة افْحق ،ؾّٓز ما تصِف

ظؼ تفٍ ًا ومئة .وٓ حي اج إػ ثُِػ هذا
إػ تحد
َ
افًل.
ّ

وؽر حرـة ظغ افًٍؾ ذم ادايض
ؽر مّٓقز
ّ

وافقجف اف َّثافث مـ اخلىٖ  -تّٕف ٕسب إػ ؿق ٍم ما مل
دَقفقه .ؾّٕ٘ا ٓ ًِٕؿ تحد ًا مْٓؿ ؿالّ :
إن اخلز دَْسؿ
ظذ ما ذـره.

ج ،4 :ص.)98-97 :

وادس َبؾ ،وؽر ذفؽ (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج،4 :
ص.)98 :
ومـ اش َراأل ـ اب تدب افُاثب وث ّبع مسائِف ذم
افٌِة ،وافكف ،وافْحقٕ ،جد ابـ ؿ ٔبة دسِؽ مسِؽ

وافذي دظا ابـ ؿ ٔبة إػ افٌِط ذم خٍض ادئة ؾٔام

افُقؾ ئغ ،ودْحق ٕحقهؿ ،وإن ـان تخىٖ تحٔإ ًا ذم

تحسب ،تّٕف رتى افْحق ّدغ ؿد ؿافقا :إذا ؿال افرجؾ:

ثقهؿ ما ّ
ثقمهف شابَقه مـ ـالمٓؿ،
ثٖودؾ ـالمٓؿ ،تو ّ

"فف ظْدي ـذا وـذا درمه ًا" ،بحرف افًىػ ؾٓل

وثٖودالذهؿ اف ٌِّق ّدة ،تو َٕؾ ـالمٓؿ دون ثدؿٔؼ ،تو
متحٔص .وما دد ّفْا ظذ تّٕف ُدٗلِ ُر مذهب افُقؾٔغ ،ما

وإذا ؿال" :فف ظْدي ـذا درمه ًا" بٌر واو ،ؾٓل ـْادة

تئّة تهؾ افُقؾة،
ٕراه ذم ـ ابف هذا مـ إخذ بٖؿقال ّ

ظـ إظداد مـ تحد ظؼ إػ ثسًة ظؼ .وهذا اثٍّاق

وافُسائل ،وؽرمها ،وثرك تؿقال
افٍراأل،
ّ
مـ تمثال ّ

خاصة :إذا
مـ اف َبك ّدغ وافُقؾٔغ .وؿال افُقؾ ّٔقن
ّ

تهؾ افبكة ،وهذا ظا ّم ذم تؽِب ما َٕؾ مـ مسائؾ ذم

ؿال فف ظْدي "ـذا تلقاب" ،ؾٓل ـْادة ظـ إظداد

وافكف ،وؿد خيِط بغ مذهب تهؾ
افٌِة ،وافّْحقّ ،

ادواؾة إػ اجلّع ،مـ لاللة إػ ظؼة .وإذا ؿال" :فف

افبكة ،ومذهب تهؾ افُقؾة ،ومـ ذفؽ ؿقفف(( :وما

ـْادة ظـ إظداد مـ تحد وظؼدـ إػ ثسًة وثسًغ،
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افسٔد اف َب َى ِْ َٔ ْق ِد مـ ابـ ؿ ٔبة مـ خالل ـ ابف (آؿ واب ذم ذح تدب اف ُُ َّاب)
إدامن بْت حمّد ظبدافٍ اح اددين :مقؿػ ابـ ّ

ـان ظذ " ُم ٍْ ًِؾ" ؾٔام ٓ دقصػ بف مذـّر ،ؾٓق بٌر
هاألٕ ،حق امرتة ُم ْر ِضع ،و ُم َْ ِرب ،و ُم ِْبِـ ،و ُم ْن ِدن،
ِ
ؾِام مل خياؾقا َف ْبس ًا
و ُم ْىٍؾ؛ ّٕٕف ٓ دُقن هذا ذم ادذ ّـرّ ،
حذؾقا اهلا َأل ،ؾ٘ذا ترادوا افًٍؾ ؿافقاُ :م ْر ِضًة)) (ابـ

ـقذم)) .وؿقفف ذم خر افُالم(( :ؾ٘ذا ترادوا
مذهب
ّ
بكيّ ،
ٕن إلباذهؿ اهلاأل
افًٍؾ ؿافقاُ :م ْر ِض ًَة ،مذهب
ّ
إذا ترادوا افًٍؾ ٌ
دفٔؾ ظذ ّ
تن حذؾٓؿ إداها بْاأل فِهٍة

ؿ ٔبة ،4<:; ،ص.)5<7-5<6 :

ظذ ؽر افًٍؾ ،وهذا رجقع إػ ؿقل افبك ّدغ))

ـقذم ،وت ّما
افسٔد(( :هذا افذي ؿافف
ٌ
مذهب ّ
ؿال ابـ ّ

" ُم ٍْ ًِؾ" مما ٓ دقصػ بف ادذـّر ،ؾٓق بٌر هاأل،

(افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص.)465-464 :

افبك ّدقن ؾرون َّ
افهٍات ـ ِّٓا جاألت ظذ
تن هذه ي

وممّا جاأل تدو ًا مـ خِىف بغ مذهب افُقؾٔغ

مًْك افَّْسب ٓ ،ظذ افًٍؾ .وادًْك ظْدهؿ :ذات

افهٌر :مَهقر بافٔاأل،
افهبك مـ ي
وافبكدغ ؿقفف " :ي
ِ
وافًدى :إَ ْظداأل:
وافهباأل مـ افنقق :ممدود...
َّ

صحة ؿقهلؿ واش حافة ؿقل افُقؾ ّٔغ تّٕا وجدٕا
ظذ ّ

مَهقر ،بافٔاأل" (ابـ ؿ ٔبة ،4<:; ،ص.)604 :
ِ
وافًدَ ا ذم
افه َبا
افسٔد ٓ(( :ؾرق بغ ي
ؿال ابـ ّ

إرضاع ،وذات إؿراب وذات تفبان ،وٕحق ذفؽ ،وددل
صٍات ـثرة دنسك ؾٔٓا ادذـّر وادّٕٗث بٌر هاأل،
ورجؾ ِ
ٌ
ـَقهلؿٌ :
حارس،
رجؾ ظاصؼ ،وامرت ٌة ظاصؼ،
ٌ
حارس ،وؾرس ِ
وامرت ٌة ِ
ضام ٌر ،و ُم ْٓ َر ٌة َض ِامر .ؾِق ـإت
ٌ
ٌ
افهٍات اف ٖٕٔث .ؿال ذو
افً ِّة ما ؿافقهَ ،ف َِ ِز َم هذه ّ
افر َّمة:
ت
لؼامن
تعر َضــ ْ
أن َ
ولو َّ
احلؽقم َّ
َ
ِ
ِ
يز ُق
ل َع ْقـَقـــْه َم ٌّي شافر اا كاد ُ
(افباهع ،4<:5 ،ص)<0 :

ٕهنام ـِٔٓام مـ بْات افقاو .ودَالَ :ص َبا
افَٔاس؛ ّ
وظدَ ا َد ًْدُ و .ؾَٔاشٓام تن دُ با بإفػ .وؿد
َد ْه ُبقَ ،
خِط ابـ ؿ ٔبة ذم هذا افباب بغ مذهب افبك ّدغ
ٍ
واحد مْٓؿ .ؾٖخذ ذم
ؿٔاس
وافُقؾ ّٔغ ،ومل دِ زم
َ
"افهبا" بّذهب افُقؾٔغ ،وذم " ِ
افًدا" بّذهب
ي َ
افبك يدغ .وٓ خالف بغ افبكدغ وافُقؾٔغ ذم ّ
تن
افهٍا واف ٍَ َك،
إولٕ ،حقَّ :
آشؿ افثاللل ادٍ قح ّ

وؿال إظنك:

ُدْْير إػ تصِف ،ؾ٘ن ـان مـ ذوات افقاو ُـ ب بإفػ،

عفدي هبا يف َ
ت
ُسبِ َؾ ْ
احل ِّي قد ُ ْ

وإن ـان مـ ذوات افٔاأل ُـ ب بافٔاأل .واخ ٍِقا ذم

هقػــــــاء َ
الض ِام ِر
مثل ادُ ْف َر ِة َّ
َ

افثاللل ادُسقر إول وادوّقم .ؾافبك ّدقن جيرون

(حسغ ،4<9; ،ص)46< :

إول ،وافُقؾ ّٔقن دُ بقن َّ
ـؾ
ذفؽ ُجمرى ادٍ قح ّ

وؿد خِط ابـ ؿ ٔبة ذم ـ ابف اد َدي م بغ ادذهبغ

لاللل مُسقر إول تو موّقمة بافٔاأل ،وٓ ُدراظقن

مجًٔ ًا؛ ّ
ٕن ؿقفف ذم صدر افُالم(( :وما ـان ظذ

حجة د ً َِّقن هبا ؾٔام تظِؿ،
تصِف ،وفٔست بٖددهيؿ َّ

جمِة افنامل فًِِقم اإلٕسإٔة ،ادجِد ( ) ،افًدد ( ) ،جامًة احلدود افنامفٔة (

م/

هـ)
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افُسائل ؿال :شًّت افًرب ثُثْيل ّ
ـؾ اشؿ
ؽر ت َّن
ّ
لاللل موّقم إول تو مُسقره بافٔاأل ،إّٓ ِ
احل َّك
ؤ،ان،
،قان ِ َ
ؾ٘ين شًّ ٓؿ دَقفقن ؾٔٓامَ ِ :
وافرضا ّ
ي
ور َضقان ِ
ِ
ور َضٔان .واح َّج ؿق ٌم مْٓؿ فذفؽ بافُرس

ـام ُدٍٓؿ مـ ـِّة "افوًػ افّْحقي" حافٔ ًا ،بؾ ؿد

ّ
افذي ذم ّتوهلام ،وفق ـان افُرس ُدقجب اف ثْٔة بافٔاأل ،مل

ٕئّة افبكة وافُقؾة ذم
دُقن ادراد ظدم جماراثف
ّ

ُد َث َّـ اهلُدى وافو َحك بافٔاأل ظذ تصقهلؿ ،و َف َق َجب ْ
تن

اف ٍسر افْحقي واف ًِٔؾ وثَهره ذم مًاجلة مسائؾ

افهحٔح ذم هذا تن
دَالُ :هدَ وان َو ُض َحقان .ؾافَٔاس ّ

افْحق وافكف ظذ افْحق افدؿٔؼ ،افذي ظاجلف

إول ذم ْ
تن ُدْير إػ تصِف .وفق
جي َرى ُجم ْ َرى ادٍ قح ّ
ُْ

اد َدّ مقن ذم افْحق تو ّ
ٍحص ظـ
ثقمهف ،وَِٕف ؽر اد ي

ـإت افًرب ثثّْل َّ
ـؾ موّقم ومُسقر بافٔاأل ،مل

تئّة افُقؾٔغ ،تو ّ
تن إكاؾف إػ جًؾ ـ ابف صام ً
ال
ّ

َخيْػ ذفؽ ظذ افبك يدغ ،وإن ـان افُسائل شّع

فٍِْقن وادًارف اإلٕسإٔة ـ ِّٓا جًِف ٓ دد ّؿؼ افْير

ذفؽ مـ بًض افًرب ،ؾِٔس جيب تن جيًؾ ذفؽ

ذم بًض ما جاأل بف مـ مسائؾ ٕحقدة ،تو فٌق ّدة .ؾٓق مل
ُد ِرد فُ ابف تن دُقن ـ اب ٕحق تو سف ،ؾَد ؿال ذم
مَدّ مة ـ ابف" :ؾًِّت ُدِ ٌْ ٍِؾ اف َّٖددب ـ ب ًا ِخٍاؾ ًا ذم

وتمثِة اح جاج ابـ ؿ ٔبة بآراأل افُقؾٔغ وافسر ذم

ادًرؾة وذم ثَقدؿ افِسان وافٔد ،دن ّؾ ّ
ـؾ ـ اب مْٓا

ثبغ بجالأل تٕف دْحق ٕحقهؿ ،ودٖخذ برتهيؿ،
مذهبٓؿ ّ

ؾـ ،وتظٍٔ ف مـ اف ّىقدؾ واف ثَٔؾ ٕٕ يَن َى ُف
ظذ ّ
ف ِ َْح ٍَ َي ُف ودراش ف ...وفٔست ـ بْا هذه دـ مل د ً ِّؼ مـ

افهٍات" (ابـ ؿ ٔبة ،4<:; ،ص:
ذم باب "زدادة ي

اإلٕسإ ّٔة إّٓ باجلسؿ ،ومـ افُ ابة إّٓ بآشؿ ،ومل
د َدّ م مـ إداة إّٓ بافَِؿ وافدّ واة ،وفَُّْٓا دـ صدا

اجلر صٍات ،وهل ظبارة ـقؾ َّٔة ٓ بك ّدة،
حروف ي
ٍ
افهٍات وحتؾ
ٕهنا ثْقب مْاب ي
شّقها صٍات؛ َّ
وإّٕام َّ
حم َِّٓا)) (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص.)5<8 :

افهدْ ر وادهدر ،واحلال
صٔئ ًا مـ اإلظراب ،ؾًرف َّ

حجة وؿٔاش ًا ظذ شائرهؿ)) (افبىِٔقد،4<;4 ،
ّ
ص.)468 :

افسٔد
ودً ّد تشِقهبؿ وظباراذهؿ ،وهذا ما ذـره ابـ ّ
((شّك ابـ ؿ ٔبة ذم هذه إبقاب
 )850ؾَال:
ّ

وذم ـ ابف "تدب افُاثب" ثُثر ادسائؾ افٌِقدة،

ذـر ابـ افسٔد -إػ ضًٍف ذم افْحق.
فُـ هذا ٓ دًْل ؽِىف ذم ـؾ ما جاأل بف ،تو َّ
تن
ضًٍف دًْل وؿقظف ذم تخىاأل ٕحق ّدة ،تو إظراب ّٔة ـثرة،

واف ّيرف ،وصٔئ ًا مـ اف ّهاردػ وإبْٔة( ".ابـ ؿ ٔبة،
; ،4<:ص.)45 :
ثاكق اا -إكصاف ابن السقد ٔراء ابن قتقبة:

ادًْقدة ،وادًجّ ّٔة ،وفِجإب افكذم مٔدان م ّسع

ٓ بدَّ تن تذـر تن افًِامأل افًرب افَدامك ذهبقا ذم

ؿِٔالً ،ت ّما اجلإب افّْحقي ؾٓق ؿِٔؾ ،وهق درجع -ـام

ثقلٔؼ ابـ ؿ ٔبة لاللة مذاهب ،تحدها  -د ّّٓف
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افسٔد اف َب َى ِْ َٔ ْق ِد مـ ابـ ؿ ٔبة مـ خالل ـ ابف (آؿ واب ذم ذح تدب اف ُُ َّاب)
إدامن بْت حمّد ظبدافٍ اح اددين :مقؿػ ابـ ّ

بافُذب ،واف خِٔط .وافثاين  -ددؾع ظْف افُذب.

796هـ) ،وابـ اجلقزي (ت 8<:هـ) ،وافٍَىل (ت

وافثافث  -دذهب إػ تّٕف صدوق لَة .ؾٖ ّما افِذان ؿآ

979هـ) ،وابـ خ ُِّان (ت 9;4هـ) ،وممّا ؿافف

باذهامف بافُذب ،واف خِٔط ؾٓام:

افٍَىل ؾٔف(( :وـان لَة ،د يدْ ًا ،ؾاضالً ،صادؿ ًا ؾٔام

 -4افقاحدي (ت 684هـ) حٔث دَقل " :وـان
حمّد ظبد اهلل بـ مسِؿ بـ ؿ ٔبة افدَّ دْقري تخذ ظـ
تبق ّ

درودف ،ـثر اف هْٔػ واف ٖفٔػ)) (حسغ،4<<8 ،
ص.)5;8 ،69 :
تما ابـ افسٔد افبىِٔقد ؾَد اختذ مقؿٍ ًا مْهٍ ًا مما

وافردار ،وظبد افر،ـ بـ تخل
تيب حاثؿ،
ي
إصًّل ،وؿد تخذ ابـ دردد ظـ هٗٓأل ـ ِّٓؿ ،وظـ

جاأل بف ابـ ؿ ٔبة ،ؾِؿ دس يِؿ ي
بُؾ ما جاأل بف مـ مسائؾ

تصْإداين ،إّٓ تن ابـ ؿ ٔبة خ َِّط ظِٔف بحُادات ظـ

صحح اخلىٖ،
فٌق ّدة ،بؾ تخوًٓا فَِّْد ادقضقظلّ ،

رسع ذم
افُقؾٔغ مل دُـ تخذها ظـ لَات ،وـان د َّ
تصٔاأل" (افٌِقي ،4<88 ،ص.);8 :

يب رؾٔع ،ؾُان
افهقاب بٖشِقب
ظِّل تد ّ
وتلْك ظذ ّ
ّ
افسِٔؿ.
ّ
بحؼ مثآً فِْزاهة افًِّّٔة ،وافَْد افبّْاأل َّ

 -5احلاـؿ حمّد بـ ظبد اهلل (ت 706هـ) افذي

افسٔد ذم َٕده ٔراأل ابـ ؿ ٔبة باحث
إن ابـ ّ

بل ّ
ـذاب"
دَقل " :تمجًت إمة ظذ تن افَ َّ

مقضقظل ٓ ،دُ ٍل باإلصارة إػ مقاضع اخلِؾ ذم

(افذهبل ،4<;5 ،ج ،46 :ص ،)5<< :وهذا رتي

افُ اب ،بؾ ودثْل ظذ ادقاضع اف ل تجاد ؾٔٓا ،ودٖخذ

دؾًف افَدماأل.

بٖؿقافف ،ؾال دبخسف ح َّف ومُإ ف افًافٔة ،ومـ ذفؽ
ؿقفف(( :ؿال ابـ ؿ ٔبة :ودَقفقن :رتد ف َْدح ًا ِ
باس ًا،

وت ّما مـ دؾع ظـ ابـ ؿ ٔبة اف ّخِٔط وافُذب ؾٓق
إزهري (ت 6:0هـ) ،حٔث دَقل ذم ثرمجة فف:

ِ
((باس)) ُخم ْ َرج
وخي ََّرج
تيٕ :ير ًا ب حددؼ صدددُ ،
((ٓبِـ)) و((ث ِ
و((ر ِامح)) ،تي :ذو َف َبـ َ
ومتْر
َامر))
َ

افسجزي ،ؾٖ ّما ما دس بدّ ؾٔف برتدف مـ مًْك
حاثؿ ي

ور ْمح و َب َك)).
ُ

افهدق ؾٔام درودف ظـ تيب
"وما ُ
رتدت تحد ًا ددؾًف ظـ ي
ؽامض ،تو حرف مـ ظِؾ اف ّكدػ وافْحق منُؾ،

افسٔد(( :دردد َّ
افهٍات جاألت ظذ
تن هذه ي
ؿال ابـ ّ

تو حرف ؽردب ،ؾٕ٘ف ر ّبام َّ
زل ؾٔام ٓ خيٍك ظذ مـ فف

مًْك افَّْسب ٓ ،ظذ تؾًال ،وهذا مقضع تصُؾ ظذ

تدٕك مًرؾة ،وتفٍٔ ف حيدس باف َّيـ ؾٔام ٓ دًرؾف ،وٓ

ؿق ٍم ؾٔيّْقٕف ؽِى ًا ،حغ وجدوا تؾًآً مس ًِّة مـ

حيسْف" (إزهري ،4<97 ،ج ،4 :ص.)64 :

افرمح واف َّّر واف َِّبـ ،وفٔس إمر ظذ ما طّْقا .وما

وت ّما افذدـ ذهبقا إػ ثقلَٔف ؾٓؿ ـثرون مْٓؿ :ابـ
افْددؿ (ت 6;8هـ) ،واخلىٔب افبٌدادي (ت

ؿافف ابـ ؿ ٔبة صحٔح ٓ مىًـ ؾٔف)) (افبىِٔقد،
 ،4<;4ج ،5 :ص.)65 :

جمِة افنامل فًِِقم اإلٕسإٔة ،ادجِد ( ) ،افًدد ( ) ،جامًة احلدود افنامفٔة (

م/

هـ)
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وـذفؽ دنٔد باخ ٔار ابـ ؿ ٔبة ٕؾهح افٌِات

ضّْف هذا افباب ٕقادر ،وافّْقادر :هل ّ
افنقا ّذ ظـ
ما َّ

وتصٓرها ،ومـ ذفؽ ؿقفف ذم باب ((ما هيّز مـ

آش ًامل ،ومجٓقر ما ضّْف هذا افباب تفٍاظ مًروؾة

إشامأل وإؾًال ،وافًقام ثبدل اهلّزة ؾٔف تو

مس ًِّة؟

ثسَىٓا)) ،ؿال ذم هذا افباب (( :خذثف بذٕبف)) .ؿال

ؾاجلقاب :تّٕف مل دذهب ب سّٔ ٓا ٕقادر إػ ما ذهبت

افسٔد افبىِٔقد :هذا افذي ؿافف تؾهح
ادٍرس ابـ ّ
ي
افٌِات ،وهق افَٔاس؛ ّٕٕف ؾاظؾ ،مـَ :
تخ َذ َد ْٖ ُخ ُذ.

ٍرؿة مـ تبقاب ص ّك ،مل
إفٔف ،وإّٕام تراد َّتهنا تفٍاظ م ي
ثْحك ـؾ فٍية مْٓا مع ما دناـِٓا حتت باب ،ـام

َ
وواخ ْذثف ،وظذ
وحُك إخٍشَ :خ ْذثف بذٕبف

إحكت إفٍاظ اف ل ذـرها ذم شائر إبقابّ ،
وـؾ

هذا افَٔاس جيري ما ـان مثِف ،وهل فٌة ؽر خم ارة

رأل ؾارق ٕيره وحتٔز ظْف بجٓة دٍْرد هبا ،ؾَد ٕدر

وٓ ؾهٔحة (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص.)4:4 :

ظْف (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص.)444 :

افر ْج ُز :اف ًَ َذا ُب.
وؿقفف " :ؿال ابـ ؿ ٔبة :ي

افسٔد تن ٕٗـّد تٕف ٕاؿد
ومـ اإلٕهاف ٓبـ ّ

افُسائل
افسٔد :هذا ؿقل
ّ
وافر ْج ُس :افَّْ َـ .ؿال ابـ ّ
ي

افهقاب
مقضقظل ،دبغ خىٖ افًامل افٌِقي،
ّ
ودقضح ّ
بٖشِقب ٍ
راق وفٌة ظِّٔة تدب ّٔة ظافٔة؛ ّ
مهف
ٕن ّ

افر ْج ُس بًْٔف ،وافذي حُك ابـ ؿ ٔبة هق افقجف".
هق ي

إشاد خدمة افًرب ّٔة وإدواح افهحٔح وإصح
ّ
آذهامات
مـ فٌات افًرب وؿقاظدها .وهق در ّد ظذ ّ

وؿقفف" :افٌِط ذم افُالم ،ؾ٘ن ـان ذم احلساب

ادقجٓة إػ ظِامأل افٌِة إن مل جيد ؾٔٓا صقاب ًا ،ودفِْٔا
َّ

افسٔد :هذا افذي ؿافف هق
ؾٓق َؽ َِت"" .ؿال ابـ ّ

ظذ ذفؽ مثالً :دؾاظف ظـ مًّر بـ ادثْك ،ذم ؿقفف:

إصٓر ،وؿد جاأل افٌِط ذم احلساب" (افبىِٔقد،

وتٕند ابـ ؿ ٔبة ذم هذا افباب فًبٔد:

افرجز:
وـثر مـ افٌِقدغ ،وؿال تبق احلسـ إخٍش :ي
(افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص..)40< :

 ،4<;4ج ،5 :ص .)40< :وتمثِة ذفؽ ـثرة.
(افبىِٔقد ،4<;4،ج ،5 :ص،4:< ،40< ،80 :
.)590 ،4<; ،4<9
ودنٔد ب سّٔة ابـ ؿ ٔبة بًض تبقاب افُ اب،

ـــــالء
اخلؿر ُت ْؽـَى ال ِّط
هي
ُ
َ
كام ِّ
ئب ُيؽْــــَى أبا َج ْعدَ ه
الذ ُ
ؿال ابـ افسٔد :هذا افبٔت ؽر صحٔح افقزن.
و ُذـِر ّ
تن تبا ظبٔدة مًّر بـ ادثَّْك هق ا َّفذي رواه هُذا.

باب ((ٕقادر مـ افُالم ادن بف)) (افبىِٔقد،

ؿافقا :وـان ٓ دَٔؿ وزن ـثر مـ ي
افنًر .وؿال ؿقم:
إّٕام وؿع اف ٍَساد ؾٔف مـ ِؿ َب ِؾ َظبٔد؛ َّ
ٕن ذم صًره تصٔاأل

 ،4<;4ج ،5 :ص .)444 :إن ؿال ٌ
شّك
ؿائؾ :ـٔػ َّ

ـثرة خارجة ظـ افًروض منٓقرة ،ثٌْل صٓرذها ظـ

وددؾع اظساض ادْ َددـ ف سّٔ ٓا ،ومـ ذفؽ ؿقفف ذم
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افسٔد اف َب َى ِْ َٔ ْق ِد مـ ابـ ؿ ٔبة مـ خالل ـ ابف (آؿ واب ذم ذح تدب اف ُُ َّاب)
إدامن بْت حمّد ظبدافٍ اح اددين :مقؿػ ابـ ّ

افهحٔح ظْدي .ؾٖ ّما
إدرادها ذم هذا ادقضع ،وهذا هق ّ
ما ذـروا ظـ تيب ظبٔدة مـ تّٕف ـان ٓ دَٔؿ وزن ـثر
افنًر ،ؾام تطّْف صحٔح ًا ،ومل دُـ ِ
مـ ي
فرو َي إّٓ ما
شّع .وروى اخلِٔؾ هذا افبٔت:
وقالوا :هي اخلؿر يؽـوهنا بالطّال
كام ِّ
ئب ُي ْؽـَى أبا َج ْعــــــدَ ه
الذ ُ
وهذا صحٔح ظذ ما ثقجبف افًروض ،و ُذـِر تن
اخلِٔؾ هق ا ّفذي تصِحف .وهذا ددل ظذ َّ
تن افٍسا َد إٕام

باثٍاق مًْك)) (ابـ ؿ ٔبة ،4<:; ،ص.)777 :
" ذـر ابـ ؿ ٔبة ذم هذا افباب تؾًآً ظذ ِزَٕة
" َؾ ًُ َؾ" موّقمة افًغ ،وهلَ :و ُؿح احلاؾِ ُرَ ،
وخ ُِ َؼ
افقأل ،و َم ُر َع افقادي،
اف َّث ْقب ،و َم ُِ َح اداأل ،و َٕ َُـ َّ
ور ُح َبت افدَّ ُار ،وتؾًآً مُسقرة افًغ ،وهل :تف ِ ٍْ ُت
َ
ِ
ِ
َ
ت افَق َم ،وًَٕ َؿ اهللُ بؽ ظْٔ ًا ...وذم بًض
ادُان ،وُٕ ْر ُ
افوؿ وافٍ ح ،وهق َم ُر َع افقادي
هذه إؾًال فٌ انَّ :

وؿع ذم وزٕف مـ ؿبؾ َظبٔد .وفق ـإت ؾٔف روادة لإٔة

وافُرس ،وهقَ :ر ُح َبت
افوؿ
و َم َر َع ،ومْٓا ما ؾٔفَّ :
ُ
ور ِحبَت .ومل دُـ ؽريض ذم ذـر هذه إؾًال
افدَّ ُار َ

ؽر روادة تيب ُظ َبٔدة ،مل حي ج اخلِٔؾ إػ إصالحف.

افرد ظذ ابـ ؿ ٔبة؛ إلدخافف إ َّداها ذم باب " َؾ ًَ َؾ"
َّ

(افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص ،;; :ج ،6 :ص:

ٕين رتدت ـثر ًا مـ
ادٍ قح افًغ ،وإَّٕام ذـرذها ي

<.)47

ادس قردـ ذم هذه افهْاظة ،ادْ حِغ هلا ،دكؾقهنا

افسٔد ظـ
ِٕحظ مـ افَقل افسابؼ ـٔػ درؾع ابـ ّ

ـ ِّٓا إػ افٍ ح ،وؿد و َؿ ًَت إ َّ ٕسخ ـثرة مـ هذا
افُ اب ،مَروألة ظذ ؿق ٍم منٓقردـ ،ووجدت تـثر

رواد ف ،وما دٖيت بف مـ صًر ،مٗـّد ًا ـالمف بروادة

ورتدت ؿقم ًا
هذه إفٍاظ ؾٔٓا َم ْب ُنقرة ُم ْه َِ َحة،
ُ

اخلِٔؾ ،صٔخ ظِامأل افبكة ذم افٌِة.

دً َدون َّ
تن ابـ ؿ ٔبة ؽِط ذم إدخاهلا ذم باب " َؾ ًَؾ"

صحة
ودبغ ّ
مًّر بـ ادثّْك ذهّة اخلىٖ ذم افًروضّ ،

وبّثؾ هذه افروح ادح ّبة فٌِة ،وادقضقظ ّٔة ذم

ادٍ قح افًغ .وهذا افذي اظسضقا بف ؽر صحٔح؛

افسٔد ديٓر خىٖ ما تورده ابـ ؿ ٔبة مـ
افَّْد ،ـان ابـ ّ

َّ
ثكؾت صٌٔٓا ،جيقز
ٕن إؾًال اداضٔة ـ ِّٓا ـٍٔام َّ
دًز ظْٓا بِ ٍَ ًَؾ ،وإٕام ثراظك مَابِة احلرـات
تن ّ

وـثر ًا مـ إحٔان درى ّ
تن ما جاأل بف ابـ ؿ ٔبة هق

باحلرـات ،وافسقاــ بافسقاــ ،ذم مقضع خر ؽر

ظام جاأل
إؾهح وإصٓر وإؿقى .وؿد توردٕا تمثِة ّ

هذا" (افبىِٔقد ،4<;4 ،ج ،5 :ص.)577 :

مسائؾ فٌقدة ،وٕحق ّدة ،ودنٔد بهقاب ما جاأل بف،

افسٔد
دبغ ر ّد ابـ ّ
بف ،وشْقرد مثآً ثقضٔحٔ ًا خرّ ،

وحيٍؾ افُ اب بّثؾ هذه أراأل افَْددة افٌِقدة

ظذ ادًسضغ ظذ ما جاأل مـ ابـ ؿ ٔبة مـ تؿٔسة

ثبغ
ادقضقظ ّٔة ادْهٍة دا جاأل بف ابـ ؿ ٔبة ،واف ل ّ

افسٔد ذم باب (( َؾ ًَ ِْ ُت و َت ْؾ ًَ ِْ ُت
سؾٔة ،ؾَد ذـر ابـ ّ

مُإ ف افٌِقدة افًافٔة ولَاؾ ف ادقشقظ َّٔة .ودرى

جمِة افنامل فًِِقم اإلٕسإٔة ،ادجِد ( ) ،افًدد ( ) ،جامًة احلدود افنامفٔة (

م/

هـ)
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تن مـ إٕهاف ابـ ؿ ٔبة اف ْبٔف ظذ ّ
بًوٓؿ ّ
تن مَٔاس

واف بع افًِّل دسائؾ افٌِة ظامة .وهذا افُ اب

افهقاب واخلىٖ ذم آش ًامل افٌِقي ظْده هق

خر دفٔؾ ظذ ذفؽ.

جيقز إّٓ تؾهح
مَٔاس إصًّل ذاثف افذي ٓ ّ

افسٔد فُ اب ((تدب
فَد ـإت ٕيرة ابـ ّ
افُاثب)) ٕيرة ظامل مْهػ ،درى َّ
تن ما وؿع ؾٔف ابـ

جاأل ظـ افًرب مـ ؿقاظد وتؿٔسة ذم آش ًامل

ؿ ٔبة مـ خىٖ مر ّده إػ ضًٍف ذم صْاظة افْحق،

افٌِقي (ابـ ؿ ٔبة ،4<:; ،ص.)60 :

وظدم اف ّحٔص ذم إخذ ظـ افثَات ،ممّا تدى إػ

افٌِات ،وإن ـإت مَادٔسف و راؤه خمافٍة تحٔإ ًا دا

آضىراب ذم رائف واف خِٔط ذم بًوٓا ،واإلهيام
اخلامتــة

ذم بًوٓا أخر .ومل دُـ افسبب ذم ذفؽ دًقد ـِف

ُد ًَدّ ـ اب آؿ واب ـ اب َٕد دا جاأل بف ابـ ؿ ٔبة

إػ ابـ ؿ ٔبة ،بؾ مر ّد ذفؽ ذم ـثر مـ إحٔان إػ

مـ مسائؾ ذم ـ ابف (تدب افُاثب) ،ومل ُدؼ ـثر مـ

ؽِط افرواة ،تو وهؿ وؿع ذم بًض افْسخ اف ل تخذ

افباحثغ إػ هذا افََّْد ادقضقظل ،افذي مل دُـ اهلدف

مْٓا ،وـان ٓخ الف رؤدة ظِامأل افٌِة فَّلمر

مْف افىًـ ذم صخهٔة ابـ ؿ ٔبة ،وافْٔؾ مـ مُإ ف

افقاحد ،حٔث درى بًوٓؿ خىٖ ما دراه خالؾف

افًِّ ّٔة افًافٔة ،تو اذهامف باخلروج ظذ فٌة افًرب،

تلر ذم اضىراب رائف افٌِقدة .ودًد ـ اب
صقاب ًا ٌ

افسٔد اف ْبٔف ظذ ما وؿع ذم (تدب
وإٕام ـإت ؽادة ابـ ّ

"آؿ واب" لروة فٌقدة ،وؿد اش ًان بف مٗفٍق

افُاثب) مـ ؽِط وثهقدبف؛ فُٔقن ـ اب ًا خيِق ؿدر

ادًاجؿ وظِامأل افٌِة بًده ذم ثهحٔح تصقل مـ

اإلمُان مـ اخلىٖ ؾٓق ـ اب رؾٔع د ٖ ّدب بف افُثرون

افُالم افًريب.

وفف مُإة جِِٔة بغ افٍْقس ،ؾٓق مـ ترـان إدب
إصِٔة ،ودظائؿ اف ٌِّة افَق ّدة.
وٓ بدّ مـ اإلصارة إػ ّ
تن ابـ ؿ ٔبة مـ تبرز ظِامأل

افسٔد ظذ هذه ادقاضع بٖشِقب
وؿد ٕ ّبف ابـ ّ
َٕدي تديب رؾٔع ،دْٖى ظـ افىًـ بٖحُام ابـ ؿ ٔبة
وجرح مُإ ف.

ادؼق ذم بٌداد ذم افَرن افثافث اهلجري ،وـ بف

ترجق تن دُقن هذا افبحث ؿد شِط بًض

ٕافت حي ًا ـبر ًا مـ افدراشة واف بحث مـ ؿبؾ ظِامأل

افوقأل ظذ افَْد افٌِقي ظْد ظِامأل افًرب افَدامك،

افٌِة ادًاسدـ فف وممـ جاأل بًده ،وـذفؽ ؾ٘ن ابـ

مقشًة ؿد
وإن ـان ادقضقع حي اج فدراشة م ًَّة ّ

افسٔد مـ صٔقخ ظِامأل إٕدفس ذم افَرن اخلامس

ثُقن ؾاحتة ف ٖفٔػ ـ ب ذم هذا ادٔدان ذم ادس َبؾ

وافسادس اهلجردغ افذدـ ظرؾقا بافدؿة افٌِقدة،

إن صاأل اهلل.
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افسَا و حامد ظبد ادجٔد
تدب اف ُُ ّاب ،مهىٍك َّ
(حتَٔؼ) ،مك :اهلٔئة ادكدة افًا َّمة فُِ اب.

أوٓا -ادصادر وادراجع العربقة:

اجلامز ،ظع حسـ ٕاظقر .)5005( .ادسائؾ افٌِقدة

ابـ خِدون ،ظبدافر،ـ .)4<;4( .مَدمة ابـ

ذم ـ اب آؿ واب ذم ذح تدب افُ اب ،رشافة

خِدون ،خِٔؾ صحادة و شٓٔؾ زـار (ضبط

ماجس ر (ؽر مْنقرة) ،افًراق ،افُقؾة :جامًة

ومراجًة) ،ط ،4 .بروت :دار افٍُر.

افُقؾة.

ابـ افس ُّٔت ،دًَقب .)4<89( .إصالح ادْىؼ،

حسغ ،ظبد افُردؿ حمّدَٕ .)4<<8( .د ي
افنًر ظْد

ت،د حمّد صاـر و ظبد افسالم هارون (حتَٔؼ)،

ابـ ؿ ٔبة ،ط ،4 .افُقدت :دار ابـ ؿ ٔبة فِىباظة

ط ،5 .افَاهرة :دار ادْارة.

وافْؼ.

ابـ شٔده ،ظع بـ إشامظٔؾ4654( .هـ) .ادخهص،
افنَْٔىل وظاوٕف ؾٔف افنٔخ ظبدافٌْل حمّقد
(حتَٔؼ) ،بروت :ادُ ب اف جاري.
ابـ ؿ ٔبة ،ظبداهلل بـ مسِؿ .)4<:;( .تدب افُاثب،
حمّد افدّ ا (حتَٔؼ) ،ط ،5 .بروت :مٗشسة
ّ
افرشافة.
ابـ مْيقر ،حمّد بـ مُرم .)4<<7( .فسان افًرب،
ط ،6 .بروت :دار افٍُر.

حسغ ،حمّد حمّد .)4<9;( .ددقان إظنك،
بروت :ادُ ب افؼؿل فِْؼ واف قزدع.
افذهبل ،صّس افددـ .)4<;5( .شر تظالم افْبالأل،
صًٔب إرٕٗوط و خرون (حمََقن) ،ط،5 .
بروت :مٗشسة افرشافة.
افسُري ،تبق شًٔد احلسـ .)4<:<( .صًر إخىؾ
تيب مافؽ ؽٔاث بـ ؽقث اف ٌِبل ،صًْة افسُري
رواد ف ظـ تيب جًٍر حمّد بـ حبٔب ،ؾخر افددـ

إزهري ،تبق مْهقر .)4<97( .ذهذدب اف ٌِّة ،ظبد

ؿباوة (حتَٔؼ) ،ط ،5 .بروت :دار أؾاق اجلدددة.

افسالم هارون (حتَٔؼ) ،افَاهرة :افدار افَقمٔة

افسٔقضل ،جالل افددـ .)4<97( .بٌٔة افقظاة ،حمّد

فِىباظة.
افباهع ،تيب ٕك ت،د بـ حمّد .)4<:5( .ددقان ذي
افرمة ،ظبد افَدوس تبق صافح (حتَٔؼ) ،دمنؼ:
ّ
جمّع افٌِة افًربٔة.
افسٔد .)4<;4( .آؿ واب ذم ذح
افبىِٔقد ،ابـ ّ

تبق افٍوؾ إبراهٔؿ (حتَٔؼ) ،ط ،4 .افَاهرة:
مىبًة ظٔسك افبايب احلِبل وذـاه.
افوبل ،ت،د بـ حئك .)4<;<( .بٌٔة ادِ ّس ذم
ثاردخ رجال إٕدفس ،إبراهٔؿ إبٔاري (حتَٔؼ)،
ط ،4 .دار افُ اب ادكي وافِبْاين.
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