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 امللخص

أمهٞمة اعمٜمٔمقُمات اًمٕمٚمٛمٞمة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة، وظمّمقًصا ذم جمازم  طماول اًمٌاطمُث أن يٌلِمَ 

، وطماضمة اًمدارؾملم إًمٞمٝما ذم اظمتّمار ُمٗماشمٞمح اًمٕمٚمقم ووٌٓمٝما، تواًم٘مراءااًمتجقيد 

ًٌا ِمن يمام سملمن 
ٖمقية اًمٚم   ةِ ٙمَ ٚمَ ٕمػ اعمَ قمـ َو  ٍج ٟماشمِ  ّمقرٍ ُمـ ىمُ  هذه اعمٜمٔمقُماِت  ٕمضِ ا ذم سمَ ضَماٟمِ

أو يمثرة اًمتجائف ًمٚميورة اًمِمٕمرية، وىمد  ،ًـ اًمتٍمفٜمف ُمـ طُم أو قمدم متٙم   ،ؿًمٚمٜمافم

ل هذه اعمٜمٔمقُمات دون هتذيب، وُما ذم اًمتدىمٞمؼ ذم شمٚم٘مِ  اًمتٝماونِ  أووح اعم٘مال ظمٓمقرةَ 

 :قمغم قمدم وٌط اعمّمٓمٚمحات ويمثرة اخلالف اًمٚمٗمٔمِل  ُمـ أصمرٍ  ِح واًمتًاُمُ  نِ هلذا اًمتٝماوُ 

 قمـ أصمر إؾماًمٞمب وإًمٗماظ ْماًل ، ومَ كمي ٛمَ قمَ  إمم ظمالٍف  ةٍ شماًمٞم راطمَؾ ي ذم ُمَ ١مدِ اًمذي يُ 

وسمخاصة إـمٗمال  :ٖمقية ًمٚمدارؾملماًمٚم   اِت ٙمَ ٚمَ اًمٚمٖمقية اًمريمٞمٙمة ُمـ شم٠مصمػم قمغم اعمَ 

واًمٜماؿمئة ُمٜمٝمؿ. يمام أووح اعم٘مال اهتامم قمٚمامء اًمًٚمػ سمتٜم٘مٞمح أقمامهلؿ وآصمارهؿ 

ا محٞمًدا جيب قمغم قمٚمامء إُمة ًٚمٙمً  سمٞمٜمٝمؿ سمذًمؽ، وهق ُما ُيٕمد  ُمَ قاِص اًمٕمٚمٛمٞمة، واًمتن 

 ف.اٟمتٝماضُم 

َم اًمٌاطمُث   ةِ ٗمَ ُتْ ) ٚمًٞما قمغم ُمٜمٔمقُمةِ ٛمَ شمٓمٌٞمً٘ما قمَ  وذم اجلزء اًمثاين ُمـ اًمٌحث ىمدن

 :اًمتٕمديالت ذم اعمتـ اًمًائر ُمـ ظمالًمف سمٕمَض  َح : اىمؽَم (ٚمامن ذم اًمتجقيدإـمٗمال واًمٖمِ 

ـَ   أومْمؾ. ٕمٚمٞمٛمٞمةٍ ذم صقرة شم -اًمٌاطمث  رِ ٔمَ ٟمَ  ضمٝمةِ وِ ُمـ  –واًمتل دمٕمُؾ اعمت
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 املقدمة

ؿ اًمٕمرَب  احلٛمدُ   اًمٜمٌل، وأيمرم اًمٕماعملم سمٌٕمثة واًمٕمجؿَ  هلل اًمذي قمٚمنؿ سماًم٘مٚمؿ، وومٝمن

 ّمٓمٗمك، ورؾمقًمف اعُمجتٌك.إيمرم، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأنن حمٛمًدا قمٌده اعمُ 

 ة ُمـ ُمٔماهر اًمثراء اًمٕمٚمٛمل قمٜمدوسمٕمد: وم٢من اعمتقن اًمٕمٚمٛمٞمة واعمٜمٔمقُمات اًمتٕمٚمٞمٛمٞمّ 

ًٙما ًمٓمٞمًٗما ذم صقرة ٟمثرية ٌْ قن ُمًائٚمف ؾَم ًٌِٙمُ ٞمَ اًمًٚمػ: إذ يماٟمقا يٕمٛمدون إمم قمٚمؿ ُما ومَ 

ًن ُمُ  يمام ذم ُمٜمٔمقُمات  –وهق إهمٚمب  –يمام ذم ُمتقن اًمٕم٘مٞمدة، أو يٜمٔمٛمقٟمف ٟمٔماًم  ٓمةٍ ٌ

 اًمتجقيد واًم٘مراءات اعمختٚمٗمة.

َل، وشمَ ٓمَ ر اعمُ ـواًمٗمائدة اجلٚمٞمٚمة هلذه اعمتقن أهنا ختتّم ِمِٙمَؾ، وشُم٘مِرب اًمٕمٚمؿ اعمُ  طُ ْمٌِ قن

 ٜمتِٝمل.سمف اعمُ  رَ ٌتدئ، وشمذيمِ إمم اعمُ 

ؾ  سمآؾمتٞمٕماب: ُمع دمقيد اًمٕمٌارة وتًلم همػم أنن ىمّمد آظمتّمار اًمذي ٓ َيُ 

ي إمم سمٕمض اعمآظمذ واًمٕمٞمقب اًمتل ٓ ًمٚمٛم١مًمػ، ما ي١مدِ  عُ اإلؿمارة: يمؾ هذا ىمد ٓ جيتٛمِ 

 ختٗمك قمغم اعمختّملم ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞمة.

ًَ ٕمٞمن ا ُمُ ٕمري  ًٌا ؿِم اًمَ إمم ُما ؾمٌؼ أن اًمٜمافمؿ اًمذي يٚمتزم ىمَ  ْػ ِو أَ  ف خمتاًرا تت ٜمًا يْمع ٟمٗم

ٕمرية صارُمة ذم أهمٚمب إطمٞمان، شمزيد إمم أقمٌائف واًمتزاُماشمف، وهق ُما ىمد ؿِم  ىمقاٟملمَ 

ك ؾن سمٌٕمض ىمقاقمد اًمِمٕمر، أو يتخٓمن ض قمـ طمد اعمًٛمقح، ومتجده إُما أن َيُ ُيرج اًمٌٕم

أو آظمتٞمارات اًمٚمٖمقية، وإُما أن يؽمك اإلؿمارة إمم سمٕمض ُما سمٕمض اًم٘مقاقمد اًمٜمحقية 

 ىَمَّمَد إمم ٟمٔمٛمف، أو قمغم إىمؾ شَمْٖمُٛمُض قمٌارشُمف طملم حيتاج إُمر إمم ُمزيد شمقوٞمح.

ًمٚمٜماؿمئة واًمِمٌٞمٌة ُمـ ـمالب  ُس درن رقمٞمة اًمتل شمُ ـاًمٕمٚمقم اًمِم وعما يماٟمت ُمٜماهُج 

ـ ُما ت اًمًائرة اًمتل ٓ ختٚمق ُمِ اًمٕمٚمؿ هبذه اعمثقسمة: ُيًتٕمان ومٞمٝما سمٙمثػم ُمـ اعمٜمٔمقُما

ُمـ اًمتٜم٘مٞمح وآهتامم واإلظمْماع ًمٚمٛمراضمٕمة  ؾمٌؼ إًمٞمف اإلؿمارة: وم٘مد ُيٕمقزها ُمزيدٌ 

 ف.ِّم ّم  اعمتٙماُمٚمة ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٕمٜمٞملم، يمؾٌّ ذم جماًمف وخَت 
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ٕمة، ُُمقِوًحا أمهٞمة اعمتقن  ذم هذا اًمٌحث قمرَض  وىمد طماوًمُت  اًمٗمٙمرة سمّمقرة ُُمقؾمن

اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة، ذايمًرا اعمآظمذ واًمِمقائب اًمتل شمِمقهبا ذم سمٕمض اًمٕمٚمٛمٞمة واعمٜمٔمقُمات 

ٓ  جلقاز اًمتٜم٘مٞمح واًمتّمحٞمح ذم ُمتقن اًمٕمٚمامء اًمًاسم٘ملم: ُمًتِمٝمًدا  إطمٞمان، وُُمًتد

سمٙمالم اًمٕمٚمامء أٟمٗمًٝمؿ وشمرظمٞمِّمٝمؿ عمـ ي٠ميت سمٕمدهؿ ذم شمّمحٞمح ُما يروٟمف ُمـ أظمٓماء، 

سمدراؾمة شمٓمٌٞم٘مٞمة قمغم أطمد  صمؿ أشمٌٕمُت ذًمؽ ،ويمذًمؽ سمٗمٕمؾ اًمٕمٚمامء ذم اًم٘مديؿ واحلديث

 وهق ٟمٔمؿ اًمٕمالُمة اجلٛمزوري : اعمٜمٔمقُمات اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة اًمًائرة ذم قمٚمؿ اًمتجقيد أهؿِ 

 .(تٗمة إـمٗمال واًمٖمٚمامن)ك: ًٛمن اعمُ   

 وىمد ضماءت هذه اًمدراؾمة ذم ضمزءيـ:

  )أمهٞمتٝما واعمآظمذ قمغم سمٕمْمٝما وضمقاز إصالطمٝما(: اعمٜمٔمقُمات اًمٕمٚمٛمٞمةاجلزء إول

 :  ثذم صمالصمة ُمٌاطم

 اعمٌحث إول: أمهٞمة اعمتقن واعمٜمٔمقُمات اًمٕمٚمٛمٞمة وسمٞمان سمٕمض اعمآظمذ قمٚمٞمٝما.

 .اعمٌحث اًمثاين: إؾمٌاب اًمتل شم١مدي إمم اًم٘مّمقر ذم صٜماقمة اًمٜمٔمؿ اًمتٕمٚمٞمٛمل

 اعمٌحث اًمثاًمث: سمٞمان ضمقاز آؾمتدارك، وإصالح إظمٓماء.

 وذم اجلزء اًمثاين: دراؾمة شمٓمٌٞم٘مٞمة قمغم ُمتـ تٗمة إـمٗمال.

 

 

 



 محمود عبد الجليل روزن      على العلماء    تنقيح المنظومات العلمية بين حاجة الدارسين والتوقف في االستدراك

461 

 جزء األول: الدراسة النظريةال
 املبحث األول: أهمية املتون واملنظومات العلمية، وبعض املآخذ عليها

ٛمٞمة، ٚمْ ٍمات اًمٕمِ ـاًمٕماُمٚملم ذم طم٘مؾ اًمؽمسمٞمة قمغم أمهٞمة اعمتقن واعُمخت ٗمؼ ُمٕمٔمؿُ تن يَ 

ًمذا اًمتل جَيٛمُع ُم١مًمٗمقها يمٌاَر اعمًائؾ ذم أًمٗماظ ىمٚمٞمٚمة، شُمًاقمد اعُمٌتدَئ وشُمذيِمر اعمٜمتٝمل، 

ذم  –ريٕمة، وإٟمف عمٔمٝمٌر إجيايٌب ـيمُثر هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتآًمٞمػ ذم يمؾ ومرع ُمـ ومروع اًمِم

نمقمٞمة أو ـإنن اؾمتٔمٝمار يمتاب يماُمؾ ذم أي ومرع ُمـ ومروع اًمٕمٚمقم اًم إذ  –اًمٖماًمب 

همػمها ُمـ اًمّمٕمقسمة سمٛمٙمان. ٟمٕمؿ! ُٟمِ٘مَؾ قمـ يمثػم ُمـ قمٚمامء اًمًٚمػ أهنؿ يماٟمقا 

ًٌا يماُمٚمًة إٓ أهن اعمٓماًمٌة سمٛمثٚمٝما، ظماصًة  ا طمآت ومردية ٓ يٛمٙمـ شمٕمٛمٞمؿُ يًتحٗمٔمقن يُمت

ٌت ومٞمف اًمٕمٚمقم، واظمتٚمٗمْت ـمرائُؼ اًمتدريس، ومٞمٌ٘مك إصُؾ ذم هذا اًمزُمان اًمذي شمِمٕمن 

اىمٕمًٞما، واًمٌديؾ اًمذي ىمد ٚمٞم ا وَ ٛمَ إًذا: وهق أن اؾمتٔمٝمار اًمٙمتب اعُمٝمٛمة ًمٞمس ُمًٚمًٙما قمَ 

رة، ُمٜمٔمقُمًة يماٟمت أو ـَقِن اعمختّمُيِمٌع ضمزًءا ُمـ شمٚمؽ احلاضمة هق اؾمتٔمٝمار هذه اعمت

ُمٜمثقرًة، ُمع دراؾمة ذوطمٝما وومٝمٛمٝما ومٝماًم ُيتٞمح ًمٚمدارس اًمقىمقف قمغم طمدود 

ّمف، ُمع اإلعمام اًمٙماذم سمام ٓ هِمٜمًك قمٜمف ُمـ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞمة إظمرى.  ختّم 

ُمـ اعمآظمذ واعمثاًمب اًمتل  هذه اعمتقن واعمٜمٔمقُمات اًمٕمديدُ  ِمقُب سمٕمَض سمٞمَد أٟمنف يَ 

ٝما ا ًُ ص هذه اعمثاًمب ذم َيٚمٛم ًمٕمٚمامء قماُمًة، واعمِمتٖمٚمقن ُمٜمٝمؿ سماًمؽمسمٞمة ظماصًة، وشمتٚمخن

 قمدة أُمقر: ُمـ أمهٝما:

آؾمتٖمالُق اًمٜماشمُج ُمـ آظمتّمار اعُمِخِؾ ذم سمٕمض هذه اعمتقن، إُمر اًمذي  -1

ـِ اًمذي يٕماجلف اعمتـ.يُ   ١مدي إمم اًم٘مّمقر ذم ومٝمؿ سمٕمض ُمًائؾ اًمٕمٚمؿ أو اًمٗم

 ُمّمٓمٚمحاٍت ظماصًة هبؿ، ورُمقًزا ُُمَٕمٞمنٜمًة، تتاج اؾمتخدام يمثػم ُمـ اعُمّمٜمِٗملم -2

 إمم ُمزيد ُمـ اًمٕمٜماية واًمنمح واحلٗمظ وآؾمتٔمٝمار.

اعُمًاحمات ذم اؾمتخدام إًمٗماظ، ووٌط اعمّمٓمٚمحات وشمٕمريٗمٝما، ما يٜمتج  -3

ٌْٝما ُم١مًمٗمق شمٚمؽ اعمتقن: سمؾ مل َيٕمٜمقها  قمٜمف ذهاب سمٕمض اعمت٠مظمريـ ُمذاهَب مل َيذه

  ٝمقم احلرذمن ًمٙمٚمامت اًمٜمٔمؿ. أصاًل، أو مل يٕمٜمقا اعمٗم
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 ذم احلرز: وُمثال ذًمؽ ىمقل اإلُمام اًمِماـمٌل 

ــــا ــــَد ُم ــــاُق اًمِمــــٗماِه سُمَٕمْٞم  وآؿمــــامُم إـمٌ

 

ـُ ٓ صــــقٌت هٜمــــاك ومٞمّمــــَحاَل    ُيًــــٙمن

وُمٕمروٌف أنن اإلؿمامم ذم اصٓمالح قمٚمامء اًم٘مراءة واًمتجقيد هق وؿ اًمِمٗمتلم  

سمٕمد اًمٜمٓمؼ  َؽ ٞمْ تَ ٗمَ دمٕمؾ ؿَم  يمٝمٞمئتٝمام قمٜمد اًمت٘مٌٞمؾ سمٕمد شمًٙملم احلرف، وذًمؽ سم٠من

سماحلرف ؾمايمٜمًا قمغم صقرهتام إذا ٟمٓم٘مَت سماًمْمٛمة ُمـ همػم صقت
(1)

. 

ٛمقا إمم ٙمَ ، صمؿ اطمتَ (إـمٌاق اًمِمٗماه)اعمت٠مظمريـ اعمٕمٜمَك احلرذمن ًمٙمٚمٛمة  سمٕمُض  ؿَ ٝمِ وىمد ومَ 

 لم طمال اإلظمٗماء اًمِمٗمقِي تَ ٗمَ سملم اًمِمن  رضمةٍ هذا اًمٗمٝمؿ ذم اؾمتدٓهلؿ ٕصاًمة شمرك ومُ 

رضمة، ُف اؾمتدٓهلؿ أنن طم٘مٞم٘مة اإلؿمامم شمٙمقن سماإلؿمارة ُمع وضمقد اًمٗمُ واًم٘مٚمب، ووضم

ف اإلُمام اًمِماـمٌل وهق ُما ٓ يتٚمػ ومٞمف أطمدٌ  هذا اًمٗمٕمَؾ سم٘مقًمف:  ، ومٚمام قمرن

، ومُٞمٗمٝمُؿ ُمـ ذًمؽ أنن أين إـمٌاق يٙمقن سمؽمك وُمرضمة سملم اًمِمٗمتلم. وىمد (إـمٌاق اًمِمٗماه)

َؿ سم٘مقًمف:  أي: اًمِماـمٌل( : إـمٌاُق اًمِمٗماه: )...وىمقًمف »ردن اإلُمام اًمْمٌاع هذا اًمتقه 

ٝما يمَ  إلظمراج اًمٜمٗمس،  تٝما قمٜمد اًمت٘مٌٞمؾ سمحٞمث يٙمقن سملم اًمِمٗمتلم وُمرضمةٌ ٝمٞمئَ يريد سمف وٛمن

 شوًمٞمس ُمراده سماإلـمٌاق طم٘مٞم٘متف ٕٟمف ي٘متيض أنن اإلؿمامَم ٓ ومرضمَة ُمٕمف: وًمٞمس يمذًمؽ

ا.هـ
(2)

 . 

 أو ًمؽمك اًمٗمرضمة، وإٟمام يٕمٜمٞمٜما أنن إلـمٌاق اًمِمٗمتلم ٕمٜمٞمٜما ذم هذا اعم٘مام آٟمتّمارُ وٓ يَ 

ىمد ُيقضِمُف ىمرحية اًمٜمافمؿ إمم ًمٗمٍظ همػُمه أدق  ُمٜمف  -ُمع ُما يٗمروف ُمـ ىمٞمقد  -ُم٘مام اًمٜمٔمؿ 

 ذم همػم ُُمٜماؾمٌة.    وأومم هبذا اعمٙمان، صمؿ ي٠ميت ُمـ يًتدل  سماًمٜمِص 

قمدم اؾمتٞمٕماب يمؾ اًم٘مْمايا واعمًائؾ اًمقاضمب اؾمتٞمٕماهُبا واًمٜمص  قمٚمٞمٝما ذم  -4

ـ  اًم٘مارُئ همػم اعمتٌحر أنن اعم١مًمػ ٟمصن قمٚمٞمٝما يمٚمٝما ومُٞمخرِ ُم٘ما ُج ُمـ اًم٘ماقمدة ُما ٍم ُما: ومٞمٔم

 هق ومٞمٝما. 

                                           
(، 165(، اًمتٌٍمة )ص68(، اًمٙماذم ذم اًم٘مراءات اًمًٌع )ص1/302قمغم ؾمٌٞمؾ اعمثال: اًمتذيمرة ) اٟمٔمر  (1)

 ( 50(، اإلواءة ذم سمٞمان أصقل اًم٘مراءة )ص54اًمتٞمًػم )ص

 (.56اإلواءة ذم سمٞمان أصقل اًم٘مراءة )ص  (2)
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 :ُمثال ذًمؽ:  ىمقل اسمـ اجلزري

ـــــــ ـــــــا يُم ـــــــراَء إذا ُم ـــــــِؼ اًم  ِنْت ـورىِم

 

 ن طمٞمــــُث ؾَمــــَٙمٜمَْت ـيمــــذاك سمٕمــــد اًمٙمــــ 

ـ ىمٌــــِؾ طمــــرِف   ـ ُمــــ  اؾمــــتِْٕماَل  إن مل شمٙمــــ

 

ــــ  ــــِت اًمَٙم ــــُة ًمٞمْ ْنَ ـأو يماٟم اًل أصــــ ْت ًَ
(1)

 

وهق اًمراء اًمقاىمٕمة سمٕمد اًمٙمن  قمٚمٞمف اإلُمام  صن مل يٜمُ  صماًمٌث  ومٝمٜماك اؾمتثٜماءٌ  

  :إصكم اعمٜمٗمّمؾ قمـ اًمراء ذم اًمٙمٚمٛمة اًمًاسم٘مة قمٚمٞمٝما: يمام ذم ىمقل اهلل 

  ، وىمقًمف: [99]اعم١مُمٜمقن:   ژ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ ژ 
(، ےذم يمٚمٛمة ) هذيـ اعمثاًملم ذم اءُ . وماًمرن  [55] اًمٜمقر:    ژ  ڇ  ڇ ڇ    ژ

ٛمةٌ ويمٚمٛمة )ارشمْمـك(  رهمؿ أهنا مل ختُرج سمآؾمتثٜماءيـ اعمذيمقريـ، وإٟمام ظَمَرضَمْت  :ُُمٗمخن

ذم  ػُم اإلُمام اًمِماـمٌلن إصكم ذم همػم يمٚمٛمتف. وشمٕمٌـًمٙمقهنا ُمٗمّمقًمًة قمـ اًمٙم

   هذا اعم٘مام أيمثُر دىمًة إذ ي٘مقل:

ـــ ـــد يم ـــا سمٕم ــــ شمرىمٞمِ٘مٝم ـــد ُم  نةٍ ـوٓ سم

 

 َٙمٜمَْت يــا َصــاِح ًمٚمًــٌٕمِة اعمَــالإذا ؾَمــ 

 سمٕمــُد وَمــَراُؤهُ  
ِ
ــا طمــرُف آؾمــتِٕمالء  وُم

 

ـــــَذًمنال  ـــــا شَم ـــــُؿ اًمتٗمخـــــٞمُؿ ومٞمٝم  ًمٙمِٚمٝم

ـــــْٖمٍط   ـــــصن َو ـــــْظ ظُم ـــــا ىِم وجيٛمُٕمٝم

 وظُمْٚمُٗمُٝمؿْ 

ــْرٍق ضمــرى سمــلم اعمِمــاي  ؾمٚمًــال   سمِٗم

ــ  ــَد يم ــا سمٕم ــؾٍ ـوُم ــارٍض أو ُُمٗمّمن  ن قم

 

 وَمَٗمِخــــْؿ ومٝمــــذا طُمٙمُٛمــــف ُُمتٌــــِذٓ 
(2)

 

 :  ىمقل اًمٕمالُمة اجلٛمزوري  ل اًمثاين:اعمثا 

 وَأفْمِٝمــــــــَرنن َٓم ومِٕمــــــــٍؾ ُُمٓمٚمً٘مــــــــا

 

ـــك  ـــا واًْمَتَ٘م ـــْؿ وىُمْٚمٜمَ ـــْؾ َٟمَٕم ـــق ىُم  ذم ٟمح

ومٛمٕمٚمقٌم أنن اًمالم اًمًايمٜمة شُمدهَمُؿ ذم اًمراء طمتك ًمق يماٟمت ٓم ومٕمؾ، ومْماًل قمـ  

 إدهماُمٝما ذم ُمثٚمٝما
(3)

.  

                                           
 .42، 41ُمتـ اعم٘مدُمة اجلزرية : اًمٌٞمتان ( 1)
 (.352: 349( إسمٞمات )31 ،30طمرز إُماين ووضمف اًمتٝماين )ص( 2)

 .-إن ؿماء اهلل –ؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞمان هلذه اًم٘مْمٞمة ذم صمٜمايا اًمٌحث اًمذي سملم يديؽ ( 3)
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يمتاسًما ُُمٕمٞمنٜمًا َٟمصن قمغم اًمتزاُمف  ف: وم٢من يمان يٜمٔمِؿُ زم ٟمٔمٛمَ قمام اًمتَ  ِػ ظُمروُج اعم١مًمِ  -5

َب إمم ُُمّمٜمِٗمف إوِل ُما مل َيُ٘مْٚمف، اًمٚمٝمؿ إٓ إذا  ًِ ومال جيقز ًمف اخلروج قمٜمف طمتك ٓ َيٜم

إُمر اعمقاوع اًمتل ظمرج  ٟمصن قمغم ذًمؽ ًمِٕمٚمنة ُمٕمٞمٜمة. وُمـ أؿمٝمر إُمثٚمة قمغم هذا

ب اًمتٞمًػم قمـ أصؾ ىمّمٞمدشمف طمرز إُماين، وهق يمتا ُمام اًمِماـمٌل ومٞمٝما اإل

ٌنف اًمٕمٚمامء ذم ذوح اًم٘مّمٞمدة وهمػمها قمغم هذه  ًمٚمحاومظ أيب قمٛمرو اًمداين  وىمد ٟم

 اعمقاوع، وهق أُمر ُُمِمتٝمر سملم ـمالب هذا اًمٗمـ.

ـٌ ذم ٗمٔمّل اًمتٙمثٞمػ اًمٚمن  -6 ، وسمخاصة ذم اعمتقن اعمٜمٔمقُمة، ومٞمتًٌب قمٜمف ظمٓم٠ٌم وحل

 ان واًمٕمروض، وهذا اعم٠مظمذُ ىمراءة اعمتـ، ويزداد إُمر ُصٕمقسمًة قمغم همػم اعمُِٚمِؿ سمإوز

سمٛمٕمٜمك أٟمف مل َيٜمُتْج ُمٌاذًة قمـ اًمٜمٔمؿ، ومل يتٕمٚمؼ سمف  (اظمارضمٞم   ظَمَٓم٠مً )ٞمُتف: ٛمِ ًْ يٛمٙمـ شمَ 

وطمده، إذ ًمق شمقومنر قمٚمٞمف اعُمجٞمُد ٓؾمتٓماع أن ي٘مرأه ىمراءة صحٞمحة، وهق أُمر ُمٚمحقٌظ 

ة اعُمْمٞمنة.  ذم ٟمٔمؿ اًمدرن

ٌِ يُ  -وُما زاًمقا  -ًمذا: وم٘مد يمان اًمٕمٚمامء  ىمراءة اعمتقن اًمٕمٚمٛمٞمة قمغم ٝمقن قمغم رضورة ٜم

اعمِماي  اعمجٞمديـ اجلاُمٕملم سملم اًمرواية واًمدراية ُما أُمٙمـ، ومال يٙمتٗمك اًمٓماًمب سم٠منن 

ؼ، أو سم٠مٟمف جُيٞمد اًمٚمٖمة وىمقاقمَدها، ومإُمر ٓ يًٚمؿ ُمـ أظمٓماء  اعمتـ ُُمِمُٙمقٌل وحُم٘من

حٞمح اًمٜمًٌة أن يٙمقن ص -ظماصًة  –وَهٜمَات، وجيُب قمغم ُمـ شمّمدر هلذا اًمٕمٚمؿ 

ُمتّمؾ اًمًٜمد سمٛمـ يرِوي قمٜمف،  يًتقي ُما يرويف ُمـ ىمراءات ىمرآٟمٞمة وُمتقٍن قِمٚمٛمٞمٍة 

قِمِل.  رضورية، وم٢منن اإلؾمٜماَد ُمـ اًمديـ، وسمف يتْمح اًمٕمامِلُ ُمـ اًمدن

ـُ آؾمتٖمٜماُء سمٌٕمْمف قمـ سمٕمض،  -7 ـِ اًمقاطمد، ما يٛمٙم ٗمة ذم اًمٗم يمثرُة اعمتقن اعم١مًمن

ا يمٚمٝما أو يمثػٍم ُمٜمٝما، وهل آومٌة قماُمٌة ُمـ آومات اًمتّمٜمٞمػ، ؿ سماؾمتٔمٝمارهوُمٓماًمٌُة اعُمتٕمٚمِ 

اقمٚمؿ أٟمف ما أرضن سماًمٜماس ذم تّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ،  : » ي٘مقل اًمٕمالُمة اسمـ ظمٚمدون 

ُد  واًمقىمقف قمغم هماياشمف: يمثرُة اًمتآًمٞمػ، واظمتالُف آصٓمالطمات ذم اًمتٕمٚمٞمؿ، وشمٕمد 

َٚمُؿ ًمف ُمٜمّمب ذًمؽ، وطمٞم سماؾمتحْمارـُمرىمٝما، صمؿ ُمٓماًمٌُة اعمتٕمِٚمؿ واًمتٚمٛمٞمذ  ًْ ٜمئذ َي
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اًمتحّمٞمؾ
(1)

، ومٞمحتاج اعمتٕمٚمؿ إمم طمٗمٔمٝما يمٚمٝما أو أيمثرها، وُمراقماة ـمرىمٝما. وٓ يٗمل 

شمٌة اًمتحّمٞمؾ. دون رُ  -وٓ سمد  -قُمُٛمُره سمام ُيٙمَتب ذم صٜماقمة واطمدة، ومٞم٘مع اًم٘مّمقر 

ٟمة  ا ُمـ وُما يُمتَِب قمٚمٞمٝم  -ُمثاًل  –وُيٛمثنؾ ذًمؽ ذم ؿم٠من اًمٗم٘مف ذم اعمذهب اعماًمٙمل سماعُمدون

اًمنموطمات اًمٗم٘مٝمٞمة: ُمثؾ يمتاب اسمـ يقٟمس اًمٚمخٛمل، واسمـ سمِمػم، واًمتٜمٌٞمٝمات 

واعم٘مدُمات واًمٌٞمان واًمتحّمٞمؾ قمغم اًمٕمتٌٞمة، ويمذًمؽ يمتاب اسمـ احلاضمب، وُما يمتب 

رية، ـقمٚمٞمف، صمؿ إٟمف حيتاج إمم متٞمٞمز اًمٓمري٘مة اًم٘مػمواٟمٞمة ُمـ اًم٘مرـمٌٞمة أو اًمٌٖمدادية واعمّم

َٚمُؿ ًمف ُمٜمّمب اًمُٗمتٞما، وهل وـمرق اعمت٠مظمريـ قمٜمٝمؿ واإلطماـمة سم ًْ ذًمؽ يمٚمف، وطمٞمٜمئذ َي

يمٚمٝما ُمتٙمررة واعمٕمٜمك واطمد، واعُمتٕمٚمؿ ُُمٓماًَمب سماؾمتحْمار مجٞمٕمٝما، ومتٞمٞمز ُما سمٞمٜمٝما. 

ر اعُمٕمِٚمٛمقن سماعمتٕمٚمٛملم قمغم اعمًائؾ اعمذهٌٞمة ـواًمٕمٛمر يٜم٘ميض ذم واطمد ُمٜمٝما، وًمق اىمتّم

ًٌا، وًمٙمٜمف داٌء ٓ وم٘مط ًمٙمان إُمر دون ذًمؽ سمٙمثػم، ويمان اًمتٕمٚمٞمؿ ؾمٝماًل،  وُم٠مظمُذه ىمري

يرشمٗمع ٓؾمت٘مرار اًمٕمقائد قمٚمٞمف
(2)

، ومّمارت يماًمٓمٌٞمٕمة اًمتل ٓ يٛمٙمـ ٟم٘مٚمٝما وٓ 

وماًمٔماهر أن اعمتٕمٚمؿ ًمق ىمٓمع قُمُٛمَره ذم هذا يمٚمف ٓ يٗمل ًمف » إمم أن ىمال: ش تقيٚمٝما، ...

سمتحّمٞمؾ قمٚمؿ اًمٕمرسمٞمة ُمثالً اًمذي هق آًمٌة ُمـ أٓت، ووؾمٞمٚمة: ومٙمٞمػ يٙمقن ذم 

ش٘مّمقد اًمذي هق اًمثٛمرة؟! وًمٙمـ اهلل هيدي ُمـ يِماءاعم
(3)

: وُمـ هذا ُما ٟمراه  ىمٚمت. 

ذم قمٚمؿ اًمتجقيد ُمـ يمثرة اعمتقن اعمٜمٔمقُمة اعم١مًمٗمة، واًمتل ىمد يتٙمرر ومٞمٝما اعمٕمٜمك سمٚمٗمٔمف، 

: طمٞمث ىمد َيُروقُمؽ أن شمرى تاًم٘مراءاومْماًل قمـ شمٙمرره سم٠مًمٗماظ ُمت٘مارسمة. يمذًمؽ قمٚمؿ 

ٍم ـرق سملم رواية ومالن ورواية ومالن، سمحٞمث ًمق اىمتيمثرة اعمٜمٔمقُمات اعم١مًمٗمة ذم اًمٗم

ٌَِة اًمٜمنم طمٗمًٔما وومٝماًم، روايًة ودرايًة: ٕهمٜماه  ِة وـَمِٞم اًمدارس قمغم إشم٘مان اًمِماـمٌٞمة واًمُدرن

                                           
يماحلّمقل قمغم ُمٜمّمب اًمٗمتٞما أو اًم٘مْماء، أو اًمتدريس أو اإلضمازة ذم رواية قمٚمؿ ُما، أو احلّمقل قمغم ؿمٝمادة ( 1)

 أو درضمة قمٚمٛمٞمة.

 أي : ٓقمتٞماده وشمقارصمف ظمٚمٗمًا قمـ ؾمٚمػ.( 2)

 ـمٌٕمة دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة. ،( ومام سمٕمدها454ُم٘مدُمة اسمـ ظمٚمدون )ص ( 3)
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قمـ ضُمِؾ هذه اًمتّماٟمٞمػ، وهق ُما يٛمٙمـ تّمٞمٚمف سمٍمف ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمقىمت ُمع اعمقافمٌة 

اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛمة :»   ُمام ُماًمؽوُما أمجؾ ىمقل اإل.  واًمؽميمٞمز، سمٕمد شمقومٞمؼ اعمقمم

شٟمقٌر هيدي سمف اهلل ُمـ يِماء، وًمٞمس سمٙمثرة اعمًائؾ
(1)

وقمٛمقًُما وم٢من ازدطمام اًمٕمٚمقم  ،

ذم اًمٗمٝمؿ ُمٔمٜمنة اًمٜمًٞمان، وداقمٞمٌة ًمِٗمقات احلِظ ُمـ اإلطمٙمام، وصدق اًم٘مائؾ: 

شٜمٗمٕمًة ُما وقمٞمتف سم٘مٚمٌل وًُمٙمُتف سمٚمًاينوضمدُت َأطْمَيَ اًمٕمٚمؿ ُمَ »
(2)

. 

رورات ـًمٚمْم –وسمخاصة اعمت٠مظمريـ واعمٕماسيـ  –ّمٜمٗملم يمثرة ارشمٙماب اعم -8

ي إمم ُما مل جُيِقزه اًمٕمٚمامء ع ذم ذًمؽ، واًمتٕمدِ اًمِمٕمرية ذم اعمتقن اعمٜمٔمقُمة، واًمتقؾم  

 سمحال، ومّمارت ُم١مًمٗماهتؿ داقمٞمًة ًمٚمنحـ وُمرشمًٕما ًمألؾماًمٞمب اًمٚمٖمقية اًمريمٞمٙمة. 

أـمٗمآً، ومح٘مٝما أن خترج  –ذم مجٚمة ُما خُتاـمب  –إنن اعمٜمٔمقُمات اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة خُتاـِمب 

إمم ُمًتقى اًمٌٜماء اعمٕمٜمقي، ُمع اعمحاومٔمة قمغم  اًمٚم ٖمقي   ذم صمقٍب يماُمٍؾ يرشم٘مل ومٞمف اًمٌٜماءُ 

ٛمٞمة ٓ ي٘متٍم ٚمْ وماعمٜمٔمقُمة اًمٕمِ  ، -إن ضماز اًمتٕمٌػم –اًمٜمًٞمج اًمِمٕمري أو اًمٜمٔمٛمل 

ـِ اًمذي شمٕماجلف، ومٝمل  شُمٗمٞمد  –ا ىمّمًدا أو اشمٗماىمً  –اعُمًتٗماد ُمٜمٝما قمغم ُمٌاطمث اًمٕمٚمؿ أو اًمٗم

 : ذم إيمًاب ُمٚمٙمة اًمٚمٖمة قمغم ُمًتقى إًمٗماظ واًمؽمايمٞمب، ي٘مقل اسمـ ظمٚمدون

يًٛمع يمالم  –ومٞمٝمؿ  اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة ُمقضمقدةً  ةُ ٙمَ ٚمَ طملم يماٟمت ُمَ  -ُمـ اًمٕمرب  ؿُ وماعُمتٙمٚمِ »

: يمام يًٛمع  وأؾماًمٞمٌٝمؿ ذم خماـمٌاهتؿ ويمٞمٗمٞمة شمٕمٌػمهؿ قمـ ُم٘ماصدهؿ ، أهؾ ضمٞمٚمف

ٜمُٝما أوًٓ، صمؿ يًٛمع اًمؽمايمٞمب سمٕمدها، اًمّمٌل اؾمتٕمامل اعمٗمردات ذم  ُمٕماٟمٞمٝما، ومُٞمٚم٘من

ٜمُٝما يمذًمؽ، صمؿ ٓ يزال ؾمامقمٝمؿ ًمذًمؽ يتجدد ذم يمؾ حلٔمة، وُمـ يمؾ ُمتٙمٚمؿ،  ومُٞمَٚم٘من

شواؾمتٕمامًمف يتٙمرر إمم أن يّمػم ذًمؽ ُمٚمٙمة، وصٗمة راؾمخة، ويٙمقن يم٠مطمدهؿ
(3)

. 

ك سماًميورة اًمِمٕمرية اًمتل شُمٌٞمح  يمن ىمقاقمد اًمٚمٖمة ويمٞمػ َيْٗمَٝمُؿ اًمٓماًمب ُما ُيًٛمن

                                           
 (.18  1/17ضماُمع سمٞمان اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف )( 1)

 (.1766، 1755اٟمٔمر: اجلاُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمًاُمع )رىمؿ ( 2)

 (.477ُم٘مدُمة اسمـ ظمٚمدون )ص ( 3)
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هبذه اًمّمقرة؟ سمؾ يمٞمػ يٛمٙمـ أن شُمرشمٙمب هذه إظمٓماء ذم يمالم أـمٌؼ قمغم اطمؽماُمف 

 اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم؟ 
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 األسباب التي تؤدي إلى القصور في صناعة النظم التعليمي املبحث الثاني:
 املتون؛ مع عدم تعاهدها بالتنقيحالُسرعة العجيبة في إتمام بعض 

....وًمٕمؾن ُمـ أؾمٌاب  »ل طمٗمٔمف اهلل :طمجسمـ حمٛمد اعمذي٘مقل اًمِمٞم  قمٌد اهلل 

ذم إمتام ٟمٔمؿ سمٕمض  اًمٕمجٞمٌةَ  قمةَ ة: اًمن  ٚمن خِ ٝمؿ ووىمققمٝمؿ ذم سمٕمض اًمٕمٞمقب اعمُ ٚمِ ًاهُ شمَ 

وهق ُمـ أسمرع  –رمحف اهلل شمٕمامم  –اعمتقن، وُمـ أؿمٝمر ه١مٓء اإلُمام اًمًٞمقـمل 

ٟمف ٟمٔمٛمٝما ذم مخًة اًمٜمافمٛملم ذم زُماٟمف طمٞمث ذيمر ذم آظمر أًمٗمٞمتف ذم قمٚمقم احلديث أ

 وأًمٗمٞمتف ذم اًمٜمحق ذم صمالصمة أيام. ،قمٜمف أٟمف ٟمٔمؿ أًمٗمٞمتف ذم اًمٌالهمة ذم يقُملم َؾ ٘مِ وٟمُ  ،أيام

يمام ذيمر ذًمؽ  ،وهذه اًمنقمة اًمٕمجٞمٌة أوىمٕمتف ذم اؾمتٕمامل ُما ٓ جيقز اؾمتٕمامًمف

شطمٗمٔمف اهلل وواقمػ اًمٜمٗمع سمف ... -ؿمٞمخٜما اًمٕمالُمة حمٛمد ؾمامل 
(1)

. 

إذ سمف يَرُج اًمٕمٛمؾ ذم صقرة أىمرب ًمٚمٙمامل،  ،أصمٍر قمٔمٞمؿٍ  وٓ يٗمك ُما ًمٚمتٜم٘مٞمح ُمـ

ىمرأُت يمتاب اًمرؾماًمة قمغم اًمِماومٕمل صمامٟملم ُمرة، ومام ُمـ ُمرة »وما ُٟمِ٘مؾ قمـ اعمَُزيِنّ ىمقًُمف: 

إٓ ويمان ي٘مػ قمغم ظمٓم٠م، وم٘مال اًمِماومٕمل : هٞمف: أسَمك اهللُ أن يٙمقن يمتاٌب صحٞمًحا همػُم 

شيمتاسمف
(2)

. 

ٍم ـُيٖمػِم وُيٜمِ٘مح ويزيد ويت ٛمس اسمـ اجلزري وها هق اإلُمام اًمٕمالُمة اًمِم 

ًٌا ًمٚمقوقح وزيادة ذم  :اعم٘مدُمة اجلزرية ذم قمٚمؿ اًمتجقيد()ذم ُم٘مدُمتف اًمِمٝمػمة سمـ  ـمٚم

اًمدىمة، وهق ُما يٌدو ًمٚمقاىمػ قمغم يمثرة ُما ًمٌِٕمض أًمٗمافمٝما ُمـ روايات. ي٘مقل اًمٕمالُمة 

...وشمرضمح قمٜمدي » : ُمٕمٚمً٘ما قمغم ذًمؽ -طمٗمٔمف اهلل  –اًمديمتقر هماٟمؿ ىمدوري احلٛمد 

ُمـ ظمالل ذًمؽ أنن اسمـ اجلزري يمان ىمد راضمع ٟمص اعم٘مدُمة سمٕمد ٟمٔمٛمٝما ذم أواظمر ؾمٜمة 

وهمػم سمٕمض أًمٗمافمٝما، ًمًٌٌلم قمغم ُما يٌدو: إول: زيادة ذم اًمدىمة ،  هـ799

واًمقوقح ذم سمٕمض قمٌاراهتا، واًمثاين: اًمتخٚمص ُمـ سمٕمض قمٞمقب اًمقزن واًم٘ماومٞمة 

                                           
 (.21ت٘مٞمؼ أًمٗمٞمة اًمٕمراىمل )ص ( 1)

 (.1/27طماؿمٞمة قماسمديـ ) (2)
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شاًمتل ؿماسمت صٞماهمتٝما إومم..
(1)

 .  

وسيلٌة  -عندهم -تساُمُح بعِض المؤلفين في النظم العلميِّ؛ ألن النظَم  -4
 وليس غاية كسائر أغراض الشعر:

وُما قَمَرَض ًمٚمٜمافمؿ  »: –طمٗمٔمف اهلل  –ي٘مقل اًمِمٞم  قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اعمذطِمِجل 

ُمـ قمٞمقب اًمٜمٔمؿ ذم  أو قمٞمٍب  ،ُمـ وٕمػ إؾمٚمقب (ي٘مّمد احلاومظ اًمٕمراىمل )

ـَ  رضمع إمم ىمّمقر ذم ُم٘مدرشمف قمغم اًمٜمٔمؿ، وإٟمام يرضمع ذًمؽ إمم ُما يَ  ٓ ،يًػمةٍ  ُمقاـم

ؿماع قمٜمد أيمثر اعمت٠مظمريـ ُمـ اًمٗم٘مٝماء، وٓ ؾمٞمنام ذم اًم٘مرن اًمًاسمع اهلجري وُما سمٕمده 

ُمـ اًمتًاُُمح ذم اًمٜمٔمؿ اًمٕمٚمٛمّل، ويتٛمثؾ هذا اًمتًاُمح ذم دماوز يمثػم ُمـ اًمٜمافمٛملم قمـ 

وذًمؽ ٕن اًمٜمٔمؿ ُمًائؾ اًمٚمٖمة،  سمٕمض اًمٕمٞمقب اعمتٕمٚم٘مة سماًمٕمروض واًم٘ماومٞمة وسمٕمض

قمٜمدهؿ وؾمٞمٚمة إمم شمٞمًػم هذه اًمٕمٚمقم وشم٘مريٌٝما إمم ـمالب اًمٕمٚمؿ وًمٞمس هماية ذم ٟمٗمًف 

يمام هق احلال ذم أهمراض اًمِمٕمر اعمختٚمٗمة اًمتل شم٘مقم قمغم اخلٞمال واًمتّمقير، واًمًالُمة 

ش...ُمـ اًمٕمٞمقب اًمتل ختدش مجال اًمتٕمٌػم
(2)

. 

  :ضعف الملكة اللغوية للناظم -3
،  يٜمٛمق سماًمتٜمِمئة اعمٜماؾمٌة ، قمٚمٞمف اإلٟمًان  ُمٗمٓمقرٌ كِمٌّ ـر ضِمٌـاًمٚمٖمقية أُم واعمٚمٙمة

اعمرء سمٛمـ طمقًمف، ؾمقاء أيمان اطمتٙمايًما ُمٌاًذا ذم اًمٌٞمت واعمدرؾمة وهمػممها:  واطمتٙماكِ 

 ةُ ٙمَ ٚمَ أم اطمتٙمايًما همػَم ُمٌاذ قمـ ـمريؼ اًم٘مراءة واًمتحّمٞمؾ. صمؿ شُمّمَ٘مؾ هذه اعمَ 

ف إن ُوضمَد ُمـ هي اًمٙماشمب قمٛمقًُما واًمٜمافمؿ  ـَ تؿ  سمذًمؽ. ويمٚمام متٙمن سماًمتدريب اعمقضمن

رهٗمة اًمتل شمتٞمح ًمف متٞمٞمز اًمٗمروق ة اعمُ ُمـ ٟماصٞمة اًمٚمٖمة، واُمتٚمؽ احلاؾمن  :ظمّمقًصا

تٗمادًيا ُما ىمد شُمٚمجئُف ف ذم ٟمٔمٛمف ُمُ ٍمن ـاًمدىمٞم٘مة سملم اعمت٘مارسمات واعمؽمادومات: أُمٙمٜمف أن يت

                                           
 (.120اعم٘مدُمة اجلزرية )ص ذح ( 1)

أًمٗمٞمة احلاومظ اًمٕمراىمل سمتّمحٞمح اًمٕمالُمة حمٛمد ؾمامل قمٌد اًمقدود اًمِمٜم٘مٞمٓمل، وشمٚمٛمٞمذه اعمح٘مؼ اًمِمٞم  حمٛمد ( 2)

 (.20احلًـ اًمِمٜم٘مٞمٓمل سمتح٘مٞمؼ ومْمٞمٚمة اًمِمٞم  قمٌد اهلل ؾمٗمٞمان اعمذطِمِجل )ص 
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 ذمِ ة ذم اًمٜمٔمام اًمٜمحقي واًمٍَمْ ٚمإًمٞمف اًم٘مقاٟملم اًمٚمٖمقية واًمِمٕمرية اًمّمارُمة اعمتٛمثِ 

 . وِضِ رُ واًمٕمَ 

 :ضعف ملكة النظم وصنعته وحسن التصرف -2
 ًِ ا ُُمتٛمِرؾًما: وًمٙمٜمف ٓ جيٞمد اًمٜمٔمَؿ، وٓ حُي َف ومٞمف، ـاًمت ـُ وىمد يٙمقن اًمٜمافمؿ ًُمٖمقي  ٍم 

ومتٙمُثُر خماًمٗماشمف وارشمٙماسمف ًمٚميورة ومٞمام جيقز وومٞمام ٓ جيقز، ومْماًل قمـ يمثرة اعمًاحمات 

 ؾمتخدام إًمٗماظ.ذم ا

ورسمام ايمتًٌت اًمِماـمٌٞمة ؿمٝمرهتا ًمٞمس ُمـ ُمٙماٟمة ٟمافمٛمٝما ودياٟمتف طمًُب، وإٟمام ُمـ 

ره اًمٚم  شمَ  . وم٠مشمك ومٞمٝما سمٛمٕماٍن همػم ظمريٌت  ٖمقي، وطماؾمتف اًمِمٕمرية اًمتل ٓ يٓمُئٝما ٟماىمدٌ ٌح 

 ة همػم ُمٓمروىمة. ٚمَ ُمًٌقىمة، وأظمٞمِ 

وه١مٓء اًمٜمافمٛمقن  ....» :طمٗمٔمف اهلل –ي٘مقل اًمِمٞم  قمٌد اهلل ؾمٗمٞمان اعمذطِمِجل 

يتٗماوشمقن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم ؿمٞمقع هذه اًمٕمٞمقب شمًٌٕما ًمٚمتٗماوت سمٞمٜمٝمؿ ذم اعمقاهب، ومٌٕمْمٝمؿ 

ش.أىمدُر ُمـ سمٕمض قمغم اًمتخٚم ص ُمـ هذه اًمٕمٞمقب أو اإلىمالل ُمٜمٝما..
(1)

. 

دون اًمقىمقف قمغم طمدودها وُما  التوسع في ارتكاب الضرورة الشعرية؛ -1

 ٟماشمج قمـ مجٚمة إؾمٌاب اًمًاسم٘مة.  - ذم اًمٖماًمب -دمقُز ومٞمف وُما ٓ دمقز، وهق 

هَمْت ًمٚمِمٕمراء خُماًمٗمَة اًم٘مقاقمد هل ٟمقع ُمـ اًمر   والضـرورة الشعرية: ظَمص، اًمتل ؾمقن

اعُمٓمّردة ذم أؾماًمٞمب اًمٚمٖمة وُمٗمرداهتا، ومٝمل شُمٌٞمح هلؿ اخلروج قمـ اًم٘مقاقمد ذم طمدود 

ها أهؾ اًمٕمٚمؿ وآظمتّماص اًمِمٕمر ما مل  ذم عَ ىمَ ُما وَ  -إًذا  –وماًميورة اًمِمٕمرية  ،أىمرن

 ي٘مع ُمثٚمف ذم اًمٜمثر.

ـُ وٓ  وشمٜم٘مًُؿ اًميوراُت اًمِمٕمرية إمم طمًـ وىمٌٞمح، وماحلًـ ُما ٓ ُيًتٝمَج

ر ـُيًتثَ٘مُؾ: يمٍمف اعمٛمٜمقع ُمـ اًمٍمف، وشمٜمقيـ اعمٜمادى اعمًتحؼ ًمٚمٌٜماء، وىمّم

                                           
 (.20ت٘مٞمؼ أًمٗمٞمة اًمٕمراىمل )ص ( 1)
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اعمٛمدود، وُمد اعم٘مّمقر، واًم٘مٌٞمُح ُما ُيًتٝمجـ وُيًتثَ٘مؾ: يماًمٕمدول سماًمٙمٚمٛمة قمـ أصؾ 

 ووٕمٝما .

ؿ اًمٌاطمثقن اًمْم ًن  :رورة اًمِمٕمرية إمم صمالصمة أٟمقاعـوىمد ىم

وشمرك شمٜمقيـ  ،وشمرظمٞمؿ همػم اعمٜمادى ،رضورة سماحلذف: ُمٜمٝما ىمٍم اعمٛمدود األول: 

ٍمف اعمًتحؼ ًمٚمتٜمقيـ، وطمذف سمٕمض احلروف ُمـ سمٕمض اًمٙمٚمامت، ـآؾمؿ اعُمٜم

 ع.ٓك ذم ًمٙمـ، واًمٚمذا ذم اًمٚمذان، وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمًٛمق -ُمثاًل   -ومٞم٘مقًمقن 

 رف،ـاًميورة سماًمزيادة ُمثؾ ُمد اعم٘مّمقر، وسف اعمٛمٜمقع ُمـ اًمّم النوع الثاني: 

وشمٜمقيـ اعمٜمادى اعمًتحؼ ًمٚمٌٜماء، ورّد اًمٜمقن اًمتل جيب طمذوُمٝما ًمإلواومة ُمـ اعمثٜمك 

ومجع اعمذيمر اًمًامل، ورّد ٟمقن إومٕمال اخلٛمًة اعمًٌقىمة سم٠من اًمٜماصٌة، وزيادة طمرف 

 سمٕمد احلريمة اًم٘مّمػمة. اعمدِ 

 اًميورة سماًمتٖمٞمػم ُمثؾ ىمٓمع مهزة اًمقصؾ، ووصؾ مهزة اًم٘مٓمع، النوع الثالث: 

وشم٘مديؿ اعمٕمٓمقف قمغم اعمٕمٓمقف قمٚمٞمف، وإفمٝمار اًمٙمنة قمغم ياء اعمٜم٘مقص ذم طماًمة 

 وومّؽ واضمب اإلدهمام. ،اجلر

ٓسمد أن يٜمْمٌط سمام يْمٌط اًمٙمالم ُمـ  –يمٖمػمه ُمـ اًمٙمالم  –وإصؾ أنن اًمِمٕمر  

٘مِٞمد ُمذاهب اًمتٕمٌػم ظمٓم٠ًم وصقاسًما ٓ شُمٗمِرق ذم ٟمٔمرهتا إمم ىمقاقمد، وماًمٚمٖمة اًمتل شمُ 

رون ـواًمِمٕمراء أُمراء اًمٙمالم ي٘مّم »إؾمٚمقب ٟمثًرا يمان أم ؿمٕمًرا، ي٘مقل اسمـ ومارس:

 ،وُيقُمئقن ويِمػمون ،اعمٛمدود، وٓ يٛمدون اعم٘مّمقر، وي٘مدُمقن وي١مظمرون

يمٚمٛمة قمـ هنج ويتٚمًقن ويٕمػمون ويًتٕمػمون، وم٠مُما اًمٚمحـ ذم اإلقمراب، أو إزاًمة 

صقاب ومٚمٞمس هلؿ ذًمؽ.... وُما ضمٕمؾ اهلل اًمِمٕمراء ُمٕمّمقُملم ُيَقىمنْقن اخلٓم٠م واًمٖمٚمط، 

.. سَمغَم: ًمٚمِماقمر إَذا  اًمٕمرسمٞمة وأصقهلا ومٛمردودٌ  فُ تْ سمَ ومام صحن ُمـ ؿمٕمرائٝمؿ ومٛم٘مٌقل، وُما أَ 

ًٓما وا ًْ ِذي ُيريده ذِم وزن ؿمٕمره أن ي٠ميت سمام ي٘مقم ُم٘ماُمف سَم ظمتِّماًرا وإسمدآً مَلْ َيٓمنِرْد ًَمُف اًمن
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شسمٕمد أن ٓ يٙمقن ومٞمام ي٠مشمٞمف خُمْٓمًِئا َأو ٓطمٜمًا
(1)

. 

رورات، وإن ـويٜمٌٖمل أن ُيتجٜمب ارشمٙماب اًمْم... »وىمال أسمق هالل اًمٕمًٙمري :

ذهب سمامئف: وإن ، وشمَ اًمٙمالمَ  ِملمُ ضماءت ومٞمٝما رظمّمة ُمـ أهؾ اًمٕمرسمٞمة، وم٢مهنا ىمٌٞمحة شمَ 

سمٕمْمٝمؿ يمان صاطمب سمداية،  اؾمتٕمٛمٚمٝما اًم٘مدُماء ًمٕمدم قمٚمٛمٝمؿ سم٘مٌاطمتٝما، وٕن

ة، وُما يمان أيًْما شُمٜم٘مد قمٚمٞمٝمؿ أؿمٕمارهؿ، وًمق ىمد ُٟم٘مدت وهُبِرج ُمٜمٝما  واًمٌداية َُمَزًمن

اعمٕمٞمب: يمام شمٜم٘مد قمغم ؿمٕمراء هذه إزُمٜمة، ويٌٝمرج ُمـ يمالُمٝمؿ ُما ومٞمف أدٟمك قمٞمٍب: 

شًمتجٜمٌقها
(2)

. 

ًمْمد ُمـ إهنؿ وضمدوا اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة، قمغم ا »وي٘مقل محزة سمـ احلًـ إصٗمٝماين :

ؾمائر ًمٖمات إُمؿ
(3)

ُد ومٞمٝما ُمرة سمٕمد ُمرة وأن اعمُقًِمد هلا ىمرائُح اًمِمٕمراء اًمذيـ  ،، عما يتقًمن

رورات اًمتل متر هبؿ ذم اعمْمايؼ، اًمتل ُيدومٕمقن إًمٞمٝما قمٜمد ـهؿ أُمراء اًمٙمالم، سماًمْم

ٍم اعمٕماين اًمٙمثػمة ذم سمٞمقت وٞم٘مة اعمًاطمة، واإلقمٜمات اًمذي يٚمح٘مٝمؿ قمٜمد إىماُمة ـطم

اًمتل ٓ حَمٞمَد هلؿ قمـ شمٜمًٞمؼ احلروف اعمتِماهبة ذم أواظمرها، ومالسمد أن اًم٘مقاذم، 

يدومٕمٝمؿ اؾمتٞمٗماُء طم٘مقق اًمّمٜمٕمة إمم قَمًػ اًمٚمٖمة سمٗمٜمقن احلٞمٚمة، عما يدظمٚمقن ُمـ 

ُٛمٝمؿ  احلذف قمٜمٝما أو اًمزيادة ومٞمٝما، وُمرة سمتقًمٞمد إًمٗماظ، قمغم طمًب ُما شمًٛمق إًمٞمف مِهَ

شقمٜمد ىمرض إؿمٕمار
(4)

. 

ُؾ اعم ُمـ إهمالط، ي٘مقل اجلرضماين  ٕماذير ٕهمالط اًمِمٕمراء أؿمدن ورسمام يمان متح 

ُما شمٙمٚمٗمف اًمٜمحقيقن هلؿ ُمـ   -ُمع ذًمؽ  -حُت ...صمؿ شمّمٗمن  » ًرا هذا اعمٕمٜمك:٘مرِ ُمُ 

                                           
 (، سماظمتّمار.275اٟمٔمر: اًمّماطمٌل )ص ( 1)

 (150اًمّمٜماقمتلم )ص ( 2)

ـٌ ذم اًمٚمٖمات يمٚمٝما، وهق رء ٓ ختتص سمف اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة، يمام ذم هذا اًمٙمالم ٟمٔمرٌ ( 3) : إذ إن شمقًمٞمد إًمٗماظ يمائ

 ٝما.ٚمن أنن ًمف أؾمٌاسًما يمثػمًة، أطمُدها ُما ذيمره إصٗمٝماين، وهق شمقًمٞمد اًمِمٕمراء ًمألًمٗماظ، وًمٞمس هق يمُ 

 (.158 -157اًمتٜمٌٞمف قمغم طمدوث اًمتّمحٞمػ )ص ( 4)



 محمود عبد الجليل روزن      على العلماء    تنقيح المنظومات العلمية بين حاجة الدارسين والتوقف في االستدراك

473 

سمٓمٚمب اًمتخٗمٞمػ قمٜمد شمقازم احلريمات، وُمرة سماإلشمٌاع  شمارةً  -إذا أُمٙمـ  -آطمتجاج 

ٚمة، وشمٖم ٞمػم اًمرواية إذا واىمت احلجة، واعمجاورة، وُما ؿمايمؾ ذًمؽ ُمـ اعمٕماذير اعُمتٛمحن

وشمٌٞمٜمُت ُما راُمقه ذم ذًمؽ اعمراُمل اًمٌٕمٞمدة، وارشمٙمٌقا ٕضمٚمف ُمـ اعمرايمب اًمّمٕمٌة، 

اًمتل يِمٝمد اًم٘مٚمب أن اعمحِرَك هلا، واًمٌاقمَث قمٚمٞمٝما ؿمدة إقمٔمام اعمت٘مدم، واًمٙمٚمػ 

شسمٜمٍمة ُما ؾمٌؼ إًمٞمف آقمت٘ماد وأًمٗمتف اًمٜمٗمس
(1)

. 

أقمٜمل شمقضمٞمف  -رسمٞمة ٓقمتامد هذا اعمًٚمؽ ومـ محٚمقا قمغم اًمٜم٘ماد ُمـ أهؾ اًمٕم

اسمـ ومارس اًمٚمٖمقي اجلٚمٞمؾ: طمٞمث صٜمنػ ذم ذًمؽ   -رورات وآقمتذار هلا ـاًمْم

ذم اخلٓم٠م ذم اًمِمٕمر()رؾماًمة 
(2)

...واًمذي دقماٟما إمم  » : ، ُيٚمِخص ؾمٌب شمّمٜمٞمٗمٝما ىمائالً 

قه ُمـ هذه اعُم٘مدُمة أن ٟماؾًما ُمـ ىمدُماء اًمِمٕمراء، وُمـ سمٕمدهؿ أصاسمقا ذم أيمثر ُما ٟمٔمٛم

 ٢مِ ؿمٕمرهؿ، وأظمٓم٠ُموا ذم اًمٞمًػم ُمـ ذًمؽ، ومجٕمؾ ٟماس ُمـ أهؾ اًمٕمرسمٞمة ُيقضِمٝمقن خِلٓم

ٚمقن ًمذًمؽ شم٠مويالٍت، طمتك صٜمٕمقا ومٞمام ذيمرٟما أسمقاسًما، ويتٛمحن  ،ضمقًهااًمِمٕمراء وُ 

ًٌا ..... ومٞم٘مال جلامقمتٝمؿ: ُما اًمقضمف ذم إضمازة ُما ٓ وصٜمٗمقا ذم رضورات اًمِمٕمر يمُ  ت

ًمٗمرق سملم اًمِماقمر واخلٓمٞمب واًمٙماشمب؟ ...وم٢من ىماًمقا: ٕنن ؟ وُما اجيقز إذا ىماًمف ؿماقمرٌ 

اًمِمٕمراء أُمراء اًمٙمالم، ىمٞمؾ هلؿ: وملَ ٓ يٙمقن اخلٓمٌاء أُمراء اًمٙمالم؟ وَهٌٜما ضمٕمٚمٜما 

اًمِمٕمراء أُمراَء اًمٙمالم، مل أضمزٟما هل١مٓء إُمراء أن ُيٓمئقا، وي٘مقًمقا ُما مل ي٘مٚمف همػمهؿ؟ 

ٟمف يريد إىماُمة وزن ؿمٕمره، وًمق مل يٗمٕمؾ ذًمؽ وم٢من ىماًمقا: إنن اًمِماقمر يْمٓمر إمم ذًمؽ: ٕ

مل يًت٘مؿ ؿمٕمره. ىمٞمؾ هلؿ: وُمـ اوٓمره أن ي٘مقل ؿمٕمًرا ٓ يًت٘مٞمؿ إٓ سم٢مقمامل اخلٓم٠م؟ 

وٟمحـ مل ٟمَر ومل ٟمًٛمع سمِماقمر اوٓمره ؾمٚمٓمان أو ذو ؾمٓمقة سمًقط أو سمًٞمػ: إمم أن 

: إن اًمِماقمر ..وم٢من ىماًمقآ دمٞمزوٟمف أٟمتؿ ذم يمالم همػمه.ي٘مقل ذم ؿمٕمره ُما ٓ جيقز، وُما 

                                           
 (.9اًمقؾماـمة سملم اعمتٜمٌل وظمّمقُمف )ص ( 1)

 ُمٓمٌققمة سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر رُمْمان قمٌد اًمتقاب، ُمٙمتٌة اخلاٟمجل سماًم٘ماهرة.( 2)
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ـ  ًمف ُمٕمٜمك، ومال يٛمٙمٜمف إسمرازه إٓ سمٛمثؾ اًمٚمٗمظ اًم٘مٌٞمح اعمٕمٞمب. ىمٞمؾ هلؿ: هذا اقمتذار  َيِٕم

أىمٌح وأقمٞمب. وُما اًمذي يٛمٜمع اًمِماقمر إذا سمٜمك مخًلم سمٞمًتا قمغم اًمّمقاب أن يتجٜمب 

ًٌا أو ُيزري سمٛمروءة؟ .......  ذًمؽ اًمٌٞمت اعمٕمٞمب، وٓ يٙمقن ذم دمٜمٌف ذًمؽ ُما ُيقىمع ذٟم

ػم وًمٞمس اًمٖمرض إصمٌاشمف ًمٙمثرشمف وؿمٝمرشمف، وًمٙمـ اًمٖمرض اإلسماٟمة قمـ أن وهذا يمث

اًمِمٕمراء ُيٓمئقن يمام يٓمُئ اًمٜماس، ويٖمٚمٓمقن يمام يٖمٚمط اًمٜماس، ويمؾ اًمذي ذيمره 

شاًمٜمحقيقن ذم إضمازة ذًمؽ وآطمتجاج ًمف ضمٜمس ُمـ اًمتٙمٚمػ
(1)

. 

ؿمٕمًرا،  ورسمام ي٘مقل ىمائؾ: هذا ما يتنِجُف ذم اًمِمٕمر، أُما ُما ٟمحـ سمّمدده ٟمٔمٌؿ وًمٞمس

 هِ رِ ذ  ٕمَ تَ واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ٓ يٗمك، واًمٜمافمؿ ٓ ُمٜمدوطمَة ًمف ذم شمرك سمٕمض ُما ىَمَّمَد ًمٜمٔمٛمف ًمِ 

إٓ   -اسمتداًء  –قمٚمٞمف ذم اًمّمٜمٕمة: إذ إنن شمريَمف إزراٌء سمف وظَمرٌم ذم سمٜمائف، وهؾ َٟمَٔمَؿ 

ر؟!  ُمقاوٞمع قمٚمٛمف أو ومٜمِف: ومٞم٘ماَل ًمف سمٕمد ذًمؽ ر رؤوَس ـًمٞمختّم : َدْع قمٜمؽ ُما شمٕمذن

إنن وىمقع اًمٚمحـ واخلٓم٠م، واًمٚمٖمة اًم٘مٚمٞمٚمة، وهذا اًميب ما   -وسماهلل اًمتقومٞمؼ  -ومٜم٘مقل 

ُب تت ضُمٜمِْح  ر آطمتجاج ما ُيزري سمِمٕمره ـذم قمّم رورة: ذم ؿمٕمر ؿماقمرٍ ـاًمْم يتنن

. واًمٙمالم ؾمةً ِمٌٕمقٟمف سمحًثا وُُمدارَ ط  ُمـ رشمٌتف، ًمذًمؽ وضمدٟما اًمٕمٚمامء إؾُمتاذيـ يُ وحَيُ 

ي٘مع ذم يمالم اًمِمٕمراء اًمٞمقم، ٕن ٟمٔمرة اًم٘مداؾمة اًمتل يٜمٔمر هبا أؿمد ظمٓمقرة ومٞمام 

ًخا، ُمع سمٕمد اًمٕمٝمد سماًمٚمٖمة اًمٗمّمٞمحة، وىمٚمة ُمـ  اًمٓماًمب ًمٙمالُمٝمؿ ازدادت شمرؾم 

ى ًمٌٞمان ذًمؽ ُمـ اًمٕمٚمامء، ومْماًل قمـ ٟمدرة ُمـ ي٘مرأ ٟم٘مدهؿ سمٕمد أن يًت٘مر ذم يتّمدن 

طمثقن ذوو سمٓمقن إسمحاث اًمٕمٚمٛمٞمة اًمرصٞمٜمة اًمتل ٓ ي٘مػ قمٚمٞمٝما إٓ اًمٌا

ػ اعمٙمتٌات سمحٞمث ٓ ُيٜمٗمض قمٜمف أو يًت٘مر قمغم أرومُ  -وُما أٟمدرهؿ  -آظمتّماص

أو ٓصٓمٗماء اًمٙمتب اًمتل  –إن ُوضمدت  -اًمؽماب إٓ ًمٚمّمٞماٟمة واعمراضمٕمة اًمدورية 

 ؾمٞمتؿ قمروٝما ذم ُمٕمرض هٜما أو هٜماك. 

                                           
  ( وُما سمٕمدها: سماظمتّمار.17ذم اخلٓم٠م ذم اًمِمٕمر: )ص ( 1)
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ذم  –، ٕن اًمٜمٔمؿ يٙمقن قرة ذم طماًمة ٟمٔمؿ اعمتقن اًمٕمٚمٛمٞمةـد هذه اخلٓم٠ميمن ـوشمت

ًمٖمرض شمٕمٚمٞمٛمل، وماًمٜمافمؿ ي٘مّمد ًمتٙمثٞمػ اعمٕماين اًمٙمثػمة ذم أًمٗماظ يًػمة  - ٖماًمباًم

ٝمةٌ  ًمٚمٓمالب ذم ُُمٌتَدإِ  –ذم إصؾ  – يًُٝمُؾ طمٗمُٔمٝما واؾمتحْماُرها، وهل ُُمقضمن

اًمتل هل وؾمٞمٚمة وآًمة ُمـ آٓت تّمٞمؾ  –ت٘مٞمؼ هذه اًمٖماية  ًتجٞمزُ اًمٓمٚمب، ومٙمٞمػ ٟمَ 

هل اًمقؾمٞمٚمة إومم، وأًمة اًمٌٜمّاء ًمتٙمقيـ هذا اًمٗمرع ُمـ اًمٕمٚمؿ = سمتدُمػم اًمٚمٖمة اًمتل 

ريٕمة؟! يت٠ميمد ذًمؽ إن يمان اًمٜمٔمؿ ؾمائًرا ورائًجا ـاعمٚمٙمة ذم أي ومرع ُمـ ومروع اًمِم

 ُمتداوًٓ، ومٝمق أومم سماًمٕمٜماية واًمتٜم٘مٞمح.

 ةـات اًمٕمٚمٛمٞمـقُمــ ذم اعمٜمٔمـذا اًمٙمالم أٟمنف ٓ جيقز اًمتٖماض قمـ اًمٚمحـة هـوظمالص

ك اًميورة اًمِمٕمرية. تت –وسمخاصة اًمًائرة ُمٜمٝما  -  ُُمًٛمن

ُر ـاًمْم)شمًتدقمل ىماقمدًة أظمرى، وهل  (ًمٚميورة أطمٙمام)وىماقمدة  رورُة شُم٘مدن

رورة ذم ُمثٚمف، ـأي ٓ شمرشمٙمب إٓ ذم أوٞمؼ احلدود، وومٞمام ُأسمٞمح وىمقع اًمْم (سمَ٘مْدِرها

 ومال شمٜمًحب اًميورة قمغم يمؾ يمالم، وذم يمؾ طمال.

ٚمِمٕمر ظمّمائَص، ُمٜمٝما الصة هذه إطمٙمام أن ًم... وظُم »ي٘مقل اًمًٞمقـمل:

روراتـاًمْم
(1)

ٍَم ومٞمٝما قمغم ـرورات يٜمٌٖمل أن دُمتٜمب، وجيب أن ُي٘متـوأن هذه اًمْم، 

احلاضمة، ومٞم٘مدر سم٘مدرها، وأن يٕمٚمؿ اًمِماقمر أن ُما ٓ ي١مدي إمم اًميورة أومم ما ي١مدي 

شإًمٞمف 
(2)

. 

ًتحدَث ُمـ رضورات اًمِمٕمر ُما مل يًٌؼ ًمف ٟمٔمػم قمـ ؿمٕمراء وًمٞمس ًمٜما أن ٟمَ 

 أٟمف ٓ سمد أن يٙمقن ًمٚميورة اًمِمٕمرية وضمٌف ُمـ وضمقه اًمٕمرسمٞمة خترج اًمٕمرب، يمام

قمٚمٞمف. ويٜمٌٖمل أن ُي٘متٍم ذم اًميورة قمغم ُما ي٘مٞمؿ وزن اًمٌٞمت، أو يٚمص ُمـ قمٞمب 

                                           
 ىمدُمٜما ُمذهب اسمـ ومارس وُمـ واوم٘مف طمٞمث جيٕمٚمقن اًمِمٕمر يمٖمػمه ُمـ اًمٙمالم.( 1)

 (.115٘ماًل قمـ طماؿمٞمة اًمدُمٜمٝمقري )ص إؿمٌاه واًمٜمٔمائر، ٟم( 2)
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اًم٘ماومٞمة أو اًمِمٕمر
(1)

    . 

أن يمن اًمقزن سمّمقرة ظمٗمٞمٗمة، ُمثؾ تريؽ ؾمايمـ،   -واهلل أقمٚمؿ  -ُمـ هٜما ٟمرى 

ُر وأهقُن ُمـ ـيدظمٚمٝما هذا اًمٜمقع ُمـ اًمزطماف = أيًأو شمًٙملم ُمتحرك ذم شمٗمٞمٕمٚمة ٓ 

ارشمٙماب ظمٓم٢مٍ ًُمٖمقيي أو حلـ وماطمش: يمتًٙملم أواظمر اًمٙمٚمامت وصاًل، وهق ىمٌٞمح 

ضمًدا ٕن اًمتًٙملم وصاًل ٓ يًٛمع إٓ ذم اًمٚمٝمجات اًمدارضمة، وُما أيمثر هذا اًمٚمحـ 

 ذم ُمٜمٔمقُمات اعمت٠مظمريـ.

رب ُمـ اًمتٓمقير ـن اٟمتٝماج هذا اًمْمقمائً٘ما دو ُػ ٘مِ وإنن ُمـ أهِؿ إؾمٌاب اًمتل شمَ 

ِب ضمقاز شمَ سملم دوات وإقمالم اعمت٘مدُملم، وسملم اطمؽمام اًم٘مُ  اخلٚمطَ  ُما ي٘مع ذم  ٕم٘م 

دوٟمف.  ـْ ٛمَ ُمٜمف قمامِل ومَ  يمالُمٝمؿ ُمـ ظمٓم٢مٍ همػم ُم٘مّمقد، أو اًمتٜمٌٞمف قمغم وهٍؿ ٓ ُيٕمّمؿُ 

وا سماًمت٘مدم، و » : ي٘مقل اًم٘ماض اجلرضماين اقمت٘مد اًمٜماس ...وًمقٓ أنن أهؾ اجلاهٚمٞمة ضُمد 

، ًؽمذًمةً ُمُ  ٞمٌةً ٕمِ يمثػًما ُمـ أؿمٕمارهؿ ُمَ  : ًمقضمدَت واحلجةَ  واإلقمالمَ  ومٞمٝمؿ اًم٘مدوةَ 

ـن  وُمردودةً  ـن  ُمٜمٗمٞمة، ًمٙم ـَ  ، وآقمت٘مادَ اجلٛمٞمَؾ  هذا اًمٔم  ةَ ٜمن ك اًمٔمِ ٗمَ قمٚمٞمٝمؿ، وٟمَ  ؽَمَ ؾَم  احلً

، وىماُمت ذم آطمتجاج هلؿ يمؾ ذهٍب ُمَ  ذم اًمذِب قمٜمٝمؿ يمؾن  اخلقاـمرُ  قمٜمٝمؿ، ومذهٌِت 

ش٘مامُمَ 
(2)

 . 

 

 

                                           
 (.255:  246(، ذم قمٚمٛمل اًمٕمروض واًم٘ماومٞمة )ص 192:  163اٟمٔمر: ومّمقل ذم قمٚمؿ اًمٕمرسمٞمة )ص ( 1)

 (.4اًمقؾماـمة سملم اعمتٜمٌل وظمّمقُمف )ص ( 2)
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 املبحث الثالث: االستدالل لجواز االستدراك وتنقيح الكالم
، ُمع رٍ ـّمر وُمَ ـاًمٕمٚمامء اعمح٘م٘ملم ذم يمؾ قمّم قمغم إوائؾ صٜمٞمعَ  مل يزل آؾمتدراكُ 

ا ُمـ ي٠ميت سمٕمدهؿ قْ َص وْ اًمتزام إدب اًمالئؼ سم٠مُمثاهلؿ، سمؾ إنن اًمٕمٚمامء أٟمٗمًٝمؿ ىمد أَ 

أن ه١مٓء اًمرسماٟمٞملم ًمق  اب، وُما ٓ يِمؽ ومٞمف قماىمٌؾ سم٢مصالح ُما شم٠ميمد ُمـ جماٟمٌتف ًمٚمّمق

قاوٕملم ؿمايمريـ ذقمٜملم ُمتقا قمغم ُمقاوع اخلٓم٢م ذم طمٞماهتؿ ًمرضمٕمقا إمم احلِؼ ُمُ ٗمُ ُأوىمِ 

وإُمثٚمة قمغم هذا يمثػمة ُمتقاشمرة، ُمٜمٝما ُما هق ُمِمٝمقر قمـ  عمـ اؾمتدرك قمٚمٞمٝمؿ.

ٕمرهل ؿمـقاء ومــف قمغم اإلىمـريف ذم شمٜمٌٞمٝمـال سمٕمض ُمٕماصـواطمتٞم ،اًمٜماسمٖمة
(1)

، وُمـ ذًمؽ 

 ُما ورد قمـ اًمٕمالُمة اعُمؼّمد إذ وىمػ قمغم ؿمٕمر جلٛمٞمؾ سمـ ُمٕمٛمر، وومٞمف:  –أيًْما -

ــــــٞمٛمة ـــــــ ؿم ــــــلم أطمً  أٓ ٓ أرى إصمٜم

 

ــؾِ   ـــ مُجْ ــل وُم ــدهر ُمٜم ــغم طمــدصمان اًم  قم

إلىماُمة وزن اًمٌٞمت قمغم اًمٓمقيؾ، ومٖمػمن اًمرواية إمم :  (اصمٜملم)ومٚمؿ ُيٕمجٌف ىمٓمع مهزة  

أٓ ٓ أرى ظِمٚمنلم
(2)

. 

ا اؾمتدراك إلىماُمة اًمقزن، وُمـ آؾمتدراك قمغم اعمٕمٜمك ُما ُيروى قمـ وهذ

 ىمرأُت قمغم ظمٚمػ ؿمٕمر ضمرير، ومٚمام سمٚمٖمت ىمقًمف: »إصٛمٕمل ىمال: 

ــــؾ ِذه ــــا ظمــــػُمه ىمٌ ــــؽ يقًُم ــــا ًم  ومٞم

 

ـــــٞمِف وأىمّمـــــ  ـــــَب واؿِم ـــــفْ ـَشمٖمٞمن  ر قماذًُم

و. ًمف: يمذا ىمرأشُمف قمغم أيب قمٛمرٍ  إمم ذ؟ ىمٚمُت  ١موُل ف! وُما يٜمٗمٕمف ظمػٌم يَ وم٘مال: ويٚمَ  

د إًمٗماظ، وُما يمان ـوم٘مال زم: صدىمَت، ويمذا ىماًمف ضمرير، ويمان ىمٚمٞمؾ اًمتٜم٘مٞمح، ُُمِم رن

أسمق قمٛمرو ًمُٞم٘مرَئؽ إٓ يمام ؾمٛمع. وم٘مٚمت: ومٙمٞمػ يمان جيب أن ي٘مقل؟ ىمال: إضمقد ًمف 

ًمق ىمال: ومٞما ًمؽ يقًُما ظمػمه دون ِذه. وماروه هٙمذا. وم٘مد يماٟمت اًمرواة ىمدياًم شُمّمٚمح 

                                           
واخلّمـائص  ،(68 ،67ًمٚمقىمقف قمغم اًم٘مّمة يماُمٚمة: اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمثال: ـمٌ٘مات ومحـقل اًمِمـٕمراء )ص ( 1)

(1  /240.) 

 (.4/184(، )266/  2(، ذح اًمِماومٞمة )204اٟمٔمر : ٟمقادر أيب زيد )ص ( 2)
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شٓ أرويف سمٕمد هذا إٓ هٙمذاُمـ أؿمٕمار اًم٘مدُماء، وم٘مٚمت: 
(1)

. 

 وُمثؾ ذًمؽ أنن أسما اًمٗمْمؾ اسمـ اًمٕمٛمٞمد أٟمِمد ىمقل أيب متام:

ـ صــٗمحة اعمــاء اًمــذي  ويمِمــٗمت زم قمــ

 

 ىمـــد يمٜمــــُت أقمٝمـــده يمثــــػم اًمٓمحٚمــــب 

إذا أُمٙمـ أن ُيّمٚمح ىمّمٞمدشمف سمتٖمٞمػم ًمٗمٔمة، :  : قمـ ضمٚمدة اعماء، وم٘مال وم٘مال: إٟمام ىمال 

: وسملم اًمّمٗمحة واجلٚمدة سمقن  أسمق هاللىمال  .ومٛمـ طم٘مٝما وطمؼ ىمائٚمٝما أن شُمٖمػمن 

سمٕمٞمد
(2)

. 

وم٢مذا يمان إُمر يمذًمؽ ذم رواية اًمِمٕمر: ومام أطمرى اعمٜمٔمقُمات اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة سمف! وهق 

ُمة اًمقزم  إُمام اًم٘مراءات أسمق اًم٘ماؾمؿ واطمٍد ُمـ اًمٕمٚمامء: ُمٜمٝمؿ اًمٕمالن  ه همػمُ رُ ٘مرِ ُما يُ 

 ذم احِلرز: إذ ي٘مقل: اًمِماـمٌل 

ـان ظَمـــــْرٌق ومادنِريْمـــــ  ُف سمٗمْمـــــٚمةوإْن يمــــ

 

 

  ًٓ ــَق ـْ ضَمــاَد ُِمْ٘م ــ ــٚمِْحُف َُم ــِؿ َوًْمٞمُّْم ـ احِلْٚم ــ  ُم

....أي: وإن وضمد ظمرٌق ذم  »ً٘ما:ؿمارطًما وُُمٕمٚمّ  ي٘مقل اًمٕمالُمة أسمق ؿماُمة  

ـ ذيمر اخلرق هٜما ُما شم٘مدم ُمـ ًمٗمظ اًمٜمًٞمج، ويمٜمك سماخلرق قمـ اخلٓم٢م،  ًن ٟمًٞمجف، وطم

ا سمٗمْمٚم،  أي: ومتداريمف (وم٠مدريمف: ) وىمقًمف ًً ة ُمـ اًمرومؼ وإٟماة، أي: شمالوَمف ُمٚمتٌ

وًْمُٞمّمِٚمِح اخلرق ُمـ ضماد ُم٘مقًمف، وهق ًمًاٟمف. وٟمّمب ُم٘مقًٓ قمغم اًمتٛمٞمٞمز، وضمقدة 

وىمد اُمتثؾ ؿمٞمخٜما أسمق احلًـ ،اًمٚمًان يمٜماية قمـ ضمقدة اًم٘مقل سمف
(3)

أدسمف ذم ذًمؽ 

ٌنف قمغم ُمقاوع ؾمٜمذيمرها ذم ُمقوٕمٝما  وطمذوُت طمذوه ذم   -إن ؿماء اهلل شمٕمامم -ومٜم

، وذًمؽ ُمًاقمدًة ًمف ومٞمام ومٕمٚمف هلل، وإقماٟمًة ًمف قمغم شم٘مريب هذا ذًمؽ ذم ُمقاوع ؾمؽماها

                                           
 (. 199 ،198(، اعمقؿمح )ص 480ديقان ضمرير )ص ( 1)

 (.1/146ديقان اعمٕماين )( 2)

ذم ذطمـف قمـغم ًمٚمِمـاـمٌٞمة اعمًـٛمك: ومـتح اًمقصـٞمد ذم ذح  اوي ــــؿ اًمديـ اًمًخــام قمٚمــل اإلُمــيٕمٜم( 3)

 د.ـٞمـاًم٘مّم
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شاًمٕمٚمؿ قمغم اًمٜماس، وهلل احلٛمد
(1)

. 

 –أي اًمِماـمٌّل  –...وأذن »ُُمٕمٚمً٘ما قمغم اعمقوع ٟمٗمًف : وىمال اسمـ اًم٘ماِصح 

ذم هذا اًمٌٞمت عمـ وضمد ظمٓم٠ًم ذم ٟمٔمٛمف وضماد ُم٘مقًمف أن يّمٚمح ذًمؽ اخلٓم٠م، وهذا 

ششمقاوع ُمٜمف
(2)

. 

ٞمع اًمٕمٚمامء ذم اًمتٜمٌٞمف قمغم سمٕمض اعمقاوع اًمٞمًػمة ذم اًمِماـمٌٞمة قمٜمد ومل يتقىمػ صٜم

يمام هق  –طمِد ذيمر اعمقاوع اًمتل ظمرج اًمِماـمٌل ومٞمٝما قمـ ـمريؼ يمتاب اًمتٞمًػم ًمٚمداين 

ٌنٝمقا  –ُمٕمروف قمٜمد اعمِمتٖمٚملم هبذا اًمٕمٚمؿ  قمغم سمٕمض إًمٗماظ اًمتل  –أيًْما  –سمؾ ٟم

ا اًمٌدائؾ هلا ما جيده اًمٜمافمُر ذم واىمؽمطمق ىَمٍُم ومٞمٝما اًمٜمٔمُؿ قمـ ُم٘مّمقد اإلُمام 

 ُمقاوع يمثػمة ُمـ ذوطمٝمؿ: أذيمر ُمٜمٝما هذيـ اعمقوٕملم:

 قمغم ىمقل اًمِماـمٌل : شمٕمٚمٞمؼ اًمٗماد  -1

ـ راويف ٟمَ  ِؽ اًمِ وُمَ   ..اِسٌ يقم اًمدي

أو ٟمحق ذًمؽ ًمٙمان  ،.....وًمق ىمال : وُماًمؽ يقم اًمديـ َُمدن ٟمام رًى  » طمٞمث ىمال :

شأووح ًمٚمٛم٘مّمقد
(3)

. 

 :  ذم ذح ىمقل اًمِماـمٌل -أيًْما –وىمال  -2

ـــــدهيؿُ  ـــــزٌة وًم ـــــٞمٝمؿ مح ـــــٞمٝمؿ إًم  قمٚم

 

 مجٞمٕمـــًا سمْمـــِؿ اهلـــاء َوىمًٗمـــا وَُمْقِصـــالً  

، ويٚمزم  اًمٙمٚمؿ ذم اًمقىمػ واًمقصؾ ذهـاء ُمـ هــؿن اهلَو  زةَ ـمح ؼم أنن ـ...أظم»ال ـىم  

ن، ـأن شمٙمقن ىمراءة اًمٌاىملم سماًمٗمتح، وًمٞمًت سمف، سمؾ هل سماًمٙم - ٚمفقمغم ُما أصن  -

سم٠مٟمف اقمتٛمد قمغم ُما اؾمت٘مر وصمٌت ُمـ أن هذه اهلاء ٓ شُمٗمتح ًمٖمًة، وًمٞمس واقمُتذر قمٜمف 

                                           
 (.78/  1اين ُمـ طمرز إُماين )إسمراز اعمٕم( 1)

 (، ـمٌٕمة دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة.29هاج اًم٘مارئ )ص ( 2)

يريــد أن شم٘مٞمٞمــد ىمــراءة اًمٙمًــائل وقماصــؿ سماعمــد )ُماًمــؽ(  ،(164/  1اًممًمــئ اًمٗمريــدة ذم ذح اًم٘مّمــٞمدة )( 3)

 أووح ذم اًمدًٓمة ُمـ جمرد آىمتّمار قمغم ؿمٝمرة ىمراءة اًمٌاىملم سماًم٘مٍم )ُمٚمؽ(. 
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 :  ٕٟمف اطمؽمز ومٞمام هذا ؾمٌٞمُٚمف، أٓ شمراه ىمال (يٕمٜمل أٟمف اقمتذار همػم ُُم٘مٜمع)سمذًمؽ 

.. ُن ـويم                سمُِٞمقٍت واًمٌُِٞمقت ُيَْمؿ 

 –ها هٜما  –ومل ي٘مؾ : وسماء سمٞمقت واًمٌٞمقت يْمؿ، وُمثٚمف ذم اًم٘مّمٞمد يمثػم، وًمق ىمال 

شمل يٚمزُمف رء (يٕمٜمل سمدل : سمْمؿ اهلاء)ن ـسمْمؿ اًمٙم
(1)

. 

اإلُمام احلريري صاطمب اعم٘ماُمات ي٘مقل  جدُ ٜمٔمقُمات ذم همػم اًم٘مراءات ٟمَ وذم اعم

(ُمٚمحة اإلقمراب)ذم آظمر ُمٜمٔمقُمتف 
(2)

 : 

ــــــدن اخلٚمــــــال ًُ ــــــا وَم ًٌ ــــــْد قمٞم
 وإْن دَمِ

 

ــــ  ــــَب ٓ قمَ  ـْ وَمَجــــؾن َُم ــــومٞمــــف وَ  ٞم  القَم

ُٓمٞمة )ًج اإلُمام احلًـ سمـ زيـ اًمُ٘مٜمايّن ذم آظمر شمقؿمٞمحف ًمـ وقمغم ٟمٗمس اعمٜمقال يٜم 

 ًمإلُمام اسمـ ُماًمؽ : (ومٕمالإ

ـــــاًل  ــــــ رأى ظَمَٚم ـــــل م ـــــل أسمتٖم  وإٟمٜم

 

ـــاَل   ـــف أن ُيّمـــٚمَِح اخلََٚم ـــَدسمُت ًم ـــٞمام اٟمَت  وم

ـــــــــغم  ـــــــــا وإنن قم ًٌ ـــــــــُف ضَمٜم ٜمَ  إذا شمٞم٘من

 

 رِب اًمؼميـــــِة زم ٓ هَمـــــػُم ُُمـــــتنَٙماًل... 

 ا.وإُمثٚمة قمغم ذًمؽ يمثػمة ضمد   

وىمد ضماءت اؾمتجاسمة اًمٕمٚمامء ذم اًم٘مديؿ واحلديث هلذه اإلرؿمادات واإلؿمارات ذم 

صقرة شمٕمديؾ وشمٜم٘مٞمح وإصالح ظمٚمؾ وإواومة ٟماىمص واؾمتٙمامل ُمٕمٜمًك...إًم ، ما 

 ٗماهتؿ.ًتا ذم ُم١مًمن ٟمراه ُمٜمثقًرا ذم ذوطمٝمؿ، وُُمثٌَ 

  َك اًمٕمٚمامءُ وًمق شَمرَ 
ٍ
سم٠مًمٗمٞمة اسمـ  يمقهُمـ اًمٜمٔمؿ ُمـ ىُمُّمقٍر ًمؽم اًمتٜمٌٞمَف قمغم ُما ذم رء

وأضمزل ًمف إضمر  -طمٗمٔمف اهلل  – ي٘مقل اًمِمٞم  احلٙمٛمّل اعمذطِمِجّل  ؽـُماًم

ن ـثػم ُمـيم ُمثال قمغم ذًمؽ اؾمتدراكُ  .....وًمٕمؾن أسمرزَ  » : واعمثقسمة اح قمغم أسمٞمات ـ اًمنم 

                                           
واٟمٔمر يمذًمؽ هاج اًم٘مارئ  ،(، وٕيب ؿماُمة ذم هذا اعمقوع يمالم ىمريب ُمـ هذا166/  1دة )اًممًمئ اًمٗمري( 1)

 (.  38)ص 

 (.47ُمٚمحة اإلقمراب )ص ( 2)
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اًمؽ ُمع أهنا ُمـ أطمًـ اعمٜمٔمقُمات ؾمًٌٙما وأىمقاها ـٗمٞمة اإلُمام اسمـ ُمـيًػمة ُمـ أًم

 ع إٟمًاٌن سم٠مهنا أقمٔمُؿ أًمٗمٞمٍة ُٟمٔمَِٛمْت قمغم اإلـمالق عما ضماوز احل٘مٞم٘مة.صٜماقمًة، سمؾ ًمق ىمٓم

اح ىمقًُمف ذم سماب اًمٙمالم وُما  وُمـ أسمٞماِت هذه إًمٗمٞمة اًمتل أصَٚمَحٝما قمدٌد ُمـ اًمنُمن

 يت٠مًمػ ُمٜمف:

 وإُمـــــُر إن مل َيـــــُؽ ًمٚمٜمـــــقِن حمـــــّؾ 

 

 ومٞمـــف هـــق اؾمـــٌؿ ٟمحـــق َصـــْف وطمٞمنَٝمـــْؾ  

ومٕمؾ إُمر دون اؾمؿ اًمٗمٕمؾ اعماض واعمْمارع، وىمد اقمؽُمض قمٚمٞمف سم٠مٟمف َذيَمَر اؾمَؿ  

 .(واًمتٜمقيـ)ٕن اؾمٛمٞمتٝما ُمٕمٚمقُمة ُمـ ىمقًمف  (طَمٞمنَٝمؾ)و  (َصفْ )واقمؽُمض قمغم متثٞمٚمف سمـ 

 وىمد أصٚمح هذا اًمٌٞمت قمدد ُمـ ذاح إًمٗمٞمة ُمٜمٝمؿ آؿمٛمقين سم٘مقًمف: 

ــــك واْٟمَخــــَزْل   وُمــــا ُيــــَرى يماًمٗمٕمــــِؾ ُمٕمٜمً

 

ـــِف اؾمـــٌؿ ٟمحـــُق َصـــْف وطَمٞمنَٝمـــْؾ  
 قمــــ َذـمِ

 وذيمر أن سمٞمتف هذا يِمٛمؾ أؾمامء إومٕمال اًمثالصمة. 

 وأصٚمحف اسمـ همازي إصالطًما ضُمزئًٞما سم٘مقًمف:

 ......َٟمْحُق َصؼًما طَمٞمنَٝمْؾ..

 وذيمر أنن ذم ذًمؽ إؿمارًة إمم اعمّمدر واؾمؿ اًمٗمٕمؾ.

 ىمٚمت: وًمق ؿماء اًمتٍميح سماًمثالصمة ىمال: "صمؿ أصٚمحف إصالطًما ؿماُماًل وم٘مال:

ـــِذي  ـــا ًمِ ـْ ُمٜمٝم ـــ ـــا شمُٙم ـــّؾْ َوَُم ـــػُم حَمَ  هم

 

ـــــّؾْ   ـــــاَت َوَوْي وطَمٞمنَٝم ـــــٌؿ يَمَٝمْٞمَٝم  وَماؾْم

 ..وما اؾمُتدِرَك قمغم اإلُمام اسمـ ُماًمؽ ىمقًُمف ذم آظمر سماب )اًمتٜماُزع ذم اًمٕمٛمؾ(:.. 

ـــؼَمْ  ـــػَم ظَم ـْ هم ـــ ـــَزْم إن يُٙم ـــُف اًم ـــْؾ طَمْذوَم  سَم

 

ـــــــؼَمْ   ـــــــَق اخَل ـْ ُه ـــــــ ـــــــُف إن يُٙم  وَأظِمَرْٟم

اح ُمٜمٝمؿ إؿُمُٛمقينّ     سم٘مقًمف:وىمد أصٚمحف قمدٌد ُمـ اًمنمن

ــــَرى ٌْس أو ُي ـــٌـ ــــَػ ًَم ٓ إِْن ظِمٞم ــــُف   واطْمِذوْم

 

ًرا   ًمُِٕمْٛمـــــــــَدٍة وَمِجـــــــــْئ سمـِــــــــف ُُمـــــــــ١َمظمن

 وأصٚمحف آظمر سم٘مقًمف: 
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ـــــْب  ًِ  واطْمِذوْمـــــُف إن مل َيـــــُؽ َُمٗمُٕمـــــقٌل طُم

 

ـــــْب....  ـــــ٠مظَِمْرُه شُمِّم ـْ َذاَك وَم ـــــ شوإن يُٙم
(1)

 

ٙمثػم ُمـ وُمـ اعُمٕماسيـ اًمذيـ سمرقمقا ذم صٜماقمة اًمٜمٔمؿ واؿمُتٝمَر قمٜمٝمؿ إصالُح اًم 

اعمٜمٔمقُمات: اإلُمام اًمٕمالُمة اًمِمٞم  اعُمحّ٘مؼ حمٛمد ؾمامل قمٌد اًمقدود اهلاؿمٛمّل اًمِمٜم٘مٞمٓمّل 

َدو اًمِمٜم٘مٞمٓمل، وؾمار قمغم درهبؿ ومْمٞمٚمة اًمِمٞم    وومْمٞمٚمة اًمِمٞم  حمٛمد احلًـ اًمدن

اًمذي  –٘مف ـٔمف اهلل ووومن ـطمٗم –اعمح٘مؼ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد ؾمٗمٞمان احلٙمٛمّل اعمذطِمِجّل 

ٚمًٚمة ُمـ اعمتقن اًمٕمٚمٛمٞمة اعمختارة ذم ـ٘مٞمؼ ؾمـٌاَريًما إلظمراج وتـُمُ  نموقًماـك ُمٜمن ـيتٌ

ؼ اًمٕمديَد ُمـ اعمتقن ُمثؾ ـومروع اًمٕمٚمقم اًم ُمتـ هداية ))نمقمٞمة اعمختٚمٗمة،  وىمد طم٘من

ًمإلُمام اعم٘مرئ قمٚمؿ اًمديـ  ((اعمرشماب وهماية احلٗماظ واًمٓمالب ذم شمٌٞملم ُمتِماسمف اًمٙمتاب

ًمإلُمام اعم٘مرئ إديب  ((َقـمنـ٠مة اًمٗمّمٞمحُمُ ))و  ، هـ 643اًمًخاوّي اعمتقرمن ؾمٜمة 

ـؾ إٟمـُماًم ظ ـاومــة احلــأًمٗمٞم ))و  ، هـ 699ٜمة ـقرم ؾمـّز اعمتـدًمـؽ سمـ اًمـُٛمَرطمن

 الطماٍت ـويمثػم ُمـ هذه اعمتقن خُمَْرضَمٌة سمتّمقيٌاٍت وإصوهمػم ذًمؽ .. ،((اًمٕمراىمّل 

 د وحمٛمد احلًـ..اًمقدو ًمٚمِمٞمخلم اعمح٘م٘ملم حمٛمد ؾمامل قمٌد ؾمقاٌء ًمٚمِمٞم  احلٙمٛمّل أو

ًٌِٝما  ـَ اًمِمٞم  احلٙمٛمّل اعمذطِمِجّل إذ أدرج اًمتّمقيٌات ذم أصؾ اعمتـ ُُمٜم وىمد أطمً

ًمِة يمامدٍة ًمٚمحٗمظ  ـُ ذم صقرشمف اعُمٕمدن قمغم ٟمِص اًمٜمافمؿ ذم احلاؿمٞمِة طمتك ُيٕمَتَٛمَد اعمت

وآؾمتذيمار، وماعمالطمُظ أن اًمٕمٚمامء اًمًاسم٘ملم مـ يماٟمقا ُيّمِٚمُحقن اعمتقن يماٟمقا 

ٌِف اًمِمصمؿ يُ  ،سمتّمقيٌف واىمؽماح ؾِ ٚمَ قن قمٜمد ذيمر اخلَ ٗمُ يتقىمن  اُح ُمِ ـُٜم ُمع  :ـ سمٕمده قمغم ذًمؽرن

ُل. وهذا اًمّمٜمٞمُع ضَمَٕمَؾ  سم٘ماء اعمتـ إصكم سمّمقرشمف اًمتل ووٕمٝما قمٚمٞمٝما ٟمافِمُٛمُف إَون

اًمٙمثػميـ يٕمؽموقن قمغم إصالِح اعمتقن ُمـ إؾماس حُمتجلم سمحال اًمًاسم٘ملم، 

وُُمٕمت٘مديـ أنن ذم ذًمؽ ـمٕمٜمًا قمغم اًمٕمٚمامء أصحاب هذه اعمٜمٔمقُمات، وهل١مٓء ٟمذيُمُر ُما 

                                           
 ( سماظمتّمار.32 – 30ُم٘مدُمة ت٘مٞمؼ أًمٗمٞمة اًمٕمراىمل )ص ( 1)
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وهذه آؾمتدرايمات ٓ شم٘متيض أن  »: –طمٗمٔمف اهلل  –طِمِجّل ىماًمف اًمِمٞم  احلٙمٛمّل اعمذ

يض ذًمؽ أيًْما أن يٙمقن ـاًمالطمَؼ أيمثُر قِمٚماًم ُمـ اًمًاسمؼ، أو أشمؿ  ٟمٔمًرا ُمٜمف، وٓ ي٘مت

ٌ َع أظمٓمائف، وشَمَّمٞم َد قمثراشمف،  َص ُمـ ؾمٌ٘مف، وشَمَت ٌِف شَمٜم٘م  اًمالطمُؼ ىَمَّمَد سماؾمتدرايمف أو شمٕم٘م 

ف وُم٘مّمَده دلن قمغم ُمرٍض ذم ىمٚمٌف وُٟمزوع قمٜمده إمم وم٢من ُمـ يمان ذًمؽ مهن  :طماؿما ويمال

ٛمٕمة واًمُِمٝمرة قمِ  ًُ ...شٞماًذا سماهلل شمٕمامماًم
(1)

. 

 

 

                                           
 (.28ُم٘مدُمة ت٘مٞمؼ أًمٗمٞمة اًمٕمراىمل )ص ( 1)
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 الجزء الثاني: دراسة تطبيقية على تحفة األطفال
ختٍمة ذم ـٚمَٛمُس اعمٝمتٛمقن سماًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًم٘مٌقَل اجلؿن اًمذي ٓىمتف اعمٜمٔمقُمة اعمُ يَ 

ُمة حٗمة إـمٗمال، ٟمٔمؿ اإلُمام اًمٕمالتُ سمٕمض ُمٌاطمث قمٚمؿ اًمتجقيد، واعمقؾمقُمة سم

ريػ، ـ، وٓ يٗمك هذا اًم٘مٌقل قمغم اعمٝمتٛملم هبذا اًمٕمٚمؿ اًمِمن  ؾمٚمٞمامن اجلٛمزوري

 اًمٜمافمؿ طملم ىمال : ىمد اؾمتجاب دقمقةَ    أنن اعمقمم  -واهلل طمًٞمٌٜما - وٟمحًب

ــــــاأرضُمــــــ سَم ــــــف أن يٜمٗمــــــع اًمٓمالن  ق سم

 

ـــــــقَل واًمثقاسَمـــــــا  ـــــــَر واًمَ٘مٌ  وإضم

 قمٚمؿ: إٓ واٟمتٗمع هبا.  ـماًمِب ومام ُمـ قماملٍ، وٓ 

ٝما اعُمٕمِٚمٛمقن واًم٘مائٛمقن جُ وىمد زاد آهتامم هبا سمٕمد صمقرة شمٓمقير اعمٜماهج اًمتل يٜمتٝمِ 

سماًمتحٗمٞمظ واًمتدريس ذم اعمٕماهد واعمدارس واعمٙماشمب واحلٚم٘مات، ذم ُمٔمٝمر ُمٌارك 

 ُمـ ُمٔماهر رضمقع إُمة إمم شمراصمٝما اًمٖمٜمل. نِمٍ ـُُمٌ

َؾ  ىمد أمجَؾ  -ر وُُمًتٗمٞمض ـُما سملم خُمتَّم  –ويمؿ ُمـ يمتاب  ُما ذم هذه  وومّمن

اًم٘مقل قمغم سمٕمض ُما  اعمٜمٔمقُمة ُمـ ومقائد، إٓ أٟمٜمل ذم هذا اعمٌحث اعُمختٍم ىمٍمُت 

ُمـ حلقن  –وسمخاصة إـمٗمال، وهمػم اعُمتٚمِ٘ملم قمـ اعمِماي   –ي٘مع ومٞمف اًمٓمالب 

وأظمٓماء ذم ٟمٓمؼ سمٕمض أًمٗماظ اًمتحٗمة، يمذًمؽ ُأقمٚمؼ قمغم سمٕمض اًمٙمٚمامت اًمتل ضمرى 

ت إًمٞمف ٠مًُمٖمقِي أو ٟمحقِي سمف، وإٟمام أجلقمغم ىمّمقر ُمٕمٜمقِي أو   ا ىمٚمؿ اًمٜمافمؿ هب

 اًميورُة اًمِمٕمريُة .  اًمٜمافمَؿ 

كم ذم صقرة اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم حلقن اًمٜمٓمؼ، وإصمٌات اًمٜمٓمؼ اًمّمحٞمح ٛمَ وىمد ضماء قمَ 

ًمٚمٙمٚمامت: ُمع اًمؽمضمٞمح سملم اًمٚمٖمات اعمحتٛمٚمة اًمقاردة ذم سمٕمض إًمٗماظ، ُمٜمتٗمًٕما ذم 

سمنموح اًمٕمٚمامء، وأمهٝما ذح اًمٜمافمؿ ٟمٗمًف اعمًٛمك:  –د ومْمؾ اهلل وشمقومٞم٘مف سمٕم –ذًمؽ 

ومتح إىمٗمال
(1)

. وىمد طماوًمُت إصمٌات سمدائَؾ ُُم٘مٜمٕمٍة ًمٌٕمض اًمٙمٚمامت اًمتل ىمٍمت ومٞمٝما 

                                           
 =ُمع اًمرضمقع ،حٗمقظ سمإزهرية )ٟمًخة ُمّمقرة(يمؾ ُما أصمٌت ف ها هٜما ُمـ إصؾ اعمخٓمقط ًمٚمٛمٜمٔمقُمة اعم( 1)
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 صٜمٕمة اًمٜمٔمؿ سماًمٜمافمؿ قمـ إدق. واهلل اعمقومؼ واعمًتٕمان. 

َؾ ًمٚمٜمافمؿ ومٞمٝما، وٓ وٓ يٗمك أنن يمثػًما ُمـ حلقن اًمٜمٓمؼ اًمتل أذُت إًمٞمٝما ٓ َدظْم 

واًمتدىمٞمؼ ذم اًمٜمٓمؼ  ،إذ اعم١مِدي إًمٞمٝما اًمتًاُهُؾ ذم إظمذ قمغم اعمِمايِ   :ًَمْقَم قمٚمٞمف

ؾ ُمـ إؾماس، أو سماًمِمٙمؾ ٙمْ وشمًاُهُؾ سمٕمِض اًمٜماذيـ ذم اًمِمٙمؾ إُما سمؽمك اًمِمن 

اخلاـمئ وإيٙمال اًمتح٘مٞمؼ إمم ُمـ ًمٞمًت ًمدهيؿ ُمٕمرومة سماًمٜمٔمؿ وإوزاِن ومٞمزيدون 

ًمذا يمان ٓسمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف قمغم سمٕمض هذه اعمقاوِع وإصمٌاهتا سمٚمقٍن ُمٖماِيٍر  ،اًمّمقرة ىمتاُمةً 

 أو متٞمٞمزها سمقوع ظمطي تتٝما.

ٌُِف إمم شم٘مًٞمؿ اًمِمٞم  حمٛمد ؾمامل   ،إمم رضوريي  اًمتّمقيٌاِت –رمحف اهلل  –يمام أٟم

، وىمد ٟم٘مؾ هذه اًمت٘مًٞمؿ قمٜمف اًمِمٞمُ   صمؿ  –طمٗمٔمف اهلل  – احلٙمٛمل   وطماضملي وتًٞمٜملي

، ويدظمؾ ومٞمٝما قمٞمقب ـأن اًمتّمقيٌات اًمْمأووَح  ـٌ رورية : شمّمقيُب ُما ومٞمف حل

 ،واًمتّمقيٌات احلاضمّٞمة شمّمقيب ُما ومٞمف وٕمػ ذم اًمؽميمٞمب أو قمٞمب ذم اًم٘ماومٞمة ،اًمقزن

يورات اًمِمٕمرية اًمتل يٛمٙمـ آؾمتٖمٜماء ـواًمتّمقيٌات اًمتحًٞمٜمٞمة : إصالح اًم

قمٜمٝما..
(1)

. 

ـُ إحلاق آؾمتدرايمات اعمٕمٜمقية  ىمٚمُت: يورية يمتّمحٞمح ـتّمقيٌات اًماًمسموُيٛمٙم

ـُ ضَمٕمُٚمٝما ىمِ  ،ُمٕمٜمًك أو شمٙمٛمٚمة ٟم٘مصٍ   ًاًم سمرأؾمف تت سماب )آؾمتدرايمات(.أو يٛمٙم

                                                        

عمخٓمقط ذح اًمٜمافمؿ  اعمًٛمك : ومتح إىمٗمال سمنمح ُمتـ تٗمة إـمٗمال . واًمرضمقع يمذًمؽ ًمٓمٌٕمة ىمٓماع =

م،  وذح اإلُمام قمكم سمـ حمٛمد اًمْمٌاع اعمًٛمك ُمٜمحة ذي 2004 -هـ 1425اعمٕماهد إزهرية اعمٍمية 

أُما اعمقاوع اًمتل قمٚمن٘مُت ومٞمٝما قمغم  ٓماع  اعمٕماهد إزهرية اعمٍمية.اجلالل ذم ذح تٗمة إـمٗمال، اعمٓمٌقع سم٘م

حلقن اًمٜمٓمؼ ومٝمل ُمـ ظمالل ُما ؾمٛمٕمُتف ُمراًرا ُمـ يمثػم ُمـ اًمٓمالب وظمّمقًصا إـمٗمال ُمٜمٝمؿ سماإلواومة 

 عمِماهدة سمٕمض هذه اًمٚمحقن ذم ٟمً  يمثػمة ُمٓمٌققمة همػم حمّ٘م٘مة. 

 .(38 – 37اٟمٔمر: ُم٘مدُمة ت٘مٞمؼ أًمٗمٞمة اًمٕمراىمل )ص ( 1)
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 : نـمتـواآلن إلى دراسة ال
: ٕهنا ُمْماف إًمٞمف  قيٙمثر اًمٚمحـ ومٞمٝما سمٜمّمب اًمتاء، وه (رمحةِ راضمل ) -1 ـٌ حل

يمان يٚمزم ُمٜمف رة. ورسمام أؿمٌٝمت اعمٗمٕمقل سمف قمٜمد قمٛمؾ اؾمؿ اًمٗماقمؾ، ٕٟمف ـجمرور سماًمٙمً

 سمحذف اًمٞماء وسماًمتٜمقيـ ىمٓمًٕما قمـ اإلواومة. (راٍج )أن ٟم٘مقل 

، وذم (هذا)يٙمثر اًمٚمحـ سمخٗمض يمٚمٛمة اًمٜمٔمؿ، وهل إُما ظمؼٌم ًمـ  (اًمٜمٔمؿُ هذا ) -2

 (هذا)هذه احلال يتٕمٚمؼ اجلار واعمجرور سمٗمٕمؾ حمذوف، وإُما أن يٙمقن سمدًٓ ُمـ 

 ُمرومققمة. (اًمٜمٔمؿُ )ٛمة وقمغم يمال اإلقمراسملم ومٙمٚم ،ويٙمقن اجلار واعمجرور ظمؼًما

ة (اعمِٞمٝمل) -3 وهق اًمِمٞم  ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ  ،سمٙمن اعمٞمؿ وؾمٙمقن اًمٞماء َُمدين

يمام ٟمًٌف اجلٛمزوري ذم ومتح   سمـ قمٛمر سمـ ٟماضمل سمـ ومٜمٞمش اعمٞمٝمل قمٛمر سمـ محد 

إىمٗمال
(1)

. 

ذي اًمٙمامل : أي اًمتامم ذم اًمذات  »ىمال اًمٜمافمؿ ذم ذطمف : (ذي اًمٙمامل) -4

شاًمٔماهرة واًمٌاـمٜمة ومٞمام يرضمع ًمٚمخاًمؼ واعمخٚمقق واًمّمٗمات وؾمائر إطمقال
(2)

 .

: وٓ يٗمك ُما ذم هذا اًمٙمالم ُمـ ُمٌاًمٖمة وهُمُٚمّق، إٓ إذا ىمّمد سمٚمقغ اًمٜمٝماية ذم  ىمٚمُت 

ومٞمٝما، وهق سمٕمٞمد إذ ٓ يثٌت اًمٙمامل اًمٌنمي  نم اًمتٗماوُؾ ـمجٞمع اًمٗمْمائؾ اًمتل جيقز ًمٚمٌ

ىمال :  ((... كمل من الرجال كثير ))ىمال اًمٜمقوي ُمٕمٚمً٘ما قمغم طمديث  ،اعمٓمٚمؼ إٓ ًمٜمٌِل 

وًمٗمٔمة اًمٙمامل شُمٓمٚمؼ قمغم متام اًمٌمء وشمٜماهٞمف ذم سماسمف، واعمراد هٜما اًمتٜماهل ذم مجٞمع »

 شظمّمال اًمؼم واًمت٘مقى
(3)

 أ.هـ.  

 ورسمام يماٟمت ًمٗمٔمة اجلامل أىمؾ إصمارة ًمٚمجدل ُمـ ًمٗمٔمة اًمٙمامل، واهلل أقمٚمؿ. : ىمٚمت

                                           
 (.15ومتح إىمٗمال )ص ( 1)

 (.10ومتح إىمٗمال )ص ( 2)

 (.175/  8ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي )( 3)
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نمة اعمٕمدوَد  ـُد ُمـ صمالصمة إمم قماعمِمٝمقر ًُمَٖمًة أن ياًمػ اًمٕمد (أرسمع أطمٙمام) -5

ٝما أن شمٙمقن  وًمٙمـ جل٠م إًمٞمٝما اًمٜمافمؿ  (،أرسمٕمة أطمٙمام)شمذيمػًما وشم٠مٟمٞمًثا، ومٙمان طم٘م 

ًميورة إىماُمة اًمقزن. ويٛمٙمـ اجلٛمع سملم اعمِمٝمقر ًمٖمًة ووزًٟما ًمق ىمٚمٜما: أرسمع طمآت. 

 واهلل أقمٚمؿ.

 ،ُمـ أطمرف أو سماخلٗمض سمدًٓ  ،شُم٘مرأ سمْمؿ اًمتاء : ُمٌتدأ ُم١مظمر (ؾمِت ُرشِمٌَت) -6

يمان إَومم  األول ::  وهنا تنبيهانويمالمها صحٞمح، واًمثاين اظمتٞمار اًمِمٞم  اًمْمٌاع. 

التنبيه  ،وُمٗمردها ُمذيمر (أطمُرف)قمغم  ، ٕن اًمتٛمٞمٞمز قمائدٌ  ؾمتة  أن ي٘مقل اًمٜمافمؿ 
أن اًمؽمشمٞمب اًمذي ذيمره اًمٜمافمؿ أ هـ ع ح غ خ . هق اعمٕمتؼم قمٜمد قمٚمامء  الثاني:

واًمٕملم واحلاء  ،عمحدصمقن ُمٜمٝمؿ يًٛمقن اهلٛمزة واهلاء طمٜمجريةاًمّمقشمٞمات، وإن يمان ا

طمٚم٘مٞمة، واًمٖملم واخلاء جيٕمٚمٝما اًمٌٕمض ـمٌ٘مٞمة أو ُمـ أىمَم اًمٚمًان، وٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف، 

، واًم١ًمال سمٕمد هذا اًمت٘مرير: هؾ يٕمقد  واخلالف ذم إزواج إرسمٕمة إومم ًمٗمٔملٌّ

 :ًام اعمخرج اًمٗمرقمٞمةاًمذي ذيمره اًمٜمافمؿ قمغم إطمرف اًمًتة أم قمغم أىم اًمؽمشمٞمُب 

سمٖمػم شمرشمٞمب  :(غ خ)وأدٟماه وُمٜمف  ،(ع ح)ووؾمٓمف وُمٜمف  ،(أ هـ)ك احلٚمؼ وُمٜمف ـأىمّم

سمٕمٓمػ اهلاء سماًمٗماء  (قمغم اًمٗمّمؾ سملم )أ هـ يدل    سملم يمؾ زوضملم ؟ صٜمٞمع اًمٜمافمؿ 

 قمغم اهلٛمزة ذم ىمقًمف:

 مهٌز ومٝماٌء.........

قمٜمد مجٝمقر قمٚمامء إصقات.  صمؿ اعمًاواة سملم يمؾ زوضملم ُمـ اًمٌاىمل، وهق اعمختار

 ٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٜمٔمؿ يمأيت: ويُ 

 ًمٚمحٚمِؼ ؾمتنٍة َأشَمْت ومْٚمتٕمِرِف  ..............

 ويًتٗماد اًمؽمشمٞمب ُمـ ُمٕماين طمروف اًمٕمٓمػ اعمًتخدُمة ذم اًمٌٞمت اًمتازم ًمف.

( سمحذف اًمٞماء ًمٚمتخٗمٞمػ، وهق ضمائز ُمـ يمؾ ُمٜم٘مقص ُمرومققًما أو واًمثان) -7

ٓ إٟمف ضمائز عمجرد اًميورة، وىمد ضماء هبا اًم٘مرآن  جمروًرا. وضمقازه ًمٖمة ومّمٞمحة،
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ۈئ    ژ وىمقًمف:[،  25]احلج:   ژ ڤٹ  ٹ   ڤ ژ :اًمٙمريؿ ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕمامم

 ، وهمػم ذًمؽ يمثػم. [ 6]اًم٘مٛمر:   ژېئ  

رير ـٗمتح حلٜمًا ُمًٛمققًما، ويرُُمؾ اًمً( سمْمؿ اعمٞمؿ، ويمثػًما ُما شمُ يرُُمٚمقن) -8

اًل: ُينع ذم ُمِمٞمفواحلّمػم: يزيٜمف سماجلقهر وٟمحقه، ويرُُمؾ رُمَ 
(1)

 . 

( همػم دىمٞمؼ، واًمّمقاب: يدهمُؿ: سمرومع اعمٞمؿ، إن ضُمِٕمَؾ اعمدهَمُؿ واطمًدا، يدهمام) -9

ُيدهَمامن( سمثٌقت اًمٜمقن، وًمٙمـ يٚمزم ُمٜمف )وسماقمتٌار اًمٜمقن واًمتٜمقيـ وماًمّمقاب 

اظمتالف اًمروِي، ومٞمٙمقن طمذومٝما ًمٚميورة، وهق ُما ؾمٌؼ شم٘مرير قمدم ضمقازه، ويٛمٙمـ 

ومٕماًل ُماوٞمًا، وإًمػ ًمإلـمالق قمغم اإلومراد، أو ًمتثٜمٞمتف سماقمتٌار ( ُأدهمام)أن ٟم٘مقل 

ومٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك واإلقمراب واًمروِي، وإن يمان   -وهق إصقب  –اًمٜمقن واًمتٜمقيـ 

اًمتٕمٌػم سماعمْمارع أىمقى ٟمًًٌٞما ُمـ طمٞمث اعمٕمٜمك
(2)

. 

يض ـذم يمثػم ُمـ اًمٜمً  سمٗمتح اًمٖملم،  واًمٌٜماء ًمٚمٛمجٝمقل ي٘مت (دهِمؿومال شمُ ) -10

صُمؿن ُما  –أقمٜمل اًمٜمقن واًمتٜمقيـ  –دهَمِؿ، وإصقب ضمٕمُٚمف ُمثٜمًك يمام أؾمٚمٗمٜما إومراد اعم

ر اًمٖملم مل يٚمزُمٜما رء ُمٜمٝمام، ـسمٙمً (شُمدهِمؿْ )وضمُف اجلزم واًمٗمٕمؾ ُمرومقع؟! أُّما ًمق ىمٚمٜما 

اًمٜماهٞمة،  (ٓ)وماعمٗمٕمقل يٛمٙمـ شم٘مديره سمام ٟمِماء، ٕٟمف ُمْمٛمر ُمًتؽم، واًمٗمٕمؾ جمزوم سمـ 

 هيا اًم٘مارئ. واهلل أقمٚمؿ. أي : أٟمت أ ،واًمٗماقمؾ : أٟمت

 ( سمٙمن اًمالم خمٗمٗمة أو ُمِمدة، ويمالمها صقاب، وإومم أيمثر.قُمٚماَِم ) -11

، وًمٞمس ُمـ  : ُمـ اًمثالصمك : اًمَ٘مْٚمب ، واعمِمٝمقر وٕمٞمٗمةٌ  ًمٖمةٌ  (اإلىمالب) -12

ٗمات اعمت٠مظمريـ واعمٕماسيـ ّمٜمن وىمد ؿماع ُمّمٓمٚمح اإلىمالب ذم ُمُ  ،اًمرسماقمك

                                           
 (: ُمادة ر م ل .4/251اٟمٔمر: ًمًان اًمٕمرب )( 1)

ٌنف سمٕمض أؾماشمذشمٜما( 2)  .ذم سمٕمض اًمٜمً  اعمٓمٌققمة يثٌت هذا اًمٌٞمت قمغم اًمّمقرة اًمتل ذهٌُت إًمٞمٝما )أدهمام( يمام ٟم

ًخة اعمٕماهد إزهرية، وذم  ذح اًمٕمالُمة اًمْمٌاع ٟمًخة اعمٕماهد وذم ذح اًمٜمافمؿ ٟم ،وذم اعمخٓمقـمة

 دهمام( . إزهرية)يُ 
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وائؾ ومٝمق اًم٘مٚمب، وٓ وضمقد عمّمٓمٚمح ويمالُمٝمؿ، أُما اعمّمٓمٚمح اًمذي اؾمتخدُمف إ

 اإلىمالب ذم رء ُمـ يمالُمٝمؿ، ويٛمٙمـ أن ٟمًتٌدل هبا ىمقًمٜما: 

 واًمثاًمث اًم٘مٚمُب ٕضمؾ اًمٌاء ........

ُم٘مٓمققمًة قمـ اإلواومة أى يمال ُمـ اعمٞمؿ  (ال  سمتٜمقيـ )يمُ  (يُمال  طمرَف همٜمةٍ )  -13

اًمٌٕمض ُمْماومة ُمٗمٕمقل صماٍن، ويٓمكء  (طمرَف )ُمٗمٕمقل أول، و (ال  )يمُ واًمٜمقن، و

 . (طمرف)إمم  (يمؾ)سم٢مواومة 

( اًمّمقاب ىمراءهتا سمٜم٘مؾ طمريمة اهلٛمزة إمم اًمتٜمقيـ، ًمٞمًت٘مٞمؿ إظمٗماٌء إدهمامٌ ) -14

اًمقزن، وهذا ضمائز رم اًمٚمٖمة، ووردت سمف سمٕمض ىمراءات اًم٘مرآن، ومٞمّمػم اًمٚمٗمظ )إظمٗماُء  

 .(اًمتٜمقيـ)ر اًمٜمقن ـسمْمؿ اهلٛمزة ويمً (ٟمِْدهمام

 ٞمٝمام ؾمايمٜمة ًمٚميورة.( اًمٗماء ومؿمْٗمقية وؾمٛمٝما ،ًمٚم٘مراء اًمِمْٗمقي) -15

ومة (وآتاد) -16 َدَ )ومهزهتا مهزة وصؾ، ٕهنا ُمّمدر اخلامد  ،ُُمٕمرن ، وهل (اتن

واعمٕمٜمك: أٟمف ُيراقمك إفمٝمار اعمٞمؿ ىمٌؾ اًمٗماء واًمقاو: ًم٘مرب خمرج  (،ىُمرهبا)ُمٕمٓمقومة قمغم 

 اعمٞمؿ ُمـ خمرج اًمٗماء، وٓتاد خمرضمٝما ُمع خمرج اًمقاو.

 قز ذم اًميورة، وإن يمان ىمٌٞمًحا.سمقصؾ مهزة اًم٘مٓمع، وجي (ىمٌؾ ارسمع) -17

ـِ اسمغ -18 دًٓمة قمغم اهلٛمزة طمتك ًمق مل شمٜمٓمؼ، ومٝمق  (اسمغ) ذم: مهزة اًمقصؾ  ()ُم

ُمثؾ  شمرُمٞمز سمّمقرة اًمٙمتاسمة ٓ سمّمقت اًمٜمٓمؼ، وىمد اؾمتخدم اإلُمام اًمِماـمٌل 

ة.  هذا ذم احلرز، وأيمثر ُمٜمف اإلُمام اسمـ اجلزري   ذم اًمُدرن

قمغم أهنا ظمؼم، وسمٕمْمٝمؿ  آسمتداء، أوسمٕمْمٝمؿ يْمؿ اًمزاي قمغم  (ورُمَزها) -19

 . يٗمتحٝما قمغم أهنا ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم، وهق اظمتٞمار اًمْمٌاع 

أي رمحة سماعمقصقل.  ،سمْمؿ اًمراء وؾمٙمقن احلاء ُمٗمٕمقًٓ ٕضمٚمف (ُرمحاً ) -20

واًمُرطْمُؿ: اًمرمحة
(1)

رورة، ـن احلاء صمؿ ىمد يًِٙمٜمُقهنا ًمٚمْمـسمٙم (َرمِحًا) وي٘مرُأها اًمٌٕمُض ،

ل أوضمفُ   ، وًمٞمس ومٞمف ارشمٙماُب رضورة.ٝمرُ وأفم وإون

                                           
 (.103/  4اٟمٔمر اًمٚمًان: ُمادة ر ح م .  )( 1)
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سمٜم٘مؾ طمريمة اهلٛمزة إمم اًمالم ومٞمٝمام، يمام  (واًمالم آظمرى واًمالم آومم،) -21

 شم٘مدم ٟمٔمػمه.

 سمتًٙملم اعمٞمؿ ًميورة اًمقزن. (ىمْٛمرية) -22

 وأفمٝمــــرنن ٓم ومٕمـــــؾ ُُمٓمٚمً٘مـــــا -23

 

ــك  ــا واًمت٘م ــؿ وىمٚمٜم ــؾ ٟمٕم ــق ىم  ذم ٟمح

ٕمؾ اًمًايمٜمة ٓ شمٔمٝمر ُمٓمٚمً٘ما قمٜمد ٓم اًمٗم ومٞمف إـمالق همػم دىمٞمؼ: إذ إنن  (ٓمٚمً٘ماُمُ )ىمقًمف  

احلروف يمٚمٝما، ومٝمل شمدهمؿ قمٜمد ُمثٚمٝما، وقمٜمد اًمراء ] أقمٜمل حلٗمص، وإٓ ومالم اًمٗمٕمؾ 

ذم رواية أيب احلارث قمـ اًمٙمًائل [  (ذًمؽ)قمغم ؾمٌٞمؾ اعمثال شمدهمؿ ذم ذال  (يٗمٕمؾ)

ڱ  ں  ں  ڻ   ژ: يمام ذم ىمقًمف شمٕماممدهمٛمة جلٛمٞمع اًم٘مراء ذم ُمثٚمٝما وماًمالم ُمُ 

ڃ  ژ  يمام ذم ىمقًمف شمٕمامم: ويمذًمؽ ُمدهمٛمة ذم اًمراءوٟمحقه،  ، [100ائدة: ]اعم  ژ  ڻ

زٌ  وم٢مـمالق اًمٜمافمؿ  . [93]اعم١مُمٜمقن:  ژ چ ٌِف قمٚمٞمف اقمتامًدا قمغم ، ورسمام مل يُ ومٞمف دمق  ٜم

أول اعمثٚملم اًمًايمـ ذم ٟمٔمػمه، ويمذاك إدهمام اًمالم  إدهمامُ  :ٝمرة، وماًم٘ماقمدة اًمٕماُمةاًمِم  

 ُح إواومة هذا اًمٌٞمت سمٕمد اًمٌٞمت اعمذيمقر: اًمًايمٜمة ذم اًمراء. وُي٘مؽَمَ 

ٓن َوسمِـــــرا  إٓ سمٛمثـــــٍؾ ٟمحـــــق ىمـــــؾ 

 

ِب ذاك اؿمـــــتٝمرا  ـــــؾ رن ـْ ىُم ـــــ٠مدهمٛم  وم

، (٘مارسملمُمُ )رورة، وذم سمٕمض اًمٜمً  سمحذومٝما ـسمًٙمقن اًمتاء ًمٚمْم (ت٘مارسملمُمُ )  -24 

وهق صحٞمح ُمٕمٜمك ووزًٟما، وًمٙمٜمف همػم ُمِمٝمقر ذم آصٓمالح، واؾمتخداُمف ها هٜما 

 أومم.

سمٜمقن اًمتقيمٞمد اخلٗمٞمٗمة، واعُمُثؾ سمْمؿ اعمٞمؿ واًمثاء: مجع ُِمْثؾ،  (سماعمُثُؾواومٝمٛمٜمْف )  -25

ٜمنتف، وجيقز  ًُ ـ  ومٞمف سم ، (اعمََثؾ)وهق ُما ضُمٕمؾ ُِمثآً وُم٘مدارًا ًمٖمػمه حُيَذى قمٚمٞمف، وُيً

سمٗمتحتلم، مجٕمف أُمثال: وهق اًمٌمء اًمذي ييب ًمٌمء ُمثاًل ومٞمجٕمؾ ُِمْثَٚمف
(1)

. 

 ًمٖمة، وًمف ؿمقاهد ذم اًم٘مراءات.سماًم٘مٍم وهق ضمائز  (ضما سمٕمد ُمد)  -26

                                           
 (.201-200/   8اٟمٔمر اًمٚمًان: ُمادة م ث ل . )( 1)
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سمٗمتح اًمٞماء، وسمْمٛمٝما ُمِمددة . إول هق اًمقضمف قمغم أهنا ظمؼم  (وماًمٓمٌٞمٕملن )  -27

ووضمف اًمرومع  ،يٙمقن ُم٘مدم قمٚمٞمٝما، أي: ومٞمّمػم هق اًمٓمٌٞمٕمل: يمام ىماًمف اًمْمٌاع 

 .(يقضمد)ها هٜما شمام سمٛمٕمٜمك  (يٙمقن)واجلٛمٚمة ظمؼمه، واًمٗمٕمؾ  قمغم أٟمف ُمٌتدأٌ 

وأهقن  ، وهق ىمٌٞمح ، يورةـٌاء اًمثاٟمٞمة ًمٚمسمًٙمقن اًم (يمٝمٛمز ؾمٌْب )  -28

ر اجلٛمع سملم إىماُمة اًمقزن واعمٕمٜمك، واهلل أقمٚمؿ ـاًمْم رريـ اإلظمالل سماًمقزن قمٜمد شمٕمذ 

 سماًمّمقاب. ويٛمٙمـ أن شمٙمقن: 

 وأظمــــر اًمٗمرقمــــل ُمــــا ىمــــد قُمِٚم٘مــــا

 

ــــــــا  ــــــــٙمقٍن طُمِ٘مَ٘م ًُ ــــــــزٍة أو سمِ  هبٛم

ضمزم اعمْمارع  قمغم ًمٖمة ُمـ يٙمتٗمل ذم سم٢مصمٌات اًمٞماء سماإلؿمٌاع، أو (ومٕمٞمٝما)  -29 

سمحذف اًمْمؿ اعم٘مدر، إذ إُمر ُمٌٜملٌّ قمغم ُما جيزم سمف ُمْمارقمف، ومٝمق ومٕمؾ أُمر ًمٚمٛمذيمر 

اعمخاـمب ُمـ اًمققمل سمٛمٕمٜمك احلٗمظ 
(1)

. 

ضمٕمؾ طمروف اعمد هل اعمٚمٗمقظ هبا ذم اًمٙمٚمٛمة اعمذيمقرة  (ُمـ ًمٗمظ واي)  -30

طمروف )، واحلروف اعمذيمقرة ٓ متثؾ احلريمات اًمٓمقيٚمة (واي)ًمٚمؽمُمٞمز وهل ًمٗمظ 

. وإٟمام أوىمٕمف ذم ذًمؽ ُما درج قمٚمٞمف (إًمػ)اعمِمار إًمٞمٝما إٓ ذم اًمٗمتحة اًمٓمقيٚمة  (اعمدِ 

رة اًمٓمقيٚمة واًمْمٛمة اًمٓمقيٚمة صقرشملم ًمٚمٞماء واًمقاو، وهق ـاعمّمٜمِٗمقن ُمـ اقمتٌار اًمٙمً

ُما ٓ يٜمًجؿ اٟمًجاًُما يماُماًل ُمع ُما شمقصؾ إًمٞمف اًمدرس اًمّمقيت احلديث، وقمغم هذا 

سمجٛمٕمٝما جمردة ذم يمٚمٛمة  (طمروف اعمد)احلريمات اًمٓمقيٚمة اًمت٘مرير ٓ يٛمٙمـ شمرُمٞمز 

اًمّمقشمٞمة. ويٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٌٞمت  واطمدة إٓ إذا يمٜمّا ٟم٘مّمد رُمقزها اًمٙمتاسمٞمة، وًمٞمَس 

 اعمذيمقر ذم اًمّمقرة:

ـــــــــا ـــــــــٌة ومٕمٞمٝم  أصـــــــــقاشمف صمالصم

 

 ذم ىمــــــاَل ىِمٞمــــــَؾ ىُمــــــق وذم ٟمقطمٞمٝمــــــا 

، وُمثنٚمُت  -ها هٜما  –ٕن اًمّمقت  (طمروومف)أصقاشمف( ومل أىمؾ )وإٟمام ىمٚمُت :   أقمؿ 

                                           
 (.34اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ومتح إىمٗمال )ص ( 1)
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ٌَْت (اًم٘ماف)سمٙمٚمامت ُمـ اًم٘مرءان هبا طمرف ُمتحرك طمريمة ـمقيٚمة  ، وىمد اؾمتققم

روـمٝما ذم اًمٙمٚمٛمة إظمػمة ـاعم٘مؽمطمة مجٞمع احلريمات اًمٓمقيٚمة، صمؿ ُأمجِٚمت سمِم اًمٙمٚمامُت 

 . وقمغم هذا اًمت٘مرير ومآؾمتٖمٜماء قمـ اًمٌٞمت اًمذي يٚمٞمف ضمائز، وهق ىمقًمف : (ٟمقطمٞمٝما)

 .إًم ىمٌؾ اًمٞما.... ُن ـواًمٙم

 وإن ُذيِمَر ومال سم٠مس.   

       ُم٘مّمقرة ًمٚمقزن، وهل صحٞمحة وضماء هبا اًم٘مرءان. (ىمٌؾ اًمٞما، ُمٜمٝما اًمٞما)  -31

 ويٛمٙمـ أن ي٘مال : ،ًمٚميورة (أًمػ)سمًٙمقن اًمالم ُمـ  (أًمٌِػ ُيٚمتزم)  -32

 .... ذٌط وىمٌؾ إًمِػ اًمٗمتُح ًَمِزم.

 اًمقزن: نـرورة، وإومم تريٙمٝما ويمـسمتًٙملم اًمالم ًمٚمْم (سمٛمتّمْؾ وذا )  -33

 يمام شم٘مدم شم٘مريره، ويٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٌٞمت قمغم اًمّمقرة أشمٞمة: 

 ومقاضمــــٌب إن ضمــــاء مهــــٌز سمٕمــــد َُمــــدّ 

 

ـــــَردْ   ـــــَػ اـمن ـــــة يمٞم ـــــاًل سمٙمٚمٛم  ُُمتّم

ــــــِب ارِوهِ   ــــــلء واًمؽمائ  يمجــــــاَء ضِم

 

ـــــِقهِ   ـــــؿن ؾم ـــــٞمُئ صم ـــــقُء واًمٜمً  واًمً

اعمتٕمِٚمؿ: وماًمٌٞمت اعمْماف ي٘مؽمح أُمثٚمة ًمٚمٛمد اعمتّمؾ، وهق ُما جُيكِم اعمٕمٜمك ذم ذهـ   

أي ؾَمِق سملم اعمدود ذم اعم٘مدار: وم٢مذا اظمؽمت  (ؾَمِقهِ )وسمخاصة إذا يمان ـمٗماًل، وأىمّمد سمـ 

: وماًمزُمف طمال ىمراءشمؽ، يمام هق اعمختار قمٜمد أهؾ إداء.  وضمًٝما ما أٟمت ومٞمف خُمػمن

 ًمٚمٛمِد اعمٜمٗمّمؾ : -أيًْما  –صمؿ أوٗمُت هذا اًمٌٞمت، قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٛمثٞمؾ   -34

ـــــــــام ء ـــــــــاينأدقمـــــــــق إمم اهلل وم  اشم

 

ـــــــــــف قمـــــــــــانٍ   ـــــــــــف إًمٞم  إين إًذا سم

ر اًمقزن، يمام ـرورة، وإَْومَم تريُٙمٝما ُمع يمًـ( ؾمٙمقن اًمالم ًمٚمْمسَمَدْل )  -35 

ًٌا. ويٛمٙمـ أن يّمػم اًمٌٞمت قمغم اًمّمقرة:  شم٘مدم ىمري

ــــد  أو ــــغم اعم ــــز قم ــــِدم اهلٛم ــــْؾ ىُم  وَمُ٘م

 

ـــــَدْل   ـــــا سَم ـــــقا وإيامًٟم ـــــق ءاُمٜم  ذم ٟمح

 ٚمة .ؾمٙمقن اًمٕملم ًمٚمقزن، وهل ًمٖمة ىمٚمٞم (ُمْع طمرف ُمد)  -36 
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 سمًٙمقن اًمالم، وهق هٜما حمتٛمؾ: ٕٟمف ًمٚمؽمُمٞمز. (يمؿ قمًْؾ ٟم٘مص)  -37

 سمًٙمقن اًمٞماء ُمدية: ًمٚمقزن. (احلرف اًمثالصمل)  -38

وضماءت  ،( سمتًٙملم قملم إرسمع: ًمٚمقزن وهل ضمائزةرْ ـَ اًمٗمقاشمح إرسمْع قَمِم)  -39

 سمٜمٔمائرها اًم٘مراءات ذم سماب اإلدهمام اًمٙمٌػم.

ن، وهل ريمٞمٙمة، رورة اًمقزـ: ًمْم(ىمٓمٕمؽ)سمتًٙملم قملم (ُمـ ىمٓمْٕمؽ)  -40

ـْ  ٛمٙمـ اًمتٖماض قمٜمٝما ٕهنا ًمٚمؽمُمٞمز. وىمد طماوًمُت اىمؽماح سمديؾ أيمثر ُمٜماؾمًٌة يُ  وًمٙم

 هلذا اًمٌٞمت إظمػم، وم٘مٚمت: 

ــــــ١مم  ؾمــــــاـمعُ   ومجٕمٝمــــــا ٟمجــــــؿ ي

 

ــــاـمعُ "  ــــٞمؿ ىم ــــف ه طمٙم ــــص ًم  "ٟم

 واهلل أقمٚمؿ سماًمّمقاب. 

ٌِف إمم أن تٗمة إـمٗمال اؾمت٘مٚمت سمٛمٌاطمث خموٓ يَ   تٍمة ذم قمٚمؿـٗمقشمٜمل أن ُأٟم

اًمتجقيد، ُمثؾ أطمٙمام اًمٜمقن واعمٞمؿ واًمالم اًمًقايمـ، وأطمٙمام اعمثٚملم وسماسمف، واعمد 

وسماسمف، وٓ يزال هذا صٜمٞمع اًمٕمٚمامء ذم يمؾ اًمٕمّمقر أن ُيٗمردوا سمٕمض ُمٌاطمث هذا 

وهق  –طمٗمٔمف اهلل  –اًمٕمٚمؿ سمتآًمٞمػ ُمًت٘مٚمة، ي٘مقل اًمِمٞم  اًمديمتقر هماٟمؿ ىمدوري 

أن ُٟمٛمّٞمز ادماهلم ذم اًمت٠مًمٞمػ ذم قمٚمؿ ....ويٛمٙمـ »يتٙمٚمؿ قمـ ُمّمادر قمٚمؿ اًمتجقيد :

اًمتجقيد: مها: آدماه اًمٕمام، اًمذي يٕماًمج مجٞمع اعمقوققمات اعمتّمٚمة سمٕمٚمؿ اًمتجقيد، 

وهق آدماه اًمٖماًمب ذم اًمت٠مًمٞمػ، وآدماه اخلاص اًمذي يٕماًمج ُمقوققًما واطمًدا 

 يتٕمٛمؼ ذم دراؾمتف ويًتٗمٞمض ذم ذطمف، وُمـ هذا آدماه اخلاص ذم اًمت٠مًمٞمػ اًمٙمتب

اعم١مًمٗمة ذم أطمٙمام اًمٜمقن اًمًايمٜمة واًمتٜمقيـ ويمذًمؽ اًمٙمتب اعم١مًمٗمة عمٕماجلة ُمقوقع 

شاًمْماد، ويٛمٙمـ أن ُٟمدرج ذم هذا آدماه اًمٙمتب اعم١مًمٗمة ذم دمقيد اًمٗماتة..
(1)

. 

ذم اًمٜمٔمؿ   اًمٕمالُمَة اجلٛمزورين  هذا اًمٙمالم ٟٓمت٘ماد اًمٌٕمضِ  وإٟمام ذيمرُت 

                                           
 ر يًػم.(: سماظمتّما44اًمدراؾمات اًمّمقشمٞمة قمٜمد قمٚمامء اًمتجقيد )ص ( 1)
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هبا ٟمٔمٛمف وذطمف، ومٜم٘مقل  اهِتا وُيّمِدرْ وذطمف، ٕٟمف مل يذيمر خمارَج احلروف وصٗم

سمٙمؾ ُمٌاطمث قمٚمؿ اًمتجقيد،  ًمف: إنن اإلُمام اجلٛمزوري مل يِمؽمط قمغم ٟمٗمًف أن ي٠ميتَ 

ع سمذيمر اعمثٚملم وسماسمف.  وم٘مد ذيمر ذم ُم٘مدُمتف أٟمف ذم اًمٜمقن واًمتٜمقيـ واعمدود، صمّؿ شمؼمن

عمقاوع اًمتل وومٞمام ي٠ميت ُأصمٌُت ٟمص تٗمة إـمٗمال ُمْمٌقـًما سماًمَِمْٙمؾ، وسمخاصة ذم ا

أقمٜمل اًمتل يٙمثر اًمٚمحـ ومٞمٝما وؾمٌؼ اًمتٜمٌٞمف  –يٙمثر ومٞمٝما اخلٓم٠م، صمؿ ُمٞمنزُت هذه إًمٗماظ 

ن إمحر سمديالً قمـ سمقوع ظمط تتٝما، يمام أصمٌت  إًمٗماظ اًمتل اىمؽمطمُتٝما سماًمٚمق -قمٚمٞمٝما 

ر وووٕمتُ  أًمٗماظ اًمٜمافمؿ ٝما سملم ىمقد اإلدراج ]   [ طمتك يٛمٙمـ متٞمٞمزها قمٜمد شمٕمذ 

 اعمُٚمقٟمة. اًمٓمٌاقمة

ُل ًمٚمحٗمِظ  ـُ اعمٕمدن ٌَِؾ ُمِمايٜما وأؾمتاذيٜما  –وآىمؽماح أن ُيٓمٌع اعمت سمٕمد اقمتامده ُمـ ىِم

ء اًمٕمٚمامء  ُمع إصمٌات اًمتٕمديالت سمٚمقن خمتٚمػ، واإلؿمارة ذم احلقار إمم  -إضمالن

إسمٞمات إصٚمٞمة اًمتل شمؿن إصالطُمٝما، وىمد اؾمتقطمٞمُت ذًمؽ ُمـ اًمٓمرح اعمٛمٞمنِز ًمٗمْمٞمٚمة 

ذم إظمراضمف ًٕمٗمٞمة احلاومظ اًمٕمراىمل  –طمٗمٔمف اهلل  –قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اعمذطِمِجّل اًمِمٞم  

 :سمتّمقيٌات اًمِمٞم  اًمٕمالُمة حمٛمد ؾمامل قمٌد اًمقدود واًمِمٞم  حمٛمد احلًـ اًمِمٜم٘مٞمٓمل

 يمام ؾمٌؼ اإلؿمارة.

وؾمتلم سمٞمًتا: سم٢مواومة صمالصمة  وىمد سَمَٚمَٖمت أسمٞماُت اًمتحٗمة ذم ؿمٙمٚمٝما اعم٘مؽمح أرسمٕمةً 

صمؿ مل أقمدل اًمٚمٗمٔمة اًمتل شمِمػم إمم قمدد أسمٞمات  الُمة اجلٛمزوري أسمٞمات إمم ُمتـ اًمٕم

ؾ :واطمًدا وؾمتلم : يٕمٜمل (ٟمد سمدا)وهل ىمقًمف  اًمٜمافمؿ  ومؽميمُتٝما يمام  ،سمحًاب اجلُٛمن

 هل شمٜمٌٞمًٝما قمغم أصؾ اًمٜمافمؿ وشماري  شم٠مًمٞمٗمف.
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 (4)منت تحفة األطفال امُلعدَّل
 ُمَقدِّمةٌ 

ــــــل  -1 ــــــقُل َراضِم ــــــةِ َيُ٘م ــــــقرِ  َرمْحَ  اًْمَٖمُٗم

 

 َدْوًُمـــــــا ؾُمـــــــَٚمٞماَْمُن ُهـــــــَق اجلَْٛمـــــــُزوري 

ــــــــــغَم  -2  ــــــــــِٚمٞمًا قَم ــــــــــُد هللنِ ُُمَّم  احْلَٛم

 

ــــــــــالَ   ـْ شَم ــــــــــ ــــــــــِف َوَُم ــــــــــٍد َوآًم  حُمَٛمن

ٜمنٔمُْؿ ًمِْٚمُٛمِريـــــــدِ  -3   َوسَمٕمـــــــُد َهـــــــَذا اًمــــــ

 

ــــــــــُدودِ   ـِ َواعُم ــــــــــِقي ــــــــــقِن واًمتنٜمْ  ذِم اًمٜم 

ـَمَْٗمـــــــــالِ  -4  ٞمْتُُف سمِتُْحَٗمـــــــــِة ٕا  ؾَمـــــــــٛمن

 

ـــــ  ٞمِْخٜمَا اعمِْٞمِٝم ــــ ـْ ؿَم ـــــ ـــــاملِ  ِك ذِي ]قَم  [ اجل

 أَْرضُمـــــــق سمِـــــــِف أَْن َيٜمَْٗمـــــــَع اًمٓم النسَمـــــــا -5 

 

ٌُــــــــــقَل َواًمثنَقاسَمـــــــــــا  ضَْمــــــــــَر َواًْمَ٘م  َوٕا

 َأْحَكامُ النُّوِن السَّاكِنَِة َوالـتَّْنوينِ  
ـِ  -6 ــــــــِقي ـْ َوًمِٚمتنٜمْ ــــــــُٙم ًْ ــــــــقِن إِْن شَم  ًمِٚمٜم 

 

ٍت أَْرسَمــــــُع ]   ٌْٞمِٞمٜمِــــــل[  طمــــــٓا  وَمُخــــــْذ شَم

ُل اإل  -7  ـــــإَون ـــــَؾ أطَْمـــــُرِف وَم ٌْ ـــــاُر ىَم  فمَْٝم

 

ــــــِؼ ]   ــــــْت ًمِْٚمَحْٚم ــــــتنٌة أشََم ــــــِرِف  ؾِم  [ ومَْٚمتَْٕم

ــــــاءُ  -8  ــــــلْمٌ طَم ــــــؿن قَم ــــــاٌء صُم ــــــٌز وَمَٝم  مَهْ

 

ـــــــــاءُ   ـــــــــلْمٌ ظَم ـــــــــؿن هَم ـــــــــاِن صُم  ُُمْٝمَٛمَٚمَت

ـــــــْت  -9  ـتنٍة أشََم ــــــ
ًِ ـــــــاٌم سمِ ـــــــاِن إِْدهَم  واًمثن

 

ـــــــْت ْرُُمٚمـــــــقَن ذِم يَ   ٌََت ـــــــْد صَم ـــــــَدُهْؿ ىَم  قِمٜمْ

ـــــاَمِن ىمِ  -10  ًْ  [ أُْدهِمـــــاَم  ًـــــٌؿ ]ًَمٙمِٜمنَٝمـــــا ىِم

 

ـــــــــٍة سمِٞمَٜمُْٛمــــــــــق قُمِٚمــــــــــاَم   ــــــــــِف سمُِٖمٜمـن  ومِٞم

ـــــــــالَ  -11  ـــــــــٍة وَم ـــــــــاَن سمِٙمِْٚمَٛم  إِٓن إَِذا يَم

 

ــــــالَ   ٜمَْقاٍن شَم ــــــؿن ِصـــــ ــــــُدٟمٞمَا صُم ــــــْدهِمْؿ يَم  شُم

 َواًمثنـــــــاِن إِْدهَمـــــــاٌم سمَِٖمـــــــػْمِ هُمٜمنـــــــفْ   -12 

 

ـــــــــفْ   ا صُمـــــــــؿن يَمِرَرٟمن  ذِم اًمــــــــالنِم َواًمـــــــــرن

 13-  [ َ ِٕ  ضْمــــَواًمثناًمــــُث اًم٘مٚمــــُب 
ِ
ــــاء  ِؾ اًمٌ

 

  
ِ
ـــــــــاء ـــــــــَع اإِلظْمَٗم ـــــــــٍة َُم ٞماًم سمُِٖمٜمن ــــــــ  [ُِم

ــــَد اًْمَٗماِوــــؾِ  -14  ــــاُء قِمٜمْ ــــُع اإِلظْمَٗم اسمِ  َواًمرن

 

 

ــــــؾِ   ــــــٌب ًمِٚمَْٗماِو ــــــُروِف َواضِم ـَ احُل ــــــ  ُِم

ـــ -15  ـــِد قَم ـ سَمْٕم ـــ ـــٍة ُِم ًَ ـــاـذِم مَخْ  نٍم َرُْمُزَه

 

ٜمْتَُٝما  ـــــٛمن ـــــد ون ـــــِت ىَم ٌَْٞم ـــــَذا اًم ـــــِؿ َه  ذِم يمِْٚم

                                            
 .ُم٘مؽمطمة سمدًٓ قمـ أًمٗماظ اًمٜمافمؿ أًمٗماظ: ] [ ُما تتف ظمط : أًمٗماظ يٙمثر اًمٚمحـ ومٞمٝما، وُما سملم ىمقد اإلدراج (1)
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ــؿْ  -16 ــْد  ِصــْػ َذا صَمٜمَــا يَم ضَمــاَد ؿَمــْخٌص ىَم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَم   ؾَم

 

ـــــــا  ـــــــا ِزْد ذِم شمًُ٘مـــــــك َوـــــــْع فمَاعمَِ ًٌ  ُدْم ـمَِٞم

 َأْحَكامُ النُّوِن َوالِميِم الُمَشدََّدتـَْينِ  
ـــــِدَدا -17 ـــــا ؿُم ـــــؿن ُٟمقًٟم ٞماًم صُم ــــ ـن ُِم ـــــ  َوهُم

 

 هُمٜمنـــــــٍة سَمـــــــَدا يُمـــــــالً طَمـــــــرَف َوؾَمــــــِؿ  

 َأْحَكامُ الِميِم السَّاكِنَةِ  
ـْ  -18 ـــُٙم ًْ ٞمُؿ إِن شَم ــ

َجـــاَواعمِ ـــَؾ اهْلِ ٌْ ـــل ىَم  دَمِ

 

ــــــــِذي احِلَجــــــــا  ــــــــٍػ ًَمٞمِٜمَــــــــٍة ًمِ  َٓ أًَمِ

 
ـٌَطْ  -19 ـْ َوـــــ َــــــ

 أطَْمَٙماُُمَٝمــــــا صَمالصََمــــــٌة عمِ

 

 َوإفِمَْٝمــــــــاٌر ومََ٘مــــــــطْ  إظِْمَٗمــــــــاٌء اْدهَمــــــــامٌ  

 
20-  

ِ
ٌَـــــاء ُل اإِلظْمَٗمـــــاُء قِمٜمْـــــَد اًْم  وَمـــــإَون

 

ــــــــــــْٗمِقين َوؾَمــــــــــــِٛمِف    اًمِمن
ِ
اء  ًمِٚمُْ٘مــــــــــــرن

 
ــــــاٌم سمِٛمِ  -21 ــــــاِن إِْدهَم ــــــكَواًمثن ــــــا أشََم  ثْٚمَِٝم

 

ــــــك  ــــــا وَمَت ــــــا َصــــــِٖمػًما َي  َوؾَمــــــِؿ إْدهَماًُم

 
 َواًمثناًمـِــــــُث اإِلفمَْٝمـــــــاُر ذِم اًْمٌَِ٘مٞمنـــــــفْ   -22

 

ـــــــِٛمَٝما   ـــــــُرٍف َوؾَم ـْ أطَْم ـــــــ ـــــــْٗمِقينفْ ُِم  ؿَم

 
ـــل  -23 ـــا أَْن خَتْتَِٗم ـــَدى َواٍو َووَم ـــَذْر ًَم  َواطْم

 

ـــــــــــا   ـــــــــــاقْمِرِف ًمُِ٘مْرهِبَ ـــــــــــادِ وَم ِتَ  َوٓا

 لِْفْعلِ ُحْكُم الِم أْل َوالِم ا 
ــــُرِف   -24 طَْم ــــَؾ ٕا ٌْ َِن ىَم ـٓا ـــ ــــالَِم )أَْل( طَم  ًمِ

 

ــــــــــِرِف   ــــــــــا ومَْٚمتَْٕم ــــــــــا إفِمَْٝماُرَه  أُوٓمَُهَ

 
ـــْع قَمِمـــ  -25 ـــٍع َُم ـــَؾ اْرسَم ٌْ ـــفُ ـْىَم ـــْذ قِمْٚمَٛم  َرةٍ ظُم

 

ـــــفُ   ـــــْػ قَمِ٘مٞمَٛم ـــــَؽ َوظَم ـــــِغ طَمجن ـِ اسْم ـــــ  ُِم

 
ـــــــــعِ   -26 ـــــــــا ذِم أَْرسَم ـــــــــاٟمِٞمِٝماَم إِْدهَماُُمَٝم  صَم

 

ةٍ أَْيًْمــــــــا َورَ ـَوقَمــــــــ   ُْمَزَهــــــــا وَمــــــــعِ نْمَ

 
 ـمِْب صُمـؿن ِصـْؾ ُرمْحًـا شمَُٗمـْز ِوـْػ َذاَ ٟمَٕمـؿْ   -27

 

ــــــَرمْ   ــــــا ًمِٚمَْٙم يًٗم ـي ُزْر َذِ ــــــ ــــــقَء فَم  َدْع ؾُم

 
ومَم   -28 ُٓ ـــــــالنَم ا ـــــــفْ  َواًم ـــــــِٛمَٝما ىَمْٛمِرين  ؾَم

 

ٞمنفْ   ـــــ
ًِ ظُْمــــــَرى ؾَمــــــِٛمَٝما ؿَمْٛم  َواًمــــــالنَم ٓا

 
ــــــــا  -29 ــــــــٍؾ ُُمٓمْٚمََ٘م ََم ومِْٕم  ٓ ــــــــَرنن  وأفمِْٝم

 

ـــــقِ   ـــــك ذِم َٟمْح ـــــا َواًْمتََ٘م ـــــْؿ َوىُمْٚمٜمَ ـــــْؾ َٟمَٕم  ىُم

 
ٓ سمِ  -30 ـــــٛمِ ] إ ـــــْث ـــــَق ىُم ٓن َوسمِـــــَراٍؾ ٟمح  ؾ 

 

ـــــــ  ِب ذَ ٠مَ وَم ـــــــؾ رن ـْ ىُم ـــــــتَٝمَرا [ اكَ ْدهمَٛم  اؿْم

 في الِمثـْلَْيِن َوالُمتَـَقارِبـَْيِن َوالُمَتَجانَِسْينِ  
ــــْؼ   -31 ــــاِرِج اشمنَٗم ــــَٗماِت َواعمََخ  إِْن ذِم اًمِّم

 

 ٞمِٝماَم أطََمـــــــْؼ طَمْروَمـــــــاِن وَمـــــــاعمِْثاْلَِن ومِـــــــ 
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ــــــــا  -32 ــــــــا خَمَْرضًمــــــــا شمََ٘ماَرسَم  َوإِْن َيُٙمقَٟم

 

ــــــــــا  ٌَ ــــــــــا ُيٚمَ٘من  َوذِم اًمِّمــــــــــَٗماِت اظْمتَٚمََٗم

 [ أَْو َيُٙمقَٟمـــــــا اشمنَٗمَ٘مـــــــا ُُمَ٘مـــــــاِرسملَْمِ  ]  -33 

 

ــــــــا  ــــــــَٗماِت طُمِ٘مَ٘م ــــــــَرٍج ُدوَن اًمِّم  ذِم خَمْ

ـْ   -34  ـــــــَٙم ـــــــؿن إِْن ؾَم  صُم
ـــــــلْمِ ًَ

 سمِاعمُْتََجاٟمِ

 

ــــــــــ  ــــــــــؾي وَماًمّمن ُل يُم  ِٖمػَم ؾَمــــــــــِٛملَمْ أَون

ــــْؾ  -35  ــــؾي ومَُ٘م ــــاِن ذِم يُم ــــِرَك احلَْروَم  أَْو طُم

 

 سمِاعمُُْثـــــــــْؾ  واوْمَٝمَٛمٜمْــــــــفُ يُمــــــــؾٌّ يَمٌـِــــــــػٌم  

 أْقَساُم الَمدِّ  
ــــــفُ   -36 ــــــلٌّ ًَم ــــــكِمٌّ َو ومَْرقِم ــــــد  أَْص  َواعمَْ

 

ٌِٞمِٕمٞم ــــــــــــا َوُهــــــــــــق  ًٓ ـَم  َوؾَمـــــــــــِؿ أَون

ـٌَْب   -37  ـــ ــــغَم ؾَم ــــُف قَم ــــٌػ ًَم َٓ شمََقىم  ــــا   َُم

 

 سمُِدوٟمِـــــــــِف احلُـــــــــُروُف دُمْتََٚمـــــــــْب  َوٓ 

ــُٙمقنْ   -38  ــٍز أَْو ؾُم ــػْمُ مَهْ ــْرٍف هَم ــْؾ أَي  طَم  سم

 

ٌِٞمِٕملن َيُٙمــــــقنْ  ضَمــــــا سَمْٕمــــــدَ    َُمــــــدي وَمــــــاًمٓمن

ـــل  ]   -39  ـــُر اًْمَٗمْرقِم ظَم ـــاَؤا ـــد قُمِٚمَ٘م ـــا ىم  ُم

 

ــــــــــهبٛمــــــــــزٍة أو سمِ   ــــــــــًُ  [ اٙمقٍن طُمِ٘مَ٘م

 ] أصــــــــقاشُمف صماَلصََمــــــــٌة وَمِٕمٞمَٝمــــــــا  -40 

 

ــــــ  ــــــؾ ىُم ــــــال ىمِٞم ــــــا [ذم ىم  قاْ وذم ٟمقطمٞمٝم

ــ -41  ــؿّْ ـواًمَٙم ــقاو َو ــَؾ واًم ــؾ اًمٞمــا وىٌم  ُن ىٌم

 

ٌط ]  ـــــِزمْ َذْ ـــــِػ اًمٗمـــــتُح ًَم ًمِ  [ وىمٌـــــَؾ ٕا

 َواًمِٚمـــــلُم ُِمٜمَْٝمـــــا اًْمَٞمـــــا َوَواٌو ؾَمـــــَٙمٜمَا  -42 

 

 إِِن اٟمِْٗمَتــــــــاٌح ىَمٌـــــــــَؾ يُمــــــــؾي أقُْمٚمِٜمـَــــــــا 

 َأْحَكامُ الَمدِّ  
ــــــٌة شَمــــــُدومُ   -43  ًمِْٚمَٛمــــــِد أطَْمَٙمــــــاٌم صَمالصََم

 

ـــــُزومُ   ـــــَقاُز َواًمٚم  ـــــقُب َواجْلَ ـــــَل اًمُْقضُم  َوْه

ـــٌز سَمْٕمـــَد َُمـــدّْ   -44   ومََقاضِمـــٌب إِْن ضَمـــاَء مَهْ

 

ــــــَردْ ]   ــــــػ اـمن ــــــالً سمٙمٚمٛمــــــٍة يمٞم  [ ُُمتنِّم

ـــــِب ارِوه -45  ـــــلَء واًمؽمائ ـــــاَء ضِم  ] يَمَج

 

ـــــ  ــــــقُء واًمٜمـن  [ ِزُء صمــــــؿ  ؾمــــــِقهِ ـواًًم

 ٌر إِْن ومُِّمـــــْؾ ـَْوضَمـــــائٌِز َُمـــــدٌّ َوىَمّمـــــ  -46 

 

 سمِٙمِْٚمَٛمــــــــٍة َوَهــــــــَذا اعمُٜمَْٗمِّمــــــــْؾ  يُمــــــــؾٌّ  

 ] أَدقُمــــــــق إمم اهلل وَمــــــــاَم َءاشمــــــــايِن  -47 

 

 إيِِن إًذا سمِــــــــــــف إًمٞمــــــــــــف قمــــــــــــاٍن [ 

ـــــُٙمقنُ   -48   ً  َوُِمْثـــــُؾ َذا إِْن قَمـــــَرَض اًم

 

ـتَِٕملمُ   ــــــــــ ًْ ـــــــــــقَن َٟم ـــــــــــا يَمتَْٕمَٚمُٛم  َوىْمًٗم
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ــــِد ]   -49  وَمُ٘مــــْؾ أَْو ىُمــــِدَم اهْلَْٛمــــُز قَمــــغَم اعمَ

 

ـــــــقا وَ   ـــــــَدْل ذم ٟمحـــــــِق َءاَُمٜمُ  [ إِياَمًٟمـــــــا سَم

 
ــــــــــالَ   -50 ــــــــــُٙمقُن أُِص  ً  َوَِٓزٌم إِِن اًم

 

 َوْصــــــالً َوَوىْمًٗمــــــا سَمْٕمــــــَد َُمــــــدي ـُمــــــِقَٓ  

 أْقَساُم الَمدِّ الَّالزِمِ  
َِزٍم ًَمـــــــَدهيِْؿ أَْرسَمَٕمـــــــفْ   -51 ـــــــاُمٓ  ًَ  أىَْم

 

 َوشمِْٚمــــــــَؽ يمِْٚمِٛمــــــــلٌّ َوطَمــــــــْرذِمٌّ َُمَٕمــــــــفْ  

 
ـــــــــُؾ   -52 ـــــــــٌػ ُُمثَ٘من ـــــــــا خُمَٗمن  يماِلمَُهَ

 

ــــــــــــــُؾ    وَمَٝمـــــــــــــِذِه أَْرسَمَٕمــــــــــــــٌة شمَُٗمّمن

 
ـــــعْ  -53 ـــــُٙمقٌن اضْمتََٛم ـــــٍة ؾُم ٢مِْن سمِٙمِْٚمَٛم ــــ  وَم

 

ــــعْ   ــــلٌّ َوىَم ــــَق يمِْٚمِٛم ــــدي وَمْٝم ــــْرِف َُم ــــْع طَم  َُم

 
ــــــِل احُلــــــُروِف ُوضِمــــــَدا  -54  أَْو ذِم صُمالصَمِ

 

 َواعمَـــــــــد  َوؾْمـــــــــٓمُُف وَمَحـــــــــْرذِمٌّ سَمـــــــــَدا 

 
ـــــــــٌؾ إِْن أُْدهِمـــــــــاَم   -55 ـــــــــا ُُمثَ٘من  يماِلمَُهَ

 

ــــــــــــٌػ   ــــــــــــْدهَماَم خَمَٗمن ــــــــــــؾٌّ إَِذا مَلْ ُي  يُم

 
ــــــَقرْ   -56  ً َل اًم ــــــْرذِم  أَون ــــــالنِزُم احْلَ  َواًم

 

ــــــــــ  ــــــــــاَمٍن اْٟمَح ــــــــــقُدُه َوذِم صَم  ٍَمْ ـُوضُم

 
ــْص  -57 ــْؾ ٟمََ٘م ًَ ــْؿ قَم ــُروُف يَم ــا طُم  جَيَْٛمُٕمَٝم

 

ـــــّصْ   ـــــقُل أظََم ـــــلْمِ واًمٓم  ـــــلْمُ ذُو َوضْمَٝم  َوقَم

 
ــْرِف   -58 ــَقى احلَ ـا ؾِم ــل َوَُمـ ــْػ  اًمث الصَمِ  َٓ أًَمِ

 

ـــــــــْػ   ـــــــــا أًُمِ ٌِٞمِٕمٞم  ا ـَم ـــــــــد  ُه َُم ـــــــــد   وَمَٛم

 
ــــــَقرْ   -59  ً  َوَذاَك أَْيًْمــــــا ذِم وَمــــــَقاشمِِح اًم

 

ـــــِد اْٟمَحـــــ   ٍَمْ ـذِم ًَمْٗمـــــِظ طَمـــــلي ـَمـــــاِهٍر ىَم

 
ـــــ١َمم  ؾمـــــاـمِعُ  -60 ـــــٌؿ ُي  ] ومَجُْٕمٝمـــــا ٟمَج

 

ـــــــاـمُِع [  ـــــــُف ِهٌّ طمٙمـــــــٞمٌؿ ىم ـــــــصٌّ ًم  َٟم

 َخاتَِمةٌ  
ــــــــِد اهللنِ  -61 ٜمنٔمُْؿ سمَِحْٛم ـــــــ ــــــــؿن َذا اًم  َوشَم

 

ـــــــــــاهٍ   ـــــــــــالَ شَمٜمَ ـــــــــــِف سمِ  قَمـــــــــــغَم مَتَاُِم

 
ـــــك  -62 ـــــِذي اًمٜم َٝم ـــــداَ ًمِ ـــــدٌّ سَم ـــــف َٟم  أسَْمٞمَاشُم

 

ــــــــ  ــــــــا سُم ــــــــاـشَماِرُيَٝم ـْ ُيتِْ٘مٜمَُٝم ــــــــ َ
ى عمِ  نْمَ

 
ــــــَدا  -63 ــــــالَُم أسََم ًن ــــــالَُة َواًم  صُمــــــؿن اًمّمن

 

ـــــــــَدا   أمَْحَ
ِ
ٌَِٞمـــــــــاء َْٟٕم  قَمــــــــغَم ظِمَتـــــــــاِم ا

 
ــــــاسمِعِ  -64 ــــــْحِب َويُمــــــِؾ شَم ِل َواًمّمن  َؤا

 

 اِرٍئ ويُمــــــــِؾ ؾَمــــــــاُِمعِ َويُمــــــــِؾ ىَمــــــــ 
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 الخاتمة

ضماءت هذه اًمدراؾمة ًمتجٚمٞمة ُمٔمٝمٍر ُمـ ُمٔماهر اًمثراء اًمٕمٚمٛمل قمٜمد قمٚمامء اعمًٚمٛملم، 

هتا ومٞمام ُيٕمرف سماعمتقن اًمٕمٚمٛمٞمة شمٚمخٞمص ومقائد اًمٕمٚمقم، وشمٙمثٞمػ ُُمٝمامن  وهل فماهرةُ 

 هبا اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة. واعمٜمٔمقُمات اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة، اًمتل رسمام شمٜمٗمردُ 

قمـ أمهٞمة هذه اعمتقن، وأوضمف اًم٘مّمقر اًمتل شمٕمؽمي  ة اًمٜم٘ماَب وىمد يمِمٗمت اًمدراؾم

سمٕمَْمٝما ٕؾمٌاب همػم ظماومٞمة قمٜمد اًمت٠مُمؾ. وىمد اىمؽُمَح ُمـ ظمالل ذًمؽ أٟمٜما سمحاضمة إمم 

غ ُمثؾ هذه إقمامل اًمتل شَمْٕمٜمَك سمتّمحٞمح وشمٜم٘مٞمح ُما هق ُمقضمقد ومٕماًل: سَمَدَل أن يتٗمرن 

قمـ شمٞمًػم اًمٕمٚمؿ إمم إصم٘مال يماهؾ  رُج يمؾ  ُُمِمتِٖمٍؾ إلواومة اجلديد ُمـ اعمتقن اًمتل خَت 

ًمٚمٛمْمٛمقن سم٘مدر ُما شُمزري  ٓ شُمْمٞمُػ  اعُمتٕمِٚمؿ سمٛمزيد ُمـ إوراق، وشمٕمقي٘مف سمٓمٚمًامٍت 

 سماًمٚمٖمة، وذم اًمٜمٝماية ٟمرى اًمتٗماُوؾ سملم اعُمتٕمِٚمٛملم: ٓ سمام حيٛمٚمقٟمف ُمـ قمٚمؿ طم٘مٞم٘مِل 

ؾملم ذم اؾمت٘مراء شمٚمت٘مل ومٞمف اًمرواية سماًمدراية، ًمتٜمِمؼن سمٓمقن اعمٕماهد قمـ قمٚمامء ُُمتٛمرّ 

ريٕمة اؾمت٘مراًء يمٚمًٞما صحٞمًحا: وإٟمام سمام حيٗمٔمقٟمف ويًتٔمٝمروٟمف ُمـ ٟمّمقٍص ريمٞمٙمة ـاًمِم

 ؿ اًمٙمٛمِل ذم ُمٕماٟمٞمٝما، وهذه اًمٔماهرة يٛمٙمـ أن ٟمٚمٛمًٝما ذم اًمتْمخ   رةٍ ٙمرن ذم أًمٗمافمٝما، ُمُ 

اًمذي يدومع سمٕمض اعمّمٜمٗملم ًمتًقيد اًمّمٗمحات ذم ًَمْقك اًمٜم٘مقل اعمتِماهبة ُمٕمٜمًك 

إٓ إلصمٌات ُم٠ًمًمة همٜمٞمة قمـ اإلصمٌات، أو يٙمٗمل ًمالؾمتِمٝماد هلا اًمٜم٘مؾ وًمٗمًٔما، ًمٞمس 

ٙمقص سمٕمض ـمالب اًمٕمٚمؿ اًمذيـ قمجزوا قمـ ذم ٟمُ  –أيًْما  –واًمٜم٘مالن، وٟمٚمٛمًٝما 

ُمـ  حماوٓت ُُمٌتذًمة، أو اىمتٌاؾماٌت  -ذم هماًمٌف   -ُمالطم٘مة هذا اجلديد، واًمذي هق 

 يمام  ويمٞمًٗما.  ُمـ شمراصمٜما اًمٖمٜمِل إوائؾ، وم٘مٕمدوا سمًٌٌف قمـ اًمرضمقع ًمٚمٜمٝمؾ واًمٕمِؾ اعمٌاذ

ورسمام ي٘مقل ىمائؾ: إٟمنؽ هبذا ىمد ومتحَت اًمٌاب ًم٘مدٍر أيمؼَم ُمـ آظمتالف، إذ حيؼ  

ًمٙمؾ أطمٍد أن يُٖمػِم وهُيِذب يمٞمػ ؿماء، وم٠مىمقل: سمؾ إٟمٜمل أوع إُمر سملم أيدي 

، سمِم ـي ّمٝمؿـاعمختّملم ذم يمؾ قمٚمؿ ووم ، رط أن يٙمقٟمقا ُمـ اًمٕمٚمامء اجلاُمٕملم ذم ختّم 

ًٌا ُمـ قمٚمقم اًمٚمٖمة، ٟمحًقا وشمّم وم٢من  ،ٕمًرا وقمروًوا وسمٞماًٟماريًٗما وؿِم ـاحلائزيـ ىمدًرا ُُمٜماؾم
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ُووِمؼ اًمٕمٚمامء اعمخٚمّمقن ٓضمتٝماد مجاقملي تت إذاف اهلٞمئات واعمجاُمع اًمرؾمٛمٞمة 

ُما ٟمٓمٛمح إًمٞمف، سمحٞمث خترج  ومٝمق همايةُ  –يمؾٌّ ذم ختّمّمف وومٜمف  –اعمتٗمؼ قمغم أهٚمٞمتٝما 

حةُ  اًة سمجٝمقد قمٚمامئٜما ًمتُ  إقمامل اعُمٜم٘من ٖمٚمؼ اًمٌاب أُمام همػم اعم١ُمهٚملم ًمالوٓمالع ُُمقؿمن

ت.  سمٛمثؾ هذه اعُمٝمامن

وظمتاُمًا: ومام يمان ومٞمام ىمدُمُت ُمـ شمقومٞمؼ ومٛمـ اهلل، وُما يمان ومٞمف ُمـ ظمٚمؾ أو ظمٓمؾ 

إٓ اإلصالح، وًمق مل يٙمـ إٓ ذاك  ٗمز، وسمذٟمٌل، وطمًٌل أين ُما أردُت ـومٛمـ ٟم

زم سمٔمٝمر اًمٖمٞمب سماهلداية،  تٗماد ُمٜمٝما سم٘مٚمٞمؾ ومائدٍة أن يدقمقَ ًمٙمٗماين. وإين ؾمائٌؾ أظًما اؾم

واًمثٌات، واًمتقومٞمؼ، وؾمائٌؾ أظًما وىمػ قمغم قمٞمب أن ُيّمٚمَحف، وًمٞمٚمتٛمس زم قمذًرا، 

 وم٢منن اإلٟمًان أهُؾ اًمت٘مّمػم واًمٜمًٞمان. وآظمر دقمقاٟما أن احلٛمد هلل رِب اًمٕماعملم.    
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 م.1911، ٕيب زيد إٟمّماري، ٟمنم ًمقيس ؿمٞمخق اًمٞمًققمل، سمػموت النوادر في اللغة -32

اإلُمام احلاومظ اًم٘ماؾمؿ  ،حرز األماني ووجه التهاني )القصيدة الشاطبية في القراءات السبع( -33

ه اًمِماـمٌل، دار اًمّمحاسمة.  سمـ ومػم 

ز اجلرضماين، ت٘مٞمؼ قمكم اًمٌجاوي، وحمٛمد ، ًمٕمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيالوساطة بين المتنبي وخصومه -34

 م.1945أيب اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، اًم٘ماهرة 



 محمود عبد الجليل روزن      على العلماء    تنقيح المنظومات العلمية بين حاجة الدارسين والتوقف في االستدراك

313 

 فهرس املوضوعات
 

 اًمّمٗمحة اعمقوـقع

 157 .............................................................................................................. ٚمخصاعم
 158 ........................................................................................................ اعم٘مدُمة

 161 الجزء األول: الدارسة النظرية
 161 ...............: أمهٞمة اعمتقن واعمٜمٔمقُمات اًمٕمٚمٛمٞمة وسمٕمض اعمآظمذ قمٚمٞمٝمااعمٌحث إول
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