املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكتاب ،وال ّ
تعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير
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بحوث
مقدمة:
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد:
فإن مالمح الوواعحد السيسحة قد شحد حوت ط قوهح
السأصححةو والسح قحح ر حح ا لشححدة الح جححد يلةهحح

السحاواا ايرةح ة ححو

العملةححد السيسححة قد مححا ةحح

م تكزاهت

مدو د ضجد ،وشد تبات بعض الم اكز البحثةد المش ق والمغح

ردمسه

يط ر مش رقا جم عةد مطولد ،يال أهن م زالت بداق هت وتيسوح لساح ف

الجهود السجدقدقد.
ور بد ماي اإلسه م الي عو ارتأقت أن أرسح ر موضحوع قعح ل يححد أهح
ايوعةد البا ئةد للوواعد السيسة قد ،وهي كسح علحوم الوح ان الساوقعةحد والموحدم ا
السيسحة قد ،وقشح ي كةيةححد االسححسي دة مححا م هح  ،وقبححةا مححد شححدرهت علححى تزوقححد
الص ي الو عدي وي ب عه بأسس ث قد ومواد اةد ،وقا شش فك ة رلوه ما السوعةد
والسأسحححةس ،وعحححدم صحححالحةسه السحححسمداد الوواعحححد ماهححح  ،يضححح فد لححح ك بعحححض
المورتح ا السأصةلةد الع مد لابط سة ورة السوعةد.

وفةم قأيت ع

للططد ال ئةسد السي س ر علةه العمو:

مقدمة؛ وفةه ذك لسب االرسة ر واإل ك لةد والهدف والططد.
الفرع األول :تص ق الم ن بسأسةسه الوواعد.
الفرع الثاين :تطبةو ا الم ن للوواعد.
الفرع الثالث :مورتح ا تأصةلةد لابط سة ورة السوعةد.
خاتمة؛ وفةه ذك أه الاس ئ والسوصة ا.

()2
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بحوث
الفرع األول :تصريح املظانّ بتأسيسها القواعد:
ين تحدقححد مصحح در العلحح ومححوادل ايولةححد ت كةبسححه مطلحح أس سححير يذ
قطسص ح المسحح فد اشساحح

كححو محح قسعل حق بحح ليا المحح اد تأسةسححه أو تجدقححدل

واإلبداع فةهر ول ا ك ن عاص االسحسمداد محا الموحدم ا العشح السحي تسحسيس
بداق ا طل العلوم.
وحةح ارتحبط الكحالم ب لحححدق عحا شواعحد السيسححة  ،رأقحت أ حه ب إلمكح ن
السوعةححد للسيسححة

ضححود الموححدم ا السيسححة قد وكس ح علححوم الو ح ان الساوقعة حد،

وذلك ما رالل تص قحه ب لسوعةد ،ومم رس هت السطبةوةد ،وسحةعساي هح ا اليح ع
ب لشق ايول ،وشبو بة ن أوجه ذلحك وأم راتحه ،كح ن محا الاح وري اإل ح رة يلحى
بعض الاصو

الو ئلد بي ا ه الو عدي ،ورلوه ما السأصةو ،وعحدم يسحه مه

بأي وجه عل الوواعد.
قوول ايسس ذ موالي حم د« :والغ ل علحى هح ل الكسح أهنح تجمحا سح ئ
العلحوم السححي لهح تعلححق مب ح بح لو ان الكح ق ر كعلح أسحب

الاححزول ،والا سح

والماسوخ ،والمكي والمدين ،وجما الو ان ،...يال أهنح لح توعحد السوعةحد الح ي
()1

قاححبط العملةححد السيسححة قد يسححه »  ،وقوححول أقاح « :ومح شةححو عححا كسح علححوم

( )1أصول السيسة  ،مح ولد البا د،

()3
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بحوث
الو ان قوح ل عحا أ لح هح ل الموحدم ا محا حةح الوصحور السوعةحدير فأ لبهح
أ به م تكون بمب ح

()1

علوم الو ان» .

وتوول الدراسد الص درة عا م كز تيسحة « :فأمح موحدم ا السي سحة وكسح
علححوم الوحح ان ،فموضححوع هت مسو ربححد ،وط قوححد السعحح طي والساحح ول لهحح كحح لك
مسو ربححدر مححا حةحح كوهنحح ط ححح لححبعض الموضححوع ا والواحح ق السححي قحح
المؤليون اتص له ب لو ان وأهمةسه

السع مو معحه محا جوا ح مسعحددة ،ولكحا

ه ل المودم ا وتلك الكس ل تطط مطلوح يلحى يقجح د شحوا ةا ح ملد أو تو قح
شواعد كلةد اسسو ائةد ،وال لم فةه ص ص قح أو ي راا ضحماةد لح لك ،وال
()2

جد ما مةاه معاةد ب لك أو ح ئمد حوله»  ،وتوول أقا عا المص در الع محد
والمساوعد « :ة أن أحدا ماه ل قوو بأن هح ا المعح ين أو تلحك ايحكح م شواعحد
تيسة قد كلةد ...وقاسح ه ا على المص در ك فد ه ا الوس ر يذ ال فح ق ،فمح
مححا مصححدر ماه ح زع ح أ ححه قوع حد للسيسححة  ،حسححى أش ح

ه ح ل المص ح در للسيسححة

وأكث ه السص ش به ،وهي كس علوم الو انر ال ق ي الا ظ فةه بم قجعله قوطحا
()3

أو ق ا بحأن أرب هبح شصحدوا السوعةحد للسيسحة »  ،وكح را ذلحك بط قوحد أرح

( )1أصول السيسة  ،مح ولد البا د،

()4

.22
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بحوث
حة ح توححول « :ة ح أن اإل ححك ل قكم حا أن كس ح علححوم الو ح ان ل ح قكححا مححا
أ اضه السواةا السوعةدي للسيسة ر ف لمس ئو السي تا ششه مم له صلد ب لسيسة
-كأسححب

الاححزول و ة ه ح  -قححأيت و ححه ع م ح ومجمححال دون الوصححد للسو ق ح

السوعةدي ،وصحة أ ه قمكا االعسم د علةه السأصحةو لحبعض المسح ئو ،يال أن
تو ق الوواعد الكلةد االسسو ائةد للسيسة أم أعمق محا ذلحك بكثةح  ،وال قسصحور
أن مؤلي ا علوم الو ان عمدا السسو اد وتسبا س ئ م ت ك ما تلك المسح ئو،
()1

وأهن رامت تو ق ه ب عسب ره ش عدة للسيسة  ،ه ا م ال قمكا ادع ؤل بح ل» .
يض فد لم سبق ما الاصو

 ،قلحظ ا طالق ل الدراس ا المسسوصحةد

لوواعححد السيسححة مححا رححالل كسحح السيسححة السطبةوةححد ،وحسححى م اجححا الياححون
المطسليد ،دون م اع ة مودم هت المي دة أو المسصلد هب  ،وه ا قؤكد حبه توافوهح
ويجم عه على ة

م كزقسه

السوعةد.

وبعححد م ح سححبق ولححه وبة ححهر أ ححة أوال يلححى أن ايحكح م الج زمححد ال قابغححي
السس ع يطالشه شبو اسسوص د وتسبحا ،بحو قجح الرتقح
وتولة الحك م ة بعد أر

( )1السألةف المع ص

()5
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حسى قأر حوه ما االتزان واالطمئا ن.
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بحوث
وما المعلوم بداهد أن الج
أكث ما الج

السا ةح ي يي علح لحه مك سحه بح لسوازي أو

السطبةوي ي ش د وتكوقا باةسه الدارلةد ،ورك ئزل السيلةدر ول ا

فإن تلك الم ن ال قمكا السولةو ما حأهن لحو أحسحا اسحسغالله  ،وأمعحا الا ح
ما ح مةاه ر فهححي ميس ح ي الب ح

لم ح قسبعه ح مححا ايحك ح م الص ح درة والسي ح رقا

الححواردة ،وماشححأ الوواعححدر يمحح عاححد تأصححةو المبحح دع ،أو عاححد تيسححة ا قحح ا
ب السساب ط والرتجة .
ويذا ك ت كس ايصول واللغد ما المص در المهمد حوو السوعةد ،وله
المك د الب رزة فةه ،يذ تشكو سبد معسربة محا مجمحوع الوواعحد كمح هحو مالححظ
الكس السا ة قحد ،فمحا بح

أولحى أن تكحون الموحدم ا السيسحة قد ومحدو ا

علوم الو ان الساوقعةد مصدرا أب ز وأوثقر ين تعلق م دهت أكث وألصق.
كم أهن تعسرب مح دة شحد تمطحض فةهح السمححةغ والغ بلحد للمشحرتك ا محا
العلوم اير

ب لرتاري الزماير كأصول اليوه واليوحه واللغحد والححدق  ،فكحو

الحق قباي على مطلي ا ما سبوه وقسسدرك بمح قح ال دارحال

طح ق الح جحد،

مثحو السلسححلد ال هبةححد بححةا الزركشححي والبلوةاحي والسححةوطي وابححا عوةلححد ،وعلةححه
ف لا

فةهح قطسصح ط قحق الجح د ،وقسحهو البحح عحا المشحرتك ا الوظةيةحد،

ر صد وهي ار ة بزم م ول

()6

ل المع رف المسدارلد.
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بحوث
وعطي على م ماى ،أذكح ا ن بعحض االشسب سح ا الشح هدة علحى اليكح ة
المط وحد لكشف المعمى ويقا ي المور :
قوول الم وردي« :وشدمت لسيسة ل فصوال ،تكون لعمله أصوال ،قسسوضح
()1

ماه م ا سبه تأوقله ،وريي دلةله» .
وقوول الح الي« :فأم شوا ةا تيسة ل فيي عل الاحو وايد  ،وأم شحوا ةا
تأوقله فيي عل اإلقم ن ،وتحوةحق أن الطحرب لحةس ك لعةح ن ،وأمح شحوا ةا السطح ق
يلى فهمه ،فيحي شلحو عبح د ارسصحه اهلل بح ليه  ...وكح ن (أي :الو طبحي) قيةحد
شوا ةا السط ق يلحى اليهح  ،تاحزل فهح الوح ان مازلحد أصحول اليوحه ،تيهح
ايحك م ...ف سسط اهلل -سبح ه -يف دة شوا ةا تطحسغ بح لسط ق يلحى تيهح
الوح ان ،وقسابحه هبح بأقحد محا اهلل وروي ماححه يلحى علح البةح ن ،قكحون ميس حح لغلححق
الب

()2

المويو ،على تدب الو ان المازل» .
وقوول ابا جزي« :وسمةسه كس

مودمسةا :يحداهم

أبوا

فعد وشواعد كلةد ج معد ،واير

()3

ما اللغ ا الواشعد» .
( )1الاكت والعةون.)21/1( ،
( )2ت اث أبي الحسا الح الي،
( )3السسهةو.)11/1( ،

()7

السسهةو لعلوم السازقحو ،وشحدمت أولحه

 26وم بعده .

فةم كثح دورل
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بحوث
وقوول الاةس بوري« :وب لجملد فما كو عل قؤر كحت مطصوصحد هبح ل
الم دة قلزما يق اده فوط ،يذ لو تعدقا يلى مح فحوق ذلحك محا الوواعحد والوحوا ةا
لزم يق اد كو العلوم أو أكث ه

تيسة كحالم واححد ،وي حه محح ل حاةار يذ قلحزم
()1

تدارو العلوم واضط ا الووا ةا» .
وقوححول الزركشححي (الربه ح ن)« :وضححماسه مححا المع ح ين اي ةوححد والحك ح
ال ةود م قهز الولو ط ب وقبه العوول عجب رلةكونميس حح يبوابحه وعاوا ح
على كس به ،معةا للميس علحى حو ئوحه ،ومطلعح علحى بعحض أسح ارل ودش ئوحه...
واعل أ ه م ما وع محا هح ل اي حواع يال ولحو أراد اإل سح ن اسسوصح دل السحسي
عم ل ث ل قحك أمح ل ،ولكحا اشسصح محا كحو حوع علحى أصحوله وال محز يلحى
()2

بعض فصوله»  ،وشح ل تححت فصحو علح السيسحة « :ومعلحوم أن تيسحة ل قكحون
بعاه ما شبةو بسط ايلي ظ الوجةزة وكشف مع ةهح  ،وبعاحه محا شبةحو تح جة
بعححض االحسمح الا علححى بعححض لبال سححه ولطححف مع ةححهر ولهح ا ال قسححسغاى عححا
ش ح ون ع ح م قع حول تيسححة ل علةححه وق جححا تيسححة ل يلةححهر مححا مع فححد مي ح داا
()3

ألي ظه وم كب هت وسة شه وظ ه ل وب طاه و ة ذلك» .

( )1ائ الو ان.)58/1( ،
( )2الربه ن )1/1( ،وم بعدل.
( )3الربه ن.)14/1( ،

()8
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بحوث
وقوول السةوطي مطلا (اإلتوح ن) مسحسدرك مح ف تحه« :ثح رطح لحي بعحد
ذلحك أن أؤلحف كس بح مبسحوط ومجموعح ماحبوط  ،أسحلك فةحه ط قحق اإلحصح د
وأمشحححي فةحححه علحححى ماهححح االسسوصححح د ...وزدتحححه علحححى مححح فةحححه محححا اليوائحححد
والي ائححدوالوواعححد والشححوارد مح قشححاف ا ذان» ،وقوححول أقاح « :والموصححود
جمةا أ واع هح ا الكسح

ي مح هحو ذكح الوواعحد وايصحول ال اسحسةع

اليح وع

والجزئةح ا» ،وقوححول رس مححه« :أسس حت فةححهشواع حد معةاححد عل حى فه ح الكس ح
()1

المازل»  ،كم وصيه أقاح

كس بحه (شطحف ايزهح ر) بوولحه« :وهحو ك لمودمحد
()2

لما ق قد السيسة  ،وأكث ل شواعد كلةد» .
واسسم ك لك كو ما ج د بعحدل محا حةح الماهجةحد المسحلوكد والط قوحد
المعهححودة حسححى العصح الحححدق  ،وهح ا الشححة محمححد سححالمد قصح ي مطلححا
كس بححه بوصححدل ومحح ادل« :وأم ح ماهجا ح

ه ح ا المؤل حف فهححو ذك ح أحك ح م كلة حد

للجزئة ا المسا سبد ،ولةس ضا اسسةع

()3

الجزئة ا» .

وال قبعححد الوححول أن توس ح الموححدم ا السيسححة قد ومححدو ا علححوم الو ح ان
الساوقعةد بكس شواعد السيسة لو أهنح رلصحت محا المب حح السحي ال عالشحد لهح

( )1اإلتو ن ،)23/1( ،وم بعدل (.)300/4( ،)308/2
( )2اإلتو ن.)81/1( ،
( )3ماه الي ش ن.)26/1( ،

()1
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بحوث
ب لسيسحححة  ،كمثحححو مب حححح العحححد والياححح ئو والسجوقحححد وا دا و ة هححح ر ين
أصح هب شصدوا بوضعه ايول تةسة السيسة وتو قبحه لففهح م بوحوا ةا ضح بطد،
وأصول ج معد ،يال أهن توسعوا فةه فأدرلوا كحو مح لحه عالشحد بح لو ان الكح ق ،
ما حةد حوةوسه أو ت رقطه أو أدائحه أو بة حه أو االحسجح بحه ،واسحسم وا كح لك
السوسا حسى وصلت هبح الكثح ة لدرجحد أن تعحد كس بح هت ر رجحد عحا مجح ل
السوعةححد ،ولححو اسسحا ح أشححوال الموسححوعةةا بطصححو

توصححةده لالجسه ح د

السيسححة ي لا ح ق با ح المو ح ل ،وهححي مشححهورة مسداولححد ،وقكيححي أن أ ححة لوححول
الحدادي -وهو ما وفة ا الو ن الط مس الهج ي -مسسهو كس بحه (المحدرو
لعل ح تيسححة كس ح

اهلل)« :يين لم ح ف ححت مححا تصححاةف كس ح

 :الموض ح لعل ح

الو ان ،صايت كس بي ه ا تحيد ماي لولدي (محمحد عمحد اهلل) وصحلد ماحي يقح ل،
وهدقد له ولس ئ يرواين ما المسلمةا رضي اهلل عاه أجمعةا ،وجعلسه محدرال
لعل تيسة كس

()1

اهلل تع لى ومع ةه. »...

فإذا ك ت المدارو والمودم ا السيسحة قد ش صح ة عحا السوعةحد كمح قوح لر
ين أ لبه أ به مح قكحون بمب حح

علحوم الوح ان ،وأهنح لح تطحط مطلوح يلحى

يقج د شوا ةا ملد أو تو ق شواعد كلةد اسسو ائةد ،وال قلم فةه غ صح ق أو
ي راا ضماةد لح لك ،فمح هحو توجةحه ا ثح ر السح ليد؟ ولمح ذا تعحد مودمحد ابحا
( )1المدرو لعل تيسة كس

()10

اهلل،

.51
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بحوث
تةمةححد مححا المصح در وال تعحد الم ح ن المدروسححد محححال لح لك مححا توافوهح علححى
السص ق بساماه لوواعد كلةد؟
وتجدر اإل رة يلى أن الم ح ن المدروسحد لةسحت علحى درجحد واححدة محا
المسححسو السوعةححدي ،فبعاححه حوةوححد كحح ن مجحح د ي حح راا عحح ب ة ،ولمححح ا
ر طيححد ،حححةا أن بعاححه ا ر ح ك ح ن علححى درجححد ع لةححد مححا الا ح الححدشةق،
والسو ق العمةق ،وال قسطل المو م أكث ما تصيةيه وتبوقبه وحسا سبكه ما
ئ ه  ،كم أن ال ه

يلى صلوحةد تلك الم ن ومكاسهح السأسةسحةد ال قعاحي

تم ح م عملةححد السوعةححد واالكسي ح د بم ح سححط ته مححا كلة ح ا ،بححو الساب حه يلححى ث ائه ح
ويح ازه رطواا ه ا الماحم ر ،واال حسغ ل الةحوم بدراسحسه قعاحي مواصحلد
البا د والساوة  ،والغ بلد والسوثةق ،والسعلةو والسووق  ،تكمةال لجهود الس بوةا.
وال قعرت

على ه ا بحدعو تسح با العلمح د علحى السصح ق باحعف الباح د

الا ي لعل السيسة  ،مثو دعو الزركشي والبلوةاي والسةوطي أو حسى الطو
والك فةجير ين ذلحك مسوجحه يلحى عحدم شةح م مصحدر مسيح د بح لياون المجموعحد
على كلد اي واع الحدقثةد ،أو مدو د مسسولد ب لووا ةا والاحوابط علحى ح كلد
الوواعححد اليوهةححد وايصححولةد ،شصححد هبحح حيححظ جمةححا المشححسس ا ،واسححسةع
مطسلف المسي ش ا ،ال يلحى رلحو السح حد الا قحد للسيسحة محا الساوقحا والسواحةا
الالئق به.

()11
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بحوث
يذ ال قمكا بح ل أن قؤول كالمه على أن السألةف المي د
ل ح قكححا مسححواف ا ،ومححا ب ح

أول حى أن قكححون ضححماة

وع أو ش عحدة

الموححدم ا وتا ح عةف

السطبةو ح ا ،ر ص حد يذا عل ح أن مع ح أصححول شواعححد السيسححة تاحص ح

ثححالث

مج الا :مج ل السيسحة والوح ان ،ومجح ل اللغحد ،ومجح ل ايصحول ،ولحو أمعاح
شول الطحو « :م دفح لحه بوواعحد فعحد علح الكسح

الا

سط ل ماه  ،لوجد حدقثه ال قك د قط
الث ل ال ي اسحسغ ق مع ح الكسح

()1

»  ،وشحورن بمح

عا علمي المع ين والبة ن ،وهو الوسح

 ،وذلحك محا الصحيحد  51يلحى قحد هن قسحه

 ،348م ح ق حدل علححى أن الكححالم عححا الوواع حد السيسححة قد كححالم أ لبححي علححى
مسدارالا لغوقد وأصولةد شد ا سد أصح هب لساوةحه
أم لح ظ أفةده وأشواه صلد ث صة سه

تصح رقف مصحاي هت .

ش ل ت اكمي ما الاسحق السيسحة ي

والزق دة علةه بجم ل الرتكةح وجحودة الصحة د =فهحو الح ي شحد بحه ايئمحد يلحى
ض حعيه وتا ح شلول ،ولححئا ك ححت دعححو ع حدم السو ح ر مسوجهححد يلححى الكلة ح ا ة ح
المسدارلد لطف الوطد ،ولكا أن تحشح جمةحا أطة فهح فهحو شحول ال بحد لحه محا
طول

 ،وعلى ٍّ
كو ،فود بدأا مالم الدعو ب الرتي ع ما رطبد كحو كسح

يذ قيرت

( )1اإلكسة ،

()12

المؤلف دائم أ ه أول ما ش
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بحوث
الفرع الثاين :تطبيقات املظانّ للقواعد:
بعد ارسة ر بعحض الامح ذ المصح حد بوصحده السوعةحدي ،قحأيت هح ا اليح ع
لةزقححد السصحح ق بإمك ةححد السوعةححد للسيسححة -مححا رححالل الموححدم ا السيسححة قد
ومدو ا علوم الو ان الساوقعةد -شوة ووضوح  ،وذلك ب ك جملحد محا ايمثلحد
الا طود والشواهد الص دشد على يرادة السأسحةس الا ح ي لعلح السيسحة  ،سحواد
يعم له أو تأسةسه  ،مكسية بسط قج هت دون صة سه .
وشد ك ن االرسة ر مساوع بحةا الاصحو

السطبةوةحدر ي حه قابغحي أن ال قغةح

عا ذها الو رع أن ماح ه ايولحةا السوعةحد تطسلحف عحا ماح ه المسحأر قا،
فإذا ك ن البح المع ص مثال قي

رطد قس ر علةهح ويجح اد قسوةحد بحه ،ابسحداد

ب ك الو عدة المصح د ثح االسحسدالل لهح وهبح محا عح

االرحسالف ،فهح ا ال

قعاي أن الو عحدة الموح رة موحوالا المسوحدمةا قلحزم أن تكحون وفحق الماهجةحد
الحدقثد ويال رفات ،فط ائق علم د الوح ان تطسلحف يقح اد الوواعحد وكةيةح ا
ط حه بم قسا س والماطق ال ي قاطلوحون ماحه وقهحدفون يلةحه ،وأحسح أن ال
قكون ه ا السب قا الوسةلد ا لةد م ع ما االعسب ر واالعسداد.
وال قعكح صححيو تأسةسح هت وشححوع أصححح

الدراسح ا السوعةدقححد الةححوم

كثة ما المزالق الماهجةد والعلمةد ،فسواد ال وق أو االرتج ل أو الكث ةر م هي
يال مطبحح ا وي ححك الا ط قححق الباحح د الكلححي ،وتوححوق أو وححد اسحححسو اداهت
واسساب ط هت ال قعكس ذلك ر ا المصدر الحممد وتصدعه.
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بحوث
ٍ
لبعض من النصوص التطبيقية:
وفيما يأتي عرض
قوول الم وردي« :وذهح بعحض أهحو العلح يلحى أن المعاحى الح ي قح ج
بدلةو أثبت حكم ما المعاى ال ي تج د عاحه ولووتحه ب لحدلةو الح ي تح ج بحه،
فه ا أصو قعسرب ما وجود السيسة  ،لةكون م احسمله أليح ظ الوح ان محا ارحسالف
المع ين محموال علةه ،فةعل م قؤر به وقعحدل عاحه ،فحإن شةحو :فوحد ورد الطحرب
بم قط لف ه ا ايصو الموح ر ،وهحو مح روي عحا الابحي ﷺ أ حه شح ل( :مح حزل
الو ان ما اقد يال له ظه وبطا ،ولكو ح ف حد ،ولكو حد مطلا) ،شةحو لحةس
ه ح ا الحححدق -مححا كو ححه مححا أرب ح ر ا ح ح د -ما فة ح لم ح ش ر ح ل مححا ايصححول
()1

المسسم ة ،لم فةه ما السأوقالا المطسليد» .
وقوول الو طبي« :فما ل قحك ظ ه السيسة وب در يلحى اسحساب ط المعح ين
بمج د فه الع بةد كث لطحه ،ودرحو زمح ة محا فسح الوح ان بح ل أي ،والاوحو
والسم ع ال بد له ماه ظ ه السيسة أوال لةسوي به مواضا الغلط ،ثح بعحد ذلحك
قسسا اليه واالسساب ط .والغ ائ السي ال تيه يال ب لسم ع كثة ة ،وال مطمحا
()2

الوصو يلى الب طا شبو يحك م ال ه » .

( )1الاكت والعةون.)40/1( ،
( )2الج ما يحك م الو ان.)34/1( ،
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بحوث
وقوول السط وي« :والا سح قكحون محد ة ال ةح ر فإمح أن قاسح مكةح  ،أو
()1

قاس مد ة زل شبله» .
وقوول أبو مد« :فكو ش ادة س عده رط المصحف ما صحد الاوحو فةهح
ومجةئه على اليصة ما لغد الع

 ،فهي شح ادة صححةحد معسبح ة ،فحإن ارسلحت

ه ل ايرك ن الثالثد أطلق على تلك الو ادة أهنح ح ذة وضحعةيد ،أ ح ر يلحى ذلحك
()2

كالم ايئمد المسودمةا» .
وقوول الط زن« :فإن الصح بد ﭫ شد فس وا الوح ان وارسليحوا تيسحة ل
على وجول ،ولةس كو م ش لول سمعول ما الابحي ﷺ ولكحا علحى شحدر مح فهمحوا
()3

ما الو ان تكلموا مع ةه» .
وقوول ابحا جحزي « :ح ك

هح ل المودمحد الكلمح ا السحي قكثح دورهح

الو ح ان ،أو توححا موضححعةا فححأكث مححا ايسححم د وايفع ح ل والح ح وف ،وي م ح
جمعا ه

لثالث فوائدر يححداه  :تيسحة ه للحيحظر فإهنح وشعحت

ه ا الب

الو ان مسي شحد فجمعهح أسحهو لحي هح  ،والث ةحد :لةكحون هح ا البح

ك يصحول

الج معد لمعح ين السيسحة ر لمح أن تحللةف الوح ان جمعحت فةهح ايصحول المطح دة
( )1جم ل الو اد.)510/2( ،
( )2الم د الوجةز،
( )3لب

()15
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بحوث
والكثة ة الدور ،والث لثد :االشسص ر فاسسغاي ب ك ه هاح عحا ذك هح

مواضحعه

ما الو ان روف السطوقو بسك اره  ...اقد لهح معاةح ن أححدهم  :عالمحد وب هح ن،
()1

والث ين :اقد ما الو ان. »...
وقوول الزركشي« :ش عحدة :يذا اجسمحا الحمحو علحى الليحظ والمعاحى ،بحدع
ب لليظ ث ب لمعاى ،ه ا هحو الجح دة

الوح ان ،كوولحه تعح لى :ﱹﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﱸ [البو ة ]8 :أف د أوال ب عسبح ر الليحظ ثح جمحا ث ةح ب عسبح ر المعاحى فوح ل:
ﱹﭴ ﭵ ﭶﱸ فعحح د الاححمة مجموعحح  ،كوولححه تعحح لى :ﱹﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﱸ [الطحححالق ،]11 :فعححح د الاحححمة
مححا ﱹﯳﱸ ميحح دا علححى ليححظ ﱹﯮﱸ ،ث ح شحح ل :ﱹﯹﱸ وهححو ححح ل مححا
()2

الامة » .
وقوول البلوةاي« :وم كح ن م وقح محا أسحب

الاحزول عحا صحح بي بإسحا د

صحححة فهححو م فححوعر يذ شححول الصححح بي فةم ح ال مج ح ل لالجسه ح د فةححه حك ح
الم فوع ،وم ك ن عا صح بي بغة يسا د فهو ماوطا ،وأم الماوول عحا السح بعي
()3

بساد فهو م سو ،وم ك ن بغة ساد فال قوبو» .
( )1السسهةو لعلوم السازقو.)28/1( ،
( )2الربه ن.)382/3( ،
( )3مواشا العلوم،

()16
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بحوث
وقوول البو عي« :وأم ما تدب كم أم ل اهلل ،وتكل بمح أد يلةحه اجسهح دلر
فةم قعل ما لس ن العح

وسحاد الابحي ﷺ وأشحوال السحلف ،فحأظه المعاحى لح

قسبق يلةه ،ج رق على تلحكالوحوا ةا ةح مطح لف لهح ر فلوحد أجح د كحو اإلجح دة
وأف د أع

()1

اإلف دة» .

وقوول السةوطي« :ش عحدة الططح

ب السح والططح

ب ليعحو :االسح

قدل على الثبوا واالسسم ار واليعو قدل علحى السجحدد والححدوث ،وال قحسحا
وضا أحدهم موضا ا رح  ،فمحا ذلحك شولحه تعح لى :ﱹﮗ ﮘ ﮙﱸ

[الكهححف ]18 :ولححو شةححو( :قبسححط) لح قححؤد الغح

ر ي حه قححؤذن بمزاولححد الكل ح
()2

البسط ،وأ ه قسجدد له يد بعد يدر فب سط أ ع بثبوا الصيد» .
وقوحول الشحوك ين« :فحإن مح كح ن مححا السيسحة ث بسح عحا رسحول اهلل ﷺ كح ن
المصة يلةه مسعةا  ،وتودقمه مسحسم  ،ةح أن الح ي صح عاحه محا ذلحك ي مح هحو
تيسة اق ا شلةلد ب لاسبد يلى جمةحا الوح ان ،وال قطسلحف مثحو ذلحك محا أئمحد
()3

ه ا الشأن اثا ن» .

( )1مص عد الا .)411/1( ،
( )2اإلتو ن.)376/2( ،
( )3فس الودق .)14/1( ،
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بحوث
وقوول الواوجي« :ين السيسحة الح ي قابغحي االعسحداد بحه وال جحوع يلةحه هحو
تيسة كس
حوةود

اهلل -جو جالله -ب للغد الع بةد حوةود ومج زا ين لح تثبحت ذلحك
()1

عةد ،فإن ثبست فهي مودمد على ة ه » .

وقوول جم ل الدقا الو سمي« :ش عدة أن ل م ص عا السحلف محا
()2

الطالف ق جا يلى ارسالف تاوع ،ال ارسالف تا د» .
ين الا ظ

ه ل الاوول السي شةو بأهن ع رقد عا السوعةد لعل السيسحة  ،وأن
()3

تو ره «محض وه ال وجحود لحه السح رق وال الواشحا وال المصح در» ،
قجحده مط ليحد لح لك ،فهحي تحاغ علحى كثةح محا الوواعحد المسعلوحد بح لطالف،
والرتجة  ،ومس لك السع مو ما مص در السيسة ما أصول ولةد وعولةد ولغوقحد،
وك ا السا ة لمس ئو أ واع علوم الو ان ،والكلةح ا ،والمشحرتك ا الوظةيةحد محا
العلوم المج ورة.
ومم قالحظ كثةح محا ايحح قةا اهسم مهح ب لسمثةحو ،والسعح

لمحوطا

الاححزاع فةححه مححا السازقححو ،ر صحد المب حح ايصححولةد الم تبطححد بحوححو الداللححد
عمومح والمب حح اللغوقححد المسعلوححد ب لمسح ئو الاحوقحد والبال ةححدر ولعححو ذلححك
( )1فس البة ن.)18/1( ،
( )2مح سا السأوقو.)7/1( ،
( )3السألةف المع ص

()18

شواعد السيسة  ،مجموعد ما الب حثةا،
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بحوث
راجححا لسةسححة ما ولسه ح  ،والسابةححه لوححوة مأر ح ه  ،أض حف ل ح لك تاححلا ص ح عةه
بملك هتحح  ،ولححو اسسوصححةت أم كاهحح  ،لجحح دا بمك ماهحح  ،وأب ححت عححا ريةهحح
و واماه .
ين ت رق الوواعد وواشعه قم ثو تح رق وواشحا علحوم الوح ان -وين كح ن هحو
ماححه ،-فسححكوا المسوححدمةا عححا السع قححف ،وعححدم اإلفصحح ي عححا المحححدداا
الماهجةد والمع قة الا بطد للمواضةا ،ال قعاي عدم تو ر اي حواع ،أو الما زعحد
علمةد العل وم توارثول ب لسا شو والسطوق  ،والسه ق والسحبةح  ،بحو رصحد مح
دو ححول واالسححسي دة ماححه بعححةا الم اجعححد والسأصححةو ث ح تو قبححه بلمسححد السحححدق
والسكمةححو ،يس حه م ف ع حو
الوواعححد ،عححو

أن توححو

سح

ححبكسه ويرس ح د مع لمححه ،وشححو مثححو ذلححك

جهححوده بمواز سهح مححا المسح عي الحدقثححد لةكححون

المسأر ح كم على المسودم السصور والسصوق .
صحححة أن الزركشححي أو السححةوطي مححثال أكثح ا مححا الوواعححد الكلةححد ،وربمح
تسحح هال اإللححح ق والاحح  ،ولكححا ايصححو أن قوحح ل بوصححده السوعةححدي
وتو ق ه له تأسةس وتازقال ،أم توسعه

الب

ويدراجه كحو مح توح طا محا

العلححوم الشح عةد وعححدم االحسكح م لمثبسح ا الو عححدة وبةح ن ضححوابط االعسبح ر مححا
اإلع ار فال قايي ذلك مصدرقسه وصالحةد كسبه لالسسمداد وعد م دهت ركةحزة
شوقحد ،لسحح ل الوحوادي المعلححد للمالبسح ا الس رقطةححد والمحربراا السأوقلةححد ،ومح
جهحححود المع صححح قا السحححي ح كحححت عجلحححد العلححح وأ عشحححت رمولحححه ودفعسحححه
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بحوث
للمالحو ا المثم ة يال مح والا اجسه دقد بدائةحد ،مح زال أمح م مسح ره الكثةح
ما المس دالا واإل ك الا السي ما حأهن أن توحوم باة حه وتسحددل ،وسحةهدف
الي ع الالحق يلى يب ازه

()20

طة ا مح ولد رس سة العمو.
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بحوث
الفرع الثالث :مقترحات تأصيلية لضبط سريورة التقعيد:
قسعى ه ا اليح ع ايرةح الشحرتاي بعحض الططحواا السحي ظهح ا لحي أثاح د
الو ادة والسحلةو لابط ط قق مشح وع الوواعحد السيسحة قد ،علمح أهنح ال تطحسغ
بوعحح د دون ارحح  ،فمسحح لكه حح ملد لكححو الم حح ن والمصحح در ،وشححد ح ولححت
تلطةصه

()1

الاو ط ا تةد :

أول :ال بد ما تحدقد ميهوم الوواعد وميهحوم السيسحة شبحو ت كةبهمح ر ين
ً
ميهوم الم ك مسوشحف علحى ميهحوم مي دقحهر فسحدقحد ايول قمةحزل عحا أصحول
السيسة وعلوم السيسة وقجعله مسي دا ب لكلي أو اي لبحي ،وتحدقحد الثح ين قمةحزل
عححا بح شي الوواعححد ايصححولةد واليوهةححد واللغوقححد والماطوة حد ،كم ح قاححةق مج ح ل
الوواعد أو قوسعه با د على يرادة البة ن ما معاحى السيسحة أو زقح دة مح قسعلحق بحه
ك سسط ا ايحك م والحك .
وك ا قج االسسي دة ما ت رق المصحطل وفحق اسحسعم الا ايئمحد لحهر ين
فه وجه الصلد بةا الم ك والمؤرخ قزقد امسداد مس حد الميهحوم أو تولصحه ،
فمثال قدرو

ط ق الوواعحد السيسحة قد عاحد المسوحدمةار الوواعحد الو ا ةحد ،وكح ا

ايصححول السيسححة قد ،وحسححى اللطحح ئف والاححوابط واليوائححد ،كمحح لهحح تاوعحح ا
اصطالحةد مسعددة.
( )1كس

ايسس ذ /رلةو محمود الةم ين ،مو ال ب س  :مو ربد

فلة اجا/https://tafsir.net/article/5336 :
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شواعد السيسة ،
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بحوث
ل ا فوضا تع قف للم ك ب لا

لسع قحف مي دقحه ثح الجمحا بةاهمح دون

م اعحح ة شصححد ايولححةا سححةحدث فصححال بححةا ميهححوم المسوححدمةا والمسححأر قا،
وسةسححةو أشححالم الب ح حثةا وقسححسازف ط ش ح هت

جححداالا ال هن قححد له ح  ،وقوش حا

الا ح ظ با ح رة االصححطالي المع ص ح لكححالم ايول حةا السططئححد وسححود اليه ح
واالضححط ا  ،كم ح حححدث تم م ح لمصححطل علححوم الو ح ان ،ولكححا العج ح أن
المع فةا للث ين ما ا طالشهح

السع قحف محا ط قوحد الرتكةح توصحلوا لميهحوم

ح دث مط لف للحوةود الرتكةبةد والحوةود الس رقطةد ،ف لعلوم توساحي اإلح طحد،
واالسححسعم ل الس ح رقطي ل ح قط ح

عححا الشححمول ،ومححا ذلححك ارححسغ الميهححوم

ب ي واع الكلةد دون تي رقا العلوم وتطبةو هتح  ،ولح قحزل تطحور تاحةةوي لعحدم
ا اب ط أرضةد السأسةس ما عش اا المح والا الج دة.
ولةكا ب ل المجسهد أن مو ربسه مهم توطحدا بح لمحرتزاا ،وتحصحات
ب لسوةةداا واالسسثا داا ،سسكون ظاةد درجد الموبحول والاسحبةد عاحد ثلحد محا
الب حثةا ،ولكا ال قماعه ه ا ما المس رعد بسباي مش وع الوواعد والعمو تححت
ظ وفه الش ئكدر ي ه سةوصو للمطلو وقطسص مس فسه.
ثان ًيا :بعد تعةحةا الميهحوم الصححة  ،ال بحد محا ضحبط مشطصح ا الوواعحد
وحدوده  ،وقكون ذلك بطول السأمو لوواعحده  ،ومالح حد أسسحه المسحسبطاد
السوعةححد ،ث ح مح ولححد اسححساس جه واسسطالصححه السححسثم ره

وضححا شححوا ةا

ممةزة ،وأط مسط ة ،تسسطدم أثا د تشحةةد اليحا ،ولحو كح ن العمحو علحى الططحوة
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بحوث
ايولححى والث ةححد ب ح لسوازي والسححزاما لك ح ن أصححو ر ين السع قححف شححد ال قاجلححي
بمع فد مع ل الوواعد ،ولةس ثمد دور بةاهم .

ضب به يال ما اال سه

ثال ًثا :لحسا سة العمو ،وتي دي اال سو د ما أول الط قق ،واالجسم ع على
أكرب عدد ما السوافوح ا ،قلحزم اسسصحح

()1

أ حواع الوواعحد  ،وأرح ذلحك بعحةا

االعسب ح رر فمححثال قمكححا أوال حص ح الوواعححد المط ح دة ة ح المسححسثا ة ،والو ا ةححد
الط صد دون المسدارلد ،والاصةد ما الكسح
العلمح د والمسححسو أةر ين ذلححك أشح

والسحاد دون المسحسابطد محا كحالم

لل ض ح وأرفححا للطححالف لعححدم احسة جه ح

لالسسو اد فهي أ به ب لا ورق ا ،و ه هت السداولةحد عالمحد صححسه  ،كمح شح ل
أبو مد بعد يق ادل ش عدة أرك ن الو ادة الصحةحد« :أ ر يلى ذلك كحالم ايئمحد
()2

المسودمةا»  ،وكم ش ل الشوك ين ش عدة تودق السيسة الابوي« :وال قطسلحف
()3

مثو ذلك ما أئمد ه ا الشأن اثا ن» .
ثحح قسحح ر حححو الوواعححد المسدارلححد مححا العلححوم المطسليححد مثححو الوواعححد
ايصولةد واللغوقد والعو ئدقد والحدقثةد ،والبح

دس تة ه أكث م هو مسجحه

( )1لعو أب زه  :شواعد ر صد وشواعد ع مد ،سحواد بشحطغ معحةا أو بح

معحةا ،شواعحد مطح دة وشواعحد

ماط مد ،شواعد ش ا ةد وشواعد مسدارلد ،شواعد صةد وشواعد مسسابطد ومسحسو أة ،شواعحد ع محد وشواعحد
ت جةحةد.
( )2الم د الوجةز،

.171

( )3فس الودق .)14/1( ،
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بحوث
حححو أحوة حد سححبسه وتححدارله ال تو ق ه ح والسححدلةو علةه ح ر ين أ لبه ح شححد ح
وفصو ،ويعم ل المحدداا المسسوح ة ما المبدأ الث ين كيةو ب لك ،كحأن قسحسو
()1

أشواه صلد وأ ده تعلو .
وبعد ذلك قاسوو للوواعد اي لبةد والمسسابطد والمسسو أة والط صحد ،وهحو
المعححرتك اليسححة الح ي تسي ضححو فةححه أعمح ل الموعحدقا وتأرح حوهح مححا الا ح
واالسححسبة ن ب السححسو اد والمو ر ححد وتسبححا الجزئة ح ا و ة ه ح مححا المسححسلزم ا
اإلج ائةد ،وتلحق هب الوواعد المع ص ة وم ق ه للموعد ما كلة ا ،وحب ا لحو
قجعو ذلك جداول وتعود المو ر ا بةا االتي ش ا واالفرتاش ا ما مالح حد
ط با السولةد أو السجدقد.
راب ًعا :ما الططواا الجوه قد م احو السوعةد وهي ايرةح ة سلسحلسه
الرتتةبةدر م حلد صة د الو عدة بعد السثبت ما صحسه وصموده أم م جزئة هتح ،
ولةؤر بعةا االعسب ر ه ا العاص مك س العلوم الا ضجد وملك ا مربزقهح
لةسححسي د ماهح

يش مححد المعح ل والصححا عد الشححكلةد للو عححدة مححا حةح الوجح زة

وحسا السحبك وط قوحد االشسبح م كمح قحاغ علحى ذلحك علمح د ايصحول ،ومحا
( )1ين السك مو بةا العلوم وعدم اليصو المبك بةاه

ا الحسة الميس لجمةعه شد أ اى ذلك بوجه م

عا ض ورة الساوقا والسوعةد والسأصةو لكث ة اال سب ك وشوة السالشي ،وك به الميس ون

مودم هت

لسوشف السيسة على جملد ما العلوم الش عةد ،حسى أدرك السةوطي شةمد المسألد وأف ده بعل مسسوو
أسم ل

()24

وط الميس وادابه.
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بحوث
المسحح ئو اللي ةححد السححي بهححوا لهحح مححثال وأثحح را حية ححسه أن ج قحح ن السعبةحح
ب يسلو الطربي قكون للمسيحق علحى مدلولحه بحةا العلمح د ،ححةا أن السعبةح
()1

ب يسلو اإل ش ئي قكون للمطسلف مدلوله بةا العلم د .
وقادر تحت اإلر ا الاه ئي للو عدة مي دة ير اجهح مجسمعحد هةكحو
با ئي مرتا
حس

 ،وهو م قع ف بسوسة الوواعد وفق مجموع ا تا ةمةد تمةحز بةاهح

وعه أو عدده أو مواصي هت أو ة ذلك محا السوسحةم ا السحي ق تاحةه

مؤليوه  ،ث الرتتة بةا تلك السوسحةم ا الكحرب ودارحو كحو شسح  ،وين كح ن
بعاححه ال قحح

ضحح ورة ذلححك ،وأحسحح أن مسححلك الرتتةحح يضحح فد لي ئدتححه

السا ةمةحد المةسح ة لحسححا الا ح فةحه وتعلمححه وتعلةمحه لحه فوائححد ث وقحد تسمثحو
دعمه لسبلور الوواعد وتطور مس ئله ،وح اسد السزقد ما الالحص قد.
ويف األخير؛ أحببت أن أ به يلى أهلةد الموعد ،وض ورة مكاسه محا السطصحغ
الدشةق ال ي ب ل يسه لطدمسه ،وه ا

ط ال أحس أن أرب به بغيحو عاحه ،ولكحا

شد قوا الططأ سهوا ال عمدا ،كمسلك اإلكث ر والسشهي اال سوح د والسوسحا اتب عح
لل وق ال ايصول ،أو اعسم د تع قف السا ة ث تج وزل وعدم االحسكح م يلةحه
السطبةق ،أو العجلد يثب ا الو عدة دون السحوحق محا كلةسهح ب سحسو اد الجزئةح ا،
و ة ه ما العث اا والهيواا السي تحسف بللة ا وأدواا المؤسس عموم .

( )1قا
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بحوث
خامتة:
رس ح م البح ح ر وبعححد رحلححد شصححة ة مححا صححو

الموححدم ا السيسححة قد

ومححدو ا علححوم الوحح ان الساوقعةححد تبححةا اعسا ؤهحح ب لسوعةححد السيسححة ي تأصححةال
ومم رسد ،يض فد لث ائهح السا ةح ي ،مح قعاحي أن الوحول بسحل ش عحدقسه مححض
وه ج يلةه عدم السدشةق والسشوةق ث ر المسودمةا.
على أن اال سو ل ما البا د الو ئ يلى البا د الممكا مكيحول بعحدة يجح اداا
ال قمكححا الويححز علةه ح  ،وشححد تمححت اإل ح رة يلححى بعاححه

هن قححد المو ح ل ،ماه ح :

تحدقد الميهوم الصحة للو عدة السيسة قد بم اع ة المعاى الم كح والمحؤرخ،
تشطةغ محدداا الو عدة وأط ه الممةزة ،اسسصح

أ واع الوواعد والبحدادة

بأوفوه شبو اال سو ل للمسدارو ف لمطسلف ،ث السة ورة ححو الصحة د الشحكلةد
ما اير بعةا االعسب ر أهلةد الموعد.
ين مححا اف ح ق البح ح السححعي يلححى تباححي فك ح ة جمححا واسححسطال

الوواعححد

المسا ث ة ثا ق ه والسس با علةه  ،وتوسةا دائ ة االهسمح م إلرسح د معح ل اليحا محا
مطسلححف الجه ح ا والم اصححد ،وعححدم االشسص ح ر علححى الزاوقححد السطبةوةححد كس ح
الميسح قا ،لةححس السالشححي بححةا السأصححةو والسطبةححق ،وتشححسبك الوواعححد علححى أرضححةد
مشرتكد تعطي ش بلةد أكث لالعسم د واالسسا د ،ر صد وشد هد السوعةد ف ا ح كبةح ا
مححا الج ح السيسححة ير ح ا لسأسةسححه مححا رححالل كسح اليوححه وايصححول واللغححد،
ويهم ل الم ن المدروسد السي شصد ما تألةيه ضبط العملةد السيسة قد.
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بحوث
ويين ألسمس ما الب حثةا زق دة االهسم م بمس ئو الوواعد وجزئة هتح أمحال
السوصو لمدو د ضجد ،تعص الا

السيسة ي ما اال زالق ،وتوحوي الملكح ا

االجسه دقححد اإل سحح  ،وصححلى اهلل علححى سححةد محمححد ،وعلححى الححه وصحححبه
أجمعةا.
│
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بحوث
قائمة املصادر واملراجع:
 اإلتوح ن ،عبححدالح حما السححةوطي ،تحوةححق :أبححو الياححو يبح اهة  ،الهةئححد
المص قد الع مد للكس

 ،مص 1174 ،م.

 أحك م الو ان ،محمد با الع بحي ،تحوةحق :عبحد الوح در عطح  ،دار الكسح
العلمةد ،بة وا ،ط2003 ،3م.
 أصول السيسة مح ولد البا د ،موالي حم د ،دار السحالم ،مصح  ،ط،1
2010م.
 اإلكسة  ،سحلةم ن الطحو  ،تحوةحق :عبحد الوح در حسحةا ،مكسبحد ا دا ،
مص  ،ط ،1د.ا
 الربه ن علوم الو ان ،محمد الزركشي ،تحوةق :أبحو الياحو يبح اهة ،
دار يحة د الكس  ،مص  ،ط1157 ،1م.
 السححألةف المع صحح

شواعححد السيسححة  ،مجموعححد مححا البحح حثةا ،م كححز

تيسة  ،السعودقد ،ط2011 ،1م.
 ت اث أبي الحسا الح الي ،علي الح الي ،تحوةق :محمح دي الطةح طي،
ماشوراا الم كز الج معي ،ال ب ط ،ط1117 ،1م.
 السسهةو لعلوم السازقو ،محمد با جزي ،تحوةق :عبحد اهلل الط لحدي ،دار
ايرش  ،بة وا ،ط1416 ،1هح.
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بحوث
 السةسة  ،محمحد الكح فةجي ،تحوةحق :مصحطيى الح هبي ،مكسبحد الودسحي،
الو ه ة ،ط1118 ،1م.
 جمح ل الو ح اد ،علححي السححط وي ،تحوةححق :عبححد الحححق الو ضححي ،مؤسسححد
الكس الثو فةد ،بة وا ،ط1111 ،1م.
 الزق دة واإلحسح ن ،محمحد بحا عوةلحد ،تحوةحق :مجموعحد محا البح حثةا،
م كز البحوث ،ج معد الش رشد ،ط1427 ،1هح.


ائ ح الو ح ان ،الحسححا الومححي ،تحوةححق :زك ق ح عمة ح اا ،دار الكس ح
العلمةد ،بة وا ،ط1416 ،1هح.

 فححس البةحح ن ،محمححد الواححوجي ،تحوةححق :عبححد اهلل اي صحح ري ،المكسبححد
العص قد ،بة وا1112 ،م.
 فس الودق  ،محمد الشوك ين ،دار ابا كثة  ،دمشق ،ط1414 ،1هح.
 اللب

 ،عم بحا عح دل ،تحوةحق :عح دل الموجحود وعلحي المعحو

 ،دار

الكس العلمةد ،بة وا ،ط1118 ،1م.
 مح سححا السأوقححو ،محمححد الو سححمي ،تحوةححق :محمححد ب سححو ،دار الكسح
العلمةد ،بة وا ،ط1418 ،1هح.
 المدرو لعل تيسة كس

اهلل تع لى ،أحمد الححدادي ،تحوةحق :صحيوان

داودي ،دار الول  ،دمشق ،ط1188 ،1م.
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بحوث
 الم ححد الححوجةز ،عبححد ال ح حما أبححو ح مد ،تحوةححق :طة ح ر شححوال  ،دار
ص در ،بة وا1175 ،م.
 مصححح عد الا ححح  ،يبححح اهة البوححح عي ،مكسبحححد المعححح رف ،ال قححح

 ،ط،1

1187م.
 مو ربد تح ق ماطلق العمو شواعد السيسة  ،رلةحو محمحود الةمح ين:
/https://tafsir.net/article/5336

 ماه الي ش ن ،محمد سالمد ،تحوةق :محمد المسحة  ،دار هناحد ،مصح ،
ط2002 ،1م.
 مواشا العلوم ،عبد ال حما البلوةاي ،تحوةق :بةو صح ب ي ،دار ح ام،
الكوقت ،ط2017 ،1م.
 موسوعد الوواعد اليوهةحد ،محمحد ال بور حو ،مؤسسحد ال سح لد ،بةح وا،
ط2003 ،1م.
 الاكححت والعةححون ،علححي الم ح وردي ،تحوةححق :السححةد عبححد الموصححود ،دار
الكس العلمةد ،بة وا ،د.ا.
│
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