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رسالة يف ًسبة اجلوع هنسىبة إىل العالهة  امحد بي 

 ( هـ940ت )سليواى الروهي الشهري بابي كوال باشا 

 (*)رافع إبراهين حمود. د. م

هلخص 

٣ؼ٠٘ ٛزث ثُذقظ دضقو٤ن سعجُز فشك٤ز، ٓؼ٤٘ز دذ٤جٕ أفٌجّ ثُ٘غذز  إ٠ُ 

ثُؾٔغ،كنال ػٖ ثُض٘ذ٤ٚ ػ٠ِ أٝٛجّ  ػذد ٖٓ ثُؼِٔجء ك٢ ثُ٘غذز إ٠ُ دؼل ثألُلجظ 

ٝٛزٙ ثُشعجُز ٓ٘غٞدز إ٠ُ ثُؼالٓز ثفٔذ دٖ ع٤ِٔجٕ ثُش٢ٓٝ، . ٝصؼ٤ِالصْٜ ُضِي ثُ٘غذز

ػ٠ِ ٗغخز  (ٗغذز ثُؾٔغ): ٝهذ ثػضٔذٗج ك٢ صقو٤ن سعجُز . ثُؾ٤ٜش دجدٖ ًٔجٍ دجؽج

كش٣ذر، فقِ٘ج ػ٤ِٜج ٖٓ ٌٓضذز  أٝهجف ثُٔٞفَ، ٣ٝذذٝ  إٔ ٗجعخٜج هذ ٗغخٜج ػ٠ِ 

:  ٗغخز ثُٔؤُق أٝ ؿ٤شٛج ٝهذ ًجٕ ٜٓ٘ؾ٘ج ك٢ صقو٤ن ٛزٙ ثُشعجُز ػ٠ِ ٝكن ٓج ٣أص٢

. صقش٣ش ٗـ ثُشعجُز دذهز ٝأٗجر، ػ٠ِ ٝكن ثُوٞثػذ ثإلٓالة٤ز ثُٔضذؼز ث٤ُّٞ -

 .ثُؼ٘ج٣ز دجُؾٌَ ثُ٘ق١ٞ ٝثُقشك٢ ُِشعجُز -

صخش٣ؼ ثُ٘قٞؿ ثُٔؾجس إ٤ُٜج صخش٣ؾج ػ٤ِٔج ٓ٘جعذج، ٝصٞع٤ن ٓج ٝسد ك٢  -

 .ثُشعجُز ٖٓ ث٥سثء ٝ ثألهٞثٍ ٖٓ ٓقجدسٛج

. إ٣ؾجص ثُضؼ٤ِوجس ٝثُضشثؽْ ك٢ ثُٜجٓؼ، دقغخ ٓج ٣وضن٤ٚ ثُٔوجّ -

                                                           
 . ؽجٓؼز ثُٔٞفَ/ ثُوجٕٗٞ ٤ًِز -ثُِـز ثُؼشد٤ز ٓذسط   (*)



 رافع إبراهين هحوذ . د. رسالة في ًسبة الجوع هٌسوبة إلى العالهة احوذ بي سليواى الروهّي              م

 442 



 م 2008–هـ 1429(                                                                    52) العذد –آداب الرافذيي 

 443 



 رافع إبراهين هحوذ . د. رسالة في ًسبة الجوع هٌسوبة إلى العالهة احوذ بي سليواى الروهّي              م

 444 

 ثُطجٛش٣ٖ آُٚ ٝػ٠ِ، ٓقٔذ ع٤ذٗج ػ٠ِ ٝثُغالّ ٝثُقالر، ثُؼج٤ُٖٔ سح هلل ثُقٔذ 

: ٝدؼذ ث٤ُٔج٤ٖٓ، ثُـش ٝأفقجدٚ

  إ٠ُ ثُ٘غذز أفٌجّ دذ٤جٕ ٓؼ٤٘ز فشك٤ز، سعجُز دضقو٤ن ثُذقظ ٛزث ٣ؼ٠٘

 ثألُلجظ دؼل إ٠ُ ثُ٘غذز ك٢ ثُؼِٔجء ٖٓ ػذد  أٝٛجّ ػ٠ِ ثُض٘ذ٤ٚ ػٖ كنال،ثُؾٔغ

 فٔذ أثُذ٣ٖ ؽٔظ ثإلٓجّ ُؼالٓز ٓ٘غٞدز إ٠ُ ثثُشعجُز ٝٛزٙ. ثُ٘غذز ُضِي ٝصؼ٤ِالصْٜ

 ٓشثء أفذ أًجٕ ثُز١ ؽذٙ إ٠ُ ٗغذز دجؽج، ًٔجٍ دجدٖ ثُؾ٤ٜش ثُش٢ٓٝ، ع٤ِٔجٕ دٖث

. ك٤ٚ ٝدشثػضٚ ثإلكضجء ك٢ ػِٔٚ إ٠ُ ٗغذز، ثُغو٤ِٖ دٔلض٠ ٝ، أثُؼغٔج٤ٗز ثُذُٝز

، دجؽج ًٔجٍ ثدٖ ُقجفذ٘ج صشؽٔش ثُض٢ ثُضشثؽْ ًضخ ػ٠ِ ثُٞهٞف خالٍ ٖٝٓ

:دج٥ص٢ ؽٔجُٚ إ٣ٌٔ٘٘ج ٓج ك٤ٜجأ ٗوش ٗ٘جإف
( 1) 

 ً٘ق ك٢ فذجٙ ك٢ ٝٛٞ ٝٗؾأ، ع٤ٞثط ٗٞثف٢ ٖٓ هٞهجٕ ك٢ دجؽج ًٔجٍ ثدٖ ُٝذ -

 ثُؼِْ هِخ ك٢ كجؽضـَ ثٌُٔجٍ، فخ ػ٤ِٚ ؿِخ عْ ٝثُذالٍ، ثُؼض ك٢ ثأل٤ٓش ؽذٙ

 ٓذسعج ٝفجس ٝدشع ثُؼِٔجء، دؼل ػ٠ِ هشأ عْ. ٜٝٗجسث ٤ُال ؽجح ٝٛٞ ثُؾش٣ق

 دجُؼغٌش، هجم٤ج ع٤ِْ ثُغِطجٕ ؽؼِٚ عْ دٜج، هجم٤ج فجس عْ ٝثسٗز، دٔذسعز

 ثُؼِٔجء ًجدش أكِو٤ٚ، ثُؾشثًغز ٣ذ ٖٓ ثُغِطجٕ خزٛج أُٔج ٓقش دٔؼ٤ضٚ ٝدخَ

 ُٚ ٝؽٜذ، دجُلنَ ُٚ ٝأهشٝث ُغجٗٚ كقجفز ػؾذضْٜأف، ٓؼٚ دجفغٞثسٝ ٝٗجظشٝٙ

 ػالء ٝكجر دؼذ دجُوغط٘ط٤٘٤ز ٓلض٤ج فجس عْ. ٝثُقالؿ ٝثالصوجٕ دجُلنَ أِٜٛج

 ع٘ز صٞك٢ إ٠ُ إٔ ك٤ٜج ٓلض٤ج ٣ضٍ ُْٝ، (ٛـ932 )ع٘ز ثُؾٔج٢ُ ػ٢ِ ثُذ٣ٖ

(.  ٛـ940)

                                                           
 -238/ 8 :ثُؼٔجدثُزٛخ، ثدٖ  ، ؽزسثس 598 – 591/ 1:  ثُؾوجةن ثُ٘ؼٔج٤ٗز، هجػ ًذش١ صثدر:٣٘ظش(  1)

    .1/238 :ًقجُز، ٓؼؾْ ثُٔؤُل٤ٖ، سمج ػ٢ِ 239
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 ٝ ٜٓ٘ج ثُٔطذٞع، دجؽج ًٔجٍ ثدٖ ٓؤُلجس ؽِٔز ػ٠ِ ثُٞهٞف خالٍ ٖٝٓ

 ػٖ كلنال، ثُؼِّٞ ٖٓ ًغ٤ش ك٢ ٓؾجسى  ٓٞعٞػ٢ ػالٓز ثٗٚ ُ٘ج ٣ضنـ، ثُٔخطٞه

، ثُلجسع٤ز ك٢ ٝصقج٤ٗق، ػذ٣ذر كٕ٘ٞ ك٢  سعجُز عالعٔتز ػ٠ِ ٣ض٣ذ ٓج عٔز، إر ثٌُضخ

رُي ٝؿ٤ش، دجُضش٤ًز ػغٔجٕ آٍ ٝصجس٣خ
(2)

 ك٢( ٛـ1005 س )ثُض٢ٔ٤ٔ ػ٘ٚ هجٍ فض٠ 

إٓجٓجً دجسػجً، ك٢ ثُضلغ٤ش، ٝثُلوٚ، ٝثُقذ٣ظ،   -...هللا سفٔٚ - ًجٕ: " ثُطذوجس

ٝثُ٘قٞ، ٝثُضقش٣ق، ٝثُٔؼج٢ٗ، ٝثُذ٤جٕ، ٝثٌُالّ، ٝثُٔ٘طن، ٝثألفٍٞ، ٝؿ٤ش رُي، 

 ٓق٘ق ك٤ٚ ُٝٚ إال كٖ ٣ٞؽذ ٝهِٔج. دق٤ظ إٗٚ صلشد ك٢ إصوجٕ ًَ ػِْ ٖٓ ٛزٙ ثُؼِّٞ

ًٝجٕ ك٢ ًغشر ثُضأ٤ُق، ٝعشػز ثُضق٤٘ق، ٝٝعغ ثالهالع، ... ٓق٘لجسأٝ 

ٝثإلفجهز دٌغ٤ش ٖٓ ثُؼِّٞ، ك٢ ثُذ٣جس ثُش٤ٓٝز، ٗظ٤شثً ُِقجكع ؽالٍ ثُذ٣ٖ ثُغ٤ٞه٢ 

. ك٢ ثُذ٣جس ثُٔقش٣ز

ٝػ٘ذ١ إٔ ثدٖ ًٔجٍ دجؽج أدم ٗظشثً ٖٓ ثُغ٤ٞه٢، ٝأفغٖ كٜٔج، ٝأًغش 

"صقشكج؛ ػ٠ِ أٜٗٔج ًجٗج ؽٔجٍ رُي ثُؼقش
(3) 

ًٔج رًشٗج - سفٔٚ هللا - ٝٗظشث إ٠ُ ًغشر ٓق٘لجس فجفذ٘ج ثدٖ ًٔجٍ دجؽج 

آٗلج، كغ٘وضقش ك٢ ٛزث ثُٔوجّ ػ٠ِ د٤جٕ ٓق٘لجصٚ ثُٔطذٞػز ثُٔضذثُٝز، ٢ٛٝ دقغخ 

: ّفشٝف ثُٔؼؼ

ٝٛٞ ًضجح ك٢ أفٍٞ ثُلوٚ، رًش أٗٚ أفِـ ك٤ٚ ٓٞثمغ ك٢ ثُض٘و٤ـ، : صـ٤٤ش ثُض٘و٤ـ -

ٝأؽجس إ٠ُ ٓج ٝهغ ُٚ ٖٓ ثُغٜٞ ٝ ثُضغجَٛ، ٝٓج ػشك ُٚ ك٢ ؽشفٚ ٖٓ ثُخطأ 

ٝكشؽ ٓ٘ٚ ك٢ . ٝثُضـجكَ، ٝأٝدػٚ كٞثةذ ِٓضوطز ٖٓ ثٌُضخ، عْ ؽشؿ ٛزث ثُضـ٤٤ش

                                                           
  .1/238: ،  ٓؼؾْ ثُٔؤُل٤ٖ 1/596: ثُؾوجةن ثُ٘ؼٔج٤ٗز : ٣٘ظش(  2)

 .          412 ٝ   409/ 1: ثُـض١ ، صو٢ ثُذ٣ٖ دٖ ػذذ ثُوجدس ثُض٢ٔ٤ٔثُق٘ل٤ز صشثؽْ ك٢ ثُغ٤٘ز ثُطذوجس(  3)
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(ٛـ931)ؽٜش سٓنجٕ ع٘ز 
(4)

هذغ ك٢ ثعط٘ذٍٞ هذؼز فؾش٣ز ع٘ز . 

(ٛـ1308)
(5)

 .

 ع٤ِْ خجٕ، ٕأُلٚ دئؽجسر ٖٓ ثُغِطج:  سؽٞع ثُؾ٤خ إ٠ُ فذجٙ ك٢ ثُوٞر ػ٠ِ ثُذجٙ -

ؽٔؼضٚ ٜٓ٘ج، ُْٝ أهقذ إػجٗز ثُٔٔض٘غ : ٝهذ رًش ًضذج ًغ٤شر ك٢ ٛزث ثُٔؼ٠٘، ٝهجٍ 

ثُز١ ٣شصٌخ ثُٔؼجف٢، دَ هقذس إػجٗز ٖٓ هقش ػٖ دِٞؽ أ٤٘ٓضٚ ك٢ ثُقالٍ 

ثُز١ ٛٞ عذخ إػٔجس ثُذ٤ٗج
(6)

هذغ ػذر هذؼجس، آخشٛج ك٢ ثُٔطذؼز ث٤٘ٔ٤ُٔز ع٘ز . 

(ٛـ1316)
( 7)

  .

ٝٛٞ ًضجح ك٢ ثُطشف ثُؼشد٤ز، هذغ : سعجُز ثُض٘ذ٤ٚ ػ٠ِ ؿِو ثُؾجَٛ ٝثُ٘ذ٤ٚ - 

دشػج٣ز ُ٘ذدشػ  ٖٓ دٕٝ صقذ٣ذ ُِغ٘ز ثُض٢ هذغ ك٤ٜج
(8)

.
         

هذؼش ك٢ ٓقش ٖٓ دٕٝ صقذ٣ذ العْ ثُٔطذؼز : سعجُز ك٢ صؼش٣خ ثألُلجظ ثُلجسع٤ز - 

ٝثُغ٘ز ثُض٢ هذؼش ك٤ٜج
(9)

 .

ٝٛٞ ًضجح ك٢ ثُقشف، ؽشؿ ك٤ٚ ٓضٖ ثُٔشثؿ ألفٔذ دٖ ػ٢ِ : ثُلالؿ ؽشؿ ثُٔشثؿ- 

: ثدٖ ٓغؼٞد، ثفذ ػِٔجء ثُوشٕ ثُغجٖٓ أٝ ثُضجعغ ُِٜؾشر، ؽجء ك٢ ٓوذٓز ثُ٘جؽش ُٚ

إٕ ٛزث ثُؾشؿ فجس دجُ٘غذز إ٠ُ صقج٤ٗلٚ ًإٔ ُْ ٣ٌٖ ؽ٤تج ٓزًٞسث، ٓغ ثٗٚ ٓوذٍٞ 

ٝٓشؿٞح د٤ٖ ثُٔؼ٤ِٖٔ ٝثُٔضؼ٤ِٖٔ، ًجٌُقَ ٣ؾِٞ دقش أَٛ ثُضقش٣ق، ًٝجٗش 

                                                           
 .1/426: ، ًؾق ثُظٕ٘ٞ،فجؽ٢ خ٤ِلز593/ 1: ثُؾوجةن ثُ٘ؼٔج٤ٗز: ٣٘ظش(  4)

 .227/ 1: ٓؼؾْ ثُٔطذٞػجس، ٣ٞعق إ٤ُجٕ عش٤ًظ: ٣٘ظش(  5)

 .1/830، ًؾق ثُظٕ٘ٞ 593/ 1: ثُؾوجةن ثُ٘ؼٔج٤ٗز: ٣٘ظش(  6)

 .1/228: ٓؼؾْ ثُٔطذٞػجس: ٣٘ظش(  7)

 .1/228: ّ ٕ : ٣٘ظش(  8)

 .1/228: ّ ٕ : ٣٘ظش(  9)
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ٗغخضٚ ٗجدسر، دَ ُْ ٣ٞؽذ ك٢ ثأل٣جد١، كشؿذش ك٢ صٌغ٤ش ٗغخضٚ دجُطذغ
(10)

 ،

(ٛـ1306)كطذؼضٚ هذؼز فؾش٣ز ك٢ دثس ثُطذجػز دجُوجٛشر ع٘ز
( 11)

 .

 هذؼش هذؼز فؾش٣ز ك٢ ٝثُقذ٣ظ، أًغشٛج ك٢ ثُضلغ٤ش ثُشعجةَ، ٖٓ ٓؾٔٞػز -

(ٛـ 1316)ثألعضجٗز ع٘ز 
( 12)

 .

          ، كِْ (ٗغذز ثُؾٔغ): أٓج ثُشعجُز ثُض٢ ثٗؼوذ دقغ٘ج ٛزث ُضقو٤وٜج ٢ٛٝ

 ػ٠ِ ًغشر ثُذقظ ٝثُضلض٤ؼ ٝثُوشثءر ك٢ ثٌُضخ ثُض٢ صشؽٔش ُإلٓجّ ثدٖ ًٔجٍ –ٗوق 

ٝػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ رُي ك٢ٜ ػ٘ذٗج . إ٤ُٚ ػ٠ِ ٗغذز ٝثمقز ؽ٤ِّز صؼضٝٛج –دجؽج 

: ، ُؼذر أعذجح ٗؾِٜٔج دج٥ص٢ إ٤ُٚفق٤قز ثُ٘غذز 

  ًًغشر ثُشعجةَ ثُض٢ ف٘لٜج ثإلٓجّ، كئٕ ًضخ ثُضشثؽْ ثُض٢ صشؽٔش ُٚ ُْ إ٠ُٗظشث 

ف٘ق "  إٔ ثإلٓجّ ثدٖ ًٔجٍ دجؽج إ٠ُصقشؿ دأعٔجء ٓؼظٜٔج، دَ ثًضلش دجإلؽجسر 

"سعجةَ ًغ٤شر ك٢ كٕ٘ٞ ػذ٣ذر، ُؼِٜج صض٣ذ ػ٠ِ عالعٔتز سعجُز 
(13)

ٝٛزث هٍٞ ػجّ . 

، ٢ٛٝ د٘جء ػ٠ِ رُي (ٗغذز ثُؾٔغ)٣ل٤ذ ٗغذز ػجٓز ُؾ٤ٔغ ثُشعجةَ، ٜٝٓ٘ج سعجُز 

.  إ٤ُٚفق٤قز ثُ٘غذز 

  إ٠ُ أٜٗج ُِؼالّٓز ثدٖ ًٔجٍ دجؽج، ك٢ٜ –ه٤ذ ثُضقو٤ن -  ٣ؾؼشٗج ٓٞمٞع ثُشعجُز 

 ثُؾٔغ، ٗذٜش ػ٠ِ ؽِٔز ٖٓ ثألؿاله ثُض٢ إ٠ُؽجٗخ رًش ثألفٌجّ ثُٔضؼِوز دجُ٘غذز 

ح،  (ٛـ616س )ٝهغ دٜج ًذجس ثُؼِٔجء، ًجُٔطشص١  شِّ ـَ ُٔ فجفخ ثُٔقذجؿ ٝثُ

 ٝدّسر ثُـٞثؿ، ، ِٝٓقز ثإلػشثح،فجفخ ثُٔوجٓجس (ٛـ 516س )ٝثُقش٣ش١  

                                                           
 .1/ ثُلالؿ ؽشؿ ثُٔشثؿ، ٓوذٓز ثُ٘جؽش : ٣٘ظش(  10)

 .1/228: ٓؼؾْ ثُٔطذٞػجس: ٣٘ظش(  11)

 .1/228: ّ ٕ : ٣٘ظش(  12)

 .596/ 1: ثُؾوجةن ثُ٘ؼٔج٤ٗز : ٣٘ظش(  13)
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 (ٛـ816س )فجفخ ثُققجؿ، ٝثُؾش٣ق ثُؾشؽج٢ٗ  (ٛـ393س)ٝثُؾٞٛش١ 

 إ٠ُصث٢ٗ، ك٢ ثُ٘غذز ثفجفخ ثُقٞثؽ٢ ػ٠ِ صلغ٤ش ثُذ٤نج١ٝ ٝؽشؿ ثُض٘و٤ـ ُِضلش

. دؼل ثألُلجظ ٝصؼ٤ِالصْٜ ُزُي

ٝٛزٙ ثُ٘وذثس ٝإٕ ًجٗش صؼٌظ ٝؽٜز ٗظش فجفذٜج، إال أٜٗج صذٍ دالُز هطؼ٤ز 

ال ؽي ك٤ٜج ػ٠ِ إٔ فجفذٜج ػجُْ ٗقش٣ش ؽٜذز، ٣ٌجكب ثُؼِٔجء ثُٔزًٞس٣ٖ آٗلجً، فض٠ 

 ثُؼالٓز ثدٖ ًٔجٍ دجؽج، إ٣٠ُضقذٟ   ُ٘وذْٛ، ٝٛزث ٓٔج ٣و١ٞ فقز ٗغذز ثُشعجُز 

.    ٗذٌّ ُْٜ، إر ٛٞ ٖٓ ُوخ دٔلض٢ ثُغو٤ِٖ– ًٔج رًشس ثُٔقجدس –كٜٞ 

  ًّٔش : " إٕ ك٢ ٜٗج٣ز ثُشعجُز ٓج ٣ؤًذ فقز ٗغذضٜج، إر هجٍ ٗجعخٜج:  ٝأخ٤شث ص

 ث٠ُُٞٔ ثدٖ ًٔجٍ دجؽج، ؿلش هللا ُٚ إ٠ُثُشعجُز ثُؾش٣لز ك٢ ٗغذز ثُؾٔغ، ثُٔ٘غٞدز 

".   هذس ٓج ٣ؾجء، آ٤ٖٓ 

: ـ ٝفق ثُ٘غخز ثُٔؼضٔذر ك٢ ثُضقو٤ن 

ػ٠ِ ٗغخز كش٣ذر، فقِ٘ج  (ٗغذز ثُؾٔغ  ): ُوذ ثػضٔذٗج ك٢ صقو٤ن سعجُز

 ٖٓ ٓوض٤٘جس ٓذسعز ثُقّؾ٤جس، أفِٜجػ٤ِٜج ٖٓ ٌٓضذز أٝهجف ثُٔٞفَ، ٢ٛٝ ك٢ 

(40/22ٓؾٔٞع  )مٖٔ ٓؾٔٞع مْ عٔج٢ٗ ٓخطٞهجس، فجَٓ ُِضق٤٘ق 
(14)

 . ُْٝ

٢ٛٝ ٗغخز . ٗوق ػ٠ِ ًغشر ثُذقظ ك٢ كٜجسط ثُٔخطٞهجس ػ٠ِ ٗغخز عج٤ٗز ُٜج

ٌٓضٞدز دخو ٗغخ ٓؼضجد، ٣ذِؾ ٓؾٔٞع فلقجصٜج عالط فلقجس، ػذد عطٞس ًَ 

ٝثفذر ٜٓ٘ج ٓضلجٝس، كل٢ ثُقلقز ثأل٠ُٝ عذؼز ػؾش عطشثً، ٝك٢ ثُغج٤ٗز صغؼز 

 ٝٓضٞعو ػذد ًِٔجس أ١ عطش خٔظ  ٝ ك٢ ثألخ٤شر عضز ػؾش عطشثً ػؾش عطشثً،

ٝٛزٙ ثُ٘غخز ٓضغٔز دجُؾٞدر؛ ألٜٗج ًجِٓز ال ٗوـ ك٤ٜج، ٗجدسر ثألخطجء . ػؾشر ًِٔز

                                                           
 . 3/145: كٜشط ٓخطٞهجس ٌٓضذز ثألٝهجف ثُؼجٓز ك٢ ثُٔٞفَ، عجُْ ػذذ ثُشصثم ثفٔذ : ٣٘ظش   (14)
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عطٞسٙ ٓضوجسدز ٓ٘ضظٔز، ًِٝٔجصٚ ٝك٢ ثُشعْ ٝثُ٘قٞ، ٝخطٜج ػج٢ُ ثُؾٞدر، 

فـ٤شر ٝثمقز، ٣ٝذذٝ إٔ ٗجعخٜج هذ ٗغخٜج ػ٠ِ ٗغخز ثُٔؤُق أٝ ؿ٤شٛج؛ إر ٗؾذٙ 

ّٔش : "  ثإلٓجّ ثدٖ ًٔجٍ دجؽجإ٣٠ُوٍٞ ك٢ فلقضٜج ثألخ٤شر ٓج ٣غذش ٗغذز ثُشعجُز  ص

 ث٠ُُٞٔ ثدٖ ًٔجٍ دجؽج، ؿلش هللا ُٚ إ٠ُثُشعجُز ثُؾش٣لز ك٢ ٗغذز ثُؾٔغ، ثُٔ٘غٞدز 

".  هذس ٓج ٣ؾجء، آ٤ٖٓ 

: ـ ٜٓ٘ؼ ثُضقش٣ش ٝثُضقو٤ن 

: ٣ٌٔ٘٘ج إؽٔجٍ ٛزث ثُٜٔ٘ؼ دٔج ٣أص٢ 

  ٚصقش٣ش ٗـ ثُشعجُز دذهز ٝأٗجر، ػ٠ِ ٝكن ثُوٞثػذ ثإلٓالة٤ز ثُٔضذؼز ث٤ُّٞ، ٝثُض٘ذ٤

.  ػ٠ِ ٓٞثمغ ثُخطأ ٝثُغٜٞ دجعضؼٔجٍ سٓٞص خجفز

 ثُؼ٘ج٣ز دجُؾٌَ ثُ٘ق١ٞ ٝثُقشك٢ ُِشعجُز  .

  صخش٣ؾجً ػ٤ِٔجً ٓ٘جعذجً، ٝصٞع٤ن ٓج ٝسد ك٢ ثُشعجُز إ٤ُٜجصخش٣ؼ ثُ٘قٞؿ ثُٔؾجس 

 سفٔٚ –ٖٓ ث٥سثء ٝثألهٞثٍ ٖٓ ٓقجدسٛج، كنالً ػٖ ثالعضذسثى ػ٠ِ ثُٔؤُق 

.   ك٢ ػذد ٖٓ ثُٔٞثمغ دجخضقجس ٓقٌّٞ دنجدو ثُنشٝسر–هللا 

 ّإ٣ؾجص ثُضؼ٤ِوجس ٝثُضشثؽْ ك٢ ثُٜجٓؼ، دقغخ ٓج ٣وضن٤ٚ ثُٔوج  .
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بسن هللا الرحوي الرحين 

            إػِْ: ٝدؼذ، كٜزٙ سعجُز ك٢ ٗغذز ثُؾٔغ. ثُقٔذ ٤ُُّٞٚ ٝثُقالر ػ٠ِ ٗذ٤ٚ

              أٝ ال ٣ٌٕٞ، إال إرث ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٝثفذ أفالً، ًجألػشثد٢إ٤ُٚإٔ ثُؾٔغ ال ٣٘غخ 

 ؽجس٣جً ٓؾشثٙ أُٝٚ ٝثفذ ٖٓ ُلظٚ، ًجُشًجد٢، أٝ ٣ٌٕٞ ػِٔج ًجالٗذجس١ّ، 

هجٍ ثُؾٞٛش١ّ . ًجألٗقجس١
(15)

 ك٢ ثُققجؿ
(16)

ٌَ ٖٓ ثُ٘جط، ٝثُ٘غذز : "  ثُؼشح ؽ٤

  ث٤ُْٜ ػشد٢ّ، ْٝٛ أَٛ ثألٓقجس، ٝثألػشثح ْٜٓ٘ عٌجٕ ثُذجد٣ز خجفز، ٝثُ٘غذز

" ال ٝثفذ ُٚ، ٤ُٝظ ثألػشثح ؽٔؼجً ُؼشح ألٗٚ ثألػشثح أػشثد٢ّ؛ إ٠ُ
(17)

. ، ثٗض٠ٜ

ْْ ٣لشم د٤٘ٚ َُ ْٖ َٓ ٝ
(18)

ص١ ُٔطشِّ  ٝد٤ٖ ثألٗقجس١ ًجإلٓجّ ثُ
(19)

هجٍ ك٢  ، ف٤ظ

                                                           
جد ثُلجسثد٢، ُـ١ّٞ دجسع ٖٓ دالد ثُضشى ٖٓ كجسثح، هشأ ػ٠ِ أد٢ ػ٢ِ ثُلجسع٢   (15) ّٔ أدٞ ٗقش إعٔجػ٤َ دٖ ف

ٝأد٢ عؼ٤ذ ثُغ٤شثك٢، ثٗض٠ٜ صقق٤َ ثُؼِْ دٚ ث٠ُ ٤ٗغجدٞس كِْ ٣ضٍ ٓو٤ٔجً دٜج ػ٠ِ ثُضذس٣ظ ٝثُضأ٤ُق ٝصؼ٤ِْ 

: ثُ٘ؾّٞ ثُضثٛشر، ثدٖ صـش١ دشد١:  ٖٓ ثُٜؾشر ػ٠ِ ثألسؽـ، ص٘ظش صشؽٔضٚ ك393٢ثُخو فض٠ صٞك٢ ع٘ز 

 2/267: ، ٓؼؾْ ثُٔؤُل374ٖ٤– 4/373: ، ٣ض٤ٔز ثُذٛش، ثُغؼجُذ٢ 3/143: ، ؽزسثس ثُزٛخ 4/207-208

 .

، رًش "صجػ ثُِـز ٝفقجؿ ثُؼشد٤ز"ٝٛٞ ٖٓ ثؽٜش ٓق٘لجس ثُؾٞٛش١ّ ك٢ ثُِـز، ٝػ٘ٞثٗٚ ثُٔؾٜٞس   (16)

ـّ ػ٘ذٙ   ثُِـز دؼذ إٔ ثعضققِٜج دجُطشم سٝث٣ز، ٝثصوٜ٘ج دسث٣ز ٖٓثُؾٞٛش١ ك٢ ٓوذٓضٚ ثٗٚ أٝدع ك٤ٚ ٓج ف

كقالً ػ٠ِ ػذد ثُقشٝف  (28) ًَ دجح ٜٓ٘ج ،دجدجً  (28)ٝؽجكٚ دٜج ثُؼشح ك٢ د٣جسْٛ، ٝهذ سصذٚ ػ٠ِ 

هذغ ػذر هذؼجس آخشٛج هذؼز دثس ثُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ . ٝصشص٤ذٜج، ٝثػضٔذ ك٢ صشص٤ذٚ ثألدؾذ١ ػ٠ِ أٝثخش ثٌُالّ 

  724-1/723: ٓؼؾْ ثُٔطذٞػجس:  ثُٜؾشر، ٣٘ظشٖٓ 1376د٤شٝس دضقو٤ن ثفٔذ ػذذ ثُـلٞس ػطجس ع٘ز 

 . (ٓجدر ػشح  ) 1/178: ثُققجؿ: ٗوِٚ ثُٔق٘ق دضقشف، ٣٘ظش  (17)

ْْ ٣لّشم د٤ٖ د٤٘ٚ، ٝثُقق٤ـ ٓج أعذض٘جٙ : ثألفَ  (18) َُ ْٖ َٓ ٝ .

  صطش٣ض ثُغ٤جح، ٝٛٞ أدٞ ثُلضـ ٗجفش دٖإ٠ُدنْ ث٤ُْٔ ٝكضـ ثُطجء ثُِٜٔٔز ٝصؾذ٣ذ ثُشثء ثٌُٔغٞسر ٗغذز   (19)

ٌُٞٗٚ هذ ُٝذ ك٢ ثُذِذر " خ٤ِلز ثُضٓخؾش١"، ُوّذٚ ثُٔؤسخٕٞ دأٗٚ (ٛـ616س)  أد٢ ثٌُٔجسّػذذ ثُغ٤ذ

ٝثُغ٘ز ثُض٢ صٞك٢ ك٤ٜٔج ثُضٓخؾش١، ُٝؾذر ثخضقجفٚ دٚ ٝٓؾ٤ٚ ػ٠ِ هش٣وضٚ، ًجٕ ػجُٔجً دجسػجً ك٢ ثُِـز 

   كو٤ٜجً كجمالً ٓضو٘جً ُلشٝع ٓزٛخ أد٢ ف٤٘لز إ٤ُٚٝثألدح ٝثُٔ٘طن ٝػِّٞ ثُوشإٓ سأعجً ك٢ ثالػضضثٍ دثػ٤جً 

.  ك٢ ثُِـز ٝؿ٤شٛٔج-ك٢ ثُ٘قٞ، ثإله٘جع ُٔج فٟٞ صقش ثُو٘جع- ثُٔقذجؿ:  ٖٓ ٓق٘لجصٚ- سفٔٚ هللا -ثُ٘ؼٔجٕ
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شِّح ـَ ُٔ ثُ
(20)

كشم٢ّ ٝفقل٢ّ  : ، كو٤َٙ ٝثفذإ٠ُ ثُؾٔغ ٣شّدٙ إ٠ُإرث ٗغخ : " 

. ٝٓغؾذ١ّ، ُِؼجُْ دٔغجةَ ثُلشثةل، ٝثُز١ ٣وشأ ثُٔققق، ُٖٝٔ ٣الصّ ثُٔغجؽذ

سك ثُذالُز ػ٠ِ ثُؾ٘ظ، ٝثُٞثفذ ٣ٌل٢ ك٢ رُي، ٝثٓج ٓج ًجٕ ؽٝثٗٔج ٣شّد الٕ ثٍ

ػِٔجً ًأٗٔجس١ّ ًٝالد٢ّ ٝٓؼجؽش١ّ ٝٓذثة٢٘، كجٗٚ ال ٣شّد، ًٝزث ٓج ًجٕ ؽجس٣جً ٓؾشٟ 

ثُؼِْ ًجالٗقجس١ّ ٝثالػشثد٢ّ 
(21)

هجٍ ثُقش٣ش١. ، ُْ ٣قخ ك٢ رُي "
(22)

دّسر " ك٢ 

ثؿ ك٢ أٝٛجّ ثُخٞثؿ ّٞ "ثُـ
(23)

ف ُفُقل٢ٌ، ؿ٣ٝوُٕٞٞ ُٖٔ ٣وضذظ ٖٓ ثُٔـ: " 

 ثألٗقجس أٗقجس١ّ، ٝث٠ُ ثألػشثح أػشثد٢ّ، إ٠ُ ػ٠ِ هُْٜٞ ك٢ ثُ٘غذز ٓوج٣غز

ٝثُقٞثح ػ٘ذ ثُ٘ق٤٣ٖٞ ثُذقش٤٣ٖ
(24) 

 ٝثفذر ثُققق، ٢ٛٝ إ٠ُإٔ صٞهغ ثُ٘غذز 

                                                                                                                                               
، دـ٤ز 5/368: ، ٝك٤جس ثألػ٤جٕ، ثدٖ خ٤ٌِج19/212ٕ: ٓؼؾْ ثألددجء، ٣جهٞس ثُق١ٞٔ:      ص٘ظش صشؽٔضٚ ك٢

 .   2/311: ثُٞػجر، ثُغ٤ٞه٢

" ثُٔؼّشح ك٢ ُـز ثُلوٚ: " ك٢ صشص٤خ ثُٔؼّشح، ٝٛٞ ٖٓ أْٛ ًضخ ثُٔطشص١، ثخضقش ك٤ٚ ًضجدٚ 000(  20)

وٚ  ّٔ  كخشػ إ٤ُٚ ٝأمجفثُز١ صٌِْ ك٤ٚ ػ٠ِ ثألُلجظ ثُض٢ ٣غضؼِٜٔج كوٜجء ثُق٘ل٤ز ٖٓ ثُـش٣خ، ٝسصّذٚ ٝٗ

ٓؼؾْ : ٣ٖ، ٣٘ظش ء ٖٓ ثُٜؾشر ك٢ ؽض1328دقٞسر صوجسح ثٌُٔجٍ، هذغ ك٢ ف٤ذس آدجد ك٢ ثُٜ٘ذ ع٘ز 

 .   1760/ ثُٔطذٞػجس

 . 2/138: ثُٔـشح: ٗوِٚ ثُٔق٘ق دضقّشف، ٣٘ظش   (21)

 ٓقٔذ ثُوجعْ دٖ ػ٢ِ دٖ ٓقٔذ ثُذقش١، أد٣خ، ُـ١ٞ، ٗجظْ، ٗجعش، ُٝذ ك٢ ثُذقشر ٝصٞك٢ دٜج ع٘ز أدٞ(  22)

ثُٔوجٓجس، ٓ٘ظٞٓز ِٓقز ثإلػشثح ك٢ ثُ٘قٞ ٝؽشفٜج، كنالً ػٖ د٣ٞثٕ : ٖٓ ثُٜؾشر، ٖٓ صقج٤ٗلٚ (516)

. 8/108: ،  ٓؼؾْ ثُٔؤُل٤ٖ 108-12/107: ع٤ش أػالّ ثُ٘ذالء، ثُزٛذ٢: ص٘ظش صشؽٔضٚ ك٢. ؽؼش

 ٓق٘لجس ثُقش٣ش١ د٤ّٖ ك٤ٚ أؿاله ثٌُضخ ك٤ٜج ٣غضؼِٔٞٗٚ ٖٓ ثألُلجظ دـ٤ش ٓؼ٘جٙ أٝ ك٢ ؿ٤ش أؽٜشٖٓ  (23)

: ٓؼؾْ ثُٔطذٞػجس: ٖٓ ثُٜؾشر، ٣٘ظش (1299)ٓٞمؼٚ، هذغ ػذر هذؼجس ًجٕ آخشٛج ك٢ ثألعضجٗز ع٘ز 

1/749   . 

، ؽشؿ ثدٖ ػو٤َ ػ٠ِ 446-3/445: ، ؽشؿ ثُٔلقَ الدٖ ٣ؼ٤ؼ339-3/338: ثٌُضجح، ع٤ذ٣ٞٚ: ٣٘ظش  (24)

 .  2/497: أُل٤ز ثدٖ ٓجُي

 –فق٤لز  )، إٗٔج ًجٗش دؼذ فزف ث٤ُجء ٖٓ ثُِلع ثُٞثفذ َفَ٘ل٢ّ _َفَقل٢ّ : ػ٢٘ أ ٝثُقٞسر ثُِلظ٤ز ثألخ٤شر،      

 دلضـ ػ٤٘ٚ ٝفزف ٣جةٚ، ٓج ُْ ٣ٌٖ ٓؼضَ ثُؼ٤ٖ ٝال –كََؼ٢ِّ :  كَِؼ٤ِز إ٠ُ، إر إٕ ثألفَ ك٢ ثُ٘غخ (ف٤٘لز 
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 َفَ٘ل٢، – َف٤٘ل٢ : ف٤٘لزإ٠ُ َفَقل٢ِّ، ًٔج ٣وجٍ ك٢ ثُ٘غذز –فق٤ل٢ّ : فق٤لز، ك٤وجٍ 

 ثُلشثةل إ٠ُ ٝثفذ ثُٔؾٔٞع، ًٔج ٣وجٍ ك٢ ثُ٘غخ إ٠ُالْٜٗ ال ٣شٕٝ ثُ٘غخ إال 

ْوشثم٢ّ  ِٓ ثُِْٜ إال إٔ ٣ؾؼَ ثُؾٔغ ثعٔجً ػِٔجً ُِٔ٘غٞح . كشم٢، ٝث٠ُ ثُٔوجس٣ل 

ِٚ، ًوُْٜٞ ك٢ ثُ٘غخ إ٠ُ ك٤ُٞهُِغ ف٤٘تز ثُ٘غُخ إ٤ُٚ  هذ٤ِز َٛٞثِصٕ َٛٞثِص٢ّٗ، إ٠ُ ف٤ـضِ

ًِالد٢ِّ، ٝث٠ُ ٓذ٣٘ز ثألٗذجس ًِالح  ٝث٠ُ ف٢ّ 
(25)

ٗذجس١ّ، ٝث٠ُ دِذر ثُٔذثةٖأ 
(26)

 

ٝثٓج. ٓذثة٢ّ٘ 
(27)

، ٝثُؾجّر أفِٚ ثألٗقجس ثٗقجس١ّ، كئٗٚ َؽزَّ ػٖ إ٠ُ هُْٜٞ ك٢ ثُ٘غخ 

<كؼِٞث >  ثألػشثح أػشثد٢ّ، كئْٜٗ إ٠ُٝثٓج هُْٜٞ ك٢ ثُ٘غخ . ال ٣ؼضذُّ دٚ
(28) 

إلصثُز 

 ثُؼشح ٝد٤ٖ إ٠ُثُِذظ ٝٗل٢ ثُؾذٜز ؛ إر ُٞ هجُٞث ك٤ٚ ػشد٢ّ الؽضذٚ دجُٔ٘غٞح 

.  ثُؼشح ٝإٕ صٌِْ دِـز ثُؼؾْإ٠ُثُٔ٘غٞد٤ٖ كشم ظجٛش ؛ ألٕ ثَُؼَشد٢ ٛٞ ثُٔ٘غٞح 

ٝثألػشثد٢ ٛٞ ثُ٘جصٍ دجُذجد٣ز ٝإٕ ًجٕ َػَؾ٢ّٔ ثُ٘غخ
(29)

  ."

                                                                                                                                               
ٝثٗٔج كؼِٞث رُي .  ٝؽ٢ِّ٤ِ دئعذجس ث٤ُجء ه٢ِ٣ّٞ  إ٤ُٜٔجٓنجػلجً، ًٔج ك٢ ه٣ِٞز ٝؽ٤ِِز، إر ٣وجٍ ك٢ ثُ٘غخ 

ًش٣ْ : كشهجً د٤ٖ ثُٔزًش ٝثُٔؤٗظ، ٝؽؼِٞث فزف ث٤ُجء ك٢ ثُٔؤٗظ ُْٝ ٣ؾؼِٞٙ ك٢ ثُٔزًش إر هجُٞث ك٢ 

ًش٢ّٔ٣، ألٕ ثُضجء ثُض٢ ُِضأ٤ٗظ صقزف فضٔجً، كِٔج ٝؽذ ثُقزف ك٢ ثُٔؤٗظ ؽؼِٞث فزف ث٤ُجء ك٤ٚ، ألٕ 

 : ، ٓقٔذ ٓق٢٤ ثُذ٣ٖ ػذذ ثُق٤ٔذ ٓ٘قز ثُؾ٤َِ دضقو٤ن ؽشؿ ثدٖ ػو٤َ:  ثُقزف، ٣٘ظش إ٠ُثُقزف ٣أٗظ 

2/497-498  . 

َػ٤ٔش١ّ،  (َػ٤ٔشر  )َع٤ِِٔز َع٢ّٔ٤ِ، ٝك٢ :  ػٖ ثُؼشح أْٜٗ هجُٞث ك٢ 3/339:      ٝهذ ف٠ٌ ع٤ذ٣ٞٚ ك٢ ثٌُضجح 

 ٌَ . ٝٗؼش ٣ٞٗظ دٖ فذ٤خ ٛزث ثُوٍٞ دأّٗٚ ه٤ِ

. ٗذجس، ٝثُقق٤ـ ٓج أعذض٘جٙ أ: ثألفَ   (25)

. ٓذثةٖ، ٝثُقق٤ـ ٓج أعذض٘جٙ : ثألفَ   (26)

ج  : 153/ دّسر ثُـٞثؿ : ك٢   (27) ّٓ . كأ

. عجهو ٖٓ ثألفَ  < 000(  >28)

 . 153-152/  ك٢ أٝٛجّ ثُخٞثؿ ؿدسر ثُـٞث: ٗوِٚ ثُٔق٘ق ٗقجً ٖٓ   (29)
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ٛ٘ج ٝهغ ًالٓٚ، ٝك٢ فقشٙ ثُٔغضغ٠٘ ٗظش
(30)

؛ ُٔج ػشكش إٔ ُِ٘غذز ٝؽٞٛجً 

ّٕ ٓج صػٔٚ ٖٓ إٔ ثألٗقجس١ ؽّز ػٖ . أَُخش  ٣٘غذٕٞ أْٜٗ، ٝٓذ٘جٙ ثُٔ٘وٍٞ ػٖ أفِٚإ

ٝأ٣نجً هذ ػشكش ثٕ ؽشه إدخجٍ أدثر ثُ٘غذز .  ثُؾٔغ إرث ًجٕ ؽجس٣جً ٓؾشٟ ثُؼِْإ٠ُ

 ثُٞثفذ ك٢ ٗغذز ثُؾٔغ ٛٞ ثٕ ٣ٌٕٞ ُزُي ثُؾٔغ ٝثفذ ٖٓ ُلظٚ، ٝثألػشثح ٤ُظ إ٠ُ

ُٚ ٝثفذ ٖٓ ُلظٚ، كال ٓؾجٍ ك٤ٚ الٕ ٣ذخَ ثألدثر ك٢ ثُٞثفذ، ٝثالػضزثس دٔج رًش دؼذ 

ج أخطأ ك٤ٚ ثُؾٞٛش١ أ٣نجً، ٝ ّٔ ْٕ ك٢ ٓجدر إثُققز ٝثالفضٔجٍ، ٝٛزث ثُٔؼ٠٘ ٓ

، ٝث٠ُ :  ٓذ٣٘ز ثُشعٍٞ ػ٤ِٚ ثُغالّ هِشَ إ٠ُٝإرث ٗغذش : " أخشٟ، ف٤ظ هجٍ َذ٢ٌّٗ َٓ

ٓذ٣٘ز ثُٔ٘قٞس
(31) 

، ُِلشم د٤ٖ ثُ٘غخ، ُتال  َذثة٢ٌّ٘ َٓ ، ٝث٠ُ ٓذثةٖ ًغشٟ  ذ٢٘٣ٌّ َٓ

٣خضِو
(32)

 إ٠ُكجٗٚ هذ ثخطأ ك٢ صػٔٚ إٔ ػذّ إدخجٍ أدثر ثُ٘غذز ك٢ ثُٞثفذ . ثٗض٠ٜ" 

ثُٔذثة٢٘؛ إلصثُز ثالؽضذجٙ، ٝٓذ٘جٙ ثُٔ٘وٍٞ ػٖ إٔ ثُٔذثةٖ فجس ػِٔجً كأخز فٌْ 

ٕ ثألػشثح ٤ُظ ُٚ إ :ٝإٗٔج هجٍ ثُٞثفذ، ك٢ثُٔلشد، ُْٝ ٣ذن ُٚ ثفضٔجٍ أدثر ثُ٘غذز 

هجٍ ثُؾ٤خ ثدٖ ثُقجؽخ. ٝثفذ ٖٓ ُلظٚ ؛ ألٕ ثُؼشح ٤ُظ دٞثفذ ُٚ
(33)

ُْ ٣ضقون : " 

ًٕٞ ثألػشثح ؽٔؼجً ؛ ألٗٚ ُٞ ًجٕ ؽٔؼجً ُؼشح
(34)  

ٌُجٕ ٓذُُٞٚ ك٢ ثُؾٔؼ٤ّز ًٔذُُٞٚ 

 ٤ُٝظ ثألٓش ًزُي، كئٕ ثُؼشح ثعْ ُٖٔ ػذث ثُؼؾْ ٓطِوجً، عٞثء ،ك٢ فجُز ثالٗلشثد

ٝثألػشثح ثعْ ُٖٔ عٌٖ ْٜٓ٘ ثُذجد٣ز خجفز، ٤ًٝق ٣ٌٕٞ . عٌٖ ثُذجد٣ز أٝ ثُٔقش

                                                           
. ، ثُٔزًٞس آٗلجً " ٝثفذ ثُٔؾٔٞع إ٠ُ ال ٣شٕٝ ثُ٘غخ إال ألْٜٗ: " ٣ش٣ذ هُٞٚ   (30)

. ٓ٘قٞس، ٝثُقق٤ـ ٓج أعذض٘جٙ : ثألفَ   (31)

 . (ٓجدر ٓذٕ  ) 6/2201: ثُققجؿ : ٗوِٚ ثُٔق٘ق دضقّشف، ٣٘ظش   (32)

: ٛٞ أدٞ ػٔشٝ ػغٔجٕ دٖ ػٔش دٖ أد٢ دٌش دٖ ٣ٞٗظ، ًشد١ّ ٖٓ ًذجس ثُؼِٔجء دجُؼشد٤ز، ٖٓ صقج٤ٗلٚ   (33)

: ٝك٤جس ثألػ٤جٕ : ، ص٘ظش صشؽٔضٚ ك٢ (ٛـ 646صٞك٢ ع٘ز  )ثٌُجك٤ز ك٢ ثُ٘قٞ، ٝثُؾجك٤ز ك٢ ثُقشف، 

 . 4/374: ، ثألػالّ، ثُضس٢ًِ 2/134: ، دـ٤ز ثُٞػجر 1/314

. ُِؼشح، ٝثُقق٤ـ ٓج أعذض٘جٙ : ثألفَ   (34)
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ـّ ٖٓ  ثُٔلشد ثُؾٔغ أخ
(35) 

ًزث ك٢ ؽشؿ ثُضٝص٢ٗ! "  ؟
(36)  

ُِذجح، ٝال ٣شد ثُ٘ول 

 ُٞ ًجٕ ؽٔؼجً ُؼشح ٌُجٕ ٓذُُٞٚ ك٢ ثُؾٔؼ٤ز ًٔذُُٞٚ ك٢ فجُز ألٗٚػ٠ِ هُٞٚ ؛ 

: هجٍ ثُٔطشص١ ك٢. ًجُلنٍٞ كئٜٗج ؽٔغ ثُلنَ، ٝهذ ثخضِق ٓذُُٜٞٔج: ثإلكشثد

: ك٢ ثُلنَ ثُض٣جدر، ٝهذ ؿِخ ؽٔؼٚ ػ٠ِ ٓج ال خ٤ش ك٤ٚ، فض٠ ه٤َ: " ثُٔـشح

ّٖ ٝهٍٞ دال هٍٞ ٝػشك دال ػشك،  عْ ه٤َ ُٖٔ ال  ّٖ دال ع كنٍٞ دال كنَ ٝع

كن٢ُٞ: ٣ؾضـَ إال دٔج ال ٣ؼ٤٘ٚ 
(37)

؛ ألٕ رُي ثالخضالف ٖٓ ؽٜز ثُؼشف ثُطجسا " 

كقـ ػ٘ٚ فجفخ ثٌُؾقأػ٠ِ ٓج 
(38)

، ف٤ظ هجٍ ك٢ ؽشؿ هٍٞ فجفخ 

ثٌُؾجف
(39)

ٝٛزث كنٍٞ ٖٓ ثُوٍٞ: "
(40)

ح ػ٠ِ ٓج ال خ٤ش ٍّ ٛٞ ؽٔغ كنَ، ؽُ "، "

                                                           
 . 1/605: ثإل٣نجؿ ك٢ ؽشؿ ثُٔلقَ : ٗوِٚ ثُٔق٘ق دضقشف، ٣٘ظش   (35)

ُؼِٚ ؽٔظ ثُذ٣ٖ ٓقٔذ دٖ ػغٔجٕ دٖ ٓقٔذ ثُضٝص٢ٗ، ؿ٤ش ؽجسؿ ثُٔؼِوجس ثُٔؾٜٞس، ٝٛٞ ػجُْ ك٢ (  36)

ؽشؿ صِخ٤ـ ثُٔلضجؿ ُِوض٢٘٣ٝ ك٢ ثُذالؿز، ٝؽشؿ ُذجح ثألُذجح ُالعلشث٢٘٤٣ : ثُ٘قٞ ٝثُذالؿز،ٖٓ آعجسٙ 

، 2/174: ٛذ٣ز ثُؼجسك٤ٖ،إعٔجػ٤َ ثُذـذثد١ : ٖٓ ثُٜؾشر، ص٘ظش صشؽٔضٚ ك٢ (792)ك٢ ثُ٘قٞ، صٞك٢ ع٘ز _

 285/ 10: ٓؼؾْ ثُٔؤُل٤ٖ 

 .    362-361/ ثُٔـشح : ٗوِٚ ثُٔق٘ق دضقّشف، ٣٘ظش   (37)

فجؽ٤ز ثٌُؾق : ٛٞ أدٞ فلـ عشثػ ثُذ٣ٖ ػٔش دٖ ػذذ ثُشفٖٔ ثُلجسع٢ ثُوض٢٘٣ٝ، ٓلغش ٖٓ صقج٤ٗلٚ   (38)

 . (ٛـ 745صٞك٢ ع٘ز  ) ثُٔغِْ ثُٔؾلن ُٖٔ ثدض٢ِ دقخ ثُٔ٘طن، ٗق٤قزػ٠ِ ثٌُؾجف، ٝ

ٝفجؽ٤ضٚ ٛزٙ رًشٛج فجؽ٢ خ٤ِلز  . 7/289: ، ٓؼؾْ ثُٔؤُل٤ٖ 1/789: ٛذ٣ز ثُؼجسك٤ٖ :      ص٘ظش صشؽٔضٚ ك٢ 

 صأ٤ُلٜج ٖٓ أٓشٙ ٓطجع، كؾشع ًٝضخ إ٠ُٗٚ أؽجس أ، ٝهذ ؽجء ك٢ خطذضٜج 2/1480: ًؾق ثُظٕ٘ٞ : ك٢ 

. أهٞثٍ حك٤ٜج ٓج صِولٚ ٖٓ ثألةٔز ثُٔجم٤ٖ أٝ ثعض٘ذطٚ د٤ٔج٤ٖٓ ثٗٞثسْٛ، ٝٛزث ثألخ٤ش ٤ٔٓضٛج 

أدٞ ثُوجعْ ؽجس هللا ٓقٔٞد دٖ ػٔش دٖ ٓقٔذ ثُضٓخؾش١، ٓلغٌش، ػجُْ ٓٞعٞػ٢ ف٘ق صقج٤ٗق ًغ٤شر   (39)

ثٌُؾجف ػٖ فوجةن ثُض٘ض٣َ ٝػ٤ٕٞ ثألهج٣َٝ ك٢ ٝؽٞٙ ثُضأ٣َٝ، : ك٢ ٓخضِق ثُؼِّٞ، ٖٓ أٜٛٔج صلغ٤شٙ 

:  ٖٓ ثُٜؾشر، ص٘ظش صشؽٔضٚ ك٢  ( 538 )صٞك٢ ك٢ ع٘ز 

 . 12/186: ، ٓؼؾْ ثُٔؤُل٤ٖ 41/ ، هذوجس ثُٔلغش٣ٖ، ثُغ٤ٞه٢ 110-2/107:      ٝك٤جس ثألػ٤جٕ 

          . 203/ 4ٝ  278 / 3 : ك٢ ٓٞثمغ ًغ٤شر، ٣٘ظش ػ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ (ثٌُؾجف)ٙ هٍٞ ٣شد ك٢ صلغ٤ش  (40)
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هجساك٤ٚ ػٌظ ثُٞثفذ، ٝٛٞ ػشف 
(41) 

ًالّ ثدٖ ثُقجؽخ : أهٍٞ .  ٛ٘ج ًالٓٚإ٠ُ" 

 إ٠ُدقغخ ثُٞمغ ثُٞثفذ، ٖٝٓ ًالّ فجفخ ثُٔـشح ظٜش ٝؽٚ آخش ُِ٘غذز 

هجٍ ثُؾش٣ق ثُؾشؽج٢ٗ. ٓلشدٙ آخش ؿ٤شٟ ـث إرث ًجٕ ُِؾٔغ ٓؼّٖ ثُؾٔغ، ٝٛٞ
(42)

 

ك٢ دقظ ثُضؾذ٤ٚ
(43)

ج ػِّوٚ ػ٠ِ ؽشؿ ثُضِخ٤ـ ّٔ ع٤ق ٓؾّشك٢، ٝال : ٣وجٍ:" ، ٓ

: ٓؾجّسك٢ّ؛ الٕ ثُؾٔغ ال ٣٘غخ إ٤ُٚ إرث ًجٕ ػ٠ِ ٛزث ثُٞصٕ، ال ٣وجٍ: ٣وجٍ

ؽؼجكش١
(44)

"  ْٕ ، ٝك٤ٚ ٗظش إٕ أس٣ذ أٗٚ ال ٣٘غخ إ٤ُٚ إرث ًجٕ ػ٠ِ ٛزث ثُٞصٕ، ٝإ

ًجٕ ػِٔجً كال فقز ُٚ ُٔج ػشكش أٗٚ ٗغخ إ٤ُٚ ػِٔجً ًجُٜٞصث٢ّٗ ٝثُٔذثة٢٘، ٝإٕ 

أس٣ذ دٚ ثٗٚ ال ٣ُ٘غخ إ٤ُٚ إرث ُْ ٣ٌٖ ػِٔجً، كال ٝؽٚ ُضخق٤ـ ثُٞصٕ ثُٔزًٞس ُٚ؛ 

 .كئٕ ثُقٌْ ك٢ ٝصٕ ثألٗقجس أ٣نجً ًزُي

 الوولى إلىتوت الرسالة الشريفة في ًسبة الجوع، الوٌسوبة 

ابي كوال باشا غفر هللا له قذر ها يشاء
(45)

  

آهيـــي 

                                

                                                           
. ُْ ٗوق ػ٠ِ فجؽ٤ز ثٌُؾق ػ٠ِ ثٌُؾجف ػ٠ِ ًغشر ثُذقظ ٝثُضلض٤ؼ   (41)

ٌْ، ٓؾجسٌى ك٢ أٗٞثع ثُؼِّٞ، ُٝذ دؾشؽجٕ ٝصٞك٢      (42) ثدٞ ثُقغٖ ػ٢ِ دٖ ٓقٔذ دٖ ػ٢ِ ثُؾشؽج٢ٗ ػجُ

فجؽ٤ز ػ٠ِ صلغ٤ش ثُذ٤نج١ٝ، ٝفجؽ٤ز ػ٠ِ : ٖٓ ثُٜؾشر، ف٘ق صقج٤ٗق ًغ٤شر ٜٓ٘ج  (816)دؾ٤شثص ع٘ز 

، دـ٤ز 490-1/488: ثُذذس ثُطجُغ، ثُؾًٞج٢ٗ : ؽشؿ ثُض٘و٤ـ ُِضلضجصث٢ٗ، ٝؿ٤شٛٔج، ص٘ظش صشؽٔضٚ ك٢ 

 . 7/216: ، ٓؼؾْ ثُٔؤُل٤ٖ 351/ثُٞػجر 

ٍ، ٝٛٞ أفذ ؽشف٢ ثُضلضجصث٢ٗ ٌُضجح صِخ٤ـ ثُٔلضجؿ ك٢ ثُٔؼج٢ٗ   (43) ّٞ ك٢ فجؽ٤ضٚ ثُض٢ ف٘لٜج ػ٠ِ ثُٔط

 ع٘ز ثُٔضٞك٠ٝثُذ٤جٕ ُِؾ٤خ ثإلٓجّ ؽالٍ ثُذ٣ٖ ٓقٔذ دٖ ػذذ ثُشفٖٔ ثُوض٢٘٣ٝ ثُٔؼشٝف دخط٤خ دٓؾن 

 . 474-1/473: ًؾق ثُظٕ٘ٞ : ٖٓ ثُٜؾشر، ٣٘ظش  (739)

ٍ، ثُٔ٘ؾٞسر ٓغ ًضجح: ٗوِٚ ثُٔق٘ق ٗقجً ٖٓ (44) ّٞ ٍ ػ٠ِ ثُضِخ٤ـ: فجؽ٤ز ثُؾشؽج٢ٗ ػ٠ِ ثُٔط ّٞ  313/ثُٔط

 .

. ٣ؾج : ثألفَ   (45)



 رافع إبراهين هحوذ . د. رسالة في ًسبة الجوع هٌسوبة إلى العالهة احوذ بي سليواى الروهّي              م

 456 

Abstract 

A Treatise in Attributing Nouns to Plural 

Noun Written by Ahmed Ibn Sulaimaan 

Al-Roomi (died in 940 H) 

 Dr.
 
Rafi’ Ibraim Mohammed

 (*)
 

    This research is interested in verifying a syntactic treatise 

which tackles the rules of attributing nouns to plural in addition to 

showing the misreading of some scholars with regard to attribution 

of some expressions and their justification for that attribution. This 

treatise is written by, Ahmed Ibn Sulaimaan Al-Roomi, mostly 

known as: Ibn Kamal Pasha. The verification of this treatise 

(Attributing Nouns to Plural) is based on a unique copy found in 

the library of Mosul Endowment Directorate. It seems that its copier 

had copied it from the author’s copy or from another copy. The 

method adopted in the verification of this treatise is as follows:  

 Editing the text of the treatise carefully and precisely, according to 

the modern dictation. 

 Taking care of the grammatical features of the treatise. 

 Verifying the indicated texts in a suitable and scientific way and 

documenting the views therein. 

Summarizing the comments and biographies in footnotes if the 

need arises.  

                                                           

(*)  Arabic Lecturer/ - Law College  /  University of  Mosul.  


