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ً احلاجة ٌٔعٍش
َ
 تني اتُ

ُّ
 انُحٕي

ُّ
 احلد

 شسحًٍٓا نهًفصم يف

أ.د. إثؿاًْ٘ ٌعٍؽ غجؽ اهلل
()

 

ى:مدخل

ٲ٨ً مػؿظة ٠ذػةب ٱٞٮـ ٬ؾا ا٣جعر ٤ٔٯ دراقح ا٣عؽة ا٣٪عٮم ٔ٪ػؽ ٩عػٮٱ  

 ، كدٮٚٲػػة ٚػػٰ ٦٪ذىػػٙ ا٣ٞػػؿف ا٣٭ضػػؿم ٤٣669٬ـ٦ؼنػػؿم وت «ا٧٣ٛىػػ٢»

، ٧٬ة اث٪ة ا٣عةصت كٱٕٲل٬ 141ا٣كةثٓ و
 6و

ك٠ةف ١٣ػ٢  ٦٪٭٧ػة ٦ػ٪٭ش ٚػٰ  ،

كا٧٣كػةا٢ ا٣ذػٰ  .كمػؿح ٦ٛ٭ٮ٦ػ٫ كا،٬ذ٧ػةـ ثػ٫ ك٩ٞػؽق د٪ةكؿ ا٣عؽة ا٣٪عٮم

 ٱ٪٭ي ا٣جعر ٤ٔٲ٭ة ٬ٰو

ة كدػأزؿق ثػة٧٣٪ُٜ،  - ٨ ا٣عؽة ا٣٪عػٮم ٣٘ػحن كاوػُتظن ٦ؽػ٢ دعؽزخ ٚٲ٫ٔ 

ٰ ٚٲ٭ة ٬ؾاف ا٣٪عٮٱةف.  ك٨ٔ ٦ٮٝٙ ا٣٪عٮٱٲ٨ ٦٪٫ إ٣ٯ ا٣ٛذؿة ا٣ـ٦٪ٲح ا٣ذٰ دٮٚ

 .٦ٛ٭ٮـ ا٣عؽة ا٣٪عٮم ٔ٪ؽ٧٬ة ك٦ة٬ٲذ٫ كٗؿ٫ً كا٧٣ؤزؿات ٚٲ٫ -

                                                 

 د٦نٜ، ٤٠ٲح اٳداب، ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.ٌٔٮ ا٣٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح ٰٚ صة٦ٕح   و

اإلٱٌةح ٰٚ مؿح ا٧٣ٛى٢، ،ث٨ ا٣عةصت، دعٞٲٜ أ.د. إثؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ؽ ٔجؽ اهلل، دار  -6  6و

 .6161، 6قٕؽ ا٣ؽٱ٨ ثؽ٦نٜ، ط

مؿح ا٧٣ٛى٢، ،ث٨ ٱٕٲل، دعٞٲٜ أ.د. إثػؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ اهلل، دار قػٕؽ ا٣ػؽٱ٨  -6

 .6166، 6ثؽ٦نٜ، ط
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ا٣ٕ٪ةٱػػح ثة٣عػػؽة ا٣٪عػػٮم كا،٬ذ٧ػػةـ ثػػ٫ ٦ػػ٨ ظٲػػر ًػػج٫ُ كدٛكػػٲؿق  -

 كٝؿاءد٫ ٰٚ ٩ه ا٧٣ٛى٢ ككٚةؤق ثة٣٘ؿض.

 ٩ٞؽ ا٣عؽة ا٣٪عٮم ٔ٪ؽ٧٬ة. -

 ٩ذةاش ا٣جعر. -

ى٧٬ٲذ٫ ٨٦ أ٫٩ كقٲ٤ح وة٣عح إلٱٌػةح  ٱكذ٧ؽ  ا١٣تـ ٤ٔٯ ا٣عؽة ا٣٪عٮم أ

ؽكد ا٧٣ى٤ُط ا٣٪عٮم كمؿظ٫ كإّ٭ةر ا٣٘ؿض ٦٪٫ ك٦ؽل اقذٞىػةا٫ ٧٤٣عػ

ىٱٌػةن ٚػٰ  ى٧٬ٲذ٫ أ كدعؽٱؽق كوٮ٫ً٩ ٨٦ ا،ػذتط ث٘ٲؿق كا،٣ذجةس ث٫، كدْ٭ؿ أ

 ق٭ٮ٣ح ظ٫ْٛ ٔ٪ؽ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٣ٞىؿق كاػذىةرق.

، ك٬ػٮ  ك، ثؽ  ٨٦ ذ٠ؿ ٦ٕ٪ىٲٰى ٓي ا٣عؽة ا٤٣٘ٮمة كا،وُتظٰ، ٚة٣عؽ  ٣٘ػحن ا٧٣٪ػ

ق ٨٦ ٗٲؿق ا٣عةصـ ثٲ٨ مٲبٲ٨ ٣بت  ٱؼذ٤ُة، كظؽ  ا٣نٰءو َؿٚي٫، كظؽ  ا٣نٰءى  ٦ٲـ 
 6و

. 

٪ػٮا ثػ٫،  ٔي أ٦ة ا٧٣ٕ٪ٯ ا،وُتظٰ ٤٣عؽة ٚٲْ٭ؿ ٨٦ ٠تـ ا٣٪عٮٱٲ٨ ا٣ؾٱ٨ 

ىكص٫، ٚ٭ٮ  «ا٣ؽاؿ  ٤ٔٯ ظٞٲٞح ا٣نٰء»ك٫٣ ٔ٪ؽ٥٬ ٔؽة أ
 6و

ىٱٌػةن  ٝػٮؿه »، ك٬ػٮ أ

ـه ٱكذ٘ؿؽ ا٧٣عؽكد كٱعٲٍ ث٫ «كصٲ
 4و

ا٤٣ِٛ ا٣ؽاؿ  ٤ٔٯ ٧٠ػةؿ ٦ة٬ٲ ػح »، ك٬ٮ 

«ا٣نٰء
 6و

«٤ٔٯ ٦ة٬ٲ ح ا٣نٰء ٝٮؿه داؿ  »، ك٬ٮ 
 1و

. 

ك٬ٮ ث٭ؾا ا٧٣ٛ٭ٮـ داؿ  ٤ٔٯ صٮ٬ؿ ا٧٣عؽكد كذادٲذ٫، كٱؿاد ثػ٫ ا١٣نػٙ 

ؿ ا٣٪عٮٱػٮف  ،٨ٔ ظٞٲٞح ا٧٣عؽكد كدض٤ٲذي٭ة كاقذ٘ؿاؽي آظةدق ٤٠ة٭ة، ك٣ػ٥ ٱٕػٮة

ًٛ٭٥، ك٠ةف ظؽٱس٭٥ ٨ٔ أ٩ٮاع ا٥٤١٣ ٦ذ١بةن ٤ٔػٯ  ٤ى اوكاا٢ ٤ٔٯ ا٣عؽة دٕٮٱ٢ى ػى

ةد٭ة ٗٲؿى ثٕٲؽ ٨ٔ ا٣عٞٲٞح ا٣٪عٮٱح كا٣ك٧ةت ا٣ذٰ ػىةاه ٬ؾق او٩ٮاع كوٛ

                                                 

 د .ا٩ْؿ ا٤٣كةف وظؽ  6و

 .41اإلٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮو   6و

 .11ا٣ع٢٤ ٰٚ إوتح ا٣ؼ٢٤و   4و

 .666ا٣ذجٲٲ٨ ٨ٔ ٦ؾا٬ت ا٣٪عٮٱٲ٨و   6و

 ٦ٕض٥ ا٣ذٕؿٱٛةت وظؽد .  1و
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 ٤ٔٲ٭ة ا٣ٕؿثٲح كا٣عةصح إ٣ٲ٭ة ٨٦ اإلٚىةح كا٣جٲةف.

كا،قػ٥ »٥٣ ٱأًت ثعؽ  ٣تق٥، كا٠ذٛٯ ثة٣ذ٧سٲ٢، ٚٞػةؿو ٬  616ٚكٲجٮٱ٫ وت

«رص٢ كٚؿس
 1و

ظؾكق، كزاد ٚأكًط ٦ٕ٪ٯ ا،قػ٥، ٬  666، كظؾا اوػٛل وت

٦ة صةز ٚٲػ٫ ٩ٕٛ٪ػٰ »٫، ك٬ٮ اإلػجةر ٔ٪٫، ٚٞةؿو كأمةر إ٣ٯ مٰء ٨٦ وٛةد٫ كٔت٦ةد

«كًؿ ٩ٰ، ٱٕ٪ٰ ٦ة صةز أف ٱيٍؼجىؿ ٔ٪٫
 1و

٤ٔػٯ ٦ػة ٱنػج٫ ٬  616، كد٤١ ٥ ا٧٣جػؿد وت

ٚأ٦ػة »٣تق٥ ثعػؽٱر ٝؿٱػت ٧٦ػة ٝة٣ػ٫ قػٲجٮٱ٫ كاوػٛػل، ٚٞػةؿو  اأف ٱ١ٮف ظؽًّ 

«٧ٚة ٠ةف كإٝةن ٤ٔٯ ٦ٕةفو ٩عٮ رص٢ كٚؿس كزٱؽ اوق٧ةء
 9و

. 

ىكًػػةع ا٣٪عػػٮ ٬  669وت كصػػةء ا٣ـصػػةصٰ ثعػػؽ  ٣تقػػ٥ ٤ٔػػٯ كٚػػٜ أ

ق ثٮٝٮٔػ٫ ٚػٰ ٠ػتـ ا٣ٕػؿب، وف  يوٮ٫٣ كٝٮأؽق كا٣ٞىؽ ٦٪ػ٫، كٝٲ ػؽ ظػؽ  كأ

ًٙ ا١٣ػتـ  ٰى ث٫ ٰٚ ا٣٪ُػٜ كدػأ٣ٲ زؿق كا٣ذأقة
ى ٧ٍذ٫ً كاٝذٛةءى أ ٫ ك٩ىٍ٭شى قى ٠ت٦ى٭٥ ٚ٭٧ى

ىكؿي ٦ة ٱؿ٦ٰ إ٣ٲ٫ ا٣٪عٮ كا٣٪عٮٱٮف، ٚٞةؿو  ا٣ٕؿب ٦ة ا،ق٥ ٰٚ ٠تـ »ك٫٧ًْ٩ أ

ٲـة ا٣ٛة٢ٔ كا٧٣ٕٛٮؿ ث٫ ىك كإٝةن ٰٚ ظى ىك ٦ٕٛٮ،ن أ «٠ةف ٚةٔتن أ
 61و

. 

ٚأ٣ٛةظ ٬ؾا ا٣عؽة ٨٦ داػ٢ ا٣٪عٮ ك٧٦ة ٱذؽاك٫٣ ا٣٪عةة، كث٭ػة ٩ذٕػؿ ؼ ا٣ٮّٲٛػح 

 ا٣٪عٮٱح ٣تق٥، ك٩ٞٙ ٤ٔٯ ٦ٮ٫ٕٝ ٰٚ ا٣ض٤٧ح ا٣ٕؿثٲح كا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم ٱؤدٱ٫ ٚٲ٭ة.

٧٣٪ُٞٲػػٲ٨ ٚػػٰ ظػػؽة٥٬ ٣تقػػ٥، ٤ٔػػٯ أف ثٕػػي ا٣٪عػػٮٱٲ٨ ا٩ٌػػ٥  إ٣ػػٯ ا

يوٮ٫٣ ػةرصةن ٨ٔ ٗؿ٫ً كَجٲٕذػ٫،  اٚٮًٕٮا ٫٣ ظؽًّ  ٲكذ٫ كأ ٝى ثةا٪ةن ٨ٔ ا٣٪عٮ كأ

«ا،ق٥ وٮت داؿ  ثةدٛةؽ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٗٲؿ ٦ٞؿكف ثـ٦ةف»ٚٞة٣ٮاو 
 66و

. 

                                                 

 .6/66ا١٣ذةب   1و

 .49اإلٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮ،   1و

 .6/6ا٧٣ٞذٌتو   9و

 .41اإلٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮو   61و

 .41اإلٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮو   66و
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دٚٓ ا٣ـصةصٰ ٬ؾا ا٣عػؽ  و٩ػ٫ ، ٱكػذٮٔت اوقػ٧ةء، ٚ٭٪ػةؾ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ 

ؽ  ٰٚ اوق٧ةء ٕى ىف ٱي و٫٩ ٱ٤ــ ٦٪٫ أف ٱ١ٮف ٠سٲػؿ ٦ػ٨ »، كٝةؿو ا٣عؿكؼ ٱ٨١٧ أ

ا٣عؿكؼ أق٧ةء وف ٦ػ٨ ا٣عػؿكؼ ٦ػة ٱػؽؿ ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ د،٣ػح ٗٲػؿ ٦ٞؿك٩ػح 

«ثـ٦ةف
 66و

، ك٥٣ ٱىؿىق وػة٣عةن ٤ٔػٯ ٦ٞػةٱٲف ا٣٪عػٮ و٩ػ٫ ػػةرج ٔػ٨ كًػ٫ٕ 

كَجٲٕذ٫، كوف ٍٝىؽى ا٣٪عػٮٱٲ٨ كدٕجٲػؿاد٭٥ كقػجٲ٤٭٥ ٗٲػؿ ٝىػؽ ا٧٣٪ُٞٲػٲ٨ 

ىكًػةٔ٭٥، ك٣»كدٕجٲؿاد٭٥ كقجٲ٤٭٥، ٝةؿو  ٲف ٬ؾا ٨٦ أ٣ٛػةظ ا٣٪عػٮٱٲ٨ ك، أ

كإ٧٩ة ٬ٮ ٨٦ ٠تـ ا٧٣٪ُٞٲٲ٨، كإف ٠ةف ٝػؽ د٤ٕ ػٜ ثػ٫ ص٧ةٔػح ٦ػ٨ ا٣٪عػٮٱٲ٨، 

ىكًػةع ا٧٣٪ُٞٲػٲ٨ ك٦ػؾ٬ج٭٥ وف ٗؿًػ٭٥ ٗٲػؿ ٗؿًػ٪ة  ك٬ٮ وعٲط ٤ٔػٯ أ

«ك٦٘ـا٥٬ ٗٲؿ ٦٘ـا٩ة، ك٬ٮ ٔ٪ؽ٩ة ٤ٔٯ أكًةع ا٣٪عٮ ٗٲؿ وعٲط
 66و

. 

ا ٚأكاا٢ ا٣٪عٮٱٲ٨ ا٤ُ٩ٞٮا ٰٚ ظؽٱس ٭٥ ٨ٔ ا،ق٥ ك٦ة ٱنج٫ أف ٱ١ٮف ظػؽًّ

٫٣ ٨٦ ا٣عٞٲٞح ا٤٣٘ٮٱح، كاقػذٞٮق ٦ػ٨ وػ٧ٲ٥ ا٣ٕؿثٲػح كػىةاىػ٭ة كوػٛةد٭ة 

كا٧٣أ٦ٮؿ ٦٪٭ة، أ، ك٬ٮ ا٣جٲةف، ٚت أزؿ ٧٤٣٪ُٜ ٰٚ د١ٛٲؿ٥٬ ك، ٚػٰ ٧ْ٩٭ػ٥ 

ك٦ذٯ ٔ٭ؽ ا٣٪ةس أف »٬ و 411ا٣٪عٮم، ٝةؿ أثٮ ظٲةف ا٣ذٮظٲؽم وت ظٮا٣ٰ 

ـىج ثة٧٣٪ُٜ،  ٱ٭٧ة ك٦ىػ٨ٍ ا٣٪عٮ ٱي٧ ك٬ػؾق ٦ؤ٣ٛػةت ا٣ؼ٤ٲػ٢ كقػٲجٮٱ٫ ك٦ٕةوػؿى

ٍؽ ٚٲ٫ مٰء ٨٦ ذ٣ٟ ٭ى «ثٕؽ٧٬ة ٥٣ ٱٕي
 64و

. 

٤ٯ ا١٣ذةب ا٣ؾم أ٫ٛ٣  ٨ ا٣عؽة ا٣٪عٮم ، ثؽ  أف ٱٞٮد٩ة إ٣ٯ ا١٣تـٔ  كا٣عؽٱرٔ 

ىمةرت ٠ذت ا٣ذؿاص٥ إ٣ٯ أ٫٩ كًٓ ٠ذةب ٬ 611ا٣ٛؿاء وت ثؿٗجػح  «ا٣عػؽكد»، ٚٞؽ أ

ٓ ٨٦ ا٣ٕؿب٨٦ أ٦ٲؿ ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ ا٧٣أ٦ٮف، ك ٓ ٚٲ٫ أوٮؿ ا٣٪عٮ ك٦ة ق٧ أ٫٩ ص٧
 66و

. 

                                                 

 .٧٣41ىؽر ا٣كةثٜو ا  66و

 ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ، ٩ٛف ا٣ىٛعح.  66و

 .6/16ث٘ٲح ا٣ٮٔةةو   64و

 .4/61، 4/1، كإ٩جةق ا٣ؿكاةو 99ا٩ْؿ ٩ـ٬ح او٣جةءو   66و
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ٜ  َؿٱ٫ٞ إ٣ٯ ا٣٪عػٮ ا٣ٕؿثػٰ  ك٢ٕ٣  ٔ٪ٮاف ٬ؾا ا١٣ذةب ٱىًنٰ أف ا٧٣٪ُٜ م

ٰٚ كٝخ ٦ج١ؿ، ٗٲؿ أ٩٪ة ، ٩كذُٲٓ أف ٩ضــ ث٭ؾا، وف ٠ذةب ا٣عؽكد ٦ٛٞػٮد، 

كوف ٬٪ةؾ إمةرات إ٣ٯ أف ٧ٌ٦ٮ٫٩ ٌٝةٱة كأظ١ةـ ٩عٮٱح
 61و

. 

ُٜ دأزؿان ّة٬ؿان ٔ٪ؽ ٩عٮٱٰ ا٣ٞػؿف ا٣ؿاثػٓ ا٣٭ضػؿم، ٦ػ٨ كثؽا دأزؿ ا٣٪عٮ ثة٧٣٪

، كث٤ػٖ ٬ػؾا «اووٮؿ ٰٚ ا٣٪عػٮ»ا٣ؾم و٪ٙ ٠ذةب ٬  ٦661س٢ اث٨ ا٣كؿاج وت

ى٣ ػٙ ٠ذػةثٲ٨ ٚػٰ ا٣عػؽكد، ٬  614ا٣ذأزؿ ٧٩ةءق ٔ٪ؽ ٤ٰٔ ث٨ ٔٲكٯ ا٣ؿ٦ة٩ٰ وت إذ أ

«ا٣عؽكد اوو٘ؿ»، كا٣سة٩ٰ ٠ذةب «ا٣عؽكد او٠جؿ»اوكؿ ٠ذةب 
 61و

. 

٣خ أ٦ةرات ا٧٣٪ُٜ دْ٭ؿ ٰٚ ا٣٪عٮ ٤ٔٯ ٦ػة ٩ػؿل ٔ٪ػؽ اثػ٨ ص٪ػٰ ز٥ دٮا

 696وت
 61و

٬ 611، كٔ٪ؽ أثٰ ا٣جؿ٠ػةت او٩جػةرم وت
 69و

، ك٦ىػ٨ٍ ثٕػؽ٥٬، 

ا٧٣٪ُػٜ أٝػؿب ٦٪٭ػة إ٣ػٯ ا٣٪عػٮ، كاقذ٤٧ٕٮا ٰٚ ا٣عؽة ا٣٪عٮم أ٣ٛةّةن ٬ٰ إ٣ٯ 

ىػٌٕٮق ٣نؿكطو  كًٕ٭ة ا٧٣٪ةَٞح كا٣٪عٮٱٮف كأ
 61و

. 

٤٣ـ٦ؼنؿم ثة٣نػؿح ٧٠ػة «ا٧٣ٛى٢»٠ذةب  كاث٪ة ا٣عةصت كٱٕٲل د٪ةك،

دػ٫  ،ق٤ٙ، كٝؽ ٦ة ٤٣ٕؿثٲح مؿظٲ٨ ٢٠  ٦٪٭٧ة ٫٣ وج٘ذ٫ ا٣ذٰ اوػُجٖ ث٭ػة ك٦ٲـ 

ُ ٫ وةظج٫ كاردٌةق، كٗؿ٫ً ا٣ؾم ٝىؽ إ٣ٲ٫.  ٨٦ ٗٲؿق، ك٦٪٭ض٫ ا٣ؾم اػذ

ىدرس ٨٦ ٬ؾٱ٨ ا٣نؿظٲ٨ ا٣عؽ  ا٣٪عٮم  ٨٦ ظٲػر ٦ٛ٭ٮ٦ػ٫  ٝىؽت أف أ

 ق كا،ٔذؿاضي ٤ٔٲ٫.ك٦ة٬ٲذ٫ كا،٬ذ٧ةـ ث٫ ك٩ٞؽي 

ـى ٠تًّ  ي٦ٲة ٨٦ وةظج٫، ٚة٣عػؽ   ٨١٣ ّ٭ؿ ٣ٰ أف أدعؽث ٨ٔ ا٣عؽة كا٣ذٕؿٱٙ، كأ

                                                 

 .«٩ْؿات ٰٚ ٠ذةب ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف ٤٣ٛؿاء»ا٩ْؿ   61و

، كرقػة٣ح 666-666، 666-664، كا٣ؿ٦ػة٩ٰ ا٣٪عػٮمو 6/614ا٩ْؿ ٦ٛذةح ا٣كػٕةدةو   61و

 .611-611، كاث٨ ا٣عةصت ا٣٪عٮمو 11-16ؿ٦ة٩ٰو ٰٚ ا٣عؽكد ٤٣

 .614-6/616، 616-6/619، 6/11، 91-6/41ا٩ْؿ ا٣ؼىةاهو   61و

 .691-611ا٩ْؿ اث٨ ا٣عةصت ا٣٪عٮمو   69و

 .41ا٩ْؿ اإلٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮو   61و
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٥  ٦٪٫، كٱْ٭ػؿ ا٣ٛػؿؽ ثٲ٪٭٧ػة ٚػٰ 
ٔى ىػىه  ٨٦ ا٣ذٕؿٱٙ، كا٣ذٕؿٱٙ أ ٔ٪ؽ ا٧٣٪ُٞٲٲ٨ أ

ػؿ صػٮ٬ؿ  ىف ا٣عؽ  ٱذٮ٣ ٯ إٱٌةح صٮ٬ؿ ا٧٣عؽكد ك٦ة٬ٲذ٫، كأ٦ة ا٣ذٕؿٱػٙ ٚإ٩ػ٫ ٱٛكة أ

٦ة٬ٲذػ٫ػػٮاٌص كَجٲٕذ٫، كٱ٨١٧ أف ٱنٲؿ إ٣ٯ ػةوػح أك أ٠سػؿ ٦ػ٨ ا٧٣عؽكد 
 66و

 ،

كةـ ٝى ك٨٦ ٬٪ة ٱك٧ ٯ ا٣ذٕؿٱٙ ٔ٪ؽ٥٬ ا٣ٞٮؿ ا٣نةرح، كٱٞك٥ إ٣ٯ أ
 66و

. 

ىمغؼومىالحديىالنحوييىوماهوَُّتهىرندهما:
ىم ٚػٰ ٧ْ٩ػ٫  ٩ْؿ ٬ؾاف ا٣٪عٮٱةف ٰٚ ا٣عؽة ا٣٪عٮم، ك٠ةف ٢١٣  ٦٪٭٧ة رأ

ي  ق٤ٮبه ٰٚ دٕةَٲػ٫، كادٛٞػخ آراؤ٧٬ػة ٚػٰ ٗٲػؿ كدأ٣ٲ٫ٛ، كٗؿضه ٨٦ ذ٠ؿق كأ

 ٤ٝٲ٢ ٨٦ ٠ت٦٭٧ة ٤ٔٲ٫.

ق ٤٣عؿؼ ثأف ٝةؿو  ، وف ٝٮ٣٪ةو ٧٤٠ح ص٪ف ، «٧٤٠ح»ٚةث٨ ٱٕٲل ثؽأ ظؽ 

«د٣ خ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿ٬ة»ٱٞٓ ٤ٔٯ مٰء ثٕٲ٪٫، ز٥ ٝةؿو 
 66و

، ٚج٭ؾق ا٣ىػٛح 

 ٢.ٚى٢ه ٦ٲـ  ا٣عؿؼ ٨٦ ٝكٲ٧ىٰ ا٧٤١٣ح اٳػؿٱ٨، ك٧٬ة ا،ق٥ كا٣ٕٛ

ٍٕ٪ىػٯ ثػة٣ض٪ف  ىف ٱن٢٧ ا٣ض٪ف ا٣ٞؿٱت ٧٤٣عؽكد، كٱي ٚة٣عؽ  ٰٚ ٩ْؿق ، ثؽ  أ

٢  ٧ٔٮ٦ةن ا٣ؽا٣ح ٤ٔٯ ا٧٣عؽكد ك٩ْةاؿق ٨٦ ص٪ك٫.  ا٣ٞؿٱت ا٤٣ْٛح اوٝى

ثػؽ  ص٪ف ٱ٪ٌٮم دعذ٫ أٝكةـ ا٧٤١٣ح ا٣ستزح ٣ٲف ٗٲؿ، ز٥ ، «٧٤٠ح»ٚٞٮ٫٣و 

ىػ٢ ا٧٣عػؽكد ٦ػ٨ ٗٲػؿق،  د٣ ػخ ٤ٔػٯ »ٝػةؿو ٨٦ دؼىٲه ا٣ض٪ف ا٣ٞؿٱت ٣ٲٛي

ىف ٱؤدٯ ثػة٣ض٪ف »، كٝؽ ثٲ ٨ ذ٣ٟ، ٚٞةؿو «٦ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿ٬ة ك٬ؾق َؿٱٞح ا٣عؽكد، أ

ٍٞؿىف ث٫ ص٧ٲٓ ا٣ٛىٮؿ، ٚة٣ض٪ف ٱؽؿ  ٤ٔٯ صػٮ٬ؿ ا٧٣عػؽكد د،٣ػح  ا٣ٞؿٱت، ز٥ ٱي

ىدىؿ  ٤ٔٯ ظٞٲٞح ا٧٣عؽكد و٫٩ ٱذ٧ٌ ٨ ٦ة ٚٮ٫ٝ ٦ػ٨ ا٣ػؾادٲةت  ٔة٦ح، كا٣ٞؿٱت ٦٪٫ أ

                                                 

 ق٪ؿل ا٣ٛؿؽ ثٲ٨ ا٣عؽة كا٣ؼةوح ٰٚ ز٪ةٱة ٬ؾا ا٣جعر.  66و

ر ٚػٰ دٮًػٲط 666-646ذؽ،ؿ ك٦ٞػؽ٦ةد٭ةو ا٩ْؿ ٬ؾق اوٝكةـ ٰٚ َؿؽ ا،قػ  66و ، كا٧٣ٞػؿ 

ٛ ؿو  ٤ ٥و ٦6/611٪ُٜ ا٧٣ْ  .66، كإٱٌةح ا٧٣ج٭٥ ٨ٔ ٦ٕة٩ٰ ا٣ك 

 ٦٪٫. 6/66، كا٩ْؿو 1/6مؿح ا٧٣ٛى٢و   66و
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«٤ٔٯ صٮ٬ؿ ا٧٣عؽكد د،٣ح ػةوح ا٣ٕة٦ح، كا٣ٛى٢ي ٱؽؿ  
 64و

. 

ٕٲػؽ، كا٤ُ٧٣ػٮب  ـ و٩ػ٫ ٱنػٲؿ إ٣ػٯ ا٣ضػ٪ف ا٣ج ٧ػٮ ٤ٯ ا٣ٕ ِ ا٣ؽاؿ ٔ  ؽ ا٤٣ٛ كاقذٕج

ٝةؿو  ؿٱت،  ٤ٯ ا٣ض٪ف ا٣ٞ ٭ػٮ صػ٪ف »ا٣ؽ،٣حٔ  ٧ػٮـ،ٚ  ػةظ ا٣ٕ كٝٮ٫٣و ٦ة دؿ ... ٦ػ٨ أ٣ٛ

 ٢ٕ ٨٦ ؿب إ٣ٯ ا٣ٛ ٝى ِ أك ٩عٮ٧٬ة و٩٭٧ة أ ٞةؿو ٧٤٠ح أك ٣ٛ ٕٲؽ، كا٣ضٲؽ أف ٱ ««٦ة»ث
 66و

. 

ى٣ٛة٫ّ ٦ة ٱػؽؿ  ٤ٔػٯ  ك٠ؾا ا٣عؽ  ٔ٪ؽ اث٨ ا٣عةصت أٱٌةن، ٱ٪جٰ٘ أف ٱ١ٮف ٰٚ أ

ٲ٫ ٧ٔ ة قٮاق، ٣ذعىػ٢ ٦ٕؿٚذػ٫  ص٪ف ا٧٣عؽكد، كمٰءو ٱيعٲةؽ ٬ؾا ا٧٣عؽكد كٱ٪عة

ٚة٣عؽ  ، ثٌؽ أف ٱ١ٮف ٦ؿ٠ جةن ٨٦ ص٪ف كٚى٢، ٚػة٣ض٪ف ٱعىػؿ »كوٛةد٫، ٝةؿو 

«ا٧٣عؽكد كٗٲؿق، كا٣ٛى٢ ٱٛى٫٤ ٨ٔ ٗٲؿق
 61و

، ١٣٪٫ ٥٣ ٱٞٲؽ ا٣ضػ٪ف ثة٣ٞؿٱػت 

 ٧٠ة اث٨ي ٱٕٲل. كا٣ٞىؽ ٨٦ ا٣عؽة ٔ٪ؽ٧٬ة دض٤ٲح ٦ة٬ٲح ا٧٣عؽكد كصٮ٬ؿق، كث٪ػةءن 

٤ٔٯ ذ٣ٟ ، ٱضٮز أف ٱ١ٮف ٰٚ أ٣ٛةظ ا٣عؽة أ٦ةرة ٤ٔػٯ ا٣ذ٤ٕٲػ٢، وف ٚػٰ ذ٣ػٟ 

ة ٤٣٘ؿض ا٣ؾم ٝيًىؽى إ٣ٲ٫ ٦٪٫ كػؿكصةن ٨ٔ ا٣٘ةٱح ٦٪٫، إذ ٤ٔحي ا٣نػٰء ٣ٲكػخ  ٌن ٞ٩

كصػٮ٬ؿق، كا٤ٕ٣ػح كا٣ػؾات ٦ذ٘ػةٱؿاف ٦ؼذ٤ٛػةف، كا٧٣ؿصػٮ  ٦ػ٨ ا٣عػؽة ذاتي  ذاد٫

٭ة ٣ٲف ٗٲؿ، ٝةؿ اث٨ ٱٕٲلو  كا٧٣ؿاد ٦ػ٨ ا٣عػؽة ا٣ؽ،٣ػح ٤ٔػٯ »ا٧٣عؽكد كًٮظي

«ا٣ؾات ، ٤ٔٯ ا٤ٕ٣ح ا٣ذٰ كيًٓ ٣٭ة، إذ ٤ٔح ا٣نٰء ٗٲؿيق
 61و

. 

ى٣ٛة٫ّ كاًعح وؿٱعح ا٣ؽ،٣ح، ، دع٧ػ٢ اقػذٕةرة  ك، ك، ثؽ  أف د١ٮف أ

ىجٍفى ٚٲ٭ة، ك٬ؾا  ٦ضةزان، وف ا٣٭ؽؼ ٦٪٫ ا٣ؽ،٣ح ٤ٔٯ َجٲٕح ا٧٣عؽكد د،٣ح ، ٣

كا٣عػؽ  ا٤ُ٧٣ػٮب ثػ٫ إزجػةت »، ٱ٤ٲٜ ث٫ إ، ا٤٣ِٛ ا٣ىؿٱط ٰٚ د،٣ذػ٫، ٝػةؿو 

«ظٞٲٞح ا٣نٰء، ٚت ٱكذ٢٧ٕ ٚٲ٫ ٦ضةز ك، اقذٕةرة
 61و

. 

                                                 

 .6/46مؿح ا٧٣ٛى٢و   64و

 .1/1مؿح ا٧٣ٛى٢و   66و

 .6/61اإلٱٌةحو   61و

 .1/6مؿح ا٧٣ٛى٢و   61و

 .1/1مؿح ا٧٣ٛى٢و   61و
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ىجٍف ٚ ٧ٮض، كقٕٯ اث٨ ا٣عةصت أٱٌةن إ٣ٯ أف دضٰء أ٣ٛةظ ا٣عؽة ، ٣ ٲ٭ة ك،ٗ 

ٮ٣٪ة ٰٚ ظؽة ا٣عةؿو  ٤ٯ أفٝ  ىكًػطي  «ك٦ضٲب٭ة ٣جٲةف ٬ٲبح ا٣ٛة٢ٔ أك ا٧٣ٕٛٮؿ»٣ؾا ٩ج٫ٔ  أ

ٮ٣٪ةو  و «٬ٮ ا٤٣ِٛ ا٣ؾم ٱجٲة٨ ٠ٲٛٲح كٝٮع ا٢ٕٛ٣»٨٦ٝ  ٨ ا٣عؽة ا٣سة٩ٰ ٰ »، ٚٞةؿٔ  ك٬ٮ ٚػ

«ا٧٣ٕ٪ٯ أٱٌةن ٦كذٞٲ٥، كإف ٠ةف اوكؿ أكًط ٰٚ ثةب ا٣عؽكد
 69و

. 

ٟ  أك دؿد د، ٚػت ثػؽ  ٚٲػ٫ كظؿص ٤ٔٯ أف ٱؼ٤ٮ ٣ٛ ِ ا٣عؽة ٧٦ة ٱؤدةم إ٣ٯ م

ٚػٰ ظػؽة  «أك»٨٦ ا٣ؽ،٣ح ا٣ٲٞٲ٪ٲػح ٤ٔػٯ ذات ا٧٣عػؽكد، ٚٞػؽ أذػؾر ٔػ٨ كركد 

ػ٤ت  «٨٦ ٢ٕٚ أك مج٭٫»ا٣ـ٦ؼنؿم ا٣ٛة٢ٔى إذ ٝةؿو  ا٣عػؽة، كأ٩ػ٫ ثأ٫٩ ٣ٲف ٨٦ وي

ٰٚ ظٞٲٞح ا٣عػؽة، وف إ٧٩ة صةء ث٫ ٣ٲجٲ٨ أ٩ٮاع ٦ة ٱيك٪ىؽي إ٣ٲ٫ ا٣ٛة٢ٔ، ، إلٚةدة ٦ٕ٪ٯ 

، إذ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ ٩ة٠ػته ٔػ٨ ،  ٨٦ مؿ٫َ أ  ٱذ٧ٌ ٨ ٦ة ٱٛٲؽ ٦ٕ٪ٯ ا٣ؿصعةف كا٨ْ٣ة

ٝٮ٫٣و ٨٦ ٢ٕٚ أك مج٭٫ ٥٣ ٱأًت ث٫ ٝةوؽان إ٣ػٯ أ٩ػ٫ ٦ػ٨ »قجٲ٢ ا٣عؽة ا٣كؽٱؽ، ٝةؿو 

«ص٤٧ح ا٣عؽة ٧٣ة ٚٲ٫ ٨٦ ا٣ذؿد د ا٣ؾم ٬ٮ ٦٪ةؼو ٤٣عؽكد
 61و

، ٗٲؿ أف ا٧٣٭ػ٥  ٔ٪ػؽق 

«ٕؿٱٙ ا٧٣عؽكد، ٚإذا ظى٢ ثأم َؿٱٜ ٚ٭ٮ ا٤ُ٧٣ٮبظىٮؿ د
 66و

. 

ككًٮح ا٣عؽة ا٣٪عٮمة كد،٣ذ٫ ٤ٔٯ َجٲٕح ا٧٣عػؽكد كوػٲةٗذي٫ وػٲةٗحن 

ي٦ٮر كٝٙ ٔ٪ؽ٬ة اث٨ ا٣عةصت، كذ٠ػؿ  ق٤ٲ٧حن دٌٰٛ إ٣ٯ ٚ٭٫٧ ٚ٭٧ةن وعٲعةن أ

 ٦ة ، ٱؽؿ  ٤ٔٲ٭ة ٣ذض٪ ج٫ كدىتٚٲ٫.

٦ػة اػذ٤ػٙ آػػؿق ثػةػذتؼ »ب ٧٧ٚ ة رآق ٰٚ ظؽة ا٣ـ٦ؼنؿم ٣تق٥ ا٧٣ٕؿ

«ا٣ٕٮا٢٦ ٣ْٛةن ثعؿ٠ػح أك ثعػؿؼ أك ٦عػتًّ 
 66و

ىف  ٚٲػ٫ دىكران   أ
 66و

٦كػذ٪ؽان إ٣ػٯ أف  

                                                 

 .6/696ةحو اإلٱٌ  69و

 .6/666اإلٱٌةحو   61و

 .61ا٩ْؿ ٦ة قٲأدٰو ص  66و

 .6/16اإلٱٌةحو   66و

ا٣ؽكر ثٛذط ا٣ؽاؿ كق١ٮف ا٣ٮاك ٦ى٤ُط ٦٪ُٰٞ، كٱك٧ ٯ ا٧٣ىةدرة ٤ٔٯ ا٤ُ٧٣ٮب ك٬ٮ   66و

 .6/11دٮٝٙ ٢٠ كاظؽ ٨٦ ا٣نٲبٲ٨ ٤ٔٯ اٳػؿ، ا٩ْؿ ا٧٣ٕض٥ ا٤ٛ٣كٰٛو 
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اػذتؼ ظؿ٠ح آػؿ ا،ق٥ ا٧٣ٕؿب ثةػذتؼ ا٣ٕة٢٦ ا٣ؽاػ٢ ٤ٔٲػ٫ ٱعىػ٢ ثٕػؽ 

أف ٬ػؾا ا،قػ٥ ٦ٕػؿب، كدذٮٝػٙ ٦ٕؿٚػح أ٩ػ٫ اقػ٥ ٦ٕػؿب ٤ٔػٯ أف ٱكذٞؿ  ٣ؽٱ٪ة 

٦ٕؿٚػح أظػؽ ٬ػؾٱ٨ او٦ػؿٱ٨ ٤ٔػٯ اٳػػؿ كٕٝ٪ػة ٚػٰ اػذتؼ آػؿق، ٚإذا دٮٝٙ 

ق ٨٦ ا٣ػؽ كر، ٝػةؿو  ، ك٬ٮ ػ٤ٮ 
ى كٝػؽ »٦عْٮر، كػؿٝ٪ة مؿَةن ٨٦ مؿكط ا٣عؽة، أ

أذيؿض ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣عؽة ثأ٫٩ ظؽ  ا٣نٰء ث٧ة ٬ٮ ٦ذٮٝٙ ٤ٔٯ ظٞٲٞذ٫، كذ٣ػٟ إ٧٩ػة 

ؿق ٱؼذ٤ٙ آػؿق ،ػذتؼ ا٣ٕٮا٢٦ ثٕؽ ٚ٭٥ ٠ٮ٫٩ ٦ٕؿثةن، ٚإذا دٮٝٙ اػػذتؼ آػػ

٤ٔٯ ٦ٕؿٚح ٠ٮ٫٩ ٦ٕؿثةن، كدٮٝٙ ٠ٮ٩ي٫ ٦ٕؿثةن ٤ٔػٯ ٦ٕؿٚػح اػػذتؼ آػػؿق ١٣ٮ٩ػ٫ 

ٞ ػٜ أف اػػذتؼ اٳػػؿ  ٔؿ ؼ ظٞٲٞذ٫ ث٫ دٮٝ ػٙ ٠ػ٢  ٦٪٭٧ػة ٤ٔػٯ اٳػػؿ... ٚذع

«،ػذتؼ ا٣ٕٮا٢٦ ٦ذٮٝٙ ٤ٔٯ ٚ٭٥ ٠ٮ٫٩ ٦ٕؿثةن، ٚذٕؿٱ٫ٛ ث٫ دىٍكره 
 64و

. 

ٓى ٣ػ٫ كرأل اث٨ ٱٕٲل أف ا٣ؾم ٱضت أف ٱي٪ْؿ إ٣ٲػ٫ ٚػٰ ا٣عػ ػ ًً ؽكد ٦ػة كي

ِي ، ٦ة ٱكذٛةد ٨٦ امذٞة٫ٝ ك٦ة ٱ٤ػــ ٦٪ػ٫، ٧٤١ٚػح  ٭ػ٥ ٦٪٭ػة  «ًػةرب»ا٤٣ٛ ٱٛي

٧ٕ٪ػٯ، ٦ٕ٪ٯ ا٣ٛةٔػ٢ ٚعكػت، و٩٭ػة ٝيىػؽ ٦٪٭ػة ٚػٰ أوػ٢ كًػٕ٭ة ٬ػؾا ا٣

ٯ ٦٪٭ة ٚ٭٥ي ٦ٕ٪ٲٰى ٌى ذ ا٧٣ىؽر كا٧٣ٕٛػٮؿ، ١٣ػ٨ٍ ٣ػ٥ دٮًػٓ ٣٭٧ػة، ٝػةؿو  كٱٞي

٭٥ ٨٦ » ٔىٯ ٚٲ٭ة اوكًةع ، ٦ة ٱٛي ػة كا٣عؽكد ٱؿا َؿٱٜ ا،مػذٞةؽ أك ٗٲػؿق ٧٦ 

٭٥ ٦٪٫ ا٣ٌؿب و٫٩ ٨٦ ٣ْٛػ٫ كا٧٣ٕٛػٮؿي  ٬ٮ ٨٦ ٣ٮاز٫٦، أ، دؿل أف ًةرثةن ٱٛي

«وى٫٩ ٱٞذٌٲ٫، ك٥٣ ٱٮًٓ ٣ٮاظؽ ٦٪٭٧ة، ث٢ كًٓ ٤٣ٛة٢ٔ ، ٗٲؿ
 66و

. 

ك٥٣ ٱ٨١ اث٨ ا٣عةصت ث٧ى٪ٍأىل ٧ٔىة ذ٬ت إ٣ٲ٫ اث٨ ٱٕٲل ٨٦ ا٣ٕ٪ةٱح ثةو٣ٛػةظ 

ؿأل أف ظٌؽ او٣ٛةظ إ٧٩ة ٱ١ٮف ثة٣٪ْؿ إ٣ػٯ ٦ػة دػؽؿ  ٤ٔٲػ٫ ٰٚ ا٣عؽة، ث٢ ٩ْؿ ٚٲ٭ة ٚ

٣٘حن، كٱكذ٪ؽ إ٣ٯ ٦ة كيًٕخ ٫٣ ٰٚ أىو٢ كًٕ٭ة ٰٚ ا٤٣٘ح، ٧٤ٚ ة ٠ة٩خ ا٣عةؿ ٚػٰ 

ىف ديضٕػ٢ ٬ػؾق ا٤ٕ٣ػح  ا٣ٕؿثٲح ٦ٮًٮٔح ٨٦ أص٢ ثٲةف ٬ٲبح ا٣ٛة٢ٔ كا٧٣ٕٛٮؿ صةز أ

                                                 

 .6/16اإلٱٌةحو   64و

 .6/66مؿح ا٧٣ٛى٢و   66و
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ثةٔذجػةر ٦ٮًػٮٔ٭ة،  وف ظؽ  او٣ٛةظ إ٧٩ػة»ٚىتن ٱيؼؿجي ا٣عةؿ ٨٦ ٗٲؿ٬ة، ٝةؿو 

ٚج٫ ٱذ٧ٲـ ثٌٕ٭ة ٨٦ ثٕي، ك٧٣ػة ٠ػةف ٦ٮًػٮع ا٣عػةؿ ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ ]أم 

«٦ضٲب٭ة ٣جٲةف ٬ٲبح ا٣ٛة٢ٔ أك ا٧٣ٕٛػٮؿ[ وػط  أف دض٤ٕػ٫ ٚىػتن ٣٭ػة
 61و

، كٝػةؿ 

«إذ ظؽكد او٣ٛةظ إ٧٩ة دعى٢ ث٧ؽ٣ٮ،د٭ة كصؽكا٬ة»أٱٌةن 
 61و

. 

ى٣ٛةظ ا٣عؽة ك٦ى٤ُعةد٫ ٔ٪ؽق ٱ٪جٰ٘ ٣٭ة أف دٮا ٜٚ ٦ة ٤ٔٲػ٫ ا٧٣ذ٧٤١ػٮف كأ

ٰٚ اوُتظةد٭٥ ٰٚ وٲةٗح ا٣عؽة كدؿ٠ٲج٫، ٚٞؽ صٕػ٢ ٝػٮؿ ا٣ـ٦ؼنػؿم ٚػٰ 

ٚىتن ٣٭ػة ٔػ٨ ٗٲؿ٬ػة،  «ك٦ضٲب٭ة ٣جٲةف ٬ٲبح ا٣ٛة٢ٔ أك ا٧٣ٕٛٮؿ»ظؽة ا٣عةؿو 

٦ٓ أ٫٩ ]أم ٝٮؿ ا٣ـ٦ؼنؿم[ ٣ٲف ٤ٔٯ ق٧ٍخ ٦ػة ٱذؽاك٣ػ٫ أ٬ػ٢ ا١٣ػتـ ٚػٰ 

ػة ٠ػةف  ك٦ضٲب٭ة ٣جٲةف ٬ٲبح»دأ٣ٲٙ ظؽكد٥٬، ٝةؿو  ا٣ٛة٢ٔ أك ا٧٣ٕٛٮؿ... ك٧٣ 

ىف دض٤ٕػ٫ ٚىػتن، كإف ٠ة٩ػخ ا٣ٕجػةرة  ٦ٮًٮع ا٣عةؿ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ وػط  أ

«٤ٔٯ ٗٲؿ اوُتح ا٧٣ذ٧٤١ٲ٨ ٰٚ ٥ْ٩ ا٣عؽكد
 61و

. 

ذؽل ثػ٫،  ك٬ٮ ٬٪ة ٱذؼؾ ٨٦ أق٤ٮب ا٧٣ذ٧٤١ٲ٨ ٰٚ كًٓ ا٣عؽكد ٦ستن ٱٞي

٤ِٛ ٚٲ٭ػة، ٚأصػةز ك١٣٪٫ رصٓ إ٣ٯ ػىةاه ا٤٣٘ح كَجٲٕذ٭ة، كإ٣ٯ ٦ة كًٓ ا٣

 أف د٧ٲـ  ا٣عةؿ ٨٦ ٗٲؿ٬ة ثكجت ٦ضٲب٭ة ٣جٲةف ٬ٲبح ا٣ٛة٢ٔ أك ا٧٣ٕٛٮؿ.

يرٱؽى ٣عؽة ا٣عةؿ أف ٱ٤جف ٣جٮس أ٢٬ ا١٣تـ ك٧ْ٩٭ػ٥  ز٥ ٩ج٫ ٤ٔٯ أ٫٩ إذا أ

«ا٣عةؿ ٬ٮ ا٤٣ِٛ ا٣ؽاؿ  ٤ٔٯ ٬ٲبح ٚة٢ٔ أك ٦ٕٛٮؿ»ٝٲ٢ ٚٲ٫و 
 61و

. 

ىل أف ا٣ٛؿؽ ثٲ٪٭٧ػة ٱْ٭ػؿ ك٦ٲـ  ٢٠  ٦٪٭٧ة ا٣عؽ  ٨٦ ا٣ؼةوح، ٚةث٨ ا ٣عةصت رأ

ىف  ا٣عؽ  ، ثؽ  أف ٱ١ٮف ٰٚ ص٧ٲػٓ آظػةد ا٧٣عػؽكد، أ٦ػة ا٣ؼةوػح ٚ٭ػٰ ا٣ذػٰ »ٰٚ أ

«د١ٮف ٰٚ ثٕي آظةدق ػةوح
 69و

٧ٚٛؿدات ا٣عؽة ٱضت أف دذػٮٚؿ ٚػٰ ا٧٣عػؽكد  ،

                                                 

 .6/696اإلٱٌةحو   61و

 .6/466اإلٱٌةحو   61و

 .6/696اإلٱٌةحو   61و

 .66-6/66، كا٩ْؿ مؿح ا١٣ةٚٲح ٤٣ؿًٰو 6/61اإلٱٌةحو  69و
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ك، ٱنذؿط ذ٣ٟ ٰٚ ا٣ؼةوح، ٨٧ٚ ػٮاص ا٢ٕٛ٣ دػٮؿ دةء ا٣ٛة٢ٔ أك ٩ػٮف ٤٠ ٭ة، 

ىك ظؿؼ صةزـ ٤ٔٲ٫، ٚإذا دػ٢ ٤ٔػٯ ا٧٤١٣ػح كاظػؽ ٧٦ػة ا٣ذٮ٠ٲؽ أك ظؿ ؼ ٩ةوت أ

 ق٤ٙ ٠ة٩خ ٕٚتن، ك، ٱنذؿط اصذ٧ةٔ٭ة ٤٠٭ة ٰٚ ا٧٤١٣ح ٣ذ١ٮف ٕٚتن.

ٓ، ككًٓ مؿَةن ٤٣عؽة د٧س ػ٢  كٚؿ ؽ اث٨ ٱٕٲل ثٲ٨ ا٣عؽة كا٣ؼةوح كدٮق 

ثٮصٮب ادىة٫ٚ ثة،َؿاد كا،١ٕ٩ةس، ٢١ٚ  ٦ة دٌؿ ٤ٔٯ ظػؽث اٝذػؿف ثـ٦ػةف 

ٕٚتن، ك٬ؾا ٦ُؿد، كإذا ١ٔك٪ة ٤ٞٚ٪ةو ٦ة ٥٣ ٱؽؿ  ٤ٔٯ ظؽث ٦ٞذؿف ثػـ٨٦  ٠ةف

 ٥٣ ٱ٨١ ٕٚتن ٠ةف ٦كذٞٲ٧ةن.

ت٦ػح  -أ٦ة ا٣ؼةوح  ١ػةس ك٦ػ٨ مػؿَ٭ة  -قػ٧ ة٬ة ا٣ٕ ٤ٚػٲف ٦ػ٨ مػؿَ٭ة ا،٩ٕ

ـ اق٥ه ك٬ػؾا ٦ُػؿد، ك، ٱضػٮز أف  ٙ كا٣ت ٰ ٱذى٢ ث٭ة او٣ ٮؿو ا٧٤١٣ح ا٣ذ ٪ٞٚ ا،َؿاد، 

ٮؿو ا٧٤١٣ح ا٣ٰذ ٣ ٥ دذىػ٢ ث٭ػة او٣ٙػ كا٣ػتـ ٣ٲكػخ اقػ٧ةن، وف أقػ٧ةء اإلمػةرة ٩ٞ

ػةؿو  كا٣عػؽ  »كا٧ٌ٣ةاؿ كاوق٧ةء ا٧٣ٮوٮ٣ح أق٧ةء، ك، دذى٢ ث٭ػة او٣ٙػ كا٣ػتـ،ٝ 

٭ٮ اقػ٥، ك٦ػة  ٕ٪نٯ ٦ٛؿدٚ  ٤ٯ ٦ و ٢٠  ٦ة دؿ ٔ  ٮ٣ٟ ١ةسي ٩عٮٝ  ٚٲ٫ ا،َؿاد كا،٩ٕ ٱنذؿط 

ٚٲ٭ة ت٦ح ٱنذؿط  ٤ٲف ثةق٥، كا٣ٕ  ٟٚ ٤ٯ ذ٣ ١ةس ٥٣ ٱؽؿ ٔ  «ا،َؿاد دكف ا،٩ٕ
 41و

. 

٧٦ة ق٤ٙ ٩أدٰ ٤ٔٯ دىٮ ر ٬ػؾٱ٨ ا٣٪عػٮٱٲ٨ً ٤٣عػؽة ا٣٪عػٮم ك٦ٕة٧٣ػ٫ ٚػٰ 

ٚ٭ٮ ٔ٪ؽ٧٬ة ٱضت أف ٱع٢٧ ٰٚ َٲةد٫ اإلمةرة إ٣ٯ ا٣ضػ٪ف ا٣ٞؿٱػت  ٩ْؿ٧٬ة،

ى٫ كٱٛى٫٤ ٨ٔ ٗٲؿق. ٢ى ٦٪٫ ث٧ة ٱؼىة ىى  ٧٤٣عؽكد، ز٥ ٱٛي

ػة ذ٠ػؿق ك٥٣ ٱ١ػ٨ ٦ٛ٭ػٮـ ا٣عػؽة ا٣٪عػٮم ٔ٪ػؽ٧٬ة كمػؿك٫َ ٚػٰ ٦ٕػـ ؿ ٧ٔ 

ٔىٲ٨ٍى ا٧٣عػؽكد  ا٣٪عٮٱٮف كأ٢٬ ا٧٣٪ُٜ كامذؿَٮق ،قذٞة٦ح ا٣عؽة، ٨٦ ٩عٮ ٦ضٲب٫ 

ىكًطى ٦٪٫ ك٦كةكٱةن ٫٣ صة٦ٕػةن ٦ة٩ٕػةن دا،ًّ   ٤ٔػٯ ٦ة٬ٲذػ٫، ك٠ٮ٩ًػ٫ إٱضةثٲًّػة ، قػ٤جٲًّة كأ

كػ٤ٮةق ٨٦ ا٣ذؿد د كا٣ؽكر، كا٣ؽ،٣ح ٤ٔٯ ا٣ض٪ف ا٣ٞؿٱت كٚى٫ً٤ ٦٪٫
 46و

. 

                                                 

 .6/61مؿح ا٧٣ٛى٢   41و

ٛ ػؿو 41ا٩ْؿ ٬ؾق ا٣نؿكط ٰٚ اإلٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮو   46و ر ٰٚ دٮًٲط ٦٪ُٜ ا٧٣ْ ، كا٧٣ٞؿ 

 .666، كَؿؽ ا،قذؽ،ؿ ك٦ٞؽ٦ةد٭ةو 6/614
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ىالنحويىواالهتمامىبه:ىالطناوظىبالحدي
ٱجؽك أف اثػ٨ ا٣عةصػت أ٠سػؿ ا٬ذ٧ة٦ػةن كأذ٪ػةءن ثة٣عػؽة ا٣٪عػٮم ٦ػ٨ اثػ٨ 

ٱٕٲل، إذ أك،ق ص٭ؽان ك٩ْؿان، كظؿص ٤ٔٯ اقػذٞة٦ذ٫ ككًػٮظ٫ كا٣ؽٝػح ٚػٰ 

٫ ٰٚ مؿظ٫ ٧٤٣ٛىػ٢ ثػأف ٱػذ٥٤١ وٲةٗذ٫ كقت٦ح ٦ٕ٪ةق كم٧ٮ٫٣، كأػؾ ٩ٛكى 

ىك ٚى٢.  ٤ٔٲ٫ ٰٚ ٦كذ٭٢ة ٢٠ة ثةب أ

ق ك٦ٕ٪ػةق، ٨٦ ذ٣ٟ  أ٫٩ رأل أف ا،قذس٪ةء ٚٲ٫ ٣جٍفه ك٧ٗٮض ٨٦ ظٲر ظؽ 

ق»ٝةؿو  «كا،قذس٪ةء ٦ن٢١ه ثةٔذجةر ٦ٕٞٮ٣ٲذ٫ كظؽة
 46و

٭ػؿ إمػ١ةؿ  ، ز٥ َٜٛ ٱْي

٦ٕٞٮ٣ٲذ٫ ثأيق٤ٮب ٦٪ُٰٞ ٦كذ٪ؽان إ٣ٯ ٝٮؿ ا٣ٞةاػ٢و صػةء ا٣ٞػٮـ إ، زٱػؽان، كأف 

ةؿ ا١٣تـ ٤ٔٯ ٬ؾا  َى او٦ؿ، ك٬ٮ ٦ع٢  زٱؽان داػ٢ ٰٚ ا٣ٞٮـ أك ٗٲؿ داػ٢، كأ

ػتؼ ٔ٪ؽ ا٣٪عٮٱٲ٨
 46و

. 

وف ا،قػذس٪ةء ٱض٧ػٓ »ز٥ ا٣ذٛخ إ٣ٯ إمػ١ةؿ ظػؽة ا،قػذس٪ةء ك٤ٔ ٤ػ٫ ٚٞػةؿو 

ا٧٣ذىػػػ٢ كا٧٣٪ُٞػػػٓ، ك، ٱذ٧ٲػػػـ ا٧٣ذىػػػ٢ إ، ثػػػةإلػؿاج، ك، إػػػػؿاج ٚػػػٰ 

«ا٧٣٪ُٞٓ
 44و

، كا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ أف ا٣ىٮاب أف ٱيض٢ٕى ٢١٣  ٦ػ٨ ا،قػذس٪ةءىٱ٨ ا٧٣ذىػ٢ً 

ًٓ ظؽ   ؽ  ا٧٣ذى٢ ٤ٔٯ ظً »ػةص  ث٫، ٚٞةؿو  كا٧٣٪ُٞ ٫ كا٧٣٪ُٞػٓ دً ؽى ٚةوىك٣ٯ أف ٱيعى

يػًؿجى ث٫ مٰء ٦ػ٨ مػٰء ثػًإ،  »٤ٔٯ ظؽد٫، ٚ٪ٞٮؿ ٰٚ ظؽة ا٧٣ذى٢و  ٬ٮ ٢٠  ٣ِٛ أ

ىػٮاد٭ة «كأ
 46و

، ك٥٣ ٱعؽ  ا،قذس٪ةء ا٧٣٪ُٞٓ
 41و

. 

٣٘ػحن  أ٦ة اث٨ ٱٕٲل ٥٤ٚ ٱؾ٠ؿ ٨ٔ ظؽةق مٲبةن، كثؽا ٫٣ أف ٱنؿح ٦ٕ٪ٯ ا،قذس٪ةء

كظٞٲٞذػ٫ دؼىػٲه وػٛح ٔة٦ػح، »كاوُتظةن، كٱيجؿزى ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣٪عٮم ٫٣، ٝػةؿو 

                                                 

 .6/666اإلٱٌةحو   46و

 .6/666ا٩ْؿ ا١٣تـ ٤ٔٯ ٬ؾا او٦ؿ ٰٚ ظةمٲح اإلٱٌةحو   46و

 .6/664اإلٱٌةحو   44و

 .6/664اإلٱٌةحو   46و

ق ٰٚ ا١٣ةٚٲحو   41و  .6/664، كا٩ْؿ ٩ٞؽ ا٣ؿًٰ ٫٣ ٰٚ مؿظ٫ ١٤٣ةٚٲحو ١٣619٪٫ ظؽ 
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، ك٣ػٲف ٠ػ٢  دؼىػٲه اقػذس٪ةء «٢١ٚ  اقذس٪ةء دؼىػٲهه
 41و

. زػ٥ مػؿح ٦ٕ٪ػٯ 

اإلػؿاج ٚػٰ ا،قػذس٪ةء، ك٣ػ٥ ٱىػؿى ٧ٗٮًػةن ٚػٰ ٦ٕ٪ػةق ك، ٚػٰ ظػؽةق، ككصػؽ أف 

«٦ٌػةؼ ا٧٣كذس٪ٯ ٦٪٫ كا٧٣كذس٪ٯ ص٤٧ح كاظؽة، ك٧٬ػة ث٧٪ـ٣ػح اقػ٥»
 41و

، ك٬ػٮ 

ٰٚ دىٮ رق ٨ٔ ا،قذس٪ةء ٱىؽر ٨ٔ ا٣٘ةٱػح ا٣عٞٲٞٲػح ٦ػ٨ ا٣٪عػٮ، أ، ك٬ػٰ ٚ٭ػ٥ 

 ا٣عؽة ا٣٪عٮم كد٧س ٫٤ ٣٘ح كاوُتظةن.

كا٣ْػػة٬ؿ أف ٦كػػأ٣ح ا٣ٮًػػٮح كاإلمػػ١ةؿ كا،٣ذجػػةس ٚػػٰ ا٣عػػؽة ا٣٪عػػٮم 

ٞ تى ا٣ـ٦ؼنؿم إذ ٥٣ ٱعؽ  ا٧٣٪ػةدل  كًؿكرةً  ذ٠ًؿًق م٤٘خ اث٨ ا٣عةصت، ٚذٕ

ق ]أم ا٧٣٪ػةدل[ إلمػ١ة٫٣»تن ذ٣ٟ ثإم١ة٫٣، ٝةؿو ٤ٕ٦ة  «٥٣ ٱعػؽ 
 49و

، كا٩جػؿل 

ق كٱؽظٌ٭ة، ز٥ ا٩ذ٭ٯ إ٣ػٯ أف  ا٣ذعٞٲػٜ أف ٱٞػةؿ »ٱذؼٲ٢ ا،ظذ٧ة،ت ٰٚ ظؽة

ىدٔٮ ٣ْٛةن أك دٞؽٱؿان  قو ٬ٮ ا٤ُ٧٣ٮب إٝجة٫٣ ثعؿؼ ٩ةات ٦ى٪ةبى أ «ٰٚ ظؽة
 61و

. 

ػىةاىػػ٫ كثػػؽأ اثػػ٨ ٱٕػػٲل ثػػةب ا٧٣٪ػػةدل، ٚأىكًػػط ذادػػ٫ كصػػٮ٬ؿق ك

ا٣٪عٮٱح، ٚ٭ٮ كاظؽه ٨٦ ا٧٣ٕٛٮ،ت ٔ٪ػؽ ا٣جىػؿٱٲ٨، كاوىوػ٢ ٚٲػ٫ ا٣٪ىػت، 

ػ٫ إٱٌػةح ػىػةاه ا٧٣٪ػةدل ٦ػ٨  كث٪ةؤق ٤ٔٯ ا٥ٌ٣ ٤ٕ٣ح ٩عٮٱح ذ٠ؿ٬ة، ٚ٭٧ 

ق ظٲر اإلٔؿاب كا٣ج٪ةء كا٧٣ٮٝٓ ا٣٪عٮم، ، ظؽ 
 66و

. 

٤ىػ٥  ٕى كرأل اث٨ ا٣عةصت أف ٝٮؿ ا٣ـ٦ؼنػؿم ٚػٰ ظؽٱسػ٫ ٔػ٨ ا،قػ٥ ا٣

ىػجٍف كاػػذتط،  «ك، ٱؤ٣ٙ، ٚٲيعذةج إ٣ٯ ا٣ذ٧ٲٲـ ثٲ٨ أٚؿادق ك٦ة ، ٱيذؼؾ» ٚٲ٫ ٣

٤ىػ٥ ٬ػٮ ا٧٣ٮًػٮع »ٝةؿو  ٕى ٤ى٥، وف ظؽ  ا٣ ٕى ٬ؾا ا٣ٛى٢ ٱىًؿدي إم١ة،ن ٤ٔٯ ظؽة ا٣

                                                 

 .6/666مؿح ا٧٣ٛى٢و   41و

 .6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و   41و

 .6/661اإلٱٌةحو   49و

، ا٩ذٞؽ ا٣ؿًٰ اثػ٨ ا٣عةصػت، كذ٬ػت إ٣ػٯ أف ا٣ـ٦ؼنػؿم ٣ػ٥ ٱعػؽ  6/661اإلٱٌةحو   61و

 .6/666ا٧٣٪ةدل ٣ْ٭ٮرق ، إلم١ة٫٣، ا٩ْؿ مؿح ا١٣ةٚٲح ٤٣ؿًٰو 

 .6/699ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   66و
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ػؽت  ىمج٭٫، ٚٞؽ ٚٞي ىمج٭٫، ك٬ؾا ٱٮًٓ ٣نٰء ك٧٣ة أ ٣نٰء ثٕٲ٪٫ ٗٲؿ ٦ذ٪ةكؿ ٦ة أ

«ظٞٲٞح ا٧٤ٕ٣ٲح
 66و

ؿ ثٮصٮق، ز٥ ا٩ىؿؼ ٱضٲت ٨ٔ ٬ؾا اإلم١ة
 66و

. 

٤ى٥ اإلم١ةؿ ا٣ؾم  ٕى ك٥٣ ٱىؿى اث٨ ٱٕٲل ٰٚ ٠تـ ا٣ـ٦ؼنؿم ٤ٔٯ ا،ق٥ ا٣

٤ى٥ »٩ج ٫ ٤ٔٲ٫ اث٨ ا٣عةصت، كذ٬ت إ٣ٯ مؿح ٠ت٫٦ ث٤٘ح ق٭٤ح ذ٠ؿ ٚٲ٭ة  ٕى أف ا٣

ٰٚ ٬ؾا ا٣ٛى٢ كاٝٓ ٤ٔٯ ا٣ض٪ف ثؼتؼ ٦ة دٞػؽـ ٦ػ٨ اؤػتـ، ٚإ٩ػ٫ كاٝػٓ 

«٤ٔٯ اومؼةص ٠ـٱؽ ك٧ٔؿك
 64و

٤ى٥ ثنٰء. ، ك٥٣ ٱذٕؿض ٣عؽة  ٕى  ا٣

ٟ ٤ٔٯ ٔ٪ةٱح اث٨ ا٣عةصت ثة٣عؽة ا٣٪عػٮم كإُٔةاػ٫ اوك٣ٮٱػح ٦ػة ٛي ًٞ ك٧٦ة ٱى 

ٕىػ٢ي ٦ػ٨ »اق٥ ا٣ٛة٢ٔ، إذ قةؽ ظؽ  ا٣ـ٦ؼنؿم ٫٣  ذ٠ؿق ٰٚ ظؽة  ٍٛ ٦ة ٱضؿم ٤ٔٯ ٱى

٫٤ٕٚ»
 66و

ٍؿم ٰٚ ا٣عؽة، ككًٓ ٫٣ اظذ٧ة٣ٲ٨ ٰٚ دٛكػٲؿق،  ، ككٝٙ ٔ٪ؽ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ضى

ىف ٱػؿاد ثة٣ضػةرم أ٩ػ٫ أك٣٭٧ة أف ٱؿاد ثة٣ضةرم ا ، كزة٩ٲ٭٧ػة أ ٕىػ٢ي ٍٛ ٣ؾم ٱٞٓ ٦ٮٝػٓ ٱى

٦س٫٤ ٰٚ ا٣عؿ٠ةت كا٣كػ١٪ةت، زػ٥ دٚػٓ ا،ظذ٧ػة٣ٲ٨، كا٩ذ٭ػٯ إ٣ػٯ دأكٱػ٢ ظػؽة 

ػ٨ٍ »ا٣ـ٦ؼنؿم اق٥ى ا٣ٛة٢ٔ، ٚٞةؿو  ٕىػ٢ي اقػ٧ةن ٧٣ى ٍٛ ١ٚأ٫٩ ٝةؿو ٬ٮ ا٣ضةرم ٤ٔػٯ ٱى

«٩يكتى إ٣ٲ٫
 66و

ىل ٢٠  ا،ظذ٧ة،ت ا٣كة٣ٛح ً ؿثةن ٦ػ٨ ا٣ذ٤١ ػٙ ، ١٣٪٫ قؿٔةف ٦ة رأ

ىجىح ا٣ىٮاب، ٚٞةؿو  ىػٯ ٦ػ٨ ٬ػؾا أف ٱٞػةؿو ٬ػٮ »ك٦ضة٩ ىك٣ ٙ، كأ كٰٚ ا٣ض٧ٲٓ دٕك 

ٜ  ٨٦ ٢ٕٚ ٧٣ى٨ٍ ٩يكتى إ٣ٲ٫ ٤ٔٯ ٩عٮ ا٧٣ٌةرع، ٚ٭ؾا ظؽ ق «ا٧٣نذ
 66و

. 

ٚةث٨ ا٣عةصت ٝةـ ث٤٧ٕٲح دٛكٲؿ ٣عؽة ا٣ـ٦ؼنؿم دكذ٪ؽ ٤ٔٯ ا،ظذ٧ػةؿ، 

ىف ٱٞؽةـ كاٚٲةن ،ق٥ ا٣ٛة٢ٔ، ٌٚؿب ٔػ٨  اظؽًّ  ك٤ٝ ت ٚٲ٫ ١ٚؿق، كظؿىص ٤ٔٯ أ

 .«ٚ٭ؾا ظؽ ق»ظؽة ا٣ـ٦ؼنؿم وٛعةن، كصةء ثعؽ  ٨٦ ٔ٪ؽق، كٝةؿو 

                                                 

 .6/69اإلٱٌةحو   66و

 .41-6/69ا٩ْؿ اإلٱٌةحو   66و

 .6/11مؿح ا٧٣ٛى٢و   64و

 .6/166اإلٱٌةحو   66و
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كا٬ذ٥  اث٨ ٱٕٲل ثإٱٌةح ٦ٕ٪ػٯ اقػ٥ ا٣ٛةٔػ٢ كمػؿكط ٤٧ٔػ٫، كذ٠ؿى٬ػة 

ىمةر إ٣ٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣كذٛةد ٨٦ ٢٠ة ظة٣ح ٨٦ ظة،ت  كاقذٮٚىٯ ا١٣تـ ٤ٔٲ٭ة، كأ

٫٤٧ٔ
 61و

ق ، ٚ٭ٮ ٱؿثٍ ٦ٕ٪ٯ اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ثنػؿكط ٤٧ٔػ٫، ، ك٥٣ ٱ٤ذٛخ إ٣ٯ ظؽة

 كٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٯ د١٧ٲ٨ ٦ٛ٭ٮ٫٦ ا٣٪عٮم ٰٚ ا٣ؾ٨٬.

كأذؾر اث٨ ا٣عةصت ٨ٔ ا٣ـ٦ؼنؿم و٫٩ ٥٣ ٱأًت ثعػؽ  ٣ؼجػؿ وإًف   ثأ٩ػ٫ إذا 

ظؽ ق ثة٣٪ْؿ إ٣ٯ ٦ٕ٪ةق ٚ٭ٮ ٰٚ اوو٢ ػجؿ ٨ٔ ا٧٣جذؽأ، كأ٩ػ٫ إذا ظػؽ ق ٦ػ٨ ظٲػر 

٣ػ٥ ٱعػؽ  ػجػؿ وإًف   »، ٝػةؿو فظةصح ٣عػؽةق إذ ، ٚت«٬ٮ ا٧٣ؿٚٮع»٫ْٛ٣ ٚٞؽ ٝةؿو 

و٫٩ إ٧٩ًة ٱعؽ ق ثةٔذجةر ا٧٣ٕ٪ٯ أك ثةٔذجةر ا٤٣ِٛ، أ٦ة ثةٔذجةر ا٧٣ٕ٪ػٯ ٚٞػؽ دٞػؽ ـ ٦ػة 

«ٱؿمؽ إ٣ٲ٫، ك٬ٮ ػجؿ ا٧٣جذؽأ، كأ٦ة ٨٦ ظٲر ا٤٣ِٛ ٚٞؽ ٝةؿو ٬ٮ ا٧٣ؿٚٮع
 61و

. 

٫ ثذٕػؽاد ك٥٣ ٱذٕؿ ض اث٨ ٱٕػٲل إ٣ػٯ ظػؽة ػجػؿ وإًف  ، كثػؽأ ظؽٱسػ٫ ٔ٪ػ

ىػٮاد٭ة كد٤ٕٲ٢ ٤٧ٔ٭ة ٰٚ ا٧٣جذؽأ كا٣ؼجؿ أ
 61و

. 

 ٫ ػ١ى ٓى اثػ٨ ا٣عةصػت ثة٣عػؽة ا٣٪عػٮم كاظذٛػةءق ثػ٫ كد٧ك  ىػ ٣ ً٭ؿي كى ة ٱْي ك٧٦ 

أ٩ػ٫ ثػػؽأ ا٣عػػؽٱر ٔػػ٨  «اإلٱٌػػةح»ثػإٱؿادق ٚػػٰ ٦جذػػؽأ ٠ػػ٢ ثػةب ٦ػػ٨ أثػػٮاب 

ق، إ٧٩ة اقػذ٭٢  ا١٣ػتـ  ة أف ا٣ـ٦ؼنؿم ٥٣ ٱعؽ  ا٧ٌ٧٣ؿات ثعؽة ا٧ٌ٧٣ؿ ٧٤ٔن

ىٲ٫ٍ ا٧٣ذى٢ كا٧٣٪ٛى٢، ٗٲػؿ أف اثػ٨ ا٣عةصػت ثػؽأ ثعػؽ  ٦ػ٨ ٔ ٤ٲ٫ ثؾ٠ؿ ًؿث

ٝةؿ ا٣نٲغو ٱيعؽ  ا٧ٌ٧٣ؿ ثأ٫٩ ٦ػة ٠ػةف ٧٣ػذ٥٤١ أك ٦ؼةَػت أك »ٔ٪ؽق، ٚٞةؿو 

«ٗةات ثٞؿٱ٪ح
 69و

ىك»، ز٥ دؼٲ ٢ ٦ٕذؿًةن ٱٕذؿض ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣عػؽة ثػأف ٚٲػ٫   «أ

ىك دؿد ده، ٚأصػةب ٟ  أ ثػأف ا٣٘ػؿض ٦ػ٨ ا٣عػؽة  كا٣عؽ  ، ٱ٪جٰ٘ أف ٱ١ٮف ٚٲ٫ م

                                                 

 .611-1/99ؿح ا٧٣ٛى٢و ا٩ْؿ م  61و

 .6/616اإلٱٌةحو   61و

 .61/661ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢   61و

 .6/461اإلٱٌةحو   69و
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ثػػأم َؿٱػػٜ ٠ػػةف ٚ٭ػػٮ »دٕؿٱػػٙ ا٧٣عػػؽكد، ٚػػإذا ظىػػ٢ ٬ػػؾا ا٣ذٕؿٱػػٙ 

«ا٧٣ٞىٮد
 11و

، كٝؽ ٠ةف ظْؿ أف ٱذ٨٧ٌ ا٣عؽ  ٦ة ٱنٲؿ إ٣ٯ ا٣ذػؿد د
 16و

، ١٣٪ػ٫ 

ىك»دك٧ ط ٬٪ة كأذؾر ٨ٔ ٦ضٰء  ق ٧ٌ٧٤٣ؿ. «أ  ٰٚ ظؽة

كثؽأ اث٨ ٱٕٲل مؿح ٠تـ ا٣ـ٦ؼنؿم ٤ٔٯ ا٧٣ٌػ٧ؿات ثػؾ٠ؿ ا٧٣ىػ٤ُط 

عٮم ٧ٌ٧٤٣ؿ، ٚة١٣ٮٚٲٮف ، ٱ٧ٲػـكف ا٧٣ٌػ٧ؿ ٦ػ٨ ا١٧٣٪ػٰ و٩٭٧ػة ث٧ٕ٪ػٯ ا٣٪

١ٚػ٢  »كاظؽ، كا٣جىؿٱٮف ٱؽرصٮف ا٧ٌ٧٣ؿ دعخ ا١٧٣٪ٰ، كػ٤ه إ٣ػٯ ٝٮ٣ػ٫و 

«٧ٌ٦ؿ ١٦٪ٰ، ك٣ػٲف ٠ػ٢  ١٦٪ػٰ ٦ٌػ٧ؿان 
 16و

، زػ٥ أ٩نػأ ٱذعػؽث ٔػ٨ ا١٣٪ةٱػح 

ىصػ٢ اإلٱضػةز  كا٣٘ؿض ٨٦ اقذ٧ٕةؿ ا٧ٌ٣ٲؿ ٰٚ ا٤٣٘ح، كذ٠ؿ أ٩ػ٫ ٱػؤدٯ ثػ٫ ٦ػ٨ أ

كػٮٚةن ٨٦ ا٣ٮٝٮع ٰٚ ا٤٣ جٍف، كاقذٛةض ٰٚ ثٲةف ذ٣ٟ
 16و

. 

٤ى٥ه ٦٭٥  ٨٦ ٦ٕة٥٣ ا٣ذ١ٛٲؿ ا٣٪عٮم ٔ٪ؽ اث٨ ٱٕٲل، ٥٤ٚ ٱٕجػأ  ٍٕ ك٬٪ة ٱجؽك ٦ى

ثعؽة ا٧ٌ٧٣ؿ، ك٩ْؿ إ٣ٯ ا٧٣ى٤ُط ا٣٪عٮم ٫٣ ٔ٪ؽ ا١٣ٮٚٲٲ٨ كا٣جىؿٱٲ٨، زػ٥ 

ٓي ا،ػػػ ٭ػؿ ا٣ٮّٲٛػػح ا٣٪عٮٱػػح ،قػػذؼؽا٫٦ ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح، أ، ك٬ػػٰ رٚػػ ّى ذتط أ

ٯ ٨٦ ا٣٪عٮ.  كاإلٱضةزي، ٚ٭ٮ ٱٞىؽ إ٣ٯ ا٣ضة٩ت ا٧٣ٕ٪ٮم ا٧٣ذٮػ 

ة ٱؤ٠ؽ ٬ؾا او٦ػؿ كٱـٱػؽق رقػٮػةن أ٩ػ٫ ثػؽأ ثػةب ا٣ذ٧ٲٲػـ ثػأف ٝػةؿو  ك٧٦ 

«ا٣ذ٧ٲٲػػـ كا٣ذٛكػػٲؿ كا٣ذجٲػػٲ٨ كاظػػؽ»
 14و

، ٠أ٩ػػ٫ ث٭ػػؾق ا٣ذكػػٮٱح ثػػٲ٨ ٬ػػؾق 

 ٚػؿؽ ا٧٣ى٤ُعةت ٱؿٱؽ أف ٱٞٮؿو ا٧٣٭٥  أف ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ؤد ل ٦٪٭ة كاظؽ، ٚػت

ثٲ٪٭ة ٦ة دا٦خ دٰٛ ثة٣٘ؿض ا٣٪عٮم ا٣ؾم ٬ػٮ ا٣جٲػةف كاإلٱٌػةح، ٝػةؿ ٦جٲ٪ػةن 

                                                 

 .6/461اإلٱٌةحو   11و

 .1ا٩ْؿ ٦ة ق٤ٙ صو   16و

 .6/666مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و

 .664-6/666ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و

 .6/616، كظةمٲذ٫و 6/616ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   14و
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«كا٧٣ػؿاد ثػ٫ رٚػٓ اإلث٭ػةـ كإزا٣ػح ا٤٣ػجف»ا٣ٞىؽ ٨٦ ا٣ذ٧ٲٲـو 
 16و

، زػ٥ ثكػٍ 

ا١٣تـ ٤ٔٯ اإلث٭ةـ كأ٫٩ ٱ١ٮف ٰٚ ا٧٣ٛؿد كا٣ض٤٧ػح، كٔػةج ٤ٔػٯ ا٣نػج٫ ثػٲ٨ 

 ٨٦ وةظج٫. ا٣ذ٧ٲٲـ كا٣عةؿ، ٣ٲي٧ٲـ ٠يتًّ 

ا٣عةصت ، ثؽ  ٔ٪ؽق ٨٦ ا٣جؽء ثة٣عؽة، ٣ؾا اقذ٭٢  ثةب ا٣ذ٧ٲٲـ ثأف صةء  ٨ٍ١٣ اث٨

«٦ة ٱؿٚٓ اإلث٭ةـ ا٧٣كذٞؿ  ٨ٔ ذات ٦ؾ٠ٮرة أك ٦ٞؽ رة»ثعؽ  ٫٣ ٨٦ ٔ٪ؽق، ٚٞةؿو 
 11و

 ،

ز٥ دٮ٣ ٯ مؿظ٫ ٧٤٠ح ٧٤٠ح، ك٥٣ ٱىؿى ظؽ  ا٣ـ٦ؼنؿم ٤٣ذ٧ٲٲـ وة٣عةن 
 11و

. 

٪ؽق كٱ٪نؿق، كذ٣ػٟ ٩عػٮ ٦ضٲبػ٫ ك٬ؾا دأث٫ ٰٚ إٱٌةظ٫، ٱأدٰ ثعؽ  ٨٦ ٔ

ق ٣ػ٫  ثعؽ  ٧٤٣ٕٛٮؿ ا٤ُ٧٣ٜ ٨٦ ٔ٪ؽق، كدكٮٱ٫٘ إٔؿاضى ا٣ـ٦ؼنؿم ٔػ٨ ظػؽة

ق ٰٚ ّة٬ؿ ٠ت٫٦ اقذ٘٪ةء ٔ٪٫ ث٧ػة »ثأف اق٫٧ دؿ  ٤ٔٲ٫، ٝةؿو  ك٥٣ ٱذٕؿ ض ٣عؽة

ق  ««٦ة ٫٤ٕٚ ٢ٕٚ ٚة٢ٔ ا٢ٕٛ٣ ا٧٣ؾ٠ٮر»دؿ  ٤ٔٲ٫ ٨٦ اق٫٧... كظؽ 
 11و

. 

٧ٕٛٮؿ ا٤ُ٧٣ٜ ثة٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ أ٩ػ٫ ا٧٣ٕٛػٮؿ ا٣عٞٲٞػٰ كاث٨ ٱٕٲل اثذؽأ ثةب ا٣

٤ٕ٦ةتن ذ٣ٟ، ك٦جٲ٪ةن ٤ٔح دك٧ٲذ٫ ٦ىؽران 
 19و

 ، ٚ٭٧ ٫ دٛكٲؿ ا٧٣ى٤ُط ا٣٪عٮم.

٤ٔٯ أ٫٩ ٥٣ ٱك٤ٟ ٬ؾا ا٧٣ك٤ٟ داا٧ةن ٦ػ٨ ا٣عػؽة ا٣٪عػٮم ٚػٰ ٔػؽـ ا٣ذٛةدػ٫ 

إ٣ٲ٫، إذ ٩ؿاق ٱُٮةؿ ا١٣تـ ٤ٔٯ ظػؽة ا٣عػؿؼ، كٱػؾ٬ت ٦ػؾ٬ت ا٣ـ٦ؼنػؿم ٚػٰ 

«ا٣عؿؼ ٦ة دؿ  ٤ٔٯ ٦ٕ٪نػٯ ٚػٰ ٗٲػؿق»ق إذ ٝةؿو ظؽة 
 11و

، كٱكػذؽرؾ ٤ٔٲػ٫ كٱـٱػؽ 

«كا٣عؿؼ ٧٤٠ح د٣ ٍخ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿ٬ة»ٚٲٞٮؿو 
 16و

، ا٣عػؽ  ، زػ٥ ٱنػؿح ٬ػؾا 

                                                 

 .6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و

 .611، ك٬ؾا ا٣عؽ  ٬ٮ ٦ة ذ٠ؿق ٰٚ ا١٣ةٚٲحو 6/664اإلٱٌةحو   11و

 .666-6/664ا٩ْؿ اإلٱٌةحو   11و

 .14، ك٬ؾا ا٣عؽ  ٬ٮ ٦ة ذ٠ؿق ٰٚ ا١٣ةٚٲحو 6/611اإلٱٌةحو   11و

 .6/661ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   19و

 .1/6مؿح ا٧٣ٛى٢و   11و

 .1/6مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و
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ا٣ٮاردة ٚٲ٫ ٱ٪ٌٮم دعذ٭ة ا،ق٥ كا٢ٕٛ٣ كا٣عؿؼ، كٱٞٙ ٔ٪ػؽ  «٧٤٠ح»ٚٲؿل أف 

د،٣ح ا٣عؿؼ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿق
 16و

ٚػٰ ا٣عػؽة، ٚٲػؾ٬ت  ، كٱجعر ٚٲ٭ة، كٱ٪ْػؿ

ى٦س٢ ٦ػ٨ ٝػٮؿ ٦ىػ٨ٍ ٝػةؿو  «٦ة دؿ  ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿق»»إ٣ٯ أف ٝٮ٣٭٥و  ٦ػة صػةء »أ

«٧٣ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿق
 16و

٦ة صةء ٧٣ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿق إمػةرة إ٣ػٯ ا٤ٕ٣ٌػح، »، وف ٰٚ ٝٮ٣٭٥و 

«كا٧٣ؿاد ٨٦ ا٣عؽة ا٣ؽ،٣ح ٤ٔٯ ا٣ؾات ، ٤ٔٯ ا٤ٕ٣ح ا٣ذٰ كًٓ وىص٤٭ة
 14و

. 

ةـ ٱذٛع ه ا٣عؽ  ا٣٪عػٮم، كٱكػٕٯ إ٣ػٯ إظ١ة٦ػ٫، ٚةث٨ ٱٕٲل ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٞ

كٱعؿص ٤ٔٯ أف ٱ٪ٰٛ ٔ٪٫ ا،ٔذؿاض، ٚٞؽ قةؽ أذؿاض ثٌٕ٭٥ ٤ٔٲػ٫ ثأقػ٧ةء 

دٛٲؽ ا،قذٛ٭ةـ ٚٲ٧ة ثٕػؽ٬ة، »ا،قذٛ٭ةـ كا٣ضـاء، ٩عٮ أٱ٨ ك٠ٲٙ، ٚ٭ؾق اوق٧ةء 

كدٛٲػػؽ ا٣ضػػـاء، ٚذ٤ٕ ػػٜ كصػػٮد ا٣ٕٛػػ٢ ثٕػػؽ٬ة ٤ٔػػٯ كصػػٮد ٗٲػػؿق، ك٬ػػؾا ٦ٕ٪ػػٯ 

«ا٣عؿكؼ
 16و

، ز٥ ا٩جؿل ٱؿد  ٬ؾا ا،ٔذػؿاض ث١ػتـ ٦ػ٨ ا٣ٕؿثٲػح كَجٲٕذ٭ػة ٗٲػؿ 

ٗؿٱت ٔ٪٭ة ك، ٨ٔ ػىةاى٭ة
 11و

. 

ىم »ز٥ أمةر إ٣ٯ أف ٦٪٭٥ ٦ى٨ٍ ٱٌٲٙ إ٣ٯ ظؽة ا٣عػؿؼو  ىظػؽ صػـأ ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ أ

، كرأل أف ا٧٣ٞىٮد ٨٦ ٬ؾق اإلًةٚح إ٣ػٯ ا٣عػٌؽ إػػؿاج أقػ٧ةء ا٣نػؿط «ا٣ض٤٧ح

د٣ػػخ ٤ٔػػٯ ٦ٕ٪ػػٯ ٚػػٰ ٗٲؿ٬ػػة ٦ػػ٨ ا٣ض٭ػػح  ٬ػػؾق اوقػػ٧ةء كإف»كا،قػػذٛ٭ةـ، وف 

ىم ا٣ض٤٧ح... ىظؽ صـأ ىٱ٨ زٱؽ، ك٠ٲٙ ٧ٔؿك ا٧٣ؾ٠ٮرة ٚٞؽ د١ٮف أ «٨٦ ٩عٮ أ
 11و

. 

كرث٧ػة اظذػؿز »ز٥ ا٣ذٛخ إ٣ٯ اظذؿاز ثٌٕػ٭٥ ٚػٰ ظػؽة ا٣عػؿؼ ثٞٮ٣ػ٫و 

«ثٌٕ٭٥ ٨٦ ذ٣ٟ ٚٞةؿو ٦ة دؿ  ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿق ٚٞػٍ
 11و

 «ٚٞػٍ»، ٧٤١ٚػح 

                                                 

 .1/1 ا٩ْؿ ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح ٰٚ ظةمٲح مؿح ا٧٣ٛى٢و  16و

 .1-1/6ا٩ْؿ ٩كجح ا٣ٞٮ٣ٲ٨ ا٣كة٣ٛٲ٨ ٰٚ ظةمٲح مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و

 .1، كا٩ْؿ ٦ة ق٤ٙ صو 1/6مؿح ا٧٣ٛى٢و   14و

 .1/1مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و

 .1/1ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   11و

 ، كا٩ْؿ ظةمٲذ1.٫-1/1مؿح ا٧٣ٛى٢و   11و

ؿ ظةمٲح  11و ٰ ظٲةف كا٧٣ؿادم، ا٩ْ ٔ٪ؽ أث ٰ ظؽة ا٣عؿؼ  ٝٲ٢ٚ  ىظك٨ ٦ة   .1-1/6مؿح ا٧٣ٛى٢و  ٬ٮ أ
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ةدت ا٣ٛى٢ ثٲ٨ أق٧ةء ا،قذ ٚى ٬ػؾق اوقػ٧ةء »ٛ٭ةـ كا٣نؿط كا٣عػؿؼ، وف أ

«ٝؽ د٣خ د،٣ذٲ٨، د،٣حي اوق٧ةء كد،٣حي ا٣عؿكؼ
 19و

. 

ك٥٣ د٨١ كٝٛح اث٨ ا٣عةصت ٔ٪ؽ ظؽة ا٣عػؿؼ ٠ٮٝٛػح اثػ٨ ٱٕػٲل، إذ ا٬ػذ٥ 

٭ؿ ا٧٣ٞىٮد ٨٦ ٝٮ٣ػ٫و  ّى ا٣ػٮارد  «ٚػٰ ٗٲػؿق»ثنؿح ظؽة ا٣ـ٦ؼنؿم ٤٣عؿؼ، كأ

ا٣عػؿؼ ، ٱؼجػؿ ٔ٪ػ٫ ك، ٱؼجػؿ »و ٰٚ ا٣عؽة، كقةؽ أذؿاًةن ٤ٔٯ ٝٮؿ ثٌٕػ٭٥

ىصةب ثأف «ث٫ يػجؿ ٔ٪٫ ثٞٮ٣٪ةو ، ٱؼجؿ ٔ٪٫، ز٥ أ ا٧٣ع١ػٮـ ث١ٮ٩ػ٫ ، ٱؼجػؿ »، ٚٞؽ أ

ث٫ ك، ٱؼجؿ ٔ٪٫ إ٧٩ة ٬ٮ أ٣ٛةظ ا٣عػؿكؼ ثةٔذجػةر ٦ٕة٩ٲ٭ػة ا٧٣كػذ٤٧ٕح ٬ػٰ ٚٲ٭ػة، 

«كأ٦ة ٝٮ٫٣و ا٣عؿؼ ٤ٚٲف ٨٦ ذ٣ٟ، ك٠ؾ٣ٟ ٝٮ٣٭٥و ٨ٍ٦ً ظؿؼ صؿ...
 11و

. 

ٓ دٮق   ػٮاؿ ٚػٰ ٥٤ٚ ٱذٮق  ًٍٞه اوٝى ٓى اث٨ ٱٕٲل ا٣ؾم رأٱ٪ةق ٝجتن، ك٥٣ ٱىكذى

ظؽة ا٣عؿؼ اقذٞىةءق، ك٢ٕ٣  ٦ىؿد  ذ٣ػٟ أف اثػ٨ ٱٕػٲل رأل أف ا٣عػؿؼ ٚػٰ 

، كوف ظةصح إ٣ٯ ٢ٌٚ مؿح كدٛكٲؿ، وى٩٪ة ٩ضؽ ٤٣عؿؼ ا٣ٮاظػؽ ٔػؽة ٦ٕػةفو 

 ٦ٕ٪ٯ ا١٣تـ أظٲة٩نة ٱذٮٝٙ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ظؿؼ ٚٲ٫.

ػؿض ٔػ٨  ك٩عٮه ٨٦ أذ٪ةا٫ ثعؽة  ٔى ا٣عؿؼ أذ٪ةؤق ثعؽة ا٣ٛةٔػ٢، ٚٞػؽ أ

قو  ىك مػج٭٫ »ظؽة ا٣ـ٦ؼنؿم إذ ٝةؿ ٰٚ ظؽة ٬ٮ ٦ة ٠ةف ا٧٣ك٪ؽ إ٣ٲ٫ ٨٦ ٕٚػ٢ أ

ىثؽان  ٦ةن ٤ٔٲ٫ أ «٦ٞؽ 
 16و

ق، ٚٞػةؿو  كا٤ٔػ٥ٍ أف »، ك٩ْؿ ٚٲ٧ة ٝة٫٣ ا٣٪عٮٱٮف ٰٚ ظؽة

ىق٪ؽت ك٩كجخ ذ٣ٟ  ٔيؿؼ ا٣٪عٮٱٲ٨ ٢٠  اق٥ ذ٠ؿد٫ ثٕؽ ٢ٕٚ، كأ ا٣ٛة٢ٔ ٰٚ 

«ا٢ٕٛ٣ إ٣ٯ ذ٣ٟ ا،ق٥
 16و

. 

١ٚأ٩ٌػػ٫ كصػػؽ ظػػؽ  ا٣ـ٦ؼنػػؿم ٗٲػػؿ ٦كػػذٮٔت ص٧ٲػػٓ ظػػة،ت ا٣ٛةٔػػ٢ 

ىكًة٫ٔ، ٚ٪ج ٫ ٤ٔٯ أف ا٣ٛة٢ٔ ، ٱٞذٌٰ داا٧ةن ٝٲة٫٦ ثة٢ٕٛ٣ كدأزٲؿق ٚٲػ٫، ٣ػؾا  كأ

                                                 

 .1/1مؿح ا٧٣ٛى٢و   19و

 .6/669اإلٱٌةحو   11و

 .6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و
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٠ػ٢  اقػ٥ دٞؽ ٦ػ٫ ٕٚػ٢ه ٗٲػؿي ٦٘ٲ ػؿو ٔػ٨ ث٪ٲذػ٫ »دٚٓ ظؽ  ثٌٕػ٭٥ ٤٣ٛةٔػ٢ ثأ٩ػ٫ 

ىق٪ؽت ك٩كجخ ذ٣ٟ ا٢ٕٛ٣ إ٣ٯ «ذ٣ٟ ا،ق٥ كأ
 16و

ىل أف ا٣ذٞٲٲؽ ثػػ ٗٲػؿ »، كرأ

، ٦كةغ ٫٣، إذ ا٧٣ؿاد ٦٪٫ ٚى٢ي ا٢ٕٛ٣ ا٧٣ج٪ػٰ ٧٤٣ض٭ػٮؿ ٔػ٨  «٦٘ٲ ؿ ٨ٔ ث٪ٲذ٫

ا٢ٕٛ٣ ا٧٣ج٪ٰ ٤ٕ٧٤٣ٮـ، ك، ظةصح ٣٭ػؾا ا٣ٛىػ٢ وف ا٣ض٭ػح ا٣ذػٰ ٱؿدٛػٓ ث٭ػة 

يق٪ؽى إ٣ٯ »٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٬ٰ ا٣ض٭ح ا٣ذٰ ٱؿدٛٓ ث٭ة ا٣ٛة٢ٔ، ٝةؿو  وف ا٢ٕٛ٣ إذا أ

ي٠ؿـى ث١ؿ وةر اردٛة٫ٔ ٨٦ ص٭ح اردٛةع ا٣ٛةٔػ٢، ا٣ ، كأ ًؿبى زٱؽه ًي ٧ٕٛٮؿ، ٩عٮ 

ا ٢ٕٛ٤٣ أك ٦ؤزةؿان ٚٲ٫ «إذ ٣ٲف ٨٦ مؿط ا٣ٛة٢ٔ أف ٱ١ٮف ٦ٮصؽن
 16و

. 

كدٚٓ ٦ة اظذؿز ث٫ ثٌٕ٭٥ ٚٞٲ ؽ ا٣ٛة٢ٔ ثٮصٮب دٞؽٱ٥ ا٢ٕٛ٣ ٤ٔٲ٫ و٫٩ ػجػؿه 

٥٣ ٱٞؽ ـ ٤ٔٲػ٫ و٩ػ٫  ٔ٪٫، كٔٮ ؿ ٰٚ ذ٣ٟ ٤ٔٯ أف ا٢ٕٛ٣ ا٣ؾم ٬ٮ ػجؿ ٨ٔ ا٣ٛة٢ٔ

ٔى٢٧ًى ٚٲ٫، ٝةؿو  كٝةؿ ثٌٕ٭٥ ٰٚ كو٫ٛو ٬ٮ ا،ق٥ ا٣ػؾم »ػجؿ ٔ٪٫، ث٢ ٝيؽـ و٫٩ 

ٱضت دٞؽٱ٥ي ػجؿق ٧٣ضؿ د ٠ٮ٫٩ ػجؿان... إ٧٩ة كصت دٞؽٱ٥ ػجؿ ا٣ٛة٢ٔ و٦ػؿ كراء 

«٠ٮ٫٩ ػجؿان، ك٬ٮ ٠ٮ٫٩ ٔة٦تن ٚٲ٫، كردجح ا٣ٕة٢٦ أف ٱ١ٮف ٝج٢ ا٧ٕ٧٣ٮؿ
 14و

. 

٤ىهى إ٣ٯ أف ا ٰ  »٣ٛة٢ٔ ٰٚ ا٣٪عٮ كػى ٦ؿ ٣ْٛ
ى «أ

 16و
، كٱيكػذؽؿ  ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ 

ٰة أك ا٧٣كذٛ٭٥ى ٔ٪٫ أك ا٧٣كجٮؽ ثعػؿؼ  ثأف ا،ق٥ ا٣ؾم ٱٞٓ ثٕؽ ا٢ٕٛ٣ ا٧٣٪ٛ

ؿىبي ٚةٔتن، ٚة٣ٛة٢ٔ ٰٚ ٬ؾق ا٣عة،ت  ٚة٢ٔه ٨٦ ظٲػر إف ا٣ٕٛػ٢ »اقذٞجةؿ ٱٕي

٢ٕ ٕى٢ى أـ ٥٣ ٱٛى «٦ك٪ىؽه إ٣ٲ٫ ك٦ٞؽ ـ ٤ٔٲ٫، قٮاء ٚى
 11و

. 

ىك٣ىٯ ا٬ذ٧ة٦ةن ّة٬ؿان ظؽ  ا٣ٛة٢ٔ ٧٠ة ظؽ  ا٣عػؿؼ ٠ػؾ٣ٟ ٔ٪ػؽق،  ٚةث٨ ٱٕٲل أ

 ،ك٬ؾا ٦٪٫ ٝىؽه إ٣ٯ دٮًٲط ٦ٛ٭ٮـ ا٣ٛةٔػ٢ ك٦ٕٞٮ٣ٲذػ٫، كثٲػةف كّٲٛذػ٫ ا٣٪عٮٱػح

                                                 

 .6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و

 ، كا٩ْؿ ا٣عٮامٰ.6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و

 .6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و   14و

 .6/614مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و

 .6/614مؿح ا٧٣ٛى٢و   11و
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كو٪ٲ٫ٕ ٬ؾا أ٦ةرة ٤ٔٯ أ٫٩ ٱؿل أف ا٣ٛة٢ٔ ٬ٮ اوىو٢ ٰٚ اقذعٞةؽ ا٣ؿٚػٓ، كٝػؽ 

ؾاؽ أوػعةث٫، ٚٞػةؿو  ػ»وؿح ثؾ٣ٟ ك٩كج٫ إ٣ٯ ظي ؾاؽ أوػعةث٪ة كا٣ػؾم ٤ٔٲػ٫ ظي

«ف ا٣ٛة٢ٔ ٬ٮ اوو٢ ٰٚ اقذعٞةؽ ا٣ؿٚٓ[إا٣ٲٮـى ا٧٣ؾ٬تي اوكؿ ]أم 
 11و

. 

ك٥٣ ٩ٞٙ ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣ذٛىػٲ٢ كا،قذٞىػةء ٚػٰ ظػؽة ا٣ٛةٔػ٢ ٔ٪ػؽ اثػ٨ 

هى ظؽ  ا٣ـ٦ؼنؿم ٤٣ٛة٢ٔ إذ ٝةؿو  ٦ة ٠ةف ا٧٣كػ٪ؽ إ٣ٲػ٫ »ا٣عةصت، ٚٞؽ دٞى 

٦ةن ٤ٔٲ٫ «٨٦ ٢ٕٚ أك مج٭٫ ٦ٞؽ 
 11و

ؿ ٦ٕ٪ٯ  ٦ةن ٤ٔٲػ٫»ٝٮ٣ػ٫و  كمؿظ٫ كٚك  ، «٦ٞػؽ 

، وف ا٢ٕٛ٣ ٥٣ ٱٞؽ ـ ٤ٔٯ ا٣ٛة٢ٔ، ك٣ػ٥ «زٱؽ ٝةـ»كرد  أف ٱىؿد ٤ٔٯ ا٣عٌؽ ٦س٢و 

ىك»ٱكذكٖ كركد  ٚٲ٫ ٧٣ة دٛٲؽق ٨٦ ٦ٕ٪ٯ ا٣نٟ «أ
 19و

. 

كظؿص اث٨ ا٣عةصت ٤ٔٯ أف ٱٌجٍ أ٣ٛةظ ا٣عؽة ثة٣عؿ٠ح ا٧٣٪ةقجح ا٣ذٰ 

ردة ٚػٰ ظػؽة ا٣ـ٦ؼنػؿم ا٣ٮا «٦عذ٧تد٫»ٱٞذٌٲ٭ة ا٧٣ٕ٪ٯ، ٚٮٝٙ ٔ٪ؽ ٧٤٠ح 

٤٣ذ٧ٲٲػػـ، كرأل أ٩٭ػػة ٱضػػت أف دٞػػؿأ ثٛػػذط ا٧٣ػػٲ٥ ا٣سة٩ٲػػح ٣ػػٲف ٗٲػػؿ، ٝػػةؿ 

ك٬ػػٮ رٚػػٓ اإلث٭ػػةـ ٚػػٰ ص٤٧ػػح أك ٦ٛػػؿد ثػػة٣٪ه ٤ٔػػٯ أظػػؽ »ا٣ـ٦ؼنػػؿمو 

«٦عذ٧تد٫
 91و

، ٱىػط  أف ٱٞػةؿ إً، ٦عذ٧تدػ٫  «٦عذ٧تدػ٫»ٝٮ٣ػ٫و ». ٚٞةؿو 

ى، ثٛذط ا٧٣ٲ٥، وف ا٧٣عذ٧تت ثة١٣كؿ إ٧٩ة ٬ٰ ا٣ذٰ  ا٩ذىت ٔ٪٭ػة ا٣ذ٧ٲٲػـ، أ

دؿل أف ٝٮ٣ٟ ٔنؿكف كزتزٮف كأرثٕٮف ٦عذ٧ًتت وف د١ٮف ٦ػ٨ ا٣ػؽرا٥٬ 

كا٣ػػؽ٩ة٩ٲؿ، ٚ٭ػػٰ ٦عػػذ٧ًتت ثة١٣كػػؿ، كا٣ػػؽرا٥٬ كا٣ػػؽ٩ة٩ٲؿ ا٣ذػػٰ دػػؾ٠ؿ ٬ػػٰ 

«٧تت ثة٣ٛذط، و٩٭ة ا٣ذٰ اظذ٤٧٭ة ا٧٣٪ذىجح ٬ٰ ٔ٪٦٫عذى 
 96و

. 

 «٦عذ٧تدػ٫»٥ ا٣سة٩ٲح ٰٚ ك٥٣ ٱضؽ اث٨ ٱٕٲل ظةصح إ٣ٯ ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ ظؿ٠ح ا٧٣ٲ

                                                 

 ت ا٣٪عٮٱٲ٨ ٰٚ ذ٣ٟ.، كٰٚ ظةمٲذ٫ ذ٠ؿ ٦ؾا6/616٬مؿح ا٧٣ٛى٢و   11و

 .6/666اإلٱٌةحو   11و

 .61، ك٦ة ق٤ٙ صو 6/666ا٩ْؿ اإلٱٌةحو   19و

 .6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و   91و

 .6/664اإلٱٌةحو   96و
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وف ظؿ٠ذ٭ة ٦ٛ٭ٮ٦ح ٨٦ ظؽة ا٣ذ٧ٲٲـ اٝذٌةءن، ك٬ؾا ٦ة ٱنٰ ث٫ ٠ت٫٦
 96و

. 

ك٥٣ د٨١ ٔ٪ةٱح اث٨ ٱٕٲل ثة٣عؽة ا٣٪عٮم ٧٠ة ٬ٰ ٔ٪ؽ اثػ٨ ا٣عةصػت، إذ 

ة، كٱ٤ذٛخ إ٣ٯ ا١٣تـ  ًٍٕؿضي ٨ٔ ذ٠ؿق ٰٚ ٦كذ٭٢ة أثعةث وة٣عح ا٣ٕؽ  رأٱ٪ةق ٱي

 ثؾ٣ٟ ا٧٣جعر.٤ٔٯ ا٧٣ى٤ُط ا٣٪عٮم ا٧٣ذى٢ 

ىنػدىالحديىالنحويىرندهما:
أذؿض اث٪ة ا٣عةصت كٱٕٲل ٤ٔػٯ ا٣ـ٦ؼنػؿم ٚػٰ ا٣عػؽة ا٣٪عػٮم، إ، أف 

يك٣بٟ اػذ٤ٙ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭٧ة.  يق٤ٮث٫ ٢٠  أ  ٧٧ة ا٩ذٞؽ اثػ٨ي ٦ٚىٍضؿل ا،ٔذؿاض كَجٲٕذ٫ كأ

٬ػٰ ا،قػ٥ »ٚٲ٫ ظؽ  ا٣ىٛح، ٚٞؽ ظؽ ٬ة ا٣ـ٦ؼنػؿم ثٞٮ٣ػ٫و  ا٣عةصت ا٣ـ٦ؼنؿم  

«ؿ  ٤ٔٯ ثٕي أظٮاؿ ا٣ؾاتا٣ؽا
 96و

، ٥٤ٚ ٱكذكػٖ ٬ػؾا ا٣عػؽ ، كثػؽا ٣ػ٫ أف ا٣ىػٛح 

، كا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ أف ٬ػؾا ا٣عػؽ   ٗٲػؿ ٦كػذٞٲ٥ ٚإ٩ػ٫ »دكذؼؽـ ثةٔذجةر ٔةـ  كأذجةر ػةص 

«ٱ٪ذٞي ثة٣عةؿ، ٚإ٫٩ ٱؽؿ  ٤ٔٯ ثٕي أظٮاؿ ا٣ؾات، ك٣ٲكخ ثىػٛح
 94و

، كرأل أف 

«٦ذجٮ٫ٔ ٨٦ ٗٲؿ دٞٲٲؽدةثٓ ٱؽؿ  ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٰٚ »ا٣ىٮاب أف ٱٞةؿو 
 96و

. 

كٱ٨١٧ أف ٱيؿد  ٤ٔٲ٫ ثأف د،٣ح ا٣ىٛح ٤ٔٯ ثٕػي أظػٮاؿ ا٣ػؾات صػةءت 

ػٍؽ إ٣ٲ٭ػة، ٚػة٣٘ؿض ٦ػ٨ ا٣ىػٛح ا٣ذؼىػٲه أك اإلٱٌػةح،  ٍٞىى ٨٦ ظٲر ٣ػ٥ ٱي

ىظٮاؿ ا٣ؾات صةءت ٔؿًةن، ٧٠ة أف ا٧٣ٞىٮد ٨٦ ا٣عةؿ  كد،٣ذ٭ة ٤ٔٯ ثٕي أ

ػؿب وػٛح، وف ثٲةف ٬ٲبح وةظج٭ة، ١٣٪٭ة دػؽؿ ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ٮوػ ٙ، ك، دٕي

 د،٣ذ٭ة د٤ٟ ٣ٲكخ ٨٦ ٗؿض ا٧٣ذ٥٤١، كاث٨ ٦ة٣ٟ ٔ٪ؽ٦ة د٥٤١ ٤ٔٲ٭ة ٝةؿو

 ا٣عػػةؿ كوػػٙ ٌٚػػ٤ح ٦٪ذىػػت

 

ً٭ػػ٥ي ٦ي   ىذ٬ػػتي  ٚػػٰ ظػػةؿو  ٍٛ ػػٍؿدنا أ ٛى ٠ 

                                                  

 .616-6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و ا٩ْؿ   96و

 .6/466اإلٱٌةحو   96و

 .6/646اإلٱٌةحو   94و

 .6/466اإلٱٌةحو   96و
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 ٚ٪ٕذ٭ة ثأ٩٭ة كوٙ، ك٬ٰ ظةؿ ثت رٱت، صٰء ث٭ة ٣جٲةف ا٣٭ٲبح.

ىٱٌةن ظؽ  ا٣ـ٦ؼنؿم ٤٣ىٛح، ك٥٣ ٱضؽق ظػ ، ظٞٲٞٲًّػة اؽًّ كا٩ذٞؽ اث٨ ٱٕٲل أ

كد٤ٕ ٢ ثأف ا٣ىٛح دأدٰ ص٤٧ح كمج٫ ص٤٧ح، ٚة،ق٥ ٣ٲف ص٪كةن ٣٭ة، كق٤ٙ أف 

ا٣عؽ  ، ثؽ  أف ٱؽؿ  ٤ٔٯ ا٣ض٪ف ا٣ٞؿٱػت
 91و

، كرأل أف د،٣ذ٭ػة ٤ٔػٯ ا٣ػؾات 

ىظٮاؿ ا٣ؾات، كّ٭ؿ ٫٣ أف ٱٌةؼ إ٣ػٯ ظػؽة  ٦٪ذٌٞح ثؽ،٣ح ا٣ؼجؿ ٤ٔٯ ثٕي أ

ى »ا٣ـ٦ؼنؿم  ٓي ٫٣ ٰٚ إٔؿاث٫ا٣ضةرم ٤ٔٲ٫ ٰٚ إٔؿاث٫ أ «ك ا٣ذةث
 91و

. 

اث٨ ا٣عةصت اد ١أ ٰٚ ٩ٞؽق ٤ٔٯ ا٣ٕةـ كا٣ؼػةص، كاثػ٨ ٱٕػٲل ٩ْػؿ ٦ػ٨ 

داػ٢ ا٤٣٘ح كَجٲٕذ٭ة كػىةاى٭ة كٝٮا٩ٲ٪٭ة، ك٨٦ مؿكط ا٣عػؽة إذ ، ثػؽ  ٚٲػ٫ 

ك٤ٗجخ ا٣٪ـٔح ا٧٣٪ُٞٲػح ٤ٔػٯ اثػ٨ ا٣عةصػت ٨٦ اإلمةرة إ٣ٯ ا٣ض٪ف ا٣ٞؿٱت. 

ى٩ػ٫ رأل ٚػٰ ظػ .ٰٚ ٩ٞؽق ؽة ا٣ـ٦ؼنػؿم ٧٤٣ٕٛػٮؿ ٦ٕػ٫ دىٍكران آٱػح ٬ػؾا أ
 91و

، ٝػةؿ 

٬ػٮ ا٧٣٪ىػٮب ثٕػؽ ا٣ػٮاك ا١٣ةا٪ػح ث٧ٕ٪ػٯ »ا٣ـ٦ؼنؿم ٰٚ ظؽة ا٧٣ٕٛػٮؿ ٦ٕػ٫و 

ٓ٦»
 99و

ىل ٚٲ٫ دىٍكران، ك٬ؾا ، ٱضٮز أف ٱ١ػٮف ٚػٰ ا٣عػؽة،  ٞ ج٫ ٣ٲٛ٪ةؽ ظؽ ق، كرأ ، ٚذٕ

إ٧٩ػة  «ٝٮ٫٣و ٬ٮ ا٧٣٪ىٮب ثٕؽ ا٣ٮاك ا١٣ةا٪ح ث٧ٕ٪ٯ ٦ػٓ»ك٣ٲف ٨٦ مؿك٫َ، ٝةؿو 

ٱ١ٮف ذ٣ٟ ٦ٕؿةٚةن ٧٣ة ٬ٮ ٦ٮصٮد ٚٲ٧ة ٱذ٥٤١ ث٫ ا٧٣ػذ٥٤١، ٚأ٦ػة إذا ٝىػؽ ظٞٲٞذػ٫ 

ٞ ٫ ٨٦ اإلٔؿاب  ٞ ٫٤ ٦ة ٱكذع ٌٍٰٛ ٣ذذ٧ٲـ  ٔ٪ؽ ٦٪نئ ا١٣تـ ٣ٲُٕٲ٫ ثٕؽ دٕ ذ٣ػٟ ٚٲي

إ٣ٯ ا٣ؽ كر، و٫٩ إ٧٩ة ٱُٕٲ٫ ا٣٪ىت ثٕؽ ٦ٕؿٚح ٠ٮ٫٩ ٦ٕٛٮ،ن، ٚػإذا صٕػ٢ ا٣٪ىػت 

«ة ٤ٔٯ اٳػؿٚٞؽ دٮٝٙ ٢٠  ٦٪٭٧ اظؽًّ 
 611و

. 

ك، ٩ٞٙ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣٪ـٔح ا٧٣٪ُٞٲح ا٣ىؿٱعح ٔ٪ؽ اث٨ ٱٕٲل، ٤ٚػ٥ ٱذٕػؿ ض 

                                                 

 .1ا٩ْؿ ٦ة ق٤ٙ صو   91و

 .6/16مؿح ا٧٣ٛى٢و   91و

 .1ق٤ٛخ اإلمةرة إ٣ٲ٫ صو   91و

 .6/16مؿح ا٧٣ٛى٢و   99و

 .6/611اإلٱٌةحو   611و
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٣عؽة ا٧٣ٕٛٮؿ ٫ٕ٦، كآزؿ أف ٱنؿع ٰٚ ا٣عؽٱر ٨ٔ ػىةاى٫ ٨٦ ٦ضٲب٫ ثٕػؽ كاك 

، كثٕؽ ٢ٕٚ ٦ذٕؽ ، زػ٥ ثػؽأ ٱ٤ٕةػ٢ ٦ضٲبػ٫ ثٕػؽ٧٬ة ٦٪٤ُٞػةن ٦ػ٨ ظػف  «٦ٓ»ث٧ٕ٪ٯ 

ا٣ٮاك كا،ٚذٞةر إ٣ٲ٭ة ٣٘ٮم كذكؽ ٩عٮم ٦٪جة٭ةن ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ
 616و

. 

ك٧٦ة ٠ةف ٦ٮًٓ ٩ٞؽ ٔ٪ؽ اث٨ ا٣عةصت ظؽ  ا٣ـ٦ؼنؿم ٧٤٣جذؽأ كا٣ؼجػؿ 

٦ٕةن، ٚٞؽ رأل أف ظػؽ ٧٬ة ثعػؽ  كاظػؽ ظةاػؽ ٔػ٨ ا٣ىػٮاب، كٗٲػؿي ذم ٩ٛػٓ 

ٍؽكاق ٍؽكىل، وف ا٣عؽ  ٔ٪ؽق إ٧٩ة ٱعى٢ ث٧ؽ٣ٮ٫٣ كصى كصى
 616و

. 

«داف ٣إلقػػ٪ةد٧٬ػػة ا،قػػ٧ةف ا٧٣ضػػؿ  »ٝػػةؿ ا٣ـ٦ؼنػػؿم ٚػػٰ ظػػؽة٧٬ةو 
 616و

 ،

ى٫ اث٨ ا٣عةصت ٩ةٝؽان، كٝةؿو  ظؽ  ا٧٣جذؽأ كا٣ؼجؿ ثعؽ  كاظػؽ ثٕػؽ ذ٠ؿ٧٬ػة »ٚذٞى 

«ثؼىٮوٲح اق٧ٲ٭٧ة، ك٦س٢ ذ٣ٟ ٗٲػؿ ٦كػذٞٲ٥
 616و

. كأذػ٢  ٣ػؾ٣ٟ ثػأف ا٧٣جذػؽأ 

ىف  ىظػػؽي٧٬ة ٔػػ٨ اٳػػػؿ، ٚػػت ٱضػػٮز أ ػػؽ  ٦ؼذ٤ٛػػةف ثعٞٲٞػػح »كا٣ؼجػػؿ ٦ؼذ٤ػػٙ أ ٱيعى

«كاظؽة
 616و

٧١ٚػة ٱ٧ذ٪ػٓ أف »ا٧٣٪ُٜ ٰٚ اظذضةص٫ كد٧سٲ٫٤ إذ ٝةؿو ، كّ٭ؿت آزةر 

ىؽ ث٫ دعؽٱؽي٧٬ة ١ٚؾ٣ٟ ٬ؾا «ٱٞةؿو اإل٩كةف كا٣ٛؿس صك٥ ٦ذعؿؾ، كٱٞي
 616و

. 

٨٦ ا٧٣جذؽأ كا٣ؼجؿ ثعػؽ  ػػةص  ثػ٫، ٚٞػةؿ ٚػٰ ظػؽة  كظؽ  اث٨ ٱٕٲل ٠تًّ 

ددػ٫ ٦ػ٨ ا٣ٕٮا٦ػ٢ ا٤٣ْٛٲػح ٣إلػجػةر»ا٧٣جذؽأو   ا٧٣جذػؽأ ٠ػ٢  اقػ٥ اثذؽأدػ٫ كصؿ 

٫٪ٔ»
 614و

ا٥ٍ٤ٔ أف ػجؿ ا٧٣جذؽأ ٬ٮ ا٣ضـء ا٧٣كذٛةد ا٣ػؾم »، كظؽ  ا٣ؼجؿ ٚٞةؿو 

«ةٱكذٛٲؽق ا٣كة٦ٓ، كٱىٲؿ ٦ٓ ا٧٣جذؽأ ٠ت٦ةن دة٦ًّ 
 616و

. 

ٚةث٨ ٱٕٲل ٚى٢ ظػؽ  ا٧٣جذػؽأ ٔػ٨ ظػؽة ا٣ؼجػؿ ٧٠ػة اثػ٨ي ا٣عةصػت، كّ٭ػؿ 

ى٢٬ ا٧٣٪ُٜ، كصةء اثػ٨ ٱٕػ ٲل ا٣ؼتؼ ٰٚ اقذؽ،٣٭٧ة، ٚةوػٲؿ ذ٬ت إ٣ٯ د٧سٲ٢ أ

                                                 

 .6/661ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   616و

 .6/644، كاإلٱٌةحو 61ا٩ْؿ ٦ة ق٤ٙ صو   616و

 .6/644اإلٱٌةحو   616و

 .6/696مؿح ا٧٣ٛى٢و   614و

 .6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و   616و
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 ثؼىةاه ٧٤٣جذؽأ كا٣ؼجؿ ٨٦ أذجةرات ا٣ٕؿثٲح كظٞةاٞ٭ة كٝىؽ٬ة ك٦ٞذٌة٬ة.

ك٧٦ة ٠ةف ٦ٮًٓ ٩ٞؽ ٨٦ ٬ؾٱ٨ ا٣٪عٮٱٲ٨ً ظؽ  ا٢ٕٛ٣، ٚػةث٨ ٱٕػٲل ٩ْػؿ ٚػٰ 

ا٣ٕٛػ٢ ٦ػة دؿ  ٤ٔػٯ »ظؽة ا٣ـ٦ؼنؿم ٫٣، كاقذؽرؾ ٤ٔٲ٫ كزاد، ٝةؿ ا٣ـ٦ؼنػؿمو 

«اٝذؿاف ظؽث ثـ٦ةف
 611و

٢١ٚ  ٧٤٠ح دػؽؿ  ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ ٚأ٦ة ا٢ٕٛ٣ »، ٚأىدج٫ٕ ٚٞةؿو 

«ٰٚ ٩ٛك٭ة ٦ٞذؿ٩ح ثـ٦ةف
 611و

٤ٔٯ ا٣عؽة، كٚػٰ ٬ػؾق ا٣ـٱػةدة ػػتؼ  «٢٠ٌ »، ٚـاد 

ثٲ٨ ا٣٪عٮٱٲ٨
 611و

ى٣ٛةظ ا٧ٕ٣ٮـ، كا٣عؽ  ، ٱ٪جٰ٘ ٣ػ٫ أف ٱعذػٮم ٣ْٛػةن  ، و٩٭ة ٨٦ أ

٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢
 611و

ػ٢»، ز٥ ذ٠ؿ أف ثٌٕ٭٥ ٱٌٲٙ إ٣ٲ٫  «ثـ٦ةف ٦عى 
 619و

، ك٣ػ٥ 

كيًٓ ٤٣ؽ،٣ح ٤ٔػٯ ا٣عػؽث كز٦ػةف كصػٮدق، »ا٣ـٱةدة وف ا٢ٕٛ٣  ٱىؿى ٦كةٗةن ٣٭ؾق

«ك٣ػػٮ، ذ٣ػػٟ ١٣ػػةف ا٧٣ىػػؽر ٠ةٚٲػػةن 
 661و

زػػ٥ ا٩ذٞػػؽ ظػػؽ  ا٣ـ٦ؼنػػؿم ا٣كػػة٣ٙ ، 

ى٣ٛةظ ا٧ٕ٣ٮـ، ك٬ػٮ  ، كا٣٘ػؿض ٦ػ٨ ظػؽة «٦ػة»كاقذؿدأق ٦ذ٤ٕةتن ثأف ٚٲ٫ ٣ْٛةن ٨٦ أ

ف ا٣عػؽث ا٢ٕٛ٣ ا٣ؽ،٣ح ٤ٔػٯ ا٣عػؽث ا٧٣ٞذػؿف ثة٣ـ٦ػةف ، ا٣ؽ،٣ػح ٤ٔػٯ اٝذػؿا

ػ٤ح ٦ػ٨ دػتزـ ا٣عػؽث كا٣ـ٦ػةف كا٣ـ٦ةف، وف د،٣ح ا،ٝذػؿاف ٦عى 
 666و

كوف  .

د،٣ذ٫ ٤ٔٯ ا٣عؽث دؼؿص٫ ٨٦ ٝكٲ٧ٰ ا٧٤١٣ح اٳػؿٱ٨، ٚةث٨ ٱٕػٲل ٱض٧ػٓ ثػٲ٨ 

 ا،د١ةء ٤ٔٯ ا٤٣٘ح كػىةاى٭ة كثٲ٨ ا،ٔذ٧ةد ٤ٔٯ مؿكط ا٣عؽة.

ىٱٌةن، ٚٞة ك٥٣ ٱىٍكذىضؽ ٝٮ٫٣و ٦ػة دؿ  »ؿو اث٨ ا٣عةصت ظؽ  ا٣ـ٦ؼنؿم ٢ٕٛ٤٣ أ

«٤ٔٯ اٝذؿاف ظؽث ثـ٦ةف ٣ٲف ثضٲؽ
 666و

، ككٝٙ ٔ٪ػؽ ٦كػأ٣ح ا،ٝذػؿاف ككصػؽ 

                                                 

 .1/6مؿح ا٧٣ٛى٢و  611و

 .41-6/41كا٣ذ٧١ٲ٢و  ا٩ْؿ ٬ؾا ا٣ؼتؼ ٰٚ ا٣ذؾٱٲ٢  611و

 .1ا٩ْؿ ٦ة ق٤ٙ صو   611و

 .٨٦1/6 أص٢ ٬ؾق ا٣ـٱةدة ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   619و

 .1/6مؿح ا٧٣ٛى٢و   661و

 .1/1ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   666و

 .6/1اإلٱٌةحو   666و
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أ٩٭ة ٦كذٛةدة ٨٦ د،٣ح ا٢ٕٛ٣ ٤ٔٯ ا٣عؽث كا٣ـ٦ةف د،٣ح كاظؽة، كا٩ذ٭ٯ إ٣ػٯ أف 

ا٣عػؽث كا٣ـ٦ػةف ٦ػؽ٣ٮؿه ثةٔذجػةر »ذ٠ؿ ا،ٝذؿاف ٚػٰ ا٣عػؽة ، ٱٛٲػؽ ٦ٕ٪نػٯ، كأف 

«جةر ظؽكد او٣ٛةظ ٬ٮ ا٣ٮص٫ اوى٣ٲٜك٫ًٕ، ١ٚةف ا٣ذٕؿ ض ٣٭٧ة ثةٔذ
 666و

. 

ىٱػة أف د،٣ػح  ٥٤ٚ دؼذ٤ٙ ص٭ح ا٣٪ٞؽ ٔ٪ؽ٧٬ة ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٮًٓ، و٩٭٧ػة رأ

ا٢ٕٛ٣ ٤ٔٯ ا٣عؽث كا٣ـ٦ةف ٦كذٛةدة ٨٦ كًٓ ا٢ٕٛ٣ ٚػٰ ا٤٣٘ػح، كاٝذؿا٩٭٧ػة 

 . ٨٦ د،٣ح ا٢ٕٛ٣ ٤ٔٲ٭٧ة ص٤٧ح كاظؽة، ٚت ظةصح إ٣ٯ ذ٠ؿ ا،ٝذؿاف ٚػٰ ا٣عػؽة

٤ٔٯ ا٣ؽ،٣ح ا٤٣٘ٮٱح ٢ٕٛ٤٣ ٣ٲف ٗٲؿ، ك٬ػؾا ٦ػ٨ ٝجٲػ٢ دتٝػٰ ٔٮ ،  فٚ٭٧ة إذ

 او١ٚةر، وف ا٣ذ١ٮٱ٨ ا١ٛ٣ؿم ٦ؼذ٤ٙ ٔ٪ؽ٧٬ة.

ٍٕضجػ٫  كأثؽل اث٨ ا٣عةصت رٗجح ٰٚ إظ١ةـ ا٣عؽة كاقذٞة٦ذ٫ كم٧ٮ٫٣، ٤ٚػ٥ ٱي

«ك٬ػٰ أف د٪عػٮ ثػةو٣ٙ ٩عػٮ ا١٣كػؿة»ظؽ  ا٣ـ٦ؼنؿم ٣إل٦ة٣ح، إذ ٝةؿو 
 664و

 ،

ثػةو٣ٙ ٩عػٮ »دٚػٓ ٝػٮؿ ا٣ـ٦ؼنػؿم ٚػٰ ظػؽةقو ٚكةؽ ثٌٕح ظؽكد ٣إل٦ة٣ح، ك

 ، ٚٮٝٙ ٔ٪ؽ ٦ؽ٣ٮؿ ا١٣كؿة ك٦ٮٕٝ٭ة كا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ ردة ظؽةق.«ا١٣كؿة

ك٥٣ ٱٞٙ اث٨ ٱٕٲل ٔ٪ؽ ظؽة اإل٦ة٣ح، كا٩ىؿؼ إ٣ٯ ثٲةف ٦ٕ٪ة٬ػة ٣٘ػح، كمػؿح 

ىداا٭ة، كأّ٭ؿ ٦ٕ٪ة٬ة، ٚٞةؿو  ٔؽكؿ ثةو٣ٙ ٔػ٨ اقػذٮاا٫ كص٪ػٮح ثػ٫ إ٣ػٯ »َؿٱٞح أ

ؿص٫ ثٲ٨ ٦ؼؿج او٣ٙ ا٧٣ٛؼ٧ح كثٲ٨ ٦ؼؿج ا٣ٲةء، كثعكت ٝؿب ا٣ٲةء، ٚٲىٲؿ ٦ؼ

«ذ٣ٟ ا٧٣ٮًٓ ٨٦ ا٣ٲةء د١ٮف مؽة اإل٦ة٣ح، كثعكت ثٕؽق د١ٮف ػٛذ٭ة
 666و

. 

٤ٔٯ أف اث٨ ا٣عةصت كاٜٚ ظؽكد ا٣ـ٦ؼنؿم ٰٚ ٗٲؿ ٦ة ٦ٮًٓ، ٦ػ٨ 

ٙه »ذ٣ٟ ظؽ  ا٧٣س٪ ٯ، ٝةؿ ا٣ـ٦ؼنؿم ٚٲ٫و  ٬ٮ ٦ة ٣عٞخ آػؿق زٱةددػةف أ٣ػ

«٦ة ٝج٤٭٧ة ك٩ٮفه ١٦كٮرة أك ٱةءه ٦ٛذٮحه 
 661و

، كرآق ٬ػٮ  ، ٚة٦ذؽح ٬ؾا ا٣عؽ 

                                                 

 .6/1اإلٱٌةحو   666و

 .6/611اإلٱٌةحو   664و

 .9/91مؿح ا٧٣ٛى٢و   666و

 .6/611اإلٱٌةحو   661و
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ق، ٝػةؿو  ٜ ا٤ُ٧٣ٮبي ٨٦ ظػؽة  ٞ د ٦ٕ٪ٯ ا٧٣س٪ٯ، كث٫ ٱع ٬ػؾا ٬ػٮ »ا٣ؾم ٱكؽة

«ا٣عؽ  ا٣ؾم ٱكذٞٲ٥ ٰٚ ظؽة ا٧٣س٪ٯ
 661و

. 

قو  ، ك٤ٔ ػ٢ ٚكػةدق«ًػ٥  مػٰء إ٣ػٯ ٦س٤ػ٫»ز٥ ا٩ذٞؽ ٦ى٨ ٝةؿ ٰٚ ظؽة
 661و

 ،

ث٫ اث٨ ٱٕٲل ا٧٣س٪ٯ كا٣عؽ  ا٣ؾم د٫ٕٚ ٬ٮ ٦ة ظؽ  
 661و

. 

كا٣ْػػة٬ؿ أف اثػػ٨ ٱٕػػٲل ذ٬ػػت إ٣ػػٯ إٱٌػػةح ٦ٛ٭ػػٮـ ا٧٣س٪ػػٯ ك٦ة٬ٲذػػ٫، 

ك٬ػٮ ا٣ُٕػٙ، كرأل أف ا٣ـٱػةدة ا٣ذػٰ  «زى٪ىٯ»كاقذٕةف ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٤٣٘ٮم ٧٣ةدة 

ىػؽ ث٭ػة ا٣ذٕػٮٱي ٦ػ٨ ا،قػ٥  دـاد ٤ٔٯ ا،ق٥ ٣ذس٪ٲذ٫ ٩عٮ او٣ٙ أك ا٣ٲةء ٱٞي

 ا٧٣عؾكؼ كا٣ؽ،٣ح ٤ٔٯ ا٣ذس٪ٲح.

ػ٤ت ا٣عػؽة رآق اثػ٨ ٱٕػٲل ٦ػ٨ ٧ٚة ٔؽ   ق ا٣ـ٦ؼنؿم كاثػ٨ ا٣عةصػت ٦ػ٨ وي

ٚة٣ـااػؽ اوكؿ ك٬ػٮ »ا٣ٕت٦ةت ا٣ؽا٣ح ٤ٔٯ ا٧٣س٪ٯ، ، ٧٦ة ٱؽؿ  ٤ٔٯ صٮ٬ؿق، ٝػةؿو 

«٤ٔٯ ا٣ذس٪ٲح او٣ٙ أك ا٣ٲةء ٱ١ٮف ٔٮًةن ٨٦ ا،ق٥ ا٧٣عؾكؼ كدا،ًّ 
 669و

. 

ا،قػ٥ إذ  ك٧٦ة كاٜٚ ٚٲ٫ اث٪ة ا٣عةصت كٱٕٲل ظؽكد ا٣ـ٦ؼنؿم ٦ػة ظػؽ  ثػ٫

«ا،ق٥ ٦ة دؿ  ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٰٚ ٩ٛكػ٫ د،٣ػح ٦ضػؿ دة ٔػ٨ ا،ٝذػؿاف»ٝةؿو 
 661و

، ٚ٭ػٮ 

ٔ٪ؽ٧٬ة ظؽ  ٦كذٞٲ٥ ٱٰٛ ثة٣٘ؿض، كٱي٧ٲـ ا،ق٥ ٨٦ ا٢ٕٛ٣، كذادا ٔ٪٫
 666و

. 

ىنتائجىالبحث:
دٕٮٱ٢ ا٣٪عةة اوكاا٢ ٤ٔٯ ا٣ذ٧سٲ٢ ٣تق٥ كاإلمػةرة إ٣ػٯ ػىةاىػ٫  -

 .٫٣ اا٤٣٘ٮٱح ٚٲ٧ة ٱنج٫ أف ٱ١ٮف ظؽًّ 

                                                 

 .6/611اإلٱٌةحو   661و

 .4/666ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   661و

 .4/666مؿح ا٧٣ٛى٢و   669و

 .6/66مؿح ا٧٣ٛى٢و   661و

 .61-6/61اإلٱٌةحو   666و
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كٝٙ ا٣جعر ٤ٔٯ أف أٗؿاض ا٧٣٪ُٞٲٲ٨ ككقةا٤٭٥ كدٕجٲؿاد٭٥ ٗٲػؿ  -

 ٦ة ٤ٔٲ٫ ا٣٪عٮٱٮف ٰٚ ٬ؾق اومٲةء.

 ّ٭ٮر أزؿ ا٧٣٪ُٜ ٰٚ ا٣عؽة ا٣٪عٮم ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ؿاثٓ ا٣٭ضؿم. -

ا١٣نٙ ٨ٔ ٦ٛ٭ٮـ ا٣عؽة ا٣٪عٮم ك٦ة٬ٲذ٫ كإّ٭ةر ٔ٪ةوؿق ٔ٪ؽ اث٪ٰ  -

ة كًػ٫ٕ ا٣عةصت كٱٕٲل كاإلمةرة إ٣ػٯ ٦ٮاٚٞػح ٬ػؾق ا٣ٕ٪ةوػؿ ٧٣ػ

 ا٣٪عٮٱٮف كا٧٣٪ُٞٲٮف مؿكَةن ٤٣عؽة ا٣كؽٱؽ.

ّ٭ٮر آزةر ا٧٣٪ُٜ ٔ٪ؽ اث٨ ا٣عةصػت ٚػٰ ثعسػ٫ ٚػٰ ا٣عػؽة ا٣٪عػٮم  -

 أ٠سؿ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة ٔ٪ؽ اث٨ ٱٕٲل.

 ٔ٪ةٱح اث٨ ا٣عةصت ثة٣عؽة ا٣٪عٮم كا٬ذ٧ة٫٦ ث٫ ٚةٝخ ٔ٪ةٱح اث٨ ٱٕٲل. -

قٰٕ ٬ؾٱ٨ ا٣٪عٮٱٲ٨ إلظ١ةـ ا٣عؽة ا٣٪عٮم كدٞؽٱ٧ػ٫ ٤ٔػٯ وػٮرة  -

 دٮًط ذات ا٧٣عؽكد كصٮ٬ؿق كدٛى٫٤ ٨٦ ٗٲؿق.

٩ٞؽ ا٣عؽة ا٣٪عٮم ٨٦ ظٲر كٚةؤق ثة٣٘ؿض ٦٪٫ كدٛكٲؿق كٝؿاءد٫ ٰٚ  -

 .«ا٧٣ٛى٢»٠ذةب 

 إثؿاز أ٧٬ٲح ا٣عؽة ا٣٪عٮم، كد٧ٲٲـق ٨٦ ا٣ؼةوح. -

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
اث٨ ا٣عةصت ا٣٪عٮم، دػأ٣ٲٙو أ.د. إثػؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ اهلل، دار قػٕؽ  -

 .6116، 6ٱ٨، د٦نٜ، طا٣ؽ

اردنةؼ ا٣ٌؿب ٨٦ ٣كةف ا٣ٕؿب، وثػٰ ظٲػةف او٩ؽ٣كػٰ، دعٞٲػٜو د.  -

 رصت ٔس٧ةف ٦ع٧ؽ، ١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ، ا٣ٞة٬ؿة.
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إ٩جةق ا٣ؿكاة ٤ٔٯ أ٩جةق ا٣٪عةة، ا٣ُٰٞٛ، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥،  -

 .٦6916ُجٕح دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح، 

ٞٲٜ أ.د. إثؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػؽ اإلٱٌةح ٰٚ مؿح ا٧٣ٛى٢، ،ث٨ ا٣عةصت، دع -

 .6161، 6ٔجؽ اهلل، دار قٕؽ ا٣ؽٱ٨، د٦نٜ، ط

، 6اإلٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮ، ٤٣ـصػةصٰ، دعٞٲػٜ أ.د. ٦ػةزف ا٧٣جػةرؾ، ط -

 .6916دار ا٣٪ٛةاف، 

إٱٌةح ا٧٣ج٭٥ ٨ٔ ٦ٕة٩ٰ ا٣ك٥٤، وظ٧ػؽ ا٣ػؽ٦٪٭ٮرم، دعٞٲػٜ د. ٧ٔػؿ  -

 .6111، 6ا٣ُجةع، دار ا٧٣ٕةرؼ، ثٲؿكت، ط

ٞةت ا٤٣٘ٮٱٲ٨ كا٣٪عةة، ٤٣كٲٮَٰ، دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ أثػٮ ث٘ٲح ا٣ٮٔةة ٰٚ َج -

 .6ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥، ط

ا٣ذجٲػػٲ٨ ٔػػ٨ ٦ػػؾا٬ت ا٣٪عػػٮٱٲ٨، ١ٕ٤٣جػػؿم، دعٞٲػػٜ د. ٔجػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧  -

 .6911ا٣ٕسٲ٧ٲ٨، دار ا٣٘ؿب اإلقت٦ٰ، ثٲؿكت، 

ا٣ذؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٲ٢، وثٰ ظٲةف او٩ؽ٣كػٰ، دعٞٲػٜ د. ظكػ٨ ا٣٭٪ػؽاكم،  -

 .6111، 6دار ا٥٤ٞ٣، د٦نٜ، ط

ٯ ا٣ؽا٩ٰ ٚػٰ ظػؿكؼ ا٧٣ٕػة٩ٰ، ٧٤٣ػؿادم، دعٞٲػٜ د. ٚؼػؿ ا٣ػؽٱ٨ ا٣ض٪ -

 ٝجةكة، ك٦ع٧ؽ ٩ؽٱ٥ ٚة٢ً، دار اٳٚةؽ ا٣ضؽٱؽ، ثٲؿكت.

ا٣ع٢٤ ٰٚ إوتح ا٣ؼ٢٤ ٨٦ ٠ذةب ا٣ض٢٧، ٤٣ج٤ُٲٮقٰ، دعٞٲػٜ قػٕٲؽ  -

 .6911ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ قٕٮدم، دار ا٣ؿمٲؽ ٤٣٪نؿ، 

، دار ا١ٛ٣ػؿ، رقة٣ح ٰٚ ا٣عؽكد، ٤٣ؿ٦ة٩ٰ، دعٞٲٜ د. إثػؿا٬ٲ٥ ا٣كػة٦ؿااٰ -

 .٧ٔ6914ةف، 

ا٣ؿ٦ة٩ٰ ا٣٪عٮم، ٚػٰ ًػٮء مػؿظ٫ ١٣ذػةب قػٲجٮٱ٫، دػأ٣ٲٙ أ.د. ٦ػةزف  -

 .6914ا٧٣جةرؾ، دار ا١٣ذةب ا٤٣ج٪ة٩ٰ، 
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 م، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت.ذمؿح ا١٣ةٚٲح ٤٣ؿًٰ اوقذؿاثة -

مؿح ا٧٣ٛى٢، ،ث٨ ٱٕػٲل، دعٞٲػٜ أ.د. إثػؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ اهلل، دار  -

 .6166، 6قٕؽ ا٣ؽٱ٨، د٦نٜ، ط

َػػؿؽ ا،قػػذؽ،ؿ ك٦ٞػػؽ٦ةد٭ة ٔ٪ػػؽ ا٧٣٪ةَٞػػح كاووػػٮ٣ٲٲ٨، دػػأ٣ٲٙ د.  -

 .6116، 6ٱٕٞٮب ا٣جةظكٲ٨، ١٦ذجح ا٣ؿمٲؽ، ا٣ؿٱةض، ط

 .6911ا١٣ةٚٲح، ،ث٨ ا٣عةصت، دعٞٲٜ د. َةرؽ ٩ض٥ ٔجؽ اهلل، صؽة،  -

 .6911ا١٣ذةب، ٣كٲجٮٱ٫، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كتـ ٬ةركف، دار ا٥٤ٞ٣،  -

 دار وةدر، ثٲؿكت. ٣كةف ا٣ٕؿب، ،ث٨ ٦٪ْٮر، -

٦ٕضػػ٥ ا٣ذٕؿٱٛػػةت، ٤٣نػػؿٱٙ ا٣ضؿصػػة٩ٰ، دعٞٲػػٜ ٦ع٧ػػؽ وػػؽٱٜ  -

 ا٧٣٪نةكم، دار ا٣ٌٛٲ٤ح، ٦ىؿ.

 ا٧٣ٕض٥ ا٤ٛ٣كٰٛ، ٤٣ؽ٠ذٮر ص٧ٲ٢ و٤ٲجة، دار ا١٣ذةب ا٤٣ج٪ة٩ٰ. -

٦ٛذةح ا٣كٕةدة ك٦ىجةح ا٣كٲةدة ٰٚ ٦ٮًػٮٔةت ا٤ٕ٣ػٮـ، ٣ُػةش ٠جػؿم  -

 .6916، 6زادق، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت، ط

 ذٌت، ٧٤٣جؿد، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ؼة٣ٜ ٌٔٲ٧ح، ٔة٥٣ ا١٣ذت، ثٲؿكت.ا٧٣ٞ -

 .6ا٧٣ٞؿر ٰٚ دٮًٲط ٦٪ُٜ ا٧٣ْٛؿ، ا٣عٲؽرم ا٣كٲؽ رااؽ، إٱؿاف، ٥ٝ، ط -

٩ـ٬ح او٣جػةء ٚػٰ َجٞػةت اودثػةء، ،ثػ٨ او٩جػةرم، دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ أثػٮ  -

 ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥، دار ٩٭ٌح ٦ىؿ ٤٣ُجٓ كا٣٪نؿ، ا٣ٞة٬ؿة.

 اٛثعةث:

، أ.د.إثػؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ اهلل، «٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف ٤٣ٛػؿاء٩ْؿات ٰٚ ٠ذةب » -

 .466-461، ص6، ج٦11ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ا٧٣ض٤ؽو 

*   *   * 




